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স�াদক�য় িনেবদন

�িতবছর আমােদর বারাসাত সরকাির মহািবদ�ালয় এর বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভাগ
�থেক 'আয়ুধ' নােম এক�ট পি�কা �কািশত হয়। এই বছর আমরা এক�ট ক�ঠন �থেক
ক�ঠনতর পিরি�িতর মধ� িদেয় অিতবািহত করিছ আমােদর জ�বন এবং জ�বেনর সে�
জ�ড়ত সকল ��য়াকলাপ। �সই পির�িতেক �িতহত কের হার না �ীকার কের অনলাইন
পি�কা �তির করার িস�া� িনেয়িছ িবভােগর প� �থেক। বত� মান পিরি�িত বেড়াই
উি�ে�র। এই উি��তা �থেক আমােদর মাথায় নানা রকম িচ�া - ভাবনা উপি�ত হয়।
আর �সই িচ�া ও ভাবনার ফল�সূ িহেসেব আমরা হােত ত� েল িনই কলম। 

এই বছর আমােদর পি�কার িবষয় হেলা অবনী�নাথ ঠাকুরেক �ক� কের। অবনী�নাথ
ঠাকুেরর জ� সাধ�শতবষ�  এই বছর তাই আমােদর িবষয় িনব� াচন করাও �সই মানুষ�টেক
�ক� কের কারণ তাঁর নাম সািহেত�র আিঙনায় �কােনািদন মুছেব না। আমােদর �ারা 
 তাঁর স�েক�  �লখাও যেথািচত হেব না কখনও। িক��  �য়াস করেলও �কােনা িকছ�  ভ� ল
হেব না এত আমােদর জানা িবষয়। এই কাজ�টেক সাফল�ম��ত করেত আমােদর
অেনক ভ� ল হেয়েছ। �সই ভ� ল - �ু�ট�েলােক মাজ� না করার িনেবদন রইেলা।                                 
 
  সমতা �ভৗিমক ও অিভ দাস ( স�াদক) 
  বারাসাত সরকাির মহািবদ�ালয়
  বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভাগ



�রেণ 
অবনী�নাথ ঠাকুর 

আয়ুধ 
অনলাইন পি�কা

বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভাগ
 বারাসাত সরকাির মহািবদ�ালয়



ভারতবেষ�র একজন খ�ািতমান বাঙা�ল িচ�িশ�� হেলন অবনী�নাথ ঠাকুর

অবনী�নাথ ঠাকুর ৭ আগ� ১৮৭১ সােল জ��হণ কেরন।
িতিন ি�� �ারকানাথ ঠাকুেরর �েপৗ� এবং মহিষ�  �দেব�নাথ ঠাকুেরর 

অবনী�নাথ ঠাকুেরর িপতামহ ও িপতা িছেলন একােডিমক িনয়েম �থম ও ি�ত�য় �জে�র িশ��। এর সুবােদ �শশেবই
িচ�কলার আবেহ �বেড় ওেঠন িতিন। ১৮৮১ �থেক ১৮৮৮ ���া� পয� � সং�� ত কেলেজ অধ�য়ন কেরন। ১৮৮৯ সােলই
িতিন সুহািসনী �দবীর সােথ পিরণয় সূে� আব� হন।১৮৯৬ সােল কলকাতা আট�  �� েলর সহকারী অধ�� িনযু� হন। ১৯১৩
সােল ল�েন অবনী�নাথ ঠাকুেরর িচ� �দশ�নী অনু��ত হয়; এবং িতিন ইংেরজ সরকােরর কাছ �থেক িস আই ই উপািধ লাভ
কেরন।১৯২১ সােল কলকাতা িব�িবদ�ালয় তাঁেক ড�র অফ �লটােরচার িড�� �দান কের।১৯৪১ �থেক ১৯৪৫ ���া�
পয� � শা��িনেকতেন িব�ভারত�র আচায�  রূেপ দািয়� পালন কেরন।
অবনী�নাথ ঠাকুেরর িবখ�াত কেয়ক�ট িচ�িশ� — বু� ও সুজাতা (১৯০১), কাল�দােসর ঋত�  স�ার িবষয়ক িচ�কলা
(১৯০১), ভারতমাতা (১৯০৫), �শষযা�া (১৯১৪) ইত�ািদ। জাপািন �ভােব িতিন অংকন কেরন তাঁর অন�তম �খয়াম
(১৯৩০) িচ�াব�ল।  
িচ�সাধেনর �শষ পয� ােয় তাঁর িশ�িচ�া নত� ন মা�া লাভ কের। গেড় �তােলন কুট� ম কাটাম- আকার িন� এক িবমুত�  রূপসৃ��।
তার কেয়ক�ট িবখ�াত ��—শকু�লা (১৮৯৫), ��েরর পুত� ল (১৮৯৬), রাজকািহনী (১৯০৯), ভারতমাতা (১৯০৯), নালক
(১৯১৬), খাজা�� খাতা (১৯২১), িচ�া�র (১৯২৬), বসে�র িহমালয়, ি�য়দিশ�কা (১৯২১), বুেড়া আংলা (১৯৪১),
িশ�ায়ন (১৯৫৫), রং �বরং (১৯৫৮) ইত�ািদ।
সহায়ক �� স�াদনা—। প��মব� অবনী� সংখ�া তথ� ও সং�� িত িবভাগ ১৪০২।
অবনী�নাথ ঠাকুর -বােগ�রী িশ� �ব�াবল� আন� পাব�লশাস� -১৯৯৯।
১৯৫১ ���াে�র ৫ িডেস�র কলকাতায় অবনী�নাথ ঠাকুর মৃত� �বরণ কেরন।

        িতিন �যমন একাধাের িছেলন িচ�িশ�� অন�াধের িছেলন ন�নতা��ক এবং �লখক।

        ত� ত�য় �াতা িগরী�নাথ ঠাকুেরর �পৗ� ও �েণ�নাথ ঠাকুের কিন�পু�। দাদা গগেন�নাথ ঠাকুর।
        িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুেরর �াত� �ু�। তাঁর মাতা �সৗদািমনী �দবী (ঠাকুর)।

১

অবনী�নাথ জ�বন ও সািহত� 

লাবণ� �তা অনুভব কির এবং �চােখও �দিখ একসে�, অথচ �জিনসটা এমনই �য
পাকাপািক একটা ব�াখ�ার মেধ� ধরােছাঁয়া িদেত চায় না। 
(িশে�র একটা মূলম�ই হে� 'নালিমিতিব�রেণ' । অিত িব�াের �য অপয� া� রস থােক,
তা নয়। অমৃত হয় �ফাঁটা, ত� � �দয় অফুর�।)

সংকলেন - জয় িব�াস



যায় চেল যায় জীবন �যৗবন মহাকােলর টােন,

কেম�র �িৃতরা �বঁেচ রয়, সব মানেুষর �ােণ।
�জাড়াসঁােকার ঠাকুরবািড়র অতীত ইিতহাস,

সব মানেুষর মেম� তাইেতা আজও করেছ বাস।
�ারকা নাথ �গেছন চেল �িৃত �রেখ মেন,

গিব�ত তার বংশ �েক, �চেন িব�জেন।
িব�েজাড়া খ�ািত মােনর বংশ তািলকায়,

অবনী� নাম� আেছ আপন মিহমায়।
তাহার কথা বলব িকছ�  জাগেছ-আশা �ােণ,

কৃতী জেনর �রেণেত আন� পাই মেন।
�হমিহয়ান অবনী�নাথ আমার �ণাম িনও,

�তামার কথা বলব িকছ�  আমায় আশীষ িদও।
অ�ন িশে� িব�েজাড়া আেছ �তামার নাম,

িশ�কেম� িব�বাসী �দয় �য �তামায় দাম।

�তামার কােজর খ�ািত �তামায়, করেলা �েফসর,

আট� কেলেজ অধ�াপনা করেল দইু- এক বার।

�তামার কীিত�  িশ� গাথা, ছড়ায় িব�ময়,

িশ� জগৎ �তামায় �চেন, �চেন জগৎময়।

প�ািরস ল�ন �টািকওেত �তামার িশ�কলা,
�দশ�নী সুনাম ছড়ায় �সইেতা অতীত �বলা।

�েফসর হ�ােভল এবং ভিগনী িনেবিদতা,
�সই অতীেত �তামার যত,�নত সকল কথা।

এেদর �দওয়া উৎসাহ, আর সহেযািগতা �পেয়,

অিরেয়�াল আট� কেলেজ�, গড়েল মন �াণ িদেয়।
সাথ�ক হল িশ�ী জীবন, মহান িশ�ী ত� িম,

�তামার নােম গিব�ত তাই, আজও ভারত ভ� িম।
 

িব�কিবর উৎসাহেত, গ� কিবতায়,

সনুাম ত� িম ছিড়েয় িদেল, িদেল িব�ময়।
 

অবাক করা �লখনীেত, হল আিবভ� াব,

িশ�কলায় সমান আেছ �লখনীেত ধার।
 

শকু�লা দ�ুে�র, ��ম কািহনী িলেখ,

অবাক ত� িম কেরছ কেরিছেল িব� কিব� �ক।
 

এেক এেক িলেখিছেল  মন কাড়া সব বই,
পেড় মানষু আনে�েত করল �য হইচই।

 

রাজকািহনী বড়ু অ�াংেলা ভ�ত ��তািনর �দশ,

িলখেল আরও অেনক পুঁিথ হয় না বেল �শষ।
 

�ণীজেনর �ন গঁাথা পরশ মিনর মত,

ঘচুায় আমার মেনর ব�থা অিবলতা যত।
 

যৎসামান� �তামায় �েণর করলাম চচ� া আজ,

ভ�ল যিদ হয় কেরা �মা নইেল পাব লাজ।
 

অবনী� নাথ ঠাকুর �রেণ

অনন�া �দঁেড় (মালাকার)



��বােরর বৃ��াত স��ায় অধ�পক পূব�ভারেতর বাসায় বেস এই
আেলাচনাই করিছেলন।
অধ�াপক: কৃ� ম�েলর কাজ �েলােত পািস�য়ােনট ইন�� েয়� সের িগেয় এেসেছ
ইি�িজনাই�। লাইন�েলা অেনক �বিশ �বা�, রােগড।
জৈনক ছা�:অবনী�নাথ �ীরাধােক এত সাদা শািড় পরান �কন �ক জােন!
অধ�াপেকর সহকারী দীপু:আমার ধারণা, ওটা ফািস� ইন�� েয়�। ওেদর ছিবেত
�মেয়রা �ায়শই সাদা পের।
জৈনক ছা�:ছিবর নীেচ পদ �লখার ধরনটাও ফািস� �াইল?
অধ�াপক :�স �তা অবশ�ই।তা �তামার আর কী মেন হয় �ঘাষ? (ছাে�র �িত অবেলাকন)
জৈনক ছা�:�ক জািননা তেব আমার ধারণা, পি�েমর সং�� িত অনুযায়ী সাদা পিব�তা শাি� সরলতার
�তীক । অন�িদেক সাদা �গ�য় অনুভ� িত �দােন স�ম বেল মেন কেরন মন��িবদরা । হয়েতা এ ধরেনর িকছ�
�ভেব অবনী�নাথ সাদা �পাশােক �দখেত �চেয়িছেলন রাধােক । 
অেনক উপন�াস নাটেকও �কােনা �ে� বা ছিবর পরী রাজকন�া অ�রােদর সাদা রেঙর �পাশােকই �দখােনা
হয় ।�যমন- পুত�ল নােচর ইিতকথা।
অধ�াপক-(ি�তহাস�)না।��তািভসািরকাও বষ�ািভসােরর এক িবেশষ ব�।বষ�ার সুতী� ধারায়,ি��হের
অিভসাের বৃ�েত তঁােক কৃ� দরূ �থেক �দখেত পাে�ন।�সই �গৗরী �দহ,�সই অত� ��ল সুবণ� আভা,একমা�
সাদা ব� হেলই �তা ফুটেব।
এছাড়াও আেলাকময় সায়মসে�ােগ,স��ায় ��তশা� বে�র ব�বহার আেছ। এই অসাধারণ এেরা�কা এখােন
আেছ।
িক� দীি�ত �ব�ব কিবর এ ভ� �য়ািরসম নয়।তাই এেরা�কা ��ােফন নয়।িতিন �সই রাধােক সাজাে�ন,�কবল
দাসীর ন�ায়,দাসী আ�ারলাইনড,কৃে�র আনে�র জন� �তির করেত।
এবার মেন রাখেত হেব,অবন ঠাকুর,িহ� ুএবং খড়দার িনত�ান�র পােট দীি�ত।
ছা� :(�গত)'আ�া, বুঝলাম'।
অধ�াপক :রাধােক িক� কিব আঁকেছন না।িনেজ নারী হেয় িগেয়, পু�েষা�েমর জন� সাজাে�ন।
িতিন কী পাে�ন? কৃ�েসবাসুখ।
অধ�াপেকর সহকারী : অবনী�নােথর সৃ�র এই স�মতা স�েক�  যথাথ�ই বেলিছেলন তার �মেয় উমা �দবী
“তার সাধনার �বিশ�� িছল এই �য, িতিন িনেজেক অন� সব িবষয় �থেক আড়াল কের সাধনা করেতন না, সকল িবষেয় িনেজেক িম�লেয়,
সকল ডােক সাড়া িদেয়ও িনেজর কাজ �ঠক কের �যেতন হয় আঁকা নয় �লখা, �লখা �তা নয় �সও তাঁর আঁকা, ভাষার রঙ িদেয়”। 
উমা �দবী: বাবার কথা, পৃ১১-১২
ছা� :আ�া, রাসপূিণ�মায় কৃে�র উে�েশ �ািমনীজীর �য অিভসার, তা �তা �জ�াৎ�ািভসার বেটই। �সই
অিভসাের ��তব�ই পিরেধয়। 
অধ�াপক : �জ�াৎ�ািভসাের ��তব�।আধুিনক উদাহরণ,পু�ষপে� �রািহণীর �িত �গািব�লােলর অিভসার।
কৃ�কাে�র উইল।
ছা� : ধন�বাদ।
রসেগা�ার স��বহারাে� ছাে�র ��ান।।

অবনী�নােথর রাধা এবং এক�ট কেথাপকথন
�কৗ�ভ কুমার �ঘাষ

অবনী�নােথর �কিরয়াের কৃ�-িবষয়ক দ�ু িসিরজ আেছ। 
�থম�, 1890s-এর, নাম - “কৃ�লীলা”, ওঁর �থমিদককার
িসনে��ক-ওিরেয়�াল �াইেল আঁকা – এই, ত�ই �য�েলা �শয়ার
কেরিছস, ওপের। 
আর ি�তীয়�, ওঁর �শষিদককার কাজ, 1930s-এ, �েদশী-পরবত�-
সমেয়, বাংলার প�ীিচে�র �াইেল করা। নাম- "কৃ�ম�ল"।



অবনী�নাথ ঠাকুর(৭ আগ� ১৮৭১- ৫ িডেস�র  ১৯৫১) একজন খ�ািতমান ভারতীয় 
িচ�িশ�ী ন�নতাি�ক এবং �লখক। অবনী�নাথ ঠাকুর ি��  
�ারকানাথ ঠাকুেরর �েপৗ� এবং মহিষ� �দেব�নাথ ঠাকুেরর তৃতীয় �াতা 
িগরী�নাথ ঠাকুেরর �পৗ� ও �েণ�নাথ ঠাকুের কিন�পু�।�স িদক �থেক কিব�� 
রবী�নাথ ঠাকুর তঁার িপতৃব� িছেলন। 

অবনী�নােথর িচ�কলার পাঠ �� হয় তৎকালীন আট� �� েলর িশ�ক ইতািলয় িশ�ী 
িগলািড� র কােছ তার কােছ অবনী�নাথ �শেখন �ইং প�াে�ল ও জলরং। পরবত�েত ইংেরজ
িশ�ী িস এল পামােরর কােছ লাইভ �ািড �তলরং ইত�ািদ িশ�া অজ�ন কেরন। ভারতীয় রীিত
অনুসাের িচ�িশে�র িতিন নব জ�দাতা ভারতীয় রীিতেত তঁার আঁকা �থম িচ�াবলী "কৃ�লীলা সং�া�"।

তঁার আঁকা  অন�তম কালজয়ী সৃ� হল "চত�ভ�� জা ভারতমাতা"(১৯০৫)। এই ছিবেত অবনী�নাথ  িহ�েুদর স�েদর
�দবী ল�ীেক �ব�ব স��ািসনীর �বশভ�ষায় িচি�ত কেরেছন ভারতমাতা িহেসেব।
 
এ �সে� বেল রাখা �েয়াজন উিনশ শতেকর মধ�ভাগ �থেকই ভারেতর জাতীয়তাবােদর ধারণা �তির হি�ল। সং�� ত
সািহেত� ব� আেগ �থেকই �দশেক জননী �েপ অিভিহত করা হেয়িছল। সং�� ত "ভারতা�া" শ�� �থেকই
ভারতমাতা শ��র উৎপি� হেয়িছল। সং�� েত মােক "অ�া''বেল অিভিহত করা হেয়িছল। 

উিনশ শতেকর ি�তীয়ােধ�র পর �থেকই ভারতীয় বুি�জীবীরা মাতৃে�র আেবগেক জাতীয়তাবােদর সে� িমিশেয় িদেত
�� কেরন। 
১৮৭৩ ি��াে� িকরণচ� বে�াপাধ�ায় ভারতমাতা নােম এক� নাটক ম�� কেরন যা মানুেষর মেন �বল
আেবেগর স�ার কের। 

এর কেয়ক বছর পর ১৮৮২ ি��াে� বি�মচ� চে�াপাধ�ায় 'বে�মাতরম'গান রচনা কেরন। এই গােনর মেধ� বি�ম
�েদশেক এক� মূিত� মান জননী�েপ ত� েল ধেরন। বি�েমর ভাবগত, িবমূত�  জননী�েপর ধারণা�েকই  অবনী�নাথ
ঠাকুর ভারতমাতা িচে�র মধ� িদেয় সহজেবাধ�, �বাধগম� এবং দশৃ�মান কের �তােলন। এর ফেল জাতীয়তাবােদর
আেবগ সব�সাধারেণর কােছ আরও সহজ ও �বাধগম� হেয় যায়।

১৯০৫ ি��াে� লড�  কাজ�ন ব�ভ� করেল �েদশী আে�ালন �� হয়। অবনী�নাথ ঠাকুর এই রাজৈনিতক 
 ���াপেটই "ভারতমাতা" আঁেকন বেল জানা যায়।
ভারতমাতা িচ��র �বশ িকছ�  ���পূণ�  �বিশ�� হলঃ-
ক)এ� জাপানী জলরেঙর �করেণ অি�ত।
খ)ছিব�েত একজন সাধারণ নারী �গ�য়া �পাষাক পিরিহত। িতিন চত�ভ�� জা। তার চার� হােতর এক�েত রেয়েছ
সাদা কাপড়, যা তঁাত বে�র �তীক।আেরক� হােত রেয়েছ ধােনর িশষ, যা অে�র �তীক,কৃিষর �তীক বা
আ�িনভ� রতার �তীক।অন� হােত রেয়েছ ক��মালা।,যা ধ�ান বা সাধনার �তীক।
�স�ত বেল রাখা আবশ�ক, ব�ভে�র �িতবােদ ১৯০৫ সােল �য �েদশী আে�ালন �� হেয়িছল, তার িতন� ধারা
িছলঃ-
# বয়কট বা িবেদশী সাম�ীেক বজ�ন করা, 
# �েদশী অথ�াৎ �দশীয় িজিনসপে�র উৎপাদন ও ব�বহার করা অথ�াৎ �িনভ� র হেয় ওঠা। এবং
# জাতীয় িশ�া 
�েদশী আে�ালেনর মূল '�েদশী' ভাবনা� অথ�াৎ আ�িনভ� রতার ম�� ভারতমাতার িচে�র মধ� িদেয় �িতফিলত
হেয়েছ।অ�,ব�,িশ�াএবং  সাধনার মধ� িদেয় "ব�ি� ও �দশ" তার সম� পরিনভ� রশীলতা দরূ কের �কৃত অেথ�
আ�িনভ� র ও �াধীন হেয় উঠেত পাের। এই সেত�র ভাবনা�েকই অবনী�নাথ ঠাকুর ভারতমাতা ছিব�েত ত� েল
ধেরিছেলন।

 

�েদশ�কতার �ত�করূেপ অবনী�নাথ ঠাকুেরর ভারতমাতা িচ�
শুভ�জৎ দাস



অবনী�নাথ ঠাকুর একজন খ�ািতমান ভারতীয় িচ�িশ�ী, ন�নতাি�ক এবং �লখক িছেলন। িপতামহ ও িপতা
িছেলন একােডিমক িনয়েমর �থম ও ি�তীয় �জে�র িশ�ী। এ সবুােদ �শশেবই িচ�কলার আবেহ �বেড় ওেঠন
িতিন।

অবনী�নােথর ছিব আঁকা �� হেয়িছল ঠাকুর বািড়র �দওয়ােল �দখেতন �তলরেঙর আঁকা 'মদন ভ�’,'কাদ�রী'
িকংবা �দবযানীর পটিচ� '�ীকৃে�র পােয়স ভ�ণ’, শকু�লার মেতা িচ�কম� ঝুলেছ। এমন �দখেত �দখেতই ছিব
আঁকা �� হেয়িছল অবনী�নােথর। একবার �তার �ছা� িপেস িদেয়িছল তােক এক� হঁােসর ছিব। �দেখই �থেম
�ক িছেলন অবনী�নাথ। আর তার �জ���াতা �েণ�নাথ ঠাকুেরর �টিবেল সব�দাই পেড় থাকত ছিব আঁকার
কাগজ, িবিভ� রেঙর �পি�ল। �সই রং �বরঙেয়র �পি�ল িদেয় রং করা হেলা।

তেব, �ািত�ািনকভােব অবনী�নাথ ঠাকুেরর িচ�কলার পাঠ খািনকটা �দিরেত। ২৫ িকংবা ২৬ বছর বয়েসর িদেক
আট� �� েলর িশ�ক ইতালীয় িশ�ী িগলািড� র কােছ। তার কােছ অবনী�নাথ িশেখিছেলন �িয়ং, প�াে�ল ও
জলরং। অবনী�নাথ ঠাকুর যখন িগলািড� র কােছ িশখেছন, �ক �স সমেয় কলকাতায় এেলন িবখ�াত ইংেরজ
িচ�িশ�ী িস এল পামার। তার কােছ অবনী�নাথ ঠাকুর িশখেলন লাইফ �ািড, জলরং আর �তলরংেয়র ব�বহার।
ভারতীয় রীিতেত অবনী�নােথর আঁকা �থম িচ�াবিল িছল ‘কৃ�লীলা-সং�া�’।

অবনী�নাথ ঠাকুেরর �থম িনরী�া �� কেরিছেলন ১৮৯৫ সােলর িদেক। ১৮৯৭ সােল আঁকেলন ��ািভসার-
রাধার ছিব মােঝ �রেখ উৎকীণ� কিব �গািব� দােসর পঙি�মালা, যা িছল পা�াত� িনয়েমর সে� ভারতীয় রীিতর
নবতর সংে�ষণ; �যাজন-িবেয়াজন। ১৯০০ সােল কলকাতা আট� �� েল তার কৃ�লীলা িসিরজ �দিশ�ত হেয়িছল।
পরবত�কােল ই িব হ�ােভেলর উেদ�ােগ লড�  কাজ�েনর িদি� দরবাের আরও দ�ু �দশ�নী এবং ল�েনর '��িডও’
পি�কায় িচ�ােলাচনা �কািশত হেল অবনী�নােথর আঁকা ছিব �কােশ� এেলা। তার আঁকা ‘শাজাহােনর
অি�মকাল’ ভীষণ খ�াতনামা আেলাকিচ�। �যখােন আমরা �দিখ মতৃ� �শয�ায় �েয় আেছন স�াট শাহজাহান। আর
তার পােয়র কােছ বসা তার কন�া। এই ছিব অবনী�নাথ এঁেকিছেলন ১৯০২ সােল। এই ছিবর পের �মাঘল সা�াজ�
ও অ�রমহল িনেয় ব� ছিব এঁেকিছেলন অবনী�নাথ ঠাকুর। এ ছাড়াও উে�খেযাগ�—'ব�ু ও সজুাতা',
'কালীদােসর ঋত�স�ার িবষয়ক িচ�কলা', 'চত�ভ�� জা ভারতমাতা', 'কচেদবযানী', '�শষযা�া'। 

অবনী�নােথর জাপািন রীিতেত আঁকা িবখ�াত িচ�কম� 'ওমর �খয়াম' এক অনন� িশ�কম�। �েদিশ আে�ালেনর
পটভ� িমকায় তার আঁকা ‘ভারতমাতা’ িচ�কম� ও িকংবদ�ী পয�ােয়। �েদিশ আে�ালেন নত�ন কের এক জাগরণ স�ৃ
করল এই ছিব। িকংবা ‘বাউল �বেশ রবী�নাথ’ িচ�কম� ও অনন� এক ইিতহাস। িচ�সাধেনর �শষ পয�ােয়
অবনী�নােথর িশ�িচ�া নত�ন মা�া লাভ কের এবং গেড় �তােলন কুট�ম কাট�ম-আকার িন� এক িবমতূ�  �পস�ৃ।

কলকাতা আট� কেলেজর ইিতহােস সব�ে�� এক দশক ধরা হয় িবংশ শতেকর �থম দশকেক। ১৯০৫ �থেক ১৯১৫
সাল পয�� এই কেলেজর কায�িনব�াহী অধ�� িছেলন অবনী�নাথ ঠাকুর। এখােন িতিন ছা� িহেসেব �পেয়িছেলন
িশ��� যািমনী রায়, িশ�াচায� ন�লাল বস,ু মকুুল �দ, সেুর�নাথ গা�িুল, ি�িত�নাথ মজমুদােরর মেতা
িকংবদি� িশ�ীেদর।

অবনী�নাথ কাগজ ছাড়াও কাজ কেরেছন নানা িমিডয়ােম। �যমন কাপড় ও কাঠ। একইসে� বানােতন পুত�ল। �সই
পুত�ল িনজ হােত কাপড় �কেট �তির করেতন। একটা অভ�াস িছল অবনী�নাথ ঠাকুেরর। তা হেলা �াতঃ�মেণ
�গেল কুিড়েয় আনেতন সুপািরগােছর �খাল, আনেতন নািরেকেলর মালা, গােছর �শকড়। আর তা িদেয় �তির হেতা
নানান �ছাট আকৃিতর ভা�য�ও।

ভারতীয় িচ� িশ� ও �াচ� িশ� �যন �গাটা িব�মহেল �পৗ�ছায়, তার জন� আজীবন কাজ কেরেছন িতিন। স�ণূ�
ইউেরািপয়ান ও পা�াত� িশ�মাধ�েমর মােঝও িতিন �যভােব �দশীয় িশ�কলা ও �মটােফার িনেয় কাজ কেরেছন,
তা অবণ�নীয়। ১৯০৭ সােল িতিন ও তার দাদা গগেন�নাথ ঠাকুেরর হােত 'ইি�য়ান �সাসাই� অব ওিরেয়�াল
আট�েস'র জ�ই িব��ত এক দ�ৃা�।

না�ফসা খাত� ন

বাংলা িচ�কলা চচ� ায় অবনী�নাথ ঠাকুেরর 



গদ�সািহেত�র জ� আজ �থেক �ায় দ'ু�শা বছেররও �বিশ সময় পেূব�।�েয়াজেনর তািগেদ জ� �নওয়া
কথ� গদ� যখন িলখ� �প পায় তখন তা কথ�ভাষা �থেক �ভাবতই ব�দরূবত� হেয় পেড় ।এই িলখ� গদ�
সাধারনত িছল সাধ ুভাষায় পরবত�েত তা হল চিলত ভাষায়। িক� এই সাধ ুও চিলত ভাষা িছল মনেনর
ভাষা ,মেনর ভাষা নয় ।�ফাট� উইিলয়াম �থেক রামেমাহন-িবদ�াসাগেরর সাধভুাষা ,উইিলয়াম �কিরর
কেথাপথন �থেক িবেবকান�-বীরবেলর চিলতভাষা �ধুমা� মনেনর চািহদাই পরূণ  কেরিছল।িক� '
�খয়ালী মেনর কথােক ভাষাভি�েত বা িলখ� গেদ� ' �প িদেয় মানেুষর মেনর কাছাকািছ এেনিছেলন
অবনী�নাথ ঠাকুর । "।

১৩০২ ব�া� নাগাদ যখন 'বাল� ��াবলী ' �কােশর �েচ�া চলেছ তখন রবী�নাথ ঠাকুর
অবনী�নাথঠাকুরেক আ�ান কেরন �ছাটেদর উপেযাগী �� �লখার জন� - " অবন,ত� িম �লেখা না , --
�যমন কের মুেখ মেুখ গ� কের �শানাও ,�তমিন ক'�রই �লেখা।" এই �য ��দািয়� িতিন �পেয়িছেলন ,তা 
 িতিন অ�ের অ�ের পালন করার �চ�া কেরিগেয়েছন। তেব পরবত�েত হয়েতা �কােনারকম বঁাধা
ধরাগ�ীর মেধ� আব� থােকিন তঁার রচনা। যাই �হাক এেক এেক িশ�েদর উপেযাগী রচনা ,�যমন গ� ,
িবিভ� �ব� ,পালাসািহত� �ভৃিত রচনা করেত থােকন । জ� িনল 'শকু�লা' ও ' �ীেরর পতু�ল '(১৩০২
ব�া�)। এরপর এেক এেক 'রাজকািহিন 'র মেতা িকেশার পাঠ�, 'বেুড়া আংলা 'র মেতা ক�িব�ান ,
'খাতাি�র খাতা' 'বাদশাহী গে� 'র মেতা উ�ট সব গ� ।তঁার রচনায় িমেশ িছল একইসােথ ছিব ও সরু ।
হীেরন চে�াপাধ�ােয়র মেত - " রচনাকম�েক িতিন িশে�র পয�ােয়ই িনেয় িগেয়িছেলন " ।

 'িশলািদত�' , 'পি�নী ' ,'�গাহ ' সহ '�গ�য় রিববম�া', 'মানসচচ� া ' �ভৃিত �ব� রচনার সময় তার মন যেথ�
�দালাচেল িছল,' কখেনা সাধ ুকখেনা চিলত রীিতেত ি�ধা�� ভােব ভাষাসাধনা করেছন অবনী�নাথ '।
িতিন �যমন তঁার �লখার মেধ� ছিব িমিশেয়েছন �তমিন আবার ছিবর আেলাচনা �সে� �লখার �স�
এেনেছন ।�যমন - 'িচি�র �লখার' কথা পাই ' চাইবেুড়ার পুঁিথেত' ,'িচ� িলিখবার ' কথা পাই '�গ�য়
বিরবম�া' �বে� । এ �থেক তঁার িশ�ীস�ার অসাধারন� �যমন �কাশ পায় �তমিন তঁার শ� িনেয় �খলার
িবেশষ�� �চােখ পেড় ।

তঁার রচনার ভাষা �মশ সাধ ু �থেক নামেত থাকেলা �দনি�ন  মেুখর বিুলেত , যা তখনও িছল �ায়
দ�ু�াপ�। এ �সে� এক� উদাহরন  িদেলই ধারনা �� হেব তঁার রচনার ভাষা স�েক�  - " িদনটা ভাির
িবিতিকি�ির, ভাির উদাস ! করকের �েনর ছাত ; ঝুপ ঝুপ ব�ৃেত চড়বড় কের �খ ফুেটােত �লেগেছ ,�রল
আসার �দরী �নই ,কয়লা �পাড়া ধুঁয়া জেলর ভেয় িতন ব�ু স� িনেয়েছ ইস ্�শােনর ছােতর তেল ।"

তঁার বইেয়র ভাষা স�েক�  বলেত �গেল বু�েদব বসুর ভাষায় বলেত হয় -- "�সটা তঁার (অবনী�নাথ ) মেনর
ভাষা , �ােণর ভাষা ; - �স �তা ভাষা নয় ,ছিব, �স �তা ছিব নয় ,গান ; - সুর তােত �প হ'�য় ওেঠ , আর �প
�যন সুেরর মেধ� গ'�ল যায় ; - তােত ছিবর পর ছিব �দিখ �চাখ িদেয় , আর কােন �িন একটানা গান
�ন�ন ; ...এই জাদকুর গেদ� যা িকছ�  িলেখেছন , তােত বুি�ঘ�ত ব� িকছ�  �নই ,তার আেবদন ভাবনার
কােছ নয়, ক�নার কােছ ,আমােদর �কৗত�হেলর নয় ,ইি�েয়র - �চতনায় । " এ �সে� �য়ং অবনী�নােথর
ম�ব� �রণেযাগ�,এক� জায়গায় িনেজর পিরচয় িদেত িগেয় িতিন বেলিছেলন - "অবনঠাকুর ছিব �লেখন
"(বুেড়া আংলা ) । আসেল কথ�গেদ� ছিব আর সেুরর আবহ িছল �লখেকর সহজমেনর আেবগ।�সখােন
'একিদেক িতিন িশ�র মেতা সরল অন�িদেক পিরপােট�র �বদে�� �বীণ ।'
 

গদ�িশ�� অবনী�নাথ 

নূরেনহার �বগম 



তঁার গ����িল িশ�র ক�নার রাজ� ও �রামা� রেস জািরত।ত� িলর মাধ�েম �যমন নানা িচ� অ�ন
কেরেছন �তমিন অনায়ােস ' সীিরয়াস ' ব�াপােরর মেধ� 'অ��ত রস' িমিশেয় িনত�নত�ন গদ� রচনা
কেরিছেলন। তঁার রচনার ' ��াং ' কালী�স� িসংেহর রচনার ��াং এর মেতা �িচগত িবতক� য�ু নয় িকংবা
�মথ �চৗধুরীর রচনার ' ��াং ' এর মেতা বুি�ভাের জজ�িরত নয়।তঁার রচনার ' ��াং ' হল ' ঘেরায়া রেসর
িনম�ল অ�র�তা ' । 
�যমন - " �গাদা িচল সারািদন বেস ভাবত আর �থেক �থেক 
িচললাত - িচর আঁিচর ,পঁািচর , মািসর ।"

এককথায় , তঁার রচনার ভাষা শ�-সেুরর মায়া ,�পকথার ক�েলাক এবং ছিবর সংিম�েন অনন� হেয়
উেঠেছ ।এক সমােলাচক তাই জািনেয়িছেলন " িশ�ীর কাজেক এইজন� বলা হয় িনিম�ত ,অথ�াৎ রেসর িদক
�থেক �য� িমত হেলও অপিরিমত ।আর কািরগেরর কাজেক বলা হয় িনম�াণ,অথ�াৎ িনঃেশষভােব
পিরমােনর মেধ� �স� ধরা । "
�ছদহীন কথ�রীিত ব�বহার কের ভাষায় িতিন �য এক নত�ন মা�া �যাগ কেরিছেলন ,�স �সে� রবী�নাথ
ঠাকুর তাই িলেখেছন " অবন �যন কথা কইেছ আিম �নেত পাি� । "
সবেশেষ বলেত হয় �ধ ু�পকথাধিম�তা, িচ�ধিম�তা,ঘেরায়া কথ�ভি� �ভৃিত �বিশ���িল িচি�ত কের
অবনী�নাথঠাকুেরর রচনার ভাষা বা গদ�ভাষার ব�মাি�কতােক �বাঝা স�ব নয় ।সকুুমার �সন তাই
বেলেছন - " ...বত� মান শতা�ীর ি�তীয়-তৃতীয় দশেক ভারতীেক আ�য় কিরয়া �য সািহত�েগা��
জি�য়ািছল তাহার �চ���� িছেলন রবী�নাথ এবং দী�া�� িছেলন অবনী�নাথ ।"(অবনী�নাথ ও
আেট�র �ভাব )

 



�লাকসং�� িতর অ�রােত ‘বাংলার �ত’

সুশা� পা�

ভারতবষ� এক িম� সং�� িতর �দশ। যুগিবভােগর �থম পয�ায় �থেক একািধক �বেদিশক শাসক এখােন �যমন
শাসন কেরেছ, �তমিন লুটপাটও কেরেছ সমান মা�ায়। শক-�ণ-�মাগল-পাঠান—এমন ব� �সনাপিত �মতার
বা�বেল মানুষেক �িতিনয়ত জজ�িরত কেরেছ। পের ি��শ রাজে�ও �স অব�ার �কােনা ব�িত�ম হয়িন।
তেব এমন পিরি�িতেত ভারতীয় সভ�তার আেরক িদেকর স�ান পাওয়া �গেছ—�যখােন সমৃি�র বীজ
মাথাচঁাড়া িদি�ল। সমসামিয়ক সমেয় �সই বীেজর �কােনা হিদস না পাওয়া �গেলও পরবত�েত �সই বীেজর
মহী�েহর ছ�ছায়া পি�েতরাও অ�ীকার করেত পােরনিন। িবিভ� সমেয় আসা একািধক মানুেষর সমাগম—
তা আমােদর সং�� িতেক িবিচ�তা দান কেরেছ। এেকর সং�েশ� অেন�র ভাষা-�পাষাক, আদব-কায়দা,
খাবারদাবার –ইত�ািদ সম� িকছ�েত একটা সমেঝাতার জায়গা �তির হেয়েছ। নানা মানুেষর িম�ণ জািতর
ঐিতেহ� পিরণত হেয়েছ। এর ফেলই ভারতবেষ� একািধক জািত, একািধক ভাষা, একািধক সং�� িতর এক
অট�ট ব�ন পিরলি�ত হয়।

       বৃহৎ বাংলােতও এই সং�� িতর অন�থা হয়িন। কথায় আেছ—বাঙালী জািতর উ�ব �ািবড়-অি�ক-
মে�ালীয় ইত�ািদ জািতর িম�েণ। সুতরাং আজেকর বাঙালীর �শািণেত উ� নানা জািতর িম�ণ রেয়েছ।
আয�রা ভারেত আসার আেগ িহ��ুােন �য সম� আিদম অিধবাসী িছল, আজেকর সমেয় �কৃতপে� তােদর
খুঁেজ পাওয়া মুশিকল। �কননা তােদর মেধ� আজ একািধক জািতর �বিশ�� এমনভােব �সঁিধেয় �গেছ �য
�াচীন অেথ� তােদর �য সভ�তা, �বিশ��–তা আজেক আর �মৗিলকতার জায়গায় �নই। অথ�াৎ এই আিদম
অিধবাসীেদর মেধ� বাইেরর আবহাওয়ােক �হণ করার একটা অভাবনীয় মানিসকতা িছল, যা সভ� �দেশর
অন� �কােনা জািত স�েক�  �ায় বলাই যােব না। যতদরূ জানা �গেছ- ভারতবেষ� �ন�ে�া, আিদ-অ�াল,
ভ�মধ�সাগরীয়, মে�ালেয়ড ও নিক� ড ইত�ািদর মেতা অেনক আিদমানব সভ�তার উপি�িত পাওয়া �গেছ।
পরবত�কােল আয�রা এেদেশ এেস তােদর সােথ যেতাই দরূ� বাড়ােনার �চ�া ক�ক, একসময় স�েক� র
ব�েন এেকর র� অেন�র সােথ িমেশ �গেছ। এভােব একটা িম� সং�� িত গেড় উেঠেছ।

       এবার ��, সং�� িত ও �লাকসং�� িত স�েক� ! ভারেতর ‘সং�� িত’ আর ‘�লাকসং�� িত’ কথাটার মেধ�
আভ��রীণ পাথ�ক� যেথ� আেছ। সভ� সমােজর সং�� িতেক অেনেক ‘�লাকসং�� িত’ বলেত নারাজ। �কননা,
‘�লাক’ কথা�র সে� ‘আিদেম’র স�ক�  অেনক গভীর। �য কারেণ আিদম জািতর ধম�, িব�াস, সং�ােরর
সে� ‘�লাকসং�� িত’ কথা�েক সহেজ উ�ারণ করা যায়।১ পা�াত� িবিভ� �লাকসািহত� গেবষক �দশ-
িবেদেশর নানা �লাকসািহত� িনেয় আেলাচনা করেলও ভারতবষ�েক তারা সবসময় �যন উেপ�ার �চােখ
�দেখেছন (ব�িত�ম �জমস্  ��জার)। একািধক �াচ� গেবষকও িনেজরেদর �েদশভ� িমেক ভ� েল পা�াত�
অনুকরেণ কাল অিতবািহত কেরেছন। �য কারেণ ভারতবেষ�র �লাকসং�� িত স�েক�  �তমন �কােনা
আেলাচনার �দখা �মেল িন। অেনক পের ব�ীয় সািহত� পিরষদ �িত�ার মেধ� িদেয় জািতর �গৗরব িকয়দংশ
রি�ত হেয়েছ। িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর িনজ উেদ�ােগ ‘বাংলার �ছেল ভ�লােনা ছড়া’ নামক �ব� সং�হ�
এই ব�ীয় সািহত� পিরষদ �থেক �কাশ কেরিছেলন। এর ফেল ভারতবেষ� তথা বাঙালীেদর মেধ� এক নত�ন
উ�াদনার সৃ� হেয়িছল।

পরবত�কােল রবী�নােথর অনুে�রণায় অনু�ািণত হেয় �লাকসািহেত� �লখােলিখ কেরেছন অেনেকই।
তােদর মেধ� উে�খেযাগ� হেলন- রােম�সু�র ি�েবদী(�তকথা), দি�ণার�ন িম� মজমুদার(উপকথা),
দীেনশচ� �সন(ময়মনিসংহ গীিতকা), উেপ�িকেশার রায়েচৗধুরীর(�পকথা) মেতা একািধক ব�ি�বগ�।
এছাড়া অেনক খ�াত ও অখ�াতনামা �লখকও পরবত�কােল এর ওপের �লখােলিখ কেরেছন। তােদর মেধ�
অন�তম হেলন অবনী�নাথ ঠাকুর। �লাকসািহেত�র একািধক শাখার মেধ� িতিন বাঙালী তথা বাংলার
�তকথা িনেয় িনভ� রেযাগ� তথ� িদেয়েছন।



কথায় আেছ—বাঙালীর ‘বার মােস �তেরা পাব�ণ’। �তকথার মেধ� িদেয় �স কথা আেরকবার �মািণত হেয়েছ।
�লাকসািহেত� এই �তকথার উ�ব এেকবাের আিদম যেুগ। যখন সাধারণ মানেুষর মেধ� ধেম�র �কােনা িবভাজন স�ৃ
হয়িন। বা ধম� িজিনসটা িক—�সটা সাধারেণর কােছ পির�ার হয়িন—�স সমেয় �ত মানেুষর জীবেনর সে� অতে�াতভােব
যু� িছল। অবনী�নাথ ঠাকুর �স কথা উে�খ কেরেছন এভােব- �ত “আমােদর পবূ�প�ুেষরও পেূব�কার প�ুষেদর—
তখনকার, যখন শা� হনিন, িহ�ধুম� বেল একটা ধম�ও িছল না এবং যখন িছল �লােকেদর মেধ� কতক�িল অনু�ান,
�য�িলর নাম �ত।”২ অথ�াৎ ধম�, শা� ইত�ািদ �থম িদেক মানেুষর সােথ না থাকেলও, �ত সবসময় িছল। �সটা �কবলমা�
মানষুেক এক� করার একটা উৎসব িহেসেব পিরচািলত হত। �যখােন একািধক মানষু িনিদ� � িদেন, িনিদ� � সমেয়
�যৗথভােব একটা িচ� িবেনাদেনর উপায় ��প অন�ুােনর আেয়াজন করেতা। �স িহেসেব �তেক বত� মােন একটা
সাং�� িতক অন�ুােনর সে� ত�লনা করেল �বাধহয় খবু একটা �বমানান হেব না। মেন রাখা �েয়াজন, �তর সােথ �তীেদর
কামনা, বাসনা ইত�ািদর �ত�� �যাগ থােক। তেব �কবলমা� একজন মানেুষর কামনা চিরতাথ� হওয়ার অনু�ানেক �মােটই
�ত বলা যােব না। একািধক মানেুষর কামনা-বাসনা এক� হেয় চিরতােথ�র অন�ুানি�য়া স�� হেল তেবই তা �ত বেল
গণ� হেব।৩

 �বিশরভাগ �তকথায় আিদম সুর ও ছড়ার �ভাব �দখা যায়। �যমন-

  এপাের লাউল, ওপাের লাউল, িকেসর বাদ� বােজ?             রাজার �বটা সওদাগর িবেয় করেত সােজ।               সাজ সাজি� লাউল মাথায় মুকুট িদয়া।                 

ঘের আেছ রাজকন�া ত�ইলা িদব িবয়া।                 সাজ সাজি� লাউল পােয় �নপুর িদয়া।                ঘের আেছ সু�রী কন�া ত�ইলা িদব িবয়া।...৪

-�তকথায় এই ছড়ার �ভাব সহেজ আমােদর �াচীন ও মধ�যেুগর ঐিতহ� স�েক�  অবগত করায়। পা�াত� সভ�তা এেস
আমােদর কাব�ধম� সািহত� ধারার �মাড় বািহ�কভােব ঘিুরেয় িদেলও অ�েরর কাব�ি�য়তােক কখেনাই ভ� িলেয় িদেত
পােরিন। �স �ভাব আজও �তকথার ছড়ার মেধ� পির�� ট।
     
 �লখক �তকথােক দইু ভােগ ভাগ কের �দিখেয়েছন। এক- শা�ীয় �ত। দইু- �মেয়িল �ত। এই ‘�মেয়িল �ত’র আবার দ�ু
ভাগ। �সটা �লখেকর বণ�নার মেতা বয়েসর িভি�েত না িগেয় অিববািহত ও িববািহত নারীর িভি�েত পথৃক করাই
যুি�স�ত। �কননা, �লখক তৎকালীন নারীেদর িববােহর িভি�েত �থম পেব� �রেখেছন পঁাচ-ছয় �থেক আট-ন’ বছর
বয়েসর নারীেদর- যারা কুমারী। আর ি�তীয় পেব� উে�খ কেরেছন ‘বেড়া �মেয়েদর’, অথ�াৎ িববািহত নারীেদর।৫ অন�িদেক
‘শা�ীয় �ত’ বলেত িহ� ুধেম�র সে� �য�িল এেদেশ িবকাশলাভ কেরেছ, �স�িলেক �বাঝােনা হেয়েছ। �যমন- আচমণ,
�ি�বাচন, কম�ার�, সংক�, ঘট�াপন, প�েগাব�েশাধন, শাি�ম�—ইত�ািদর মেতা একািধক কায�। এ�িল সমাধা কের
�া�ণেক দি�ণা দান পবূ�ক কথা-�বণ হল শা�ীয় �তর মলূ কম�প�া।

 তেব নারী �েত শা�ীয় �েতর �কােনা অংশ �েবশ কেরিন—এমনটা বলা যােব না। খঁা� �মেয়িল �ত ও শা�ীয় �ত য�ু
হেয় নারী �েত সহেজই �েবশ কেরেছ। �স িহেসেব শা�ীয় �েতর িকছ�  সং�রণ অবশ� ঘেটেছ। অেনকটা িবষধর সাপ িবষ
হািরেয় সাধারণ সােপ পিরণত হওয়ার মেতা অব�া(শা�ীয় �েতর)। -এর �থেক আেরক� িবষয় ��ভােব উেঠ আেস।
নারী �েত মিহলােদর সুিবধা অনযুায়ী কামনা-বাসনার পাথ�েক� �তর অন�ুানও সমেয় সমেয় বদেল �গেছ। �য কারেণ নারী
�ত একািধক �কৃিতর ও তার �ি�য়াও একািধক রকেমর হেয় থােক। �সজন� তার অনু�ানও িভ� িভ�(�স �সে�
িব�ািরত আেলাচনায় পের আসিছ)। �সই িহেসেব শা�ীয় �ত�িল �ায় একই রকেমর। তার কামনা বা �ত �যমনই �হাক
না �কন, অন�ুান ি�য়া অেনকটা একই রকেমর হেয় থােক। �যমন- “আমলকী�াদশী �ত, �থম �ি�বাচনপবূ�ক ‘ওঁ
সূয�েসামঃ’ ইত�ািদ ম� পাঠ কিরয়া সংক� কিরেব—ওঁ আেদ�তািন মােঘ �ে� পে� �াদশ�াি�েথৗ অমুকেগা�া �ীঅমকুী
�দবী (বা শ�ূ হেল দাসী) প�ুেপৗ�াদ�নবি�� স�িত- ধনধান�েসৗভাগ�ািদ �াপ�ে� িব�ুেলাকগমনকামা অদ�ারভ�...পের
সামান�ঘ�� আসন�ি� ভ�ত�ি� ইত�ািদ সামান�কাে�র পুেরা অন�ুান কের �তকথা �বণ—�মাটাম�ু সব �েতরই এই
�ি�য়া।...সব কামনার এক ি�য়া, সব �রােগর এক ওষধু বা সব িস�েুকর একই চািব!”৬

নারী �তর �য দ�ু ভাগ কেরেছন তার মেধ� �থম ভােগর কুমারী �ত স�েক�  এবার আেলাচনা করা যাক। �তর �য খঁা�
অথ� তা অেনকটা এই কুমারী �েতই �দখেত পাওয়া যায়। এই �েত ম�ত� ও পূজারীর �কােনা জায়গাই �নই। �কবলমা�
কামনা জািনেয় কামনার �িত�িবেত ফুল ধরেলই �তর ি�য়া স�� হেয় যায়। এই �েত সযূ�, ঊষা, িকংবা নদীেক �কমন
কের �ব করা হয় তা ছড়ার মাধ�েম উে�খ করা যাক-



নদী �থেক জল �তালার ম� বা ছড়া
            এ নদী �স নদী একখােন মুখ,                    ভাদিুল-ঠাকুরািন ঘুচােবন দখু।                    এ নদী �স নদী একখােন মুখ,              িদেবন ভাদিুল িতন

কুেল সুখ।।
    সকােলর কুয়াশা ভাঙার ম�

        কুয়া ভাঙ�ম, কুয়া ভাঙ�ম �বথলার আেগ—         স�ল কুআ �গল ওই বরই গাছ�র আেগ।
  ঊষা ও সূেয�াদেয়র ছড়া

        উ� উ� �দখা যায় বেড়া বেড়া বািড়,                 ওই �য �দখা যায় সূেয�র মার বািড়!                  সূেয�র মা �লা! কী কর দয়ুাের বিসয়া!           �তামার
সূয� আসেতেছন �জাড় �ঘাড়ায় চািপয়া।৭  

 
 

অন�িদেক ‘পিূণ�পকুুর’ �ত, বা ‘বসুধারা’ �তেত �দখেবা আেরক কামনার �কাশ। �বশাখ মােস পকুুেরর জল যােত না
�েকায়, মােছর না মতৃ� � ঘেট—�সই মন�ামনায় পালন করা হয় পিূণ�পকুুর �ত। তার ি�য়া হল পকুুর �কেট তার মেধ�
�বেলর ডাল �পঁাতা, তারপর পকুুের জল �ঢেল পূণ� করা, অবেশেষ �বেলর ডােল ফুেলর মালা ও পকুুেরর চািরধাের
ফুল সািজেয় ছড়া বেল �বেলর ডােল ফুল ধরা- 
 
পূিণ�পুকুর পু�মালা                          �কপূেজ �র দপুুরেবলা?                        আিম সতী লীলাবতী                         ভাইেয়র �বান পু�বতী,                         

হেয় পু� মরেব না                          পৃিথবীেত ধরেব না।৮

বৃ�র কামনায় করা ‘বসুধারা’ �তর কথাও এ�সে� উে�খেযাগ�। �সখােন �তর আলপনা িহেসেব আট তারা
আঁকেত হয়, এক� মা�র হঁািড় ফুেটা কের ব�ৃর অনকুরেণ গােছর মাথায় জল ঢালেত হয়। যার মেধ� িদেয় কামনা
জানায়-  

গ�া গ�া ই� চ� ব�ণ বাসুিক                              িতন কূল ভের দঁাও ধের জেন সুখী।৯
 
 

-এভােব কুমারী �ত িবিভ� িবষয়েক অবল�ন কের তার ি�য়া সাধন কের। তেব ধেম�র �াদভু� ােব �লৗিকক �েতর
�চহারা আেগর ত�লনায় অেনকখািন বদেল �গেছ। বত� মােন �সসেবর �য খঁা� �চহারা পাওয়া যায়, তা অিত অ�।
�বিশরভাগ ��ে� �দখা যায়, একই �ত িবিভ� পাড়া বা �াম িবেশেষ িকছ�  িকছ�  বদেল �গেছ। �সসেবর মাঝখান
�থেক �েতর আসল �চহারা খঁুেজ বার করা �বশ গেবষণাল� কাজ।

এবার আিস নারী �েতর অন� পব� অথ�াৎ, িববািহত নারীেদর �তকথা আেলাচনায়। এই পেব� অন�ান� পেব�র �থেক
আড়�েরর �াদভু� াব অত�ািধক �বিশ। তাই �বিশরভাগ �তকথায় আলপনা �যন অিত সাধারণ উপকরণ হেয়
দঁািড়েয়েছ। আলপনা ছাড়াও অন�ান� উপকরেণরও বা�ল�তা �চােখ পেড়। তেব �তকথার ছড়ায় উ�ািরত বােক�র
�তমন �কােনা আিধক�তা �দখা যায় না। যতট�কু কামনা �ক ততট�কুই তারা উ�ারণ কের। �যমন-

 
 আমরা পূজা কির িপঠািলর িচ�িন,                  আমােগা হয় �যন �সানার িচ�িন।                   আমরা পূজা কির িপঠািলর কুট�ই,                   আমােগা হয়

�যন �সানার কুট�ই।                   আমরা পূজা কির িপঠািলর পালিক,                  আমােগা হয় �যন �সানার পালিক। ১০

 
সধবা নারীেদর এক� �চিলত �ত হল ‘ভাদিুল’। বষ�ার পের আ�ীয়�জেনর(�ামী-��েরর) িবেদশ-িবভ�ঁ ই �থেক
অ�ত �দেহ িফের আসার কামনা কের এই �ত করা হয়। �েতর উপকরণ হল- ভাদিুলর মিূত� , �জাড়াছ� মাথা,
�জাড়ােনৗকার ছিব, এসব এঁেক তার চারিদেক সম�ু, কঁাটাবন, িহং� জ�, �নৗকা –ইত�ািদর আলপনা এঁেক তারপর
�ত করা হয়। ছড়ােত �তর উে�শ� খবুই ��-

 নদী, নদী! �কাথা যাও? বাপ-ভােয়র বাত� া দাও! ১১
 

এছাড়াও সধবােদর ‘রা’ল দগু�ার’ �ত, ‘ল�ী �ত(হিরতা ল�ী, �ণ� ল�ী, অ�ণা ল�ী), মাঘম�ল �ত –ইত�ািদর
মেতা একািধক �তর স�ান পাওয় �গেছ। সম� �েতই আলপনা ও ফুেলর �াধান� �দখা �গেছ। এখােন ফুেলর
ব�বহার আকা�া পরূেণর জন� পাদ� অঘ�� অপ�েণর উে�েশ� নয়, তা অেনকটা �যন িহেসব র�ার জন�। এেকক�েত
ফুল িদেয় কামনা করা �শষ—�যন এটা �বাঝােনা হয়। অেনকটা উপাস�েক সা�ী রাখা �য-�দখ �তী তার কামনা
জািনেয়েছ। এই উে�শ� �� হেব িনে�া� ছড়া উ�ারেণ-



অ�বসু অ�তারা �তামরা হেল সা�ী,                  আট িদেক আট ফল আমরা রািখ।                  অ�বসু অ�তারা �তামরা হেল সা�ী,            আট িদেক
আট ফুল আমরা রািখ।১২

 

ফুেলর পাশাপািশ আলপনার কথায় আসেল �দখা যায় সম� �তেত আলপনা �যন কামনা �কাশ করবার এক�
মুখ� ভ� িমকায় অবতীণ� হেয়েছ। ফেল মানেুষর �সৗ�য� স�ৃকারী মনেনর বিহঃ�কাশ ঘেটেছ। �তর কামনা অনযুায়ী
�� আলপনায় �তর কাজ সহেজ সমা� হেত পারত। িক� মানেুষর �সৗ�য� িপপাসী মন �সই �সৗ�েয�র যথাথ�তা
�কােশ িশ�ীর ত� িল িদেয় তােক সব�া� সু�র কের ত�লেত চাইল। এভােব িদেন িদেন সম� িকছ�েতই আলপনা মখু�
ভ� িমকায় অবতীণ� হেয়েছ। অন�িদেক, ‘রা’ল দগূ�ার’ �ত িকংবা ‘মাঘম�ল’ �তেত ছড়ার আদেল অেনকটা নাট��েণর
আভাস পাওয়া �গেছ। �সখােন �তর সম� ি�য়াকলাপটাই �যন নাটেকর মেতা কের পিরেবশন করা হেয়েছ।
      পাশাপািশ িকছ�  মনগড়া �েতরও সৃ� স�েক� ও আেলাচনা করা যাক। �যমন ‘আদরিসংহাসন’ �ত। �ীরা যােত
সারাবছর �ামী-��র-শা�িড়র আদর-যে� থােক -এই কামনায় ‘আদরিসংহাসন’ �ত �� হেয়েছ। মনগড়া �েতর
মেধ� আেরা উদাহরণ হল- ‘অ�য়তৃতীয়া’, ‘অেঘারচত�দ�শী’, ‘ভ�তচত�দ�শী’, ‘নিৃসংহচত�দ�শী’, -ইত�ািদ। এসব �ত 'িতিথ
মাহা��' �চােরর জন� িবেশষ কের �চিলত হেয়েছ। এেদর �দখােদিখ �া�ণরাও িকছ�  মনগড়া �তর �চলন
কেরেছন। �সসেবর মেধ� উে�খেযাগ�- ‘দিধসং�াি�’, ‘কলাছড়া’, ‘��ধন’, ‘ঘতৃসং�াি�’, ‘দািড়�সং�াি�’ –ইত�ািদ।
      এভােব কামনা ও �েয়াজেনর খািতের �ত নানা পেথ চািলত হেয়েছ। তেব আশার কথা �য, �েয়াজেনর তািগেদ
মানেুষর সভ�তার সােথ সােথ �তর নানা �প বদল হেয়েছ বেল তা িনচক িনরস হেয় পেড়িন। যিদ তার �কােনা
বঁাধাধরা বৃ� থাকত, তাহেল �ত বলেত আজেক আমােদর �য উৎসাহ, �য আেবগ—তা হয়েতা অ�ঃসারশূন� হেয়
পড়ত! �তর �যটা মখু� িদক হল কামনা। �য কামনা কের �তর ি�য়া সমাপন করা হয়, �সই কামনার �ত�ািশত ফল
সাধারণত অেনক সদুরূ �সারী। আর �িতটা �তীও এই িবষেয় স�ণূ� অবগত। অথ�াৎ তােদর �ত�াশা ও �ত�ািশত
ফেলর মেধ� একটা িব�র ব�বধান গেড় ওেঠ। যার ফেল �তর আেয়াজন �তীর িশ�ীিনপণুতায় যথাথ� িশে� উ�ীণ�
হেয় ওেঠ। �লখক অবনী�নাথ ঠাকুরও তঁার ‘বাংলার �ত’�ক যথাথ� িশে� উ�ীণ� কেরেছন। �স কারেণ রবী�নাথ
ঠাকুেরর ‘�ছেল ভ�লােনা ছড়া’র মেতা অবনী�নাথ ঠাকুেরর ‘বাংলার �ত’ ���ও সমান জনি�য়তার আসেন উ�ীণ�
হেয়েছ।        

 

�কা ও তথ�সূ�ঃ
১। �লাকসং�� িত িবেশষ� ডঃ আ�েতাষ ভ�াচায� ‘সং�� িত’ ও ‘�লাকসং�� িত’ স�েক�  আেলাচনা করেত িগেয়
‘সং�� িতেক’ সভ� সমােজর সে� আর ‘�লাকসং�� িতেক’ আিদম সমােজর অ�ীভ�ত বেল উে�খ কেরেছন। আ�হী
পাঠক �দখেত পােরন- আ�েতাষ ভ�াচায�, ‘বাংলার �লাক�িত’, ি�তীয় �কাশ-�াবণ ১৩৯২, প�ুক িবপিণ, প.ৃ-
১১।
২। অবনী�নাথ ঠাকুর, ‘বাংলার �ত’, অ�হায়ণ ১৪২২, িব�ভারতী, পৃ.- ৩৯।
৩। এ স�েক�  অবনী�নাথ ঠাকুর িব�ািরত আেলাচনা কেরেছন। আ�হী পাঠক �দখেত পােরন- �ঃ- অবনী�নাথ
ঠাকুর, ‘বাংলার �ত’, অ�হায়ণ ১৪২২, িব�ভারতী, প.ৃ- ৩৯।
৪। অবনী�নাথ ঠাকুর, ‘বাংলার �ত’, অ�হায়ণ ১৪২২, িব�ভারতী, পৃ.- ৩৯।
৫। তৎকালীন সমেয় নারীেদর নয়-দশ বছর বয়েস িববাহ হওয়ার �য �থা �চিলত িছল, �সই অব�ান �থেকই িতিন
বয়েসর িনধ�ারণ অনযুায়ী �তকথায় নারীেদর পথৃক কেরেছন। আ�হী পাঠক �দখেত পােরন- �ঃ- অবনী�নাথ
ঠাকুর, ‘বাংলার �ত’, তেদব, প.ৃ- ৫।
৬। অবনী�নাথ ঠাকুর, ‘বাংলার �ত’, তেদব, প.ৃ- ১০।
৭। তেদব, প.ৃ- ৭।
৮। তেদব, প.ৃ- ১০।
৯। তেদব, প.ৃ- ১১।
১০। তেদব, প.ৃ- ৪০।
১১। তেদব, প.ৃ- ১৪।
১২। তেদব, প.ৃ- ১৫।  



ভারতবেষ�র আধিুনক িচ� িশে�র জনক এবং ছিব যার মলূ উপজীব� িতিন হেলন অবনী�নাথ ঠাকুর। এই
িবখ�াত অংকন িশ�ী, ন�নতাি�ক ও �লখক এর জ� ১৮৭১ এর ৭ অগা� ;জ�া�মীর িদন, �বলা ১২ টা
১১ িমিনেট।তার কােছ িশ� হে� শখ। আর এই িশ� বত� মােন ভারতবেষ�র িচ�কলার আ� উপলি� �হণ
করেছ। 

অবনী�নােথর িশ�কতা িনেয়ও অেনক কািহনী িবদ�মান। তার অন�তম ি�য় এক ছা� ন�লাল বস ুউমা র
তপস�া নামক এক� ছিব এঁেক তােক �দখােল িতিন তখন তার ছা�েক িজ�াস� সেূ� বলেলন "এত রং কম
�কন? আর িকছ�  না কেরা উমা �ক একট�  চ�ন ফুল ট�ল িদেয় সািজেয় দাও।"ছিব িনেয় ন�ন িফের যাবার
পর অবনীর সারারাত ঘমু হেলা না এবং মেন মেন ভাবেত লাগেলন �কন িতিন ন�লাল �ক এমনটা বলেলন।
পর�ণই তার মাথায় আসেলা �স হয়েতা এমন ভােব উমােক �দেখনিন। তপস�ারত উমা �কনইবা ফুল চ�েন
সাজেব? পরিদন �ভার হেতই িতিন ছ�টেলন ছাে�র বািড় এবং �সখােন িগেয় �দখেলন ন�লাল ছিব�
বদলােনার জন� িচ�া ভাবনা করেছ। �স� �দেখ িতিন আচমকাই তােক থািমেয় িদেয় বলেলন "�তামার উমা  
�কই আেছ। আেরকট�  হেলই ভােলা ছিবখানা ন� কের িদেয়িছলমু আর িক।" িশ�ক িহেসেব িতিন িছেলন
এমনটাই। িতিন �েত�ক মানেুষর িদক �থেক তােদর িচ�� �ক তােদর মতন কের ভাবার �চ�া করেতন।

অবনী�নােথর িচ�কলার পাঠ �� হয় তৎকালীন আট� �� েলর িশ�ক ইতালীয় িশ�ী িগলািড� র কােছ।
পরবত�েত ইংেরজ িশ�ী িস এল পামােরর কােছ লাইফ �ািড, �তলরং ইত�ািদ িশ�া অজ�ন কেরন। ভারতীয়
রীিতেত তঁার আঁকা �থম িচ�াবিল 'কৃ�লীলা-সং�া�'। 
এই রীিত অনসুারী িচ�িশে�র িতিন নব জ�দাতা। তার উে�খেযাগ� িচ�কম��েলা হেলা=ওমর �খয়াম
(জাপানী রীিতেত আঁকা),শাহাজাদপেুরর দশৃ�াবলী,আরব�েপান�ােসর গ�,বসে�র িহমালয়,কিবক�ন
চ�ী,�ত�াবত� ন, �শষযা�া,সাজাহান,কৃ�লীলািবষয়ক িচ�াবলী,ব�মকুুট,ঋত�সংহার,ব�ু,সজুাতা।

ভারেতর িচ�কলার আধিুনকতায় অবনী�নাথ ঠাকুেরর �ধান অবদান এটাই, িতিন ি��শ-ঔপিনেবিশক
আ�াসন �থেক উ�ার কের িনজ� ঐিতেহ�র িশকেড় য�ু কের আধিুনকতা উ�ীলেনর �ত� পথ িনম�াণ
কেরিছেলন। ন�লাল বসু সহ তঁার অন�ান� িশষ� পর�রার গেবষণার মধ� িদেয় �সই পথই �সািরত হেয়
গেড় ত� েলিছল এক �ত� ঘরানা, যা আজ নব�-ভারতীয় ঘরানা নােম স�ুিতি�ত। 
িশ�ী জীবেনর �শষ পয�ােয় অবনী�নােথর িশ� িচ�ার হয় নত�ন এক যা�া। ড� েব যান িতিন পিরত��
িজিনসপে� "কুট�ম কাটাম" িশ��প �তির করেত।
"রচনা �যখােন রচিয়তায় �িৃত ও ক�নার কােছ ঋনী �সইখােনই �স আট�।"- এই উি�� সাহােয� িতিন
বারংবার বুিঝেয় িদেত চান িতিন ইহেলােকৱ মায়া ত�াগ কৱা সে�ও আমােদর মেনৱ মিণেকাঠায় আজীবন
অমৱ হেয় থাকেবন।

�মৗিম সাহা 

িচ� িশ�� অবনী�নাথ 



অনলাইন পি�কা

বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভাগ
 বারাসাত সরকাির মহািবদ�ালয়

�রখায় �রখায় আয়ুধ 



িশ��
সু��তা দাস

িশ��
�সৗিম�ল দাস



িশ��
মিণদীপা কম� কার

িশ��
�মৗ �ঘাষ



�ফের পড়া 
অনলাইন পি�কা

বাংলা ভাষা ও সািহত� িবভাগ
 বারাসাত সরকাির মহািবদ�ালয়

আয়ুধ 



বাংলার �ত 
সমতা �ভৗিমক 

এক কােজ এক উে�েশ� যখন দেশ িমেল িনেজেদর কামনা চিরতাথ� করার জন� �য
অনু�ান করা হয় তােক �ত বেল। একজনেক িদেয় উপাস� �দবতার উপাসনা চেল িক�
�ত চেল না। ফেল �তেত একািধক মানুেষর একই উে�েশ� থাকা �েয়াজনীয়। রিব
ঠাকুর অেনক বছর আেগ �থেকই বাংলার �ছেল �ভালােনা ছড়া ও �মেয়িল �ত সং�হ
করেত �� কেরন এবং অবন ঠাকুর রবী ঠাকুেরর কাজ  �থেক ��রণা �পেয় িলেখ
�ফলেলন 'বাংলার �ত' বই�। 

'শা�ীয় �ত' - �থেম সামান�কা� �যমন আচমন, ��বচন, কম�ার� ইত�ািদ পের �তেত �িচ জ�ােনার
জন� �তকথা �শানা।  যিদও সামান�কা� ও �তকথা দেুটাই �পৗরািনক �তর উপাদান।   

১৯১৯ সােল �কািশত হেয়িছল অবন ঠাকুর এর িবখ�াত বই 'বাংলার �ত'।সম� ভারত তথা সম� বাংলা জেুড়
সনাতনী সং�� িতর এক অব�য় বাড়িছল; বাড়িছল ধম�য় �ভাব, তখন �ায়  িবলুি�র পেথ চেল যাি�ল
বাংলার �তকথা, তার নানান িচ�-রসদ ইত�ািদ।  এই সমেয় দঁািড়েয় রবীি�ক পথেক অনুসরণ কের অব�য়
�খেত অ�সর হেলন অবন ঠাকুর। এটা অেনক বেড়া সাং�� িতেক অবলুি�র হাত �থেক বঁািচেয়েছ।বাংলার
নানা�ান �থেক বাংলা �েতর আলপনা, নকশা তথা �মেয়িল �ত, �েদশানুরাগ ও সনাতনী সং�� িত সং�হ কের
এই বই� �কাশ হেলা ।

অবন ঠাকুর বাংলার �ত �ক িতন ভােগ ভাগ কেরেছ যথা

'নারী �ত'- খঁা� �মেয়িল �ত ও শা�ীয় �েতর �মলব�েন সৃ� হেয়েছ নারী �ত। যিদও �বিদক অনু�ােনর
গভীরতা ও সজীবতা চেল িগেয় �লৗিকক �েতর সরলতা ন� হেয় এবং �া�ণ ও ত�ম� �বিশ �াধান�
�পেয়েছ।

'কুমারী  �ত '- খুব সহজ সরল ভােব এই �ত পালন করা হয় তােত �া�ণ বা ত�মে�র চাকিচক� থােক না
বরং এ�েলা অেনক খঁা� অব�ায় পাওয়া যায় ,�যমন আলপনা �দওয়া পুকুর কাটা িনেজরাই �তকথা পাঠ
করা  এবং ফুল ধের �শষ কামনা জািনেয় �ত সা� করা।বাংলার নানা�ান �থেক বাংলা �েতর আলপনা,
নকশা তথা �মেয়িল �ত , �েদশানুরাগ ও সনাতনী সং�� িত সং�হ কের এই বই� �কাশ হেলা ।

�পৗরািনক �ত শা�ীয় �েতর মেধ� অেনক পাথ�ক� থােক �যমন সাধারন �লােকর সে� এই �ত �িলর �যাগসূ�
খুবই কম �সখােন সব�দা �াধান� পায় ত�ম� ও পূজারী ইত�ািদ।  শা�ীয় �েতর ছঁাচ টা �তর মেতা হেলও এ�
�জাড়াতাড়া �দওয়া কৃি�ম পদাথ�।নত�ন নত�ন �ত, িনেজেদর মনগড়া, তাও সৃ� হেয়েছ �দখা যায়। �যমন
অ�য়তৃতীয়া অেঘারচত�দ�শী, ভ�তচত�দ�শী নৃিসংহচত�দ�শী, এমন কতক�িল �ত িতিথমাহা� �চােরর জন�। 
 এ�িল �কবল �নেবদ� ও দি�ণার �লাভ �থেক পূজািররা সৃ� কেরেছ। কলাছাড়ায় �া�ণেক কলা দান,
সে�েশর িভতর পয়সা িদেয় ��ধন, ঘৃত দািড়� এইসব িজিনস িবেশষ-িবেশষ িতিথেত �া�ণেক িদেল ভােলা
হয়-এই �ত�িলর মূলকথাটা এ ছাড়া আর িকছ�ই নয়।    অন�িদেক আবার খঁা� নারী �ত �িলেত তার ছড়ােত
আলপনা য় জািতর মেনর তথা িচ�ার ছাপ থােক,  এেত বািহ�ক চাকিচক� পেরা�, �ত��ভােব  থােক
আভ��রীণ ছাপ।খঁা� �মেয়িল �তেত সূয�েক উষােক এবং নদনদীেক  ছড়ার মেধ� িদেয় বণ�না করা হেয়েছ। 
নদী �থেক জল �তালবার ম� বা ছড়া

"এ নদী �স নদী একখােন মুখ,
ভা��ল-ঠাকুরািন ঘুচােবন �খ।

এ নদী �স নদী একখােন মুখ
িদেবন ভা��ল িতনকুেল সুখ।।
সমুে� ফুল-ধরবার ম� বা ছড়া

সাত সমুে� বাতাস �খেল,
�কান সমুে� �ঢউ ত� েল?"...



এই �সে�  আয�-অনায� মতবাদ সাধারণত আমােদর পি�তমহেল �য িব�াি� সৃ� কের থােক
অবনী�নােথর ম�ব� তা �থেক স�ূণ� মু� :

"আয� এবং আয�পূব� দ’ুজেনরই স�ক�  �য-পৃিথবীেত তারা জে�েছ তােকই িনেয়, এবং দ’ুজেনরই কামনা এই
পৃিথবীেতই অেনকটা ব� ধন ধান �সৗভাগ� �া�� দীঘ�জীবন এমন সব পািথ�ব িজিনস; দ’ুজেন �ত করেছ যা
কামনা কের �সটা �দখেল এটা ��ই �বাঝা যােব, �কবল পু�েষর চাওয়া আর �মেয়েদর চাওয়া, �বিদক
অনু�ান পু�ষেদর আর �ত অনু�ান �মেয়েদর, এই যা �েভদ। ঋিষরা চাে�ন—ই� আমােদর সহান �হান,
িতিন আমােদর িবজয় িদন, শ�রা দেূর পলায়ন ক�ক, ইত�ািদ; আর বাঙািলর �মেয়রা চাইেছ—‘রেণ রেণ
এেয়া হব, জেন জেন সুেয়া হব, আকােল ল�ী হব, সমেয় পু�বিত হব’। এর সে� পৃিথবী-�েতর শা�ীয়
�ণাম-ম�� �দিখ—

বসুমাতা �দবী �গা! কির নম�ার।
পৃিথবীেত জ� �যন না হয় আমার।

এছাড়া কুমারী �ত �য এেকবাের খঁা� �ত এমন নয়। �সখােন কামনা যেতারকম তার  চিরতাথ� �ি�য়া ও
তেতারকম। �যমন -"�বশােখ পুকুের জল না �েকায়, গরেম গাছ না মের, এই কামনা কের পূিণ�পুকুর;
�সখােন ি�য়া হে� পুকুর কাটা, তঁার মেধ� �বেলর ডাল �পঁাতা, পুকুের জল �ঢেল পূণ� করা, তারপর �বেলর
ডােল ফুেলর মালা ও পুকুেরর চাির ধাের ফুল সাজােনা এবং ছড়া বেল �বেলর ডােল ফুেল 

'পূিণ� পুকুর পু�মালা
�ক পূেজ �র �পুরেবলা?

আিম সত� ল�লাবত�
ভাইেয়র �বান পু�বত�,

হেয় পূ� মেরব না'
পৃিথবীেত ধরেব না ইত�ািদ।

 
আবার যখন বৃ�র কামনা ক’�র বাসুধারা �ত তখন আলপনায় আটা তঁারা আঁকেত হে�, এক� মা�র ঘেট
ফুেটা ক’�র বৃ�র অনুকরেণ গােছর মাথায় জল ঢালা হে�; এমিন নানা অনু�ােনর মেধ� িদেয় মানুষ কামনা
জানাে�-

গ�া গ�া ই� চ� ব�ণ বাসুিক
িতন কুেল ভের দাও ধেন জেন সুখ�।

 
অবনী�নাথ ল�� কেরেছন, �েতর সে� �বেদর সাদশৃ� সে�ও এক� �মৗিলক অিমল রেয়েছ : �বিদক
অনু�ান পু�ষেদর আর �ত অনু�ান �মেয়েদর। বামাচার-�সে�ও আমরা এই রকমই এক� �েভদ ল��
কেরিছ : �বিদক সািহেত� বামাচােরর �ারক�িল পু�ষ�ধান, �লাকায়িতক বামাচার �ী�ধান।  আর-
কতক�িল �ত; যার নামটা রেয়েছ পুেরােনা িক� িভতেরর মালমশলা সম�ই নত�ন-�যমন কু���ত� নােম
অিহ� ুএবং বা�িবকই �ছােটানাগপুেরর পাব�ত�জািতর এ �ত�; কু�� হেলন তােদর �দবী।�লাকসং�� িতর
হেয় ইউেরাপীয় �েদশভাবনার পথ �দখায় িফনল�া� ,আেমিরকার �ইচল জািত; পৃিথবীর নানা �ােন
উপািসত হে�ন-�কবল িভ� িভ�নােম �দিখ ,�যমন �বেদর ‘সূয�’ ইিজে� ‘রা’ অথবা ‘রাআ’, �মি�েকােত
‘রায়মী’ বাংলায় ‘রায়’ বা ‘রাঈ’। �বেদর অেনক �দবতােকই আমরা অন��তেদর মেধ� আমরা খুঁেজ পাব। 
 একিদেক  বাংলা জেুড়ই িছল তার সীমাহীন �কাশ। বাংলার মােয়রা, �মেয়রা এ ভােবই �দশীয় সং�� িতর
সে� যু� থাকেতন। িহ� ুসনাতনী গৃহবধূর িনেজর মেন জ�ােনা �মৗিখক সািহেত�র মেধ� �য সীমাহীন
�সৗ�য�  রেয়েছ, তার স�ান করেত �� কেরিছেলন রবী ঠাকুর আর তঁারই পথ অবল�ন কের �দশীয়
সং�� িত র�েন িযিন �তী হেয়িছেলন িতিন হেলন অবন ঠাকুর । �দশীয় সং�� িত র�েন তঁার  পূেব� ও
পরবত�েত অেনেকই হয়েতা এ কােজ িনযু� হেয়িছেলন তেব  রিব ঠাকুেরর পরবত� �ান �য অবনী�নাথ
ঠাকুেররই তা আর বলার অবকাশ রােখ না ।



��েরর পুত� ল 
অিভ দাস 

কািহিনর �থেমই দইু রািনর কথা বলা হেয়েছ। একজন
বেড়া রািন অথ�াৎ দেুয়ারািন আর একজন �ছােটারািন
অথ�াৎ সুেয়ারািন। দেুয়ারািন অথ�াৎ দঃুেখর �তীক। সুেয়া
অথ�াৎ সুেখর �তীক তাহেল �� হল এই রাজা দইু রািনর
মেধ� কােক �বিশ ভােলাবাসেতন? কােক পছ� করেতন?
কার সে� থাকেতন? 

এই ���েলা পাঠকবৃে�র মেধ� আসেবই এটা
অ�াভািবক িকছ�  নয়। সব উ�র িমলেব এেক এেক।
�থেম আমরা �দখব একটা িবষয় �য রাজা �ছাটরািনেক
সকল সেুখর স�াি� করেত চান।  আর বেড়ারািনেক এই 

সকল দঃুেখর। সুেয়ারানী সকল �ভাগ আকা�া লাভ কের। আর দেুয়ারািন সব িকছ�  �থেক বি�ত। তাহেল
রাজার �বিশ ভােলাবাসা �হাক আর ভরসা যায় িছল না �কন সবটাই �ছাটরািন অথ�াৎ সুেয়ারািনর �িত।
সুেয়ারানী ব� আদেরর তার। আর বড় রানী চ�ুশূল।  �ছাট রানী থােকন �সানার পালে�। আমরা এখােন দইু
রানী আর কািহনীর মেধ� িক �পলাম �সটাই �দখব। সে� �দখব নামকরণ। �বিশ িকছ�  বলার সাহস বা �মতা
িকছ�ই �নই অবন ঠাকুেরর �লখা �ীেরর পুত�ল স�েক�  আেলাচনা করার। 

�ীেরর পুত�ল ���র �কাশকাল ১৯১৬ ি��া�। �পকথার ঢেঙ �লখা। িকছ�   �লাককথার সে� িনেজর
ভাবনার �মলব�ন ঘটােলন। কািহিন  মেধ� আমরা �পলাম দইু রানীেক। সুেয়ারানী সব� সুখ পায়। আর
দেুয়ারানী সকল িকছ�  �থেক বি�ত। সুেয়ারানীর ঘের রাজা সব সময় থােকন। দেুয়ারাণীর ঘের থােকন না।
তাহেল আমার �� �তালা �াভািবক রাজা �কন রািনেক িববাহ কেরিছেলন? এটা িক তৎকালীন �থা না অন�
িকছ� ....। রাজা যখন �দেশ িবেদেশ �মণ করেত �গেলন তখন �ছাট রািনর কাছ �থেক �নেলন �য তার জন�
িক িক আনেত হেব। বড় রানীর কাছ �থেক �েন যােব এই কথাটা তার মাথায় থাকেলা না তার �বাধহয়
মিত�ম ঘেটিছল। �ছাট রানী তার পছে�র সকল িজিনেসর কথা রাজােক বলেলন দেুয়ারানী বলেলন তার
জন� এটা মুখেপাড়া বানর আনেত। রাজা �দেশ িবেদেশ �মণ কের �ছাটরাণীর পছে�র িজিনস সং�হ
করেলন। িক� বেড়ারািনর  জন� বাদর� �কনার কথা ভ� েল �গেলন। অবশ� �শষ পয�� এক� বঁাদর �জাগাড়
কের িনেয়ও আসেলন। তাহেল এখােন �� হল রাজা �কন বড় রানীেক বারংবার িপছেন �ঠেল িদে�ন? িক�
�লখক এখােন �দখােলন রাজা যখন চেল যাে�ন �ছাটরাণীর যতটানা উি�� বড় রানী তার �থেক অেনক
�বিশ উি��। �স পথ পােন �চেয় বেস আেছ কখন রাজা আসেবন। তাহেল �� হেলা �ছাট রানী �সৗ�য�
রাজকীয় চাওয়া পাওয়ায় উ�� িক� বেড়ারািন ভােলাবাসায় উ��। �লখক বড়রািনর মেধ� �য ��মানুভ� িত
�দখােলন �সই ��েমর অনুভ� িত বুঝেলন না রাজা। বা আেদৗ িক রাজা বুঝেবন? নািক �স �ছাট রানী তাই ম�
থাকেবন। বড় রানী দঃুেখর অবসান িক আেদৗ হেব নািক �স িচরকাল িপছেনই �থেক যােব.. �ছাটরাণীর জন�
রাজা �য সকল িজিনস িনেয় এেসিছল তা �ছাটরাণীর পছ� হেলা না। বেড়ারািনর রাজার �িত তী�
ভােলাবাসা িছল। তা বেড়া রািনর অথ�াৎ দেুয়ারািনর কথায় ��–

হায় মহারাজ কতিদন পের ত� িম �ফের এেল আিম  
এমনই অভািগনীেতামার জন� �ছঁড়া কাঁথা �পেত
িদলুম ।

রািনর কথায় রাজার �চােখ জল চেল এল। রাজা �ছােটা রািন ও বেড়া রািনর তফাৎ করেত বুঝেলন। এবং
তখন বলেলন রািন আিম �তামায় আর দঃুখ �দব না। আিম �য �তামার ঘের আিস এই কথা� ত� িম �ছােটা
রািনেক জািনও না তাহেল �� হেলা রাজা িক �ছােটা রািনেক ভয় �পেতন? এই ট�কু বেল বঁাদর �ক বেড়া
রািনর �কােল িদেয় রাজা ঘর �থেক �বিড়েয় আসেলন। বেড়া রািন �সই বঁাদরেক �কােল িনেয়ই তার িদন
অিতবািহত করত। বেড়া রািনর দঃুখ িছল �য �স রািন হেয়ও রাজকীয় সুখ সমৃি� �ভাগ করেত পারেলা না।
এভােব িদেনর পর িদন �মেড় �মেড় কঁাদিছল। রাজবািড়র িদেক তািকেয় �থেক রািন কঁাদেত থাকেতা। বঁাদর
নানা �� কের রািনেক উ�র পায়িন �সভােব। 



বঁাদর �িত�িত �দয় �য রািনর সকল সুখ সমৃি� িফিরেয় �দেব। খুব কে� বেড়া রািনেক থাকেত হেতা।
�রাদ- বৃ�েত ভা�া ঘের থাকেত হেতা তােক। �লখক বেড়া রািনর �য িচ� অ�ন কেরেছন তা ভাবেত
�গেল িশহরণ হয়। বানর বুি� কের রাজার কােছ িগেয় বলেলন রািন মা হেত চেলেছন। এও বলেলন �য
তার �ছেল হেব। রাজা �সই �েন খুব খুিশ হেলন এবং গজমিতর হার উপহার িদেলন। এখােন �লখক
�দখােলন স�ান হওয়ার কথা �েন রাজা খুব খুিশ অথ�াৎ এখােন বংশ র�ার �� এেস যায়। বঁাদর
হার� িনেয় যখন রাজার কােছ �গেলন তখন রািন তােক একািধক �� করেলন। রািনর মেন �� জােগ
বঁাদর হার� চ� ির কের এেনেছ িকনা। এই ভােব বুি� কের বঁাদর উ�র িদেলা �য মা আিম �ে� �পেয়িছ
আমার ভাই হেয়েছ। �সই ��বশত রাজার কােছ িগেয় আিম বললাম �য মােয়র �খাকা হেব। �লখক
এখােন আঁকেলন এক মেনারম িচ� বেড়া রািনর স�ান হেব �েন �ছােটা রািনর িহংেস। �ক এই স�য়
�থেক রাজার সে� �ছােটা রািনর িববাদ �� হেলা। রাজা �ছােটা রািনেক �ত�াখ�ান করেলন। রাজা
বেড়াই বুি�মান �স সব িকছ�  �েনও বেড়া রািনর ঘের �গেলন না। কারণ যিদ এই সব �দেখ �ছােটা রািন
যিদ বেড়া রািনেক হত�া কের..। এখােন বঁাদেরর এক চত�রতা �লখক �দখােলন। অথ�াৎ বেড়া রািনেক
বঁাদর িকভােব অ�মহেল িনেয় যােবন এই প�া অবল�ন এেক এেক কায�িসি� করেত লাগেলা। অথ�াৎ
স�ােনর �িত রাজার তী� আকষ�ণ �লখক �দখােলন। দেুয়ারািন ভা�া ঘর �থেক রাজমহেল আসেলন ।
িস� ভাত খাওয়া �থেক প� ব��ন আহাের বসেলন বানেরর বুি�েত। বেড়া রািন নত�ন �েপ সাজেলন
আর �ছােটা রািন িহংেসই �েল পুেড় ছারখার হেয় �গেলন। �া�িন পরামেশ� �ছােটা রািন বেড়া রািনেক
হত�া করেত উ�� হেলন। বুিড় �া�ণী য� কের িবষ িমিশেয় িদেলন বেড়া রািনর খাবােরর মেধ�। �লখক
উে�খ করেলন- রািন �ীেরর ছঁাচ �ভে� �খেলন িজেভর �াদ �গল, মুেগর না� মুেখ িদেলন গলা কাঠ
হেয় �গল, মিতচ�র িমঠাই �খেলন বুক �যন �েল �গল। �ছােটা রািন বেড়া রািনেক হত�া করার প�া
অবল�ন করেলন এেকর পর এক। এখােন �লখক �দখােলন বানেরর মানব স�া। অথ�াৎ বানর এখােন
বেড়া রানীর সে� সব সময় ছায়ার মতন আেছ। এই িচ� অ�ন কের �লখক কািহিন মেধ� এক
অিব�রণীয় উদ�মতা সৃ� করেলন।

বানর যখন খবর িদেলা বেড়া রািন মা হেত হেয়েছন, রাজা আনি�ত হেয় বানরেক বলেলনরািন আর
তার �ছেলেক �দখেত যােবন। তখন বানর বলল �য �ছেলর মুখ �দখেল রাজার �চাখ অ� হেব। যখন
�ছেলর িবেয় হেব তখন মুখ �দেখা। রাজ নগের আনে�র বাজনা �বেজ ওেঠ। ইিতমেধ� �ছেল বেড়া হেয়
যাওয়ায় �ছেলর িবেয় আস�। রাজা খুবই উি��। পা� পা�ীও �ক। �ছেল িনেয় রািন খুব িচি�ত। কারণ
রাজা বেল িদেয়েছন �ছেলেক না �দখেত �পেল অনথ� করেবন। রািন �তা উি��। এখােনও বঁাদেরর ওপর
মানব স�া �েয়াগ করা হেলা। এর পেরই �লখক এখােন আনেলন ষ�� ঠাকুেরর �স�। ষ�� ঠাকুর
হেলন িশ�েদর �দবতা। এই �স� এেন কািহিনর মাধুয�তা আেরা বৃি� করেলন। এর মেধ� আমরা ষ��
ঠাকুেরর অেনক কলাকুশলী �দখেত পাই। িক� আমােদর মেন হয় �িত� কলাকুশলী �যন বানেরর সৃ�
করা। অথ�াৎ বানর �যন এখােন �ধান চির�। বানর ই�া কের এক� �ীেরর পুত�ল �তরী কের রােখন।
মা ষ�� িখেদর তারনাই �ীেরর পুত�ল� �খেয় �ফেলন। �ক তখিন বুি� কের �ীেরর পুত�ল�র পিরবেত�
এক� মানুষ ( পুত�ল) মা ষ��র �থেক িনেয় িনেলন। অথ�াৎ বঁাদেরর বুি�েত নানা ি�য়াকলাপ স��
হেলা। একিদেক দেুয়ারািনর �কােল স�ান িফরেলা িক� এখােন বঁাদেরর বুি�র বাহবা িদেতই হয়। বানর
না থাকেল িকছ�ই হেতা না । রাজা খুিশ হেলন �ছােটা রািনর ছলচাত� ির ধরা পড়েলা। বেড়া রািন
সুেয়ারািনেত পিরণত হেলন এবং সুেখ শাি�েত ঘর সংসার করেত লাগেলন। এখােন আিম পাঠ অনুভ� িত
উজাড় করলাম। সহজ �থেক সহজতর ভাষায় একট�  আেলাচনা করলাম। এখােন �য সব ট�াবু ব�বহার
করা হেয়েছ �সই �স� এেন ভাষার জ�লতা বৃি� করলাম না। কারণ �লখায় �� আসেবই আর �সই
��েক সমাধান করায় এক �াবি�ক বা গেবষেকর �ধান কাজ বেল আমার ধারণা।

উৎেসর স�ােন:
আকর ��: অবনী�নাথ ঠাকুর, �ীেরর পুত�ল।
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