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িসেলবাস বই-ম�ািপং �টিবল

বই-ম�ািপং িসেলবাস

বাংলার সমাজ সং�ৃিত ও রাজৈনিতক ইিতহাস এবং বাংলা সািহত� (দশম �থেক অ�াদশ শতা�ী)

�থম একক - দশম �থেক �াদশ শতা�ী
�াচীন বাংলা - �দশকাল-ভাষা, বাংলা ভাষার িববত� ন, বাংলা িলিপ-�াচীন অিধবাসী, 

বাঙািলর নৃতাি�ক পিরচয়, বাংলার �ভৗগিলক পিরসীমা : দশম - �াদশ শতা�ী,

ল�ণ �সেনর রাজসভার প�র�, বাংলা সািহেত�র যুগ িবভাগ,

দশম-�াদশ শতা�ীর মেধ� বাংলা �তীত অন�ভাষায় রিচত বাংলা সািহিত�ক িনদশ�ন,

বাংলা সািহত� সৃি�র �াককথা, দশম-�াদশ শতা�ীর মেধ� বাংলা ব�াতীত অন� ভাষায় রিচত,

বাংলার সািহিত�ক িনদশ�ন, সং�ৃত, পািল, �াকৃত, অপ�ংশ-অবহট� ,

বাংলার রাজৈনিতক ঘটনাবিলঃ দশম - �াদশ শতা�ী, বাংলার সামািজক

সাং�ৃিতক ও ধম�য় বাতাবরন : দশম - �াদশ শতা�ী,

দশম-�াদশ শতক : বাংলা সািহেত�র িনদশ�ন চয�ারীিত, চয�ার কাব�মূল�, চয�াগােনর ঐিতহািসক ���

ুি�তীয় একক - �েয়াদশ �থেক চতদ� শ শতা�ী
�েয়াদশ শতেকর বাংলা : িবেদশী আ�মন : রাজৈনিতক ও সামািজক পিরি�িত

�েয়াদশ শতেকর বাংলা সািহিত�ক িনদশ�ন পাওয়া যায় না �কন,
ুচতদ� শ শতেকর বাংলা : রাজৈনিতক - সামািজক পিরি�িত,
ুচতদ� শ শতেকর বাংলার সািহিত�ক িনদশ�ন : �কৃ�কীত� ন

তৃতীয় একক - প�দশ �থেক �ষাড়শ শতা�ী
প�দশ শতক : বাংলার �ধান রাজৈনিতক ঘটনাবলী, সামািজক ও সাং�ৃিতক বাতাবরণ,

পদাবিল সািহত� : িবদ�াপিত,  চ�ীদাস

ভাগবত অনুবাদ : মালাধর বসু ও �কৃ�িবজয়, রামায়ন অনুসারী সািহত�

�লাকজীবন�শ� সািহত�
কাব�পিরচয়, অন�ান� �লাকাবত সািহত�, ম�লকােব�র ��প

মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র �চতন�চিরত ধারা

�ব�ব পদাবলী

অনুবাদ সািহেত�র ধারা

ুচতথ� একক - স�দশ �থেক অ�াদশ শতা�ী
ম�লকােব�র ধারা
মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধমম� �ল

ুনতন ম�লকাব� ও শা�পদাবলী

আরাকান রাজসভা

(পৃ�া  ১-৯৬)

(পৃ�া ৯৭ -১১৮)

(পৃ�া ১১৯ - ২৮৮)

(পৃ�া ২৮৯ -৩৭৫)





�থম একক - দশম �থেক �াদশ শতা�ী (পৃ�া  ১-৯৬)
Ÿ উে�শ�

Ÿ �াচীন বাংলা - �দশকাল-ভাষা

Ÿ বাংলা িলিপ -�াচীন অিধবাসী

Ÿ বাঙািলর নৃতাি�ক পিরচয়

Ÿ বাংলার �ভৗগিলক পিরসীমা : দশম -�াদশ শতা�ী

Ÿ ল�ণ �সেনর রাজসভার প�র�

Ÿ বাংলা সািহেত�র যুগ িবভাগ

Ÿ দশম - �াদশ শতা�ীর মেধ� বাংলা �তীত অন� ভাষায় রিচত বাংলা সািহিত�ক িনদশ�ন

Ÿ বাংলা সািহেত�র সৃি�র �াককথা

Ÿ দশম - �াদশ শতা�ীর মেধ� বাংলা ব�তীত অন� ভাষায় রিচত বাংলা সািহিত�ক িনদশ�ন 

সং�ৃত, পািল, �াকৃত, অপ�ংশ - অবহ� ঠ

Ÿ বাংলার রাজৈনিতক ঘটনাবিল : দশম - �াদশ শতা�ী

Ÿ বাংলার সামািজক, সাং�ৃিতক ও ধম�য় বাতাবরন : দশম - �াদশ শতা�ী

Ÿ দশম - �াদশ শতক : বালা সািহেত�র িনদশ�ন চয�ািরিত

 পুিথ আিব�ার ও পুিথ িপচয়

 কিব - পিরচয়

 চয�াগীিতর িনিহত ধম�য় দশ�ন ও ত�

 �দশ-কাল-সমাজ

Ÿ চয�ার কাব�মূল�

Ÿ চয�াগােনর ঐিতহািসক ���

ুি�তীয় একক - �েয়াদশ �থেক চতদ� শ শতা�ী (পৃ�া ৯৭ -১১৮)
Ÿ উে�শ�

Ÿ �েয়াদশ শতেকর বাংলা : িবেদিশ আ�মন : রাজৈনিতক ও সামািজক পিরি�িত

Ÿ �েয়াদশ শতেকর বাংলা সািহিত�ক িনদশ�ন পাওয়া যায় না �কন ?

 এই কাল পব�েক অ�কার যুগ বলা িক সমীচীন ?

Ÿ ুচতদ� শ শতেকর বাংলা : রাজৈনিতক - সামািজক পিরি�িত

Ÿ ুচতদ� শ শতেকর বাংলার সািহিত�ক িনদশ�ন : �কৃ�কীত� ন

 পঁুিথ আিব�ার

 পঁুিথ পিরচয়

 �কৃ�কীত� ন : কিব পিরচয়

 �কৃ�কীত� ন : �কা�  রীিতর রচনা ?



 �কৃ�কীত� ন : পুরান ও �লাকায়ত সং�ৃিতর িম�ণ

 সািহেত�র ইিতহােস �কৃ�কীত� েনর ���

Ÿ অনুশীলনী

তৃতীয় একক - প�দশ �থেক �ষাড়শ শতা�ী (পৃ�া ১১৯ - ২৮৮)
Ÿ উে�শ�

Ÿ প�দশ শতক : বাংলার �ধান রাজৈনিতক ঘটনাবিল

Ÿ প�দশ শতক ; সামািজক ও সাং�ৃিতক বাতাবরন

Ÿ পদাবিল সািহত� : িবদ�াপিত

 জীবনী

 রচনা

 বাংলা সািহেত� �কন ���পূন�

 িবদ�াপিত ও তার কিব �িতভার মূল�ায়ন ।

Ÿ পদাবলী সািহত� : চ�ীদাস

 চ�ীদাস সমস�া

 পদকত� া চ�ীদাস

 চ�ীদাস ও তাঁর িবিভ� রসপয�ােয়র পেদ কিব কৃিতর মূল�ায়ন

 দীন চ�ীদাস

 সহিজয়া চি�দাস

 অন�ান� কিব

Ÿ ভাগবত অনুবাদ : মালাধর বসু ও �কৃ�িবজয়

 কিবর জীবন

 সািহত� পিরিচিত ও কােব�র অনুসারী সািহত�

Ÿ রামায়ন অনুসারী সািহত�

 কৃি�বাস : জীবন

 কাব�পিরচয়

 সািহত� ও সমােজ এই অনুবােদর ���

Ÿ অনুশীলনী

�লাকজীবন�শ� সািহত�
Ÿ উে�শ�

Ÿ কাব�পিরচয়

Ÿ অন�ান� �লাকায়ত সািহত�

Ÿ ম�লকােব�র ��প

Ÿ অনুশীলনী

Ÿ ��প�ী

মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র �চতন�চিরত ধারা

�ব�ব পদাবলী

অনুবাদ সািহেত�র ধারা



ুচতথ� একক - স�দশ �থেক অ�াদশ শতা�ী (পৃ�া ২৮৯ -৩৭৫)
ম�লকােব�র ধারা
মনসাম�ল, চ�ীম�ল, ধমম� �ল

ুনতন ম�লকাব� ও শা�পদাবলী

আরাকান রাজসভা





মুখব�
 বাংলা সািহেত�র ইিতহাস জানা বাংলা সািহেত�র ছা�-ছা�ীেদর কােছ অত�� জ�ির এক� 

িবষয় । আজ পয��  বাংলা সািহেত�র বয়স আনুমািনক �ায় এক হাজার পেনেরা বছর । চয�াগীিত �থেক 

�� কের সা�িতক কাল পয��  িবেশষত এ�শ শতেকর �থম দশেকর মধ�পব� পয��  বাংলা 

সািহেত�র নান সং�প (Genre) - গত �বিচ� �যমন িনিমত�  হেয়েছ, �তমিন তার ফম � (Form) ও িবষয় 

(Content) িনেয়ও নানা পরী�া-িনরী�া ব� শাখায় �িবত হেয়  চেলেছ ।

 সুলতান �েসন শােহর িসংহাসন লাভ �থেক �� কের পলাসীর �া�ের িসরাজে�ৗ�ার পতন 

ও ইংেরজ বিণেকর মানদ� শাসেকর রাজদে� �পা�র �ষাড়শ �থেক অ�াদশ শতেকর কালপেব� এই 

িছল বাংলার রাজৈনিতক চালিচ� । �’শ বছেরর রাজৈনিতক ইিতহাসেক সা�ােজ�র পতন - 

ুঅভৎদেয়র সে� যু� কের শাসন পেবর�  �মিবভাগ করেল �দখা যােব �েসন শাহী বংশ, �শর শাহ ও 

সুর বংশ, করবানী বংশ মুঘল শাসন ও বাংলার �াধীন নবােবর অধীেন থাকা কালীন অব�ােতই 

মধ�যুেগর বাংলা সািহেত�র িব�ার লাভ ঘেটেছ �ষাড়শ �থেক অ�াদশ শতেক নীেচ কালপব� অনুযায়ী 

শাসক বংেশর তািলকা সূ�াকাের �লখা হল :

  (১) �েসন শাহী বংশ (১৪৯৩ - ১৫৩৮)

  (২) �শর শাহ ও সুর বংশ (১৫৩৮ -১৫৬৪)

  (৩) করবািন বংশ (১৫৬৪ -১৫৭৬)

  (৪) আকবেরর সমেয় মুঘল অিভযান ও মানিসংেহর বাংলা শাসন (১৫৭৬ -১৬০৫)

  (৫) মুঘল স�াট জাহাি�র (১৬০৫ -১৬২৭) শাহজাহান (১৬২৭ -১৬৫৮) ও 

ঔরংেজব (১৬৫৮ - ১৭০৭) এর শাসন পেব� বাংলা ।

  (৬) বাংলার �াধীন নবাব - মুিশদ� �িল (১৭০০ - ১৭২৭), মুজাউি�ন (১৭২৭ -১৭৪০), 

আিলবদ� (১৭৪০- ১৭৫৬) ও িসরাজউে�ৗ�া (১৭৫৬ -১৭৫৭)

 অত�াচারী হাবসী �খাজা শাসকেদর হাত �থেক বাংলােক উ�ার কের সুশাসন িফিরেয় 

আেনন �েসন শাহ ও তাঁর পু� নুসরৎ শাহ । � �চতন�েদব (১৪৮৬ -১৫৩৩) �ক �ক� কের �গৗড়ীয় 

�ব�ব ধারায় উ�ীিবত �ব�ব সািহেত�র �নয� ুগ ও সূিচত হয় �ষাড়শ শতেকই �েসন শাহর অধীন 

নব�ীেপর �কান এক কাজীর নাম সংকীত� েন �াথিমক বাধাদান ছাড়া শাসক বেগর�  কাছ �থেক ধম-�

সং�ৃিত িবকােশর পেথ �কান বাধা �তা আেসইিন বরং �প ও সনাতেনর মত �েসন শােহর �ই অমাত� 

রাজ কায� ত�াগ কের �ব�বীয় �গা�ামীেত অিভিষ� হন । �গাড়ীয় �ব�ব ধমে� ক �ক� কের 

�চতন�চিরত কাব�রচনার সূ�পাত ঘেট �ষাড়শ শতেক এেস সংকিলত হেত থােক িবিভ� সংকলন 

�ে� । �ব�ব সািহত� ছাড়াও ম�লকাব� ও অনুবাদ সািহত� এই পেব� িবকিশত হয় । নীেচ �ষাড়শ 
ু�থেক অ�াদশ শতেকর ম�লকাব�, �ব�ব সািহত�, অনুবাদ সািহত�, নাথ সািহত� ও নতন সািহত� 

ধারােক সু�াকাের িলিপব� করা হল :



(১) ম�লকাব�  (ক) মনসাম�ল : িব�দাস িপপলাই, ি�জ বংশীদাস, �কতকাদাস ��মান�, 

ূত�িবভিত, জগ�ীবন �ঘাষাল, জীবনকৃ� �মে�য় ।

  (খ) চ�ীম�ল : ি�জ মাধব, মু��রাম চ�বত�, ি�জ রামেদব ।

  (গ) িশবায়ন : রামকৃ� রায়, রােম�র ভ�াচায� ।

  (ঘ) কািলম�ল বা িবদ�াসু�র : ি�জ �ধর, কৃ�রাম দাস, রাম�সাদ �সন,     

বলরাম চ�বত�

  (ঙ) ধম� �ল : ময়রূভ�, �পরাম চ�বত�, রামদাস আদক, িসতারাম দাস, য�নাথ, 

ঘনরাম চ�ত�, মািণকরাম গা�িল ।ু

  (চ) অ�দাম�ল : ভারতচ� রায়

(২) �ব�ব সািহত� (ক) �ব�ব পদাবলী : মুরারী ��, নরহির সরকার, িশবান� �সন, �গািব� �ঘাষ, 

মাধব �ঘাষ, বাসুেদব �ঘাষ, রামন� বসু, বংশীবদন চে�াপাধ�ায়, বলরাম দাস, 

�ানদাস, মাধবদাস, অন�দাস, বৃ�াবন দাস, �লাচন দাস, কৃ�দাস কিবরাজ, 

�গািব�দাস, �িনবাস, নেরা�ম ঠা�র, শ�ামান�, রায়েশখর , রায়বস�, য�ন�ন, 

কিবব�ভ, ঘনশ�াম দাস, চ�িত, জগদান�, ��মদাস, �গা�লচ�্, চ�েশখর-

শশীেশখর, �দৗলত কাজী, আলাওল, �সয়দ মুত� াজা, নিসর মামুদ, আলীরাজা ।

  (খ) �চতন�চিরত কাব� : বৃ�াবন দাস, �লাচনদাস, জয়ান�, কৃ�দাস কিবরাজ, 

�গািব� দাস, চূড়ামিনদাস, ��মদাস, আিক�ন দাস, নরহির চ�বত� ।

  (গ) �ব�বপদ সংকলন : �ণদাগীত িচ�ামিণ, িগতচে�াদয়, �গৗরচরিত িচ�ামিন, 

পদামৃতাসমু�, পদক�ত� ।

(৩) অনুবাদ সািহত�(ক) সং�ৃত - রামায়ণ : অ�তাচায,�  চ�াবতী ।ু

  অনুবাদ - মহাভারত : কাশীরাম দাস ।

  ভাগবত : রঘুনাথ, মাধবাচায,�  �ঃখী শ�ামদাস ।

  (খ) ফারসী ও িহ�ী অনুবাদ : �দৗলত কাজী, �সয়দ আলাওল ।

(৪) নাথসািহত� (ক) �গার�নাথবৃ� : শ�ামদাস �সেনর মীনেচতন

  �শখ ফয়জু�াহর �গার�িবজয়

  ভীমেসন - এর �গাখি� বজয়

  (খ) ময়নামতী �গািপচ� ঋ� : �লভ�  মি�েকর �গািব�চে�র গীত, ভবানী দােসর 

ময়নামতীর গান, আব�ল সু�র মহ�েদর �গাপীচাঁেদ স��াস

ু(৫) নতনসািহত�ধারা(ক) শা� পদাবলী : রাম�সাদ �সন, কমলা কা� ।

  (খ) বাউলগান : লালন শাহ, �� শা�,  পা� শাহ, �বীর �গাঁসাই, যা�িব�ু, গগন ুু



হরকরা হাসন রাজা, লাল শশী, হাউেড় �গাঁসাই, আজ� ান শাহ, জালালুি�ন ।

  (গ) গাথা সািহত� : গ�া রােমর মহারা�পুরাণ 

  (ঘ) ময়মনিসংহ  - পূবব� � িগিতকা ।

 �ষাড়শ �থেক অ�াদশ শতেকর বাংলা সািহেত�র এই বৃহদায়তেনর মধ� িদেয় আথ-�

সামািজক ���াপট� িবেশষভােব ফুেট উেঠেছ । �গৗড়ীয় �ব�ব ধমস� �দােয়র সরাসির 

পৃ�েপাষকতায় সৃি� হেয়িছল �ব�ব সািহেত�র িবপুল ভা�ার । পাশাপািশ ম�লকােব�র পৃ�েপাষকতা 

কেরিছেলন অসংখ� সাম�রাজা বা জিমদার । ম�লকােব� কিবেদর আ�কথার মধ�িদেয় তৎকালীন 

বাংলা সমােজর একটা আদল পাওয়া যায় । শাসেকর পিরবত� ন এবং তার সে� সে� ভাগ�াে�ষী কিব 

সমােজর এক �ান �থেক অন� �ােন অিভবাসন িছল কিবজীবেনর িনত�ৈনিমি�ক ঘটনা, একিদেক 

�দবায়ন অন�িদেক মানব জীবেনর সং�াম - এটাও িছল �সকােলর আর এক জীবনসত� । মনসা ও 

চ�ীম�ল �ষাড়শ শতেকর পূেবই�  রিচত হেয়িছল, ধমম� � ও অন�ান� ম�ল এই পেবই�  সৃিজত হয় । 

�াগায� তথা �লৗিকক �দবতার সং�ৃতায়ণ বা হােত ও ঠার কািহনীেক �ক� কের সামািজক টানােপাড়ন 

অ�াদশ শতেকও মািণকরাম গা�িলেক ভািবেয়িছল । একিদেক �যমন মুসলমান �ব�ব কিব অথবা ু

আরাকান রাজসভার পৃ�েপাষকতাপূন� �দৗলত কাজী বা �সয়দ আলাওলেক ফারসী - িহ�ী সািহেত�র 

উপাদান িনেয় সা�দািয়ক �চাখরাঙািনেক অ�ীকার কের সািহত� সৃজন করেত �দখা যায় তার 

িবপরীত �াে� �দখা যায় লালন শােহর �জহাদ । মধ�যুেগর এই পেব� একিদেক �যমন িছল বৃহ�র 

ধমস� �দায় অথবা রাজসভা ও সাম�রাজার পৃ�েপাষকতার সািহত� রচনা অন�িদেক িছল লালন শাহী, 

কত� াভজা �মুখ �গৗণ ধম � স�দায়েক �ক� কের িহ�ু মুসলমােনর সীমােরখা �ভদ কের িন�বেগর�  

ু ু ুঅভৎ�ান । এই সামি�ক ইিতহাস বাের বাের, নতন নতন �ি�ভ�ীেত মূল�ায়ন করার মধ� িদেয়ই বাংলা 

সািহেত� ইিতহােসর পর�রা �কেমান ।

 বত� মােন এই একেক দশম �থক অ�াদশ শতা�ীর মেধ� রিচত �ধান সািহত� ধারােক �যমন 

ধরার �চ�া কেরিছ, পাশাপািশ এই সময় পেবর�  ঐিতহািসক চির� িনেয়ও ছা�-ছা�ীেদর একটা ধারণা 

�দবার �চ�া কেরিছ । আমার এই উপাদান িনমা� েণর �ে� অ�জেদর কাছ �ধেক ব� ভােব ঋন িনেয়িছ । 

তবু সেব�াপির এই �লখা ছা� - ছা�ীেদর যিদ কােজ লােগ তাহেল পির�েমর মূল� পােবা ।





�থম একক  

দশম �থেক �াদশ শতা�ী
সূচনা
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