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শশু : ফাাংরা শশুাশতয 

ড. াজজনুচন্দ্র দদফনাথ  
কাযী াধযাক, ফাাংরা শফবাগ, নফীনচন্দ্র ভাশফদযারয়, ফদযজয, কশযভগঞ্জ, াঅাভ  

Abstract 
First seven years of human life is recognized as „child‟ and this period of child is regarded as 

„child days‟. Child psychological centric writings for the children are „children literature‟. 

Ancient rhyme & fantasy when studied we clearly see that these were written for the lap child 

and some emotional entertainment and these are found mouth to mouth. That means creation & 

growth of children literature took place for the need of children mind‟s food, enjoyment & 

imagination. That is, to create literature juice and tasting this juice to inculcate human qualities 

in children‟s mind is the main job of children literature. By the middle of the nineteenth century 

through the Bengali children text books the modern children literature came into being. In 

„Shishu Shiksha‟ (1849) written by Madan Mohan Tarkalankar we find the lines „Pakhi Sob 

Kore Rob Rati Pohailo in the poem „Prabhat‟. Through this the dawn of modern children 

literature took place. In that period rhymes, poems. Story, song. Drama, science friction written 

for children is the main theme for discussion in this essay “Children: Bengali Children 

Literature”. 
 

     বালাকক াফরম্বন ককযাআ ভানজকলয াঅত্মপ্রকা। াতএফ ভানজকলয বাফ, বাফনা াঅত্মপ্রকা ানযতভ ভাধযভাআ’ াশতয নাকভ 

শযশচত। পকর ভানজলাআ াশকতযয স্রষ্ঠা, ভানজলাআ াশকতযয াঈদান এফাং ভানজল নাভক াঠক ফা দরাতায াঈকেকযাআ াশতয 

শনকফশদতপ্রাণ। এাআ ভানজকলয দকর ‘শশু’ নাভক এক দরশণয াঠক ফা দরাতায াঈকেখকমাগয বূশভকা াঅকছ। কাযণ ‘শশু’ 

দবারানাথ রূকাআ ৃশথফীকত ভানজকলয শদফয াঅশফবুাফ, াশকতযয জগকত এাআ ভানফশশুযা কখকনা শফলয়, কখকনা ফা াঈকেয। 

এাআ শফলয়  াঈকেযকক শনকয়াআ াশকতযয একশট শফবাগ ‘শশুাশতয’ নাকভ শযশচত। 
 

     শশুভকনয শফকাকান্মজখ াফস্থায াঈকমাগী যচনাাআ মথাথু শশুাশতয। ‘শশুাশতয’ ব্দশটয দুশট শদক (ক) শশু (খ) 

াশতয। াথুাৎ ‘শশু’  ‘াশতয’ এাআ দুশট ব্দাআ ান্তযঙ্গ ম্পককু একক াকনযয কঙ্গ গবীযবাকফ দপ্রাশথত পকর ‘শশুাশতয’ 

শশুকদয ভকনাযনঞ্জকনয জনয শশুকদয ভননকক রক্ষ্য দযকখাআ যশচত একথা ফুজন ভানয। এখন প্রশ্ন করা ‘শশু’কাযা? এ 

ম্পককু শফশবন্ন ভত থাককর াফুজনীন বাকফ ভানফজীফকনয প্রথভ াত ফছকযয ভানজলটাাআ ‘শশু’ নাকভ শযশচত এফাং শশুয 

এাআ ফকয়াকার ‘শফ’ নাকভ াশবশত। যফতুী াাঁচ ফছকয ‘শশু’ ভানজলশট ‘ফারকক’ াঈন্নীত য়, তাযয তায জীফকন াঅক 

শককায  দমৌফন। াঅজককয াঅধজশনক ভকনাশফজ্ঞান ফয়কয এাআ ীভাকযখাকক দভকন শনকয়কছ। দকক্ষ্কপ প্রাচীন ছ া এফাং 

রূকথা াঠ কযকর স্পষ্টত দচাকখ ক  ছ াগুকরা দকাকরয এফাং শকশিৎ বালাকফাধ ম্পন্ন শশুয জনযাআ যশচত এফাং রূকথা 

ভূরত শকশিৎ গল্পয  বালাকফাধ ম্পন্ন শশুয জনযাআ যশচত। াথুাৎ শশুাশকতযয গুণাগুণ শফচাকয দাআ ‘শশুভন’ শফকল 

তাৎমুফ। 
 

     াঠকশফচাকয শশুাশকতযয দুশট বাগ (ক) শফশুদ্ধ রূক নাফারক দফা যচনা। াথুাৎ দম ফয়ক ভকনয দাাঁত কঠশন তাকদয 

জকনয দমাগীন্দ্রনাথ  াঈকন্দ্রশককাকযয যচনা, (খ) নাফারককয জকনয াফারক দফয যচনা। াথুাৎ ফজশদ্ধফৃশিয শফকা ঘকটকছ 
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তাকদয জনয াফনীন্দ্রনাকথয ‘ফজক া াঅাংরা’, জকজভায যাকয়য ‘াঅকফার তাকফার’ াআতযাশদ। তকফ ফরায কথা দম, শশু ভকনয 

খাদয, স্ফজশতু  কল্পনা শিয শফকাকয প্রকয়াজকন শশুাশকতযয শফকা। এয দুশট কাযণ” 
 

(ক) দচতনায াঈেীন: শশুভকন শচতনয ৃশষ্টয ভাধযকভ ফ  য়ায ফানায ফীজ দযান কযা াভাশজককয দাশয়ত্ব। দকননা- 

‚ঘজশভকয় াঅকছ শশুয শতা ফ শশুযাআ ান্তকয‛। প্রফাদপ্রতীফ এাআ ফাককযয ান্তযস্থ এাআ শতায াঅত্মপ্রশতষ্টায প্রকয়াজকন 

ানজকূর াশতয-য ৃশষ্ট এফাং য াঅস্বাদকনয ভাধযকভ শশুশচকি ভানশফক গুণাফরীয ধীকয িাযাধন শশুাশকতযয কাজ। 

তাাআ াঅভযা দদশখ াভৃকতয ন্তান শশুকক বশফলযকতয ভান ন্তান রূক কশফ নজরুর াআরাভ স্বাগত জাশনকয়কছন এাআবাকফ” 
 

‚তজশভ ন শশু দুফুর, তজশভ ভৎ ভশয়ান। 

জাকগা দুফুায, শফজর শফযাট াভৃকতয ন্তান‛।। (াভৃকতয ন্তান) 
 

শশুশচকিয এাআ জাগযণ ৃজকনয াঈকেকয যশচত াশতযাআ ‘শশুাশতয’। 
 

(খ) াঅনন্দয াঅস্বাদন: শশু াঅনন্দভয় িায প্রতীক। ফযাচীয ভকতা দ একাকত াঅনন্দ শফতযণ ককয ানযাকত 

াঅনন্দভয় ককয। শশুশচকিয এাআ ভকনাযঞ্জন তথা ভকনাযকণয জনয দযকায ক  শশুাশকতযয। 
 

     একক্ষ্কপ শশুাশতয স্রষ্টাকদয ভকন যাখকত কফ শশুযা ানাগত মজকগয াধীশ্বয,বশফলযৎ নাগশযক, দদ  জাশতয 

বশফলযৎ। শশু শফ ভা-ফাফা  াঅত্মীয়জকনয ভাধযকভ ধীকয ধীকয তায শযকফকয কঙ্গ শযশচত য় এফাং শশু ভকন ঘয  

ফাশকযয শভরন ঘকট। এাআ ভয় শশু নানাবাকফ বালা দখায দচষ্টা ককয। দমভন-ফ কদয ভজকখ ছ া শুকন, ফণুশযচয়, 

ফারযশক্ষ্া, াঅদুশরশ তথা াঅনজষ্ঠাশনক শফদযাচচুা এফাং ানযকদয ককথাকথন ানজাধন  শনকজয কথা ফরায প্রকাশি 

াজকুনয ভাধযকভ। াঅকর শশুভন ফশকছজকক জানা  গ্রকণয জনয াঈন্মজখ থাকক, ভন তখন তায প্রকাকান্মজখ এফাং 

দকৌতজরূণু। পকর শচপ-শফশচপ যশঙন শফলয়, রঘজ  দকৌতজককয শফলয় এফাং রূকথাধভীু শফলকয় শশুভন শফকল াঅকলুণ দফাধ 

ককয এফাং াকল্পাআ ন্তুষ্ট য়। দাআকঙ্গ শশু াঅন ভকনাআ শনকজয জগৎ যচনা ককয। াথুাৎ প্রকৃত শশুাআ শশুাশকতযয প্রকৃত 

ভঝদায। 
 

     াশকতযয ানযানয াখায ভত ফাাংরায় শশুাশকতযয শফকা ঘকটকছ কারপ্রফাকয দস্রাত ধকযাআ। শফলয়বাফনা, াশবনফত্ব 

 শফকাকয গশত প্রকৃশতয শফচাকয ফাাংরা শশুাশকতযয াআশতাকক দুশট মজকগ বাগ কযা মায়- ানাধজশনক  াঅধজশনক। 
 

ানাধজশনক: দভকয়শর ছ া, ব্রতকথা এফাং রূকথা (কভৌশখক) শকাংফা যচনায প্রয়া। ভগ্র ভধযমজগাআ এাআ মুাকয়য ান্তবূুি। তকফ 

যচনাকাযকদয ফযশিশযচয় জানা মায় না শুধজ দভকয়শর ছ া, রূকথা  ব্রতকথা ভধয শদকয় তাকদয স্মৃশতটজকজ াঅভাকদয 

দচতনাকরাকক জাগ্রত কয় াঅকছ। তকফ এাআ ভয় কফুয ছ া, রূকথা  ব্রতকথা ভূ গ্রাভ-ফাাংরায দরাকায়ত াংস্কৃশতয 

যজষ্ট ফাঙভয় প্রকা। যফীন্দ্রনাথ স্বয়াং এাআ ছ া-য াঈদ্ধাকযয কাকজ প্রথভ এশগকয় াঅকন তাাঁয ‘দরাকাশতয’ গ্রন্থটশট এাআ 

গফুকফাকধয এক াননয দশরর। 
 

াঅধজশনক: তকফ াঈশন তকক ফাাংরাকদ মখন নতজন দচতনায় াঈিার, দচতনায় দীপ্ত ভকারীন ভানজল মখন ানাগত বশফলযৎ 

জনককয কথা শচন্তা কযকছ শঠক তখনাআ Alices Adventures in Wonderland (1865)- এয ভকতা ফাআ তাকদয ভকন 

য়কতা নতজন শজজ্ঞাায দঢাঈ াঈকঠকছ। এাআ দচতনাকরাককয কান্ডাশয াইশ্বযচন্দ্র শফদযাাগয, রারশফাযী দদ, শফনাথ াস্ত্রী, 

দমাগীন্দ্রনাথ যকায, দশক্ষ্ণাযঞ্জন শভপভজজভদায, াঈকন্দ্রশককায যায়কচৌধজযী  যফীন্দ্রনাথ। একদয াঈকদযাকগ  যচনায 

প্রয়াকাআ ফাাংরা শশুাশকতযয বূশভ ফশলুত কয় দদখা শদকয়কছ ‘শশুাশকতযয দানারীমজগ’। শশুভন নতজন ভাশটয নতজন 

দানারী পকর াঈজজীশফত কয়কছ। দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয ‘াশ  দখরা’ (১৮৯১), শদকয় এ মজকগয শুরু। শফকা ঘকটকছ 

দশক্ষ্ণাযঞ্জন,  াঈকন্দ্রশককায, জকজভায যায় এফাং াফনীন্দ্রনাথ ঠাকজকযয াত ধকয। 
 

     শফ তকক দছাটকদয জনয প্রকাশত একাশধক প-শপকা শশু াঠক শতযীয াাাশ শশুাশকতযয শফকাক শফকল 

তৎয কয় াঈকঠশছর। এাআ মুাকয় দজা াাাঁককায ঠাকজযফাশ  এফাং যায়কচৌধজযী শযফায শফকলবাকফ াঈকেখকমাগয। াঅফায 

াঅধজশনক মজকগ নগযজীফকনয চভককক া কাশটকয় গ্রাভীণ জীফকনয স্বাদ এফাং যাভশরভাকক ফন ককয একনকছন জীভ াঈশেন 

এফাং ফকন্দ াঅরী শভঞা  জশনভুর ফজ। ানযশদকক জযাণকচতনা শফকল ককয যাভায়ণ  ভাবাযকতয ভাকাশফযক য  

দচতনাকক জ-যর গকদয শশুভনকক একাআ কঙ্গ গল্পযকয াঅনন্দ দজাগান শদকয় ফৃৎ জীফনকফাকধয কঙ্গ শযচয় য়ায 

জকমাগ ককয শদকয়কছন এাআ কফুয দরখকযা। 
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     শশুাশকতযয ভূরকথা শশুভকনয মথাথু শফকা াধন, শশুয শচিফৃশিয শযশধয শফস্তায। শকন্তু ফকয়াফৃশদ্ধয পকর নতজন ভন 

নতজন াঅশ্বা রাকবয জনয কল্পনায জগৎ দথকক ক্রকভ ভাশটয কাছাকাশছ দনকভ াঅক এফাং ভাশটয রূ-য-স্পু দকত দ 

াঈৎজক কয় কঠ। দদ  ভানজল ম্পককু াজানা তথয  শযচয় দকত াগয-ফুত-ফনজঙ্গর-নকবাচয প্রবৃশত াশবমাকনয 

কাশশন দখাাঁকজ। এাআ কফু াশভয় চক্রফতুীয ‘চকরা মাাআ’। কভরা চক্রফতুী ‘শভারকয়য চূ ায়’, কজরদাযঞ্জন যাকয়য ‘যফীনহুড’, 

খকগন্দ্রনাথ শভকপয ‘াজানায দদকয কথ’, ‘াঅকা-াতার’, ‘াঅশিকায জঙ্গকর’, দপ্রকভন্দ্র শভকপয ‘ৃশথফী ছাশ কয়’, ভাশভনজয 

যভাকনয চাাঁকদয দদক াশবমান’, দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয ‘ফকন-জঙ্গকর’, যাভনাথ শফশ্বাকয বফঘজকযয গকল্পয ঝজশর’ শফকল 

াঈকেখকমাগয। 
 

     ানযশদকক শশুভকনয ূণুাঙ্গ শফকাাধন এফাং াঅগাভীকাকরয াআশতা কচতন নাগশযক রূক শশুকক গক  দতারায 

াঈকেকয দছাটকদয ভত ককয াআশতারয়ী কাশশন যচনায শফকল াঈকদযাগ রক্ষ্ণীয়। াকাক গুকয ‘ভজকখ ভজকখ পা শকয়ন’, 

াঈকন্দ্রনাথ বট্টাচাকমুয ‘াআশতাকয গল্প’, কাশরদা নাকগয ‘দদকয গল্প’ ভকনাকভান চক্রফতুীয ‘ছশফকত ৃশথফী’ ভশন 

ফাগচীয ‘দকভন ককয স্বাধীন রাভ’, জরুশচফারা দকনয ‘ছকন্দ জযাতনী’- যচনা ভূ ূণুাঙ্গ শশুভকনয জীফন্ত দশরর। 
 

     াঈশন তককয শশুভকনয াঈকমাগী কশফতাগ্রন্থট যচনায শুবাযম্ভ। ভদনকভান তকুারঙ্কায শছকরন এয শথকৃৎ। তাাঁয দরখা 

‘শশুশক্ষ্া’, াঅব্দজর জশরকরয ‘দবৌকগাশরক কশফতা’, াঅাকদফীয ‘দখয়ার খজী’, াঅাযাপ শশেশকয ‘কাগকজয দনৌকা’, 

াআশন্দযাকদফীয ‘াঅজগুশফ’, কাজী াঅফজর ‘কাককভয জশতয ভারা’, যজনী কান্ত দকনয ‘াভৃত’, যশফদা দা াায ‘খজশয 

দদক’, যফীন্দ্রনাথ ‘শচপ শফশচপ’, ‘নদী’ শফকলবাকফ াঈকেখকমাগয। াঅফায কশফতায দক্ষ্কপ ান্নদাঙ্কয যাকয়য ‘শরশভশযক’, 

াঈকন্দ্রশককায যায়কচৌধজযীয ‘শফশবন্ন দযযচনা’, কাশভনী যাকয়য ‘কত বারফাা’, গুরুদয় দকিয ‘াঅভাকদয ণ’, দগারাভ 

দভাস্তাপায ‘দবায দফরায গান’, ধীকযন ফকরয ‘াঅভাকদয গাাঁ’, নজরুর াআরাকভয ‘খজকী  কাঠকফ ারী’, ‘শরচজ দচায’, নফকৃষ্ণ 

বট্টাচাকমুয ‘শশুযঞ্জন যাভায়ণ’, ফকন্দ াঅশর শভঞায ‘াঅভাকদয গ্রাভ’, ভদনকভান তকুারঙ্কাকযয ‘প্রবাত’,  দভাশত দঘাকলয 

‘টাজয টাজয’, দভাশতরার ভজজভদাকযয ‘পজটপজকট দজাছনায়’, দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয ‘দছাট াখী’, যফীন্দ্রনাথ ঠাকজকযয ‘ছজশট’, 

‘দছাট নদী’, জকজভায যাকয়য ‘ফাফজযাভ াজক ’, জখরতা যাকয়য ‘াাঁশচ’, জশনভুর ফজয ‘তারাাতা শাং’ প্রবৃশত াঈকেখকমাগয 

াংকমাজন। 
 

     াঅধজশনক কফু শশুয াঈকমাগী দম ফ ছ া দরখা কয়কছ তায ভকধয াশনর যকাকযয ‘াঅয় যঙ্গ দদকখ মা’, ান্নদাঙ্কয 

যাকয়য ‘াতবাাআ চম্পা’, াভকযন্দ্র চক্রফতুীয ‘ তারগাকছয দডাঙা’, ারুণঙ্কয যাকয়য ‘ফনজঙ্গকরয ছ া’, কভরকজভায 

ভজজভদাকযয ‘াঅাআকভ ফাাআকভ’, নফকৃষ্ণ বট্টাচাকমুয ‘ছশফয ছ া’, শফপ যকাকযয ‘কথাভারা’, প্রফীয দদফনাকথয ‘দছাট্ট ছ া 

টাট্টজ দঘা া’, ভমারুর াআরাকভয ‘ধান াশরককয ছ া’, দভাাম্মদ দভাস্তাপায ‘দছাট াশখ চন্দনা’, দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয 

‘াশযী’, শি চকট্টাাধযাকয়য ‘টকয টক্কা’, শকরন দঘাকলয ‘াঅয় ফৃশষ্ট শযভশঝভ’, নৎকজভায শভকপয ‘ছ া ক া ছশফ দদখ’, 

জকজভায ফ জয়ায ‘চন্দনা যঞ্জনায ছ া’, জকজভায যাকয়য ‘ াঅকফার তাকফার’, ‘খাাআ খাাআ’, জককাভর দাগুকপ্তয ‘ঘজভ বাঙানীয 

ছ া’, জখরতা যাকয়য ‘নতজন ছ া’, জশনভুর ফজয ‘াঅভায ছ া’, স্বপ্না যাকয়য ‘শভশষ্ট ক া, শফশট ছ া’ শফকল াঈকেখকমাগয। 

াঅফায ছ ায ম্পাশদত াংগ্র রূক শফপ যকাকযয ‘শভশষ্ট ছ া’, ‘টাজয টজজয’, াথুশজৎ গকঙ্গাাধযাকয়য ‘এককা ফছকযয 

এককা ছ া’, বফতাযণ দকিয ‘ফাাংরায ছ া’, ভকন্দ্রনাথ দকিয ‘দছাটকদয ছ া িয়ন’, দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয ‘খজকজভশণয 

ছ া’ প্রঙ্গত াঈকেখনীয়। 
 

     াঈশন তককয শশুাশতয চচুায দগা ািন কফু শকবহু াঈাখযানধভীু গদয শফকল াঈকেখকমাগয বূশভকা শনকয়কছ। 

একক্ষ্কপ াশখর শনকয়াগীয ‘গকল্পয ঝজশ ’, াতজন দকিয ‘গল্প দাদুয াঅয’, াতীন ফকন্দযাাধযাকয়য ‘শফশন্নয খাআ রার 

ফাতাা’, াতজরয দঘাকলয ‘জকজায ছজশট’, াধীয শফশ্বাকয ‘গাঙ াশরককয ফাা’, াফনীন্দ্রনাথ ‘ঠাকজকযয নরক’, ‘বূততযীয 

দদ’, াঈকন্দ্রশককায যায়কচৌধজযীয ‘টজনটজশনয ফাআ’, াভকযন্দ্র চক্রফতুীয ‘দগৌয মামাফয’,  ীরু ডাকাত’, াঅাূণুা দদফীয 

‘াভযাফতীয ান্তযাকর’, াঅশল দকিয ‘দুষ্টজযা ফ শচশ য়াখানায়’, কভরকজভায ভজজভদাকযয ‘ানককৌশ ’, কানাাআরার চক্রফতুীয 

‘চকরা দদকখ াঅশ’, কজভাকয দঘাকলয ‘বার দছকর দুষ্টজ’, কজরদাযঞ্জন যাকয়য ‘কথাশযৎাগয’, দজযাশতপ্রবা দাগুকপ্তয 

‘গকল্পয দপায়াযা’, ধীকযন ফকরয ‘তজতজ বজত’, ননীকগাার চক্রফতুীয ‘াল্কী ফজক া’, াফজর চকন্দায ‘চ কা ফজশ ’, নশন্দতা 

দঘাকলয ‘শভতজন-টজকজকনয দগাকয়ন্দাশগশয’, ভাকশ্বতা দদফীয ‘তজতজর’, দভাকরভ াঈশেকনয ‘দফাকা কজভীকযয গল্প’, দমাগীন্দ্রনাথ 

যকাকযয ম্পাশদত ‘গল্প িয়ন’, শফযাভ চক্রফতুীয ‘দকফর াশয গল্প’,  ‘নাক শনকয় নাকার’, রীরা ভজজভদাকযয 
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‘দনকায ফাআ’, ‘ফাতা ফাশ ’, ‘ফ বজতজক ’, ঠাকজযভায শঠকজশজ’, শকরন দঘাকলয ‘শভতজর নাকভয জতজরশট’, ‘দছাট্ট দানায গল্প 

দানা’, জখরতা যাকয়য ‘গকল্পয ফাআ  াঅকযা গল্প’, তযশজৎ যাকয়য ‘দভাো নাশরুশেকনয গল্প’, জনীর গকঙ্গাাথযাকয়য 

‘াঅ শচ াঅ শচ শচ’, স্বনা যাকয়য ‘াাঁজয দফাকধাদয়’, এফাং  যঙ্গককৌতজক ূণু পযানটাশ জাতীয় যচনা াফনীন্দ্রনাথ ঠাকজকযয 

‘বূতযীয, দদ এক ানফদয াংকমাজনা। 
 

     এছা া শশুাশকতযয ান্তবূুি রূকথা ছ ায ভত ভানজকলয স্বপ্নচাযণায দক্ষ্প। রূকথা ানাধজশনক জনদ জীফকন ভজকখ 

ভজকখ ছশ কয় শছশটকয় শছর, এখকনা াঅকছ। াঅশুকতাল ভজকখাাধযায় এফাং দশক্ষ্ণাযঞ্জন এাআফ গল্পগাথাকক দভৌশখক ফা কথয 

াফস্থা দথকক দরখয াফস্থায় শনকয় াঅকন এফাং দরাকায়ত াশকতযয বাণ্ডাকযয কঙ্গ জজক  দদন। দশক্ষ্ণাযঞ্জকনয ‘ঠাকজযভা  

ঠাকজযদায ঝজশর’, ‘কল্পনায নীর ভজদ্র’, ‘রূকভর’, াফীন্দ্রনাথ ঠাকজকযয ‘ক্ষ্ীকযয জতজর’  ‘াঅকরায পজরশক’, এাআ মুাকয়য 

শফকল ৃশষ্ট। এছা া াশখর শনকয়াগীয ‘স্বপ্নজযী  রূকথা’, াতীত ফকন্দযাাধযাকয়য ‘রূকথায াঅাংশট’, াঅফজর কারাভ 

ভঞ্জজয ভজযককদয ‘দজযাৎস্নাযাকতয রূকথা’, াঅশুকতাল ভজকখাাধযাকয়য ‘যাক্ষ্ দখাক্ষ্  বূত-দত্নী’, এনাকয়ৎ যজকরয 

‘াতভজেজয দতয নদী’, খকগন্দ্র শভকপয ‘চীকনয রূকথা’, দগৌযী দকনয ‘াগয যাজজপ’, ‘াভৃকতয কর’, ‘রূকথায ঝজশর’, 

দশক্ষ্ণাযঞ্জন শভপ ভজজভদাকযয ‘ঠাকজযভায ঝজশর’, শুশত চকট্টাাধযাকয়য ‘ঠাকজযভায াঈকথা’, ‘বূকতয দদ’, শফভর দঘাকলয 

‘রূকথায ঝজশর’, দদ শফকদকয রূকথা’, ভশত নন্দীয ‘করাফতী’, ভীযা ফারজব্রভশনয়াকভয ‘জগৎ জজক  রূকথা’, রীরা 

ভজজভদাকযয ‘দরষ্ঠ রূকথা’, ানাজ দফগকভয ‘াঅযকফয রূকথা’, শবূলণ দাগুকপ্তয ‘ছজশটয শদকন দভকঘয গল্প’, 

ান্তাকদফীয ‘শন্দজস্থানী াঈকথা’, জখরতা যাকয়য ‘নানান দদকয রূকথা’, জনীর গকঙ্গাাধযাকয়য ‘শতয যাজজপ’, শয়দ 

নূরুর হুদায ‘বূতকত্নীয াঅজফ কান্ড’, দৌযীন্দ্রকভান ভজকখাাধযাকয়য ‘ফাাংরায রূকথা’, শফকল ভাদকযয দাফী যাকখ। 
 

     শশুকদয জনয াশবনয় দমাগয তথা শশুভকনয াঈকমাগী ককয়কশট নাটক “ াশখর শনকয়াগীয ‘শশু নাশটকা’, জশনভুর ফজয 

‘পরা গাকছয জরা’, নকযন্দ্র দদকফয ‘দানায কাশঠ’, াঈকন্দ্র ভশেককয ‘কশফয র াাআ’, জহুরুর াআরাকভয ‘চাাঁকদয দদক’, 

পশযদা দাককনয ‘তজলায কনযা’, যকভন দাকয ‘যশফয াঅকরা’, ‘স্বগু শফজয়’, যাশজয়া ভাফজকফয ‘বূত-বূতভ’, শফযাভ 

চক্রফতুীয ‘ভাভাবাকে’, ‘প্রাণকককষ্টয কান্ড’, শযপজর দাককনয ‘দফকদয দছকর’, জকজভায যাকয়য ‘ঝারাারা’। াঅফায 

শশুভকনয াঈকমাগী শকছজ গান যশচত কয়কছ। তকফ ফাাংরায ভাকয়যা ছ ায ছকন্দ জয ককয শশুভকন গাকনয দছায়া শদকয় 

থাকক। শকন্তু গান াঅয ছ া এক নয়। কাযণ ছ ায ভকধয শফলকয়য ঐককযয দচকয় াননকয দফশ াঅয গান করা শফলয়গত ফা 

বাফগত বাকফ একক এফাং এয চরনটা তারমজি। একক্ষ্কপ ানজকূরচন্দ্র দাকয দখাকা ‘খজকজয গানফাজনা’, াঅখতায হুককনয 

‘শ শ শয শয’, ফাাংরাকদ শশু একাকডশভয ‘াঅভাকদয গান’, জকযন্দ্রনাথ শফজয় দদ-য ‘াঅভাকদয গান’, যনাথ চক্রফতুীয 

‘শশুয গান’ প্রঙ্গত াঈকেখনীয়। ককয়কশট গাকনয প্রথভ চযণ “ ‚দখরা কশয দখরা‛, ‚দভকঘয দকাকর দযাদ দককছ‛, 

‚াঅভযা দফকধাঁশছ কাকয গুচ্ছ‛, ‚ফাদর ফাাঈর ফাজায়কয একতাযা‛, ‚কয  গৃফাী‛, ‚দৌল দতাকদয ডাক শদকয়কছ‛ “ 

প্রবৃশত। 
 

     াঅধজশনক মজগটা শফজ্ঞাকনয মজগ। তাাআ শক্ষ্ায প্রথভ াঠ দথককাআ শশু ভনকক শফজ্ঞান শফলকয় কচতন ককয দতারায াঈকেকয 

শশুভকনয াঈকমাগী শফজ্ঞান শফলকয় শচিাকলুক গ্রন্থট যশচত কয়কছ। এ শফলকয় শকছজ যচনা করা “ াভযকজযাশত ভজকখাাধযাকয়য 

‘কজ-শঝকশভক’, াঅব্দজর ক খন্দকাকযয ‘শফজ্ঞাকনয দখরা’, াঅব্দজর ক খন্দকাকযয ‘শফজ্ঞাকনয ভজায দখরা’, াঅব্দজো াঅত 

ভজশতয ‘একা শফজ্ঞাকনয যাকজয’, াঈকন্দ্রনাথ গকঙ্গাাধযাকয়য ‘শফজ্ঞাকনয গল্প’, তন চক্রফতুীয ‘একা শফজ্ঞান শ ’, নজভজর 

াঅফদাকরয ‘জমুভাভায গল্প’, নাশয াঅশরয ‘াঅকা মাযা কযকরা জয়’, কযচন্দ্র দনগুকপ্তয ‘শফজ্ঞাকনয ভায়াজযী’, 

দভাাম্মদ াআব্রাশকভয ‘জর ক  াতা নক ’, মতীন্দ্রনাথ দনগুকপ্তয ‘শফজ্ঞাকনয া-াঅ’, দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয ‘দছাটকদয 

শচশ য়াখানা  শু-ক্ষ্ী’, ধয দকনয ‘শশুশফজ্ঞান’, শর চক্রফতুীয ‘ভানজল এর দকাথা দথকক তযব্রত যাকয়য ‘াঅজফ কর 

যা ায’, জকফাধচন্দ্র ভজজভদাকযয ‘শফজ্ঞাকনয স্বপ্নজযী’, স্বনকজভায গাকয়কনয ‘াঅশ্চমু াঅয াঅশ্চমু’ াআতযাশদ। মশদ ব্রতকথায 

ব্রত একভাপ দভকয়কদয জনয শনশদুষ্ট। তফজ ব্রতকথায ভকধয কল্পনায দখাযাক মকথষ্ট থাকক, দাআ কঙ্গ থাকক বশফলযৎ 

জীফনধাযায প্রশত এক যভনীয় াআশঙ্গত“ দম াআশঙ্গত শশুভনকক ককয ানজপ্রাশণত, বশফলযকতয করযাণী নাযীয ফীজ তায ভকধয 

দযান কযা য়। এ মুাকয়য ককয়কশট াঈকেখকমাগয ব্রতকথা র “ াঅশুকতাল ভজকখাাধযাকয়য ‘দভকয়কদয ব্রতকথা’, ীরা 

ফাককয ‘ফাাংরায ব্রতকথা’, গকনচন্দ্র ভজকখাাধযাকয়য ‘ফাশরকা ব্রকতয ছ া’, দশক্ষ্ণাযঞ্জন শভপ ভজজভদাকযয ‘ঠানশদশদয থকর’, 

‘ফাঙ্গারায ব্রতকথা’, যকভপ্রন্ন যাকয়য ‘দভকয়শর ব্রতকথা’ প্রবৃশত। 
 



শশু : ফাাংরা শশুাশতয                 াজজুনচন্দ্র দদফনাথ 
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     এছা া াঈশন তককয প্রথভ বাকগ াআাংকযশজ শক্ষ্ায প্রবাকফ শকছজ হৃদয় স্রষ্ঠা শশুভকনয াঈকমাগী াঠযজস্তক যচনায় 

এশগকয় এককছন। যাধাকান্ত দদফ একদয ভকধয াগ্রণী। তাাঁয ‘ফণুভারা (১৮২১), ভদনকভান তকুারঙ্কাকযয ‘শশু শক্ষ্া’ 

(১৮৪৯), াইশ্বযচন্দ্র শফদযাাগকযয ‘ফণুশযচয়’ (১৮৫৫), কশরকাতা স্কজর ফজক দাাাআশটয ‘ফণুভারা’ (১৮২১), তত্ত্বকফাশধনী 

বায ‘শ ফায ফাআ’ (১৮৩৫), ভদনকভাকনয ‘শশু শক্ষ্া’ (১৮৪৯), াক্ষ্য়কজভায দকিয ‘চারুাঠ’ (১৮৫১), ীযারার 

ভজকখাাধযাকয়য ‘ফণুযীক্ষ্া’ (১৮৬৯), দগাারচন্দ্র ফকন্দযাাধযাকয়য ‘ফণুশক্ষ্া’ (১৮৬৮), শবূলণ ভজকখাাধযাকয়য ‘ফণুকফাধ’ 

(১৮৭৩), যাভজন্দয ফাককয ‘ফারযশক্ষ্া’ (১৮৭৭), দমাগীন্দ্রনাথ যকাকযয ‘াশ  দখরা’(১৮৯১),  ‘াশখজশ’ (১৮৯৮)। 

এখাকন ফকর যাখা প্রকয়াজন দম ১৮৯১ খ্ীাঃ ‘াশ  দখরা’ নাভক শশুাঠয যচনা ককয দমাগীন্দ্রনাথ ফাাংরা শশুাশকতযয 

স্বণুমজকগয ূচনা ককযণ। কাযণ শফদযাাগকযয ‘ফণুভারা শযশচশত’ (া-াজগয) দক াফরম্বন ককযাআ দমাগীন্দ্রনাথ প্রথভ ফাাংরায় 

শশুকদয জনয একাআ কঙ্গ ‘াশ  দখরা’য ভাধযকভ ফণুভারায শক্ষ্া   ায াঅনন্দ রাকবয জকমাগ ককয দদন। যফতুীকত 

১৯৩০ খ্ীাঃ যফীন্দ্রনাথ ঠাকজয শরকখকছন ‘জাঠ’। মা ফণু শযচয় জানা শশুভকনয াঈকমাগী াঠযগ্রন্থট শককফ শফকল 

ভাদয রাব ককযকছ। 
 

     শশুভকনয াশফুক শফকাকয দক্ষ্কপ াভশয়ক প-শপকায বূশভকা শফকলবাকফ াঈকেখকমাগয। খকগন্দ্র শভপ ম্পাশদত 

দছাটকদয প্রথভ শদশনক শপকা ‘শককায’ (১৯৪৮) এ প্রকঙ্গ শফকল াঈকেখকমাগয। তকফ ১৮৮৩ খ্ীাঃ প্রভদাচযণ দকনয 

ম্পাদনায় দছাটকদয জনয বাযকতয প্রথভ ভাশক শপকা ‘খা’ প্রকাশত য়। এছা া শফনাথ াস্ত্রী ম্পাশদত ‘ভজকজর’ 

(১৮৯৫), দজাাঁ াাাঁককায ঠাকজযফাশ য ‘ফারক’ (১৮৮৫) শপকা, াঈকন্দ্রশককায যায়কচৌধজযীয ‘কন্দ’ (১৯১৩), জধীযচন্দ্র 

যকাকযয ম্পাশদত ‘দভৌচাক’ (১৯২০) এফাং ‘ফজজাথী’, ‘াঅনন্দকভরা’, ‘শঝশরশভশর’, ‘শুকতাযা’, প্রবৃশত শপকা শশুভকনয 

শযশধ শফস্তাকয শফকল বূশভকা শনকয়কছ এফাং শনকচ্ছ। ানযশদকক শকছজ শকছজ শদশনক শপকায প্তাকয একশট শনধুাশযত শদকন 

একশট াতা দছাটকদয জনয শনশদুষ্ট থাকক। এ ধযকনয ককয়কশট শপকা “ ‘াঅগাভী’, ‘াঅনন্দকভরা’, ‘জরছশফ’, ‘শঝশরশভশর’, 

‘ক্ষ্ীযাজ’, ‘াঠারা’, ‘ফারক’, ‘ভজকজর’, ‘দভৌচাক’, ‘যাভধনজ’, ‘শশু’, ‘শশুাথী, ‘শুকতাযা’, ‘মজগঙ্খ’, াভশয়ক প্রঙ্গ’, 

ফাাংরাকদ দথকক প্রকাশত ‘কশচ  কাচা’, ‘ঝাংকায’, ‘টাজয টজজয’, ‘ভজকজর’, ‘শশু’ প্রবৃশতয নাভ কযা দমকত াকয। এাআফ 

শপকায াত ধকয াঅজ শশুভকনয শফকা তথা শশুাশকতযয াশফুক শফকা তযাশিত কচ্ছ। 
 

     শযককল ফরায কথা দম, াশকতযয াঈন্নশত ভাকন শফকা। ফাাংরা শশুাশকতযয শফকা কারক্রকভ ঘটকর জনাংখযায 

ানজাকত তা শফন্দজভাপ। াঅকর াঅভাকদয াঅথ-ুাভাশজক াফস্থা এফাং শক্ষ্া ফযফস্থা ফাাংরা শশুাশতয শফস্তায রাব কযকর 

একটা প্রশ্ন দথককাআ মায় দম, ফ শশুকদয াকত শক ফাাংরা শশুাশতয দৌাঁছকছ? শকাংফা ফ শশুাশতযাআ কী শশুভকনয 

াঈকমাগী? একফয াঈিয াফশযাআ ‘না’। এয ানযতভ কাযণ শনযক্ষ্যতায াশবাক াঅভযা াশবপ্ত। শনযক্ষ্য শশুয কক্ষ্ 

াশতযয রাব কতখাশন ম্ভফ? এয াাাশ দূযদুন, দভাফাাআর, াআন্টাযকনট  াআাংযাশজ ভাধযভ শফদযারকয়য শফস্তায ফাাংরা 

শশুাশকতযয শফকাকয দক্ষ্পকক াংকূশচত  গশতকক ভন্থটয ককয তজরকছ শনতয। 

 

ায়ক গ্রন্থট : 
 

১। ফাাংরা শশুাশকতযয ক্রভশফকা : াঅাকদফী গকঙ্গাাধযায়, ১৩৮৬ ফাাংরা, কশরকাতা, শড.এভ. রাাআকব্রযী। 

২। ফাাংরা শশুাশতয  ছ া: াকাককজভায দদ, ১৩৭৬ ফাাংরা, ভকারীন কশরকাতা। 

৩। ফাাংরা শশুাশতয: ফন্ধজকদফ ফজ (১৯৯১) প্রফন্ধ াংকরন, দদ’জ কশরকাতা। 

৪। শশুাশতয: ঞ্জয় বট্টাচামু (১৯৪৯) ূফুাা, কশরকাতা। 

৫। ফাাংরা শশুাশতয বগীযথ দমাগীন্দ্রনাথ যকায (১৩৭৭ ফাাংরা) যশঞ্জতা কজণ্ডজ, াআন্টাযকননার শরটাকযচায 

এযাকাশকয়ন। 

৬। ফাাংরা শশুাশতয শযক্রভা: াকাককজভায দদ, ১৯৯৯, দক্ষ্বাযতী, কশরকাতা। 


