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ভূিমকা 

 

প�দশ শতা�ী �থেক অ�াদশ শতা�ীর ভারতচে�র (১৭৬০ি��া�) সময় 

পয�� মধ�যুেগর িব�ার। এই মধ�যুেগই ম�লকাব� ধারার উৎপি�, আর তার আঁতুরঘর 

িহেসেব পিরিচত বাংলােদশ। মধ�যুগীয় বাংলা সািহেত�র ইিতহােস একিট �ত� ধারা 

ম�লকাব�। ম�লকাব� সৃি�র �নপেথ� একিট ইিতহাস রেয়েছ। তাই ম�লকাব�েক 

জানেত হেল তার ঐিতহািসক পটভূিমেক জানা �েয়াজন। ম�লকাব��িল মািটর 

স�দ। এই ইিতহােসর �পছেন রেয়েছ বৃহ�র সমাজ ও �য়ং কিব। অথ�াৎ ব�ি� ও 

সমােজর �যৗথ �েচ�ার ফসল এই ম�লকাব�। �ামবাংলার অিশি�ত, অধ�শি�ত, 

িশি�ত স�দােয়র মেধ�ই ম�লকােব�র উৎপি� ও িবকাশ। আেগই বেলিছ 

ম�লকাব��িল মািটর স�দ; �লাকায়ত �দব-�দবীর লীলামাহা��ক আখ�ানধম�ী কািহনী 

কােব�র পটভূিম। ম�লকােব�র উ�ব প�ীবাংলায় হেলও, বাংলােদেশর �ামীণ 

জনসমােজর িবেশষ যুেগর সািহত� সাধনা হেলও তা �ধুমা� একিট জনসমােজর 

সা�দািয়ক িব�াস �থেক উ�ব হয়িন। ম�লকাব��িল বাংলােদেশর �লৗিকক ও বাইের 

�থেক আসা িম� ধম�মেতর সােথ িমেশ িগেয় িবিভ� যুেগ বা িবিভ� সমেয় �য 

সং�ৃিতর সম�য় ঘিটেয়েছ, ম�লকাব��িল তারই পিরচয় বহন কের চেলেছ। িভ� িভ� 

সমেয়র তথা সমােজর ও যুেগর আচার-আচরণ, সং�ার-সং�ৃিত, ধম� িব�ােসর উপর 

দাঁিড়েয় আেছ ম�লকাব�। কত শত গােয়েনর মুেখ ম�ল গান গীত হেয় বাংলার 

আকাশ-বাতাস মুখিরত কেরেছ; এবং তা কিব কি�ত পুঁিথেলখার অেনক কাল আেগ 

�থেকই। সম� মধ�যুগ ধের ম�লকােব�র �য পিরব�াি�, তা আজও বত�মান। 

�লৗিকক ও ধম�া�য়ী ম�লকাব��িল মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র অমূল� দিলল। 

ম�লকাব�ও সাধারণ মানুেষর সুখ-দঃখ, আশা-আকা�া ই�াহার। সমকালীন সমােজর 

বা�ব িচ� ইিতহাস কািহনীেত উেঠ এেসেছ। আিদযুেগ জনজীবন িছল ধম�াচরণ িনভ�র; 

ধম�সাধনার ��ে� বাঙািল জািত নানা ��িণেত িবভ� িছল। এই ব�ধা িবভ� জািত 

�গা�ী শি�শালী িবেদশী আ�মণেক �িতহত করেত পারল না। আমরা জািন 

অিত�াচীন কাল �থেকই ভারতবষ� বারবার িবেদশী ও িবধম�ী জািতর �ারা আ�া� 

হেয়েছ। িক� �কান িবেদিশ শি�ই বা িবধম�ী জািতই বাঙািল সং�ৃিতেত �ত��ভােব 

আঘাত করেত পােরিন। তেব তুিক� আ�মেণর �থম পয�ােয় বাঙািল জািত যেথ� ভােব 
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িবপয�� ও িব�� হেয় পেড়িছল। বাঙালীর িচরপিরিচত অভ�াস, আচার-আচরণ, 

সং�ৃিত ও সমাজ জীবেন �বল আঘাত হােন তুিক� আ�মণ।                                                 

১২০২ �থেক ১২০৩ ি��াে� ব� িতয়ার িখলিজ (কিথত) মা� সেতেরা জন 

অ�ােরাহী �সন� িনেয় নব�ীপ জয় কেরন। এর পর �থেকই অ�াদশ শতা�ীর মধ�ভাগ 

পয�� বাংলা �দেশর ইিতহাস মুসলমান শাসেনর ইিতহাস। অবেশেষ ১৩৪২ ি��াে� 

সামসুি�ন ইিলয়াস শাহ বাংলার সুলতান হেল িকছুটা সুখ-শাি� িফের আেস। জনজীবন 

পিরি�িতর সে� ধাত� হেত �� কের। তুিক� িবজেয়র ফেল ধম� ও সমাজ জীবেনর 

��ে� পিরবত�ন সািধত হেয়িছল, উ� িন�বেগ�র সং�ৃিতর িমলন ঘেট এবং তার 

ফল��প বাঙালী জািতর ��প সু�� হেয়িছল। এ�সে� ড. ��� �ে�র কথায় বলা 

যায়, “ি�ধা দীণ� বাঙািল ধেম� ও আচরেণ ঐক�ব� হল। িনিজ�ত বাঙািল নূতন আদেশ� 

ও আশায় জাগিরত হল।”১ 

তুিক� আ�মেণর দুেশা বছেরর ভয়াবহ সময়কাল অিত�ম কের আমরা �েবশ 

কির মধ�যুেগর বাংলা সািহত� ধারা - অনুবাদ সািহত�-�ব�ব সািহত�-ম�লকাব� – এর 

িভি�ভূিমেত। মধ�যুেগর এই িতনিট ধারা িবে�ষণ করার পর �দখা যায়, মধ�যুেগর 

সািহত� সাধনার �ের রেয়েছ িমলেনর আকা�া। �াচীন যুেগর রচনায় �দখা যায় 

িবিভ� অিভজাত-অনিভজাত জািতেগা�ীর মেধ� িবেরাধ না থাকেলও �াত��জিনত 

িবেরাধ িছল। �সন যুেগর কিব জয়েদব এই িবেভদ ব�েনর গ�ী অিত�ম কের 

বাঙািল জীবেনর সাি�েধ� এেসিছেলন। মধ�যুেগর সািহত� �াচীন যুেগর �া�ণ� 

ধম�েচতনার সংকীণ� সীমােক অিত�ম কের বৃহ�র জনজীবেনর িমলনভূিম রচনা 

কেরিছল। কৃি�বাস ওঝার ‘�রাম পাঁচালী’ মধ�যুেগ সািহত� ধারায় বৃহ�র জনজীবেনর 

িমলনভূিমর ��� স�দ িহেসেব পিরগণ�। িতিন বা�ীিক রামায়ণ কািহিনর �লাকভাষায় 

অনুবাদ কম� স�াদনা কেরিছেলন। ভারতীয় �লাকভাষার িহ�ু-�া�ণ� সমােজর ��� 

পুরাণ ‘�ম�াগবত’-এর অনুবাদ কেরন মালাধর বসু। �াত�� ও আিভজাত�েক িবসজ�ন 

িদেয়, �লাকসাি�েধ�র উ� �ীবতায় - বাংলা সািহেত� মধ�যুেগর সূচনায় এই �া�ণ 

কিবরাই জািতর িমলন আকা�া পূরেণ রচনা কেম� �তী হন। �ব�বসািহত� পেব� 

িবদ�াপিত, চ�ীদাস জীবনধেম�র সম�য় ও ঐিতহ�েক তুেল ধেরেছন রাধাকৃ�-

লীলািবষয়ক পদ রচনা কের। 

মধ�যুগীয় সািহত� রচনায় অনুবাদ সািহত�, �ব�ব সািহত�, ম�লকাব�ও রচনার 

মধ� িদেয় বাঙািল জািত যতই িমলেনর ���ভূিম রচনার মধ� িদেয়ও সব��ের �সই 

মহৎ �চ�া ি�িত লাভ কেরিন। সব��ের এই বৃহৎ ও মহৎ �েচ�ােক �িতি�ত করেত, 



3 

 

ঐক�ব� পিরণাম দান করার ��রণা িনেয়ই আিবভূ�ত হন মহা�ভু �ৈচতন�েদব। 

�চতন�েদেবর আিবভ�াবই বাঙািল জািতর িমলনশি�র সু�ু সুপিরকি�ত পিরণিত লাভ 

করেত সাহায� কের। একারেনই আমরা বাংলা সািহেত�র ইিতহােস �চতন�েদেবর পূেব� 

রিচত সািহত�েক বিল �চতন�পূব� বাংলা সািহত� এবং �চতন�েদেবর জ� পরবত�ী 

সািহত� �চতন� পরবত�ী বাংলা সািহত�। 

মধ�যুগীয় বাংলা সািহেত�র ইিতহােস একিট �ত� ধারা ম�লকাব�। ম�লকাব�ও 

আসেল িক? �কন এর নাম ম�লকাব� হল? বা এই কাব� উ�েবর ইিতহাস িক�প? 

ম�লকােব�র স�ূণ� �প কী তা িবশেদ আেলাচনা কের �দখেত হেব। অধ�াপক-

সমােলাচক ড. অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় তারঁ ‘বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�’(ি�তীয় খ�) 

�ে� বেলেছন – “মধ�যুেগর �ব�ব সািহত�, �চতন� জীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-

ভাগবেতর অনুবাদ স�ে� আধুিনক কােলর িশি�ত বাঙািলর িকছু িকছু �কৗতূহল, 

আকষ�ণ ও �ীিত থািকেলও একমা� মুকু�রাম ও ভারতচ�েক বাদ িদেল 

বত�মানকােল িবেশষ�, গেবষক ও ছা� স�দায় ব�তীত আর বেড়া �কহ ম�লকাব�ও 

স�েক� িজ�াসু নেহন। ১৮৭১ সােল বি�মচ� ‘The Calcutta Review’ পে� 

‘Bengali Literature’ �বে� এবং �ব�ল �স�াসাল সােয়� এেসািসেয়শেনর ব�ৃতায় 

(‘A Popular Literature of Bengal’ – 1870) ম�লকাব�ও স�ে� িকছুই বেলন 

নাই। অবশ� ‘ক�ালকাটা িরিভউ’ পে� �কািশত �বে� িতিন কিবক�েণর উে�খ 

কিরয়ােছন। ইহার দুই বৎসর পের �কািশত  রামগিত ন�ায়রে�র ‘বা�ালা ভাষা ও 

বা�ালা সািহত� িবষয়ক ��ােব’ (১৮৭৩) মুকু�রাম, �কতকাদাস ��মান�, রােম�র 

ও ঘনরােমর উে�খ উে�খ থািকেলও ‘ম�লকাব�’ নামক �কান িবেশষ সািহত� ��ণীর 

�বিশ�� স�ে� ন�ায়র� মহাশয় অবিহত হইয়ািছেলন বেল মেন হয় না। রেমশচ� 

১৮৭৭ সােল ইংেরজী ভাষায় ‘Literature of Bengal’ নামক বাংলা সািহেত�র �য 

ইিতহাস রচনা কিরয়ািছেলন, তাহােত অিত িনপুনতার সে� মুকু�রাম ও ভারতচে�র 

িব�য়কর কিব �িতভা ব�াখ�াত হইেলও ম�লকাব�ও নামক �কােনা �ত� প�ার কাব� 

স�ে� রেমশচ� �কান ম�ব� কেরন নাই। ইহার �ায় এক বৎসর পের রাজনারায়ণ 

বসু ‘বা�ালা ভাষা ও সািহত� িবষয়ক ব�ৃতা’ (১৮৭৮) নামক পুি�কােতও ম�লকােব�র 

পৃথক ��ণী স�ে� িকছু বেলন নাই। তাই রামগিত ন�ায়র� তাঁহার ইিতহােস 

কিবক�েণর কাব�েক ‘চ�ীকাব�’ এবং �কতকাদােসর ��েক ‘মনসার ভাসান’ 

বিলয়ােছন। অনুমান হয় রামগিত ‘ভাসান’ অেথ� ম�লকাব�ই বুিঝয়ােছন। দীেনশচ� 
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�সন তাঁহার ‘ব�ভাষা ও সািহত�’-র �থম সং�রেণ (১৮৯৬) ম�লকােব�র িবেশষ ��ণী 

ও কাব�শাখার ��প িনণ�য় কেরন।”২ 
সৃি�র �নপেথ� রেয়েছ �য়ং কিব ও বৃহ�র সমাজ, অথ�াৎ ব�ি� ও সমােজর 

�যৗথ �েচ�ার ফসল ম�লকাব�। এক অ�ি�কর পিরি�িতেত আয�-অনায� স�দায় 

সংঘােত না িগেয় �লৗিকক �দব-�দবীেক আ�য় কের িমলন �য়ােস উ� �ীব হেয় উেঠ। 

এই অনায� �লৗিকক সমাজ �থেকই ম�লকােব�র �দব-�দবীেদর উ�ব। পূজা�চার, 

পূজাপ�িত, �লাক িব�াস, সং�ার, আআচার-আচরণ, মানিসকতা সবই অনায� সমাজ 

�থেক উ�ূত। িন�বেগ�র মানুেষর কি�ত �দবতার সে� �া�ণ, �বৗ�, মুসিলম �ভৃিত 

নান ধারা ধারন কেরেছ ম�লকােব�র �দব-�দবী। অিসতকুমার বে��াপাধ�ােয়র কথায় 

বলা যায় তৎকালীন সমােজ –“এমিন কিরয়া উপ�ত অসহায় কৃিষসমাজ, িন�বণ� এবং 

�ীম�ল ভেয়-ভি�েত মনসার ভাসান গািহয়ােছ, চ�ীর ম�লগান বাঁিধয়ােছ, র�াবতী-

লাউেসন-কানাড়া-কিল�ার অ�ুত কািহনী �িনয়ােছ। সুতরাং ম�লকােব�র পটভূিমকায় 

রিহয়ােছ একিট িবশাল �ামেক�ীক জল-জ�ল-পিরেবি�ত নদীমাতৃক বাংলা �দশ—

�যখােন অি�ক নরেগা�ীর �লাকই �ধান, যাহারা িশ�া-সভ�তায় পুেরাপুির আয�� লাভ 

কিরেত পাের নাই।”৩  

ম�লকাব� স�েক� �� ধারণা থাকা উিচত। আমরা জািন ি��ীয় �েয়াদশ 

শতা�ী �থেক �� কের অ�াদশ শতা�ীর �শষ ভাগ ভারতচে�র সময় কাল পয�� 

মধ�যুেগর িব�ার। তেব এরও পূেব� মধ�যুেগ �য ম�লকােব�র অি�� িছল িকনা তা 

বলেত পািরনা; কারণ �কান িলিখত িনদশ�ন আমরা পাইিন। তেব মেন হয় �লৗিকক 

�দবেদবী ও তােদর পূজা, আচার, সং�ৃিত, ব�না হয়েতা সচল িছল। প�ীবাংলার 

�লাকায়ত সং�ৃিতর মেধ� �মৗিখক �লাকায়ত সং�ৃিত; �তকথা, ধাঁধা,ঁ পাঁচািল, 

�লাককথা ও পুরাণ �ভৃিত ঐিতেহ�র উৎসভূিম ম�লকাব�। ম�লকাব� স�ে� আ�েতাষ 

ভ�াচায� জািনেয়েছন – “ আনুমািনক �ী�ীয় �েয়াদশ শতা�ী হইেত আর� কিরয়া 

অ�াদশ শতা�ীর কিব ভারতচে�র কাল পয�� ব�সািহেত� �য িবেশষ এক ��ণীর ধম� 

িবষয়ক আখ�ানকাব� �চিলত িছল, তাহাই বাংলা সািহেত�র ইিতহােস ম�লকাব� নােম 

পিরিচত।”৪ আ�েতাষ ভ�াচায� ম�লকাব�েক অথ�বহ কের তুলেত িগেয় তাঁর স�ািদত 

�� ‘বাইশ কিবর মনসা-ম�ল বা বাইশা’র ভূিমকায় বেলেছন – “মধ�যুেগর বাংলা 

কাব� �ধানতঃ িতনিট শাখায় িবভ� – অনুবাদ, আখ�ািয়কা ও গীিত। অনুবাদ শাখাই 

ইহােদর মেধ� �াচীনতম – রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইহার উপজীব�। অনুবাদ-

শাখার পরই আখ�ািয়কা শাখার উৎপি� হইয়ািছল বিলয়া অনুভূত হয়। বলাই বা�ল� 
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�য, ধম�ীয় িবষয় ব�ই �সই যুেগর বাংলা বাংলা কাব�-সািহেত�র একমা� উপজীব� 

িছল। সং�ৃত �পৗরািণক আখ�ািয়কা সমূেহর অনুকরেণ বাংলা-আখ�ািয়কা শাখার 

উৎপি� হইেলও, বাংলােদেশর িবিশ� �কৃত অনুযায়ী ইহা অিবলে�ই এক নতুন �প 

লাভ কিরয়ািছল। স�দায় অনুসােরই এই আখ�ািয়কা শাখা পুনরায় দুইিট ভােগ িবিভ� 

িছল – নাথ ও শা�। দুইিট িবিভ� স�দােয়র �ত� ধম�েবাধ অবল�ন কিরয়া এই 

দুইিট িবভাগ উৎপি� হইবার ফেল ইহারা অ�িদেনর মেধ�ই অ� ও ভাবগত পাথ�ক� 

সৃি� কিরয়া তুিলল – নাথ ধম� ��বাদী, ঐিহক ও পারি�ক সকল �কার কামনা ও 

সাধনা ��র চরেণ সমপ�ন করাই ইহার ল��; ঐিহক �ভাগ ইহার ল�� নেহ, -- এই 

িদক িদয়া �গৗড়ীয় �ব�ব-ধেম�র সে� ইহার কতকটা ঐক� আেছ। শা� ধেম�র ল�� �য 

�কবল ইহা হইেত �ত� তাহাই নেহ, ইহার স�ূণ� িবপরীত। ঐিহক �ভাগই বাংলার 

�লৗিকক শা� ধেম�র কাম�, অতএব �ত�� ও বা�ব জীবনই ইহার ল��। এই বা�ব 

জীবনেক �ক� কিরয়া ইহার আধ�াি�ক সাধনা গিড়য়া উিঠবার ফেল, বাংলার শা� 

সািহত� ধম�মুখীন হইয়াও সািহত� �েণর অিধকারী হইবার �যাগ�তা লাভ কিরয়ািছল; 

কারণ সািহেত�রও উপজীব� বা�ব জীবন। �স যুেগ ধম�িবধান ব�ি� ও সমাজ-জীবনেক 

শাসন কিরত, �সই যুেগর বাংলার �লৗিকক শা�ধম� শা�ত সািহেত�র উপাদানেকই 

তাহার ধম�েবােধর িভি� কিরয়া লইয়া ধম� সাধনার িভতর িদয়াই সািহত�রস-িপপাসা 

চিরতাথ� কিরয়ােছ। অতএব ধম�েবাধ ও সািহত� �বােধর মেধ� �য একিট িবেরাধ আেছ, 

তাহা এখােন দূর হইয়া িগয়া ধেম�র মেধ� সািহত� এবং সািহেত�র মেধ�ই ধম� �ান 

পাইয়ােছ। মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র শা�ধারার অ��েলােক �েবশ না কিরেল, এই 

িব�য়কর ব�াপারিট �য স�ব হইয়ােছ, তাহা বুিঝেত পারা যাইেব না।।”৫ 

অতএব শি� �দবতার আখ�ািয়কামূলক গীতেক িবিভ� �দবতার ম�লগীত বেল 

অিভিহত করা হইয়ােছ; মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল, কািলকাম�ল ইত�ািদ। আবার 

পাঁচালীর সুের সুের গাওয়া হত বেল এই ম�লগান �িলেক এক একজন �দবতার 

পাঁচালী বলা হত; �যমন, মনসার পাঁচালী, ম�লচ�ীর পাঁচালী। তেব �ধুমা� শা�-

�দবতার আখ�ািয়কামূলক গীিতেকই �য পাঁচালী বলা হত তা নয়, পাঁচালীর সুের গাওয়া 

অনুবাদ সািহত�েকও পাঁচালী বলা হত; �যমন – ‘�রাম-পাঁচালী’ (রামায়ণ), ‘ভারত-

পাঁচালী’ (মহাভারত)। আবার ম�ল সং�ািট �মশ শা�-�দবতার আখ�ািয়কামূলক 

রচনা �থেক �ব�ব-চিরতাখ�ামূলক রচনােতও �েয়াগ হেত থােক ; �যমন, 

‘�চতন�ম�ল’, অৈ�তম�ল’ ইত�ািদ। এমনিক ভাগবেতর অনুবাদ ‘�কৃ�ম�ল’�কও 

ম�ল বেল উে�খ করা হেয়েছ। তেব শা�-�দবতােদর আখ�ািয়কামূলক রচনা বা ম�ল 
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গীত হওয়ার জন� রিচত হত বেল তােদর সাধারণ নাম ‘ম�লগান’। ভূেদব �চৗধুরী 

ম�লকাব�ও স�ে� বেলেছন – “ম�লসািহত� – তথা ‘ম�ল’ নামেধয় কাব�েগা�ীর 

অ�গ�ত রচনাবলী মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র এক �ত� ঐিতহািসক স�দ। 

�াচীনকাল �থেকই বাংলা সািহেত�র িবিভ� শাখা একািধক �ভােব পু�। এই িবচাের 

ম�লকাব�ও ��াবলীেক বাংলার মািটর ধন বেল অিভিহত করা �যেত  পাের; আেলাচ� 

��ণীর কাব� সািহেত�র উ�ব ও িবকাশ বাংলার �লাকজীবেনর জ� ও িববত�ন ধারার 

সে� ওতে�াত জিড়েয় আেছ।”৬ আবার অন�িদেক অিসতকুমার বে��াপাধ�ায় 

ম�লকােব�র ইিতহাস �সে� বেলেছন – “বাংলা �দেশ �ী�ীয় প�দশ শতা�ীর 

�শষভাগ হইেত অ�াদশ শতা�ীর �শষাধ� পয�� �পৗরািণক, �লৗিকক এবং �লৗিকক-

�পৗরািণক সংিমি�ত �দব-�দবীর লীলামাহা�; পূজা �চার ও ভি�কািহনী অবল�েন �য 

ধরেনর ��দায়গত, �চারধম�ী ও আখ�ান-মূলক কাব� রিচত হইয়ােছ, তাহােক বাংলা 

সািহেত�র ম�লকাব�ও বলা হয়।”৭  

মহারাজা অেশােকর সময় হেত সম� ভারতময় �য �বৗ�ধেম�র একািধপত� 

�ািপত হেয়িছল, এর কারণ অনুস�ান করেত ব�দূর অ�সর হেত হয় না। 

বাংলােদেশর অনিতদূের অবি�ত িবহার �েদশই �বৗ�ধেম�র �থম উ�বভূিম এবং 

মধ�ভারেতর �া�ণ�সং�ার ব�কাল পয�� �বৗ�ধেম�র এই উ�বভূিম িবহার �েদশ 

অিত�ম কের বাংলােদেশ িব�ৃিত লাভ করেত পােরিন। অবশ� �ীকায� �য, ি��ীয় চতুথ� 

শতা�ীেত ব�েদশ �� সা�ােজ�র অ�ভু�� হেয়িছল; তারই ফল��প আয�ভাষার সােথ 

সােথ আয�সং�ারও িকছু িকছু এই �দেশ �েবশ লাভ কেরিছল। এমনিক, ি��ীয় স�ম 

শতা�ীর �থমভােগ িবখ�াত �চিনক পির�াজক িহউেয়ন সাঙ উ�রবে�র মহাযান-

হীনযান �বৗ�ধম�, �জনধম� ইত�ািদর সে� �া�ণ�ধম�েকও িবেশষ �িত�াশালী ধম� বেল 

উে�খ মেন কেরেছন। তথািপ �ীকায�, পরবত�ী �বৗ� পাল রাজােদর চারশত বৎসর 

রাজ�কােল �া�ণ�ধম� এেদেশ �তমন িব�ৃিত লাভ করেত পােরিন। যিদও পাল 

রাজাগণ �া�ণ�ধেম�র �িত যেথ� সহানুভূিতস�� িছেলন 

�সনরাজােদর সময় �থেক �া�ণ�ধম� ও সং�ৃিত সাধারেণর মেধ� িব�ৃিত লাভ 

করেত আর� করেলও এতিদেনর �দশীয় ধম� সং�ৃিতর �য উপাদানসমূহ এেদেশর 

সমােজর ম�ায় িগেয় �ান লাভ কেরিছল, তা এেকবাের পিরত�� হয়িন। তারা 

নতুনেক �যভােব �হন করল, তা পুরাতেনর নামা�র মা�। বাংলা সািহেত�র ইিতহােস 

�য ম�লকাব� ধারার উ�ব হয়; �সই ম�ল নােমর উৎপি� হেয়েছ িকভােব তা �দখা 

যাক। �াচীন ভারতীয় রাগরািগনীর মেধ� অন�তম রাগ িছল ম�ল রাগ। িক� ম�ল 
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রাগেক ষড়রাগ বা জনক রােগর অ�গ�ত বলা যায় না, তা রািগনী বা উপরােগর পয�ােয় 

পের। আমরা আেগই �জেনিছ �য, �াচীন ও মধ�যুেগর সািহত� িছল �গয় সািহত�; 

ম�লকাব�ও এর ব�িত�মী িছল না। একারনেণই মেন হওয়া �াভািবক , ম�ল রাগ বা 

ম�লরােগর যা িকছু গাওয়া হত, সাধারণ ভােব তাই ম�ল গান নােম অিভিহত। তেব 

ম�লকােব�র পুিথেত অন�ান� রাগ-রািগনীর ব�বহার ল� করা �যত। িক� মেন হয় 

ম�লরােগই গাওয়া হত বেল এই ��িণর নাম ম�লগান হেয়েছ। �াচীন বাংলায় 

পাঁচালীর সুের গাওয়া গােনর নাম হেয়েছ পাঁচালী। ম�লরাগ �ভারেবলায় গাওয়া হত, 

িক� ম�লগান �ভার �বলায় গাওয়া হত না। ম�লগােন পাঁচালীর সুর ব�বহার হেয়েছ 

ব�াপক ভােব; অতএব পাঁচালীও বলা হেয়েছ ম�লগান�িলেক। সুতরাং পাঁচালীর উপর 

ম�লরােগর �ভােবর জন�ই তা ম�ল নােম পিরিচত হেয় থােক। ম�লকােব�র উৎপি� 

ও ‘ম�ল’ শে�র ব�বহার িনেয় িবদ� ব�ি�গেণর িভ� িভ� মতামত উেঠ এেসেছ। 

ম�লকােব�র ‘ম�ল’ শ�িটর সে� �ভ ও কল�ােণর সাদৃশ� আেছ। ম�ল রাগ স�িক�ত 

ম�ল নামিট এেসেছ �ািবড় �ভাব �থেক। �দবতার মাহা�� �াপন স�িক�ত িবষয়ই 

ম�লকাব�ও নােম পিরিচত। আবার �কান �কান গান ‘ম�ল’ রােগ গাওয়া হত বেল 

�সখান �থেকও ম�ল িবধায়ক িবষয়িট আসা স�ব বেল মেন করা হয়। 

ম�লকােব�র উৎপি�েত বাংলায় আয�ীকরেণর পূেব� �ািবড়, মু�া, �কাল, িভল ও 

অন�ান� অনায� অিধবাসীরা িনেজেদর �দবেদবী ক�না, মিহমা�াপক �তকথা অ পাঁচালী 

রচনার চলমান ধারা বত�মান িছল। এমতাব�ায় �জন ও �বৗ� ধেম�র সহিজয়া �ভাব 

�সন রাজােদর �া�ণ� �ভাব ধম�সং�ার পরবত�ীকােল বাংলােদেশ তুক�ী আ�মণ 

�ভৃিত ঘটনার ফেল আয�-অনায� সংিম�ণ, ধম�ভাবনা সং�ৃিতর সম�েয়র ফেল অনায� 

শাখা �থেক উ�ূত �দবেদবীর �থেক �পৗরািণক �দবেদবীর িমলন সাধনই ম�লকােব�র 

উৎপি�। ড. অতুল সুর ‘বাঙলা ও বাঙালীর িববত�ন’ �ে� িবষয়িটর ব�াখ�া িদেত িগেয় 

বেলেছন, “আয�সমােজর �ধান �দবতাসমূহ িছেলন পু�ষ �দবতা; আর আেয�তর 

সমােজর �ধান �দবতাসমূহ িছেলন নারীেদবতা। আয� �দবতাসমূহ যতই �াধান� লাভ 

করেত লাগেলন, আেয�তর এসকল নারীেদবতাসমূহ ততই পব�তক�ের, �ঝাপ জ�েল 

বা গাছতলায় আ�য় লাভ করেলন। িক� মধ�যুেগ যখন �া�ণ� ধেম�র িভি� টলমল 

কের উঠল, তখন এসকল নারীেদবতা তাঁেদর পব�তক�র, �ঝাপজ�ল ও গাছতলার 

আ�য় পিরহার কের �মশ িহ�ুর আনু�ািনক ধম�সং�ােরর মেধ� �েবশ করেত 

লাগেলন। এই অনু�েবশেক সহজ করার জন� তাঁেদর �পৗরািণক মাতৃেদবতার সে� 

অিভ� �িতপ� করা হল।”৮ ম�লকােব�র �দেহ �পৗরািণক , �লৗিকক, আয�-অনায�, 
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জীবনধারণ, বৃি�, সং�ার, কুসং�ার সবই উেঠ এেসেছ। িবিভ� যুেগ নানািবধ অব�ার 

স�ুখীন হেয় বাংলােদেশর �লৗিকক ও বিহরাগত ধম�মেতর �য �মলব�ন ম�লকােব�র 

পিরচয় বহন কের চেলেছ। িভ� ধম�মত, আচার-সং�ার, িব�াস ; স�দায়গত িব�� 

িভি�র উপর �িতি�ত হেয় আেছ। ম�লকােব�র পটভূিমকা �সে� আেলাচনা করেত 

িগেয় �অিসতকুমার বে��াপাধ�ায়, তারঁ ‘বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�’ �ে� বেলেছন –

“ম�লকােব�র পটভূিমকায় রিহয়ােছ একিট িবশাল �ামেকি�ক জল-জ�ল-পিরেবি�ত 

নদীমাতৃক বাংলােদশ – �যখােন অি�ক নরেগা�ীর �লাকই �ধান, যাহারা িশ�া-

সভ�তায় পুরাপুির আয�� লাভ কিরেত পাের নাই।”৯ 

প�ীবাংলায় �য �য �লাকসমাজ িছল তােদর �চিলত �মৗিখক সািহত� বা 

�লাকসািহেত�র উপকরণ, িব�াস, অেলৗিককতা, কুসং�ার িনেয় ম�লকাব�ও রিচত। 

ম�লকাব�ও �য মেত��র ধূিলধূসিরত জীবেনর সে� যু�, রবী�নাথ ঠাকুেরর ভাষায়, 

“মুকু�রােমর চ�ী, ঘনরােমর ধম�ম�ল, �কতকাদাস �ভৃিতর মনসার ভাসান, 

ভারতচে�র অ�দাম�ল, বাংলার �ছাট-�ছাট, প�ী-সািহত�েক বৃহৎ সািহেত� বািধবার 

�য়াস।”১০ িশবঠাকুর বাংলার িনেজর �দবতা, কৃিষিভি�ক বাংলার কৃষেকর �লৗিকক 

�দবতা, িশব �াম� চির�। ধম� ও িশবপূজার সে� ��রখে�র (িশবিল�) সাদৃশ� 

বত�মান। ধেম�র িশলাখ� সব জায়গায় আেছ; তেব িকছু িকছু ��ে� বুট, জামা পিরিহত 

ধম� ঠাকুেরর িনদশ�ন পাই। আবার িশব ঠাকুেরর পূজায় িশবিলে�র সে� হর-পা��তীর 

মূিত�ই �বশী �দখা যায়। ধেম�র ��ে� অনায� ও িন� িহ�ুেদর �লৗিকক জীবন ও িব�াস 

অেলৗিককতা �থেক উেঠ এেসেছ। পের �া�ণ� �ভােব পিরশীিলত �প ধারন কের 

ম�লকােব�র আকার ধারণ কেরেছ। বাংলার িনজ� উপাদােনর সম�েয় �লৗিকক শা� 

ধম� গিঠত হেয়েছ, তােত পুরাণ, িহ�ু বা �বৗে�র �কান সংেযাগ সূ� �নই। এ�সে� 

বলা যায়- “বাংলার �লৗিকক শা� ধম�  এেদেশর �ােগৗিতহািসক যুেগর দানবপূজারই 

পরবত�ী সং�রণ হইেলও কাল�েম ইহা কতক�িল নতুন �বিশ�� লাভ কিরয়ািছল।”১১ 

কাল�েম এই দানেবািচত উ�তা বা অিত�াকৃততা িনম�ল ও �দয়ব�ার সে� 

মধ�যুেগর �দবেদবীরা মানিবক �বিশ�� লাভ কেরেছ। �দবেদবীেদর �ূরতা �েম �দবী 

অ�দায় পিরণত হেয়েছ। 

  মধ�যুেগ আেছ রা�ীয় িবপয�য়, ��িণগত ��, তা সে�ও �দখা যায়—“বাংলার 

মধ�যুগ �লৗিকক জীবেনর জাগরণ ও অিভব�ি�েত চ�ল ও মুখর। এই জাগরণ �া�ণ� 

সং�ার-সং�ৃিতর িকছুটা �ীকার কের  িকছুটা অ�ীকার কের আ��কাশ কের। আর 

এও �ীকায� �য, এই �ীকার-অ�ীকার একটা মূলগত সংঘােতর ফল,  এই সংঘাত 
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�া�ণ� আদেশ�র িব�ে� �লৗিকক আদেশ�র সংঘাত, �া�ণ� জীবন-দশ�েনর সে� 

�লৗিকক জীবন-দশ�েনর সংঘাত।”১২ বাংলার �লাকধেম�র সূচনায় আেছ পূব� �থেক 

�চিলত আিদম �কৗম জনেগা�ী ও তােদর িব�াস, সমাজ-সং�ৃিতর �ভাব—“ব�ত 

বাংলােদেশর �য জন ও সং�ৃিত শতা�ীর পর শতা�ী ধিরয়া গিড়য়া উিঠয়ােছ, তাহার 

�ায় সম� �পায়ণই �ধানত অ�ালপাইন ও আিদ অে�লীয়, এই দুই জেনর �লােকেদর 

কীিত�। পরবত�ীকােল আগত আয� ভাষাভাষী আিদ-নিড�ক নরেগা�ীর র��বাহ ও 

সং�ৃিত তাহার উপেরর �েরর একিট �ীণ �বাহ মা�, এবং এই �বাহ বাঙালীর 

জীবন সমােজর গভীর মূেল িব�ৃত হইেত পাের নাই।”১৩ �াম� �দবতা �াম� মানুেষর 

িব�াস, সং�ার �থেক সৃি�। �ামেদবতা ও �লৗিকক �দবতার অেনক নাম পাওয়া যায়; 

�যমন – �লৗিকক িশব, িকরাত, কৃিষজীবী কৃষক পের �া�ণ �যাগী তপ�ী�েপ 

িববিত�ত হেয় �পৗরািণক �প লাভ কেরেছ। ধম�, িশবঠাকুেরর িল�পূজা, ধেম�র 

কূম�মূিত�, মনসার সপ�পূজা, শীতলা পূজা, বনিবিব পূজা, আ�িলক িব�াস, সং�ার ও 

িনেজেক র�া করার জন� সব�ময় শি�েক নানা নােম, নানা প�িতেত উপাসনা কের 

থােকন ব�শত বছর ধের িনিদ�� জনসমােজ �লৗিকক �দবতার উ�ব, ��ােদশ বা 

অন�ান� িনেদ�েশর মধ� িদেয় জনসমােজ ছিড়েয় পের। �ভাবত অেলৗিকক শি�র �িত 

দূব�লতাবশতঃ মানুষ �লৗিকক �দবতার চরণা�য় কের �বঁেচ থাকার বাইের অন� িকছু 

ভাবেত পাের না। 

ম�লকােব�র উৎপি� প�ীবাংলার �লাকজীবন �থেক উ�ূত। তেব 

�লাকসািহেত�র উপকরণ অ�ীভুত থাকেলও তা �লাকসািহেত�র অ�ভু�� নয়, বরং 

ম�লকাব� একিট িবেশষ যুেগর হেয়ও তা িবিভ� যুেগ িবিভ� ��িণর মানুেষর আচার-

আচরেণ, ধম�মেত, িব�ােস এখনও বত�মান। �যমন মনসার উৎেস অনায� সপ�পুজা, 

িসজ পূজা ইত�ািদ, চ�ীেদবী �থেম ব�ােধর িশকােরর �দবী িছেলন, �মেয়িল �েতর 

�দবী, প�েদর �েতর �দবী িছল। ধম�ঠাকুর �থেম ��রপুজা ও সূয�েদবতা িছল। 

িবিভ� �রাগভীিত ও িনরামেয়র �থেক জ� িনেয়েছ শীতলা, ওলাইচ�ী, ষ�ী �ভৃিত 

�দবেদবীরা। পরবত�ী সমেয় এরা অনায� �দব পিরক�নার সে� যু� হেয় মনসা িশেবর 

কন�া �েপ, চ�ী িশব প�ী পাব�তী �েপ, ধম� িশব, সূয�েদবতা, িব�ু �েপ অিভিহত 

হেয়েছ। 

ম�লকাব��িলর উ�েবর িপছেন �লাকসং�ৃিতরও �ভাব ল�� করা যায়। 

�কননা ম�লকােব�র �লৗিকক কািহনী প�ীবাংলার মানুেষর গ� বেলই মেন হয়। 

ম�লকােব� আমরা �দিখ নারীসমােজর সে� �লৗিকক �দবতারা িনিবড় ব�েন আব�। 
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�তকথা, পাঁচালী-র ��ে� আমরা নারী সমােজর ভূিমকাই মুখ�। তাই ম�লকােব�র 

কািহনীেত বােরামাস�া, পিতিন�া, �লৗিকক আচার-সং�ৃিত �ভৃিত �লাক ঐিতহ��িল 

ম�লকােব� �দখা যায়। �ত-পাঁচালী, �লৗিকক �দবতা স�েক� �খ�াত সািহেত�র 

ইিতহাসকার ড. সুকুমার �সেনর উি� “�াম �দবেদবী মাহা��খ�াপন উপলে�� �াচীন 

কািহনী ও �পকথা একি�ত হইয়া �য �গয় আখ�ািয়কা কাব��িল গিড়য়া উিঠয়ািছল 

তাহােকই �তগীত পা�ালী বিলেতিছ।”১৪ বাংলার �লাকধেম�র উ�েবর সূচনায় পূব� 

�থেক �চিলত িছল আিদম �কৗম জনেগা�ী ও তােদর িব�াস। সমাজ সং�ৃিতর �ভাব 

�থেক বা �ােমর িন�বগ�ীয় জনসাধারণ অেলৗিকক মায়ার ই�জােল িনেজেদর আব� 

�রেখেছ, তাই জ� �থেক মৃতু� সব��ই �দবতার �ভাব। জীবেনর সুখ দুঃখ, জীবেনর 

ম�ল কামনায় �লাকেদবতার পূজাচ�না করা হেয় থােক। �ত�িল �লাক ঐিতহ�জাত 

এবং তা বা�ব জীবেনর সে� জিড়ত। �যমন – ‘সুবচনীর �ত’, ‘তুষতুষিল �ত’, 

‘কুলকুলিট �ত’, ‘ইতু�ত’ পরভৃতই �েতর কািহনীর সে� ম�লকােব�র �যাগসূ� 

রেয়েছ। আবার ম�লকাব��িলর উ�েবর িপছেন ইিতহাসও রেয়েছ; ধম�ম�লকােব� পাল 

বংেশর �ডাম �সন�েদর বীর� �যমন লুিকেয় থাকা অস�ব নয়, �তমিন চাঁদ সদাগেরর 

বািণেজ� যাওয়ার সে� �াচীন ভারেতর ব�বসা-বািণজ� ও �নৗ-চলাচেলর ইিতহাস 

জিড়ত রেয়েছ মনসাম�ল কােব�র সে�। িক� ইিতহােসর ���াপেট ম�লকােব�র 

উ�ব হয়িন। ইিতহাস �স� �লাকভাবনায় জিড়ত হেয় ম�লকাব� কািহিনেত এেস 

পেড়েছ বেলই মেন হয়। 

সুতরাং ম�লকােব�র ধারায় মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধম�ম�ল, িশবায়ন, 

অ�দাম�ল কাব� ধারার পিরচয় �পেয় থািক। এই ধারায় আিদকাব� িহসােব মনসাম�ল 

সব�ািধক পিরিচত এবং মনসাম�ল কােব�র �ভাব পরবত�ী সমেয় িলিখত 

ম�লকাব��িলেতও পেড়েছ। ম�লকােব�র দীঘ� কািহনীেক িবিভ� পালায় িবভাজন করা 

হয়, আর ম�লকাব�ও অনুযায়ী পালা িবভাগও আলাদা আলাদা হয়। চ�ীম�লকাব� আট 

িদেন গাওয়া হত এবং �েত�ক িদেন �য গীত হত তা িদবা ও রাি� পালায় কািহনী 

ভাগ করা হত �ষাল পালায়। চ�ীম�ল বা অ�দাম�ল কাব� আটিদেন �ষাল পালায় ভাগ 

করা থাকেলও ধম�ম�লকাব� বােরা িদেন চি�শ পালায় িবভ�। কারণ বােরা সংখ�ািট 

ধম�পূজার ��ে� পিব� সংখ�া িহেসেব ধরা হত। আর মনসাম�ল কাব� পালা এক 

পালা কের এক মােসর উপেযাগী কের ৩০ পালায় িবভািজত থাকত। সম� 

ম�লকােব�র পালা গােনর �শেষর রােতর পালা িছল ‘জাগরণ’ পালা। সারারাত �জেগ 

গান গাওয়া হত বেল নাম হেয়েছ ‘জাগরণ’ পালা। ম�লকােব� জাগরণ পালার ��� 
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�বশ তৎপয�পূণ�। সাধারণত ম�লগানেক জাগরণ বলা হেয় থােক। িক� ‘জাগরণ’-এর 

�কৃত অথ� কী? ি��ীয় প�দশ শতা�ীেত মালাধর বসু ‘�কৃ�িবজয়’ কােব� সব��থম 

জাগরণ কথািট ব�বহার কেরন – “পূিজয়াত ভগবতী কিরল জাগরণ।”১৫ িক� 

‘চ�ীম�েল �য পালািবভাগ রেয়েছ তা িদবাপালা ও িনশাপালা। তাহেল জাগরণ কথার 

�কৃত অথ� কী? এ�সে� আ�েতাষ ভ�াচায� বেলেছন – “�কবলমা� চ�ীম�েলর 

মেধ�ই নেহ, �েত�ক ম�ল-কােব�র �য পালা িবভাগ করা হইয়া থােক, তাহােদর মেধ� 

একিট পালা জাগরণ পালা নােম উে�িখত হয়। ধম�ম�েলর িবিভ� িবষয়ক চি�শিট 

পালার মেধ� একিটর নাম জাগরণ পালা। মনসাম�েলরও একিট পালার নাম জাগরণ 

পালা। চ�ীম�ল এক ম�লবাের আর� হইয়া সাত িদন ব�ািপয়া গীত হইত ও অ�ম 

িদবেস সমা� হইত বিলয়া িবষয় অনুসাের ইহার পালার নামকরণ না হইয়া বার 

অনুসাের (যথা – রিববােরর িদবাপালা, রিববােরর িনশাপালা ইত�ািদ) ইহার পালার 

নামকরণ হইত। চ�ীম�েলর মেধ� �সামবােরর িনশাপালািট দীঘ�তম; মেন হয়, ইহা 

সম� রাি� ব�ািপয়া গীত হইত এবং ইহাই চ�ীম�েলর জাগরণ পালা। ম�লগােনর 

একিট িবেশষ পালােক জাগরণ পালা বলা হইয়া থােক বিলয়াই সম�ভােব ম�লগানেক 

জাগরণ গান বলা হয়।”১৬ পালা িবভাজেনর ��ে� �দখা যায় �য, ম�লকাব��িলর মেধ� 

�ধুমা� ‘চ�ী-ম�ল’ ও ‘ধম�ম�ল’ কােব�রই সুিনিদ�� পালা িবভাজন রীিত �মেন চলা 

হত। 

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস রচনায় মধ�যুেগ উ�ব হওয়া ম�লকােব�রও 

��িণিবভাজন আবশ�ক বেল মেন হয়। আমরা �দখেত পাই �ব�ব সািহত� অবল�ন 

কের ‘�চতন�ম�ল’, ‘�গািব�ম�ল’, ‘কৃ�ম�ল’, ‘অৈ�তম�ল’ ইত�ািদ রিচত হেয়েছ; 

িক� এ�িলেক ম�লকােব�র অ�ভু�� করা যায় না বা আেলাচ� িবষেয়র মেধ�ও পেড় 

না। কারণ��প বলা যায়, এর িবষয়ব� আলাদা – তা �ব�ব সািহেত�র অ�গ�ত 

�চতন�েদেবর জীবনী, �কৃে�র অপািথ�ব লীলা মাহা�� িনেয় রিচত। এই ���িলেক 

ম�ল নােম অিভিহত করা হেলও তার িবষয়ব� আলাদা এবং সমসামিয়ক ম�লকােব�র 

�ভােবর জন�ই এ�প নামকরণ হেয়েছ। ম�লকােব�র ইিতহাস �েণতা আ�েতাষ 

মুেখাপাধ�ায় ‘বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস’ �ে� এ�সে� বেলেছন – “�িস� �চতন� 

জীবনচিরতকার বৃ�াবন দাস তাঁর অমর �� ‘�চতন�ভাগবত’�ক সব��থম ‘�চতন�ম�ল’ 

নােম আখ�াত কেরিছেলন, এমন �বাদ �চিলত আেছ। ‘�চতন�-চিরতামৃত’কার 

কৃ�দাস কিবরাজ তাঁহার �ে� বৃ�াবন দােসর ��েক ‘�চতন�-ম�ল’ বিলয়াই সব�দা 

উে�খ কিরয়ােছন। �ব�ব কিব �লাচনদােসর �চতন�-জীবনীর নামও ‘�চতন�-ম�ল’, 
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জয়ানে�র রিচত �চতন�-জীবনীও ‘�চতন�-ম�ল’ নােমই �িস�। ইহােদর িবষয়ব� 

হইেতই জানা যায় �য, এই ��ণীর সািহত� মধ�যুেগর পূেব�াি�িখত ম�লকােব�র 

অ�ভু�� নেহ; ইহা �ব�ব জীবনচিরত সািহেত�র অ�ভু��। তেব ইহা হইেত একিট 

িবষয় অনুমান করা যায় �য, �সই যুেগ শা� স�দােয়র ম�লকােব�র �চলন সমােজ 

এেতা িব�ৃিত লাভ কিরয়ািছল �য, শা� িবে�ষী-�ব�বগণও তাঁহােদর িবিশ� 

সা�দািয়ক সািহত�ব�েক বাহ�তঃ এই ভােব শা� �ভাব িচি�তও কিরয়া লইেত বাধ� 

হইয়ািছেলন।”১৭ 

ম�লকােব�র ধারায় �ধান ম�লকাব�ও িহেসেব আমরা মনসাম�ল, চ�ীম�ল, 

ধম�ম�ল কাব�েক �পেয়িছ, তেব সব��থম পাই মনসাম�ল কাব�েক। �তমিন এমনও 

�দখা যায় মনসাম�ল ব�তীত আর অন� �কান ম�লকাব� বাংলােদশ ব�তীত �দেশর 

অন� �কাথাও এতটা িব�ৃিত লাভ করেত পােরিন; ধম�ম�ল �তা বাংলােদেশর একিট 

িনিদ�� অ�েল সীমাব� িছল। মনসাম�ল কােব�র �দবী মনসা বাংলােদেশর িবিভ� 

অ�েল িবিভ� জািতর �ারা পূিজত �ত, তেব একথাও বলা যায় �য, বাংলােদশ একই 

জািত অধু�িষত বা একই আদশ� �ারা অনু�ািনত িছল না। আ�েতাষ ভ�াচােয�র কথায় 

বলা যায় “পি�মবে�র বা� দী-�কওট, উ�রবে�র রাজবংশী-�কাচ, পূব�বে�র নমঃশূ� 

িকংবা মগ মূলতঃ �যমন অিভ� জািত হইেত উৎপ� হয় নাই, �তমনই ইহােদর 

�েত�েকর ধম�ীয় আদশ�ও অিভ� িছল না। িক� তাহা সে�ও আজ সম� বাংলােদশ – 

উ�রবে�র �কাচ হইেত চ��ােমর মগ পয�� – �য �ায় একই �লাকসং�ৃিতর 

অিধকারী, তাহার কারণ িক? এই �ে�র উ�র িদেত �গেল �দিখেত পাওয়া যায় �য, 

বা�ালীর সং�ৃিতর মেধ� কতক�িল এক�ীকারক (unifying) উপাদান (factor) িছল 

ইহােদর �মাগত �ভােবর ফেল �বিচে��র মধ� িদয়াও এই ঐেক�র সৃি� হইয়ােছ – 

বা�ালীর জাতীয় পুরাণ মনসাম�ল তাহােদরই অন�তম।”১৮ 

িক� এই ঐক�ব� একিদেনই হয়িন, তা দীঘ�িদন ধের অব�াহত থাকার দ�ণ 

সুদীঘ� ও কায�করী হেয়েছ মনসাম�লকাব� �চতন�েদেবর আিবভ�ােবর পূেব�ই 

সািব�কভােবই সাফল� লাভ কেরেছ এবং তা পূণ�া� সািহত� িহসােব �প লাভ কেরেছ। 

বাংলােদেশর জাতীয় ঐেক�, সাং�ৃিতক জীবেন নানািদক �শ� কের আেছ মনসাম�ল, 

যা অন�ান� ম�লকাব�ও পােরিন। এ�সে� সুকুমার �সেনর উি� – “অ-�পৗরািনক  

বিলেত যাহা �াচীনতর অথ�াৎ �ী�ীয় দশম শতা�ীর পূব�বত�ী সং�ৃত পুরােণ অ�া�। 

পরবত�ীকােল রিচত সং�ৃত পুরােণ অ�স� আেছ তেব �বিশ িব�ৃতভােব পাওয়া অথবা 

�ধুই পাওয়া যায় বা�ালা সািহেত� প�ম �থেক অ�াদশ শতা�ীর মেধ�। অব�াচীন 
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পুরােণ ও নব�-ভারতীয় আয�ভাষায় �লৗিকক সািহেত� পাওয়া �গেলও এসব �দব 

ভাবনার বীজ ঋগেবেদ �মেল এমনিক �কান �কান �দবতা ও কািহনীর বীজ আর আেগ 

পাওয়া যায়। এইসব নবেদবতােক লইয়া বা�ালায় জনগণ মেধ� �যসব �লাকগাথার 

ব�াপক �চলন হইয়ািছল তাহা �ী�ীয় প�দশ শতা�ীর �শেষর িদেক আমােদর �দেশ 

ব�াপকভােব �চিলত িছল। এ িবষেয় �মাণ পাই বৃ�াবন দােসর �চতন� ভাগবত 

(রচনাকাল আনুমািনক ১৫৩৭ – ৩৮ অ�)। বৃ�াবন দাস িলিখয়ািছেলন, �চতন�র 

জ�কােল জনগণ িবষহিরর পূজায় ম� িছল, ম�লচ�ীর গান রাি� জািগয়া �িনত আর, 

“�যাগীপাল �ভাগীপাল ও মহীপােলর গীত” �িনয়া �লােক মু� হইত।”১৯ 

�বিদক আয�েদর সে� সেপ�র পিরচয় িছল না �থমিদেক, যজুেব�েদর কাল �থেক 

তােদর মেধ� সপ� ধারনা িবকিশত হয়। এ িবষেয় আ�েতাষ ভ�াচায� িব�ৃত বণ�না 

িদেয়েছন “সপ� জাতীয় জীেবর সে� �বিদক আয�রা ভারতবেষ� এেসই �থম পিরিচত 

হন। অন�পে�, ভারতবেষ� আয�-পূব�কাল �থেকই সপ� এবং সপ�-ভীিত সু�চিলত িছল। 

আর এই কারেনই পূজার মাধ�েম �সই ভয়�র জীবেক পিরতু� করবার রীিতও িছল 

অতীব �াচীন। �বিদক আেয�রা ধীের ধীের �সই রীিতেক অনুসরণ কেরেছন। এই সব 

�দেখ মেন করা �যেত পাের, বাংলা �দেশও সপ�পূজার ধারা আয�-পূব� যুেগই �িতপি� 

লাভ কেরিছল।”২০ বাংলার আিদম আিদবাসীেদর মেধ� আয�-পূব� �ািবড়রা িছল �ধান। 

দাি��ণােত�র িন�বগ�ীয় �ািবড়েদর মেধ� আজও সপ�পূজার �চলন আেছ। আর বাংলা 

�দেশর সে� এ িবষেয় িমল �দখা যায়। ফল��প বাংলার এই �ািবড়েদর �থেকই 

সপ�পূজার �চলন ঘেট। বত�মােন সপ�পূজার িতনিট রীিতর পিরচয় �মেল, যথা – 

নাগরাজ বাসুিক ও তার সরীসৃপ মূিত�র পূজা িবেশষভােব উ�র ও মধ�ভারেত �চিলত, 

দি�ণ ভারেত জীব� সপ�পূজার আদশ�ই �বল। বাংলােদেশ সপ�পূজার �কে� আেছ 

নারী�পী সপ�েদবতা জা�ুলী, প�াবতী, মনসা ইত�ািদ নােম। পূব� ও পি�ম বাংলায় 

সেপ�র �তীক পূজার রীিতও �দখা যায়। �তীক িহসােব �দখা যায় মনসার ঘেটও 

অি�ত সপ�ফণা, ফিণমনসার গাছ; িক� পূজণীয় �দবতা একজনই – মনসা। সপ�েদবতা 

�েপ এই মাতৃমূিত�র পিরক�না বংলার সপ�পূজার �বিশ��। এই নারীেদবতার পূজা 

�ধানত মাতৃতাি�ক অনায� সমােজর �বিশ��; আয� সমাজ িছল মূলত িপতৃতাি�ক। 

আিদম অনায� সমােজ এই মাতৃতাি�ক অনায� নারীেদবতার পিরচয় কী নােম তা জানা 

যায় না। তেব �বৗ�যুেগর জা�ুলী নামক �দবতা �য সপ�মাতার সে� একা� হেয় 

িগেয়িছেলন তার পিরচয় আেছ। সপ�েদবী মনসােক ফণীময়ী, জা�ুলী এবং িবষহির 
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নােম উে�খ করা হেয়েছ। বাংলােদেশ আেলাচ� সপ�মাতৃকা ‘িবষহির’ বা ‘মনসা’ নােমই 

অিধক পিরিচিত লাভ কেরেছ। 

 মনসাম�েলর আেলাচনার পর আমরা �জেন �নব চ�ীম�েলর ��প স�ে�। 

ম�লকােব�র ইিতহােস ‘চ�ীম�ল’ কােব�র �ান আলাদা মা�া বহন কেরেছ। 

চ�ীম�লকােব�র িনদশ�ন পাওয়া যায় �চতন�েদেবর আিবভ�ােবর পর অথ�াৎ �চতন� 

পরবত�ীকােল। ফেল �ষাড়শ শতা�ীর আেগ রিচত ‘চ�ীম�ল’ কােব�র �ত�� িনদশ�ন 

পাওয়া যায়িন। তাই বেল অব�াচীন কােলর কাব��� �থেক চ�ীম�লকােব�র 

�ামািণকতার �মৗিলক পিরচয় পাওয়া অস�ব নয়। �া� -�চতন�যুেগ চ�ীম�লকাব� 

�লখা হেলও তার িনদশ�ন পাওয়া যায়িন; িক� তার �মাণ �মেল বৃ�াবন দাস রিচত 

‘�চতন�ভাগবত’-এ – 

               “ধম� কম� �লােক সেভ এইমা� জােন। 

                    ম�লচ�ীর গীত কের জাগরেণ।।”২১  

         

         আবার এও �দখা যায় – 

              “�ভুের �দিখয়া বেল িনমাই পি�ত। 

               করাইবা স�ূণ� ম�লচ�ীর গীত।। 

               গােয়ন সব ভােলা মুিঞ �দিখবাের চাউঁ। 

               সকল আিনয়া িদব যথা �সই পাউঁ।।”২২ 

ব�তপে� বলা যায় �য, ম�লচ�ীর উ�েবর ইিতহাস স�ে� পর�র িবেরাধী 

মেতর �চলন �দখা যায়। চি�পূজার ব�ল �চলন িছল, তেব �চতন� পূব�বত�ী যুেগ 

চ�ীম�েলর পুিথ পাওয়া যায়িন বেল তার ��প জানা যায় না। যাইেহাক না �কন, 

চ�ীেদবতার উৎস স�েক� অবিহত হওয়া যাক। ‘বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস’ �ে� 

আ�েতাষ ভ�াচায� চ�ীর উৎস স�েক� বেলেছন – “চ�ী শ�িট অব�াচীন সং�ৃত, 

অথ�াৎ �কান অনায� ভাষা হইেত পরবত�ীকােল সং�ৃত শ�েকােষ �ান লাভ কিরয়ােছ। 

চ�ী শ�িট স�বত অি�ক িকংবা �ািবড় ভাষা হইেত আগত। �ািবড় ভাষাভাষী দৃশ�ত 

আিদ-অ�াল (Proto-Australoid) জাতীয় �ছাট নাগপুেরর আিদবাসী ওরাও ঁ নামক 

উপজাতীর মেধ� ‘চ�ী’ নােম এক শি�েদবীর পিরচয় লাভ করা যায়।”২৩ 

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবেতর তুলনায় আমরা �াদশ শতক পরবত�ী িবিভ� 

পুরাণ, যথা – ‘��ৈববত� পুরাণ’, ‘মাক�ে�য় পুরাণ’, ‘হিরবংশ পুরাণ’ – এ চ�ীেদবতার 

িবশদ িববরণ পাই। এই সমেয়ই ম�লকােব�র �লৗিকক-�দবেদবীরা �া�ণ� পুরােণর 
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সে� িমেশ িগেয়িছল এবং এ �থেকই মেন হয় চ�ীেদবতা আিদেত অনায� িছেলন। িক� 

সুধীভূষণ ভ�াচায� ম�লচ�ীর পিরক�নায় অনায� পিরক�নার কথা অ�ীকার কেরন। 

তাঁর মেত এই তাি�ক এই �মৗল-�দবপিরক�নার মেধ� সংশয় রেয়েছ। কারণ ত�েক 

�বদ-পুরােণর মত আয� সং�ৃিতর �িতিনিধ�ানীয় রচনা বেল মেন করা হয় না। 

সুধীভূষণ ভ�াচায� ম�লচ�ীর সে� উমা, চি�কা, ল�ী, সর�তীর মেতা �পৗরািনক 

�দবতার �ভােবর কথা বেলেছন। অতএব �ষাড়শ শতেক মুকু� চ�বত�ী ও ি�জ 

মাধেবর �লখা ‘চ�ীম�েল’র পুিথ �থেকই তা িবচার করেত হেব। উ� কিব�য় িছেলন 

�াত� �পৗরািণক সমােজর আিদবাসী এবং পুরাণ স�ে�ও তারঁা যেথ� ওয়ািকবহাল 

িছেলন বেল মেন হয়। আর এই কারেণই তাঁেদর রচনায় চ�ীর বণ�নায় আয�-অনােয�র 

�ভাব লি�ত হয়। “ব�ত ম�লচু�ীর cult পিরক�নার সব�ােপ�া আিদম�প 

মুকু�রাম অথবা ি�জমাধেবর কােব� অটুট �থেকেছ – একথা িকছুেতই অনুমান করা 

চেল না। ি�জ মাধেবর কােব� �দবীর পিরচয় �ধানত দুগ�া�েপই। আসেল ঐ দুিট 

কাব� ম�লচ�ী cult-এর পিরণামী পিরচয় বহন কের; আর তােত পুরাণ ত�ািদর 

অজ� �ভাব রেয়েছ। ফেল এই সব উপকরেণর সাহােয� ম�লচ�ীর আিদম �দব 

�ভােবর পিরচয় উ� ঘািটত হয় না।”২৪ সুধীভূষণ ভ�াচায�ও এ িবষেয় ম�ব� কেরেছন, 

“এই আিদ মূিত�র মূেল �য-�ঘাড়া তাি�ক �য �দবীমূিত� রিহয়ােছন, িতিন হয়ত অনায� 

সমাজ হইেত গৃহীত।”২৫ 

সুধীভূষন ভ�াচায� অনায� উৎস �থেক ম�লচ�ীর উৎেসর কথা অ�ীকার না 

করেলও িতিন ওরাওঁ �দর �দবতা চা�ীর সে� ম�লচ�ীর অিভ� পিরক�নার কথা 

অ�ীকার কের নেয় বেলেছন, “কািলকাপুরােণ কামাখ�াে�ে�র িনকটই ম�লচ�ীর ��� 

িনিদ�� করা হইয়ােছ। সুতরাং আমািদগেক একা�ই যিদ অনায� সমােজ ম�লচ�ীর 

আিদপােঠর স�ান কিরেত হয়, তাহা হইেল িকরাত মহাজািতর অথ�াৎ �মা�লীয় 

অনায�েদর ধম� জগেতই তাহা কিরেত হইেব, ওরাও-ঁমু�ােদর সমােজ ম�লচ�ীর আিদ-

পাঠ পাওয়া যাইেব বেল মেন কির না।”২৬ অন�িদেক সুকুমার �সন মেন কেরন, 

“চ�ীম�েলর অিধেদবতা দুগ�া অরণ�ানী বা িব��বািসনী, তেব িতিন 

চ�মু�মিহষাসুরিবনািশনী নেহন; িতিন অভয়া। তাই �াচীন চ�ীম�ল রচিয়তারা তাঁেদর 

কাব�েক �বশীর ভাগ ‘অভয়াম�ল’ই বিলয়ােছন। বলা যায়, ইহাই এই পা�ালী কােব�র 

আসল নাম।”২৭ অভয়া �দবী বনেদবী, তাহার আ�ম ও বন সবার জন�ই আ�য়�ল। 

�বিদক সািহেত�র �শষকােল এই বনেদবীেক ব�নীয় �েপ পাওয়া যায়। ঋগেবেদর 

দশম ম�েল এই অরণ�েদবীর একিট �ব আেছ, �সখােন �সই অরণ�েদবীই অরণ�ানী 
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অথ�াৎ অরেণ�র পূণ� অিধকািরনী। এই অরণ�েদবীই ব� শতা�ী ধের কিব ক�নার রেঙ 

নানা �লাকভাবনার সে� জিড়ত হেয় বাংলা সািহেত� চ�ীম�েলর �দবী ম�লচ�ী �েপ 

�দখা িদেয়েছন। �ষাড়শ শতা�ীেত ‘চ�ীম�ল’ কােব� পূণ� �প পাওয়ার আেগই �লাক 

উৎস �থেক উি�ত এই �দবী পুরােণ �ান কের �নয়। 

মনসাম�ল, চ�ীম�ল কাব�র পেরই আমরা �পেয়িছ ধম�ম�ল কাব�েক। 

ম�লকােব�র একমা� পু�ষ �দবতা। ধম�ম�ল কাব� বা ধম�ঠাকুেরর আিদ�প িক িছল? 

ধম�ঠাকুেরর পূজা বাংলােদেশর সব�� িব�ৃত হয়িন, একিট িনিদ�� অ�েলই সীমাব� 

িছল। ধম�ঠাকুেরর পূজা বাংলােদেশর একিট অিত �াচীন �লৗিকক অনু�ান। তেব 

�চতন�েদেবর আিবভ�ােবর পূেব� ধম�ঠাকুেরর িনিদ�� �প ি�র হেয় িগেয়িছল। িক� 

স�দশ শতা�ীর পূেব� আমরা ধম�ম�েলর �কান পুিথ পাইিন। তথািপ �চতন�েদেবর 

আিবভ�ােবর পূেব�ই ধম�ঠাকুর িবিভ� �প পিরকি�ত হত; তার উ�ব ত� জানা 

�েয়াজন। বাংলােদেশ ধম�ঠাকুরেক �ক� কের cult বা উপস�দােয়র উ�ব হেয়েছ। 

সামান� পিরচেয়ই ম�লকােব�র অন�ান� �দব-�দবীেদর �থেক ধম�ঠাকুেরর তফাৎ �চােখ 

পেড়। ধম�ম�ল কাব� বা ধম�ঠাকুর িছেলন আ�িলক �দবতা; মনসা বা চ�ীর মেতা 

�গাটা বাংলােদেশ তা �ভাব িব�ার করেত পােরিন। �তমিন মনসা ও চ�ীর �যমন 

িনিদ�� মূিত� রেয়েছ, ধম�ঠাকুেরর িনিদ�� �কান মূিত� �নই; িতিন িনরাকার, িনর�ন। 

�ষাড়শ শতেকর পূেব� আমরা ধম�ম�লকােব�র �কান �ামাণ� দিলল পাইিন। তেব 

ধম�ঠাকুেরর ��প, উ�ব ইিতহাস এবং ধম�ম�ল কাব� রচিয়তােদর স�েক� আমরা 

পরবত�ী অধ�ােয় পু�ানুপু� আেলাচনার মধ� িদেয় তা িবে�ষন করব। 

 

 

তথ�সূ� : 

১) ��, ��� : বাংলা সািহেত�র সম� ইিতহাস, ��িনলয়, ৫৯/১ িব পটুয়ােটালা �লন,  

কলকাতা, চতুথ� সং�রণ (সংেযাজনসহ) : আগ� ২০০৪, অ�াদশ সং�রণ : আগ�  

২০১২,পৃ�া – ৫৩।  

২) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৩৮। 
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৩) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৪১। 

৪) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া – ৮-৯।  

৫) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১, পৃ�া – ক-৩। 

৬) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম 

চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ১৯৮৪, ভা� 

১৩৯১,পৃ�া – ১৭১। 

৭) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৩৮। 

৮) সুর, অতুল : বাঙলা ও বাঙািলর িবিবত�ন, পু�ক িবপিণ, ২৭ �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-

০৯, �থ� �কাশ : কািত�ক ১৩৫৯, অে�াবর ১৯৫২, ষ� মু�ণ, �ম ২০১৮, পৃ�া -   । 

৯) বে��াপাধ�ায়, অিসতকুমার : বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ�, ি�তীয় খ�, মডাণ� বুক এেজ�ী 

�াইেভট িলিমেটড, ১০ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ : ১৯৬২, পুনমু��ণ 

: ২০১৮-২০১৯, পৃ�া – ৩৮  । 

১০) ঠাকুর, রবী�নাথ : রবী� �ব� সম�, কািমনী �কাশালয়, ৫ নবীনচ� �লন, কলকাতা-

০৯, �থম কািমনী সং�রণ, জানুয়াির ২০১৫, পৃ�া – ৪৯০। 

১১) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া –৫৮। 

১২) �পা�ার, অরিব� : মানবধম� ও বাংলা কােব� মধ�যুগ, পু�ক িবপিণ, ২৭, �বিনয়ােটালা 

�লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ : কাি��ক, ১৩৫৯; অে�াবর, ১৯৫২, ষ� মু�ণ : �ম, ২০১৮, 

পৃ�া - ৭১। 
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১৩) রায়, নীহারর�ন : বা�ালীর ইিতহাস আিদপব�, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট, 

কলকাতা-৭৩, �থম �কাশ : ১৩৫৬, সংেযািজত �া�রতা সং�রণ : ১৩৮৭, �থম �দ’জ 

সং�রণ : �বশাখ ১৪০০, চতুথ� সং�রণ : অ�হায়ন ১৪১০, পৃ�া - ৩৩। 

১৪) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� সং�রণ, 

১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪, পৃ�া - ১৫৭। 

১৫) ভ�াচায�, অিম�সূদন ও রাণা, সুম�ল (স�ািদত) : �কৃ�িবজয় মালাধর বসু িবরিচত, 

র�াবলী, ৫৫ িড, �কশবচ� �সন �ীট, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ ১৪০৯, জানুয়াির ২০০৩, 

পৃ�া – ১৫১। 

১৬) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া –৪৬। 

১৭) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া –৪৮। 

১৮) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১, পৃ�া – ক-৪-

ক-৫। 

১৯) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� সং�রণ, 

১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪, পৃ�া - ১৫৫। 

২০) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাইশ কিবর মনসাম�ল বা বাইশা, কিলকাতা িব�িবদ�ালয়, 

৮৭/১, কেলজ ি�ট, কলকাতা-৭৩, �থম সং�রণ, ১৯৫৪, পুনমু��ণ : ২০১১, পৃ�া – ক-৪-

ক-৫। 

২১) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম 

চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ১৯৮৪, ভা� 

১৩৯১,পৃ�া – ১৭৯। 
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২২) �সন, সুকুমার (স�ািদত) : বৃ�াবনদাস িবরিচত �চতন�ভাগবত, সািহত� অকােদিম, 

রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শাহ �রাড, নতুন িদ�ী ১১০০০১, �থম �কাশ - ১৯৮২, প�ম 

মু�ণ : ২০১৫, পৃ�া - ৬। 

২৩) �সন, সুকুমার (স�ািদত) : বৃ�াবনদাস িবরিচত �চতন�ভাগবত, সািহত� অকােদিম, 

রবী� ভবন, ৩৫ িফেরাজ শাহ �রাড, নতুন িদ�ী ১১০০০১, �থম �কাশ - ১৯৮২, প�ম 

মু�ণ : ২০১৫, পৃ�া - ১৮। 

২৪) ভ�াচায�, � আ�েতাষ : বাংলা ম�লকােব�র ইিতহাস, এ মুখাজ�ী অ�া� �কাং �াইেভট 

িলিমেটড, ২, বি�ম চ�াটাজ�ী ি�ট(কেলজ ��ায়ার), কিলকাতা-৭৩, একাদশ সং�রণ : 

বইেমলা জানুয়াির ২০০৬, �াদশ সং�রণ : ২০১২, পৃ�া – ৩৪৬-৩৪৭। 

২৫) �চৗধুরী, �ভূেদব : বাংলা সািহেত�র ইিতকথা, �থম পয�ায়, �দ’জ পাবিলিশং, ১৩ বি�ম 

চ�াটাজ�ী ি�ট, কলকাতা-৭৩, পিরবিধ�ত �থম �দ’জ সং�রণ : �সে��র ১৯৮৪, ভা� 

১৩৯১,পৃ�া – ১৯৭। 

২৬) তেদব, পৃ�া – ১৯৭। 

২৭) তেদব, পৃ�া – ১৯৭। 

২৮) �সন, সুকুমার : বা�ালা সািহেত�র ইিতহাস, �থম খ�, আন� পাবিলশাস� �াইেভট 

িলিমেটড, ৪৫, �বিনয়ােটালা �লন, কলকাতা-০৯, �থম �কাশ, ১৯৪০, �থম আন� সং�রণ, 

১ লা �বশাখ, ১৩৯৮, অ�ম মু�ণ, কাি��ক ১৪১৪, পৃ�া - ৪১২।
 


