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সাহিত্যের ইহযিাস
শিবায়ন – (রামেশ্বর ভট্টাচার্য, চচতনয পরবতযী)—েঙ্গলকামবযর শবশভন্ন ধারার একশি
ধারা হল

শিবায়ন কামবযর ধারা। এই ধারায় স্থান পপময়মে শিব প্রসমঙ্গ প্রচশলত

পলৌশকক কাশহশন, শিমবর কৃষকরূপ এবং তাাঁমক পকন্দ্র কমর আশিরমসর শবশভন্ন
কাশহশন। এই ধারার প্রধান কশব রামেশ্বর ভট্টাচার্য।
রামেশ্বর ভট্টাচার্য পেশিনীপুর পেলার পলাক শেমলন। ঐ পেলার কর্যগমের
ভূস্বােীর আশ্রমে শতশন কাবয রচনা কমরশেমলন। অষ্টািি িতমকর প্রথে ভামগ শতশন
শিবায়ন বা শিবকীতযন কাবয শলমেমেন। আিশি পালায় কাবযশি শবভক্ত।
প্রথে শতন পালার কাশহশন অমনকাংমি পুরার্ানু সারী। কাশলিামসর কুোরসম্ভব
পথমকও শতশন শবষয় চয়ন কমরমেন। চতুথয পালায় শবমিষ কমর স্থান পপময়মে নানাশবধ
ভশক্ততমের কথা। পঞ্চে পালায় শিমবর গাহযস্থযেীবন--- তাাঁর ভীক্ষা-েীশবকা, িাশরদ্র্য,
পগৌরীর সমঙ্গ কলহ, প্রভৃশত। ষষ্ঠ পালায় স্থান পপময়মে শিমবর চকলাস তযাগ ও
কৃশষকার্য। সপ্তে পালায় স্থান পপময়মে বাগশিনীর েদ্মমবমি পাবযতীর সমঙ্গ শিমবর লীলা,
পাবযতী-কতৃযক শিবমক েলনা। পিষ পালা—কশব এর নাে শিময়মেন ‘োগরর্ পালা’—
এই পালায় স্থান পপময়মে পাবযতীর িাাঁো পরার বাসনা, শিমবর অসােথযয, পাবযতীর
শপত্রালময় গেন। অবমিমষ শিব-পাবযতীর পুনশেযলন।
এই কামবযর ভাষা র্মথষ্ট সহে ও সরল। পর্েন,--“কাশতযক গমর্ি ডামক অন্ন আন ো।
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চহেবতী বমল বাো চধর্য হময় ো।।”
রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাাঁর কামবয পবি শকেু প্রবামির সাথযক বযবহার কমরমেন।
পর্েন,--“শিমন হও ব্রহ্মচারী রামত্র গলাকািা।”
ধেযেঙ্গল—(ঘনরাে চক্রবতযী, চচতনয পরবতযী)—েঙ্গলকামবযর শবশভন্ন ধারার একশি ধারা
হল ধেযেঙ্গল কামবযর ধারা। এই ধারার অনযতে েুেয কশব হমলন ঘনরাে চক্রবতযী।
কশব শেমলন বধযোমনর পলাক। বধযোমনর েহারাো কীশতযচমন্দ্রর আশশ্রত শেমলন। তাাঁর
উপাশধ শেল কশবরত্ন।
ঘনরামের কামবয নানা গুর্ আমে। তাাঁর কাবয আকামর বে। প্রচশলত কাশহশনর
ফাাঁমক ফাাঁমক পুরার্ পথমক সঙ্কশলত নানা প্রসমঙ্গর শববরর্ শিময়মেন কশব।
ঘনরামের রচনায় পাশিমতযর পশরচয় আমে। তমব পস পাশিতয সাধারর্ত কশবমে
বাধা হময় িাাঁোয়শন। কশবর ভাষা োশেযত, সহে-সরল এবং অলঙ্করমর্ পশরপূ র্য।
পর্েন,--“শনশি-আমি নয়মন োশেল শনদ্র্া োয়া।
েগমত োগামব র্ি র্শি শেন োয়া।।”
বীররসাত্মক চশরত্রগুশল ধেযেঙ্গলকামবযর একশি শবমিষ সম্পি। ঘনরাে চক্রবতযী
এই চশরত্রগুশলর েমধয োনশবক পকােলতা ও কারুর্য সঞ্চাশরত কমরমেন। তামত
তাাঁমির বীমর্য পকান ধরমর্র ত্রুশি ঘমিশন। োনবিৃ শষ্টর অশধকারী শেমলন বমলই
কপূ যরধবমলর নযায় ভীরু র্ু বমকর শবপরীত ধারার চশরত্রাঙ্কমন শতশন সোন সাফলয
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পিশেময়মেন। অষ্টািি িতাব্দীমত োনু ষ গোর এই কৃশতে প্রিংসার শবষয়। বীরাঙ্গনা
কানাোর প্রর্য়-স্বাতন্ত্র্য, পশততা সু রীক্ষার রহসযেয় চশরত্র, েহােমির বীর্যহীন েলতা,
কালু পডামের সরল বীরে শতশন েুব সু ন্দর কমর ফুশিময় তুমলমেন।
চচতনযচশরতােৃত (কৃষ্ণিাস কশবরাে পগাস্বােী)--- কামিায়ার শকেু উত্তমর প্রাচীন চনহািী
গ্রামের কামে ঝােিপুমর কশব কৃষ্ণিাস কশবরাে পগাস্বােীর শনবাস শেল। তাাঁর
‘চচতনযচশরতােৃত’ গ্রন্থশি শতন েমি শবভক্ত। -- এোমন েমির নাে লীলা। প্রমতযক
লীলা কময়কশি পশরমেমি শবভক্ত। আশি লীলায় সমতমরা পশরমেি, েধয লীলায় পাঁশচি,
অন্ত্য লীলায় শবি। ‘চচতনযচশরতােৃত’ বাংলা সাশহমতয প্রথে পঠনীয় গ্রন্থ ; অথযাৎ অপগয় গ্রন্থ।
আশি লীলায় েুেবন্ধ, শনতযানন্দতে, চচতমনযর বালযলীলা, চকমিারলীলা, পর্ৌবনলীলা
ইতযাশি বর্যনা করা হময়মে।
েধয লীলায় চচতমনযর পিষ লীলার পূ বযাভাস, চচতমনযর সন্নযাসগ্রহর্ পথমক নীলাচমল
উপশস্থশত, চচতমনযর িশক্ষর্ ভ্রের্, রাোনন্দ রাময়র সমঙ্গ তোমলাচনা, চচতমনযর
নীলাচমল প্রতযাবতযন, পগৌেীয় ভক্তমির সমঙ্গ শেলন, রাো প্রতাপরুদ্র্মক অনু গ্রহ, পবোসংকীতযন, রথামগ্র নৃ তয, পগৌেীয় চবষ্ণবমির শবিায়, সাবযমভৌে গৃমহ পভােন, পগৌমে
বন্দীিালা পথমক সনাতমনর পলায়ন ও কািীমত েহাপ্রভুর সমঙ্গ শেলন ---ইতযাশি বর্যনা
করা হময়মে।
অন্ত্য লীলায় শিবানন্দ পসন ও পমথর কুকুমরর কাশহশন, রূমপর নীলাচমল আগেন, তাাঁর
নািক রচনা শুরু, হশরিাস ঠাকুমরর কথা, সনাতমনর নীলাচমল আগেন ও বৃ ন্দাবমন
প্রতযাবতযন, রঘুনাথ িামসর কথা, ভমট্টর নীলাচমল আগেন, রােচন্দ্র পুরীর কথা,
েহাপ্রভু রশচত শিক্ষাষ্টমকর আস্বািন --- ইতযাশি বর্যনা করা হময়মে।
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‘চচতনযচশরতােৃত’ শুধু আেযান গ্রন্থ নয়, তে গ্রন্থও। এই গ্রমন্থ চচতমনযর েীবন কথার
সমঙ্গ সমঙ্গ চচতনযাবতার তেকথা অঙ্গাঙ্গীভামব বশর্যত ও বযােযাত। এই কামবযর ভাষা
র্মথষ্ট সহে ও সরল। পর্েন,--“অকইতব কৃষ্ণমপ্রে

পর্ন োম্বুনি পহে

পসই পপ্রো নৃ মলামক না হয়
র্শি হয় তার পর্াগ

না হয় তার শবময়াগ।

শবময়াগ চহমল পকহ না েীয়য়।’’
কািীরাে িাস – (চচতনয পরবতযী) েহাভারমতর পশ্রষ্ঠ ও সবযামপক্ষা েনশপ্রয় অনু বািক
কািীরাে িাস বধযোন পেলার কামিায়া েহকুোর অন্ত্গযত শসশঙ্গ গ্রামের অশধবাসী
শেমলন। শতশন

চচতনয পরবতযী র্ু মগর কশব। তাাঁর শপতার নাে কেলাকান্ত্। ‘মিব’

বংিোত কশব কািীরাে ‘িাস’ নামে শনে পশরচয়মক অের কমর পগমেন। শতশন
েহাভারতমক বাঙাশলর েীবন কামবয পশরর্ত কমরশেমলন। বীরগাথামক শতশন পপ্রেকথায়, নারায়র্মক িযােরূমপ পশরর্ত কমরমেন। বাংলা েহাভারমতর ইশতহামস
বাঙাশলয়ানার ঐশতহযামরাপ কািীরাে িামসর প্রশতভার পশ্রষ্ঠ িান।
কািীরাে িামসর ‘ভারত পাাঁচালী’ েহাভারমতর আক্ষশরক অনু বাি নয়। েূ মলর
ভাবশি বোয় পরমে কাশহশনর স্বেন্দ শববরমর্র শিমকই তাাঁর অশধকতর আকষযর্ শেল।
এই কামবযর ভাষা র্মথষ্ট সহে ও সরল। পর্েন,--“সহস্র েস্তক পিামভ সহস্র নয়ন।
সহস্র েুকুি েশর্ শকরীি ভূষর্।।”
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কািীরাে িাস তাাঁর এই কামবয নীশত ও তে কথার শিকশি সংমক্ষমপ আমলাচনা
কমরমেন।
কািীরাে িাস তাাঁর ‘ভারত পাাঁচালীর’ েনয েধযর্ু মগ এবং আধুশনককামল
একেত্র পগৌরব লাভ কমরমেন।
কৃশত্তবাস—(চচতনয পূ বযবতযী)—রাোয়মর্র অনু বামি কৃশত্তবাস ওঝা েধযর্ু মগর বাংলা
অনু বাি-ধারার প্রথে কশব। পশিেবমঙ্গর ফুশলয়া গ্রামে তাাঁমির পূ বযপুরুমষর বাস শেল।
তাাঁর শপতার নাে বনোলী ও োতার নাে োশলনী। োঘ োমসর শ্রীপঞ্চেী শতশথমত
রশববামর তাাঁর েন্ম হয়।
কৃশত্তবামসর রাোয়মর্ বাঙাশলর োতীয় েীবমনর প্রতযক্ষ োয়াপাত ঘমিমে।
কামবযর বহুস্থমল কশব েূ ল কাশহশনমক সঙ্কুশচত কমরমেন। তাাঁর বশর্যত অমনক কাশহশন
উপমভাগযও বমি। িিরথ কতৃযক শসন্ধু বধ, রামের শনবযাসন, ভরত েশলন, সীতার
অশিপরীক্ষা প্রভৃশত ঘিনামত শিগ্ধ েীবনািমিযর প্রশতফলন কশব কৃশত্তবাসমক শবশিষ্ট
সাশহশতযমকর ের্যািা িান কমরমে।
চশরত্র সৃ শষ্টমতও কৃশত্তবাস র্মথষ্ট কৃশতমের পশরচয় শিময়মেন। তাাঁর রােচন্দ্র
পপ্রমের পিবতা, ভক্তপ্রবর্ ও অশ্রসেল আমবগ বযাকুল, লক্ষ্মর্ সু ভ্রাতা ও ভশক্তনত
পিবর, সীতা সবযংসহা বঙ্গবধূ র িিায় পকােলতার েূ শতয। রাক্ষস রাবর্ একাধামর ববযর ;
অনযশিমক প্রেন্ন ভশক্তর গমঙ্গাত্রী ধারায় শনতয অশভিাত। এই কামবয েহাকামবয
গগনস্পিযী আিিয অমপক্ষা পশরশচত েীবমনর সু ে-িুুঃে, আনন্দ-পবিনা, পকােলতা
প্রশতফশলত হময়মে। এই কামবযর ভাষা র্মথষ্ট সহে ও সরল। পর্েন,-“িিেুে পেশলয়া রাবর্ রাো হামস।
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পকতকী কুসু ে পর্ন ফুমি ভাদ্র্োমস।।”
চসয়ি আলাওল---

(চচতনয পরবতযী) সপ্তিি িতাব্দীমত বাংলার আরাকান

রােসভামক পকন্দ্র কমর পর্ োনব-রস-সেৃদ্ধ কাবযধারার উদ্ভব হয় আলাওল তার
অনযতে শবশিষ্ট কশব। বতযোন বাংলামিমির োলালপুমর কশবর েন্ম হয়। অকামল
েলিসু য কতৃযক শপতার েৃতুয ঘিমল শতশন আরাকামন নীত হন। পসোমন শতশন
অশ্বামরাহী চসশনমকর চাকশর কমরন। এোমনই োগন ঠাকুমরর শনমিযমি শতশন েুহম্মি
োয়সীর শহন্দী ‘পিুোবৎ’

কাবয বাংলায় অনু বাি কমরন। তাাঁর রশচত গ্রন্থগুমলার

শবষময় এভামব বলা র্ায়।----

ক্রশেক নং

অনু বাি

গ্রমন্থর েূ ল গ্রন্থ ও গ্রন্থকামরর নাে

কার শনমিযমি

নাে
১

পদ্মাবতী

েূ ল

গ্রমন্থর

ভাষা
পিুোবৎ (েুহম্মি োয়সীর) োগন

অবধী শহন্দী

ঠাকুমরর
২

সয়ফুলেুলুক

আলফা-লায়লা বা আরবয োগন

বশিউজ্জোল

রেনীর কাশহশন অনু সরমর্

ঠাকুমরর
অনু মরামধ
আরম্ভ
কমরন

এবং
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সোপ্ত কমরন
চসয়ি
েুহম্মমির
শনমিযমি
৩

হপ্তপয়কর

হফত পয়কর (সেরকমন্দর) শ্রীচন্দ্রসু ধেযার ফারসী
সেরসশচব
চসয়ি
েুহম্মমির
শনমিযমি

৪

পতাহফা

ইসলােী স্মৃশত িাস্ত্রগ্রন্থ

৫

পসমকন্দারনাো

শনোেী

পদ্মাবতী--

ফারসী

‘পদ্মাবতী’র কাশহশন পনওয়া হময়মে আলাউদ্দীন–পশদ্মনীর ইশতহাস সূ ত্র

পথমক।
সয়ফুলেুলুক বশিউজ্জোল—‘সয়ফুলেুলুক বশিউজ্জোল’ কামবযর নায়ক সয়ফুলেুলুক
এবং নাশয়কা বশিউজ্জোল। একেন শেিমরর বািিামহর পুত্র, অপরেন পবাস্তমনর
পরীরামেযর রােকনযা। এমির পপ্রে পর্ন স্বগয ও েমতযযর েমধয পেলবন্ধন।
হপ্তপয়কর – ‘হপ্তপয়কর’ কাবযশি আরমবর রােকুোমরর পিৌর্য বীমর্যর গল্প।
পতাহফা- ‘মতাহফা’ শবশুদ্ধ নীশতেূ লক কাবয।
পসমকন্দারনাো—‘মসমকন্দারনাো’ শনোেীর ফারসী কামবযর অনু বাি।
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এোোও শতশন পিৌলত কােীর অসোপ্ত ‘মলার-চন্দ্রানী’ কাবয সোপ্ত কমরন এবং
রাধাকৃষ্ণ শবষয়ক শকেু শকেু পি রচনা কমরমেন। তাাঁর কামবযর ভাষাও র্মথষ্ট সহে
এবং সরল। উিাহরর্ স্বরূমপ আেরা তাাঁর ‘পদ্মাবতী’ কামবযর কময়কশি পঙশক্ত তুমল
ধরশে। --“মপ্রে শবমন ভাব নাশহ, ভাব শবমন রস।
শত্রভুবমন র্ত পিে পপ্রে হমস্ত বি।।”
শবেয়গুপ্ত--- (চচতনয সেসােশয়ক) শবেয়গুপ্ত েনসােঙ্গমলর প্রথে র্ু মগর পশ্রষ্ঠ কশব
বমল পশরশচত। েনসােঙ্গমলর কাশহশনশি প্রথে র্ু মগর পর্ কশবমির পচষ্টায় অমনকিা
শিল্পধনয রূপ লাভ কমরশেল, তাাঁমির েমধয শবেয়গুমপ্তর অবিান সবমচময় পবশি। তাাঁর
হামত েনসােঙ্গমলর (আনু োশনক ১৪৯৪) স্বগযেি ও ধন্বন্ত্রী পালা পবি শবস্তার লাভ
কমরশেল। তাাঁর রচনায় চাাঁি-েনসা সংঘামতর পকমন্দ্র েূ ল কাশহশনশি আবশতযত হময়মে।
শবেয়গুমপ্তর চাাঁি বশলষ্ঠ পপৌরুমষ উজ্জ্বল। কশব েধযর্ু মগর পশরমবমি অননয সাধারর্
হময় উমঠমেন েনসাচশরত্র পশরকল্পনায় এবং পকৌতুকরস সৃ শষ্টমত। শতশন তাাঁর েনসা
চশরমত্রর ক্রেশবকামি েনস্তেসম্মত শচত্র এাঁমকমেন। েনসার একোত্র লক্ষ েতযয পলামক
তাাঁর পূ ো প্রচার। েঙ্গলকামবযর পিব পিবীমির েমধয শতশন সবমচময় পবশি সন্ত্র্াসবািী।
সবযনািবষযমর্ শতশন শিধাহীন। নযায়-অনযায় শবচার না কমর শতশন তাাঁর লক্ষযসাধমন
এশগময়মেন।
শবেয়গুমপ্তর শিব শিশথলচশরত্র িশরদ্র্ গৃহস্থ। অল্প প্রিংসায় গমল র্ান আবার
সাোনয বযাপামর ক্রুদ্ধ হময় তািব বাশধময় পিন। শিবচশরত্র অঙ্কমন শবেয়গুপ্ত অমনক
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পক্ষমত্র পকৌতুমকর আশ্রয় শনময়মেন। শুধুোত্র পকৌতুক রস সৃ েমনই নয় ভাষা ও েমন্দর
বযবহামরও শতশন র্মথষ্ট সমচতনতার পশরচয় শিময়মেন। পর্েন,--“মপ্রমতর সমন শ্মিামন থামক োথায় ধমর নারী।
সমব বমল পাগল পাগল কত সইমত পাশর।।”
--- এই সেস্ত শিক শিময় শবচার করমল বলা র্ায় শবেয়গুপ্ত একেন পশ্রষ্ঠ কশব।
..................
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