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ঊনব িংশ শতকের ো য-েব তার বনর্যাস প্রসঙ্গ: রঙ্গলাল থেকে গীবতেব তা ধারা
শম্পা লাহা
সহকারী অধ্যাপক, বাাংলা ববভাগ, পাাঁচথুপী হবরপদ গগৌরীবালা কললজ, পবিমবঙ্গ, ভারত
Abstract:
Simply poetry is a literature that evokes a concentrated imaginative awareness of
experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its
meaning, sound and rhythm, but at the same time poetry is a vast subject as old as history.
The main purpose of poetry is to express the independent modes of the poet’s mind, though
it’s ancient or modern. In Britain nineteenth century poetry began with Romanticism,
likewise in Bengali Literature also we saw the blossoming of the great Romantic poets such
as Biharilal Chakravorty, Surendranath Majumdar, Debendranath Sen, Akshay kumar
Baral etc, and thus they all together started a new phase, a new journey….poetry in its
lyrical way…. A formal type of poetry which expresses personal emotions or feelings,
typically spoken in the first person….lyric poetry.
Keywords: poetry, lyric poetry, ballad, nineteenth century, verse.

আধুবনে থহাে া অনাধুবনে, েব তাকে প্রেমত এ িং থশষকমশ েব তাই হকত হক , অনযবেছু নয়। তাই
আকলাচনার পবরসর উবনশ শতে থহাে া ব শ শতে, েব তা লকত আসকল বিে বে থ াঝায়, থস প্রসকঙ্গ
আকলাচনা শুরু েরকলই প্রসঙ্গক্রকম উকি আকস েব এবলকয়কের এই উবি ----‘Genuine poetry can
communicate before it is understood.’ (১) ‘Collected Essays: T.S Eliot.’ আ ার বতবনই
কলকছন:- ‘The chief use of the ‘meaning’ of a poem, in the ordinary sense, may be to
satisfy one habit of the reader, to keep his mind diverted and quiet, while the poem does its
work upon him: much as the imaginary burglar is always provided with a bit of nice meat
for the house-dog. This is a normal situation of which I approve. But the minds of all poets
do not work that way; some of them assuming that there are other minds like their own,
become impatient of this ‘meaning’ which means superfluous, and possibilities of intensity
through its elimination.’ (২)

এবলকয়কের মকত েব কের মকধয থেউ থেউ আকছন র্াাঁরা াচযােযকে অ ান্তর মকন েকর তাকে সম্পূর্য
াে থে ার পক্ষপাতী, োরর্ তাাঁর মকত াচযােয পািেকে ভুবলকয় রাখার এেো র্াবিে উপায় মাত্র, থসই
অ সকর েব তা তার বনকের োে েকর র্ায়, আর পািকের মনকে মুবি থেয় যঞ্জনার যাপে থক্ষকত্র। আর
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থসখাকন ািংলা েব তা রূকপ-রকস উজ্জ্বল ও ব বচত্র, পবরমাকর্ও প্রচুর। আর তার মকধযই ব রাবেত াঙাবলর
স্বভা বসদ্ধ গীবতপ্র র্তা, র্া পুরাতন োল থেকেই নানা ধময ও সম্প্রোকয়র মকধয বেকয় চকল আসবছল,
েখনও সাধন-ভেন, েখনও গাকনর মাধযকম। উবনশ শতকের বিতীয়াধয থেকেই তাকত মানব ে আক কগর
ধারা র্ুি হকয় বনবমযত হল অভূতপূ য এে থসৌধ। ব হারীলাল চক্র তযী থেকে সুকরন্দ্রনাে মেুমোর,
থেক ন্দ্রনাে থসন, অক্ষয়েুমার ড়াল থেকে েব বিকেন্দ্রনাে, েব মুশাররফ থহাকসন প্রমুখ গীবতেব রা
তাাঁকের যবিগত আক গকে সঞ্চাবরত েকর বেকলন পািেমকনর অন্তরমকন।
র্বেও এই ধারার পাশাপাবশ হমান বছল ািংলা েব তার থর্ অনযতম ধারা, তাকত উবনশ শতকের
অনযানয েব কের মকধযও ব কশষভাক নাম েরকতই হয় প্রেকম ঈশ্বর গুপ্ত ও তারপর রঙ্গলাল
ক্যাপাধযাকয়র (১৮২৬-৬৭)। োরর্ ািংলা েব তার বিে থর্ৌ নপ্রাবপ্তর সমকয় মধুেব র ভূবমোর আকগ
মূলত রঙ্গলাল ক্যাপাধযাকয়র হাকতই ািংলা েব তার কেকশার থেকে থর্ৌ নপ্রাবপ্ত। প্রেম র্ুকগ ঈশ্বর গুকপ্তর
বশষযত্ব গ্রহর্ েকর ‘সিং াে প্রভাের’ এ ো যচচযা েরকলও ািংলা সাবহকতয বতবন স্মরর্ীয় হকয় আকছন উবনশ
শতেীয় আখযান োক যর ধারার প্র তযে বহসাক । ১৮৫৮ সাকল থহামাকরর ো য অনুসরকর্ থলকখন ‘থভে ও
মূবষকের র্ুদ্ধ’। এছাড়াও উকেখকর্াগয ো যগ্রন্থগুবলর মকধয নাম েরা র্ায়--- ‘পবিনী উপাখযান’ (১৮৫৮),
‘েমযকে ী’ (১৮৬২), ‘শূরসু্রী’ (১৮৬৮), ‘োঞ্চীোক রী’ (১৮৭৯)। এর মকধয ‘পবিনী উপাখযান’ ািংলা
োক যর প্রেম ইবতহাসাবিত থরামান্স, আ ার ািংলা োক য োতীয়তা ােী মকনাভাক র প্রসাকরও তাাঁর
অ োন থভাল ার নয়। থস োরকর্ই থ াধ হয় ো যবের ‘স্বাধীনতা হীনতায় থে াাঁবচকত চায় থহ, থে াাঁবচকত
চায়’ পিংবিবে প্রায় প্র াকের থগাত্রভুিই লা র্ায়। বতবন ভাষা, ছ্ তো প্রোশরীবতকত প্রাচীনপন্থী হকয়
ঈশ্বর গুকপ্তর ধারা অনুসরর্ েরকলও ব ষয় বন ায চন এ িং েব মানবসেতায় র্কেষ্ট আধুবনেতার পবরচয় হন
েরার েনয ািংলা েব তায় ঐবতহযমবিত গীবতেব তার ধারার পাশাপাবশ ািংলা সাবহকতযর নতুন বেকের
উকমাচকন তাাঁর অ োনও থফল ার নয়।
ইিংকরেীকত র্াকে কল Ballad ািংলায় তাকেই লা হয় গীবতো। র্বেও যালাড আর গীবতো
পুকরাপুবর সমােযে নয়, ত ু থর্ দুবে ব ষকয় একের গভীর সার্ুেয তযমান থস দুবের এেবে হল গল্পরস, এ িং
অপরবে হল এর সািংগীবতে ক বশষ্টযঃ--- ‘A ballad is a song that tells a story in simple verse and
to a simple tune. It is the product of no one time or person, its author, if ever known, has
been lost in the obscurity of the past and in the processes of oral tradition.’ (৩)

আসকল ািংলাকেশোই েব তার থেশ। ািংলার েল ায়ু, মৃবিো ও থভৌগবলে অ স্থান াঙাবলর
মকনাগিনকে থর্মন েব সুলভ েকর তুকলকছ, থতমবন তার াক্বশল্পও বচরোলই স্বতঃস্ফূতয হকয়কছ সুকরর
প্র াকহ। থ াধহয় এ োরকর্ই চর্যাগীবত থেকে শুরু েকর অেয বধ ািংলা ো য সাবহকতযর ইবতহাকসর
প্রধানতম লক্ষর্ই হল গীবতপ্র র্তা া গীবতপ্রার্তা। তক সকচতনভাক ািংলায় গীবতেব তা থলখা শুরু
হকয়কছ ঊনব িংশ শতাব্দীর বিতীয়াধয থেকে। অেযাৎ পাশ্চাকতযর গীবতেব তার রচনারীবত এ িং তার ক বশষ্টয
সম্পকেয সকচতন হকয় থলখার ফকল ািংলায় র্াকে আমরা ‘গীবতেব তা’ নাকম আখযাবয়ত েবর তা আসকল
ইিংকরেী বলবরে েব তার আেশযানুসারী। ইিংরাবেকত বলবরে েব তার আেশয গ্রহর্ েরা হকয়বছল প্রাচীন গ্রীে
সাবহতয থেকে। প্রাচীন বগ্রকস লাইয়ার নামে ােযর্ি সহকর্াকগ থর্ সুরবসি ো য-েব তা পবরক শন েরা
থহাত তাই বছল বলবরে-েব তা। এই বছল প্রাচীন গীবতেব তা, র্ার ব ষয় স্তু থ বশরভাগই Impersonal.
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আধুবনেোকল থসই গীবতেব তাই হকয় উিল Poet’s own moods, sentiments and feelings. এই
উপর্ুি ধারর্া প্রবতবিত হল মূলত াঙাবলর ইিংরাবে বশক্ষায় বশবক্ষত হকয়। ওয়াডযসওয়ােয, থোলবরে,
ায়রর্, থশবল, বেেস প্রভৃবত পৃবে ীব খযাত ইিংকরে গীবত-েব কের ো যেৃবতর সকঙ্গ পবরবচত হকয়। ইিংরাবে
ভাষায় গীবতেব তার েয়র্াত্রা শুরু হকয়বছল ১৭৯৮ সাকল ওয়াডযসওয়ােয ও থোলবরে েতৃযে ‘বলবরেযাল
যালাডস’ প্রোকশর মধয বেকয়। আর ািংলার থক্ষকত্র প্রোবশত হল -----ব হারীলাল চক্র তযীর ‘সঙ্গীত
শতে’, ‘সারোমঙ্গল’, ‘সাকধর আসন’, সুকরন্দ্রনাে মেুমোকরর ‘মবহলা ো য’, অক্ষয়েুমার ড়াকলর
‘প্রেীপ’, ‘েনোঞ্জবল’, ‘ভুল’, ‘শঙ্খ’। তারপর গীবতেব তার সুকরর প্লা নকে সিংহবত তো সিংর্কমর মকধয
প্রেম াাঁধকলন েব থেক ন্দ্রনাে থসন (১৮৫৮-১৯২০) গীবতেব র মন বনকয় রচনা েকরন ‘বনঝযবরনী’,
‘অকশােগুচ্ছ’, ‘অপূ য কনক েয’, ‘থগালাপগুচ্ছ’ প্রভৃবত োক যর সুরবসি েব তাগুবল গীবতেব তা বহসাক
এতোই অতুলনীয় বছল থর্ র ীন্দ্রর্ুকগও একের সমাের বেছুমাত্র েকমবন। আ ার তাাঁরই পাশাপাবশ াস্ত
রমর্ীর প্রবত াস্ত আোঙ্ক্ষা তো পযাশানকে ব ষয় বহসাক গ্রহর্ েকর আব ভূযত হন ভাওয়াকলর েব
থগাব ্চন্দ্র োস। তাাঁর প্র ল থেহ াকের পবরচয় হন েকর তাাঁর েব তা:-‘আবম তাকর ভাল াবস অবস্থ মািংস সহ,
আবমও নারীর রূকপ
আবমও মািংকসর স্তূকপ
োমনায় েমনীয়।’ (৪)
এর পাকশ থেক ন্দ্রনাে থসকনর েব তাকে রাখকলই থ াঝা র্ায় েী কনর এোন্ত আপনার থছাে থছাে দুঃখ,
মান-অবভমান তাাঁর েব তায় অনা ৃত বনব ড়তায় ধরা পড়কলও তাাঁর েব ভা না বছল মূলত গাহযস্থয থপ্রম সুকখ
ব কভার।-‘বচরবেন বচরবেন রূকপর পূোরী আবম
রূকপর পূোরী,
সারা সন্ধ্যা সারা বনবশ রূপ ৃ্া কন বস
বহক্ালায় থোকল নারী আনক্ থনহাবর।’ (৫)
থ াধহয় থসেনযই ািংলার রুবচ াগীশ পািে আর নীবত াগীশ সমাকলাচে থগাব ্চকন্দ্রর উপলব্ধ াস্ত
সতযকে থমকন বনকত পাকরনবন। থসেনযই তাাঁর ‘থপ্রম ও ফুল’, ‘েুঙ্কুম’, ‘েস্তূরী’, এ িং ‘ফুলকরর্ু’ োক যর
র্তো খযাবত পাওয়া উবচত বছল তা থেকে তারা বঞ্চতই রকয় থগকছ। নারী থসৌ্কর্যর এমন আক গাতপ্ত
স্তুবত, এমন বনেযলা থেহানুরাগ শুধু ািংলা গীবতেব তায় থেন সমগ্র ািংলা সাবহকতযর ইবতহাকসই থশানা র্ায়
বন থমাবহতলাল মেুমোকরর আকগ পর্যন্ত। তাাঁর েব তার বলবরে প্র াকহ প্রসাধন এ িং লা কর্যর অভাক র
সকঙ্গ সকঙ্গ থর্ উগ্র থেহ াে পবরলবক্ষত হয়--- লাই াহুলয থসই র্ুকগ এই মকনাভা অবধোিংশ পািকের
োকছই সমােৃত হয় বন।
ব হারীলাল চক্র তযী, সুকরন্দ্রনাে মেুমোকরর বনকেযবশত গীবতেব তার পকে েব তা বলকখ র্াাঁরা সাফলয
অেযন েকরবছকলন তাাঁকের মকধয অনযতম। তক আমরা োবন তাাঁর প্রধান গুরুত্ব ািংলা সাবহকতয
গীবতেব তার মূল সুরবেকে ধরকত পারায়। আর থসবেে থেকে ািংলা েব তায় ব হারীলাকলর ধারার থিি
অনুোরী অক্ষয়েুমার ড়াল। ব হারীলাকলর অরূপ থসৌ্র্যােুবত, সিংহত রূপ-অনুরবি লাভ েকরকছ
অক্ষয়েুমাকরর োক য। তাাঁর ভা নার অন্তরঙ্গ প্রভা আকছ বেকশার র ীন্দ্রনাকের, আ ার নারীর গাহযস্থয
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থসৌ্কর্যর বপপাসায় বতবন সহধমযী থেক ন্দ্রনাকের। ব কশষ েকর বনসগয ও থপ্রম সম্পবেযত েব তাগুবলর
অ োন স্মরর্ না েরকলই নয়। এবেে থেকে তাাঁর স্মরর্ীয় ো যগ্রন্থগুবল হলঃ--- ‘প্রেীপ’, ‘েনোঞ্জবল’,
‘ভুল’। তাাঁর থরামাবিে উৎেণ্ঠা, প্রর্য়তৃষ্ণার বেে থেকে গৃহািয়ী হকলও েব েল্পনার বেে থেকে বতবন
ব শ্বাবভসারী। ‘নারী ্না’ েব তাকত পাই-‘রমর্ী থর, থসৌ্কর্য থতামার
সেল থসৌ্র্য আকছ াাঁধা।
ব ধাতার েৃবষ্ট র্ো েবড়ত প্রেৃবত সকন
থে -প্রার্ থ ে-গাকন সাধা।’ (৬)
তক অক্ষয়েুমাকরর স কয িি ো য ‘এষা’ (১৯১২)। অক্ষয়েুমাকরর েব তার অনযতম ক বশষ্টয হৃেয়াক কগর
সিংর্ম। সুেুমার থসকনর ভাষায়ঃ-- ‘অক্ষয়েুমাকরর ভাষা সিংর্ত ও পবরবমত। াক্সিংর্ম, শব্দচয়ন এ িং
পেলাবলকতযর সকঙ্গ ভা গাম্ভীকর্যর বমলন ইহার রচনারীবতর ব কশষত্ব।’ (৭)
তক থরামাবিে গীবতেব তার থর্ৌ নমুবি ব হারীলাকলর হাকতই, সক্হ থনই। রঙ্গলাল, মধুসূেন,
থহমচন্দ্র, ন ীনচন্দ্র, সুকরন্দ্রনাে মেুমোর প্রভৃবতকের ো যলক্ষয বনর্যকয়র মকধয থর্ বিধা,
ব হারীলাল চক্র তযী (১৮৩৫-৯৪) থসই বিধা োবেকয় উকি সকচতনভাক আত্মবনকয়াগ েরকলন গীবতেব তা
রচনায়। র ীন্দ্রনাকের ভাষায় হকয় উিকলন--- ‘থভাকরর পাবখ’। অন্তকর গীবতময়তার থর্ উমােনা বতবন
অনুভ েকরবছকলন থস সম্বকন্ধ্ তাাঁর বনকের উবিঃ--- ‘Probably I have got a tendency in the lyrical
(৮)
way.’
ন্ধ্ুর সাহাকর্য থশক্সবপয়করর নােে, স্কে, ায়রন ও মুযকরর ো য েব তা পাি েকরবছকলন বতবন। ফকল
গীবতেব তা রচনার আত্মগত তো থমৌল থপ্ররর্া ইিংরাবে সাবহকতযর থপ্ররর্া পা ার পর হকয় উকিবছল
প্র লতর। তাাঁর ো যগ্রন্থগুবলর মকধয উকেখকর্াগয হল---- ‘সঙ্গীতশতে’ (১৮৬২), ‘ ঙ্গসু্রী’ (১৮৭০),
‘বনসগযস্শযন’ (১৮৭০), ‘ ন্ধ্ুব কয়াগ’ (১৮৭০), ‘থপ্রম প্র াবহনী’ (১৮৭০), ‘সারোমঙ্গল’ (১৮৭৯),
‘সাকধর আসন’ (১৮৮৯), ‘ াউল ব িংশবত’ স কয মাে আেবে ো যগ্রন্থ রচনা েকরন বতবন।
তক এস োক যর মকধয ‘সারোমঙ্গল’ এ থপ্রম, েরুর্া ও থসৌ্কর্যর আেশয-প্রবতমা সারোর সকঙ্গ
েব র বমবিেধমযী থর্ ব রহ-বমলকনর সুলবলত ো য-বনঝযর রূপাবয়ত হকয়কছ তার সুরপ্র াহ ও বনরব বচ্ছন্ন।
‘তক বে সেবল ভুল?
নাই বে থপ্রকমর মূল?
ব বচত্র গগনফুল েল্পনালতার?
মন থেন রকস ভাকস---প্রার্ থেন ভাল াকস
আেকর পবরকত গকল থসই ফুলহার?’ (৯)
বেিং া----‘থহ সারকে োও থেখা!
াাঁবচকত পাবর থন এো
োতর হকয়কছ প্রার্, োতর হৃেয়;
বে কলবছ অবভমাকন---Volume- VIII, Issue-IV

July 2020

20

ঊনব িংশ শতকের ো য-েব তার বনর্যাস প্রসঙ্গ: রঙ্গলাল থেকে গীবতেব তা ধারা

শম্পা লাহা

শুকনা না, শুকনা না োকন,
থ েনা বেও না প্রাকর্ যোর সময়!’ (১০)
গীবতেব তায় আসকল প্রোবশত হয় েব র মকনালীন অনুভূবতর সুসিংর্ত আক গসমৃদ্ধ বহঃপ্রোশ।
েব র বচিকলাকে েম থনয় থর্ ব বচত্র াসনা ও সিংস্কার, অনুেূল পবরবস্থবতকত তাই র্খন াইকর ো যরূপ
থপকত চায় তখন তার এেমাত্র মাধযম গীবতেব তা। গীবতো য আসকল তকেযর বনষ্প্রার্ পুঞ্জমাত্র নয়, নয়
োশযবনে তত্ত্বেো, আসকল েুবলয়াস থহয়াকরর ভাষায়---‘Poetry is philosophy and philosophy is
(১১)
poetry’
থসবেে থেকে ব হারীলালই থর্ আত্মভা প্রধান গীবতোক যর অবমত সম্ভা নার দুয়ার খুকল
ধকরবছকলন থস ব ষকয় আর সক্কহর অ োশ োকে না।
এই প্রধান প্রধান গীবতেব রা ছাড়াও ফবরেপুর বন াসী েব থগাব ্চন্দ্র রায়, বেিং া েীকনশচন্দ্র সুর
‘েব োবহনী’ (১৮৭৬), ‘মহাপ্রস্থান’ ো য (১৮৮৭), েৃষ্ণচন্দ্র মেুমোকরর
‘সদ্ভা শতে’ (১৮৬১) ও ‘থমাহভঙ্গ’ (১৮৭১)। থ শ বেছু গীবতেব তা এাঁরাও রচনা েকরবছকলন। তক এাঁকের
গীবতেব তাগুবল থর্কহতু উপকেশ মূলেতার ঊকবয েোবচৎই উিকত থপকরকছ, তাই ািংলা গীবতেব তার
ব তযকন এাঁকের থতমন থোন উকেখকর্াগয অ োন থনই লকলই চকল।
বিে এেই েো লা র্ায়, ঊনব িংশ শতাব্দীর মবহলা েব কের সম্বকন্ধ্ও। আমরা োবন, েব র আত্মেোর
াহন বলবরে া গীবতেব তা। ব শুদ্ধতম ো য থপ্ররর্াই গীবতেব তার েমভূবম। এর স্বরূপ সম্পকেয
সমাকলাচে হাডসকনর মন্ত যঃ--- ‘In lyrical poetry, the poet is principally occupied with
(১২)
himself.’
বঙ্কমচকন্দ্রর ভাষায়-- ‘ িার ভাক াচ্ছ্বাকসর পবরস্ফুেন মাত্র র্াহার উকেশয, থসই ো য গীবতো য।’ (১৩
এ িং লকত বিধা থনই উকেখকর্াগয রেম প্রকচষ্টা সকত্ত্বও বগরীন্দ্রকমাবহনী োসী (১৮৫৮-১৯২৪) র
‘অশ্রুের্া’, ‘আভাস’ এ িং ‘অর্ঘযয’ র েব তাগুকলায় মূলত প্রাধানয থপকয়কছ যবিগত েী নেোই। তক
অনুভূবতর সকঙ্গ স্বেীয়তার এেো সহে সকখযর উোহরর্ তাাঁর ো য। যবিগত ব ষণ্ণ েী ন এ িং পুত্রেনযাকের েোই তাাঁর েব তার মূল সুর। এই র্ির্ার সুর শুধু এো বগরীন্দ্রকমাবহনীর নয়, ঊনব িংশ শতাব্দীর
ািংলা গীবতেব তার ধারায় মবহলা েব রূকপ সুপবরবচত, মধুসূেন েকির ভাইবঝ মানেুমারী সুও উবনশ ছর
য়কস েনযাসন্তাকনর েম বেকয় ক ধ যেশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাাঁর যবিগত হৃেয়র্ির্া তাাঁর ো যকে বেকয়কছ
ক রাগযভাক র ছাড়পত্র। প্রমার্ তাাঁর রবচত ‘ো যেুসুমাঞ্জবল’ (১৮৮৩) ও ‘বপ্রয়প্রসঙ্গ’ (১৮৮৪)
তক একের মকধয ব হারীলাল প্র বতযত গীবতেব তার ধারার অনযতম গীবতেব োবমনী রায় (১৮৬৪১৯৩৩) ইিংকরবে বশক্ষায় বশবক্ষত হওয়ায় ইিংকরবে বলবরে েব তার আেকশয থ শ বেছু ভাকলা গীবতেব তা
রচনা েকরন। র ীন্দ্রর্ুকগর পবরমণ্ডকল ো যসাধনা েরকলও তাাঁর স্বেীয়তা উকেখ ের ার মতন। তক প্রেম
ো যগ্রন্থ ‘আকলা ও ছায়া’ (১৮৮৯) এেবে প্রর্য়মূলে ো য হকলও বিতীয় ো যগ্রন্থ ‘মালয ও বনমযালয’
(১৯১৩) থত েব র ীন্দ্রনাকের িারা প্রভাব ত হকয়কছন বতবন। তাাঁর অনযানয ো যগ্রন্থগুবল হল---‘থপৌরাবর্েী’, ‘গুঞ্জন’, ‘অকশাে সঙ্গীত’, ‘েীপ ও ধূপ’, ‘েী নপকে’। তাাঁর স্বকেশকপ্রমমূলে েব তাগুবলকত
রূপলাভ েকরকছ েব হৃেকয়র আন্তবরেতা-‘থর্ইবেন ও চরকর্ ঢাবল বেনু এ েী ন,
হাবস অশ্রু থসইবেন েবরয়াবছ ব সেযন।
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হাবস ার োাঁবে ার অ সর নাবহ আর,
দুঃবখনী েনমভূবম, মা আমার, মা আমার।’ (১৪)
তক সমোলীন অপরাপর সহেব কের থমকয়বল ব ষকয়র ওপকর উকি থপ্রম, প্রেৃবত, স্বকেশ প্রভৃবত ব ষয়
বনকয় েব তা রচনা ের ার ফকল স্বাভাব েভাক ই বতবন খযাবতও অেযন েকরবছকলন স কচকয় থ শী।
তক থেযি এ িং েবনি ভাইকের প্রবতভার ছায়ায় পকড়, খযাবতলাভেুেুই অসম্পূর্য রকয় থগবছল র্াাঁর
বতবন র ীন্দ্রনাকের থেযিা ভবগনী স্বর্যেুমারী থে ী। তাাঁর ‘গাো’ (১২৯৭) োক য থর্ চারবে েব তা সিংেবলত
তা ব হারীলাল তো অক্ষয়চকন্দ্রর অনুসরকর্ থলখা। গীবতনােয ‘ সন্ত উৎস ’ স্বর্যেুমারীর গীবতেব তার
উৎেৃষ্টতম বনেশযনস্থল। তাাঁর োক যর মূল সুর ব ষাে।
এছাড়াও প্রমীলা নাগ, সকরােেুমারী থে ী প্রমুখরা পবতভবি, পাবর াবরে েী ন, েূল ধূর মমযেো
এ িং ক ধ য র্ির্া ইতযাবে ব ষকয় ব বচ্ছন্নভাক বেছু ভাকলা েব তা বলখকলও ঊনব িংশ শতাব্দীর ািংলা
গীবতেব তার ধারায় তাকত থোন নতুন মাত্রা র্ুি হয় বন। োরর্ স্বয়িং েব গুরু র ীন্দ্রনাে গীবতেব তা
সম্পকেয মন্ত য েকরকছনঃ--- ‘‘র্াহাকে আমরা গীবতো য বলয়া োবে অেযাৎ র্াহা এেেুখাবনর মকধয
এেবেমাত্র ভাক র ব োশ। ঐ থর্মন ব েযাপবতর---ভরা াের মাহ ভাের
শূনয মব্র থমার’’ (১৫)
র ীন্দ্র-সমসামবয়ে ব বভন্ন েব রা ািংলা গীবতেব তার ধারা উকমাচন েকর পে প্রশস্ত েকর থগবছকলন
পর তযী আধুবনে েব তার। র ীন্দ্রনাে ও তাাঁর গীবতেব তা, থশষ পর্যাকয়র েব তায় অব সিং ােীভাক এাঁকের
থেকে এে সুব শাল মহীরুহ। র্বেও পর তযী পর্যাকয় সকতযন্দ্রনাে েি, র্তীন্দ্রনাে থসনগুপ্ত ও থমাবহতলাল
মেুমোকরর েব তায় র ীন্দ্রনাে েৃত পে থেকে এেেু সকর আসার প্র র্তা থেখা র্ায়। র ীন্দ্রনাে সহস্ররবি
সূর্য, তাাঁর প্রবতভাকে অবতক্রম েকর র ীন্দ্র-সমসামবয়ে েব রা থর্কত পাকরনবন এেো এোন্তরূকপ সতয।
ত ু ইিংকরে থরামযাবিে েব কের অনুসরকর্ উবনশ শতকে তাাঁরা থর্ নতুন পেবে কতবর েকরন--- ািংলা
সাবহকতযর ইবতহাকস তার মূলয ও মবহমা দুইই অ শয স্বীোর্য।
তেযসূত্র:১) ‘আধুবনে ািংলা েব তার রূপকরখা’, ডঃ াসন্তী েুমার মুকখাপাধযায়, প্রোশ ভ ন, েলোতা, মাচয
২০০৯, পৃিাসিংখযা-১
২) ঐ, পৃিাসিংখযা-২
৩) ‘ ুবদ্ধেী ীর থনাে ই’, সম্পােে-সুধীর চক্র তযী, পুস্তে ব পবর্, েলোতা, বডকসম্বর- ২০১৪, পৃিাসিংখযা১৫৫
৪) ‘প্র ন্ধ্ ব বচত্রা’ ( ািংলা সাবহতয ব ষয়ে প্র ন্ধ্ রচনা), ডঃ থেক শ েুমার আচার্যয, প্রজ্ঞাব োশ, েলোতা,
ষি সিংস্করর্, থসকেম্বর- ২০০৯, পৃিাসিংখযা-৪৪৯
৫) ঐ, পৃিাসিংখযা-৪৪৮
৬) ঐ, পৃিাসিংখযা-৪৪৭
৭) ঐ, পৃিাসিংখযা-৪৪৭
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৮) ঐ, পৃিাসিংখযা-৪৪১
৯) ‘প্র ন্ধ্ সঞ্চয়ন’, সম্পােনা –ডঃ সতয তী বগবর, ডঃ সমকরশ মেুমোর, রত্না লী, েলোতা, বিতীয় মুদ্রর্১৫ এবপ্রল ২০০৯, পৃিাসিংখযা-৪০৪
১০) ‘ব হারীলাল চক্র তযীর সারোমঙ্গল’ , ডঃ ব মল েুমার মুকখাপাধযায় সম্পাবেত, বমবলসাবন পা বলবশিং
েনসান, েবলোতা, পৃিাসিংখযা-৮৭
১১) ঐ, পৃিাসিংখযা-২৯
১২) ‘থসৌ্কর্যর অনুধযান- ‘ব হারীলাকলর সারোমঙ্গল’, সম্পােনা- মানক ন্দ্রনাে সাহা, ামা পুস্তোলয়,
েলোতা, প্রেম প্রোশঃ েলোতা ইকমলা, োনুয়াবর -২০০৩, পৃিাসিংখযা-১
১৩) ঐ, পৃিাসিংখযা- ২
১৪) পূক যাি, ‘প্র ন্ধ্ ব বচত্রা’, পৃিাসিংখযা- ৪৫০
১৫) ‘উবনশ শতকের গীবতেব তা’, সম্পােনা- অধযাপে থর্ঘাষ ও মুকখাপাধযায়, থে এন থর্ঘাষ এি সন্স,
পুনমুযদ্রর্- ২০০৮, েলোতা, পৃিাসিংখযা-১
সহায়ে গ্রন্থপবঞ্জ:১) ব প্ল চক্র তযী (সম্পাঃ), কশলী বচন্তাচচযা, রত্না লী, েলোতা, প্রেম প্রোশ- েুলাই ২০০৩
২) অতীবন্দ্রয় পািে (সম্পাঃ), ‘বশল্পী বশল্পেময ও ভা না-অনুষঙ্গ’, গীতা বপ্রিাসয, েলোতা, প্রেম প্রোশোনুয়ারী -২০০৯
৩) ুদ্ধকে সু (সম্পাঃ), ‘আধুবনে ািংলা েব তা’, এম. বস. সরোর এি সন্স প্রাঃ বলঃ, েবলোতা,
পুনমুযদ্রর্- েুলাই ২০১১
৪) ডঃ থে েুমার থর্ঘাষ (সম্পাঃ), ‘ব হারীলাল চক্র তযীর সারোমঙ্গল’, বশলাবলবপ, থোলোতা, প্রেম
বশলাবলবপ সিংস্করর্ঃ অকটা র ২০০৩
৫) ‘ াঙাবলর ভাষা ও সিংস্কৃবত’ (এোেশ থিবর্), পবশ্চম ঙ্গ উচ্চ মাধযবমে বশক্ষা সিংসে এর পকক্ষ ুে
বসবণ্ডকেে প্রাইকভে বলবমকেড েতৃযে প্রোবশত, মুদ্রে- মুদ্রর্ ভারতী, েলোতা, প্রেম প্রোশ- েুলাই ২০১৩
৬) িী ভ ানী থগাপাল সানযাল (সম্পাঃ), ‘ব হারীলাল চক্র তযীর সারোমঙ্গল’, মডার্য ে
ু একেবন্স প্রাইকভে
বলবমকেড , েবলোতা, পুনমুদ্রয র্- আষাঢ় ১৪১৬-১৪১৭।
৭) িী সনৎেুমার বমত্র, ‘সাবহতয-েীো’, পুস্তে ব পবর্, েলোতা, এোেশ সিংস্করর্ঃ বডকসম্বর ২০১৪
৮) র ীন্দ্রনাে িােুর ও িীশচন্দ্র মেুমোর েতৃযে সম্পাবেত, আন্,েলোতা, তৃতীয় মুদ্রর্- ভাদ্র- ১৪২১
৯) ুদ্ধকে সু, ‘োকলর পুতুল’, বনউ এে পা বলশাসয, চতুেয সিংস্করর্, েলোতা, ক শাখ ১৪১৭, থম
২০১০।
সহায়ে পত্রপবত্রো:—
১) লাো ( াঙাবলর থলােসাবহতয), সম্পােে-ধনঞ্জয় থর্ঘাষাল, ষয- ২৭, সিংখযা-৩৬, থফব্রুয়াবর- ২০১৮,
তনুিী বপ্রিাসয, েলোতা।
সহায়ে ইিংরাবে গ্রন্থঃ-1)

‘New Light’, Editor- Parimal Baidya, Progressive literary and Cultural
Association, 7th issue, March 2017, A quarterly magazine, Hooghly.
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