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মভৌুভী দা
Abstract
2nd James Tod, the writer of the ‘Rajasthan’ influenced Rangalal Bandopadhya by the
glorious story of Rajputs. Rangalal composed many of his writing from Rajasthan. He had
added more flavour to his creations and discarded some incident from Tod. ‘Pandmini
Upakhyan’ was the first historical modern kavya in the Modern age of Bengali Literature. I
have compared ‘Pandmini Upakhyan’ with Tod’s Rajasthan. How and why Rangalal
compossed ‘Pandmini Upakhyan’, I have tried to elaborate in this paper.

যঙ্গরার ফন্দ্যাাধযায় উনন তন্দওয ওনফ।
মম তন্দও ফাগানর চনভানন্দ মচায়ায তুন্দরনঙর
ফৃনিনফন্দযাধী বাফধাযা, প্রনতনি স্বাধীনতাওাভী
ননিত াননিত ফাগানরয হৃদন্দয়য মওান্দে ধ্বননত
নির ভুনিয ফাততায স্প্ন-যঙ্গরার ম ভন্দয়য
ওনফ। াঅঠায তও মতন্ত মদফ-মদফীয চয়কান্দন
ওনফওূর াঅপ্লুত ন্দয়নঙর। উনন তন্দও খির
ভানফ তথা ভানফতায চয়কান। ফযনি স্বাধীনতা 
ফযনিস্বাতন্দযযয প্রনতষ্ঠা খির াঅধযানিওতায
নফযীন্দত, মদফতা ভানুন্দল নযেত র। মুনি-তওতনফজ্ঞান-াআনতান্দয াঅন্দরান্দও ভানুল নতুন ওন্দয
ন্ধান ওযন্দত শুরু ওযর প্রাঘীন ওাফয-ভাওাফয,
াঅঔযান, উাঔযান, চনশ্রুনতন্দত। ওনফ যঙ্গরার
এাআ ানুনন্ধৎায ফফর্ত্তী ন্দয় স্বাধীন বাযন্দতয
স্বন্দে নফন্দবায ন্দয় ফাাংরায মুফভন্দন স্বাধীনতায
দী জ্বারান্দত ঘাাআন্দরন। এফাং তাযচনয নতনন ওাফয
ফা ভাওাফযন্দও ননবতয না ওন্দয মফন্দঙ ননন্দরন
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বাযতীয় প্রাঘীন াআনতান্দও। াআনতা ম্পন্দওত
ফরা ন্দয়ন্দঙ--ধর্ম্তাথতওাভ মভািাোভুন্দদ ভনিতম্।
ূর্ব্তফৃর্ত্ ওথামুিনভনতাাং প্রঘিন্দত।।১
(যা।। ১/১৫০ ানতনযি াঠ)
াথতাৎ, ধর্ম্ত, ওাভ, াথত, মভাি-এাআ ঘতুফন্দকতয
উন্দদ ভনিত ূর্ব্তফৃর্ত্ান্তাআ াআনতা।
াআনতান্দয দ্বাযা ওাভ াথতাৎ ভানুন্দলয াআিায ূযে
ওযা ম্ভফ য়। াঅন্দর ভানুন্দলয চীফন্দনয
খিনাফরী ননন্দয়াআ যনঘত য় াআনতা, মমঔান্দন
ননযন্দি  তযখিনায প্রওা থান্দও। যঙ্গরার
ননন্দচন্দও ঐনতানও ভভতভন্দূ র স্থান ওন্দয চাতীয়
বযতায াআনতা কড়ন্দত উৎা মফাধ ওন্দযন্দঙন,
তাাঁয স্বাধীনতায স্বে ূযে ওযন্দত মঘন্দয়ন্দঙন,
ভানুন্দলয ভন্দন স্বাধীনতায াঅওাঙ্খা কন্দড় তুরন্দত
মঘন্দয়ন্দঙন। এ প্রন্দঙ্গ নিনী উাঔযান্দনয বূনভওায়
নতনন স্পষ্টীওযে নদন্দয়ন্দঙন ---
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‚াঅনভ এতন্দেীয় প্রাঘীন ুযান্দননতা
াআন্দত মওান উাঔযান না রাআয়া াঅধুননও
যাচুন্দেনতা াআন্দত তাা গ্রে ওনযরাভ, াআায
ওাযে নও? --- এতদুর্ত্ন্দয ফিফয এাআ মম
ুযান্দেনতা ফনেতত নফনফধ াঅঔযান বাযতফলতীয়
র্ব্তে ওর মরান্দওয ওণ্ঠস্থ ফনরন্দরাআ য়, ......
বাযতফন্দলতয স্বাধীনতায ান্তর্দ্তান-ওারাফনধ ফর্ত্তভান
ভয় মতযন্দন্তযাআ ধাযাফানও প্রওৃত ুযাফৃর্ত্
প্রাপ্তফয। এাআ নননদতষ্ট ওারভন্দধয এ মদন্দয ূর্ব্ততন
উচ্চতভ প্রনতবা  যাক্রন্দভয মম নওঙু বগ্নাফন্দল
তাা যাচুতানা মদন্দাআ নঙর। ফীযত্ব, ধীযত্ব,
ধানর্ম্তওত্ব প্রবৃনত নানা দগুোরঙ্কান্দয যাচুন্দতযা
মমরূ নফভনিত নঙন্দরন, তাাঁানদন্দকয ত্নীকে
মাআরূ তীত্ব, নফদুলীত্ব এফাং ানওত্বগুন্দে
প্রনর্দ্ নঙন্দরন। াতএফ স্বন্দদীয় মরান্দওয কনযভা
প্রনতাদয দযান্দঠ মরান্দওয াঅশু নঘর্ত্াওলতে এফাং
তেৃষ্টান্তয ানুযন্দে প্রফৃনর্ত্ প্রধাফন য়, এাআ
নফন্দফঘনায উনস্থত উাঔযান ভৎওতৃতও যনঘত
াআর।‛২
ফাগানর মুফভাচ চাক মাও, তান্দদয
ানধওায মফান্দধয জ্ঞান্দনয াঅন্দরাও প্রজ্বনরত মাও
এফাং ননন্দফনও াওফৃন্দ্য ানযান্দয়য
নফরুন্দর্দ্ রুন্দঔ দাড়ান্দনায নি ঞ্চয় ওরুও “ এাআ
াঅা ননন্দয়াআ যঙ্গরান্দরয ওাফযন্দথ মাো।
এওওথায় ফাগানরয াঅিনফস্মৃনত মভাঘন্দনয চনয
যঙ্গরার মভািভ দায়াাআ নন্দন্দফ াআনতান্দও
ননবতয ওযন্দরন ওাযে াআনতা াংস্কৃনতয ূেত
নযঘয় াথফা ফরা মায় এওনি চানতয চাগ্রত
মঘতনা মা ভাচ, ানতয, নল্প, াংস্কৃনতয
দতেস্বরূ।
যঙ্গরার যাচস্থান াআনতা ননন্দয় ‘নিনী
উাঔযান’, ‘ূযু্যী’  ‘ওভতন্দদফী’ “ এাআ নতন
ঔানা াঅঔযান ওাফয যঘনা ওন্দযন। ‘নিনী
উাঔযান’ যঘনায াআনতা ফেতনা প্রন্দঙ্গ গ্রন্দেয
বূনভওায় নতনন উন্দেঔ ওন্দযন্দঙন মম ওুন্তীয প্রনর্দ্
চনভদায ওারীঘন্দ্র যায় মঘৌধুযী  যাচা তযঘযে
মখালার ফাাদুন্দযয ানুন্দযাধক্রন্দভ ওনফ িন্দেয
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গ্রোফরম্বন্দন এাআ ওাফযগ্রে যঘনায় উদ্বুর্দ্ ন। নতনন
উন্দেঔ ওন্দযন --‚াঅনভ উবন্দয়াি ভািায ানুন্দযান্দধ ওন্দেতর
িড্ নফযনঘত যাচস্থান প্রন্দদন্দয নফফযে ুস্তও
াআন্দত এাআ উাঔযাননি ননফতানঘত ওনযয়া যঘনাযম্ভ
ওনযয়ানঙরাভ।‛৩ াতীত মকৌযফ কাাঁথায চনয
যাচস্থান  ভাযাঠা-বাযন্দতয এাআ দুন্দিা প্রন্দদ
াতুরনীয়। তাাআ ওনফ শুধু যঘঘতায চনয নয় ফযাং
স্বান্দদনও মঘতনায ফফর্ত্তী ন্দয়াআ যাচস্থানন্দও তাাঁয
ওান্দফযয নফলয়ফস্তু নন্দন্দফ ননফতানঘত ওন্দযনঙন্দরন।
যাচস্থান্দনয াতুর ম্পদ এফাং াতুরনীয়া
যােী নিনী নফন্দদীয ওযতরকত ওযায প্রফর
ফানা নিনী উাঔযান্দনয ভূর ওথা। এফাং তায
চনয নফুর াংগ্রাভ, যিাযনি, াাংঔয প্রান্দেয
ফনরদান; এভননও াফন্দন্দল নিনীয একান্দযানি
ন্তান, যাচা বীভনাং নিনীয াঅিনফচতন্দন
নিনী  উাঔযান্দনয ভানপ্ত। নফন্দদী যাচয
ানধওায ওযন্দর যাচরিীস্বরূননী নিনীন্দও
রাব ওযন্দত ান্দযনন। ফযাং মঔন তাযা নঘন্দতায
দঔর ওযর, তঔন মঔান্দন নফযাচ ওযন্দঙ
শ্মান্দনয বয়াফ ূনযতা!!
িন্দেয যাচস্থান্দন াঅরাউেীন্দনয নঘন্দতায
াঅক্রভন্দেয ওাযে নন্দন্দফ নতনন উন্দেঔ ওন্দযন্দঙন-“The Hindu bard recognizes the fair, in
preference to fame and lore of conquest, as
the motive for attack at Alla-O-din, who
limited his demand to the possession of
Pudmini, though this was a logn and
৪
fruitless seize.”

যঙ্গরার ‘নিনী উাঔযান্দন’ িেন্দও ানুযে
ওন্দযন্দঙন। ওান্দফযয প্রাযন্দম্ভ িন্দেয ফেতনানুান্দয
নতনন ার-তানযঔ এফাং খিনা াংন্দিন্দ ফেতনা
ওন্দযন্দঙন। িে তায গ্রন্দে এবান্দফ উন্দেঔ ওন্দযন্দঙন
--„Lakumsi succeeded his father in S.
1331 (A.D. 1275), a memorable era in the
annals, when chetore, the repository of all
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that was precious yet untouched of the arts
of India, was stormed, sacked and treated
with remorseless barbarity, by the Pathan
emperor, Alla-O-din.
Beemsi was the uncle of the young
Prince, the protector during his minority.
He had espoused the daughter of Hamir
Sank (chohan) of Ceylon, the cause of
woes unnumbered to the Sesodias. Her
name was Pudmini, a title bestowed only
on the superlatively fair and transmitted
with renown to posterity by tradition and
the song of the bard. His beauty,
accomplishments,
exaltation
and
destruction
with
other
incidental
circumstances constitute the subject of one
of the most popular traditions of
৫
Rajwara‟.

যঙ্গরার নিনী উাঔযান্দনয ূঘনায় এ
প্রঙ্গ উন্দেঔ ওন্দযন্দঙন --মতয ত এওনোং াংফৎ ফৎন্দয।
ওনযত রক্ষ্মেনাং নাংান্দনান্দয।।
ওুভায রক্ষ্মে নন্দ প্রাপ্ত ফযফায।
যাচয ওন্দয বীভনাং নতৃফয তাাঁায।।
মাাঁয নপ্রয়তভা ম নিনী ভন্দনাযভা।
রূন্দ, গুন্দে, জ্ঞান্দন, াফনীত ানুভা।।
মাাঁায রূন্দয ওথা শুনন নদেীনত।
নঘন্দতায মখনযর াঅন ন্দয় নিপ্তভনত।।
যাচযন্দরা, ফাংন্দরা প্রাপ্ত য় তায়।
ফযানভাতা যািীয িুধায জ্বারায়।।
তথান নিনী তী, তীত্ব যতন।
নানদন্দরন মফন্দনন্দয ওনয প্রােে।।
াতুনরত রূ, গুে, তীত্ব নত।
ানতন্দরন ানগ্নফান্দ যানঔন্দত নত।।৬
নিনীয নতৃওূর ফেতনায় যঙ্গরার িন্দেয
নযেী ন্দয় ফেতনা ওন্দযন্দঙন--‘..........................................
মঘৌান ওুন্দরয দী,
নাংর দ্বীন্দয নৃ,
নফঔযাত ানভয ঙ্খ যায়।।
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তাাঁয ওনযা ভন্দনাযভা নতন্দরার্ত্ভা নওাংফা যভা,
নিনী মৌ্মতয ায-বাক।
বীভনাংন্দ দুনতায়,
নদন্দরন ানভয যায়,
 মথান্দমাকয ানুযাক।।’ (নিনী ফেতন)৭
াঅরাউেীন্দনয নফশ্বাখাতওতা মা নঘন্দতায
নকযী ধ্বাং  বীভনাং নিনীয ভৃতুযয ওাযে ম
ম্পন্দওত িে নরন্দঔন্দঙন--„The Rajpoot unwilling to be out done
in confidence accompanied the king to the
foot of the fortress, a midst many
complimentary excuses from his guest at
the trouble he thus occasioned. It was for
this that Alla risked his own safety, relying
on the superior faith of the Hindu. Here he
had an ambush; Bheemi was made
prisoner, hurried away to that Tatar camp
and his liberty made dependent on the
৮
surrender of Pudmini.‟

যঙ্গরার উি খিনানি নিনী উাঔযান্দনয
‘বীভনাংন্দয ফন্ধন-দা’য় ফেতনা ওন্দযন্দঙন এবান্দফ
--‘যর ুধীয ন্ু নৃঘূড়াভনে।
ানন্ত মতু মদঔান্দরন াঅন যভেী।।
যানঔফান্দয যাচনীনত াঅাআন্দরন াংন্দক।
নন্ধ ানবরান্দল বান্দ াঅহ্লাদ-তযন্দঙ্গ।।
দুযন্ত াঠাননত মন্দয় তান্দয ওন্দয।
মাআিন্দে ওাযাকান্দয রন্দয় ফর্দ্ ওন্দয।।’৯
াঅরাউেীন বীভনাংন্দও ফ্ী ওন্দয ওাযাকান্দয
াঅফর্দ্ ওন্দয যাঔফায য, তান্দও াঅরাউেীন
াঅফায তত াঅন্দযা ওন্দযন --‚এঔান্দনা নিনী াঅনন দান্দ যাচন।
মনদ তান্দয নান াাআ ওনযরাভ ে।।
ওন্দরয াঅন্দক তফ ফনধফ চীফন।।
............
...... ............
যাচুত-ওূন্দর নাযানঔফ এওচন।
শ্চান্দত নিনী নয ওনযফ প্রস্থান।।
............
...... ............
াতএফ ফৃথা মওন ফাড়াাআন্দফ মকার।
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নিনীয এন্দন দা যাঔ ভভ মফার।।
ফ নদক্ যিা ান্দফ াআন্দফ ভঙ্গর।
এন্দওফান্দয ননন্দফ মান্দফ ভয-ানর।।‛১০
নিনী উাঔযান্দন ওনফ যঙ্গরার মম ান্দরৌনওও
ওানননয াফতাযো ওন্দযন্দঙন ম িন্দেয গ্রে
মথন্দওাআ প্রাপ্ত। িে ফেতনা ওন্দযন্দঙন--„The poet has found in the disastrous
issue of this seize admirable materials for
his song. He represents the Rana, after an
arduous day, stretched on his pallet and
during a night of watchful anxiety,
pondering on the means by which he might
preserve from the general destruction one
at least of his twelve sons; when a voice
broke on his solitude, exclaiming “Myn
bhooka ho”, (I am hungry) and raising his
eyes, he saw, by he dim glare of the
cheragh, (lamp) advancing between the
granite columns, the majestic form of the
guardian goddess of cheetore. “Not
satisfied”, exclaimed the Rana, „though
eight thousands of my kin were late an
offering to “thee?”--- “I must have regal
victims; and if twelve who “wear the
diadem” bleed not for cheetore, the land
will pass from the line, “This said, she
১১
Vanished‟.

যঙ্গরার এ ওান্দফযয ‘ুনমুর্দ্
ত  দদফফানী’-মত
এখিনান্দও এবান্দফ ফযি ওন্দযন্দঙন”
এওদা িেদাকত,
াঅরয নয়ন ন্দথ,
ওনযন্দর রও-দ্বাযন্দযাধ।
মদনঔন্দরন ওারীভূনতত, স্তম্ভ ন্দত মন্দয় স্ফুনর্ত্ত,
ওনন্দতন্দঙ ফঘন ন্দক্রাধ।।
‘শুন বীভ ফাওয মভায,
ভঙ্গর াআন্দফ মতায,
মনদ িুধা ননফায াঅভায।
িুধায় জ্বনরয়া ভনয,
মদন্দয ঔাদয ত্বযা ওনয,
নয-মভদ-যি উায।।‛
যাচা ওন, ‚ম ঘাভুন্দি
াকনেত দনযভুন্দি,
িুধা-ানন্ত না ন্দরা মতাভায!
াঅয নও ঔাাআন্দফ ওানর? ওনর নদয়ানঙ োনর,
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যি যাচয য় ঙাযঔায।।‛
মদফী ওন, ‚ভাম,
াঅন্দঙ ুে এওাদ,
ভভ গ্রান্দ ওয ভতে।
নযতৃপ্ত ফ তায়,
মতাভয খুনঘন্দফ দায়,
মনদ যাঔ াঅভায ফঘন।।
নতননদন ুেকন্দে
ফাাআয়া নাংান্দন,
যাচযাস্পন্দদ ওনযন্দফ ফযে।
ক্রন্দভ এওাদচন,
প্রােন্দে ওনয যে,
ভভ গ্রান্দ াআন্দফ তন।।‛১২
ওান্দফযয ভানপ্ত ন্দফত িে উন্দেঔ ওন্দযন্দঙন
বীভনাংন্দয ভৃতুযয য াচয়নাং বীরয়াযা
প্রন্দদন্দ কভে ওন্দযন। যঙ্গরার তাাঁয ওান্দফয এ
ম্পূেত খিনায নফফযে নদন্দয়ন্দঙন। ওনফ যঙ্গরার
িন্দেয গ্রেন্দও াঅশ্রয় ওন্দয নরঔন্দর নওঙু খিনায
াংন্দমাচন নতনন ওন্দযন্দঙন। ফরা ন্দয় থান্দও মম --‘নান্দল্প ুঔভনস্ত, বূমভফ ুভম্’ ওনফয মনদ ননচস্ব
মওান্দনা ফিফয না থান্দও, তান্দর ম ওাফয াননয
াধাযে ন্দয় উঠন্দত ান্দযনা। যঙ্গরান্দরয ভূর
উন্দেয নঙর স্বাধীন বাযত! তাাআ নতনন
বীভনাংন্দয ভুঔ নদন্দয় নফঔযাত মাআ উনি উর্দ্ৃত
ওযান্দরন --‘স্বাধীনতা-ীনতায় মও ফাাঁনঘন্দত ঘায় ম,
মও ফাাঁনঘন্দত ঘায়?
দাত্ব-ৃঙ্খর ফর মও নযন্দফ ায় ম,
মও নযন্দফ ায়?
মওানিওল্প দা থাওা নযন্দওয প্রায় ম,
নযন্দওয প্রায়।
নদন্দনন্দওয স্বাধীনতা, স্বকত-ুঔ তায় ম,
স্বকত-ুঔ তায়।’
(িনেয়নদন্দকয প্রনত যাচায উৎাফাওয)১৩
াথফা বীভনাং দদফফানী শুন্দন ‘ুেনদন্দকয
নত যাভত’ াাংন্দ তাাঁয ন্তানন্দদয মম ওথা
ফন্দরন্দঙন তা মমন বাযন্দতয নফীন মুফওন্দদয প্রনত
রিয মযন্দঔাআ যনঘত। যঙ্গরার বীভনাংন্দও নদন্দয়
ফনরন্দয়ন্দঙন --‘াঅয মওন নফরম্ব, ওন্দর াস্ত্র ধয।
এ নফ ফয়ন্দ ফ ভায়া নযয।।
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ধন চন চীফন মমৌফন নযফায।
ওন্দরয াঅা ুঔ ওয নযায।।
ঘর ন্দফ ভয ওনযফ প্রােন্দে।
যানঔফ চাতীয় ধভত রুনধয-ততন্দে।।’১৪
এঔান্দন
নতনন
ফযনতক্রভী।
িেন্দও
র্ব্তান্তাঃওযন্দে ানুযে ওযন্দর তাাঁয ননচস্বতা
তান্দও াভয ওন্দযন্দঙ। এ প্রন্দঙ্গ ভান্দরাঘও
J.T.Shaw য ভন্তফয াঅভযা উন্দেঔ ওযন্দত ানয।
নতনন ভন্তফয ওন্দযন্দঙন” „Literary influence
appears to be most frequent and
most
fruitful at the time of emergence of
national literature and of radical change of
a particular literary tradition in a given
literature. In addition, it may accompany
or follow social or political movements or
১৫
especially upheavals‟.

ওনফ মুফন্দশ্রেীয ভন্দধয চাতীয় মঘতনা মফাধ
চাকান্দত মঘন্দয়ন্দঙন নঠওাআ, নওন্তু ওাফয প্রেয়ে
ওান্দর নতনন ান্দরৌনওওতা মথন্দও ননন্দচন্দও ভুি
যাঔন্দত ান্দযন নন। তাাআ দদফফানী, ওারীভূনর্ত্তয
াঅনফবতাফ, ুেন্দদয এওনদন্দনয চনয যাচ ন্দদ
ানবনলি ওযা াআতযানদ খিনায ভন্দধয
ান্দরৌনওওতায প্রওা খনিন্দয়ন্দঙন। াফয িন্দেয
গ্রন্দে এভস্ত নফলয় উনেনঔত যন্দয়ন্দঙ তা ূন্দর্ব্ত
উন্দেঔ ওযা ন্দয়ন্দঙ। াঅফায নওঙু-নওঙু াাংন্দ
যঙ্গরার িন্দেয ওাননন মথন্দও াভানয খন্দয নকন্দয়
ননচস্ব নঘন্তায উন্দেল খনিন্দয়ন্দঙন। নঘন্দতায
াফন্দযাধ ওযায় ফযথত াঅরাউেীন বীভনাংন্দও
প্রস্তাফ নদন্দরন নিনীন্দও দতন্দে মদঔায। িে
নরন্দঔন্দঙন --„At length he restricted his desire to
more sight of this extraordinary beauty and
acceded to the proposal of beholding her
১৬
through the medium of mirrors.‟

যঙ্গরান্দরয ওান্দফয নিনীাআ স্বয়াং ম্রান্দিয
র্ম্ুন্দঔ াঅনফবূতত য়ায নযফন্দতত ওুরভমতাদা
যিায ওাযন্দে দতন্দেয ভাধযন্দভ াঅরাউেীনন্দও
মদঔা মদফায নযওল্পনা ওন্দযন্দঙন। বীভনাংন্দও
Volume-II, Issue-III

াঅরাউেীন ফ্ী ওযায য, তাাঁয ফন্ধদা
মখাঘাফায নযওল্পনা নিনী তাাঁয ঔুেতাত মকাযা
এফাং মকাযায ভ্রাতুষ্পুে ফাদন্দরয ন্দঙ্গ যাভত ওন্দয
ওন্দযনঙন্দরন ফন্দর িে ফেতনা ওন্দযন্দঙন। যঙ্গরার
এওান্দফয নিনীন্দও স্বাধীন ভত প্রওান্দয ুন্দমাক
ওন্দয নদন্দয়ন্দঙন। নিনী েভাযপৎ াঅরাউেীন্দনয
ন্দঙ্গ ননন্দচয নফন্দফঘনায় মমাকান্দমাক ওন্দযন।
এঔান্দন উনন তন্দওয নাযীভুনি াঅন্দ্ারন্দনয
নফন্দল প্রবাফ রিয ওযা মায়। নাযী ান্দর্দ্তও
াঅওা নয় ূেত ভানফী, স্বাধীন ভত প্রওান্দয,
স্বাধীনবান্দফ নঘন্তা ওন্দয নর্দ্ান্ত মনয়ায ানধওায
তায াঅন্দঙ - এওথা যঙ্গরার ফুনছন্দয় নদন্দরন
নিনীয ভাধযন্দভ। ওাফযন্দন্দল বীভনাংন্দয
মলওৃতয াচয়নাং ুষ্কযতীন্দথত ম্পাদন ওন্দযন
এফাং বীরয়াযা প্রন্দদন্দ মাো ওন্দযন ফন্দর যঙ্গরার
ফেতনা ওন্দযন্দঙন; মলওৃতয ম্পাদন ওযায খিনা
িন্দেয ‘যাচস্থান্দন’ মনাআ “ এিা ওনফয ননচস্ব
ওল্পনা। য়ন্দতা ন্ুভাননওতা তান্দও
বীভনাংন্দয াযন্দরৌনওও নক্রয়া ম্পাদন্দন ফাধয
ওনযন্দয়ন্দঙ। নিনীয তীত্ব যিান্দথত ওৃত
‘চযব্রত’ তান্দও ‘নিনী উাঔযান’ যঘনায
ানুন্দপ্রযো মুনকন্দয়নঙর ফন্দর াঅভযা ভন্দন ওযন্দত
ানয ওাযে িেযনঘত যাচস্থান ওানননন্দও াঅশ্রয়
ওন্দয যফর্ত্তী াঅয দুঔানা ওাফয যঘনা ওন্দযন
যঙ্গরার মম ওাফযদ্বন্দয়য ভূরনফলয় তীত্ব। নতনন
ূযু্যীয ভঙ্গরাঘযন্দে উন্দেঔ ওন্দযন্দঙন --‚স্বন্দদীয় তীকে াফরা াঔরা।
জ্ঞানফন্দর ফুনর্দ্ফন্দর ওয মকা ফরা।।’
এপ্রন্দঙ্গ াঅভযা ে. তন্দাধীয বট্টাঘান্দমতয
ভন্তফয উন্দেঔ ওযন্দত ানয। নতনন ওনফম্পন্দওত
ভন্তফয ওন্দযন্দঙন “‘যঙ্গরার
ফন্দ্যাাধযায়
মমন্দতু
ঐনতযন্দঘতন ওনফ, বাযতীয় ভাচ  ানন্দতয
ানবফযি ভূরযন্দফাধ এফাং স্রফলতফযাী স্থনফয
াঅঘায-ানুান্দনয াবযা ম্পন্দওত নতনন াফযাআ
াফনত নঙন্দরন। াঅফায, উনন তন্দওয চায়ভান
নফশ্বফীিায তানকন্দদ ‘নিনী’ ঘনযেন্দও াবূতূফত
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মঘতনায াঅন্দরাওযনশ্মন্দত মদদীযভান নাযী-ফযনিত্ব
নন্দন্দফ নঘেে নঙর াআনতা নননদতষ্ট। যাচুত
াআনতান্দয এাআ ঔযাতওীনর্ত্ত নাযী শুধুভাে মৌ্মত 
ঘনযেন্দকৌযন্দফ ভীয়ী নন, নতুন ওান্দরয ভাোয়
নযীনরত ন্দয় নতুন চীফনাদন্দতয প্রতীও ন্দয়
উন্দঠন্দঙন।’১৭
নিনী উাঔযান্দন যঙ্গরার মনদ িড্ নননদতষ্ট
ন্দথ ঘন্দরন্দঙন শুধুভাে ফাংকীয় ওনফ নান্দফ নয়,
নননঔর বাযতীয় উাও নান্দফ। নতননাআ প্রথভ
ফাগানর ওনফ নমনন াশ্চাতয ানতয মথন্দও াঅদত 
নফলয়ফস্তু ানুযে ওন্দয ফাাংরা বালায় ফতপ্রথভ
ওান্দফযয ানুীরন ওযন্দরন। ওনফ স্রষ্টা; তয 
ু্ন্দযয ন্দঙ্গ াঠন্দওয নযঘয় ওনযন্দয় মদন ওনফ।
াঅফায ওঔন-ওঔন প্রতীও ফা রূন্দওয
াান্দময নফন্দরা মখালো ওন্দযন। ওনফ যঙ্গরার
ভানুন্দলয াঅিওানননয ভন্দধয ফৃনি াওওুন্দরয
নফরুন্দর্দ্ নফন্দরা মখালো ওন্দযনঙর। ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দে
‘নিনী উাঔযান’ প্রওানত য় এফাং নাী
নফন্দরা খন্দি ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্দে াথতাৎ নাী
নফন্দরান্দয নঠও ১ ফৎয য এওওান্দফযয ৃনষ্ট।
প্রধানতাঃ উর্ত্য-ূফতাঞ্চন্দর নাী নফন্দরান্দয
প্রফরতা খিন্দর ফাাংরান্দদ এাআ নফন্দরান্দয প্রবাফ
মথন্দও ভুি ন্দত ান্দযনন। ফৃনি াওফৃ্
প্রােবন্দয় বীত ন্দয় উন্দঠনঙর, াধাযন ভানুন্দলয
ভন্দন যাধীনতায ভভতন্দফদনা মিান্দব প্রওা
মন্দয়নঙর। ফীয  ফীযাঙ্গনায প্রনত র্ম্ানন্দফাধ
চানান্দত এফাং মাআন্দঙ্গ ভানুন্দলয ভন্দন ফীযন্দত্বয
প্রনত ম্ভ্রভ চানকন্দয় তান্দদয মৌমত চাগ্রত ওযফায
ো নান্দফাআ নিনী উাঔযান্দনয াঅন্দয়াচন। এ
প্রন্দঙ্গ াঅভান্দদয ভন্দন প্রশ্ন চাকন্দত ান্দয
স্বাধীনতা মঘতনাওাভী যঙ্গরার তন্দফ মওন নফন্দদী
ঐনতানওন্দও ানুযে ওযন্দরন? এয উর্ত্য
নন্দন্দফ াঅভযা ফরন্দত ানয মম যন্দরাওীনড়ত,
াধযাি, চীফন-নফভুঔ, দদফ-ননবতয মওান্দনা মদফমদফীয ভনভা ভনিত বাযতীয় বালায ওাননন না
ননন্দয় ফযাং নঠও এয নফযীত ুরুলাওান্দযয
চয়কানমুি ওানননন্দও মফন্দঙ ননন্দরন যঙ্গরার,
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মান্দও াআাংন্দযচীন্দত ফরা য় Humanity ফা
ভানফতাফাদ। মভানতরার ভচুভদায তাাঁয ‘ানতয
ওথায়’ এ প্রন্দঙ্গ ফন্দরন--- ‘য়ুন্দযাীয় ওান্দফয
ভানুন্দলয াঅিায নযফন্দতত, তাায চীফধর্ম্তী প্রােুরুন্দলয মম ার্ব্তচনীন রূ মম ‘Humanity’য
উরনি াঅন্দঙ তাাাআ ানন্দতযয মশ্রষ্ঠ মপ্রযো। এাআ
মপ্রযো াআন্দতাআ ভায়া দতন্দে ৃনষ্ট যন্দযয ঙায়া
প্রনতপনরত য়। এাআচনয াঅনভ াআান্দওাআ
ানন্দতযয স্বধর্ম্ত ফনরয়ানঙ। এাআ স্বধর্ম্ত-মপ্রযো
চানকন্দয়নঙর ফনরয়াাআ “ য়ুন্দযাীয় ানন্দতযয মাআ
চীফন ওানঠয স্পন্দত াঅভান্দদয ানন্দতযয শুষ্ক
াঔা াওস্মাৎ ভুঞ্জনযয়া উনঠয়ানঙর’ ১৮
িড্ ‘যাচস্থান’ ওানননয দ্বাযা ওনফ,
নযানও, কল্পওায প্রবৃনত মরঔন্দওয ভন্দন
মপ্রযো চানকন্দয়নঙর। যঙ্গরার এাআ প্রবান্দফ প্রবানফত
ন্দয় বাফন্দরান্দওয ানুবূনতভয় প্রওা খিান্দরন।
িন্দেয ‘যাচস্থান’-াআনতা যঙ্গরান্দরয ‘নিনী
উাঔযান’ ঐনতানও ওাফয। ওাফয মঔন াআনতা
ননবতয য় তঔন মওান-মওান ঐনতানও ঘনযে
াথফা খিনায য নফন্দলবান্দফ গুরুত্ব মদয়া
য়। এ প্রন্দঙ্গ যফীন্দ্রনাথ নরন্দঔন্দঙন --‚তাাঁানদকন্দও মওফর ফযনিনফন্দল ফনরয়া
নন্দ। যন্তু ভাওান্দরয াঙ্গস্বরূ মদনঔন্দত াআন্দর
দূন্দয দাড়াাআন্দত য়, াতীন্দতয ভন্দধয তাাঁানদকন্দও
স্থানত ওনযন্দত য়, তাাঁাযা মম ুফৃৎ যঙ্গবূনভন্দত
নায়ও স্বরূ নঙন্দরন, মিা শুর্দ্ তাাঁানদকন্দও এও
ওনযয়া মদনঔন্দত য়।
এাআ মম াঅভান্দদয প্রনতনদন্দনয াধাযে ুঔদুাঃঔ াআন্দত দূযত্ব, াঅভযা মঔন ঘাওযী ওনযয়া
ওাাঁনদয়া-ওানিয়া ঔাাআয়া-দাাআয়া ওার ওািাাআন্দতনঙ
তঔন, মম চকন্দতয যাচথ নদয়া ফন্দড়া ফন্দড়া
াযনথযা ওারযথ ঘারনা ওনযয়া রাআয়া
ঘনরন্দতন্দঙন, াআাাআ াওস্মাৎ িেওান্দরয চনয
উরনি ওনযয়া িুর নযনধ াআন্দত ভুনিরাব,
াআাাআ াআনতান্দয প্রওৃত যাস্বাদ। (ানতয “ ৃাঃ
১৫৮)১৯
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এাআ াআনতান্দয যাস্বাদ গ্রে এফাং ফাওায
ভন্দন গ্রনথত ওযন্দত িড্ যনঘত ‘যাচস্থান’ – এ
াঅওনলতত ন্দরন যঙ্গরার। যাচনয  াধাযে
ভানুন্দলয নদন-মান্দনয ান্দনও পাযাও থাওা স্বন্দত্ব
চাতীয় াআনতান্দয প্রনত ভানুন্দলয ভমতাদান্দফাধ
চাকযন্দেয ান্দথত তথা স্বন্দদপ্রীনতয মপ্রযোরান্দবয
ান্দথত যঙ্গরার যনঘত প্রায় ফ গ্রোআ াআনতােনশ্রত।
‘নিনী উাঔযান’ যঘনা ওন্দয ওনফ তাাঁয ৃনষ্টওামত,
ভাচ নমতলোয নফন্দফওন্দফাধ, নাতন নযায়নীনত
াংযিে ওন্দয াঅধুননও ফাাংরা ওান্দফযয রুনঘ
নযফততন ওন্দযন্দঙন। ওনফভানন্দ াতীন্দতয শ্রী,
মকৌযফ  ানুযাক ফর্দ্তন্দনয রূন্দযঔা াঅনয়ন্দন
াফযাআ মচভ িে  মভযী নিরীয ন্তান নদ্বতীয়
মচভ িে মন্দথষ্ট ওৃনতত্ব যান্দঔন। ে. ুওুভায

মন্দনয ফিফয এ নফলন্দয় প্রানঙ্গও। নতনন ভন্তফয
ওন্দযন্দঙন --“The beginning of the nineteenth
century introduced English language and
European thought in Bengal. Bengali
which never had any pure literature now
began to develop. The concept of literature
was to some extent changed. The writers,
who had English models before them had
nothing to do with religion although they
did not shake off the Puranic tradition of
religion and morality. To these new writers
Tod‟s Annals of Rajasthan opened rich
field of new and delectable subject matter
২০
for their literary creations.”
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৬। নভে ুন্দয ঘন্দ্র, ফাাংরা ওনফতায নফচে, ১ভ প্রওা “ ২৫ম দফাঔ, ১৩৬৯।
৭। মঘৌধুযী বূন্দদফ, ফাাংরা ানন্দতযয াআনতওথা (২য় মতায়), মদচ াফনরনাং, ওরওাতা “ ৭৩, ১ভ
াংস্কযে “ মন্দেম্বয, ১৯৮৪।
৮। ভচুভদায মভানতরার, ানতয ওথা, ফঙ্গবাযতী গ্রোরয়, াড়া, ২য় াংস্কযন ািয় তৃতীয়,
১৩৬৬।
৯। মন ুওুভায, ফাঙ্গারা ানন্দতযয াআনতা (২য় ঔি) “ ঊননফাং তােী, াআস্টানত াফনরাত “
ওরওাতা “ ৯, লষ্ঠ াংস্কযন, ১৩৭৭।
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