Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.58-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাাংলা শিশু সাশিত্যে ব্রাহ্মসমাজ : গুরুত্ব ও অবদান
প্রত্সনশজৎ রায়
এম.এ, ইউ.শজ.শস ননট
Abstract:
Children's literature is essential in the formation of children's mind. At present, the scope of
children's literature writing and practice has decreased, but in the past, this literature was
present in prominent figures. The nineteenth century saw the proper development of
children's literature. Brahmo Samaj is the most important issue of this period. This Brahmo
Samaj is very important in children's literature. Brahmo Samaj was the first to strengthen
the foundation of children's literature.When the English were trying to establish their
religion and system of government through the promotion of children's literature, the
Brahmo Samaj strongly opposed it. Kesub Chandra Sen protested against it, and published
the magazine 'Balak Bandhu' in the interest of children's education. Then Shivnath Shastri,
Promodacharan and others came forward.
Key words: Children's literature, Brahmo Samaj, Keshab Chandra Sen, Shivnath
Shastri, Frame of reference.

‘‘শিশু সাশিযে বত্ল ন ানও পদাত্থের অশিত্ব ননই এবাং থা ত্য পাত্রনা, আর
শিশুরা সমাত্জর আর নে অযোচারই রু না ন ন, সাশিযে রচনা ত্রনা’’।
(সবুজপত্র, অগ্রিায়ণ ১৩২৩)
শিশু সাশিযে সম্পত্ ে প্রমথ নচৌধুরীর এই মন্তবে শুত্ন আমাত্দর শবশিয িত্য িয়। যত্ব যার ারণও
আত্ে। শিশু সাশিযে বলত্য আমরা সাধারণয ৮-১২ বয়ত্সর শিশুত্দর থাই ভাশব। আর এখাত্নই প্রমথ
নচৌধুরীর মন্তবে যীব্র অশভঘায ত্র। আসত্ল প্রমথবাবু বলত্য নচত্য়ত্েন শিশু সাশিযে িল বাল পাঠ্ে
সাশিযে। ন বল ৮/৯ বেত্রর শিশুত্দর জনে নয়, ১৬/১৭ বেত্রর সাশিযেও শিশু সাশিযে। বয়ত্সর এই
শনশদেষ্ট সীমাত্রখা শিশু সাশিযে রচনার নেত্ত্র প্রত্য়াজনীয় িত্লও সাশিযে পাত্ঠ্র নেত্ত্র গুরুত্বপূণে নয়। এই
ধরত্ণর সাশিযে ৮-৮০ স ত্লই পাঠ্ রত্য পাত্র। গুরুত্বপূণে শবষয়শট িল এর রচনা। শিশু সাশিযে রচনা
রা অযেন্ত দুরূি াজ। শিশুর আশি শব াত্ির পািাপাশি ল্পনা িশির দ্বারা যার মনত্ প্রসাশরয রা
এবাং যার চশরত্ত্র এ টা স্থায়ী প্রভাব মুশিয ত্র নদওয়া- এই সমি শবষয় মাথায় নরত্খ সাশিযে রচনা রা
সশযেই অযেন্ত শঠ্ন। এর জনে প্রত্য়াজন প্রশযভাবান ও িশিিালী নলখত্ র। মাশিম ন ারশ যাাঁর ‘On
Literature’ গ্রত্ে েথাথেই বত্লত্েনVolume- IX, Issue-III
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‘‘To successfully create fiction and educative literature for
children we need the following: first, writers of talent capable of
writing, simply, interestingly and meaningfully; …’’

শিশু সাশিশযেত্ র প্রশযভা অথোৎ িশিমান ও সিানুভূশযিীল নলখ এবাং যার সত্ে উৎ ৃষ্ট সাশিযে রস ও
চশরত্র ঠ্ত্ন উপত্ো ী উপেুি নীশয শবনোস নমৌশল এই শযনশট শবষয় সাথে শিশুসাশিযে রচনার বীজমন্ত্র।
বাাংলা শিশু সাশিত্যের উদ্ভব াল উশনি িয , শল াযা স্কুল বু নসাসাইশট যৃে প্র াশিয ‘নীশয থা’
নাম গ্রত্ের মাধেত্ম। উপত্দিমূল আঠ্াত্রাশট ত্ল্পর সমন্বত্য় শঠ্য এই গ্রেশট শেল স্কুল পাঠ্ে এবাং এশট
প্রথম শিশুপাঠ্ে গ্রে। গ্রেশট েখন প্র াশিয িয় যখন বলা িত্য়শেল নে এগুশলর দ্বারা ন ান শবত্িষ ধমেময
প্রচার রা িত্বনা। যৎ ালীন লাং- প্রোট- াউত্য়ল ইাংত্রজ সাত্িবরা এই শবষয়ত্ সমথেন ত্রশেত্লন
এবাং পাঠ্েপুি প্র াত্ি েত্থষ্ট উদারযার পশরচয় শদত্য়েত্লন। শ ন্তু যাাঁত্দর মত্যা ঔদােে অনানে
ইাংত্রজত্দর মত্ধে শেলনা। শ েু উগ্র শব্রশটিরা নজারপূবে যাত্দর ধমেময চাশপত্য় শদত্য়শেল ভারযীও নারী ও
শিশুত্দর ওপর। নসই লত্েে ১৮৬৯ সাত্লর জুলাই মাত্স ‘নজোশযশরেণ’ নাত্ম এ শট পশত্র া প্র াশিয িয়।
সম্পাদত্ র ন ান নাম পাওয়া োয়শন, পশত্র ার নিত্ষ উত্েখ শেল শ্রী ব্রজমাধব বসু যৃে প্র াশিয। এই
প্রথম পশত্র া নেখাত্ন ইাংত্রজত্দর ববেরযা ও অমানশব যা প্র াশিয িয়। যত্ব পশত্র ায় প্র াশিয শবশভন্ন
রচনা ও েশব শবত্িষভাত্ব উত্েখত্ো ে।
এরপর আত্স ব্রাহ্মসমাজ। বাাংলা শিশু সাশিত্যে এই সমাজ এ ন ৌরবময় অধোত্য়র সূচনা ত্রশেল।
ব্রহ্মানন্দ ন িবচন্দ্র নসন শেত্লন ব্রাহ্ম সমাত্জর অনেযম প্রধান বেশি। শযশন ১৮৭৮ সাত্ল ববিাখ মাত্স
‘বাল বন্ধু’ নাত্ম এ শট পশত্র া নবর ত্রন। প্র াি ভারযবষেীয় ব্রাহ্মসমাজ। পশত্র াশটত্য সাংস্কৃয নলা
ও যার অথে, উপত্দি, নিাঁয়াশল শবযা, মজার ল্প প্র াশিয িয। এর পািাপাশি েড়ার মাধেত্ম শণয ও
বো রণ শিো নদওয়া িয। এোড়া বাল ত্দর উৎসাত্ির জনে যাত্দর রচনাও প্র াি রা িয। শিশুত্দর
পাঠ্ উপত্ো ী ত্র নযালার জনে রচনা িয সিজ, সরল ও সরস। শিশুত্দর চাশরশত্র ঠ্ত্ন সম্পাদ সবেদা
সত্চযন থা ত্যন। এই উত্েত্িে পশত্র ায় পশরত্বিন রা িয ব্রাহ্ম সেীয, সত্ে থা য রাশ ণী ও যাল।
যত্ব পশত্র ার এ শট দুবেল শদ ও শেল। ব্রাহ্ম সমাত্জর মৃদু প্রচাত্রর ারত্ণ পশত্র াশট নসশদন জনশপ্রয় িত্য়
উঠ্ত্য পাত্রশন। ২৩যম সাংখোয় ‘জাত্য জাত্য লড়াই’ নাত্ম এ শট নাট প্র াশিয িয়। নসই নাটত্ র মূল
শবষয় শেল শিন্দু বণেত্ভদ। এই বণেত্ভদত্ যৎ ালীন সমাজ প্রসন্ন শচত্তে  নমত্ন শনত্য পাত্রশন। শিন্দুসমাজ
এর যীব্র শবত্রাশধযা ত্র, োর ফত্ল পশত্র াশট উচ্চত্শ্রণীর িওয়া সত্েও শবত্িষ জনশপ্রয়যা লাভ রত্য
পাত্রশন।
‘বাল বন্ধু’- র পর প্র াশিয িয় ‘সখা’ পশত্র া, সম্পাদ প্রমদাচরণ নসন। ১৮৮৩ শিষ্টাত্ের জানুয়ারী
মাত্স পশত্র াশট প্র াশিয িয়। এশট শেল এ শট উচ্চাত্ের মাশস পশত্র া। প্রমদাচরণ শেত্লন ব্রাহ্ম সমাত্জর
অন্ত েয এ অনেযম বোশি এবাং পশিয শিবনাথ িাস্ত্রীর শপ্রয় োত্র। শিবনাথ িাস্ত্রী যাত্ বত্লশেত্লন- ‘প্রমদা
আমার ধমে পুত্র শেল’। পশত্র ার প্রথম সাংখোর প্রিাবনায় সম্পাদ জাশনত্য়ত্েন –
‘‘এরূপ পশত্র া আমাত্দর নদত্ি নাই বশলয়াই আমরা এই পশত্র াখাশন প্র াি শরবার ইচ্ছা শরয়াশেলাম।
আমাত্দর িযভা ে বাল বাশল াত্দর জ্ঞাত্নর ও চশরত্ত্রর উন্নশযর জনে অশধ নলা শচন্তা ত্রনা, অথবা
শরবার অব াি িয়না; এই জনেই সখার জন্ম িইল। সখা শপযা মাযার উপত্দি এবাং শিেত্ র শিো দুইই প্রদান শরত্ব।’’
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এই শুভ উত্েত্িে পশত্র া প্র াত্ির শ েুশদন পর যাাঁর অ াল প্রয়াণ ঘত্ট। সম্পাদত্ র অ িাৎ প্রয়াত্ণ
পশত্র ার দাশয়ত্ব ননন স্বয়াং শিবনাথ। পশত্র ায় শযশন শবশভন্ন শিশু উপত্ো ী রচনা প্র াি রত্য থাত্ ন। এই
পশত্র া সম্পাদত্নর সময় শিবনাথ বাবু প্রথম শিশু সাশিত্যের প্রত্য়াজনীয়যাত্ উপলশি ত্রন। জাযীয়
আদিে ও চশরত্র শনমোত্ণর নেত্ত্র শিশু সাশিযে নে অপশরিােে অে যা শযশন বুঝত্য পাত্রন। শিশুত্দর শবজ্ঞান
শবষত্য় আগ্রিী ত্র নযালার জনে শযশন ‘বায়ুমিল’ নাম এ শট অসমাপ্ত রচনা প্র াি ত্রন। পশত্র াশট
েখন বোপ ভাত্ব প্রচাশরয ও প্রসাশরয িশচ্ছল শঠ্ নসই সময় ব্রাহ্ম সমাত্জর মত্ধে শবত্রাধ নদখা
শদত্য়শেল। ১৮৭৮ সাল ব্রাহ্ম সমাত্জর ইশযিাত্স এ গুরুত্বপূণে অধোয়। এই সময় ঘত্টশেল এ ঐশযিাশস
ঘটনা। ব্রহ্মানন্দ ন িবচন্দ্র নসত্নর নো সুনীশয নদবীর সত্ে শববাি িয় ন াচশবিার মিারাজা নৃত্পন্দ্র
নারায়ত্ণর। এই শববাি শেল এ রাজননশয শববাি। এই শববাত্ির পত্রই ব্রাহ্মসমাত্জ ভাঙন নদখা োয়। ওই
বেত্রর ১৫ই নম ব্রাহ্মসমাজ যো ত্র শিবনাথ িাস্ত্রীর ননযৃত্ত্ব ও আনন্দত্মািন বসুর সভাপশযত্ত্ব ‘সাধারণ
ব্রাহ্মসমাজ’ প্রশযশিয িয়। অনেশদত্ ১৮৮০ সাত্লর ২৫নি জানুয়ারী ন িবচন্দ্র নসন শ্রীরাম ৃত্ের দ্বারা
প্রভাশবয িত্য় ‘শনউ শিত্েন্সন’বা ‘নবশবধান’ শনয়ম প্রবযেন ত্রন। এই ধমেময য শবত্রাত্ধর ন ান প্রভাব
পত্ড়শন পশত্র ার উপর। সম্পাদ েষ্টযই বুত্ঝশেত্লন নে সম্প্রদায় য শবত্ভদ নরখা অশযক্রম রত্লই
শিশুত্দর বৃিতে র জনমানত্সর সত্ে েুি রা সম্ভব িত্ব। যাই এযশদন ধত্র চত্ল আসা শিন্দু- ব্রাহ্মণ নভদ
নরখাশট লুপ্ত ত্র এ নযুন আদিে প্রশযিায় প্রয়াসী িত্য়শেত্লন ‘সখা’র সূত্র ধত্র।
‘সখা’নয প্র াশিয প্রমদাচরত্ণর রচনার উদািরণ নদওয়া ো । ‘আঃ নেত্ড় দাও না’ শবযাশট শবত্িষ
উত্েখত্ো ে –
‘‘আঃ নেত্ড় দাও না ু ুরচন্দ্র মাত্য়র াত্ে োই
এখন শ আর নখলা রবার সময় আত্ে ভাই?
নদখে না শ িাাঁশড় িাত্য চাল নধায়া রত্য়ত্ে যাত্য
মা বত্লত্েন শনত্য় নেত্য ‘চা র বা র’ নাই…।’’
বলা বাহুলে এই শবযাশট পত্র নো ীন্দ্রনাথ সর ার ‘রাঙা’-েশব’ গ্রত্ে সাং শলয ত্রশেত্লন।
‘সখা’নয োরা শনয়শময শলখত্যন যাাঁরা িত্লন- উত্পন্দ্রশ ত্িার রায়, মন্মথনাথ মুত্খাপাধোয়, মত্িন্দ্রনাথ
চত্টাপাধোয়, ুমারী নিমলযা নদবী, ুমারী শিরণ্ময়ী নদবী, রজনী ান্ত নচৌধুরী ও ালী ৃে দতে  প্রমুত্খরা।
দীঘেশদন সম্পাদত্নর পর শিবনাথ সম্পাদত্ র দাশয়ত্ব নথত্ অবেিশয ননন। এরপর ১৮৮৭-১৮৯২ শিঃ পেেন্ত
‘সখা’ সম্পাদনা ত্রন অন্নদাচরণ নসন।
‘সখা’র পর ‘সখা ও সাথী’ প্র াশিয িয়, ১৮৯৩ সাত্ল মাচে মাত্স, সম্পাদ ভুবনত্মািন রায়। এখাত্ন
‘সখা’র শনয়শময নলখ রাই শলখত্যন। এোড়া নসইসমত্য়র শবখোয বেশিরাও শলখত্যন। উদািরণস্বরূপ বলা
োয় জলধর নসত্নর থা। শযশন শদশে অশভজ্ঞযার উপত্র দুইশট সরস প্রবন্ধ শলত্খশেত্লন- ‘নঠ্ত্ নিখা’ আর
‘’শদেী’। এোড়া জ দানন্দ রায় প্রথম এখাত্ন ‘উল্কাশপি’ (আশিন, প্রথম বষে) নাত্ম এ শট ববজ্ঞাশন প্রবন্ধ
নলত্খন। আবার স্বানামধনে নদিত্প্রশম মিারাষ্ট্রীয় পশিয সখারাম ত্ণি নদউস্কর এই পশত্র ায়
শলত্খশেত্লন। অবাঙাশল মশনষী প্রথম এই পশত্র ায় শলত্খ শিশুত্দর মন জয় ত্রশেত্লন। ১৩০৪ এর নপৌষ
সাংখোয় প্র াশিয ‘প্রাচীন মিারাষ্ট্রীয় জাশয’ িত্য যার প্রমাণ পাওয়া োয়—
‘‘বাঘ ভালুত্ র ভত্য় েয না িউ , মাযে রােত্সর ভত্য় নস াত্ল বড় ন ি দি ারত্ণে প্রত্বি রত্য
সািস রয না। ন বল দুচার জন ঋশষ যপসো রার জনে স্থাত্ন স্থাত্ন দু এ শট আশ্রম নবাঁত্ধ বাস রত্যন।
Volume- IX, Issue-III

April 2021

60

বাাংলা শিশু সাশিত্যে ব্রাহ্মসমাজ : গুরুত্ব ও অবদান

প্রত্সনশজৎ রায়

যাাঁত্দর যপত্সের বত্ল মাযে রােত্সরা যাাঁত্দর আশ্রত্ম এত্স উৎপায রত্য পারয না। নসখাত্ন এত্লই
শিাংসা রা ভুত্ল শ ত্য় যারা িান্ত িত্য় পড়য।’’
এখাত্নও নদত্ির ৃশয বোশিত্দর জীবনী থা য। রবীন্দ্রনাত্থর এ শট েুি জীবনী প্র াশিয িয়।
পশত্র ার প্রথম নামশেল ‘সাথী’, পত্র ‘সখা’র সাত্থ েুি িয় ‘সখা ও সাথী’ নাত্ম আিপ্র াি ত্র।
পশত্র াশট নমাট নচাে বের পেেন্ত চত্লশেল।
ন িবচন্দ্র নসত্নর সত্ে শিবনাথ িাস্ত্রীর মযশবত্রাধ থা ত্লও যাাঁর প্রশয শিবনাত্থর শ্রদ্ধা শেল ভীর।
মযশবত্রাত্ধর ন ান প্রভাব পত্ড়শন শিশু সাশিত্যের উপর, বরাং শিশু সাশিত্যের নে অভূযপূবে উন্নশয সাধন
ত্রশেল যার প্রমাণ যাাঁর সম্পাশদয ‘মু ুল’ পশত্র া। এই প্রসত্ে সমাত্লাচ আিা ত্োপাধোয়
শলত্খত্েন—
‘‘বাল -বন্ধু’নয ন িবচন্দ্র বীজ বপন শরয়াশেত্লন, ‘সখা’, ‘সাথী’ এবাং ‘সখা ও সাথী’নয যািা পেশবয ও
শব শিয িইয়াত্ে- ‘মু ুত্ল’ আশসয়া পুেমঞ্জুশরর ন ৌরত্ব ভূশষয িইয়া উশঠ্য়াত্ে। ইিা উনশবাংি িযােীর
নশ্রি শিশু পশত্র া।’’১
শুধু উশনি িয নয়, পশত্র াশট এখনও পেেন্ত বাাংলা শিশুসাশিত্যের অমূলে সম্পদ। ১৮৯৫ শিস্টাত্ে
‘মু ুল’ পশত্র াশট প্র াশিয িয়, সম্পাদ শিবনাথ িাস্ত্রী। পশত্র া প্র াত্ির এ শট ইশযিাস আত্ে। গুরুচরন
মিলানশবত্ির নো সরলা, ভ বানচন্দ্র বসুর নো লাবনেপ্রভা, চিীচরণ নসত্নর নো াশমনী এবাং
শিবনাত্থর নো নিমলযার উত্দোত্ এ শট নীশয শবদোলয় প্রশযশিয িয়। যত্ব প্রশযশিয যো এবাং
উৎসািদাযা স্বয়াং শিবনাথ। পত্র যারা বাল বাশল াত্দর জনে এ শট মাশস পশত্র া প্র াত্ির উত্দো
ননয়। এরপত্রই শিবনাথ ‘মু ল
ু ’ পশত্র া প্র াি ত্রন।
শিশুসাশিত্যে পদাপেত্ণর পর শিবনাথ শিশুর মানস ঠ্ত্নর শদত্ নজর শদত্লন। আমরা ন উ শনত্জর
াঠ্াত্মার মত্ধে বাাঁশচ না। অত্নের নেম অফ ওয়াত্ ের মত্ধে বাাঁচত্য িয়। থাশট বত্লশেত্লন এ শবখোয
সমাত্লাচ , নারীত্দর উত্েত্িে। নারীত্দর নেত্ত্র থাশট ধ্রুব সযে। শুধু নারী ন ন, আমরা সবাই এ টা
নেম অফ নরফাত্রন্স-র মত্ধে বাাঁশচ। নসই নরফাত্রন্স ভাল শ াংবা মন্দ িত্য পাত্র। পশত্র া সম্পাদত্নর সমে়
শিবনাথ িাস্ত্রী প্রথত্ম জীবনীগ্রে প্র াি রত্য লা ত্লন। যাাঁর মত্য এই জীবনীগ্রে পাঠ্ত্ র াত্ে এ টা
আদিে স্থাপন রত্ব। জাযীে় ন ৌরব নবাধ, আদিে ঠ্ন ও চশরত্র ঠ্ত্ন শবত্িষ সিাে় িত্ব। পশত্র ায়
প্র াশিয জীবনী গ্রত্ের মত্ধে উত্েখত্ো ে িল রামযনু লাশিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, রত্মিচন্দ্র দতে , ালীচরণ
বত্ন্দোপাধোয়, মিারানী শভত্টাশরয়া প্রমুখ। এ প্রসত্ে অশমত্রসূদন ভটাচােে মিািয় শবিাশরয যথে শদত্য়ত্েন।
আগ্রিী পাঠ্ত্ রা নদত্খ শনত্য পাত্রন। এইভাত্ব শিবনাথ শিশুশচত্তে  নসই নেম অফ নরফাত্রন্স-র াজশট
ত্রশেত্লন।
‘মু ুল’ পশত্র া সবোশধ জনশপ্রয়যার মূত্ল শেল এর শচত্ত্রর আমদাশন। শচত্ত্রর প্রচলন ন িবচন্দ্র নসত্নর
‘বাল বন্ধু’ নথত্ প্রবশযেয িত্ে়শেল শঠ্ ই, শ ন্তু শিবনাথবাবু রঙীন শচত্র ও আখোনশভশতে  শচত্ত্রর আমদাশন
ত্র যাাঁর পশত্র াত্ অশবিরণীয় ত্র নরত্খত্েন। সম্পাদন এই শচত্র শিশুর সরল শচতে ত্ সবোশধ আ ষেণ
ত্রশেল। আসত্ল শিবনাথ মত্ন রত্যন ন ানশ েুর পাঠ্ে অত্পো শচত্ররূপ শিশুমত্ন বোপ আত্লাড়ন
নফত্ল, যাই শযশন েশব োশপত্য় বাল ত্দর াে নথত্ নলখা আহ্বান রত্যন। বাশরন্দ্র ুমার নঘাষ প্রথম
েশবর উপর শবযা শলত্খ পুরস্কার পান। এোড়া সম্পাদ শনত্জও েশবর উপর শবযা শলত্খশেত্লন। ‘সাত্প
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নয় নযা েম’, ‘ নেমন মে নযমশন ফল’ এ প্রসত্ে উত্েখত্ো ে। এই েশবগুত্লা পরবযেীত্য নো ীন্দ্রনাথ
সর ার যাাঁর শবযার সত্ে েুি ত্রন। শুধু যাই নয় নলখা সম্পত্ ে শিশুত্দর মযাময আহ্বান রত্যন‘‘নযামরা মু ল
ু ত্ ভালবাস, এ থা শ আমাশদ ত্ জাশনত্য শদত্ব না? ...োিারা মু ল
ু ত্ ভালবাস,
যািারা েশদ এ এ খাশন নপাস্ট াত্িে ‘আশম মু ল
ু ত্ ভালবাশস’, এই য়শট থা শলশখয়া নাম স্বাের
শরয়া পাঠ্াও, যত্ব আমরা নসই ািেখাশন রাশখয়া শদব।’’২
শিশু শিোয় শযশন নে যটা সশক্রয় ও উৎসািী শেত্লন যা উপশরউি থাগুশল প্রমাণ ত্র।
শিশুত্দর শ ধরত্ণর সাশিযে পাঠ্ রা উশচয, ন ান ধরত্নর সাশিযে পাত্ঠ্র দ্বারা শিশু মত্নর সবাশধে
শব াি সাধন িত্ব নস শবষত্ে় শিবনাথ িাস্ত্রী সবেদা শচশন্তয শেত্লন। সাশিযে নেত্িযু শিশুপাঠ্ে, যাই
বাল ত্দর নলখা প্র াত্ির উপর নজার শদত্য়শেত্লন।পশত্র ার নলখ ত্ ািীর মত্ধে অত্নত্ ই শেত্লন বাল ।
নভৌশয ল্প শিশুত্দর পত্ে েশয ার িত্ব নভত্ব শযশন খনই প্র াি রত্যন না। নভৌশয ত্ল্পর
পশরবত্যে প্রচুর রূপ থা পশরত্বিন রত্যন। শযশন শনত্জও অত্ন শবত্দশি রূপ থার অনুবাদ ত্রশেত্লন।
উপ থাগুশল িল- সত্খর োত্রার দল, িায াটা নমত্য়, না বুত্ঝ শরত্ল াজ নিত্ষ িায় িায়, িাংসরূপী
রাজপুত্র ইযোশদ।
‘চুট ী’ জাযীয় রচনা নেটা আধুশন াত্লর শিশুসাশিযে পশত্র ায় প্র াশিয িয়, যার সূচনা এই মু ুল
পশত্র ায়। ১৩০২ বোত্ের মাঘ সাংখোয় প্র াশিয এ শট চুট ী‘‘মা। শ ত্র, িত্র যুই াাঁদশেস নে?
নেত্ল। নভালা- আ- আ—আমাত্ নম-নর-নে-।
মা। যুই যাত্ আচ্ছা ত্র শফশরত্য় শদশলত্ন ন ন?
নেত্ল। আ-শম আত্ ই শফশরত্য় শদ-শে-লু-ম!’’
‘মু ুত্ল’র নলখ ত্ ািীর মত্ধে উত্েখত্ো ে শেত্লন- অবলা বসু, ুসমু মু ারী দাসী, শ শরন্দ্রত্মাশিনী
দাসী, নো ীন্দ্রনাথ সর ার, রাত্মন্দ্রসুন্দর শত্রত্বদী, উত্পন্দ্রশ ত্িার রায়ত্চৌধুরী প্রমুত্খরা। পশত্র াশট
নসইসময় এয জনশপ্রয় িত্য়শেল নে ইাংলোন্ড পেেন্ত এর প্রসার ঘত্ট।
নসশদত্নর ব্রাহ্মসমাত্জর সুশিো আত্ন্দালত্নর দ্বারা অত্নত্ ই উেীশপয িত্য়শেল। বাাংলাত্দত্ির দূরযম
প্রাত্ন্তও এই আত্ন্দালত্নর নরি পত্ড়শেল। শবশভন্ন শবদোলত্য়র োত্র ও শিে ত্দর উত্দোত্ শ েু পশত্র া
আিপ্র াি ত্রশেল। উদািরণস্বরূপ বলা োয় ‘শবিদপেণ’ সম্পাদ নমািনলাল শবদোবা ীি ও যারা মু ার
য েরত্ন, ‘বাল া’ সম্পাদ অেয় মু ার গুপ্ত, ‘সুখী পাখী’ সম্পাদ সারদাপ্রসাদ বসু ইযোশদ। এই সমি
পশত্র া ব্রাহ্মসমাত্জর ন ানও উত্েিেত্ প্রচার ত্রশন। েশদও ন িবচন্দ্র নসত্নর সম্পাশদয ‘বাল বন্ধু’
শ েুটা ব্রাহ্মসমাত্জর িত্য় প্রচার িত্য়শেল। ফত্ল নস াত্লর শিন্দুসমাজ এর শবত্রাশধযা ত্রশেল। এমনশ
অত্নত্ প্রমদাচরত্ণর সম্পাশদয ‘সখা’ পশত্র ার শবরুত্দ্ধ ব্রাহ্মসমাত্জর প্রচাত্রর অশভত্ো যুত্লশেল।
ন াত্না এ গ্রাি শলত্খশেত্লন পশত্র ায় ব্রাহ্মভাব পূণে যাই পাঠ্ রা অনুশচয। এর উতে ত্র প্রমদাচরণ
শলত্খশেত্লন শে শে! এমন নলাত্ র সত্ে য ে রত্য িয়। এই পশত্র া বাল ত্দর জনে, শিন্দু সমাজ শ াংবা
ব্রাহ্মসমাত্জর জনে নয়। আসত্ল নসই সময় শিন্দু—ব্রাহ্মণ দ্বন্দ্ব এযটাই প্রবল শেল নে এর বাইত্র শ ত্য়
ন ানশ েু রা খুব শঠ্ন াজ। যবুও শিবনাত্থর মত্যা মানুত্ষরা ব্রাহ্মসমাত্জর মত্ধে নথত্ ও পশত্র া
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প্র াত্ি নরত্খ ন ত্েন অসাম্প্রদাশয় মত্নাভাব। আর এই অসাম্প্রদাশয় মত্নাভাত্বর ফত্ল নসশদত্নর
ব্রাহ্মসমাজ বৃিতে র জনসমাত্জ নপৌাঁত্োত্য নপত্রশেল, ো পরবযেী বাাংলা শিশুসাশিত্যের শভযত্ মজবুয
ত্রশেল।
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