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িাাংলায় রবিত সাাংস্কৃত গ্রন্থগুবলর অনুিাদ ও বিশ্লেষশ্লের
পরম্পরা
বিকাশ সরদার
তু র্কি আক্রমনের পরবতী সময় থেনকই বাাংলায় আেুবাদ সার্িনতর সূত্রপাত বনল পার্িতগণ মনে কনরে।
আবশ্য এর আনগও আেুবাদ িনয়নে তনব তা প্রচ্ছন্ন ভানব র্েল। তু র্কি আক্রমনের ফনল বাঙার্লর
রাজেীর্তর থেনত্র থেমে পার্রবতি ে ঘনেনে থতমর্ে তার ধমি-সাংস্কৃ র্ত ও সমানজর থেনত্রও পার্রবতি ে
লেযকরা োয়। সব অনেি র্বপন্ন বাঙার্ল েখে স্বধমিচ্ুযত িনয়র্েল র্বনশ্ষকনর তার সাংস্কৃ র্তর আর্ভজ্ঞাে,
তখে থস এমে একটি শ্র্িশ্ালী বলনয়র প্রনয়াজেীয়তা অেুভব করল োর আশ্রনয় থস র্েনজর সত্তানক রো
করনত পারনব। এইরকম সাংকেজেক অবস্থার পার্রনপ্রর্েনত বাাংলার মাঙ্গলকাবযগুনলা থেমে ‘সাাংস্কৃ র্তক
থোদ্ধা’ র্িসানব ভূ র্মষ্ট িনয়নে থতমর্ে আেুবাদ সার্িতযগুর্লও কানলর সমসযা সমাধানে কােিকারী ভূ র্মকা
থেয়।
আজনকর এই বাাংলা আেুবাদ সার্িনতযর উন্নর্ত থদনখ প্রোম অবাস্থার কো কল্পো করা োয় ো।প্রেম
আবস্থায় এই আেুবাদ সার্িতয প্রকটিত িয় পালাগানের মধযর্দনয় তা আনেক পার্িত মনেকনরে।বাঙার্লর
মে র্চ্রকাল আধযাত্মমুখী, র্কন্তু তানদর থসই আধযার্ত্মক র্চ্ন্তার প্রধাে অন্তরায় সাংস্কৃ ত ভাষার দুনবিাধযতা।
বলাবাহুলয এই সময় র্শ্োও উচ্চ-উর্ভজাতনদর মনধয খাচ্াবর্ি িনয়র্েল, ফনল শ্াস্ত্র চ্চ্িা থেনক সাধারাে
মােুষ বর্িত থেনক থেত, এইসব মােুনষর তৃ ষ্ণা থমোনত পালাগায়করা বা কেকরা আর্বভূি ত িে।ো র্কো
থদবভাষার থঘরােনপ বর্ি র্েল তা পালাগায়কনদর কলযানণ গ্রামীে আর্শ্র্েত মােুনষর মনধয প্রসার্রত িল
থদর্শ্য় ভাষার বািনে।
এবার আসা োক ভাষার প্রকানরর কোয়। ডঃ সুকুমার থসে মনেকনরে থে থদশ্ীয় সার্িনতযর দুটি ভাগ
র্েল।একটি আবিমােকাল ধনর চ্নল আসা থলাকসার্িনতযর ধারা,োনক েীর্ত,েড়া ও রুপকো র্বষয়ােুসানর
ভাগ করা োয়। আেযটি র্শ্র্েত মােুনষর আেুশ্ীর্লত সার্িতয।এপ্রসনঙ্গ র্তর্ে বনলনেে“এ প্রবানির উৎপর্ত্ত সাংস্কৃ নত এবাং পুর্ষ্ট সাংস্কৃ ত র্শ্র্েনতর দ্বারা, ধমিারনের অেবা রাজসভার আশ্রনয়
পূবিভারনত তু র্কি অর্ভজানের প্রাক্কানল রাজসভায় থে সার্িনতযর বিমাে িইয়র্েল তািার সারবস্তু পুরাণ িইনত
থেওয়া এবাং তািার র্েমিােরীর্ত সাংস্কৃ ত সার্িনতযর োয়াবি। তু র্কি আক্রমনণ স্বাধীে রাজসভা ভার্ঙয়া
য়াওয়ায় এই র্দ্বতীয় প্রবাি র্বর্চ্ছন্ন িয়। তািার পর র্দল্লী িইনত র্বর্চ্ছন্ন ও স্বাধীে িইয়া আবার েখে
থদনশ্র রাজাদরবানর র্িিু সামন্ত-থসোপর্ত-মর্িনদর সিনোনগ জাাঁকািয়া উঠিল তখে িইনত ধীনর ধীনর
থলাকনলাচ্নে থস প্রবানির পুেরার্বভিাব ঘটিনত লার্গল”।(বাাংলা সার্িনতযর ইর্তিাস, পৃঃ২০৬)
পর্িত সুকুমার থসে মনেকনরে মঙ্গলকাবযগুর্ল প্রাচ্ীে রূপকোরই র্ববর্তি ত রূপ ও র্শ্র্েত মােুনষর ধমি
অেুশ্ীলনের ফল অেুবাদ সার্িতয।বহু পর্িতগণ মনেকনরে চ্তু দি শ্ শ্তনক মালাধর বসু থেনকই অেুবাদ
সার্িনতযর সূত্রপাত।১৫৪৪ খ্ীঃ কামতা-রাজ সমরর্সাংনির রাজসভায় ‘েল-দময়ন্তী’র থে কাবয র্লর্খত
িনয়র্েল তানত থেমে রাজার পৃষ্ঠনপাষকতার পর্রচ্য় পাই, থতমর্ে অেুবানদর কারণটি আমরা জােনত পার্র।
তািল সাংস্কৃ ত ভাষা থে বাঙার্লর র্েজস্বভাষা-র্েজস্বর্চ্ন্তার বািক িনত পানরর্ে তা থবাঝা োয় এবাং
অেুবানদ থকাে তার্িকতা প্রকাশ্ পায়র্ে, থপনয়নে সাংস্কৃ র্তর গুরুগেীর ভানবর সরলকৃ ত কনর সাধারণ
মােুনষর পঠনোপনোগী কনর থতালার প্রয়াস।
আনেনক মনেকনরে খ্ীষ্টীয় পিদশ্ শ্তক থেনক রামায়ণ, মিাভারনতর অেুবাদ িনত োনক। রামায়ণ
অেুবানদর সূচ্ো িনয়র্েল কৃ র্ত্তবাস ওঝার িাত ধনর। ইর্ে পিদশ্ শ্তনকর কর্ব র্েনলে, তনব ‘কৃ র্ত্তবাসী
রামায়ণ’ প্রেম মুর্িত ও প্রকার্শ্ত িয় ১৮০৩ খ্ীষ্টানে শ্রীরাা্মপুর র্মশ্ে থেনক।র্তর্ে বাল্মীর্ক রামায়ণনক
পুনরাপুর্র অেুবাদ কনরের্ে র্কেু র্কেু জায়গানত র্েনজর মনতা কনর সার্জনয়নেে।

তাাঁর থলখেীর োদুস্পনশ্ি রামায়নণর চ্র্রত্রগুর্ল এতোই সজীবন্ত থে শ্তােীর পর শ্তােী পার
িনলও আনজাও থকাটিপর্তর প্রসাদ থেনক দীেদর্রনির পূণি-কুটিনর র্বদযমাে। কৃ র্ত্তবাস রামায়নণর
অেুবানদর মাধযনম বাঙার্লর র্িগ্ধ, মধুর জীবেদশ্িেনক পর্রস্ফু ে করার থচ্ষ্টা কনরনেে।
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কৃ র্ত্তবানসর পনর অনেনক রামায়ণ রচ্ো কনরে তন্মনধয ‘অেন্ত
রামায়ণ’ প্রাচ্ীে বনল মনে িয় কারণ এটি বল্কনল র্লর্খত।
শ্রীেুি করুণাময় ভট্টাচ্ােিয মিাশ্য় এই পুস্তকটি সাংগ্রি কনরে
তনব এর রচ্র্য়তা এবাং সময় কাল জাো োয় ো। এোড়া
আমরা র্দ্বজ-দুগিারাম প্রণীত রামায়ণ এবাং ১৬৬৪ খ্ীঃ র্দ্বজ
মধুকনষ্ট অেুবার্দত রামায়ণ পাওয়া োয়। এাঁরা সকনল বাল্মীর্ক
রামায়ণনক পুনরাপুর্র অেুসরণ কনরের্ে।
রামায়ণ অেুবানদর র্দ্বতীয়পেিায় িল সপ্তদশ্ শ্তক। এই সমনয়
রামায়ণ অেুবানদর অনেক কর্ব পাওয়া োয় োাঁরা প্রায়শ্ই
বাল্মীর্কনক এর্ড়নয় র্গনয় র্েজস্বতার পর্রচ্য় র্দনয়নেে। আবার
থকউ থকউ পাাঁচ্ালীর আকানর রামায়ণ পর্রনবশ্ে কনরে। এই
সময় র্দ্বজ-ির্রদাস পাাঁচ্ালী রচ্ো কনরে। পূবিবনঙ্গর র্েতযােি
আচ্ােিয ‘অদ্ভু ত আচ্ােিয’ আখযায় প্রাপ্ত িনয় ১৭৬৪ খ্ীঃ
রামায়ণ অেুবাদ কনরে। বুদ্ধনদব উপাধীধারী রামােি থঘাষ
১৭৭৯ খ্ীঃ সমগ্র রামায়নণর অেুবাদ কনরে। পিনকানের রাজা
রঘুোে র্সাংি ভূ নপর আনদনশ্ জগৎরাম রায় রামায়ণ অেুবাদ
কনরে ১৭৯০ খ্ীঃ। র্দ্বজ ভবােী শ্ঙ্কর োনম একবযর্ির
রামায়নণর আর্দ, অনোধযা, অরণয, র্কর্স্কধ্যাযা ও সুিরকাি
পাওয়া র্গনয়নে, সেবতঃ ইর্ে সমস্ত রামায়নণর সাংর্েপ্ত অেুবাদ
প্রণয়ে কনরর্েনলে।
এই সময় আমরা আনরা অেুবাদনকর োম পাই োাঁরা থকউ
বাল্মীর্ক রামায়নণর দ্বারস্থ িের্ে, এাঁরা আধযাত্ম ও অদ্ভু তরামায়ণ থেনক থবর্শ্ আেুবাদ কনরর্েনলে থেমে-র্দ্বজ
গঙ্গারানমর ‘রাম্লীলা’, ঘেশ্যাম দানসর ‘সীতার বেবাস’। এই
সময় ‘গুণরাজ’ উপাধীেুি একজে কর্ব মিাভারনতর বেপবিনক
আশ্রয় কনর ততরী করনলে ‘ভারত রামায়ণ’। এই সময়
আমরা চ্ন্দ্রাবতী োনম এক মর্িলা অেুবাদনকর োম পায় র্ের্ে
রামায়নণর সীতা চ্র্রনত্রর উপর থবর্শ্ থজার থদে তাই তাাঁর
অেুবানদর োম ‘সীতায়ণ’।
আঠানরা শ্তনকও আমরা অনেক অেুবাদনকর োম পাই তাাঁরা
িনলে- র্দ্বজ কলযােচ্ন্দ্র, র্দ্বজ রঘুরাম, থদবীেিে, শ্রীোে
র্দ্বজ, সারদােি, শ্তােি এাঁরা প্রনতযনক রামায়নণর খি
অেুবানদ অগ্রসর িনয়নেে। এোড়া রামনমািে বনিযাপাধযায়
োনম একবযর্ি ১৮৩৮ খ্ীঃ র্পতা বলরাম বনিযাপাধযানয়র
আনদনশ্ েদীয়া থজলার গঙ্গার পূবিতীরস্থ থমনের গ্রানম বনস
র্তর্ে রামায়ণ অেুবাদ কনরে।
রামায়নণর মনতা মিাভারতও সারা ভারতবাসীর জীবনে বযাপ্ত
িনয় আনে। রামায়নণর মনতা মিাভারনতর অেুবাদ থসই প্রাচ্ীে
কাল ধনর িনয় আসনে। ড. দীনেশ্চ্ন্দ্র থসে মিাশ্নয়র মনত
সুলতাে েুসরত খাে ১২৮৫ থেনক ১৩২৫ খ্ীষ্টানের মনধয
থকাে এক সমনয় মির্ষি থবদবযাস রর্চ্ত মিাভারনতর অেুবাদ
কনরর্েনলে। ো ‘ভারতপািালী’ োনম খযাত র্েল। ের্দও থসই
মিাভারনতর সম্পনকি র্বশ্দ থকাে তেয পাওয়া োয় ো। এোও
এখে পেিন্ত র্ের্িত েয় থে থসই অেুবাদটি সমগ্র র্েল অেবা
অাংশ্র্বনশ্ষ। ‘ভারতপািালী’র কতি া থক র্েনলে? তনব কর্ব
পরনমশ্বর তার বাাংলা মিাভারনত বনলনেে থে, সুলতাে েুসরত
খাে ‘ভারতপািালী’ রচ্ো কনরনেে। োর্সরুর্িে েুসরত সাি
তাাঁর বাবা সুলতাে থিানসে সানির শ্াসে কানল (১৪৯৩১৫১৭) থজেনরল পরাগল খানের সনঙ্গ চ্ট্টগ্রানম র্গনয়র্েনলে।
থসখানে র্তর্ে কবীন্দ্র পরনমশ্বর অেূদীত মিাভারত থপনয়র্েনলে
ো ‘পরাগর্ল মিাভারত’ োনম র্বখযাত। থসই পরাগর্ল
মিাভারনত
‘ভারতপািালী’র
কো
উনল্লখ
র্েল
এমে

ঐর্তিার্সকরা মনে কনরে। পরাগর্ল খানের মৃতুযর পর তৎপুত্র
েু টিখানের আনদশ্ শ্রীকরণ েিী মিাভারনতর অশ্বনমধ পবিটি
অেুবাদ কনরে। ইর্তিাস থেনক আমরা জােনত পার্র থে কর্ব
সঞ্জয় প্রেম বযর্ি র্েনলে র্ের্ে পিদশ্ শ্তােীনত সমগ্র
মিাভারনতর বাাংলায় অেুবাদ কনর র্েনলে।
পিদশ্ শ্তােীর থশ্ষ ও থষাড়শ্ শ্তােীর শুরুনত আমরা
অনেক অেুবাদনকর োম পাই োাঁরা থকউই সমগ্র মিাভারনতর
অেুবাদ কনরের্ে। এাঁরা প্রনতযক মিাভারনতর একটি বা দুটি
পনবির অেুবাদ কনরনেে ও র্েজস্বতার পর্রচ্য় র্দনয়নেে।
থেমে- থদবকীেিনের োনম কণিপবি, র্দ্বজ অর্ভরানমর অশ্বনমধ
পবি, কৃ ষ্ণােিবসুর শ্ার্ন্তপবি এটি ১০৯৯ সনের থলখা একটি
পুাঁর্ে পাওো র্গনয়নে। অেন্ত র্মনশ্রর তজর্মর্ে ভারত এটি
অশ্বনমধ পনবির উপর থলখা। রঘুোে, ির্রদাস এবাং র্দ্বজ
রামচ্ন্দ্র খাে অশ্বনমধ পনবির অেুবাদ কনরে।
সপ্তদশ্ শ্তনকর থশ্ষভানগ আমরা র্েতযােি থঘাষ োনম
একজে অেুবাদনকর োম পাই, র্ের্ে মিাভারনতর করুণ ও
বীররনসর বণিোয় কার্শ্রাম দাসনকও োর্পনয় থগনেে। তনব
রামায়নণর অেুবাদক র্িসানব থেমে কৃ র্ত্তবাস ওঝার কো
স্মরণ কর্র থতমর্ে মিাভারনতর অেুবাদক র্িসানব কাশ্ীরাম
দানসর অেুবাদই বাঙার্লর ঘনর ঘনর আজও পূর্জত িনচ্ছ।
কার্শ্রাম দাস আেুমার্েক একাদশ্ খ্ীষ্টাে সমগ্র মিাভারনতর
অেুবাদ কনরে। এোড়াও র্তর্ে আনরা র্তেখার্ে কাবয রচ্ো
কনরে তািল- স্বপ্নপবি, জলপবি ও োনলাপাখযাে। এই সময়
কার্শ্রাম দানসর থজযষ্ঠ ভ্রাতা কৃ ষ্ণদাস ‘শ্রীকৃ ষ্ণ র্বলাস’ এবাং
কর্েষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ‘জগন্নােমঙ্গল’ রচ্ো কনরে।
এোড়া আমরা আনরাও কনয়কজে অেুবাদনকর োম পায় োাঁরা
সমগ্র মিাভারনতর অেুবাদ কনরের্ে থকবলমাত্র কনয়কটি পনবির
অেুবাদ কনরনেে। থেমে কার্শ্রাম দানসর ভ্রাতু ষ্পুত্র েিরাম
দাস ১৫০০ থলানক মিাভারনতর থিাণপবিটি অেুবাদ কনরর্েনলে
১১৬২ সনে। উৎকল কর্ব সায়ণ মিাভারনতর আর্দ, সভা ও
র্বরােপনবির অেুবাদ কনরে। গঙ্গাদাস থসে আর্দ ও অশ্বনমধ
পনবির অেুবাদ কনরে, রানজন্দ্র দানসর আর্দ পনবির অেুবাদ,
থগাপীোে দনত্তর থিাণপনবির অেুবাদ, তদ্বপায়ে দানসর
থিাণপনবির অেুবাদ এবাং র্দ্বজ রামকৃ ষ্ণদাস ও ভারত পর্িনতর
অশ্বনমধ পনবির অেুবাদ উনল্লখনোগয এোড়া আনরা অনেনকর
অেুবাদ আনে।
১৮৫৭ খ্ীঃ কার্লপ্রসন্ন র্সাংি মির্ষি থবদবযাস রর্চ্ত
মিাভারনতর গদযাকানর অেুবাদ কনরে। এবাং থসই বেনরই
মিাকর্ব কার্লদাস রর্চ্ত ‘র্বক্রনমাবিশ্ীয়’ োেনকর অেুবাদ
কনরে, আবার ১৮৫৯ খ্ীঃ ‘মালতী-মাধব’ োেনকর অেুবাদ
কনরে।
রামায়ণ মিাভারনতর অেুবাদ আমরা থেমে পাই থতমর্ে
আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতপুরানণরও অেুবাদ পাই বাাংলায়
ভাগবনতর সােিক অেুবাদ কনরে মালাধর বসু। র্তর্ে
ভাগবনতর
দশ্ম
ও
একাদশ্
স্কধ্যানক
অেুবাদ
কনর
‘শ্রীকৃ ষ্ণর্বজয়’ োনম একখার্ে গ্রন্থ থলনখে, এই গ্রন্থ থেনক
আমরা জােনত পার্র র্তর্ে ১৪৭৩ খ্ীঃ সুলতাে রুকেুর্িে
বারবক শ্ানির সভায় বনস এই অেুবাদ কনরর্েনলে মূলত
থলাকর্শ্োর জেয।
এরপর আমরা তচ্তেয পরবতী র্কেু ভাগবত অেুবাদনক পাই।
এাঁনদর মনধয উনল্লখনোগয িনলে ভাগবতাচ্ােি রঘুোে পর্িত
র্ের্ে থষাড়শ্ শ্তােীর পূবিভানগ ভাগবনতর সারােুবাদ
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কনরর্েনলে। এোড়া আমরা মাধবাচ্ানেির োম পাই র্ের্ে
ভাগবতপুরানণর দশ্ম স্কনধ্যার অেুবাদ কনরনেে র্েনজর কল্পোর
রঙ র্মর্শ্নয়। সোতে চ্ক্রবতী োনম আনরা একজে ভাগবত
অেুবাদনকর োম পায় র্ের্ে ২০ বের ধনর সম্পূণি ভাগবনতর
অেুবাদ কনরে। এোড়া আমরা কৃ ষ্ণদাস োমধারী র্তেজে
অেুবাদনকর োম পাই। প্রেম কৃ ষ্ণদানসর অেুবানদর োম
‘শ্রীকৃ ষ্ণমঙ্গল’।
র্দ্বতীয়
কৃ ষ্ণদানসর
অেুবানদর
োম
‘শ্রীকৃ ষ্ণর্বলাস’ এবাং তৃ তীয় কৃ ষ্ণদানসর অেুবানদর োম
‘থগার্বির্বজয়’।
আমরা সাংস্কৃ ত গ্রন্থগুর্লর বাাংলায় অেুবানদর কারণ র্িসানব
থদখনত থপলাম বাঙার্ল তার সাংস্কৃ র্ত ও ঐর্তিয রোর প্রনচ্ষ্টা,
র্কন্তু ধমিপরায়ণ বাঙার্ল থকবলমাত্র রামায়ণ, মিাভারত ও
ভাগবতপুরানণর অেুবাদ কনর তার সাংস্কৃ র্ত বলয়নক মজবুত
করা োনব এই রকম ো থভনব, তানদর র্েনজনদর ঐর্তিয ও
সাাংস্কৃ র্তক বলয়নক সুদঢ়ৃ
করার জেয অেুবাদ কনরর্েনলে
র্বর্ভন্ন পুরাণ ও ধমিাশ্রয়ী সার্িনতযর। থেমে আমরা প্রেনমই
পায় ভর্িবাদী অেন্ত কদলীনক র্ের্ে থষাড়শ্ শ্তােীনত
কুচ্র্বিানরর গীতা ও গীতনগার্বনির অেুবাদ কনরে। সপ্তদশ্
শ্তােীনত শ্রীর্েবাস আচ্ানেির কেযা থিমলতা ঠাকুরােী
‘রাধাকৃ ষ্ণলীলারসকদম্ব’ থক অেুবাদ কনর ‘র্বদগ্ধমাধব’ োমক
োেক র্লখনলে। এোড়া র্তর্ে ‘দােনকর্লনকৌমুদী’র অেুবাদ
কনর ‘দােলীলাচ্ন্দ্রামৃত’ োনম গ্রন্থ থলনখে।
অষ্টাদশ্ শ্তক থেনক ঊের্বাংশ্ শ্তােীর মনধয আমরা থদখনত
পাই কুচ্র্বিানরর রাজসভায় রাজার পৃষ্ঠনপাষকতায় বাাংলা
ভাষায় দশ্টি পুরানণর অেুবাদ িনয়র্েল। এগুর্ল িলমিীোনের মাকি নেয় পুরানণ মাতা চ্িীর অেুবাদ। র্বপুজ্ঞয় ও
রঘুরানমর
পদ্মপুরানণর
অেুবাদ,
রাজা
িনরন্দ্রোরায়নণর
স্কিপুরানণর ব্রনমাত্তর খি ও বৃিদ্ধমিপুরানণর উত্তর খনির
অেুবাদ কনরে। মাধবাচ্ানেিযর র্বষ্ণুপুরানণর অেুবাদ এবাং
র্দ্বজ-রানমর ধমিপুরানণর অেুবাদ।
আধুর্েক বাাংলা সার্িনতযর অেুবাদ র্বদযাসাগর পেিন্ত আমরা
ের্দ থদর্খ তািনল মূলত দুটি র্দক আমানদর সামনে এনস পনড়।
প্রেমত শ্াসক শ্র্িরা র্েনজনদর শ্াসনের জেয আইে-কােুে ও
পাঠযগ্রনন্থর অেুবাদ এবাং ধমিপ্রচ্ানরর জেয ধমিগ্রনন্থর অেুবাদ
এবাং থসই সনঙ্গ র্বনদর্শ্ সার্িনতযর সনঙ্গ পর্রচ্য় কনর র্শ্র্েত
বাঙার্লর বুর্দ্ধর র্বকাশ্ ঘোনো।
থফােি উইর্লয়াম কনলজ ১৮০০ খ্ীঃ প্রর্তর্ষ্ঠত িয়। প্রেনম
ইাংনরজ শ্াসকনদর আইর্ে সুর্বধার জেয স্থার্পত িনলও পনর এর
কমি-কানির বযাপকতা োোভানব ের্ড়নয় পনড়। এই কনলনজর
প্রধাে র্শ্েক থকর্র র্ের্ে সার্িনতযর অেুবানদ ও থমৌর্লক
রচ্োয় প্রভৃ ত উৎসাি দাে কনরে। এই কনলনজ থকর্রর দুই
সিকার্র র্শ্েক রামরাম বসু ও মৃতুযঞ্জয় র্বদযালঙ্কার োোভানব
অেুবাদ কনরনেে। থেমে রামরাম বসু ১৮০১ খ্ীঃ অেুবাদ
কনরে ‘প্রতাপার্দতয চ্র্রত্র’, মৃতুযঞ্জনয়র ‘বর্ত্রশ্ র্সাংিাসে’
১৮০২ খ্ীঃ অেুবার্দত িয়। এোড়া মৃতুযঞ্জয় র্বদযালঙ্কানরর
‘প্রনবাধ চ্র্ন্দ্রকা’ ১৮১৩ খ্ীঃ অেুবার্দত িয়। তাোড়া আনরা
কনয়কজনের োম পাওয়া োয় তাাঁনদর মনধয উনল্লখনোগয িনলেথগাপালোে শ্মিার ‘র্িনতাপনদশ্’ ১৮০২ খ্ীঃ অেুবার্দত িয়।
রামর্কনশ্ার তকি চ্ূ ড়ামর্ণর ‘র্িনতাপনদশ্’ ১৮০৮ খ্ীঃ অেুবার্দত
িয় এবাং িরপ্রসাদ রানয়র ‘পুরুষপরীো’ ১৮১৫ খ্ীঃ
অেুবার্দত িয় এোড়া আনরা অনেনকর অেুবাদ গ্রন্থ আনে।

রামনমািে থেনক র্বদযাসাগর পেিন্ত এাঁরা সবাই অেুবানদর
মাধযনম বাাংলা গদযসার্িনতযর থেমে েতু ে কনর প্রর্তষ্ঠা করনত
চ্াইনেে থতমর্ে অেুবানদর মাধযনম সমাজসাংস্কার, থমৌর্লক
সার্িতয ও র্বনদর্শ্ সার্িনতযর সনঙ্গ পর্রর্চ্ত িনত চ্াইর্েনলে ো
র্কো পরবতীনত র্বরােরূপ ধারণ কনর।
রামনমািে রায় এর োম সবার আনগ উচ্চার্রত িয়, র্তর্ে
অেুবাদনক মূলত সমাজসাংস্কার ও র্েনজর মত প্রচ্ানরর জেয
বযবিার কনরর্েনলে। র্তর্ে ঈশ্, থকে, মুিক, মাা্িুকয প্রভৃ র্ত
উপর্েষনদর অেুবাদ কনরে এোড়াও র্তর্ে গীতার পদযও
অেুবাদ কনরে। ‘তবদান্ত গ্রন্থ’ ও ‘থবদান্তসার’ োনম দুটি গ্রন্থও
র্তর্ে অেুবাদ কনরে।
এই সময়কার র্শ্র্েত বাঙার্লর র্বশ্বসার্িনতযর জ্ঞাের্পপাসা
চ্র্রতােি করার প্রনয়াজেীয়তা অেুভব কনরর্েনলে ও অেুবানদর
মধয র্দনয়ই তা থমোনত থচ্নয়র্েনলে। এই কাজ প্রেম সাফনলযর
সনঙ্গ সম্পার্দত িনয়র্েল র্বদযাসাগনরর িাত ধনর। র্বদযাসাগর
থে সমস্ত গ্রন্থ অেুবাদ কনরর্েনলে থসগুর্ল িল- ১৮৪৭ খ্ীঃ
র্বদযাসাগর র্শ্বদাস কতৃি ক ‘থবতাল পির্বাংশ্র্ত’ অেুবাদ
কনরে। মিাকর্ব কার্লদাস রর্চ্ত ‘অর্ভজ্ঞাে-শ্কুন্তলম্’- এর
অেুবাদ কনরে ১৮৫৪ খ্ীঃ ‘শ্কুন্তলা’ োনম। ১৮৬০ খ্ীঃ
‘সীতার বেবাস’ অেুবাদ কনরে। মিাভারনতর উপক্রমর্ণক
অাংশ্টি র্তর্ে অেুবাদ কনরে। এোড়া র্তর্ে আনরা অনেক
গ্রনন্থর অেুবাদ কনরনেে। র্বদযাসাগনরর অেুবাদ গ্রন্থগুর্ল বাাংলা
গদযসার্িতযনক অনেকো এর্গনয় র্দনয়নেে।
র্বাংশ্ শ্তােীর প্রেম পনবি আমরা আনরা একজনের োম পাই
োাঁর িাত ধনর বাাংলা কাবয অেুবাদধারা সমৃদ্ধ িনয়র্েল। র্তর্ে
িনলে থজযার্তর্রন্দ্রোে ঠাকুর, আমরা থজযার্তর্রন্দ্রোে ঠাকুরনক
র্চ্র্ে োেযকার র্িসানব র্কন্তু র্তর্ে প্রাচ্ীে ভারতীয়
সাংস্কৃ তভাষা
থেনক
বাাংলা
ভাষায়
অেুবাদ
কনরনেে।
থজযার্তর্রন্দ্রোে ঠাকুনরর অর্ধকাাংশ্ অেুবাদ আখযার্য়কাধমী,
োেযকার্িেীর মনতা তার র্বেযাস।
এই সমনয়র আনলাচ্ো রবীন্দ্রোে বযর্তনরক করা সেব েয়।
থকেো র্তর্ে সবার কানে আধুর্েক। রবীন্দ্রোে র্বশ্বসার্িতয
থেনক সরাসর্র অেুবাদ কনরের্ে, আসনল অেুবানদর সােিকতা
র্েনয় রবীন্দ্রোনের মনে সাংশ্য় র্েল। তনব পনর র্তর্ে সাংস্কৃ ত
গ্রনন্থর অেুবাদ ো করনলও অেযােয ভাষায় রর্চ্ত গ্রনন্থর
অেুবাদ কনরে। থেমে- ‘তীেিোত্রী’ ১৩৩৯ সনে অেুবাদ
কনরে। চ্ীো কর্ব র্ে-থপা-এর চ্ারটি কর্বতার অেুবাদও
র্তর্ে কনরে।
সাংস্কৃ ত থেনক বাাংলায় অেুবানদর পরম্পরা প্রাচ্ীেকাল থেনকই
আজও চ্নল আসনে। প্রাচ্ীেকানল অেুবাদ সমাজ পুেগিঠনের ও
ধমীয় রোর প্রাের্মক চ্ার্িদা থেনক বাাংলা অেুবাদ সার্িনতযর
সূত্রপাত িনলও পরবতীকানল এই অেুবাদ থদখা র্দনচ্ছ বাাংলা
সার্িনতযর প্রনয়াজে থমোনোর সনঙ্গ সনঙ্গ তানক র্বশ্বসার্িনতযর
সূনত্র বাাঁধার থচ্ষ্টা। বাাংলা সার্িনতয েতু েনে বা আধুর্েকতা
আেনত অেুবানদর প্রনয়াজে িনয়র্েল। একই সনঙ্গ বাঙার্লর
জ্ঞাের্পপাসা চ্র্রতােিতার প্রসঙ্গটি এর্ড়নয় োয় ো।
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