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    Abstract: 
“Mangalkavya” is one of the important texts in medieval literature. Apart from Persian literature, 

this is also an indispensable source for constructing the early-medieval and medieval history. This 

literature gives us a clear idea about the “Society”, “Economy” and “Gender Relations” in 

Medieval Bengal. Different scholars defined these cultural texts in various manners. Some 

complementary to each other whereas some contradict each other. Whatever the explanation 

of the mangal poems, it is significant part of the oral and the written traditions. The previous works 

regarding “Mangalkavya”, deal with literary expression of it and the greatness of deities. But the 

main concern of this article is to differentiate the food habits of Bengali people on the basis of 

Chandimangal Kavya. Kabikankan Mukundaram composed the text of “Candimangalkavya” 

around late sixteenth century. “Candimangalkavya” constructed the story of “Chandi” and 

“Kalketu-Fullara” and “Dhanapati-Khullana-Lahana”. After that, Dwija Madhab and Manik 

Dutta also focused on the protagonist characters of Chandimangal Kavya. From this article, I want 

to explain the diversity of Bengali Cuisine from regional perspectives. Not only that, but this article 

also wants to address different economic class on the behalf of food habits using Nidya (hunter’s 

wife) and Khullana (Merchant wife). Furthermore, tries to explain the food culture of rich and poor 

people within the same class with the change in economic condition. 
Keywords: Chandimangal kavya, Food habits, Bengali Cuisine, Economic conditions, Rich and 

Poor.     
      

      ঔাদ্েঘঘথায় ভভাচৈতিয় বাগাত বরাবরআ রতও। বাগাতর ঔাদ্েরৈার উৎ ন্ধাৈ ওব্ল্প মধ্েযুকীয় বঙ্গীয় 

াতব্িের ন্তকথি ঘণ্ডীমঙ্গ ওাব্বের ‘ঔাদ্োভোব্র’ এওতঝ তবব্েণাত্মও অব্াঘৈা ওরা ভযব্ি পাব্র। াততিেও 

এবং ঐতিাতওব্দ্র তবব্েণ ৈুযায়ী ‘মঙ্গওাবে’ ভওবমাত্র ‘গুৈওীিথণূঘও’
১
 বা ‘ধ্মথীয়’ ওাবে রূব্প উব্েতঔি 

ব্, এর তপঙব্ৈ ভয বৃৎ ামাতচও, র্থনৈতিও, রাচনৈতিও  াংস্কৃতিও ভিক্ষাপঝ বিথমাৈ, িা স্বীওার ওরার 

উপায় ভৈআ। মঙ্গওাব্বের রঘৈাওাব্র পঝভূতমওাব্ও পযথাব্াঘৈা ওরব্আ এর রাচনৈতিও পতরব্িতক্ষিব্ও তঘতিি 

ওরা যায়। দ্বাদ্ল লিাব্দীর ভলব্র তদ্ব্ও বাংায় িতুওথ অক্রমণ এবং আামীয় ধ্মথান্তরীওরণ িতক্রয়ায় ূত্রপাি 

খঝব্, তন্দু ধ্ব্মথর ধ্ারও  বাওরা ন্ত্রস্ত ব্য় পব্ে। এরপর অবার তন্দুধ্ব্মথর বণথবেবস্থায় তৈপীতেি তৈম্নবব্ণথর 

তন্দুরা ক্রমল মুতম ধ্ব্মথর িতি অওৃষ্ট ব্য় পব্ে। এরফব্ ভকাোঁো তন্দু ধ্ব্মথর তৈয়ন্ত্রণওারীরা তৈচ ধ্ব্মথর 

পুৈরুত্থাব্ৈর উব্েব্লে তৈম্নবব্ণথর ‘ৈাযথ’ ভদ্বব্দ্বীব্দ্র ক্রব্ম তন্দুধ্ব্মথর মূব্রাব্ির াব্র্ ংযুক্ত ওরব্ি উদ্েি 
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য়। এআরওম তবলৃঙ্খ ামাতচও পতরতস্থতিব্ি ভদ্বব্দ্বীব্দ্র ‘মঙ্গবািথা’ িঘাব্রর উব্েব্লেআ মঙ্গওাব্বের উৎপতি 

খব্ঝ। 
 

অঞ্চতওিার পতরব্িতক্ষব্ি রন্ধৈনলীর অর্থ-ামাতচও তববরণ: মঙ্গওাব্বের উত্থাব্ৈর তপঙব্ৈ পঝভূতমওাব্ও 

ৈুধ্াবব্ৈর পর িব্য়াচৈ িবব্ন্ধর মুঔে তবব্য়র িতি দ্ৃতষ্টতৈব্ক্ষপ ওরা। বিথমাৈ অব্াঘৈায় অঞ্চতওিার তৈতরব্ঔ 

ঘণ্ডীমঙ্গওাব্বের ঔাদ্োভো বা পাও-িৈাীর তববরণ ঙাো, ঔাদ্োভোব্ও ভওন্দ্র ওব্র র্থনৈতিও তবভাচৈব্ও 

অব্াওপাি ওরা ভযব্ি পাব্র। উব্েতঔি তবব্য়র উপর রতঘি পূবথবিথী কব্বণাগুতব্ি ভবতলরভাক ভক্ষব্ত্রআ 

বাগাতর রন্ধৈনলীব্ও ওাব্বের তৈতরব্ঔ তবঘার ওরা ব্য়ব্ঙ। এঙাো তবতভন্ন ঞ্চব্র মব্ধ্ে রন্ধৈনলীর 

িওারব্ভদ্ব্ও বণথৈা ওরা ব্য়ব্ঙ। উৎা রাব্য়র পতৈব্বতলও ভারব্ি মধ্েতবি বাগাতর ‘ঔাদ্োংস্কৃতি’র উপর 

রতঘি গ্রন্থব্ও অব্াঘে িব্ঙ্গ পযথাব্াঘৈা ওরা ভযব্ি পাব্র। তিতৈ িার রঘৈায় ‘বাগা’  ‘খতঝ’র পতরব্িতক্ষব্ি 

রন্ধৈনলীর িব্ভদ্ ঙাো, তবতভন্ন ঞ্চব্ রতঘি ঘণ্ডীমঙ্গওাব্বের পাও-িৈাীর তবভাচৈব্ও বণথৈা ওব্রৈ।
২
 

ঘণ্ডীমঙ্গওাব্বের তবতভন্ন ংস্করব্ণ ওতবব্দ্র বোঔোয় বাংার রন্ধৈনলীর তববরণ পায়া যায়। দ্াতমৈো ঞ্চব্র 

বাতন্দা মুওুন্দরাম ঘক্রবিথী ভােল লিাব্দীর ভলব্র তদ্ব্ও রতঘি, িার ‘ঘণ্ডীমঙ্গ’ ওাব্বে রাঢ়বব্ঙ্গর রন্ধৈনলীর 

তববরণ িদ্াৈ ওব্রব্ঙৈ।
৩
 িধ্াৈি উৎব্বর পতরব্িতক্ষব্ি ভেণী  বব্ণথর তভতিব্ি মুওুন্দরাম বাংার বেঞ্জব্ৈর 

তবভাচৈ ওব্রব্ঙৈ।
৪
 অব্াঘে িব্ঙ্গ ঘণ্ডীমঙ্গ ওাবে ভর্ব্ও বোধ্ বধূ্ তৈদ্য়া এবং বতণও কৃতণী ‘াধ্’ ভক্ষব্ণর 

বেঞ্জৈগুতব্ও পুঙ্খাৈপুুঙ্খভাব্ব অব্াওপাি ওরা পতরাযথ। ধ্মথব্ওিু পত্নী এবং ওাব্ওিুর মািা ‘তৈদ্য়া’ িার 

কভথাবস্থায় স্বামীর তৈওব্ঝ তবতভন্ন বেঞ্জৈ অাব্রর াধ্ িওাল ওব্রৈ। এআ িব্ঙ্গ এওতঝ তববতৃি িদ্াৈ ওরা 

িব্য়াচৈীয়, 

‚িাণৈার্ ওা কভথ আ ভওাৈ ফব্ 

অরুঘা ওতর ব          উদ্ৈ ভবঞ্জৈ চ 

ভপব্ঝ ভভাও ৈাত ঘব্। 

************************************** 

অপৈার মি পাআ          িব্ব গ্রা ওি ঔাআ 

ভপাো মীব্ৈ চাতমব্ৈর র। 

তৈধ্াৈী ওতরয়া ঔআ          িতর্ মতব্র দ্আ 

ওুত ওরঞ্জা িাণ ভৈ বাত 

যতদ্ পাআ তমঞা ভখা          পাওা ঘাতিার ভছা 

িাণ পাআ পাআব্ অোঁমত। 

অমার াব্ধ্র ীমা          আতঙ্গঘা পিা তকমা 

ভবায়াত খাোঁতঝয়া ওর পাও 

খৈ ওাতঞ ঔর জ্বাব্          ান্ততব্ব ওঝ ুতিব্ 

তদ্ব্ব িায় পিার লাও। 

পুআ টতক র্ুতপ ওঘু          ফু বতে তদ্ব্ব ওীঙ ু

তদ্ব্ব িায় মতরব্ঘর ছা 

তরদ্রারতঞ্জি ওাতঞ্জ          উদ্র পুতরয়া ভুতঞ্জ 

িাণ পাআ পাআব্ পাওা িা।  

ভাণ তওঙু          ভৈউ ভকাতধ্ওা ভপাো 

াোঁতটব্ে তওঙু ভিা বো 

ওীঙু ভাচ বাতওো          তঘঙ্গতের ভিা বো 
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ারূ ওর তলওব্পাো। 

***********************************  

মুাব্ি বািথাওু তম          িাব্ তদ্অ রান্ধ তৈম 

অর ভদ্ টেুব্রর ফ।‛
৫ 
    

      উপতরউক্ত উতক্তর মাধ্েব্ম ভওবমাত্র ধ্মথব্ওিুর কৃব্র ‘াধ্’ ৈুষ্ঠাব্ৈর পাও-িণাীর তববরণ ৈয়, অর্থ-

ামাতচও পতরব্িতক্ষব্ি বোব্ধ্র কৃব্র রন্ধৈনলীর বণথৈা পায়া যায়। মুওুন্দরাম ওিৃথও কৃীি তৈদ্য়ার ভভাচৈ 

িাতওা ৈুযায়ী, ভপাো মাঙ, মতব্দ্র দ্আ তদ্ব্য় মাঔা ঔআ, তমতষ্ট ভখা, পাওা ঘািার ভছা, অোঁমত, ভব্ঞ্চা 

লাও ভাচা, পিা লাও ভাচা, তকমা লাও ভাচা, ভবায়া মাব্ঙর িরওাতর, পুোঁআ লাব্ওর টকা  ওঘু ফুবতে  ঙ্কার 

ব্যাব্ক বেঞ্জৈ, পাওা িা, ভৈউ  ভকাাব্পর ভপাো মাং, াোঁব্র তটম, তঘঙ্গতের বো, লচারুর ভপাো মাং, 

তম তৈম  টুেুব্রর ব্যাব্ক পদ্ িভৃতির তববরণ পায়া যায়। র্থাৎ বোব্ধ্ব্দ্র কৃব্ যা চভে িাআ িার 

ঔাদ্ে িাতওার ন্তকথি। এরপর ঔুেৈার ‘াধ্’ ৈুষ্ঠাব্ৈর ভভাচৈ িাতওা বণথৈা ওরব্ বোধ্  বতণব্ওর কৃব্র 

ঔাদ্োভোব্র িুৈামূও অব্াঘৈা ওরা চাধ্ে ব্ব। পতির ৈুপতস্থতিব্ি িীৈ ৈা ঔুেৈার চৈে ল্প 

বেঞ্জব্ৈর অয়চৈ ওরব্, িাব্দ্র কৃব্র রন্ধৈনলীব্ি অতভচাব্িের িতিফৈ স্পষ্ট। অব্াঘে িব্ঙ্গ ওতব 

মুওুন্দরাম ভয পাও-িণাীর তববরণ তদ্ব্য়ব্ঙ িা অব্াঘৈা ওরা িব্য়াচৈ। ঔুেৈার ভভাচৈ িাতওা ৈুযায়ী,  
 

‚অপৈার চায় মৈ          চতদ্ পাআ ভ ভবঞ্জৈ 

িব্ব ঔাআ গ্রা দুআঘাতর। 

িা পািা বৈ-লাও          ঔরচাব্ ওর ো পাও 

ান্ততব্ব ভচায়াতৈ ভফাোয়ো 

ন্তৈ বত তিতর্          তঙ্গ তচরা তদ্য়া ভমতর্ 

বতৈ বত যতদ্ ওর দ্য়া। 

তৈধ্াতৈ ওতরয়া ঔআ          তর্ তদ্য়া মো দ্আ 

ওুত ওরঞ্জা িাণব্ৈ বাত 

চতদ্ তওঙু পাআ ুঔ          অব্ে মুব্রর ুপ 

িাণ পাআ পাআব্ অমী। 

ভদ্তঔ ভচমৈ ভাৈা          লওু মৎব্ের ভপাৈা 

ভকাঝা ওাতন্দ তদ্ব্ব িতর্ 

তরদ্রা-রতচি ওাতচ          উদ্র পুতরয়া ভুতচ 

বৈ-াব্ও বে ুঔ িতর্। 

ভখাব্ তমাআয়া াউ          দুগ্ধ তিব্ গব্ে চাউ 

তপঞা ওর তঔর-ৈাতরব্ও।‛
৬
 

      

     অব্াঘে উতক্তব্ি ঔুেৈার াধ্ ৈুষ্ঠাব্ৈর রন্ধৈ িণাীর িওাল পায়া যায়। ভচায়াৈ ভফাোঁেৈ তদ্ব্য় তবতভন্ন 

লাব্ওর পদ্, দ্আ তদ্ব্য় ঔআ মাঔা, অম  মুুব্রর ুপ (অমটা), অমী, ওাুতন্দ তদ্ব্য় ভলা মাব্ঙর ছা, 

াউব্য়র পদ্, দুধ্, ক্ষীর এবং ৈারব্ও তদ্ব্য় তৈতমথি তপব্ঞ িভৃতি পব্দ্র বোঔো মুওুন্দরাম িার ওাব্বে িদ্াৈ 

ওব্রব্ঙৈ। িঙ্গি উব্েঔে ভয, মুওুন্দরাব্মর বণথৈায় অতম  তৈরাতম উভয় বেঞ্জব্ৈর বোঔো র্াওব্, তদ্বচ মাধ্ব 

ঔুেৈার াধ্ ৈুষ্ঠাব্ৈর ভওবমাত্র তৈরাতম পব্দ্র বোঔো তদ্ব্য়ব্ঙৈ। ভঔাব্ৈ বার্ুয়া  পাঙ্গ লাও ভাচা, মুব্া 

লাও ভাচা, পুোঁআলাও ভিাওুব্ঘা পািা তদ্ব্য় তৈতমথি পদ্, াউব্য়র বেঞ্জৈ, ওুমব্োর বেঞ্জৈ, িভৃতি তৈরাতম বেঞ্জৈ  

তপব্ঞর উব্েঔ পায়া যায়।
৭
 তৈদ্য়া এবং ঔুেৈার উভব্য়র কৃব্র উৎব্বর ঔাদ্ে িাতওা িৎওাীৈ মাব্চর 

উচ্চতবি  তৈম্নতবিব্দ্র র্থনৈতিও তবভাচৈব্ও স্পষ্টভাব্ব িওাল ওব্র। তৈদ্য়ার ঔাদ্েিাতওায় ভয ঔাদ্েদ্রব্বের 
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বোঔো রব্য়ব্ঙ, িা মূিঃ বোব্ধ্ব্দ্র ঔাদ্োভোব্র ন্তকথি। এআ ওারব্ণ িার িাতওায় মাঙ, ভৈউ, ভকাাপ  

চারুর ভপাো মাংব্র উব্েঔ রব্য়ব্ঙ। বতণব্ওর কৃব্ বলেআ এআরওম পদ্ পাঙ্ ভক্তয়। পরতদ্ব্ও অবার 

উভব্য়র ভভাচৈ িাতওায় ঔআ  দ্আ এর উদ্ারণ র্াওব্, দুব্ধ্র তববরণ শুধ্ুমাত্র ঔুেৈার ঔাদ্েিাতওাব্িআ 

পায়া যায়। অবার ক্ষীর  ৈারব্ও ব্যাব্ক তপব্ঞর বণথৈা ভওবমাত্র বতণও কৃতৈীর ভভাচৈ িাতওার ন্তকথি। 

এর মাধ্েব্মআ মূিঃ ব্র্থর তৈতরব্ঔ পাও-িণাীর স্পষ্ট তবভাচৈ ওরা যায়।  
 

     এঔৈ িশ্ন , অঞ্চতওিা তৈতরব্ঔ রন্ধৈনলীর িব্ভদ্ ভওাৈ ঞ্চব্ তওরওম? বাংার রন্ধৈনলীব্ও ৈুধ্াবৈ 

ওরব্ি ব্ বাংার তবতভন্ন ঞ্চব্র বেঞ্জব্ৈর স্বাদ্ গ্রণ ওরা পতরাযথ। ির্মি, রাঢ় বব্ঙ্গর রন্ধৈনলী বলেআ 

বব্রন্দ্রভূতম বা বাংার উিরাংব্লর ভর্ব্ও অাদ্া। অবার পূবথবব্ঙ্গর রন্ধৈনলী বলেআ রাঢ় এবং বব্রন্দ্রভূতমর 

ভর্ব্ও পৃর্ও ব্ব। ঘণ্ডীমঙ্গওাব্বের ৈোৈে ওতবব্দ্র িুৈায় মুওুন্দরাব্মর ওাব্বেআ পাও-িণাীর তবস্তৃি তববরণ 

পায়া যায়। তদ্বচ মাধ্ব তৈব্চ বাংার পতিমাংব্লর বাতন্দা ব্, তিতৈ পূবথবাংার রন্ধৈনলী  তবতভন্ন বেঞ্জৈব্ও 

তৈব্চর ওাব্বে উব্েঔ ওব্রব্ঙৈ।
৮ 

তদ্বচ মাধ্ব ঔুেৈার াব্ধ্র ৈুষ্ঠাব্ৈ তবতভন্ন লাব্ওর উব্েঔ ওব্রব্ঙৈ। এর মব্ধ্ে 

ভওবমাত্র পাঙ্গ লাও ঙাো ৈোৈে লাব্ওর উব্েঔ মাতৈওদ্ব্ির ওাব্বে পায়া যায় ৈা।
৯
 পঞ্চদ্ল লিাব্দীব্ি রতঘি 

মাদ্া ভচার বাতন্দা মাতৈওদ্ব্ির বণথৈায় তৈরাতম বা বচু তির িাধ্াৈে ভবলী।
১০ 

িঙ্গি উব্েঔে ভয, পতিম 

বাংা এবং পূবথ বাংায় অবার অতম রন্ধৈনলীর িাধ্াৈে ভবলী। এআ ওারব্ণ ভবাধ্য় পূবথবব্ঙ্গ চৈতিয় 

মুওুন্দরাব্মর ঘণ্ডীমঙ্গব্ মৎ  মাংব্র উব্েঔ পায়া যায়।
১১

 মৎব্র মব্ধ্ে ভযমৈ রুআ, ওািা, আতল, ভলা 

চৈতিয়, পরতদ্ব্ও ভিমতৈ রাঢ় বব্ঙ্গ ভবায়া  আতল মাঙ চৈতিয়।
১২ 

 িএব, উক্ত অব্াঘৈার মাধ্েব্ম 

অঞ্চতও িব্ভব্দ্ বাংার ঔাদ্োভোব্র এওতঝ িুৈামূও বোঔো ভদ্য়া ম্ভব।    
 

অতর্থও ঙ্গতির তৈতরব্ঔ ঔাদ্োভোব্র পতরবিথৈ: উপতরউক্ত অব্াঘৈার মাধ্েব্ম বাংার তবতভন্ন ঞ্চব্র ভেণী  

বব্ণথর তভতিব্ি পাও-িণাীর তববরণ পায়া যায়। অব্াঘে িব্ঙ্গর পূবথবিথী কব্বণাগুতব্ি বব্ণথর তভতিব্ি 

ঔাদ্োভোব্র তবভাচৈব্ও তঘতিি ওরা ব্য়ব্ঙ। ফ্রান্স ভট্টাঘাযথ এবং রাধ্া লমথা িাব্দ্র িবব্ন্ধ তৈদ্য়া এবং ঔুেৈার 

মব্ধ্ে বব্ণথর পতরব্িতক্ষব্িআ িাব্দ্র ঔাদ্োভোব্র তবভাচৈব্ও উব্েঔ ওব্রব্ঙৈ।
১৩ 

িব্ব, বিথমাৈ িবব্ন্ধ অতর্থও 

ঙ্গতির তভতিব্ি ঔাদ্োভোব্র পতরবিথৈব্ও অব্াওপাি ওরা ব্য়ব্ঙ। ‘র্থনৈতিও ঙ্গতি’ ভযব্িু এওতঝ স্থায়ী 

বস্থাৈ, িাআ উচ্চবণথ এবং তৈম্নবব্ণথর মব্ধ্ে ধ্ৈী  দ্তরব্দ্রর তবভাচৈ রব্য়ব্ঙ। ভেণী  বব্ণথর তৈতরব্ঔ মাব্চর 

উচ্চতবি  তৈম্নতবিব্দ্র মব্ধ্ে ধ্ৈী  দ্তরব্দ্রর বেবধ্াৈব্ও তঘতিি ওরাআ বিথমাৈ িবব্ন্ধর িধ্াৈ উব্েলে। এআ 

তবব্য় তভকু্ষও ভবলধ্ারী তলব্বর দ্ৃষ্টান্ত উব্েঔ ওরা ভযব্ি পাব্র। মুওুন্দরাম তলব্বর ন্তব্রর িলতস্তব্ও তঘতিি ওরার 

উব্েব্লেআ িার এআ রূপব্ও গুরুত্ব িদ্াৈ ওব্রব্ঙৈ। িব্ব, বিথমাৈ অব্াঘৈার স্বাব্র্থ তলব্বর তভকু্ষও রূপব্ওআ 

উদ্ারণ তাব্ব গ্রণ ওরা ব্য়ব্ঙ। তমায় পত্নী ভমৈওা তৈচ ওৈো পাবথিীব্ও দ্ীখথতদ্ৈ তপিৃকৃব্ বস্থাব্ৈর 

ওারব্ণ বমাৈৈা ওরব্, ভ তলব্বর ওাব্ঙ পতিকৃব্ যায়ায় অগ্র িওাল ওব্র।
১৪ 

 তলব ওমথীৈ এবং ওৃতওাব্যথ 

তৈচ্ছুও।
১৫

 ংার িতিপাব্ৈর চৈে িাআ তভক্ষাবৃতিআ
১৬

 িাোঁর এওমাত্র উপায়। এআ িব্ঙ্গ এওতঝ উতক্ত উদ্ধৃি ওরা 

িব্য়াচৈঃ  

‚ভ্রব্মৈ উচাতৈ িাতঝ          ভঘৌতদ্ব্ও ভওাোঁব্ঘর বাঝী 

ভওাোঁঘ-বধূ্ তভক্ষা ভদ্আ র্াব্ 

র্া আব্ি ঘাগুত          পুতরঅ এব্েৈ ছুত 

দ্বাদ্ল তেি ছুত ভদ্াব্। 

ভও তদ্ ঘাু ওতে          ভও তদ্ টাত বতে 

ওুোঁতপ ভতর তি তদ্ ভিত 

বতৈজা তদ্ ভাৈ          খৃি দ্তধ্ ভকাপকণ 

বাৈো ভদ্আ ভাব্ঙ্গর পুঝুত। 
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ময়রা মুেতও ভদ্আ          ূত্রধ্ব্র ভদ্আ ঔআ 

িামুতব্ি ভদ্আ গুঅ পাৈ।‛
১৭ 

 
      

     উব্েতঔি উতক্ত ৈুযায়ী, তলব উচাতৈ ৈকব্রর ভওাঘ রমণীর ওাঙ ভর্ব্ও তভক্ষা গ্রণ ওব্র। ভওাঘ িধ্াৈি উির 

বব্ঙ্গর তন্দ ুউপচাতি।
১৮

 মুওুন্দরাম রাঢ় বব্ঙ্গর বাতন্দা। িব্ব, িার ওাব্বে ভওাঘ উপচাতির উব্েঔ র্াওায় রাঢ় 

বব্ঙ্গর তওঙুঝা ংব্ল ভওাঘ উপচাতির বস্থাৈব্ও ৈুমাৈ ওরা ভযব্ি পাব্র। তলব উচাতৈ ঞ্চব্র তধ্বাীব্দ্র 

ওাঙ ভর্ব্ও তও তও দ্রবে ামগ্রী ংগ্র ওরব্ঙৈ, িা অর্থ-ামাতচও ভিতক্ষব্ি তবব্েণ ওরা পতরাযথ। ভওাঘ বধূ্ 

িাোঁব্ও ভযমৈ ঘা িদ্াৈ ওব্রৈ। অবার ভওউ ভওউ ওতে, টা, বতে িভৃতি িদ্াৈ ওব্রৈ। র্থনৈতিও ঙ্গতি ৈা 

র্াওব্ ওাব্রার পব্ক্ষ ঘা, ওতে ভদ্য়া ম্ভব ৈয়। ৈুব্ৈর বেবায়ী িাোঁব্ও ৈুৈ, ভি বেবায়ী িাোঁব্ও তদ্ ভি, 

ভকায়াা তদ্ তখ  দ্আ, বতণও তদ্ ভাং, ময়রা তদ্ মুেতও, ূত্রধ্র তদ্ ঔআ, এবং পাৈ তবব্ক্রিা তদ্ পাৈ। র্থাৎ 

তলব্বর পূচার উব্েব্লে ভয মস্ত ামগ্রী িব্য়াচৈীয় মুওুন্দরাব্মর ওাব্বে তভক্ষার ঙব্ মাব্দ্ব িা গ্রণ ওব্র। 

মুওুন্দরাব্মর ওাব্বে ঙৈা র্াওব্ এর মাধ্েব্ম তভক্ষা িদ্াৈওারীব্দ্র র্থনৈতিও বস্থাব্ও তঘতিি ওরা যায়। 

উব্েতঔি তভক্ষা িদ্াৈওারীব্দ্র ওাব্ঙ ভয তচতৈব্র অতধ্ওে ভবলী, িারা ভঝাআ তভক্ষা তাব্ব িদ্াৈ ওব্র। এর 

মাধ্েব্ম বৈ, ভি, তখ, দ্আ, ওতে, ভাং িভৃতি িদ্াৈওারীব্দ্র অতর্থও ঙ্গতির আতঙ্গি পায়া যায়। ওারণ 

র্থনৈতিওভাব্ব ক্ষম র্াওব্, িাব্দ্র পব্ক্ষ দ্াৈ ভদ্য়া ম্ভব ব্য় পেি। িএব, তবতভন্ন ভপলা তৈভথর ভেণীর 

মব্ধ্ে ব্র্থর তভতিব্ি ধ্ৈী  দ্তরব্দ্রর বেবধ্াৈব্ও এর মাধ্েব্ম ঔুব ব্চআ উপতি ওরা যায়।  
 

     উব্েতঔি িব্ঙ্গ বোধ্ বৃতি বেৈওারী ওাব্ওিুর অতর্থও ঙ্গতিব্ও তৈণথয় ওরা িব্য়াচৈ। মাতৈওদ্ব্ির 

ঘণ্ডীমঙ্গব্ বোব্ধ্র কৃব্ তঘরন্তৈ তদ্ৈে দ্লার
১৯ 

উব্েঔ র্াওব্, মুওুন্দরাম িার ওাব্বে ির্মতদ্ব্ও তলওাব্র পঝু 

ওাব্ওিুর অতর্থও ঙ্গতির বোঔো িদ্াৈ ওব্রব্ঙৈ। এআ িব্ঙ্গ এওতঝ উতক্তর উব্েঔ ওরা ভযব্ি পাব্র,  
 

‚পাঔাত মাবীর পদ্ পাতণ মুঔ 

ভভাচৈ ওতরব্ি তবব্ মব্ৈর ভওৌিুও। 

ম্ভ্রব্ম ফুেরা পাব্ি মাতঝঅ পার্রা 

ভবঞ্জব্ৈর িব্র তদ্ ভৈৌিুৈ ঔাপরা। 

মুঘুতেয়া ভকাফ দুঝা বাোঁব্ন্ধ তৈজা খাব্ে 

এও শ্বাব্ তিৈ াতণ্ড অমাৈী উচাব্ে। 

ঘাতর াোঁতে মাবীর ঔায় ঔুদ্-চাউ 

ুপ ঙয় াোঁতে িায় তমাআয়া াউ। 

বুতে দুআ তিৈ ঔায় অু  ভপাো 

াতর-ওঘু খব্ে তমলা ওরঞ্জা অমো। 

ম্ল ঔাআয়া মাবীর চায়াব্র তচজ্ঞাব্ 

রন্ধৈ ওর োঙ ভা অর ওীঙু অব্ঙ। 

অতৈজাতঙ তরণ তদ্য়া দ্তধ্ এও চাতে 

িাা তদ্য়া ঔা বীর ভাি তিৈ াোঁতে।‛
২০ 

 
 

     অব্াঘে উতক্তব্ি মুওুন্দরাম ওাব্ওিুর ঔাদ্োভোব্র ভয তববরণ তদ্ব্য়ব্ঙৈ, এর মাধ্েব্ম িার চ্ছ 

র্থনৈতিও বস্থার িতিচ্ছতব পায়া যায়। িার ঔাদ্োভোব্ অমৈ ধ্াব্ৈর ভাি ঙাো, ঔুব্দ্র উব্েঔ অব্ঙ। র্থাৎ 

িার ংাব্র ঘা  ঔুদ্ উভব্য়আ বােন্ত ৈয়। এঙাো ঔুদ্ ভযব্িু দ্তরব্দ্রর ঔাদ্েিাতওার িধ্াৈ উৎ, মুওুন্দরাব্মর 

ওাব্বে য়ব্িা ভআ ওারব্ণ ঔুব্দ্র উব্েঔ বোি রব্য়ব্ঙ। এঙাো াউ টা, অু,  ভপাো, অমো  ওরঞ্জা 

তমতলব্য় ওঘুর খে, যা মূিঃ বোব্ধ্ব্দ্র িািেতও অাব্রর ন্তকথি, িা ওাব্বে বতণথি। িঙ্গি উব্েঔে, ওাব্ওিু 
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অতর্থও ঙ্গতির িমাণ পায়া যায় িার তরব্ণর তবতৈমব্য় দ্আ তওব্ৈ অৈার তবব্য়। এঙাো ভ মস্ত ঔাদ্োমগ্রী 

এব্িা তবস্তর পতরমাব্ণ গ্রণ ওব্র, যার মাধ্েব্ম িার চ্ছ র্থনৈতিও চীবৈযাত্রার পতরঘি ভমব্। র্থাৎ ভ 

বোব্ধ্ব্দ্র মব্ধ্ে অতর্থও তদ্ও ভর্ব্ও ঙ্গি। এরপর ভয়ায় মায়ায় ওাব্ওিু পশু তলওাব্র বের্থ ব্ িার অতর্থও 

ঙ্গতির পতরঘয় পায়া যায়। ভেষ্ঠ তলওারী ওাব্ওিু তলওার ৈা ভপব্য় কৃব্ তফব্র এব্ িার বধূ্ ফুেরা 

িতিব্বলীর ভর্ব্ও ঔুদ্ ংগ্রব্ ব্রিী ৈ।
২১

 এর াব্র্ ভ বৈ তদ্ব্য় লাও রান্না ওরার িস্তুতি ভৈৈ। এআ িব্ঙ্গ বা 

িব্য়াচৈ, ওাব্ওিুর ংাব্র এওময় পযথাপ্ত ঔাদ্ে রবরা তঙ। এমৈতও দ্আ ঔাবাব্রর তবাতিা তঙ। ভআ 

পতরবাব্র এঔৈ অতর্থও ৈঝৈ স্পষ্ট। পর এওতঝ িঙ্গ , ভয বেতক্ত ঔুদ্ িদ্াৈ ওরব্ঙ, ভ তৈিয় বোব্ধ্ব্দ্র 

মব্ধ্ে অতর্থওভাব্ব চ্ছ। িএব, এওতঝ তৈতদ্থষ্ট বব্ণথর মব্ধ্ের ধ্ৈী  দ্তরব্দ্রর তবভাচৈব্ও এর মাধ্েব্ম উপতি 

ওরা যায়।  
 

     ৈুরূপভাব্ব, বতণওব্েষ্ঠ ধ্ৈপতি মস্ত ম্পদ্ াতরব্য় তভক্ষাবৃতি বেৈ ওরব্ি বাধ্ে য়। ওাবে ৈুযায়ী, 

‚ ধ্ৈপতি আ বন্দী ৈপৃতির খব্র 

তভব্ক্ষ তচব্য় ৈায়ো পাআও তং ৈকব্র। 

ভআ চৈ আ লি ক্ষ তধ্ওারী 

তঙ্গব্ অতয়া আ ওোর তভঔাতর। 

মস্ত তদ্ব তভক্ষা ওতরয়া তংব্ 

এওস্থাব্ৈ উপতস্থি য় ন্ধোওাব্। 

াধ্ুর পাঘও তদ্বচ ওরব্য় রন্ধৈ 

ভাওার অব্ক ধ্ৈপতির ভভাচৈ 

********************** 

ভওাৈতদ্ৈ ভাৈ তমব্ ভওাৈ তদ্ৈ ভি 

************************ 

দুর ভক তঔর ঔণ্ড খৃি গুয়াপাৈ 

ঔুধ্া পাআব্ াধ্ ুিণ্ডু তঘবাৈ।‛
২২ 

 
 

     অব্াঘে িব্ঙ্গ বা পতরাযথ ভয, তভক্ষাবৃতি বেৈ ওব্র বতণও তওন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারাআ িার রন্ধৈ ওাযথে ম্পন্ন 

ওব্রব্ঙৈ। এর মাধ্েব্ম এওতঝ বণথতভতিও তবভাচৈ ক্ষে ওরা যায়। ামাতচও বস্থাম্পন্ন উচ্চবব্ণথর মাৈুব্র 

চীবব্ৈ র্থনৈতিও ঙ্গতির ৃতষ্ট ব্, ভ িার চািোতভমাৈব্ও বচায় রাঔব্ি আচ্ছুও। এঙাো ব্র্থর ভাব্ব 

ধ্ৈপতি বতণব্ওর িািেতও অাব্রর ামগ্রী বোি ব্, ভ তৈম্নবব্ণথর ভওাৈ ঔাদ্েদ্রবে গ্রণ ওব্রতৈ। ভ 

িব্য়াচব্ৈ ুপাতর তঘতবব্য় ভঔব্য় তৈব্চ কু্ষধ্া তৈবারণ ওব্রব্ঙ। 
 

     উপতরউক্ত অব্াঘৈায় ঘণ্ডীমঙ্গ ওাব্বের ঔাদ্োভোব্র তববরণব্ও র্থনৈতিও তবভাচব্ৈর ভিতক্ষব্ি অব্াঘৈা 

ওরা ব্য়ব্ঙ। ঔাদ্োভোব্র মাধ্েব্ম এওতদ্ব্ও ভযমৈ বণথতভতিও তবভাচৈব্ও ৈুধ্াবৈ ওরা যায়, পরতদ্ব্ও ভিমতৈ 

অতর্থও ঙ্গতির পতরব্িতক্ষব্ি এওআ বব্ণথর মব্ধ্ে ধ্ৈী  দ্তরব্দ্রর তবভাচৈব্ও তঘতিি ওরা যায়। এরপর অবার 

অঞ্চতওিার তৈতরব্ঔ তবতভন্ন ঞ্চব্র রন্ধৈনলীর বণথৈা পায়া যায়। বব্লব্ বা িব্য়াচৈ ভয, অতর্থও এবং 

বব্ণথর তভতিব্ি মাব্চ ঔাদ্োভোব্র তবভাচব্ৈর াব্র্, এওআ বব্ণথর মব্ধ্ে তবতভন্ন র্থনৈতিও স্তব্রর ঔাদ্েিাতওার 

তবমে িওঝ।       
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