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অন্নদামঙ্গল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচচত একটি মঙ্গলকাব্য। কাব্যটি দেব্ী
অন্নপূণার
ণ মাহাত্ম্যযযব্যঞ্জক। ১৭৫২ চিষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র এই কাব্য রচনা কব্দরচিব্দলন।
ভারতচব্দন্দ্রর পৃষ্ঠব্দপাষক নচেয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ব্াাংলায় প্রচতমায় দেব্ী অন্নপূণার
ণ
পূজা প্রচলন কব্দরন। চতচনই ভারতচন্দ্রব্দক রায়গুণাকর উপাচি প্রোন কব্দর দেব্ীর
মাহাত্ম্যযযব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনার অণুব্দরাি কব্দরন। সমগ্র কাব্যটি চতনটি খব্দে
চব্ভক্ত( :ক) অন্নোমঙ্গল ব্া অন্নোমাহাত্ম্যয্, (খ) চব্েযাসুন্দর ব্া কাচলকামঙ্গল ও
(গ) মানচসাংহ ব্া অন্নপূণামঙ্গল
ণ
।

মঙ্গলকাব্য িারায় অন্নোমঙ্গল কাব্যব্দক একটি

পৃথক শাখা রূব্দপ গণয করা হয় না; কারণ ভারতচন্দ্র চভন্ন অপর দকাব্দনা কচব্ এই
চব্ষয়ব্স্তু অব্লম্বন কব্দর কাব্যরচনা কব্দরনচন।
সমগ্র অন্নোমঙ্গল কাব্দব্যর দকাব্দনা প্রাচীন চনভণরব্দ াগয পুচথ পাওয়া ায় না।
প্রাপ্ত পুচথগুচলর চলচপকাল ১৭৭৬-১৮২৯ চিষ্টাব্দের মিযব্তী সময়। ১৮১৬ চিষ্টাব্দে
এই কাব্যটি প্রথম মুচিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র চব্েযাসাগর ১৮৪৭ ও ১৮৫৩ সাব্দল এই
গ্রব্দের েুটি সাংস্করণ প্রকাশ কব্দরন। পরব্তীকাব্দল চব্েযাসাগর কৃত সাংস্করণটি আেশ ণ
িব্দর অন্নোমঙ্গল কাব্দব্যর অনযানয সাংস্করণগুচল প্রকাচশত হয়। লন্ডব্দনর চিটিশ
চমউজজয়াম, পযাচরব্দসর চব্ব্চলওব্দথক
নাচসওব্দনল
দে
ফ্রান্স, এচশয়াটিক
দসাসাইটি ও ব্ঙ্গীয় সাচহতয পচরষব্দে এই কাব্দব্যর কব্দয়কটি প্রাচীন পুচথ সাংরচিত
আব্দি।
ভারতচন্দ্র স্বয়াং অন্নোমঙ্গল কাব্যব্দক" নূতন মঙ্গল "অচভিায় অচভচহত
কব্দরব্দিন। কচব্ এই কাব্দব্য প্রথাচসদ্ধ মঙ্গলকাব্য িারার পূব্ ণ ঐচতহয ও আচঙ্গকব্দক
অনুসরণ করব্দলও, চব্ষয়ব্স্তুর অব্তারণায় চকিু নতু নব্দের চনেশনণ দরব্দখব্দিন।
অনযানয মঙ্গলকাব্দব্যর নযায় অন্নোমঙ্গল গ্রামীণ পিভূ চম ব্া পচরব্দব্ব্দশ রচচত হয়চন;
এই কাব্য একান্তই রাজসভার কাব্য। ভারতচন্দ্র এই কাব্দব্যর আখযানব্স্তু সাংগ্রহ
কব্দরচিব্দলন কাশীখে উপপুরাণ,
মাকণব্দেয়
পুরাণ, ভাগব্ত
পুরাণ,
চব্হ্লব্দনর দচৌরপঞ্চাচশকা (দচৌরীসুরত
পঞ্চাচশকা),
[
এব্াং চিতীশব্াংশাব্লীচচরতম্ ইতযাচে গ্রে ও দলাকপ্রচচলত জনশ্রুচত দথব্দক।
অন্নোমঙ্গল কাব্দব্যর বব্চশষ্টয হল িন্দ ও অলাংকাব্দরর সুেি প্রব্দয়াগ। সাংস্কৃত

ভাষায় পারঙ্গম ভারতচন্দ্র প্রাচীন সাংস্কৃত কাব্দব্যর চব্চভন্ন িন্দ ও অলাংকার
সাথকভাব্দব্
ণ
এই কাব্দব্য প্রব্দয়াগ কব্দরন। এই কারব্দণ রব্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য
সম্পব্দকণ মন্তব্য কব্দরন,
“ রাজসভাকচব্ রায়গুণাকব্দরর অন্নোমঙ্গল-গান রাজকব্দের মচণমালার মব্দতা,
দ মন তাহার উজ্জ্বলতা দতমচন তাহার কারুকা ।ণ
”
অচসতকুমার ব্ব্দন্দযাপািযাব্দয়র মব্দত:
“ অন্নোমঙ্গলকাব্য অষ্টােশ শতােীর সব্ব্দেষ্ঠ
ণ
কাব্য, সমগ্র ব্াাংলা সাচহব্দতযর
উব্দেখব্দ াগয গ্রব্দের অনযতম। ... মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কতৃক
ণ অন্নপূণা ণ পূজা
উপলব্দি মহারাব্দজর চনজ কীচতণ এব্াং তাাঁহার পূব্পু
ণ রুষ ভব্ানন্দ মজুমোব্দরর
রাজয ও রাজা উপাচি লাব্দভর কাচহনী ব্ণনাই
ণ চিল কচব্র প্রিান উব্দেশয। দেব্ী
অন্নো( অন্নপূণা ণ )কীভাব্দব্ ভব্ানন্দ মজুমোরব্দক কৃপা কচরব্দলন, এব্াং
ভব্ানন্দ কীভাব্দব্ জাহাঙ্গীব্দরর দ্বারা অন্নপূণা ণ পূজা করাইয়া রাজে ও রাজা
দখতাব্ লাভ কচরব্দলন – ইহার ব্ণনাই
ণ
চিল কচব্র প্রচ্ছন্ন উব্দেশয। চকন্তু কচব্
দপৌরাচণক অাংশ চব্ব্দশষ ফলাও কচরয়া ব্ণনা
ণ কচরয়াব্দিন।
”
অন্নোমঙ্গল কাব্য চতনটি খন্ড চনব্দয় গটঠত। এগুচল হল - ১ .অন্নোমঙ্গল , ২ .
কাচলকামঙ্গল ব্া চব্েযাসুন্দর কাব্য এব্াং ৩ .মানচসাংহ।
অনযানয মঙ্গলকাব্য এর মত অন্নোমঙ্গল খব্দন্ড দেব্ী অন্নোর মাহােয ব্চনতণ
হব্দয়ব্দি। সতীর দেহতযাগ ,চশব্-পাব্তীর
ণ
চব্ব্াহ প্রভৃ চত দপৌরাচণক কাচহনী খব্দন্ডর
প্রথব্দম ব্লা হব্দয়ব্দি। এরপব্দর ব্সুন্ধর ও নলকুব্দব্ব্দরর হচরব্দহাড় ও ভব্ানন্দ মজুমোর
রুব্দপ মব্দতণ আগমন , দেব্ীর হচরব্দহাব্দড়র গৃব্দহ প্রব্দব্শ , এরপর দেব্ীর হচরব্দহাব্দড়র
গৃহতযাগ ও ভব্ানব্দন্দর গৃব্দহ আগমন প্রভৃ চত কাচহনী ব্নীত হব্দয়ব্দি।
২য় খন্ড চব্েযাসুন্দব্দরর সব্দঙ্গ মূল কাচহনীর দকাব্দনা সম্পকণ দনই। এখাব্দন ব্িমাব্দনর
ণ
রাজকনযা চব্েযা ও কাঞ্চীর রাজকুমার সুন্দর এর দপ্রমকাচহনী ব্নীত হব্দয়ব্দি। এই
খব্দন্ড দেব্ী কাচলকার মাহােয প্রচাচরত হব্দয়ব্দি।
৩য় খব্দন্ড মানচসাংহ , ভব্ানন্দ মজুমোর , প্রতাপাচেব্দতযর কাচহনী আব্দি।
আব্দলাচনা[সম্পােনা]

অন্নোমঙ্গল কাব্যব্দক ভারতচন্দ্র নূতন মঙ্গল ব্ব্দলব্দিন। ত্রব্দয়ােশ শতক দথব্দক
অষ্টােশ শতব্দকর মব্দিয রচচত মঙ্গলকাব্য গুচলর দথব্দক অন্নোমঙ্গল কাব্য তার
চনজস্ব বব্চশব্দষ্টযর জনয স্বতন্ত্রতা লাভ কব্দরব্দি। মঙ্গলকাব্য গুচলর মত দেব্ব্দেব্ীর
মাহােয প্রচাব্দরর সব্দঙ্গ সব্দঙ্গই ভব্ানন্দ মজুমোব্দরর মাহােযও প্রচাচরত হব্দয়ব্দি।
সমগ্র কাব্দব্যর মব্দিয প্রথম খন্ডটিই সব্দব্াৎক
ণ ৃ ষ্ট। ভাষা - িন্দ - অলঙ্কাব্দরর ব্যব্হার
দকৌশব্দল ভারতচন্দ্র মিয ুব্দগর সকল কচব্ব্দক িাচড়ব্দয় দগব্দিন। ভাাঁর কাব্দব্যর একটি
চব্ব্দশষ বব্চশষ্টয হল সুস্পস্ট সমাজচচত্র অঙ্কন।
প্রথম সচচত্র গ্রে
১৭৭৮ চিষ্টাব্দে মুিাজঙ্কত অথাৎ
ণ দপ্রব্দস িাপা প্রথম ব্াাংলা ব্ই প্রকাচশত হয়।
এর ব্হু পব্দর প্রকাচশত হয় ‘অন্নোমঙ্গল’, ১৮১৬ চিষ্টাব্দে। এটি ব্াাংলা ভাষার প্রথম
সচচত্র গ্রে। ব্াঙাচল চশল্পীব্দের আাঁকা ৬টি িচব্ এই গ্রব্দের সচচত্রকরব্দণ

কবি পবিচয়
মিয ুব্দগর সব্ব্দশষ
ণ
কচব্ হব্দলন ভারতচন্দ্র রায়। তাাঁর চপতার নাম
নব্দরন্দ্রনারায়ণ রায় (মুখাজজণ)। জানা ায়, নব্দরন্দ্রনারায়ণ রায় চিব্দলন জচমোর।
মাব্দয়র নাম ভব্াচণ দেব্ী। চার সন্তাব্দনর মব্দিয ভারতচন্দ্র চিব্দলন সব্ার দিাি। তাাঁর
জন্মসাল সুচনজিতভাব্দব্ জানা ায় না। তব্দব্, চব্খযাত কচব্ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্ব্দলব্দিন,
চতচন ১৭১২ চিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ কব্দরব্দিন। জন্মস্থান চনব্দয়ও গব্দব্ষকব্দের মব্দি চদ্বমত
আব্দি। দকউ ব্ব্দলন, চতচন ভরসুর দপব্দড়া গ্রাব্দম জন্মগ্রহণ কব্দরব্দিন। আর দকউ
ব্ব্দলন, চতচন হাওড়া দজলার পাণ্ডুয়া ব্া দপব্দরা গ্রাব্দম জন্মগ্রহণ কব্দরব্দিন। তব্দব্
চদ্বতীয় মতটিই দব্চশরভাগ গব্দব্ষক গ্রহণ কব্দরব্দিন। দস া-ই দহাক, ভারতচন্দ্র দতা
তাাঁর কীচতণর মািযব্দমই আমাব্দের কাব্দি স্মরণীয় হব্দয় থাকব্দব্ন।
ভারতচব্দন্দ্রর চপতা চিব্দলন জচমোর। ফব্দল, সমাব্দজ তারা চিব্দলন দব্শ
সম্মাচনত। দলাব্দকরা তাাঁব্দেরব্দক রাজা ব্ব্দলই সব্দম্বািন করব্দতা। তব্দব্, সব্ার জীব্ব্দনই
উত্থান-পতন আব্দি। দশানা ায়, ভারতচব্দন্দ্রর চপতা নব্দরন্দ্রনারায়ব্দণর সাব্দথ
ব্িমাব্দনর
ণ
মহারানীর দকাব্দনা এক চব্ষব্দয় মতদ্বদ্বততা হয়। এব্দত রানী তাাঁর উপর

নাব্দখাশ হব্দয় পাণ্ডুয়ার দসই রাজপ্রাসােটি জব্রেখল কব্দরন। এ অব্স্থায়
নব্দরন্দ্রনারায়ণ দব্শ অভাব্ অনিব্দন পব্দড় ান। আর উব্দঠ োাঁড়াব্দত পাব্দরনচন।
জীচব্কার তাচগব্দে চকাংব্া রাজব্দরাষ দথব্দক ব্াাঁচব্দত ভারতচন্দ্র চব্দল ান তাজপুব্দর।
আেয় দনন মামাব্াচড়ব্দত। মামার ব্াচড়ব্দত দমািামুটি ভাব্দলাই চলচিব্দলা। এখাব্দন এব্দস
ভারতচন্দ্র সাংস্কৃত ভাষা অিযয়ন কব্দরন এব্াং দব্শ ভাব্দলা ব্ুযৎপচি লাভ কব্দরন।
পচরণত ব্য়ব্দস এখাব্দনই চতচন নব্দরািম আচাব্দ রণ কনযাব্দক চব্ব্দয় কব্দরন।
ভারতচন্দ্র সাংস্কৃব্দত খুব্ই েি চিব্দলন। চকন্তু দকব্ল সাংস্কৃত ভাষা চেব্দয় তখন
ভাব্দলা চাকচর দজািাব্দনা সম্ভব্ চিল না। ব্ড়ব্দজার িম-কম
ণ
, ণ আর েু-চারব্দি কচব্তা
দলখার কাব্দজ সাংস্কৃত ভাষা কাব্দজ আসব্দতা। তখন চলচিব্দলা মুঘলব্দের শাসনামল।
চারচেব্দক ফারচস ভাষার প্রািানয। সরকাচর চাকচরব্দত উচ্চপে দপব্দত ফারচস ভাষায়
েি হওয়ািা আব্শযক চিব্দলা। এ লব্দিযই ভারতচন্দ্র ফারচস ভাষা চশখব্দত আগ্রহী
হন। হুগচল দজলার দেব্ানন্দপুর গ্রাব্দমর রামচন্দ্র মুন্সীর কাি দথব্দক ফারচস ভাষা রপ্ত
কব্দরন। তব্দব্, এ ভাষা চশখব্দত দব্শ দব্গ দপাহাব্দত হয়। তব্দব্ রামচব্দন্দ্রর ব্াচড়ব্দত দথব্দক
তার দখারব্দপাব্দষই দব্শ ভাব্দলাভাব্দব্ ফারচস ভাষা আয়ত্ত্ব কব্দরন ভারতচন্দ্র।
রামচন্দ্র মুজন্সর ব্াচড়ব্দত থাকাকালীন ১৭৩৭ সব্দন দেব্তা সতযনারায়ব্দণর পূজা
আব্দয়াজন করা হয়। দস উপলব্দি ভারতচন্দ্র চলব্দখ দফব্দলন একটি পাাঁচাচল। এ
পাাঁচাচল শুব্দন দতা সব্াই দব্জায় খুচশ। হীরারাম রায় নাব্দম এক ভক্ত তাাঁব্দক খুব্ কব্দর
িরব্দলন, সতযনারায়ণপূজা উপলব্দি দকব্ল পাাঁচাচল চলখব্দলই হব্দব্ না, ব্রাং স্বয়াং
সতযনারায়ণ দেব্তাব্দক চনব্দয়ই একটি সম্পূণ ণ পাাঁচাচল চলখব্দত হব্দব্! তাই ভারতচন্দ্র
চলব্দখ দফলব্দলন আব্দরা একটি পাাঁচাচল। কচব্ জীব্ব্দনর সূচনাব্দত রচচত এ েুটি
পাাঁচাচলব্দত তাাঁর কাব্যগুব্দণর পচরচয় পাওয়া ায়। চতচন ব্াাংলায় রচচত এসব্ কচব্তায়
দব্শ সাব্লীলভাব্দব্ ফারচস ও উেুণ শে ব্যব্হার কব্দরন। এই পাাঁচাচলগুব্দলা জনচপ্রয়
হব্দত থাব্দক ক্রব্দমই আর চতচনও ফারচস পজেত চহব্দসব্দব্ খযাচত লাভ করব্দত থাব্দকন।
ফারচস দশখা দশষ হব্দল ভারতচন্দ্র দমাক্তার দপশা গ্রহণ কব্দরন। এব্ার তাাঁর
স্বব্দেশ দফরার পালা। আত্ম্যীয়ব্দের পরামব্দশ চতচন
ণ
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মহারাজার কাি দথব্দক ভারতচব্দন্দ্রর ব্াব্া নব্দরন্দ্রনারায়ণ চকিু জচম লীজ
চনব্দয়চিব্দলন। ভারতচন্দ্র পব্দর এগুব্দলার দেখাব্দশানার োচয়ে দনন।
সমসযা ব্াাঁিব্দলা খাজনা পচরব্দশাি চনব্দয়। ভারতচব্দন্দ্রর অনয ভাইব্দয়রা সময়মব্দতা
এগুব্দলার খাজনা মহারাজাব্দক চেব্দত পারব্দতন না। মহারাজার উষ্মা পব্দড় দসসব্
জচমর তত্ত্বাব্িায়ক দব্চারা ভারতচব্দন্দ্রর উপর। খাজনা পচরব্দশাি না করব্দত পারার

জনয মহারাজা জচমটি খাসভুক্ত কব্দর দনন। আর এচেব্দক ভারতচন্দ্রব্দক কারারুদ্ধ
করা হয়।
কারারিীর সাব্দথ ভারতচব্দন্দ্রর ভাব্দলা সম্পকণ চিব্দলা। তাই তাাঁর সহায়তায়
ভারতচন্দ্র দকৌশব্দল অল্প চকিু চেন পব্দরই কারাগার দথব্দক পাচলব্দয় ান। মহারাব্দের
উচড়ষযায় চগব্দয় আেয় দনন। উচড়ষযা রাব্দজযর পুরীর স্থানীয় শাসক তাাঁব্দক ব্সব্াব্দসর
অনুমচত দেন এব্াং তাাঁর থাকা-খাওয়ারও ব্ব্দন্দাব্স্ত কব্দর দেন। এ সময় চতচন একটি
মব্দঠ অব্স্থান কব্দরন। মব্দঠ থাকাকালীনই চতচন বব্ষ্ণব্ব্দের সাব্দথ পচরচচত হন। চতচন
বব্ষ্ণব্ব্দের জীব্নিারা দ্বারা এতিাই প্রভাচব্ত হন দ , চনব্দজই চকিুকাল সন্নযাসীব্দের
মব্দতা জীব্ন াপন কব্দরন। সন্নযাসী ভারতচন্দ্র চসদ্ধান্ত চনব্দলন, আর এই পজঙ্কল
িরািাম নয়, এব্ার দথব্দক ব্ৃন্দাব্ব্দনই চতচন তাাঁর ব্াচক জীব্ন পার করব্দব্ন। দ -ই কথা,
দস-ই কাজ। রওয়ানা করব্দলন ব্ৃন্দাব্ব্দনর উব্দেব্দশ। পচথমব্দিয ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগব্দরর
কাব্দির একটি গ্রাম খানাকুব্দল চকিুচেন অব্স্থান কব্দরন। কারণ, এ গ্রাব্দম থাকব্দতন
তাাঁর দব্ানজামাই। ভারতচব্দন্দ্রর সন্নযাসিত দেব্দখ তারা দতা থ ব্ব্দন দগব্দলন। দব্ান ও
ভচিপচত খুব্ কব্দর দব্াঝাব্দলন এই সন্নযাস জীব্ন দিব্দড় স্বাভাচব্ক সাংসার জীব্ব্দন
চফব্দর আসব্দত।
কচব্ এব্ার চন্দননগর দগব্দলন, দসখানকার ফরাচস জায়চগব্দরর এক ফরাচস
দকাম্পাচনর দেওয়াব্দনর সাব্দথ পচরচচত হন। তাাঁর নাম ইন্দ্রনারায়ণ। অল্পকাব্দলর
মব্দিযই ইন্দ্রনারায়ব্দণর সাব্দথ তাাঁর ভাব্ জব্দম ওব্দঠ। এই ইন্দ্রনারায়ণ চনব্দজর চব্চশষ্ট ব্ন্ধু
নব্দ্বীব্দপর রাজা কৃষ্ণচব্দন্দ্রর সাব্দথ ভারতচব্দন্দ্রর পচরচয় কচরব্দয় দেন। মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্র কচব্ব্দক চচেশ িাকা মাইব্দন চেব্দয় রাজ সভাসে চহব্দসব্দব্ চনব্দয়াগ দেন এব্াং
কৃষ্ণনগব্দর তাাঁর থাকব্ার ব্যব্স্থা কব্দর দেন। ভারতচন্দ্র প্রায় সময়ই কচব্তা শুচনব্দয়
মহারাজব্দক আনন্দ চেব্দতন। তাাঁর পাজেব্দতয ও কাব্য প্রচতভায় মুগ্ধ হব্দয় মহারাজ
কৃষ্ণচন্দ্র তাাঁব্দক ‘গুণাকর’ মাব্দন ‘সকল গুব্দণর আকর ব্া আিার’ উপাচিব্দত ভূ চষত
কব্দরন। ফব্দল, ভারতচন্দ্র রায় হব্দয় উঠব্দলন ‘ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর’ ।
একব্ার কৃষ্ণচন্দ্র রাজা কচব্ব্দক সপ্তেশ শতব্দকর এক চব্খযাত কচব্ মুকুন্দরাম
চক্রব্তী রচচত ‘চেীমঙ্গল’ কাব্দব্যর আেব্দল একখাচন কাব্য চলখব্দত চনব্দেণ শ দেন।
কচব্ ভারতচন্দ্র দসাৎসাব্দহ কাব্য চলখব্দত ব্ব্দস পব্দড়ন এব্াং মিয ুব্দগর দসই চব্খযাত
কাব্য ‘অন্নোমঙ্গল’ রচনা কব্দর দফব্দলন।
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কাব্য পব্দড় খুব্ই প্রীত হন। চতচন কচব্ব্দক ব্ব্দলন, এব্দত
চব্েযাসুন্দব্দরর কাচহনীও জুব্দড় চেব্দত। কচব্ ভারতচন্দ্র দস আজ্ঞা দমব্দন দনন। কচব্

অন্নোমঙ্গল কাব্দব্য মহারাজ কৃষ্ণচব্দন্দ্রর পচরব্াব্দরর একটি কাচহনীও সাংব্দ াজন কব্দর
দেন। পুব্দরা কাব্যটি নীলমচণ েীনব্দেশাই নাব্দম এক ব্যজক্ত কৃষ্ণচব্দন্দ্রর সভায়
সঙ্গীতাকাব্দর পচরব্দব্শন কব্দরন। পুব্দরা আব্দয়াজনটি দব্শ উপব্দভাগয হব্দয় ওব্দঠ
সভাময়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাাঁর এই মহান সভাকচব্ব্দক চজিশ পরগণা দজলার
মুলাব্দজাব্দর একটি জচম োন কব্দরন এব্াং তাাঁর জনয ব্াচষক
ণ িয়শত িাকা হাব্দর সম্মানী
চনিারণ
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কব্দর দেন। ভারতচন্দ্র আমৃতুয দসখাব্দনই ব্সব্াস কব্দরন। তাাঁর মৃতুয হয়
১৭৬০ সাব্দল। তাাঁর চিব্দলা চতন পুত্র- পরীচিৎ, রামতনু ও ভগব্ান। তাাঁর মৃতুযর মিয
চেব্দয়ই মূলত সমাচপ্ত ঘব্দি মিয ুব্দগর। সূচনা হয় ব্াাংলা সাচহব্দতযর এক ব্ন্ধযা ুব্দগর,
বসয়ে আলী আহসাব্দনর ভাষায় াব্দক ব্লা দ ব্দত পাব্দর ‘প্রায় শূনযতার ুগ’।
ভারতচন্দ্র রাব্দয়র প্রথম রচনা ‘সতযনারায়ব্দণর পাাঁচাচল’। এই কচব্তার মিয
চেব্দয় চতচন কচব্ চহব্দসব্দব্ সমাের লাভ কব্দরন। কচব্তার ফারচস ও উেুণ শব্দের সাব্লীল
ব্যব্হার তাাঁব্দক চব্চশষ্টতা োন কব্দরব্দি।
‘অন্নোমঙ্গল’ কচব্র দেষ্ঠ কীচতণ চহব্দসব্দব্ স্বীকৃত। আমরা সব্াই এ কাব্দব্যর জনযই
তাাঁব্দক চচচন। অন্নোমঙ্গল মূলত একটি মঙ্গলকাব্য। নব্দ্বীপ ও কৃষ্ণনগব্দরর রাজা
মহারাজ কৃষ্ণচব্দন্দ্রর আব্দেব্দশ চতচন এই কাব্যটি রচনা কব্দরন। ‘অন্নোমঙ্গল’ কাব্দব্যর
আব্দরক নাম ‘অন্নরূপমঙ্গল’। এই কাব্দব্য কচব্ কঙ্কন মুকুন্দরাব্দমর দলখার ঢাং লিয
করা ায়। মূলত, কৃষ্ণচন্দ্রই দচব্দয়চিব্দলন মুকুন্দরাব্দমর মব্দতা কব্দর একটি কাব্য চলব্দখ
চেব্দত।
অন্নোমঙ্গল কাব্যটির প্রিান চচরত্র ‘ঈশ্বরী পািনী’। ঈশ্বরী পািনীর মুব্দখ
উচ্চাচরত দসই প্রাথনাটি
ণ
দতা প্রচতটি ব্াঙাচল চপতা-মাতার চচরন্তন প্রাথনাণ

আমার সন্তান দ ন থাব্দক েুব্দি ভাব্দত।
অন্নোমঙ্গল
কাব্যটি
অষ্টােশ
শতব্দকর
দেষ্ঠতম
প্রচতটি মঙ্গলকাব্দব্যই দকাব্দনা না দকাব্দনা দেব্ীর মাহাত্ম্যয গীত হয়।

তথ্যসূত্রঃ
িাাংলাবপবিয়া

কাব্য।

