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মঙ্গলকাব্যে উব্েখ্ে অন্ত্েজব্েণির পেশাগত েণরচয়  

সাগর সরকার  

গব্যষক, োটনা ণযশ্বণযদ্োলয়, োটনা, ণযহার, ভারত 

Abstract: 

"Mangalkavya" is a character gallery of low professional people. Various Mangalkavas 

contain detailed descriptions of the life, livelihood, reforms and culture of this lower class. 

The mirror of literary society. In the eminent medieval genre Mangalkavya, the way of life 

of these lower caste people has been described in detail by the authors of various 

professions for subsistence. Livelihood requires food, clothing and shelter and the means by 

which we collect the essentials of life is called livelihood. The lower class people of the 

society whose only recourse is manual labor are the only social friends and by their actions 

they help to advance the wheel of the chariot of the society. From ancient times the 

classification of society was based on work . It can be said that his work or livelihood was 

his family identity or his own identity. The people associated with the lower castes of the 

society were "Shudras" i.e. their only job was to serve the higher society. In the poem 

"Manasamangal" it is seen that Goddess Manasa wanted to be established in the higher 

society by preaching worship to the lower society. So the fisherman, who made a living with 

nets, ropes and boats, resorted to Jalu-Malu. Catching snakes, selling amulets, amulets, 

Ojha scholarships, whose only occupation is the detailed description of the "Vede" race 

through the character of the  Shankar Ojha, a friend of Chand Sadagar. In the poem 

"Chandimangal" the hunter of wild animals sells his meat at the market and makes a living 

saw through Kalketu &  Fullara.In the poem "Dharmamangal", the people of the Dom 

community make a living by rearing ducks, chickens and pigs made of bamboo products. 

Dharmamangal Kavya also has images of women practicing prostitution through the 

characters of Suraksha, Guriksha and Bhajan Buri. "Shivayan" also has images of  Coach  

ladies tempting Shiva. "Shivayan" portrays the coach nation. He used to make a living by 

farming. In the poem "Annadamangal" there is a story about the Patni people who make a 

living by crossing the ferry. His image is portrayed through Ishwari Patni. All these lower 

castes have maintained their way of life by earning a meager living in an unhealthy 

environment and living in abject poverty.In this article, the lower class of the lower class 

mentioned in "Mangalkavya" has been explored with an exploratory aspect of the livelihood 

of each tribe. 
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জীযনধারব্ির জনে অন্ন-যস্ত্র-যাসস্থাব্নর প্রব্য়াজন আর যার মাধেব্ম আমরা জীযব্নর অেণরহাযয উেকরি 

গুব্লা সংগ্রহ কণর তাব্কই জীণযকা যব্ল। পসাজা কথায় যার মাধেব্ম আমরা অথয উোজযন কণর তাই হল।  

জীণযকা অজযব্নর ণযণভন্ন েদ্ধণত হল যৃণি যা পেশা। অণত প্রাচীনকাল পথব্ক মানুষ পযেঁব্চ থাকার জনে পকান না 

পকান যৃণি অযলম্বন কব্রব্ে এযং এখ্ব্না করব্ে। আণদ্ম মানুষ যখ্ন পগাষ্ঠীযদ্ধ হল তখ্ন পথব্কই শুরু হব্য় 

পগল ণযণভন্ন যৃণি ধারি। জীযন যাত্রারমান উন্নত করব্ত শুরু হব্য় পগল প্রণতব্যাণগতা এই প্রণতব্যাণগতার 

ফব্লই মানুষ হব্য়ই উঠল আব্রা উন্নত ও শুরু হব্লা উৎোদ্ন পকণিক যাণিণজেকীকরি। উৎোণদ্ত েিে 

সামগ্রী ণযণভন্ন যৃণির মব্ধে ণদ্ব্য় েূিযতা লাভ করল। তখ্ন আর এই যৃণি ণযব্শষ পকাব্না মানুব্ষর মব্ধে 

সীমাযদ্ধ হব্য়ই রইল না হব্য় উঠব্লা যহু মানুব্ষর জীযন যােব্নর মাধেম।এক এক যৃণি পক অযলম্বন কব্র 

গব্  ়উঠব্লা এক এক পগাষ্ঠীর  যা জাণতর েণরচয়। মধেযুব্গর মঙ্গলকাযে গুণলব্ত ণযণভন্ন যৃণিধারী মানুব্ষর 

জীযন-জীণযকা সম্পব্কযর সুণনেুি েণরচয় তুব্ল ধব্রব্েন মঙ্গলকাব্যের ণযণভন্ন ধারার ণযণভন্ন কণযগি। 
 

     প্রাচীনকাল পথব্কই আমাব্দ্র সমাব্জ চতুযযিয প্রথা ণেল। তাব্দ্র কময সম্পব্কয আমরা সকব্লই কমব্যণশ 

অযগত আণে। তব্য পশষ যিয ণেল শূদ্র। এই অধোব্য়র শূদ্র যব্িযর  অন্ত্গযত ণযণভন্ন  অন্ত্েজ পেণির  পেশা 

মঙ্গলকাব্যের পপ্রক্ষােব্ট আব্লাচনা করা হব্য এযং যতযমাব্ন তারা ণক ধরব্নর পেশা অযলম্বন কব্রব্ে 

পসণদ্কণটব্কও অযগত করা হব্য। শূদ্র যিযণট অনুব্লাম- প্রণতব্লাম ণযযাব্হর মাধেব্ম ণযণভন্ন শংকর জাণতর 

সৃণি কব্রণেল। ‘যৃহদ্ধময েুরাি’ মব্ত সমাব্জর ণযণভন্ন যণৃিধারী মানুষ েণত্রশণট জাণত গঠব্ন করল এই 

ণযভাজন মূলত তাব্দ্র কমযগত ণভণিক। কণযকঙ্কি চণ্ডীব্ত গুজরাট নগর েিন অংশণট সমাব্জ যসযাসকারী 

ণযণভন্ন যৃণিধারী মানুব্ষর জীযন - জীণযকা সম্পব্কয সণযস্তাব্র যণিযত হব্য়ব্ে। পসখ্াব্ন শুধুমাত্র ণনম্নযগযীয়ব্দ্র 

জীণযকার প্রসঙ্গ পনই আব্ে উচ্চব্েণির যিযণহন্দুব্দ্র জীণযকা গত েণরচয়। ণকভাব্য তারা তাব্দ্র সংসার 

ণনযযাহ করব্তা তৎকালীন সমব্য় তার একণট যাস্তযণনষ্ঠ েণরচয় কণয ণলণেযদ্ধ কব্রব্েন। উচ্চযব্িযর যিয ণহন্দু 

ব্রাহ্মিব্দ্র একাংশ যারা ণনব্জব্দ্র কুলীন যব্ল গযয করব্তন তারা যহু ণযযাহব্ক যৃণি ণহসাব্য গ্রহি 

কব্রণেব্লন। কনোদ্ায়গ্রস্ত ণেতা যাধে হব্য় প্রচুর যরেি ণদ্ব্য় পমব্য়ব্ক ণযদ্ায় করব্তন। বযশে যব্ল 

ণযব্যণচতরা যেযসা-যাণিজে, েশুোলন, কৃণষকাজব্ক তারা যৃণি ণহসাব্য গ্রহি কব্রণেব্লন। অন্ত্েজ পেণির 

অন্ত্গযত পযমন পতণল জাণত ঘাণনব্ত শসে পেশাই কব্র পতল পযর কব্র ও কৃণষকাজ কব্র জীণযকা ণনযযাহ 

করব্তা। তামু্বলী যা যারুইরা োন চাষ কব্র, কুম্ভকাররা  মৎৃোত্র যা মাণটর  বতণর মূণতয ণনমযাি কব্র, তােঁণতরা 

তােঁত যুব্ন, নাণেব্তর পক্ষৌরকময কব্র, পমাদ্ক যা ময়রারা ণমিান্ন দ্রযে বতণর কব্র, স্বিযকাররা পসানার গহনা 

ণনমযাি কব্র, শঙ্খ পযব্নরা শঙ্খ জাত দ্রযে বতণর কব্র, ধীযররা মাে ধব্র ও পখ্য়া োরাোর কব্র, ভাব্টরা 

ণভক্ষা কব্র, চন্ডাব্লরা  লযি বতণর কব্র, হােঁণ ়রা ঘাস পকব্ট, চামাব্ ়রা েশুর চাম ়া জাতীয় দ্রযে বতণর কব্র 

জীযন ও জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। তাব্দ্র জীযন জীণযকা জানাব্ত সাণহতে গুরুত্বেূনয ভুণমকা োলন কব্র। 

সমাব্জর সব্ঙ্গ সাণহতে অঙ্গাঙ্গী ভাব্য জণিত। আর জীণযকার উেণরই জাণতর অথযননণতক - সামাণজক মানদ্ণ্ড 

ণনভযর কব্র। ব্রাতে জব্নর কথা অণত সুণনেুন ভাব্য সাণহব্তে যতটা যলা সম্ভয অনে পকান ণযষব্য় তা সম্ভয 

নয়। কারন সাণহব্তে ঐণতহাণসক সতে ও কল্পনা শণির ণমস্রন ঘণটব্য় সাণহণতেক আেন সৃজনশীল পমৌণলক 

প্রণতভা যব্ল সরস সাণহব্তে গুিাণিত কব্র পতাব্লন যা সহব্জ োঠব্কর উেব্ভাগে হব্য় ওব্ঠ। সাণহতেই 

একমাত্র মাধেম যার সাহাব্যে পলখ্ক অন্ত্েজব্দ্র সাব্থ মানুব্ষর পযাগসূত্র স্থােন কব্র ণদ্ব্ত োব্রন। তাব্দ্র 

প্রণত সহানুভূণতশীল কব্র তুব্ল মানযতাব্যাব্ধর জাগরন ঘটাব্ত োব্রন। প্রাশ্চাতে সাণহতে ও ভাযধারার 

সব্ঙ্গ েণরচয় কণরব্য় পদ্যার জনে সাণহব্তের ণযব্শষ গুরুত্ব রব্য়ব্ে অন্ত্েজব্দ্র কাব্ে। যাইব্রর সমাজ, 
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সংস্কৃণত, জীযন যােন প্রনালী জাব্ন্ত্ চাইব্ল সাণহতে ণযব্শষ সাহায়ে কব্র। তাই যলা যায় উচ্চ ও ণনম্ন উভয় 

পেণির মানুব্ষর জীযব্ন সাণহতে ণযব্শষ গুরুত্বেূনয ভূণমকা োলন কব্র।  
 

     ঘনরাম চক্রযতযীর "ধমযমঙ্গল কাযে " ণটব্ত পয সমস্ত যুদ্ধ বসনেব্দ্র উব্েখ্ কব্রব্েন তারা পযণশরভাগই 

সমাব্জর ণনচু তলার মানুষ। তারা পকউ েদ্াণতক পসনা, পকউঅশ্বাব্রাহী ও গজাব্রাহী, আযার পকউ 

যন্দুকধারী বসনে। রাজনসনে ণহসাব্য তারা ণনব্জব্ক ণনযুি কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। মাহাতরা হাণতর 

ণেব্ঠ চব্ ় যুদ্ধ করত। োইক ়া ণেল মূলত েদ্াণতক বসনে। ণযণভন্ন পেণির মানুষ ণযণভন্ন যৃণির অযলম্বন কব্র 

জীণযকা ণনযযাহ। 
 

    রায়গুনাকার ভারতচি রায় তার “অন্নদ্ামঙ্গল কাব্যে” ও ণযণভন্ন যৃণিচারী মানুব্ষর উব্েখ্ রব্য়ব্ে। 

রাজকমযচারীরা পকউ মুণিণগণর, পকউঘণ ়য়াল ও  পেশকার, এ রকমই যহু কাব্জ তারা ণনযুি থাকব্তন। 

রাজকমযচারীরা ণেল রাজার আজ্ঞাযাহী দ্াস। এো ়াও রাজার আনন্দ দ্াব্নর জনে ণেব্লন সঙ্গীতকার, গাব্য়ন 

নতযক-নতযকী, মৃদ্ঙ্গী এরা মূলত ণনম্নযগযীয় সমাব্জর অন্ত্ভুযি ণেব্লন যব্লই মব্ন হয়। তারা রাজা-মহারাজা 

ও জণমদ্াব্রর মব্নারঞ্জন কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। 

     আর এক পেণির যৃণিচারী মানুষ ণেল  যতযমাব্নর দ্ৃণি ভণঙ্গব্ত তারা মূলত যুণদ্ধজীযী। এেঁরা সাণহতে 

সাধনার মব্ধে ণদ্ব্য় জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। মধেযুব্গর পযণশরভাগ কণযই পকাব্না রাজা যা যাদ্শাব্হর 

েৃষ্ঠব্োষকতায় সাণহতে রচনা কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। সাণহতে সাধনাই ণেল তাব্দ্র একমাত্র যৃণি। 

তাই যলা পযব্ত োব্র মধেযুব্গ জীণযকা ণনযযাব্হর জনে রাজকমযচারী, পযাদ্ধ ৃপযশ ধারী রাজনসনে, দ্াস-দ্াসী 

যৃণি, বদ্নণন্দন জীযব্ন যেযহাযয ণজণনসেত্র বতণর, স্থােতে ভাস্কযয ণশল্পকুশলতা েণরচয় ণদ্ব্য়, যেযসা-

যাণিজেব্ক মাধেম কব্র, সমাব্জর ণযণভন্ন পেণির মানুষ জীযন ও জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। তাব্দ্র 

কমযচাঞ্চব্লের পয ধারা তা আজও যব্য় চব্লব্ে। তব্য যতযমান েণরব্যশ-েণরণস্থণত ণযজ্ঞান-প্রযুণি, আধুণনক 

ণযজ্ঞাব্নর প্রসার, যতযমান মানুব্ষর যৃণিগত ধরব্নর যোেক েণরযতযন সাণধত হব্য়ব্ে। তাই যতযমান ণনণদ্যি 

পকান যৃণি ণনণদ্যি পকান জাণত যা পগাষ্ঠীর মব্ধে আযদ্ধ নয় তা হব্য় উব্ঠব্ে সাযযজনীন। 
 

     মানয সভেতা  সৃণির আণদ্কাল পথব্ক মানুষ খ্াব্দ্ের অব্িষব্ি ঘুব্র পযণরব্য়ব্ে। পগাষ্ঠী পকণিক জীযন 

পথব্ক মানুষ যেণিব্কণিক জীযব্ন েদ্ােযি কব্রব্ে। মানুষ যত উন্নত হব্য়ব্ে তব্তাই ণনব্জব্দ্র মধে 

প্রণতব্যাণগতায় অযতীিয হব্য়ব্ে। তাই পয মানুষ প্রথব্ম েশু ণশকাণর ণেল অরিেচারী জীযন  অযলম্বন করত 

ধীব্র ধীব্র তারা কৃণষণভণিক জীযব্ন েদ্ােযি করল। এর আব্রাও েব্র হস্তণশব্ল্পর ণদ্ব্ক একধাে এণগব্য় 

অযব্শব্ষ যন্ত্রচাণলত ণশব্ল্পর মধে ণদ্ব্য় আধুণনক ণযণচত্রমুখ্ী জীণযকায় েদ্ােযি করল। মানযজীযব্নর এই পয 

দ্ীঘয েথচলা তার মব্ধে রব্য়ব্ে নানা উত্থান-েতন ও সংণমেন। ণযণিন্ন আণদ্ম মানুষ পগাষ্ঠীযদ্ধ হল ণনজ 

প্রব্য়াজব্ন শুরু হল এক পগাষ্ঠীরণটর মব্ধে অনে পগাষ্ঠীর ণযণনময় প্রথা, অনে পগাষ্ঠীব্ক প্রধানত কব্র উন্নত 

হওয়ার প্রব্চিা। সভেতার ণযকাশ ঘটব্লা আরও একধাে। েশুোলন পথব্ক কৃণষকাজ, কৃণষকাজ পথব্ক যেযসা 

যাণিজে, তা পথব্ক হস্তণশল্প ও কুণটর ণশব্ল্পর মধে ণদ্ব্য় একব্েণির মানুষ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হব্য় 

উঠব্লা। শুরু হব্লা অনেব্ক েদ্ানত করার মানণসকতা ও সামাণজক পেণিণযনোস। সমাব্জ ণনণদ্যি হব্য় পগল 

কার পকান কাজ ও পক ণকভাব্য জীণযকা ণনভযর করব্য। পেণি ণযভাজব্নর সযব্থব্ক পযণশ যণঞ্চত হল 

শুদ্রব্েণি। ব্রাহ্মি, ক্ষণত্রয়, বযশে এই ণতন পেণির পসযা কব্রই জীণযকা ণনযযাহ করব্ত হব্তা। শূদ্র পথব্কই 

ণযণভন্ন সংকর জাণত সৃণি হল। যারা যতযমাব্ন েণরণচত হব্লন অন্ত্েজ পেণির ণহসাব্য। তাব্দ্র এই 
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পেণিণযভাজন মূলত কমযণভণিক। তাব্দ্র ণনজ ণনজ কময দ্বারা মানয সভেতাব্ক আব্রা একধাে এণগব্য় ণনব্য় 

পগল। উচ্চ সমাজ তাব্দ্রব্ক পনণটভ, আন্ত্েজ পেণি, ইতর জাণত, অসভে যযযর জাণত যব্ল অণভণহত কব্র 

থাব্ক। ণকন্তু তাব্দ্র কাণয়ক েব্মর উেরই ণনভযর কব্র মানয সভেতা। 
 

      ণযণভন্ন যুব্গ ণযণভন্ন সাণহণতেক তাব্দ্র সাণহব্তে এই  অন্ত্েজ পেণির ণযস্তৃত আব্লাচনা কব্রব্েন। 

চযযােব্দ্ পয সমস্ত অন্ত্েজ পেণির  উব্েখ্ রব্য়ব্ে তারা কৃণষকাজ, মৎসে ণশকার, পনৌকাচালনা, যােঁব্শর বতণর 

ঝুণ ়,  াণল প্রভৃণত প্রস্তুত কব্র জীণযকা ণনযযাহ কব্র ণেল। চযযােব্দ্র ব্রাহ্মি, ক্ষণত্রয়, বযশেব্দ্র পকান স্থান 

পনই। তাই তাব্দ্র জীযন-জীণযকা চযযােব্দ্ আব্লাচে ণযষয় হব্য় ওব্ঠণন। চযযােদ্ অন্ত্েজব্েণির গ্রন্থ। তাই 

তাব্দ্র জীযন ও জীণযকা এর েদ্যাচে ণযষয় নয় । এখ্াব্ন পজব্লরা দ্ ়া - জাল ণদ্ব্য় মৎসে ণশকার কব্র। 

প াব্মরা গ্রাব্মর যাইব্র যােঁব্শর বতণর চাঙ্গাণ ় বতণর কব্র। শুণ ়রা পচালাই মদ্ বতণর কব্র। 
 

“এক পস সুণন্ডণন দুই ঘব্র সান্ধ্েঅ। 

চীঅন যাকলঅ যারুণন যান্ধ্াঅ।।” 

তােঁণতরা তুব্লা ধুব্ন, কাঠুব্ররা কাঠ পফব্ ,় যোধ, শযর জাণত যনে েশু ণশকার কব্র, জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। 

তােঁণতব্দ্র তােঁত পযানার ণচত্রণট ণনব্ম্নাি েদ্ণটব্ত  তুব্ল ধরা হব্য়ব্ে ২৬ নম্বর েব্দ্। 

“তুলা ধুণন ধুণন আেঁসুব্র আস”ু 

প্রাচীন ও মধেযুব্গর ণযণভন্ন সাণহণতেক ণনদ্শযন পথব্ক একথা স্পি প্রমাণিত পয েুরুব্ষর সাব্থ নারীরাও 

জীণযকা ণনযযাব্হর পক্ষব্ত্র সণক্রয় অংশগ্রহি কব্র সংসার েণরচালনার হাল ধরত। “চযযােব্দ্”, “েীকৃষ্ণকীতযন 

কাব্যে”, (রাধা দ্ণধ হাব্ট  ণযণক্র প্রসঙ্গ) “চন্ডীমঙ্গল কাব্যে” (যোধ কালব্কতুর স্ত্রী ফুেরার হাব্ট মাংস ণযণক্র 

প্রসঙ্গ) এো া়ও মনসামঙ্গল কাব্যে,  ধমযমঙ্গল কাব্যে একাণধক প্রমাি রব্য়ব্ে স্বামীব্দ্র সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ স্ত্রীরাও 

ঘব্র-যাইব্র জীণযকা ণনযযাহ পহতু ণযণভন্ন কাব্জ হাত লাগাত। 
 

     একণট সমাজ ও পদ্ব্শর সাণযযক উন্নণত প্রধানত তার উৎোদ্ন ক্ষমতা ও  ণযণভন্ন যৃণিজীযী  মানুব্ষর 

েব্মর ওের ণনভযর কব্র। রযীিনাথ ঠাকুব্রর 'ওরা কাজ কব্র 'কণযতায় মানুব্ষর কব্মযর প্রযাব্হর ধারাণট পয 

ণনতে যহুমান পসই ণদ্কণট তুব্ল ধব্রব্েন। সমাজ সভেতা পদ্ব্শর উন্নণত যাব্দ্র অযদ্াব্ন েুি তারা হব্লন 

পখ্ব্টখ্াওয়া ণনম্নযৃিচারী সাধারি মানুষ। এেঁরাই সভেতার উন্নয়ব্নর কান্ডারী। সমাজ যদ্লায় যদ্লায় ইণতহাস 

তুযুও েমজীযী মানুব্ষর যদ্লায়না অযস্থা। মধেযুব্গর ধমযণনভযর সাণহব্তে ণযণভন্ন পেণির ণযণভন্ন যৃণিধারী 

মানুব্ষর কমযচাঞ্চব্লের উজ্জ্বল উেণস্থণত ণনিঃসব্ন্দব্হ ণভন্ন মাত্রা দ্ান কব্র। কণযরা তাই তাব্দ্র কাব্যে 

পদ্যব্দ্যীর কথা যলব্ত ণগব্য় ণনম্ন যৃণিচারী মানুব্ষর কথা যব্ল পফব্লব্েন। মঙ্গলকাব্যের ণযণভন্ন 

পদ্যব্দ্যীগনও ণযণভন্ন যৃণিচারী মানুব্ষর রূে ধারি কব্র কাযযসাধন করার পচিা কব্রব্েন। আযার 

'ণশযায়ন'যা 'ণশযমঙ্গব্ল' ণশব্যর চণরত্রণট কৃণষজীযী যাংলার এক কৃষব্কর চণরত্র ণহব্সব্য তুব্ল ধব্রব্েন 

ণযণভন্ন কণযরা। পদ্যী মনসা ণনব্জও মাণলনী, পগায়াণলনীর েদ্মব্যশ ধারি কব্রণেব্লন। সভেতার ঊষালগ্ন 

পথব্ক পগাষ্ঠীযদ্ধ জীযন উিরি ঘটল সামাণজক জীযব্ন। তারের যেণিগত সম্পণি ধারিা ও কব্মযর ণযভাজন 

পথব্ক মানুব্ষর মব্ধে মানুব্ষর ণযভাজন সৃণি হল। বতণর হব্লা যিয ণভণিক সমাজ যেযস্থা। যনযগত, গুিগত, ও 

কমযগত ণদ্ক পথব্ক এব্কযাব্র সমাব্জ ণনব্চ েব্  ় রইল শূদ্র জাণত। সমাব্জ অন্ত্েজব্েণি ণনম্ন ণযিচারী 

মানুব্ষর সংখ্োই পযণশ।পদ্যী মনসা তাই উেলণি  কব্রণেব্লন মব্তয েজূা পেব্ত হব্ল ণনম্ন যৃিচারী মানুব্ষর 

কাব্ে তার সমথযন োওয়াটা একান্ত্ জরুণর। তাই পদ্যী মনসা পগাে জাণতর কাব্ে প্রথম ণনজ েজূা কামনা 

কব্রণেব্লন। যা সামাণজক অযস্থাব্নর পক্ষব্ত্র ণযব্শষ গরুত্বেূনয। আর এই মনসার দ্বন্দ্ব পযন অন্ত্েজ পদ্র 
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আেন অণধকার প্রণতষ্ঠা দ্বন্দ্ব যা সাণহণতেক ণনদ্শযন ণহসাব্যও গুরুত্বেূনয। পদ্যী মনসা পগায়াণলনীর েদ্মব্যশ 

ধারি নগব্র দ্ণধ ণযণক্রর মব্ধে ণদ্ব্য় পগায়ালা জাণতর  জীণযকা ণনযযাব্হর ণদ্কণট ফুব্ট উব্ঠব্ে। 
 

“দ্ণধর েসরা লয়ো    শণঙ্খনী নগব্র ণগয়া 

মনসা যুব্লন ঘব্র ঘব্র। 

পযই মত মূলে কব্র     উণচত নাণহক ধব্র 

পগায়াণলনী যা ়ায়ণযস্তর।। 

পগায়াণলনী   াকোকই আমার অমৃত দ্ই 

একখ্াণন  এক এক কাহন। 

ভাঙ্গাচুরা পযণচ নাই   সয দ্ণধ একু ঠােঁই 

     মূলে কণর লব্য পকান জন।।” 
(১)

 

পদ্যী মনসার মাণলনী েদ্মব্যশ ধারব্ির মব্ধে ণদ্ব্য় েুষ্প চয়ন, েুষ্প েণরচযযা, পদ্যতার েুষ্প পজাগাব্নার 

মব্ধে ণদ্ব্য় মালী জাণতর জীণযকা গত  ণদ্কণট ফুেঁব্ট উব্ঠব্ে। 
 

     যাংলা নদ্ীমাতৃক পদ্শ। নদ্ীর সব্ঙ্গ যব্য় চব্ল একব্েণির মানুব্ষর জীযন-জীণযকা। তােঁরা হব্লন পজব্ল 

সম্প্রদ্ায়। তারা পকউ মৎসে ণশকার কব্র , পকউ সওদ্াগব্র পনৌকায় মাণঝ যৃণি কব্র। মনসামঙ্গব্লর উব্েখ্ 

রব্য়ব্ে জাল-ুমাল ুনাব্ম দুই ভাই যারা জাব্ত পজব্ল। তারা সামানে জাল-দ্ ়া ণনব্য় মাে ধব্র। তাব্দ্র 

জীযন যােব্নর মধে ণদ্ব্য় তৎকালীন পজব্ল সম্প্রদ্াব্য়র আণথযক দুরাযস্থার ণচত্রণট স্পি প্রকণটত হব্য় 

উব্ঠব্ে। অব্নক পজব্ল ণনব্জব্দ্র জীযনব্ক ণযেন্ন কব্র চােঁদ্ সদ্াগব্রর পনৌকায় মাণঝ পমাোর যৃণি ণনব্য় 

ণযব্দ্ব্শ োণ ় জণমব্য়ব্ে। এই পেণির মানুষ সহজ সরল জীযন যােন কব্র। তাই পদ্যীর অযাণচত পদ্ওয়া 

ধনব্ক উব্েক্ষা কব্র  তারা কাণয়ক েব্মর উের ণনভযর যৃণিব্কই স্থায়ী সম্পদ্ মব্ন কব্র পযেঁব্চ থাকার রসদ্ 

সংগ্রব্হর ণনণশ্চত উোয় যব্ল মব্ন কব্রব্ে। তারা জীযন ও যৃণিব্ক ভালযাব্স তাই পদ্যীর প্রব্রাচনায় ণশকার 

হব্ত চায় না। তাই জাল ু-মাল ুমাব্ক যব্লব্ে- 

“জাল ুযব্ল ধন প্রান লব্য চােঁদ্ যানে। 

যারায় ণক কাজ ণমব্ে পেল ণনয়া টানো।।” 

অথযাৎ কাণয়ক েমজীযী মানুষ অল্পব্তই খ্ুণশ। তাব্দ্র ধনযৃণদ্ধ উচ্চব্েণির ঈষযার কারি। জাল-ু মাল ুজাব্ন 

তার ধন পযমন কব্রই পহাক "লব্য চােঁদ্ যানে"। পযহুলার স্বগযাব্রাহন নদ্ী যাত্রােব্থ ণযণভন্ন জাণতর মানুব্ষর 

সাক্ষাৎ ঘব্টব্ে। তা পথব্ক আমরা ণযণভন্ন যৃণি অযলম্বনকারী মানুব্ষর জীযন জীণযকা সম্পব্কয অযগত হব্ত 

োণর। পগাদ্ারা জাল দ্ণ  ়যরণশ ণনব্য় মৎসে ণশকার কব্র- 
 

“পগাদ্া যথা মৎসে ধব্র ঘাব্টব্ত যণসয়া 

তথায় পযহুলা আইল ভাণসয়া।।” 
(২)

 
 

ভারতচব্ির" অন্নদ্ামঙ্গল কাব্যে "পদ্ব্খ্ণে জাণতব্ত োটনী তারা গঙ্গায় তরী পযব্য় ণনতেযাত্রীব্দ্র পখ্য়া 

োরাোর কব্র জীণযকা ণনযযাহ কব্রব্ে। 
 

"অন্নেূিযা উিণরলা গাণঙ্গনীর তীব্র। োর কর যণলয়া  াণকল োটুণনব্র।। 

পসই ঘাব্ট পখ্য়া পদ্য়ায় ঈশ্বরী োটনী। ত্বরায় আণনল পনৌকা যামাস্বর শুণন’।। 
(৩)
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ঘটক যৃণি সব্ঙ্গ ণনযুি পকান  ণনণদ্যি সম্প্রদ্ায় যুি না থাকব্লও  ণযণভন্ন মঙ্গলকাযে উচ্চযিয ব্রাহ্মি ও ণনম্নযিয 

অন্ত্েজ উভয়ই এই যৃণি অযলম্বন কব্র সংসার ণনভযর কব্রব্ে। কণযকঙ্কি চণ্ডী পদ্খ্া পগব্ে ব্রাহ্মন েুব্রাণহত 

পসামাই েণন্ডত কালব্কতু ণযযাব্হর ঘটকাণল কব্রব্েন- 
 

“সপ্তম েুরুব্ষ পমার তুণম েুব্রাণহত। পদ্যতার সমান যুণঝ পতামার চণরত। 

েুব্ত্রর ণযযাণহত পহতু কণর অণভলাষ। ণকরাত নগব্র কর কনোর তোশ।।”
(৪)

 
 

ঘটকাণল যাযদ্ তার যরাদ্দ অব্থযর েণরমাি ণনণদ্যি হব্য়ব্ে- 

“েণ্ডা গুয়া ণদ্য গুেঁ  ়োেঁচ পসর। / ইহা ণদ্ব্ল আর ণকে ুনা কণরব্য পফর।”
(৫)

 
 

     অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্ধ্ণযশ্বাস, অণশক্ষার ফব্ল পকৌম পগাষ্ঠীব্ত আযদ্ধ মানুষ ঝা ়ফুেঁক-তুকতাব্ক ণযশ্বাসী 

হব্য় ওব্ঠ আর এসযই সাণহব্তে প্রণতফণলত হয়। এ সমস্তই আন্ত্েজব্দ্র জীযব্নর সব্ঙ্গ অঙ্গাঙ্গী ভাব্য যুি। 

তাব্দ্র সম্পব্কয জানব্ত হব্ল, তাব্দ্র অযস্থার েণরযতযন ঘটাব্ত হব্ল সাণহব্তের সাহাযে ণযব্শষ প্রব্য়াজন। 

সেয ধরা, সেয ণনব্য়ই পখ্লা পদ্খ্াব্না, সেয ণযষ সংগ্রহ করা, গ্রামগব্ঞ্জ সাব্ে কাটা মানুষব্ক প্রাব্ন যােঁচাব্ত 

োব্র যব্ল মানুব্ষর মব্ধে ভ্রমসৃণি কব্র মাদুণল তাণযজ ণযক্রী কব্র জীণযকা ণনযযাহ কব্র এক পেণির মানুষ 

যারা পযব্দ্ জাণত ণহব্সব্য েণরণচত। এরা োহাণ  ়অঞ্চব্ল ও যব্ন জঙ্গব্ল যসযাস কব্র। মনসামঙ্গল কাব্যে 

এই পযব্দ্ জাণত উেণস্থণত ণযব্শষ গুরুত্বেিূয। সেয ণযব্দ্বষী জাণত  পযব্দ্ ণকন্তু তাব্দ্র জীণযকা ওঝা যৃণি। চােঁদ্ 

সদ্াগার েরম ণমত্র ধিন্ত্রী। পেশা ওঝা যৃণি। যতযমাব্ন এ জাণতণট েূব্যযর মত মানুব্ষর আদ্রিীয় নয় কারি 

ণশক্ষার যোেক প্রসার ও ণচণকৎসা শাব্স্ত্র প্রভূত উন্নণত তাই আধুণনক মানুষ বযদ্ে-কণযরাজ ও পযব্দ্ জাণতর 

উেব্র ভরসা কব্রা না। তাই সেযদ্ংশব্ন মৃত যেণিব্ক অণতদ্রুত স্বাস্থেব্কব্ি ণনব্য় যাওয়াব্কই উেযুি 

মব্ন কব্র। 
 

     একাণধক  মঙ্গলকাব্যে অন্ত্েজ পেণির নর- নারীব্দ্র দ্াসীযৃণি  করার উব্েখ্ রব্য়ব্ে। মনসামঙ্গল 

কাব্যে নফর ধনা, অন্নদ্ামঙ্গল কাব্যে- এর অন্ত্গযত কাণলকা মঙ্গব্ল ণযদ্োর সহচরী হীরা মাণলনী, চন্ডীমঙ্গল 

কাব্যে লহনার দ্াসী দুযযলা, ধমযমঙ্গল কাব্যের লাউব্সব্নর দ্াস কাল ুপ াম, এরকম আব্রা অব্নব্কই ণেব্লন 

প্রভুর আজ্ঞাযাহী দ্াস। প্রাচীনকাল পথব্ক যতযমান কাল েযযন্ত্ এই যৃণিণট ণটব্ক রব্য়ব্ে। যতণদ্ন েযযন্ত্ 

অথযননণতক বযষমে থাকব্য ততণদ্ন এই যৃণি ণটব্ক থাকব্য।'দ্াস-দ্াসী' এই শব্দণটর েণরযতযন হব্য়ব্ে ণকন্তু 

শব্দণটর অথয েণরযতযন হয়ণন। এর েণরযব্তয এখ্ন অব্নব্ক যেযহার কব্র থাব্কন েণরচাণরকা, কাব্জর 

সহায়ক পলাক এরকম অব্নক শব্দ। 

      অরিেচারী েশু ণশকাণর, যনেপ্রািী ণশকার, তার েশম, খ্ ়ক, দ্ন্ত্, যাঘোল, চাম ়া, ণসঙ্গা ণযণক্র কব্র 

জীণযকা ণনযযাহকারী জাণত হল যোধ। তারা ণশকার  করা মাংস হাব্ট ণযণক্র কব্র ণদ্নোত কব্র থাব্ক। 

কণযকঙ্কি চণ্ডী পত উব্েখ্ে যোধ কালব্কতুর মধে ণদ্ব্য় সমগ্র জাণতর জীণযকাণট ণচণত্রত।                       

"অনুণদ্ন েশু যব্ধ যীর মহাযল’। 
 

সারাণদ্ব্নর ণশকার করা েশুর ণযণভন্ন অঙ্গ ণযণক্রর জনে পেৌেঁোব্না হয় হাব্ট। 

"চুেণ ় পমলব্য়  দ্ন্ত্ পযব্চ ফুেরা
(৬)

 

যা 

“ফুেরা েসার কব্র নগর চাতব্র ।/হােঁণ ়য়া চামর পযব্চ চাণর েি দ্ব্র।”
(৯)
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     চন্ডীমঙ্গল কাযে ণটব্ত ণনম্নযগযীয় যৃণিজীযী মানুব্ষর ণভব্ ় ঠাসা। “পগাে প্রভৃণত জাণতর আগমন” ও 

“ধীযর প্রভৃণত অননে জাণতর আগমন” োঠান্ত্র গুব্লাব্ত সমাব্জর যত ণনম্নযগযীয় পেণির মানুষ রব্য়ব্ে 

তাব্দ্র উেণস্থণত ও জীণযকাগত েণরচয় স্পি উব্েখ্ রব্য়ব্ে যা সমাজ তাণিকব্দ্র োশাোণশ তৎকালীন 

অথযননণতক যেযস্থার েণরচয় ণদ্ব্য় অনুসণন্ধ্ৎসু োঠক তথা গব্যষকব্দ্র আশাতীত েণরতৃপ্ত কব্রব্েন। 

মঙ্গলকাব্যে যতগুণল জাণত  উেজাণতর তাণলকা ণলণেযদ্ধ হব্য়ব্ে তারা প্রব্তেকব্কই জীণযকাগত তথা 

আণথযকগত ণদ্ক ণদ্ব্য় ণেণেব্য় ে ়া জাণত। এই অধোয ়তাব্দ্র জীণযকা গত েূব্যযর ও যতযমান অযস্থা সম্পব্কয 

অযগত করা হব্য়ব্ে। 
 

     প্রথব্মই আসা যাক প াম সম্প্রদ্াব্য়র কথায়। অণত প্রাচীনকাল পথব্ক যতযমান কাল েযযন্ত্ তাব্দ্র 

জীণযকা গত অযস্থার কখ্ব্না উন্নণত হব্য়ব্ে আযার কখ্ব্না অযনণত হব্য়ব্ে। মধেযুব্গ ধমযমঙ্গলকাব্যে উব্েখ্ 

োই তাব্দ্র জীণযকাণট ণেল সামণরক পসনাযাণহনীর কাব্জ যুি। পসখ্াব্ন কাল ু প াম ণনযুি হব্য়ে লাউ 

পসব্নর পসনােণতর ণহসাব্য। তব্য তাব্দ্র জীণযকা ণেল যােঁব্শর বতণর দ্রযে যথা কলুা, চালনা,  ালা, চাটাই, 

মাে ধরার খ্লই, েব্লা, তালোতা পখ্জুব্রর োতা ণদ্ব্য় বতণর মাদুর, ণযণভন্ন পসৌণখ্নদ্রযে। তারা ণেল প্রাচীন 

ঐণতহে  েূিয জাণত ও যুব্দ্ধ োরদ্শযী। 'আগব্ াম যাগব্ াম পঘা ়াব্ াম সাব্জ' প্রচণলত েংণিণট  প্রমাি কব্র  

তাব্দ্র সম্মাব্নর সব্ঙ্গ উেণস্থণত। সমাজ -অথযননণতক ও শাসব্কর োলাযদ্ব্লর সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ তাব্দ্র 

জীণযকারও েণরযতযন ঘব্ট পগব্ে। যতযমাব্ন প ামরা যংশানুক্রব্ম যােঁব্শর বতণর নানা রকম প্রব্য়াজনীয় দ্রযে 

বতণর কব্র জীণযকা ণনযযাহ কব্র। তাব্দ্র জীণযকা সম্পব্কয কণয কঙ্কন মুকনু্দরাম চক্রযতযী যব্লব্েন- 
 

“ণযয়নী চালুণন ঝােঁটা      প াম কব্র পটাকা োতা 

জীণযকার পহতু এক ণচব্ত।”
(৭)

 

 রুেরাম চক্রযতী ধমযমঙ্গল কাব্যের েশু োলান ণচত্রণট তুব্ল ধব্রব্েন- 

“ধব্মযর শাসন মহী ময়না নগর । জাণত অনুসাব্র প াম ণনব্লক শূকর।।” 
(৮)

 
 

সামাণজক মযযাদ্ার ণদ্ক পথব্ক হােঁণ  ়জাণতণট মযযাদ্াহীন ণনম্ন যৃণিজীযী। এরা মূলত ণদ্নমজুণর কব্র জীণযকা 

ণনযযাহ কব্র। মধেযুব্গর মঙ্গলকাব্যে উব্েখ্ রব্য়ব্ে তারা মণনব্যর গৃহ োণলত েশুব্দ্র জনে ঘাস কাটত 

এো ়াও তা  হাব্ট ণযণক্র কব্র অথয উোজযন করব্তা- 
 

“যাণহব্র যণস হােঁণ  ়    ঘাস কাণট লয় কণি 

শুণন্ডর অঙ্গব্ন যার পমলা।” 
(৯)

 

     যতযমাব্ন চন্ডাল অসভে পেি জাণতণট প াম জাণতরই সমকক্ষ। এক সময ়শাসব্কর ণনব্দ্যব্শ অেরাধীব্ক 

মশাব্ন ণনব্য় ণগব্য় হতো করত। আযার কণযকঙ্কি চণ্ডীব্ত উব্েখ্ রব্য়ব্ে তারা লযি উৎেন্ন করত এযং 

ণযণভন্ন ফল ণযণক্র কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা- 

“চন্ডাল যণসয়া েুব্র      লযি ণযণক্র কব্র 

োণনফল পকসর সংসাব্র।” 
(১০)

 

     যাগণদ্ জাণত মধেযুব্গ তারা ণেল যীর পযাদ্ধা জাত। চন্ডীমঙ্গল ও ধময মঙ্গল কাব্যে উব্েখ্ রব্য়ব্ে তারা 

যুদ্ধব্ক্ষব্ত্র  ক্ষণত্রব্য়র মত যীর ণযক্রব্ম প্রণতেব্ক্ষর সাব্থ ল ়াই করব্তন- 

    “মুরারী যাগণদ্ সাব্জ যব্মর সমান। / ধনুব্ক চামর যান্ধ্া রাজার ণনশান।।”
(১১)
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রাজার কতৃযক ণনযুি হব্য় রাজাব্দ্র আজ্ঞাযাহী দ্াস হব্য় কাজ করব্তন ণযণনমব্য় সামানে োণরেণমক 

পেব্তন। চন্ডীমঙ্গব্ল উব্েখ্ রব্য়ব্ে তারা ণেব্লন দুধষয লাণঠয়াল। এটাই ণেল তাব্দ্র পেশা। তারা জণমদ্ার 

মহাজব্নর অধীব্ন কব্ময ণনব্য়াণজত হত এযং মণনব্যর ইশারাব্ত কাজ করত- 

“যাগণদ্ যণসল েুব্র       নানাণযধ অস্ত্র ধব্র 

দ্শ-ণযষ োইক কণর সব্ঙ্গ।”
(১২)

 
 

মাণটর োত্র মাণটর বতণর ণযণভন্ন ণজণনস বতণর কব্র সভেতা সৃণিলগ্ন পথব্ক একব্েণির জাণত জীযন ও জীণযকা 

ণনযযাহ কব্রব্ে। তারা েণরণচত কুমার, কুব্মার, কুম্ভকার এরকম ণযণভন্ন নাব্ম। এক মন্ড মাণটব্ক চাকার উের 

যণসব্য় হব্তর অেূযয কলাব্কৌশব্ল হাণ  ় কলণস বতণর কব্র মানুব্ষর বদ্নণন্দন চাণহদ্া েূরি কব্রণেল। 

আধুণনক সভেতার ণযকাশ সব্িও কুব্মার জাণতর অযদ্ান এখ্ব্না প্রাসণঙ্গক। চন্ডীমঙ্গব্ল তার উজ্জ্বল উেণস্থণত 

পস কথাই  স্মরি করায়। 
 

“কুম্ভকার গুজরাব্ট      হােঁণ ়কুণ ় গব্  ়পেব্ট 

মৃদ্ঙ্গ দ্গণ  ়গব্  ়ক ়া।” 
(১৩)

 

     যাংলার আণদ্ম অণধযাসীব্দ্র অনেতম ণকরাত জাণত। তারা মূলত োযযতে এলাকায় যসযাস কব্র। তারা 

পযব্হতু অরিেচারী তাই েশু ণশকার করা, ণহমালায় তথা োযযতে অঞ্চব্লর ণযণভন্ন েশুর চময, েশম, চামণর 

গাই, মৃগনাণভ, ণযণভন্ন ধরব্নর ঔষণধ গাে সংগ্রহ কব্র সমতব্লর মানুষব্দ্র কাব্ে তা ণযণক্র করাই এব্দ্র 

পেশা। মধেযুব্গর ণভন্ন মঙ্গলকাব্যে উব্েখ্ রব্য়ব্ে যুব্দ্ধর বসণনক ণহব্সব্য ণনব্জব্দ্রব্ক পযাগদ্ান করত। 

যতযমাব্ন োহাণ  ় এলাকার যাণসন্দা হওয়াব্ত চা  েণমব্কর কাজও কব্র থাব্ক । কণযকঙ্কি চন্ডীমঙ্গব্ল  

উব্েখ্ োই তারা যাদ্েযন্ত্র যাণজব্য়ও জীণযকা ণনযযাহ করব্তা- 

"ণনযব্স ণকরাত পকাল     হাব্ট যাজায় প াল’ 
(১৪)

 

মৃত েশুর োল োণ ়ব্য় োকা কব্র তা ণদ্ব্য় যাদ্েযব্ন্ত্রর োউনী, জুব্তা, পঘা ়ার  ণজন, যোগ, ধরব্নর 

চাম ়ার দ্রযে সামগ্রী বতণর কব্র, ণযণভন্ন গ্রাম ও শহরাঞ্চব্ল জুব্তা যোগ পসলাই কব্র জীণযকা ণনযযাহকারী 

জাণতণট চামার নাব্ম অণভণহত।  
 

      অণত প্রাচীনকাল পথব্ক যাংলাব্ত এক সুপ্রণসদ্ধ হস্তণশল্পব্ক পকি কব্র একব্েণির মানুষ  জীযন-

জীণযকা ণনযযাহ কব্র এব্সব্ে তারা 'নযশাখ্' শাখ্ার অন্ত্গযত তন্ত্িযায় যা তােঁণত। তাব্দ্র হাব্ত বতণর যস্ত্র 

প্রাচীনকাল পথব্কই সুদ্ূর োশ্চাতে পদ্ব্শ রপ্তাণন হব্য় যব্ঙ্গর তােঁণতব্দ্র মযযাদ্া যৃণদ্ধ কব্রণেল। তােঁণতব্দ্র 

হাব্তর বতণর কােব্  ় যহু ণযব্দ্শী যণিকরা আকৃি হব্য়ণেব্লন। তাব্দ্র মব্ধে ণযব্শষভাব্য উব্েখ্ব্যাগে 

েতুযণগজ, ফরাণস ও ইংব্রজ। তন্তুযায ়সম্প্রদ্ায় মূলত যস্ত্র যয়ন কব্রই জীণযকা ণনযযাহ করত। এব্দ্র মব্ধে 

পকউ পকউ আযার েল ুপোকাও তুত চাষ কব্র তা পথব্ক পরশম সুতা বতণর কব্র আমদ্াণন ও রপ্তাণন মাধেব্ম 

জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। প্রাচীনকাল পথব্কই কােযাস জাত সুতা পথব্ক মসণলব্নর সুক্ষ্ম পরশণম কাে  ়ণযব্দ্ব্শ 

রপ্তাণন কব্র যাংলার তােঁণতরা আণথযক ণদ্ক ণদ্ব্য় অব্নক উন্নণত লাভ কব্রণেল। যাংলা সমাব্জর এক যৃহৎ 

অংশ তােঁণতরা ণেল স্বয়ংসম্পূিয। এই পেশাণটর সব্ঙ্গ অব্নব্কই অব্নকভাব্য যুি পকউ গুলণটনা, মখ্মব্ল, 

এযং অনোনে েোটাব্নযর পরশমী যস্ত্রপ্রস্তুত করব্তা। আযার পকউ পকউ সুব্তা রং করত, কােঁচামাল সংগ্রহ 

করত, আযার উৎোণদ্ত দ্রযে ণযব্দ্ব্শ ও স্থানীয় যাজাব্র রপ্তাণন কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। মধেযুগ েযযন্ত্ 

এই তােঁণতব্দ্র হস্তচাণলত তােঁত মযযদ্ার সঙ্গীণটব্ক ণেল। ণকন্তু সুচতুর ইংব্রজ যণিক  বযব্দ্ণশক যস্ত্র যেযসায় 

ণটব্ক থাকার জনে যাংলা তােঁণতব্দ্র ণচরপ্রণসদ্ধ তােঁত ণশব্ল্পর ওের আঘাত হাব্ন।  নানা আইন-কানুব্নর 
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মব্ধে ণদ্ব্য় তােঁণতব্দ্র জীণযকা উোজযব্নর হাণতয়ার ণচরপ্রণসদ্ধ তােঁতণশল্পব্ক ধ্বংস কব্র। এমনণক তারা 

যাব্ত তােঁত চালাব্ত না োব্র তার জনে তাব্দ্র যৃদ্ধাঙ্গলুণট পকব্ট পদ্ওয়া হয়। এরের ইংলোব্ন্ড ণশল্পণযপ্লয 

ঘটার ের যাংলার যহুল প্রচণলত তােঁতণশল্প েুব্রােুণর ধ্বংস হব্য় যায।  
 

     প্রাচীনকাল পথব্ক অস্ত্রশস্ত্র ণনমযাি কব্র, অস্ত্রণযদ্ো ণশক্ষা ণদ্ব্য়, বদ্নণন্দন জীযব্ন যেযহাযয ণজণনস বতণর 

কব্র, কমযকাররা জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। তাই তাব্দ্র রাজা যাদ্শাহব্দ্র কাব্ে ণযব্শষ খ্োণত ণেল। 

বদ্নণন্দন ণনতেপ্রব্য়াজনীয় ণজণনস হাল পকাদ্াল, ণনরণন ইতোণদ্ বতণর কব্র। এো ়াও তারা ণচত্রাঙ্কন স্থােতে  

ভাস্কযয ণশব্ল্পও অননেসাধারি ণশল্পসম্ভাব্যর েণরচয় ণদ্ব্য়ব্েন। ণযণভন্ন ধাতুর সংণমেব্ি নতুন  সংকর ধাতু 

দ্বারা ণযণভন্ন অস্ত্রশস্ত্র বতণর, যন্ত্রোণত বতণর, এো ়া হাতা, খ্ুণন্ত্, দ্া এর মত মানুব্ষর ণনতেপ্রব্য়াজনীয় ণজণনস 

বতণর কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা তার উব্েখ্  কণযকঙ্কি চণ্ডী পত রব্য়ব্ে- 
 

“কামার োণতয়া শাল     পকা া়লী পকাদ্াল ফাল 

গব্  ়টাণঙ্গ যমধার শাল।” 
(১৫)

 
 

     যস্ত্র পধৌতকরনব্ক জীণযকা ণহব্সব্য পযব্ে ণনব্য়ব্েন এক পেণির মানুষ যারা পধাযা ণহসাব্য অণভণহত। 

েূব্যয তারা মূলত উচ্চযব্িযর যস্ত্র ধুব্য় থাব্ক। যৃণিণট সভে সমাজ পহয়  যা অযজ্ঞার পচাব্খ্ পদ্ব্খ্। তব্য এরা 

চন্ডাল, চামার, মুণচ, নাণেত এব্দ্র পোশাক পধৌত করি কব্র না। অব্নব্কর মব্ত এব্দ্র েূযয েুরুষ পনতা 

পধাোনী। আমরা মনসামঙ্গব্ল পয পনতা পধাোনীর উব্েখ্ োই তাব্কই অব্নব্ক তাব্দ্র েূযযেুরুষ যব্ল মব্ন 

কব্র। মনসামঙ্গল কাব্যে পনতা পধাোনীর ণযব্শষ ভূণমকা উব্েখ্ব্যাগে। এ রকমই সমাব্জর যহু জাণত 

রব্য়ব্ে যারা সমাজ যন্ধ্ ু ণহব্সব্য কাজ কব্র অণত সামানে অথয উোজযন কব্র জীণযকা ণনযযাহ কব্র। তযুও 

সমাব্জর উচ্চযিযরা ণনম্নযগযীয়ব্দ্র অযজ্ঞা যা ঘৃিা কব্র থাব্ক। যতযমান প্রণতব্যাণগতা মূলক অথযননণতক 

সামাজ যেযস্থায় পদ্খ্া যাব্ি পযণশ ভাগ ণনম্ন যগযীয়রা ণনযুি রব্য়ব্ে ণদ্নমজুণরর উের। তাব্দ্র মব্ধে পধাযা 

অনেতম। বযণদ্ক যুব্গর যণদ্ও পধাযারা যিয ণযভাজনঅনুযায়ী ব্রাহ্মি, কায়স্থব্দ্রই পোশাক েণরিদ্ 

পধৌতকরি করত। সাধারিত তারা োশ্বযযতযী নদ্ী েুকুর নালাব্ত যস্ত্র পধৌতকরন কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। 

ণকন্তু যতযমান যুব্গর তাব্দ্র জীযন ও জীণযকাব্ত যহু েণরযতযন এব্সব্ে।  
 

     কল ুজাণত ণযণভন্ন শসেজাত দ্রযে পেশায় কব্র তা পথব্ক বতল ণনযযাস পযর কব্র জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। 

েূব্যয কাষ্ঠ ঘাণনব্ত শসে পেশায় কব্র পতল পযর করত যব্ল তাব্দ্র পতণল জাণত যব্লও অণভণহত করা 

হব্য়ব্ে।  কণযকঙ্কন মুকনু্দরাম চক্রযতযী তার “অভয়া মঙ্গলকাযে” ণটব্ত কল ুযা পতণলব্দ্র জীণযকা সম্পব্কয 

তুব্ল ধরা হব্য়ব্ে-"কলুরা নগব্র োব্ত ঘাণন"যতযমাব্ন কণৃষকাজ, মুণদ্খ্ানার পদ্াকান, শসে পেশায়, মা া়ই 

কল প্রভৃণত কব্মযর মধে ণদ্ব্য় এব্দ্র সংসার ণনযযাহ কব্র। সমব্য়র েণরযতযব্ন সব্ঙ্গ সব্ঙ্গ তাব্দ্র জীযন ও 

জীণযকা রুহ েণরযতযন ঘব্টব্ে।  
 

     প্রাচীন ভারব্তর ণশল্প স্থােতে ভাস্কযয ও কলা ণশব্ল্পর প্রাচুযয রব্য়ব্ে। অণত প্রাচীনকাল পথব্কই ভারব্ত 

এক পেণির মানুষ নান্দণনক পসৌন্দব্যযর েণরচয় ণদ্ব্য়ব্েন তােঁরা হব্লন সূত্রধর যা েুব্তার। এরা মলূত 

ণনব্জব্দ্র ণযশ্বকমযার যংশধর মব্ন কব্র পস ণহব্সব্য তাব্দ্র কুলব্দ্যতাব্ক েূজা কব্র এযং পসই ণযব্শষ 

ণদ্নণটব্ত তাব্দ্র যেযহাযয সাজ সরঞ্জাম, হাণতয়ার, তার ণনকট আব্যদ্ন কব্র। ণযণভন্ন রাজাব্দ্র 

েৃষ্ঠব্োষকতায় তারা ণযণভন্ন মণন্দর, স্থােতে -ভাস্কযয ওঅংকন ণশল্পকলার মব্ধে ণনমণিত পরব্খ্ জীণযকা 

ণনযযাহ করব্তা। ণযণভন্ন ণশল্পীব্দ্র মব্ধেও এব্দ্র খ্োণত ও সুনাম ণেল। তাব্দ্র সৃজিশীলতা ণনদ্শযন অজান্ত্া 
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গুহা মণন্দর, পসামনাথ মণন্দর, জগন্নাথ প্রস্তর ণনণমযত ণযশাল মণন্দর এরকম আব্রা যহু প্রাচীন ঐণতব্হের 

সাক্ষে যহন কব্র। পলাকসংস্কণৃতর েণরচয় যহনকারী" ধমযমঙ্গলকাযে "ণট ধমযঠাকুর ণযণভন্ন স্থাব্ন ণতণন ণযণভন্ন 

নাব্ম েণরণচত হব্তন। একসময ় উণ ়ষে, উৎকল ণযস্তীিয অঞ্চল মধেযতযী স্থান মেভূণম নাব্ম েণরণচত। 

ধমযমঙ্গল কাযে পয যুদ্ধ যাত্রার যিযনা োওয়া যায় তা এই মেভূণমব্কই  ণনব্দ্যশ কব্র। মেভূণম যলব্ত যীরভূম 

,যােঁকু ়া, মানভূম, পমণদ্নীেুর, মালদ্ব্হর ণকে ুঅংশব্ক মূলত যুণঝব্য় থাব্ক। এগুব্লা মূলত রা ় অঞ্চল। আর 

রা ় অঞ্চব্লর কাণহনী ণনব্য়ই গব্  ় উব্ঠব্ে রাব্ ়র জাতীয় মহাকাযে "ধমযমঙ্গলকাব্যে"। তাই তাব্ত 

পসখ্ানকার মানুব্ষর জন-জীযব্ন ণযস্তৃতভাব্য যণিযত হব্য়ব্ে। যহু েূব্যয মে জাণতরাই পসই অঞ্চব্লর 

অণধকারী ণেল। তাই পসখ্ানকার অণধযাসীব্দ্র যলা হত মাল যা মাব্লা। এরা মূলত দ্রণয  ়যংশজাত। তাই 

তাব্দ্র জীযন-জীণযকা, সংস্কার সংস্কৃণত সযই অনাযয প্রভায েুি। মাল জাণত ণকেুণদ্ন মালদ্ব্হ যসযাস 

কব্রণেল যব্ল পসই জাণতর নাম অনুসাব্র মালদ্ব্হ নামকরি করা হব্য়ব্ে যব্ল অব্নব্ক মব্ন কব্রন। মে 

জাণতণটর মব্ধে যহু পেণিণযভাজন রব্য়ব্ে। যতযমাব্ন তারা সােুণরয়া, পযব্দ্, ধণনয়া, রাজযংশী,(েূব্যয পকাচ 

নাব্মই সমণধক েণরণচত ণেল)। আমাব্দ্র আব্লাচনার সুণযধার জনে এই কয়ণট  জাণতব্ক তুব্ল ধরা হব্লা। 

এব্দ্র মব্ধে প্রথব্মই উব্েখ্ে সােুণরয়া। এরা সেয ণযদ্োয় োরদ্শযী। মন্ত্রযব্ল ও পকৌশব্লর দ্বারা সেয ধরা, 

সেয ণনব্য় পখ্লা পদ্খ্াব্না, ণযষ সংগ্রহ করার মব্ধে ণদ্ব্য় পকানক্রব্ম যাযাযর জীযব্নর মাধেব্ম জীণযকা 

ণনযযাহ কব্র। এব্দ্র পকউ পকউ যাদ্র পখ্লা পদ্খ্াব্না, মাদ্ণল তাণযজ ণযণক্র কব্র , পোটখ্াব্টা যাদুণযদ্োর 

পদ্খ্াব্নার মব্ধে ণদ্ব্য় অনুন্নত েণরব্যব্শ যসযাস কব্র। েরযতযী সমব্য় যারা এব্দ্র মব্ধে স্থায়ীভাব্য 

যসযাস করব্ত শুরু কব্র তারা একট ুআধটু কৃণষ কাজ করব্ত আরম্ভ কব্র। যতযমাব্নও  এই জাণতণটর 

ণযব্শষ পকান সামাণজক ও অথযননণতক উন্নণত হয়ণন। এখ্ব্না অস্থায়ীভাব্য গ্রাব্ম-গব্ঞ্জ যসযাস কব্র।  
 

     োহাণ  ়অঞ্চব্ল যসযাসকারী মাল জাণতণট 'মাল োহা ়ী' নাব্ম েণরণচত। তারা ণনম্নস্তব্রর জনজাণত। 

তাই তাব্দ্র জীণযকা ণদ্নমজরু। যতযমাব্ন তারা চা যাগাব্নর চা েণমব্কর কাজ কব্র থাব্ক। তাব্দ্র মব্ধে 

অেরাধ প্রযিতা মুলক কাজ পযণশ ঘব্ট। চুণর  াকাণতর মব্তা ঘৃিে অেরাধমূলক কাজ কব্র জীণযকা ণনযযাহ 

কব্র থাব্ক। তব্য যতযমাব্ন তাব্দ্র জীযন বশলীব্ত যহুল েণরযতযন ঘব্টব্ে। যতযমাব্ন উিরযব্ঙ্গ ণযব্শষ 

কব্র জলোইগুণ ,় পকাচণযহার ,অঞ্চব্ল যসযাস রাজযংশী যারা যতযমাব্ন তফণসলভুি হব্লও অব্নব্ক 

ণনব্জব্দ্রব্ক ক্ষণত্রয় যব্ল মব্ন কব্র থাব্ক। এর ণেেব্ন অযশে পেৌরাণিক কাণহনী লুকাণয়ত। েরশুরাব্ম হাত 

পথব্ক রক্ষা পেব্ত যব্জ্ঞােযীত তোগ কব্র শুদ্রা যব্ল ণনব্জব্দ্র েণরচয় পদ্ন এযং পসই পথব্ক তারা েণতত 

শূদ্র যব্ল কণথত। আযার অব্নব্ক মব্ন কব্রন রাজযংশীরা প্রকৃতেব্ক্ষ পকাচ জনব্গাষ্ঠী। এরা পষা ়শ 

শতব্কর পকাচ দ্লেণতর দুই নাণত ণযশু ণসংহ ও ণশশু ণসংহ পকাচরাজে প্রণতষ্ঠা কব্রন এযং ণনব্জব্দ্র 

রাজযংশী যব্ল েণরচয় পদ্ন। তাই যংশীয় ও পকাচ উভয় উভব্য়র সব্ঙ্গ ওব্তাব্প্রাতভাব্য জণ ়ত। অব্নব্কর 

মব্ত পকাচ জাণতর সৃণি ণশব্যর পথব্ক তাই তারা ণনব্জব্দ্র ণশব্যর  যংশধর মব্ন কব্রন। তাব্দ্র েূযযেুরুষ 

যণদ্ হয় ণশয হয় তাহব্ল পসও(ণশয) কৃণষ সমাব্জর সব্ঙ্গ যুি ণেল। আযার পকাচব্দ্র প্রধান জীণযকা 

কৃণষকাজ। ণশযমঙ্গল যা ণশযায়ব্ন পকাচ জাণতর উব্েখ্ রব্য়ব্ে। পসখ্াব্ন পদ্খ্া পগব্ে পকাচ রমিীব্দ্র েলা-

কলা। এ পথব্ক তৎকালীন সমব্য় তাব্দ্র অযস্থান সম্পব্কয  ণকে ুটা অযগত হওয়া যায়। ণকেু পকাচ রমনী 

েুরুষব্ক প্রলিু কব্র ও জীণযকা ণনযযাহ করব্তা। যিযগত ণদ্ক ণদ্ব্য় ণযচার করব্ল পদ্খ্া যাব্য  রাজযংশী 

মূলত ক্ষণত্রয় পেণিণযভাব্গরই একণট ভাগ। েূব্যয তারা ক্ষণত্রয় রাজযংশী যব্ল েণরণচত হব্তন ণকন্তু যতযমাব্ন 
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তারা অনুসূণচত জাণতর মব্ধে অযস্থান করব্ে। তাব্দ্রও প্রধান জীণযকা কৃণষকাজ। ধান পকব্ট পগালায় েূিয 

করার ের তারা পযাগী সন্নোসী ণশব্যর েূজা কব্র।েজূাব্ন্ত্ আযার প্রসাদ্ ণহসাব্য গণন্ত্জকা পসযন কব্র। 
 

     আব্রকণট যৃণিজীযী জনজাণতর কথা না যব্ল জীণযকা সম্পব্কয যলাটা অসম্পূিয পথব্ক যায়। তারা পদ্হ 

েসাণরনী যৃণিজীযী যব্ল অণভণহত। েুরুব্ষর আণদ্ম প্রযৃণি চণরতাথয করাব্নাই তাব্দ্র পেশা। খ্াদ্ে যস্ত্র অথযাৎ 

অন্ন সংস্থাব্নর জনে সমাব্জর ণনম্নযগযীয় নারীরা ইিায় পহাক অণনিার  পহাক যিযণহন্দুব্দ্র বজণযক তৃষ্ণা 

পমটায়। চযযােব্দ্র নারীব্দ্র উব্েখ্ োই উচ্চব্েণির েুরুব্ষর চাণহদ্া েূরি কব্রব্ে।' চযযােব্দ্'র প াম 

নারীব্দ্র উব্েখ্ োই তারাও সমাব্জর উচ্চব্েণির েুরুব্ষর বজণযক চাণহদ্া েূরি কব্রব্ে। মধেযুব্গর ণযণভন্ন 

মঙ্গলকাব্যেও   তার উব্েখ্ রব্য়ব্ে। ণযব্শষ 'ধমযমলূ কাব্যে' সুণরক্ষা-গুণরক্ষা ও ভাজন যুণ ়র চণরব্ত্রর মধে 

ণদ্ব্য় তৎকালীন সমব্য় পদ্হ যৃণিজীণযিীব্দ্র রূে ণচত্র অণঙ্কত হব্য়ব্ে। পগালাঘাব্টর এই যৃণি জীণযনীব্দ্র 

রূে ণচত্র অঙ্কব্ন কণয ণলব্খ্ব্েন- 

“লাস পযশ োন ফুব্ল সাজাব্য় েসরা। 

সহচরী সব্ঙ্গ যব্স ণভতর যাজরা।।”
(১৬) 

এো ়াও 'ণশযায়ন ' যা "ণশয মঙ্গব্ল "পকাচ রমিীব্দ্র এই যৃণির  উব্েখ্ রব্য়ব্ে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে লম্পট 

েুরুষ, পসৌণখ্ন যিযণহন্দুব্দ্র প্রলিু করব্ত কালব্কতুর নযণনণমযত রাব্জে যারযধ ুগব্নর আগমন ঘব্টব্ে। 

“লম্পট েুরুষ আব্শ                যারযধ ুবযব্স 

এক ণভব্ত  হইয়া অণধষ্ঠান।” 
(১৭)

 

চন্ডীমঙ্গল কাব্যে পযমন ণনম্নণযিজীযী মানুব্ষর চণরত্র ণচত্রশালা পতমণন ধমযমঙ্গল কাযেও ণেণেব্য় পনই পসখ্াব্ন 

ণযণচত্র মানুব্ষর জীযন-জীণযকার ণচত্র তুব্ল ধরা হব্য়ব্ে। কমযকার পেণির প্রণতণনণধ -ণযশ্বকমযা ও ধমযদ্াস, 

যাজনাদ্ার -হণরহর, যারুই- ণশযা দ্ি, পদ্হ যৃণি জীযনী -সণরক্ষা, গুণরক্ষা, ভাজন যুণ ়, হােঁণ  ় -ইোরানা, 

প াম কাল,ু লাখ্াই, চন্ডক-পলাহার যজয, পগাে-পসাম পঘাষ, ইোই পঘাষ তার প্রব্তেকব্কই ণনজ ণনজ 

েূযযেুরুব্ষর যৃণি অযলম্বন কব্র জীণযকা ণনযযাহ কব্রব্ে। 
 

     অণত প্রাচীনকাল পথব্ক যাত্রা কব্র মধেযুব্গর েথ অণতক্রম কব্র যতযমান যুব্গ পয সমস্ত জাণত ও 

উেজাণত ণনজ ণনজ পেশায় যুি রব্য়ব্ে প্রাচীন কাব্লও পসই পেশায় ণনযুি ণেল। তব্য ণকেু ণকেু পক্ষব্ত্র 

সামাণজক -অথযননণতক ও সাংস্কৃণতক প্রভৃণত কারব্ি যুগগত োলাযদ্ল ঘটায় অতীত যুব্গর জনব্গাষ্ঠীর জীযন 

ও জীণযকা পথব্ক যতযমান যুব্গর জনব্গাষ্ঠীর জীযন ও জীণযকার যোেক েণরযতযন ঘব্টব্ে। তাই 

ণনম্নযগযীয়ব্দ্র জীণযকা গ্রহি করারব্ক্ষব্ত্র এখ্ন েূব্যযর মত যাধেতামলূক নয় ণনজ চাণহদ্াও ইিানুসাব্র যৃণি 

গ্রহি কব্র থাব্ক। মধেযুগ পথব্ক  যতযমান যুগ েযযন্ত্ অস্পৃশে ণনম্নযগযীয়ব্দ্র জীণযকার েণরযতযন ঘব্টব্ে তার 

মূব্ল রব্য়ব্ে ণশক্ষা, বযজ্ঞাণনক প্রসার, যতযমান অথযননণতক যেযস্থা, ণযণভন্ন সরকাণর প্রকব্ল্পর সুব্যাগ-সুণযধা, 

ণযণভন্ন যৃণিমূলক প্রণশক্ষি এযং ণনজ েূযযেুরুষীয় ও যৃণির প্রণত ঐকাণন্ত্ক পোদ্ধা। 

      

সহাযক় গ্রন্থেণঞ্জ: 
 

(১) ‘মনসামঙ্গল' পকতকাদ্াস পক্ষমানন্দ, সম্পাদ্ক তন্ময় ণমত্র, মীর পরজাউল কণরম, প্রথম প্রকাশ ২১পশ   

জলুাই ২০১০ ণিস্টাব্দ, যঙ্গীয় সাণহতে সংসদ্। 

(২) ঐ, েৃষ্ঠা সংখ্ো ৮৮। 
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 (৩) ভারতচব্ির ‘অন্নদ্ামঙ্গল'সম্পাদ্ক জয়ীতা দ্ি, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৮ ণিস্টাব্দ, অন্নদ্ার ভযানন্দ 

ভযব্ন যাত্রা েৃষ্ঠা ১০৯, প্রকাশক রত্নাযলী। 

 (৪) কণযকঙ্কি চণ্ডী সম্পাদ্না সনৎ কুমার নস্কর, প্রথম সংস্করি অব্টাযর ২০১৩ ণিস্টাব্দ, কালব্কতুর 

ণযযাব্হর অনুযন্ধ্ েৃষ্ঠা সংখ্ো ১৮৯, প্রকাশক রত্নাযলী। 

 (৫)  ঐ ‘কালব্কতুর মৃগযা়' েৃষ্ঠা সংখ্ো ১৮৯। 

 (৬) ঐ  ‘কালব্কতু মৃগয়া'  েৃষ্ঠা সংখ্ো১৮৯। 

 (৭) ঐ  ‘ধীযর প্রভৃণত অনোনে জাণতর আগমন'েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৯।  

 (৮) রুেরাম চক্রযতযী "ধমযমঙ্গল কাযে’   ‘জাগরি োলা' েৃষ্ঠা সংখ্ো ৩৩২, সম্পাদ্ক অক্ষায় কুমার কয়াল, 

চতুথয মুদ্রন ২০১৫ ণিস্টাব্দ, প্রকাশক ভারণয। 

 (৯) "কণযকঙ্কি চণ্ডী’ মুকুন্দরাম চক্রযতযী, সম্পাদ্ক সনৎকমুার নস্কর, েঞ্চম সংস্করি ২০১৩ ণিস্টাব্দ, ‘ধীযর 

অনোনে জাণতর আগমন', েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৯, প্রকাশক রত্নাযলী। 

 (১০) ঐ, েৃিা সংখ্ো ২৯৯। 

 (১১) রূেরাম চক্রযতযী "ধমযমঙ্গল কাযে"সম্পাদ্ক অক্ষয় কুমার কয়াল, চতুথয মুদ্রি ২০১৫ ণিস্টাব্দ, েৃষ্ঠা 

সংখ্ো ৬৭, প্রকাশক ভারণয। 

 (১২) কণযকঙ্কি চণ্ডী সম্পাদ্না সনৎ কুমার নস্কর, েঞ্চম সংস্করি অব্টাযর ২০১৩ ণিস্টাব্দ, ধীযর প্রভৃণত 

অনোনে জাণতর আগমন, প্রকাশনা যা, েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৯।  

  (১৩) ঐ,  ‘পগাে প্রভৃণত জাণতর আগমন'  েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৭। 

  (১৪) ঐ ‘ধীযর প্রভৃণত অনোনে জাণতর আগমন' েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৯। 

  (১৫) ঐ ‘পগাে প্রভৃণত জাণতর আগমন'েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৭ । 

 (১৬)  ঐ  ‘ধীযর প্রভৃণত অনোনে জাণতর আগমন'েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৯। 

 (১৭) "কণযকঙ্কি চণ্ডী’ মুকনু্দরাম চক্রযতযী সম্পাদ্ক সনৎ কুমার নস্কর, েৃষ্ঠা সংখ্ো ২৯৯, েঞ্চম সংস্করি     

অব্টাযর ২০১৩ ণিস্টাব্দ, প্রকাশক রত্নাযলী। 

 

        ,                       

 


