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প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানীতির কয়েকটি সমস্যা
শ্রীদীনেশচম্দ্র সরকার
১. তৃচ্ছ বস্তুতে মূুদ্রানি্নাণ
প্রাচীন জগ্গতের অন্যান্য দেশের মত ভারতবষেও মন্রানিমণণে সাধারণতঃ স্বণ" রৌপ্য ও
তাম্র ব্যবদ্ধত হইত । প্রাচীন যৃগের ভারতে বিদেশ*য় রাজগণ কখনও কখনও তাঁহাদের মদদ্রায়
নিকেল অথবা 'নকেলামাশ্রত তাগ্র এবং 'িল্লন-সংজ্ঞক তার, টিন প্রভৃতির খাদমিশ্রিত রৌপ্য
ব্যবহার করিতেন । তাঁহাদের কোন কোন তাম্মুদ্রাকে কেহ কেহ পিগুলানির্মিত বলিয়া উল্লেখ

কাঁরয়াছেন।

আবার দক্ষিণ ভারতের শাতবাহনবংশীয় রাজগণের মুদ্রায় সীসা এবং পোরটিন-

সংজ্ঞক খাদামাশ্রত তাম্র ব্যবন্বত হইত ।

না।

এই জাতীয় শাতবাহন ম্দ্রার নাম ও মূল্য জানা যায়

কিন্তু এই বংশের রাজ্ঞী নাগনকার নানাঘাট লেখে কাষাপণের উল্লেখ আছে । সেষ্গের

কার্যাপণ রোপ্য ও তাগ্ে নির্মিত হইত । এই জাতীর প্রাচীন চিহ্ছাক্কিত (1941)017-1108185৫ )
রৌপ্য মুদ্রা যে শাতবাহন রাজ্যে প্রচাঁলত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে ।
[1)1195178105-কৃত 1979-র 4১911917195 এর জবনী ২১৭ খ্রাঁন্টাব্দে প্রকাশিত হয় ।

উহাতে দুইরকমের পিত্তল (01101191001 এবং 917972৩ ) দ্বারা নিত একপ্রকার ভারতায়
মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় মংদ্রার তালিকাতেও পাণ্ডিতগন কখনও কথনও
পিত্তল মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন ।

যাহা হউক, প্রাচখন ভারতবষে নিম্নম:লোর ধাতু ব্যতীত আরও নানাপ্রকার তুচ্ছ বস্তু দ্বারা
মুদ্রা নাতি হইত বাঁলয়া জানা যায় । পালি 'পাতিমোকখ' গ্র্থে 'জাতরুপ-রজত' শব্দের
ব্যবহার দৌখতে পাই । 'জাতর:প” অর্থ স্বর্ণ এবং রজত" অর্থ রোপ্য ; কিন্তু বিনয়াপিটকের

'ন্ত্তীবভঞ্গ অংশে 'রঙ্গতে'র অথ করা হইয়াছে বাঞ্জারে প্রচলিত কার্ষাপণ, লোহমাষক,
দারুমাষক এবং জতুনাষক সংজ্ঞক মুদ্রা। খ্রীন্টীয় পণ্চম শতাম্দীতে বদ্ধঘোষ তশহার
'কংখাবিতরণণ" সংজ্ঞক 'পাতিমোকখ'স্টীকায় বলিয়াছেন যে, 'রঙ্জত' বলিতে কার্ষাপণ এবং

লৌহ, কাম্ঠ ও লাক্ষাদ্বারা নির্মিত মাক মূদ্রা ব্ঁঝতে হইবে । আবার বিনয়পিটকের 'সম₹পাসাদিকা' উতকায় বৃদ্ধঘোষ 'কাষণপণেশর অথ ঝারয়াছেন স্বশীনমিতি, রৌপা/নামতি এবং
প্রাকৃত ( অথণৎং সাধারণ বা তাম্রনির্ণিত) কাষণপণ মুদ্রা। তিনি অন্যান্য ম্রানামগুলির
ব্যাখ্যায় বালয়াছেন, (১) লৌহ-মাষক অথাৎ তাম্র, লৌহ প্রভৃতির ছ্বারা নাত মাক, (২)

দারুমাষক অর্থাৎ শন্ত কাই, বাশের টুকরা এবং তালপন্র খণ্ডের উপর নার্ত খাদ নার্ণিত
মাষক, এবং (৩) জতুমাষক অর্থৎ খাঁনকটা লাক্ষা বা কোনরূপ

খুঁদয়া নির্মিত মাষক।

জমাট আঠার

উপর মার্ত

ৎ
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ঝাঠ, বাঁশ, তালপন্ন, লাক্ষা এবং আঠাদ্ছারা প্রস্তুত মুদ্রা কোন রাজ সরকার কর্তৃক প্রচারিত
যে, দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন রোমান মদুদ্রার
হইত বলিয়া মনে করা যায় না।' আমরা পরে দেখিব
গিয়াছে।
পাওয়া
পাশাপাশি তাহাদের অনেক মৃক্তকা-নিমিতি নকল
২.

নকল মহদ্রা
ইতিহাসের সকল যুগেই ভারতের বাজারে অনুকৃত বা নকল মুদ্রার প্রচলন ছিল । এ
সম্পকে প্রথমেই আমাদের কুষাণ রাজগণের মযদ্রার অনকরণে নিরিতি তাম্র মুদ্রার কথা মনে

পড়ে।

এই জাতশয় অনেকগুল মুদ্রা বদন পূর্বে পৃরার নিকটে আঁবক্কৃত হওয়ায় ইহাকে

“পরা, কুষাণ মদ্ররা” বলা হইত। পরে দেখা গিয়াছে যে, এই নকল কুষাণমদ্রা উীঁড়ষ্যার

অন্যান; অণ্চলে এবং বাংলা ও 'বিহারেও বহুল সংখ্যায় পাওয়া যায় ; এমনকি উত্তর প্রদেশেও
এ জাতীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । কুষাণ-রাজধানশী পেশোয়ার হইতে বহুদূরে পূর্বভারতের
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে কুষাণ তাম্্ মুদ্রা অত্যন্ত জনাপ্রয় হইয়াছিল ; তাই কুষাণ
প্রাধান্যের অবসানে যখন বাজারে খাঁটি কুষাণ মুদ্রার অভাব দেখা দেয়, সেই সময় অর্থাৎ গুপ্ত
যুগে স্থানীয় স্বর্ণকার বা পোদ্দারেরা এ ধরনের নকল মদ্দ্রা প্রস্তুত করিয়া বাজারের চাহিদা
মটাইয়ছিল । অবশ্য সেকালে এক রাস্ট্রের মুদ্রার পক্ষে সে রাষ্ট্রের বাহিরে অনান্র বাজারে
চলিতে বাধা ছিল না। তবু পূর্বভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্ততি ঘাঁটয়াছল বাঁলয়াই
বোধ হয় । প্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকের 7১০111105 12115 1175071৩ গ্রন্থে গঙ্ষা নদীর
মোহানার নিকটবতাঁ দেশে প্রচালত স্বর্ণমদ্রার উল্লেখ আছে । এই মনূদ্রা অবশ্যই কুষাণদের
স্বণ্ণমদদ্রা । কারণ কুষাণ আমলের পূর্বে ভারতে প্রকৃত দ্বণ“মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না।
সেকালে কদাচিৎ যাহা ব্যবঙ্ধত হইত, তাহ। চাকাঁত মান্ন : 'বদেশশয়েরা উহাকে মুদ্রা বালতে
চাহিত না।

বাজারে নকল মুদ্রার প্রচলন যে প্রান ভারতীয় মাদ্রানীতির একটি বৈশিষ্ট্য, সম্প্রতি তাহার
একটি অকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । প্রত্বখননের ফল্লে আন্ধ প্রদেশের অন্তগ'ত মেডক জেলার

সাঙ্গারেজ্ডি তালুকস্ফিত কোস্ডপুর গ্রামে কতকগুলি মুদ্রা তৈরি কারবার ছাঁচ আবিষ্কৃত
হইয়াছে । উহা হইতে দেখা যায় যে, যাঁদও স্থানাঁট শাতবাহন বংশের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং
সেখানে শাতবাহন রাজগণের মুদ্রা নিমিত হইত, তব: সেখানকার মুদূদ্রাব্যবসায়ীরা পা্্ববতাঁ
শকরাজ্োর রাজগণের মদদ্রাও সং্গে সন্ষে প্রস্তৃত করিত । ইহার অর্থ এই যে, সেকালে কোন
ভারতীর রাচ্টে অনা রাষ্ট্রে মংদ্রার প্রচলনে এবং উহার নকলের 'নর্মণ ও ব্যবহারে কোন বাধা
ৰ
ছিল না।
এই প্রসঙ্গে পবভারতে প্রাপ্ত আর এক শ্রেণধর নকল স্বর্ণমহ্দ্রার উল্লেখ কারতে হইবে |
ইহা গ.প্তবংশের দ্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে গৌড়েবর শশাঙ্কের পরবতণ যুগে অর্থৎ খ্রম্টীয় সপ্তন
শতাব্দীর মধ্য হইতে দুই-এক শত বংসরের মধ্যে রাত, খডগ ও দেববংশীয় 'রাজগণের আমলে
প্রচারিত হইয়াছিল । বাংলাদেশের যশোর, ফাঁরদ্পুর, বগুড়া, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় এবং
ন্রপুরা ও আসামে এ ধরণের মুদ্রা আবিক্কৃত হইয়াছে । কোন কোন মুদ্রায় দুই-একজন রাজার
নমও পড়া গিয়াছে । কিন্তু মদ্রোগযীলর ' চেহারা দেখিয়া পশ্ডিতগণ এগুলিকে মদৃদ্রাব্যবসায়ীদের ছারা প্রচারত জাল মুদ্রা মনে করেন ।
এই আলোচনায় প্রাচঈন ভারতের বাজারে প্রগীলত 'িদেশায় মুদ্রারও উল্লেখ প্রয়োজন ।

সংখ্যাণ্১

|

প্রাচন ভারতাঁয় ম-দ্রানতির কয়েকটি সমস্যা

৩

এ সম্পর্কে প্রথমেই ভারতের বিভিন্ন অণ্চলে আবিষ্কৃত শত শত রোমান মদদ্রার কথা মনে পড়ে ।
স্বর্ণ, রোপা ও তামানামত রোমান মুদ্রা ভারতের :দক্ষিণা্টলেই বেশী পাওয়া গিয়াছে।
দক্ষিণের বাজারে এই বিদেশীয় মন্রার বহূল প্রচার ছিল। বাঁণিজ্যব্যপদেশে উত্তরভারতে
আগত রোমান মুদ্রার মধ্যে স্বণমনদ্রাগুলি কুষাণরাজগণের মুদ্রা নিমণণে এবং রোপ্যম দ্রাসমূহ
পশ্চিমভারতীয় শকরাজগণের মুদ্রা নির্মাণে বাবহৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ৷ দক্ষিণভারতে
রোমান মুদ্রার অনুকরণে মৃত্তিকা দ্বারাও নকল মূদ্রা নামত হইত। এই ধরনের মাটির
মৃদ্রায় কখনও কখনও ঝলাইবার জনা উপরের দিকে দুইটি ছিদ্র দেখা যায়। এগুলি দরিদ্র

শ্রেণীর স্লোকের কণ্ঠহার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়! ইহার দুই-একটিতে
সোনা দিয়া গিল্টী করার চিহ্ন আছে । সেগুলি সম্ভবতঃ মধাদবত্ত মহিলাদের জন্য নির্মিত
হারে ব্যবহার করা হইয়।ছিল। কিন্তু মৃত্তিকানির্মিত নকল রোমান মুদ্রার যেগুলিতে কোন
ছিদ্র দেখা যায় না, সেগযল ক্ষদ্রমূল্যের মুদ্রা হিসাবে বাজারে চলিত বলিয়া মনে করা
যায়। কারণ আমরা দেখিয়াছি, পালি সাহিতো লাক্ষা, আঠা প্রভৃতি দ্বারা মদদ্রা নিমাণের
উল্লেখ আছে ।
ভারতে প্রাপ্ত রোমান মদ্রার প্রসঙ্গে আর দুটি কথা বলা উঠত । প্রথমতঃ, দক্ষিণ-

ভারতীয় ইক্ষবাক রাজগণের ততায়-চতৃথ শতাব্দীর লেখে 'দিনারমাষক নামক মদ্রার উল্লেখ
আাছে। এই মূদ্রা নাগের প্রথমাংশ রোমান 1761781105 বাতশত আর কিছ; নহে । দ্বিতীয়তঃ,
কুধাণ এবং গঃপ্তরাজগণ রোমান স্বর্ণমুদ্রার ওজনে অর্থাৎ ১২৪ গ্লেনের যে স্বর্ণমূদ্রা প্রচার
পরেন, এ রোমান নাম হইতে তাহার নাম হয় দীনার। সংস্কৃত সাহতো ও লেখমালায় দশীনার
শামক স্বর্ণমাদ্রার অনেক উল্লেখ আছে ।
৩. ঢন্বু বা ঢাবুয়া

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণডারকর মহাশয় বলিয়াছেন যে. বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার 'দিক

পণ বাংলাদেশের বাছারে ঢাবয়া নামক অমূদ্দিত তাগ্রখণ্ড মদ্রারূপে বাবহ্ৃত হইত।
এ সম্পকে অনন্তসদাশিব আলতেকর মহাশয় বলেন যে, বাংলার ন্যায় মহারাষ্ট্র, বিহার এবং
উত্তরপ্রদেশের বাজারেও ঢথ্ব নামক একতোলা ওজনের এ প্রকার তাম্র খণ্ডের প্রচলন ছিল ।
উত্তরপ্রদেশের গোরখপূর বিভাগে ইহার বহুল প্রচলনের জন্য ইহাকে গোরখপ:রা পয়সা
বলা হইত । দাতে ও কাবেককিত মরাঠ শব্দকোষ অনুসারে ইহার মূলা ছিল দুই পয়সা বা
আধ আনা । ইহাকে মরাঠীতে ঢব. ঢন্বু ও ঢব্ব.ক, তেলগুতে ঢন্ব;, তামিলে ইডপ্পু এবং
ইংরাজখতে 1901 বলা হইত ।
|

আনূমাঁনক ১৬০০ খান্টাব্দে রচিত শঙ্কর ভট্রের 'ধর্মছ্ৈতনির্ণয় বা 'ছ্বৈতানণয়”

গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, ৮ ঢব্ব্ক বা ১৬ পণে এক কাষণপণ বা কাহণ হয় ; যাঁদও কোথাও বা

১০ ঢব্বকে এক কার্ধাপণ হইয়া থাকে । অবশা ঢব্বূকের ওজন ছিল একতোলা তাম এবং তার
মূল্য দেখা যায় দই বা সওয়া দুই পণ কাঁড় অর্থাং ১৬০ 'কংবা ১৬০ কাঁড়। ১৬৭৫ খাম্টাব্দে

মেবারের রাণা রাক্তসিংহের সময়ে রচিত 'রাজপ্রশান্ত কাবে)' চন্বুকের উল্লেখ আছে । অশ্টাদশ

ও উনাবংশ শতান্দীতে যোধপুর ও সিরোহণ রাজ্যে প্রচলিত দুইতোলা ওজনের তাম্রমদ্রাকে
ঢখ্বু বলা হইত । যাহা হউক, ভারতবষে" প্রাচগন যৃগেও যে ধাতবিশেষের চাকৃতি মন্রারপে
ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ আছে ।

[ বর্ধ £ ৮৬

সাহিত্য-পাঁরষং-পান্লিকা
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গ্রন্ছে উত্তর-পশ্চিম

সীমাস্ত

এলাকায় প্রচলিত যে পিতলানম'তি মুদ্রার উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, উহা
খাঁটি ভারত*য় মুদ্রা, রোমান ও মিডিয়া দেশ"য় মুদ্রার ন্যায় ছাপ মারা নহে । এই বর্ণনা হইতে
মনে হয়, উহা পিতলের ঢাবুয়া মাত্র ।
১৯০৫ খুশপ্টান্দে কেরল দেশের ত্রিচুর নগরের ২২ মাইল পূর্বোত্তরে অবচ্ছিত এয়্যল
গ্রামে কতকগুীল মূদ্রা আবিদ্কৃত হয়। এগুলি আন:মানক ১০০ খাীম্টাত্দে মাত্তকাতে

প্রোথিত করা হইয়াছিল । এখানে নিম্নলাখিত মদ্রাগুলি পাওয়া 'গিয়াছে 1--(১) রোমান
সম্রাট 1719101), ০0, 019101015, 119০7105 প্রভীতির ১২টি স্বণমদ্রা ; (২) 4885005

ও প্রজাতন্ত্র রোমের প্রায় ৫০ রৌপ্যমূদ্রা, :৩) ১২টি রৌপ্য কার্াপণ, এবং 1৪1 কতকগুলি
অমুদ্রত রৌপ্যখণ্ড অর্থাৎ রূপার ঢাবুয়া |
ভারতের বাজারে প্রাচীনকাল, মধ্যযুগ এবং আধ্নিক আমলে মূদ্রারুপে রৌপ্য, পিত্তল

ও তাম্রখণ্ড ব্যবহারের সম্পকে যে প্রমাণ উপরে আলোচিত হইল, উহা প্রাচীন ভারতের
মূদ্রানীতিবিষয়ক একটি গৃরুতর সমস্যার উপর আলোকপাত করে।

সমস্যাটি এই যে,

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে নিক, শতমান, সুবর্ণ কার্ধাপণ, পাদ প্রভৃতি স্বণণনামত মুদ্রানামের
বাবহার দেখা যায়। কিন্তু ভারতে এ পষন্ত যে সহস্র সহস্র প্রাচীন মুদ্রা আবিচ্কৃত হইয়াছে,
তাহার মধ্যে কুষাণ যগের পরবতী স্বর্ণমুদ্রা নাই । তা ছাড়া, নম্ক ও শতমানের ওজন

ছিল ৩২০ রৃতি। কোন জনাপ্রয় মুদ্রার ! বিশেষ কাঁরিয়া স্বর্ণমুদ্রার ) এত বেশী ওজন
হইতে পারে না। আবার 'কষ” শব্দের অর্থ ৮০ রাঁতর ওজন এবং 'কাষাপণ” নামটি এ
শব্দের সাহত সংশ্লিষ্ট। শ্তরাং মূলতঃ রোপা কার্ধাপণের ওজন ৮০ রাঁতি ছিল। এ

সম্পকে অন্যবিধ প্রমাণেরও অভাব নাই। যাহা হউক, কুষাণ আমলে সঙ্কলিত 'মনুস্মৃতি'
এবং তংপরবত্ নানা গ্রন্থে রৌপ্য কাষণপণের ওজন পাই ৩২ রাঁতি।

রৌপ/মূদ্রার মধ্যে ৮০ বাত ওজনের কোন মূদ্রা নাই।

আবকৃত সহস্র সহমত

ইহা হইতে মনে হয়, 'নত্ক বা

শতমান ৩২০ রাঁত এবং পাদ বা স্বর্ণ কার্ষাপণ ৮০ রাত ওজনের সোনার

ঢাবয়া।

এইরপ

প্রাচীনতম রৌপ্য কাষাপণ ৮০ রাঁতি ওজনের রূপার ঢাবয়া ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় ।
৪. রৌপ্য পারমাণ
|
কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়. খানিকটা রৌপ;ই মুদ্রার ন্যায় ব্যবহ্ৃত হইত।
জোণরাজের “ছ্িতীয় রাজতরিণ'তে দৌখতে পাই, স্লতান আমলে যে সকল কাম্মীরা
ব্রা্ষণ ইসলামধর্ম অবলম্বনে অস্বীকার করিতেন, তাহাদিগকে ২ পল বা ৮ তোলা.রূপা
1জাজয়া ক্র ধ্দতে হইত । স্চলতান জৈনুল আঁব্দীন এই করভার কমাইয়া একমাষা রৌপা

নর্ধারত কাঁরয়াছিলেন।
দশমশতান্দ'তে উড়িষার গঞ্জাম অণ্চলে নরেন্দ্রধবল নামক একজন রাজা ছিলেন । তাঁহার
একখান তাম্পন্রে দেখা যায়, ১০ পল ২ মাষা ৪ গুঞ্জা পারামত রৌপ্যে যাহার কর নির্ধারিত

ছিল এমন একটি গ্রাম বিক্লীত হইয়াঁছল । উড়িষ্যা ও আন্প্র প্রদেশের সমদদ্রতীরবতাঁ* অঞ্চলে
কতকগুলি বিশেষ প্রকারের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে রৌপাপলে কর ধাষ' করিয়া

ভূমিদানের উল্লেখ পাই।

'বাভন্ন শাসনে এই করের রোপা পারমাণ ৯ পল, ৪ পল, ২ পল,

& পল, ৪+৪-৮ পল. ৩ পল. ৪ পল, ৮ পল, এবং ১০ মাষা (৫০ রাতি) দেখা যায়।
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প্রাচীন ভারতাঁয় মূদ্রানীতির কয়েকটি সমস্যা
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'রাজতরঞ্গিণী'তে বাঁ্ণত রাজা হর্ষের পলায়নের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, রঙ্থাদি
এবং স্বণণলঙ্কার প্রভতিও লোকে কখনও কখনও মদূদ্রার ন্যায় বাবহার কারিত।
$.

কড়ি

মধ্যযুগের শেষভাগে মালদ্বীপ হইতে ভারতে কড়ি আমদানি হইত । কিন্তু প্রাচীনকালে
কোথা হইতে কড়ি আসত তাহা জানা যায় না। মালদ্বীপে ৪০ বা ৪২ পণ (অর্থাং ৩২০০
বা ৩৩৬০)

কড়ি ৬।এ

আনায় (অর্থাৎ আধনক

৩৫ । ৪০ পয়সায়)

পাওয়া যাইত।

সেগ্লি পশ্চিম ভারতের সুরত বন্দরে ৪ টাকা হন্দর হিসাবে বিরত হইত । বাবসায়ণীরা
মালন্বীপে টাকায় ৯। ১০ হাজার কড়ি 'কানয়া বাংলাদেশের বাজারে টাকায় ২৫০০ । ৩২০০
হিসাবে বোচত । 'ব্রটিশ আমলের কোনও কোনও স্থানে ট্রেজারিতে কাঁড়তে খাজনা লওয়া হইত ।
শ্রী জেলার খাজনা ছিল আড়াই লক্ষ টাকা । ইহার সমস্তটাই টাকায় ৫১২০ কড়ির হিসাবে
কড়িতে আদায় হইত । এই ১২৮ কোটি কড়ি শ্রীহট্র হইতে ঢাকায় আনা একটা কঠিন বাপার
ছিল।

মহাস্থানলেখে 'গণ্ডক' বা 'গণ্ডা'র উল্লেখ হইতে মৌর্য যুগের বাংলায় কঁড়র প্রচলন
প্রমাণিত হয় । চীনদেশীয় পারব্রাজক ফা-হয়েন গুপ্তয্গে ভারতবর্ষে আঁসয়াছলেন । তিনি
বাজারে কেবল কড়ি দেখিতে পান : গণপ্ত সম্রাট-গণের স্বণণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার বাবহার তাঁহার
আভিজ্ঞতার বাহিরে ছিল । কিন্তু সঞ্চম শতাব্দীতে হিউএন-চাও কড়ির সঙ্গে সঙ্চে স্বর্ণ ও রৌপা
মুদ্রা এবং মূলাবান: প্রস্তর বাণিজো ব্যবহৃত হইত বলিয়া লিখিয়াছেন । দুই শতান্দী পরে আরব
বণিক্ সুলেমান বলিয়াছেন যে, পূব্ভারতের পালসাগ্রাজ্যে সোনার্্পা থাকলেও কাঁড়িতে
ব্যবসাবাণিজ্য চলিত । মিনহাজ:দ্দীনের 'তবকাৎ-ই নাসীরী" অন:সারে সেনবংশীয় লক্ষ্যণসেনের রাজ্যে কেবলমাত্র কঁড়ির প্রচলন ছিল এবং এ রাজা এমন দানবীর ছিলেন যে, কেহ কিছু
চাঁহ"লই দান কাঁরতেন এবং দানের পাঁরমাণ কখনও একলক্ষ কাঁড়র কম হইত না। সেনবংশের
তাম্রশাসনে দেখা যায় যে. ভূমির বার্ধক আয় কপর্দক-পরাণের হিসাবে 'নর্ধীরত হইত ।

'কপর্দক-পুরাণ' শব্দের অথ" কড়িতে গণিত পুরাণ । রোপা বার্ষাপণ বা কাহণ )। নেপালে
এই রূপ 'পণ-পুরাণের'

উল্লেখ আছে । তার অর্থ 'পণ বা তাম্র কাষাপণে গণিত পঃরাণ

বা রোপ্য কার্ধাপণ" । আসল কথা এই যে, একসময় ভূমির রাজস্ব রৌপা মুদ্রায় নিরধারিত
ছিল; পরে পূর্ভারতে রৌপা মুদ্রার কিছু অভাব ঘটায় তদনুপাতে বাংলা-বহারে কড়ি এবং
নেপালে তাম্রমুদ্রা ব্যবহ্ধত হইত । এই রৌপ্ামদূদ্রার ওজন ছিল মোটামুটি ২০ রাঁতি।
কাম্মীর দেশে আদি-মধ্য যুগে 'দিল্লার' শব্দে 'কড়ি' এবং 'অর্থ বুঝাইত। শব্দটি
'দীনার' নামের বিকার । ভারতীয় ভাষায় “অর্থ” ব.ঝাইতে প্রচলিত মুদ্রানামের ব্যবহার চিরকাল
চলিয়া আসিতেছে । “আমি অর্থহীন” বুঝাইতে আমরা বাংলায় “আমার টাকা বা পয়সা নাই”
বালয়া থাঁক। নবম শতাব্দীর কাশ্মীরে একখারী ধানের স্বাভাঁবক ম.ল্য ছিল ২০০ 'দিন্নার
(কাঁড়)। 'খারী” এখনকার খারওয়ার এবং ইহা আমাদের ৯০ সের বা ৮৪ গিলোগ্রামের সমান ৷
এঁ সময়ে রাজা শঙ্করবম্ণ জনৈক ভারবাহশীকে দৈনিক ২০০০ 'দন্নার বেতন 'দিতেন। অন্ট
শতাব্দীতে রাজা জয়াপখড়ের সভাপাঁতি উদ্ভট ভট্ের দৈনিক বেতন ছিল একলক্ষ দিনার।
একাঙ্গশ শতাম্দীতে রাজা অনস্ত শাহি-রাজপুত্র রুদ্রপাল ও 'দিদ্দাপাঙ্গকে যথারুঘে দৈনিক দেড়-

সাহিত্য-পরিষৎ-পপ্রিকা
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লক্ষ এবং ৮০ হাজার দিম্বার বেতনদানের ব্যবচ্ছা করিয়াছিলেন । তিনি একজন ভূত্যকে ৯৬ কোটি
দিশার দান করিয়াছিলেন বিয়া কথত আছে । রাজকোষে হাঁড়ি ভরিয়া কড়ি রাখা হইত।
উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, সেকালে কাড়িতে প্রচুর অর্থের লেনদেন হইত ।
কিন্তু যেখানে ক'ড়ির একটা উচ্চ অঙ্কের উল্লেখ আছে, কোনও কোনও সময় তাহার অংশাবশেষ

মূদ্রা ও শস্যাদিতে দেওয়া হইত বলিয়া জানা যায় । 'রজতরান্মিণগ'র একটি কাহিনশতে বলা আছে
যে, একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা কলশের আমলে এক ব্/স্তি জনৈক মহাজনের কাছে
একলক্ষ দিনার গচ্ছিত রাখিয়াছিল । পরে সে মাঝে মাঝে উহা হইতে অর্থে এবং জিনিসপত্র

কিছু কিছ ফেরৎ লয়। কিন্তু রাজা উচ্চলের রাজত্বকালে তাহাকে মহাজনের নামে প্রতারণার
দায়ে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইয়াছিল । তখন গচ্ছিত ধনের অবশিম্টাংশ বাঁলয়া মহাজন
রাজার নিকট যাহা উপস্থিত করে, তন্মধ্যে কিছ্ মুদ্রাও ছিল। 'লোকপ্রকাশে' দেখা যায়,
দলিলে দিল্ারের অঙ্ক লেখা থাকলেও দেনা শোধের বেলায় অনুপাত অনুসারে ধান্যের খারা
দেওয়া চলিত

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাচীন ভারতে একরান্ট্রের মদ্রার পক্ষে অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ ও প্রচলনে
বাধা ছিল না ৷ 'রাজতরঙ্গিণী'র একটি কাঁহনীতে আছে, রাজা যশস্করের আমলে এক কাণ্মীরখ
ব্রাহ্মণ দ.রদেশে উপারজি'তি একশত স্বর্ণ মাদ্রা লইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিল । তাছাড়া মুদ্রাসম্পাঁকর্তি
বাধানিবেধের যুগেও সারা ভারতে প্রচারিত- কঁড়র ব্যাপারে উহার প্রয়োগ সম্ভব ছিল না।
ঢাবুয়া ও কাষাপণ সম্পকেও এ কথা প্রযোজ্য ; কারণ উহাদের ব্যবহার কোন অণ্ল বিশেষে

সীমাবদ্ধ ছিল না। আবার সেকালে কোন ধাতুনিমিত মুদ্রা বাজারে প্রবেশ করিলে উহা বহু,
শতাব্দী পযন্ত প্রচলিত থাকিত : কারণ পোদ্দার বা মুদ্রাব্বসায়ঈরা ম.দ্রার ধাতৃমূলা অনুসারে
উহার দাম 'নর্ধারণ কাঁরত ।
৬.

ক্ষেঘ্রোংপন় শস্যাদ

প্রাচগন জগতে বাঁণিজোর সূচনা হয় দুবাবানময় !০৪:৩) দারা । কিন্তু এই প্রথার
একটা বিশেষ অশ্বিধা আছে । একজন গোরুর বানময়ে ঘোড়া কিনিতে চাহলে, যদি ঘোড়া

ওয়ালার গোরুতে প্রয়োজন না থাকে. তবে লেনদেন হইভে পারে না।

তাছাড়া গোরু ও ঘোড়ার

দামে পার্থক্য থাকলেও অস্তবিধার সংঘ্টি হয় । এই সব অস্রাবিধা দর করিবার জনা ক্ুমে

দুইটি একটি (নাট জিনিসের বিনিময়ে অন্যানা দ্রবা রুয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত হয় । এইরুপে
ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যাদ শসা এবং গবাদি পশু বাজারে অর্থরুপে ব্বগ্ত হইতে আরপ্ত হইয়াছিল ।

তবে ভ।রতবর্ষে এবং আরও অনেক দেশে মদ্রাপ্রচলনের পরেও নানারকমের দ্রব্যবিনিময়
একেবারে বন্ধ হয় নাই ।
আমরা দেখিয়াছি. মধ্যযুগের কাম্মীরে মুদ্রার পরিবর্তে অনেক সময় ধানযাঁদ বাবন্ৃত
হইত। উনাবংশ শতাব্দীর শেষাদকে 951 এবং 148০৩ লিখিয়াছেন যে, তখন
কাখ্মীরেন বাজারে রৌপ্যম দ্রার অভাব ছিল এবং গৃহন্থঘরের চাকরবাকর ছাড়াও উচ্চপদস্থ
রাজকমণালী পযন্ত শস্যে বেতন পাইতেন ।

1.৮৬5০০

সাহেবকে

১৬৮৯ খ্রীণ্টান্দে তীহার

নিজের এবং তশহার বভাগীয় কর্মচারীদগের জন্য তৈলবীজে বেতন 'দেওয়া হইয়াছিল । তখন
. ৯ । ২০ খারা (খারওয়ার ) শালি ধান্য গৃহস্থঘরের চাকরের বার্ধক বেতন ছিল । মহারাজ

পংখ্যা-১

প্রাচীন ভারতীয় ম.দ্রানীতির কয়েকটি সমস্যা

প্

গুলাব সিংহের আমলে রোপাম দ্রায় রাজকমমচারীদের বেতন ধার করা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

নির্ধারত অন;পাত অনুসারে শস্যেই কর্মচারশীরা বেতন পাইত।
'লোকপ্রকাশে' দেখা যায়, একজন ভূত্যের বাষিক বেতন ১৫ খারণ ধান্য বা ৫০০০ দিনার
স্থিরকরা হর । অর্থাং এখানে ৩২৫1৩৫০ কড়িকে একখারী ধান্যের সমমূল্য ধরা হইয়াছে ।

এই গ্রন্থে "দশ্নারোজ্জামচণরিকা” এবং 'ধান্যোত্জামচখারিকা*র উল্লেখ আছে । ইহার প্রথমাটির অর্থ
কড়িতে টাকা ধার লইবার খং এবং 'ছ্িতীয়টির অর্থ ধান্যে টাকা ধার লইবার খং। এইর্প
'দিনারহ্যপ্ডকা” এবং 'ধানাহযাণ্ডিকা” বাঁলতে কাঁড়তে এবং ধান্যে প্রদত্ত অর্থের হৃণ্ডা
ব্ঝাইত। 'লোকপ্রকাশ" গ্রন্থথানি একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক লিখিত হয় ;: কিন্ত
ইহাতে বহু পরবতাঁ কালের প্রক্ষেপ আছে ।
জগতের অনেক দেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতে ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে ক্ষেতের কর
নির্ধারিত হইত। একসময় চশন এবং ব্রঙ্মদেশে যথাক্রমে ধানের বস্তা ও ধানভরতি ঝ'ড়ি দ্বারা
কর আদার করা হইত । এই কারণেই অর্থ হিসাবে ফসলের ব্যবহার জনপ্রিয় হয় । কৌটিল্যের
'অর্থশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বৈবস্বত মনকে প্রথম রাজা নির্বাচিত করিয়া লোকে তখহাকে
শসোর ষণ্ঠ ভাগ, পন্যের দশন ভাগ এবং 'কছ; নগদ টাকা কর হিসাবে দিতে স্বখকার করে।
অশোকের লেখ হইতে জানা যায়, তান প্রঙ্গার নিকট হইতে বাল ( অথণৎ মগ টাকায় দের

কর; এবং ভাগ (অথাৎ ক্ষেত্রাংপর কলের রাঙ্জার প্রাপা অংশ) গ্রহণ করিতেন । আদি-মধ;
যুগে ভারতের কোন কোন অংশে ভূমির রাজস্ব ধান্যে নিধ্ধারত হইত । যেমন আসামের
তাম্রশাসনে দেখা যায়, একখণ্ড ভূমিকে ধান্যচতুঃসহস্তরোৎপাত্অতাঁ বলা হইয়াছে । অথাৎ &
ভূমিখণ্ডে বংসরে দেশ-প্রগালত পাঁরিমাপবিশেষের চার হাজার মান পারমিত ধান্য রাজকোষের
প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারিত ছল ।

মনূর মতে 'নদ্নশ্রেণীর রাজকমণ্চারীরা দৌনক এক হইতে ছয়পণ পর্যন্ত বেতন এবং
একজোড়া বস্ত্র ও একদ্রোণ ধানা ভাতা পাইত; 'ক্তু উচশ্রেণর কমণচারীরা জায়গণীর ভোগ
কাঁরতেন।

১০২৪ মুষ্টি ধান্যে এক দ্রোশ হইত । কৌিল্য 'বাভন্ন শ্রেণীর রাজকমণচারীদের

বেতন বংসরে ১২০ হইতে ৪৮০০০ পণ নিরি্ট করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মতে ৬০ পণে
এক আটক (২৫৬ মুষ্টি) ধারয়া ধান্যে বেতন দেওয়া চলিত । তান আরও বাঁলয়াছেন যে.
রা্গকোষে অর্থাভাব ঘটিলে বনজাত দ্রবা গবাদি পশু এবং ভূমি প্রভাতি দ্বারা বেতনদানের

'বাবস্থা হইতে পারিত।
৭. ভুমি, গবদদ পশ. ও অন্যান্য দ্রব্য

কুবণ আমলের 'মনস্মাত'তে বলা হইরাছে যে, গ্রামবাসীদের নিকট রাজার প্রাপ্য খাদ,
পানখয়, ইন্ধন প্রভৃতি গ্রামশাসক কর্নচারী ভোগ করিবেন এবং ১০, ২০, ১০০ ও ১০০০ গ্রামের
শ[মকগণ যথাকুমে ১ কুল ভূমি, ৫ কুল, একাট গ্রাম এবং একটি নগর ভোগ করিবেন । ' একজন

চাষী একখানি হল দারা এক বংসরে যতটা ভূমি কর্ণ কারিতে পারিত, এক কুল ভূমি ছিল
তার দ্বিগুণ ।
সপ্চম শতাব্দখর চশনদেশনয় পাঁরব্রাজকও বাঁলয়াছেন যে, রাজার মন্ত্র” প্রীতি বর্মচারীদের

ভরণপোষণ রাজদত্ত ভূমি, নগর প্রভৃতি দ্বারা নির্বাহ হইত। তাগ্রশাসনাদতে এইর্প
জায়গারের উল্লেখ আছে । নিজ জয়গীরের মধ্যে কোন ভুমিখণ্ড দেবতা-্রাপ্ষণের উদ্দেশো

বর্ষ£৮৬

সাহিত্য-পারুষং-পান্রকা

৮

হইত ।
নিৎ্কর দানের ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজকর্মচারাদগকে রাজার নিকট প্রার্থনা জানাইতে
জ্ায়গীরে কমণ্চারীর স্বত্ব থাকিত না। কিন্তু ভূমিতে স্বত্ব থাকলেও উহা নিদ্কর করাইতে

হইলে রাজকোষে উপযুক্ত পাঁরমাণ অর্থ জমা দিতে হইত । কারণ ভূমি রাজার। তাই

রাজস্বের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল । নচেৎ দানের পুণ্য সমস্তটাই রাজার
, ভাগে পাঁড়িবার কথা । যথাযোগ্যভাবে নিচ্করদানের ব্যবস্থা হইলে তত্জনিত পণ্যের ৬ ভাগের
৫ ভাগ দাতা এবং ১ ভাগ রাজা পাইতেন । বঙ্ষায়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত বি*বরূপসেনের

মধ্যপাড়া তাম্রশাসনে জায়গরমধ্ো তিনটি নিচ্কর সম্পাত্ত সৃষ্টির উল্লেখ আছে। সেগুলি
রাজপুত্র সূযসেন, রাজপুত্র পুরুষোত্ম সেন এবং মহাসান্ধিবিগ্রহক নাঞ্সিংহের জায়গাঁরে
অবাস্থিত ছিল। ি"বরূুপসেন এই তিনটি নি্কর সম্পাত্তর সুষ্টি অনুমোদন কাঁরয়াছিলেন ।
রাজা দামোদরের মেহার তাগ্রশাসনে জায়গণরের অন্তর্গত দুইটি 'নিচ্কর গ্রামের উল্লেখ পাওয়া
ষায়। এ দুইটি মহাসান্ধিবিগ্রহিক মুনিদাস এবং মহাক্ষপটলিক দলএব নামক দুই রাজকমচারাঁর
জায়গণীরের মধ্যে অবস্থিত ছিল ।
বনজাত দ্রব্য, গবাদি পশু এবং ভূমি দ্বারা কর্মচারীর বেতনদান বিষয়ে কৌটিল্যের মত
আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । অনেকেই জানেন যে, ধশ্বেদে (১৮৩৪)

অম্ব, গো এবং

অনান্য পশুকে ধনের মধ্যে
গণ্য করা হইয়াছে।
৮. মুদ্রাপ্রচারের অধিকার

আমাদের অলোচনা হইতে দুইটি বিষয় মোটামুটি বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ, প্রাচীন
ভারতে রাষ্ট্রকতৃ্ক প্রচারিত মদদ্রাব্যতাঁত বহ:প্রকারের বস্তু বাজারে অর্থ হিসাবে চলিত।
ছ্বিতাঁয়তঃ স্বরাণ্টে মুদ্রার প্রচার ও প্রবেশের ব্যাপারে রাজশন্তির ক্ষমতা মোটেই নিরঙ্কুশ ছিল

না। একবার ইংরাজ বণিকেরা মরাঠারাজোর প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর নিকট তাহাদের প্রজ্তুত মদ্রা
মরাঠারাজ্যে প্রচলনের আদেশ প্রার্থনা করে । শিবাজণ জানান যে, এ ব্যাপারে তিনি অনুমতিও
দিবেন না, নিষেধও করিবেন না; কারণ ইংরাজমদদ্রা মরাঠা প্রজার পছন্দ হইলে তাহারা গ্রহণ
করিবে, অপছন্দ হইলে বজর্ন করিবে । এই নখ্তির ফলে শিবাজীর রাজ্যে ২৬ প্রকার
স্বণমূদ্রা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার রাজকোষে ৩২ প্রকার স্বশিদৃদ্র। এবং ৬ প্রকার রোপ্যামদ্রা

দেখা গিয়াছিল । তম্মধো বিদেশীয় মুদ্রারও অভাব ছিল না।

মধ্যযুগের শেষ ভাগের

মহারাষ্ট্র সম্পরকে বলা হইয়াছে যে, রাজ্যে নুতন মদ্রা নিমশাণ অথবা উহা বন্ধ রাখার ব্যাপারে
সরকারের কিছু ভাবিব।র নাই। কারণ বাজারে টাকার প্রয়োজন থাকিলে মহাজন, বণিক

এবং দৌকানদারেরা তাহা ভাবিয়া দেখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সোনা-রূপা টশকশালে
আনিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইবে। সরকারের কাজ কেবল তাহাদের সোনা-রুপা লইয়া
তাহাদিগকে পরিমাণমত নূতন মুদ্রা সরবরাহ করা। প্রাচঈন ভারতের মুদ্রানগাতও কোনও
কোনও ক্ষেত্রে অনেকটা এই ধরণের ছিল ।
থুষ্টীয় পণ্চম শতাব্দীতে রচিত বৃব্ধঘোষের

"বসুদ্ধিমপ্গ"সংজ্ঞক টকা

গ্র্ধে

কার্ধাপণ নামক রৌপ্যমূদ্রা সম্পর্কে একটি আলোচনা আছে। বলা হইয়াছে যে, থালাভরাতি কাষপণ দৌঁখয়া একটি অজাতব্দ্ধি শিশু, জনৈক গ্রাম্য চাষা এবং একজন আভিজ্ঞ
স্বর্ণকার বা পোদ্দারের মনোভাব একরুপ হইবে না। শিশুটি কেবল দেখবে মুদ্রার গায়ের
চিন্ন;মদ্দ্রার ত্বারা ষে'জানিষপন্ত
কেনা যায়, তাহাসে জানবে না।

চাষাঁটি মুদ্রার গায়ের

সংখ্যা১]

প্রাচশন ভারতীয় মুদ্রান্ীতর কয়েকটি সমস্যা

৯

চিন্র এবং উহার ক্রয়শান্ত সম্বন্ধে ওয়াকবহাল
হইবে ; কিন্তু 'বাভল্ল মুদ্রার মধ্যে
কি পার্থক্য
এবং কোন মূদ্রা খাঁটি, কোন.ট অর্ধমূল্য ও কোনটি জাল, তাহার সে বিষয়ে কোন

জান থাকবে না। কিন্তু মুদ্রাব্যবসায়ীর জ্ঞান কেবল এ শিশু ও চাষার জ্ঞাত বিষয়ের
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। মদদ্রাগ্লি হাতে লইয়া, বাজাইয়া, চাঁখিয়া ও শ"ুকিয়া সে বালিতে
পারবে, কোন স্বর্ণকার কোন মনুদ্রা নিমণণ করিয়াছে এবং উহা
কোন গ্রাম, নগর,. পাহাড়বা
নদীতশরে মুত হইয়াছে । ইহা হইতে মনে হয়, রৌপ্য কার্ষাপণের চিহ্বাবলীর মধ্যে
এমন কিছু থাঁকত না, যাহাতে উহা কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত, সে কথা বুঝা যায়।
আমরা মনে বার, অন্ততঃ বূদ্ধঘোষের আমলে রৌপ্য কার্ষধাপণ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচারত

'হইত না; উহার 'নর্মণ ও প্রচার স্বর্ণকার বা মদ্রানিমণতার্দেরই হাতে ছিল। ইহাতে
রাষ্ট্রের দায়ত্ব কতথানি ছিল, বলা কঠিন। সবসময়ে রাষ্ট্রের পক্ষে দায়িত্ব পালনের
শান্তও থাঁকত না।
দক্ষিণ ভারতের শাতবাহন রাজগণের মুদ্রা সাধারণতঃ তামা, সীসা এবং খাদযন্ত

তামে নামত হইত। কিন্তু কোণ্ডপুরে আঁবত্কৃত ছাঁচ হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের
রাজ্যে এঁর্প মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যকাষণপণ এবং পশ্চিনভারতাঁয় শকরাজগণের রৌপ্য-

মুদ্রাও 'ার্ঘত হইত।

ইহা শাতবাহন

সরকারের কাজ হইতে পারে না; অবশ্যই

ম.দ্রাব্যবসায়শদের কাজ।
প্রাগীন ভারতীয় মুদ্রায় অনেক সময় মৃদ্রাপ্রচারকারীর উপাধি দেখা যায় সেনাপাতি,

মহাসেনাপাতি, মহাগ্রামিক, মহারাষ্ট্র, তলবর, মহাতলবর ইত্যা্দ।

ইহারা সকলেই রাজ-

কমচারণ বা সামন্ত ॥ মহাগ্রামিক ও মহারাস্ট্্ ত সামান্য পরগনার শাসকের সংজ্ঞা। আবার
কখনও কখনও পণ্নৈগম (অর্থাৎ পাঁচটি বাণক্সমিতির সমবায় ) এবং হিরণ্যাশ্রমনামক ধর্ম
সংস্থাপ্রভৃতির প্রচারিত মুদ্রা পাওয়া গিরাছে।

এইরূপ তগরনগর এবং ভ্রিপুরী, উজ্জয়িনখ,

এরকিণী ও বারাণসীনগরার মুদ্রা আবদ্কৃত হইয়াছে । এগ্ঠাল অবশ্যই স্থানর বাণকৃসভা
কর্তৃক প্রচারিত, কোন রাণ্ট্র কর্তৃক প্রচারিত নহে । এই প্রসক্ষে গান্ধিক ( গন্ধদ্ুব-ব্যবসায়ীর
শ্রেণন ) এবং কৌশাম্বিক (কৌশাম্ব'র বঁণিকশ্রেণী) কতৃক প্রচারিত মুদ্রারও উল্লেখ করা

প্রয়োজন । এই মদ্রাগীলর কোনটিই রাজপ্রচারিত নহে ।
পৃথ্বীরাজবিজয়” কাব্যে (৫1৮১ ও ৯০) বলা হইয়াছে যে, শাকমন্ভরীর চৌহানরাজ
অজয় বা সল্হণ ( আঃ ১১১৫-২৫ খা.) রূপক" অর্থাৎ এ নামের রৌপামদুদ্রাঞ্ছারা প্থিবা
পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তীয় মহিষাঁ সোমলেখা প্রতিদিন নূতন রূপক প্রচার করিতেন।

রাজা অজয়ের রৌপ্য ও তাণ্রমদূ্রা মথুরা ও রাজস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর
অধশতান্দী পরবতাঁ ১১৭১ খ্াম্টাব্দের একখানি শিলালেখে ১৬ অভয়রাজন্দ্রম্ন (রূপক ।
দিয়া একটি বাড় িনিবার কথা আছে । সোমলদেব? অর্থাৎ রান্্র সোনলেখার নানাঙ্কিত

রৌপ্য ও তাগ্রমুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে । এই রাজ্ীর মুদ্রাপ্রচার হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে
মনদ্রাপ্রচারের আধকার স্বাধীন রাজায় সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজ্জার প্রসারিত ম.দ্রা রাজকমণচারখর
দ্বারা প্রচারিত মুদ্রার সমতুল্য । সুতরাং যে কোন মনুদ্রাই বাজারে চলিত । উহ কাহার প্রচারিত

তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইত না।
এ সম্পর্কে আঁদ-মধ্যযুগের আর একটি শিলালেখের সাক্ষ্য বিশেষ ম.ল্যবান । ইহা
পাত্রকা-

১৪

সাহত্য-পারবৎ-পাশ্রকা

| বর্ধ $ ৮৬

১৯৯৮ খতন্টাব্দের রেওয়া শলালেখ । ইহাতে আছে কলচুরিবংশীয় শৈব নরপাঁত বিজয়সিংছের

সামন্ত বৌদ্ধধমণবলদ্বী মলয়াসংহের একটি প্রশস্ত । বিজয়াসংহ যে কেবল একজন পয়মমাহেশ্বর ছিলেন তাই নয় ; দেড়শত বৎসর পূ্বে তাহার জনৈক পহব্পুরুষ স্বীয় গুরু. শৈব

সাধু বামশম্ভু বা বামদেবকে িজরাজ্য দান করিয়াছিলেন এবং তখন হইতে কলচুঁর রাজগণ
আপনারদিগকে বামদেবের সামন্ত বলিয়া প্রচার করিতেন । বৌদ্ধবংশীয় মলয়াসংহ এবং
তদশয় পূব্পুরুষগণ শৈব কল্ারবংশের সামন্ত ছিলেন । মলয়সিংহ ককর্রোডির বিদ্রোহ
সামন্ত সল্পক্ষণকে দমন করিয়া প্রভুর প্রিয়পান্র হন। বলা হইয়াছে যে, এই মলয়সিংহ
১৫,০০০ টঙ্ক নামক রৌপ্যমদ্দ্রা ব্যয়ে একটি দশীর্ঘকা খনন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই
কখতিই বতমান শিলালেখের মুখ্য বিষয় । এ মুদ্রাসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, উহাতে.
ভগবানের

মূর্তি আঙ্কভ ছিল । বৌদ্ধ মলয়সিংহের

কাছে

ভগবান,

অবশ্যই

বৃদ্ধ।

সুতরাং বদ্ধমর্তিষুন্ত রৌপা মদুদ্রা বৌদ্ধ মলয়াসংহই প্রচার করিয়াছিলেন, শৈব বিজয়াসংহ
নন । দেখা যাইতেছে, সামস্তন্পাঁতি মলয়াসংহ দীঁর্ঘিকা প্রাতচ্ঠা উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য
নিদিন্ট সংখ্যক রোপ্যমুদ্রা নিমৃণণ করান । উহা বাজারে প্রচারের জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল
িনা সন্দেহ । অবশা এ মুদ্রার একটিও এপ্যণন্ত আঁবন্কৃত হয় নাই । কোনও বিশে ব্যাপার
উপলক্ষে অপ্পসংখ্যায় মুদ্রা নির্মাণের আরও উদাহরণ দেওয়া যায় । ১৫১০ খৌষ্টাব্দে রচিত

জশবদেবের 'ভন্তিভাগবত” অনুসারে উঁড়ষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র এক প্রকার নঃতন স্বণ“মুদ্রা
প্রচার করেন ; উহাতে রাজার নাম এবং গোপাল অর্থাৎ বালকৃষ্ণের মার্ত অঙ্কিত ছিল ।

প্রতাপরৃদ্রের শত শত বৎসর প.ববত বহু নরপাঁতির অগণিত মুদ্রা আবত্কৃত হইয়াছে:
কস্তু মান্ন কয়েক শত বংসর পৰে প্রনারত এই স্বণদদ্রার একটিও এপযস্ত পাওয়া যায় নাই ।
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দ্বিজ কবিচন্দ্ের রাধিকামঙগল
শ্রীচিত্তরঞ্জন লাহা

বঞ্চুপুরের রাজা গোপাল সংহের (রাজাকাল

১৭১২-৪৮)১

সভাকবি ছ্বিজ কবিচন্দ্রের

( প্রকৃত নাম শঙ্কর চক্রবতর্ণ ) একাধিক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় । এ'র রচিত বৃহৎ গোবিদ্দমংগল২ কাবোর কয়েকটি পালার (যেমন, কণণম:নির পালা, প্রহলাদ চরিত্র *) পান্ডুলিপি আমরা
পেয়েছি। এর রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণ (যা দক্ষিণ রাঢ়ে 'বিুপুরণ রামায়ণ নামে পরিচিত )'
একটা অত্যন্ত জনাপ্রয় ছিল ।
দ্বজ কাঁবচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহতোর একজন শান্তশালখ বৈষ্ণব কবি । 1শবায়ন"
ভারত পাঁচালী, কাঁপলামঙগল" ইতা'দ কাবা রচনা করলেও ইনি যে মূলতঃ বৈষ্ণব কবি এবং
নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সে সম্পকে সন্দেহের কারণ নেই। এর রাঁচত গোঁব'দমঙ্গলের 'বিভিঃং
পালাগূলি আঁভানবেশ সহকারে পাঠ করলে এই মন্তব্যের সমথন পাওয়া যাবে ।
আমাদের মনে হয় দ্বিজ কবিচন্দ্র শুধু গোঁবিদমঙ্গল নয়, একটি রাধকামঙ্গল কাবাও রচনা
করেছিলেন । রাধিকামঙ্গলকে গোবিন্দমঙ্গলের অংশবিশেষ বলে ভাবা যেতে পারে । কেননা

রাধিকার কথা যেখানে আছে গোবিন্দের কথাও সেখানে থাকবে ।

কিন্তু রাধিকামঙ্গল এবং

গোবিন্দগঙ্গল দুটি পৃথক: কাবা বলেই আমাদের ধারণা ।
১.
২.

১৭১৮ (2) ৪৮, দ্রন্টবা বাংলাসাহতোর হাতিবংস্ত ( তৃতীয় খণ্ড ', শ্রীআসতকুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়, পূ. ২১৮।
যতদঃর জান, সম্পূর্ণ গোঁব্দমঙ্গলের পুথি অদ্যাপি অনাবি'কৃত। বিভিন্ন
পালার পুশথ বহু পাওয়া যায়। এই প্রাপ্ত পালাগ্ল একত্র করে “ভাগবতামৃত
শরীত্ীষ্ঈগাবিন্দমঙ্গল' নামে মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কতৃকি সম্পাদিত ও প্রকাশিত
১৩৪১ )।

৩.

প্রাপ্ত পু"থর লিপিকাল ১২২৯ সাল. তাং আধাঢট, বুধবার |
কাবিনন্দ্র রচিত 'শিবায়ন কাব্যের উল্লেখ একমাত্র শ্রীযুক্ত আঁসতকুমার বন্দে)াপাধ্যা॥
মহাশয়ের গ্রন্থেই পাঁর্দজ্ট হয় । দ্রত্টবা--বাংলা সাহিত্যের হাতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড ,
পূ. ২৯৮-১৯।
|

$. কিলামঙ্গলকে শ্রীস্ুকুমার সেন মহাশয় গোব'দমঙ্গলের পালার্পেই উল্লেখ করেছেন
( দ্রম্টব্য-_বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, অপরাধ, পৃ. ৩৫৭) । কিন্তু
কপিলামঙ্গল বোধ হয় একটি পৃথক কাবা । সীমান্ত বাংলায় 1বাঁভলন কবি রচিত
অজস্র কপিলামঙ্গল কাবোর পথি পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যয:গের মঙ্লকাব্য-ধারায় কপিলামঙ্গল একটি উল্লেখযোগা উপধারা । বিষয়টি অনুসন্ধান ও
আলোচনা-সাপেক্ষ |

১২

সাহত্য-পরিষৎ-পন্রিকা

[ বর্ষ ২ ৮৬

গোবিন্দমহ্ল কাব্য কয়েকটি পালার ঘমাণ্টি এবং প্রত্যেক পালায় সেই পালাটির

নামোল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্ষে কাব ম.ল কাব্যটির নামোল্লেখও্ করেছেন । যেমন, “ইতি গোবি'দমঙ্গলে প্রসাদ চরিত সমাপ্ত” । রাধিকামঙ্জলের যে পঞ্ধর্থটি আমরা দেখেছি তার সমাপ্ডিতে আছে

-“রাধিকামগগল গীত কবিচন্দ্রে গায়!হরি হি বল সবে পালা হৈল সায়!ইতি শ্্রীমতাঁর বলঙ্কভঞ্জন
সমাপ্ত” । অন্ন্র (পরাথ পূঞঠা ৫) আছে “রাধিকাগঙ্গল গীত করহ শ্রবণ । তাহার কলঙ্ক কৃষ্ণ
কাঁরিল ভঞ্জন”। অর্থাং প্রাপ্ত পর্া্থাট রাধিকামঙ্গল কাব্যান্তর্গত শ্রীমতার কলঙ্কতঞ্জন পালা।
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাধিকামন্থলের কাহিননও প্রকারান্তরে কৃষ্ণের মহত্দই প্রকাশ করেছে ;
কাজেই রাধিকামন্লে আসলে গোবিন্দনহ্গল কাব্যের অন্যতম পালা ছাড়া আর কিছু নয়।
কিন্তু স্মরণীয় যে, গোঁবন্ণমঙ্গলের অনান্য পালাগল “মনল” নামে অভিহিত হয়নি, হয়েছে
' পালা নামে ।১ যেমন “কণ্রমূনির পালা” ।১ তাছাড়া অন্যান্য পালার ক্ষেত্রে কাব মাঝে মাঝেই
মূল কাব্যের (“গোবি'দমজল” ) নামটি আমাদের স্মরণ কাঁরয়ে 'দয়েছেন১; কিন্তু রাধিকা-

মঙ্গল কাবোোর প্রাপ্ত পাথর চব্বিশটি পৃজ্ঠাতে কুন্রাপি গোবিন্দনঙ্গলের নাম উচ্চারণ করা
হয়ন। সবশেষ যুন্ত এই যে, গোব'দমঙ্গল কাব্য রচয়িতার পক্ষে রাধিকামঞ্জল কাব্য রচনা
করা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয় ।
রাধিকামঙ্গলের শ্রীমতঁর কলঙ্ক ভঞ্জন পলার গপধাথটি আদতে খণ্ডিত | প্রথম ৪টি
পাতা (অর্থাং ৮ পৃচ্ঠা) উই-ই'দুরের ভোজনোৎসবে পাঁরণত হয়েছে । ৫&ম থেকে শেষ-_সব'মোট

১২টি পাতা-_অর্থাং ২৪ পৃষ্ঠার মধ্যেই পালা!ট সমাপ্ত ।

পণথর কাগজ বেশ প.রু, মনে হয় দুটি পাতা একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া । হরীতকীর
কালিতে লেখা এই পুথিটর লিপিকাল ১২১৪ সাল ! “তাং ১০ শ্রাবণ, বার বৃহস্পাতি__পণ্চমশ
শুক্ুপক্ষি। 'লাঁপকর বাল্গদেব শগণ-দ তিনি" । দ্লম পুরানো পাতকুম রাজোর
( বত'মানে বিহারের 'সিংভূম জেলার ) একটি গ্রাম । পর্খথর আয়তন ১২" %৪%।
প্রাপ্ত পশথর প্রথম পৃচ্ঠার (অর্থাৎ পালার নবম পৃন্ঠার ) পাঠ িম্নরূপ | পববিতা

কাহিনী অনুমান-গমা |
"----নগ্বিহকর্মে রানী হেল রত।
রাধকার বাঁড় যায় হঞ্া উনমত ॥
হন্তে বেন্তে প্রবেশিলা রাধার মান্দরে ।
দেখিল যে* রাধা বস্যা পালক্ক উপরে !
রাধিকা প্রেমের নদশ রসের পাথার ।
১.

ক্ষেতরবশেষে 'পালা' কথাটিও অনন্ত । যেমন, “সপুমস্কম্ধে প্রসাদ চরিত শুনে
এক চিতে” ( কবিচন্দ্র রচিত 'প্রসাদ চারব্র", পশ্গথ পৃ. ১)।

২. পাথর সমাপ্ততে আছে “হাতি কগ্ন মুনির পারণ পালা সমাঞ্চ” (াপিকাল ১০৭৫

00

সাল; অবশাই মল্লান্দ )। পালাঁট যে গোবিন্দনক্গলেরই প:ীথতে তার অসংশয়িত
প্রমাণও আছে ।“ভাঁবষ্যপুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়'গো'বিন্দমক্গল গত কৃষেের কৃপায় |”
যেমন 'দবারাসের পখাথতে 'দ্বিজ কাঁব্চন্দ্রে গায় গো'বিন্দমঙ্ল” ।
পাথতে সব “জে ।

ছিজ কবিচদ্দের রাধিকামহল

সংখ্যা]
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রসিক নাগর তাথে করিল সাতার ॥
কাজরেতে মিশাইল যেন১ গোরচনা ।
নীলমনি২ মাঝে যেন ঝসিল কাঁচা সোনা” ॥
কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম* ।
নবমেঘে যেন বিজুরিঅনুপাম* ॥

কৃষে ঠেকনা দিঞা রাধা বইসে কোলে ।
কালিন্দীর কুলে যেন সোসব কুণ্ত হেলে ॥
বেণু-্চড়া হেরাহেরি ফিরাফিরি বাহু
শর্দ প্ণি“মা চাচ্দে গরাসিল রাহ |

দোহার গলাতে দৌহে পদ্মের মৃণাল ।
মদনে মগন হয়া হাসএ গোপাল ॥
কোমল (2) উপরে চন্দ্র খঞ্ন গঞ্জন।
চক্রবাক তেজপঞ্জ দোলে ঘন ঘন ॥
আবেশে” অবশ হঞ্ঞা দোহে' নিদ্রায় ।
জাঁটলা দেখিয়া আদ করে হায় হায় ॥
উকি 'দিয়া চায়া দেখে আয়ানের* মাতা ।

শুন শুন আগো রাই এ কেমন কথা ॥"
রাধাকৃষ লঙ্জায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আয়ানের মাতা দরজায় শিবল তুলে 'দিলেন।
উদ্দেশ্য- যশেন্দাকে ডেকে নিয়ে এসে পুত্রের কুকির প্রমাণ গ্রদশন করা। তবে

বাপারটি এমন লব্জাজনক যে যশেদাকে খুলে বলাও কঠিন।

তাই--

“জটিলা বলেন আম কি কর্যা বালব ।
প্রকার প্রবন্ধ করা* তারে লঞ্জা যাব ॥
এত বলি ধারে ধারে গেলা রানগ পাশে ।
হরিষ বিষাদ হঞ্জা যশোমত ভাসে ॥
বিড়ালের: কোলে বাস আছএ মক ।
বড়ই অপূর্ব কথা ঝ'্ট আস দেখ ।॥”
মারি

৩২ -..
পস্স-৮

৯. পুঁথতে “জেন” ।
২.
এ সব 'ণ*ই দস্তয ন, এবং প্রায় সর্বতুই দশঘ“
ঈ কার চ্ছলে হুস্বই-কার ।
৩.
“সনা”।
৪.
দ্বাম”।
৫.
'নুপাম'
৬.

৭.
৮.
৯.
১০

'আবেসে,

'দৃহে ।
2৮
£৮
2/
2/2/
গ্লানের | 7
অর্থাৎ কর্যা।

প"থতে সব বিড়ালই বরা ।

-১৪
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যশোদা

[ বর্ষ
$৮৬

জটিলার সঙ্গে ছুটে গেলেন সেই অপূর্ব দশ্য প্রত্যক্ষ করার জন্য । গিয়ে

দেখেন-_

“যে যেন ভাবনা করে তেমত সে পায়।
রাধা হল্যা মূর্ধক মাজণর যদুরায় ॥

ভাবগ্রাহ? জনার্দন বাধা কম্পতরু।

বিড়ালের মর্ত ধার আঁখলের গুরু:
জটিলা বর্দন হোর যশোদা বিহাসে ।
কপাট ঘ.চায়্যা ঘরে হাসিয়া প্রবেশে ॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আয়ানের মাতা ।”
শেষপয-্ত--

“মাজার হইয়া কৃষ্ণ বাহির হইল ।
মক হইয়া রাহ ঘরেতে রাঁহইল ॥'

যশোদা

বাড়ি ফিরে এলে কৃষ্ণ জানতে চাইলেন তিনি কোথায় গিয়েছিলেন । যশোদা

কৃষকে মাযক-মারজারের অপূ্ব বৃত্তান্ত শোনালেন । কৃষ্ণ মুখে বললেন,

পরাদন তিনিও

এ দৃশ্য দেখতে যাবেন, 'কস্তু মনে মনে প্রাতিজ্ঞা করঙ্লেন, আগামশ কালই রাধার কলঙ্কভঞ্জন

করবেন।

এদকে--

“বৃষভানু সুতা রাই বিরল মান্দরে ।
কেহো পাছে জানে বল্যা" কান্দে ধীরে ধারে
কাশ্দিতে কান্দিতে বলে যা করিলে শ্যাম ।

তোমার লাগিয়া কলাঙ্কনী হৈ নাম ॥
কলাঙ্কনী নাম হৈল তারে নাহ ভয়।
হেন অপযশ যেন যুগে যুগে রয় ।
তোমার কলঙ্ক যেন অঙ্গ আভরণ-।
ভাগে পুণো বহুকাল করাাছি অজর্ন ॥'
কবিচন্দ্রের রাধার মনে একই সঙম্গে দুটি পথক: ভাবের খেলা_ একদিকে

কৃষ-কলঙ্কের প্রাতি

'দুম্রি স্পহা, অপরাদকে কৃষ্ণ-কলঙ্কের জন্য দারুণ ভয়। তান নণ্টচম্দ্র দর্শন করোছলেন
কু্ণ-কলাহ্কিনী হবার জন্য ।
'শশধর পানে চাহি শির কর নাম ।

শ্যাম কলাঙ্কনী হব বর দেহ তুম ॥
সেই হৈতে পাইয়াঁছ তোমা হেন ধন।
কন্তু ননাঁদনপর কথা অশেষ আগুন ।
এতেক 'বলাপ কার হৈলা অচেতন ।
রাধার তাপের কথা জানে
কন জন ॥
১. পুথতে বলা? ।
২. এ
'জগে জগে'।
৩.

এ

“অভরণ?।

সংখ্যা-১
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কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহ নাঞ্িঃ ।

রাধারে রাখিতে কেবল ঠাকুর কানাঞ্িঃ ॥”

|

কবর কথা 'সথ্যা নয়। ওদ্দিকে মায়ের কোলে কৃষ্ণ মৃছিত হয়ে পড়েছেন । শব হয়েছে
রাধার কলঙ্কভঙ্জন ন।টকের প্রস্তাবনা ।
"কোলে বাস চুম্ব খায় মায়ে চুম্ব দিয়া ।

এর্পে পাঁড়লা ভূমে মছিত হইয়া ।
বক্ষে ধারা বহে কৃষ্ণ মায়া বাকা বলে।
কেনে বাছাধন বল্যা রানী নিল কোলে!
মায়ের পানে চায় কৃষ্ণ চ্ছির আঁখি কারি।
মাগো কেমন কেমন করে প্রাণ এই আমি মার ।
মর মরি শব্দ কাঁর বাকা নাহ মুখে ।

যশোমত ভূমে পাড়ি কৃষ্ণ কার বৃকে ॥"
যশোদ। হাহাকার করে উঠলেন । গোপারা সব কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন । জাটলাও এলেন
বধ্কে সঙ্গে নিযে ৷ কূটিলা খুব খুশি ।
“জটিলার কন্যা বলে মোর ভাল হেল ।
তোর মোর ভাল হৈল রাধার মত গেল ।

তুমি আমি 'কি কারব বধির লিখন ।
আপদারার মরণ নাঞ কাবিচন্দ্রে কন ॥"
গোপীদের দেখে ধশোদা 'ন্রপদীর দীর্ঘ প্রোতে বিলাপের জোয়ার সৃষ্টি করলেন ।
"নন্দের সবস্ব পাই
উঠ বাছা কানাঞ
বাধানিতে ডাকেন তুমার বাপ।
আমার কথাটি রাখ
আখ মৌল চাঞা দেখ
না চাহিলে জলে দিব ঝপি ॥

আর না যাইবে গোঠে

কালিন্দী ষমুনাতটে

বংশণবট কদম্বের তলে ।
সন্ধ্যার সময়ে১ কান:
আর না পুঁরিবে বেণু

সেই বেশে না করিবে কোলে ॥"
সকলের চোখেই জল | শুধ*
“জটিলার ভয়ে রাধা কান্দিতে না পারে ।
মুখে নাহ সরে বাকা অন্তরে গুমুরে

রাধাপ্ন অপবাদটুকু রইল: কিন্তু সেই অপবাদের সাল্তদনাটুকু রইল না।
“কলাঙ্কনঈ নাম হেল তারে না ডরাই।

এই দুখ মনে রৈল ছাড়ল কানাঞ্ি ॥

প্রাণনাথ ছাড়া গেলে গলে পদ দিয়া ।
কৃষ্ণ সক্কে মোর প্রাণ যাকু গড়াইয়া ॥”
১. পখথতে 'সমএ |
২. অথাৎ ছাড়্যা ( স্ছাঁড়য়া।

*১৬

|
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রাধার মনের অবচ্ছা অনমান করে কৃ আর বিলম্ব করলেন না। চিকিৎসক
রূপ ধরে
আবিভত হলেন। এদকে বালক কৃষ্ণ যশোদার কোলেই শুয়ে আছে ।
“এক মর্ত যশোদার কোলে অঞ্া থাকে ।

চিকিচ্ছক মূর্তি হয়্যা যশোদাকে ডাকে ॥”
চিকিৎসক নিজেকে কৃষের মেত্র বলে পারিচয় দিলেন এবং যশোদাকে আম্বাস দিলেন যে, কৃষের
ব্যাধ কিং গুরুতর হলেও এ ব্যাধি নিরাময়ের ওষধ তিনি জানেন। তবে সবগ্নে কৃষ্ণকে
মায়ের কোল থেকে সারিয়ে দেওয়া দরকার ।
“যশোদার পুত্র দিল রাধিকার কোলে ।
রাধা কোলে বৈসে কৃষ্ণ কবিচন্দ্রে বলে ॥”
যশোদ্দা জানতে চাইলেন ছেলেকে বাঁগানোর জন্য কোন কোন বস্তুর প্রয়োজন ।
“বৈদ্য বলে এই ব্যাঁধ বড় কর্যা বাসি।
আঁবলম্বে আন গিয়া নৌতন কলসি ॥
যশোমতাঁ কলস আনিয়া১ বৈদ্যে দিল!

হাজার গবাক্য* কলসার গার কৈল ॥
বৈদ্য বলে যশোমতা মোর কথা শুন।
এক কুন্ত জল পাঁততব্রতা হাথে আন |”
যশোদা সবাইকে অনুরোধ করলেন জল আনতে । সকল্লেই একবাকো স্বীকার করলেন যে,

জটিলা-কুঁটিলার মতো পতিতা রমণী আর কেউ নেই । বশোদা জটিলার পায়ে ধরে অনুরোধ
করলেন । জটিলার দয়া হল। কন্যাকে
পাঠাল জল আনতে ।
“কুটিলা কলসা লঞ্া মন্চুকি হাসিল ॥
এত লোক থাকিতে আমারে সভে বলে ।

আমা হৈত্যে সতী নাহ এ ম্হখমণ্ডলে ॥"
কিন্তু দর্পহারী ভগবান জাগ্রত । যমুনায় কলাঁস ডুবিয়ে এক

পা বাড়াতে-না-বাড়াতেই

সব জল মাটিতে পড়ে গেল। শান্য কলাঁস নিয়ে কুটিলা ফিরে এল সকলের ধিক্কার

কুড়াতে। জটিলা এবার 'নিজে কলাঁস নিয়ে গেল জল আনতে । কিন্তু,
“শন্য কুন্ত লয়্যা আল্য বৈদ্য দেয় গাল ।
কলসীঁটি লঞ্া কেবল কলঙ্কের ডালি ॥”

একে একে সব গোপা জল আনতে গেল । গোপারা ফিরে আসে, জল কিন্তু আসে না ।
“যত জন জলে যায় জল নাগ আসো "।
সত হঞ্া অসতনঈ হইয়া সভে বসে ॥

বৈদ্য বলে ছি ছি সব ব্রজপ.র নষ্ট ।
যে মাগী প্রথমে গেল সেই মাগণী ভ্রম্ট ॥"
১.

পাথতে 'য়ানিঞা”।

২.

2 গাবাক্ষ|

৩.

পণাথতে 'য়াস্যে'।

সংখ্যা-১]

দ্বিজ কবিচন্দ্রের রাধিকামঙ্ল

১৭

কাজেই এবার রাধাকে যেতে হয় । একমান্র তাঁনই বাঁক আছেন । যশোদা যেতে পারেন না।

কেননা চতুর বৈদ্য প্রথমেই বলে দিয়েছেন, মা নিজে জল আনলে সে জলে ফল হবে না।
বৈদ্য ঘোষণা করলেন যার কোলে কৃষ্ণ শুয়ে আছেন তাঁকে সতা বলেই
মনে হয় । বৈদোর
কথা শুনে সবাই গোপনে হাসলেন । শালুক 'চনেছেন গোপাল ঠাকুর! রাধা যে কত বড়
সত তা সকলেই জানে । শেষ পর্যন্ত যশোদার সাঁনবঞ্ধ অনুরোধে রাধাকে জল আনতে
যেতে হল। আঁনচ্ছাসত্বেও রাধা কাঁখে কল্পাঁস 'নিতে বাধ্য হলেন ।

“কলসণ কাঁরয়া কাখে কান্দে কলাবতাঁ।
কানাঞ্জ ঠাকুর জান আমি যত বড় সতী ॥"

রাধা চৌঁতিশ অক্ষরে গোপালের স্তব করলেন । কবিচন্দ্র এখানে কিছু নৃতনত্ব দেখিয়েছেন ।
চৌতিশ অক্ষরে গোপালের নামের মালা না গে'থে১ তান ক্রমানসারে চৌতিশটি অক্ষর নিয়ে

পদা রচনার চাতুর্য ও আভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন । যেমন-_
“ট টনক পাঁড়ল প্রভু আমার মাথায় ।
টলমল মন মোর শুন যদংরায় ॥

ঠ.

ঠক মোর ননাঁদনাী ঠাকুর কর পার।

ড

ডাকি আম প্রাণনাথ ভরসা তুমার ॥

চি

চেয়ায়া কলস পুর কাঁখেতে করল ।
আনন্দে পড়িল রাধা জল না পাঁড়ল !॥

ত
থ
দ

রায় যমুনা ছাড় তুঁরিতে চলিল।
থমকিয়া একবার কলস? দেখিল |
দোলাঞা দক্ষিণ হস্ত জল লঞা যায় ।

ধ

ধারির উপরে লঞ্জা কলসনী থামায় ॥” ইত্যার্দি।

রাধাকে জল 'নয়ে ফিরে আসতে দেখে সবাই অবাক্।

রাধার প্রশংসায় সবাই পণ্চমুখ|

এতাঁদন যেরাধাকে অকারণেই কলাঙ্কনী অপবাদ দেওয়৷ হত সে বিষয়েও সকলেই একমত ।

যশোদা রাধার খুব সুখ্যাতি করলেন । বৈদ্য বললেন রাধার হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্ঞ্জন যেন
কৃষককে খেতে দেওয়া হয়। তাহলে কৃঞ্ক তাড়াতা'ড় সেরে উঠবেন । যশোদা রাধাকে রান্নাঘরে
[নয়ে গেলেন। রাধার হাতে তোর “পণ্চাশ বেঞ্জন অন্ন” কৃষ্ণ ভোজন করলেন। বৈদারাজ
যশোদার কাছে বিদায় নিয়ে “বাহির দুয়ারে গিয়া অন্তধ্যান হেল" । রাধাও গ.হাভিম.খে গমন
করলেন । পথে রাধার নিকট কৃষ্ণ হাসতে হাসতে সব রহসা প্র গাশ করে দিলেন ।
“কলাঙ্কনী বলিয়া সভাই দিথ গালি ।
সভার মাথায় দিলাম কলঙ্কের ডালি ॥
এখন 'নাশ্চান্ত হঞা থাক জাঞা ঘরে ॥

নিশ্চিন্তে যাইব আগি বিরল মন্দিরে ॥”

১. সাধারণ চৌিশা ভ্তবের তাই নিয়ম ।
পান্রিকা-৩
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রাধা গৃহে গমন করলেন । কৃষ্ণ মায়ের কোলে ফিরে এলেন।
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কবিচন্দ্রের কলঙ্কভঞ্জন পালা এখানেই সমাপ্ত ।

কবিচন্দের পাথর ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমা বাংলা উপভাষার মিল প্রচুর । কিছ,
উদাহরণ 'দিচ্ছি।
ও...অ -- সনা' সোনা ), জসদা (যশোদা),
ও-»উ --তুমার (তোমার ) “তুমার কারণে শ্রীবৃন্দাবন করিলাউ” ( দিবারাস ) ;
নহাপ্রাণত এবং সানুনাসক উচ্চারণের বাহুলা-_
হাতে হাথে (“পুত্রমণ্ড হাথে করি)'

( কর্ণপালা ), সবে” সভে (“কালি সভে শহনবে রাধার কলঙ্কভঞ্জন”, ( রাঁধকামঙ্গল ), "দে
গেল আঁভমান দ্হাকার যত” (দবারাস );
|
ঘোষীভবন--উপকার ১ উপগার ( শবন্দাঁট “উবগার' রপেও শ্রুত হয়) “যশোদা বলেন
বাপ; কৈলে উপগার" । রাধকামহ্ছল )।
ধাতৃর;পে ইয়া
_ (আয) এবং-ইতে অন্তক অসমাপিকা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা উপভাষাবে

(বিশেষতঃ 'সংভূন-মানভুমের কথ্য ভাষাকে ) স্থস্পন্ট রুপে স্মরণ করায় । “বস্যা থাক মোর
কাছে"! দধারাস ', খাতো শুত্যে পথে জাত্যে কৃষ্ণে ডাকে আবরত (প্রসাদ চীরন্ত্র )।
এছাড়া স্বাঁথিক ক (এনকটে আসবেক যত" দিবারাস ), বিশিষ্ট শব্দ এবং শব্দর্পযেমন, ভুলে যাওয়া অথে পপান্গুরা* ( পাশুরিতে নারি তমার চান্দ ম:খের হাসি” দিবারাস ),
পুত অর্থে ঝট” ( ঝট চল স্বেশে গোবিন্দ্র আঙ্গানা, দিবারাস ). বিদায় ৯ বিদাই (“বিদাই
গাগএ রাই" দিবারাস ), আপদ্ারা ( আপদ সপ? রে বে রাধিকামঙ্লের উদ্ধ
তি দ্রন্টবা ).
বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ--ধেমন, পছন্দ করা অরে মনে লাগা" ( ভোগাদি বাসনা মনে
নাই লাগে অত", প্রসাদ চরিত্র ) ইত্যাদির বহুল প্রয়োগে কবিচন্ট্রের প্রাপ্ত পঃথিগুলিকে কোনো
ঝাড়খণ্ডঈ মান.ষের নিজস্ব রচনা বলে ভ্রম হয়।

৬
৯৬

রাধাক$ পাদ পদ্ম করিয়া স্মরণ ॥ দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় বাসের বর্ণন ।

রূপকের আলোকে “রূপজালাল”
এীমতশ তপতী রায়নাথ,
পাশম গাঁয়ের জামদার

নবাব

প্রকাশকাল ১৮৭৬ গ্রীণ্টান্দ।

ফয়জনেসা- চৌধুরাণী

রাচত

"রুপজালাল"

গ্রন্থটর

এই সময়াটকে আধুনিক বাংলা সাহিতোর “রপককাবা” রগনার

কাল বলা যেতে পারে । উনাবংশ। "শতাব্দীর এই সময়টি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে “রূপককাবা”
আর বিশেষ রচিত
হয় 'নি। এবং বাংলা সাহিতোর£ একমাত্র সার্থক ও শ্রেম্ঠ রূপককাবা-

।"প্বপ্নপ্রয়াণ”- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতক রচিত এবং ১৮৭৬ খ্রা্টাব্দেই প্রকাশিত হয়েছিল।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৭৬ খ্রাণ্টান্দের আগে ও পরেও কিছু রূপক্ক।বা রচিত হয়েছিল । বাংল৷
সাঁহত্যে প্রথম রূপককাব্য দ্বারকানাথ অধিকারখর “্ধীরঞ্জন” প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ এখন্টান্দে |
(1শবনাথ শাস্ত্র ণনবণসিতের বিলাপে'র প্রকাশকাল ১৮৬৮ শ্রী. | বলদেব পালিতের “কাবামঞ্জরণ'
[ও রাজক্ ম*খোপাধ/ায়ের যোবনোদ্যান'-এদেরও প্রকাশকাল ১৮৬৮ শ্রী । হেমচন্দ্রের
"আশাকানন” প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ গ্রখণ্টাবন্দে:এবং শিবনাথ শাস্ত্র ছায়াময়ণ*র প্রকাশকাল

১৮৮০ খাঁ. । এছাড়াও অন্যান) রূপকরচনা (কাবা বা কবিতা) যাদের ইতন্ততঃ সন্ধান মেলে-_
সেগুলির রচনাকালও উত্ত সালের মধ্যেই ।
তবে কি রূপক" রচনার প্রয়াস উনবিংশ শতকের প্বেণ ছিল না?
হাঁতবাচক হবে । আমাদের দেশে রিপক' রচনা প্রয়াস এতিহ্যবাহখ ঘটনা ।

উত্তর অবশ্যই .

চর্বাপদে, শান্ত-সঙ্গগতে বাউলগানে রূপকের বাধহার সুপ্রহ্ন ও সহ্গগো5র । তবে

এপ অনস্বীকার্য যে, সেসকল কাবো পপকের বাবহার অলংকার হিসাবে মান্র।
ধ।পাবাহিক রূপকত্ব উত্ত কাবাগুলি, বহন করে নি । ফলে প্রকৃতি পিপককাব্য যাকে কেউ কেউ
শপেছেন

“সাঙ্গ-রুপককাবা”

সেই জাতশয় রচনার সশধান উনাবংশ শতকের

পনযাঁটিতেই (১৮৫৫-১৮৮০ খীণ্টান্দের মধো ) লক্ষা করা যায় ।
প্রশ্ন উঠা সন্তব “প্রকৃত পৃপককাবা কানে বলা হয়ে থাকে ।
পাশ্টাতা সাহিতো

81128071041

11৮01”

£৭7

হচ্ছে

'পেক্ষা 'গঠনেই
(171)

(৩

যার

77206
আধকার

1))তকে

বোঝান

হয়ে

বেশন -11

বিশেষ

পিপিককাবা? বলতে

থাকে । প্রতীচা

91 01005১1010১ --ভাবপ্রবাশের

165 ০9176010, ১ 017101051১5

এই

একটি
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সাহিভা ও অঙ্গন রঙনার এনন এন9

পদ্ধতি যার সাহায্যে লেখকও

(শপ্পণ অবান্তবতাকে বান্তবমূর্ত প্রতিরপ দিয়ে থাকেন । অর্থাৎ অন্ত আবনার মি
শাতিরপ

হচ্ছে

“রুপক । ১1১75৩1

'']১)1811105 799£-59৮

কতক

প্রতীচ্য সাহতো

রচিত: 190171৩ 0১৮661)৩”,
91162911501

009৩1৮-এর

135105211 পাঁচিত

প্রকত্ড উদাহরণ|

২০

সাহিতা-পরিষৎ-পন্রিকা

|

[ বর্ষ £ ৮৬

প্রাচ্য ও প্রতখচা রূপক কাব্যালোচনার ছারা রূপককাব্যের বয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিধধারণ করা
হয়ে থাকে । যেমন £-_
ক. দুটি অর্থের (গ়ার্থ ও সহজাথ" ) সমান্তরাল অবস্থান ।
খু, অম্ত ভাবনার মর্ত রূপ প্রাতিষ্ঠা।
গ. বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়, সম্পর্কান্বিতভাবে র:পক অলঙ্কারের বাবহার |
এবং আনুযাক্ষক বৈশিষ্ট্য ৫স্বগ্নদশ'ন এবং রচয়িতার ভৌগোলিক নয় আভাস্তরীণ

পরিভ্রমণ প্রভৃতি %
উত্ত বৈশিত্টের আলোকে পর্দানশগন লোঁখকা নবাব ফয়জ:নেসা চৌধুরাণণর শ্রেপ্ঠ গ্রন্থ
“রূপজালাল” কাব্যের

রূপকত্ব নির্ধারণ

করা যেতে পারে।

একথাও উল্লেখ্য, ফয়জুন

“সঙ্গীতসার” ও “সঙ্গীতলহরশ” নামক আরও দুটি গ্রণ্থ রচনা করোছিলেন।

বভমানে

গ্রন্থ দ:ট দত্প্রাপ্য । উত্ত গ্রন্থদুটিও ছিল “রূপকজাতশয়” রচনা ।৭

শ্রদ্ধেয় ড. সুকুমার সেন মহাশয় “রুপজালাল” সম্পকে বলেছেন, “মুসলমান মাহলার
লেখা প্রথম বাঙলা বই ফৈজঃল্লিসা চৌধুরাণশর “রুপজালাল' (ঢাকা ১৮৭৬) গদো পদ্য

লেখা প্রণয়মলক আখ্যায়কা ।”৫ এবং সুবোধচন্দ্রু সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বস্ু-সম্পাদিত
“বাঙালী চ'রিভাভিধানে” আছে “াঁবড়ম্বিত দাম্পত্য-জশবনের এক করুণ রূপক কাঁহন?
এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ।৮৬
“বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা” কিম্বা “বাঙালগ চাঁরতাভিধান”-এ কোথাও “রূপজালাল”
্রদ্থটিকে প্রত্যক্ষভাবে “রূপককাব্য' বলা হয় নি, কিন্তু মুল গ্রন্থ পাঠে এবং ফয়জ-যেসার

জীবন? সম্ধানে জানা যায় “রূপজালাল” গ্রন্থাটতে নবাব ফয়জ.নেরই ব্যান্তগত জখবন-কাহন?

রুপকের আড়ালে আচ্ছাদন পেয়েছে এবং মাঁহলা কাব একীট অমূর্ত ভাবনাকে বাস্তব মৃত

রূপ 'দিয়েছেন। অথণৎ বান্তিগত জীবনে তিনি যে স্বামীপ্রেম বণ্চিতা হয়েছিলেন, কাব্যে

সেই ক্ষতি পূরণ করে প্রেমরূপকে বাস্তব, মুড করে তুলেছেন । বিবাহিত জীবনে পদাপণ

করে ফয়জ,ন সাংসারিক বিপধয়ের সম্মুখীন হন। সতঈন-ঘন্ত্রণায় যৌবনেই তিনি পতিস্নেহে
বণ্িত হন এবং পতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু কোন প্রাতীহিংসা বা প্রাতিবাদ [তানি

কখনই করেন নি। 'নিরুত্বাপ হদয়ব্ণতর বশে বিদ্ষেকে জয় করে তাকে মতত্যুপ্জয়ী ভালবাসায়
পারণত করেছিলেন । একদিকে নিলে সংস্কারমান্ত মন অনাপক্ষে ধমপয় অধাত্ম ও
সাহিত্যিক চেতনা তশর অন্তরকে দাও [িবশালতীয় সম.দ্ধ করেছিল। তাই “রুপজালাল”
তাঁর ব্যথাহত জাশবনের প্রাতিচ্ছাব হয়েও তার সমদ্ধমনের ফসল হয়ে উঠেছে। নায়ক

জালাল রূপবান ও হতরবান, দুই পত্রী নিয়ে সখের নখড় রচনা করতে সমর্থ হয়েছে।

মনস্তত্ধের আলোকে আমরা বলতে পারি, জীবনে ঘা কবি অর্জন করেনাঁন রচনার মাধ্যমে

কষ্পনায় কাব সেই শন্যতার ক্ষাতি পুরণ ধরেছেন।

কাজী নূরূল ইসলাম এ সম্পকে

লিখেছেন, “উপি-উক্ত তিনখান কাবাগ্রন্থের সুদখঘ পারিসরে তিনি রূপকের আড়ালে নিজেকে
শ্রগভীর দুঃখের পঞ্ষে নিক্ষেপ করে সেখানকার ঘটনার ফেনায়িত আবর্তন থেকে উদ্ধার
করেছেন অমরাবধতাঁর অমৃতি,যে অমৃতস্তধা জখবনকে উত্তীর্ণ করে সুরলোকে 1৮৭
% *3115801১

সম্পর্কে

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টবা ।

বিস্তৃত

আলোচনা

বর্মন

প্রবন্ধকারের গবেষণাকাষের

[ সংখ্যা-১

রূপকের আলোকে “র্পজালাল”"

২১

ব্ন্তগত বেদনা অনেকাংশে লাঘব হয় প্রকাশের মাধামে । ফয়জ-ম্নেসা চৌধুরাণণও
ব্যথাহত জীবনের বেদনা লাঘবের কারণে “রপজালালে” এ*কেছেন তাঁর ব্যান্তগত জশবনের
প্রতিচ্ছবি । এ সংবাদ আমরা পাই “গ্রন্থর্চনার উদ্দেশ” অংশে ।
|

“এই খেদে মন,
সদা উচাটন,
ভাবি কিসে হব শান্ত।
রচিনু পয়ার,
করিতে নিবার,
এ বাঁলনু আদ অন্ত ॥
শ্রীমতী ফয়জনে
পুস্তক রচনে
বলি-অন্যের কাহিনশ |”
শীমতশ ফয়জুন কিন্তু 'অনোর কাঁহনী' লেখেন নি, লিখেছেন নিজের জখবনের

আদর্শায়িত কাহিনী । বিষয়বস্ত; অংশে রূপবান হচ্ছেন ফয়জুন এবং জালাল হচ্ছেন গাজশ।
রূপবতী রূপবানুর সাথে রাজকুমার ভ্লালের সাক্ষাৎ এবং উভয়ের মধো প্রেমের প্রবল
উদ্মাদনা--কাহিনীর সূচনা এখানেই ॥ বিজ্ঞু ফোহতাম নামক এক রাক্ষস জালাল-বাঞ্ছিতাকে
অপহরণ করলে, গণ্পের নায়ক প্রিয়তমাকে লাভের জনা অসংখা বাধাবিপাত্তর সম্ম.খীন ও

দৈতাদানবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বিশ্বে পরিস্থিতিতে জালাল রমপম অধিপাতির কনা
হুরবানুকে বিবাহ করেন। কিন্তু রূপবানুকে না পাওয়া অবাঁধ জালাল কিছুতেই নিরষ্
হন না। এ যেন প্রথমা পত্জীকে ঘরে রেখে প্রেমাতুর গাজী চৌধুরীর বনে বনে 'শিকার করে
বেড়ানো এবং সকলকে বশীভূত করে ফয়জুনকে পাবার কাহিনী ।
ফয়জুনের সাহত্যরস-পপাস্গ মন সাহিতাস্্ট করতে বসে নিজ জীবন থেকে
উপাদান সংগ্রহ করেছেন মাত্র, নিজ ভাগবনের দ:ঃখ-কা1হনীকে গুত্ক্ষভাবে লোকসমক্ষে তুলে
ধরতে চান নি। একই সক্ষে আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের অভিপ্রায় ছিল তার। বধ্জাঁবনের ব্লীড়া একাদকে- সেকারণে আত্মগোপন, অনাঁিকে কাব-জীবনের প্রকাশের বাসনা-

অথণৎ আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা-এই দুইয়ের অন্তদ্ঘন্দের মঈমাংসার কারণে আখ্যান-বিবৃতিতে
রূপকরশীতি গ্রহণে যেন তান তৎপর ।
ফয়জুন রূপকের আচ্ছাদন গ্রহণ করেছেন মান্র, রুপকের সার্থক রূপায়ণ তাঁর পক্ষে
সম্ভব হয় নি। কেননা রুপককাব্যে বাচ্যার্থ ও নিগঃঢাথের দ্ৈতক্রিয়া সমান্তরাল ভাবে চলে

এবং প্রথমাঁট থেকেই 'ছিতীয়টি প্রভাত হয়। বাঁহরঙ্গের ও অন্তরঙ্গের এই যুগ্ম কাকুম
স্বভাবতঃই জটিলহতে বাধ্য । “কিন্তু সেই জাঁটলতার গ্রান্থমোচন করে রূপক-কাব্যের
নাহতার্থ ও লা
চেহার।টি ধরতে না পারলে তার কাব্যসৌন্দর্য ও সন্টনৈপণ্য
অনুধাবন করা সহজ হয় না। ফয়জংন বাচ্যার্থও নিগুটাথেরি এই দায় বহন করতে পারেন
নি। অসংখ্য অবাস্তব কাহিনী কষ্পনা, খাঞ্জা খিজরের ইমম., হারামন পাখিবধ, বৃক্ষের
উধর্বগমন প্রভৃতি পাঠককে রুপকথার জগতে পেটছে দেয়। ফলে বাচ্যার্থ ও নিগ্চাথের
দায় বাঁলষ্ঠভাবে রক্ষা করা ফয়জুনের পক্ষে সম্ভব হয় না। উন্ত গ্রন্থে উন্ত উভয় অথের
অনুসন্ধান মহারণ্যে বিপথগামণ পাঁথকের পথানুসন্ধানের সমপধ"য়ভুস্ত হয় ।
[দ্বতীয়তঃ সকল রূপককাব্যের অন্তরালে একটা ৮৭পাঁরকষ্পনার আস্তিত্ব অনুভব করা
যায়। ফয়জুন মুসলমানী পাঁথ সাহত্যের আদলে “বূপজালালে”র কাহনগ বিন্যাস

করেছেন।

ফলে কাহিনীর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে টুউরি অপ্রাসাঙ্গক ও অলৌ'িক
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উপপাখ্যানের ও চাঁরন্েরযেগলির সঙ্গে মূল আখ্যান ও চরিন্রগ্লির কোন সম্বন্ধ-সত্র
খুজে পাওয়া যায় না। সরলগাঁতিতে কিম্বা গ্রোজ্জবল ভঙক্ষিতে নয়, বাঁকাচোরা পথে
অননজ্জবল ভঙ্গিতে রুপঞ্জালালের কাঁহনী লক্ষ্যের আভমূখে এগিয়েছে । ফলে কাঁবর রূপক
কষ্পনা ব্যাহত হয়েছে । 'ম্থাপত্যধার্মতা রূপঝকাবোর আরও একাঁট বৈশিষ্ট্য । “এল

ডোরাডোর” পথে সোনা মাঁণিকের ছড়াছড়ির ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
“স্বগ্নপ্রয়াণেশর পথঘাট আকখণ। কাহনশীবন)াস, ভাষাপ্রয়োগ, গঠনমৌকর্যে “রিপকের
অপরূপ রাজপ্রাসাদ”৮ তথা “্বপ্নপ্রয়াণ" কাবো।র প্রািটি কক্ষ আলোকিত । “রাজপ্রাসাদে

বাগান বাড়িতে কত ক্লীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত 'নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান।”*

এতে কেবল

ভাবের প্রাচুধ নয়, রচনার বিপুল 'বাঁচন্ুতাও অগ্রছুর নয়। কিন্তু “রূপজালালে” এত
বৌঁচন্ত্য কোথায় 2 পারিকপ্পনাগত এক্য, ভাবের গভখরভা 'কম্ঘা শল্পগত ক্লাাসাঁসাজমের

একান্ত অভাব, গ্রম্থাটর সার্থক কাব্য হওয়ার পক্ষেও তন্তরায় হয়েছে । কবি তাঁর কাব্য
রচনায় মধাযুগণয় সাহিতাকে অনুসরণ করেছেন। তিনি কাব্যে বারবার ভাঁণতা প্রয়োগ
করেছেন, বংশ বিবরণ দিয়েছেন, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, বারমাসণ রচনা করেছেন ।
নারখাঁদগের দ্বারা পাঁতানন্দা কাঁরয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণেও তান পূর্তিন ধারারই
অনুসারী । “ইউছুফ-জোলেখা”

জেবল

মুলক

'সামারোখ',

'লায়লী-মজনু

কিম্বা

“বধাসুম্দর"_ নায়কনায়িকার নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণের এই পদ্ধতি “রুপজালালে” ও
অনুসৃত হয়েছে।
এঁদক থেকেতাঁর কাবাকে মধ্যধুগত্য় কাব্যের উত্তরস;রী বলা
যেতে পারে।

চারঅ্রস্ণ্টির ক্ষেত্রেও ফয়ঞুন ব্যথখীশষ্পশ । রূপক-কাব্যর ৮ারন্্ আইডিয়ার প্রার্তীনাধত্
করে।

তবে

রচয়িতার প্রাতিভাগুণে

সীমাবদ্ধতার

মধোও

উজ্জল

হয়ে ওঠে চান ।

ব্াঁনয়ানের আঙ্গিত চরিন্ত এত সজীব, মনেই হয় না সেগ্ীল রূপকধমর্ঁ যাঁন্তুক চারন্র।
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আখ্যায়িকার মানুঘগুলির প্রতাঁক বেশিষ্চ বজায় রেখেও তাদের অনেকটা
প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন ।
'দিজেন্দ্রনাথ যখন লেখেন,
“হাসা বলে ও সব সংক্ষেপে সারা |
কবিতার, সবিতার, বানিতার, ভণিতার, কারো
নাহ ধার ধার;
পেটট জানি সার
মণডা যা'তৈ লয় পায় গণ্ডা-দশ-বারো 1”
৩খন "হাস্য" উদরসর্বস্ব সকল চীরন্রকেই উজ্ভবপরপে দ্ধান্ঠ সমক্ষে ৬পাস্ছিত করতে
সমথ' হয়।

অথবা, “থামিল তুরহ্গ-রাঁজ ক্ষণ পরে
নাম" কাব এই "ঠাঁই" কপ্পনা কহিল ম্দুদ্বরে
নামিলে সে গুণী
* কল্পনা তরুণশ

নামিল মরাল যেন ফোঁল সরোবরে ।”
এখানে “কল্পনা” নামক শান্ত সজীব মানবায় রূপ গ্রহণ করে কাঁবর পথপ্রদাশিকা
হয়ে ৬ঠেছে।

ংখ্যা-১ ]

রূপকের আলোকে “রূপজালাল"
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“রূপজালালে” মহিলাকবি এরূপ প্রতীকধম জীবন্ত চরিত্র সষ্টি করতে পারেন নি
একটিও । তাঁর আঙ্কত চরন্রগুলো হয়ে উঠেছে রূপকথার (রাজপুত্র, রাজকন্যা) চরিত।
জামাল অধিপতির পত্র জালাল, র্পবানু, রাজা-রানী, দৈত্যে*্বর, গম্ধবেশ্বির প্রভৃতি

চাঁরত্র, চরিক্ধের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও উজ্জল হয়ে উঠতে পারে নি। সব চরিব্লগুলিই

যেন ভাবের প্রতীক না হয়ে ভাল বা মন্দ--বিশেষ কোন বৈশিষ্টোর অধিকারণ হয়েছে।
জালাল যখন শোক প্রকাশ করে__

তখন

---্হায় হায় প্রিয়তমা
কোথারলে প্রাণসমা
কোথারলে এজীব-ডখবন
হায় হায় কেন এসে,
ভক্ষিতে আমাকে নেশে,
নিদয় হরিলে প্রাণধন |”
একান্তই একজন নিরীহ প্রেমিককে স্মরণ করিয়ে দেয় । রানখ-রিব্ও অদম্ট-

[ব*বাসঈ রমণী-মনের প্রাতিচ্ছাব-_

|

“আহা প্রভো নিদয় কেন,
দুঃখ পরে দুখ হেন
_ মহাপাপ হেন কি করেছি ।
আহা প্রভো পাতি 'নলা

আমাকে বিধবা কৈল৷

শুধূদেহে আছি চিরকাল ।
আহা প্রভো কেদে মরি,

শুন্য শধ্যা সদা হোরি

মমদস্টে যেন এ জঞ্জাল ।”
অবশ্য

দূৃতী চারন্ অঙ্কনে তিন

কিছুটা

উজ্জবলতার পারস্ঘম

দিয়েছেন- -তবু তা

মধাধ্গীন মঞ্গলকাব্যের কৃউনী চারব্রগ্ালকেই স্মরণ করায়।
“এত ভেবে ভ্রামন্তুত ভ্রমিতে সে কুটনী ।
দেখে তথা আছে স্থিতা একটি রমণখ ॥

বলে বোন কেগা তুমি কিবা তব নাম ।
কি হেতু এস্থানে স্থিতি কোথা তব ধাম ॥
মনে মনে ভেবে দূতা এই স্থির করে
কারের সম্পন্ন ইহা হ'তে.হতে পারে ।”
মধাযুগীয় কুটনী চারন্রের উগ্রতা এই চরিত্রে নেই । মনে হয় উগ্র কউনগ চরিত্রের

সহজ সংস্করণ মাহলা-কবি আঁঙ্কত এই কুউনগঠারনত্র।

ভারতচন্দ্রের হখরাম।লিনখর চারিন্রের

ধার উস্ত কুটনীগরন্তরে অনপাঁস্থত। চিন্ররচনায় দিজেন্দ্রনাথ পারদশর্ শিল্পথ । শব্দের
তুলিতে তান “প্বপ্নপ্রয়াণে' ছবির পর ছাঁব এ'কেছেন-ছবির কারুশালা নির্মাণ
করেছেন যেন
“দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদুমন্দ গতি ।
বনভ্মে পদার্পিয়া ধতুকূলপতি
লাতকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইল ফুল ।
অঙ্র ঘেরি পরাইল পল্লব দুকূল ॥

২৪

সাহত্য-পারযৎ-পন্নিকা.

|

[বর্ষ £ ৮৬

ি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হ'ল মলয় বাতাস।
ফুলের ঘোমটা খুলি কাড়য়ে সুবাস ।
“এ নহেসে" বাল শেষে ছাড়য়ে নিমবাস ॥”
একান্তই বস্ত:ময় চিন্র-কিস্তু অঞ্চনকলার সহজ আঁধকারে চিন্ত্রটি উজ্জ্বল
হয়ে উঠেছে।
আবার শব্দের অর্থে নয়, ধ্বনি দিয়েও তান 'চন্ত একেছেন,

১. সাঁরৎ ত্বারিত বহে তট চুঁম চুমি ।
২.

জানালা ঠৈলিয়া বায়ু চলি" যায় বাল “সর্সর |

কবি ফয়জুন্নেসা শব্দের চয়নে কিম্বা ধ্বানর তরঙ্গে এরূপ
কোথাও কি অঙ্কন করতে সমর্থ হয়েছেন ঃ “রাজকুমারের
বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন £--

সহজ স্রন্দর বন্তুময় চিত্ত

উদ্যানদর্শন”

অংশে উদ্যানের

“প্রবেশিবা মাত্র যেন মন্দ সমীরণ ।
সমস্ত গৌরব ডালি কৈল বিতরণ ॥
মন্দ সমীরণ স্পর্শে মন হরাষত ।
নৃপকুমারের দেহ হৈল রোমাণ্চিত ॥
বক্ষ ডালেঃফল সব দুলছে অপার ।
বিশেষ 'বহঙ্গরব শ্রুতি চমৎকার ॥
চাঁরাভতে হেরে ঘুরে বাতুল আকার ।

দেখে পুষ্প সার সার 'বাবধ প্রকার ॥
বার্ণব তাহার শোভা, কিন্তু সাধ্যাতশত ।
গোলাপ মল্লিকা জুতি জাতি অগাঁণত ॥”

মাহলাকাব চমণক্ষুতে যা দর্শন করেছেন তাকেই উপস্থিত করেছেন তাঁর রচনায়,
সত্যবান্তবকে কম্পনারসে রসায়িত করে কাঁবত্বমশ্ডিত করতে তিন পারেন নি। দ্বিজেন্দ্ুনাথ
যেখানে কষ্পনার রঙে রাওয়ে প্রকৃতিকে অক্রের সৌন্দর্যবদ্ধির সহায় করেছেন--“অঙ্গ থেরি
পরাইল পল্লব দুকূল ।”
কিম্বা “ফুলের থোমটা খাল কাড়য়ে সুবাস ।"

সেখানে মহিলাকাবর সহজ স্বীকাতি-_“বার্ণ তাহার শোভা, কিন্তু সাধ্যাতীত ॥”
একই সঙ্গে তত্বীজজ্ঞাসায় দক্ষ মনীষা ও কাব্যকস্পনায় দক্ষ কাবত্বশান্তর অধিকারী
হওয়ায় গিজেন্দ্রনাথের পক্ষে যে সার্থকতা অঞ্জন সম্তব হয়েছিল, পর্দানশীন নারী হিসেবে
ফয়জুনের পক্ষে সে সার্থকতা অর্জন সম্ভব হয় নি। তর্বীজজ্ঞাসায় দক্ষ মনীষা ও দক্ষ

কাবত্বশান্ত সার্থক

রুপককাব্য

সৃষ্টির প্রধান শর্তযার

অভাব

ছিল ফয়জুনে।

স্ুপারকশ্পিত কল্পনা, স্থাপতাধার্মতা কিম্বা সমান্তরাল রুপককাব্য ধারার অবস্থান
“রূপজালাল” কাব্যে অন.পাস্থত থাকলেও "বিচ্ছিন্ন ভাবে রূপককাব্যের অন্যান্য কয়েকাঁট

বোশম্টা আলোচ্য কাব্যটিতে লক্ষ্য করা ষায়। যেমন “রুপককাব্য' মান্রই নিহিতার্থে নীতিমূলক

বা আদশ'মূলক । 90০175৩1-এর

“11:591019

395০06” এবং

8950580-এর

৮1180110075

1১987৩5১”, দিবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “স্বপ্নপ্রয়াণ” নীতিমলক র$না । “থসনপ্রয়াণের” তত্ব
নত দুঃখের ফলে কাব কপ্পনাকে
সম্পকে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, “ভ্রান্ত ও3৩
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রূপকের আলোকে
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হে

“রূপজালাল”

হারাইয়াছিলেন বটে; িন্তু অবশেষে দুঃখের তপস্যার অবসানে তানি কল্পনাকে উজ্জবলতর
রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে যাহাকে হারাইয়াছিলেন: আনন্দপূরে তাহার সহিত

পুনর্মিলন ঘটিল।

/১০507০0০-লোকে অপহৃত ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন,

বীষে ও কল্যাণে চারিতাথ কাব সৌন্দর্যরাঁপণগ ও আনন্দদায়িনী কষ্পনাকে পাইয়া চারতার্থ
হইলেন । ইহাই ' স্বগ্নপ্রয়াণের তত্ব ।”১০

41861109

€(386০0৮”-কাব্যেও

দেখি

নাইট

সকলেরা সবরকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আদর্শ নীতিলোক প্রাতষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে।
“রূপজালাল” গ্রন্থেরও উদ্দেশ্য প্রেমান'্ঠার

আদর্শলোক

সূষ্টি।

ফয়ঙ্ুন-মানস নায়ক

জালালকে বাভন্ন পরাক্ষার সম্মুখীন করে এবং বাধাবিপাত্তর নানাপ্তর পার করে যে
আদর্শ প্রেমলোকে পেশছে দিয়েছেন সেখানে নায়ক জালাল নায়িকা রূপবান:র সঙ্গে
পুনর্মিলনে আনম্দলোক সৃষ্টি করে প্রেমাদশেরি পরিচয় রেখেছে । ভ্রান্তি বা ভ্রান্তজনিত

দুঃখের পঙ্কে নয়, অদস্টজনিত দুঃখ সাগরে মহিলাকবি ৩শর নায়ক ও নায়িকাকে নিমজ্ভ্রিত
করেছেন । এবং সেই দুঃখসাগর থেকে উত্তোলন পুব্কি পেশছে দিয়েছেন প্রেমানম্দলোকে
প্রসক্গতঃ স্মরণীয় কাব্যারন্তের প্রারন্তেই ফয়জুল্বেসা অদস্টবাদের কাছে নতিস্বীকার করেছেন,
“অহো ! অদূৃষ্ট কি অথণ্ড্য, নিবন্ধের লিখার ব্যাতিক্রম কাঁরয়া দ্রষ্টব্য কাষযও করার
সাধ্য হয় না 1”--এই অদরন্টবাদ ভারতীয় আধধর্মীনুসারী । এবং “রূপজালালের'
প্রেমানন্ঠা মৈমনাঁসংহ গীতিকার মহুয়া মলংয়া ও নাথগরীতকার অদুনা-পপুনার প্রেমানজ্জার

ধারাবাহশ । যাঁদও উভয় ক্ষেব্রে প্রেমের আধারম্থান বিপরীত ॥ 'ছিতশয়তঃ দেশ িদেশ*

সাহত্যে প্রতিষ্ঠিত রূপক কার্ধগুলতে একটি করে আঁভিযান্রার কাঁহনশ আছে।
মহাকাব্যগুলিতে আমরা ভৌগোলিক বাহিরক্র যাত্রার বিবরণ পাই, কিন্তু রূপককাব্ো সেই
যাত্রা মন্ময়। বানিয়ান বাইবেলের ধমধয় প্রেরণাকে সম্বল করে এ্রীণ্টীয়ান নামক এক
ব্যক্তির ধ্বংসনগর থেকে 'দিব্যনগরে আধ্যাত্মক যাত্রার বিবরণ রচনা করেছেন। “8৫115
()8০৩০০৮, গ্বিগনপ্রয়াণ, ও 4138510-০910৩৮-তিও কাব পুরুষেরা আধ্যাত্মিক অভিযাক্ার

[ববরণ দিয়েছেন। পাপ-প্রবণতা, ছ্বন্দব-সংঘাত

মূলকথা।

ও আন্তম 'সাঁদ্ধলাভ

উন্ত গ্রম্থগুলির

আলোচ্য গ্রন্থে পাপপ্রবণতা কিম্বা কাঁবমনের দ্বন্দথসংঘাতের কোন বিবরণ বা

ঘটনা নেই । তবে নায়ক জালাল [বাঁভন্ন পথপারিকমা করে বাধাবিপাত্তকে জয় করে নায়িকা

রূপবানূকে যেভাবে লাভ করেছে তা একাট আদর্শ গ্রেমলোকে যাত্রারই কাহিনী। এযাত্রা
আধ্যাতবিক না হলেও আঁকআ্বক বলে গ্রহণ করতে 'দিধা হয় না।
কাঁবর কপ্পলোকে পাঁরভ্রমণ |

এ যাত্রাও ভৌগোলিক নয়,

উপি-উন্ত কাব্যগহীলর নায়ক নিবণচনেও সাদা লক্ষা করা যায় । 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও
ও 'কম্মোদিয়া” উভয় কাব্যেরই নায়ক স্বয়ং কবি-াছজে দ্রনাথ ও পাস্তে। কিম্মোদিয়।'তে
কবির ঈশবরমুখশী মনোধাত্রায় সহায়ক ছিলেন প্রথমে জ্ঞানর্্পী ভাঁঞলি, পরে প্রেমরূপিণ?
বয়ান্রিচে । “দ্বপ্নপ্রয়াণে' কাবর পথপ্রদর্শক তাঁরই অন্তনিণহত শান্ত প্রথমে কষ্পনা পরে
করুণা । “রূপজালাল” গ্রন্থে কবির পথপ্রদর্শক জ্ঞানরুপণী কোন ব্যন্ত কিম্বা অস্তানণহত
শান্ত কবিকম্পনা নয়-_প্রেমপ্রত্যাখ্যাত ও প্রেমজয়শ মানাঁসকতা । ব্যান্তজখবনে- স্বামশ
প্রেমবণ্টিতা হওয়ায় ফয়জূন অন্তরাশ্রীয়নী হয়ৌছলেন এবং এই অঙ্গনূশীখনভারই অমর

অবদান “'রূপজালাল” কাব্য । এখানে একটি বন্তব্যবিবয়, অন্য দেশশ বিদেশ রূপক
কাব্যগুলি. পুরুষ কাবর রচনা । সেই কারণে কাঁবরা নিজেদের একাত্ম করেছেন নায়কের
সক্ষে।

কিন্তু রূপজালাল কাব্যটি একজন মাঁহলা কবির র5না এবং আত্মজখবনীীর উপাদান
পাঁত্রকা--৪

২৬

সাহিত্য-পরিষং-পন্রিকা

[বর্ষ ঃ ৮৬

নিয়ে লিখিত বলে এখানে কবি নিজেকে একাত্ম করেছেন নায়িকার সঙ্ষে। তবে এক্ষেত্রে
“কম্মোদিয়া” বা “দ্র্নপ্রয়াণের” মত নায়ক বোঝাতে উত্তমপদ্রুষের একবচন ব্যবহার করা
হয় নি। কাঁ্পিত চান রূপবানুর ছদ্মবেশে কবি ফয়জ;ন 'নিজেকে প্রচ্ছন্ন করেছেন ।
আর বিস্তত আলোচনা নয়, তবে গ্র্ত্বপূর্ণ আরও একটি আলোচনার দ্বারা প্রবন্ধাটিকে
উপসংহার অংশে উপনশত করা যেতে পারে ।
প্রেমবণিতা যে নারী প্রাতঘাতে নয়, মৃত্যুঞ্জয় ভালবাসায় জীবনকে সার্থক করতে চেয়ে
“যৌবনে যোগিন?” হয়েছিলেন, 'তান প্রেমের কাব্য লিখতে বসে পাঠককে পেশছে দিয়েছেন
রূপকথার জগতে--একের পর এক সোপান অতিক্রম করে । .পকথাও, এক অর্থে রূপক ।

প্লীকমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “রুপকথা কতকগুলি অসন্তব বাহ্য ঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া
আমাদের মনের সাঁহত ইহার প্রকৃত এক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই
ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সাঁহত আমাদের যোগসন্র জুস্পল্ট হইবে। বাগ্তব জগতে যে শস্ত
আমাদিগকে অন:প্রাণত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান কার, রূপকথার রাজ্োও সেই
মানব-মনের আদিম, সনাতন নখতিরই আধিপত্য । সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই
দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতাত শন্তিসম্পদ: লাভ, পাপপুণ্য, জয়-পরাজয়-_পাঁথবীর সমস্ত পুরাতন জিনিসই এই নূতন রাজোর
আধবাসশ। পাঁথবীর চিরপারচিত মূ্তিগুলিই একটু আতিরঞ্জনের রাগে রার্জত হইয়া,
কষ্পনার দ্বারা সামান্য মানত রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গাঁলতে ঘ:রিয়া
বেড়ায় । যে সব রাক্ষপ-খোক্ষস আমাদের পথরোধ করে তাহারা আমাদের পার্থিব বাধা1বদ্বেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মান ।” ১১

শ্লীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুপকথার সংজ্ঞা অনুযায়শ “র্পঞজালাল” কাব্যকে “রূপকথা'ও
বলা যেতে পারে । এ কাব্যের মধ্যেও আছে পরিপূণ” স্ুখেক্প সন্ধান, দুঃখ হতে অব্যাহতি
লাভ, আশাতাীঁত শন্তি-সম্পদ্ লাভ, পাপপুণোর জয়-পরাজয় । রাক্ষস-খোক্ষসও নানাভাবে

নায়কের আভিপ্রায় অনভিমনুখে যাত্রার পথরোধ করেছে । নায়ক জালাল খাজাখাঁজরের ইসম
বা মন্দ্রের জোরে 0. সকল বাধা 'বিপাত্বকে আতনক্রম করতে সমর্থ হয়েছে । আরব্য রূপকথার
[সন্দাবাদের কাঁহনীর

মতো কুমার জালাল মায়াবীকন্যার

'িদেশে এক রকপাখি দ্বারা

অপঙগত হয়েছে ।
“একদিন তরণণর ছাতের উপর ।

আনিল কারণে শুয়ে ছিল নরেশবর ॥
হেনকালে এক রকপাখা ভয়ান্বিত।
উড়তে উাঁড়তে তথা হলো উপাচ্থিত ॥

আচম্বিত কুমারকে দেখে পাখীবর ।
ঝম্পাদয়ে নিয়ে তারে ীড়ল সত্তর ॥”
এখানেই শেষ নয়--রকপাঁখ কুমারকে এক তরুর উপর রাখলে কুমার তরু হতে
অবরোহণের স্টো করে। কিন্তু “বায়গাতি হয়ে তরু উঁড়ল সত্ব ।” এরপর নায়ক অসম্ভব
স্ব ঘটনার সম্মুখীন হল। দেখেন একটি 'দব্য সরোবরের দ্বারে একটি ভয়ঙ্কর মার্ত যার
অধ অন্ত মনযষ্যাকার, অর্ধ ব্যাঘ্রমত, হস্তীমুশ্ডের দুই করের ন্যায় দুটি হাত । আচম্বিতে
মুতি'র বদন থেকে দুটি ভীষণকায় বিড়াল নিগ“ত হ'ল এবং তারা একটি নারখ প্রসব করল ।

এরপর যাদুকর কন্যার সঙ্গে নায়ক জালালের সাক্ষাৎ ও বন্দীত্ব গ্রহণ । এবং যাদুমন্তের বলে

[ সংখ্যা-১

রূপকের আলোকে

“রিপজালাল"

২৭

নায়কের যাদ্প:রা থেকে উতধার লাভ--প্রভৃূতি ঘটনার সমাবেশ বাস্তবিক রূপকথার জগং

রচনা করে । গন্ধর্ব রাজার উদ্যানে প্রবেশ করে কূপ হতে দৈত্য রাজপনুত্র দিগবিজয়ের “জীবন”
উদ্ধার কিম্বা রাক্ষসের প্রাণপাখি “হশীরামন” বধ “ঠাকুরদার ঝূলি"র রূপকথাগুলিকে স্মরণ
করিয়ে দেয়। কবি ফয়জুমেসা মুসলমান পথ সাহত্যের আদলে তাঁর কাব্র কাহিনশ
বিন্যাস করায় রাজপনুন্র, রাজকন্যা, হরণ, পরা, দৈত্যদানব, গন্ধবেশ্বির সকলে একন্র হয়ে

রূপকথার জগৎ রচনা করে তৃলেছে--যে জগৎ মায়াজাল বিস্তার করে রহস্যের একাতান সৃষ্টি
করে। যে তান স্টলের কলমের মুখে ছিন্নভিন্ন হয় না কিন্তু ঠাকুরমার স্নেহাসস্ত গরম,
তরল কণ্ঠস্বরে উদ্দেল হয়ে ওঠে ।
সুতরাং উপসংহারে এ বন্তবয হয়ত অযৌ্তক হবে না, র পকথা যে অথে" রূপক একমাল্
সেই অথেই “রূপজালাল” নামক গদ্যে-পদ্যে রচিত কাব্যটিকে “রূপককাব্য' বলে গ্রহণ করা
খেতে পারে ॥ তবে একথাও সতা.যে আধুনিক রূপক কাব্য বা 91168015-র সঙ্গে “রূপজালাল”

কাব্যের সম্পর্ক অতিক্ষীণ হলেও রূপকের কিছু লক্ষণ এসে গেছে 'রূপজালালে'। হয়তো
কবিরও অজ্ঞাতে-_কারণ আমাদের দেশে উনাবংশ শতাব্দীতে যে রূপককাবাধারার সন্রপাত
মোটামুটি পাশ্চাত্য আদর্শকে আশ্রম করে গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে ফয়জুন্বেসার পাঁরচয় ছিল
না। তবে মবস্তকণ্টঠে স্বীকার করতে হয়, একজন পর্দানশশন নারী যে সম্পদ- আমাদের দান

করেছেন তার সাহিত্যবিচারে যথেম্ট মূল্য না পেলেও সাহিতোর ইতিহাসের দিক থেকে তার

মূলা অনস্বীকার।
॥ উল্লেখপজন ॥
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রুষ্ণমিশ্র কি রাটের *ন্তা, ছিলেন ?
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
এক
সংস্কৃত নাট্যপাণ্হত্যে “প্রবোধচদ্দ্রোনয়” একটি আশ্চর্য কীর্ত।

এর চরিব্রগুলি বিভিন্ন

দাশশানক ও ধমনসম্প্রদায়ের প্রাতীনাধ এবং নোতক ও মনগ্তাব্ক ধারণার মানাঁবক রূপ।

নাটকটি রূপকধমন্গ।

বিবেককে রাজাচ্যুত করে মহামোহ সবন্ন বিভ্রান্ত ছ'ড়য়েছে, ষড়ুরিপু

ও বোগ্ধ-জৈন-কাপালিক চাবাকিপন্থঈরা তার অনূচর, মিথ্যাদৃস্টি বিভ্রমাবতী রতি হিংসা
ও তৃষ্ণাও তার শিবিরে ৷ রাজাচ্যুত বিবেক উপানিষদ- দেবীর সক্ষে মিলিত হয়ে প্রবোধোদয়

নামক সন্তানের জন্ম দেন, বগ্তহীবগার, সন্বোষ, নৈরাগা, নি 'দধ্যাসন, সংকপ্প ও আতন্তিক দর্শনগুলির 'মালত বাঁহনশ মহামোহ ও তার সঙ্গীদের পরাজ্ঞ করে। . উপানষদের তত্বমীস তত্বের

সক্ষে বিফুভক্তির প্রস্থান লিয়ে কৃষ্ণীগশ্র একাঁট বিশিষ্ট মতবাদও প্রচার করেন । নাটকটি
খুব খোলাখুলি প্রচারমূলক, কোনো কলাকেবলোন লীলার জন্য এট লেখা হয় নি।

শিল্পের

দাবিকে খুব একটা ক্ষুগ্র না করেই বিমূর্তনগ দিকে মানবিক চেহারা দেওয়া হয়েছে।
রূপকনাট্য £ কৃষ্ণমশ্র নিজেই এই রূপকনাট্যধারার ত্রন্টা, না প্রাচীনতর কোনো রীতির
অন:সারক--এ-বিষয়ে স্বয়ং বোরডেল কথ একই বইএর দু জারগায় দূ রকম মত দিয়েছেন । ১
শ্রীমর্(ভাগবত পুরাণের পুরঞ্জন উপাখানে (4 স্কদ্ধ, 25 থেকে 29 অধ্যায়) রূপক চরি্ন
আছে, খখ্টিয়ে পড়লে মনে হয় কুষ্চমিশ্র এখান থেকে কিছ: কিছ ব্যাপার সংগ্রহ করে ছিলেন ।
তারও আগে জয়ন্ত ভটের “আগমডম্বর” বা "সম্মত নাটক"-এ আয়ন্ত, বিশ্বরুপ, ধর্মোত্তর,
মঞ্জার ইত্যাদি নামে 'বাভন্ন সাম্প্রদায়িক মতামতের কথা পাওয়া যায়, অম্বঘোষের লেখা একটি
রূপক নাটকের খণ্ডাংশও পাওয়া গেছে, ভাসের "বালচরিত"”-এও রূপক চরিত আছে। গুতরাং

কৃষ্ণমশ্র এই রুপরক্কনাটাধারার আস্টা নন। কিন্ত পরবতী পুপকনাট্যগুীলির তৃলনায়
“প্রবোধচন্দ্রোদয়” বহুগ্ণে শ্রেষ্ঠ। আপলে সেগর্ুল ককাঁমশ্রের প্রভাবেই লেখা । কাব
কণ্ণপুরের নাটকের নামে ও িরঞজনীব

শম্ণর

“বদ্োন্মাদতগন্গি“'তেও

তাঁর

গ্রভাব

লক্ষ্য করা যায় ।
সংস্কৃত সাহত্যের এতিহাসিকরা "প্রবোধসন্দ্রোকর়' আলো না প্রসক্ষে বাঁনঅন-এর “যান্রিকের
গতি” (0110010)5

09গুতিউজ

1578

ও

টেক)

বহাচর ভল্লেখ করেন
ও তার তুলনায় :

কৃষ্ণামশ্রের সাফলাকে ছোটো করে দেখেন ।১ কিন্তু এই তুলনা যথার্থ নয়। ইওরোপে
চতুর্দশ শতাব্দীতে যে নীতঙনাটা বা মরালাঁট প্লে উদ্ভব হয়েছিল, তার সঙ্গেই বরং
“প্রবোধসন্দ্রোদয়”-এর চরিত্র মেলে । কিন্ড্ু ইওরোপের এই ধারার নাটকগৃলিতে পাপ পুণা
ভান্ত অনুতাপ প্ররো5না ইত্যাঁদ বিতুগ্ন এত বড়ো হয়ে বেখা বের যে ন/উকের চারন্রগুলি সবর্দাই

ভীষণ একমান্রক রূপক হয় বটে, কিন্তু মানবিক রূপ পায় না। ধমীয়ি প্রয়োজনে সেগুলি
যতটা নীতগভ ততটা নাটাধমী নয়, সর 'মাঁলয়ে বরং একটা কাণ্ঠভাব থাকে । “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এর চাঁরন্রগুলি 'সে-তুলনায় অনেক প্রাণময়| ' ভিক্ষ: কাপালিক ও ক্ষপণকের চার্র

অতান্থ অস্প পাঁরসরে খুবই পণশীক্ষ |

[পংখ্যা১

কৃফমিশ্র কি রাটের সন্তান ছিলেন ?

২৯

রচনাকাল £ নাটকের গ্রচ্ভাবনায় বলা হয়েছে, শ্রীমং গোপালের আদেশে এর অভিনয় হচ্ছে।
রাগ্া কখততিবর্মার দিগ-বিজয় যাত্রার ব্যাপারে তাঁকে অনেক
দিন যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকতে হয়েছে,
তানি শান্তরসের নাটক দেখে
এখন
হয়েছেন।
কৃতকৃত্য
শেষে
করে
পরাস্ত
কণণকে
চোঁদপাতি
বিনোদিত হতে চান। সপারিষদ রাজা কীর্তবর্মও শ্রীমং গোপালের গরু কৃষ্মিশ্রের

নাটক দেখতে ইচ্ছুক [অংক।

1, পৃ. 10-1411

এর থেকে নাটকটির রচনাকাল সম্পকে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়। চেদিপাতি কণের
সচ্গে চদ্দেল্লরাজ কীঁততিবর্মার যুদ্ধ ও কর্ণের পরাজয় সম্পর্কে পাথরে প্রমাণ আছে । বারবর্মণের অজয়গড় শিলালেখ ও মহোবা শিলালেখের সঙ্গে নাটকাটর প্রস্ত।বনা অংশের ভাষা ও
অলঙ্কারগত মিল পাওয়া যায় । “হুলৎস: অনুমান করেছিলেন, মহোবা শিলালেখের লেখক
“প্রবোধচন্দ্রোদয়'-এর সঙ্ষে পরিচিত ছিলেন। এতিহা।সক প্রমাণেও দেখা যায়,
1073 সালের আগেই

কাছে
কোসম্বী

কর্ণ রাজোপাধি তাগ করতে বাধা হন।

সশতরাং কাঁতিবর্মার

পরাজয়ের ঘটনা নিশ্চয়ই 107) সালের কাছাকাছি কোনো

সময়ের ।5 অধ্যাপক

নাটকাঁটর

বদ্যালঙকারের

রচনাকাল 1065 গ্রাস্টাব্দ বলে দিনদে। করেছেন ।১ ড. জয়দেব

মতে, আনূমানিক

1080

এ্রধ্টাব্দ 1

এক

"প্রবোধচন্দ্রোদয়" ছাড়া

কষ্ণমিশ্রের আর কোনো নাটক বা আান্য কোনো রচনা এখনো পাওয়া যায় নি। প্রাচীনতম

কোষগ্রন্থ “স্ুভাষতব্র ইকোষ”-এ অবশ কু্ণমিশ্রের নামে কোনো শ্লোক নেই । কোপম্বগর অনুমান,
বিদ্যাকর বৌদ্ধ ছিলেন বলেই বৌদ্ধাবদ্ধেষী কৃষ্ণামশ্রের স্থান হয় নি 1 “সদবীন্তকর্ণামৃত"এ “প্রবোধচন্দ্রোদয়” এর একটি শ্লোক (2:24) আছে ।) উচ্গাবচ প্রবাহের নজ্পৃহ” অংশের
শ্লোকটি (2319) কৃষ্ণমিশ্রের নামে থাকলেও সেটি "প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এ নেই । “শাজধির
পদ্ধতি” তে এ শ্লোকটিই ভত্হরির নামে আছে, “সুভাষতাবলণ"তে “কেষামাপ বলে ছেড়ে
দেওয়া হয়েছে ।৮ “শাক্রধর পন্ধাতি”তে “প্রবোধচন্দ্রোদয়"এর আরও দুটি শ্লোক (15 ও 1,

11) গাওয়া যায়।

“সুভাষিতাবলী"তেও কৃষ্কমিশ্রের চার'ট শ্লোক পাওয়া যায়। তার

সবকটিই “প্রবোধচন্দ্রোদয়” থেকে নেওয়া ।৯ আরো ছু শ্লোক 'কৃষ্ণামশ্রস্য, বলে নানা
কোষগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে । কিন্তু সেগুলি হয় অন্য কোনো কৃষ্ণমিশ্রের, নয় “প্রবোধচগ্দরোদয়”
ছাড়া অন্য কোনো রচনা থেকে 1১০

কষ্মামশ্রের পায় £ আভ্যনতর প্রমাণ ৫ কৃষ্ণমিশ্রের পারচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছ, জানা যায়
না। নাটকটি অভিনীত হয়োছিল শ্ীমং গোপালের আদেশে । প্রীমৎ গোপাল কে? মহেশবর
ন]য়ালঙকারের টাকায় গোপালকে অমাত্য বলা হয়েছে ।১১ হেমচন্দ্রু রায়ও সম্ভবত তাঁরই
অনসরণে

রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে 'মামন্ত' (ফিউডেটরি ) বলে উল্লেখ করেছেন ।*১

শিশিরকুমার মিত্র বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, প্রস্তাবনার যে-পদাংশ ( সকলসামস্
চরচ্ড়ামণি-" ) থেকে তাঁকে প্রধান সামন্ত বলে মনে করা হচ্ছে সেটি আসলে আরো বড়ো
সমাসবদ্ধ পদের অংশ (""'মরীচমঞ্জরীনীরাজিতচরণকমলেন)। বরং 'সহজনুহং

শব্দটি

থেকে অনুমান করা যায়, তিনি কাঁতিবম্শর মাতৃ বা পিতৃকুলের সম্পকিতি ভাই 1৯৩
গোপালের সভাতেই নাটকটি হয়। বোধহয় খাজরাহোর কাছাকাছি কোনো অঞ্চলেই নাটকটি
প্রথম অভিনীত হয়োছল।
প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলে, গোপাল তাঁকে আদেশ করেছেন, “আমার গুরু ও আপনারও

( পৃজ্য)

শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রবোধসন্দ্রোদর নামে যে-নাটকটি নির্মাণ করে আপনাকে সমর্পণ করেছেন

[বর £ ৮৬

সাহিত্য-পরিষং-পন্লিকা

৩০
তা-ই আজ

রাজা বার্তবর্মার

সামনে আপনাকে আঁভনয় করতে হবে” (প্. 13 )।

অস্মদ গরুভিন্তত্রভবদ-ভিঃ শ্রীকৃফমিশ্রেঃ__নট্যকারের পক্ষে এ এক দুর্লভ সম্মান। অন্য
কোনো নাট্যকার 'গুরূ” বলে অভিহিত হবার সম্মান কোথাও পেয়েছেন কি না, জানি না।
রাজাদের লেখা নাটকে অবশ্য নিজেদের সম্পর্কে অনেক লম্বাচওড়া সমাস ও অলঙ্কারের ঘটা
থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে এর গ,ণগত প্রভেদ আছে ।
কৃষ্ণামশ্র হয়তো বেষব ছিলেন, কিন্তু কোন: সম্প্রদায়ের তা নাটক থেকে বোঝা যায় না।
আ'দিকেশবের মতো শিব সম্পকে শ্রদ্ধাবাচক শ্লোক আছে (4.9), কৈটভসূদন বিঞ্ণুকে
'খণ্ডেন্দুচচড়াপ্রয়'-ও বলা হয়েছে । পণ্চম অংকে বিঞ্ভন্তিকে শ্রদ্ধা বলেন, বৈষবশেব
সৌরাদয়ঃ দেব্যা সকাশমাগতাঃ । এ একই অংকের আরও দুটি শ্লোক (5.১ ও 5.9) থেকে

এমনও অন.মান করা হয়েছে যে, কৃষ্ণামশ্র স্মার্ত পণ্টোপাসনার কথা বলছেন।১৪
নান্দীতে বক্ষ (সান্দ্রানন্দং-..অমলং স্বাআ্মাববোধং)

এবং চন্দ্রারধমৌলি

নাটকের

অর্থাৎ শবের

উপাসনা করা হয়েছে--এই তথ্যটুকুও লক্ষণীয় । প্রসঙ্গত, কাঁতিবিম্ণ 'নিজে ছিলেন শৈব,
কিম্তু বৈষ্বদের সঙ্গে তাঁর বোধহয় কোনো বিরোধ ছিল না। দেওগঢ় শিলালেখে তাঁকে
'অগদং নৃতনং বিষম: ( গদাবিহধন নতুন বিষ বলা হয়েছে ।১৫

( অগদ* অথে" নীরোগ,

স্ুদ্ছও হতে পারে )।

আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে কৃষ্ণামশ্র সম্পর্কে এর বোঁশ দিকছ্ বলা যায় না, বাহ্য প্রমাণ নেই ।

আর যা আছে, তা কিংবদন্তী। যেমন, িতনি ছিলেন শত্করাচার্ের অনুগামী, হংস-

সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, অদ্বেত রেদান্তের প্রচারক। তার এক শিষ্য ছিল দশ'নচ্চায় বিমুখ।
তাকে সংপথে আনার জনই, তিনি শ্রীমদভাগবতের পরঞ্য় উপাখ্যানের ঢঙে “প্রবোধচন্দ্রোদয়”
রচনা করলেন । “পুণ্য শ্লোকমঞ্জর” থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, কৃষ্মিশ্র কামকোটি
পাঁঙের 41তম অধাক্ষ চন্দ্রশেখর সরস্বতীর (1097-1165 গ্রশষ্টান্দ ) সমসামায়ক ।১৬ যদিও
পাথরে প্রমাণ অনা কথাই বলে।
এরপর থাকে তথানিভর অনুমান । কৃষ্ণমিশ্রের পরিচয়
সম্পর্কে কিছ, অনুমান প্রচালত আছে । সেগ.লি বচার করে কোনো সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত করা
যায় কি না দেখা যাক।

দুই

দুট ধপরীত মত £ পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র মিশ্র বলেছেন, “শ্রীকৃ্ণমিশ্র কহাঁকে রহনেবালে থে
ইস 'বিষয়মে' হমারা বিশ্বাস হৈ কি বে বিহারকে হী থে, কেশাকি উন্ হোঁনে অপনা কৃতিমে'
গ্বারকা, মথ,রা আঁদকো ছোড় কর মন্দার" বিহারস্থিত নামক তীর্থকা সাদর উল্লেখ কিয়

হৈ ওর গৌড়োকণ দাম্ভিকতাকা সরস উপহাস প্রস্তুত কিয়া হৈ । আপ বিহারী ন হোতে
তো ইস তরহ গৌডোঁসে পাঁর5য় নহ*শ রখতে 1৮১৭ শেষ কথাটি খুবই অন্ভূত। গৌড়ের
পারচয় রাখার জন্যে বিহারী না হয়ে গৌড়ী হলেই তো আরো স্ৃবিধা হবার কথা ।
বাঙালগ পাঁণ্ডতদের মধো আগা ক্ষিতিমোহন সেন কষ্খমিশ্রকে “ভূরিঞেস্ঠ গ্রামবাসী"
"রাঢের সন্তান" বলে দাবি করেছেন।১৮
এর সপক্ষে তিনি উদ্ধৃত করোছলেন
অহংকারের উন্তি£

গোঁড়ং রাষ্ট্রমনুত্তঘং নিরংপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভীরশ্রেম্ঠক নাম ধাম পরমং তন্লোত্তমো নঃ পিতা । (271)

[সংখ্যা-১

কুফমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন 2

.

৩১

[ গোড় অনুত্তম (শ্রেষ্ঠ) রাষ্ট্র, তার চেয়ে নিরুপমা হলো রাঢ়াপুরী । ভূরিশ্রেম্ঠক
নামে পরম সুন্দর ধাম, আমাদের পতা সেখানকার উত্তম ( সবশ্রেন্ঠ ) লোক । ]
ড. স্ুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এ-কথা মানতে

পারেন নি।

তিনি

বলেছেন,

“কৃষ্ণমিশ্রকে (১১শ-১২শ শতক ) কেহ কেহ [ পাদটীকায় ক্ষিতিমোহন সেনের “চিন্ময়
বক্ষ,” পৃ. ১২০-র উল্লেখ করা আছে ] বাঙালশ মনে করেন । কিন্তু নাটকের ষে শ্লোক হইতে
তাঁহারা এই "সিদ্ধান্তে উপনখত হন, সেই শ্লোকে এই সম্বন্ধে স্পস্ট কোন ইক্ষিত নাই । এই
নাটকের প্রস্তাবনায় যে গোপালের উল্লেখ আছে, তিনি বাংলার পাল-রাজা গোপাল কি না জানা
যায়না । গোপাল কোন বিশেষ রাজার নাম না হইয়া রাজপধষণয় শব্দ হিসাবেও প্রযুক্ত হইয়া
থাকিতে পারে ; “নাটকাভরণ' ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে “গাং ভূবং পালয়তশীতি গোপালঃ 1”*৯
শ্রীমংৎ গোপালের

সক্ষে বাংলার পালবংশীয় রাজা গোপালকে

গঞ্লয়ে ফেলার কোনো

কারণ নেই । পালবংশীয় গোপাল ব্রাহ্মণ ছিলেন না, চোঁদপাঁত কণের গৌড় আক্রমণের সময়
গোৌড়ের -রাঞ্জা ছিলেন নয় পাল ও তৃতীয় বিগ্রহ পাল । গোপালের অন্তত তিন শ বছর বাদে

কর্ণের উদ্ভব । কিন্তু “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এ শুধু তো ভূরিশ্রেন্ঠকের নাম নেই, রাঢ় সম্পকে
আরো একটি উল্লেখ আছে । বাংলার ইতিহাস বা হাওডা-হগল" প্রসঙ্গে 'গোড়ং রাষ্্রমনুত্তমং

শ্লোকটি প্রায় সব এীতিহাসিকই উল্লেখ করেন।২০ কিন্তু চতুর্থ অংশে শ্রদ্ধার একটি ডীন্ত
সকলেরই নজর এাঁড়য়ে গেছে । শ্রদ্ধা বলেন, দেব্যা এতদেবম-ক্তম ॥ আভস্তি রাঢাভিধানো
জনপদঃ । তন্ত্র ভাগীরথঈপাঁরসরালংকারভূতে চক্রতশর্থে মীমাংসানুগ হয়া মত্যা কথংবিদধার্যমান্রপ্রাণো ব্যাকুলেনান্তরাত্মনা বিবেক উপাঁনষদ্ দেব/ঃ সংগমার্থং তপস্তপস্যতাঁতি [ দেব?
এ কথাই বললেন ; রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে । পেখানে ভাগণীরথণার কাছে অলংকার

স্বরূপ চক্রতীর্থে বিবেক মীমাংসা-অনুগত মাতির সঙ্গে কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করে ব্যাকুল
হৃদয়ে উপাঁনষদ দেবীর সঙ্ষে মিলিত হবার জন্যে তপস্যা করছেন । অংক, 4, পৃ, 138]
অর্থাৎ, “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এ রাটের দুটি স্থান--ভ্াীরশ্রে্ঠক ও চকুতশর্থের কথা আছে।
এ ছাড়াও অবশ্য 1সম্ধু, গান্ধার, পারাঁসক, মাগধ, অন্ধু, হণ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাঁদ ম্লেচ্ছপ্রায়
দেশ, পামরবহল পাণ্াল, মালব, আভশগর, আবর্ত ও সাগরানৃপ ( সমদদ্রতীরবাসঈ ) দেশের
উল্লেখ রয়েছে (অংক ১, পৃ, 176-177 )। এগএীলর তাৎপর্যও কম নয়। কিন্তু নাটকের
মূল ঘটনাচ্ছল বারাণসাঁ ও মন্দারতীর্থ, প্রসঙ্গত শালিগ্রাম ও আরেকটি চক্লতীথের কথাও

বলা হয়েছে (অংক 5, পৃ. 166-167)।
পুরুষোত্তম

নাটকের অন্যত্র উৎকলের সাগরতণর সম্িবেশে

নামক দেবায়তনের কথাও বলা হয়েছে ( অংক 2, পৃ. 78 )।

এ সবই খাজুরাহো

থেকে অনেক দূর । আমরা প্রথমে ভূরিশ্রেক্ঠক ও চক্রতীথের পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

ভঠীরশ্রে্ত পরিচয় 2 ভূরিশ্রেষ্ঠকের আরো কয়েকটি নামান্তর পাওয়া যায়ঃ ভ্রিস:স্টি,
ভারশ্রেন্ঠ, ভ্ারশ্রেষ্ঠী । বাংলার কুলশাদ্তের বিখ্যাত বই এড়ুমিশ্রের কারিকায় বলা হয়েছে £
নগনদশখবনেভ্যশ্চ

ভাষা

রপাস্তরা ভবে ॥

তথা স্ত্রীনগচবাকে)ত্বপন্রংশো দৃশ্যতে সদা ॥

ভাঁরসৃন্টৌ তু ভূসূটঃ স্যাৎ--১।২৯ দশম শতাব্দীতে শ্রীধর তাঁর প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের টগকা
“ন্যায়কন্দল*”র শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ
আসাদ: দাক্ষণরাঢায়াং ছিজানাং ভৃঁরিকর্মণাম্ ।
ভাঁরসৃষ্টারাত

গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠি জনাশ্রয়ঃ ॥২ ৭

সাহিত্য-পরিষং-পল্লিকা
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[ বর্ষ £ ৮৬

[ দক্ষিণরাঢ়ে ভারকর্ম ব্রাঙ্গণদের ভূরিসৃষ্টি নামে অনেক শ্রেন্ঠীর আশ্রয় ( বাপস্হান)
একটি গ্রাম ছিল । ]

এক শতাবন্দগ বাদে এই ভঃরিস্ষ্টিই ভূরিশ্রে্ঠকে রূপান্তরিত হয়েছে । বাংলার ইতিহাসকাররা সবাই একমত যে এই ভ্রিসৃষ্টি বা ভরিশ্রেন্ঠকই আজকের ভূরশ;ট ( ভুরসুট) বা

ভূরশো।

কিন্তু এই ভুরশ্ট কোথায় ? নাহাররঞ্জন রায় একই বইএর এক অধ্যায়ে ভূরশুটকে

হাওড়া জেলায়, অনা অধ্যায়ে হ্গলী জেলায় অবাস্থত বলেছেন ।১৩ ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়
থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে বলা হয়েছিল, ভ্রশুট হ্গল-হাওড়া জেলায় দামোদরের
তরে (হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী )।১৪ নুকুমার সেন বলেছেন, ভুরশট “হূগলী-হাওড়া জেলার
সমান্তে অবস্থিত ৮১৫ সুখময় ভট্রচার্য বলোছিলেন, “বর্তমান হুগলী জলায়।”১৬ ডঃ

স্ুশীলকুমার দে-র মতে, “বর্ধমানের কাছে,”১৭

ক্ষিতমোহন সেন বলেছেন, “বর্ধমানের

অন্তর্গত 1৮২৮

ভরশ্রে্ঠ ধাম
বাংলার ইতিহাসে
পরগনা” সম্পূর্ণ
যামিনশুর যখন
এর কথা আছে)
ছিল।
পাশ্ডুদাস
বীর শান ভাঙ্ড়

ও পরগনা £ এই বিচিত্র ভৌগোলিক ব্যাখ্যানের কারণও বোঝা যায়।
ভুরশ্ট নামটি খুবই পাঁরাঁচত। কিন্তু ভীীরশ্রেষ্ত ধাম ও 'ভুরশ্উ
এক ব্যাপার নয়। আণ্লিক কাঁহনণ অনসারে,২৯ আঁদশরের বংশধর
অপারমন্দারের (পরে গড় মাণ্দারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের “দুগ্েশনন্দিনী”তে
রাজা, তখন ভরিশ্রেষ্ঠ বলে একটি রাজ্য ( অর্থাৎ সামন্তের জমিদারি)
নামে এক কায়স্থ রাজা এখানে রাজত্খ করতেন । পরে বাগদীভূরিশ্রেষ্ঠ জয় করেন [ মতান্তরে, একটি ধাঁবর রাজবংশ এখানে

অনেক দিন প্রতিষ্ঠিত 'ছিল।

তারই শেষ রাজা ছিলেন শান ভাঙ্ষড়]। তারপর

গড়ভবানঈপুরবাসী চতুরানন 'নয়োগী ( মহানেউকী ) এই রাজ্য দখল করেন [মতান্তরে,
ব্রাহ্মণ সন্তান চতুরাননকে বাল দেওয়ার জন্যে ?নয়ে আসা হয়েছিল, শান ভাঙ্গড়ের কাপািক
গুরু তাঁকে স্নেহবশত বাঁচিয়ে রাখেন11 চতুরাননের কোনো ছেলে না-থাকায় প্রথমে তাঁর
জামাই, ও পরে দৌহিত্র কৃষ্ণ রায় এই ব্রাহ্মণ বংশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন । কৃষ্ণ রায়ের

পরবতাঁ ইতিহাস স্পন্ট হয়েছে ভুরশুট পরগনার বিভিন্ন তায়দাদ পরীক্ষার ফলে ।৩০ প্রাচঈন
দলিলপন্রে তার নাম ভুরস্কুট, ভূরসিটউ, ভূরশিট ইত্যাদি । কিম্তু ইতিহাসের বাইরেও আছে
আরো অন্যান্য আণলিক কাহিনী । কালাপাহাড় বা রাজ: নামক 'বিগ্রহভাঙার সদণরের জন্মস্থান
সম্পর্কে একই সঙ্ষে দুটি অগুল দাবিদার--বারজাওন গ্রাম (থানা মান্দা, রাজশাহী, বর্তমানে
বাংলাদেশ ) ও ভূরস:ট ।১১ 'রায়বাঘনী' প্রবাদের মূলেও আছেন ভুরশুটের রান ভবশংকরা
-এমন দাধি করেছেন এ বংশের কুলগ্রু পরিবারের এক বংশধর ।১২ ইতিহাসেও দেখা যায়,

এ রাজবংশেরই এক শারিকের ছেলে ছিলেন কি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর । 1119 বঙ্কাব্দে
ভুরশুট পরগনা দখল করেন বর্ধমানের অবাঙালণ রাজা কশীতিচন্দ্র। ভারতচন্দ্র দুঃখ করে
1লখোছলেন, “রাজবল্লভের কার্য_কীিচন্্র নিল রাজ্য" [রাজবল্লভ ছিলেন ভারতচন্দ্রের
জ্ঞাতি কাকা 11৩৩

এরপর থেকেই ভূরশুট বর্ধমানের এলাকায় চলে যায়, ফলে ভুরশ্ট নিয়ে এখন হাওড়াহুগলী-এর পর থেকেই ভূরশট বর্ধমানের কথা ওঠে । পরনো ভূরশট পরগনা ছিল বর্তমান
হাওড়া ও হৃগলীর নানা অণুল জুড়ে । ভুরশুট পরগনার জমিদার প্রতাপনারায়ণ শাহজাহান

গংখ্যা-১]

কষমিশ্র ক রাটের সন্তান ছিলেন ?

৬৩

ওরক্জীবের আমলে “রাজা” খেতাব পেয়েছিলেন । “চন্দ্রপ্রভা” ও “রত্রপ্রভা"-কার ভরত মল্লিক,
“অনঙ্গরঙ্ষ” ও “মেঘদূত”-এর “অর্থবোধিন? মালতাঁ" নামক ট+কার লেখক কল্যাণমল্ল ভূপতিরও
বাস ছিল ভূরশুটে | কিন্তু এ হলো সপ্তদশ-অস্টাদশ শতাব্দীর কথা । দশম-একাদশ শতাব্দীতে
ভ্রিশ্রেষ্ঠ বলে কোনো রাজ্য ছিল না, তবে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম নিশ্চয়ই ছিল।

প্রীধর ও

কৃষমিশ্র দুজনেই তার সাক্ষী ।
এখন ভুরশুট বলে দহটি গ্রাম আছে-_ডিহি ভুরশুউ ও পার ভূরশউ । প্রথমটি পড়ে
উদয়নারায়ণপুর থানা, হাওড়া জেলায় ; দ্বিতীয়াট জঙ্গপাড়া থানা, হৃগলখঈতে । দখনেশচন্দ্ু

ভট্টাচার্য বলেছিলেন, “কানা দামোদরে'র তারে অবাস্থত "ডাহ ভূরশুট” নামক ক্ষু্র পল্লাঁটিই
প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ হইতে আভন্ন বলিয়া আমরা অনুমান কার ।”৩০৪

বিনয় ধোষও এ অগুলে

তা কানা দামোদর হলেও এককালে এই কানাই ছিল বিশাল নদখ।

তখন তমল:কের পথে

ঘুরে এসে একই মত প্রকাশ করেছেন £ “ডাহ ভুরণুট আজ যে দামোদরের তখরে অবাস্থিত
স্বচ্ছন্দে সমুদ্রগামী পোত এই নদীপথেই চলত এবং তাতে বাঁণকরা বাণজাসম্ভার বোঝাই

করে দূর দেশাস্তরে অনায়াসে বাণিজ্জাযান্ত্রা করতে পারতেন । বহ্ শ্রেম্ঠখঞ্জন সেই জন্য
ভূরিশ্রেন্ঠীতে বসবাস করতেন।

অনমান করা যায়, সুসম.দ্ধ বাণিজা নগরের মতন ছিল

ভুরশ.ট 1৮ - ৫
টকা ও অন;বাদ-বিভ্রাট £ এই অন:মানই যথার্থ। কিন্তু বাঙাল পাঠক তাঁর দেশের
ইতিহাস থেকে একথা যত সহজে (বা যত কন্ট করে ) বুঝে নিতে পারেন, অবাঙালখ কাকার

ও অনুবাদকরা তা পারেন নি। বরং ভুরিশ্রেষ্ঠক নিয়ে এ প্লোকটির টকা ও অনুবাদে চচড়াস্ত

হাস্যকর ও ভুল ব্যাখ্যা হাজির করেছেন । “ভ্রিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা”_

চাঁশ্দ্ুকা-টীকায় বলা হয়েছে, “ভুরয়ঃ শ্রেষ্ঠা মহানুভাবা যাস্মন'ধামনশীতি” আর “উত্তমনামকঃ”।
প্রকাশ-টীকার মতে, “রাঢ়াপনর্যাং ভ্ারশ্রেষ্ঠিক ইতি নাম যস্য তস্য পরমং ধাম উৎকৃষ্টং গৃহম:।”
রামচন্দ্র ঠমশ্রের টীকায় 8 “তন্ত্র গৌড়ে অপি 'নরুপমা অসমানা রাঢ়া তদাভখ্যয়া প্রথমানা পূরণ

নগরী, তন্ন রাঢপূর্যাম আপ ভরিশ্রেন্ঠকনাম তদভিধানম: পরমম: উৎকৃষ্টম: ধাম গৃহম,, তন্
ধামনি উত্তমঃ সবশশ্রেষ্ঠ নঃ পিতা জনয়িতা ।”
এর ফলে যে অনুবাদ দাঁড়াবে বাঙাল+ বা কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন যেকোনো লোকই তাতে
হাসবেন £ “গৌড় শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র, তার চেয়েও নিরুপমা রাঢ়া নগরী (1), সেহ রাঢ়া নগরীতে
ভূরিশ্রেঠক বলে একটি উৎকৃম্ট গৃহ() আছে। সেখানে উত্তম নামে (1) আমাদের পিতা
থাকেন ।” রামচন্দ্র মিশ্রের হিন্দী তজ“সাঁটও চমৎকার ৪ “গৌড় এক অন:ত্তম দেশ হৈ, উসমে"
নিরূপমেয় রাঢ়া নামকণ নগর হৈ, জহাঁ ভরিশ্রেন্ঠক বাস করতে হৈ। উস ভূরিশ্রেন্ঠ কোমো
উত্তম হমারে পিতা হৈ।”
১০11-৯671086780 : 17165211910 ; 1) 00900,
2 ০০09
01 111011৬911৩
63961161705 (10616 15 29 01151091060 1২219709015 ৮/1)101) 001)62105 & 961501216৫
[01896 ০2115 81011 91016551651 3 1616 129 ৬10101) [901)57 ৫৬6115,৩৬

দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশ, টেলর-এর অনুবাদে, ০1 1২21 10 07০ 13981510101 টেলরের
অনুবাদে তাৃপ্চি না-পেয়ে বার্লিনফেরং ড্টর সীতা কৃষ্ণ নাম্বিয়ার আরও উজ্ভট অনুবাদ
করেছেন £হ 08809. 15 21) 10900121190 ০০৮0055 01716 25 2, ০105 ০৪1154 19৫1)9011, 101)675 15 ৪. ০616078650 110056 (1) ০81160 1310070579501710,8 ইত্যাদি ।৩৭

পান্রকা--৫

৩৪

বয় ৮৬]

সাহিভ্য-পরিষং-পন্রিকা

অন্যদিকে, বাঙালীর অনুবাদে ও টাঁকায় সর্বদাই “ধাম” অর্থে গ্রাম বা নগর” । মহেশ্বর
ন্যায়ালঙ্কার িখোঁছলেন, “গোড়দেশীয়নামহংকৃতত্বাৎ তন্রাপি রাঢ়ীয়ানাংতন্তরাপ ভাঁরশ্রেত্তকগ্রামশয়াণমহংকৃতঘ্াং ৷ ভরিশ্রেষ্ঠগ্রামস্য অধুনা ভূরসংট: ইতি প্রসিদ্ধি।”
অথবা,

“অতুযুত্ম রাজ্য এক, গোঁড় তার নাম

তাহার গো রাঢ় দেশে ভ্রিশ্রেষ্ঠী গ্রাম ;

সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর িতা-..” (জ্যোতিবরিন্দ্রনাথ ঠাকুর )৩৮
“শ্রেন্ঠ রাজা গৌড়, তার মধ্যে নিরুপমা প্রদেশ রাঢ়াপুরাঁ, সেখানে স্ম্দর ভুরিশ্রেন্ঠক
নগরে আমার বাস । আমার পিতা সেখানকার একজন মৃখ্য ব্যন্তি।”

(স্থকুমার সেন )৩৯

বোঝা যায়, “পরী” অর্থে নগরা” অর্থ ধরায় প্রথম ভুল হয়েছে। কিন্তু আসল সমস্যা
হয়েছে “ধাম” শব্দাট 'নয়ে। দীক্ষণ টীকা নটকাভরণ-এর বলা হয়েছে ৪ ধাম গৃহম: 18০
অবাঙালী টীকাকাররা সকলেই এই অর্থ ধরেছেন ( নাটকাভরণ-টীকায় গৌড় গনয়ে বাণভটের
কায়দায় জুল্দর ঠাট্রাও করা হয়েছে £ গোঁড়মিতিদযামণ্ডলপারিমণ্ডনাখণ্ড মাতণ্ডমন্ডল বদ-

থণ্ডভুপরিমণ্ডনং হি গোড়মিতি ভাবঃ)।

“অমরকোষ"-এ ধাম প্রসূক্ষে বলা হয়েছে ঃ

'গৃহদেহত্টংপ্রভাবাঃ | “মেদিনাঁকোষ”-এর অঞথথসম্ভার একটু বেশি £ ধাম দেহে গৃহে
রশ্মো স্থানে জম্মপ্রভাবয়োঃ ৷ অর্থাৎ স্থান" অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা যায়, কিন্তু গ্রাম
বা নগর অর্থে এর প্রয়োগ সুলভ নয়। ফলে মনিএর-উইদিঅমংস- অথ ধরেছিলেন£
৫৮/০111118 7019009১ 1100059, ৪০০৫, 0019817। &০ &০ (951, 5881. ০1 1176 ৪০9৫5). এবং
(16 10012069 018. 1108755 01 179109979 012. 91111, 01455, ০০1), 0800, 11031

&০ &০ (এ ছাড়া আরো অন্য অর্থও আছে, সেগুলি বত'মান প্রসঙ্ষে আসে না )। তিখর্থস্থান,
অর্থে ধাম” শব্দটিকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (“বঙ্গীয় শব্দকোষ” ) বাংলা বিশিষ্টার্থ হিসেবে
উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পৌরাণিক মতে প:রীধাম, গয়াধাম ইত্যাদি চারটি ধামের কথা বাংলার
বাইরেও প্রচলিত। বৈকুণ্ঠধাম বা গোলকধামের সঙ্গে সাদৃশ্যসন্রেও এগুলি চালু হয়ে
থাকতে পারে [টেলর অবশ্য ভূঁরিশ্রেষ্তক সম্পকে পাদটীকায় বলেছিলেন, 4 1500৮/75৫
101 [019০০ ( প্বৌস্ত সং, পৃ. 14 ), কিন্তু ভুরিশ্রেন্ঠক গ্রামাটির কোনো তীর্থ বা পাঁব্রস্থান-

|
খ্যাত নেই ]।
বাংলা লৌকিক প্রয়োগে ধাম” শব্দটির অন্য একটি বশিম্ট অর্থ আছে £ ঠিকানা;
বাস িদেশ।৪১ কারো নামধাম জানতে চাওয়া মানে নাম ও “বাঁড় কোথায়” জিজ্ঞাসা
করা। বত্মান প্রসঙ্গে কৃষণমিশ্র এই অথেই শব্দটি ব্যবহার করেছ্েন। এর ভিব্তিতে এমন
অন:মান অসঙ্গত নয় যে, তিনি সাত্যই “রাছ়ের সন্তন" [হলেন। বিশেষত, ভুরিশ্রেক্ঠকবাসী
অহংকার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করে, একমান্র রাটের পটভঃমকাতেই
তার সঠিক অথ করা সম্ভব ।
অহংকার বলে ঃআঃ পাপ, অস্মাভিরাঁপ দক্ষিণরাঢ়াপ্রদেশগ্রাসম্ধবশ।দ্ধিভিনণরুমণায়িদমাসনম | শণু রে মুর্খ,
নাস্মাকং জনন তথোজ্জবলকুলা সচ্ছেনান্িয়াণাং পুনব্ঠঢা কাচন কন্যকা খল. ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।

অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যতগ্যংসম্পকবিশাম্ময়া স্বগৃহিণণ প্রেয়স্পি প্রোম্ঝিতা ॥ 2.9
[ উজ লিকভীরিনো হা:র বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়|]

সংখ্যা-১ ]

কফমিশ্র কি রাঢের সন্তান ছিলেন ?

[ আমাদের মা তত উজ্জল কুলের নন।

৫

আমি আবার সচ্ছোত্িয় (সং+ শ্রোপরিয় ) কুলের

একটি কন্যা বিবাহ করেছি, সে কারণে আমি বাবার চেয়েও বড়ো। আমার শালার ভাগ্নের

মেয়ে যেহেতু মিথ্যা কলংকিতা হয়েছে, সেই সম্পকের বশে, প্রেয়সী হলেও, আমার গহিণাঁকে

আমি ত্যাগ করেছি ।]
|
[সিজার-এর বউ কোনো দোষ করতে পারেন না_ব্যাপারটা শুধু এইটুকুই নয়। লক্ষণীয়

'সচ্ছেনপ্িয়” শব্দটি। বাংলা কুলশাস্ত্ে এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। একটি রাঢ়ী পার্জকার়
বলা হয়েছে৪২, ধরাশ;রের আমলে রাটী ররা্মণরা কুলাচল ও সচ্ছ্যোন্রিয়-এই দুটিভাগে
. ভাগ হন। হাঁরামশ্রের নামে একটি কা'রিকায় বলা হয়েছে £
পূুবোহথ পালাধশ্ৈব সদ্ধলঃ কুশাড়ী তথা ।
কাঞ্জযাড়ী বাপযীলশ্চৈব মাসপাহাঁড়িয়ানকৌ ॥
ভূরিষ্ঠানোহথ কুম্ুমো বটব্যালোহম্বলী তথা |.
সচ্ছ্রোশ্রিয় মহাত্মনঃ সবে এতে দ্বিজাতয়ঃ ॥
ধরাশরের পর থেকে কুলাচল, সচ্ছ্যাত্রিয় ও সাধারণ শ্রোন্রিয় (এরাই কি সপ্তসতাঁ 2)-এই সম্মানভেদ চালু হয়। “কুলতত্বার্ণব” ও “কুলমঞ্জরী”-মতে, বল্লালসেন কুলাচলদের

বাইশটি গাঞ্ি (গ্রাম ) থেকে আটটি গাঁঞ্কে মৃখ্যকুলীন ও বাকি চৌদ্দটিকে গোণকুলীন
হিসেবে বেছে নেন।৪৩ সাধারণ ভাবে রাঢখ ব্রাহ্মণদের ছাপ্পান্ন গাঞ্খর মধ্যে ভাঁরশ্রেম্ঠ বা
ভুরিষ্ঠাল নামে একটি গাঞ্ি আছে 1৪৪ বন্দঘটী (আধুনিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতাঁতে বাঁড়ুরা
বা বাঁড়ুয্যে ), চাটুতি (আধুনিক চট্টোপাধ্যায় বা চাটুয্যে ), মুখটি ( আধুনিক মুখোপাধ্যায়

বা মুখ্য্যে ) ইত্যাদি গাঞ্জির মতো ভূরিষ্ঠাল গাঞ্জির ব্রাঙ্গণও আছে।

“বল্লালচারত" ও

অন্যান্য কুলশাস্ত্ের মতে, কাশ্যপ গোত্রে দক্ষের সন্তান শুভ ভ্রিশ্রে্ঠক গাঞ্জিতে বসবাস

করতে থাকেন।৪৫ কাশ্যপ গোল্রের ষোলটি গাঁঞ্জর নাম এখন আর পদাব 'হসেবে সুলভ
নয়। চাটুতি অনেক দেখা যায় বটে, গুড়, পাকড়াশখ, ভট্টশাল”, পালধিও একেবারে দূর্লভ
নয়, কিন্তু অম্বুলশী (আমরূলিক ), কয়ারি ( কয়্যারি ), তৈলবাটন, পোড়ারি (দখ্ধবাট)
ইত্যাদি গার্জনামের মতো ভ:রিশ্রে্ঠ বা ভূ্রিষ্ঠালও অপেক্ষাকৃত অপারিচিত নাম। উনিশ
শতকের শেষে লালমোহন বিদ্যানিধি বলেছিলেন, “শাস্তপ্রে ভ্রিষ্ঠালগ্রামী শ্রো্রিয় ভট্টাচার্য
[বিশেষ বিখ্যাত ।”৪৬ অথাং ভট্টাচা, উপাধ্যায়, চক্রবতী, মিশ্র বা এই ধরনের উপাধি
ব্যবহার করায় ভার গ্রামখ-রাটগ ব্রাহ্মণদের পাঁরচয় পেতে কিছ অসুবিধা হয়।

ভূরি গাঞর ব্রাঙ্ষণরা কুলগন নন, শ্রোন্য়, কারণ কুলধনের নবধা লক্ষণের মধ্যে একটি
গুণ, আবৃত্তিতে এরা খাটো ছিলেন, অর্থাৎ পাত্রকন্যার বৈবাহিক আদান-প্রদানে যথেষ্ট
সাবধান ছিলেন না।৪?
“বল্লালচরিত” ও বাংলা কূলশাস্তের নানা কারিকা, পিকা ইত্যাদ হলো লোক-ইতিহাস,
বাস্তবকপ্পনামেশানো কাহিনগ। কিন্তু অহংকারের উন্ততে এরই প্রাতধ্বন পাওয়া যাচ্ছে।
বাংলাদেশে কৌলইন্যপ্রথার উৎপাত ও বিকাশ (অর্থাৎ পেশাদার বহুবিবাহকারীর উদ্ভব)

সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি। ফলে, কৌলীন্য মর্ধাদা

বল্লাল নেনেরই সন্টি, না তার আগে থেকেই এ-দেশে কূলীন শ্রোগ্রিয় বিভাগ চালু ছিল-_
[নিশ্চিত ভাবে তা বলা সম্ভব নয়।

বালবলভাভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ের প্রশল্তিতে সিম্ঘল

গাঁঞের ব্রাহ্মণদের কেবলমান্ শ্রোত্রিয় বলা হয়েছে,৪৮ লোক-ইতিহাস মতেও সিদ্খল গা

ঝকূলীন।৪৯ যাই হোক, পরবতাঁকালের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক) কারকাতেও

৩৬

সাহত্য-পাঁরষং-পাঁন্রকা

“সচ্ছেযোন্রিয় শব্দটি পাওয়া যায়, যেমন-_শ্রুতশ'ল কুলীনজ

বর্ষ £৮৬]

নহে এরূপ নিস্তেজ

তারা নিষ্পাপী কন্যা লয়।

স্পৃহা-শুন্য ধন্য মান্য,

কূলে হয় অগ্রগণ্য,

সংপযত্র-জন্য স্বদারে রয় ॥
শ্ুতশীল সং-শ্রোন্রিয়
গদ্ধে-পুষ্পে আর্লিয়

দেবে করে কন্যা সম্প্রদায় । ৫০
অথবা,
পণ্চাননের 'বাধ, ত্যজ্য অসঙচ্ছ্যোল্রিয় ।.
যার ছিল না সদবৃত্ব, আর যে নিক্ষিয় ॥৫ ১

লোকাচার অনুযায়, কুলীন পাত্রের সঙ্গে সচ্ছ্ান্রিয় কন্যার বিবাহ হতে পারত, কিন্তু
কুলীন কন্যার সঙ্ষে সচ্ছ্যোন্রিয় পান্রের বিবাহ হতো না। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।
একাদশ-ছ্থাদশ শতাব্দীতে কন্যাগত কূলমর্যাদাই চালু ছিল, বিবাহের সময় বরপক্ষই কন্যাপণ
দিত। বাংলার নব্যস্মৃতিতে কন্যাশুল্ক*"এরই উল্লেখ পাওয়া যায়ৎ২ (বরপণ ব্যাপারটি

বোধহয় পেশাদার বহযাীববাহকারদেরই সৃষ্টি )। কোলীন্যপ্রথার গোড়ার যুগের ইতিহাস
অস্পম্ট থাকায় এর বোঁশ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু অবাঙাল+ টঁকাকাররা এই

তথ্যগুুল না জানায় “সচ্ছেনান্রিয়” শব্দটির পারিভাঁষক অর্থ ধরতে পারেন নন, বরং লিখেছেন

“সমীচীন শ্রোন্রিয়' বা “সাধু বেদাধ্যায়ী' ! কন্যাগত কুলের তাৎপফ" প্রসঙ্গেও তাঁরা নীরব।
অথচ অহংকারের অহংকৃত ডীন্তর মধ্যে জাত যাবার ভয্লটুকুও লক্ষণণয় ।
রাঢ়া ব্রাহ্মণের ওন্ধত্য £ আর রী" ব্রাহ্মণদের ওম্খত্য ও ভান্তহণনতা বোধহয় প্রবাদপ্রসিম্ধ।
কয়েক শতাব্দী পরেও তার রেশ 'মাঁলয়ে যায় 'নি। হরিচরণের “অদ্বৈত মঙ্গল”-এ “অদ্ৈতাষ্টক-”
কার শ্যামাদাস আচাষ সম্পকে বলা হয়েছে £
শ্যামাদাস আচার্য হএন রাঢুদেশবাসা।

রাটা শ্রাঙ্থণ সোঁহ সব্বক্ষ,দ্রবাসী |

শাস্ব্ পঁড়িয়াছেন কাঁরয়া যতন।

ভন্তশাস্ত নাহি দেখি উদ্ধত তার মন ॥
যাহা তাহা ফিরেন তবে 'বিচার কারিতে।
সব্ব শাস্বে জনে হারে ভান্ততে ॥৫৩
'প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এর অহংকারকে এ-রকম মাক'মারা পাশ্ডিত্য-উদ্ধত ব্রাঙ্গণ হিসেবেই
দেখানো হয়েছে । দপ্ত বলে ঃ
জহলান্িবাভিমানেন প্রসন্নিব জগণ্্রয়শম্।
মৎসর্যাননব বাগজালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্িব ॥ (2.2)

তথা তকয়ামি।

ন.নমন্নং দাঁক্ষিণরাছা প্রদেশাগতো ভবিষ্যাতি।

(অন্ধ 2, প:. 52)

[ “প্রজলিত আঁভমানে তিলোক করিয়া যেন গ্রাস, তিরস্কারি বাকাজালে প্রজ্ঞারে
কাঁরয়া উপহাস” (জ্যোতরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন:বাদ )। তাই অনুমান কার, ইনি নিশ্চয়ই

দাক্ষণরাঢ়াপ্রদেশ থেকে এসেছেন । ]
গৌড়ে আমাংসাচর্চা £ অহংকারের কথা থেকে বোঝা যায়, তান মণমাংসক। জগৎ,
তাঁর মতে, মুর্খবহূল। আর, ঘারা প্রভাকর, কুমারল, শারকা্গার, বৃহস্পাত, মহোদধি

৩৭

কৃষ্ণমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন?

সংখ্যা-১ ]

ও মহারতেরকথা জানে না তারা সকছহেই নরপশ (অঙ্ক 2, প্. 53)1 [সক্ষমা বস্ত্ববিচারণা নৃপ-্ডাঁভঃ স্বপ্থৈঃ কথং স্থাঁয়তে--প্রকাশ-টীকায় বলা হয়েছে £ বস্ত ওপনিষদং
রঙ্ধ তদবিচারণা । এ ব্যাখ্যা স্পন্টতই ভুল, মীমাংসকের কাছে “বস্তু” মানে পিঙ্ক (তা-ও

আবার উপানিষদের ব্রঙ্ধ) হতে পারে না। ] স্বাধ্যায়াধায়নমান্রনিরত বেদবিপ্লাবক (চাশ্দ্রকাও প্রকাশ-টখকায় “ঘটশাসিনঃ, ও 'শুদ্ধবৈদিকান
এই দুটি শক্দ বাহার করা হয়েছে।
'ঘউশাস+-র অর্থ স্পন্ট নয়), ভিক্ষামাত্রগৃহ?তষতিব্রতী মুণ্ডিতমুণ্ড পণ্ডিতম্মন্য বৈদান্তিক

শৈবপাশুপতাঁদ, অক্ষপাদমতাবলম্বী ( নৈয়ায়িক ), মহাদণ্ডা, দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভরষ্ট শ্রিদণ্ডখ
"সকলেরই সে নিন্দা করে। [গণরত্ের (চতুদ্শ শতক ) মতে, নৈয়ায়িকরা শৈব ও
বৈশোষকরা পাশুপতসম্প্রদায়ভূত্ত, ব্রিদণ্ডীরা সাংখামতাবলম্বী ।৫8 চাশ্দ্রকা ও প্রকাশ-ট+কায়
[ন্রদণ্ডণী অর্থে ভর্ুভাম্করমতানুবত+“দের উল্লেখ করা হয়েছে । ] অহংকারের তালিকায়
কোমারিল দর্শনের উল্লেখ থাকলেও, নাটকের অন্ন্র (অঙ্ক 6, প্. 225) রাজা মারফৎ
ক্মারলকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে (সাধু কুমারিলস্বামিন্, সাধু প্রজ্ঞোহস্যায়্ষ্মন )।
ম*মাংসকদের মধ্যে একমান্র কুমারিলই রাজার প্রশংসা পান, তাছাড়া মণমাংসা ও যজ্ঞবিদ্যাকে
[নন্দার্হ রুপেই দেখানো হয়েছে ।

_ কুমারিলকে প্রশংসা করার একটা কারণ বোঝা যায়_ মীমাংসাদশনকে আস্তিক পথে
[নিয়ে আসার জন্যেই তাঁর “শ্লোকবাতিক" লেখা । কুমারিল স্পম্টই বলেছিলেন £
প্রায়েণেব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তটকুতা ।

তামান্তকপথে কতুময়ং যহঃ কৃতো ময়া ॥৫৫
অহংকার এ লোকায়তীকৃতা মখসাংসারই অনুগাম+, চাবকের মতো তাকেও মহামোহের

অনূচর হিসেবে দেখানো হয়েছে । “নৈবাশ্রাবি গুরোমতিং" শ্লোকটি (2.3) সম্পকে দঈনেশচন্দ্
ভট্টাচার্য বলেছেন, “থ্রীধরের প্রায় ১০০ বৎসর পরে ভরশ্রেষ্ঠ গ্রামের পাণ্ডিত্য খ্যাতি সব্ত
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। চন্দেল্পরাজ কাঁতিবর্মীর সভাপতি কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে
প্রকারান্তরে রাটদেশের সামাজিক ও সারস্বত ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন,
তাহার সমূচিত আলোচনা এখন পযণস্ত কেহ করেন নাই ॥" তাঁর মতে, অহংকারের “উন্ত
মধ্যে কি কি গ্রন্হ তৎকালে রাঢদেশে বিশেষ কাঁরয়া অধীতি হইত, তাহার একট তালিকা পাওয়া
যায় ।...নবদ্ধীপের নব্যন্যায়ের ন্যায় তৎকালে (প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে) একমান্ন ভদ্টু ও

প্রভাকরমধমাংসাই অন্য শাস্মের চচ্চাকে আভিভূভ করিয়া ফেলিয়াছিল। তালিকামধ্যে
গুরু (অর্থাৎ প্রভাকর ), শালিক ও মহোদধি প্রভাকর মতের গ্রম্হকার এবং তুতভাতত
। অর্থাৎ কুমারল ), বাচস্পতি মিশ্র ও মহাব্রত ভট্টমতের গ্রন্হকার। গুরুমতের প্রথম উল্লেখ
দ্বারা ভট্ুমতের সাঁহত প্রতিদ্বান্দ্বিতার তৎকালে তাহার উৎকর্ষ স:চিত হইতেছে । অথচ শ্রীধরের
সময়ে গুরুমতের প্রাধান্য দেখা যায় না। কবি কৃষ্ণমিশ্র অহঙ্কার নাম দিয়া প্রীধরের পোন্র
কিংবা প্রপৌন্র পায়ের ভ্রিশ্রে্ঠ নিবাসী কোন সমকালাঁন দিগ্বিজয়শ পণ্ডিতের প্রাতি
বদ্রপ কাঁরয়াছেন।”৫৬

এই তালিকা প্রসঙ্গে অন্ন্রও তিনি বলেছেন, “প্রবোধচন্দ্রোদয়

নাটকে.*তংকালণীন বক্ষদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থগণের একটি মূল্যবান পাঠ্যপন্তক তালিকা
লিপিবদ্ধ আছে-যাহার
আমার-রা. ভ')

অধাপনা কাশী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না।৫৭

রাড়ে মখমাংসাচচণর এতিহ্য যে দীর্ঘদিনের তাতে সন্দেহ নেই।

লোক।

( অধোরেখা

শালিকনাথ গোঁড়েরই

উদয়নাচার্যের “ন্যায়কুনুমাঞ্জীলি”-তে যে-'গোড়মীমাংসক'ঃ-এর কথা আছে, বরদরাজ-

৩৮

সাহিত্য-পারষং-পান্রকা

বর্ষ £ ৮৬

কৃত টপকায় সে-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে$ “গোড়মশমাংসকঃ পার্জকাকারঃ।”৫৮ পাঁঞ্কা” শালিকনাথেরই রচনা । রামানুজাচার্ষের “তন্্রহস্য”-এ প্রভাকরের পর শালিকনাথকেই পূ্বাচার্ষ
বলা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে শঙ্খধরের “লটকমেলক” প্রহসনে একটি 'মনোহর শ্লোক,
পাওয়া যায় £ তথাহি রাট্রীয়াবচনরচনা-_
এষ ব্যাকরণং ন বৌত্ত ন কৃতঃ কাব্যেত্ষনেন শ্রমঃ

শ্রত্বাচামতি ভট্রবার্তকিরঃ স্নাতি স্পৃশংভ দ্বিদঃ |
চণ্ডালানিব তকর্শাসনপটুন্ নৈয়ায়িকান্ মন)তে
রাটয়ৈরাতিহর্ষ গদগদগলৈঃ প্রাভাকরঃ শ্রুয়তে ॥৫৯

ব্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে “কাব্যপ্রকাশ”এর দর্খীপকাটখকায় চণ্ডিদাস (ইনি “সাহিতাদর্পণ"কার ি*বনাথ কাঁবরাজের খল্লাপতামহ ) বলেছেন, “যাঁদ তু প্রাভাকরৈঃ সাদ্ধং 'বাজগীষু্কথাকণ্ঠাদদ্দ রোদেহজ্তদা তামেব মনগায়তুং রাঢ়াদিরাম্ট্রং গচ্ছতি ।”৬০ অহংকার এই প্রাভাকর
বা গ্রুমতেরই অনুরাগণী।
তাছাড়া গৌড়ে মীমাংসাচ্চার ধারাটিও একটু ভিন্ন ছিল। অহংকার যে-ভাবে বৈদিক
ব্রাহ্মণদের নিন্দা করে-_অর্থাবধারণ বিধুরাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নমানত্রনিরতা বেদবিপ্লাবকা এব-তাতে বোঝা যায়, তার আগ্রহ অর্থভেদে। দ্াদশ-ভ্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত স্মাত" পণ্ডিত
হলায়ুধের প্রাক্-সায়ণ বেদভাষ্য 'ন্রাঙ্গপসব্ব”"-এও এর সমর্থন পাওয়া যায়॥ অভিজ্ঞতা
থেকে তিনি বলছেন,
|
উৎকলপাশ্চান্তাদিভিবেদাধ্যয়নমান্ং ক্রিয়তে রাটশবারেন্দপ্তবধ্যয়নং বিনা কিয়দেব
বেদার্থস্য কর্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্দ্েতিকর্তব্যতাবিচারঃ 'ক্রিয়তে ।৬ ১

হলায়ধ অবশা একে সমর্থন করেন নি, কারণ এর কোনোটিতেই মল্ত্াথথ্ঞান হয় না।

“এতৈস্তু রাট়ীয়বারেম্দ্রকৈরথববচার এব ফেবলঃ ক্রিয়তে।এবং চোভয়োরপি গ্রন্হার্থতো বেদজ্ঞানং

নান্ড্েব । তদ্বরং বেদৈকদেশপ্যাপ যথ্থাবধ্যধায়নং কৃত্বাথবচারঃ ক্রিয়ত ইত্যাবিতং ভবাতি |”
বেদচচণর এই দুরবন্থা দূর করার জন্যই হলায়ুধ বেদের অবশ্যপাঠ্য ছু অংশ বেছে নেন
ও তার 'বশদ ব্যাখ্যা করেন। হলাক্ঃধের এক শতাব্দী আগেই বেদচচণ প্রায় বন্ধ বা বন্ধ্যা
হয়ে গিয়েছিল । “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এ চার্বাক বলে, ব্যতাঁতবেদার্থপথঃ প্রথায়সীং যথেল্টচেষ্টাং গমিতো মহাজনঃ ।**তন্রোত্তরাঃ পাথকাঃ পাশ্চাত্যাশ্চ ভ্য়খমেব ত্যাজিতাঃ ।**অন্যন্তাপি
প্রায়শো জাঁবিকামান্রকলৈব ব্রয়ী |” (অংক 2, পৃ.16)1 প্রসক্ষত বলা যায়, দাক্ষিণাত্যে
'বোদক' বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা অথ" না বুঝেও যথারধাঁতি বেদগান করতে পারেন ।৬২
ওপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই একথা স্পন্ট হয়েছে যে, ভ্রিশ্রেষ্ঠক তথা রাঢ়ের সমাজজীবন ও সারস্বতচর্চা সম্পর্কে কৃষ্ণীমশ্র অনেক খটনাটি খবর রাখতেন । কেবলমাত্র দুর
থেকে দেখলে এত গভীর ধারণা হওয়া সম্ভব নয়
॥ তিন ॥

চকতাথ“পরিচয় £ 'ছিতয় কথা 3 চক্রতখর্থ |
| স্কন্দপুরাণে চারটি চক্রতখর্থের কথা বলা হয়েছে, “রাঢ়াভিধান জনপদ"-এ “ভাগীরথণ-

পঁরিসরালংকারভূত” চক্রতীর্থ তারই একটি 'কিনা-_সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

গনরী, কাশী, প্রভাম ও বন্দাবন ছাড়াও দক্ষিণসমন্দ্রতীরের আরেকটি চক্রতীর্থের কথা

সংখ্যা-১ ]

কৃমি কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন ?

৩১

স্কন্দপুরাণেই পাওয়া ষায়। “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এর পণ্চম অংকে যে-চক্রতীথের কথা বলা
|
হয়েছে, তার বিজ্ঞুত বিবরণ পাওয়া যায় বরাহপরাণে।
রাটের চক্রতীর্থও বিখ্যাত জায়গা । বর্তমান চব্বিশ-পরগনা জেলার ডায়মণ্ড হারবার
মহকুমায় মথুরাপুর থানার একাট গ্রাম চক্রতীর্ঘথ। গঙ্ষা, সঙ্কেতমাধব, অম্ব্লিক্ষ শিব ও

িপ:রান্দ্দরী শত্তি- এই চতুবূঠহ মহাশান্তর অধিষ্ঠানের জন্যই নাকি এর নাম চক্রতীর্থ।,
এর মধ্যে সঞ্চেতমাধব একটি চতুভুজ বিষুমূ্তি, বক্ষশরলা বা কষ্ঠিপাথরের তৈরি। আদি
ভাগীরথীর ধারা দুরে সরে গেছে, মহাশ্মশানের বুকে এখন প্রাচখন চক্রতণথের অবস্থান।
এ অঞ্চলে পাল আমলের ভাস্কষের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে ।৬৩
চক্রতীর্৫থ নামের উৎপাত্ত নিয়ে একটি কাহিন আছে। “চৈতন্য ভাগবত"-এর বর্ণনায়
দেখি, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে নিয়ে আসছেন তখন মহাদেব বিরহে অধীর হয়ে গন্গাকে অনুসরণ
করেন এবং ছন্রভোগের কাছে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। জলস্রোতের আওয়াজ না পেয়ে
ভগ্গীরথ বারবার শাখ বাজাতে থাকেন, তখন গঙ্ষা তাঁর হাতের জ্যোতিময় চক্র দেখিয়ে তাঁকে
আশ্বস্ত করেন। গঙ্গা তারপর তো এাগয়ে চললেন । জলমস্তোত থেমে বেতে শিব শিলাময়
লঙ্করূপে স্থলে দেখা দিলেন। শিব গঙ্গার মিলনম্থলে চক্র দেখানো হয়েছিল বলেই নাকি
এর নাম চক্রতথ“।৬৪

চক্রতীর্থের কাছেই ছন্তরভোগ ৷. চৈতন্য পরশ যাবার সময় এই ছন্ভোগের খাঁড় 'দিয়েই
নৌকাযান্রা করেছিলেন । মুকুন্দ চক্রবতাঁর “চণ্ডীমঙ্গল”-এও ত্রিপদরাসুন্দরী ও অধ্বুলিঙ্ষ
শিবের কথা আছে ।৬৫ ন্ত্রিপুরান্গন্দরী একটি শান্তপশঠ, অম্বৃলক্ষ এর ভৈরব । আসলে

ব্িপ্রাসুশ্দরশীকে কেন্দ্র করে তান্ন্রক পণঠস্থানের মাহমা বোধহয় ষোড়শ-সগ্ুদশ শতাব্দীতেই
গড়ে উঠেছিল--দঈনেশচন্দ্র সরকারের অনুসরণে বিনয় ঘোষ এই রকম একটি মত প্রকাশ
করেছেন ।৬৬ একাদশ শতাষ্দীতে বোধহয় সঙ্কেতমাধব ও অম্বূলিঙ্গের মাহাত্ম্যই বেশি
প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণমিশ্র যে-ভাবে বারাণসী ও আদি কেশব-প্রশন্িতে শিব ও বিঞু$ দুএরই

মাহমা কশর্তন করেছেন, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই মতই সত্য হওয়ার সম্ভাবনা ।
কালি ও চাবাক £ কৃষ্ণামশ্রের গৌড়ীয় উৎসের সপক্ষে আরো দুটি গৌণ তথ্য হাঁজর করা
যায়। “প্রবোধচন্দ্রোদয়”-এর 'ছিতীয় অংশে চাবণককে যে-ভাবে উপাঁচ্ছত করা হয়েছে, “নৈষধচরিত”-এর সঙ্ষে তার মিল প্রচুর ।৬৭ দু জায়গাতেই চাবণককে স্বয়ং কলি বা তার অনুচর
হিসেবে দেখানো হয়েছে। শ্রীহর্ষের গৌড়ীয় উৎস ( অন্তত প্রাচ্য ভারতীয় উৎস) সম্পকে

সন্দেহের অবকাশ নেই। নখলমাধব ভভ্রাচাষ+ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতিমোহন সেন
প্রমুখ পণ্ডিত বহু আভ্যন্তর ও বাঁহঃসাক্ষ্যের সাহায্যে তা প্রমাণ করেছেন ।৬৮ “বজয়
প্রশান্তি” রাজা বিজয় সেনের প্রশস্তি হল শ্্রীহর্য ঘাদশ শতাব্দীর কবি। দুজনেই বোধ হয়
গৌড়াঞ্লে প্রচলিত বাহস্পত্য দর্শন বিষয়ক কোনো গ্রন্হ থেকে লোকায়তমতের গ্লোকগুলি

উদ্ধত করোছলেন। এ সময়ে লোকায়ত মত ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল,
অল-বিরুনির বিবরণেও তার সাক্ষ্য মেলে ।৬৯ কৃষ্ণামশ্র ও শ্রীহর্য উদ্ধৃত কয়েকটি লোকায়তিক
শ্লোক মাধবাচাষে'র “সবর্র্শন সংগ্রহ”-এও স্থান পেয়েছে ।৭0
প্রবোধচন্দ্রোদয় ও দেবীভাগবত পূনাপ £ “প্রবোধচদ্দ্রোদয়”-এর তৃতীয় অংকে ভিক্ষু ক্ষপণক
ও কাপালকের যে-ছবি রয়েছে, তার সঙ্গে দেবভাগবত পুরাণের একটি উপাখ্যান ( হাদশ
স্কন্দ, অষ্টম-নবম অধ্যায়) মিলিয়ে পড়ার মতো । পূরাণটি গৌড়েই রচিত, রচনাকাল
দশম থেকে ছাদশ-্ত্য়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ।৭১৯ সেখানে দেখি, জনমেজয় ব্যাসদেবকে প্রশ্ন

৪০

সাহিত্য-পরিবং-পারিকা

বর্ষঃ৮৬ ]

করছেন, ব্রা্মণরা শস্তি উপাসনা না করে অন্য দেবতা গ্রহণ করছেন কেন? কেউ বৈষ্ণব, কেউ
গাণপত, কেউ বা চঈনমাগ্গরত বন্কলধারণ কাপালিক, অথবা দিগম্বর (জৈন ), বোদ্ধ বা
চাবণকপন্হ*। নানাতকর্ণীবচক্ষণ বুদ্ধিমান পশ্ডিতরাও বেদের প্রতি শ্রদ্ধা বিবিজ্ত। এর
কারণ ক? উত্তরে ব্যাসদেব খাষি গৌতম ও তাঁর বিরুদ্ধে চক্কান্তকার ব্রাহ্মণদের কাহন
বললেন। গৌতম চ্রাস্তকারদের শাপ দিয়ে বললেন, তারা কাপালিক মতাসন্ত ও বৌদ্ধশাস্তরত হবে, মাতা, কন্যা ও ভগিনীগামখ হবে, পরস্তালম্পটহবে, এবং তাদের বংশধররাও

এই শাপে দগ্ধ হবে । তারই ফলে-_
মূল প্রকৃতিমব্যন্তাং নৈব জানস্তি কহ্চিং।
তগ্তমদদ্রাক্কতা কেচিং কামাচাররতাঃ পরে।
কাপালিকাঃ কৌলিকান্চ বৌদ্ধাজৈনাস্তথাপরে।
পণ্ডিতা আপ তে সবে" দরাচারপ্রবত'কা ॥
লম্পটা পরদারেষু দুরাচারপরায়ণাঃ ॥
কুদ্ভীপাকং পুনঃ সবে যাসাস্তি নিজকমণণীভঃ ॥৭ ২

“ প্রবোধ5দ্দ্রোদয়”-এ ভিক্ষুর চরিন্রটি এই ধরনের এক দ:রাচারপরায়ণের । ভিক্ষু বলে £
অহো সাধুরয়ং সৌগতোধমেণ যল্ল সৌখ্যং মোক্ষশচ । তথাহি-_
আবাসো লয়নং মনোহরমাভিপ্রায়ানূরূপা বণিঙ্নারে বাঞ্চিতকালমিষ্টমশনং শয্যা মৃদুপ্রস্তরাঃ |
শ্র্ধাপ্বমুপাঁসিতা যুবাতীভিঃ কুপ্তাক্দানোৎসবর্লীড়ানন্দভরৈর্রজান্ত গবলসজ্জ্যোংস্নোজ্জবলা রা্য়ঃ ॥ (3.9, পৃ 104-109১)
1 অহো সৌগত (বৌদ্ধ ) ধর্মই সাধু, সেখানে সুখও আছে, মোক্ষও আছে। মনোহর
গৃহে বাস, ইচ্ছানূরূপা বেশ্যা (বা বণিক অথ শ্রেষ্ঠদের স্ব্ীী), বাঞ্চিত কালে মিষ্টান্ন
ভোজন, কোমল আন্তরণযতুস্ত শয্যা, শ্রদ্ধাপুবকি উপাসিতা যুবতনদের অঙ্দান-উৎসব, ও ক্লাঁড়ার
আনন্দে জ্যোৎস্নায় উজ্জল রাত্রি কেটে যায়। ]
চাদ্দ্রকা-্টীকায় বলা হয়েছে ঃঅন্ত বৌদ্ধমতে বৌদ্ধপারব্রাজকলিঙ্গপূজাং স্বপত্যন,মত্যৈব কুীন্ত তে পাঁরবাজকান্তেষাং মন্মথছন্াণ পূজয়ন্তীঁতি তদাগমব্রমঃ |

এ হচ্ছে বৌদ্ধর্মের অবক্ষয়ের চেহারা । তন্ত্রের প্রভাবও অত্যন্ত স্পজ্ট। সোম-সিদ্ধাস্তের
কাছে ভিক্ষুর আত্মসমর্পণ তন্ব্ের কাছে বৌদ্ধধর্মের আত্মসমপণণেরই রূপক 1৭৩

এই সব তাম্মিক আচার ও তান্মরক বৌদ্ধধর্ম যে গৌড়েরই বৈশিষ্ট্য ছিল--এমন নয়।
ভারতের 'বাভিন্ন অণ্চলেই তন্বের ব্যাপক. প্রভাব ছিল। আবার 'নরাম্বরবাদী দর্শনপ্রস্থান
সম্পকেও বৈষবদের বিরাগ স্ুপরিজ্ঞাত।
“হয়শঈষ'পণরান্র”-এ বলা হয়েছে জৈমিনিঃ
স্পগ্াতশ্চৈব নাগ্তকো নগ্ন এব চ। কাঁপলাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥ এতম্মতানসারেণ
বতন্তে যে নরাধমাঃ । তে হেতুবাদনঃ প্রোস্তাস্তেভ্স্তন্্রং ন দাপয়েৎ ॥৭৭ (গৌড়ীয় বৈষবদের
প্রামাণ্য স্মাতিগ্রন্হ “হ!রভান্তবিলাস”-এও এট উদ্ধৃত হয়েছে । ৭৫ আদ মীমাংসা, বৌদ্ধমত,
নান্ভকমত (লোকায়ত, অথবা কেধলমান্র বেদাবিরোধশী অথে) ও নগ্ন (জৈন, অথবা পাশুপত

বা অন্য কোনো নাগা সম্প্রদায় )--এদের সঙ্গে সাং্য ও নায়দর্শনের সমীকরণ খুবই
চিত্তাকর্ষক। ববিষুণভন্ত বৈদাস্তক কৃষ্ণমিশ্রও বোধহয় এই “ছয় হেতুবাদশ'র নরাধমত্ব সম্পকে
একমত ছিলেন। তকণবদ্যার শিষ্যদের মধ্যে তান বৈশেষিক, ন্যায় .ও সাংখ্যকে হাজির
ছেন, মীমাংসা ও যজ্জবদ্যাও 'নান্দিত হয়েছে (অংক 6, পৃ. 215-230 )।

সংখ্যা-১]

কফ মিশ্রকিরাঢ়ের সন্তান ছিলেন ?

৪১

্রীর্ষের মতো কৃষ্কমিশ্রও গোঁড়ের বাইরে বসে নাটক রচনা করলেও তাঁর জন্মভূমি

ঘটনাগুলিকেই হাজির করেছেন । বারাণসাঁর যে-ঘাটে অহংকারের নৌকা এসে থামে, সেখানে
নিশ্যয়ই অন্য রাজ্য থেকেও নৌকা আসতো, কিন্তু কৃষমিশ্র বিশেষ করে উল্লেখ করেন রায়ের

ভূরিশ্রেম্তঠক ও চক্ততীর্থের। তাঁর সমসামায়ক বা অব্যবহিত পরের গোঁড়ীয় কবিবা যে-বিষয়গৃলি

নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁর নাটকের 'মিল থাকা তাই আশ্চষ" নয়।

ভাঁরশ্রেম্ঠ ও চকুতীর্থের উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ, গৌড় অঞ্চলে বিশিষ্টাথে প্রচলিত

শব্দ ব্যবহার, রাঢা ব্রাঙ্মণের টিপিক্যাল রুপায়ক, মীমাংসা ও বেদচচ্ঠার অবস্থা-মূলত এই

ক-টি বিষয়ে কৃষ্ণমিশ্র যে-সব নমুনা উপস্থিত করেছেন, তার ভিত্তিতে তাঁকে "রাটের সম্তান”

মনে করা আদৌ অসমীচগন হবে না।

|সুতনাদশা।
*প্রবোধচন্দ্রোদয়”, বাসুদেব লক্ষণ পণশাঁকর সম্পাদিত।
রামদাস দাঁক্ষিতের “প্রকাশ” টীকা সমন্িত।

সং)।

নাশ্ডিল্ল গোপের চান্দ্রকা' ও

বোদ্বাই £ নির্ণয় সাগর প্রেস, 1910 ( তায়

উদ্ধৃতি ও পচ্ঠানিরেশ সবন্তুই এই সংস্করণ থেকে।
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511615, 1973, 2100 6৫ (156 000. (01015615105 01 ০৪100002,
700.

10018 (1:2119

1191001191191

1931-36),

1১1011-

695, 697,

১ ০,17572010001, 21001606 20019, ₹21917951 : 11010117] 1321091510955,
1968, 331

১৩. সত্তর 3,96 ও 98-99 দ্ু। “সামন্ত' শব্দটর ব্যঞজনার জন্য জ্যোতি ভ্রাচার,

“পাঁরপ্রশ্ন”, কলকাতা £ স্ুপণণ, 1975, 52-56 দ্র।
১৪,

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “পণ্টোপাসনা”, কলকাতা £ কে. এপস. মুখোপাধ্যায়,

1960, 306, 323-24, 339-40 দ্ু।

১৫, 6৮ 10161100109 10998811) 1২০০1
11500100101 ০0 101701৬01721)১”
(01197106119 10150110110705, 1100 [1100191) 4১006100919 (15)১ &0505 1889, 238
১৬,

1%. 1115110210901191,

1315601

01 01955109]

5270510116 ]5706780016)

11190193, 1937, 676 ও 6718 (অনুচ্ছেদ 750, 7151) দ্বু।

১৭, “প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্”, 'প্রকাশনামক সংস্কৃত হিন্দী টকা সহ পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র মিশ্র
সঙ্পাঁদত, বারাণস £ চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, 1968, সমালোচনা, 8
১৮. ক্ষাতিমোহন সেন, “চিন্ময় বচ্ষ”, কলকাতা: গ্রীগৌরাঙ্ক প্রেস, আনন্দ-হিন্দ্স্থান
প্রকাশনী, 1957, 120, 145 ও 165 দ্র।

সংখা-১]

কৃষণ মিশ্র কি রাছের সম্তান ছি।লন ?

৪৩

১৯. নুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “সংস্কৃত সাহত্যে বাঙালণর দান”, কলকাতা : সংস্কৃত
প.ম্তক ভাণডার, 1369 বঙ্গাব্দ, 120-121

২০.

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, “হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস” ( প্রথম খণ্ড ), কলকাতা,

1232 বঙ্ষাব্দ, 46
0119

27159601501

13670591

(৬০1. 1), ০৫.

1২১ 0 1৬811110091, 199005 : 1118৩

[07171691515 01 109009১ 1963 (2100 11001)16551017) ১ 31317]

স্বকুমার সেন, “প্রাচীন বাংলা

ও বাঙাল?”

[ি*বভারতী গ্রন্নবিভাগ, 1972, 35
নহাররঞ্জন রায়, “বাঙ্গালীর ইতিহাস”
1359 বঙ্ষাব্দ, 149, 152, 359

সুধীরকুমার

(বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : 12), কলকাতা :

( আদিপবণ), কলিকাতা : বক এম্পোরিররম

মিল্র, “হুগলগ জেলার ইতিহাস ও বঙ্ষসমাজ”, কলকাতা : মিন্রান? প্রকাশন

(দ্বিতীয় সং), 1962, পৃ. 40. উদ্ধত ও মন্তবা দুটিই অবশ্য ভূলে ভরা ॥
[বিনয় ঘোষ, “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” কলকাতা : পুস্তক প্রকাশক, 1957, 570

শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, “গৌড় কাহন+”,

কলকাতা : ভি. এম. লাইবোর, 1884 শক,

15, 180. অনুবাদে মারাত্মক ভূল আছে ( “গৌডং রাষ্ট্রমনুস্তমং'"*এই বণনানুসারে গৌড়
এক নিকৃষ্ট জনপদ হলেও তার অঙ্গরাজ্য রাঢ্ের কোন তুলনা নেই ।” 1)
২১. লালমোহন বিদানিধি, “সম্বন্ধ নিণয়”, কলকাতা, 1896 |.'হ্বতীয় সং], ফ্লোড়পত্র
58-য় উদ্ধৃত ।
২২. প্রশস্তপাদ ভাষ্যম ( পদার্থধমসংগ্রহাখাম:) শ্রীধরভট প্রণশতয়া ন্যায়কস্দলীব্যাখ্যায়া
সংবলিতম: | শ্রীদুগণধর ঝা শমণ সম্পার্দত ॥ বারাণসন : বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়,

1963, 787 (শ্লোক 3)

২৩,

সুত্র 19 “বাত্গালীর ইতিহাস”, 149 ও 359 দ্ু।

২৪. সতত্র 1116 77196017991 967681 ৬০1.
11159601701 4817010104 13678521, 09107161203.

1, 14 এবং 7২১ ০7117910110,
13109190521] & ০০ 1971, 7 এবং

14-এও একই কথা বলা হয়েছে ।
২৫.
২৬.

সূত্র 19 “প্রাচীন বাঙ্গাল?” 34
সুখময় ভট্টাচার্য, “বৈশোঁষক দর্শন", কলকাতা : বি*বভারতী, 1360 বঙ্গাব্দ, 4

২৭.

সত

1911)6 11156975 01 1361891,

313.

রমেশচন্দ্র

মজুমদারও

“কাছে” এই

আপেক্ষিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন ।
২৮. ক্ষাতমোহন সেন, “বাংলার সাধনা”, কলকাতা : বিশ্বভারতাঁ, 1371 বঙ্গাব্দ, 69.
এ ছাড়া, সত্তর 18,৪6৪ দ্রু।

২৯.

আণুলিক কাহিনীর জন্য বিধূভূষণ ভট্টাচার্য ও

বাণীকুমার, “রায়বাঘিনী ও

৪৪

বন্য নাট্যশালার ইতিহাস

বর্ষ-৮৬ 7

ভরিশ্রে্ঠ রাজকাহিনধ”, কলকাতা : নবভারতখ, 1364 বঙ্গাব্দ [প্রথম প্রকাশ £ “বন্রবশরাঙ্গনা
রায়বাঘনশ”, 1326”, বঙ্গাব্দ] ব্যবহার করা হয়েছে । বনম্ধনগর মধ্যে যে মৌখিক

ইতিবৃত্ত রয়েছে সেটি বিনয় ঘোষের সংগ্রহ । সত্তর 19 “পাশ্চমবঙ্গের সংস্কৃতি”, 577-78.
এ ছাড়া “বাংলায় ভ্রমণ” (প্রথম খণ্ড), প্রচার বিভাগ, পূববিঙ্গ রেলপথ,

1940,

54 দ্রু। পুরো কাহিনশর এীতিহাসিক সত্যতা অবশ্য খুবই সন্দেহজনক ।
৩০. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ “প্রবাস”, ভাদ্র 1359 বঙ্গাব্দ,
935-39 ।

৩১.

সূন্ন 28 “রায়বাঘনী ও

ভুরিশ্রে্ঠ রাজকাহন9”, ভামকা (পৃ. ১৪)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্র কালাপাহাড়ের ভূরশুট উৎস সমর্থন করেছিলেন । বারেন্দ্র
পক্ষের গণ্পের জন্য দূর্গাচন্দ্র সান্যাল, বাংলার সামাঁজক ইতিহাস”, কলকাতা : লোকনাথ

এণ্ড কোম্পানী, সন 1317 সাল (নূতন
সং), 88 দ্র। দুটি গণ্পেই
একটি সুন্দর 'হিন্দুমুসলমান রোমাম্স আছে । আধুনক এীতিহাসিকরা অবশ্য এর কোনোটিই স্বীকার করেন না।

“বাংলাদেশের ইতিহাস” (ছিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ ) রমেশচন্দ্রু মজুমদার সম্পাদিত, কলকাতা :
জেনারেল প্রিণ্টার্স আযান্ড পাবলিশাস+ 1375 বঙ্গাব্দ, 123 (টখকা )দ্রু।

৩২. সূত্র 28 "রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেণ্ঠ রাজকাহনী”, 374 দ্বু। এই গস্পটিকে
জোর দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন দীনেশচন্দ্র ভ্রাচার্য॥।

তার রায়বাঘনশ

ও কালাপাহাড়”

“প্রুবাসখ”, পৌষ 1061 বঙ্ষান্দ, 277-78 দ্বু।
৩৩. ভারতচন্দ্র রায় “রাসমঞ্জরণ”, গ্রন্হারষ্ভ, “ভারতচন্দ্র রচনাসমগ্র” ড. ক্ষেব্রগুপ্ত ও ড.
[বু বসু সম্পাঁদত, কলকাতা : ভৌমিক আযাণ্ড সম্স, 1974, 390.

৩৪. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, “বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা”, কল্পকাতা :
বঙ্ষীয় সাহত্য পারষং, 1358 বঙ্গাব্দ, 7.

৩৫
৩৬.

55101,

সমন্্র 19 “পশ্চিমবধ্গের সংস্কৃতি”, 574
7১128090018

00971070085,

011106

০21০066 £ 26010060200

৮৮109070

০1

11066116060) (1915.

৮০০71109০1100001000%

19655,

].

1854,

13-14.
৩৭, 1৮1919001801181010029)9,
7101112.1 1321091510255, 1971, 33

৩৮.

0405০

1017

91091119179 বৈ800180

10611)1:

“জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রদ্হাবল”” তৃতীয় ভাগ, কলকাতা : বসুমত্তখ সাহত্য

মান্দির, তাং নেই, 135
৩৯. সূত্র [19 “প্রাচীন বাংলাও বাগাল?*, 359] নশহাররঞ্জন রায়ও লিখেছেন, "এই
গ্রাম আজও ভুরস্থুট নামে পরিচিত ।” [ 19 “বাঙ্গালীর ইতিহাস”, 359 ]
৪০. 4১781000108 01)8110700852 ০৫. চু. 99007985159 9856, 77121101701)
580510710 5211635 ০১০, 1101৬81101010, 1936, 48 1 ৮110) বি869155701897809

01207706100915 09 908০9৬100910100102587৬21 ]

সংখ্যা-১]

কৃষ্ণ মিশ্র কি রাট্রের সম্তান ছিলেন -

9৫

৪১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, “বাক্লা ভাষার অভিধান”, কলকাতা : দি ইপ্ডিয়ান পাবলিশিং
হাউস, ("দ্বিতীয় সং ) তাং নেই, 4নং অথ“ দ্র।
৪২. নগেন্দ্রনাথ বসু, “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", প্রথম ভাগ (ব্রাহ্মণ কাণ্ড ), প্রথম
অংশ, কলকাতা, তাং নেই, 133-34.
৪৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার, “বঙ্ষীয় কুলশাস্ত্র”, কলকাতা : ভারত বৃকস্টল, 1973, 72
88.

সবন্র 20, 28 ; সত্তর 19 7105 17156097501 3010581, 035-36 দু।

৪৫,

সত্র 20, 24

৪৬.

সতত্র 20, ক্রোড়পত্র, 18. মৃকুদ্দরামের “চপ্ডীমঙ্গল”"-এও ( কালকেতুর উপাখ্যান ।

বরাঙ্মণগণের আগমন)
সং 69)

গাঞ্জি-এর তালিকায়

আছে : “কাঞ্জারী সাহরি ভ্ররঠাল ।” (বস্তমতখ

৪৭.

সূত্র 20, 299-300।

৪৮.
৪৯.
৫০.

41, 306-07 ও 341 দু।
সূত্র 20, 2১9-3009 7 এ, ক্োডপন্ু, 65-56 দু।
সূত্র 20, 4712

৫১,

এ, 554. পরবতার্কালে “সচ্ছেত্রিয়ের বদলে "সিদ্ধ শ্রোত্রিয়' শব্দটিই বোশ

ব্যবহার হয়েছে । যেমন, “দ2*একট? বংশ ব্যতীত সাধারণতঃ কশারিগণ সিদ্ধ বা সং শোন্িয়

মধ্যে শ্থাপিত হইয়াছিলেন |” ক্ষিতীম্দ্রনাথ ঠাকুর, “আদিশ্র ও ভট্টনারায়ণ” (হিতৈষণা
গ্রন্থাবলণী. 32 ), কলকাতা, 1933, 215.

৫&২.

স্ররেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, “স্মৃতিশাস্মে বাঙ্গাল?” কলকাতা ; এ. মুখাজী আ্আণ্ড

কোং, 1368

বক্ষান্দ, ০/-08

&৩. সুকুমার সেন, “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, (প্রথম খন্ড) পহবশধ, কলকাতা £
ইস্টাণ পাবলিশার্স, 1970, 390, টখকা 1-এ উদ্ধৃত ।
ূ
&৪. দেবঈপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, “ভারতীয় দর্শন” (প্রথম খণ্ড ), কলকাতা £ ন্যাশনাল
বুক এজেন্সি, 1960, 4-5, টীকা 6 দ্।
&৫. কূমারল ভদ্র, “মীমাংসাশ্লোক বাতি'কম্”, মানবল্শ তৈলঙ্গ রামশাস্পীগ সম্পাদিত,
কাশখ, 1898, গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞা, 4 (শ্লোক 109).
&৬. সত্ত্র 33, 7-8

৫৭.

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, “বালবলভণ ভূজক্গ ভট্ট ভবদেব*, “বন্নীয় সাহিত্য পরিষৎ জয়স্তখ

উৎসব স্মারক গ্রন্থ”, কলকাতা ঃ বঙ্গীয় সাহত্য পরিষৎ, তাং নেই, 264 [.প্রবন্ধটি প্রথমে

“সাহিত্য পাঁরষৎ পান্রিকা”, বর্ষ 52, সংখ্যা ২-4, 1352-য় প্রকাশিত হয়োছিল। ]

৫৮, বিড ৪5 915058817087)]818॥ (আশতোষ সংস্কৃত গ্রদ্থমালা 4), ৩. ি৪161701291020019, 131080650108158) 7910 হা, 091500095 001)1৬615109 ০91 05159669, 1964,
253
(ভস্ভবক 3,14) &
ও ৪106136112897)1911-1)001)811 (11105 1১11000 01 ৬৬91০5
9819551801 3179৬202. 15705, ০ 4), ৫,
9971090) €৪5৬1190, 4১015108020,

৪৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পারষং

1922, 123.

বর্ষ-৮৬

গৌড় মখমাংসক ও শালিকনাথ বিষয়ে ড: স্ুশীলকূমার দে অবশ্য নিশ্চিত নন,

সূত্র 19170 1117697% 9130708], 3253. টীকা 4 দু।

৫৯, শা্খধর “লটকমেলক” ( নির্ণয়সাগর কাব্যমালা গ্রন্থাবল? ), পণ্ডিত দুগণপ্রসাদ ও
কাশঙখনাথ শমণ সম্পাঁদত । বোম্বাই : নিণয়সাগর প্রেসঃ 1909, 22

৬০.

সূত্র 56, 264 (টখকায় উদ্ধৃত) । এছাড়া “রাঢদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ” “প্রবাসী”

জ্যৈষ্ঠ, 1356 বঙ্গান্দ, পৃ. 116-তেও দনেশবাবু এটি পশাথ থেকে উদ্ধৃত করেছেন ।
৬১.

হলায়ুধ,

"ব্রাঙ্গণসবস্ব”,

দুর্ণামোহন

ভট্টাচার্য সম্পাদিত,

কলকাতা : সংস্কৃত

সাহিত্য পরিষৎ, 1960,8
৬২.

সত্র 17, 55

৬৩.

সূত্র 19 “পশ্চিমবঙ্গের সংচ্কৃাঁতি”, 625. বিস্তৃত আলোচনার জন্য কালিদাস দত্ত,

ছত্রভোগ', “প্রবাসী”, মাঘ 1359 বঙ্গাব্দ, 433-58 দ্র।
৪.
বৃন্দাবন দাস, “চৈতন্য ভাগবত” ( অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় "অধ্যায় ), সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু
সম্পাদিত, কলকাতা £ দেব সাহিত্য কুটখবর, 1974, 370
৬৫. মুকূন্দরাম চক্রবতণঁ” “কাবিকঙ্কণ চন্ডী”, কলকাতা বসুমতা সাহিত্য মন্দির, তাং
নেই, 182 | ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান ॥ শ্রীমন্তের গমন-অংশ । পাঠান্তরে ( বশ্রবাস+

সংস্করণ, পৃ. 196 ) ত্রপুরাসূন্দরীর কথা নেই । |
৬৬. সূত্র 19 “পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি”, ৫32
৬৭. শ্রীহর্য, “নৈষধচরিত” (হরিদাস 'সিদ্ধান্তবাগণশ সম্পাদিত, উত্তরারধ
রূপ "দ্বিতীয় খণ্ড,
1845 শকাব্দ ), সঞ্গ 17 দ্র। কলির বন্দীকে ইন্দ্র “লোকায়ত 1, বলেও সদ্বোধন
করেছেন ( 17.96 )।
৬৮,

সূত্র 17, 73-714. ও সত্তর 23 4111569গ ০01 /১0160

মি

300521”,

395-398 প্র?

দে অবশ্য এক্ষেত্রেও নিশ্চিত নন । (এ, 396 দ্র)

৬১.
“১610 09০9০91 ].871068 99895 01011009960 05 1311119910901, (7696175 0
(19 টনি (126 11 211 1115৬05(16010929 ৮/০ 1718150 2018191৬619 1915 11901) 0176
21115012010) 01 (110 5610565--., /১10৩1115 1019, ৬০1, 1. 09105০1570৮ ৯৪0100,
[,01700) : 1১9111)11017101, 2101)1108 এ 00, 1910, 132. এই প্রসঙ্গে কাঁপলের “সাংখ্য”,

পতর্জাল, কাঁপলের “ন্যায়-ভাষা” ৈমানির “মশমাংসা”, লোকায়ত, অগস্ত্যমত ইত্যাদির উল্লেখও
পাওয়া ঘায় (এ, 132) ।
৭০.
(7711001)

91%20291529111)277220728
৯91105

11970211527

1).

00.

11৬.

01101715] 1২65010)

07

9292170-517৬19017928
৬০57100৬985

11030110106,

1924.

(030৬1.

41099210121,

2-5, 7513-15 দ্রু।

09116100981
৮০9০0108 £

তুলনায়

“নৈষধ”” 17538 2 17.70 2 17,202 ও “প্বোধ” 2.20, 215» 239 255 275 28.

দক্ষিণারপ্জন শাস্ত্রী, “চার্বাকদর্শন”, কলকাতা £ পুরোগামী প্রকাশনী, 1959, 176 দ্ু।
৭১. সত্তর 18, 225-226 দ্বু। 4-তে, “মকবিলাসপ্রহসন” (সপ্তম শতাব্দী )-এর কাছে
কৃষ্ণমিশ্রের খণ সম্পর্কে ষে আলোচনা আছে সে কথা মনে রেখেও বলা যায়, একাদশ শতান্দতে
বাংলার বৌদ্ধরা বান্তবেও এই একই ধরনের বিলাস জীবন যাপন করতেন : ব্লোম-তন-এর লেখা

8৫

কৃষ্ণ মিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন ?

সংখ্যা-১

অতশশের জশবনতেও তার প্রমাণ আছে । সপ্তম শতাব্দী থেকেই এই অবক্ষয়ের নার সংস্কৃত,
[তিষ্বতণ, চঈনা ইত্যাদি সূত্রে পাওয়া যায় ।

৬106. 157111001, 1:000119 9১151510501

[00190 79000 0111505”5 ৬1511% 551) 91017)

2100 11000102109]

50111091৬০1

13.

1975, 415-16 দু।

৭২,

“দেবীভাগবতপন্রাণ»” হরিচরণ বসু সম্পাদিত,

কলকাতা : সারস্বত

লাইব্রেরখ,

1816 শকাব্দ( 12.9.9১-971 )
5৩, 770০ 27125 2517590997192517967275 060. 190৩ 7011011 131101021) 1৮101101)
99111017598 01101)95 7২21591)1 : ৬1510019 ০১৩৪1] ১9০100১1592, ৬০1. [, 18

(পণ্চম পটল, শ্লোক 2-3 )
74. “হরিভীস্তীবলাস”, রামনারায়ণ বিদ্যারঃই সম্পাদিত, মুশিদাবাদ,
(প্রথম বিলাস, 48 ).

1289 বঙ্ষার্ধ

পরিষদ-সংবাঁদ
প্রসঙ্গ £ পারষৎ পত্রিকা £
দশর্ঘদন যাব বন্্ীয় সাহত্য পাঁরষৎ পান্রকার আনয়ামত প্রকাশে ৮৭তম বের বঙ্গীয়
সাহিত্য পারষদের কাষীনর্বাহক সাঁমাতি ডীদ্বি*ন। নয়মানুযায়শ ১৩৮৬ বঙ্গান্দ্ে পান্রকার
চা'রাটি সংখ্যা প্রকাশই তাঁহারা করণায় বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । তদনহযায়? গত ভান্রমাসে
দাঁয়ত্ভার গ্রহণের পরেই পার্ষদ পান্রকার ৮৬তম বর্ষের ১ম সংখ্যা মুদ্রণ ও প্রকাশনের উদ্যোগ
গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সক্ষে স্বখকার্য যে, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও উন্ত সংখ্যা
প্রকাশ করিতে পৌষের ডাক প্রায় ব্যর্থ হইতে চলিল। এই বিলম্বের জন্য বিদ-যং-ঘাটাতি,
মুদ্রণ-ীবভ্রাট, দুর্লভ কাগজ প্রভাতিকে উল্লেখ করা গেলেও ইহার মূলে উদ্যোন্তার অসহায়তা
প্রকাশ করা ছাড়া উপায়াস্তর নাই। একান্ত ইচ্ছা, আস্তাঁরক প্রচেষ্টাও ইহার প্রকাশকে ত্বরাশ্বিত

কাঁরতে পারে নাই।

|

পাঁরষদ ভবনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামল্নশ
১৩৮৫ বঙ্গাব্দ যখন অগ্তাচলে তখন একসম্ধ্যায় (১০ই মার্চ, ১৯৭১৯ ) তৎকালণন কেন্দ্রুয়
শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বাঙালখর সংস্কৃতির পনঠস্থান বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ প্রদর্শনে
আগমন করেন । ব্যান্তগতভাবে বঙ্ষীয় সাহত্য পাঁরবদের সক্ষে ডঃ চন্দ্রের দশঘ" পারিচয়
থাকিলেও 1শক্ষামস্ত্রী হিসাবে এই প্রথম তান পারষদে আসেন । বঙ্গীয় সাহত্য পঁরিষং

[বিগত ৮৬ বৎসর ধাঁরয়া বাক্ষালশী জাতি তথা ভারতঁয় ক্ুপ্টি ও শিক্ষাজগতে একানিষ্ঠভাবে সেবা
কাঁরয়া আসতেছে ॥। বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ কেবলমান্র সহম্ত্র সহন্র দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুথি
ও প্রত্তবন্তুর সংগ্রহশালা নহে, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ জাতীয় জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ভাঁমকা
গ্রহণ কাঁরয়া আসতেছে । 'বশ্বকাঁব রবান্দ্রনাথ ঠাকুর, আচাষ” প্রফলল্লচন্দ্র রায়, আচার্ষ

জগদীশচন্দ্র বসু, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রজম্দর ন্রবেদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্র প্রমুখ বাঞ্গালীর
বরণশয় ও স্মরণণয় মনধীষবৃন্দ এই) প্রতিষ্ঠানের সথ্গে যুত্ত থাকিয়া পরিষৎ মন্দিরের মাধ্যমেই
এক অনন্য ভামকা পালন করিয়া গিয়াছেন |

সেই মহান
সাহিত্য পাঁরষদের
স্মারকালাপি পেশ
আকর্ষণ করেন।

এতিহ্যসমৃম্ধ জাতীয় প্রাতিষ্ঠান আজ নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। দি
সম্পাদক মহাশয় পারষদের পক্ষ হইতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এক
কাঁরয়া এই প্রাতিষ্ঠানের নানা সমস্যার প্রাতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি
নদারূণ অথ“সঙ্কটে এই প্রাতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম, পশাথশালা,

ংথা"-১ ]
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৪১

প্রকাশন বিভাগ বহ দেশী ও বিদেশী গবেষকদের চাহিদা অনুযায়ী কার করিতে অক্ষম । এই
প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিতে, ইহাকে নবজীবন দান করিবার জন্য বারংবার কেন্দ্রীয় ও
রাজাসরকারের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছে । কেন্দ্রীয় ও রাজাসরকারের নিকট হইতে

এই প্রতিষ্ঠান এই পযন্ত যে অথানদকুল্য লাভ করিয়াছে। তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই
অপ্রতুল।
রাজ্যপাল মাননীয় এ. এল. ডায়াস এই প্রাতিষ্ঠানের বিশেষ গৃণগ্রাহ* ছিলেন। তাঁহার
উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য “আর. সি. দত্ত কমিশন" নামে
এক কমিশন নিয়োগ করেন । এই কমিশন অতি যত্বে ও আস্তারক প্রচেষ্টায় এক রিপোর্ট" প্রস্তুত
করেন । উত্ত রিপোর্টে পরিষদ ভবনের সংস্কার ও অন্যান্য উন্নয়নের জনা কেন্দ্রীয় সরকারের
শিক্ষা বিভাগ হইতে ১১.৫২ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়, পরিষদের প্রকাশন,
গবেষণা ও কমর্ঁদের বেতন বাবদ ও কেন্দ্রয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ হইতে ৩.১৪

লক্ষ টাকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। ইহা ছাড়া পাঁরষদের আনুষত্গিক বায় নিবাহের জনা
৩৭ লক্ষ টাকার এক গাঁচ্ছিত তহবিল গঠনের স্থুপারশ করা হয়।

আর. 'সি. দত্ত কমিশনের উস্ত পো" রাজ্যসরকারের মতামতের জন্য ১৯৭৬ সালের নভেম্বর
মাসে পাঠানো হয় ॥ এই রিপোর্ট পারষদের উজ্জল ভবিষাতের সচনা করিলেও অত্যন্ত দুঃখের
বিষয়, এই রিপোর্ট তখনো পর্যন্ত রাজ্যসরকারের বিবেচনাধীন ছিল । এখনো সেই রিপোর্টের

সম্পর্কে মতামত রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন কিনা আমরা জানি না।
এই ব্যাপারটিকে ত্বরাদ্বিত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে একান্ত অনুরোধ করা হয় ।
ইতিমধ্যে পরিষদের নানা সমস্যা তীব্রাকার ধারণ করিয়াছে । পরিষদ্-ভবনের দেওয়ালে
ফাটল ধাঁরয়াছে, দরজা জানালা জখণ” হইয়া পাঁড়য়াছে, নিরাপত্তার অভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে,
গ্রন্থাগারে স্থান সংকুচিত হইয়া পাঁড়য়াছে, সংগৃহধত গ্রন্থ রাখিবার স্থানাভাব, পাঠবক্ষে
স্থানাভাব, প্রত্রবস্তুর সংগ্রহশালায় স্থানাভাব, বৈদ/তক লাইনগুলি জাঁ্ণ হইয়া পাঁড়য়াছে;
আলো পাখার একান্ত অভাব, মনীষীদের তৈলচিন্ত ও প্রতিকৃতিগীলর আশংসংস্কার প্রয়োজন,
অনেকগুল নূতন করিয়া বাঁধাই কারিতে হইবে, বহু প্রাচীন দুল গ্রন্থের প্রাতিচন্্ গ্রহণের
আধুনিক কোন যল্তরপাতি নাই, সংগ্রহশালা রক্ষণাবেক্ষণের জনা কোন উপযদু্ত ব্যান্ত নাই, ফলে

বহু মূল্যব্বন জিনিস নষ্ট হইয়া যাইতেছে, প্রয়োজনের তুলনায় কমীসংখ্যা খুবই অল্প।
যাহারা আছেন তাঁহাদের বেতনক্রম খুবই কম। গ্রন্থাগারে প্রায় বার হাজার পন্নপান্তকা
রাথিবার কোন জায়গা নাই, প্রায় ৪৫,০০০ গ্রন্থ বিজ্ঞানভিত্তিক নথিডুন্ত হওয়ার অবস্থার আছে।
বলায় সাহত্য পাঁরষঙের. নানা সমস্যার আশু সন্গাধানের জন্য স্মারকালাীপতে একটি
উন্নয়ন-পরিকপ্পনা শিক্ষামন্্রশর কাছে দেওয়া হয় এবং তাহার জন্য বিভিন্ন খাতে অবিলম্বে প্রা
৩৭ লক্ষ টাকার এক দাবশ পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামশ্্ পাঁরষদের দাবীগনুল সুবববেচনার
আশ্বাস দেন এবং আবিঙ্পশ্যে গৃহসংস্কার ও সামাগ্রুক উবষম্ননের জন্য এককালীন দই লক্ষ টাকা
অনমদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।
গী
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সাহত্য-পাঁরষং-পািকা

[ বর্ষ-

পাঁরষদ্-ভবনে রাজ্যের শিক্ষা্ন্লী £
কেন্দরয় শিক্ষামশ্ত্রীর পরিদশনের অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রা্থামক, উচ্চমাধ্যামিক
এবং গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীপার্থ দে গত ৬ই না
১৯৭৯) পারষদ মাম্দর
পাঁরদর্শন করিতে আসেন ।

বঙ্গধয় সাহত্য পাঁরষদের পক্ষ হইতে রাজোর শিক্ষামন্ত্রীর নিকটেও একট স্মারকাঁলাঁপ
দেওয়া হয়। বংগীয় সাহত্য পরিষদের জন্ম হয় ১৩০১ বঙগাব্দে তখন তাহার সংগৃহীত গ্রম্থ
সংখ্যা ছিল মাত্র ১৯০ খানি, ১৩৮৫ বওগাম্দে সেই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে এক লক্ষ ন্রশ হাজার । বলা
প্রয়োজন, ইহার প্রায় সবই ব্যন্তিগত দানে গৃহীত । সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থাগারে
আছে ঈ*বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সতোন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুম্দর ্রিবেদী, রমেশচন্দ্র দত্ত, খাতেন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রীত মনীষার ব্যান্তগত সংগ্রহের গ্রম্থরাজি । এইরূপ ব্যন্তগত দানে এই প্রতিষ্ঠান
1তলে তলে বাংগালীর সারস্বত তিলোত্বমায় পাঁরণত হইয়াছে ।
এই প্রাতভ্ঠানকে রক্ষা কারবার দায়িত্ব সকলের । বিশেষ করিয়া সরকারকে এই ব্যাপারে

অগ্রণগ ভূবমকা গ্রহণ করিতেই হইবে। সেজন্য গ্রন্থাগার-বিষয়ক মন্ত্র বলিয়া শিক্ষামন্ত্রীর
নিকট বংগণয় সাহত্য পাঁরষদের গ্রন্থাগারের নানা সমস্যার কথা স্মারকালাপতে উল্লোখিত
হট্য়াছে। গ্রন্থাগারে বর্তমানে যে সংগ্রহ আছে তাহার উপযস্ত রক্ষণাষেক্ষণের জন্য প্রয়োজন
গ্রদ্থ-ভবনকে সুরাক্ষত করা, দুলভ গ্রম্থসমৃহের প্রাতিচিন্তর গ্রহণের জন্য (14101001),

[১110:০38% প্রভৃতি ) আধাঁনক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, পারষরের নিজস্ব ভবনে গ্রম্থ-বাঁধাইয়ের
ব্যবস্থা করা, কাঁট নাশের ব্যবস্থা করা, সংগৃহীত গ্রম্থরাজির বিজ্ঞানভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন
করা,

তালিকাভুন্ত গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থভবনে স্বিনান্তভাবে রাখার ব্যবস্থা করা।
বঙ্গীয় সাহত্য পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য বন্র ভাষায় প্রকাশিত সকল গ্রন্থ ও পন্ন-

পাল্নকা সংগ্রহ করিয়া রাখা ; কিন্তু অর্থাভাবে এই কাজ সম্ভবপর হয় নাই । বঙ্গীয় সাহিতা
পারবদের ন্যায় যখন কোন দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্ষে নাই তখন পশ্চিমবক্ষ সরকার যদি
রোঁজন্ট্রার অব পারিকেশনকে বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদে এক কি করিয়া গ্রন্থ ও পন্র-পান্্ীকা

দিবার দেশ দেন তাহা হইলে পুস্তক সংগ্রহের সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়।

বর্তমানে বঙ্গীয় সাহত্য পারষদ পাশ্চমবঙ্গ সরকারের নকট হইতে বিভিন্ন খাতে বাংসারক
মান সাহই্ন্রিশ হাজার টাকার অনুদান লাভ করে অথচ বর্তমানে পরিষদের বার্ষিক বায় প্রায় এক

লক্ষ টাকার ন্যায় । সেজন্য পাঁরষদের পক্ষ হইতে বার্ধক ৭২,০০০ টাকার অনুদান দেওয়ার
জন্য মাননীর শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়। ইহা ছাড়া গ্রন্থাগারের সাঁবক উন্নয়নের
জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকার একটি পাঁরকল্পনা পেশ করা হয়।
শ্রীদেপারদ পাঁরদর্শন কাঁরয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পাঁরষদের দাবীগুলি সুববিবেচনার
প্রাতশ্রাত দেন।

কমশস্ঘের
দাবশ £
বঙ্গীয় সাহিত্য পারদ কমাসত্যের পক্ষ হইতেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণ এবং রাজ্য শিক্ষা
মন্ত্রীর
কাছে পৃথক পৃথক্ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কমাসঞ্ঘ তাহাদের স্মারকালাপতে

সংখ্যা-১]

পরিষদসংবাদ

|
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কমাদের বেতনক্রমের অগ্রতুলতা ও তজ্জনিত তাঁহাদের দুরবচ্থার প্রতিমন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন। কমীসঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ রাজ্যসরকারের কাজে কমণদের পূণ' /-/
দায়িত্ব গ্রহণের দাবখ জানান ।

যা

কেন্দ্রীয় সরকারের দ;ই লক্ষ টাকা অন:দান £
১৩৮৬ বঙ্গাব্দের প্রথম দিকেই বংগীয় সাঁহত্য পরিষদের গৃহসংস্কার ও সামগ্রিক উন্নয়নের
জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এককালখন অনুদান হিসাবে দুই লক্ষ টাকা লাভ করে।
গত আষাঢ় মাসে পাঁরষদ: ভবন সংস্কার ও সংরক্ষণ বিষয়ে কাানবাহক সামাত সাতজন
সদস্যকে লইয়া একটি উপসমিতি গঠন করেন।
উপসমিতি এই কারের জন্য কঙ্গিকাতা পৌর সংস্থা এবং সি. এম, ভি. এ.-র স্থপাঁতদের

সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে । আশা করা যায় আঁবলম্বে এই কাজ শর করা যাইবে ।
রাধাগোবিন্দ নাথ ও রাজেশবর দাশগবপ্তের জন্ম বার্ধকণ £
কারীনবণীহক সামাতি এই বৎসরে পাঁরষদ মান্দরে কীষাবজ্ঞানখ ও াঁদ্ভদতত্বাবদ রাজেশবর
দাশগৃণ্ধের

জন্মশতবার্ষকী এবং রাধাগোবিন্দ নাথের চিত্রপ্রীতিষ্ঠা ও জম্মশত

উদযাপনের 'সিধ্ধান্ত গ্রহণ কাঁরয়াছেন।

বার্ষকা

|

প্জেস্দনাথ বশ্দোপাধার

সংবাদপত্রে সেকালের কথ!
১ম থস্ড £ টা. ২০০০

হয় খপ্ড £$ টা, ৩০০৪

বাংলা সাময়িক পত্র
১ম খণ্ড £ টা. ১১০০

খর খষ্ড $ টা. ৭৫9

বাংলার 'সাহাত্যকগণের প্রামাণা জীবনী

সাহ্ত্য-সাধক-চরিতমালা
প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড একট্রে £ টা. ১৬০৩৩

বজায়-সাহত্য-পরিষৎ
২৪৩)১। আচার্য প্রফুল্লচশ্দ রোড
কঁলিকাতা-৭০০০০৬

শীদলশপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদ্দক £ বংগীয়-সাহত্য-পারষং কর্তৃক প্রকাশিত ও
বলাবাণখী পপ্রিপ্টার্স, ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কাঁলকাতা-৬ হইতে শ্রীনেপালচদ্দ্র ঘোষ

কর্তৃক মনদ্রুত।

ৃ

্াহভয-পরিষৎ-পতরিক।:
ািসসপসসক

্

॥

রর

স্াীসেেস্প
শা

টক্রমানিস

৮৬তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয়- তাতীয় সংখা।
শাবণ-পৌষ
১৩৮৬

:

1
.

.

ূর
]

ৃ

পর্েকাধঃক্ষ

|

শ্রীসরোজমোহন ত্র

র

বঙ্গায় সাহিত্য পর্িষৎ
২৪৩/১, আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র বো৬
কফিকাত্তা-৭ * * * *৬

টজমীসিক

৮৬তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্য।

শ্রাবণ-পৌষ
১৩৮৩৬

পৃজিকাধ্যক্ষ

আীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭* ৬৬৬৬

প্রকাশক £
সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাঁতা-৭০০*০৬

মুদ্রক £
জীমতী রেখ! দে

জীহরি প্রিন্টাস
১২২।৩, রাজ দীনেক্দ্র স্ত্রী
কলিকাতা-৭০০* ০৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৮৬তম বর্ষ ॥ সংখা £ ২য়-৩য়

শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৮৬

॥ সূচীপত্র ॥
বাঢ়াপুরী ও ভূরিশ্রেষ্ঠক
বাংল! সাহিত্যতত্ব
পঞ্চদশ শতাবীর ওড়িয়া কবি মার্কওদাসের

॥
॥

শ্রহৃকুমার সেন
্রীঙ্গগদ্দীশ ভট্টাচার্য

১
৩

“কেশব কোইলি' বা যশোদা বিলাপ

॥

শ্রগ্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়.

বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার
কষ্খরামের কালিকামঙ্গলে কুষ্ণকথা
মদন পালা

॥
॥
॥

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য
২৫
শ্রাঅক্ষয়কুমার কয়াল
৩৯
সম্পাদনা প্রীমমরকৃষং চক্রবর্তী ৪৫

৮৬তম বর্ষের কার্যবিবরণী

॥

৫৬

৮৬তম বান্ধিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী

৬২

পরিষৎ সংবাদ

:

পরিশিষ্ট: তিনখানি পত্র-(ক)
(গ) হ্বামী গ্রজ্ঞানানন্দ।

২১

ডঃ স্থকুমার সেন

৬৪

(খ) ডঃ গ্রবোধচন্দ্র সেন
৭৩

সংগ্রহে রাখার মত বই

বৈষ্ৰ পদাবলী
সাহিত্যরত্ব হরেক মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের
আকর-গ্রনস্থ। বন পদের টাকা দেওয়া হয়েছে । সংশোধিত ও পরিবধিত দ্বিতীয়
সংস্করণ।

[টা ৭৫'** ]

গিরিশ রচনাবলী
পাঁচখণ্ডে সমগ্র রচনা ।

১ম খণ্ড ডঃ বথীন্দ্রনাথ বায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

সম্পাদিত অন্ত খগ্ডগুলি ভঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। জীবনী ও সাহিত্যাকীতি
আলোচিত ও কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সৃন্নিবিষ্ট । [প্রতি খণ্ড টা. ২৫"** ]
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ
তিনখণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২*৯*)।

অধ্যক্ষ জগদীশ

ভট্টাচার্য কর্তৃক

সন্কলিত ও সম্পার্দিত। জীবনী ও সাহিত্যকীতি আলোচিত । [প্রতি খণ্ড টা. ৪**** ]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্ধ প্রকুল্পচন্দ্ররোভ ॥

কলিকাঁতা-৭০০ ০০৯

“রাটাপুরী ও ভূরিশ্রেন্ঠক”
শ্রীন্ুকুমার সেন
কাল .সন্ধ্যার পর ৮৬তম

বর্ষের প্রথম

সংখা] .বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পজ্িক'

আমার হাতে এল । আজ সকালে ত] পড়তে'বসলুম।

স্ুচীপত্র দেখে প্রথমেই খুললুম

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টরাচার্ধের 'কৃষ্ণমিশ্র কি বাঙ্গালী ছিলেন? প্রবন্ধটি ।
তিন চার পাতা উললটোতেই আমার চোখ পড়ল ভুবস্থটের আলোচনায় । আমার
মনে হল এ ব্যাপারে আমি প্রকাণ্ড ভুল করেছি । আব সকলের মতে বাঁঢ়াপুরীকে

রাঢদেশের নামান্তর মনে ক'রে এবং অহংকারের

উক্ত “ভূরিশ্রেষ্ঠক” শবটিকে শ্রধবের

উক্ত “ভূরিস্ষ্টি” গ্রামের নামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে ভুল কবেছি। এখন ম্প্ট বুঝতে
পারছি তা নয়।
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বাঙালী কুলীন বামুন অহংকারে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন
তার মধ্যে বলেছেন এই কথা,
|
গৌড়ং রাষ্্রমন্ত্তমং নিরপমা ভতাপি বাঢ়াপুরী
**
ভূররিশ্রেষ্টকণ।ম ধাম পরমং তত্রো মো নং পিতা।
বাংলায় যথাযথ অহন্থবার্দ করলে এই রকম হয় £

'অন্ত্তম (যে) গৌড় রাজ্য সেখানে (যে) নিকুপম বাঢ়াপুরী (যা) যথাথথ বহু
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরম আশ্ররস্থান খানে (যাব শাম) উত্তম (অথবা সেখানে যিনি
উত্তম ) (তিনি) আমাদের বাবা ।”
মূল সংস্কৃতি যদি আর একটা “তক থাকত 'রাঢাপুরী-র পরে তাহলে আমাদের

সকলের

গৃহীত অর্থ খাটত।

তা নেই।

স্ৃতক্াৎ “ভূরিশ্রেষ্টক নাম পরমং ধাম”

বাঁঢ়াপুরীর সমানাধিকরণ পদ । এখানে তাকিক ওক তুপতে প।রেন--৩ওই যে “নায়”
শব রয়েছে।
ভূরিশ্রেষ্ক তাহলে স্থান নাম। এর বিক্লদ্ধে যুক্তি যা আমরা কেউই
আগে এড়াতে পারিনি যে বাটাপুকী গ্রাম-নগর নাম ছাড়া ব্য।পক স্থান নাম হতে পাকে

না।

এই বিরোধ ঘুচে যায় এবং আমার এই প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিপাদন হয় যদি

“নাম” শব্দটি বাক্যালক্কার রূপে গ্রহণ করি।

যেন কালিদাসের প্রয়োগ,

পরিশ্রম নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
এখন প্রশ্ন উঠবে বাঁঢ়াপুরী নিয়ে । এ নামটি খাটি কিনা। একি গৌড়ের
রাজধানী ছিল ? ন1 কোন বিশিষ্ট গ্রাম? এর কোন মীমাংসার উপায় এখন দেখ! যাবে
ন1। তবে “বাঢ়াপুবী” যদি সত্য সত্য তখনকার কোন গ্রামের নাম হয় আর সে

গ্রীম-নাম যদি অগ্যাবধি চলে এসে থাকে তবে তা এখন হবে 'রাডুরি? অথবা 'বাডুলি”

২

সাহিত্য-পরিষৎ-পব্জিকা

|

[বর্ষ 2৮৬

বা এমনি কিছু । অনে হত্ব “বাডুলি' গ্রাম নাম শুনেছি, কিন্ত কোথায় তা ঠিক করতে
পারছি ন।।

|

|

রাঢ়াপুরী বলতে যদি কৃষ্ণমিশ্র বাঢ়দেশের শহর বা গ্রামের সাধারণ নাম বুঝিয়ে
খাকেন- অর্থাৎ “বাড়া” দেশের “পুরী” (সহর-গ্রাম) তাহলে ভৃরিশ্রেঠিক নগর-গ্রামের
নাম বলতে পারি। কিন্তু
তা সঙ্গত মনে হচ্ছে না।

তবে এটা হক্গত ঠিক ঘষে গোঁড়রাজ্যের খাটি বিবরণ কৃষ্ণমিশ্রের জানা ছিল ন1।
তিনি “বাঢ়াপুরী জানতেন, তৃরিশ্রে্ঠক নামও জানতেন । কিন্তু কোথায় কী তা ভালো
করে জানতেন না।

তাই এই গোলমাল।

জীধর নিজের লহব-গ্রামের নম করেছেন, বলেছেন

ভুরিস্থতির ইতি গ্রামে! ভৃরিশ্রেতিজনাশ্রয়ঃ ॥
অর্থাৎ বহু ধনী বপিকের আশ্রয় ভুরিস্থকি (অর্থাৎ প্রচুর শশ্তশালী ) গ্রাম ।
এখানে অর্থাৎ দামোদর-সবক্ষতীর প্রাচীন খাতের ধারে ধারে গ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্ধীর
শেষের দিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়তগুলি ছিল। সেই কারণে এখানে ছিল

শ্রেীদের 'বনতি।

সগ্তগ্রাম-হুগলি-চুচুড়ায় বশিকদের

সেদিন পর্বস্ত চলে এসেছিল ।
২১১,৯৮৩

(€সানার বেনেদের) বাশ

বাংল সাহিত্যতত্ব
জখা্ধীশ ভট্টাচাখ
ফবিমানস*
টৈ

লাহিত্য একটি শিল্প বা চারুকল1।
কলাই সাহিত্য নয়।

একটি" বলার তাৎপর্য হল নব শিল্প ব! চাক্-

সাহিত্য সেই শিল্প বা চারুকল। যার বাহন ভাষা।

অর্থাৎ

গাষাবাহন শিল্পই সাহিত্য । বলাই বাহুলা, বাংলায় “শিল্প” শব্ম একাধিক অর্থে ব্যবহৃত
হয়।

“ইনভডাগ্বিয়াল

অবনীন্দ্রনাথের

রেভল্যুশন'-এর

বাংলা কর1

চিআকল। বা সাহিত্যকলাকে

অবনীক্দ্নাথের বাণীশিল্প।
শব্দের ব্যবহার করব ।

হয়েছে শিল্পবিপ্রব।

ব্ল। হয্ম অবনীন্দ্রনাথের চিঅশিলপ বা

আমরা এই আলোচনায় চারুকল। বা আর্ট অর্থেই শিল্প

শিল্পবিচারে তিনটি জিজ্ঞাস! মুখ্য

কে, কি এবং কেন।

তীর ম্বরূপলক্ষণ কি, কোন্ গুণে তাকে শিল্পী বলব।
শিল্পের উপকরণ,

প্রথম, কে শি্পত্ষ্া,
দ্বিতীয়, শিল্প কি, অর্থাৎ

প্রকরণ ও কলাবিধি-_-এক কথায় শিল্পকৃতি কি বস্ত।

শিল্প্ঠি করা হয় কেন, তার

আবার

তৃতীয়,

লক্ষ্য কি, যদি রসিকসমাজই শিল্পের লক্ষ্য হয় তাহলে

কাকে শিল্পব্সিক বলব, আবার শিল্পের ভালমন্দ বিচার করবেন ফিনি, বসিকসমাজেন
মধ্যে তার গুণ ৰ1 বেশিষ্ট্যই বা কি।
শিল্পজিজ্ঞাসার এই কে, কি এবং কেন-_ এই

তিনটি জিজ্ঞাপাকে আমর] তিনটি পর্যায়ে বিশ্তস্ত করেছি £ কবিমানস, শিল্পক্কৃতি এবং
বসিকসমাজ।
ভাষাবাহন শিল্পের লুষ্ট1া হলেন বাকৃশিল্পী কবি।

কবির সই শিল্প বলেই বাক্শিল্পের

নাম কাব্য । সংস্কতে “কাব্যের যে অর্থ ছিল বাংলায় ত1 সংকুচিত হয়েছে।

বাংলায়

বাক্ৃশিল্পী মাত্রেই কবি নন। কথাশিল্পী, নাট্যশিল্পীরাও বাকৃশিল্পী। কিন্তু বাংলায়
তার্দের কবি বলা হয় না। বাংলায় বাণীশিল্পীর সাধারণ নাম সাহিত্যিক । সংস্কৃতে য।
কাব্য তাই সাহিত্য । তবে কাব্য অর্থে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার ঈষৎ অর্বাচীন ॥
কিন্তু ম্মসটের “কাব্যপ্রকাশ” আব বিশ্বনাথের “সাহিত্যদর্পণ” সমার্থক সাহিত্যশান্ ।

লাহিত্যের ব্যুৎপর্তি সহিতত্ব থেকে । শব্দার্থের সহিতত্বই সাহিত্য । কিন্তু

মাচুষের ভাবায় শব্ধ এবং অর্থ নিত্যসম্পৃক্ত। কাজেই শব্দার্থের সহিতত্বমাত্রই সাহিত্য
* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত “রামলাল হালদার ও হরিপ্রিক়্াদেবী সশ্তিবক্ৃতাবালার প্রথম বন্কৃতা।

নয়।
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সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক!
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এই সহিতত্ব যখন সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আনন্দনিস্বন্দী হয় তখনই তা হয় সাহিত্য।

শব্দার্থের সহিতত্থে খিনি সৌন্দর্য ও আনন্দের শ্মষ্টি করেন তিনিই সাহিত্যিক, তিনিই
কবি।

এই অর্থে রলপাহিত্যের আঙ্টামাজকেই সম্প্রপাব্িত অর্থে বল! যেতে পারে কবি।
কবিমানল শব্দটি সংস্কতে ছিল না। “পৌঁয়েটিক মাই" অর্থে এই যোগবঢ
শবটির স্য্টি হয়েছে। বাচ্যার্থে কবিমানস হল কাব্শ্রষ্টা কবির মন। কিন্ত কবি

এখনে শুধু কাব্যত্রষ্টই নন, যে অর্থে সাছিত্যিকমণজ্ই কবি সেই অর্থেই এখানে শব্দটি
ব্যবহৃত, এবং মানল শব্দের যৌগে যে বূটী অর্থের উদ্ভব হয়েছে এক কথায় তা হল

বাকৃশিল্লীর মানসধর্ম |

*

:

২

এই কবিমানপ-রহহ্য জানার কি কোনো উপায় আছে?
বলেছেন,

অপার

কাব্যনংসারে

সংস্কৃত আলংকারিকগণ

কবিই একমাত্র প্রজাপতি বা স্থষ্টিকর্তা; তার কুচি

অহ্ুপারেই তার কাব্যসংসাঁর সষ্ট হয়ে থাকে । এও বলা হয়েছে, কবির স্যষ্টি নিয়তিকৃতনিয়মরহিত, অনন্থপরতন্ত্র।
অনুপ্রবেশের

একমাত্র

উপাম

যদি তাই হয়েখ|কে তবে সেই অপার
হল

টি থেকে

রহস্মলৌকে

শ্রগাকে জানা । কাব্যজিজ্ঞাপার যে

ত্রিভত্বের কথা আমরা বলেছি তাঁর একদ্রিকে আচ্েন কবি, অন্যদিকে এসিক, মাঝখানে
আছে কাব্য । ববীন্দ্রন(থ লেছেন, সাহিতোর বিষয়, মানবহৃদয় এবং মাঘবচরিক্র।

বক্তবাকে একটু শোধন করে কৰি পুনশ্চ বপলেন, বগ্কত বহিঃপ্রকৃতি এবং মাণবচবিত্র
মানুষের হাদযের মপ্যে অঙঙ্গণ যে আকার ধারণ করছে, যে সংগীত ধ্বনিত করে তুলছে,
ভাষাত সেই চিএ এবং ধেভ গানই সাহিতা । এবীন্্নাথের মতে, মন প্রক্কতির
আশি নয়, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নয়। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক
করে নেয়-সাহত্য সেই মাঁনমলিক জিনিসকে সাহিত্যিক করে তোলে । মনের'
আবার ছুটি দ্প আছে, বাক্ত্ন আর টিশ্বমন | ঝবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রথমটি হল
কবির নিজত্ব, আর দ্বিতীয়টি তার মানবত্ব। তিনি বললেন জগতের উপর মনের

কারখানা! বসেছে, এবং মনের উপর ধিশ্বমনের কারখান1,-সেই উপরের ' তলা
থেকেই সাঁহিতোব উৎপত্তি । অর্থাৎ, জগতের অন্তর্লোক এবং বহির্লোক নিয়েই
কবির কারবার।

সেই অন্তর্পোক ও বহির্নোককে কবি প্রথম গ্রহণ করেন

তাত

ব্যক্তিমন দিয়ে, কিন্তু ব্যক্তিমনের সেই মানসিক বস্ত সাহিত্য নয়। জগৎকে বাক্ষিগত
ভাৰে না দেখে বিশ্বগত তাঁৰে দেখতে

সাছিত্িক উপকরণে পরিণত হয়।

পারলে তবেই কবির মানসিক

উপাদান

সাহিত্যস্থষ্টির এটিই মূল রুহস্থ্য।

বসিকেত পথ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

তার সম্মুখে বিশ্বলোক নেই, আছে

কবিহ্ষ্ট সাহিতালোক। এই সাহিত্যলোকে অস্গপ্রবেশ করেই রসিক বিশ্বভুবনের
অস্তর্লোক ও বহির্পোকেব আনন্দধন বহশ্যে অবগাহন কবেন। চিজেের সাহায্যে
আমাদের বক্তব্য পরিস্ুট করার চেষ্টা কর! যেতে পাবে।

সংখ্যা ২য়-৩য়]

বাংল! স্াহিত্যতত্ব .
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এই রেখাচিত্র প্রথমে আমরা পাচ্ছি বিশ্বলোককে । এই বিশ্বলোৌকের মধ্যে
(১১) মানবলোক- মানুষের জীবন, মাষের চরিত্র, মান্ষের ভাব ও ভাবনা ।
আছে (২) নিসর্গলোৌক এবং (৩) দেবলোক। এক কথায় তাকে বল!
পারে বিশ্বসত্য । এই বিশ্বলত্য..কবিমানসে এসে হয়ে উঠছে মানসসত্য।

রাঁপায়নিক মিশ্রণে রয়েছে বিশ্বসতা এবং কবিমানসের অনুভূতি
কবিমানসের

আছে
আর
ঘেতে
তাতে

| সেই অশ্রভূতি

অনন্যপরতন্ত্র ধর্মের ফলে কবিতে কবিতে পথক হওয়াই হ্বাভাবিক।

রেখাঁচিজ্ের মধ্যভাগে আমর পাচ্ছি কাব্যলোক | তাতে আছে বিশ্বসতা, কবিমানসের

অনভূতি এবং বাঁকৃশিল্পের সৌন্দর্য, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যা মুখাত চিত্র ও সংগীনত।

এই

বিশ্বনত্য, কবিমানসের উপলব্ধি এবং বাকৃশিশ্পের সৌন্দর্য একত্র মিপিত হয়ে আম্মা দামান
হচ্ছে বূপিকমানসে।
পাচ্ছে কাবালোককে ।

অর্থাৎ বপিকচিত্ত সাঠিতো, বিশ্বলৌককে সরাসরি পাচ্ছে না,
রূপিকচিত্বে এই কাবালোকের

প্রতিবেদনের ফলেই জন্য হচ্ছে

আনন্দলোকের । বুসিকচিত্তেব এই আনন্দই কাব্যপাতিতোব ফলঙ্ুতি।

তাহলে দেখা য।চ্ছে বিশ্বসত্য, কবিমানসের

উপলব্ধি এবং বাকৃশির চৌন্দর্ব-

এই তিনটি উপকরণের মিশ্রণেই কাঁবাসীহিত্যের হষ্টি।

এই ক্নিটি উপক রুণ

রাস।য়নিক

তা যখন

সমবায়ে যে অপূর্ব কাব্যলোক

রচনা

কণ্ছে

বুূসিক চিন্তে

আন্বাছ্যমান হয় তখন উপকরণগুলি পক পূথক ভাবে বিছ্ধমান থাকে না। হাই
বমিকের আন্বাদন সামগ্রিক ও সংশ্লেষাত্মক। কিন্ত সাহিত্যসমালোচক যখন
সাঁহিতোর বিচার করেন তখন তাকে বিশ্লেষণীত্মক পদ্ছতিতেই অগ্রসর হা ভয়!
“এবং সমালেচকের কচি ও মনঃপ্রকর্ষ অন্রসারে কেউ বিশ্বলত্যকে, কোট কব্গানসের
অন্ভুতিকে,

আবার

কেউ শিল্পমৌন্দর্ষকে

অগ্রাধিকার

দিয়ে

থাকেন!

ধারা

কবিমানসের অনুভূতিকে প্রাধান্ত দেন শ্বভাবতই তার! কবিমানস-রহস্যের প্রতি সমধিক
আকষ্ট হন।
|
উদ্শহরণ হিসাবে বস্কিমচন্দ্রের কথাই বলা যেতে পারে।
গুপ্তের জীবনচবিত ও কবিত্ব' আলোচন। প্রসঙ্গে বলেছেন,

বস্থিম্ন্দ্র “ঈশ্বরচন্দ্র

* “কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে
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বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাত।
অবিকল ছায়া আছে।

কবিতা দর্পণ মাত্র-_তাঁহার ভিতর কবির

দর্পণ বুঝিয়! কি হইবে?

ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়! দেখিয়া

তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীন্তি-_-তাহা। তো৷ আমাদের হাতেই আছে-পড়িলেই
বৃঝিব। কিন্তু ধিনি এই কীতি রাখিয়! গিয়াছেন তিনি কি গুণে কি প্রকারে এই কীর্তি
স্বাথিয়া গেলেন তাহাই বলিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা

জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেস্ত ।”

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য প্রাঞ্জল হলেও একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । বহ্কিমচন্দ্রের
কাব্যবিচার' কবিমানসকেন্দ্রিক । অর্থাৎ কাব্যশিক্প থেকে কবিমাঁনসের উপরই
তিনি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কবি (১) “কি গুণে' এবং (২) “কি

প্রকারে কীতিমান হয়েছেন সে-কথাই সমালোচককে

বলতে

তিনি বলেছেন “জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্ছেশ্টু |

হুবে।

তাকেই

এই উদ্দেশ্য সাধনের

পথও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন | তাঁর মতে কবিতা কবিমানসের দর্পণমান্ত্র।

সেই

ঘর্পণেই “কবির অবিকল ছায়া আছে” । দর্পণের ভিতরকার সেই ছায়া দেখেই
কবিকে চিনতে হবে । অর্থাৎ, বস্কিমচন্দ্রের মতে, স্ষ্ট্টি থেকেই ন্রষ্টাকে জান ছাড়,
অন্য কোনো পথ নেই। এই সাহিত্যতত্বকে স্স্টি-শ্ষ্টা-বাদ বলা যেতে পারে।

কিই অধ্টার অভিজ্ঞান।

দীনবন্ধু মিন ও ঈশ্বরচন্জ্ গুপ্তের সাহিত্য-সমালোচনায়

ৰক্িমচন্দ্র এই তত্বকেই আশ্ররর করেছেন।

অর্থাৎ শিল্পের উপকরণ,

প্রকরণ ও

কলাবিধিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। বলেছেন, “কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ
আছে সন্দেহ নাই? কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর
লাঁভ।' তাই শিল্পজিজ্ঞাসার কে কি ও কেন-__এই তিনের মধ্যে তিনি কবিমানসের
্বরূপসন্ধানকেই মাহিত্যসমালোচনায় অগ্রাধিকার দিয়েছেন । এবং বলেছেন সেই

স্বক্ূপের সন্ধান করতে হুবে তার শিল্পন্যট্টির মধ্য দিয়েই ।
কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাহিতাসমালোচনায় প্রথমে
স্বাদের জীবনীও আলোচনা করেছেন | যদি ত্যস্টির মধ্য দিয়েই অষ্টীকে জানতে
পারা যায় তাহপে পৃথকভাবে শ্রষ্টার বাক্তিজীবনের কথা বলার প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন এই জন্য যে, ব্যক্তিজীবনের মধ্যে তিনি কবিমানসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির
উৎস সন্ধান করেছেন।

এদিক দিয়ে বর্তমান শতাব্বীর বিশিষ্ট ইংরেজ কবি ও

সমালোচক এলিঅটের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বাজাত্য লক্ষ্য করাযায়।

সমালোচক

ছিসাবে এলিঅট শিল্পকৃতির উপরই সমণ্ধক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
তাকে
শিল্পকৃতিভিত্তিক অর্থাৎ “ফর্ম্যাপিহিক” সমালোচক গণের অগ্রণী বলে স্বীকার কর!

হুয়। কিন্ত তিনিও ১৯৫৬ সালে মিল্লেসোট। বিশ্ববিভালয়ে প্রদত্ত বক্তৃত1 “ছ্য ভ্রুটিদার্স
অব ক্রিটিসিজমে” বলেছেন, কবিদের জীবনচরিত লেখা! উচিত নয় বলে হার! মনে

করেন তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোনে! যুক্তি নেই।

তবে জীবনীকারের বাছাই

সংখ্যা! ২য়-৩য়]

বাংল! সাহিত্যতত্ব
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করার ক্ষমত থাকা চাই, উপরস্ত তিনি হবেন স্ুকচির অধিকারী এবং স্থবিচারক|

তিনি যে-লেখকের
থাকাচাই।

জীবনী-বচনায়

প্রবৃত্ত হবেন তার রচনার প্রতি তার শ্রদ্ধা

শুধু তাই নয়, এলিঅট এ কথাও বলেছেন, যে-সমালোচক কোনো

লেখকের সাহিত্যকতি সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হবেন তীর কাছে প্রত্যাশ! থাকৰে
যে, তিনি লেখকের জীবন সম্পর্কেও অল্পবিস্তর অবহিত থাকবেন।

বলাই বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।

তিনি দীনবন্ধু মিত্র

্রস্থাবলী এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের যে-ছুটি ভূমিকা! লিখেছেন সে ছুটিকে
ছভাগে ভাগ করছেন,__জীবনী ও কবিত্ব। . জীবনী-অংশ সংক্ষিপ্ত কিন্ত স্থনির্বাচিত।
কবিত্ব-অংশে শিল্পকুতির আলোচনার চেয়ে কবিমানসের বিঙ্লেবণই মৃখ্য স্থান অধিকার

করেছে। জীবনী আলোচনা কবিমানসের পরিচিতিলাতের সার্থক ভূমিকার
কাজ করেছে। দীনবন্ধুর জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “দীনবন্ধু নান1 দেশ
ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মন্ষুষ্তের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।
গুণে তিনি নানাবিধ

বহশ্যজনক চবিত্রশ্থজনে সক্ষম হই্য়াছিলেন।

তজ্জনিত শিক্ষার
তাহার

প্রণীত

নাটক-সকলে যেরপ চরিভ্র-বৈচিন্্য আছে, তাহ! বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিরল।”

পুনশ্চ

তিনি বলেছেন, “দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত-ঘটনা-মূলক এবং অনেক জীবিত
ব্যক্তির চরিত্র তাহার প্রণিত চরিত্রে অন্ুকৃত হইয়াছে ।” কবিত্ব-অংশের আলোচনায়
দ্বীনবন্ধুব ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাঁর বহুদপিতার দ্বার! তার সাহিত্যন্ষ্টি
যে-বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে সেই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “দীনবন্ধু অনেক সময়েই
শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের তায় জীবিত আদর্শ সম্মুথে রাখিয়া চবিত্রগুলি গঠিতেন।
সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধবিস্া লেজ শুদ্ধ
আকিয়া লইতেন |”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “ঈশ্বরচন্দ্রের

এই

মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু ।” “ঈশ্বর
চন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। শ্ত্রীবিয়োগের
কিছুদিন পরেই তাহার পিতা! হবিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন ।*' ঈশ্বরচন্দ্র সেই
সময়ে যাহ1 করিয়াছিলেন, তাহা তাহার চরিজ্রের উপযোগী বটে ।**'বিমাতার আগমনে

কবির সঙ্গে মেকিব প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ । খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে-__তাহার
স্থানে একট মেকি মা আসিয়া দ্াড়াইল।

মেকির শঙ্র ঈশ্বরচন্দ্রের আর সহা হইল না,

এক গাছা কল লইয়া শ্বীয় বিমাতাঁকে লক্ষ্য করিয়া! বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন।

কবিপ্রযুক্ত কল সৌভাগ্যক্ষমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল-_
বিমাত। তাগ করিয়া একটা কলাগাছে বি ধিষ্না গেল।
“অন্তর ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত

ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্্র এক ঘরে ঢুকিয়

সমন্ত দিন হার কুদ্ধ করিয়া বৃহিলেন।

কিন্তু ববদানার্থ পিনাকহজ্তে পশ্ডপতি ন!

[বর্ষ ₹৮৬
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আসিয়া, গ্রহাবার্থ জুতা হস্তে জ্যেঠা মহাশয় আপিয়! উপস্থিত।

জোঠা মহাশয় ছার

ভাঙ্গিয়। ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা! প্রহার করিয়াচলিয়! গেলেন ।
“কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অন্ত সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই ।”

ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের এই ঘটনা তার সাহিতাত্ৃষ্টিতে যে-ভাবে প্রতিফলিত
হয়েছে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অবিস্মরণীয় বাকা বচন! করেছেন__-“জেযঠ1
মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া! রাখিয়াছিলেন |”
এপিঅট যে বলেছিলেন, কবির জীবনীকার হবেন ্সুকুচির অধিকারী এবং
স্থবিচারক”, তার প্রকৃই উদাহরণ বস্কিমচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যাবে । সাহিত্যতত্ববিচাবে

রবীন্দ্রনাথকে বলা যেতে পাবে “নব-মানবতাবাদী”, নিও-হিউম্যানিস্ট' । তিনি কিন্ত
সাহিত্যবিচারে

কবির

ব্যক্তিজীবনের

আলোচনা

সম্পর্কে ছিধাগ্রস্ত

ছিলেন।

টেনিসনের পুত্র তার পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও- জীবনী বৃহৎ ছুখণ্ড পুস্তকে
প্রকাশ করেছিলেন ।

ববীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের আফষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে “কবিজীবনী"

প্রবন্ধে তার সমালোচন1 করে বলেছেন, “ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে,
কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে । কবি কবিতা যেমন করিয়া করিয়াছেন) জীবন তেমন

করিয়! রচন1 করেন নাই.।

তাহার জীবন কাবা নহে।

প্রতিদিনের কথাবার্তা

চিঠিপত্র দেখাপাক্ষাৎ কাজকর্ম শিক্ষারদীক্ষাঁর মধ্যে কবিত্বের মূল নাই ।”
এই প্রবন্ধ লেখার এক মাস আগে, অর্থাৎ বঙ্গদশনের ১৩০৮ সালেরই জ্যেষ্ঠ সংখ্যায়,
রবীন্দ্রনাথ “কবিচরিত' বলে একটি কবিতা লেখেন।
তার উপসংহারে তিনি
বলেছেন,
মাচছুষ আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে,

ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহাবে কাপায় স্ততি শিন্দার জরে,

কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে |

বলাই

বাহুপ্য, এখানে রবীন্দ্রনাথ

কবির জীবনচরিত এবং কবিজীবন-চরিতের

মধ্যে যে-পার্থক্য আছে তা-ই দেখাতে চেয়েছেন । কবিতাটির আস্ত হয়েছে, “বাহির
হইতে দেখো না এমন করে, / আমায় দেখো না বাহিবে | এই. দেখার ফলেই কবির
জীবনচরিত হয়। কিন্ত কবি-জীবনচরিতের সন্ধান করতে হবে কবির নিজত্বে নয়,

ভার মানবত্ধে।

বহিলেশকে নয়, অন্তলেণকে ।

তাই ববীন্দ্রনাথ বলেন,

যে আমি ব্ঘপন মুর্তি, গোপনচারী,

যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,,
সেই আমি কবি, কে পাবে আমারে ধরিতে ।

এ কথ! সত্য যে কবির ব্যক্তিজীবন আর তার কবিজীবন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

[ লংখ্য। ২য়-৩য়

বাংলা পাহিত্যত

:

৯

অভিন্ন হয় না। বাংল সাহিত্যে মাইকেল এম. এস. ডাট" আর “কবি শী,ধুহ্দন'
স্বভাবধর্মে পৃথকপত্ত পুরুষ। মধুস্থনের বাক্কিজীবনের বিশেষণ করলে তার কবি-

মানসের সন্ধীন প'ওয়া] যাবে না।

কিন্তু একগাও সর্বক্ষেজে গ্রযোজা নয়। ববীন্দ্রনাথই

বলেছেন, “প্রক্ত সাহিত্যকারের

অন্তঃকরণে

যদ হাহার

নিজত্ব
ও মানবত্বের মধে]

কোনে! ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনীদ কাচেখ শামির হচ্ছ বাবধান।
মধা দিয় পরম্পরের চেনা-পরিচয়ের বাঘাত ঘ,ট না ।”
তাছাড়া

যখন কবির

নিজত্ব ও

তাহার

মানবত্তের মধ্যে বাণধান ঘুচে যয তখন কবি

জীবনচরিতই কবিজীবনচরিত হয়ে গুঠে। টেনিসনের জীবনচধিতের আলোচনা
প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কোনো ক্ষণজন্মা বান কাশ্যে এবং জীবনের কর্মে,
উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন-কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাহার এক্চ
প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাহাদের জীবনের শঠিত এক করিগা দেখিলে, তাহাব অর্থ
বিস্তৃততর, ভাব নিবিডতর হইয়া উঠে । দান্তের কাবো দাশের জীবন জড়িত ছইয়।
আছে, উভয়স্ষে একজে পাঠ

করিলে,

জীবন এবং কাবোল অর্ব।দা বেশি করিয়! দেখ

দেয়।?
রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পৌভে,-__ অর্থাৎ বঙ্ষদর্শনের “কবিচবিত”
কবিতা এবং “কবিজীবনী? প্রবন্ধ রচনার দশ বত্লর পরে, ১৩১৮ সালে আত্মজীবনী
[ "জীবনশ্মরতি” ] রচনা করতে

বদলেন তখন তীর মনে এই প্রশ্্ পুনরায় দেখা দিয়েছে।

'জীবনস্থতি 'র পাঙুলিপিতে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, 'কাব্যরচন' ও জীবল বচন!
ও-ছুট। একট বৃহৎ রূচণাঁর

অঙ্গ ।”

প্র হাশ কৰে
জীবন যেমন কাবাকে

পুনশ্চ, “কবির

কাব্য তেমনি কবির জীবনকে রচন) করিয়া চলে ।”
কাজেই কবিমানসেব বিচার অন্থরঙ্গ-দৃিতে দেখা কবিজীপনীব প্রয়োজন 'আছে।
রশীক্নাঁথ বলেছেন,

কবিরা শ্বভবধর্মে শৈব।

জীবনপিন্ধু-মধিত হছলাহল কণ্ঠে ধারণ

করে ভারা মাঁনবসমাজে কবল অমৃত পরিবেশন করবেন ।
“কাব্য? শীর্ষক কবিতাঞ্ক কবি কাঁলিদাসের উদ্দেশে বলেছেন,

“ঠৈতাপি' কাবাদংকলনে

তবু কি ছিল না তব স্বখ-ছুঃখ ঘত

আশা-নৈরাশ্ঠের ছন্দ আমাদেরি মতে!

হে অমর কবি।

ছিলনা কি অচক্ষণ

বাঁজমভ। ষড়চত্র, আঘাত গোপন ।
কখনে! কি সহ নাই অপমাঁনভাবর,
অনদর, অবিশ্বান, অন্যায় বিচার,

অভাব কঠোর ক্রুর,নিদ্রাহইীন বাতি

কখনে। কি কাঁটে নাই বক্ষে শেল গাখি।

সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্তিক!

[বধ

৮৬

তবু সে সবার উতধ্ব নিপিপ্ঠ নির্মল

ফুটিয়াছে কাবা তব সৌন্দর্ব-কমঙস
আনন্দের স্থর্ধপানে ; তার কোনো ঠাই

ছু:খ-টৈন্য-দ্ুঠিনের কোনে] চিহ্ন নাই।
জীবনমস্থন বিষ নিজে করি পান,
অমুত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

হি বিঙ্লণ করে বলা যায়, কবির জীবনমম্থনবিষই কধিমানসের বাসায়নিক
শিল্পশালায় কাব্যের অমুতে রূপান্তরিত হয়।

কবিমানসের স্বরূপ সন্ধানে বণীন্দ্রনাথের আরেকটি উক্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়া
যেতে পারে।

তিনি বলেছেন,

“সাহিত্য বিচাকের সময় ছুটি জিনিস দেখিতে হয়,

প্রথম, বিশ্বের উপর সাছিতাকাহের হৃদফের অর্ধকার কতখানি, দ্বিতীয়, ভা স্থায়ী
আকাবে বক্ত হইয়াছে কতট।।” এই উক্তির প্রথমাংশ হচ্ছে কবিমানসের সম্পর্কে।
রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হাদয়ের অধিকার কতখানি, ভারই

মাপকাঠিতে কবিমানসের মূল্যাঃন করতে হবে । এই সঙ্গে কবির আরেকটি সিদ্ধাস্তও
স্মরণ করা যেতে পারে ।--শাহিতোর

বিষয়।”

প্রধান অবলহ্ছন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের

শেধোদ্ধত উক্তির প্রধান” কথাটি লক্ষা করার মতো । সাহিত্যের অবলম্বন

প্রধানত ভাবের বিষয়, কিন্ত প্রধানত বলায় জানের বিষয়ও যে সাহিতোর
অবলম্বন হতে পারে, এ কথা পরোক্ষে হ্গীকত হল। কিন্তু প্রথম উক্তিতে কবি
বিশ্বের উপর সাহিত্যকাঁরের জ্ঞানের অধিকাবের কথা বলেন নি, বলেছেন “হৃদচের
অধিকারের" কথা।
অর্থাৎ হৃদয়বান ব্ক্তিতই
কবিব্যত্তত্ব।
মনম্ততবশান্্ে
মাতষের ১নোজগত্কে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত কব হয়েছে। চিস্তন, অন্ুভবন এবং

ঈপ্মন।

এই অনুভবনই হল হ্ৃদয়ধর্ম। চিস্তন এবং ঈপ্পান করিব অন্ভবনের
বসে

জারিত হফ়েই 'ভাবের বিষয় হয়ে ওঠে। যর্দ তাই হয়তাহলে কবিপ্রতিভাকে বুদ্ধি
ব। প্রজ্ঞা বলা কতদূর সমীটীন তা বিবেচনার যোগ্য। সংস্কতে প্রতিভার
মৃখ্যত দুটি সংজ্ঞা আঁছে, “অঘটদঘটনপণটীয়সী বুদ্ধি” আর “অপূর্ববস্তণনরাণক্ষম! প্রজ্ঞা" ।
বলাই বাহুল্য, যে-বুঁদ্ধ “অঘটনঘটনপটীয়সী” এবং যে-প্রজ্ঞা “অপূর্ববস্নর্মা ণক্ষম।”
সেই বুদ্ধ ও সেই প্রজ্জাকেই প্রতিভা বলা হচ়েছে। এখানে প্রতিভা”যে-কোনে। বিষয়েই

প্রতিভা হতে পাবে। কিস্তু,কাব্যহষ্টির প্রতিভাকে বুদ্ধি বা গুজ্ঞা বলা সমীচীন হবে
কিন। তা বিচারের অপেক্ষা রাখে । এই প্রশঙ্গে সংস্কৃতির কয়েকটি শব্জের দিকে

স্্ট নিবন্ধ করা যেতে পারে।

স্মতিঃ মতি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা
ওপ্রতিভা । স্তর সাহাযো

সংখ্যা ২-৩য়]
আমর!

'বাংলপা সাহিত্যতত্ব

অতীতকে

বর্তমানকে । এই

জানি।
তিনটিকেই

|

মতির সাহায্যে ভবিষ্যহকে, আর
বলা হয়েছে

লৌকক

১১

বুদ্ধ সাহাযো

জ্ঞানবুত্ি।

এই

জ্ঞানবুত্তর

উপরের স্তরে আছে প্রজ্ঞা ও প্রতিভা। গ্রজ্ঞা ত্রিকালগ্রসাহিণী নিশ্চফাত্িক।
জ্ঞানবৃত্ত। তা তত্ববিৎ বা শাস্ত্রীয় মপীবার মৌল ধর্ম। প্রতিভাও ত্রিকালপ্রপাহিণী,
কিন্তু তার হ্বরূপ-লক্ষণ হুল নবনব-উন্মেষশাপিতা।

তাহলে অধিকারূঢবৈশিষ্ট্যে বিশেষত

বুদ্ধিযর্ি লৌকিক

জ্নবুন্তি হয়

করেও তাঁকে কবিপ্রতিভা বলা যাবে

না।

তেমনি প্রজ্ঞা যদি অআ্রিকালপ্রপাঞ্ণী নিশ্চগ্াত্মিক। জ্ঞানবুত্ত হয় তাহলে তাকে দর্শন

বা বিজ্ঞানের প্রতিভা বলাই সমীচীন হবে।

অপূর্ববস্তলমাণক্ষমা হলেও জ্ঞানবুন্তির

দ্বারা কবিপ্রতিভার স্বব্ধপ নির্ণঘ্ন করা যাবে না।
আনন্দপিস্তন্ণী

কবিপ্রতিভার

বাগর্থপম্পৃক্তির ভ্বারা জীবনের শিল্পবপা্প|

মৌল কৃতা হল

তাই

কবিপ্রতিভাকে

বলা যেতে পারে জীবনঘনিষ্ঠ অপৃর্বহ্ুন্দর বাণীল্থজলী-শক্ত।
|
এই প্রপঙ্গে বহ্ধিম-পরিভাধিত জিবিধ মানসবৃন্তর কথা ম্মরণ করা যেতে পাবে।
বঙ্কিমচন্দ্র মাহ্ৃবের মান*বৃন্তনি5য়কে তিন ভাগে বিন্যস্ত করেছেন দ্ঞন।র্জনী বৃত্তি,
কার্ধকারিণী বৃদ্ধ, চিন্তপঞ্জিনী বৃত্ত। কবিমানস জ্ঞান)পী বৃত্তে নয়, কার্ধকাদিণী
বৃত্ততেও নয়, চিত্তরঞ্চিণী বৃত্ততেই অহ্রঞ্িত।

চিকরপ্কতা

হৃদক্ধর্ম।

কাজেই

বিশ্বের উপর সাহিত্যক|রের হৃদয়ের অধিকারের মাপকাঠিতেই কাবপ্রতিভা বিচার্ধ।
বুদ্ধর দ্বারাও নয়, গুজ্ঞার দ্বারাও নয়।

আধুনিক বাংল। কাব্যের আদিমহাঁকবি সধুস্থদূন কবিপ্রতিভ] সম্পর্কে একটি অপূর্ব
সনেট রচনা করেছেন।

প্রথমে কবিতাটি উদ্ধার করছি, তারপর এর অঙ্গপন্ধিগুলের

বিশ্লেষণ করব ।-কে কবি- কবে কে মোরে?

|
ঘটকাপি করি, '।

শবদে শবদে বিয়] দেয় যেই জন,

সেই কি সেম্ম-দমী?

তার শিরোপরি

শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দপদী
যার মন£-কমলেতে পাতেন আগন,

অস্তগামি-ভাহ্ু-প্রভা-সদৃশ কিতবি

ভাবের সংসারে তার বর্ণ-কিরণ।
আনন্দ,।আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে)

অরণ্যে কুহ্থম ফোটে যার ইচ্ছা বলে;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে

পারিজাত কুহ্ছমের রম্য পরিমপে।

|

১২

সাহিত্য-পরিষৎ পত্তিক!

[ বর্ষ? ৮৬

মক্ুভূষে-_তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী যু কলকলে!
একট সনেটের প্রথম চতুষ্ক একটি নঙর্থক জিজ্ঞাস দিয়ে শুরু । শবের সঙ্গে শবের

মেলবন্ধনের ঘটক যিনি তিনিই কি মৃতু কবি?
কর যেতে পাবে ।

এজিজ্ঞাসার দুটি হেতু কল্পন!

প্রথম, শবের সঙ্গে শব্দের ঘটকালিত্বেই ধার শিল্পকূতি নিঃশেধিত,

সেট বাক্গাতৃরিসর্বস্ব শব্দকবিকে মধুস্দন কবি বলে ম্বীকার করছেন না।

ঘটকালিতে

যে প্রযত্বের ইঙ্গিত আছে তা ভাবের সঙ্গে ভাষার শ্বত:ম্ফুর্ত অপূৃথক্যত্বনিবর্তন বলে
তিনি মনে

করেন

না । দ্বিতীয়, ভাবতচন্দ্রের

পর

থেকে,

কবিওয়ালাদের প্রাদুর্ভীব খটেছিল তাঁদের শব্বলংকারবছল
মনে উদিত হয়ে থাকতে পাবে।

বাংল!

কাব্যলোকে যে-

কুকাব্যে কথাও

তীর

অষ্টকবন্ধের দ্বিশীয় চতৃষ্কে আছে প্ররুত কবির কথা। “কল্পনা স্ন্দরী / যাব
মনঃকমলেতে পাতেন আসন,/মন্তগামি-ভাম্-প্রভা-সদূশ বিতরি / ভাঁবেক সংসারে তার

স্বর্ণ কিরণ' অর্থাৎ কবিপ্রতিভ।য় ম্ধুক্ছদন কল্প" কই মুখ্য স্থান দিফেছেন। মেঘনাদবধ মহাকাবোর প্রথমেই তিনি শ্বেতভুজা ভারতী বন্দনার পরেই কল্পনাদেবীর বন্দন!
কবেছেন-__
তুমিও আইল, দেবি, তুমি মধুকনী

কল্পনা! কবির চিত্ত-সুলবন-মধু

লয়ে, বচ মধুচক্র, গৌড়জন যাঁহে

আনন্দে করিবে পান স্থধা নিকবধি।

এখানে কল্পনার বিশেষণ 'মধুকরী'। কবির চিত্তফ্ুলবন-মধু
নিয়েতিনি এমন
মধূচক্র রচনা করবেন যা থেকে গৌড়জন নিরবধি স্থুধা পান করবে। “কবি” শব্দ
এখানে

ছুভাবে ধরা ঘেতে

পারে, উত্তমপুকুষ একবচন

অথবা গ্রথমপুকুষ বহুবচন।

ব্যৎপত্তি বিষয়ে আলোচনায় এই প্রসঙ্গে পুনরায় দৃষ্টিনিবদ্ধ করা সুযোগ হবে।
কল্পনাকে অন্যজ্ঞ বলা হয়েছে, বাগ.দেবীর প্রিয়সথী। আলোচ্য সনেটে বাগ.দেবী নেই,
আছেন কল্পনাম্ন্দবী, তিনিই কবির মনঃকমলেতে আসন পেতেছেন। তারই ফলে
কবিব ভাবের সংদার অন্তগামিভীনুপ্রভা-সদৃশ স্থবর্ণ কিএণে লমুদ্তানিত হয়েছে।

»ধুহ্দনের

হয়তো

অজানা ছিল না, মর্ত্যলেোকের বৈভব সন্ধযাভ্রহ্ভ্রমের মতো

ক্ষণস্থায়ী! জন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভা বিভবা ভবেহুন্মিন। কিন্ত কবির কল্পনাসমুদ্ধ ভাবের
ংনাবে ভাচুপ্রভাবসদূশ স্থবর্ণ কিরণ চিরস্থায়ী। মধুনুদনের এই অপূর্ব বাগ বৈদগ্ধ্য
তাক উত্তবস্থব্ি ববীন্দ্রনাথকেও বিষুদ্ক করেছিল।
বিহারীলালের কাব্যালোচনায়
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

পহ্র্যান্তকালের

স্থবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো

সোনার গ্োকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়।*

“সার্দামঙ্গলে'র

লংখ্যা ২য়-৩য় ]
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:

বাংল সাহিতাতত্ব

কবিতার অষ্টকবন্ধ সমাপ্ত হয়েছে কবিপ্রতিভাম়্ কল্পনার গুক্ষত্ব নিন্নপণ কষে।

বাংল' সাহিত্যতত্বে বুদ্ধি ও গ্রজ্ঞার বদলে মধুস্থদনই প্রথম কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।
এখানে ক্লাসিক ও রোমাটিক সাহিতাধর্মের প্রসঙ্গ উাপন করে লাভ নেই। মধুস্থদূন

ক্লাসিক সাহিত্যে ব্যুৎ্পন্ন হয়েও কবিধর্মে রোমাটিক।

তাছাড়া সাহিত্যে ক্লাসিক ও

রোমাটটিক লক্ষণের বিভাজন তত্বদরশশীর কাছে যতই উপাদেয় হেণক্, সাহিত্যরসিকদেও
কাছে ততট। গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কবিতার ষট্কবদ্ধে মধুস্দনের কবিদুষ্টি ক্রিলোকপ্লাবী।

প্রথমে মানবলোক, -_

'আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে" দ্বিতীয়ে নিপর্গলোক--অবণো কুস্থম ফোটে

যাব ইচ্ছা বলে"; তৃতীয়ে দ্েবলোক--নন্দন কানন হতে যে স্বজন আনে পাবিজাত
কুস্থমের রম্য পরিমলে ;_এই তিনটি ক্ষেত্রেই কবিকল্পন। শুধু ভ্হিপোকপ্লাবীই নয়,
কবিই ত্ত্রষ্টা প্রজাপতি । তার আজ্ঞাবলেই মানুষের ভাবগুলি কাব্যে আধিভুতি হয়।
তাঁর ইচ্ছাতেই অরণ্যে কুন্ুম প্রশ্ফুটিত হয়। এবং তিনিই নন্দন-কানন থেকে পারিজাত
কুস্থমের বম্য পরিমল মত্যালোকে আনয়ন করেন। শেষ প্রণঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পুরস্কার
কবিতাটিব কথ মনে পড়বে £
অতি দুর্গম হুপ্টিশিখরে
অসীমকীলের মহাকন্দনে
পতত বিশ্বনির্বর ঝাবে
ঝারঝর সংগীতে
স্ববুতরঙ্গ যত

গ্রহতার।

ছুটিছে শুন্যে উদ্দেশহারা,
সেথ1 হতে টানি লব গীতধারা
ছে।ট এই ঝাশব্ীতে।

মধুসথদন নন্দন-কাঁননের পারিজাত কুন্থুমের রম্য পরিমল দিয়ে মর্তযজীবনকে
স্বরভিত করতে চেয়েছেন, ববীন্দ্রনাথ চেয়েছেন
ঈ্ীতধাবরা টেনে আনতে।

তার ছোট বাশরীতে বিশ্বসংগীতের
|

মধুস্থদনের কবিতাটির শেব ছুটিপংস্তিতে কবিকৃতি সম্পর্কে তাঝ উপলব্ধি চরমে

উপনীত হয়েছে । 'মবভূমে- তুষ্টহয়ে যাহার ধেস্গানে / বছে জলবতী নদী মৃছ কলকলে।”
মকুভূমিতে তৃষা্ত পথিকের রূপকল্প মধুস্থদনের কাকে বারবার এসেছে । 'আত্মবিলাপ'
কবিতায় তিনি আক্ষেপের স্থুরে বলেছেন, 'মরীচিক] মকুদেশে, নাশে প্রাণ তৃবাক্ষেশে ;
. »। অশোকবধনে বন্দিনী সীতা বিভীবণপত্বী সরমাঁকে বলেছেন, “মকুভূমে প্রবাহিণী

ষোর পক্ষে তুমি, / রক্ষোবধু।” আমাদের প্রাটীনেরা ব্রেছেন, সংসারবিববৃক্ষের দুটি
অয্নত্ষল আছে-_সজ্জনসংগম্ম আর কাঁব্যাম্বত-বপান্বাদ। মধুস্দনের কপকলে মানব"

১৪

পাহিত্য পরিষৎ-প-ত্রক!

[বর্ষ ৮৬

জীবন মরুভূমিতে তৃযাক্ি্ট পথিকের উপমানে উপমিত।

কাব্য সেখানে তার তৃষ্ণার

পানীয়।

এই ক্ধপকল্প জীবনঘনতায় অনেক সার্থক ও সন্দর।

বাংপ1 সাহিত্যে সাহিত্যতত্বেন প্রথম সংহিতাকার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কৰিপ্রতিভার তিনটি উপাদান--বিম্মঘ়১ প্রেম, কল্পনা । “সাহিত্য গ্রস্থের প্রথম প্রবন্ধ
“সাহিত্যের তাখপর্ধ'। তাতে তিনি বলছেন,
|
পএমন

সৌভাগাবান

লোকও

আছেন, যাহাদের বিশ্ময়, প্রেম এবং কল্পন! সবর

সঞ্জাগ--গ্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাহাদের

নিমন্ত্রণ;

লোঁকালয়ের

নান] আন্দোলন

তাহাদের চিুবীণাকে নান। রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।
“বাহিবের বিশ্ব ইহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা বসে, নান। ধঙে, নানা ছাচে
নানারকম করিয়া তৈরি হইয় উঠিতেছে।
"ভাবুকেএ মনের এই জগঘ্টি বাহিবের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনাব।
াহা হনয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া] উঠে। তাহা আমাদের
চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাহাই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় ।*

ববীন্দ্রভাবিত বিন্ময় প্রেম

ও কল্পনার বিশ্লেষণে আমবা পরবে আলছি।

উদ্ধৃত

উক্তির মধ্যে কয়েকুটি তত্বম্পষ্ই হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ববীন্দ্রনাথেব মতে
“সাহিতোর প্রধান অবলম্বন জ্(নের বিষয় নহে, ভাবের বিষয় ।” তাই ঘিনি এখানে

ভাবুক" শব্ধটি ব্যবহার করেছেন।

বলাই বাহুল্য ভাবুকের ভাবছিত্রী প্রতিভার সঙ্গে

কণরয়িজ্ী প্রতিভার যোগেই কাব্যের হগটি। কেননা, ববীক্নাথের মতে, ঞকাশই
রুবিত্ব। দ্বিতীপ্ন, তিনি মনে করেন, কবিপ্রতিভা স্থানকালনিরপেক্ষ ম্বয়ভু নয়।
কবিও সমাজের একজন, তিনিও সামাজিক।
তাই প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তার

নিমন্ত্রণ, পোকালয়ের নানা আন্দোলন তার চিত্তণীণাকে নানা বাগিণীতে স্পন্দিত
কবে রাখে । তৃতীয়, কবিশ্থ্ট কাব্যলোক বস্তলোক থেকে মাহষের বেশি আপনার,
বেশি উপাদেয়।
কেননা, বাহিরের বিশ্ব কবির মনের মধ্যে হৃদঃবুত্তর নানা বুসে,
নান? রঙে, নান ছাচে নানা কম করে তৈরি হয়ে উঠছে এবং তা হৃায়ের সাহাযো

মান্থষের হ?য়ের পক্ষে বেশি স্থগম হয়ে ওঠে।

তা আমাদের চিত্তের প্রভাবে হে

বিশেষত্ব লাভ করে, তাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষ1 উপাদেয়।
কবিপ্রতিভার কী গুণে এমনটি সম্ভব হয় তার কথা বলতে গিয়েই তিনি 'বিল্বয়”,

প্রেম”
ও 'কল্পনা'র কথা বলেছেন।

বিস্ময় সংস্কত বদশান্ত্রে অদ্ভুতরলের স্বায়িভাব।

সাহিত্য-দর্পশকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন, বিবিধ বস্কতে যা লোকশীমাতিব্ীঁ
বিল্ক(বুচেতন। ঘটায় তারই নামবিস্ম্। বিস্ম্ চিত্ত১ম্কান। ধর্মনত্তের একটি শ্পেক

পংখ্যা ২য়-৩য়]
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উদ্ধৃত করে বিশ্বনীথ এক থাঁও বক্তেছেন, বসের সার চমৎকার, ত] সর্ব অহভূত হয়ে
থাকে।

ববীন্দ্রনাথ অবশ্য টিত্তবিস্কার অর্থেই ব্ম্মিঃকে সীমায়িত কবে রাখেন নি।

সাধারণত অপরিমেয় রহম্যবোধ অথেই ববীন্দ্র-সাহিত্/তত্বে হিশ্ময়ের পরিকল্পনা । তীর
মতে, যে অনুভবে চিরপরিচয়ের মাঝে নবপবিচয়ের উতল্মধ ঘটে, ারই নাম বিল্ময়।

জীবনস্বতিতে বাল্য শ্রুত “তোমায় বিদেশিণী সাজিয়ে কে দিলে গান্টির প্রেরণায়
রচিত “আমি চিনি গো! চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী” গ'*টির প্রসঙ্গে কবি

বলছেন, ”আমাদের জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে-_-কোন্
রহন্থ্যণসন্ধুর পরপারে ঘা:টর উপরে তাহার বাড়ি-তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীবাজিতে ক্ষণে ক্ষণে
পাওয়া

দেখিতে

গেছে, আকাশে

পাই-হৃ?য়ের মাঝখানেও

মাঝে মাঝে তাহার আভাস

পাতিয়া তাহার কঠম্বর কখনো বা শুনিয়াছি।”

কান

উদ্ধৃতির “বহস্থস্ন্ধুর পরপ!রে'ই

বিল্মি্স কবিকে শিয়েযায়।

এই

সংস্কত অপলংকারশান্ত্রের

অন্ুলরণে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের “ব্লাক কাবোর আঙ্গিুস তত্তুচ। তাঁর
স্থাধিভাব বিশ্বময় । “বলাকা? ঈর্ষক ৩৬ সংখ্যক কবিতীক্ষ বিশ্বভুবনে “বিন্ময়ের জাগর্ণেশ্র
কথা কবি বলেছেন-_
হে হংস-বলাকা,
বঞ্চামদরসে মন্ত তোমাদের পাখা

রাশি বাঁশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে ।
এ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্দরবরম্ণী,
গেল চলি স্বন্ধতার তপো ভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির মগন,

শিহরিল দেওদার বন।
এই শিহরণ শুধুসারি'সারি দেওদার তরুতেই নয়, বিল্ময়ািষ্ট কবিদৃহি দেখল :
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিকুঙ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি

মাটির বন্ধন ফেলি
গই শব্ধবেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,

আকাশের খুজিতে কিনারা।
দেখল,

তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝা!পটিছে ডানা।
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মাটির আধাঁর-নিচে কে জানে ঠিকানা
মেপিতেছে অঙ্কুবের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

দেখল,
নক্ষজের পাখার স্পনানে

চমকিছে অন্ধকার আপোর ক্রন্দনে।

শুধু নিসর্গবিশ্বেই নয়, মানববিশ্বেও অস্পষ্ট অতীত থেকে অক্ফুট সদুব যুগাস্তরে
মানবের কত বাণী দলে দলে অলক্ষিত পথে উড়ে চলেছে । মানববিশ্বের এই উড়ে-চঙ্স

কবি আপন অন্তবেও অস্থভব করলেন :
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাপাছাড়। পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পাবে।

বিশ্বভুবনের প্রতি এই বিশ্ময়ভরা কবিদৃষ্টিই উজ্জ্রস হয়েছে কবি যখন দেখপগেন
“একটি ধানের শিষের ওপরে / একটি শিশিরবিন্দু।"
বিল্ময়ৃষ্টিতে বিশ্বের সঙ্গে কবির একা ত্মতাঁর প্রথম শ্ত্রপাত। তার বিস্তার প্রেমে।

প্রেম হল জীবন ও জগতের

প্রতি অন্করাগ।

প্পেমেই ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের মিলন ।

লপোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে পত্রালাপের একস্থলে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “লেখকের
নিছের অস্তবে একটি মানবপ্ররূতি আছে, এবং লেখকের বাহিরে সযাজে একটি মানবগ্রকৃতি আছে,

অভিজ্ঞতান্থংত্র গ্রীতিশ্থত্রে এবং

নিগুঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন

হয়, এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নৃত্তন নৃততন প্রজা জন্মগ্রহণ করে।

সেই সকল

প্রজ্জার মধ্যে লেখকের আত্মগ্রকতি এবং বাহিবের মানবপ্ররূতি ছুই সম্বদ্ধ হয়ে আছে,
নইলে

কখনোই

জীবস্ত হ্ষটি হতে পাবে না।”

সমাজের মানবপ্রকৃতির

কবির অন্তরের মানবপ্ররৃতি এবং

যে সম্মিলন, যে সম্বদ্ধবন্ধন তাবই নাম প্রেম।

“সোনার তবী'ৰ

বিশ্বনৃত্য কবিতায় কবি বলেছেন,
হাদয় আমার ক্রন্দন করে
যানব্হদয়ে মিশিতে--

নিখিলের সাথে মহ বাঁজপথে

চলিতে দিবসনিশীথে।
নিখিগের সঙ্গে মহা রাজপথে দিবসনিশীথে চলার জন্যে মানব্হদয়ের সঙ্গে কবিহৃদয়ের মিলনাকাজ্ষাকেই বলা যেতে পারে প্রেম । রবীন্দ্রনাথ কবিপ্রতিভাকে বলেছেন,
'বিশ্বমানবমন? । প্রেমের শুত্েই নিখিলের সঙ্গে এক হয়ে কবির ব্যক্তিমন “বিশ্বমানব-

মনে' রূপাম্তবিত হয়।
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রবীন্দ্রনাথকধিত
কবিপ্রতিভার
তৃতীয় গুণ হল “কল্পনা, | রুবীশ্রনাথেক
সাহিত্যতত্বে কল্পনা” শব্দ বিশেষ অর্থবহ । সাহিত্যের 'তাৎ্পধ বোঝাকে গিয়ে তিনি
বলেছেন, “যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইঞিয়েষ মিলন না
হয় মনের মিলন হয়ে ওঠে মে শক্তিহচ্ছে কল্পনাশক্তি। এই কল্পনাশক্তিতভে মিলনের
পথকে আমাদের অগ্কবের পথ করে তোপে,য' কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার
সাহাযোই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্ম ত।বোধ সম্ভবপর হয়।” প্রেমে স্ৃংশক্তির

লীল1, কল্পনায় চিৎ্শক্তির প্রাধান্য । প্রেমে বিশ্বসত্তায় ব্যক্তিসত্তা বিগলন ; কর্নার
অনেকের মধ্যে. একেব অন্নপ্রবেশ । এই শক্তিবলেই কবিশিল্লী আপ!মবর সর্বসাধারণের
অন্তরে অন্রবিষ্ট হতে পারেন । কল্পনাই কবিকে বিচিত্র মানবচবিজ এবং মানবজীবনেবু

সত্যদৃষ্টির 'অধিকারী করে।
আপন শ্বরূপে ধর] দেয়।

তার দ্বারা শুধু মানবলোকই নয়, মানবেতর লোকগু
রবীন্দ্রকাবা থেকেই একটি উদাহবণ সংগ্রহ করণ ঘাক।

“বন্থুদ্ধর। কবিতায় কৰি বলছেন :

ৃ
হিংত্র বাসর অটবী ব-আপন প্রচগুবলে প্রকাণ্ড শরীর

বহিতেছে অবহেলে ১ দেহ দীপ্চোজ্ছস
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজের মতন, রুদ্র মেঘমন্জ্ স্ববে
পড়ে আমি অতকিত শিকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃ্ধ গবিমা,

ইচ্ছা করে, একবার লতি তার স্বাদ ।
এখানে কবিষ কল্পনাশক্তি অতক্িত শিকারের উপর “অরণামেতের তলে প্রচ্ছর
অনল বজের মতন" অটবীর হিংশ্র বাস্রের বিছাতের বেগে ঝাপিয়ে পড়ার ছিংসাতীতক্
আনন্দকে মানস-প্রতাক্ষ করেছে।

রবীন্দ্রকথিত

বিম্ময় প্রেম ও কল্পনা- কবিপ্রতিভার এই গুণজয়ের তাএতমোপ্র

ভেদ অনুসারেই শিল্পলোকে ব্ূপ ও গুণগত তারতম্যের উদ্ভব হয়।

তিনটি গুণই

কবিমানসে বিদ্যমান । কিন্ত কারো মধো বিল্যয়। কারো মধ্যে প্রেম, আবার কারে!
মধ্যে কল্পনীর উপাদান বেশি থাকে বলেই কবিতে কবিতে,
তথা সাহিত্যিকে

সাছিত্যিকে পার্থক্য ও স্বাতঙ্তর্য দেখ! দেয়।
পূর্বেই বলা হয়েছে, কবিও সামাজিক মানব । দেশকালেব প্রভাব তারা কদাচিৎ
এড়াতে পারেন।

তবে

তাদের মধ্যে বস্কঘনতা

ত্াবা একই সঙ্গে কালান্গ ও কালাতিগ।

সমধিক

প্রাধান্ত পায়,

আবার

কালানুগ বলেষ্ট

কালাতিগ বলেই তীবা

সর্বকালীন সর্জনীন বিশ্বমানবমনেব অধিকারী । জধু ভন দেশ ও ভিক্ন কালে তির

১৮

লাহিতা-পরিষৎ-পঙ্জ্রিক।

বর্ষ ৮২

ভিন্ন সমাজব্যবস্বার ফলেই যে বাণীশ্লিএরইার হ্বাতস্্রা দেখা দেয় এমনও নয়।

একই

কালে, একই দেশে, একই সমাজব্যবস্থায়ও সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে পার্থক্য পরিলক্ষিত

হয়। এই পার্থকা কবিম্বভীবের জন্তই ঘটে থাকে । আবার এই পার্থক্যের
ও কল্পনার মিশ্রণ কিভাবে কি পরিমাণে ঘটেছে তাঁর
হেতু কবিপ্রতিভায় বিল্মপ্ন প্রেম
মধোও

অন্থসন্ধান করা যেতে পাবে।

গ
ও কালাতিগ
আবার, কে কতটা কালান্ু

তার ভিন্ততেও এই পার্থক্য গড়ে ওঠে।
সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের তিনজন
দিকপাল কথাদাহ্ত্যিকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ
বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় । তারা একই
কালের, একই দেশের, প্রায় একই সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত শিল্পী। কিন্ত সাহিত্যবসিক
মাত্রেই বলবেন, তাঁরা তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন গোছের অনন্যপর্তস্ত্র কথাকোবিদ।

এখানে বুাত্পত্তির প্রদঙ্গও বড়ো হয়ে দেখ! দেয়।

উঠেছিল কবিত্বের হেতু প্রতিভা না বাৎ্পত্তি।
কাবযবচনার

মূল কারণ।

মুখাকারণ কবিত্বশকি।

এককালে আমাদের দেশে গপ্স

সথ্যাগুরু সমালোচকে রমতে প্রতিভাই

অন্তদ্িকে কেউ কেউ বলেছিলেন, কাব্যর্চনার আদি ও

প্রতিভা ও ব্যুৎ্পত্তি এই শক্তিকে পু করে।

তৃতীয় দলের

মতে কবিত্বশক্তিরই অন্য নাম কবিপ্রতিভ1।
শক্তিই বপি আর প্রতিভাই বলি, বুৎ্পত্তির সবার যে তা পরিস্ফুট হয় একথা

অনশ্যন্বীকার্ধ।

বুত্পত্তির ছুটি দ্িক- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এবং বহুশ্রুতি।

পূর্বেই

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিতোর তাৎপধ” থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া! হয়েছে তাতে কবি বলেছেন,
প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ । লোকালয়ের নান! আন্দোলন তাদের চিত্ববীণাকে নানা ব্বাগিলীতে স্পন্দিত করে তোঁলে। অর্থাৎ, যে-দেশকালে কবি বাপ

করবেন, যে-বিশেষ মানবগোষ্ঠীতে তার জন্ম, তা থেকে তিনি দূরে সরে থাকতে পারেন
না। কেননা দেশ-কাল-দমাজের তিনিও একজন। আবার দেশকাঁলের এতিহা
যেমন আছ তেমন আছে সমকালীন পালাব্দলের অসংখ্য ,ও বিচিত্র ছল্ব-সমস্যা,
চিন্তা-ভাবন।।
অভীত এঁতিহা

:
যে কবিমানসের

গড়নে

বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয় তার কথা

বিশ্বমন1 বাকৃপত্তিও ম্বীকখর কব্ছেন--

ভব সঞ্চার শুনেছি আমার
মধের মাঝখানে ।

রি

ভূমি জীবনের পাড়ায় পাতা
অদৃহ্ লিপি দিয়া

|

সংখ্যা ২য়-৩য় ]

বাংল! সাহিত্যতত্ব

|

১৯

পিভামহদের কাহিনী পিখছ
মজ্জায় মিশাইয়]।

সমকালীন জীবনজিজ্ঞাপাও কবিমানসে প্রতিষ্পন্দত হয়। তাছাড়া মানবজীবন
গ মানবচরিজ্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা জীবনঘন শিল্পনট্ির পক্ষে অপরিহার্য । এই
প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা শবলিত হয় বহ্শ্রুতির দ্বারা । কবিকে অতীত ও বর্তমানের।
দেশের ও বিদেশের সাহিত্যে বুাৎ্পন্ন হতে হয়। এমারসন শেক্স্পীয়র প্রসঙ্গে
বলেছিলেন, সর্বোত্তম প্রতিভা সবচেয়ে বড়ে। অধমর্ণ। আমাদের দেশেও একথা শ্ব'কৃত
হয়েছে । একজন কবি অন্তের কাছ থেকে একটি পদ, একটি বাক্য, এমন কি সমগ্র
ভাবে একটি প্লেকও গ্রহণ করতে পাবেন, কিন্তু স্বোন্মেষণশীলতা গুণে অন্যের কাছে
সর্বঝণী হয়েও তিনি উত্তরকালের অবিসংবাদিত মহাজন । সংস্কৃত ভাষায় “পক লোপজীবী”
হয়েও “ভুবনেপজীব্য” |

এই বুত্পত্তির আবেকটি দিক হল সাহিত্যশাহ্জ্ঞান।
শবশাত্র,

ছন্দ-শাস্্ব এবং অলংকারশান্রে

ব্যৎ্পন্ন হতে

হবে।

সার্থক কবি হতে হলে
সহজাত

কবিতশ'ক্ত-

মম্পন্ন অনেক রচয়িতা নিশ্চমই আছেন, কিন্তু তদের অশিক্ষিতপটুত্ব স্বীকার করেও
বলতে হবে,

শান্ত্রান্ছশলনের দ্বারা

পরিশীলিঙমনা

রচনায় সমর্থ। শুধু শান্ত্রহ্বশীলনই নয়।
উৎকৃষ্ট সাহিত্যরচনার অপরিহার্য শর্ত।

সাহিত্যিকই

পাত্শুদ্ধবাকৃশ্লি

নিয়মিত রচনাহশলন অর্থাৎ অভ্যাপও
আমাদের দেশে

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রীরা

তাই বলেছেন, প্রতিত। বু্পত্তি এবং অভ্যাপই সাহিত্যন্থত্ির উত্কর্ষবধায়ক ধর্ম।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রে তাই কবিশিক্ষা ও কবিচর্ধ। নিয়ে বিস্তর আলোচনা €হেছে।
কবিচর্ষযায় চারুশীলনের সঙ্গে শুচিশীলনের প্রণঙ্গও বিবেচিত হয়েছে । অবশ্য শুদ্ধশীল
জীবনচর্ধ1! চাকুশিল্পীর পক্ষে অত্যাব্্ক কিনা, এ-সমন্তাব। মীমাংস] দেশে দেশে, যুগ
যুগে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক । কবির জীবনী এবং কবিজীবলী প্রসঙ্গে পূর্বেই এসমন্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া কবিচর্ধার আদর্শও দেশ-কাল-সমাজভেদে

ভিন্ন ও বাস্তবলশ্মত হতে বাধ্য। কিন্তু কবিমানসের উপাদান থিপাবে প্রতিভা বুৎপত্তি
এবং অভ্যাস,__এই গুণত্রয় যে সাহিত্যহপ্টির উত্কর্ষের হেতু, ৩1 সর্বজনগ্র!হু না হলেও
বিদঞ্জজনসম্মত।
৭
আমবা

বাংল! সাহিত্যতত্বে কবিমানসের হ্বদূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

আলোচনার উপনংহার বচন] করব আমারই একটি কবিতার সংকেত দিয়ে :

ভীর্ণবন্ত রডিন স্থতোয় বিপু করে
শিল্লিত গেকয়া-পর!
ভোহের বাউল ॥

এই

বর্ধ ;৮৬ |
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২

একতারা হাতে নিয়ে
ঘুঙরের বোল তুলে পথের মাটিতে
বিস্ময়ে অবাক্।
নিশাস্তের নির্জন প্রাস্তর

শিশিবে কোষল হয়ে আছে।

সংহার-ভিশুলে মাথা বেখে
মহাকাল

একফালি চাদের দর্পণে
অর্ধনারীশ্বর ॥
কবিকে বলা হয়েছে ভোরের বাউল । অতিশয়োক্তি অলংকাষে জীবনের
ছিন্গব্রকে কল্পনার রুঙিন স্থতোয় স্থগ্রথিত করে শিল্পিত গৈরিকবাসে সে আচ্ছাদিত।

মনেব মাস্থধকে

সে ভালবাসে।

আচ্ছাদনের বর্ণ গৈরিক।

কিন্তু অন্+ক্ত হয়েও সে অনাসক্ত।

তার হাতে আছে

তাই তার

একতারা । নিশাস্তের জাগবণী-গান

গেয়ে পথিক-মান্ুষের চলার পথকে সে গীতচ্ছন্দে মধুময় করে তোলে । তাব চোঁখে
বিস্ময়ভরা! দৃষ্টি। নিশাস্তের নির্জন প্রান্তর কল্লাস্তিক
মধোই

সে দেখছে শিশিরের কোমলতায়

নবস্থত্ির

প্রলয়ের

প্রতীক।

কিন্তু ওর

সম্ভাবনা । অস্ভিম স্তবকে তার

দৃষ্টি সংহত হয়েছে একটি বূপকল্পে:
সংছার জ্রিশুলে মাথ1 রেখে
মহাকাল

একফালি চাদের দর্পণে
অর্ধনাবীশ্বর ॥
বাউল একই সঙ্গে দেখছে মহাকালের ত্রিশূল আর একফালি চাদ। ত্রিশুল
মহাকালের হাতে নেই।
প্রলয়ক্রাস্ত তার মস্তক তাতেন্স্তভ। তার দিকে তাকিয়ে

টাদ্গের দর্গণে বাউলের দিতে ভেসে উঠেছে তার অর্ধনারীশ্বর মুতি। তা নবস্থষ্টির
ব্গরনাবহ।
কবিতাটির ভাবার্থ হল: প্রলয়ে-স্থজনে মানের অস্তহীন চলার পথে

ক্তোবেধ জাগবণী-গাঁন যাঁর কঞ্জে সেই বাউগ-আানসই কবিমানষ ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ওড়িয়। কৰি মার্কগু দাসের
কেশব কোইলি” বা যশোদা বিলাপ
. প্রজেনজিৎ মুখোপাধ্যায়
যেসকল করুণ কাহিনী যুগে যুগে বাঙ্গালী হৃদয়কে অশ্রপ্রাবিত করিয়াছে তাহাদেস

মধ্যে একটি-_চিরদিনের জন্য বুন্দীবন পরিত্যাগ করিয়া শ্ররুষ্ণের মধুবাকস গমন।
যাইবার সময় তিনি বলিয়া! গিয়াছিলেন অল্প কয়েকর্দিনের পরেই ফিবিয়া আিবেন,

কিন্ত হায় তিনি আর কখনও

একটি দিনের জন্যও, বুন্দাবনে ফিরিয়া! আসেন নাই।

মথুরাঁয় যাইয়] শ্ররুষ্ষ পাইলেন তাহার আপন জনকজননী বন্দে ও দেবকীকে, আর
পাইলেন তাহার জীবনের মহৎ উদ্গেশ্ত সাধনের জন্য এক বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র । এই
কর্ষক্ষেজ্ের

পরিধি

ক্রমে

ক্রমে বিস্তুত হইতে হইতে একদিন সমগ্র ভাবতব্ধ তাহার

বিরাট কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল । সংকীর্ণ গণ্ডীর মধো সীমাবদ্ধ বৃন্দাবনের জীবন
আর ত্তাহীকে আকৃষ্ট করিতে পাবিল ন1।

তাহার একান্ত আপনার

জন, যাহার্দিগকে

তিনি বুন্দাবনে ফেলিয়া গেলেন, তাহাদের কথা- সেই বিরহবিধুরা প্রেমমমী রাধিকা
এবং অন্যান্ত গোঁপবধুগণ, যাহারা তাহাদের মান সম্ত্রম, লজ্জা ভয় সব কিছু বিসর্জন দিয়া,
লাঞ্ছনা গঞ্জরনা লৌক'নন্দা সব কিছু তুচ্ছ করিয়া. তাঁহীকে তাহাদের দেহ ও মল সমর্পণ

করিয়াছিলেন

সেইসব

বিমুগ্ধা প্রেমিকাদের কথা, তাহার

আবাপা সহচর অন্তরঙ্গ

বন্ধুদের কথা আবু সর্বোপরি মাতা যশোদা এবং পিতা নন্দ, যাহারা পুজাধিক ন্মেহে
তাহাকে লালন পাপন করিয়াছিলেন এবং নিঃসস্তান হাদয়ের সবটুকু প্মেহ ভালবাসা
তাঁহাকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের কথা--তিনি যেন চিরদিনের
জন্য তাহার মানসপট

হইতে মুছিয়া ফেলিলেন।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিবিয়া আপিবেন এই

আশা যেদিন নিশ্চিত নিবাশায় পরিণত হুইল সেইদিন কষ্ণগতপ্রাণ এই কল উপেক্ষিত,
হতভাগ্য, শোকবিহ্বল নরনাবীর

হদয় হইতে আর্তক্রন্দন ও হাহাকার উত্থিত হইল

তাহ! শুধু যেবৃন্দাবনের আকাশ

বাতাসকে ছুঃখ-ভারাক্রীস্ত করিল তাহা নহে: তাহা

আমাদের হাদয়কেওড চিরদিনের জন্য অশ্রুসিক্ত করিয়া দিল ।
পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বিখ্যাত ওড়িয়! কবি মার্কগু দাস শোকার্তা জননী যশোদায

বিলাপ বর্ণনা করিয়া একটি গীতিকবিতা

রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার নাম “কেশব

কোইলি'। এই একটি কবিত। পিখিয়! তিনি ওয়া সাঠিতো অমর হইয়া রহিয়াছেন।
“কোইলি? ও “চউতিশা” প্রাচীন গড়িয়া কাব্যরীতিএ ছুইটি বিশিষ্ট নির্শন।
কোইলি
(অর্থাৎ কোকিল ) কে সম্বোধন করিয়া, হৃর্দয়ের কোন গভীর ভাব অন্যের অসাক্ষাতে

প্রকাশ করিয়!, হয়ত বা! কোকিলের সহাহন্ৃতি আকর্ষণ করিক্পা, যে কবিতা রচিত
হুইত উহাই 'কোইলি” কবিতা । আরব্যঞনবর্পণের “ক” হইতে “ক্ষ” পর্বস্ত ৩৪টি
গ

অক্ষবকে আনঅক্ষবুকূপে গ্রহণ

চৌজ্িশী।

কৰিয়া যে কবিতা বূচিত হইত তাহ1 'চউতিশা' বা

“কেশব কোইলি' একাধারে কোইলি ও চউতিশ1।

হইতে ইহ! বুঝিতে পারা ঘাইৰে ।

নিয়ের উদাহরণ

২২
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“কোঁইলি, কেশব যে মথুরাকু গলা,
কাহা বোলে গলাপুত্র বাহুড়ি নইলা।
ৃ
,
লো কোইলি।
কোইলি, খণ্ুক্ষীর দেবি মূ কাঁহাকু
থাইবার পুত্র গল। মধু পুবকু।

লো কোইলি।
(কোইলিরে, কেশব আমার চলে গেছে মধুপুরে,
কার কথায় গেল পুত্র, আমিল না ফিবে।
কোইলি, থগক্ষীর আমি আর দিব কাহারে,
খাইত যে মে ত গেছে মথুরাপুরে।

লো! কোইলি।

লো কোইলি)
প্রতি ছুই লাইনের একটি পদেব 'অধগে “কো ইনি এবং শেষে “লে কোইলিশ এই
কথাগুলি আছে।

এবং প্রথম পরের দুই লাইনের প্রথম অক্ষর ক" দ্বিতীয় পদে 'খ*

এবং তৃতীয় পর্দে 'গ' এইরূপ । প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি কেশব” । এই জন্য এই
গ্ীতিকবিতাটি “কেশব কে1ইপি” নামে পরিচিত ।

লহজ, সরল, ন্বত.স্ফুর্ভ ও সাবলীল ভাষায় রচিত এইট সুমধুর সঙ্গীতময়ী কবিতাটি
শত শত বদ্নর ধরিয়া উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে পাঠশাঙ্শায় কিশোর ছাতদিগের, বর্ণমালার

শিক্ষার পরে, প্রথম পাঠাপুস্তকরূপে পঠিত হইত।

তাহাদের মুখে ইহার হথমধূর আবৃত্তি

শুনিয়। পিতামাতা আত্মীফম্বজন সকপে পরম তৃথ্চি পাভ করিতেন।
“কেশব কোইলির”' কবি মার্কগুদাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানাযায় ন]।
গুড়িয়। সাহিত্যের এতিহাপিকগণের মতে এই কবিতাটি চতুর্দশ শতাব্দীতে, সারল!

ঘাসের বিখ্যাত গড়িয়া মহাভারত রচিত হইবার পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং ইহ গড়িয়া

সাহিত্যের একটি অতি প্রাচীন নিদর্শন।

কবিতাটির সম্পূর্ণ বঙ্গাহবাদ নীচে দিতেছি ঃ
কোইলিবে, কেশব আমার চলে গেছে মধুপুষে।
কার কথায় গেপ পুত্র আপিল নাফিরে।
কোইলি,

থগ্ুক্ষীর আমি আর দিব কাহারে,
থাইত যে মে ত গেছে মথুবাপুরে।

্

গেপ চলে পুত্র মৌর আপিল না আর,
গহন বৃন্দাবন হইল আধার ।

৮

ঘর দোর চাহি আর নাহি দেখে নন্দ,

লো কোইলি।
-

লে। কোইলি।
|

রি

গৃহ আজ শোভাহীন হারায়ে গোবিন্দ ।

রি
টি
”

নম? হৃদয় বিধি পাধাণে গড়িল,

্

|

ন্যনে কাজল দিয়ে রথে বসাইল।
রী
চলিত যখন বাছা বাজিত মেখলা ঝুন্ঝুন্ ঝুন্।
চকিত হইত শুনি ব্রঙ্বাশীযত আনন্দে মগন।
*
ছড়ি দিয়ে হয়ত বা! মেবেছি কখনে,

ছেড়ে গেন বুঝি কব সেই অভিযানে |

্

পঞ্চদশ শতাব্দীর ওড়িয়] কবি মার্কণড দাস

লংখ্যা ২য়-৩য়
কোইলি,

“যাত্রা দেখিবে চল” এই কথা বলি
নিয়ে গেল অব্রু,ব মিথায় ছণ্ল।
কেদে কেদে অভ্র মোর নয়নে শুকাঁয়ঃ
অভিমানে বুঝি কষ্ণ গেল মথুতায়।

ই

লো কোইলি

একদিন নিশ[কালে হবি মাগে চান্দ,
আকাশে তুলিয়া মুখ দেখ।ইলা ননা।
খুল্খল্ করি হাসে বশি তার কোলে,
টল্্১ল্ করে হবি চপিবার কালে।

কী সুন্দর দুইভাই ভুলাইয়া নিল,
পুনর্বার আব কৃষ্ণ ফিরি না আমিল।
শিখাইলে শুকসানী বলে কত কথা,
সেইমত কৃষ্ণ বলে কথ। মধুমাখা ।
হারালাম পুত শামি কেন হে বিধাতা,
এই কথা বলি কাদে জননী যশোদা।
হিংসায় উন্মন্ন হোল নরপতি কংস,
পাঁপভার পূর্ণ হলে সেই হোল ধ্বংস ।
কষ্ণদেছে মাখিতাম বুঙ্কুমাদি যবে,
খেলায় ভুলাত তারে বলরাম তবে।

স্তনদুপ্ধ দিয়া আমি পাপিলাম যাকে,
স্থবিব হইয়া না প'ই দেখিতে তাহাকে ।

দড়ি দিয়ে বে'ধছিম্থ একদিন তাকে,

সেই বাগে সেকি গেল ফেলিয়া আমাকে?

ধন্ত ভাগ্যবতী, দেবী দৈবকী, ল।ভল। ধর্মবলে,

কৃষ্ণ হেন পুর, অতি ভাগ্যবন্ত, তুলে নিল

তাবে কোলে।

যেই দিন কৃষ্ণ মের গেল মথুহীয়,
সেই দিন হতে ত্র শোভাহীন হায়।

পবিজ্র মাধব অঙ্গ দেখে পাহ স্থখ,

পবিজ্র হৈভাম আমি দেখি তাব 'মুখ।

সম্ভান লভবার নাহি মার আশ,

পুত্র মোর চলে গেল বনুদেব পাশ।

কত না সয়েছি আমি বায়ন। তাহার,
সব স্সেহ ভুলে গেল কৃষ্ণ আমার ?

আমাকে ভুলায়ে চলে গেল ছুই ভাই,
কুষ্ণ বলরাম হায় ফিরি না আসই।
আমি কি যাইব ধেয়ে মুত্র নগপী।

আনিব কি মাধবকে দুই হাতে ধরি?
«আদিব আবার ফিবেদ বলে গেল মোরে,

কিন্ত হায় আর হেথা আপিল নাফি বে।

[ বর্ষ ৮৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্িক।

২৪
কোইলি,

রত্ু বস্ত্র অলস্কার পরিধান করি,

কত শোভা পাত গো আমার শ্রহরি!
্

লো কোইলি

লঙ্ষ্মীপন্য পুর মোর বটে নারায়ণ,

তাই রুষ্চ নাম রাখিলেন গর্গ ত্রাঙ্গণ |
নট

রুষ্ণ বিনা বুন্দ'বন শো শ)া না"

ধরে,

কে আর চরাবে গরু যমুনীর তীরে?
যেইদিন চলে গেল কৃষ্ণ মথুহায়,

রর

সেইদিন হতে নন্দ প/গলের প্রায় ।
দিনে দিন ক্ষীণ হয় যথা চন্দ্রকলা,
সেইমত ক্ষীণকাস্তি নন্দরাজ হৈলা।
সাতদিন ধরি যবে ইন্দ্রবুষ্টি কল,
সাত বছরের কৃষ্ণ মন্দর ধরিল।

রী

হাই তুলেছিল কৃষ্ণ হা করিয়া তুঞ্ড

*

মুখের ভিতবে দেখি সপ্ত ব্রন্মাণ্ড ।
“মায়ার বন্ধনে বদ্ধ মোর ভুজনও্,
ক্ষমা কর দোষ মোর” ভণে ম্বারকগু।

(বাংলা অন্বার্দে মূল কবিতাঁর ভাব পুরোপুরি এবং ভাষ! যতদুর সম্ভব বজায়
রাখ! হইয়াছে, কিন্ত অন্্বার্দিত কবিতা

সঙ্গীত হয়নাই, এবং চউতিশার বীতি

পুবোপুরি রক্ষিত হয় নাই।)
একটি সম্তানবৎ্সলা, প্েেহতুরা, শোকবিহবল] মাতার এই বিলাপনকী ককুণ, কী
মর্মস্পর্শী!

মা তাহার

ছুর্ভাগোর

জন্য একবারও

তাহার

প্রাণাধিক

পুত্রের

উপর

দোষারোপ করেন নাই। তিনি দোঁষী করিয়াছেন কংসকে, অক্র,রকে এবং তাহার
নিজের স্বামী নন্দকে। “নন্দের কঠিন হৃদয় বুঝি বিধাতা পাধাঁণে গড়িয়াছেন, তা ন1
হলে সে নিজে ছেলের চোখে কাজল পরিয়ে দিয়ে তাকে মথুরা পাঠিয়ে দেবার জন্য
বে বসিয়ে দিয়ে আস্তে পারত 1?” শুধু একবার মাত্র অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন,

“কৃষ্ণ কি মথুরায় গিয়ে আমার যত গ্েহ ভালবাস! সব ভুলে গেল?

কৃষ্ণ আর বলবাম

জেনে শুনে কি .আমাকে ধাগ্সা দিকে “ক দিন পরেই আবার ফিরে আস্ব” এই কথা
বলে মথুবায় চলে গেল?”
আমরা

|

দেখিতে 'পাইতেছি

জননী যশোদার মানসপটে তাহার অতি আদরের

গোপালের শৈশব ও বাল্যকালের কয়েকটি সুখময় চি ফুটিয় উঠিয়াছে। হায়, এখন
হইতে অতীত দিনের এই -সব স্বথস্থতিই হইবে 'স্াহার-'নিরানন্দ জীবনের একগান্স
অবলম্বন ।
0.
এক হিসাবে যশোদার এই বিলাপ চিবস্তন ও সার্বজনীন জগতের যে কোন স্থানে

যেকোন জননীর সম্তান মাকে ফেলিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং আর কখনও মায়ের
কাছে ফিরিয়া আসে নাই,
গ্রাতিধ্বনিত ছইয়াছে।

সেই লব মাতার অন্তরের আর্তক্রন্দন এই কবিতায়

বাণেশ্বর বিচ্যালঙ্কার
শ্রীনৃসিংহগ্রসাদ ভট্টাচার্য
অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় যে সকল মনীষী নিজেদের প্রতিভার দীপ্থিতে বাংলার
সারম্বত সমাজ উজ্জল করেছিলেন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কাব্১ তাদের অস্ঠতম।

বহু রচন। লুপ্ত বা অনাবিষ্কৃত।

বাণেশ্ববের

গবেষকদের১ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তার যে ক'থানি গ্রন্থ

ও রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বাণেশ্বর তৎকালীন

বাংলার সংস্কৃতি-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ ছিলেন ।

বাণেশ্বরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন।

কালীময় ঘটক

তার “দ্বিতীয় চবিতাষ্টক” গ্রন্থে (২য় সং, পৃ. ১) লিখেছেন--“কলিকাতার ফোড়বাঙ্গালাস্থিত কোন দেবমন্দিরে সংযোজিত প্রস্তরফলকে একটি সংস্কৃত কবিতা খোদিত,
ছিল এবং এ কবিতার নিয়ে ১১৫৩ সাল লেখা! ছিল। তাহার প্রপৌজ্রের নিকট শুন?
গিয়াছে যে এ কবিতাটি বাণেশ্বর বিস্যালক্কারের বচিত। যদি ইহ] সত্য হয় এবং প্রস্তবফলকে লিখিত সাল কবিতা রচনার সময় মনে করা যায়, তাহা হইলে স্থুলতঃ তাহার
জীবিতকালের

একরূপ নির্ণয় হইতে পারে।

***১২৭*

সালের মহাঝড়ে প্রস্তব-

ফলক বহুধ! ভগ্র হওয়ায় কবিতাটির মর্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় নাই ।»

কালীময় ঘটক তার উক্ত মন্তব্যে উল্লেখিত যোড়বাংল। মন্দিরের অবস্থান বিবৃত
করেন নি, কিন্ত বাংল! ১১৫৩ সনে (শ্বীঃ ১৭৪৬ ) বাণেশ্বর যে জীবিত ছিলেন তার অন্ত

প্রমাণও আছে।

বাণেশ্ববের বিবাদার্ণবসেতু ১৭৭৫

শ্রীষ্াব্দবে রচিত হয়।

বামচরণ

চক্রব্র্তা মহাশয়ের মতে এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি বাণেশ্বরের রচনা । অধ্যাপক
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধও এই মত সমর্থন করেন । তিনি বলেন--“এই গ্রন্থের বিবরণে
হালহেড পণ্ডিতগণের বয়ঃক্রম অনুসারে তাহাদের নামমাল1 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া
অক্কমিত হয়।

বাপেশ্ববের নাম তালিকার চতুর্থ স্থানে আছে, তদন্ুসারে

গ্রস্থ রচনা-

কালে তাহার বয়স +* হইতে ৮* বৎসর মধ্যে ধরিয়া আঃ ১৭০৯ শ্রীষ্টাব্দ তাহার জন্মকাল

বলিক্! স্থির কর। যাইতে পারে, কারণ পণ্ডিতদের মধ্যে একজন মাআ € নদীয়ার গোপাল
বিদ্যালঙ্কার ) অশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন ।”৩ “বিবাদার্পবসেতু” বচন সমাপ্ডির

পরেও ১৭৭৫ গ্রাষ্টাব্দের ষে মাসে বাণেশ্বর, কৃষ্ণজীবন, কৃষ্ণগোপাল ও গোৌরীকাস্ত__এই
চারজন পণ্ডিত একটি ব্যবস্থাপজে স্বাক্ষর কবেন।
কারাকুদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারঃ
কারাগাবে আহার করতে পাবেন কিনা, তেই বিষয়ে এই ব্যবস্থাপআ্ম লেখ! হয়।*

'ক্ুতরাং বাণেশ্ববরের জন্মকাল আঃ ১৭০০
|

প্রীঙ্বাব্ধ ধরাই সঙ্গত।

২৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ বব: ৮৬

হুগলী জেলার বলাগড় থানার অধীন গুপ্থিপাড়া গ্রামের যে পল্লী আজ “ছুতাঁরপাড়া” নামে খ্যাত, তার শেষ প্রান্তের তলদেশ দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গা প্রবহমান!

ছিপেন।

এখানে ভাগীরথীর একটি ঘাট ছিল, তার নাম “কোঠাবাড়ীর ঘাট” । এ

ঘাটের কাছে বাণেশ্বরের বসত ভিট1 ও কোঠাবাড়ি থাকায় এ ঘাটের নাম হয়েছিল

“কোঠাবাড়ীর ঘাট” ।« এ ঘাটের এখন চিহ্ন নেই । শ্তধু একটা জঙ্গলাচ্ছাঁদিত টিবি
কোঠাবাড়ির অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে।
বাণেশ্ববরের পিতার নাম রামদ্দেব তর্কবাগীশ।

রামদেব গুপ্তিপাড়ার চট্টশোভাকর

বংশীয় কবি ও পণ্ডিত-কবিচন্দ্র বিষুণচন্দ্র সিদ্ধান্ত বাঁগীশের (শ্বী:ঃ ১৭ শঃ) পুজ্র।

রামদদেব তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নৈয়ায়িকদের অন্যতম ছিলেন।
অসাধারণ ছিল।

তার স্ৃতিশক্তি

কর্ধিত আছে যে, তিনি সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত নিজ হাতে নকল

করে কঠস্ব করেছিলেন । বামদেবের ছুই সংসার, প্রথমা স্ত্রী থেকে একটি মাজ পু
বামনারায়ণ ম্তায়ালঙ্কার, দ্বিতীয়! স্ত্রী থেকে দুই পুত্র _বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও বামকাস্ত
তর্কালঙ্কার। বামদেব স্থকবি ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু এ যাবৎ তাঁর একটি

মাত্র শ্লোক ছাড়! অন্য কোন রচনা সংগৃহীত হয়নি।
বাল্যে বাণেশ্বর পিতা রামদেবের কাছে বিজ্ঞাবস্ত করেন" এবং অল্নকাল মধ্যে
তিনি স্থুপপণ্ডিত হন। জনশ্রুতি এই ধে, তিনি স্বপ্লাদিষ্ট হয়ে হুগলী জেলার খানাকুলকষ্ণনগরের জনৈক বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাক্ষণের নিকট জ্িবেণীতে ইট্টমন্ত্রে দীক্ষ]
নেন এবং এই ইষ্টমন্ত্রজপ করে তিনি কবিত্বেব অধিকারী হু'ন।” এর পরে তিনি
কিছুদিন গুপ্চিপাড়া মঠের দণ্ডী পীতাম্বরাঁনন্দ-আশ্রমের সভাসদ হ'ন, পরে নদীয়াবাজ
মহারাজ কষ্চচন্দজ্র রায়* তার অসাধারণ

পাগ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে তাকে সাদরে নিজ

বাঁজসভায় আশ্রয় দেন ।
মহাবাঁজ কষ্ণচন্দ্র নিজে কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না; কিন্তু বাংল৷ সাহিত্যের
ইতিহাসে তার বরাজ্যাধিকার কাল ( শ্রীঃ ১৭২৮-৮২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে

“কষ্ণ5ল্ত্রীয় যুগ” বা “নবন্থীপের ছিতীয় যুগ” বলে অভিহিত।১*

কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কতে

স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কত ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বায্সগুণাকব

ভারতচন্দ্র রায়, কবিরঞ্জন রামপ্রপাদদ সেন ; বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ,

€ নদের শঙ্কর'_নবনীপ ), গোপাল ( রামগোপাল ) স্থাক়ালঙ্কার ( নবদ্বীপ ), কালিদাস
সিদ্ধান্ত পঞ্চানন (গ্রপ্তিপাড়া ), বামকাস্ত তর্কালঙ্কার ( গুষ্থিপাড়।) প্রভৃতি বহু

মনীষী ও পণ্ডিতের সমাবেশে তার রাজসভা' পূর্ণ থাকতো! । এই সকল পণ্ডিতদের মধ্যে
বাণেশ্ববকেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সমধিক সমাদর করতেন । বাণেশ্বর সভায় উপস্থিত
হলেই মুহারাজ কৃষ্ণচজ্জ উঠে দীড়াতেন । এর জন্ত এক সময় রাজসভার নবন্ীপবাসী
কয়েকজন পণ্ডিত মন্তব্য করেন, গুরু ও পুরোহিত ছাড়া অন্ত কাউকে দেখে বাজার

সংখ্যা ২য়-৩য় ]

|

উঠে দাড়ান উচিত নয়।

বাণেশ্বর বি্যালঙ্কার

২৭

কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর দেন, পবিষ্ভালঙ্কার মহাঁশয়কে আমার গুক

বললেও হয়, পুরোহিত বললেও হয়।”
কিন্ত কৃষ্ণচন্দ্রের এত শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ কবেও বাণেশ্ববের পক্ষে নদীয়। রাঁজসভায্ম বেশীিন থাক সম্ভব হয়নি। কিছুকাল পরে তিনি নদীয়। রাজসতা ত্যাগ
করে বর্ধমানরাজ চিন্রসেনের (শ্ীঃ ১৭৪০-৪৫ )১১১ আশ্রয় নেন
ও তাঁর বাজসভায়
সভাসদ হ'ন। অবশ্ঠ কি কারণে বাণেশ্বর নদীয়া! বাজসভ] ত্যাগ করেন, তা জান?
যায়না । কালীময় ঘটক লিখেছেন, “রাজা নবকৃষ্ণ তাহার [|বাণেশ্বরের ] যথেষ্ট
সমাদর ও সম্মান করিতেন । তিনি কলিকাতার

বাড়ী নির্মাণ করিয়া দেন।

শোভাঁবাজারে বিদ্যালঙ্কারের একটি

"এ বাড়ীর বাস সম্বদ্ধে£ই

কলিকাতার

বিখ্যাত

বসাকদের বাটিতে কোন শ্রাদ্ধীয় সভায় বিদ্যালঙ্কারের গমন হয়। এই শুদ্রসংসগপ্রযুক্ত
রাজ] কষ্ণচন্দ্র তাহার প্রতি কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন।

বাজার এ অভক্তি ভাব

বাণেশ্বর যে মুহুর্তেই জানিতে পারিলেন, সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্ধমান
প্রস্থান করেন ।”১২

কালীময় ঘটকেবু বিবৃত উক্ত কাহিনী গ্রহণযোগ্য নয়। রাজা নবকৃষ্ণদেব আঃ
১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯৭ গ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর পরলোকগত হ'ন।
বাণেশ্বর ১৭৪১ গ্রীষ্টাব্দে নদীয়া রাজসতা ত্যাগ করে বর্ধমান বাজসভায় যোগ দিয়ে
থাকলে এঁ সময় নবরুষ্জের বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর। কাজেই এ সময় বাণেশ্বরকে
ভূমিদীন ব। শোভাবাজারে বাসভবন নির্মাণ কৰে দেওয়া নবক্কষ্ণের পক্ষে.সম্তব ছিলনা ॥

একাজ তিনি পরে করেছিলেন । বিপিনবিহারী মিত্র তার নবকৃষ্ণ চরিত” গ্রস্থে
লিখেছেন, ভাবরতচন্দ্র রায় গুণাঁকরের সঙ্গে কোন স্থত্রে বিবাদ হওয়ায় বাণেশ্বর নদীয়া

বাঁজনভ। ত্যাগ করেন ।
অনুমান কর] যায়, ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৫ শ্রীষ্টাব্দ পর্ধস্ত বাণেশ্বর বর্ধমানবাজ

চিন্তরসেনের সভায় ছিলেন । এই সময় তিনি 'চিন্রচম্পূ' নামে সংস্কৃত গছ পদ্য মিশ্রিত
চম্পৃকাব্য এবং সংস্কৃত নাটক “চন্দ্রাভিষেকম্, রচনা করেন ।
সম্ভবতঃ ১৭৪৫ গ্রীষ্টাব্দেব শেষে মহারাজ

চিআরসেনের মৃত্যু হলে বাণেশ্বর বর্ধমান

রাজসভা ত্যাগ করেন এবংএ সময় বা কিছু পরে মুণ্রিদাবাদে নবাব আলিবর্ধা খাব
(গ্রাঃ ১৭৪*-৫৬)

দরবারে

সভাপগ্ডিত রূপে যোগদান

খীর মৃত্যুর পর তিনি নবাব দরবার ত্যাগ করেন।

করেন।

সম্ভবতঃ

আলিবদ

জনশ্রুতি আছে যে, আলিবদী খা

পাঁরলৌকিক রুত্য উপলক্ষে নবাব দিরাজউদ্দৌল। (খ্রীঃ ১৭৫৬-৫৭ ) বাংলার প্রধান
প্রধান পশ্ডিতদেব কাছে যাবনিক
বাণেশ্বরের রচনা ।

সংস্কতে লিখিত যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান,১* সেটি

|

মুর্পিদাবাদ নবাব দরবার ত্যাগ'করে বাণেশ্বর নদীয়া রাজসতায় ফিরে আসেন এবং

২৮

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পরে

আঃ

১৭৭০/৭১

শ্রীষ্টাকে

[ বর্ষ £৮৬

তিনি শোভাবাজাররাজ

মহারাজ

নবকৃ্ক দেবের

(শ্বীঃ ১৭৬৭-৯৭ ) রাজসভায় যোগ দেন ।১৭ মহারাজ নবকৃষ্ণ বিদ্বজ্জনপোষক ছিলেন ।
বিক্রমার্দিতোর মত তিনি তার রাজপ্রানাদে “নবরত্ব সভা” স্থাপন করেছিলেন । ন'জন

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিয়ে এই নবরত্বদভা গঠিত ছিল।

এই ন'জন পণ্ডিত হলেন-_বাপেশ্বর

বিগ্যালঙ্কার (গুপ্থিপাড়। ), জগন্নাথ তরকপঞ্চানন (ব্বিবেণী ), ১৬ শঙ্কর তর্কবাগীশ
€ নবদ্বীপ ), বলরাম তর্কভূষণ ( কামালপুর ), কামদেব বিষ্ভাবাচম্পতি ( কামালপুর ),
গদ্দাধর ( অজ্ঞাত ), শি্ঞরাম তর্কপঞ্চানন ( কামালপুর ), কপারাম তর্কবাগীশ (পসপুর),

ও বাধামোহন গোদত্বামী বিছ্যালঙ্কার (শাস্তিপুর )। নবকৃ্ণ দেবের রাজবাড়ি আরও
বহু পণ্ডিত ও সারন্বতে পূর্ণ থাকতে11১+ নবকৃষ্ণ বাণেশ্বরকে শোভাবাঁজারে ভূমিদান

করেন এবং এ ভূমির উপর নিজব্যয়ে বাণেশ্বরের একটি বসতবাটা নির্মাণ করে দেন।
এতে বোঝা যাব, তার সভাস্থ পণ্ডিতদের মধ্যে বাণেশ্বরকেই মহারাজ নবকষ্ণ

সর্বাধিক

সমাদর করতেন।
সম্ভবতঃ শেোভাবাজার

রাজসভায়

অবস্থানকালে

বাপেশ্বর

মহারাজ নবকষ্জের

আন্ুকুলয ওয়ারেন হেহ্রিংসের সঙ্গে পরিচিত হ'ন।
এই পরিচয়ের পরিণতি
বাণেশ্বরের শ্রেষ্ঠ কীত্তি “বিবাদার্ণবসেতু” । “বিবাঁদার্ণবসেতৃ” ভারতের প্রথম হিন্দু
আইন-গ্রস্থ।
বাণেশ্বরের

হয়েছে,

১৭৭৫

জন্মকালের

মতো তবে মৃত্যুকালগ্ড অন্থমান-নির্ভর।

শ্তরীষ্টান্বে “বিবাদার্ঁবসেতৃ”

আগেই বল!

রচনাকালে তীর বয়স ছিল ৭০ বছর

থেকে ৮* বছরের মধ্যে । ১৭৮৮ শ্রীষ্টান্দে নবহীপরাঁজ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকার ঘটিত
বিবাদের মীমাংসার সময় যে তিনজন ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা নেওয়া হয় বাণেশ্বরের
পুক্ধ হরিনারায়ণ

সার্বভৌম তাঁদের একজন । অপর ছু'জন হলেন নবদীপের কপারাম

তর্কভূহণ ও জিবেনীর জগন্নীথ তর্কপঞ্চীনন ।১৮ সেজন্য সিহ্ধাস্ত কর] হয়, ১৭৭৬ শ্তীষ্টীব্দ
থেকে ১৭৮৭

শ্রীষ্টান্ষ মধ্যে কোন সময় বাণেশ্বরের মৃত্যু হয়।

কাশীতে শ্বর্গীয় হ'ন।

জনশ্রতিমতে বাণেশ্বর

|

বাপেশরের রচনাবজী ।

১।

চিন্রচষ্পুঃ

সম্ভবতঃ “চিন্রচম্পুঃই বাণেশ্খবের প্রথম বচনা1॥
"অবস্থানকালে মহারাজ চিত্রসেনের আদেশে
এই গ্রন্থ রচনা করেন ।১৯

বাণেশ্বর বর্ধমান বাজসভাক়

১৬৬৬ শকাবের ১* ই কাতিক (শ্রী; ১৭৪৪)

“চিত্রচম্পৃর প্রথম উল্লেখ কৰেন মিশনারী ওয়ার্ড সাহেব। ১৮১১ গ্রীষ্টাে এই
মিশনারী সাহেব তার ইংরালী গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বাংলাদেশের চতুষ্পাঠীগুলির

সংখ্যা ২য় ওয় ]

বাণেশ্বর বিচ্চালঙ্কার

|

২৯

পাঠ্যগ্রস্থনমূহের একটি তালিক। লিপিবদ্ধ করেন, এ তালিকায় “চিত্রচম্পৃ'র নাম পাওয়।
যায়।২* কোলক্রক সাহেব (ধৃত. ন্. না. 0০165:০০% ) ভারতবধ থেকে “চিত্রচম্পৃ'র

একখানি প্রতিলিপি-পুঁধি
দেন।

লগ্নে নিয়ে গিয়ে ইত্তিয়া অফিস লাইব্রেরীকে উপহার

এ পুথি এলাইত্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।২১

গুপ্িপাড়ার কাশীপ্রবাসী

পণ্ডিত, কাশীর জয়নারায়ণ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় লণ্ডন
থেকে এ পুথিআনিয়ে তার নকল

করে ও ভ্রম ক্রটি সংশোধন করে মহামহোপাধ্যায়

গোপীনাথ কবিরাজের ইংরেজী মুখবন্ধ (ছ০:০%/০:৫) ও নিজ ইংরাজী ও সংস্কত ভূমিকা
সহ ১৯৪* শ্রীষ্টান্ষে কাশীতে

মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

এই গ্রপ্থ প্রকাশের পর

সংস্কত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় “চিত্রচম্পৃ* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।২২

সাহিত্যিক মূল্য ছাড় “চিত্রচম্প'-র একটি এতিহাঁপিক মুল্য আছে।

“চিত্রচম্পৃ'তে

ব্গার হাঙ্গামার নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায় । সমসাময়িক এতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য-

হিসাবে “চিত্রচম্পৃ” সেজন্য মূল্যবান গ্রন্থ । অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তা একটি প্রবন্ধে
“চিত্তরচম্পৃ” থেকে

সংস্কৃত

প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা

সন্দর্ভ উদ্ধৃতকরেছেন।২৩

করেছেন ।২৭

আচার যছুনাথ সরকারও তার

মহামহোপাধায় ডঃ হরপ্রসাদ শাহী তার

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রবন্ধে 'চিত্রচম্পৃ-বলিত বার হাঙ্গীমীর বিবরণ বাংলায় উদ্ধৃত
করেছেন ।৭ৎ
গ্রস্থারভে মঙ্গলাচরণ ক্লোকের পর বাণেশ্বর গ্রন্থের নায়ক
গুণকীর্তন করেছেন ও তার দৈনন্দিন কাজের বিবরণ দিয়েছেন।
মন্ত্রী মাণিক্যচন্দ্রের (মাণিকাদ) বর্ণনাস্তে বগীর হাঙ্গামার

|
মহারাজ চিত্রসেনের
তারপর তিনি তার
একটি বাস্তব চিজ

একেছেন। এর পরেই মূল কাহিনীর আরম ।
কাহিনীটি বূপক-কাহছিনী ও চিত্রসেনের স্বপ্রবৃত্বীস্ত নিয়ে লেখা ।
চিত্রসেন দেওয়ান

মাঁণিকচাদের

উপর

মহারাজ

বর্ধমানবক্ষার ভার দিয়ে দক্ষিণপ্রয়াগ ও গঙ্গা-

সাগরের মধ্যবর্তী বিশালানগরীতে ক্বদ্বাবার স্থাপন করলেন । এষট্টখানে একদিন তিনি
স্প্রে দেখলেন--তিনি

মৃগয়ার় বাহির

হয়ে একটি হবিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে

বহুদূরে চলে গেলেন । তারপর “সৎসঙ্গ সর: নামে একটি সরোবরের তীবে এক অদৃশ্
কণ্ঠন্বরের নির্দেশে রাজা নিকটবর্তা এক সহরের একটি প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।
প্রানাদে প্রেমতক্তি দেবী রাজাকে আপ্যায়ণ করলেন । পরদিন সকালে রাজা দেবীর
সঙ্গে বখারোহণে ভারতের বিভিন্নতীর্থ পরিভ্রমণ করে বুন্দাবনে এসে দিবাদৃষ্টির সাহার্যো
বুন্দাবনলীল। ও বাধারুঞ্চকে দর্শন করে তাদের আশীর্বাদ লাভ করলেন, তারপর

আবার

রথাবোহণে বিভিন্ন স্থান ঘুরে বিশালাক্ক ফিরে এলেন ।

২। চলজ্জাতিষেকন্দ্ ঃ
র
“চিত্রচম্পৃ'র পরবর্তী রচনা “চন্দ্রীভিষেকম্ঠ নাটক । এই নাটক ফুদ্রিত হয়নি ।
বং কষ্খমাচাবিয়র

তার

'চ0186075

0৫6 006 019555091]

95817315716

16067150516,

৩*
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গ্রন্থে চন্দ্রভিষেক নাটকের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভুল করে রচয়িতার নাম বাণেশ্বরের

বদলে রামেশ্বর লিখেছেন । এ যাবৎ এই নাটকের একখানি মাত্র প্রতিলিপি পুথি
আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি ইণ্ডিয়! অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে ।২৬

“বিক্রমোবশী”,

'গৌরগণোদ্দেশদীপিক1” ও আরও ২/১ খান গ্রস্থের সঙ্গে এই প্রতিলিপি পু থি এক সঙ্গে
বাধানো। প্রতিলিপি: পুধিখানি বিপাতী কাগজে বড় ঝড় বাংলা অক্ষরে লেখা,
প্রাকৃত অংশের সংস্কৃত নেই । বামচরণ চক্রবতী মহাশয় ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেী থেকে
এই পুথি আনিয়ে নকপ করে বাখেন এবং প্রাকৃত অংশের সংস্কৃত যোজন। করেন।

ইন্ডিয়া অফিসের পুঁথির শেষ পত্র নেই, পু'থির শেষে ভবতবাঁক্যের একটি মাত্র ক্জোক
আছে।২৭ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে “চন্দ্রাভিষেকম্* নাটকের একটি প্রতিলিপি পুখির
শেষ পত্র রক্ষিত ছিল । এ পত্রে ভরতবাক্যের আরও দুটি শ্লোক ২৮ ও পুষ্পিকা ২৯
আছে। পুম্পিকা থেকে জানা যায় যে, এই নাটক ১৬৬৬ শকাব্দের ৯ই চচত্র ( মার্চ
১৭৪৫ শ্রী) সমাপ্ত হয়। নাটকের স্ুত্রধার বচন থেকে জান। যায়, নাটকটি দেওয়ান
র

মানিকচাদের নির্দেশে বসস্তো্সবে অভিনীত হয়।

“চন্দ্রাভিষেকম্” বিশাখ দত্তের “যুদ্রারাঁক্ষস” নাটকের অনুকরণে লেখা । মগধের
নন্দবংশ ধ্বংস এবং “চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক এই নাটকের বিষয়বস্ত |
সোমদেবের “কথাসরিৎসাগবের” ৪র্থ ও ৫ম তরঙ্গে বনিত কাহিনীই নাটকের বিষয়বস্ত

তবে বাণেশ্বর এই কাহিনীর বূপাস্তর ঘটিয়েছেন।
নাটকে কোন স্ত্রীচরিজ্র নেই ।
কাহিনীটি সংক্ষেপে .এই-_প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মগধরাঁজ নন্দের মৃত্যু হলে
চিত্রকূট আশ্রমের যোগী সম্পন্ন সমাধি নিজ দেহত্যাগ করে “পুরপ্রবেশ বিদ্যা'র সাহাষ্যে
'নন্দের শরীর আশ্রয় করলে ম্বত নন্দ বেচে উঠেন। নন্দের মন্ত্রী শীকটার নন্দের

পুনর্জাবনলাভের রহন্ত জানতে পেরে যোগীর দেহ ভল্মীভূত করার আদেশ দেন।
আদেশমতে যোগীর দেহ বাজকর্মচারীরা ভম্মীভূত করে।

ননদেহধাবী ঘোগী ক্রুদ্ধ হয়ে

শাকটারকে কারারুদ্ধ করেন ওরাক্ষলকে মন্ত্রীত্ব দেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে শাকটারকে

যুক্তি দেন।

রাজন্্য় যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত আনার জন্য সম্রাটের আদেশ পেয়ে

শাকটার অভিচার ক্রিয়। দক্ষ চাণক্যকে আমন্ত্রণ করে আনেন । সম্রাট যজ্ঞশালাম় এসে
চাণক্যকে তার সিংহাসনে বসে থাকতে দেখে তাকে অপমানিত কবে বিতাড়িত

করেন। চাপক্য প্রতিশোধ নেবার জন্য অভিচাব ক্রিয়ায় সআ্াট ও তার পরিবারবর্গের
দেহে দাহজর সংক্রমণ করালেন। বাজপরিবাবের অনেকের মৃত্যু হলে।। চাণক্য
এক কৃত্যার অনুষ্ঠান করে পূর্ণানহুতি দিলে এক বিপুল চতুরঙ্গবাহিনী উত্থিত হলো,
চাণক্য এই বাহিনী নিয়ে কুমহ্থমপুর আক্রমণ করলেন। নন্দের মৃত্যু হলো । চাণক্য
চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন ।
৩। কুস্ত্ঠাস্থতম,$

বাণেশ্বর এই গ্রস্থকে “মহাকাব্য,

বলেছেন।

এই মহাকাব্য ২০টি সর্গে বিভক্ত॥

সংখ্যা ২য় ৩য়]

বাণেশ্বর বিচ্যালঙ্কার

লগুনের ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এই গ্রস্থের একটি প্রতিলিপি
এতে ১ম থেকে ১২শ সর্গ আছে। পুথিতে গ্রস্বকারের
৬রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয় লগ্ন থেকে এই পুঁধি আনিয়ে নকল
নিজের কাছে এই গ্রস্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পুথি ছিল।
২৪ থেকে ২৬ এবং ৩৮ থেকে ৫৩। এতে ১৩ সর্গের মধ্য থেকে

৩১

পু থি রক্ষিত আছে,৩*
নামের উল্লেখ নেই ।
তার
করে রাখেন।
এই পুঁথির পত্রসংখযা
শেষাংশ সম্পূর্ণ আছে,

শেষাংশের পুম্পিক1 থেকে জানা যাক। করুপাবরাম ঘোষের (পাথুরিয়াঘাটার খেলাত
ঘোষের পিতামহ ) অহরোধে এই গ্রস্থ রচিত হয়।৩১ অন্রমান করা হয়, বাণেশ্বর
কপারামের সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন ৩২ এবং সেখানেই এই গ্রস্ত রচিত হয়। চক্রব্তী

মহাশয়ের গৃহে বক্ষিত পুঁথির প্রতিলিপিক তারিখ ১৬৯৫ শক । অথাৎ খ্রীঃ ১৭৭৩।
কালিদাসের “কুমারসম্ভবম্* কাবা থেকে বিষয়বস্তকে নিয়ে বাণেশ্বর এই কাবা
সম্প্রসারণ করেছেন
করেছেন । কাব্যের
মহাদেবের পরিচর্যায়
৫ম সর্গে রতিবিলাপ,

ও উমার বিবাহশেষে হব পার্বতীর কাশীতে অধিষ্ঠান বর্ণন?
১ম সর্গে পাৰতীব জন্ম, ২য় সর্গে শিবাশ্ুমদর্শন, ৩য় সর্গে শিবাশ্রমে
পার্ততীর নিয়ে'গ, ৪র্থ সর্গে মদনভলম্ম ও পার্বতীর তপস্যার সহল।
৬ষ্ঠ থেকে ১২শ সর্গে পার্বতীর তপস্যা ও মহাদেবের আবির্ভাব ।

১৬শ সর্গে হরপার্বতীর পরিণয়, ১৪শ সর্গে হরপার্বতীর রহস্য, ১৫শ সর্গে বারাণসী
পরিচয়, ১৬শ সর্গে বাবাণসী নিশ্নীণ, ১৭শ সর্গে শিবের পূজা, ১৮শ সর্গে সলস্ম্রণ
শ্রীবাম্চন্দ্রের শিবের কাছে আগমন, ১৯শ দর্গে শিব-বাখম সমাগম উপলক্ষে মহাঁভোজন

ও ২০শ সর্গে ভ্রেলোক্যরাজ্যে অচ্যুতের অভিষেক বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। বিবাদার্ণবসেতু £
হিন্দুদের কোন বিধিবদ্ধ দেওয়ানী আইন গ্রন্থ না থাকায় ওয়ারেন হেগ্রিংস (খ্রীঃ
১৭৭৩-৮৫)এই বকম একখানি আইন গ্রস্থ লিখানোর সঙ্থল্প করে ১৭৭৩ শ্রীষ্টাব্জের মেমাসে

বাংল! দেশের এগারে1 জন পণ্ডিতকে এই রকম একখানি গ্রস্থ রচনায় নিযুক্ত করেন।
এই এগাবরে! জন পণ্ডিত হলেন,

বাণেশর বিছ্যালক্কার, রুপাবাম তর্কবাগীশ, বামগোপাল

হ্যায়ালক্কার, কষ্খজীবন, বীবেশ্বর, কুষ্ণচন্দ্র, গৌরীকাস্ত, কালীশঙ্কর, শ্যামন্ন্দর, কৃষ্ণকেশব
ও মারাঠীপপ্তিত সীতাবায ভট্ট । বাণেশ্বর এই পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখ্য ছিলেন।৩৩

এই

আইন গ্রন্থ রচনায় ঢু'বছব সময় লেগেছিল । ১১৮১ সালের ফান্ধন মাসে (ফেব্রুয়ারী
১৭৭৫ গ্রী:) এই গ্রন্থ রচনা শেষ ভয়। গ্রন্থের নাম দেওয়া! ভয় “বিবাদার্ণবসেতু |”
“বিবাদার্ণবসেতু" ২১টি তরঙ্গে বিভক্ত, মেট ১৬৩২টি ক্লোকে সম্পূর্ণ । হেস্তিংস একজন

ংস্কতে পাবদশখ মৌলবীকে দিয়ে এই গ্রন্থ ফাপিভাষায় অন্রবাদ করান।

তারপর

এই ফান্সি অনবাদ গ্রস্থ ইংরাজীতে ভাষাস্তরিত করার জন্য তিনি ফাপসিভাবাভিজ্ঞ ইংরাজ

স্তাথানিয়েল ব্রেসি হালছেডকে ভার দেন।

হ্ালহেড অনুবাদ শেষ করে অনবাদ গ্রশ্থের

নাম দেন--4৯ 009৩ ০9£ 9618000 19৩ 01 01117801015 06 10215005202 2.
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ও প্রকাশিত হয়।০*

[ ব্য £৮৬

১৭৭৬ শ্রীাবে এই ইংরাজী অহ্বাদ গ্রন্থ ইংলণ্ে মৃক্ডরিত

হেগ্রিংস এই গ্রস্থের এক খও লর্ড ম্যান্স্ফীলঙকে উপহার স্বরূপ

পাঠিয়ে দেন। গ্রস্থখানি যে মূল্যবান বলে ইংলগ্ডে আদৃত হয়েছিত, তার প্রমাণ__-জন
স্টয়ার্ট মিলের [72360015 ০£ 8116151) [7:019” গ্রস্থের একটি অধ্যায় (41,619

০

082 চ10005+) এই গ্রস্থকে অবলম্বন করে লেখা । পরবর্তী কালে বাংল! দেশে ফে
সকল দেওয়ানী আইন বিধিবদ্ধ হয়, “বিবাদার্ণবসেতুতেই তার স্চন] হয়। ভঃ হরপ্রসাদ

শাস্ত্রী বলেন, -্মার্ত রঘুনন্দনের পর এরকম গুরুত্বপূর্ণ স্বতিগ্রস্থ আর লেখা! হয়নি ।০*

বাধেশ্বরের সহকর্মীরা যতদিন এই গ্রস্থরচনায় নিষুক্ত ছিলেন, ততদিন তারা চতুষ্পাঠীর
বায়ের জন্য দৈনিক এক টাকা! করে বৃত্তি পেতেন। গ্রন্থ রচনা শেষ হবার পরও যতদিন
তারা বেচে ছিলেন, ততর্দিন তারা এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

৫।

দ্েবিস্তোজ্রম্ :

পত্তিত ৮শ্টামাচরণ কবিরত্ব বিদ্ভাবারিধি সর্বপ্রথম এই স্তোজ্টি আবিফার করেন ।
তিনি তার পঠদ্ধশায় ১১৬ সালের (শ্রী: ১৬৯৯) একখানি হাতের লেখা “সংক্ষিগ্তলার

ব্যাকরণের পুথির একটি পত্রে এই স্তোজটি লেখা আছে দেখেন । এ পত্রে 'দেবীষ্কোজের

২০টি প্লোক ছিল। ৬রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে রক্ষিত পু'থিতে “দেবীস্তোত্রের
৪৬টি ক্লোক ছিল। চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে ক্লোকটি খণ্তিত। চত্রবর্তা মহাশয় এ
৪৬টি শ্লোক মূল, বাংল! অঙ্গবাদ প্রয়োজনমত লুপ্ত অংশের সংযোজন সহ বর্ণাশুদ্ধি
ও বিকৃত পাঠ সংশোধনাস্তে “শ্রভারতী” পত্রিকায় ( ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কাত্িক ১৩৪৮
ও ৪র্থ বর্ষ ৮ম সংখ্য। চে ১৩৪৮ ) প্রকাশিত কবেন।

৬।

ভারাস্তোজম্£

এই খণ্ড কাব্যের পুথি ৬রাঁমচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কাশীস্থ গৃহে রক্ষিত ছিল।
পুথিতে ৪২টি শ্লোক আছে। চক্রবর্তী মহাশয় পুথিতে লিখিত পশ্লোকগুলির বর্ণাশুদ্ধি,
ও বিকৃতপাঠ সংশোধন এবং লুপ্ত অংশের সংযোজন করে সেগুলি বাংল অন্বাদ ও

পাদটাক1 সহ “শ্রীভারতী” পত্রিকায় ( ১ম বর্ষ১৩৪৫, পৃ, ৪১৩-১৬, পৃ. ৪৬৩--৬৮ ),
প্রকাশিত করেন।

খণ্ড কাব্যটি জয়দেবের “গীতগোবিন্দম্ কাব্যের মত গীতিচ্ছন্দে

বুচিত।

৭।

শিবশতকম্ ঃ

ৃ

এই খণ্ড কাব্যের একখানি খণ্ডিত প্রতিলিপি পুথি ৬রামচরণ চক্রবর্তী মহাশয়েক
নিকট বক্ষিত ছিল। এতে ৬০টি শ্লোক আছে। চক্রবর্তী মহাশয় গুধির বর্ণাশুদ্ি ও
বিকৃত পাঠ সংশোধন ও লুপ্ত অংশের 'সংযোজ্ধন করে ক্লোকগুলি বাংলা অহ্ুবাদসহ
“প্রভারতী' পত্িকাক় ( টবশাখ ১৩৫০, জ্ষ্ঠ-আবাঢ় ১৩৫০ )প্রকাশিত করেন।

[ সংখ্যা ্র-৩র
৮1

বাণেশ্বর বিভালক্কার

৩৩

ক্নুমগ্ভ্ভোব্রমূঃ

এই খণ্ড কাব্যের একটি প্রতিলিপি পুথি »রাঁমচরণ চক্রবত্তী মহাশয়ের নিকট
রক্ষিত ছিল। পুথিতে ৫৫চি শ্লোক আছে। সম্ভবত: পুঁধিটি খণ্ডিত। চক্রবর্তী

মহাশয় পুথির বর্ণাশুদ্ধি ও বিকত পাঠ সংশোধন করে এবং লুপ্ত অংশের সংযোজন করে
ক্োকগুলির বাংল! অচ্ছবাদ ও পাদটাক1 সহ মাসিক “তেবযান' পজিকায় (আশ্বিন ১৩৭৪)
প্রকাশিত করেন ।

৯। কাশীশতকম্
১০৭টি ক্লৌকে সম্পূর্ণ এই খণ্ড কাব্যের একখানি প্রতিলিপি-পুথিে ৮বামচরণ
চক্ষবতী মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ছিল। চক্রবতা মহাশয় পুথির বর্ণাশুদ্ধি ও বিকৃত্ত
পাঠ সংশোধন এবং লুপ্ত অংশের সংযোজন করে বাংলা অনুবাদ ও পাদটীকা সহ ক্লোকগুলি ধারাবাহিকভাবে মাঁপিক “দেবযান” পত্রিকায় (মাখ-ফান্থন, ১৩৭৫, ৈশাখ-আষাচ,
১৩৭৬ ) প্রকাশিত করেন । কাব্যের সমাপ্তি লোক থেকে জানাযায়,
১৬৭৭ শকেএ
(শ্বী: ১৭৫৫ ) ১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার এই খণ্ড কাব্য রচিত হয়।০৬

চক্রবর্তী মহাশয় বাঁণেশ্ববের 'গঙ্গীস্তোত্রম্” নামে একটি খণ্কাব্যের উল্লেখ পান।
কিন্ত এই কাব্যের পুথি অনাবিষ্কত। ননীগোপাল মন্ভুমদীর লিখেছেন__বর্ধমানবাজ
চিন্রসেনের সভায় অবস্থানকালে বাণেশ্বর “জগন্নাথমঙ্গণ' নামে একখানি নাটক বচনা
করেন। কিন্ত এ গ্রস্থের পুথি ছুলভি।৩* ভঃ স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার একথানি
গ্রস্থে “কালিদাস স্তোজ্রম্” নামে বাণেশ্ববের একটি খণ্ড কাব্যের উল্লেখ করেছেন।
কিন্তু তার কোন পরিচয় দেন নি।৩”
:
বাণেশখবের নামে বহু উদ্ভটশ্পোক আছে। এই সকপ ক্লোকের অনেকগুলি পূর্ণচর
দে উদ্ভটসাগরের উদ্ভট শাগরত*

ছু'খানি কোষগ্রস্থে ২কলিত

এবং চন্দ্রমোহন ভট্রাচাষ তর্কপত্বের “উদ্তটচপ্দ্রিক।"__এই

হয়েছে । এছাঁড়৷ কালীময় ঘটকেব “দ্বিতীয় চপ্িতাগ্ইকে?

(২য় নং), ৩টি, বামচরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত “চিত্রচম্পৃঃ'তে ২টি এবং ননীগোপাপল
মন্দুষদারের প্রবন্ধেৎ* ২টি উদ্ভটঙ্পোক মুদ্রিত হয়েছে।

পাদটীকা £
(১)

১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্ের 'ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রিকায় 41106 9৫19 1২০1-শীধক
প্রবন্ধে বাণেশ্বরের নাম ভুল করে 40101700972 ৬0510181597, জে 62026170
৮০৩০ বলে

লেখ! হয়।

মিঃ হাণ্টারও ভার “56802561581 £৯০০০০৮০

0৫ 73273£91]

৮০1, [া) গ্রন্থে একই ভুল করেছেন ।
(২) এই গবেষকদের মৃখ্য হলেন গুপ্বিপাড়ার কাশীপ্রবাসী পণ্ডিত জয়নারায়ণ

হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রামচরণ চক্রবর্তী(অধুনা ন্বর্গত ) মহাশয়।
|

€

বস্তত: এ যাবৎ

৩৪

সাহিত্য-পরিবৎ”পাত্রিকা

[ বর্ষ : ৮৬

আবিষ্কৃত বাণেশ্ববের রচনাবলীর মধ্যে “চিত্রচস্পৃং ছাড়া অন্যান্ত সকল রচনার পুখিই
সাহার আবিফার।
(৩)

্

সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিক1,

৪৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৯ £ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ষ-

কৃত “বাণেশ্বর বি্যালঙ্কার ও চট্ট শোভাকর বংশ” শীধক প্রবন্ধ ।
(৪)

56160610193 11007 50966 7910613১৬০1. 11, 2. 376 (উপরের ৩ নং

পাদটীকায় উল্লেখিত প্রবন্ধ )। [ত্রাঙ্ণ হলেও নন্দমকুমাবের ফাসি শান্ত্র-বিকদ্ধ নয় বলে
ৰাণেশ্বর একটি ব্যবস্থাপজ দিয়েছিলেন, এইরকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। এই জনশ্রুতি
সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

সম্ভবতঃ, কারাগারে নন্দকুমারের আহার বিষয়ক এই ব্যবস্থা পজের

কথাই বিরত হয়ে এ জনশ্রুতিতে পরিণত হয়।
(৫)

কালীময় ঘটক, “ছ্িতীয়় চরিতাষ্টক' ২য় সং (১২৮০) পৃ. ৪।

(৬ “কচিন্নটতি ফেব্ুভিহ্সতি ঘোর মুণ্ডাৰলীং/জলত্তি কুলপা ভূশং ভনতি
ভাংকৃতিং ভৈরবী । স্ুরাস্থর নতিং স্বয়ং নয়তি বৌতি সম্ভক্নতাং/প্রসীদ গিরিবাঁলিকে
নিখিলপালিকে

কাপিকে।”

(৭) ননীগোপাল মজুমদার লিখেছেন (মাসিক “বিজয়” ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা,
কাতিক ১৩২১, “কবি বাণেশ্বর১-শীর্ষক প্রবন্ধ )-গুপ্তিপাড়ার শৌণক বংশীয় রামগোপাল
তর্কবাগীশের কাছে বাণেশ্বর পাঠ নেন, কিন্ত এ তথ্য ভুল, কারণ তিনি অন্যত্র ( মাসিক
“ভার তবধ", টজাষ্ঠ ১৩২২, 'গুগ্তপলীর পণ্ডিত সমাজ+-শীর্ষক প্রবন্ধ) লিখেছেন-__বামগোপাল

১১২২ সনে (শ্রী: ১৭৭৫ ) আকবর খাব কাছে ভূমিদান পান।

অধ্যাপক দীনেশচক্জ

ক্ষট্টাচারধের মতাহুসরণে বাণেশ্বরের জন্মকাল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্ৰ
( আঃ ) ধরলে ১১২২ সনে

সভা বয়প হয় ৭৫ বছর।

বাণেশ্বরের “চন্দ্রাভিষেক” নাটকেব (পুথি) একটি ক্লোকক

থেকে জান! যাদু, বাণেশ্বর তার পিতার কাছে অধ্যয়ন করেন।
[ক] “কিং তন্গায়নয়াদিস্স্মসর্ণী দীক্ষ্যাতিদাক্ষ্যার্দিভিঃ/সংপ্রোক্তোবৈরপরৈশ্চ

সদ্গুণগণৈর্জাতন্ত

তন্মিন কুলে।

যক্্রাশেষকলাবিলাসজলধির্বৈ
দঞ্জবারাংনি ধি/

বীর শ্রীযুক্ত চিত্রসেন বন্থধাধীশোহপ্যতি প্রেমবান্ ॥॥*__“চন্দ্রাতিষেক' ( পুথি),
প্রস্তাবনা

(৮)

৪১

প্লোক।

কালীমর় ঘটক £ “দ্বিতীয় চরিতাষ্টক”, ২য় সং (১২৮০ )।

(৯ “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'-মতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাস ১৬৩২ শকাব্ের
€ শ্রী: ১৭১) আবাটী পৃিমায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫* শকান্দজে (শ্রী; ১৭২৮)
দ্বিজীব বাদশাহ. মহম্মদ শাহের (শ্রী: ১৭১৯-৪৮) নিকট হ'তে বাজ্যাধিকার
পান। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভটষ্টাচার্ধের মতে কৃষ্ণচন্দ্েব অভিষেক কাল থেকে
*বাজেজ্াব'ধ প্রবতিত হয়-__"বাজপেরি- শীমন্সহারাজ-রাজেজ্াব্া; পঞ্চাশৎ সংখ্যকা:
€ছন্দোদীপ” গ্রন্থের বচনাকাল-_ [7..595%1 2 ০৫০6৪ ০£ 58755.4055. 117, 96).

১৭** শকাবঝ হইতে ৫* বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৫* শকাবে (গীঃ ১৭২৮) কৃষ্ণচজ্রের
বাঞ্জস্বকালের

আবস্ত।

|

[নংখ্যা ২য়-৩য়

[খ]

বাশের বিষ্ালক্কার

কৃষ্ণচন্দ্র বায় বাদশাহের

নিকট

৩৫

থেকে

“রাজেন্দ্র উপাধি

পান ।

'াদরাণী' প্রণেতা বিপিনমোহন সেন বলেন (“চাদরানী”, ২য় সং, ১৩১৮,
পৃ. ২৯, পাদটীক1)। তিনি দিলীশ্বরের মোহরাস্কিত, 'রাজেন্দ্র'-উপা ধিশ্চক
একখানি পুরাতন দলিল শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রাজা বাজেন্দ্রনারাঘণ দেব

বাহাদুরের কাছে দেখেছিলেন ।
(১*) দীনেশচন্দ্র সেন : 'বঙ্গভাবা ও সাহিত্য”, ৮ম সং।
(১১)

ক্যালকাটা রিভিউ” পত্রিকায় (৬০1.

[৬ ) 06

শর্ধক প্রবন্ধে লেখ! হয়েছিল, চিআ্সেন ২ বছর রাঁজত্ব করেন।

80809

1২2),

এটি ভুল, কারণ “চন্দ্রা-

ভিষেক' নাটকেবু লগুনে বক্ষিত পুধির ভরতবাক্যগ এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট
রক্ষিত পুধির শেষপত্রের পু্পিকাঘ থেকে জান যাঁয়, ১৭৪৫ শ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে
চিন্রসেন জীবিত ছিলেন ।
|
[গন] ২৭ নংপাদটাকা। [ঘ] ২৯ নং পাদটাকা।
(১২) কালীময় ঘটক £ “দ্বিতীয় চরিতা্ক, ২য় সং (১২৮০)।
(১৩) ননীগোপাল মজুমদার বলেন, ( মাসিক ভারতবর্ষ, জোষ্ঠ ১৩২২ "গুপ্পল্গীর
পণ্ডিত-সমাজ”-শীর্ষক প্রবন্ধ), সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতচন্দ্রের 'অন্গদামঙ্গলে' রষ্ণচন্দ্রের

বাঁজসভ] বর্ণনায় বাণেশ্বরের নামোল্লেখ নেই । এই অন্থমান ঠিক নয়, কারণ “অন্নদাঅঙ্গলে'র রচনাকালে (শ্রী: ১৭৫২) বাণেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রেক সভায় ছিলেন না, আলিবদশর

সভায় ছিলেন ।
(১৪) নিমন্ত্রণ পত্রটি উদ্ভটসাগরে বাণেশ্বর রচিত উদ্ভটশ্লোক হিসাবে মুদ্রিত
হয়েছে । পত্রটি এই--“খোদাপাদারবিন্দছয়ভজনপরে! মাতৃতাতো মদীয়/আলি
বশ
নবাবো

বিবিধগুণযুতোহল্লামুখঃ পশ্চিমান্যঃ | মর্ত্যং

দেহং জহে। ম্বং মুনসরমূলক:

লীরাজউদ্দৌলানামা/ঘাচেহহং মাং ভবস্তে! গলধূতবসনঃ শ্তদ্ধতাং সংনীয়স্তাঁম ॥”
(১৫)

“আলীবদ্শ

নবাবমপাথ

নবদ্বীপেশ্বরঞ্ণা
শ্রি তং/তত্পশ্চান্নবকৃষ্ণভ্ পতিমমূংরে

চিত্ত! বিস্তীশয়া। সব্ত্রৈব নবেতিশব্দঘটিতং ত্ঞ্চে কমালম্বসে/তদ্দেবং পরমার্থদং
নবঘনশ্টামং কথং মুঞ্চসি |”__বাণেশ্বর কৃত উদ্ভটঙ্গোক ( এউদ্তটসাগর”, ৩য় প্রবাত,
১৪ শ্লোক)।
(১৬)
2210768

ূ

বি0102101191)1)975 ০0017011 04 01১6 129101)60 ৮৮95 509161010

০01 ৮৬০

[১21501)91801)

210

০6 01)

15011500$51)20

ড20,65৬8

৩6935019311 10 ০1০

21955

25 10176

01010200677
03, 08890789011 210159-

৬1909919,181581
61509091520

ড্/1]] 11010205,
105 19186

2130

701556155

€9

৫18019০

জা21)5123.”--10০015510156 1408892816১ £৯০701 1851,
£৯1$০-৩০০ ৬/8:1415 “7180015 ০৫ 0106 [7/00005, ৬০1, 1৬. 0. 485

(১৭)

[55 00056 আও 019৩ 2৬০০০

16506 06 09617 158112176) 1005

[বর্ষ :৮৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা

৩৬
59002, 01 108101
17801180650 175017)

৪85

1916-1021181)0]15 006 0156 27) 0106 12107, যা

11006 09262778900 7:87:152. 81701927010)

1217091) 1২20109171712

7121059588131),

9166121719১

৬212581 ৬1059-

[221009191591069)

739128-

20) 2190 52101591:.”-01617001 016 74181)918] 01010155218 821)8 001, 0.184.

(১০) দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় £ “ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত”, পৃঃ: ২৩*-৩২

(১৯) “শাকে
শীচিত্রচম্পূং বাতনৃত

কালাঙ্গতর্কৌবধিপতিগণিতে কান্তিকীয়ে দশাঁংশে!।
দিবসে

শ্রীল বাণেশ্বরাখাঃ ।৩ *__চিত্রচম্পৃঃ”।

পূর্ণ

( বামচরণ

চক্রধতী স” ), 7. 89, 51. 267.
॥ ও ] 4105: 9519৮ 0015 ০056

শকাবা: ১৬৬৬৮

193 766)

2

95 00০ 5০1106৮.--0, 33 282৫

(২০)

৬/৪:+5 477156015 0£ 05০ 171770003, ৮০1. 1]. 7. 378

(২১)

4:8861870£ : 1.0 7, 1543.

70026

216

61001].

2

€1)০ 56119৬7 ০০এঃতোস

[700০ ০.০: 07৪ 15.

163 51256 1512

10906

৮৪11০05.

71105

939 ৪.

46006708061
1)9170%71161076

5560

$5

15801001165

£০০৫ 17790461017 17361789811 1)01705511011)6-

77176 145. 81565 1061076107০ 08৮6

€ 0৩ ০0905

9010106৮,

1101 615

17800৩

06 61০

৫০৫. 05 1২. 05. 01081508605.

7-010090912920

0. 32, 4170090001015-%]

(1940),

|

(২২) কপিকাতার সংস্কত সাঠিতা পরিষৎ “চিত্রচম্পুঃটর একখানি প্রতিলিপি
পুথি সংগ্রহ করেন। এই পুথি দৃষ্টান্তে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য যছুনাথ

সরকার, ভ:

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও

অধ:াপক চিন্তাহবণ

চক্রবর্তী প্রবন্ধ লেখেন।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টচার্ধের নিকট 'চিত্রচম্পুঃ'র একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি পুথি ছিল।
বর্তমানে উহার সন্ধান পাওয়া যায় ন1।
(২৩)

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৫ ভাগ : চিস্তাহরণ চক্রবতী-কত 'বাংলার বগার

হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ”-শীর্ষক প্রবন্ধ |
|
(২৪) 'প্রবাঁপী” ১৩৩৮, ১ম খণ্ড, যদুনাথ সরকার কৃত “বগীর হাঙ্গামা” প্রবন্ধ ।
(২৫) হরপ্রমাদ রচনাবলী (স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স”), ১ম সম্ভাব : “বাণেশ্বর
বিস্কালঙ্কার”-শীক প্রবন্ধ ।
(২৬) 18765 8120. 01501795 : 10860219806 ০ 2 ০০118001975
5815.

0£

1055. 02556105650. ঠা) 006 1. 0. 171015১1903, 5:38 ( উপরের ৩নং

পাদটাকায় উদ্ধৃত প্রবন্ধ |)

(২৭) কোক যথা-_*আস্তাং শশ্যবতী সদা বস্থমতী নীতিশ্চসংবর্ধতা/মীতি যাতু
লয়ং বিপক্ষনিবহা যাস্ধ ক্ষয়ং সর্বতঃ | দীর্ঘাযুণ্ডন সাগরে জিত ধরাধীশায্ম-জন্মন।

ক্রতং/ভূয়াদ্ত নুদীর্ঘমাযুরপি চ শচিঅভূমিপতে: ৪*__লগুনে রক্ষিত পুথ্ির ভরতবাক্য।

[ সংখ্য। ২য়-৩য়
(২৮)

বাপেশ্বর ৰিস্তালক্কার

৩৭

গ্লোক দুটি যথা-_

“আপিচ
“নান্থম্মীতভরণং কদাপি শরণং নান্তেো ব্দান্যোহস্তমে/নান্েষাং

পুরতোহস্

কাব্য কণিকোদ্গাবোহুপি মে লিপ্সয়া। বৈদগ্ধামুতসারপিন্কুলহরীসঞাররম্যোতম-/
শর্জৎ শীকরসুক্্তত্ববিদষ: শ্রচিত্রপেনান্ন
পা ॥” . *
“অপিচ

“ধীরঃ শচিত্রসেনঃ ক্ষিতিপতি ভিপক: শ্রলমাণিক্যচন্দ্রো/ম্্িস্তো মাগ্রগণ্যস্তদুভয়মিলনং

রত্বহেমাভিষঙ্গ:।

আন্তাংভূভুষণায় প্রকটিত মহাপুতুপৌত্রপ্রপৌ্রৈ:/

শ্কর্জদ্দীপ্চিশ্চিবায় গ্রথয়তু পরমং কীতিকপূরপূরম্॥

(ইতি নিষ্াস্ত1: সর্বে )

ইতি চদ্রাভিষেকো-নাম সগ্তমোহঙ্কঃ | সমাপ্তোহয়ং গ্রস্থঃ 1৮বামচরণ

চক্রবতীর

গৃহে রক্ষিত পুধির শেষ পত্র।
(২৯) ধ্ধ্যাত্বা শ্রীরামচন্দ্রং সহ জানকশস্থত লক্ষণাভ্যাং প্রযত্া-/দাজ্ঞামাজ্ঞায়
বাজ্জামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহবয়স্ । শাকে কালাঙ্গতকৌষধিপতিগণিতে টচৈজিকীয়ে

দশাংশে/পূর্ণৎ চন্দ্রাভিষেকং বাতচত্দিবসে
লিখিত মিদং চতুহত্তায়।”--এ
(৩০)

ঢ6£611776 £ 1. 0.1,11215

শলবানেশ্বরাখাঃ ॥
|
08910519800.

শ্ররামনিধি শর্মণা

701১. 1446-48

(উপরের

৩নং পাদটীাকায় উদ্ধৃত প্রবন্ধ |)
(৩১) এ“ঞ্জগুপ্তপলীনগরী নিকেত£/কূপাকণাথী পরদেবতীয়াঃ | শ্রীমৎ কুপাবাঙস
সমাহবয়ৎ/ঘোধান্বয়েন্দোর্চনেন সাধোঃ ॥ তেনে বহস্যামুতনামধেয়ং দিবাং অহাকাবা-

মিদং মহার্থম। মহাচভারাঃ পরিশোধয়স্ত/মহ|নুকম্পাস্থদয়ো বুধেন্দ্রাঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি
রহস্যামুতমহাকাব্যে তেলোক্যরাজ্যে অচ্যুতোভিষেকো নাম বিংশভিতম: সর্গ:।”
_ বাঁমচরণ চক্রবত্শর গুহে রক্ষিত পুধির পুপ্পিকা।
(৩২)

“ইতি

শ্রীমহামভোপাধ্যায়

শ্ীলশ্রীধুত

বাণেশ্বর

বিছ্যাপঙ্কার

ভট্টাচাধ

বিরচিতং রহস্যামৃতং নাম মহাকাব্যং সমাগম ॥ ০ ॥ লিখিতং শীরামশক্কর শর্দণা শ্ররামং
নদর্গাশহায়ী শকাবাঃ ১(৬)৯৫*_-এ পুঁখির ৫৩ পত্র ।
(৩৩)

৬/৪10.:577150015 0৫6 0116 [70170005, ৬০1. 1. 1৬, 0. 485

(৩৪)

701. 17. 1. 995011 2 410961565 01 98155. 1১১. ৬০]. [, 0. 335.

4৯150--71065 5150
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2:010781)1501901%6
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100001560০0 006
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191519876 ৪. 01£650
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25 £1৬61 05 006

1)6605 01 00111701191) 1905565510185,

0005

01 20127081006.

₹০ 01062170571 1853 200

56115 0£ 99177515116
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সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!
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[চ] হেত্রিংদ যখন ১৭৭৩ শ্রিষ্টান্দে বিবাদার্ণবসেতু রচনার জন্ত ১১জর্ন
পণ্ডতিতকে নিষুক্ত করেন, তখন তিনি গভর্ণর জেনারেল ছিলেন না, বাংলার গবর্ণর
'ছিলেন। গ্রন্থ রচনা সমাপ্তিকাঁলে (শ্রীঃ ১৭৭৫) এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ
গ্রন্থ গ্রকাশকালে (খ্রীঃ ১৭৭৬) অবশ্থ তিনি গভর্ণর জেনারেল ছিলেন ।
(৩৫)
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৮০01. 1, 0166906 111.

(৩৬) “শাকে থীপর্ধিরাগক্ষিতিপতিগণিতে মার্গশীর্ষস্ত মাস:/সৌরশ্যৈ কোন
বিংশহহনি বুধদদিবসে সার্ধযামাস্তরালে। সম্পূর্ণ শ্ীকাশীশতকমতিতরাং কাতরস্তঙ্
বিষোগাদ্/ভক্ত্যাযত্বেন তেনে দ্বিজবরতনয়ং শ্রীপবাণেশ্বরাখ্যঃ ॥ ১০১ ৪৮মাসিক

'দ্ববঘান” আষাঢ় ১৩৭৬, পৃ. ৭০৩ £ রাঁমচরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত “কাশীশতকম্।
(৩৭) মাসিক বিজয়! ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা কাতিক ১৩২১ £ ননীগোপাল মন্ুমদীর-

কত “কবি বাণেশ্বর?-শীর্ষক প্রবন্ধ ।
(৩৮) ডঃ স্থরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ “সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান (১৩৬৯)
পৃ ১৩৪

।

(৩৯) ডিদ্তটপাগরে"র ওয় প্রবাহে ৩৫ শ্লোকের পর ৩৬ সংখ্যক ক্পোকটি (“যেষাং
শীমদ্যশোদাহৃত পদকমলে” ইত্যাদি) বাণেশ্বরের রচনা বলে উল্লেখ কর! হয়েছে।
বস্তত: ইহা বাণেশ্বরের রচনা নয়। ক্লোকটি রাঁধানাথ কাবাসীর 'গ্শ্রবৃহত্ভক্তিতত্বসার”
নামের সংকলনগ্রন্থে ( ১ম খণ্ড, চৈতন্াব ৪৪৯, পৃ. ৫৯২) মুদ্রিত হয়েছে এবং গ্লোকটি

কিছু ভিন্নরূপে শ্রীধর দ্বামীর “ব্রজবিহার স্ভোত্রে'র অংশ বলে উল্লেখ কর! হয়েছে__“যথা
হি শ্রীধর স্বামীরুত ব্রজবিহার স্তোত্রে--“যেধাং, ইত্যাদি ।*
ও
(৪*) মাসিক “বিজয়া”, কার্তিক ১৩২১ £ “কবি বাণেশর"-শীর্ষক প্রবন্ধ।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙগলে রুষ্ণকথা

শ্রীক্ষয়কুমার কয়াল
কৰি কষ্ণরাম দাস (১৭শ শতক) তার “কাপিকামক্সলে'র

অঙষ্টমঙ্গলায় লিখেছেন-__

গোকুল ছাড়িয়া কৃষ্ণ মথুরায় বাস।
কংসবধ করি বাপ মায়ের খালাস ॥ ( কষ্খরাম দাসের গ্রস্থাবলী পৃ. ১৪১)
কালিকামঙ্গলে কষ্ণকথার উল্লেখ শ্বভাবতই আমাদের মনে বিম্ময়ের উদ্রেক করে।

সম্প্রতি ২৪ পরগণার মগরাহাট অঞ্চল থেকে কুষ্ণরাম দাসের একটি “কৃষ্ণমঙ্গল' বা
কংসবধ পালার পুথি পাওয়া গেছে । ছোট পুথি ১-১* পত্র, আকার ১৩৯৪২ ইঞ্চি,
ছুভাজ তুলট কাগজে লেখা, ১২টি পদে পুথি সম্পূর্ণ । পুপ্পিকা-_“ইতি শ্রকষ্মঙগল পাল।
সমাপ্ত ।

সকাবা

১৬৭৫।

সন

১১৬১

রোজ

তারিখ

বৃহম্পতিবার।

৭ শ্রাবণ।

শীমুক্তাবাম গুঞ্চি তাহার এ পুস্তক ।” পুথির শেষভাগে বিদ্যার উল্লেখ দেখে পুথিখানি

কবির কাপিকামঙ্জলেরই অংশ বলে আমাদের সন্দেহ জন্মেছে। হয়তো কাপিকামঙ্গল
রচনার পর টৈষ্গবর্দের মনপ্ত্টির জন্য কবি সেখানে কৃষ্ণকথ সংযুক্ত করেন । কেনন।
গ্রন্থের আরভে গ্রন্থ পরিচয়ে কষ্ণচকথার কোন উল্লেখ নেই।

আলোচ্য পুধিতে কৰিব ভণিতা-_
কপিতে কালের ভয়

কাতর কায়েতে কয়

কপা কর কৃষ্ণবাম দাসে ॥ ক পন্থ।

অথব।,

নিমিত। গ্রামেতে বাস

ভণে কষ্ণচরাম দাস

মনে অই ছুখানি চরণ ॥ সখ পত্র।

এখন পুঁবিটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

কংস দৈববাণী শুনলেন যে; গোকুলবিহাবী

নাবদ মুনির পরামর্শে কংস

কুষ্ণ তার প্রাণনাশ করবেন।

ধন্র্ধজ সরু কঝলেন।

কষ্ণ-বলবামকে আনবার জন্য গোকুলে অক্রুবকে পাঠান হল এবং নন্দকেও কর নিয়ে
খুরায় হাজির হবার নির্দেশ গেল।

কৃষ্ণ মনে করলেন__

পুজ্বর লোকে লয়

পরিণামে ভাল তয়

তাহাতে বন্ধন বিপরীত।
মাবিল আমার পাকে
অপত্য যতেক আগে
অপযশ অখিল বিদিত ॥

ফারিয়া প্রথল পাপ

ঘুচাব সকল তাপ

বাপ মার পরম পীরিতি।
দৃহিয়। ভুর্জন বন
পাঁলিৰ হথজনগণ
পণ এই পূরাই সম্প্রতি ॥ ৩খ

[বর্ষ :৮৬

সাহিত্য-পরিষত্-পজিক!

৪০

মধুরাগমনের
জন্য নন্দ প্রত্তত হলেন, কিন্ত কষ্ণের সথুবাধাআার সংবাদে গোপীগণেন
ষাথায় বাজ পড়ল।

শিরে যেন বাজ পড়ে
মহানদে ভর! বুড়ে
উচ্চ গাছে পিছলিল পা। ৪ক
যশোদাও ব্যাকুপ হলেন।

আর ন1 আসিবে হেথ! ভাবে দড়াইল।
অতি বেগে গতি যেন হাতী বুড়াইল ॥
আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন__
বন্ধ্য। হয়্য। থাকে যর্দি ভাল বলি তায়।

৪খ

হয়্যা! যে দারুণ পীড়। একি লহা যায় ॥ ৫ক
মাকে নানাভাবে সাস্বন। দিছে কক নন্দগোপাধিনহ রথে আরোহণ
পোকুলের

চাদ গোঁকুল ছেড়ে চলে যায় দেখে

গোপীহুে হাহাকার পড়ল

করপেন

।

। ভাদের

ষধ্যে কেউ বললে-_
কাল জল যমুনার
নিকট না যাব আর
না চাইব কালা ষেঘ পানে ।

কালিয়া কান্ুর কথ!

দাকণ প্রসঙ্গ যথা

হাত দিয়ারব দুই কানে ॥ ৭ক

কিন্তু রাধ! কি করলেন ?
সর্ব পাছে ঠাকুরাণী
ঠাকুরের মুখখানি
নিরখি আছয়ে এক দৃষ্টি ॥ এ

মধুরার পথে রথ নিক্ষান্ত হল।
ৰের হলেন।

এক রজককে

ষেখানে সন্ধ্যায় কৃষ্ণ-বলরাম

নগর ভ্রমণে

মেরে “চিকন বাস' কেড়ে নিগে ছু'ভাই বেশতৃন্ব৷ করে

নিলেন অন্যদিকে-_
অসীম স্থবমাশালী

ভক্ত-মনোরথ পালি

বনমালী মালীর ভবন।
কুবজা হইল প্রজা
পুণ্যে কৰে পাদপূজ।

রাত্রি প্রভাত হল।

পথে পায়্যা পতিতপাবন ॥ ৮ক
কষ্ণ-বলরাম মথুবাএ গড়ে প্রবেশ করলেন।

শাল! এবং মহাধন অবস্থিত। কৃষ্ণ ধুটি আকষণ করলেন ।
তুলি বাম করে ধরি

এখানেই যজ্-

|

ইক্ষুদণ্ড যেন কৰি

মাঝে তাঙ্গি পরম কৌতুক & ৮ক
সমগ্র মধুবাপুরী কেঁপে উঠল। কৃষ্ণ ধীরে ধীরে পুরী প্রবশ করলেন । দ্বারে
কুৰল্ব হাতীকে বিনাশ করলেন । চানুর ও যৃষ্টিকও নিহত হল।

সংখ্য! ২য়-৩য় ]

কষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে কষ্ণকথা

১

নাচে হবি নটবর
সঙ্গে সথ। সহোদর
শঙ্খ বাজে দুন্দুতি খতেক।

হুলাহুলি জয় জয়

পুষ্প বরিষণ হয়

স্থরধুনী ধাবা অভিষেক ॥ »৯ক
ক্রোধাত্ব কংস আদেশ দিলেন, নন্দঘোষের সর্বন্থ লুট কর, গোকুল পুড়িয়ে দাও।
দৃস্ত কড়মড়ি আট
বস্থদেবা আদি কাট
পশু যেন বলিদান করে।

আগে উগ্রসেন বুড়া

পবতপ্রমাণ চূড়া

প্রহারে পাঠাও যমঘরে ॥
কষ্ণের আর সহ হল না।

»ক-খ

তরবারি হাতে মঞ্চের উপর লাফিয়ে পড়লেন।

মঞ্চে উঠ্ভি মথুবেশ

ধরিয়। কুটিল কেশ

পাড়ি; পড়িল চাপ দিয়া।

মরে মুখে রক্ত উঠি

বেগে ব্রঙ্গরদ্ধ ফুটি

তেজালয় পায় তায় গিয়! ॥

৯খ

কষখ কংসবধ করলেন। তারপর দুভাই কাগাগ!ণে গিয়ে দেবকী বন্থদেব্র বন্ধনমোচন করলেন । নন্দ তো হতবাক। রুষ্চ তাঁকে বুঝিয়ে গোপগণের সঙ্গে গোকুলে

পাঠিয়ে দিলেন।

এই কাহিনীটিই বিদ্যার সখী বিছ্ধাকে বলে তার মনে সাহস সঞ্চ।র করেছি্গ।
বিস্তার সখীর ঘর

পাঁপ দুঃখ দূরতর

শুনিয়া মনের ঘুচে ছন্দ ॥ ১*খ
কংসবধ পালার কোন

কোন অংশ আমাদের

আকধণ করবে।

বর্ণনা
তরুণ তমাল তু তিমির উজ্জল |

অকুণ নয়ন দুটি ভ্রকুটি কঙ্জল ॥
মালতী মোহন মাল! বেড়ল চূড়ায়।
মযুরের পাখ মন্দ পরনে উড়ায় ॥
দেখিতে আখির সুখ সে মুখ ঝমক ।
অহঙ্কার চূর্ণপূর্ণ চার্দের চমক ॥
সথধাবৃন্দ নিন্দি মন্দ মকুন্দের হাসি।

কহ দেখি কার চিত্ত না লয় গরালি॥ ৫খ

যেমন কনের

২

লাহিত্য-পরিষৎ-পনত্রিক!

[বর্ষ ৮৬

কবির অনায়াস অন্থগ্রাস আমাদের চিত্তে রসের সঞ্চায় করে।

গোঠেতে গোধন সঙ্গ

গোধুলিভূবিত অঙ্গ

রঙ্গরসে নীল পীতান্বর।
চিকন মুখের আগে

|

চাদের চমক লাগে

চাহনি চঞ্চল চিদ্তহয ॥ ৩৭

ছু'একটি উপমাও মন্দ নয়।

ঘথা--

পথে যেন শ্ুজছি ড়া মুকুতার মাল ।৬ক

কিংবা,

উদয় কালের চাদ মেঘে গিলে আধা। ৭খ

চুঃখের বিষয়, কষ্ণবামের কোন কাব্যই আমর] অথগ্ডিত আকারে পাইনি।
কাব্যের ব্যাপক অন্গসন্ধান প্রয়োজন ।

ভান

মদন পালা;
সম্পাদনা-_অমরকষ্ চক্রবতা
[ 'মদনপাঁলা' একটি দুপ্রাপ্য পুথি। তুলোট কাগজে হাতে লেখা এই পু'ঝিটি
আছে কলিকাতা “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে”র পুথি সংগ্রহশালায়। নং ৯৩৪। পৃষ্ঠা
খা! ১ থেকে ১৭ পর্বন্ত। মাপ আন্মানিক ১ ফুট *৪ইঞ্চি।

প্রথম ও শেষ দিকের

অনেক পষ্ঠাই একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন। সমগ্র পুথিটির অবস্থা অতিশয় জীর্ণ।

অন্গমিভ

হয়, এর আমু আর বেশী দিন নেই। পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন; ততোধিক
কঠিন অক্ষরগুলিকে চেনা। একেকটি শককে নিয়ে বতক্ষণ ধৈর্ঘ ধরে ভাবতে হয়।
তথাপি সমগ্র শবের অর্থউদ্ধার করাযায়নি।

সেই অন্বদ্ধারিত শষের পাশে '*?*

এই গ্রশ্নবৌধক চিহ্ন দেওয়া হইল।

যে স্থানগুলি কীট-দষ্ট বা ছিন্ন, সেখানে

*১৫ ১৫১ এইরূপ চিগ্ছ দেওয়া হইল।

উল্লেখ যে, সেকালে 'ল' অক্ষর লেখা

হতো দস্তা ন-এর মতে] করে এবং তলায় একট ফুটকি দেওয়া হতো;

যথা-_“ন'।

অনেক শবের সঙ্গে ২৪ পরগণ1 জেলার দক্ষিণাঞ্চলের উপভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়;

যেমন আউলে ( আউপিয় ), তিন যুনি (তিন সনের ), ছকিয়ে (শুকিয়ে), ইরশেল
( ইরশাল ), বেটে চোত ( অঙ্গীলগালি বিশেষ) প্রভৃতি । পুথির মধ্যে বলি তোমার
তরে? বা "বলি তোমার কাছে'-_-বহুল ব্যবহৃত শব্গগুলি এই জেলার দক্ষিণাঞ্চলে গীত

পীর-গাজী সম্পর্কিত পাপাগানে (লোক সঙ্গীতে)ও শোন] যায়। অনেক স্থানে পও.ক্তিগুলি পারম্পর্ধহীন।

সেজন্ব

) এইক্প বন্ধনীর মধ্যে অর্থবোধাত্মক নির্দেশিকা!

দেওয়া! রইল। পুঁথিতে তিন ব্যক্তির হস্তাক্ষর স্পষ্ট বোঝা যায়। বানানে অশুদ্ধি
বিস্তর এবং পুনরুক্তি দোষও আছে। যা লেখ! আছে, হুবহু তাই মুদ্রিত হলে! ।
কেবল অর্থবোৌধের জগ্য পাদটাকায় ছুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ দেওয়া বইলে। অধিকাংশ
অর্থ রাঁজশেখর বন্থুর “চলস্তিকা” ( ১৩৮* ) থেকে নেওয়া হয়েছে।

পু'ধি-রচগ্িতার নাম ও রচনাকাল জান! যায়নি। তবে পুধির মধো এক স্থানে
লেখ! আছে-ম্তব

বায়চৌধুরির লোক তোমরা জান নাই।

এই সস্তোষরায়

চৌধুরী হদি বড়িশার বিখ্যাত জমিদার নাবর্ণ চৌধুরী বংশের হন (যার অপর নাম ছিল
শিবদদেব ), তা'হলে বঙ্গতে হর, এই পুথি অবশ্তই গ্রীঃ ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে

রচিত হয় নি। কারণ তার (সস্তোষ রায়চৌধূণী) জন্ম শ্রী: ১৭১* অন্দে ও মৃত্যু ১৭৯১।

(এই সন্তোষ রাঁয়লৌধুরীই শেষ জীবনে রাজ! বসন্ত রায় প্রতির্িত কপিকাতার বিখ্যাত
গীঠশ্থান কালীধাটের মন্দির ভেঙে বর্তমান মন্দিরের নির্মাণের কাজ আবস্ত করেন ও

সাব স্বত্যুর পর ১৮৯ লালে এই মন্দির সম্পূর্ণ ও প্রতিডিত হয়)।

[বর্ষ ৮৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্িকা

৪৪

এই পুঁধির কেন্দ্রীয় পুরুষ রাঁজা মদনমোহন দত্ত।
রাট়ী কায়স্থ।

শাগ্ডিল্য গোজীয় দক্ষিণ

“রায়' উপাধি সম্ভবতঃ ঢাকার নবাব শায়েস্তা খ! (শ্রী: ১৬৬৪-৮৬)

কর্তৃক প্রদত্ত। পরবর্তীকাপে এর বংশধরেরা “রায়চৌধুরী” উপাধি লাভ করেন।
মদন বায়ের বাসস্থান ছিল, বর্তমান ২৪ পরগণ। জেলার অন্তর্গত পোনারপুব থানার
মধ্যে মে“নমল্পল

এ নাম হয়।

পরগণার

বাজপুর

গ্রামে । এই বাজার

নামাুমাবেই

এই গ্রামের

বাজপুর গ্রামের ঈশান কোণে গড়খাত ঘেরা তার প্রাচীন প্রাসাদের

ধ্বংসাবশেষ, নাটমর্দিরের ভিত্তিভূমি ও বংশধর দুর্গাচরণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত দেবী
আনন্দময়ীর ( কাপিকা) জীর্ণ মন্দির অগ্যাপি বর্তমান!

মদন রায়ের অধস্তন পঞ্চ

পুরুষ রাজ! বাজবল্পব রায় পূর্বেক্ত দেবীকে রাজপুর গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়ে এই
জেলার বারুইপুরে ১৮শ শতকের শেষাধে প্রতিষ্ঠা করেন] সেই থেকে তার বংশধর
গণ 'বাকুইপুবের জমিদার নামে আখ্যাত হন।
কেউ কেউ দাখী করেছেন যে, মদন রায়ের নামাজুলাবেই এই পব্গণার নাম
“মেদন মল্ল' হয়েছে । তিনি ছিলেন যশোবেশ্বর প্রতাপাদিত্যের (১৫৫৮-১৬০৮/১০) বন্ধু ও
সেনানায়ক এবং তাঁর কাছ থেকে মল্ল' উপাধি পান।

কিন্ত এই তথ্যটি সর্বেব ভ্রাস্ত।

কারণ, “মল্প' উপাধি প্রাপ্ত মদন মোহন ছিলেন মিত্র বংশীয় আর ইনি হলেন দত্ত

বংশীয় । আরও ছুটি গুরুত্বপূর্ণ গুষ্ন ওঠে যথ1;--নবাব

শায়েস্তা খার (ঢাঁকার নবাব

ছিলেন ১৬৬৪-৮৬ ) সমসামাঁয়ক আমাদের আলোচা মদন রায়ের নামাছছপারে যদি এই
পরগণার

নাম

মেদন

মল্প হয়, তাহলে

প্রায়

৯০ বৎসর

পূর্বে

শ্রী;

১৫৯৬

অকে।

রচিত আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবকীতে' এই পরগণার নাম (মেদিনামল)
থাকে কেমন ক'রে এবং তারও পূর্বে কবিকংকণ মুকুন্দরাম চক্রবতীর (শ্রী: ১৬শ
শতাব্দীর মধ্যভাগে) স্থবিখ্যাত “চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, জগন্নাথ দর্শন ও ধনপতিব দ্বদেশ
যাজ! প্রসঙ্গে এই পরগণীর নাযোলেখ

কেমন করে?

(“দক্ষিণে মদনমল্প বামে বিরখানা”) থাকে

আসলে এই পরগণার নামোৎপত্তির ইতিহাস আজও

পুথধির মধ্যে কোন

কোন

শষ্দের পাশে

অহ্দধাটিত।

সংখ্যায় ২ লেখ! আছে।

তার অর্থ

শকটি ছুঃবার উচ্চারিত হয়েছে) যথা জোড়] ২- জোড়া! জোড়া । পুঁথির প্রারতে
“ীপ্রীকালী সহায়” লেখা থাকায় অন্গমিত হয়, লেখক হিন্দু ছিলেন ।
|
এই মদন রায়ের নামোল্েখ আছে, সন ১৩৩৫ সালের সাহিত্য পরিষৎ পঞ্জিকান্ধ

১ম সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠায় প্রাচাবিষ্া মহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বস্থ কর্তৃক সংকলিত "গাজী

লাহেবের গানে”, এই জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত হরিণাভী গ্রাম নিবাসী
কবি কেশবী. রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের--“হরপার্বতী মঙ্গলকাব্যে' (মুদ্রিত) ও কৰি
কফবাম দাসের 'বায়মঙ্গল কাব্যে (১৬৮৬); এই কাব্য কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালক্স

থেকে প্রকাশিত ও সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। কেবল এই পুবিটি অন্ভাপি
অগ্রকাশিত।

এটি মুকিত হলে ইতিহাসের কয়েকটি অন্ধকার দিক আলোকিত হবে।

সংখ্যা ২ক-৩য় ]

র

মদন পাল!

৪৫

পুথিটির উপজীব্য বিষয় হলো,_-ঢাঁকার নবাব-সরকারে রাজা মদন বায়েছ
তিন বৎসরের দেয় বাজদ্ব বাঁকী পড়লে, বাঁজা নবাব ঠসন্যদের দ্বার! বাজপুব গ্রামের

নিজ বাটীতে ধৃত হন। তখন মন্ত্রী ফরিদ নস্করের কাছে পরিজ্ঞাত হয়ে পরিজ্ঞাণেক
আশায় বর্তমীন ক্যানিং থানার অন্তর্গত 'ঘুটিয়ারী শরিফ” নামক রেলওয়ে স্টেশনের
কাছে বাঁশড়ার পীর মোবারক গাজীর কাছে যান এবং গাজী সাছেব বাজার আকুল
প্রার্থনায় কপাবিষ্ট হয়ে বাঁজাকে বক্ষা করার প্রত্তিশ্রতি দেন। অতঃপর বাজাকে
চাকায় নবাব সকাঁশে যাবার পরামর্শ দিয়ে স্বয়ং একদিন উপস্থিত হ'য়ে নবাৰ
শায়েস্তা খাঁকে রাজাকে খণ মুক্ত করার আদেশ দেন। রাজা কেবল খণমুক্তি নয়,

কিছু জমিদারীও লাভ করেন।

বাঁজা কৃতজ্ঞতা-ম্বরূপ ঘুটিয়ারীতে তার জন্স বিরাট

মস্জিদ নির্মাণ করে দেন (সে মস্জিদ অগ্যাপি বর্তমান )। এই হলো ঘটনার সংক্ষিপ্ত

সার।

রাজ মদন রায়ের ঘুটিয়ারী শরীফে বা1ঢাঁকাক্স যাওয়া আসার পথের বর্ণনায়

তৎকালীন কিছু রাজপথ ও গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা ইতিহাস রচনার কাজে
লাগতে পারে।

আর

আছে

গীর

মোবারক

গাজীর

জীবনের কিছু পরিচয়।

মোবারককে কখনও “মামার? কখনও “মামারক নামে পুথিতে উল্লেখ কর] হয়েছে।
তবে রাজ! মদন াঁয়ই

এথানে

মুখ্য পুকুষ।

“দন পাল], বাংল]

সাহিত্যের

একটি

মূল্যবান দলীলরূপে গণ্য হবে বলে বিশ্বাস করি। এদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের
জন্য দ্রষ্টব্য মত্প্রণীত “ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী ।' 'আত্মীয় সভ।” পন্ত্রিক!
মে"আগই, ১৯৭৬ ও শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৭ দ্রষ্রব্য।

মূল পুথি।
“ভ্রীশ্রীকালী সহায়”।
“ঘুটুরেতে বসে গাজাতল আকাটায় (1)
নবাব সারিত্তে খ1১ এসেচে ঢাকায়;

ঢাকার কোটেতে এসে নবাব বলিল; :
বাবোভূমে জমিদার লব মজাইএ নিল ;
ঢাক। কোটে নবাঁব বসে নাম সারিতে খ।১
ইনসাব আদ্দালত নবাব কিছু করে না

জমিদার মাঙজ্ি এ* নবাব অনেকেই খতি*
তজবিজ তক্ষ নাই (1)

নাই তার পায় নাগায় বেড়ী;
বারোদুমে জমিদার কে বন্দ খেনা দিল (1)

৪৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!

[ বর্ধ ১৮৬

মেদন মল্যের* কাগচ” নবাব দেখিতে নাগেল* ;
দ্বগ্তর কুলে রোকতুলে১* নবাব করে লেখ! জোখ1

মদন রায়১১ বাকী দেখে তিন যুনী১২ টাকা।
[ এরপর অন্ত হাতের লেখা]
বাজ] বলে এমত কালে এখানে আছে কে

উকিলকে আনি এ দরবারে হাজির করে দে॥
এচাই৯১৩ হুকুম জখন১* নবাব আউলে১« করিলো ১।

লান খা1১* নামেতে পেএদ1১* তখন উটে১৮ খাড়। হইল )।
জাম! জোড়া পেদে মঙ্গ

(1?) পিট১৯ পরে চাল২* 2।

দেখিতে অদৃভুত অত্তি২১ দোম আকে নাম): ॥ (1)
নবাবি দম্ভ মঞ্জবা! দিলে। (1?) মাথায় £।
উকিলকে আনিতে শেই২২ ধাউড়ে২৩ চলে জায়ং* ।

মদন রায়ের উকিল দেখে বাশাবাড়ি২ ছিলো )।
নবাবে ধাউড়ে এশে২৬ তথ! পৈছিলো। £:॥ কিশোর;

ধাউড়ে বলিছে মেরা) যুন২৮ মেগা রায় )।
মোর তলব হয়েছে তোর! হাজির এশে হয়) ।
প্রাণ উতে ২৯ গেলো উকিলের কবে হায় ২)॥

এতদিনে পরে হলে] বুঝি নাবাব আনারত* দায়? ॥
প্রাণ হাতে করি উকিল দরবারেতে জায়ত১ )।

নবাবের সামেনেও২ এনে খাডাতও করে দেয়? ॥
নবাব বলে কিশের উকিলে করো নাম তোমার কি।

তিনযুনি খাজন। কেন হুজুরে এনো। নিও* $॥
উকিল বলে নবাব সাঙেব৩* ধরি তোমার পাঃ।
তিন শেনেও৬ মেদনমল্য ধান্ত1 হয় না; ॥
দানা+ বিনে মেদনমল্য প্রঙ্জা ছকি এত” মনোঃ ॥
তেকারোনে খাজন। তোমার হুছুরে না এনোঃং ॥
নবাব বলে এমত কাপে এখানে আছে কে ;।

তশির। করিএ খজেনা মায়াইয়ে দেও»

1

[ এরপব বল! হচ্ছে, ঢাকার নবাবের আদেশে তার সৈল্ভরা1 আপসছে এই জেলাস্ব

অধুন। সোনারপুর থানার অন্তর্গত পূর্বেক্ত রাজপুর গ্রামে রাজা মদন বাকের বাড়ীতে।
এই গ্রামের পথে কিছু পথিকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়।

সৈম্তর। হখন পথিকঘের

সুখ খেকে শুনলে! ছে, মধন রায়ের তার! কেউ নয়, লক্ভো যাঁর চৌধুরীত কাদ্ধান্বীতডে

লংখ্য। হয়-৩ওয় ]

মদন পাল।

৪৭

খাজনা আদায় দিয়ে যেখার ঘরে ফিরছে, তখন সৈম্তবা তাদের আর কিছু বললে।
না, ইত্যাদি )

চালিয়াত** বলে মের1*১ যুন ফরমণনী** |
কোনো জমিদীরের লোক তের1** কও দেখি যুনি*৫ ;।
অন্তন** পরে বলিছে বাবা শুন মেরা ৮ ৯

সম্ভষ রায় চৌধুরির«* লৌক ভোমরা জান নাই)।
খাজন। করিয়! মোর জাইতেছি*৮ ঘবে)
ইরশেল*» মাবিয়া নেমে কি বরাহারৎ* উপরে ॥

গবৎ১ খবর পাঠাইয়া দিবো নবাবের দববারে ।
[ চাকার কারাগারে বন্দী জমিদারদের শাস্তিদানের বাগ চিত্র]
কারূ*ৎ ২ কেলে«ত রেখেছ নিংহমাছের গাড়ি;
পিষ্ঠ ভলে মোরে«ৎ বেতের বাঁড়ি;
অই রায় বেত্র আছে দুটি দগ্ত করে জোড়া";
মেদন মলোর কাগচৎ৮

১৫

৮

৮ জো কবে নাড়া চাডা।

৯৫

৮৫

মদন বায়ের বাকী দেখে তিন শোনে** টাকা)
বাকী দেখে আগুন জলে৬* নাবাং৬১ আউলেকি১« গায়।
১
১
৯৫

মদন রায়চৌধুরী বাড়ি মোকাম বাগপুরে।
শুন শন নবাব শখেব২ শুন মোর বাণি৬৩।
মদন রায়ের বাঁসাবাড়ি২ধউকিল৬৪ আচে ₹কুম হতো আনি
১৫

|

১৫

৯

ধাউড়ে২৩ বলিছে মেরা ৮ ৯৮ ন মেরা বায়।
জোর তলব হয়েছো তোরা হাজির এশেও« হয়।
১৫

বাজা মদন বায়ের

৯৮

১৫

১৮

৮

৮৫

এ

[ নবাব ইসম্ঘবা ঝাজপুর গ্রামে মদন রায়ের প্রাসাদের অতি নিকটে এসেছে]

বাঁজপুর নিজবাটী আছে এ পৌউছিল।
৯৫

১৫

১৫

ফরিদ নস্কর*+ মহেশ ঘোষ৬্»বহছিলেন আর রাজা অদন বায়।
এখানে কালে কালে** হাকে ডাকে ঘোড়া নাহি পাক্স ঘাট ।

ধূল। গড়াইয়া আসে বস্তার মাটি।
বঙজ্জকে* আগুন দিলে ধণ্ে"১ অন্গকারং।
হাতে ছিল বাজ--টৈরি* করে তো শিকার ॥
বশ্রকে** আগুন দিলে ঘোড়ার চেচানি৪।

সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিকা

[বর্ষ ৮৬

[মদন বায়ের প্রাসাদে ]
সিংদবজায়"ৎ হলো জেন** কম্পিত মেদিনী॥
আসির। মন রায়ে * ৮ মাবে হড়েো।
ঘরহে থাকি বেরে! বেটে চোত"* মদন বায় বুড়ে।
হুড়াহুড়ি গালাগালি দরজ। পরে দেয়।
ফরিদ নস্কর মহেশ ঘোষ*” দুইজনে এসে হাজির হয়।
বাকি এঙ টাকা এ (1) তোয়ে দারাকের উপরে (?)।
জোড়া ২ মাবে বেত পিঠের উপরে ॥
ফরিদ নস্কর কেদে বলে “চলিয়াত+ বা২*৮ ধরি তোমার পায়।

মিনি** অপরাধে আমাদের খুন করো নাই।
চাঁলিয়াতগণ** বলিচে বেটণ পণ ফবরমালি”*।
জমিদার কাহাশে”১ তেবা জলদি হাজির কর আনি।

ফরিদ নস্কর বপিছে চলিয়াত£* বলি তোমার তরে।
জমিদার গিয়াছে মোদের দক্ষিণ হেথে গড়ে”২।

চাঁলিয়াত** বলিচেন বিটিচোত"৭ যুন ফরমান ৪২ ।
তরায়৮ত করে পাঁচশ টাকা কোমর খশহি আন** )।
ফরিদ নস্কর বলে দুই জোনা”€ বান্দা রহিলেম তোমার কাছে।
১

৯৫

৯৫

যুন ২২৮ ওরে কাঁবিলে”* আপন ভালাই জদি চায়”৭ |
তরায়৮৩ করে দরবারে তারে হাজির করে দেয় ॥

[মদন রায়ের প্রতি মন্ত্রী ফরিদ নক্কবের উক্তি ]

কি কারণে করে! পূজন সেই আনন্দমঠ*৮ |
কেদে। না কেদে! না” মহারাজ মন করে! স্থির ।

তোমার ঘুটুরির জঙ্গলে** এসেছেন মামারক পীর*১ ॥
[ মদন রায় বলছেন ]

নতুম নবাব এসেছে তার নাম সারিত্তে থা১।
জমিদার বলে তোমার সঙ্গে মোর! যাঁব।
পাজি মিয়ার বাঙ্গাচবণ দেখিয়া! আসিব।

[ পীর মোবারক গাজির উদ্দেশে মদন রায়ের ঘুটিয়ারী শরীফে যান]
সাজপুর নিজ বাটি পশ্চাতো করি এ।
পেতক্ষীর*২ মহারাজ উত্তবিলে! গিএ।
খু] ভবানীপুর ছাঁড়াইয়ে জায়ত১।
মেনে খটকপুর গেলেন বাজ। মদন বাক্স

সংখা ২য়-৩য় ]

মদন পালা

৪৯

বেনে বউ শীষ-বেড়ে পশ্চাত করিএ।

কালিকে পুরে মহাশয় 'উত্তরিলো গিএ ॥
নবাশেনে৯৩ যান রাজ] নায়*ঃ পার হছুএ)

গউদয়২« মহালএ পউছিলে গীঞ |

গউদয়২« এ বাসাবাঁড়ি চৌপালা খেন থুএ (?)
পড়ি প্যোদায় (?) চলেন সভেনৎ গলায় কাপড় দিএ ॥
হাত কাটা খাল বাজ ঝাপে পার হলো ॥
মকামে বসিএ গাজি জানিতে পাইল৯৬ ॥

[ মদন বায়ের প্রতি মোবারকের উক্তি ]

বলে রাখ মেটি না কেটে1৯" অরে-অদন বায় চৌধুরী ।
তিন পুরুষ তাগার্দি বাবা তোমার জমিদারি৯৮ ॥

দরবাবেতে৯* জাত্রা১** কনে দিন বুদবার ১৮১ ॥

মঙ্গলে উন্মু১*২ বুদুবারে১০৩ দিবে পা১০৪ ॥
[ ঘুটিয়ারী থেকে মদন রাঁয় রাঁজপুরে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসছেন ]
বিদায় হএ মদন বায় করিল গমন ।
হাত কাটার খালের কাঁচে১*« দেলেন দরশন

হাত কাটার খাল চৌধুবী ঝাপে পার হএ।
কুমার ডে বেনে বৌয় ॥ পচাত১-৬ করিএ থেনে ঘটকপুর

এলেন ভাবায় ছাঁড়াইএ।

ভবানীপুর মথুরাপুর ভাৰিএ

ছাড়াই। পেতববন্বরি১০৭ এলেন আমার বাজা মহাশয়।
রখ্যে কর রখ্যে করো ॥ গাজী দয়াময় ॥ চাকমন্দে খপর নএ ১৯ ৯
মধ্যে জায়(?)। পা টাক1১০৮ প্যেঞএ্চি১০৯ মোরা চাকর মান্দের।

[ মদন বায় ঢাকা থেকে ফিবে ঘুটিয়ারীতে মোবারকের কাছে যাচ্ছেন ]
বিদায় করে মদন রায় আপনার লোকজন নিএ ;
দেখিতে দেখিতে গঙ্গা এলো। পার হএ।
এইকব্সপ বুছে বহে মনজিল১১* করি এ।

কালীঘাটে মদন রায় পৌছিয়া আসি এ।
কালীঘাটে পাব হয়ে রাজ! কুমড়ে। খালি এলো ॥

কালীঘাটে কালিকাপুজ। দিএ মোশ বলি১১১ ।
প্রণাম হইএ চলে গড়ে পার হয়ে বাজ কুমড়ে। খালি এলো! ॥

ফরিদ নস্করের তরে বাজ ডাকিয়া কহিলো।
দাবির জাঙ্গাল ধরে জাই১১২ গাজির হছজ্জুবে।
সাত খাসি সাত হন চাউল নে জেও১১৩ তরায়”ও করে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পন্িক1

[বর্ষ £৮৬

বারসনর সত3+১৪ জমী পিরতোর১১৭ গাজির নাষে লিখে দিল।
মদন রায়কে খালা করেছিল পির মষেরাক গাজী।
[ এরপর এখানে বিচ্ছন্ন কয়েকটি শব্ধ পড়ে মনে হয় বলা হচ্ছে ষে, নবাব
নিজের পাশে মদন রায়কে আদর কোরে বসিয়েছিলেন ]

মহামায়1১১ গড়িয়া! জায়২৪ তৃরিত১১৭ ছাড়াই এ॥
[ মঙ্গন বাকের প্রতি নবাবের উক্তি ও নবাব দরবারের দৃষ্ঠ ]
যুণ ২২৮ মদন বায় হে বলি তোমার তরে।
তুমি

৮

৮

হলে অন্নয১১৮ দ্িবরে উদরে।

এই বলে নবাব আউলে১« কোন কাম করিল।

বেসবি আজ্ঞা মেদনমল্য পাট্টাররি লিখিলো১১৯ ।
একঘটি তংক। নবাব পাট্টার সামেত নিল।
অদন বায় দাস্তা (বা দাত 1১২" ) ধরে পাটা গুণে দিল।
১

১

১৫

ঘুটুরি বসিএ গাজী জেনেছেন তক্ষণ।
৯৫

৮

১৫

মহেশ ঘোষকে ডেকে বাজ! কহেন এই বচন ।
প্রজা আদি
৮
৮ আমার করিও পালন ।

_ দৌরাস্ত১২১ করো না তুমি বলি তোমার তরে ।
ক্ষ” গেএ (1?) গাল না দেও আমারে।
[ ঢাকার নবাবের কারাগারে বন্দীদের কথ ও অন্যান্য কাহিনী ]

বার ভূমের জমিদারকে১২২ তখন কহিতে লাগিল ॥
ফকির নম্কর বলিছে মহাশয় বলি তোমার কাছে।
তোমার মহেষ ঘোষ সিকিদের১২৩ আছে কিনা আছে।.

সিকিদের১২৩ বাচাবে জদি১২ শুন মোর বানি১হৎ।

তন্নায়”ত করে পাঁচ সোয়। টাকা এনে দেয় তুমি।
টি

১

১৫

মহেষ ঘোষ সকিদেরের১+৩
হাতে বাদন১২৬ তখন খাশাই এ দিলে!

[ ঘুটিক়ারীতে মদন বায়েব্ প্রতি গাজীর উক্তি ]
|
তিন পুকুষ তগাদ্দি১২" বাব। তোমার জমিদাবি।
[ বেলেব জঙ্গলের দক্ষিণে ঘোলার কাছাবীতে শিকদার মন্দিবাম্ম এসেছেন।
তার উক্তি]
চন্তনসর ১২৮ জমীদ্াবে বলো আছে কে ॥
কাবীলেষ্জ যুণ২” বলি রাজ1 সই ।
চন্যশর১২৮ জমিদানে আবে! কেউ নাই ॥

মুখ্য ২য়-৩য় ]

মদন পাল!

&১

ঠগ১২» ছিল দরবারে হেবে কি বলি কাবীলে”*
ছুই ব্যেটা বাগ১৩০ চন্তশার১২৮ ॥

আছে এক ছেলে। রাজ] বলে করি তালুক মল্লযক
ছুনি১৩১ য! মাজাবে১৩২ ॥
মিত্ে১০৩ কথা কইনি বেট। আমার হুজুবে।
কাবিলে** বলে বোঝাঁনে না! বোঝাই১৩৪ ।
মামাবা গাজী*১ আল্লা! রাজি চন্নন নার১২৮ ব্যেটা
জমীদারি ছিল বাপে গাজির হন১৩৫ ॥
নেট1১৩৬ চন্ননসর১২৮ জমীদার ছিল।
কেলের বাজারে কিছু বাকী ছিল টাকা ॥
হিসাবের দরবারে ॥ চননস১২৮ মরি যায়ে লো॥
গাজী হন এক1॥ বেলে ঘা বাজাবে১৩*
গাজী কেউ না কো সকা১৩৮ ॥
চৌতাবা কাছারী আসি মইদি রায়১৩৯ বদিল ॥

ব্যেলে কাগচ জত দেখিতে নাগিল১৪ ॥
দপ্তর খুলে বোরক ওলে১* নিগায় (?) করে চায় ॥

চন্ননসর১২৮ বাকী টাকা দেখিবারে পায় ॥
টিক দ্দিএ১*১ মইদি রায়১৩» করে লেখা! জোকা।
৮. ৮ বাকি হুন১৪২ এক সয় পঁচিশ টাক1।”
[ এবপর লেখা আরও
শব যোজন!

করলে

বোঝা

অস্পষ্ট *ও পত্রগুপলি শতছিন্ন।

বিক্ষিপগ্ততাবে কতকগুলি

যায়--এই কথ! বলা হয়েছে যে, চন্দন শাহ ম্বত ব'লে

তার বাকী খাজনার দায়ে তৎ্পুত্র মোবাব্ুককে দিক্দার মন্দিরাফের কাছে ধরে নিষ্কে

গেল।,

এরপর পুথিটির আর পৃষ্ঠঠ নেই এবং ছিন্ন ভিন্ন যে পাতাগুলি অবশিই আছে,

তার পাঠোক্ধার করা কোন ক্রমেই আর সম্ভব নয়। ]

পাদটীক!
১।
ছু ।
৩।
৪ |

নবাব সায়েস্ত। খা ।

২১।

অতি।

কোর্টেতে_ আদালতে ।
মজায়ে নিলো।
মজিয়ে।

২২।

সেই।

৫ ।

ক্ষতি ।

৬

পায়ে লাগায়।

প।

২৪ পরগণ!

জেলার

মেদন মল্ল

ব1 মেদন মল্য পরগণা। ইহ সমগ্র
সোনারপুর, বাকুইপুর এবং ক্যানিং

২৩। ধাউড়-- দ্রুতগামী বার্তাবহ।
প্রাচীন সাহিত্যে ধুষ্ট বা শঠবপে
ব্যবহৃত ।
২৪। যায়।
২৫। শিয়ালদহ দক্ষিণ
শাখার
কানিং লাইনে “ঘুটিয়ারী শরীফ"

থানার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। বাঁজা

নামে যে-রেলওয়ে স্টেশন আছে, তার
প্রায় ২ কি: মিঃ উত্তরে গোৌঁড়দহ নামে

মদন বায় (দত্ত) এই

একটি গ্রাম আছে।

পরগণারও

জমিদার ছিলেন।
৮৮।

কাগজ ।

৯ |

লাগিল।

১০ |

দগ্তর খুলে কুতুহলে ।

১১। পূর্বোক্ত জমিদার মদন রাঁয়।
১২। সন--সনী-বাধিক।
১৩। এই ছাই-_ এই রকম। আঞ্চলিক ভাবা।
১৪। যখন ।
১৫। আউলিয়া-এক প্রকার গুহ
সাধনার তৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক,
সহজিয়! কর্তাভতজ1| “আউলী” শব্দের

অর্থ _বিশৃংখল, অস্থির, ব্যাকুল।
১৬।

লাল খ!।

১৭।

পেয়াদা।

১৮।

উঠে।।

১৯। পিঠ- পৃষ্ঠ।
২০।

চাল।

এই গ্রামের

এক স্থানে রাজ! মদন রায়ের কাঁছারী
বাড়ী ছিলো।
লোকে বলতো-_
বাসা বাড়ী। বর্তমানে সে-স্থান ধান
ক্ষেতে পরিণত ।

২৬।
২৭।

এসে।
অতঃপর কিশোর” নামে এক

উকিলের

কাহিনী আরম্ভ হ'চ্ছে।

এটি
পরিচ্ছেদের
শিরোনাম।
কিশোরকে উকিল বলা হয়েছে।
উকিল অর্থে আইন ব্যবসায়ী ব!
ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।
এখানে
শেষোক্ত অর্থটিই প্রযোজ্য।
বল!
হ'চ্ছে-_-উক্ত বাসাবাড়ীতে বার্তাবহ
এসে মদন বায়কে না পেকে তার
উকিল কিশোরকে ধরে নিয়ে গেল।

কিশোর নবাবের কাছে গিদ্নে তার

বাকী পড়া খাজনার কাহিনী বর্ণনা
করছে।

সংখা ২য়-৩য় ]

8৩

২৮।

শোনো।

৪৮।

২৯।

উড়ে।

৪৯ | ইরশাল-_খাজন] দাখিল।

৩*।

নবাবীয়ানা করার দায় অর্থাৎ

€০।

পথের।

এতদিন পর্যস্ত যে-বিলামিত। কৰা
হয়েছে, তার প্রতিফল এখন পেতে
হচ্ছে।

৫€১।

ওর" হবে।

€২।

কাকু।

€৩।

কোলে।

যায়।

৫৪।

বৃহদাকার শিং মাছের মেকদণ্ড

৩২।

সামনে-_সন্মুখে।

দিয়ে তৈরী কাটাযুক্ত একপ্রকার যগী।

৩৩।

খাড়।।

এককালে

৩১।

৩৪। আনো নি। এলো নি-_দক্ষিণ
২৪ পরগণার আঞ্চলিক রূপ ।
৩৫।

৩৬।
৩৭।

যাইতেছি।

প্রহাবার্ধে ব্যবহার কব!

হতো।

৫৫।

মেরে মেরে পিঠ ডলে।

নবাব সাহেব।

৫৬/৫৭ |

তিন সনে।

মদন বায় বেচে আছে ছুটি দত্ত করে

দানা

জোড়া । অর্থাৎ ভয়ে দাঁতে দাত

শম্য।

বলছে,-এ

রায় অর্থাৎ

৩৮। শুকিয়ে। ছকিএ বা ছকিয়ে
-এঁ আঞ্চলিক রূপ।
৩৯। তশিরা করিয়া শীত্্রকরিয়া,

৫৮|

কাগজ।

€৯।

'সনে'ব হবে।

খজেনা_খাজন1,

৬০।

জ্লে।

মাঙ্গ! ব1 ভিক্ষা করেও দে।

৬১।

নবাব।

৪* | চালিয়াত--যে অপদার্থ মিথ্য।

৬২।

সাহেব।

ভাষণের ছার! নিজের কৃতিত্ব প্রচারে

তৎপর । এখানে নবাবের নিপাই।

৬৩।
৬৪।

বাণী।
এখানে, ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি

৪১।

মেরা_আমার।

(পুথির সর্বত্র এই অর্থে ব্যবন্থত

৪২।

শোনে! ফরমান । ফরমান--

হয়েছে )।

মায়াইয়ে

দে

পড়ে গেছে।

নবাব-বাদশার আদেশ পঞ্জ।

৬৫।

এসে।

৪৩।

কোন্।

৬৬।

আদিয়1।

৪৪1

তোর।

৬৭।

ফরিদ নস্কর ছিলে।

মন্ত্রী।
৬৮। মহেশ ঘোষ ছিলে! বাজার

৪৫ | শুনি।

৪৬। গ্রামের মাতব্বব।
৪৭

সম্ভবতঃ

বড়িশার

বাজার

বিখ্যাত

জমিদার সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের

দেহরক্ষী।

সন্ভোষ বায় চৌধুরী (১৭১০-১৭৯৭)।

৬৯।
৭*।

অর্থাৎ মাঝে মধ্যে হাকে।
বন্দুকে।

ভুমিকা! দ্রঃ

৭১।

ধোঁয়ায়

| বর্ষ ১৮৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জরিক।

৫৪

৮৬।

যোগ্য বালায়েক।

৭৩। পাঠাস্তর-_বাজ বৈরী, বাজব-

৮৭

আপন ভালো যদি চাও।

হবি, বাজবহরী-বৃহ্দাকার বাজ,
(বস্ত্র) বিশেষ। যা দুরে নিক্ষেপ

৮৮।

মদন রায়ের প্রাসাদ

৭২।

অন্ধকার।

কোরে শিকার করা যায়, এমন অগ্থ।
ছেলে ভুলোনে! ছড়ায় আছে;

“লোটন

লোটন

বেধেছে ।

পায়বাগুলি ঝুটি

“'আনন্দময়ী” নামী দেবী কালিকার
মঠ বা মন্দির । এই বর্ণনার ছার!

বোঝায় যে, মন্দিরটি মদন বায়েরই
প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু “হর পার্বতী মঙ্গল?

ছেলেমেয়ে

কাব্যে বধিত আছে যে, মদন রায়ের

কেদেখেছেকে

পৌন্র দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ওপাবেতে

নাইতে নেমেছে॥

সংলগ্ন

দেখেছে, দাদা দেখেছে । দাদার

৮৯

হাতে বাজবৌরী ছুড়ে মেরেছে।

৯*। অর্থাৎ বর্তমান “ঘুটিয়াৰী
শঞ্খীফ+ পর্ধস্ত জঙ্গল ছিলো এবং তার

উন্, দাঁদ1 বড্ড লেগেছে ॥,
৭৪। চেঁচানি।
৭৫। বাজপ্রানাদের সিংহ-তোবণ।
৭৬। যেন।

4৭।

এক প্রকার গ্রাম্য অঙ্গীল

গালাগালি ।

৭৮।

“চাঁলিয়াত বাবা'--হবে।

“কেঁদো নাকেধো না” হবে।

অধিপতি মদন বায়।

৯১। পীর মোবারক | কথিত আছে,
মন্ত্রী ফরিদ নক্করই মদন রায়কে প্রথম
মোবারকের সন্ধান দেন।

*২।
৯৩।

পাতক্ষীর গ্রাম।
ভাঙ্গড় থানার অন্তর্গত নবাসন

৭৯। বিনা__বিনি-মিনি। উচ্চারণে

গ্রাম ।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ।
৮*। শুন ফর্মান।

৯৪।

নৌকায়।

৯৫।

সবাই।

৯৬।

এখানে গাীর অন্তর্ধামিতার

কথা

বল

৮১।

কোথা

থেকে।

এখানে

কোথায়।
৮২।
পরগপা

হাতিয়া
জেলার

গড়

রাজ্য-_২৪

ভায়মণ্ড

হারবার

(হাজীপুর ) থেকে নাগরছীপ পর্ধস্ত
বিশ্বাত ছিলো। এর মধ্য পেঁচাকুলী

|

হুচ্ছে।

তিনি নিজ

আস্তানায় বসেই মদন রায়ের আগমন
বাতা জানতে পারলেন ।

৯৭।

মাটি কেটো না।

কথিত

আছে, মদন রায়ের আবেদন শোনার

পরগপাও (প্রাচীন নাম__-পেকাকুলী)

পর গাজী সাহেব পরীক্ষা! করবার

এই মদন রায়ের জমিদারীর অস্তভূক্তি
ছিল।
|

জন্ত কোদাল হাতে নিয়ে রাজাকে

(6৩। ত্বরা।

৮৪। .কোমর খসিয়ে আন্ অর্থাৎ

মারি কাটতে বললে, রাজ! তিন
কোদ্দাল মাটি কাটার পর আর
কাটতে অপারগ হলেন। তাই নিষেধ

গাঁট কেটে আন্।

করছেন যে, থাক জার মাটি কেটে!

৮৫।

না।

ছু'জন]।

পরে লেই খানেই

একটি

সংখ্যা ২ষ-৩ওয় ]

পাদটাক!

পুফরিনী হয়, নাম হয় “ফুল পুকুর।'
এখানে সিনি ভাসানে] হয়।
তে
অর্থাৎ এই তিন কোদাল মাটি
কেটেছ বলেই তোমার জমিদারীও
থাকবে তিন পুরুষ পর্যন্ত, তারপর
তামাদী হ'য়ে যাবে (তা অবশ্য হয়
নি--লেখক )।

৯৯।
১০৬

নবাব দরবার
1

১৬০১।
১৬২।

১০৩/৪।

যাত্রা ।

বুধবার ।
মঙ্গলে উব।|

মঙ্গলের উষা বুধে পা।

যথা ইচ্ছা! তথ] য1 খনার
১০৫।

কাছে।

১০৬।

পশ্চাৎ্খ।

১*৭।

পীতান্ববী।

এই

বচন

গ্রামটি

হচ্ছে, ৫পানারপুর থানার অন্তর্গত
ন্থভাষ গ্রাম' নামক রেলওয়ে স্টেশনের
নিকট “হাড়ি-ঝি' দেবীর মন্দির-

১১২।

১১৯।

মেদন মলা পরগণা বেমবিকত

পাট্টা লিখে দিতে আজ্ঞ। দিল।
১২*। শব্দটি ঠিকমত বোঝা যায় না।
তবে দম্ত--হাত,

দম্ভক--পরওয়ানা,

সমন; দস্ত1--ধশদ, ধাতুবিশে.ষ 2175০.
১২১।

দৌরাত্মা।

১২২।
১২৩।
কর্মচারী
১২৪ |
১২৫।

বার ভূঞা জমিদ্ারকে।
মিকদার-_-জমিদাবের বিশিঃ
।
যদি।
বাণী।

১২৬।

বাধন।

১২৭।

শব্দটি সম্ভবতঃ “তামাদি' তবে

_ অর্থ দাবী করবার নির্ধারিত সময়
অতিক্রম । অর্থাৎ তিন পুরুষ পর্বস্ত
এই জমিদারী থাকবে।
গাজীর পিতা
১২৮। মোবারক
চন্দন শাহ, ।
১২৯।

দন্বয সম্প্রদায়।

যারা গঙ্গায়

ফাস লাগিয়ে যাত্রীদের হত্যা করত।

সংলগ্ন ।

১০৮।
১*৭৯।
১১* |
১১১।

€€

পাঁচ টাকা।
পেয়েছি।
রঞ্তকালয় (আরবিতে) প্রাসাদ ।
মহিষ বলি।

দ্বারীর জাঙ্গাল ধারে যাই।

১১৩ । নিয়া যাও ।
১১৪।

বার শ' শত।

১১৫।

পীরোত্তর|

১৩০।

বাঘ।

১৩১।

শুনি।

১৩২।
১৩৩।

মসজিদ ।
মিথ্যে।

১৩৪ ।

বোঝালে না বোঝে ।

১৩৫ । অর্থাৎ বাপের ( চন্দন শা'ব)

জমিদারী ছিল; এখন

মোবারকের

হলো ।

১৩৬।

ন্যাংটা। এখানে নিঃহ্ব অর্থে

১১৬। গড়িয়ার দক্ষিণে। ছুরগারাম কর
__প্রতিষিত “মহামায়ার” মন্দিরআছে।
“মহামায়ী তলা” নামে খ্যাত।

ব্যবহ্ৃত।
বেলেগাছির বাজার।

প্রাচীন

১১৭।

কিতাবে

“বেলের জঙ্গলের”

উল্লেখ

আছে।

ন্থানটি খুব সম্ভব দক্ষিণ ২৪

১১৮।

তুরস্ত__ শীদ্্।
অন।

১৩৭।

৫৬

পরগণার

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

বারুইপুর

থানার

পূর্ব

সীমান্ত গ্রাম বেলেগাছি। সম্ভবতঃ
এই গ্রামেই মোবারকের জন্ম হয় ।
১৩৮। অর্থাৎ বেলেগাছির বাজারে

মোবারকের কোন সখা (সকা) নেই।
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১৩৯। নবাব-নিধুক্ত পদস্থ কর্মচারী
মন্দি রা়।

১৪০।

বেলেগাছি

মৌজার

কাগজ দেখতে লাগল।

১৪১।

টিক্ দিয়ে- চিহ্নিত করে।

১৪২।

বাকী হয়।॥

যত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
€ ছিক়্াশীতম বর্ধের কার্ধবিবরণ )
(১লা বৈশাখ ১৩৮৫ হইতে ৩১শে চৈ ১৩৮৫ বঙ্গাব

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিয়াশীতম বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদের
সকলকে আমার যথোচিত শ্রদ্ধা, গ্রীতি ও সাদর সম্ভষণজ্ঞাপন করিয়া! পরিষদের ৮৬৩ম
কাধিক কার্ধবিবরণ সদন্,গণের অন্মমোদনের জন্য অগ্যকার সভায় উপস্থাপিত কবিতেছি।
প্রথমেই শোকার্তচিত্তে বর্তমান কালশীম।ব মধো প্রয়াত বাণীসাধকগণের উদ্দেস্তে
শ্রহ্ধা নিবেদন করিতেছি ।
বিগত ২৬শে মাঘ, ১৩৮৫ (ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯) প্রখ্যাত কথাসাছিত্যিক,
পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, মুহ্াকাঁপ পর্ষন্থ পরিষদের সহকারী সভাপতি ভাঃ বলাইচাদ
মুখোপাধ্যায় (বনফুল) পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদের

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পরিষদের

এক

দুর্দিনে তিনি সভাপতির পদ গ্রভণ

করিয়াছিলেন এবং তীহাব দ্বঢ নেতৃত্ব সে্দন পরিষৎকে অনেক দুর্গতি হইতে রক্ষা
করিয়াছিল । তাহার তিবোধানে শুধু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত্ড নয়, বাংলার সাঁহিতাজগখ্,

এক অমূল্য বত্ব হাবাইল।
বিখ্যাত যোগী ও দার্শনিক ঞমৎ্ৎ অনির্বাণ, সাহিত্যিক শ্রকমলকুমার ম্ুমদার ও
শ্রীদীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসরে পরলোক গমন করিকজাছেন। তাহাদের প্রতিও
বর্তমান বৎসরে পরলোকগত

ও শন্যান্য বিশিঈ বঙ্গসস্তানগণের স্বতির উদ্দেশে আমাদের

শ্রন্ধা নিবেদন করিতেছি

বিভিন সভার অধিবেশন
(ক)

প্রতিবাদ সভা! ঃ

দই আবাঢ়,

১৩৮৫

(জুন ২২, ১৯৭৮)

কঙ্লিকাতা বিশ্ববিভালয় কর্তৃক বাংল

ভাষাকে এচ্ছিক বিষয়ের অস্তভুক্ত করবার প্রতিবাদে বঙ্গীস সাহিত্য পরিষদের বমেশভবনে এক

প্রতিবাদ

সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত সভায় সভাপতির আঁসন অলস্কত করেন।

পরিষৎ সভাপতি ভ: স্ুকুমাষ সেন

উক্ত সভায় ডঃ দেবীপদ তষ্টাচার্ধ, ভঃ

অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ভঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যাক্স, ভঃ হরগ্রসাদ মিঅ
তাহাদের বক্তবা উপস্থিত করেন ।

৫৮

দাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিক!

[বর্ষ ঃ ৮৬

(খ) প্রতিষ্ঠা ছ্রিবসের উগ্তসব £
৮ই শ্রাবণ,

১৩৮৫

|

(জুলাই ২৫, ১৯৭৮) বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের ছিয়াশীতম

প্রতিষ্ঠ। দিবস উদ্যাপিত হয় ।
পরিষৎ্ সভাপতি ভা: বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় শারীরিক অন্ুস্থতাঁর জন্য অনুপস্থিত
থাকায় বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের অন্যতম সহকারী পভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্ষ
সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীরমেজ্্রনাথ মল্িক স্বাগত ভাষণ দেন এবং
লভাপতির নির্দেশে পরিষৎ্ষ সভাপতির প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া! শোনান । ডঃ আশুতোব
ভট্টাচার্ধ, ডঃ রমা চৌধুরী, ভ: মহাদেবপ্রসা? সাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

এঁতিহেব

কথা স্মরণ করেন ৪ সময়োপযোগী ভাষণ দেন। এতদুপলক্ষে পরিষৎ প্রকাশন সমূহের
একটি প্ররশনীর আফষোজন করু! হয়। এই প্রদর্শনী ১৫ ( পনর) দিন চলিবে বলিকস!
ম্বোষিত হয় এবং

এই উপলক্ষে

পবিষৎ্ প্রকাশিত

যাবতীয় গ্রন্থ ৫০% »ইতে ২০%

মূল্যে পনর দিন ধবিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষিত হয়।
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সভাপতিব অন্থমতি লইয়1 কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনীত
ভারতী

বিলের

'5তবাদ্দে একটি প্রস্তাব আনেন:

ডঃ শ্বপন বস্থ এই প্রস্তাব

বিশ্বআনার

যৌক্তিকতা বিস্ষে প্রশ্ন তুলিলেও শেষ পর্যন্ত সদন্তগণের সমর্থনে প্রস্তাবটি সভায়
গৃহীত হয় ।
শ্রীগৌবরঙগগোপাল সেনগুপ্ত “বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের প্রথম দেশীয় সম্পাদক
শ্ীদেবেজ্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ।

গ) বাধিক অধিবেশন 2
১৩ই শ্রাবণ, ১৩০৫ (জুলাই ৩*, ১৯৭৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঁচাশীত্তম
বাষিক অধিবেশন অন্ষিত হয়।
সভাপতির শারীরিক অন্ুস্থতাহেতু তিনি উপস্থিত হইতে না পাবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষর্দের অন্যতম সহকারী সভাপতি ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সভাপতির আলঙদন গ্রহণ
কবেন।
পরিষৎ সদশ্ত শ্রীমণীন্দ্রললাল মুখোপাধ্যায় পরিষতৎকে একশত টাকা দান করেন।
পরিষদের

পক্ষে ডঃ দেবীপদ্দ ভট্টাচার্য উক্ত টাকা গ্রহণ করেন । এতছুপলক্ষে ত্বর্গত

পবিজ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি প্রতিকৃতি (তাহার দৌহিজ্র দীপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক উপহারম্বরূপ প্রদত্ত) পরিষৎ ভবনে উন্মোচিত হয়।

ঘে)ট আলোচন1 স্ভ। $
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ও বঙ্গীর সাহিত্য
পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পবিষৎ মন্দিরে 'শবৎচন্ত্র বিষয়ে আলোচনানভার আয়োজন
কষ! হয়। পরিষৎ সভাপতি ভঃ সুকুমার সেন সভাপতিত্ব করেন। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য,
ভঃ হবপ্রসাদ মিজঅ শবৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রতিভ। বিশ্গেষণপূর্বক ভাষণ দেন।

রর

|

কার্যবিবরণী

লংখ্যা ২য়-৩য় -

(ও) কবিবর যত্ীক্্রমোহন বাগচীর জঙ্মশতবার্িকী পালন £
পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, সাহিতা একাডেমী ও বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিষদ মন্দিবে স্বর্গ ত কবি যতীন্রমোহুন বাগঠীর
জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। এই উপলক্ষে কবিবর যতীন্দ্রমোহনের একখানি তৈলচিত্র
পরিষৎ্ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কবির আস্মীয়বর্গ এই চিত্রখানি পরিধদে অন্তগ্রহপূৰক
উপহার দিয়া পরিষদের

কৃতজ্ঞতা

ভাজন হইয়াছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করবেন পরিষৎ

সভাপতি ডঃস্থকুমার সেন। সভায় যতীন্দ্রমোহন-সন্বন্ধে আপোচনা করবেন ডঃ রবীক্্রকুমার
দাশগুপ শ্রীঅলোক বায়, শ্ুজগদীশ ভট্টাচার্য, সাহিত্য একাডেমীর পূর্বাঞ্চলের সচিব
ভঃ শুভেন্দশৈেখর মুখোপাধ্যায় সভায় ম্বাগত ভাষণ দান করেন। বাজোর উচ্চশিক্ষণ

মন্ত্রী শ্রীশভূ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীপ্রফুল্প সেন প্রেরিত দুইখানি পঙ্জ
সভায় পাঠ করা হয়। বাজোর

তথা ও সংস্কৃতি দণ্চবের উপসচিব ড: নীতীশ সেনগ্প

সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন।

শোকসভা
€ক) শ্রীকালীপদ্দ ভট্টাচার্যের শোকসভা £
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ ( ১০ই ডিপেম্বর, ১৯৭৮ ) পরিষৎ কার্ধনির্বহছক সমিতির
সন্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবদ্বীপ শাখার প্রতিনিধি শ্রকালীপদ ভট্টাচার্ধের
মৃতাতে পরিষদের ছিয়াশীওম বর্ষেখ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে শোক প্রদশণ করা হয়।
শ্ীঞগদীশ ভট্টাচার্ধ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ।

ভঃপ্রভাঙ্কুমার গোন্বামী,

ভ্রগৌবাঙ্গগোপাল সেনগ্রপ্ন প্রদাহ কবির উদ্দেশ্রে শ্রন্থাজ্ঞাপন কবেন।

কবির বৈচিন্তরাপূর্ণ জীবনকথা ও সাহিত্যক্ষেত্্ে তাহার

সভাপতি

প্রয়াত

বিশেষ অবদানেন কথা বাথা

কবেন।

খে) বনফুল (ডাঃ বলাই্টাদ মুখোপাধ্যায় )-এর স্মরণসভা £
৫ই ফান্তন, ১৩৮৫ (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯) পরিষৎ্ মন্দিরে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক

পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান লহ-সভাপতি বনফুল (ডাঃ বলাইচাদ মুখোপাধ্যায়)
-এব ম্মরথ সভ!

অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষৎ সভাপতি

ডঃ স্থকুম€ শেন সভাপতিত্ব

কবেন। গ্রঙ্জগদীশ ভট্টাচার্য, ডঃ মবোজমোহন মিজ্র, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচ1ধ, ডঃ শিবদাস
চক্রবর্তী, শ্রনিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্তী, শ্রীহীবেন্দ্রনাথ শীল এবং শ্রীস্থকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্ররাত সাছিত্যিকেবর উদ্গেশ্ডে শ্রচ্ধা নিবেদন করেন।

গে) চিত্র প্রতিষ্ঠা £
৮৬তম বর্ষের গ্রথম মাসিক অধিবেশনে ২৩শে ভাগ্র। ১৩৮৫ (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯)

তারিখে পরিষৎ মন্দিরে কথালাহিত্যিক ম্বর্গত নরেন্দ্রনাথ মিজ্রের চিত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

রঃ

সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা

[ বর্ষ £ ৮৬

এক সভা হয়। এই চিআ্খানি পরলোকগত কথা সাহিত্যিকের আত্মীয়বর্গ অন্ুগ্রহপূর্বক
পরিষৎকে উপহার দিঁয়াছেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, ভঃ রবীন্দু গুণ, প্রদক্ষিণারঞ্ন বন্ধ, শ্রগোবাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত,
জ্রীযধাজিৎ হ্িন্র, প্রীনিরঞুন চক্রবর্তা প্রখ্যাত সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন
করেন।

€ঘ) নির্মলকুমার বন্থ স্মারকবস্তৃত1 £
এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় ২৯পে ফান্তন, ১৩৮৫ (৪ মার্চ,
১৯৯৯)। ড. সমীকুমার সবন্বতী চিত্র সহযোগে “বাঙলার তান্ত্রিক বৌদ্ধ স্থাপত্য”
বিষয়ে বক্তৃতা দেন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ: স্বকুমার সেন।
১৩৮৫ বঙ্গাবে কার্ধনিবাহক সমিতির মোট বারোটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ।
সম্পাদকের অস্থুস্থতা ও অন্যান্য কারণে বর্তমান বর্ষে মোট তিনটি মাসিক
অধিবেশন অন্থষিত হইয়াছে । একই কারণে কোনে! শাখাসমিতির অধিবেশন আহ্বান
কর। সত্ব হয় নাই।

আয়-ব্যয় উপসমিতির

অধিবেশন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে ।

পুস্তক-প্রকাঁশ উপনমিতির তিনটি, গ্রন্থাগার উপসমিতির দুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত
হইয়াছে। ছাপাখান1 উপনমিতির একটি অধিবেশন আহুত হইয়াছিল কিন্ত সভার
আহ্বায়ক ব্যতীত সকলেই অনুপস্থিত থাকায় উক্ত সভা অনুঠিত হয় নাই। চিত্রশালা
উপনস্িতির ছুইটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে । নিয়মাবলী সংশোধন সমিতি
ভীহাদের চূড়াস্ত রিপোর্ট গ্রকাশ করিয়াছেন।
হুর্নীতি তদস্ত সমিতির কাঁজ দফায়
দফায় অগ্রসর হইতেছে ।
১৩৮৫ বঙ্গাব্মের উল্লেখযোগ্য কৃত্য £
চিদ্রশাল! খাঁতে কেন্দ্রীয় সব্কারেবর অনুদান ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

সম্পূর্ণ ব্যয় করা হইয়াছে।

উক্ত অনুদান হইতে চিত্রেশীলার সংস্কার ও বৈদ্যুতীকরণের

কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, চিত্রশালার মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখার জন্য একটি সিন্দুক খরিদ
করা হইয়াছে, পুধিশালার জন্ত নূতন 'শেলফ, তৈয়ারী কর! হইয়াছে। চিত্রশালা ও
অমেশ তবনেব চিঅগুপিকে একজন বিশেষজ্ঞ দিয় পরীক্ষা করবইয়। যেগুলিবু আস্ত

সংকস্কীব কর! প্রস্নোজন, সেগুপির তালিক। প্রস্তুত কর] হইয়াছে। পরিষদ কমিগণের
বেতনক্রমের পুনবিন্তাস করা হইয়াছে।

পত্রিকাকক্ষে প্র্যাটফর্ম তৈয়ারী করা হইয়াছে।

রমেশ ভবনের অডিটোরিয়াম রং করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।
বর্তমান বধে কেন্দ্রীয় সরকাবের শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীডঃ প্রতাপচন্জ্র

চন্দ্র পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন

করিয় গিয়াছেন।

তাহার আনুকূল্য পরিষৎ মন্দির

. সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্দেশে ছুই লক্ষ টাকা পরিষৎ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে

অজুদান হিসাবে পাইয়াছে। আগামী বসবে উক্ত টাক নির্ধারিত কার্ধে ব্যর়িত হইবে।

রর
কার্বিবরণী
সংখ]া ২৪-এ
পরিষদের স্থায়ী উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য আব. সি. দত্ত কমিশনের সুপারিশ দ্রুত
কার্ধকর করার জন্য কেন্দ্রীক শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চক্রের মাধামে কেন্দ্রীর সরক।রকে
পুনরায়. অস্থরোধ জানানো হইয়াছে এবং তাহার নিকট একটি পরিকল্পনা নৃতনভাবে

দেওয়া! হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও গ্রস্থাগ/র বিষয়ক মন্ত্রী সাননীয়

শ্রীপার্থ দে বর্তমীন বর্ষে পরিম্ৎ পরিদর্শনে অসিয়াছিলেন।

পরিষৎ বিষয়ে যাবতীয়

তথ্য ততাছাকে জানাইয়া একটি পরিকল্পনীর খসড়া তাহার নিকট দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে যথাসাধ্য পাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । রামমোহন ফাঁউতণশনের

নিকট

পরিষৎড গ্রন্থাগারের জন্য আধিক সাহাযা চাহিয়া একটি উন্নয়নমূলক

পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে।

বর্তমান বর্ষে মাত্র একখানি পত্তিকা ( ১ম-২য় সংখ্যা] ) প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে।
১৩৮৫ বঙ্গাব্দে নিযনলিখিত পুস্তকসমূহ পুনরুত্রিত হইয়াছে :
সাহিত্য সাধক

চরিতমাল। :_-১৭--গৌরমোহন বিছ্ভালঙ্কার,

ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ব হালদার;

২০-_বাধাকান্ত দেব;

বাঁধামোহুন

সেন,

২১--দীনবন্ধু মি)

৭১-_বামদদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ বায়) গণেক্দ্রনাথ ঠাকুব,অতুলকৃষ্ণ মিজ্র ।

অভূতপূর্ব বন্যায় এই বৎ্পর পরিষদের গ্রস্থসংগ্রহাগারে জপ ঢুকিয়াছিল।
পৃজাবকাশের জন্য

পরিষৎ বদ্ধ ছিল।

অযোগ্য হইয়া গিয়াছে ।

এ সময়

ফলে ১৭ খণ্ড পঞ্জিকা আপাত বাবহাবের

এ গুলিকে পুনরায় বাধাইবার পূর্বে পাঠকক্ষে এইগুলির

ব্যবহার নিষিহ্ধ কব হইয়াছে।
আঁঘিক সহায়ত] £
আলোচ্য বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান :
কর্ষচারী নিয়োগখাতে--১৯,৩৩৯৩৮ টাকা;
টাক1;

৪,০9০9০9:০9 ট।কা;

পনত্দিকাগ্রকীশ খাতে-

(ঘাঁটতি বাঁজেট খাতে )।
টাক

পুস্তক প্রকাশ

খাতে

১২০9০০০

পৌন:পুনিক অন্দান-- ১১১৫০০০০০9০

( মোট পঁয়ভ্রিশ

টাকা

হাজার পাঁচশত উনচজিশ

আ'টব্তিশ পয়সা )। বলা বাহুল্য ক্রমবর্ধমান বায়বুদ্ধির তৃপনায় এই আঘধিক সঙ্থায়তা
পর্যাপ্ত নহে।

সেইজন্য আমরা পশ্চিমরঙ্গ সরকারের

নিকট আবেদন

করিতেছি যে

পরিষৎ কন্সিগণের বেতনের সমগ্র ব্যয়ভার ত্ীহারা বহন ককন ও পৌনঃপুনিক
অন্কদান (ঘাটতি বাঁজেট খাতে ) আরও বৃদ্ধি করা হউক।

|

চুচুড়া নিবাসী ভাঃ ুপেজ্জনাথ ঘোষ তাহার পিতৃদেব “সাহিত্যিক হবপাথ

ঘোঁধবন্তৃত। মালাশ্র জন্ত পরিষদে আট হাজার টাকার একটি স্থায়ী তহবিল স্থাপন
করিক্াছেন।

এই কাধের দ্বারা তিনি পরিষদের সংস্কতিপ্রেমী ব্যক্িমান্দরেরই রুতজ্ঞতা-

ভাজন হুইয়াছেন।
পরিশেষে উল্লেখ করি

যে

পরিষদের গ্রস্থাদি, পত্র-পত্রিকা, চিআ ও অন্যান্য

মূলযবান্ সম্পত্তিগুলি সংবক্ষণের আতশ্তব্যবস্থ! না হইলে বহু প্রাচীন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা

[ বর্ ৮৬

সাহিতা-পরিষৎ-পর্রিক!

৬২

চিরতরে নষ্ট হইয়া! যাইবে।

সেইঙ্গন্য পরিষৎ

মন্দিরের প্রসার ও প্রাচীন গ্রস্থাদি ও

পত্র-পত্রিকাঁর বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করিতেছি।
বাঙ্গালীর নিজন্ব প্রাসীনতম সারশ্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্ তাহার পুর্ব

গৌরবে

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

এই প্রার্থনা করিয়া ১৩৮৫

বঙ্গাব্দের কার্ধবিবরণ

আপনাদের অন্থমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিলাম । ইতি-_-২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮৬

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
সম্পাদক

বাধষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী
২৬শে শ্রাবণ,

১৩৮৬

বঙ্গীয় সাহছিতা পরিষদের সভাপতি ভ: সুকুমার সেনেবু সভাপতিত্বে “ঈীয় সাহিতা
পরিষদের ছিয়াশীতম বাধিক অধিবেশন অঙ্গঠিত হয়।
সভাপতি
পরিষৎ এখন

পর্ষদের

এতিহোর কথা সকলকে

আমাদের নিকট দায় শ্বরপ!

নিনি

শ্মরণ করাইয়া দেন এবং বলেন যে
পর্ষদের

উন্নয়ন

কার্ধে সকলকে

সম্পাদক বাধিক কার্ধবিবরণী সতায় উপস্থ1পত করেন।

শ্রঅতুল্যচংশ

সমবেতভাবে কার্য করিতে আহ্বান জানান ।

অতঃপর

দে পুরাণরত্ব ইহা সমর্থন করেন।
ড: কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সভাপতির অন্মোদল
ক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আনেন । “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছিয়াশীঙম বাধিক

অধিবেশনে

সম্পাদক কর্তৃক

উখাপিত অমু্রিত গত বত্সবেধু

কার্বিবরশ এই

অধিবেশন বাতিল করিল ।* তাহার প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রপরিতোধ পাপল।
শ্রীজগদশশ ভট্টাচা্ধ সভাপতির অন্মতি লইয়া বলেন মে “পরিষৎ্ৎ নিফমাবলীর ৩০ (ঝ )
ধাবায় উল্লিখিত আছে যে সম্পাদক
'“কাখনির্বাহক সমিতি কর্তৃক অন্তমোদদিত
কার্ধবিবরণ বাতিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিয়া তাহা বাধিক অধিবেশনে অস্গমোদিত

হইলে প্রকাশ করিবেন ।, ক্ুুতরাং সম্পাদক যাহা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ বৈধ।
ডঃ মরোজমোহন মিত্র সভাপতির অন্রমোদন ক্রমে বলেন যে ধদিও এই কার্যবিবব্ধী
কার্ধনির্বাহক সমিতির সভায় অহমোদিত তবুও কিনি মনে করেন হে বন্াঁয় যে ক্ষতি
হইয়াছে তাহার বর্ণনা, স্টক টেকিং বিবরণ প্রভৃত্তি এই কারধবিবরণীতে সংযোজিত
হউক । তাহার এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। ডঃ মিজ আবও বলেন তে শরৎচচ্জ

নম্পঞ্কিত বিশেব অধিবেশনে

শ্রপুলকেশ দে সরকার

নামটি ভুলক্রমে লিখিত হয় নাই।

একজন বস্তা ছিলেন।

সম্পাদক এই ত্রুটি শ্বীকার করিয়া লন।

তাহার

প্রীপ্রদীপ

চৌধুরী বলেন যে আগামী বৎসরের কার্ধক্রমের কিছু আভাস কার্ধবিবরণীতে থাকা
উচিত।

অতঃপর

সম্পাদকের

বাষিক কার্ধবিবরণ

গৃহীত

হয়।

শ্রমকণকুমার

চট্রোপাধ্যার়, শ্রীপুলকেশ দে লরকার, প্রমন্থজচন্দ্র সর্বাধিকারী, শ্বুগজেন্জকুমার মিজ্
পরিষদের নানা সমস্ত? ও উন্নয়ন বিষয়ে আলোচন1! করেন।
অতঃপর সম্পাদক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়ব্যয় বিবরণ সভায়

জন্ত উপস্থাপিত কৰবেন। তাহাকে সমর্থন করেন
বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় বিবরণ অনভমোদিত হয়।

অনুমোদনের

শ্রীতকণ মল্লিক। সভাম্ম ১৩৮৫

তারপর লম্পাদদক ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের আজ্ছমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অনুমোদনের

লাহিত্য-পরিবৎ-পঞ্জিক1

৬৪

জন্ত উপস্থাপিত করেন।

[বর্ষ ;৮৬

তাহাকে সমর্থন করেন গ্রঅতুপ্যচরপ দে পুরাণ বদ্ব। উক্ত

আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় অঙমোদিত হয়।
সভায় ১৭ জন কর্মাধ্যক্ষ, ২০ জন নির্বাচিত সদন্য ও চারিজন শাখা পরিষৎ
প্রতিনিধির নাম সভাপতি পাঠ করিক্পা শোনান। সভায় তাহা অইমোদিত হয়।

সম্পাদক ১৩৮৬ বঙ্গাবের অন্য আল্ন-ব্যয় পরীক্ষক রূপে শ্রীবিশ্বজিৎ বায় চৌধুরী
বি. কম, এ. পি. এ (পার্টনার বি. সি. কু এযাণ্ড কোং চার্টার্ড এাকাউন্ট্যান্ট ) ও
প্রীষলয়কুমার দেব, চার্টার্ড এযাকাউন্ট্যান্টের নাম প্রস্তাব করেন। শ্রবন্দিবাম চক্রবর্তী
তাহা সমর্থন করেন। অত:পর উক্ত দুইজন ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের জন্য আয়ব্যয় পরীক্ষক
নির্বাচিত হন।

সভ!পতির অন্থমতি লইয়া শ্রীপ্রদীপ চৌধুবী: নিয়লিখিত প্রস্তাব লতায় উত্থাপন
করেন ।

“অন্যকাঁর এই বাধিক অধিবেশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে বাংলা ভাষ।ও
লাছিত্য এবং বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয় সম্পর্কে যাহারা গবেষণামূলক গ্রন্থ
কিংবা! প্রবন্ধ রচনা করেন তাহাদের প্রায় সকলকেই বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষৎ,
গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

কিস্পরিষদের

আধিক অন্থচ্ছলতার দরুণ

সাম্প্রতিক কালের স্থজনশীল প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না।
অছকার এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট সনির্বন্ধ অন্থবোধ জানাইতেছে যে,
[0066255838০ [১৪8150596100) ০৫ 9০0০1 4১০০ 1867 অঙ্গসারে এই রাজ্যে
প্রকাশিত প্রতিটি পুস্তকের ঘে তিনটি করিয়া কপি [65150051 ০£ চ01586301)9)
30৮৮. 9£ ভ/550 70217£81) 081০068 অফিসে জমা পড়িয়া থাকে তাহার অস্তত

একটি করিয়া কপি যেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করা হুয্ু।”
এই প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রাদিলীপকুমার বিশ্বাম। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই
প্রস্তাবের অনুলিপি পঃ ঝঃ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও গ্রন্থাগার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত: মন্ত্রীর
নিকট পাঠাইবার সিষ্কান্তও গৃহীত হয়।
পরিশেষে সম্পাদক সভাপতি ও উপস্থিত সদশ্যবৃন্দকে ধগ্যবাদ জ্ঞাপন কবেন।

পরিষৎ সংবাদ
শোক সংবাদ £
শ্রাবণ, ১৩৮৬ হইতে পৌষ ১৩৮৬ এই ছয় মসের

মধো বহু শিল্পী সাহিত্যিক ও

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্যের প্রয়াণে অন্ান্ত দেশবাসী? সঙ্গে বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষদের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্তগণও শোকসস্থপ্রচিত্তে তাদের গ্রুতি
যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।
কার্ধনির্বাহক সমিতি বিভিন্ন অধিবেশনে
বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী দিলীপকুমার বাক, শিল্পী স্নীলমাধব সেন, সাহিত্যিক স্বধাকান্ত

চট্টোপাধ্যায়, মণীশ ঘটক, অজিত দত্ত, তরুণ কৰি স্থব্রন্ত চক্রবততী, সাংবাদিক ও

সাহিত্যসাধক যোগানন্দ দ।ল, "্মরুণচক্জ দ্র, খ!জীন সদন্য বামকমল ভূমালকাও
ইন্জভূষণ বিদ এবং বিখা।ও হকি খেল।প

যাঁতকর

ধ্যানটাদের

মৃত্যুতে শ্রেদ্ধাবনতচিত্ে

শোকগ্রস্তাব গ্রহণ করিখ়!ছেন।

জন্মবার্ষিকী উত্সব ?
রাজেশ্বর দাঁশগ্প্ড শ্বতিবক্ষা কমিটি ও বঙ্গীয় সাহিভা পরিষদের যৌথ উদ্ভে।গে
গত ৩০শে ভাঁত্র, ১৩৮৬ ইং ১৬ই সেপ্টে, ১৯৭৯ তারিখে পরিষদ ভবনে বৃুধিবিজ্ঞানী
বাজেশ্বর দাশগুপ্তের জন্মশতবাধিকী উত্সব পালন করবা হয়।
রাজেখর কৃষি উন্নয়ণের এবং নৈজ্ঞানিক কৃষিবিপ্রবের পধিকুৎ। কুষিবিজানে
তাছার দান অপরিধীম। কৃষির উন্নতি বাতীত পলীপ্রধান ভাগতবর্ষের সামগ্রিক

উন্নতি যে আদৌ সম্ভব নয়--এই সত্তা তিনি মনে প্রথণে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন।
শিবপুর ইঞ্সিণীয়ারিং কলেজের রুশিবিভাগ হইতে রুতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া
তিনি ১৯০৪ সালে কৃষিবিভাগে প্রবেশ করেন এবং তারপর ক্রমে নিজের একা স্থিক

কর্মনিষ্
ও কৃতিত্বের
ঠা দ্বারা তিনি রুষিবিভাগে উচ্চতম পদ লাভ করেন।

উচ্চপদে

অধিষ্ঠিত হুইয়াঁও তিনি বাংলার কৃষকদের দারিদ্য 9 অজ্ঞতায় নিজেকে বিচলিত

বোধ করেন।

সেজন্য তিনি ছিতৈধী বাদ্ধবের ন্যায় তাহাদের ডুঃখ দুরীকরণের জন্য

্
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।
তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন কৃষিকে আাধুনিকোপযোগী শক্ত ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন- প্রথম, কৃষকদের সঙ্গে সত্যিকারের
যোগাযোগের ব্যবস্থা । দ্বিতীয়, নৃতন যন্ত্রপাতি ও আন্ঙ্গিক আয়োজনের ব্যবস্থা।
তৃতীক়, বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য মাতৃভাষায় পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা । রাজেশ্বর

নিজের জীবন সাধনায় এই তিনটি ব্যবস্থারই স্থায়ী ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিক়াছেন।
তিনি কবির উন্নতি সাধনের জ্য অনেকগুপি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। বাওলাঁর

৬৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা
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পারশ্বত ভাঙারে এই এম গুলি অযুলা সম্পদ । তাঁহার কৃষিবিজ্ঞান এছের প্রথম খতে

কুষির মুল নীতি, দ্বিতীয় খণ্ডে ফসল স্জী ও ফল সম্বন্ধে আলোচনা, তৃতীয় খণ্ডে
গোপালন, গোগ্রজনন ও গোধনের শ্রীবৃদ্ধির সম্বন্ধে আলোচন] আছে।
জনসাধারণকে

কষিমনা করিবার

জন্ত তিনি অবিভক্ত বাংলার

প্রতিটি জেলায়

কবিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া! আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের পত্তন করিয়াছিলেন।

চুচুড়া ও

ঢাক] কৃবিক্ষেত্রের উন্নতির মূলেও তাহার প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল। ক্ষকদের কৃষি
সম্পকাঁয় অতি আধুনিক তত ও তথ্য শিক্ষা! দিতে তিনিই ছিলেন প্রথম কৃষি সম্মেলনের
উদ্যোক্ত1। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি সেচ ব্যবস্থা! সম্বন্ধে গবেষণ1 করিয়াছিলেন।
মেগ্ডেলের সুক্র অন্গসরণ করিয়া তিনি রংপুর কৃষিক্ষেজে বাংলীর একটি নিজদ্ব
জাতের গোবংশের ্ট্টির জন্য গবেষণা করেন । তাহার উদ্ভাবিত হস্তচালিত তাতযস্ত্
কুটার শিল্প ও কৃষিকর্মের উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়াছিল।
তাহারই গ্রচেষ্টায়
কৃষি লক্বন্বীয় পত্রিক। 'কৃষি কথা? প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহা চেষ্টায় হুগলী জেলার
অমরপুবে কৃবিশিক্ষার প্রথম প্রবর্তন করা ভয়। উন্নত ধরনের পাটের বীজ প্রবর্তন

করা, মরিশাস হইতে আখের কলম আনাইয়। উন্নত ধরনের অ|খ চাঁষ প্রবর্তন করার
উদ্যমের জন্য কৃতিত্ব তাহারই প্রাপা।

তিনি এদেশের উপযোগী হাঁক দু-ফল। লাঙ্গল

আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহা “বাঁজেশ্বর লাল” নামে প্রসিদ্ধ। ইহার দ্বারা কষকর!
অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পাবে।
তাহার মত মানবিক গুণ, কর্মদক্ষতা, বৈজ্ঞানিক অন্্সন্ধিৎসা ওপ্রকৃত দেশেপ্রেষের সমন্বয় বর্তমানে বিবল। সাআজ্যবাদী সরকারের অধীনে কাঁজ করিয়াও তিনি
নীরবে দেশ গঠনের বিশেষ করিয়া! কৃষিবিজ্ঞানের জন্য যে প্রেরণা ও কর্মোস্তোগের

সুচন! করিয়াছেন সেই জাতীয় নিষ্ঠা ও প্রেরণ1 বর্তমানে দুর্লভ।
১৮৭৮ সালের ২৫শে সেপেম্বর ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক সন্ত্রাস্ত বৈষ্ঠ
তাহার পিতা] কাশীশ্বর দাশগ্ু&
পরিবারে রাজেশ্বর দাশগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।
ছিলেন পূর্ববঙ্গের একজন কৃতী আইন ব্যবসায়ী । ১৯২৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর

মার ৪৮ ব্সর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এত হ্বল্লায়ু জীবনে কষিবিজ্ঞানের
উচ্নয়ন কল্পে বহুমুখী প্রচেষ্টায় তাহার অনন্যতুল্য উদ্যম, সদাজাগ্রত কর্তব্যবৃদ্ধি,
অভাবনীয় সাফল্য জাতির ইতিহাসে অনপনেয় অক্ষরে উতৎ্কীর্ণ হই থাকিবার যোগা।

এই দিনের সভায় ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, ডঃ ভ্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, ডঃ তারকমোহন দাঁস রাজেশ্বর দাশগুঞ্চের নান! কীতি ও কৃতিত্বের কথা স্মরণ করেন। মাননীয়
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বহু রাঁজেশ্বর দাঁশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া এক পক প্রেরণ

করেন।

সম্পাদক শ্রদিলীপকুমার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও ডঃ সুকুমার সেনের প্রেঝিত পত্র পাঠ করেন।
সভাপতিত্ব করেন বহু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডঃ শশাঙ্ক ভট্টাচার্ধ।

এই সভায়

সংখ্যা ২য়-৩য়]

পারষৎ সংবাদ

৬৭

ভগিনী নিবেদিতার জন্মবাবধিকী পালন £
গত ১০ই কাতিক, ১৩৮৬ (ইং ২৬ অক্টোবর ১৯৭৯) রবিবার পরিষৎ ভবনে ভগিনী

নিবেদিতার ১১৩ তম জন্মবাধিকী উৎসব পাপিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন
কপিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শ্রীশংক রপ্রসাদ মিত্র। প্রধান
অতিথি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।
পরিষৎ সম্পাদক শ্রদিশীপকুমার বিশ্বাস
বঙ্গলংস্কৃতিতে নিবেদিতাঁর দান বিষয়ে অলোচন। করেন।
কলিকাতা

হাইকোর্টের মাননীয়! বিচারপতি গ্রপদ্ম। খাস্তগীর, ডঃ নীরদবরণ

চক্রবর্তী নিবেদিতাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচন1 করেন ।
সভায় পরিষৎ সভাপতি ভঃস্থকুমার পেন এবং ডঃ রমা চৌধুরী প্রেরিত ছুইটি
পত্র পাঠ কর] হয়।
এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কল্যাণী কাজী ভক্তি গীতি পরিবেশন করেন এবং শ্রীসবিতীব্রত দত্ত ও সম্প্রণাঁয় স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

্

বৈষ্ঞবাচাধ ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের তৈল চিত্র প্রতিষ্ঠ। £
৮ই অগ্রহায়ণ, +৮৬ (ইং ২৫শৈে নভেম্বর, ৭৯) বৈষ্বাচাধ ডঃ: বাধ।গোবিশ্দ নাথ
স্থতি সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ক্বনামথাত প্রাঙঃশ্মরণীয়
বৈষ্ণবাচার্ধ ভঃ বাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের হলচিত্র স্থাপন ও উন্মোচন উপপক্ষে
একটি সভ1 হয়। এই সভ।য় পরিষৎ সভাপতি ভঃ স্থকুমার সেনের সভাপতিত্

করিবার কথা ছিপ কিন্ত শারীরিক অন্থস্থতাঁর জন্য তিনি উপস্থিত হইতে না পারা

উক্ত সভায় শ্ীজগদীশ ভট্াচাষষ সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত

করেন প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোন্বামী।
পরিষৎ সম্পাদক শাধপীপক্মার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত সস্ভ।ষ্ণ জ্ঞাপন

করেন এবং ভঃ স্থকুমার সেন ও ডঃ বম] চৌধুরী প্রেরিত দুইখ|নি পত্র পাঠ করেন ।
ডঃ সেন তাহার পব্জে লিখিয়।ছেন, “মহাত্মা বাধ।গে!বিন্দ নাথ মহাশয় বিচিত্রধর্মী
মহ্কর্ম! মহাপুরুষ | তিনি অধ্য।পক ছিলেন, কৃতিত্ের সঙ্গে অব্যাপন1 করেছেন,

কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সছুভাবে শে কাজ চাপিয়ে গিয়েছেন।
বৈষ্ণবশান্ত্রে নিশাত ছিলেন | এ শান্তর এবং

ভার সম্পাদিত চৈতন্তচবিতামৃত
ছিলেন-পর্ম

বৈষ্ণব।

আমি

সংস্কৃত শান্তে তার পাগ্ডিত্যর পরিচয়

কার্য । সর্বশেষে
তার

সঙ্গে

'তছুপরি তিনি

তিনি

পরিচিত

অধ্যাত্বসন্পাত পুরুষ

হয়ে শিজেকে

ধন্য মনে

করেছিলাম ।

ডঃ রম] চৌধুরী তাহার পত্রে পিখিয়াছেন, “ভ: বাঁধাগোবিন্দ নাথ ছিলেন
স্থপবিআ্র বৈষ্ঞবধর্মের মূর্ত প্রতীক, জীবন্ত উদ্দাহরণ, জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি । বৈষ্ণবধর্মের
মূল কথা গ্রীতি ও সেবা অন্তরে প্রীতি ও বাইরে সেবা । ডঃ নাথের সুধন্য জীবনে

এই ছুটি শ্রেষ্ঠ গুণের, দিব্যগুণের

যেরূপ বিকাশ

আমরা

আজীবন

দেখেছি

| ৃ

নাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিক।

৬৮

[ বর্ষ £৮৬

ত। সত্যই বিন্মযনকর। বৈষ্কবধর্মে আরেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণেবও বারংবার উল্লেখ

আছে।

সেটি হপ বিনগ্--“বিগ্যা বিনয়ং দদাতি”__এই স্থমি্ সত্যটি ত আজ প্রায়

তিরোহিত হয়ে গেছে চতুর্দিকের আত্স্তরিতাপ ঢক্কানিনাদে।

কিন্তু ডঃ নাথ আজীবন

ধনজন মাঁন পদ প্রভৃতির সুউচ্চ শিখরাসীন হয়েও সত্যই ছিলেন “তৃণাদপি সথনীচ*-_
একেব।বে মাটির মানুষ অহঙ্কাবের লেশমাত্র তা৭ মধ্যে ছিল না কোনদিন ।”
শ্রবিশ্বাস ডঃ নাথকে এই যুগের কর্চদাস কবিরাজ বলিযা আখ্যাত করেন।
বৈষ্ণাবাচাধ ডঃ ধাধাগোবিন্দ পাঁথ স্বতি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি শ্ীজনার্দন চক্রবতী

মনীষী ডঃ ন1থের প্রতি অদ্ধাগ্রপি জ্ঞাপন কৰরেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে প্রভুপা॥ প্র।ণকিশোএ গোস্বামী ভঃ নাথের বিচিজরমুখী
প্রতিভার কথ|ব্যাখ্যা করেন ।

শ্ীাক্ষতীশ দেবনাথ,

শ্ররামকৃষ্ণ দাস শাস্ত্রী, ভ্রীবিনোদ-

কিশোর গে।ম্বামী, শ্রীকামিনীকুমার নাথ, আমনোবঞন রায়, শ্রীত্রজেন্দ্রকুমার দেবনাথ
স্বর্গত ডঃ নাঁথের উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
শীসত্যেশ্বব মুখে।প।ধ্যায় ও তাহার মন্প্রদায় কীর্তন পরিবেশন করেন।

অনূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জল্পমশতবর্ষ পালন ঃ
২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ (ইং ৯ ডিপেম্বর, ১৯৭৯) পরিষৎ

ভবনে পণ্ডিতপ্রবর

অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণের জন্মশতবাঁধিকী উত্সব পালিত হয়।
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষায় অমূল্যচরণ ছিলেন “ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত”।

তাহার জন্মতারিখ লইয়া মতভেদ থাকিলেও অনেকেই তাহার জন্মতারিখ ১২৮৬
বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ বলিয়া মনে করেন।

অমূল্যচরণ ছিলেন বহু ভাঁষাবিদ।

জার্মান, পালি, ফরাঁপী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার তিনি অধ্যাপক ছিলেন। বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষ কর্তৃক প্রকাশিত ৪ খানি গ্রস্থেব তিনি সম্পাদনা করেন--কৃষ্ণদাসের

শ্রীকষ্ণবিলাস, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৩য় খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা, দীনবন্ধু

দাঁসের *শ্রশ্ীপংকীর্তনামৃত” | ইহ! ছাঁড়ীও বহু বিচিত্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ পরিষদের
নানা অধিবেশনে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন । অমৃল্যচরণের গবেষণা কেবল ইতিহাঁসের
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্য, ধর্মতত্ব, ভাঁষাতত্ব, দর্শন গ্রভৃতি নানা বিষয়ে

রচিত তাহার গবেবণামূলক প্রবদ্ধগুলি জ্ঞানের গভীরতা! ও যুক্তির শ্বচ্ছতায় বিম্ময়কর
ভাবে সমৃদ্ধ।

«বঙ্গীয় মহাকোধ'-এ প্রবন্ধগুলি তাহারই নিদর্শন ।

অমূল্যচরণের স্মরণ সভায় ডঃ সুকুমার সেন শারীবিক কারণে অস্পস্থিত থাকায়
পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন।

শচনায় প্রবিধুভৃষণ ন্যায় তর্কতীর্থ মঙ্গজলাচরণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের

প্রাক্তন উপাচার্ধ ডঃ সত্যেন্্নাথ সেন অমুল্যচরণের প্রতিকতির আবরণ

করেন।

সভার
উন্মোচন

পরিষৎ সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস সমবেত সকলকে স্বাগত জানান ।

অমূল্যচরণের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের যোগাযোগের কথা

সংখ্যা ২য-৩য় ]

পরিষৎ সংবাঁদ

তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন।

|

এ

তিনি সভাপতির অস্মতি লইয়া ডঃ স্কুমার

পেন, ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রেরিত তিনখানি

রটব্য) সভায় পাঠ করিয়া শোনান।

পত্র (পরিশিষ্ট

ড: রম! চৌধুরী, সাংবাদিক শ্রবিবেকা নন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রীপত্ুপতি চট্টোপাধ্যায়,
শুম্জচন্দ্র প্বাধিকাঁরী, ডঃ হরিপদ চক্রবতী, গ্রাবীঞেজ্্ কৃষ্ণ ভদ্র, ডঃ কেশব চক্রবর্তী

অমূল্যচরণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও তাহার পাণ্ডিত্যের বহুমুখিনতার কথ!
আলোচনা করেন।
সভায় অমূল্যচরণ বিষ্ভাভূষণের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ এবং শ্ামপুকুর খানার
অন্তর্গত তেলিপাড়া লেনের নাঁম পরিবর্তন করিয়া অমুল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ সরণী বাখিবার

জন্য দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।
অধ্যাপক রঙ্গীন হালদারের স্মৃতিসভা £
ভারতীয় মনস্তত্ব গবেষণ। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠট(তা সন্ত গ্রথ)াত মনীষী রডীন হালদার

মহাঁশয় গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ পাটনায় ষুঙ্য বরণ করিয়াছেন। প্রয়াত এই
মাঁনবদরদী বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধীজ্ঞ।পনের জন্য গত ৭ই পোৌধ, ১৩৮৬ (ইং ২৩শে
ডিসেম্বর, ১৯৭৯) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও ইপ্ডিয়ান একাডেমী অফ সাইকো

আনালিসিসের

যৌথ উদ্যোগে বঙ্গীয় খাহিত্য

পরিষৎ ভবনে

এক স্মতিসভার

আয়োজন কর] হয়।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ স্থকুমার সেন।

পরিষৎ সম্পাদক দিলীপকুমার

বিশ্বাস বলেন, জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাহার পদচারণা ছিল অনাফ্াপ।
বাংল!
সাহিত্যের প্রতি তার গভীন্ন ভালোবাসা ছিপ। সভায় শ্রগোপাপ হাপদার এবং

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান স্পীকার মনন্থর হবিবুল্লাহ ব্যক্তিগত স্থতিচারণ। করেন।
শ্রাহবীকেশ চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ রমেশচন্দ্র ধস প্রয়াত হ।লদারের পাঞ্ডিত্য ও
মানবিকত সম্পর্কে আলোচনা করেন ।

স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮ তম জন্মবাধিকী পালন $
গত ২৭শে পৌষ +৮৬ (ইং ১২ই জাহ্য়ারী, ১৯৭৯) বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি
এবং বঙ্গীর সাহিত্য

পরিষদের যৌথ উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮ তম জন্মবাধিকী

পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রশংকরপ্রসাদ মিত্র। প্রধান অতিথি
ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার সবকাব। সভায়
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্ধ, বিচারপতি শ্রুপল্ম! খাস্তগীর, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়) ডঃ বুমা

চৌধুরী প্রমূখ শ্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন অবদানের প্রসঙ্গে ভাষণ দান করেন।
সাহিত্য পরিষদে দান £

ক) অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্ঘ ১৩৮৪ ও ১৩৮৫ বঙ্গাঝের রামলাল হরিপ্রিয়!

পু

সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পন্ত্রিক!

বর্ষ £ ৮৬]

স্বৃতি ব্তৃতামালার জন্ত ষে পাঁচশত টাক! সম্মান দক্ষিণা পাইয়াছিলেন তাহা! তিনি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদের “দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাগ্ারে' দান করিয়াছেন।

.

_খ) ৩৫, উপেন্্রচন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলি-৫৪-এর আবাসিক শ্রীদিলীপকুমার
দাঁস তাহার মাতার স্থতিরক্ষার্থে পরিষদ গ্রন্থাগারে গত শ্রাবণ মাঁস হইতে প্রতি মানে
একশত

টাকা মুল্যের পুস্তক দান করিতেছেন।

এই পুস্তকগুলি বাঁধারাণী দাঁস

স্বতিসংগ্রহ নামে চিহ্নিত হইতেছে।
গ) ভঃবাঁধাগোবিন্দ নাথ ম্বতি সংরক্ষণ সমিতি “বাধাগোবিন্দ নাঁথ স্বৃতি তহবিল,

নামে দশ হাজার টাঁকার একটি “গচ্ছিত তহবিল” পরিষদে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই

তহবিলের প্রাপ্য সদ হইতে প্রতি বৎসর “বাধাগোবিন্দ নাথ স্থৃতি বক্তৃতার আয়োজন

করিতে হইবে। তাহার্দের অভিপ্রায় অনুযায়ী বর্তমান বৎসরে উক্ত বন্তৃত দিবেন
অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এবং ব্তমান বৎসরের সম্মান দক্ষিণাঁর ব্যয় উক্ত সমিতি বহুন
করিবেন ।
ঘ) রবিবানর “বনফুল ম্মারক বক্তৃতার জন্য পরিষর্দে এককালীন ছয় হাজার
টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত টাকা গচ্ছিত তহবিল রাখা হইয়াছে। তাহার সুদ

হইতে প্রতি বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দুইটি “বনফুল স্মারক বক্তৃতার” আয়োজন
করিবেন।
উক্ত প্রতিষ্ঠান বর্তমান বৎসরের দুইটি বক্তৃতার জন্য ছয়শত টাকা
পৃথকভাবে দান করিয়াছেন। তাহাদের ইচ্ছাঙ্জযায়ী বর্তমান বৎসরের উক্ত দুইটি
বন্তৃতা দিবেন ভঃ বীরেন্দ্রকুমার তট্টাচার্ধ।

গোবিন্দ গৌরী স্মৃতি পদক দান £
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত মণিলাল মুখোপাধ্যায় তাহার
মাতার স্বতিরক্ষাঁ্ উদ্দেশে চারশ” টাকার একটি তহবিল গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত
টাকার সদ হইতে পরিষদের কোন সেবককে “গোবিন্দ গৌরী স্বতি পদক' নামে একটি

রৌপাপদক দেওয়া] হইবে । ১৩৮৬ বঙ্গাব্দের উক্ত পদক পরিষদের দীর্ঘকালের সমস্ত
বহুদিনের সেবক অশীতিপর বৃদ্ধ অনাথবন্ধু দত্তকে দেওয়] হইয়াছে ।

প্রতিষ্ঠা দিবস £
গত ৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৬ (ইং ২৫শে জুলাই, ১৯৭৯) বুধবাঁর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
প্রতিষ্ঠ। দ্রিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ স্থকুমার সেন।

এই অনুষ্ঠানে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ কবেন ভঃ খিষুপদদ ভট্টাচার্য এবং শ্রীগৌবাঙ্গগোপাল
সেনগুগড।

ডঃ ভট্টাচার্ধ “বঙ্কিমচন্দ্র ও সাঁংখ্যদর্শন” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং প্রাগৌরাঙ্গগোপাল

সেনগুপধ 'পবিষৎ স্থাপনের গোড়ার কথ, শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।
সভার প্রথমে সম্পাদক গ্রদিলীপকুমার বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান ।
পরিষৎ-গ্রস্থাগারে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রকাশক যে সমস্ত

গ্রশ্থ, ও পত্র-পত্তিকা উপহার দিয়াছেন তাহাদের তিনি ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন ।

পংখ্যা ২য়-৩য় ]

পরিষৎ সংবাদ

৭১

এই উপলক্ষ্যে উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা! করা হয়।
প্রবীরেন্রকষ্ণ ভদ্রএই অনুষ্ঠানে পরিষদের সঙ্গে তাহার দীর্ঘকালীন সম্পকের
একটি বিবরণ দিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।
সভাপতি তাহার স্বল্প ভাষণে পরিষদের এতিহ ও সুনাম বজায় বাখিবার জন্য
সকলের নিকট আবেদন জানান ।

সাংগঠনিক সংবাদ £
ক)

১৩৮৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাধনিবাহক সমিতির এখম

অধিবেশনেই গ্রস্থশালাধ্যক্ষ শচিত্তর্ঞন বন্দ্যোপাধা|য়ের
উক্ত শূন্তপদ্দে কার্ধনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য

পদত্]াগ পত্র গৃহীত হয়।
যাদবপুর বিশ্ববিষ্ালয়ের

সহগ্রস্থাগারিক শ্রীপ্রণীপ চৌধুরী পদ্ষদের গ্রস্থশীপাপ্যঙ্গ পদে সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত
হইঘ্াছেন।
খ) পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি ডঃ দেবাপদ ভটাচাঁধ রবীন্দ্র ভারতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ায় কার্ধনির্বাহক সমিতি তাতাকে অভিনন্দিত
করিবার সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন ।
গ) দীর্ঘকাল যাবৎ “সাহিত্য সাধক চরিতমালা'য় কোন নৃত্তন গ্রন্থ সংযোজিত
হয় লাই। বর্তমান কার্ধনির্বাহক সমিতি বহু সাহিত্য সাধকের চরিত গ্রন্থ প্রকাশের
পরিকল্পনা গ্রহণ করিরাছেন। ক।লিদাস মলিক ট্রাস্টের মাসিক প(চশত টাক! অহ্দানে
গঠিত “আরতি মলিক গবেষণা তহবিল হইতে গব্যেণামূলক এই চবিতমাপা
প্রকীশিত হইবে।
ঘ) ১৩৮৬ বঙ্গার্ষের জন্য কার্ধনির্বাহক সমিতি 'বামপ্রাণ গুপ্ু স্বতি বক্তৃতা"
দেওয়ার জন্য ডঃ ভবতো।ষ দৃত্ব, 'বামকমল সিংহ স্মৃতি বক্তৃতা”র জন্য শ্রাদেবনাবায়ণ গুপ্ত,
“নির্মলকুমার বনু স্বতি বক্তৃতার জন্য ডঃ স্থরজিৎ সিংহ এবং বাঁমলাল হালদারও

হরিপ্রিয়। দেবী স্বতি বক্তৃতার জন্য শ্রীজগদীশনাবায়ণ সরকার মহাঁশয়গণকে নির্বাচিত
করিয়াছেন।

৬) “ভারতী তামিল সঙ্গম” পরিষৎ ভবনে কবি স্ুত্র্দণা ভারতীর জন্মোৎ্সৰ
পাঁলন করিতে চাঁহিয়] যে পত্র দিয়াছেন তাহা সানন্দে গৃহীত হইয়াছে।
চ) কেন্দ্রীয় তথ্য ও চিজ বিভাগ ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরের উপর তথ্য চি নির্মাণকরে পরিষদের “বিদ্যাসাগর সংগ্রহ'-এর চিত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

পরিষণ্ধ ভবন সংস্কার ও উল্নয়ন £
পরিষৎ ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নের যে প্রকল্প কার্ধনির্বাহুক সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন

তাহার সঙ্গে সি এম ভি এ-র স্পারিনটেত্িং ইঞ্রিনীয়ার শ্রীসলিল লাহিড়ী বিশেবজ্ঞ হিসাবে
পরামর্শদাতা-রূপে দ্ষেচ্ছায় যুক্ত হইয়াছেন।

উক্ত কার্ধের জন্য আনন্দবাজার এবং

স্টেটসম্যান পত্রিকায় দরপঞ্ গ্রহণের জন্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়! হইয়াছিল । প্রাপ্ত দরপত্রগুলি

৭২

লাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিকা

[ বর্ষ £ ৮৬

পরীক্ষা! করিয়। সর্বনিম দরপজ দানকারী মেসার্স সমীর এণ্ড কোং-কে কাজ আরভ
করিবার নির্দেশও কার্ধনির্বাহক সমিতি যথাসময়ে দিয়াছেন। সেই অনুযায়ী বর্তমানে
পরিষৎ ভবনের সংস্কার ও উন্নয়নের কার্ধ চলিতেছে ।

শাখা সংবাদ 2

|

ক) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃষ্ণনগর শাখার উদ্যোগে কঞ্চনগরে “শিবালয়ে' বিজয়!

সশ্মিলনী অনুষিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শাখা সভাপতি শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী
সভাপতিত্ব করেন এবং ভঃ সুধীর চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।. স্থানীয় শিল্পীরা সংগীত
পরিবেশন করেন এবং শাখা সম্পাদক শ্রীপমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায় সকলকে শ্বাগতও
বিজয়ার গ্রীতি শুভেচ্ছ! জ্ঞাপন করেন।
থ) বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ কৃষ্ণণগর শাখা ও মনমোহন তর্কালঙ্কার স্বতি
রক্ষণ সমিতির যৌথ উদ্ঘোঁগে গত ৩র1 জানুয়ারী নাকাশীপাড়। থানার বিল্বগ্রামে

মদনমোহন তর্কালঙ্কারেব জন্মভিটার স্মৃতিস্তস্তপাদমূলে মদনমোহনের জন্মোৎসব পালিত
হইয়াছে । সভায়

শ্রীহবেকষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং শচার-চন্দ্র হোম রায় কবির জীবনী

আলোচন। করেন এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীপমীরেন্দ্রনাথ সিংহ বায়।

পরিশিষ্ট
আজ অপরাহ সাড়ে চারটেয় বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ ভবনে জ্ানতপন্বী বন্ুভাবাবিদ্
পণ্ডিত অমুলাচবণ

বিভ্যাভৃষণ

মহাশয়ের

যে

জন্মশতবাধিক

উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হবে

বিশেষ কারণে আমি মে উৎসবে উপস্থিত হতে পারছি না বলে আপনাদের ও দেশবাসীর
কাছে ক্ষম। ভিক্ষা করছি।
আমি বিছ্যাভুষণ মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলুম। আমাদের তরুণ দিনে যে কজন
বাঙালী মনীধীকে আমি বিশেবভাবে শ্রদ্ধা করতুম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অমু্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়।
তার পাণ্তিত্য ছিল অগাধ, সরোববের মতো গভীর কিন্তু

অচঞ্চল। তিনি মিতবাঁক ছিলেন স্থিববুদ্ধিতার জন্য | তিনি নানাবিষয়ে তীর গ্রতিভায়
নিদর্শন রেখে গেছেন।
তার মধ্যে এমন অনেক বস্ত আছে যা দীর্ঘস্থায়ী । বিস্তাভুষণ
মহাশয়ের এমন একটা বিশিষ্বতা ছিল যা সমলাময়িক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে আর
কারে। আমি দেখিনি।
তিনি যে জ্ঞানভাগ্ডার নিজের অন্তরে সঞ্চয় করেছিলেন তা
নিজেরই চেষ্টায়। তাঁর যেমন প্রবল অনুসন্ধিৎস1 ছিল এমন খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই
লক্ষ্য করেছিলুম।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষর্দের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ ছিল। বস্তত, ঘে কজন
অঙ্গুলিগণ্য পুকষের প্রতিভায় ও উদ্যমে বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে

আছে তাদের মধো একজন ছিলেন অমৃল্যচরণ বি্যাভূষণ মহাশয়।
ত্বঁয় মনীষী জাতীয় শিক্ষক মহাশয়ের শ্তির উদ্দেশে আমি আমার সভক্কি প্রণাম
নিবেদন করছি । আর আশা করছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই অনষ্ঠান সফল ও
জয়যুক্ত হোক ।
২২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬

৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯

শ্রীন্থকুমার তেন

সভাপতি, নঙ্গীয় সাঠিতা পরিষৎ
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সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিতা-পবিষ্ৎ

১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬

(উৎ ৫. ১২. ১৯৭৯)
মাননীয়েয্ু
দেশববেণ্য পশ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণের জন্মশতবাত্ধিক উত্সব বঙ্গীক্প সাচিত্য
পরিষদে অনুষ্িত হবে জেনে আনমন্িত হলাম । এই বহু ভাবাবিৎ জ্ঞান তপন্বীর
মর্যাদা বক্ষার দায়িত্ব সমগ্র জাতির। সে দাদ্জিত্ব পালনে সাহিত্য পরিষৎ সর্বাগ্রে
উদ্যোগী হয়েছে, এটাই প্রত্যাশিত । বিভীভূষণ মহাশয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার
১৬

৭৪

পাহিতা-পন্ষিষৎ-পঞ্জিক!

[ বর্ষ £ ৮৬

সীমা নেই। এক সময়ে আমি সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাবে যুক্ত ছিলাম । নিত্য
যাতায়াত করতাম সেখানে । এই সূত্রেই তার সঙ্গে হয় আমার পরিচয় ও নিষ্ঠতা।
তা ছাড়! প্রবাসী পক্জিকায় প্রকাশিত আমার ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়েও আমার সম্বন্ধে
খৎস্থক্য ছিল তাঁর মনে। তাই তিনি অনায়াসেই আমাকে টেনে নিলেন তার কাছে।
তার বাড়িতেও আমি

নিয়মিত যাতায়াত করতাম । তার বিশাল গ্রন্থাগার ব্যবহারেও

আমার অধিকার ছিল অবারিত।

এমন কি, তাঁর বই বাড়িতে নিক্সে যাবার অধিকারও

আমাকে দিয়েছিলেন । শুধু বলে দিতেন--পুনরাগমনায়' | একদিন সহান্যে ব্যাখ্য।
করে বললেন, পুনবাগমনট। বই-এব প্রতি যতট। প্রযোজ্য তার চেয়ে বেশি প্রযোজ্য

বইএর পাঠকের প্রতি, বই-পড়ুয়া! বারবার আহ্গন তাই আমি চাই।
[10191
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দেখে বললেন, ওট1! আর ফেরত দিতে হবে না।
ছিল কতবার কাছে।

একবার

11) 61০ 14920 06 5130৬/ বইটার প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ

বোধ হয় এ বইএব একাধিক কপি

বইটা আমি পড়েফেরত দিক্সেছিলাম

কিন এখন আমার মনে

নেই। তীর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের যোগাযোৌগও ছিল। চিঠিতে তিনি আমাকে
লিখতেন “প্রেমাম্পদেষু'। আমি একদিন বলেছিলাম আমি আপনার অনেক ছোট,
আমাকে কল্যাণীয়েযু বা গ্েহম্পদেষু লিখবেন।

তিনি উত্তর দিলেন যাকে ভালবালি

দে আমার ছোট না বড় দেজ্ঞানকি আরথাকে? কল্যানীয়েযু ইত্যাদি লিখে দূরে
লরিয়ে রাখব কেন? 'ওপদব পিখলে কি অনেক ব্যবধান মেনে নেওয়1 হয় ন1? তারই
আগ্রহে একবার সাছিত্য পরিষদে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে একটি বন্তৃতা করতে হয়েছিল।
সে অধিবেশনে আচার্ধ স্থনীতিকৃমার

প্রভৃতি অনেকেই

উপস্থিত ছিলেন।

তারিখ

১৩৩৮ ভাদ্র। তার সম্পাদিত “পঞ্চপুষ্প' পঞ্জিকাতেও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি
প্রবন্ধ পিখেছিলাম তাঁরই অন্থবরোধে। যতদুর মনে আছে ওটি পত্জিকার প্রথম প্রবন্ধ
হিসাবেই প্রকাশিত হয়েছিল ( ১৩৩৭ অগ্রহায়ণ )। এটি পড়ে তিনি যে সানন্দ মন্তব্য
প্রকাশ করেছিলেন তাই আমার পক্ষে হয়েছিল শ্রেষ্ঠ পুবস্কার। ওই পত্রিকায় ছন্দ

সহ্বন্ধে লিখেছিলাম তাঁরই উৎসাহে । এরকম মহামনশ্বীকে যে আমি আমার পরঙ্গ
হিতৈষীরূপে ০পয়েছিলীম তাকে

আমি এখনও আমার পরম সৌভাগ্য বলে স্মরণ করি।

তার জন্মশতবাধিক উৎসব উপলক্ষে তীর স্থতির প্রতি আমার আস্তরিক শ্রদ্ধা! ও অশেষ
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবাছ।
ইতি। ভবদীয়
প্রবোধচজ্জ তেন

কালজয়ী পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিচ্যাত্ষণ
পৃথিবীর সকল-কিছুই

কিন্ত

নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। মান্ধষের জীবনও তাই।

তাহলেও মানুষ তাঁর চিন্তা, কর্ম ও প্রতিভার অবদান দিয়ে কালজয্বীরূপে বিশ্ব-মাছষের
মনে চিবম্মরধীয় ও বরণীয় হয়ে থাকতে পারে।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্াত্বুষণের

জীবনও ছিল ঠিক তেমনই-যিনি তীর ঘশম্বী ও খ্যাতিময় জীবনে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও
বিচিত্র কর্ষের অবদান দিয়ে

নিজেকে ।

কালজয়ী ক'রে রেখেছেন

অসাধারণ

বিষ্তা্ুরাগ, মানবপ্রেম ও দেশের এবং সকল মাশষের প্রতি নির্ষৈর কল্যাপদৃষ্টি তাকে
|

চিরশ্মরণীয় করে রেখেছে ও বাখবে বিশ্বনমাজে চিরদিন ।

পণ্ডিত অমুল্যচবণ বিদ্াভৃষণ তাঁর সমগ্র জীবনকেই শিক্ষা] ও সংস্কৃতিকপিনী দেবী

সরশ্বতীর আবাঁধনীয় সচল ও সজাগ কবে রেখেছিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃতি, ইতিহাস,

ও নাঁছিত্য
পুরাণ ও পুরাঁতত্ব, ভাবা “তব,লিপিতদ্য, মুণ্তিতত্ব ছাড়াও ধর্ম ও দর্শন, শিল্পা
জীবনের শেষদিন পর্বস্ত।
এবং বিচিজ্র বিষয়ের গব্ষেণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন
সম্থদ্ধে তুলনামূলক
নাটক ও নাট্যশালা, জাতি ও সমাজবিজ্ঞান ছাঁড়া ভারতীয় দেবদেবী
সাহিত্য
ও তত্বপূর্ণ আলোচনার প্রতিও তার শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি ছিল নিবিড়। অস্বাদ
বাঙলাদেশের ও ভাবঝতবর্ষধের
রচনায়ও তার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তারই জন্য
াবে । বাংলাভাষায়
বিভিন্ন শিক্ষা গু সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন বিশেষভ

রডিত তীর গ্রন্থ “চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ”, 'সবুন্বতী”, 'লঙ্ষ্মী ও গণেশ",

উৎসধারা") প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য? ।
সাহিত্যসঞ্চণ', 'সাহিত্যবৌধ”,

মহাভারতের

কথা

ভারতীয় সংস্কৃতির

এবং ইংবাজীতে রচিত

6 [7177005, ছাড়াও তদানীস্তন
58616001015 £1010 [১811 এবং7006 7016960108

ড প্রবন্ধাবলী এবং
কালে বিভিন্ন পত্জিকায় প্রকীশিত তাঁর বিচিত্র চিস্তাশীল জ্ঞানগর্
'শিক্ষাকোব)

ল' প্রস্তুতি
্রীকৃষ্ণক দম্বত শ্রীকৃষ্ণ বিলাপ?, “বঙ্গীয় মহাকোহ”, 'ভক্তমা

করে।
সম্পাদিত গ্রন্থ তার অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যেখ পরিচয় দান

তামিল,
বঙ্গভাষ। ছাড়া জার্মীন, ফরাসী, লাতিন, গ্রীক; হিক্র, পোতুগীজ, পালি,

সকার অধিকার ছিল।
তেলে, হিন্দী প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় ছাঁবিবশটি ভাবায়

ও ছাঅদরদী মানুষ
সুতরাং তদানীস্তনকালে তার মতো বন্ভাধাভিজ্ঞ পত্তিত, শিক্ষক
সত্যই ছুর্নত ছিল। সেই সহজ সরল অথচ গভীরতত্বান্বাগী মানুষটি লঘন্ধে আচার্ধ

চরণ বিভাস্বনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যা্স তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন : অমূল্য
এক বিশেষ
ভূষণের “প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যর কথা আমাদের শিক্ষিতসমাঁজ সকলের কাছে
সম্মীননার বস্ত। * * আমরা

তখন

কোনও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নিরসন করিতে

হইলে চলমান অভিধান বা বিশ্বকোথের মতো স্তাহারই দ্বারস্থ হইভাম। * ৯ জ্ঞান ও

ব৬

লাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিক!

[বর্ষ :৮

বিনয়েষ অবতার, সদা পরহিতে নিযুক্ত অতি সরল ও অমায়িক চরিজের এই জ্ঞানতপন্থী
কাহার নিজের জীবৎকালে বঙ্গদেশে ও ভারতের নিরভিমান নিফাম পা্ডিতোর «
জনসেবার আদর্শরূপে আমাদের সমক্ষে বিরাজমান ছিলেন ।” আমরাও অন্তরের
সঙ্গে একথা স্বীকার করি।
আজ সেই চিরহশন্বী বিস্যাভূষণ মহাশয়ের পুণ্য শতবাধ্বিকী লমারোঁছের উদ্যাপন

হতে চলেছে । আমবা তাই সকলের

সঙ্গে একযোগে মহাপ্রাণ পণ্ডিত বিদ্যাভৃষণ

মহাশয়ের অবিল্মরণীয় স্বতির উদ্দেশে জানাই আমাদের শ্রহ্ধালি।

সার্থক হোক তার

শতবাধিকশ সমারোছ।

্বামী প্রজ্তানানজ্দৰ
৪1১২৭৯

ব্রেজেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্জ ০সকাতেলক্স কথ
“মম

খণ্ড

£ টা, ২০০৩

২য়

খণ্ড

£ টা

৩০৭

ন্বণাংল সাসক্সিক পজ
১ম

খণ্ড

»য়

খণ্ড

£ টা, ১১৭০
টা

৯০

নাংপার সাহিতাকগণের প্রামাণা জীবনী

সাহিভায-সাখক-চক্সিতসণকস।
প্রথম হইতে একাদশ খণ্ড-একজে £ টা, ১৬০৯৯

সবজী নাট্যশাজাক্স ইতিহাস
( ১৭৯৫-৯৮৭৬ )

জ্রেজেজ্দনাথ বজ্দ্যোপাধ্যাস্তর।

ডক্টর সুশীলকুমার দে-লিখিত ভভূমিক।
বখ্যাঞ নাট্যকাগদের ছল্্রাপা ছবি সহ স্ুদৃর্থা বাধাই।
|| সদা প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ ||

মুল্য ৩০.** ভ্িশ টাক!

ভান্মত-০কাম
বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

বিশ্বকোষ বা

6017)05 51017092085

প।চ খণ্ডে সম্পূর্ণ | হদৃষ্ত বাধাই।
সম্পূর্ণ সেট : এক শত পঞ্চাশ টাক1।।

্

রিমা
টজসখসিক

৯৬তম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্য।

মাঘ-চৈত্র
১৩৮৬

পঞ্জিকা খ্যক্ষ

শ্রীসরোজযোহন দ্র

৮4
সন

রে

জিনা

খিহ

বঙ্গীয় নাহিত্য পরিষৎ
২৪৩1১, জাচাধ্য প্রফুল্পচন্্ররোড
কলিকাত”৭, ঙ দিতি

তেরো
নারাতে রা

িতটিনি

শাহিত্য-গরিষৎ-পত্রিক!
শক্জসাত্নিক্ষ

৮৬তম বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চেত্র
১৬৮৬৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পর্রিষ্
২৪৩১, আচাধ্য প্রফুল্রচজ্র্র বোড
কত্িিকাতা-৭০ ০ ০০৬

প্রকাশক £
সম্পাদক

বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্রচন্র রোড
কলিকাতা-৭০*০০৬

মুদ্রক ঃ শ্রীমতী রেখা দে
জ্ীহরি প্রিপ্টাস

১২২|৩, রাঞ্জ। দীনেন্দ্ স্ত্বীট
কলিকাতা-৭০*০০৪

বযেশচন্্র মজুমদার

॥

বুমে শচন্ত্র স্মরণে

|

শ্রীন্বকূমার সেন

শরদীনেশচঙ্জ্র সরকার

অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক রমেশচন্্র
আচার্য রষ্শেচন্দ্র মজুমদার

শজগ্দীশনাঝায়ণ সরকার
শ্িযোগীন্্রনাথ চৌধূরী

৯
১৬

শ্রীদবোজযোহন মিত্র

২৩

শ্রবন্দিরাম চক্রবর্তী

২৮

রমেশচন্দ্র মজুমদার ও
বঙ্গীয়-সাচিত্য-পরিষৎ

|

রমেশচন্দ্র মজুমদারের জীবনতথ) ও

নির্বাচিত গ্রন্থপপ্তী
পরিষদ সংবাদ :

॥

৩২

পরিশিষ্ট : ৮০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষো বঙ্গীয় সাহত্য পরিষদের
সন্বর্ধনার উত্তরে আচার্ধ ভঃ স্থকুমার সেনের ভাঁষণ

৩৬

১৩৮৬ বঙ্গান্দে উপহ্ৃত পুস্তকের তালিক!

টি

॥

০০

সংগ্র্থে রাখার মত বই

বৈষ্ণব পদাবলা
সাঁভিত্যবতু হবেরুষ্ মুখোপাধায় সঙ্কগিতও সম্পাদিত গ্রায় চার হাজার পদের
আকরু-গ্রন্থ।

সংস্করপ।

ও পবিবহিত ছি দয়

বন পদের টীকা দেওয়া হয়েছে । সংশোধিত

[ টা. ৭৫*০০ ]

গিরিশ রচনাবলী
পাঁচখণ্ডে সমগ্র রচনা! । ১ম খণ্ড ডঃ বধীন্দ্রনাথ বায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্রাাথ
সম্পাদিত এবং অন্য খগ্ুগুলি

ভঃ ভট্টাচাধ কতক সম্পাদিত ।

জীবনী ৪ সাহিতাকীতি

]
আলোচিত ও কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ সন্গিবিঈ । [প্রতি খণ্ড টা, ২৫৭০

তারাশঙ্কীরের গল্পগুচ্ছ
তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প (গ্রায় ২০*)। অপাক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য কতৃক সঙ্গলি

ও সম্পার্দিত।

জীবনী ও সাহিত্যকীতি আলোচিন। [ প্রতি খণ্ড টা-৪*'** ]
সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্ধ প্রফুল্চন্দ্র রোড

॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

সাহিত্য-পরিষগু-পত্তিকা
বষ 2৮৬

£

সংখা:

৪

মাঘ-চৈন ১৩৮৬ ।

রমেশচন্দ্র মজুমদাত্র
স্ীম্থকুমার সেন
বর্তমান শতাঁদীর

প্রথন

দশ7র

শেষে

যে নতুন বশ্ববিদ্যালয়-আইন

চালুহল তার ফলে বাঙালার লেখাপড়ার নঃণী স্গমতর হল আর উচ্চশিক্ষা
প্রাপ্ত বাঙালীর গব্ষণা-কাধের পথ খুংল দেওয়া হল।
তখন দেশে ম্বাদশীয়ানার জোকার চু চছ্ছ। বাঙালী সব দিকে নিজের

সম্মান বাড়াতে তৎপর হয়ছে । নতুন হাহন চালু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে
ধারা এম. এ. পাশ করলেন তাদের মধ্যে ছু'তন জন প্রতিভাশালা ছাত্র
ভারততত্বের ও ভারত-ইতিহাসর গবেধণ'য় প্রবৃন্ত হলেন । মুখ্যত নাম
করতে পাপ্রিতিন জনের, রাখালদাস বন্দোপধায়ের, রমেশচন্দ্র মজুমদারের
ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর | একা তিশজচ্ই পাগতো ও গবেষণায় নিজেদের

যশ প্রতিষিত করে গেছেন ।
এদের মধ্যে জোন রাখালবাবু ও কনিষ্ঠ হেনবাবু । রাখালবাবু এদের
অগ্রণী ছিলেন।

ছিল।

প্রান্্বলপিবিষ্ঠায়
(এমপ্ান0চতে)

এর অসাধারণ

দক্ষতা

(এই সঙ্গে গ্রধুক্ত রাধাগোধিন্দ বস্ক মহাশয়ের নাম করা যায়|)

তাছাড়া ভারতের

“প্রাচীন ও নবীন ইিহাস” ভাবনায় রাখালবাবুর একটু

বিশেষ বোধ (012)৮)

ছিল।

তার বাংলা লেখবার দক্ষতাও বেশ ছিল।

তার উপন্তাসগুলিতে তিনি অতীত দিনকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষবৎ করে
গেছেন।
তার বিাশষ বোধের একট। বিশেষ দৃষ্টান্ত হল মোহেন্জো-

দড়ো-র আবিষ্কার । রাখালবাবুর বিচরণক্ষেত্র ছিল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে
|
শ্রীস্টপর অষ্টাদশ শতাবাী।
হেমবাবুর 'অধিকারচক্ষত্র ছিল সংকীর্ণ । তিনি গুপ্ত ও পাল যুগের
পরে নামেনইনি। তবে তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হলেও তিনি কাজ করেছেন

খুঁটিয়ে, ইউরোগীয় পণ্ডিতাদের ধরনে ।

[ বর্ষ : ৮৬

সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক।

২

গবেষণাক্ষেত্রের

গেছেন।

বিস্তার রমেশবাবু রাখালবাবুকেও

যেন ছাড়িয়ে

তিনি অবশ্য রাখালবাবুর মত দক্ষ এপিগ্রাফিস্ট ছিলেন ন1।

তিনি ছিলেন ইতিহাস-পণ্ডিত, তবে কোন টেকৃনিক্যাল বিষয়ে তার বৌক
ছিল না। তিনি প্রাচীন ভারতের মোটামুটি আলোচনা করেছিলেন।
বহির্ভারতের ইতিহাস আরও ভালে। করে আলোচন। করেছিলেন। তার

কৌতৃহল উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসেও সম্পূর্ণ সজাগ ছিল।
ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন।

দক্ষ শিক্ষক।

রমেশবাবু

হেমবাবুও শিক্ষক ছিলেন,

কিস্ত সাধারণতঃ যাঁকে দক্ষ শিক্ষক বলে তিনি তেমন ছিলেন না। রাখালবাবু অল্পদ্দিনই শিক্ষকত1 করেছিলেন ।

ভারতবর্ষের ও

ভারতব্ধ-প্রভাবিত কোন

বিষয়ে রমেশচন্দ্রের
ওৎসুক্য ছিল

শ্যেনদৃষ্টি ছিল।

বাঙালীর ইতিহাস

“বাঙ্গালার ইতিহাস

পাঠান

কোন দেশের ইতিহাস

রাখালবাবুর মতো তারও বিশেষ

সন্বন্ধে।

রাখালবাবু নিজে লিখেছিলেন

আমল পরধস্ত, আর রমেশচন্দ্র লিখিয়েছিলেন

7830075 ০৫ 7৩:1 হিন্দু আমল পরধন্ত। এই বইখ!নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।
বিশেষ কীতি।
আমার

সঙ্গে

বইটির রচনা ও সংকলন র.মশচক্দ্রের একটি

রমেশবাবুর

পরিচয়

হয় ১৯৪৮

সাল দ্বারভঙায়

ওরিয়েন্টাল কন্ফারেন্স উপলা,ক্ষ্য । রমেশবাবু যখন ঢাকায় অধ্যাপকও

ভাইস্চ্যান্সেলর

তখন

আমি এক

আধবার ঢাকায় গেছি,

ভাইভা

পরীক্ষা নিতে। তখন আলাপ হয় নি। আমার বাঙ্গাল! সাহিতোর
ইতিহাস প্রথম খণ্ড বার হলে পরে আমার কৌতুহল ছিল, রমেশবাবু পড়ে
কিবলেন। কিছু কাল পরে স্ুনীতিবাবুর কাছে সে খবর পোয়েছিলুম।

উনি বললেন, রমেশবাবু আপনার

বইয়ের খুব গ্রশংসা

করলেন । তবে

একটু ছুংখও করলেন । পুধবঙ্গ কালচারে হীন ছিল আমার এই মনোভাব
ঠিক নয়।

শুনেই আমি

বুঝতে পারলুম যে উপক্রমণিকা অধ্যায়ে আমার

একটি বাক্য রমেশবাবুর মনে ব্যথা দিয়েছে। পরবর্তী সংস্করণ থেকে সে
বাক্যটি বাদ পড়েছে। অনেককাল পরে রমেশবাবুকে আমি এই ক্রটি
সংশোধনের কথা বলেছিলুম ।
রমেশবাবু স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। কারো খাতিরে তিনি এতিহাসিক
সত্যকে অস্বীকার অথবা বিকৃত করতে চাইতেন না। এজন্চঠই তিনি

সংখ্যা : ৪র্থ]
সরকারের
ঠাড়াতেও

লোকে

রমেশচন্দ্র মজুমদার

৬

খাতির বা অনুগ্রহ পান নি। সাধারণ জনমতের বিরুদ্ধে
তার সংকোচ ছিল না। রামমোহন রায়ের যে মহত্ব শিক্ষিত

প্রায় সকলে

স্বীকার

করেন রমেশবাবুর বিচারে তা যথার্থ নয়।

এখানে আমরা ব্যক্তিগত ঝৌকের কথা স্বীকার করব ।

বছর ছুই আগে আমার “বঙ্গভূমিক।' বইটি আমি রমেশবাবুর
কাছে পাঠিয়েছিলুম । তিনি বইটি পড়ে তার মতামত আমাকে চিঠি লিখে
জানিয়েছিলেন।

এমন প্রশংসাপত্র আমি আর কখনো পেয়েছি বলে মনে

পড়ে না।

রমেশবাবুর চারিত্রো পাগ্ডিত্যমনন্ষিতার
সমাবেশ হয়েছিল । এমন মানুষ আর হবেকি?

ও ম্বাধীনচিন্ততার

অখণ্ড

রশেশচক্দ্র আসরণে

ভ্রীদীনেশচজ্জ সরকার
গত ১১ই ফেব্রুারি (১৯৮*ত্রী, ) সোমবার ইতিহাসাচাষ বমেশচন্দ্র মজুষমদীর মহাশয়ের
মুত্তাতে পৃথিবীতে ভাঁরতবিগ্যাচর্চ(র ক্ষেত্রে একট। উজ্জ্বল যুগের সমাপ্তি ঘটাল।

এতে থে

বিরাট শৃন্ভতার সষ্টি হযেছে, কোনদেশে ০কোনকাঁসেহ তা দহজে পূরণ করা সম্ভব হয়
না। বমেশচ5জ্জের মত বাণীর একাগ্র আজীবন সাধন। ভারতপ্রষের বতমান পরিস্থিতিতে
আর দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা! নেই।

্

রমেশচন্দ্র ৯২ বসর বয়সে পদার্পণ কে মার] গেছেন। ইদানীং কিছুকাপ তিনি
মন্স্ব ছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের বিশেষত: প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চাকাবী-

দের মধো তিনি সারা পধিবীতে মহা সম্ম(নিত পণ্ডিত বলে পরিগণিত হয়ে যশের সর্বোচ্চ
শঙ্ষে আরোহণ
দেখিয়েছেন।

করেছিপেন।

জগতের

পাগুতসমাজ তাঁকে অশেষ প্রকারে সম্মান

তাই তার মুতুাতে আমাদের শোক প্রকাশ করা ঠিক নয়।

দুঃখ এই যে, সমেশচন্দ্রের

আমাদের

অভাবে আমরা যেন আজ অনেকট! নিবাশ্রয় হয়ে

পড়েছি।

তাকে আমর! বরাবর আমাদের আশ্ররস্থল মনে করেছি।
ভারতে এবং বাইরে অনেকগুপি বিশ্ববিদ্যালয়ে রুমেশচন্দ্র অধ্যাপকতা কর্েছেন।

অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত সদশ্ত করেছে এবং দ্বর্ণপদক দিয়েছে । বিভিন্ন
বি্যায়তনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন,
হয়ে তার সুনাম বৃদ্ধি করেছে।

বমেশচন্দ্র

সেসব পুস্তকাকারে প্রকাশিত

[7)9191) [3150015 0910£555

কপিকাতা

অধিবেশন (১৯৩৯) এবং £৯11 [17019 0116068] 501161619০০ (দারভাঙ্গা অধিবেশন,

১৯৪৮) সংস্থা ছুটির মূল সভাপতি হন এবং দীর্ঘকাল কলিকাতার 4১51800 5০০16
এবং বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন । ঢ্ব্৪50০0 কর্তৃক তিনি [15605
06 1091)156

প্রকল্পের

00100121

2170

9০161720160

[0০৬ ০1019170618

শাখার

অন্কতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ।
বমেশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল ব্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোপাল-

গঞ্জ মহকুমার

অন্তর্গত খান্দারপাডা

গ্রামে।

ফরিদপুর এবং

অধুখালির মধ্যবর্তী

শালকাঠী কৃষ্ণনগর গ্রামে আমার পৈতৃক বাড়ি থেকে খান্দারপাড়ার দুরত্ব খুব বেশী
ছিল না। কিন্তু ছেলেবেল। কেবল তার নাম শুনেছি, কখনও তাঁকে চোখে দেখিনি ।
তিনি ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের 7৮. 4৯. ০5:66 লাভ করেন এবং ১৯২১

সালে এ বিশ্ববিভাঁলয়ের ইতিহাসের [,০0876£ পদ পরিত্যাগ কবে নব প্রতিষ্রিত ঢাকা
বিশ্ববিভালয়ের 7:09£655$07 ০৫ চ71560:5 পদে যোগদান

করেন।

তাই জামি যখন

খখ্যা : হর্থ ]

রমেশচন্দ্র স্মরণে

১৯২৯ সালে মফন্বল থেকে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাটীন ভীবতীয় ইতিহাস ও

সংস্কৃতি বিভাগের 14. 4১, ০1855-এ ভর্তি হই 'তখন এখান

তকে দেখতে পাই

নি। তবে শুনেছিলাম যে, তিনি আমাদের 1. 4১, পরীম্পার অন্ধ ৩ম পরীক্ষক ছিলেন।
যাই হোক, কয়েক বৎসর
সংযোগের স্থক্রপাত হল।

পবে স্তুপ্রসিদ্ধ

এতিহাসিক

বছেশউত্জের

সঙ্গে

আমার

কলিকাত' বিশ্বপিগ্ (লয় প্রকাশিত 7০81177] 0£ 076 1)৩1791109617601 1,000158
পত্রিকার ২৬শ খণ্ডে (১৯৩৫) আমার

17

১:5593501 ৬, 01700 8৪02৮ 01)9025

11)

0১০79505101) [06০০81) ( ১-১২৬ পৃষ্টা ) সংজ্ঞ ৮ একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

আমাকে এ পুস্তিকাখানির ১** খণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং 2! থেকে আমি তৎকালীন
জগতের লব্বপ্রতিষ্ঠ ভাবুততবব্ভ্তাদের কাছে এক এক খগু পাঠিয়ে তাদের মতামত
জানতে চেয়েছিলাম।

স্বনামধন্য বমেশওজ্দ্র ছিলেন এ পঃগুভগণের মধ্যে অন্যতম ।

আশ্চর্ধের বিষয়, বইখাণ পেয়ে কয়েক 1নেব মধ্যেই তিনি জাানয়ে দিলেন, ৬০. 1)2৬৪
৪৫৬918090

০০

1005/1646-

096

010০

51001৩06000]

10101)01,

আমাব

গবেষকজীবনের প্রারন্ডে তা? মত খ্যাতনমা পতিতাসিকের এহ শ্রশংসাবাণী আমাকে

যে বিশেষভ(বে উদ্বছ করোছিল, তাতে ন্দেহ গেহ । কন্ তার চেয়েও বড় কথা এই
যে, এই ঘটনা থেকে আমি পণ্ডিত হিশাবে রমেশটন্ট্রে একটা বেশি গম্ম্য করে তীর

প্রতি আকৃষ্ট এবং

শ্রদ্ধান্থিত হয়োছপাম।

আমি তখন

আবরুও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে, শমাদের
অপাধারণ কর্মুযাগী।

বুঝেছিলাম

এবং

পরে

অংবিমুখ দেশে বমেশচজ্জ একজন

গবেষণামূলক রচনা শপ্রতিষ্ঠিত পাগুতেবই হে।ক কিংবা আমার

মত অখ্যা* জ্ঞাত নবীনেরই ঠোক, পাশ এাভ্ুহ তিনি পড়ে ফেপে তার মূল্য বিচার
করতেন এবং য্থাশময়ে যাযে।গাভাবে

সেটা কাছে লাগাতেন । এতে তাও সহায়ক

ছিল তার প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, অধ্বপ।দ, 'শীক্ষ বুদ্ধি স্বৃতিশক্তি এবং বিচার ও যুক্তিপ্রয়োগের নিপুণতা। আর প্রধানত: এই গুণেই তিশি ভাবতীয় এতিহাসিক সমাজের
শীর্ষস্থানে উঠতে পেরেছিলেন ।
আমার যে বইথানি রুমেশচন্দ্রকে পড়তে দিয়েছিলাম) তার সুজ ক্রমে তার সঙ্গে

আমার শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক গড়ে উঠল । এ ময় আমি কপিকাত। বিশ্ববিছ।লয়ের প্রেমচাদ বায়ঠাদ বৃত্তির প্রার্থা ছিলাম। তার জন্য উপস্থাপিত আমার গব্যেণা-নিবন্ধের
সঙ্গে আমার এ ছাপা পুক্তিকাটি সংযুক্ত ছিনল। রমেশচন্দ্র আমার নিধস্ধের পরীক্ষক

ছিলেন না। তিনি অন্য একজন বৃত্তিপ্রার্থর পরীক্ষক হিসাবে পরীক্ষকমণ্ডলীর সভায়
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার বইখানা পড়া থাকায় তিণি আমাকে বৃত্তিদানের
প্রস্তাব সমর্থন করেন। এর কিছুকাল পরে আমি তার কাছ থেকে একটা চিঠি পাই।
তাতে আমাকে বল হয়েছিল যে, তিনি কপিকাতা আপলছেন এবং আমি যেন একটা

নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যাবেল দক্ষিণ কলিকাতায় এক বাড়িতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক।

[ বর্ষ :৮৬

নির্ধারিত তারিখে অমি সুপ্রপিদ্ধ এতিহাসিক বরমেশচন্দ্রকে প্রথম দেখলাম। তিনি
সেদিন আমাকে বললেন যে, ঢাক] বিশ্ববিদ্ভ(লয়ের ৬:০৫ 01381)০61101 নিযুক্ত হওয়ায়,
পড়াতে

তিনি সেখানে আর প্রাচীন বাংলার শিসালেখ ও তাম্রশামন

পারবেন নাঃ

এ কাজের জন্ম
ভাই তার জন্য ঘেখানে একজন নৃতন শিক্ষকেগ প্রয়োজন হবে।
আমাকে তার ঢাকা বিশ্ববিদ্াালয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তুনানা কারণে তার সেই
হচ্ছ। কার্ধে পরিণত হয়নি।
আমাদের

দেশে শাদারণতঃ দেখতে পাই, একজন একটা

উপাধি পেলেন এবং ফলে

একট! চাকরিও জুটে গেল;

গবেষণ।-নিবন্ধ লিখে

কিন্ত পরে আবু তিনি সারা

জীবনে কিছু পিখলেন না বা সামান্যমাত্রহ লিখলেন । এদিকে পমেশচন্ত্র তার দীপ
জীবনের ৬০।৭০ বসব বাগ দেবীর সাপনার নতলসভাবে কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন।
তার পিপুল অপ্যবপায়ের জন্য তার গবেষণাক্গেজ্ের পরিধি ছিপ বনবিস্তৃুত। তাই
তিনি নানা বিষয়ে অগর্ণত গ্রশ্থ।প লিখে যেত দেবেছেন ।

তিনি ভারতবর্ষ ও বাংল!

দেশের প্রাচীন ও মধাধুগ এবং আাপুনিক ও অঠ্যাধুানক কালসম্পর্কে রাজনীতিক ও
সাংস্কৃতিক ইতিহাস শিখে গেছেন । তাছাড়া, পুব-দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতির
বিস্তার এবং শিলালেখ ও তাআশাধনের উপরেও তাবু অজশ্র রচনা আছে। ভারতে এবং
এদেশের বাইরে এটা অনন্যসাপাবণ কৃতিত্ব ।
বমেশচন্দ্রের প্রথমপিকের প৯না প্রেম
নিবন্ধ হিসাবে পিখিত হয়েছিপ। এরমধ্যে
7196

(8112059-127011)71275 কপিকাতা

7001 06 [20615
হয়।

পত্রিকার

বাঁয়টাদ ও 3102101) বুত্তর জন্য গপবেষণা(7091)018 01010150198 (72917) এবং
বিশ্ববিদ্যালয়ের 79801)91 01 01,0 02021%-

১ম ও ১০ম খণ্ডে

১০২০

এবং

১৯২৩ সালে

প্রকাশিত

ইতিমধ্যে তার [০9০০1 0£ 1১151195901) উপাধির জন্য লিখিত গবেষণা-নিবন্ধ

0০০9:9০9:866 116 110 £১00161)0 117019 ১৯১৯ও ১৯২০ সালে মুদ্রিত হয়েছিল।
শীঘ্রই তিনি 72115 17150015 0£ 13910£91] (১৯২৪) এবং £১201610 ]170181) [7150025

21১0. 08511280101)

(১৯২৭) পিখে ভার পাগ্িত্য স্থপ্রতিষিত করেন।

গ্রন্থটি পরে £১1)০101)6

[17019 (১৯৫২)

প্রকাশিত

এ সময়েই

হয়েছিল।

নামে

[17001

এব দ্বিতীয়

পরিবন্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে
00919715527

08০ ঢুও 225

পুনঃ
সংজ্ঞক

গ্রনস্থষালার ১ম খণ্ড 00091009 ১৯২৭) প্রক।শিত হয়। এই গ্রস্থমালাবর ২য় খণ্ড
9০৬ ৪)2$
11১9 ছুই ভাগে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত । এই বিষয়ে রমেশচত্দ্রের
আর যে সব বই বোয়েছে, তার মধ্যে [2170 09101795 21) 0176 চাও 8,850 (১৯৪৪)

এবং [18502001905 0£ 890000]9 (১৯৫৩) নামক দুটি গ্রন্থের উল্লেখ কর! যেতে
পাবে।

তার সঙ্কলিত "1)৩ 01955102] /৯০০০1/05 0৫ 11039. (১৯৬১)

বহুব্যবন্থত

গ্রন্থ ।

“রামচরিত', “বাজবিজয় নাটক”, 'বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ-_- মধ্যযুগ ),

সংখ্যা £ হর্থ)

রমেশচন্তর স্মরূণে

|

ইত্যাদি পুস্তক বমেশচন্দ্র অন্যের সহযোগিতায় প্রকাশ করেছেন।
প্রথম ভাগ বনুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪

শেষোক্ত বইখানিব

এর ৩য় ও৪র্থ তাগ সম্প্রতি বেরিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত চ7150055 ০ 3015881 ( ১ম খণ্ড, ১৯৪৩) এবং বোস্বাই
ভারতীয়

বিগ্ভাভবন

৮০০15

(১ম থেকে ১১শ খণ্ড) রমেশচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রকাশিত

11০

[7156015 2120 ০101০

০0: 01০ 1701217

তাঁর 17০ 3৫১০

10801155200 00৩1২৩৮০1৫০ 1857 আধুনিক যুগ এবং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 71560:
০

010০ 7050010 1৬০06121670 ০৫ 17019 অত্য!ধুনিক যুগ সম্বন্ধীয় ইতিহাস নিয়ে

লিখিত । বিলাত

থেকে বিভিন্ন পণ্ডিতের বচনায় সমৃদ্ধ 020001950 ৮15005 ০1

[17019 নামক শিখাত গ্রস্থের অনুলরণে এ ধরনের যেসব বই ভারতবর্ষে প্রক।শিত
হয়েছে

তাঁর মবো [50075 096 8977521] সর্পপ্রথম ও সর্বোত্তম এবং

2৪20 0016115 91 05 [50121 চ5০0191৩ যুগাস্তকারী ।

এই

7176 715601৩

প্রকার

গ্রন্থের

মলা

নির্ভর করে সম্পাদকের পাণ্ডিভ্য ও অব্যবপায়ের উপর, অ।র এই ছুটি গুণ তারতবধে
দুর্লভ । তাই মহ[(পণ্ডিত বমেশটন্দ্রের পক্ষে এ ক্ষেতে যে বিরাট সাফপ্যলাভ
হয়েছে, অনা কোন সম্পাদকের পক্ষে তা দেখা যায় শি।

সম্ভব

বমেশ5ন্ের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উেছিল, হাতে হার কথা মনে হলেই
কতক গুপি ব্যক্তিগত ঘটনা এপ পড়ে । আমাদের দেশের পশু হলমাজে পরমতসহিভা ম্দুর্লভ। তাই কারও কারও মতের সমাপোচনা করেছি বশে তারা আমাকে
তাদের শক্র

মনে ককেন।

অথচ

বধমেশচন্দ্রের

সংঙ্গ ব্ক্ষেত্রে

আমার

ঘেসব

বিতক

উপস্থিত হয়েছিল, পে সন্বপ্ধে তিনি বুঝেছিলেন যে এতিহাপিক সভ্ভানিরপণই আমার

উদ্দেশ্া, তঁ(কে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার কাম্য ছিলনা ।
আমাকে বঞ্চিত হচ্ছে হয়নি ।

তাই তার ন্সেহ থেকে

১৯৪৭ সালে আমি ভারত সরকারের প্রবাঁতব বিভাগের লেখবিগ্যাশাখায় কর্মচারী
নির্বাচিত হই। নির্বাচকমণ্ডলীর সভায় বমেশচন্দ্র প্রার্থীদের ইতিহাসজ্ঞান পরীক্ষা

করেছিলেন।

ম্বর্গঠ নিরগকনপ্রসাঁদ চক্রব্ী মহাশয় প্রথমে আমকে কতকগুলি আদি,

মধ্য ও অশ্তানুবীম
আমাকে

ব্রশদীপেখ

পড়তে

দিলেন ।

ভিপপর

এমেশচন্ত্রর

বললেন] 91)811 28 ৮00 2. 011961091 ড/10101) ০91 0005

১০ 0 0১০ 177011001201012 50910910.

911756১ 130 /6৮€],

05 ০0061 ০2120102665, 1 20 01061178 006 92109 60 590.

পালা । ঠিনি
00155106] 0০

] 1082 00610 00
অবশ্ঠা একথা বঙ্গার

কারণ এই যে, আমি তার অ!গে তার 7176 17150015 2170 ০010016 ০1 006 11)018
ঢ০০১1০ গ্রন্থের জনা নির্ধারিত বহুলংখ্যক অধ্যায় লিখে দিয়েছিলাম এবং তিনি আরও

জানতেন যে, ম্বগীয় ডক্টব হেমচন্দ্র বায় মহাশঘ কলম্বো! চলে যাওয়ায় এবং স্বগানর
অধ্যাপক হেমচন্দ্র বায়চৌধুরী মহাশয় অসুস্থ হওয়ায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন
ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে তাদের রাজনীতিক ইতিহাসের ০1858-গুলি

রঃ

সাহিত্য-পবিষৎ-পত্জিকা

[ বর্ষ £ ৮৬

তখন আমাকে নিতে হচ্ছিলো । কিন্ত নির্বাচকমগ্ডলীর অন্তান্ত সদস্যের সম্মুখে আমার
পাত্িত্যের প্রতি ইঙ্গিত করাতে আমি নিজেকে পুবস্কত বোধ কৰবেছিলাম। আমি
যখন ১৯৭৪ সালে

আমেরিকার

[0176৮615165 0৫ 1১611551501219-র ৬151011)8 1105550হ-দপে

চ1১11506111)19-তে

যাই, তখন

এখানকার

পণ্ডিতগণের

আয়োজিত

বিদায় সংবর্ধনায় বমেশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন । তার পঙ্গে সেদিন আমার আর একজন
শুভান্ুধ্যায়ী ছিলেন তিনি স্বগীয় স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পেখানে তার! দুজনে
যা বলেছিলেন, ভাতে আমীর প্রতি তাদের গভীর শ্েহ প্রকাশ পেয়েছিল।
এমেশচক্দ্র আমাদের জন্য অগণিত বচনা বেখে গেছেন। তার মধ্যে এখানে
ওখানে এমন কিছু পাকা অসম্ভব নয় যাকারণও কারও কাছে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পাবে।

সমস্ত পাঠকে এহ প্রশংসা পেয়েছে, জগতে এমন কোন রচনা কোনদিন পিখিত হয়
নি।

অবশ্য

যিনি

সাষান্তমার লেখেন,

কিংবা

পেখেন না,

কেবল কথাই

বলে চলে

যান, তার, ভুপভ্রান্টি প্রমাণ করা কঠিন। আজ তার মৃত্যুজানত শোকচ্ছায়ায় বলে
রমেশচন্দ্রের ক্রটবিচাতির কথা নাতে।পাই ভাল । কিন্তু একটা বিষয়ের উল্লেখ করাই
উচিত মনে হচ্ছে । অরঙ্গকাল একশ্রেণীর লেখক হাতহাপাচারধ রমেশচন্দ্রের অসামান্য

কৃতিত্বকে ছোট করে দেখিয়ে জাহির কৰুতে চান যে.তাদের নিজেদের এতিহাপিক

রূচন1! অনেক উচ্চ মানের । কিন্ত সাধারণের দৃষ্টিতেই দেখা যায়, রমেশচন্দ্রের জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনার পাশে এই সমালোচকদের ইতিহাসচর্চা তেমন নজবে পড়বার মত

কিছু নয়।

রমেশচন্দ্রের অগণিত রচণাসস্তার যদি একটা বটবৃক্ষ হয়, তবে এদের বচন!

তার পাশে একট ০5বাগু)গ!ছের চেয়ে বড় হবে না।

মনে করেন যে, এদের বচন! এক

অবশ্য এ রা এবং এদের

বন্ধুগণ

এক খণ্ড হীরক; তার অতি ক্ষুদ্রকণাও রখেশচন্দ্রের

রচনার বিরাট ভম্মস্তুপপ চেয়ে অনেক বেশি মৃল্যবান্।

কিন্তু এই সমালোচকদের

মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন ভাবতীন্ম ইতিহাসের চর্চা কবেন এবং তাদের বিগ্যাবুদ্ধি ও
রচনাবলীর মূল্য সম্পরকে মামার কিছু ধারণা আছে।
এদের রচনায় তথ্যগ্ড ক্রটির কোন অভাব নেই এবং

আমার

অভিজ্ঞতা এই যে,

অনেক সময় কোন

একট] বিষয়

সম্বন্ধে আশ|চুকপ পড়।শোনা না করেই এবা গুকুগন্ভীর মতামত ব্যক্ত করেন। যাছোক,
বাংগ্দবীর কপায় রমেশচন্দ্র ছিলেন 'শালপ্রাংস্তর্যহাভুজঃ; দুর্লভ সাধনার সিদ্ধিফল তার

পক্ষে শনায়াসলভ্য ছিপ । তার প।শে তার সমালোচক দেএ বাগাড়মর শুনে মনে পড়ে-_
“প্রাংশ্ুলভ্যে ফলে লোভাছুদ্বাছুবিব

বামন: |;

আমি রমেশচন্দ্রের ছাত্র না হয়েও চিরদিন নিজেকে তার ছাজ্জস্থানীয় মনে করেছি।
আমার মত তার ছাত্র জগতের নানা দেশের ভারতবিষ্ঠাঁচর্চাকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে

আছে।

তিনি যদিও বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, তাঁর কীতি সারা ভারতে, সার! বিশ্বে

বিস্তৃত।

রমেশচন্দ্র কেবল বাংলার বা ভারতের নন, তিনি সমস্ত জগতের ।*

হ প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৮ ফান্তন ১৩৮৬ তাঁকিখে বমেশচন্জ্রের স্বতি-সতায়

পঠ়িত।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক রমেশচন্
জ্ীজগদীশনারায়ণ সরকার

ভারতের প্রখ্যাত ও সর্বজ্্ঠ, ও বিশ্বের অনান্ধম শ্রেষ্ঠ এত্হাধিক, সাহিত্যাপরিষদের সহকারী সভাপতি আচার্য রমেশচন্ত্র মজুমদার আজ আর আমাদের মধ্যে
নেই । তার ম্মরণ-সভায় শ্রঞ্থা নিবেদনের জন্য সম্পাদক অধ্যাপক দ্রিলীপকুমাৰ বিশ্বাস

মহাশয় আমাকে মন্গবোধ করে সম্মানিত করেছেন। অ।চাধের ধুপের ধোয়ায়
ভারত তথ] পশ্চিমবঙ্গ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ।

আমাদেরও মন ভারাক্রান্ত । মৌনতার

মধ্যেই গ্রকুষ্ শ্রদ্ধা নিবেদন হত। তবু কিছু বলতে হ'বে। এ দময়ে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ
ও এঁতিহাসিক হিসেবে তার বহুমুখী প্রতিভার মাফলোের আলোচনা কর] লমীচশন বা
সম্ভব হ'বে না। তাই মংক্ষেপে তার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব।
আচার্য রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের নয়। ছাত্ররপে তার
পদতলে বলবার মৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি যখন পাটন বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছান্

তখন তিনি কপ্রিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্াাগয়ে শিক্ষকতা করতেন । তবুও সব সময়ে
আমি নিজেকে তার ছান্জরূপহ মনে করত, তিনি ছিলেন আমার শিক্ষক, পাটনা
কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান আবাণক ৬ ম্থমণচন্জ সরকারের সমসাময়িক|
এব কনিষ্ঠভ্রাতা অধ্যাপক হ্থশৌহণচন্দ্র সরকারকে আপনারা সকলেই জানেন।
প্রায় অর্ধশতাবী পূ সপাটনা কপেজে মাম|র বন্ধু ও সহকমী ড. কাপীকিহ্র দত্তের
কাছ থেকে আচাধ রমেশচন্দজ্রের চরিত্রের অনেক গুণাঁধলীর
ও শিক্ষক হিসাবে তার
যোগ্যতার কথা দুরাগত বশীর সবরের মত শুনেছি । তকে প্রথমে আমি পাটনায় দেখি

যখন তিনি সেখানে এম. এ. পরীক্ষার অথবা পি. এই5-ডি গবেষণা পত্রের পরীক্ষক অথবা
বিহার ও উড়িয্য। রিসার্চ সোসাইটিব খাহশরিক সাপারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে
যেতেন।

পাটনায় প্রাচীন ভারতের ইতিভান পরের এম. এ. ক।সের ছাজদের নিকটে

পরীক্ষকরূপে তার নাম আতঙ্কের সৃষ্টি করত, কারণ তিনি অতাস্ত কঠোর পরীক্ষকরূপে

ছান্জদের মধ্যে পরিচিত ছিরেন। ধারা অন্য বিষয়ে ৫০-৬* নগ্থর পেতেন, তারা
আচার্ধ মন্ুমদারের কাছে ৩৫-৪৫ নম্বরের ধেশী পেতেন ন1। কিন্তু পাটনা কলেজে

অথবা বিহার রিসার্চ দোপাইটিতে তিনি যে সব ভাষণ দিতেন তা ছিলো খুবই
তথ্যপমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়। তার ঘুক্তিনিষ্ঠ আলো চন! শ্রোতাদের মুগ্ধ ক'রত।

পাটন।

কলেজের ছাজ্জ ও পরে শিক্ষকদূপে আমকে আচাধ রমেশচন্ত্র রচিত প্রাচীন কলেজের

[বর্ষ ঃ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিক
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ও বৃহত্বর ভারত-সংক্রাস্ত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন

করতে

হয়।

তার রচনাসমূহ আমাদের

জানের শুন্ততা পুরণ করে, ইতিহাসের অনেক ভুল ধারণ! সংশোধন করতে সাহাষ্য
করে এবং আমাদের

সামনে জ্ঞানের

এক

অজানা

দেশের

দৃষ্ঠপট পরিস্ফুট

করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে তারই জন্য আমার পক্ষে বিহার সরকারী চাঁকুবি থেকে অবসর গ্রহণের
১৯৬২ গ্রীষ্টাব্ধে পাটন! থেকে যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয়ে বীভারেব পদে এবং পরে ১৯৬৪

খষ্টান্দে অধ্যাপকের পর্দে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়।

মনোনয়ন কমিটির সদস্তরূপে

আচার্ধ রমেশচন্দ্র ও নম্বর্গত ভঃ নরেন্দ্রক্ণ সিংহ আমার নাম স্থপাবিশ করেন।

তারপর

থেকে আচার্ধের সঙ্গে আমার যোগাষোগ গত ১৮ বছর ধরে ক্রমান্থয়ে বৃদ্ধি পায়।
যখনই কোন ব্যক্তিগত কারণে অথব1 গবেষণা-বিষয়ক সমস্ত সমাধানে তার কাছে
আমি গেছি, তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন ও সাহাধ্া করতে এগিয়ে এসেছেন ।
কোন বিতফ্িত বিষয় সমাধানের প্রয়োজনে তিনি তার অমূল্া গ্রস্থরাজি থেকে আমার

জন্য গ্রন্থ খুঁজে দিয়েছেন, ঘত্ব নিয়ে আমার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করে মতামত ব্যক্ত
করেছেন

এবং

খুব দ্রুত আমার পজ্ের উত্তর দিষ্জেছেন।

গবেষকদের সাহায্য করার

ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কতটা, তা এই কমটি দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়।
এপিয়াছিক

দোসাইটি

যে আমাকে

সম্প্রতি

'যছুণাথ-ন্বর্ণপদক” প্রদান করেছেন তার মূলেও

আচার্ধ মজজুমদীরের স্থপারিশ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমি পদক নিষে তাকে প্রণাম
করতে পারি নি, কারণ তিনি তখন মত্যন্ত অস্থস্ব। জীবদশায় ভঃ স্থনীতিকুমাবের

মত তিনিও তার পায়ে হাত দিয়ে কখনে প্রণাম করতে দেন নি। মৃত্যুর পর
কেওড়াতলা মহশ্মশ।নে তার শ্বাধার স্পর্শ করেতীার প্রতি আমার
জানাই।

প্রাচীন, মধ্য

অস্থিম প্রণাম

ও আধুনিকঘুগেব ভীরতের ইতিহাস নিয়ে আচার্য বমেশচন্দ্র ঘে

অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা কবেছেন তা নিয়ে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

সম্ভব

নয়। স্থতরাং এখানে আমি ত্তার ইতিহাস রচনার ধরন ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সংক্ষেপে

কয়েকটি সাধারণ মস্তব্য করব।
উনিশ শতকের বাংলায় নানা মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন ধার] ভারতের সাংস্কৃতিক
উন্মেষে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন ও অনেকেই সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
যেমন, অক্ষয়কুমার ৫ম, রাঁজেন্দ্রলাল মিক্রে, হরপ্রসাদ শামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমানবিহাত্রী মজুমদার । এদের মধ্যে দুজন উদীয়মান
এতিহাসিক ছিলেন, যাদের ঘশ বর্তমান শতকে ভারতকে ছাপিয়ে বিশাল বিশ্বেও
ব্যাপ্ত হয়েছিল। এদের দুজনের জীবন একশে! বছবেরও বেশি । যছুনাথ সরকার
জন্মগ্রহণ

করেন

১৮৭*

সালে, রমেশচন্দ্র তার ১৮ বছর পরে ১৮৮৮ সালে।

আজ

বমেশচক্রের তিরোধানে ভারতীয় ইতিহাস রচনারও প্রায় একশ বছর পতি হ'ল।

সংখ্য। ১ ৪র্থ)

অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক বুষ্ধেশচ্জর

|
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যছুনাথ আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ইতিহস রচনায় বৈজ্ঞানিক ও বিঙ্লেষণমূলক পদ্ধতি
প্রবর্তন করেন।

আচাধ রমেশচন্দ্রও

তিন্ন ক্ষেতে একই পদ্ধতি অনুমবণ কবেন।

স্যার ঘতুনাথের বচনাপপ্ী, বক্তৃতা ও আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি

ইতিহাসের যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ করা, আর তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার প্রতি খুবই
গুরুত্ব আরোপ

করেন।

আচার

বমেশচন্জ্রের রচনা পদ্ধতির মধ্যেও একই মনো ভাৰ

লক্ষা করা যায়। আচাধ রমেশচন্দ্র মনে করেন, উন্নতমানের এতিহাসিক রচনার
প্রয়োজনে নিয়ে উল্লিখিত কয়েকটি নীতি ও পছ্ছতি মেনে চলা উচিত ;
(১)

কোনো

বিষয়ে লিখতে হলে সম্ভবপর সমস্ত তথা সংগ্রহ করা প্রয়ে।জন।

ইচ্ছাকতভাবে কোনে তথ্য পরিহার কণা গছিত অপরাধ । ওত্যের ভিত্তিতে জ্ঞানশা তের

পূর্বেই কোন ধারণার বা তত্বের বশব্তী হয়ে লিখলে তা কথনই ভালো হতে পারে না।
(ভ্ঃ ঢা6০০]0) 00০৬ ০1001) এবং 96195 1৬10) & 1২০৮০1০£

(২) তথ্যসমূহ
মনোভাব নিয়ে নয়।

185? )।

বিচারকের মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করতে হবে, উকিলের
আটশত বছর পূবে কাশ্মীরের বিখ্যাত এতিহাগিক কল্হন্ এই

কথাই বলেছিলেন । স্থাবর যুনাথও একই মনোভাব ব্ক্ত করেন (দ্রঃ ১৯৩৭ শ্রীষ্ঠাঝে
ভারতের

জাতীয়

ইতিহাস

সম্পর্কে

ড;

বাজেন্্রগ্রমাদের

নিকটে

লেখা

শ্তাও

যছুনাথের পত্র )।
(৩)

ইতিহাস-রচনায় হ্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন । ব্যাঙ্কের ও ম্তযার যছুনাথের

মত, আচাধ
করেন।

বমেশচন্দ্রও ইতিহাস

রচনা সত্যনিষ্ঠ হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ

শ্যার যদুনাথ বলেন, পরিপতির

কথা ভেবে বিচলিত না হয়ে এতিহাপিকের

কর্তবা হগো সত্যকে উদথাটিত করা । আচার্য বমেশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে স্যার ঘছুনাথের
আদর্শবাণী উদ্ধৃত কবে এঁতিহাসিকদের সত্ানিষ্ট হবার কথা বলেন। আচাধ
বমেশচন্দ্র

বচিত

দুখানি গ্রন্থে শ্যার যদুণাথের

যেবিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়,
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আচার্ধ বমেশচন্দ্র নিজেও এই বিষয়ে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য £
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স্থতরাং বলা যেতে পারে বমেশচল্জ হলেন যছুনাথের

(৪) আচার্য রমেশচন্দ্র মনে

প্রকৃত ভাবশিষ্য।

করেন, বৈজ্ঞ।নিকের মতে এতিহাসিককেও এক

বিশুদ্ধ বস্তুগত মনোভাব নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে হবে।

যদিও এই পদ্ধতি অনুসরণ

করা কষ্টকর, তাহলেও এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি কোনমতেই পরিহার করা যায় না। যাবা
দলীয় নির্দেশে বা বিশেষ মভ অনুযায়ী ইতিহাশ রচন।ব চেষ্টা করেন তাদের বিরুদ্ধে
তিনি কঠোব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।
এষ্ট সমস্ত নীতি ইতিহাস বচনায় অপরিহাধ হলেও তা সব সময়ে মেনে চল!
কষ্টকর তা আমি ১৯৭৬ গ্রীষ্টান্ধে ভারতীয় ইতিহাশ কংগ্রেলে সভাপতির ভাষণে
(70109081)5 01) [14191) [71500:5 ) উল্লেখ

করেছিলাম।

আমি

আচার্ধকে এই

মুদ্রিত ভাষণ দিই ও পরবে মতামত জিজ্ঞাসা করি কিন্তু তিনি কোন বিরূপ মস্তবা
করেন নি।

প্রসঙ্গত আমি আচার্ধ বমেশচজ্জের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক এখানে উল্লেখ
করতে চাই।
তিনি সর্বপময়ে নির্ভীকভাঁবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আমি
এক

নির্ভবযোগ্য

সুন্র থেকে

জানতে

পারি, ভাবতীয়

ইতিহাদ

কংগ্রেসের

এক

অধিবেশনে যখন তার এক উত্তভাবতীয় সহকমী তাক কড়া ভাষায় আক্রমণ করে
ভীতি প্রদর্শন

করেন, তখন

আচাধ

রমেশটজ্

ধরনের ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হয়েছেন।

বলেন, জীবনে তিনি অনেকবার এই

তাইত্তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তাব নিরদি্

পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে না।
তাঁর গ্রস্থের কোন কোন মতামত সম্পর্কে হয়ত দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ আছে।
তাহলেও আমাদের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করার ব্যাপারে ও ইতিহাস রচনায় তার
অসাঁমান্ত অবদান

সম্পর্কে কোনই

বিতর্কের অবকাশ নেই।

যদি “কেমব্রিজ হিহ্রি

অব ইণ্ডি়।, গ্রন্থরাজিকে ব্রিটিণ এতিহ।সিকর্দের উল্লেখযোগ্য অব্দান হিসেবে গণা
করাযায়,

তাহলে একই

প্রকাশিত “হিস্্রি আগ

কারণে আচার্য রমেশচন্দ্র সম্পার্দিত, ভারতীয় বিদ্যাভবন

কালচার অব দি ইগ্ডয়ান পিপল? গ্রস্থরাজিকেও ভারতীয়

এঁতিহাসিকদ্দের এক মূল্যবান অবদান হিসেবে উল্লেখ করা যাঁয়।

আর এই ইতিহাস

শুধু রাজনৈতিক ব! রাজা-উজীরদের ইতিহাস নয়। পিপল বা জনপাঁধারণেরও ইতিহাল,
সমাজ ও সংস্কৃতিরও ইতিহাস।

ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে আচার্ধ রমেশচজ্জরের চিন্তাধারা এবং আধুনিক
ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংক্রাস্ত সমস্তায় তার মতামত, তার
অসংখ্য রচনাবলী ও ভাবণপমৃহ থেকে জান যায়। তিনি অধুনা বিলুগ্ক 'ইতিহাস'
পঞ্জিকার 'স্বতিকথা

শিরোনামায়

যে স্থতিচারণ করবেন ও সম্প্রতি যে আত্মকথ!

সংখ্যাঃ ৪র্থ ]
লিখেছেন

তাতে

অন্যতম শ্রেষ্ঠ এতিহণসিক রূমেশচ্্
এই

সব

বিষয়ে

আরও

অনেক

১৩

তথ্য পাওয়াযায়।

তার প্রখর

শ্বৃতিশক্তি সবাইকে বিম্মিত করে।
ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে ফুনাথ ও রমেশচজ্জরেব কিছু সাদৃশ্ব ও কিছু পাথকা লক্ষ
করা যায়। স্যার যছুনাথের মতই তার গবেষণার ফপণ প্রাচুষপূর্ণ। স্তার যদুনাথের
অব্দানের গুরুত্ব বিন্দুমীত্র খর্ব না করেও এই কথা বলা চলে ঘে, আচাধ রমেশচন্দ্রের
গবেষণার ক্ষেত্র স্যার যদুনাথের চেয়ে অনেক বেশ প্রমাবিত। স্যার যদুনাথ রচিত
[0019

00109981)

ইতিহাসের

00০

4১৪০

গ্রন্থথাঁণি

ধিলে দেখা যাবে তিনি তাবতীয়

১৫* বছর নিয়ে গব্যেণায় বত ছিলেন
( সপ্তদশ শতাব্ীর মধ্যভাগ থেকে

উনবিংশ শতাব্ধীর

প্রারস্ত

পধন্ত)।

মরু অন্যদিকে আচাধ

ভারত থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ভার
সাহায্যে

বাদ

অন্ধকাণাচ্ছন্ন

অতীতের

একই সঙ্গে মধ্য ও আধুশিক যুগের

রমেশচন্জ প্রাচীন

পর্ষস্ত পরিক্রমা করেছেন।

ওপব

তিনি আলোকপাত

অসংখ্য তথ্যের
করেছেন।

আর

ইঠিহামে কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তোপেশ।

বলা যেতে পাবে ইতিহাস চর্চায় যছুনাথ অনুবীক্ষণ (10015০1055029) ব্যবহার করেছেন,

রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভাবতীয় হুতিহাসে

অন্ুবীক্ষণ ও মধ্যযুগীয় ও বর্তমান ভারতীয়

ইতিহাসে ব্যবহার করেছেন দুরবীক্ষণ ( ৮৩]০5০০৮৩ )। আধুনিক ভাৰতীয় ইতিহাস
রূচনার প্রথম পর্যায়ে স্যার যছুনাথ একইসঙ্গে খননকারী ও স্থপতি ছিপেন। একটি
দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোকা যাবে। তার 'শিবাজী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রস্থখানি ফাঁপি,
মারাঠী, বাজস্থানী, হংরেজি, ডাচ, পতুগিজ ও আরও বভিন্ন তথ্য নিভব কৰে রচিত।

এই গ্রন্থথানি পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি অক্লান্ত অধ্যবসায় ও মনীষা সহকারে
স্যার যহুনাথ আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতীয় হতিহশ চর্চার সুজ্প।ত করেন। তাকে
সেই আমপে অনেক অস্বিধার মধো কাজ করতে হয়। বলতে গেলে তথণ তো
ভাব্তীয় ইত্িহান-রচনার এক বিস্বৃত উষাকালমাত্র । আগ আচাধ বমেশচন্দ্র এমপ
সময়ে কলম ধরেন যখন ইতিহাম চর্চার অনেক শমুদ্ধি ঘটেছে, যেন মধ্যাহ্ম গগনের

দীপ্ধ আলোময় ভুবন। তাই স্যার যছুনাথের চেয়ে অনেক অনুকূল পরিবেশে তিনি
প্রাচীন, মধ্যগু আধুনিক ভাতের হতিহান রটনা করতে সক্ষম হন। আচাধ
বমেশচন্দ্র

দেখি

স্যার যহুনাথের

তাণ রচনায়

অন্দান

গভীর

শ্রদ্ধার

ও তাঁষণে ন্যার যছুনাথের

অবিসংবাদিত সত্য যে রমেশচন্দ্র এক
তারত মধ্যকালীন ভারত ও বর্তমান
বিচরণ করেছেন। আগামী একশ
আনতে পারবেন কিনা মে বিষয়ে

সঙ্গে ম্মরণ কবেন।

অবদ।নেব

তাই আমরা

উল্লেখ । কিন্তু ইছা

জ্রিকাপদশা সাধক এভিহাপিক | ধিনি প্রাচীন
ভারত এই তিন ক্ষেত্রেই সমসাফল্যের সহিত
বছরেও এই বিশাল জ্ঞানের পরিধি আয়ত্তে কেউ
সন্দেহ আছে। তাকে সহজেই 1936 01 0৪

14101)9.৬5 বলা চলে।

আব একটি বিষয়েও এই দুইজন প্রখ্যাত এতিহাসিকে রমধ্যে পার্থকর লক্ষ্য কর!

১৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ বর্ষ :৮৬

যাঁয়। তাঁদের ইংরেজি বচনাশৈলী ও ইতিহাস রচন। পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উভয়েই
খুব স্থধপাঠ্য, 15815 । কিন্তু স্তার যতুনাথ খুব অল্প কথাক়্ তার বিষয়টি আলোচন।
করতেন। তিনি ধরে নিতেন তাঁর পাঠকেরা অনেক কিছুই জানেন। তিনি মূলতঃ
তথ্যনির্ভর যুক্তির অবতারণ। করলেও অনেক সময়ে পাঠকদের মনে কিছুট। শুম্ভত।
থেকে যায়।
অন্যদিকে মাচার্য রমেশচন্দ্র তথা, যুক্তি দিয়ে বিধয়টি বিস্তৃতভাবে

আলোচন। করায় পাঠকের। সহজেই তা বুঝতে পারেন ।
১৯৭০ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে

স্যার যছুনাথ-জন্ম-শতবষ উপলক্ষে কলকাতার

জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার যদুনাথের রচনাপঞ্জির ও পক্জরাবশীর একটি প্রদ্রশনী হয়। সেই
প্রদর্শনীতে ভ. জি. এস. সরদেশাইকফে লিখিত একটি পত্রও ছিলো । এই পত্রেম্তার
যদুনাথ রমেশচন্দ্রকে এক

এই পত্রখানার বিষয়ে তখনই

বিশেষ কাজের উপযোগী মনে করেন।

আচার্য রমেশচন্দ্

জানতে পারেন এবং ত' পাঠ করে মন্তব্য করেন, এই

ছিলে স্যার যছুনাথের চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য দিক । তিনি কখনই বরমেশচন্দ্রকে
এই বিষয়ে কিছু বলেননি, অথচ তার সম্পকে প্রশংসাস্থচক মন্তব্য করে পাঠান।

আমিও এ প্রদর্শনীতে তখন উপস্থিত ছিল।ম।
|
কয়েক বিষয়ে যদুনাথ ও বমেশচন্দ্রের জীবনে আঁশ্চর্ধ সাদৃশ্থ পরিলক্ষিত হুয়।
পাবিবাবিক

শে।কতাপের

উত্স খুজে পেয়েছিপেন

মধোও

উভয়কেই €খি অবিচলিত।

উভয়েই জীবনের

কর্মযোগীর নিরলস সাধনায় । উভয়কেই নিজ মতামতের

উপর বিশেষ আস্থা রাখতেন বা জোর দিতেন । যেটা ঠিক বলে মনে করতেন
নোঙবের মত তাকেই আকড়ে থাকতেন। কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন বা চাপের
নিকট নতি ম্বীকার করেন নি।

হয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ১৮৫৭

ভারত সরকারের

সঙ্গেও রমেশচন্দ্রের মত বিঝোধ

বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা নিয়ে ।

দুজনেই সুম্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন।

উভয়েই মৃত্যুকীল পর্যস্ত কাজে

পিগ্ড ছিলেন, যাকে বলে ৫150 11) 13277)655 1 ওদের উভয়েরই মৃত্যু সাধকের
ও স্ুফীর ঈপ্সিত। আমরা বেচে রইলাম অপরিমেয় ক্ষতি সহ করবার জন্য।
রমেশ্জ্র আগেও কয়েকবার সেরে উঠেছিলেন এবারেও আশা করেছিলাম
যে সেরে
উঠবেন।
উভয়েই জীবনের কর্ম-ক্রম শেষ করে এনেছিলেন।
্বৃত্যুর পূর্বে যছুনাথ আমার
প্রশ্ের উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি ভারতের সামরিক ইতিহাস লিখছেন আলেকজান্দার থেকে ওয়েপিংটন পর্বস্ত ও এই তার শেষ কাজ। বমেশ্নন্দ্র ১১ খণ্ডে সমাজ

ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পাদন শেষ করে চেয়েছিলেন শাস্তিতে মৃত্যু । কিন্ত
কর্মঘোগী ও সাধকের পক্ষে আলম্তে কালাতিপাত করা সম্ভব নয়। যছুনাথ তার
সামরিক ইতিহাস শেষ করতে পারেন নি। রমেশ্চন্দ্র 0,5550155 0£ 1150197.
চ7$860:5" লিখতে মাত্র শুরু করেছিলেন।

সংখা £ গর্থ]
আমাদের
ইতিহাস

অগ্যতম শ্রেষ্ঠপ্রতিহাঁসিক রমেশচন্

১৫

দেশে একদল তরুণ এঁতিহীমিকের উদ্ভব হচ্ছে ঘাদেব প্রতিহ্থ ও

দর্শন ভিন্নপথাবলম্বী।

আঁচার্ধ মজুমদীবের প্রতি আমীর শ্রন্াঞ্জজি শেষ

করছি এক দৃঢ় বিশ্বীন ও আশা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি আচার্ধের আদর্শ ও
দৃষ্টান্ত তার উত্তরস্থরাদের অনুপ্রাণিত করবে-সত্যকে খোঁজা ও নিরলস সাঁধন|।
আঁশ! রাখি যে যেমন কিছু তরুণ লেখক আজকাল যছুনাথের এতিহাসিক চবিত্র হনন
করার চেষ্টা করেছেন, আচার্য মজুমদার যেন তদনুব্পপ ভাগ্য থেকে রেহাই পান।
তাঁর সমালোচকদের কাঁছে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করব যে তীর1 তার রচনাবলী ও
চিন্তাধার!

মনের সাধ মিটিয়ে বাবচ্ছেদে করুন, কিন্তু পিছনে যে বাক্তি আছেন তাকে

যেন মরণোত্তর হত্যা না করেন |

৬ প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

স্বৃতিদভার পঠিত ।

১৮ ফাজ্বন ১৩৮৬ তারিখে রমেশচন্দ্রেয

আচার্য রমেশচ্ক্র মজুমদার
শ্রীষো গীজ্্নাথ চৌধুরী
আধুনিক কালের ভারতের আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দু'জন এঁতিহাসিক একে
একে ইহপোক ত্যাগ করলেন। আচার্ধ যছুনাথ সরকার চিরবিদায় নিলেন ১৯৫৮

ধ্ষ্টান্ছের ১৯শে মে এবং আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদীরকে আমর হারালাম এবছর ১১৪
ফেব্রুয়ারি । আমি এদের দুজনকেই অনেককাল ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার ও জানবার
স্রযোগ পেয়েছি । ১৯২১ সনে আচার্ধ রমেশচজ্জ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ঢাকা!
বিশ্ববিদ্ভালয়ে । তখন তিনি এ নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিছ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে
যোগদান করেন এবং বি. এ. ক্লাশে তার ছাজ্ ছিলাম। আচার্ধ যছুনাথের সঙ্গে
আমার পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয় ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণাকালে।

আচার্ধ রমেশচন্দ্র ১৯৭৫ সনের ১১ই আগস্ট অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে
পড়েন। এর কিছুদিন পরে একটু ভাপ হলে তিনি আমাকে লেখেন, “[ 1599 &
1)০9100-30015
059 09181)00105

011] £১0£950 270. 22 50111 ৮০15 ৮৮০৪0,
10056.”

এর

পরেও

তার

ইতিহাস

] 227

রচনার

কাজ

10৬7
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একেবারে

বন্ধ হয়নি, কিন্ত আমি তার সঙ্গে আলাপে ও তার চিঠিতে বুঝতে পেরেছিল।ম যে,
তিনি পূর্বের স্বাস্থ্য ও শক্তি আব ফিরে পাননি।

১৯৭৭ সনের

১০ই নভেম্বর তিনি

আমাকে আর একবার লিখেছিলেন, “আমার শরীর এখনও খুব ছুর্বল। বয়স ৮৯ পূর্ণ
হইল-_হ্ৃতরাং আবার সবল হুইবার সম্ভাবনা কম।”

প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বরাবরই

চলছিল, কিন্তু পরে আরও কঠিন রোগ নতুনভাবে আক্রমণ করল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে
আবোগ্য কবার সমস্ত চেষ্টাই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।
বর্তমান বাংপা দেশের ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত খান্দারপাড়। নামে একটি ছোট
গ্রামে ১৮৮৮ শ্রীন্ট।ব্বের ৪ঠ1 ডিসেম্বর তার জন্ম হয়েছিল । এই গ্রাম তখন ছিল মাদারীপুর মহুকুমার অধীন, পরে ইহ! গোপালগঞ্জ মহকুমার অস্তভুক্ত হয়।

তার পিতার নাম

হলধর মজুমদার; ইনি আগরতলায় জ্তিপুর1 এস্টেটের বাজার উকিল ছিলেন এবং মাঝে

মাঝে দেশের বাড়িতে আসতেন । দেশে তার যৌথ রৃহৎ পরিবার ভবণ-পোবণের জন্য

রমেশচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যকাল দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

তার মাতা বিধুষুখী

দেবী ছিলেন মহারাজা রাজবল্লভের “ষষ্ঠ অধস্তন পুকষ” প্রসন্নকুমার সেনের একমান্্র
কন্ঠ1। . ছুর্তাগ্যবশতঃ, তিনি মারা যান রমেশচজ্জরের দেড় বছর

পৰে তার জেঠীমা তাকে প্রতিপালন করেন।

বয়সের সময়ে, এর

স্থতরাং তার টৈশবকাল বেশ ছু:খের

সংখ্যা £ ৪র্থ ]

আচার রমেশচন্দ্র মজুমদার

|

১৭

মধ্যে কেটেছে । একদিকে দারিক্র্য, অপরদিকে মাতৃবিয়োগ । পাচ বছর বয়সে রমেশ
চন্দ্রের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় গ্রামের মাইনর স্কুলে এবং প্রায় বার বছর পর্যস্ত তিনি
এই স্কুলে পড়াশ্খন1 করেছেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে তিনি প্রথম ভন্তি হন সাউথ
স্থবারান স্ুলেঃ পরে জেনারেল আযাসেম্বলি স্কুলে; তত্পর একে একে ঢাকা, হুগলি,
আবার কলকাতা এবং শেষে কটকে যান। শেষোক্ত স্থানের র্যাভেনশ কলেজিয়েট
স্কুল থেকে ১৯০৫ সনে তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রাম্স পাশ করেন । মেধাবী ছাত্রব্ূপে
তাঁব বেশ স্থবনাম ছিল এবং এত স্থান ও বিদ্যালয় পণ্রিবর্তন করতে হলেও তার পরীক্ষ।র

ফল বরাবর সস্তোবজনক ছিল।
এফ. এ. পড়ার জন্ত তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভি হন, কিন্তু বরিশালে

প্রায়ই পেটের অস্থথে ভুগতে থাকায় তিনি কলকাতা চপে আসেন এবং রিপন ( বর্তমান
স্থরেন্্রনাথ )কলেজে ভততিহন। ১৯*৭ সনে তিনি এই কলেজ থেকে এফ. এ. পাস
করেন চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এনট্রাযান্স ও এফ. এ. এই উভয় পরীক্ষাতেই তিনি
বৃত্তি পেয়েছিগেন । ইতিহাসে অনার্প নিয়ে এ বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ.
ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৯৯ লালে অনার্পসহ বি.এ. পাস কবেন, মাসে ৩২ টাকা পোস্ট
গ্রাজুয়েট স্কলারশিপও তিনি পেয়েছিলেন । ছু'বছর পরে তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে
দ্বিতীয় স্বান অধিকার করে এম. এ পান করেন।
এবার তার ইতিহাসে গবেষণ। আরম্ভ হয়। অধ্যাপক নীপমণি চক্রবতীর পরামর্শে
তিনি একাজ আবম্ভ করেন এবং ১৯১২ জনে প্রেমঠাদ বায়ঠাদ বৃত্তির জন্য তিনি থিসিস

দ্বাথিল করেন ও সাফল্য লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল “অদ্ধকুশান আমল
গ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতা্ থেকে শ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব পর্ধস্ত)%।
এখানে

উল্লেখ করা

যেতে পারে যে, এম. এ. পাস করার অল্প দিনের মগ্যে

অশোক সম্বন্ধে তীর একটি প্রবন্ধ “বীরভূমি” নামক একটি মাসিক পঞ্জে প্রকাশিত হয়।
ইহাই তীর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ | ইহার সম্বন্ধে হুবেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্যে!

মন্তবা করা হয়েছিল,_-“এটি স্থলিখিত এবং স্থখপাঠ্য |? (“জীবনের স্বতিদীপে",
বমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ২২)
১৯১৩ সনে তার চাকরি-জীবনের প্রারন্ত । এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি চাকা!

ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনার পর্দে ষোগদান করেন, কিন্ত এ-কাজে তিনি অধিককাল
ছিলেন না। পরের বছর জুলাই মাসে তিনি কপিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস
বিভাগে লেকচাবার-এর পর্দে যোগদেন। তার নিজের লেখা থেকে জানা যায় যে,
সেখানে তিনি প্রথমে "প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস” পড়াতেন । এই পদে
তিনি সাত বছর ছিলেন এবং এ সময়ে তিনি প্রাচীন ভাবত সম্বদ্ধে গবেষণায় বিশেষভাবে

মনঃসংযোগ

করেন।

তিনি লিখেছেন,

“কলকাতা

বিশ্ববিষ্ঞালয়ে থাকার

সময়েই আমি ভারভবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা শুরু করি।
৩

তখন

মাহিত্া-পরিষৎ-পতন্জ্রিকা

১৮

[ ব্য £ ৮৬

বিভিন্ন পত্জিকায় আমার [ গবেষণামূলক] পেখা প্রকাশিত হচ্ছে,*.একটি এ-ধরনের
প্রবন্ধ লিখে আমি বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে গ্রিফিথ পুরস্কার পেয়েছিলাম। সেই প্রবন্ধটি
বিষগ্ববস্ত কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির থিসিস হিসেবে দাখিল
করি এবং এ ডিগ্রি লাভ করি।

("জীবনের স্থতিদীপে', পৃ. ২৮,৩১) ধিনিপের বিষয়বস্ধ

ছিল-_00£0:866 1,165 27) 4১70616)6 [7.019+এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল
১৯১৮ সনে এবং তিনি পি.এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন ১৯১৯ সনে ।

১৯২১ সনের জুলাই মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে
যোগ দেন এবং ইহার কিছুদিন পরে ভোটে জয়লাভ করে তিনি আর্টস বিভাগের ডীন
(06217) নির্বাচিত হছন।

১৯২৪ সনে ন্বপ্রপিদ্ধ সাহিত্যিক ও আইনজ্জ ডঃ নরেশচন্দ্র

সেনগ্ুপ্ত ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে আবার কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন।
তিনি বিশ্ববিদ্য।লয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্াক্ষ ব্যতীত জগন্নাথ হলের
প্রোভোস্টও ছিলেন ।

তাঁর

পদত্যাগের ফলে আচার্য রমেশচন্দ্র জগন্নাথ হলের

প্রোভোস্টও নিযুক্ত হলেন এবং এব পর থেকে তের বছর তিনি এই পদে ছিলেন।
গবেষণার প্রতি ষে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার পরিচয় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
থাকতে দেখিয়েছেন, ঢাকায় গিয়ে তা উত্তরোত্তর বধিত হতে থাকে । আমরা দেখেছি
ঢাক বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তাকে প্রচুর কাজ করতে হত, কিন্তু তা সত্বেও গবেষণ! তিনি

কখনও ভোলেন নি। এ কাজের জন্য তার সময় নির্টি্ট কর! থাকত এবং কোন ক্রমেই
তা অবহেলায় নষ্ট হতে দিতেন না।

১৯২৪ সনে [9215 [7196075 ০: 27891 নামে

তিনি একটি ছোট বই প্রকাশ করেন, এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, “এর প্রায় কুড়ি বছর

পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার সম্পাদনায় যে 17156075 ০৫ 13610£81) ৮01. [.,
প্রকাশিত হয়, এই ক্ষত্র পুস্তিকাটিকে তার হ্ছচনা বল! চলে ।১, ১৯২৭ সনে 0৮
1116 0: 4১০0০1170 [1/0191% 17150015 810 01111986101” নামে তার অপর একটি

_ বই প্রকাশিত হয় এবং ইহা! পরে “পরিবর্ধিত ও পরিবন্তিত” আকাবে “20016721
[7,019 নামে বের হয়। এ বছর তিনি 'চম্পা' নামে ছিন্ু উপনিবেশের ইতিহাসের
প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তৎপর তার মনে হয় যে, এ বিষয়ে আরও ভাল করে
পড়াশুনা কর প্রয়োজন এবং এব জন্য তার ভারতের বাইরে যাওয়া দরকার।
১৯২৮ সালে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবন্থীপ,

বলিহ্বীপ, আনাম, কাম্থোভিয়া, শ্যাম ও মালয় উপস্থীপ প্রভৃতি স্থানে যান।
ত্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের
ইতিহাস পুনরায় পিখতে শুরু করেন এবং ছু”খণ্ডে হুবর্ণ স্ীপ নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার
হিন্দু উপনিবেশ যবন্ধীপ, স্থমাক্র।ও মালয় উপদ্থীপের ইতিহাস রচনা করেন।

১৯৪৩

সনে তিনি কাম্োজ দেশ সম্বন্ধে মাদ্রাজ বিশ্ববিষ্ভালয়ে যে “ম্তার উইলিয়াম মেয়ার”
বক্তৃত1 দেন, তামান্রাজ বিশ্ববিষ্ঞালর় “কান্বোজ দেশ” নাষে প্রকাশ করে।

১৯৫৩

সংখ্য। £ ৪র্থ]

আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার

|

১৯

সনে তিনি “মহারাজ! সয়াজীবাও গায়কোয়াড় অনোরেকিয়াম বক্তৃতা মালয়” যে
বন্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, সে-সমস্ত ববোদা বিশ্ববিদ্তালয় 03695117019 নামে প্রকাশ

করে। এগুলি ভিন্ন তিনি [71500 001010165 17 01১০ ৪ 7:85 নামে একটি ছোট
পুস্তকে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস লেখেন ; ইহাতে ব্রহ্মদেশের ইতিহাসও
আছে।

ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার ইতিহাসে গবেষণার স্বার্থে মূল্যবান পুরাতন পুথি
ইত্যার্দি সংগ্রহের দিকেও তার নজর ছিল এবং তার উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় যে নব উদ্ধম

এখানে দেখ। গিয়েছিল, তাতে বেশ কিছু অমূল্য এঁতিহাসিক উপাদান সংগৃহীতও
ৃঁ

হয়েছিল।

বাঙলার একটি বড় এবং প্রামাণ্য ইতিহাস যাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে
প্রকাশিত হয় সে-দ্িকেও তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের
হ্স্টিব আগেও এরকম একটি ইতিহাস রচনার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু সে-সময়ে ইহা
কাধে পরিণত হয়নি । বুমেশচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে ও আন্তরিক

প্রয়াসের ফলে এই

কাজের অগ্রগতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহ] প্রকাশিত হয়। এব প্রথম খণ্ড (হিন্দু যুগ)
প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সনে তার নিজের সম্পাদনায় এবং ছিতীয় খণ্ড (ষুসলমান যুগ)
প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সনে আচার্ধ যছুনাথের সম্পাদনায় । এ সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ
লিখেছিলেন,

৮01, চ২900651)019215019.
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আচার্য রমেশচন্দ্র ১৯৩৭ সনের ১ল। জানুয়ারি থেকে পাচ বছরের জন্ত এই বিশ্ব

বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এর পরেও তাঁর কার্কাল ছ'মাস বৃদ্ধি
করা হয়। ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তিনি এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
এখানে উল্লেখ করা যেন্তে পারে যে, এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে

খুবই গ্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আমরা আচার্য রমেশচন্দ্র ও অপর শিক্ষকদের

ঘনিষ্ঠ সাল্গিধ্যে আসার যথেষ্ট স্থযোগও পেতাম এবং আমাদের

প্রতি তারাও

ছিলেন

মমতা পূর্ণও সহানুভূতিশীল । ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এবকম নিবিড় প্রীতির সম্পর্কের
মূল্য এখনকার দিনেও যে কত বেশি, তা বল। বাহুল্য ।

বমেশচন্দ্র ভারতের আবও ছুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন,__
একটি, বেনারস হিন্দুবিশ্ববিভ্ঞালয়ে ০011586 ০৫ [1১001085-র প্রিম্পিপ্যাল; এখানে
তিনি ১৯৫* সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৫২ সন পর্ধস্ত ছিলেন। ছ্িতীয়টি হল,

[বর্ষ £৮৬
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নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 001158০ ০ [1,019£5-র অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ । এখানে তিনি
যান ১৯৫৫ সনের শেষ ভাগে । বেনারসে

তারই

তত্বাবধানে

12,0910985 বিভাগ

প্রথম খোল! হয়, নাগপুরেও তাই। ভারতের বাইরেও,_-শিকাগো ও পেনসিলভিনিয়া
বিশ্ববিদ্তাগয়ের আমন্ত্রণে সেখানেও কিছুদিন অধ্যাপন1 কযেছিলেন।
পূর্বোক্ত বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা ব্যতীত ভারতীয় বিদ্যাভবনের
ইতিহাস--715001%

2120

0010016০0৫6

0১6 [150191) ৮০০০1০-এর 361622]

[010০1 রূপে তিনি যে মহৎ্কার্ধ সুষ্ঠভাবে পালন করেছেন, তা তাকে চিরম্মরণীয় করে
বাথবে।

ট্বদ্দিক যুগ থেকে ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনত] প্রাপ্ধি পর্ধস্ত ঘষে এগাবটি

বড় বড় খণ্ডে এই ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রথম খণ্ড থেকে শেষ খণ্ড পর্ধস্ত

সমস্তই তিনি সম্পাদন! করেছেন, কতিপয় সহকারী সম্পাদকের সাহায্যে । শুধু তারতীয়
এতিহাসিকদের দ্বারা রচিত এমন প্রামাণ্য বিরাট ভারতের ইতিহাস, এ-দেশে এই
প্রথম প্রকাশিত হয়েছে । বমেশচন্জ্র এর সম্পাদনায় ঘে অমাচ্ছষিক পরিশ্রম করেছেন,

ত। ভাবলে বিশ্মিত হতে হয়। সহকারী সম্পাদক থাকলেও তিনি নিজে সমস্ত কার্ধ
পুত্ধাহুপুঙ্ঘভাবে তদারক করতেন, এমন কি প্রত্যেকটি লেখাব প্রত্যেকছত্রও তিনি
তালতাবে না দেখে উহ] ছাপাতে দিতেন না, কোন জায়গাতে ভুল থাকলে তিনি উহা
সংশোধন করতেন, বা প্রয়োজন হলে লেখকের কাছে এর জন্য পাঠাতেন।
খণ্ডে অনেক মূল রচনাও ত্বার লিখতে হয়েছে।

অনেকগুলি

এই ইতিহাস সম্পাদনের ভাব ১৯৪৫ সালে যখন কুলপতি কে. এস. মুন্পী তার
ওপরে অর্পণ করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, “7176 5820161 ( 81791790158, [011552
58100101 ) আআ 11015 2 56500101716 61)6 561৬10০080৫ 101. 1২. 0, 22100027,
010096115 ৬1০০-001091561101

০0£ 109,502. [00115215105

16901155 1)15601019185) 23 0]11- 0106 59001.”

20 016 01 117 01225

বমেশচন্দ্র এ কার্ধের ওপবে কি রকম

. গুরুত্ব দিতেন মে সম্বন্ধে তিনি নিজেই গিখেছেন, “ইতিহাস চর্চার দিক থেকে এইটিই

আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করি ।"-'.*' জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত এই:

কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকব--এমন আশ ছিল-_-সৌভাগ্যবশতঃ আমার জীবিত কালেই
(১৯৭৭) একাদশ খণ্ডে এই গ্রস্থ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে ।”

এই গ্রস্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ার উপলক্ষে ১৯৭৭ সনের ২৫শে আগস্ট
দিল্লীতে তখনকার প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর পভাপতিত্বে এক বিরাট লভা

অতি সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এবং আচার্ধ বমেশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা! কর! হয়।
আমস্ত্রিত হয়ে এই অনুষ্ঠানে আমিও উপস্থিত ছিলাম এবং উচছ্ার দমস্তই প্রত্যক্ষ
করেছি।

দেশবরেণ্য নেত। জর়প্রকাশ নাবায়ণ তার বাণীতে লিখেছিলেন, *[ 20 8190 €০
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বমেশচন্দ্রের মৌলিক ও প্রামাণ্য লেখা শুধু গ্রাসীন ভারত ৭ দক্ষিণ-পূরৰ এশিয়া€
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের মধ্য ও বর্তমান যুগের ইতিহাসেও তিনি তার লেখায়
তি,
কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি। তার লেখার মধ্যে আমণা পাই তার স্থক্ম বিচারশক্

স্বাদীন
বৈশ্লেষিক ও প্রয়ৌগনীয় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, [বষয়বন্ত সম্থদ্ধে তাল জ্ঞান,
ও সত্য নির্ণয়ে আন্তরিক প্রান । সত্য নণয়ে তার কেমন
অথচ যুক্তিপূর্ণ মতামত
, £০৪] ০
সতক দৃষ্টি ছিল, তা তাও নিম্নের উক্তি থেকে বেশ বোঝা যায়
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ইতিহাল-রচন।

00

প্রণালী”

4190010

1315

পুস্তকে

তিনি

-তো।
লিখেছেন, “ব্যাপকভাবে দেখিলে, মানব সমাজের অনন্ত প্রবাহের বিবরণ-ই
এঁতিহাপিকদের পির দায়িত্ব হইল প্রমাদ, অশুদ্ধি, অসত্য হইতে
ইতিহাস।
করিয়াই
ইতিহাসের শুচিতা ও নিফলুষতা। রক্ষা করা। এই গুরু দাঞিত্বের কথা স্মরণ

৮০০০ আচার্ধ যছুনাথ সরকার একটি ইতিহাস লম্মিলনে ছ্ধার্থহীনভাবে ঘোষণ।
সহিন্ছে
করিয়াছিলেন, “সত্য প্রচার করিবার জগ্ত সমাজের বা! বদ্ধুবর্গের মধ্যে গঞ্জনা
হয় সহিব। কিন্তু তবু সত্যকে খুজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব ।' ইহাই প্রক্কত
এ্তিহাসিকদদের মূলমন্ত্র হওয়া! উচিত।”'

ভার সব লেখ। তর্কাতীত না হলেও এ কথা বলা যায যে, প্রকৃত এতিহানিক
তাই তিনি
তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তিযুক্তভাবে ষ! সত্য বলে তিনি বিবেচন৷ করেছেন,
র্থহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। ইতিহাস রচনায় তিনি অপরের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব

বিস্তারের বিরোধী ছিলেন, কারণ তাতে প্ররুত ইতিহাস লেখায় নানারকম প্রতি-
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বন্ধকতা আসে । তার ভারত সরকারের ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ইতিহাস রচনার ডিরেক্টরের
পদ ত্যাগ করার মূলে ছিল অপরের হস্তক্ষেপ, যা মেনে নেওয়1 তার পক্ষে সম্ভব
হয়নি।
তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন যখন তিনি ইউনেস্কো! পরিকল্পিত মানবজাতির সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্পর্কে ইতিহাস প্রণয়নের জন্ত আন্তর্জাতিক

কমিশনের সম্পাদকমণ্ডলীর উপ-সভাপতির পদ লাভ করেন।

১৯৫১ সনে ইন্তাম্ুলে

অন্রঠিত আন্তর্জাতিক ওরিয়েপ্টাল কনফারেন্সের ইণ্ডোলজি শাখার সভাপতি মনোনীত
হয়েও তিনি আস্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।
তার অপাধারণ কৃতিত্বের জন্ত ভারতের এক প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত এবং বিদেশ

থেকেও তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন।

কলকাতা, যাদবপুর, ববীন্দ্রভীবতী ও

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হী।কে সম্মানস্থচক ডক্টুবেট: ডিগ্রি এবং বিশ্বভারতী থেকে
“দেশীকোত্তম” উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি গ্রেট ব্রিটেন ও আদ্মার্ল্যাণ্ডের বুয়েল

এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কলকাতা ও বোশ্বের এশিয়াটিক সোদাইটির 7707,01915
ঢ০]1০৬ ছিলেন। বন্ধ প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদও তিনি অলঙ্কত করেছিলেন,
যেমন, এশিয়াটিক পোপাইটি

(কলকাত1),

ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল লোসাইটি,

বঙ্গীম-সাহিতা-পরিষদ্, সর্বভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেল, সর্বভারতীয় ওরিয়েপ্টাল
কনফারেন্স, এবং বামকৃষ্ণ মিশন ইন্রিটিউট্ অব কালচার ( কলকাত1)।
ইংরেজী ও বাংল ভাষায় তিনি অনেক মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন
পত্রপত্িকাতে তাঁর তিন শতের বেশি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়ে ছড়িয়ে আছে। আগে
তার যে নব পুস্তকের উল্লেখ কর] হয়েছে, তা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল,__
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0০৭০7, [1019, বঙ্গীয় কুলশান্্র এবং জীবনের স্থতিদীপে ।

প্রায় স্থদীর্ঘ সত্তর বছর ব্যাপী ভারতীক্ ইতিহাসে, তার বহুমুখী কর্মধার। ও .অনলস
সাধনায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পৰিচয় দিয়েছেন । অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম ঠৈধর্য,
কর্ধে অবিচল নিষ্ঠা, ও জ্ঞানের গভীরতায় তিনি একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার

করেছিলেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যাধিক্যে ও তাদের গুণগত বিচারে
বর্তমান কাপের ভারতীয় এতিহামিকদের

ঞ প্রবন্ধটি ব্ঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
স্বৃতি-সভাক্ন পঠিত।

মধ্যে তার স্থান নিঃসন্দেহে অতি উচ্চে |

১৮ ফাস্তন ১৩৮৬ তারিখে

বমেশচন্দ্রের
|

রমেশচন্দ্র নজুমদার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদীর ১৯১৪ সালে ঢাকার চাকরি ছেড়ে কলিকাতা
যোগ দেন। স্থ্প্রপিক্ধ এতিহাসিক ব্বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন
ছিলেন । বাখালদাসকে

কেন্দ্র কবে

তখন

ভারতের

প্রাচীন

বিশ্ববিষ্তালষে
কলিকাতায়

ইতিহাসচর্চার

মগ্ডপী আপনা আপনি গড়ে উঠেছিল । রমেশচন্দ্রও ছিলেন তার একজন

।

একটি

তীর স্বৃতি-

চারণ করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন £
“তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ্ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । হবরপ্রসাদ
শান্তী, বামেজ্হন্দর ভ্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি ইহার কর্ণধার । পরিবদের
সংলগ্ন “রমেশ ভবনে” একটি চিজ্রশালা এখন মুলাবান সম্পদে পরিপূর্ণ ।

সমুদয় প্রাচীন মৃত্তি ও মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাএ কোন

না।

কিস্তু তখন

ষে

তালিকা বা বিবরণ ছিল

এইটি সংস্কারের ভার ত্রিবেদী মহাশয় বাখালবাবুর হানে দিলেন।

বাখালবাবুপ

আমাদের কয়েক জনকে লইয়া মহ] উৎসাহে কাজে লাগিয়) গেলেন । প্রাচীন মুদ্রা
মৃত্তিগুলি কাল ও শ্রেণী অনুসারে সাজাইয়া তাহার যথাযথ তালিকা ও বিবরণী প্রস্ত'ত

হইয়াছিল।

এই বিষয়ে বাখালবাবূুই ছিলেন আমাদের নেতা।

নির্দেশ মতই আমবা চলিতাম।

পর্ষদের কয়েকজন বিশিষ্ট সভা

তীহাব

উপদেশ ও

আমাদের সচাজতা

কবিতেন।
কিন্তু ক্রমে একটা বিষম গোলযোগের

হুষ্টি হইল।

তখনকার

দিনে একজন

প্রাচীন এঁতিহাসিক বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাসচর্চার ধার
ধারিতেন না। কিন্বদস্তী, কুলশান্ত্র প্রভৃতির প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।
ইহাদের সাহাষ্যে তাহারা অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত সমাজে
প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ বেশ অর্থও উপার্জন

করিতেন । এইক্প এঁতিহাদিকের] কিক্ধপ প্রণালীতে বড়লোক বশ করিতেন তাহার
দৃষ্টাস্ত দিতেছি ।
একদিন ব্ড়লাট লর্ড কাবমাইকেল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পরিদর্শন করিতে
আপিলেন। বল! বাহুল্য এই সম্পর্কে অনেক নামজাদা লোকেরও সমাগম হইয়াছিল,
আমার উপর ভার ছিল মৃত্তি ও মুদ্রা প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিবার ।
লর্ড কারমাইকেল কিছু কিছু ব্যাখ্যা শুনিয়! অন্যদ্দিকে গেলেন । একটু পরেই
বাধাচরণ পাল আমিলেন। ইনি স্থপ্রসিদ্ধ কষ্দাস পালের পুত্র ও কতিকাতা পৌর-

সভার একজন প্রভাবশালী সত্য ছিলেন । আমি কিছু বলিবার আগেই একজন প্রাচীন

২৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিক।

[ বর্ষ ৮৬

ইতিহাপিক তাহাকে বলিলেন, “এই দ্বেখুন আপনার পূর্বপুরুষের কীতি।”

অর্থাৎ

বাংলার পাঁল সম্রাটের! বাধাচরণ পালের পূর্ব পুরুষের কীত্তি।
পাল মহাশয় শুনিয়া ত মহ্তাখুশী।

শ্রীচন্দ্রের তাত্রশানন আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে

সঙ্গে উক্ত এ্রতিহাপিক তখনকার ধনী ও স্থ্প্রসিদ্ধ এটনি গণেশচন্দ্রের ( নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের
পিতা) বাড়িতে উপস্থিত। এতিহাপিক বলিলেন--“'এইবার আপনাদের প্রাচীন
বংশের সন্ধান মিলেছে । আপনার পূর্ব-পুরুষেবা যে কত বড় রাজা ছিলেন এতদিনে

তাটের পাওয়া গেল।” এই এঁতিহাসিক বন্ধ কুলশান্ত্র সংগ্রহ করেন এবং আদিশৃর
সম্বন্ধে বু তথা জাহির করেন।

যখন নৃতন তাঅশানন আবিষ্কারের ফলে তাহার কাল

তথ্য ভুল বলিয়া! গ্রতিপন্ন হইত তখন তিনি অমনি আর একখানি কুলশ'ন্তর আকার
কবিতেন_তাহাতে এ নৃতন তথ্যটি যথাযথভাবে লিখিত থাকিত।
অনেকেরই

সন্দেহ ছিল যে কুলশাস্ত্রের পুঁধি জাল হইত। নূতন লেখা পুথিকে কি প্রণালীতে অতি
প্রাচীন জীর্ণশীর্ণ কীটদষ্ট পুরিগ্ে পরিণত করা যায় একবার এক ভদ্রলোক তাহা
্মামাব নিকট বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিস্া বলিয়াছিলেন যে তিনি এরূপ: বনু পুথি
জাল কবিয়াছেন।

বাখালবাঁবু ইতিহাসের এই কদর্ধ কলম্ককে দূর করিবার জন্য বন্ধপবিকর হুইলেন।
আমাদের দলের মধ্যেও এ বিষয়ে খুব উৎসাহেক্স সঞ্চার হয়।

কিস্তযে প্রাচীন

এতিহাসিক এই দোষে বিশেষভাবে পৌঁধী বলিয়া রাখালবাবু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
ঘোষণ1 করেন

শালী।

তাহার1 সমাজে লব্বপ্রতিষ্ঠ এবং সাহিতা-পরিষদের বিশেষ প্রতিপত্তি-

হরপ্রসাদ শাস্ী, বামেন্্রনুন্দর জ্িবেদী প্রভৃতিও তাহাদের পক্ষে। স্থতর1ং

প্রথমে বাদানুবাদ ও পরবে তুমুল কলহ আরম্ভ হইল । সেই দ্িনকার সে লব বাকৃবিতগ্া
কিরূপ তাণ্ডবে পর্ধবধিত হইয়াছিল এবং বন্ধুবিচ্ছেদ ও সাহিত্য পরিষদের ভিত্তি শিথিল

করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহ! আজ সবিষ্তারে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মোটের উপব বাখালবাবুর ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের উপর সাহিত্য-পরিষদের কর্ম
কর্তারা বিষম চটিয়া গেলেন । আমরাও কিছুদিন পরিষৎ হইতে দূরে বহিলাম ।
এই সংঘর্ষের ফলে একদিকে যেমন পরিষদের প্রধান নায়কেরা আমাদের বিরুদ্ধে
দাড়াইপেন অন্যদিকে তেমনি রাজশাহীর বরেন্দ্র পরিষদের দল আমাদের সঙ্গে মিলিত

হইলেন । এই দলের তিনজন কর্ণধার ছিলেন- অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শব্ৎকুমার বায় ও
রমাপ্রসাদ চন্দ । পরে বাধাগোবিন্দ বসাকও

কারণে

রাখালবাবুর ও এই দলের মধ্যে

এই

দলে যোগদেন।

মনোমালিন্য ছিল।

কোন ব্যক্তিগত"

কিন্তু কুলশান্ের

জালিয়াতির বিরুদ্ধে যখন রাখালবাবুর নাঁয়কতায় আমাদের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিতা
পৰিষদ্দের গোলযোগ বেশ তীত্র আকার ধারণ করিয়াছে তখন আমাদের সঙ্গে ইহাদের
মিলন ঘটিল।
হইল।

একজন প্রবীণ ও প্রাচীন এতিহাসিকের বিরুদ্ধে গোপনে একটি যড়যন্ত্

তিনি একখানি কুলশাস্তরের একথানি কি ছুইখানি ক্লোকের সাহাযো একটা

সংখা] £ ৪র্থ ]

রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ

খুব বড় রকম তথ্যের আবিষ্কার করেন।

২৫

যখন তাহাকে এ পুখি দেখাইত্ বলা হইল,

তিনি জবাব দিলেন যে, নড়াইলের নিকবতী একটি দূরধিগমা গ্রামে এ পুথি আছে-_
কিন্তু পুথির মালিক ( এক বিধব। ব্রান্ষধণী ) তাহা কিছুতেই হাতছাড়া করিবেন ণা।
বরেন্দ্র সমিতি তাহাদের এক পগ্গিতকে পাঠাইয়া এ পুথি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ

নকল করিয়া আনিলেন | দেখা গেপ যে পূর্েের উপরের প্লোকগুপি ঠিকই আছে, কিন্ত

যে ক্লোকের উপর নির্ভর করিয়। পূর্বোক্ত প্রবীণ এতিহাগিক এক অভিনব মৌলিক
তথ্যের

আবিষ্কার ঘোষণা

করিয়াছিলেন তাহার কোন

সন্ধানই

মিলিপ না।

আমর!

ইহা গোপন রাখিয়া পরিষদের কতৃপপক্ষকে বপিলাম থে, প্রকাশ্বা এক সভায় এই বিষয়ে
আলোচনা কৰা হউক । প্রবীণ এঁতিহাসিক সম্মত হইলেন । সভার দিনও নিপিষ্ হইল।

কিন্তু কর্ষকালে এতিহাপিক মহাশয় খেমালুষ গা ঢাকা দিপেন।
যুদ্ধেই আমাদের জয় হইল ।”

এই বূপে বনা

(“ম্হছ্ধবর বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়", সাঁ. প. পন, বর্ষ ৮১.

সংখ্য1 ২-৪ )

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হগেও এব মধ্যে বমেশচন্দ্রের এতিহাশপক তথ্যনিষ্টা এবং বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষদেএ সঙ্গে আত্যন্তিক যোগেব পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এ-সম্পকে
পরবে তার “জীবনের স্বতিদীপে? গ্রস্থেও বিশদ উল্লেখ করেছেন । যে প্রাচীন এতিহাসপিক
বাক্তির সম্পর্কে

আলোচনার

আলোচনা

করেছেন

জন্য প্রকাশ্য সভার আয়োজন

তিনি

হলেন

নগেঞ্রনাথ

বন্থু।

যে

তথ্য

করা ইয়েছিশ তা হোল রাজা আদশূর'

সম্পর্কে । “নগেন্দ্রনাথ বস্থ বলেন যে তিনি সম্প্রতি অয়োদশ শতাব্দীতে লেখা হবিখিশ্রের

কারিক1 এবং এডু মিশ্রের কারিকা নামে ছু'খানি প্রাচীন পুথিতে আদিশুরের উল্লেখ
দেখেছেন এবং এ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লেোকও ডদ্ধত করবেন ।” কিন্তু পরে আব

গুলির কোন অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

এ প্লোক-

পুথ্থি জাপ কণা সম্পকেও িনি

উল্লেখ করেছেন ষে, “নৃতন পুথর উপর আযমিড ছাড়য়ে বাশির নীচে রাখলে সেটি
পুরনো কীটদষ্ট পুণির মতো দেখায়।.-নগেনবাবুপ অনেক পুথি নাকি এভাবেই
পুরনো কবা হয়েছে,” “বঙ্গীয় কুলশান্ত্রর নামক গ্রন্থে রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে বিস্তৃত
আলোচনা করেছেন।

১৯১৪

|

গ্রীস্টাব্ব থেকে ১৯২১

অধ্যাপক ছিলেন ।

গ্রীস্টাব্দ পর্ধন্ত রমেশচন্ত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

এই সময়েই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেএ সঙ্গে এাতহাসিক বাখাপদাস

বন্দোপাধ্যায়ের যাধ্যমে তার নিবিড সংযোগ ঘটে । পখিষৎ্-পরিচয়? থেকে জানা
যায় ১৫ পৌষ ১৩২৪, কলিকাতায় রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে বুষেশচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের
অন্যতম নির্বাচিত

প্রতিনিধি ছিলেন । তখন বঙ্গের ও

বঙ্গের

বাইরে

ভাবুতের

নান]

স্থানে অন্ুষ্ভিত শিক্ষা-সংক্রাস্ত ও সাহিতা-বি্ষয়ক সভা-সমিতিব অধিবেশনে যোগদানের
জন্ত পরিষৎ থেকে প্রতিনিধি আহুত হোত।
তারপর রমেশচন্দ্র চাকুরিস্থজ্রে ঢাক
৪

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হন।

সেখানে

[ বর্ষ :৮৬

সাহত্য-পর্িষৎ-পত্জিকা

২৬

না পদে অধিছিত হয়ে রঙ গুকুত্শূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে অবশেষে চাকুরি থেকে
অবসর গ্রহণ করেন । তারপর ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি রুমেশচন্দ্র ঢাকা থেকে
বদার নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

যতদূর জানা যায়, রমেশচন্দ্র ১৯৬০ শ্রীস্টাব্দে আবার বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের ঘনিষ্ঠ
সংল্রে মাসেন এবং তখন থেকে আমৃত্যু-তিনি বঙগীয়-সাভিতা-পরিষদের কাধনির্বাহক
সমিটিব্র কোন-না- কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিঠিত ছিলেন । বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদের

ষট্সষ্টি*ম পাধিক অর্দিবেশনে বমেশচন্দ্র ষট্বস্টিতম বর্ষের কাধনিবাহক সমিতির সহকাগী
সতাপতি নির্বাচিত হন। তিনি উক্ত পদে সপ্ততি*ম বর্ষ (১৯৬৪) পর্যন্ত আসীন ছিলেন।
শঞ্ুতিতম বর্ষে! বাহিক অধিবেশনে তিনি বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের বিশিষ্ট সদশ্য নিবাচিত
2য়োগলেন।,

একসপ্তাতিতম বধ বাধিক অধিবেশনে
শপাপ।ক্ষ পর্দে

শিব্াাচত হন ।

১৩৭৩ বঙ্গাব্ড 5৮5

স5ত্য-পঠিষদের সভাপতি ছিলেন ।
৮ সভাপতি ।

বমেশ্চজ্বঙ্গীয় সাহিতা-পবিবদের চিত্রবঙ্গাব্

১৩৭৫

পরধস্ত তিনি বঙ্গীয়-

১৩৭৬ বঙ্গান্* থেকে ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যস্ত ছিলেন

১৩৮১ এবং ১৩৮২ বঙ্গাব্দ তিন হলেন পত্তিকাধ্যক্ষ ।

১৩৮২

বঙ্গার্ধ

খেকে আমৃত্যু তিশি ছিলেন সহ-সভাপতি ।

১৩০,

বঙ্গাব্দের

১লা ক্যেষ্ট অপরাহু

পাঁচ ঘটিকায় পরিষদ

মন্দিরে কাধ

গোবিন্দচন্্র দাঁল, কশি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কপি মোহিতলাল মজুমদারের
চিত্র প্রতিষ্ঠা উতৎ্সপ উপলক্ষে মোহিতলাল মজুমদারের স্মহিচারণ করেন €খেশচন্দ্র |
ঢ।ক] বিশ্বাধছ্যালয়ের উপাচাধ পদ থেকে অবপএ নিয়ে সমেশচন্দ্র যেদিন কলকাতাযু
আসেন সেদিন মোহিহলাল নীলক্ষেত প্রান্তরে সান্ধা ভ্রমণের শিত্যপঙ্গী রযেশচন্দ্রের
উদ্দেশে একটি কবিতা বচন করে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দেন। রমেশচন্র
মোহিতলাপের তেই অপ্রক।শিত কবিতাটি সভায় পাঠ করেন। কবিতাটি পরে ৮১তম
বর্ষ ১ম সংখ্যা, সাহিত্য পরিষৎ্-পাত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে।
সাহিতা-পরিষত্-পত্জিকায় রমেশচন্দ্রের সবমোট বারটি প্রধন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
সেগুপি হোল :
প্রবন্ধের নাম
পক্সিকার ব্য ও সংখ্যা
পৃষ্ঠ সংখ্য।
১,

নারায়ণের লিপি

২৮

৪

১৬৯-১৭৩

২.

সংস্কৃত বাজাবশী গ্রস্থ

৪৬

৪

২৩৩-২৩৯

৩.

দেশাবপলিবিবৃতি

৫৫

১-২

১-২০

৪.

বত্বুলেনের বংশাবণী

৫৬

১-২

১-১৫

€.

বহ্ছিমচন্দ্র স্মরণে

৮০

২

৪৯-৫৮

৬. রমাপ্রসাদ চন্দ

৮৯

৩

৯-১৬

৭,

৮১

২-৪

২১-৩৪

স্হদ্বত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সংখ্যা £ ৪র্থ]
৮*

বমেশচন্দ্র মজুমদার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পঞিষৎ

৭

বাংলার পালখংশীয় বাজগণের

কালপত্রী সম্বন্ধে মস্তব্য
৯. বাঁমমোহন বায় £ প্রচলিত ধারণ।

৮২

২৩-২৫

বনাম এতিহাসিক সম্

৮২

৬৩১৪০

১০.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাম

৮২

৫&২-৫৩

১১,

হেনরী লুই ভিভিয়ান

৮৩

৪২৪১৩

ডিবোজিয়োর জন্মতাগথ
১২. স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বরমেশচত্দ্র পরিণত বয়সেহ প্রয়াত

১-খ
৮৪
হয়েছেন । তর জন্ম হয়েছ?

১৮৮৬ এবং গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, বিগানববহ বস্শর বশে

বয়স তার মনের উপর

বিশেষ ছ।প ফেলতে

তিন শ্রয়াত

পারেনি বলেহ তিনি

প্রায় শেষ

১-৩

ডিলেশ্বর
হয়েছেন ।

পযস্তগ্ড

মনের দিক দিদ্ধে ছিপেন প্রাণবস্ত । তিনি আগে দীর্ঘায়ু হলে আমরা তার কাছ খেছক
আবে নতুন নতুন চিন্তার ফম ল পেতাম । পেদিক থেকে, বুমেশ০০র মতা ছেশের
পক্ষে এক অপুর্ণায় ক্ষাত।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ:দর কাধানব।তক সমি তি দমেশউশ্ডের মামহরাদে শোকীাত ৩ ।
ত[বিদের আব্তেশদন
কাধনিরবাহক সমিতির ২৩ ফান্তন ১৩৮৬ (৯ মাচ ১০৯০
পমেশচন্জ্রেব প্রতি গভাব অপ্ধা ও শোকজ্ঞাপন করা হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের জীবনতর্থয ও নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্ভী
সংকলক ঃ প্রীবন্দিরাম চক্রবতাঁ
জন্ম-__-৪ঠ1] ডিনেম্বর, ১৮৮৮।

মুতা--১১ ফেব্রুয়ার ১৯৮০ ।

জণ্মস্থান-_-ধ্তমান ৰাংপ। দেশের ফরিদপুর জেপাবর খাগাবপাড়া গ্রান।
হতিভাসে এম. এ. (প্রথম শ্রেণী ); প্রেমচটাদ রায়টাদ খলার ; গ্রিফিথ প্রাইজম্যান,
ডক্টর অফ ফিলসফি (কাপকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )।
ডক্টর অফ. লিটারেচার £ অনারারি (কলিকাতা, যাদবপুর, কবীক্দ্র ভারতী, বধমান)
দেশিকোত্তম (বিশ্বভাবশী ), বি্াাধারিধি (নব নালন্দা মহাবিহার ), ভার তত্ত্ব ভাস্কর
(সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা )।
লেকচারার,

কলিকাতা

খশ্ববিদ্যালয় ; শ্রফষশর

এবং

উপাচাধ,

ঢাকা

বিশ্বাএগ্যালয় ; অধ্যক্গ, কলেজ অফ, ইন্ভোলাজ, হিন্দু খিশ্ববিদ্যালয় এবং নাগপুর

বিশ্ব-

বিগ্যাপয় ; ভাকতীয় ইতিহাসের ভিজিটিং প্রফেসর, চিকাগে। এবং পেনসিলভেনিয়া বিশ্ব[ধগ্ভাপয ; শেরিফ অফ ক্যালকাটা।

সশ।পতি, অল ইণ্ডিয় হস্টরি কংগ্রেস, অল ইওডয়। ওরিয়েপ্টাল কনফাকেন্স, ইন্স্টিটিউঢ অফ, হিস্টবিক্যাশ স্টাডিজ (১৯৬৮) ১৯৫১ সালে হস্তান্ুপে অন্ষিত ইন্ডোলজি'ব

সশাপতি ও পদশ্য, এক্সিকিউটিভ, কমিটি, বারো অক. ইণ্টারন্যাশন্তাপ কাউশ্পিপ ফর
ফিশশাঞ

আগ

হিডম্যানিঠিক স্টাডিজ, হউনেসকোর সাস্কাতক

ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি

[বশাগেএ সহ-সভাপতি ; সভাপাত, এপিয়াটিক সোসাহটি, বাম্কুষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট
অফ. ক্যাপক1ট। এবং বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষণ্) সহ-সভাপতি, চিত শলাধ।ক্ষ, পন্জিকাধ্াক্ষ,
. বিশিষ্লদন্য,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষ্,

কলিকাতা

।

এছাড়াও

&েশ-বিদেশের

শতাধিক

শিক্ষ।-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
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বাংল] দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ | কলিকাতা,

জেনারেল প্রিপ্টাপ আও

পাবলিশাস+( ১ম সং, ১৯৪৬, ৪র্থ সং. ১৯৬৬ )।
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চ। ( বিশ্ববিচ্যাসং গ্রহ ) কলিকাতা, বিশ্বভারতী,

হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ।
বাংলাদেশের ইতিহাস (৩ খণ্ড), কপিকাতা, জি, ভরদ্বাজ আগ কোং,
বিছ্ভাসাগন্র £ বাংলা গছ্যের স্থচনা ও ভাবতের

নারীগ্ুগতি

(কপিকচা বিশ্ব-

বিদ্ত/লষে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামাল1), কলিকাতা, (জনাবেপ প্রিপ্টাস আগ
পাবলিশার্স ১৩৭৬ বঙ্গান্জ
বঙ্গীয় কুপলশান্্।

কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৯৭৩।

[ বর্ষ: ৮৬

সাহিত্য-পরবিষৎ-পন্রিকা

৩০

কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬ |

কমলা বক্তৃতামালা।

[১ বক্তৃতা £ মুললমান সংস্কৃতি |
২য় বক্তৃতা £ হিন্দু-সংস্কাত।
৩য় বক্তৃতা £ হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ।
৪র্থ বক্তৃতা ২ 0৮1081৩

17 71601691 7361)891.]
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এ ছাড়াও বিভিন্ন পজ পব্জিকায় বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে ।

পরিষতৎ-সংবাদ

শোক-সংবাদ £
প্রখ্যাত এতিহাসিক এবং বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের সহকারী সভাপতি ডঃ বমেশচন্জর
মজুমদার

গত

১১ই ফেব্রুয়ারি

বিরানব্বই

বখ্সর

নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন । ২৩ ফাল্তন, ১৩৮৬

বয়সে পদার্পণ

করিয়া

শেষ

» মার্চ, ১৯৮* তারিখে অনুষ্ঠিত

সাহিত্য পরিষদের কার্ধ-নির্বাহক সমিতিন অধিবেশনে তাহার মহাপ্রয়াণে গভীর শ্রদ্ধা
জ্ঞাপন করবা হয়। উক্ত অধিবেশনেই সন্ত প্রয়াত (৮ মার্চ) প্রখ্যাত সাহিতাক
স্থববোধ ঘোষের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব

করবেন পরিষৎ্ৎ সভাপতি ডঃ স্কুমার সেন ।
|
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে নানা দায়িত্বভাব
গ্রহণ করিয়া জড়িত ছিপেন। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য স্থির হয়, বর্তমান
বর্ষের পরিষৎ পক্কিকায় (৮৬তম বধ, ৪র্থ সংখ্য1) তাহার জীবন ও কৃতি সম্পর্কেই
প্রবন্ধ গুপি নিবেদিত হইবে।

বিশেষ অধিবেশন £
(ক)

অধাপক ডঃ স্থকুমার সেনের অশীতিবধ পৃত্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভা।

গত

«& মাঘ,

১৩৮৬

ইং ২০

জাহ্ছয়ারি, ১৯৮০

পরিষ্দ-ভবনে

বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে এক মনোরম ভাবগন্তীর পবিবেশে সভাপতি ডঃস্বকুমার

মেনের অশীতিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জানানে। হয় । এই সভায় পৌবোহিত্য কেন
পরিষদেব

অন্ততম

সহকারী সভাপতি শুজগদীশ ভট্টাচার্য। পরিষদের পক্ষ হইতে

মানপত্র পাঠ করেন পরিষদ্ সম্পাদক শ্রদিলীপকুমার বিশ্বাস । তিনি পঞ্চফল ও মিষ্টান্ন
উপহার দিয়া অধ্যাপক ডঃ সেনকে

সন্বর্ধিত করেন।

পরিষদ কমিবুন্দ তাহাকে রক্ত

গোলাপ উপহার দিয়া সম্বধিত কৰবেন।
ডঃ দেবীপদ ভটাচাধ,শ্রমতী মিমি ক্লেমন, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, ডঃ সরোজমোহন মিত্র,

ডঃ স্থনীলকুমার

চট্টোপাধ্যায়,

ডঃ নবেশচন্দ্র জানা,

ডঃ নির্মলচন্দ্র দাস,

শুগৌবাঙ্গগো শাল সেনগুপ্ত, শ্রপুপকেশ দে সরকার, শ্রস্থকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রশিবদাস

চৌধুরী প্রমুখ পরিষণ্ সান্তবুন্দ অধ্যাপক ডঃ সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ডঃ রবীন্দু গুপ্ত অধ্যাপক ডঃ সেনকে একটি
পুষ্পস্তবক উপহার €দেন। কপণিকাতার পুস্তক প্রকাশক এ. কে. সরকার আগ
কোম্পানি একটি স্ীলের থ।লা, ধুতি ও গরদের চাদর ডঃ সেনকে উপহার দেন।

এ. কে. পবুকাব আগ কোম্পানির পক্ষে মানপত্র পাঠ করেন শ্নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ।
সংবর্ধনার উত্তরে অধ্যাপক ভঃ লেন বলেন £ তিনি জীবনে বু সম্মান ও সম্ঘর্ধন!
ল।ভ করিয়াছেন তবে দর্বাপেক্ষা! অধিক প্রশংস! তিনি লাভ করিয়াছেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-

মংখ্য1 £ ৪র্থ]
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পরিষণ্ হইতে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । [ »্র্ধনার
উত্তরে তাহার বক্তব্য পরিশিঞ্টে সংযোজিত হইল ।]

সভাপতির ভাষণে শ্রজগ্ীশ ভটাচার্য অধ্যাপক ডঃ সেনের বন্তমুখী প্রতিভার'
কথ। উল্লেখ করেন এবং তাহার দীর্থাসু প্রার্থনা কবেন। সম্পাদক সকলকে ধন্যবাধ

জ্ঞাপন করেন।

খ)

উদ্বোধন

সঙ্গীত করেন শ্রামতী ছন্দ! মুখোপাধায়।

নিমলকুমার বন্থু স্থৃতি ব্তৃতা।

১১ই ফান্তন, ১৩৮৬ (২৪ ফেব্রুয়ারি ১২৮০ ) পরিষদ ভবনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্তন উপাচার্ধ ড: সুরজিৎ পিংহ “নৃতত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের সভ্যতার গঠন
ও বিবর্তন” বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ করবেন শ্রীজগদীশ

ভট্টাচাধ।

পরিষৎ সম্পাদক অধ্যাপক শ্রদিলীপকুমার বিশ্বাস নির্মলকুমার বন্থর জীবন

দর্শন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সহিত তাহার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন ও সমবেত
সকলকে স্বাগত জানান । সভাপতি মহাশয় নির্ধলকুমার স্তর জীবনের নান। দিক্
ও বিবর্তন পইয়া আলোচনা করেন।

গ)

এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্মরণসভা ।

প্রখ্যাত এতিহাসিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রমেশ চন্জ
মজুমদারের প্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৮ই ফান্তন, ১৩৮৬ (২রা মার্চ, ১৪৮০ ) এক
ল্ররণসভাঁর আয়োজন কবেন। এই সভায় সভাপতিত্ব কবেন প্রখাত এঁতিহাসিক
ভঃ দীনেশচন্দ্র লরকার।
সভাব প্রারভ্তে পরিষদ্ »ম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাণ প্রয়াত রমেশচন্দ্রের জীবন ও
বিবিধ দ্িক লইয়া আলোচনা কবেন। প্রয়াত বুমেশচন্দ্রের স্বতিব প্রতি শ্রদ্ধা জাপন
করেন ডং জগদীশনারায়ণ

সরকাব,

শ্রীক্গীবনভার] হালদার,

ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার,

ড: আশুতোষ ভটাচার্য, ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ব, যে!গীজ্নাথ চৌধুরী, শ্রীন্বকুষার
চট্টোপাধ্যায় ।
এই সভায় পঠিত প্রবন্ধ গুলি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল ।
ঘ)

রামপ্রাণ গুপ্ু স্মারক-বক্ততা।

২৪শে ফাঁন্তন)

১৩৮৬

(৮ মার্চ, ১৯৮* ) পরিষদ-ভব্নে

এই ম্মারক-বক্তৃতাব

আয়োজন কর! হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কলিকাত!
উপাচার্ধ ডঃ: সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

বিশ্ববিভ্ভালয়ের প্রাজ্জন

সমবেত সকলকে শ্বাগত জানান পরিষৎ সম্পাদক শ্রদিলীপকুমার বিশ্বাপ।

তিনি

রাষগ্রাণ গুপ্তের কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া উল্লেখ করেন যে, বামপ্রাণ
গুপ্তই বাংলা ভাবায় প্রথম ইতিহাস

চর্চার শুত্রপাত

করেন।

দীর্ঘকাল পরে এই

বক্তৃতার আয়োজন করিতে পারিয়! বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আনন্দিত।

তিনি সতার

জানান ঘে এই ম্মাবক-বক্কৃতার জন্ত যে গচ্ছিত তহবিল আছে তাহা হইতে এই বক্তার

৩৪

সাহিত্য-পরিষৎ্-পত্রিক!

[ বর্ষ ৫ ৮৬

বায় সন্কুগান সম্ভব নহে, সেজন্ত কার্ধনির্বাহক সমিতি সাধারণ তহবিল হইতে বাড়তি
বরাদ্দ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন।

অত:পর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত “আধুনিক যুগে বাঙলার অর্থনীতি
চিন্তার গু বঙ্গভাবায় অর্থনীতি চর্চার ইতিহাস” সম্পর্কে তাহার লিখিত মনোজ্ঞ বক্তৃতাঁটি
পাঠ করেন। প্রাসঙ্গিক প্রশ্রেরও তিনি সছুত্তর দেন ।
সভাপতির ভাষণে ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ডঃ দত্তের ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন ।

এইরূপ বক্তৃতার আয়োজনের জন্ত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

ও) 'বৃন্দাবনে নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব পুঁথিসম্ভার” বিষয়ে বক্তৃতা ।
১ল] চৈত্র, ১৩৮৬

(১৫ মার্চ, ১৯৮০)

ভঃ সুকুমার সেনের

সভাপতিত্বে লগ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তীবাপদ মুখোপাধ্যায় “বুন্দাবনে

নবাবিষ্কৃত বৈষ্ণব পুথিনভ্তাব” শীর্ষক দীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।
সভাপতির ভাষণে ডঃ স্থকুমীর সেন বলেন, ডঃ মুখোপাধ্যায় যে তথ্যসস্তার
সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহ

নিঃসন্দেহে প্রশংসার তবে তিনি তাহার সাছিত্োের

ইতিহানে যে কথা বলিয়াছেন তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত হইতেছেন ন1। শ্রীদিলীপকুমাব
বিশ্বাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

পরিষগ্ড-পত্রিক। প্রসঙ্গ ঃ
কার্ধনিবাহক সমিতি ২৩শে ঠন্ত্র,। ১৩৮৬ তারিখের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করিয়াছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য হইবে তিন টাকা
এবং যুগ্ম সংখ্যার মূল্য হইবে ছয় টাঁকা।
১৩৭৬ হইতে ১৩৭৮

এই তিন ব্নর পরিষৎ পত্রিকার কোন সংখ্যা! প্রকাশিত

হয় নাই। পত্রিকার ধারাবাহিকতা অক্ষুপ্ণ বাখিবার জন্ত কার্ধ নির্বাহক সমিতি পূর্বেই
উত্ত তিন ব্সবের জন্য একটি বিশেষ যুগ্ম-সংখ্য1 প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া

ছেন।

পূর্বোক্ত অধিবেশনে কার্ধনির্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন এই যুগ্া-সংখ্যার

মুপা হইবে দশটাকা।

পরিষ্দ সদন্তগণ অবশ্য যথানিয়মে পরিষদ পত্রিকার প্রতিটি

সংখাই বিনামূল্যে পাইবেন।

বর্তমান বৎসরের পত্রিকাধ্যক্ষ ডঃ সরোজমোহন মিত্রের

উদ্ধোগে এই বিশেষ যুগ্ম-সংখ্য] সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।
কার্ধনির্বাহক সমিতি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠ। দিবস
উপলক্ষে পরিষৎ-পত্রিকার যে সমস্ত পুরানে। সংখ্যা অবিক্রীত আছে তাহার একটি
প্রদর্শনী করিয়া! এগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা ঘাইতে পাবে।

লাংগ$ঠনিক সংবাদ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি প্রয়াত রমেশচন্দ্র মজুমদারের শূন্কপদে
কার্ধনির্বাহক সমিতি ২৩শে ফাঁন্তন, ১৩৮৬ ভারিখের অধিবেশনে ডঃ বম! চৌধুরীকে
অন্মতম সহকারী সভাপতি রূপে মনোনীত করিয়াছেন ।

সংখ্যা ১ ধর্থ)]
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২ প্রদীপ চৌধুষী গ্রন্থশীলাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় ভাহার শৃন্তপদে ২৫শে মা
১৩৮৬ তারিখের কার্ধনির্বাহক মমিতির সভায় শ্রীনলিনীবঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নাম

মনোনীত হয়। ডঃ সরোজমোহন মিত্র ও এ্রপ্রদীপ চৌধুরী পরিষদের রীতি অনুযায়ী
গত নির্বাচনে একবিংশতিতম স্থানাধিকারী ব্যক্তিকে মনোনীত কি জন্য মত
প্রধান করিয়াছিলেন।
২৩শে ফান্তন, ১৩৮৬ তারিখের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় সভাপতি ডঃ
স্বকুমার সেন

বলেন

যে কর্মাধ্যক্ষ ও কার্ধনির্বাহক

সমিতির যে সদশ্তগণ নিয়মিত

কার্ধনির্বাহক সমিতির সভায় যোগদান করেন না, কর্মাধ্যক্ষ মনোনয়নের সময় যেন
তাহাদের নাম উল্লেখিত না হয়। সভায় আলোচনায় স্থির হয় যে পরিষদের নিয়মাবলী
অনুযায়ী যে সব কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্যগণ পরপর চারটি সভায় অনুপস্থিত থাকিবেন
আগামী বখলর হইতে তাহাদের সভাপদ বাতিল হইয়া যাইতে পাবে। এই সম্পকে
সদন্যগণকে পরিষদ নিয়মাবলী অবছিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
:-৯
উক্ত অধিবেশনে ১৩৮৭ বঙ্গাষের জন্য ১৭ জন কর্মাধাক্ষের নাম মনোনীত
হইয়াছে এবং ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যপদের জন্য অনুমোদিত
হইযাছে। বর্তমানে পরিষদের ৮ জন বিশিষ্ট সদস্য আছেন।
২৩
২৩ ঠচ, ১৩৮৬ তারিখের কার্ধনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে পরিবৎ কমিবুন্দের ১

ছুটি ইত্যাদি বিষয়ে নৃতুন করিয়া এক গিদ্ধাস্ত গৃঠীত হয়। পরিষৎ কন্িগণের বর্তমানে
অঙ্ন্ুত ৯* দিনের পরিবর্তে ১২* দিন পর্ধস্ত অপ্জিত ছুটি জম1থাকিবে।
গণের অবসর গ্রহণের বয়ঃ সীমা ৬৫ ব্সরই থাঁকিবে।

পরিষদ কথি-

যদি ৬৫ বৎসরের পরেও

পরিষদের কোন কর্মী পুনপ্রিয়াগের জন্য আবেদন করেন তাহা হইলে কার্ধনির্বাহক
সমিতি তাহার শারীরিক ও মানপিক সুস্থতা ও কর্মদক্ষতার কথা বিবেচনা করিয়া ছা

বৎসর করিয়া তিন ব্লর পর্যন্ত তাহাকে পুননিয়োগ করিতে পারিবেন । কিন্তু ইহ ৃ
সাধারণ নিয়ম হিসাবে গণ্য হইবে না।

সভাপতি ভঃ স্থকুমারু সেন বয়ঃ সীম! সম্পকিত, ূ

দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহার অসম্মতি জাপন করেন।
জাতীয়

গ্রন্থাগার

বনু মুল্যবান পুস্তক পরিষকে

উপহার

হিসাবে

প্রদান

করিয়াছেন। তজ্জন্ত কাধনির্বাহক সমিতি জাতীয় গ্রন্থাগারের কতৃপক্ষকে আস্তিক
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
শাখ। সংবাদ :

গত৮ই ও »ই আআ, ১৩৮৬ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের মেদিনীপুর শাখার বাহিক
অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষিত হইয়াছে । এই সম্মেলনে মুপ সভাপতি ছিগেন
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কলিকাতা বিদ্যাপয়ের বামতন্থ লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস;
সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট সাছিত্যিক অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত বন ; প্রধান
অতিথি ছিলেন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রাকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং অত্যর্থন!

সষিতির সতাপতি ছিলেন শ্পত্যেন্্রনাথ রাঁয়।

॥ পরিশিষ্ট ॥
ডঃ স্থকুমার মেনের অশীতিবর্ষপূতি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে সম্বর্ধনার

উত্তরে আচার্য ভঃ সুকুমার সেনের ভাষণ ।
বন্ধুগণ !

আপনারা
করলেন তার জন্ত
ব্যাপার।

আজ আমার প্রতি এই যে ন্মেহবাণী এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
ধন্তবাদ ও কুত্জ্ঞতা জানাই। জন্মতিধি পালন একাস্ত ঘরোয়া

এমন ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে বাইবের

কোন অনুষ্ঠান আমি পছন্দ করি না।

তবে বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষদের কথা ম্বতন্ত্র। বর্তমানে ঘবেব বাইরে এই পরিষদের
সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। আমার কাছে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পক্ষ থেকে

প্রস্তাব এল তখন আমি গুদের বলেছিলাম ঘরোয়া অনাড়ঘ্বর অনুষ্ঠান করলে যাব।
আপনার

আজ একেবারে অনাঁড়ম্বর না করলেও ঘরোয়া অনুষ্ঠান করেছেন

এতে

আমি খুব খুশি।
সকল মানুষেরই মা থাকে, কারো কারে? ধাইমাও থাকে আখার কারো কারো
বিস্ত1-মা (41009 149067 ) ও থাকে । আমি পড়ি শেষের দলে। আমার বিদ্যা-মা

আছে।

একটি নয়, অন্তত তিনটি । আমার প্রথ্থম বিদ্যা-ম1 হল, বর্ধমান-বাজ পাবলিক

লাইত্রেরি।

তারপর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে এসে

ভন্তি হই এবং সেখানকার

লাইব্রেরিতে পড়াশুন' করি। সেটা হল আমার দ্বিতীয় বিছ্যা-মা। তারপর স্থনীতিবাবু

ও বসস্তবাবু
(বসস্তরঞ্জন রায়বিছল্লত
) আমাকে সাহিত্য পরিষদে তি করেছেন।
আমার যেখানে জন্ম এবং যেখানে থাকতাম তার কাছেই সাহিত্য পরিষৎ।

বঙজীয়

সাহিত্য পরিষৎ আমার তৃতীয় বিচ্য1-ম!1।
এই পরিষদে এসে আমার বাংলা লেখ রীতিমত শুরু হয়। এম-এতে ও পি-আর

এস-এ আমার থিসিস ছিল বৈদিক গপ্ভে বাকৃ-ব্যবহার বিষয়ে। ন্থনীতিবাবু বললেন,
আপনি এই বিষয়ের উপর বাংলায়

একট প্রবন্ধ লিখে পরিষৎ পত্রিকায় দিন।

সবনীতিবাবু বোধ হয় তখন পরিষৎ পত্রিকার অধ্যক্ষ ছিলেন।

আমি তখন লিখি

'আর্ধভাষার গন্ধের ভঙ্গী প্রবন্ধটি । সাহিত্য পৰিষৎ পত্রিকায় এটাই আমার প্রথম লেখ! ।

আমাদের তখন সাঁধুভাবায় লিখতে হতো! । স্থনীতিবাবু প্রথমে লেখাট। দেখে বললেন,
আপনি দেখছি বাংলা লিখতে পাবেন না। স্থনীতিবাবুর কথা শুনে আমার অভিমান
এবং বাগ হয়েছিল।

আমি বর্ধমান

রাজ লাইব্রেরিতে ১৯১৭/১৮ পর্যস্ত নান।

ঝকমের অনেক বই পড়েছি। আমি ইন্টারমিডিয়েট পর্ধস্ত সেখানে পড়ি। ১৯১৯
প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় নিয়ম করে যে ৭৫০/* নম্বর পেলে স্টার
দেওয়া হবে, আর কোন বিষয়ে ৮* নম্বর বা তার বেশি পেলে লেটার

দেওয়া! হবে।

রর

পরিশিষ্ট

গংখ্য! £ €র্থ]

আমি

ভানাকুলাবে

লেটাবু পেকষেছিলীম।

আমার

একট গৰ ছিল

যে আমি ভালো বাংল জানি । তারপর একটু হাঁপক চালে আবার লিখলুম।
সে লেখা নিয়ে তার কাছে গেলুম।
তারপর আমি আবরেকট

তারপর

পছন্দ হলত্ার।

লেখ। লিখি নারীর ভাষ1 সম্পর্কে।

সেই লেখাটা

আমি ষে সভায় পড়ি তার সভাপতি ছিলেন ভাক্ক!র চুনীলাল বস্থ। তিনি পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের কেমিক্যাল এগজামিনার ছিলেন। তিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন।
প্রশংনা শুনতে সকলেরই ভালে! লাগে, আমার5 লাগে । প্রশংসা অনেক সময়
উৎ্পাহ যোগায়।

প্রশংদা বা উত্পীহ

পৌকার

পালে অনুকৃগ

হাওয়ার

মতে1।

চুনীলালবাবু সেদিন আমার প্রবন্ধে প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। তা আমার
গবেষণ1 কাজে খুব উৎ্পাহ জুগিয়েছিল। পর্ষদ প্রাপ্ত সেই উৎসাহের কথ] আমি
চিরদিন মনে বেখেছি। অধ্যাপক তাবাপুবওয়াশা অ।মার গবেষণার বিষয় প্রথম নির্দেশ
করেছিলেন। তারপর থেকে যেপব কাজ করেছি সবই আমার নিজের ভাবন]।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষষ আমার তৃতীম্ব আলম!

মেট!।

এর সঙ্গে আমার

সম্পর্ক

দীর্ঘদিনের । মাঝখানে সম্পর্ক ছেদ হয়ে গিয়েছিল । আবার আপনার] আমাকে নিয়ে
এসেছেন। আমি আজ আপনাদেক বক্তব্যে বেশ প্রীত হয়েছি । আমি আপনাদের
মঙ্গল কামনা করি । বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎৎ অক্ষু্ন থাকুক, সেই গ্রীর্থনা করি।

শ্রীসুকুমার মেন
[ শ্রীনরোজমোহন গিজ্র কর্তৃক অন্গপিখিত ]

১৩৮৬ বঙ্গা্জে উপহত পুস্তকের তালিকা
অচল তট্র।চার্ঘ; 0/০ শিশু তীর্থ এডুকেপান ট্রাস্ট, হাওড়া-২
১।

স্থকাস্ত ( জীবননাট্য )--অচল ভট্টাচার্য

১।

শৃক্তির সন্ধানে অজিত রাকচৌধুবী

জিত রায়চৌধুরী
অজিত
রায়চৌধুরী? ঃ “জনুরালয়,”ঃ ঠাকুর নিত্যগোপাল রোড, পানিহাটি, ২৪ পরগণা
অঞ্জলি বন্ধ ; ৫৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলি-১২
১। বড়ে! পিপিম1-_বাদল সরকার
খ।

বাম শ্তাম যদু-_

্

৩।

সপিউশন এক্স
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৪ |

কবিকাহিনী-_

হ
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ম্পার্টাকৃল-_

রঃ

এবং ইন্দ্রজিং১
প| লক্ষ্মীছাড়ার পচালী ১,
৮।
মিছিল-__
অঞ্চলি ভৌমক ; “গুরুধাম”, পি-২৩৮/লি, সি.মাই.টি. রোড, পো: $ কাকুড়গাছি, কলি -৪
ঙ৬।

১।

বাবামণির শ্রীচরণ সঙ্গে

(১ম খণ্ড) ত্রদ্ষচাবী অসীম

অতুল শুর; ১১, কালীচরণ ঘোষ রোড, কপি-৫*
কালের কড়চা-_চন্দ্রাবতী
অনাদিভূষণ দান) ২৪৩/১, আচার্য প্রস্ুললচন্ত্র রোড, কলি-৬
১।

১।

মার্জিন জাতির কর্মবীর-_ যোগেশচন্ত্র বাগল

|

জগৎ কোন্ পথে 1

সাহলীর জদ্গযাআ-৪ । জাতির বরণীয় ধারা
৩।
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বাজগুহ্যেগ (শ্রশ্রমস্তগবদগীত। )-শ্রশ্রসত্যদেব

জনিলকুমীর মুখোপাধ্যায়; ৮৮/১ ঝফি আহমেদ কিদোয়াই বো
১।

সধবার একাদশ- দীনবন্ধু মিত্র, ক্ষেত্র গুপ্ত, ল"
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মালিনী--রবীজনাথ ঠাকুর

৩।

বিসর্জন-_

৪

সমালোচন। সংগ্রহ ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )
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সংস্কৃত লাহিত্যের ভূমিকা--ন্থরেশচন্ত্র তট্টাচার্য ও নাবাক্বণচন্ত্র ভট্টাচার্য

ঙ।

চর্ধাগীতির ভূমিক।-_-জাহুবীকুমাব চক্রবর্তী

এ
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১৩৮৬ সালে উপহ্ৃত পুস্তকের তালিক।

ড্র

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির ; ৬, বন্ছিম চ্যাটাজাঁ হ্রীট, কলি-৭৩
১।

আফ্রিকার রূপকথা-_অমিয়কুমার চক্রবর্তা

অমর দত্ত; 0/০ জাতীয় সাহিত্য সজ্ঘ, ১৩ সি, ফরডাইস লেন, কলিকাতা-১৪
১। অধ্যাপক সুকুমার সেন (৮*তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিক1)-অমর দত্ত
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অলকেন্দুশেখর পত্রী ; পি-৪৯, বি-ব্রক, লেকটাউন, কপি-৫৫
১।

কালোবর্জ__ অলকেন্দুশেখব পত্তী

২।

খোদাই করায়-_অলকেন্দুশেখব প্ভী

৩।

শবের স্র্ধোদয়-_-এ

অশোক উপাধ্যাঁয়; ১৩, লক্ষ্্ীনাপায়ণ মুখাজ রোড, কলি-৬
১। হরি যাকে বাখে_ প্রমোদকুমার চটোপাধ্যায়
অশোক কুণ্ড; বোঁড়হল, জাঙ্গীপাড়, হুগলী
১।

চন্দ্রঘোষ
গীত-মঞ্জরী, ১ম খণ্ড-তারক

২।

মুপিদাবাদদে কয়েকদিন-__সস্তোধ পাল

৩।
৪।
«|

আনন্দম-- আনন্দ
সাম্যবাদ--দীপক দে
কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে_ অস্থবূপ] বিশ্বাস

৬।

এঁতিহাপিক কন্বর-_মৃত্যুঞ্র সেন

৭।

বিদগ্ধ সাধক দ্বামী বেদানন্দ ও তার সাহিত্য কর্ম-__হ্বামী নির্লানন্দ

৮।

মধু মেলা-_কাঁজী শাহাদাত আলী

৯।

খরা, বন্ত1, ভালোবাসা--অজিত দেব/নবেশ মণ্ডল

১*।

দ্াাবী-সস্ভোষ পাল

অনিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাত! বিশ্ববিষ্তালর

১।

শক্তি সীতি-পদাবলী--অরুণকুমাঁর বস্থ

২।

কাপাস্তের ব্পকথা--কমলা প্রসাদ ঘোষ

[ বর্ষ :৮৬

সাহিত্য-পরিষ্ৎ-পঙজ্জিক!
৩।

সঙ্গীত পরিক্রমা_ নারায়ণ চৌধুরী

৪ |

কথাশিল্পী শরৎচন্্র-_এ

৫ |

বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডি চেতনাডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

আদিত্যপ্রপাদ মজুমদার
প্ | বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারতরত্ব ইন্দিরা মিলন দত্ত
৮ | কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত--বিনয় ঘোষ

ভ।

শরৎ জিজ্ঞাসা

বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য- প্রগ্যোৎ সেনগগ্ক
আযালফ1-বিট1 পাবলিকেশনস; ৫৫-১ কলেজ গ্রীট, কলি-১২
পৃৰ সাগরের পার হতে--সবিতা ঘোব
১।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্চনের জীবন বেদ__হেন] চৌধুরী
|
৩।
কালাপানির ওপারে-_ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ । শার্লক হোম্স ফিরে এলেন- অদ্রীশ বর্ধন, অনুবাদক
৯ |

নিজেকে যাচাই ককুন-অশীম বর্ধন

হ্ীট, কলি-১
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ; ৬, প্রফুল্প সরকার
২১৯ খণ্ড ক্যালক'টা গেজেট ( ১৯৩৬-৭৩)
১।
৩৪ খণ্ড গেজেট অফ ইগ্ডিয়া ১৯৩৯, ”৬৩-/৬৭, ১৯৭০
|
৩।

সেন্স।স অফ ইত্ডিয়া ১৯৫১, ১ম খণ্ড, ইণ্ডিয়া, 2৮7৪

গভঃ অফ. বেঙ্গল, .ইটিগেশন ডিপ।., রিপোর্ট অন বেনফল আযাণ্ড ফ্লাডস
ইন্ নর্থ বেঙ্গল, ১৮৭০-১৯২২
৬।

আত্শিক্ষা_বামবিহারী বস্থ
শিশু বড় হয় কি করে-_উত্পল হোমবায়

৭ |

মনোবিজ্ঞানের ভূমিক। £ ১ম-অরুণ ঘোষ

|

জানশিক্ষ।র কথা নিখিলরগুন বায় ও ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৯ |

ইতিহাস শিক্ষক-_আবছুল হাকিম

& ।

শিশু পরিবেশ- _সমী€ণ চট্টোপাধ্যায়
১১।

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান--বিজয়কুমার ভট্টাচার্ধ

১২।

মহান্ শিক্ষানায়কদের শিক্ষাতত্_গৌরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫।

শিক্ষার চারদিক- শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য
আমাদের জাতীয় শিক্ষা চাকুচন্দ্র ভাগাবী
চিকিৎসাবিদ্ভার ইতিহাস-__নরেশচন্দ্র ঘোষ

১৬।

দ্বেহরক্ষণা-_পশ্ডপতি ভট্টাচার্ধ

১৩।
১৪।

১৭।
১৮ ।

বিউটি ম্পট-_জগন্নাথ সরকার
ইন্তিরী মাজেই--অবনী সাহা!

২খ্য। ১ রথ"
১৯।
৩|
২১ ।
|

১৩০১ সংলে উপহৃত পুম্তকে» শক

৪১

বত্বীকবের প্রেম--নিমাইকুমার ঘোষ
সহেলী-_হ্থদর্শন
বিদেহী- ধনগ্য় বৈরাগী
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৮৬।

৮৭ ।
০৮ |
৮৪ ।

স্বতাচত্র ম্যাকসিম গোকি। প্রদেৎ গুহ, অনু"
ভারতই আমর দেশ-সিনথিয়) বোপজ। ইন্দ্রাণী 3: অনু*
মাতাজী গঙ্গাবাঈ-_অজেন্ত্রকষ্ণচ ঘোষ

মহাযোগেশ্বর বাবা ভ্রলঙ্গ ম্বামীজীর জীবনী ও তথাশব্যা শ্রীশ্রশহ্ববী
মাঙাজজী £: ১ম খণ্ড
মহারাষ্ট্রের মহাপুরুষ গাঞ্সৈ বাখা_জিতেশ্রনাথ বস্থ

[শক্গাবজ্ঞানের মূপতত্র অকণ খোৰ
বাংলা পভানোর নৃতন পন্ধাত-__ম্থবীনুচন্জ্র গায়
শিশু মন--বমেশ দাস
বাংল|এ ব্যাঙ্কিং-হািশ
চন্দ্র শিংত
রাষ্ট্ীপংখ-_-ক্ালিদাস চক্রধতী

জয় বাংপা- মহাদেব ঝা, সণ ( ভাশাী)
এই নিবাচন-_-কী শিখলুখ- অধাধন্দ চক্রবত
৯৪৯|

১৩০৩|
১০১

।

১৩২।
১০১৬৩।

গণন্স্ত্র ও বাষ্রপরিচর-_-বতিকাস্ত ভষ্টাচাধ

যুগের দাবী-_ধীবেন্দ্র মজুমধএ
ইলেকট্রিক মোপন গুভৃতির দোষ ও প্রাতকীএ
কাশী কীর্তন £ ধম খণু-ম্বামী সত্য।শন্দ
খসড়া শাসনতন্ত্র [গণশপরিষদে পাকিস্তান

সরকারের পর পাষ্রসচিব

এানপীয় জনাব হাষিছুপ হুক্ চৌধুরীর ভাষণ ]) ১০৫৬
১০৫ |

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংল।
পৌবাণিক প্রেমকথা-_নবফুপ

১০৬।

কলক্কিত- শ্রুহংস

১৬০৭।

আরতি শঙ্খ ও সবের বাণী-গজেন্দ্রনাথ গুছাইত

১০৮।

কথা দাও-_-অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

১৬০৬।

প্রথম দশজন : স্কুল ফাইন্তাল : ১৯৬৮

১১৬ ।

কুনিয়াদী শিক্ষা! ( নাঁটিক1)-_-মণিকা চৌধুরী

১০৪ ।

১১১।
১১২।
৯১২০।

১১৪।

শিশুপালনে কোনটি চাই £ বংশগতি না পাৰিপার্থিক-_সথবিনীতা ঘোষ
দবেশবিদেশের শিক্ষা শ্রজ্ঞানান্বেবী

কর্মনির্দেশ__ব্যানাজি ও খা
ভারতের শিক্ষাব্যবস্থ।-_-শিক্ষাবিদ্

সাহিত্য-পরিহৎ-পব্জিক!

৪৪
১১৫॥

৷ বর্ষ 2৮৬

আমাদের ছেলেমেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
শিশমন--রমেশ দাশ

১১৬।

১১৯।

আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা লারায়ণচজ্ চন্দ
শিক্ষায় মনস্তত্ব-_মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শিক্ষা, চরিআ ও মনোবিচ্যা_এ

১৭২০|

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা- বিভুরগ্রন গুহ ও শাস্তি দত্ত

১২১।

ভেদাভেদ ( দ্বৈতাদ্বৈত ) সিদ্ধান্ত এবং শ্রমচ্ছস্করাচার্য প্রভৃতি ভাস্তকারগণ

১১৭।
১১৮ ।

-সস্তদাপ বাবাজী

যোগচতুষ্টয়__ স্বামী স্থন্দরানন্দ

১২২।
১২৩।
১২৪৪

।

১২৫।

লীলা-সঙ্গী-_বিষু সরস্বতী
সহজ বাসই্টুরভাষা বোৌধ- ক্ষীবোদকুমীব দত্ত

১২২ ।

১২৭।
১২৮।
১২৯।
১৩৩

তথাগতের মৈত্রী_-উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া
আনন্দ প্রাতষ্ঠা__-শ্রাচিত্তরঞ্ুন
ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ £ ১ম-শ্রশ্রবালক ব্রদ্দচারী

।

১৩১।

১৩২।
১৩৩।
১৩৪

।

১৩৫

।

হিন্দী ভাষা ও ব্যাকরণ--তারকনাথ আগন্সওয়ালা
চলতি তামিল শিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র শেখব শাস্ত্রী
প্রবাল ( কবিতা )শ্রীমন্সী
গীতার বাণী-__-অনিলবরণ বায়
শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী--পঞ্চানন
সাহত্যিক বর্ষপঞ্ধী £ ১৩৮৩-_অশোক
কুমার কুণ্ড, স*
শ্নীতা ও গীতার্থ বোধিনী--বসম্তকুমার দাস, স*
চেতনার অবতরণ-_নপিনীকাস্ত ও

১৩৬।

শ্রমন্তগব্গীতা ( ইংরেজী অনুবাদ সহ)-__হ্বীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

*৩৭।

শ্রীমহুকুপচন্দ্র_ব্রজগোপাল দত্তরায়

১৪১।

প্রপন্ন পথিক--শ্রপীতারামদাস ওক্কারনাথ
যুতের কর্থোপকথন- নলিনীকাস্ত গুপ্ত
প্রবন্ধাবলী £ ৫ম-_-মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ
বাইওকেমিক তৈবজ্যতত্ব ও চিকিৎসা প্রদপিকা-_নৃপেন্দ্রচজ্জ্ বায়

১৪২।

আপোর তৃষা-_যতীন্দ্রনাথ দাস

১৪৩।

নীপাঞ্ন ছায়া-শংকর মিত্র

১৪৪।

রামকষ্- পূর্ণেন্দু গুহায়

১৩৮।
১৩৯ ।
১৪০

১৪৫
১৪৬।

।

কুটজমালা-_কাঙী আশ.বাক মাহ.যুদ
সহজ বাষ্্রভাবা বোধ-_ক্ষীরোদকুমার দত

সংখ্যা £ ৪র্থ)

১৩৮৬ সালে উপস্ৃত পুস্তকের তালিক।

|

১৪৭।
১৪৮।

লেখাপড়া শেখানর নৃতন পদ্ধতি_ বিজ্ঞান ভিক্ষু
একজন গ্রাম্য কবি (কবিতা )ঈশ্বর ভ্রিপাঠী

১৪৯।

শ্রীশ্বিজয়কুষ্ণ উপনিষদ-_প্রফুল্ল দাস

১৫০।

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল চরিতামৃত- শ্বামী ওক্কারানন্দ পরিব্রাজকাবধূ

১৫১।

তোমার বাঙলা আমার বাওগা-__হিমাংশু জান!

১৫২।

সাধনা, ভক্তি ও জ্ঞান--উপিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক

১৫৩ | অমর শর্বরী( কবিতা )-_জৈপোকানাথ দে
১৫৪। কুক্ষ যুগের ছুঃখ ( কবিতা )চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১৫৫।
১৫৬।

মুক্তিপথে শিক্ষা-সংস্কার_ মাষ্টার মশাই
এ

এঁ

১৫৭ । শিক্ষার ভূমিকা মহিমারঞ্জন ভট্টাচায
১৫৮ । শিক্ষা আমার শিশুর কাছে-_-প্রা্যাট্

১৫৯।

শিক্ষা! ও সমাজ-_হরিসাধন গোন্বামী

১৬০।

বুনিয়াদী শিক্ষার কথা-_-অনিপমোহন গুপ্ত

১৬১।
১৬২।
১৬৩।

সমাজশিক্ষার ভূমিকা শিখিলরগ্থন পায়
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-_হুমাযুন কবির
আমাদের মাধামিক শিক্ষা জগদিন্দু বাগচী

১৬৪।

শিক্ষার চারপদিক--শ্রীনিবাপ ভটাচাধ

১৬৫ | শিক্ষা : শিক্ষার্থা ও শিক্ষক-__ শিতিকঠ সেনগু&
১৬৬।

শিশ্ততীর্থের পথ--উৎ্পল হোমবায়

১৬৭।

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমন্তা-_ বিভুবঞ্জন গুহ

১৬৮।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান_-অরুণ ঘোষ

১৬৯।

বুনিয়াফী শিক্ষা-__সমবেন্দ্র দত্তবায়

১৭৯০ | শিশুর জীবন ও শিক্ষা- শ্ানিবাস ভটাচাধ

১৭১।

সমাজ ও শিশু সমীক্ষা প্রতিভা গুপ্ত

১৭২।

মানুষের মন ও শিক্ষাপ্রসঙ্গ-__বিভুরঞ্জন গুহ

১৭৩। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা-বিভুরগ্জন গুহ ও শাস্তি দ্ড
১৭৪ । জনশিক্ষা-সহচর- বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১৭৫। রাষকষ্- পুর্েন্দু গুহরায়
১৭৬।
১৭৭।

মা-শ্রীঅরবিন্দ
ভাগবত-জীবন- চাক্ুচন্দ্র দত্ত

১৭৮।
১৭৯।

শিশুপালন-_চক্রৰর্তা রাজাগোপাল আচাবিয়।
মহারসায়ন--লীতারামদাশ ওক্কাবুনাথ

টি

সাহিত্য-পরিষৎ-পঙ্জিক।

5৬

১৮০

।

সৎসঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়_-যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৮৪ ।

উপনিষুৎ রত্ুমালা-ন্বরূপানন্দ গিরি
বেদাস্তের ভাস্ত-নৃত্যুগোপাপ কুদ্্
সীবলী-চবিত-_জ্যোতিপাল
আশ্চধানীলমণি-_বিশ্বপ্রণবাশ্রম

১৮৫।

ঞুগীতায় গুকতত্ব_শ্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি

১৮০১।

»৮২।
১৮৩ ।

১০৮৭|

আহার ও ধর্ম--কাপিকানন্দ ত্বামী
গীতামুত- কুগ্রবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৮ ।

সত্যের সন্ধান-__ শিবদাস মান্না, স+

১৮৯ ।

খণ সালিশী বোর্ড রঘুনাথ মাইতি

১৯০

|

সরপ ধাত্রীশিক্ষা ও কুমারতন্ত্র--ডঃ সুম্দরীয়োচন দাস

১৯১

|

বাড-প্রেপার-ডঃ খগেজ্নাথ বন

১৮৬।

১৯২।

দীপমালিক1--বিভাসপ্রক'শ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩।

কর্মের পথে-ন্বামী প্ববূপাশন্দ

৯৪ |

পচিজ্র যৌগিক ব্যায়াম £ ১ম ভাগ-হ্বামী জগদীশ্বরানন্দ

১৯৬।

কবিতার জন্য কবিতা_-অভিজিৎ ঘোষ
নশলাঞন ছায়া_-শংকর মিত্র

১৯৭।

1৩

১০৯৮।

ইরানের শিল্প ও সংস্কৃতি--গুরুদাল সরকার

১০৯০৯|

মহাভারত £: ১ম খণ্ড

২০০

স্থন্দর সংহিতা-__চাকুধর্মী

১০৭৯৫ ।

|

7615175001৮ ০--03- 5১. 11012085901

২০১।

অবশেষে (কাব্য )-মানব ঘোষ

২০২. |

লেনা একটি নদীর নাম/পল্ম। একটি নর্দীর নাম-_নিমাই মান্গা

২০৩।

সজনে নির্জনে আমি-__অরুণাভ দাশগুপ্ত

২০৫ ।

রূপলী বারোটি কশ কবিমন- প্রণবেন্দুস্থন্দর সাম্তাল) অন"
হন্বদশা- হুধাংশ্ু গুপ্ত

২০৬।

মনোগন্ধা-বাধামোতন মহান

২০৭ |
২৩৮৮।

আলোকিত মে--প্রশাস্ত দাস
আলোকের উত্স সন্ধানে-__সঞ্জয়

২০৪৯।

সম্পূর্ণ__ভোলানাথ শীল

২১৬।

তাঙা তলোয়ার-_জুল্ফিকার হাক্সদ্ার

২০৪।

২১১
২১২।

।

ত্বপ্পুলস্তব!- দীন্থিপ্রসক্ন চট্টোপাধ্যায়
গঠনের পথে ভারত (0575 প্রচারিত )

[ বর্ষ :৮৬

সংখ্যা £ ৪র্থ]

১৩৮৬ সালে উপন্ৃত পুস্তকের তালিকা

|

৪৭

শিশু পালন--পাকুল দেবী

২১৩।

প্রতিবিষ্ব-_
জয়বাংলা--শৈলেন দত্ত
গান্ধী ম্মারকনিধি ( বাংলা শাখা)

২১৪।
২১৫।
২১৬।

বায়ান্ন! থেকে বায়াত্তর- খুরসেন-উন-নবী তবারক, স"

২১৭।
২১৮!

00100 39870 21210081- ১০৪1৮ 01070510051)

২১৯।

ভারতশাসন আইন--অমলেন্দু চেন

২২ ।

১৯৬৩ পালের পশ্চিমবঙ্গীয় দোকান ও ব্াবপাধী প্রাতষ্টীন সম্প কখিধ আইন,
পণ পালিশী বোর্ড রঘুনাথ মাহ
ব্যক্তিগত-_-বিমঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২২৩।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদ-মৃত্যুতয় “ন্দোপাধ্যায়

২২৪ ।

আমি ও লেখা--প্রভাতকুমার খেষ

২২০ ।
২২১।

২২৫

।

২২৬।
২২৭।
২২৮ |
২২৯ |
২৩০

।

প্রসাদ__-কাজী আশ বাফ মাহমুদ
নিবেদন_- এ
অশ্রু-_ মনকুস্ম'

কুটজমালা-_-কাজী আশবাঁফ মাহমুদ
ঝরা ফুল-__তারাপদ চক্রবতী
নামসার-__গিক্বালা দেবী
সারথি- মাখন
শ্যমা-গীতিকা_ শ্ীকুমার ভট্টাচার্য
অভিবুাম- দেবীমল্লকা

রাত্রির মাকাশে নর্ধ-__অনিপঞ্মাত পলুঠ
নন্দনপুর পাটা সমিতি বাতিল পাহিভী
দ্বীচি_যামিনীযো*ন মভিলাপ
উবার আলো--অন্দামোহুন বাগচী
মহাজীবন--পবেশচন্দ্র ভোর
শিল্পধার-_প্রভাতকুমার দত্ত

অঞ্জলি--হর্দাস দে
আহার ও ধর্ম_কাপিকানন্দ হ্বামী
২৭৪৩।

২৪৪।
২৪৫।

পূজা _-কেলমায
রহস্থবি্যা--বিজয়কৃষ্ণ

গীতাবিন্দু-_বিহারীলাল গোস্বামী
সাধক--শ্রবাধারমণ দেব

সাহিত্য-্পবিষৎ-পন্দ্রিক।

৪৮

[ বর্ষ ৮৬

তার। জানে না ইস্লাম কি- মোহাম্মদ তৈমুর

২৪৬।

২৪৭।
২৪৮

উপনিষৎ--সংকলন : ১ম
কামকাঞ্চন_-বাপক ব্রহ্মচারী

২৪৯।

রশ্রীগুরুমহিমাম্তত-_শীতারামদাস ওক্কারনাথ

৩

|

দীক্ষামন্ত্র--চিস্তাহরণ বিশ্বাস

২৫১।

কিন্ত... অথচ..*এবং***কিস্ত-_আবছুল সামাদ

২৫২।

উপনিবদের আলো-_মহেন্দ্রনাথ সরকার
বেদান্ত বাচম্পতি যছুনাথ-_মতিলাল দাশ

২৫৩।

বনফুল সাধন গীতিমালিকা- সানন্দ ব্রঙ্চারী
দ্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ ( মেদিনীপুর কলেজ )

২৫৪।
২৫৫।

২৫০৯।

লোকশক্তি (পবজ্রিকা):
৫ম ব্য, নভেম্বর--ডিসেম্বর "৭৫,
জান্-_ এপ্রিল ৭৬
আনন্দবাজাএ পদ্ভিক। বিক্রিয়েশন ক্লাৰ : ছুইপুক্ষ ( স্থভেনির )
বাংপাদেশ ছাত্রলীগ জাতীয় সম্মেলন *৭৩
শুশ্রধাবিদ্তা, ৪থ পাঠ-_ডাঃ হন্দরীয়োহন দাস,

২১৬

হাইড্রোপ্যাথি মতে শিশু-চিকিৎসাভা: প্রভানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২গ€৬।

২৫৭।
২৫৮।

|

২৬১ ।

টি. বি.

লহজবোধ্য ও সহজলাধ্য-_-ডাঃ নবেশচন্দ্র দাশগুগ্

২৬৪ ।

যায় সাবে !পশ্তপতি ভট্টাচার্ধ
যক্ক্স! ও তাহার প্রতিকার-_বিধুভৃূষণ পাল
প্রন্থতি ও নবরঞ্জাতক-_শক্রজিৎশংকর দাশগুপ্ত

২৬৫

।

ঘ্রীরোগের জল চিকিৎসা-_কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৬৮ |

যন্ঘ্া ও চিকিৎসা--প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়
সচিত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ-_মত ও পথ- আবুল হাসানাৎ
কুষ্টসেবা--পার্বতীচরণ সেন
গেো-জীবন--প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাকচধা-_ডাঃ অকুণ শীল

৬২ ।

২৬৩।

২৬৬।
২৬৭।

২৬৯।
৭০

|

খাগ্চের নববিধান- কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

২৭১।
পু

|

রূপ নেহাবলু-_ববেন ঘোষাল

২৭৩।
২৭৪

|

এই শীমাস্তে-_মিহিব সরকার

|

কত কথ! মনে পড়ে--শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
পরিবার পৰিক্ঈনা-_ভাঃ মঙগন রান!
ষন্ঘারোগ ও প্রতিবোধ--সন্কোষকুষমীর ঘোষ

২৭৫।

২৭৬।
পণ

নীতিবিজ্ঞান-_ইন্দুভৃুষণ মক্জুমদার

সংখ্য। : হর্থ)

১৩৮৬ সালে উপহৃত পুস্তকের সালিক

৪০

২৭৮ । রোগট| যখন টি. বি.--মিক্রজীবন মুখোপাধ্যায়
২৭৯।

২৮ |
২৮১।
২৮২।
২৮৩।

যন্স/ঃ

রোগ ও বোগী--ডাঃ স্থবলচরণ লাহ।

লিদ্ধেশ্বরী সঙ্গীত-মালা-_সতীশচন্দ্র ঘোষাল
পথিকের গান--অসীমানন্দ
গীতি-বীথিকাঁ সাধনভাই
সাধন সঙ্গীতমালা- নির্মলচন্্র চট্টোপাধ্যায়

২৮৪ । জলের প্রকৃতি ও প্রয়োগ- বিধুড়ুবণ পাল
২৮৫ । হুর সাগরের তীরে আর্ধকুষার মুখোপাধা
২৮৬। অর্থ দেবী মল্লিকা
২৮৭ | পল্লী গীতিকা শিবেজ্্রনারায়ণ মণ্ডগ
২৮৮। মনোমোহন অমিয় গীতি--কাক্গপ্রিয় সমাজদার

২৮৯। সঙ্গীত-সপর্ধযা নৃনিংহদাস তন্্ররত্ব ভট্টাচার্য
২৯*।
২৯১।
২৯২।

কথাঞ্লি--হরিপদ বিশ্বাস
অভিনব প্রাকৃতিক চিকিৎসা
প্রশ্বোত্তরে মনোরোগ প্রসঙ্গ-_ডাঃ অজিঙকুমার দেব

২৯৩। কেমন করিয়া চিকিৎসককে অবস্থা! জানাইতে হয়--বিজয় বন্ধু
২৯৪ । শিশুবোৌগের গৃহচিকিৎসা_কুলরঞন মুখোপাধ্যায়
২৯৫।
২৯৬|

গানের গান-_নলিনীকাস্ত গুপ্ত
সবোজরঞজন ভতজনাবল--সবোজব্ঞন ঘোষ

২৯৭।

গীতিমালিকা-_শ্রীনৃপেন্্রনাথ

২৯৮।

ব্লাড ক্যানলার--উমাশংকবর বন্দোপাধ্যায়

২৯৯।

আবৃত ইতিহাস উনকোটি-_জযস্তনাথ চৌধুরী

৩০*।
৩০১।

একটা গুগির শব্দে--বান্থুদেব দেব
অন্তর1--চিত্ত ঘোষ

৩*২।

শিশির সিনান-_-এস. ইস্

৩০৩।
৩*৪।
৩০৫।

এক নাম বহু নাম-_রথীন ভৌমিন্দ
এবং কয়েকজন যুব-_স্খেন্দ্র ভট্টাচার্ধ
এরই নাম ভালবাসা__শৈপজানন্দ ভট্টাচার্ধ

৩*৬।

পূর্বপারের রূপকথা-_ধীরেশ তট্টাচার্ধ

৩৯৭।
৩*৮।
৩০৯।

এফই পাখি রঙ আলাদ1 নির্মল আচার্ধ
বৈমানিকের ভায়েবী-_-দীপস্কর
ইভান দেনিপসোভিচের জীবনের একদিন--ম্বতাষ দুখোপাধ্যায়

৩১*।

জগবুক-_ববীজ্নাথ বায

টুর

৩

সাহিত্যম্পরিষৎ-পঞ্জিক'

[ বর্ঘ & ৮৬

আভালচজ মজুমদার ;) ২৬/১, ৫কপুকুর লেন, শিবপুর, হাওড়1-৭১১১*২

১।

কবি ককুপাঁনিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবাধিকী স্মারক গ্রস্থ
--আভানচন্দ্র মন্তুমদার, স"

আয়্তি, সম্পাদক ) ৫৪, চণ্ডিতল! ব্রাঞ্চ বোড, কলি-৫৩
'১। আরতি, ১ম বধ, সংখ্যা ৪-৫ (২ কপি)

এ. কে. সরকার এ্যাণ্ড কোং;

১/১ এ, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটাজা রী, কলি-৭৩

১। আহ্কপ টম্ন কেবিন--হরতোঘ চক্রবর্তী, অন্ধ
২।

ডাঃ জেকিল আযাণ্ড মিঃ হাইন্চ--অসিতকুক্নার সরকার, অন

৩।

সেকস্পীয়রের গল্প--গৌরন্ুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

এক্ষণ, প্রকাশক; ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড; কপি-৯
১।
২

এক্ষণ, ১১শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ বিশেষ সংখ্য1) ১৩৮১
»৪

১৩শ বর্ষ,

»

১৯৭৮

এম, পি. সরকার এগ সন্স প্রাঃ লিঃ; ১৪ বঙ্ষিম চ্গটাজ গ্বীট, কলি-১২
১। ঈদ্-উল-ফিভর--সবিত। সেনগুপ্ত
২।

মুখর মর্সর--বিভা সরকার

৩।

কথা ১৯৫০-১৯৭০--অম়দাশংকর বায়

৪ | বিশ্বসাছিত্যোর লেখক- ভবানী মুখোপাধ্যায়
| সাতনবী-_-সাঁধনা দেবী

৬।

এবার প্রিয়ংবদা-_বিসভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৭। দ্বিতীয় রহিত--স্থজাতা
৮। তিক্ততার এই রঙে জন্ম--লোকনাথ ভট্টাচার্ঘ
কমল লমাজদ্বায ; ৫, মৃবারি মিজ্র রোড, কলি-৫৮
১7)

খড়দছ থান। সমাচার (শারদীয়া ১৩৬৯ )

২। শারদীয় কালাস্তর ( ১৩৮৬ )
কলাদী দেবী (প্রামাণিক ); বেলগাছিয়! ভিলা, কপিকাতা-৩৭

১। দীঘি জার আকাশ--কল্যানী দেবী (প্রামাণিক)
২। খোকন বাধুএ
ঙ। শিশুর তরু-৪। জ্াজার হরে যে ধম যেই”

এ
এ

কুমায়েশ ঘোষ? ককুপাধারা, ২৮/৩ আর, বামকঞ্চ সমাধি বোত,কলি-৫৪

১।

এক বর অনেক কনে--কুমাবেশ ঘোষ

২। হাইমধু পঞ্জিকার ৩টি সংখ্যা, ১৩৮৫

ফোহিদূসকান্তি করণ। ক্ষে্ানন্দ কুটির, ভাঙ্ষনমারি, পোঃ জনকা। জেিনীপুর

সংখ্যা £ ধর্থ]

১৩৮৬ সালে উপধত পুস্তকের তালিক।

|

১। মহেম্দ্ররিত (২ কপি) কোহিনৃবকাস্তি করণ লক্ষলক
ক্ষদিয়াম দাল; ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা-»
১।
২।
৩।

কবিকক্কন চণ্তী--ক্ছদিবাম দাঁপ
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়--এ
বাঙগা কাব্যের রূপ ও রীতি--এ

গণেশ লালওয়ানী ; জৈন তবন, পি ২৫, কালাকাব গ্্ীট, কলি-৭
২।

শ্রমণ? বৈশাখ-ঠজ্র, ১৩৮৫--গপেশ লালওয়ানী সম্পাদিত

২।

08100 90/01021--৬০1,

13, ০.

1-$

গায়ত্রী গোস্বামী; ১ বি গোরাাদ বন্থ রোভ, কলি-৬
১।

1910100910]5101 35815519109
তি00505) ৫0161)079501555

২।

শুর্কসংগ্রহ ( সংস্কৃত )-- পণ্ডিত আনাম ভট্ট

৩।

বেদান্তর্য্য ভাস্ব-_-পণ্ডিত আর্ধ্যমুনি

গৌরী গোস্বামী; ৫/১ বমানাখ মজুমদার স্ত্রী, কলি-৯
১। শহ্ঘবতী--শ্রমস্ত সওদাগর
গ্রন্থ মেল; এ/১২, কলেজ স্্ীট মার্কেট, কলি-১২

১। রামপ্রপাদ (পীবনী ও রচন। সমস্ত )_-সত্যনারায়র্ণ ভট্টাচার্য
গ্রন্থলোক ; ৯৩/২ বৈঠকখানা রোড, কলি-৯
১। আলফ্রেড হিচকক নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প_ দীনেশচন্দ্র সাহা
গ্রশ্থালয় প্রাঃ লিঃ; ১১এ বঙ্কিম চ্যাটাজা স্বীট, কলি-১২
১। নবেন্দ্রনাথ মিঅ রচনাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড নিরঞ্জন চক্রবণতণ সম্পার্দিত

চতুফোপ সম্পাদক ; ১২৩ আচার্য জগদীশ বন্থ ঝোভ, কলি-১৪
১।

চতুষ্কোণ ১৩৮৫ বৈশাখ-ঠত্র-_শিব্প্রপাদ ৯ক্রবতী

চাঁরুশীল1 দেন ; ৩৭ গৌরীবাড়ী লেন, কলি-৪
শুকতারা ১৩৮৫ অগ্রহায়ণ-চৈত্র, ১৩৮৬ আষাঢ়

চিত্ত দিংহ; ৪ ভূপেন বোন এভিঙ্য, কলি-৪
১।

হ্যজনী সংবাদ, ১ম বর্ষ, ১ম, ২মু-৬ষ্ঠ সংখ্য1, ১৯৭৯

তরুণর্দেব ভট্টাচাধ ; মৃর এভিচ্ছ্য হাউপিং এস্টেট, ব্রক-এল, মন্যাট-২, কলি-৪০
১।

পশ্চিমবঙ্গ দর্শন; মেদিনীপুর- তক্ষণদেব তট্রাচার্য

ভুলি-কলম ; ১ কলেজ রো, কলি-৯
১।

স্বপ্ন সত্য বান্ধব--জরাসন্ধ

জিদিবনাথ বায় ; ১৯ নাথ মুখাজা লেন, কলি-৩*
১।

প্রবন্ধ-মধ্য1--ছেিদিবনাথ রায়

দিলওয়াদ হোলেন ; টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ

৪১

সাহিত্য-পৰিষৎ-পন্সিক।

৫২.

১।

দ্বিতীয় হুর্ধ শরুপক্ষের- দ্িলওয়ার হোসেন

২

এখন প্রত্যহ একুশে ফেব্রুয়ারী

[ বর্ধ £ ৮৬

»

দিলীপকুমার দাস; ৩৫ উপেন্দ্রনাথ ব্যানাজণ রোড, কলি-৫৪
১।

তিন শতকের কলকাতা--নকুল চট্টোপাধ্যায়

২।

চিরকুমাব্ী সভা_

৩।

৮

যখন ছাপাখান। এলো-শ্রীপাস্থ
গিকীশচজ্জ--অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
মহাত্ম। রামমোহন বায়ের জীবনচবিত--নগেজ্নাথ চট্টোপাধ্যায়
দদাঠাকুর--নলিনীকাস্ত সরকার
আব কোনোখানে-_লীল! মজুমদার
ক্ষু্রপট ক্ষুদ্র প্রাণ- সমুদ্র গুপ্ত

নি |

গগনেন্দ্রনাথ- _মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৪ |

৫ |
৬।
শখ ।

এ

১৩।

শ্রন্ধাম্পদেযু--নপিনীকাস্ত সরকার

১১।

সমসাময়িক

১২।

১৩।

.

ৃ

দৃহিতে প্রীরামরু্ণপ বমহংস-ব্রজেন্্নাথ নেট নী রিও
ও
সজনীকাস্ত দাস
বাংল। অভিধান গ্রস্থের পরিচয়-_যতীক্্রমোহ্ছন তট্টাচার্য
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১৫।
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১৬।

বনম্পতির বঠক, ১ম পর্ব, ২ন খণ্ড--প্রবোধকুমার সান্যাল

১৭।

জীবনের স্বতিদীপে--রমেশচজ মজুমদীর

&10189110065 - ১2700010018878278

গু।

সমাজচিজ্ে উনবিংশ শতাবীর বাংল! প্রহসন-_-জয়স্ত গোস্বামী
ৰনস্পতির ঠৰ্ঠক, ১ম পর্ব, ১ম খণ্ড প্রবোধকুমার সান্ভাল
প্রাচীন গ্রস্থনংগ্রহ-_কুনাল গিংহ

২১।

বাবু বৃত্তাস্ত--সমর লেন

১৮।
১৯।

২৭।

রাজনারায়ণের কলকাতা__-অমবেন্ত্র দাস

২৩।

পরিচয়-এব কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্বতিচি্--হিরণকুযার সান্তাল

২৫।

পুরানে! কলকাতার ভুতুড়ে বাড়ী_স্থভাষ সমাজদার
জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী-_নারায়ণ দত্ত

২৬।

শ)৩ ৩8199775222

২৪।

1০015-_1752752070789820 0১৩

২৭। ঠিকানা! কলকাতা-_স্থনীল মুক্দী

0810865

সংখ্য। : এর্থ ]

১৩৮৬ সালে উপহ্ৃত পুস্তকের তালিকা!

৪৩

৩১

ভারতের শিল্প ও আমার কথা-_অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বঙ্গ সংস্কৃতির কথা--যোগেশচন্দ্র বাগল
চিজ্রকর--বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
ব্রিটিশ আমলে 'পথের দাবী? ও ববীন্দ্র-শরতপ্রপঙ্গ--ইজ। মি

৩২

ক্ষপণকালের ছন্দ- সুব্রত কদর

৩৩

জিন্দাবাহার--পরিতোধ সেন

৩৪

ব্রাত্যজনের কুহ্ধ নংগীত-- দেবব্রত বিশ্বাস

৩৫

কাদদ্বরী দেবী--স্থত্রত কুদ্র

৩৬

মাইকেল মধুল্দন দত্তের পত্রাবলী-_স্থশীল বায়, অন" স"

হ।
২৪।
৩৪ |

৩৮

আমার কাল আমার দেশ- স্থধীরচন্্র সরকার
কাছের মাচষ অবনীন্দ্রনাথ হৃধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৯।

কোম্পানী আমলে বিদেশী চিজ্রকর--প্রন্থোৎ গুহ

৪৫ |

ফিরে ফিরে চাই-প্রভাতকুঘার মুখোপাধ্যায়

৪১।
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মহৎ স্্বতি বা মহতের অন্ধ্যানে-হ্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
শুভাকাহ্ধী-_ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৬।

911019155519)) 0€1১7629, 18)
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পুবানে! কলকাতার কথা চিত্র-_ পূর্ণেন্দু পর্জী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইউরোপীয় লেখক ( উনবিংশ শতান্বীর প্রথমার্ধ)
কলকাতার রাজকাছিনী-_ পূর্ণেন্দু পত্রী
সবারে আমি নমি- কানন দেবী

তীর্থংকর--দিলীপকুষার বায়
অবশ্থতের অপলাপ--বিনার়ক সান্তাল

৫২।

৫৩। আমার যৌবন- বুদ্ধদেব বন
৪8৪ ।

আমার ছেলেবেলা

৫

যাআী--লৌম্যেন্্নাথ ঠাকুর

|

*

৪৬৬।

ভিছি কলকাত। ছাড়িয়ে--বৈনাথ মুখোপাধ্যায়

€&৭।

1201009. 1৩:3210 2:09
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৫৪

সাহিত্য-পর্িঘৎ-পঞ্জিকা
৫৮1

[ব্য ৮৬

910151 70,09816 00 96108521] (1757-1947 )--0005 922

৫৯। বাবু গৌরবেন্ব কলকাতা- বৈষ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়
দুর্গপ্রনাদ ভট্টাচার্য;২৯, আনন্দ পালিত রোড, কলি-১৪
১।05/610

5৩214 ০06 9০০1০-৪০০)010710 1২535201) 110300106

(708.019

1959-70 0৮19-1979)--153950. 05 10018501535 1318 001/25

দেবজুমার বন্থ ; 'বিশ্বজ্ঞান”, ৯/৩ টেমার লেন, কলি-৯
১। মনীষার মণীষা শ্রীঅরবিদদ-_নগেন্দ্রনাথ কু
২। দেশ বিদেশের শিক্ষা" শ্রীজানাম্বেধী

৩।

ফরাসী বিপ্লবে মু্রাম্কীতি--দিলীপকুমায বিশ্বাস ও শেখর কুমার

৪ | ইতিহান শিক্ষণ--দিলীপকুমার বিশ্বাস
৫ | জলতয়ঙ্গ__সলিল লাহিড়ী
৬। সময়াছগ ১মবর্ষঃ ১ম-১২শ সংখ্যা (কাধ্তিক ১৩৭৮--আশ্বিন ১৩৭৯)

৭।

দেহ দানের ভূমিক।_নিতীশদেব সরকার

৮| অমল অন্ধ--সস্তোধ দাশ
দেবজ্যোতি গোস্বামী; ৫/১ বমানাথ মজুমদার দ্বীট, কজি-৯
১।

সত্যজ্যোতি-জীবনস্তি--স্থনীজ্রনাথ বায়

দেবমাথ বলেযাপাধ্যায়; রবীন্দ্রভ।রতী বিশ্ববিস্ভালয়
১। দ্বিজ--কবিচজ্দ্রের কপিল।-মঙ্গল- দেবনাথ বন্দেটোপাধ্যায় সম্পাদিত
দেবাশিষ বনু; ৫/২ বগ্ডেল রোড, কলি-১৯

১। স্মবণ--ইন্দিরাহুন্দরী
দাসী
৫
২। প্রতারিতা--ভূজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ছিজদাস কর; অনিম] প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দজ্র সেন স্ত্রী, কলি-৯
১

কীতির্ধন্ত--ভবতোষ ঘোষ

ন্ট, ঘোষাল) ১নং কলোনী, ই. পি. ৯৮, কলি-৪৮
১। চশমা, ১৩৮৬, শ্রাবণ_ সমীর্কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
২। এ, ৰিশেষ কাতিক সংখ্যা, ১৩৮৫-__ এ
মবঞ্জাতক প্রকাশন; এ-৬৪ কলেজ হ্বীট মার্কেট, কলি-৭

১।
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বাঙালীর ইতিহাস--কমল মজুমদার

১১।

991১2 15020

বর্ষ ৮৬]

১*। চটটগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড--আবাল হক চৌধুরী
(06৮18০0. 00970% ০৫. ১5105559821 8. 2৬ ৬,
98301 210. 0727)016 [,০ /১0270 21805

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য; পি ১০বি, পি. আই. টি, রোড, কলি-১৪
১। কবিতায় মেডিসিন-_-ব্যোমকেশ ভট্টাচাধ
ভারত বুক এজেন্দী; ২*৬ বিধান সবরনী, চার নং ঘর দোতলা, কলি-৬
১।

কৃত্তিবাস রামায়ণ, উত্তরাঁকাস্ত-_-শ্রীজন।্দন চক্রবতা ও নরেশচন্দ্র জান।

২।

আধুনিক বাংল! কবিত। পাঠ--মরুণকুমার ঘোব

ভারবি প্রকাশক ; ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্্বীট, কলি-১২ .
১।
২।

বাল্সিকি রামায়ণ-_হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, অপু
শ্রীমস্তাগবতম্ (২)-_রামায়ণ বিস্তারত্বকৃত অন্গবাদ

মণ্ডল বুক হাউ ; ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী বোড, কলি-৯
১।

ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস-__শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

২।

সাধুলঙ্গ__গজেন্্রকুমার মিত্র

মধুস্থদন বন্থ ) ১৭৯/৭, শরৎ ঘোব, কলি-৩১

১। গঙ্গা-যমূনা-মন্দাকিনীর পথে পথে-_মধুসথঙ্গন দত্ত
মহাবীর বড়াল (বর্ণাপী বণিক), ৩/৩* বি. এস. এষ, লেন, কলি-৩৯
১। অশ্রু মাল্য--বর্ণাপী বণিক

মাণিকলাল মিংহ সম্পাদক, বঙ্গীয় সাছিতা পরিষৎ, ৰিষুপুর শাখা!
১।

পশ্চিম রাঢ় তথ বাকুড়৷ সংস্কৃতি--মানিকলাল সিংহ

২।

বাড়ের মন্ত্রযান

রগ

মিজ্জ ও ঘোঁধ পাবলিশার্স ; ১৯ ম্তামাচরণ দে স্ত্রী, কলি-১২

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ইচ্ছামস্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীজ্খনাথ--প্রবোধচন্দ্র সেন
পরমপুরুষ শ্রী্ররামকৃষ্ণ (চার খণ্ড একত্রে )--অচিস্তযকুমার সেনগণ্ত
ফিবে ফিরে চাই-_প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গোবিন্দচন্দ্র দাল কাবা সম্ভার-_-অরুণকূমার মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত
রবীন কখা-কাব্যের শিল্পন্ত-_হ্থখরঞ্চন রায় সক্ষলক

স্বগাক্ক ভটাচার্ষ, ০/০ প্রাচী প্রতীচী ৩৩, কলেজ রে, কলি-ন৯
১। ইলিক়াড (হোমর বচিত )--মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, অন্থদিত
স্বফিক উল্লাহ) বারুইপুর, বি. এভ, ট্রেনিং কলেজ, ২৪ পরগণ!
১। বাংল! শিক্ষণ পন্ধতি--অধ্যাপক বফিক উল্লাহ
মী
ন্
২। ছাদীন শবীফ-_

92808

'অংখ্যা : গর্থ]

১৩৮৬ সালে উপন্ধত পুস্তকের তালিকা

৬৯

'স্ববীন্্রনাথ চক্রবর্তী ; ১৯, পি. সি. ঘোষ, রোড কপি-৪৮
১।
২।
৩।

আত্ম-গঠন বা ক্রদ্মচর্ধ প্রসঙ্গ শ্বামী শ্বরূপানন্দ পরমহংসদ্দেব
“জ্যোতির্বাণী”, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-হৃষীকেশ শামী, স*
প্রণব”, শ্রাবণ, ১৩৮৫-_ম্বামী আত্মানন্দ, স*

৪ | “সনাতন সারথি”, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য!

€ | খেলার কথা”, ১ লা জুলাই, ১৯৭৮--প্রছ্যতকুমার দত্ত সঃ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় ; ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি-৭
১। পটদীপ ধ্বনি--অমর ঘোষ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ভাল্ন, কলি--৫*
১। ববীন্দ্র-দর্শন--হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রসেন্দ্রনাথ মল্লিক; সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়। ঘাট স্্রীট, কলি-৬
১। কবি করুণানিধান স্মরণিক।--রমেন্্নাথ মল্লিক সম্পার্দিত
২। সাহিত্যতীর্থ, বজতজয়স্তী বর্ষ ১৩০৫--রমেন্রনাধ মলিক সম্পাদিত
৩।

এক পালখের পাখি

৪।

সাহিত্যতীর্থ (বর্জত জয়ন্তী বর্ষ) ১৩৮৫

৫€। সাহিত্যতীর্থ (বনফুল ম্মরণিক1) ১৩৮৫
বাইকমল মজুমদার; পি-২১১ লেক টাউন, ব্লক-এ, কলিকাতা-৫€
১। নিবেদিতা (নাটক )--বাইকমল মজুমদার

রাইষোহন সামস্ত; ১২জি অরবিন্দ সরণি, পোঃ চাতরা, শ্ররামপুর-৪
১।

রুশ গল্পে তিনটি--রাইমোহন সামস্ত

২।

যুগাচার্য শ্রবিজয়কষ্ণ গোস্বামী ( সমকালীন দৃষ্টিতে )--,

৩।

1,5066518 60 7105911 01 131105 15011510178, 15291911)0--

চ২811001791) 98:029179

রানবিহারী বায়) ১৬এ নিমতঙ1 লেন, কলি-_৬
১। বিস্তাসাগর পরিচয়--রালবিহারী খায়
২।
৩।

কিম্বদস্তীর আঙিনায়
প্রেমিক প্রেমিকা.

»
১

রূপ। এণ্ড কোং; কলিকাতা

১। বিভাপাগর- -সস্তোষকুমার অধিকারী

২।

নতুন জনপদ-_সৃত্যুঞ্জয় মাইতি

৩।
৪।

সাহিত্যের কখা--চিত্তরঞ্ন বন্দোপাধ্যায়
লের] মান্ছষ দাদাঠাকুর--নির্মলরঞন মি

৭

লাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1

|

বর্ষ £ ৮৬]

লীলা বিভ্তান্ত ; শনীভূরণ বালিকা বিভালয়, ভিগ্রি কলেজ, লক্ষৌ, উত্তর প্রদেশ ।
১।

বুবীন্দ্রজীবনের অনন্ত! (১ম খণ্ড) লীল। বিস্ভান্ত

২।

রঃ

( ২য় খণ্ড )---

৪৪

৩॥

রঃ

(৩য় খণ্ড )--

৯,

৪ ।

নর

( ছর্থ খণ্ড )--

9?

৫ | রবীন্দ্র সাহিত্যে নাবী (১ম খণ্ড)--

»,

৬ |

রঃ

রর

(২য় খণ্ড )-

শঙ্করপ্রপাদ দত্ত; ৩৯ ফিয়ার্প লেন, কলি-৭৩
১।

নবজন্ম-_-অবিনাশ সাহা

শতদল ভষ্টীচার্ধ; ৩/১ আশুতোব শীল লেন, কপলি-৯
১।

রেগিস্থান রাজস্থান--শতদ্দল ভট্টাচার্য

২।

মোষের আলোয় দেখা--কশান্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩।

ছোটদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প-- দীনেশচন্দ্র সা! স* অভিজিৎ দত্ত, অন্থ*
ভিক্টোরিয়া মোহন বাগান,ফুটবল £ হকি £ ক্রিকেট- জয়ন্ত দত্ত

৪।

শড়ু রক্ষিত (মহাপৃথিবী ); ১১ ঠাকুর দত্ত ১ম লেন, হাশুড়া-_১
১।
২।

নক্ষঅ পুরুষ--মোহনীমোহুন গঙ্গোপাধ্যায়
সমস্ত্র-_শড়ু বক্ষিত

৩।

বোস্বেটের গান--জ্যোতির্ময় দত্ত

শুভেঙ্জনাথ গড়াই; ১*৮ অখিল মি্ত্রী লেন, কলি-৯
১। মাটিতে ফেবাও চোখ-_শাস্তিনয় ভট্টাচার্য
শেখ জাহালীর আহমেদ;
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২। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক
ম-_ *
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১। বাংল সাহিত্যে মোহিতলাল-_-আজা হারউদ্দিন খান
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