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Abstract 

One of the significant poetic traditions of the Middle Age is that of 'Mangalkabya' , whose 

primary narrative engagement in worshipping the divine grace of different Gods and 

Goddesses. People of that period profoundly believe that the act of singing, writing, reading 

or even listening of this 'Kabya' would bring favour to mankind. Structurally, this kind of 

utterance maintained a specific 'Form'. But the fact that besides these conventional themes, 

Mangalkabya contains more important matter in its core -- the traces of the conventional 

period either explicitly or implicitly. Certainly, 'Chandimangal' of Mukundaram and 

'Annadamangal' of 'Bharatchandra' are the foremost works in this regard.  
 

During the great upheavals, Mukundaram and Brahatchandra wrote their masterpieces in 

16
th

 and 18
th

 centuries respectively. At the time of national disasters in two different 

centuries, both of the poets faced the endless crisis and even lost their shelters.  
 

In this article we study and enlighten the impact of contemporary popular unrest time on 

the lives of these two poets and the relevant epoch-blow in their poetic creation. 
 

Key Words: Vagya-birambana, Rastrabiporjoy, Yug-avighat, Peeron, Yug-yantrana, 

Bargee-hungama.
 

 (১) 
 

     ভধযমুতকয াভততয এওভি ভফভষ্ট ধাযা ‘ভঙ্গরওাফয’। ত্রত াদ তও থথতও ষ্টাদ তও মধন্ত এয ফযাভিওার। 

এআ ফযাভিওাতর ঔযাত, ঔযাত ফহু ওভফ ভফভবন্ন ভঙ্গর থদফীতদয থওন্ন ওতয ‘ভঙ্গরকান’ যঘনা ওতযতঙন। থম ওর 

থদফতদফীতও থওন্ন ওতয ভঙ্গরকান যভঘত ত তঙ, তাাঁতদয ভতধয প্রধান তরন “ ভনা, ঘণ্ডী, ধভধঠাওুয  ন্নদা। 

এঙাড়া ওাভরওা, ীতরা, লষ্ঠী, াযদা, দভিণ যা , ূমধ, কঙ্গা প্রবৃভত থদফতদফীতও থওন্ন ওতয ভঙ্গর কান যভঘত 

ত তঙ ভধযমুতক। এআ ওর ভঙ্গরওাফযগুভরয ভফল  ভনভদধষ্ট ত তঙ ভূরত ূচা প্রঘাতযয ওাভনীতত। ংস্কায কত 

ভদও থথতও ফরতর–তৎওারীন ধভধপ্রাণ ভানুতলয ংস্কায ভঙর, এআ ভঙ্গরওাতফযয ারাকান কাআতর, রৄনতর, ভরঔতর ফা 

ড়তর ভঙ্গর  । কঠনকত ভদও ভফঘাতয প্রভতভি ভঙ্গরওাতফযয এওভি ভনভদধষ্ট ‘Form’ রিণী । ভঘযাঘভযত এআ ওর 

ভফলত য ফাআতয থওান থওান ভঙ্গরওাতফযয কবীতয অয এওভি গুরুত্বূণধ ভফল  প্রতযিতকাঘয  । থদঔা মা  থফ 

ভওঙু ওভফয ভঙ্গরওাতফযয ভতধয ভওারীন ভফিুধ য মুক ওভ-থফী স্থান থত তঙ প্রওিতা  ফা প্রঙন্নতা । ফযআ 

ওভফওঙ্কণ ভুওুন্দযাতভয ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ এফং যা গুণাওয বাযতঘতন্নয ‘ন্নদাভঙ্গর’ এ ভদও থথতও গ্রকণয।  
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     ভুওুন্দযাভ  বাযতঘন্ন ভধযমুতকয ভঙ্গরওাফয ধাযায ভফঔযাত দুআ ওভফ। ঈব  ওভফয চীফনআ বাকয ভফড়ম্বনা  প্রা  

এওআবাতফ ওফভরত ত ভঙর। থলাড় তাব্দীয এও স্থানী  যাষ্ট্রভফমধত  কৃাযা ত ভঙতরন ভুওুন্দযাভ, 

নুরূবাতফ বাযতঘন্নতও ভবতি ঙাড়া তত   ষ্টাদ তাব্দীয স্থানী  এও যাষ্ট্রভফমধত । এওভদতও যাষ্ট্রী  

ভফমধ   াভাভচও দীনতা, নযভদতও ভনচস্ব বাকযভফড়ম্বনা “ ঈব তও ঙ্গী ওতযআ ওাফযযঘনা  ব্রতীগ্রণ দুআ 

ওভফয। থদঔা মা  তাাঁতদয ওাফয ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’  ‘ন্নদাভঙ্গর’ এ ভওার রূরাব ওতযতঙ ভফভবন্ন ূতত্রয অশ্রত  

ভঙ্গরওাতফযয ওাভনী ওাঠাতভাতও ফচা  থযতঔআ। ঈব  ওভফআ ভওারীন চীফন  চকৎতও দুতঘাঔ থভতর থদতঔতঙন 

স্ব স্ব থিতত্র, তায বযন্তযস্থ চীফনতফাধ  ওভধতপ্রযণাতও কবীয ন্তদৃধভষ্ট ভদত  ঈরভধ য ওতযতঙন এফং ননযুরব 

ৃচনী প্রভতবায াাতময ওাতফযয ভতধয রূাভ ত ওতযতঙন। 
     

(২) 
 

     দাভুনযা গ্রাতভ যভিত ভুওুন্দযাতভয প্রাঘীন ুাঁভথয প্রথতভ  থতল ওভফয অত্মভযঘ  অতঙ। থআ ভযঘ  থথতও 

চানা মা  ওভফয ওত ও ুরুতলয ফা ফধধভান থচরায দাভুনযা গ্রাতভ যত্না নদীয তীতয। চীভফওা ভঙর ওৃভলওাচ। 

ুরুলানুক্রতভ তাাঁযা দাভুনযায তারুওদায থকাীনাথ নন্দীয চভভ থবাক ওযততন। ভওন্তু যফতধীওাতর ধভধী যাচায 

তযাঘাতয  প্রধান যাচওভধঘাযী ফা ভিভদায ভাভুদ যীতপয তযাঘাতয যাচননভতও  াভাভচও ঙ্কি থদঔা ভদর। 

অভথধও ফস্থায াংখাভতও ফনভত খির। থদতয থরাতওয দুকধভতয ীভা থাওর না। ভফৃঙ্খরতায ুতমাতক 

যাচওভধঘাযী  থাতদাযতদয ুভদন অর ভঠওআ, ভওন্তু ভধযভফত্ত, ভনম্নভধযভফত্ত, ভনম্নভফত্ত এভনভও ঈচ্চভফত্তযা ত্রাভ 

ত্রাভ যফ ওযতত রাকর। তারুওদায থকাীনাথ নন্দীয তারুও ফাতচ াি র, ভতভন ফন্দী তরন। ূফধফতধী যাচস্ব 

ফযফস্থা  ব্রািণ বফষ্ণতফয থম ভফতল ুতমাক ুভফধা ভঙর, নতুন যাচস্ব ভন তভ তা ফন্ র। এঙাড়া তযাঘাযী 

যাচওভধঘাযীযা ভাতয ওাযাভচ ওতয তনতযা ওাঠাতও এও ভফখা ধতয থআ াতয ঔাচনা ধামধ ওযর। ‘ভঔরবূভভ’ 

থধাৎ নাফাদী চভভতও ুপরা ধতয ভনত  ঔাচনা ফাভড়ত  ভদর। ভনরুা  ভানুল থমিুওু ম্বর ভঙর তা ভফভক্র ওতয 

যাচায িুধা থভিাতত থঘত ভঙর ওাযাফাতয বত । ভওন্তু যাচীড়তনয ুতমাক ভনত  থধরগ্নীওাযী থাদ্দাতযয দর 

স্বল্প ভূতরয থগুভর গ্রা ওযতত ঘাআর। এঙাড়া থফ ভওঙু ভফন্নতায ম্মুঔীন ত ভঙর াধাযণ ভানুল। ভুওুন্দ 

তাযআ ভতধয এওচন। থল মধন্ত প্রভততফীয তঙ্গ যাভধ ওতয ভতভন দাভুনযা তযাক ওযায ংওল্প ভনতরন। 

তযাঘায নাঘাতযয ভনভিদ্র ওারযাভত্রয ভতধয এও অাঁধায যাতত স্ত্রী-ুতত্রয াত ধতয যনা ভদতরন ভনযাদ 

অশ্রত য থঔাাঁতচ থভদনীুতযয ভদতও। তথয দুঃঔ মন্ত্রণা ব ানও। থমিুওু ম্বর ভঙর িাওাত রূযা  ভঙভনত  ভনর। 

তথয ক্লাভন্ত, িুধা-তৃষ্ণা  ভফধ্বস্ত ওভফ  তাাঁয ভযফায ফহু গ্রাভ নদ-নদী ভতক্রভ ওতয অশ্র  ভনর গুঘুতড় ফা 

থকাঘাভড় া গ্রাতভয এও ুওুয াতড়। থআ ুওুযাতড়আ খুভন্ত ফস্থা  ওভফ স্বতে ঘণ্ডীয ভভভাজ্ঞাও ওাফয থরঔায 

ভনতদধ রাব ওতযভঙতরন। এযয ফানবাভ ওভফ  তাাঁয ভযফায অশ্র  থতরন থভদনীুতযয ব্রাহ্মণ চভভদায ফাাঁওুড়া 

যাত য চভভদাযীতত। ফাাঁওুড়া যাত য ৃষ্ঠতালওতা ভতভন রাব ওযতরন, দুবধাতকযয থভখ দূয র।  
 

     ফরা ফাহুরয, ফন্দনাং ফাদ ভদতর ‘গ্রন্থ-ঈৎভত্তয ওাযতণ’য ভতধয ভনতচয চীফতনয দুঃঔ ওাভনীয এআফ ফণধনা 

ভদত আ ভুওুন্দযাভ তাাঁয ওাফযযঘনা রৄরু ওতযতঙন। ভাতরাঘও ভুওুন্দযাভ ম্বতন্ চাভনত তঙন, ‚তাাঁায াতুরুতলয 

ভবিা তযাক ওভয া মাআফায দুঃঔ ওাভনী রআ া এআ ওাফযযঘনা অযম্ভ। ফযভিচীফতনয এআ ুওভঠন দুঃঔ আতত ঈত্তীণধ 

আ া ভক া তাাঁায নুবূভতীর ওভফহৃদ  তাাঁায ফভষ্ট চীফন ফযাভ া থআ দুঃঔ স্মৃভতয থম থযাভন্থন ওভয াতঙ, 

তাাঁায ভগ্র ওাফয তাায প্রভাণ। রৄওুতরয দুঃঔ ভনতফদতনয ভতধয তদানীন্তন ভাতচয তঙ্গ ভনতচয ফস্থায ওথা 

ফভণধত আ াতঙ। পুল্লযায দুঃঔচীফতনয ভতধয তাাঁায ভনতচয বাফগ্রস্ত চীফতনয ঙা াাত আ াতঙ1 এভনভও, ভৃদ্ধ 

দাকতযয ভযফাতয ঔুল্লনায থম দুঃঔ অওভস্মও ভফৎাততয ভত এওভদন ঈদ  আ া ভযণাতভ ভফরীন আ া 

ভক াভঙর, তাা তাাঁায ফযভিকত চীফতনয ঙা াাতত ওরুণ আ া ঈভঠ াতঙ।।‛
১
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     ভওারীন মুতকয ভবখাত প্রতে ভফল ভি অয এওিু ভফদ ওযা থমতত াতয। প্রথতভআ যাচা ওারতওতু ঘভযতত্র 

ওাল্পভনও ভত্ব অতযাতয প্রতঙ্গ অা মাও। ভধযমুতকয ভানুল ভঙর যাচ তযাঘাতয তযাঘাভযত। যাচায 

ভফরুদ্ধাঘাযণ ফা প্রভতফাদ প্রভততযাধ তাতদয ওাতঙ ভঙর ওল্পনায তীত। ফ খিতনয ভূতর অত্মওৃত াতও কণয 

ওতয রাত ঙাড়া তাতদয থওান ঈা  ভঙর না। ‚এআ ভনতিষ্ট ক্লীফতত্বয এওভাত্র ান্ত্বনা ভঙর র ওল্পনায 

ভা াফযণ ৃভষ্টতত। প্রভততযাধ-িভতা থনআ, তাআ ওল্পনা  যাচায থদফভঘন্তাআ ভঙর এওভাত্র প্রভতভফধান। যাচা 

ওারতওতুয ঘভযতত্র থআ ওাল্পভনও ভত্ত্ব অতযাত থমুতকয চনভঘতত্তযআ ফধাঙ্গীণ প্রওা খতিতঙ।‛
২
 

 

     ওারতওতু চঙ্গর থওতি ফড় গ্রাতভয ত্তন ওতযভঙর। চভভদাযী ত্ততনয ওাযতণ তাতও ভফভবন্ন ুতমাক-ুভফধা ভদত  

ভফভবন্ন চাভতয ভানুল  ওৃলওতদয অহ্বান ওযতত  । থআ প্রতঙ্গ ফুরান ভণ্ডতরয াতথ ওারতওতুয ওতথাওথতন 

চানা মা  থআ ুতমাক-ুভফধা ওী ধযতণয। অয তায ভতধযআ ধযা তড় চভভদাযী তযাঘায-প্রচাীড়ন। ওারতওতু 

ফুরান ভণ্ডরতও চাভনত তঙ – 
 

‚অভায নকতয বফ/মত আচ্ছা ঘাল ঘল/ভতন ন ফভ ভদ ওয। 

ার প্রভত ভদতফ তঙ্কা/ওাতয না ওভয ঙ্কা/াট্টা  ভনান থভায ধয।। 

নাভও ফাঈভড় থদভয/য যা ফযা ভদতফ ওভড়/ভিভদায নাভ ভদফ থদত। 

থরাভী ফাাঁকাভড়/নানা ফাতফ মত ওভড়/নাভ ভনফ গুচযাি ফাত।। 

ার্ব্ধণী ঞ্চও মত/গুড়া থরাণ ানা বাত/ধানওাভি ওরভ-ওুতয। 

মত থফঘ ঘারু ধান/তায নাভ ভনফ দান/ঙ্ক নাভ ফাড়াআফ ুতয।।‛
৩
  

 

     স্পষ্ট থফাছা মা , প্রচাীড়ও চভভদাযযা ার ভঙু এওিাওায তনও থফী ঔাচনা ভনততন। পর না তর 

প্রচাযা ঐ িাওা ভদতত ফাধয থাওত। ঔাফায ধান, ফীচধান প্রবৃভত দাদন ভদত  থদড় দুআ গুণ অদা  ওযা ত। ভিভদায 

ম্পতওধ ওৃলও ওভফয ভনচ ভবজ্ঞতা ভঙর। চভভ থন ায ভ  প্রচাতদযতও থরাভভ ভদতত ত, াওা দঔর ভনতত 

চভভদাযতও ভওঙু ভদতত ত। এঙাড়া, ভফভবন্ন াফধণ, গুড়-নুন প্রবৃভত ঈাদান, পর ওািা, দান ফা ভফক্র  প্রবৃভততত 

প্রচাযা ওয ভদতত ফাধয থাওত। মভদ মুক-মন্ত্রণা প্রওা ওভফওঙ্কতণয ঈতদ্দয ভঙর না, তফু এবাতফআ ওাতফযয 

ভফভবন্ন ংতআ মুতকয ঙা াাত যত তঙ তঘতনবাতফআ।  
 

     ওারতওতুয ীড়তন প্রাণান্ত রৄতদয া  ভফরা, প্রাথধনা, অতফদন, ভনতফদন প্রবৃভতয ভতধয ভওারীন 

যাষ্ট্রচীফতনয ভফমধস্ত প্রচা-াধাযতণয দুযফস্থায ভযঘ  া া মা । ওথাভি তনতওয ওাতঙ ‘অচগুভফ’ ভতন তর 

ওভফয ফযভিকত ভবজ্ঞতায অতরাতও ভফতেলণ ওযতর ফতনয ফাক্-ীন রৄযা থমন অরাদা ভানফ ঘভযত্র রাব ওতয। 

তাযা থমন থলাড় তাব্দীয যাষ্ট্র ভফমধত য থরভরান ভঔা  ওফভরত ঈচ্চ-ভধয-ভনম্নভফত্ত থশ্রভণয ভানুল। থমভন- ভদন-

অনা, ভদন-ঔা া ভানুল মাযা যাচ যওাতযয াতথ থবাতফ মুি ন  তাযা মুতকয অখাতত ভফন্ন। বারুতওয 

অতফদতন থমন থওথাআ প্রওা ত  তড়-  
 

‚ঈআঘাযা ঔাআ অভভ নাতভতত বারুও। 

থনঈকী থঘৌধুযী নআ না ওভয তারুও।।‛
৪
 

 

     এওআ যওভবাতফ ফযাতয ক্রন্দতনয ন্তযাতর থমন ঔুাঁতচ া া মা  থওাতরয বাকয-ভফড়ভম্বত ভানুতলয ওরুণ 

অতধনাদ-  
 

‚ারৄড়ী ননদ ভতয থদয বাুয। 

ভত থকর যভতুঔ ভফভধ বওর দূয।। 

ভঙর ভাত্র বাভকয থওাতর এও থা। 

াভযতত নাভযতকা তাায ভা া থভা।।‛
৫
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ভস্তনীয ভফরাত রৄচীফতনয ভঘতত্রয অধাতয ধযা তড় ম্পন্ন ম্ভ্রান্ত ফযভিয ভযঘ - 
 

‚ফড় নাভ ফড় গ্রাভ ফড় ওতরফয।                     

রুওাআতত নাভ ঠাাঁআ ফীতযয থকাঘয।। 

ভও ওভযফ থওাথা মাফ থওাথা থকতর তভয। 

অনায দন্ত বর অনায বফযী।।‛
৬
 

            

     ভাতচ প্রভতভত্তম্পন্ন বূস্বাভী তর থম ভুভি থনআ, যাচতযাতল বাকযভফমধ  খিতত াতয তায ঈদাযণ 

থকাভনাথ নন্দী। যাচতযাতল ভতত ত  থকাীনাথতও ফন্দী তত  । থআ ফন্দী দা  ভনি  রৄযাচ ভংতয 

ভততাআ তাাঁয প্রাথধনা  া ঈভঘত- 
 

‚বাতর িীওা ভদ া ভাতকা ওভযতর ভৃকযাচ। 

ওভযফ থতাভায থফা যাতচয নাভ ওাচ।।‛
৭
  

 

     ‘গ্রন্থ-ঈৎভত্তয ওাযণ’ ংত ওভফয ফযভিকত চীফন ভযঘ  ফা রৄতদয দুঃঔ মন্ত্রণা প্রওাতয ভতধযআ থওফর 

মুক-মন্ত্রণায ঙা াাত থনআ। ‘ঘণ্ডীভঙ্গর’ ওাতফযয ফহু ংতআ থআ ঙা া তড়তঙ। থমভন- থদফঔতণ্ড যতকৌযীয 

দাভযদ্রযূণধ চীফন, ব ায ওাতঙ পুল্লযায ফাযভাযা ওথন আতযাভদ ংত তা চরবয। ততফ, ভুওুন্দযাতভয ওাতফয 

মুক-মন্ত্রণায ওথা ফা দুঃঔ থবাতকয ওথা থাওতর দুঃঔফাদ ফা বনযাযফাদ তত তাাঁয ওাফয ভুি। ফরা মা , দুঃতঔয 

ভতধয ফা থতল অশ্বাফানী ধ্বভনত ত তঙ। এয এওভি ফড় ওাযণ তাাঁয ওভফভান। এ প্রতঙ্গ শ্রী শ্রীওুভায 

ফতন্দযাাধযাত য ভন্তফয ঈতল্লঔতমাকয “ ‚ছভিওাতাভড়ত ফারুওণা থমভন ভফরত য অঙ্কায তিা ফা ুঞ্চযতণয 

ভবনফ ভবজ্ঞতায থওৌতুওাফ ভদওভি থফী নুবফ ওতয, থতভভন যাষ্ট্রভফপ্লতফয প্রর ছভিওা  ঈন্মভুরত  

ঈতধ্বধাৎভিি এআ ওভফত্তা ভনচ িভত  ফধনাতয ভদওিা রখু ওভয া, থদফীয প্রতযাতদত তাাঁায ওভফত্বভিয 

স্ফুযণচভনত অনন্দ, নূতন স্থাতন অশ্র প্রাভিয ভনভিন্ত অযাভ  অশ্র দাতায প্রভত ওৃতজ্ঞতায ঈচ্জাতওআ ভুঔযবাতফ 

ঈরভধ য ওভয াতঙন।‛
৮ 

    

(৩) 
 

     ওভফওঙ্কতণয অভফবধাতফয প্রা  থদড়’ দু’ ফঙয য বাযতঘতন্নয অভফবধাফ  ‘ন্নদাভঙ্গর’ ওাফযযঘনা। 

ওভফওঙ্কতণয ভততা তাাঁয চীফন ভঙর ভফিুধ য, নানা খাত-প্রভতখাতত ঠাা। ভাতরাঘও ভতওুভায ফতন্দযাাধযা  

ফতরতঙন, ‚বাযতঘতন্নয চীফনওাভনী ভত ভফভঘত্র  ভঘত্তাওলধী “ অধুভনও ওাতরয কল্প ঈনযাত তাা স্বচ্ছতন্দ 

স্থান াআতত াতয।‛
৯
 মাআতাও, থআ ‘ভফভঘত্র  ভঘত্তাওলধী’ ভফফযণ ভওন্তু ওভফপ্রদত্ত ভযঘ  তত ভফতল থভতর না। 

গ্রন্থ-ভতধয ওভফ ভনতচয ম্বতন্ ঔুফ াভানযআ ভযঘ  ভদত তঙন। ততফ, ওভফ ইশ্বযগুতিয এওভনষ্ঠ থঘষ্টা  বাযতঘতন্নয 

চীফনওাভনীয ফহু তথয অভযা নাকাতর থত ভঙ। ১৮৪৬ ার থথতও ১৮৫৫ ার মধন্ত ভনযর বাতফ বাযতঘতন্নয 

চীফতনয ঈয কতফলণা ওতযতঙন ওভফ ইশ্বযগুি। থদফানন্দুয, ভূরাতচাড়, ওৃষ্ণনকয, গুতস্ত প্রবৃভত গ্রাতভ নুন্ান 

ঘাভরত  বাযতঘতন্নয চীফন ম্বতন্ প্রত াচনী  ফহু তথয ংগ্র ওতযতঙন ভতভন। থআ ংকৃীত তথয থথতও চানা 

মা , হুকরী থচরায ন্তকধত বুযরৄি যকনায থাঁতড়া গ্রাতভ চভভদায ফংত ওভফয চন্ম। বাযতঘতন্নয ভতা ম্ভ্রান্ত 

চভভদায ভঙতরন। ভওন্তু ফধধভাতনয ভাযাচা ওীভতধঘতন্নয ভাত য (ভফষ্ণুওুভাযী) তঙ্গ ভফফাতদ তাাঁতও চভভদাযী াযাতত 

 । ভতা ফধস্বান্ত  া  ফাধয ত  ফারয-ওভফ ভাতুরারত  রাভরত াভরত তত থাতওন। ভাত্র থঘৌদ্দ-তনতযা ফঙয 

ফ তআ ভতভন ংস্কৃতত দি ত  তঠন। তয পাযভ বালা তাাঁতও অ ত্ব ওযতত  । তাাঁয এভনআ দুবধাকয থম 

গ্রতচয যাভধ ভততা ভতৃম্পভত্ত ঈদ্ধাতযয চনয ফধধভানযাতচয ওাতঙ থকতর ভফনা থদাতল ওাযারুদ্ধ ন। বাযতঘন্ন 

তাাঁয ুভধুয ফযফাতয ওাযাধযিতও ফীবূত ওতয যখুনাথ নাভও নাভত বৃতযতও ভনত  াভচয ন ওিতও। ওিতওয 

ুফাদায ভফবট্ট তাাঁতদযতও ুযী  ভতঠ থাওায ুতমাক ওতয থদন। থঔাতন ওভফ বফষ্ণফ থফ ধাযণ ওতযন এফং 
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ওতরয ওাতঙ ‘ভুভন থকাাঁাআ’ নাতভ ভযভঘত ন। খিনাঘতক্র ভতঠয ন্নযাীতদয তঙ্গ ফৃন্দাফন মাত্রাওাতর যখুনাতথয 

থকান ংফাতদ বাযতঘন্নতও তাাঁয ারীভত বাআ থচায ওতয কৃত ভপভযত  ভনত  মান এফং কৃফাী ওতযন। ততফ, 

ভনচ গ্রাতভ ওভফ অয ভপতয থমতত ঘানভন, শ্বরৄযারত  ভওঙুভদন ফফা ওতযভঙতরন। বাকয তেলতণ থল মধন্ত ওভফয 

ঠাাঁআ থভতর ওৃষ্ণঘতন্নয যাচবা  বাওভফ রূত। থআ যাচাযআ ভনতদধত যভঘত ‘ন্নদাভঙ্গর’ ওাফয, মায ভতধয 

ভওারীন মুতকয ভবখাততয ভঘত্র স্পষ্ট রূ থত তঙ।  
 

     এও ফি ী মুতক বাযতঘতন্নয অভফবধাফ, মঔন ফাংরাতদতয যাষ্ট্রী  চীফতন ঘরভঙর নানা ারাফদর। িদ 

ততওয প্রথভাতধধ চাাঙ্গীয  াাচাাতনয ানওাতর ফাংরাতদতয যাষ্ট্রী   থধননভতও ফস্থায থওান নতুন 

দুতমধাক থদঔা না ভদতর ভিতী াতধধ যঙ্গতচতফয ানওাতর ফাংরাতদ, থধননভতও থালতণ চীণধ ত  ড়র। এআ 

ভ  প্রততযও ুফাদাযআ াধাযণ ভানুলতও ভনভধভবাতফ থালণ ওতয থওাভি থওাভি িাওা ম্রািতও াঠাততন এফং 

ভনতচতদয ফযভিকত ম্পদ ফৃভদ্ধ ওযততন। এআ ুফাদাযযা ভঙতরন ভূরত ৎ, থধতরারু, ভফরাী এফং ওাভুও। 

তাাঁতদয ঘাভযভত্রও প্রবাতফ ভাতযফকধ ভঙর প্রবাভফত। ফরা ফাহুরয, ভন্দু-ভুরভান ভবচাত ম্প্রদা  এফং 

চভভদাযফকধ ঐ ধযতণয চীফনাদতধয নুযতণ চীফনতও াথধও ওযতত ঘাআভঙর। ‚এওিা দূভলত, থৌরুলীন 

রারা-বভথরয াযাতদত প্রওি ত  ঈঠর িদ ততওয ভিতী াধধ থথতও।‛
১০
   

 

     ভুখর ম্রাি, ুফাদায প্রবৃভততদয থধতরারুতা  ওযবাতয থকািা থদ ত ভঙর ীভড়ত। তায ঈয ভাতছ-ভতধয 

দুভবধি, ভক-তুধকীচতদয ানাদাভয প্রবৃভতয প্রতযি  তযাি প্রবাফ তড়ভঙর াধাযণ ভানুতলয ঈয। ষ্টাদ 

ততও এওআ যওভ ফস্থা ঘরতত থাতও। ুাও ভুভধদওুভর ফা অভরফদধী ঐ ফস্থায ঈন্নভত খিাতত াতযনভন। 

এভনভও তাাঁতদয ওতযয থফাছা  াধাযণ ভানুতলয প্রাণ ত ভঙর ষ্ঠাকত। এয য ফকধী াঙ্গাভায দাভাভা। বাযতঘন্ন 

তাাঁয ওাতফযয ‘গ্রন্থ ূঘনা’ ংত যাচননভতও ারাফদতরয াাাভ এআ ফকধীাঙ্গাভায ংভিি ভযঘ  ভদত তঙন – 
 

‚ফভকধ ভাযাষ্ট্র অয থৌযাষ্ট্র প্রবৃভত।  

অআর ভফস্তয বনয ভফওৃভত অওৃভত।। 

রুভঠ ফাঙ্গারায থরাতও ওভযর ওাঙ্গার। 

কঙ্গা ায বর ফাভন্ থনৌওায চাঙ্গার।। 

   ওাভির ভফস্তয থরাও গ্রাভ গ্রাভ ুভড়।  

   রুভঠ া রআর ধন ভছঈড়ী ফহুড়ী।।………… 

নকয ুভড়তর থদফার  ভও এড়া । 

   ভফস্তয ধাভভধও থরাও থঠতও থকর দা ।।‛
১১ 

   

     ফরা ফাহুরয, ফকধী াঙ্গাভা  যতিত্র  চনদ শ্মাতন ভযণত ত ভঙর। ফকধীাঙ্গাভায থভাওাভফরা  নফাফ 

অভরফদধী প্রচাতদয থথতও ভনভধভবাতফ ওয অদা  ওযতত ফাধয ত ভঙতরন। থিত্রগুি ‘বাযতঘন্ন যঘনা ভগ্র’থত 

চাভনত তঙন, ‚…িদ ততওয থলবাক থথতও ষ্টাদ ততওয প্রা  ভাভিওার মধন্ত ফাগাভরয চীফন ভফভফধ 

ফযফস্থা  ঙ্কতিয ভধয ভদত  ঘতরতঙ। থধননভতও বদনয  ভনষ্ঠুয থালণ, থফাতম্বতি ফকধীয ানাদাভয  দুভবধি। 

রুভঘীনতা  থভাকরাআ ভফরাওরা ভবচাতফতকধয চীফন থথতও িভযত ত  থকািা ভাচতও ভফভলত  

ভদভচ্ছর।…বঘতনযন্থী অতন্দারতনয প্রকভতীর প্রাণভি এঔন ভনঃতভলত। ভনভিন্ত ভফশ্বাতয স্থতর এততঙ ং । 

ুযাতন ধভধতওভন্নও ভূরযতফাধগুভর থধীন ত  ফযতঙ্গয ভফল  ত  তড়ভঙর। ফধফযাী ফি  ভধযমুতকয ফান 

ূভঘত ওতযভঙর।‛
১২

 
 

     থআ ‘ফধফযাী ফিত ’য ওাতরআ ঙরাওরাভ  াযভযা, ভফওৃত রুভঘয থওৌতুও  বাাঁড়াভভ, নৃতযকীতাভদ 

প্রবৃভততত ভযূণধ ওৃষ্ণঘতন্নয যাচবা  যাচবাওভফরূত তাাঁয অন গ্রণ। ঐ রুভঘয যাচায এফং াভযলদফতকধয 



মুক ভবখাতত দুআ ওভফ  ওাফযঃ ঘণ্ডীভঙ্গর (ভুওুন্দযাভ)  ন্নদাভঙ্গর (বাযতঘন্ন)     দীঙ্কয অয 
 

Volume-III, Issue-I                                                       July 2016                       53 

ভতনাযঞ্জনআ তাাঁয এওভাত্র ওাচ। মভদ যাচা ওৃষ্ণঘতন্নয ভতন ওূিনীভত  ধভধনীভত এওূতত্র কাাঁথা ভঙর এফং ভতভন 

প্রত াচতন এওাভধওফায যাচননভতও ঈতদ্দযাধতন ধভধ  ূচাতানা ওতযভঙতরন তফু বাওভফয ওাঙ থথতও 

াভথধফ চীফনযতঙ্গয ওাফয অস্বাদতনআ ভধও ঈৎাী ভঙতরন। তাাঁয ওথা এফং াভযলদফতকধয ঐ এওআ ধযতণয রুভঘয 

ওথা ভাথা  থযতঔআ ওভফ বাযতঘন্ন তাাঁয ওাতফয অভদযতয স্ফুযণ খভিত তঙন। ‘ভফদযাুন্দতয’ এয প্রাফরয ভধও, 

প্রথভ ঔণ্ড ‘ন্নদাভঙ্গর’ “ এআ রুভঘতফাতধয ভযণাভতও ফযি ওতয। থঔাতন থৌযাভণও থদফতদফীতদযতও থওন্ন 

ওতযআ খতিতঙ অভদযতয স্ফুযণ। ওাতভান্মত্ত ভতফয প্সযাতদয ভঙতন ধা া ওতয থপযা, ভফফাবা  তাাঁয ঈরঙ্গ 

 া, ওাতভান্মত্ততায ওাযতণ থদফ-থদফীতদয ভবি  া আতযাভদ ং তাাঁয প্রভাণ। তম্মাণ, ঈন্মদন, থালণ, 

তান  স্তম্ভন “ ঞ্চফাতণয ভধওাযী ভদনতদফ তম্মাণ ফাণ িাযা ভতফয ধযানবঙ্গ ওতযন। ভুওুন্দযাভ এয পর 

ফণধনা  ‘ইলৎ ঘঞ্চর ভফ আরা ন্ততয’ ফতর ওাচ থতযতঙন। ভওন্তু বাযতঘন্ন থ মুতকয ভনম্নরুভঘয ভানুতলয 

ভতনাযঞ্জন ওযতত ভতফয ওাতভান্মত্ততায ূণধতয ভঘত্র ঙ্কন ওতযতঙন। এআ ভফ ওাভনা ভনফৃভত্ততত নাযী তেলণওাযী, 

মাাঁয বত  ত্রস্ত ত  প্সযা, থদফী প্রবৃভতযা রা ন ওযতত ফাধয ন। ভতফয ঈরঙ্গ  ায ভঘতত্র মুকরুভঘ ভবভুঔী 

ফণধনা প্রদান ওতযতঙন বাযতঘন্ন। বাযতঘতন্নয ওাতফয থদফতদফীযা ভবি ন ভতভযি ওাভ-রারায ফফতধী 

ত । ওাতফয থআ ফণধনা দীখধাভ ত ত তঙ। এআফ ং তত যগ্রতণ থওফরভাত্র নফিীতয যাচা ওৃষ্ণঘন্ন  তাাঁয 

াভযলদফতকধয ঘভযত্রনফভষ্টযআ স্পষ্ট ত তঙ তা ন , স্পষ্ট ত তঙ ভাভভ ও মুতকয ভফতল এওভি থশ্রভণয ভান 

বফভষ্টয।  
 

     এওভদতও ভবচাত ম্প্রদাত য ভতধয ভফরা-ফযভবঘাতযয প্রাফরয অয নযভদতও ন্নাযাতদয ‘া ন্ন’ ‘া ন্ন’ 

যফ এআ ভঙর তৎওারীন মুতকয াভাভচও স্থুর থশ্রভণ ভযঘ । ন্নদাভঙ্গতরয প্রথভ ঔতণ্ড থআ তন্নয াাওাতযয ভঘত্র 

ঙভড়ত  ভঙভিত  যত তঙ ভফভবন্ন ওাভনীয ভতধয। ‚থমঔাতন থমঔাতন য ন্ন থতু মান।/া ন্ন া ন্ন ভবন্ন রৄভনতত না 

ান।।‛
১৩
 ফা, ‚ওাভন্দতঙ অন ভরৄ ন্ন না াআ া।‛

১৪
  এআ ভঘত্র ফকধী অক্রভতণ ভফধ্বস্ত ওৃভল-থধনীভতয ভওায 

দভযদ্র-াধাযণ থঔতত না া া ভানুতলয। এওআ ভফড়ম্বনায ভঘত্র ভবিা না া া ফযাতদতফয অঔযাতন।  
 

     বাফ  দাভযতদ্রযয ভভধাভন্তও ভঘত্র থভতর ভযতাতড়য ওাভনীতত, মা ষ্টাদ তাব্দীয থঔতত না া া ভনম্নভফত্ত 

চীণধ ভানুতলয চীফনমানতও ভঘভনত  থদ । ‘ওাঠ খুাঁতি’ ংগ্র ওতয ভফভক্রয ভাধযতভ ভত ওতষ্ট ভতাভাতা 

ভযতাড় চীভফওা ভনফধা ওতয। ‘ওাঠ খুাঁতি’ থচাকাড় ওযতত াযা না াযায ভতধয ভগ্র ভযফাযভিয বাকয ভনধধাভযত। 

মথাতমাকয ন্ন-ফাস্থাতনয ংস্থাতন ফযথধ ভযতাতড়য তি তাআ ঙদ্মতফভনী থদফীতও অশ্র  থদ া ম্ভফ  ভন। 

ভযতাড় ফাধয ত  চাভনত তঙ তায া  দাভযদ্র-মাতনয ওথা – 
 

‚এআ থদঔ ফৃদ্ধ ফা/ন্ন ভফনা ান তা/ফৃদ্ধ ভাতা ন্ন ভফনা ভতয। 

থকর ঘাভযয ভদন/ন্ন ভফনা অভভ িীণ/মভতমাকয ভতভথ এ খতয।।‛
১৫

 
 

     ওভফ ভদ্মনীয থম ফণধনা ভদত তঙন তা তনওিাআ ভতাভ ত। ভওন্তু তায তয ফরতত   ষ্টাদ ততওয 

থপ্রভিতত থআ ফণধনা মূ্পণধ ওাল্পভনও ন । ‚রতা ফান্া দ্মাতত ওভি অচ্ছাদন।/ঢাভও াতঙ দ্মাতত ভাথা অয 

স্তন।।‛
১৬
 এআ ফণধনা অভতময ভতন তর ফস্ত্র ংওি ফাস্তফ। অয ‘বতর ভফনা ঘুতর চিা’ ফা ‘ন্ন ভফনা ওতরফয 

ভস্থঘভধ ায’ মূ্পণধ মুতকাতমাকী। 
 

     এযওভ এও ভফন্ন ভত  ধভধী  চীফন থম ওিঘুযত তফ এফং ধভধী  াম্প্রদাভ ওতা ভাথা তুতর দাাঁড়াতফ এভিআ 

স্বাবাভফও। খতি ভঙর তাআ। থআ ভ  ভফভবন্ন ধতভধয ভতধয িন্ধ  ংখাত তীব্র ত  ঈতঠভঙর। ওাতফয ফযা-

ঈাঔযাতনয ভতধয থওাতরয ধভধাঘযতণ থম ভস্থযতা তায ভঘত্র া া মা । ভনতচয বাকয তেলতণ ফযাতদফ িতণ 

িতণ ঈায থদফতায ফদর খভিত তঙন, থবদফুভদ্ধয অশ্র  ভনত তঙন1 অফায স্বাতথধ অখাত রাকতর ভফতযাভধতা 

ওতযতঙন। ‚ভযয দুআ থভাযা তবদযীয।/তবতদ থম চন বতচ থআ বি ধীয।।‛
১৭
 ভাতদতফয এআ 
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ধভধভেত য ফাণী ওণধওুতয প্রতফ ওযায ভততা ঈাও ভতভন ভঙতরন না। রৄধু তাআ ন , ভতভন ভঙতরন 

প্রভতভংাযা ণ। থআ প্রভতভংা থথতওআ তাাঁয ভিতী  ওাী ভনভধাতণয ঈতদযাক – 
    

‚ওভয াভঙ মত ত/ওভয াভঙ মত চ/ওভর ওভযনু আতথ ণ। 

ভনচ নাভ চাকাআফ/এআঔাতন প্রওাভফ/ওাীয থম ভওঙু অত াচন।।‛
১৮
  

 

     ফযাতও থওন্ন ওতয বাযতঘন্ন থম ধভধী  থবদফুভদ্ধয ভঘত্র তুতর ধতযতঙন ভওারীন ঈপ্লতফয ওাতর তা 

এতওফাতয ফাস্তফ। ষ্টাদ তাব্দীয ন্তঃাযূনয মুক-ভবখাতত এযওভআ ফস্থা বতযী ত ভঙর। তাআ স্বতকধয 

থদফতদফীযা ভততধয অতত নাযাচ “ ‚বূতভ ওভর ফড় ফরফান্ / নাভ যাতঔ ধতভধয ভফধান।।‛
১ 

 

(৪) 
 

     রিণী , এওআ যওভ বাকযভফড়ম্বনা  এফং প্রা  এওআ প্রওায যাষ্ট্রী  ভফমধত  ভুওুন্দযাভ  বাযতঘতন্নয ওাফয 

দুভিতত মুক ভবখাততয প্রওা খতিতঙ ভবন্ন বাতফ, ভবন্ন ভদতও। ভফরৄদ্ধ ভঈভাতযয াাতময ভুওুন্দযাভ ুঔ-দুঃঔ, 

অা-অওাঙ্খা, তযাঘায-ুভফঘায আতযাভদতত তযভঙ্গত চীফনযতঙ্গয থম ঈতবাকয ূণধতয ঙভফ এাঁতওতঙন, বাযতঘতন্ন 

থআ ূণধতা ভভরতফ না। অফায, ভাতচয অবযন্তযীণ ভিধা  ন্তভফধতযাতধয তযভিতও বাযতঘন্ন াভণ্ডততযয 

তভাখতা   ফযঙ্গ-যভওতা  থমবাতফ পুভিত  তুতরতঙন তা নফদয, ভুওুন্দযাতভয ওাতফয তা থভতর না। অতর, 

াধাযণ গ্রাভীণ বদ্রতরাতওয ভততা চীফনমান ভতভন ওতযনভন এফং চীফতনয এওিা ফড় ং ভবচাত বূস্বাভীতদয 

তঙ্গ ওাভিত তঙন ফতরআ মুকক্রাভন্ত ম্বতন্ তঘতন প্রঔয ভনীলাম্পন্ন ওভফয তি এওাচ চ ত ভঙর। ততফ, 

ফাস্তফতায প্রতে থফভযবাক ভাতরাঘও ফা অভযা তনতওআ ভুওুন্দযাভতও থশ্রষ্ঠ অনভি দান ওভয। ভওন্তু, 

‚বাযতঘতন্নয ওাফয ভাচভানফ তিা ভাচভানতযআ ভধও প্রওা। ভুওুন্দযাতভয ওাতফযয ফাস্তফতা থফভ, ফরা 

 । ফাস্তফভঘতত্রয ফযাাতয ওথাভি ভনঃতন্দত তয। ভওন্তু ফাস্ততফয থম বাফরূ তায অত্মাতও“ অত্মায ঈদ্ভাত 

কবীযতয ফাস্তফতও ঈদখাভিত ওতয, ভুওুন্দযাতভ তায রূ ভও মতথষ্ট প্রওা থত তঙ? ঐ তযতয ফাস্ততফয ওভফরূত 

বাযতঘন্নতও দাাঁড় ওযাতত ঘাআ না, ভওন্তু, ন্তত অংভওবাতফ ভতভন ভও মুকবাফনাতও ভধও প্রওা ওতযনভন ?‛
২০
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