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Abstract
Since the economic history of medieval Bengal cannot be brought to light through the study of
traditional sources, there is, of course, such an underlying current of which we may be aware
through the structural analysis of Mongal poetries in spite of the cloudy objective due to the
religious fragrance. The works of Auguste Comte and Levi Strauss are important to analyse the
social formation. Despite Cmote’s scientific veneration for humanity or society as a whole, he was
very much concerned with the smaller, component system and structures which form the larger
entity. He writes “no social fact can have any scientific meaning till it is connected with some other
social fact…” It may be possible that the creators Mongal poetries used myth to express the feelings
of society. Their feelings and for this they try to place some explanations for phenomena which they
cannot otherwise understand, while the purpose of mythology is to provide an outlet of suppressed
feeling. Structural analysis can be applied to Levi Strauss’ the concept of interrelationship between
the levels. However, if we study the Manashamongal, Chandimongal or Shivayan, we shall notice
the changing economic condition of eastern India through the middle ages. The other incidents like
the dialectics between the two communities, the establishment of an urban centre by Kalketu and his
return to previous life later will be taken under sharp scrutiny. Therefore a sociological study is
indispensable in this respect to reconstruct the socio-economic history of the concerned period.
Key word: Structuralism, Agrarian economy, Sea-trade, financing, Prostitution.

___________________________________________________________________

াআমিা রচনার ক্ষেে াঈপাদ্ান এর াবদ্ান াবলযাআ িার মবেের মিাআ মগুরুত্বপূে-থ এাআ মবমিি ম্ভবি ক
গবক-াআ মি ক্ষপাে করবন। ভারিবথর াআমিা রচনার ক্ষেে এাআ যুমি ম গুরুত্বপূেথ ও,াঅেপর মব এাআ
ক্ষয িথাকমথি মধ্যযুগ াবমধ্ মাজর মবমবধ্ ক্ষেের াআমিা রচনার জনয প্রাজনী াঈপাদ্ানর ানুপমিমি িয
ানুন্ানর ক্ষেে প্রধ্ান ান্তরা  দ্াাঁড়া।প্রাচীন ভারির প্রঙ্গমি যমদ্ াঅমরা এেে এমড়ও মধ্যযুগর, মবলি
াথথনমিক াআমিা চচথার ক্ষেে াঅমাদ্র প্রাজনী াঈপাদ্ানর াভাব ক্ষিু পদ্েপ বযাি । াঈপমরাঈি একপ্রকার
ক্ষধ্াাঁালাচ্ছন্ন পমরবল ক্ষথক পমরোেরর াঈপে াঅমরা প্রালাআ া রাচমরি িথযর াঈৎর প্রমি ক্ষয াঅগ্র ক্ষপাে
কমর,িারাআ একমি বমাঃপ্রকাল ঘি ামিয চর্চ্থার মধ্য মদ্ িথযানুন্ানর ক্ষেে এবাং মধ্যযুগর মঙ্গ কাবয ,মবলি
‘মনামঙ্গ’, ‘চণ্ডীমঙ্গ’ ও ‘মলবানকাবয’ এাআ িথযানুন্ানর াঅধ্ারস্বরূপ কিিা পমরবমলি ি পার ক্ষ মব এাআ
প্রবন্ একমি েুদ্র প্রার াঈপিাপনা মাএ। িব এাআ দ্ৃমিভমঙ্গি ামিয চচথার ক্ষেে িার াঈৎপমি ি ও কা ম্পকথ
মবল চিনিার াবকাল াঅছ মাজর স্বাভামবক গমিলীিাক মচহ্নিকরের ক্ষেে । এ ক্ষেে াঅরা একমি মব
াঅমাদ্র স্মরে রাখি ব ক্ষয, ক্ষকানা মাজর ান্তথমনমি াংগঠন যা মকনা ামিযর মাধ্যম মমথ াথবা প্রিযে রূপ
প্রকামলি ওা বহু পূবথ ক্ষথকাআ বিথমান থাক। াথথাৎ াঅমাদ্র াঅাচয মনামঙ্গ কাবয চিুদ্থল লিাব্দীি মমখি
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ও, িাি াঈেমখি াংগঠমনক রূপরখামি বহু পূবথ িাআ ান্তমনথমি মছ। এাআ মবমি যমদ্ বাস্তবন্মি  িা 
মঙ্গকাবয িার ৃমির পূবথ ি ামামজক গমিলীিাক াঈন্মামচি করি েম ব।
যমদ্ও এাআ প্রবন্মি মঙ্গকাবযর মকা াথথাৎ মধ্যযুগর বাাংা িথা ভারিবথর াঅমথথক মিাকাপর প্রশ্নগুমক
যথাাধ্য মাধ্ানর একমি প্রা, িথামপ বাঙ্গাী মাজর ান্তমনথমি াংগঠনমি যা াঅপোকৃি জমিরুপ কাবয
াঈপিামপি ছ ,িার যথাযথ মবেেও াঅবযলক। এেে ক্ষয প্রশ্নমি াগ্রগামী িা ‘মনামঙ্গ’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গকাবয’ ,
এবাং মকছুিা ও মলবানও ,বাঙ্গাী মাজর ধ্মথী মদ্কমি ক্ষযভাব প্রকিরূপ াঈপিামপি ছ দ্বন্ধগুমর মাধ্যম ,িা
াঅদ্ৌ াথথনমিক রূপরখামিক ক্ষকানভাব াঈপমিি কর মকনা ? ক্ষযিু ামিয মাজর াংস্কৄমিমনার বমাঃপ্রকাল মাে,
ক্ষিু মাজিামিক এবাং নৃিামিক মদ্ক ক্ষথক িুকরা ঘিনাগুমর মধ্য ম্পকথ মনমথাে একমি প্রাজনী কিথবয।i যমদ্ও
দুখথাাআম মাজর গমিপ্রকৃমিক ক্ষবাঝার জনয Structural functionalism দ্ারি ছন ,াঅমরা মকন্তু মঙ্গকাবযর
ান্তমনথমি মমথগুমক মনভথজা মাজিামিক ক্ষপ্রোপি যথাযথ মবশ্নের মধ্য মদ্ াঈন্মাচনর মনমমি ক্ষমভষ্ট্রার
াঈপরাআ মনভথর করব । ক্ষমভষ্ট্রা িার ‘order’ াথবা ‘order of orders’এর মাধ্যম ামামজক মবমভন্ন স্তরর মধ্য ক্ষয
ান্তাঃাংযাগর ধ্ারোমি িু ধ্রি ক্ষচছন, িা ক্ষকবমাে কাঠামাগি মবেের মাধ্যমাআ প্রকি ।ii এৎদ্বযিীি,
ভাািি যখন মাজমবজ্ঞানর একমি মবল িান াঅমধ্কার কর ,ষ্ট্রর মি ভাা একমি ‘totalizing entity’ এবাং
ভাার একমি পূবথমনধ্থামরি াবিান ক্ষকবমাে দুমি ান্তাংযুি মববচনার মধ্যমাআ মবেমি ি পার। প্রথমিাঃ ভাা
মানব মাজর ৃমির মূখয manifestation এবাং ভাার াবিান ‚as a different speifica of man justify turning
language into a model of structures prevalent in human existing.”iii এবাং মদ্বিীি,ভাা চিনিার মাো
কাযথকামর ন ,বরাং িা াচিন াবিা ামধ্ক কাযথকামর এবাং এর াবদ্ান বাংলপরম্পরা ামধ্ক পমরমেি । ক্ষযিু
ভাা ক্ষমভষ্ট্রর মি ানুযাী একমি ানযিম প্রমিপাদ্য মব এবাং mythology যা মানব মনর একমি বমাঃপ্রকাল ,
ক্ষিু ভাািত্ব একমি mythology-এর মধ্য মদ্ ক্ষাআ মবমধ্ক বুঝি াাযয কর যা াংস্কৄমির ক্ষপ্রোপিস্বরূপ মনর
কা কামরিাক াঈন্মামচি কর।iv
যাাআাক, স্ট্রর বিবয ানুযাী মমথক াঅমরা কিগুম মবমধ্বদ্ধ একক যথা mytheme-এ মবভি করি পামর এবাং
এেে এাআক mytheme গুম ক্ষকান পন্মিি এক ানযর াথ ম্পমকথি ওা াঈেলয াংগমঠি ছ িার
প্রকৃি মবেোআ মমথ-এর দ্বারা বামি বিবযমিক াঅমাদ্র মনকি াঈন্মামচি করি পার। িব এেে মমথ-এর
ান্তমনথমি মানর ঙ্গ িার কা কামরিার াঈপরও াঅমাদ্র ক্ষখা রাখি ব। মমথ মানব মাজর মকছু গুরুত্বপূেথ ও
ক্ষমৌমক াংঘাির ক্ষথকাআ াঈৎপমি । ুিরাাং মঙ্গকাবযর মমথমিক র ররমখক কাবযর দ্বারা াঅদ্ৃি করা ানুমচি ব,
যখন মমথ িার জনগের প্রথা ও পরম্পরারাথ ামবছেযভাব ম্পমকথি এবাং কখনও বা বাস্তবিার ক্ষথকও ামধ্ক।v
বাাংার মঙ্গকাবযগুম, মবলি মনামঙ্গ, চণ্ডীমঙ্গ ও মলবান প্রকৃি াথথ ক্ষকানা গীমিকাবয ন বরাং এাআ
কাবযগুমি ধ্মথী াঅচ্ছাদ্নর মপছন একমি দ্বন্ধর াঈপমিমি মবলভাব েেী। মকন্তু এাআ দ্বন্ধগুমর ক্ষকানামিিাআ
একিরফা মবজাভর ক্ষকান াইমঙ্গি ক্ষনাআ বরাং িা একপ্রকার synthesis-এর মধ্য মদ্াআ মনষ্পমির মদ্ক এমগছ। ািএব
এাআ synthesis-এর াঈপমিমি মনামঙ্গ ও চণ্ডীমঙ্গ কাবয ক্ষয দ্বন্ধর াঅভা ক্ষদ্ এবাং thesis এবাং antithesis-এর
াঈপমিমি ক্ষকও মনদ্থল কর, িার াঈেলয ও কাযথকামরিাক াংস্কৃমির বৃির পমরর প্রমিিাপন করি না পার
মধ্যযুগর বাঙাম মাজ গমিলীিার মঠক মুযান ম্ভব ন।
মনামঙ্গ ও চণ্ডীমঙ্গ কাবয বমেথি যথািম মনা ও চণ্ডী িাদ্র স্বীকৃমির েয ওদ্াগর ম্প্রদ্ার াথ মভন্ন
ক্ষেে মভন্ন াঈপা দ্বন্ধ মপ্ত ছ। েেী মব এাআ ক্ষয, এাআ ক দ্বন্ধ চাাঁদ্দ্াগর ও ধ্নপমিওদ্াগরর ামস্তত্বর
াংকিকা িাদ্র াঅরাদ্ধয ক্ষদ্বিা নীরব থাকও িারা িাদ্র াঅরাদ্ধ্ ক্ষদ্বিাক কখনা িযগ করমন। এ ক্ষেে মনা ও
চণ্ডী এবাং িাদ্র াঈপাকদ্র কাজকমথ াঅনকিাাআ াঅঞ্চমকিার পমরর াঅবদ্ধ, যখন ওদ্াগর ম্প্রদ্ার াঅরাধ্য
ক্ষদ্বিা বা িার াঈপাকগের কাযথাবম াঅন্তজথামিকিাক মনদ্থল কর। ুিরাাং াঈেমখি দ্বন্ধমিক মধ্যযুগর াঅথথামামজক
ক্ষপ্রোপি মবেে করাাআ মীচীন। ম্ভব াঅমথথক গমিলীিাক ক্ষকন্ন কর মাজজীবন ক্ষয পমরবিথন ূমচি  িা প্রারমম্ভক
পযথা এক প্রকার দ্বন্ধর াঅকারাআ প্রকি । এ ক্ষেে স্বাভামবকভাবাআ মািৃদ্বীর াঈপাকগে যারা ক্ষপলাগিভাব
চাাবাদ্, মলকার প্রভৃমি গ্রামকমন্নক াথথনমিক মিাকাপর াথ যুি, িারা বমেকগাষ্ঠীর াথ দ্বন্ধ মপ্ত ছ, যমদ্
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ও এাআ দ্বন্ধ ামমক কারে াথথনীমির এাআ দুিা কাযথিমাআ এক ানযর পমরপূরক। কাবযর ামন্তমপবথ বামেজয-াথথনীমির
পৃষ্ঠাপাক ওদ্াগর ম্প্রদ্ার দ্বারা গ্রামীে াথথনীমির ধ্ারক ও রেক মািৃদ্বীর স্বীকৃি প্রদ্ান একপ্রকার মন্বক াআমঙ্গি
কর, যা ম্ভব মছ কাবয বমেথি পরবিথী প্রজন্মর দ্বারা। মঙ্গ কাবযর এাআ মন্বক াঅমিমামনাঅ ডাযাড-এর
পমরপ্রমেি মবেে করা ক্ষযি পার। প্রথমিাঃ ক্ষদ্ব ক্ষদ্মবর াংস্কৃমিগি মবরাধ্; মদ্বিীিাঃ বামেজয াথথনীমি বনাম মলকার ও
কৃম মভমিক াথথনীমি; িৃিীিাঃ বমেক ক্ষেমের াঈৎকিথা ও নারী মাজর বাহুযীনিা; মািৃদ্বীর ানী াঅচারে এবাং
বমেক ক্ষেমের াঅরাধ্য ক্ষদ্বিার াঈদ্াীনিা, এবাং াঅঞ্চমকিা বনাম মারোাপমিমনম।vi
মঙ্গ কাবযর মকছু ঘিনা superstructure বা conjuncture- এর পযথা মবরাজমান এবাং িা ক্ষকবমাে
functionalism-এর দ্বারাাআ মবেমি ি পার। এেে কাকিুর দ্বারা নগর মনমথাে, ক্ষয নগর মানু িার জামি, ধ্মথ
মনমবথল ববার ামধ্কারী এবাং ধ্নপমির বামেমজযক াঈেলয মাং যাো এবাং কাবয নদ্-নদ্ীর াঈেখ- এাআ কাআ
নগরকমন্নক াথথনীমি এবাং িার প্রােভ্রমর বামেজযর াঈপমিমিকাআ মনদ্থল কর। পরবিথী পযথা কাকিুর মলকার জীবন
পূোঃ প্রিযাবিথন ম্ভবি পুাঁমজবাদ্ী মাজর ক্ষাআ মদ্কমিকাআ াআমঙ্গি কর ক্ষযখান ক্ষেমেীন মাজ বযাবিা এক প্রকার
াম্ভব।vii
াঅমাদ্র এাআ ামিি ামামজক গমিলীিার স্বপে যুমির াবিারো করি ক্ষগ মবলি মিিী পঞ্চম লিাব্দীর
পরবিথী ম ভূমমদ্ানক ক্ষকন্ন কর কৃমর মবনযা এবাং িার াথ াংমেি ামামজক স্তরর াঈন্মর প্রমিামির াঈপর
দ্ৃমি মনেপ জরুরী। ভূমম দ্ানর প্রমিামির াথ একমদ্ক ক্ষযমন াঈৎপাদ্ন বৃমদ্ধর ম্ভবনা প্রব  াঈঠ, ক্ষিমমন
ক্ষপলাগিভাব কৃম মাজর াবিান দ্ৃঢ়ির । মিিী নবম লিাব্দীর পরবিথীকা ভারিবথর িমল পূবথামভমুখী াঞ্চ
মূ িৎকাীন রাজনযবগথর মথথন ক্ষয ব্রাহ্মেযবাদ্র াঈন্থান ঘি িার ফশ্রুমিিাআ ভামগরথী-ূগী াঞ্চ মূ ধ্ান
াঈৎপাদ্ন বৃমদ্ধ পা।viii পরবিীকা বখমিার মখমজর াঅিমে াঅথথ-রাজনমিক ক্ষকন্নমিক াঅরও পূবথ িানান্তমরি ি
বাধ্য কর এবাং াআাম ও িার ঙ্গ ূফীদ্র াঅগমন কৃম াঈৎপাদ্ন ও মবস্তারর প্রমিামিক াঅর ও ত্বরামন্বি কর।
মুকুন্দরামর কাবয কাকিুর রাজয বনাঞ্চ াঈচ্ছদ্র মাধ্যমাআ ম্ভব মছ এবাং রাজযর প্রমিষ্ঠািা চাাবাদ্র
াঈন্ননর েয কৃক মাজক ছ বছরর জনয কর প্রদ্ান ক্ষথক মবরি ক্ষরখমছন। মলবান কাবয াআন্নর দ্বারা মলবক
পাট্টা প্রদ্ানর নযা, কাকিুও িার প্রজাদ্র পাট্টা প্রদ্ান এর মাধ্যম জমমর াঈপর প্রজাদ্র ামধ্কারাংিান্ত রাষ্ট্রী
স্বীকৃমি প্রদ্ান করন। এিদ্বযািীি, াঈন্নিির কৃমজ াঈৎপাদ্নর েয কৃমিম জচ বযাবিার প্রচন এবাং বীজ বপন
যের বযাবার াবীন াঈৎপাদ্ন বযাবিাকাআ স্বীকৃমি প্রদ্ান করix এবাং ক্ষাআ ঙ্গ ক্ষয প্রশ্নমি াঈত্থাপন কর িা ,এাআ ক
কমথকাণ্ড াঈৎপাদ্ন বৃমদ্ধর ামামজক প্রামিক স্বীকৃমি প্রদ্ান কর মক না।
কৃম ক্ষেে এাআ াঈৎপাদ্নলীিা মনমিিভাবাআ ক্ষয াঈদ্বৃির জনয মদ্মছ িা মবদ্লী ভ্রমে কারীদ্র বৃিান্তও স্পি।
বাাংা াঈৎপামদ্ি ধ্ান মামপ্তিনম ও ক্ষকারমন্ডী াঈপকূর ানযানয বন্দর াঞ্চও ক্ষয বামেমজযক াঈেলয রপ্তানী করা
ি িা বামনথর বৃিান্ত স্পিরূপ াঈোমখি ছ। এছাড়া ক্ষগাকান্ডা বাাংা ক্ষথক াঅনি াআেু ও প্রচুর পমরমাে গম
াঈৎপাদ্নর াঈেখ বামনথ করছন।x মনামঙ্গ ও চণ্ডীমঙ্গ কাবয পেয পমরবনর াঈেলয াঈেমখি বজরা ও নদ্ীপথর
াঈেখ াঈদ্ধৃির বামেজযকীকরনর াঅভা ক্ষদ্ এবাং ক্ষাআ ঙ্গ কাবয াগরদ্বীপ ও মাংর াঈেখ াবলযাআ
মুদ্রবামেজযকও স্বীকৃি প্রদ্ান কর। এবাং এাআ াঈেলয ক্ষদ্লী প্রযুমির বযাবারর মাধ্যম জাাজ মনমথাের ঙ্গ ঙ্গ
দ্মেে-পূবথ এমলার ক্ষদ্লগুমর কাছ ক্ষথক প্রযুমিগি াাযয মন দ্মেে ভারিী কামরগরদ্র ক্ষব্রাের জাাজ মনমথানর
াঈদ্যাগ এিিাাআ প্রলাংলনী মছ ক্ষয পমিমী বমেকরাও এাআ জাাজ বযবারর জনয াঅগ্রী মছন।xi িব ক্ষদ্লী প্রযুমির
বযবার রিরী জাাজর াঈেখযাগয কাযথকামরিার কথাও াআবনবিুিা াঈেখ করছন।xii
াঅকথেী মব এাআ ক্ষয নামবকগে মুদ্রযাোক ফপ্রু কর ক্ষিাার জনয জবাু াংিান্ত জ্ঞানাজথনxiii কর
মছন। মঙ্গকাবয াঈেমখি বামেজযবাু এবাং ক্ষমঘর মবমবধ্ চমরেগি মবভাগগুম নামবকদ্র বামেমজযক াঈেলয মুদ্র
যাোক ক্ষয জির কর িুমছ, িা ন্দািীি। এেে মুদ্রবামেজয ক্ষপ্রমরি মবমভন্ন মূযবান পেয ুির াঈেলয
বাাংা মবমভন্ন নদ্ীপথ ও াঈপকূ াঞ্চ জদ্ুযদ্র াঈপমিমি এবাং িা প্রমিি করার জনয মুঘ রকারর পদ্েপ
মবল ভাব াঈেখযাগয। পরবিথীকা এাআ মযা াঅরও প্রকি , াআাঈরাপী বামেমজযক ক্ষকাম্পামনগুম জাম্রাজযর
ক্ষদ্লী বমেকদ্র ুরো প্রদ্ানর মাধ্যম িাদ্র কিৃথি কাম করি িৎপর ।
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যাাআাক মধ্যকাীন বাাংা িথা ভারিবথ বযবা বামনজয ক্ষয একমি ক্ষপলাদ্ারী প্রমিষ্ঠানর পযথা াঈন্নীি মছ িার
প্রমােস্বরূপ াঅমরা চণ্ডীমঙ্গর ধ্নপমি িদ্াগর ও মাংর রাজার মধ্য পেযমবমনমxiv এবাং মনামঙ্গর দ্মেের
রাজার প্রমি বমনক ম্প্রদ্ার ন্মান প্রদ্লথনর প্রঙ্গমির াঈেখ করি পামর। াঈভ ক্ষেে ক্ষদ্লী বমেকম্প্রদ্া এবাং রাজ
কিৃথির মধ্য ানুরূপ ম্পকথ গড় ওঠ ক্ষযমনমি মবমভন্ন াআাঈরামপ াআিাআমন্ডা ক্ষকাম্পানী এবাং িাদ্র পৃষ্ঠপাক
নরপমিদ্র মধ্য প্রকি মছা।
বামেমজযক াথথনীমি চমরেগিভাব জমিির। িুনা মনভথজা কৃম াথথনীমির চমরেমি জবাধ্য। বামেজয াথথনীমির
গমিলীিা মনভথর কর কিগুম স্তম্ভর ফপ্রু যামগিার াঈপর। এাআ ক স্তম্ভগুমর াবলযাআ একমি  বামেমজযক
মূধ্ন। মূধ্ন মবমনাগ ক্ষযিু পুাঁমজবাদ্ী মাজবযবিার একমি াঙ্গ, মধ্যযুগর বামেজয াথথনীমির স্বরূপমি হৃদ্ঙ্গম করি
 িৎকাীন মাজবযবিার ক্ষপ্রোপি এর কাযথকামরিা ানুন্ান ও মবেে করা প্রাজন। মঙ্গকাবয ‘কুবর’ ও ‘ক্ষলঠ’ক্ষদ্র দ্বারা াঈৎপাদ্ন ও বামেজয প্রমিাক গমিলী রাখার াঈেলয দেদ্ানর প্রমিা, এক ক্ষেমের মাজনগাষ্ঠীর
াঈপমিমিক াআমঙ্গি কর; এবাং যা মবমনাগর াঈেলয দেদ্ানর পমরকাঠামাক স্বীকৃমি ক্ষদ্। এছাড়াও গমেকাবৃমি
পুাঁমজবাদ্ী মাজবযবিার াঙ্গxv , এাআ মূযানমি যমদ্ মঠক , িা পদ্মপুরান াঈেমখি গমেকাবৃমি াঈপমরাঈি ামামজক
পমরকাঠামাকাআ স্বীকৃমি ক্ষদ্। যমদ্ও এাআ গমেকাগে রাজার ামভাল পূরের জনযাআ মনামজি িন, িথামপ ‘রাজকী’
লব্দমি রাজ কিৃথি ও িাাঁর যামগ বমেকদ্র াআমঙ্গি কর।xvi িৎকাীন মাজবযবিা একপ্রকার াম্ভব। বামেথর বিবযও
িারাআ প্রমিধ্বমন পাওা যা।xvii
াপরমদ্ক পঞ্চদ্ল লিাব্দীর পরবিথী ম পিূথগীজ বমেকদ্র ভারিমাাগর ও াঅরবাগর াঈপমিমি মবাবূ
পেযর চামদ্া বৃমদ্ধর ঙ্গ ম্পমকথি এবাং মববূ দ্রবযর মূযবৃমদ্ধ াআাঈরাপর ঙ্গাআ ভারির বাজারও পমরমেি ।
িব েযেী মব এাআ ক্ষয, এাআ ক পেযর মাংভাগাআ রবরা ি পূবথাঞ্চী বাজারগুম ক্ষথক এবাং যার মধ্য
বাাংার িান মছ মবলভাব াঈেখযাগয। এেে পিূথগীজদ্র াঅমবভথাবর বহু পূবথ িাআ প্রধ্ানি মুমান বমেকদ্র
ািা এাআ বামেজয পমরচামি ি দ্মেে ভারিী বন্দরগুমর মাধ্যম। াআাঈরাপী বাজারগুমি এাআক মবাবূ
দ্রবযর মচরন্তন চামদ্া ম্ভবি মধ্যকাীন ভারিও পেযর মূযক াঈদ্ধথগামী কর িুমছ, মকন্তু াআাঈরাপী বাজার মবল
চামদ্ার কারন প্রমিমনি পেয রবরা িও যখন িা ক্ষদ্লী বাজার জভয , ক্ষযমনমি াআবনবিুিা ক্ষথক গুবদ্ন
ক্ষবগমxviii কর বৃিান্ত াঈেমখি ছ, িখন মূয বৃমদ্ধর মবমিক ক্ষকবমাে চরম গমিলী াঈৎপাদ্ন বযবিার দ্বারাাআ
খণ্ডন করা ম্ভব।
যমদ্ও মঙ্গকাবযর েষ্ঠাগে ক্ষকাঈাআ প্রিযেভাব াঅথথ-ামামজক াআমিা ক্ষখার াঈেলয বযপৃি নমন, িথামপ কাবযর
েষ্ঠাগে ান্তি চিুদ্থল লিাব্দীর পরবিথী ম ক্ষয াবী রবদ্মলক বামেজযর াঅভা ক্ষদ্, িা ক্ষকবমাএ কাবয বযবহৃি
mytheme- গুমর গ্রেযাগয াংযুমির ফাআ ম্ভব ।
বিমার, . ., ও মনবি, . এ., (১৯৭৮), এ মমস্ট্র াফ ক্ষামওমজকযা াঅনামম,
:
পৃ.৫৬০। িাাঁরা এাআ িির জনয াগি ক্ষকাাঁিার মেম াফ পমমিভ পমমি-এর াাযয মনছন।
ii
, ( , ১৯৭২), অ
অ
,
অ
,
২৫, ৩, ৪৮৯।
iii
, ৪৯৪।
iv
, . (২০০৫), এ
অ
, থাাঈন্ড ওকস্, ম এ:
,
v
ডামননা, মম, (২০১০), দ্য ি মরভার ান দ্য রোাাআ াফ দ্য রস্বিী,
:
পৃ. ১-২।
vi
রা ক্ষচৌধ্ুরী, িাপ কুমার, (২০০১), মঙ্গকাবয-এ মমথ্: ামিয বঙ্গমাজর ান্তমনথমি রুপরখা,
াআাঈমনভামথমি মরমভাঈ (মাঈমযমনমি ও ক্ষাযা াাআস র মরমভাঈ), পৃ. ২৫৬-৫৭।
vii
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