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• আন্নদামঙ্গলের পথুঁ িঃ
সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের ককাব্না প্রাচীন ননর্ভ রব্ াগ্ে পুঁনি পাওযা ায না। প্রাপ্ত
পুঁনিগুনলর নলনপকাল ১৭৭৬-১৮২৯ নিষ্টাব্ের মধ্েযর্তী সময। ১৮১৬ নিষ্টাব্ে এই
কাযেটি প্রিম মনির্ত হয।ঈশ্বরচন্দ্র নযদোসাগ্র ১৮৪৭ ও ১৮৫৩ সাব্ল এই গ্রব্ের দটি
সংস্করণ প্রকাশ কব্রন।পরযর্তীকাব্ল নযদোসাগ্র কৃ র্ত সংস্করণটি আদশভ ধ্ব্র অন্নদামঙ্গল
কাব্যের অনোনে সংস্করণগুনল প্রকানশর্ত হয।লন্ডব্নর নিটিশ নমউনিযাম, পোনরব্সর
নযযনলওব্িক নানসওব্নল কদ ফ্রান্স, এনশযাটিক কসাসাইটি ও যঙ্গীয সানহর্তে পনরষব্দ এই
কাব্যের কব্যকটি প্রাচীন পুঁনি সংরনির্ত আব্ে।

❖ প্রকাথিতিঃ



১৭৭৮ নিষ্টাব্ে মিানির্ত অিভাৎ কপ্রব্স োপা প্রিম
যাংলা যই প্রকানশর্ত হয। এর যহু পব্র প্রকানশর্ত হয
‘অন্নদামঙ্গল’, ১৮১৬ নিষ্টাব্ে। এটি যাংলা র্াষার
প্রিম সনচত্র গ্রে। যাঙানল নশল্পীব্দর আুঁকা ৬টি েনয
এই গ্রব্ের সনচত্রকরব্ণ যেযহৃর্ত হব্যনেল।

১।অন্নদামঙ্গল বা অন্নদামাহাত্ম্ে(পাঠ্য )
অন্নদামঙ্গলের
খণ্ড

২। নযদোসন্দর বা কানলকামঙ্গল
৩। মাননসংহ বাঅন্নপূণাভ মঙ্গল

❖ নূতন মঙ্গল 

র্ারর্তচন্দ্র স্বযং অন্নদামঙ্গল কাযেব্ক "নূর্তন মঙ্গল" অনর্ধ্ায অনর্নহর্ত কব্রব্েন। কনয এই কাব্যে প্রিানসদ্ধ
মঙ্গলকাযে ধ্ারার পূযভ ঐনর্তহে ও আনঙ্গকব্ক অনসরণ করব্লও, নযষযযস্তুর অযর্তারণায নকে নর্তনব্ের
ননদশভন করব্খব্েন। অনোনে মঙ্গলকাব্যের নোয অন্নদামঙ্গল গ্রামীণ পটর্ূ নম যা পনরব্যব্শ রনচর্ত হযনন; এই
কাযে একান্তই রািসর্ার কাযে।র্ারর্তচন্দ্র এই কাব্যের আখোনযস্তু সংগ্রহ কব্রনেব্লন
কাশীখণ্ড উপপরাণ,মাকভ ব্ণ্ডয পরাণ, র্াগ্যর্ত পরাণ , নযহ্লব্নর কচৌরপঞ্চানশকা (কচৌরীসরর্ত পঞ্চানশকা),
এযং নির্তীশযংশাযলীচনরর্তম্ ইর্তোনদ গ্রে ও কলাকপ্রচনলর্ত িনশ্রুনর্ত কিব্ক। অন্নদামঙ্গল কাব্যের বযনশষ্টে হল
েন্দ ও অলংকাব্রর সদি প্রব্যাগ্। সংস্কৃর্ত র্াষায পারঙ্গম র্ারর্তচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃর্ত কাব্যের নযনর্ন্ন েন্দ
ও অলংকার সািভকর্াব্য এই কাব্যে প্রব্যাগ্ কব্রন।



ত্রব্যাদশ শর্তক কিব্ক অষ্টাদশ শর্তব্কর মব্ধ্ে রনচর্ত মঙ্গলকাযে গুনলর কিব্ক অন্নদামঙ্গল কাযে র্তার ননিস্ব
বযনশব্ষ্টের িনে স্বার্তন্ত্র্ে লার্ কব্রব্ে। মঙ্গলকাযে গুনলর মর্ত কদযব্দযীর মাহাত্ম্ে প্রচাব্রর সব্ঙ্গ সব্ঙ্গই
র্যানন্দ মিমদাব্রর মাহাত্ম্েও প্রচানরর্ত হব্যব্ে।



সমগ্র কাব্যের মব্ধ্ে প্রিম খণ্ডটিই সব্যভাৎকৃ ষ্ট। র্াষা - েন্দ- অলিাব্রর যেযহার ককৌশব্ল র্ারর্তচন্দ্র
মধ্ে ব্গ্র সকল কনযব্ক োন়িব্য কগ্ব্েন। র্াুঁর কাব্যের একটি নযব্শষ বযনশষ্টে হল সস্পষ্ট সমািনচত্র অিন।

রযীন্দ্রনাি ঠাকুর– “রািসর্াকনয রাযগুণাকব্রর অন্নদামঙ্গল-গ্ান রািকব্ের মনণমালার
মব্র্তা, ক মন র্তাহার উজ্জ্বলর্তা কর্তমনন র্তাহার কারুকা ভ”।

❖ কাযে সম্পব্কভ
থবলিষ মন্তযে -

অনসর্তকুমার যব্ন্দোপাধ্োয- “অন্নদামঙ্গলকাযে অষ্টাদশ শর্তােীর সযভব্েষ্ঠ কাযে, সমগ্র যাংলা
সানহব্র্তের উব্েখব্ াগ্ে গ্রব্ের অনের্তম। ... মহারািা কৃ ষ্ণচন্দ্র কর্তৃভক অন্নপূণভা পূিা
উপলব্ি মহারাব্ির ননি কীনর্তভ এযং র্তাুঁহার পূযভপরুষ র্যানন্দ মিমদাব্রর রািে ও রািা
উপানধ্ লাব্র্র কানহনী যণভনাই নেল কনযর প্রধ্ান উব্েশে। কদযী অন্নদা (অন্নপূণভা)
কীর্াব্য র্যানন্দ মিমদারব্ক কৃ পা কনরব্লন, এযং র্যানন্দ কীর্াব্য িাহাঙ্গীব্রর দ্বারা
অন্নপূণভা পূিা করাইযা রািে ও রািা কখর্তায লার্ কনরব্লন – ইহার যণভনাই নেল কনযর
প্রচ্ছন্ন উব্েশে। নকন্তু কনয কপৌরানণক অংশ নযব্শষ ফলাও কনরযা যণভনা কনরযাব্েন”।

