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Abstract 
বাাংো তথা িারতীয় সাশিলতয শিব একশি গুরুত্বপূর্ি চশরত্র। ববশদক যুলগর সকে সাশিলতয আমরা শিবলক রুদ্ররূলপ েক্ষয 
কশর। ববদ পরবতিী বপৌরাশর্ক যুলগ শিলবর চশরলত্র আমরা খাশনকিা পশরবতিন বদলখশি। এখালন শিব চশরলত্র রুদ্ররূপ ও 
বযাগীরূলপর মলযয সামঞ্জসয শবযান করা িলয়লি। আর প্রাগাযুশনক বাাংো সাশিলতয শবলিষ কলর মঙ্গেকালবয রুদ্র, 
বযাগীরূলপর আবরর্ খুলে শিব চশরলত্রর মানবায়ন ঘলিলি। ‘মনসামঙ্গে’, ‘চণ্ডীমঙ্গে’ কালবযর বদবখলে ঘর-গৃিস্থােী বর্িনা 
পাওয়া যায়, এই গািিস্থয জীবলন রলয়লি িাশস কান্না। ‘শিবায়ন’ কালবয আমরা শিবলক কৃষক শিলসলব বদশখ। সবলথলক 
করুর্ পশরর্শত ঘলিলি অষ্টাদি িতলক িারতচলন্দ্রর ‘অন্নদামঙ্গে’ কালবয। কালবযর মলযয শিব-সতীর বপৌরাশর্ক কাশিশনর 
পািাপাশি শিব-বগৌরীর সাংসারযাত্রার বেৌশকক কাশিশন গুরুলত্বর সলঙ্গ উপস্থাশপত কলরলিন। যুলগর চাশিদালক মাথায় 
বরলখ শিবলক কশব বকোস পবিত বথলক নাশমলয় এলনলিন যূশেযূসশরত পশরলবলি। কুেীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মর্লক শিক্ষার পাত্র 
শনলয় ববলরালত িলয়লি অলন্নর আিায়। িারতচন্দ্র অষ্টাদি িতাব্দীর দুশিিক্ষ পীশ়িত মানুলষর প্রশতশনশয শিলসলব বযমন 
শিবলক উপস্থাশপত কলরলিন অনযশদলক অঙ্কন কলরলিন বসই যুলগর বযৌনাকাঙ্ক্ষায় মিগুে োম্পিয চশরলত্রর এক জ্বেন্ত 
দৃষ্টান্ত রূলপ। বদবী অন্নদা বা অন্নপূর্িার মািাত্ম্যমূেক কাবয িলেও এশি আসলে অন্নদাতার মািাত্ম্যমূেক কাবয, যালত 
সারাজীবন অন্নিাব না ঘলি। তার জনয অন্নদাতা বদবীর কালি প্রাথিনা করা িলয়লি ‘আমার সন্তান বযন থালক দুলয-
িালত’। পশরবতিনিীে যুলগর সলঙ্গ বদবতালদরও পশরবতিন ঘলি। তাই সৃশষ্টকতিা শিব পশরবশতিত িলয়লিন শিখাশর শিলব। 
তাই আমরা বেলত পাশর িারতচলন্দ্রর ‘অন্নদামঙ্গে’ কালবযর শিব বপৌরাশর্ক চশরলত্রর এক শববশতিত রূপ। 

____________________________________________________ 

Discussion 
‘শিব’ উচ্চারর্ এর সলঙ্গ সলঙ্গ আমালদর মানসপলি বিলস ওলে প্রেয়কারী, ধ্বাংসকারী এক রুদ্ররূপ। এই 

রুদ্ররূপী শিব শিলেন ববশদক যুলগর। ঋকলবলদর রুদ্র যজুলবিলদ এলস মঙ্গেময় বদবতায় পশরর্ত িলয়লি। যুগ প্রলয়াজলন 
আমরা বদবতালক আমালদর মলতা কলর গল়ি তুলেশি, এিা শুযুমাত্র বয শিব চশরলত্রর বক্ষলত্র ঘলিলি তা শকন্তু নয়। সমস্ত 
বদব-বদবীর বক্ষলত্র েক্ষয কশর। তলব এই শববতিন আমরা ববশি কলর েক্ষয কলরশি শিব চশরলত্রর মলযয। বয শিবলক ববলদ 
ধ্বাংসকারী রূলপ বদখলত পাই বসই শিবলক পুরালর্ বদলখশি মঙ্গেকারী, জরা-বযাযী দূরকারী রূলপ। ববদ পুরার্ িা়িাও 
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প্রাগাযুশনক প্রায় সকে বাাংো সাশিলতয শিলবর উলেখ পাই। প্রাক আযুশনক যুলগর একশি ব়ি অাংি িলো মঙ্গেকাবয। 
মঙ্গেকালবয শিব ববদ-পুরালর্র শিব নয়। এই শিব এলকবালর আমালদর বোকায়ত জীবলনর শিব। মঙ্গেকালবযর কশবরা 
শিলবর বপৌরাশর্কতালক এলকবালর বেল়ি বেলে বদনশন শেকই শকন্তু ববশি কলর েুশিলয়লিন শিলবর মানশবক ববশিষ্টয। 
এই শিলবর মলযয অলনলকই আযি-অনালযির এক শমশ্রর্ বদলখলিন। ‘মনসামঙ্গে’, ‘চণ্ডীমঙ্গে’ অলপক্ষা ‘অন্নদামঙ্গে’ কালবয 
আমরা বপৌরাশর্ক শিবলক যতিা না বদখলত পাই তার বথলক ববশি বেৌশকক শিবলক বদখলত পাই। শিব চশরলত্রর এরকম 
শববতিন ঘলিলি যুলগর তাশগলদ। 

মঙ্গেকাবযগুশে রশচত িলয়শিে বসই সমলয় যখন বসন যুলগর অতযাচালর মানুষ অশতষ্ঠ িলয় অতযাচার বথলক 
মুশিোলির পথ খুুঁজশিে আর এই রকম পশরশস্থশতলত ববলদশিক আক্রমর্ ঘলি তখন একিু িালো কলর বাুঁচার আিায় 
বসন রাজালদর অতযাচার বথলক মুশিোলির প্রয়ালস দলে দলে শনম্নবলর্ির মানুষ ইসোম যমি গ্রির্ করলত থাকলে 
সমালজর উচ্চস্থালন বলস থাকা শিনু্দ সমালজর মানুষ শনলজলদর সাংকিজনক অবস্থা বুেলত পালর। শনলজলদর যমিলক 
বাুঁচালনার জনয বপৌরাশর্ক ও বেৌশকক বদবতার সমন্বয় সাযন কলর শিনু্দযমিলক নতুন রূলপ গল়ি তুলেশিে মঙ্গেকালবযর 
(শবলিষত মনসামঙ্গে, চণ্ডীমঙ্গে ও যমিমঙ্গে) মযয শদলয়। বস শদক বথলক বযশতক্রম নয় ‘অন্নদামঙ্গে’ কাবয। যুলগর 
প্রলয়াজনলক প্রাযানয শদলয়ই িারতচন্দ্র তাুঁর কাবয রচনা কলরশিলেন।  
  ‘অন্নদামঙ্গে’ কাবয যখন রশচত িলয়শিে তখন বাাংোলদলির অবস্থা শিে অরাজকতাময়। ১৭০৭ সালে 
ঔরঙ্গলজলবর মৃতুযর েলে বমাঘে সাম্রালজযর োিে যরলত শুরু কলর আর এই সুলযালগ মারাো িশির জাগরর্ িয়। 
আেমগীর বাদিার মৃতুযর পলর এই মারাো িশি প্রবেতর িলত থালক। আিমদ িাি আবদাশের বনতৃলত্ব বার বার 
(১৭৪৮-১৭৬৪) িারত আক্রমলর্র েলে বকন্দ্রীয় িাসন বযবস্থা ক্রমি দুবিে িলয় পল়ি। এই রকম শবিৃঙ্খে পশরশস্থশত 
বথলক রক্ষা পায়শন বঙ্গজননী। ১৭১৩ সালে বাাংো সুলবদার পলদ শনযুি িন মুশিিদকুশে খাুঁ। এরপর ক্রমি বাাংোর 
রাজননশতক পাোবদে ও দি বির একিানা মারাো বগিীলদর আক্রমর্ এবাং আেগানলদর দুবার আক্রমলর্র বমাকালবো 
করলত শগলয় বাাংোর অথি িাোর ক্রমি শনিঃলিশষত িলত শুরু করার েলে আেীবশদি বাাংোলক রক্ষার তাশগলদ জশমদার, 
ইাংলরজসি অনযানয বশর্কলদর কাি বথলক অশতশরি কর আদায় কলর, যার প্রিাব পল়ি সাযারর্ মানুলষর ওপর। আর 
িাশন্তপূর্ি সমলোতায় আলস মারাোলদর সলঙ্গ, শকন্তু তাসলেও বিষ রক্ষা িয়শন আত্ম্ীয় ও কমিচারীলদর ষ়িযলের েলে। 
এই রকম পশরশস্থশতলত িারতচন্দ্র রচনা কলরশিলেন তাুঁর কােজয়ী কাবয ‘অন্নদামঙ্গে’। 

সাশিতয বদি-কােলক অশতক্রম কলর রশচত িলত পালরনা। সাশিশতযক বদি-কােলক বিন কলরন তাুঁর সাশিলতযর 
মলযয। বসই শদক বথলক বযশতক্রমী নন িারতচন্দ্র। অষ্টাদি িতাব্দীর এই কশব বদলখশিলেন এক ববশচত্রযপূর্ি পশরশস্থশত। 
একশদলক সামাশজক-রাজননশতক-অথিননশতক পশরশস্থশত যখন শবিৃঙ্খশেত বসই সমলয় নবাব ও যনীবশর্কলদর  শবোসবহুে 
জীবন যাপলনর সলঙ্গ যুি িলয়শিে কামনা সবিস্ব বিাগবাদী সাংসৃ্কশতর। বসই শদক বথলক বাদ পল়িশন রাজা কৃষ্ণচলন্দ্রর 
রাজসিা। বসই রাজসিার কশব িলয় িারতচন্দ্র রাজালদর মলনারঞ্জলনর জনয আশ্রয় শনলয়শিলেন আশদ রলসর। এর 
পািাপাশি সাযারর্ মানুষলদর কাি বথলক পািশবক অতযাচার কলর রাজস্ব আদায়, বগিীলদর েুন্ঠন ইতযাশদর েলে সাযারর্ 
মানুলষর জীবন িলয় উলেশিে দুশবিষি। আর এই রকম পশরশস্থশতলত সাযারর্ মানুষ বচলয়শিে তালদর প্রালর্র বদবতালদরলক 
শনলজলদর মলতা কলর বপলত। এইজনয িারতচন্দ্র যুলগর চাওয়া-পাওয়ালক মযিাদা শদলয় বদবতালদর বপৌরাশর্ক মশিমালক 
তযাগ কলর বদবতালদর বতশর করলেন বুিুকু্ষ সমালজর প্রশতশনশয শিসালব। বদবাশদলদব মিালদব তাই আর বকোস পবিলত 
বলস যযানাসলন মলনালযাগ স্থাপন করলত পারলেন না, বনলম এলেন যূশেযূসশরত পৃশথবীলত সাযারর্ মানুলষর সলঙ্গ 
একাত্ম্তা স্থাপন করলত। এই বপৌরাশর্ক শিলবর শববতিন ঘশিলয় শতশন দুই বশ্রর্ীর মানুলষর চাশিদা তুলে যরলেন শিলবর 
মলযয। একশদলক রাজসিার বযৌন চাশিদা বমিালনার জনয যশনক সম্প্রদালয়র বযৌনোেসালক তুলে যরলেন আর অনযশদলক 
অসিায়, শনরন্ন মানুলষর প্রশতশনশয শিলসলব শিলবর িালত যরালেন শিক্ষার পাত্র। এই শিব অষ্টাদি িতাব্দীর এক শমশ্র 
সাংসৃ্কশত। 
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শতন খলে রশচত ‘অন্নদামঙ্গে’ কালবযর (প্রথম খে- অন্নদামঙ্গে, শিতীয় খে- শবদযাসুন্দর বা কাশেকামঙ্গে, 
তৃতীয় খে- মানশসাংি বা অন্নপূর্িামঙ্গে) প্রথম খলে আমরা শিবলক বপলয় থাশক। শিলবর বপৌরাশর্ক চশরত্র অঙ্কন করলত 
শগলয় শতশন আশ্রয় শনলয়লিন মিািাগবত পুরালর্র। অনযানয মঙ্গেকালবযর মলতা শতশন শিব চশরলত্র বপৌরাশর্ক ববশিষ্টয 
আলরাপ করলেও এই ববশিষ্টয িারতচলন্দ্রর িালত ক্রমি ক্ষীর্ িলয়লি অষ্টাদি িতাব্দী যুগ পশরলবলির কারলর্। পুরার্ 
অনুসালর রাজা দলক্ষর কনযা সতীর সলঙ্গ বদবাশদলদব মিালদলবর শবলয় িয় নারলদর শমথযা িাষলর্র চক্রালন্ত। শকন্তু এ 
শবলয় মন বথলক বমলন শনলত পালরশন দক্ষ, তাই সবিদা শিলবর শনন্দা কলরন। শিব শ্বশুলরর আচরলর্ শবরূপ িলয় শবলয়র 
শদলন বকোলস গমন কলরন- 

“নারদ ঘিক িলয় নানামত বলে কলয়   
শিলবলর শববাি শদো সতী। 

শিলবর শবকি সাজ  বদশখ দক্ষ ঋশষরাজ 
বামলদলব বিো বামমশত।। 

সদাশিব শনন্দা কলর  মিা বক্রায বিে িলর 
সতী েলয় বগলেন বকোলস।” ১    

এরপলর আমরা দক্ষলক যলের আলয়াজন করলত বদশখ, বযখালন শিবলক আমশেত করা িয়শন। শকন্তু সতী শবনা আমেলর্ 
যলে সাশমে িলত চাইলে শিব বযলত বারর্ কলরন। শিলবর সামলন সতী দিমিাশবদযা রূলপ প্রকি িলে অনুমশত শদলত 
বাযয িয়। তারপর দক্ষগৃলি শিব শনন্দায় সতীর প্রার্ তযাগ, দলক্ষর যে পে, দলক্ষর মৃতুয, প্রসূশতর প্রাথিনায় দলক্ষর 
পুনরায় জীবন োি, সতীর অশিিালপ দলক্ষর িাগমুে িওয়া, প্রার্ শেলর বপলয় দলক্ষর শিব বন্দনা, সতীর বদি কাুঁলয 
শিলবর পৃশথবী প্রদশক্ষর্ এবাং শবষু্ণ কতৃিক সতীর বদিলক ৫১ শি খলে শবিাজন এবাং বসই সমস্ত স্থালন সতীপীে গল়ি 
ওোর কাশিশন- এসবই পুরার্ (মিািাগবত) অনুসালর সাশজলয়লিন িারতচন্দ্র। শকন্তু সতীর বদিতযালগর পর পুরালর্ বয 
মিাপ্রেয়কারী নিরাজলক আমরা তােবেীো করলত বদশখ, বসই তােবকারী শিব অলপক্ষা িারতচন্দ্র পত্নীলপ্রশমক এক 
স্বামীলক অঙ্কন কলরলিন। সতীর মৃতুযসাংবাদ শুলন শিব বিাকাকুে িলয় পল়িলিন– 

“শুশনয়া িঙ্কর      বিালকলত কাতর  
                                                        শবস্তর বকো বরাদন।” ২   
 
যেস্থালন সতীর মৃতলদি বদলখ শিলবর দুিঃখ আর শিগুর্ ববল়ি বগলি তাই শনলজলক শেক রাখলত পালরনশন শিব– 

“যে স্থালন সতীলদি বদশখয়া িঙ্কর। 
শবস্তর বরাদন বকো কশিলত শবস্তর।।” ৩  

 
শিলবর এই রকম করুর্ পশরশস্থশত বদলখ মিাকালের িয়ঙ্কর মূশতি দূলর সলর শগলয় বাঙাশের মলন জায়গা কলর শনলয়লি 
স্ত্রীর শবরলি শবরিী এক বপ্রশমক সত্তা। 

স্ত্রীর শবরলি শিব একাশক ও িশিিীন িলয় পল়িলিন। পুরার্ ও কুমারসম্ভব অনুযায়ী কশব শিবলক যযালন 
বসালেন। মদলনর বার্ শনলক্ষলপর েলে যযানিঙ্গ শিলবর অশিিালপ মদন িস্মীিূত িন। শকন্তু তাুঁর চশরলত্রর মলযয বকান 
চঞ্চেতা েক্ষয করা যায় না। িারতচন্দ্র যযানিঙ্গ শিবলক অঙ্কন কলরলিন শবচশেত কালমান্মত্ত অষ্টাদি িতাব্দীর বযৌনলোেুপ 
যশনক সম্প্রদালয়র প্রশতশনশয শিলসলব। আমরা আলগই বলেশি িারতচন্দ্র শিলেন রাজসিার কশব রাজ-অমাতযলদরলক 
আলমাদ বদওয়ার জনযই শিবলক তালদর রুশচ অনুযায়ী গল়ি তুলেলিন— 

“মশরে মদন তবু পঞ্চানন 
      বমাশিত তািার বালর্।  
শবকে িইয়া নারী তপাশসয়া  

                                          শেলরন সকে স্থালন ।। 
কালম মত্ত ির বদশখয়া অপ্সর। 
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                                          শকন্নরী বদবী সকে। 
যায় পাোইয়া পশ্চাত তাশ়িয়া  

                                          শেলরন শিব চঞ্চে।।’’ ৪  
 
এই শিবলক বদলখ আমালদর বুেলত অসুশবযা িয়না বয, এই শিব বকালনা বপৌরাশর্ক বা কুমারসম্ভলবর শিব নয়, এ িে 
অষ্টাদি িতাব্দীর যশনক সম্প্রদালয়র কামুক প্রবৃশত্তর মানুষ, যার কামনা চশরতাথি করার জনয নারীর উলেলিয গমন 
কলরলিন আবার নারীর সন্ধান না বপলয় শবশিন্ন স্থালন সন্ধান কলরলিন। িারতচন্দ্র রাজসিায় বলস তালদর উন্মত্ত, 
উিৃঙ্খে, কামনালোেুপ শচত্র তুলে যলরলিন তালদরই সমু্মলখ, শিব চশরলত্রর রূপলকর আ়িালে। এই আ়িাে আবডােলক 
তারা বুেলত না বপলর শিলবর কালমান্মত্ততালক আস্বাদন কলরলি। তালদর সামলন তালদরই চশরত্রলক স্পষ্ট কলর তুলে 
যরলত বপলরলিন বকবেমাত্র তাুঁর অিাবনীয় প্রশতিার গুলর্ যা তারা ঘুনাক্ষলরও উপেশি করলত পালরশন। এই প্রশতিার 
অিালব ঘিলত পারত পূবিশনযিাশরত অিাব-অনিনসি কষ্টসাযয জীবনযাপন– এর পশরবলতি শতশন োি কলরলিন রাজশসক 
জীবনযাপন এবাং রায়গুর্াকলরর মলতা উপাশয। 
 

পুরার্ ও কুমারসম্ভলব উশেশখত িলয়লি বয মদনিলস্মর পর শিব পুনরায় যযালন বলসলিন। আর অনযশদলক 
যযালন বলসলিন পাবিতী শিবলক পাওয়ার আিায়। পাবিতীর যযালন তুষ্ট িলয় শিব-পাবিতীর শমেন িলয়লি এবাং এই শমেলনর 
বপিলন রলয়লি পৃশথবীলক তারকাসুলরর িাত বথলক রক্ষা করার মলতা মিৎ উলেিয। এই শমেন উলেলিযই রবীন্দ্রনাথ 
বলেলিন-  

“সমস্ত কুমারসম্ভব কাবয কুমার জন্মরূপ মিৎবযাপালরর উপযুি িূশমকা। মদন বগাপলন ির শনলক্ষপ কশরয়া 
বযযিবাুঁয িাশঙ্গয়া বয শমেন ঘিাইয়া থালক তািা পুত্রজলন্মর বযাগয নলি, বস শমেন পরস্পরলক কামনা কলর, 
পুত্রলক কামনা কলর না।” ৫ 

 শিলবর এই কামুকতার িশব িারতচলন্দ্রর এলকবালর শনজস্ব সৃশষ্ট। তাুঁর কামুকতার শচত্র আমরা পাই পদ্মপুরার্, শেঙ্গপুরার্, 
বামনপুরালর্র মলতা রচনায়। পদ্মপূরালর্ উলেশখত িলয়লি— 

“পুরা িবিিঃ শস্ত্রলয়া দৃষ্টবা যুবতীরূপিাশেনী। 
গন্ধবিশকন্নরানাঞ্চ মনুষযানাঞ্চ সবিতিঃ।। 
মলের্ তা সমাকৃষয ত্বশতদূলর শবিায়শস। 
তলপাবযজপলরা বদবস্তাসুসঙ্গত মানসিঃ।।” ৬ 

পুরালর্ শিলবর কামুকতার বয সামানযতম উলেখ আলি তালক পূর্িতা দান কলরলিন িারতচন্দ্র। সমলয়র উপলযাগী কলর 
তাুঁলক বসই সমলয়র মানব চশরলত্র পশরর্ত কলরলিন। তাই আমরা বদখলত পাই নারদ যখন শিলবর শববাি প্রস্তাব 
এলনলিন উমার সলঙ্গ তখন শিব তালক শবেম্ব না কলর তা়িাতাশ়ি শবলয়র বযবস্থা করলত বলে। শকন্তু নারদ তাুঁলক সান্ত্বনা 
বদয় এই বলে— 
 

“প্রায় িলয় বু়িা িুশেয়াি খু়িা 
      শদন দুই শস্থর রি।” ৭ 

শিব শবলয় পাগো বুল়িালত পশরর্ত িলয়লি। এই কালমান্মত্তার সলঙ্গ সলঙ্গ কশব শিলবর মযয শদলয় বসই সমলয়র সামাশজক 
এক কুপ্রথা বকৌশেনয প্রথালকও শচশিত কলরলি— 

“অষ্টাদি িতলক যখন বদবিশি ক্ষীয়মান, তখন িারতচন্দ্র যুগসলচতন কশবর মত বদবতার প্রশত সাংিলয়র 
দৃশষ্টলত তাশকলয়লিন। বয শিব স্বয়াং শচৎিশির আযার িারতচন্দ্র তাুঁলক মলতিযর যূশেযূসশরত চশরত্ররূলপ অঙ্কন 
কলরলিন। শুযু তাই নয়, তার চশরলত্র আলরাপ কলরলিন কুেীন ব্রাহ্মলর্র চশরত্র- বয কালমান্মত্ত, িতদশরদ্র ও 
শিশথে সাংসৃ্কশতর প্রশতিূ।”৮  
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বসই সময় বমলয়লদর সশেক সমলয় শবলয় শদলত না পারলে একঘলর িওয়ার িয় কনযার শপতা-মাতালক দুিঃস্বলের মলতা 
তা়িা করত। বসই শদক বথলক বযশতক্রম নয় শিমােয়-বমনকা। তাই না বদলখই নারলদর মুলখর কথা শুলনই শিলবর সলঙ্গ 
উমার শববাি শদলত রাশজ িলয় যায়। শিমােয় ও বমনকার মলযয তৎকােীন কনযাদায়গ্রস্ত শপতা-মাতার িশবই আমরা 
বদখলত পাই। কুেীন বর বপলে বকালনা শকিু শচন্তা না কলর তশ়িঘশ়ি শবলয়র বযবস্থা করা িত।  

“মযযযুগীয় বয িশিিাবনা বদবশবশ্বাসলক অবেম্বন কলর একশদলক বচতনয সাংসৃ্কশত ও অপরশদলক মঙ্গে 
বদবলদবীর উপাসনালক আশ্রয় কলর প্রবািমান িলয় চলেশিলো ত্রলয়াদি িতক বথলক শুরু কলর বষা়িি-সপ্তদি 
িতক পযিন্ত অষ্টাদি িতলক এলস বযন বসই িশি বদবশবশ্বালস োগলো সাংিলয়র আঘাত।” ৯  

এই সমলয় বদবতার প্রশত শবশ্বাস রাখলত পারশিে না সাযারর্ মানুষ তাই িারতচন্দ্র শিব চশরলত্রর মযয শদলয় বয 
িাসযরলসর সৃশষ্ট কলরলিন, তা যুলগর চাশিদালকই স্পষ্ট কলর বতালে “িাসয পশরিালসর অন্তরালে অবশসত মযযযুলগর ক্লান্ত 
িশির দীঘিশ্বাস; এবাং বদবতার অলেৌশকক িশির প্রিূত শনদিিন সলেও, শিশথে িশির পিিূশমকায় জাগশতক মানুলষরই  উদযম ও 
শবপযিলয়র কাশিনী।” ১০ ‘শিলবর শববাি যাত্রা’ ও ‘শিব শববাি’ অাংলি বয শিবলক আমরা পাই তালত বপৌরাশর্ক গুলনর 
শবসজিন শদলয় রঙ্গ-বযালঙ্গর পাত্র িলয় উলেলি, বখারাক জুশগলয়লি আলমাদ-প্রলমালদর। 

 
বুল়িা শিব বেলদ বচলপ শিঙ্গা েুকলত েুকলত শবলয় করলত এলে িতবাক িলয়লি কনযার বাশ়ির বোকজন। 

এরপর আমরা বদশখ শবষু্ণর চক্রালন্ত শিলবর বকামরবন্ধনী শিসালব থাকা সাপলক গরু়ি যখন িয় বদশখলয়লি তখন শিলবর 
বকামলর থাকা বাঘিাে খলস প়িলে শিব উেঙ্গ িলয় পল়ি বমনকার সামলন— 

“বাুঁঘিাে খশসে উেঙ্গ বিে ির। 
এলয়াগন বলে ও মা এ বকমন বর।। 
বমনকা বদশখো বচলয় জামাই বেঙ্গিা। 
শনবালয় প্রদীপ বদয় িাশনয়া বঘামিা।।”১১ 

শুযুমাত্র িাসযরস বা রাজ-অমাতযলদর আলমাদ বদওয়ার জনয শিবলক উেঙ্গ করলেন? উেঙ্গ শিলবর শচত্র শুযুমাত্র 
িাসযরলসর উলদ্রক ঘিায়শন বরাং বসই সমলয়র উেঙ্গ শচত্রশিলক তুলে যলরলি। অষ্টাদি িতাব্দীর অশিজাত সম্প্রদালয়রা 
যারা কামনায় মত্ত শিলো, ডুলব শিলো বযৌনতার পশঙ্কেতায়। বসই সম্প্রদালয়র নগ্নতালক তুলে যলরলিন। এই নগ্নতার 
প্রশত বমনকার মলতা সাযারর্ মানুষ বযন প্রদীপ শনশিলয় এবাং বঘামিা বিলন প্রশতবাদ জানালত চায়। বচালখর দৃশষ্টলকার্ 
বথলক এইরকম কুরুশচপূর্ি দৃিযলক  আ়িাে করলত চায় বসই সমলয় সুস্থিালব ববুঁলচ থাকলত চাওয়া সাযারর্ মানুষজন। 
শকন্তু সাযারর্ মানুলষর চাওয়া-পাওয়ার বকালনা মূেয থালকনা, তাই দৃিযশির শবস্তাশরত রূপ বদশখ- 

“শিবিালে চাুঁদ অশগ্ন আলো কলর তায়।।” ১২ 
 
যুবতী বগৌরীর স্বামী শিলসলব বৃদ্ধ শিব এলকবালর বাস্তব সম্মত িলয় উলেলি। শবলয়র আলগ বমলয়র বরলক বাবা-

মা বদলখনশন শেকই শকন্তু বদখলেও এর বকালনা বিরলের িলতা না। কনযার শপতা-মাতার কালি পিন্দ মলতা বর শনবিাচন 
করার বকালনা সুলযাগ শিে না। কারর্ বমলয়লদর সুলযাগয বর শনবিাচন করা অলপক্ষা শনলজলদর কূে বাুঁচালনা ববশি জরুশর 
শিে তাই বমলয়লদরলক িালগযর িালত বিল়ি শদলয় অনুতাপ করা িা়িা তালদর আর বকালনা উপায় শিে না। বর বদলখ 
শিমােলয়র িতবুশদ্ধ িওয়া বযতীত আর বকালনা প্রশতশক্রয়া বদখলত পায় না কারর্ শতশন জালনন এিাই িশবতবয। শকন্তু 
মালয়র মন শকিুলতই বমলন শনলত পালর না, আর সমস্ত শকিুর জনয নারদলক দায়ী কলরলিন- 

“ওলর বু়িা আিকু়িা নারদা অলেলয়। 
বিন বর বকমলন আশনশে চকু্ষ বখলয়।।” ১৩ 

বসানার পুতুলের মলতা বমলয় উমার পশরর্শতর কথা বিলব মালয়র মুখ বথলক এরকম কথা যুশিপূর্ি বলে মলন িয়। বসই 
সমলয় কনযাদায়গ্রস্থ মালয়লদর পশরশস্থশত বকমন শিে কশব বমনকার মযয শদলয় তা বাস্তব সম্মত কলর তুলেলিন। 
 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-10 
Website: www.tirj.org.in, Page No.82-90 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 87 of 90 
 

এরপর আমরা বদখলত পাই শিব-উমার দাম্পতয জীবলনর কাশিশন। পুরালর্ ির-পাবিতীর দাম্পতয জীবনলক 
একিা আদিি রূলপ গল়ি তুেলেও িারতচন্দ্র বসই আদিিচুযত িলয় মানশবক রূপদান কলরলিন। সতীলক উমা রূলপ শেলর 
বপলয় তাুঁর শবরি বযাথা দূর িলয়লি, বজলগ উলেলি বপ্রশমক সত্তা। বপ্রশমকা উমার কালি বযন তাুঁলক বিল়ি না যাওয়ার 
প্রশতশ্রুশত আদায় কলর শনলত চান “সতয কশর কি বমালর না িাশ়িলব আর।” ১৪ মিাপ্রতাপকারী বদবসত্তার পশরবলতি বারবার 
কলর ববশরলয় এলসলি শিলবর বপ্রশমক রূপশি, সতী িা়িা শিব বযন মশন িারা েনী। তাই উমা রূলপ সতীলক বপলয় তার 
জীবন পুনিঃরায় সাথিক িলয়লি। তাুঁর এই আনন্দময় জীবলন পুনিঃরায় শনরািার আলো বদখলত চাননা, তাই শনলজর 
বদলির সলঙ্গ পাবিতীর বদি বমোলত চান–‘‘িরলগৌরী এক তনু িলয় থালক রলঙ্গ।’’১৫ যশদও িরলগৌরীর এক িওয়ার িাবনািা 
এলসলি পুরালর্র অযিনারীশ্বলরর যারর্া বথলক। তলে-পুরালর্ অযিনারীশ্বলরর ববশচত্রযময় বর্িনা পাওয়া যায়। ‘পদ্মপুরালর্’ 
বদখলত পাই সাশবত্রী িরপাবিতীলক একলদি িওয়ার বর শদলয়শিলেন– 

“িরীরালযি চ বত বগৌরী সদা স্থাসযশত িাংকর। 
অনয়া বিািলস বদব ত্বয়া বত্রলোকযসুন্দর।।” ১৬  

পুরালর্র তেকথায় না শগলয় িারতচন্দ্র শিব-পাবিতীর এক িওয়ার মলযয বপ্রশমক-বপ্রশমকার বপ্রলমর পূর্িতা ও গিীরতালক 
বদখালত বচলয়লিন। শতশন জানলতন বসই সমলয় মানুষ তেকথালক গ্রির্ করলবনা। তাই এলকবালর মানশবক দৃশষ্টলকার্ 
বথলক অযিনারীশ্বলরর িাবনাশি বদখালত বচলয়লিন। বপ্রলমর পূর্িতা স্বরূপ জন্ম িলয়লি কাশতিক,গলর্লির। এলদর জলন্মর 
বপিলন বকান তেকথা নয় বরাং তালদর জন্ম িলয়লি বপ্রলমর আকুশত বথলকই— 

“দুই জলন সিাসয বদলন রসরলঙ্গ। 
িরলগৌরী এক বিো দুই অদ্ধি অলঙ্গ।। 
এই রূলপ িরলগৌরী কলরন শবিার। 
গজানন ষ়িানন িইে কুমার।।”১৭ 

এই বপ্রম কেলি পশরর্ত িয় যখন শিব শদন যাপলনর জনয সামানয অন্নিুকুও বজাগালত পালরনশন। অষ্টাদি িতাব্দীলত 
“মারাো আক্রমলর্র েলে বদলির কৃশষ বযাবস্থা এমন িালব শবপযিস্ত িলয়শিলো বয দশরদ্র মানুলষর সামানয গ্রাসািাদলনর বযবস্থা 
করলত প্রার্পাত করলত িয়। েলে আশথিক বশ্রর্ীগত শবলিদ আরও তীব্র ও তীক্ষ্ণ িলয় বদখা শদলয়শিলো তখন। িতিাগয দশরদ্র 
সাযারলর্র োঞ্ছনার বিষ শিলো না। মুশিিদাবালদর িাসন যলের শবিৃঙ্খো ও শনপী়িন অলপক্ষা বিাষর্ ও শনযিাতন বয কম শিলো 
এমন নয়। তার উপর শিে দসুযতস্কলরর উৎপাত। পতুিগীজ জেদসুয আক্রমর্, মমিাশন্তক দাস বযবসায় অশত নগর্য মূলেয বাশেকাশবক্রয় 
ইতযাশদ। দাশরলদ্রযর জ্বাো বয িয়ানক িলয়শিলো, এরূপ অসাংখয ঘিনাই তার প্রমার্। অলন্নর অিাব তাই িারতচলন্দ্রর বকবে 
শুদ্ধকেনা নয়, তা বসকালের একশি বাস্তব সতযও বলি।”১৮  

রাজসিার কশব িারতচলন্দ্রর প্রাথশমক জীবন নানা রকম ঘাত-প্রশতঘালত পশরপূর্ি। অন্নিাব কালক বলে তা 
শতশন শনলজ উপেশি কলরলিন। বয শদন খাবার জুলিলি বসশদন বখলয়লিন আর বযশদন বজালিশন বসশদন খাশে বপলি 
বথলকলিন। অন্নিালব জীবন কীিালব দুশবিষি িলয় ওলে, তা শতশন েুশিলয় তুলেলিন তাুঁর কালবযর চশরলত্রর মলযয। শবলিষ 
কলর শিলবর মলযয। সাযারর্ মানুষ শিলবর মলযয শনলজলদরলক একাত্ম্ কলরশিলো। বপৌরাশর্ক অনযানয আযি বদবতার 
বথলক শিলবর মযিাদা কু্ষন্ন িলত বদশখ। এর জনযই দলক্ষর যলে তাুঁর স্থান বমলে না। িারতচলন্দ্রর কালবয শিব শমলি 
বগলেন বখলত না পাওয়া দশরদ্র মানুলষর সলঙ্গ। 
 

শিব কুেীন, কুেীনলদর উপাজিলনর কথা শচন্তা করলত িলতা না। কুেীনলদর একাশযক স্ত্রী থাকায় স্ত্রীলদর বালপর 
বাশ়ি শগলয় শকিুশদন সুলখ শদন কাশিলয়, অথি সাংগ্রি কলরই বির বকলি বযলতা। শকন্তু সময় বদলেলি কুেীনলদরও সাংসালর 
অন্নিাব বদখা শদলয়লি, ববলরালত িলয়লি উপাজিলন িীক্ষার পাত্র িালত শনলয়। অন্ন বাঙাশের জীবলন এক গুরুত্বপূর্ি িূশমকা 
পােন কলর। প্রার্ যারলর্র জনয প্রাথশমক চাশিদািুকু যখন শিব পূরর্ করলত পালরননা বরাং এই অিাব অনিলনর জনয 
স্ত্রী পাবিতীলক দায়ী কলরলি অনযানয তৎকােীন পুরুষলদর মলতা তখন পাবিতীও পুরুষ সমাজলক বুশেলয় শদলয়লিন স্ত্রীর 
ওপর সমস্ত শকিু দায় চাপালনা যায় না। স্পষ্ট িাষায় উচ্চারর্ কলরলি— 

“আমার কপাে মন্দ তাই নাই যন। 
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উিাুঁর কপালে সলব িলয়লি নন্দন।। 
বকমলন এমন কন োজ নাশি িয় । 
কশিবালর পাশর শকন্তু উপযুি নয়।।” ১৯ 

অিালবর তা়িনায় সকলেই শতি িলয় উলেলি। বযখালন সমস্ত শকিু ববদনাদায়ক। স্বামী স্ত্রীর কালি বারবার শতরসৃ্কত 
িলয়লি। বসখালন ঘলর থাকার বথলক শিক্ষাবৃশত্তলকই বশ্রয় বলে মলন িলয়লি— 

“ঘর উজাশ়িয়া যাব শিক্ষায় বয পাই খাব 
অদযবশয িাশ়িনু বকোস। 

নারী যার স্বতেরা      বস বযন জীয়লন্ত মরা 
তািার উশচত বনবাস।।” ২০ 

 
অষ্টাদি িতাব্দীর আলগ পযিন্ত আমরা কুেীনলদর বলস বলস বখলত বদলখশি। ‘শিবায়ন’ কালবয আমরা শিবলক চাষবাস 
করলত বদশখ। িারতচলন্দ্রর শিব বৃদ্ধ িওয়ার কারলর্ চাষবাস, বাশর্জয করার িশিিুকু তাুঁর বনই। তাই ববো বা়িার 
সলঙ্গ সলঙ্গ তাুঁর িরীলরর অবস্থাও খারাপ িলয়লি। শিক্ষায় ববলরালনার আলগ এক করুন অবস্থাপন্ন শিবলক আমরা পাই- 

“ববো বিে অশতশরি শপলত্ত বিে গো শতি 
বৃদ্ধ বোলক কু্ষযা নাশি সলি।।” ২১ 

শকন্তু বকান উপায় বনই িরীরলক শিশকলয় রাখলত শিক্ষায় ববলরালতই িয়। সাংসালরর শনতয দাশরলদ্রযর মলযয এক পুত্র 
বনিা কলর বব়িায় অনযজন বাবুশগশরলত বযস্ত— 

“ব়িপুত্র গজমুখ চাশর িালত খান। 
সলব গুন শসশদ্ধ বখলত বালপর সমান।। 
          — -- -- 
বিাি পুত্র কাশত্তিলকয় িয় মুলখ খায় । 
উপালয়র সীমা নাই মযূ়লর উ়িায়।” ২২      
 

এ বযন উশনি িতলকর বাবু সমালজর শচলত্রর পূবিািাস শদলয়লিন িারতচন্দ্র। পাশরবাশরক কেি শিে শনতয সঙ্গী েলে 
শিব োকুর সাংসার তযাগ কলর বগলে পাবিতীও সন্তানলদর শনলয় শপতৃগৃলি বযলত উদযত িয়, শকন্তু শপতৃগৃলি স্বামী পশরতযাি 
রমনীর সম্মান নাই, তাই সখী জয়ার উপলদলি শনজ রূলপ আত্ম্প্রকালির কথা বলে, তাই অন্নপূর্িার রূপ যারর্ কলর 
শত্রজগলতর অন্নিরর্ কলরন। িারতচন্দ্র বপৌরাশর্ক আিালস বদবীর এই রূপশিলক বদখালেও অলনলকই বদবীর মলযয 
অতযাচারী নবাব ও যনপশতলদর শচত্র বদলখলিন। এই শদক িা়িাও এই চশরলত্রর মলযয কুেীন গৃিকত্রিীর আত্ম্প্রশতষ্ঠার 
শদকশিলক শচশিত করার বচষ্টা কলরলিন কশব। 

কশব বদশখলয়লিন বদবী অন্নদার কারলর্ অন্নািালবর সৃশষ্ট িলয়লি। এই অন্নিাব আসলে অষ্টাদি িতাব্দীর ঘলর 
ঘলর। বষা়িি িতাব্দীলত কশবকঙ্কলনর ‘চেীমঙ্গে’ কালবয শিব শিক্ষায় ববলরালে শনলজলদর সাযয মলতা শিলবর িালত িশি 
িলর অন্ন তুলে শদলয়লি সকলে। শকন্তু অষ্টাদি িতাব্দীলত মানুষ আর বদবতার উপর শবশ্বাস রাখলত পারলি না, 
শনলজলদরলক শনলয় বযস্ত িলয় পল়িলি। অনযলদরলক অন্ন বদওয়া বতা দূলরর কথা শনলজলদর অন্নসাংস্থান করলত পারলি 
না। তাই বযখালনই অলন্নর জনয বগলি বসখালনই খাশে িালত শেলরলি— 

“কাশন্দলি আপন শিশু অন্ন না পাইয়া। 
বকাথায় পাইব অন্ন বতামার োশগয়া ।। 
আশজ বমলন শেলর মাগ িঙ্কর শিখারী। 
কাশে আস শদব অন্ন আশজ ত না পাশর। 
এই রূলপ িঙ্কর শেশরয়া ঘর ঘর। 
অন্ন না পাইয়া বিো ব়িই কাতর।।”২৩  
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মুকুন্দরাম ‘চেীমঙ্গলে’ শিখাশর শিবলক বকাচরমর্ীলদর পুরাতন নাগর রূলপ এুঁলকলিন, রালমশ্বর তাুঁর কালবয শিক্ষার জনয 
শিবলক মলনাির ববলি বকালচর নগলর প্রলবি কশরলয়লিন । সবলথলক করুর্ পশরর্শত বদখা বগলি িারতচলন্দ্রর কালবয, 
বােক গলনর কালি শিব বযঙ্গ-শবদ্রুলপর পাত্র িলয়লিন— 

“বকি বলে ওই এে শিব বু়িা কাপ। 
বকি বলে বু়িাশি বখোও বদশখ সাপ।। 
বকি বলে জিা বিলত বার কর জে। 
বকি বলে জ্বাে বদশখ কপালে অনে।।”২৪  

শিলবর ঐশ্বশরক মশিমা এলকবালর যূলোয় েুশন্ঠত িলয়লি। এই শিবলক বদলখ আমালদর করুর্া িয়। এই করুর্ শচত্রশি 
অঙ্কন কলরলিন বসই সমলয় বখলি খাওয়া মানুষলদর না বখলত পাওয়ার েলে বয কী িয়ানক পশরশস্থশতর সমু্মখীন িলত 
িলয়শিে বসই শদকশি শচশিত কলরলি শিলবর মযয শদলয়। অষ্টাদি িতাব্দীর অসিায়তার িাষা শিে ‘‘ঘলর অন্ন নাশি যার 
মরর্ মঙ্গে তার।’’২৫ আর স্বে শিে ‘‘সাদ কলর এক শদন বপি িলর খাই।’’ ২৬ এই স্বে পূরর্ কলরলি বদবী অন্নপূর্িা অন্নদান 
কলর— 

“অন্নপূর্িা শদো শিলবলর অন্ন। 
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন।।” ২৭ 

শিবলক অন্নদালনর মলযয বপৌরাশর্ক তে থাকলেও ব়ি িলয় উলেলি অলনকশদন বখলত না পাওয়া মানুলষর শচত্র। শিব 
বযখালন বগাগ্রালস বখলয়লি তালত বকালনা বদবতার সাংযতিালব খাওয়ার দৃিয নয় অষ্টাদি িতাব্দীর বাঙাশে বুিুকু্ষ সমালজর 
শচত্রই আমালদর সামলন বিলস ওলে। িারতচন্দ্র তাুঁর কালবয বসকালের বাস্তব শচত্র তুলে যরার পািাপাশি শিবলক অন্নদান 
ও ঈশ্বরী পািনীর অন্নপূর্িার কালি সন্তানলদর ‘দুলয-িালত’ থাকার বর প্রাথিনা আসলে ঈশ্বলরর কালি আগামী শদলনর 
সুস্থ পশরলবলির কামনা। আর এই অলন্নর বদবী যালত তালদরলক বিল়ি না যান তাই শিব শনলজ উলদযাগী িলয় শবশ্বকমিালক 
শদলয় পুরী শনমিার্ কলরলি। কারর্ অন্নদালক গুরুত্ব না শদলে পূলবির মত তাুঁলক িীক্ষা করলত িলব। আসলে এই গুরুত্ব 
বদবী অন্নপূর্িালক নয় অন্নদাতালক। অষ্টাদি িতলক বদবতার প্রশত িশি অলপক্ষা মানুষ শনলজর স্বাথিশসশদ্ধ ও প্রলয়াজনলকই 
গুরুত্ব শদলয় বদব-বদবীর চরলর্ অঘিয শনলবদন কলরলি। শেক একই শচত্র বদখা যায় বযাসলদলবর বক্ষলত্র —- 

“অন্নপূর্িা িগবতী দাুঁ়িাইয়া পালি। 
চরলর্ যশরয়া বযাস কলি মৃদুিালষ।। 
অন্ন শদয়া অন্নপূর্িা বাুঁচাইো প্রার্।” ২৮ 

িশর-িলরর তে অলপক্ষা িারতচলন্দ্রর কালি গুরুত্ব বপলয়লি তৎকােীন চাশিদা। তাই িশি অলপক্ষা বযাসলদব অলন্নর 
সািালযয শনলজর প্রার্ বাুঁশচলয় অন্নপূর্িার িলি পশরর্ত িলয়লি। যা যুলগর পশরলপ্রশক্ষলত বাস্তব বলে মলন িয় পােলকর 
কালি। 

িারতচলন্দ্রর ‘অন্নদামঙ্গে’ কাবয বযন নতুন িলয় উলেলি িাব-িাবনা-িাষা, চশরত্র-শচত্রন ইতযাশদ নানান শদক 
বথলক। এখালন শিব চশরত্রলকও বযন অঙ্কন করা িলয়লি নতুন িালব। শিব আমালদর বকালনা বোকসমালজর চশরত্র নয়। 
এই চশরত্র িে পুরার্, ববদ ও িালস্ত্রর বদব চশরত্র। শকন্তু এই শিলবর শববতিন ঘশিলয় িারতচন্দ্র পশরর্ত কলরলি অষ্টাদি 
িতাব্দীর দুশিিক্ষ পীশ়িত মানুলষর প্রশতশনশয শিলসলব। অনযশদলক অঙ্কন কলরলিন বসই যুলগর বযৌনাকাঙ্ক্ষায় মিগুে 
োম্পিয চশরলত্রর এক জ্বেন্ত দৃষ্টান্ত রূলপ। এই দুই শদকই ববশি কলর েুলি উলেলি বপৌরাশর্ক মশিমা দূলর সলর শগলয়। 
তাই আমরা বেলত পাশর িারতচলন্দ্রর শিব বপৌরাশর্ক চশরলত্রর এক শববশতিত রূপ। 
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