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ভূিমকা
 
 আধুিনক ভারতীয় ভাষা �িলর মেধ� বাংলা আন�তম উ�ত ভাষা । �াচীন বাংলা 

অথা� ৎ চয�াপেদর যুগ �থেক মধ�যুেগর বাংলার �র �পিরেয় উ�ত ও উৎকষা� � এই বাংলা 

ভাষার বত� মান �বিচ�ময় �কাশ । ‘বাংলা সমাজ, সং�ৃিত ও রাজৈনিতক ইিতহাস এবং বাংলা 

সািহত� [ঊনিবংশ ও িবশ শতা�ী]’মিডউল� চার� (৪) একেক িবভ� করা হেয়েছ । �থম 

একেক ১৮৮০ �থেক ১৮৫০ পয�� ঘেট যাওয়া বংলা সং�ৃিত স�েক�  বিন�ত হেয়েছ । অ�াদশ 

শতেকর অি�ম ও ঊনিবংশ শতেকর সূচনাল� এবং অি�র এই বাংলায় ঘেট যাওয়া িবিভ� 

সমেয়র সমাজ, সং�ৃিত, সভা, সিমিত, প�পি�কা, র�ম� ও নাট� সািহেত�র ইিতহােসর পাঠ 

িবে�ষণ কের পাঠক ও  ছা� - ছা�ীেদর উপকৃত করার �েচ�া আেছ এই মিডউেল ।

 ি�তীয় একেক  ১৮৫১ �থেক ১৯০০ �ী�া� পয�� বাংলার সমাজ, সং�ৃিত, 
ৃরাজৈনিতক ইিতহাসও নাট� সািহেত�র গিত�কৃিতর কথা �ান �পেয়েছ । ততীয় একেক 

ু�াধীনতা পূব�পব� অথা� ৎ িবংশ শতা�ীর রাজৈনিতক পটভিম, ও বাংলা সািহেত�র নাট�জগৎ, 
ুসামিয়ক প�, কথাসািহত�, এবং কাব� কিবতার কথা আেলাচনা করা হেয়েছ । চতথ � একেক 

ূ�াধীনতা উ�র সমাজ পিরেবশ ও রাজৈনিতক পটভিমর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ যা পাঠক 

ও ছা� - ছা�ীেদর িদেক  ল�� �রেখ ‘‘বাংলা সমাজ, সং�ৃিত ও রাজৈনিতক ইিতহাস এবং 

বাংলা সািহত� [ঊনিবংশ ও িবশ শতা�ী]’’ মিডউল� রিচত  এবং �েত�ক� একেকর পের 

সা�াব� ��াবলী ও সহায়ক �ে�র নাম যা ছা�-ছা�ীেদর কােছ উপকৃত হেব বেল  আশারািখ । 





ূ১.১.১. ভিমকা –

 উনিবংশ শতা�ীর �থমাধ � সামািজক, অথৈ� নিতক ও রাজৈনিতক িদক িদেয় 

পিরবত� ন সািধত হি�ল । সা�াজ�বাদী ি��শ শি�র আ�াসন বাংলার জনজীবনেক অি�র 
ুকের তেলিছল । পলাশীর যু� �থেক িসপাহী িব�েহর কাল পয�� �কা�ানীর �শাষন ও 

শাসেনর চােপ সাধারন মানুষ অিত� হেয় ওেঠ । নবাবী আমেলর অবসান ঘেটেছ ইংেরজ 

ভারত জেয় মশ�ল । ইংেরজ শাসেনর িব�ে� বার বার বাংলার মানুষ িবে�াহ �ঘাষনা 

কেরেছ, �ী�ান িমশনারীেদর ভারেত আগমন ও িশ�া ধম � িবষেয় সেচতন কের �তালা নবীন 
ুিশি�ত স�দােয়র সৃি� । �কা�ানীর শাসন ও িশ�া ব�াপাের নতন �কৗশল �হন, ইংেরিজ 

িশ�ার পে� িস�া� �হন । �ী�ান িমশনারীেদর উপের �থেম �কা�ানী চাপ সৃি� করেলও 

পের র�নশীল মেনাভাব ধের রাখেত পােরিন । সামািজক – রাজৈনিতক ও িশ�ারর ��ে� 

পা�াত� �ানিব�ান ও যুি�র অনু�েবশ নব �চতনার সূ�পাত করেলা । ভারতীয় র�নশীল 

ও পা�াত�-িশি�তেদর মেধ� অিভঘাত পিরলি�ত হল ।

 বাংলা গেদ�র সূচনা, র�ালয় �িত�া, ও িবিভ� িশ�া �িত�ােনর জে�র ফেল 

িশি�ত মধ�িব� বাঙালী মানেস ঘটল জাগরন । িহ�ু কেলজ, �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ, 

�রামপুর িমশন, �া� সমাজ, 'ত�েবািধনী সভা', �মিডেকল কেলজ, �মেয়েদর �ুল এবং 

সামিয়ক প� পি�কা – বাংলার িশ�া ও সং�ৃিত জগেত ব�াপক �ভাব আনল । �কির, 

রামেমাহন রায়, িবদ�াসাগর, �মুখ মানুেষর �ছাঁয়ায় উনিবংশ শতাি�র �থমাধ � বাংলা গদ� ও 

িশ�া সং�ৃিতর উে�ষ ল� সূিচত হল ।

১.১.২.  উে�শ� – 

 আিদ-মধ� ও বত� মােনর িনিরেখ বাংলা সািহেত�র িবপুল কেলবর বাংলা ভাষার 

উৎকেষর�  ���তার  �মান কের । বাংলা সািহেত�র �াচীন ও মধ�যুেগর ধম � িনভ� র সািহেত�র 

অবসান ঘেট ভারতচে�র �য়ােনর পের । বাংলার সমাজ – সং�ৃিতেত ও মননেলােক 

অ�াদশ শতা�ীর অি�ম ও উনিবংশ শতা�ীর সূচনা লে� পা�ােত�র ষুি� ও িব�ান 
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১৮০০-১৮৫০�থম একক



অনুশীলেনর আেলাকরািশ আছেড় পড়ল । এই আেলাকরািশর �ভােব ব�জীবন ও সং�ৃিত 

সািহেত� আনল নবজাগরন ।

 পা�াত� নবজাগরেনর �ভাব আমােদর রাজনীিত, সমাজ-জীবন ও সািহেত� 
ু ুিবপুল পিরবত� ন সাধেন স�ীবনীসুধা হেয় উঠল । নতন নতন �িত�ান �ািপত হল, বাংলা 

গদ�সািহেত�র িবকাশ, সামিয়ক প� পি�কা �কাশ, বে� নাট�শালা �তিরর �য়াস এবং গেড় 

উঠল �াধীনতা ও জাতীয়তা �বাধ । এই একক� পােঠ জানেত পারেবা – 

Ÿ ব�জীবন ও সমকালীন রাজনীিত, ধম � ও সমাজনীিত ।

ূŸ িবিভ� �িত�ান ও সংগঠেনর �িত�া ও ভিমকা ।

Ÿ বাংলা গেদ�র �িত�া পব� ।

Ÿ �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ ও তার �লখক �গা�ী ।

Ÿ ১৮৫০ �ী�া� পয�� রামেমাহন ও অন�ান� �লখকগন ।

Ÿ ১৮০০-১৮৫০ �ী�া� পয�� সামিয়ক প� পি�কার ইিতহাস ।

Ÿ কিবওয়ালা-কিবগান ও কাব� রচনার �য়াস ।

Ÿ নাট�শালা ও র�মে�র ইিতহাস ।

১.১.৩. অ�াদশ শতেকর  অি�ম ও উনিবংশ শতেকর 

সূচনা ল� – অি�র ব�জীবন ।

ু মধ�যুেগর অবসান পা�ােত�র �ান-িব�ােনর আেলাকরািশ ব�জীবেন তেলেছ 

িচ�া-েচতনার আেলাড়ন । ১৭৫৭ �ী�াে� পলাশীর �া�ের বাংলার পরাজেয়র মধ�িদেয় 

ইংেরজ রাজে�র সূ�পাত ঘটল । ১৭৬৫  �ত বাংলা িবহার উিড়ষ�ার �দওয়ানী লাভ এবং 

সমাজ-সং�ৃিত িশ�া রাজনীিতেত �বল অিভঘাত �দখা িদল । 

 বাংলা তথা ভারতবেষর�  এক চরম সংকটময় কােল-চরম সা�াজ�বাদী লড�  

ওেয়েলসিল গভন�র �জনােরল হেয় এেলন । ভারেত �কা�ানীর অব�া �শাচনীয় হেয় 

পেড়িছল এমন সময় ১৭৯৮ সােল ওেয়েলসিল ভারেত ইংেরজ �মতা িব�ােরর জন� 

দািয়�ভার �হন কেরন । ই�-মহীশূর যু�, িনজােমর সে� সি�, �পু সুলতােনর রাজ� 

ুআ�মন ফেল তাে�ার, সুরাট ও কন�াটক ি��শ সা�াজ�ভি� । �কৗশলী, িবচ�ন, গভন�েরর 
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'অধীনতামূলক িম�তানীিত'র শত� াবলী আেরাপ । ১৮০২ �ী�াে� রনিজৎ িসংেহর অমৃতসর 

জয় ও �বিসেনর সি� । ১৮০৩ ি�তীয় ই�-মারাঠা যুে�র সূচনা, ১৮০৯ – অমৃতসেরর সি� । 

১৮১৮ মারাঠা শি�র পতন । ১৮৩৮ সােল শাহসুজা, ইংেরজ এবং রনিজৎ িসংেহর মেধ� এক 

ি�-শি� িম�তা চুি� । ১৮৪৫ সােল �থম ই�-িশখ যুে�র সূচনা । ১৮৪৮ সােল ইংেরজশি� 

ও িশখেদর মেধ� ি�তীয়বার যুে�র অবতারনা । ১৮৪৯ সােল িচিলয়ানওয়ালার যু�, �জরাট, 

পা�াব হয় । ি��শ শাসন ব�ব�া অথন� ীিত ও িশে�র উপর ব�াপক আঘাত �হেন িছল, যার 

ূফেল কৃিষিভি�ক ভারতভিমর �ামীন অথন� ীিত এেকবাের িবপয�েয়র মুেখ পেড়িছল । 

দীঘ�িদন ধের চেল আসা ঐিতহ�বাহী িশ� �ংস হেয়িছল এবং খুেল িগেয়িছল িবলািত পেন�র 

বাজার । কৃষক এবং িশ�ী কািরগররা এক চরম িবপয�েয়র মুেখ পেড় নািভ�াস অব�া ।

 ভারতবেষর�  এমন অব�া বাংলােক বাদ িদেয় নয় । নগর পুড়েল িক �দবালয় এড়ায় 

ূ– এমন এক �িদ� েন 'িচর�ায়ী বে�াব�' যার ফেল �িত�� হেয়িছল কৃষক স�দায় । ভিমর 

ূউপর মািলেকর �� �ীকৃত হেলও কৃষেকর �কান ভিমকা িছল না । ফেল জিমদারেদর 

�মিক, উে�দ, খাজনা আদােয়র পিরমান বৃি�, �জার কের সই কিরেয় �নওয়া চলেত থােক 

। এমন ইিতহাস স�ত িবষয় �িল বাংলা সািহেত� �ভাব �ফেলিছল, রামেমাহন রায়, 

লালিবহারী �দ, বি�মচ�, রেমশচে�র মত �লখকরা কৃষেকর �দ� শার জন� িচর�ায়ী 

বে�াব�েকই সব�াে� দায়ী কেরেছন । এমন অব�ায় এক সামািজক িব�েবর সূচনা হয় ।

 ইংেরজ শাসেনর সূচনাল� �থেকই – ভারতবেষর�  বৃহত কৃষক স�দায়, তাঁিত, 

কািরগর, িশ�ী-�িমকে�নীর মানুষরা শাসেকর িব�ে� িবিভ� সময় ��াভ উগের িদেয়েছ । 

ইংেরজেদর শাসন-েশাষন ও ��রাচারীতার িব�ে� 'স��াসী-ফিকর িবে�াহ' সংগ�ত হয় । 

ঢাকােক �ক� কের সূ�পাত হেলও পের মালদা, রংপুর, বওড়া, িদনাজপুর, �চিবহার, 

ফিরদপুর ও �মমনিসংেহ ছিড়েয় পেড়। এরা �বিশরভাগ িছল কৃিষজীিব, কমচ� ু �ত �সন�, 

�রশন িশে�র সে� যু� । এছাড়া স��াসীেদর  উপর তীথক� র, ফিকররেদর দরগায় �যেত 

ৃবাধা�দান �ভিতর ফেল 'স��াসী-ফিকর' িব�েহর সূ�পাত । ইিতহাস �থেক এই িব�েহর 

�নতােদর নাম জানা যায়, �যমন – �দবী �চৗধুরানী, ভবানী পাঠক, মজনু শাহ, মুসা শাহ ও 

িচরাগ আিল �মুেখর কথা ।১৭৬৯ সােল �নায়াখািলেত দির�-মুসিলম কৃষকেদর স�ীপ 

িবে�াহ । ১৭৮৩ সােল ইজারাদারেদর িব�ে� রংপুের কৃষক িব�হ। �মিদনীপুর, বাঁ�ড়া, 

ূ ূ ু ু ৃবীরভম, ধলভম এলাকায় 'চয়াড় িবে�াহ' । িততিমেরর �নতে� বাংলায় বারাসাত িবে�াহ । 

বাংলায় মুসিলমেদর 'ফরািজ আে�ালন' ব�াপক িব�ার কেরিছল ।
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ূ সম� ভারত তথা বাংলার িবে�াহ সং�ােমর অি�র ভিমেত দাঁিড়েয় পা�ােত�র 

�ভােব সরকােরর �েচ�ায় ১৭৮১ 'কলকাতা মা�াসা', ১৭৮০ সােল 'এিশয়া�ক �সাসাই�' 

�িতি�ত হয় । ১৭৯২ �ী�াে� �কা�ানীর অবসর�া� কমচ� ারী চাল�স �া� ভারেত এক� 

সুসংব� িশ�াব�াব�া �চলেনর জন� দািব �তােলন । চাল�স �া� তাঁর 'Observation' এ 

ইংেরিজ িশ�া �চলেনর পে� রায় �দন, যার ফেল ভ� সমাজ ব�ব�া ও ধেমর�  �বড়াজাল 

�থেক মু� হেত পাের । ইংেরজ িসিভিলয়ানেদর �দশীয় ভাষা, রীিতনীিত, সং�ৃিত িশ�ার 

উে�েশ� ওেয়েলসিল ১৮০০ �ী�াে� 'েফাট�  উইিলয়াম কেলজ' �িত�া । ১৮০০ �ী�াে� 

ওয়াড� , �কির ও মাশ�ম�ােনর উেদ�ােগ '�রামপুর ব�াপ�� িমশন' �িত�া । ১৮৩০ এ 

'েজনােরল অ�ােস�িলজ ইনি��উশন', ১৮২০ সােল 'িচশপ কেলজ', ১৮৩৫ 'কলকাতা 

�মিডেকল কেলজ', 'েস� �জিভয়াস� কেলজ', 'লেরেটা হাউস কেলজ' �িত�া হয় । ১৮১৭ 

– 'িহ�ু কেলজ', 'ক�ালকাটা বুক �সাসাই�' এবং ১৮১৮ 'ক�ালকাটা �ুল �সাসাই�' 

�িতি�ত হয় । ১৮৪৪ �ী�াে� হািড� ং �ঘাষনা কেরন ইংেরিজ ভাষা�ানেক চাকিরর ��ে� 

অ�ািধকার বাংলার সমাজ ব�ব�া মধ�িব� বাঙািলর মেধ� ব�াপক আেলাড়ন �দখা �দয় ।

 িবলািত িশ�া ব�ব�ার ও �ােনর িব�ােনর �সার ও তার �ভােব বাংলায় িশি�ত 

স�দােয়র মেধ� যুি�বাদী আে�ালেনর জ� হয় । অ�াদশ শতেকর ি�তীয়াধ � �থেক বৃ�শ 

িশ�পিত ব�বসা বািনজ� �দখােশানার জন� – �াক� , এেজ� এবং �শাসিনক ও িশ�াে�ে� 

িকছু পদ সৃি� হল যারা মধ�িব� ভ�েলাক িহসােব পিরিচত লাভ করল । ভবানীচরন 

বে��াপাধ�ায় 'কিলকাতা কমল� ালয়' �ে� এই ��নীর মানুষেদর ি�য়া বন�না করা হেয়েছ ।  

এরা ইংেরজ �কা�ািনর �গাম�া, �বিনয়ান িহসােব �থমিদেক কাজ করত, অ�াদশ 

শতেকই আেলা, ডাকব�ব�া, �টিল�াম ব�ব�ার ব�বহার কলকাতাবাসীর জীবনযা�ার মােনর 

পিরবত� ন ঘটাল । নগর �কি�ক িশি�ত স�দায় যােদর মেধ� ধনী তারা সমাজব�ব�া 

উ�য়েনর �েয়াজন �বাধ করল । �যমন নবকৃ�েদ, িনমমাইচরন মি�ক �মুখরা এিলট 

ু�ােসর পয�ায়ভ� হেলন । এই সময় অথা� ৎ অ�াদশ শতেকর অি�ম এবং ঊনিবংশ শতেক 
ুমধ�বত� সমেয় কলকাতায় বাবুসমােজর অিবভ� ােব বাংলায় এক নতন ভাবধারার সূচনা হল । 

এই বাবুরা �খাশেমজাজী, আরামি�য়, পানাস�, উৎসৃ�ল চিরে�র যা বি�মচ� তার �বে� 
ুআেনকখািন তেল ধেরেছন ।

 ইংেরিজ িশি�ত মধ�িব� ও ধনী স�দায়েক পা�াত� সং�ৃিত আকষন�  করেত 

থােক ফেল উনিবংশ শতেক মধ�বত� সময়েথেক �দশীয় সং�ৃিতর �য ধারা� �চিলত িছল 

তা অ�গামী হেয় পেড় । এ সময় িবেদশী র�ালয় সংগীেতর �িত তােদর �বল আকষন�  
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ল�� করা যায় । �ী�ান িমশনারীেদর উদারৈনিতক �ভাব ও পা�াত� িশ�ার িব�াের �দশীয় 

ৃমানুষ পা�াত� িশ�ায় িশি�ত হেয় �লখক, আইনজীিব, �াক� , পি�ত �ভিত কােজ �যাগ 

দান করেত �দখা যায় । এক িদেক মানুষ পা�ােত�র �িত মেনািনেবশ ম� হেলও িকছু 

ভ�েলাক পা�াত� করেনর িদেক থাকেলও তারা �দশীয় কিব, ট�া, �ঘউেড় িবেনাদেনর 

রসদ খঁুেজ �পল, আবার এই ভ� স�দােয়র মানুষরা শা�ীয় সংগীেতর �িতও মেনািনেবশ 

করেত �দখা যায় । এমন এক সি��েন �দশীয় সং�ৃিত �চারা ��াত ও পা�াত� সং�ৃিতর 

�খালাবাতাস এই �ই টানােপােড়েন িশি�ত ভ� ��নীর মানুেষর এমন ি�মুখীতাহ �যন 

ভিবতব� । একথা �ক উনিবংশ শতেকর ি�তীয়ােধর�  পর কলকাতার রােতর মাদকতা টপা, 

�ঘউড়, বুিলর কিবয়ালেদর শি� িনঃেশিষত হেয়িছল । বাংলার সমাজ-সং�ৃিতর ইিতহাস 

এই পয�ায় খুবই উে�খেযাগ� । উনিবংশ শতেকর �থমাধ � �দশীয় সং�ৃিতও পা�াত� 

সভ�তার �বল অিভঘােত ব�জীবন হেয় উেঠিছল অি�র ।

১.১.৪. �িত�ান ও সংগঠন –

 ১৮০০-১৮৫০ সাল ��িতর কাল । �ধু সািহেত�র ��িতর কাল নয়, “আধুিনক 

ূযুেগর বাঙালী-জীবন ও সং�ৃিতর পে�”ও তা অনবদ� ভিমকা রােখ । এই ��িতর �থম 

পদে�প হল িশ�া । সংঘােতর মধ� িদেয়ই তার যা�া ��, “ধম-� সমাজ ও জীবেনর, 

�মৗিলক মূল�েবােধর ��ে� এ সংঘাত তী� �থেক তী�তর হেয় ওেঠ । আর সংঘােতর ফেল 
ু ুগেড় উঠেত থােক নতন নতন �িত�ান।” (েগাপাল হালদার) এেক এেক কলকাতা মা�াসা, 

এিশয়া�ক �সাসাই�, �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ, �রামপুর িমশন, সং�ৃত কেলজ, আ�ীয় 

সভা, �া�সমাজ, িহ�ু কেলজ, �মিডেকল কেলজ, ত�েবািধনী সভা, প�-পি�কা, 

ৃনাট�শালা �ভিত ।

কলকাতা মা�াসা (১৭৮১)

 অ�াদশ শতেক �শষ লে� বড়লাট ওয়ােরন �হি�ংস এর উেদ�ােগ মুসিলম আইন 

চচ� া ও আরিব-ফরািস িবদ�াচচ� ার জন�ই 'কলকাতা মা�াসা'র উৎপি� । ি��শ ই�ইি�য়া 

�কা�ািন ভারতবেষ � পা�ােত�র �ান িব�ান িশ�া �দবার িবপে� িছেলন কারন 

ভারতবাসীেদর যিদ উ�ত �ানিব�ােন িশি�ত করা হয় তাহেল তােদর �াধীনতা লােভর 

মেনাভাব জ�ােব এটাই িছল তােদর িচ�ার কারন । ওয়ােরন �হি�ংস �াচ�িবদ�ার অন�তম 

নায়ক তাই িতিন তার উে�শ� পুরেন 'কলকাতা মা�াসা' �াপন করেলন ।
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এিশয়া�ক �সাসাই� (১৭৮৪)

 'কলকাতা মা�াসা'র মত 'এিশয়া�ক �সাসাই�' �াচ� িবদ�ার উে�েশ� কলকাতা 

সুি�ম �কােট� র িবচারপিত স�ার উইিলয়াম �জা� �িত�া কেরন । এ সময় বাংলার বাইের 

বারানসীেত �জানাথন ডানকান সং�ৃত িশ�ার উ�িত ও িব�াের 'বারানসী সং�ৃত কেলজ' 

(১৭৯২) �াপন কেরন । এ�িল িছল �াচ� িবদ�া িশ�ার �ক� ।

�ফাট�  উইিলয়াম কেলজ (১৮০০)

 উনিবংশ শতা�ীর সূচনায় �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ সািহত� সমাজ ও বাঙালী 

মেনােলােক ব�াপক �ভাব �ফেলিছল , এক িদেক �াচ� িবদ�ার অ�গিতেত তার অবদান 

অন�িদেক আধুিনক িশ�ার জয়যা�ােক িনি�ত কেরিছল । ইংল�া� �থেক আগত ১৫-১৮ 

বছর বয়� িসিভিলয়ানেদর �াচ�ভাষা িশ�াদােনর জন�ই ওেয়েলসিল ১৮০০ �ী�াে�র     

৪ ঠা �ম আনু�ািনক ভােব Fort William College এর কাজকম � �� হয় । এখান �থেক 

ইউেরাপীয় শাসন তথা উপিনেবিশকবাদ ও সা�াজ�বােদর সূ�পাত । কলকাতার 

লালবাজােরর কােছই এই কেলজ গেড় উেঠিছল । আগত িসিভল সােভ� �েদর শাসনকােয� 

সহায়তার জন� �ধু �াচ� িবদ�া যেথ� নয়, তাই ভারতীয় ও ইউেরাপীয় িশ�ার �মল ব�ন 

করেল �কৃত �শাসিনক সাহায� পাওয়া �যেত পাের ।

 ওেয়েলসিলর আশা িছল �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ �াচ�-পা�াত� ভাষা িশ�ার 

মধ� িদেয় িশ�া ও সং�ৃিতর সম�য় গেড় উঠেব । �ঢ় িব�াস Fort William College, 

'Oxford of the East' িহসােব �িত�া পােব । আধুিনক িশ�ার পীঠ�ান এই কেলেজ – 

বাংলা, আরিব, ফািস�, সং�ৃত, তািমল, �ীক, লািতন, িহ�ু আইন, ইসলািময় আইন ও ভাষা 

সািহত�, ইিতহােসর পাঠদান করা স�ব হেয়িছল । �ধু আইন, ভাষা, ইিতহাস নয়, 

ূ ৃজীবিব�ান, রসায়ন, �জ�ািতিবদ�া, ভেগাল �ভিত িবষয় পাঠ�েম িছল । এই কেলেজ বাংলা 

ও সং�ৃত িবভােগর দািয়ে� িছেলন – উইিলয়াম �কির । আইন ও সরকাির িবভােগ G.H. 

Banlaw, I.H. Harington, িহ�ু আইেন- H.T. Baillie, �ীক ও ল�া�ন সািহত� িবষেয় – 

Rev. Buchanan, িহ�ু �ায়ী ভাষা িবষয়ক – J.B. Gilchrist �মুখ িবেদশী ব�ি� যু� 

িছেলন । ভারতবেষর�  িবিভ� ভাষার জন� িনেয়াগ করা হেয়িছল পি�ত ব�ি�েদর ।

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজ বাংলা ভাষা ও সািহেত�র উ�িত সাধেন িবখ�াত 6



ব�ি�েদর �ান �দওয়া হেয়িছল । এই কেলেজর সে� স�ক�  িছল �রামপুর িমশন ও 

এিশয়া�ক �সাসাই� ।

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ বাংলার িশ�া, সং�ৃিত ও �ানিব�ােন এক �জায়ার িনেয় 

এল । কেলেজ পাঠ�েমর জন� �� অপিরহায� হেয় পড়ল । এই কেলেজ �য সকল বাঙালী 

পি�ত িনেয়ািজত িছল তারা �� রচনায় �তী হেলন, এেদর মেধ� উইিলয়াম �কির সহ- 
ুরামরাম বসু, মৃত��য় িবদ�াল�ার, �গালকনাথ শমা� , তািরনীচরন িম�, চ�ীচরন মু�ী, 

হর�সাদ রায়, রাজীবেলাচন মুেখাপাধ�ায় �মুেখর কথা উে�খ করা যায় । এেদর রিচত �� 

�িল 'েফাট�  উইিলয়াম কেলেজর �লখক �গা�ীেত আেলািচত হেব' �ফাট�  উইিলয়াম 

কেলেজর কায�কাল ১৮০১ সাল �থেক ১৮১৫ �ী�া� পয��, এই কেলেজর ি�য়াকা� �� 

হওয়ার প�ােত িছল ১৮০৬-৭ সাল নাগাদ ইংল�াে� �হিলেবিরেত িসিভিলয়ানেদর জন� 

কেলজ �ািপত হওয়া ।

�রামপুর িমশন-

 ভারতবেষ � �ী�ান িমশনারীরা ধম�� চারােথ � এেসিছেলন, িবেশষ কের বাংলায় তারা 

গীজ� া ও �� �তরী কের �সই কাজেক অ�গিত দান কেরিছেলন । মাশ�ম�ান �কির �মুখ 

ব�াি�� িমশনারীরা দীেনমার অিধকৃত �রামপুের িমিলত হেয় ১৮০০ সােল �রামপুর 

িমশেনর সূচনা করেলন । ধম�� চােরর জন� এ �দেশ আসেল ও এই িমশন ভাষা ও সািহত� 

চচ� া এবং িশ�া ��ে� িবদ�ালয় ও �ীিশ�ার ব�ব�া করেত �দখা যায় । এই িমশন �থেক 

�কিরর বাইেবল অনুবাদ �কািশত হয় । �কিরর উদ�েগ �রামপুর ব�াপ�� িমশন ও 

মু�নয� �াপেনর সে� সে� সমাজ সং�ৃিতেত এক অিব�রনীয় ঘটনা । এই ছাপাখানায় 

চাল�স উইলিকংস ও বাঙালী প�ানন কমক� ার �যাগ�তার পিরচয় দান কেরেছন । এখান 

�থেকই – বাইেবল, িনউ �ট�ােম�, ও� �ট�ােম�, বাঙলা ব�াকরন, িবিভ� �� �কাশ 

পায় । মু�ন সং�ার সহেযািগতায় মািসক 'িদগদশ�ন' ও 'সমাচার দপ�ন' �ি�য়া �কািশত 

হেয়িছল । বাংলা ভাষা, সািহত� ও গদ� অনুবাদ��, পি�কা �কােশর মধ� িদেয় �রামপুর 

িমশন স�কালীন হেলও �মিহমায় �িতি�ত িছল ।

�ুল বুক �সাসাই� (১৮১৭)

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর কমক� া� সং�িচত হেলও মানুেষর মেধ� পা�াত� 
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িশ�ার মনভাব �বল হেয় উঠল । �দশীয় মানুেষর জন� ইংেরজী ও বাংলায় িশ�া �দবার 

ব�ব�ার উে�েশ� �িতি�ত হল 'কিলকাতা �ুল বুক �সাসাই�'। এ সময়ই পাঠশালা সং�ার 

ও আদশ� িবদ�ালয় কাঠােমা গড়ার জন� �তরী হল '�ুল �সাসাই�' (১৭১৮)। এখােন 

পাঠ�পু�কও �কােশর ব�ব�া করা হয় । '�ুলবুক �সাসাই�র'- সভ�রা হেলন উইিলয়াম 

�কির, রাধাকা� �দব, তািরনীচরন িম� এবং রামকমল �সন । এই �ই সং�ারই কমক� ত� া 

হেলন �ডিভড �হয়ার । এই �সাসাই� – বাংলা, ইংেরিজ ও ফরািস ভাষায় �� �কাশ 

ূকেরিছেলন । গিনত, ইিতহাস, ভেগাল, ব�াকরন, �জ�ািতষ, িব�ান িবষেয় �� �কািশত 

হেয়িছল ।সাধারন ছা�েদর িদেক ল�� �রেখ নীিতকথা, িহেতাপেদশ, জাতীয় রচনা �যমন 

ূিছল �তমিন রামেমাহন রােয়র ভেগাল, পীয়াস� এর অনুিদত ��, �ফিল� �কির, জন�াক�  

মাশ�ম�ান ও উইিলয়াম ইেয়টস �মুেখর �� �কাশ কের �ুলবুক �সাসাই� সমৃ� হেয়   

ওেঠ ।

 গভন�র �জনােরল লড�  িমে�া তাঁর িরেপােট�  ভারেত িশ�ার �বহাল অব�ার কথা 

উে�খ কেরন ১৮১০ সােল । �কা�ানীর িব�ে� িমশনারীেদর ��ােভর বিহ�কাশ ঘেট। 

১৮১৩ সােল সনদ আইন পােশর ফেল জনিশ�ার জন� �কা�ানী আনুদান �ঘাষনা কের । 

১৮২৩ �ী�াে� 'েজনােরল কিম� অব পাবিলক ইন�াকশন' বা 'জনিশ�া কিম�' গ�ত হয় 

। কিম�র সুপািরশ �েম কলকাতায় 'সং�ৃত কেলজ' (১৮২৩) �াপনকরা হয়। �াচ� িশ�া 

মূলত সং�ৃত িশ�ার উে�েশ� এই কেলজ �িত�া িক� রামেমাহন রায় �ধু �াচ� িবদ�ার 

আবতারনার কথা �ীকার কের �িত�ানেক পা�াত� িশ�ার উপযু� কের �তালার পে� 

িছেলন । তাই িতিন কিম�র সদস�েদর িব�ে� রামেমাহন লড�  আমহা�� েক এক� পে� 

�লেখন সং�ৃত িশ�ার অসারতার কথা । এেতই শা� থাকেলন না িতিন আধুিনক �ান 

িব�ােনর ও ইংেরিজ িশ�ার �বত� েনর জন� দরবার কেরন । রামেমাহন �য নবজাগরেনর 

�ান পু�ষ তার �মান �মেল এই পে� । ১৮২৩ সােল �ািপত সং�ৃত কেলজ �ািপত হওয়ার 

পর । িবদ�াসাগর িশ�াদােনর �ািয়� পালন কেরন । তােক �ক� কের এক� শি�শালী 

�লখক ও সং�ারপ�ী �গা�ী �তরী হয় ।

ু ৃ িবদ�াসাগরেক �ক� কের উ�ভত �লখক �গা�ী সং�ত কেলজ �গা�ী নােম 

পিরিচত । ঐিতহ�বাহী সং�ৃত কেলেজর অধ�াপক ও ছা�রা িশ�া সমাজ সং�ােরর ��া� 

হেয় উঠেলন ।তােদর মেধ� উে�খেযাগ� ব�ি�� িগিরশচ� িবদ�ার�, মু�ারাম  িবদ�ানবীশ, 

ূতারাশ�র তক� র�, রামগিত ন�ায়র�, �ারকানাথ িবদ�াভষন ছাড়া রামনারায়ন ও িবহারীলাল 

চ�বত� িবদ�াসাগেরর অনুে�রনায় �মিহমায় �িতি�ত । মু�ারাম িবদ�াবাগীশ 
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িবদ�াসাগেরর সহপা� িছেলন । তাঁর �ইখান রচনা – আরবীয়পাখ�ান (১৮৫৩) ও 

অপূেব�াপাখ�ান, এছাড়া ইংেরিজেতও অনুবাদ কেরিছেলন । িগিরশচ� অনুবােদর পাশাপািশ 

ছাপাঘর �িত�া কেরিছেলন। তারাশ�র তক� র� অনুবােদর জন� িবখ�াত িছেলন । এরা 

�েত�েকই সািহত� রচনা, প�-পি�কার স�াদনা ও সাংবািদকতার সে� যু� িছেলন । 

িবদ�াসাগেরর আদেশ� অনু�ািনত িছেলন এই িশি�ত স�দায় । িশ�া সামািজক সং�ার 

ূসকল িবষেয় িতিন অ�সর হেয়িছেলন । আধুিনক ভারত গঠেন তার ভিমকা �ীকার করেত 

হয়, িতিন সং�ৃত কেলেজর সং�ার কােয� হাতেদন সবার �েবশািধকার �িত�া কেরন । 

একারেনই ঐিতহািসক অমেলশ ি�পা� 'Traditional Modernizer' বেলেছন 

িবদ�াসাগরেক, আর তাঁেক ও তাঁর গদ� সািহত� অনুসরনকারীেদর সং�ৃত কেলজেগা�ী বলা 

�যেত পাের ।

আ�ীয় সভা – 

 ১৮১৫  �ী�াে� রামেমাহন রায় ও তাঁর সহদররা িমেল এেক�রবাদ 

ধমআ� েলাচনােথ � আ�ীয়সভা �িত�া কেরন । এই মহািব� জগৎসংসার পিরচালনা করেছন 

এক সব�শি�মান শি�র ��প ঈ�র । এই ধমস� ং�া� আেলাচনা আ�ীয় সভায় পিরেবশন 

করা হত । সভার সদস�রা হেলন -  �খ�াত ি�� �ারকানাথ ঠা�র, �স� �মার ঠা�র, 

ন�িকেশার বসু, রামচ� িবদ�াবাগীশ �মুেখরা । জাতপাত িনিব�েশেষ সকেলই এই সভায় 

�যাগদান ও আেলাচনা করেত পারেতন। আ�ীয় সভায় �িতিদন �বদপাঠ ও ব�াখ�া 

আেলািচত হত। সা�ািহক অিধেবশন হত �সখােন �বদপাঠ, নানা ধম�য় ও সামািজক 

সমস�াবলীও আেলািচত হত । �িতমাপূজা, �পৗ�িলকতা পিরহার কের িনরাকার �াে�র 

উপাসনা �য �াচীন িহ�ু শা� �ীকৃত ধম � তা আেলাচনা হত । উপিনষেদর ব�াখ�া ও অনুবাদ 

কের আ�ীয়সভা �চার কেরিছেলন । রামেমাহেনর এমন �দারােল �চাের র�নশীেলরা 
ু�যমন - উৎসবান� িবদ�াবাগীশ, সু��না শা�ী, মৃত��য় িবদ�াল�ার মােঠ �নেম িছেলন ।

�া� সমাজ –

 আ�ীয় সভার পের এেক�রবাদ �চােরর উে�েশ� ১৮২৫ সােল �া�সভার 

�িত�া হয়, যার পরবত� নাম – �া� সমাজ (১৮৩০)। এেক�রবােদর �চার ও িহ�ু 

�পৗ�িলকতা পিরহােরর কথা বলা হয় ।েবদা�েকািভি� কের �বদাে� �িতপাদ� 

এেক�রবাদই �া�সমােজর উপাসনার িবষয় হেয় উঠল । �া� সমােজ সকল মানুেষর 
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অবাধ �েবেশর অিধকার িছল । অসা�দািয়ক �িত�ােন িহ�ু, �বৗ�, মুসিলম, �ী�ান 

সকেলর জন� রা�া িছল �খালা । ভারেতর �থম আধুিনক মানুষ রামেমাহন রায় �া� সমাজ 

গঠন কের জাত পাত ব�ধম�য় সমস�া জজ� িরত ভারতবেষ � �বদাে�র সং�ােরর মধ� িদেয় 

এেক�র বােদর �চার �� কেরন । নবভারেতর অ��ত রামেমাহেনর স�েক�  ঐিতহািসক 

সালাউি�ন আহেমদ বলেলন – 'িতিন িছেলন একজন সতক�  সং�ারক – উ� িব�ববাদী 

নন।' �াচ� ও পা�ােত�র সম�য় সাধনকারী আধুিনক ভারত িনমা� েনর পিথকৃত রামেমাহন 

রায় । 

িহ�ু কেলজ (১৮১৭)-

 ১৮১৭ সােলর ২০ �শ জানুয়ারী 'িহ�ু কেলজ' �িত�া বাঙালী মানেস িব�ব  আনল । 

২০ জন ছা� িনেয় এই কেলেজর সূচনা হয় । �দশীয়  মধ�িব� িশি�ত ��নী �যমন িছল 

�তমিন িমশনািরেদর ও সহেযািগতা �দখা যায় । এই কেলজ িশ�ক িহসােব �যাগদান কেরন  

বাংলার নবজাগরেনর ঝেড়র পািখ – লুই িভিভয়ান িডেরািজও, ক�াে�ন িড.এল. িরচাড� সন। 

িডেরািজও ও ইংেরিজ সািহত� ও ইিতহােসর অধ�াপক িহসােব �যাগেদন। িতিন �িত�া 

করেলন 'অ�াকােডিমক অ�ােসািসেয়শন' নােম এক� িবতক� সভা, ও 'পােথন� ন' নােম এক� 

পি�কা । তাঁর আদশ� ও কমক� া� ছা�েদর মেধ� স�ািরত কেরিছেলন । বাঙালীর ব� 

মানিসকতায় এক মু�ধারা �বািহত হল । এই পেথই 'ইয়ংেব�ল' স�দােয়র উ�ব । 

িডেরািজওর ধমি� নরেপ� মেনাভাব ছা�েদর উপর তার �ভাব �দেখ অিভভাবক ও পাদিররা 

িবরাগভাজন হেয় ওঠায় তােক িহ�ুকেলজ �থেক পদত�াগ করেত হয় । িতিন বাঙলার 

নবজাগরেনর �ানপু�ষ হেয় বাঙালী �দেয় �ায়ী আসন �পেয়েছন । �াধীন িচে�র অিধকারী 

িছেলন িতিন, �দশা�েবাধ িছল তাঁর �বল । কিব িডেরািজও িহ�ুকেলেজ ১৮২৬-৩১ সাল 

পয�� অধ�াপনার কােজ যু� িছেলন ।

 ক�াে�ন িড.এল. িরচাড� সন  ইংেরিজ সািহেত�র অধ�াপক িহসােব কেলেজ 

�যাগদান কেরন । িতিন �শকসপীয়েরর পাঠ িদেতন ছা�েদর । নাটক ও নাট�িবষেয় ছা�েদর 

রসেবাধ �জেগ ওেঠ । ধীের ধীের বাঙালীেদর মেধ� আধুিনকতা �বাধ ও সািহত�েবাধ স়্চািরত 

ূহেত �দখা যায় । বাঙালী জীবন রাজনীিত ও সমাজ িব�েব এই �ই অধ�াপেকর ভিমকা 

���পূন� । িহ�ুকেলেজর ছা�রা হেলন – কাশী�সাদ �ঘাষ, কৃ�েমাহন বে��াপাধ�ায়, 

ূ�দেব�নাথ ঠা�র, রামতনু লািহড়ী, রাজনারায়ন বসু, মধুসূদন দ�, ভেদব মুেখাপাধ�ায়, 

শশীচ� দ�, প�ারীচাঁদ িম�, দীনব�ু িম�, নবীনচ� �সন �মুেখরা ।িহ�ু কেলেজর ছা�েদর 
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ুআবদান স�েক�  �গাপাল হালদার জানােলন – 'ইউেরােপর ��� িবদ�ালেয়র সমতল� িছল 

(ইং ১৮৩২) িহ�ু কেলেজর ছা�েদর সািহেত� ও িব�ােন অিধকার। রাজনারায়ন বসু 

আ�জীবনীেত �স িদেনর িহ�ু কেলেজর পাঠ িবষেয়র �য তািলকা িদেয়িছেলন তা �থেক 

ূবুঝেত পাির – িবদ�ার কী �শ� বিনয়ােদর উপর মাইেকল, ভেদব, রাজনারায়ন 

দািড়েয়িছেলন। তাই, আধুিনক বাঙলা সািহেত�র এমন �শ� বিনয়াদ তাঁরা রচনা করেত 

�পেরিছেলন।’

ুিহ�ু বািলকা িবদ�ালয় (েবথুন �ল ও কেলজ)

 এেদেশ নারীিশ�া িব�াের �ী�ান িমশনারীরাই �থম উেদ�াগ �হন কেরন । 

নারীিশ�া িব�ােরর জন� কেয়ক� সং�া ���পূন� �যমন- 'কলকাতা �ুল সেসাসাই�' 

(১৮১৭), 'িফেমল জুেভনাইল �সাসাই�' (১৮১৯) এবং 'েলিডজ �সাসাই� ফর �ন�ভ 

িফেমল এডুেকশন' (১৮২৪)। িবিভ� �সং�ার ও মানিসক �িতব�কতার জন� এই সব 

�েচ�া �বিশ�র অ�সর হয়িন । এরপর নারীিশ�া উ�য়েন িবদ�াসাগর, �ডিভড �হয়ার, 

রাধাকা� �দব ও দি�নার�ন মুেখাপাধ�ায় িবেশষ উেদ�াগ �হন কেরন। বারত সরকােরর 

আইন সদস� �বথুন ও িবদ�াসাগেরর �েচ�ায় – 'িহ�ু বািলকা িবদ�ালয়' �িতি�ত হয় । 

বত� মােন �বথুন কেলজ নােম পিরিচত ।

কলকাতা �মিডেকল কেলজ (১৮৩৫)

 �মকেল িমিনেটর পা�াত� িশ�া ব�ব�ার �চলেনর পে� দাবী ওেঠ। �সই দাবী 

সমথন�  কের ১৮৩৫ �ীঃ ৭ই মাচ�  লড�  �ব�� ইংেরিজ িশ�ােক সরকারী নীিত ��প �হন 

কেরন । পা�াত� ভাবধারার ফসল কলকাতা �মিডেকল কেলজ । এ সময় �ধু �মিডেকল  

িবষয়ক নয়, ইি�িনয়ািরং িবষেয়ও কেলজ �ািপত হেয়ে◌িছল । সম� বারেতর িদেক 

তাকােল �দখা যােব – কলকাতায় �যমন �মিডেকল কেলজ, �তমিন �রিকেত থমােসান 

ইি�িনয়ািরং কেলজ, মা�ােজ মা�াজ ইউিনভারিস� হাই�ুল এবং �বা�াই এলিফনে�ান 

ইনি��উশন �িতি�ত হয় ।

�ব�ল-ি��শ-ইি�য়া �সাসাই�(১৮৪৩)

 'েব�ল-ি��শ-ইি�য়া �সাসাই�' এক� রাজৈনিতক সিমিত। শাসন ও রাজৈনিতক 
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িবষয়�িল আেলাচনা হত এই সভায়। এছাড়া সতীদাহ�থা, অ�াঙিলিস� বনাম 

ওিরেয়�ািল� িবতক� , নানা রাজৈনিতক সং�ার িনেয় আেলাচনার মধ� িদেয় রাজৈনিতক 

�চতনার পিরচয় পাওয়া যায়। ১৮৪২ সােল �ারকানাথ ঠা�র ভারতব�ু িম. জজ�  টমসনেক 

রাজৈনিতক সংগঠন  �িত�ার জন� িনেয় আেসন এবং ি��শ ইি�য়া �সাসাই�র মত এক 

সংগঠেনর ��াব গৃহীত হয়। এরপর ১৮৪৩ সােলর ২০ �শ এি�ল তারাচাঁদ চ�বত�র ��ােব 

�সাসাই� গ�ত হয়। জাতীয় জীবেন রাজৈনিতক �চতনা �সােরর জন� এমন �সাসাই�র 

�িত�া। �দশ বাসীর ম�লসাধন, তােদর রাজৈনিতক, ন�ায়-অথৈ� নিতক �াধীনতার কথা 

উ�াপন ও�কাশ করা হত। �ব�ল-ি��শ-ইি�য়া �সাসাই�, ল�া�-েহালডাস 

অ�ােসািসেয়শেনর (১৮৫১) �পলাভ কের। এই সভার সভাপিত িছেলন �দেব�নাথ ঠা�র।

ইয়ং �ব�ল বা নব�ব� স�দায় –

 িহ�ু কেলেজর িশ�ক �হনির লুই িভিভয়ান িডেরািজও ১৮২৬ �ী�াে� িতিন িহ�ু 

কেলেজ ইিতহাস ও ইংেরিজ সািহেত�র অধ�াপক পেদ �যাগেদন। িতিন িনেজ �িত�া 

কেরিছেলন অ�াকােডিমক অ�ােসািসেয়শন এবং পােথন� ন পি�কা। তার িবে�াহী ও 

�দশা�েবােধর পথ ধেরই ইয়ংেব�ল স�দােয়র উ�ান। িশি�ত ত�ন স�দায়েক 

পা�ােত�র অনুকরেন এক �তেজাদী� আে�ালন িডেরািজও �� কেরিছেলন যা 

র�নশীল িহ�ু সমােজর মূলেক নািড়েয়  িদেয়িছল।  ইয়ং �ব�ল �গা�ীর কন�ধার 

িডেরািজওর আকষন�  শি� ও জনি�য়তা স�েক�  িশবনাথ শা�ী বলেলন – 'চু�ক �যমন 

�লৗহেক আকষন�  কের, �তমিন িতিন ও বালকিদগেক আকষন�  কিরেতন। এ�প অ�ত ু
আকষন� , িশ�ক-ছাে� এ �প স�� �কহ কখেনাও �দেখ নাই।' 

মেন �ােন িডেরািজও িছেলন ভারতীয়। তাঁর মেধ� ফরাসী িব�েবর ব�াপক�ভাব �যমন 

�দখেত পাই �তমিন �দশ�েবাধও িছল। িতিন �য স�দায় গেড় িছেলন তার মেধ� 

উে�খেযাগ� হেলন – কৃ�েমাহন বে��াপাধ�ায়, রামতনু লািহড়ী, প�ারীচাঁদ িম�, 

রামেগাপাল �ঘাষ, দি�নার�ন মুেখাপাধ�ায় �মুেখরা। এই ইয়ংেব�ল �গা�ী 'তাঁরা �ী�ান 

পাদরীেদর �গাঁড়ামী, �ী-পু�েষর অসমানািধকার, দাস�থা, নারী িনয�াতন, বাল�িববাহ, 

ব�িববাহ, মূিত� পূজা, সংবাদপে�র িনয়�ন িবিধ, মিরশােস ভারতীয় �িল ��রন, ভারতীয় 

িবচার ও পুিলশ ব�ব�া, �বগার খাটােনা, একেচ�য়া বািনজ�ািধকার, িচর�ায়ী বে�াব� ও 

অন�ান� সামািজক, ধম�য়, রা�ীয় ও অথৈ� নিতক �সং�ার ও অন�ােয়র িব�ে� �িতবাদ 

জানান।'(ভারেতর ইিতহাস – জীবন মুেখাপাধ�ায়) ইয়ংেব�লেদর মুখপা� িহসােব ইংেরিজ 
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এনেকায়ারার, বাংলা �ানাে�ষণ পি�কার নাম করা যায়। পের �ব�ল  ��কেটটর ও 

ুিডেরািজও প�ীেদর হেয় কাজ কেরিছল। এই �গা�ীভ�রা সমােজর �াচীনতােক �ভেঙ 

�ফলেত চাইেলন এবং পা�ােত�র �বল উ�াদনােক বা�েব �প িদেত �চ�া করেলন। 

তারা �েত�েক িছেলন �স সময়কার �মধাবী িশি�ত স�দায় তােদর অবদান স�েক�  

�গাপাল হালদার জানােলন – “িক� বাঙলা �দেশর সামািজক ও সাং�ৃিতক ইিতহােস তাঁরা 
ুধূমেকত নন, আ�য� �জ�ািত�।”

ত�েবািধনী সভা – 

 রামেমাহন রােয়র �যাগ� উ�রািধকারী ও �া� সমােজর পুন��ীবেনর নায়ক 

�দেব�নাথ ঠা�র। তাঁর �চতনার সে� অ�গূঢ় ধম�য় �চতনা ও জাতীয়তাবাদ। ১৮৩৯ 
ৃ�ী�াে�র অে�াবর মােস �ািপত “ত�রি�তসভা”, এই সভা�র ততীয় অিধেবশেন নাম 

পিরবিত� ত কের রামচ� িবদ�াবািগশ নাম রাখেলন 'ত�েবািধনী সভা'। এই সভার মূল কন�ধার 

�দেব�নাথ তাঁর আ�জীবনীেত জািনেয়িছেলন, িহ�ু শাে�র ত��ান ও �বদাে�র �াচারই 

িছল মূল ল��। �ী�ীয় িমশনারীেদর িহ�ু ধমি� বেরাধী �চার �থেক িহ�ু ধমে� ক র�া ও 

জনগেনর আ�া িফিরেয় আনেত ত�েবািধনীসভা গঠন করেলন। �েত�ক মােস এখােন 

ধম�য় উপাসনা অনুি�ত হত এবং অিধেবসেন নানা রকম িবষেয় �ব� পাঠ করা হত। 
ুত�েবািধনীসভা বাংলার সামািজক ইিতহােস নতন যুেগর �বত� ন করল।

ৃ �দেব�নােথর �নতে� 'ত�েবািধনী সভা' �া� সমােজর মূেল সাংগঠিনক সং�া 

িহসােব গেড় ওেঠ। ১৮৪১ সাল �থেক �া� সমাজ ত�েবািধনী সভার মািসক উপাসনা 

পিরচালনার দািয়� �হন কের। অন�িদেক এই সভা �া� সমােজর আিথক�  সংগঠন �দখভাল 

করেত থােক। ত�েবািধনী সভা কখেনা �ছাট গ�ীর মেধ� সীমাব� িছল না। বাংলােদেশর 

সম� এিলট সমাজেক িনেয় এই সং�া গেড় ওেঠ। সভ�েদর মেধ� উে�খেযাগ� হেলন 

ঈ�রচ� িবদ�াসাগর, রােজ�লাল িম�, তারাচাঁদ চ�বত�, প�ারীচাঁদ িম�, কালী�স� িসংহ, 

রামতনু লািহড়ী, মদনেমাহন তক� ল�ার, অ�য়�মার দ�, রাজনারায়ন বসু �মুেখরা। 

'ত�েবািধনী সভা' এ সময় বাংলােদেশর ধম�য় ও সামািজক সং�ারক িহসােব �িত�া পায়। 

এই সভা সািহিত�ক ও িশ�ািবদেদর উিনশশতেকর বাংলােদেশ িভে�ািরয়ান সমােজর 
ুিবকােশ সাহায� কেরিছল। এই সমাজ �ধানত মধ�িব�েদর গেড় ওঠা নতন িচ�াভাবনার 

এক সম�য় লি�ত হয়।

 'ত�েবািধনী সভা'র সমক� �কান সংগঠন বাংলােদেশ আর �দখা যায় না। পা�াত� 
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সমােজর অ�অনুকরন �থেক বাঙালীেক বাঁিচেয়িছল এই সভা। সামি�ক ভােব ভারতীয় 

ঐিতহ� লািলত �মৗিলক �ি�ভি�র �িত এই সসভার িব�াস িছল অটুট। 'ত�েবািধনী সভা' 

�থেক িকছু পু�কও �কািশত হেয়িছল, �যমন – ১৯৪১ �ী�াে� অ�য় �মার দে�র – 

ভূেগাল, পদাথি� বদ�া, এই সভার পথ ধের �া� ধেমর�  �চার ও �সার ঘেট এবং পের 

�দেব�নাথ ঠা�র ও অ�য়�মার দে�র স�াদনায় ১৮৪৩ সােলর ১৬ই আগ� �া� ধেমর�  

�চার ও �সার ঘেট এবং পের �দেব�নাথ ঠা�র ও অ�য় �মার দে�র স�াদনায় ১৮৪৩ 

সােলর ১৬ই আগ� ত�েবািধনী পি�কার আ��কাশ। �া� ধেম � �চার , �সার ও জন 

সেচতনতা বাড়ােনার সে� রামেমাহন রােয়র �লখার সে� মানুেষর সংেযাগ সূ� �াপন িছল 

পি�কার ল��। পের এই  পি�কা �া�ধেমর�  মুখপ� হেয় রইলনা �ানিব�ান সং�ৃিতর এক 
ৃপীঠ�ান হেয় উঠল। ধম � ও িব�ানেক মাতভাষার মেধ� িদেয় চচ� ার ও �সং�ার �রীকরেনর 

মধ� িদেয় সমাজ সেচতনতার পিরচয় িদল এই পি�কা। �দেব�নােথর চির� বাি�তায় ও 

যুি�েবােধ �কশবচ� �সন সহ ত�ন স�দায় �া� স�দােয়র সে� সংযু� হেয়িছেলন। 

তাঁর �ী�ান ধম�� চারকেদর আঘাত �থেক িহ�ু সমাজেক র�ার জন� 'ত�েবািধনী সভা' ও 

'ত�েবািধনী পি�কা'েক ঢাল িহসােব ব�বহার কেরিছেলন এ উিনশ শতেকর ঐিতহািসক 

সত�।

আ�মূল�ায়ন ধম� ��-

ক. ঊনিবংশ শতা�ীর �থমােধর�  বাংলার সমাজ সং�ৃিতর পিরচয় �দান কর।

খ. �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ ও �রামপুর িমশন স�েক�  যা জান �লখ।

গ. �কা – �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ। �ুল বুক �সাসাই�। �া�সমাজ। িহ�ু কেলজ।ইয়ং 

�ব�ল। ত�েবািধনী সভা।

১.১.৫.বাংলা গদ�সািহেত�র সূচনা পব� –

 ঊনিবংশ শতা�ীর পূেব� বাংলা সািহত� িছল কাব� �ধান �গয় সািহত�। �ব�ব 

পদাবলী, অনুবাদ সািহত�, জীবনাসেন মধ�যুেগর সমাি� সূিচত হল। কৃ�দাস কিবরােজর � 

� �চতন�চিরতামৃত পাঠকােব�র পয�ােয় ধরা হত তা ছাড়া সবই িছল �গয়কাব�। অ�াদশ 

শতা�ীর অি�ম ও উনিবংশ শতেকর �ারে� বৃ�শ শাসন বাংলার জনজীবন ও অথৈ� নিতক-
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সাং�ৃিতক জীবেন পিরবত� ন আনল। মধ�যুেগর অি�েম রাজকায� পিরচালনা ও 

নারায়নেদেবর িচ�প� ছাড়া গেদ� �লখা �তমন িনদশ�ন আমােদর সামেন �নই। �ফাট�  

উইিলয়াম কেলজ, �রামপুর িমশন রামেমাহন রায় বাংলা গেদ� অনুবাদ কম।�  তক�  িবতক�  

মূলক �লখা িলখেলন। সং�ৃত গ�ী বেলও বাংলার িশি�ত জেনর �লখার সাধুভাষােক 

অবল�ন কের গদ� রিচত হল। �ব�ল িভি�র উপর �থম পদযা�া �� হেলও পের তা 

যুি�তক�  �চােরর �ধান হািতয়ার হেয় দাঁড়াল। এ কাল বাংলা গদ� সািহেত�র সূচনার 

ঐিতহািসক কালপব�েকই সূিচত কের।

�ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর �লখক �গা�ী-

(ক) �রামপুর িমশন, �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ ও তার �লখক �গা�ী

 ১৮০০ �ী�াে�র ��েতই �রামপুর িমশেনর ও �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজ 

কালজয়ী, �জ� য় সাহসী �লখক �গা�ী বাংলা গদ� সািহেত�র ব�াপক �চলন �� করেলন। 

ভারেতর আধুিনক মানুষ রামেমাহন ও বাংলা গদ� ভাষােক আ�য় কের সািহত� ও যুি�-

তেক� র পুি�কা রচনা করেলন। �রামপুর িমশেনর �কির, ওয়াড� , সাশ�ম�ান উেদ�ােগ –চাল�স 

উইিলয়াম ও প�ানন কমক� ােরর বাংলা হরেফ বাংলা গদ� কাগেজ মুি�ত �প �পল। গদ� 

ূরচনা-�াচ� ও পা�াত� িশ�া িব�ােরর ��ে� িবেশষ ভিমকা পালন কেরেছ।

�রামপুর িমশন –  

 ১৮০০ �ী�াে� ১০ই জানুয়ারী �ী�ান ধম � �চােরর উে�েশ� ব�াপ�� িমশন 

�িত�া হল। িমশন �ধু ধম�� চােরর কােজ বাঁধা পেড় পইল না বাংলা ভাষা ও গদ� চচ� ার উ�ব 

ও ইিতহােস তােদর অবদান �নহাতই কম নয়। মু�ায� �াপন কের িশ�া-সািহত� ও 
ুবাঙালীর জীবন ধারােক নতন খােত বেয় চলার রসদ �জাগাল। ইউেরাপ �থেক এেদেশ 

িমশনারীরা ধম�� চােরর উে�েশ� আগত হেয় �রামপুের ব�াপ�� িমশেনর সূচনা করেলন। 

এর মূেল িছেলন উইিলয়াম �কির, মাশ�ম�ানরা। এরা বাংলায় বাইেবল, বাংলা ভাষা িবষয়ক 

িকছু রচনা �কাশ করেলন যােত বাংলায় মানুষেক িশ�া �দওয়া স�ব হয়।

 �রামপুর িমশন �থেম িশ�া িব�াের মেনােযাগ িদেলন। তৎসে� এেদশীয় ভাষা 

ও সািহেত�র উ�য়েন মু�ায�েক ব�বহার করেলন। উইিলয়াম �কির বাইেবেলর অনুবাদ 
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কেরন, ১৮০০ 'ম�ল সমাচার জািতেয়র রিচত', ১৮০১ িনউ �ট�ােম�, পের চারখে� ও� 

�ট�ােম� এখানকার মু�নযে� মুি�ত হেয়িছল। এছাড়া �ান িব�ান িবষয়ক �চুর �� 

�কািশত হেয়িছল িমশন �থেক। িমশনারীরা বুেঝিছল �দশীয় ভাষায় িশ�া দােনর ব�ব�া 

করা দরকার। ধম�� চােরর উে�েশ� ইংেরিজেক বাদ িদেয় বাংলায় – উ�িব� �থেক সাধারন 

মানুেষর কােছ �পৗছােনা স�ব তা উপলি� কেরিছেলন। িশ�া িব�ােরর উে�েশ� �ীিশ�ার 

জন� িবদ�ালয় এবং �রামপুর কেলেজর �িত�া।

ূ বাংলা গেদ�র িবকােশ �য ছাপাখানার ভিমকা িছল তা তা �মেন িনেয়-চাল�স 

উইলিক� ও বাঙালী প�ানন কমক� ােরর নাম সব�াে� বলেত হয়। এই �ই জেনর অ�া� 

পির�েম ছাপাখানার বাঙলা অ�র �তরী হয়। িতিন �ধু বাংলা নয় িহ�ী অ�রও �তরী 

কেরিছেলন। �রামপুর িমশন ও তােদর মু�নয� িশ�া সািহত� ও বাঙালী জাগরেন 
ুনবেজায়ার আনল । িমশনই ইংেরিজর তলনায় বাংলা ভাষােকই �াধান� িদেয় িশ�ার ব�ব�া 

করেলন, ধম�� চােরর জন� এেদেশ আগমন ঘটেলও িমশনারীরা সমাজকল�ান ও িশ�া 

িব�ােরর মধ�িদেয় মানুেষর সািব�ক উ�য়েন সেচ� হেলন।

�ফাট�  উইিলয়াম কেলজ – 

 গভন�র �জনােরল লড�  ওেয়েলসিল ১৮০০ �ী�াে� কলকাতায় 'েফাট�  উইিলয়াম 

কেলজ' �িত�া কেরন। উে�শ� ই� ইি�য়া �কা�ানীর ইংেরজ কমচ� ারীেদর এেদশীভাষা। 

মানুেষর আচার ব�বহার-সং�ার, আইন কানুন স�েক�  িবেশষ ভােব িশি�ত কের �তালা। ৮ 
ুজন অধ�াপক িনেয় এই কেলজ গেড় ওেঠ। ১৮০১ সােলর ১লা �ম �করী সােহব, মৃত��য় 

িবদ�াল�ার, রামনাথ বাচ�িত সহ ছয়জন সহকারীেক িনেয় বাংলা িবষয়ক িবভাগ �তরী হয়। 

�করী িছেলন ব�ভাষািবদ-কেলজ তাঁেক বাংলা, মারা� ও সং�ৃত িবভােগর অধ�� 

কেরিছেলন। এ সময় িকছু ধম�য় �� ছাড়া পাঠ� পু�ক িছল না। �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ 

�গা�ীর হােতই গদ� পু�ক রিচত হেত থােক যা বাংলা সািহেত� বাংলা গেদ�র সূচনা পেব�র 

কাল বলা �যেত পাের।

 ১৮০১-১৮১৫ পয�� সময়কালেফাট�  উইিলয়াম কেলজ �গা�ী বাংলাভাষা ও 
ুসািহেত�র অ�গিতেক �রাি�ত কেরিছল। উইিলয়াম �করী-মৃত��য় িবদ�াল�ার সহ পি�ত 

মু�ীরা বাংলা গদ��� রচনা কের সািহেত�র ইিতহােস �রনীয়। �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর 

�লখকেদর গদ� �� �িল িনে� উি�িখত হল – 
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উইিলয়াম �করী – 

 ধম � �চােরর জন� িতিন বাংলােদেশ এেসিছেলন। িতিন বুেঝিছেলন ইংেরিজ নয় 

�দশীয়ভাষায় িশ�ার মধ� িদেয় ধম�� চার করা সহজ তা সাধারেনর কােছ �হনীয় হেয় 

উঠেব। রামরাম বসুর কােছ তাঁর বাঙলা ভাষা িশ�ার তািলম। রামরাম বসুর সহায়তায় �করী 

'বাইেবল' অনুবাদ করেলন। পের- 

 কেথাপকথন – ১৮০১

 ইিতহাসমালা – ১৮১২

 বাংলা িভ� অন�ভাষােতও পারদিশ�তা �দিখেয়েছন – �যমন ইংেরিজেত 'বাংলা 
ৃব�াকরন', বাঙলা-ইংেরিজ অিভধান, এছাড়া তার �নতে� ব� �� �কািশত হেয়িছল। 

'কেথাপকথন' �ে� ৩১ � অধ�ায় আেছ। এই অধ�ায় �িলেত তার মেনর যুি�বািদতা ও 

বা�বতায় ফুেট উেঠেছ। এই �ে� ইংেরজ কমচ� ারীেদর রাংলা �শখােনা ও সমােজর সে� 

পিরচয় করােনার খািতের – �খত-খামার-জিম-চাষাবাদ,মহাজন, ভ�েলাক, সােহব, মুনসী, 
ুচাকর-বাকর, সামািজক রীিত নীিত, অনু�ােনর িচ� তেল ধরেলন। �াম� বাংলা গেদ� উেঠ 

এল – 

 'ফলনা কােয়েতর বাড়ী মুই কায কিরেত িগয়ািছনঁু। তাঁর বাড়ী অেনক কায আেছ। 

তুই যািব। না ভাই। মুই �স বাড়ীেত কায কিরেত যাব না তারা বড় �ঠঁটা।’

 �করীর 'ইিতহাসমালা' অনুিদত গ� সংকলন। ১৪৮ গ� এই �ে� �ান �পেয়েছ। 

প�ত�, িহেতাপেদশ, �বতাল প�িবংশিত ও বাঙলােদেশর �বিশকথা এেত সংকিলত।

রামরাম বসু (১৭৫৭ (আনুমািনক)-১৮১৩)

 রামরাম বসু �রামপুর ব�াপ�� িমসেনর জন টমােসর বাঙলার িশ�ক িনযু� 

িছেলন। �করী সােহব কলকাতা আসেল তার িশ�ক িহসােব �যাগদান কেরন – ১৭৯৩ 

�ী�াে�। তার রিচত �� – 

 রাজা�তাপািদত� চির� – ১৮০১
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 িলিপমালা – ১৮০২

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর ছা� পাঠ� �মৗিলক �� 'রাজা�তাপািদত� চির�'। এই 

�থম �কান ঐিতহািসক ব�ি�র জীবন িনভ� র �লখা �কাশ �পল �� িহসােব। তাঁর গেদ� 

সং�ৃত-আরবী-ফাস� ভাষার ব�বহার কেরেছন। 'িলিপমালা' �ে� ৪০ � িলিপ আেছ। এই 

িচ��িল �ছাট �ছাট বােক� পের পের বাংলায় কখেনা 'রাজা অন� রাজােক', 'রাজা 

চাকরেক',-আসেল এ�িল পি�কােত রাজা পরীি�েতর কথা, দ�যে�র কথা, �চতেন�র 

কথা ব��। এভােবই িতিন বাংলা গদ� সািহত�েক পথ চলেত সাহায� করেলন।

ুমৃত��য় িবদ�াল�ার (আনুমািনক ১৭৬২-১৮১৯)

 িতিন ও বাংলা-সং�ৃত িবভােগর পি�ত িছেলন। তাঁর রিচত ���িল –

 বি�শ িসংহাসন – ১৮০২

 িহেতাপেদশ – ১৮০৮

 রাজাবিল – ১৮১৭

 �েবাধ চি�কা – ১৮১৩

 �বদা� চি�কা – ১৮১৭

ু মৃত��য় িবদ�াল�ার – �থম �� 'বি�শ িসংহাসন' – সং�ৃত '�াি�ংশৎ পু�িলকা' 

�থেক �হন কেরেছন। তৎসম শে�র আিধক� থাকেলও জ�ল হেয় ওেঠিন। 'িহেতাপেদশ'-

অনুবাদ ��, সং�ৃতগ�ী ��গ�ীর চােলর গদ� ��। 'রাজাবিল' সং�ৃত �ে�র অনুবাদ, 
ুঅবশ� মৃত��য় 'সং�হ' বেলেছন। এ� বাঙালী রিচত �থম ইিতহাস ��। এেযন ভারতবেষর�  

ইিতহাস �লখার বৃহ�র �য়াস। 'কিলর �ার� হইেত ইংেরেজর অিধকার পয�� ভারতবেষর�  

রাজা ও স�াটেদর সংে�প ইিতহাস।' এই �ে� রাজা ও রাজবংেশর ধারাবািহক িববরন 

আেছ, সং�ৃত �ধান বাংলা গদ� ��� রিচত।

 '�েবাধচি�কা' ���েত �বিচ�ময় িবষয় সংযু� হেয়েছ। এ ��ও সংকলেনর 

নীিতেত রিচত-এেত সং�ৃত ব�াকরন, আইন, অল�ার, আইন, �জ�ািতিব�ান, �িনত�, 

তক� শা�, রাজনীিত। ইিতহাস, পুরান �থেক িবষয় সং�হ কেরেছন। �েবাধচ�কােত-

কথারীিত, সাধুরীিত ও সং�ৃত কােলর রীিত িম�ন ঘেটেছ। িবষয় অনুযায়ী ভাষা ব�বহার কের 
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তার গদ� �লখার কৃিতে�র পিরচয় �দান কেরেছন। তাঁর 'েবদা�চ�কা' িতন� পয�ােয় 

িবভ� – (এক) কমক� া� (�ই) উপাসনাকা� (িতন) �ানকা�। রামেমাহেনর কােলই 

'েবদা�চ�কা' �কািশত। রামেমাহন ব� �ােন উে�খ কেরেছন।

ু �গালকনাথ শমা�  – িতিন �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর পি�ত সমােজর অ�ভ� � 

িছেলন। তাঁর �� – িহেতাপেদশ – ১৮০২,তািরনীচরন িম� – ওিরএ�াল �ফবুিল�, 

রাজীবেলাচন মুেখাপাধ�ায় – মহারানা কৃ�চ� রায়স� চির�ং – ১৮০৫, চ�ীচরন মু�ী – 

�তাতা ইিতহাস – ১৮০৫, হর�সাদ রায় – পু�ষ পরী�া – ১৮১৫, কাশীনাথ তক� প�ানন - 

পদাথত� � �কৗমুদী – ১৮২১, আ�ত� �কৗমুদী – ১৮২২

 হর�সাদ রায় 'পু�ষপরী�া' নামক ��� িবদ�াপিতর সং�ৃত 'পু�ষপরী�ার' 

অনুবাদ। ৪� পিরে�েদ ৫২ � গ� আেছ। চ�ীচরন মুনশীর 'েতাতা ইিতহাস' িহ�ু�ানী �থেক 

অনুবাদ করা হেয়েছ। এেত ৩৫ � কািহনী আেছ, এই �ে� সং�ৃত �ভাব থাকেলও 

সহজেবাধ�। 

 রামেমাহন ও অন�ান� �লখকগন (১৮৫০ �ী�া� পয��)

রামেমাহন রায় (১৭৭৪ – ১৮৩৩)

 আধুিনক ভারেতর জনক রাজা রামেমাহন রায়। সমাজ-সািহত�-জীবেন িতিনই 

�থম পা�ােত�র যুি�িনভ� রতার উপর ভর কের কম � প�া চািলেয় �গেছন। ধম�য় �গাঁড়ািম, 

সামািজক নানা �কার �সং�ােরর িব�ে� �েখ দাঁড়ােলন। তাঁর মেধ� সমাজ সেচতনতা, 

মানিবকতা �বাধ, যুি�বাদ, িশ�ার �িত অনুরাগ ও ব�ি��েবােধর জাগরেন �কাশ �দখা 

�গল, �য কারেন তােক নবজাগরেনর �ানপু�ষ বলা হয়। রামেমাহন রায় যুি�বােদর �ারা 

�বিদক ব��বাদেক খ�ন কের ঔপিনষিদক ��বাদেক �িত�া �দবার লে� �া�ধম �

গড়েলন। িতিন িছেলন ব�ভাষািবদ, বাংলা ছাড়া ইংেরিজ, সং�ৃত, ফারসী, আরবীেতও তার 

দখল িছল অসামান�। সব� সাধারেনর জন�ই িতিন �� রচনা করেলন। এছাড়া �ী�ান 
ৃপাদরীেদর িহ�ুধম � িবেরাধী কথার িব�ে� মাতভাষা ছাড়াও ইংেরিজ ও ফারসীভাষায় 

পি�কার মধ� িদেয় উ�র �দান কেরিছেলন।
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রচনা সমূহ – 

 �বদা��� – ১৮১৫

 �বদা�সার – ১৮১৫

 ভ�াচােয�র সিহত িবচার – ১৮১৭

 �গা�ামীর সিহত িবচার – ১৮১৮

 �বত� ক ও িনবত� েকর স�াদ – ১৮১৮

 কিবতাকােরর সিহত িবচার

 পথ��দান – ১৮২৩

 �া�ন �সবিধ – ১৮২১

 স�াদ �কৗমুদী – ১৮২১

 �কেনািনষদ (অনুবাদ)- ১৮১৬

 ঈেশাপিনষদ (অনুবাদ)- ১৮১৬ 

 �গৗড়ীয় ব�াকরন – ১৮৩৩

 �� সংগীত

 ইংেরিজ িশ�ায় িশি�ত আধুিনক মানুষ। িতিন �ী�ান পাদরীেদর িবেরাধীতা ��প 

এেক�রবােদর �িত�ার জন� উপিনষদ ও গীতা চচ� া করেলন। অনুবাদ করেলন - 
ু'েবদা���' ও 'েবদা�সার'। �বদেবদা� ব�াখ�ার িবেরািধতা কের মৃত��য় িবদ�াল�ার রচনা 

করেলন 'েবদা�চি�কা' – ১৮১৭ এর িপছেন িছল পাদিরেদর পরামশ�। সহমরেনর িবেরািধতা 

কের বাংলা �� '�বত� ক ও িনবত� েকর স�াদ' কাশীনাথ তক� প�ানেনর 'পা�ব পীড়ন' �ে�র 
ু ু�ত��ের িলখেলন 'পথ��দান'। মৃত��েয়র �ে�র িবেরািধতা ��প রামেমাহেনর - 

'ভ�াচােয�র সিহত িবচার' ও পের 'েগা�ামীর সিহত িবচার' এবং 'কিবতাকােরর সিহত িবচার'। 

'েগৗড়ীয় ব�াকরণ' রামেমাহেনর ���পূন� রচনা, এই ব�াকরনই পরবত� ব�াকরন ���িলর 

পথ িনেদ� িশকা ��প।

 রামেমাহন রায় ত� িবষয়ক গান িলেখিছেলন যা �� সংগীত িহসােব পিরিচত। 
ু ুফরাসীেত ধমস� ং�ার মূলক �� 'তহফাতল মুয়িহ�ীন'(১৮১৫)। বাংলা, ইংেরিজ ও 
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ফরািসেত পি�কা ও �কাশ কেরিছেলন। বাংলায় '�া�ন �সবিধ', ইংেরিজেত 
ু'Brahmunical Magazine' ও ফরাসীেত 'মীরাতল আখবার' �কাশ কেরন রামেমাহন। 

ূিশ�া, সমাজ-সং�াের সব�ে�ে� িতিন অ�নীভিমকা �হন কেরিছেলন একথা বলেত িগেয় 

�গাপাল হালদার িলখেলন - '�ীঃ ১৮১৫ �থেক �ীঃ ১৮৩১ পয�� কােলর মেধ� কিলকাতায় 

এমন এক� বড় অনু�ান বা বড় আে�ালন হয়িন রামেমাহন যার সে� স�িক� ত নন।’

 রামেমাহেনর গদ� সহজ সরল ভাষা। �িতপ�েক যুি� ও �কৗশেল িব� কেরেছন 

�সখােন �ঢ়তা কটুশ� ব�বহার কেরনিন। তাই ঈ�র �� বেলিছেলন - 'েদওয়ানজী জেলর 

মত বা�ালা িলিখেতন।' সু�মার �সন জানােলন – 

 'েফাট�  উইিলয়াম কেলেজর সহকারী িশ�কেদর মেতা রামেমাহন সং�ৃত 

ব�বসায়ী অথবা ফারসী নবীশ িছেলন না। িতিন সং�ৃত জািনেতন, ফারসী এবং আরবী ও 

স�বত আরও ভােলা কিরয়া জািনেতন, িতিন ভারতবেষর�  ইংেরজী িশি�তেদর অ�নী, 

ব�ভাষী রামেমাহন �াইেলর িদেক নজর না িদয়া ব�েব�র িদেকই �ি� রািখয়া িছেলন। 

তাই তাঁহার হােত বা�ালা গেদ�র �য �প গ�ত হইল তাহােত মাধুয� িছল না, িক� ��তা 

িছল, কােয�াপেযািগতা িছল।'   

 রামেমাহন ছাড়া আরও িকছু িবখ�াত গদ� �লখকেদর আমরা পাি�। �যমন – 

ভবানীচরন বে��াপাধ�ায়, মু�ী জয়নাথ �ঘাষ (রােজাপাখ�ায়), প�ারীচাঁদ িম�, �মুখ ছাড়াও 

�সসময় �যসকল পি�কা �কািশত হেয়িছল তােতও বাংলা গদ� �লখকেদর �লখা �কািশত 

হত। উইিলয়াম �কিরর সুেযাগ� পু� �ফিলকস �কির শারীর সং�ান িবদ�া ও শারীরবৃ� 
ু ূিবষয়ক বাংলা �ানেকাষ রচনা �� করেলন, িক� তাঁর মৃত�েত অস�ন� �থেক যায়, 

কৃ�েমাহন �ফিলকস �কির ই�াপূন� করার অিভলােষ 'িবদ�াক��ম' নামক ি�ভািষক �� 

রচনা কেরন।

ভবানীচরন বে��াপাধ�ায় (১৭৮৭ – ১৮৪৮)

 মাশ�ম�ান স�ািদত িবখ�াত পি�কা 'সমাচার চি�কা'েত নকশা জাতীয় রচনার 

মধ�িদেয় সািহেত�র আসের �েবশ। তাঁর রচনা�িল হল – 

 নববাবু িবলাস – ১৮২৫
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��নী
 নবিবিব িবলাস – ১৮৩১

 কিলকাতা কমলালয় – ১৮২৩

 গদ�ছাড়া ও �দ� িতিন িকছু �� িলেখিছেলন। পা�াত� িশ�ায় িশি�ত হটাত 

বাবু স�দােয়র পতন – �লন মদম� জীবনেক �ক� কের এই নকশা গেড় উেঠেছ। 

'কিলকাতা কমলালেয়' সমকালীন কলকাতা জীবেনর একটা ছিব িতিন �দেগ �গেছন। 

নবউি�� বাবুেদর িবিবেদর িনেয় রচনা করেলন 'নবিবিবিবলাস।’

আ�মূল�ায়নধম� �� –

ক. বাংলা গেদ�র িবকােশ �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর �লখকগেনর পিরচয় দাও।

খ. গদ� িশে� রাজা রামেমাহন রােয়র অবদান িন�পন কর।

গ. ভবানীচরন বে��াপাধ�ায় রিচত গদ� সািহেত�র পিরচয় �দান কর।

১.১.৬. বাংলা সািহেত�র গিতিবধােন সামিয়ক প� পি�কা, 

(১৮৫০ �ী�া� পয��)

 বাংলা সািহেত�র অ�গিতেত সামিয়ক প�-পি�কার অবদান অন�ীকায�। বাংলা 

গেদ�র িবকােশ সামিয়ক প� পি�কার �যমন অবদান �তমিন সং�ৃিত, সমাজ সং�ার, 
ুসািহেত�ক িদকেক জনসমােজ তেল ধরার হািতয়ার হেয় উঠল এই প� পি�কা। �দশ-

ু ুিবেদেশর �ান-িব�ান চচ� া, সমসামিয়ক ঘটনা ধারা তার �িতফলন নতন নতন �লখক 

�গা�ার আিবভ� াব �থেক বাঙািলর ইিতহাস চচ� া, রাজনীিত �ান �পল সামিয়ক প� পি�কায়।

 আধুিনক বাংলার িশ�া-সািহত�-সং�ৃিত-রাজনীিত-িব�ােনর িচ�াভাবনার �কাশ 

সামিয়ক প�পি�কায়। ১৮১৮ �ীঃ জন �াক�  মাশ�ম�ান �কািশত 'িদগদশ�ন' বাংলা সামিয়ক 

পে�র মধ� িদেয় সামিয়ক পে�র যা�াপথ সূিচত হল। মু�ন যে�র আিব�ােরর ফেল ��, 
ুসংবাদপ� ছাপােনার ��ে� নতন িব�ব আনল। পা�ােত�র সংবাদ পে�র অনুসরেনই 

এেদেশ মু�নয� �ািপত হল। িশ�া-�ান-িব�ান-সং�ৃিতর ��ে� নবজাগরেনর আগমন 
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ৃঘটল। ১৭৮৯ �ীঃ আগ�াস িহিক সােহব কত� ক 'েব�ল �গেজট' বাংলা তথা ভারেতর মুি�ত 

�থম ইংেরিজ সংবাদ প� ও পরম�াি� বাংলার বুেকই ঘেটিছল। অবশ� �বছর সময়কােলর 

মেধ� পি�কা� ব� হেয় িগেয়িছল।

 'েব�ল �গেজট'এর পদা� অনুসরেন কেয়ক� পি�কার উ�ব ঘেটিছল, �যমন - 

ৃ'ইি�য়া �গেজট', 'ক�ালকাটা �গেজট', হরকরা �ভিত। একথা বলেত ি�ধা �নই �য 

গভন�েম� পি�কা�িলর উপর আিশব�ােদর হাত রােখিন। ইংেরেজর শাসন �শাষন যােত 

�কাশ না পায় তাই পি�কা�িলর ক�েরােধর জন� ১৭৯৯ �ীঃ লড�  ওেয়েলসিল সংবাদ 

পে�র �াধীনতা খব� কেরন। এর পরবত�েত ১৮১৮ সােল লড�  �হি�ংস স�াদকেদর জন� 

সাধারন িনয়মনীিত �বঁেধ িদেলন।

 �ারামপুর ব�াপ�� িমশন �থেক জন �াক�  মাশ�ম�ান ১৮১৮ বাংলা ভাষায় মুি�ত 

�থম মািসক পি�কা িদগদশ�ন। এই পি�কার উে�শ� িছল সংবাদ পিরেবশ, �ান-িব�ােনর 

আেলাচনা। িদগদশ�েনর ঐিতহািসক �কােশর পর মাশ�ম�ােনর স�াদনায় �কািশত হল - 

'সমাচার দপ�ন'। ১৮১৮ �ীঃ ২৩েম �কািশত সা�ািহক এই পে� পিরেবিশত হল – �দশ-

িবেদেশর আিব�ার, িশ�-সািহত�, সােহবেদর নানা খবর। সামািজক িবষয় িহসােব উেঠ 
ুআসল – জ�-িববাহ-মৃত� জিনত সংবাদ সে� �াচীন ভারেতর ইিতহাস। মাঝপেথ পি�কা� 

স�ােহ �বারও �কািশত হেত থােক ১৮৩৪ �থেক ১৮৪১ পয�� পুনরায় সা�ািহক িহসােবই 

�কািশত হয়।

 বাঙালী পিরচািলত �থম সংবাদপ� কলকাতা �থেক �কািশত গ�ািকেশার 

ভ�াচােয�র 'বা�াল �গেজট'। �কােশর কাল ১৮১৮ �া�াে�, �িত ��বার �কািশত হত। 

সাধারন মানুেষর িদেক ল�� �রেখ সহজ সরল বাংলায় নানা সংবাদ �চািরত হত। 

গ�ািকেশার ভ�াচায� �রামপুর িমশেনই মু�েনর সম� পাঠ িনেয়িছেলন। তারপর 

�াধীনভােব এই 'বা�াল �গেজট' �কােশ �তীহন। পরবত� বছের ি�ভািষক �ী�ধম � িবষয়ক 

�চার পি�কা 'গসেপল ম�াগািজন' �কািশত হয় ১৮১৯ সােল। খৃ�ত� িবষয়ক �চার মূলক 

পি�কা�র �কাশক িহসােব Baptist Auxiliary Missionary Society নাম পাওয়া যায়।

 ১৯২১ �া�াে� �কািশত হয় - '�া�ন �সবিধ', 'স�াদ �কৗমদী', মত 

পি�কা।'�া�ন �সবিধ' পি�কা� িশব�সাদ শমা� র নােম �কািশত হেলও �কৃত �লখক 

িছেলন রামেমাহন রায়, 'সমাচার দপ�েন' িহ�ু শাে�র যুি�হীনতা, অসারতা িনেয় আেলাচনা 
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করা হত এরই �িতবােদ 'স�াদ �কৗমদী'র জ�। ভবানীচরন বে��াপাধ�ায় ও তারাচাঁদ দ� 

�যৗথভােব পি�কা� �কাশ কেরন, তেব ১৮২১ অে�র ৪ঠা িডেস�র �থম রামেমাহন রায় 

ৃ�ভিত িহ�ু �নতােদর পিরেপাষেন �কািশত হয় িহ�ুেদর মুখপ� স�াদেকৗমদী। 

 মািসক 'প�াবলী' এবং সা�ািহক 'সমাচার চি�কা' পি�কা �� ১৮২২ �ী�াে� 

�কািশত হয়। কলকাতা �ুলবুক �সাসাই� জীবজ� িবষয়ক এই পি�কা� �কাশ কেরন। 

এই পি�কাক সে� যু� ব�াি�গন হেলন – পাদরী লসন, W.H. Pearce এবং পরবত� 

পয�ােয় রামচ� িম�। 'সমাচার চি�কা'র �কাশক হেলন ভবানীচরন বে��াপাধ�ায়। সহমরন 

িবষয়ক ব�ব�ার আেলাচনা �থেকই ভবানীচরেনর সে� মেনামািলেন�র �জের িতিন 'স�াদ 

�কৗমুদী' ত�াগ কেরন। িতিন িছেলন �গাঁড়া র�নশীল প�ীর মানুষ। তাই িনেজ 'সমাচার 

চি�কা' �কাশ কেরন ১৮২২। পি�কা� �থেম সা�ািহক-ি�সা�ািহক এবং পের �াত�িহক 

িহসােব �কািশত হয়। ১৮২১ সােলর �ম মােস �রামপুর িমশন �থেক এক� মািসক 

সমাচারপ� '�ীে�র রাজ�বৃি�' �কািশত হয়।

 ১৮২৩ সােল স�াদ িতিমরনাশক নামক সা�ািহক �কািশত হয়, ১৮২৯ সােল 

নীলরতন হালদার স�ািদত 'ব��ত' �কাশ পায়। এই বছরই র�নশীলেদর 

'স�� ত�দীিপকা' এবং 'ব�বহার দপ�ন' �কাশ পায়।

 ১৮৩১ সােল ঈ�র �ে�র স�াদনায় 'সংবাদ �ভাকর' পি�কার আিবভ� াব ঘেট। 

এই পি�কা� �থেম সা�ািহক িহসােব �কাশ �পেল ও ১৮৩৬-১০ই আগ� ি�-সা�ািহক 

এবং ১৮৩৯ সােলর ১৪ই জুন �থেক �দিনক �কািশত হেত থােক 'সংবাদ �ভাকরই' 

�দিনক সংবাদ প��িলর অ��ত যার পথ অনুসরেন আধুিনক �দিনেকর পথ চলা। ১৮৩১ 

সােল ��মচাঁদ রায় স�ািদত সা�ািহক-'স�াদ সুধাকর' এবং ইয়ং �ব�ল �গা�ীর মুখপা� 

'�ানাে�ষন' �কািশত হয়, িডেরািজও প�ী �দর দি�নার�ন মুেখাপাধ�ায় িছেলন এর 

ূস�াদক, নবজাগরেনর যুেগ এ পি�কাক ভিমকা িছল ���পূন�।

 ১৮৩২ সােল-েভালানাথ �সেনর 'অনুবািদকা' �কাশ পায়। এছাড়া, িব�ান �সবিধ, 

দলবৃ�া�, সংবাদ র�াবলী �কাশ লাভ কের। ১৮৩৭ কালীশ�র দে�র স�াদ সুধািস�ু, 
ু১৮৩৮ সংবাদ মৃত��য়ী, সংবাদ িদবাকর �কাশ পায়। ১৮৩৯ সােল �নাথ রায় স�ািদত 

'স�াদ ভা�র' �কািশত হয়। �গৗরীশ�র তক� বাগীেশর - 'স�াদ রসরাদ' এ� তার পিরচািলত 

পি�কা।

��নী

24



 ১৮৪৩ সােল অ�য়�মার দ� স�ািদত 'ত�েবািধনী' মািসক পি�কাক �কাশ 

ঘেট। এর িপছেন িছেলন �দেব�নাথ ঠা�র। এ� সািহত�-িব�ােনর এক সমৃ� পি�কা। ১৮৪৪ 

ৃসােল �কািশত পি�কা�িলহল - 'সংবাদ রাজরানী', 'কায়� �কৗ�ভ', প�ীর িববরন �ভিত।

 পাষ�পীড়ন (সা�ািহক) এবং মািসক 'জগ��ু'-১৮৪৬ সােল �কািশত। ১৮৪৭ 

সােল পাি� – উপেদশক, সংবাদ �ানা�ন, সংবাদ কাব�র�াকর, সংবাদ সাধুর�ন, সংবাদ 

মেনার�ন, �ান-স�ািরনীর মত পি�কা�িল। ১৮৪৮ �ী�াে� �ানচে�াদয়, পাি�ক 

ৃ'সংবাদর�বষন� ', সংবাদ অ�েনাদয়, সংবাদ িদনমিন �ভিত পি�কা �কাশ পায়।

 ���েমাহন বে��াপাধ�ােয় স�াদনায় ১৮৪৯ সােল �কািশত হল 

'সংবাদরসসাগর'। অবশ� কিব র�লাল বে��াপাধ�ায় ও এই পি�কার স�াদক িহসােব কাজ 

কেরেছন। ১৮৪৯ সােল আেরা িকছু পি�কাক স�ান পাওয়া যায়, �যমন – সা�ািহক 'বারানসী 

ৃচে�াদয়', মািসক সত�ধ��  �কািশকা, �দিনক 'মহাজন দপ�ন', �কৗ�ভ িকরন �ভিত। 

১৮৫০ সােল �কািশত পি�কা�িল হল – �রবী�িনকা, সত�ান�ব, স�� �ভকরী, সংবাদ 

ৃব�� মান, ধ�� ম��  �কািশকা – �ভিত পি�কা�িল।

 এইভােব সামিয়ক প�-পি�কা�িলর সািহত�, সমাজ-ইিতহাস, রাজনীিতর িবচার 

িব�ষন বাংলা সািহেত�র ইিতহােস আেলাকময় অধ�ােয়র সূচনা করল।

আ�মূল�ায়নধম� ��-

ক. সামিয়ক পে�র ইিতহােস 'িদগদশ�ন' �থেক 'ব��ত' পয�� প� পি�কা�িলর পিরচয় 

দাও।

খ. 'সংবাদ �ভাকর' �থেক ১৮৫০ সােলর মেধ� �কািশত প� পি�কা �িল স�েক�  

সংে�েপ আেলাচনা কর।

১.১.৭. র�ম� ও নাট�সািহেত�র ইিতহাস : �াথিমক �য়াস

 উনিবংশ শতেক নগরজীবেনর িবেনাদেন িশ�তজেনেদর মেধ� নাটক অিভনয় ও 

ম�� করার �য়াস �দখা �গল। যা�া, পঁচালী, ট�া, �খউেড়র �ােন র�মে� অিভনয় 

উপেভাগ করার মানিসক পিরবত� ন �দখা �গল। বাংলােদেশ �থম �হরািসম �লবেদভ 
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সােহব ১৭৭৫ সােল �শেদশ �থেক এেস 'েব�ল িথেয়টার' নােম কলকাতায় র�ালয় �িত�া 

করেলন। এই �থম 'The Disguise' (কা�িনক সংবদল) ও Love is the Best Doctor 

অনুিদত হেয় �ডামতলা �লেনর র�মে� অিভনীত হল। �লেবেদভ সােহেবর এই �য়াস 

বাংলা নাট� সািহেত�র ইিতহােস �য আেলার স�ান িদেয়িছেলন তা ধীের ধীের মহী�েহ 

পিরনত হয়। এই �শীয় �থম আমােদর অিভনয় স�েক�  সেচতন কের আেলাড়ন �ফেল 

িদেলন।

 ইংেরজ সােহবেদর �� হাউস, পের 'েব�লী িথেয়টার' কলকাতার স�া� ধম� 

িশি�ত বাঙালী মেন নাট�শালা �তিরর পথ ��ুত কেরিদল। উনিবংশ শতা�ীর �থমােধ,�  

১৮৩১ সােল �স��মার ঠা�র �থম বাঙালী 'িহ�ু িথেয়টার' �িত�ার মধ� িদেয় বাংলােদেশ 

র�ম� ও নাটক অিভনেয়র িব�াের সাহায� কেরিছেলন। 'িহ�ু িথেয়টাের' ইংেরিজ নাটেকর 

অিভনয় পিরেবিশত হেয়িছল। ১৮৩৫ সােল নবীন বসুর বািড়েত বাংলায় ভারতচে�র 

'িবদ�াসু�র' অিভনীত হল। বাংলা নাটক অিভনেয়র সে� সে� নাট�শালার �িত িশি�ত 

স�দােয়র িবেশষ আকষন�  �দখা �গল। িকছু িদেনর মেধ� এেক এেক ব�র�নাট�শালার 

�িত�া হল। পা�াত� �ভাব পু� এই নাট�শালার �িত স�া�-িশি�ত ধনী পিরবার 

িনেজেদর উেদ�ােগ বািড়েত নাট�শালা �াপন করেলন।

 �দশী র�ালেয়র িব�ােরর পূেব� অ�াদশ শতা�ীর ি�তীয়াধ � �থেক িবেদশী র�ালয় 

�িতি�ত হেয়িছল। �যমন – ও� �� হাউস- এ� কলকাতায় �িতি�ত �থম নাট�শালা, এই 

নাট�শালা ইংেরজেদর �িতি�ত। তার সময়কাল জানা যায় না। তেব ১৭৫৬ সােল 

িসরাজেদৗ�ার আ�মেন র�ালয়� িবন� হেয়িছল।

 জজ�  উইিলয়াম� �িতি�ত িথেয়টার- 'িদ িনউ �� হাউস' বা ক�ালকাটা িথেয়টার। 

১৭৭৫ সােল রাইটাস� িবি�ং এর িপছেন র�ালয়�র অব�ান িছল। বৃেটেনর িবখ�াত অিভেনতা 

গ�ািরেকর উপেদেশ এই নাট�শালার �শ�পট ও স�া �হন করা হেয়িছল। ইংেরজ 

অিভেনতা ও অিভেন�ী এখােন অিভনয় করেতন। িমেসস ি�ে�া �িতি�ত 'িমেসস 

ি�ে�ার �াইেভট িথেয়টার' ১৭৮৯ সােল উে�াধন হয়। মিহলা পিরচািলত �থম কলকাতায় 

ইংেরিজ িথেয়টার। এখােন 'পু�র �সালজার' নামক নাটক�র �থম অিভনয় �সৗভাগ� লাভ 

কের। পের 'সুলতান', প�াডলক নাটক এই মে� অিভনীত হয়। ১৭৯৭ সােলর �ফ�য়ারীেত 

'েহােয়লার ��স িথেয়টার' �িতি�ত হয় কলকাতায়। ১৮১২ সােল ৩০ �শ মাচ�  িম. মিরস 

�িতি�ত 'এেথিনয়াম িথেয়টার' আ��কাশ কের। এই িথেয়টাের অিভনীত নাটক�িল - 
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ৃ'আল� এফএেস�', 'েরিজং িদ উই�', হ�ামেলট �ভিত। 'এেমচার �ামা�ক �সাসাই�' 

�িত�া করেলন - 'েচৗর�ী িথেয়টার'। উে�াধেনর সময় কাল ২৫ নেভ�র ১৮১৩, এই 

িথেয়টােরর সে� যু� িছেলন – H.H. Wilson, P.L. Richardson, এরমত ব�াি�বগ� 

এবং বাঙালী ি�� �ারকানাথ ঠা�র।

 চাল�স �া�িলং পিরচািলত 'দমদম িথেয়টার' ১৮১৭ �ী�াে� �িতি�ত। মা� সাত 

বছর এই িথেয়টার সচল িছল। এই মে� অিভনীত নাটক�িল হল - 'রাইভ�ালস', 

ৃ��াকসেসাড� , িদ হািনমুন �ভিত। ১৮২৪ সােল কলকাতায় 'ৈবঠকখানা িথেয়টার' �িতি�ত 

হয় এখােন �স সময়কার িবখ�াত অিভেন�ী ও অিভেনতারা এর সে� যু� িছেলন। অিভনীত 

িবখ�াত নাটক�িল হল – �রিজং িদ উই�, িদ ইয়ং উইেডা, িদ লাইং ভ�ােলট ইত�ািদ। 

১৮৩৯ সােলর ২১ আগ� 'সাঁ সুিস িথেয়টােরর' আিবভ� াব ঘটল। এই িথেয়টার �িত�া কেরন – 

��াকলার এবং িমেসস লীচ। পের পাক� ি�েট �ায়ী র�ম� �তরী হেল – ��াকলার ও 

িমেসস লীেচর সে� যু� হেলন িম. কিলনস। এই িথেয়টাের পিরেবিশত নাটক �িল হল - 

'ইউ কা� ম�াির ইওর �া�মাদার', �হসন - 'বাট হাউ এভার', 'মাই িলটল এডপেটড', 

ৃ'েফয়ারওেয়ল' �ভিত জনি�য় নাটক, এই সময় আেরা িকছু র�ালেয়র স�ান পাওয়া যায় – 

িবেদশী িথেয়টার �িল হল - 'জুেভনাইল িথেয়টার' – ১৮৪৮, িদ এেমচার �ামা�ক 

ৃ�সাসাই�, হাডসন �ামা�ক �কা�ানী �ভিত। 

 ১৮০০-১৮৫০ সাল পয�� িবেদশী িথেয়টার �িতি�ত হল এবং িবেদশী নাটেকর 

অিভনয়ই িছল মুখ�। এই নাট�শালা �িলেত িবেদশী অিভেনতা ও অিভেন�ীেদর অিভনেয় 

আসর জেম উঠত। সবই কলকাতােক �ক� কের সােহবেদর িবেনাদেনর এই িথেয়টার 

�তিরর �েচ�া। এসময় সাধারন মানুষ যা�া – �ঘউড়। �লাকনাটক, কীত� েন মানুষ মু� িছল। 

নবযুেগর সূচনায় িবেদশীেদর উৎসােহ বাংলােদেশ নাট�চচ� ার �� ও নাট�শালার িবকাশ 

সাধন। �লবেডেফর বাংলা নাটেকর পিরেবশন পের �স��মােরর 'িহ�ু িথেয়টার', নবীনচ� 

বসুর বািড়েত 'িবদ�াসু�র' অিভনয় িশি�ত বাঙালীেক নাটক �দখা ও নাটক রচনােত 
ুউি�পীত কের তলল। এভােবই ১৮৫০ পয�� অনুবােদর মধ� িদেয় মানুেষর নাট�রস আ�াদন 

করেত �দখা �গল। পরবত�কােল বাঙালী িথেয়টার �িত�া ও �মৗিলক ও অনুবাদ নাটক 

রচনার মধ� িদেয় বাংলা নাট� ও র�মে�র িবকাশ সািধত হল। �য ধারা, হের� �ঘাষ, 

কালী�স� িসংহ, �জ.িস. �ে�। তারা�স�র হাত ধের বামনারায়ন, মধুসূদেনর আিবভ� াব 

ঘটল।
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১.১.৮. কিবওয়ালা, কিবগান ও কিবতার উে�ষকাল

 অ�াদশ শতা�ীর ি�তীয়াধ,�  পলাশীর �া�ের বাংলার �শষ �াধীন নবাব 

িসরাজউে�ৗলার পরাজেয় বাংলার রাজৈনিতক পিরেবশ অি�র হেয় উঠল। ভারতচে�র 
ুমৃত�েত মধ�যুেগর অবসান এবং বাংলার �াচীন কাব�ধারা লু� হল। এমনই এক ভাঙাগড়ার 

�াি�কােল ফরাসী িব�ব ও ইংেরিজ সািহেত� �রামাি�কতার জাগরন িশি�ত সমাজেক 
ুচ�ল কের তলল। অ�াদশ শতা�ীর অি�ম এবং উনিবংশ শতা�ীর ��েত কিব গােনর 

আসর মাতােলন িবখ�াত কিবওয়ালারা রােতর আঁধার িবদীন� কের। লালচ� ন�লাল �থেক 

িনধুবাবুরা �িস� হেয় উঠেলন। কিবগান ও কিবওয়ালােদর স�েক�  পেরশচ� ভ�াচায� 

জানােলন – 'অ�াদশ শতেকর �শষাধ এবং ঊিনশ শতেকর �থমােধ � কিবগান এবং তাির 

ৃআনুষাি�ক�েপ ট�া, পাঁচািল �ভিত নাগিরক �লৗিকক কাব�ই সূয�-চ�-িববিজ� ত বাঙলা 

কােব�র তমসা�� �নশগগেন ন�ে�র দী� িনেয় বত� মান িছল।’

 কিবগান – গান ও কিবতা যা বাদ� য� সহেযােগ আসের পিরেবিশত হত। এছাড়া 

ট�া, আখড়াই, হাফ আঘড়াই �বশ জনি�য়তা লাভ করল। িনধুবাবু (১৭৪২ – ১১৮৩৯) 

আখড়াই এর উেদ�াগ�া �যমন িছেলন �তমিন িহ�ু�ানী গান �ভেঙ িদেয় ট�া গােনর 
ৃ�চলন �� কেরন। মাতভাষার �িত তাঁর �য টান িছল তা এক� গােন – 

 নানা �দেশ নানা ভাষািবেন �েদশীয় ভােষ পুের িক আশা।

 িনধুবাবুর সমবয়সী �ধর ও কিবগােনর আসের �যাগ িদেয়িছেলন। রামবসু, দাসরিথ 

রায়, কৃ�কমল �গা�ামী, মধুকাস িছেলন উে�খেযাগ� কিবয়াল।

 আধুিনক সািহেত�র মূলিবষয় �সই মানুেষরই গীত গাওয়া হত কিবগােন। কিবগান 

জ�সূে� নগর �কি�ক স�দ। কিবওয়ালােদর সািহত� মূল� িনেয় সমােলাচকগেনর মেধ� 

নানা মতামত �দখা যায়। কিবগান �মৗিখক সািহত� যােত রাধাকৃ� লীলা ও ভবানী িবষয়ক 
ৃিবষয় বত� মান। অ�াদশ শতা�ীর �শষ ও উনিবংশ শতা�ীর ততীয় দশেকর িবিশ� কিবেদর 

মেধ� মাধুয�ভাব বা ঈ�য�ভােবর মেধ� ব�ি� মানেবর আেবদন �বশ ফুেটেছ – 

 'তবু স�ােনর মুখ চাইেল না মা আমার দয়া করেল না মা,

   পাষােন �ান বাঁধেল উমা, মােয়র ধম-�28



    এই িক মা?’

রামবসু কে� –   'সাধ কের কেরিছলাম �জ� য়মান

    শ�ােমর তায় হল অপমান।’

 �শষ পয�ােয়র কিবয়ালেদর মেধ� �ঘউড় ও আিদমত অেনক িতেরািহত হেয় 

আধ�াি�কতা ও ধম�য় উদারতার �কাশ �দখা যায়, এই পেট বাগবাজােরর �ভালাময়রা ও 

অ�া�িনিফিরি� উে�খেযাগ�, অ�া�িন িফিরি�র িবখ�াত কিবগান – 

   কৃে� আর �ীে� িকছু তফাৎ নােই ভাই,

   আমার �খাদা �য, িহ�ুর হির �স

   ঐ �দখ শ�ামা দাঁিড়েয় আেছ

  আমার মানব জনম সফল হেব যিদ রাঙা চরন পাই।

 কিবওয়ালােদর কিবগানেক আধুিনক সািহেত�র কিবতায় সমক� বলাচেল না। 

তেব সব িকছু িমিলেয় কিবগান বাংলার িবেশষ স�দ িনসে�েহ বলা চেল।

ু ১৭৬০ সােলর পর অথা� ৎ কিব ভারতচে�র মৃত�র পর মধ�যুেগর অবসান বেল ধের 

�নওয়া হয়। এই সময়কাল রাজনীিত, আথ � সামািজক িদক িদেয় এক অব�য় �দখা িদল। 

অি�র সমেয়র মধ� িদেয় বাংলার পথ চলা। বাংলার সং�ৃিত ও সািহেত�র �কান উৎকৃ� 

িনদশ�ন আমরা পাি�না। তেব গােনর মধ� িদেয় বাংলার মানুষ তার মেনার�েনর �ঁুদ�ড়ার 

স�ান �পল। �াম বাংলার জীবন �থেক উেঠ আসল �লাকগীিত, বাউল, সাির-জািরর মত 

না�র গান। নগের বসবাসকারী ধিনক ��নী বাবুেদর মেনার�নােথ � �ামীন জীবন �থেক উেঠ 

আসা- কিবগান, আখড়াই, �ঘউড়, হাফ আখড়াই, পাঁচািল �ান কের িনল। ইংেরজ সং�েশ� 

আসা নব বাবুস�দােয়র কােছ কিবগানই �ধান হেয় উঠল। তখন বাংলা কিবতার �ায়ী 

�পলাভ কেরিন এই গােনর মেধ� তার �ান �ভামরা িছল লুিকেয়। কিবগােনর আসর �থেক 
ুযাযা তেল দাঁড়ােলন কিব ঈ�র��। তাই ঈ�র �ে�র কিবতায় �যমন কিবওয়ালােদর 

উ�রািধকার ও �াচীন জীবেনর �িত অনুরাগ ল�� কির, �তমিন ইংেরজ �ভািবত নব 

�চতনার অিভঘােত ভাঙেত থােক তার �দয়তট।
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ৃ চয�াপদ, �কৃ�কীত� ন, �ব�বপদাবলী, অনুবাদ ও জীবনী সািহত�, �ভিতর হাত 

ধের পয়ােরর ভাঙা গড়ার মধ� িদেয় বাংলা কিবতার ইিতহাস এেস দাঁড়াল উিনশ শতেকর 

নবজাগরেনর সি��েন। মধ�যুেগর কাব� সািহেত� িবষেয়র �বিচ� থাকেলও তা িছল 'েগয়' 

ুকাব� ভ�। ব�িত�ম '� � �চতন�চিরতামৃত'-েগর এবং পাঠ� �� ভােবই বয়া�াদন করা 

স�ব হল। �দব িনভ� র সািহত� রিচত হত �যয়ুেগ তেব অনুবাদ সািহত� শাখায় �রাসাঙ 

রাজদরবােরর মুসিলম কিবরা তােদর কােব� মানবরস আনয়ন করেলন কাব� �ক কের 

তুলেলন মানবতাবাদী। আমরা আধুিনক গীিতকিবতার িবরল �কাশ পাি� 

�ব�বপদাবলীেত। একথা �ক �য, চয�াপদ, �কৃ�কীত� ন হেয় ঈ�র �ে�র হাত ধের বাংলা 

কাব� কিবতার সূ�পাত।

 কাশী�সাদ �ঘাষ (১৮০৯-৭৮), ঈ�র �� (১৮১২-৫৯) কিবওয়ালার ধারােক বহন 

কেরিছেলন। ঈ�র �ে�র কিবতা রচনা �থেক পরবত� কিবরা কিবতা �লখার উ�ীপনার 
ুরসদ �পেয়িছেলন। ঈ�র �� ও তাঁর 'সংবাদ-�ভাকর' �য নতন কিব �গা�ী �তরী �ত 

সাহায� কেরিছল �স িবষেয় সু�মার �সেনর ম�ব� – 

 'কিবতা রচনা ঈ�র �ে�র সেখর ব�াপার িছল না, ইহােত তাঁহার অ�েরর টান 

িছল, িতিন কিবতা ভালবািসেতন, কিবতা রচনা তাঁহার অিত সহেজই আিসত এবং যিদ ও 

সংবাদপ�েসবা তাঁহার �পশা িছল তথািপ গদ� রচনায় তাঁহার �লখনীর গিত কখনই অ�ি�ত 

ও সুলিলত িছল না, এককথায় কিব ঈ�র �� গদ� িলিখেত পািরেতন না। তাঁহার 

কিবতা�ীিতর আরও একটা বড় �মান আেছ। িতিন কিব �তয়াির কিরেত যথাসাধ� �চ�া 

কিরয়ািছেলন। �ুল-কেলেজর ছা�েদর নবীন পদ� রচনা ছািপবার জন� তাঁহার পি�কা 

'সংবাদ-�ভাকর' সব�দাই ��ত থািকত। আধুিনক কােলর ভারতবেষ � কিবতা-�ুেলর বা 

কিব-ম�লীর �থম �গা�ীনীিত বিলয়া ঈ�র �ে�র নাম �রন কিরেত হইেব।’

 ঈ�র �ে�র মেধ� এক িদেক আধুিনক যুেগর �িত আকষন�  অপর িদেক �াচীন 

ঐিতহ� ও সং�ৃিতর �িত টান �দখা যায়, যার ফেল কিবতায় তার �ভাব পেড়েছ। িতিন এক 

যুগসি�র কিব তাঁর কিবতায় ব�ে�র ছেল উেঠ আেস – 

ু    যত ছুঁড়ী �েলা তড়ী �মের,

    �কতার হােত িনে� যেব,

��নী

30



    তখন 'এ,িব', িশেয় িবিব �মেন,

    িবলাতী �বাল কেবই কের,

   তাঁর মেধ� �দশ�ীিতর পিরচয় আমরা পাই-

ু ূ   জান না িক জীব তিম �ানী জ�ভিম,

   �য �তামায় �দেয় �রেখেছ।

 কালী�সাদ �ঘাষ িতিন �থম বাঙালী িযিন কিবতা িলেখিছেলন ইংেরিজেত। 

পরবত� কােল বাংলা ইংেরিজেত কিবতা রচনা করেলন- মধুসূদন, র�লাল বে��াপাধ�ায়, 

�ারকানাথ অিধকারী, দীনব�ু িম�, বি�মচ� �মুেখরা। 

আদশ� ��াবলী – 

ক. ঊনিবংশ শতেক �থমােধর�  বাংলায় সমাজ-সং�ৃিত ও রাজৈনিতক ইিতহােসর পিরচয় 

দাও।

খ. বাংলা দগ�সািহত� িবকােশ �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ ও �রামপুর িমশেনর অবদান �লখ।

গ. বাংলা সািহেত� রামেমাহন রােয়র কৃিত� আেলাচনা কর।

ঘ. ১৮০০ সাল �থেক ১৮৫০ সাল পয�� সামিয়ক প�-পি�কার ইিতহাস বন�না কর।

ঙ. ঊনিবংশ শতা�ীর �থমােধ � র�ম� ও নাট�সািহেত�র �াথিমক �য়াস স�েক�  

আেলাকপাত কর।

চ. কিবওয়ালা ও কিবগান এক সময় বাংলার আকাশ-বাতাস মিথত কেরিছল – তা আেলাচনা 

কের �দখাও।

ছ. �কা – �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ, �রামপুর িমশন, আ�ীয় সভা, �া�সমাজ, িহ�ু 

কেলজ, �ব�ল-ি��শ-ইি�য়া �সাসাই�, নব�ব� স�দায়, ত�েবািধনী সভা।
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১.১.১০.সহায়ক ��

বাংলা সািহেত�র �পেরখা – �গাপাল হালদার।

বাংলা সািহেত�র ইিতহাস – সু�মার �সন।

·বাংলা সািহত� পিরচয় – ৫. পাথ � চে�াপাধ�ায়

·বাংলাার সািহত� ইিতহাস – সু�মার �সন।

ূবাংলা সািহেত�র স�ন� ইিতবৃ� – অিসত �মার বে��াপাধ�ায়।

ভারেতর ইিতহাস – জীবন মুেখাপাধ�ায়।

ুবারেতর ইিতহাস – অতলচ� রায়।

বাংলায় নবেচতনার ইিতহাস – �পন বসু।

আধুিনক ভারত – �নব�মার চে�াপাধ�ায়।

Modern India – Bipan Chandra
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ূ২.১ ভিমকা

 সমেয়র সে� �ত পিরবিত� ত হে� সমাজ, সং�ৃিত ও �দশ কােলর মানিসকতা । 

উনিবংশ শতেক ি�তীয়ােধ � পা�াত� িশ�ার ব�াপক �সার ও �ানিব�ােনর উ�িত সাধন । 

আরতবেষ�র মানুেষর রাজনিতকক সেচতনতা বৃি� �দখা �গল । পূব�বিত�  সং�ারক ও 

িশ�ািবদ এবং �িত�ােনর �ভাব মানবতার জ� িদল । বাংলার মানুেষর মুেখ ভাষা ও 

�দেয় আশা আ�াস জা�ত হল । িবিভ� সমেয় ইংেরজ সরকােরর �া� নীিতর িব�ে� 

আে�ালেন ও সং�ােম যুথব� হওয়ার ��রণা জাগল । এর িপছেন িছল পা�াত� িশ�ার 

�ান িব�ান ও নব আিব�ােরর সুফল । উেডর �ডসপ�াচ, কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র �াপন 

প�-পি�কায় জনগেনর ক��র �িনত হেত লাগল । ধম�য় �নতােদর সং�ার উদার 
ৃমানবতাবাদ ও �দশ মাতকার �িত গভীর ��া রাজৈনিতক �নতােদর উ�ান ও 

ূসভাসিমিত গঠন এবং আেরা িশ�া �িত�ান �িত�া বাঙলার সৃি� মুখর ভিমেক উব�র 

করল ।

ূ বাঙািল মানেস সং�ৃিত, রাজৈনিতক িদক িদেয় সাড়া িমলল অভতপূব� । বাংলা 

সািহেত�র ��� সািহিত�কেদর আিবভ� াব ঘটল এই পেব� । তােদর �যমন িছল �দশা�েবাধ 
ু�তমিন িছল সমাজেক নতন কের গড়ার িচ�া । িবদ�াসাগর, বি�মচ�, মধুসূদন, র�লাল, 

�হম-নবীন, িবহারীলাল চ�বত�, রবী�নােথর মত �িতভাবান সািহিত�েকর আিবভ� াব 

বাংলা সািহত�েক িব� সািহেত�র ময�াদা দান করল ।

২.২ উে�শ�

 ঊনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � বাংলা তথা ভারতবেষ�র ইিতহােস এক উ�াল পব� 

বেল মেন হয় । িশ�া - সং�ৃিত সমাজ রাজনীিতর এক �বল �� সংঘাতময় কালপব� । 

ইংেরজ শাসন, তার িবিভ� িনেদ� শ নামা �নেম আসেছ ভারতবাসীর উপর । অপরিদেক 

পাশআত� িশ�ার আেলায় মানুেষর িচ�া �চতনার আেলায় �চাখ �গেছ খুেল । অ� িব�াস, 

�সং�ােরর �বড়াজাল ধীের ধীের হেয় পেড়েছ িশিথল । এবং রাজৈনিতক �চতনা 
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তােদরেক জাতীয়তােবােধ উ�� কেরেছ । বাঙলার িশি�ত মানুষ, সৃি�শীল �চতনাউ�ুখ ু
মানুষ নাট�সািহত�, �ব�, উপন�াস । কাব� কিবতা প� পি�কার মধ� িদেয় িনেজেদর 

�কীয়তার পিরচয় �দান করেলন । এই একক �ই পােঠ আমরা উপলি� করেত পারেবা -

Ÿ  বাংলার সমাজ সং�ৃিত ও রাজৈনিতক ইিতহাস ।

Ÿ ভারতবেষ�র রাজৈনিতক ও আথ�সামািজক ���াপট ।

Ÿ বাংলার সািহেত� আধুিনক গিতধারা ।

Ÿ বাংলা সািহেত� আধুিনক গিতধারা ।

Ÿ বাংলা গদ� ও �ব� সািহেত�র ইিতহাস ।

Ÿ কথা সািহেত�র উ�ব ও িব�ৃিত ।

Ÿ মহাকাব� ও আখ�ান কাব� কিবতার ইিতহাস ।

Ÿ ১৮৫১ - ১৯০০ সাল পয�� সামিয়ক প�-পি�কার হাল হিদশ ।

Ÿ র�ম�, নাট�শালা ও নাট� সািহেত�র িব�ৃত পব� ।

ৃ২.৩ বাংলার সমাজ-সং�িত ও রাজৈনতক ইিতহাস

 পা�ােত�র িশ�া সং�ৃিত িবপুল �ভাব ভারত তথা বাংলা �দেশর মা�েত 

আছেড় পড়ল । পা�াত� িশ�ায় িশি�ত নবীন স�দায় ধ�, দশ�ন িব�ান িচ�া �চতনায় 
ুবাংলা �দেশর সমাজ - সং�ৃিতেক নতন �চতনায় জাগােত �চ�া করেলন । রামেমাহন, 

িবদ�াসাগর, িডেরিজও ও �দেব�নােথর পথ ধের সমাজ-সং�ৃিতর জাগরণ ঘটল । �ফাট�  

উইিলয়ম কেলজ, �রামপুর িমশন, সং�ৃত কেলজ �িত�া এবং পি�মী ধ�ান ধারনায় 

পু� হেয় অ�িব�াস, আচার, �সং�ােরর জায়গায় যুি�শীল, �গিতশীল ধ�ান ধারনার 

ূজ� িনল বাংলা ভিমেত । উনিবংশ শতেকর �থমােধ�র এই ধারা ি�িতয়ােধ � বাংলার িশ�া - 

সং�ৃিতর জগেত �বিশ কের আেলাড়ন �ফলল, আধুিনক মানুষ রাজা রামেমাহেনর 

যুি�বাদ, িবদ�াসাগেরর যুি� ও সমােজর ��থার িব�ে� আে�ালন ও িশ�ার �ীপ 
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ুসাধারেনর সামেন তেল �র বে�র সং�ৃিত ও �চতনা �লাকেক শ� িভেতর উপপর 

বসােলন  ।

 িবদ�াসাগর ১৮৫১ ি��াে� সং�ৃত কেলেজর  অধ�� িহসােব িনযু� হেলন এবং 

�াব� ও পাশচাত� ভাবধারার িশ�া ব�ব�ার মধ�িদেয় আধুিনকতার �� �দখােলন । সকল  
ৃিদক িদেয় বাংলা সািহিত�েক উ�ত �ের �পৗঁছােনা এবং মাতভাষােক ��ে�র সে� 

ুিশ�ার মাধ�ম িহসােব তেল ধরেলন । বাল�িববাহ ও ব�িববাহ িনবত� ন ও িবধবা িববােহর 
ুপে� আে�ালন গেড় তলেলন । এ সকল িবষয় �বত� ন করা �স সময় সমােজ সহজ িছল 

ুনা । �গাঁড় িহ�ু প�ীরা এর িব�ে� �বল �িতেরাধ গেড় তলেল ও �শষ পয�� হার  

�মেনেছ । িবদ�াসাগর িনেজ বেলেছন - “িবধবা িববাহ �থা �বত� ন আমার জীবেনর 

সব��ধান সৎকম � ।” উনিবংশ শতেকর ি�তীয়ােধ � �া�সমােজ ভাঙন ধরেল �কশবচ� 
ু�সেনর আগমন ঘটল । নতন ত�ন সমাজ তার সে� �যাগদােনর ফেল �কশবচ� 

�া�সমােজর স�াদক ও আচায� পেদ আসীন হয় । �দেশর ও সমােজর ব� কল�ানকামী 

আে�ালন গেড় �তােলন �যমন - আরী �াধীনতা, নারী িশ�ার িব�ার, িবধা িববাহ, অসবন� 

িববােহর �িমক কলােনর পে� রায় দান ও অ�ৃশতা ও জািতেভদ �থার িব�ে� গেজ�  

◌্েঠন । এ সময় িকছু সভার জ� হয় - ‘�া� ব�ু সভা’ (১৮৬০), ক�ালকাটা কেলজ 

(১৮৬২), রামােবািধনী সভা (১৮৬৩), �াি�কা সমাজ (১৮৬৫) ।

 ভারেতর সমাজ সং�ৃিত ও ধম�য় ইিতহােস মানবতাবাদী যতমত ততপথ এর 
ু�ব�া পরমহংসেদেবর �ব�িবক উপি�িত । সাধনা, আধ�াি�কতার নতনপথ �দখােলন 

সংকীন�তা ম্ু� যুগপু�ষ । ধম�স�েক�  মানুেষর িচ�া �চতনার জাগরণ ঘটল �সই পথ   

ধের । যুগবতােরর সাথ�ক উ�রািধকারী �যৗবন ও �দশে�েমর মূত� �তীক �ামী 

িবেবকানে�র আিবভ� ােব । পরানুকরন, পরমুখােপ�ী, দাির��, অ�ৃশ�তা, অিশ�া 

ুজািতেভদ ও সম� িবেভদ ভেল শা�ত িহ�ুধম � ও ভারেতর ঐিতেহ�র �িত ��াবনত 
ুিচে� নতন ভারেতর �� �দেখিছেলন । ভারতবাসীর তথা িব�বাসীর কল�ােনর জন� জীব 

�সবার মধ� িদেয় ঈ�র �সবার কথা �শানােলন । এবং Manmaking এবং  Character 

Bilding  এর উপর �জার িদেলন যােত �কৃত মানুষ গড়া যায় । �দশ �সবার মধ�িদেয় 

�দশ ��িমকেদর উ�� কেরিছেলন । ১৮৯৭ ি��াে� ‘রামকৃ� মঠ ও িমশন’ �িত�াের ু
মধ� িদেয় �সই িচ�া ধারা �বহমান ।

ু ু বাংলা সািহেত� ও সং�ৃিতর জগেত নতন নতন �লখকগেনর আিবভ� াব ঘটল । 
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যারা বাংলা সািহেত� ও সং�ৃি◌েক আধুিনকতার িভি�র উপর দাঁড় কিরেয় িব�মােনর 

উৎকষ�তার পিরচয় �দন করেলন । বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, মধুসূদন দ�, অ�য়�মার 

ূদ�, দীনব�ু িম�, ভেদব মুেখাপাধ�ায়, কালী�স� িসংহ, �হমচ� ও নবীনচ� �মুেখর 

মত �লখকরা এই শতেক উে�খেযাগ� ব�াি�� ।

ূ সম�  ভারতবেষ�র িনিরেখ বাংলার ভিম �থেকই রাজৈনিতক আে�ালন, সমাজ 

সং�ােরর অি�উদগীরন ঘেটেছ । সমােজর র�নশীলেদর র�চ�ু উেপ�া কের এবং 
ুইংেরজ শাসেনর তী� �শাষন ও অবেহলার িভতর িদএ আে�ালন মাথা তেলেছ যা সম� 

ভারতবাসীেক িদশা �দিখেয়েছ ল রামেমাহন, িবদ�াসাগেরর সমাজ সং�ার পের 

নীলচােষর িব�ে� জনগেনর আনেদালন িবে�াভ । ১৮৫৩ সােল সনদ পিরবত� েনর 
ু�জারােলা দাবী তলল বাংলার মানুষ । এরপর ১৮৫৩ িশ�া িবষয়ক উেড়র �ডচপ�াচ এবং 

পেরর বছর কলকাতা িব�িবদ�ালয় �িত�া বাঙালী মানেস িশ�ার আ�ন ��েল িদল । 

বি�মচে�র ‘বে�মাতরম’ ��া� ভারতবাসীর কােছ অি�ম� হেয় উঠল । িবেবকানে�র 

�শৗয�বীয� �দশা�েবাধ ও িন�ামকম � যুবস�দােয়র কােছ আদশ� হেয় দাঁড়াল । বাংলায় 

িবিভ� সংবাদ পে� ইংেরজ সরকােরর ভারতিবেরাধী কায�কলাপ ও �শাষন শাসেনর কথা 

�কাশ �পেত থাকল । ভারেতর জনগেনর মেধ� জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আেরা �ঢ়ব� 

হেয় উঠল । দাদাভাই নবওেরািজ, উেমশচ� বে�াপাধ�ায়, সুের�নাথ বে�াপাধ�ায়, ড. 

সীতারামাইয়ার আগমেন ভারেতর রাজনীিতর সং�াম �জারােলা হেয় উঠল । সমাজ 

বাংলােদেশ িশি�ত বাঙালী �তা বেট আম জনতার মেধ� রাজেনৗিতক �চতনার জ� 

িনেয়েছ  । তাই িশ�া - সং�ৃিত - ধম � - দশ�ন ও সমােজর �সই অিভঘাত সং�ার এেনেছ । 

যা বাঙালী জািতেক �গিতশীল হেয় উঠেত সাহায� কেরেছ িনঃসে�েহ বলা যায় ।

২.৪ ভারতবেষ�র রাজৈনিতক ও আথ� -সামািজক ���াপট

 �কা�ানীর শাসন �শাষন ও ি��শ সরকােরর উদা�নতা ভারতবেষ�র 

জনগেনর মেধ� ��ােভর সৃি� করল । জনগেনর দাবী ও �াথ�র�ার জন� রাজৈনিতক ভােব 

আে�ালন সংগ�ত করার �েয়াজেন রাজেনৗিতক �িত�ােনর জ� িনল । ১৮৩৬ এ 

ব�ভাষা �কািশকা সভা, ১৮৩৮ সােল জিমদার সভা, সু�র ইংল�াে� রামেমাহন সু�দ 

উইিলয়াম অ�াডাম ১৮৩৯ সােল �িত�া করেলন ‘ি��শ ইি�য়া �সাসাই�’ । এই সং�া 

ভারতবাসীর কল�ােনর জন� �ািপত হয়, ভারেতর �কৃত অব�া ইংল�া�বাসীেক 

জানােনার ব�ব�া ও করা হয় । ভারতবাসীর রাজৈনিতক সামািজক অিধকার �াি�র জন� 
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কলকাতার যুব সমাজেক িনেয় টনসেনর উেদ�ােক �িতি�ত হল ‘েবঙহগল - ি��শ - 

ইি�য়া �সাসাই� ১৮৪৩ �ী�াে�’ । বাংলার িশি�ত জনগন িনেজেদর �াথ � র�ােথ �

রাজেনৗিতক �িত�ােনর �েয়াজন �থেক ‘জিমদার সভা’ ও ‘েব�ল - ি��শ - ইি�য়া 

�সাসাই�’ একহেয় ১৮৫১ সােল ‘ি��শ ইি�য়ান অ�ােসািসেয়শেনর’র জ� লাভ । এ� 

এক� সব�ভারতীয় �িত�ােনর আেশ� �বা�াইেত গেড় ওেঠ ‘েবা�াই �ন� 

অ�ােসািসেয়শন’ (১৮৫২) । ১৮৫২ সােল মা�ােজ গেড় ওেঠ ‘মা�াজ �ন�ভ 

অ�ােসািসেয়শেনর’ । িসপাহী - িবে�ােহর পের ১৮৭৫ সােল জাতীয় জাগরেনর জন� 

‘ইি�য়ান লীগ’ �িতি�ত হয় । সব�ভারতীয় রাজৈনিতক মত �কােশর জন� �িতি�ত হল 

‘ইি�য়ান অ�ােসািসেয়শন’ বা ‘ভারত সভা’ (১৮৭৬) ।

 রাজৈনিতক সভা সিমিত �িত�া উনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � ভারতীয় 

জনগনেক উ�ীিপত �রিছল । এমন সময় ১৮৭৮ সােল লড�  িলটন ‘ভান�া�লার ��স 

অ�া�’ আইন পাশ করেলন । ১৮৬৫ �ী�াে� দাদাভাই নওেরািজ ও উেমশচ� 

বে�াপাধ�ােয়র �েচ�ায় ল�েন �িতি�ত হয় ‘িদ ল�ন ইি�য়ান �সাসাই�’ । ১৮৮৪ 
ৃসােল জনগেনর �াথ � র�ােথ � সু��ন� আয়ার, আন� চালু�র �নতে� ‘মা�াজ মহাজন 

সভা’ �িতি�ত হয় । ১৮৮৫ �ী�াে� অবসর �া� ইংেরজ কম�চারী অ�ালান অে�ািভয়ান 
ৃিহউম এর �নতে� ভারতীয় জাতীয় কং�স �িতি�ত হল । ভারতীয় জাতীয় কংে�স 

ভারতীয় রাজনীিতেত মাইল ফলক ��প রেমশচ� মজুমদােরর মেত -

  ‘১৮৮৫ �ী�াে�র এেকবাের �শষ লে� ভারতীয় জাতীয় কংে�েসর 

�িত�ার ফেল ভারতীয় রাজৈনিতক জীবেন এক নবযুেগর সূচনা হয় ।”

 কংে�েসর �থম অিধেবশন (১৮৮৫) ৭২ জন �িতিনিধ িনেয় স�� হয় । ি�তীয় 
ৃঅিধেবশন ১৮৮৬ সােল, ততীয় অিধেবশন ১৮৮৭ সােল অনুি�ত হয় । জাতীয় কংে�সেক 

�ংস করার �চ�ায় সা�দািয়ক সদত িবিভ� �কার ষড়য� ও িবে�ষ মূলক ব�ব�া �হন 
ৃকেরিছল িক� জনগেনর সাবলীল অংশ �হন ও �নতে�র জন� তা স�ব হয় িন । কংে�স 

পরবত� কােল কংে�স সংিবধান সং�ার, অথ�ৈনিতক সং�ার, শাসনতাি�ক সং�ার ও 

নাগিরক অিধকার র�ার কথা উ�াপন করল ।

 ভারত মূলত কৃিষ�ধান �দশ ১৮৩৩ সাল �থেক নীল, রবার, চা, কিফ চাষ �� 

কেরন ইংেরজরা । ১৮৫৪ সাল� খুবই ���পূন� লদ�  ডালঔিসর উেদ�ােগ �রলপেথ 
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�যাগােযাগ ব�ব�া �� হল । এর পর �থেক ভারেত ি��শ িবিনেয়াগ �জার কদেম ঘটল । 

িশ�পিতরা ভারেত উৎপাদন ও ব�বসা বািণজ� বাড়ােত থাকল । নীল, চা ও ব� িশে�র 

ব�াপক উ�িত ল�� করা যায় । �ধুমা� ইংেরজ পঁুিজপিত নয় ভারতীয় পঁুিজপিতেদর 

�যৗথ উেদ�াগ ল�� করা যায় । সুিতবে�র ��ে� ১৯২১ সােল ৩৩৫ � িমল এের মেধ� 

৯� িছল ইউেরাপীয় মািলকাধীন এবং বাদবাকী �দশীয় মািলকাধীন । নীল চােষর ��ে� 

ইউেরােপ নীেলর চািহদা �বেড় �গেল এেদেশ নীল�� গেড় ওেঠ ইংেরজরা �জারকের 

চাষ করেত বাধ� করত, এর  ফেল নীল িবে�ােহর সংঘ�ত হয় । চা ও কিফর ��ে� 

উনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � �চুর সং�ার জ� হয় । ১৮৫৫ সােল ই� ইি�য়া 

�কা�ানীর কম�চারী জজ�  অকল�া� িরষড়ায় �থম পােটর কল �াপন কেরন এবং এই 

পথ ধেরই পাটকল বাড়েত থােক ও �চুর কম�চারী িনযু� হয় । ১৮৭৪ িবলােত উেদ�ােগ 

�ব�ল আয়রন ওয়াকস� �কা�ািন’, । ইি�য়ান আয়রন এ� ি�ল �কা�ািন �াপন হয় । 

কাগজ, চামড়া, ইি�িনয়ািরং, পশম, মদ, িসেম�, কাঁচ িশে�র ও �সার �দখা যায় । 

কয়লাখিনর ��ে� ভারতীয়েদর মািলকানা ও ল�� করা যায়, �যমন �ারকানাথ 

ঠা�েরর, ‘কার �টেগার এ� �কা�ািন’ ১৮৬৭ �ী�াে� িকেশারীলাল মুেখাপাধ�ায় 

িশবপুের �লৗহকারখানা �াপন কেরন । ১৮৯২ �ী�াে� মা�� ন ও রােজ�নাথ 

মুেখাপাধ�ােয়র �যৗথ �েচ�ায় মা�� ন অ�া� �কা�ািন’ �িত�ান লাভ কের ল এভােব 

ূকৃিষ িভি�ক ভারতভিমেত িশ� বািনেজ�র �সার ঘটল ।

 সম� ভারতবেষ � িশ�ার ��ে�ও �ুল কেলজ �ািপত হল । িবিভ� অ� িব�াস 

ও �সং�ােরর িব�ে� পা�াত� িশ�ায় িশি�ত মানুষ �জহাদ �ঘাষনা করেলন । 
ুপা�াত� ভাবধারার �ভােব এেদেশ এক নতন িশি�ত স�দােয়র জ� িনল যারা 

ঘুনধরা ভারতবেষ�র বুেক পাশচাত� যুি� ও িচ�ােচতনার আেলােক সমাজ 

পিরবত� েনর অ�া� �চ�া চািলেয় �গেলন । সতীদাহ �থা রদ, িবধবা িববাহ �চলন । ১২ 

বছেরর নীেচ বািলকার িববাহ ব� । আইেনর মধ�িদেয় সাধারণ মানুেষর মেধ� 

সেচতনতা বৃি� �পল । ভারতীয় সমাজ - রাজিণিত সভ�তার বুেক এই অিভঘােত মূল 

হল - “�াচ� ও পা�াত� সভ�তার সংঘেষ � �য নব-ভারত গেড় ওেঠ তার মূেল িছল 

পা�ত� িশ�া ।”

২.৫ আধুিনক যুেগর িবকাশ কােল বাংলা সািহেত�র গিতধারা

 ঊনিবংশ শতা�ীর �থমােধ � আধুিনকতার �য �জায়ার এেস �লেগেছ বাঙালীর 
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�দেয় তার ধারা ি�তীয়ােধ � অব�াহত । িশ�া ধম � দশ�েন �ধু নয় সািহেত�ও জ� িনল 
ুিনত� নতন িচ�া ভাবনা । বাঙালীমন �ধু বাংলা সািহত� পয়ার ও অিফস আদালেতর 

গেদ� বাঁধা পেড় রইল না, িবদ�াসাগেরর হােত �া�ল বাংলা গদ�সািহেত�র জ� িনল যা 

বি�মচ� রবী�নাথ ওপরবত� �লখক �েলর জ� িনি�ত করল । উপন�াস গ�, নাটক, 

ৃকাব�-কিবতা, সািহিত�ক মহাকাব� ব�� কিবতা, �হসন �ভিত সািহেত�র নানা �করণ 

�তির হল । আধুিনক কােলর অ�গিতর সে� সে� সািহেত�র গিতপথ ও �মপিরবিত� ত 

হেত থাকল সৃি� হল সািহেত�র নব নব �করণ ।

২.৬. গদ� ও �ব�চচ� ার িব�ৃিত

 �ফাট�  উইিলয়াম �রামপুর িমশন, রামেমাহন রায় �য গদ� চচ� া �� 

কেরিছেলন তা উনিবংশ শতেকর ি�তীয়ােধ � িব�ৃিত লাভ করল । িবদ�াসাগর, 

অ�য়�মার দ� িনধা� িরত পথ অিত�ম কের বি�মচ� �ব�চচ� ার ��ে� নব িদগে�র 

�ান িদেলন ।�ব� সািহেত�, �ান িব�ান, হািস, ব�াি�গত, ব�গত, ধম�, িশ�, 

ইিতহাস, সকল িবষয়েক যুি�পূন�ভােব �কৃ� ব�েন বাঁধেলন । �ব� চচ� ার ব�াপক 

িব�ৃিত এই শতেকর ি�তীয়ােধ � পিরলি�ত হয় ।

(ক) �াতঃ�রনীয় গদ�িশ�ী িবদ�াসাগর :

 বাংলা গেদ�র িবকাশ ও �িতষঠা পােঠ �ফাট�  উইিলয়াম �রামপুর কেলজ 

�গা�ী �থেক �� কের আধুিনক মানুষ রাজা রামেমাহন রায় (১৭৭৪ �ীঃ - ১৮৩৩ �ীঃ) 

ও িবদ�াসাগেরর অবদান অন�ীকায� । বাংলা গদ�েক ��� গিতেত চলবার যাবতীয় 

শি� তারাই স�ািরত কের িদেয় িছল । বাংলা সািহেত� নয় সমাজ সং�ৃিতেত ও 

সং�ােরর মানিবক �বােধ িবদ�াসাগেরর জুিড় �মলা ভার । আধুিনক যুেগর এই 

উে�খকােল িবদ�াসাগর মহাশয় সািহত�,  সং�ৃিত, িশ�া সং�ােরর আনেলন এক নব 

জাগরন ।

 আজীবন সৃি�শীল কম�বীর িবদ�াসাগর রিচত ��স�ার িনে� �দ� হল :

Ÿ  �বতাল প�িবংশিত (১৮৭৪)

Ÿ  বাঙলার ইিতহাস, ২য় ভাগ (১৮৪৮)
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Ÿ  জীবনচিরত (১৮৪৯)

Ÿ  �বােধাদয় (১৮৫১)

Ÿ  শ��লা (১৮৫৪)

Ÿ বণ�পিরচয় �ইভাগ (১৮৫৫)

Ÿ কথামালা (১৮৫৬)

Ÿ চিরতাবলী (১৮৫৬)

Ÿ সীতার বনবাস (১৮৬০)

Ÿ আখ�ানম�রী (১৮৬৩)

Ÿ �াি�িবলাস (১৮৬৯)

Ÿ সং�ৃত ভাষা ও সং�ৃত সািহত� শা� িবষয়ক ��াব (১৮৫৩)

Ÿ ব�াকরণ �কৗমুদী (১ম - ৪থ � ভাগ ১৮৫৩ - ৬২)

Ÿ িবধবা িববাহ �চিলত হওয়া উিচত িকনা এতি�ষয়ক ��াব (২য় ভাগ - ১৮৫৫)

Ÿ ব�িববাহ রিহত হওয়া উিচত িকনা এতি�ষয়ক িবচার (১৮৭১ - ৭৩) 

Ÿ  অিত অ� হইল (১৮৭৩)

Ÿ  আবার অিত অ� হইল (১৮৭৩)

Ÿ �জিবলাস (১৮৮৪) 

Ÿ  র�পরী�া (১৮৮৬)

Ÿ আ� চিরত (১৮৯১)

Ÿ  �ভাবতী স�াষন (১৮৯১)

(খ) অ�য় �মার দ� (১৮২০ - ৮৬)

 বাংলায় �গ�র রাজপথ িনমা� েন িবদ�াসাগর �ধান সহেযাগী িছেলন তাঁরই 

সমবয়সী অ�য়�মার দ� (১৮২০ - ৮৬) । পা�াত� �থার �ব�ািনক �ণািলেত বা�লা 

ভাষায় �ান - িব�ােনর অনুশীলন ও �চার সাথ�কভােব কেরন সব��থম অ�য় �মার । 

(সু�মার �সন, বা�লা সািহেত�র ইিতহাস) এ ম�ব� সৈ��  সত� যা তার রিচত �� 
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�থেক �বাঝা যায় ।

রচনা স�ার -

ূŸ  ভেগাল - (১৮৪১)

Ÿ  পদাথ � িবদ�া - (১৮৫৬)

Ÿ চা�পাঠ - (িতনখ�, ১৮৫৩ - ৫৯)

Ÿ বাহ� ব�র সিহত মানব �কিতর স�� িবচার - (�থম ও ি�তীবভাগ ১৮৫১, ১৮৫৩)

Ÿ  ভারতবষ�য় উপাসক স�দায় - (�থমভাগ - ১৮৭০, ি�তীয়ভাগ ১৮৮৩)

Ÿ ধম�নীিত - (১৮৫৬)

ু জগৎ ও জীবন স�েক�  অ�য়�মার িছেলন �কৗতহলী মানুষ । �ান - িব�ান 

ূভাষা, ভেগাল, ধম�ত� সকল িবষেয় তার িছল অবাধ যাতাযাত, ভারতবষ�য় উপাসক 

স�দায় তার িবখ�াত ��, �ান-িব�ান দশ�ন সািহেত�র এক অপূব� সম�য় এই �ে� 
ুআেছ । আেছ তলনামূলক আেলাচনা ও অ�য়�মােরর �লখায় যুি�, িব�� �ান, 

সমকালীন মানিসকতার �িতফলন । তাঁর ধম�নীিত, ভারতবাষ�য় উপাসক স�দায় এর 

মেধ� �কাঁৎ, ���ার, �ব�াস - িমল �িতফলন ঘেটেছ । ‘ধম�নীিত উৎস জজ� �ে�র 

‘Moral Philosophy’

 অ�য় �মার দ� িছেলন ‘ত�েবািধনী’ পি�কার স�াদক । তাঁর পিরচািলত 

পি�কায় তাঁর ��� �লখা �িল �কািশত হেয়িছল । িতিন ১২ বছর ধের এই পি�কার 

ূস�াদেকর ভিমকা পালন কেরিছেলন �দেব�নাথ ঠা�র । তাঁর জীবেনর গদ� রচনার 

��রনা ��প িছেলন ঈ�র �� মহাশয় ।

(গ) কালী�স� িসংহ (১৮৪০ - ৭০)

 হাভারেতর অনুবাদক কালী�স� িসংহ । রামেমাহন িবদ�াসাগেরর পথ 

অনুসরেন বাংলা গদ� সািহেত� আিব�ভাব । িতিন এক �গিতশীল মানুষ । িতিন �িত�া 

করেলন ঐিতহািসক ‘িবেদ�াৎসািহনী র�ম�’ । তাঁর গদ� রচনার ��� কৃিত� ‘�েতাম 

প�াঁচার ন�’ । তৎকালীন সমােজর এক িচ�শালা এই �ে� চড়ক পাব�েনর কথা, 

�ছেলধরা, �জুগ - ব�া�, মােহেশর �ান যা�া, রাসলীলা, সমােজর ব�ািভচার �ভিতর 
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বা�ব  িচ�ন কেরেছন কালী�স� ।

 এই ন�ায় ব�াে�র মধ�িদেয় কলকাতায় গিজেয় ওঠা হঠাৎ বাবু �গা�ী ও 

তােদর উ�ামতা, �ফিনল পি�ল জীবন িতিন সািহেত� কি�ত করেলন । উনিবংশ 

শতা�ীর সমাজ সািহেত�র এক ঐিতহািসক দিলল �েতাম । এর ভাষা ও িবষয় িছল 

সাধারেনর �বাধগম� । চিলতভাষার এমন �কাশ এই �থম ঘটল যা বাংলা সািহেত� 

চিলত ভাষার গিতপথেক অবািরত করল । �িত� িবষয় সমেয়র �িত�িব । �যমন 
ৃ‘েরলওেয়েত ততীয় ��নীর যা�ীেদর ক�ন িচ�, িমউ�নীেত নীলকরেদদর অত�াার ও 

পাপ কেম�র কথা এবং বাঙালী িভ�তার িদক� ও �কািশত । রাসলীলা, চড়ক পাব�েন, 
ুমােহেশর �ানযা�ায় কালী�স� �য িচ� তেল ধরেলন  তা সমাজ ইিতহাস সমৃ� ।

 উনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � আমরা ব� �িতভাবান সািহিত�ক ও 

সমাজসং�ারক গেনর পিরচয় পাি� ।  যােদর অেনেকই িবশ শতেকর �থমাধ � পয�� 

�মতােক সচল �রেখ িছেলন । বাংলা সািহেত�র সকল �প�িল ধের আেলাচনা 

�েয়াজন । বাংলা �ব� গদ� সািহেত�র অ�গিতেত রামেমাহন - িবদ�াসাগেরর পথ 

অনুসরন কের �দয়গম� �ব� িনেয় উপি�ত হেলন -

(ঘ) �দেব�নাথ ঠা�র (১৮১৭ - ১৯০৫)

 �া�ধম � ও �া� সমােজর সূ� ধের �দেব�নাথ ঠা�েরর উ�ান । ত�েবািধনী 

সভা ও ত�েবািধনী পি�কা তােক িদল সািহিত�ক �িত�া ।

�� পিরিচিত

Ÿ কেঠাপিনষেদর বাংলা অনুবাদ - (১৮৪০)

Ÿ বাংলা গেদ� �থম সং�ৃত ব�াকরণ - (১৮৪৫)

Ÿ �া�ণ ধম � �� - (১৮৫০)

Ÿ আ�ত�িবদ�া - (১৮৫২)

Ÿ �াচীন বয়েসর �লখা -(১৮৯৪)

Ÿ জীবনচিরত - (১৮৯৮)
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Ÿ প�াবলী - (১৮৫০ - ১৮৭০)

 তাঁর অিধকাংশ রচনাই ব�ৃতা এবং ধারাবািহক ভােব তে�ািধনী পি�কায় 

�কািশত হেয়িছল । �া�ধম � সং�া� িবিভ� আেলাচনা �� িহসােব আ��কাশ 

�পেয়েছ । জীবন�িতেত ১৮ বছর বয়স �থেক ৪১ বছর পয�� সময়কােলর িববরণ ৃ
এখােন আেছ । দেব�নােথর �িত� �লখা গভীর ধম�য় িন�া, �দয়ধম� িচ�া �চতনার 

�িতফলন যা �মৗিলক ও সািহত��ন স�� হেয় উেঠেছ ।

(ঙ) প�ারীচাঁদ িম� (১৮১৩ - ৮৩)

ঁ �টকচাঁদ ঠা�র ছ�নােম বাংলা সািহেত� জনি�য় সািহিত�ক প�ারীচাঁদ িম� ।

�� সমূহ :

Ÿ  আলােলর ঘেরর �লাল - ১৮৫৮

Ÿ মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার িক উপায় - ১৮৫৯

Ÿ রামারি�কা - ১৮৬১

Ÿ কৃিষপাঠ - ১৮৬১

Ÿ যৎিকি�ৎ - ১৮৬৫

Ÿ অেভিদ - ১৮৭১ 

Ÿ আধ�াি�কা - ১৮৮০ 

Ÿ  এছাড়া �ডিভড �হয়ােরর জীবনচিরত, গীতা�র রচনা কেরন ।ু

 িডেরিজও ছা� হেয়ও প�ারীচাঁদ িম� �া� ভাবভধারায় পু� । আলােলর ঘেরর 

�লল - উপন�াস ল�না�া� গদ� আখ�ান রচনার �থম কৃিত� প�ারীচাঁদ িমে�র । এই 

আখ�ােন কলকাতার ধনী পিরবােরর আদেরর �লােলর অধঃপতন আঁকা হল । মিতলাল 

ঠকচাচা সহ �জনাথ, �মৗলিভ, ঘুষেখার �পশকার, িশ�ক বে��র চির� �িল বাংলা 

সািহেত� স�দ । নীিত িশ�া মূলক রচনা�িল - ‘রামারি�কা’, ‘অেভদী’ ও 

‘আধ�াি�কা’ । এই ���িলেত সািহত� �ন �তমন লি�ত হয় না ।
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(চ) বি�মকচ� চে�াপাধ�ায় (১৮৩৮ - ৯৪)

 সৃজনশীলতার এক অনন� �িতভা বি�মচ� চে�াপাধ�ায় । বাংলা �ব� 

সািহেত�র ইিতহােস তার �ান গভ�  ও যুি�িন�া আেলাচনা তােক অমরতা দান কেরেছ 

। �দশ িবেদেশর সািহিত�ক, বুি�জীিব নীিতবাদীেদর আেলাচনা তার গদ� রচনার ��ে� 

উেঠ এেসেছ, �শষ পয�� তা িনজ� যুি� নীিত মনেন তা ঋ� । ড. পাথ � চে�াপাধ�ায় 

বি�মচ� স�েক�  জানােলন -

  “গত শতেকর �শষপাদ পয�� িতিন িছেলন বাংলা সািহেত�র 

দওনাচায� । তাঁর সার�ত সাধায় কারিয়�ী �িতভা ও ‘ভাবিয়�ী �িতভা’ �ইেয়র সমান 

�ভাব �শ�মান ।”

িবখ�াত �ব��িল হল :

ইিতহাস ও দশ� নধম� �ব� সমূহ 

 িবিবধ সমােলাচনা - ১৮৭৬

 সাম� - ১৮৭৯

 �ব� পু�ক - ১৮৭৯

 কৃতচির� - ১৮৮৬

 িবিবধ �ব� - ১৮৮ - ৯২

 ধম�ত� - ১৮৮৮

িব�ান ধম� �ব� সমূহ :

 িব�ান রহস� - ১৮৭৫

সািহত�ধম� �ব��� 

 িবিবধ �ব� 
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ব�াি�ধম� �ব� ��

 কমলাকাে�র িতন� অংশ -

 (ক) কমলাকাে�র দ�র - ১৮৭৫

 (খ) কমলাকাে�র প�

 (গ) কমলাকাে�র �জানবানব�ী

ূ(ছ) ভেদব মুেখাপাধ�ায় (১৮২৭ - ৯৪)

ূ িশ�া - সমাজ - িব�ান ও ইিতহাস িবষয়ক িচ�া ভাবনা ভেদব মুেখাপাধ�ােয়র 

গেদ� �ান �পেয়েছ । বাংলা গদ� সািহেত�র িবকােশ তার অবদান আমােদর �ীকার 

করেতই হেব । তাঁর রচনা �িল হল -

Ÿ িশ�া িবধায়ক ��াব - ১৮৫৬

Ÿ  �াকৃিতক িব�ানন (�থমভাগ ও ি�তীয়ভাগ) - ১৮৫৮ -৫৯

Ÿ পুরাবৃ� সার - ১৮৫৮

Ÿ ইংলে�র ইিতহাস - ১৮৬২

Ÿ ���ত� এবং �রােমর ইিতহাস - ১৮৬৩

Ÿ বা�লার ইিতহাস (িবশশতেক �থম দশেক �কািশত) - ১৯০৪

Ÿ  পািরবািরক �ব� - ১৮৮২

Ÿ সামািজক �ব� - ১৮৯২

Ÿ আচার �� - ১৮৯৪

ূ ভেদব মুেখাপাধ�ােয়র কালসেচতক, তথ�যু� দাশ� িনকতাও যুি�বাদী । 

আচার ও পািরবািরক �বে� বাঙালী গৃহে�র পালনীয় জীবনচয�া স�েক�  িবেশষ 

আেলাচনা কেরেছন । ‘সামািজক �ব�’ �ে� �াচীন রাজােদর রাজকায� পিরচালনা 

�থেক ইংেরজ বিণকেদর আেলাচনা িবচার িবে�ষন কেরেছন ।িতিন িশ�া ��ে� 
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িবদ�ালেয়র জন� পুরাত� । �াকৃিতক িব�ান, িশ�ািবষয়ক ���িল রচনা   

কেরিছেলন ।

আ�মূল�ায়ন ধম� �� 

১ । বাংলার সমাজ সং�ৃিতর ইিতহাস পয�ােলাচনা কর ।

২ । গদ�িশ�ী িবদ�াসাগেরর অবদান বাংলা সািহত�েক সমৃ� কেরেছ তা �লখ ।

৩ । অ�য় �মার দে�র রচনা স�েক�  আেলাচনা কর ।

ূ৪ । গদ� িশ�ী ভেদব মুেখাপাধ�ােয়র কৃিত� আেলাচনা কর ।

২.৭. বাংলা উপন�াস ও গ� সািহেত�র ঐিতহািসক পয� ায় 

 একটা �জায়ার যখন আেস নদীর ��ল �ািবত হয় । পা�াত� �চতনা �সূত 

ূনবজাগরেনর �ঢউ বাংলার �চতনা ভিমেক �তমিন িস� করল । এমন এক অিভঘােত 

মানবজীবন তথা িশ�, িশ�া, রাজনীিত সমাজ সািহেত� িবপুল পিরবত� ন সািধত হল । 

বাংলায় িশ�া সািহত� - সমােজ নব নব ব�াি�ে�র আিবভ� াব ঘটল । মধ�যুগীয় ধম�য় 

পিরম�ল শািসত সময় হল অবিসত । ঊনিবংশ শতেকর ��েত মানেবর কথাই মুখ� 

হেয় দাঁডাল । গদ� সািহেত�র আগমন ও আধুিনক কিবতার সূ�পাত ঘটল  । কথা 

সািহেত�র জ� হল একটু পের । এমন আধুিনক �করন জ� �নওয়ার �পছেন পা�াত� 

�ভাব আধুিনক নরনারীর মন�� এবং আধুিনক িশ� সভ�তার ব�াপক �ভাব । পুরােনা 

সমাজব�ব�া মানিসকতার �িয়�ুতা এবং আধুিনক মানস জাগরন এমন এক �বল �� 

অিভঘােত জ� িনল উপন�াস ।

 আ�িনক কােলর সফল উপন�াস । বাংলা উপন�ােসর �কৃত সুচনা উনিবংশ 

শতেকর ি�তীয়ােধ � । সািহত স�াট বি�মচে�র সৃি�ই ‘�েগ�শনি�নী’ �থেকই সাথ�ক 

যা�া �� । উপন�াস সৃি�র পূেব� �াক সৃি� পব� িছল যা উপন�াসেক হেয় উঠেত সাহায� 

কেরেছ । বি�মচ� চে�াপাধ�ায় পূব� নকশা, আখ�ান-উপাখ�ান - �রামা� উপন�াস ক� 

�িল আেলাচনা আব�ািশক
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 ভবানীচরন বে�াপাধ�ােয়র কিলকাতা কমলালয় - ১৮২৩, নববাউ ইলাস - 

১৮২৫, নবিবিব িবলাস - ১৮৩১, এ�িল সামািজক নকশভভ জাতীয় রচনা । রামেমাহন 

যুেগর �াচীন প�ী ভবানীচরন বে�াপাধ�ায় । তাঁর �থম রচনা ‘নববাবু িবলাস’ ব�� 
ুিব�েপ ভরা । মদ ও নারীেত আস�, অিশি�ত উিদ� বাবু স�দােয়র ব�� িচ� তেল 

ধেরেছন, তােদর উৎসশৃ�তা, �িচহীনতা ও িশ�া দী�ার িদক �াধান� �পেয়েচ । 

নববাবু িবলােস নবিবিবেদর ও িব�পবােন িব� করা হেয়েছ । ভবানীচরেনর লেকখায় 

কলকাতা �কি�ক িবষয় আেলাচনার �ক� হেয় উেঠেছ ।

 কালী�স� িসংেহর �েতাম প�াঁচার নকশা (১৮৬১) �ভালানাথ 

মুেখাপাধ�ােয়র ‘আপনার মুখ আপিন �দখ ? �টকচাঁদ ঠা�েরর ‘আলােলর ঘেরর 

�লাল (১৮৫৪) ব�া� িব�পপ জাতীয় সামািজক নকশা ।

 িকছু �াচীন কথার অনুবাদ আখ�ানধম� হেয় উেঠেছ আবার িকছু গদ� �লখা 

আখ�ান বা উপন�াস ক� হেয় উেঠেছ এমন �� �িল হল -

 রমালাল িমে�র ‘শ��লার উপাখ�ান’ - ১৮৫৪, িবদ�াসাগেরর ‘শ��লা’ - 

১৮৫৪, িগিরশচ� িবদ�ারে�র ‘দশ�মার’ -১৮৫৬, রামনারায়ন তক� র� 

ূ‘পিত�েতাপাখ�ান’ - ১৮৮২, নীলমিন বসােকর ‘নরনারী’ - ১৮৫২, ভেদব 

মুেখাপাধ�ােয়র -’অ�রীয় িবিনময়’ - ১৮৬২ ও ‘সফল ��’ -১৮৫২ । হ�ানা ক�াথিরন ু

মুেলে�র - ‘ফুলমিন ও ক�নার িববরন’ - ১৮৫২ । এই িবেদিশনী এেদেশ এেস বাংলা 

িশেখ বাংলা উপন�াস ধম� আখ�ান িলখেলন । মুেল� এর আখ�ান� ‘The Last Day 

of the week’ এর ছায়ানুসরন । এই সময় ‘উপন�াস’ নামধারী িকছু আখ�ােনর স�ান 

পাওয়া যায় . নীলমিন বসাক ও িগিরশচ� বে�াপাধ�ােয়র স�াদনায় ‘পারস� 

উপন�াস’ -১৮৩৪, হিরেমাহন �সন স�ািদত ‘আরব� উপন�াস’ ১৮৩৯ । এছাড়া 

�শ�পীয়ােরর নাটেকর িকছু গ� অণুবাদ এবং অনুিদত �মন কািহনী । কৃ�কমল 

ভ�াচােয�র ‘�রাে�র কথা �মন’ ১৮৫৭, ‘িবিচ�বীয� ‘- ১৮৬২, ‘েপৗলবিজ� নী’ - 

১৮৬২, উেপ�নাথ িমে�র ‘অপূব� �দশ �মন’ - ১৮৭৬ [গািলভার�  �ােভলেসর 

অনুবাদ িবিপন িবহারী চ�বিত�  - অ�ত িদি�জয় -১৮৮৩ [ডন �ইকেমােটর অনুবাদ]ু

 ভবানীচরন ও প�ািরচাঁদ িম�েক নকশা উপনােসর পথ সূিচত করল । 

ূ‘আলােলর ঘেরর �লাল’ উপন�েসর অেনক �বিশ�� ভিষত হেলও পূণা� � উপন�াস 
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ূবলা চেল না এেক উৎকৃ� ন� শা জাতীয় রচনার পয�ায়ভ� বলা হেয়েছ । তেব 

উপন�ােসর আভাস পুেরামা�ায় লি�ত হয় ।

(ক) বি�মচ� চে�াপাধ�ায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

 বাংলা সািহেত� সাথ�ক উপন�ােসর ��া বি�মচ� চে�াপাধ�ায় ‘বে�মাতরম 
ৃ��াত রচনার মধ�িদেয় �দশ মাতকার �িত ��া জািনেয় জনগেনর �দেয় �দশা�েবাধ 

জাগােত চাইেলন । সািহেত�র �ায় সকল শাখায় িতিন কলম ধেরিছেলন । যার হািতয়ার 

হেয় উেঠিছল ‘ব�দশ�ন’ । পা�াত� Novel এর ফম � সামেনথাকেল ও তা আত� কের 
ুিনজ� জীবন �বাধ ও �িতভা বেল গেড় তলেলন সাথ�ক উপন�াস ।

Ÿ উপন�াস সমূহ

   ইিতহাস ও �রামা�ধম�

 �েগ�শনি�নী - ১৮৬৫

 কপাল��লা - ১৮৬৬

 মৃনািলনী - ১৮৬৯

 যুগলা�রীয় - ১৮৭৪ু

 চ�েমাঘর - ১৮৭৫

 রাজিসংহ - ১৮৮২

 সীতারাম - ১৮৮৭

Ÿ পািরবািরক ও সামািজক

 িবষবৃ� - ১৮৭৩

 রজনী - ১৮৭৭

 কৃ�কাে�র উইল - ১৮৭৮
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Ÿ �দশা�ক ও ত�মূলক 

 আন�মঠ - ১৮৮৪

 �দবী �চৗধুরানী - ১৮৮৫

Ÿ ইংেরিজ রচনা

 Rajmohan’s Wife - 1864

 �ােনা�ল সাবলীল ইংেরিজ ভাষায় �থম রিচত উপন�াস Rajohans Wife 

। অসমা� এই অনুবােদর িবষয় আধুিনক বাঙালী পিরবােরর জীবন ও ঘেরর কথা । 

বি�মচ� আর ইংেরিজেত উপন�াস রচনা করেলন  না । িতিন বাংলা ভাষােতই সাথ�ক 

উপন�াস রচনা করেত পারেবন তা মনি�র কেরিছেলন । ‘Rajmohan’s Wife’ এর 

অনুবাদ কেরিছেলন সজনীকা� দাস বি�মচ� জ�শতবেষ � ।

 বি�মচে�র �থম সাথ�কতা এেসেছ ইিতহাস ও �রামা�েক আ�য়কের রিচত 

উপন�ােস । �মাঘল িবজেয়র কািহনী ‘�েগ�শনি�নী’ �ষাড়শ শতেকর অি�েম বাংলায় 

�মাঘল পাঠান �� এবং রাজৈনিতক  ষড়য� এর �কি�য় িবষয় । ঐিতহািসক ঘটনা 
ুচির� অবল�ন কের বীর� �ণয় আ�ত�ােগর কািহনী গেড় তলেলন ।বীের� িসংহ, 

ুকতল খাঁ, অিভরাম �ামী, িতেলাততমা জগৎ িসং আেয়ষা, িবমলা চির� �িলেক 

উপন�ােস যথা�ােন করেলন �ান �িত�া । নরনারীর �দয় জগৎেক িতিন আধুিনক িদক 

িদেয় িবচার িবে�ষন করেলন । ‘কপাল��লা’ উপন�ােস �রামাে�র বাতাবরন �তির 

কের নারী কপাল��লােক সমাজব�েন বাঁধার �চ�া �দখা যায় । কপাল��লা - 
ুনব�মার �সঙহগ ছাড়া মিতিবিবর �স�� �দয় ধেম�র িচর�ন িদক�েক তেল ধরা 

হেয়েছ যা মন�� স�ত ।

 বি�মচে�র ইিতহাস �রামা� মূলক ���পূন� উপন�াস ‘মৃণািলনী’ 

মানবজীবেনর ��সংঘাত রহস�ময় িদকেক িতিন �ান িদেলন । বখিতয়ার িখলজীর 

স�দশ অ�ােরাহী �যােগ বাংলার নদীয়া জেয়র ঘটনা �ান �পল উপন�ােস । প�পিত 

�হম� মৃনািলনীর চির� �িল সৃি� বি�মচে�র অনন�কীিত�  ।

 ‘চ�েশখর’ উপন�ােস একিদেক ইিতহাস আর একিদেক গাহ� ��জীবেনর 
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কথা �তাপ �শবািলনী চ�েশখরর মধ�িদেয় এঁেকেছন, মীরকািশম দলনীেবগম 

ৃআিময়ট �ভিত ইিতহাস �থেক চরন করা । �তাপ �শবিলনীর বাল�ে�ম �ক অৈবধ 

��েমর কািহনী িহসােব �দখােনা হেয়েছ, এই অৈবধ ��ম �ক উপন�ােস আনেলও তার 

পিরনিত পিরনেয় হয় িন । �শবািলনীর �ায়ি�ে�র মধ�িদেয় বাল��ণয় ব�থ�তায় 

পিরণত হেয়েছ ।

 বি�মচে�র ��� ঐিতহািসক উপন�াস ‘রাজিসংহ’ । রাজিসংহ, �হবউ�াসা, 

ঔর�েজব চির��িল ইিতহােসর িব�� অনুসরন রাজিসংেহর �তাপ ও �শৗয�বীয� 

বি�মচ� পাঠেকর সামেন �মেলাএ ধরেলন । �পনগেরর রাজকন�া চ�ল�মারীর 

সে� তার �ণয় যা র�মাংেসর মানব মানবীর মত কের গেড়েছন বি�মচ� । �িত� 

ঐিতহািসক �রামা� মূলক উপন�ােস ইিতহাস মানবজীবনেক িশি�ত �ি�ভি� িনেয় 
ুিম�ন ঘ�এেছন । এমন িবষয় পাঠেকর কােচ নতনে�র িদশারী যা বাংলা সািহেত� 

বি�মপূব�যুেগ পিরেবিশত হয়িন ।

 বি�মচে�র �� �দশা�েবাধমূলক ও ত�ধম� উপন�াস হল ‘আন�মঠ’ ও 

‘েদবী �চৗধুরানী’ । আন�মঠ �দশে�েমর ব�নার মুখর ‘বে�মাতরম’ সংগঠেনর 

মধ�িদেয় যার �কাশ সমােলাচকগন অেনক িহ�ু জাতীয়তাবােদর উপন�াস বেল মেন 

কেরন । ‘েদবী �চৗধুরানীেত’ গীতার িন�াম কেম�র আদশ�বাদ মূত�  । ‘সীতারাম’ 

উপন�ােস ও িহ�ু রাজ� িব�ােরর কথা আেছ । বি�মচে� সবেচেয় জনি�য় উপন�াস� 

‘িবষবৃ�’ ও কৃ�নকাে�র উইল’, ‘ব�দশ�েনর পৃ�ায় ধারাবািহক ভােব �কািশত 

হেয়িছল ‘িবষবৃ�’ । নেগ� - সুয�মুখী - ��নি�নী মত অসাধারন চির� বাংলা 

সািহেত� দান করেলন বি�মচ� �পেমাহজাত নােগ� চিরে�র উ�ান পতন । প�ী 

িহসােব আদশ� সূয�মুখী । অসহায় িবধবা ��নি�নীর �দেয় ��েমর জ� বা বাংলা 

সািহেত� অৈবধ ��েমর । সমাজ মন�াি�ক উপন�াস িহসােব �ীকৃত �পল । এ 
ুউপন�ােস বি�মচ� নর-নারীর মেধ� মন�ে�র �াি�ক �পেক �কট কের তলেলন । 

�য আধুিনক মন� পাঠেকর �দয় �শ� করল । কৃ�কাে�র উইল’ উপন�ােস ও িবধবা 

নারীর উপি�িত �ত �গািব� লােলর সংসার টালমাটালল কের িদেয়েছ । অৈবধ৭ ��ম 
ুবি�মচে�র কােছ �াধান� পায়িন তাই িতিন �মেন না িনেয় মৃত�র মধ�িদেয় িবষেয় 

পিরসমাি� ঘ�েয়েছন। �� উপন�ােস নায়ক চিরে�র সংযেমর অভাব লি�ত হয় । 

�পজ �মাহই সংসাের িবপি�র মূল িহসােব �দকােনা হেয়েছ ।
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 বি�মচে�র �ু� �� উপন�াস ‘রাধারানী’ ও ‘যুগলা�রীয়’ �ক “আকাের, ু

ঘটনা-��েন, চির�- িচ�েন সবিদক �থেকই এই রচনা �িলর মেধ� �ছাটগে�র 

পূব�াভাস ল�� করা যাব ।’ (ড. পাথ � চে�াপাধ�ায়)

(খ) বি�মচ� সমসামিয়ক অ�ধান ঔপন�ািসক 

তারকনাথ গে�াপাধ�ায় (১৮৪৫ - ৯১)

 তারকনাথ গে�াপাধ�ােয়র জনি�য় উপন�াস ‘�ন�লতা’ । ৪৫� পির�েদর 

এক� উপন�াসই তােক অমর� দানকেরেছ । বি�মচে�র িবষবৃ� এর সমেয়ই এই 

জনি�য় উপন�াস রিচত । তারকনাথ গে�াপাধ�ায় খুবই সাধারন মানব মানবীর জীবন 

কথােক আ�য় কের বাঙালী ঘেরর কথা উপন�ােস পিরেবশন করেলন । ১৯০৩ সােল 

ূিবধুভষন মুেখাপাধ�ায় ‘A Glimpes into the Indian Inner Home’ নােম 

�ন�লতার ইংেরিজ অনুবাদ কেরন । পের এডওয়াড�  টমসন ‘The Brothers’ নােম 

অনুবাদ কেরন । তারকনাথ গে�াপাধ�ায় ‘�ন�ললতা’ িভ� অন�ান� রচনা �িল হল -

Ÿ  লিলতগ �সৗদািমনী - ১৮৮২

Ÿ হিরেষ িবষাদ - ১৮৮৭

Ÿ অ�� - ১৮৯২

Ÿ িবিধিলিপ - ১৮৯২

রেমশচ� দ�(১৮৪৮ - ১৯০৯)

 িতিন �� সামািজক উপন�াস িলখেল ও ঐিতহািসক উপন�ােস তাঁর কৃিত� 

সব�ািধক । রচনা�িল িন��প -

Ÿ মাধবীক�ন - ১৮৭৭

Ÿ ব�িবেজতা - ১৮৭৪

Ÿ মহারা� জীবন �ভাত - ১৮৭৮

Ÿ রাজপুত জীবন স��া - ১৮৭৯
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Ÿ সংসার - ১৮৮৬

Ÿ সমাজ - ১৮৯৪

 ইিতহাস ও �রামা� রস িনেয় গেড় ওেঠ ‘মাধবীক�ন’ জিমদারপু� নের� 

তার ভাগ�িবপয�য় এবং �দেয় ��েমর অনুরাগ আজ� লালন কের �বড়ােনার কািহনী 

বিণ�ত হেয়েছ । ‘ব�িবেজতা’য় �টাড়রমেলর িব�ে� অমরিসংেহর িবে�াহ ও সংঘষ �

এখােন মূল িবষয় হেয় উেঠেচ । চির� ও ঘটনাবা�ল� উপন�াস�র সমু�িত দােন বাধা 

দান কেরেছ । পরবত� ‘মহারা� জীবন�ভাত’ উপ�ােস �মাঘল সা�ােজ�র িব�ে� 

মারাঠা শি�র �াধীনতা ও সং�ােমর কািহনীই �ধান । মূল চির� বীর িশবাজী মূলত 

ুিশবাজীর �নতরে� মারাঠা শি�র অভ��ােনর কািহনী মুখ�হেয় উেঠেছ । ‘রাজপুত 

জীবন স��া’ উপন�ােস রাজপুত পরাজেয়র কািহনী বিণ�ত । অসবন� িববােহর পে� এবং 

িবধবা িববােহর পে� মতামত আেছ - ‘সংসার’ ও ‘সমাজ’ উপন�ােস ।

স�ীবচ� চে�াপাধ�ায় (১৮৩৪ - ৮৯)

Ÿ ক�মালা - ১৮৭৭

Ÿ মাধবীলতা - ১৮৭৪

Ÿ রােম�েরর অদ� 

Ÿ জাল �তাপচাঁদ

 ‘ক�মালা’ িশিথল �গােছর রচনা, ‘মাধবীলত’ উপন�াস খাপছাড়া বনণা�  ও 

বাংলা �পকথােক মেন করায় । ব�িন� উপন�াস ‘জাল�তাপ চাঁদ’ । উপন�াস ছাড়া ও 

িতিন ‘পালােমৗ’এর মত �মনকািহনী রচনা কের তৎকােল পাঠকমেন জয়  

কেরিছেলন ।

িশবনাথ শা�ী (১৮৭৪ - ১৯১১)

Ÿ �সজেবৗ - ১৮৮০

Ÿ যুগা�র - ১৮৯৫

Ÿ নয়নতারা - ১৮৯৯
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Ÿ িবধবার �ছেল - ১৯৯৫

 ‘েসজেবৗ’ ও যুগা�র গাহ� �� ও সামািজক উপন�াস ।

দােমাদর মুেখাপাধ�ায় (১৮৫৩ - ১৯০৭)

Ÿ মৃ�য়ী - ১৮৭৪

Ÿ নবাবনি�নী - ১৮৯৭

 ‘মৃ�য়ী’ উপন�াস� বি�মচে�র ‘কপাল��লার’ উপসংহার িহসােব রিচত । 

িতিন ‘মৃ�য়ী’েত িমলনা�ক ঘটনার মধ�িদেয় উপসংহার �টেনেছন । ‘নবাবনি�নী’ 

বি�মচে�র ‘�েগ�শি�নী’ উপন�ােসর ��িমকা নারী আেয়ষার সুখ-�েখর আশা 

আ�ার কািহনী ।

হর�সাদ শা�ী

Ÿ কা�নমালা - ১৮৮৩

Ÿ �বেনর �মেয় - ১৯১৯

�তাপচ� �ঘাষ 

Ÿ ব�ািধপ পরাজয় (১৮৬৯, ১৮৮৪, �� খ�)

 বাংলা সািহেত�র সবেথেক বৃথত উপন�াস �তাপচ� �ঘােষর ‘ব�িধপ 

পরাজয়’ । এ� ঐিতহািসক িবষয় িনভ� র উপন�াস এেত যেশােরর রাজা �তাপািদেত�র 

পতন ও পািরবািরক ষড়য�েক �দখােনা হেয়েছ ।

�ন��মারী �দবী (১৮৫৫ - ১৯৩২)

 ব�মিহলা সািহিত�কেদর অ�গন� �ন��মারীেদবী । �থম �থেকই সািহেত�র 

�িততাঁর অনুরাগ পিরলি�ত । �ধু সাইত� রচনা নয় ‘ভারতী’ পি�কা স�াদনার 

মধ�িদেয় িতিন �যাগ�তার পিরচয় িদেয়েছন । রাজনীিতেত ও িতিন সমানতােল পা 
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�ফেল এিগেয়িছেলন । তা রচনা �িল হল :-

Ÿ  দীপিনব�াস - ১৮৭৬

Ÿ মালতী - ১৮৮০

Ÿ �গলীর ইমামবাড়া - ১৯৮৮

Ÿ িছ�মু�ল - ১৮৭৯

Ÿ ��হলতা - ১৮৯০ - ৯৩

Ÿ কাহােক - ১৮৯৮

Ÿ িমবাররাজ - ১৮৮৭

Ÿ িবে�াহ - ১৮৯০

Ÿ ফুেলর মালা - ১৮৯৫

 ঐিতহািসক ও সামািজক �ধরেনর উপন�াস িতিন রচনা কেরিছেলন, তাঁর 

��হলতা’ ও ‘কাহােক’ সামািজক উপন�াস । �কৗিলন� �থার প � িত উ�া �কাশ 

�পেয়েছ ‘ে�হলতায়’, ‘কাহােক’ উপন�ােস আধুিনকা নারীর মন�াি�ক িবে�ষন ধরা 

পেড়েছ । ইিতহাস িনভ� র উপন�াস - ‘দীপিনব�ােন’ পৃি�রাজ এবং মহ�দ �ঘারীর 

সংঘেষ�র মধ�িদেয় �দশে�েমর পরকাঠা �কাশ �পেয়েছ । এবং িবে�াহ -নাগািদত� 

এবং িভল িবে�ােহর কথা আেছ । ‘�গিলর ইমাম বাড়া� মহসীন এবং তার ভিগনী মু�ার 

কথা িচি�ত ।

�যােগশচ� বসু (১৮৫৪ - ১৯০৭)

Ÿ মেড়ল ভিগনী - ১৮৮৬-১৮৮৮

Ÿ িচিনবাস চিরতামৃত - ১৮৮৬

Ÿ কালাচাঁদ - ১৮৮০ -৯০

Ÿ ��রাজল�ী - ১৯০২
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��লক�নাথ মুেখাপাধ�ায় (১৮৪৮ - ১৯১৭)

Ÿ ক�াবতী - ১৮৯২

Ÿ �ফাকলা িদগ�র - ১৯০১

Ÿ মু�ামালা - ১৯০১

ু ��লক�নাথ �কৗতক, �রামা� ও উ�ট িবষয়েক অবল�ন কের সািহত�রস 

পিরেবশন করেলন ।

মীর �মাশারফ �হােসন (১৮৪৭ - ১৯১২)

Ÿ র�াবতী - ১৮৬৯

Ÿ িবষাদিস�ু - ১৮৮৫ -৯১

Ÿ গাজী িমঞার ব�ানী - ১৮৯৯

 িমরেমাশারফ �হােসন আধুিনক মুসিলম �লখকেদর মেধ� �িতভাশালী 

উিনশশতেকর ি�িতয়ােধ � তাঁর ��� রচনা�িল �কািশত হয় । পারস� ও আরবেদেশর 

কািহনী অবল�েন এই �শাক মহাকােব��ম উপন�াস রিচত । �হােসন ও এিজেদর যু� 
ু�শাকাবহ পিরনিত িবষাদ�� কের তেলেছ ‘িবষাদিস�ু’ । উপন�ােস আেছ অসংখ� 

চিরে�র সমাহার �যমন - হাসন - �হােসন - এিজদ, মারওয়া, গাজীরহমান, হািনফা, 
ুহােসনবাবু, জয়নাব, কােসম, আসগর �মুখ ‘গাজী িমঞার ব�ানী’ �কৗতকর কািহনী 

অবল�েন রিচত এবং র�াবতী �পকথাধিম � �ব�লরচনা ।

(গ) বাংলা গে�র উ�ব ও িব�ৃিত

ূ সািহেত�র �পকথার িদেক ল��রাখেল �দখা যােব �ছাটগ� স�ন� আধুিনক 

কােল আধুিনক মেনর সৃি� । �ছাটগ� আধুিনক জীবেনর ভাঙা-গড়া, চির� মন�� ও 

একমুখীনতা িনেয় গেড় ওঠা �শষ সািহত�ক �করণ । এমন �ু�ায়তন কািহনী িনভ� র 

রচনা রবী�নাথ, সাভগার আেলজ �পা, মপাসাঁর পূেব� �য তার �েচ�া কেরিন তা বলা 

যাব না, তেব প�ত�, িহতপেদশ, কথা পিরৎসাগর, �বৗ�জাতক, বাইেবল বা 

আরেয়র �ছাটকািহনী �িলেক �ছাট গ� রচনার �য়াস বলা �যেত পাের । এ�িল �িত� 
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িছল ধম � ও নীিতকথা মূলক । আধুিনক মানবরস ব�াি� �চতন� ও মনন��তার পিরচয় 

এখােন �নই । �ছাটগ� বণ�নার তার আেবদন সু�র�সারী ।

 �ছাটগে�র জগেত এডগার অ�ালান �পা, আলজাক, �মাপাসাঁ �চকভ এর 

পেরই �িতভাধর �ছাটগ�কার রবী�নােথর আিবভ� াব । সমােলাচকগন মেন কেরন 

রবী�নােথর পূেব� বি�মচ� �ছাট উপন�াস�িলেক বড়গে�র পয�ােয় �ফলেত চান । 

স�ীবচে�র ‘রােম�েরর অ��’, দািমনীেক এই পয�ােয় �ফলেল ও তা �ছাটগ� হেয় 

ওেঠিন । আখ�ান থাকেলও পিরনাম �ছাটগে�র মত ন উপন�ােসর ল�ন �কট । 

রবী�নােথর ‘বষা� যাপনই’ �ছাটগে�র �কৃত সংেকত বহন করেছ । উনিবংশ শতেকর 

ি�তীয়ােধ � তাঁর �ছাটগ� রচনার সু�পাত । এইপেব� তাঁর �ছাট গ� �িল হল - ১৮৭৭ 

�ী�াে� রবী�নাথ �নয় ‘িভখািরনী’ গ�� �লেখন তখন তাঁর বয়স মা� ১৬ বছর । 

১৮৮৪ �ী�াে� ‘ঘােটর কথা’ রাজপেথর কথা’ ও ‘মু�ট’ নােম �ছাটগ� রচনা 

করেলন । এ� িহতবাদী’ পি�কার পাতায় মুি�ত হেয়িছল ল রবী�নােথর �ছাটগে�র 

মেধ� িবষয়ব� ও গঠনগত িদক িদেয় �বিচ�ময়তা লি�ত হয় । তাঁর �ছাট গ� �িল 

�কািশত হেয়িছল �য সকল পি�কায় এ�িল - ‘ভারতী, ‘নবজীবন’ ‘বালক’, 

ৃিহতবাদী’, ‘সাধনা’, �ভিত িবখ�াত পি�কায় । রবী�নােথর �থম িদককার গ��িল 

মূলত সমাজ ও পািরবািরক সমস�ামূলক �কৃিত জীবন স�ক�য় । যার মেধ� 

প�ী�কৃিত, প�ার সাি�েধ�, জীবেনর নানা সমস�া গ��িলর িবষয় হেয় উেঠেছ ।

২.৮. র�ম� ও নাট�শালার গিত�কৃিত (১৮৫০ - ১৯০০)

 মিডউেলর এই পেব� উিনংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ�র র�শালায় ও নাট�সািহত� 

আেলািচত হেব । �হরািসম �লবেডােফর �িতি�ত পথ ধেরই উনিবংশ শতা�ীর 

ি�তীয়ােধ � র�ম� ও পাঠ�সািহেত�র অ�গিত অব�াহত । িবেদশীেদর িথেয়টাের 

অিভনয় �দেখ ইংেরিজ িশি�ত বাঙালীরা আকৃ� হেয়িছল । কলকাতার ধনীবাঙিলরা 

অনু�ািনত হেয় সেখর নাট�শালা িনমা� েন এিগেয় আেসন । বাঙািল �িতি�ত �থম 

নাট�শালা �স� �মার ঠা�েরর িহ�ু �থেয়টার । পের ১৮৩৫ নবীন বসুর বািড়েত 

র�ম� �তির হয় এবং �� হয় নারী পু�ষ সহেযােগ নাটক । ওিরেয়�াল িথেয়টােরর 

মধ�িদেয় এই শতেকর ি�তীয় পেব�র জয়যা�া �� হয় ।

 ১৮৫৩ সােলর �সে��র মােস নেগ�নাথ ঠা�েরর ব�ব�াপনায় ওিরেয়�াল 
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িথেয়টােরর উ�ব । এর �ািয়� কাল িছল �ই বছর । িথেয়টাের যারা অিভনয় কেরিছল 

তাঁেদর মেধ� �কশবচ� বে�াপাধ�ায়, ি�য়নাথ দ�, িদননাথ �ঘাষ �মুেখর নামকরা 

যায় । ১৮৫৪ সােল প�ারীেমাহন বসু িতিন �জাড়াসাঁেকার বািড়েত িথেয়টার �িত�া 

করেলন । এখােন জুিলয়াস সীজার ইংেরিজ নাটেকর অিভনয় িদেয় �� হল । িবেদিশ 

অ�করেন ম�স�া ও অিভনয় �কৗশল হেত থাকল । কলকাতার অিভজাত 

আ�েতাষ �দেবর উেদ�ােগ এক� নাট�শালার আিবভ� াব ঘেট । ন��মার রায় রিচত 

‘অিভ�ান শ��লা’ নাটেক অিভনয় ম�� হেয়িছল । ‘মহাে�তা, বানভে�র 
ু‘কাদ�রী’ নাটেক অিভনয়ও ম�� হয় । এই সাতবাবুর নাট�শালার িবেশষ �বিশ�� হল 

বাঙািলয়ানা যু� িবেদশী র�মে� ইংেরিজ নাটেক পিরবেত�  বাঙািল �তির নাটক 

অিভনয় �� হল ।

 ১৮৫৮ রামজয় বসােকর নাট�শালা, গদাধর �শেঠর নাট�শালা, চঁুচুড়ার 

নেরা�ম পােলর বািড়র নাট�শালার স�ান পাি�  িবদ�াসু�র ও রামনারায়ন তক� রে�র । 

‘�লীন�ল - সৈব�’ নাটেকর অিভনয় �দখা যায় ।

 ১৮৫৬ কালী�স� িসংেহর উেদ�ােগ িবেদাৎসািহনী র�ম� �িতি�ত হল । 

১৮৫৭ �ী�াে�র ১১ এি�ল শিনবার অিভনেয়র মধ�িদেয় র�মে�র উে�াধন ঘেট । 

সং�ৃত নাটেকর বাংলা ‘েবনীসংহার’ নাটেকর অিভনয় �� হয় । এই নাটেক 

কালী�স� িসংহ িনেজই অিভনয় কেরিছেলন । িবেদাৎসািহনী মে� ‘িব�েমাব�শী’, 

‘সািব�ী সত�বান’, ‘মালতীমাধব’ ম�� হেয়িছল । ১৮৫৮ সােল �বলগািছয়া নাট�শালা 

�িতি�ত হয় । �তাপচ� িসংহ ও ঈ�রচ� িসংেহর ব�ব�াপনায় �বলগািছয়ার বাগান 

বািড়েত এই নাট�শালা �িতি�ত হয় । মুখ� উপেদ�ায় িছেলন যতী�েমাহন ঠা�র । 

‘র�াবলী’ নাটেকর অিভনয় খ�ািত চািরিদেক ছিডেয় পেড়িছল । এই মে� দশ�ক 

িহসােব এেসিছেলন তৎকালীন তারকারা �যমন - িম. িহউম, �হিলেড সােহব, 

িবদ�াসাগর, রামনারায়ন, প�ারীচাঁদ িমে�রা ।

 ১৮৫১ �ী�াে� িচৎপুের রামেগাপাল মি�েকর বািড়েত �িতসি�ত হল 

‘েমে�াপিলটন িথেয়টার’ । এই মে� উেমশচ� িমে�র ‘িবধবা িববাহ’ নাটক অিভনীত 

হেয়িছল । যার পৃ�েপাষক িছেলন �য়ং িবদ�াসাগর । ১৮৬৫ সােল নাট�নুরাগী 

যতী�েমাহনক ঠা�েরর উেদ�ােগ পাথুিরয়াঘাটা রাজবািড়েত ব�নাট�শালায় 

�িতি�ত হল । ভারতচে�র ‘িবদ�াসু�র’ �থেক �� কের মালবাি�িম�ম, �যমন কম �
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�তমিন ফল , �ি�নীহরন, উভয় স�ট অিভনীত হেয়িছল । �শাভাবাজার �ইেভট 

িথেয়�কাল �সাসাই� �ািপত হয় ১৮৬৫, এই সােলই ঠা�র বািড়র �জাড়াসাঁেকা 

নাট�শালা �িতি�ত হয় । ি�� �ারকানাথ ঠা�েরর বািড়েত �জ�ািতির�নাথ ঠা�র, 

সারদা�সাদ গে�াপাধ�ায় ও �েন�নাথ ঠা�েরর উেদ�ােক আই নাট�শালা �ািপত   

হয় । �থমিদেক অিভনীত নাটক�িল হল - বাবুিবলাস, কৃ��মারী, এেকই িক বেল 

সভ�তা, নবনাটক, অলীকবাবু ।

 সেখর নাট�শালা �িত�ার মধ�িদেয় অিভনয় চচ� ার �সার লাভ কেরিছল । 

১৮৭২ সােলর ৭ই িডেস�র ‘ন�াশানাল িথেয়টার �িত�ার মধ� িদেয় র�মে�র 

ইিতহােস সাধারন র�ালেয়র আিবভ� াব ঘটল । এই ধরেনর আ��কাশ িনসে�েহ 

উে�খেযাগ� ও �শংসনীয় । িথেয়টােরর অিভনয় কিতপয় মানুেষর মেধ� আটেক 

রইলনা বৃহ�র জনগেনর সামেন অবািরত হল । এই িথেয়টােরর সে� যু� �িতভাধর 

ব�াি�রা হেলন - মিতলাল সুর, নেগ�নাথ বে�াপাধ�ায়, রাধামাধব কর, অেধ��ুেশখর 

মু�ািফ, অমৃতলাল বসু �মুখ িশকইত যুবকবৃ�, দীনব�ু িমে�র ‘নীলদপ�ন’ নাটেকর 

অিভনেয়র মধ�িদেয় ন�াশানাল িথেয়টােরর উ�াধন হল । এেক এেক ‘জামাইবািরক’, 

‘সধবার একাদশী’ �যমন কম � �তমন ফল অভীিনত হল । এক সময় এই িথেয়টার �ভেঙ 

�� িথেয়টার �তির হল - (ক) ন�াশানাল িথেয়টার (খ) িহ�ু ন�াশানাল িথেয়টার ।

 ন�াশানাল িথেয়টাের অিভনীত ‘নীলদপ�ন’ সাধারণ মানুেষর �চাখ খুেল িছল । 

ি��শ সরকােরর ও �যন টনকনড়ল, সরকার িবেরাধী �কান নাটক যােত ম�� না হয় 

তার জন� ১৮৭৬ সােল নাট� িনয়�ন আইন বলবত হল । সংবাদপ� আইেনর মত নাট� 

িনয়�ন আইন �াধীন �লখার ও মত �কােশর ক�েরাধ করা হল । উনিবংশ শতেক 

সােতর দশেক সেখর নাট�শালার পাশাপািশ �পশাদার ও ব�বসািয়ক িথেয়টােরর 

�িত�া ল�� করা যায় । ১৮৭৭ সােল িগিরশচ� ��ট ন�াশানাল িথেয়টার অিধ�হন কের 

‘ন�াশানাল িথেয়টার’ নাম িদেয় পুনরায় অিভনেয়র ব�ব�া কেরন । এই পেব� িকছু 

নাট�লেয়র নাম হল ‘েব�ল িথেয়টার’ শরৎচ� �ঘাষ �িতি�ত, �তাপচাঁদ জ�রীর 

ন�াশানাল িথেয়টার ১লা জানুয়ারী ১৮৮১ । ১৮৮৩ সােলর ২১ �শ জুলাই �মুখ� রায় 

�িতি�ত ‘�ার িথেয়টার’ িবডন ি�েট এই স�ত �ািপত হেয়িছল । িগিরশচে�র 

‘দ�য�’ নাটেকর মধ�িদেয় জয়যা�া �� হয় ।

 ১৮৮৭ �ত �গাপাল লাল শীল �িতি�ত ‘এমাএ� িথেয়টার’ �ার িথেয়টােরর 
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মত এখােন ও িবখ�াত অিভেনতারা �যাগদান কেরিচেলন ।

 ১৮৮৭ সােল রাজকৃ� রায় �িতি�ত বীনা িথেয়টােরর আ��কাশ ঘেট । 

ঠনঠিনয়ার িনকট �মছুয়া বাজার এলাকায় এই নাট�ালয় �িতি�ত হয় । এই িথেয়টােরর 

ৃজন� রাজনৃ� রায় িনেজই নাটেকর রচনা কেরিছেলন । চ�হাস, ি�িতয় ��াদ �ভিত 

নাটেকর মধ�িদেয় নাট�কার, নাট�পিরচালক ও অিভনয় সকল ��ে� িতিন �িত�া 

লাভ কেরিছেলন ।

 ১৮৮ �ত হাতীবাগােন �ার িথেয়টােরর �িত�া হয় । �ার িথেয়টারর সে� 

যু�িছেলন তৎকােলর িদগপালরা । িগিরশচ� �ঘাষ, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল িম� 

�মুখ । িগিরশচে�র িবখ�াত নাটক�িল এখােন অিভনীত হয় । অমৃতলাল বসু ও 

রাজকৃ� রােয়র িবখ�াত নাটক�িলও এই মে� ম�� হেয়িছল সাড়�ের ।

(ক) ঊনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ� নাট�সািহেত�র গিত�কৃিত 

 মধ� যুেগর যা�া, পালা গান বা ট�া, �ঘউড়, রাম যা�ার যুগ িছ� কের পা�াত� 

�ভাবজাত আধুিনক বাংলা নাটেকর উ�ব । উনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ�ই বাংলা 

নাটেকর আিবভ� াব । ১৭৯৫ সােল �লেবডেফর �ব�লী িথেয়টাের অিভনীত অনুবািদত 

নাটক কা�িনক সংবদল (Disquise) �থেক নাটক রচনা রীিতর যা�া �� হয় । ১৮৫০ 

এর পূেব� সং�ৃত ইংেরিজ নাটক অনুিদত হেয় অিভনেয়র �যাগ� কের �তালা হয় ।

 ১৮৫০ সােলর পের বাংলায় �চুর পিরমােন নাটক �লখার �নতা �দখা িদল । 
ুএই নাট�কারেদর একটা �পেরখা তেল ধরা হেব এই অংেশ ।

�দশী - িবেদশী িবষয় অনুবাদ কের নাটক সৃি� করেল হরচ� �ঘাষ ।

Ÿ ভানুমতীর িচ�িবলাস - ১৮৫২ (েশ�পীয়ােরর Marchent of venice)�কৗরব 

িবেয়াগ - ১৮৫২

Ÿ চা�মুখ - িচ�হরা - ১৮৬৪ (অনুবাদ Romeo and Juliet)

Ÿ রজতিগির নি�নী - ১৮৭৪
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 �কাশ ভি�, চিরে�র িদক �থেক নাটক�িল �া�ল নয়, �নগত মেনও 

�তমন সে�াষজনক হেয় ওেঠ িন ।

 হরচ� �ঘােষর পের কালী�স� িসংেহর কথা বলেতই হয় । িতিন �হসন ও 

নাটক রচনা কের নাট�সািহত�েক উৎকৃ�সািহত� িহসােব দাঁডকরাবার পথ �দখােলন । 

তাঁর রিচত নাটক�িল 

Ÿ  িব�েমাবৃশী - ১৮৫৭

Ÿ সািব�ী - সতভবান - ১৮৫৮

Ÿ মালতী মাধব - ১৮৮

Ÿ বাবু নামক �হসন 

 সং�ৃত ��েথেক িতিন িবষয় �িল চরন কের অনুবাদ কেরন । ইংেরিজ ও 

সং�ৃত �ই রীিত �হন কের নাটক রচনা করিছেলন । নাটেকর চির� ও সংলাপেক সহজ 

সরল ভােব �েয়ােগর �েচ�া �দখা যায় । সািব�ী -সত�বান নাট�কােরর �মৗিলক রচনার 

ুঅ�ভ� ।

 বাংলা নাট� সািহেত�র ইিতআেস �জ. িস. ��র নাম িবেশষ ভােব 

উে�খেযাগ� । িবেদশী রীিত অনুসরেন িতিন নাটক রচনা ঘটােলন । তাঁর রিচত �থম 

�মৗিলক নাটক ‘েকৗিত� িবলাস’ - ১৮৫২ । এ�ই বাংলা নাট� সািহেত�র �থম িবেয়াগা�ক 
ৃনাটক । বাঙািল পিরবার জীবেনর সপ�ী সমস�া, িবমাত সুলভ আচরন  �কমন �ািজক 

হেয় উঠেত পাের তার নাট��প ‘কীিত� িবলাস’ । এই সময় বাংলা �মৗিলক নাটক িলেখ 

জনি�য়তা অজ� ন কেরিছেলন তারাচরন িশকদার । তাঁর িবখ�াত নাটক ভ�াজ� ু ন - 

১৮৫২ এ� ও পা�াত� রীিতর অনুসরন রিচত নাটক । মহাভারেতর অজ� ু ন ও সুভ�ার 

কািহনী অবল�েন নাটক� �লখা হেয়েছ । উেমশচ� িমে�র ‘িবধবািববাহ নাটক’ - 

১৮৫৬ এ� সামািজক সমস�া িনেয় রিচত ।

 িবি�� �-এক� নাটক রচনা য় ধারাবািহক নাটক রচনা কের �িতি�ত হওয়ার 

�বণতা বাংলা নাট� সািহেত� �দখা িদল । ১৮৫০ - ১৯০০ সােলর মেধ� �থেম 

রামনারায়েনর নাম করেতই হয় । নাট�ম�� ও নাট� সািহিত�ক সমৃ� কেরিছল তার 

রচনা সমূহ । ‘রামনারায়ন তক� র�’ (১৮২২ -৬৬) রিচত নাটক 
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Ÿ সমাজ - সমসভা মূলক নাটক 

 �লীন �ল সব�� - ১৮৫৮

 নব নাটক - ১৮৬৫

Ÿ অনুিদত নাটক

 �বনীসংহার - ১৮৫৩

 র�াবলী - ১৮৫৮

 অিভ�ান শ��ল�  - ১৮৬০

 মালতী মাধব - ১৮৬৭

Ÿ �পৗরািনক নাটক

 �ি�নীহরণ - ১৮৭২

 কংসবধ - ১৮৭৫

 ধম�িবজয় - ১৮৭৬

এছাড়া �হসন �িল হল 

 �যমন কম � �তমন ফল

 পীর�ান

 মু�িফ সােহব কা পাকা তামাসা

 বাজার �ঘটন

 চ�ুদান - ১৮৬৯

 উভয় স�ট - ১৮৬৯

 নাটুেক রামনারায়ন এমন িভ� �ােদর নাটক �হসন রচনা কের নাট�কার 

িহসােব �যমন �িতি�ত হি�েলন �তমিন সামািজক দািয়�েবােধর পিরচয় িদেলন । 

‘�লীন�লসব��’ নাটেক �কৗিলন� �থার �ফল কত িব�য় হেত পাের তা �দখােনা 
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হেয়েছ । ব�িববােহর িব�ে� িলখেলন ‘নবনাটক’ । এছাড়া িতিন ব� অনুবাদ ও 

�পৗরািনক নাটক রচনা করেলন ।

(খ) মধুসূদন দ� (১৮২৪ - ৭৩)

 নামমা� অনুবািদত নাটক ও গতানুগিতকতা �চেখ মধুকিব ি�র থাকেত 

পারেলন না । হাত িদেলন নাটক রচনা �ত । ব�নাট� রচনার এমন �দন�দশা িব�রেন 

ভূিমকা �ীকার করেতই হেব ।

নাট�সমূহ 

�পৗরািনক নাটক

 শিম��া - ১৮৫৯

 প�াবতী - ১৮৬০

ঐিতহািসক নাটক 

 কৃ��মারী - ১৮৬০

�হসন

 এেকই িক বেল সভ�তা - ১৮৬০

 বুেড়াশািলেখর ঘােড় �রাঁ

�পক নাটক

 মায়াকাল

 িবষ না ধনু�� ন

 মধুসূদন দ� িবদ�াসু�র কািহনী িনেয় নাটক �দেখ �খদ �কাশ কেরিছেলন । 
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১৮৫৮ সােল �বলগািছয়া নাট�শালায় রামনারায়েনর ‘�লীন�ল সব��’ নাটক �দকার 

পর �থম �পৗরািনক নাটক ‘শিম��া’ রচনা করেলন । সং�ৃত ও িবেদশী িবেশষত 
ু�শ�পীয়ােরর নাট�আদশ�েক অবল�ন কের শিম��া রচনা করেলন । নতন নাটক আদশ� 

ু�ক অবল�ন কের শম��া রচনা করেলন । নতন নাটক �পেয় জনমানেস িবপুল 

আেলাড়ন জাগল । অিভন�েনর পু� বিষ�ত হল মধুসূদেনকর িশেরাপাের । তাঁর 

পরবত� নটক �ীক ‘Apple of Discord’ অনুসরেন ‘প�াবতী’ । শিম��ার �ব�ললতা 

‘প�াবতী’েত লি�ত হয় না । িতিন অেনক বা�বযুগ ও নাট�রীিত ও �েয়াগরীিত 

অনুসরন কেরিছেলন এবং চির� �াি� হেয় উেঠ িছল ।

 মধুসূদন এক� মা� ঐিতহািসক নাটক রচনা কেরেছন । িতিন টেড়র Anals 

Antiquits of Rajasthan �থেক আখ�ানত�াগ �হন কের ���কীিত�  কৃ��মারী 

রচনা করেলন ।

 �িতভারধর �াচ� - পা�াত� ভাবধারা পু� মধুিব �মৗিলক �হসন রচনা 
ুকরেলন । তৎকালীন সমােজর ব�ািভচার লা�ট� �ক তেল ধরেলন তাঁর �হসেন । 

‘এেকই িক বেল সভ�তায়’ ইযংেব�ল নামক িডেরিজও প�ী নব� ত�ন দেলর 

কালাপাহাড়ী উ�ামতা মাদকাসি�, ধম�িবে�ষী, �বেহাময়ান জীবনযাপেনর িচ� 

এঁেকেছন �হসন । মধুসূদন বুেড়া শািলেখর ঘােড় �রাঁ �ত �াচীনপ�ী িহ�ু সমােজর 

দ�মুে�র মাথােদর �বহায়াপনার �িত কটা� বিষ�ত হেয়েছ । ভ��সাদ হািনফ 

ফেতমা চির��িলেক মধুসূদন তার �হসেন জীব� কের �রেখেছন । আ�িলক ভাষার 

সংলাপ সবার নজর �কেড়িছল । ভ��সােদর মত �ভাগলালসা ম� বৃ� চির� 

সমােজর মম�চ�ু খুেলিদল । মধুসূদন এমন ব��া�ক িচ� রচনা কের নাট�সৃি�র 

�নপুেন�র পিরচয় দান করেলন ।

দীনব�ু িম� (১৮৩০ - ৭৩)

 ‘নীলদপ�েনর’ �পকার দীনব�ু িম� মাইেকল মধুসূদেনর �ভায় �ভাবিত 

হেয় নাট� সািহেত� পদাপ�ন । �ামবাংলার সহজ সরল ��ল নানা রকম �সং�ার 

নাগপাশ ব�ন ও মানুেষর জীবেনর সাধারন িবষয় নাটক �হসেনর িবষয় কের   

তুলেলন ।
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রিচত ��স�ার

নাট���

 নীলদপ�ন - ১৮৬০

 নবীনতপি�নী - ১৮৬৩

 কমেল কািমনী - ১৮৭৩

�হসন

 সধবার একাদশী - ১৮৬৬

 িবেয়পাগলা বুেড়া - ১৮৬৬

 লীলাবতী - ১৮৬৭

 জামাইবািরক - ১৮৭২

 উনিবংশ শতেকর ি�তীয়ােধ�র ছেয়র দশেক ‘নীলদপ�ন’ (১৮৬০) নাটক 

রচনার মধ�িদেয় তার �মিহমায় �কাশ । এমন এক� �দেশর �ল� িবষয়েক অবল�ন 

কের নাটক িলখেলন যা সম� বে�র �ােন যা এত িদন শাসেকর ভেয় অবদিমত িছল । 

�সই িবষয়েকই নাটভ�প িদেলন । নীলকর সােহবেদর �বল অত�াচােরর কািহনী 

জনসমে� আনেলন । মানুেষর মেন এক িব�বী ভাবধারার জ�িনল ভাষা িদল দীনব�ুর 

নাটক ‘নীদপ�ন’ । নীলকরেদর অত�াচােরর িবভৎসৱ�প সম� িব� জানেত পারল । 
ুআর তােত আেরা সব�জেনর সামেন তেল ধরেত লঙ সােহব সাহায� করেলন ‘The 

Indigo plant on and Mirror’ - A  native  অনুবােদর মধ� িদেয় ।

 নীলদপ�েনর চির��িল �ামীন জীবনেথেক উেঠ আসা বা�ব মা�র সংলাপ 

মুেখ িনেয় �গালক বসু, �তারাপ, রাইচরন, আ�রী, পদীময়রানীর মত চির� �িল 

ূবা�বতার ভিম �শ� কেরেছ । ‘নীলদপ�ন’ �ক ‘Onele Tome’s Cabin’ এর সে� 

তুলনা করা যায় । পরবত� নাটক �িলেত এমন মম��দ কািহনী লি�ত হয় না । 

‘নবীনতপি�নী’, ‘কমেল কািমনী’ �রামাি�ক �নয়মূলক কািহনী অবল�েন রিচত 
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নাটক । �হসন রচনায় িতিন কৃিতে�র পিরচয় িদেয়েছন। ‘িবেয়পাগল বুেড়া’ - 
ু�হসন� চািরি�ক �ব�লতার �ক� কের �কৗতক ও ব�� �কািশত এ� মধুসূদেনর 

�হসেনর �ভাব জাত । পরবিত�  নাটক ‘জামাই বািরক’ এ স�া� পিরবাের ফুেটেছ এই 
ুনাটক ল জামাইেদর আচরন, সতীনেদর ঝগড়া িনেয় �কৗতকরস সৃি� কেরেচন । 

সধবার একাদশী’ �সেন কলকাতা নগিরর িশি�ত - অধ � িশি�ত বাবুেদর লা�ট�, ্

মাদ�াশি�, পরি�হরণ এমন সামািজক ও চািরি�ক �লন নাটেক িচি�ত ল িনমচাঁদ 

চির�� তৎকালীন যুগজীবেনর �তীক ।

 দীনব�ু িমে�র ‘নীলদপ�ন’ নাটেকর অিভনয় িদেয় ‘ন�াশানাল িথেয়টােরর’ 

�ভ উে�াধন হল । নীলদপ�েনর নাটক অিভনেয় সাধারন মানুেষর মেধ� নীলকরেদর 

অত�াচার মানুেষর ক�ন মম��দ কািহনী �চােখর সামেন এল । অন�ান� নাট�শালায় 

মধুসূদেনর মত দীনব�ু িমে�র নাটক�িল সাড়�ের অিভহত হেয় জনসমােজ সাড়া 

�ফেলিছল । এই সমেয়র নাট�কাররা �ধু সময়কাটােনা বা আন� উ�ােসর জন� নাটক 

�হসন িলখেলন না । সমােজর �� িবচু�িত অত�াচার �শাষন, �সং�ােরর িব�ে� ও 

তােদর �স�ার হেত �দিখ ।

 ১৮৫১ - ১৯০০ সাল পয�� আেরা িকছু নাট�কার তােদ নাট� �িতভার �য 

পিরচয় িদেয়িছেলন তা আেলািচত হেব ।

মেনােমাহন বসু (১৮৩১ - ১৯১২) 

 ঈ�র �ে�র িশষ� মেনােমাহন বসু । িতিন বাংলা নাটকেক পুরেনা মা�ার ঢেঙ 

িফিরেয় আনেত চাইেলন ।

 রিচত নাটক�িল

 �ণয় পরী�া - ১৮৬৯

 আন�ময় - ১৮৯০

ভি�রসাি�ক �পৗরািনক নাটক

 রামািভেষক - ১৮৬৭
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 সতী - ১৮৭৩

 হিরশচ� - ১৮৭৫

 রাসলীলা - ১৮৮১

�হসন

 নাগা�েমর অিভনয় - ১৮৭৫

�জ�ািতির�নাথ ঠা�র (১৮৪৮ - ১৯২৫)

তাঁর রিচত নাটক �হসন �িল হল -

 পু�িব�ম - ১৮৭৪

 সেরািজনী - ১৮৭৫

 অ�মতী - ১৮৭৯

 ��ময়ী - ১৮৩২

 হঠাৎ নবাব - ১৮৮৪

 দােয় পেড় দার�হ

 িকি�ৎ জলেযাগ - ১৮৭২

 এমন কম � আর করব না 

 অলীকবাবু

 িহেত িবপরীত

রাজকৃ� রায় (১৮৪৯ - ৯৪)

 িতিন �পৗরািনক ঐিতহািসক নাটক রচনা কেরিছেলন, �স �িল হল 

 অনেল িবজলী - ১৮৭৮

 তারক সংহার - ১৮৮০
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 হরধনুভ� - ১৮৮২

 য�বংশ �ংস - ১৮৮৪

 তরনীেসন বধ - ১৮৮৪

 চ�হাস - ১৮৮৮

 রাজা িব�মািদত� - ১৮৮৪

 মীরাবাঈ - ১৮৮৯

 রনবীর - ১৮৯২

িকরনচ� বে�াপাধ�ায়

িলিখত নাটক 

 ভারতমাতা - ১৮৭৩

 ভারেতর যবন - ১৮৭৪

হরলাল রায়

তাঁর �� নাটক হল 

 �হমলতা - ১৮৭৩

 বে�র সুখাবসান - ১৮৭৪

উেপ� নাথ দাস

তাঁর রিচত নাটক 

 শরৎ সেরািজনী - ১৮৭১

 সুের� িবেনািদনী - ১৮৭৫

 দাদা ও আিম - ১৮৮
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 ১৯০০ �ী�াে�র মেধ� কেয়কজন �িতভাধর নাট�কােরর আিবভ� াব ঘটল ।

িগিরশচ� �ঘাষ

 বাংলার গ�ািরক একাধাের নাট�কার, অিভেনতা পিরচালনা র�ম� �িত�াতা 

ও অিভনয় িশ�ক �েপ তার খ�ািত সব�� । িতিন গীিতনাট� ও রচনা কের সাড়া 

�ফেলিছেলন । এছাড়া সামািজক, �পৗরািনক, ঐিতহািসক, প�রং রচনা কের নাট�ম� 

ও নাটভসািহেত�র ইিতহােস িচর�ায়ী আসন �পেয়েছন ।

নাট�স�ার 

গীিতনাট�

 আগমনী - ১৮৭৭

 অকালেবাধন - ১৮৭৭

 �মািহনী �িতমা - ১৮৮৮

�পৗরািনক নাটক

 রাসলীলা - ১৮৮১

 রাবনবধ - ১৮৮১

 সীতারবনবাস - ১৮৮১

 অিভমনু�বধ

 কমেলকািমনী - ১৮৮২

 জনা - ১৮৯৩

 পা�ব �গৗরব - ১৯০০

 ঐিতহািসক নাটক  - এই নাটক �িল সবই িবশ শতেকর রচনা ।

 সামািজক নাটেকর মেধ� কেয়ক� উনিবংশ শতেকর রচনা তা হল -

 �ফু� - ১৮৮৯
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 হারা িনিধ - ১৮৯০

 মায়াবসান - ১৮৯৮

 এছাড়া িবখ�াত ‘বিলকান’, ‘শাি� িক শাি�’ িবশশতেকর রচনা কেরেছন । 

তাঁর িবখ�াত প�রং �িল যুগ সি��েন রিচত । �যমন ‘স�মীেত িবসজ� ন’, ‘ৈবি�ক 

ৃবাজার’, ‘সভ�তার পা�া’ �ভিত ।

 উনিবংশ ও িবংশ শতা�ীর সি��েন আমরা ি�েজ�লাল রায় , �ীেরাদ�সাদ 

িবদ�ািবেনাদ, রবী�নাথ ঠা�র �মুেখর িকছু িবখ�াত নাটক পাি� যা পরবতত� পযয�ােয় 

আেলািচত হেব ।

 রামনারায়ন তক� র�, মধুসূদন, দীনব�ুিম� �য নাটক �হসন রচনার পথ 

�দিকেয় িছেলন �সই পেথই আসল বাংলা সািহেত� নাট�রচনার �জায়ার । নাটক রচনার 

নানা িবষয় আি�ক তার পরী�া িনরী�া আেজা হেয় চেলেছ । উনিবংশ শতা�ীর 

ি�তীয়ােধ�ই এই বাংলা নাটক রচনার সু�পাত ।

আ�মূল�ায়নধম� ��

১ । রামনারায়ন তক� রে�র নাটক�িল স�েক�  আেলাচনা কর ।

২ । নাট�কার মধুসূদনদে�র কৃিত� আেলাচনা কর ।

৩ । নাট�কার ও �হসনকার দীনব�ু িমে�র পিরচয় দাও ।

২.৯. কাব� - কিবতা, আখ�ানকাব� ও মহাকােব�র সমৃি�র 

কাল

 উনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � ও িবশশতেক ��েতই �য সকল কাব� কিবতা, 

আখ�ান কাব� , মহাকােব�র সৃি� হেয়েছ তা এই পেব� আেলািচত হেব । কিব ঈ�র �� 

�য পথ খনন করেলন তার পথ ধের আধুিনক কাব� - কিবতা, আখ�ান কাব�, মহাকােব�র 

িবকাশ ও িব�ার । ১৮৫০ - ১৯০০ পয�� �য সকল কিবরা তােদর কৃিতে�র পিরচয় 

িদেয়েছন তােদর �থম আেলািচত হেব র�লাল বে�াপাধ�ােয়র কিব� ।

��নী

69



(ক) র�লাল বে�াপাধ�ায় (১৮২৭ - ৮৭)

 ঈ�র �� পরবত� আধুিনক কিবেদর মেধ� র�লাল বে�াপাধ�ায় অন�তম । 

সংবাদ �ভাকেরর র�লাল বে�াপাধ�ােয়র আ��কাশ ঘেট । কাব� কিবতায় �েবেশর 

পূেব� কিবগােনর দেল গান বাঁধেতন বেল সংবাদ �চিলত ।

রিচত �� সমূহ 

 �ভক মূিষেকর যু� - ১৮৫৮

 পি�নী উপাখ�ান - ১৮৫৮

 কম�েদবী - ১৮৬২

 শূরসু�রী - ১৮৬৮ 

 নীিত�সুম�িল - ১৮৭৫

 কা�ীকােবরী - ১৮৭৯

 র�লাল বে�াপাধ�ায় ইিতহাস�য়ী কাব� রচনায় �তী হেয়িছেলন । এই কাব� 
ু�িল �লাক �চিলত গ�, িকংবদ�ী ও ইিতহাসেক আ�য় কের গেড় তেলেছন । 

‘কম�েদবী’ কাব�� যশলমীেরর �াধীনতার িবজয়গাথা িচি�ত । সাধুর �দশে�ম 

�াধীনতা লােভর �ঃসাহিসক বীরে�র পিরচয় এখােন লভ� । কািহনী বীররসেক 

আশহরয় কের �রামা� ভাবনায় পু� । িবেদশী কিবেদর �ভাব কম�েদবীেত ��, �যমন 

সকট, বায়রন �মুখ । ‘কম�েদবী’ �যমন যশলমীেরর বীরে�র গাথা �তমিন সূরসু�রী 

রাজপুত বীরে�র কািহনী অবল�েন গেড় উেঠেছ ।

 এই কােব� আকবেরর িহ�ু নারী �লালুপতার িদক� �াধান� �পেয়েছ । র�লাল 

এই কােব� িহ�ু নারীর ময�াদা ও সতীে�র িবজয় �ঘাষনা কেরেচন । মুসলমান 
ু�িতেরােধর এক কািহনী িতিন তেল ধরেলন কাব��ােন । ‘কা�ীকােবরী’ �চিলত 

�লাককািহনীর সে� উিড়ষ�ার রাজকািহনীর সংিম�েন গেড় ওঠা কাব� । পু�েষা�ম ও 

কাি�রােজর িববাদ এবং কােব�র অি�েম িববােহর মধ� িদেয় �ই রাজার সংঘেষ�র ইিত 

ঘেট । িবেদশী ��রণায় এবং টেডর ‘Annals and Antiquities of Rajasthan’ 

�� �থেক িবষয় উৎস �হন কের র�লাল ‘পি�নী উপাখ�ান’ রচনা কেলন । এই 
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ৃকােব�র মূলিবষয় স�াট আলাউি�ন কতক িচেতার আ�মন এবং পি�নী লােভর 

বাসনা । সতী� র�ােথ � জহর�েত �ান িবসজ� ন যা রাজ�ানবািসর বীরে�র �গৗরব গাথা 

এই �ে� িলিপব� । এই আ�ত�াগ �শৗয�বীয� ইিতহাস সােপ� । 

 উপির� কাব��িল ছাড়াও ‘িনিত�সুমা�িল’ নামক নীিত ও ত�মূলক 

কিবতার অনুবাদ কেরিছেলন । র�লাল িবেদশী কিবেদর পাশাপািশ সং�ৃত ও 

�ােদিশক কিবেদর ��রনা ও অনুবাদ কের বাংলা সািহেত�র ধারােক উ�ত পয�ােয় 

�পৗঁেছ িদেয় �গেছন ।

(খ) মাইেকল মধুসূদন দ� (১৮২৪ - ৭৩)

 বাংলা কাব� কিবতা ও মহাকােব� রচনার ধারােক এক নব �চতনার আেলােক 

তুেল ধরেলন। �দশী - িবেদিশ �ভাব তাঁর কাব� কিবতায় �ভাব �ফেলেছ �তমিন 

মধুসূদেনর িনজ� ক�না ও মনেনর �ভােব সািহত��িল িব� সািহেত�র ময�াদা লাভ 

কেরেছ ।

রিচত ��

 িতেলা�মাস�ব কাব� - ১৮৬০

 �মঘনাথবধ কাব� - ১৮৬১

 �জা�না কাব� - ১৮৬১

 বীরা�না কাব� - ১৮৬২

ু চতদ� শপদী কিবতাবলী - ১৮৬৬

 Captive Ladie - 1849

 Visions of the past - 1849

ৃ Tilottama (incoplete), Queen Seeta (Incomplete) �ভিত ।
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 পা�াত� ভাবাদশ�, অিম�া�র ছে� �দেহ ধারন কের মধুসূদেনর 

িতেলা�মাস�ব কাব� রচনার মধ�িদেয় বাংলা সািহেত� পদাপ�ন । িতেলা�মা �ক �ক� 

কের সু�র - উপসু�েরর বীর��কাশ । তােদর ব�ািভচার এবং �শষপয�� িবনাশ সাধন 

�দখােনা হেয়েছ । নারীর �মািহনী - শি�েক �সৗ�যেফর অিধ�া�ী �দবীেত �কাশ 

করাহেয়েছ । পাক পা�ােত�র গভীর �ভাব জাত এক সািহিত�ক মহাকাব� িতিন 
ুিলখেলন  যা িব�সািহত� স�ােরর নতন পালক সংেযাজেনর হাত তা �মঘনাথবধ কাব� 

। সািহিত�ক মহাকােব�র সম� শত�  �মেন আধুিনক মনেনর পিরচয় �দান করেলন 

�মগনদবধ কােব� । তাঁর কােব� বা�ীিক, কািলদাস, কৃি�বাস, �হামার, ভািজ� ল, দাে�, 
ু ুিমলটন, ট�ােশর মত সািহিত�কেদর কাব�রস আেরাহন কের গেড় তলেলন নতন 

আি�েকর মহাকাব� । ইংেরিজেত কাব�রচনা �� করেলও বাংলায় এেস তার �িতভার 

িব�ুরন ঘটােলন । �মঘনাদবধ �যমন ভাষার গাম�ীয� �তমিন অিম�া�র ছ� বাহন 

িহসােব মহাকাব�েক অনন� মা�া িদেয়েছ , চির� সৃি�েত �দশী- িবেদশী �ভাব বত� মান 

আর মধুসুদন িনেজর ি�য় পা�েক পরাজেয়র মধ� িদেয় িবজয়মালা পিরেয়েছন । 
ুমাবতার জয়গােন তার কাব� মুখিরত । �মঘনাদবধ কােব�র সকল ��ে�ই নতনে�র 

�কাশ বত� মান ।

 কিব মধুসুদন ইতালীয় ‘Ottaia Rima’ ছে�র অনুকরেন ‘�জা�নাকাব� 

রচনা করেলন । মানব - মানবীর িলিরক ধম� জীবনলীলা এই কােব�র িবষয় । ‘বীরা�না 

কাব�� ইতালীয় কিব ওিভেড়র Heroidies প�কােব�র অনুসরেন রিচত । �িত� প� 

ু�যন নািয়কােদর �দয়মিথত বুভ�ু �থেক উেঠ আসা । Sonet এর �প�াক�য় ভাবনা 
ুআ�ীকরন কের চতদ� শপদী কিবতাবলী’ িনমা� ন করেলন ।

�হমচ� বে�াপাধ�ায় (১৮৩৮ - ১৯০৩)

 মধুসুদেনর পেরই �হমকচে�র �ান । িতিন কাব�, গীিত , কিবতা, ব��কিবতা, 

মহাকাব� ও �দশে�মমূলক কিবতা িলেখ সািহত� জগেত অনন�তার �া�র �রেখ 

�গেছন ।

তাঁর �� সমূহ

 িচ�াতরি�নী  ১৮৬১
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 বীরবা�কাব� - ১৮৬৪

 আশা কানন - ১৮৭৬

 ছায়াময়ী - ১৮৮০

 দশমহািবদ�া - ১৮৮২

 িচ�িবকাশ - ১৮৯৮

 বৃ�সংহার - ১৮৭৫ - ৭৭

 এছড়া কিবতাবলীর সংকলন �কাশ কেরিছেলন ।

 �হমচে�র ‘বীরবা� কাব�’ এক� কা�িনক আখ�ান কাব� ‘আশাকানন’ �পক 

ুকােব�র অ�ভ� � । িচ�া তরি�নী এক� �শাককাব� । তাঁর ব�� কিবতার অ�রােল আেছ 

�দশা�েবাধ যা �াধীনতাকামী ভারতবািসর কােছ উ�ীপনাময় �তা বেট ।

নবীনচ� �সন (১৮৪৭ - ১৯০৯)

 �হমচে�র �যাগ� উ�রািধকারী নবীনচ�েসন । তার কিবতার মেধ� আেছ 

ভি� �েদশে�ম ও �রামা� এক অপূব� সমাহার ইিন আখ�ান কাব� বা মহাকাব� ও রচনা 

করেলন যার মেধ� �েদশানুরাগ ও মানবজীবেনর জয়গাথা �াধান� �পল ।

রচনা সমূহ 

 অবকাশরি�নী - ১৮৭১ - ৭৮

 পলাশীর যু� - ১৮৭৫

 ি�ও �প�া - ১৮৭৭

 র�মতী - ১৮৮০

 �ী� - ১৮৯১

 অিমতাভ - ১৮৯৫

 অমৃতাভ 
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 এছাড়া তার রিচত িবখ�াত �য়ী মহাকাব� -

 �রবতক - ১৮৮৭

 ��ে�� - ১৮৯৩

 �ভাস - ১৮৯৬

(গ) িবহারীলাল চ�ব�� (১৮৩৫ -৯৪)

 বাংলা সািহেত� িবহারীলাল চ�ব�� গীিতকিবতার একা� সাধক । কিব�দেয়র 

�সই অিনেদ� শ� �বদনকা, স�ীতময়তা, �ােনর �ত�ূত�  আেবগ িব�লতা তাঁর 

কাব�েক অমরতা দান কেরেছ । �ভােরর পািখ িবহারীলাল বাংলা সািহেত� �ািয় আসন 

দখল কেরেছন ।

রচনা স�ার 

 ��দশ�ন - ১৮৫৮

 সংগীত শতক - ১৮৬২

 ব�ুিবেয়াগ - ১৮৭০

 সারদাম�ল - ১৮৭৯

 িনসগ� স�শ�ন - ১৮৭০

 সােধর আসন, বাউল িবংশিত - ১৮৮৭

 ব�সু�রী - ১৮৭০

 িবহারীলােলর ��দশ�ন এক� কগদ��পক কাব� । তাঁর অেনক কােব� নারী ও 

�কৃিত এক হেয় বি�ত । �কৃিতর অপার �সৗ�য�� ও িব�য় নারীর ��হ গহন মেনর 

অ�রােল �য িচি�ত ব�সু�রী নারী এক ��েমর �িতমা, িযিন সংসাের উপি�ত িতিনই 

আবার ��েহর অমৃত সাগর, ক�নার িনব�ারনী, দয়ার ��াতিসনী, িতিন কিবর 

‘সারদাম�েলর’ ‘মানসমরালী মম আনন� �পিন’ । তােক �ক� কের কিবর আন� - 

ূহািস - কা�া - িবরেহর িবিচ� �রামাি�ক অনুভিত ‘সারদাম�ল’ ি�িবধ িবরেহর ফেল 

সৃি� িতন িবরহ - �ম�ী িবরহ, �ীিত িবরহ ও সর�তী িবরহ । এই ��� কােব� ��ৗ� - 

��নী

74



িমথুন হাহাকার জিনত বা�ীিকর মত �শাকাহল কািহনী িদেয় �� পের �ব�বীয় 
ৃআন�ময় অে�ষন ততীয় পেব� আপন �দেয় তার উপলি� পরবত� পেব� আন�ঘন 

অব�ায় �পৗঁছােনা । এমন �রামাি�ক ভাবঘন পিরেবেশ আন� �পনীেক বেলন -

  �জ�ািতর �বাহ মােঝ   িব�িবেমািহনী রােজ ।

ু   �ক তিম লাবন� - লতা মূিত�  মধুিরমা ।

  মৃ� মৃ� হািস হািস   িবলাও অমৃত - রািশ,

   আেলায় কেরছ আেলা ��েমর �িতমা !

 িবহারীলােলর ব�াি� ি�য়ার ��ম হেয় উেঠেছ িব�জনীন -

  ভালবািস নারী নের

  ভালবািস চরাচের

  ভালবািস আপনাের মেনর আনে� রই ।

ু ূ ূ এ এক �গ�য় অনুভিত । সুখ �ঃখ ব�াি�গত অনুভিত সব�জনীন �মানুভিতেত 

মূত�  ।

ু কিব��র �বৗঠান কাদ�রী �দবীর মৃত� ও িবহারী লােলর কিব িচ�র তার 

�িতি�য়া ��প দশসেগ�র কাব� ‘সােধর আসন’ , ‘িনসগ� - স�শ�ন’ আট সেগ� িবভ� 
ুচত�দী �বেক সরল ভাষায় রিচত কাব� । �কৃিত ও মানব সং�া� িবষয় এর ল�� । 

ু‘ব�ুিবেয়াগ’ কাব�� িবহারীলােলর �শাককাব� পয�য় ভ� । কিবর �থম প�ীর �য়ান ও 

বাল�কােলর চারব�ুর িবেয়াগ য�ার কাব� ‘ব�ুিবেয়াগ’ । কিব িবহারীলাল চ�ব�� ও 

তাঁর অনুবত� কিবেদর স�েক�  সু�মার �সন বলেলন -

 “িবহারীলাল চ�ি��  ও তাঁর অনুব�� �রামাি�ক কিবরা �কবল গভীর 

অ�মুখীনতার জন�ই নয়, �ণয়, িবেশষত নারীে�ম এবং ভাবব�েনর জন�ও িবিশ�  । 

জীবেনর সমস�া�িল �ািসকপ�ীরা �য �চােখ �দখেতন এঁরা �ক �স �ি�েত �দখেতন 

না ।”
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সুের�নাথ মজুমদার (১৮৩৮ - ৭৮)

 িবহারীলােলর যুেগর কিব সুের�নাথ মজুমদার । িতিন �থেম �ািসক ধারার 

কাব� রচনায় �বৃ� হেয়িছেলন । িক� িবহািরলােলর কােব�র �বল �ভাব এড়ান স�ব 

হেয় ওেঠিন । �শষ পয�� িতিন �রামাি�ক ��েমর কিব হেয় উেঠেছন ।

িবখ�াত কাব���

ু মিহলা কাব� - ১৮৭০ - ৭১ (মৃত�র পের �কািশত এই িবখ�াত কাব�।

 এছড়া তাঁর রিচত কাব� �িল হল 

ু ষড়ঋতর বণ�ন -

 মাদক - ম�ল - ১২৭৪

 িবহারীলােলর অনুে�রনাজাত ‘মিহলাকাব�’ । কাব�� চার� পয�ােয় িবভ� । 

নারীেক িতিন িতন ব�নায় এঁেকেছন কােব� - মাতা, জায়া ও ভিগনী । কিব মেনর িব�াস 

পু�েষর �য বত� মান �প তা �ীেলােকরই �তির আর এই গড়া �পই �গ�রােজ� �পৗঁছােত 

িবেশষ সাহায� কেরেছ ।

 কিব সুের�নাথ ছাড়ােত উনিবংশ শতা�ীর �শষলে� �লখা কাব� কিবতার 

কেয়কজন কিবেদর নাম উে�খ করা যায় । �যমন - িশবনাথ শা�ী, অ�য়চ� �চৗধুরী, 

রাজাকৃ�রায়, কৃ�চ� মজুমদার �মুেখরা । উনিবংশ শতা�ীর অি�ম কাল �থেকই 

সািহেত�র আসের হাত পাকােত �� কেরন - রবী�নাথ ঠা�র, ি�েজ�নাথ ঠা�র, 

ি�েজ�লাল রায় এবং মান�মারী বসু ও কািমনী রােয়র মত �িতভাধর মিহলা কিবরা ও ।

 উনিবংশ শতেক কিব �� রবী�নােথর ��িতপব�, উে�ষপব� ও ঐ�য�পেব�র 

কাব��� �িল �কািশত হেত �দখা যায় -

�যমন 

 অিভলাষ - ১২৮১

��নী

76



 পৃিথবীর পরাজয়, িহ�ুেমলার উপহার - ১৮৭৫

 �ভাবস�ীত - ১৮৮২

 ছিব ও গান - ১৮৮৪

 ভানুিসংহ ঠা�েরর পদাবলী - ১৮৮৪

 কিড় ও �কামল - ১৮৮৬

 �সানারতরী - ১৮৯৪

 িচ�া - ১৮৯৬

 �চতালী - ১৮৯৬

 �থম িদককার কাব��িল তাঁর �থম �য়াস তাই �লখার মেধ� �ব�লতা বত� মান 

তা িতিন �ীকার কেরেছন । স��াস�ীত �থেক মানিস, �সানারতরী, িচ�া, �চতালী তাঁর 

ঐ�য� পেব�র কাব� । িনসগ� �কৃিত ��ম এক নব ধারার আনায়ন । বাংলা কােব�র 

ইিতহােস রবী�নােথর এক আেলাকময় পদাপ�ন ।

 ি�েজ�লাল রােয়র আয�গাথা (১৮৮২ - ১৮৯৩) । আষােঢ় (১৮৯৯) �কািশত 

হয় । ঊনিবংশ শতা�ীর �শষ লে� আেরা কেয়ক� িবখ�াত কােব�র স�ান পাি� তার 

মেধ� মিহলাকিব রিচত - মান�মারী বসুর - কাব��সুমা�িল (১৮৮৩), ি�য়�স� 

(১৮৮৪), যািমনী রােয়র - আেলা ও ছায়া (১৮৮৯), িনমা� ল� (১৮৯০), �পৗরািনকী 

(১৮৯১ - ৯২), ��ন (১৮৯৯) ।

আ�মূল�ায়ন ��

১ । বাংলা সািহেত� র�লাল বে�াপাধ�ােয়র কৃিত� �লখ ।

২ । কিব মাইেকল মধুসূদেনর কাব� কৃিত� আেলাচনা কর ।

ূ৩ । �ভােরর পািখ িবহারীলাল চ�বত�র কােব�র ভবন পয�ােলানা কর ।
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২.১০. বাংলা সামিয়ক প� পি�কার অ�গিত 

 বাংলা সামিয়ক প� পি�কার অ�গিত উনিবংশ শতেকর ি�তীয়াধ �   

তাৎপয�পূন� । রােজ�লাল িমে�র । িবিবধাথ � সং�হ ১৮৫১ �ী�াে� �কােশর মধ� িদেয় 

�ীতীযােধ�র জয়যা�া �� হল । �থম সিচ� মািসক পি�কা ‘িবিবধাথ � সং�হ’ । এই 

পি�কায় �ানীিবদ�া, পুরাবৃ�, শী� সািহত� িবষয়ক �লখা �কািশত হল । এই পি�কা 

িনজ� একটা সািহিত�ক পিরম�ল গেড়িছল যার রচনার িভ�তাই তার �মাণ । 

‘িবিবধাথ � সং�েহ’ সািহত�, বািনজ� �ব�, সমােলাচনা, খাদ� িবষয়ক আেলাচনা �ান 

ূ�পেয়েছ । কালী�স� িসংহ ও এই পি�কার স�াদেকর ভিমকা পালন কেরিছেলন �বশ 

িকছুিদন । ১৮৫২ �ত �কািশত পি�কা �িল হল - ‘িবদ�ার�’, �ান�েনাদয়, ‘সংবাদ 

শশধর’, সংবাদ িবভাকর’ । ১৮৫৩ - ৫৪ �ী�াে�র মেধ� �কািশত পি�কা - ‘ধম�রাজ’ 

সুলভ পি�কা, প�ারীচাঁদ িম� ও রাধানাথ িশকদার স�ািদত ‘মািসক পি�কা’ । মািসক 

পি�কায় নারীসমােজর জন� িবেশষ �ান িছল । এছাড়া সহজ সরল গদ�িরিতর �চলেন 

হািজর হেলন ‘আলােলর ঘেরর �লাল’ িনেয় �টক চাঁদ ঠা�র । ১৮৫৫ - কালী�স� 

িসংেহর �যাগ� স�াদনায় ‘িবেদ�াৎসািহনী’ পি�কার আ��কাশ ঘেট । এবছরই 

ৃমািসক ‘স�� াথ � পূন�চ�’ পাি�ক ‘ব�বাত� াবহ’, সা�ািহক �ানেবািধনী’ �ভিত ১৮৫৬ 

�ী�াে� প�ারীচরন সরকােরর ‘এডুেকশন �গেজট’ ও ‘সা�ািহক বাত� া’ ।

 ১৮৫৭ িসপাহী িবে�ােহর উ�াল ব� রাজনীিত । এবছর �কািশত হল মািসক 

ৃ‘িব�ানিমিহেরাদয়’ সা�ািহক ‘িহ�ুর�কমলাকর’ �ভিত পি�কা । তেব লড�  ক�ািনং 

এর �কােপ পেড় কেয়ক� পি�কার �কাশ �� হেয় যায় তার মধ� কালী�সাদ �ঘাষ 

স�ািদত ইংেরিজ সা�ািহক পি�কা ‘িহ�ু ইে�িলেজ� সার’ এবং িবখ�াত ‘র�পুর 

বাত� াবহ’ । ১৮৫৮ সােল ব�পি�কার জ� হয় তার মেধ� উে�খেযাগ� - ‘কিলকাতা 

ৃপি�কা’, ‘েসাম�কাশ’ �ভিত । �সাম�কাশ পি�কার স�াদক িছেলন �ারকানাথ 

ূিবদ�াভষন । ১৮৫৯ �থেক ১৮৬২ �ী�াে�র মেধ� উে�খেযাগ� পি�কা�িল হল 

িবহারীলাল চ�বত�র মািসক ‘পূিন�মা’ ঢাকা �থেক �কািশত ‘কিবতা�সুমাবলী’, 

‘িব�ান �কৗমুদী’, ‘ৈদিনক পিরদশ�ক’ কৃ�চ� মজুমদােরর ‘ঢাকা�কাশ (১৮৬১), 

�ভকরী, অবকাশরি�কা �ভিত ।

 রােজ�লাল িমে�র স�াদনায় ১৮৬৩ সােল �কাশ পায় মািসক 

‘রহস�স�ভফ’ । হিরনাথ মজুমদােরর ‘�ামবা�� া�কািশকা’ �যােগ�নাথ �ঘােষর 
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মািসক ‘অেবাধব�ু’ পপি�কায় ব� িবিশ� মানুেষরা যু� িছেলন । উেমশচ� দে�র 

স�পাদনায় ‘বামােবািধনী’ ১৮৬৪ সােল কাব� �কাশ, িশ�া দপ�ন, পিরদশ�ন, 

ৃভারতর�ন । ১৮৬৫ সােল �কািশত সত�াে�ষন, িহ�ুিহৈতিষনী, ধম�ত� �ভিত । 

ৃ১৮৬৮ িহতসাধক, ১৮৬৯ সােল সা�ািহক ‘ব��ত’ অবলাবা�ব, �ভিত । ১৮৭০ এ 

�মা�দািয়নী মুেখাপাধ�ােয়র স�াদনায় ‘ব�মিহলা’র আ��কাশ । পি�কা �কােশ 

বাংলার মিহলারাও িপিছেয় রইল না । ১৮৭২ সােল বি�মচে�র স�াদনায় ‘ব�দশ�ন’ 
ু�কােশর সে� সে� বাংলার সমাজ সািহেত� এক নতন যুেগর সূচনা হল । িচ�া - 

ু�চতনায় এই পি�কা আনল নতন� এবং �িচস�ত িচ�াশীল �লখক �গা�ীর জ�  

ৃঘটল । ব�দশ�েনর পাশাপিশ মািসক ‘�ানম�র’, সমাজদপ�ন’ �ভিত পি�কা ু
�কািশত হল।

 ১৮৭২ এ ব�দশ�ন �থেক ১৮৭৮ সােলর সা�ািহক ‘আন�বাজার’ এর মধ�বিত�  

উে�খেযাগ� পি�কা�িল ১৮৭৪ স�ীব চে�াপাধ�ায় স�ািদত ‘�মর’ । মীরমশারফ 

ৃ�হােসর ‘আজীবন �নহার’ । বা�ব, রেমশচে�র ‘জীবন�ভাত’ �ভিত । ১৮৭৫ 

‘ব�মিহলা’, ‘িবেনািদনী, ১৮৭৭ সােল ঠা�রবািড়র �লােকেদর স�াদনায় ‘ভারিত’ 

(ি�েজ�নাথ ঠা�র)

 ১৮৭৯ �ী. �থেক ১৮৯০ এর মেধ� উে�িকেযাগভ পি�কা�িল ১৮৭৯ 

ৃ‘�ভাতী’, িব�� �ভিত । ১৮৮১ �ত ‘সিচ� িব�ান দপ�ন’, �ােন�রলাল রােয়র 

‘ব�বাসী । ১৮৮৫ সােল �ানদানি�নীর স�াদনাব ‘বালক’ । ১৮৮৯ সােল ‘িশ�া 

ূপিরচয়’, সুেরশচ� সমাজপিতর ‘সািহত�’ । ১৮৯০ সােল িহতকরী, জ�ভিম এবং 

�ব�বধম � �চার ও �সাের িব�ুি�য়া ।

 ১৮৯১ �ী�াে�র সুধী�নাথ ঠা�েরর ‘সাধনা’ এবং ক�কমল ভ�াচােয�র 

স�াদনায় ‘িহতবাদী’ এই পি�কার সািহত� িবষয়� রবী�নাথই �দখেতন আর 

সাধনার �বিশর ভাগ �লখাই িছল রবী�নােথর । ১৮৯৩ এ মািসক ‘সাথী’ নােম এক� 

িশ�পি�কা �কািশত হয় । ১৮৯৫ সােল িশবনাথ শা�ীর এক� সিচ� সািহত��ন স�� 

�ছােটােদর পি�কার আ��কাশ । ১৮৯৭ ‘সািব�ী’, ‘�দীপ’, ‘িবেনািদনী’র মত 

ৃপি�কা �কাশ লাভ কের িছল । ১৮৯৮ সােল ‘সংসার’, ‘মালা’ �ভিত । ১৮৯৯ সােল 

আি�ক ও আধ�াি�ক শি� িনেয় জাগিরত হ। পাি�ক ‘উ�াধন’ পি�কা । ১৯০০ সােল 
ু�কািশত হল আেরা কেয়ক� নতন পি�কা ।
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 ‘ব�দশ�ন’ আিবভ� াব �থেক বাংলা সািহেত�র সুবন�যুেগর আগমন ঘটল । 

পি�কা�িলই বাংলা সািহেত� সং�ৃিতর ধারােক পুি�দােন সাহায� কল । পি�কার 

মধ�িদেয় সম�জনগেনর কথা । রাজৈনিতক অব�ান, কৃিষ, সং�ৃিত সভা সংগঠেনর 

সংবাদ মানুেষর কােছ �পৗঁছাল । সািহেত�র ��ে� কিবতা উপন�াস, গ�, গদ�েলখা 

মানুেষর কােছ �হন �যাগ� হেয় উঠল । সামিয়ক প�-পি�কা �যেকান সময়কােল 

���পূন� ।

আদশ� ��মালা

১। উনিবংশ শতেকর ি�তীয়ােধ � বাংলা সমাজ, সং�ৃিত ও রাজৈনিতক ইিতহাস 

পয�ােলাচনা কর ।

২। বাংলা গদ� িবদ�াসাগেরর হােত স�� গিত �পল - িবদ�াসাগেরর রচনা অবল�েন 

ব�াখ�া কর ।

৩ । গদ� িশ�ী অ�য়�মার দে�র কৃিত� আেলাচনা কর ।

৪ । �াবি�ক বি�মচে�র পিরচয় �াপন কর ।

ু৫ । ভেদব মুেখাপাধ�ােয়র �ব����িলর পিরচয় দাও ।

৬ । ঔপনািসক বি�মচে�র �িতভার পিরচয় দাও ।

৭ । কথাসািহিত�ক �ন��মারীেদবীর পিরচয় �দান কর ।

৮ । বাংলা �ছাটগে�র পিরচয় �দান কর ।

৯ । বাংলা র�ম� এবং নাট�শালার স�েক�  পিরচয় �দান কর ।

১০ । নাটক ও �হসন িহসােব মধুসূদন দে�র পিরচয় �দা কর ।

১১ । নাট�কার দীনব�ু িমে�র কৃিতে�র পিরচয় দাও ।

১২ । বাংলা সািহেত� নাট�কলকার িগিরশচ� �ঘােষর নাট��িতভার পিরচয় �লখ ।

১৩ । �য়ী বে�াপাধ�ােয়র আ�কৃিত� আেলাচনা কর ।

১৪ । কিব মধুসূদেনর কাব� কৃিত� স�েক�  এক� িনব� �লখ ।

১৫ । সুের�নাথ মজুমদােরর িক �িতভার পিরচয় দাও ।

১৬ ।উনিবংশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � বাংলার সামিয়ক প� পি�কার পিরচয় �াপন কর ।
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��নী
ূ৩.১. ভিমকা

 উনিবংশ শতা�ীর �� �থেক নানা কারেন বাংলায় সািহত�, সামািজক ও 

সং�ৃিতর ��ে� আধুিনকতার উে�ষ ঘেট । ই�-ইি�য়া �কা�ানীর আগমন, পলািশর 
ুযু� িসরাজেদৗ�ার পরাজয় । �াইেভর চাতেত�  বাংলার িসংহাসেনর উপর ইংেরজেদর 

ু�ভে�র ফেল নানা পিরবত� ন �দখা �দয় । �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর �িত�া, 

মু�নযে�র আগমন, বাংলা গেদ�র আিবভ� াব ইত�ািদর ফেল �যম সািহত� ও 
ুিশ�াে�ে� পিরবত� ন �দখা �দয় �তমিন পত� গীজ ইংেরজ পাদিরেদর আগমেন 

এেদেশ ি��ধম � �চার, �দশীয় মানুষেদর ি��ধেম�র �িত আ�হ সৃি�, িহ�ু - ি��ান 

ভাব সংঘেষ�র পাশাপািশ মহিষ � �দেব� মাথ ঠা�র, রামেমাহন রায়, �কশবচ� �সন 

�মুেখর �উ�ােগ �া�ধেম�র �িত�া ও �চার ; রামকৃ� পরমহংসেদেবর আিবভ� ােবর 

ফেল িহ�ুধেম�র মেধ� পুনরায় �াণ��েনর পিরচয় ল� করা যায় । রামেমাহন রায়, 

অ�ব�মার দ�, ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর �চ�ায় বাংলা �� সাবলীল হেয় ওেঠ । 
ুবি�মচে�র উপন�াস বাঙািল জীবেন নতন রেসর সংবাদ িনেয় আেস । ঈ�রচ� ��, 

মদনেমাহন তক� াল�ার, র�লাল বে�াপপাধ�ায়, মাইেকল মধুসূদন দ�, �হমচ� 

বে�াপাথ�ায়, নিবনচ� �সন ও আখ�ানধম� কাব� বা মহাকাব� রচনায় আ�িনেয়াগ 

কেরন । িবহারীলাল চ�ব��র �েচ�ায় গীিতকিবতার ধারা জনি�য়তা অজ� ন কের । 

মাইেকল মধুসূদন দ�, দীনব�ু িম�, মেনােমাহন বসু, উেপ�নাথ দাস, 

�জািতির�নাথ ঠা�র, রাজকৃ� রায় �মুেখর �চ�ায় বাংলা নাটক পিরনিতর িদেক 

এিগেয় যায় । বাংলা সািহেত�র নানা শাখায় সমৃি� �দখা �দয় । িক� িবংশ শতা্দীর 

�থমাধ � রবী�নােথর মত শি�মান �লখেকর আিবভ� ােব �সই সমেয় রবী�নাথ ও 

ুরবী�ানুসারীেদর আিধপত� ল�নীয় ভিমকা �হন কের । রবী� �িতভার মধ�লে�ই 

আিবভ� াব ঘেট রবী� িবেরাধী �লখক �গা�ীর । �ই ধারার পাশাপািশ অব�ান এবং িচ�া 

�চতনার সংঘােতর মধ�িদেয় এ যুেগর বাংলা সািহত� পিরনিতর িদেক �পৗঁেছ যায় । 

ি�তীয় িব�যু�, ব�ভ� আে�ালন, �িভ� � ম��র, সা�দািয়ক দা�া - হা�ামা, 

�দশভাগ ইত�ািদর মত নানা রাজৈনিতক ঘটনায় িবংশ শতা�ীর বাংলােদশ �যমন 

উ�াল হেয় ওেঠ �াভািবক ভােবই �স যুেগর বাংলা সািহেত� তার �িতফলন ল� করা 

�াধীনতা পূব�পব�তৃতীয় একক
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যায় ।

৩.২. উে�শ�

 ইিতহােসর সে� সািহেত�র স�ক�  অত�� গভীর । সাইত� �কবল ��ার 

আকাস �সুম ক�না নয় । সািহত�সৃি�র বীজ �বানা থােক সমাজমা�র গিভের । 

সামািজক, রাজৈনিতক, ধম�য়, সাং�ৃিতক নানা আে�ালেন সমাজ �দহ �যমন উ�াল 

হেয় ওেঠ �তমিন তার �ভাব �ত�� বা পেরা�ভােব পেড় সািহেত�র উপর । তাই 

সিহেত�র মেধ� লুিকেয় থােক ইিতহােসর ব�� - অব�� নানা ঘটনার ব��না । তাছাড়া 

ুআধুিনক যুেগর সািহত� �কবল ��ম - �কৃিত আর অধ�া� অনুভিতর ফসল নয় । তার 

মেধ� �ব�ািনকঅে�ষা �থেক, িব�ব িবে�াহ, সমাজৈবিচ�ময় �িতফলন িবষয় হেলা 

িবংশ শতা�ীর �থমােধ�র �য ���াপেট বাংলা সািহত� রিচত হেয়িছল �সই যুেগর 

সে� তার স�� সূ��েক অনুধাবন করা �বিচ�পূন� যুগ�র �ভাব সািহেত� কীভােব 

�িতফিলত হেয়েছ বত� মান পাঠ� তার পিরচয় �দওয়া হেয়েছ ।

ূ৩.৩. িবংশ শতা�ীর রাজৈনিতক পটভিম 

 ১৮৮৫ ি��াে�র কং�স ভারতবেষ � রাজৈনিতক দল িহেসেব আ��কাশ 

কের । �ধমিদেক ধনী ও উ�িশি�ত মানুষেদর বািষ�ক মত িবিনমেয়র স�ত িহেসবেন 

তার আ� �কাশ ঘটেলও সাধারন মানুেষর সে� ঐ দেলর সংেযাগ িছল অত�� �ীন । 

তেব �ত তার পিরবত� ন �দখা �দয় । ১৮৯০ ি��াে�র পর �থেক কংে�স দেলর মেধ� 

িচ�া ভাবনার পিরবত� ন করা যায় এবং �মশই তা গনমুখী হেয় ওেঠ । �থম িদেক 

কং�স �দশীয় শাসন ব�ব�ায় �িতিনিধ� ও সরকারী চা�রীেত �বিশ সংখ�ক 

ভারতীয়েদর িনেয়াগ িনেয় দাবী উ�াপন কের । ১৮৯৭ �ী�াে� বাংলা, িবহার ও আসােম 

ূপরবল ভিমক� ঘেট । তাছাড়া �দশব�াপী �িভ� ে�র ফেল ব�েলাক মারা যায় । মু�াই 

অ�েল ��গ �রােগর �া��ভাব �দখা �দয় । ��গ �রাগ দমনেকর নােম সরকারী 

কম�চারীেদর অত�াচার �মশ �বেড় যায় । মহারাে�র পুনায় এই অত�াচােরর মা�া 

ছািড়েয় �যেত থােক । সাধারন মানুষ অত�াচােরর ফেল �� হেয় ��গ কিম�র 

সভাপিত ��া� এবং তাঁর সহকারী এভাের� �ক হতভা কের । এই হত�ার অপরােধ 

মারা� যুবক দােরাদর চােপকর �ক �ান িদেয় হয় । রাজৈনিতক কারেন ফাঁিসর মে� 
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ভারেত �থম শিহদ হেলন দােমাদর চােপকর । এই সমেয় মারা� �াহমন �নতা 
ৃবালগ�াধর িতলক কং�েসর �নত� �হন কেরন । িতিন গনপিত উৎসব ও িশবাজী 

উৎসেবর আেয়াজন কের �সেশর ত�নেদর মেধ� �দশে�ম জািগেয় �তালায় সেচ� 

হন । ১৯০১ ি��াে� কলকাতায় অনুি�ত জাতীয় কংে�েসর অিধেবশেন �যাগ িদেত 

আেসন মহা�া গা�ী । তার আেগই িতিন দি�ন আি�কায় সত�া�হ পািলেয় জনি�য় 

হেয় উেঠেছন ।

 ১৮৯১ ি��া� �থেক ইংেরজ সরকার ভারেত শাসন �মতা �িকেয় রাখার 

জন� বাংলার িহ�ু ও মুসলমানেদর মেধ� িবেভদ সৃি� করেত ব�পিরকর হেয় ওেঠ । 

১৯০৫ ি��াে�র লড�  কাজ� ন বাংলােক ি�খি�ত করার ফেল ফেল �দশব�াপী 

আে�ালন �� হয় । ১৯০৫ �থেক ১৯১০ পয�� ব�ভ� আে�ালন ও �েদশী 

আে�ালন তী� আকার ধারন কের । বাংলা �থেক ি��শ িবেরাধী আে�ালন অন�ান� 

অ�েল ও ছিড়েয় পেড় । মহারা� ও বাংলার ইংেরজ রাজশি�র পীড়েন �দশব�াপী 

সশ� আে�ালন �দখা �দব । কংে�েস আদেশ�ও ফাটল ধের । বালগ�াধর িতলক, লালা 

লাজপথ রায়, িবিপনচ�পাল, অরিব� �ঘাষ �মুখ �নতােদর �ভােব কং�েসর 

নরমপ�ীেদর মেনাভােবর ��ে�ও পিরবত� ন �দখা �দয় । ১৯০৭ ি��াে� অনুি�ত 

সুরাট কংে�েসর নরমপ�ী ও চরমপ�ী কংে�সীেদর মেথ� মতেভদ ঘেট । অনুশীলন 

সিমিত ও যুগা�র দেলর মাধ�েম ইওংেরজ রাজশি�র উপর চরম আঘাত হানার জন� 

যুবশি�েক উ�� কের �তালা হয় । ১৯০৯ ি��াে� লড�  কাজ� ন  ইউিনভািস�� অ�া� ু
চালু কের ছা�েদর আে�ালন �থেক �ের সিরেয় িনেজেদর �াথ � িসি� করেত চায় ল

 ১৯১৪ ি��াে� �থম িব�যুে�র সূচনা ঘেট এবং ১৯১৮ খহির�াে�র ১১ 

নেভ�র হেলা তার পিরসমাি� । �ত��ভােব ভারতবষ � এই যুে�র সে� জিড়ত না 

হেলও ি��শ সা�াজ�বািদ শি�র উপিনেবশ িহেসেব ভারত সরকার িম�শি�র প� 

অবল�ন করেত বাধ� হয় । �স যুেগর রাজৈনিতক �নতােদর সে� ভারেতর সাধারন 

মানুেষর মেন ধারনা জে�িছল যু� �শষ হেল ইংেরজ ভারতেক �াধীনতা �দেব । 

�যে�র পর িহেসব কের �দখা যাব নগদ টাকা ও �েয়াজনীয় �য সম� সাম�ী িদেয় 
ুভারতবষ � িম�শি�র হেয় যু� কের মৃত�বরন কেরন �ায় একল� ভারতীয় �সিনক । 

তাছাড়া যুে�র সময় িব�বীেদর দমন করার জন� ভারতর�া আইন রাওলাট আইন চালু 

করা হয় । তার �িতবােদ ব�ব�া পিরষেদর সদস�পদ �থেক পি�ত মদনেমাহন মালব� 

ও মহ�দ আিল িজ�া পদত�াগ কেরন ।
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 ১৯১৯ ি��াে�র ১লা মাচফ গাি�জী জািনেয় িদেয়িচেলন রাওলাট আইন পাশ 

হেল িতিন সত�া�হ �� করেবন । মহা�া গাি� সহ �িতবাদী জাতীব এতােদর কথায় 

কন�পাত না কের সরকার ব�ব�া পিরষেদ আইন� পাস কিরেয় �নয় । মহা�া গা�ী ৬ই 

হরতাল �ডেক সত�া�হ �� করেত উেদ�াগী হন । সারা ভারেতর মানুষ তােত 

ূঅভতপূব� সাড়া �দয় ল �� হয় ি��শ রাজশি�র িনয�াতন । িদ�ী ও পা�ােবর 

অমৃতসেরর শাি�র�ার দািয়� �দওয়া হয় সামিরক কম�চারী �জনােরল ডায়ােরর 

উপের । সরকার সুেকৗশেল জনসাধারনেক �ধাঁকা �দওয়ার জন�  এক িবখ�াত 

রাজৈনিতক �নতার নােম সভা ডাকায় অজ� িহ�ু, মুসলমান, িশখ ১৯১৯ ি��াে�র 

১৩ই এি�ল জািলয়ানওয়ালাবাগ উদ�ােন িগেয় উপি�ত হয় । �সখােন �জনােরল 

ডায়াের িনেদ� েশ শাি�পূন� মানুেষর উপের �িল চািলেয় �ায় একহাজার মানুষেক হত�া 

করা হয় । অজ� মানুষ আহত হয় ।এই ঘন� ঘটনােক ভারেতর �াধীনতা সং�ােমর 

ইিতহােস জািলয়ানওয়ালা বাগ হত�াকা� নােম অিভিহত করা হেয়েছ ।

 ১৯২১ ি��াে� অেস�াগ আে�ালনেক সারা ভারত �জেগ ওেঠ । জািত - ধম � - 

ুবন� আ অথ�েন�ক �ভদােভদ ভেল সারা ভারেতর মানুষেক মহা�া গাি� ঐক�ব� কের 

তুলেলন �রােজর মে� । িতিন �দশবাসীেকজানােলন �রােজর জন� চাই িহ�ু- 

মুসলমােনর ঐক�য়, সি�তী, চরকায় সুতাকাটা, অ�ৃশ�তা বজ� ন । �ামগে� চরকাব 

সুেতা কাটার কাজজ চলেত লাগেলা ।�েদশী কাপড় �তরী হেলা, িবেদশী পন� �কনা 

�বেচ ব� করার জন� ��ই হেলা িপেক�ং । মদ-গাঁজা আিফেনর মত �নশার 
ু�দাকান�িল ব� করার আেবদন জানােত �� কের �েদশী ���ােসবেকর । চতিদ� েক 

�িনত হেত থাকেল �াধীনতার আ�িত । অসহেযাগ আে�ালেনর সমেয় �াধীনতা 

লােভর অিধকার স�েক�   ভারতবাসীরা �ঢ় �িতহত হেয় উঠেলা । আে�ালন যতই 

ছিড়েয় পড়েত থােক �� হয় পুিলওিশ িনয�াতন । ১৪৪ ধারা জাির কের জমােয়ত ব� 

করার িব�ে� �� হেয় �গল পুিলশ ও আে�ালনকারীেদর �ত�� সংঘষ � । লা� - �িল 

িদেয় আে�ালনেক ি��শ সরকার �িতহত করেত চাইেলও তা তী� হেয় উঠেত থােক 

। কৃষক - �িমেকরাও মািলক ��িনর িব�ে� লড়াই করারা জন� আসােমর চা বাগােনর 

�িমেকরা মািলেকর অত�াচার সহ� করেত না �পের পােয় ��েট চেল এেলা চাঁদপুর 

পয�� ল চাঁদপুের পুিলশ �িমকেদর উপর �িল চালানেমার �িতবােদ ি�মার ও আসাম 

- �ব�ল �রলপেথ হেল ধম�ঘট । পা�ােবর নানাকানা মােঠর �রাহাে�র িব�ে� িশখ 

�দােয়র সতভা�হ আে�ালন �� হেলা ল এই সমেয়র অন�তম আর এক� ঘটনা 
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�মাপালা িবে�াহ । �মাপালারা মালাবার উপ�েলর গিরব মুসলমান অিধবাসী জিমদার 

মহাজন ও সরকােরর �শাষেনর িব�ে� তারাআে�ালেন সািমল হেলা । িখলাফৎ 

আে�ালেনর �ারা �ভািবত �মাপালা িবে�াহীরা �� কােলর জন� �াধীন রা� গেড় 

তুলেলও শাসক শি�র তী� আঘােত তা �ভেঙ পড়ল এবং ব�েলাকব�ী হেলা, মারা 

�গল,  ১০০জন িবে�াহীেক মালগািড়র কামরায় ভের কািলকট �থেক মা�ােজ চালান 

কের �দওয়া হেলা ।

 ১৯২৭ ি��াে� ি��শ সরকার ভারতবষেফর শাসন সং�ােরর উে�েশ� 

সাইমন কিমশন গঠন কের । ইংল�াে� িতনবার �গালেটিবল �বঠেকর পরও তা �কােনা 

কায�কর িস�া� িনেত পাের না । সুেকৗশেল �দেশর মেধ� িহ�ু-মুসলমানেদর মেধ� 

িবে�ষ নয় । বণ � িহ�ু ও অনু�ত িহ�ুেদর মেধ� িবভাজন সৃি� করা হল ।

 িবংশ শতা�ীর িতিরেশর দশেকর পূব� �থেক আ�জািত� ক রাজনীিতর ��ে� 

নানা উে�খেযাগ� ঘটনার ফেল বাঙািলর মন �থেক �ােদিশকতার �মাহ ঘুচােত থােক । 

নব�াগত মাক� সবাদী �ি�ভি�র ফেল অেনেক আ�জ� ািতকতায় িব�াসী ও মাক� সীয় 

দশ�েনর �িত আকৃ� হেয় পেড়ন । �শ িব�েবর সাফল� (১৯১৭) �থম কিমউিন� 

ই�ারন�াশানল (১৯১৯) �লিনেনর ��ািবত কেলািনয়াল িথিসেসর সব�া�ক ি�কৃিত 

(১৯২০) । ভারত কমু�িন� পা�� র �িত�া (১৯২৫) ভারতীয় রাজনীিতর ��ে� 

পালাবদেলর সৃি� কের । গাি�বািদ দশ�েনর পাশাপািশ �দখা �গল মাক� সবাদী 

�লিননবােদর �িত আকষ�ন । গা�ীবাদী ও মাক� সবাদেদর মধ�প�া �হন করেলা 

সমাজবাদ । গেড় উঠল কং�স সমাজত�ী দল (১৯৩৪) । ১৯২৬ সােল িহ�ু - 

মুসলমানেদর �ভদােভদ সু�� হেয় ওঠায় �িতি�ত হেলা মুসিলম লীগ ।

 ১৯২৯ ি��াে�র মলােহার কংে�েসর অিধেবশেন সভাপিত� কেরন পি�ত 

জওহরলাল �নহ� । �সই অিধেবশেন পূন� �াধীনতার ��াব গৃহীত হয় । ৩১ �শ 

িডেস�র মধ�রাে� কংে�স সভাপিত জাতীয় পতাকা উতেতালন করেলন । ১৯৩০ 

ি��াে�র ২৬ �শ জানুয়ারী পািলত হল �থম �াধীনত িদবস । পূন� �াধীনতার ��াব 
ৃগৃ িহত হজওয়ার পর গাি�জীর উপর আে�ালেনর ভার িদেলন কং�স �নতবগ� । 

গাি�জী �থেম আেপােসর �চ�া �� কেরন । ১৯৩০ ি��াে�র ১২ই মাচ�  গাি�জী 

সবরমতী আ�ম �থেক মা� উিনশজন স�ী িনেয় ডা�ীর িদেক যা�া �� কেরন । ি��শ 

শাসকেদর সশ� বাধা অিত�ম কের অিহংসার ম� িনেয় গা�ী লবন আে�ালন 
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ুসংগ�ত কের �দশ - িবেদশ �থেক লাভ করেলন অভতপূব� জন সমথ�ন ।

 ১৯৩০ ি��াে�র ি��শ রাজশি�র িনয�াতেনর পিরসমাি� ঘটােনার জন� 

চ��াম গেড় উঠেলা ভারতীয় গণত�ী বািহনী । �স বছর ১৮ই এি�ল রাি�েত সশ� 

িব�বীরা সরকারী অ�াগার দখল কের িকছু অ� সং�হ কেরন । অ�াগার� পুিড়েয় 
ৃ�দওয়া হয় । �টিলেফান লাইন ও �রলপথ িবচিছ� �ক আ�ারদা সূয�েসেনর �নতে� 

িরজাভ�  পুিলেশর ছাইিনেত �িতিলত হল অ�ায়ী িব�বী সরকার । সশ� আে�ালন ও 

িব�বীেদর কম�কাে�র ধারায় চ��াম অ�াগার লু�ন হেয় থাকেলও ইতহােসর এক 

উ�ল অধ�ায় ।

 ১৯৩১ ি��াে�র �শেষ জইংে�� আবার বসেলা �গালেটিবল �বঠক । 
ৃ�িতিনিধ দেলর �নতে� িছেলন মহা�া গা�ী । মদনেমাহন মালব� ও সেরািজনী 

নাইডুও িছেলন �িতিনিধ দেলর সদস� । ইংেরজরা �কৗশেল �াধীনতার �স� �ভে� 

�দওয়ায় মহা�াজী হতাশ হেয় িফের এেলন । ইংেরজ সরকার একিদেক শাি�র জন� 

�গালেটিবল �বঠক আসেল গন আে�ালন দমেনর জন� মিরয়া হেয় ওেঠ । ১৬ই 
ু�সে��র পুিলেশর �িল চালনায় িহজলী �জেল �জন রাজব�ীর মৃত� ঘেট ।

 ১৯৩২ ি��াে�র ইংেরজ সরকােরর সা�দািয়ক বাঁেটায়ারা নীিতর ফেল 

পৃথক িনব�াস নীিত অনুযায়ী ১৯৩৫ ি��াে� ভারেত যু�রা�ীয় আইন চালু করা হল ল 

১৯৩৬ - ৩৭ ি��াে�র িনমা� েন বাংলা ও পা�াব ছাড়া অন�ান� �েদেশ কংে�স একক 

সংখ�া গির�তা লাভ কের ।

 ১৯৩১ ি��াে�র জাপােনর মা�িরয়া ও উ�র িচন দখল, মুেসািলনীর �নতে� ু

ইতািলর আিবিসিনয়া দখল, আ�জ� ািতক ��ে� শাি� স�েক�  উদািসনতা এবং 

জামা� নীর একতাি�ক নায়ক িহটলােরর যুে� ঝাঁিপেয় পড়ার ফেল ১৯৩৯ ি��াে�র 

১লা �সে��র ি�তীয় িব�যু� �� হয় । যু� বাধার সে� সে� তখনকার ভারেতর 

বড়লাট িলনিলথেগা যু�রত �দশ িহেসেব ভারেতর ইংেরজেদর পে� যুে� �যাগ 

�দওয়ার কথা �ঘাষনার কথা �ঘাষনা কেরন । হিরপুরা কং�েসর অিধেবশেন আেগই 

কং�স �নতারা ��াব �হন কেরিছেলন, যু� হেল ভারত তােত �যাগ �দেবনা । তাই 

সরকােরর সে� মত িবেরােধর ফেল কং�স �নতারা ম�ীসভা �থেক পদত�াগ কেরন । 

ব�াপকভােব যু� �বেধ যাওয়াব �া� জামা� নীর দখেল চেল যায় । ইংল�াে�র উপর �� 
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হয় চরম �বামা বষ�ন । কংে�েসর �নতারা আইন অমান� আে�ালন কের কারা�� হণ । 

যুে�র সুেযােগ ি��শসরকারেক চাপ িদেয় ভারেতর �াধীনতা তাঁেদর ল� িছল ল 

১৯৪১ ি��াে�র ৭ই িডেস�র কং�েসর �নতারা মুি� পান ।

 ১৯৪১ ি�সটাে�র ২২ �শ জুন িহটলার �সািভেয়ট ইউিনয়ন আ�মন কের । 

যু� এতিদন ইউেরাপীয় মেধ� সীমাব� থাকেলও জাপান যুে� �যাগ �দওয়ার ফেল 

ভারেতর িবপেদর আশ�া ছিড়েয় পেড় । ��েদশ, মালয় �থেক জাপানীরা ইংেরজেদর 

তািড়েয় �দওয়ার ফেল িস�াপুর ও �র�েনর পতন ঘেট । ��েদশ �থেক ভারেত আসা ু

উ�া�র মুখ �থেক জানা যাব ইংেরজেদর �শাচনীয় অব�ার কথা । ইংেরজ পরািজত 

হেয় িনেজেদর শি� বৃি�র জন� �ামবাংলার কৃষকেদর জিম �কেড় িনেয় �তরী কের 

�সনা ছাউিন । �সনাবািহনীর জন� ভারত �থেক �সনা সং�েহর কাজ �� হয় । যুে�র 

�েয়াজেন �ামবাসীেদর সাইেকল । �নৗকা ইত�ািদ �কেড় �নওয়া হয় । যুে�র 

�েয়াজেন ইংেরজ সরকার ি��শ �সনাবািহনীর জন� খাদ� সং�হ করায় �দেশর 

মানুেষর খােদ� টান পেড় । সরকার কে�ােল অত�াবশকীয় �ভাগ�পন� জনসাধারেনর 

মেধ� সুলেভ ব�েনর ব�ব�া �হণ করেলও কােলাবাজািরেদর চ�াে� তা সাধারন 

মানুেষর হােত এেস �পৗঁছায় না । �দখা �দয় �দশব�াপী �িভ� � । পূন� �াধীনতা না �পেল 

কংে�স যুে� সাহায� করেত অ�ীকার কের । মুসলীম িলেগ মুসলমানেদর 

আ�িনয়ে�েনর অিধকােরর জন� �ত� রা� পািক�ােনর দাবীেত অনড় থােক এবং 

ইংেরজেদর সমথ�ন করেত অ�ীকার কের । মুসলীম লীেগর পািক�ােনর দাবী তী� হেয় 

ওঠায় অিবভ� বাংলায় �থেম িহ�ু-মুসলমােনর মেধ� অৈনক� �দখা �দয় । ১৯৪৬ 

ি��াে�র ১৬ই আগ� লীগ Direct Actionএর কম�সূচী �হন করার �দশব�াপী 

সা�দািয়ক দা�া �� হেয় যায় । ি��শ সরকার বাধ� হেয় ১৯৪৬ ি��াে�র ৯ই 

িডেস�র গণপিরষেদ �াধীনতার দাবী �মেন �নয় - িক� �স �াধীনতা অন� ভারেতর 

নয় । ভারত ও পািক�ান �ই �ত� রাে�র জে�র ফেল ভারত �াধীনত লাভ কের । িক� 

তার আেগ আেরা কেয়ক� উে�খেযাগ� ঘটনা ঘেট যায় ।

 ১ ৯৪৬ ি��াে�র ২৩ �শ মাচ�  ক�ািবেনট িমশন ভারেত এেস �পৗঁছায় । িতন 

সদস� এই দেল িছেলন লড�  �গিথক লের�, স�ার �ােফাড�  ি�পস, এ.িড. 

আেলকজা�ার । তাঁরা ভারেত এেস িবিভ� রাজৈনিতক দল । িবেশষভােব কংে�স ও 

মুসিলমলীেগর �নতােদর সে� আেলাচনা কের �ক কেরন িহ�ু ও মুসিলম লীেগর 

�নতােদর সে� আেলাচনা কের �ক কেরন িহ�ু ও মুসলমানেদর �বত� ন ও 
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�ফড়ােরশন গভন�েম� �তির করা হেব । আপাতত কংে�স ও মুসলীম লীেগর �নতারা 
ৃতারা �মেন িনেলও লীেগর �নতবৃে�র মেন একটা সংশয় িছল । তার মূল কারন িছল 

�াধীন ভারেত মুসলমানেদর িনরাপ�া । তাই ক�ািবেনট িমশন চেল যাওয়ার পের 

মুসলীম লীগ Direct Action এর পপথ �বেছ �নওয়ায় অিবভ� ভারেত সা�দািয়ক 

দা�া ভয়�র আকার ধারন কের । �দশভােগর িস�া� গৃহীত হওয়ার পর �দশভােগর 

�পেরখা ��েতর ভার �দওয়া হেয়িছল ইংল� �থেক আগত িবিশ� আইনজীিব 

িসিরল �রােয়দােদর উপর । তাই �দশভােগর মানিচে�র সে� তার নাম যু� কের �সই 

চুি�েক বলা হয় �াডি�ফ-িনেয়দাদ ।ভারত ভােগর আেগ �নকতািজ সুভাষচে�র 

আ�েগাপন । িবেদেশ িগেয় আজাদ িহ� বািহনীর �িত�া  । সশ� সং�ােমর মধ�িদেয় 

িতিন ভারতেক �াধীনতার লে� িনেয় আসেত সমথ � হেয়িছেলন । ১৯৪৩ ি��াে�র 

বাংলার �িভ� � ও মহামারী ১৯৪৬  এর �নৗ-িবে�াহ ইত�ািদ নানা ঘটনার অিভঘােত 

জজ� িরত ভারতীয় জনজীবেন �দশভােগর �ঃখ ও �বদনা িনেয় �াধীনতা এেস উপি�ত 

হেলা ।

 িবংশ শতা�ীর �থমােধ � অিবভ� বাংলায় রাজৈনিতক পিরেবশ উ�� হেয় 

উঠেলও সামািজক ও সাং�ৃিতক আে�ালন এেকবাের ব� হেয় যায়িন । শাি�িনেকতন 

িবদ�ালেয়র �িত�া (১৯০১) । যাদবপুর জাতীয় িশ�া পিরষদ গঠন (১৯০৬) । 

যাদবপুেরর জাতীয় িশ�া পিরষেদর বাংলা িবভােগরবী�নােথর ডাইের�র পদ �হন 

(১৯০৬ -০৮), রবী�নােথর �নােবল পুর�ার লাভ (১৯১৩), িব�ভারতী 

িব�িবদ�ালেয়র �িত�ার পিরক�না (১৯১৬) ও রবী�নােথর িতেরাধান (১৯৪১) এ 

যুেগর উে�খেযাগ� ঘটনা ।

 িবংশ শতা�ীর �থমােধ � বাংলা সািহেত�র উে�খ� মাইলে�ান হেলা, 

শরৎচে�র �থম গ� �কাশ (১৯০৩), সবুজপ�, নারায়ন ও ভারতবষ � পি�কার 

�কাশ (১৯১৪), রবী�নােথর ‘বলাকা’ কাব��� �লাপ (১৯১৪), শরৎচে�র �কা� 

ও �মথেচৗধুরীর ধীরচেলর হালখাতা �ে�র আ��কাশ (১৯১৭) কাজী নজ�ল 
ুইসলােমর ধূমেকত পি�কা, অি�বীনা কাব��� ও �মািহতলাল মজুমদােরর 

�পনপশারী কাব��ে�র আিব�ভাব (১৯২২) কে�াল পি�কা ও সু�মার রােয়র আেবাল 

তােবাল (১৯২৩) �কাশ । �া�েয় িব�ু �দ, ��েম� িম�, সুধী�নাথ দ� , মািনক 

বে�াপাধ�ায়, জীবনান� দাশ �মুখ রবী� সমসামিয়ক ও রবী�ে�ার উপন�ািসক ও 
ুকিবেদর আ��কাশ । যাঁেদর অবদােন সমকালীন বাংললা সািহত� পির�ুট হেয় নতন 
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পেথর স�ান িদল ।

৩.৪. িবংশ শতা�ীর �থমাধ� ও বাংলা সািহেত�র �পেরখা 

(ক) নাট�জগৎ

 উনিবংশ শতা�ীেত ইংেরজ শাসেকরা িনেজেদর িবেনাদেনর জন� 

ইউেরাপীয় ধাঁেচর র�মে� নাট�ানু�ােনর আেয়াজন কেরিছেলন । তার ফেল �� 

হাইস, চ�ন নগর িথেয়টার, িখিদরপুর িথেয়টার, দমদম িথেয়টার ইত�ািদ গেড় ওেঠ । 

তার �ভােব ইউেরাপীয় আদশ� অউযায়ী বাংলা নাটক অিভনেয়র জন� �শ পয�টক 

�হরািসম �লেবডফ �ব�লী িথেয়টার �াপন কেরন । �লেবডেফর আট�শালা ব� হেব 

যাওয়ার পর �দশীয় জিমদােরর উেদ�ােগ বাগানবাড়ী বা �াসােদ নাট�ািভনেয়র �বণতা 

ল� করা যাব । �লেবেফর পর �বশিকছু িদন বাংলা নাটক ব� থাকার পর জিমদার �স� 

�মার ঠা�র িহ�ু িথেয়টার �িত�া কেরন । তারপর শ�ামাপদার নবীনচ� বসুর সেখর 
ুিথেয়টার আ�েতাষ �দব (ছাতআবু)র িথেয়টার পাথুিরয়�ঘাটা ব�নাট�ালয় 

�জাড়াসাঁেকা িথেয়টার ইত�ািদ গেড় ওেঠ । তারপর িগিরশচ� �ঘােষর আবভ� ােবর 

ফেল বাংলায় জাতীয় নাট�শালার �বত� ন ঘেট ।

 বাংলা নাটেকর আিদযুগ তারাচরন, �যােগ� চ���, হরচ� �ঘাষ, 

কালী�স� িসংহ, উেমশচ� িম�, রামনারায়ন তক� র�, মাইেকল মধুসূদন দ�, 

দীনব�ু িম�, মেনােমাহন বসু, উেপ�নাথ দাস, �জ�ািত�নাথ ঠা�র, রাজকৃ� রায় 

�মুখ নাট�কােররা ঐিতহািসক, সামািজক, �পৗরািনক নাটক, �হসন ইত�ািদ রচনা 

কের র�ম�েক সমৃ� কের �তােলন । এই ধারাব নাট�কার, অিভেনতা, পিরচালক 

অিভয় িশ�ক ও অসাধরন সংগঠক িহেসেব িগিরশচ� �ঘােষর আ��কাশ ঘেটিছল । 

অমৃতলাল বসু, দিবেজ�লাল রায়, কঈেরাদ �সাদ িবদ�ািবওদ �মুখ নাট�কারেদদর 

আিবভ� াব ঘেটিছল । তাঁেদর অিধকাংশই উনিবংশ শতা�ীেতই নাট�কার িহেসেব খ�ািত 

অজ� ন কেরিছেলন । তাঁেদর মেধ� অেনেক আবার িবংশ শতা�ীর �থম িদেক ১৯০৫ 

ি��াে�র ব�ভ� আে�ালেনর সময় ঐিতহািসক রচনা কের বাংলায় জাতীয়তাবাদী 

দি�ভি�েক সু�ঢ় কের �তােলন । িবংশ শতা�ীর এই জাতীয় নাটেকর মেধ� িগিরশচ� 

�ঘােষর মীরকািশর (১৯০৪), অেলাক (১৯০৫), িসরাজেদৗ�া (১৯০৬) ছ�পিত 

ৃিশবাজী (১৯০৭) চ��� (১৯১২) �ভিত নাটক রচনা কেরিছেলন । উে�খেযাগ� 
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উনিবংশ শতা�ী আয�সমােজর �িত�া । �রামকৃ�েদেবর আিব�ভাব ইত�ািদ কারেন 

িহ�ুে�র জাগরন ঘেট । �গৗিরশ যুেগর �পৗরািনক ভি�মূলক নাটেকর সাহােয� 

ব�রে� ভি�রেসর �য �াবন ল� করা যায় তার সে� িমেশ িছল িহ�ু জাতীয়তাবাদী 

�ি�ভি� । িক� ি�েজ�লাল তাঁর �পৗরািনক নাটক পাপানী (১৯০০), িসতা (১৯০৮), 

ভী� (১৯১০) নাটেক অেলৗককতা ও অিতির� ভি�রেস �াধা্যেক বাদ িদেয় 

�পৗরািনক নাটক�িলেত �ব�ািনক যুি�বািদ দি�ভি� মন�াি�ক �িতি�য়া �াধান� 

িদেয়িছেলন ।

 উনিবংশ শতা�ীর �শেষর িদেক ইউেরােপ �তীকধম� ত� নাটেকর 

আিবভাব ঘেট । কিব ও নাট�কার ইেয়ট� , �মটারিল�, হ�ম�ান, ি��বাগ� �মুেখর 

�ােব রী�নাথ এই ধরেনর নাটক রচনায় আ�িনেয়াগ করেলও িতিন পুেরাপুির পা�াত� 

নাটেকর অনুসরন কেরনিন । উপিনষেদর আদেশ� িব�াসী লীনাবাদ - আন�বােদর 

উপাসক রবী�নাথ �পক সাংেকিতক নাটক রচনা করেত িগেয় ভারতীয় আধ�া� �বাধ 

ও ভারতীয় কাব� সািহেত�র মূল �বণতা�িলেক �াধান� িদেয়িছেলন । তাই 

ূরবী�নােথর এই জাতীয় নাটেক অ�প ও অসীেমর কথা একটা ভিমকা �হন কেরেছ ।

 রবী�নােথর �পক - সাংকিতক ��নীর নাটক�িলেক িবশহেলষন করেল 

�দখা যায় তার মেধ� িসমা - অসীম �প -অ�েপর ��, �ানশি�র সে� জড়শি�র 

সংঘাত ও রা�শি�র পিরবত� েনর কথাও বারবার �িত�িনত হেয়েছ । যারফেল 

রবী�নােথর �পক-�তীক সাংেকিতক ��নীর নাটক�িল সাথ�কতা মি�ত হেয় 

উেঠেছ ।

 এ যুেগর অন�ান� নাট�কার িহেসেব �ীেরাদ �সাদ িবদ�ািবেনাদ, ম�থ 

রায়,িবধায়ক ভ�াচায�, জলধর চে�াপাধ�ায় �মুেখর নাম িবেশষ ভােব উে�খেযাগ� ।

(খ) সামিয়ক প�

ূ বাংলা সািহেত�র িবকােশ সামিয়ক প� পি�কার ���পূন� ভিমকা রেয়েছ । 

বাংলা গদ�গঠন ও িচ�াশীল যুি�িনও� �ব� রচনার ��ে� বাংলা সামিয়ক পে�র 

অবদােনর কথা অ�ীকার করা যায় না । ১৭৭০ ি��াে�র িহিক সােহেবর �ব�ল �গেজট 

কলকাতা ইংেরজীভাষায় �কািশত হেয়িছল । িহিকর �ব�ল �গেজট �থম ভারতীয় 
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সংবাদ� । তারপর �রামপুর িমশন ��স �থেক িদগদশ�ন ও সমাচারচি�কা নােম �� 

পতইকা �কািশত হয় । ঊনিবংশ শতা�ীেত গ�ািকেশার ভ�াচােয�র বাউলেগেজট, 

রামেমাহন রােয়র স�াদনায় সমাচার চি�কা, রামেমাহন ও ভাবনী বে�াপাধ�ােয়র 

সংবাদ �কৗমুদী, ভবানীচরন বে�াপাধ�ােয়র একক স�াদনায় সমাচার চি�কা ।

 িবংশ শতা�ীর �থমিদেক ১৯১৪ ি��াে�র �মথ �চৗধুরী স�ািদত সবুজপ� 

�কািশত হয় । রবী�নেথর আশীব�াদ িনেয় �ধু সবুজপ� �কািশত হয়িন । 
ুঅ�দাশ�কর রায়, অতলচ� ��ম ধূম���সাদ চে�াপাধ�ায়, িব�পিত �চৗধুরী, হািরত 

কৃ�েদব, সুনীিত�মার চে�াপাধ�ায় �মুখ �স যুেগর িবিশ� �াবি�করা সবুজপ�েক 

�ধান অবল�ন িহেসেব �হন কেরিছেলন । সবুজ পে�র সমসামিয়ক কােল বাংলায় �য 

সমক� উে�খেযাগ� প�-পি�কা �কািশত হেয়িছল তার মেধ� রামন� 

চে�াপাধ�ােয়র স�ািদত �বািসম দিবেজ�লাল রায় স�ািদত ও �িতি�ত 

ভারতবষ�, িচ�র�ন দােশর নারায়ন ইত�ািদর নাম সুপিরেচত । এই পি�কা �িলেক 

�ক� কের �স যুেগ যাঁরা �িতি�ত হেয়িচেলন তােদর মেধ� �ধান হেলন শরৎচ� 

চে�াপাধ�ায় । �ভাত�মার মুেখাপাধ�ায়, জলধর �সন �মুখ �লখেকরা ।

(গ) কথাসািহত�

 উনিবংশ শতা�ীেত বাংলা কথাসািহেত�র যা�াপথ সূিচত হেয়িছল �ধানত 

বি�মচ� চে�াপাধ�ােয়র উপন�াস�িলর আধ�েম । বি�মচ� ছাড়া �স যুেগ 

বি�মীরীিতর ঐিতহািসক �রামা� ও সামািজক - পািরবািরক উপন�াস রচনায় 

িবেশষভােব দ�তার পিরচয় িদেয়িছেলন রেমশচ� দ�, �তাপচ� �ঘাষ, হর�সাদ 

শা�ী, �ণ��মারী �দবী, নেগ�নাথ ��, �শ চ� মজুমদার । বি�মচ�েরর 

ঐিতহািসক �রামাে�র �ভােব রবী�নাথ উপন�াস রচনার িদেক বউঠা�রানীর হাট ও 

রাজষ� রচনা কেরিছেলন । সামিজক উপন�ােসর ��ে� রবী� বি�মচে�র িবষবৃ� 

উপন�ােসর িবধবািববাহ সমস�া িনেয় �চােখর বািল উপন�াস রচনা কেরন । উে�খেযাগ� 

�য বি�মচ� িবষবৃ� উপন�ােস �য মন�াি�ক িবে�ষনরীিত �হন কেরিচেলন 

রবী�নােথর  ওেখর বািলউ �ক বাংলা সািহত�র �থম সাথ�ক িশ�স�ত মন�াি�ক 

উপন�াস বলা চেল । 

 �গারা রবী�নােথর এিপকধম� উপন�াস । িহ�ু-�া� ধেম�র ভাবসঘষ�, �েদশী 
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আে�ালন, ইংেরজেদর সে� ভারতীয়েদর �তাষন পীড়েনর, উভয়িবধ স�েক� র 

ূপটথভিমেক �গারার জীবনবৃ�া� িনেয় িরত উপন�াস�েত রবী�নাথ �গারা-িবনয়-
ৃসুচিরতা - লিলতার ��ম কািহনীর পাশাপািশ আন�ময়ীর মাত� ও পেরশবাবুর 

ুচিরে�র উদাআরতার সাআেয� িব�েবােধর পিরচব �� কের তেলেছন । �গারা 

উপন�ােস রবী�নাথ �যমন সামািজক সংকেটর পিরচয় িদেয়েছন �তমিন ঘের-বাইের 
ুও চার অধ�ায় উপন�ােস �স যুেগর ��ময় রাজৈনিতক আবহাওয়ার পিরচয়� তেল 

ধেরেচন । ঘের বাইের উপন�ােস িনিখেলেশর অিহংশ �েদশী আে�ালন ও স�ীেপর 

স�াসবাদী িচ�াধারার মেধ� িনিখেলেশর �ী িবমলার হঠাৎ আগমন ও িনিখেলশ 

িবমলারা দা�ত� জীবেনর িবষাদ ক�ন পিরনত ফু�েয় �তালা হেয়েচ । চার অধ�ায় 

উপন�ােস পএম ও িব�েবর সংঘােত অিতন ও এলার জীেব কীভােব �ািজক পিরনিত 

িমেশ  আেস তা �দকােনা হেয়েছ ।

 বাংলা সািহেত� সাথ�ক �ছাটগে�র �থম িনমা� তা রবী�নাথ । �থেম িতিন 

ঘােটর কথা, রাজপেথর কথা নামক �� গ� রচনা কেরন । অবশ� তার আেগ �কৗশের 

িতিন িভখািরনী গ�� িলেখিছেলন । রবী� রিচত গ��িলেক িতন� পেব� িবন�� করা 

যায় -

 (১) �থমপব� - িহতবািদ সাধনা পি�কার যুগ

 (২) ি�িতয়পব� - ভারতী- সবুজপে�র যুগ

ৃ (৩) ততীয়পব� - িতনস�ীর যুগ

 িবংশ শতাবদীর �থমােধ � রবী�নােথর পাশাপািশ জনি�য় কথা সািহিত�ক 

িহেসেব শরৎচে�র আিব�ভাব ঘেটিছল । শরৎচ� পািরবািরক - সমািজক, �রামাি�ক 

��ম, সমাজ-িবিগত ��ম, ত��ধান বুি�বাদী ইত�ািদ নানা ��নীর উপন�াস রচনা 

কেরিছেলন । িবষয়িভি�ক ��নীিবন�ােসর মধ� িদৈয় শরৎচে�র উপবন�াস�িলেক 

নানা ভােগ িবভ� করা যায় । �যমন -

 পািরবািরক - পি�তমশাই, �ব�ে�র উইল

 সমাজসমােলাচনা - প�ীসমাজ, দ�া, অর�নীয়, বামুেনর �মেয় । 
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 সমাজ িনিষ� ��ম - বড়িদিদ, চ�নাধ, চির�হীন, গৃহদাহ ।

 �রামাি�ক ��ম - দ�া , �দনা পাওনা । 

 রাজৈনিতক ও ত��ধান - পেথর দাবী, �শষ�� ।

 �ভাত�মার মুেখাপাধ�ায় এ যুেগ �ছাটগ�কার িহেসেব খ�ািতমান হেলও 

উপন�াস িস�হ� িছেলন । তাঁর �লখা �থম উপন�ােসর নাম রমাসু�রী পরবত�কােল 

িতিন নবীন স��াসী, র�দীপ, িস�ুর �কৗটা, জীবেনর মূল�, মেনর মানুষ, আরিত, 

সত�বালা, গরীব �ামী ইত�ািদ নানা উপন�াস রচনা কেরিছেলন ।

 �ভাত �মাের খ�ািত হেল �ছােটাগ� রচনার জন� । রবী�নাথ �ভাত �মােরর 

�ছাটগে�র �শংসা কের জািনেয়িছেলন ‘েতামার গ��িল ভাির ভাল । হািসর হাওয়ায় 
ুক�নার �ঝাঁেক পােলর উপর পাল তিলয়া এেকবাের � � কিরয়া ছু�য়া চিলয়ােছ, 

�কাথাও িকছুমা� ভার আেছ আ বাধা আেছ তাহা অনুভব কিরবার �জা নাই ।’ �ভাত 

�মার িনজেজই সবীকার কেরেছন তাঁর িবখ�াত �দবী গে�র �ট� �পেয়েছন 

রবী�নােথর কাছ �থেক ।

 �ভাত �মােরর গ��িল িনম�ল হাস�রেসর সে� পুরাতন যুেগর িন�� বাঙািল 

জীবেনর পিরচয় পাওয়া যায় । তাঁর �ছাটগ� �িল ��চধম� হেলও তার মথেভ চলমান 

ূজীবেনর ছিব �িতফিলত হেত �দখা যায় । িবেদশী পটভিমেত �লখা�িলতা তাঁর 

ব�াি�গত জীবেনর অিভ�তার সে� অ��ি�র সংিম�ন ঘেটেছ ।

 জগদীশ �ে�র গ� উপন�াস যেথ� �াতে�র পিরচয় পাওয়া যায় । িতিন 

মন�াি�কতা ও যুি�বাদী �ি�ভি�র পিরচয় িদেয় তাঁর রচনা�িলেক �মািলক ও 
ু�াত�� ধম� কের তলেত স�ম হেয়িছেলন । লঘু�� ও অসাধু িস�াথ � তাঁর জনি�য় 

উপন�াস হেলও িতিন �� আয়তেনর অেনক�িল উপন�াস রচনা কেরিছেলন । তাঁর 

উপন�াস �িলেক নানা ��নীেত িবন�� করা যা্য় । �যমন -

ূ১. নারী পু�ষেদর স�ক�  - লঘু��, গিতহারা জা�বী, িনেষেধর পটভিমকায় এই 

জাতীয় উপন�াস ।

২. প�ীসমাজ �কি�ক - যথা�েম, �রাম�ন, �লােলর �দালা ।
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৩. িনয়িতবাদ - রিত ও িবরিত, অসাধুিচ�াথ � ।

 জগদীশ �� মফ�েল বাস করেতন । তাই তাঁর রচনায় প�ীজীবন িচে�র 

পাশাপািশ । �াম সং�ার ও িনয়িত বাদেক িতিন যুি�িন� িবজতানবাদী �ি�েত িবচার 
ুিবে�ষন করেত �চেয়েছন । হতাশা, �নরাশ� ও মৃত� �চতনা জগদীশ�ে�ররচনার 

উে�খেযাগ� �বিশ�� �েপ �দখা িদেয়েছ ।

ৃ িবেনািদনী জগদীশ �ে�র �থম গ� সংকলন । তারপর �মতী ভ�ার, 

অ�ানশলাকা, উদয় িলখা, উপায়ন, জগদীশ �ে�র �িনব�া িচত গ� ইতািদ �কািশত 

হয় । িতিন তার গে� বা�ব�ি�েত মানুএর িনবারন সত��প�েক আিব�ার কেরেছন । 

িতিন �থাগত সং�ারেক �যমন ডাউেত �চেয়িছেলন �তমিন মানুেষর নীচতা, বব�রতা 

ও ভ�ািমর �িতও িতিন খ�হ� িছেলন । কে�াল �গা�ীর �লখকেদর নানা �বিশে��র 

পিরচয় জগদীশ �ে�র কথা সািহেত� �াধান� �পেয়েছ ।

 রবী��র যুেগর কথাসািহেত�র ধারায় িতনজন �ধান শি�মান �লকক 

ূ ুিছেলন তারাশ�র বে�াপাধ�ায়, িবভিতভষন বে�াপাধ�ায় ও মািনক বে�াপাধ�ায় । 

তারাশ�র দীঘ�জীবেন ভারতীয় সমাজ, রাজনীিত ও অথ�নীিতর নানা উে�খেযাগ� ঘটনা 

�যমন �দেখেছন �তমিন �সই ঘটনা�িল �থেক িতিন �যভােব তাঁর অিভ�তার 
ুজগৎেক সমৃ� কের তেলেচন তা অত�� �শংসীয় ল �ই িব�যু�, ব�ভ� আে�ালন, 

�েদশী আে�ালন, মহা�া গা�ীর অিহংস আে�ালন, সশ� আে�ালন । 

 তারাশ�র উপন�াস ও �ছাটগ� রচনার �ই ধারােতই সুদ� িছেলন । তাঁর 

উপ�াস�িলেক �ধানত িতনপেব� িবভ� করা যায় । �যমন -

১. �থম (উে�ষ) পব� - �চতালী ঘূিন�, পাষানপুরী, নীলক�, রাইকমল, আ�ন ।

২. ি�তীয় পব� - ধা�ীেদবতা, কািল�ী, কিব, গণেদবতা, প��াম, স�ীপন পাঠশালা, 

ৃ৩. ততীয় (আধুিনক পব�) - উপকথা, িবচারক, রাধা, স�পদী, মহাে�তা ।

 তারাশ�র উে�খেযাগ� �ছাটগ� সংকলেনর নাম ছলনাময়ী, জলসাঘর, 

রসকিল, �বেদনী, যা�কর ইত�ািদ । এই ���িলেত তারাশ�েরর �লখা গে� 

�ামবাংল;আর �ব�বীয় রসাি�ত জীবন যা�ার পিরচয় রেয়েছ  । 
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ূ ূ বাংলা কথা সিহেত�র এক িবেশষ মূহূেত�  কথািশ�ী �েপ িবভিতভষন 

বে�াপাধ�ােয়র আবভ� াব । কে�ােলর বা�বতা ও �দহেচতনায় আিবল সািহত� যকন 

বা�ািল পাঠেকর কােছ �াি�কর হেয় ওেঠ এমন সময় বাঙালী জীবেনর সহজ সরল 

ূ�প িনেয় িবভিতই ভঠষন পেথর পাঁচালী উপন�াস রচনা কের পাঠকেদর চমেক 

িদেয়িছেলন । পাি�ত�পূণ � মননধম� রচনা নয়, অিত �রামাি�কতায় তরল ভােবা�াস 

ূ ুও িবভিতভষন �লখায় ল� করা যায় না সহজ সরল অনাড়�র রহস� এবং মানব 

ূ ূ ু�দেয়র অিবন�র অনুভিত িছল িবভিতভষেনর রানার �ধান িবষব �সৗ�য� সৃি�র সে� 

ূ ুআধ�াি�ক অনুভিত ও রহস�েক িতিন �যন তাঁর রচনায় উনমীিলত কের তলেত 

ূ ূ�পেরেছন । িবভিতভষেনর �লখা �ছাটগে�র সংকলন�িলর মেধ� �মঘম�ার, 

�মৗরীফুল, যা�াবদল ইত�ািদর নাম উে�খেযাগ� ।

 বাংলা কথাসািহেত� মািনক বে�াপাধ�ায় রচনারীিত, �ি�ভি� ও িবষয়ব�র 

অিভনবে�র জন� �স যুেগ যেথ� সমাদর লাভ কেরিছেলন । �রামাি�ক �ি�ভি�র 

বদেল মািনক বে�াপাধ�ায় মানুেষর জীবনেক �দখেত �চেয়েছন বি�িন� �ি�েত । 

�� েয়ড়ীয় আেলােক িতিন মান মেনর গভীরতর রহস��িলেক উে�াচেনর �চ�া 
ুকেরেছন । জনকী, িদবারাি�র কাব�, পুতল নােচর ইিতকথা, অিহংসা, অমৃতস� পু�, 

ুসহরতলী, সতে�ান ইতভািদ উপন�ােস মািনক বে�াপাধ�ােয়র �কীয় �ি�ভ�ী ও 

�মৗিলকতা পিরচয় পাওয়া যায় । আতসীবাসী, সরীসৃপ, িমিহ ও �মাটা কািহনী, �ভজাল 

ইত�ািদ মািনক বে�াপাধ�ােয়র উে�খেযাগ� গ��� ।

 ডা. বলাইচাঁদ িমুেখাপাধ�ায় বনফুল ছ�নােম উপন�াস ও �ছাটগ� রচনা 

কেরিচেলন িবংশ শতা�ীর �থম পেব� এবং িতিন খ�ািত অজ� ন ও কেরিছেলন ল িতিন 
ৃতাঁর �থম উপন�াস তণখ� ও গ��� �বতরনীতীের রচনা কের বাংলা কথা সািহেত�র 

ুধারায় নতন পেথর ইি�ত িদেয়িছেলন । তাঁর �ধান উপন�াস �িলর নাম মৃগয়া, ডানা, 

��রথ ইত�ািদ । �াধীেনা�র পেব�ও িতিন অজ� উপন�াস রচনা কেরেছন । তাঁর �লখা 

উে�খেযাগ� গ��িল হল - �বতরনীর িতের, বনফুেলর গ�, বনফুেলর আেরা গ�, 

বা�ল�, িব�ু িবসগ� ইত�ািদ । বা�বজীবেনর সে� �ব�ািনক �ি�ভি� ও সরস 

হাস�রেসর সংিম�েন বনফুেলর কথা সািহত� িবিশ� �ােনর অিধকারী হেয় উেঠেছ ।
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(ঘ) কাব� - কিবতা 

 রবী� পূব� যুেগ িবহারীলাল গীিতকাব� ধারার সূ�পাত কেরিছেলন । রবী�নাথ 

তাঁেক কাব��� ও �ভােরর পািখ নােম অিভিহত কেরিছেলন । উনিবংশ শতা�ীর 

�শষােধ � রবী�নােথর কিবজীবেনর উে�ষ ঘেট । এ যুেগ রবী�নাথ সা�� স�ীত, 

�ভতস�ীত, ছিব ও গান, কিড় ও �কামল, মানিস, �সানারতরী িচ�া, �চৗতালী ইত�ািদ 

কাব��� রচনা কেরিচেলন । িবংশ শতা�ীর �থম িদেক রবী� রিচত কাব��িলেত 

রবী�নােথর �াচীন ভারতীয় ঐিতহ� ও সং�ৃিতর অনুরােগর পিরচয় পাওয়া যায় । 

�ািচন ভারেতর মহৎ জীনাদশ� �থেক ভারেতর শা�ত মিহমার কথা রবী�নাথ কিণকা, 

কথা ও কািহনী, ক�না, �িনকা, �নেবদ�, �রণ, িশ�, উৎসগ�, নানা কিবতায় উে�খ 

কেরেছন । �বৗ�ধম � ও অিহংসার বাত� াও এ যুেগর রবী� কিবতায় �দখা িগেয়েছ । 

 রবী� কিবতার জনি�য়তার ঘুেনা রবী�নােথর বলাকা পূব� যুেগ রিচত 

কাব��ে�র ভাবভাষ, শ�-ছ� অবল�েন কিবতা রচনা কের �য কিবেশৗধী গেড় 

উেঠিছল তাঁরা রবী�ানুসারী কিব বেল পিরিচত । এই ��নীর কিবেদর মেধ� 

যতী�েমাহন বাগিচ, কািলদাস রায়,  �মুদর�ন মি�ক, ক�নািনধান বে�াপাধ�ায় 

নাম সুপিরিচত । যিত�েমাহন বাগিচ সংকিলত হেয়িছল ��, িকশলয়, পণ��ঠ, 

একতারা, বনমি�কা নুপুর, অজয় কাব� �ে�র নাম উে�খেযাগ� । 

 রবী�নােথর �িত অ� ��া �পাষন করও �মথ �চৗধুরী, সতেভ�নাথ দ� 

�মুখ কিবরা �ত� পেথর স�ান কেরিচেলন । �মথ �চৗধুরী সেনট রচনায় অসাধরন 

পারদরিশ�তার পিরচয় িদেয়িছেলন । সেত��নাথ দ� একাধাের অমর অনুবাদক আর 

অন�িদেক িছেলন ছ�এর যা�কর । ঐিতহািসক �পৗরািণক িবষয় �থেক সমসামিয়ক 

যুেগর ঘটনা �থেক উপকরন সং�হ কের িতিন �য সম� কিবতা রচনা কেরন তার মেধ� 

ূসমাজ সেচতনতা, মানবতােবাধ, সহানুভিত ও সমেবদনার পিরচয় �� হেয় উেঠেছ 

। �েত�নাথ দে�র রিচত কাব����িলর নাম - সিবতা, �বনু ও বীনা, সি��ন, 

�হামিশখা, ফুেলর ফসল, অ�-আবীর, িবদায় আরিত ইত�ািদর নাম উে�খেযাগ� । 

রবী� যুেগর অন�তম �ধান কিব িহেসেব সেত��নাথ দে�র নাম নিবেশষভােব 

উে�খেযাগভ ।

 রবী�ানুসাের কিবেদর �ায় সকেলই �ােম বা মফ�েল শহের বসবাস  
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করেতন । িব�যুে�র অিভঘাত, মাতািরক জীবেন য�না ও পুরাতন মূল�েবােধর ডাউন 

স�েক�  তাঁরা স�ক ধারনা অজ� ন করেত পােরনিন । সময় ও সমােজর পিরবত� েনর সে� 

কিব�ি�র বদল বাংলা কিবতার ◌্েষে� রী� যুেগ ধরা পড়ল �মািহতলাল মজুমদার, 

যতী�নাথ �সন�� ও কািজ নজ�ল ইসলােমর কিবতাব ল রবী�নােথর �রামাি�ক 

��েমর জগৎ �ধেক নারী-পু�েষর স�ক� েক �মািহতলাল �দহবাদ ওও �ভাগবােদর 

উপর �িত�া করেলন । ইি�য়া�ক ��েমর কিবতা রচনায় �মািহতলাল মজুমদার 

��া� �াপন কের িলখেলন �পন পসারী, সমর গরল ।

 �পশায় বা�কার িবজতান�ি�র অিধকারী যতী�নাথ �সন�� রবী�নােথর 

�সৗ�য� ও সুখবাদী �ি�ভি�র িবেরাধীতা কের িব��কৃিতর সম� �সৗ�েয�র মেধ� 

মাউষেক আকৃ� করার মায়াজাল বেল উপলি� করেলন । মানুেষর জীবেনর আপাতত 

সুেখর আড়ােল িতিন �ঃেখর গভীরতা ও নাি�ক�েবােধর পিরচয় িদেয় রবী�যুেগ বাংলা 

কিবতার ��ে� �াতে�র পিরচয় িদেয়িছেলন । যতী�নাথ �সন�ে�র উে�খেযাগ� 

কাব����িলর নাম - মরীিচকা, ম�িশখা, ম�মায়া, ইত�ািদ । 

 যু� �ফরৎ �ৎখ ও দািরে��র জীবেনর ক�ন ও মম�দশ� িদক�েক উপলি� 

করেত স�ম হেয়িছেলন । অথ�ৈনিতক, রাজৈনিতক, সামািজক িদকিদেয় মানুেষর 

মেধ� �বষম� সৃি� ছাড়া নারী ও পু�েষর মেধ� িবেভদ ও ধম�য় ��ে� িহ�ু-মুসলমান - 

�জন -েবৗ�- ি��ােনর মেধ� ঘৃনার মেনাভাব সৃি� করার িব�ে� নজ�ল তী� িবে�াহ 

�ঘাষননা করায় িবদেরাহী কিব নােম পিরিচত িছেলন । তাঁর জনি�য় কাব��� �িলর 

মেধ� ব�াথার দান, অি�বীনা,. ছায়ানট, �দালনচাঁপা, িবেষর বাঁিশ, ফিনমনসা, সব�হারা, 

বুলবুল, স��া, নূতন চাঁদ ইত�ািদর নাম উে�খেযাগ� ।

 বাংলা কিবতা আধুিনকতার িচ� িনেয়উপি�ত হেলন জীবনা� দাশ, সুধীন� 

দ�, অিময় চ�ব��, বু�েদব বসু, ��েম� িম�, িব�ু �দ �মুখ কিব । জীবনা� দােশর 

�থম কাব��� ঝরাপালক এ �তমন �কােনা �মৗিলক ক�সর পিরচয় িছল না ।রবী�নাথ, 

রবী� সমসামিয়ক সতেভ�নাথ, �মাইললাল, নজ�ল সহ রিবে�া�র নানা কিবর 

�ি�ভি�র পিরচয় কাব��েত থাকেলও �শষপয�� জীবনা� এই কাব��� �থেক িনজ� 

কাব�ভাষা িনমা� েন দ�তার পিরচয় িদেয়িছেলন । 

 �গিত ও কিবতা পি�কার স�াদক বু�েদব বসু িছেলন আধুিনক বাংলা কিবতা 
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আে�ালেনর অন�তম ব�াি�� । তাঁর �থম বাংলা কাবভ�� মম�বানী  �ত রবী� - 

সত�� - নজ�েলর �ভাব ল�� করা �গেলও �ত িতিন তা অিত�ম কের �কীয়তা 

উ�ল হেয় ওেঠন । ��েমর �দহাতীত �প নয়, �দেহর মেধ�ই িতিন ��েমর অি�ে�র 

কথা �ঘাষনা করেলন ব�ীর ব�না কাব��ে� । ক�াবতী, দময়�ী, ��ৗপদীর শািড়, 

শীেতর �াথ�না, বসে�র উ�র, মরেচ পড়া �পেরেকর গান ইত�ািদ তাঁর ব� আেলািচত 

কাব��� ।

 কে�াল �গা�ীর অন�তম �ধান হেলও ��েম� িম� কে�ানীয় হেয় ওেঠনিন । 

বা�বতার নােম �কৃিত পরবশ�তা তাঁর কিবতায় �াধান� লাভ কেরিন । িতিন 

সমাজতাি�ক ও মানিবক �ি�ভি�র আেলােক �মজীবী ��নীর মানুেষর �িত 

জািনেবেছ আি�ক সমথ�ন । �থমা �াট, �ফরারী �ফৗজ, সাগর �থেক �ফরা, কখনও 

�মঘ, হিরণ-িচতা-িচল, অথবা িক�র ইত�ািদ তাঁর উে�খেযাগভ কাব��� ।

 ইংেরজী সইেত� সুপি�ত বুি�পদী কিব িব�ু �দ এিলয়টেক �যমন অনুকরন 

কেরেছন �তমিন রবী� ব�ব�ত শ�, রবী�সুবািসত পংি� চয়েন িতিন রবী�ভি�র 

পিরচয় িদেয়েছন । �� অণুব�র সময় ও সমােজর মেধ� মধ�িব� ��নীর মানুেষর িনিল�� 

�ভাবেক িতিন িব�প কেরেচন । তাঁর কিবতাব সমাজ পিরবত� েনদর আ�ানও �িনত 
ুহেয়েচ । উে�খেযাগ� কাব��� - উব�শী, নাম �রেখিছ �কামল গা�ার, তিম �ধু পঁিচেশ 

�বশাক, উ�ের থােকা �মৗন, আমার �দেয় বাঁেচা ইত�ািদ ।

 িবংশ শতা�ীর চি�েশর দশক জাতীয় ও আ�জ� ািতক নানা ঘটনায় পিরপূন� । 

��েনর গৃহযু�, িচন-জাপােনর যু� আ�জ� ািতক �িনয়ােক আেলািড়ত কের �তােল । 

গাি�জীর ভারতছােড়া আে�ালন, �নৗ িবে�াহ, ডাক-তার িবে�াহ, প�ােশর ম��র, 

সা�দািয়ক দা�ার মধ� িদেয় �দশ িবভাগ ও ভারেতর �াধীনতা এই দশেকর জাতীয় 

জীবেনর উে�খেযাগ� ঘটনা ।

 এই দশেকর অন�তম �ধান কিব হেলর সমর �সন । হতাশা ও �নরােশ�র 

পিরেবেশ মাক� সবািদ �ি�েত ঠে�নীিবভ� সমােজ �শাষক �শািষেতর �ে�র মধ� 

িদেয় �িমক - কৃষক-মধ�িব� ��নীর মানুেষর উ�রেনর আকা�াটা সমর �সেনর 

কিবতায় আভািসত হেয়েছ ।

 মাক� সবাদী সািহত�তে�র অনুসাির কিব সুভাষ মুেখাপাধ�ায় বাংলা কিবতায় 
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ুসং�ামী �চতনােক �� কের তেলেছন । তাঁর �লখা কাব����িলর নাম - পদািতক, 

অি�েকান, িচর�ট, ফুলফুটুক, একটু পা চািলেয় ভাই ইত�ািদ । �মৗিলক িকতার 

পাশাপািশ িতিন নানা ভাষার নানা কিবর িকতা বাংলায় অনুবাদ কেরেছন । টাঁর অনূিদত 

কাব� সংকলন�িলর নাম - নািজন িহকমেতর কিবতা, পাবেলা �ন�দার কিবতা, 

হািফেজর কিবতা । িবষয়ব�েক িশ� �সৗ�য�মি�ত কের �তালার ��ে� িতিন যেথ� 

সাফেল�র পিরচয় িদেয়েছন ।

 মাক� সবাদী কিবতার ধারায় এক� উে�খেযাগ� নাম সুকা� ভ�াচায� । অিবভ� 

কমু�িন� পা�� র ছা� সংগঠন �থেক িতিন দেলর সি�য় সদস�পদ �হন কেরিছেলন । 

িবে�াহ িব�ব, �শাসন ও মুি� তাঁর কিবতায় �ক�িব�ু হেয় উেঠিছল । কমু�িন� 

আে�ালেনর �পেরখার পিরচয় পাওয়া যায় কিব সুকা� ভ�াচােয�র কিবতায় । তাঁর 

রিচত কাব� �� �িলর নাম - ছাড়প�, ঘুমেনই, পূব�াভাষ, িমেঠকড়া ইত�ািদ ।

 িবংশ শতা�ীর �থমাংেশ রবী�নাথ, রবী�সাির কিব, রবী� িবেরািধ কিব, 

ি�েশর দশেকর পা�াত� আধুিনক কিবতার �ভাব জাত আধুিনক কিবেদর কিবতা 

চি�েশর দশেক মাক� সবাদী িচ�াভাবনার আেলােক কিবতােক রাজৈনিতক 

আে�ালেনর স�ী কের �তালার �য়ােসর মেধ� এই যুেগর কিবতার এক� পিরণত �প 

ল� করা যাব ল প�ােশর দশক অথা� ৎ িবংশ শতা�ীর ি�তীয়াংেশ আবার বাংলা 
ুকিবতার নতন বাঁক বা পালাবদল ঘটেত থােক ।

আদশ� ��াবলী 

১ । উনিবংশ শতা�ীর �থমােধ�র বাংলার রাজৈনিতক, অথ�ৈনিতক, সাং�ৃিতক 

ূপটভিমর সে� ঐ যুেগ রিচত সািহেত�র স�ক�  িনেয় আেলাচনা ক�ন ।

২ । িবংশ শতা�ীর �থমােধ � �য সম� নাটক রিচত হেয়িছল নাটভকারেদর পিরচয় সহ 

তা উে�খ ক�ক ।

৩ । ম�থ রােয়র নাটক স�েক�  আেলাচনা কেরা ।

৪ ।িবংশ শতা�ীর �থমােধ � কেয়কজন �াবি�ক স�েক�  আেলাচনা ক�ন । 

৫ । �াবি�ক ও কিব িহেসেব �মথ �চৗধুরীর মূল�ায়ন কেরা ।

৬ । �ছাটগে�র রচিয়তা িহেসেব রবী�নােথর কৃিতে�র পিরচয় দাও । 
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ূ৭ । কথা সািহেত� জগদীশ �ে�র ভিমকা িবে�ষন কেরা ।

৮ । রবী�ানুসারী কিব কিবেদর পিরচব দাও ।

ূ৯ । বাংলা সইেত� সবুজ পে�র ভিমকা িনেয় আেলাচনা কেরা ।

১০ । কিব সত��নাথ দে�র কিব �িতভার পিরচয় দাও ।

সহায়ক  ��াবলী

১ । বাংলা সািহেত�র সংি�� ইিতবৃ� - ড. অিসত �মার বে�াপাধ�ায়

২ । সম� বাংলা সািহেত�র ইিতবৃ� - অধ�াপক জগৎ লাহা 

৩ । বাংলা সািহেত�র ইিতহাস - ড. সু�মার �সন

৪ । বাংলা সািহেত�র ইিতহাস - ড. সুেবাধ �চৗধুরী

৫ । ব�সািহেত� উপন�ােসর ধারা - ড. ��মার বে��াপাধ�ায় 

৬ । সরাজ �গিত রবী�নাথ - ড. �ুিদরাম দাস

ূ৭ । বাংলা সািহেত�র ইিতকথা - ড. ভেদব �চৗধূরী

৮ । বাংলা সািহেত�র িবকােশর ধারা - ড. �কৃ� বে�াপাধ�ায়

৯ । বাংলা সািহেত�র �পেরখা - �গাপাল হালদার

১০ । বাংলা উপন�ােস �েদশ িচ�া - ড. শ�ামল রায় 
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ূ৪.১. ভিমকা 

 ১৯৪৭ �থেক ২০০০ �ী�া� সময়কােলর সািহত�ধারার নানা িবভাগ 

সংে�েপ পয�ােলাচনা িনঃসে�েহ ক�ন কাজ । একক �েচ�ায় সািহেত�র নানা িদক 
ুপু�ানুপু�ভােব তথ�সূে� তেল ধরাও সহজ ব�াপার নয় তবু এই কাজটা �� করা 

ুদরকার । কারণ রবী�নােথর মৃত�র পর অথা� ৎ উিনশশ একচি�শ (১৯৪১) �থেক 

সা�িতক কােলর বাঙলাসািহেত�র ইিতহাস এখনও �সভােব �লখা হয় িন । একিবংশ 

শতেকর �থম দশক �বশ িকছুিদন হেলা �পিরেয় এেসিছ । অতএব একাজ যত ক�নই 

�হাক, তবু �� করেত হেব ।

 আর একটা কথা, দশক ধের সািহত�িবচার যথাযথ িকনা তা িনেয় তক�  আেছ । 

চি�েশর দশেক যাঁরা িলেখেছন তারা হয়েতা িবশ িতিরেশর দশেকই �লখােলিখর 

জগেত এেসেছন এবং চি�েশর পের প�াশ, ষাট, স�র দশেকও তারা সমানভােব 

সৃি�শীল ও খ�ািতমান । তারা �যমন আেছন �তমিন চি�শ �থেক �থম �� কেরেছন 
ুএমন অেনক �লখকই নতন এেসেছন, তাঁেদর �বণতাও �িতি�ত হে� সািহত� 

িশ�কলায় - �সটাই ��� িদেয় িবচার করেত হেব । অথা� ৎ পূব�াপর িবেবচনায় �দশকাল 

সমােজর পিরবত� েনর িনিরেখ, এমন �লখা ও �লখকেক আমরা পাই, �সই সব ��া ও 

তােদর সৃি�েক মান� কেরই সািহেত�র ইিতহােসর �মধারা� িবন�� করেত হেব 

বুি�দী� মননশীলতা ও সংেবদনশীল মেনাভি� সহকাের । তাই আমােদর আেলাচ� 

�ািধনতা পরবত� বাংলা সািহেত�র গিত�কৃিত িবচাের �দশকাল সমাজ িনঃসে�েহ 

িবেশষ ��� পােব ।

৪.১.উে�শ�

 �াধীনতা উ�র কােল বাংলার রাজনীিত ও সমাজ সািহেত� ঘটল অভাবনীয় 

পিরবত� ন । �দশ - কােলর ��ি�েত সমাজ জীবেন নানা পিরবত� ন �যমন আসল তা 

সািহেত� ও �ান �পল । বাংলা সািহেত�র িবষয় আি�ক �বিচে� িনেয় নানা পরী�া 

�াধীনতা উ�র সািহত� এবং সমাজ 

রাজৈনিতক পিরে�ি�েত পয� ােলাচনা 
ুচতথ� একক
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িনির�া চলেত থাকল সািহেত ��া �দর মেধ� । জীবেনর �যমন টানা �পাড়ন চেলেছ 

সািহেত �তমিন নানা টানােপাড়েনন ভাঙা �চারার মধ�  িদেয় জীবেনর নানা িদক উেঠ 

আসল । এই ইউিনট � পােঠ আমরা -

 সমকালীন রাজৈনিতক অব�ান সমাজ, সং�ৃিত স�েক�  �ান লাভ করেত 

পাির ।

ু ু নতন নতন সািহিত�কেদদর সািহেত�র আসার আগমন ও তােদর �বিচ�ময় 

সৃি� বাংলা সািহত�েক সমৃ� কেরেছ তা �দখেত পাব ।

 মধ�িব� জীবন, িন� মধ�িব� ও িন�িব� মানুেষর জীবন স�েক�  আমােদর 

স�ান �দয় ।

 সািহিত�ক ও রাজৈনিতক আে�ালন, প�পি�কার �কাশ ও িবষব �বিচ� 

আমােদর সামেন উেঠ আেস ।

৪.৩. সমাজ রাজনীিত িনভ� র পিরেবশ

 ১৯৪৭ �ী�া� বাঙালীজীবেন �রনীয় কাল । খি�ত �াধীনতা লাভ একই সে� 

�� �দখা ও ��ভে�র কাল । বাঙালীর জীবেন এতবড় এবং এমন ভয়�র অিভ�তা 

ুআেগ কখনও ঘেটই । বাঙলােদশ আর বাঙালী িনেজর বাসভিমেত পােরর �ারা িবভ� । 

িবি��, উৎখাত ও িছ�মূল হেত বাধ� হল । �দেশর সাধারণমানুষ এই অন�াব 

ুিন�রব�ব�া মানেত পােরিন । এমন কী �স সময় �দেশর একাংশ মানুেষর কােছ ‘ইেয় 

আজাদী ঝুটা হ�ায়’ বেল মেন হেয়িছল । �দশভাগ ও উ�া� সমস�া �াধীনতা উ�র 

বাঙলােদেশর মানুেষর কােছ সবেচেয় বড়সমস�া বেল িচি�ত হেয়িছল ।

 আসেল চি�েশর দশক �� �থেকই উ�াল আেলািড়ত কাল । ি�তীয় মহাযু� 

(১৯৩৯ -৪৫), ম��র (১৯৪৩) এবং এর হাত ধের কােলাবাজারী, মজুতদারী মাথা 

চাড়া িদেয় উঠল । ভয়াবহম��র ও যার পিরনােম খােদ�র আশায় �ােমর হাজার হাজার 

মানুেষর কলকাতা শহের িভড় ও খাদ� না �পেয় �ায় িতিরশ ল� মানুষেক িখেদর বিল 

হেয় �াণ িদেত হল । অসংখ� মানুেষর জীবন িচে� ওেলাট পােলাট হেয় �গল । �বঁেচ 

থাকার তািগেদ আর িখেদ �মটাবার আশায় িদিভ� পীিড়ত মানুষ । িবেশষও �মেয়েদর 
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িবপেথ নামােলা ম��েরর কােল উ�ত এক ��নীর �লাভী �াথ�পর দালা ��নী �টাউট 

বলেল এেদর �সিদন িচি�ত করা হিয়িছল । অেনেকই হািরেয়িছল স�মেবাধ, ন�য়নীিত 

। মূল�েবােধর অব�য় এই সমেয়র এক ভয়�র বা�ব �চহারা । অবশ� িব�যুে�র 

কােলই দালাল , ফেড়, ধা�াবাজ ��নীর জ� হেয়িছল । তারাই মানুেষর চরম �গ�িতর 

িদেন �স ম��র বা �দশভাগ সীমা� �পিরেয় আসার কােল সীমানা জুেড় �ন�িত, 
ুঅনাচাের িল� হেয় সাধারন মানুষেক আরও িবপয�� কের তলল । এেদর উে�শ� 

ছেলবেল �কৗশেল মানুষেক িব�া� কের �চুর টাকা �রাজগার ও মূল�েবাধহীন 

কােলাবাজার �ক �িকেয় রাখা । �স সমেয়র আথ � �ব�ােক এরাই শাসন কেরিছল বলেল 

ভুল বলা হেব না । আথ�সামািজক অব�য় অত�� �ত ব�সমাজেক �িয়�ু ও 
ু ুসংকটজনক কের তেলিছল এই নতনে�নী । এেদর আ�াসী �লাভ লালসা চ�াে�র 

িশকার হেত হেয়িছল সব�হারা �ুধাকাতর আ�য়হারা িবপ� মানুষ�িলেক । এরই ফল 

��প অসুখী সমেয়র চলল প�াশ, ষােটর দশেকও । �াধীন ভারতবেষ�র অ�গ�ত 

পি�মব� �াধীনতা উ�রকাল �ধু রাজৈনিতক হ�া�েরর ইিতহাস নয়, সমাজ- 

সািহত�-সং�ৃিত িশ�ার ��ে�ও যুগা�র সূচানা করল । বা�িবক এেদশ �থেক �সিদন 

রাতারািত কপূ�েরর মত উেব �গল মনুষ��, ন�ায়েবাধ, সু�জীবন �চতনা । সীমানার 

�বড়ায় �ধু নয় । িশয়ালদহ �থেক �� কের ��শন সংল� অ�ায়ী বাস�ােনর 

চারপােশ, �ানিজট ক�া��িলেত িনব�া িসত িভেটমা� হারা, �জন-পিরজন হারা 
ুমানুেষর িভেড়র মাঝখােন এই নতন দালাল ��নী, ফেড়র দল লােভর আশায় ঘুের 

�বড়ােত লাগল । অসহায় সব�হারা মানুষ�িলর সাধ� কী । এেদর হাত �থেক বাঁচবার 

জন�, �িতেরাধ গেড় �তালবার শি� সামথ � �কাথায় ?

 এই সময় সমাজ ও মানুষেক বারবার আ�ঘাতী দা�ার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ । 

�াধীনতা আসেছ এই স�বনা যত �জারােলা হেয় উঠল ১৯৪৫ �থেক ততই মানুেষর 

��ম�ীিত, সহব�ােনর শাি� ন� হেত �� করল । ১৯৪৬, ৪৭, ৫৪, ৬৪ র দা�া �ান 
ুিব�ংশী র��য় �যন িবনাশকালেক �কট কের তলল । মানুেষর সম� আ�িব�াস, 

পর�েরর �িত আ�া ও মূল�েবাধেক �ভেঙ মুচেড় �মেড় িদেয় পর�র পর�েরর 

সে� এতিদন পাশাপািশ বাস কেরও এখন এেক অপেরর �চােখ শ� । �ভেঙ �গল 

�ামীন সামািজক িবন�াস ও �ামীন আথ�সামািজক �ম�দ� । অথ�ৈনিতক সামািজক 

ূপািরবািরক কাঠােমা । মানিবক মূল�েবাধ, অনুভিত, আেবগ সবই ন� হেয় �গল অথবা 

বদেল �গল । এই সময় মানুষেক িনেয় িছিনিমিন �খলেত লাগল । �াথ�পর শহর �যখােন 
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�ােমর মানুষ বাঁচবার আশায়, খাবােরর আশায় ছুেট আসিছল - �সই শহর িনিব�কার, 

িনিব�ক� । শহেরর মানুেষর ন� �াথ � ফুেট উঠল তােদর আচার আচরেন । তারাও �ােথ�র 

কারেন এেক অপরেক �ট�া িদেয় আেগ লাভবান হবার আশায় ছুটেছ - ‘েক , কার 

আেগ �েগ� �পৗঁছেবা, নীলােম কার ঘরবািড়, সমি� কত দােম িকেন �নওয়া যায় তার 

�চ�ায় সকেলই ছুটেছ । যু� ম��র দা�া হাতধরাধির কের এেস �ড়মুড় কের আছেড় 

পেড়েছ বাঙালী জীবেন, সমােজ অথ�ৈনিতক বুিনয়াদেক টিলেয় িদেয়েছ । হয়েতা 

িনরাশ হেয় �ােমর মানুষ মরেত মরেতও শহেরর কােছ ��াত�াশা পূরন করেত না 

�পের ভাঙা �ােম িফের �গেছ বা �কউ �কউ িভেট আঁকেড় ও বাংলায় তখনও থাকেত 

�চেয়েছ িক� তারাও অিভ�তায় �পাড় �খেয় অেনক িকছু িশেখেছ, তােদরও বদল 

ঘেটেছ । ম��র তািড়ত �য মানুষ�িল এত আঘাত উেপ�া সে�ও �বঁেচ থাকল তারা 

অেনক দাম িদেয় িশখল লড়াই করেত । ১৯৪৩ এর িতন বছর পেরই এই মানুষ�িল 

ডাক িদল ‘জান �দব তবু ধান �দব না’ । �জাতদার জিমদােরর হাত �থেক ধান বাঁচােত 

সংগ�ত কৃষেকরা �জাট �বঁেধ ভা�ার লড়াইেয় সািমল হল । িক� সুেকৗশলী �াথ�পর 

একদল বাঁধােলা দা�া, �দশভােগর িজিগর উঠেতই পাবনা, �নায়াখািল, কলকাতা 

জিড়েয় পড়ল ৪৬এর  দা�ায় । এবং পের আরও অেনক দা�ার মুেখামুিখ হল মানুষ 

�দশভাগ ও সীমা� �পিরেয় এপার বাংলায় আসবার পেথ । রাজৈনিতক অসে�াষ 

��াভ সে�ও �দশভাগ �ঠকােনা যায় িন । কং�স ও মুসিলম লীগ ওপােরর �চনা 

মানুষটাও হেব �গল িবেদশী । উ�র �াধীনতা পেট ব�িবভােগর কারেন পি�মব�েক 

বহন করেত হল �মাগত আসা আ�য়হীন মানুেষর চাপ । ১৯৫০ এর আদম সুমাির 

অনুযায়ী পি�মবে� আসা উ�া�র সংখ�া ২৩,০৪, ৫১৪ জন - এ� সরকাির তথ� । 

সআবভািবক ভােবই �ভেঙ পড়ল পি�মবে�র অথ�নীিত, খাদ�নীিত, সমাজনীিত, 

িশ�া ব�ব�া, আইন শৃ�লা িবপুল উদবা� সমস�া, �বকারে�র সমস�া, খাদ�াভাব িনেয় 

�াধীন পি�মবে�র সরকাির ব�ব�া �বল স�েটর মুেখামুিখ হল । খাদ�েনই, ব� �নই, 

জীিবকা �নই, বা�হীন মানুষেক আ�য় �দবার মত ছাইিন �নই, ছাউিন �তিরর জায়গাও 

�নই । মধ�িব�, িন� মধ�িব� জীবেনও এল ভয়�র আঘাত । পি�মবে�র মানুেষর 

মেধ� �েম দানা বাঁধেত লাগল অসে�াষ, িবে�ষ । পূব�বে�র �য মানুষ�িল িছল 

আপনজন, তারাই এখন তােদর কােছ , ‘বা�াল’ , ‘িরিফউিজ’ বেল িচি�ত হেত লাগল 

ূ। মধ�িব�েদর মানিবক সহানুভিত উদারতা �েমই িনঃৎেশষ হেয় �যেত লাগল । 

আসেল তারাও িবপয��, তােদর ��ভ� হেয়েছ । সবিমিলেয় এ বে�র মানুষও অসহায় 

। িবপ� িদশাহারা । পি�মবে�র বাঙালী মধ�িব� সমােজর কােছ পূব�ব� �থেক 
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আ�য়হারা আগত মানুেষরা হেয় উেঠেছ �িত��ী । বদেল যাে� মানিসকতা, বদেল 

যাে� স�ক�  । �ই বাঙলার মধ�িব� মানুেষরা তখন িবপয�� অ�ত আ�সংকট বা 

identity crisis এ জজ� িরত । সাতচি�েশর �াধীনতার পর �থেকই মধ�িবে�র বা 

ূএিলট মধ�িবে�র পুেরােনা �চহারাটা স�ন� বদেল �যএ লাগল । আসেল সময়টাই িছল 

টানা �পাড়েন আেলািড়ত । চািরিদেক চূড়া� অিন�য়তা, আিথ�ক অনটন, চাকিরর 

��ে� �বল সংেকাচন �য �কান সময় সদাগরী অিফস ব�া� ব� হেয় চাকির যাবার 

আশ�া মধ�িব� চাকিরজীিব বাঙালীেক ভয়�র স�েটর মুেখামুিখ দাঁড় করাে� । 

সমেয়র এই স�টলে� ব�াি� তার পিরবার সকেলই বাধ� হেয় এতিদেনর লািলত 

সং�ার, মূল�েবাধ িবসজ� ন িদেয় �ধু �েক থাকবার লড়াইেয় �মশ আ�েকি�ক 

�াথ�পর হেয় যাে� । �দশ �ছেড় অন� �দেশ আসা ছাড়াও �াম �থেক শহর পুেরা 

পিরবার �ধু বাঁচার আশায় শহের চেল আসেছ । যােক বলা যায় force migration 

�সতাও ঘেটেছ এই সমেয় । সামান� চা�ের স�ান বাধ� হেয়ই �ী-পু�, কনা, মা, 

বাবােক িনেয় শহেরর অপিরসর বাসাবিড়েত �কােনারকেম জীবনধারন কেরেছ । 

কলকাতা শহর ছািড়েয় শহরতিলেত ও িভড় জিমেয়েছ তারা নয়েতা ‘বােরাঘর এক 

উঠােনর’ বািস�া হেয়েছ তারা । িকছুিদন পের শহেরর ঘর ভাড়া, স�ানেদর খাদ�, 

ওষুধ, িশ�া িদেত অেথ�র টানাটািন �দেখ ঘেরর বউ, �মেয়রাও পূব�ব� �থেক আসা 

�মেয়েদর �দেখ চাকরীর উদেদেশ� বাইেরর জগেত িভড় জমােত �� কেরেছ । এেক 

এেক র�নশীলতার �দওয়াল িনেজরাই �ভেঙ �ফেলেছ । �তমিন স�� মধ�িব� যারা 

একিদন শহেরর নামী পাড়ার বািস�া িছল । তারাও অব�ার �ফের অেথ�র টানাটািনেত 

অিভজাত পাড়া, অিভজাত পিরবার �ভেঙ বাধ� হেয়ই �বিরেয় �েম ‘িকনু �গায়ালার 

গিল’র বািস�া হেয়েছ এমন নিজর ও িমলেব । অথা� ৎ নাগিরক মধ�িব�, উ�িব� 

টুকেরা টুকেরা হেয় যাে� । বদেল যাে� তােদর জীবনধারা, মূল�েবাধ । বদেল যাে� 

তােদর আথ � সামািজক অব�ান । 

 সমেয়র পিরবত� েন বদেল যাে� রাজৈনিতক �বাধ ও আদশ� । �াধীনেদেশর 
ুহতাশা ও ��ভ� �েমই িশি�ত নতন �জ�েক বামপ�ী রাজৈনিতক আদেশ� আকৃ� 

কেরেছ । িবেশষত পি�মবে� এই পিরবত� নটা �বিশমা�ায় ঘটেত �� কেরিছল । 

এভােবই �াধীনতার পর �থেক নানা স�ট সংশয়, ি�ধা, �দালাচালতার মেধ� িদেয় 

�বহমান সমেয়র চলমানতায় তাল িমিলেয় মানুষ এিগেয় চেল । এই সামািজক 

রাজৈনিতক অথ�ৈনিতক ইিতহােসর পিরবত� েনর ��ি�েতই টানােপাড়েনর �� 
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সংকেটর মেধ�ই প�াশ, ষাট, স�র এর দশেকর বা তারপেরর সািহত�,িশ�, সং�ৃিতর 

�প �পা�র গেড় উেঠেছ ।

৪.৪. �াধীনতা উ�র বাংলা উপন�াস

 �াধীনতা উ�র কথা সািহেত�র �� শাখাই, �ছাটগ� এবং উপন�াস 

ব�েলখেকর �লখায় সমৃ� এবং গিতমুখর । িবষয় �বিচ� এবং �করণ রীিতর নানা 

পরী�া িনরী�া ও অব�াহত আেছ । আেলাচনার সূচনােতই একটা কথা পির�ার কের 

�নওয়া ভাল - সািহেত�র �কােনা ধারনােকই �কােনা িবেশষ দশেকর মেধ� ধরা স�ব  

নয় । কারণ পূব�বত� দশেকই হয় �তা �কােনা �কােনা �লখেকর উে�খেযাগ� রচনায় 

তাঁর সমকালেক অিত�ম কের িতিন আগামীর বাত� া িদেয়েছন । পূব�বত� দশেকই 

যাঁেদর �িতি�ত �লখক বেল িচি�ত করা হেয়েছ  তাঁরাও �াধীনতা পরবত� কেয়ক 

দশক ধেরই অেনক উে�খ �যাগ� উপন�াস, �ছােটাগ� িলেখ চেলেছন । �াধীনতার 

ূ ুআেগই িবভিতভষন বে��াপাধ�ায়, তারাশ�র বে��াপাধ�ায়, মািনক বে��াপাধ�ায় 

ছাড়াও কে�াল পেব�র তাঁরাও �লখা বু�েদব বসু, ��েম� িম�, অিচ�� �সন�� ও 

অন�ান� উে�খ �যাগ� �াধীনতা উ�রকােলও �বশ উে�খেযাগ� �লখা উপহার 

িদেয়েছন । এইসব বিষ�য়ান �িতি�ত সািহিত�কেদর রচনােতও বত� মান সমেয়র নানা 

�বণতা অি�র স�টময় সমেয়র কথা উ�ািরত হেয়েছ । আবার �সই সে� চি�শ উ�র 

চি�েশ যাঁেদর আব�ভাব হেয়েছ, �যমন- সুেবাধ �ঘাষ, নারায়ন গে�াপাধ�ায়, 

�জ�ািতির� ন�ী, সতীনাথ ভা�ড়ী, সে�াষ �মার �ঘাষ, িবমলকর, রমাপদ �চৗধূরী, 

িবমল কর, রমাপদ �চৗধূরী, নের�নাথ িম�, সমেরশ বসু ও �বশ উে�খেযাগ� �ছাটগ� 

উপন�াস িলেখ পাঠকেক মু� কেরেছন । এঁরাও পরবত� প�াশ, ষাট, স�র দশেকও 

সমান ���পূণ � �লখক �েপ �াধীনতা উ�র কথা সািহত�েক পির�ুট ও সমৃ� 

কেরেছন । এভােব গেড় উেঠেছন �বহমান সািহত�ধারা । একথা মেন �রেখই দশক 

অনুযায়ী উ�র �াধীন বাংলা কথা সািহেত�র গিত�কৃিত িনন�য় সমীচীন বেল মেন হয় ।

 অ�জ কথাকারেদর �লখায় �যমনেদশভাগ, দা�া ও ম��েরর িনম�ম 

অিভ�তা িবেশষ ��� �পেয়েছ �স সময়, �তমিন ঐ সমেয়র নবীন কথািশ�ীেদর 

�লখায় সমকালীন বা�ব িবেশষ ��� �পেয়েছ । ১৩৫০ এর ম��র িনেয় তারাশ�র 

ূ ূিলখেলন ‘ম��র’ ও ‘ঝড় ও ঝরাপাতা’ র  মত উপন�াস । িবভিতভষন বে��াপাধ�ায় 

িলেখেছন ‘অশিন সংেকত’ এবং মািনক বে��াপাধ�ায় �লেখন ‘িচ�ামিনর মেতা 
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উপন�াস । ঐ সময় অিধকাংশ �লখেকর কােছই ‘ম��র’ �ধু খােদ�র ম��র �েপ । 

�গাপাল হালদােরর �য়ী উপন�াস ‘ঊনপ�াশী’, ‘প�ােশর পথ ‘ও ‘েতেরােশা 

প�াশ’ । নেব�ু �ঘােষর ‘ডাক িদেয় যাই’ উপন�ােস উ�র চি�েশর অি�র সময়, 

অিনি�ত জীবন, আ�য় হীনতা, �ুধা ও খােদ�র জন� হাহাকার ও �সই মানিবক 

স�েক� র অব�য় িচি�ত হেয়েছ ।

 যুে�র কারেনই �য ভয়ানক ম��েরর সৃি� এই সত� �িতি�ত কেরেছন 

মেনাজ বসু তাঁর �সিনক উপন�ােস । স�য় ভ�াচােয�র ‘রাি�’, সুেবাধ �ঘােষর 

‘িতলা�িল’, রেমশচ� �সেনর ‘শতা�ী উপন�ােসর যুগিচ� �� এসব উপন�াস ু
চি�শ দশেকর �শষােধ � রিচত ।

  ১৯৪৫ এ সতীনাথ ভা�ড়ী ‘জাগরী’ উপন�ােস আগ� আে�ালেনর ��ি�েত 

মানিবক আি�ক স�েক� র স� িনেয় অসামান� উপন�াস িলেখ সাড়া জাগােলন । �লখক 

িহেসেব এ ��ই তাঁর �থম রচনা । �গাপাল হালদােরর ‘ঊনপ�াশী’ উপন�ােস 

ূিবয়াি�েশর আগ� আে�ালেনর ও গা�ীিজর ভিমকার কথা বলা হেয়েছ । এছাড়াও তাঁর 

�লখা ‘�য়ী’ - একদা অন�িদন আর একিদন (একসে� উপন�াস�র নাম ‘ি�িদবা’) 

ূউপন�ােসও আগ� আে�ালন । কফুিন� চিরে�র ভিমকা ইত�ািদর মাধ�ম চি�েশর 

দশেকর রাজৈনিতক বাতাবরন� �� হেয়েছ । এই িবষয় িনেয়ই মেনাজ বসু িলেখেছন 

ূ‘ভিলনাই’ , ‘আগ� ৪২’ নােম উপন�াস । বনফুল এই একই িবষয় িনেয় িলেখেছন 

‘অি�’ নােম এক� উপন�াস । তাঁর �লখা ‘�� স�ব’ উপন�ােস ১৯৪৬ এর দা�ার 

ু���াপট ও িন�র অি�র সময়কাল িবেশষ মা�া �পেয়েছ । �� উপন�াসই িতিন 

িলেখেছন সাতচি�েশদর �াধীনতার সমসমেয়ন । ১৯৪৭ এ সুেবাধ �ঘাষ �লেখন 

‘গে�া�ী’ নােম এক� উপন�াস ল �সখােন গা�ী ভাবাদশ� িবেশষ ��� লাভ কেরেছ ।

ূ ূ সরাসির �াধীনতা �দশভাগ িনেয় তারাশ�র ও িবভিতভষন বে�াপাধ�ায় 

ূ ূউপন�াস �লেখনিন । তেব িবভিতভষেনর ‘আচায� কৃপালীনী কেলািন’ গে� 

ূব�াডি�েফর অন�ায় �দশভাগব�ন সীমানা কিমশেনর �স সময়িকআর ভিমকা িতিন 

গে� �কৗশেল �েয়াগ কেরেছন । �স�ত �দশভাগ িনেয় সতীনাথ ভা�ড়ী িলেখেছন 

‘গণ নায়ক’ এর মেতা িব�পা�ক �ছােটাগ� । মািনক বে��াপাধ�ায় �াধীনতার কােল 

ৃিছেলন কমুিন� পা�� র িবেশষ সদস� । িতিন তাঁর �লখা ‘িচ�’, ‘�াধীনতার �াদ’ �ভিত 

উপন�ােস �াধীনতার কােল �দশ জুেড় চাল স�ট, কােলাবাজারীেত সমােজর 
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গভীর�য় �িতেক িচি�ত কেরেছন ।

 সতীনাথ ভা�িড় �াধীনতা আে�ালেনর সি�য় কম��েপ সাধারণ মানুেষর 

ভূিমকা তােদর আেবগ, �বদনা, হতাশা �ত�� কের িলেখেছন ‘েঢাঁড়াই  চির�  মানস’ 

২� চরণ ।

 �াধীনতা ও স�ট িনেয় ,বা�হারা মানুেষর �াণবাঁচােনার লড়াই চেলিছল 

ৃ�ানিজট ক�ামচা �ভিতেত । �স িববরন আমরা পাই তাঁর �লখা ‘িনব�াস’, ‘গড়�খ�’ 

উপন�ােস । পের �লখাই ১২৬২ �ত �লেখন ‘উ�া�’ নােম আর এক� উপন�াস । 

দীেপ�নাথ বে��াপাধ�ােয়র ‘আগামী’ নারায়ন সান�ােলর ‘ব�লতলা িপ এল ক�া�’ 

অসীম রােয়র �দশে�াহী, কৃ� চ�ব��র ‘সীমা� �পিরেয়’ সমেরশ বসুর ‘সুচাঁেদর 

�েদশ যা�া’ ও আিশর দশেক জীবেনর �শষলে� িলখেলন ‘খি�তা’ নােম উপন�াস । এ 

�সে� মেন পড়েব �জ�ািতম�য়ী �দবীর �লখা ‘এপার গ�া’, নারায়ন গে�াপাধ�ােয়র 

�লখা ‘িবিদশা’, ‘েমেঘর ওপর �াসাদ’ সেরাজ রায় �চৗধুরীর ‘নীল আ�ন’ । 

�দশভােগর সময় �থেক সের এেস অেনক পের িলখেলন মেনাজ বসু ‘েসইসব �াম 

�সইসব মানুষ’ । অতসী বে�াপাধ�ায় িলখেলন ‘নীলক� পািখর �খাঁজ’ (�য়ী উপন�াস) 

। �ফু� রােয়র �কয়া পাতার �নৗকা ২খ� বা আর ওপের সুনীল গে�াপাধ�ায় �লেখন 

‘অজ� ু ন’ ও ‘পূব�পি�ম’ ২ খে�র উপন�াস ।

 �াধীনতা পরবত� বাংলা উপন�ােস মধ�িবে�র অি�ে�র স�ট তী� �থেক 

তী�তর ��ত লাভ করল । মধ�িব� তার এতিদন ধের লািলত মূল�েবাধ হািরেয় 

অসহায় একাকীে�র িশকার হেয় উঠল । বাংলা গ� উপন�াস মধ�িবে�র ক�ন বা�ব 

�চহারাটা ফুেট উঠেত গ� উপন�াস মধ�িবে�র ক�ন বা�ব �চহারাটা ফুেট উঠেত 

লাগল । নের� নাথ িমে�র ‘েচনা মহল’, ‘�ীপপুে�র’, সে�াষ �মার �ঘােটর ‘িকনু 

ৃ�গায়ালারগিল’, �জ�ািতির� ন�ীর ‘বােরা ঘর এক উঠান’, ‘মীরার �পুর’ �ভিত 

উপন�ােস িনম�ম বা�ব ছিব ফুেট উঠল । নের� নাথ িমে�র �লখায় পাওয়া �গল �যৗথ 

একা�বত� পািরবািরক জীবেনর ভাঙেনর নানা ছিব, পার�ািরক আ�ীয়তার ব�ন ও 

আি�ক িনভ� রতার জায়গাটা �েমই ন� �য় যাওয়ার বা�ব ছিব পাওয়া �গল । ননী 

�ভৗিমক, নারায়ন গে�াপাধ�ায়, িবমল কর, সমেরশ বসু, রমাপদ �চৗধুরী এই সমেয়র 

কথাকার । ১৯৫৬ �ত িবমল কর িলখেলন �খে�র উপন�াস ‘েদওয়াল’ । এই উপন�ােস 

�িয়�ু মধ�িবে�র সািব�ক ছিব পাওয়া যায় । সংসােরর �েয়াজেন �দওয়াল উপন�ােসর 
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নািয়কা ঘেরর বাইের �বিরেয়েছ । সংসােরর অভাব �মটােত অিফেস �করানীবৃি� �হন 

কেরেছ । ইিতমেধ�ই সমেরশ বসু উ�র�, নয়নপুেরর মা�, িব. �. �রােড়র ধাের । 

�মতী কােফ উপন�ােস �নহা�, আটপুর সংল� গ�াতীরবত� �িমক জীবন �ক 

উপন�ােসর িবষয় কেরেছন । ১৯৫৭ �ত গ�া উপন�ােস িতিন অ��জ মােলাজীবেনর 
ৃ�� সং�াম িনেয় উপন�াস িলেখ নদীমাতক বাংলা উপন�ােসর ধারায় িনেজর �ান কের 

িনেয়েছন । ষােটর দশেকই এই বিল� �লখক ‘িববর’ (১৯৬৫), ‘�জাপিত’ (১৯৬৭), 

‘পাতক’ (১৯৬৯) উপন�ােস মধ�িবে�র িববণ � জীবেনর �িয়ত জ�ল পিরনিত এঁেক 

�মিক সভ�তা, সং�ৃিতর আবরণ িছ� করেলন । িববরেদর নায়েকর অি�ে�র সংকট ও 

আ�িজ�াসা িনঃসে�েহ বাংলা উপন�ােসর অভ�� আদশ�বাদ, র�নশীলতােক চরম 

আঘাত করল ।

 আসেল �াধীনতার একদশক �যেত না �যেতই মধ�িবে�র সব �� �ভে� 

�গল । পরপর ১৯৫২, ১৯৫৭ র প�বািষ�কী পিরক�না ব�থ�তা খাদ� আে�ালন 

ৃএকপয়সার �ােম ভাড়া বাড়ােনার আে�ালন, �বকার� �ভিত সাধারন মধ�িব� ও 
ুনবীন যুব সমাজেক �ু� - �ু� কের তলল । ষােটর ছা� আে�ালন, উ�াল ছা�র 

রাজনীিত, িমিছল-�িতবাদ পালাবদেলর ইি�ত িদল । রমাপদ �চৗধুরীর ‘এখনই’ 

‘খািরজ’, ‘বীজ’, ‘ল�া’, ‘চড়াই’ । িবমল কেরর ‘কােলর নায়ক’, ‘শমীক’, 

‘য�বংশ’, সে�াষ �মার �ঘােষর ‘েশষ নম�ার �চরেনষুমােক’, �জ�ািতির� ন�ীর 

ৃ‘েশষ িবচার’ �ভিত উপন�ােস িনরাল� মধ�িবে�র িনস� আ� য�না, ��াভ, 

আ�িধ�ার ভয়�র �প িনেয় সময় ও সমাজেক িবেশষভােব িচি�ত কেরেছ ।

 অি��হীন য�নায় িব�ত অি�র িনঃস� মধ�িব� জীবেনর কথা �যমন 

বেলেছন প�াশ, ষাট এর দশেকর কথা সািহিত�েকরা, �তমিন তাঁরা �লাকায়� জীবন, 

িবলীয়মান �গা�ী জীবেনর �কৗম ধ�ানধারনা । সং�ার, িব�াস ও �গা�ী জীবেনর অিনবায� 

ভাঙন, সং�ােরর িবপয�য় িনেয়ও উপন�াস িলেখেছন । এঁরা �ায় �েত�েকই বলেত 

�চেয়েছন ি�তীয় িব�যু� ও মহাজনী সমাজ রাজনীিতর আ�েকি�ক আঘােত 

ব��াচীন আ�িলক �কৗমজীবন । �গাি�জীবেন ভাঙন অিনবায� হেয়েছ । �াধীনতা 

উ�র কােল আ�িলক ��াপেট শা�ত উপন�ােস িলেখেছন শি�ধর ওপন�ািসক - 

ূতারাশ�র বে��াপাধ�ায় । সতীনথ ভা�ড়ী, অৈ�তম� বম�ন, সমেরশ বসু, অিমতভষন 

মজুমদার, শ�ামল গে�াপাধ�ায়, �সয়দ মু�াফা িসরাজ। হাঁসুিলবাঁেকর উপকথা , 

�চাঁড়াই চিরত মানুষ (২� চরন), িততাস এক� নদীর নাম, িব. � �রােড়র ধাের, গ�া, 
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মিহষ�ঁড়ার �পকথা, �েবেরর িবউষয় আশয়, অলীক মানুষ এই পেব�র �লখকেদর 

�লখা উে�খেযাগ� আ�িলক উপন�াস । এই আ�িলকতার স�ান পেরও হেয়েছ 

স�র, আিশর দশেকর �িতি�ত নবীন �লখক অিভিজৎ �সেনর ‘ব�চ�ােলর হাড়’ 

ভগীরথ িমে�র আড়াকা�, মৃগয়া, শচীন দােশর বাদাবন সু�র বন িনেয় �লখা 

উপন�ােস । নিলনী �বরার ‘শবর চির�’ বা শবর পুরান, সায়ন চে�াপাধ�ােয়র �লখা 

‘গিহন গাঙ’ আ�িলক উপন�াস ধারায় উ�েলখেযাগ� সংেযাজন । পুেরাপুির আ�িলক 

শত�  র�া না কেরও ঐিতহ�ময় �ামজীবেনর ভাঙন িবেরাধ িনেয় চি�েশর দশক �থেকই 

একাকিধক উপন�াস �লখা হেয়েছ । সুেবাধ �ঘােষর ‘শতিকয়া’ �নময় মা�ার ল�ী�র 

ূদীগর, শালবিন, অিময় ভষন মজুমদােরর ‘গড় �খ�’, �সয়দ মু�াফা িসরােজর 
ৃ ূ ৃ‘তণভিম’ রমাপদ �চৗধুরীর ‘জীবন পদাবলী �ভিত উপন�াস । প�াশ ষােটর দশেকর 

�দশকাল পিরি�িতর ��ি�েত �াম জীবেনর ভাঙাগড়ার ছিব, ��তমজুর চাষী ও 

�িমক জীবেনর পাশাপাশী �সাদজীিব, মহাজন পীিড়ত �ামীন মানুেষর চরম িবপয�েয়র 

ছিব আঁকা হেয়েছ । �দেবশ রােয়র িত�া পােরর বৃ�া�, স�েরর কথাকার অমর িমে�র 

ৃ‘পাহােড়র মত মানুষ’ ঝােড়�র চে�াপাধ�ােয়র ‘জেলর আয়না’ �ভিত উপন�ােস ।

 উ�র �াধীনতার অ�কাল পের একদল �লখক বত� মান অি�র সমেয়র 

মাঝখােন দাঁিড়েয় আবার অতীতা�য়ী ঐিতহনািসক উপন�ােস �রামা� রচনার িদেক 

আ�হ �কাশ করেলন । ব�ত পে�  ১৯০৩ এ ‘েচােখর বািল’ উপন�াস �কািশত 

হবার পর �থেকই কেয়ক দশক বা�বধম� মন��মূলক ওউপন�াস, চির�র অ�� বয়ন 

�ধান হেয় উেঠিছল এবং �াভািবক ভােবই ঐিতহািসক উপন�াস ধারা �� হেয় 
ুিগেয়িছল, ‘সাতচি�েশর আেগ �থেকই এবং প�ােশর দশক পুনরায় নতন কের 

ঐিতহািসক উপন�াস �লখার �বণতা �দখা �গল । ইিতহােসর অতীত কেক ওেযমন 

�লখকরা অবল�ন কেরেছন, �তমিন উিনশ শতেকর সামািজক জীবন, িবেরাধ চির�, 

�দশে�ম ও ��েমর অি�কার এসমেয় �লখা ঐিতহািসক উপন�নাস�িল ব�মাি�ক 

ওহেয় উঠল । একসােথ একােলর ঐিতহািসক উপন�াস হেয় ওউঠল একসােথ 

সমাজকাল সেচতন বৃে�র জীবেনর কথা - �যখােন অেনকাংশই সামািজক, 

রাজৈনিতক উপন�ােসর অেনক শত�  �িতি�ত হেয়েছ । এই সময় ঐিতহািসক 

উপন�ােসর ধারা সমৃ� হেয়িছল শরিদ�ু বে�াপাধ�ায়, �মথনাকথ িবশী, তারাশংকর 

বে�াপাধ�ােয়র হােত । সদ� �াধীনতার সময় কােলই নারায়ন গে�াপাধ�ায় িলেখেছন 

১৯৪০ এ ‘স�াট ও ���’ । ১৯৫৬ �ত ‘পদস�ার’ । উ�র �াধীনতাপেব� তারাশ�র 
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ুিলেখেছন একািধক ঐিতহািসক উপন�াস - ‘গ�ােবগম’, ‘ভবনপুেরর হাট’, 

‘কীিত� হােটর কড়চা’ ও ‘অরণ�বি�’ উপন�াস । ১৭৯৯ �থকেম ১৯৫৩ �ী�াে� 

জিমদারী ওিবেলাপ আইন �বত� েনর সময়কাল িনেয় �লখা সাতপুরােনর কািহনী 
ু‘কীিত� হােটদর কড়চা’, সাঁওতাল িবে�ােহর ঐিতহািসক ঘটনা িনেয় িলখেলন নতন 

কােলর ঐিতহািসক উপন�াস ‘অরন�বি�’ ।

ূ ূ �বল ঐিতহািসক �চতনা িছল িবভিতভষন বে�াপপাধ�ােয়র রাজা রাজড়ার 

ইিতহাস রচনার কথা িতিন িতিন �কােনািদন ভােবন িন । তাঁেক ওআকষ�ন করত সাধারন 

মানুেষদর সয�েক লািলত সভ�তা সং�ৃিত, �শৗয�বীর� । তাই িতিন ‘আরন�ক’ 

উপন�ােস রাজা �দাব�পা�ার মেধ�ই খঁুেজ পেপেয়িছেলন অনায�সভ�তার মম�বানী । 

তাঁর �লখা �শষ উপন�াস ‘ই�ামতী’ ইিতহাস �চতনার সুগভীর ফসল । ১৮৫৭র 

িসপাহীজ িবে�াহেক �রণ কের �মথনাথ িবশী িলখেলন ‘লালেক�া’ গেজ��মার 

িম� �লেখন ‘বহিনিশখা’ উপন�াস । িসপাহী িবে�ােহর আ�ন বুেক িনেয় সু�র ঝাঁসী 

�থেক গ�ায় ভাসেত ভাসেত জগ�েল । গ�াতীের �ঠকল অৈচতন� �সিনক তােক 

ঐতীেরর মািঝ ম�ার ওনাম ওিদলক লখাই - এমন এক কা�িনক চািরি�ক িনেয় সমেরশ 

বসু িলখলেলকন ‘উ�র�’ উপন�াস । সামািজক রাজৈনিতক অথ�ৈনিতক ইিতহােসর 

পিরবত� ন ও �নহা� চাঁপদািন জগ�ল িশ��েলর সূচনার ঐিতহািসক দিলল উ�র� 

উপন�াস । তকেব বি�েমাচে�র পর যথাথ � সাথ�ক ঐিতহািসক উপন�ােষর ওিশ�াি�ক 

রচনায় একিন� শরিদ�ু বে�াপপাধ�ােয়র রচনা কেরন এই পেব�র সাথ�ক ঐিতহািসক 
ুউপন�াস ও ঐিতহািসক �রামা� । �মার স�ােরর কিব ‘তিম স��ার �মঘ’ ঐিতহািসক 

ু�রামা�  এবং ত�ভ�ার তীের ঐিতহািসক উপন�াস । শরিদ�ুর এই ধারা সমৃ� হেয়েছ 

রমাপদ �চৗধুরীর �লখা লালবাঈ, রবী� নাথ দােশর ‘গড়নািসমপুর’ উপন�ােস ।

 তেব পরবত� �লখকরা ইিতহাস �চতনােকই �বিশ ��� িদেয়েছন 

ঐিতহািসক ঘটনা িনভ� র উপন�াস রচনার পিরবেত�  । ‘আঁধার মািনক’ উপন�ােসর 

ূ ুভিমকায় নতনকােলর ইিতহাস �চতনার সদথ�ক ব�াখ�া কেরেছন মহনাে�তা �দবী -

  ইিতহােসর মুখ�কাজই হে� মানুেষর অ�মুখী পু�ষাথ�ক বাইেরর 

�গালমাল, ওসং�াম ও সমােরােহদর আবজ� না এবং �ংস�ূপ সিরেয় অে�ষন করা, 

অথ � ও তাৎপয� �দওয়া । আর এখিন এর িভতর পােন �চাখ �মলার দ�ন অিনবায�ভােব 

ূ�বিরেয় আেস সমাজনীিত, ও অথ�নীিত পটভিম �তরী কের । তার সাফল� ও িসি� এেন 
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�দয় । এই সমাজিনিত অথ�নীিত । মােন �লাকাচার, �লাকসং�ৃিত, �লৗিকক জীবন 

ব�ব�া ।

 এই মানকিসকতা িনেয় মহা�েদতা �দবী িলেখেছন ‘মধুবর মধুর’, 

ূ‘আধারমািনক’, ‘কিব বে��াঘ�র জীবনও সত�’, ‘অরেন�র অিধকার’ । অিময় ভষন 

ুমজুমদার িলখেলন নীল ভঁইয়া - ‘রাজনগর’, মধু সাধুখাঁ’, ‘চাঁদবেন’ উপন�াস । সুনীল 

গে�াপাধ�ােয়র ‘েসইক সময়’, ‘�থম আেলা’য় উিনশ শতেকর ওপিরবত� মান সমাজ 

ইিতহােসর আেলাখ� রিচত হেয়েছ । তাঁর �লখা ‘পূব� পি�ম’ উপন�ােস �দশভােগর 

�িতেবদনা ও পরবত� সমেয়র নানা সামািজক রাজৈনিতক পিরবত� েনর ঐিতহািসক ৃ
কআেলখ� । তাঁর সমসামিয়ক শ�ামল গে�াপাধ�ায় অরন� ইিতহােসর িবিশ� 

দারাতাকােক িনেয় জীবনরহেস�র ও মহে�র অসামান� িদক উে�াচন কের আজেকর 

ঐিতহািসক উপন�ােসর সং�াএক ব�াপক িব�ৃিত িদেলন । �স�ত উে�খ� 

এইকালপেব�ই অতীত ইিতহােসর কালপেব� বা�েবর আথ � সামািজক রাজৈনিতক 

সংকট সমাধান অে�ষার মেতাই রামায়ন মহাভারত পুরাণ ম�লকােব�র িমথ অবল�ন 

কের পুরান কথার নবায়ন ঘটােলন । �মথনাথ িবশী িলখেলন ‘পূন�াবতার’, গেজ�নাথ 

িমে�র ‘পা�জন�’ রবী�নাথ দােশর ‘�কৃ� বাসুেদব’, সমেরশ বসু ‘শা�’ উপ�নাস ।

 অতীত মুখীনতার আর এক� প�িত উ�র �াধীন কথা সািহেত� �েমই িবিশ� 

িশ��প বা কম � বেল গন� হয়। । �স ধারা� সামািজক �চতনায় ভরপুর �বদেনা, িবষ� 

�িত �ম�র আ�জীবন অবল�েন �লখা উপন�াস । �ফেল আসা অতীত, �শশব �সই ৃ
সব �াম� মানুেষর কথা । মেনাজ বসু িলেখেছন ‘েসইসব বন  �াম ও মানুষ’, অতীন 

বে�াপাধ�ায় িলখেলন �দশভােগর �িত িনেয় অসামান� উপন�াস নীলক� পািখর ৃ
�খাঁেজ । �সখােন বালক �সানার �িতেত ধরা পেড়েছ শীতলতা আর �মঘনার মায়ায় ৃ
�ঘরা �ফেল আসা �ােমর সুেখর কথা । �তমিন �ফু� রােয়র �কয়া পাতার �নৗকা’, 

শীেষ��ু মুেখাপাধ�ােয়র �লখা ‘উজান’ সুনীল গে�াপাধ�ােয়র ‘পূব� পি�ম’ উপন�ােসর 

�থম খ� । �গৗর কীেশার �ঘােষর ‘ে�ম �নই’ �সয়দ মু�াফা িসরােজর �লখা ‘অলীক 

মানুষ’ । এই �িত �বদনা িবধুর উপন�াস ধারায় শা�া �সেনর ‘িবষাদ বৃ�, সুন�া ৃ
িশকদােরর ‘দয়াময়ীর কথা’ উে�খেযাগ� সংেযাজন ।

ূ �াধীনতা উ�রকােল সং�ৃিত - িশ�া, জীিবকা, রাজনীিত সব িকছুর �ক�ভিম 

হেয়েছ কলকাতা । নানা অ�ল �থেক আসা মানুেষর িভেড় কলকাতা এখন �ীত, 
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আে�ািলত, উে�িজত �কালাহল মুখর । তার আয়তন িব�ৃিত �যমন ঘেটই চেলেছ । 

জ�লতা ও �তমিন িবিচ� ভয়�র �প িনেয় আেলাচনা, সমােলাচনার �ক�িব�ু । 

কলকাতা �যন িনেজই তার পুরেনা �াসাদ, পথঘাট, অিল-গিল আর তার িবপরীেত 
ুনতন কােলর ব�তল, িবপনন �ক�, বাজারী �চতনায়, িশ�া ব�ব�ার িনত�জ�ল 

নাগপােশ যানবাহেনর �ধাঁয়ায় িনেজই রহস�ময়ী ওচির� হেয়েছ । এই শহেরর নাগিরক 

মানুেষর মানিবক টানােপােড়ান, রাগ ��াভ �বদনার বন�ময় �কাশ �যন কলকাতার 

অ�� িনিহত চির� ও ওচািরি�ক �বিশ� �েপ কথা সািহিত�েকর মেন িবেশষ ছায়া 

�ফেলেছ । মেন পড়েব িবমল কেরর �দওয়াল, নের�নাথ িমে�র �চনামহল 

উপন�ােসর কথা । ছ� উপন�ােস যথা�েম িন� মধ�িব� নাগিরক জীবেনর 

আ�েকি�কতা অথ�ৈনিতক িবপ�তার ছিব আঁকা হেয়েছ । মিতনি� ও এই ধারায় 

কলকাতার বণ�ময় ছিব এঁেকেছন । অন�িদেক িবমল িমে�র কিড় িদেয় িকনলাম, সােহব 

িবিব �গালাম, ‘চেলা কলকাতা’উপন�ােস বেনদী ধনী পচিরবােরর অব�য় িবলাস 
ুব�াসন অিনবায� ভাঙন তেল ধরা হেয়েছ । ১৯১২ র ইম��েমাএ� �ােসটর নগর 

উ�য়ন িনগেমর িনয়ম বড়বািড় ভাঙা পড়ল �কন তার সা�� পাওয়া যায় তাঁর �লখায় ।

 সে�াষ �মার �ঘাষ, �জািতির� ন�ী, মিতন�ী, অসীম রায়, রমাপদ �চৗধুরীর 

�লখায় ষােটর দশেকর কলকাতার অি�র সময় স�েটর ছিব উেঠ এেসেছ । যু�, দা�া, 

�দশভাগ উ�া� সমস�ায় জজ� িরত কলকাতা, অথ�ৈনিতক সামািজক অব�েয় ি�� 

কলকাতা অন�ায় ও �ন�িতেত জজ� র কলকাতার �মব�ায় �চহারা এঁেদর �লখায় �� 

হেয়েছ । িব�ুেদর ভাষায় বলা যায় ‘ নানা �লােভ �ুরতার আজ আমরা �তিব�ত’ । 

���াকৃত  ভােব যুে� �িতেষধ� �রােগ আমােদর ���িল ছ�ভ� । তাই ঐক�তান 

িছ�িভ� । অ�কার কলকাতায় উ�িকফত রা�ায় , গিলেত ।’

 সুনীল ওগে�াপাধ�ােয়র ‘জীবনেযদরকম’ (১৯৭৯) উপন�ােস কলকাতার  

নাগিরক জীবেনদর ব�িবধ সমস�া ছিব আঁকা হেয়েছ । নায়ক দীপু নানা সমস�ায় িবপয�� 

হেত হেত একাকী িনঃস�, আ�ম� ও আ�য�নাকয় িবদীন� চির� । িবিভ� কথা 

সািহিতেক�র রচনায় ষােটর দশেকর কলকাতা ওচীন-ভারত আ�মেন িবপয�� 

কলকাতা, পরপর প�বািষ�কী পিরক�না ব�থ � কলকাতা আশাভে�র হতশা, ��াকেভ 

�মের ওঠা রাগী কলকাতার ছিব এঁেকেছন । খাদ�সমস�া, �বকারে�দর �ালা, 

নীিতহীন রাজনীিতর �চরিত িব�পতায় �ু� কলকাতা কখেনা গেজ�  উেঠেছ ষােটর 

ছা� আে�ালেন ‘৬৬’ র খাদ�  আে�ালেন, িমিছেল, িম�েঙ �িতবােদ ওমুখর অন� 
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��নী

এক কলকাতা এিগেয় কেলেজ ৬৭ - ৭০ এর দশেকর �ান ওঅগ� িব�েবর িদেক । 

সমেরশ মজুমদােরদর উ�রািধকার কালেকও উপন�ােসর কথা মেন পড়েব । 

রাজৈনিতক অথ � সামািজক �ু�তা ও চির�র একািক� আ�ানুস�ান িনেয় �লখা �� 

হল । এক অেথ � িনেজর িনেমা� ক উে�াচন ঘটেত �দখা �গল সমেরশ বসুর ‘িববর’ 

(১৯৬৫) শ�েষ�ু মুেখাপাধ�ােয়র ‘ঘুনেপাকা’ (১৯৬৬) সুনীল গে�াপাধ�ােয়র ‘স��ার 

সুর’ (১৯৬৬) উপকন�ােস । এসমেয়র বাংলা উপন�ােস ব� �লখকই ব�াি� চিরে�র 

আ�িজ�াসা �ীকােরাি� �সই সে� ‘ সকেলর মােঝ আিম হেতিছ একাকী’ - এই 
ুিনঃস�তা �বাধ ও িবি�� একািক�েক তেল ধেরেছন । এরা �ধু ��ম ও কাম চািরতায় 

ব�� থােকন িন, �ধু পিরবার �থেক িবি�� আ�ল নয় । এরা উপলি� কেরেছ সমােজ, 

রাে�, পিরবারজীবেন এমন িক ব�াি� চির�র িনেজর কােছও পুরেনা ধ�ানধারনা, 

মূল�েবােধর কানাকিড় দাম �নই । এইসব উপন�ােসর নায়ক �কাথাও সামান�তম 

িব�ােসর আ�য় খঁুেজ পাে� না । এই িবি��তা যুগগত কারেনা । িববর,  ঘুনেপাকা 

ৃ�ভিত উপন�াস িনঃসে�েহ �দশকােলর পিরবত� মান ���াপেট ওজ�লতর বা�বতা 
ুও মন�াি�ক ওিজলচতার আর এক� নতন পাঠ (Text) রচনা �কােরেছ । ঊনীশশ 

পয়ষ� �থেক স�েরর দশেক এই ধারােক পু� কলরেলন �গৗর িকেশার �ঘাষ তাঁর 

‘পি�মব� এক �েমাদ তরনী হা হা’ স�ীপন চে�াপাধ�নায় ‘আমার এখন অসুখ �নই’ 

ৃএকক �দশ�নী, �জ�ািতির�ন�ী ‘িব�ােসর বাইের’, ‘ এই তার পুর�ার’ �ভিত 

উপন�ােস । শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায় ‘ঘুনেপাকা’ ছাড়াও ‘পারাপার’ সুনীল গে�াপাধ�ায় 

ও’আ��কাশ’, ‘যুিবক যুবতীরা’, ‘�দেয় �বাস’ নােম উপন�াস �লেখন ।

 �াধীনতা উ�রকােল রাজৈনিতক উপকন�ােষর ধারা ও নানা িদক �থেকই 

সমৃ�পূন� হেয় উঠল । িবশ শতেকর চি�েশর ওদশেকর যখন �াধীনতা আে�ালন 

উ�াল হেয় উঠল �সই কালপেব� তারাশ�র বে�াপাধ�ায় িলেখেছন ‘ঝড় ও 

ঝরাপাতকা’ । ১৯৪৫ এ �ত�� রাজৈনিতক অিভ�তার অনবদ� মানিবক রসাবদন 

যু� উপন�াস ‘জাগরী’ িলখেলন সতীনাথ ভা�ড়ী । ১৯৪৭ এ রিসদ আিল িদবসেক 

ূপটভিম কের ব�াি�র �পা�েরর বা�ব কািহনী করেলন মািনক বে�াপাধ�ায় ‘িচ�’ 

উপন�ােস । এছাড়াও তাঁর �লখা  ‘�াধীন তার �াদ জীব�’ উপন�ােষও �লখেকর 

িবেশষ রাজৈনিতক �ত�য় ব�� রেয়েছ । ১৯৪৯ এ �� চরেন সতীনাথ ভা�ড়ী িলখেলন 

�তাঁড়াই চির� ওমানস’ । এখােন ও অ��জ ��নীর �ঢ়াড়াই চিরে�দর রাজনৈখিতক 

�চতনায় �মে�ারেনর এক অনবদ� িশ��প রচনা কেরেছন । তাছাড়া িতিন ১৯৪৮ এ 116



�িমক - মািলক �� ও পিরনিত িনেয় িলখেলন িচ��ে�র কািহনী তাঁর চির� মানস তাঁর 

�লখা ��� উপন�াস । তাঁর সৃ� রাজৈনিতক ব�মাি�ক অিভ�তা লাভ কের 

আে�ালেনর অংশীদার হেয়িছল । িক� �াধীনতার কােলই �ঢাঁড়াই বা তার মত সাধারন 

চিরে�রা রাজনীিত স�েক�  হতাশ । এই চিরে�র হতাশার মেধ� িদেয়ই ওরাজৈনিতক 

�বাধ স�� �লখক �াধীন ভারেতর রাজনীিতর ইিতহাস সত�েক উপ�ািপত 

কেরেছন, জকারণ কংে�েসর �াথ�েলােভর লড়াই, গা�ীবােদর নােম ব�াি��াথ �

চিরতাথ�তার �বণতা রাজৈনিতকক কম��েপ ওসতীনাথ িনেজ �কানিদনও �মেন 

িনেত পপােরন িন । �ঢাঁড়াইরাও হতাশ�� অসহায় কারণ �কাথাও িব�ােসর আ�াস 

তারা �দখেত পায়িন বরং তারা বুেঝেছন ‘�াধীনতা �ধু বাবু ভাইেদর জন�’, ‘গিদর 

লড়াই’ । অেনক পের সমেরশ বসু ও ‘খি�তা’ উপন�ােস গা�ী চিরে�র মহৎমূল�ায়ন 

ুওকেয়কজন কেরেছন �তমিন দলীয় রাজৈনিতক �দর গা�ীিজর আদেশ�র ভল �েয়াগ 

তাঁেক য�না িব� কেরেছ । বনফুেলর ‘অি�’, মেনাজ বসুর ‘পথ �ক �খেব’ । সুেবাধ 

�ঘােষর ‘িতলা�িল’, ‘গে�া�ী’ এবং অ�দাশ�র রােয়র �া�দশ� উপন�ােস গা�ীজীর 

মহৎজীবনাদেশ�র �িত��া ব�� হেয়েছ ।

ৃ গা�ীবাদ, মাক� সবাদ �ভিতর সে� জিড়ত িবষয় ছাড়াও খাদ�আে�ালন, 

�িমক আে�ালন, ভাষা আে�ালেন আেলািড়ত রাজৈনিতক পিরেবশ পিরি�িত 

জনজীবেনর ��প এ সমেয়র উপন�ােসর িবষয় হেয় উঠল । �নময় মা�ার ‘জুনাগড় 

�ীল’, �গালাম ��েসর ‘মিরয়ম’, �গৗরীশ�র ভ�াচােয�র ‘ই�ােতর �া�র’ ু
ূউপন�ােস �িমক আে�ালন, �িমেকর �িতবাদী ভিমকা �দখেত পাওয়া যায় । সমেরশ 

বসুর ‘উ�র�’, িব. �. �রােড়র ধাের’, ‘জগ�ল’ উপন�ােস �িমেকর ��ভ� হতাশা 

লড়াই ��� �পেয়েছ ।

 ষােটর দশক �থেকই রাজৈনিতক িবষয় ও মানুেষর �কে� �রেখ চিরে�র 

ূস�ট ও তার রাজৈনিতক ব�াপাের সি�য় ভিমকা িনেয় আেরা �বিশ মা�ায় গ� উপন�াস 

�লখা �� হল । ১৯৬৪ �ত কিমউিন� পা�� র িবভাজন ও িতনবছেরর মেধ�ই ১৯৬৭ 

�ত নকশাল প�ী আে�ালেনর সূচনায় ছা�, যুবা �যভােব জিড়েয় পেড়িছল তা িনেয় 

�লখা হেয়েছ একািধক উপন�াস । মহাে�তা �দবী, �দেবশ রায়, অসীম রায়, সমেরশ 

বসু, সুনীল গে�াপাধ�ােয়র পাশাপিশ তেপািবজয় �ঘাষ, সমেরশ মজুমদার, শ�র বসু, 

�শবাল িম�, কৃ� চ�ব��র মত ত�ন �লখেকরাও নকশাল আে�ালন িনেয় গ� 

িলেখেছন । সুনীল গে�াপাধ�ােয়র ‘�িত��ী’, িবমল কেরর ‘য�বংশ’, রমাপদ 
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ৃ�চৗধুরীর ‘এখনই’ �ভিত উপন�ােস যুবসমােজর হতাশা ও ��াভ ব�� হেয়েছ �� 

আকাের । সমেরশ বসু িলেখেছন নকশাল আে�ালেনর ��ি�েত ‘মহাককােলর রেথর 

�ঘাড়া’ িশকল �ছড়া হােতর �খাঁেজ’ । তেপািবজয় �ঘাষ ‘সামেন লড়াই’ উপন�ােস 

১৯৬০ - ১৯৭০ এর �ম মাস পয�� িবিভ� রাজৈনিতক ঘটনা, আে�ালন িনেয় উপন�ােস 

িলেখেছন । �দেবশ রােয়র ‘আপাতত শাি�কল�ােন’, ‘ মানুষ খুন কের �কন’। অসীম 

রােয়র ‘একােলর কথা’, আবহমানকাল রাজৈনিতক উপন�ােস সমেরশ মজুমদােরর 

‘কালেবলা’য় নকশাল চির� অিনেমেষর িব�ব ও ব�ীদশা ও �শেষ মুি�র �িমক 

বা�ব �প� এঁেকেছন । �শবাল িমে�র ‘অ�াতবাস’, ও ‘েদওয়ােলর িলখন’ অি�র 

উপাখ�ান নকশািল বািড়র আে�ালন ও িব�েবর সে� জিড়ত �ত��  অিভ�তার 

ফসল বলা �যেত পাের ।

 বাংলা রাজৈনিতক উপন�াস ওধারায় মহাে�তা �দবী আলাদা ��� দািব 

কেরন । তাঁর লেলখা অসংখ� রাজৈনিতক গ� এবং ‘হাজার চুরািশর মা; (১৯৭৪), 

ৃ‘অি�গভ� ’ (১৯৭৮), ‘অরেন�র অিধকার’ (১৯৭৫) �ভিত রাজৈনিতক উপন�াস 

উে�খেযাগ� । ১৯৭৮ এ িতিন বেলিছেলন ‘�াধীনতার একি�শ বছের ওআিম অ�, জল, 

জিম, �বটবাগির �কােনা� �থেক �দেশর মুি� �দখলাম না । �য ব�ব�া মুি� িদল না, 

তার িব�ে� িন��শ �� ও সূয�াসমান ��াধই আমার সকল �লখার �রনা । আসেল 

মানুেষর কথাই িতিন নানাভােব িলখেত �চেয়েছন । 

 স�র দশেক অেপ�াকখৃত ত�ন �লখকরা যারা কথাসািহত� রচনায় আ�হী 

হেলন তাঁরা অেনেকই মহাে�তা �দবীর �ারা অনু�ািনত হেয় উপন�াস গে� উ�র 

�াধীন সমেয়র �ামবাংলার পিরবত� ন সাধরন মানুেষর অিধকারেবাধ, সামািজক জীবেন 

�িত�ার জন� সং�াম গ� উপন�ােসর িবষয় �েপ �হণ কেরেছন । 

 ১৯৭৭ এ বাম�ে�র �মতায় আসার পর রাজৈনিতক ওগণতাি�ক ব�ব�া, 

ভূিমব�ব�ায় ব�পক পিরবত� ন �� হল �ােম প�ােয়তী ব�ব�া ��হল । একিদেক 

অপােরশন বগ�া অন�িদেক মু� অথ�নীিতর হাতছিন, আিবে�র ��ে�ও ব�পক 

পালাবদল িবেশষত �সািভেয়ত ও ইউেরাপীয় সমাজতাি�ক �দশ�িলর পতন । রাজার 

অথ�নীিত িব�ায়েনর িদেক আকষ�ন �েমই আিশ ন�ই এবং শতা�ী �শষলে� নানা 

পিরবত� েনর মুেখামুিখ এেন দাঁড় করাল । এইসময় অথা� ৎ আিশ ন�ই দশেকর 

উদীয়মান �লখকেদর �লখায় এই সমেয়র �িতফলন ঘেটেছ, তাঁেদর �লখায় 
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�দশকাল সমাজ আথ � সামািজক পিরি�িতর পিরবত� ন �� হেয় উঠল । এ সমেয়র 

উে�খেযাগ� কথাকিব - রাম�মার মুেখাপাধ�ায়, তপন বে�াপাধ�ায়, অমর িম�, শচীন 

দাশ, নিলনী �বরা, অনীল ঘড়াই, ��ময় চ�বত�, জয়ািমত�, অিনতা অি�েহা�ী, 

�মুখ �লখক �ল । �দশ কােলর পিরবত� েনর সে� �থেক আজও উ�র �াধীনতা পেব�র 
ুবাংলা উপন�াস িবষয়ব�ব� ও িশ�রীিতর িনর�র আধুিনক বয়ানরীিত গেড় তলেত 

তুলেত এিগেয় চেলেছ ।

সহায়ক  �� 

১। বাংলা উপন�ােসর কালা�র - সেরাজ বে��াপাধ�ায়

২। বাংলা উপন�াজেস �ত�াশা �াি� - অেলাক রায়

৩। প�ােশর কথাকার - স�াদনা ডঃ উ�ল মজুমদার

৪। উপন�াস পাঠেকর ডােয়ির - ডঃ উ�ল মজুমদার

৫। কালেলর �িতমা - ডঃ অ�ণ মুেখাপাধ�ায়

সহায়ক ��

১। �াধীনতা উ�র উপন�ােস মধ�িবে�র অি�ে�র সংকট তী� �থেক তী�তর হেয় 

উঠল - ম�ব�� পয�ােলাচনা কর ।

২। �াধীনতা উ�র আ�িলক উপন�ােসর দাির�ৎপীিড়ত মানুজেষর জীবন �ান �পল 

তা আেলাচনা কর ।              

৩। িবশ শতেক ি�তীয়ােধ�র ঔপন�ািসেকর মেধ� ইিতহাস �চতনা �বলভােব �দখা িদল 

এ স�েক�  মতামত �াপন কর ।

৪। �াধীনতা উ�র উপন�ােস �দশভােগর �ভাব ওপেড়েছ তা আেলাচনা কের  

�বাঝাও ।
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৫। নগর কলকাতােক �ক� কের এই সময় �তির হল নানা সংকটয় অব�া । এই সংকট 

ময় অব�ার �ভাব সািহেত� কতটা �িতফিলত ওতা �লখ ।

৪.৫. �াধীনতা উ�র বাংলা �ছাট গ� 

 �ছাট গ� এক িশ�িদক । �স �ধু কািহনী কথাই �শষ হেয় যায় না ।েছাট গ� 

রিচয়তা এক আ�য� িনমা� ণ �কৗশলল । �স �যন যুগযু�নার ফসল । কারন �সখােন 

ূ�দশকাল, সমাজে�ি�েত ও বা�বতায় সূ� সয� বুনেনর অভতপূব� সম�য় ও 

িবন�াস ল�� করা যায় । বাংলা �ছাটগ� তার জে�র সূচনা কাল �থেক িশ�াি�েকর 

বীিশ� নব নব পরী�া, িনরী�া ও িববত� েনর মেধ� িদেয় এিগেয় চেলেছ । িব�ুর মেধ� 

িস�ুেক ধারন কের �দশকাল সময় সমােজর বা�ব ��ি�েত স�ী�েপ �হণ কের 

বাংলা �ছাটগ� �াধীনতা উ�রকােলর কেয়কদশকধের ব� �িতভাধর �ছাটগে�র 

িশ��া�রেক বহন কের চেলেছ ।

 বাংলা �ছাটগে�র �কৃত ওসূচনা রবী�নােথর হােত আজেক একশতর 

বছেরর অিধক সময়কাল ধের �য বাংলা �ছাটগ� এিগেয় চেলেছ �সই শাখা� মূলত সৃ� 

সমকৃ� এবং আধুিনক ওপয�ায়েচ উ�ীত হেয়েছ রবী�নােথর হােতই । ১৮৯১ এ 

‘িহতবাদী; পি�কায় �কািশত ‘েদনাপাওনা’ �ছাটগ�� ওেথেক ১৯৩৮ এ 

‘জীবনসায়াে�’ আন�বাজার পি�কায় সংখ�ায় �লখা ‘ল�াবেরটরী’ গে�র 

আধুিনকতাই এই সত� �মাণ কের । ‘রবী� �ছাট গে� �য মেনািবে�ষেনা ভাষার 

সাজুতা , বাক� বঝ�বহােরর মা�ােবাধ, গঠনৈশলীর �ািড়শনাল ফম�, অল�ারময়তা 

আমরা �দখেত পাই তা অিত স�িত কােলর গ� �থেক িন�ভ কের �দয় ।

 ১৯২৩ -১৯৩০ এই সাতবছর ‘কে�াল’ ও তার সহেযাগী ‘কািলকলম’ �গিত 

পি�কােক �ক� কের রবী��র হেয় ওঠার �বল �েচ�া িনেয় বাংলা ছেপােটা গে� 

অনাচরা সৃি� করেত চাইেলন কে�ােলর �ছাটগ� �লখক গন । রবী�িবে�াহই তাঁেদর 

ৃমূল ল�� । এেদর মুখ��েনতা িছল দাির��, হতাশা �ভিতর ওযথাি�ত বা�ব�পায়ন । 

এমনিক �যৗেনা জীবনেকও তাঁরা �কােনা কি�ত আবরেন আবৃত না �রেখ �ঢ়ভােব 
ু�কােশ আ�হী িছেলন । �সই সে� নগরজীবন িচ�েনর তলনায় �ামীন জীবন ও 

ৃিন�বেন�র জীবনত�ােক ��� িদেয়েছন । রবী� �রামাি�কতা, আদশ�ািয়ত ��েমর 

�িতবাদ করেত িগেয় তাঁরাও অেনকাংশ �রামাি�ক ��িবলােস িবপয�� হেয়িছেলন । 
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সাতবছেরর মেধ�ই কে�াল ব� হেব যায় । ১৯৩১ এ ‘পিরচয়’ পি�কােক �ক� কের 

ক�েলর পূব�তন �লখকেগাি�র অেনেকই তাঁেদর �িতভােক দী�ীমান করার সুেযাগ 

�পেলন এেকর পর এক �ছাটগ� িলেখ । আসেল এঁরা কে�ােলর িনিদ� � বানী ভ�ীর 

সীমাব�তায় �কােনািদনই আব� িছেলন না বরং �কীয় �বিশে�� সাথ�ক ��েম� িম�, 

অিচ���মার �সন��, বু�েদব বসু, �েবাধ সান�াল, �শললজান� মুেখাপাধ�াব �মুখ 

গ�কার বাংলা �ছাটগ�েক সমৃ� কেরেছন ।

 িবংশ শতা�ীর িতিরেশর দশেকই িতন বে�াপাধ�ায় এবং জগদীশ �� ও 

অন�ান� �ছাটগ�কার �যমন বনফুল, শরিদ�ু বে�াপাধ�ায় । বাংলা �ছােটা গ�কার 

ূ�পনীিত পিরবত� েন িবেশষ ভিমকা �হন কেরিছেলন । এঁরা �েত�েকই �কীয় �বিশ�� 

�ত� ও �ছাট গে�র কিন�াবান িশ�ী ।

 �াধীনতার আেগ অথা� ৎ চি�শ দশেকর �থমােধ � ি�তীয় মহাযু� ও তােক 

�ক� কের সামািজক -মানিবক অব�য়, মূল�েবােধর িবপয�য় কােলাবাজারী, 

মজুতদারী ও ১৯৪৩ এর ম��র িনেয় বউ �ছােটাগ�েক নানা িদক �থেক পু� কেরেছন 

তাঁেদর অেনেকই জে�েছন ১৯১৮ -২০ কালপেব� । এঁরা হেলন নারায়ন গে�াপাধ�ায়, 

নের�নাথ িম�, সে�াষ�মার �চৗধুরী , মািনক বে�াপকাধ�ায়, সুেবাধ �ঘাষ, সতীনাথ 

ভা�ড়ী এেদর �চেয় বয়েস বড় হেল তাঁেদর �লখােতও সমকাল, সামিজক অথ�ৈনিতক 

রাজৈনিতক নানা ছিব আঁকা হয়েনেছ । এঁরা সকেলই চি�েশর �শেষ �দশজুেড় দা�া, 

�দশভাগ, খি�ত �াধীনতা, উ�া� আগমন �ত�� কেরেছন । এই সমেয়র সামািজক 

ওঅি�রেত, �নরাশ�, মানিবক হতাশা তাঁেদর �লখােতও ব�� হেয়েছ । আদশ�বাদ, 

মানিবক ইিতবাচক মূল�েবােধর অবসান, িব�ােসর িবদায়, ব�াি�জীবেনর বা�বতা 

বাংলা �ছাটগে� বারবার �িতিবি�ত হে�েছ । সতীনাথ ভা�ডী জাগরী, �ঢ়াড়াই 

চিরতমানেসর মত কালজয়ী উপন�াস ছাড়াও অসসাধারন কতক�িল �ছাটগ� 

িলেখেছন - গণনায়ক, �বয়াকরকন, চকচকী, ডাকােতর মা, রাজকিব, চরনদাস এম. 

ৃএল. এ, মিহলা করদাতা জী�াবাদ �ভিত ।

 চি�শ প�ােশর দশক �থেকই বাংলকা �ছােটা গ� �লখকগণ বা�বেক �বিশ 

��� িদেলন । বা�বতা, ��তা, ঋজুতা তাঁেদদর গে�র �মৗিলক�ন । সমকােলর 

সা�দািয়ক খুেনাখুিন, দা�া রাজৈনিতক হঠকািরতা �াথ�পরতা, ভ�ািমজ, গআমীন 

ওসমাজজীবনেনর অব�য়, মূল�েবােধর অব�য়, অথ�ৈনিতক িবপ�তা, �শাষন-
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ুপীড়ন, িনয�াতেনা, �ুধার �ালা, খােদ�র অ�তলতা, �বকার�, আশহরেয়র আ�লতা 

িবে�াভ-িমিছল এই সময়কার �ছাটগে�র  িবষয় পিরিধেক িব�ািরত করল । িরিলফ - 

�ান, ব�ন িনেয় প�পািত�, কােলা বাজািরই সবই �ছােটাগ�নকােরর বলবার িবষয় 

�েপ �াধান� �পল । মধ�িব�জীবেনর সংঘাত মূল�েবাধ ও আদেশ�র ��ে� সংশয় 

স�েক� র জ�ল টানাপেপাড়ন িনেয় �লখকরা অসামান�ন গ� িলেখেছন এসময় । মেন 

পড়বেন িবমলকেরর আ�রলতা, আ�জা, �সাপান গে�র কথা, রমামপদ �চৗধুজরীর ু

�ছােটাগে� মধ�িব� জীবেনর আশা িনরাশার সূ��� মন�াি�ক, সু�বাসনা কামনা, 

মানবতার জয় পরাজয় �যন ঐ সময়কার অি�র �িত�িব ।

ু গতশতেকর প�ােশর দশেক �ছােটাগে� নতনরীিত আে�ালন িনসে�েহ 

���পূন� ঘটনা । অভ�� গ�কথন রীিতেত �যন আআর বরা যােব জনা মধ�িব� ��নীর 
ুি�ধা��, সংশয় সংকট । িবমলকেরর �ছােটা গ�, নতনরীিত �ি�কা�কাশকের 

প�ােশর কেয়কজন নবীন �ছােটাগ�কােরর �ছােটাগ� এই পরী�া িনরী�া �কাশ 

করেলন । ��ায়ু পি�কার পাঁচ� সংখ�ায় গ�হীন গ� িলখেলন �দেবশ রায়ন, 

দীেপ�নাথ বে�াপাধ�ায়, স�ীপন চে�াপাধ�ায়, মতীন�ী, �জািতির� ন�ী । �থম 

সংখ�ায় �জািতির� িলখেলন ‘�ঃ��’, ি�তীয় সংখ�ায় �কািশত হল দীেপ��জরনাথ 
ৃবে�াপাধ�ােয়র ‘জটায়ু’ । ততীয় সংখ�ায় স�ীপন িলখেলন ‘িবজেনর র�মাংস’ । 

�দেবশ রায় �লেখন ‘�পুর’ নােম এক� গ�প । �সিদন এই আে�ালেনর সে� যু� 

হেয়িছেলন অজয় দাশ��, অমেল�ু চ�ব��, িদেব�ু পািলত, রতন ভ�াচায�, শ�র 

চে�াপাধ�ায়, শীেষ��ু মুেখাপাধ�ায়, শ�ামল গে�াপাধ�ােয়র মত বিল� �ছােটা 
ুগ�কারগন । এই নতনরীিতর গ� ��নীগত পিরচেয়র বদেল ব�াি�গত পিরচয় �াধান� 

পেপল । চিরে�র আ�ম�তা এবং বাইেরর জগত �থেক িনেজেক ��েয় আনার ফেল 

একধরেনর িবি�নতা �াধান� �পল । ��েম� িম�, সুেবাধ �ঘাষেদর মধ�িব�জগত 

�থেক সের এল এই সমেয় এেদর গ� ।

 ষােটর দশেক শা�িবেরাধী আে�ালেনর �ংসকালীন আে�ালন, �িত 

আে�ালন, হাংির আে�ালন এর মাধ�মেক নবীন �ছাটগ�কােররা গে�র িবষয় কী হেব, 

ৃকীভােব বলা হেব এ িনেয় পরী�া কেরেছন এই দশক, শতিভষা, সা�িতক �ভিত 

পি�কায় । আর ষােটর দশেকর �শষপেব� নকশালবািড় আে�ালেনর মত �বল 

রাজৈনিতক ঘটনার অিভঘােতচদ বাংললা �ছােটাগ� আবার �মাড় িফরল, বাঁক িনল, 

িনেজেক বদেল িনেত চাইল - �স এক গভীজর গেবষনার িবষয় ।
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ু প�ােশ যারা নতনরীিতর গ�আে�ালেনর গ�হীন গ� �লখায় ঝঁুেকিছেলন, 

তাঁরা িক� �সই িব�ুেত ি�ত থাকেত পােরন িন, এঁরা অেনেকই পের �কীয় ভ�ীেত 

�ছাটগ� িনমা� েন মু�ীয়ানা �দিখেয়েছন । মিতন�ী অিতন বে�াপাধ�ােয়র গে� পুরেনা 

রীিতেক �মেন িনেলও প�ােশর রীিত �বিশ�� চির� �িল ব�াি� চির� । তারা মূলত 
ুিনেজর সে� িনেজ কথা বেলেছন । শ�ামল গে�াপাধ�ােয়র তষার হিরনী, পরী, 

দীেন�নাথ বে�াপাধ�ােয়র অ�েমেধর �ঘাড়া, চয�াপেদর হিরনী, হাওয়া না হাওয়া 

ৃ�ভিত �ছােটাগে� অ�� মুখী ব�াি� �চতেন�র সূ�টানা �পাড়েনর �াধান� ল�� করা 

যায় । �দেবশ রায় এক� �লখায় �� কেরই বেলেছন -

  ব�ি� ও সমােজর আধুিনক তাৎপয� আিব�ার িছল প�ােশর �কৗঠার 

মাঝামািঝ গ� উপন�ােসর সাবালক অনুশীলেনর অব�বািহত পিরেপি�েত । �াধীনতা 

লােভর পর দশবছর �পেরােত না �পেরােতই পিরবত� ন মান সমাজ, অপিরবিত� ত শাসন 

কাঠােমা কআর ব�াি� মানুেষর স�েক� র �নগত পিরবত� েনর �ভতের গ� 

উপন�ােসর কাজ �� করার চাইেত �সৗভােগ�র কথা সািহেত�র পে� আর কী হেত 

পাের । 

  ‘এই সেচকতন বা অসেচতন পিরে�ি�েতই হয়ত প�ােশর 

দশেকর মাঝামািঝ আমরা যারা গ� উপন�াস িলখেত �� কির তােদর অেনেকর িবষয় 
ুও আি�েকর এক নতন পরী�া িনরী�ার �েয়াজন �বাধ জািগেয়িছল । �সই ��রনার 

ফেল বাংলা গে� উপন�নােস ততটা নয়, ভাষারন, ঘটনা িবন�ােষর, চির� িনমা� েনর 
ু ু�পকায� আেরােপর এমন িক গে�র নামকরেনও নতন নতন �চ�া �� হয় ।’ 

ূ �দেবশ রােয়র প�াৎভিম, আি�কগিত  ও মাঝখােন দরজা, হাতকাটা, 

ৃঅপরাে�র কা�া �ভিত গে� িবড়ি�তজীবেনর নানা ছিব পাওয়া যায় । বরেষন 

গে�াপাধ�ােয়র কালেবলা, শীেষ��ু মুেখাপাধ�ােয়র �থম িদেকর গে� বারবার �াম, 

মফ�েলর, গে�র মানুষ �মসবািড়র জীবন ও ব�াি�জ একক িনঃস�তার কথা পাওয়া 

�গেছ । তাঁর উে�খেযাগ� গ��িল সাঁতার ও জলকন�া, �দৗড়, �র� । অসীম রােয়র গে� 

িছ�মূল মানুেষর ও�ঃখ�দ� শার ছিব, িন�িব� মধ�িব� তাঁর �লখারিবষয় । �সয়দ 

মু�াফা িসরাজ, �ফু� রায় বাংলা �ছােটাজ গে� সংযম সততা ও সাধনায় উ�ল কের 

�রখেছন । উেপি�ত �ামবাংলার আদােড় বাদােড় ঘুের নানা অ�াত িবষয় িনেয় গভীর 

গ� িলেখেছ িসরাজ - �যমন ‘েগা�’র মত বিল� গ� তাঁর কাছ �থেক �পেয়িছ ।
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ু ষােটর দশেকদর ভল�াি�জ আে�ালন বাংলা �ছাটগেলা্েপর ব�া�জিত 
ু�বিচ� ঘ�েয়েছ । ১৯৬৪ �ত হাংির আে�ালেনর আে�ালন যখন তে�, যখন যারা 

ইশতাহার ছা িপেয় সবিকছুেক অ�াহ� করাচর �বণতায় ব��  �সই সময় কমু�িন� 

পা�র  ভাঙেনা, িস. িপ. এম পা�� র জ� । এই সময় আংির আে�ালেনর অন�তম 

পুেরাধা বাসুেদব দাশ�ে�র গে�র লাইন ‘এইখােন �হম�ীর মাংসাপাওয়া যায় ......’ 

সুিবমল বসাক িলেখেছন - ‘এেকক সময় মেন হয় আমার ফ�ান িকছু নাই - শরীর 

চামড়া, হাড়েগাড় মাথা বুক �ববাক িকছু গতর িথক�া আলাদা হইয়া ইিদক উিদক 

িছটাইয়া আেছ ।” হাংিররা গ� কিবতায় ব�াি�র িনেজর কথা, িনেজর অনুভব আেবগ 

ক� �কই যথাযথ ভােব বলেত �চেয়েছন, িক� সবই সরব �জারােলা উ�ু� ভােব । 

প�ােশর গ�কারেদর মত আতম� অনুসি�ৎসার �মৗন উ�ারন নয় । ষােটর দশেকর 

�শষপেব� এইদশক পি�কায় �লখকরা শা� িবেরাধী আে�ালন  করেলন ১৯৬৬ �ত । 

তাঁরা �� কেরইজ বলেলন ‘আমরা িশে�র শা�ািবিধ মািননা । আমােদর �কােনা 

সামািজক দায় �নই । �ধু তাই নয় তাঁরা ফরমান �ঘাষনা করেলন ‘গে� এখন যারা 

কাহনী খঁুজেব তােদর �িল করা হেব । আসেল তাঁরা মেনাজগেতর গিহেন ডুব িদয়েছ 
ুকািহনী বিজ� ত অনুভবেক তেল ধরেত �চেয়েছন । তাদর কতটা সফল হেয়িছেলন 

�সকথা কাল িবচার করেব । রমানাথ রায়ন, অতী�ীয় পাঠক, আিশষ �ঘােষর শা� 
ৃিবেরাধী আে�ালেনর �নতে� িদেয়েছন । সা�িতক পি�কায় �ংসকালীন কিবতা 

আে�ালেনর সূ� �মেনই ঐ পি�কার একমা� �ছাটগ�কার চ�ীম�ল সারাজীবন 

গ�হীন গ�, মেনাজগেত ডুব িদেয় অনুভবেকই গে�র আধার আ�য় �েপ �হন কের 
ুিলেখেছন জীবন জ�, মড়া, ফাঁদ, মৃত�র পেথ �ঃখ ইত�ািদ গ� ।

 ষােটর মধ�ভাগ �থেকই আবার রাজৈনিতক জ�লতা, ১৯৬৬ জখাদ� 

আে�ালন, ১৯৬৭ �ত িস.িপ. আই. এম এর �থেক �বিরেয় এেস একদল িস.িপ. আই. 

এম. এল দল গঠন কের �িনয়া বদেল �দবার অ�ীকার কের । ইিতমেধ� সাতষ�েত 

�থম যু��� �মতায় আেস যা িনেয় অসীম রায় িলেখেছন আরা�র মত গ� । আর 

সাতষ� �থেক উনস�র নকশাল বািড় আে�ালন �ছাটগে�র কালাৱ�র ঘ�ওেয়েছ । 

�গৗরবময় স�াম, স�র দশকেক মুি�র দশেক পিরণত করার �� অসীম রােয়র ‘অিন’ 
ুিস�াথ�েঘােষর ‘বাত� া’, ব�াি�স��া’ গে� নতন মা�া সৃি� করল । এছাড়া ও এই সমেয় 

মহাে�তা �দবীর �ছাটগ� অি�র সমেয়র নানা কথা, কৃিষজীিব ও আিদবাসী জীবেনর 

ব�নার নানা িচ� �� হেয় উেঠিছল । অসুখী সময়েক িচি�ত কের িতিন িলেখ 
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�ফেলেছন একািধক �ছাটগ� যা স�র আিশর নবীন গ� �লখকেদর িবেশষ অনু�রনা । 

তাঁর �লখা �দৗ�দী, �নদািয়নী, িবছৃন �িত উে�খেযাগ� গ��িল পাওয়া যায় । �চিলত ৃ

সমাজ রাজনীিতর গ�ািলকায় �শািষত জীবেনর িনম�ম ক�ন জীবনেক িতিন এেকর 

পর এক গে� িচি�ত কেরেছন । বাংলা �ছাট গ� �িতবােদর এক িবেশষ ভাষা রচনা 

করেলন িতিন ।

 স�েরর দশেক হয়েতা পুেরাপুির মুি�র দশেক পিরণত করা যায় িন । তেব 

আথ�-সামািজক ও রাজৈনিতক �ত পটপিরবত� ন নানা রদবদেলর �ারা অি�র সময় 

সমাজ রাজৈনিতক সীমাব�তােক আমূল নাড়া �দওয়ার �বল �চ�া হেয়িছল । �য 

কারেন অেনেকই বেলেছন �স সময়কার সািহেত� িবেশষত �ছাটগে� ‘স�রদশক 

�িবরতা ও �িত�ািনকতােক বজ� ন কের �ভে� িদেত �চেয়েছন িবরাট জা� আয়নার 

�মাহজাল । শপথ কেরিছল কািব�ক িনজ� নতা �ছেড় যারা পেথ �া�রার কারখানায় কাজ 

কের তােদর পােশ দাঁড়ােত হেব । কলম হেয় উঠেব শল�কােয়র ছিব, সমােজর শরীর 

�থেক বাদ �দেব জরা�� িশরা । জীব� নবীন িশরায় বইেয় �দেব সেতজর� । কথা 
ুিছল, এই িচ�ায় নতনধারায় �ছাটগে�র জ� হেব এই দশেক ।’ (স�রদশেকর 

ু�ছাটগ� অনু�প ১৯৮০)

 স�রদশেক কৃিষিব�ব তথা মাক� সবাদী ওও মাওবাদী রাজনীিতর �ত�� 

পেরা� অিভ�তার আ�য়ই �ছাটগ�কার গন তােদর কলেম জীবনেবদ ও �শষন 

অত�াচােরর �িতবাদেকই বানী�প িদেলন । �শাষনমুি�র �� �দেখিছেলন এই 

সমেয়র িকছু মানুষ । বাতােস তখন বা�েদর গ� । ঘের ঘের ত�ণ যুবার �িনয়াবদেলর 

�� । �সইসে� মধ�িব� বাঙািলর আ�িবে�ষন আ�সমী�ার দশক এই স�র দশক 

এই ��াহকাল ও �িতবােদর আ�ন �ালােত �চেয়িছেলন।

 বলাবা�ল� �ােথ � স�র দশকেক পুেরাপুির মুি�র দশেক পিরনত করা স�ব 

হয়িন। অেনক স�বনা িনেয় পি�মবে� বসে�র িনেমা� ঘ�েপ শহের �ােম �াম�ের 

নকশালবািড় আে�ালন �� হেয়িছল । িক� ব�াি�হত�া, মূিত� ভা�ার রাজনীিতর 

অিতশয�া, কৃিষজীবীেদর মেধ� আে�ালেনর িভত �তমন সু�ড় না হওয়ায় এবং সমাজ 

ৃিবেরাধীেদর অবাধ �েবশ �ভিত কারেন নকশাল আে�ালন সফল হল না । ১৯৭২ এর 

মেধ�ই আে�ালন দমন সংগঠেনর িবিভ� �নতা - কম�েদর ব�ী করারা ফেল 

আে�ালন িথিতেয় �গল । পুলীশ ও �ক�ীয়বািহনীর িনপীড়েন অেনক �িত�িতস�� 
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যুবক �াণহারাল । এইসব স�বনাময় যুবকেদর রাজনীিতর পেথ হয়েতা �াি� থাকেত 

পাের িক� তােদর আে�াৎমােগ�র আদশ�বােদ �কােনা ফাঁিক িছল না । ‘ব�ত হত�া 
ু�িতহত�ায় এক রাজৈনিতক আদশ�বােদর অপমৃত� ঘটল,’ তা আজও পুনঃ �িতি�ত 

হল না । 

 �াম িদেয় শহর �ঘরা �গল না । িক� সময় �থেম থােক িন । �াম শহর �েয়রই 

পিরবত� ন হল । নকশালবািড়র র�া� মা�েত �য �িতবাদ গেজ�  উেঠিছল তার 

ফল��প �ামজীবন পালটােত �� কেরিছল ; শহরও একই রকম থােকিন । এই 

সমেয়ই �ােমর ভাগচাষীরা �বনামী জিম উ�ার - ব�ন এবং �শেষ সেলর দািবেত 

�স�া হয় । এই সময় কৃষক আে�ালেনর নানা ঘটনা ঘটেত লাগল পি�মব� ও 
ুভারতবেষ�র �কাথাও �কাথাও । আিশর দশেক অপােরশন বগ�া, নতন কৃিষ স�েক�  

গেড় �তালার �চ�া, ওতদার, ভাগচািষ, আইন-আদালত, আে�ালন, ফসেলর 

অিধকার িনেয়ই �লখা হল আিশর দশেকর বাংলা �ছাটগ� ।

 আিশর দশেকর �ছাটগে�র পুেরাভােগর রেয়েছন মহাে�তা �দবী । িতিনই 

এই দশেকর �ছাটগ�কারেদর ��রনা দা�ী । ততিদেন �লখা হেয়েগেছ মহাে�তা 
ু�দবীর িবেশষ িবেশষ গ� �দৗ�দী, ভাতয়া । �দেবশ রায় জিম বে�াব� িনেয় িলেখ 

�ফেলেছন ‘েজাতজিমই’ নােম �ছাটগ� । নবীন গ�কার অমর িমে�র মাঠ ভাে� 

কালপু�ষ গ�স�লেনর গ��িলেত �ামজীবন নানা সমস�া খরা বন�া,  

ৃিনরাপ�াহীনতা �ভিত িনেয় গ� পাওয়া যায় । িতিন িলেখেছন ডাইন, দানপু�, 

ুগাঁওবুেড়ার মত গ��িল । কানাই ��, অিণল ঘড়াই, আফসার আেমদ, ঝােড়�র 

চে�াপাধ�ায়, ভগীরথ িম�, নলীনী �বরা, শচীনদাস এেসেগেছন �ছাটগে�র জগেত । 

তাঁেদর �লখায় িন�বণ � �মজীিব সমাজ, �ামীন জীবেনর �শাষন ব�নার ছিব আ�িলক 

জীবনও ভাষার অবাধ �েবশ বাংলা �ছাটগে�র সমাজ পিরেবশ পিরউি�িত 

জীবনধারায় এক িব�� দিলল হেয় উঠল ।

 আিশ �পিরেয় ন�ই । এই একটা দশেকই িব�পেট নানা পিরবত� ন 

উে�খেযাগ� ঘটনা পালাবদল এর ইি�ত িদল । ১৯১১ �থেকই ভারতীয় আথ�নীিতেত 

উদারীকরন �� হল তার �ঢউ এেস বাঙািল জীবনেকও আমূল নাড়া িদল । বাঙািলর 

�াধীনতা পরবত� আথ � সামািজক ধ�ান ধারনার আমূল বদল �� হল ন�ই এর দশক 
ু�থেক নতন একিবংশ শতা�ীর �ই দশক ধের । এক অেথ � আজ আমরা �ভাগবাদী, 
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ব�বাদী �ি�ভ�ীর �ারা পযু�দ� । �ব�্যিতন পেন�র যেথ� �েবশ ও ব�বহার, িমিড়য়া 

সং�ৃিত �চাখ ধাঁধােনা বাজার শিপংমল, �াইওভার, আ�াসী নগরায়েনর �া���, 

�াম� কৃিষ পিরেবশেকও �াস করেত �� কেরেছ । বাজার অথ�নীিত �ভাগ�পেনর 

চািহদায় শহর ও �ােমর মানুষ �েমই আিব� হেয় পেড়েছ । মূল�েবােধর পিরবত� েন এই 

আথ�সামািজক পিরেবেশর �ভাব ভয়�র । আজেকর �ছাটগ�কােররা এই সমেয়র 

স�ট আকষ�ন �ই িনেয়ই গ� িলেখেছন । কারন �ছাটগ� �য যুগ�নার ফসল ।

 বলা বা�ল� এ �ব� �াধীনতা উ�র বাংলা �ছাটগ� পয�ােলাচনার ��ে� 

ূএক� সূচনা বলা �যেত পাের । িনঃসে�েহ স�ন� সাল তািরখ ধের ধের �লখা সাইেত�র 

ইিতহাস নয়, অেনক গ�কারই �স কারেন হয়েতা উি�িখত হেলন না, িক� সমেয়র 

ূচালিচ�েক �ঢ়তা িদেত তােদর ভিমকাও কম নয় । ��ময় চ�ব��, অিভিজৎ �সন, 

নারায়ন ভ�াচয�, সুিবমল িম�, সু�ত মুেখাপাধ�ায়, চ�ী ম�ল, িবমান চে�াপাধ�য়, 

�শবাল িম� �মুখ িন�াবান দািয়� স�� �ছাট গ�কােররা ষাট স�র আিশ ন�ই ও 

বত� মান শতেক �ছাট গে�র জগৎেক �কীতায় সাথ�ক কেরেছন । তাঁেদর �ম �চ�া 

�শি�ক দ�তা �শংসনীয় ।

 আসেল রবী�নাথ �থেক বাংলা �ছাটগে�র �য যা�াপেথর �য সূচনা এ�শ 

শতেকর এেসও তারগিত অব�াহত । দশেক দশেক নানা বাঁক িনেত িনেতই �স আপন 
ুগিতেত এিগেয় চেলেছ । �িতিনয়ত তার িবষয়ব�র �বিচ� বদল নতন সংেযাজন 

ঘেটেছ �তমিন �পরীিত বানীভ�ীর বদল ঘেটেছ । �তটাই বদলাে� �য আজ আর 

�ছাটগ�েক পূব�তন �চিলত সং�ায় �বঁেধ রাখা যাে� না । বাংলা �ছাটগে�র �াচুয� 

�সার ও �বিচ� সিত�ই আজ িব�য়কর ।

৪.৬. সহায়ক ��

ূ১ । বাংলা সািহেত� �ছাটগ� ও গ�কার - ভেদব �চৗধুরী

২। কােলর পু�িলকা - ড: অ�ন মুেখাপাধ�ায়

৩ । �ছাটগে�র কথা - রথী�নাথ রায়

৪। গ� পাঠেকর ডােয়ির - ডঃ উ�ল মজুমদার
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৫ । িবশ শতক - ডঃ অেলাক রায়

৬ । আমার কােলর কথাসািহত�ক - জগদীশ ভ�াচায�

৭ । �স� বাংলা �ছাটগ� �াধীনতার - স�াদনা - শ�া �চৗধুরী আেগ ও পের 

ু৮ । িবিভ� প�পি�কা - পিরচয়, অনু�প, স�র দশক সংখ�া, ‘েকারক’ �াক শারদ 

সংখ�া - ১৪০১, ‘েকারক’ শারদীয় সংখ�া - ১৪১২

৪.৭. আদশ� ��াবলী

১ । �াধীনতা উ�র �ছাটগ� মূল�েবাধ ও মূল�েবােধর অব�য় িকভােব ধরা পেড়েছ 

আেলাচনা কর ।

২ । মধ�বৃে�র জীবন সংকট �াধীনতা উ�র �ছাটগে� �াণ �পল - িবষয়� পয�ােলাচনা 

কর ।

৩ । িবশ শতেকর ি�তীয়ােধ � �কান �কান কথা সািহিত�েকর �লখায় �াি�ক মানুেষর 

জীবন �ান �পল । পয�ােলাচনা কর ।

৪ । ছেয়র দশেকর িবিভ� সািহিত�ক আে�ালন ও �ছাটগে�র পরী�া িনরী�া �দখা 

�গল । তা িব�ািরত জানাও ।
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