–

বাঙ্ লা সাহিত্যের আদ্ে-মধ্ে
ক্ষুহদ্রাম দ্াস
রামযনু লাহিড়ী অধ্োপক ও বাঙ্ লা সাহিত্যের
হবভাগীয় প্রধ্ান কলকাযা হবশ্বহবদ্োলয়
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বক্তবে
ছাত্র-ছাত্রীত্দ্র জনে ললখা বই। যবু এমনভাত্ব ললখা িত্য়ত্ছ যাত্য
হিক্ষক-মিািত্য়রাও

এ

লেত্ক

মধ্েযুত্গর

জীবন,

সমাজ

ও

সাহিযে

হবষত্য় নূযন ক’লর একটা প্রস্তুহয গঠন ক’লর হনত্য পারত্বন। কাত্ল
কাত্ল

ইহযবৃত্ত

হনমাত্ের
ম

নূযনযর

উপাদ্ান

পাওয়া

যায়।

লসই

উপাদ্ানগুহল পুরাত্না যুত্গর সামন্তযাহিক পহরহিহয, রাজা-প্রজা সম্পকম,
বহিিঃসংঘায, অভেন্তর–সংঘষ ম এবং এগুহলর সত্ে অহনবাযভাত্ব
ম
সংলগ্ন
মানহসক হবকািত্ক নূযন আত্লাত্ক লদ্খার লপ্ররো হদ্ত্য় োত্ক। এজনে
সাহিত্যের ইহযবৃত্ত প্রেয়নও কাল পরস্পরায় নূযনযর আত্লাক গ্রিে
করত্য বাধ্ে িয়।
-

ক্ষুহদ্রাম দ্াস

“এস চণ্ডীদ্াস-গীহয, শ্রীচচযনে-প্রীহয
রঘুনাে-জ্ঞানদ্ীহি, জয়ত্দ্ব-ধ্বহন,
প্রযাপ-লকদ্ার-বাঞ্ছা, গত্েি-সুকৃহয,
মুকুন্দ-প্রসাদ্-মধ্ু –বঙ্কিম-জননী।”
-অক্ষয় কুমার বড়াল
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প্রথম পর্ ব
(১)
ভূ মমকা
র্াঙালী জামি ও র্াঙ্লা ভাষার গ াড়ার কথা
।। সামিত্িের সূচনা ও যু

মর্ভা ।।

‘আমরা বাঙালী বাস কহর লসই বাহঞ্ছয ভূ হম বত্ে’ – লয স্বত্দ্ি লপ্রহমক কহব
(সত্যেন্দ্রনাে দ্ত্ত-‘আমরা’ কহবযা) এইভাত্ব বেনার
ম
হদ্ত্য় বাঙ্ লা ও বাঙালীত্ক
অমরযার আসত্ন বসাত্য লচত্য়ত্ছন যাাঁত্ক নমস্কার জানাই। বাঙ্লা ও বাঙালী নানা
কারত্ে

আজ

হবশ্বখোয।

সাহিযে,

হচন্তাভাবনা

ও

অনোনে

মানহসক

সংস্কৃহযর

হবত্বচনার বাঙ্ লা ইত্য়াত্রাত্পর লয-লকাত্না সমৃদ্ধ লদ্ত্ির সমকক্ষ। ভাষার বোহির
হদ্ক লেত্কও বাঙলায় িান খুব হনত্ে নয়। বাঙালীর চহরত্র িঙ্কক্ত ও সম্ভাবনার প্রাচুয ম
রত্য়ত্ছ অল্পস্বল্প লদ্াষত্রটট োকা সত্েও। িঙ্কক্ত ও অিঙ্কক্ত, ভুল ও টঠক, ঔজ্জলে ও
কাহলমা হনত্য় গহযিীল লয-বাঙালী অনোনে জাহযর হবস্ময় যার পুরাত্না পহরচত্য়র
হদ্ত্ক

একবার

লচাখ

বুহলত্য়

লনওয়া

প্রত্য়াজন

চবহক।

কারে,

ঐহযত্িের

মত্ধ্েই

সম্ভাবনা োত্ক লুহকত্য়, পহরবযমত্নর সূত্ত্রই হবকাি সযে িত্য় ওত্ঠ। আবার, জাহযর
সামাঙ্কজক চহরত্রই সাহিত্যের পে প্রবযমক িয়।
একদ্া বঙ্কিমচন্দ্র আত্ক্ষপ ক’লর বত্লহছত্লন-বাঙ্লার ইহযিাস নাই (বাোলার
ইহযিাস (প্রিঃ) )। বস্তুয প্রকৃয ইহযবৃত্ত যখনও ললখা িয়হন। দ্ু’ একজন ইংত্রজ যা
যা হলত্খহছত্লন যার মত্ধ্ে বিু অসংগহয লক্ষে কত্রহছত্লন বঙ্কিম। সুত্খর কো,
সম্প্রহয

খোযনামা

বাঙালী

ঐহযিাহসকত্দ্র,

নৃযেহবদ্্

ভাষা-চবজ্ঞাহনক

এবং

ললাকবৃত্তান্ত-লকাহবদ্্লদ্ প্রয়াত্স লস-অন্ধকার অত্নকটাই দ্ূর িত্য়ত্ছ এবং আমাত্দ্র
নষ্টত্কাটষ্ঠ উদ্ধার িওয়ায় আমরা লযমন হনত্জত্দ্র হচনহছ লযমহন জীবত্নর ভাবী
অগ্রগহযর পেটাও টঠক ক’লর হনত্য পারহছ।
ইহযিাত্সর ধ্ারায় বাঙালী কত্য়কটট হবহভন্ন নৃত্গাটষ্ঠর সমবায়রূপ। যার মত্ধ্ে
একটট লগাষ্ঠী ি’ল অহিক, যারা লপ্রাচগহযিাহসক কাত্ল পূবভারয
ম
লেত্ক মালয়,
সুমাত্রা ও

িীপপুঞ্জ ছাহড়ত্য় অত্িহলয়া পযন্ত
ম পহরবোি হছল এবং যাত্দ্র বযমমান

বংিধ্র ি’ল লকাল, মুণ্ডা-সাাঁওযাল, িবর, লিা, ভূ হমজ, প্রভৃ হয িাখার অরেেচারী
ও আমাত্দ্রই সমাত্জর হবত্িষভাত্ব অন্তেজ লশ্রেীর মানুষ। হিযীয় লগাষ্ঠী ি’ল
দ্রাহবড়ভাষীরা,

দ্াহক্ষোত্যের

বযমমান

লযলুগু,

যাহমল,

কানাড়ী

ভাষাভাষীত্দ্র

পূবপু
ম রুষ- পাঞ্জাব লবলুহচস্তাত্নও যাত্দ্র প্রাচগহযিাহসক অহধ্কার হছল। এত্দ্র এক
িাখা ওহড়ষোর মধ্ে হদ্ত্য় দ্হক্ষেবত্েও প্রসাহরয হছল, আর ইহযিাস-পহরহচয সমত্য়
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এত্দ্র িির-বন্দর হিসাত্ব লদ্ি-হবত্দ্ত্ি হবখোয হছল যাম্রহলি, বযমমান যমলুক।
যৃযীয় একটট পাবযে
ম
মানুষজাহয হিমালয় অঞ্চল এবং আসাত্মর খাহসয়া-জয়হন্তয়া
লেত্ক দ্হক্ষত্ে চট্রগ্রাম পযন্ত
ম হবস্যৃয হছল। এত্দ্র সত্ে রত্ক্তর লযাগাত্যাগ হছল চীনহযব্বত্যর মত্োল িাখার মানুষত্দ্র। প্রাচীন সংস্কৃয সাহিত্যে এত্দ্র বলা িত্য়ত্ছ
হকরায, আর লকাল-মুণ্ডা-িবরত্দ্র বলা িত্য়ত্ছ হনষাদ্। এই হযন লশ্রেীর অন্ -আয ম
মানুত্ষর অল্প-হবস্তর হমশ্রে এবং বিু পত্র পঙ্কিম অঞ্চত্লর হমশ্র বা ব্রাযে আযিাখার
ম
ব্রাহ্মে-ক্ষঙ্কত্রত্য়র স্বল্প লযাগাত্যাগ লেত্কই লমাটামুটট আজত্কর বাঙালী। এত্দ্র মত্ধ্েও
আবার গুরুত্ব হবচাত্র লকাল-মুণ্ডাত্দ্র অংিই বাঙালীর জাহযত্ত্ব সবাহধ্ক।
ম
আজ লেত্ক পাাঁচ িাজার বছর আত্গ এই হযন পৃেক্ অন্-আয ম লগাষ্ঠীর
মানুত্ষর জীবন যাত্রা ও সংস্কৃহয কী ধ্রত্নর হছল? এ হবষত্য় প্রযেক্ষ প্রমাে না
োকত্লও হকছু আত্গকার অবিাদ্ৃত্ষ্ট অনুমান কত্রত্ছন পঙ্কণ্ডযরা। ধ্’লর হনত্য িয় লয
পািাপাহি অবিান করত্য করত্য এাঁত্দ্র মত্ধ্ে সামাঙ্কজক লমলাত্মিা যত্েষ্টই ঘত্টহছল।
এাঁত্দ্র হমহলয একটা বড় হবভাগ কৃহষকম ম ও বেবসা-বাহেজে করত্যন, লনৌকায় ক’লর
ধ্ান, চা’ল, আখ, যু লা এবং পান-সুপাহর- নাহরত্কল হনত্য় বাংলার বাইত্রও পা
বাড়াত্যন।

আর

একটা

বৃিৎ

অংি,

হবত্িত্ষ

হনষাদ্

ও

হকরাত্যর

দ্ল

হছত্লন

ধ্নুবােধ্ারী
ম
ও অরেে–পবয-চারী।
ম
লসকাত্ল অরেেও হবস্যৃয হছল। পশুপাখী হিকার,
ফলমূল, মধ্ু আিরে যাাঁত্দ্র জীবনধ্ারত্ের উপায় হছল। এাঁরা চনসহগক
ম প্রহযকূলযাত্ক
জয় করত্যন টঠকই, হকন্তু ভীয সিস্তও োকত্যন এবং ভত্য়র লেত্কই বৃক্ষত্দ্বযা,
পবযত্দ্বযা,
ম
সপত্দ্বযা,
ম
মারী ও মৃযুের লদ্বযা কল্পনা ক’লর যাত্দ্র যু ষ্ট রাখার
জনে বার-ব্রয পালন করত্যন, পশুপাখী বহল হদ্ত্যন অেবা মাংস-হপঠার উপিার
হদ্ত্য় উৎসব করত্যন। এ ছাড়া মৃয বেঙ্কক্তর আত্মার অঙ্কস্তত্ত্ব দ্ৃঢ় হবশ্বাস হছল এাঁত্দ্র।
ফত্ল শ্রদ্ধাসিকাত্র ললাকান্তহরয মানুত্ষর জনে হনয়হময খাদ্েদ্রত্বের উপিার লদ্ওয়াও
এাঁত্দ্র জীবনচযার
ম একটা অে হছল। এাঁরা হছত্লন হনযান্ত সরল, সযোশ্রয়ী এবং
ধ্মভীরু।
ম
আজত্কর হদ্ত্নও গ্রাম-অঞ্চত্ল গাত্ছর যলায় অেবা কুটীত্র লয-সব ঠাকুরলদ্বযার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, লযমন, ধ্মঠাক
ম ু র, বাসলী, ঙ্কজনাহসনী, রঙ্কিনী, মাদ্ানা
এমনহক চণ্ডী বা কালী পযন্ত,
ম
লসগুহল মূলয এই অন্-আযত্দ্রই
ম
উপাহসয লদ্বযা
(এরকম লদ্বযা বা উপত্দ্বযার সংখো আমাত্দ্র এখনকার গেনায় হযহরি ছাহড়ত্য়
যাত্ে।)। এই সব লদ্বযা বা উপত্দ্বযারা অন্-আয ম জীবত্নর একটা বড় অংি
অহধ্কার কত্র োকয। ডাইনীত্য হবশ্বাস, মি-যি, ঝাড়ফুাঁক এবং হিকড় পাযা ও
পাের

অত্ে

ধ্ারে

এাঁত্দ্র

চবহিষ্টে

হছল।

দ্রাহবড়ভাষীরা

বরং

জীবনযাত্রায়

হকছু

উন্নযমাত্নর হছত্লন। ফুল, দ্ূবা,
ম ধ্ান, কলাই, পল্লব ও আলপনা হদ্ত্য়, যাাঁরা
লকাত্না িান্ত-লসৌমে লদ্বযার, লযমন হিত্বর পূজা এবং লসই সত্ে মানহসক ধ্োন
করত্যও অভেস্ত হছত্লন। লকাল-মুণ্ডারা আঙুত্লর ও পত্বরম সািাত্যে কুহড় পযন্ত
ম
সংখো এবং গণ্ডা-বুহড়র হিসাব রাখত্য পারত্যন। দ্রাহবত্ড়রা িয়য আরও অগ্রসর
হছত্লন। সঙ্ঘবদ্ধ িান্ত সমাজ-জীবন, পঞ্চাত্য়য ও মণ্ডল বা প্রধ্াত্নর প্রিাসন
হনহবচাত্র
ম
মানে করা এবং সংসারজীবত্ন নারীর কযৃত্ব
ম
লমত্ন লনওয়া লকাল-মুণ্ডা
6

লশ্রেীর পুরুষত্দ্র স্বভাবজায হছল। এাঁত্দ্র লশ্রেীত্য আজও যার হবপরীয হকছু লদ্খা
যায় না এবং নারীর অহধ্কার ও মণ্ডত্লর বা মাঙ্কঝর িাসন পালন ক’লর চলার জনে
সমাজ-জীবত্ন লযমন লকাত্না হবপযত্য়র
ম
সম্মুখীন িত্য িয় না এাঁত্দ্র।
লকাল-মুণ্ডা লশ্রেীর নরনারীত্দ্র চহরত্ত্রর আর একটা লক্ষেীয় চবহিষ্টে ি’ল হিল্প
ও নৃযেগীত্যর প্রহয আগ্রি। কৃহষকাত্জ অেবা অরেেমত্ধ্ে রমেীয় ও উত্ল্লখত্যাগে যা
এাঁরা লদ্খত্যন, লদ্ওয়াত্লর গাত্য় যা আাঁকত্যন এবং ঘরটট রাখত্যন সুপহরেন্ন, যা
আজও লদ্খা যায়। পুরুত্ষরা মাোয় চুত্ল বাাঁধ্ত্যন ময়ূত্রর পাখা অেবা পাখীর পালক
এবং উৎসব অনুষ্ঠাত্ন হনজত্দ্ি হচত্রহবহচত্র করত্যন, কখনও বা মুত্খ ফুটটত্য়
যু লত্যন মৃযবেঙ্কক্তর অেবা ভয়ংকর লকাত্না অপত্দ্বযার ছহব (মানভূ ম ওহড়ষোর
লছৌ-নাত্চর মূল ওখাত্নই। সাাঁওযালী লছাব, লছাপ (ছহব) িব্দ লেত্কই লছৌ িব্দ
এত্সত্ছ। )। নারীত্দ্র রুহচচযার
ম মত্ধ্ে আবহিেকভাত্ব োকয মাোয় ফুল এবং গলায়
ও িাত্য িঙ্খ, প্রস্তর ও ফুল-ফত্লর সজ্জা। প্রহযটট অপরাত্ে মাদ্ল ও বাাঁহির
সিত্যাত্গ সঙ্কম্মহলয নারীকত্ে উৎসাহরয ি’য মধ্ুর সংগীয ও লদ্ত্ি উচ্ছ্বহসয ি’য
যালমানসংগয নৃত্যের ভহেমা। আজত্কর বাঙালী-মত্নর গীযানুরাগ প্রবৃহত্ত, নারীত্দ্র
ললৌহকক

বারব্রয

পালন,

মি-যত্ি

হবশ্বাস

এবং

গ্রামে

লদ্বযা-উপত্দ্বযার

পূজানুষ্ঠানগুহলর মূল হনহিয রত্য়ত্ছ আহদ্ম লকৌম জীবত্নর মত্ধ্েই। আর এই হনষাদ্
জাহযর মধ্ে লেত্ক জন্মসূত্ত্রও বত্ট, পািাপাহি অবিাত্নর জনেও বত্ট, আমরা
লপত্য়হছ বাঙ্ লার িব্দ ও বাক্রীহযর নানা চবহিষ্টে।
আনুমাহনক খ্রীস্ট-পূব ম চার-পাাঁচি বছর আত্গকার কো। আত্যরা
ম যারও আত্গ
িাজার দ্ু’িাজার বছর ধ্’লর দ্রাহবড় ও লকালত্দ্র সত্ে হবহমহশ্রয িত্য় এবং যার
ফত্ল উপহনষদ্্ ও রামায়ে-মিাভারত্যর মূল আখোন রচনা করত্য করত্য পঙ্কিম
লেত্ক এহগত্য় মগধ্ পযন্ত
ম যাাঁত্দ্র রাষ্ট্র-বেবিা ও সংস্কৃয-প্রাকৃয ভাষার অহধ্কার
হবস্যৃয কত্রত্ছন। এইবার যাাঁত্দ্র বাঙ্লা, আসাম, ওহড়ষোর নদ্নদ্ীবিুল অঞ্চত্ল
অনুপ্রত্বত্ির ও অহধ্কার হবস্তাত্রর পালা। প্রেম অনুপ্রত্বি ঘটল চজন ও লবৌদ্ধ
ধ্ত্মরম আচায ম ও সন্নোসীত্দ্র মধ্েিযায়। এাঁরা এক িাখায় গোর উত্তত্রর পে ধ্’লর
উত্তরবত্ে ও আসাত্ম প্রত্বি করত্য লাগত্লন এমন হক শ্রীিট্র (পূবনাম
ম
িীলিট্র, যা
লেত্ক ইং হসত্লট উচ্চারে) লেত্ক দ্হক্ষত্ে ঙ্কত্রপুরা চট্রগ্রাম পযন্ত।
ম
আর এক িাখায়
ধ্মপ্রচারত্করা
ম

অগ্রসর

িত্লন

হবিার

লেত্ক

আরেে

ঝাড়খণ্ড

(‘ঝাড়’

বলত্য

কণ্টকময় বৃক্ষলযা এবং যা লেত্ক লকাল-বংিজ িবর ও ললাধ্ সম্প্রদ্াত্য়র এক
িাখার পহরচয় লবাঝায়) এবং লসখান লেত্ক পঙ্কিম বাঙ্লার সমস্ত ‘রাঢ়’ অঞ্চত্ল(
‘রাঢ়’ বলত্য গো-ভাগীরেী লবটষ্টয পঙ্কিম বাঙ্লা এবং সংলগ্ন হবিার ওহড়ষো
অঞ্চত্লর হকছু অংত্ির হনেবত্েরম মানুষ ও ভূ খণ্ড লবাঝায। কারও মত্য ‘রাঢ়’ অত্ে ম
প্রস্তরময় ভূ হম।)। এর পত্রর অধ্োয় ি’ল আযাবত্যম
ম
র হবহভন্ন অঞ্চল লেত্ক বাহেজেবেপত্দ্ত্ি ও জহমজমা হনত্য় বসবাস করার উত্েত্িে দ্ত্ল দ্ত্ল ব্রাহ্মে ও ক্ষঙ্কত্রয়ত্দ্র
অনুপ্রত্বি এবং লসই সত্ে রাষ্ট্রীয় প্রিাসন িাপন। এটট আনুমাহনক খ্রীিঃ পূিঃ চারি’
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বছর আত্গকার ঘটনা, লমৌয ম চন্দ্রগুত্ির পূত্বকারও
ম
িত্য পাত্র। অন্-আয ম আহদ্ম
বাঙালীর জীবত্ন এই ঘটনা চবপ্লহবক।
অে, বে, কহলে- এগুহল ি’ল প্রাচগহযিাহসক জাহযবাচক নাম। িব্দগুহল
অন্-আয।ম পত্র বে এবং বে + আল লদ্িবাচক ও জাহযবাচক দ্ুত্য়ত্যই বেবহৃয
িত্য োত্ক। চবহদ্ক সাহিত্যে খ্রীিঃ পূিঃ আটি’ িযাব্দীত্য বে জাহযর নাম পাওয়া
যায় মগধ্, লচর ও পাণ্ডে এই আহদ্মত্দ্র সত্ে এক সাহরত্য (ঐযত্রর আরেেত্কর
‘বোবগধ্াত্িরপাদ্ািঃ’ বাকোংত্ির ‘পাদ্’ িব্দ ‘পাণ্ডে’ িত্ব্দর প্রাকৃয উচ্চারে বা
হলখন।)। সংস্কৃয মিাভারত্য বে, কামরূপ, সুহ্ম (ওহড়ষোর পূবাঞ্চল
ম
সি বযমমান
লমহদ্নীপুর) সবই পাওয়া যাত্ে। গুিযুত্গর সময়কার কাহলদ্াত্সর কাত্বে বেজাহযর
মানুষত্ক হবিাল লনৌবাহিনীর অহধ্কারী ও হবজয়ী বলা িত্য়ত্ছ। একহদ্ত্ক ধ্নুবাে
ম ও
বিাধ্ারী
ম
পদ্াহযক রাত্ঢ়রা ও অনেহদ্ত্ক নদ্ীবাহিয সমযত্লর লনৌযুত্দ্ধ হনপুে বত্েরা
লমৌযসাম্রাত্জের
ম
লগৌরব বধ্নম করয, আর গুিযুত্গর পরও এই ঐহযত্িের িাহন ঘত্ট
হন। যখন লেত্কই বাঙ্ লা পুত্রাপুহর রাষ্ট্রগয আয-প্রিাসত্নর
ম
অন্তভুক্ত
ম , যহদ্চ অরেেঅঞ্চত্ল আহদ্মত্দ্র স্বাধ্ীন সামাঙ্কজক অবিান এত্য হবহিয িয় হন।
বাঙ্ লার

প্রকৃয

ইহযিাস

পাওয়া

যাত্ে

খ্রীস্টীয়

অষ্টম-নবম

িযাব্দী

বা

পালরাজাত্দ্র িাসত্নর সময় লেত্ক। যার আত্গ িয়য ‘বমা’
ম বংিীয় রাজনে বা
সামন্ত রাজারা অঞ্চল হবত্িষ িাসন করত্যন, লযমন, বযমমান উত্তর-বাাঁকুড়ার পখন্না
(লপাখর্না=পুষ্করো) লকন্দ্র ক’লর একটা অঞ্চত্লর অহধ্পহয হছত্লন হিংিবমাম ও
চন্দ্রবমা।ম পূববে
ম
এবং কামরূত্পও এই বমরাজত্দ্র
ম
িাখা হছল। এই সব সামন্ত
রাজাত্দ্র

বিীভূ য

ক’লর

হকছুকাল

একাহধ্পযে

কত্রন

িিাি

নাত্ম

পুরাত্না

গুিবংিীয় এক সম্রাট। যাাঁর পর আবার সামন্ত-িাসত্নর বাঙ্লা এবং হকছু পত্র
এাঁত্দ্রই িারা হনবাহচয
ম
িত্য় পালবংিীয় সামন্ত িাসক ‘লগাপাল’ রাজচক্রবযী পত্দ্
অহধ্টষ্ঠয িন। িিাত্ির প্রিাসন ও সামাঙ্কজক বেবিার লকাত্না পহরচয়ই পাওয়া যায়
না। শুধ্ু লবাঝা যায়, বাহ্মেে বা লবৌদ্ধ সামন্ত-িাসন পহরহিহযত্য একহদ্ত্ক লযমন
হিত্বর উপাসনা ও লপৌরাহেক লদ্বযাত্দ্র লীলাকাহিনী আয-অনায
ম
ম হমহলয সমাত্জ
প্রসারলাভ করত্য োত্ক অনেহদ্ত্ক লযমহন ‘মিাযান’ লবৌদ্ধ মযও চলত্য োত্ক।
মিাযান

লবৌদ্ধমযত্ক

িূনেবাদ্ী

মযও

বলা

িয়।

ক্রমি

এই

িূনেযত্ের

সত্ে

যাহিকময অোৎ
ম রিসেময় ঙ্কক্রয়াকলাপ ও যদ্নুযায়ী সৃষ্ট বুদ্ধমূহযম ও যক্ষ-যক্ষীর
উপাসনা যুক্ত িত্য় পত্ড়। যাহিকযা (রিসেময় ধ্বহন, মি ও ঙ্কক্রয়াকলাত্পর অনুষ্ঠান
িারা অহভত্প্রয বস্তু বা সুত্খর অবিা লাভ করা।) লবত্দ্র সময় লেত্কই চত্ল
আসহছল। যাই লিাক, পালত্দ্র আমত্ল লবৌদ্ধ-ব্রাহ্মে সম্প্রদ্ায় পািাপাহি স্বেত্ন্দই
কাল কাটাত্যন। ব্রাহ্মেত্দ্র অত্নত্ক সংস্কৃত্য পুহাঁ ে হলখত্য োত্কন বা লপৌত্রাহিযে
করত্য

োত্কন।

লবৌত্দ্ধরা

নানান্

িাত্ন

‘হবিার’

প্রহযষ্ঠা

ক’লর

লবৌদ্ধ

িাত্ের

অধ্েয়ন-অধ্োপনা ও যিমত্ির পযাত্লাচনা
ম
করত্য োত্কন, আর অন্-আত্যরা,
ম
যাাঁরা
ব্রাহ্মেে সমাত্জ হনেবত্েরম মানুষ হিসাত্ব গৃিীয িত্য়ত্ছন যাাঁত্দ্র যি-মি হিহখত্য়
সিজ লবৌদ্ধমত্য দ্ীহক্ষয করত্য োত্কন। পাল রাজারা ধ্ত্ম ম লবৌদ্ধ িত্লও লপৌরাহেক
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হিন্দুমত্যর জনসমাত্জর প্রহয যাাঁত্দ্র অপক্ষপায বেবিার হছল। যাত্দ্র রাজত্ত্বর
চারি’ বছত্রর মত্ধ্ে উত্তরবত্ে চকবযম-সামন্তত্দ্র ও রাত্ে ইছাই লঘাত্ষর হবত্দ্রাি
ছাড়া লযমন লকাত্না উৎপায ঘত্ট হন। ফত্ল সমাত্জ চণ্ডী, মনসা, িীযলা ধ্মঠাক
ম ুর
প্রভৃ হযর পূজা, নানান্ বার-ব্রয পালন অবোিযভাত্ব চলত্য োত্ক এবং হিন্দু-লবৌদ্ধরা
কাছাকাহছ আসত্য োত্কন। আবার প্রজাত্দ্র রক্ষোত্বক্ষত্ের বেবিা এবং কর ও শুষ্ক
আদ্াত্য়র

প্রাচীন

উদ্ার

নীহয

অনুসরত্ের

জনে

পালরাজত্ত্ব

সাধ্ারে

মানুষত্ক

উৎপীহড়য িত্য িয় হন। এই বংত্ির িাসত্নর মাঝামাঙ্কঝ সময় লেত্ক দ্হক্ষে রাত্ঢ়
অোৎ
ম

লমহদ্নীপুর

অঞ্চত্ল

সামন্ত

হিসাত্ব

হিন্দু

ব্রাহ্মে

মত্যর

িূরবংিীয়

ভূ মেহধ্কারীত্দ্র আহধ্পযে ঘত্ট এবং লসই সত্ে লসন বংিীয় লসনাপহয বা সামত্ন্তরাও
হকছু অহধ্কার লাভ কত্রন।
পালিাসত্নর পর এই লসনবংিীত্য়রাই লগৌড়-বাঙ্ লার রাজা িন, আর যাাঁত্দ্র
নূযন নীহযর সমাজ বেবিায় বাঙালীর জীবত্ন হিযীয় হবপ্লব সংঘটটয িয়। িূর
সামত্ন্তরা এবং লসনবংিীত্য়রা পাত্লত্দ্র ময মানহবক সামেনীহযত্য আিাবান্ হছত্লন
না। যাাঁরা হনত্জরা ক্ষঙ্কত্রয় হছত্লন এবং উচ্চবে,ম মধ্েবে ম এবং হনেবত্ে ম সমস্ত বাঙ্ লার
মানুষত্ক হবভক্ত ক’লর জাহযবে ম লভত্দ্র নূযন িাে প্রবযমন করত্লন। যাাঁত্দ্র আত্গ
বাঙলায় যাাঁরা ব্রাহ্মে হছত্লন অনে জাত্যর সংস্পত্ি ম যাাঁত্দ্র পহবত্রযা হবনষ্ট িত্য়ত্ছ
মত্ন ক’লর পঙ্কিম অঞ্চল লেত্ক লনাযু ন ব্রাহ্মে সম্প্রদ্ায় আনাত্লন এবং কুলীন
ব’লল যাাঁত্দ্র মানেস্বরূপ প্রচুর লজায-জহমর অহধ্কার হদ্ত্য় হদ্ত্লন। লকৌলীনে হনধ্ারে
ম
করত্লন রাজা বল্লালত্সন হনত্জ, অবিে ব্রাহ্মেত্দ্র সিায়যায়। মধ্েবত্েরম জাহয
গুহলত্ক জল-চল ব’লল স্বীকার করা ি’ল, হকন্তু, হনেবত্েরম মানুষ, যাাঁরা যখন
সংখোয় এত্দ্র লেত্ক অত্নক লবিী হছত্লন, যাাঁরা রইত্লন অবত্িহলয এবং ক্রত্ম
অস্পৃিে

িত্য়।

স্বাভাহবকভাত্বই

প্রিাসন-ক্ষমযা

এবং

জহমজমাসি

অেচনহযক
ম

অহধ্কার উচ্চবত্েরম মানুত্ষর অহধ্কাত্র এল। লসই ধ্ারা, লসই “বল্লল লসত্নর লগাষ্ঠী
যার সৃটষ্ট অনাসৃটষ্ট” পাঠান-লমাগল ইংত্রজ িাসত্নর মধ্ে হদ্ত্য় আজও চলত্ছ। আর
স্বাধ্ীনযার পর হনেবত্েরম হিক্ষাগয ও অেচনহযক
ম
উন্নয়ত্নর একটা প্রয়াস চলত্ছ,
হকন্তু

কাত্জ

উত্ল্লখত্যাগে

লযমন

হকছু

িয়

হন।

যবু

লসন

রাজত্ত্বর

একমাত্র

প্রিংসনীয় ও স্মরেীয় হবষয় ি’ল সংস্কৃত্য ভাত্লা ভাত্লা কাবে-কহবযা-সংগীত্যর
রচনা। যার মত্ধ্ে

কহব

জয়ত্দ্ব

রহচয ‘গীযত্গাহবত্ন্দ’র

প্রভাব

পরবযী

চবষ্ণব

পদ্াবলীত্য, এমনহক আধ্ুহনক কাত্বেও অক্ষয় িত্য় রত্য়ত্ছ।
লক্ষেত্সনত্ক যাহড়ত্য় বখ্হযয়ার হখলজী লগৌত্ড়র হসংিাসন দ্খল করার পর
যু কী এবং ক্রত্ম পাঠান িাসন প্রবহযময িত্লও বাঙ্ লার অভেন্তরীে সমাজবেবিার
লকাত্না পহরবযমন িয় হন। যাাঁরা অেসম্পত্দ্র
ম
জনে নগর অঞ্চত্ল ভাঙচুর লুঠযরাজ
করত্লও গ্রাম আক্রমে কত্রন হন এবং যার প্রত্য়াজনও হছল না। হকছুকাত্লর জনে
একটা অহনঙ্কিয অবিা হছল বত্ট, হকন্তু যার পরই লসন আমত্লর হনহদ্ম ষ্ট সমাজ
যার হনত্জর হনয়ত্মই চলত্য োত্ক। ব্রাহ্মত্েরা মুখেভাত্ব িােকাবে হলখত্য োত্কন,
পূজা-আচমা করত্য োত্কন, ক্ষঙ্কত্রত্য়রা জহমদ্াহরত্য অেবা রাজকাত্য ম হনযুক্ত িন,
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মধ্েমবেগুহল
ম
যাত্দ্র হনজ হনজ বৃহত্ত অবলম্বন ক’লর হদ্ন কাটাত্য োত্কন, আর
অবত্িহলয ও হিক্ষার অহধ্কার-িূনে হনেবত্েরম মানুষ উচ্চবত্েরম মানুত্ষর সুখ-সুহবধ্ার
জনে যাবযীয় শ্রত্মর লজাগান হদ্ত্য োত্কন। মুষহলম িাসত্করা উচ্চহিন্দু বা হনেহিন্দু
কাত্রারই ধ্মাচরত্ে
ম
িায লদ্ন হন। জহমদ্ারত্দ্র মধ্েিযায় কৃষক ও বেবসায়ীত্দ্র কাছ
লেত্ক হনহবত্ি
ম
কর ও শুল্ক আদ্াত্য় যাাঁরা পহরযৃি োকত্যন। সমাজ চলয হনত্জর
জাহযহবভাত্গর হনয়ত্ম এবং িানীয় জহমদ্ারত্দ্র (যাাঁত্দ্র অহধ্কাংিই উচ্চবত্েরম হিন্দু
হছত্লন) প্রিাসত্ন। হকন্তু যাাঁরা লস্বোচারী িত্য় লিাষে ও প্রজাহনগ্রি করত্য পারত্যন
না, কারে এ হবষত্য় উপর লেত্ক কড়া হনত্দ্মি োকয।
উচ্চ-নীচ জাহযবেত্ভদ্
ম
িাসকত্দ্র সমাজিাসত্নর পত্ক্ষ সুহবধ্াজনক িত্লও লিষ
পযন্ত
ম হগত্য় দ্াাঁড়ায় উচ্চবত্েরম িারা হনেবত্েরম লিাষত্ে। অমানহবক হনষ্ঠুর অহবচাত্রর
হনয়ম হকন্তু লবহিহদ্ন োকত্য পাত্র না। অযোচাহরয মানুত্ষর অভেন্তত্র হবত্ক্ষাত্ভর
সঞ্চার িয় ও লশ্রেীত্িাষত্ের কাঠাত্মা লভত্ঙ পড়বার ময িয়। যু কী-িাসত্নর লবি
হকছু হদ্ন কাটাবার পর ইসলাম ধ্ত্মরম সূফী িাখার সাধ্ত্করা বাঙ্লায় এত্স ধ্মপ্রচার
ম
আরম্ভ কত্রন। ধ্ম ম যখনকার সকত্লরই জীবত্নর একটা বড় হদ্ক হছল। উচ্চবত্েরম
হিন্দুরা

কাটাত্যন

লপৌরাহেক

লদ্ব-মহিমা-সংবহলয

স্মৃহয-পুরাে-দ্িনম

হনত্য়,

মধ্েমবেগুহল
ম
যাাঁত্দ্র অনুসরে করত্যন আর হনেবে ম োকত্যন বৃক্ষযলিায়ী অজস্র
ললৌহকক উপত্দ্বযা অপত্দ্বযার প্রহয ভঙ্কক্ত হনত্য়, বাহষক
ম উৎসব, গাজন প্রভৃ হয
অনুষ্ঠান ক’লর এবং হনত্জত্দ্র হবশ্বাসময হবহধ্-হনত্ষধ্ পালন ক’লর। সূফী সাধ্ত্করা
এত্স যাাঁত্দ্র ঈশ্বরভঙ্কক্ত, ধ্ম ম ও মানুষ-সামেবাদ্ হনত্য় এই হনেবত্েরম মানুষত্ক
অহভভূ য ক’লর লফলত্লন। ফত্ল হনেবত্েরম বিু বেঙ্কক্ত এবং রাজপত্দ্র আিায়
উচ্চযর বত্েরম হকছু হকছু ললাক সূফী ভঙ্কক্তর মধ্েিযায় ইসলাম ধ্ম ম গ্রিে করত্য
লাগত্লন। যবু হিহক্ষয ব্রাহ্মেে উচ্চবত্ে ম ভাঙন লদ্খা লগল না, হকন্তু এর পত্রই
শ্রীচচযনে আহবভূ য
ম িত্য় যাাঁর আচরত্ের মধ্ে হদ্ত্য় লশ্রষ্ঠ ভঙ্কক্তর পে এবং লসই সত্ে
মানুত্ষর সাত্মের হদ্কটট যু ত্ল ধ্রত্যই বিুহদ্ত্নর িাে ও প্রোয় চাহলয ব্রাহ্মেেমত্য
ভাঙন ধ্রল। শ্রীচচযনে জ্ঞান, দ্ািহনক
ম
যে ও প্রোপালত্নর অসারযা লঘাষো
করত্লন,

িহরনাত্ম

জাহযবে ম হনহবত্িত্ষ
ম

সকত্লর

অহধ্কার

প্রমাে

ক’লর

লনাযু ন

ভঙ্কক্তধ্ত্মরম পত্তন করত্লন এবং লসই অনুযায়ী খোযনামা ভক্তত্দ্র হনত্য় লনাযু ন
চবষ্ণব গ্রন্থ রচনা করাত্লন। এহদ্ত্ক ভঙ্কক্তমূলক চবষ্ণব পদ্াবলীর রচনায় ও কীযমত্ন
বাঙ্ লার গ্রামগুহল মুখহরয িত্য় উঠল। কত্ঠার ব্রাহ্মেে িাত্ের ময লবি হকছুহদ্ত্নর
ময লকােঠাসা িত্য় পত্ড় রইল। শ্রীচচযত্নের আদ্ত্ি ম উদ্্ভূয চবষ্ণবধ্ম ম বাঙালীর
ভাত্ব ও হচন্তায় লয হবপ্লব আনত্ল যা অত্নকটা িায়ী িত্য় আজও আমাত্দ্র ভাবুক
ও নমনীয় কত্র লরত্খত্ছ। আর জাহযবেত্ভত্দ্র
ম
অসারযা হবষত্য় আমাত্দ্র লচাখ খুত্ল
হদ্ত্য়ত্ছ। শ্রীচচযত্নের প্রভাব ও চবষ্ণবীয় ভাবহবপ্লত্বর প্রারত্ম্ভ সম্রাট িুত্সন িাত্ির
রাজত্বকাল। ওহড়ষোর রাজা যখন প্রযাপরুদ্র। িুত্সন িাি আকবত্রর মযই স্মরেীয়
ধ্াহমক
ম

সুলযান,

আর

প্রযাপরুদ্র

যাাঁর

ক্ষঙ্কত্রয়ত্ব

ও

ব্রাহ্মেে

ময

যোগ

ক’লর

শ্রীচচযত্নের ভঙ্কক্তধ্ত্ম ম আত্মসমপেম কত্রন।
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পাঠাত্নর

পর

লমাগল-প্রিাসত্নর

যুগ। বাঙলায় এর

প্রচলন

িত্য লষাড়ি

িযাব্দী প্রায় লিষ। প্রারত্ম্ভ মানহসংত্ির সময় কত্ঠারভাত্ব লনাযু ন ভূ হম বেবিা ও
কৃষক প্রজাত্দ্র সরাসহর রাজত্কাত্ষ মুদ্রার হিসাত্ব কর লদ্ওয়ার হবহধ্ প্রবহযময িয়,
হকন্তু এত্য কৃষক ও জহমদ্ার দ্ুত্য়রই অসুহবধ্া িত্ে লজত্ন আকবর এ পে যোগ
করত্য হনত্দ্মি লদ্ন। লসই পুরাত্না জহমদ্াহর-যালুকদ্াহর বেবিায় প্রজা-প্রিাসন চলত্য
োত্ক। আকবত্রর সময় বাঙ্লায় চবষ্ণব আত্ন্দালত্নর সত্বাচ্চ
ম
সমুন্নহয এবং এই
অবিা জািােীর, িাজািান, এবং হক ঔরংত্জত্বর সময় পযন্ত
ম অবোিয চলত্য
োত্ক। জাহযবে-লভত্দ্র
ম
অসামে অত্নকটা অবদ্হময োত্ক, হকন্তু লমাগল যুত্গর
লিত্ষ

ও

ইংত্রজ

লকাম্পাহনর

আমত্ল

ব্রাহ্মেে

িােপ্রোর

প্রাধ্ানে

ও

লসইসত্ে

অমানহবকযা পুররায় মাো যু ত্ল দ্াাঁড়ায়। জীবত্নর সত্ে ধ্ত্মরম লয অহবত্েদ্ে লযাগ
পূব-পূ
ম ব ম অধ্োত্য় হছল যাও অত্নকটা খব ম িত্য় পত্ড়। ইংত্রজরা মানহবক সাত্মের
উদ্্গাযা িত্য়ও বাহেঙ্কজেক স্বাত্েরম জনে এত্দ্ত্ির সংকীে ম িােচাহলয ধ্ত্ম ম ও আচরত্ে
িস্তত্ক্ষপ কত্রন হন। পত্র হিহক্ষয স্বত্দ্িীত্য়রাই সংকীেযার
ম
হবরুত্দ্ধ অহভযান আরম্ভ
কত্রন যুঙ্কক্তযত্কমর পে ধ্’লর, আর এহবষত্য় রামত্মািনই নমসে পহেকৃৎ।
মধ্েযুত্গর বাঙ্লা সাহিত্যের আত্লাচনার ও অধ্েয়ত্ন যখনকার সমাজ-জীবন
ও ধ্মীয় পহরহিহযর হবষত্য় হকছু জ্ঞান সঞ্চয় ক’লর লনওয়া অপহরিায।ম কারে
মধ্েযুত্গর লবি হকছু সাহিহযেক সৃটষ্টর মূত্ল মানুত্ষর ধ্মত্বাধ্
ম
ঙ্কক্রয়ািীল িত্য়হছল।
আর এই প্রসত্ে এটটও মত্ন রাখত্য িত্ব লয যখনকার মানুত্ষর অেচনহযক
ম
ও
সাংসাহরক বাস্তব জীবন এবং হবহভন্ন লশ্রেীর সমাজ-জীবন হনয়হিয হছল ব্রয-পালন,
ললাকাচার এবং ধ্মীয় অনুষ্ঠাত্নর িারা- লস-ধ্ম ম লপৌরাহেকই লিাক আর ললৌহককই
লিাক, অোৎ
ম হিব-দ্ুগা-ক
ম ৃ ত্ষ্ণর কাহিনীই লিাক অেবা চণ্ডী, মনসা, ধ্ম-ঠাক
ম
ু র,
ষষ্ঠী, িীযলা, সযেপীর প্রভৃ হযর মেলদ্ায়ক কোই লিাক। ধ্ত্মরম সত্ে সংসারজীবত্নর এই অত্েদ্ে বন্ধন এখনকার জীবত্ন লনই। ইংত্রজ সংস্পত্ি ম হিহক্ষয
মানুত্ষর লয নূযন লচযনা এত্সত্ছ যাত্য ধ্ম ম লেত্ক বাস্তব-জীবন এবং ধ্ম ম লেত্ক
সাহিযে হবঙ্কেন্ন িত্য় পত্ড়ত্ছ। আমরা সাহিযেত্ক যার শুদ্ধরূত্প লদ্খত্য হিত্খহছ।
আমাত্দ্র এই দ্ৃটষ্টত্কাত্ের প্রবযমক হিসাত্ব মাইত্কল মধ্ুসূধ্ত্নর নাম অনায়াত্সই
উচ্চারে করা যায়। হযহনই বাঙ্ লা সাহিত্যে মানহবকযার উদ্্গাযা।
মধ্েযুত্গর কাবেগুহলত্য মানহবকযা লনই এমন নয়। বরং চণ্ডীমেল মনসামেত্ল
যা প্রচুর পহরমাত্ে বযমমান। যবু এগুহলর মত্ধ্ে লদ্বযা ও ধ্ত্মরম প্রভাবও যত্েষ্ট। এই
প্রসত্ে মত্ন রাখত্য িত্ব লয কাহলদ্াস, ভযৃি
ম হর, ভবভূ হয প্রভৃ হয হবখোয সংস্কৃয
কহবত্দ্র শুদ্ধ সাহিহযেক রচনার লকাত্না অনুবাদ্ বা অনুসরে মধ্েযুত্গর সাহিত্যে িয়
হন। বাঙ্লা ভাষার আহবভমাবকাত্লর প্রেম সাহিহযেক প্রকাি “চযাগীহয”
ম
লযা পুত্রাপুহর
সিজযানী লবৌদ্ধত্দ্র সাধ্ন ভজন হনত্য়ই রহচয; মানুত্ষর পহরচয় আত্ছ, যত্ব
লগৌেভাত্ব। ময়নামযীর গান বা লগাপীচত্ন্দ্রর পাাঁচাহল নােপন্থী লযাগীত্দ্র সাধ্না লকন্দ্র
ক’লর

ললখা।

‘শ্রীকৃষ্ণকীযমন’

চযাগীহযর
ম

পরবযী

ভঙ্কক্তধ্মাহশ্রয
ম

সাহিযেকৃহয

রচনা,

প্রেত্য়র

চণ্ডীদ্াত্সর
রূপত্ক

কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধীয়
বহেয।
ম

চণ্ডীমেল
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মনসামেত্লর কাহিনী যাাঁরা চণ্ডী-মনসার উত্েিে ব্রযপালন করত্যন যাাঁত্দ্র মধ্ে
লেত্ক উদ্্ভুয এবং প্রেত্ম সংত্ক্ষত্প প্রচাহরয হছল। পত্র যাাঁরা এ হনত্য় কাবে
ললত্খন, যাাঁরা ঐসব লদ্বযার িারা স্বত্ে আহদ্ষ্ট িত্য় বা ছদ্মত্বিী লদ্বত্দ্বীর
প্রযোত্দ্ি অনুসাত্রই হলখত্য আরম্ভ কত্রন এমন কো বত্লত্ছন। অোৎ
ম অত্লৌহকক
ধ্ত্মরম িারা অনুত্প্রহরয না ি’লল যাাঁরা লযন ললৌহকক মানুত্ষর কো হলখত্য উৎসাহিয
িত্যন না। এই সব ললৌহকক মেলকাত্বের লনাযু ন লদ্বযাত্দ্র লপৌরাহেক পুরাত্না
লদ্বযাত্দ্র সত্ে হমল করা িত্য়ত্ছ। এমনহক কাহিনী অনুসাত্র লযসব মানব-মানবী
পৃহেবীত্য ঐ লদ্ব-লদ্বীর পূজা প্রচার করত্ছন যাত্দ্র বেনা
ম
করা িত্য়ত্ছ পূব ম
জন্মান্তত্রর স্বত্গরম লদ্ব-লদ্বী অপ্সরা-অপ্সরী ব’লল। কহবত্দ্র বেনীয়
ম
হবষয় ি’ল
নারীত্দ্র িারা ঐ সব লদ্বযায় পূজানুষ্ঠান, হিবভক্ত পুরুষত্দ্র িারা এর হবত্রাহধ্যা
এবং পহরত্িত্ষ ঐ লনাযু ন লদ্বযার িারা নানাভাত্ব লাহঞ্ছয হবপযস্ত
ম িত্য় পুরুষত্দ্র
ললৌহকক পূজানুষ্ঠাত্ন ও ব্রযপালত্ন সম্মহযদ্ান। হবপুল চবষ্ণবপদ্াবলী, যা কাত্বের
হদ্ক লেত্ক হবত্বচনা করত্ল প্রেম লশ্রেীর, যাও কৃষ্ণভঙ্কক্ত বা লগৌরভঙ্কক্তরই ফলশ্রুহয।
চচযনেজীবনী হবষয়ক কাবেগুহলও শ্রীচচযত্নের হদ্বেজীবত্নর লপ্ররোয় ললখা।
ভগবত্যর অনুবাদ্, যাও ধ্মীয়। যত্ব রামায়ে ও হবত্িষযিঃ মিাভারত্যর অনুবাদ্
যযটা ধ্মত্প্ররোর
ম
িারা চাহলয িয় হন এমন বলা লযত্য পাত্র। আর এক িাখার
গ্রন্থত্কও অত্নকটা ধ্মীয় প্রভাব লেত্ক মুক্ত ব’লল মত্ন করা যায়। লস ি’ল মুসহলম
রাজসভা বা জহমদ্াত্রর আশ্রত্য় ললখা ললার-চন্দ্রানী, পদ্মাবযী, ইউসুফ-জুত্লখা,
হবদ্োসুন্দর প্রভৃ হয প্রেয় কাহিনী। যত্ব এর মত্ধ্েও সূফীধ্ত্মরম ছায়া লক্ষে করা যায়।
মধ্েযুত্গর লিষ অবিায় আবার রামপ্রসাদ্, কমলাকান্ত প্রভৃ হয পদ্কযমা ভঙ্কক্তমূলক
িোমা সংগীয রচনা ক’লর ধ্মীয় সাহিত্যের পুটষ্টসাধ্ন করত্য োত্কন। হবদ্ো ও
সুন্দত্রর হবশুদ্ধ প্রেয় কাহিনীত্কও কালীর মািাত্ত্মের সত্ে যুক্ত ক’লর লদ্ওয়া িয়।
লমাটামুটট বলা যায় লয মধ্েযুত্গ মানুত্ষর কো কাত্বে গীত্য োকত্লও ধ্ম-প্রভাত্ব
ম
যা
খাহনকটা আেন্ন িত্য় পত্ড়ত্ছ। মানুষত্ক যার বাস্তব পাহেবম স্বভাত্ব সম্পূে ম পাওয়া
যায় না। যত্ব ধ্ত্মরম প্রসে বাদ্ হদ্ত্য় লদ্খত্ল সমাজ ও সাহিত্যের লয পহরচয় পাওয়া
যায় যা লয অসাধ্ারে এত্যও অবিে সত্ন্দি লনই।
আিায ম িত্লও সযে এই লয, লয-বাঙলা ভাষায় আজ আমরা কো বলহছ,
বই হলখহছ, যার মূল ি’ল খ্রীিঃ পূিঃ লদ্ড় দ্ু’িাজার বছর আত্গকার চবহদ্ক আযত্দ্র
ম
কহেয সংস্কৃয ভাষা। বিুল বেবহৃয সুযরাং পহরবহযময িত্য িত্য িাজার বছত্রই যা
প্রাকৃয বা ললৌহকক ভাষায় দ্াাঁড়ায় এবং আরও িাজার বছত্র রূপ লনয় হিন্দী,
বাঙ্ লা, আসামী, ওহড়য়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃ হয আধ্ুহনক ভারযীয় ভাষার।

এরা

সবাই ‘বাঙলার’ ভহগনী-িানীয়। যারও পত্র িাজার বছত্র আরও বদ্লাত্য বদ্লাত্য
টঠক আজত্কর হদ্ত্নর রূত্প এরা এত্স পত্ড়ত্ছ। সাহিত্যের ময ভাষার হদ্ক, লেত্কও
বাঙ্ লা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠীর আহদ্ বা আহবভমাব এবং মধ্ে ও আধ্ুহনক স্তর
হচহেয করা লযত্য পাত্র। এই প্রসত্ে এই কো মত্ন রাখা দ্রকার লয আহদ্ সংস্কৃয
লেত্ক হযন িাজার বছত্রর এই লয ভাষা-হববযমন, এত্য অন্-আয ম অোৎ
ম দ্রাহবড় ও
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লকাল-মুণ্ডাত্দ্র ভাষার যত্েষ্ট প্রভাব রত্য়ত্ছ। যা ছাড়া বাঙ্লা, হিন্দী প্রভৃ হয আধ্ুহনক
ভাষাগুহল যাত্দ্র হববযমত্নর মধ্ে হদ্ত্য় ক্রত্ম ক্রত্ম পারসী, লপাযু গীজ, ইংত্রঙ্কজ
প্রভৃ হয ভাষা লেত্ক িত্ব্দর ঋে সংগ্রি ক’লর ধ্নী িত্য় উত্ঠত্ছ।
সমাজ ও ইহযিাত্সর সংহক্ষি ভূ হমকা লসত্র হনত্য় এবার আহদ্ ও মধ্েযুত্গ সৃষ্ট
সাহিযে-সম্পদ্গুহলর কাল-অনুযায়ী হবভাত্গর আনুমাহনক একটা লরখাহচত্র হচহেয
করা লযত্য পাত্র। হকন্তু এ-প্রসত্ে মত্ন রাখা দ্রকার লয মধ্েযুত্গর বিু কহবর কাবে
রচনার সন-যাহরখ আমরা পাই হন। কহবরা প্রায়ি যাাঁত্দ্র রচনার লিত্ষ ছত্ন্দ এবং
কযকটা সাংত্কহযক ভাষায় রচনার যাহরখ জানাত্যন।
(“জলহধ্র বাত্মত্য ভুবন, মাত্ঝ িার।
িাত্ক রত্চ হিজ বংিী পুরাে পদ্মার।।”
“ঋযু িিী লবদ্ িিী পহরহময িক।
সুলযান লিাত্সন িািা নৃপহয হযলক।।”
“ইন্দু বাে ঋহষ বাে লবদ্ সন ঙ্কজয।
রহচত্লক রামত্দ্ত্ব সারদ্াচহরয।।” )
হকন্তু পুহাঁ ের লিত্ষর পাযাটট প্রায়ই িহলয িত্য় পত্ড় অেবা জীে ম িত্য় হছাঁ ত্ড় যায়,
কখনও লপাকায় কাত্ট। আবার লয-লক্ষত্ত্র কহব যাাঁর রচনায় প্রারত্ম্ভ আশ্রয়দ্াযা ও
উৎসািদ্াযা

ভূ মেহধ্কারীর

পহরচয়

লদ্ন

লসত্ক্ষত্ত্রও

লগাড়ার

পৃষ্ঠা

ব’লল

লসটটও

সিত্জই লখায়া যায়। যত্ব প্রহয পালার লিত্ষ ‘ভহেযা’ (অে ম –হনজ নাম লযাগ ও
রচনাকাল সম্পত্কম যৎসামানে পহরচয় ও মন্তবে।) অংত্ি কহব যহদ্ আত্মপহরচয় হদ্ত্য়
োত্কন যত্ব যা লেত্ক আনুমাহনক কাল পাওয়া লযত্য পাত্র। প্রাচীন কহবত্দ্র এই
সব রচনা পালাগায়ত্করা গাইত্যন এবং অনুহলখত্নর পর অনুহলখন চলয ব’লল
হলহপকাত্ররাও ইহযবৃত্ত রাখার লযমন প্রত্য়াজন লবাধ্ করত্যন না। হনত্জর পুহাঁ েনকত্লর যাহরখটট বহসত্য়ই পহরযৃি োকত্যন। লয কহবর রচনা যয লবহি গাওয়া
িত্য়ত্ছ যার যয লবহি অনুহলহপও িত্য়ত্ছ এবং এরই ফত্ল কহবর মূল পাঠ িাত্ন
িাত্ন বঙ্কজয
ম
িত্য়ত্ছ ও গাত্য়ত্নর হনত্জর কহবত্ব লযাঙ্কজয িত্য়ত্ছ এমনও প্রায়িই
লদ্খা লগত্ছ। রামায়ত্ের কহব কৃহত্তবাত্সর হনজ রচনা কযটুকু হছল যা জানবার উপায়
লনই আজ। মুকুন্দ কহবকিত্ের চণ্ডীমেলও খুব জনহপ্রয় োকায় যাাঁর ললখার উপর
পালাগায়কত্দ্র যত্েষ্ট িস্তত্ক্ষপ ঘত্টত্ছ। নানান্ পুহাঁ ে একসত্ে হমহলত্য় আক্ষহরক
পাত্ঠ কহবর হনজ রচনা ধ্রবার প্রয়াস করা িত্ে। সুযরাং এইসব কারত্ে অত্নক
লক্ষত্ত্রই কহবত্দ্র রচনাকাল না জানার জনে অনুমাত্নর আশ্রয় হনত্য িয়। যত্ব
অভেন্তরীে প্রমাে, পরবযী কহবত্দ্র লদ্ওয়া উত্ল্লখ প্রভৃ হয লেত্ক লয অনুমান করা
যায় যা সত্যের কাছাকাহছ লপৌছায় এই পযন্ত।
ম
এখন লমাটামুটট একটা কালহবভাগ
হচহেয করা লযত্য পাত্রিঃ
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১। (খ্রীিঃ দ্িম-িাদ্ি িযাব্দী) আহদ্যুগিঃ চযাগীহয।
ম
ভাষারূত্পর হবচাত্র এবং
গীহযকা বা পদ্গুহলর ললখকত্দ্র সম্পত্কম বাইত্র প্রচহলয হকছু হকছু পহরচয় অবলম্বন
ক’লর

আনুমাহনক

ঐ

সময়

হনধ্াহরয
ম

িত্য়ত্ছ।

রানী

ময়নামযী

ও

যাাঁর

পুত্র

লগাহবন্দচত্ন্দ্রর সন্নোত্সর করুে কাহিনীও এই সমত্য় ললাকমুত্খ গীয িত্য োত্ক।
আবার

এই

সমত্য়ই

ললখা

িয়

মধ্ুর

ও

সিজ-সংস্কৃত্য

জয়ত্দ্ত্বর

হবখোয

‘গীযত্গাহবন্দ’ কাবে।
( িাদ্ি খ্রীিঃ লিষ লেত্ক চযু দ্ম ি খ্রীিঃ প্রায় লিষ পযন্ত
ম লকাত্না রচনা পাওয়া
যায় না। )
২। ( খ্রীিঃ প্রায় ১৪০০ লেত্ক ১৮০০ এই চার িযাব্দী) মধ্েযুগ। দ্ীঘ ম চারি
বৎসত্র বোি এই যুগটট ভাষা ও রচনারীহয, হবষয় ও সমাজ-সম্পকম প্রভৃ হয হবচার
ক’লর হযনটট লগৌে-হবভাত্গর অন্তভূ ক্ত
ম
ক’লর লদ্খত্যই িয়। লযমনক.

মধ্েযুত্গর প্রেম অবিা বা আহদ্-মধ্েযুগ (আনুিঃ খ্রীিঃ চযু দ্মি িযাব্দীর

লিষ বা ১৪০০ লেত্ক ১৫০০ খ্রীিঃ পযন্ত)।
ম
এই সময়কার রচনাগুহলত্ক কাল-অনুযায়ী
দ্ুই পৃেক-ভাত্ব সহন্নহবষ্ট করা যায়। প্রেমাত্ধ্রম মূখে রচনা ি’ল- চণ্ডীদ্াস বা বড়ু
চণ্ডীদ্াত্সর শ্রীকৃষ্ণকীযমত্নর পদ্হনচয়, হবদ্োপহযর পদ্াবলী। হিযীয়াত্ধ্ ম কৃহত্তবাস-কৃয
বাল্মীহক রামায়ত্ের স্বেন্দ অনুবাদ্; মালাধ্র বসু কৃয ভাগবত্যর অংি হবত্িত্ষর
স্বেন্দ অনুবাদ্, নাম ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’; হবপ্রদ্াস ও হবজয়গুত্ির মনসামেল।
খ. (

আনুিঃ খ্রীিঃ ১৫০০-১৭০০ ) মধ্ে-মধ্েযুগ। এই সমত্য়র মত্ধ্ে চণ্ডীমেল,

মনসামেত্লর মুখে রচনাগুহল, ধ্মমেল
ম
ও হিবায়ত্নর (হিব-পাবযীর
ম
জীবন ও
চহরত্র হনত্য় ললখা কাবে) হকছু রচনা ; কত্য়কজন কহবর রামায়ে ও মিাভারত্যর
অনুবাদ্ ; ভাগবয অনুসরত্ে শ্রীকৃষ্ণমেল ; চবষ্ণব পদ্াবলী রচনার সমাত্রাি ;
চচযনে-জীবনী

গ্রন্থসমূি

আর

;

লসই

সত্ে

আরাকান-চট্রগ্রাম

অঞ্চত্ল

ললখা

মুসলমান কহব লদ্ৌলয কাজী ও আলাওত্লর প্রেয়-কাবেগুহল ; পত্র হবদ্োসুন্দর কাবে
ও লগাপীচাাঁদ্-ময়নামযীর গান। প্রখোয রচনা বলত্য মুকূন্দ কহবকিত্ের চণ্ডীমেল,
নারায়েত্দ্ব ও লকযকাদ্াস লক্ষমানত্ন্দর মনসামেল, রূপরাত্মর ধ্মমেল,
ম
জ্ঞানদ্াস
লগাহবন্দদ্াত্সর পদ্াবলী, বৃন্দাবনদ্াস ও কৃষ্ণদ্াস কহবরাত্জর চচযনে-জীবনী প্রভৃ হয।
এই কালটটত্ক বাঙ্ লা সাহিত্যের স্বেযুম গ ব’লল সাহিত্যের প্রেম ইহযবৃত্তকার ডিঃ
দ্ীত্নিচন্দ্র লসন মন্তবে কত্রত্ছন। এই দ্ু’ি বছরত্কও প্রেমাধ্ ম ও হিযীয়াত্ে ম ভাগ
ক’লর লদ্খা লযত্য পাত্র।
গ. (আনুিঃ খ্রীিঃ ১৭০০-১৮০০) অন্তে বা লিষ মধ্েযুগ। ঘনরাত্মর ধ্মমেল,
ম
রাত্মশ্বত্রর
দ্হক্ষেরায়
ভারযচত্ন্দ্রর

হিবায়ন,
মেল

কাহলকামেল-হবদ্োসুন্দর

প্রভৃ হয

অন্নদ্ামেল,

;

পদ্াবলী

ও

ইহযিাস-আহশ্রয

কাবে,

জীবনী-কাবে

িীযলামেল,
;

মিারাষ্ট্র-পুরাে,

অনুবাদ্

বোঘ্রত্দ্বযা
ও

রামপ্রসাত্দ্র

পহরত্িত্ষ
িোমা-
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সংগীয,

টপ্পা,

যরজা,

কহবগান,

পূববে-গীহযকা,
ম

বাউল-সংগীয,

সযেপীত্রর

পাাঁচাহল প্রভৃ হয।
খ্রীিঃ িাদ্ি িযাব্দীর লিষ লেত্ক চযু দ্ম ি িযাব্দীর প্রায় লিষ এমন সময় মত্ধ্ে
বাঙলায়

লকাত্না

রচনা

আমাত্দ্র

িস্তগয

িয়হন।

অত্নত্ক

মত্ন

কত্রন

যু হকম

আক্রমত্ের জনে সাহিযে ঐ সমত্য়র জনে স্তব্ধ িত্য় যায়। হকন্তু এই অনুমান টঠক
ব’লল মত্ন িয় না। আসত্ল এ সমত্য়র ললখা লকাত্না পুহাঁ ে আমরা এখনও পাইহন।
যত্ব অনুমান করা লযত্য পাত্র এই সমত্য় ললাকমুত্খ ছড়ার আকাত্র চণ্ডীমনসার
কো, লগাহবন্দচন্দ্র রাজার কো, কৃষ্ণকো প্রভৃ হয রহচয িঙ্কেল। বস্তুয এই অন্ধকার
যুগটটত্ক পরবযী সাহিযে সংগঠত্নর ভূ হমকা-যুগ হিসাত্বই লদ্খা উহচয।
ইহযবৃত্ত্তর কালত্রখা হচঙ্কত্রয ক’লর যুগ ও রচনাগুহলত্ক এইভাত্ব লদ্খাত্না লযত্য
পাত্রিঃ

আনুিঃ খ্রীিঃ ৯৫০-১২০০ ( বাঙ্লা সাহিত্যের আহদ্ পব।ম পাল িাসন ও যারও
আত্গকার ইহযবৃত্ত- পূব ম অধ্োয়। খণ্ড খণ্ড ভাত্ব দ্লত্নযা, ভূ মেহধ্কারী বা রাজনে
িাসন।)
পাল ও লসন রাজত্ব (গ্রাম-বাঙ্ লায় মুখেভাত্ব সামন্ত রাজনে ও ভূ মেহধ্কারীত্দ্র
প্রিাসন)।

আনুিঃ খ্রীিঃ ১২০০-১৪০০(পুহাঁ েপত্র না পাওয়ার অধ্োয়)
যু কী আক্রমে ও যার পর হখলজী মামলুক। হদ্ল্লীর অহধ্কার। স্বাধ্ীন ইহলয়াস
িািী বংি।

আনুিঃ খ্রীিঃ ১৪০০-১৫০০ (আহদ্-মধ্ে পব)ম
স্বাধ্ীন সুলযানী আমল। হগয়াসউেীন আজম, রাজা গত্েি, রুকনুেীন বারবক
প্রভৃ হয, িাবসী রাজত্ব ও পহরত্িত্ষ সুহবখোয িুত্সন িাি। রাজনে ও জহমদ্ারত্দ্র
অধ্ীত্ন গ্রাম-িাসন।

আনুিঃ খ্রীিঃ ১৫০০-১৭০০ (মধ্ে-মধ্ে পব)ম
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িুত্সন িাি ও যাাঁর পুত্র লপৌত্র। পাঠান লির িাি, ইসলাম সাি। কররাহন
বংিীর িাসন। লমাগল আমল। লষাড়ি িযাব্দী লিত্ষ সুবাদ্ার মানহসংি ও পরপর
সুবাদ্াহর িাসন। জহমদ্ার-যিীয় গ্রাম প্রিাসন।
আনুিঃ খ্রীিঃ ১৭০০-১৮০০ (অন্তে-মধ্ে পব,ম

আধ্ুহনক যুগ)

(নবাবী িাসন ও জহমদ্ারযি) মূহিদ্ক
ম ু হল খাাঁ, শুজা উেীন, সরফরাজ,
আহলবদ্ী, হসরাজ। লকাম্পাহন-িাসত্নর হবিৃঙ্খল অবিা।
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(২)
সামিত্িের আমি-যু

“ নূিন উষার স্বর্দ্বার
ব
খুমলত্ি মর্লম্ব কি আর ?”

সংস্কৃয-প্রাকৃত্যর অবরুদ্ধ গুিা লেত্ক অবত্িত্ষ প্রযোহিয মুঙ্কক্ত ঘটল। স্পষ্ট
রূপ হনত্য় বাইত্র এত্স দ্াাঁড়াল বাঙ্ লা ভাষা-আমাত্দ্র মাযৃভাষা। লস ি’ল খ্রীস্টীয়
দ্িম-একাদ্ি িযাব্দীর কো, আজ লেত্ক প্রায় িাজার বছর আত্গকার। ভাষার
মুঙ্কক্ত আনত্লন যাাঁরা যাাঁরা সিঙ্কজয়া লবৌদ্ধমত্যর ধ্ম-সাধ্ক,
ম
এবং লসই সত্ে কহব,
অোৎ
ম ছত্ন্দাহবৎ ও চাযু যময়
ম
বােী-হবনোত্স হসদ্ধ, আর মানুত্ষর চলমান জীবনাযাত্রার
বেনায়
ম
সুদ্ক্ষ। এরকম চঙ্কব্বি জন-সাধ্ক কহবর ললখা পুত্রা ৪৬ টট ও আংহিকভাত্ব একটট বাঙ্লা কহবযার ও লসইসত্ে কত্য়কটট প্রাচীন হিন্দী-লঘাঁসা কহবযার
একটট

সংগ্রি-গ্রন্থ

(প্রাচীন

পুহাঁ ে)

সংস্কৃত্য

রহচয

টীকা-সত্ময

লনপাল

লেত্ক

আহবষ্কার ক’লর খোযনামা পঙ্কণ্ডয িরপ্রসাদ্ িােী মিািয় ‘লবৌদ্ধগান ও লদ্ািা’ নাম
হদ্ত্য় ১৯১৬ খ্রীিঃ বেীয় সাহিযে পহরষদ্ নামক প্রহযষ্ঠাত্নর মধ্েিযায় গ্রন্থটট প্রকাি
কত্রন। এই আহবষ্কার এবং কাছাকাহছ সমত্য় অনে এক প্রাচীন সাহিযোনুরাগী সুধ্ীর
‘ শ্রীকৃষ্ণকীযমন’ নামক চণ্ডীদ্াস-হলহখয কাত্বের আহবষ্কাত্রর ফত্ল বাঙ্ লা ভাষার
প্রারম্ভ ও হবকাি সম্পত্কম হচন্তার লক্ষত্ত্র হবপ্লব ঘত্ট যায়।
িােী মিািত্য়র আহবষ্কৃয ধ্মীয় সাধ্ন-পদ্ধহয হবষয়ক এই সংকলন-পুহাঁ েটটর
লকাত্না আখো লদ্ওয়া হছল না। আনুমাহনক লযর-লচাে িযাব্দীত্য লয বোখোযা
সংস্কৃত্য কহবযাগুহলর বোখো হলত্খহছত্লন হযহন ‘আিয ম চযা’
ম
ব’লল লসগুহলত্ক
অহভহিয কত্রহছত্লন। িােী মিািয় সম্পাদ্না কত্রহছত্লন “লবৌদ্ধ গান ও লদ্ািা”
ব’লল। আমরা প্রচীনযম বাঙলায় রহচয এই কহবযা বা গানগুহলত্ক (মধ্েযুত্গর
বাঙলায় অহধ্কাংি ছত্ন্দাবদ্ধ রচনাই সুরসিত্যাত্গ গান করা ি’য। চযা-গীহযকাগুহলও
ম
লবৌদ্ধ হবিাত্র ও মঙ্কন্দত্র গীয ি’য।) সংত্ক্ষত্প ‘চযাগীহয’
ম
ব’লল উত্ল্লখ করহছ।
দ্িম-একাদ্ি িযাব্দীর হবহভন্ন সমত্য় হবহভন্ন সাধ্ক-কহব যখন এগুহল রচনা
কত্রন যখন বাঙলায় বা লগৌত্ড় পালরাজাত্দ্র িাসন। (খ্রীিঃ অষ্টম লেত্ক িাদ্ি
িযাব্দী।) পাল রাজারা ধ্ত্ম ম লবৌদ্ধ হছত্লন এবং ঐ সময় লযমন হবিার প্রত্দ্ত্ি
লযমহন বাঙলায়, হবত্িত্ষ উত্তরবত্ে, বিু প্রহসদ্ধ লবৌদ্ধ হবিার হছল। হবিার বলত্য
ধ্ম ম ও িাে হবষত্য় পড়াশুনা ও আত্লাচনায় লকন্দ্র লবাঝায়। এক একটট হবিাত্র িয
িয হিষে ও যাাঁত্দ্র গুরুরা বাস করত্যন। রাজত্কাষ লেত্ক পাওয়া সািাত্যে ও ধ্নী
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নাগহরকত্দ্র দ্াত্ন এই সব হবিাত্রর যাবযীয় বেয়হনবাি
ম ি’য। হবিারগুহলত্য সঙ্কঞ্চয
ধ্নরত্নও কম হছল না। এই কারত্েই যু কী যুদ্ধবাজ বখ্হযয়ার হখলঙ্কজ যখন হবিারপ্রত্দ্ত্ির হভযর হদ্ত্য় এত্স উত্তরবত্ে আক্রমে চালান যখন লবৌদ্ধ হবিার লুঠ করার
হদ্ত্ক যাাঁর হবত্িষ লক্ষে হছল। নালন্দা, হবক্রমিীলা প্রভৃ হয হবিার অঞ্চত্লর হবিারগুহল
লুঠ ক’লর লগৌত্ড় প্রত্বি করত্ল পর উত্তরবত্ের লসামপুর, ওদ্ন্তপুর, জগেল
প্রভৃ হয হবিাত্রর সাধ্ক ও পঙ্কণ্ডত্যরা পুহাঁ েপত্র হনত্য় লনপাত্ল আশ্রয় লনন। যাই
বাঙলায় ললখা চযাগীহযর
ম
পুহাঁ ে লনপাত্ল পাওয়া যায়।
চযাগীহয
ম
ছত্ন্দাবদ্ধ হমলযুক্ত কহবযায় সমটষ্ট টঠকই, হকন্তু লসগুহল ধ্মহবষয়ক
ম
ও হনগূঢ় যাঙ্কেক কহবযা। লসগুহলর বাইত্রর সজ্জাহবনোত্স পহরস্ফুট িয় ললৌহকক
সাধ্ারে অে,ম অেচ অভেন্তত্র সংত্কহযয িয় লুকাত্না আর এক অে।ম এই হিযীয়
অে ম যাহিক লবৌদ্ধত্দ্র (ভগবান্ বুদ্ধ অহিংসা, অ-ললাভ, অ-লচৌয,ম জীত্বর প্রহয
করুো ও চমত্রীর লয সব বােী গল্পেত্ল ললাকমত্ধ্ে প্রচার কত্রন, যাাঁর হযত্রাভাত্বর
পর হযন চারি’ বছত্রর মত্ধ্ে লস-সব হনত্য় নানান্ দ্ািহনক
ম
মযাময গ’লড় উঠত্য
োত্ক। কহেত্ষ্কর রাজত্বকাত্ল খ্রীষ্টীয় প্রেম িযাব্দীত্য দ্ুই পৃেক্ মত্যর প্রকাি িয়মিাযান ও িীনযান। মিাযান অোৎ
ম জনগত্ের অনুকুল ময চত্ল ভারত্য, আর
িীনযান চত্ল হসংিল, িোমত্দ্ি, চীন, জাপান প্রভৃ হয লদ্ত্ি। ক্রত্ম এই মিাযানময যিমি এবং যক্ষরত্ক্ষর মূহযমপূজার িারা আেন্ন িত্য োত্ক। আর এ লেত্ক
বজ্রযান, সিজযান মত্যর উদ্ভব িয়।) ধ্মাচরত্ের
ম
হবষয় হনত্য়। যাহিক বা সিঙ্কজয়া
পত্ের লবৌদ্ধধ্ম ম টঠক আত্গকার বুদ্ধত্দ্ব প্রবহযময ও দ্ািহনকত্দ্র
ম
বোখোয লবৌদ্ধধ্ম ম
নয়। লদ্ি, ইঙ্কন্দ্রয়, মন হনত্য় যাবযীয় সংসার বাসনাত্ক বিীভূ য ক’লর হনহলি
ম
অবিায় এক ধ্রত্নর আনন্দ(মিাসুখ) অনুভব করার ধ্ম।ম এই ধ্মসাধ্নার
ম
স্বরূপ
আজত্কর হদ্ত্ন আমাত্দ্র কাত্ছ অত্নকটাই অত্বাধ্ে। চযাগীহযগুহলর
ম
লয সংস্কৃয
বোখো লদ্ওয়া িত্য়ত্ছ যাত্যও সব আমাত্দ্র কাত্ছ স্পষ্ট িয় না। আর কহবত্দ্র লয
ভাষায় লসই সব যে গ্রহেয িত্য়ত্ছ যা সাংত্কহযক িওয়ায় হবষয়গুহল আরও দ্ুত্বাধ্ে
ম
িত্য়ত্ছ। এরকম ভাষাভহেত্ক বলা িত্য়ত্ছ ‘সন্ধা’ বা সন্ধানী ভাষা। একটু কহবত্ব
ক’লর সন্ধা-লক ‘সন্ধো’ অোৎ
ম আত্লা-আাঁধ্াহর ভাষাও বলা যায়। যবু গীহযকাগুহলর
ভাষা লয আহদ্ বাঙ্ লা যাত্যও সত্ন্দি লনই। এর বাকে-মধ্েবযী পদ্গুহলর কারকহবভঙ্কক্ত, অযীয ও ভহবষেত্যর ঙ্কক্রয়ার রূপ এবং বাকেরীহয ও ইহডয়ম অোৎ
ম হবহিষ্ট
বাকোংি সব বাঙ্লা ভাষারই। পরীক্ষা ক’লর লদ্খা িত্য়ত্ছ লয চযু দ্মি িযাব্দীর
লিত্ষর

চণ্ডীদ্াত্সর

কাত্বের

ভাষা

চযাগীহযর
ম

ভাষারই পহরবহযময

ও ঘহনষ্ঠ রূপ।

হবশ্বহবশ্রুয ভাষাযেহবদ্্ সুনীহযকুমার চত্ট্রাপাধ্োয় খুটাঁ টনাটট হবচার ক’লর এগুহলর
ভাষারীহযত্ক বাঙ্ লার আহদ্রূপ ব’লল হনিঃসত্ন্দি হসদ্ধান্ত হদ্ত্য়ত্ছন।
কাত্বের হদ্ক লেত্ক চযাগীহযগুহলর
ম
হবত্িষ গুে ি’ল ঐ দ্িম-একাদ্ি িযাব্দীর
দ্হরদ্র হনেবে ম ও সাধ্ারে মানুত্ষর জীহবকা-হনবাত্ির
ম
হকছু হকছু ছহব ফুটটত্য় লযালা।
অবিে, উচ্চবত্েরম ধ্নী মানুষত্দ্র অোৎ
ম
ব্রাহ্মে, ক্ষঙ্কত্রয় ও বহেকত্দ্র মৃগয়া,
দ্াবাত্খলা, হববাি ও বাহেত্জের বেনাও
ম
যাাঁত্দ্র রচনায় িান লপত্য়ত্ছ। মানুত্ষর জীবন
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ও চহরত্রত্ক ফুটটত্য় লযালাই যহদ্ উত্তম সাহিত্যের লক্ষে িয়, যাি’লল চযাগীহযর
ম
কহবরা লস সাহিহযেক সম্পদ্ লেত্ক পাঠক ও লশ্রাযাত্দ্র বঙ্কঞ্চয কত্রন হন। কাহয়ক
শ্রত্মর িারা যখন এত্দ্ত্ি যারা জীহবকা-হনবাি
ম করয (এবং এখনও যারা যা-ই
কত্র) যাত্দ্র মত্ধ্ে আমরা পাঙ্কে – লডাম-নারী, অরেেচারী িবর-িবরী, লনৌহনমাযা,
ম

গৃি-হনমাযা,
ম

মূলেবান্

এজনে

লয

লনৌবািী,
িাজার

পাটনী,

বছর

ধ্ুনুরী

আত্গকার

প্রভৃ হযর

বাঙালীর

পহরচয়।

এই

সমাজ-জীবন

হচত্রগুহল
ইহযিাত্সর

কুত্িহলকা অপসাহরয ক’লর আমাত্দ্র কাত্ছ আজ প্রযেক্ষ িত্য় ধ্রা পত্ড়ত্ছ। ব্রাহ্মেে
ধ্ত্মরম পূজা-আচমা, লছাাঁওয়া ছুাঁহয় ও িাে-প্রো পালত্নর সত্ে লবৌদ্ধত্দ্র হচরন্তন
হবত্রাধ্। কত্য়কটট চযাগীহযত্য
ম
যাই ব্রাহ্মেে মত্যর প্রহয এই সিঙ্কজয়া-সাধ্কত্দ্র
হবযৃষ্ণার পহরচয়ও ফুত্ট উত্ঠত্ছ। আরও লক্ষেীয় এই লয ঐ গীহযকাগুহলর লবি
কত্য়কজন

কহব

হনেবত্েরম

সমাজ

লেত্ক

সিঙ্কজয়া

লবৌদ্ধ-

সাধ্নার

লক্ষত্ত্র

এত্সহছত্লন। যাাঁত্দ্র নাম বা সাংত্কহযক নাম গীহযকাগুহলর ভহেযায় পাওয়া যায়,
লযমন,

লুই-পাদ্,

ভুসুকু-পাদ্,

(‘পাদ্’

সরি-পাদ্,

িব্দ

কহব-পঙ্কণ্ডযত্দ্র

িবর-পাদ্,

লডাম্বী-পাদ্,

প্রহয

শ্রদ্ধাজ্ঞাপক

কুক্কুরী-পাদ্,

হবত্িষে।)

জালন্ধহর-পাদ্

প্রভৃ হয। আর সম্ভবয উচ্চবে ম লেত্ক যাাঁরা সিজ-সাধ্নায় এত্সহছত্লন যাাঁত্দ্র নাম
ি’ল –কািুপাদ্ বা কৃষ্ণাচায,ম িাহন্ত-পাদ্, আযত্দ্ব
ম
প্রভৃ হয। যত্ব এ হবষত্য়
হনঙ্কিযভাত্ব হকছু বলা যায় না।
এখন চযাগীহয
ম
লেত্ক কত্য়কটট দ্ৃষ্টান্ত হদ্ত্য় পুরাত্না আহদ্–বাঙ্ লা ভাষায়
লসকাত্লর ছহব আজত্কর নবীন পাঠক-পাটঠকাত্দ্র কাত্ছ পহরস্ফুট করা লযত্য
পাত্র। প্রদ্ত্ত অংিগুহল পাত্ঠর সময় হ্রস্ব-দ্ীঘ ম উচ্চারে বজায় রাখত্ল যত্বই ছন্দ
োকত্ব ও শ্রুহযমধ্ুরযা অনুভব িত্ব। দ্ীঘ ম উচ্চারত্ের অক্ষরগুহল লরখাঙ্কিয করা
ি’ল।
(১) নগর বাহিহর লডাম্বী

লযাত্িাহর কুহড়আ ।

লছাই লছাই জাি লসা

বাহ্ম নাহড়আ।।

(চযাম ১০)

ওত্গা লডাম-বধ্ূ, নগত্রর বাইত্র ঐ লযামার কুটটর লদ্খা যায়।
নাটুত্ক বামুন ‘ছুাঁহব, ছুাঁহব’ করত্য করত্য ওর পাি হদ্ত্য় যায় চত্ল।

(২) গো জউনা মাত্ঝ
যাঁ হি বুহড়লী

বিই নাই।

মাযেী লজাইআ

লীত্ল পার কত্রই।।
কবহড় ন ললই লবাড়ী ন ললই
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সুেত্ড় পার কত্রই।
লজা রত্ে চহড়লা বািবা ন জাই
কূত্ল কূত্ল বুলই।

(চযা-১৪)
ম

গো যমুনার মাঝ হদ্ত্য় লনৌকা চলত্ছ অহবরাম। লসোয় মাযেী নাত্ম যুগী ডুবত্য
ডুবত্য অবলীলায় সকলত্ক পার ক’লর লদ্য়। ….. আমাত্দ্র কাত্ছ লস কহড়ও লনয়
না, বুহড়ও লনয় না, স্বেত্ন্দ পার কত্র। আর লযামরা যার রত্ে চত্ড়ছ লস লযা
বাইত্য জাত্ন না, লকবল কূত্ল কূত্ল ঘুরত্যই োত্ক।
(৩) উাঁচা উাঁচা

পাবয যাঁ হি

বসই সবরী বালী।
লমারহে হপে

পরহিে সবরী

গীবয গুঞ্জহর মালী।

(চযাম ২৮)

উাঁচু উাঁচু ঐ লয সব পািাড়, ওত্য িবর-নারীত্দ্র বাস। িবরী মাোয় পত্য়ত্ছ
ময়ুত্রর পাখা, আর গলায় দ্ুহলত্য়ত্ছ গুঞ্জার রঙ্কক্তম মালা।
(৪) টালয লমার ঘর

নাহি পহড়ত্বষী।

িাাঁহড়য যায নাহি

হনহয আত্বিী।।

লবে স সাপ

বড্ হিল জাঅ।

দ্ুহিল দ্ুধ্ু হক

লবত্ণ্ট সামাজ।। (চযা-৩২)
ম

একটা নগত্রর হভযর আমার ঘর, হকন্তু কাত্ছ প্রহযত্বিী লকউ লনই। িাাঁহড়ত্য
োত্ক না ভায; অেচ অহযহেত্দ্র লভাজ ললত্গই আত্ছ। লসখাত্ন বোত্ঙরা সাপত্ক
যাড়া কত্র, আর দ্ুধ্ লদ্াওয়া ি’লল যা আবার গরুর বাাঁত্টই েুত্ক যায়।
এইরকম প্রত্িহলকাপূে ম ভাষায় হকন্তু আসত্ল ধ্মসাধ্নারই
ম
লকাত্না কো বলা
িত্য়ত্ছ। এইজনে সংস্কৃয টীকাকাত্রর লদ্ওয়া “আিয ম চযা”ই
ম
লবাধ্ িয় এগুহলর
সােক
ম আখো।
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মদ্বিীয় পর্ ব
মধ্েযু

(আনুুঃ খ্ীুঃ ১৪০০ ১৮০০)
(১)

সামিত্িের মধ্েযুত্ র ভূ মমকা
।। িু কী অমধ্কার ও িার ফলাফল।।
খ্রীিঃ ত্রত্য়াদ্ি িযাব্দীর প্রেত্মই (১২০৩ খ্রীিঃ) লকৌিত্ল লক্ষ্মে লসনত্ক যাাঁর
বাধ্ত্কের
ম
িাহন্তনীড় নবিীপ লেত্ক যাহড়ত্য় বখ্হযয়ার লগৌড়-বাঙ্ লার প্রধ্ান িঙ্কক্তত্কন্দ্র
লক্ষ্মোবযী অহধ্কার ক’লর অন্তয উত্তরবত্ে নয়া রাজত্ব ও মুসহলম প্রিাসন কাত্য়ম
কত্রন। মাত্র কত্য়ক বৎসত্রর মত্ধ্ে হযহন হনত্জর ললাত্কর িাত্য হনিয িত্ল পর
হখলজী ও মামলুক বংত্ির এক এক িাসনকযমা লকউ দ্ু’চার বৎসর, লকউবা দ্ু’চার
মাস লগৌড় লক্ষ্মোবযীর রাজযখ্লয বত্সন ও অপসাহরয িত্য োত্কন। পূববে
ম
ও
কামরূপ যাাঁরা কখনও দ্খল করত্য পাত্রহন। এহদ্ত্ক ক্রমি দ্হক্ষে-পঙ্কিম লেত্ক
ওহড়ষোর চসনে যাত্দ্র িটটত্য় হদ্ত্য োত্ক, আবার হদ্ল্লীর বল্বন বংিীয় এবং পত্র
যু ঘলক বংিীয় সম্রাত্টরা বাঙ্লা অহধ্কার ক’লর লকন্দ্রীয় িাসন প্রহযটষ্ঠয কত্রন
সামহয়কভাত্ব। এইভাত্ব রাজচনহযক হবিৃঙ্খল অবিার মত্ধ্ে ক্রত্য়াদ্ি িযাব্দী লকত্ট
লযত্য োত্ক। যত্ব পঞ্চাি-ষাট বৎসর লকত্ট যাওয়ার পর, লদ্ত্ির পত্ক্ষ যা সবত্চত্য়
প্রত্য়াজনীয় বোপার- লসই হিন্দু-মুসহলম পারস্পহরক পহরচয় ও সম্লঝৌযার একটা
অবিা গত্ড় ওত্ঠ- এ হবষয় ঐহযিাহসত্করা বত্লত্ছন। বস্তুয হবত্দ্ত্ি অহধ্কার প্রহযষ্ঠা
করত্য এত্স মুসহলমরা যাাঁত্দ্র অেচনহযক
ম
িঙ্কক্তর আশ্রয় হিসাত্ব কৃহষ-বেবিা ও
গ্রাম-িাসত্নর প্রচহলয বেবিাত্ক হনিয়ই হবপযস্ত
ম করত্য চানহন। পূত্বকার
ম
রাজা ও
ভূ মেহধ্কারীত্দ্র বিীভূ য ক’লর, স্বাধ্ীন অহধ্কার খব ম ক’লর হনজ হনজ এলাকায়
বিালই লরত্খহছত্লন, যাত্য প্রত্য়াজনীয় অে ম ও িত্সের ভাগ টঠকময যাাঁত্দ্র িস্তগয
িয়। এই কারত্ে, িির অঞ্চত্ল িাত্ন িাত্ন সঙ্কঞ্চয ধ্নরত্ত্নর আগার লবৌদ্ধ-হবিার বা
হিন্দু-মঙ্কন্দর গুহলত্য হকছু অযোচার ও লুেন চলত্লও যাত্য গ্রাম-বাঙ্লার িাহন্ত
লযমন হবহিয িয় হন। হিন্দু, লবৌদ্ধ, নাে, সাঙ্কজয়ারা যাাঁত্দ্র ধ্ম ম ও ছড়া-গান –
পাাঁচাহলর সংরক্ষে ও হবস্তার করত্য লাগত্লন, কৃষত্করা উৎপন্ন িত্সের একটট ভাগ
(লকাত্না

লকাত্না

লক্ষত্ত্র

অত্ধ্ক)
ম

িানীয়

ভূ মেহধ্কারীত্দ্র

মধ্েিযায়

রাজত্কাত্ষ

পাঠাত্য লাগত্লন। ক্রমি হনয়মযত্ির িাপনা ঘটল এবং জীবনযাত্রাও িত্য় এল
সুহির।

অবিে

পৃষ্টত্পাষকযার

বেঙ্কক্তগযভাত্ব
অভাত্ব

প্রায়

কহবরা
লদ্ড়-দ্ুই

ও

িােকাত্ররা

িযাব্দী

ধ্ত্র

অহনঙ্কিয

অবিায়

বাঙ্লা-সংস্কৃত্য

পত্ড়,

উত্ল্লখত্যাগে

লকাত্না গ্রন্থ রচনা কত্র লযত্য পাত্রন হন এমন অনুমান করা লযত্যও পাত্র।
যু কী অহধ্কার ও মুসহলম প্রিাসত্নর সত্ে একটট খুবই গুরুত্বপূে ম বোপাত্র
বাঙ্ লার সমাজ ও ধ্ম ম ক্রত্ম ক্রত্ম অহভভূ য িত্য় পড়ত্য লাগল। এটট ি’ল ইসলাম
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(‘ইসলাম’ িত্ব্দর অে ম বিেযা স্বীকার (আল্লাি্ এর হনকট))। ধ্ত্মরম িহরেয ও
পহরবহযময রূত্প সূফী ধ্ত্মরম (এই লশ্রেীর সাধ্ত্করা ‘সূফ’ অোৎ
ম কম্বল ধ্ারে
করত্যন ব’লল সুফী বলা ি’য এমন অত্নত্কর ধ্ারো। ) অনুপ্রত্বি। ক্রত্য়াদ্ি
িযাব্দীর মাঝামাঙ্কঝ লেত্ক ভঙ্কক্তবাদ্ী সূফী সাধ্ত্করা পারসে লেত্ক বাঙলায় এত্স
যাাঁত্দ্র ধ্মহনষ্ঠা
ম
লদ্খাত্য োত্কন। চযু দ্ম ি িযাব্দীত্য এাঁত্দ্র ধ্মীয় প্রভাব চরত্ম ওত্ঠ।
আল্লাি্ বা ঈশ্বত্র আন্তহরক অনুরাগ বা ভঙ্কক্ত এই ধ্ত্মরম মূল কো। আল্লাত্ির
নামকীযমন ও ভজত্নর সত্ে সূফী সাধ্কত্দ্র লযাগাবিা ি’য, কখনও বা অহযহরক্ত
আত্বত্গর ফত্ল যাাঁরা নৃযে করত্যন, আর যাাঁত্দ্র লদ্ত্ি লরামাঞ্চ, অশ্রু, কম্পন
লদ্খা লযয। কখনও বা ভূ হমত্য লুেন ক’লর যাাঁরা যীব্র আত্ক্ষপ প্রকাি করত্যন –
লয–সব ‘িাল’ অোৎ
ম অবিা পত্র টঠক শ্রীচচযত্নের ও যাাঁর ভক্তত্দ্র মত্ধ্ে লদ্খা
হগত্য়ত্ছন। এই সূফীরা নাহক লযাগাবিায় অত্লৌহকক ঙ্কক্রয়াকলাপও লদ্খাত্য পারত্যন।
লস যাই লিাক, ঈশ্বর সম্পত্কম এযদ্ূর আন্তহরকযা যখনকার কৃঙ্কত্রম পূজা-আচমািাে-প্রধ্ান ব্রাহ্মেেধ্ত্ম ম হছল না। লবৌদ্ধ ধ্ত্মওম নয়, আর ধ্মঠাক
ম ু র ও অনোনে
ললৌহকক লদ্বযার বোপাত্রও নয়। এর ফল এই ি’ল লয কৃঙ্কত্রম আচার-আচরত্ের
ধ্ত্ম ম অহযষ্ঠ িত্য় দ্ত্ল দ্ত্ল হিন্দুরা, হবত্িষয ব্রাহ্মেে-সমাত্জ লাহঞ্ছয হনেবত্েরম
হিন্দুরা সূফী সাধ্কত্দ্র িরোগয িয়। বাঙলায় মুসলমান সংখোহধ্ত্কের মূখে কারে
এই। অল্প-স্বল্প হকছু হিন্দু জীহবকা ও রাজকত্ম ম সুহবধ্া পাওয়ার জনেও িয়য বা
ইসলাম বরে কত্রহছল। এইভাত্ব সমাজ আর পূব ম অবিায় রইল না, যাহিক
লবৌদ্ধধ্ত্মরম প্রসাত্রর পর ভঙ্কক্তবাদ্ী ইসলাম ধ্ত্মরম আঘাত্য চঞ্চল িত্য় উঠল। মুসহলম
রাজনে ও প্রিাসত্করা ব্রাহ্মেে ধ্ম ম ও ব্রাহ্মেে িাত্ের প্রহয সম্মান প্রদ্িনম ক’লরও
অবিে সামেনীহয পালন করত্য লাগত্লন এবং এর ফত্ল হনেবে ম অন্তয হকছু
অহধ্কার

অজমন

করত্য

সক্ষম

ি’ল।

যাত্দ্র

সাহিযে

কো

ব্রাহ্মত্েরাও

শুনত্য

লাগত্লন।
এই সূফী বা ইসলাম ধ্ত্মরম অহভঘাত্যর ফল লকবল সমাত্জই নয়, সাহিত্যেও
ক্রমি লক্ষেীয় িত্য় উঠল। প্রেময, লসকাত্ল স্মৃহয, নোয়, কাবে, বোকরে প্রভৃ হয
রচনা মুখেভাত্ব ব্রাহ্মেত্দ্র অহধ্কাত্র হছল। হলহখয সাহিযে হছল সংস্কৃত্য। বাঙ্লার
প্রচলন হছল লকবল লমৌহখক ছড়ায় গাত্ন, হনেযর সমাত্জ। সূফী ধ্ত্মরম সত্ে
পারত্সের কহবযার প্রচাত্র পত্রাক্ষভাত্ব বাঙ্ লারও প্রসার ঘটল। হনেবত্েরম মানুষ এবং
মুসলমান বাঙালী কহবরাও মাযৃভাষায় আত্মপ্রকাি করত্য লাগত্লন। ললৌহকক
লদ্বযার, লযমন চণ্ডী মনসা ধ্মঠাক
ম ু ত্রর কাহিনী ক্রমি উচ্চযর হিন্দুসমাত্জ হবস্যৃয
িত্য োকল। ব্রাহ্মত্েরাও এইসব ললাক প্রচহলয কাহিনী হনত্য় কাবেরচনা আরম্ভ
করত্লন। হিযীয়য পারসী সূফী কহবযা বাঙলায় ভঙ্কক্তমূলক গীহযকাবে বা পদ্াবলীর
িার খুত্ল হদ্ত্ল। চণ্ডীদ্াত্সর কৃষ্ণকীযমন-কাবে এই অনুত্প্ররোরই ফল বলা লযত্য
পাত্র।

একহদ্ত্ক

লযমন

লপৌরাহেক

গল্প

ও

শ্রীচচযনে

প্রদ্হিযম

লগৌড়,

পারসীক

এমনহক,

লপ্রম-কাহিনীর

রাগভঙ্কক্ত-ধ্ত্মরম

প্রসার

প্রযেন্ত

বত্ের

প্রচলন
সিজ

ঘটল,

িত্য়

রাজদ্রবাত্র
অনেহদ্ত্ক

উঠল,

আর

বাঙলায়
লযমহন
লসইসত্ে
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ভঙ্কক্তমূলক অজস্র পদ্রচনাও অনায়াত্স সম্ভবপর িত্য় উঠল। সুফী ঈশ্বরানুরাগ আর
চবষ্ণব ঈশ্বরানুরাগ একই লগাত্ত্রর ব’লল এমনটা সম্ভব িত্য়হছল। যৃযীয়য, সূফী ধ্ম ম
ও মুসহলম প্রিাসন ব্রাহ্মেে আহভজাযে খাহনকটা খব ম করত্যই সংস্কৃত্যর মহিমা ও
হিন্দু-মুসহলম পােকে
ম
লবি হকছুটা কত্ম এল। হিন্দু কহবরা মুসহলম প্রিাসকত্দ্র িারা
লযমন উৎসাহিয িত্য োকত্লন, লযমহন বিু মুসলমান পদ্কযমাও রাধ্াকৃষ্ণলীলা হনত্য়
পদ্

রচনা

করত্য

লাগত্লন,

হিন্দুত্দ্র

সমকক্ষ

িত্য়

উঠত্লন

হবদ্োসুন্দত্র’র

অনুবাত্দ্, সযেপীত্রর পাাঁচাহল, পূববেীয়
ম
গাোকাবে এবং অজস্র মূলেবান্ বাউলসংগীয রচনায়। সুযরাং যু কী-পাঠান অহধ্কার ও ইসলাম-ধ্ম ম বাঙ্লা সাহিত্যের পত্ক্ষ
কলোেকর

িত্য়হছল

একো

বলত্যই

িয়।

আর

সমাত্জর

হদ্ক

হদ্ত্য়

লদ্খত্ল

লসনরাজাত্দ্র প্রবহযময লকৌলীনে ও উচ্চবত্েরম মযদ্া
ম লবি হকছুটা ঙ্কস্তহময িত্য় রইল।
হবত্িষয শ্রীচচযনে প্রদ্হিযম ভঙ্কক্তধ্ত্মরম অভুেদ্ত্য় মানহবক সাত্মের হবকাি ঘটল।
এই নবজাগহরয বাঙ্ লা সাহিত্যের হবষয়ই আমরা সংত্ক্ষত্প আত্লাচনা করব।
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(২)
।। কৃষ্ণলীলাকার্ে-চণ্ডীিাত্সর শ্রীকৃষ্ণকীিবন ও মর্িোপমির
পিার্লী।।

“জয়ত্ির্ মর্িোপমি আর চণ্ডীিাস।
শ্রীকৃষ্ণচমরত্র িারা কমরল প্রকাশ।।
িাদ্ি িযাব্দীত্য (অোৎ
ম খ্রীিঃ ১২০০-এর পূত্ব)ম রাধ্া ও কৃত্ষ্ণর আধ্োহত্বক প্রেয়
কো হনত্য় হমশ্র-সংস্কৃত্য গীহযময় অপূব ম কাবে হনমাে
ম
কত্রন কহব জয়ত্দ্ব-যাাঁর
হবষত্য় কহব সত্যেন্দ্রনাে দ্ত্ত অযেন্ত যোযে মন্তবে কত্রত্ছনবাঙ্ লার রহব জয়ত্দ্ব-কহব কান্ত –লকামল পত্দ্।
কত্রত্ছ সুরহভ সংস্কৃত্যর কাঞ্চন-লকাকনত্দ্।।

জয়ত্দ্ত্বর ‘গীযত্গাহবন্দ’ বাঙ্লা ভাষার কাছাকাহছ সংস্কৃত্য এবং একান্ত শ্রুহযমধ্ুর
হমলহবনোস লযাত্গ রহচয ব’লল পরবযী বাঙালী গীহযকারত্দ্র হচত্ত্ত এর অপহরসীম
প্রভাব। রাধ্াকৃষ্ণলীলায় আহদ্ কহবও হযহন বেত্দ্ত্ি।

যাাঁর লীলাকাবে লেত্ক মানহসক

অনুত্প্ররো হনত্য় অেচ আর এক লনাযু ন আখোহয়কার পহরকল্পনা ক’লর, রাধ্াকৃষ্ণ
প্রেত্য়র প্রারম্ভ ও হবকাত্ির প্রায় সামহগ্রক একটট ছহব যু ত্ল ধ্রত্লন বাঙ্ লার হবখোয
ও সবজনহপ্রয়
ম
কহব চণ্ডীদ্াস অেবা বডু চণ্ডীদ্াস (‘বডু’ অত্ে ম সমাত্জ পহযয
ব্রাহ্মে)। যাাঁর কাত্বের ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাে কত্র লয হযহন ১৪০০ খ্রীিঃ এর স্বল্প
আত্গই শ্রীকৃষ্ণকীযমন রচনা কত্রন। উপত্র আমরা আনুমাহনক সাল হদ্ত্য়হছ মাত্র।
কৃত্ষ্ণর সত্ে রাধ্ার লপ্রত্মর প্রারম্ভ ও রাধ্াহবরত্ির যীব্র আত্ক্ষত্প যার পহরোমএই

ক্রমহবকািত্ক

সুচারুভাত্ব

লযত্রাটট

কাহিনীর

হবনোস

খত্ণ্ড

ভাগ

কত্রত্ছন

ক’লর

উঙ্কক্ত-প্রযু েঙ্কক্ত

হযহন।

কাবেটটত্ক

ও

বেনা
ম

একাধ্াত্র

হমহলত্য়

গীহযকাবে,

সংলাপময় নাটক ও আখোহয়কা-কাবে বলা যায়। চহরত্র হযনটট- কৃষ্ণ, রাধ্া ও
যাত্দ্র হমলত্নর সংত্যাগকাহরেী বৃদ্ধা ‘বড়াহয়’। হযনটট চহরত্রই এত্য সুহনপুেভাত্ব
অঙ্কিয, হবত্িত্ষ রাধ্া ও বড়াইত্য়র চহরত্র। কহব লনাযু ন কল্পনা হনত্য় পাঠক ও
লশ্রাযাত্দ্র জাহনত্য়ত্ছন লয লগাত্লাক-পহয ঈশ্বর ‘ নারায়ে’ পৃহেবীত্য অবযার-রূত্প
কৃষ্ণ িত্য় জন্মাত্ল

পর

লক্ষ্মীত্কও অবযার

গ্রিে করত্য িয়

রাধ্ারূত্প। কৃষ্ণ

লগাপকুত্ল পাহলয িত্য়হছত্লন, রাধ্া জন্মাত্লন বৃন্দাবত্ন লগাপকুত্ল। উভত্য়র বয়িঃক্রম
ি’লল কৃষ্ণ একহদ্ন লদ্খামাত্রই রাহধ্কাত্ক হচত্ন লফলত্লন যাাঁর পূবজত্ন্মর
ম
পত্নী
লক্ষ্মী ব’লল, আর লসই রাধ্াত্ক হনত্জর কাত্ছ হফত্র পাবার প্রয়াসী িত্লন। হকন্তু
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হবভ্রাট ঘটল। অনেত্র হববাহিযা রাধ্া সংসাত্র এযই সত্ম্মাহিয িত্য় পত্ড়হছত্লন লয
হযহন আর যাাঁর পূবজত্ন্মর
ম
স্বামী নারায়ে ব’লল কৃষ্ণত্ক হচনত্য পারত্লন না। আরম্ভ
ি’ল উভত্য়র মানহসক িন্ধ ও রাধ্াত্ক হনজ স্বরূপ জাহনত্য় লদ্ওয়ার জনে কৃত্ষ্ণর
প্রােপে প্রয়াস। চযু রা দ্ূযী বড়াইও উভত্য়র হমলত্নর জনে নানা লকৌিল ক’লর
চলত্লন। দ্ীঘকাল
ম
পত্র রাহধ্কা যখন হনত্জর সটঠক পহরচয় উপলহব্ধ করত্লন, যখন
হকন্তু কৃষ্ণ ধ্রা হদ্ত্য চাইত্লন না, আর পহরত্িত্ষ যাাঁত্ক মেুরায় চত্ল লযত্য ি’ল
কংসহনধ্ত্নর জনে। কৃত্ষ্ণর জনে রাধ্ার যীব্র হবলাত্প ও বড়াইত্য়র সান্তনাদ্াত্নর
লচষ্টার মত্ধ্ে কাবেটট অসম্পূে ম িত্য়ই লিষ িত্য়ত্ছ। িয়য পহরোত্ম হমলত্নর একটা
অধ্োয় হছল, হকন্তু দ্ুভাম গেক্রত্ম আমরা লপত্য়হছ খঙ্কণ্ডয অসম্পূে ম একটট মাত্র পুহাঁ ে।
চণ্ডীদ্াস হনিয়ই আরও বিু প্রহসদ্ধ পদ্ রচনা কত্রহছত্লন (শ্রীকৃষ্ণকীযমন সম্ভাবয
যাাঁর প্রেত্মর হদ্ত্কর রচনা), কীযমহনয়াত্দ্র মুত্খ মুত্খ লসইসব পদ্ই লবহি প্রচাহরয
িত্য়ত্ছ। শ্রীচচযনে যখন নীলাচত্ল কৃষ্ণহবরত্ি অহির অবিায় কাটাত্যন লসইসময়
জয়ত্দ্ব, হবদ্োপহয ও চণ্ডীদ্াত্সর পদ্কীযমন যাাঁত্ক অত্নকটা সান্ত্বনা হদ্য।
চণ্ডীদ্াত্সর রচনা অযীব সরল ও হৃদ্য়গ্রািী, লিানামাত্রই কাত্নর হভযর হদ্ত্য়
মত্ম ম প্রত্বি ক’লর হচত্ত বোকুহলয ক’লর লযাত্ল। শ্রীকৃষ্ণকীযমন লেত্ক ও প্রচহলয
পদ্াবলী লেত্ক একটট ক’লর দ্ৃষ্টান্ত হদ্ত্য় কহবর রচনায় একান্ত মমস্পিী
ম
অনুভব
পহরস্ফুট করা লযত্য পাত্র। প্রেমটটর ভাষা প্রাচীন, হকন্তু অত্বাধ্ে নয়। হিহযয়টটও
িয়য প্রাচীনই হছল, গাইত্য গাইত্য এখনকার ময িত্য় পত্ড়ত্ছ। প্রেমটটত্ক কৃত্ষ্ণর
বংিীধ্বহন শ্রবত্ে রাধ্ার বোকুলযা বহেয,
ম
হিযীয়টটত্য রাধ্ার হনহবড় কৃষ্ণযন্ময়যার
ছহব ফুত্টত্ছ(১) লক না বাাঁিী বাএ,(বাজার) বড়াহয়, কাহলনী (কাহলন্দী-যমুনা।)নঈকূত্ল।
লক না বাাঁিী বাএ বড়াহয় এ লগাঠ লগাকুত্ল।।
আকুল িরীর লমার, লবয়াকুল মন।
বাাঁিীর িবত্দ্ লমা আউলাইত্লাাঁ(লগালমাল(আকুল) কত্র লফললাম) রান্ধন।।
লক না বাাঁিী বাএ বড়াহয় লস না লকান জনা।
দ্াসী িআাঁ যার পাত্য় হনহিত্বাাঁ (সমপেম করব।) আপনা।।
পাখী নত্িাাঁ যার ঠাাঁই উহড় পহড় জাওাঁ ।
লমহদ্নী হবদ্ার লদ্উ পহসয়া লুকাওাঁ ।।
বন লপাত্ড় আগ (অহগ্ন) বড়াই জগজত্ন জানী।
লমার মন লপাত্ড় লযহৃ কুম্ভত্রর পনী(উনান)।।
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(২)

রাধ্ার হক চিল অন্তত্র লবো।

বহসয়া হবরত্ল

োকত্য় একত্ল

না শুত্ন কািার কো।।
সদ্াই লধ্য়াত্ন

চাত্ি লমঘ পাত্ন

না চত্ল নয়ান যারা।
হবরহয আিাত্র

রাজা বাস পত্র

লযময লযাহগনী পারা।।…..
চণ্ডীদ্াস বাঙলায় কৃষ্ণলীলার আহদ্ কহব। বিু কহবর উপরই যাাঁর রচনার প্রভাব
পত্ড়ত্ছ। পরবযী অনে এক কহব যাাঁর বন্দনা লগত্য়ত্ছনজয় জয় চণ্ডী

দ্াস দ্য়াময়

মঙ্কণ্ডয সকল গুত্ে।
শ্রীকৃষ্ণকীযমন ছাড়া চণ্ডীদ্াত্সর লয পদ্াবলী, যার মূলে বাঙ্লা সাহিত্যে অপহরসীম।
প্রেত্য়র, হবত্িত্ষ হবরত্ির মমত্বদ্না
ম
এয সিত্জ ও সরল ভাষায় আর লকউই প্রকাি
করত্য পাত্রন হন। বাঙ্ লা ভাষার লয একটট হবত্িষ প্রকািরীহয রত্য়ত্ছ যাও হযহনই
সুস্পষ্ট ও হবস্তাহরয ক’লর লদ্হখত্য়ত্ছন। পরবযীকাত্ল বাসুত্দ্ব, নরিহর সরকার,
বলরামদ্াস, জ্ঞানদ্াস প্রভৃ হয কহবরা যাাঁত্কই অনুসরে ক’লর বাঙ্লা কহবযার শ্রীবৃঙ্কদ্ধ
কত্রত্ছন। পদ্াবলীর ‘ঘত্রর বাহিত্র দ্ত্ণ্ড িযবার’, ‘লক বা শুনাইত্ল িোমনাম’,
‘বিুহদ্ন পত্র বাঁধ্ুয়া এত্ল’, ‘অকেন লবয়াহধ্ এ কিা নাহি যায়’ প্রভৃ হয প্রেম
লশ্রেীর

রচনা

যাাঁরই।

অবিে,

অত্নত্ক

মত্ন

কত্রন

পদ্াবলী-রচহয়যা

চণ্ডীদ্াস

শ্রীকৃষ্ণকীযমন রচহয়যা বড়ু চণ্ডীদ্াস লেত্ক হভন্ন বেঙ্কক্ত। িত্যও পাত্র, এই হবখোয
চণ্ডীদ্াত্সর দ্ু হযনি’ বছর পত্র অনে এক সিঙ্কজয়া চঙ্কণ্ডদ্াসও জত্ন্মহছত্লন। হকন্তু
চবষ্ণব

সাহিহযেকরা

‘বড়ু’

ও

‘দ্ীন’

চণ্ডীদ্াসত্ক

একই

বেঙ্কক্ত

ব’লল

হসদ্ধান্ত

কত্রত্ছন।
এই প্রহসদ্ধ কহব সম্ভবয বাাঁকুড়া লজলার িালত্যাড়া গ্রাত্মর অহধ্বাসী হছত্লন।
পত্র হনকটবযী ছাযনা গ্রাত্মর জহমদ্াত্রর অধ্ীত্ন বাস কত্রন। পরবযী পদ্াবলীর
কহব ‘হিজ’ চণ্ডীদ্াস বীরভূ ত্মর নানুর গ্রাত্মর অহধ্বাসী হছত্লন। কৃষ্ণকীযমত্নর পুহাঁ েটট
বাাঁকুড়ার

লকাত্না

গ্রাত্মর

লগায়ালঘর

লেত্ক

আহবষ্কার

ক’লর

টীকা

বোখো

হদ্ত্য়

সম্পাদ্না ক’লর প্রকাি কত্রন বসন্তরঞ্জন রায় হবিৎ-বল্লভ এই িযাব্দীর প্রেত্মর
হদ্ত্ক। এই আহবষ্কাত্রর ফত্ল বাঙ্ লা সাহিযে যো চবষ্ণব সাহিত্যের লক্ষত্ত্র হবত্িষ
আত্লাড়ত্নর সৃটষ্ট িয়। প্রখোয ভাষাহবদ্্ সুনীহযকুমার এই রচনাটট প’লড় প্রাচীনযম
চযাগীহযর
ম
ও মধ্েযুত্গর বাঙ্ লা ভাষার মত্ধ্েকার লযাগসূত্র এত্য খুত্াঁ জ পান। বইটটর
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‘বংিীখণ্ড’

লেত্ক

আমরা

প্রেম

অংি

উদ্ধার

ক’লর

লদ্হখত্য়হছ,

হকন্তু

শ্রীকৃষ্ণকীযমত্নর দ্ান ও লনৌকালীলার বেনাও
ম
কহবর লমৌহলকযা ও চনপুত্েের অপূব ম
স্বাক্ষর আজও হদ্ত্ে।

।। মর্িোপমির পিার্লী।।
হমহেলার কহব হবদ্োপহয ও বাঙ্ লার কহব চণ্ডীদ্াস দ্ুজনই লদ্িভাষায় পদ্াবলী
রচনার প্রাচীনযম কহব িত্লও দ্ুত্য়র মত্ধ্ে লক বয়ত্স বড়, লক লছাট, যা হনধ্ারত্ের
ম
উপায় নাই। যত্ব মত্ন িয় হিবপাবযী
ম হনত্য় কহবযা রচনায় অভেস্ত হমহেলার কহব
সম্ভবয চণ্ডীদ্াত্সর দ্ৃষ্টাত্ন্তই রাধ্াকৃষ্ণ হবষয়ক পদ্রচনায় আত্মহনত্য়াগ কত্রন, আর
যা ললত্খন যাত্য সব লক্ষত্ত্র না িত্লও লকাত্না লকাত্না িাত্ন অলংকাত্রর চাযু ত্য ম
চণ্ডীদ্াসত্ক ছাহড়ত্য় যান। প্রেত্ম চণ্ডীদ্াত্সর লকাত্না সামন্ত রাজসভার আশ্রয় হছল
না, হবদ্োপহযর আগাত্গাড়া যা হছল। মুখেয হমহেলার সামন্ত নৃপহয হিবহসংত্ির
আশ্রত্য়ই হযহন পদ্াবলীর কহবযাগুহল রচনা কত্রহছত্লন। যাাঁর পদ্গুহলর ‘ভহেযা’
অংত্ি লস পহরচয় পাওয়া যায়। খ্রীিঃ পঞ্চদ্ি িযত্কর মাঝামাঙ্কঝ সমত্য় হিবহসংি
হমহেলা অঞ্চত্লর ভূ মেহধ্কারী হছত্লন। হবদ্োপহয চমহেল ভাষা বা চমহেল-বাঙ্লা
হমশ্রভাষায় পদ্ রচনা করত্লও বাঙলায় যাাঁর খোহয এয ছহড়ত্য় পত্ড় লকন? যার
একমাত্র জবাব এই লয, লসই পঞ্চদ্ি িযাব্দীর প্রেমাত্ধ্ ম চমহেল ও বাঙ্ লার ভাষারূপ
খুব কাছাকাহছ হছল, আর, দ্ুই অঞ্চত্ল লযাগাত্যাগও হছল ঘহনষ্ঠ। মূত্ল চমহেল ভাষায়
পদ্

রচনা

কত্রহছত্লন।

করত্লও

বাঙালীরা

পদ্াবলী

রচনার

হবদ্োপহযত্ক

হনজ

পূত্ব ম হবদ্োপহয

ভাষার

সংস্কৃয

ও

কহব
প্রাকৃয

ব’ললই

গ্রিে

ভাষায়

হবহভন্ন

জহমদ্াত্রর অধ্ীত্ন বিু গ্রন্থ রচনা কত্রন। হযহন লচােি’ িযাব্দীর মাঝামাঙ্কঝ লকাত্না
সমত্য়

জ’লন্ম

পঞ্চদ্ি

িযাব্দীর

মাঝামাঙ্কঝ

লকাত্না

সমত্য়

লদ্িযোগ

কত্রন।

চণ্ডীদ্াত্সর সত্ে হবদ্োপহযর লদ্খাসাক্ষাৎ ও পহরচয় িত্য়হছল বত্ল জনশ্রুহয লিানা
যায়। এ জনশ্রুহয সযে িত্য পাত্র।
চণ্ডীদ্াস প্রায় হনরলংকার সিজ ভাষায় কহব, হবদ্োপহয অলংকার-চাযু ত্যরম
কহব, হবদ্গ্ধ কহব। যাাঁর পদ্াবলী ‘রাজকত্ের মহেমালা’র ময দ্ীহিমযী। আবার
বসন্ত, লযৌবন, বয়িঃসহন্ধ ও প্রেত্য়র সুখাত্বগ বেনায়
ম
হবদ্োপহযর হবত্িষ কৃহযত্ব। যাই
রবীন্দ্রনাে হবদ্োপহযত্ক ‘সুত্খর কহব’ ও চণ্ডীদ্াসত্ক ‘দ্ুিঃত্খর কহব’ ব’লল অহভহিয
কত্রত্ছন। হকন্তু হবরি-বেত্নও
ম
হবদ্োপহযর কৃহযত্ব কম নয়। কৃষ্ণ মেুরায় লগত্ল
রাধ্ার লয বোকুল আহযম যার বেনায়
ম
রাধ্ামুত্খ হবদ্োপহয বত্লত্ছনসজহন, লকা কি আওর মাধ্াই।
হবরি-পত্য়াহধ্

পার হকত্য় পাঅব

মঝু মত্ন নাহি পাহযয়াই (প্রযেয় িয় না)।।
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এখন যখন কহর

হদ্বস লগাঙায়ল

হদ্বস হদ্বস কহর মাসা।
মাস মাস কহর

বহরখ(বষ-বৎসর)
ম
লগাঙায়ল

লছাড়ল জীবনক আিা।।
বহরখ বহরখ কহর

সময় লগাঙায়ল

লখায়ল এ যনু আত্ি।
হিমকর (চত্ন্দ্রর) হকরত্ে

নহলনী যহদ্ জারব

হক করহব মাধ্বী (বসন্ত, চচত্র) মাত্স।। …..
রাহধ্কার বালে-চকত্িার বয়িঃসহন্ধর বেনা
ম লযমন স্বাভাহবক লযমহন কহবত্বপূে-ম
লখত্ন লখত্ন নয়ন লকাে অনুসরই।
লখত্ন লখত্ন বসন-ধ্ূহল যনু ভরই।।
লখত্ন লখত্ন দ্িন ছটাছটট িাস।
লখত্ন লখত্ন অধ্র আত্গ করু বাস।।…..
বালা চিিব যারুে লভট (হমলন)।
লখই না পাহরত্য় লজঠ কত্নঠ (লস বড় িত্য়ত্ছ না, লছাট আত্ছ লবাঝা যায় না।।

হবদ্োপহযর অলংকার-লসৌন্দয-মঙ্ক
ম ণ্ডয পত্দ্র অনুরঞ্জন পরবযী হবখোয চবষ্ণব
কহবত্দ্র অত্নত্কর মত্ধ্েই পত্ড়ত্ছ, লযমন পত্ড়ত্ছ চণ্ডীদ্াত্সর সরল আন্তহরকযার
প্রভাব। হবদ্োপহয হমহেলাবাসী িত্লও যাাঁর রাধ্াকৃষ্ণ হবষয়ক পত্দ্র উন্নয কহবত্ব ও
প্রকাি ভহেমায় মুগ্ধ িত্য় বাঙালী যাাঁত্ক আপনার কহব ব’লল বিুহদ্ন ধ্’লর হচহেয
ক’লর হনত্য়ত্ছ। হবদ্োপহয বিুভাষাহবৎ হছত্লন। সম্ভবয হযহনই প্রেম চমহেল বাঙ্লা
হমশ্রভাষার হকছু পদ্ রচনা কত্রন। পত্র এই শ্রুহযমধ্ুর হমশ্র ভাষায় রায়ত্িখর,
লগাহবন্দ দ্াস, ঘনিোম প্রমুখ কহবগে পদ্রচনা ক’লর যিস্বী িন। পদ্াবলীর এই
হমশ্রভাষা ‘ব্রজবুহল’ নাত্ম প্রহসদ্ধ িত্য়ত্ছ। এই কৃঙ্কত্রম ভাষার লসৌন্দত্য ম মুগ্ধ িত্য়
রবীন্দ্রনাে যাাঁর চকত্িাত্র এরই অনুকরত্ে “ভানুহসংি ঠাকুত্রর পদ্াবলী” ললত্খন।
ব্রজবুলী বা ব্রজত্বালী হিন্দীর ব্রজভাষা নয় বা বৃন্দাবত্নর ভাষা নয়। হবদ্োপহযর
অনুসরত্ে বাঙালী কহবত্দ্র সৃষ্ট অপূব ম কহবভাষা।

(৩)
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।। অনুর্াি কার্ে- (ক) কৃমির্াসী রামায়র্।।
“ মকমিবর্াস(কৃমির্াস শত্ের উচ্চারত্র্ স্বরভক্তি িত্য় ঐ রূপ িয়) পক্তণ্ডত্ির
সকরুর্ র্ার্ী।

মিয়া গিালপাড় কত্র চত্ে পত্ড় পামন।।”

ভাত্লা গায়ত্কর কত্ে রামকোর পাাঁচাহল (পাাঁচাহল ি’ল আখোন-কাবেগুহলর
যখনকার গাত্নর রীহয। এর সংস্কৃয নাম ‘পঞ্চালক’। এই রীহয একজন মূল গায়ক
োকত্যন,

হপছত্ন

সত্ে

োকত্যন

চারজন

‘লদ্ািার’

বা

ধ্্রুবকার।

এাঁরা

মূল

গাত্য়ত্নর গীয অংত্ির একটট হবহিষ্ট কহল মাত্ঝ মাত্ঝ সুত্র লগত্য় গানটটত্ক আত্রা
রসাল ক’লর যু লত্যন। এাঁত্দ্র িাত্য োকয মঙ্কন্দরা। আর গাইবার সত্ে সত্ে এাঁরা
এহগত্য় লযত্যন ও হপহছত্য় আসত্যন। পাাঁত্চর হমহলয গান ব’লল বলা ি’য পঞ্চালক
বা পাাঁচাহল।) গান যাাঁরা শুত্নত্ছন যাাঁরা উহল্লহখয মন্তত্বের সারাে ম স্বীকার করত্য বাধ্ে।
হকন্তু দ্ুিঃত্খর হবষয়, লয-রামায়ন গান করা িয় বা আত্গ ি’য এবং “কৃহত্তবাসী
রামায়ে” নাত্ম লয মুহদ্রয কাবে-গ্রন্থ এখন আমরা লপত্য় োহক, যাত্য কৃহত্তবাত্সর
হনজ রচনার সত্ে অনে বিু কহব ও পালাগায়ত্কর রচনা কাত্ল কাত্ল িান লপত্য়
এত্সত্ছ। রামায়ত্ের সংগীত্য প্রচার এয বোপক হছল, এয কহবর রচনা যাত্য প্রত্বি
কত্রত্ছ লয কৃহত্তবাত্সর মূল রচনা এখন আর পাবার লকাত্না উপায় নাই। যবু
খাহনকটা অনুমান ক’লর হনত্য পারা যায় এই পযন্ত।
ম
কহব হিসাত্ব কৃহত্তবাস হনিয়ই
খুব বত্ড়া হছত্লন, আর রামায়ত্ের কাহিনীত্ক ললৌহকক বাঙ্লা ভাষায় বাঙালীর ঘত্রর
ও বাঙালীর মত্নর অনুকূল ক’লর পহরত্বিন কত্রহছত্লন ব’লল যাাঁর কাবে খুবই
হৃদ্য়গ্রািী িত্য়হছল এবং পত্র পত্র যাাঁর আদ্ি ম ধ্’লর বিু কহবই বাঙ্ লায় রামায়ে
রচনায় প্রবৃত্ত িত্য়হছত্লন।
সংস্কৃত্য সিকাণ্ড রামায়ত্ের পাাঁচকাত্ণ্ডর আহদ্ কহব িত্লন বাল্মীহক- খ্রীস্টপূব ম
লকাত্না সময়কার – মিাকহব হিসাত্ব হযহন ভারযখোয। আর যাাঁর প্রায় দ্ু’িাজার
বছর পত্র বাঙলায় যাাঁর কাত্বের স্বেন্দ অনুবাদ্ক িত্লন আমাত্দ্র স্মরেীয় কহব।
মাঝখাত্ন, ভারযবত্ষ ম সংস্কৃয-প্রাকৃত্য বাল্মীহকর অনুসরত্ে বিু কাবে ললখা িত্য়ত্ছ,
আর,

রাত্মর

রাজেযোগ,

বনবাস,

সীযািরে,

যুদ্ধ,

সীযাপ্রাহি,

সীযা-হবত্েদ্

প্রভৃ হয হনত্য় ললাকহচত্ত্ত এমন সব কল্পকোর হবস্তার ঘত্টত্ছ যা বাল্মীহক রহচয মূল
রামায়ত্ে পাওয়া যায় না। এমন অদ্্ভুয কাহিনীরও সৃটষ্ট িত্য়ত্ছ যা বাল্মীহক কল্পনাও
করত্য পারত্যন না, লযমন- রাবে আসত্ল রাত্মর ছদ্মত্বিী ভক্ত, িয্রুরূত্প যাাঁত্ক
কাত্ছ পাত্বন এই আিা। হযহন িাসেমুত্খ হনজ িাত্য যাাঁর মৃযুেবাে রাত্মর কাত্ছ
অপেম করত্ছন। অেবা লযমন, রাবেবত্ধ্র পর রাম সীযাত্ক হনত্য় হফত্র এত্সত্ছন,
এমন একহদ্ন চকত্কয়ী-কনো কুকুয়ার লকৌযূিল ি’ল রাবে লকমন লদ্খত্য হছল।
সীযা মাটটত্য খহড় হদ্ত্য় এাঁত্ক লদ্খাত্লন, হকন্তু মুছত্য ভুত্ল হগত্য় গ্রীত্ের মধ্োত্ে
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লসখাত্নই পাখা-িাত্য ঘুহমত্য় পড়ত্লন। হকছুক্ষে পত্র রাম গৃত্ি প্রত্বি ক’লর সীযার
আাঁকা ঐ মুখ এবং যার পাত্ি সীযাত্ক হনহদ্রযা লদ্ত্খ সত্ন্দি করত্লন লয রাবত্ের
উপর সীযার ভাত্লাবাসা হছল। এই কারত্ে হযহন সীযাত্ক বজমন করত্লন। আবার
এমন ভঙ্কক্তকাহিনীও হছল লয যুত্দ্ধর সময় রাক্ষস যরেীত্সন ‘জয় রাম’ ধ্বহনত্য
যুদ্ধত্ক্ষত্র হননাহদ্য করত্য করত্য যুদ্ধ করত্ছন, আর মকরাক্ষ যুদ্ধত্ক্ষত্ত্র এক পাল
লগারু হনত্য় এত্স যার হপছন লেত্ক রাত্মর হদ্ত্ক বাে ছুাঁড়ত্ছন।রাম লগাবত্ধ্র ভত্য়
িরহনত্ক্ষপ করত্য পারত্ছনই না। কৃহত্তবাসী রামায়ত্ের প্রারত্ম্ভ লবি একটট মজার
কাহিনী

লদ্খা

যায়।

লস

ি’ল

রামনাম

উচ্চারত্ের

গুত্ে

দ্সুে রত্নাকত্রর কহব
বাল্মীহকত্য রূপান্তহরয িত্য় যাওয়া। মূল রামায়ত্ে হছল বোধ্ কযৃক
ম
লক্রৌঞ্চ (বক)
িযো লচাত্খ লদ্ত্খ লিাকাযু র ঋহষ বাল্মীহকর মুখ লেত্ক ছত্ন্দাময় ললাক হনগযম িয়।
পৃহেবীত্য লসই প্রেম কাত্বের আহবভমাব ঘত্ট। যাই লিাক, বাল্মীহকর রামায়ত্ে পাওয়া
যায় না, অেচ অনে সংস্কৃয-প্রাকৃয রামায়ত্ে পাওয়া যায়, এমন হকছু হকছু কাহিনী
কৃহত্তবাস আমাত্দ্র মত্নািরে করার জনে হনত্জও লযাগ ক’লর না োকত্য পাত্রন
এমন নয়। মূল সংস্কৃয রামায়ত্ের আক্ষহরক অনুবাদ্ হযহন কত্রনহন। যত্ব এও টঠক
লয, অনে বিু কহবর রচনা যাাঁর রচনামত্ধ্ে প্রহবষ্ট িত্য় আত্মত্গাপন ক’লর আত্ছ।
কৃহত্তবাসী রামায়ত্ের গাত্য়ত্নরা ইন্দ্রঙ্কজত্যর মৃযুেত্য মত্ন্দাদ্রীর লিাক গান ক’লর
লশ্রাযাত্দ্র

অশ্রুপায

ঘটটত্য়ত্ছন,

রাবেবত্ধ্র

উত্েত্িে

রামত্ক

হদ্ত্য়

চণ্ডীপূজা

কহরত্য়ত্ছন। অনে এক কহব জগদ্্রাত্মর রামায়ত্ে আত্ছ, রাবে যজ্ঞ করত্ছন,
লমঘনাদ্ পত্নী সুত্লাচনা হপ্রয় পহযর হছন্ন মুণ্ড পাওয়ার জনে রাত্মর চসনেবূেি সািত্স
অহযক্রম ক’লর ছুত্টত্ছন, (লমঘনাদ্বধ্ কাত্বের প্রমীলা-চহরত্ত্রর মূল এখাত্ন।) আর
সীযা অবলীলায় সিস্রমুণ্ড রাবে বধ্ কত্রত্ছন! এই সব শুনত্য শুনত্য যখনকার
আমাত্দ্র কল্পনাপ্রবে ও সরলহবশ্বাসী পূবপু
ম রুত্ষরা মুগ্ধ িত্য় সানত্ন্দ রাঙ্কত্রর পর রাঙ্কত্র
কাটটত্য় হদ্ত্য়ত্ছন।
মিহষ ম বাল্মীহকর অিত্ন রাম ক্ষঙ্কত্রয় বীর, সীযাও বীর-জায়া। কৃহত্তবাস রাত্মর
বীরত্ব বেনা
ম
কত্রও প্রাধ্ানে হদ্ত্য়ত্ছন লপ্রহমক রামত্ক, ভ্রাযৃবৎসল
রামত্ক, হপযৃমাযৃভক্ত রামত্ক, হবমাযা চকত্কয়ীর প্রহয ক্ষমািীল রামত্ক। সীযািরত্ে
দ্িাননজয়ী

ও লক্ষ্মত্ের িঙ্কক্তত্িত্ল বাঙালী যুবত্কর মযই রাম আযমকত্ে লরাদ্ন কত্রত্ছন।
লক্ষ্মে

হচঙ্কত্রয

িত্য়ত্ছন

পহরবাত্রর

আদ্ি ম গৃিবধ্ূ।

সংসাত্রর,

আমাত্দ্রই

আদ্ি ম ভ্রাযারূত্প।
এইভাত্ব

সমাত্জর

কৃহত্তবাসী

অহয

হপ্রয়

আর

সীযা

রামায়ে
বস্তু

িত্য়

িত্য়
একদ্া

উত্ঠত্ছন
আমাত্দ্রই

উত্ঠহছল।

লসকাল

বাঙালী
ঘর–
এখন

পহরবহযময, লকবল ক্ষীে স্মৃহযত্য ও গত্বষকত্দ্র গত্বষোয় রহক্ষয িত্ে মাত্র।
কৃহত্তবাস যাাঁর রামায়ে রচনা শ্রীচচযত্নের জত্ন্মর স্বল্প পূত্ব ম সমাি কত্রন।
আর, পাাঁচাহল বা পাাঁচজত্নর হমহলয সংগীয রূত্প – এ কাত্বের প্রচার িত্য আরও
হকছু সময় ললত্গহছল এমনই অনুমান িয়।
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কৃহত্তবাত্সর কাবেরচনার টঠক সময় জানা যায় না। অনুমাত্ন একটা বোপক
সময় সীমা পাওয়া যায় এই মাত্র। লস সময় ি’ল খ্রীিঃ ১৪৫০-১৪৮০। বিু পুহাঁ েত্য
কৃহত্তবাত্সর পূবপু
ম রুষত্দ্র হববরে লদ্ওয়া রত্য়ত্ছ। এই হববরে হবশ্বাসত্যাগে। হকন্তু
হকছুকাল আত্গ লকাত্না বেঙ্কক্ত কৃহত্তবাত্সর পূোে
ম
আত্মহববরে পাওয়া লগত্ছ ব’লল
যাাঁর

কাবেরচনার

কাল,

উত্তরবত্ে

পাত্ঠর

জনে

যাত্রা,

লগৌত্ড়শ্বত্রর

হনকট

কাবেরচনায় উৎসািলাভ সি একটট বড় হববরে প্রকাি কত্রন। পঙ্কণ্ডত্যরা নানা
কারত্ে ঐ হববরে সম্পূে ম হবশ্বাসত্যাগে ব’লল মত্ন কত্রন না। যত্ব কৃহত্তবাত্সর প্রদ্ত্ত
পূবপু
ম রুষত্দ্র পহরচয় লেত্ক ও রাজসভার পদ্ি বেঙ্কক্তত্দ্র উত্ল্লখ লেত্ক ঐরকম
একটা কাল অনুমান করা লযত্য পাত্র। যাাঁর এক পূবপু
ম রুষ নরহসংি ওঝা বেত্দ্ি
লেত্ক পঙ্কিমবত্ে এত্স নদ্ীয়ার ‘ফুহলয়া’ গ্রাত্ম বসহয কত্রন। যাাঁর নাহয িত্লন
মুরাহর ওঝা (ওঝা= উপাধ্োয় অোৎ
ম হিক্ষক।) –হবখোয পঙ্কণ্ডয। মুরাহরর লপৌত্র ও
বনমালী ওঝার পুত্র কৃহত্তবাস। যাাঁর মাত্য়র নাম মাহলনী। আধ্ুহনক গত্বষত্কর মত্য
কহব কৃহত্তবাস লয লগৌড়-নরপহযর রাজসভায় হগত্য় অনুত্মাদ্ন ও উৎসাি লাভ কত্রন
হযহন িত্লন রুকনুদ্ীন বারবক িাি, হযহন যখন হসংিাসত্ন হছত্লন। কৃহত্তবাস রামায়ে
লেত্ক রাত্মর ভ্রাযৃবৎসলযার একটট ছহব যু ত্ল ধ্রা িত্ে। হবষয়-লক্ষ্মত্ের িঙ্কক্তত্িত্ল
রাত্মর হবলাপ। ভাষা হকছুটা আধ্ুহনক িত্য় পত্ড়ত্ছ, যবু মূল ভাবটুকু নষ্ট িয়হনিারাইল প্রাত্ের ভাই অনুজ লক্ষ্মে।
হক কহরত্ব রাজেত্ভাত্গ পুন যাই বন।।
মাযা সুহমত্রার এই প্রাত্ের নন্দন।
হক বহলয়া হনবাহরব যািার ক্রন্দন।।
আহনয়াহছ সুহমত্রার অঞ্চত্লর হনহধ্।
আহসত্য সাগরপাত্র কাল চিল হবহধ্।।
লমার দ্ুিঃত্খ লক্ষ্মে দ্ুিঃখী হনরন্তর।
লকন লর হনষ্ঠুর িইলা না লদ্ি উত্তর।।
রাজেধ্ত্ন কায ম নাহি, নাহি চাই সীত্য।
সাগত্র যেঙ্কজব প্রাে লযামার লিাত্কত্য।। ইযোহদ্
সম্ভবয কৃহত্তবাস যাাঁর হনজ রাম-কোর গায়কও হছত্লন। মধ্েযুত্গ এই করুেরসাত্মক
পাাঁচাহল-কাবে হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-হনে সবত্শ্রেীর বাঙালীই অবহিযহচত্ত্ত অশ্রুহসক্ত
লচাত্খ হদ্ত্নর পর হদ্ন শুত্নত্ছ।
বাল্মীহকর

রামায়ত্ের

কৃহত্তবাস-পরবযী

দ্ু’একজন

অনুবাদ্ত্কর

নাম

এই
প্রসত্ে উত্ল্লখ করা লযত্য পাত্র। (১) অদ্্ভুয আচায ম (১৬ি িযাব্দী)- হযহন বিু
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অদ্্ভুয অেচ রমে কাহিনীর রচহয়যা। অত্নত্ক মত্ন কত্রন, রত্নাকর নাত্ম দ্সুের
মিহষ ম বাল্মীহকত্য রূপান্তহরয িওয়ার কাহিনীটট এাঁরই রচনা। (২) মনসামেত্লর কহব
বংিীদ্াত্সর কনো চন্দ্রাবযী- যাাঁর রহচয গাো পূববত্ে
ম
নারীত্দ্র খুব হপ্রয় হছল। (৩)
কহবচন্দ্র-হযহন পৃেক্ পৃেক্ বিু পালা হলত্খহছত্লন, যার মত্ধ্ে ‘অেদ্ রায়বার’
অোৎ
ম রাবত্ের সভায় হিযীয় রাজার ময ব’লস অেদ্ কযৃক
ম
রাবেত্ক বেেহবদ্রুপলবি উপত্ভাগে রচনা। (৪) জগদ্্রাম- অষ্টাদ্ি িযাব্দী। লমঘনাদ্- পত্নী সুত্লাচনা
হনিয পহযর মুত্ণ্ডর জনে রাত্মর চসনে লভদ্ ক’লর ছুত্টত্ছন, রাবত্ের যত্জ্ঞ রাম
পুত্রাহিয িত্য়ত্ছন, সীযা সিস্রমুণ্ড রাবে বধ্ কত্রত্ছন- এইসব কাহিনীর রচহয়যা।
লস যাই লিাক জনহপ্রয়যায় কৃহত্তবাসত্ক পরবযী লকাত্না কহবই অহযক্রম করত্য
পাত্রন হন।

।। অনুর্াি-কার্ে- (খ) মালাধ্র র্সু-কৃি শ্রীকৃষ্ণ-মর্জয়।।
রামায়ত্ের ময বোস রহচয ভাগবত্যর স্বাধ্ীন অনুবাদ্ও প্রায় একই সমত্য়
প্রারব্ধ িয়। এই কৃষ্ণলীলা কাত্বের লিত্ষ রচনার যাহরখ লদ্ওয়া আত্ছ-১৪৭৩ খ্রীিঃ
আরম্ভ, ১৪৮০ খ্রীিঃ লিষ। কাবেরত্ম্ভর সময় লগৌত্ড়র সুলযান হছত্লন রুকনুেীন
বারবক িাি। হযহন বিু হিন্দু কহব ও িােকারত্দ্র পৃষ্ঠত্পাষক হছত্লন এবং যাাঁত্দ্র
আহেক
ম উৎসাি এবং উপাহধ্ও হদ্ত্যন। আমরা পুত্বইম বত্লহছ লয কহব কৃহত্তবাস
সম্ভবয এাঁরই িারা সংবহধ্যম িত্য়হছত্লন। মালাধ্র বসুত্ক হযহন উপাহধ্ হদ্ত্য়হছত্লন
‘গুেরাজ খান’। ঐ উপাহধ্ত্যই মালাধ্র বসু সকত্লর কাত্ছ পহরহচয হছত্লন। হযহন
ভাগবয-গ্রত্ন্থ বহেযম কৃত্ষ্ণর বালেলীলা, অসুরবধ্ ও হবত্িষভাত্ব কৃত্ষ্ণর রাধ্াসি
প্রেয়লীলা বেনায়
ম
উৎকষ ম লদ্হখত্য়ত্ছন। এখাত্ন ‘হবজয় িত্ব্দর অে ম গমন, যাত্রা,
প্রয়াে। যাাঁর কাত্বের প্রারত্ম্ভ ললখা ‘নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ লমার প্রােনাে’ এই বাকেটটত্য
যাাঁর কৃষ্ণ-ভঙ্কক্তর লয পহরচয় আত্ছ, যা শ্রীচচযনেত্ক খুবই আকৃষ্ট কত্রহছল এবং
হযহন গুেরাজ খাাঁ ও যাাঁর গ্রত্ন্থর সত্ে যাাঁর হনবাস কুলীনগ্রাত্মর প্রহযও আন্তহরক
শ্রদ্ধা জাহনত্য়হছত্লন। কুলীনগ্রাম বযমমান বধ্মান
ম
লজলার অন্তিঃপাযী হছল। গুেরাত্জর
পুত্র সযেরাজ খাাঁত্কও শ্রীচচযনে খুবই সমাদ্র করত্যন।
অনুবাদ্-কাবে সংস্কৃত্য ললখা হবখোয প্রাচীন ইহযিাস-পুরাত্ের সত্ে যুক্ত।
এবার আমরা একান্তভাত্ব লদ্িীয় ললাকমূল কাবে-কাহিনীর কোয় আসহছ।
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(৪)
।। মঙ্গলকার্ে। রচনার সামাক্তজক কারর্ ও র্মর্ি
ব সমাজজীর্ন।।

মেল িত্ব্দর অে ম সাংসাহরক কলোে। মনসা, চণ্ডী, ধ্মঠাক
ম ু র, িীযলা,
লক্ষ্মী, বোঘ্ররায়, সযেপীর প্রভৃ হযর পূজা ও কাহিনী-লিানায় হিংস্র প্রােীর আক্রমে
ও লরাগ লিাক লেত্ক পহরত্রাে পাওয়া যায়, হনধ্নম বেঙ্কক্তও রাজা িয় এবং অপুত্রক
পুত্রলাভ কত্র –এই সব হবশ্বাস লেত্ক জনসমাত্জ নানান্ কাহিনীর আহবভমাব িয়।
বিু িযাব্দী আত্গ প্রেত্ম হনেবত্ে ম পত্র উচ্চবত্ে,ম প্রেত্ম নারীত্দ্র মত্ধ্ে পত্র
পুরুষত্দ্র মত্ধ্ে, প্রেত্ম ব্রযকো ও ছড়ার আকাত্র ও পত্র পূোে
ম
কাবেরূত্প
কাহিনীগুহল প্রসারলাভ কত্র। িয়য পূোে
ম
কাবেরূত্প রহচয িওয়ার আত্গর লেত্কই
পাাঁচালী-রীহযত্য গায়কত্দ্র মুত্খ মুত্খ কাহিনীগুহল গীয ি’য। লস ধ্রা যাক িাজারবারি’ খ্রীষ্টাত্ব্দর কো।
ছড়া-অবিা লেত্ক পূোে
ম কাত্বের রূপ গ্রিে করার সময় মেলকাবেগুহলর মত্ধ্ে
স্পষ্ট

কত্য়কটট

লদ্ববন্দনা

কাবেহবভাগ

(২)

লদ্বত্লাত্কর

ফুত্ট

ওত্ঠ,

লযমন,

হিব-পাবযীর
ম

(১)

কাহিনী

কহব

(৩)

ও

পালাগায়কত্দ্র

নরত্লাত্কর

কাহিনী।

লমাটামুটট বলত্য লগত্ল লদ্বখণ্ড ও নরখণ্ড। মনসা চণ্ডী প্রভৃ হয ললৌহকক লদ্বত্দ্বী
িওয়ায় যাত্দ্র মািাত্মে যাত্য উচ্চবত্েরম শ্রদ্ধার লযাগে িয় লসজনে স্বত্গরম লদ্বযার
সত্ে যাত্দ্র একটা সম্পকম জুত্ড় লদ্ওয়া িত্য়হছল। যাত্দ্রও মত্যমে মানুষ হিসাত্ব
জন্ম লনওয়া ও পূজাপ্রচার করার কাহিনী প্রাচীন পুরাত্ের ময ক’লর বেনা
ম করা
িত্য়হছল। আবার প্রায় সব মেলকাত্বেই ললখত্কর স্বোত্দ্ত্ির বেনা
ম
ও নাহয়কার
বারমাত্সর দ্ুিঃখ হনত্য় ‘বারমাহসয়া’ রচনারও প্রো গ’লড় উত্ঠহছল।
মেলকাবেগুহলর আর এক চবহিষ্টে- একই লপৌরাহেক ও ললৌহকক ঘটনা হনত্য়
কাত্ল

কাত্ল

হবহভন্ন

িাখার

রচহয়যাত্দ্র

হনজ

হনজ

কহবত্ব

লদ্খাত্নার

প্রয়াস।

মেলকাবে এক ধ্রত্নর হবহিষ্টে কাবেরচনা, যার প্রচলন বাঙ্লা লদ্ত্িই সম্ভব িত্য়ত্ছ।
লদ্বযারা হনত্জত্দ্র পূজা প্রচাত্রর জনে মানুত্ষর িরে গ্রিে কত্রত্ছ এবং প্রত্য়াজত্ন
মানুষত্ক উৎপীহড়য ক’লর ছলনা কপটযার আশ্রয় হনত্য় ও নানাভাত্ব হবপন্ন ক’লর
পূজা আদ্ায় কত্রত্ছ- এমনযর কল্পনা অনায-প্রধ্ান
ম
বাঙ্লা লদ্ি ছাড়া অনেত্র
হবত্িষ লদ্খা যায় না। অেচ লমৌহখক ছড়ার অবিা যোগ ক’লর পঞ্চাদ্ি িযাব্দীত্য
এইসব কাহিনী যখন পূেে
ম
কাত্বের রূপ হনত্য়ত্ছ যখন ঐসব অযোচাহরেী ও
ছলনাময়ী নারীত্দ্বযা ( চণ্ডী ও মনসা) পুরাে-প্রহসদ্ধ হিব-পাবযীর
ম
সত্ে হমহশ্রয
িত্য় পত্ড়ত্ছন এমনও লদ্খা যায়। এমনটট লকন ও হকভাত্ব িত্য়ত্ছ যা লবাঝার জনে
“বাঙালী জাহয ও বাঙ্ লা ভাষার লগাড়ার কো” অধ্োয়টটর হবষয় আর একবার মত্ন
ক’লর হনত্য িত্ব। বুঝত্য িত্ব লয, অহিক লগাষ্টীর অোৎ
ম লকাল-সাাঁওযাল- মুণ্ডাত্দ্র
বিু সংস্কারই হমশ্রজাহয বাঙালীর মত্ধ্ে অনুপ্রহবষ্ট িত্য় পত্ড়ত্ছ। এসব িাখার অন্33

আযত্দ্র
ম

উপাহসয

বিু

লদ্বযা

িান্ত

লসৌমে

প্রকৃহযর

হছল

না।

বৃক্ষত্দ্বযা,

পবযত্দ্বযা,
ম
সূযত্দ্বযা,
ম
সপত্দ্বযা,
ম
মারীত্দ্বযা- সবই ক্রুর প্রকৃহযর, ভয়ংকর।
হনহদ্মষ্ট হদ্ত্ন যাাঁত্দ্র পূজা হদ্ত্ল যত্বই অমেল লেত্ক পহরত্রাে। কাত্ল কাত্ল চজন ও
লবৌদ্ধ ধ্ম ম প্রচার করত্য লয সব আযভাষী
ম
ললাত্করা যখনকার অরেেবিুল এই ভূ ভাত্গ
এত্সহছত্লন

যাাঁরাও

অন্-আযত্দ্র
ম

ঐসব

উপত্দ্বযাত্ক

মাধ্েম

ক’লরই

ধ্মপ্রচার
ম

কত্রহছত্লন। এই জনেই লবৌদ্ধ যত্ি যারা, জােু লী (=মনসা), হবিালাক্ষী প্রভৃ হয
উপত্দ্বযা এবং আরও বিু যক্ষ-যাহক্ষেীর (= যক্হষনী=হসনী) ধ্োন ও মানয-করার
বেবিা করত্য িত্য়হছল। ললালরসনা মুণ্ডমাহলনী প্রচণ্ডা চণ্ডীই পত্র কালীরূত্প পূঙ্কজযা
িত্য়ত্ছন। লযমহন ‘হসং-লবাঙা’ বা সূয ম িত্য়ত্ছন ধ্মঠাক
ম ু র। এসব লদ্বযার কল্পনা
চনসহগক
ম ভয় লেত্ক পহরত্রাে পাওয়ার সত্ে হবজহড়য। বাঙলার পল্লীত্য ও অরত্েের
পাত্ি আরও বিু উপত্দ্বযার সাক্ষাৎ আজও পাওয়া যায়। আধ্ুহনক হিক্ষা ও
সংস্কাত্রর হবস্তাত্রর ফত্ল ঐসব লদ্বযার পূজা, গাজন, চড়ক, জাাঁোল প্রভৃ হয
উৎসব অবক্ষহয়য িত্য় পত্ড়ত্ছ। যবু আজও যার লরি রত্য় লগত্ছ।
আর এক কো। চনসহগক
ম সপভয়,
ম
মারীভয় ছাড়া অনে আর এক ভয় ও
উৎকোয় বাঙালীসমাজ আবিমান কাল লেত্কই সিস্ত। এ ভত্য়র কারে সামাঙ্কজক।
আযভাষা
ম
ও ব্রাহ্মেে সংস্কৃহযর হবস্তাত্রর পর লেত্কই সম্ভবয যার আরম্ভ। বাঙলায়
আযত্দ্র
ম
নয়া রাষ্ট্রপত্তন। হনিঃসত্ন্দত্ি অল্পস্বল্প চসনে-সামন্ত সিাত্য়ই এটট হনস্পন্ন
িত্য়হছল। আর, পঙ্কিম ভারযীয় রাষ্ট্রাহধ্কাত্রর সূত্ত্র সামত্ন্তরা এত্স জহমজমা ও
প্রিাসত্নর অহধ্কার লপত্য় সত্বসব
ম া ম িত্য় উত্ঠহছত্লন। ক্রমি পঙ্কিম অঞ্চল লেত্ক
ব্রাহ্মোহদ্ উচ্চবত্েরম মানুষও বাঙলায় লভাগদ্খল প্রসাহরয করত্য োকত্লন। িানীয়
অন্-আযত্দ্র
ম
সত্ে এাঁত্দ্র খাহনকটা হমলহমি ক্রমি ঘত্ট উঠত্লও এবং অন্-আত্যরা
ম
ধ্ীত্র ধ্ীত্র ব্রাহ্মেে িাে ও পুরাত্ের ময লমত্ন হনত্য োকত্লও পেে-উৎপাদ্ন ও
লভাত্গর অহধ্কারটা ব্রাহ্মেে বা উচ্চবত্েরম মত্ধ্েই সীহময োকল। অন্-আত্যরা
ম নানা
িাখার হনেবে ম হিসাত্ব িান লপত্য় কৃহষকম ম লগা-পালন, িাাঁহড় ঝু হড় গৃি মম্হদ্রাহদ্র
হনমাে
ম ও নানাভাত্ব সমাজত্সবায় হনত্য়াঙ্কজয লেত্ক কেঙ্কঞ্চৎ জীহবকাহনবাি
ম করত্য
লাগত্লন এই মাত্র। বাঙ্ লাত্দ্ি হচরকাল িানীয় লছাট লছাট সামন্ত ভূ মেহধ্কারীত্দ্রই
অহধ্কার

হছল।

এমন

অবিায়

যাাঁত্দ্র

িারা

এবং

সাধ্ারেভাত্ব

উচ্চবত্েরম

িারা

হনেবত্েরম বঞ্চনা ও হনগ্রিই স্বাভাহবক। এরই ফত্ল অসিায় ঐ সব সামানেজত্নর
পত্ক্ষ কহল্পয উপত্দ্বযার িরে লনওয়ার প্রত্য়াজন িত্য়হছল। রাষ্ট্রভয় ও লরাগভয়
হনবারত্ের

জনে

ধ্মঠাক
ম ু র,

দ্াহরদ্রে

হনবারত্ের

জনে

হনবারত্ের

জনে

চভরব

মাদ্ানা-

এইসব

ললৌহকক

ও

চণ্ডী

ও

লদ্বযা

রঙ্কিনী,
ক্রমি

উৎপায

অবত্িহলয

অহিহক্ষয সাধ্ারে জত্নর হনত্জর লদ্বযা িত্য় ওত্ঠ। সুযরাং যু কী আক্রমত্ে ভীয ও
হবপযস্ত
ম িত্য় জনসাধ্ারে ঐসব উপত্দ্বযা ও অপত্দ্বযার িরে হনত্য োত্ক- এই
অহভময টঠক নয়। অনায-সূ
ম ত্ত্র ও চনসহগক
ম কারত্ে ঐসব লদ্বযার কল্পনা বাঙালীচহরত্ত্র আত্গ লেত্কই হছল।
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লমৌযযুম ত্গর

আয-অহধ্কাত্রর
ম

অনায ম লগাত্ত্রর–এ

দ্ুই

হমহলত্য়

পর

লেত্ক

হমহিত্য়ই

হকছু

আমাত্দ্র

লবৌদ্ধ-ব্রাহ্মেে,

হকছু

স্বকীয়

কাল

োত্ক

যহদ্চ

কাটত্য

আযত্গাত্ত্রর
ম
মুটষ্টত্ময় মানুষই ধ্নসম্পত্দ্র অহধ্কারী িয় ও স্বেত্ন্দ কাল কাটত্য
োত্ক। লসন আমত্ল হনেযর বত্েরম সাধ্ারে মানুত্ষর সামাঙ্কজক অহধ্কার আরও কত্ম
যায়। মানুষ আরও চদ্বাধ্ীন িত্য় পড়ত্য োত্ক। অবিে, ললৌহকক ঐ সব লদ্বযার
প্রভাব ক্রমি ব্রাহ্মেে সমাত্জও হবস্যৃয িয়।
এরপর বাঙলায় বহিবে একটা
পহরবযমন আত্স যু কী আক্রমত্ে। প্রেম প্রেম পূত্বকার
ম
সামন্ত ভূ মেহধ্কারীরা হবপন্ন
িত্য়

পত্ড়ন

সিায়যার

এবং

জনে

যার

যু কী

প্রভাব

প্রজাবত্গরম

সুলযাত্নরা

মত্ধ্েও

প্রজাত্দ্র

কাছ

হনিয়ই

লেত্ক

পত্ড়।

উৎপন্ন

যুদ্ধহবগ্রত্ির

িত্সের

অত্ধ্ক
ম

জহমদ্ারত্দ্র মধ্েিযায় আদ্ায় করত্য োত্কন। এইভাত্ব সাধ্ারে মানুষও প্রেম প্রেম
খাহনকটা দ্ুহবপাত্ক
ম
পত্ড়ন। যত্ব যু কী হখলজী পাঠাত্নরা গ্রামীে সাধ্ারে মানুত্ষর
উপর অনেক
ম লকাত্না অযোচার করত্য যান হন। যবু পঞ্চাি-একি’ বছর লদ্ত্ি
একটা অহনঙ্কিয অবিা চত্ল এ লবাধ্ িয় বলা যায়। এরই ফত্ল লবাধ্ িয় ব্রাহ্মে
সমাজও চণ্ডী মনসার পূজা উৎসব গ্রিে কত্র। যু কী আক্রমত্ের ফত্ল পত্রাত্ক্ষ
বাঙ্ লা সাহিত্যের উন্নহয ঘত্ট একো পুত্বইম বলা িত্য়ত্ছ। না ি’লল লকবল সংস্কৃত্য
িােকাবে

রচনাই

ভাষায় মেলকাবে
পঞ্চাদ্ি িযাব্দীর লিষ লেত্কই পূব ম পঙ্কিম উত্তর বাঙলায় হবস্যৃয িয়।
মধ্েযুত্গর
অধ্েয়ন
সংসার

প্রাধ্ানে

এই

কারত্েই

বাঙলা

সমাজ-জীবত্নর

পহরচয়

লপত্য

অপহরিায।ম প্রহযটট মেলকাত্বেই

মানুত্ষর

কাহিনীর

জীবত্নর

বাঙ্লার

লপয।

হচত্র

লদ্ওয়া

িত্য়ত্ছ।

এই

হচত্ত্র

লগত্ল

যখনকার

রচনা

মেলকাবেগুহলর

আত্গ

হিব-পাবযীর
ম

অবক্ষহয়য

কুলীন

ব্রাহ্মেত্দ্র দ্াহরদ্রে ফুত্ট উত্ঠত্ছ। হিব প্রেত্ম হিমালত্য়র গৃত্ি ঘরজামাই হছত্লন,
হকন্তু লবহিহদ্ন না োকত্য লপত্র দ্ুই সন্তান ও দ্ুগা ম সি সংসার বাাঁধ্ত্লন চকলাত্স।
হভক্ষাই যাাঁর জীহবকা িত্য় দ্াাঁড়াল। গৃহিেী পাবযী
ম
অপহরসীম লেি ও মানহসক
পহরযাপ বিন ক’লর সংসার রক্ষা ক’লর চলত্য লাগত্লন। যবু যা চলল না। িাত্য
দ্ু’গাছা িাখার জনে পাবযীর
ম
করুে হমনহয হনষ্ফল িত্য লাগল। লিত্ষ কৃহষকত্ম ম
হকছু আয় িত্য পাত্র, এই মত্ন ক’লর হিব ঋে ক’লর িাল বলদ্ জুটটত্য় চাষ
করত্য ললত্গ পড়ত্লন। যখনকার হদ্ত্ন চাত্ষর জহম পাওয়া সিজ হছল। হকন্তু িাল
বলদ্ জহম লপত্ল িত্ব হক, অনাবৃটষ্ট অহযবৃটষ্টর ফত্ল অজন্মা আত্ছ, পযত্ের
উৎপায

আত্ছ,

িসে

না

জন্মাত্লও

বাৎসহরক

খাজনা

লদ্ওয়ার

যাগাদ্া

আত্ছ।

পহরত্িত্ষ পাবযী
ম হনত্জ এক উপায় ঠাওরাত্লন। মত্যমে নরত্লাত্ক যাাঁর পূজা প্রচাত্রর
আত্য়াজন করত্লন। মানুত্ষর লদ্ওয়া বহল-উপিাত্র যাাঁত্দ্র আর দ্াহরদ্রে োকত্ব না।
মনসামেত্লর চাাঁদ্বহেক ও লবিুলার কাহিনীত্য বহেক্-জীবত্নর সমৃঙ্কদ্ধ ও
দ্ুহবপাক দ্ুত্য়রই বেনা
ম রত্য়ত্ছ, আর রত্য়ত্ছ সমাত্জর উৎপীড়ত্নর হবষয় ও লবিুলার
সযীত্ত্বর

পরীক্ষা

লদ্ওয়ার

কাহিনী।

চণ্ডীমেত্লর

ধ্নপহয-কাহিনীত্যও

খুল্লনাত্ক

সযীত্ত্বর পরীক্ষা হদ্ত্য িত্য়হছল। ধ্মমেত্ল
ম
সামন্ত রাজাত্দ্র পারস্পহরক কলত্ির
মত্ধ্ে হনেবত্েরম নর-নারীর, লডাম ও বাগ্দ্ী লশ্রেীর মানুত্ষর বীরত্ব, সযেবাহদ্যা ও
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সরলযার জ্বলন্ত স্বাক্ষর মুহদ্রয রত্য়ত্ছ। সবত্চত্য় জীবন্ত িত্য়ত্ছ চণ্ডীমেত্লর বোধ্
কালত্কযু -ফুল্লরার হনিঃসীম দ্াহরত্দ্রের ও লসই সত্ে সরলযা, সযীত্ব ও পত্নীত্প্রত্মর
অমর কাহিনী। এরই হবপরীয যু লনায় কহবরা লদ্হখত্য়ত্ছন ধ্নী ধ্নপহযর হবকৃয
পাহরবাহরক জীবন। কহবরা একই প্রসে হনত্য় হবশ্বস্তযার সত্ে ফুটটত্য় যু ত্লত্ছন
সামন্তযাহিক রাত্ষ্ট্রর আচরে, হনেবত্েরম প্রহয ঘৃো, কৃষকত্দ্র অহনঙ্কিয অবিা,
হবহভন্ন জাহযর হবহভন্ন বৃহত্ত হনত্য় অবিান, কত্ঠার জাহযবে ম হবভাত্গর হনয়ম, সপত্নী
প্রো প্রভৃ হয। এ হবষত্য় সবত্চত্য় উত্ল্লখত্যাগে ি’ল হিন্দু-মুসলমাত্নর পারস্পহরক
ধ্মীয় পােকে
ম
রক্ষা কত্রও পািাপাহি সি-অবিাত্নর ছহব। যখন হিন্দু-মুসলমাত্নর
কারও সত্ে কাত্রার বেঙ্কক্তগয কলি যহদ্ও বা ি’য, দ্লবদ্ধভাত্ব সাম্প্রদ্াহয়ক
িাোমার বোপার মানুষ কল্পনাই করত্য পারয না। পাঠান লমাগল িাসত্ন লকবল
মুসলমান ব’লল পৃেক লকাত্না অেচনহযক
ম
অহধ্কার মুসহলম সম্প্রদ্ায় পানও হন।
বরংচ

হিন্দুরাই

জহমদ্াহরত্য

ও

উচ্চ

রাজপত্দ্

অহধ্ক

সংখোয়

হনযুক্ত

হছত্লন।

সাম্প্রদ্াহয়ক কলি আধ্ুহনক রাজনীহযর অপদ্ান।
উৎসুক পাঠত্করা মেলকাবেগুহল অনুসন্ধান করত্ল যখনকার সমাজসম্পত্কমর বিু পহরচয় পাত্বন। হববাি, উৎসব অনুষ্ঠান, রন্ধন ও আিাত্যরম হববরে,
নারীত্দ্র অলংকার পহরধ্ান, বেবসায় ও লনৌবাহেজে, আর লসইসত্ে নারীর চহরত্ত্র
অকারে সত্ন্দত্ির পহরচয়। লসকাত্ল ধ্মভীরুযা
ম
ও সরলযা লযমন হছল, লযমহন হছল
কপটযা, দ্হরত্দ্রর হনগ্রি, লশ্রেী লিাষে। আজত্কর সমাত্জ হিক্ষাহবস্তার ঘটত্লও
মধ্েযুগীয় সংকীেযা
ম ও লশ্রেী লিাষে প্রবৃহত্ত যায় হন।
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(৫)
।। মনসামঙ্গত্লর কামিনী।।
মনসা বা সপত্দ্বযার
ম
প্রােঘাযী মহিমা, আর, পূজা আচমার যাত্ক পহরযু ষ্ট
করা এই কাত্বের ধ্মীয় লপ্ররো। হকন্তু মানহবক কাহিনী গ’লড় উঠত্যই লদ্খা লগল
পূজার প্রচাত্রর জনে নয়, করুে কাবেগুত্েই মনসামেল লশ্রাযাত্দ্র হচত্ত জয়
কত্রত্ছ। মনসা কাবেগুহলর সংহক্ষি কাহিনী এইহিত্বর কনো মনসা। হিত্বর অজ্ঞাত্য পদ্মবত্ন যার জন্ম। যাই যার নাম
পদ্মা। পদ্মা বড় ি’লল যার পহরচয় লপত্য় হিব যাত্ক গৃত্ি হনত্য় আত্সন। হকন্তু
হিবপত্নী চণ্ডী

সপত্নী মত্ন ক’লর পদ্মার সত্ে কলি কত্র ও এক লচাখ কানা

ক’লর হদ্ত্য় বাড়ী লেত্ক যাহড়ত্য় লদ্য়। হিব লকাত্নাক্রত্ম যাত্ক লদ্বসভায় িান লদ্ন।
হকন্তু লসখাত্ন যাত্ক লকউ মাত্ন না, কারে, পৃহেবীত্য মানুষ যহদ্ লদ্বযার পূজা না
লদ্য় যা’িত্ল যার লকাত্না মহিমা লকউ স্বীকার করত্য চায় না। মত্নর দ্ুিঃত্খ পদ্মা
োত্ক হসজ গাত্ছ লুহকত্য়। পদ্মার সিচরী ‘লনযা’, স্বত্গরম লদ্বযাত্দ্র রজহকনী।
লনযা পদ্মাত্ক লবাঝায় লয মত্নর দ্ুিঃত্খ হদ্ন কাটাত্ব লকন, পৃহেবীত্য লযামার পূজার
প্রচার কর। হকন্তু যা সিজ নয়, কারে, বহেক্ চাাঁদ্ সদ্াগর প্রেত্ম যার পূজা না
হদ্ত্ল অনে লকউ পূজা করত্ব না। চাাঁদ্ সদ্াগর হবখোয ধ্নী ও সমাত্জ মানেগেে।
হকন্তু চাাঁদ্ একহনষ্ঠভাত্ব হিব-উপাসক। লস হকছুত্যই নারীত্দ্বযাত্ক পূজা করত্ব না।
অযএব মনসাত্ক নামত্য ি’ল সংগ্রামী ভূ হমকায়। মনসা যার স্বােহসঙ্ক
ম দ্ধর জনে
ছলনা, কুটটলযা, চক্রান্ত এমন হক মানুষও যা পাত্র না এমনযর নৃিংসযার আশ্রায়
হনত্য োকল। এবার আরম্ভ ি’ল অযোচাত্রর হবরুত্দ্ধ মানুত্ষর সংগ্রাম। হকভাত্ব যা
চত্লহছল এবং হকভাত্ব বীর চাাঁদ্ সদ্াগর অহনো সত্েও বাাঁ িায হদ্ত্য় একটা ফুল
ছুাঁত্ড় হদ্ত্য় মনসাপূজার প্রবযমন কত্রহছত্লন যার সকরুে লিৌত্যরম ইহযবৃত্তই এই
মনসামেল।
চম্পক নগত্রর হবখোয বহেক্ চন্দ্রধ্র। পত্নী সনকা ও ছয় পুত্রসি যার সুত্খর
সংসার। “সিহডো মধ্ুকর” হনত্য় লদ্ত্ি হবত্দ্ত্ি বাহেজে ক’লর যার অযু ল সম্পদ্্।
চাাঁদ্পত্নী সনকা সংসাত্রর কলোত্ের জনে রাখাল লছত্লত্দ্র কাছ লেত্ক মনসার
ব্রযপালন হিত্খ লনয়। একহদ্ন মনসার সপহচহেয
ম
ঘট ভ’লর হনত্য় ছয় বধ্ুর সত্ে
সন্কা অনুষ্ঠান করত্ছ, এমন সময় যা জানত্য লপত্র চাাঁদ্ বহেক এত্স ঘট পাত্য়
লঠত্ল লদ্য় ও লিাঁ যাত্লর বাহড় লমত্র লভত্ঙ লদ্য়। চাাঁত্দ্র িাত্যর লিাঁ যাত্লর লাটঠত্ক
মনসার বড় ভয়, আর ভয় চন্দ্রধ্ত্রর “মিাজ্ঞান” োকার িঙ্কক্তত্ক। মিাজ্ঞাত্নর
প্রভাত্ব হবনষ্ট বস্তুর উদ্ধার করা যায়। মৃযত্কও বাাঁচাত্না যায়। মনসা চাাঁদ্ত্ক জব্দ
করার পে লদ্খত্য লাগল। সুন্দরী নারীর লবত্ি চাাঁত্দ্র কাত্ছ ধ্রা হদ্ত্য় যাাঁর মিাজ্ঞান
নষ্ট ক’লর লফলত্ল। লগায়াহলনীর লবত্ি এত্স দ্ইত্য়র সত্ে হবষ হমহিত্য় চাাঁত্দ্র বন্ধু ও
সাত্পর ওঝা ধ্ন্বন্তহরত্ক লমত্র লফলত্ল। ঐভাত্ব চাাঁত্দ্র ছয় পুত্রত্কও লমত্র লফলত্ল।
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যবু

চাাঁদ্

রইত্লন

অটল।

খুজ
াঁ ত্য

লাগত্লন

প্রহযত্িাত্ধ্র

উপায়।

এহদ্ত্ক

চাাঁদ্ত্ক

সাযহডঙা মধ্ুকরসি বাহেজে যাত্রা করত্য ি’ল। যাত্রাপত্ে একিাত্ন মনসার মূহযম ও
লদ্উল লদ্ত্খ চাাঁদ্ যা লভত্ঙ লফলত্লন। বাহেজে ক’লর লফরার সময় মনসা হনত্ল
যীব্রযম প্রহযত্িাধ্। যাাঁর সাযহডঙা জত্ল ডুহবত্য় হদ্ত্ল। চাাঁদ্ অকূত্ল ভাসত্য ভাসত্য
িয়রান িত্য় পড়ত্লন। ডুত্ব যাত্েন এমন সময় লদ্ত্খন একটা স্তূ ত্পর ময কী
রত্য়ত্ছ। িায লরত্খ আশ্রয় হনত্য যাত্বন, হকন্তু যাত্য পদ্মফুল রত্য়ত্ছ লদ্ত্খ পদ্মার
নাম স্মরে িওয়ায় আর ধ্রত্লন না, টঠক করত্লন বরং ডুত্বই মরত্বন। এইভাত্ব
িাবুডুবু লখত্য লখত্য চাাঁদ্ যীত্র লকাত্নামত্য উঠত্লন। লকামত্র বে লনই, উন্মত্ত
পাগত্লর ময লদ্ত্ির অবিা। ললাত্ক যাহড়ত্য় হদ্ত্ল, লকউ লচার সত্ন্দত্ি মারত্ধ্ার
করত্ল। অবত্িত্ষ লছাঁ ড়া কাপড় হভত্ক্ষ ক’লর অত্িষ লাঞ্চনা সিে ক’লর ঘত্র এত্স
লপৌৌঁছাত্ল পর েী সনকাও প্রেত্ম যাাঁত্ক হচনত্য পারত্লন না।
এহদ্ত্ক চাাঁদ্ বাহেত্জে যাওয়ার দ্ু’চার মাস পত্রই পুত্র লখীন্দর লা লক্ষ্মীধ্ত্রর
জন্ম িত্য়ত্ছ। এখন লস বড়। ছয় পুত্ত্রর মৃযুের পর এই সন্তান, লযমন লদ্বকাহন্ত,
লযমহন গুে- যাত্য লস সকত্লর হপ্রয়। চাাঁদ্ যার হবত্য় হদ্ত্লন, উজানী নগত্রর এক
বহেত্কর কনো সুন্দরী ও নযমকী লবিুলার সত্ে। লবিুলা হছত্লন মনসার লসহবকা,
হকন্তু চাাঁদ্ লযা কখত্নাই মনসাত্ক মানত্বন না। লিাঁ যাত্লর লাটঠ হনত্য় সব সময়ই
উদ্েয

িত্য়

রত্য়ত্ছন।

সুযরাং

মনসা

আবার

চক্রান্ত

করত্য

লাগল

কী

ক’লর

চাাঁদ্বহেকত্ক সবনাত্ির
ম
মত্ধ্ে লফত্ল পূত্জায় বাধ্ে করা যায়। হববাত্ির পূত্ব ম চাাঁদ্
সত্ন্দি কত্রহছল এই পুত্রত্কও মনসা িযো করত্ব। ফত্ল হযহন আত্গর লেত্কই
বরবধ্ূর জনে ললািার বাসঘর চযহর কত্রহছত্লন। হকন্তু চদ্বক্রত্ম ললািার গাত্য়ও
সুত্যার ময একটা হছদ্র লেত্ক হগত্য়হছল। লসই পত্ে প্রত্বি ক’লর মনসা লপ্রহরয দ্ূয
কালনাগ ঘুমন্ত লখীন্দরত্ক দ্ংিন করত্ল। হবত্ষর জ্বালায় লখীন্দর উচ্চকত্ে লবিুলাত্ক
জাগাত্লনজাগ অত্গা লবিুলা সায়ত্বত্নর ঙ্কঝ।
লযাত্র পাইল কালহনদ্রা লমাত্র খাইল হক?
লবিুলা ক্রন্দত্ন সকত্ল লজত্গ উঠল। হকন্তু লখীন্দরত্ক বাাঁচাত্না লগল না। লিাকাযু রা
সনকা ক্রুদ্ধ িত্য় স্বামীত্ক দ্ুবাকে
ম
বলত্য লাগত্লন- মনসার পূজা না ক’লর লকন
বার বার সংসাত্র সবনাি
ম
লডত্ক আনছ। নববধ্ূ লবিুলাত্ক আত্ক্ষপ সিকাত্র হযরস্কার
করত্য লাগত্লনসনকা কাাঁহদ্য়া লদ্য় লবিুলাত্ক গাহল।
হসাঁহের হসাঁদ্ুর লযার না িইল কালী।।
পহরধ্ান বত্ে লযার না পহড়ল মহল।
পাত্য়র আল্যায় লযার না লাহগল ধ্ুহল।।
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খণ্ডকপাহলনী লবউলা হচরহল-দ্াাঁযী।
হবভাহদ্ত্ন খাইহল পহয না লপািাত্য রাহয।।
লবিুলা হনত্জত্ক হধ্ক্কার হদ্ত্য় স্বামীত্ক বাাঁহচত্য় আনত্ব এই প্রহযজ্ঞা ক’লর
কলার লভলায় লখীন্দত্রর মৃযত্দ্ি সাঙ্কজত্য় গােু ত্ড়র নদ্ীত্য ভাসত্লন। চাাঁদ্-সনকার
কাযর

অনুনত্য়

কান

হদ্ত্লন

না। বাত্পর

বাড়ীর

ঘাত্ট ভাইত্দ্র

উপত্রাধ্

যু ে

করত্লন। সখীত্দ্র কাযত্রাঙ্কক্ত উত্পক্ষা করত্লন। নদ্ীর ঘাত্ট ঘাত্ট নানান্ ললাত্কর
নানান্ প্রত্লাভন সামলাত্লন, হিয়াল-িকুনত্দ্র যাহড়ত্য় হদ্ত্য লাগত্লন। লখীন্দত্রর
মৃযত্দ্ি পত্চ গ’লল লগল। যবু লবিুলা হবশ্বাত্স ও প্রহযজ্ঞায় হির। (মনসামেত্লর এই
পালা ‘ভাসান-পালা’ নাত্ম খোয। গায়ত্করা মন প্রাে হদ্ত্য় ভাসান-পালা লগত্য়
লবিুলার অত্লৌহকক স্বামী-লপ্রত্মর কাহিনী শুহনত্য় লশ্রাযাত্দ্র মুগ্ধ করত্যন। লয লয
অঞ্চত্ল

মনসার

পুজা

ি’য

যার

পাত্ির

লকাত্না

নদ্ীত্য

ি’য

ভাসান-পালার

অহভনয়। মনসা-পূত্জায় ঝাাঁপান অোৎ
ম হবষধ্র সব সাপ হনত্য় লখলা-লদ্খাত্না আজও
অনুটষ্ঠয িত্য় োত্ক।) অবত্িত্ষ লবিুলা লপৌৌঁছাত্লন মনসার সিচরী লনযার ঘাত্ট।
লনযা স্বত্গরম লদ্বযাত্দ্র কাপড় কাচহছল। লবিুলার অনুত্রাত্ধ্ যাত্ক স্বত্গ ম হনত্য় লগল।
লসখাত্ন নাচ লদ্হখত্য় লদ্বযাত্দ্র সস্তুষ্ট ক’লর লবিুলা লখীন্দরত্ক পুনজীহবয ক’লর
হফত্র এল ঘত্র। লবিুলা যপসোয় ও মনসার কৃপায় চন্দ্রধ্ত্রর আত্গর ছয় পুত্রও
লবাঁত্চ উঠল। সিহডঙা মধ্ুকর ধ্নরত্নসি পুনরায় নদ্ীত্য লভত্স উঠল। এবার হিবহনষ্ঠ
চন্দ্রধ্ত্রর মনসা-পূজার পালা। হকন্তু চন্দ্রধ্র এখনও প্রহযজ্ঞায় অটললযই িত্স্ত পূঙ্কজয়াহছ লদ্ব িূলপাহে।
লসই িত্স্ত না পূঙ্কজব লচংমুড়ী কানী।।
হকন্তু অবত্িত্ষ চাাঁত্দ্র মন হফরল। মনসার লকাত্পর ভত্য় নয়, মানহবক লেিত্প্রত্মর
কাত্ছ হযহন পরাজয় স্বীকার করত্লন। সনকা বলত্লন-যু হম এখনও পূজা না করত্ল
আহম গলায় ছুহর লদ্ব। লবিুলা বলত্লন, আহম ঘর লছত্ড় আবার জত্ল ভাসব। চাাঁদ্
যখন বাধ্ে িত্য় বাাঁ িায হদ্ত্য় মনসার ঘত্ট একটা ফুল ছুাঁত্ড় হদ্ত্লন। সমাি ি’ল
চদ্ব-হনযাযত্নর
ম
হনষ্ঠুর ও করুে কাহিনী। জয়ী ি’ল মানহবকযা ও লপ্রম।
মনসামেল-কাবেকাত্ররা জাহনত্য়ত্ছন লয, লবিুলা-লখীন্দর আসত্ল পূবজত্ন্ম
ম
স্বত্গরম উষা (বােরাজার কনো) ও অহনরুদ্ধ (কৃত্ষ্ণর লপৌত্র) মনসা চক্রান্ত ক’লর
হনত্জর পূজা প্রচাত্রর জনে যাত্দ্র িাপগ্রস্ত ক’লর পৃহেবীত্য মানব-মানবীরূত্প
জন্মাত্য বাধ্ে কত্রন। লস যাই লিাক, ধ্ম ম ও ব্রযপালত্নর সূত্র োকত্লও কাবে
হিসাত্ব মনসামেল খুবই হচত্তাকষক।
ম
এত্য একহদ্ত্ক রত্য়ত্ছ হনযাযত্নর
ম
হবরুত্দ্ধ
অনমনীয় বীরত্ত্বর হচত্র, অনেহদ্ত্ক পহযত্প্রত্ম রমেীয় আত্মহবসজমত্নর সকরুে সুর।
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।। মনসা- কাত্র্ের মিন মুখে কমর্র পমরচয়।।

সমকালীন

হবপ্রদ্াস

ও

হবজয়গুি

।

প্রেম-উহল্লহখয

কহব

পঙ্কিমবত্ের,

হিযীয়জন পূববত্ের।
ম
হবপ্রদ্াত্সর পুরা নাম হবপ্রদ্াস হপহপলাই। (এক িাখার ব্রাহ্মত্ের
পদ্বী) চঙ্কব্বি-পরগো লজলার উত্তর অংত্ি নাদ্ুহড়য়া-বটগ্রাত্ম যাাঁর হনবাস হছল।
কাবেরচনার প্রারত্ম্ভ কহব হবপ্রদ্াস কাবেসমাহির যাহরখ হদ্ত্য়ত্ছন এবং প্রহসদ্ধ সুলযান
িুত্সন িাত্িরও উত্ল্লখ কত্রত্ছন। এই হিসাত্ব পঙ্কণ্ডত্যরা ১৪৯৪ খ্রীিঃ লক যাাঁর রচনাসমাহিকাল ব’লল অনুমান কত্রত্ছন। (সুলযান িুত্সন িাত্ির রাজত্বকাল খ্রীিঃ
১৪৯৪-১৫১৯। ) কহব বত্লত্ছন হনহদ্রয অবিায় মনসা স্বয়ং যাাঁর মাোয় কাত্ছ বত্স
যাাঁত্ক

মনসামেল

রচনার

স্বোত্দ্ি

হদ্ত্য়ত্ছন।

যখনকার

কহবত্দ্র

ধ্ম-সংস্কার।
ম

হবপ্রদ্াত্সর কাত্বে যাবযীয় লপৌরাহেক ও ললৌহকক কাহিনীসি পূোে
ম
মনসা পাাঁচালীর
সত্ে আমরা পহরহচয িত্য পাহর।
এই সময়কার মনসামেত্লর অনেযম পূববেীয়
ম
কহব হবজয়গুিও যাাঁর কাবেরচনার যাহরখ ও হনজ সংহক্ষি পহরচয় হদ্ত্য়ত্ছন। বাঙ্ লাত্দ্ত্ির বযমমান বহরিাল
লজলার মত্ধ্েকার ফুল্লশ্রী গ্রাত্মর হযহন অহধ্বাসী হছত্লন এবং বৃহত্তত্য হছত্লন চবদ্ে।
যাাঁর প্রদ্ত্ত সাংত্কহযক সন-যাহরখ অনুসাত্র হযহন ঐ িুত্সন িাত্ির আমত্ল ১৪৯৪
খ্রীিঃ কাবে হলখত্য আরম্ভ কত্রন। মুহদ্রয হবজয় গুত্ির মনসামেল পাত্ঠ যাাঁত্ক
যখনকার একজন হিহক্ষয বেঙ্কক্ত ব’ললই মত্ন িয়। কহব হবজয়গুি যাাঁর পূত্বকার
ম
মনসা-কাত্বের কহব কানা-িহরদ্ত্ত্তর কো উত্ল্লখ কত্রত্ছন এবং বত্লত্ছন লয হযহন
মূখ ম হছত্লন এবং যাাঁর গীয বিু পূত্বইম লুি িত্য় হগত্য়হছল ব’লল হবজয়গুি
নূযনভাত্ব মনসামেত্লর পত্তন কত্রত্ছন। কানা-িহরদ্ত্ত্তর ভহেযায় পুহাঁ ের হছন্নপত্র
কত্য়কটট পাওয়া যায় বত্ট, হকন্তু আর হকছু পাওয়া যায় না। মেলকাত্বের গুিকহব
যাাঁর রচনায় হিহক্ষয ও মাঙ্কজয
ম রুহচর স্বাক্ষর লরত্খত্ছন এবং িয়য অহিহক্ষয গ্রামে
মানুত্ষর প্রহযহনহধ্ কহব ব’ললই িহরদ্ত্ত্তর হনন্দা কত্রত্ছন, যবু িাত্ন িাত্ন বেনার
ম
লক্ষত্ত্র ভাষার ললৌহকক আত্বদ্ন হযহনও উত্পক্ষা করত্য পাত্রন হন। লযমন, দ্হরদ্র
সংসাত্রর গৃহিেী পাবযী
ম কযৃক
ম হিত্বর গঞ্জনাপাপ কপাল ফত্ল স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাে ধ্ুযুরা খায়, পত্র বোঘ্র-ছাল।।
লপ্রত্যর সত্ন শ্মিাত্ন োত্ক, মাোয় ধ্ত্র নারী।
সত্ব বত্ল পাগল পাগল, কয চসত্য পাহর।।
হনন্দা ভাহবত্য প্রাত্ে বড় লাজ লাত্গ।
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চড়ো লবড়ায় দ্ুষ্ট বলদ্- যাত্ক খাউক বাত্ঘ।।
আগুন লাগুক কাত্ন্ধর ঝু হল, ঙ্কত্রশুল লউক লচাত্র।
গলার সাপ গরুত্ড় খাউক লযমন ভাত্ণ্ড লমাত্র।।
হিব-পাবযীর মান-অহভমাত্নর এরকম হচত্ত্র লসকালকার দ্াম্পযে জীবন চমৎকার
ফুত্টত্ছ। অবিে কহবকিে মুকুন্দ, ভারযচন্দ্র, হিবায়ত্নর কহব রাত্মশ্বর প্রভৃ হযর
কাত্বেও এই ধ্রত্নর হচত্র গ্রহন্থয িত্য়ত্ছ।
পূববত্ে
ম
মনসামেত্লর অনে হবখোয কহব িত্লন নারায়ে লদ্ব। স্বভাব কহবত্ত্ব
ও বেনার
ম
হৃদ্য়গ্রািী চারযায় হযহন কানা-িহরদ্ত্ত্তর হনন্দাকারী হবজয়গুিত্ক বিুদ্ূর
অহযক্রম ক’লর লগত্ছন। মনসাকাত্বের অনোনে কহবত্দ্র মত্ধ্ে হযহনই হবত্িষভাত্ব
জাহনত্য়ত্ছন লয চাাঁদ্বহেক্ মনসার লক্রাত্ধ্র ভত্য় যার পূজা স্বীকার কত্রন হন,
কত্রহছত্লন সনকার প্রাে হবসজমত্নর সংকত্ল্প ও লবিুলার লদ্িযোগী িওয়ার প্রহযজ্ঞায়।
মানহবকযার

দ্াহবর

কাত্ছ

অটলপ্রহযজ্ঞ

চাাঁদ্বহেত্কর

এই

আত্মসমপেম

যাাঁর

বীর

চহরত্রত্ক আরও উজ্জল কত্রত্ছ।
নারায়েত্দ্ব ময়মনহসংত্ির অহধ্বাসী হছত্লন এবং ময়মনহসংি, ঙ্কত্রপুরা ও
হসত্লট অঞ্চত্ল যাাঁর মনসাকাত্বের পাাঁচালী রীহযত্য গান খুব জনহপ্রয় হছল। হকন্তু টঠক
লকান্ সমত্য় হযহন কাবেরচনা কত্রন যা জানা যায় না। যাাঁর ললখার আত্মপহরচত্য়র
পৃষ্ঠা ও পুঙ্কিকা ললাক যহদ্ হকছু হছল যা হবলুি িত্য় লগত্ছ। শুধ্ু অনুমান করা
লযত্য পাত্র লয, লষাড়ি িযাব্দীর মাঝামাঙ্কঝ লকাত্না সমত্য় অোৎ
ম ১৫৫০-৬০ খ্রীিঃ
মত্ধ্ে হযহন যাাঁর কাবে সমাি কত্রন।
কহবত্ত্ব ও ভাষার রমেযায় উপহরহলহখয দ্ুই কহবর রচনাত্কও অহযক্রম
ক’লর লগত্ছন বধ্মান
ম
অঞ্চত্লর কহব লকযকাদ্াস লক্ষমানন্দ। লকযকাদ্াস িত্ব্দর অে ম
লকযকা বা মনসার দ্াস। এই অত্ে ম লকযকাদ্াস যাাঁর হনত্জর লদ্ওয়া হবত্িষে এবং
লক্ষমানন্দই যাাঁর আসল নাম এমন িত্য পাত্র। গ্রন্থারত্ম্ভ কহব হনজ জীবত্নর একটা
হবড়ম্বনার

পহরচয়

হদ্ত্য়ত্ছন।

হবখোয

চণ্ডীমেত্লর

কহব

মুকুন্দ

কহবকিত্ের

ও

গ্রামযোত্গর হববরত্ের ময এটটও মূলেবান্। কহবরাও রাষ্ট্রহবপযত্য়র
ম
ফত্ল হনগৃিীয
িন, এ হববরে যারই পহরচয় লদ্য়। যত্ব এটা টঠক লয, কহবকিে আকবত্রর ময
উদ্ার সম্রাত্টর রাজত্বকাত্ল লটাডরমল পহরচাহলয ভূ হমসংস্কার প্রভৃ হযত্ক ভূ ল বুত্ঝ
অনেত্র

পাহলত্য়

হগত্য়হছত্লন।

লক্ষমানন্দ

হছত্লন

বধ্মাত্নর
ম

লসহলমাবাদ্

পরগোর

মত্ধ্েকার কাাঁেড়া গ্রাত্মর অহধ্কারী। যাাঁর হপযার সত্ে লসহলমাবাত্দ্র লফৌজদ্ার ও
প্রিাসক বারা খাাঁর সম্প্রীহয হছল। বারা খাাঁ যাাঁর হপযাত্ক জহমজমা হদ্ত্য় হছত্লন। লস
ি’ল ১৬০০ খ্রীিঃ এর কো। হকন্তু জািােীত্রর রাজত্ত্ব বাঙ্ লার সুবাদ্াত্রর সত্ে বারা
খাাঁর মত্নামাহলনে িয়। বারা খাাঁ লড়াইত্য় হনিয ি’লল পর কহবর হপযার জহমজমার
অহধ্কারও লগালমাত্ল প’লড় যায়। কহব বেনা
ম
হদ্ত্েন- “রত্ে পত্ড় বারা খাাঁ,
হবপাত্ক ছাহড়ল গাাঁ।” িানীয় যালুকদ্ারও যাাঁত্ক গ্রাম লছত্ড় লযত্য হনত্দ্মি লদ্ন। নানা
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দ্ুত্ভমাত্গর মত্ধ্ে প’লড় অবত্িত্ষ হযহন অনে আশ্রয় পান এবং এক হদ্বাস্বত্ের মত্ধ্ে
মনসা যাাঁত্ক লদ্খা হদ্ত্ল ও আত্দ্ি হদ্ত্ল হযহন মনসামেল রচনা আরম্ভ কত্রন।
বারা খাাঁর হনিয িওয়া ও কহবর নূযন আশ্রয় পাওয়া প্রভৃ হয ধ্’লর অনুমান করা
যায় লয লক্ষমানন্দ ১৬৪০ খ্রীিঃ মত্ধ্ে যাাঁর রচনা সমাি কত্রহছত্লন।
অনোনে মেলকাত্বের ময যাাঁরও রচনার লগাড়ার হদ্ত্ক লপৌরাহেক আখোন,
উষা ও অহনরুত্দ্ধর যোক্রত্ম লবিুলা ও লখীন্দর রূত্প মত্যমে জন্মগ্রিে হববৃয িত্য়ত্ছ
এবং যার পত্র বহেযম িত্য়ত্ছ চাাঁদ্ সওদ্াগত্রর কাহিনী। যাাঁর ভাষা লবি মাঙ্কজয
ম এবং
লসই সত্ে বেনাও
ম
হচত্তাকষক।
ম
লবিুলা যাাঁর স্বামীত্ক বাাঁহচত্য় শ্বশুত্রর গ্রাম ইছানীত্য
হফত্র এত্সত্ছ। হকন্তু অসম্ভবত্ক সম্ভব ক’লর এযহদ্ন পর হফত্র আসায় পাত্ছ
শ্বশুর-িাশুড়ী ও অনোনেত্দ্র মন সিসা আঘাত্য হবপযস্ত
ম িয়, অেবা গৃিযোহগনী
লবিুলা পহরবাত্র গৃিীয না িয়, লসজনে লস লডাম্নীর ছদ্মত্বি হনত্য়ত্ছ- সকত্লর
মত্নাভাব কী যা জানার জত্নে। িাশুড়ী সনকা লডামবধ্ূর মুখ লদ্ত্খ সংিত্য় হবহ্বল
িত্য়ত্ছন, হকন্তু টঠক ধ্রত্য এবং বলত্য পারত্ছন না হকছু। এই অংত্ি কহবর বেনায়
ম
বাস্তবযা ও কারুেে চমৎকার হমহশ্রয িত্য়ত্ছ। ছদ্ম পহরচত্য় লবিুলা বত্লত্ছচাাঁদ্ লডাম শ্বশুর লখাই লডাম পহয।
অহয িীনকুত্ল জন্ম লমারা লডাম জাহয।।
ধ্ুচনী চুবড়ী বুহন আর বুহন কুলা।
হসয়নী (= লসচনী) হবয়নী (= বেজনী) বুহন, আর বুহন ডালা।।
আমার হবয়নী খাহন লক্ষ টাকা মূল।
চাাঁদ্ ঝলমল লযন কনত্কর ফুল।।
বেজত্ন বসন্ত আত্স পঙ্কদ্মনীর বায়।
হনদ্রার কাত্ল লাত্গ সুিীযল গায়।ত্ডামনীর কো সনকা কাত্ন শুত্নত্ছন মাত্র, মত্ন
জাগত্ছ িারাত্না পুত্র আর পুত্রবধ্ূর স্মৃহযলবিুলা লখাই নাত্ম পূবত্িাক
ম
জাত্গ।
সনকা ক্রন্দন কত্র লডাহমনীর আত্গ।।
বস্তুয মেলকাত্বের ভাত্লা কহবরা লদ্বযার-পূজা-প্রচারত্ক উপলক্ষে কত্রত্ছন মাত্র।
কাত্বে মানহবকযাত্কই প্রাধ্ানে হদ্ত্য়ত্ছন।
মনসামেত্লর

উক্ত

কাহিনীর

আরও

প্রহসদ্ধ

কত্য়কজন

কহব

িত্লন

হিজ

বংিীদ্াস, যিহবভূ হয ও জগজ্জীবন লঘাষাল। প্রেম বেঙ্কক্ত পূববত্ের
ম
ও লিত্ষর দ্ুই
কহব উত্তরবত্ের।
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(৬)
।। সামিত্িে, সমাত্জ ও জীর্ত্ন শ্রীচচিনে।।

“ যমি গ ৌর নমিি

মক গমত্ন িইি

গকমত্ন ধ্মরত্িাোঁ গি।
রাধ্ার মমিমা

গপ্রমরস-সীমা

জ ত্ি জানাি গক।”
উহল্লহখয অধ্োয়টট হবত্িষ কারত্ে সবত্চত্য় উত্ল্লখত্যাগে। লস ি’ল শ্রীচচযনে,
যাাঁত্ক চবষ্ণব ভত্ক্তরা মিাপ্রভু আখোয় অহভহিয কত্রত্ছন, যাাঁর আত্মপ্রকাি। যাাঁর
ললৌহকক ও হদ্বে জীবত্নর প্রভাত্ব বাঙ্লার সমাত্জর নবজন্ম ঘত্ট এবং লযমন
সংস্কৃয লযমহন বাঙ্ লা সাহিযে নূযন লপ্ররোয় উচ্ছ্বহসয িত্য় ওত্ঠ- হবত্িত্ষ, হবহভন্ন
আকাত্র বাঙ্লা সাহিত্যের প্রসার অপ্রযোহিযভাত্ব লবত্ড় যায়। যাাঁর আহবভমাত্ব সমাজ
ও সাহিত্যের এই গুরুযর অেচ অনায়াস রূপান্তর সম্ভব িত্য়হছল যাাঁর জীবন ও
লপ্ররোর হদ্কটট প্রেত্ম বুঝত্য িত্ব।
হবগয ১৯৮৬ খ্রীিঃ এর লদ্াল-পূহেমার
ম
আত্গর হদ্ন শ্রীচচযনে বা লগৌরাত্ের
জত্ন্মর পাাঁচি’ বৎসর পূে ম িত্য়ত্ছ। অোৎ
ম
হযহন জত্ন্মহছত্লন ১৪৮৬ খ্রীিঃ এর
লফব্রুয়ারী লিষ অেবা মাত্চমর প্রেত্ম ফাল্গুনী লদ্াল-পূহেমা
ম সন্ধোয়। িান যখনকার
নবিীপ িির। (বযমমান নবিীপ আত্গকার নবিীত্পর দ্হক্ষে-অধ্ ম মাত্র। ঐ সময়
গো নবিীত্পর উত্তর ও পঙ্কিম হদ্ক লবষ্টন ক’লর প্রবাহিয হছল। আর পূবহদ্ত্ক
ম
একটু দ্ূত্র হছল মূলগোর একটট সরু িাখা ও জলেী নদ্ী। এখনকার পূববাহিনী
ম
গো ি’ দ্ুই বছর আত্গ এই গহযপে হনত্য়ত্ছ। শ্রীবাত্সর গৃি হছল গোর টঠক
উপত্রই, লগৌরাত্ের বাড়ী গো লেত্ক হকছু দ্ূত্র। হছত্টত্বড়ার ঘর, পূবমুত্খ সদ্র
দ্রজা, ঠাকুরঘর ও বসবাত্সর ঘত্রর মাঝখাত্ন হনমগাছ ও ফুল যু লসীর চারাসি
প্রিস্ত উঠান। ) হপযা জগন্নাে হমশ্র, মা িচীত্দ্বী। িচীত্দ্বীর প্রেত্মর হদ্ত্কর
কত্য়কটট সন্তান মারা যাওয়ার পর লগৌরাত্ের বড় ভাই হবশ্বরূপ জন্মান, হকন্তু হযহন
লযৌবন প্রাহির আত্গই সন্নোসী িত্য় চত্ল যান। লগৌরাত্ের বয়স যখন লবাধ্ িয়
সায-আট বৎসর। লগৌরাত্ের আসল নাম হছল হবশ্বম্ভর। লসানার ময লদ্িকাহন্তর
জনে পাড়ার সকত্ল যাাঁত্ক লগারা বা লগৌরাে নাম হদ্ত্য়হছল।
বাত্লে লগৌরাে রীহযময চঞ্চল ও দ্ুরন্ত হছত্লন। সমবয়সী বালকত্দ্র সত্ে হমত্ি
পাড়ায় ও গোযীত্র লছাটখাট নানান্ উৎপায করত্যন ও মজা অনুভব করত্যন।
এক ঘাত্টর জল লযালপাড় ক’লর অনে ঘাত্ট হগত্য় িল্লা বাধ্াত্যন, কখনও বা
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সাাঁযার লকত্ট ওপাত্র হগত্য় িাঙ্কজর িত্যন। গোয় িানােীরা হবত্িষযিঃ লছাট লছাট
লমত্য়রা এই দ্লটটর হনযেনূযন যামাসায় নাকাল িত্য় প্রায়ই িচীত্দ্বীর কাত্ছ নাহলি
করয, হপযা জগন্নাে হমশ্রত্কও ছহড় িাত্য হনত্য় ঘাট পযন্ত
ম যাড়া ক’লর আসত্য
ি’য।

হকন্তু

লগৌরাে

এহদ্ত্ক

যযই

চঞ্চল

োকুন,

পাঠিাত্ল

লয-পড়া

একবার

শুনত্যন বা লদ্ত্খ হনত্যন যা লকাত্নাক্রত্মই ভুলত্যন না। জগন্নাে হমশ্র হনত্জ
‘সুদ্হরদ্র’ িত্লও পুত্ত্রর হিক্ষার উপযুক্ত বেবিা কত্রহছত্লন। এত্য িচীত্দ্বীরও
হবত্িষ আগ্রি হছল। সুদ্িনম পঙ্কণ্ডত্যর পাঠিালায় বাঙ্লা ও অি আয়ত্ত িত্ল পর
খোযনামা গোদ্াস পঙ্কণ্ডত্যর লটাত্ল যাাঁত্ক ভহযম করা ি’ল। লসখাত্ন হযহন

সংস্কৃয

‘কলাপ বোকরে’ পড়ত্যন। এবং িয়য লসইসত্ে কাবে ও অলংকাত্ররও হকছু হকছু
পাঠ হনত্যন। লিত্ষর

হদ্ত্ক লপৌত্রাহিযেও হিখত্য আরম্ভ কত্রহছত্লন। ভহবষেত্য

দ্হরত্দ্রর সংসার চালাত্য িত্ব লযা। গোদ্াস পঙ্কণ্ডত্যর লটাত্ল দ্ু’চার বছত্র বোকরে
খাহনকটা আয়ত্ত িত্যই আর এক লক্ষত্ত্র যাাঁর চাঞ্চলে ও লকৌযু কী স্বভাব স্ফূযম িত্য়
উঠল। হযহন মুকুন্দ লগাহবন্দ প্রভৃ হয সিপাঠীত্দ্র লদ্খত্লই বোকরত্ের ফাাঁহক ঙ্কজজ্ঞাসা
ক’লর যাত্দ্র হবড়হম্বয করত্য লাগত্লন। যারা টঠক টঠক বোখো হদ্ত্লও যীক্ষ্মবুঙ্কদ্ধ
সিকাত্র যাত্দ্র বোখো উত্ে হদ্ত্য লাগত্লন। যাাঁর এই হবড়ম্বনা সৃটষ্ট লেত্ক যাাঁর
উপত্রর োত্সর ছাত্র মুরাহর গুিও লরিাই লপত্যন না। অেচ ঔদ্ধযে লদ্খাত্না সত্েও
সকত্ল যাাঁত্ক প্রীহযর লচাত্খই লদ্খত্যন। গল্প লিানা যায়, চকত্িাত্রই হযহন ভারযখোয
এক হদ্হিজয়ী পঙ্কণ্ডযত্কও নাহক যত্কম পরাস্ত কত্রহছত্লন। যত্ব এটা হনছক গল্পই
িত্ব।
এরই

মত্ধ্ে

লগৌরাত্ের

হপযা

ললাকান্তহরয

িত্লন।

যাাঁর

উপর

প্রযেক্ষভাত্ব

সংসাত্রর ভার এত্স পড়ল। যখন লটাত্লর উপত্রর োত্সর ছাত্ত্ররা হনত্চর োত্সর
ছাত্রত্দ্র পড়াত্নার অহধ্কার লপত্যন। লগৌরাে লসইভাত্ব পড়াত্যও আরম্ভ করত্লন।
ইহযমত্ধ্ে যাাঁর জীবত্ন একটট উত্ল্লখত্যাগে ঘটনা ঘটল। গোর ঘাত্ট োত্নর সময়
দ্ু’একহদ্ন যাাঁর লচাত্খ পত্ড় পাত্ির পল্লীর বল্লভ-আচাত্যরম হকত্িারী কনো শ্রীমযী
লক্ষ্মীত্ক। লক্ষ্মীও লদ্খত্লন লগৌরােত্ক। পরস্পর মুগ্ধ িত্লন। লগৌরাে হনত্জ যাাঁর
ইো প্রকাি করত্যই পহরেয়-বন্ধন ঘত্ট লগল। জগন্নাে হমত্শ্রর ময বল্লভ আচাযওম
“হকছু নাহি- সুদ্হরদ্র” হছত্লন, হকন্তু লক্ষ্মী হছত্লন রূত্পগুত্ে অননো। সংসাত্রর
সম্বল চাই। পূববত্ে
ম
লটাল খুত্ল ছাত্র পড়াত্ল আর লসইসত্ে লপৌত্রাহিযে করত্ল হকছু
আয় িত্ব এই লভত্ব লগৌরাে লগত্লন পূববত্ে।
ম
হকছু হদ্ন পর যৎসামানে সম্বল
সংগ্রি ক’লর হফত্র এত্স লদ্খত্লন িচী কাাঁদ্ত্ছন, সপ ম দ্ংিত্ন লক্ষ্মী ললাকান্তহরয।
লগৌরাে ক্ষত্েত্কর জনে ভাবান্তহরয িত্য় পড়ত্লনপত্নীর হবজয় (প্রয়াে) শুহন লগৌরাে শ্রীিহর
ক্ষত্েক রহিলা হকছু লিাঁ টমাো কহর।।
হপ্রয়ার হবরিদ্ুিঃখ কহরয়া স্বীকার।
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যু ষ্ণী িই রহিত্লন সবত্বদ্সার।।
ম
(চচ-ভা)
সেী ও ছাত্রত্দ্র সত্ে পত্ে পত্ে সারা নবিীপ ঘুত্র লবড়াত্না এবং দ্হরদ্র ও
অহিহক্ষয সাধ্ারে মানুত্ষর সত্ে আলাপ-পহরচয় করা লগৌরাত্ের একটট অভোস
হছল। লযলী, যাম্বুলী, কাাঁখারী, কাাঁসারী, িাত্টর হবত্ক্রযা সব যাাঁর খুব হপ্রয় হছল।
পঙ্কণ্ডয যাঙ্কেক এবং উন্নাহসক ব্রাহ্মেত্দ্র হযহন পহরিার কত্রই চলত্যন। লক্ষ্মীত্দ্বীর
মৃযুের পর যাাঁর এই পাড়া-লবড়াত্না লবত্ড় লগল। এহদ্ত্ক িচীমাযার আগ্রি, লছত্ল
আবার সংসারী লিাক। লগৌত্রর অজ্ঞাত্যই হযহন পাত্রী টঠক করত্লন- ধ্নী সনাযন
পঙ্কণ্ডত্যর কনো হবষ্ণুহপ্রয়া। হববাত্ির আত্গর হদ্ন সকাত্লও লগৌরাে হকছুই জানত্যন
না। ময লদ্ওয়ার কোই ওত্ঠ না। লিত্ষ কনোপত্ক্ষর মমত্বদ্নার
ম
হবষয় শুত্ন অহনো
সিকাত্র ময হদ্ত্লন। নবিীত্পর হবখোয ধ্নী ও রাজকমী বুঙ্কদ্ধমন্ত খাাঁ প্রচুর বেয়
ক’লর ও ঘটা ক’লর এ হবত্য় সম্পাদ্ন কত্রহছত্লন।
লগৌরাত্ের বয়স এখন একুি-বাইি। হপযার মৃযুের পর গয়ায় হপণ্ড হদ্ত্য িয়।
এযহদ্ন যা সম্ভব িয় হন। সুযরাং গয়া যাত্রা করত্লন, আর এই গয়াগমনই যাাঁর
ললৌহকক জীবত্নর মত্ধ্ে হদ্বেজীবন আহবভমাত্বর কারে িত্য় দ্াাঁড়াল। গয়ায় হবষ্ণুপদ্
হচে দ্িনম এবং হবখোয কৃষ্ণত্প্রহমক মাধ্ত্বন্দ্রপুরীর হিষে ঈশ্বরপুরীর সত্ে সাক্ষাৎ
যাাঁত্ক কৃষ্ণত্প্রত্ম উন্মত্ত ক’লর যু লত্ল। ঘত্র হফত্র বারংবার লচষ্টা কত্রও হযহন আর
ছাত্র পড়াত্য পারত্লন না। কৃষ্ণহবরত্ি অশ্রুত্মাচন করত্য করত্য ক্ষমা লচত্য় হনত্লন।
লসই চকত্িার সুলভ চাপলে আর রইল না, রইল না আর বোকরত্ের ফাাঁহক ঙ্কজজ্ঞাসা
ক’লর অনেত্ক অপদ্ি করার স্বভাব। কখনও িাযযাহল হদ্ত্য় উচচ্চস্বত্র নামকীযমন
করত্য োত্কন, কখনও দ্ু’িায যু ত্ল বাইত্র ছুত্ট যান, কখনও আহম কৃষ্ণ, আহম
রাধ্া, নাচত্য নাচত্য এইসব বলত্য োত্কন। পাড়ার ললাক িচীত্দ্বীত্ক বলত্য লাগললগারা পাগল িত্য় লগত্ছ, ওষুধ্-লযত্লর বেবিা কত্রা। িচীত্দ্বী খুবই ভয় লপত্য়
লগত্লন। হকন্তু হকছু হদ্ত্নর মত্ধ্েই হবজ্ঞ ও ভক্ত দ্ু’একজন ধ্’লর লফলত্লন লয, এ
লরাত্গর উন্মাদ্ নয়, কৃষ্ণ-হবরত্ির অত্লৌহকক উন্মাদ্ অবিা। িচীমাযা আরও ভয়
লপত্য় লগত্লন- হবশ্বরূত্পর ময এও সন্নোসী িত্য় চত্ল যাত্ব। লগৌরাত্ের এই অপূব ম
ভাবহবকার দ্ৃত্ষ্ট চারহদ্ত্ক সাড়া প’লড় লগল। যাাঁর সত্ে সত্ে োকত্লন মুকুন্দ
গদ্াধ্র, লগাহবন্দ দ্ত্ত। হভক্ষুক শুোম্বত্রর গৃত্ি হযহন মত্নর লবদ্না খুত্ল বলত্য
লাগত্লন। সন্ধোয় ও রাত্ত্র নৃযে ও কীযমন করত্য লাগত্লন গোযীরবযী শ্রীবাত্সর
গৃিােত্ন। লপ্রৌঢ় অচিয আচায ম হযহন পূব ম লেত্কই ভঙ্কক্তিাে পড়াত্য ও হবচার করত্য
অভেস্ত হছত্লন, হযহন এত্স লযাগ হদ্ত্লন। বাউল হনযোনন্দ এত্স জুটত্লন ভারয
প্রদ্হক্ষে লসত্র। প্রহসদ্ধ ও বত্য়াবৃদ্ধ আরও অত্নত্ক এই আিয ম ভঙ্কক্তপ্রকাত্ির সেী
িত্লন। প্রহয সন্ধোয় শ্রীবাত্সর অেন নারীপুরুত্ষ পূে ম িত্য় লযয লগৌরাত্ের অহবশ্রাম
নৃযে ও অশ্রু, কম্প, পুলক, মূছ মা প্রভৃ হয লদ্খার ও অন্তত্র ভঙ্কক্তরস অনুভব করার
জনে।

এখন

লেত্ক

লগৌরাে

জায-পাাঁয

িাে

প্রো

হকছু

মানত্য

চাইত্লন

না।

হনেবত্েরম শুদ্র, এমন হক মুসলমানত্দ্রও আহলেন হদ্ত্য লাগত্লন। বলত্য লাগত্লন,
অভক্ত ব্রাহ্মে লেত্কও ভক্ত চণ্ডাল লশ্রষ্ঠ মানুষ। প্রায় বৃদ্ধ মুসলমান-ভক্ত িহরদ্াস
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লগৌরাত্ের প্রাোত্পক্ষাও হপ্রয় িত্য় উঠত্লন। এহদ্ত্ক নবিীত্পর পঙ্কণ্ডয ও পূজারী
ব্রাহ্মেত্দ্র একটা দ্ল- যাাঁরা পূবযন
ম
িােপ্রো লমত্ন চলত্য অভেস্ত হছত্লন, যাাঁরা
ভঙ্কক্তর এই বাড়াবাহড় বরদ্াস্ত করত্য পারত্লন না। লগৌরাে, শ্রীবাস, হনযোনন্দ
প্রভৃ হযর হপছত্ন লাগত্য আরম্ভ করত্লন। জগাই-মাধ্াই নাত্ম এত্দ্রই প্রহযহনহধ্ দ্ুই
মদ্েপ গুণ্ডাত্ক হপছত্ন লাগাত্লন। আর নবিীত্পর ধ্মকলত্ির
ম
হবচারক ও কযকটা
প্রিাসক-িানীয় কাজীর কাত্ছ প্রহযহদ্ন নাহলি করত্য লাগত্লন-আমাত্দ্র ধ্ম ম লগল,
পূজা-আচমার সবনাি
ম
ি’ল ঐ জগন্নাে হমত্শ্রর পুত্র আর এই শ্রীবাস বাম্না লেত্ক।
এত্দ্র িাত্য়স্তা করুন, নইত্ল নবিীত্প লগালমাল আসন্ন। এর মত্ধ্ে জগাই-মাধ্াই
একহদ্ন হনযোনন্দ ও ভক্ত িহরদ্াসত্ক পত্ে আক্রমে ক’লর বসল। খবর লপত্য়
শ্রীচচযনে

ছুত্ট

এত্লন।

জগাই-মাধ্াই

ভঙ্কক্তধ্ত্মরম

আিয ম

প্রকৃহয

ও

উদ্ার

মানহবকযায় মুগ্ধ িত্য় যোগ করত্ল িয্রুভাব; শ্রীচচযত্নের বিীভূ য ও ভঙ্কক্তপত্ের
পহেক িত্য় পড়ল। জগাইমাধ্াইত্য়র পহরবযমত্ন ভঙ্কক্ত ও সমাজসাত্মের প্রবল হবত্রাধ্ী
ব্রাহ্মেপঙ্কণ্ডযত্দ্র একটা খুটাঁ ট লভত্ঙ পড়ল। এখন একমাত্র ভরসা রইল কাজী, যাত্ক
িােবাদ্ী ব্রাহ্মত্েরা উত্ত্তঙ্কজয করত্য লাগল ভঙ্কক্তবাদ্ ও ভঙ্কক্তবাদ্ীত্দ্র হবরুত্দ্ধ। এর
ফত্ল কাজী একহদ্ন যাাঁর ললাকজন হদ্ত্য় পেচারী এক িহরসংকীযমত্নর দ্লত্ক
মারত্ধ্ার করাত্লন, যাত্দ্র লখাল লভত্ঙ হদ্ত্লন। শ্রীত্গৌরাে বুঝত্লন, আর নয়।
একহদ্ন দ্লবলসি কাজীর কাত্ছ হগত্য় যাাঁর নূযন ধ্ত্মরম মূল বোপারটা বুঙ্কঝত্য় হদ্ত্য়
আসত্য িত্ব। যাাঁর হনত্দ্মত্ি ভঙ্কক্তপত্ের ব্রাহ্মত্েরা এবং নবিীত্পর “নগহরয়া” িূদ্ররা
হবরাট সংকীযমত্নর দ্ল গত্ড় যু লত্ল। উত্তত্রর গোর যীরপে ধ্’লর পূব মুত্খ
কাজীপাড়ায় কাজীর বাড়ীর হদ্ত্ক চলত্য লাগল দ্ীঘ ম সংকীযমন লিাভাযাত্রা। শ্রীত্গৌরাে
সবার আত্গ নৃযে ও কীযমন করত্য করত্য চলত্য লাগত্লন। কাজী এত্লন লবহরত্য়।
লগৌত্রর ঈশ্বর-বোকুলযায় নৃযে ও ভাত্বান্মাত্দ্র অবিা লদ্ত্খ যাাঁর মন বদ্ত্ল লগল।
শ্রীচচযনে যাাঁর কোবাযমায় বুঙ্কঝত্য় হদ্ত্লন, এ ধ্ম ম প্রচহলয িাত্ের বাইত্র, এ ভাত্বর
ধ্ম,ম এত্য জায সম্প্রদ্াত্য়র লকাত্না লভদ্ লনই। লগাাঁড়া ব্রাহ্মত্েরা যাাঁত্দ্র সংকীে ম
িােময এবং আহভজাযে চালাত্য চান। যাই হবত্রাধ্। কাজী সমেক বুঝত্লন এবং
লগৌরাত্ের মাযামত্ির সত্ে যাাঁর গ্রাম সম্পত্কমর হবষয় ও লগৌরাত্ের সত্ে ভাহগত্নয়
সম্পত্কমর হবষয় উত্থাপন ক’লর কো হদ্ত্লন লয, হযহন সংকীযমন ও ভঙ্কক্তধ্ত্মরম
হবত্রাধ্ীযা করত্বন না। শ্রীচচযত্নের ভাব ও প্রভাব দ্িত্ন
ম
অনুচর ভক্তবৃন্দ পুত্বইম
যাাঁত্ক ঈশ্বর কৃত্ষ্ণর অবযার ব’লল হসদ্ধান্ত কত্রহছত্লন। এখন যাাঁর প্রভাব আরও
বোপক িত্য় পড়ল।
ঈশ্বর-সন্ধাত্ন যীব্র বোকুল িত্য় এবং মানহবক ভঙ্কক্তধ্মত্ক
ম
আরও বোপক ও
সবজন
ম
গ্রািে ক’লর লযালার অহভপ্রাত্য় প্রায় এক বৎসর শ্রীবাত্সর অেত্ন কীযমন ও
ভাবপ্রকাি লদ্হখত্য় লগৌরাে হসদ্ধান্ত করত্লন যাাঁত্ক সন্নোস হনত্যই িত্ব, মাযা স্বজন
গৃি ও নবিীপ লছত্ড় লযত্যই িত্ব। অশ্রুকাযরা মাত্ক সান্তনা হদ্ত্য় এবং সেীত্দ্র
বুঙ্কঝত্য়ই হযহন সন্নোত্সর সংকল্প হনত্য়হছত্লন। সন্নোস হনত্লন গো পার িত্য় রাজপত্ে
কাত্টায়ায় হগত্য় লকিব ভারযীর কাত্ছ, ১৫১০ খ্রীিঃ মাঘ মাত্সর সংক্রাহন্তর হদ্ত্ন,
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চঙ্কব্বি বছর বয়স পূে ম িবার কত্য়কহদ্ন আত্গ। যাাঁর সন্নোত্সর পর নামকরে ি’ল
শ্রী কৃষ্ণচচযনে, সংত্ক্ষত্প “শ্রীচচযনে” এবং এই নাত্মই হযহন এর পর লেত্ক সবত্র
ম
পহরহচয িত্লন। মস্তকমুণ্ডন ক’লর চগহরক ও ষটষ্ট ধ্ারে করত্যই যাাঁর ঈশ্বরবোকুলযা আরও লবত্ড়

লগল। কাত্টায়া

লছত্ড়

চলত্লন

উত্তর-পঙ্কিত্ম।

ভাবত্লন

বৃন্দাবন যাঙ্কে। হকন্তু লকান্ পে ধ্’লর লকাোয় যাত্েন হকছুই জাত্নন না। বািে
জ্ঞানই লনই। হনযোনন্দ প্রমুখ হযন জন যাাঁর সেী হছত্লন। যাাঁরা লদ্খত্লন এইভাত্ব
লযা

লছত্ড়

লদ্ওয়া

চত্ল

না।

হনযোনন্দ

লকৌিল

ক’লর

ভুহলত্য়-ভাহলত্য় যাাঁত্ক
লফরাত্লন। সন্নোস হনত্য় ঘত্র হফত্র আসা হনহষদ্ধ। হনযোনন্দ হনত্য় এত্লন িাহন্তপুত্র
অচিয আচাত্যরম ঘত্র। আর নবিীপ লেত্ক িচীত্দ্বীত্কও হনত্য় এত্লন। পদ্াবলীকীযমত্ন ও নৃত্যে কত্য়কহদ্ন যাাঁর অচিযগৃত্ি অহযবাহিয ি’ল। িচীমাযার লেিকাযরযা শ্রীচচযনে নূযন ক’লর অনুভব করত্লন। হকন্তু আর োকত্য চাইত্লন না।
িচীত্দ্বী টঠক কত্র হদ্ত্লন- যু হম নীলাচত্ল (পুরীত্য) োক। বৃন্দাবন বিুদ্ূর, লসখাত্ন
লগত্ল

সিত্জ

লযামার

খবর

আহম

পাব

না।

মাযৃ-আজ্ঞা

পালন

ক’লর

যাাঁত্ক

পুনিঃপুনিঃ সান্ত্বনা হদ্ত্য় শ্রীচচযনে নীলাচল রওনা িত্লন গোযীত্রর পে হদ্ত্য়।
ছত্রত্ভাত্গ

(জয়নগর-

মঙ্কজলপুত্রর

কাছাকাহছ

গ্রাম

ঐ

অঞ্চত্ল িহরর

নাবী

বা

লনৌকার পূজা িত্য়হছল, যাই একটট গ্রাত্মর নাম “িহরনাহভ”) গো পার িত্য়
ওহড়িায় প্রত্বি করত্বন। (বযমমান লমহদ্নীপুর লজলার অত্নকটাই যখন ওহড়িার
অন্তভুক্ত
ম
হছল।) যাাঁর সেী িত্লন সিচর সুকে মুকুন্দ, অগ্রজযু লে হনযোনন্দ আর
নীলাচত্লর গৃিসেী জগদ্ানন্দ ও অহভভাবকযু লে দ্াত্মাদ্র পঙ্কণ্ডয। এইবার জীবত্নর
প্রেম অধ্োয় সমাি ক’লর – হিযীয় অধ্োত্য় শ্রীচচযত্নের অনুপ্রত্বি।
যখন ওহড়িায় রাজা প্রযাপরুদ্র, (রাজত্বকাল খ্রীিঃ ১৪৯৭-১৫৪০।) বাঙলায়
সুলযান্ প্রখোযকীহযম িুত্সন িাি। (রাজত্বকাল খ্রীিঃ ১৪৯৩-১৫১৯) িুত্সন িাত্ির
সভায় বিু হিন্দু রাজকমচারী;
ম
মিী সনাযন লগাস্বামী (সাকর মহল্লক) আত্মসহচব রূপ
লগাস্বামী

(দ্বীর

খাস)।

প্রযাপরুত্দ্রর

প্রধ্ান

পঙ্কণ্ডয

বা

রাজপঙ্কণ্ডয

নবিীত্পরই

হনকটবযী অঞ্চত্লর নোয় ও অচিযদ্িত্নর
ম
খোযনামা অধ্োপক সাবত্ভৌম
ম
আচায।ম
পুরীর জগন্নাে মঙ্কন্দর বিু িযাব্দী আত্গ লেত্কই ভারযখোয। রাজা প্রযাপরুদ্র লযমন
রাজধ্ানী কটত্ক, লযমহন এখাত্নও োকত্যন। শ্রীচচযনে পুরীত্য প্রত্বি ক’লর দ্ূর
লেত্ক জগন্নাে-মঙ্কন্দর লদ্খত্য লপত্য় ভাবহবহ্বল অবিায় লদ্ৌড়াত্য লদ্ৌড়াত্য মঙ্কন্দত্র
প্রত্বি কত্রই মুহছ ময িত্য় পত্ড়ন। চদ্বাৎ সাবত্ভৌম
ম
যখন মঙ্কন্দত্র এত্সহছত্লন। এক
নবীন সন্নোসীত্ক মূহছ ময লদ্ত্খ হযহন মঙ্কন্দর-পহরচারকত্দ্র সািাত্যে সন্নোসীত্ক হনজ
গৃত্ি হনত্য় আত্সন। মূছ মা ভাঙত্ল পরস্পর পহরচয় িয় এবং শ্রীচচযত্নের ভাবহবকার ও
সিজবুঙ্কদ্ধর আিয ম িঙ্কক্তত্য হবমুগ্ধ িত্য় হবশ্রুয পঙ্কণ্ডয যাাঁত্ক অত্লৌহকক মানুষ
ব’লল গ্রিে করত্য বাধ্ে িন। নোয়-লবদ্াত্ন্তর অয বড় পঙ্কণ্ডয হবদ্োর লগৌরব যোগ
ক’লর ভঙ্কক্তপত্ে আত্সন। রাজকম ম লছত্ড় শ্রীচচযত্নের সত্ে কাটাত্নার ও ভঙ্কক্তরস
আস্বাদ্ত্নর আগ্রত্ি পুরীত্য িায়ীভাত্ব চ’লল আত্সন লগাদ্াবরী-যীত্রর রাজকমচারী
ম
রায় রামানন্দ। হকছুকাল পত্র রাজা প্রযাপরুদ্রও বোকুল িত্য় শ্রীচচযত্নের িরে লনন।
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ইহযমত্ধ্ে শ্রীচচযনে দ্াহক্ষোযে ভ্রমে কত্র হফত্র আত্সন। বৃন্দাবন পহরভ্রমে কত্রন
এবং এ দ্ুই ভ্রমত্ের মত্ধ্ে একসময় বাঙ্লা হদ্ত্য় বৃন্দাবন যাত্রার সংকল্প ক’লর
রাজধ্ানী লগৌড় পযন্ত
ম হগত্য় পুরীত্য হফত্র আত্সন। যাাঁর এই বাঙ্ লা বা লগৌড় যাত্রা
হবত্িষ কারত্ে চবষ্ণব ইহযিাত্স গুরুত্বপূে ম িত্য় আত্ছ। লস ি’ল লগৌত্ড়র পাত্ি
রামত্কহল গ্রাত্ম সাকর মহল্লক (সনাযন) ও দ্বীর খাস (রূপ)- যাাঁত্দ্র প্রেম বেঙ্কক্ত
িােজ্ঞ পঙ্কণ্ডয এবং হিযীয় প্রহযভািালী কহব হছত্লন যাাঁত্দ্র চবষ্ণব ধ্ত্মরম পত্ে হনত্য়
আসা। শ্রীচচযনে হনত্জ ধ্মপ্রচার
ম
করত্যন না, হকন্তু অসাধ্ারে ভাব ও মানহসক
িঙ্কক্তত্য উচ্চ মহিমার মানুষত্কও সবযোগী
ম
চবষ্ণব ক’লর যু লত্য পারত্যন। এই দ্ুই
প্রধ্ান রাজকমচারী
ম
কাজ লছত্ড় হদ্ত্য় শ্রীচচযত্নের হনত্দ্ম ত্ি দ্ীনভাত্ব বৃন্দাবত্ন কাটটত্য়
িাে ও কাবে-অলংকাত্রই বিু গ্রন্থ ক’লর বাঙ্ লার চবষ্ণবধ্মত্ক
ম
িায়ী প্রহযষ্ঠা হদ্ত্য়
যান।

এাঁত্দ্র

সনাযন

ও

রূপ

নামকরেও

শ্রীচচযত্নেই

কত্রহছত্লন।

পুরী

লেত্ক

এইভাত্ব দ্াহক্ষোযে, বৃন্দাবন ও লগৌড় যাযায়াত্য শ্রীচচযত্নের ছ’বৎসর লকত্ট যায়।
বাহক োত্ক যাাঁর ললৌহকক জীবত্নর আর লিষ আঠাত্রা বৎসর। এই আঠাত্রা বছরত্ক
যাাঁর জীবত্নর লিষ অধ্োয় বলা িত্য়ত্ছ।
এই আঠাত্রা বৎসর, খ্রীিঃ ১৫১৬ লেত্ক ১৫৩৩ পযন্ত
ম শ্রীচচযনে হিরভাত্ব
নীলাচত্ল কাটান, মঙ্কন্দত্রর পুত্রাহিয কািীহমত্শ্রর গৃত্ি। কখনও বািেজ্ঞান োত্ক,
ললৌহককভাত্ব

ভক্ত

সেীত্দ্র

সত্ে

কোবাযমা

বত্লন,

রিসেও

কত্রন।

কখনও

চণ্ডীদ্াস, হবদ্োপহয ও জয়ত্দ্ত্বর পত্দ্র কীযমন লিাত্নন ও হনত্জ গান কত্রন।
কখনও কৃষ্ণহবরত্ি বোকুলভাত্ব লরাদ্ন কত্রন। একমত্ন নখ হদ্ত্য় মাটটত্য কী লযন
হলখত্য োত্কন। এমনহক হবরত্ির অবিা বাড়ত্ল পর পােত্রর লমত্ঝয় মুখ ঘসত্য
ঘসত্য মুত্খ ক্ষয কত্র লফত্লন। কখনও জগন্নাে মঙ্কন্দর লেত্ক গীযত্গাহবত্ন্দর পত্দ্র
গান শুত্ন লদ্বদ্াসীত্দ্র আহলেন করত্য ছুত্ট যান, এমনহক কৃত্ষ্ণর কাত্লা রত্ঙর
সাদ্ৃত্িে

সমুত্দ্র

ঝাাঁপ

হদ্ত্য়

পত্ড়ন।

যাাঁর

চহরত্ত্র

হছল

একাধ্াত্র

দ্ুই

হবরুত্দ্ধর

সমাত্বি। অনোত্য়র প্রহয হযহন হছত্লন আত্পাষিীন কত্ঠার মত্নাভাত্বর এবং চবষ্ণব
ভক্ত ও ভঙ্কক্তর লক্ষত্ত্র কুসুত্মর ময লকামল ও মৃদ্ু। কৃত্ষ্ণর পহরবত্যম যাাঁর নাম ও
জীবত্নর কো হনত্য় লকউ যহদ্ কীযমন করত্যন যাি’লল হযহন ক্রুদ্ধ িত্য় পড়ত্যন।
এই সমত্য় অনুক্ষে যাাঁত্ক হঘত্র োকত্যন পূত্বাহল্লহখয
ম
রায় রামানন্দ ও স্বরূপ
দ্াত্মাদ্র- হযহন শ্রীচচযত্নের হদ্বেভাত্বর অবিাগুহলর সূক্ষ্ম হবত্লষে হদ্ত্য পারত্যন।
এ ছাড়া যাাঁর সেী িত্য়হছত্লন যখনকার ভারয-হবখোয ভক্ত সন্নোসীবৃন্দ- ব্রহ্মানন্দ,
পরমানন্দপুরী এবং সত্বাপহর
ম
প্রবীে নামত্প্রহমক মুসলমান িহরদ্াস, যাাঁত্ক শ্রীচচযনে
সবত্চত্য় লবিী শ্রদ্ধা সমাদ্র করত্যন। আর শ্রীচচযনেত্ক লদ্খবার জনে ও যাাঁর সত্ে
কো বলার ললাত্ভ বিু হবখোয ধ্াহমক
ম মানুষ উত্তর, দ্হক্ষে লগৌড়, হমহেল লেত্ক
আসা যাওয়া করত্যন। এযগুহল ভক্ত মানুত্ষর আিার ও লসবাযত্ন জগন্নাে মঙ্কন্দর
লেত্কই হনবাি
ম ি’য রাজা প্রযাপরুত্দ্রর ইহেত্য। প্রহয বৎসর রেযাত্রার সময় লগৌড়বাঙ্ লা লেত্ক দ্লবদ্ধ িত্য় ভত্ক্তরা আসত্যন- শ্রীবাস, অচিয, হনযোনন্দ, হিবানন্দ
লসন প্রমূখ িযাহধ্ক নারীপুরুষ। এাঁত্দ্র সত্ে শ্রীচচযনে রোত্গ্র নৃযেকীযমন ক’লর ও
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নানান্ কোবাযমা ব’লল আনত্ন্দ কাটাত্যন, জননী িচী লদ্বীর খবর হনত্যন, সন্নোসী
িত্য়ও মাত্য়র জনে বোকুলযা লবাধ্ করত্যন।
শ্রীচচযনে বড় একটা উপত্দ্ি কাউত্ক হদ্ত্যন না, লকাত্না িােগ্রন্থও ললত্খন
হন, ললখার চিয–চধ্য
ম
ওম যাাঁর হছল না। লকবল িহরনামও ভঙ্কক্ত হবষত্য় হনত্জর মত্নর
কো হনজমত্ন
‘হিক্ষাষ্টক’

প্রকাি

নাত্ম

করত্য হগত্য় আটটট

চবষ্ণব

সমাত্জ

সমাদ্ৃয।

সংস্কৃয ললাক
ললৌহকক

ও

হলত্খহছত্লন।
হদ্বে

এগুহল

জীবত্ন

যাাঁর

আচরেগুহলই বস্তুয একি’ িােগ্রত্ন্থর কাজ কত্রত্ছ, যার জনে যাাঁর জীবনীকার
বলত্য লপত্রত্ছনআপহন আচহর ভঙ্কক্ত জীত্বত্র হিখায়।
যাাঁর ললৌহকক ও হদ্বেজীবন দ্ুত্য়রই প্রকাত্ির মধ্ে হদ্ত্য় হযহন বুঙ্কঝত্য় হদ্ত্য়ত্ছন(১) ঈশ্বত্র অনুরাগ অোৎ
ম পূজা না ক’লর ঈশ্বরত্ক একান্ত আত্মীয়ভাত্ব লদ্খাই
ি’ল ধ্ত্মরম মূল। (২) নাম উচ্চারে লেত্কই ক্রমিিঃ লশ্রষ্ঠ ভঙ্কক্তর অহধ্কারী িওয়া
যায়। (৩) এই নাম উচ্চারত্ে লয-লকাত্না জাহয বা সম্প্রদ্াত্য়র লয-লকাত্না মানুত্ষর
অহধ্কার। এর জনে িােপাঠ ও পাঙ্কণ্ডযে অজমত্নর লকাত্না প্রত্য়াজন লনই। (৪)
জ্ঞানী, অহভজায অেচ ভঙ্কক্তিীন ব্রাহ্মত্ের লচত্য় হনরক্ষর অেচ ভঙ্কক্তমান্ িীনজাহযর
মানুষই লশ্রষ্ঠ।
শ্রীচচযনে ১৫৩৩ খ্রীিঃ আটচহল্লি বছর বয়ত্স নীলাচত্ল লদ্িরক্ষা কত্রন। যাাঁর
ভাবাদ্ি ম বিন ক’লর চত্লন যাাঁর সেী ও মুখে ভত্ক্তরা।

।। শ্রীচচিত্নের আমর্ভবাত্র্ সমাজ –পমরর্িবন।।
খ্রীস্টীয় পঞ্চাদ্ি িযাব্দীর লিত্ষর হদ্ত্ক ও লষাড়ি িযাব্দীর প্রেত্ম শ্রীচচযনে যখন
হকত্িার ও যরুে যখন নবিীপ বাঙ্লার যো ভারত্যর হবদ্োর লকন্দ্র। নোয়, অচিয,
লবদ্ান্ত, স্মৃহযিাত্ের বড় বড় পঙ্কণ্ডত্যরা অধ্োপনা করত্যন, বই হলখত্যন। হকন্তু
পাঙ্কণ্ডযেগুে োকত্লও যাাঁরা হছত্লন অমানহবক। হনরক্ষর ও সাধ্ারে মানুষত্ক ঘৃো
করা ও কৃপার লচাত্খ লদ্খাই যাাঁত্দ্র অভোস িত্য় পত্ড়হছল। নবিীপ িির অনেত্রও
লসই একই কো। উচ্চবত্েরম হবত্তিালী মানুত্ষরা সাধ্ারেত্ক মানুষ ব’লল গেেই
করত্যন না। বৃন্দাবন দ্াস যাাঁর চচযনেভাগবয গ্রত্ন্থ বেনা
ম হদ্ত্েন লয ধ্নীরা হবত্য়ত্য
অন্ন প্রািত্ন প্রচুর খরচ করত্যন, লকাত্না পূজা উপলক্ষে ক’লর প্রচুর পুযুল হনমাে
ম
করত্যন। যাাঁরা যখন লদ্ালা বা লঘাড়ায় চ’লড় রাস্তায় লবত্রাত্যন, দ্হরদ্র ললাক সব
যাাঁত্দ্র হপছন হপছন ছুত্ট চলয, লকাত্না কাজ বা সািাযে পাবার আিায়। সাধ্ারে
মানুষ ব্রাহ্মেেমত্যর িােিাহসয ঐ সব জ্ঞানী পঙ্কণ্ডয ও হবত্তবানত্দ্র ভয় ক’লর
চলয। কারে যাাঁরা লদ্খাত্যন লয ধ্ম ম িাে সব যাাঁত্দ্র অহধ্কাত্র, যাাঁরাই সমাত্জর
অহধ্পহয। শ্রীচচযত্নের ধ্মমত্য
ম
িীন, পহযয, মূখ,ম দ্হরদ্রও ধ্ত্মরম অহধ্কার লপত্য়
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সমাত্জ মানুত্ষর ময একটু মাো যু ত্ল দ্াাঁড়াত্য লপত্রহছল। এর জনে ঐ িােসম্বল
ব্রাহ্মত্েরা শ্রীচচযত্নের উপর ক্রুদ্ধ িত্য়হছল। হকন্তু যাাঁত্ক নানাভাত্ব হবপযস্ত
ম করার
লচষ্টা ক’লরও পাত্র হন, কারে ললাকবল যখন শ্রীচচযত্নের হদ্ত্ক। শ্রীচচযনে ঈশ্বত্রর
অবযার হিসাত্ব পহরগহেয িত্ল পর িােবাদ্ী ব্রাহ্মেত্দ্র সমস্ত গব ম চূ ে ম িত্য়হছল।
শ্রীচচযত্নের

অগ্রজযু লে

সিচর

হনযোনন্দ

শ্রীচচযত্নের

মহিমা

বেনপূ
ম বক
ম

ভঙ্কক্তর

অহধ্কার হদ্ত্য়হছত্লন িূদ্রত্দ্র সকলত্কই। যখনকার রাষ্ট্র যহদ্ উদ্াসীন না োকয
যাি’লল যখনই সমাত্জ পূেে
ম হবপ্লব িত্য় পড়য। যবু সিজ ধ্ম ম ও মানবত্ত্বর এই
অহধ্কাত্রর প্রভাব শ্রীচচযত্নের হযত্রাধ্াত্নর পর অন্তয দ্ু’ি বছর ধ্’লর প্রবল হছল।
আর যাাঁর প্রদ্হিযম চবষ্ণব ধ্ম ম বাঙালীর ভাবজীবত্ন আজও ঙ্কক্রয়ািীল রত্য়ত্ছ। বাউল
ধ্ম ম এবং বাউলগানও চবষ্ণব ভাবুকযার িারাই অনুপ্রাহেয িত্য়ত্ছ।

।। শ্রীচচিত্নের আমর্ভবাত্র্ সামিত্িের সমুন্নমি ।।
ভাবমূলক নূযন ধ্ত্মরম পে প্রদ্হিযম িত্যই বাঙ্ লা সাহিত্যের লযন নবজন্ম
ঘটল। এর আত্গ লদ্িভাষায় সাহিত্যে রহচয িত্লও সংস্কৃয রচনারই আহধ্পযে হছল।
শ্রীচচযত্নের আহবভমাত্ব লযমন সংস্কৃয কাবে-নাটক লযমহন বাঙ্লা গীহযকাবে অোৎ
ম
পদ্াবলীর ধ্ারা উচ্ছ্বহসয িত্য় উঠল। কীযমনগান ি’ল বোপক। এমন পল্লী যখন হছল
না যা প্রহয সন্ধোয় কীযমনগাত্ন মুখহরয না ি’য। িযাহধ্ক পদ্কযমা ভাবমূলক
সংগীত্য বাঙ্লা সাহিযেত্ক সমৃদ্ধ করত্লন। লকবল রাধ্াকৃষ্ণ হনত্য়ই নয়, শ্রীচচযত্নের
বাস্তব ও ভাবজীবন হনত্য়ও বিু কহব পদ্রচনা করত্য লাগত্লন, আর, লসই প্রেম
জীবনীকাবে ললখার উৎসাি লদ্খা লগল। চচযনেজীবনী হনত্য় সংস্কৃত্য হলখত্লন মুরাহর
গুি, কহব-কেপুম র প্রভৃ হয। আর বাঙলায় হলখত্লন বৃন্দাবন দ্াস, ললাচন দ্াস,
জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদ্াস কহবরাজ। হকন্তু লকবল চবষ্ণব সাহিত্যের উন্নহযত্যই ভাবুকযা
সীমাবদ্ধ রইল না, অনুবাদ্কাবে এবং মেলকাবেও ভঙ্কক্তত্য অনুপ্রাহেয িত্য় উঠল
এবং কী কাহিনী-হবনোত্স, কী ভাষায়, প্রেম লশ্রেীর রচনা িত্য় উঠল। ভাত্বর
লসানার কাটঠর লছাাঁয়ায় বাঙ্ লা সাহিত্যের জড়যা লকত্ট লগল এবং লযন নবযুত্গর
আহবভমাব ঘটল। এমনহক হনেবত্েরম মানুষ এবং মুসহলম কহবরাও পদ্রচনায় বাঙ্লা
সাহিযেত্ক সমৃদ্ধ ক’লর যু লত্লন।
চচযনেজীবনীকাত্ররা শ্রীচচযনেত্ক সংকীযমন-প্রবযমক ব’লল উত্ল্লখ কত্রত্ছন।
কীযমত্নর সুর বাঙ্ লা গাত্নর বড় একটট সম্পদ্। এই সুর আধ্ুহনককাত্ল রবীন্দ্রনাে,
হিত্জন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অযু ল প্রসাদ্ প্রমুখ গীযকারত্দ্র অনুপ্রাহেয কত্রত্ছ। পদ্
রচনার ধ্ারা ও ভঙ্কক্তভাব অষ্টাদ্ি িযাব্দীত্য ক্ষীে িত্য় এত্লও বাউল-সংগীয ও
িোমাসংগীত্যর মত্ধ্ে হভন্ন আকাত্র যা প্রসাহরয িত্য়ত্ছ, ভাত্বর নূযনযর উত্িাধ্ন
ঘটটত্য় আজ পযন্ত
ম বাঙলা-সাহিত্যে হবত্শ্বর লশ্রষ্ঠ গীহযকাত্বের রচনা সম্ভব কত্রত্ছ।
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(৭)
।। চচিনেজীর্নী-সামিত্িের প্রধ্ান কমর্ ও কাত্র্ের পমরচয়।।
গয়া লেত্ক প্রযোবযমত্নর পর (১৫০৯ খ্রীিঃ) শ্রীচচযনে যখন কৃষ্ণহবরত্ি নানান্
ভাবহবকার প্রকাি করত্য োত্কন এবং নবিীত্প শ্রীবাত্সর গৃত্ি ভক্তসত্ে নৃযে ও
কীযমত্ন কাটাত্য োত্কন যখন লেত্কই কৃত্ষ্ণর অবযার ব’লল ভত্ক্তরা যাাঁত্ক বন্দনা
করত্য োত্কন। যখন লেত্কই যাাঁর ‘লীলা’ হনত্য় বাঙলায় গান বা পদ্রচনা আরম্ভ
িয়। যার বৎসর খাত্নক পত্র শ্রীচচযনে সন্নোস হনত্য় নীলাচল অোৎ
ম পুরী চত্ল
লগত্ল যাাঁর ললৌহকক এবং হদ্বেজীবন হনত্য় সংস্কৃত্য চহরযগ্রন্থ ললত্খন নবিীপবাসী
মুরাহরগুি। অদ্্ভুয চচযনেলীলা হনত্জত্দ্র লচাত্খ লদ্ত্খ বাঙলায় পদ্ হলত্খন বাসুত্দ্ব
লঘাষ, নরিহর সরকার প্রভৃ হয। যাাঁত্দ্র পত্দ্ অল্প-স্বল্প বাস্তব জীবত্নর কো োকত্লও
ভাত্বর কো এবং কহবত্বই লবহি হছল।
বাঙলায় পয়ার ঙ্কত্রপদ্ী ছত্ন্দ বৃিৎ কাবোকাত্র গ্রন্থরচনা শ্রীচচযত্নের লদ্িযোত্গর
পূত্ব ম সম্ভব িয়হন। প্রেত্ম সুবি
ৃ ৎ কাবে রচনা কত্রন বৃন্দাবন দ্াস। আনুমাহনক
১৫৫০ খ্রীিঃ শ্রীচচযত্নের হযত্রাভাত্বর (১৫৩৩ খ্রীিঃ) প্রায় লষাল-সত্যর বৎসর পর।
শ্রীচচযনে লয শ্রীবাত্সর অেত্ন ভাত্বান্মাদ্ অবিায় নৃযে করত্যন, বৃন্দাবন দ্াস যাাঁর
ভ্রাযু স্পূত্রী নারায়েীর পুত্র। আনুমাহনক ১৫২০ খ্রীিঃ যাাঁর জন্ম িয়। বড় িত্য় বৃন্দাবন
দ্াস

হনযোনত্ন্দর

হিষে

িবার

অহধ্কার

লাভ

কত্রন।

শ্রীচচযত্নের

বত্য়াত্জেষ্ঠ

অগ্রজযু লে হনযোনন্দই সারা বাঙলায় লগৌরভঙ্কক্ত ও কৃষ্ণভঙ্কক্ত প্রচার কত্রন। হনযোনন্দ
বৃন্দাবনদ্াসত্ক হিহক্ষয কত্রন, সংস্কৃয ভাগবয গ্রন্থ পড়ান এবং শ্রীচচযত্নের
জীবনীর বিু যেে হদ্ত্য় বৃন্দাবনদ্াসত্ক বাঙলায় চচযনেজীবনী ললখায় অনুপ্রাহেয
কত্রন।

বৃন্দাবন্দাত্সর

গ্রন্থ

জনসমাত্জ

চচযনে-ভাগবয

আখো

পায়।

হযহন

চচযনেলীলাত্ক হযনখত্ণ্ড ভাগ ক’লর ললত্খন। (১) আহদ্ খণ্ড –শ্রীচচযত্নের জন্ম,
চিিত্বর দ্ুরন্তপনা, হিক্ষা, হববাি প্রভৃ হয লেত্ক গয়ায় যাওয়া ও এত্কবাত্র পহরবহযময
যুবক

রূত্প

হফত্র

আসা-

এই

পযন্ত।
ম

(২)

মধ্েখণ্ড-

শ্রীচচযত্নের

ভাবাত্বি,

নৃযেকীযমন, জগাই-মাধ্াই উদ্ধার, কাজীর লক্রাধ্ দ্মন প্রভৃ হয ও হনযোনন্দ কাহিনী।
(৩) লিষ খণ্ড অসমাি ও অত্গাছাল-ভাত্ব ললখা। এর কারে, শ্রীচচযত্নের নীলাচল
জীবন সম্বত্ন্ধ হবস্যৃয সংবাদ্ হযহন সংগ্রি করত্য পাত্রন হন। হকন্তু যাাঁর
চচযনেভাগবত্যর আহদ্ ও মধ্েখণ্ড এক অপূব ম হনমাে।
ম
শ্রীচচযত্নের প্রেম জীবন,
যখনকার নবিীত্পর বাস্তব পহরহিহয ও সমাজহচত্র বৃন্দাবনদ্াস একান্ত হবশ্বাসত্যাগে
ক’লর বেনা
ম
কত্রত্ছন। যাাঁর গ্রন্থ লেত্কই আমরা জানত্য পাহর লয, যখনকার
নবিীত্পর

স্মৃহযদ্িনম

নোত্য়র

অধ্োপত্করা

খুবই

দ্াহম্ভক

প্রকৃহযর

হছত্লন এবং
অল্পহিহক্ষয ও অহিহক্ষয মানুষত্ক মানুষ ব’লল গেে করত্যন না। নবিীত্প বিু ধ্নীর
বাস হছল। যাাঁরা হববাত্ি অন্নপ্রািত্ন প্রচুর টাকা ওড়াত্যন; চণ্ডী মনসার পূজা
করত্যন খুব ঘটা ক’লর। যাাঁরা লদ্ালায় অেবা লঘাড়ায় চ’লড় পত্ে লযত্যন আর
যাাঁত্দ্র হপছত্ন হপছত্ন দ্হরদ্র মানুষ ছুটয কাজকম ম পাবার প্রযোিায়। হকন্তু নবিীত্প
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সাধ্ারে মানুষ, যাাঁরা নানা বৃহত্ত হনত্য় জীবন কাটাত্যন- িাাঁখাহর, কাাঁসাহর, দ্রঙ্কজ,
লদ্াকানদ্ার,

িাটুত্র

প্রভৃ হয-

যাাঁত্দ্র

সংখোও

কম

হছল

না।

ব্রাহ্মে

পঙ্কণ্ডত্যরা

োকত্যন অনোনে পাড়ায়। হবদ্ো অজমত্নর লক্ষত্র ব’লল লকবল বাঙ্ লা, আসাম,
ওহড়ষোই

নয়,

সারা

ভারয

লেত্কই

ছাত্ত্ররা

আসয

নবিীত্প।

গোর

ঘাটগুহল

ছাত্রত্দ্র কলত্কালািত্ল মুখহরয োকয। বৃন্দাবনদ্াস এসত্বর প্রযেত্ক্ষর ময সুন্দর
বেনা
ম হদ্ত্য়ত্ছন আর লসই সত্ে হদ্ত্য়ত্ছন লগৌরাত্ের বালে, চকত্িার জীবন, হিক্ষা,
যাাঁর চকত্িাত্রর সিপাঠীত্দ্র সত্ে প্রীহয-সম্পকম, আর অহিহক্ষয সাধ্ারে মানুষত্দ্র
সত্ে ঘহনষ্ঠযার বেনা।
ম
মধ্েখত্ণ্ড লগৌরাত্ের ভাবাত্বি ও নৃযেকীযমন বেনার
ম
মত্ধ্েও
নানাভাত্ব

নবিীপ

ও

পাশ্ববযী
ম

অঞ্চত্লর

মানুষত্দ্র

চহরত্র

ও

আচার-বেবিারত্ক

পহরস্ফুট কত্রত্ছন বৃন্দাবন দ্াস। সুযরাং লকবল অমূলে চচযনে-জীবন-আত্লখে
গ্রন্থত্নর জনেই নয়, লষাড়ি িযাব্দীর সামাঙ্কজক ও মানহবক পহরচয় ফুটটত্য় লযালার
জনেও আমরা বৃন্দাবনদ্াত্সর কাত্ছ অপহরসীম ঋত্ে আবদ্ধ। কহবকৃয লগৌরাত্ের
বালে চাপত্লের একটট বেনা,
ম
যাাঁর যখনকার ভাষায়িঃ
লকত্িা লবাত্ল “সন্ধো কহর জত্লত্য নাহম্বয়া।
ডুব লদ্ই চলয়া যায় চরত্ে ধ্হরয়া।।”
লকি লবাত্ল “আমার না রত্ি সাঙ্কজধ্ুহয”।
লকি লবাত্ল “আমার লফলায় গীযা পুহাঁ ে।।
লকত্িা লবাত্ল “পুত্র অহয বালক আমার।
কত্ে ম জল হদ্য়া যাত্র কান্দায় অপার।।”
লকত্িা লবাত্ল “লমার পৃষ্ঠ হদ্য়া কাত্ন্ধ চত্ড়।
মুইত্র মত্িি বহল ঝাাঁপ হদ্য়া পত্ড়।
োন কহর উটঠত্ল বালুকা লদ্ই অত্ে।
যত্যক চপল হিশু সত্ভ যার সত্ে”।।
বৃন্দাবনদ্াত্সর
‘চচযনে মেল’

চচযনে-ভাগবয্

হলখত্লন

কহব

রচনার

একটু

ও গায়ক ললাচনদ্াস

পত্রই
১৫৬০

চচযনেজীবনী-কাবে
খ্রীিঃ

মত্ধ্ে। হযহন

চচযনোনুচর নরিহর সরকাত্রর হিষে হছত্লন। যাাঁর বাড়ী হছল এখনকার বধ্মান
ম
লজলায়

লকাগ্রাত্ম।

ললাচনদ্াস

যাাঁর

গ্রন্থ

রচনায়

মুরাহর

গুি

হলহখয

চচযনে

চহরযামৃত্যর (সংস্কৃত্য ললখা) উপর হনভমর কত্রহছত্লন, যা ছাড়া গুরু নরিহর
সরকাত্রর কাত্ছও হকছু হকছু যেে লপত্য়হছত্লন। ডিঃ দ্ীত্নি চন্দ্র লসন ললাচনদ্াত্সর
গ্রন্থত্ক “ফুল-পল্লত্ব” সমাকীে ম ব’লল মন্তবে কত্রত্ছন। বস্তুয ললাচন ভাবুক হছত্লন
এবং যত্েের হদ্ত্ক লযমন মত্নাত্যাগ লদ্ন হন।
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ললাচনদ্াত্সর পত্রর রচনা জয়ানত্ন্দর চচযনেমেল। এটটও ১৫৬০-৭০ খ্রীিঃ
মত্ধ্ে রহচয িত্য় োকত্ব। গ্রন্থারত্ম্ভ হযহন দ্াহব কত্রত্ছন লয, শ্রীচচযনে পুরী লেত্ক
বৃন্দাবন যাবার ইো হনত্য় যখন বাঙলায় আত্সন যখন যাাঁর হপযৃগৃত্ি পদ্ধ্ূহল
হদ্ত্য়হছত্লন এবং কহবর “গুত্য়” নাম ব’দ্্লল জয়ানন্দ লরত্খহছত্লন। জয়ানন্দ যখন
জ্ঞানিীন অহয হিশু হছত্লন। এ যেে হকন্তু অত্নত্কই হবশ্বাস কত্রন না। লযমন
কত্রন না জয়ানত্ন্দর লদ্ওয়া আরও অত্নক সংবাদ্- (১) চচযত্নের আহবভমাত্বর পূত্ব ম
নবিীপ ও পাশ্ববযী
ম
অঞ্চত্ল মুসলমানত্দ্র অযোচার িয়। (২) শ্রীচচযত্নের হকভাত্ব
মৃযুে িয় যার বেনা
ম জয়ানন্দ ছাড়া জীবনীকাত্ররা লকউই লদ্ন হন। জয়ানত্ন্দর মত্য
জগন্নাত্ের রেযাত্রায় শ্রীচচযনে ভাবাত্বত্ি নৃযেহবিবল িত্য়হছত্লন, এমন সময় যাাঁর
পাত্য় ইাঁত্টর আঘায লাত্গ, যাত্য জ্বত্র অচচযনে অবিায় হযহন লদ্িযোগ কত্রন।
(৩) শ্রীচচযনে পুরীত্য উপনীয িত্ল পর রাজা প্রযাপ রুত্দ্রর িয মহিষী গলায়
মালা হদ্ত্য় শ্রীচচযনেত্ক অহভনন্দন জানান। এরকম আরও নানান্ কো আত্ছ। এসব
অযেন্ত অসম্ভব ও অহবশ্বাসে ব’লল হবদ্গ্ধ ও ভক্তসমাজ মত্ন কত্রন।
চচযনেজীবত্নর লশ্রষ্ঠ গ্রন্থ ি’ল কৃষ্ণদ্াস কহবরাজ হলহখয – চচযনেচহরযামৃয। শ্রীচচযত্নের নীলাচল-জীবন টঠকমত্যা এবং ভাত্লাভাত্ব লকউই বেনা
ম
কত্রন হন লদ্ত্খ হযহন এই হচরস্মরেীয় গ্রন্থখাহনর রচনায় প্রবৃত্ত িন। এটট একাধ্াত্র
যেে-সমৃদ্ধ

জীবনী,

চবষ্ণব

ধ্মযত্ের
ম

সার

ও

কহবত্বময়

বেন-চাযু
ম
ত্য ম আস্বাদ্ে

অপরূপ গ্রন্থ িত্য় উত্ঠত্ছ। এটট বাঙ্ লা সাহিত্যের উত্ল্লখত্যাগে একটট সম্পদ্্।
বযমমান

কাত্টায়ার

উত্তর

হদ্ত্ক

ঝামটপুর

গ্রাত্ম

কৃষ্ণদ্াস

কহবরাজ

আনুমাহনক খ্রীিঃ ১৫২৫-৩০ বত্ষ ম জন্মান। স্বত্ে হনযোনত্ন্দর আত্দ্ি লপত্য় বৃন্দাবত্ন
হগত্য় (১৫৫০-৫২ খ্রীিঃ) শ্রীচচযত্নের হপ্রয় অনুচর ও নীলাচল-লীলার প্রযেক্ষ দ্রষ্টা
হবখোয

রূপ,

সনাযন

ও

রঘুনাে

দ্াত্সর

আশ্রয়

পান।

যাাঁত্দ্র

কাছ

লেত্ক

চচযনেজীবন ও চবষ্ণব ভঙ্কক্তিাে হবষত্য় প্রত্য়াজনীয় জ্ঞান অজমন ক’লর লনন। এাঁত্দ্র
ললাকান্তত্রর

পর

বৃন্দাবত্নর

অনোনে

চবষ্ণবত্দ্র

অনুত্রাত্ধ্

বৃদ্ধ

বয়ত্সই

হযহন

‘চহরযামৃয’ রচনায় িায লদ্ন এবং ১৬০০ খ্রীস্টাত্ব্দর কত্য়ক বৎসর পত্রই গ্রন্থ
সমাি কত্রন। গ্রন্থ মত্ধ্ে অযেন্ত হবনয় সিকাত্র হযহন যাাঁর অক্ষমযার হবষয়
বারংবার জাহনত্য়ত্ছন। আর শ্রীচচযত্নে নবিীপলীলা হবষত্য় হযহন ভক্তত্দ্র অনুত্রাধ্
কত্রত্ছন

বৃন্দাবনদ্াত্সর

চচযনে-ভাগবয

প’লড়

হনত্য।

যাাঁর

অহভমত্য

চচযনেভাগবত্যর ময গ্রন্থ আর িয় না, ও গ্রন্থ লযন মনুষে সৃটষ্টই নয়মনুত্ষে রহচত্য নাত্র ঐত্ছ গ্রন্থ ধ্নে।
বৃন্দাবনদ্াস মুত্খ বক্তা শ্রীচচযনে।।
একই হবষত্য় গ্রন্থ হলখত্য হগত্য় পূবসূম রীর কাত্ছ শ্রদ্ধাঘেম হনত্বদ্ত্নর এই দ্ৃষ্টান্তও
অননেসাধ্ারে। বস্তুয শ্রীচচযত্নের চঙ্কব্বি বৎসর পযন্ত
ম লয নবিীপ-বসহযর জীবন,
লস হবষত্য় প্রামাহেক গ্রন্থ ি’ল চচযনেভাগবয, আর নীলাচলবাত্সর বাহক চঙ্কব্বি
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বৎসত্রর প্রামাহেক জীবনী ি’ল চচযনে –চহরযামৃয, এ দ্ুই পর পর পাঠ করত্লই
চচযনে জীবত্নর পূোে
ম
পহরচয় পাওয়া যায়। আর কৃষ্ণদ্াস কহবরাত্জর চহরযামৃত্যর
অহযহরক্ত হবত্িষ গুে ি’ল- শ্রীচচযনে প্রবহযময রাগভঙ্কক্তর এবং রূপ সনাযন জীব
লগাস্বামী কযৃক
ম
রহচয রাধ্াকৃষ্ণলীলার নূযন বোখো সমহন্বয কাবে, িাে ও অলিার
হবষয়ক সংস্কৃয গ্রন্থগুহলর মত্নাজ্ঞ সারসহন্নত্বি। এই একখাহন গ্রন্থ পড়ত্লই বাঙ্ লার
চবষ্ণবধ্ত্মরম সব রিসে লযমন জানা যায়, লযমহন প্রামাহেক ইহযবৃত্তও পাওয়া যায়।
বস্তুয চহরযামৃয সম্পত্কমও স্বােত্ন্দ বলা যায়, মনুত্ষে রহচত্য নাত্র ঐত্ছ গ্রন্থ ধ্নে।
চচযনে

চহরযামৃত্যর

কো

স্মরে

করত্লই

প্রেম

মত্ন

পত্ড়

কৃষ্ণত্প্রত্মর

অসাধ্ারেত্ব জানাত্য ললখা যাাঁর লসই অপূব ম পঙ্ ঙ্কক্তগুহলঅচকযব কৃষ্ণত্প্রম

লযন জাম্বুনদ্ লিম

লিন লপ্রমা নৃত্লাত্ক না িয়।
যহদ্ িয় যার লযাগ

না িয় যার হবত্য়াগ

হবত্য়াগ চিত্ল লকি না জীয়য়।। ……..
এই লপ্রমা আস্বাদ্ন যি ইক্ষু চবেম
জীভ জত্ল না যায় যেজন।
লিন লপ্রমা যার মত্ন

যার হবক্রম লসই জাত্ন

হবষামৃত্য একত্র হমলন।।

শ্রীচচযনে নীলাচল লেত্ক বাঙলায় হফত্র এত্সত্ছন-ওখান লেত্ক রাজপে ধ্’লর
বৃন্দাবন যাত্বন এই মত্ন ক’লর। যাাঁত্ক লদ্খার জনে লয জনসমাগম িত্য়হছল,
এইভাত্ব যার বেনা
ম হদ্ত্েন কহবরাজ লগাস্বামীলক্ষ লক্ষ ললাক আত্স লকৌযু ক লদ্হখত্য
ললাত্কর সংঘত্ষ ম পত্ে না পাহর চহলত্য।।
যো রহি যো ঘর প্রাচীর িয় চূ ে।ম
যো লনত্র পত্ড় যো ললাক লদ্হখ পূে।।
ম
শ্রীচচযত্নের নীলাচল জীবত্নর বাস্তব বেনা
ম কহবরাজ লগাস্বামী হনপুেভাত্ব ও
হবশ্বস্তযার সত্েই হদ্ত্য়ত্ছন।
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(৮)
।। পিার্লী ।।
পদ্াবলী-রচনায় বলারামদ্াস, জ্ঞানদ্াস ও লগাহবন্দদ্াস উহল্লহখয হযন কহবর
মত্ধ্ে বলরামদ্াসই বত্য়াত্জেষ্ঠ। আমরা আত্গ চণ্ডীদ্াস ও হবদ্োপহযর কো বত্লহছ।
সংস্কৃত্য

রচহয়যা

জয়ত্দ্বত্ক

বাদ্

হদ্ত্ল

যাাঁরাই

বাঙ্ লা

পত্দ্র

অোৎ
ম

চবষ্ণব

গীহযকহবযার আহদ্ কহব। পরবযী পদ্-রচহয়যারা প্রায়ই ঐ দ্ুই প্রহসদ্ধ কহবর লকাত্না
একজনত্ক ভাষা ও ভাত্বর হদ্ক লেত্ক অনুসরে কত্রহছত্লন। যবু ভাত্বর হদ্ক হদ্ত্য়
পরবযী কহবত্দ্র পােকে
ম
কম নয়। পােকে
ম
সঞ্চাহরয িত্য়হছল শ্রীচচযনে-প্রদ্হিযম
‘রাধ্াভাব’

অোৎ
ম

রাধ্ার

সূক্ষ্ম

ও

হবহচত্র

লপ্রমহবহ্বলযা

প্রচাহরয

িওয়ার

জনে।

শ্রীচচযত্নের নীলাচল-জীবত্ন কৃষ্ণহবরি-কাযরযার মত্ধ্ে লয-সব আিয ম ভাবহবকার
লদ্খা হগত্য়হছল, যাাঁর হপ্রয় অনুচত্ররা যা প্রযেক্ষ ক’লর হলত্খ রাখত্যন। লস সব
লেত্ক লপ্ররো লপত্য় রূপ লগাস্বামী সংস্কৃযকাত্বে আর বাঙ্ লার িযাহধ্ক কহব বাঙ্লা
পদ্গীত্যর মত্ধ্ে নূযনযর ভাবচবহচত্ত্রের অক্ষয় রূপ হদ্ত্য় লগত্ছন। এরই জনে
চণ্ডীদ্াস হবদ্োপহযর প্রেয়গীয লেত্ক চচযনে পরবযী পদ্কযমাত্দ্র রচনা ভাত্বর হদ্ক
হদ্ত্য় আরও সূক্ষ্ম ও হবহচত্র িত্য়ত্ছ। পরবযী পদ্কযমারা লগৌরাে-ভাব হনত্য়ও প্রচুর
পদ্ হলত্খহছত্লন, বলা যায় লগৌরচঙ্কন্দ্রকার পদ্, যা পূত্বকার
ম
চণ্ডীদ্াস হবদ্োপহযর
ললখনীত্য সম্ভব হছল না।
শ্রীচচযত্নের উপত্দ্ি হনত্য় লয-হনযোনন্দ জাহযকুল হবচার না ক’লর সারা
বাঙ্ লার সব লশ্রেীর মানুষত্ক লগৌরত্প্রত্ম যো কৃষ্ণত্প্রত্ম হনমজ্জজ্জয কত্রহছত্লন,
আমাত্দ্র আত্লাচে বলরামদ্াস হছত্লন যাাঁরই ভক্ত অনুচর ও হিষে। হযহন পদ্ রচনা
কত্রন

খ্রীিঃ

১৫৫০

এর

হকছু

আত্গ

লেত্কই।

যাাঁর

রচনায়

কৃষ্ণ

যত্িাদ্ার

বাৎসলেত্েত্ির পহরচয় খুব ভাত্লাভাত্ব পহরস্ফুট িত্য়ত্ছ। যা ছাড়া রাধ্ার হবরিজহনয
আহযমও যাাঁর বিু গীযত্ক আজও হৃদ্য়গ্রািী ক’লর লরত্খত্ছ। রবীন্দ্রনাে যাাঁর হনজ
কহবহচত্ত্তর অজানা অকারে বোকুলযার পহরচয় হদ্ত্য বলরামদ্াত্সর একটট পত্দ্র
লিষ দ্ু’টট পঙ্ ঙ্কক্ত উদ্ধার কত্রত্ছন(আমার) হিয়ার হভযর চিত্য লক চকল বাহির।
লযাঁ ই বলরাত্মর, পাঁিু, (লি প্রভু) হচয নত্ি হের।।
এর বোখোয় রবীন্দ্রনাে বলত্ছন- “লয আমার মত্নারাত্জের ললাক লস আজ বাহিত্র
আহসল লকন। ... যাই পরস্পত্ক লদ্হখয়া হচত্ত হির িইত্য পাহরত্যত্ছ না- হবরত্ি
হবধ্ুর, বাসনায় বোকুল িইয়া পহড়ত্যত্ছ।” উহল্লহখয পদ্টটর অনোনে চরেগুহলও
কহবর আসামানে রচনািঙ্কক্তর পহরচয় লদ্য়। লযমনবহসয়া হদ্বস রাহয অহনহমখ আাঁহখ।
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লকাটী কল্প যহদ্ হনরবহধ্ লদ্হখ।।
যভু হযরহপয নত্ি এ দ্ুই নয়ান।
জাহগত্য লযামাত্র লদ্হখ স্বপন সমান।।
বলরামদ্াত্সর আর একটট প্রহসদ্ধ পত্দ্র একটট চরত্ের বেনা
ম
রবীন্দ্রনােত্ক মুগ্ধ
কত্রহছল। লস পদ্টটর প্রারম্ভ- “হকত্িার বয়স কয চবদ্গহধ্ ঠাম।” লয চরেটটর
ভাষার কহব প্রিংসা কত্রত্ছন যা ি’ল- “পাষাে হমলাত্য় যায় গাত্য়র বাযাত্স।”
আবার অনেত্র বত্লত্ছন- “ লদ্হখবাত্র আাঁহখপাহখ ধ্ায়- এই এক কোয় বলরামদ্াস
কী না বহলয়াত্ছন।” লদ্খা যায়, বলরাম দ্াস ব্রজবুহল ছাাঁত্দ্ পদ্ হলখত্লও সিজ
ঘত্রায়া বাঙ্ লা ভাষাত্যই যাাঁর কহবমত্নর লশ্রষ্ঠ পহরচয় হনবন্ধ কত্রত্ছন। বলাই বািুলে
লয, এরকম কহবযার মূলে বাঙ্ লা সাহিত্যে আজও অক্ষয় িত্য় রত্য়ত্ছ।
কহব জ্ঞানদ্াত্সর পদ্রচনার সময় লষাড়ি িযাব্দীর হিযীয়াধ্,ম খ্রীিঃ ১৫৬০
এর পর। হযহন হনযোনন্দ পত্নী জােবাত্দ্বীর হিষে হছত্লন। যাাঁর হনবাস হছল বযমমান
বধ্মান
ম
লজলার অন্তগযম পুরাযন কাাঁদ্ড়া গ্রাত্ম। জ্ঞানদ্াত্সর পদ্গুহলও রবীন্দ্রনাত্ের
খুব হপ্রয় হছল।
রূপ লাহগ আাঁহখ ঝু ত্র গুত্ে মন লভার।
প্রহয অে লাহগ কাত্ন্দ প্রহয অে লমার।।
হিয়ার পরি লাহগ হিয়া লমার কাত্ন্দ।
পরাে হপহরহয লাহগ হের নাহি বাত্ন্ধ।।
-প্রভৃ হয পত্দ্ হনযান্ত সিজ ভাষায় কহব মত্মরম কো কী সুন্দরভাত্বই না প্রকাি
কত্রত্ছন। এ পদ্টট রাধ্ার কৃষ্ণহবরত্ির। কৃত্ষ্ণর রূপদ্িত্নর
ম
জনে রাধ্ার প্রােহমক
বোকুলযা পরক্ষত্েই হনগূঢ় মানহসক প্রেয়াহযমত্য রূপান্তহরয িত্য়ত্ছ। কূলবধ্ূ রাহধ্কার
একহদ্ত্ক সমাজ ও সংসার, গুরুজন ও পহরজন, আর যারই মত্ধ্ে কৃষ্ণত্প্রত্মর
দ্ুহনবার
ম
আকষেম যাাঁত্ক লয বাস্তব দ্ুহবপাত্কর
ম
সম্মুখীন কত্রত্ছ, ঐ পত্দ্রই লিষাংত্ি
যার বেনায়
ম
কহব বলত্ছনগুরু-গরহবয মাত্ঝ রহি, সখীসত্ে।
পুলত্ক পুরত্য় যনু িোম-পরসত্ে।।
পুলক োহকত্য কহর কয পরকার।
নয়ত্নর ধ্ারা লমার বত্ি অহনবার।।
হবরহিেী রাহধ্কার কৃষ্ণ-প্রসত্ে উদ্্ভূয লরামাঞ্চ না িয় লকাত্নামত্য আবৃয করা
লগল, হকন্তু অশ্রু লগাপন করা যাত্ব কী ক’লর? অোৎ
ম শ্রীমযীর লগাপন কৃষ্ণপ্রেয়
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প্রকাহিযই িত্য় পত্ড়। জ্ঞানদ্াত্সর একটট পত্দ্র হনেহলহখয চরেগুহলর উপরও
রবীন্দ্রনাত্ের আকষেম যত্েষ্ট, আর আমাত্দ্র লযা কোই নাইরূত্পর পাোত্র আাঁহখ ডুহবয়া রহিল।
লযৌবত্নর বত্ন মন িারাইয়া লগল।।
ঘত্র যাইত্য পে লমার িইল অফুরান।
অন্তত্র হবদ্ত্র হিয়া হক জাহন কত্র প্রাে।।
হপ্রত্য়র জলদ্িোমরূপ দ্িত্ন
ম
রাধ্ার হচত্ত্তর সত্ম্মাি এবং আত্মহবস্মৃহযর সুন্দর ছহব
এাঁত্কত্ছন কহব। পদ্রচনায় জ্ঞানদ্াস চণ্ডীদ্াত্সর উত্তরসূরী িত্য়ও অসামানেযার স্বাক্ষর
লরত্খত্ছন। যাাঁর “সুত্খর লাহগয়া/ এ ঘর বাাঁহধ্লু/
াঁ অনত্ল পুহড়য়া লগল” প্রভৃ হয পদ্
আন্তহরকযায় ও হনমাে-চাযু
ম
ত্য ম লসকাল অহযক্রম ক’লর একাল পযন্ত
ম অদ্ৃষ্টযাহড়য
অসিায় মানুত্ষর হচরহবলাত্পর রাহগেীরূত্প প্রসারলাভ কত্রত্ছ। জ্ঞানদ্াত্সর বষাবে
ম ত্নর
ম
দ্ক্ষযাও

আধ্ুহনক

মিাকহবত্ক

হবমুগ্ধ

কত্রত্ছ।

হরমঙ্কঝম

বষত্ের
ম

মত্ধ্ে

হনদ্রামগ্না

রাহধ্কা সুখস্বে লদ্খত্ছন লয কৃষ্ণ এত্স পত্ড়ত্ছন। চবষ্ণব ভক্তরা স্বত্ে হপ্রয়হমলনত্কও প্রযেত্ক্ষ হমলত্নর যু লে ব’ললই মত্ন কত্রন। জ্ঞানদ্াত্সর ধ্বহনহচত্রময়
বষার
ম বেনাটট
ম
এইিঃ
রজনী িাঙন (শ্রাবে) ঘন,

ঘন লদ্য়া গরজন

হরহমঙ্কঝহম িবত্দ্ বহরত্ষ।
পালত্ি িয়ান রত্ে

হবগহলয চীর অত্ে

হনন্দ যাই মত্নর িহরত্ষ।।
হিখত্র হিখণ্ড লরাল

মত্ত দ্াদ্ুরী লবাল

লকাইল কুিত্র কুযূিত্ল।
ঙ্কঝঞ্ঝা ঙ্কঝহনহক বাত্জ

ডািুকী লস গরত্জ

স্বপন লদ্হখলুাঁ লিন কাত্ল।।
এরকম বষা ম বেনার
ম
ও হবরত্ির আর একটট অসামানে কহবযাও চবষ্ণব পদ্াবলীত্য
রত্য়ত্ছ। লসটট বাঙালী হবদ্োপহয বা কহবত্িখত্রর রচনা। ইহনও লষাড়ি িযাব্দীর
হিযীয়াত্ধ্রম হবখোয কহব। রচনাটট মধ্ুর ও ধ্বহনত্সৌন্দত্য ম সুচারু ব্রজবুহল অোৎ
ম হমশ্র
বাঙ্ লা-চমহেল ভাষার ললখািমার দ্ুত্খর নাহি ওর।
ভরা বাদ্র

মাি ভাদ্র
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শুন মঙ্কন্দর লমার।।
ঝজ্জম্প ঘন গর-

-জহন্ত সন্তহয

ভুবন ভহর বহরখহন্তয়া।
কান্ত পািুন

কাম দ্ারুে

পবন খরির িহন্তয়া।।

ইযোহদ্

কহবযাটট লিানামাত্রই বাঙ্ লার বষা ম এবং লসই সত্ে হপ্রয়হবরি লশ্রাযার হচত্তত্ক হনযান্ত
বোকুল কত্র লযাত্ল। বস্তুযিঃ চবষ্ণব পদ্ হবরত্ির স্বগরাজে
ম
গত্ড় যু ত্লত্ছ। এ পদ্টটরও
প্রিংসা রবীন্দ্রনাে কত্রত্ছন এবং হনত্জ এত্য সুর বহসত্য় লগত্য়ত্ছনও।
জ্ঞানদ্াস যাাঁর গুরু জােবাত্দ্বীর সত্ে লখযু রীত্য অনুটষ্ঠয চবষ্ণব মত্িাৎসত্ব
লযাগ

হদ্ত্য়হছত্লন

মত্িাৎসব

কত্রন

ব’লল

কহেয।

১৫৮০-৮৫

খ্রীিঃ।

রাজিািীর

লখযু রীত্য

চবষ্ণব-প্রধ্ান

সাধ্ক

নত্রাত্তম

শ্রীহনবাস-আচায ম সি

ঠাকুর
জীহবয

সিস্রাহধ্ক চবষ্ণব সাধ্ক ঐ মত্িাৎসত্ব লযাগ লদ্ন। কহব লগাহবন্দদ্াসও যাাঁত্দ্র মত্ধ্ে
হছত্লন। ঐ সময় লেত্ক পদ্কীযমত্ন নূযন ঠাত্টর প্রবযমন করা িয়।
লগাহবন্দদ্াস হবদ্োপহযর অনুসারী ধ্বহনময় ‘ব্রজবুহল’ ভাষার কহব। বয়ত্স
হযহন জ্ঞানদ্াত্সর অনুজ িত্য পাত্রন। হকন্তু লবিী পরবযী নন। লষাড়ি িযাব্দীর
লিত্ষর হদ্ত্কই হযহন কহব হিসাত্ব হবপুল খোহয অজমন কত্রন। বৃন্দাবনবাসী রূপ ও
সনাযত্নর ভ্রাযু িুত্র ও লগৌড়ীয় চবষ্ণব ধ্ত্মরম দ্ািহনক
ম
প্রহযষ্ঠাদ্াযা এবং লসই সত্ে
স্বয়ং কহব হবখোয জীবত্গাস্বামী লগাহবন্দদ্াত্সর পদ্রচনার হবত্িষ সমাদ্র করত্যন।
লগাহবন্দদ্াস যখনকার প্রহসদ্ধ রাজকমচারী
ম
ও চবষ্ণবভক্ত রামচন্দ্র কহবরাত্জর লছাট
ভাই হছত্লন। এাঁরা দ্ু’জনই শ্রীখত্ণ্ড মাযামি দ্াত্মাদ্র লসত্নর আশ্রত্য় পাহলয িন
এবং জীবত্ন প্রহযটষ্ঠয িওয়ার সত্ে সত্ে চবষ্ণব ধ্ত্মরম হবখোয লনযা শ্রীহনবাস
আচাত্যরম কাত্ছ চবষ্ণব ধ্ত্ম ম দ্ীহক্ষয িন। বলা িয় লয চহল্লি বছর বয়ত্সর পর
লগাহবন্দদ্াস কহবরাজ চবষ্ণব পদ্রচনায় িায লদ্ন। হকন্তু স্বল্পকাল মত্ধ্েই ‘হিযীয়
হবদ্োপহয’ ব’লল পহরগহেয িন। যখনকার একজন সমাত্লাচক লগাহবন্দদ্াত্সর চবষ্ণব
ধ্ত্ম ম গভীর অনুপ্রত্বি ও কাবেরচনার অসাধ্ারে উৎকষ ম হবষত্য় মন্তবে করত্য হগত্য়
বত্লত্ছনশ্রীত্গাহবন্দ কহবরাজ

বঙ্কন্দয কহবসমাজ

কাবেরস অমৃত্যর খহন।
বাগ্লদ্বী যাাঁিার িাত্র

দ্াসীভাত্ব সদ্ে হফত্র

অত্লৌহকক কহব-হিত্রামহে।।
ব্রত্জর মাধ্ুরী-লীলা

যা শুহন দ্রত্ব হিলা
58

গাহিত্লন কহব হবদ্োপহয।
যািা চিত্য নত্ি নূেন

লগাহবত্ন্দর কহবত্বগুে

লগাহবন্দ হিযীয় হবদ্োপহয।। …..
স্বয়ং

রবীন্দ্রনােও

লগাহবন্দদ্াত্সর

ভাষা

ও

ছত্ন্দর

আকষে-িঙ্ক
ম
ক্ত

হবষত্য়

পুনিঃপুন

প্রিংসা কত্রত্ছন।
লগাহবন্দদ্াস রাধ্াকৃষ্ণ-ভাবরত্সর সূক্ষ্মযম অহভবেঙ্কক্তর কহব। আর লসই সত্ে
একান্ত রমেীয় ছন্দ ও ভাষা-চাযু ত্যরম কহব। পদ্াবলী-কীযমত্নর হবহভন্ন পালা হবভাত্গর
মত্ধ্ে হবত্িষভাত্ব রূপানুরাগ ও অহভসার (ঘর লেত্ক পত্ে কৃত্ষ্ণর উত্েত্িে যাত্রা)
বেনার
ম

যু লনািীন

কহব

হযহন।

‘অহভসার’

বেনায়
ম

হযহন

হবদ্োপহযত্কও

ছাহড়ত্য়

লগত্ছন এবং সবত্র
ম চবষ্ণব ভাবরত্সর সূক্ষ্ম সংত্কত্য কহবযাগুহলত্ক সমৃদ্ধ ও প্রগাঢ়
কত্র যু ত্লত্ছন। অহভসাত্রর জনে রাহধ্কার প্রস্তুহযর একটট বেনায়
ম
কহব লগৌরােী
রাহধ্কাত্ক লদ্ত্ি ও মত্ন িোমময়ী ক’লর যু ত্লত্ছন। অনুপ্রাত্স রমে প্রকাি-চাযু ত্যরম
সিায়যায় হকভাত্ব যা সম্ভব কত্রত্ছন হনেহলহখয পদ্ লেত্ক লবাঝা যাত্বনীলম মৃগমত্দ্

যনু অনুত্লপন

নীহলম িার উজার।
নীল বলয় গত্ে

ভুজযুগ মঙ্কণ্ডয

পহিরে নীল হনত্চাল।
িহর অহভসারক লাহগ।
নব অনুরাত্গ

লগারী লভহল িোমরী

কুিু যাহমনী ভয় ভাহগ।
নীল অলকাকুল

অহলত্ক হিত্লালয

নীল হযহমত্র চলু লগাই।
নীল নহলনী জনু

িোমর সায়ত্র

লখই না পারই লকাই।। ইযোহদ্
অনে একটট অহভসাত্রর পত্দ্ লদ্খা যায়, বষার
ম দ্ুত্যাত্গর
ম
মত্ধ্ে, ঘন অন্ধকার,
হবদ্ুেৎচমক, পত্ের জলকাদ্া, কাাঁটা ও সাত্পর ভয় যু ে ক’লর শ্রীমযী কৃত্ষ্ণর
উত্েত্িে বাইত্র যাওয়ার প্রস্তুহয হনত্েন, সখীত্দ্র হনত্ষধ্ শুনত্ছন না। উদ্ভট যুঙ্কক্ত
হদ্ত্েন লয হবরত্ির িরাঘায হক বষার
ম বাহরধ্ারার আঘায লেত্কও হনষ্ঠুর নয়?
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লপ্রত্মর দ্াি হক বজ্রহগ্নর দ্াি লেত্কও কম লেিকর? লযামরা আমার মানহসক অবিা
লজত্নও হক আমাত্ক পরীক্ষা করার জনে হনত্ষধ্ করছ?লকাটট কুসুম-ির

বহরখত্য় যছু’ পর

যাত্ি হক জলদ্জল লাহগ।
লপ্রম-দ্িন-দ্ি

যাক হৃদ্য় সি

যাত্ি হক বজরক আহগ।।
চবষ্ণবীয় কৃষ্ণত্প্রত্মর স্বভাবই এই লয এত্য হমলন িয় না বলত্লই চত্ল, যীব্র
হবরি জীবত্নর সেী িয়। অিরি দ্ুিঃত্খর মত্ধ্েও অন্তত্র কৃষ্ণত্ক যোগ না করা,
অেচ বাইত্রর জীবত্ন সবস্বম যোগ করাত্যই কৃষ্ণত্প্রহমত্কর আন্তহরকযার পহরচয়।
লগাহবন্দদ্াত্সর একটট পত্দ্ লদ্খা যায় সখীরা রাহধ্কাত্ক এয দ্ুিঃখ সিে ক’লর
অনেক
ম কৃষ্ণত্প্রম অন্তত্র বিন করার জনে অনুত্যাগ করত্ছশুনইত্য কানু

মুরলীরব মাধ্ুহর

শ্রবে হনবারলুাঁ লযার।
লিরইত্য রূপ

নয়নযুগ ঝাাঁপলুাঁ

যব লমাত্ি লরাখহল লভার।। ……….
লজা যু িুাঁ হৃদ্ত্য়

লপ্রমযরু লরাপহল

িোম জলদ্ রস আত্ি।
লসা অব নয়ন

নীর লদ্ই সীচি

কিযহি লগাহবন্দদ্াত্স।।
কহব হিসাত্ব লগাহবন্দদ্াত্সর বিু প্রিংসনীয় গুে। রবীন্দ্রনাে মুগ্ধ িত্য়হছত্লন ছন্দ ও
িব্দ-ঝংকাত্র। হযহন এই চবষ্ণব কহবর বহেযম িরৎ রজনীর লসৌন্দয ম লেত্ক উদ্্ধ্হৃ য
হদ্ত্য়ত্ছনিারদ্ চন্দ পবন মন্দ
হবহপন ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লী মালযী যুহে
মত্ত মধ্ুপ লভারহন।
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লগৌরচন্দ্র হবষয়ক পদ্

রচনাত্যও লগাহবন্দদ্াত্সর

কৃহযত্ব

যত্েষ্ট। হযহন

লগৌরােত্ক

প্রযেক্ষ কত্রন হন, অেচ প্রযেত্ক্ষর মযন যাাঁর বেনা।
ম
আবার লগৌরাে লয রাধ্ারই
ভাবকাহন্তময় মূহযম, ভক্ত রহসকত্দ্র এই উপলহব্ধ যাাঁর লগৌরাে হবষয়ক প্রহযটট পত্দ্
স্ফুহরয। কহব লয প্রযেত্ক্ষ লগৌরাত্ের কৃপালাভ করত্য পাত্রন হন, যখন আিয ম
নবিীপ লীলা ও নীলাচল লীলার প্রকাি িত্য়হছল যখন দ্ুভাম গেবত্ি জন্মান হন, এই
আত্ক্ষপ যাাঁর লগৌরচঙ্কন্দ্রকার পদ্গুহলত্ক লবদ্নাময় কত্রত্ছলযা রত্স ভাহস

অবি মিীমণ্ডল

লগাহবন্দদ্াস যহিাঁ পরি ন লভহল।।
অেবা
যাকর চরত্ে

দ্ীন িীন বঙ্কঞ্চয
লগাহবন্দদ্াস রিু দ্ূর।
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(৯)
।। চণ্ডীমঙ্গত্লর কামিনী ও িুই কমর্।।
মনসার ময চণ্ডীও মূত্ল অ-লপৌরাহেক লদ্বী, অনায-পূ
ম ঙ্কজযা। হযহন আরেে
পশুত্দ্র রক্ষহয়ত্রী। লগাহধ্কা বা লগা-সাপ যাাঁর বািন। আয ম হিন্দুরা এই লদ্বীত্ক
আপন ক’লর হসংিবািনা অসুরমহদ্মনী দ্ুগায়
ম রূপান্তহরয ক’লর হনত্য়ত্ছ। লস ধ্রা যাক
খ্রীস্টীয় নবম দ্িম িযাব্দীর কো, িাজার বছর আত্গকার বোপার। লসই লেত্ক চণ্ডী
বা মহিষাসুর-মহদ্মনী দ্ুগা ম সামন্ত বা জহমদ্ারত্দ্র রাজে, ভূ সম্পহত্ত ও অেদ্াত্নর
ম
লদ্বযারূত্প কহল্পয িত্য়ত্ছন। আর, ব্রযকোর আকাত্র হনেবে ম লেত্ক উচ্চবত্েরম
নারীসমাত্জ

প্রচহলয

প্রােহমক

‘মেলচণ্ডী’র

কাহিনী

ক্রমি

সবজনীনযা
ম

লাভ

কত্রত্ছ। ললৌহকক ও লপৌরাহেক আখোন একসত্ে হমত্ি লগত্ছ। এই চণ্ডী কহবত্দ্র
কাত্বে অভয়া ও সারদ্া নাত্মও উহল্লহখয িত্য়ত্ছন। মত্যমে চণ্ডী পূজা প্রবযমত্নর
কাহিনী একটট নয়, দ্ু’টট। লসগুহল এইিঃ

।।কামিনী।।
(ক) কালত্কযু -কাহিনী বা ‘আত্খটটক খণ্ড’। হিব ও পাবযীর
ম
সংসাত্র হচরদ্াহরদ্র। পৃহেবীত্য পূজা-প্রচার ি’লল যত্ব পাবযী
ম
বা দ্ুগার
ম দ্াহরদ্রে ঘুত্চ। সখীর
উপত্দ্ত্ি

পাবযী

এ

হবষত্য়

লচটষ্টয

িত্লন।

হিত্বর

পূজক

ইত্ন্দ্রর

পুত্ত্রর

নাম

নীলাম্বর। দ্ূগা ম হিবপূজায় নীলাম্বত্রর একটা অপরাধ্ ঘটটত্য় হিত্বর িারা যাত্ক িাপ
লদ্ওয়াত্লন- যু হম পৃহেবীত্য বোধ্রূত্প জন্ম হনত্য় এয বৎসর কাটাত্ব। নীলাম্বর মারা
লগত্ল যার পত্নী ছায়া অনুমৃযা ি’ল। দ্ু’জত্ন পৃহেবীত্য বোত্ধ্র সংসাত্র জন্মাত্ল
পর যাত্দ্র নাম ি’ল কালত্কযু ও ফুল্লরা। বোত্ধ্র জীবন দ্ুদ্মিার, হকন্তু কালত্কযু
প্রচণ্ড িঙ্কক্ত ও সািস হনত্য় লবত্ড় উঠত্য লাগত্লন। পশু-হিকার সুযরাং জীহবকাঅজমত্ন কৃহযত্ব লদ্খাত্ল পর বৃদ্ধ হপযামাযা কালত্কযু র হবত্য় হদ্ত্লন পাত্ির গ্রাত্মর
বুঙ্কদ্ধমযী ও কমপট
ম ু কনো ফুল্লরার সত্ে। হপযামাযার মৃযুের পর আরম্ভ ি’ল
দ্ু’জত্নর জীবন সংগ্রাম। কালত্কযু িিক িহরে বধ্ ক’লর হনত্য় আত্স, কেনও
বাঘ-নখ আত্ন, আত্ন গণ্ডাত্রর খড়্গ, কখনও চমরীর ললজ। ফুল্লরা িাত্ট মাংস
হবক্রয় কত্র- “লকাত্ল কাাঁত্খ মাংত্সর পসরা”। কদ্াহচৎ অনোনে ঙ্কজহনসও। আর িাট
লেত্ক হফত্র লদ্াকাত্ন ঙ্কজহনসপত্র হকত্ন এত্ন রান্নায় মন লদ্য়। হকন্তু সব হদ্ন লযা
আর হিকার লমত্ল না, যা ছাড়া গ্রীত্ের খরা আত্ছ, বষা ম আত্ছ, প্রাকৃহযক হবপদ্ও
আত্ছ। হদ্ন আত্ন হদ্ন খায়, যাও সম্ভব িয় না। ফুল্লরা যযই দ্ুত্খ কাটাক
কালত্কযু র উপর যার অগাধ্ ভাত্লাবাসা ও শ্রদ্ধা। কালত্কযু র হদ্ক লেত্কও যাই।
পশু-রক্ষহয়ত্রী চণ্ডী বা দ্ুগা ম একটট সুত্যাগ খুজ
াঁ হছত্লন হকভাত্ব ছলনা ক’লর
কালত্কযু ত্ক হদ্ত্য় পৃহেবীত্য যাাঁর পূজাটা প্রচার করাত্না যায়। ভাবত্লন কালত্কযু ত্ক
ধ্নরত্ন হদ্ত্য় রাজা করত্য পারত্ল এবং যার কাত্ছ হনত্জর মহিমা জানাত্ল পর
কালত্কযু যাাঁর পূজা করত্ব। আর এই ঘটনায় সবত্র
ম পূজার প্রচার িত্য় যাত্ব। এই
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উত্েিে হনত্য় চণ্ডী একহদ্ন লসানালী লগাসাত্পর রূপ ধ্’লর কালত্কযু র অরেেপ্রত্বত্ির পত্ে রইত্লন। কালত্কযু যাওয়ার পত্ে লগাসাপ লদ্ত্খ ভাবত্ল – অযাত্রা,
আজ আর লকাত্না হিকার িয়য হমলত্ব না। বস্তুযই চণ্ডীর ছলনায় হিকার হমলল না।
কালত্কযু লফরার পত্ে ভাবত্য ভাবত্য আসত্ছঅভাগী ফুল্লরা আত্ছ সম্বত্লর আত্ি।
কী বহলয়া দ্াণ্ডাইব লযয়ো যার পাত্ি।।
হকন্তু আসার সমত্য়ও কালত্কযু লদ্ত্খ লসই লগাহধ্কা লসইখাত্ন। লস ধ্নুত্কর গুত্ে
অোৎ
ম হছলায় লগাহধ্কাত্ক বাাঁধ্ত্ল, ভাবত্ল – এই আজত্কর সম্বল, এত্কই হিকত্পাড়া
কত্র খাওয়া যাত্ব। ফুল্লরা যখন িাত্ট। কালত্কযু হিকার আনত্ব, টাটকা মাংস হবঙ্কক্র
করত্ব এই প্রযোিায় রত্য়ত্ছ ও ক্রত্ম িযাি িত্ে। কালত্কযু

লগাহধ্কাত্ক ধ্নুক

লেত্ক নাহমত্য় কুাঁত্ড়র হভযর রাখত্ল ও ক্ষুণ্ণমত্ন হপ্রয়ার সকাত্ি লগল। লসখাত্ন
ফুল্লরাত্ক বলত্ল- আজত্ক ময লযামার সইত্য়র কাছ লেত্ক চাল ধ্ার ক’লর রান্না
কর, আহম বরং লদ্হখ গযকাত্লর বাহস মাংস হবঙ্কক্র িয় হক-না। ফুল্লরা যোরীহয
চাল ধ্ার ক’লর হনত্য় কুাঁত্ড়র সামত্ন এত্স যা লদ্খত্ল যাত্যদ্ূত্র লগল ক্ষুধ্া যৃষা রন্ধত্নর ত্বরা।
লদ্খত্ল কুাঁত্ড়র দ্রজায় যৃযীয়ার চাাঁত্দ্র ময লিলাত্না-ভাত্ব বত্স আত্ছ এক অপরূপা
কুলবধ্ূ। ফুল্লরা হনত্জত্ক সামত্ল হনত্য় পহরচয় ঙ্কজজ্ঞাসা করত্যই লসই নারী, দ্ুরকম
মাত্ন িত্য পাত্র, এমন ভাষায় হনত্জর পহরচয় হদ্ত্ল। ফুল্লরা সাধ্ারে অত্ে ম বুঝত্ল
কুলবধ্ূ সযীত্নর সংসাত্র ঝগড়াঝাটট ক’লর একাহকনী চত্ল এত্সত্ছ। এইবার আরম্ভ
ি’ল ফুল্লরার ঐ নারীত্ক উপত্দ্িসি লবাঝাত্নার পালা। “সহযনী লকান্দল কত্র/
হিগুে বহলত্ব যাত্র/ অপমাত্ন ঘর ছাড় লকহন”। হকন্তু সব শুত্নও নারী বলত্ল এই
গৃত্িই লযামার সত্ে একত্র োকব পে ক’লর এত্সহছ। উত্ে ‘ললষ’ অলংকার
লযাত্গ বলত্ল লয, আর আমারই বা লদ্াষ কী, লযামার স্বামীই লযা ‘গুে-বন্ধত্ন’
লবাঁত্ধ্ এত্নত্ছ, না িয় যাত্ক হগত্য় ঙ্কজজ্ঞাসা করএত্নত্ছ লযামার স্বামী বাহন্ধ হনজগুত্ে। …..
িয় নয় ঙ্কজজ্ঞাসা করি বীরবত্র।
এই কোয় লয হবষম হবপত্দ্র ইহেয রত্য়ত্ছ যা অনুধ্াবন ক’লর- ফুল্লরা ঐ নারীর
কাত্ছ যার বাত্রা মাত্সর দ্ুিঃসি দ্ুিঃত্খর কো এত্ক এত্ক জাহনত্য় লিত্ষ যুঙ্কক্ত
লদ্খাত্ললকান্ সুত্খ লমার সাত্ে িইত্ব বোহধ্নী?
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এত্যও যখন ঐ নারী বা লদ্বী লযত্য চাইল না, চুপ ক’লর রইল, যখন ফুল্লরা
উপায়ান্তর না লদ্ত্খ কাাঁদ্ত্য কাাঁদ্ত্য ছুটল িাত্ট। দ্ূর লেত্ক ফুল্লরাত্ক ঐ অবিায়
আসত্য লদ্ত্খ হবস্মত্য় এহগত্য় হগত্য় কালত্কযু প্রশ্ন করত্লিাশুড়ী ননদ্ী নাহি নাহি লযার সযা।
কার সত্ন কহল (= লকান্দল) কহর চক্ষু চকহল রাযা।।
যখন ফুল্লরা জবাব হদ্ত্লসযা সযী নাহি লমার, প্রােনাে সযা।
ইত্ব চিল ফুল্লরাত্র হবমুখ হবধ্াযা।।
হপহপড়ার পাখা উত্ঠ মহরবার যত্র।
কািার লষাড়িী কনো আহনয়াছ ঘত্র।।
শুত্ন কালত্কযু হবঙ্কস্ময ি’ল এবং চত্টও লগল। বলত্ল-সযে কত্র বল্ না িত্ল এই
মাংস-কাটা দ্া হদ্ত্য় লযার নাক লকত্ট লফলব। ফুল্লরা জবাব হদ্ত্লসযে হমেো বাত্কে ধ্ম ম আপত্ন প্রমাে।
হযন হদ্বত্সর চাাঁদ্ লদ্হখ হবদ্েমান।।
ফুরাত্লা িাত্ট মাংস লবচা। ‘পাহে’, ‘চুবড়ী’ সব গুটটত্য় হনত্য় ফুল্লরার
হপছত্ন কালত্কযু চলল কুাঁত্ড়র হদ্ত্ক। এত্স যা লদ্খত্ল যাত্য হবহ্বল িত্য় কালত্কযু
লসই নারীত্ক সাষ্টাত্ে প্রোম ক’লর বসল। যারপর ফুল্লরার ময লসও লবাঝাত্য
লাগল- সংসাত্র ঝগড়া কার না আত্ছ, যাই ব’লল গুরুজন-পহরজন লছত্ড় একাকী
এমনভাত্ব আসত্য িয়? লকাত্না নারী এক রাঙ্কত্র যহদ্ ঘত্রর বাইত্র োত্ক যাি’লল
যার হনন্দায় আর কান পাযা যাত্ব? অযএব লক্রাধ্ সংবরে কত্র চল, ফুল্লরার সত্ে
আহম হগত্য় লযামাত্ক বাড়ী লপৌৌঁত্ছ হদ্ত্য় আহস। রমেী হকছুত্যই রাঙ্কজ িয় না লদ্ত্খ
কালত্কযু যার ধ্নুত্ক ির লযাজনা করত্ল। হকন্তু িায়, ঐ পযন্তই।
ম
িরযোগ করার
লকাত্না িঙ্কক্ত যার রইল না। কালত্কযু র িরীর স্তহম্ভয িত্য় পড়ল। এই না লদ্ত্খ
হবমূঢ় িত্য় ফুল্লরা লযা কালত্কযু র িায লেত্ক ধ্নুক ছাহড়ত্য় লনওয়ার প্রােপে লচষ্টা
করত্ল, হকন্তু পারত্ল না। এবার লদ্বী যার আসল পহরচয় জানাত্লন- আহম চণ্ডী,
লযামাত্দ্র বর লদ্ওয়ার জনে এত্সহছ। অচচযনে কালত্কযু ত্ক জাহগত্য় হদ্ত্লন। হদ্ত্লন
সায ঘড়া লমাির ও সায লকাটট টাকা মূত্লের মাহেকে-অেু রী। আঙটটর মূলে কয
িত্ব ফুল্লরা হবশ্বাস করত্যই চায় না। যাই লিাক, কালত্কযু একরকম লদ্বীর বত্রই
আঙটট ভাটঙয়া হনত্লন। জেল কাটটত্য় নগর হনমাে
ম করত্লন, হবহভন্ন জাহয ও বৃহত্তর
মানুষ বসাত্লন, িাট পত্তন করত্লন। রাত্জের নাম ি’ল গুজুরাট বা গুজরাট।(গুজু
অত্ে ম লছাট, রাট অত্ে ম রাষ্ট্র। কহলে রাত্ষ্ট্রর মধ্েবযী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখনকার গুজরাট
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নয়।) কালত্কযু

রাজদ্ণ্ড ধ্ারে করত্লন। এযহদ্ত্নর দ্ুিঃত্খর লিত্ষ ফুল্লরা িত্লন

রােী, যহদ্ও অন্তত্র লসই সরলা ও পহযপ্রাো ফুল্লরাই রইত্লন।
লনাযু ন রাজে এবং নগর হনমাে
ম িত্য়ত্ছ, নানান্ সুত্যাগ সুহবধ্া হদ্ত্য় চাষী
বসাত্না িত্ে, হবহভন্ন বৃহত্তর মানুষত্ক লডত্ক হনত্য় আসা িত্ে, এইসব খবর লপত্য়
কহলে লেত্ক এল ধ্ূয ম ঠকবাজ ভাাঁড়ুদ্ত্ত। সত্ে হনত্য় এল চাষীত্দ্র মণ্ডল ‘বুলন’ ও
একদ্ল চাষীত্ক। এত্ন পর লকৌিল ক’লর হনত্জই ‘লমাড়ল’ িত্য় পড়ল এবং কৃষক
ও অনোনে িাটুত্রত্দ্র কাত্ছ হবনামূত্লে প্রাপে ‘লযালা’ আদ্ায় করত্য লাগল। িাত্টর
মানুষ যা হদ্ত্য পাত্র যার লবিী আদ্ায় করত্য লাগল উৎপীড়ন ক’লর। লিত্ষ
একহদ্ন িাটুত্রত্দ্র মারত্ধ্ার ক’লর বসল। বোপারটা সামন্তরাজা কালত্কযু

কাত্ন

লযত্যই কালত্কযু অপমান ক’লর ভাাঁড়ুদ্ত্তত্ক রাজে লেত্ক যাহড়ত্য় হদ্ত্লন। ভাাঁড়ুদ্ত্ত
হকন্তু দ্মবার পাত্র নয়। কহলে উপহিয িত্য় বড়রাজার কাত্ছ জানাত্ল লয লকাত্ত্থত্ক
টাকা পয়সা লুত্ট কালত্কযু িঙ্কক্তিালী রাজা িত্য় বত্সত্ছ। লয-লকান সময় কহলে
আক্রমে করত্য পাত্র। কহলেরাজ চর পাঠাত্লন। চর এত্স কালত্কযু র রাজত্ত্বর
বরং লগৌরবময় বেনাই
ম
হদ্ত্ল। সামন্তরাজার এরকম প্রবলযা হকন্তু কহলেরাজ সিে
করত্য পারত্লন না। যুদ্ধসজ্জা করত্লন। যুত্দ্ধ কহলেরাজ লিত্র লগত্লন। এ বোপাত্র
ধ্ূয ম ভাাঁড়ুদ্ত্ত
আক্রমে

লনাযু ন

কত্র।

লস

লকৌিল

লফাঁ ত্দ্

বসল

রাজার

কাত্ছ

লাগাত্ল

যাত্য
লয

কহলেরাজ
লসনাপহয

আবার
অোৎ
ম

অযহকমত্য
লকাত্যায়াল

কালত্কযু র কাত্ছ ঘুষ লখত্য় প্রকৃয যুদ্ধ কত্র হন। যা ছাড়া গুজরাত্টর অহন্ধ-সহন্ধ
সব জাহনত্য় হদ্ত্ল। কহলেরাজ হক্ষি িত্য় আবার আক্রমে করত্লন। এবার কালত্কযু
পরাঙ্কজয ও বন্দী িত্লন। যখন লকাটাত্লর কাত্ছ ফুল্লরার লস কী বোকুলযা। যাই
লিাক কালত্কযু ত্ক এই পরীক্ষার পর লদ্বীর ি’ল দ্য়া। চণ্ডী কহলেরাজত্ক স্বে
হদ্ত্লন-ভয় লদ্খাত্লন। কহলেরাজ কালত্কযু ত্ক সসম্মান লছত্ড় হদ্ত্লন। গুজুরাত্ট
এবং বড় রাজে কহলত্ে চণ্ডীর পূজার প্রচার ি’ল।
যোসমত্য়
পুিত্কযু ত্ক

রাত্জে

কালত্কযু
অহভহষক্ত

অনোনে

সামন্তরাজাত্দ্র

করত্লন।

যাাঁত্দ্র

অনুমহয

অহভিাত্পর

পবওম

হনত্য়

পুত্র

লিষ

ি’ল।

পুনরায় নীলাম্বর ও ছায়া িত্য় যাাঁরা স্বগীয় রত্ে চ’লড় স্বত্গ ম প্রত্বি করত্লন।
চণ্ডী পশুমিল লেত্ক এহগত্য় হনেবত্েরম মানুত্ষর যো রাত্ষ্ট্রর কেধ্ারত্দ্র
ম
পূজা লপত্লন। হকন্তু এখন সমাত্জর উচ্চবত্েরম ধ্নী মানুত্ষর পূজা লপত্য িত্ব। যাই
এবার ধ্নপহয বহেকত্ক হবপত্দ্ লফত্ল পূজা আদ্ায় করত্লন।

(খ) ধ্নপমি কামিনী র্া ‘র্মর্ক্ খণ্ড’।
ইত্ন্দ্রর নযমকী রত্নমালা। চণ্ডী যাত্ক স্বগ ম লেত্ক িাপ হদ্ত্য় পাঠাত্লন মত্যমে। লস
বহেক্-গৃত্ি জম্মাল খুল্লনা নাত্ম। ইন্দ্রপুত্র মহেকে ম ও যার েী চন্দ্রত্রখা িাপগ্রস্ত িত্য়
জম্মাল ধ্নপহয ও লিনা নাত্ম। অজয়-যীর-বাসী ধ্নপহয খোযনামা বহেক্। ধ্নপহয
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হছল হিত্বর উপাসক। চাাঁদ্সদ্াগত্রর মযই লস নারীত্দ্বযাত্ক দ্ুচত্ক্ষ লদ্খত্য পারয
না। লস সায লনৌকা হনত্য় বাহেজে করত্য সমুদ্র পাহড় লদ্য়। যার েীর নাম লিনা।
হকন্তু এক পত্নীত্য লস সন্তুষ্ট হছল না। একহদ্ন পায়রা হনত্য় লখলা করত্য করত্য
িারাত্না এক পায়রার লখাাঁত্জ ধ্নপহয যার শ্বশুর-বাড়ীর গ্রাত্ম হগত্য় িাঙ্কজর িত্য়
লিনারই খুড়যু য লবান খুল্লনাত্ক লদ্ত্খ মুগ্ধ িয়। খুল্লনা রিসে করার জনে ধ্নপহযর
পায়রা লুহকত্য় হছল। লিাক না খুড়যু য লবান, বাড়ীত্য সযীন এত্ন স্বামীত্প্রত্মর
ভাগাভাহগত্য লিনা হকছুত্যই ময লদ্য় না। সদ্াগর যাত্ক লবাঝাত্য লাগত্লনরূপ নাি চকত্ল হপ্রত্য় রন্ধত্নর িাত্ল।
হচন্তামহে নাি চকত্ল কাত্চর বদ্ত্ল।।
যুঙ্কক্ত যহদ্ লয় মত্ন কহিবা প্রকাহি।
রন্ধত্নর যত্র যব আনো হদ্ই দ্াসী।।
লিনা স্বামীর লযাষাত্মাহদ্ত্য কান হদ্ত্ল না। পহরত্িত্ষ ধ্নপহয প্রচুর অলংকার
লদ্ওয়ার প্রস্তাব করত্ল লকাত্নামত্য রাঙ্কজ ি’ল। সম্পত্কম ভহগনী ও নবাগযা সপত্নীত্ক
লিনা প্রেম প্রেম খুবই লেি যত্ন কত্র। হকন্তু পত্র দ্াসী দ্ুবলার
ম
পরামত্ি ম যার মন
হবগত্ড় লগল। ইহযমত্ধ্ে িানীয় সামন্তরাজ ধ্নপহযত্ক আত্দ্ি করত্লন, লগৌড় লেত্ক
ভাত্লা লসানার খাাঁচা চযরী ক’লর আনত্য িত্ব, যার মত্ধ্ে হযহন শুকসারী পুষত্বন।
লসকাত্ল রাজা বা ভূ মেহধ্কারীত্দ্র অে ম বহেক্লদ্র কাত্ছ গঙ্কেয োকয। ধ্নপহয
লগত্লন লগৌড়। িীঘ্রমত্ধ্ে হফরত্লন না। ইহযমত্ধ্ে লিনা যার সযীন কাাঁটাত্ক দ্ূর
করার জনে দ্ুবলার
ম
পরামত্ি ম ও সই লীলাবযীর সািাত্যে ধ্নপহযর কাছ লেত্ক ললাকমারফৎ পাঠাত্না একটা জাল হচটঠ চযহর ক’লর খুল্লনাত্ক লদ্খাত্ল। যাত্য ললখা হছল,
খুল্লনাত্ক ভাত্লা লখত্য লদ্ত্ব না, আর জীে ম বাস পহরত্য় অরত্েে চদ্হনক ছাগল
চরাত্য পাঠাত্ব। খুল্লনা হবশ্বাস করত্ল না। হকন্তু যাত্ক লযত্যই ি’ল ছাগল চরাত্য।
অল্পহদ্ত্নর মত্ধ্েই পহরশ্রত্ম ও খাওয়া-পরার অভাত্ব যার রূপ লসৌন্দয ম হবনষ্ট ি’ল।
হকন্তু এইবার আরম্ভ ি’ল চণ্ডীর খুল্লনাত্ক হদ্ত্য় হনত্জর পূজা-প্রচাত্রর লকৌিল।
লিনার সবিী
ম নাত্ম একটা ছাগলত্ক চণ্ডী একহদ্ন লুহকত্য় রাখত্লন। সবিীত্ক
ম
খুত্াঁ জ খুত্াঁ জ িয়রান িত্য় খুল্লনা লিত্ষ অরত্েে কাাঁদ্ত্য লাগল। হকছু পত্র চণ্ডীরই
মায়ায় খুল্লনা লদ্খত্ল একদ্ল অস্পরী হকত্সর লযন পূজানুষ্ঠান করত্ছ। যারা বলত্ল এ
মেলচণ্ডীর পূজা, এত্য শুধ্ু একটা ঘট পাযত্য িয়, আর ধ্ানদ্ুবা ম হদ্ত্য িয়, আর
হকছু লাত্গ না। পূজায় লদ্বী যু ষ্ট িত্ল হবপদ্ লেত্ক পহরত্রাে পাওয়া যায়, সংসাত্রর
যাবযীয় অমেল দ্ূর িয়। খুল্লনা ব্রয হিত্খ হনত্য় পত্র মেলবাত্র মেলবাত্র হনত্জ
ব্রয করত্য লাগল। যত্ব লসই হদ্নই লস সবিীত্ক
ম
লপত্য় লগল।
বহেক

ধ্নপহয

লগৌড়

লেত্ক

হফত্র

এত্সই

খুল্লনার

উপর

লিনার

হনষ্ঠুর

বেবিাত্রর কো শুত্ন হক্ষি িত্য় লিনাত্ক হযরস্কার করত্লন। খুল্লনার উপর যাাঁর
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অনুরাগ লবত্ড় লগল। লিনা মত্ন কষ্ট অনুভব করত্ল, হকন্তু খুল্লনার উপর যার লস
চবরভাব আর রইল না। যবু খুল্লনার দ্ুভাম ত্গের এখাত্নই লিষ নয়। বহেক্-সমাজ
খুল্লনার সযীত্ত্বর পরীক্ষা চাইত্ল। ধ্নপহযর হপযৃশ্রাত্দ্ধর সভায় যারা ব’লল বসল লয
খুল্লনা বত্ন বত্ন ছাগল চহরত্য়ত্ছ, যার সযীত্ত্ব সত্ন্দি। লসই সভায় বহেত্করা
পরস্পত্রর চহরত্র যু ত্ল হনত্জত্দ্র মধ্েই কলি বাহধ্ত্য় বসল। যাই লিাক, লিত্ষ হির
ি’ল খুল্লনাত্ক কটঠন সব পরীক্ষা হদ্ত্য িত্ব। অহগ্নধ্ারে পরীক্ষা, যিঘৃয পরীক্ষা,
হবষধ্র সাত্পর আক্রমত্ের পরীক্ষা। লিত্ষ হির ি’ল জযু গৃত্ি খুল্লনাত্ক প্রত্বি
কহরত্য় আগুন জ্বাহলত্য় পরীক্ষা হনত্য িত্ব। খুল্লনা লবাঁত্চ লগত্ল যত্বই জানা যাত্ব
সযী, যত্বই যারা অন্নগ্রিে করত্ব। বলা বািুলে, চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা এত্ক এত্ক
সব পরীক্ষায় উত্তীে ম িত্য় লগল। এহদ্ত্ক ধ্নপহযর উপর রাজার আত্দ্ি ি’ল- রাত্জে
িঙ্খ ও চন্দত্নর অভাব ঘত্টত্ছ, দ্হক্ষে পাটত্ন হসংিল পযন্ত
ম বাহেজে যাত্রা ক’লর
িঙ্খ চন্দন হনত্য় আসত্য িত্ব। ধ্নপহয হনরুপায় ি’লয় বাহেজে-যাত্রা করত্লন।
বদ্ল-বাহেজে। লসকাত্লর মুদ্রার চল লবহি হছল না। এক ঙ্কজহনত্সর পহরবত্যম অনে
ঙ্কজহনস পাওয়া লযয। বাহেজে-যাত্রায় হদ্ন খুল্লনার কাত্ছ হবদ্ায় হনত্য এত্স ধ্নপহয
লদ্খত্ল খুল্লনা ঘট লপত্য স্বামীর মেত্লর জনে মেলচণ্ডীর ব্রয করত্ছ। হিত্বর
উপাসক ধ্নপহয ক্রুদ্ধ িত্য় চণ্ডীর ঘট পাত্য় লঠত্ল হদ্ত্লন। চণ্ডী টঠক করত্লন,
এর িাঙ্কস্ত হদ্ত্য িত্ব।

লসই

হসংিল যাওয়ার পত্ে ধ্নপহয সমুত্দ্র এক আিয ম দ্ৃত্িের সম্মুখীন িত্লন।
জায়গাটার নাম কাহলদ্ি। লসখাত্ন হবস্যৃয পদ্মবন। লসখাত্ন ব’লস এক

অপরূপ সুন্দরী নারী িাযী ধ্’লর হগলত্ছ আবার উগ্লর লফত্ল হদ্ত্ে। হসংিত্ল হগত্য়
ধ্নপহয লসকো লসখানকার রাজাত্ক বলত্যই রাজা বলত্লন, লদ্খাত্য িত্ব। সযে
িত্ল পুরস্কার,

না ি’লল কারাগার। আসত্ল

চণ্ডীর

মায়াত্যই ঐ

দ্ৃিে

ধ্নপহয

লদ্ত্খহছত্লন, আর লদ্খাত্য পারত্লন না। ধ্নপহযর কারাবাস ঘটল। এহদ্ত্ক ধ্নপহয
যখন বাহেত্জে লবর িত্য়হছত্লন যার দ্ু’চার মাত্সর মত্ধ্েই খুল্লনার সন্তান জত্ন্মত্ছ।
শ্রীমন্ত যার নাম, পূব ম লেত্ক ধ্নপহযরই লদ্ওয়া নাম। লস বড় িত্য় ললখাপড়া
হিত্খত্ছ, হকন্তু যার হপযা লক ও লকমন যা লস বলত্য পাত্র না। হির করত্ল, লয
ক’লরই লিাক হপযাত্ক হফহরত্য় আনত্বই। মাত্য়র কাত্ছ হপযৃপহরচয় সমেক্ লজত্ন
হনত্য় যাত্রা করত্ল হসংিল। এবারও যার পত্ে পড়ল লসই কমত্ল-কাহমনীর দ্ৃিে।
এবাত্রও হসংিত্লর রাজা লদ্খত্য চাইত্লন। মায়া-দ্ৃিেটা এবার আর চণ্ডী লুত্কাত্লন
না। যার হপ্রয় লসহবকার পুত্ত্রই লযা শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত রাজাত্ক কমত্ল-কাহমনী লদ্হখত্য়
যার হপযার কারামুঙ্কক্ত চাইত্ল। হসংিত্লর রাজা যা হদ্ত্লন না। হকন্তু হদ্ত্যই ি’ল
রাত্ত্র এক ভয়ংকর স্বে লদ্ত্খ। রাজা স্বত্ে লদ্খত্লন চণ্ডী যাাঁর ডাহকনী লযাহগনীত্দ্র
হনত্য় রাজার সত্ে যুদ্ধ ক’লর হসংিল ছারখার ক’লর হদ্ত্য়ত্ছন। ভীয িত্য় রাজা
শ্রীমন্তত্ক ডাকাত্লন ও ধ্নপহযত্ক মুঙ্কক্ত হদ্ত্লন। এইবার অজ্ঞায-পহরচয় হপযা-পুত্ত্র
হমলত্নর পালা। কহবরা, হবত্িত্ষ কহবকিে মুকুন্দ এই অংত্ির খুবই বাস্তব ও
হৃদ্য়গ্রািী বেনা
ম হদ্ত্য়ত্ছন। হপযাপুত্ত্র হমলন ি’ল। হসংিত্লর রাজা িাহলবািন যার
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কনো সুিীলার সত্ে শ্রীমত্ন্তর হবত্য় হদ্ত্লন। লনৌকা ও বাহেজেসম্ভার হনত্য় ধ্নপহয
পুত্র ও পুত্রবধ্ূসি হনজ গৃত্ি হফরত্লন। হকন্তু এবার আর চণ্ডীর ঘট পাত্য় লঠলত্লন
না। বরং চণ্ডীপূজায় রয িত্লন। অহভিাত্পর পালা লিষ ি’লল সবাই স্বিাত্ন-লসই
স্বত্গ ম হফত্র লগত্লন।

।। চণ্ডীমঙ্গত্লর কমর্।।
উপহরহলহখয কাহিনী দ্ু’টট হনত্য় মাহেক দ্ত্ত, কহবকিে মুকুন্দ, হিজ মাধ্ব,
হিজ

রামত্দ্ব,

অহকঞ্চন

চক্রবযী

প্রভৃ হয

অত্নত্কই

কাবে

রচনা

কত্র

লগত্ছন

মধ্েযুত্গ। হকন্তু যার মত্ধ্ে কহবকিে মুকুন্দই সবাত্পক্ষা
ম
কৃহযত্ব লদ্হখত্য়ত্ছন। এমন
হক মধ্েযুত্গ ললখা সমস্ত মেলকাত্বের কহবত্দ্র মত্ধ্ে মুকুন্দই লশ্রষ্ঠ কহব এবং
আজও নানা গুত্ে যাাঁর কাবে স্মরেীয় িত্য় রত্য়ত্ছ। কহবকিত্ের পত্রই ভাত্লা কহব
হিসাত্ব নাম করত্য িয় হিজ রামত্দ্ত্বর। যত্ব হিজমাধ্ব ভাষাত্সৌন্দয ম ও ভাবচনপুেে
না লদ্খাত্য পারত্লও সাধ্ারে বেনা
ম
মন্দ লদ্ন হন। যাই যাাঁর পহরচয় লবাধ্ িয়
জানত্য লদ্ওয়া িত্য়ত্ছ। আর মাহেক দ্ত্ত কহব কহবকিত্ের পূববযী
ম
কহব িত্লও যাাঁর
স্বকীয় রচনা লযমন পাওয়া যায় না। অনোনে বিুকহবর রচনাই যাাঁর মত্ধ্ে হমহশ্রয
িত্য় লগত্ছ। কহবকিে মুকুন্দ লকবল কাবে রচনার হদ্ক হদ্ত্য়ই খোহযমান্ নন্, ঐ
সময়কার সমাজ ও রাত্ষ্ট্রর পহরচয় হদ্ত্য, কৃষকত্দ্র অবিা জানাত্য, হবহভন্ন বৃহত্ত ও
জাহযর মানুত্ষর পহরচয় প্রযেত্ক্ষর ময বেনা
ম করত্য হযহন অপ্রহযিন্দ্বী। কহবকিেত্ক
বাদ্ হদ্ত্য় মধ্েযুত্গর সাহিত্যের যো সমাজ-ইহযিাত্সর কো ভাবাই যায় না।
কহবকিে মুকুন্দ চক্রবযী অন্তয ১৫৯৬ খ্রীিঃ আত্গ যাাঁর চণ্ডীমেল রচনায়
িায হদ্ত্য পাত্রন হন-এটট যাাঁর কাত্বে প্রদ্ত্ত আত্ম-পহরচয় লেত্ক জানা যায়। এই
সময়কার বেনা
ম হদ্ত্য হগত্য় হযহন সুবাদ্ার মানহসংত্ির উত্ল্লখ কত্রত্ছনধ্নে রাজা মানহসংি

হবষ্ণুপত্দ্ নব ভৃ ে

লগৌড়-বে-উৎকল- মিীপ।
মানহসংি বাঙ্ লার সুবাদ্ার িত্য় লযাগ লদ্ন ১৫৯৪ খ্রীিঃ এহপ্রত্লর মাঝামাঙ্কঝ
অোৎ
ম ১লা চবিাখ। এত্সই পূববত্ে
ম
হবত্দ্রাি দ্মন করত্য যান এবং হফত্র এত্স
িাসন-সংস্কার ও ভূ হম-সংস্কার আরম্ভ কত্র লদ্ন। কহবকিত্ের যালুকদ্ার, যার
আশ্রত্য় দ্াহমনো গ্রাত্ম হযহন চাষবাস করত্যন, হযহন আকবর কযৃক
ম
উপহদ্ষ্ট এবং
মানহসংি কযৃক
ম
প্রবহযময ঐ ভূ হম-সংস্কাত্রর সূত্ত্র অনোয়ভাত্ব ভূ হমদ্খত্লর জনে
লগ্রফযার

িন

ও

জহমজমার

অহধ্কার

লেত্ক

হবচুেয িন। ফত্ল কহবকিত্েরও
ভূ সম্পহত্তর অহধ্কার অহনঙ্কিয িত্য় পড়ায় হযহন সপহরবাত্র লগাপত্ন গৃিযোগ কত্রন
ও পত্ে নানান্ কষ্ট সিে ক’লর বযমমান লমহদ্নীপুর িিত্রর উত্তরবযী আরড়া
পরগোর জহমদ্ার ‘বাাঁকুড়া রাত্য়’র কাত্ছ আশ্রয় লনন। এটট ঘত্ট আনুমাহনক ১৫৯৬
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খ্রীস্টাত্ব্দ। যার আত্গ নয়। যাওয়ার পত্ে হযহন একহদ্ন স্বত্ে যাাঁর হনত্জর মাত্য়র
ছদ্মত্বত্ি হিয়ত্র উপনীয চণ্ডীর কাছ লেত্ক উপত্দ্ি পান চণ্ডীমেল রচনার জনে।
নূযন জহমদ্াত্রর আশ্রত্য় হগত্য় প্রেত্ম হযহন যাাঁর হিশু লপৌত্রত্দ্র পড়াত্নার কাত্জ
হনযুক্ত িন। এবং সম্ভবয যখন লেত্কই চণ্ডীমেল রচনা করত্য োত্কন। ক্রত্ম যাাঁর
কহবত্ত্বর খোহয প্রচাহরয িয় এবং বাাঁকুড়া রাত্য়র মৃযুের পর যাাঁর পুত্র রঘুনাে রায়
জহমদ্ার িত্য় যাাঁত্ক গুরুর ময পূজা করত্য ও কাবেরচনায় উৎসাি হদ্ত্য আরম্ভ
কত্রন। দ্ুই উপাখোন সি লগাটা কাবেটট হলখত্য কহবর অন্তয আট দ্ি বৎসর
লাগার কো। লসই হিসাব ধ্’লর ১৬০৪-৫ খ্রীিঃ আত্গ যাাঁর কাবেরচনা লিষ িয় হন,
এমন মত্ন করা যায়। সম্ভবয জহমদ্ার রঘুনাে রাত্য়র কাত্ছই হযহন ‘কহবকিে’
উপাহধ্ পান।
কহবকিে
চহরত্রািত্ন

অসামানে

িঙ্কক্তিালী

বাস্তবযা

ও

সত্ে

উজ্জ্বল

স্বাভাহবকযার

দ্ক্ষযা

ললখক।

বোধ্খত্ণ্ড

লদ্হখত্য়ত্ছন,

ক’লর

যু ত্লত্ছন।

লযমহন
আবার

হযহন
িঠ

লযমহন

লযমন

ফুল্লরার

ভাাঁদ্ুদ্ত্তর

চহরত্রও

ধ্নপহয-কাহিনীত্য

বঙ্কঞ্চযা সপত্নী লিনাত্ক ও দ্ুবলা
ম
দ্াসীত্ক এত্কবাত্র জীবন্ত ক’লর লদ্হখত্য়ত্ছন।
ললৌহকক বাঙ্ লা ভাষা যাাঁর ললখনীত্য অপূব ম িঙ্কক্তলাভ কত্রত্ছ। পহরহময বেনায়
ম
এক
মুিুত্যম অন্তর-বাহির সি লগাটা মানুষটাত্ক ফুটটত্য় যু লত্য যাাঁর সমকক্ষ আজও খুব
কম সাহিহযেকত্কই লদ্খা যায়। একটা দ্ৃষ্টান্ত লদ্ওয়া লযত্য পাত্র। এটা লসই িান
লযখাত্ন সরলা বধ্ূ ফুল্লরা ছদ্মত্বহিনী চণ্ডীত্ক সপত্নী লভত্ব যার কুটটর লেত্ক
লকাত্নামত্যই না হবদ্ায় করত্য লপত্র কালত্কযু র কাত্ছ যাত্ে কাাঁদ্ত্য কাাঁদ্ত্য।
সংহক্ষি কত্য়কটট চরত্েই কহব ফুল্লরাত্ক লযমন স্পষ্ট কত্রত্ছন, লযমহন কালত্কযু ফুল্লরা সাক্ষাৎকারত্কও চমৎকার নাটকীয় রূপ হদ্ত্য়ত্ছন।
মুকুন্দ-অঙ্কিয

কালত্কযু

লযমন

স্পষ্টভাষী

ও

সযেসন্ধ

বীর,

ফুল্লরা

লযমহন

দ্ুিঃখসিা ও স্বামীগযপ্রাো গৃিবধ্ূ। রাজা ও রাজরানী িত্য়ও যাত্দ্র চহরত্র হভন্নরূপ
িত্য় যায় হন। চহরত্রািত্ন মুকুত্ন্দর হবত্িষ গুে ি’ল মাত্র কত্য়কটট লরখায় যাত্দ্র
ছহব জীবন্ত ও অহবস্মরেীয় ক’লর রাখা। এমহন একটট চহরত্র ি’ল ধ্ূয ম ভাাঁড়ুদ্ত্তর।
লস কৃষকত্দ্র ভুহলত্য় কহলে লেত্ক গুজরাত্ট এত্নত্ছ, কৃষকত্দ্র লনযা বা মণ্ডল
বুলনত্ক সহরত্য় হনত্জ লনযা িত্য় বত্সত্ছ, আর, িাত্টর হবত্ক্রযাত্দ্র বাছা বাছা
ঙ্কজহনস

মুত্খর

লজাত্র

যু ত্ল

হনত্য়

লগালমাল

বাহধ্ত্য়ত্ছ।

যারপর

হবযাহড়য

িত্য়

কহলেরাত্জর সত্ে যুদ্ধ লাহগত্য়ত্ছ। সরলা ফুল্লরার কাত্ছ কপট আত্মীয়যা লদ্হখত্য়
লকান্খাত্ন ধ্নঘর রত্য়ত্ছ, লকাোয় কালত্কযু , যা লজত্ন হনত্য় হবপক্ষ চসত্নের কাত্ছ
জাহনত্য় কালত্কযু ত্ক বন্দী কহরত্য়ত্ছ। এয কাণ্ড করার পরও হকন্তু রাজত্ব হফত্র
লপত্য় কালত্কযু যাত্ক ক্ষমাই কত্রত্ছ। কহবর বেনা
ম লদ্খা যাক। ভাাঁড়ু গুজুরাত্ট এত্স
রাজা কালত্কযু র কাছ লেত্ক মণ্ডত্লর অহধ্কার ও সুহবধ্া পাবার জনে সভায় িাঙ্কজর
িত্েলভট চলয়া কাাঁচাকলা

পিাত্য ভাাঁড়ুর িালা
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আত্গ ভাাঁড়ুদ্ত্ত্তর পয়ান।
লফাাঁটা পাটা মিারম্ভ

হছাঁ ড়া ধ্ুহয লকাাঁচা লম্ব

শ্রবত্ে কলম খরিান।।
হগত্য়ই কালত্কযু র সত্ে খুড়া সম্বন্ধ পাহযত্য় হনত্য় লছাঁ ড়া কম্বত্ল বত্স ঘন ঘন
িাযনাড়া সি হনত্জর জাহয-লগৌরব এইভাত্ব কীযমন করত্ছআইল বড় প্রযোত্ি

বহসব লযামার লদ্ত্ি

অত্গ্র ডাহকত্ব ভাাঁড়ুদ্ত্ত্ত।
যত্যক কায়ি লদ্খে

ভাাঁড়ুর পিাত্য ললখে

কুল-িীল-হবচাত্র মিত্ে।। …….
গোর দ্ুকূল কাত্ছ

যত্যক কায়ি আত্ছ

লমার ঘত্র করত্য় লভাজন।
ঝাহর বে অলংকার

হদ্য়া কহর বেবিার

লকত্িা নাহি করত্য় রন্ধন।।
যখনকার সামাঙ্কজক রীহযত্য কুলীন ব্রাহ্মে-কায়ি অকুলীত্নর বাড়ীত্য লগত্ল যাত্দ্র
রান্না লখত্যন না। বুলন মণ্ডলত্ক মণ্ডলত্ব লেত্ক িটাবার জনে ভাাঁড়ু যাত্ক এই বত্ল
লিয় করত্ছ-

লদ্ওয়ান লভত্টর লবটা

বহিয আমার হচঠা

যাত্র বল বুলন মণ্ডল।

যার দ্ুই েী, চার িোলক, ঙ্কঝ জামাই সকত্লর জনে ঘরবাড়ী এবং প্রত্য়াজনীয় ধ্ান
লস কালত্কযু র কাত্ছ আদ্ায় ক’লর হনত্য়ত্ছ, হকন্তু কালত্কযু যাত্ক মণ্ডল ব’লল
স্বীকার কত্র হন, যার জনে লস চূ ড়ান্ত প্রহযত্িাধ্ হনত্য়ত্ছ। ধ্নপহয উপাখোত্ন কহব
উজ্জ্বল ক’লর যু ত্লত্ছন স্বামীর একেত্র অহধ্কাত্র বঙ্কঞ্চয লিনাত্ক। আর সমাত্জ
হনগৃিীযা খুল্লনার বেনায়
ম
লদ্হখত্য়ত্ছন লয, সামন্ত রাজযত্ির যুত্গ নারীর স্বাহধ্কার
হবন্দুমাত্রও হছল না।
কহব মুকুত্ন্দর সবত্চত্য় উত্ল্লখে গুে যাাঁর সমাজ-লবাধ্। মধ্েযুত্গ কৃষক প্রজাত্দ্র
অবিা হকরকম হছল, হবহভন্ন জাহয ও বৃহত্তর মানুষ হকভাত্ব জীবনযাত্রা হনবাি
ম
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করয,

হিন্দু-মুসলমান

হকভাত্ব

পারস্পহরক

শ্রদ্ধাত্বাধ্

সিকাত্র

পািাপাহি

বাস

করয- এসত্বর বাস্তব-পহরচয় জানত্য িত্ল মুকুন্দ কহবকিত্ের কাবে ছাড়া গযেন্তর
লনই। লসকাত্লর রাজা-প্রজা অোৎ
ম জহমদ্ার ও প্রজার লিাষে-সম্বন্ধ লকমন হছল যা
জানত্য কহবকিত্ের চণ্ডীমেত্লর অধ্েয়ন ঐহযিাহসত্কর পত্ক্ষ অপহরিায।ম লসকাত্লর
বেবসায়ী চবদ্েত্দ্র চহরত্র আাঁকত্য হগত্য় কহবকিে লদ্হখত্য়ত্ছন, লরাগ সিজসাধ্ে িত্ল
যাাঁরা হনিয়ই ভাল করব ব’লল লরাগীর পা ও বুক ঠুত্ক লদ্ত্খ হনত্য় ওষুধ্ পাচত্নর
বেবিা করত্যন, হকন্তু অসাধ্ে লদ্খত্ল নানা ছত্ল হবদ্ায় হনত্য় পালাত্যন। নগহরয়া
সমাত্জর পুত্রাহিযত্দ্র উপর কহবকিত্ের হকছুমাত্র শ্রদ্ধা হছল না। কারে, যাাঁরা
হবদ্োর ধ্ার ধ্ারত্যন না, কযকগুত্লা অনুষ্ঠান ও মি হিত্খ চা’ললর পুট
াঁ লীটট টান
কত্র বাাঁধ্ত্য জানাত্যন। আবার গৃত্ি গৃত্ি নানা উপিার লপত্য় সানত্ন্দ জীবন
কাটাত্যন। মুসহলম-সমাত্জর বেনায়
ম
কহবকিে যাত্দ্র সরলযা এবং ঐসলাহমক ধ্ম ম
ও রীহযনীহযত্য অহবচল আিা লক্ষে ক’লর দ্ীঘবে
ম নায়
ম
প্রকারান্তত্র অযেন্ত শ্রদ্ধা
জ্ঞাপন কত্রত্ছন। কহব বত্লত্ছন বড়ই দ্াত্নিমন্দ/ কাত্রি না কত্র ছন্দ/ প্রাে লগত্ল
লরাজা নাহি ছাহড়। / ধ্রত্য় কত্ম্বাজ লবি/ মাোএ না রাত্খ লকি/ বুক আোহদ্য়া
রাত্খ দ্াহড়।।/ ….. বীত্রর নগর চলয়া/ বহসল অত্নক হমঞা / লকি হনকা লকি
কত্র হবয়া।/ লমাল্লা পড়ায়ো হনকা/ দ্ান পায় হসকা হসকা/ লদ্ায়া কত্র কহলমা
পহড়য়া।। …… যয হিশু মুসলমান যু হলল মক্তব িান/ মখদ্ম পড়ানা-পড়না ….
ইযোহদ্। অোৎম
যাাঁরা খুবই সরল প্রকৃহযর, কারও সত্ে কপট আচরে কত্রন না,
ধ্ত্মরম পালত্ন এযই দ্ৃঢ় লয প্রাে লগত্লও লরাজা যোগ কত্রন না। ইজার পত্রন ও
মাো নোড়া রাত্খন, আর বুক ভরহয দ্াহড় রাত্খন। বীত্রর নগর গুজুরাত্ট এরকম
বিু ভদ্র মুসলমান বসহয করত্লন, যাাঁরা লকউ সংহক্ষি রকত্ম হববাি সারত্যন,
লকউ বা পূোে
ম
হববাি পদ্ধহয অনুসরে করত্যন। লমাল্লারা হনকত্ির িােীর বাকে
পাঠ কহরত্য় হনত্য় এক হসহক ক’লর লরাজগার করত্যন আর কলমা প’লড় আিীবাদ্
ম
করত্যন- ইযোহদ্। এরকম যাবযীয় জাহয ও বৃহত্তর মানুত্ষর বাস্তব বেনা
ম
কহব
হদ্ত্য়ত্ছন। লদ্হখত্য়ত্ছন মধ্েযুত্গ হিন্দু-মুসহলম সাম্প্রদ্াহয়ক মত্নাভাব হছল না।
এইবার হিযীয় কহব, লনায়াখাহল-চট্রগ্রাম অঞ্চত্লর হিজ মাধ্ব। আমরা পুত্বইম
বত্লহছ ঐ একই অঞ্চত্লর কহব হিজ রামত্দ্ব কহবত্বগুত্ে হিজ মাধ্ত্বর লচত্য় লের
লবিী উন্নয। যবু এই দ্ুই কহবর কাত্বের আখোনভাগ লযত্িযু

একই রকম এবং

অনুমান িয় লকবল আখোনটুকুর জনে হিজ রামত্দ্ব হিজ মাধ্ত্বর কাছ লেত্ক িয়য
বা ঋেী, লসইত্িযু হিজ মাধ্ত্বরই আত্লাচনা করা লগল। এাঁরা দ্ুইজত্নই বত্লত্ছন লয
চণ্ডী স্বত্গ ম মেল নামক অসুরত্ক বধ্ কত্রহছত্লন ব’লল যাাঁর নাম মেলচণ্ডী
িত্য়হছল। একো অনে চণ্ডীমেল রচহয়যারা বত্লন হন। অনেসকত্লর মত্য সাংসাহরক
মেল হবধ্ান কত্রন ব’লল এবং মেলবাত্র পূজা করত্য িয় ব’লল মেলচণ্ডী।
কহবকিত্ের কাত্বে রত্য়ত্ছ, কালত্কযু র হপযামাযা বৃদ্ধ ি’লল কালত্কযু যাত্দ্র কািী
যাওয়ার বেবিা কত্র ও মাত্স মাত্স সম্বল পাঠায়। হিজ মাধ্ব ও রামত্দ্ত্বর বেনায়
ম
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রত্য়ত্ছ, কালত্কযু র হপযা ধ্মত্কযু
ম
হসংত্ির সত্ে যুত্দ্ধ মারা যান। ভাাঁড়ুদ্ত্ত্তর চহরত্র
আাঁকত্য হগত্য় হিজমাধ্ব যাত্ক আরও হনেত্শ্রেীর লচার-ধ্ূত্যমর পযাত্য়
ম
নাহমত্য়ত্ছন।
প্রচহলয ধ্ারো অনুসাত্র হিজ মাধ্ব ১৫৫৮ খ্রীিঃ চণ্ডীমেল রচনা কত্রন,
কারে হযহন “অজুন
ম -অবযার” হবত্িষত্ে হবত্িহষয ক’লর আকবর বাদ্িার নাম
কত্রত্ছন। হকন্তু সাম্প্রহযক গত্বষোয় লদ্খা যাত্ে ঐরকম সন ও যাহরখ পরবযী
কাত্ল লকউ না লকউ পুহাঁ ের মত্ধ্ে জুত্ড় হদ্ত্য়হছত্লন। যাাঁর রচনাকাল ১৬৪৫ খ্রীিঃ
এবং একই অঞ্চত্লর হিজ রামত্দ্ত্বর কাছাকাহছই িত্ব। কারও কারও মত্য হিজ
মাধ্ব সপহরবাত্র িুগলীর সিগ্রাম অঞ্চত্লর অহধ্বাসী হছত্লন। পত্র চট্রগ্রাত্ম হগত্য়
বাস কত্রন। হকন্তু এ সব পহরচত্য় নানা কারত্ে পঙ্কণ্ডযবগ ম আিা িাপন করত্য
পারত্ছন না। যাই লিাক, হিজ মাধ্ব কহব হিসাত্ব উচ্চ লশ্রেীর নন। চহরত্র- অিত্ন
অেবা পহরহময ভাষায় কাবে-লসৌন্দয ম ফুটটত্য় যু লত্য হযহন কহবকিত্ের কাত্ছও
লঘাঁসত্য পাত্রন না। যত্ব সংহক্ষি আকাত্র সাধ্ারে বেনায়
ম
অবিেই খাহনকটা সামেেম
লদ্হখত্য়ত্ছন।
একহদ্ত্ক রাত্ঢ় এবং অনেহদ্ত্ক প্রযেন্ত পূববে
ম
চণ্ডীমেল কাত্বের প্রচার লদ্ত্খ
এই কোই মত্ন িত্ব লয মধ্েযুত্গ একই সংস্কৃহযর ধ্ারা পূব ম ও পঙ্কিমবেত্ক এক
সূত্ত্র লবাঁত্ধ্ত্ছ। আর শ্রীচচযত্নের আহবভমাত্বর পর ভঙ্কক্তধ্ম ম ও পদ্াবলী সাহিত্যের
প্রসাত্রও দ্ুই বাঙ্ লা একই সংস্কৃহযত্য আরও গভীরভাত্ব আবদ্ধ িত্য় পত্ড়ত্ছ।
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(১০)
।। ধ্মমঙ্গত্লর
ব
সংমেপ্ত কামিনী, প্রধ্ান কমর্ ও কার্ে।।
ধ্মমেল
ম
কাবে রচনার অত্নক আত্গ লেত্কই ধ্মঠাক
ম ু ত্রর পূজার পত্তন িত্য়ত্ছ,
কী ক’লর পূজার অদ্্ভুয সব অনুষ্ঠান করত্য িয় যা হনত্য় ছড়া আকাত্র গত্দ্েপত্দ্ে হকছু-হকছু ললখাও িত্য়ত্ছ। ধ্মপূ
ম জা লবি কত্য়ক িযাব্দী ধ্’লর িীনবত্েরম
লডামত্দ্র

অনুটষ্ঠয

পূজা

হছল।

পত্র

হিন্দুসমাত্জর

সামন্ত

রাজারা

বা

জহমদ্ার

যালুকদ্াত্ররা এটট গ্রিে কত্র। যখন লেত্ক পূজার পদ্ধহয অত্নক বদ্ত্ল যায়,
ধ্মঠাক
ম ু ত্রর মঙ্কন্দর মণ্ডল চযহর করা িয়, আর ব্রাহ্মে-পুত্রাহিয রাখা িয়। প্রচহলয
ঐহযিে

অনুসাত্র

রামাই

পঙ্কণ্ডয

ধ্ত্মরম

আহদ্

লডাম

পুত্রাহিয।

লস

আনুমাহনক

ত্রত্য়াদ্ি িযাব্দীর কো। বাাঁকুড়া লজলার ময়নাপুর গ্রাত্ম রামাই পঙ্কণ্ডত্যর পূজার
জায়গা এখনও রত্য়ত্ছ। আর রত্য়ত্ছ সাযি’ বছত্রর পুরাত্না ঝামা-পােত্রর মঙ্কন্দর
একটা

বড়

পুষ্কহরেীত্ক

লকন্দ্র

ক’লর।

এখনকার

গাজত্নর

হদ্ত্ন

ধ্মঠাক
ম ুর

যাাঁর

অনোনে সেীত্দ্র হনত্য় সাদ্া লঘাড়ায় চ’লড় সাদ্া ছাযা মাোয় হদ্ত্য় দ্ূত্র একটা
পুষ্কহরেীত্য যাত্রা কত্রন। সত্ে োত্কন চসহনত্কর ময লবত্রধ্ারী ভত্ক্তর দ্ল। ঐসব
ভক্ত ঙ্কজত্ভ হপত্ঠ বাে (লম্বা ললািার হিক) ফুাঁত্ড় নাচত্য নাচত্য পুষ্কহরেী লেত্ক
ধ্মমঙ্ক
ম ন্দত্র আত্সন আবার অত্নত্ক মাটটত্য গড়াগহড় হদ্ত্য়, অেবা একবার মাটটত্য
দ্ণ্ডবৎ ক’লর পত্র আবার দ্াাঁহড়ত্য় সারাপে অহযক্রম কত্রন। ধ্ত্মরম আবরে হদ্ত্য়
প্রজাত্দ্র বিীভূ য রাখার এ একটা চমৎকার লকৌিল। যা ছাড়া লকাত্না-না–লকাত্না
হবপদ্ লেত্ক পহরত্রাে, লযমন, কুষ্ঠত্রাগ-মুঙ্কক্ত কামনা ক’লর যাাঁরা ঐসব দ্ুিঃখ সিে
করার আচরে করত্যন। লমত্য়রা পুত্রলাত্ভোয় বা

সংসাত্রর কলোত্ে মাোয়
আগুন লরত্খ যাত্য ধ্ুত্না জ্বাহলত্য় জ্বাহলত্য় ঐভাত্ব দ্ীঘ ম পে িাাঁটত্য োকত্যন। বিু
পূত্ব ম িয়য আরও একটট গুরুযর অনুষ্ঠান হছল, যা ি’ল মাটটত্য বা কাত্ঠ গাাঁো বিু
িলে বা লপত্রত্কর উপর বুক হদ্ত্য় লাহফত্য় পড়া। এখন ধ্মঠাক
ম ু ত্রর গাজত্নর সময়
ঐ রকম একটা লপত্রকগাাঁো হসাঁদ্ুর-মাখা পাটা প্রধ্ান ভক্তত্ক লিাভাযাত্রা ক’লর
হনত্য় লযত্য লদ্খা যায়। যাই লিাক, এই সব পূজা-পদ্ধহযর প্রচলত্নর পর কাহিনী
হনত্য় ধ্ম-ম ঠাকুত্রর মহিমার পহরচয় গ’লড় উঠত্য োত্ক এবং ক্রত্ম ‘ধ্মমেল’
ম
কাবে রচনা িয়। লস পত্নত্রা লষাত্লা িযাব্দীর কো। সিদ্ি িযাব্দীর আত্গ ললখা
লকাত্না ধ্মমেল
ম
কাবে আমাত্দ্র িাত্য আত্স হন। একটা ঙ্কজহনস হকন্তু লক্ষে করার
ময। পঙ্কিমবে এবং ওহড়িার হকছু জায়গা হনত্য় লয অঞ্চল- (মালদ্ি লেত্ক
লমহদ্নীপুর) – লমাটামুটট রাঢ় অঞ্চল- এর বাইত্র ধ্মপূ
ম জাও ছড়ায় হন আর ধ্মমেল
ম
কাবেও রহচয িয় হন। যাই লিাক, ধ্মমেত্লর
ম
কাহিনী সংত্ক্ষত্প এইিঃ

।। কামিনী ।।
ধ্মমেত্লর
ম
কাহিনীত্ক অনে নাম হদ্ত্য় বলা যায় লাউত্সত্নর বীরত্ব- কাহিনী।
লাউত্সত্নর

যুদ্ধ এবং

সািহসকযায়

বেনা
ম

হনত্য়ই ধ্মমেল।
ম

লগৌত্ড়র

পালবংিীয়
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লকাত্না রাজার অধ্ীত্ন দ্ুই সামন্ত রাজা। দ্হক্ষত্ে ময়নাপুর বা ময়নাগত্ড়র কেত্সন
ম
এবং উত্তর অজয়-যীত্রর লসাম লঘাষ। কেত্সত্নর
ম
পুত্ররা লসাম লঘাত্ষর সত্ে যুত্দ্ধ
হনিয ি’লল পর কেত্সন
ম
বাধ্ত্কে
ম
লগৌড়রাত্জর িোহলকা রঞ্জাবযীত্ক হববাি কত্রন।
রঞ্জাবযীর ভাই মিামত্দ্র অমত্য এই হবত্য় িয় ব’লল মিামদ্ ক্রুদ্ধ িত্য় োত্কন।
রঞ্জাবযী ধ্মঠাক
ম ু ত্রর কাত্ছ যপসো ক’লর এমন হক িাত্ল-ভর হদ্ত্য উদ্েয িত্য়
পুত্রবর পান। পুত্ত্রর নাম িয় লাউ লসন (লব লসন)। লাউত্সন যুবক িত্য় অসামানে
িঙ্কক্ত ও সািহসকযার পহরচয় হদ্ত্য োত্কন, লযমন কুমীর বধ্, বোঘ্র বধ্, ছয়
মল্লত্ক

পরাস্ত

করা

প্রভৃ হয।

এইসব

লদ্ত্খ

ও

শুত্ন

লগৌড়রাজ

কেত্সত্নর
ম

পর

লাউত্সনত্কই সামন্ত রাজপদ্ অহভহষক্ত ক’লর লদ্ন। এত্য মাযু ল এবং চক্রান্তকারী
মিামত্দ্র লাউত্সত্নর উপর ঈষাম এবং লক্রাধ্ নানাভাত্ব প্রকাি লপত্য োত্ক। এর
সূত্র ি’ল লসই যার অমত্য ভহগনীর হববাি। হযহন রাজাত্ক মিো হদ্ত্য় লাউত্সনত্ক
গুরুযর ও প্রােসংিয় কাত্জ পাঠাত্য োত্কন। হকন্তু রঞ্জাবযীর সন্তান লাউত্সন
ধ্মঠাক
ম ু ত্রর

একান্ত

ভক্ত

িওয়ায়

অসাধ্ে কাত্জ হবজয়ী িত্য় হফত্র আত্সন।
লাউত্সত্নর প্রেম কীহযম লগৌত্ড়শ্বর কযৃক
ম
লপ্রহরয িত্য় কামরূপ জয়। হিযীয় কীহযম
হসমুলা রাত্জের কনো কানড়াত্ক লাভ করার জনে লগৌত্ড়শ্বর যুত্দ্ধ পরাঙ্কজয িত্ল পর
লাউত্সত্নর লস-যুত্দ্ধ জয়ী িওয়া ও হসমুলার রাজকনো কানড়াত্ক লগৌত্ড়শ্বত্রর িাত্য
সমপেম এবং হনজ িঙ্কক্ত লদ্খাত্নার জনে ললৌি-গণ্ডাত্রর মস্তক লছদ্ন। লাউত্সত্নর
যৃযীয় কীহযম ি’ল- লগৌত্ড়শ্বত্রর সামন্ত রাজা লসামত্ঘাত্ষর পুত্র ইছাই লঘাষ হবত্দ্রািী
িত্য়

স্বাধ্ীন

রাজে

িাপন

করত্ল

পর,

যাত্ক

যুত্দ্ধ

পরাঙ্কজয

ক’লর

পুনরায়

লগৌত্ড়শ্বত্রর বিীভূ য করা। ইছাই লঘাত্ষর এই হবত্দ্রাি ও স্বাধ্ীন রাজে িাপন ইহযিাস
কযৃক
ম
সমহেয।
ম
লাউত্সত্নর বীরত্ত্বর ও যপসোর লিষ স্বাক্ষর পঙ্কিত্ম সূত্যাদ্য়
ম
ঘটাত্না। এটট অবিে অত্লৌহকক কাহিনী। মাযু ল মিামদ্ নানাভাত্ব চক্রান্ত ক’লর
লাউত্সনত্ক এই সব কাত্জ হনযুক্ত কত্র অেচ ধ্ত্মরম কৃপায় প্রত্যেকটটত্যই লাউত্সন
সাফলে লাভ কত্র। পহরত্িত্ষ বন্ধু-বান্ধবসি ময়নাগত্ড় সুত্খ রাজত্ব কত্র।
ধ্মমেত্লর
ম
এই কাহিনীত্য রাত্ঢ়র যুদ্ধহবগ্রি ও বীরত্ত্বর হবষয় প্রচাহরয িত্য়ত্ছ।
অনে লকাত্না মেলকাত্বে এইভাত্ব যুদ্ধ ও বীরত্বত্ক প্রধ্ান ক’লর লদ্খাত্না িয় হন।
ধ্মমেলগুহলর
ম
এই কাহিনীর আর এক লক্ষেীয় চবহিষ্টে ি’ল নারীত্দ্র বীরত্ত্বর হচত্র।
রাজকনো কানড়া ও লডামপত্নী লহখয়া যুদ্ধত্ক্ষত্ত্র হবপক্ষ চসনেত্ক পরাস্ত করত্ছ,
বাঙালী কহবত্দ্র ললখনী লেত্ক হনিঃসৃয এই কাহিনী বাঙালী নারীত্ক লগৌরবদ্ান
কত্রত্ছ।

।। ধ্মমঙ্গত্লর
ব
কমর্ ।।
লষাড়ি িযাব্দীত্য ধ্মমেল
ম
কাত্বের রচহয়যা হিসাত্ব লখলারাম চক্রবযী,
িোম পঙ্কণ্ডয প্রভৃ হযর উত্ল্লখ লদ্খা যায়, হকন্তু যাাঁত্দ্র সম্পূে ম পুহাঁ ে পাওয়া যায় না।
ধ্মমেত্লর
ম
প্রেম কহব হিসাত্ব ময়ূরভট্রর নাম অত্নক কহবই কত্রত্ছন, যাাঁর নাত্ম
একটট ধ্মমেল
ম
ছাপাও িত্য়ত্ছ, হকন্তু অত্নত্ক এই কহবত্ক কাল্পহনক ব’লল মত্ন
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কত্রন। ধ্মমেত্লর
ম
পূোে
ম
কাহিনী প্রেম পাওয়া যায় রূপরাত্মর কাত্বে। রূপরাম
সিদ্ি িযাব্দীর মাঝামাঙ্কঝ সমত্য় অোৎ
ম ১৬৬০ খ্রীস্টাত্ব্দ যাাঁর ধ্মমেল
ম
রচনা
কত্রন। যাাঁর হনবাস হছল বধ্মান
ম
লজলার কাইহযর কাত্ছ শ্রীরামপুর গ্রাত্ম। রূপরাম
সম্বত্ন্ধ সবাত্পক্ষা
ম
উত্ল্লখে হবষয় কাত্বের প্রারত্ম্ভ যাাঁর হনজ জীবত্নর প্রেম অংত্ির
হচত্তাকষক
ম হববরে হদ্ত্য়ত্ছন। অল্প বয়ত্স কহবর হপযার মৃযুে িয়। হপযার চযু িাঠী
হছল। মৃযুের পর কহবর বড় ভাই চযু িাঠী চালাত্য োকত্লন। এহদ্ত্ক রূপরাত্মর
বয়স বাড়ত্লও পড়াশুনায় লকাত্না আগ্রি হছল না। বড় ভাই রত্ত্নশ্বর যাাঁত্ক হদ্ত্লন
যাহড়ত্য়। কহব ৪/৫ মাইল দ্ূত্র একটট চযু িঠীত্য আশ্রয় লপলান। হকন্তু লসখাত্ন ঐ
একই অবিা। ললখাপাড়ায় মন নাই লদ্ত্খ অধ্োপক একহদ্ন যাাঁত্ক িাঙ্কস্ত হদ্ত্লন।
মারত্ধ্ারও করত্লন। উপায়ান্তর না লদ্ত্খ যরুে কহব লবহরত্য় পড়ত্লন লযহদ্ত্ক
দ্ু’লচাখ যায়। ক্ষুধ্া-যৃষ্ণায় কাযর িত্য় দ্াত্মাদ্ত্রর জত্ল লপট ভরাত্লন। িাাঁটত্য
িাাঁটত্য োন্ত িত্য় একটা হবত্লর ধ্াত্র বত্স আত্ছন, এমন সমত্য় ফহকত্রর লবত্ি
ধ্মঠাক
ম ু র লদ্খা হদ্ত্য় যাাঁত্ক ধ্মমেল
ম
কাবে রচনা করত্য বলত্লন। লযত্িযু ধ্মঠাক
ম ুর
িীনবত্েরম উপাসে লদ্বযা, লসইত্িযু ধ্মমেল
ম
কাবে হলখত্ল ব্রাহ্মত্ের সমাত্জ িান
হছল না। রূপরাম সম্ভবযিঃ িাড়ী জাহযর লকাত্না যরুেীত্ক হববািও কত্রহছত্লন। যাই
লিাক, যাাঁর ধ্মমেল
ম
কাবে অহচত্রই সমাদ্র লাভ কত্র। যাাঁর রচনা সিজ, প্রসাদ্গুেযুক্ত; অলংকারাহদ্র ঘনঘটা যাাঁর কাত্বে লনই। যবু হযহন লটাত্ল হছত্লন ব’লল
অন্তয নূযন নূযন হকছু িব্দ আয়ত্ত কত্রহছত্লন। যার প্রত্য়াগ যাাঁর কাত্বে লদ্খা
যায়, লযমন- “যাপত্ন যরহে অহভসার” এখাত্ন ‘যরহে’র অে ম সূয।ম যা সত্েও যাাঁর
কাবে সুপাঠে ও হচত্তাকষক।
ম
রূপরাম হনত্জ গায়কও হছত্লন। হকন্তু যাাঁর গ্রাত্ম বা
আত্ি-পাত্ি আসর জমাত্য পাত্রন হন। যার উপায় হছল না। যাাঁত্ক চত্ল আসত্য
িত্য়হছল নদ্ীয়া লজলায় এক জহমদ্াত্রর আশ্রত্য়। রূপরাম যাাঁর কাত্বে বাঙ্ লার
সুবাদ্ার িাি্ সুজার নাম উত্ল্লখ কত্রত্ছন।
ধ্মমেত্লর
ম

লশ্রষ্ঠ

কহব

িত্লন

আঠাত্রা

িযত্কর

প্রেম

হদ্ত্কর

ঘনরাম

চক্রবযী। ঘনরাত্মর পূত্ব ম ঐ অঞ্চত্লই রামদ্াস আদ্ক, সীযারাম দ্াস প্রমুখ লবি
কত্য়কজনই

ধ্মমেল
ম

হলত্খহছত্লন,

হকন্তু

ভাষা

ও

বেনার
ম

হদ্ক

লেত্ক

ঘনরাম

চক্রবযীরই সব লেত্ক লবিী প্রিংসা প্রাপে। যাাঁর বাসিান হছল বধ্মান
ম
লজলার
রায়নার

কত্য়ক

মাইল

পঙ্কিত্ম

কৃষ্ণপুর

গ্রাত্ম।

যাাঁর

কহবত্ব খোহযসম্পন্ন

হপযা

লগৌরীকান্ত ও লসই সত্ে হযহন প্রেত্ম রাম-উপাসক হছত্লন। পত্র একটট অত্লৌহকক
ঘটনায় ধ্ত্মরম পূজারী িন ও ধ্মমেল
ম
ললত্খন। ঘনরাম যাাঁর কাত্বের নানা অধ্োত্য়র
ভূ হমকায় বধ্মাত্নর
ম
রাজা কীহযমচত্ন্দ্রর প্রিংসা কত্রত্ছন। লযমনঅহখল-হবখোয-কীহযম

মিারাজ –চক্রবযী

কীহযমচন্দ্র নত্রন্দ্র-প্রধ্ান।
হচহন্ত যাাঁর রাত্জান্নহয

কৃষ্ণপুর-হনবসহয
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হিজ ঘনরাম রস গান।।
অনুমান এই লয, ১৭১০-১২ খ্রীস্টাত্ব্দর কহব যাাঁর ধ্মমেল
ম
রচনা সমাি কত্রন।
ধ্মমেল
ম
কাবে যুত্দ্ধর বেনা
ম ও বাঙালী পুরুত্ষর এমন হক নারীর বীরত্ব
বেনায়
ম
জনে হবখোয। হসমুলা নগত্রর রাজকনো কানড়া এবং ময়নাগত্ড়র লসনাপহয
কালু লডাত্মর পত্নী লখাই লডাম প্রযেক্ষ যুত্দ্ধ বীরত্ব লদ্হখত্য়ত্ছন। একটট ঘটনার
হববরে লদ্খা যাক। লাউত্সন যপসোর উত্েত্িে দ্ূরত্দ্ি লগত্ছন। যাাঁর রাজধ্ানীর
রক্ষার ভার লসনাপহয কালু লডাত্মর উপর। লাউত্সত্নর অনুপহিহযর সুত্যাত্গ যার
হচরিয্রু মিামদ্ রাজধ্ানী আক্রমে কত্রত্ছ। কালু লডাত্মর পুত্র িাকা, শুকা প্রভৃ হয
লযরজন লডাম-বীর যুত্দ্ধ প্রাে হদ্ত্য়ত্ছ। যবু কালু যুত্দ্ধ সজ্জজ্জয িত্ে না। মিামদ্
কালুর

মস্তত্কর

জনে

পুরস্কার

লঘাষো

কত্রত্ছ।

পুরস্কার

লাত্ভর

আিায়

কালু

লডাত্মরই এক ভাই ছলনা ক’লর কালুত্ক সত্যে আবদ্ধ কহরত্য় হনত্য়ত্ছ লয, যুদ্ধ
করত্ব না। ময়নাগত্ড়র এই হবপত্দ্র অবিায় হবহ্বলা কালু লডাত্মর েী লক্ষ্মী বা
লখাই কালুত্ক হকভাত্ব যুত্দ্ধর লপ্ররো হদ্ত্ে যার বেনা
ম হদ্ত্য়ত্ছন ঘনরামনয়ত্ন হবশ্রাম যার নত্ি এক হযল।
লিাত্কর উপহর লিাক বুত্ক বত্স হিল।।
কাঙ্কন্দয়া পহড়ল লখা কালুর চরত্ে।
উঠ লি পরােনাে হক আর জীবত্ন।।
হক কাল লযামার ঘুম সবনাি
ম
িলে।
িাকা শুকা লযর লডাম রত্ে যুত্ঝ মলে।।
হক লত্য় সংসার, আর কার মুখ চাও।
সকহল মঙ্কজল নাে রত্ে লসত্জ যাও।।
রত্ে মইল অহভমনুে অজুত্ম নর লপা।
প্রােপে কহর যেত্জ সংসাত্রর লমা।।
পুত্রত্িাত্ক জয়দ্রত্ে বহধ্লা অজুন
ম ।
লযার সম হপযা না লদ্হখ দ্ারুে।।
পুত্রত্িাত্ক প্রাে যাত্জ রাজা দ্িরে।
সকহল মঙ্কজল নাে ধ্মপে।।
ম
লসত্নর (= লাউত্সত্নর) সংসাত্র রাখ সত্যে িত্ব পার।
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জঙ্কন্মত্ল অবিে মৃযুে আত্ছ একবার।।
পরবযীকাত্ল মধ্ুসূদ্ন ও হগহরিচন্দ্র অঙ্কিয ‘জনা’ চহরত্র-এর সত্ে যু লনীয়।
সিদ্ি-অষ্টাদ্ি সমাত্জর হচত্র- রাজা, প্রজা, লচার, ভণ্ড, গৃিি, সন্নোসী, দ্ুষ্ট
রাজকমচারীম
এসব প্রযেত্ক্ষ কহব ঘনরাম যা অধ্োয়ন কত্রহছত্লন যা ললখনীমুত্খ
সহন্নত্বহিয কত্রত্ছন। অবিে সমাজ, রাত্ষ্ট্রর ও হবহভন্ন লশ্রেীর মানুত্ষর প্রায় পূোে
ম
পহরচয় যা কহবকিে যাাঁর চণ্ডীকাত্বে হদ্ত্য়ত্ছন, যার সমকক্ষযা লকাত্না কহবই
করত্য পাত্রন হন। যবু ধ্মীয় বোপার এবং যুদ্ধবেনার
ম
ফাাঁত্ক ফাাঁত্ক মানুত্ষর চহরত্র,
হবত্িত্ষ িীনবত্েরম মানুত্ষর অপহরসীম দ্াহরত্দ্রের মত্ধ্ে হনভীকযা ও সত্যে প্রহযটষ্ঠয
সরলযার পহরচয় ধ্মমেত্ল
ম
আমরা লযভাত্ব পাই, অনেত্র যা লযমন হমত্ল না। যার
উপর িীনবত্েরম নারীত্দ্র আিয ম বীরত্ত্বর কাহিনী। লকবল রাত্ঢ় অোৎ
ম পঙ্কিমবে
উদ্্ভূয ও প্রচহলয ধ্মমেল
ম
কাবে এই সব কারত্ে মিাকাত্বের রূপ লাভ কত্রত্ছ।
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।। মিাভারি-অনুর্াি।।
মিাভারত্ির কথা অমৃি-সমান।
কাশীরাম িাস কত্ি, শুত্ন পুর্ের্ান্।।

ক

।। অনুর্াত্ির প্রারম্ভ।।
বাল্মীহকর রামায়ত্ের লগাড়ার হদ্ত্কর অনুবাদ্গুহল লকানও লগৌত্ড়শ্বর অেবা সামন্ত

ভূ মেহধ্কারীর উৎসাত্ি রহচয িত্য়হছল হক-না টঠক বলা যায় না। কৃহত্তবাত্সর নাত্ম
প্রচহলয আত্মহববরেীত্য অবিে লগৌড়রাজ কযৃক
ম
যাাঁর উৎসাহিয িওয়ার হববরে
রত্য়ত্ছ, ঐ হববরত্ের নানান্ িান হবশ্বাসত্যাগে না িত্লও প্রদ্ত্ত হিন্দু রাজসভাসদ্্লদ্র
নাম লেত্ক ধ্রা যায় লয কৃহত্তবাত্সর পৃষ্ঠত্পাষক হছত্লন ১৪৭০-৭২ খ্রীস্টাত্ব্দর সুলযান
রুকনুেীন বারবক িাি। লবদ্বোস-রহচয সংস্কৃয মিাভারত্যর বাঙ্লার প্রেম অনুবাদ্
হকন্তু একজন রাজ-প্রহযহনহধ্র আত্দ্ত্ি ও উৎসাত্িই সম্পন্ন িয়। আর লক্ষেীয়
বোপার এই লয, ইহনও মুসহলম সম্প্রদ্াত্য়র মানুষ হছত্লন।
মিাভারত্যর প্রেম অনুবাত্দ্র সময় লষাড়ি িযাব্দীর প্রারম্ভ। ঐ সময় লগৌত্ড়র
সুলযান হছত্লন হবখোয িুত্সন িাি। যাাঁর চট্রগ্রাম-হবজয়ী লসনাপহয ও চট্রগ্রাত্মর
প্রিাসক হছত্লন পরাগল খাাঁ। বাঙলায় মিাভারত্যর কাহিনী লিানার যাাঁর খুব আগ্রি
হছল। হযহন ঐ অঞ্চত্লর কহব পরত্মশ্বর দ্াসত্ক “কবীন্দ্র” উপাহধ্ত্য ভূ হষয ক’লর
সংত্ক্ষত্প মিাভারয-কো রচনা করত্য হনত্দ্ম ি লদ্ন। কবীন্দ্র পরত্মশ্বর যাাঁর অনুবাদ্কাত্বের প্রারত্ম্ভ লসনাপহয পরাগল খাাঁর বীরত্ব, পুরাে-প্রীহয ও বদ্ানেযার অত্িষ
প্রিংসা কত্রত্ছন। যাাঁর অনুবাদ্ সমাি িয় খ্রীিঃ লষাড়ি িযাব্দীর প্রেত্মর হদ্ত্ক,
১৫১০-এর মত্ধ্েই। বোত্সর মিাভারত্যর ময চজহমহন-হবরহচয আর এক সংস্কৃয
মিাভারয আত্ছ। লসই মিাভারত্যর অশ্বত্মধ্-পবটট
ম নানান্ অহভনব কাহিনীর জনে
হবত্িষভাত্ব আকষেীয়
ম
হছল। সামন্ত ভূ মেহধ্কারীরা এই পবটট
ম শুনত্য খুব আগ্রিী
োকত্যন। উক্ত পরাগল খাাঁর পুত্র লছাত্ট-খাাঁ (=লছাত্টা-খাাঁ) বা ছুটট খাাঁ নাত্ম পহরহচয
লসনাপহয

উক্ত

অশ্বত্মধ্-পব ম বাঙলায় লিানার জনে শ্রীকর নন্দীত্ক অনুবাত্দ্র
আত্দ্ি লদ্ন। লগৌত্ড়র সুলযান িুত্সন িাি যখনও জীহবয। শ্রীকর নন্দীর রচনায়
লযমন িুত্সন িাত্ির অজস্র প্রিংসা করা িত্য়ত্ছ, লযমহন করা িত্য়ত্ছ লস্কর অোৎ
ম
লসনানায়ক ছুটট খাত্নর78

নৃপহয লিাত্সন িািা িএ মিামহয।
পঞ্চত্গৌত্ড়ত্য যার পরম লখয়াহয।।
অত্ে-িত্ে হবিারদ্ প্রযাত্প অপার।
কহলযুত্গ লভল লযন কৃষ্ণ অবযার।। …..
লস্কর পরাগল খাত্নর যনয়।
সমত্র হনভময় ছুটট খান মিািয়।।…..
ঙ্কত্রপুর-নৃপহয যার ভত্য় এত্ড় লদ্ি।
পবয-গহ্ববত্র
ম
হগয়া কহরল প্রত্বি।।
যাই

সংস্কৃয রামায়ে অেবা মিাভারত্যর
আক্ষহরক অনুবাদ্ মধ্েযুত্গ লকউই কত্রন হন। মূত্লর অনুসরে কত্রহছত্লন এই মাত্র।
পাঠান

লিাক

রাজসভার

কত্রহছত্লন

এটট

মত্ন

রাখা

প্রত্য়াজন

পৃষ্ঠত্পাষকযায়
সাহিত্যের

দ্ুই

ইহযিাত্সর

লয

কহব

বাঙলায়

একটট

মিাভারয–অনুবাত্দ্র

স্মরেীয়

ঘটনা।

টঠক

এর

পত্তন
পরই

লকাচহবিার রাজসভাত্ক লকন্দ্র ক’লর বাঙলায় মিাভারত্যর অনুবাদ্ চলত্য োত্ক।
লসখানকার খোযনামা অনুবাদ্ত্কর নাম অহনরুদ্ধ। উত্তরবত্ে এককাত্ল অহনরুত্দ্ধর
মিাভারত্যর খুবই প্রচলন হছল। যাাঁর রচনািঙ্কক্তও হছল প্রিংসনীয়।

খ ।।কাশীরাম িাস।।
এইভাত্ব লষাড়ি িযাব্দীত্যই পূব,ম উত্তর ও পঙ্কিমবত্ে মিাভারত্যর অনুবাদ্
ক্রমি জনহপ্রয় িত্য োকত্লও এই মিাকাবেত্ক জনহপ্রয়যার িীত্ষ ম হনত্য় আত্সন
প্রহসদ্ধ অনুবাদ্ক কািীরাম দ্াস। হযহন কবীন্দ্র পরত্মশ্বত্রর অন্তয একি’ পাঁহচি
বছর পত্রর অনুবাদ্ক এবং হযহন ১৬৪০ খ্রীিঃ মত্ধ্ে যাাঁর অনুবাদ্ কায ম লিষ ক’লর
োকত্বন। যত্ব যখন লেত্কই অত্নত্ক বত্ল আসত্ছন লয কািীরাম দ্াস আঠাত্রাপব ম মিাভারত্যর প্রেম চার পব ম মাত্র অনুবাদ্ করত্য লপত্রহছত্লন, কারে যার
পত্রই যাাঁর মৃযুে িয়। প্রেম চার পব ম বলত্য আহদ্, সভা, বন ও হবরাট পব ম
লবাঝায়। মিাভারত্যর

বাহক

অংি সমাি কত্রন

কািীরাম

দ্াত্সর

ভ্রাযু িুত্র

ও

অনুগয হিষে নন্দরাম দ্াস। নন্দরাম যাাঁর রচনার মত্ধ্ে এ হবষয়টটর উত্ল্লখও
কত্রত্ছন। কািীরাম দ্াত্সর চপযৃক হনবাস হছল কাত্টায়ার হনকটবযী হসহে গ্রাত্ম বা
আর একটু দ্ূরবযী হসঙ্কদ্ধ গ্রাত্ম।
কািীদ্াসী মিাভারত্যর জনহপ্রয়যার মুখে কারে ভাষার স্পষ্টযা ও ঋজুযার
মত্ধ্েই হচত্রধ্মী লসৌন্দয ম ফুটটত্য় লযালার ক্ষমযা। সুরুহচ ও আহভজাত্যের প্রকাি যাাঁর
রচনায় পত্দ্ পত্দ্। যা ছাড়া সংস্কৃয ললাত্কর আক্ষহরক অনুবাদ্ লযখাত্ন লযখাত্ন
যাাঁত্ক

করত্য

িত্য়ত্ছ,

লসখাত্ন

মূল

ললাকত্ক

সংত্ক্ষত্প

ও

সটঠকভাত্বই

হযহন
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অনুসরে কত্রত্ছন। বাঙলায় যাাঁর গ্রত্ন্থর পাঠ এই লসহদ্নও চত্লত্ছ, চণ্ডীমণ্ডপ
অেবা লকাত্না বাড়ীর বারান্দা আশ্রয় ক’লর, আর, হিহক্ষয-অহিহক্ষয সকত্লই
যন্ময় িত্য় যা শুনত্ছন। মিাভারত্য বহেযম পাণ্ডবত্দ্র বীরত্ব, নোয়-হনষ্ঠা, ধ্মরক্ষা
ম
প্রভৃ হয গুে এইভাত্ব বাঙ্লার সমাত্জ সঞ্চাহরয িত্য়ত্ছ। কািীদ্াত্সর মিাভারত্যর
প্রভাব হবত্বচনা ক’লর আধ্ুহনক মিাকহব মধ্ুসূদ্ন শ্রদ্ধার সত্ে ঐ পুরাযন কহবত্ক
স্মরে কত্রত্ছনমিাভারত্যর কো অমৃয-সমান।
লি কািী, কবীিদ্ত্ল যু হম পুেেবান্।।

কািীদ্াসী মিাভারত্যর নাত্ম লয গ্রন্থ প্রচহলয যাত্য যাাঁর ভ্রাযু িুত্র নন্দরাম ছাড়া
অত্নের রচনাও িয়য অনুপ্রহবষ্ট িত্য়ত্ছ। যত্ব ভাষা ও বেনার
ম
লয-আদ্ি ম কািীরাম
লদ্হখত্য়ত্ছন যা যাাঁর অনুসরেকারীরা যোসম্ভব রক্ষা করারই লচষ্টা কত্রত্ছন লদ্খা
যায়। কািীদ্াত্সর বেনার
ম
লসৌন্দয ম আজও স্মরে ক’লর রাখার ময। লদ্রৌপদ্রীর স্বয়ংবত্র
ব্রাহ্মত্ের ছদ্মত্বিধ্ারী অজুত্ম নর লক্ষেত্ভদ্ করত্য অগ্রসর িওয়ার সময় যাাঁর আকৃহয
ও ভহে লদ্ত্খ সভার ললাক সত্ন্দি করত্ছ- িয়য এ লকাত্না ক্ষঙ্কত্রয় বীর। এই বেনার
ম
কািীদ্াস ভাষা ও ছত্ন্দর চমৎকার বন্ধন লদ্হখত্য়ত্ছনলদ্খ হিজ মনহসজ ঙ্কজহনয়া মুরহয।
পদ্মপত্র যুগ্মত্নত্র পরশ্রত্য় শ্রুহয।।
অনুপাম যনু িোম নীত্লাৎপল আভা।
মুখরুহচ কয শুহচ কহরয়াত্ছ লিাভা।।
হকবা চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
হক সানন্দ গহয মন্দ, মত্ত কহরবর।। ইযোহদ্।
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(১২)
।। আরাকান রাজসভার ঘমনষ্ঠ িুই মুসমলম কমর্।।

চট্রগ্রাত্মর পূত্ব ম আরাকান রাজে, মধ্েযুত্গর আরাকাত্নর রাজধ্ানী লরাসাে।
আরকান বমী মগত্দ্র লদ্ি িত্লও যার চট্রগ্রাম-ঙ্কত্রপুরা সংলগ্ন উত্তর-পঙ্কিম অঞ্চল
বাঙ্ লার সংস্কৃহযত্য সমৃদ্ধ হছল। ঐ অঞ্চল হিন্দু, লবৌদ্ধ, মুসলমান এবং পত্র
লপাযু গ
ম ীজত্দ্র আবাস রূত্প গ’লড় উত্ঠহছল। হমলনত্ক্ষত্র হছল হিন্দু ও ইসলাম
সংস্কৃহযর। লরাসাত্ঙর রাজা শ্রীসুধ্মার
ম (হেহর েুধ্ন্মা) রাজে খ্রীিঃ ১৬২৫-৩০ এর সময়
চট্রগ্রাম লযা বত্টই, প্রায় োকা পযন্ত
ম
হবস্যৃয হছল। ধ্ত্মরম হদ্ক লেত্ক হযহন
উদ্ারময লপাষে করত্যন। আবার যাাঁরই মিী আিারফ খান হছত্লন সাহিযেহপ্রয়;
সাহিহযেকত্দ্র পৃষ্ঠত্পাষক লযমন হছত্লন যাাঁত্দ্র আত্গ চট্রগ্রাত্মর সামহরক প্রিাসক
পরাগল খান ও ছুটট খান।
আনুমাহনক ১৬০৫-১০ খ্রীিঃ চট্রগ্রাম অঞ্চত্ল লদ্ৌলয কাজীর জন্ম িয়। চকত্িার
লেত্কই হযহন সাহিযে ও সংগীত্য পারদ্িী িত্য় ওত্ঠন এবং ভাগোত্ন্বষত্ে চট্রগ্রাম
লেত্ক আরাকাত্ন উপহিয িন। লসখাত্ন মিী আিরফ খাত্নর সত্ে পহরহচয িত্ল
পর আিারফ যাাঁত্ক ললার চন্দ্রানী বা সযীময়নার হবষাদ্ময় প্রেয় কাহিনীটট বাঙ্লায়
রচনা করত্য অনুত্রাধ্ কত্রন। ঐ কাহিনীটট গ্রামে হিন্দী ভাষায় প্রচহলয হছল। লদ্ৌলয
কাজী যাাঁর কাবে-রচনায় মত্নাত্যাগ লদ্ন, হকন্তু যার অল্প পত্রই যাাঁর গুেগ্রািী
পৃষ্ঠত্পাষক আিারফ খাত্নর মৃযুে িয়। আবার, কহব লদ্ৌলয কাবেটট প্রায় লিষ
ক’লর এত্নত্ছন এমন সময় যাাঁরও মৃযুে িয়। লস প্রায় ১৬৫০ খ্রীস্টাত্ব্দর কো। যাাঁর
সামানে অসামাি অংি সমাি কত্রন মধ্েযুত্গর আর এক হবখোয কহব ‘আলাওল’।
ললার-চন্দ্রানী বা সযী ময়নার কাহিনীটট এইিঃ লগািারী লদ্ত্ির রাজা ললার
রূপসী রাজকনো মদ্নাবযীত্ক হববাি ক’লর সুত্খ হদ্ন কাটাঙ্কেত্লন। একহদ্ন চদ্বাৎ
এক লযাগী ললারত্ক চন্দ্রানীর ছহব লদ্খাত্যই ললার মুগ্ধ িত্য় পড়ত্লন। লযাগীর
উপত্দ্ত্ি চন্দ্রানীর লদ্ি লমািরায় হগত্য় চন্দ্রানীর অত্যাগে স্বামী এক লবাঁত্ট বামনত্ক
পরাঙ্কজয ক’লর চন্দ্রানীত্ক হনত্য় ললার লসই লদ্ত্িই বাস করত্য লাগত্লন। এহদ্ত্ক
সযী মদ্নাবযী স্বামীহবরত্ি হনযান্ত দ্ুিঃত্খ হদ্ন কাটাত্য োত্কন। পত্র সখীর উপত্দ্ত্ি
মদ্নাবযী এক ব্রাহ্মত্ের িায হদ্ত্য় যাত্দ্র দ্াম্পযে জীবত্নর সেী একটট শুক
পাখীত্ক ললাত্রর কাত্ছ পাঠাত্লন। শুকত্ক লপত্য় ললাত্রর পূবস্মৃ
ম হয লজত্গ উঠত্ল পর
ললার হনজত্দ্ত্ি হফত্র যাওয়ার জনে বোকুল িত্লন। চন্দ্রানীত্কও সত্ে হনত্লন।
সকত্লর মধ্ুর হমলত্ন কাহিনীর সমাহি ঘটল। কহব লদ্ৌলয কাজী লযমন হবদ্ধান্
লযমহন স্বভাব-কহব হছত্লন। শুদ্ধ ও মাঙ্কজয
ম বাঙ্ লা ভাষা ও ছত্ন্দ যাাঁর চনপুেেও হছল
যত্েষ্ট। িাত্ন িাত্ন অলংকার-প্রত্য়াত্গ হযহন যাাঁর কাত্বের লসৌন্দয ম বাহড়ত্য় যু ত্লত্ছন।
কাবোরত্ম্ভ হযহন যাাঁর পৃষ্ঠত্পাষক আিারফ খাত্নর এইভাত্ব গুেগান কত্রত্ছন81

পরত্দ্িী স্বত্দ্িী নাহিক আত্মপর।
হদ্হঘ সত্রাবর হদ্লা অহয বিুযর।।
চসয়দ্ লিখ আর লমাগল পাঠান।
স্বত্দ্িী হবত্দ্িী বিুযর হিন্দুয়ান।।
শ্রীযুয আিরফ খান পঙ্কণ্ডয প্রধ্ান।
লষালকলা পূে ম লযন চঙ্কন্দ্রকা সমান।।
নীহযহবদ্ো কাবেিাে নানা রসময়।
পটঠত্য শুহনত্য হনযে আনন্দহৃদ্য়।।
আরাকাত্নর লরাসাঙ রাজ পহরত্বিত্ক লকন্দ্র ক’লর লয হিযীয় কহব যাাঁর কাবে
প্রহযভার দ্াত্ন বাঙ্ লা সাহিযেত্ক সমৃদ্ধ ও উন্নয কত্রন যাাঁর নাম আলাওল। যাাঁর
হবখোয

রচনা

িল

‘পদ্মাবযী’।

লমৌহলকযায়

পূে ম অনুবাদ্-কাবে।

পারসী

কহব

হনজামীর ‘লসত্কন্দরনামা’ এবং ‘িি পয়কর’ কাবে দ্ু’টটরও হযহন অনুবাদ্ কত্রন।
আর লমৌহলকভাত্ব রচনা কত্রন ‘সয়ফুল মল্লুক বহদ্উজ্জামাল’ এবং লদ্ৌলয কাজীর
ললার-চন্দ্রানী কাত্বের লিষ অধ্োয়। রাধ্াকৃত্ষ্ণর প্রেয়লীলা হনত্য় কত্য়কটট সূফী বা
চবষ্ণবভাত্বর

পদ্ও

হযহন

হলত্খহছত্লন।

হকন্তু

‘পদ্মাবযী’

কাবেই

যাাঁত্ক

বাঙলা

সাহিত্যে িীষাসন
ম
হদ্ত্য়ত্ছ।
আলাওত্লর জীবন দ্ুিঃত্খর সত্ে সংগ্রাত্ম হচহেয। যাাঁর প্রদ্ত্ত আত্মহববরেী লেত্ক
জানা যায় লয যাাঁর হপযা বযমমান ফহরদ্পুর লজলায় ফত্যিাবাদ্ পরগনার প্রিাসত্কর
অমাযে হছত্লন, এবং পত্র ঐ পরগনার প্রিাসক িন। একহদ্ন আলাওল যাাঁর বাবার
সত্ে লনৌকায় অনেত্র যাঙ্কেত্লন এমন সময় লপাযু গ
ম ীজ দ্সুেরা যাাঁত্দ্র আক্রমে
ক’লর সব লুঠপাট কত্র। যাাঁর বাবাত্ক িযো ক’লর যাাঁত্ক লবাঁত্ধ্ হনত্য় যায়। আলাওল
লকাত্নাক্রত্ম পাহলত্য় আরাকান হগত্য় লসখানকার রাজার অশ্বাত্রািী চসনেদ্ত্ল প্রত্বি
কত্রন। ক্রত্ম যাাঁর পাঙ্কণ্ডযে ও কহবত্ত্বর খোহয ছহড়ত্য় লগত্ল হযহন লরাসাঙ রাজার
প্রধ্ানমিী ও স্বয়ং-কহব মাগন ঠাকুত্রর আশ্রয় লাভ কত্রন এবং যাাঁরই হনত্দ্মত্ি
ললার-চন্দ্রানী কাত্বের লিষ অংি সমাি ক’লর প্রহসদ্ধ ‘পদ্মাবযী’ রচনায় িায লদ্ন।
আলাওল

যাাঁর

লিষ

জীবত্ন,

পলাযক

বাঙ্ লার সুবাদ্ার িাি সুজাত্ক সািাযে
কত্রহছত্লন এই সত্ন্দত্ি আরাকান রাজ কযৃক
ম
কত্য়ক মাত্সর জনে কারারুদ্ধও
িত্য়হছত্লন। লস ি’ল ১৬৬০ খ্রীস্টাত্ব্দর কো। এর কত্য়ক বৎসর পরই যাাঁর মৃযুে
িয়।
আলাওল ‘পদ্মাবযী’ রচনা কত্রন ১৬৪৫-৫০ খ্রীস্টাত্ব্দ। এই কাবেটট হিন্দী
ভাষায় ললখা মাহলক মুিম্মদ্ জোয়সীর ‘পদ্ুমাবৎ’ কাত্বের অনুবাদ্, যত্ব আক্ষহরক
অনুবাদ্ নয়; লমৌহলক বেনায়
ম
ভাষার ঔজ্জ্বত্লে ও ছন্দ-চাযু ত্য ম প্রায় লমৌহলক কাবে।
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আলাওল সূফী মত্যর ভক্ত কহব হছত্লন, হকন্তু হযহন যাাঁর কাবেত্ক জোয়সীর ময
সূফী

প্রেয়মূলক

ভঙ্কক্তর

রূপক-কাবে

ক’লর

লযাত্লন

হন।

মানহবকযা

অক্ষুণ্ণ

লরত্খত্ছন। আলাওল যাাঁর কাত্বের প্রারত্ম্ভ জোয়সীর কাবে লেত্ক িাত্ন িাত্ন নূযন
পত্ে চলার হবষয় স্বীকার কত্রই হনত্য়ত্ছনএই সূত্ত্র কহব লমািম্মত্দ্ কহর ভঙ্কক্ত।
িাত্ন িাত্ন প্রকাহিব হনজমন-উঙ্কক্ত।।
কাবে ও কহবযার যে সম্পত্কম আলাওল সাধ্ারেভাত্ব লয সব মন্তবে কত্রত্ছন যাত্য
সমাত্লাচনা িাত্ে যাাঁর সুগভীর পাঙ্কণ্ডত্যের পহরচয়ই ফুত্ট উত্ঠত্ছকাবে হসন্ধু, িব্দ মুক্তা, কহব লস ডুবার (ডুবুহর)।
বিু যত্ত্ন ডুহব যু ত্ল রযন সুচার (সুচারু)।।
যার লযাগে লযইময লস জানত্য় ভাল।
লিমরত্ন গটঠত্য না পাত্র পাটীয়াল (পাটী অোৎ
ম মাদ্ুর-হনমাযা)।।
ম
জোয়সী ও আলাওল-বহেযম পদ্মাবযীর মূল কাহিনীটট এইরূপিঃ হচত্যাত্রর রাো রত্নত্সন
নাগমযীর

সত্ে

হববাহিয

িত্য়হছত্লন।

হকন্তু

পত্র

হসংিল

রাজকনো

পদ্মাবযীর

অপরূপ লসৌন্দত্যরম কো শুত্ন ছদ্মাত্বত্ি হসংিত্ল হগত্য় উপহিয িত্লন। লসখাত্ন
লকৌিত্ল

পদ্মাবযীর

সত্ে

যাাঁর

সাক্ষাৎ

ি’লল

উভত্য়

হবমুগ্ধ

িত্লন।

হকন্তু

হসংিলরাত্জর প্রাসাত্দ্ লগাপত্ন প্রত্বি করায় সময় রত্নত্সন ধ্রা পত্ড়ন ও কারারুদ্ধ
িন। চদ্বপ্রভাত্ব হযহন মুক্ত িন ও আত্মপহরচয় হদ্ত্য় পদ্মবযীত্ক হববাি ক’লর
রাজধ্ানী হচত্যাত্র হনত্য় আত্সন। পদ্মাবযীর রূত্পর খোহয চারহদ্ত্ক ছহড়ত্য় পড়ত্ল
পর হদ্ল্লীর সুলযান আলাউেীন পদ্মাবযীত্ক লাভ করার জনে হচত্যার আক্রমে
কত্রন। রত্নত্সন বন্দী িন। হচত্যাত্রর হবখোয বীর লগারা ও বাদ্ল অসম সািহসকযার
সত্ে যুদ্ধ ক’লর রত্নত্সনত্ক মুক্ত কত্রন। অবিে লগারাত্ক প্রাে হদ্ত্য িয়। রাজা
রত্নত্সন পদ্মাবযীত্ক হনত্য় আর এক হবপত্দ্ পত্ড়ন। যাাঁর পুরাযন িয্রু এক
সামন্ত-রাজা পদ্মাবযীত্ক লজারপূবক
ম
হনত্য় আসার জনেযুদ্ধ লঘাষো কত্র। যাত্য
যাত্ক প্রাে হদ্ত্য িয়, হকন্তু রাো রত্নত্সন ও আিয িত্য় পত্ড়ন। পত্র যাাঁর মৃযুে
িত্ল পদ্মাবযী ও নাগমযী সিমরত্ে প্রােযোগ কত্রন।
আধ্া-ঐহযিাহসক এই মূলকাহিনীর কাবেরূপ হদ্ত্য হগত্য় আলাওলত্ক নানান্
ঘটনা ও বেনার
ম
সািাযে হনত্য িত্য়ত্ছ এবং কহবত্ত্ব ও ভাষার লসৌন্দত্য ম এক অপরূপ
কাবেত্সৌধ্ সৃটষ্ট করত্য িত্য়ত্ছ। আলংকাহরক বেনা
ম ও ছন্দ হনমাত্ের
ম
হদ্ক হদ্ত্য় হযহন
পরবযী হবখোয কহব ভারযচত্ন্দ্রর সােক
ম পূবসূম রী ।
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(১৩)
।। কমর্ ভারিচন্দ্র ও িাোঁর অন্নিামঙ্গল কার্ে।।

আজ্ঞা মিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধ্রর্ী-ঈশ্বর।
রমচি ভারিচন্দ্র রায় গুর্াকর।।
অন্নদ্ামেল-কাবে মূল বৃত্ত বা কাঠাত্মার হদ্ক হদ্ত্য় চণ্ডীমেত্লর সত্গাত্র, হকন্ত
কাহিনীর হদ্ক হদ্ত্য় পৃেক। অন্নদ্ামেত্লর প্রারত্ম্ভ লদ্বীর স্বোত্দ্ি, হিব-পাবযীর
ম
সংসারজীবন-হচত্র চণ্ডীমেত্লর মযই। ছলনার আশ্রত্য় লদ্বীর মত্যম পূজা প্রচাত্রর
আগ্রি দ্ুই মেলকাত্বেই সদ্ৃি। অহভিাপ হদ্ত্য় স্বত্গরম লদ্বযাত্ক মানুষরূত্প জন্ম
হনত্য বাধ্ে করাত্নাও দ্ুত্য়াত্যই রত্য়ত্ছ। হকন্তু অন্নদ্ামেত্লর কহব লযসব ঘটনা বেনা
ম
কত্রত্ছন এবং লযসব মানুত্ষর কো শুহনত্য়ত্ছন যার সত্ে চণ্ডীমেত্লর কোর হমল
লনই, যহদ্চ একোও সযে লয ভারযচন্দ্র নানা হদ্ক হদ্ত্য় চণ্ডীমেত্লর হবখোয কহব
মুকুন্দ কহবকিে লেত্ক অনুত্প্ররো লাভ কত্রহছত্লন। যাাঁর অন্নমেত্লর সবত্চত্য়
লক্ষেীয় হবষয় ি’ল পূবপ্রচহলয
ম
হবদ্োসুন্দত্রর প্রেয়মূলক আখোনটটত্ক মূল কাত্বের
হভযর অনুপ্রহবষ্ট কহরত্য় লদ্ওয়া। এই আদ্িওম হযহন লপত্য়হছত্লন আত্গকার বলরাম
কহবত্িখর ও কৃষ্ণরামদ্াত্সর কাহলকামেল লেত্ক। বড় কহবরা যাাঁত্দ্র পূত্বকার
ম
বিু
কাবে লেত্ক উপাদ্ান সঞ্চয় ক’লর োত্কন। হকন্তু সব হনত্য় সামহগ্রকভাত্ব যা হনমাে
ম
কত্রন যাত্যই যাাঁত্দ্র লমৌহলকযা ফুত্ট ওত্ঠ। ভারযচন্দ্রও যাাঁর রচনা-লকৌিত্লর জনে
এই লমৌহলকযার দ্াহব করত্য পাত্রন। মধ্েযুত্গর সাহিত্যের হযহনই উত্ল্লখত্যাগে লিষ
কহব আর স্বকীয় দ্ীহিত্য সমুজ্জ্বল লযা হনিয়ই।

।। ভারিচন্দ্র রায়গুর্াকর ।।
ভারযচন্দ্র নদ্ীয়ারাজ কৃষ্ণচত্ন্দ্রর আহশ্রয কহব এবং যাাঁর িারা উৎসাহিয িত্য়
যাাঁরই আত্দ্ত্ি ১৭৫০-৫২ খ্রীিঃ অন্নদ্ামেল রচনা কত্রন। নদ্ীয়ারাজ যাাঁত্ক ভূ সম্পহয
দ্ান

কত্রন

এবং

‘গুোকর’

উপাহধ্ত্য

ভূ হষয

কত্রন,

টঠক

লযমন

উৎসাহিয

িত্য়হছত্লন কহবকিে মুকুন্দ চক্রবযী আরডার জহমদ্ার বাাঁকুড়া রায় ও যার পুত্র
রঘুনাে রাত্য়র িারা। ভারযচত্ন্দ্রর প্রেম জীবন চবহচত্রেপূে।ম যাাঁর জন্ম িয় ১৭০৭-৮
খ্রীিঃ। হপযা নত্রন্দ্রনারায়ে রায় বধ্মানরাত্জর
ম
অধ্ীত্ন ভুরসুট বা ভূ হরত্শ্রষ্ঠ পরগোর
জহমদ্ার হছত্লন। বধ্মানরাত্জর
ম
সত্ে খাজনা হনত্য় হববাদ্ ক’লর হযহন জহমদ্াহর
িারান। বালেকাত্ল ভারযচন্দ্র মাযু লালত্য় লেত্ক সংস্কৃয কাবেনাটক হনত্য় পড়াশুনা
কত্রন। যখনকার হদ্ত্ন হকন্তু পাসী (ফারসী) ভাষা না জানত্ল রাজদ্রবাত্র কাজ
পাওয়া লযয না। ভারযচন্দ্র িুগলীর লদ্বানন্দপুর গ্রাত্ম (িরৎচত্ন্দ্রর জন্মভূ হম) রামচন্দ্র
মুন্সীর কৃপায় পাসী ভাষা আয়ত্ত ক’লর–বাড়ী হফত্র এত্লন। বধ্মানরাজ
ম
এত্স্টত্ট
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হনত্জত্দ্র পাহরবাহরক সম্পহত্তর লমাক্তাহরর কাজ করত্য লাগত্লন। এর মত্ধ্ে অবিে
যাাঁর হবত্য়ও িত্য় হগত্য়হছল। এহদ্ত্ক খাজনা বাহক পড়ায় ও যা লিাধ্ করত্য না
পারায় বধ্মাত্নর
ম
লদ্ওয়ান যাাঁত্ক কারারুদ্ধ করত্লন। ভারযচন্দ্র লকৌিত্ল লগত্লন
পাহলত্য়। প্রেত্ম কটক, যারপর কটক লেত্ক পুরীত্য এত্স িংকর-আশ্রত্ম সন্নোসীর
লভক হনত্য় রইত্লন ও লবদ্ান্ত, ভঙ্কক্তযে প্রভৃ হযর বই পড়ত্য লাগত্লন। বাড়ীর ললাক
লকউ যাাঁর লকাত্না খবর জানয না। ইহযমত্ধ্ে সন্নোসীত্বত্ি বৃন্দাবন যাওয়ার সংকল্প
হনত্য় লবহরত্য় পত্ে এক জায়গায় কীযমত্নর আসত্র রায কাটাঙ্কেত্লন, এমন সময়
বাড়ীর ললাত্কর কাত্ছ ধ্রা পত্ড় লগত্লন। এরপর হযহন কাজকম ম খুজ
াঁ ত্য লবহরত্য়
চন্দননগর-ফরাসডাঙার লদ্ওয়ান ইন্দ্রনারায়ে লচৌধ্ুরীর সত্ে পহরহচয িত্লন। ইহযমত্ধ্ে
হযহন সযেপীত্রর পাাঁচাহল হলত্খ

হকছুটা কহবযি অজমন ক’লর হনত্য়ত্ছন। হকছুহদ্ন

পত্র নদ্ীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র লকাত্না কাত্জ ফরাসডাঙায় ইন্দ্রনারায়ে লচৌধ্ুরীর কাত্ছ এত্স
যুবকটটত্ক

লদ্ত্খন

ও

কোবাযমায়

মুগ্ধ

িত্য়

যাত্ক

কৃষ্ণনগর

হনত্য়

যান।

লস

আনুমাহনক ১৭৪০ খ্রীিঃ এর কো। ভারযচন্দ্র কৃষ্ণচত্ন্দ্রর সভাকহব হিসাত্ব মাহসক
চহল্লি টাকা বৃহত্ত ও পত্র মূলাত্জাত্ড় ভূ সম্পহত্ত লাভ ক’লর লসখাত্নই সপহরবাত্র বাস
করত্য োত্কন। সযেপীর-কো ও অন্নদ্ামেল ছাড়া ভারযচন্দ্র একটট অলংকার-গ্রন্থ
এবং হকছু কহবযাও রচনা কত্রন।
কহব-স্বভাত্বর হদ্ক লেত্ক ভারযচত্ন্দ্রর প্রবেযা প্রেয়কলার হদ্ত্ক িত্লও বেে ও
লকৌযু ক-প্রবেযা যাাঁর রচনার একটা বড় হদ্ক হছল। সমাজ ও মানুষ সম্পত্কম রেপূে ম
কটাক্ষ যাাঁর রচনায় সবত্র
ম পাওয়া যায়। যাাঁর এরকম বিু কটাক্ষময় উঙ্কক্ত প্রবাদ্
প্রবচত্ন পহরেয িত্য়ত্ছ। অন্নদ্ামেত্ল লমাট কাহিনী রত্য়ত্ছ পাাঁচটট- (১) হিবপাবযীর
ম
সংসার-জীবত্ন দ্াহরত্দ্রে ও কলি, হিত্বর হভক্ষা (২) ধ্ম ম ও লদ্বযার হবষত্য়
লভদ্বাদ্ী ও অহিরমহয বোত্সর অহভনব কাহিনী (৩) দ্হরদ্র িহরত্িাত্ড়র প্রহয লদ্বীর
কৃপা ও হকছুকাত্লর জনে যার গৃত্ি অবহিহয (৪) নদ্ীয়া রাজবংত্ির প্রহযষ্ঠাযা
ভবানন্দ মজুমদ্ারত্ক লদ্বীর রাজত্বদ্ান প্রসত্ে মানহসংি কযৃক
ম
প্রযাপাহদ্যেপরাজত্য়র ঐহযিাহসক কাহিনী (৫) হবদ্োসুন্দর আখোহয়কা। এই প্রেয়-কাহিনীই
যহদ্চ

যাাঁর

অধ্োয়গুহলও

অন্নদ্ামেত্লর
রমেীয়যা

মত্ধ্ে

লেত্ক

সবত্চত্য়

বঙ্কঞ্চয

নয়।

হচত্তাকষক
ম
মানুত্ষর

হবষয়,

চহরত্র

হবষত্য়

যবু

অনোনে

ভারযচত্ন্দ্রর

অহভজ্ঞযা ও কত্য়কটট লরখায় লস চহরত্রত্ক জীবন্ত ক’লর লযালাত্যও কহবর কৃহযত্ব
অসামানে। লযমন, হবদ্োসুন্দর আখোত্ন চযু রা দ্ূযী বেবসাহয়নী মাহলনীর চহরত্র।
বোত্সর চহরত্ত্রর মত্ধ্ে হদ্ত্য় বস্তুযিঃ সমাত্জর সুহবধ্াবাধ্ী মানুত্ষর প্রহযই কহব কটাক্ষ
কত্রত্ছন। আর যাাঁর অহবস্মরেীয় অিন ি’ল ছলনাময়ী অন্নদ্া সমীত্প ঈশ্বরী
পাটনীর চহরত্র। লসই বিু-পহরহচয “ কুকোয় পঞ্চমুখ কত্ে ভরা হবষ” প্রভৃ হয।
হিক্ষাদ্ীক্ষািীন পাটনীয় সরল হবশ্বাস। হনযান্ত ভাত্লামানুষ ও লসইসত্ে সাধ্ারে মানুষ
যা ভাত্ব ও লদ্বযার কাত্ছ টঠক যা প্রােনা
ম কত্র-যারই অনুবহৃ ত্ত ঘটটত্য় কহব যাত্ক
জীবন্ত ক’লর যু ত্লত্ছন। লকমন ক’লর যা লবাধ্ িয় ছাত্রছাত্রীত্দ্র অজানা নয়। যাাঁর
কাত্বের ভাষারীহয আজত্ক হবদ্গ্ধ মানুত্ষর কাত্ছও ললাভনীয় িত্য়ত্ছ। হযহন প্রচুর
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ফারসী িব্দ বেবিার কত্রত্ছন যাাঁর কাবেত্ক সরস করার জনে। সংস্কৃয লেত্ক
অলংকাত্রর ভহেমা হনত্লও বাঙ্লা বাক্রীহযত্যই লস-সব অলংকার সুন্দর ক’লর
যু ত্লত্ছন, লযমন হবদ্োর বেনায়ম
রযন কাাঁচহল িাড়ী হবজুলী চমত্ক।
মহেময় আভরে চমত্ক ঝমত্ক।।
কিে-ঝংকার চিত্য হিহখত্য ঝংকার।
ঝাাঁত্ক ঝাাঁত্ক ভ্রমর-ভ্রমরী অহনবার।।
ঈশ্বরী পাটনীত্ক ছলনা করার জনে অন্নদ্া লয িােত্বাধ্ক
ম
ভাষায় আত্মপহরচয় হদ্ত্য়
হছত্লন যার সত্ে আবার হবপরীয হদ্ক হদ্ত্য় যু লনা করা লযত্য পাত্র পহরষ্কার
ললৌহকক বাঙলায় বাস্তবযার সঞ্চার। হিব পাবযীত্য
ম
অলক্ষো বলত্য পাবযী
ম চত্ট হগত্য়
লিানাত্েনকত্রত্য িইল কড়া হসহন্ধ লবাঁত্ট লবাঁত্ট।
চযল হবনা চুত্ল জটা অে লগল লফত্ট।।
িাাঁখা িাড়ী হসন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি লদ্হখ আয়হয, লকবল আচাভুয়া (অযেদ্্ভূয।)।।
কহবর হনেহলহখয প্রহসদ্ধ উঙ্কক্তগুহলত্ক কাত্বের হবচারত্করা আজও প্রিংসা
ক’লর োত্কন(১) বাত্ঘর হবক্রমসম মাত্ঘর হিহির।
(২) বড় হপহরহয বাহলর বাাঁধ্ ।
ক্ষত্ে িাত্য দ্হড় ক্ষত্েত্ক চাাঁদ্।।
(৩) নগর পুহড়ত্ল লদ্বালয় হক এড়ায়?
(৪) নীচ যহদ্ উচ্চ ভাত্ষ, সুবুঙ্কদ্ধ উড়ায় িাত্স।
(৫) পহড়ত্ল লভড়ার শুত্ে ভাত্ে িীরার ধ্ার।
রায়গুোকত্রর

স্টাইত্লর (Style)

ইযোহদ্।

খোহয আজও প্রহসদ্ধ, আর যাাঁর

কাত্বের খোহয ঊনহবংি িযাব্দীর প্রায় লিত্ষর হদ্ক পযন্ত
ম হবত্িষভাত্ব স্বীকৃয হছল।
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(১৪)
শোমা-সং ীি (শাি-পিার্লী) ও র্াউল সং ীি
ক.

।। সামাক্তজক ভূ মমকা।।

বাঙলায় আঠাত্রা িযক অোৎ
ম খ্রীিঃ ১৭০০-১৮০০ সমাজ ও সাহিত্যের হদ্ক
লেত্ক একটা যুগসহন্ধর কাল। এটটত্ক আমরা মধ্েযুত্গর অন্তে অধ্োয় ব’লল হচহেয
কত্রহছ, কারে ১৮০০ খ্রীস্টাত্ব্দর হকছুপর লেত্ক ইংত্রজ ও ইংত্রঙ্কজ সাহিত্যের
লপ্ররোয় বাঙ্ লার হিহক্ষয সমাত্জ যো সাহিত্যে নূযন জাগরত্ের সূচনা ঘত্ট। ১৭০৭
খ্রীস্টাত্ব্দ ঔরেত্জত্বর মৃযুের পর লমাগল-প্রিাসন হবত্িষভাত্ব হবিৃঙ্খল িত্য় পত্ড়।
ঔরেত্জত্বর রাজত্ত্বর লিষাধ্ ম লেত্ক লয-মারাঠা িঙ্কক্তর অভুত্থান এবং রাজপুয ও
হিখত্দ্র হবত্দ্রাি সাম্রাত্জের প্রিাসনত্ক দ্ুবলম ক’লর এত্নহছল যা কালক্রত্ম চুড়ান্ত
িত্য় ওত্ঠ এবং লিষ পযন্ত
ম ধ্ীত্র ধ্ীত্র সারা ভারয হকভাত্ব হবত্দ্িী সাম্রাজেবাদ্ীত্দ্র
িস্তগয িয় যা ইহযিাত্সর পাঠক মাত্ত্ররই জানা। এর আত্গ ভারযবত্ষ ম হবহভন্ন সমত্য়
নানান

রাষ্ট্রহবপ্লব

পহরবযমন

আত্ন

ঘ’লট
হন,

লগত্লও

হকন্তু

এই

যা

সমাজ-জীবত্নর

আঠাত্রা

িযাব্দীর

অভেন্তত্র

প্রায়

লযমন

অরাজক

লকাত্না

অবিা

এবং

বাহেত্জের সূত্ত্র নবাগয ইংত্রজ লকাম্পাহনর লুঠযরাজ লদ্ত্ির মমিত্ল
ম
আঘায হদ্ত্য়
পুরাত্না জহমদ্ারত্দ্র লযা বত্টই, সাধ্ারে মানুত্ষর জীবনও হবপযস্ত
ম ক’লর যু ত্লহছল।
অবিে সুবা বাঙলায় ঔরেত্জত্বর মৃযুের পরই অোৎ
ম আঠাত্রা িযাব্দীর প্রেমাত্ধ্ইম
লযমন লকাত্না হবপযয়ম অনুভূয িয় হন, একমাত্র বগীর িাোমা ছাড়া। এর কারে,
নবাব মুহিদ্ক
ম ু হল খাাঁর জহমদ্ার-প্রজা-রাজস্ব হবষয়ক সুবেবিা ও কত্ঠার প্রিাসত্নর
প্রভাব

নবাব

আহলবদ্ীর

সময়

পযন্ত
ম

অবোিযই

হছল।

লগালমাল

আরম্ভ

ি’ল

হসরাজত্েৌল্লার সময় লেত্ক। যখনকার লযসব জহমদ্ার বা ভাষান্তত্র ‘রাজা’ ইংত্রজ
পক্ষ হনত্য় হসরাজত্ক অপসাহরয করত্য উদ্্লযাগী িত্য়হছত্লন যাাঁরা যখন ভাবত্যই
পাত্রন হন লয, ইংত্রজ ভহবষেত্য খুিীময রাজস্ব বাহড়ত্য় যাাঁত্দ্র কাছ লেত্কই কড়ায়
গন্ডায় আদ্ায় করত্য কী পহরমাে হনষ্ঠুর িত্ব। জহমদ্ারত্দ্র উৎপীড়ন অত্ে ম পত্রাক্ষ
কৃষক-লিাষে। যা ছাড়া বেবসা, বাহেজে, এমন হক কুটীরহিত্ল্পও হবত্দ্িীত্দ্র প্রচন্ড
আঘায এত্স পড়ল। অনোয়কারী ও অেত্লালু
ম
প ঈস্ট ইঙ্কন্ডয়া লকাম্পাহনর সত্ে
লযজস্বী নবাব মীরকাহিত্মর লড়াই প্রায় সবজন হবহদ্য। িয়য ইহযিাত্সর মিাকাত্লর
হনত্দ্মত্ি যা ঘটবার যাই ঘত্টত্ছ। হকন্তু আঠাত্রা িযত্কর এই হবিৃঙ্খল অবিায়
হদ্িািারা মানুত্ষর লয চাহরঙ্কত্রক অধ্িঃপযন বাঙ্ লাত্ক গ্রাস কত্রহছল যার িায লেত্ক
আজও আমরা সম্পূে ম লরিাই পাই হন। এরকম হবিৃঙ্খলার অহনবায ম ফল, সাধ্ারে
মানুত্ষর আশ্রত্য়র অভাব, হবত্তবানত্দ্র স্বােপ্রবে
ম
যা-খুিী আচরে, অহনিয়যার
সত্ে দ্াহরত্দ্রের হবস্তার।
বাঙলায় খ্রীিঃ ১৫০০-১৭০০ অোৎ
ম লষাড়ি ও সিদ্ি িযাব্দী চবষ্ণব ভঙ্কক্তভাত্বর
ও লসইসত্ে মানহবকযার হবস্তাত্রর কাল। ঐ সময়সীমার মত্ধ্ে জহমদ্ার-িাহসয ও
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িাে-প্রো-চাহলয

সমাজ

সামহয়কভাত্ব

লভদ্বুঙ্কদ্ধ

যোগ

কত্র।

িীনবত্েরম

মানুষও

ধ্মাচারত্ের
ম
হদ্ক লেত্ক খাহনকটা লগৌরব অজমন কত্র। অে ম ও রাজকীয় প্রযাপ লবি
হকছুটা মূলেিীন িত্য় পত্ড়। হকন্তু চবষ্ণব ভাবুকযার প্লাবন ধ্ীত্র ধ্ীত্র সত্র লযত্যই
ব্রাহ্মেে লভদ্বুঙ্কদ্ধ ও ক্ষঙ্কত্রয় রাজপ্রযাপ ধ্ীত্র ধ্ীত্র মাো যু ত্ল দ্াাঁড়ায়। সাধ্ারে
মানুত্ষর

অেচনহযক
ম

স্বােত্ন্দের

স্বাধ্ীনযা

লকাত্না

কাত্লই

হছল

না।

যবু

ধ্ত্মরম

অহধ্কার লপত্য় যারা দ্াহরদ্রে ও অধ্ীন অবিার জ্বালা হকছু পহরমাত্েও ভু’লল হছল।
এখন যারও অবকাি রইল না। মুখেভাত্ব জহমদ্ার মাত্ত্রই হনজ স্বভাত্ব িঙ্কক্তর
উপাসক। িাে লদ্হখত্য়, ভীহয ও সিাত্সর িারা এবং লদ্বযাপূজার আড়ম্বত্রর িারা
প্রজাত্ক

বিীভূ য

সিস্ত

রাখাই যাত্দ্র

প্রত্য়াজন।

চবষ্ণব

ললাকধ্ম ম ক্ষহয়য িত্য়

পড়ত্যই পুনরায় িঙ্কক্তর দ্ম্ভ ও যাহিকযার প্রসার িত্য লাগল। এহদ্ত্ক রাষ্ট্রীয়
প্রিাসন হিহেল িত্য় পড়ায় জনসাধ্ারে সমাত্জর প্রহযপহত্তিালীত্দ্র লস্বোর হিকার
িত্য় পড়ল। উচ্চবত্েরম লদ্বযারূত্প পূঙ্কজযা িত্য োকত্লন অসুরদ্লনী ও রাজেদ্াহয়নী
দ্ুগা,
ম

বাৎসলে,

সখে

ও

লপ্রত্মর

প্রযীক

শ্রীকৃষ্ণ

নন।

এইভাত্ব

দ্ুগামেল
ম

কাহলকামেল কাবে কহবরা রচনা করত্য লাগত্লন রাজকীয় পৃষ্ঠত্পাষকযার ললাত্ভ।
আর এইভাত্বই প্রারব্ধ ি’ল আগমনী ও হবজয়ার গান, দ্ুগার
ম
চকলাস লেত্ক
হপযৃগৃত্ি হিমালত্য় আসা ও হযনহদ্ন োকার পর হফত্র যাওয়া হনত্য়। চবষ্ণব পদ্াবলী
বা জীবনী-সাহিযে রচনার লক্ষত্ত্র লকাত্না কহবই রাজকীয় উৎসাি চান হন এবং
পানও হন। বস্তুয চণ্ডী, দ্ুগা,
ম ভবানী বা অন্নদ্ামেল এবং লসইসত্ে হিবায়ন কাবে,
সবত্র
ম িঙ্কক্তর উপাসক জহমদ্ারত্দ্রই উৎসািদ্ান লদ্খা যায়। ভারযচন্দ্র এহবষত্য় লশ্রষ্ঠ
দ্ৃষ্টান্ত।

রাজা

কৃষ্ণচন্দ্র

যাাঁত্ক

ভূ সম্পহত্তসি

হনজ

জহমদ্াহরর

মত্ধ্ে

িান

লদ্ন।

িাহলিিত্রর গীহযকার রামপ্রসাদ্ও যাাঁর কাছ লেত্ক ভূ সম্পহত্ত লাভ কত্রন। যত্ব
আখোহয়কা-কাবে, অোৎ
ম মেলকাত্বের কহবরা লয পহরমাত্ে রাজ-অনুগ্রি অজমন
করত্য সমে ম িত্য়হছত্লন, গীহযকাত্বের কহবরা লস-পহরমাত্ে নয়। কারে, জহমদ্ারত্দ্র
রাজমহিমা-কীযমন

চণ্ডীমেল

কাহলকামেত্লই

লযমন নয়। পদ্রচনার কহবরা যোে ম ভাত্বই

সম্ভবপর

হছল,

পদ্রচনার

লক্ষত্ত্র

লদ্বভক্ত হছত্লন, হনজ মানহসক

অনুরাত্গর বত্িই যাাঁরা কহবযা হলখত্যন আর হবষয়ত্ভাত্গ উদ্াসীন লেত্ক সাংসাহরক
ও সামাঙ্কজক দ্ুিঃখত্ক বরে ক’লর হনত্যন মত্নর লজাত্র। এবোপাত্র িোমা বা ‘িঙ্কক্ত’
হনত্য় পদ্রচহয়যারা চবষ্ণব পদ্কযমাত্দ্র মযই অনুরাগী ভক্ত। যাাঁত্দ্র পদ্রচনা দ্ুগা ম বা
কালীত্ক লকন্দ্র ক’লর উচ্ছ্বহসয

িত্লও জননীয় কাত্ছ সন্তাত্নর মান-অহভমাত্নর

ভাবই যাাঁত্দ্র গীহযকাত্বের মুখেবস্তু। চবষ্ণব পত্দ্ মাত্য়র অোৎ
ম যত্িাদ্ার সন্তানবাৎসলে, আর, িাক্তত্দ্র পত্দ্ অসিায় সন্তাত্নর হদ্ক লেত্ক মাযৃবাৎসলে, এই যা
যফাৎ। অসিায় িাক্ত গীহযকাত্ররা দ্ুিঃখ-দ্াহরত্দ্রে ও সামাঙ্কজক অবত্িলায় হনপীহড়য
িত্য়

সন্তাত্নর

মযই

কালী-দ্ুগার
ম

কাত্ছ

আশ্রয়

লচত্য়ত্ছন,

কাযরকত্ে

প্রােনা
ম

কত্রত্ছন, এ-দ্ুত্খর সংসাত্র লযন আর হফত্র না আসত্য িয়। “লকান্ অপরাত্ধ্ এ
দ্ীঘ ম লময়াত্দ্ সংসার গারত্দ্ োহক বল” অেবা “মা লগা যারা, ও িংকরী! লকান্
অহবচাত্র আমার পত্র করহল দ্ুিঃত্খর হডগ্রী জাহর।” কহবত্দ্র এই ধ্রত্নর পদ্রচনাই
প্রমাে ক’লর লয, যখনকার সমাত্জ সাধ্ারে মানুত্ষর দ্ুিঃখত্ভাগ অসিনীয় িত্য়
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উত্ঠহছল। অবিে রামপ্রসাত্দ্র িোমাসংগীয খুবই জনহপ্রয় িওয়ায় জহমদ্ার-বংিীয় ও
নাত্য়ব লগাত্ত্রর হকছু হকছু বেঙ্কক্তও চবরাগেভাব হনত্য় হকছু হকছু আত্মকো িোমা বা
িঙ্কক্তর কাত্ছ হনত্বদ্ন কত্রন। যার কারে িয়য বেঙ্কক্তগয।
রামপ্রসাদ্, কমলাকান্ত, নরচন্দ্র প্রমুখ িঙ্কক্তভক্ত পদ্কযমাত্দ্র রচনার সময়
আনুমাহনক

খ্রীস্টাব্দ ১৭৬০-১৮৩০। এই সমত্য়ই ইংত্রজ

প্রিাসত্নর

হবস্তার

এবং

লদ্ত্ির

আরও

সামঙ্কজক

লকাম্পাহনর

অবনহয।

নগ্নস্বােপর
ম

লদ্ত্ির

প্রহযটষ্ঠয

জহমদ্ারত্দ্র অত্নত্কই ক্রমি যাাঁত্দ্র স্বাধ্ীন অহধ্কার লেত্ক হবচুেয, এমন হক
হবযাহড়য িত্লন। যাাঁত্দ্র জায়গা অহধ্কার করত্য লাগত্লন রাজস্ব সংগ্রিকারী
সাত্িবসুত্বা এবং লকাম্পাহনর সিত্যাগী বাঙালী বেবসায়ী। এত্দ্র অহধ্কার অিায়ী
িওয়ায় হনত্জত্দ্র লাত্ভর হদ্ত্কই এত্দ্র দ্ৃটষ্ট সজাগ হছল। এরা প্রজাত্দ্র কর বাহড়ত্য়
হনত্জত্দ্র পত্কট ভহযম করত্য লাগল। কৃষক-প্রজাত্দ্র দ্ূরবিার হদ্ক হবত্বচনা করত্ল
না। অনাবৃটষ্ট, অজন্মা, দ্ুহভমক্ষ, মিামারীত্য কৃষত্করা উজাড় এবং সবস্বান্ত
ম
িত্লও
হনয়হময ও বহধ্যম খাজনা আদ্াত্য়র জনে উৎপীড়ন চালাত্য লাগল। মুহিদ্াবাত্দ্র
ম
লরিম বেবসা লকাম্পাহনর বহেত্করা পূত্বইম িস্তগয কত্রহছল। এবার িায লাগাল
যাাঁযহিত্ল্প, লাক্ষাহিত্ল্প, িাাঁখাহর-কাাঁসাহরত্দ্র বাসনপত্র অলংকার হনমাত্ে।
ম
কৃষকত্দ্র
উপর লিষ কুঠারাঘায এল ১৭৯২ খ্রীস্টাত্ব্দ কনওয়াহলস
ম
প্রবহযময হচরিায়ী বত্ন্দাবত্স্ত।
জহমদ্ারী ভূ সম্পহত্তর মাপত্জাখ এবং উৎপাদ্ত্নর পহরমাে হবচার না ক’লরই প্রেত্ম
দ্িিালা বত্ন্দাবস্ত এবং পত্র হচরিায়ী বত্ন্দাবস্ত ি’ল। হনলাত্ম বিু জহমজমা হবক্রী
িত্য োকল। না পুরাত্না জহমদ্ার, না প্রজা, কাত্রা হদ্ত্কই লকাম্পাহন দ্ৃটষ্ট লদ্ওয়ার
দ্াহয়ত্ব

হনত্ল

না,

হনত্জর

মুনাফাটা

লয-লকান

প্রকাত্র

আয়ত্ত

করত্য

োকল।

হছয়াত্তত্রর মন্বন্তত্রর ময সাংঘাহযক দ্ুহবপাত্কর
ম
পরও রাজস্ব আদ্াত্য় হকছুমাত্রও দ্য়া
লদ্খাত্না ি’ল না। এই অবিায় বাঙালীর মত্ন লকাত্না ভাত্লা ভাবনা বা আদ্ি ম লরত্খ
চলার অবিা রইল না, পত্রাত্ক্ষ লবিী ক’লর হনপীহড়য িত্য োকল সমাত্জ দ্ুবলযর
ম
লশ্রেী, দ্হরদ্র ও িীনবত্েরম মানুষ। জীবনধ্ারত্ের জনে বাবা-মা সন্তান হবকাত্য বাধ্ে
িত্য লাগল। বস্তুযিঃ বাঙলায় লকাম্পাহনর আমল ি’ল সুহবধ্াবাদ্, মানুষ-লিাষে ও
চাহরঙ্কত্রক অধ্িঃপযত্নর যুগ। এইজনে ভারযচন্দ্র ও রামপ্রসাদ্ লসত্নর পর প্রায়
একি’ বছত্রর মত্ধ্ে বাঙ্লায় উত্ল্লখত্যাগে সাহিত্যের আহবভাব
ম
ঘটল না। আসর
জাাঁহকত্য় বসল জঘনে লখউড় ও যজমার গান এবং হনেমাত্নর কহবর লড়াই। অবিে,
এই ধ্রত্নর সমাত্জর বাইত্র হনত্জত্দ্র বাাঁহচত্য় লরত্খ এবং লস্বোয় দ্াহরদ্রে ও গৃিিীন
অবিাত্ক

বরে ক’লর

হনত্য় বাউল

সম্প্রদ্াত্য়র

ভাবসাধ্ত্করা

গ্রাত্ম

গ্রাত্ম

ঘুত্র

লবড়াত্য োকত্লন হছন্ন কাাঁো ও লগাপীযি বা লদ্া-যারা সম্বল ক’লর এবং কত্ে
মানুষ-লপ্রত্মর হনগূঢ় সংগীয বিন ক’লর। বাউলত্দ্র গাত্ন লয-সব মূলেবান্ মানহসক
সম্পদ্ লদ্খা যায়, লসহদ্ত্ক যখনকার মানুত্ষর দ্ৃটষ্টই পত্ড় হন। আঠাত্রা িযাব্দীর
হিযীয়াধ্ ম ও উহনি িযত্কর প্রেমাত্ধ্রম মানুষ হদ্িািারা িত্য় জীবন-ধ্ারে অোৎ
ম
টাকা-পয়সা লরাজগার ও জহমজমা, চাকহর প্রভৃ হযত্কই সারবস্তু ব’লল মত্ন করত্য
বাধ্ে িত্য়হছল, সংস্কৃহযর হদ্ত্ক দ্ৃটষ্ট হদ্ত্য পাত্র হন।
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এই লযা লগল মানুত্ষর সমাজ-অে-হবষয়ক
ম
পহরহিহয। এর উপর সংকীে ম ক্ষুদ্র
সামাঙ্কজক প্রোর অযোচারও অষ্টাদ্’ি িযাব্দীত্য চরম অবিায় এত্স লপৌৌঁত্ছহছল।
জাহয-বেত্ভত্দ্র
ম
কুপ্রো লযা বিু আত্গ লেত্কই হছল, যার উপর প্রবলযর িত্য়হছল
এক জাত্যর মত্ধ্েই কুলীন-লমৌহলক, লশ্রাঙ্কত্রয়-কষ্টত্শ্রাঙ্কত্রয়, হসদ্ধ-সাধ্ে প্রভৃ হয নানা
রকত্মর লছাট হবভাগ, লযগুহলর মত্ধ্ে সামাঙ্কজক আদ্ান-প্রদ্ান সম্পকম হছল না। এর
উপর বালেহববাত্ির জঘনে প্রো যুক্ত িত্য় বাহলকা ও নারীর হনগ্রি চলত্য লাগল।
আর এই অমানহবক পহরহিহযত্কই লগৌরত্বর হবষয় ব’লল উচ্চবত্েরম সমাজপহযরা
উচ্চকত্ে লঘাষো করত্য লাগত্লন। হনিঃত্িত্ষ হনষ্ঠুর প্রো লয-সযীদ্াি, যাও ঐসব
অন্ধ িােকারত্দ্র লপ্ররোয় সবত্র
ম ঘটত্য োকল। এ ছাড়া গোয় সন্তান হবসজমন,
সন্তান ক্রয়-হবক্রয় সমাজপহযত্দ্র লচাত্খর সামত্ন ঘটত্য োকত্লও এর জনে যাাঁরা
হবত্বত্কর

পত্ে

হমিনারীত্দ্র

হবন্দুমাত্র

ধ্নেবাদ্,

লগত্লন

যাাঁরাই

না,

এসব

বরং

জঘনে

উৎসািই

হদ্ত্য

কুসংস্কাত্রর

োকত্লন।

হবরুত্দ্ধ

প্রেম

ইংত্রজ
প্রহযবাদ্

জাহনত্য়হছত্লন, হকন্তু রামত্মািন হবদ্োসাগত্রর ময মিাপুরুত্ষরা যযক্ষে না এর
হবরুত্দ্ধ দ্াাঁড়াত্লন যযহদ্ন এসত্বর প্রহযকারই িয় হন।
একসময়

ত্রত্য়াদ্ি-চযু দ্মি

িযাব্দীত্য

হনগৃিীয

সাধ্ারে

মানুষ

চদ্বভত্য়,

রাষ্ট্রভত্য়, দ্াহরত্দ্রে ও উচ্চবত্েরম িারা হনপীড়ত্নর জনে অসিায় িত্য় চণ্ডী, চভরব,
রঙ্কিনী, ধ্মঠাক
ম ু ত্রর িরে হনত্য়হছল। অষ্টাদ্ি িযাব্দীত্যও লযমহন দ্হরদ্র অসিায়
মানুষ নূযন ক’লর িরে হনত্য োকল- কালী-দ্ুগা-ভবানীর।
ম
যত্ব এবার একটু
হভন্নভাত্ব, আত্মীয়যার অহভমান লদ্হখত্য়, অনুরাগ ভঙ্কক্তর সত্ে। এই পােকেট
ম ু কু এর
টঠক আত্গকার লষাড়ি-সিদ্ি িযাব্দীর চবষ্ণব রাগভঙ্কক্তর প্রভাত্বর ফল। িোমাসংগীয বা িাক্ত পদ্াবলীর রচহয়যারা করুেকত্ে আত্ক্ষপ করত্ল- “ মা িত্য় িহল
মা লছত্লর িয্রু” অেবা “দ্ুত্খ দ্ুত্খ জনম লগল আর কয দ্ুখ দ্াও লদ্হখ যাই।”
দ্ুিঃত্খর

সংসাত্র

মানুত্ষর

জন্ম-মৃযুের

আবযমনচক্র

লক্ষে

ক’লর

কহব

আত্ক্ষপ

কত্রত্ছন- “ মা আমার ঘুরাহব কয। কলুর লচাখ-োকা বলত্দ্র ময।” লকউ বা
অহভমানভত্র মন্তবে কত্রত্ছন- “ লকন মা বত্ল ডাহকস্ এয, মাত্ক লকাোয় পাহব
ভাই। োকত্ল এত্স হদ্য লদ্খা, সবনািী
ম
লবাঁত্চ নাই।” িাক্তপত্দ্র আত্লাচনায় ডিঃ
দ্ীত্নিচন্দ্র লসন মিািয় যোেভাত্বই
ম
বত্লহছত্লন- “ িাক্ত কহবরা দ্ুিঃখত্ক ভাঙাইয়া
ভঙ্কক্তর

স্বেমুম দ্রা

অত্ভদ্ত্বাত্ধ্র
করত্যন।

গড়াইয়াত্ছন।”

প্রচার

কহবত্দ্র

লদ্খা
রচনায়

যায়।
এর

যাাঁত্দ্র

অত্নত্করই

যখনকার
প্রহযবাদ্

উগ্রপন্থী
ফুত্ট

পত্দ্

িোম

িাত্ক্তরা

উত্ঠত্ছ।

ও

িোমার

চবষ্ণবত্দ্র

হনন্দা

িাক্তত্দ্র

পত্দ্

বস্তুয

িঙ্কক্তযত্ের সত্ে চবষ্ণব ভঙ্কক্তভাত্বরই হভন্ন আধ্াত্র প্রকাি লদ্খা যায়।
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খ.

।। শািপি র্া শোমাসং ীত্ির কমর্ ও কমর্ত্ব ।।

।। রামপ্রসাি।।
িোমা, কালী বা িঙ্কক্তর পূজা আবদ্ধ হছল যত্ি-মত্ি। লষাড়ি –িযাত্ব্দর হিব ও
দ্ুগার
ম কাহিনী হনত্য় কাবে ললখা িত্য়ত্ছ। হকন্তু কালীর মহিমা হনত্য় হকছু ললখা িয়
হন। কাহলকা-মেল কাত্বের আরম্ভ সিদ্ি িযাব্দীর লিত্ষর হদ্ত্ক, অোৎ
ম
খ্রীিঃ
১৬৫০ –এর পর। িোমা-কালীত্ক হনত্য় গীহযকাবে বা পদ্রচনার প্রারম্ভ আরও পত্র।
এ হবষত্য় কহব রামপ্রসাদ্ লসনই অগ্রগেে,

আর হযহন িঙ্কক্তহবষয়ক পদ্-রচনার মুখে

কহবও হনিঃসত্ন্দত্ি। দ্ুগা ম অেবা িোমার সত্ে মা ও লছত্লর বাৎসলে–লেত্ির সম্পকম,
মান-অহভমাত্নর সম্পকম কল্পনায় আত্রাপ ক’লর বাঙালীর হৃদ্য়ত্ক হযহন হনিঃত্িত্ষ
জয় কত্রত্ছন। পরবযী িাক্তপদ্-রচহয়যারা, লযমন কমলাকান্ত, নরচন্দ্র, দ্ািরহে
রায়, অন্ধ চন্ডী, রামদ্ুলাল নন্দী প্রভৃ হয যাাঁরই ভাত্বর অনুসরেকারী িত্য়ত্ছন।
লয অঞ্চত্লর নাম বযমমাত্ন িাহলসির (িাল-ই-িির= আধ্ুহনক িির), যারই
অংিহবত্িত্ষর প্রচীনকাল লেত্ক প্রচহলয নাম কুমারিট্র। লসখাত্ন আনুমাহনক ১৭২০
খ্রীিঃ রামপ্রসাদ্ লসন জন্মগ্রিে কত্রন। যাাঁর হপযার নাম রামরাম লসন। বয়ত্স
রামপ্রসাদ্ ভারযচত্ন্দ্রর লচত্য় কত্য়ক বৎসত্রর লছাট হছত্লন। হযহন যাাঁর কহবজীবত্নর
প্রেত্মর হদ্ত্ক লসকাত্লর প্রোময এবং সম্ভবযিঃ ভারযচত্ন্দ্রর দ্ৃষ্টাত্ন্ত ‘হবদ্োসুন্দর’ বা
কাহলকামেল কাবেরচনায় প্রবৃত্ত িন, হকন্তু কালী বা িঙ্কক্তর কাত্ছ ভঙ্কক্তর লপ্ররোয়
পরজীবত্ন লকবল িঙ্কক্তহবষয়ক গান রচনা করত্য ও গাইত্য োত্কন। লিানা যায়,
রামপ্রসাদ্ জীহবকা অজমত্নর লপ্ররোয় ক’লকাযার কাত্ছ লকাত্না জহমদ্াহর-লসত্রস্তার
মুিুহর বা ললখত্কর কাত্জ হনযুক্ত িত্য়হছত্লন। ললখার কাত্জর মত্ধ্েই হকন্তু অনেমনস্ক
িত্য় হযহন গান হলত্খ লফলত্যন। একহদ্ন হলত্খত্ছন-

আমার লদ্ মা যহবলদ্ারী
আহম হনমকিারাম নই িংকরী।।
পদ্রত্নভান্ডার সবাই লুত্ট ইিা আহম সইত্য নাহর।
‘পদ্’ িব্দটটর উপর ললষ ক’লর পদ্টটর লিত্ষ কহব একটট অহয সুন্দর কহল হনমাে
ম
করত্লনও পত্দ্র ময পদ্ পাই লযা লস পদ্ লত্য় হবপদ্ সাহর।।
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কহবর এই রচনা চদ্বক্রত্ম জহমদ্াত্রর দ্ৃটষ্টত্য পড়ত্যই হযহন রামপ্রসাদ্ত্ক যত্োহচয
শ্রদ্ধা জাহনত্য় বলত্লন- লযামাত্ক আর খাযা হলখত্য িত্ব না, গৃত্ি হগত্য় সংগীয
রচনা কর, আহম লযামার মাহসক বৃহত্তর বেবিা করহছ। এরকম গল্প রামপ্রসাদ্
সম্পত্কম আরও হকছু লিানা যায়। লযমন, রামপ্রসাদ্ একহদ্ন যাাঁর বাড়ীর পাত্ি লবড়া
বাাঁধ্হছত্লন, লবড়ায় দ্হড়টা ওপাি লেত্ক ধ্হরত্য় লদ্ওয়ার জনে কনোত্ক ডাকাডাহক
করত্ছন, হকন্তু কনো যখন বাড়ীত্য না োকায় স্বয়ং কালী এত্স কনোর লবত্ি যাাঁর
লবড়া লবাঁত্ধ্ হদ্ত্য় যান। এ কাহিনী সারা বাঙলায় এমন হক বাঙ্লার বাইত্রও প্রচহলয।
আর একটট কাহিনী এই লয, নবাব হসরাজত্েৌলা নাহক গোর উপর লনৌকায় লযত্য
লযত্য রামপ্রসাত্দ্র গান শুত্ন মুগ্ধ িত্য় যাাঁত্ক লনৌকায় উটঠত্য় হনত্য় এত্স গাইত্য
অনুত্রাধ্

কত্রন।

কাহিনীর

কো

বাদ্

হদ্ত্য়

বলা

যায়,

নদ্ীয়ারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র

রামপ্রসাত্দ্র কহবত্ব ও ভঙ্কক্তভাত্ব আকৃষ্ট িত্য় হনত্জ এত্স িাহলিিত্র যাাঁর সত্ে
সাক্ষাৎ কত্রন ও যাাঁত্ক লচাে হবঘা হনষ্কর ভূ হম দ্ান কত্রন ও ‘কহবরঞ্জন’ উপাহধ্ত্য
ভূ হষয

কত্রন।

এর

পূত্ব ম মিারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র

ভারযচন্দ্রত্কও

অনুরূপ

সম্মাহনয

কত্রহছত্লন। ‘সাধ্ক কহব’ নাত্ম খোয িত্লও রামপ্রসাদ্ গৃিি হছত্লন এবং দ্ুই
পুত্র, দ্ুই কনো ও গৃহিেীসি লমাটামুটট িাহন্তত্যই হদ্নযাপন করত্যন। যবু যাাঁর
কাত্বে অোৎ
ম পত্দ্ বারংবার লয দ্ুিঃত্খর কো লিানা যায়, যা সমাত্জর ও অনে
সকত্লর। যা ছাড়া হযহন আধ্োঙ্কত্মক মত্নাভাত্বর মানুষ হছত্লন, লয মত্নাভাব হনত্য়
সাংসাহরক প্রাহিত্য সন্তুটষ্টলাভ করা যায় না, কাল্পহনক “সব লপত্য়হছর লদ্ি” -এর
জনে একটা কাযরযা সব সমত্য়ই অনুভব করা যায়।
িোমাসংগীত্যর একটট িাখা ি’ল উমা বা দ্ুগাত্ক
ম
হনত্য় আগমনী ও হবজয়ার
গান। অোৎ
ম কনো উমার বৎসর পত্র হপযৃগৃত্ি হফত্র আসার পূত্ব ম মা লমনকার লয
বোকুলযা এবং হযন হদ্ন পত্র চকলাত্স স্বামী-গৃত্ি চত্ল যাওয়ার জনে লয লবদ্না
যাই হনত্য় গান। আমরা পূত্বইম বত্লহছ এই লশ্রেীর গান রচনার মূত্ল হছল যখনকার
বাস্তব সমাজ, সমাত্জর বালেহববাি প্রো, বিুহববাি ও লকৌলীনে। কহবরঞ্জন রামপ্রসাদ্
আগমনী ও হবজয়া হনত্য় খুব লবহি গান রচনা কত্রন হন, হযহন যত্ে ও ভাত্বই
লবহি হনমগ্ন োকত্যন, যবু হকছু পদ্ যা হলখত্ছন যার মত্ধ্ে বাঙালীর ঘত্রর কনোপ্রীহয

ও

সিজভহেত্য

কনো-হবদ্াত্য়র
যখনকার

হবষাদ্েহবর

কনোর

জনে

বাস্তবযা
বোকুল

ফুত্ট

মাত্য়র

এই

উত্টত্ছ।
প্রহযবাদ্ী

রামপ্রসাত্দ্র
মত্নাভাবটট

এত্কবাত্র সটঠকহগহর, এবার আমার উমা এত্ল আর উমা পাঠাব না।
বত্ল বলুক ললাত্ক মন্দ, কাত্রা কো শুনব না।।
যহদ্ এত্স মৃযুেঞ্জয়, উমা লনবার কো কয়মাত্য়-ঙ্কঝত্য় করব ঝগড়া, জামাই ব’লল মানব না।।
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বিু বািুলে, এ-জাযীয় মত্নাভাত্বর পিাৎপত্ট রত্য়ত্ছ অহভিি বালেহববাি প্রো ও
দ্াহরত্দ্রের সংসার। আগমনী-হবজয়াত্য রামপ্রসাদ্ যা কত্রন হন যা বিুগুত্ে পূরে
ক’লর হদ্ত্য়ত্ছন কমলাকান্ত ভট্রাচায ম ও দ্ািরহে রায়। কমলাকাত্ন্তর একটট পত্দ্
কনোত্ক

হনত্য়

আসার

জনে

স্বামী

হিমালত্য়র

কাত্ছ

লমনকার

কাযর

হনত্বদ্ন

হনেহলহখযভাত্ব প্রকাি লপত্য়ত্ছউমা-হবধ্ুমুখ না লিহর বাত্রক, এ ঘর লাত্গ আাঁধ্ার।
আঙ্কজকাহল কহর হদ্বস যাইত্ব
প্রাত্ের উমাত্র আহনত্ব বা কত্ব?
প্রহযহদ্ন হক লি আমাত্র ভুলাত্ব, এ হক যব অহবচার।।
আর, উমা যখন সযে সযেই এত্স পত্ড়ত্ছ যখন লমনকা উচ্ছ্বহসয কত্ে হনজ
আনন্দবাযমা সকলত্ক এইভাত্ব জাহনত্য়ত্ছনলযারা লদ্ত্খ যা লগা নগরবাসী।
অেত্ন উদ্য় আমার
উমা অকলি িিী ।।
হকন্তু উমার আগমত্ন লমনকার হচত্ত্ত ও হিমালয়-গৃত্ি লয উচ্ছ্বাস যা নীরব িত্যও
লবহিহদ্ন লাত্গ না। হবজয়া-পত্ব ম অশ্রু-মহলন মুত্খ হবলাত্পর পালা। কমলাকাত্ন্তর
লমনকা উপায়ান্তর না লদ্ত্খ নবমীর রাঙ্কত্রর কাত্ছ কাযরকত্ে প্রােনাসি
ম
অহভত্যাগ
জানাত্েনওত্র নবমীহনহি, না িইও লর অবসান।
শুত্নহছ দ্ারুে যু হম, না রাখ সত্যর মান।।
খত্লর প্রধ্ান যয, লক আত্ছ লযামার মযআপহন িইত্য় িয, বধ্ লর পত্রর প্রাে।।
নবীন পাাঁচাহলকার দ্ািরহে রাত্য়র কোয় কোয় ললষ-যমত্কর ছটা। হকন্তু হবজয়া
বেনায়
ম
যাাঁর ভাষাভহেত্যও কারুত্েের আন্তহরক স্পি ম ললত্গত্ছহগহর, যায় লি লত্য় ির প্রাে-কনো হগহরজায়।
পার য রাখ প্রাত্ের ঈিানী, বাাঁত্চ পাষােী, হগহর, যায়।।
খাাঁটট

িোমাসংগীত্য

চবষ্ণব-পদ্াবলীর

ভঙ্কক্তর

ক্ষীে

হনঝমর-ধ্ারাই

নূযন

ভাববষত্ে
ম

সঞ্জীহবয িত্য় কত্ঠার যাহিক িাক্তমযত্ক হসক্ত ক’লর লকামল ও গ্রিেত্যাগে ক’লর
93

যু ত্লত্ছ। পরমযেত্ক জ্ঞাত্ন বুঙ্কদ্ধত্য হবযত্কম হবচাত্র পাওয়া যায় না, হৃদ্য় হদ্ত্য়
অনুভব করত্য িয়- এই হবষয়টট খাাঁটট চবষ্ণত্বর মযই রামপ্রসাত্দ্র ধ্ারোয় প্রযেক্ষ
িত্য়হছল। এহবষত্য় হযহন সাধ্ারে মানুত্ষর অহবত্বক দ্ূর করত্য লচত্য়ত্ছন কত্য়কটট
পত্দ্ই, লযমনমন, হক কর যে যাাঁত্র।
ওত্র উন্মত্ত আধ্াাঁর ঘত্র।।
লস লয ভাত্বর হবষয়, ভাব বেযীয অ-ভাত্ব হক ধ্রত্য পাত্র?
হনেহলহখয পত্দ্ লসই িািাকাত্রর বােীই রত্প হনত্য়ত্ছ, যা লকবল কহবর পত্ক্ষই নয়,
আজত্কর সাধ্ারে বাঙালীর জীবত্নর পত্ক্ষও সমানভাত্ব সযে(শুধ্ু) আসার আিা, ভত্র আসা,
আসা মাত্র ি’ল।
(লযমন) হচত্ত্রর পত্দ্মত্য প’লড়
ভ্রমর ভুত্ল রইল।।
(ও মা) হনম খাওয়াত্ল হচহন ব’লল
কোয় ক’লর ছত্লা।
হমঠার ললাত্ভ লযত্যা মুত্খ
সারা হদ্নটা লগল।
এই আন্তহরক দ্ুিঃত্খর পহরচয় লদ্ওয়ার জনেই রামপ্রসাদ্ আজও অসিায় দ্হরদ্র
বাঙালীর হপ্রয় কহব।
রামপ্রসাত্দ্র িোমা কুণ্ডহলনী িঙ্কক্ত িত্য়ও বাস্তত্বর লেিিীলা বেজননী। যাই
যাাঁর কাত্ছ বারংবার অহভমাত্নর সুত্র আত্বদ্ন জাহনত্য়ত্ছন কহববল্ মা আহম দ্াাঁড়াই লকাো।
আমার লকি নাই িংকরী লিো।
…… যু হম না কহরত্ল কৃপা, যাব হক হবমাযা যো ?
লয জন লযামার নাম কত্র, িায়,
যার কপাত্ল ঝু হল-কাাঁো।
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সমহপয-হচত্ত
ম
ভক্তকহব সমাত্জর দ্ুিঃত্খর সত্ে হনজ দ্ুিঃখ বেনা
ম ক’লর মাযৃ-আশ্রত্য়
লসই দ্ুিঃখ অহযক্রম করত্য লচত্য়ত্ছন লদ্খা যায়আহম হক দ্ুিঃত্খত্র ডরাই।
দ্ুত্খ দ্ুত্খ জনম লগল, আর কয দ্ুখ দ্াও লদ্হখ যাই।।
পহরত্িত্ষ কী কাযর অনুনয়ই না কত্রত্ছন একটু লরিাই পাওয়া আিায়প্রসাদ্ বত্ল, ব্রহ্মময়ী, লবাঝা নামাও, ক্ষত্েক ঙ্কজরাই।
সবত্র
ম পহরবোি দ্ুিঃত্খর জনে যীব্র অহভমান ও সকাযর আশ্রয়-হভক্ষা রামপ্রসাত্দ্র
রচনা লক্ষেীয় হবষয় িত্লও কহব লিষ জীবত্ন িাহন্তময় চবরাত্গের পে িয়য বা লবত্ছ
হনত্য়হছত্লন। যবু প্রাে খুত্ল িাসত্য পাত্রন হন লকাত্নাহদ্নই। হকন্তু কার কাত্ছই বা
অহভত্যাগ করত্বন সুহবচাত্রর আিায়?
প্রসাত্দ্র আিয ম িঙ্কক্ত লদ্খা যায় ললৌহকক বাঙ্ লা ভাষার মত্ধ্ে হনজস্ব
স্টাইত্লর চমৎকাহরযা সৃটষ্টত্য। এই বাক্রীহয যাাঁর ভহেযার অংিগুহলত্ক অপরূপত্ত্ব
মঙ্কণ্ডয কত্রত্ছ, লযমন“ ও পত্দ্র ময পদ্ পাই লযা লস পদ্ লত্য় হবপদ্ সাহর।”
“ ওত্র আাঁহখ অন্ধ লদ্খ মা-লক হযহমত্র হযহমর-িরা।”
“ প্রসাদ্ বত্ল মন লর যু হম পাাঁচ সওয়াত্রর যু হকম লঘাড়া।”
“ আমার মন বুত্ঝত্ছ, প্রাে বুত্ঝ না, ধ্রত্ব িিী িত্য় বামন।” ইযোহদ্।
এরই সত্ে লদ্খা যাক যাাঁর উপমার লসৌন্দয-ম
মা আমায় ঘুরাহব কয।
কলুর লচাখ-োকা বলত্দ্র ময।।
বাঙ্ লা গাত্ন রামপ্রসাত্দ্র আর এক উত্ল্লখত্যাগে সৃটষ্ট হবহিষ্ট প্রসাদ্ী সুর। পঙ্কিমা
ভজন ও বাঙ্লার কীযমত্নর সুর হমহিত্য় হযহন এর সৃটষ্ট কত্রহছত্লন। এই সুর যাাঁর
ভাবুকযার

সত্ে

হমত্ল

কযদ্ূর

হচত্তাকষক
ম

িত্য়ত্ছ

যা

যাাঁর

ঐসব

িোমাসংগীয

শুনত্লই লবাঝা যায়।
।। কমলাকান্ত ।। রামপ্রসাত্দ্র পর িোমাসংগীত্য সব লেত্ক উত্ল্লখে কহব িত্লন
কমলাকান্ত ভট্রাচায ম । আনুিঃ ১৭৭২ খ্রীিঃ বধ্মাত্নর
ম
মধ্েবযী কালনা অঞ্চত্ল যাাঁর
জন্ম। ১৮০০ খ্রীিঃ নাগাদ্ হযহন সাধ্ক কহবরূত্প খোহযলাভ কত্রন এবং বধ্মাত্নর
ম
মিারাজার সিায়যা লাভ কত্রন। যাাঁর গানগুহলর ভাব ও ভাষা রামপ্রসাত্দ্র মযই
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আন্তহরক,

অেচ

হবহবধ্

অলিার-সমহন্বয। উন্নয লশ্রেীর
কৃযহবদ্েযা হবখোয। যাাঁর একটট বিু পহরহচয গান িল-

হলখনচিলীত্য

যাাঁর

মঙ্কজল মন-ভ্রমরা িোমাপদ্–নীলকমত্ল।
কহবর এই বক্তবে রূপক-অলংকাত্র অপরূপ িত্য়ত্ছ। অষ্টাদ্ি িযাব্দী িাক্ত ও
চবষ্ণত্বর সাম্প্রদ্াহয়ক কলত্ির যুগ। হকন্তু মনীষী কহবরা ইো কত্রন- মূখ ম মানুত্ষর
অকারে কলি ক্ষান্ত লিা্ক। রামপ্রসাদ্ ভারযচন্দ্রও কত্রত্ছন, কমলাকান্তও কত্রত্ছন।
রামপ্রসাদ্ বুত্ঝহছত্লন কালা আর কালী একই বোপারকালী িহল রাসহবিারী নটবর-লবত্ি বৃন্দাবত্ন।
কমলাকান্তও যাাঁর একটট পদ্ এইভাত্ব আরম্ভ ক’লর পত্র কালী-কৃত্ষ্ণর অত্ভদ্যে
পত্দ্র মত্ধ্ে পহরস্ফুট ক’লর যু ত্লত্ছনজান না লর মন, পরম কারে কালী লকবল লমত্য় নয়।
লস লয লমত্ঘর বরে

কহরত্য় ধ্ারে

কখত্না কখত্না পুরুষ িয়।।
নামযিঃ িাক্তমত্যর অনোনে বিু কহবত্কই একই কো বলত্য লিানা লগত্ছিত্য় এত্লাত্কিী, কত্র লত্য় অহস,
দ্ানবহনচত্য় কত্র সভয়।
ব্রজপুত্র আহস বাজাইত্য় বাাঁহি

(আবার)

ব্রজবাসী-মন িহরয়া লয়।।
লমাত্টর উপর বলা যায় লয, আঠাত্রা িযত্কর িঙ্কক্ত-উপাসক সম্প্রদ্াত্য়র হপ্রয়
িোমাসংগীত্য একহদ্ত্ক লযমন প্রাচীনযর মেলকাবেগুহলর ির-পাবযী
ম ও চণ্ডী-কালীর
হনকট হনভমত্রর ধ্ারা হভন্ন আকাত্র সংরহক্ষয িত্য়ত্ছ, লযমহন লয-হবপ্লব চবষ্ণবভাবুকযার ফত্ল এত্সহছল যার স্পত্ি ম ঐ ধ্ারা নযু ন অনুত্প্ররোয় সঞ্জীহবয িত্য়ত্ছ।
রামপ্রসাত্দ্র

কহবকৃহয

চণ্ডীদ্াত্সর

প্রায়

সমকক্ষ।

ভাষাভহের

ললৌহকক

চারুযায়

উভত্য়ই একত্র যু লনীয়। আর, কীযমন গাত্নর সূক্ষ্মযা না োকত্লও প্রসাদ্ীসুত্রর
চবরাগী আন্তহরকযায় বাঙালী মাত্ত্রই মুগ্ধ িত্য়ত্ছ।
সমাজ-পহরবযমত্নর সত্ে সাহিত্যের ভাব ও রূত্পর পহরবযমন একটট স্বীকৃয
সযে। আঠাত্রা-উহনি িযত্কর সামাঙ্কজক অবক্ষয় সাহিত্যে দ্ুই পৃেক্ রূপ হনত্য়
লদ্খা হদ্ত্য়হছল। একহদ্ত্ক চটকদ্ার কহবর লড়াই, হবদ্োসুন্দত্রর গান ও অলীল
খুউড়-যরজার িুত্ল্লাড়- যার পৃষ্ঠত্পাষকযা করয লকাম্পাহনর সিায়যায় িঠাৎ96

গঙ্কজত্য়-ওঠা প্রজাত্িাষক জহমদ্ারকুল ও বহেক কমচারী
ম
সম্প্রদ্ায়। আর একহদ্ত্ক
সুরুহচপূে ম সৎসাহিযে, যার মত্ধ্ে পত্ড় আন্তহরক ভঙ্কক্তপূে ম ঐ িোমা-সংগীয, লগাহবন্দ
অহধ্কারী

প্রভৃ হযর

কৃষ্ণযাত্রা

এবং

দ্ািরহে

রাত্য়র

সমাজ-সংত্িাধ্ন-মূলক

সরস

পাাঁচাহল ও ভঙ্কক্তমূলক গান প্রভৃ হয। িাক্তপত্দ্ হদ্িািারা সাধ্ারে মানুত্ষর পহরযাপ ও
আশ্রয়-প্রােনার
ম
হদ্কটটই হবত্িষভাত্ব অহভবেক্ত িত্য়ত্ছ। আর এর ভঙ্কক্তভাব লখউড়যরজার কদ্যযা
ম লেত্ক লদ্িত্ক রক্ষা কত্রত্ছ।

।। র্াউল-

ীমি ও লালন-ফমকর।।

কী হিন্দু কী মুসলমান ফহকর-দ্রত্বত্িরা গ্রাম-বাঙ্ লার ঘত্র ঘত্র আসত্যন,
একযারা বা লগাপীযি হনত্য় গান শুহনত্য় লযত্যন, হভক্ষা হনত্যন এবং সংসাত্রর
কলোত্ের জনে লদ্ায়া কত্র লযত্যন, এ দ্ৃ িে লসহদ্নও লদ্খা লযয। আরও আত্গ,
মধ্েযুত্গ এাঁরা সংখো অত্নক হছত্লন। যাহল-লদ্ওয়া লম্বা জামা গাত্য় হদ্ত্যন, লকাত্না
িায়ী বাসিাত্নর ধ্ার ধ্ারত্যন না। এত্দ্র কোয় ও গাত্ন ফুত্ট উঠয িাক্ত চবষ্ণব
সূফী হিব- সকল ধ্ত্মরই
ম
সার কো। আর লযত্িযু
প্রযেত্ক্ষ

লকাত্নাহদ্ন

পাওয়া

যায়

না,

পরমবস্তু

কৃষ্ণ বা রাম বা আল্লাি্লক

হচররিসেময়,

লসইজনে

যাাঁত্দ্র

অত্নত্কই বলত্যন লয, এই লদ্ি এবং মত্নর মত্ধ্েই কালা বা আল্লাি্ লুহকত্য়
আত্ছন। যাাঁত্ক বলা যায় “মত্নর মানুষ”, সাধ্নার িারা হনত্জর মত্নর মত্ধ্েই যাাঁত্ক
অনুসন্ধান করত্ল পাওয়া যাত্ব। এর জনে মঙ্কন্দত্র পূজাআচমা, মালা জপ, গয়া কািী
যীেভ্রমে
ম
হকছুই করত্য িত্ব না। কযকগুহল নীহয ও আচরে পালন, নাম উচ্চারে,
নাম গান, মত্ন মত্ন ভাবনা- এই সবই ি’ল সারবস্তু লাত্ভর একমাত্র পে। একজন
সাধ্ক লগত্য়ত্ছনআপ্নাত্য আপহন লেত্কা মন লযত্য়ানাক কারু ঘত্র।
যা চা’হব যা কাত্ছই পাহব, লখাাঁজ হনজ অন্তিঃপুত্র।।
…… যীেগমন
ম
হমেো ভ্রমে, মন উচাটন লিাত্য়া না লর।
পৃহেবীর সৃষ্ট পদ্াত্েরম ও জীত্বর মত্ধ্ে মানুষত্কই এাঁরা লশ্রষ্ঠ মত্ন কত্রত্ছন, আর
হির লজত্নত্ছন লয যারই হভযত্র সযে লুকাত্না আত্ছ, লযমন আত্ছ ছাইত্য়র হভযত্র
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আগুন। হকন্তু লসই সযেবস্তুত্ক খুত্াঁ জত্বর করত্য িত্ব, এজনে মানুষত্ক উৎসাি হদ্ত্য়
বত্লত্ছনসবার উপত্র মানুষ সযে, যািার উপত্র নাই।
‘বাউল’ িত্ব্দর মূল সংস্কৃয ি’ল বাযু ল, হিন্দীত্য ‘বাউরা’। অে-ম বায়ুগ্রস্ত,
উন্মাদ্। আবার সূফী ধ্ত্ম ম আত্ছ ‘আউহলয়া’ িব্দ, যার অে ম সাধ্ু, ফহকর, ধ্াহমক
ম
মানুষ। আউহলয়া িব্দ লেত্ক বাঙলায় ‘আউল’ িব্দও বাউত্লর সত্ে হমত্ি লগত্ছ।
এাঁত্দ্র আচার-আচরে পৃেক্, হছন্নমহলন লবি, কাত্রা কাত্রা কাত্জ লাগত্ব নািাত্য এমন একটা আাঁকা বাাঁকা বাাঁত্ির লাটঠ, ঝু হল কাাঁো। আর লসই সত্ে রিসেময়
কোবাযমা, পত্ে পত্ে লবড়াত্না এবং ভাত্ব অশ্রু, মূছ মা- এসব লদ্ত্খ সংসারী সাধ্ারে
মানুষ এাঁত্দ্র পাগল ব’লল মত্ন করয, যার জনে রামপ্রসাদ্ত্ক গান রচনা করত্য
িত্য়হছলসুরাপান কহরত্ন আহম, সুধ্া খাই মা কুযূিত্ল।
আমার মন-মাযাত্ল মাযাল চকল,
মদ্-মাযাত্ল’ মাযাল বত্ল।।
চযাগীহযর
ম
সময় লেত্ক এমন হক যারও আত্গ লেত্ক এই রকম সিজ সাধ্ত্কর দ্ল
ভারত্যর সমযত্ল ও পাবযে
ম প্রত্দ্ত্ি এখাত্ন লসখাত্ন সাধ্না করত্যন। ইসলাম ধ্ত্মরম
নানা লশ্রেীর ললাত্কর সত্ে সূফী ধ্াহমত্করা
ম
যখন এত্লন (১৩-১৪ িযাব্দী) যখন এই
সিঙ্কজয়ারা

সদ্ৃি মত্নাভাত্বর

লাগত্লন।

আবার

জনে

শ্রীচচযত্নের

সূফী ধ্াহমকত্দ্র
ম

নবত্লাকধ্ম ম

সত্ে

প্রকাত্ির

পর

হমত্ল
যাাঁর

হমত্ি োকত্য
সত্েও

এই

সিঙ্কজয়াত্দ্র মানহসক হমল িত্য় লগল। কৃষ্ণ-রাধ্া প্রেত্য়র আদ্ত্ি ম মানুত্ষর মত্ধ্েকার
অযলান্ত

প্রেত্য়র

সন্ধাত্ন

এাঁরা

ডুব হদ্ত্লন। আউল, বাউল, সাাঁই, দ্রত্বি,
কযমাভজা প্রভৃ হয নানা সম্প্রদ্াত্য় এাঁরা হবভক্ত িত্লও একটট গুরুযর হবষত্য় হকন্তু এাঁরা
সকত্লই একময োকত্যন, লসটট ি’লমানুত্ষ মানুত্ষ জাহযবত্েরম লভদ্ নাই, হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃ হয সম্প্রদ্ায়ত্ভদ্
অসযে।
এাঁত্দ্র হনত্জত্দ্র মত্ধ্ে যাই সব জাহযর সব সম্প্রদ্াত্য়র মানুত্ষরই একত্র
আিার এবং সম্পূে ম লমলাত্মিা। এ ছাড়া সাধ্নার লক্ষত্ত্র নারী ও পুরুত্ষর আযেহন্তক
লভদ্ও এাঁরা স্বীকার কত্রন না। একই সত্ে নারীপুরুষ সাধ্না কত্রন, একই সত্ে
পত্ে পত্ে ঘুত্র গান শুহনত্য় লবড়ান। চবষ্ণব প্রভাত্ব এাঁরা অত্নত্কই মালা হযলক
ধ্ারে

কত্রন

ও

হনত্জত্দ্র

অন্তত্র

রাধ্াকৃষ্ণত্ক

খুত্াঁ জ

লবড়ান-

মঙ্কন্দত্রও

নয়,

মূহযমত্যও নয়, পূজার মত্ধ্েও নয়।
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বাউল-সম্প্রদ্াত্য়র এই সিজ-সাধ্না ও ‘মত্নর মানুত্ষর’ অনুসন্ধাত্নর জনে
রবীন্দ্রনাে গভীরভাত্ব এাঁত্দ্র অনুরাগী হছত্লন। আর, বাউল গাত্নর হবহিষ্ট সুর
রবীন্দ্রনােত্ক এমনই অনুপ্রাহেয কত্রহছল লয, হনজ সুর-পদ্ধহযর মত্ধ্ে বাউল-গাত্নর
সুরত্ক হযহন হবহিষ্ট িান হদ্ত্য়হছত্লন। আরও লক্ষে করবার হবষয় এই লয, গ্রামবাঙ্ লার অবত্িহলয ললাক-সংগীত্যর লগৌরব রবীন্দ্রনােই সবপ্রেম
ম
আধ্ুহনক বাঙালীর
কাত্ছ অনুরাগ-পূে ম আত্লাচনার মাধ্েত্ম যু ত্ল ধ্ত্রন। যাাঁরই আহবষ্কাত্র আকৃষ্ট িত্য়
আজ ললাক-সাহিত্যের পঠন-পাঠন িত্ে, গত্বষো চলত্ছ।
।। লালন সাাঁই।। রবীন্দ্রনাে যখন জহমদ্াহরর কাজ লদ্খার জনে হিলাইদ্ত্ি হনযুক্ত
িন, যখন হযহন যাাঁর কাছাহরর এক কমীর কাছ লেত্ক হবখোয বাউল-সাধ্ক লালন
ফহকর বা লালন সাাঁইত্য়র রহচয গীযসংগ্রত্ির একটট খাযা পান এবং গানগুহল প’লড়
অযীব

হবঙ্কস্ময

কহবত্বময়

িন।

মমকো
ম

লস
এবং

লমাটামুটট

১৮৯০-১৮৯১

অসাম্প্রদ্াহয়ক

ও

খ্রীস্টাত্ব্দর

কো।

জাহযত্ভদ্-হবত্রাধ্ী

লালনগীহযর

মত্নাভাব

কহবত্ক

একান্তভাত্ব আকষেম কত্র। হযহন হনত্জ হনরুত্েি লকাত্না সত্তার সন্ধাত্ন আগ্রিী
হছত্লন এবং মঙ্কন্দত্র ও মূহযমত্য সংকীেভাত্ব
ম
লদ্বযা পূজার হবত্রাধ্ী এবং জাহযত্ভদ্
ও সাম্প্রদ্াহয়কযার প্রবল প্রহযপক্ষ হছত্লন ব’লল লালত্নর গাত্নর মত্ধ্ে হযহন যাাঁর
হনজ মত্নাভাত্বর প্রকাি লদ্খত্য লপত্য় বাউল গাত্নর সত্ে গভীর আত্মীয়যা-সম্পকম
িাপন কত্রন। রবীন্দ্রনাত্ের বিু গাত্ন ও কহবযায় ভাত্বর হদ্ক লেত্ক বাউলত্দ্র
অনুভত্বর প্রহযধ্বহন লদ্খা যায়।
লালন ফহকত্রর লকাোয় জন্ম, কখন এবং হযহন হকভাত্ব সাধ্নায় আত্সন,
হযহন হিন্দু হছত্লন না মুসহলম হছত্লন, লস-হবষত্য় প্রকৃয যেে পাওয়া যায় না,
গল্পকাহিনী লিানা যায় মাত্র। লকবল এইটুকু জানা যায় লয, িযাহধ্ক বৎসর জীহবয
লেত্ক ১৮৯০ খ্রীষ্টাত্ব্দর আত্গই হযহন লদ্িরক্ষা কত্রন।
যাাঁর সাধ্নার আখড়া হছল কুটষ্টয়া-কুমারখাহলর কত্য়ক মাইল দ্ূত্র লসাঁউহরয়া
গ্রাত্ম,

আর

হযহন

গৃিি-সংসারী

হছত্লন।

রবীন্দ্রনাে

না

লদ্খত্লও

যাাঁর

দ্াদ্া

লজোহযহরন্দ্রনাে যাাঁত্ক মৃযুের দ্ু’চার বৎসর পূত্ব ম লদ্ত্খহছত্লন এবং লালত্নর মুত্খর
আকৃহযর একটা লপন্হসল লস্কচও ক’লর লরত্খহছত্লন। গত্ল্প লিানা যায়, লালন যাাঁর
চকত্িাত্র গ্রাত্মর ললাত্কর সত্ে পুরীত্য যীেযাত্রা
ম
ক’লর লফরার পত্ে বসন্ত লরাত্গ
আক্রান্ত িন। অবিেই মৃযুে িত্ব এই সত্ন্দত্ি গ্রাত্মর ললাক যাাঁত্ক পত্ে লফত্লই চত্ল
আত্স। পত্র এক মুসলমান ফহকর ও যাাঁর েী দ্য়াপরবি িত্য় যাাঁত্ক বাড়ীত্য হনত্য়
আত্সন। এইভাত্ব বড় ি’লল যাাঁর প্রহযভার স্ফুরে িয় এবং হযহন গায়ক ও
মুসলমান ফহকত্রর জীবন বরে কত্রন। মৃযুেকাত্ল লালত্নর বয়স যহদ্ িযাহধ্ক িয়,
যাি’লল ধ্রত্য িত্ব হযহন খ্রীিঃ ১৭৮০ এর কাছাকাহছ লকাত্না সমত্য় জত্ন্মহছত্লন।
যাাঁর

মৃযুের

দ্ু’চার বৎসর

আত্গও অত্নত্ক

যাাঁত্ক

লঘাড়ায় চ’লড়

অনে

গ্রাত্ম

হিষেত্দ্র বাড়ীত্য যাযায়ায করত্য লদ্ত্খত্ছন।
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লালত্নর গাত্নর ভাষা একান্তই সাদ্াহসধ্া- প্রায় লমৌহখক বলা চত্ল, আর গাত্নর
ভাব একান্তভাত্বই অন্তরে। মূল কো- ঐ রবীন্দ্রনাত্ের ময অজানার রিত্সের বা
লগাপন মত্নর মানুষ অেবা “িহর আল্লাত্ি’র অনুসন্ধান। সন্ধান হযহন পাত্েন নাএই আত্ক্ষপ যাাঁর বিু গাত্নই ফুত্ট উত্ঠত্ছ, লযমন,“আমার ঘত্রর চাহব পত্ররই িাত্য।”
অেবা,-

খাাঁচার হভযর অহচন পাহখ কম্লন আত্স যায়।
ধ্রত্য পারত্ল মত্নাত্বহড় হদ্যাম পাহখর পায়।।

এখাত্ন খাাঁচা অে ম লদ্ি, অহচন্ পাহখ অত্ে ম লকাত্না এক সত্তা, যার আভাস অনুভব
করা যায়, হকন্তু যাত্ক আয়ত্ত করা যায় না। বাউত্লরা এত্ক প্রায়িই অন্তত্রর
অন্তরযম মানুষ ব’লল লদ্ত্খত্ছন, বাইত্র মঙ্কন্দত্র বা ঠাকুর লদ্বযার মত্ধ্ে এই
সত্তাত্ক অনুভব কত্রন হন। লালন বলত্ছন“ওত্র এই মানুত্ষই লসই মানুষ আত্ছ।
…. এই মানুত্ষ আত্ছ লর মন
যাত্র বত্ল মানুষ রযন
লালন বত্ল লপত্য় লস ধ্ন
পারলাম না লর হচহনত্য।”
এবং “ আত্ছ যার মত্নর মানুষ মত্ন লস হক জত্প মালা” “ গগন িরকরা ” নাত্ম
এক বাউত্লর এই ভাত্বর একটট গাত্ন রবীন্দ্রনাে খুবই মুগ্ধ হছত্লন এবং যাাঁর ললখায়
গানটট উদ্্ধ্য
ৃ ও কত্রত্ছন-যার প্রারম্ভ এইআহম লকাোয় পাব যাত্র।
আমার মত্নর মানুত্ষ লয লর ।।
িাহরত্য় লসই মানুত্ষ যার উত্েত্ি
লদ্ি হবত্দ্ত্ি লবড়াই ঘুত্র ….

লালন ফহকত্রর গাত্ন ধ্ম ম ও জায পাাঁত্যর হবচাত্রর হবরুত্দ্ধ প্রহযবাদ্ বারংবার
উচ্চাহরয িত্য়ত্ছ। এরকম একটট গান ি’লসব ললাত্ক কয় লালন হক জায সংসাত্র।
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লালন কয় লজত্যর হক রূপ লদ্খলাম না এ নজত্র।। ইযোহদ্অেবাভঙ্কক্তর লডাত্র বাাঁধ্া আত্ছন সাাঁই।
হিন্দু হক যবন ব’লল যাাঁর কাত্ছ
জাত্যর হবচার নাই।।
সাাঁই অত্ে ম স্বামী, অোৎ
ম অন্তরযম মানুষ। লালত্নর বিু হিষে পূব ম ও পঙ্কিমবত্ে
ছহড়ত্য়হছল। ফহরদ্পুত্র যাাঁর ‘পাঞ্জ িাি’ বত্ল এক হিষে হবখোয িত্য়হছত্লন। যাাঁরও
হলহখয বিু গান আত্ছ। কুমারখাহলর িহরনাে মজুমদ্ার কাঙাল হফহকরচাাঁদ্ নাত্ম লবি
হকছু

গান

রচনা

কত্রহছত্লন

এবং

গ্রামবাযমা

নাত্ম

একটট

পঙ্কত্রকাও

প্রকাি

কত্রহছত্লন। যাাঁর একটট গান হকছুকাল আত্গ খুব জনহপ্রয় িত্য়হছল- “িহর, হদ্ন য
লগল, সন্ধো ি’ল, পার কর আমাত্র।”
বাঙ্লায় বাউত্লর সংখো অগহেয, বাউল-কহবর সংখোও অত্নক এবং আজও
গান

রচনা

চত্লত্ছ।

পত্ে,

িাত্ট-বাজাত্র,

লরলগাহড়ত্য

এাঁত্দ্র

গান

সকত্লই

শুত্নত্ছন। আধ্ুহনক কাত্ল এাঁত্দ্র গাত্ন সাইত্কল, লমাটর, লরলগাহড়, কারখানা,
লজলখানা, প্রভৃ হযর রূপক ফুত্ট উত্ঠত্ছ।
একাত্ল আউল-বাউলত্দ্র একত্র সমাত্বত্ির জনে হযনটট জায়গা হবখোয। লপৌষ
সংক্রাহন্তর লমলায় জয়ত্দ্ব-লকাঁ দ্ুলী, চচত্রমাত্স মত্নাির দ্াত্সর উৎসত্ব লসানামুখী
এবং ফাল্গুনী পূহেমায়
ম
লদ্াত্লর সময় কলোেীর হনকটবযী লঘাষপাড়া। এরই সত্ে
অবিে বলা যায় লপৌষত্মলার িাহন্তহনত্কযন। লঘাষপাড়ার উৎসব এ অঞ্চত্ল হবখোয।
প্রায় দ্ু’ি বছর আত্গ আউলচাাঁদ্ নাত্ম এক হসদ্ধ ফহকর ওখাত্ন সাধ্নায় আখড়া
িাপন কত্রন। এর পর দ্ুলালচাাঁদ্, রামিরে পাল প্রমুখ হিষেগে আখড়ার সম্প্রসারে
কত্রন, বিু হিষে-প্রহিষে সি “কযমাভজা” নাত্ম সম্প্রদ্ায় গত্ড় লযাত্লন।
পহরত্িত্ষ, রবীন্দ্রনাে লয-একটট হবত্িষ কহবযায় যাাঁর হনত্জর বাউল-সত্গাত্রযা
লঘাষো করত্ছন, যার অংি-হবত্িত্ষর উত্ল্লখ করা লযত্য পাত্রওরা অন্তেজ, ওরা মিবঙ্কজয
ম ।
লদ্বালত্য়র মঙ্কন্দরিাত্র
পূজা-বেবসায়ী ওত্দ্র লঠহকত্য় রাত্খ ….
কহব আহম ওত্দ্র দ্ত্লআহম ব্রাযে, আহম মিিীন,
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লদ্বযার বন্দীিালায়
আমার চনত্বদ্ে লপৌৌঁছল না ।….( পত্রপুট ১৫ সং)

-০-
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পমরমশষ্ট
(১)
আধ্ুমনক সামিিে ও আ ামী মিন

সবারত্ম্ভ
ম
হকছু ভূ হমকা কত্র লনওয়া যাক।
ইংত্রজ-অহধ্কার

আমাত্দ্র

ভাবনা-হচন্তায়

হবপ্লব

এত্ন

কমধ্ারাত্কও
ম

বদ্ত্ল

হদ্ত্য়ত্ছ এটট একটট বাস্তব সযে ঘটনা। আর যাত্দ্রই আদ্ি ম ধ্ত্র আমরা রাষ্ট্রনীহয,
বেবসা-বাহেজে, হিক্ষা প্রভৃ হযত্ক চাহলয করহছ

এও সযে। ইংত্রঙ্কজ ভাষার একাহধ্পযে

ভারযবত্ষ ম আর লযমন োকত্ছ না, যত্ব ইংত্রঙ্কজ এবং যার মধ্েিযায় ইত্য়াত্রাপীয়
সাহিত্যের যা যা ভাত্লা ঙ্কজহনস যা লমাটামুটট আমাত্দ্র সাহিত্যে প্রহযফহলয ক’লর
হনত্য়হছ। উহনি িযত্কর যৃযীয় দ্িত্কর প্রারম্ভ লেত্ক হবি িযত্কর হিযীয় দ্িত্কর
লিষ, লমাটামুটট এই একি বছর ভারত্য ইংত্রঙ্কজআনার প্রভাত্বর

কাল - হিন্দুস্কুত্লর

প্রহযষ্ঠা লেত্ক অসিত্যাগ আত্ন্দালত্নর হবস্তার পযন্ত।
ম
আইন ও হবচার-িালা, স্কুলকত্লজ,

লজলা-লবাডম, হমউহনহসপোহলটট, হবধ্ান সভা, চসনে হিহবর, বাহনজে-রীহয, লরল,

লটহলগ্রাফ, হবদ্ুেৎ, আর লসইসত্ে জীবত্ন ও সাহিত্যে হবত্বত্কর জাগরে, মানহবকযার
অনুপ্রত্বি-এ

সবই ইংত্রত্জর কাজ, হচন্তা ও ভাবুকযার অবদ্ান। এগুহল পূত্বকার
ম

সামন্তযাহিক পহরহিহযর হবরুদ্ধ বোপারও বত্ট। যবু ইংত্রজ-িাসন হযনটট উত্ল্লখত্যাগে
হবষত্য় ভারত্যর প্রবল ক্ষহযও কত্রত্ছ। যাত্দ্র সাম্রাজেবাদ্ী লিাষত্ের কো ধ্রহছ না,
কারে, যা

যাত্দ্র

জীহবকা, এর ফত্ল লয হবপদ্ ভারযত্ক আজও গ্রাস কত্র রত্য়ত্ছ

যার কো যু লহছ। একটট িল

ইংত্রঙ্কজত্য হিক্ষা হবস্তাত্রর ফত্ল হিহক্ষত্যর সত্ে

অহিহক্ষত্যর গুরুযর সমাজ-পােকে।
ম
হিযীয়য নয়া জহমদ্াহর পত্তত্নর মধ্ে হদ্ত্য়
পুরাত্না সামন্তযাহিকযার অনুবহৃ ত্ত, আর যৃযীয়টট ি’ল বাহেঙ্কজক লিাষত্ের রীহয, যার
চূ ড়ান্ত ফল এখন আমরা লভাগ করহছ এবং মরত্য মরত্য লকাত্নাক্রত্ম লবাঁত্চ আহছ
মাত্র। উহনি িযাব্দীর মাঝামাঙ্কঝ লেত্ক আরম্ভ ক’লর হবত্ির হিযীয়-যৃযীয় দ্িক
পযন্ত
ম সাহিত্যে ইংত্রজ সমানীয বা ইংত্রজ-প্রভাহবয মানহসকযারই হবহচত্রমুখী প্রকাি,
অনুকরে বা প্রহযবাদ্ দ্ুত্য়র মত্ধ্ে হদ্ত্য়ই পহরস্ফুট।
মধ্েযুত্গর সামন্তযাহিকযার গুরুযর লদ্াষ ি’ল জন্ম-অনুসাত্র-হির জাত্যর
মত্ধ্ে উচ্চ-হনচ হবভাগ এবং উাঁচু জাত্যরই হিক্ষা দ্ীক্ষা এবং হবনাশ্রত্ম সম্পদ্
লভাত্গর অহধ্কার স্বীকার। ধ্ম ম এবং িােহনমাে
ম
লযমন এই লভাগাহধ্কারত্কই দ্ৃঢ়
কত্রত্ছ, লযমহন িযকরা আহিজন হনেবত্েরম মানুষত্ক গুরুযর সংস্কাত্রর হিকত্ল
লবষ্ঠন কত্র পশুবৎ লরত্খত্ছ। জহমদ্ারযাহিক বা রাজযাহিক রাষ্ট্রবেবিার সত্ে এই
ধ্রত্ের ধ্ম ম ও সমাজ-হবনোত্সর-অোহে সম্বন্ধ হছল এবং এর হবরুদ্ধাচারে ঐ লিাহষয
িযকরা আহিজন হনরক্ষর িীন ও দ্ীত্নর িারা লকাত্নাক্রত্মই সম্ভব িয় হন। আজ
জনজাগরত্ের পালা এত্সত্ছ যবু ভারত্যর প্রায় সব রাত্জেই হনেবত্েরম মানুষ অোৎ
ম
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কলকারখানার শ্রহমক লখযমজুর প্রভৃ হয লজাযদ্ার, ধ্নী এবং উচ্চবত্েরম কৃপাহভক্ষু
িত্য়ই বাাঁচত্ছ। যাত্দ্র চাকহর ও বেবসাত্য় লমাটারকত্মর অে ম উপাজমন আত্ছ যারা
জহমজমার অহধ্কার ও লভাগ করত্ছ, হব্রটটি আমল লেত্ক এ রীহয আজও সমাত্ন
চলত্ছ। পূজা-আচমা, পুরাত্না িাত্ের রীহয বজায় লরত্খ চলার সত্ে সুহবধ্াবাত্দ্র লয
গাাঁটছড়া সম্পকম হছল, যা হগত্য়ও যাত্ে না। হবিাত্র উত্তরপ্রত্দ্ত্ি দ্াহক্ষোত্যে হনেবে ম
ও আহদ্বাসীত্দ্র হনগ্রত্ির মূত্ল লসই পুরাত্না ঘৃো ও আহেক
ম চবষত্মের দ্প।ম এরই
মত্ধ্ে

নব-উদ্্গয

ধ্নযাহিকযা

মুটষ্টত্ময়

কহযপয়

ছাড়া

বত্ে ম হবভক্ত

সমাজত্ক

সমভাত্ব হপষ্ঠ করত্লও , সামন্তযাহিকযার জড় মরত্ছ না। কারে , মধ্েহবত্ত্তর ঐ
সুহবধ্াবাদ্টুকুই লিষ আশ্রয় হিসাত্ব রহক্ষয িত্ে। এই লযা বযমমাত্নর পহরহিহয । যবু
লদ্িীয় রাজা-জহমদ্ারত্দ্র িাসনকাত্লর হকছু গুেও হছল, যা ি’ল সাহিযে-সংগীত্যর
সমৃঙ্কদ্ধ এবং কৃষক প্রজার অত্পক্ষাকৃয কম দ্ূরবিা । যাছাড়া হনরক্ষর এবং হনযান্ত
দ্হরদ্র মানুষও সাহিত্যের সত্ে ললাকহিক্ষার সুহবধ্া লেত্ক বঙ্কঞ্চয িয়হন। আর একমাত্র
দ্ুহভমক্ষ না ি’লল দ্ীনযম বেঙ্কক্তও এক মুত্ঠা অত্ন্নর লেত্ক বঙ্কঞ্চয োকয না।
মধ্েযুত্গ কৃষত্কর অনুপাত্য আবাদ্ী ও আবাদ্ত্যাগে জহমর পহরমাে লবহি োকায়
এবং আহদ্বাসীত্দ্র অরত্েের অহধ্কার প্রায় অটুট োকায় নাত্য়ব লগামস্তার সামহয়ক
উপদ্রব ছাড়া ভূ হম লেত্ক উৎখায িওয়ার লকাত্না আিিা হছল না। কৃষক এবং
লখযমজুত্রর জীবত্ন প্রকৃয দ্ুহবপাত্কর
ম
আরম্ভ লকাম্পাহনর আসত্নর সময় লেত্ক।
কাত্লক্টার এবং ইজারাদ্ার এবং লনাযু ন ক’লর জহমদ্ার হনত্য়াত্গর পর লেত্ক।
এত্দ্রই ভূ হমকা ি’ল প্রজাত্িাষত্ের। কেওয়াহলস
ম
এবং যাাঁর কহমটট বিু লসাচহবচাত্রর
পর বংিানুক্রহমক

হচরিায়ী জহমদ্াহর পত্তন ক’লর লয অবিার সৃটষ্ট করত্লন যারই

ফত্ল কৃষক - প্রজা সংিার আরম্ভ ি’ল। হচরিায়ী বত্ন্দাবত্স্তর প্রােহমক আইন
ভূ স্বামীত্দ্র পত্ক্ষ হছল না। হকন্তু প্রজারা খাজনা হদ্ত্য চাইত্ছ না বত্ল যাাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ
আত্ন্দালন করত্লন এবং ক্রত্ম লক্রাক, অবরুদ্ধ করা মারত্ধ্ার প্রভৃ হযর অহধ্কার
আদ্ায় কত্র হনত্লন, নানা অজুিাত্য খাজনা এবং উপহর পাওনা বাহড়ত্য়ই চলত্লন।
নাত্য়ব লগামস্তারাও যাত্দ্র প্রাপে ছত্ল বত্ল আদ্ায় করত্য োকত্লন। স্বল্পজহমর
কৃষত্করা প্রহয বৎসর ঋেী িত্য িত্য মিাজত্নর কাত্ছ জহমজমা হবক্রী করত্য
োকল। লকউ ি’ল লখযমজুর, লকউ লগল কলকারখানায়, লকউ বা হভক্ষায় হদ্ন
চালাত্য

লাগল।

এর

ফাাঁত্ক

মিাজত্নরা

লজাযদ্ার

িত্য়

আরও

গুরুযরভাত্ব

প্রজাহনত্িষে করত্য োকল, আর আত্গকার লজাযদ্াত্ররা আরও বড় লজাযদ্ার িত্য
োকল। লমাটামুটট ১৯২০ পযন্ত
ম বাঙ্ লায় দ্হরদ্র হনিঃস্ব লিাহষয বলত্য এই কৃষক ও
লখয মজুরত্দ্রই মুখেভাত্ব লবাঝায। যত্ব মিাযুত্দ্ধর পর লেত্ক ইংত্রত্জর বাহেঙ্কজেক
স্বাত্ে ম হকছু হকছু কলকারখানা িাহপয িওয়ায় শ্রহমত্করাও লিাহষয মানুত্ষর অনেযম
অংি

হিসাত্ব

দ্াাঁড়াত্য

োত্ক।

আজত্কর

ধ্নযি চাহলয

ভারত্য

অবিে

এরাই

সবিারাত্দ্র
ম
একটা হবরাট অংি। আজত্কর ভারত্যর হদ্ত্ক যাকাত্ল লদ্খা যায়, আমরা
যযই আধ্ুহনক িই না লকন, লসই সামন্তযাহিকযার জড় মত্র হন, যার উপর মুটষ্টত্ময়
ধ্হনক এবং যসে অনুচর মুটষ্টত্ময় উচ্চহবত্ত ছাড়া, মধ্েহবত্ত লেত্ক আরম্ভ কত্র
হনিঃসম্বল

লখযমজুর

পযন্ত,
ম িযকরা

আহিজনই

চদ্নঙ্কন্দন

প্রাে

বাাঁচাত্নার

যাহগত্দ্
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িয়রান িত্য় পড়ত্ছ, এই অবিার প্রহযকার না ঘটত্ল ঐ মুটষ্টত্ময়ই জীবনধ্ারে করত্য
োকত্ব এবং হচন্তা-ভাবনার অবক্ষত্য় সাহিযে-হিল্প-লসৌন্দত্যরম হনেমাত্ন লদ্ি একটা
িাবর জড়হপণ্ড িত্য় উঠত্ব।
সাহিত্যের হিত্ল্পর মুখে হবষয় মানুত্ষর ভাবনা-কামনা-কল্পনার সূক্ষ্ম ঘাযপ্রহযঘায হনত্য়। বহেযম হলহখয বা হচঙ্কত্রয মানুত্ষর কাহিনী হনত্য়ই মানুত্ষর আনন্দ।
কাত্জর অবসত্র এই কাহিনী লস বারংবার শুনত্য চায়, হনজ মনবুঙ্কদ্ধ হমহলত্য় হনত্য
চায় এবং অন্তত্রও রিত্সেও ঘটনার আবত্যম লিষ পযন্ত
ম যা িত্য় দ্াাঁড়ায়, যাত্য হবঙ্কস্ময
স্তব্ধ উৎফুল্ল িত্য় আত্মহবস্তাত্রর িত্ষ ম আপ্লুয িয়। আবার মানুষ লযত্িযু হবঙ্কেন্ন
একক সত্তা লকাত্নাহদ্নই নয়, লসজনে সাহিত্যে যার ছহব লস লদ্খত্ব লস লসই
রক্তমাংত্সর পুরাত্না হদ্ত্নর মানুষ িত্য়ও কাল–অনুসাত্র ক্রমাগয পহরবহযময মানুষ
হিসাত্বই লদ্খা লদ্য়। এই হিসাত্ব কাহলদ্াস-ভবভূ হযর রচনায়, িূদ্রত্কর নাটত্ক বা
লিক্স্পীয়াত্রর নাটত্ক মানুষ লয-লয ভাত্ব আচরে করত্ছ যার অহবকল অনুসরে
আমরা আজ পছন্দ করব না। রামায়ত্ের ময ভারত্যর প্রহযহনহধ্িানীয় কাত্বের
নানান বোপারও লয আজত্কর সমাজ-জীবত্নর সাহমল ক’লর লনওয়া যায় না যা কহব
মধ্ুসূদ্ন অত্নক আত্গই লদ্হখত্য়ত্ছন। বাঙ্ লার মধ্েযুত্গই এককাত্ল মানহবক ভাত্লা
সাহিযে রহচয িত্য়ত্ছ। লযমন কহবকিে মুকুন্দ হবরহচয কালত্কযু -ফুল্লরার জীবন।
হনেযম দ্ীনযম নরনারীত্ক হনত্য় আিয ম ললখা, যবু যা সামান্তযাহিকযার দ্ীনযা-গ্রস্ত
। ফুল্লরা লকবল বাত্রামাত্সর আত্ক্ষপই জানাত্য পাত্র, আর কালত্কযু লপৌরাহেক
সযেধ্ত্ম ম অহবচল হনষ্ঠাই রাখত্য পাত্র, সমাত্জর হবরুত্দ্ধ লকাত্না প্রহযবাদ্ লকাত্না
হবত্ক্ষাভ জানাত্নার প্রযোহিয বাস্তবযার িহরক িত্য পাত্র না। আধ্ুহনক বাঙলা
সাহিত্যের

জন্ম

িত্য়ত্ছ, প্রহযবাদ্

হনত্য়, যত্ব

আংহিক

প্রহযবাদ্

সামহগ্রক

নয়।

আত্গকার সমাজ ও সাহিত্যের মানুষ লসই মান্ধাযার আমত্লর নীহযর বিীভূ য হছল,
লয নীহযর হকছু অবিেই ভাত্লা, হকন্তু অত্নক মন্দও যাত্য হছল। িাত্ের নঙ্কজত্র
লযসব সুহবধ্া লভাত্গর আত্য়াজন হছল লশ্রেীহবত্িত্ষর যা জঘনেভাত্ব অমানবীয়। ধ্ত্মরম
আবরে হদ্ত্য় হবত্ভদ্ত্ক এমন পাকা করা িত্য়হছল লয উৎপীহড়ত্যরা লকাত্নাহদ্ন মাো
লযালার কো হচন্তাও না করত্য পাত্র। ইংত্রঙ্কজ সাহিযে লেত্ক বাঙলা সাহিত্যে
মানহবকযার অনুপ্রত্বি ঘটত্যই জট-পাকাত্না কৃঙ্কত্রম ধ্ত্মরম আবরে িহলয িত্য়
পড়ল। িাত্ের লদ্ািাই হদ্ত্য় নারীত্ক িীন অবিায় রাখার হবরুত্দ্ধ সাহিহযেক ও বাস্তব
প্রহযবাদ্ লসাচ্চার ি’ল। মধ্ুসূদ্ন, হবদ্োসাগর, লকিবচন্দ্র, হবত্বকানন্দ সকত্লই সমাজপ্রহযবাদ্ী, হবত্িত্ষ হবত্বকানন্দ অেচনহযক
ম
লিাষত্ের হবরুত্দ্ধ ও হবত্দ্রািী। উহনি িযত্ক
লয জাগরে এল যাত্ক বলা িত্য়ত্ছ হিহক্ষত্যর বা বুত্জমায়ার জাগরে। লশ্রেীত্িাহষয
হনরক্ষর িযকরা নব্বই জত্নর আত্মসত্চযন িওয়ায় প্রশ্নই আত্স না। এই অবিায়
উহনি িযত্ক লয লনাযু ন সাহিযে হিহক্ষযজত্নর জনে সৃষ্ট ি’ল যাত্য মানহবকযার
লছাাঁওয়া লাগত্লও সমাজ হনত্য় লশ্রেীত্ভদ্ হনত্য় রাষ্ট্রীক ও অেচনহযক
ম
অহধ্কার হনত্য়
পূোে
ম
হবপ্লত্বর সুর জাগল না। লকবল হিহক্ষয সমাত্জর লয-লয অংত্ি হবমূঢ়যা লস
পযন্ত
ম স্পি ম কত্র ক্ষান্ত রইল। সামন্তযাহিক ধ্মীয় সমাত্জর হবষবৃক্ষ লবাঁত্চই োকল,
রামত্মািত্নর

ও

ব্রাহ্মত্দ্র

এত্কশ্বরবাদ্,

হবদ্োসাগত্রর

নারীমুঙ্কক্ত,

লকিবচন্দ্র

ও
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হবত্বকানত্ন্দর চবদ্াহন্তক মানুষমুঙ্কক্তর স্বে প্রভৃ হয কত্য়কটা িাখা-প্রিাখার লছদ্নকযমত্নই সমাি ি’ল। সযে বত্ট, অক্ষয়কুমার দ্ত্ত, দ্ীনবন্ধু
বঙ্কিমচন্দ্র হনযাহযয
ম
কৃষত্কর হদ্ত্ক যাহকত্য় জহমদ্ার-মিাজনত্দ্র গ্রাস লেত্ক যাত্দ্র উদ্ধাত্রর স্বে লদ্ত্খ
হছত্লন, যবু যাও ঐ সংস্কার সীমা লঙ্ঘন ক’লর নয়, ইংত্রজ িাসত্নর প্রভূ য
উপকাত্রর হবষয় স্মরে কত্রই। অবিে ইহযিাত্সর হদ্ক লেত্ক এটাই স্বাভাহবক, কারে
ইংত্রত্জর সাহিযে , হবজ্ঞান, রাজনীহয ও দ্ািহনক
ম
হবচার-হবযত্কমর ধ্ারা আমাত্দ্র
হবত্বক-বুঙ্কদ্ধর বন্ধ দ্ুয়ার লভত্ঙ হদ্ত্য়ত্ছ এ কো লযা টঠক। এই ঐহযিাহসক কারত্েই
মধ্ুসূদ্ন বঙ্কিমচত্ন্দ্রর বা লস কাত্লর অনেত্দ্র সাহিযে-সৃটষ্ট সমুন্নয মানুষ, সমুচ্চ
আিা এবং মিান হবপযয়ম হনত্য়। হনহবত্তম এবং পুঞ্জীভূ য কুসংস্কার ও চাহপত্য় লদ্ওয়া
প্রোর সংস্কাত্র আত্ষ্টপৃত্ষ্ঠ আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুত্ষর পশুজীবন হনত্য় নয়। লয রবীন্দ্রনাে
প্রায় সবদ্রষ্টা
ম
, যাাঁর লচাখ খুহলত্ছ উহনি িযাব্দীর এত্কবাত্র লিত্ষ -দ্ৃষ্টান্ত ‘এবার
হফরাও লমাত্র’ কহবযা, এবং হবহভন্ন পঙ্কত্রকার পৃষ্টায় জহমদ্ার লশ্রেীর িীন চহরত্র
উদ্্ঘাটন, কৃষকত্দ্র মুঙ্কক্তর ও সাম্প্রদ্াহয়কযার সত্ে জঘনে জাহযবেত্ভত্দ্র
ম
হবরুত্দ্ধ
সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাত্ের মত্ধ্েই আমরা প্রেম সামন্তযাহিক সংস্কাত্রর হবরুত্দ্ধ পূোে
ম
সংগ্রাত্মর হচে লপলাম, উহনি িযত্কর লিষ লেত্ক জীবনান্ত পযন্ত
ম লয সংগ্রাম হযহন
বিন কত্রত্ছন।
আমাত্দ্র সাহিত্যের আরম্ভ লরামোন্টটক হবষাদ্স্বে হনত্য়। এ মত্নাভাব আমাত্দ্র
লদ্ত্িই যত্েষ্ট হছল, হছল চবষ্ণব সাহিত্যে, হছল কাহলদ্াত্স যবুও পঙ্কিম যযক্ষে না
যার সাহিত্যের ভাণ্ডার খুত্লত্ছ, আমরা যা জাহন হন। রবীন্দ্রনাত্ে স্বে, মায়াত্লাক ও
অহনত্দ্মিে সুদ্ত্ূ রর জনে আকাঙ্ক্ষার চুড়ান্ত। হকন্তু অনে লক্ষনীয় বোপারও রত্য়ত্ছ।
রবীন্দ্রনাে খুব বোপক সিানুভূহয ও কল্পনার কহব হছত্লন বত্লই যাাঁর ভাব ও কল্পনায়
ললত্গহছল চহলষ্ণুযার স্পি ম , হযহন হনসত্গ ম আবদ্ধ না লেত্ক মানুষ-সমাত্জ হফত্র
দ্াাঁহড়ত্য়ত্ছন। যাাঁর লিষ জীবত্নর কহবযা ও কালান্তর , পল্লী প্রকৃহযর প্রবন্ধ হনিয়
সমাজ-হনপীহড়য বাস্তব মানুত্ষর উদ্ধাত্রর হচন্তায় স্পঙ্কন্দয। কৃষক উন্নয়ত্নর সত্ে যাাঁর
গ্রামস্বরাত্জর ও হনেবত্েরম মানুত্ষর অেচনহযক
ম
উন্নয়ত্নর বাস্তব প্রয়াসও এত্ক্ষত্ত্র
স্মরেীয়। যবু রবীন্দ্রনাে যাাঁর উপনোসগুহলত্য মধ্েহবত্ত বা উচ্চ মধ্েহবত্ত্তর জীবত্নরই
হবত্লষে হদ্ত্য়ত্ছন এবং লছাট গত্ল্প দ্ুিঃখী মানুত্ষর জীবন স্পি ম কত্রত্ছন মাত্র। এর
একমাত্র কারে হযহন হনত্জই বেক্ত কত্রত্ছনমাত্ঝ মাত্ঝ লগহছ আহম ওপাড়ার প্রােত্নর ধ্াত্র।
হভযত্র প্রত্বি কহর, লস িঙ্কক্ত হছল না এত্কবাত্র।

রবীন্দ্রনাত্ে

যা

আমরা

পাইহন

লসই

যখনকার

পহরহিহযত্য

লস-হবষত্য়

হবস্ময়জনক পহরযৃহি আনত্লন িরৎচন্দ্র। যাাঁর উপনোত্সর মূল আত্বদ্ন হবত্লষে
কত্র বলা যায় অবত্িহলয বঙ্কঞ্চয লিাহষয গ্রামীন মানুত্ষর হবত্িত্ষ নারীর লবদ্না
উদ্্ঘাটটয কত্র, সমাত্জর পঙ্কিল ঘৃহেয লচিারা হযহন পহরস্ফুট ক’লর লদ্খাত্লন।
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লযমন

অহভজ্ঞযা, লযমহন

অপার

সিানুভূহযত্য

হযহন

বাঙলার

লয-লকাত্না

জীবন

হচত্রকত্রর িীত্ষ ম রত্য়ত্ছন। উহনিিযত্ক কখত্না কাযকর
ম
পদ্ত্ক্ষত্প কখত্না বেে
হবদ্রূ ত্প লয সমাজ আিয িত্য়ও যার স্বভাব যোগ করহছল না। এযহদ্ত্ন যা চঞ্চল
ি’ল এবং লযন অনুত্িাচনায় দ্গ্ধ িত্য োকল। যারা সবহদ্ত্ল অেচ লপল না হকছুই
যাত্দ্র মমাহন্তক
ম
সামাঙ্কজক অঙ্কস্তত্ত্বর স্বরূপ এরপর নানান্ ধ্ারায় অহভবেক্ত িত্য
োকল। নত্রিচন্দ্র লসনগুি, যারািির, চিলজানন্দ, হবভূ হযভূ ষে , এবং কত্ল্লাল লগাষ্ঠীর
যাাঁরা চবপ্লহবক নূযনত্ত্বর দ্াহব কত্রত্ছন, এমনহক ইহযকোয় প্রবক্তা মাহেক পযন্ত
ম
িরৎচন্দ্ররই উত্তর সাধ্ক এমন বলা যায়। সাহিহযেকযার হবস্তার পূববযী
ম
লকাত্না
উত্িাধ্ত্নরই

অত্পক্ষা

রাত্খ, িরৎচন্দ্র

জাহয-বে ম সম্প্রদ্ায়-হনহবত্িত্ষ
ম

অোৎ
ম

হিন্দু-

মুসলমান উাঁচুজায-হনচুজায সম পযাত্য়
ম
একঙ্কত্রয কত্র মানুত্ষর স্বরূপ এবং সমাত্জর
জঘনে হবরূপযা যু ত্ল ধ্রত্যই যার অনোনে হবহচত্র হদ্কগুহল সিত্জই পহরস্ফুট িত্য়
পড়ল অনুবযীত্দ্র রচনায়।
ইহযমত্ধ্ে সমাত্জর হচন্তায় ও কত্ম ম পহরবযমন িত্য োকল নানান্ অহভঘাত্য।
প্রেম মিাযুদ্ধ একটট বড় অহভঘায হনিয়ই, হকন্তু যা ইত্য়াত্রাত্পর পত্ক্ষ যয বড়
আমাত্দ্র কাত্ছ অংত্ির অংিও নয়। এখাত্ন প্রায় দ্ুহভমত্ক্ষর ময একটা অবিা
এত্সহছল

এইমাত্র।

কলকারখানা

আর

প্রবযমত্নর

ইংত্রজরা

আত্য়াজন

হকছুটা

কত্রহছল।

হবপন্ন

িত্য়

রবীন্দ্রনাে

এত্দ্ত্িই

লমাটামুটট

হকছু

হকছু

হবশ্বমানহসকযা

সম্পন্ন মানুষ ব’ললই এই ধ্াক্কায় লনাযু ন কত্র লজত্গ উঠত্লন, পুরাত্নাত্ক লভত্ঙ চুত্র
লনাযু নভাত্ব সমাজ-সংগঠত্নর আহ্বান জানাত্লন। যাাঁর আহ্বান হনস্ফল ও ি’ল না,
সামহগ্রক মূহযম পহরগ্রি করত্ল নজরুত্লর কহবযায়। বলাকায় রবীন্দ্রনাে যা, যারই
হবস্তার নজরুল , আরও বাস্তব আরও প্রবল। যুত্দ্ধাত্তর বাঙলায় দ্ুটট উত্ল্লখত্যাগে
আত্লাড়ত্নর স্বাক্ষর বিন করত্ল সমাজ। যার একটট স্বত্দ্িী আত্ন্দালত্নর যীব্রযা,
অনেটট বলত্িাহভক হবপ্লত্বর সংবাদ্। এর প্রেমটট িরৎচন্দ্রত্ক স্পি ম কত্রহছল, হিযীয়টট
কত্রহন। বস্তুয রুি-হবপ্লত্বর প্রকৃয স্বরূপ প্রকাি লপত্য এত্দ্ি আরও হকছু সময়
হনত্য়ত্ছ। লসই অবকাত্িই ইত্য়াত্রাপ লেত্ক লযৌন মত্নাহবজ্ঞাত্নর যেে ও যত্ব আিরে
কত্র

কহযপয়

যরুে

সাহিহযেক

কত্ল্লাল-পঙ্কত্রকায়

পোহকংএ

উন্মাদ্ক

সুরা

পহরত্বিত্ন আত্মহনত্য়াগ করত্য োত্কন। এাঁরা িঙ্কক্তিীন হছত্লন না, যবু রবীন্দ্র-িরত্যর
ঐহযত্িের হবরুত্দ্ধ আত্ম-প্রচার এত্দ্র কামে িওয়ায় উোম হবকৃহযর প্রকাি ছাড়া
এত্দ্র অনে পেও হছল না। নর-নারীর সম্পকম হনত্য় হলখত্য হগত্য় নারীর

ক্ষহেত্কর

পদ্িালনত্ক িরৎচন্দ্র লয উদ্ার মানহবক দ্ৃটষ্টত্য লদ্ত্খহছত্লন যাত্য লযৌনযার স্পি ম
োকত্লও , বাড়াবাহড় হকছুমাত্র হছল না, কারে প্রকৃয প্রেয় এবং মাযৃত্ত্বর উপত্রই
িরৎচন্দ্র লজার হদ্ত্য়হছত্লন,

লযৌন–বভুক্ষামূলক মনস্তত্ত্বর উপর নয়। কী পুরুষ কী
নারীর আকাজ্জঙ্ক্ষয িল হমলন-পরবযী সুসমঞ্জসে একটট পাহরবাহরক জীবন। িরৎচন্দ্র
লদ্ত্খহছত্লন অহগ্নসাক্ষী হববাত্ির িারা গটঠয দ্াম্পত্যে কৃঙ্কত্রম ও ভূ ত্য়া বোপারত্কই
অত্নকত্ক্ষত্ত্র প্রশ্রয় লদ্ওয়া িয়, লযত্িযু পুরুষ িাহসয সমাত্জ পুরুত্ষর যত্েোচার
ক্ষমার লচাত্খ লদ্খা িয় এবং পান লেত্ক চুে খসত্ল নারীপত্ক্ষ চত্ল অিরি লাঞ্ছনা।
এই পহরহিহয হনত্য় কাহিনীহবনোস করত্য হগত্য় হযহন সমাত্জর এই জঘনে অহবচাত্রর
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হবষয় যু ত্ল ধ্ত্রহছত্লন। হকন্তু যাাঁর অনুসারী ও টঠক পরবযী ললখককুত্লর ললখায়
বোঙ্কক্তজীবন হচঙ্কত্রয িল মাত্র, সমাজমূলে লযমন ফুটল না। লযমন, নত্রিচন্দ্র লসনগুি,
বৃিত্তর সামাঙ্কজক দ্ৃটষ্টত্কান না োকায় যাাঁর ললখায় লযৌন–আকাঙ্ক্ষা ও বেঙ্কক্তগয
দ্াম্পযেত্কই বড় কত্র লদ্খা িত্য়হছল। বেঙ্কক্তর উপর সমাজ ব’লল লয আরও একটট
দ্ানব রত্য়ত্ছ, যা বেঙ্কক্তর অোৎ
ম এত্ক্ষত্ত্র নারীর হনগ্রত্ির মূত্ল যা
িরৎচত্ন্দ্রর

ললখা

িায়ী

মূত্লের

স্বীকৃহয

লপত্য়ত্ছ, অনেত্দ্র

পায়

লদ্খাত্নাত্যই
হন,

এমনহক

রবীন্দ্রনাত্ের ঘত্র-বাইত্র, লিত্ষর কহবযা এমনহক চযু রেও এ হদ্ক লেত্ক স্পল্পমূত্লেরই
িত্য় পত্ড়।
কত্ল্লাল-লগাষ্ঠীর

ললখক

অহচন্তেকুমার, বুদ্ধত্দ্ব, লপ্রত্মন্দ্র

হমত্র

এমন

হক

সম্ভাবনাপূে ম অেচ স্বল্পায়ু লগাকুল নাত্গর কাহিনীও টঠক সমাত্জর কাহিনী নয়, বেঙ্কক্তর
রিসে। আহম লযা মত্ন কহর, লযৌন–হবকৃহয প্রাধ্ানে নয়, সমাজ ঘহনষ্ঠ না িওয়াত্যই
এাঁত্দ্র ললখা স্মরেীয় লকাত্না স্বাক্ষর রাত্খ হন। যবু যখনকারহদ্ত্ন লবকার, বঙ্কঞ্চয,
সমাজ- লাহঞ্ছয হনেবে ম ও মুসলমান নরনারীর জীবনকো রচনা করার মূলে কম নয়।
যা ছাড়া মনস্তত্ত্বর হবকলত্নও অহচন্তেকুমার বা লপ্রত্মন্দ্র হমত্ত্রর প্রয়াস কম মূলেবান্
নয়। লকবল উপনোস নয়, লছাটগত্ল্পও এাঁরা চনপূেে লদ্হখত্য়ত্ছন। যবু এ মন্তবে
অত্নকটা যোযে লয ভাবালুযা লেত্ক এাঁরা মুক্ত িত্য পাত্রন হন, লযমনটা িত্য়হছল
এাঁত্দ্রই সেী চিলজানন্দ এবং পরবযী মাহেক বত্ন্দোপাধ্োয়। বুদ্ধত্দ্ব, লপ্রত্মন্দ্র ও
অহচন্তেকুমার হযনজনই কহব হছত্লন, ফত্ল কাত্বের লছাাঁওয়া যাাঁত্দ্র উপনোস-গত্ল্পও
ললত্গত্ছ, হবত্িত্ষ বুদ্ধত্দ্ত্বর। যা ছাড়া যাাঁত্দ্র মনস্তযে হবকলত্ন পঙ্কিম লেত্ক
আিহরয কৃঙ্কত্রমযা ও যত্েষ্ট হছল। যাাঁত্দ্রই সমকাত্ল এর একমাত্র বেহযক্রম ি’ল
চিলজানত্ন্দর। হযহন আরম্ভ কত্রহছত্লন কয়লাখহনর সাাঁওযাল কুহলমজুরত্দ্র জীবন
হনত্য়, হবত্দ্িী লকাত্না প্রভাব স্বীকার না কত্র। আর হলত্খত্ছন টঠক দ্রষ্টার ময
হনরত্পক্ষ ভাত্ব। লিষ হিসাত্ব লদ্খত্য লগত্ল বলত্য িয় িরৎচত্ন্দ্রর পর জগদ্ীি
গুি, চিলজানন্দ , মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়, এমন হক নত্বন্দু লঘাষ, সুিীল জানা পযন্ত
ম এই
লয ধ্ারা এটটই প্রকৃয বাস্তব মানুষ সত্গাত্রযার ধ্ারা। কাবে কহবযায় লযমহন নজরুল,
সুভাষ মুত্খাপাধ্োয়, সুকান্ত এবং সাম্প্রহযক আর দ্ু-একজন মাত্র সমাজ ও মানুত্ষর
ভাবী প্রগহযর সত্ে সমহম্বয িত্য় ললখনী চাহলয কত্রত্ছন। বস্তুয সমাজমুহখযাই
আজত্কর এবং ভাহবকাত্লর প্রযোহিয বস্তু, আত্মত্কঙ্কন্দ্রক সাংত্কহযকযা বা হবঙ্কেন্নযা
নয়।
জনহচত্ত্ত উপনোস- গল্প বা নাটত্কর আত্বদ্ত্নর লেত্ক কাত্বের আত্বদ্ন
প্রায়িই লযমন প্রবল িয় না, যহদ্ না কহব লযমন ক্ষমযািালী িন। এই কারত্ে
রবীন্দ্র–লগাধ্ুহলকাত্লও

রবীন্দ্রনাত্ের

আসনই

িীত্ষ ম এবং

যারপরই

সত্যেন্দ্রনাে

নজরুত্লর িান। কত্ল্লাল লগাষ্টীর সংলগ্ন অহচন্তেকুমার এবং সুধ্ীন্দ্রনাে

ও

হিমালয় –

লঙ্ঘত্নর প্রয়াস কত্রহছত্লন, হকন্তু লঙ্ঘন সম্ভব িয়হন । বুদ্ধত্দ্ব বসু প্রয়াস কত্রই
লদ্ত্খহছত্লন –না , অহযক্রম করা যায় না, যার কারে রবীন্দ্রনাত্ের আিয ম সিজ
অেচ

সবগ্রাসী
ম

ভাষারীহয।

লয

ভাষারীহযর

অনুগামী

িত্য়ই

যযীন্দ্রনাে

লসনগুি,
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লমাহিযলাল মজুমদ্ার, করুো হনধ্ান প্রমুখ কহবরা সুকহব। আর, এই ভাষারীহযর
অনুগামী িত্য়ই নজরুল এবং সুকাত্ন্তর সংগ্রামী বােী সােক।
ম
রবীন্দ্রনাত্ের স্বে
ভাবুকযার প্রেম প্রহযবাদ্ উচ্চাহরয িয় যযীন্দ্রনাে লসনগুত্ির কত্ে – যাাঁর মরীহচকা
– মরুমায়ার দ্ুিঃস্বত্ে । অহচন্তেকুমার বা বুদ্ধত্দ্ব বা সুধ্ীন্দ্রনাে ভাবুকযার হদ্ক হদ্ত্য়
যযীন্দ্রনাে লসনগুত্ির লচত্য় অহভনব লযা ননই, িাত্ন িাত্ন ভাষাত্যও যার অনুকারী।
ললাক–প্রচহলয লমৌহখক িব্দত্ক কহবযায় িান হদ্ত্য় এবং যীক্ষ্ণ অলংকার লাহগত্য়
রবীন্দ্র-প্রদ্হিযম স্টাইল ও ছত্ন্দর মত্ধ্েই চবহচত্ত্রের স্বাদ্ এত্নহছত্লন যযীন্দ্রনাে। যাাঁর
হযযক
ম কাবেত্বাত্ধ্র সত্ে যাাঁর কহব-বােী সম্পূে ম সমহন্বয। বাস্তব দ্ৃটষ্টত্কাত্ের কহব
হযহন,

হকন্তু নজরুত্লর ময হবিৃঙ্খল বাক্ নন। নজরুল সকলত্ক ছাহপত্য় লগত্ছন

যাাঁর স্বত্দ্হিক এবং হবপ্লবী সামেবাদ্ী ভাত্বর ঐকাহন্তকযায়। আত্টম র মত্ধ্ে কহবর
আত্মত্গাপত্নর সূত্র যাাঁর অহবহদ্য হছল। প্রায় সমকাত্ল প্রচহলয কহব বুদ্ধত্দ্ব মত্ন
ভাত্বহছত্লন লযৌনাঙ্ক্ষার সংত্কয হনত্য় হযহন হবজয়ী িত্বন হকন্তু যাও িয়হন। যাাঁর
কহবখোহয লরামোন্টটক স্মৃহয–স্বে চারত্ে। সুকান্ত যহদ্ ভাষাহিল্পী না িত্যন, লকবল
মানহবকযা সংগ্রাম এবং হবপ্লত্বর উত্িাধ্ন জাহগত্য়ই কহবখোহয লাভ করত্য পারত্যন
না। হবষয় বস্তুত্য হনযান্ত সমাজ ও বাস্তব–লঘাঁষা িত্য়ও রবীন্দ্র–সমাহনয ভাষারীহয
কৃঙ্কত্রমভাত্ব লঙ্ঘন করত্য চান হন- সুকহব ব’ললই যা পাত্রনও হন। এাঁত্দ্র পর স্বত্ে
ও কাবেরীহযত্য আজও যার জয় জয়কার হযহন িত্লন জীবনানন্দ। এবং লসই সত্ে
হবষ্ণু লদ্ও। হবষ্ণু লদ্ প্রেত্ম লরামোহিক পত্র সমাজ ভাবনার কহব িত্লও সাংত্কহযক
িব্দ ও বাচনভহেত্য সাধ্ারে লেত্ক দ্ূরত্ব রক্ষা কত্রত্ছন। এ হদ্ক হদ্ত্য় জীবনানন্দ
বিুল পহরমাত্ে অকৃঙ্কত্রম এবং লসই কারত্ে সাম্প্রহযক বিু যরুত্ের আদ্িওম বত্টন।
বস্তুয সুকান্ত ও জীবনানত্ন্দর ধ্ারাই এখন চলত্ছ, যত্ব এরই মত্ধ্ে িির মানহসকযা
ও িিত্রর হিহক্ষত্যর লমৌহখকযা হমহলত্য় চমক এত্নত্ছন কহব নীত্রন্দ্রনাে চক্রবযী
আর সমাজ – লঘাঁষা এবং িিত্র অযৃি মত্নাভহে হনত্য় আরও লকউ লকউ যাাঁরা
সামহয়কযাত্ক অহযক্রম করত্য পারত্বন হকনা যা এখনও লবাঝা যাত্ে না।
গল্প সাহিত্যের বযমমাত্ন দ্ুই ধ্ারা। এক ধ্ারায় সবিারাত্দ্র
ম
মানহসক সংঘাযপাহরবাহরক জীবত্ন হবিৃঙ্খলা, লপত্টর ক্ষুধ্ার যাড়নায় দ্াম্পযে জীবত্ন এমন হক
বাৎসত্লেরও হনস্পৃিা। অনেধ্ারায় মধ্েহবত্ত্তর লরামোত্ে ও স্বত্ে হবপহত্ত, অবিা ও
ঘটনার উপর মত্নর প্রাধ্েনে, বেঙ্কক্তত্ত্বর ট্রোত্জহড প্রভৃ হয। একধ্ারায় কৃষক ও লমিনহয
মানুষ, অনেধ্ারায় িিরবাসী চাকুত্র মানুষ অেবা জহমজমার সুহবধ্া লভাগী মধ্েহবত্ত।
হকন্তু

হবভূ হযভূ ষে

বত্ন্দোপাধ্োয়

এবং

যারািংকর

ও

চিলজানন্দ

মানুষ

ও

গ্রামজীবনত্ক লয আন্তহরকযার সত্ে যু ত্ল ধ্ত্রহছত্লন যা সাম্প্রহযক সৃটষ্টত্য দ্ুলভই
ম
বলত্য িত্ব। গ্রামীন মানুত্ষর বুভুক্ষা ও প্রবৃহত্ত এবং লসইসত্ে হনমমম সামাঙ্কজক
হনয়হযর হচত্রত্ে িাত্ন িাত্ন আহযিযে লদ্খাত্লও যারািংকর আজও অনহযক্রমে আর
হবভূ হযভূ ষত্ের হনসগ ম ও মানুত্ষর একীকৃয রূত্পর পুনরিন আর কাত্রা দ্ধারা সম্ভব
মত্ন িত্ে না। অপ্রযেহিত্যর সম্ভবনা লনই এমন গযানুগহযক জীবনধ্ারার মত্ধ্ে
গৃিিালীর মত্ধ্ে লয মানহসক ঘায-প্রহযঘায অহনবায ম িত্য় ওত্ঠ, আদ্ি ম ও বাস্তত্বর
িত্ন্দ্ব মধ্েহবত্ত জীবত্ন লয একত্ঘত্য় োহন্ত চত্ল, লদ্াটানায় প’লড় মানুষ লযভাত্ব
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হবড়হম্বয িয় যার হকছু হচত্র নত্রন্দ্র হমত্র বা আিাপূো ম লদ্বী ধ্ত্র লরত্খত্ছন, হকন্তু
যারািির হবভূ হয-ভূ ষত্ের ময উচ্চগ্রাত্ম নয়। আর এহদ্ত্ক মাহনক বত্ন্দোপাধ্োয়
ঋজুভাত্ব দ্াাঁহড়ত্য় আত্ছন মানুষ ও জীবন সম্পত্কম স্বে ও যীক্ষ্ণ অধ্োয়ে হনত্য়।
হনেহবত্ত ও সবিারাত্দ্র
ম
রূঢ় জীবন সংঘাযত্ক হযহন ভাবমুগ্ধ দ্ৃটষ্টত্য লদ্ত্খন হন,
দ্ুিঃখসিার মহিমা কীযমত্নও হযহন হবমুখ, সামন্তযাহিক অেবা ধ্নযাহিক পহরহিহয যা
িওয়া স্বাভাহবক যারই হচত্রকর হযহন। একমাত্র মাহেকই লদ্খাত্লন লয িরৎচন্দ্র
চিলজানন্দ-যারািিত্রর পর সাধ্ারে মানুত্ষর জীবন কো হনিঃত্িহষয িয়হন, গত্ঞ্জ
িাত্ট বঙ্কস্তত্য কলকারখানায় হনপীড়ত্নর মত্ধ্েও লিাহষয মানুত্ষর স্বভাবহসদ্ধ মনুষেত্ব
অটুট রত্য়ত্ছ। ধ্নযাহিকযার সত্ে মানহবকযার সংগ্রাত্মর ইহযবৃত্ত সৃটষ্টত্য মাহনক ও
অনহযক্রমে। হিত্সব কত্র লদ্খত্ল আজত্কর প্রগহযমুখী গল্প ললখত্করা মাহনত্কর
হনহমযম লনাযু ন পত্েরই যাত্রী।
আমাত্দ্র ভাহবকাত্লর জীবন কী রূপ পহরগ্রি করত্ব যা এখহন টঠক কত্র
বলা সম্ভবপর না িত্লও অনুমান করত্য বাধ্া লনই। হবষয়টট হনভমর করত্ছ ভারত্যর
বযমমান সামাঙ্কজক রাজচনহযক পহরহিহযর উপর। স্বাধ্ীনযার প্রেম কত্য়কটা বছর
অহযক্রান্ত িত্যই লদ্খা লগল সংহবধ্াত্নর উদ্ার বাহেজে-নীহযত্ক হনজ স্বাত্ে ম লাহগত্য়
ভারত্যর পঙ্কিমা বহেকত্শ্রেী আত্গকার সাম্রাজেবাদ্ীত্দ্র অনুসরত্ে সারা ভারযত্ক,
হবত্িত্ষ ভারত্য পূব ম ও দ্হক্ষত্ের রাজেগুহলত্ক যাত্দ্র উৎপাহদ্য পেে হবক্রত্য়র
উপহনত্বি ক’লর যু ত্লত্ছ। গেযাহিক সুহবধ্ায় লকন্দ্রীয় প্রিাসনত্ক হনজ দ্খত্ল হনত্য়
এত্ল পর এ দ্ুত্য় হমত্ল ভারত্যর হনেহবত্ত ও হনহবত্তম িযকরা আহিজন মানুষত্ক
লযভাত্ব মুমূষু ম ক’লর যু ত্লত্ছ এমনটা ইংত্রজ

ঔপহনত্বহিত্করাও কত্রহন। বেবসা-

বাহেত্জের আহশ্রয এবং যদ্নুযায়ী প্রিাসন সংলগ্ন িযকরা পাাঁচজন আজ িাজার
িাজার লকাটট কাত্লাটাকার মাহলক অেচ হিহক্ষয বুঙ্কদ্ধজীবীরা ধ্ুক
াঁ ত্ছ আর চাষী ও
লমিনযী মানুত্ষর লযা কোই লনই। এই জঘনে নয়া ধ্নযাহিক পহরহিহযত্য লশ্রেীত্ভদ্
খুবই

প্রকট

িত্য়

উত্ঠত্ছ।

ফত্ল

একহদ্ত্ক

ধ্নযি–সমহেযম

পত্র-পঙ্কত্রকা

ও

সাহিহযেত্কর দ্ল অবাস্তব, লযৌন উেীপনাপূে ম ও প্রচারধ্মী ললখায় ও রঙীন ছাপায়
লদ্ি ভহরত্য় হদ্ত্য়ত্ছ, অনেহদ্ত্ক হনিঃসম্বল হকছু বুঙ্কদ্ধজীবী বাস্তব হনত্স্পষে ও সমাত্জ
পহরহিহয হনত্য় গত্ল্প উপনোত্স ও কহবযায় যোসাধ্ে লত্ড় চত্লত্ছন। হকন্তু মানুত্ষর
জয় িত্বই, ধ্নযাহিক প্রিাসত্নর মামা-ভাগত্নর দ্লত্ক পহরত্িত্ষ িটত্যই িত্ব যার
লক্ষেও সারা ভারত্য প্রকাি পাত্ে। আমরা আন্দাজ করহছ এই িযাব্দীরই লিত্ষর
হদ্ত্ক হনপীহড়য অেচ সচ্চহরত্র সাধ্ারে মানুত্ষর মুঙ্কক্ত আসত্বই । আর যখন লেত্ক
দ্ুনীহযম-মূলক লচারা সংস্কৃহযর রঙ্ দ্ার কাগত্জর দ্ুগ ম লভত্ঙ মাটটর সুদ্ৃঢ় নয়া লকল্লা
গত্ড় উঠত্ব। যোেভাত্ব
ম
লমিনযী সাধ্ারে মানুত্ষর মত্নর কো আমরা শুনত্য পাব।
এই প্রযোিায় রবীন্দ্রনাত্ের লিত্ষর হদ্নগুহল লকত্টত্ছলয আত্ছ মাটটর কাছাকাহছ
লস কহবর বােী লাহগ কান লপত্য আহছ।
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এখনও পযন্ত
ম সাহিযে হিহক্ষয বোঙ্কক্তর ও হিহক্ষয িযকরা কুহড়জত্নর জনে। যবু
মধ্েযুত্গও সাহিযে ও রসহপপাসু জনগত্ের মত্ধ্ে এ পােকে
ম
হছল একই আসত্র
জহমদ্ার ও ব্রাহ্মে পঙ্কণ্ডত্যর লেত্ক হনেযর মানুষ পযন্ত
ম
রামায়ে, মেলকাত্বের
কাহিনী, কীযমনগাত্নর

রস ও হিল্প আস্বাদ্ন করত্য পারয। আজত্কর সাহিযে মুহদ্রয

ও পুস্তত্ক আবদ্ধ োকায় আত্গকার লস প্রাপে লেত্ক মানুষ বঙ্কঞ্চয িত্য়ত্ছ। এই
অবিার প্রহযকার চাই; অোৎ
ম িযকরা ঐ আহিজনত্ক িয় হিহক্ষত্যর পদ্বীত্য হনত্য়
আসত্য িত্ব, নয় পুস্তত্ক আবদ্ধ ভাত্লা সাহিযেত্ক ঐ আহিজত্নর উপত্ভাগ লযাগে
ক’লর লিানাত্য িত্ব গ্রাত্ম-গত্ঞ্জ, যাত্রা সংগীত্যর লখালা আসত্র। লস সুহদ্ন এই
িযাব্দীর মত্ধ্েই ঘটুক, আর হবলম্ব নয়।
-০-
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