



অধ ায় ১২ : িশ  তাৎপেযর অিভনব  ও মূল ায়নঃ 

 

 মানুষ মানুষ হওয়ার জন  পথ হঁেটেছ, সাধনা কেরেছ। আজও স তপস া 

স ূণ হয় িন। হাবাসী মানুেষর িশ সাধনা সং ৃ ত হেত হেত আজেকর মানব 

সভ তায় নানা েয়াজন, সৗ যমূিতেত িবকিশত হেয়েছ। িশ  মানব সভ তা, মানব 

সং ৃ িতর াণেক ,  ভরেক । লাকিশ  লাকায়ত মানুেষর সহজাত িশ । লাকায়ত 

মানুেষর ভ ই া এবং অ েরর আকা ার অভী া লাকিশ । কিব মুকু রাম 

চ বতীর কাব  ভারতীয় িশে র উ রািধকােরর ধারায় িচি ত িদশাফলক। কিবর 

কােব র িশ  তাৎপয ব িত মী অনুস ােনর খননে । লাকিশে র উৎপি  সূে র 

ইিতহাস, াত িশ ীর ইিতহাস, বাঙািল জািত ও বাঙািল সং ৃ িতর ইিতহাস িনণয় 

করেত হেল মুকু রােমর চ ীম ল কাব  অত  পূণ সহায়ক। িন বগীয় বৃি জীবী 

মানুষই িশ ী, সভ তার ধারক। বা বিন  সমাজ সেচতন মুকু রােমর তী  দৃি  আেলা 

ফেল াি ক মানুেষর িশ চচা ও জীবনচযার িত অিভে েপ। জাবসিত, াম 

সমােজর প ন, জািত, বৃি  এবং স দায় িনভর প ীর লাকসমাজ য লাকিশ  

সৃি র আদশ  তা কিবক েণর কােব ই পূণ েপ িচি ত। মধ যুেগর অন ান  

ম লকােব র থেক কিবক েণর কােব র অন ন তা এখােনই। িবজয় ে র মনসাম েল 

কসাই কামােরর সৃ  লাহার বাসরঘেরর কথা আেছ, আেছ সনকা এবং ব লার 

চমৎকার র ন ণালীর িচ । ঘনরাম চ বতীর ধমম েল যু বাদ  এবং লাকবােদ র 

চমৎকার কাব ব না আেছ। ভারতচে র অ দাম েল লাকিশ েক কিব িনজ  

াইেল কােব  ব ি ত কেরেছন –  

“অেযাগ  হইয়া কন বাড়াও উৎপাত। 

খু ঁেয় তাঁিত হেয় দহ তসেরেত হাত।” ১ 

 রােম েরর িশবায়ন কােব  কৃিষ িনভর প ী বাংলায় লাকায়ত িশ  নানা 

তাৎপেয কাব প পেয়েছ। তবুও অিভনব হেয় উেঠেছ মুকু রাম চ বতীর চ ীম ল 

কাব । আরণ ক সভ তার মপিরবতন াম এবং প ীেত, জািত – বৃি  - স দায় 

িনভর জনপেদর পূণ প তাঁর কােব ই ধরা পেড়েছ। আয অনােযর অিভঘাত, 

ইিতহােসর বৃহ র পটভূিমেত সংঘাত – সম য়, বাঙািলর সং ার িব াস, রীিত-নীিত, 

মধ যুেগর ভৗেগািলক ি েত বহমান অিভ তায় কাব প লাভ কেরেছ। জীবন 

যাপেনর েয়াজনীয় িশ  তাঁর কােব  সৗ য প পেয়েছ। েয়াজন এবং সৗ েযর 






মলব ন ঘেটেছ তার কােব । তাঁর কাব  ম লকােব র ধু গতানুগিতক পুনরাবৃি  নয় 

- িশ , নৃত , সমাজ, ইিতহাস, াচীন ভারতীয় জীবনচযা, ফাকেলার, িমেথালিজ, 

িস লস, সািহত , সৗ যেবাধ, মধ যুগীয় সময়পব, সমাজ – অথনীিত এবং াচীন 

ভারতীয় বািণজ  কিবর কােব  কােলর পালাবদেলর ের ের বণময় হেয় উেঠেছ। 

মধ যুগীয় সাম তাি ক সমাজ ব ব া, সামািজক পবা র, বৃি জীবী স দােয়র সশ  

সৃি মুখরতা কিবর কােব  ম লকােব র গতানুগিতক পিরখােক ছািপেয় গেছ। িবেশষত, 

ঐিতহ  এবং উ রািধকাের সংে িষত জািত ও বৃি  িবভাজন সমাজ সংহিতেত দৃঢ়ভােব 

সংল  হেয়িছল। স দায় অনুসারী বণ ও কমিবভাগ একসূে  িথত হেয়িছল। া ণ  

অনুশাসন িন বগীয় াত  মানুেষর কমমুখরতােক থািমেয় িদেত পাের িন। এক একিট 

য়ংস ূণ ােম কুেমার, কামার, ছুেতার, মালাকার ভৃিত লাকস দােয়র িশ ীর 

িশ কলার তঃ ূ ত প ধরা পেড়েছ কিবর কােব । চ ীম েলর অনায মানুেষর জীবন 

আখ ান হল আেখিটক খ , আর আয অিভযােনর উপাখ ান বিণক খ । কালেকতু এবং 

ধনপিত দ  যথা েম অনায এবং আয িতিনিধ য়। কালেকতু অরণ  সং ার কের 

জনপদ িত া কেরেছন। বৃি  এবং স দায়পু  লাকসমােজর শকড়ব  েয়াজন 

উে িচত হেয়েছ লাকিশে র উৎসমুেখ। সৃি  হেয়েছ সংহত সমােজর িশ , জীবেনর 

িশ , লাকিশ । এমন িশ  লাকায়ত মানুেষর ধু েয়াজন পূরণ কের িন, তা 

না িনক িবভােসর দু িতেত সমু ল। মধ যুেগ যখােন নারীর অব ান িছল সংকুিচত, 

সই সীমাব  মঘা  আকােশও রমণীেদর িশ কলার বণময় উপি িত দিখেয়েছন 

কিবক ণ। লাকিশ ীরা বংশ পর রায় জে র পর জ  ধের ঐিতহ সূে  একই 

বৃি  হণ কের িশ  সৃি  কেরেছন। মুকু রােমর কােব  আেছ এমন িশে র উৎসার। 

া ণ তে র পাশাপািশ ভাঁড়ু দ  এবং মুরারী শীেলর মত কায় তে র ণী চিরে র 

িতিনিধেদর িচি ত কেরেছন কিব। মুকু রাম অন ন । িনেজ া ণ হেয়ও “মূখ 

িব ” – এর উে খ করেত ভােলন িন কিব। িশে র সরিণেত মুকু রােমর সৃি  

ভারতীয় সভ তার উ রািধকার। পৃিথবীর াচীন সািহত  ঋে েদ হািতর দাঁেতর কাজ, 

ধাতবপা , ধনু, রথ, িবিভ  কােরর ব  ভৃিত লাকিশে র উে খ আেছ। আর 

আমােদর জাতীয় মহাকাব  রামায়ণ এবং মহাভারেত এমন লাকিশে র স ার িব ৃত 

হেয়েছ। পরবতীকােল কািলদােসর কাব নাটেক লাকিশে র শীিলত প উপি ত। 

 কািলদাস িবিভ  ঋতুেত ঋতুেত অলংকােরর বিচ  দিখেয়েছন। কািলদাস 

তাঁর “ঋতুসংহার ” কােব  চ মােস রমণীেদর কিটেদেশ “কনকময়ী কা ী” এবং 






“ নম েল হারযি  ধারেণর” উে খ কেরেছন। কামেদেবর দেপ তােদর অ যি  

িশিথল হেয় পেড়েছ। কািলদাস তাঁর “ঋতুসংহার ” কােব  িলেখেছন –  

    “আলি েহমরশনাঃ নস হারাঃ 

    ক পদপিশিথলীকৃতগা ষ ঃ।” ২ 

বেদর যুেগর মহতী িশে র উ রণ ঘেটিছল পরবতীকােল। াচীন বাংলায় 

নৗযান, জলেচৗিক, মািটর খলনা, অ যােনর ব বহার পাওয়া যাে । চযাপেদ বীণায , 

মাদল এবং কুঁেড়ঘেরর দৃ া  মেল। কৃ কীতন কােব  নৗকা, হােরর উে খ পাওয়া 

যাে । কৃ  দ  নৗচালক িছেলন। আর অ মধ যুেগর ম ল কােব র কিব মুকু রাম 

ভারতীয় সািহেত র উ রািধকার অজন কেরেছন। তাঁর কােব  ধু লাকিশে র উে খ 

নয়, লাকিশে র উৎস – িবকাশ, িশ ী ও িশে র পূণা  বণনা িদেয়েছন সামান  

কলেমর আঁচেড়। লাকসমাজ অবি ত জািত –বৃি  – স দায় য লাকিশ  সৃি র 

কারখানাঘর, মুকু রােমর চ ীম ল কােব  এই সত  িনণয় করা স ব। আর এখােনই 

মুকু রােমর অনন তা। ধু মধ যুেগর সময় শাসেন মুকু রােমর অিভনব  এবং 

মূল ায়ন একা ই সীমাব  থাকেব না। লাকিশে র পূণা  েপর পিরচয় িনেত হেল 

জািত – বৃি  – স দায় – িশ  ও িশ ীর িশ চচা আগামী গেবষেকর কােছ 

দৃ া েযাগ  ে র ভূিমকা হণ করেব। মানব সভ তার ইিতহােস লাকিশে র 

িবকােশর একিট মেহ ণ তাঁর কােব  উপি ত। ভাবতই মুকু রােমর কােব র 

অিভনব  তাঁর কােব  উপি ত িশ  সৗ েযর সম তার উপেরই িনভর করেব। তার 

সৃি র অন ন তা, কােব  উি িখত লাকিশে র মূল ায়ন ভাল অথবা মে র িহেসবী 

িবতেকর বাইেরই স ব।  মুকু রাম অন ন , অিভনব। নানা জািত, স দায় – 

িশ ী ও িশ েক দবেদবীর পুরাতনী উপাখ ােনর মেধ  সািহত  ব ি ত কের িতিন  

ভগীরেথর মত গ ােক মেত  আনয়ন কেরেছন। তাঁর কাব  িশ  ব ি ত, তাঁর িশ  

সািহত  ব ি ত।  

মুকু রােমর চ ীম ল কােব  মানিবক আেবদন বশী। পুরাণ এবং ধম 

থাকেলও সমাজ মন তাই কােব র াণ। চ ীম ল কাব  যুেগর ভাষ । যুগধম িবেশষত 

জািত, বৃি , িশ  – সং ৃ িত সামািজক থা এবং সং ােরর িনমম িনরাস  ভাষ কার 

মুকু রাম। অনায মানুেষর অ লতা ল ণীয়। খুঞার বসন, পুরােনা খাসলা অনায 

রমণী ফু রা পেরেছন। পাশাপািশ ব ক ভাঁড়ু দ , ঠক মুরারী শীেলর থেক 

কালেকতুর মত অনায ব ােধর নিতক চির  িছল উ ত। বিণক ধনপিত শেখর পায়রা 






ওড়ান। ভাগ সব  জীবন – িবলাস, অকারণ েমাদ অ ঃপুর পয  িব ৃত। বিণক বধূ 

লহনা এবং খু না পেরেছন নানা অলংকার, পেরেছন প ব । সকােলর রমণীরা 

একােলর মতই দুগাপূজায় নবব  পরেতন। তুলনায় অনায রমণী ফু রার জীবনযাপন 

সহজ সরল। সামািজক অবেরাধ তার জীবেন িছল না। িতিন মাংেসর পসরা িনেয় হােট 

হােট িফির করেতন। চ ীম ল কােব  আেছ উৎপীিড়ত অিন য়তা, তা সে ও সিদেনর 

ধম াণ বাঙািল নিমত হেয়েছন ম লেদবীর পদতেল। পীিড়ত দুঃখ দবতার ই ার সে  

স ৃ  হেয়েছ। লাকায়ত মানুষ মযাদা পেয়েছ। তােদর িশ  গৗরেবর ারক হেয় 

আেছ চ ীম ল কাব । 

বাংলার নানা ান নাম এবং দবেদবীর মি েরর উে খ আেছ কােব । 
তমলুেকর বগভীমা মি েরর উে খ আেছ কােব । কিবক ণ িলেখেছন –  

   “ গাকুেল গামতী নামা  তমুেলােক বগভীমা 

     উ ের িবিদত িব কায়া”। ৩ 

বগভীমা মি েরর িশ  কা কায আেজা “কােলর কেপালতেল” িচর ন হেয় 

আেছ। মধ যুেগর বাংলােদেশ বণ – কম – জািত – স দায় বল িছল। পদবী থার 

উৎপি  অনুস ান করেত হেল লাকজীবেনর শকড় খাঁজার েয়াজন হেয় পেড়। 

কিবক ণ “পালিধ” পদিবর উৎপি র মূল সে  িলেখেছন –  

    “ া ণ পািলেত তাঁেক বুি  িদল িবিধ 

     সই হইেত কুেল ওঝা হইল পালিধ”। ৪ 

  কিবক েণর কােব  নারীর আ য ণার ছিব ব  হেয়েছ। মধ যুেগ নারীর 

পিতিন ার মধ  থেক অব  কামনা বাসনার কাশ ঘেটেছ। কিবক ণ িলেখেছন –  

    “মারএ  িপড়ার বািড় কােন বস া কাি ”। ৫ 
  মধ যুেগর িচ কলায় পুরাণ বণতা িবেশষভােব ল ণীয়। পাষােণ দবেদবীর 

মূিত িনমাণ তা বেটই, পূজার প িত িলখেনর উে খ পাওয়া যাে  কিবক েণর কােব  

–                   “পাষােণ িনশান িলেখ পূজার প িত”। ৬ 

 চ ীম ল কােব  “চামুরী”স দােয়র উে খ পাওয়া যাে  –  

  “িনেজািজ তামাের আিম  নহ চামুির তুিম  

চামর ঢুলােব রাজ - অে ”। ৭ 

মধ যুেগ শীিলত জীবনেবােধর নানা খ িচ  সম  চ ীম েলর পাতায় পাতায় 

পাওয়া যাে । সাধভ ণ ভৃিত মা িলক অনু ােন নানা ব ন ত করা হত। 






মধ যুেগর চিলত নানা রীিত-নীিত, থা পালেনর দৃ া  পাওয়া যায়। িববাহ ভৃিত 

ম ল অনু ােন আলপনা দওয়ার রীিত িবদ মান িছল। যা াকােল ভা ভােবাধ এবং 

ম ল – অম েলর ধারণা সমােজ ব মূল িছল। কিবক ণ িলেখেছন- 

    “দি েণ গিণকা ি জ        িবকিশত সরিসজ 

     বাঁেয় িশবা পূণ ঘেট জল।” ৮ 

িশকাের যাওয়ার সময় কালেকতু কা ন গািধকা দেখেছন। গািধকা 

যা াকােল অ ভ বেল িবেবিচত হত। মধ যুেগ রমণীর কাঁচিলেত নানা পুরাণ িচে র 

উে খ পাওয়া যাে । দবী চ ীর কাঁচিলেত িব ু র দশ অবতােরর িচ  উি িখত হেয়েছ। 

কিবক েণর কােব  শীল এবং দ  উপািধধারী কায় েদর মাংস ভ েণর িচ  পাওয়া 

যাে । কালেকতুর কাছ থেক মাংস িকেন দাম না দওয়ার মধ  থেক অনায মানুষেক 

ঠকােনার ইিতহাস িববৃত হেয়েছ। বিণক প ী বান ািনও িমথ া কথা বেলেছন ---- 

           “সকােল তামার খুড়া       গেছন খাতকপাড়া 

                        কািল িদব মাংেসর ধার।” ৯   

সকােল ব া  ব ব া িছল না। খেন  অথাৎ মািটর িনেচ ােন টাকা পয়সা এবং 

ণালংকার লুিকেয় রাখা হত। কিবক ণ িলেখেছন---- 

“খেন  হইেত হাের মাপ া িদল তাঁের টাকা। 

অকপেট িদল ধন মু না কল বাঁকা”।। ১০ 
মঘ বণনায় ভারতীয় উ রািধকার বহন কেরেছন কিবক ণ। কািলদােসর 

মতই কিবক ণ মেঘর জািত গা  বণনা কেরেছন। াণ, পু র, আবত, সংবত ভৃিত 

মেঘর জািতর উে খ কেরেছন কিব। হিব , বদ , স াসী এবং জ ািতষীরা কিবর 

কােব  পৃথক ান লাভ কেরেছ। সকােলর রায়েবঁেশ নৃেত র পিরচয় িদেয়েছন কিব। 

পাইক সন েদর নৃত তাল কিবর কােব   িবেশষ জায়গা িনেয়েছ। লাকসমােজ নানা 

সামািজক িবষয়েক কিব বােদর মাধ েম ফুিটেয় তুেলেছন। িবজয়হাটী, পাড়পুর, সাতগাঁ, 

বধমান, গণপুর, সয়াখ ালা, কাষিথ, ফেথপুর, পাঁচড়া, শাি পুর, গালাহাট, শীতলপুর, 

হািলশহর, ি েবণী, স াম, মদনপুর ভৃিত ান নােমর উে খ কেরেছন কিব। 
কপালকু লা নামিটও কিবক েণর কােব  মেল--- 

“কালী কাি  কপািলিন কপালকু লা”। ১১ 
ধম াণ মানুষ অসহ জীবন িবনি র জন  গ ায় আ হত া (বািলঘট) কেরেছন। 

িববাহ উপলে  কিবক ণ িলেখেছন ---- 






“আিসআ তামার নীের  বািলঘট কির মের। 

সই বধ তামায় লােগ”। ১২
 

বিণক খে   হ-ন  – িতিথ ভা ভেযাগ, পাঁিজ, পুঁিথ এবং া ণ তে র 

পিরচয় িদেয়েছন কিবক ণ। িববাহ আচাের সুতা-নাটাই ভৃিত ম ল ব  যৗতুক েপ 

দওয়া হত। িববােহ ঘট াপন, িতমা পূজার চলন িছল। মধ যুেগর লাকসমােজ 

মে র ব বহার িছল। লহনা সপ ী খু নার িত সাধন করার জন  মে র ব বহার 

কেরেছন। এছাড়া িত ি নী সপ ীর ভূিমকায় িতিন ামী সাধু ধনপিত দে র 

অনুরািগনী হেত চেয়েছন। এজন  মে র েয়াগ কেরেছন িতিন। মে র ি য়ােক সি য় 

করার জন  ঔষিধ ত করা, উেঠােন পি কার কলাগাছ অ ন, আলপনা দওয়া ভৃিত 

কাজ কেরেছন লহনা। খু নার প নাশ করার জন  এসব কেরেছন িতিন। সমকাল 

কিবর কলেম যথাযথ ভােব উি িখত হেয়েছ। বিণক খে র অেনক অংশ জুেড় আেছ ম  

স । কিবক ণ মুকু রাম ফু রার বারমাস ার মত খু নার বারমাস ার বণনা কেরেছন। 

বারমাস ার বণনায় মুকু রাম মধ যুেগর কিবেদর মেধ  অ িত ী। মধ যুেগ পাশােখলার 

চলন িছল। অ ঃপুর রমণীরাও পু ষেদর সে  পাশা খলেতন। পাশােখলায় ম  

শি েক কােজ লাগােনা হত। সকােল পু কামনায় বাসরস ার সমেয় ভেযাগ িনণয় 

করা হত। 

মধ যুেগ সতী  পরী ার জন  একিট িবেশষ লাকসং ার চিলত িছল, তা হল 

নতুন কলসীেত িবষধর সাপ এবং আংিট রেখ দওয়া। কলসীেত হাত িদেয় সই আংিট 

তুেল িনেত হয়। খু না কলসীেত হাত িদেয় সাতবার আংিট তুেলিছেলন। সতীে র 

পরী ায় িতিন উ ীণ হেয়িছেলন। এছাড়া খু নােক অি পরী া িদেত হেয়িছল। জতুগৃহ 

িনমাণ কের আ ন ািলেয় এই পরী া নওয়া হয়। খু না এমন কিঠন পরী ায় সফল 

হেয়িছেলন। সকােল ধান মাপার জন  আড়ার ব বহার করা হত। মধ যুেগ বািণজ  

িবিনময় খুবই পূণ। নৗিশ  এইযুেগ সেবা  িশ প লাভ কেরিছল। ধনপিত দ  

সুদূর দি ণ িসংহেল সমু  যা া কেরিছেলন। বািণজ  িবিনময় ঈষণীয় সাফল  লাভ 

কেরিছল। এভােব স যুেগ সং ৃ িত িবিনময় এবং ববািহক স ক ািপত হত। 

স ানহীনা নারীেদর সকােল বাঁজা বলা হত। সমােজ তােদর নানা অপমান সহ  করেত 

হত। লহনােক এমন অপমােনর আ য ণা বহন করেত হেয়েছ। সামািজক রীিত – 

সং ােরর সে  লাকিশ  অে দ  স েক যু । সমাজ যমন সািহেত  িতফিলত, িঠক 






তমিন লাকিশ  সািহত  সৃি র পূণ একক। মুকু রােমর কােব  লাকিশ  

সািহত েক ব ি ত কেরেছ।  

বেদর যুেগই গা - যােনর চলন িছল। িবিভ  বৃি জীবী স দায় বেদর 

যুেগই পিরলি ত হয়। গৗরা  গাপাল সন  তাঁর “ াচীন ভারেতর পথ – পিরচয়” 

ে  িলেখেছন- 

“আযরা গা-পালন কিরেতন। গা-শকেট বিলবদ ব ব ত হইত। গমনাগমেনর জন  রথ 

ও উহা টািনবার জন  অ  ব ব ত হইত। [. . . . ] ছুতােররা যু  অথবা মৃগয়ার জন  

রথ, শকট ভৃিত ত ব তীত নানা প কাঠ খাদাইেয়র কাজ কিরত। কমকার বা 

কামােররা লৗহ গলাইয়া নানা প পা , অ শ  ভৃিত ত কিরত। ণকার নদীগভ 

ও ভূমধ  ণ আহরণ কিরয়া নানা প অলংকার িনমাণ কিরত। চমকার চম ারা 

ধনুেকর িছলা, অে র বলগা ও রেথ ব বহায চামড়ার সর াম ত কিরত। ত বােয়র 

কাজ িছল ব  বয়ন।” ১৩ 

বাংলােদেশর িন বগীয় াত  লাকিশ ীরা িছেলন বাঙািল সং ৃ িতর দ ন। 

মানুেষর সৃি র ইিতহাস, িশে র ইিতহাস সভ তার দীঘ পথ েমর ফল। িশি ত ভােবর 

াত  িশ ীরা নানা মািটফ, তীক, িস ল, পুরাণ, দববাদ সং ার িব াসেক মান তা 

িদেয়ই িশ  সৃি  কেরেছন। কিব মুকু রােমর চ ীম ল কাব  িশে র অ েলােকর 

অনুধ ান। সুতরাং মুকু রােমর কােব  উি িখত লাকিশে র মূল ায়ন ভারতীয় িশে র 

বৃহ র মহ র পটভূিমকায়। A. L. Basham –এর উি  িদেয় কিবক েণর চ ীম ল 

কােব র আেলাচনার উপসংহার করিছ। A. L. Basham তাঁর “The wonder that 

was India” ে র “The Arts” অধ ােয়র “The Spirit of Indian Art” অংেশ 

িলেখেছন –  

“NEARLY all the artistic remains of ancient India are of a 

religious nature or were at least made for religious purposes [. . . .] 

Ancient India’s religious art differs strikingly from her religious 

literature. The latter is the work of men with vocations, Brahmans, 

monks and asceties. The former came chiefly from the hands of 

secular craftsmen, who, though they worked according to priestly 

instructions and increasingly rigid iconographical rules, loved the 






world they knew with an intensity which is usually to be seen behind 

the religious forms in which they expressed themselves”. ১৪  
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