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েনসােঙ্গল কাটবযি দ্জুন কডব 

 

মনসামঙ্গল কাব্যের তিনটি ধারা। পূযবযব্ঙ্গর ধারা, রাঢ়যব্ঙ্গর ধারা ও উত্তরযব্ঙ্গর ধারা। পূযবযব্ঙ্গর 
ধারায় উব্েখব্ াগ্ে কতয হব্লন নারায়ণ দেয, তযজয় গুপ্ত। রাঢ়যব্ঙ্গর ধারায় উব্েখব্ াগ্ে কতয হব্লন 
তযপ্রোস তযপ্পলাই, দকিকাোস দেমানন্দ। উত্তরযব্ঙ্গর ধারায় উব্েখব্ াগ্ে কতয হব্লন িন্ত্রতযভূতি, 
জগ্জ্জীযন দ াষাল ও জীযন মমত্র। 

      মনসামঙ্গল কাযেধারায় অনেিম কতয নারায়ণ দেয। 
কতযর তনযাস তিল ময়মনতসিংহ দজলার তকব্ ারগ্ঞ্জ মহকুমার দযার গ্রাব্ম। িাাঁর কাযে নাম ‘পদ্মপুরাণ’। 
কাযেটি তিনটি খব্ে তযভক্ত। তিতন ঐতিহেব্ক সামব্ন দরব্খই কাযে গ্ব্ে িুব্লব্িন। তিতন সিংসৃ্কব্ি 
পতেি তিব্লন, ফব্ল কাযেব্ক দপৌরাতণক আধাব্রই গ্ব্ে িুব্লব্িন। আশুব্িাষ ভট্টাচা ব নারায়ণ দেব্যর 
কাযে সম্পব্কব  তলব্খব্িন –“মনসামঙ্গল কাযে করুণ রব্সর আকার। এই করুণ রব্সর স্বাভাতযক যণবনায় 
নারায়ণব্েব্যর সমকে যে দকহ নাই।“ 

      চতরত্র সৃতিব্ি নারায়ণ দেব্যর কৃতিত্ব প্র িংসনীয়। চাাঁব্ের 
প্রতিজ্ঞা, তযশ্বাস, অনমনীয় মানতসকিা, স্বামী হারাব্নায় দযহুলার ক্রন্দন, দেযব্লাক দেব্ক তভো দচব্য় 
স্বামী তফতরব্য় আনা সযই অনযেে। চাাঁে তনব্জর তনিায় অতযচল, িাই দযহুলার প্রব্ের উত্তব্র 
আত্মোতিকিা ফুব্ে উব্েব্ি এই চরব্ণ – 

    “তক কতরয পুব্ত্র দমার তক কতরয ধব্ন। 

    না পুতজয পদ্মাযিী েৃঢ় মকনু মব্ন।।“ 

আসব্ল চাাঁে তনব্জর ধোন ধারণায় অতযচল। জীযব্নর মেনেিায়ও দস লেভ্রি হয়তন। দযহুলা চতরব্ত্র 
যাঙাতল গৃ্হযধূর তনপূণ তচত্র ফুব্ে উেব্ি দেতখ। তযতচত্র  েনা সতিব্যব্  কতয দযহুলাব্ক এক অনন্ত 



পব্ের মধে তেব্য় তনব্য় দগ্ব্িন। দিমতন রব্য়ব্ি হাসেরস ও রঙ্গযেব্ঙ্গর পতরচয়। িাই দ ামতনব্যত নী 
চেীর প্রতি মহাব্েব্যর কামুকভায প্রকাত ি হব্ল দেযীও যেঙ্গযাব্ণ তযদ্ধ কব্রব্ি- 

    “ ুমুতন যব্ল োতে পাকাইলা তক কারণ। 

    নারীর উপব্র এখন দহ দেহ মন।। 

    যানব্রর মুব্খ দ ন ঝুনা নাতরব্কল। 

    কাব্কর মুব্খব্ি দ ন তেযে পাকাব্যল।।“ 

কাতহতন উপস্থাপন,  েনা সতিব্য , চতরত্র তযব্েষণ , দভৌব্গ্াতলক জীযনতচত্র, আঞ্চতলকিা, জীযব্নর 
যহুতযধ তযব্েষব্ণ তিতন দ  মনসামঙ্গব্লর অনেিম কতয দস তযষব্য় সব্ন্দহ দনই। িাই পরযিীকাব্লর 
কতয দেমানন্দ কাযেরচনায় এই কতযব্ক স্মরণ কব্রতিব্লন –“যোস যাল্মীতক কতয নারায়ণ িত্ত্ব জাতন 
/ দিামাব্ক দসতযয়া মহলা কতয।“ 

     মনসামঙ্গব্লর রাঢ়যব্ঙ্গর ধারায় অনেিম কতয দকিকাোস 
দেমানন্দ। শুধু রাঢ়যব্ঙ্গর ধারা নয় সমগ্র মনসামঙ্গল কাযেধারাব্িই তিতন এক উব্েখব্ াগ্ে কতয। 
কতযর তনযাস তিল যধবমাব্নর কাাঁেো গ্রাব্ম। কতযর মব্ি মনসার জন্ম হব্য়তিল দকয়াপািায় - 
  

    “যব্নর তভির জন্মাইল, মনসাকুমারী। 

    দকয়া-পাব্ি জন্মাইল দকিকাসুন্দরী।।“ 

দকিকাোস সপ্তে   িাব্দীব্ি কাযেরচনা কব্রন। তকন্তু দকিকাোব্সর কাযে প্রেম মুদ্রণ দসৌভাগ্েলাভ 
কব্র। কায়স্থকুব্লর মঙ্গলকামনায় তিতন কাযেরচনা কব্রন। িাই কতয জানান –“ব্কিকার যাণী রে 
োকুরাণী / কায়স্থ  ব্িক আব্ি।“ কতয একসময় ধান কােব্ি তগ্ব্য় জতমব্ি দেযীর সাোৎ পান। 
দেযী মনসা কতযব্ক মুতচনী দযব্  দেখা তেব্য় কাযে রচনার তনব্েব  দেন –“ওব্র পুত্র দেমানন্দ, কতযব্ত্ব 
কর প্রযন্ধ, আমার মঙ্গল গ্াইআ যুল।“ 

    দেমানন্দ তিব্লন পতেি কতয। ফব্ল দভৌব্গ্াতলক জীযনতচত্রব্ণ মুতিয়ানার 
পতরচয় রব্য়ব্ি। যহুলার  াত্রাপব্ে তিতন এ যব্ঙ্গর দ  পে াে, নেীিীর , িীব্রর মানুষ ও প্রকৃতির 
যণবনা তেব্য়ব্িন িা অনযেে। িব্য যণবনায় এিেুকু জেিা দনই। সহজ সরল ভাষা ও মাধু বপূণব 
যণবনাব্িই তিতন কাযেপতরক্রমা কব্রব্িন। দেমানব্ন্দর কাযে করুণরব্স ভরপুর। িব্য করুণ রব্সর 
পা াপাত  হাসেরব্সও যণবনা রব্য়ব্ি। আসব্ল তিতন জীযব্নর কতয। জীযব্নর দ  যহুতযধ তযস্তার িার 
তচত্রব্ণই তিতন তনব্জব্ক তনব্য়াতজি কব্রব্িন। স্বামীর জনে দযহুলার  ন্ত্রণা, সন্তাব্নর জনে মািা সনাকার 
 ন্ত্রণাব্কই কতয যে কব্র িুব্লব্িন। পুত্রহারা সনাকার  ন্ত্রণাব্ক কতয যে মমবস্প ী কব্র িুব্লব্িন – 



   “হাপুতির পুি দমার যািা লখীন্দর। 

   দিামা লাতগ্ গ্োইলাম দলাহার যাসর।। 

   কার  াপ ফতলল দক দমাব্র তেল গ্াতল। 

   যিংব্  দকহ না রতহল তেব্ি জলাঞ্জতল।।“ 

দেমানন্দ তনজস্ব কাযে গুব্ণই জনতপ্রয় কতয হব্য় উব্েব্িন। এযব্ঙ্গ মনসামঙ্গব্লর সাযবাতধক পতরতচি কতয 

তিতনই। দেমানন্দ ভাষাব্ক স্বাভাতযক দরব্খই তিতন কাব্যে দনব্মব্িন। ফব্ল এক সাযবজনীনিা লেে করা 
 ায়। চতরত্রগুতলব্ক তিতন শুধু দেযিার আেল নয় যাস্তয মানুব্ষর প্রতিতলতপ কব্র অঙ্গন কব্রব্িন, 
এখাব্নই তিতন অননে। কতযর কৃতিত্ব সম্পব্কব  সমাব্লাচক  িীন্দ্রব্মাহন ভট্টাচাব্ বর কো স্মরণ করা 
দ ব্ি পাব্র –“ব্কিকাোব্সর তযব্ ষত্ব এই দ  দযহুলা এখাব্ন দকযল একো আেব্ বর প্রতিতলতপ নয়। 
রক্ত মািংব্সর জীযন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াব্িন। দযেনায়, দ াব্ক, েুুঃব্খ তিতন সকলব্ক কাাঁোইয়াব্িন।“ 

 

ববষ্ণব পদ্াবডলি দ্ইুজন কডব—ডবদ্যাপডি, চণ্ডীদ্াস 

 

প্রাক মচিনে  ুব্গ্র েুজন মযষ্ণয কতয হব্লন তযেোপতি ও চেীোস। 

    মযষ্ণয পেসাতহব্িের অনেিম কতয তযেোপতি। তযেোপতি যাঙাতল না 
মমতেল এই প্রব্ের ঊব্বব মযষ্ণয পোযতলর কতয তহব্সব্য  মব্ন রাখাই  োেব। মচিনাযেব্েয তযেোপতির 
পে আস্বােন করব্িন। পরযিীকাব্লর কতয নরহতর োস তলব্খব্িন –“জয় তযেোপতি কতযকুল চন্দ / 
রতসক সভাভূষণ মুকুন্দ।“ 

  আনুমাতনক ১৩৮০ তিস্টাব্ব্দ তযেোপতি জন্মগ্রহণ কব্রন। তযেোপতি তযতভি রাজার 
পৃিব্পাষকিা লাভ কব্রতিব্লন। কীতিব তসিংব্হর আমব্ল ‘কীতিব লিা’, দেয তসিংব্হর আমব্ল ‘ভূপতরক্রমা’ 
ত য তসিংব্হর সময় ‘কীতিব পিাকা’ নর তসিংব্হর আমব্ল ‘তযভাযসাগ্র’ ও মভরয তসিংব্হর সময় 
‘েূগ্বাভতক্তিরতঙ্গনী’ কাযে রচনা কব্রন। এই সমস্ত পতরচব্য়র ঊব্বব তযেোপতির পতরচয় মযষ্ণয পেকিব া 
তহব্সব্য। 

   মযষ্ণয পেসাতহব্িে তযেোপতির অননে কৃতিব্ত্বর জনে ‘অতভনয জয়ব্েয’ ও 
‘মমতেল দকাতকল’ উপাতধব্ি ভূতষি। রাধা ক্রমতযকা  তচত্রব্ণ তযেোপতির ভূতমকা অননে। িাই রযীন্দ্রনাে 
তলব্খব্িন –“তযেোপতির রাধা অব্ে অব্ে মুকুতলি তযকত ি হইয়া উঠিব্িব্ি। দসৌন্দব্ ব ঢল ঢল কতরব্িব্ি, 
আর দসই জনে িন্দ , সিংগ্ীি এযিং তযতচত্র রিং এ তযেোপতির পে পতরপূণব।“ রাধার মেতহক যণবনায় 



তযেোপতির কাযে অপূযব সিং ম এর পতরচয় পাওয়া  ায়। তযেোপতি মূলি যয়ুঃসতন্ধ ও মােুব্রর কতয। 
যয়ুঃসতন্ধ প বাব্য়র রাধার মনস্তত্তয তযকাব্  অনযেে যণবনা তেব্য়ব্িন কতয- 

    “ম  য দ ৌযন েুাঁহু তমতল দগ্ল 

    শ্রযনক পে েুাঁহু দলাচন দগ্ল।। 

    রচনক চািুরী লহু লহু হাস 

    ধরা তনব্য় চাাঁে কএল পরকা ।।“ 

 তযেোপতির রাধার যাস্বতযক সয জ্ঞানই দলাপ দপব্য়ব্ি। কখনও দক  যাাঁব্ধ, কখনও খুব্ল দফব্ল। 

রাধার এই ম  য দেব্ক দ ৌযব্ন পতরণি হওয়ার সুন্দর অযয়য কতয তনমবাণ কব্রব্িন। তযরব্হর িীব্রিা 
ও হাহাকারব্ক তযেোপতি যাণী রূপ তেব্য়ব্িন। মাধব্যর তযরব্হ রাধা আজ যোকুল। তমলনকুঞ্জ আজ 
 ূনে। কাির কব্ে তযেোপতি দগ্ব্য় চব্ল – 

   “অয মেুরা কুল মাধয দগ্ল 

   দগ্াকুব্ল মাতনক দকা হতর দনল 

   .... ..... ..... ..... .... 

    ূনে দভল মতন্দর  ূনে দভল নগ্রী 

    ূনে দভল ে  তে   ূনে দভল সগ্রী।“ 

কৃব্ষ্ণর তমলব্নর দকাব্না পে দনই িযুও রাধা পে দচব্য় যব্স আব্িন। কতয তচর তযরব্হর অক্লান্ত 
মূতিব ব্ক তনমবাণ কব্রব্িন। ভাযসব্েলব্ন রাধা দ ন পাগ্ল-  

   “ সখী তক পুিতস অনুভয ময় 

   সই পীতেতি অনুরাগ্ যাখতনব্ি  

   তিব্ল তিব্ল নূিন হয়।“ 

সুখ,েুুঃখ আনন্দ তযরহ সয তমতলব্য় তযেোপতি সামতগ্রক জীযব্নর কতয। তযেোপতির কতযিা ইতন্দ্রয় 
অনুগ্ামী  হব্য়ও ইতন্দ্রয়ািীি। িাই যতিমচন্দ্র  োেবই যব্লব্িন –“তযেোপতির কতযিা দযগ্গ্ামী, দযগ্যিী 
িরঙ্গ সিংকুলা নেী।“ 

   মযষ্ণয পোযতল সাতহব্িের অনেিম দশ্রষ্ঠ কতয চেীোস। তিতন যীরভূব্মর নািুর 
গ্রাব্ম জন্মগ্রহণ কব্রন। প্রাকমচিনে  ুব্গ্র মযষ্ণয পোযতল যলব্ি আমরা যুতঝ তযেোপতি ও চেীোব্সর 



পোযতল। িব্য েুইজন তযপরীি দমরুব্ি অযস্থান কব্রব্িন। চেীোস সহজ ভাব্যর, সহজ ভাষার কতয, 
এজনেই রযীন্দ্রনাে তলব্খব্িন –“চেীোস সহজভাষার সহজভাব্যর কতয –এই গুব্ণ তিতন যঙ্গীয় প্রাচীন 
কতযব্ের মব্ধে প্রধান কতয।“ 

    চেীোব্সর সাধনা েুুঃব্খর সাধনা। িাাঁর রাধা েুুঃব্খর মধে তেব্য়ই 
পতরণতি দপব্য়ব্ি। কব্োর েুুঃব্খর মধে তেব্য়ই চেীোব্সর রাধা দপ্রব্মর সােবকিা উপলতি কব্রব্ি। িাই 
চেীোব্সর রাধা সহব্জই যলব্ি দপব্রব্ি –“সুব্খর লাতগ্য়া /  দ  কব্র পীতরতি  / েুুঃখ  ায় িার 
োাঁই”। আসব্ল চেীোব্সর সাধনা যেতক্ত ‘আতম’ র সাধনা। ফব্ল রাধা জাতিমান সয িোগ্ করব্ি 
যাধে হব্য়ব্ি। ফব্ল দস প্রাণ তযসজব ন তেব্িও তপিপা হয়তন – 

“চেীোস যব্ল শুন তযব্নাতেনী 

পীতরতি না কব্হ কো 

পীতরতি লাতগ্য়া পরাণ িাতেব্ল 

পীতরতি তমলব্য় িো।“ 

রাধার সমস্ত তচত্ত আজ দপ্রতমব্কর প্রতি ধাতযি হব্য়ব্ি। িাই আর  ব্র মন দনই। আযার সামাতজক 
লজ্জায় যাইব্রও দ ব্ি পারব্ি না। তকন্তু  ব্রও মন দেব্ক না। এক দ্বব্ের মব্ধে রাধার তেন কাাঁেব্ি। 
চেীোস রাধার এই জীযন ন্ত্রণা উপলতি করব্িন। িব্য িার প্রকা  সহজ সরল – 

“ ব্রর যাতহব্র   েব্ে  িযার 

তিব্ল তিব্ল আইব্স  ায়। 

মন উচােন   তনশ্বাস স ন 

কেম্ব কানব্ন ষায়। 

রাধার আজ একমাত্র তচন্তা কৃব্ষ্ণর কো। ফব্ল দস তমলব্নও তযরব্হর তযব্েে দযেনায় কাির হব্য় 
পব্েব্িন। তকন্তু কৃষ্ণ দপ্রম দিা সহজ নয়। িা লভে যস্তু নয়। রাধা তনব্জও জাব্ন িা হয়ি পাওয়া 
সিয নয়, িযুও দস সাধনার পব্ে এতগ্ব্য় দগ্ব্ি। সামানে সময় না দেখব্ি দপব্লই দস তযরহকাির। 
এই তযরব্হ দস তেনরাতত্রর যেযধানও হাতরব্য় দফব্লব্ি – 

   “রাতি মকনু তেযস, তেযস মকনু রাতি 

   যুতঝব্ি নাতরনু যাঁধু দিামার পীতরতি।“ 



পূযবরাগ্ দেব্ক মােুর অযতধ চেীোব্সর রাধা তযরব্হর মধে তেব্য় এতগ্ব্য় দগ্ব্ি। কতয রাধার মনস্তাতত্ত্বক 
তযব্েষব্ণ তযব্ ষ নজর তেব্য়ব্িন। আসব্ল চেীোব্সর রাধা তনব্জর অযস্থা সম্পব্কব  তনব্জই অব্চিন। 
রযীন্দ্রনােও সুন্দরভাব্য যব্লব্িন –“রাধা হাতসব্য তক কাাঁতেব্য ভাতযয়া পাতরব্িব্ি না। রাধা সুব্খ েুুঃব্খ 
আকুল হইয়া পতেয়াব্ি। দ ব্ষ রাধা এই মীমািংসা কতরল,  োম আমার জনে কি কি পাইয়াব্ি, আতম 
 োব্মর জনে িব্িাতধক কি স্বীকার কতরয়া  োব্মর ঋণ পতরব্ াধ কতরয।“ 

 

অনুবাদ্ সাডহিয ও কডব কৃডত্তবাস ওঝা 

 

উ.- মধে ুব্গ্র অনুযাে কাব্যের ধারায় অনেিম কতয কৃতত্তযাস ওঝা। িাাঁর কাযেনাম ‘শ্রীরাম পাাঁচাতল’। 
যাতল্মকীর রামায়ণব্ক সামব্ন দরব্খ তিতন যাঙাতল জীযব্নর চাতহো অনু ায়ী তিতন সহজভাব্য পতরব্য ন 
কব্রব্িন। এজনেই জয়ানন্দ িাাঁর ‘মচিনেমঙ্গল’ কাব্যে তলব্খব্িন – 

   “রামায়ণ কতরল যাতল্মকী মহাকতয। 

   পাাঁচাতল কতরল কৃতত্তযাস অনুভতয।।“ 

যাঙাতল জনসাধরব্ণর কো মাোয় দরব্খ ও যাঙাতল রসরুতচব্ক সামব্ন দরব্খ তিতন সহজ সরল ভাষায় 
রামায়ব্ণর সািকাে অনুযাে কব্রন। কৃতত্তযাব্সর জন্ম হব্য়তিল ১৩৯৮ তিস্টাব্ব্দ নতেয়া দজলার ফুতলয়া 
গ্রাব্ম। তিতন তনব্জই আত্মপতরচব্য় জাতনব্য়ব্িন – 

   “আতেিেযার শ্রীপঞ্চমী পূণব মা মাস। 

   িতে মব্ধে জন্ম লইলাম কৃতত্তযাস।।“ 

কৃতত্তযাস যাতল্মকীব্ক দ মন অনুসরণ কব্রব্িন দিমতন অব্নক দেব্ত্র দমৌতলকিার পতরচয় তেব্য়ব্িন। 
‘অশ্বব্মধ  জ্ঞ’ ভয়াযহ যব্লই তিতন কাতহতন দেব্ক িা যতজব ি কব্রব্িন। আযার গ্ব্ণব্ র জন্ম, মকব্কয়ীর 
যরলাভ, লেব্ণর  তক্তব্ ল লযকু   ুদ্ধ ইিোতে কাতহতন তিতন সিংব্ াজন কব্রব্িন। হুযাহু অনুযাে যা 
সিংসৃ্কব্ির চতযবি চযবন তিতন কব্রনতন। িাই তলব্খব্িন – 

   “নাতহক এসয কো যাতল্মকী যচব্ন। 

   তযস্তাতরয়া তলতখি অদু্ভি রামায়ব্ণ।। 

   এক রামায়ণ  ি সহস্র প্রকার। 

   দক জাব্ন প্রভুর লীলা কি অযিার।।“ 



কৃতত্তযাব্সর কাব্যে ভতক্তরব্সর পতরচয় দমব্ল েসুে ‘মরা’ ‘মরা’ কব্র রাম নাম উদ্ধার কব্র। এমনতক 
আহি রাযণব্কও তিতন ভক্ত যব্লই উদ্ধার কব্রন। কৃতত্তযাব্সর কাব্যের মূল তযষয় ভতক্তযাে। কৃতত্তযাস 
ধমবমব্ি তিল মযষ্ণয ভাযাপি। িব্য ভতক্তযাব্ের পা াপাত  িাাঁর কাব্যে আেো তক্তর যাৎসলেভাব্যরও 
প্রকা  লেণীয়। রাম নাব্মই  উদ্ধাব্রর যাণী তিতন শুতনব্য়ব্িন –“রাম নাম মলব্ি ভাই না কতরও 
দহলা / সিংসার িতরব্ি রাম নাব্ম যান্ধ দভলা।“ 

     যাঙাতলয়ানার পতরচয় তলতপযদ্ধ করব্িও কৃতত্তযাস তসদ্ধহস্ত। রাম 
সীিার োম্পিে জীযব্নর মব্ধে আমরা যাঙাতল  ব্রর জীযন্ত হব্য় উেব্ি দেতখ। যাঙাতল  ব্রর 
রীতিনীতি, দলাকাচার জীযন, জীতযকা খােে প্রণালী সযই িাাঁর কাব্যে ফুব্ে উব্েব্ি। দচৌব্দা যিব্রর 
লেণব্ক আহার কতরব্য়ব্ি সীিা এভাব্য – 

   “প্রেমি  াক তেব্য় দভাজন আরি 

   িারপব্র সুক আতে তেব্লন সানন্দ।। 

   ভাজা দঝাল আতে কতর পঞ্চা  যেঞ্জন 

   ক্রব্ম ক্রব্ম সভা কব্র কইল তযিরণ।।“ 

কৃতত্তযাব্সর কাব্যে করুণ রব্সর প্রাধানে । লিাকাব্ে যীররব্সর প্রকা  দেখা দগ্ব্লও করুণ রসই প্রযল 
আকাব্র প্রকা  দপব্য়ব্ি। িব্য হাসেরব্সও পতরচয় রব্য়ব্ি। হরধনু উত্তলব্ন রাযন যেেবিায় হাসেরস, 
হনুমাব্নর আচরব্ণ হাসেরব্সর পতরচয় রব্য়ব্ি। পয়ার তত্রপেী িব্ন্দ ও অলিংকার প্রব্য়াব্গ্ কৃতত্তযাব্সর 
 োেবিা খুয সহব্জই দচাব্খ পব্র। কৃতত্তযাস রামায়ণ অনুযাব্ের দশ্রষ্ঠ কতয, যাঙাতলর হৃেব্য়র কতয। 
এজনেই মধুসূেন েত্ত তলব্খব্িন –“কৃতত্তযাস কীতিব যাস এ যব্ঙ্গর অলিংকার।“ 

 

বাাংলা সােডয়ক পত্র 

 

উ.- লিা দ মন অযলম্বন িাো যৃতদ্ধ পায় না দিমতন সাতহিেও সামতয়ক পত্র িাো গ্ব্ে ওো সিয 
নয়।  োেব সাতহব্িের সূত্রপাি  ব্ে সামতয়ক পত্রব্ক দকন্দ্র কব্রই। যািংলা সামতয়ক পব্ত্রর সূচনা হব্য়তিল 
তযব্ে ীব্ের ধমবপ্রচারব্ক সামব্ন দরব্খ, তকন্তু ফব্ল তযপরীি হব্য়তিল। এই সামতয়ক পত্রগুতলব্ক দকন্দ্র 
কব্রই যাঙাতলর সাতহিেচচব ার সূত্রপাি হব্য়তিল। 

    মা বমোব্নর সম্পােনায় ‘তেগ্ে বন’ পতত্রকার সূত্রপাি হয় ১৮১৮ 
তিস্টাব্ব্দ। মূলি তিস্টান ধমব প্রচাব্রর জনে এই পতত্রকা গ্ব্ে উব্েতিল। এ পতত্রকার পা াপাত  মা বমোন 
আরও একটি পতত্রকা গ্ব্ে িুব্লতিব্লন দসটি হল ‘সমাচার েপবণ’ ( ১৮১৮ )। এ পতত্রকার মূল 



উব্দ ে তিল তহন্দু ধমবব্ক খেন কব্র তিস্টান ধব্মবর মতহমা প্রচার করা। িব্য এর   মধে তেব্য় 
যাঙাতলর আত্মব্চিনা যৃতদ্ধ দপব্য়তিল। দে  সমাজ ও ত ো সম্পব্কব  ‘সমাচার েপবণ’ দয  তকিু গুরুত্বপূণব 
সিংযাে পতরব্য ন কব্রতিল। 

     দ ব্হিু তিস্টান ধমব প্রচারই ‘সমাচার েপবণ’ এর একমাত্র উব্দ ে 
তিল িাই অতনয বভাব্য তহন্দু ধমবব্ক গ্াতলগ্ালাজ দেওয়া হি। এর উত্তর দেযার জনে ভযানীচরণ 
যব্ন্দোপাধোয় ‘সম্বাে দকৌমুেী’ প্রকা   কব্রন ১৮২১ তিস্টাব্ব্দ। মূলি দলাকতহি সাধনই তিল এ 
পতত্রকার একমাত্র উব্দ ে। তহন্দু সমাব্জর পুনুঃজাগ্রব্ণর জনে রামব্মাহন রায় ও ভযানীচরণ যব্ন্দোপাধোয় 
তমব্ল প্রকা  কব্রন ১৮২১ তিস্টাব্ব্দ ‘ব্রাহ্মণ দসযতধ’ পতত্রকা। তহন্দু ধব্মবর মূল তভতত্ত, আে ব প্রচার 
কব্রতিল এ পতত্রকা। তকন্তু মনগ্ি তেক দেব্ক রামব্মাহন রায় তিব্লন উোরপ্রন্থী তকন্তু ভযানীচরণ 
তিব্লন ধমীয়প্রন্থী। ফব্ল রামব্মাহন ও ভযানীচরব্ণর মব্ধে তযযাে যাব্ধ। ভযানীচরণ  দসখান দেব্ক 
দযতরব্য় তনব্জই প্রকা  কব্রন ‘সমাচার চতন্দ্রকা’। 

    ‘সিংযাে প্রভাকর’ পতত্রকার সম্পােক কতয ঈশ্বর গুপ্ত। পতত্রকাটি ১৮৩১ 

তিস্টাব্ব্দ প্রেম প্রকাত ি হয় সাপ্তাতহক তহসাব্য।  তেও পব্র পতত্রকাটির মাতসক ও মেতনক সিংস্করব্ণরও 
প্রকা   ব্েতিল। যাঙাতলর সিংসৃ্কতি জীযব্নর আত্মপ্রকা  দ  পতত্রকাব্ক দকন্দ্র কব্র  ব্েতিল িা তনুঃসব্ন্দব্হ 
ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাতেি ‘সিংযাে প্রভাকর’।   ঈশ্বরগুপ্ত শুধু তনব্জই কতয তিব্লন না ‘সিংযাে প্রভাকর’ 
দক সামব্ন দরব্খ একেল কতয দগ্াতষ্ঠ যলা ভাব্লা সাতহতিেক দগ্াতষ্ঠ গ্ব্ে িুব্লতিব্লন। যতিমচন্দ্র 
চব্ট্টাপাধোয়, েীনযনু্ধ তমত্র, রঙ্গলাল যব্ন্দোপাধোয় এই গুপ্ত কতযর কাব্িই মন্ত্রেীো তনব্য়তিল এযিং 
‘সিংযাে প্রভাকর’ এই হাি পাতকব্য়তিল। উতন   িব্কর সাতহিে চচব ায় শুধু নয় দে  ও সমাজ গ্েব্নও 
গুপ্ত কতযর ভূতমকা তিল অনেিম। সাতহিে দগ্াষ্ঠীর মব্ন স্বব্ে  দচিনা তিতন সঞ্চার কব্র তেব্ি 
দপব্রতিব্লন। ‘সিংযাে প্রভাকর’ এর পৃষ্ঠায় তনব্জ যাঙাতল দচিনা ও স্বব্ে  দচিনার পা াপাত  নযীন 
সাতহতিেকব্েরও তিতন উৎসাহ তেব্য়তিব্লন। 

     যািংলা গ্ব্েের তযকা  পব্যবর প্রেম প বাব্য় একটি গুরুত্বপূণব 
পতত্রকা ‘িত্ত্বব্যাতধনী’ পতত্রকা ( ১৮৪৩ )। ব্রাহ্মধমব প্রচাব্রর জনে পতত্রকাটি গ্ব্ে উেব্লও যািংলা 
গ্ব্েের তযকাব্  প্রভূি সাহা ে কব্রতিল। সম্পােক অেয়কুমার েত্ত পােেপুস্তক রচনায় তযব্ ষ নজর 
তেব্য়তিব্লন িাত্র িাত্রীব্ের কো মাোয় দরব্খই। ধব্মবর পা াপাত  ‘িত্ত্বব্যাতধনী’ নজর তেব্য়তিল ে বন, 
তযজ্ঞান, সমাজনীতি ও পুরািত্ত্ব আব্লাচনায়। ফব্ল যেযহাব্রর ভাষা ও যলার ভাষা অব্নক সাযলীল 
হব্য়তিল। যািংলা গ্েেও দ্রুি এতগ্ব্য় চব্লতিল। 

রাব্জন্দ্রলাল তমব্ত্রর সম্পােনায় ১৮৫১ তিস্টাব্ব্দ প্রকাত ি হয় ‘তযতযধােব সিংগ্রহ’ পতত্রকা। যািংলা সাতহব্িে 
এটিই প্রেম সতচত্র সামতয়ক পত্র। এই পতত্রকা গ্রন্থ সমাব্লাচনার দেব্ত্র গুরুত্বপূণব ভূতমকা গ্রহণ কব্রতিল। 
দ্বারকানাে তযেোভূষব্ণর সম্পােনায় ১৮৫৮ তিস্টাব্ব্দ প্রকাত ি হয় ‘ব্সামপ্রকা ’ পতত্রকা।মূলি সিংযাে 
পতরব্য ব্নই এই পতত্রকা দজাে তেব্য়তিল। 



   যািংলা সামতয়ক পব্ত্রর ইতিহাব্স একটি গুরুত্বপূণব পতত্রকা যতিমচব্ন্দ্রর  সম্পােনায় 

প্রকাত ি ‘যঙ্গে বন’। উতন   িব্কর তদ্বিীয় আব্ধবর সাতহব্িের তযকা   ব্েতিল এই পতত্রকাব্ক দকন্দ্র 
কব্রই। এজব্নেই রযীন্দ্রনাে তলব্খব্িন –“পূব্যব কী তিল এযিং পব্র কী পাইলাম িাহা েুই কাব্লর সতন্ধস্থব্ল 
োাঁোইয়া আমরা এক মুহূব্িব ই অনুভয কতরব্ি পাতরলাম। দকাোয় দগ্ল দসই অন্ধকার, দসই একাকার, 
দসই সুতপ্ত – দকাোয় দগ্ল দসই ‘তযজয়যসন্ত’, দসই ‘ব্গ্াব্লযকাওতল’, দসই যালকভুলাব্না িো – দকাো 
হইব্ি আতসল এি আব্লাক, এি আ া, এি সঙ্গীি, এি মযতচত্রে। কি কাযে-নােক-উপনোস, কি 
প্রযন্ধ, কি সমাব্লাচনা, কি মাতসকপত্র, কি সিংযােপত্র, যঙ্গভূতমব্ক জাগ্রি প্রভাি কলরব্য মুখতরি 
কতরয়া িুতলল। যঙ্গভাষা সহসা যালেকাল হইব্ি দ ৌযব্ন উপনীি হইল।“ 

    ঔপনোতসক তহসাব্য যতিমচব্ন্দ্রর আতযভব ায আব্গ্ই হব্য়ব্ি, তকন্তু দে  
সমাজজীযন, যঙ্গব্ে  সম্পব্কব  িাাঁর অব্নক তকিু যলার আব্ি, এজনেই প্রকা  কব্রতিব্লন ‘যঙ্গে বন’। 
দে  জাতিব্ক দেখার এক আত্মে বন। ‘তযষযৃে’, ‘কৃষ্ণকাব্ন্তর উইল’ ‘রজনী’ সহ একাতধক উপনোস ও 
প্রযন্ধ তনব্য় তিতন যাঙাতল পােব্কর জনে হাতজর হব্লন। ‘যঙ্গব্েব্ র কৃষক’, ‘সামে’ তলব্খ যতিম 

যাঙাতলব্ক জািীয়িাব্যাব্ধ  উদীতপি করব্লন। এই যঙ্গে বন পতত্রকাব্ক দকন্দ্র কব্রই যতিম প্রেম 
িুলনামূলক সমাব্লাচনার সূত্রপাি করব্লন। যািংলাভাষাব্ক এক উচ্চ মতহমায় তনব্য় দগ্ব্লন। উতন  
 িব্কর তদ্বিীয়াধবব্ক দ  অব্েব যতিম ুগ্ যলা হয় িার সূত্রপাি হব্য়তিল ‘যঙ্গে বন’ পতত্রকাব্ক দকন্দ্র 
কব্রই। যতিমচন্দ্র তনব্জই তলব্খব্িন –“যতিমযাযুর যঙ্গে বব্নর গুব্ণ যাঙালী যাযু সখ কতরয়া যাঙ্গালা 
পতেব্ি ত ো কব্রন।“ 

 

বাাংলা গদ্য ও ডবদ্যাসাগি 

 

যািংলা গ্েে প্রেম স্বে তহসাব্য চলব্ি শুরু কব্রতিল তযেোসাগ্ব্রর হাব্ি। তিতন প্রেম যািংলা গ্ব্েের 
 োেব ত েী। গ্েেব্ক ভার যাহব্নর েমিা তহসাব্য তিতনই প্রেম  াত্রা শুরু কব্রতিব্লন। এজব্নেই 
রযীন্দ্রনাে তলব্খতিব্লন –“তযেোসাগ্র যািংলা ভাষার প্রেম  োেব ত েী তিব্লন। িৎপূব্যব যািংলায় 
গ্েেসাতহব্িের সূচনা হইয়াতিল, তকন্তু তিতনই সযবপ্রেব্ম যািংলা গ্ব্েে কলা-মনপুব্ণের অযিারণা কব্রন 
।“ 

  তযেোসাগ্রব্ক যািংলা গ্ব্েের তযতযধ  রূপতনতমবতি তনব্য় হব্ি হব্য়তিল। ফব্ল তযেোসাগ্ব্রর 
রচনাব্ক তযতযধভাব্য ভাগ্ করা  ায়। অনুযােমূলক রচনা, দমৌতলক রচনা , সমাজ সিংস্কারমূলক রচনা, 
ত োমূলক রচনা ও ল ু রচনা। তযেোসাগ্র  খন সাতহব্িে এব্লন িখন যািংলা গ্ব্েের দিমন দকান 
তনে বন দনই। ফব্ল তযেোসাগ্রব্ক অনুযােমূলক রচনায় হাি তেব্ি হয়। তযেোসাগ্র এব্ক এব্ক অনুযাে 
করব্ি োব্কন –কাতলোব্সর ‘অতভজ্ঞান  কুন্তল’ দেব্ক ‘ কুন্তলা’( ১৮৫৪ ), ভযভূতির উত্তরচতরি 



ও যাল্মীতকর রামায়ব্ণর উত্তরকাে অযলম্বব্ন ‘সীিার যনযাস’ (১৮৬০), ঈ ব্পর দফযলস  অযলন্বব্ন 
‘কোমালা’  ও মা বমোব্নর  ‘History of Bengal’  অযলম্বব্ন ‘যাঙ্গালার ইতিহাস’। যাকেব্ক তিতন 
প্রব্য়াজব্ন সরল ও হ্রস্ব দ মন কব্রব্িন দিমতন তযষয় অনুসাব্র গ্িীরও কব্রব্িন। দসই সব্ঙ্গ িৎসম 
 ব্দ ও তক্রয়াপব্ের যেযহার লেণীয় –“ উজ্জতয়নী নগ্ব্র গ্ন্ধর্ব্বব্সন নাব্ম রাজা তিব্লন। িাাঁহার চাতর 
মতহষী। িাাঁহাব্ের গ্ব্ভব  রাজার িয় পুত্র জব্ন্ম। রাজকুমাব্ররা সকব্লই সুপতেি ও সর্ব্ব তযষব্য় তযচেণ 
তিব্লন।“ 

      তযধযা তযযাব্হর প্রযিব ন ও যহু তযযাহ রব্ের জনে 
তযেোসাগ্রব্ক কলম ধরব্ি হব্য়তিল। ফব্ল সমাজ সিংস্কার মূলক গ্রন্থগুতলব্ি তভি গ্েে আমরা দেতখ। 
তযেোসাগ্ব্রর সমাজ সিংস্কার মূলক রচনার মব্ধে রব্য়ব্ি – ‘তযধযাতযযাহ চতলি হওয়া উতচি তকনা 
এিতদ্বষয়ক প্রস্তায’ ও ‘যহুতযযাহ রতহি হওয়া উতচি তকনা এিতদ্বষয়ক তযচার’। গ্রন্থগুতলব্ি অভ্রান্ত 
 ুতক্ত, িব্েের পর িেে ও তযব্েষব্ণ তনপূণ ভতঙ্গর উপস্থাপন স্মরণীয়।  

      তযেোসাগ্ব্রর গ্ব্ের ভাষা পাওয়া  াব্য িাাঁর ‘অতি অে 
হইল’ , ‘ আযার অতি অে হইল’ গ্রব্ন্থ। গ্েে তনব্জরও দ  গ্তি আব্ি িা দেখান এ গ্রব্ন্থ। কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচা ব রতসকিা কব্র এই গ্রন্থগুতল সম্পব্কব  তলব্খতিব্লন –“এইরূপ উচ্চ অব্ঙ্গর রতসকিা যাঙ্গালা ভাষায় 
অতি অেই আব্ি।“ 

    সাতহতিেক গ্েে যলব্ি আমরা  া যুতঝ তযেোসাগ্ব্রর হাব্িই আমরা 
প্রেম িা দপলাম। তক্রয়াপে, যাকেগ্েন,  তি তচব্ের সঠিক যেযহার তযেোসাগ্রই প্রেম  োেবভাব্য 
করব্লন। এজব্নেই দমাতহিলাল মজমুোর যব্লব্িন –“  াহা তিল না িাহা সৃতি করা দ  কি য  
প্রতিভার কাজ –দযিাল পঞ্চতযিং তি’র ভাষা িাহারই পতরচয় তেব্িব্ি।“ মধে ুগ্ীয় দ  যািংলা ভাষা 
 া যাঙাতলব্ক যৃহৎ সভায় তনব্য় দ ব্ি দকানতেন পারব্িা না িা দেব্ক তযেোসাগ্র যািংলা গ্েেব্ক মুতক্ত 
তেব্য়ব্িন। এজনেই রযীন্দ্রনাে তলব্খব্িন –“ তযেোসাগ্র গ্েেভাষার উেঙৃ্খল জনিাব্ক সু ৃঙ্খল, সুতযভক্ত, 
সুতযনেস্ত, সুপতরেি এযিং সুসিং ি কতরয়া িাহাব্ক সহজ গ্তি ও কা বকু লিা োন কতরয়াব্িন।“ 

 


