
গদ্য়সাহিত্য় 

 

পৃথিবীর অন্য়ান্য় প্রাচীন্ সাথিত্য়য়র ন্য়ায় ভারয়ীয় সাথিত্য়য়ও প্রিম 

পত্য়য়র উদ্ভব এবং পত্য়য়ই সাথিয়য়রচন্ার শুরু, গত্য়য়র উদ্ভব 

অত্পক্ষাকৃয় পত্রর যুত্গ | ববথয়ক সাথিত্য়য়র প্রািথমক পত্ব ে অি োয় 

সংথিয়াযুত্গ গায়ত্রী, অন্ুষু্টপ প্রভৃথয় ছত্ে রথচয় পত্য়য়র সাথব েক প্রাধান্য় 

এবং সমগ্র সংসৃ্কয় সাথিত্য়য় গয়য় অত্পক্ষা পত্য়য়র স্থান্ সমথধক | 

ছত্োবন্ধন্, গীথয়ময়য়া ও সুত্বাধয়য়া গুত্ে পয়য় সিত্েই শ্রায়ার 

থচত্তাকর্ েক িয় | যখন্ থিখন্-পদ্ধথয়র প্রচিন্ িয়থন্, য়খন্ শ্মৌথখক 

ভার্ায় রথচয় পয়য়-ই থছি প্রকৃয় সাথিয়য় | ববথয়ক সংথিয়া, উপথন্র্য়, 

রামায়ে, মিাভারয়, ধম েশাস্ত্র, পুরাে, অথভধান্, কাবয়, অিঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃথয় 

থবথবধ সাথিত্য়য়র অথধকাংশ -ই আয়য়ন্ত পত্য়য় রথচয় | ন্াটক, চমূ্প, 

কিাসাথিয়য় প্রভৃথয় শ্ক্ষত্ত্র গয়য়-পত্য়য়র সমান্ ময োয়া, আবার কখত্ন্া 

কখত্ন্া পয়য় গত্য়য়র সংত্যােক | য়ত্ব একিাও অন্স্বীকায ে শ্য, সংসৃ্কয় 

সাথিত্য়য় অথয় প্রাচীন্ কাত্িই গত্য়য়র উদ্ভব এবং সামথগ্রক উয়্কত্র্ ের 

থবচাত্র গত্য়য়র স্থান্ পয়য় অত্পক্ষা ন্ূয়ন্ ন্য় | 

           সংসৃ্কয় গয়য়সাথিয়য় শ্যমন্ অথয় প্রাচীন্, শ্য়মথন্ পত্য়য়র ন্য়ায় 

থবশাি, বয়াপক ও বহুমুখী ধারার অন্ুশীথিয় | কৃষ্ণ যেতু্ব েত্য়র বয়থত্তরীয় 

সংথিয়ায় সংসৃ্কয় গত্য়য়র প্রাচীন্য়ম রূপটট পাওয়া যায় | অিব েত্বত্য়র 

এক- র্ষ্াংশ গত্য়য় রথচয় | য়ত্ব অিব েত্বত্য়র গয়য় যেতু্ব েত্য়র গয়য় 

অত্পক্ষা থকঞ্চিয় পরবয়ী | যত্ের বয়াখয়ান্ ও বে েন্ামূিক 

ব্রাক্ষ্মেগ্রন্থগুথি (কথয়পয় গািা বয়য়ীয়) সামথগ্রকভাত্ব গত্য়য় রথচয় | 

ববথয়ক সাথিত্য়য়র য়ৃয়ীয় পত্ব ে গয়য় ও পয়য় সমময োয়া িাভ কত্রথছি | 

রচন্াশশিীর থবচাত্র ব্রাক্ষ্মত্ের গয়য় সংথিয়ার মন্ত্র ও সূত্র সাথিত্য়য়র 

মধয়বয়ী | সংথিয়ার সীথময় গয়য় এবং ব্রাক্ষ্মত্ের সাথব েক গয়য়রীথয় সরি ও 

অন্াড়ম্বর, বাক্ত্শিী ঋে ুএবং উপমা-রূপকাথয়র বয়বিার থবত্শর্ সংযয় 

| বিা বাহুিয়, ব্রাক্ষ্মেগুথি এক-ই সমত্য়র রচন্া ন্য় | অব োচীন্ কাত্ির 

ব্রাক্ষ্মেগুথিত্য় ধ্রুপয়ী গত্য়য়র সূচন্া পথরিথক্ষয় িয় | আরেয়ত্কর গয়য় 

প্রাচীন্ ব্রাক্ষ্মত্ের গত্য়য়র য়ুিয় রচন্া | যেতু্ব েয়, অিব েত্বয় ও ব্রাক্ষ্মত্ের 

গয়য়রীথয় সরি ও সন্নদ্ধ, সাথিয়য়-সুরু্মায় শ্রুথয়সুখয় ও মত্ন্াগ্রািী | 



উপথন্র্ত্য়ও সচরাচর এই রচন্ারীথয় অন্ুসৃয় | উপথন্র্ত্য়র গয়য় ও 

ধ্রুপয়ী গয়য় উভত্য়ই মধয়বয়ীরূত্প সূত্রসাথিত্য়য়র গয়য়ত্ক থন্ত্য়েশ করা 

যায় | সামথগ্রক থবচাত্র ববথয়ক গয়য়রীথয় ঋে,ু সংিয়, সিেত্বাধয়, 

বাকয়রীথয় সাবিীি, সথন্ধর আথয়শযয় ও সমাত্সর ঘটা ন্া িাকায় 

বাকয়গঠন্ শ্বশ আতঁ্টাসাত্টা অিচ স্বচ্ছে | 

          ববথয়ক ও য়য়ুত্তর সাথিত্য়য় ছত্ের ওপর থবথচত্র পরীক্ষা-থন্রীক্ষার 

ফত্ি পয়য়রচন্ায় বহুমুখী ধারা থবকথশয় িত্য় উত্ঠথছি | গয়য়রচন্ায় 

এরূপ ববথচত্ত্রয়র উপায়ান্ স্বভাবয়-ই থছি ন্া | থকন্তু ববথয়ত্কাত্তর গত্য়য় 

প্রাচীন্ ঋে ুও অন্াড়ম্বর রচন্াশশিীর সত্ে পত্য়য়র খঞ্চিয় মাধুত্য ের 

ঐকয়সাধত্ন্র ফত্ি স্বাভাথবক সুর্মথবন্য়াস উদ্ভাথসয় | অন্য়থয়ত্ক প্রাচীন্ 

সূত্রসাথিত্য়য় (বায়রায়ে ব্রক্ষ্মসূত্র এবং পরবয়ী ভার্া, টীকা প্রভৃথয় 

রচন্ায়) থন্রাড়ম্বর য়ীক্ষ্ণ, ঋে ুও ওেস্বী গয়য়রীথয়র প্রচিন্ ঘত্টথছি | 

পয়ঞ্জথির মিাভার্য়, শঙ্করাচাত্য ের ব্রক্ষ্মসূত্রভার্য় প্রভৃথয় য়াশ েথন্ক ও 

য়াঞ্চিক আত্িাচন্ার গয়য়রীথয় এবং শ্পৌরাথেক ও কাথবয়ক গয়য়শশিীর 

মত্ধয় পারস্পথরক পাি েকয় সিত্েই িক্ষয়ত্গাচর িয় | মিাভারয় ও 

পুরাত্েই প্রিম (থবষু্ণপুরাে প্রভৃথয়) প্রসায়গুে সমথিয় সাথিথয়য়ক গত্য়য়র 

ছায়ঁটট সমূ্পে ে রূত্প পাওয়া শ্গি | সূত্র ও ভার্য়োয়ীয় রচন্ায় ওেস্বী ও 

ঋে ুগয়য়শশিী সব েত্র অন্ুসৃয় িত্িও উত্তত্রাত্তর ববথচত্ত্রয়র আড়ম্বর বৃঞ্চদ্ধ 

শ্পত্য়ত্ছ | থকন্তু শ্সই ছায়ঁটট সাথিথয়য়ক গয়য়রীথয় অত্পক্ষা পৃিক বশিীত্য় 

প্রবাথিয় | শাস্ত্রীয় ও য়াশ েথন্ক আত্িাচন্াত্মক গত্য়য় য়ীক্ষ্ণধার বাথিন্য়াস, 

ওত্োগুত্ের য়ীথি, শব্দাত্ি ের মাঞ্চেেয় ঠাট, বুঞ্চদ্ধর চমক, সংিয় গঠন্শশিী 

থবত্শর্ভাত্ব িক্ষেীয় | ছয় শ্বয়াে (থশক্ষা, কল্প, বয়াকারে, থন্রুক্ত, 

শ্েয়াথয়র্, ছেঃ), কল্পসূত্ত্রর 4 থবভাগ, চরকসংথিয়া, সুশ্রুয়সংথিয়া 

প্রভৃথয় থচথকয়্সাশাস্ত্র, অি েশাস্ত্র, ধন্ুত্ব েয় এবং ধম েসূত্র, স্মৃথয়, অিঙ্কার 

প্রভৃথয়র টীকা ইয়য়াথয় সাথিয়য়সম্ভার সব-ই গয়য়াত্মক |  

         অিঙ্কারশাত্স্ত্রর থবধান্ান্ুসাত্র সামথগ্রক থবচাত্র সাথিয়য় বা কাত্বয়র 

থিধা শ্ভয় - য়ৃশয় ও রবয় | সমগ্র ন্াটয়সাথিয়য় য়ৃশয় কাত্বয়র অন্তগ েয় | 

রবয়কাত্বয়র প্রধান্য়ঃ থয়ন্ শ্ভয় - গয়য়, পয়য়, থমর | অক্ষর বা মাত্রার 

িারা থন্ধ োথরয় ছত্োবদ্ধ চরত্ে থবন্য়স্ত চয়ুষ্পয়ী রচন্াত্ক পয়য় বিা িয় | 

গয়য় পত্য়য়র ন্য়ায় চরে িাত্ক ন্া | গয়য় সাথিত্য়য়র মূি থবভাগ য়ুটট - কিা 



ও আখয়াথয়কা | আিঙ্কাথরকগে উভত্য়র প্রধান্ প্রধান্ ববথশষ্টয় সম্পত্কে 

আত্িাচন্া কত্রত্ছন্ | কিা ও আখয়াথয়কার মত্ধয় শ্মৌথিক পাি েকয় আত্ছ 

থকন্া শ্স থবর্ত্য় প্রাচীন্ সমাত্িাচকত্য়র অত্ন্ত্কর মত্ন্ সত্েি থছি | 

বস্তুয়পত্ক্ষ উভত্য়র মত্ধয় প্রকৃথয়গয় শ্ভয় িক্ষয় করা যায় ন্া | পাশ্চায়য় 

আত্িাচকগে কিাোয়ীয় গয়য় সাথিথয়য়ত্ক Prose Romance বত্িত্ছন্ | 

য়য়ন্ুসাত্র বাংিার আধুথন্ক ন্ামকরে িত্য়ত্ছ "রমন্য়াস" | আধুথন্ক 

সাথিত্য়য়র উপন্য়াস ও শ্ছাত্টাগত্ল্পর অত্ন্ক উপায়ান্ ও ববথশষ্টয় সংসৃ্কয় 

কিা ও আখয়াথয়কায় সুিভ | এোয়ীয় রচন্ার উদ্ভব কীভাত্ব ঘত্ট, য়ার 

ইথয়িাস আমাত্য়র অোয়, কারে কথয়পয় প্রাচীন্ গয়য়কাত্বয়র ন্ামমাত্র 

পাওয়া যায় | বাথত্তেককার কায়য়ায়ন্  ইথয়িাস-পুরাত্ের সত্ে আখয়ান্-

আখয়াথয়কার উত্েখ কত্রত্ছন্ | পয়ঞ্জথির মিভাত্র্য় বাসবয়ত্তা, 

সুমত্ন্াত্তরা ও বভমরিী ন্ামক গয়য়কাবয়ত্রয়ীর ন্াম পাওয়া যায় | শ্যমন্ 

বররুথচর চারুময়ী, শ্সাথমত্ির শূদ্রককিা, রুদ্ররথচয় বত্রত্িাকয়সুেরী | 

বােভট্ট আঢ্য়রাে ও ভট্টার িথরচত্ের গয়য়রচন্ার প্রশংসা কত্রত্ছন্ | 
 


