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সারসংে পঃ 

ব  পি কার জ  ও মৃতু র সা ী বাংলা সামিয়ক পে র দুেশা বছেরর ইিতহাস। উিনশ 

শতেকর পি কা িল নবজাগৃত বাংলার সমাজ ও সািহত েক িদশা দিখেয়িছল। িবশ 

শতেকর পি কায় িবকিশত হয় নানা সািহিত ক বণতা। ১৩২৮ ব াে  আ েতাষ 

মুেখাপাধ ােয়র রণায় রমা সাদ ও শ ামা সাদ মুেখাপাধ ােয়র চ ায় ‘ব বাণী’ 

পি কার পথ চলা । বাংলা সািহেত র পাশাপািশ িশ  সং ৃ িত, সংগীত, ইিতহাস, 

কৃিষ, অথনীিত, রাজনীিত, আইন, সািহত  সমােলাচনা িনয়িমত কািশত হত। দিশ 

িবেদিশ িবিভ  ব ি েদর জীবনী, মতবাদ ছাপা হত। ‘সবুজপ ’ এবং ‘কে াল’- এর 

মধ বতীপেব ‘ব বাণী’র কাশ। ‘সবুজপ ’, ‘নারায়াণ’ এবং ‘কে াল’ পি কার ব  

লখক এখােন যমন িলেখেছন তমিন ভূেপ নাথ দ , িবিপনচ  পােলর লখা, 

িচ র ন দােশর অ কািশত গান কািশত হেয়েছ ‘ব বাণী’ ত। সুভাষচ  বসু, 

রবী নাথ ঠাকুেরর িচিঠ কািশত হয়। সামি ক বাংলা জীবন সং ৃ িতেক তুেল ধরেত 

সেচ  িছেলন ‘ব বাণী’ পৃ েপাষেকরা। ণ ায়ী হেয়ও ‘ব বাণী’ পি কা সকােল হেয় 

উেঠিছল বাংলা সািহত  ও সং ৃ িতর যথাথ মুখপ । গত শতা ীর কে াল পূেব বাংলা 

সািহত চচা সহ সকােলর জীবনেচতনা ও ঘটনাবিলর সামি ক পিরচয় বহন কের 

‘ব বাণী’। 
 

 
সামিয়কপ  আধুিনকতার িচ । মু ণিশে ্র িবকাশ, পড়ুয়া জনসংখ ার বৃি  আর সামািজক চািহদা 

সামিয়কপ  উ েবর অন তম কারণ। িশ িব েবর ফেল পা ােত র নেবা ুত সমাজ ব ব া সামিয়কপে র িবকাশ 

ও ব াি েক সািরত কের। িবেনাদন, মতামত কাশ থেক  কের সমাজ িব ব, আধুিনক সািহেত র 

গিত কৃিত িনধারেণ সামিয়কপে র অবদান অ ীকার করা যায় না। সামিয়কপে র চািহদার জন ই উিনশ 
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শতেকর ইউেরাপ-আেমিরকায় উ ব হেয়েছ ছাটগে র। পি েমর মেতা আধুিনক বাঙািল জীবন ও সািহত েক 

ভািবত কেরেছ সামিয়কপ । উিনশ শতেক ি ান িমশনািরেদর উেদ ােগ কািশত ‘িদগদশন’ ও 

‘সমাচারদপণ’ কােশর মেধ  িদেয় বাংলা সামিয়কপে র সূচনা। উিনশ শতেকর থমিদেকর পি কা িল যমন 

একিদেক সমকােলর সংবাদ কাশ করেত থােক তমিন অন িদেক পি কা িলেত কািশত হেত থােক নানা 

ধরেনর গদ জাতীয় লখা। ‘সমাচারচি কা’য় ভবানীচরণ বে াপাধ ােয়র নকশা জাতীয় রচনা, ‘সংবাদ ভাকর’-এ 

ঈ র ে র আধুিনক জীবনেঘঁষা গদ  এর উদাহরণ১। উিনশ শতেকর মধ বতী সমেয় ‘ত েবািধনী’ পি কা বাংলা 

ভাষায় মননশীল রচনার ধারােক সািরত কের। ‘ত েবািধনী সভা’র মুখপ  িহসােব এই পি কার জ  হেলও 

পরবতীেত িবিভ  িবষেয় িবিভ  জেনর সুিলিখত রচনা কািশত হেত থােক। দেব নাথ ঠাকুর, ঈ রচ  

িবদ াসাগর, অ য়কুমার দ , রাজনারায়ণ বসু মুেখর রিচত ব িল িনঃসে েহ বাংলা গদ সািহত েক পিরণত 

প দােন সহায়তা কেরিছল২। উিনশ শতেকর ি তীয়ােধ ‘ব দশন’-এর পূেব ‘িবিবধাথ সং হ’ (১৮৫১), ‘মিহলা’ 

(১৮৫৪), ‘ব িবদ া কািশকা’ (১৮৫৫), ‘ সাম কাশ’ (১৮৫৮), ‘অেবাধব ু ’ (১৮৬৩) ইত ািদ নানান পি কা 

কািশত হয় তােদর িনজ তােক সে  কের। ১৮৭২ ি াে  ‘ব দশন’–এর আিবভাব হেল বাংলা সািহেত  য 

উ াদনা সৃি  হেয়িছল তার কথা সকেলরই জানা। বি মচে র ‘ব দশন’ পি কা ব সািহেত র উ িতর সে  সে  

উিনশ শতেকর নবজাগৃত িশি ত বাঙািল জনমানেসর চতনা িনমােণ ও িদশাদােন অ গণ  ভূিমকা হণ কের। 
‘ব দশন’ পি কার পথ চলা ব  হেল জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়র থেক এেক এেক কািশত হয় ‘ভারতী’, ‘বালক’ 

ও ‘সাধনা’। গ , কিবতা সহ নানা সৃজনশীল রচনা সমৃ  ‘ভারতী’, িশ  িকেশারেদর উপেযাগী ‘বালক’ আর 

উিনশ শতেকর শষ দশেক সুধী নােথর স ািদত ‘সাধনা’য় রবী নােথর িকেশার ও যৗবনকােলর ব  রচনা 

কাশ পায়। রবী  ছাটগে র জন  িবখ াত হেয় ওেঠ কৃ কমল ভ াচায স ািদত ‘িহতবাদী’। উিনশ শতেকর 

শষ িদেক রবী  সািহত াদেশর থেক পৃথক ধারার লখক গা ী গেড় ওেঠ সুেরশচ  সমাজপিত স ািদত 

‘সািহত ’ পি কােক ক  কের। উিনশ শতেকর ‘নব ভারত’, ‘ভারতী’, ‘সািহত ’ িবশ শতেকও দীঘ পথ চেলিছল। 
নতুন শতা ীেত সাড়া িব জুেড় নব জীবনেচতনার উে ষ। মানবমন, সমাজ, সািহত  সবে ে ই দখা িদল িনত  

নতুন বণতা। নতুন েক বরণ কের িবশ শতেকর গাড়ােতই রবী নােথর স াদনায় নব েপ কািশত হল 

‘ব দশন’। এলাহবাদ থেক রামান  চে াপাধ ােয়র স াদনায় সিচ  মািসক ‘ বাসী’ও আধুিনক জীবেনর বাতা 

বহন কের। রবী নাথ বিশ িদন নবপযায় ব দশন-এর স াদক িছেলন না, তেব রামান  চে াপাধ ায় এবং 

তাঁর ‘ বাসী’র িনর র েচ া িবশ শতেকর বাংলা সািহেত  িবেশষ উে খ । িবশ শতেকর থমিদেক নানা 

ভাবনা িনেয় পথ চলা  কের ‘সবুজপ ’, ‘মানসী’, ‘মমবাণী’, ভারতবষ, ‘নারায়ণ’-এর মেতা পি কা। ১৯২১ 

ি াে  কািশত হয় ‘ব বাণী’।  
  ‘আমার বড়দাদা ও মজদাদা-রমা সাদ ও শ ামা সাদ মুেখাপাধ ায়-এর উৎসােহ ও যে  আমােদর 

বািড় থেক ১৩২৮ সােলর ফা ন মােস ‘ব বাণী’ মািসক পি কার কাশ  হয়। িপতৃেদব তখন বতমান। 
হাইেকােট িবচারপিতর আসেন আসীন। এ েচ ায় তাঁরও সি য় সহানুভূিত থােক। থম িদেক যু  স াদক 

থােকন – ডা ার দীেনশচ  সন ও িবজয়চ  মজুমদার। পের একা িবজয়বাবুই স াদক থােকন। আিমও 

আমার ু  শি  িনেয় এ-কােজ মেত উিঠ।’৩ - উমা সাদ মুেখাপাধ ােয়র কথায় এভােবই ধরা পেড়েছ ব বাণীর 

জ  ইিতহাস। বাংলা ভাষা ও সািহত  উ িতেত আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র নাম উে খেযাগ । তাঁর রণায় এবং 

শ ামা সাদ মুেখাপাধ ােয়রর উেদ ােগ ‘ব বাণী’ পি কার যা া । পি কার কাযালয় ভবানীপুেরর ৭৭ নং রসা 

রাড যার পের নাম হয় আ েতাষ মুখািজ রাড। রমা সাদ মুেখাপাধ ায় িছেলন পি কার ািধকারী। 
স াদক য় দুই জেনই িছেলন সকােলর িবিশ  ব ি । দীেনশচ  সন ঢাকা কেলজ থেক এফ এ পাশ কের 
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হিবগ  ু েল িশ কতা কেরন। বাংলা ভাষার সমৃি র জন  িতিন সেচ  িছেলন। বাংলার িবিভ  জায়গা ঘুের পঁুিথ 

ও পি  সািহত  সং হ কের ‘ব ভাষা ও সািহত ’ নােম বাংলা সািহেত র ইিতহাস রচনা কেরন। কলকাতা 

িব িবদ ালেয়র িরডারপেদ যাগদান কেরন ১৯০৯ ি াে । ‘বৃহৎব ’ ‘ময়মনিসংহ গীিতকা’ দীেনশচ  সেনর 

উে খেযাগ  বই। বাংলা ভাষা- সািহত ধারা, বাংলার ইিতহাস ভৃিত িবষেয় নানা ব  িতিন ‘ব বাণী’ ত কাশ 

কেরন। থম দুই বছর িবজয়চ  মজুমদােরর সে  যৗথভােব স াদনার পর িতিন দািয়  ছেড় দন। অন  

স াদক িবজয়চ  মজুমদার একিদেক যমন কিব, াবি ক, ভাষাতাি ক অন িদেক িতিন আইন , দাশিনক 

এবং ব ভাষািবদ। া ধেম দীি ত কশবচে র আদেশ অনু ািণত িবজয়চ  কলকাতায় ছা াব ায় থাকাকালীন 

সািহত চচা  কেরন। কমজীবেনর থমিদেক ওিড়শােত থাকার সমেয়ও লখােলিখ চািলেয় যান। বাংলার সে  

সে  সং ৃ ত, পািল, ওিড়য়া, তািমল, উদু ভাষায় পারদশী িবজয়চ  অনুবাদ ে ও অবদান রেখেছন।  চােখর 

অসুেখর জন  িতিন কলকাতায় িফের আেসন ১৯১৪ ি াে । আ েতাষ মুেখাপাধ ােয়র আ ােন িতিন কলকাতা 

িব িবদ ালেয় যাগদান কেরন। াচীন ভারতীয় সািহত , দশন, ইিতহাস, নৃত  ভৃিত নানা িবষয় ছাড়াও গ , 

কিবতা, রম রচনা িলেখেছন ‘ব বাণী’র পাতায়। ‘িছেটেফাঁটা’ নােমর িনয়িমত িবভােগ অিত সংি  িক  রস  

গ  কিবতা িলখেতন িতিন। দশ িবেদেশর নানা ঘটনাবিল অংেশ িনয়িমত িবজয়চে র লখা ছাপা হত। চযাপদ 

এবং বাংলা ভাষা িনেয় কেয়কিট ধারাবািহক ব  িতিন এই পি কায় কাশ কেরন। চযাপদ স েক তাঁর 

নানান ম ব  সসমেয় আেলাড়ন ফেলিছল। ‘ব বাণী’ পি কার িত সংখ ার থম পাতার শীেষ াম বাংলার 

িচে র তলায় উ ৃ ত থাকত ি েজ গীিত “আবার তারা মানুষ হ” অথাৎ এেযন ব বাসীর িত আ ান 

আগামীিদেনর ‘মানুষ’ হেত। বি মচ  ব দশেনর মাধ েম বাংলা সািহেত র য উ িত কেরেছন তা রণ কের 

ব বাণীর উে শ  িনেয় বলেত িগেয় থম সংখ ােত বলা হয়, ‘সুবুি র পিরচালনা না থািকেল িহৈতষণার মাহ, 

কবল অ কার সৃি  কের ও উ ৃ ল উৎসাহ সমােজ আ ে াহ ও আ হত া টািনয়া আেন। যাহারা কে র নােম 

ব  ও চ ল তাহারা িচ াশীলিদগেক অক া বিলয়া উেপ া কিরেবই, িক  উৎসাহ পীিড়ত ক ীদেলর 

নায়কিদগেক পেরা ভােব িনয়িমত কিরবার জন  িচ াশীলিদেগর অিভ তার বাণী িনর র চার কিরবার 

েয়াজন। আমরা এিদেন িহৈতষী ম - ােদর ম ণা িভ া কিরেতিছ।”৪  ‘িহৈতষী ম - ােদর’ তািলকায় িছেলন 

রবী নাথ ঠাকুর, অবনী নাথ ঠাকুর, কাজী নজ ল ইসলাম, কািলদাস রায়, শরৎচ  চে াপাধ ায়, িদলীপকুমার 

রায়, দীেনশর ন দাশ, গাকুলচ  নাগ, অ য়কুমার সরকার, ক ণািনধান বে াপাধ ায়, কুমুদর ন মি ক, 

ধূ টী সাদ মুেখাপাধ ায়, জগদান  রায়, িগিরজাশ র রায়েচৗধুরী, বনিবহারী মুেখাপাধ ায়, রবী নাথ ম , 

সজনীকা  দাস, িবিপনচ  পাল, নের  দব, িবমানিবহারী মজুমদার, জগদীশচ  , সুনীিত দবী, রাধারাণী 

দ , হিরহর শঠ, অিচ কুমার সন , েম  িম , জীবনান  দাশ  মুখ।   
‘ব বাণী’র থম সংখ ার থেমই ছাপা হয় রবী নােথর হােতর লখায় ‘বাণী িবিনময়’ কিবতািট। 

‘ব বাণী’ ত কািশত রবী  গ  ‘পরীর পিরচয়’ বতমােন ‘িলিপকা’ ত অ গত। এছাড়াও রবী নােথর কেয়কিট 

কিবতা, গান, অিভভাষণ এবং কলকাতা িব িবদ ালেয় দ  ‘সািহত ’, ‘তথ  ও সত ’ এবং ‘সৃি ’ নােম ব ৃ তা িল 

কািশত হয় ‘ব বাণী’ ত। অেনক সমেয় ব বাণীর সূিচেত রবী নােথর নাম ‘ডাঃ রবী নাথ ঠাকুর’ িহসােব 

উে খ করা হেয়েছ। রবী নােথর লখা িচিঠও কাশ হয় ‘ব বাণী’র পাতায়। এ িবষেয় িবেশষ উেদ াগ দখা যায় 

অিময়চ  চ বতীর। ব ি গত সং েহ থাকা রবী নােথর িচিঠ ‘ব বাণী’র পাতায় কাশ করেত চেয় একিট 

িব াপনও িদেয়িছেলন িতিন।  রােম সু র ি েবদীেক লখা রবী  প  কািশত হয় ১৩৩৪ ব াে র বশােখ। 
সকােলর ায় সব বাঙািল লখেকর রচনা ছাপা হেলও শরৎচ  চে াপাধ ােয়র কােনা লখা ‘ বাসী’ পি কােত 

কািশত হয়িন৫। ‘ব বাণী’ ত শরৎচে র িবখ াত কেয়কিট লখা কািশত হয়। থমিদেক অস ত হেলও 
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পরবতীেত রমা সাদ মুেখাপাধ ােয়র কথায় শরৎচ  ‘ব বাণী’ ত িলখেত রািজ হন৬। ১৩২৯ ব াে র ফা ন 

থেক ধারাবািহকভােব ‘পেথর দাবী’ কাশ হেল াধীনতা আে ালেন মুখিরত ব েদেশ উে জনার সৃি  হয়। 
উপন াস শষ হেল ‘ব বাণী’ কাযালয় থেক ‘পেথর দাবী’ বই আকাের কাশ পায়। এছাড়া শরৎচে র রিচত 

‘মেহশ’ এবং ‘অভাগীর গ’, ‘সতী’ কািশত হয়। ‘মেহশ’ গ েক িনেয় সািব ী স  চে াপাধ ায় লেখন 

‘শরৎচে র মেহেশর িত’। এই পি কায় িবিপনচ  পােলর ‘বাংলার নবযুেগর কথা’, ‘বাংলায় ইংরাজী িশ া ও 

ইংেরজ শাসেনর ইিতহাস’ ধারাবািহকভােব কািশত হয় সই সে  কািশত হয় তাঁর আেমিরকার মণকািহিন। 
১৯২৫ ি াে  িচ র ন দােশর মৃতু র পর ‘ব বাণী’ ত ব  লখা তাঁর ৃিতর উে েশ  কািশত হয়। এ িলর 

মেধ  অন তম ১৩৩২ কািতক সংখ ায় কািশত সুভাষচ  বসুর িচিঠ। ‘মািসক বসুমতী’র পাতায় দশব ু েক িনেয় 

শরৎচ  চে াপাধ ােয়র রচনা পেড় মু  সুভাষচ  বসু িচিঠর মারফত িনজ  অনুভূিতর কথা জানান শরৎচ েক 

যা ‘ব বাণী’ ত মুি ত হয়। িচ র নেক িনেয় জীবনান  কিবতা িলেখিছেলন ‘ব বাণী’ ত। এছাড়াও দশব ু র 

মৃতু র পর তারঁ রিচত কেয়কিট অ কািশত গান কাশ কের ‘ব বাণী’। ধারাবািহক আেলাচনা ও বে র মেধ  

উে খেযাগ  ধূ টী সাদ মুেখাপাধ ােয়র ‘আমরা ও তাঁহারা’। িশ  ব  িহসােব অবনী নাথ ঠাকুেরর ‘বাগী রী’ 

ব িল (পি কায় এই নােমই কািশত) ‘ব বাণী’-এ ছাপা হেত থােক। রাখালদাস বে াপাধ ােয়র বড় গ  

‘সমু ’, অনু পা দবীর ‘হারােনা খাতা’, হেম সাদ ঘােষর ‘অপরািজতা’ উপন াস ‘ব বাণী’ ত কািশত 

হয়। এছাড়া এই পি কায় ান পেয়েছ বনফুেলর িবিভ  ছাটগ , অণুগ । সংগীেতর রিলিপ কাশ করেতন 

মািহনী সন া। িব ান িবষয়ক রচনা িলখেতন জগদান  রায়। ফু চ  রােয়র িবিভ  সভার ব ব  

কািশত হত ‘ব বাণী’র পাতায়। িবজিলিবহারী সরকার িলখেতন কৃিষ যুি  িনেয়। ি েজ পু  িদলীপকুমার 

রােয়র মণকািহিন, িবিভ  িবষেয় ব  কািশত হয়। ম িলিখত রামকৃ  কথামৃেতর িকছু অংশ কািশত 

হেয়েছ কেয়কিট সংখ ায়। ‘আইন আদালত’, ‘পুরাতনী’, ‘ িত িন’, ‘সািহত  বীিথ’, ‘িছেটেফাঁটা’ ইত ািদ িছল 

িনয়িমত িবভাগ। ‘আইন আদালত’-এ কািশত হত ইংেরজ শাসনাধীন ভারেতর নানা আইন স ীয় রচনা, যমন 

‘ভারতীয় আইন ব ব ার নূতন িবিধ’, ‘শাসন ও িবচার িবভােগর ত তা’, ‘চুি  আইেনর ইিতহাস’, ‘উিকেলর 

িফস’ ইত ািদ । ‘পুরাতনী’ িবভােগ সািহত  সমােলাচনা কািশত হত যমন ‘রােজ লােলর সািহত -িচ া’, 

‘শকু লার িচ  সে  অ য়চ ’ ভৃিত। পি কার িত সংখ ায় থাকত সই মােসর িবিভ  উে খেযাগ  ঘটনার 

সংি  আকষনীয় িববরণ। উদাহরণ িহসােব ১৩২৮ ব াে র ফা ন সংখ ািটেক ধরেল দখা যায় এই সংখ ায় 

কািশত হে  ‘ভারতবাসীরা িক এক নশন নয়?’, ‘িব ীিতর নূতন উেদ াগ’, ‘দি ণ আয়ারল ে র রাজ’, 

‘ভাত কাপেড়র শিন’, ‘ইউেরাপীয় মু ি ’ ইত ািদ। পু ক সমােলাচনার িবভাগও  হয় থম বেষ। ‘ িত িন’ 

িবভােগ পুরেনা পি কায় কািশত রচনা পুনমুি ত করা হত, যমন মহা া ও এ েজর লখা িতলেকর জীবন 

১৩৩০ ভাে  কািশত হয়। সািহিত ক িদক থেক সব চেয় উে খেযাগ  িবভাগ ‘িছেটেফাঁটা’য় নানা জেনর ছাট 

আকােরর আকষণীয় কিবতা, গ , রম রচনা কািশত হত। ‘িছেটেফাঁটা’য় স াদক িবজয়চ  মজুমদার ছাড়াও 

িলখেতন সুনীিত দবী, বনফুল, সতীশচ  ঘটক, রসময় লাহা মুখ। ভূেদব মুেখাপাধ ায়, কশবচ  সন, রামতনু 

লািহড়ী, কালীকৃ  িম র ৃিতকথা িলেখিছেলন িবজয়চ  মজুমদার। এছাড়া সতীশচ  বাগচীর অনূিদত িবেদিশ 

গ , মিলয়র, দাে , লিনেনর রেণ কিবতা ভৃিত ব মুখী রচনা কািশত হত ‘ব বাণী’ ত।  
উিনশ শতেকর ধারােক বজায় রেখই িবশ শতেকর  থেকই বাংলায় কািশত হেত থােক নানা 

ধরেনর পি কা, সই সে  নতুন শতা ীেত বাংলা পি কায় দখা যেত থােক নানা বণতা। এসব থেকই 

িনত নতুন মা া লাভ কের বাংলা সামিয়কপে র ধারা এবং বাংলা সািহত । নতুন শতেকর ারে  রামান  

চে াপাধ ায় ও তাঁর ‘ বাসী’ পি কা বাংলা সািহেত র উ িতেত িবেশষ ভূিমকা িনেয়িছল। তারপর ১৯১৪ ি াে  
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থম িব যুে র সমকােল ‘সবুজপ ’-এর আ কাশ। ‘সবুজপ ’ পি কা বাংলা সািহেত  িনেয় আেস ‘ ােণা ল 

যৗবনদী  গিতশীল এক জীবনেবাধ ও িশ েচতনা’ যার নপেথ  িছেলন য়ং রবী নাথ৭। ‘সবুজপ ’র সমসমেয় 

রবী  িবেরািধতায় কািশত হয় িচ র ন দােশর স ািদত ‘নারায়ণ’ পি কা৮। ১৯২৩ ি াে  রবীে া র যুগ 

সৃি র য়ােস পথ চলা  কেরিছল ‘কে াল’ পি কা। ‘ বাসী’, ‘সবুজপ ’ পি কার পরবতী এবং ‘কে াল’ 

পি কার পূববতী পি কা িহসােব ‘ব বাণী’ পি কার আ কাশ ঘেট। তাই বলা যেত পাের বাংলা পি কার 

ইিতহােস একািধক পূণ পি কার মেধ  যাগসূ  তির কের এই ‘ব বাণী’। এই পি কায় কািশত হেয়েছ 

িবিভ  লখেকর রচনা। রবী নাথ, শরৎচ  তা িছেলনই সই সে  পাওয়া যায় িবিপনচ  পাল, িচ র ন 

দােশর লখা। আবার জীবনান  দাশ  নােম কািশত হেয়েছ জীবনান  দােশর সািহত কেমর থমিদেকর 

কিবতা িল, যমন ‘িনেবদনী’, ‘রামদাস’, ‘ভারতবষ’, ‘িহ ু-মুসলমান’ ইত ািদ। এছাড়াও েম  িম , 

অিচ কুমার সন , দীেনশর ন দাশ, গাকুলচ  নাগ মুখ ত ণ লখেকর রচনাও এখােন ান পেয়েছ। 
কােনা িবেশষ মতাদশেক অনুসরণ নয়, বরং বাংলা ভাষা সািহত , সমাজ, সং ৃ িতর সামি ক উ িত সাধন িছল 

‘ব বাণী’ পি কার উে শ ।  সমেয়র জন  কািশত হেয়ও ‘ব বাণী’ পি কার বাংলা সািহেত র ইিতহােস হেয় 

ওেঠ পূণ। একিদেক যমন ‘পেথর দাবী’, ‘মেহশ’, ‘বাগী রী িশ  ব ’-র মেতা বাংলা সািহেত র নানা 

উে খেযাগ  িনদশন ‘ব বাণী’ পি কায় কািশত হেয়েছ তমিন এই পি কার ানচচার পিরিধ িছল িব ৃত। 
পি কার পাতা খুলেলই বাঝা যায় এই পি কা ধু সািহত  আেলাচনায় সীমাব  িছল না, সমকােলর দশ 

িবেদেশর নানা ঘটনা, রাজনীিত অথনীিত, িব ান, িশ  সং ৃ িত, সংগীত, কৃিষ যুি  – ায় সবিকছুই আেলাচনা 

হত পি কার পাতায়। আসেল ি িটশ শি র অধীন ভারতবেষর রাজনীিত, অথনীিত, ব বসার পাশাপািশ িশ , 

সািহত , িব ােনর অন তম পীঠ ান িছল বাংলা। স সমেয়র দশ-িবেদেশর নানা ঘটনার সে  ত  বা 

পেরা ভােব যু  হয় ব েদশ। বাঙািলরা েদশ-িবেদেশর নানা জায়গায় যাতায়াত  কের, সখানকার 

জীবনযা া, মানুষজেনর সে  মলােমশার সুেযাগ আেস। নানা িবষেয় িনত  চচার অবকাশ তির হয় নগর 

কলকাতায়। এই সমেয় িবিভ  িবষয় চচার পাশাপািশ বাংলার মানুেষর মেধ  িবকিশত হয় সামািজক, রাজৈনিতক 

চতনা। ব ভে র ফেল ি িটশ িবেরাধী মেনাভাব বাড়েত থােক, দখা দয় েদশী আে ালন, িব বী কাযকলাপ। 
এসেবর কারেণ সসমেয়র সামিয়কপ িল ধু সািহত  আেলাচনায় থেম না থেক, হেয় উেঠ সামি ক 

ানচচার আধার। ‘ব বাণী’র পি কা সই ধারােতই িবকিশত। সািহিত ক থেক  কের িব ানী, িব বী, 

সমাজিবদ, ভাষাতাি ক সকেলই যু  িছেলন এই পি কার সে । সই সে  পি কার দুই স াদেকর পাি ত  ও 

অিভ তা পি কািটেক িভ  মা া যাগ কের। ইিতপূেবই এঁেদর কমজীবন আেলািচত হেয়েছ, তা থেকই বাঝা 

যায় নানা িবষেয় তাঁরা আ হ রাখেতন যার িচ  তই বতমান পি কার পাতায়। ‘টমাস ও রামরাম বসু’, 

‘কাঁচড়াপাড়া-কিবকণপুর’, ‘ বাস-ঈ র ’ ইত ািদ ব  যমন দীেনশচ  সন িলেখেছন তমিন িবজয়চ  

মজুমদােরর ‘চয ার ও দাঁহার রচিয়তােদর পিরচয়’, ‘ বৗ গান ও দাঁহা’, ‘চয াপদ ও দাঁহার রচনার সম ’, 

‘ বৗ গান ও দাঁহার ভাষা’ ইত ািদ ব িল সকােলর চযাপদ চচায় িছল িবেশষ উে খেযাগ । এছাড়াও তারঁ 

বাংলা ভাষার কথা বলার রীিত, ভাষার ছাঁদ িনেয় রিচত কেয়কিট ব  এই পি কায় কািশত হয়। ভূেদব 

মুেখাপাধ ায়, কশবচ  সন, রামতনু লািহড়ী, কালীকৃ  িম র ৃিতকথা িলেখিছেলন িবজয়চ  মজুমদার। 
ব দশন কাশকােল বি মচে র অনুভব, ‘কালে ােত এ সকল জলবু ুদ মা । … এ সংসাের 

জলবু ুদও িন ারণ বা িন ল নেহ’৯ , যেকােনা পি কার ে ই সত । বাংলা সামিয়ক পে র দুেশা বছেরর 

ইিতহােস ব  পি কার জ  হেয়েছ আবার কালগেভ তারা িবলীনও হেয়েছ। িক  েত েকই তােদর িকছু ভাব 

রেখ গেছ বাংলা সািহেত । বাংলা সািহেত র ইিতহােস একািধক পি কার মােঝ ‘ব বাণী’ পি কা য সংেযাগ 
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র া কেরেছ, তা পূণ। ণ ায়ী হেয়ও ‘ব বাণী’ পি কা সকােল বাংলা সািহত  ও সং ৃ িতর যথাথ মুখপ  

য হেয় উেঠিছল, তা িনঃসে েহ বলা যায়। এছাড়া সমকােলর সািহত , ভাষা থেক  কের রাজৈনিতক, 

সামািজক অব া, িশ , সংগীত, িব ান চচায় এই পি কার অবদান আেলাচনা করা হেয়েছ। অ কােলর জন  

হেলও িবশ শতেকর বাংলা সািহত  ও সং ৃ িতর সামি ক িচ  ‘ব বাণী’ পি কায় খঁুেজ পাওয়া যায়, যা আজেকর 

িদেন সািহত  সং ৃ িত গেবষণায় িবেশষ সহায়তা দান কের।    
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২ া , পৃ.২৭ 
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১৪০৯, কলকাতা ৯, পৃ. ২৪৭ 

 

পি  
আকর 

o ব বাণী, দীেনশচ  সন ও িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, থম বষ থমাধ, ফা ন ১৩২৮– াবণ ১৩২৯ । 

o ব বাণী, দীেনশচ  সন ও িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, থম বষ ি তীয়াধ, ভা -মাঘ ১৩২৯।         

o ব বাণী, দীেনশচ  সন ও িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, ি তীয় বষ ি তীয়াধ, ভা -মাঘ ১৩৩০। 

o ব বাণী, িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, তৃতীয় বষ থমাধ, ফা ন ১৩৩০- াবণ ১৩৩১ । 

o ব বাণী, িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, চতুথ বষ থমাধ, ফা ন ১৩৩১- াবণ ১৩৩২। 

o ব বাণী, িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, চতুথ বষ ি তীয়াধ, ভা -মাঘ ১৩৩২। 

o ব বাণী, িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, প ম বষ থমাধ, ফা ন ১৩৩২- াবণ ১৩৩৩। 

o ব বাণী, িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, প ম বষ ি তীয়াধ, ভা -মাঘ ১৩৩৩। 

o ব বাণী, িবজয়চ  মজুমদার স ািদত, ৭৭ রসা রাড, ভবানীপুর, কলকাতা, ষ  বষ থমাধ, ফা ন ১৩৩৩- াবণ ১৩৩৪। 
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পি কাপি  

o কারক সািহত  পি কা, তাপস ভৗিমক স ািদত, বইেমলা ২০১৯, বা ইহািট, কলকাতা ৫৯।  
o ২. দশ, সাগরময় ঘাষ স ািদত, সািহত  সংখ া ১৩৯৭, আন বাজার পি কা কতৃক কািশত, কলকাতা ১। 

 

 


