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Abstract
The feeling of Wonder is at the roof of all creation in the world. This feeling always wants
to be expressed. The some can be said Bengali literature in the history of Bengali literature.
We call the period from the thirteenth century to the eighteenth century as the middle ages.
Notable among the medieval literatures are Baishnaba Padabali, Sahitya Mangal Kabya,
Jibani Sahitya, Nath Sahitya Translation Sahitya Loko Sahitya. The earlies example of early
medieval Bengali Literature is Sri Krishna Kirtan. Mangal Kavya covers a large part of
medieval Bengali Literature. Another Mangal Kavya of medieval Bengali Literature is
Dharmangal Charita Sahitya is Chaitanya Biographical poem. Modern day writers have
applied medieval elements to their writing. We see this medieval application in Bankin
Chandras Novel Kapal Kundala. Abhijit Sen, Mahasweta Devi, Amio Bhushan Mazumdhar
in their writings we find the application medieval elements.

পৃহিবীর যাবযীযশ ৃহির মূগ রগযশগছ হবস্মযশগবাধ্। এই
বযক্ত গয চাযশ। মান্ুগর সই
অন্ুভূহযর বযাহপ্ত হবশ্ব সজাডশা। আমাগদর মধ্যযুগীযশ বাাংা াহগযযর সিগে
। াহগযযর
হবহভন্ন প্রকারগভদ আগছ। াহগযযর
মতম
 কাবয
ত।
বাাংা কহব াহহযযকরা যাগদর াহগযয মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র প্রগযশাগ ঘহিগযশগছন্। বাাংা াহগযযর
ইহযাগ েগযশাদল লযাব্দী সিগক অিাদল লযাব্দী পযযন্ত মযশকাগক আমরা মধ্য যুগ বগ অহভহয কহর
মধ্যযুগগর াহযযগুগা মূয: সদবহন্যভর। যগব ম
ত ম ম ত ুর
ত । মধ্যযুগীযশ াহযযগুগার মগধ্য উগেখগযাগয ববষ্ণব পদাবী, মঙ্গকাবয, জীবন্ী াহযয, ন্াি
াহযয, অন্ুবাদ াহযয ইযযাহদ। মধ্যযুগগর াহযযগুগার পহরচযশ াংগিগপ যুগ ধ্রহছ – আহদমধ্যযুগগর বাাংা াহগযযর প্রাচীন্যম হন্দলযন্ 'শ্রীকৃষ্ণকীযযন্।। এই কাগবয জযশগদগবর গীযগগাহবগদেরর
প্রভাব রগযশগছ। ভাগবয ও পুরাগণ
ও ম
ত
। এগয ম ত
। বডশু চন্ডীদা ।শ্রীকৃষ্ণ কীযযন্। কাবযহি রচন্া
।
ম
। এহি ১৯১৬ াগ এহি ।বঙ্গীযশ াহযয পহরদ। সিগক প্রকাহলয যশ।
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জন্মখগন্ড পুরাগণর অবযারণা আগছ। কাংগর অযযাচার সিগক মান্বজাহযগক রিা করগয
। রাধ্া কৃষ্ণ
স্বরূপ হচন্গয পাগরহন্। শ্রীরাধ্া ন্পুাংক আইগন্র স্ত্রী। কৃষ্ণ রাধ্াগক সদগখ মুগ্ধ
গযশ যাযশ। কৃষ্ণ যাগক পাবার জন্য বযাকু গযশ পগডশ। হকন্তু রাধ্া হকছুগযই যাগয ন্মহয সদযশ ন্া। যারপর
বডশাহযশর মধ্যস্থযাযশ স্বরূপ জান্গয পাগরন্ কৃষ্ণ ইহযমগধ্য কাং সক যযা করার জন্য মিুরাযশ চগ যাযশ।
যারপর রাধ্া হবাপ করগয িাগকন্। এময অবস্থাযশ পুুঁহির পাযা খুুঁগজ পাওযশা যাযশহন্। উপন্যা
'শ্রীকৃষ্ণকীযযন্' কাগবয মকাীন্ মাজ বযবস্থা ফুগি উগেগছ।
মধ্যযুগগর একহি বাাংা াহগযযর একহি বডশ অাংল জুগডশ রগযশগছ মঙ্গকাবয। খ্রীিীয় পঞ্চদল ত
ত
ম
ম
ত
। মান্ু হবপগদ আপগদ সদবযার
লরণাগয যশ। সদবগদবীর উৎ এইব আহধ্গভৌহযক - ত
। হবহভন্ন ধ্রগন্র ভযশ সিগক পহরোন্
পাওযশার জন্য হবহভন্ন সদবগদবীর পহরকল্পন্া করা গযশগছ। সযমন্ াগপর ভযশ সিগক বাুঁচবার জন্য মন্ার
উৎপহি। হাংস্র বন্যশ্বাপগদর ায সিগক বাুঁচবার জন্য চণ্ডীর পহরকল্পন্া। বন্ত সরাগগর ায সিগক বাুঁচবার
জন্য লীযার উৎপহি। বাগঘর ায সিগক বাুঁচবার জন্য দহিণ বাগির পহরকল্পন্া প্রভৃহয।
মন্ামঙ্গগর অহধ্ষ্ঠােী সদবী মন্া। মন্া সদবীর উৎ হন্গযশ ন্ান্া মযাময আগছ যগব মন্া অন্াযয
মন্া উৎ ম্পগকয হবহভন্ন মযাময আগছ। যগব মন্া অন্াযয সদবী এ হবগযশ সকান্ গদের সন্ই। মন্া সক
আযয মাগজর স্থান্ সদওযশার জন্য যাগক সপৌরাহণক হলগবর মান্ু কন্যারূগপ সদখাগন্া গযশগছ। স চণ্ডীর
গঙ্গ প্রব হববাগদ হপ্ত যশ। চন্ডী সরগগ হগগযশ মন্ার একহি সচাখ কান্া কগর সদযশ। চাুঁদবহণক মাগজর
উচ্চগশ্রণীর প্রহযহন্হধ্। মন্া এই মাগজ যার পূজার স্বীকৃহয সপগয চাযশ। যাই
ম
মত
। যারপর ধ্ীগর ধ্ীগর চাুঁদগক হদগযশ এই পূজা প্রচার করগয চান্। চাুঁদ বলব
ত ম
ত
। ফগ
ত
মত । প্তহডঙ্গা মধ্ুকর ডুগব
যাযশ। চাুঁদ বযস্বান্ত গযশ সদগল হফগর আগন্। যারপর যার এক পুে ন্তাগন্র জন্ম যশ। াযশগবগন্র কন্যা
সবহুার
ত ত
। ত ম
ত পবযগয
ঘ
ম
। হকন্তু সই সাার বার ঘ
ূক্ষ্ম হছদ্র ম্পগকয মন্া
ত । মন্া সই হছদ্রপগি
কান্াগগক পাহেগযশ সদন্। কা ন্াগগর
এ মত । সবহুা মৃয স্বামীর প্রাণ হফহরগযশ
আন্ার জন্য স্বগগযর উগেগলয রওযশান্া সদযশ। কার সভা ভাগয িাগক। পগি ন্ান্া সবহুা যার স্বামীর
মৃযগদ
ম স
। পগি ন্ান্াহবধ্ হবপহি
ও
। ন্ৃযযগীগয পহিযশী সবহুা। যাই হদগযশ হযহন্ সদবযাগদর যুি কগরন্। হলগবর হন্গদযগল স্বামীর প্রাণ
হফগর পান্। হকন্তু একিা লযয হছ। যা
ম
ত । সল পযযন্ত
ম
ত
। সবহুা হখদেরর যিারীহয স্বগগয হফগর যান্। মন্ামঙ্গগর মূগয কাহন্ী এইরকম। হকন্তু
বাাংাগদগলর
ম এ
। বাাংা মঙ্গকাগবযর হযন্হি ধ্ারা রাগ শর
ধ্ারাযশ কহব হবপ্রদা, সকযকাদা সিমান্দের, ীযারামদা প্রমুখ। অন্যহদগক পূবযবগঙ্গর ধ্ারাযশ কহব- ন্ারাযশন্
সদব, হবজযশ গুপ্ত। উিরবগঙ্গর ধ্ারাযশ যন্ত্র হবভূহয জগজ্জীবন্ সঘাা। এরা কগই মঙ্গ কাগবযর প্রিম
হদগকর কহব। মঙ্গকাবযগুগার মগধ্য পহিমবগঙ্গর সকযকাদা সিমান্গদেরর মন্ামঙ্গ অহধ্ক জন্হপ্রযশযা
াভ কগরহছ। হবজযশগুগপ্তর মন্া প্রব ঈযাকাযর 0- হবজযশ গুগপ্তর মন্া চণ্ডীর প্রহয আক্রমণ কগর
"ববর হন্পাহযযশা পদ্মা সন্াগগকৌযুগক।
কাদন্ত উগাহরয়া/ হব িুই ঘামুগখ।।
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কাা হবগর জ্বাাযশ চন্ডী কগর ছিফি।।
কাার প্রাগন্ হগয
ম
ঘ।
হবগর জ্বাাযশ চন্ডী সপাগে র্ব্য গা।।১
হবপ্রদা
এ ম
ত
,
ও ন্কার
। চাুঁগদর বাহণজয প্রগঙ্গ পিঘাগির বণযন্া জীবন্ত গযশ উগেগছ। ন্ারাযশন্ সদব একিু সপৌরাহণক
সঘা কহব। হযহন্ যার সদব খগন্ডর উপাদান্ াংগ্র কগরগছন্ হবহভন্ন
ওম
ত
। কাহদাগর
কুমারম্ভব সিগকও উপাদান্ াংগ্র কগরগছন্।
চন্ডীমঙ্গ কাগবযর রচহযশযা মুকদের
ু রাম চক্রবযযী। চন্ডীমঙ্গ কাগবযর আত্মহববরণযীগয কহব জীবন্ ম্পগকয
হববরণ আগছ। কহবর জীবন্ ও মকাীন্ মগযশর রূপগরখাি ধ্রা পগডশ। মান্হাংগর লান্কাগ ম ম
। যার অযযাচাগর কহব ায পুরুগর হভগি মাহি ছাডশগয বাধ্য ন্। দামুন্যা
গ্রাগম যযাগ করার মযশ পগি যাগক ন্ান্ারকম হবপগদ পডশগয গযশহছ। সল পযযন্ত হযহন্ ব্রাহ্মণ ভূস্বামী
বাুঁকুডশা রাগযশর কাগছ আশ্রযশ াভ কগরন্। কাবয রচন্ার জন্য হযহন্ বদবাগদল পান্। অন্যহদগক ছাে রঘুন্াি ও
কাবয রচন্ার জন্য যাগক অন্ুগরাধ্ কগর। চন্ডীমঙ্গ কাগবয মধ্যযুগীযশ বাাংার মাজ, রাষ্ট্রীযশ জীবন্
ুদেররভাগব হচহেয গযশগছ।
মধ্যযুগীযশ মঙ্গকাগবযর অপর একহি মঙ্গকাবয গা ধ্মযমঙ্গ। রা শ বাাংাযশ এর প্রব প্রভাব হছ।
সবৌদ্ধ ও সপৌরাহণক সদবযাগদর গঙ্গ ধ্ময োকুগরর হম রগযশগছ। হকন্তু হযহন্ অন্তযজ সডাম
ত
ত । 'ন্গর পিন্' অাংগল আমরা ামাহজক হচে সদখগয পাযশ। ন্ান্া অন্তযজ সশ্রণীর পহরচযশ ফুগি ওগে
"সডাম াডশী শুঁহডশ ববগ গডশ সবহডশ,
হবলা সকািা সকা।
হকরায প্রব, রণহলঙ্গা মাদ,
হন্ন্াগদ ন্াগরা স া।।"২
ধ্মযমঙ্গগর কাহন্ী অগন্কিা এই রকম - কণযগগন্র পত্নী রঞ্জাবযীর। প্রজাপহযর ভাই মামদ। কণযগন্
অপুেক হছগন্। ভাই ম ম
অহন্চ্ছা গেও ত
তম রঞ্জাবযীর
ও
। মামদ
হকছুগযই এই হববা সমগন্ হন্গয চাযশ ন্া। যাই মামদ কণয সন্গক অপুেক বগ অপমাহন্য কগর। এগয
রঞ্জাবযী
।
স যখন্ পুে কামন্াযশ ধ্ময োকুগরর পূজা করগয শরু কগর। হযহন্ চাপাগয়র ঘাগি লূগ ভর হদগযশ
ম
। এর ফগ ধ্ময োকুর ন্তুি যশ। ধ্ময োকুগরর কৃপাযশ রঞ্জাবযীর প্রাণ হফগর পান্
এবাং পুে াগভর বর পান্। হকছুহদন্ পর রঞ্জাবযীর একহি ন্তান্ যশ। ধ্ময োকুগরর ইচ্ছান্ুাগর যার ন্াম
রাগখন্ াউগন্। রঞ্জাবযী হকছুহদন্ পর
ও এ
। যার ন্াম কপূর সন্।
কামরূগপর রাজা াউগগন্র বীরত্ব সদগখ যার মুগ্ধ ন্। যারপর হন্জ কন্যা কহঙ্গার গঙ্গ াউগগন্র
হবগযশ সদন্। ধ্ময োকুর ন্ান্াভাগব রঞ্জাবযীর ম ও
সদর
ক ত
। অহভলাগপ
মামদ কুষ্ঠ সরাগগ আক্রান্ত যশ। াউগগন্র দযশাযশ ধ্ময োকুর কুষ্ঠ সিগক ম ম
ম
। ধ্ময োকুর
পূজা প্রচার াভ কগর।
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অিাদল লযগকর
ত
‘
ম ’ কাবয হি হবগল জন্হপ্রযশযা াভ
কগরহছ। ভারযচন্দ্র
মঙ্গকাগবয ম ত
ত
। ‘অন্নদামঙ্গ’ কাগবযর
সপৌরাহণকঅন্ক ‘চন্ডীমঙ্গ’ কাগবযর অন্ুারী। অন্নদামঙ্গগ সৌহকক অাংল সদখা যাযশ। সখাগন্ হরগাডশ
। সদবী মুহরগারগক বরদান্ কগরন্। হকন্তু আবার হযহন্ অন্যাযশ ভাগব হরগাগের গৃযযাগ
কগরন্। সদবী
ম ম
। এখাগন্ ঈশ্বরী পািন্ীগক হযহন্ ছন্া
কগরগছন্। যার চাওযশার ম তিুদ্র। স সদবীর কাগছ শধ্ু ন্তাগন্র তম
। যার
ন্তান্ সযন্
- ত
ত
। যৎকাীন্ মগযশর হচে এখাগন্ ধ্রা পগডশগছ।
অিাদল লযগকর প্রিম হদগক অিযাৎ মধ্যযুগগর এগকবাগর অহন্তম পযযাগযশ
এ
। এই লাক্তপদাবী
ৎ
ত
ত
, ঋগেদ ও চযযাপগদর াধ্ন্যন্ত্র।
"প্রাচীন্কা সিগক এগদল যন্ত্র
মত
পূজার পীেস্থান্, উপরন্তু প্রাচীন্ ববহদক যুগ সিগক সপৌরাহণক যুগগর মধ্যহদগযশ মধ্যযুগ পযযন্ত সগািা
ত ই আদযা
...
এ
।"৩
লাক্তপদাবী গুগা হগহররাজ, ম
ও
। এই পদ গুগার মগধ্য আগমন্ী ও
হবজযশা গান্গুগা সশ্রষ্ঠ। বছগর একবার
ম
। মা সমন্কা
। এ সযন্ বাঙাহ মাগযশর প্রহযচ্ছহব। এই পদগুগাগয মকাীন্ মাজ হচে পাওযশা
যাযশ।
মধ্যযুগগর ত
ত
ত
ত । বচযন্য জীবন্ী কাবয গুগা ন্ত
াধ্কগদর মপযযাযশভুক্ত। বাাংা াহগযয সাডশল লযগক বচযন্য জীবন্গক সকন্দ্র কগর এই জীবন্ী াহযয
প্রার াভ কগরহছ। বাাংা ছাডশাও ত
ম
ত
ত
ত
। সযমন্
মুরারী গুগপ্তর ‘
ত
ত মতম’ পরমান্দের সগন্র 'বচযন্য চগন্দ্রাদযশ। স্বরূপ দাগমাদগরর কচডশা।
বাাংাযশ রহচয াহযয গুগা বাঙ্গাীগদর অমূয ম্পদ। বৃদেরাবন্ দাগর বচযন্য ভাগবয ও
ত
ত মত
ম
ম যিা
। মাগজর হবহভন্ন সশ্রণীর
ম
। বচযন্যগদব কগক ম
। হযহন্ মাহ, গন্ধবহণক, যাম্বুহ,
কগর কাগছ অন্াযশাগ সগগছন্। ১৪৮৬ হখ্রস্টাগব্দর ফাগুন্ পূহণযমাযশ বচযন্যগদগবর জন্ম যশ। যার
হদবযকাহন্ত কগর হৃদযশ রণ কগরহছ। হযহন্ সকৌযুক হপ্রযশ হছগন্ "বঙ্গগদলী বাকয
বাঙ্গাগগর
াহযশা াহযশা।৪
মধ্যযুগগর বাাংা
ত
ম
ও
। লাক্ত, বলব, সবৌদ্ধ, ববষ্ণব
এইব ধ্ময প্রাধ্ান্য াভ কগরহছ। বাাংাগদল বলবন্াি পন্থীগদর প্রাচুযয ঘগিহছ মধ্যযুগগ। ন্াি াহগযযর
অন্তগযয ছডশা, আখযান্ ও গান্গুহ মধ্যযুগগ হবগল স্থান্ কগর সন্যশ। যহদও এগুগা বহুকা ধ্গর সাকমুগখ,
ভাি মুগখ প্রচাহরয গযশ আহছ। এইমযশ
ম
পীে
"যারা ন্ান্া ধ্রগন্র সযৌহগক যাহন্ত্রক, রাাযশহন্ক, আযশুগবযদ াংক্রান্ত হভগ
ত
ম ম
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ত

।"

ন্াি াহগযয দুহি কাহন্ী সদখা যাযশ। একহি সগারি হবযশক অপরহি মযশন্ামহয পী
।
সগারিন্াগির গুরু ম
। ন্ারী ুখ সভাগ করগয িাগক। এমন্হক যাুঁর এক
পুে ন্তাগন্র জন্ম যশ। ম
হলয সগারিন্াি যার সক এ
। গুরুগক
এভাগব ত
এ
। এখাগন্ই সগারিন্াগির ািযকযা। এই কাহন্ীগয হকছু
অগৌহকক ঘিন্া ও রগযশগছ। এখাগন্ সগারিন্াগির কযযবযকগমযর প্রহযষ্ঠা ফুগি উগেগছ।
হিযীযশ কাহন্ী মযশন্ামহয
।
রাজা সগাপীচগন্দ্রর ন্নযা গ্রণ এই কাহন্ীর মূ অাংল। মযশন্ামহয স্বামীর অকা মৃযুয জান্গয পাগরন্।
হকন্তু অগন্ক সচিা কগরও স্বামীগক বাুঁচাগয পাগরন্ ন্া। যার স্বামীর মৃযুযর কগযশকহদন্ পর একহি পুে
ন্তাগন্র জন্ম যশ। এই পুেই সগাপীচন্দ্র। অদুন্া পদুন্া ন্াম্মী দুই রাজকন্যা গঙ্গ সগাপীচগন্দ্রর হবগযশ সদন্
মযশন্ামহয। হযহন্ সছগর সিগেও সই অকা মৃযুয সদগখন্। সগাপীচগন্দ্রর ন্নযা গ্রণই এই মৃযুযর ায
সিগক যাগক বাুঁচাগয পাগর। হকন্তু সগাপীচন্দ্র হকছুগযই ন্নযা গ্রণ করগয চাযশ ন্া। সল পযযন্ত ন্নযা গ্রণ
কগর সগাপীচন্দ্র সবুঁগচ যাযশ। ১৭৭৮ হখ্রস্টাব্দ হগ্রয়াযন্ াগব রাংপুর সিগক স্থান্ীযশ
ম
।
অন্ুবাদাহযয মধ্যযুগগর বাাংা াহগযযর এক হবগল লাখা। মধ্যযুগগ রামাযশণ অন্ুবাদ কগরগছন্
কৃহিবা ওঝা। এখাগন্ ীযা বাহিকীরামাযশগণর ীযা ন্যশ। বাঙ্গাী ন্ারীর ম ত
এ
ত।
এখাগন্ মধ্যযুগীযশ বাঙাহ জীবগন্র হচে ফুগি উগেগছ। কালীরাম দাগর মাভারয এর অন্ুবাদ আমাগদর
আপ্লুয কগর। মধ্যযুগীযশ মাজ
এই মাভারগযর ম
। কৃহিবা ও কালীরাম দা ছাডশা
আরও অগন্গক অন্ুবাদ াহযয রচন্া কগরগছন্। রামাযশগণর অন্ুবাদ কগরগছন্ হিজ গঙ্গান্ারাযশণ ঘন্লযাম
দা, ভবান্ী দা, হিজ িণ প্রমুখ।
মাভারগযর অন্ুবাদ কগরন্ হিজ হরদা, ঘন্লযাম, হন্যযান্দের প্রমুখ বযহক্ত।
বাাংা াহগযযর মুমান্ কহবগদর অবদান্ অন্স্বীকাযয হবখযায মুহম কহবরা গন্ সদৌয কাজী,
আাও, বযশদ ুযান্ মম্মদখান্ ও হজ মম্মদ। এরা কগ প্তদল লযগক বযযমান্ হছগন্।
সদৌয কাজীর ‘সার চন্দ্রান্ী’ একহি সরামাহিক কাবয। সদৌয কাজী হমযশা াধ্গন্র । বমন্াগকা ত্ কাবয
সিগক হযহন্ সারচন্দ্রান্ী উপাদান্ াংগ্র কগর অন্ুবাদ কগরন্। বযশদ আাও সদৌয কাজীর সারচন্দ্রান্ী
বাহক অাংলিুকু মাপ্ত কগরন্।
যাছাডশা আাউ ধ্মযযগের ন্ান্া গ্রগন্থর অন্ুবাদও কগরন্। সযমন্ যশফুমুুক বহদউজ্জামা সযাফা
মধ্যযুগগর গীহযকাগুহ বাাংা াহগযযর অমূয ম্পদ। এই গীহযকাগুগা দীঘয মযশ ধ্গর মান্ুগর মুগখ
মুগখ হফরয। দীগন্লচন্দ্র সন্ মালযশ এগুগাগক হবহভন্ন এাকা সিগক াংগ্র কগরন্। প্রিম খন্ডহি
মযশমন্হাংগীহযকা। এই গীহযকাযশ ন্রন্ারীর বাস্তব জীবন্ হচে ফুগি উগেগছ। ম , ম , ম
;ও
ম
ম
ম
ত
,
ম
ও
। মান্ব সপ্রগমর মহমা বমমন্হাং গীহয কাগবযর াহহযযক মূয দান্ কগরগছ।
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বাাংা াহযযগক হবহভন্ন সিগে মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র প্রগযশাগ িয করা যাযশ। বহিমচন্দ্র সিগক
তম
ঔ
উপন্যাগ আমরা মধ্যযুগীযশ উপাদান্ প্রগযশাগ সদখগয পাই। বাাংা
াহগযযর প্রিম হদগকর উপন্যাহক বহিমচন্দ্র চগটাপাধ্যাযশ। যার
(১৮৬৬)- উপন্যাগ আমরা
মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র পহরচযশ পাই। এই উপন্যাগর একজন্ কাপাহগকর গঙ্গ আমাগদর পহরচযশ ঘগি হযহন্
যাহন্ত্রক। এই যন্ত্র াধ্ন্া করার জন্য যার ন্রমাাংগর প্রগযশাজন্ পগডশ। এই যন্ত্রাধ্ন্ার জন্য কাপাহক
ম
ধ্
ত । যার ায-পা সবুঁগধ্ বধ্যভূহমগয সফগ রাগখন্। হকন্তু যখন্ কাপাহক যাগক
বধ্যভূহমর হদগক হন্গযশ যান্ যখন্ কপাকুণ্ডা যাগক ইলারাযশ হন্গধ্ কগরহছ"বভরবীর পূজাযশ সযামার এই মাাংহপণ্ড অহপযয ইগবক।"৬
মধ্যযুগীযশ মঙ্গকাবয
তও ত
এ
। সকািাও ন্রবহর ঘ ও ত
।
ম
এ ত
ও
" এই যন্ত্র ম
ত ও ত
ম ত
ম
যগন্ত্রাক্ত যগের
গযশগছ ... সদবী
৭
চহরেগুহ যাহন্ত্রকযার আগাগকই
ম ত
কাগবয
ত
।"
যারালির বগদেরযাপাধ্যাযশ ।ন্াহগন্ী কন্যার কাহন্ী। উপন্যাহিগয মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র ন্বহন্হমযয
ঘগিগছ। এখাগন্ চাুঁদ ওদাগর মগযযর মাহিগয সন্গম এগগছন্। চাুঁদ ওদাগর হখদেরগরর সাার বার
পাারা সদওযশার জন্য এক ধ্ন্বন্তহরগক হন্যুক্ত কগরন্। হকন্তু যাগক ফাুঁহক হদগযশ কান্াহগন্ী যার পুগের প্রাণ
রণ কগর সন্যশ। ফগ চাুঁদ সরগগ যাযশ।- "বার ঘ
ও
ম
। হছদ্র ....
সখাগন্ হগগযশ ধ্রগ হন্গজর মূহযয।... াহি মারগ চাুঁদ। হন্তাগর াহে হদগযশ হদগ সখাুঁচা। হলব ববদয
তই যাগক বগ - যুই সন্মকারাম। যুই হবশ্বাঘাযী..... পি ন্া হদগ পি পাযশ হক কগর ন্াহগন্ী।"৮
উপন্যাগ আমরা সদহখ চাুঁদ হখদেরগরর এর মৃযুযর জন্য
। চাুঁদ ওদাগর
বাস্তগবর মাহিগয দাুঁহডশগযশ যা মূযাযশন্ কগরগছন্। এখাগন্ ত
ম
।
অহভহজৎ সগন্র ‘সদবাাংলী’ উপন্যাগ আমরা মধ্যযুগীযশ হবশ্বা াংস্কার গুগা সদখগয পাই। হবশ্বা
াংস্কাগরর বলীভূয াধ্ারণ মান্ু। 'সদবাাংলী। ারবাগন্র কাগছ মান্ু ন্ান্া মযার মাধ্ান্ চাযশ হকন্তু
বাস্তগবর জহি মযার মাধ্ান্ হদগয পাগর ন্া ারবান্ বগ - " জহমগন্র দখ ছাডশবু ন্াই সযু মন্ড
উগচ্ছদ করব। চাগ মাি হবহরর ন্াগমৎ বাধ্া হদমু।"৯
অহভহজৎ সগন্র ‘হবদযাধ্রী ও হববাগী হখদেরর’ উপন্যাগও মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র ন্বরূপাযশণ ঘগিগছ।
উপন্যাগ এগগছ ন্ান্া হকাংবদন্তী উপন্যাগর প্রঙ্গ। মাযশগন্ামহয যার ন্তাগন্র জন্য কৃচ্ছ্র াধ্ন্ কগরগছ।
সকন্ন্া হন্িঃন্তান্ মাযশগন্ামহয কাহর িাগন্ মান্য
ত
। স কাীর স্থাগন্ মািা কুগি
রক্তাক্ত গযশগছ।
মগশ্বযাগদবীর
ও ম ম
ত ই। মগগশ্বযাগদবীর ।
বযাধ্খণ্ড। উপন্যাহিগয আমরা ম
ম
। ায পুরুগর হভিা সছগডশ মুকদের
ু আরডশা
ন্গগর এগ সপৌুঁছান্। এখাগন্ যার সকান্ হকছুই অভাব সন্ই। ধ্ান্ া গরু ই ত
ম
। রান্ী
এ ম
ও
। এহদগক ফুেরা চহরেহি মগধ্য ন্বহন্মযাণ
ঘগিগছ। ফুেরা এক প্রাণচঞ্চ যুবযী। স স্বামীর ায ধ্গর ঘুগর সবডশাযশ। াগি মাাংগর
।
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ফুহ কাযার জন্য আমাহন্ সরগখ সদযশ। কাযাগক স কাজ কগর খাওযশাযশ। যারা অভয়া চণ্ডীর জঙ্গগ ন্তান্
বগ হবশ্বা কগর। ফুেরার ভাগাবাা আমাগদর চন্ডীমঙ্গগর কাগকযুর ভাবাাগকই স্মরণ কহরগযশ
সদযশ। উপন্যাগ আমরা চন্ডীমঙ্গগর রচহযশযা মুকুদেররামগক উপন্যাগর চহরে হগগব সদখগয পাই।
।বযাধ্খন্ড' এর ন্াহযশকার াগি মুকদের
ু রাম সযন্ ওযগপ্রাযভাগব হমগল একাকার গযশ সগগছ। ফুেরা মুকুগদেরর
বাহডশগয এগ াহজর যশ। মুকুদেরর বউ যাগক খুব ভাবাগ। এখাগন্ই উপন্যাগর ন্বহন্হমযযর ািযক রূপ
ফুগি উগেগছ। ফুহর ঘগর অভাব। ঘগর অন্ন আগব সকািা সিগক যাও স জাগন্ন্া। ন্ার ঘর সিগক স
িুদ্র ধ্ার চাযশ। এগয আমাগদর চন্ডীমঙ্গগর ফুেরা কিা আমাগদর মগন্ আগ।
"ফুেরা দুকাো খুদ মাহগ উধ্ার
কাহ হদব বহ ই বকা অঙ্গীকার "১০
‘কহব বদেরঘিাগাহেযর জীবন্ ও মৃযুয। উপন্যাগ ও মাগশ্বযাগদব মধ্যযুগীযশ চূযাে জাহযগক যুগ ধ্গরগছন্।
চূযাে যুবক কন্। স সখাপডশা হলগখ
ম
গগযরাজার ভাযশ
ত ।
যার পাুঁচাীর রচন্ার বদবাগদল চন্ডীমঙ্গগর ম
বদবা
মত । পিক্লান্ত কন্ সদবীর আগদগলর
কিা বগন্। যহদও এই স্বপ্নাগদল হযযকাগরর ন্যশ। কন্ উচ্চ মাগজ হন্গজর কহব প্রহযভা ফুহিগযশ
সযাার জন্যই হমগিয বগহছগন্। উপন্যাগর মাধ্ব চহরেহির গঙ্গ মুকুদেররাম চক্রবযযীর হকছুিা হম সদখা
যাযশ। দুজগন্ই পগির মগধ্য দুদযলাগ্রস্ত ন্। যাগদর
মুগখ আার যুগ হদগয দুজগন্ই অমিয।
হকন্তু চাহরহেক হদক সিগক এগকবাগর আাদা। মাধ্ব ক্রুর প্রকৃহযর, শধ্ু স্বাগিযর ফহদের আিগয জাগন্।
"আুঁধ্ার মাহন্ক' উপন্যাগও আমরা ম
ত ত
। মাগশ্বযা সদবী মধ্যযুগীযশ সকৌহন্য
প্রিার প্রগযশাগ ঘহিগযশগছন্ । কুীন্ কন্যা বধ্ূগদর যাবযীযশ দুদযলার হচে উপন্যাহিগয এুঁগকগছন্।
ম
ত
ও বহুহববাগর হচেও
।
অহমযশভূণ মজুমদাগরর ।গডশশ্রী খণ্ড। উপন্যাহিগয মধ্যযুগগর হচহ্ন ধ্রা পগডশ। সিপীর মা চা বযবাযশী।
সিপী সদখগয খুব ুদেররী গযশগছ। যার সৌদেরগযযর যুন্া হদগয হগগযশ ভাান্ পাা গান্ সবহুার প্রঙ্গ যুগ
এগন্গছন্ সখক।
"সিহপই বগি। হকন্তু সচন্া অম্ভব। চাওযশাহর সিহপর মাগযশর সিহপ ন্যশ, এজন্য সকান্ ভাান্ পাা গাগন্র
সবহুা"১১
এই উপন্যাগ বচযন্য াা ন্ামক একহি চহরে সদখগয পাই। এখাগন্ ন্াগমর ত
ম
এ
ম
। যগব বচযন্য একজন্ মজুযদার। স অহযহরক্ত ধ্ান্ মজুয সরগখ াধ্ারণ মান্ুগর িহয
াধ্ন্ কগরগছ। ফগ াধ্ারণ মান্ু াাকার কগরগছ উপন্যাগ। ুরযুগন্র
র
ত
ম
মও ।
অহমযশভূণ মজুমদার ‘মধ্ু াধ্ুখাুঁ ' - উপন্যাহিগয আমরা মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র পহরচযশ সপগযশ িাহক।
মধ্ু াধ্ুখাুঁ, জপগি বযবা-বাহণজয কগর। যার বাহণগজয মধ্যযুগীযশ পহরগবল ফুগি উগেগছ। আমরা সদহখ
এ
যার সন্ৌকাযশ োুঁই হন্গযশগছ। মকাীন্ বাাংার হচে। যারা যখন্ সন্ৌকা ভ্রমন্ কগর যখন্ এক
যীগক সজার কগর
ঘ
। এই যীদাগর বণযন্া অহমযশভূণ যার সখাযশ যুগগছন্।
যীদাগর মগযা হন্মযম ঘিন্া
ত
। মধ্যযুগগর ইহযাগর যা প্রব আকার ধ্ারণ
কগরহছ। এই যীদাগর দৃলয সদগখ সই হফহরহঙ্গ অবাক গযশ যাযশ। হবহভন্ন ধ্গমযর ম্পগকয আগাচন্া
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কগর। যাগদর সদগলর ডাইহন্ যযার বযাপাগর হবগেণ কগরন্। হবহভন্ন ত
এ
। এই যন্ত্র াধ্ন্া সযা ম
ম
ত
। মধ্ু াধ্ুখাুঁ যার সন্ৌকার আহশ্রয
হফহরহঙ্গগক সছগ ধ্রা ও সমগযশ চুহর করা ামযাদ সভগবহছ। সকন্ন্া ম
ত। ন্দীর যীরবযযী এাকার মান্ু এইব পযুগীজ, হফহরহঙ্গগদর
ত
। সকন্ন্া যারা ন্ারীগদর উপর জুুম চাায। ধ্যণ ও ক্রীযদা পহরন্য করা গযা।
ত।
- "বাাংার মান্ু পযুযহগজগদর গঙ্গ পহরহচয গয শরু কগর। স পহরচযশ ুখকর ন্যশ। পযুযহগজ
জদুযগদর অযযাচার বাাংার
অত
ত
।"১২
যাছাডশা উপন্যাগ রগযশগছ মধ্যযুগীযশ বাযাবরগণর কুচহবাগরর বণযন্া। রাজাগদর রাজয ম্পগকয আগাচন্া
আগছ। রাজা শক্লধ্বগজর
ও
। হযহন্ মধ্যযুগীযশ হদেীজয়ী রাজা হছগন্।
অহমযশভূণ মজুমদাগর চাুঁদগবগন্ উপন্যাহিগয ম
। চাুঁদগবগন্
চহরেহি মন্ামঙ্গ কাগবযর একহি হবখযায চহরে। সয কখগন্া
রী
ম ত
। সল
পযযন্ত অবলয ার অহন্চ্ছা গেও ার সমগন্গছ। বাাংা াহগযযর যার অন্মন্ীযশ ও দৃঢ় চহরেহি স্মরণীয় গয়
আগছ। উপন্যাগর এই চহরেহির মগধ্য আমরা স ও ন্মন্ীযশ ও দৃ শ রূপহি সদখগয পাই সকন্ন্া। উপন্যাগ
চাুঁদগবগন্র হপযা যার বাহণগজযর সন্ৌগকা
ত
। এই যালা সিগক যার মৃযুয যশ।
হকন্তু চাুঁদগবগন্ যখন্ বাহণগজযর া ধ্গর, যখন্ হবপুভাগব যার উন্নহয ি করা যায় ।
স যার হপযার আমগর াহরগযশ যাওযশা সন্ৌগকা হফগর পাযশ। হন্গজও এগকর পর এক সন্ৌকা বযহর
কগরন্। এখাগন্ কমযদিযা ও হন্ষ্ঠার মগধ্য চাুঁদগবগন্র াযুজয সরগখগছন্ সখক। মঙ্গকাগবয চাুঁদগবগন্
কখন্ও যার স্ত্রী ন্কাগক হন্গযশ মুগদ্র বাহণজয করগয সবগরাযশ হন্। হকন্তু উপন্যাগ আমরা সদগখহছ চাুঁদগবগন্
ন্কাগক হন্গযশ বহগদযগল মুগদ্র পাহডশ হদগযশগছন্। মুগদ্র প্রব স উগযশ যার বাহণজযযরী ডুগব যাযশ।
সখাগন্ চাুঁদগবগন্ যার ন্
, হন্গজ সকান্মগয সবুঁগচ িাগক। সই
ম ত
ত
।ত ও
ও আগছন্ । যারপর হযহন্ মহণ-মুক্তার সদগল াহজর গযশ
যান্। সখাগন্ হগগযশ সবৌদ্ধ শ্রমন্গদর গঙ্গ যার সদখা য়। সখান্কার রাজকন্যা গঙ্গ যার হববা 
সয ত এ
। এক বভরবী ন্কাগয রূপান্তহরয ওযশার মগযা অগৌহকক ঘিন্া ঘগিগছ। যার
বাহণগজযর ম্ভাগরর মগধ্য স্থান্ সপগযশগছ হবহভন্ন মহন্ মুক্তা, বস্ত্র প্রভৃহয। হযহন্ যাুঁহযগদর হন্গযশ মুদ্র পাহডশ
হদগযশহছগন্। সল পযযন্ত মুগদ্র উল্কাপাগয যার মৃযুয সদখাগন্া গযশগছ। প্রকৃহযর কাগছ হযহন্ ার সমগন্গছন্।
আধ্ুহন্ককাগর কহব ও াহহযযক মধ্যযুগীযশ উপাদান্গুগা যাগদর সখাযশ ন্যুন্ ভাগব যুগ ধ্গরগছন্।
কখন্ যা গযশ উগেগছ কাহন্ীর পিভূহমকা কখন্ও বা চহরে। যারা মধ্যযুগীযশ উপাদান্গুগা প্রগযশাগ কগর
মান্ুগর মূযগবাধ্ ও দাহযশত্ব জ্ঞান্গক জাগ কগরন্। এই প্রহযবাদী চহরেগুগার মান্ুগর মন্গক গজ
ন্াডশা হদগয পাগর। যাই যারা যাগদর রচন্াযশ মধ্যযুগীযশ উপাদান্গুগা ািযক রূগপ প্রগযশাগ কগর চগন্।
যিযূে:
১) ভটাচাযয শ্রী বন্তকুমার, হমে, কহববর হবজযশ গুপ্ত প্রণীয ‘পদ্মপুরাণ বা মন্ামঙ্গ’ কহকাযা চযুিয
াংস্করণ ১৩৪২ পৃষ্ঠা ২০।
২) চক্রবযযী ঘন্রাম কহববর প্রণীয ১৯৮ ন্াং বহু রাজার স্ট্রীি, প্রকাহলয ১২৯০ া, পৃষ্ঠা ৪৮।
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মধ্যযুগগর বাাংা াহগযযর াংহিপ্ত রূপ ও বাাংা উপন্যাগর মধ্যযুগীযশ উপাদাগন্র প্রগযশাগ0 একহি হবগেণ

কল্পন্া মজুমদার

৩) বগদেরাপাধ্যাযশ অহয কুমার ।বাাংা াহগযযর ম্পূণয ইহযবৃি। মডযাণবুক এগজহি ককাযা ৭৩ প্রিম
প্রকাল ১৯৬৬পৃ0 ২১১।
৪) ড. হগহর যযবযী ড. মজুমদার মগরল, রত্নাবী ৫৫হড ককাযা প্রিম খন্ড, প্রকাল ফাগুন্ ১৪০৩/ মাচয
১৯৯৭ পৃ0৩৮৭।
৫) বগদেরাপাধ্যাযশ অহয কুমার ।বাাংা াহগযযর ম্পূণয ইহযবৃি। মডযাণবুক এগজহি প্রাইগভি হহমগিড
ককাযা ৭৩ প্রিম প্রকাল ১৯৬৬পৃ0 ১৩৯,১৪০।
৬) চগটাপাধ্যাযশ বহিমচন্দ্র ।কপাকুণ্ডা। কহকাযা ন্যুন্ াংবয ১৯২৩ পৃ0২৩।
৭) ভটাচাযযয ড.জ্ঞাগন্ন্দ্র ন্াি ‘প্রাচীন্ ও মধ্যযুগগর বাাংা াহগযয যগন্ত্রর প্রভাব’ গুরুপ্রাদ সচৌধ্ুরী সন্
ককাযা ৭০০০০৬, প্রিম াংস্করণ ন্গভম্বর ২০০৪ পৃ0১৯৭।
৮) বগদেরযাপাধ্যাযশ যারালির ‘
’ ও
স্ট্রীি
ত ৬ ১৯১৯ পৃ0 ৩১,৩২।
৯) সন্ অহভহজ সদবাাংলী সদ।জ পাবহহলাং ককাযা ৭৩ প্রিম প্রকাল ১৯৯০ পৃ0১০।
১০) রকার সৌগমন্দ্রন্াি ‘ম
ম
ম ’, গ্রন্থ হবকাল ৯/৩ রামন্াি মজুমদার স্ট্রীি ককাযা
৭০০০০৯ হিযীযশ াংস্করণ ১৫ই আগস্ট ২০০০ পৃ0৭২।
১১) পাইন্ যরুণ মজুমদার অপূবয সজযাহয ম ম
‘অহমযশভূণমজুমদার রচন্ামগ্র’ সদ।জ পাবহহলাং
ককাযা ৭০০৭৩ পৃ:৩২ ,৩৩।
১২) ড. হগহর যযরযী ড. ম ম
ম
ম
ত
৭০০০০৯ প্রিম প্রকালক ফাগুন্ ১৪০৩/মাচয ১৯৯৭ পৃ0১১৫।
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