B.A 3rd Sem
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাস
বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাসত্ে হযনহি যু ত্ে ভাে েরা িত্েত্ে। --১। আহি যু ে -- ১০০০-১২০০ (িশম থেত্ে দ্বািশ শযে)
২। মধ্ে যু ে ---১২০০-১৮০০ (দ্বািশ থেত্ে অষ্টািশ শযে)
(চযযাপত্ির পর দ্বািশ থেত্ে চযুিযশ শযত্ের অত্নেিা সমে ---- িীর্যহিন বাাংলা
োত্বের থোন সন্ধান পাওো যাে না। ক্রত্ম আবার বাাংলা সাহিত্যে সু হিন আত্স। থসই
হিত্সত্ব চযুিযশ থেত্ে পঞ্চিশ শযে – প্রাে-চচযনে যু ে, থ াড়শ শযে -- চচযনে
যু ে, সপ্তিশ শযে -- উত্তর চচযনে যু ে, অষ্টািশ শযে -- পুরাযত্নর পুনরাবৃ হত্ত ও
নযুত্নর ইহিয।)
৩। আধ্ুহনে যু ে ---১৮০০ (অষ্টািশ শযে থেত্ে বযযমান োল পযযন্ত)।
হবখ্োয সাহিহযেেত্ির জন্ম এবাং মৃযুের সাল
১। রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)
২। উইহলোম থেরী (১৭৬১-১৮৩৪)
৩। মৃযুেঞ্জে হবিোলঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)
৪। রাজা রামত্মািন রাে (জন্ম ১৭৭৪ সাত্ল, মযান্তত্র ১৭৭২ সাত্ল, - মৃযুে ১৮৩৩
সাত্ল)
৫। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)
৬। পোরীচাাঁি হমত্র (১৮১৪-১৮৮৩)
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৭। ঈশ্বরচন্দ্র হবিোসাের (১৮২০-১৮৯১)
৮। অক্ষেেুমার িত্ত (১৮২০-১৮৮৬)
৯। রামনারােণ যেযরত্ন (১৮২২-১৮৮৬)
১০। মধ্ুসিন িত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
১১। রিলাল বত্্োপাধ্োে (১৮২৭-১৮৮৭)
১২। িীনবন্ধু হমত্র (১৮৩০-১৮৭৩)
১৩। হবিারীলাল চক্রবযযী (১৮৩৫-১৮৯৪)
১৪। বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে (১৮৩৮-১৮৯৪)
১৫। থিমচন্দ্র বত্্োপাধ্োে (১৮৩৮-১৯০৩)
১৬। হদ্বত্জন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৪০-১৯২৬)
১৭। োলীপ্রসন্ন হসাংি (১৮৪০-১৮৭০)
১৮। হেহরশচন্দ্র থর্া (১৮৪৪-১৯১১)
১৯। মীর মশারফ্ থিাত্সন (১৮৪৭-১৯১২)
২০। নবীনচন্দ্র থসন (১৮৪৭-১৯০৯)
২১। রত্মশচন্দ্র িত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)
২২। থজোহযহরন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৪৯-১৯২৫)
২৩। স্বণযেুমারী থিবী (১৮৫৫-১৯৩২)
২৪। রবীন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৬১-১৯৪১)
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২৫। হদ্বত্জন্দ্রলাল রাে (১৮৬৩-১৯১৩)
২৬। ক্ষীত্রািপ্রসাি হবিোহবত্নাি (১৮৬৩-১৯২৭)
২৭। প্রমে থচৌধ্ুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)
২৮। প্রভাযেুমার মুত্খ্াপাধ্োে (১৮৭৩-১৯৩২)
২৯। শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োে (১৮৭৮-১৯৩৮)
৩০। সত্যেন্দ্রনাে িত্ত (১৮৮২-১৯২২)
৩১। সু েুমার রাে (১৮৮৭-১৯২৩)
৩২। হবভূহযভূ ণ বত্্োপাধ্োে (১৮৯৪-১৯৫০)
৩৩। যারাশঙ্কর বত্্োপাধ্োে (১৮৯৮-১৯৭১)
৩৪। জীবনান্ িাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)
৩৫। জসীমউহিন (১৯০৩-১৯৭৬)
৩৬। সযীনাে ভািুহড় (১৯০৬-১৯৬৫)
৩৭। আশাপূ ণযা থিবী (১৯০৯-১৯৯৫)
৩৮। মাহণে বত্্োপাধ্োে (১৯১০-১৯৫৬)
৩৯। অদ্বদ্বয মল্লবমযণ (১৯১৪-১৯৫১)
বাাংলা েত্িের উদ্ভব ও ক্রমহবোশ
১। থ ািয উইহলেম েত্লজ ১৮০০ সাত্ল প্রহযহিয িে।
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২। হবত্লয থেত্ে আেয হসহভহলোন েমযচারীত্ির হশহক্ষয েরার (সাংস্কৃয, উিুয,
ারসী, বাাংলা, মারাঠী, ভূত্োল, ইহযিাস --- ইযোহি) জনে ১৮০০ সাত্লর ৪ঠা থম
থ ািয উইহলেম েত্লজ প্রহযহিয িে। থ ািয উইহলেম েত্লজ প্রহযহিয িওোর আসল
যাহরখ্ হেল ১৮০০ সাত্লর ১৮ই আেস্ট। ৪ঠা থম হিপু সু লযান লর্য ওত্েত্লসহলর
িত্ে পরাহজয িন। থসই থেৌরত্বর স্মৃহযত্ে ধ্ত্র রাখ্ার জনে ৪ঠা থম-থে থ ািয
উইহলেম েত্লত্জর প্রহযিা হিবস হিসাত্ব থর্া ণা েরা িে।
৩। থ ািয উইহলেম েত্লজ বন্ধ িওোর োরণ --ে) বাাংলা সাহিত্যে রাজা রামত্মািন রাত্ের প্রভাব।
খ্) হবলাত্যই েত্লজ স্থাপন েত্র হসহভহলোন েমযচারীত্ির হশহক্ষয েরার বেবস্থা
েরা িে।
ে) হিস্টাহন বোপার বত্ল অত্নত্ে এই েত্লজ থেত্ে িূ ত্র োেত্যন।
থ ািয উইহলেম েত্লত্জর থলখ্ে এবাং হলহখ্য গ্রত্ের হববরণ --অপ্রধ্ান থলখ্ে
ে) থোত্লােনাে শমযা – হিত্যাপত্িশ
খ্) যাহরণীচরণ হমত্র – ঈশপ্স থ বত্সসর অনু বাি
ে) রাজীবত্লাচন মুত্খ্াপাধ্োে – মিারাজা েৃষ্ণচন্দ্র রােসে চহরত্রাং
র্) চণ্ডীচরণ মুন্সী – থযাযা ইহযিাস
ঙ) রামহেত্শার যেযচূড়ামহণর -- হিত্যাপত্িশ
চ) িরপ্রসাি রাে – পুরু পরীক্ষা
ে) োশীনাে যেযপঞ্চানন – পিােযযত্ত্ব-থেৌমুিী, আত্মযত্ত্বত্েৌমুিী
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প্রধ্ান থলখ্ে
ে) রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) : ‘রাজা প্রযাপাহিযে চহরত্র’ (১৮০১)—বাঙাহলর থলখ্া
প্রেম মুহিয েিে গ্রে। ‘রাজা প্রযাপাহিযে চহরত্র’ গ্রেহি বাাংলা ভা াে থলখ্া প্রেম
থমৌহলে গ্রে। এত্য ইহযিাস, েল্পনা ও জনশ্রুহয হমত্লহমত্শ এোোর িত্ে আত্ে।
এর মূ ল োহিহন ইহযিাস আহিয।
প্রযাপাহিযে হেত্লন ধ্ূ মর্াত্ির এে প্রবল প্রযাপাহিয ভূস্বামী। প্রযাত্পর
পূ বযপুরু

রামচন্দ্র রাে থেত্ে প্রযাত্পর হপযা হবক্রমাহিযে, হপযৃবে বসন্ত রাে ও

প্রযাত্পর জন্ম-মৃযুের োহিহন এই নািত্ে স্থান থপত্েত্ে। এই নািত্ে রামরাম বসু
রাজা প্রযাপাহিত্যের প্রভাবশালী চহরত্ত্রর বণযনা েত্রত্েন। হযহন প্রযাপাহিত্যের চহরত্ত্র
যাাঁর বীরত্ের সত্ি নীচযা, ক্ষহত্রেজত্নাহচয থশৌত্যযর সত্ি চবশেজত্নাহচয হিসাবী বুহি,
স্বােযবুহিত্য হপযার হবরুত্ি

ড়যন্ত্র, আবার যারপত্রই অনু যাপ ও হপযার োত্ে

ক্ষমাহভক্ষা, থলাত্ভর বত্শ জামাযাত্ে হবনাত্শর থচষ্টা প্রভৃহয চাহরহত্রে চবহশষ্টে হচহত্রয
েত্রত্েন। এই নািত্ের ভা া যত্েষ্ট সিজ এবাং সরল। থযমন,--- “এে সমে রাজা
বসন্ত রাে মিারাজা হবক্রমাহিত্যের সম্মু ত্খ্ েৃযাঞ্জহল েহরো হনত্বিন েহরত্যত্েন,
ঠােুরিািা মিাশে, অবধ্ান েরুন। আমরা এখ্াত্ন সবযহব ত্েই সু হখ্ িইোহে।”
হলহপমালা (১৮০২)--- এই গ্রেহি পত্ররচনার ঢত্ঙ রহচয িত্েত্ে। হচহঠর আিত্ল
রাজা পরীহক্ষত্যর েো, িক্ষযত্ের েো, নবদ্বীত্প চচযত্নের েো, েিাবযরত্ণর েো
প্রভৃহয োহিহন হববৃ য িত্েত্ে। সরল বাাংলাে সাত্িবত্ির ভা া থশখ্াবার জনে পত্ত্রর
আোত্র নানা োল্পহনে বোপার, োলেল্প, পুরাণ, উপেো, আখ্োহেো সাংগ্রি েত্র
চহল্লশহি পত্ত্র যা সহন্নত্বহশয িত্েত্ে ‘হলহপমালা’ে। এই গ্রত্ের ভা াও যত্েষ্ট সিজ
এবাং সরল। থযমন,--- “মিাত্িব হববাি েত্রন িত্ক্ষর িুহিযা মিাশহি অবযীণযা
িত্ক্ষর েৃত্ি যািার নাম সযী। িক্ষ মিাবেহি প্রজাপহয ব্রহ্মার মানসপুত্র হশব যািার
জামাযা বত্ি ...............।”
খ্) মৃযুেঞ্জে হবিোলঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) : বহত্রশ হসাংিাসন (১৮০২)--Page 5 of 33

হিত্যাপত্িশ (১৮০৮)--রাজাবহল (১৮০৮)— বাঙাহল রহচয প্রেম ইহযিাস।
প্রত্বাধ্-চহন্দ্রো (১৮৩৩)
ে) উইহলোম থেরী (১৭৬১-১৮৩৪) : েত্োপেেন (১৮০১), ইহযিাসমালা (১৮১২)

রাজা রামত্মািন রাে
(জন্ম ১৭৭৪ সাত্ল, মযান্তত্র ১৭৭২ সাত্ল, - মৃযুে ১৮৩৩ সাত্ল)
রামত্মািন রাে প্রেম বাাংলা েিেত্ে অনু বাি, আত্লাচনা, হবযেয ও মীমাাংসার বািন
হিত্সত্ব েত্ড় থযাত্লন।
ে) থবিান্ত গ্রে (১৮১৫)
খ্) উপহন ত্ির অনু বাি (১৮১৫-১৯)
ে) থবিান্তসার (১৮১৫)
ে) উৎসবান্ হবিোবােীত্শর সহিয হবচার (১৮১৬-১৭)
র্) ভটাচাত্যযর সহিয হবচার (১৮১৫)
ঙ) থোস্বামীর সহিয হবচার (১৮১৮)
চ) েহবযাোত্রর সহিয হবচার (১৮২০)
ে) সিমরণ হব েে প্রবযযে হনবযযে সম্বাি (১৮১৮-১৯)
জ) ব্রাহ্মণত্সবহধ্ (১৮২১)
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ঝ) সিমরণ হব েে (১৮২৩)
ঞ)পেেপ্রিান (১৮২৯)
ি) থেৌড়ীে বোেরণ (১৮৩৩)— বাঙাহলর থলখ্া প্রেম বাাংলা বোেরণ।
‘সম্বাি থেৌমুিী’ (১৮২১) রাজা রামত্মািন রাে সম্পাহিয পহত্রো।
ঈশ্বরচন্দ্র হবিোসাের (১৮২০-১৮৯১)
েদ্মনাম— ১. েসেহচৎ উপযু ি ভাইত্পাসে
২. েসেহচৎ উপযু ি ভাইত্পা সিচরসে
ে. থবযাল পঞ্চহবাংশহয – (১৮৪৭) --- হি্ী ‘দ্ববযাল পচ্চীসী’ থেত্ে অনু বাি।
খ্. শেুন্তলা (১৮৫৪) --- োহলিাত্সর ‘অহভোন শেুন্তল’- এর েিোনু বাি।
ে. সীযার বনবাস (১৮৬০)--- ভবভূহযর ‘উত্তরচহরয’ এবাং বাল্মীহের রামােত্ণর
উত্তরোত্ণ্ডর আখ্োত্নর অনু সরণ।
র্. ভ্রাহন্তহবলাস (১৮৬৯) -- থসক্সপীেত্রর Comedy of Errors-এর অনু বাি।
ঙ. ‘বািালার ইহযিাস’ (১৮৪৮)--- মাশযমোত্নর ‘History of Bengal’- এর েত্েে
অধ্োে অবলম্বত্ন থলখ্া।
চ. থবাত্ধ্ািে (১৮৫১)--- থচম্বাত্সযর ‘Rudiments of Knowledge’ অবলম্বত্ন থলখ্া।
ে. জীবনচহরয (১৮৪৯)---থচম্বাত্সযর Biographies অবলম্বত্ন থলখ্া।
জ. েোমালা (১৮৫৬) --- ঈশত্পর থ বলস অবলম্বত্ন থলখ্া।
ঝ. সাংস্কৃয ভা া ও সাংস্কৃয সাহিযে শাস্ত্রহব েে প্রোব (১৮৫৩)--- বাঙাহলর থলখ্া
সাংস্কৃয সাহিত্যের প্রেম ইহযিাস।
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ঞ. হবধ্বা হববাি চহলয িওো উহচয হেনা এযহদ্ব েে প্রোব (১ম খ্ণ্ড-১৮৫৫, ২ে
খ্ণ্ড- ১৮৫৫)
ি. বহু হববাি রহিয িওো উহচয হেনা এযহদ্ব েে হবচার (১ম খ্ণ্ড-১৮৭১, ২ে খ্ণ্ড১৮৭৩)
ঠ. হবিোসােরচহরয (১৮৯১)—যাাঁর স্বরহচয জীবনচহরয।
র্. প্রভাবযী সম্ভা ণ (আনু মাহনে—১৮৬৩)--- যাাঁর বন্ধুর বাহলো েনো প্রভাবযীর
থশাচনীে মৃযুেত্শাত্ের বত্শ রহচয।
ঢ. অহয অল্প িইল (১৮৭৩)—‘েসেহচৎ উপযু ি ভাইত্পাসে’ েদ্মনাত্ম রহচয।
ণ. আবার অহয অল্প িইল (১৮৭৩)—‘েসেহচৎ উপযু ি ভাইত্পাসে’ েদ্মনাত্ম রহচয।
য. ব্রজহবলাস (১৮৮৪)--- ‘েসেহচৎ উপযু ি ভাইত্পাসে’ েদ্মনাত্ম রহচয।
ে. রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)-- ‘েসেহচৎ উপযু ি ভাইত্পা সিচরসে’ েদ্মনাত্ম রহচয।
েহবযা ও োবে
মধ্ুসিন িত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
মধ্ুসিন িত্ত ‘Timothy Penpoem’

েদ্মনাত্ম এেহি ইাংরাহজ োবে রচনা

েত্রহেত্লন।
ে) হযত্লাত্তমাসম্ভব োবে (১৮৬০)--খ্) থমর্নািবধ্ োবে (১৮৬১)--- ‘ত্মর্নািবধ্ োত্বে’ থমাি নেহি সেয আত্ে।
র্) ব্রজািনা োবে (১৮৬১)-ে) বীরািনা োবে (১৮৬২)

Page 8 of 33

ঙ) চযুিযশপিী েহবযাবলী (১৮৬৬)
হবিারীলাল চক্রবযযী (১৮৩৫-১৮৯৪)
ে) সিীয-শযে (১৮৬২)
খ্) বিসু ্রী (১৮৭০)
ে) হনসেয-স্শযন (১৮৭০)
র্) বন্ধুহবত্োে (১৮৭০)
ঙ) থপ্রমপ্রবাহিণী (১৮৭১)
চ) সারিামিল (১৮৭৯)
ে) সাত্ধ্র আসন (১২৯৫ বিাব্দ --১২৯৬ বিাব্দ)
হবিারীলাল চক্রবযযী এেজন হবখ্োয েীহযেহব হেত্লন। যাাঁত্ে রবীন্দ্রনাে ঠােুর
‘ত্ভাত্রর পাহখ্’ বত্লত্েন। রবীন্দ্রনাত্ের মত্য “ত্মািামুহি োবেত্ে িুই ভাে েরা জাে।
থোত্না োবে বা এেলা েহবর েো, থোত্না োবে বা বৃ িৎ সম্প্রিাত্ের েো।”--প্রেত্মাি োবেত্ে েীহযোবে বত্ল, যার জন্ম িে থোত্না হবহশষ্ট েহবর অন্তত্লযাত্ে,
যাাঁর এোন্ত বেহিেয অনু ভুহযই এই জাযীে োবে-েহবযার জনে, ইাংত্রহজত্য বত্ল
হলহরে, বাাংলাে েীহযোবে।
রবীন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৬১-১৯৪১)
ে) েহব-োহিনী (১৮৭৮)
খ্) বন ু ল (১৮৮০)
ে) ভানু হসাংত্ির পিাবলী (১৮৮৪)
র্) েহড় ও থোমল (১৮৮৬)
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ঙ) মানসী (১৮৯০)
চ) থসানার যরী (১৮৯৪)
ে) হচত্রা (১৮৯৬)
জ) চচযাহল (১৮৯৬)
ঝ) েল্পনা (১৯০০)
ঞ) ক্ষহণো (১৯০০)
ি) চনত্বিে (১৯০১)
ঠ) েীযাঞ্জহল (১৯১০) (Song Offerings)
র্) েীহযমালে (১৯১৪)
ঢ) েীযাহল (১৯১৫)
ণ) বলাো (১৯১৬)
য) পলাযো (১৯১৮)
ে) পূ রবী (১৯২৫)
ি) মহুো (১৯২৯)
ধ্) প্রাহন্তে (১৯৩৮)
ন) থশ থলখ্া (১৯৪১) মৃযুের পর প্রোহশয িে।
জীবনান্ িাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)
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বাাংলা সাহিত্যের ইহযিাত্সর এেজন হবখ্োয এবাং জনহপ্রে আধ্ুহনে েহব িত্লন
জীবনান্ িাশ। যাাঁর রহচয োবেগুত্লা িল,--ে) ঝরাপালে (১৯২৭) প্রেম োবে।
খ্) ধ্ূ সর পাণ্ডুহলহপ (১৯৩৬)
র্) বনলযা থসন (১৯৪২)
ে) মিাপৃহেবী (১৯৪৪)
ে) সাযহি যারার হযহমর (১৯৪৮)
ঙ) রূপসী বাাংলা (১৯৫১)
আমাত্ির আত্লাচে জীবনান্ িাশ

সম্পত্েয হবখ্োয েহব বুিত্িব বসু

বত্লত্েন,
“ত্স-পে হনজযন
থয-পত্ে থযামার যাত্রা।
থস-পত্ে আত্স না অশ্বাত্রািী
পিাহযে বীর চসনেিল।
অত্স্ত্রর ঝঞ্ঝনা থনই, যান-যন্ত্র-মুখ্হরয নােহরে জনযার থরায
থনই,
থনই থযািা, থনই জেী থনই পরাহজয !
থস-পে সন্ধোর।”
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যাাঁর সমসামহেে েহব বুিত্িব বসু ত্ে অনু সরণ েত্র আমরা বলত্য পাহর,
সাহিহযেে জীবত্ন হযহন হনজস্ব চবহশত্ষ্টে অিল থেত্ে এহেত্ে হেত্েত্েন এোই। যাাঁর
সাহিহযেে জীবত্নর প্রধ্ান সমসো হেল রবীন্দ্র প্রভাব থেত্ে মুি িওো। এবাং রবীন্দ্র
পহরমণ্ডল থেত্ে সত্র এত্স হযহন এে নযুন স্বযন্ত্র পে চযহর েরত্য সক্ষম
িত্েহেত্লন। যাাঁর প্রেম োবে ‘ঝরাপালে’। এই োত্বে আমরা থিহখ্, রবীন্দ্র প্রভাব
এড়াবার জনে হযহন --- সত্যেন্দ্রনাে, নজরুল ইসলাম প্রভৃহযত্ে সত্চযন ভাত্ব
অনু সরণ েত্রত্েন। থযমন---সত্যেন্দ্রনােত্ে অনু সরণ--“ননীর েলস আত্ে থর যার োাঁচা বুত্ের োত্ে,
আযার ক্ষীত্রর ময থসািাে থসোে হর্ত্র আত্ে।”
(‘বত্নর চাযে- মত্নর চাযে’)
নজরুল ইসলামত্ে অনু সরণ--“আহম প্রজাপহয হমঠা মাত্ঠ মাত্ঠ থসাাঁিাল সত্ য থক্ষত্য
--- থরাত্ির শ ত্র খ্ুহাঁ জ না ে’ র্র
বাাঁহধ্ না ে’ বাসা, --- োাঁহপ ের ের
অযসী েু াঁহড়র থঠাাঁত্ির উপর
শাঁহড়র থেলাত্স থমত্য।” (‘ত্য োমনা হনত্ে’)
থমাহিযলাত্লর প্রভাব--“--- চত্ল যাে, --- হমলত্নর লগ্ন চত্ল যাে !
হিত্ে হিত্ে ধ্ুমাবাহু যাে যব েু হি,
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অন্ধোত্র লুহি’-- লুহি’ -– লুহি’।” (‘আত্লো’)
এই োবে গ্রত্েই আমরা লক্ষ েহর, েহব থেবল পুরাযন ঐহযত্িের অনু সরত্ণই যৃপ্ত
নন, স্বেীে ঐহযিে রচনাে প্রোসী। থযমন,-“ত্োন িূ র িারুহচহন লবত্ির সু বাহসয দ্বীপ
েহরত্যত্ে হবভ্রান্ত থযামাত্র !” (‘নাহবে’)
--- এই ‘িারুহচহন’ ‘দ্বীপ’ ---- এোন্তই জীবনান্ িাত্শর চবহশষ্টেসূ চে। এোড়াও এই
োত্বেই শরু িত্েত্ে আর এেহি আধ্ুহনে লক্ষণ--- মৃযুে থচযনা। এই মৃযুে থচযনা
যু ে যন্ত্রণা থেত্ে উদ্ভূয। জীবত্নর হবহভন্ন মূ লেত্বাত্ধ্র অসােযেযাে সু েভীর থবিনা
থেত্েই যার স্ফুরণ। ‘ওত্ো িরহিো’ েহবযাে হযহন বত্লত্েন,
“ত্যামাত্র থিহরত্ব শধ্ু হিমানীর শীণযাোশ, -- নীিাহরো, যারা
থযামাত্র হচহনত্ব শধ্ু থপ্রয-থজোৎস্না, -- বহধ্র জনােী !” (‘ওত্ো
িরহিো’)
--- এই থবিনা থেত্ে সম্ভূয িল এে নযুন েহব --- এে নযুন োবেধ্ারা।
জীবনান্ সত্চযন ভাত্বই থর্া ণা েরত্লন যাাঁর স্বাযন্ত্রে। থরামোহিে েহবত্ির অধ্রা
থসৌ্ত্যযর হপোসী হযহন নন। পাহেযব জীবত্নর সমে অসম্পূ ণযযা ও েুশ্রীযাও যাাঁর
োত্বে প্রহয হলয িত্েত্ে। ‘ধ্ূ সর পাণ্ডুহলহপ’ োত্বের ‘ত্বাধ্’ েহবযাে হযহন বত্লত্েন,
“নষ্ট শসা --- পচা চালেুমড়ার োাঁত্চ,
থসই সব হৃিে

হলোত্ে

থসই সব।” (‘ত্বাধ্’)
জীবনান্ িাশ বন্ধো যু েত্ে থিত্খ্ত্েন থিমত্ন্তর হচত্রেত্ল্প। থিমত্ন্তর হনিঃস্ব, হরি,
অনু বযর রূপ এই ক্ষহেষ্ণু, সৃ হষ্টসম্ভাবনািীন যু ত্েরই প্রযীহবম্ব। েহবযাে হযহন বত্লত্েন,
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“প্রেম

সল থেত্ে র্ত্র,--

থিমত্ন্তর মাত্ঠ-মাত্ঠ ঝত্র
শধ্ু হশহশত্রর জল ;” (‘ত্পাঁচা —মাত্ঠর েল্প’, ‘মিাপৃহেবী’)
আবার
“ত্িমন্ত আহসো থেত্ে ; -- হচত্লর থসানাহল র্ানা িত্েত্ে খ্ত্েহর ;” (‘িুজন’, ‘বনলযা
থসন’)
জীবনান্ িাত্শর োত্ে হবত্েত্ির অেয শূ নেযা,--- হযহন বত্লত্েন,
“সু রঞ্জনা
থযামার হৃিে আজ র্াস :
বাযাত্সর ওপাত্র বাযাস,--আোত্শর ওপাত্র আোশ।” (‘আোশলীনা’, ‘সাযহি যারার
হযহমর’)
--- এই েভীর শূ নেযাত্বাত্ধ্র অনু চ্ছ্বহসয সাংযয প্রোশ জীবনানত্্র থপ্রত্মর
েহবযাগুহলত্ে এে নযুন রূপ হিত্েত্ে। থযমন ‘িাে হচল’ েহবযাহি,--“িাে হচল, থসানালী র্ানার হচল, এই হভত্জ থমত্র্র িুপুত্র
যুহম আর থোঁত্িা নাত্ো উত্ড় উত্ড় ধ্ানহসহড় নিীহির পাত্শ !
থযামার োন্নার সু ত্র থবত্যর

ত্লর মত্যা যার ম্লান থচাখ্ মত্ন আত্স !

পৃহেবীর রাঙা রাজেনোত্ির মত্যা থস থয চত্ল থেত্ে রূপ হনত্ে িূ ত্র ;
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আবার যািাত্র থেন থর্ত্ে আন ? থে িাে হৃিে খ্ুাঁত্ড় থবিনা জাোত্য
ভালবাত্স!” (‘িাে হচল’, ‘বনলযা থসন’)
--- এখ্াত্ন ‘হভত্জ থমত্র্র িুপুর’, ‘ধ্ানহসহড় নিী’র ধ্াত্র, হচত্লর উিাস র্াে থযন এে
অপহরসীম শূ নেযাত্ে বেহঞ্জয েরত্ে।
থরামোহিে েহবত্ির শ্বাশ্বয থপ্রত্মর আিত্শয জীবনানত্্র হবশ্বাস থনই। োরণ
হযহন থিত্খ্ত্েন শধ্ু থিিই ক্ষহণে নে, মত্নর হক্রোগুহলও ক্ষহণে। --“ত্িি ঝত্র, --- ঝ’ত্র যাে মন
আত্ে !’’ (‘১৩৩৩’, ‘ধ্ূ সর পাণ্ডুহলহপ’)
জীবনান্ িাশ যাাঁর নাহেোত্ির শধ্ু নামেরণ েত্রত্েন যাাঁর থিিী রূপত্ে মূ যয েত্র
থযালার জনে ; হযহন শধ্ু ‘বনলযা থসন’ নাম হিত্েই ক্ষান্ত িনহন ; আত্রা হনহিযষ্ট ে’ত্র
থযালবার জনে বত্লত্েন ‘নাত্িাত্রর বনলযা থসন’। হপ্রোর থিিী রূপত্ে প্রযেক্ষ ে’ত্র
থযালবার জনে হযহন েহব প্রহসহি যোে ে’ত্র আশ্চযয েত্েেহি উপমার সৃ হষ্ট েত্রত্েন
র্ত্রাো শব্দ হিত্ে। থযমন,-ে) “ত্বত্যর

ত্লর মত্যা যার ম্লান থচাখ্ মত্ন আত্স !” (‘িাে হচল’, ‘বনলযা

থসন’)
খ্) “পাহখ্র নীত্ড়র মত্যা থচাখ্ যুত্ল নাত্িাত্রর বনলযা থসন।” (‘বনলযা থসন’,
‘বনলযা থসন’)
জীবনান্ িাশ ‘র্াস’ েহবযাে বত্লত্েন,--“েহচ থলবুপাযার মত্যা নরম সবুজ আত্লাে
পৃহেবী ভত্র হেত্েত্ে এই থভাত্রর থবলা :” (‘র্াস’, ‘বনলযা
থসন’)
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---- এখ্াত্ন আমরা লক্ষ েহর, জীবনান্ িাশ োত্লা োত্লা েত্েেহি অক্ষর হিত্ে
থভাত্রর থবলার খ্ুব সু ্র এেিা েহব অঙ্কন েত্রত্েন। বলা বাহুলে, --- এ েহব
রহঙন। এখ্াত্ন হযহন সবুজ রত্ঙর বেবিার েত্রত্েন। এোড়াও হযহন যাাঁর হবহভন্ন
েহবযার েহব চযহর েরত্য অত্নে অত্নে রত্ঙর বেবিার েত্রত্েন। থযমন,--ে) “ত্ভার ;
আোত্শর রঙ র্াস হড়ত্ঙর থিত্ির মত্যা থোমল নীল ;” (‘হশোর’, ‘বনলযা
থসন’)
খ্) “ত্রাত্ির নরম রাং হশশর োত্লর মত্যা লাল !” (‘অবসত্রর োন’, ‘ধ্ূ সর
পাণ্ডুহলহপ’)
ে) “নীল আোত্শর খ্ই থক্ষত্যর থসানাহল ু ত্লর মত্যা” (‘আহম যহি িযাম’, ‘বনলযা
থসন’)
র্) “িলুি েহঠন ঠোাং উাঁচু েত্র র্ুত্মাত্ব থস হশহশত্রর জত্ল” (‘িুজন’, ‘বনলযা থসন’)
ঙ) “রামধ্নু রত্ঙর োত্চর জানালা,
মেূ ত্রর থপখ্ত্মর মত্যা রহঙন পিযাে পিযাে
................................................
পিযাে োহলচাে রিাভ থরৌত্ির হবেুহরয থস্বি
রহিম থেলাত্স যরমুজ মি !” (‘নগ্ন হনজযন িায’, ‘বনলযা থসন’)
চ) “জাহন পাহখ্, শািা পাহখ্, মালাবার থ নার সন্তান,” (‘হসন্ধু সারস’, ‘মিাপৃহেবী’)
ে) “িুত্ধ্র মযন শািা নারী।” (‘সহবযা’, ‘বনলযা থসন’)
জ) “বরত্ র মত্যা শািা থর্াড়াত্ির যত্র” (‘পহরচােে’, ‘মিাপৃহেবী’)---- ইযোহি।
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মৃযুের প্রসি জীবনানত্্র েহবযাে র্ুত্র হ ত্র এত্সত্ে। ক্লাহন্ত ও মৃযুেত্চযনা
জীবনানত্্র েহবযার অনেযম মূ ল সু র। এই মৃযুেত্চযনা অবশে সব সমে চিহিে
মৃযুেত্ে থেন্দ্র ে’ত্র জাগ্রয িেহন। যু ত্ের বন্ধো রূপ, জীবত্নর অচহরযােযযা এবাং
আর-এে সমৃিযর, পূ ণযযর জীবত্নর আশা সবই হমহিয ি’ত্ে আত্ে এর মত্ধ্ে।
মৃযুেত্চযনা জীবনানত্্র েহবযাে প্রধ্ানয থিিত্ে অবলম্বন ে’ত্র প্রোশ থপত্েত্ে।
েহব জাত্নন যাাঁর পহরহচয জেৎ নষ্ট ি’ত্ে থেত্ে। হযহন বত্লত্েন, --“এেহি পৃহেবী নষ্ট িত্ে থেত্ে আমাত্ির আত্ে” --- (‘হবহভন্ন থোরাস’, ‘সাযহি
যারার হযহমর’ )
যন্ত্রযু ত্ের েুশ্রীযা, হনত্ে ণ ও অসাংেহযর জনে েহব-মন হিশািারান ; --মৃযুেোমনা চরত্ম উত্ঠত্ে। হযহন বত্লত্েন, ---“ধ্ানহসহড় নিীর হেনাত্র আহম শত্ে োেব --- ধ্ীত্র – পউত্ র রাত্য --থোত্নাহিন জােব না থজত্ন --থোত্নাহিন জােব না আহম --- থোত্নাহিন আর !” (‘অন্ধোর’, ‘বনলযা
থসন’)
জীবত্নর জ্বর অত্পক্ষা অত্নে সু স্থ মরণ। যাত্য আত্ে হনশ্চেযা। থয সব
থপত্েত্ে যাত্েও অজযন েরত্য িে মৃযুের অহভেযা। হযহন বত্লত্েন,
“--- জীবত্নর থচত্ে সু স্থ মানু ত্ র হনভৃয মরণ
......................................................
থজত্ে থজত্ে যা থজত্নে, -- থজত্নে যা --- থজত্ে থজত্নে যা,
নযুন জাহনত্ব হেেু িে থযা বা র্ুত্মর থচাত্খ্ থস !
সব ভালবাসা যার থবাঝা ি’ল --- থিখ্ুক্ থস মৃযুে ভালত্বত্স !”
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(‘জীবন’, েবে ১৬-১৭, ‘ধ্ূ সর পাণ্ডুহলহপ’) --- এই প্রসত্ি হযহন আত্রা
বত্লত্েন,--“মৃযুেত্র বন্ধুর ময থর্ত্েহে থযা, --- হপ্রোর মযন !--চহেয হশশর ময যার থোত্ল লুহেত্েত্ে মুখ্ ;” (‘জীবন’, েবে ২৫, ‘ধ্ূ সর
পাণ্ডুহলহপ’)
জীবত্নর প্রহয যাাঁর েভীর আসহি ও আে যত্ণর এেহিে এই মৃযুেত্চযনা।
মৃযুের পর আবার হযহন থযত্োন রূত্প পৃহেবীত্য হ ত্র আসত্য থচত্েত্েন। ‘আবার
আহসব হ ত্র’ েহবযাে হযহন বত্লত্েন,--“আবার আহসব হ ত্র ধ্ানহসহড়হির যীত্র --- এই বাাংলাে
িেত্যা মানু

নে – িেত্যা বা শঙ্খহচল শাহলত্ের থবত্শ ;” (‘আবার আহসব

হ ত্র’, ‘রূপসী বাাংলা’)
--- এই মৃযুে ও জীবনসহন্ধর িানাপত্ড়ত্নর রূপহি আত্রা মূ যয িত্ে উত্ঠত্ে ‘আি
বের আত্ের এেহিন’ েহবযাে। থসজনেই হযহন ‘আি বের আত্ের এেহিন’ েহবযার
আত্মিযোোরী থলােিার জনে সমবেেী। যাই আমরা যাাঁত্ে বলত্য শহন,--“লাশোিা র্ত্র
থসই ক্লাহন্ত নাই ;”
--- এই মৃযুেত্চযনাত্ে অহযক্রম েরার জনে হযহন ইহযিাসত্চযনাত্ে আিে েত্রত্েন।
ইহযিাসত্চযনার েহবযাগুহলর মত্ধ্ে প্রেত্মই উত্ল্লখ্ত্যােে ‘বনলযা থসন’। বযযমান যু ত্ে
থপ্রত্মর অচহরযােয রূপ থিত্খ্ েহব বেহেয, থসৌ্যযিীনযাে পীহড়য। যাই হযহন থপ্রত্মর
ও থসৌ্ত্যযর প্রেৃয স্বরূপত্ে খ্ুাঁত্জত্েন ভূত্োল ও ইহযিাত্সর বৃ িত্তর পত্ি। থিশোত্ল
সীমাবি নাত্িাত্রর বনলযা থসত্নর পশ্চাত্য রত্েত্ে ভূত্োত্লর হবেৃ হয ও ইহযিাত্সর
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েভীরযা। এই িুই আেযত্নর থযাত্ে এেহি ক্ষুি হলহরে েহবযা মিাোত্বের বোহপ্ত
থপত্েত্ে। এই েহবযাে হযহন যাাঁর নাহেো সম্পত্েয বত্লত্েন,
“চুল যার েত্বোর অন্ধোর হবহিশার হনশা,
মুখ্ যার িাবেীর োরুোযয ;” (‘বনলযা থসন’, ‘বনলযা থসন’)
জীবনানত্্র

েহবভাবনাে

থপ্রম-প্রেৃহয-ইহযিাস

সমানযাত্ল

স্থান

থপত্েত্ে।
নািে
মধ্ুসিন িত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
ে) শহমযিা (১৮৫৯) --- মধ্ুসিন িত্ত ‘শহমযিা’ নািত্ের োহিহন মিাভারত্যর শহমযিাথিবযানী-যযাহযর েল্প থেত্ে হনত্েত্েন।
খ্) পদ্মাবযী (১৮৬০) --- ‘পদ্মাবযী’ গ্রীেপুরাত্ণর প্রহসি েল্প ‘Apple of Discord’
অবলম্বত্ন রহচয।
ে) েৃষ্ণেুমারী (১৮৬১)---

মধ্ুসিন িত্ত

‘েৃষ্ণেুমারী’র োহিহন গ্রিণ েত্রত্েন

েত্নযল িত্র্র Annals and Antiquities of Rajasthan নামে গ্রে থেত্ে।
র্) ‘এত্েই হে বত্ল সভেযা’ (১৮৬০) ও ‘বুড় শাহলত্ের র্াত্ড় থরাাঁ’ (১৮৬০)পাইে
পাড়ার হবত্িুোৎসািী জহমিার হসাংি ভ্রাযাত্ির অনু ত্রাত্ধ্ মধ্ুসিন িত্ত এই প্রিসন িুহি
রচনা েত্রত্েন।
িীনবন্ধু হমত্র (১৮৩০-১৮৭৩)
ে) নীলিপযণ (১৮৬০) --- িীনবন্ধু হমত্ত্রর প্রেম নািে।
খ্) নবীন যপহস্বনী (১৮৬০)
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ে) েমত্ল োহমনী (১৮৭৩)
র্) হবত্ে পােলা বুত্ড়া (১৮৬৬) প্রিসন
ে) সধ্বার এোিশী (১৮৬৬) প্রিসন ধ্মযী নািে
ঙ) জামাই বাহরে (১৮৭২) প্রিসন
চ) লীলাবযী (১৮৬৭) প্রিসন
রবীন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৬১-১৯৪১)
ে) বাল্মীহে প্রহযভা (১৮৮১)— নািত্ে বাল্মীহের ভূহমোে রবীন্দ্রনাে ঠােুর হনত্জ
অহভনে েত্রহেত্লন।
খ্) রাজা ও রাণী (১৮৮৯)
ে) হবসজযন (১৮৯০)-- ‘রাজহ য’ উপনোত্সর নািেরূপ ‘হবসজযন’।
র্) রাজা (১৯১০) --- ইাংরাহজ অনু বাি --- The King Of the Dark Chamber
ঙ) অচলােযন (১৯১২)
চ) র্াের্র (১৯১২)--ইাংরাহজ অনু বাি The Post Office
ে) রিেরবী (১৯১৬)
জ) মুিধ্ারা (১৯২৫)
ঝ) যাত্সর থিশ (১৯৩৩)
ঞ) হচত্রািিা (১৯৩৬)
ি) চণ্ডাহলো (১৯৩৭)

Page 20 of 33

হদ্বত্জন্দ্রলাল রাে (১৮৬৩-১৯১৩)
ে) ঐহযিাহসে নািে --- যারাবাঈ (১৯০৩), প্রযাপহসাংি (১৯০৫), িুেযািাস (১৯০৬),
নূ রজািান (১৯০৮), থমবার পযন (১৯০৮), থসারাব রুেম (১৯০৮), সাজািান
(১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), হসাংিল হবজে (১৯১৫)।
খ্) সামাহজে নািে --- পরপাত্র (১৯১২), বিনারী (১৯১৫)।
ে) থপৌরাহণে নািে--- পা াণী (১৯০০), সীযা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪)।
র্) প্রিসন ---- এে র্ত্র (১৮৮৯), েহি অবযার (১৮৯৫), হবরি (১৮৯৭), প্রােহশ্চত্ত
(১৯০২), পুনজযন্ম (১৯১১), আন্ হবিাে (১৯১২) ইযোহি।
উপনোস
বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে (১৮৩৮-১৮৯৪)
বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োে প্রেম উপনোস---- Rajmohan’s Wife (1864) ;
ে) িুত্েযশনহ্নী (১৮৬৫)--- বহঙ্কমচন্দ্র হলহখ্য প্রেম বাাংলা উপনোস।
খ্) েপালেুণ্ডলা (১৮৬৬) প্রধ্ান চহরত্র --- েপালেুণ্ডলা, নবেুমার ও মহযহবহব।
ে) মৃণাহলনী (১৮৬৯)-র্) হব বৃ ক্ষ (১৮৭৩)— প্রধ্ান চহরত্র নত্েন্দ্রনাে, সূ যযমুখ্ী ও েু্নহ্নী।
ঙ) ইহ্রা (১৮৭৩)
চ) চন্দ্রত্শখ্র (১৮৭৫)
ে) রজনী (১৮৭৭)
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জ) েৃষ্ণোত্ন্তর উইল (১৮৭৮)— প্রধ্ান চহরত্র থোহব্লাল, ভ্রমর ও থরািণী।
ঝ) রাজহসাংি (১৮৮২) -- প্রধ্ান চহরত্র রাজহসাংি, চঞ্চলেুমারী ও ঔরিত্জব।
ঞ) আন্মঠ (১৮৮৪)— বহঙ্কমচত্ন্দ্রর হবখ্োয ‘বত্্মাযরম’ োনহি এই উপনোত্স
রত্েত্ে।
ি) থিবী থচৌধ্ুরাণী (১৮৮৪) – উপনোত্স থিবী থচৌধ্ুরাণীর অপরনাম প্র ু ল্ল।
উপনোত্সর প্রধ্ান চহরত্র—প্র ু ল্ল ও যাাঁর স্বামী ব্রত্জশ্বর।
ঠ) সীযারাম (১৮৮৭)
রবীন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৬১-১৯৪১)
ে) েরুণা (১৮৭৭-৭৮এ ভারযী পহত্রোে প্রোহশয িে)। রবীন্দ্রনাে ঠােুত্রর প্রেম
উপনোস।
খ্) বউ ঠােুরাণীর িাি (১৮৮৩)
ে) রাজহ য (১৮৮৭)—মিারাজা থোহব্মাহণেে, যাাঁর স্ত্রী গুণবযী, রর্ুপহয যাাঁর পাহলয
পুত্র জেহসাংি ও হভক্ষুণী অপণযা। রাজহ যর নািেরূপ—‘হবসজযন’।
র্) থচাত্খ্র বাহল (১৯০৩) --- প্রধ্ান চহরত্র--- মত্িন্দ্র, যাাঁর বন্ধু হবিারী ও মত্িত্ন্দ্রর
স্ত্রী আশা।
ঙ) থোরা (১৯১০) --- প্রধ্ান চহরত্র ---- থোরা ও সু চহরযা, লহলযা ও হবনে।
চ) চযুরি (১৯১৫) --- প্রধ্ান চহরত্র--- শচীশ, শ্রীহবলাস ও িাহমনী।
ে) র্ত্র বাইত্র (১৯১৬)--- প্রধ্ান চহরত্র--- হনহখ্ত্লশ, যাাঁর স্ত্রী হবমলা ও স্ীপ।
জ) থযাোত্যাে (১৯২৯)--- থযাোত্যাত্ের পূ বযনাম ‘হযনপুরু ’ হেল। প্রধ্ান চহরত্র --েুমুহিনী ও যাাঁর স্বামী মধ্ুসূিন।
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ঝ) থশত্ র েহবযা (১৯২৯)---প্রধ্ান চহরত্র--- অহময, লাবণে, থশাভনলাল ও থেিী।
শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োে (১৮৭৮-১৯৩৮)
শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্ের প্রেম রচনা ‘মহ্র’ েল্পহি ১৯০৩ মাত্ল েুন্তলীন পুরস্কার
লাভ েত্র।
ে) বড়হিহি (১৯১৩) ---- শরৎচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্ের প্রেম উপনোস।

মাধ্বী ও

সু ত্রন্দ্রনাে
খ্) হবরাজত্বৌ (১৯১৪)--ে) পল্লীসমাজ (১৯১৬)--- রমা (হবধ্বা), রত্মশ, থবণী থর্া াল ও যাাঁর মাযা হবত্শ্বশ্বরী
থিবী।
র্) শ্রীোন্ত (১৯১৭ ১ম পবয) --- শ্রীোন্ত ও রাজলক্ষ্মী (হপোরী বাইহজ)
ঙ) থিবিাস (১৯১৭) – থিবিাস ও পাবযযী।
চ) চহরত্রিীন (১৯১৭) – শযীশ-সাহবত্রী, উত্পন্দ্র-সু রবালা, হেরণমেী-িারান ও
হিবাের।
ে) শ্রীোন্ত (১৯১৮---২ে পবয)
জ) েৃিিাি (১৯২০)—মহিম-অচলা ও সু ত্রশ্বর।
ঝ) থিনাপাওনা (১৯২৩)—জীবান্ ও থ াড়শী
ঞ) পত্ের িাবী (১৯২৬)– সবেসাচী, অপূ বয ও ভারযী।
ি) শ্রীোন্ত (১৯২৭--- ৩ে পবয)
ঠ) শ্রীোন্ত (১৯৩৩ --- ৪েয পবয)
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র্) থশ প্রশ্ন (১৯৩১)– েমল (হবধ্বা)-হশবনাে,
ঢ) হবপ্রিাস (১৯৩৫)– হবপ্রিাস-সযী, হদ্বজিাস-ব্না
ণ) থশত্ র পহরচে (১৯৩৯)
যারাশঙ্কর বত্্োপাধ্োে (১৮৯৮-১৯৭১)
ে) চচযাহল র্ূ হণয (১৯৩১)। যারাশঙ্কর বত্্োপাধ্োত্ের প্রেম উপনোস।
খ্) নীলেণ্ঠ (১৯৩৩)
ে) রাইেমল (১৯৩৫)
র্) ধ্াত্রীত্িবযা (১৯৩৯)
ঙ) োহল্ী (১৯৪০)
চ) েণত্িবযা (১৯৪২)
ে) পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩)
জ) িাাঁসুহল বাাঁত্ের উপেো (১৯৪৭)

িীো
১। শ্রীরামপুর হমশন---- হিস্টধ্ময প্রচাত্রর উত্িত্শে ১৮০০ সাত্ল শ্রীরামপুর হমশন
প্রহযিা েরা িে। শ্রীরামপুর হমশন সম্পত্েয েত্েেহি গুরুেপূ ণয েো--ে) শ্রীরামপুর হমশত্ন এত্স আমরা প্রেম পূ ণয বাাংলা েিেগ্রে পাই।
খ্) এখ্ান থেত্ে আমরা প্রেম বাাংলা পহত্রো পাই। পহত্রো গুত্লা িল,--- হিগ্ িশযন
(১৮১৮) এবাং সমাচার িপযণ (১৮১৮)।
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ে) এখ্াত্ন োত্ঠর মুিাযন্ত্র হিত্ে প্রেম োপাখ্ানা চযহর েরা িে।
২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)--ঈশ্বরচন্দ্র গুত্প্তর সম্পািনাে ‘সাংবাি প্রভাের’
১৮৩১ সাত্ল প্রেম প্রোহশয িে এবাং ১৮৩৯ সাত্ল এই পহত্রোহি চিহনে রূপ লাভ
েত্র।
৩। েুলীনেুলসবযস্ব (১৮৫৪) --- েুলীনেুলসবযস্ব নািত্ের রচহেযা রামনারােণ যেযরত্ন
(১৮২২-১৮৮৬)।
৪। রত্মশচন্দ্র িত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)--- হযহন থমাি েেহি উপনোস রচনা েত্রত্েন।
ে) ইহযিাত্সর পত্ি আাঁো থরামাহিে োহিহন—‘বিহবত্জযা’ে (১৮৭৪)--- থিার্রমত্ল্লর
োহিহন প্রাধ্ানে থপত্েত্ে। ‘মাধ্বীেঙ্কত্ণ’ (১৮৭৭)---রত্মশচন্দ্র িত্ত ইহযিাত্সর
পিভূহমোে নত্রন্দ্রনাে, শ্রীশ ও থিমলযাত্ে থেন্দ্র েত্র এই উপনোত্সর োহিহন গ্রেন
েত্রত্েন।
খ্) ঐহযিাহসে উপনোস --- ‘মিারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত্য’ (১৮৭৮)--- হশবাজীর থনযৃত্ে
মারাঠা জাহযর উত্থান বহণযয িত্েত্ে। ‘রাজপুয জীবনসন্ধো’ে (১৮৮৯)--- রাজপুয
জাহযর পযন বহণযয িত্েত্ে।
ে) সামাহজে ও োিযস্থে উপনোস – ‘সাংসাত্র’ (১৮৮৬) হবধ্বা হববাি, ‘সমাত্জ’
(১৮৯৪) অসবণয হববাত্ির সত্পত্ক্ষ োহিহন হবনেে িত্েত্ে।
৫। যত্ত্বত্বাহধ্নী পহত্রো (১৮৪৩) প্রেম সম্পািে হেত্লন থিত্বন্দ্রনাে এবাং পত্র
অক্ষেেুমার িত্ত এই পহত্রোর সম্পািনা েত্রন।
৬। বিিশযন (১৮৭২) --- বহঙ্কমচন্দ্র চত্টাপাধ্োত্ের সম্পািনাে ১৮৭২ সাত্ল প্রেম
প্রোহশয িে। বহঙ্কমচত্ন্দ্রর পর এই পহত্রো সম্পািনা েত্রন সঞ্জীবচন্দ্র, যারপর
পহত্রোর সম্পািনার ভার গ্রিণ েত্রন শ্রীশচন্দ্র এবাং পরবযযীত্য রবীন্দ্রনাত্ের
সম্পািনাে ‘নবপযযাে বিিশযন’ নাম হনত্ে এই পহত্রো নবরূত্প প্রোহশয িে।
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৭। হেহরশচন্দ্র থর্া

(১৮৪৪-১৯১১) ---- হেহরশচন্দ্র থর্া

১৮৭২ সাত্ল সাধ্ারণ

রিমঞ্চ প্রহযিা েত্রন।
যাাঁর সৃ ষ্ট ে্ত্ে চেহরশ ে্ বলা িে।
ে) থপৌরাহণে নািে---- জনা (১৮৮১), হবল্বমিল (১৮৮৮), পাণ্ডবত্েৌরব (১৯০০)
খ্) ঐহযিাহসে নািে--- হসরাজত্িৌলা (১৯০৬), মীরোহশম (১৯০৬), েত্রপহয হশবাজী
(১৯০৭), অত্শাে (১৩৯১ বিাব্দ)
ে) সামাহজে নািে--- প্র ু ল্ল (১৮৮৯), বহলিান (১৯০৫)
র্) প্রিসন--- থবহল্লে বাজার, সভেযার পাণ্ডা, যোেসা হে যোেসা
৮। সবুজপত্র (১৯১৪)— প্রমে থচৌধ্ুরীর সম্পািনাে ১৯১৪ সাত্ল প্রেম প্রোহশয িে।
৯। েত্ল্লাল --- ১৩৩০ বিাত্ব্দ এই পহত্রো থোেুলচন্দ্র নাে ও িীত্নশরঞ্জন িাত্সর
যু গ্ম সম্পািনাে প্রেম প্রোহশয িে।
১০। হুত্যাম পোাঁচার নেশা --- (১ম খ্ণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২ে খ্ণ্ড এেত্ত্র ১৮৬৫ সাত্ল
প্রোহশয িে।) ‘হুত্যাম পোাঁচা’ েদ্মনাত্ম ‘হুত্যাম পোাঁচার নেশা’ রচনা েত্রত্েন
োলীপ্রসন্ন হসাংি (১৮৪০-১৮৭০)।
১১। থজোহযহরন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৪৯-১৯২৫)--ে) ঐহযিাহসে নািে ---পুরুহবক্রম (১৮৪৭), সত্রাহজনী বা হচত্যার আক্রমণ নািে,
অশ্রুমযী (১৮৭৯), স্বপ্নমেী (১৮৮২)
খ্) অনু বািমূ লে নািে --- হযহন সাংস্কৃয অহভোন শেুন্তলা, উত্তরচহরয, রত্নাবলী,
মালযীমাধ্ব, মৃেেহিে, মুিারাক্ষস, হবক্রত্মাবশযী, মালহবোহগ্নহমত্র, থবণীসাংিার অনু বাি
েত্রন। এোড়াও ইাংত্রহজ জুহলোস সীজার অনু বাি েত্রন।
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ে) প্রিসন --- হেহঞ্চৎ জলত্যাে (১৮৭২ -- যাাঁর প্রেম প্রিসন), ‘এমন েময আর
েরব না’ বা ‘অলীে বাবু’ (১৮৭৭), হিত্য হবপরীয (১৮৯৬),িঠাৎ নবাব (১৮৮৪)
রাহস নািেোর মহলত্েত্রর ‘The Cit Turned Gentleman’ নািত্ের অনু বাি,
‘িাত্ে পত্ড় িার পহরগ্রি’ (১৩৯০ বিাব্দ) প্রিসনহিও মহলত্েত্রর ‘Marriage Force’
নািত্ের অনু বাি।
১২। অক্ষেেুমার িত্ত (১৮২০-১৮৮৬)—

প্রধ্ান রচনা --- ‘ভারয-ব যীে উপাসে

সম্প্রিাে’ (১ম খ্ণ্ড ১৮৭০, ২ে খ্ণ্ড ১৮৮৩)।
১৩। পোরীচাাঁি হমত্র (১৮১৪-১৮৮৩) --- েদ্মনাম থিেচাাঁি ঠােুর। প্রধ্ান রচনা ---ে) আলাত্লর র্ত্রর িুলাল (১৮৫৮),
খ্) মি খ্াওো বড় িাে, জায োোর হে উপাে (১৮৫৯),
ে) রামারহঞ্জো (১৮৬০),
র্) অত্ভিী (১৮৭১)
ঙ) আধ্োহত্মো (১৮৮০)।
পোরীচাাঁি হমত্ত্রর িালো চাত্লর েলোযাই ভা াত্ে ‘আলালী ভা া’ বলা িে।
১৪। রিলাল বত্্োপাধ্োে (১৮২৭-১৮৮৭)--ে) পহদ্মনী উপাখ্োন (১৮৫৮)--- েহব এই োত্বের োহিহন গ্রিণ েত্রত্েন েত্নযল
িত্র্র Annals and Antiquities of Rajasthan নামে গ্রে থেত্ে। ক্ষহত্রেত্ির
প্রহয রাজার উৎসাি বােে --“স্বাধ্ীনযা িীনযাে থে বাাঁহচত্য চাে থি, থে বাাঁহচত্য চাে।
িাসে শৃ ঙ্খল বল, থে পহরত্ব পাে থি, থে পহরত্ব পাে ?”
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খ্) েমযত্িবী (১৮৬২)
ে) শূ রসু ্রী (১৮৬৮)
র্) োঞ্চীোত্বরী (১৮৭৯)
ঙ) থভে মূ হ ত্ের যু ি (১৮৫৮)--- িমাস োরত্নত্লর The Battle of the Frogs
and Mice োবে অবলম্বত্ন রহচয।
চ) নীহযেুসু মাঞ্জহল --- সাংস্কৃয হিত্যাপত্িশপূ ণয ২০ হি থলাত্ের অনু বাি।
১৫। ক্ষীত্রািপ্রসাি হবিোহবত্নাি (১৮৬৩-১৯২৭)--ে) েীহযনািে ও নািেোবে --- েুমারী (১৮৯৯), জুহলো (১৯০০), বাসন্তী (১৯০৮),
হেন্নরী (১৯১৮)
খ্) ঐহযিাহসে নািে ---

বত্ির প্রযাপাহিযে (১৯০৩), পহদ্মনী (১৯০৬), পলাশীর

প্রােহশ্চত্ত (১৯০৭), চাাঁিহবহব (১৯০৭), ন্েুমার (১৯০৭), অত্শাে (১৯০৮), বািালার
মসনি (১৯১০), খ্াাঁজািান (১৯১২), আলমেীর (১৯২১), হবিূ রে (১৯২৩) ইযোহি।
ে) থপৌরাহণে নািে --- বব্রুবািন (১৯০০), সাহবত্রী (১৯০২), িুেযা (১৯০৯), ভীষ্ম
(১৯১৩), উলুপী (১৯১৩), রামানু জ (১৯১৬), নরনারােণ (১৯২১) ইযোহি।
১৬। নবীনচন্দ্র থসন (১৮৪৭-১৯০৯)
পলাশীর যু ি (১৮৭৫),
চরবযে (১৮৮৭)+ েুরুত্ক্ষত্র (১৮৯৩)+ প্রভাস (১৮৯৬)= ত্রেী োবে। বহঙ্কমচন্দ্র এই
হযনহি োবেত্ে এেসত্ি ‘ঊনহবাংশ শযাব্দীর মিাভারয’ বত্লত্েন।
এোড়াও হযহন েত্েেজন মিাপুরুত্ র জীবনী রচনা েত্রত্েন---- ‘খ্ৃস্ট’ (হযশ
হিস্টত্ে হনত্ে), ‘অহমযাভ’(বুিত্িবত্ে হনত্ে), ‘অমৃযাভ’(দ্বচযনেত্িবত্ে হনত্ে)।
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নবীনচন্দ্র থসন রহচয ‘আমার জীবন’ (১৩১৬-১৩২০) নামে আত্মজীবনী গ্রেহি বাাংলা
সাহিত্যের অমূ লে সম্পি।
১৭। বৃ ত্রসাংিার োবে (১ম খ্ণ্ড ১৮৭৫–২ে খ্ণ্ড ১৮৭৭) --- থিমচন্দ্র বত্্োপাধ্োে
(1838-1903)
১৮। স্বপ্নপ্রোণ (১৮৭৫) হদ্বত্জন্দ্রনাে ঠােুর (১৮৪০-১৯২৬)---

‘স্বপ্নপ্রোণ’ োত্বের

নােে স্বোং েহব, নাহেো প্রমিা। এই োত্বের ভা া োঢ়বি ক্লাহসে রীহযর অনু সারী।
থযমন রসাযত্লর বণযনা েরত্য হেত্ে েহব বত্লত্েন, ---“েম্ভীর পাযাল ! যো োল-রাহত্র েরাল-বিনা
হবোত্র এোহধ্পযে !”
১৯। হি্ুত্মলা (১৮৬৭)
২০। স্বণযেুমারী থিবী (১৮৫৫-১৯৩২)--- উপনোস গুত্লা িল --- িীপহনবযাণ (১৮৭৬),
হমবাররাজ (১৮৮৭), হবত্িাি (১৮৯০), হুেলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৮), থস্নিলযা (১ম খ্ণ্ড
১৮৯০, ২ে খ্ণ্ড ১৮৯৩), োিাত্ে (১৮৯৮) ইযোহি।
যাাঁর েল্প গ্রে --- েল্পস্বল্প (১৮৮৯), নবোহিনী (১৮৯২)।
যাাঁর হবোন হব েে এেমাত্র প্রবন্ধ গ্রে --- ‘পৃহেবী’ ১৮৮২ সাত্ল প্রোহশয
িে।
যাাঁর ‘োো’ োবে ১২৯৭ বিাত্ব্দ প্রোহশয িে। যাাঁর েীহযনািে ‘বসন্ত উৎসব’
১৮৮০ সাত্ল প্রোহশয িে। এোড়াও হযহন িীর্যহিন ‘ভারযী’ পহত্রোর সম্পািনা
েত্রন।
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২১। সত্যেন্দ্রনাে িত্ত (১৮৮২-১৯২২)--- সহবযা (১৯০০), সহন্ধক্ষণ (১৯০৫), থবণু ও
বীণা (১৯০৬), থিামহশখ্া (১৯০৭), যীেযসহলল (১৯০৮), যীেযত্রণু (১৯১০), অভ্র-আবীর
(১৯১৬)
২২। প্রভাযেুমার মুত্খ্াপাধ্োে (১৮৭৩-১৯৩২)--উপনোস--- রমাসু ্রী (১৯০৮), নবীন সনোসী (১৯১২), রত্নিীপ (১৯১৫), জীবত্নর
মূ লে (১৯১৭), হস্ূ র থেৌিা (১৯১৯), মত্নর মানু

(১৯২২), আরহয (১৯২৪),

সযেবালা (১৯২৫), সু ত্খ্র হমলন (১৯২৭), সযীর পহয (১৯২৮), প্রহযমা (১৯২৯),
হবিােবাণী (১৯৩৩), েরীব স্বামী (১৯৩৮), নবিুেযা (১৯৩৮)।
েল্প সাংেলন --- নবেো (১৮৯৯), থ াড়শী (১৯০৬), থিশী ও হবলাযী (১৯০৯),
েল্পাঞ্জহল (১৯১৩), েল্পবীহে (১৯১৬), পত্রপুে (১৯১৭), েিনার বাক্স ও অনোনে েল্প
(১৯২১), িযাশ থপ্রহমে ও অনোনে েল্প (১৯২৪), হবলাহসনী ও অনোনে েল্প (১৯২৬),
যু বত্ের থপ্রম ও অনোনে েল্প (১৯২৮), নূ যন বউ ও অনোনে েল্প (১৯২৯), জামাযা
বাবাজী ও অনোনে েল্প (১৯৩১) ইযোহি।
থিি েল্প --- ‘মাযৃিীন’, ‘আিহরণী’, ‘োশীবাহসহন’, ‘বলবান জামাযা’, ‘হববাত্ির
হবোপন’, ‘স্বণযহসাংি’, ‘বউচুহর’, ‘প্রহযো পূ রণ’, ‘বাস্তুসাপ’, ‘েহলর থমত্ে’, ‘খ্ালাস’,
‘িাত্য িাত্য

ল’ ইযোহি।

২৩। পত্ের পাাঁচালী (১৯২৯) হবভূহযভূ ণ বত্্োপাধ্োে (১৮৯৪-১৯৫০) রহচয হবখ্োয
উপনোস িল-- পত্ের পাাঁচালী।
২৪। পদ্মানিীর মাহঝ (১৯৩৬)–মাহণে বত্্োপাধ্োে (১৯১০-১৯৫৬) রহচয হবখ্োয
উপনোস িল পদ্মানিীর মাহঝ।
২৫। সু েুমার রাে (১৮৮৭-১৯২৩)--- যাাঁর হযনহি োবে সাংেলন ‘আত্বাল যাত্বাল’,
‘খ্াই খ্াই’, ‘অনোনে েহবযা’।
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২৬। জসীমউহিন (১৯০৩-১৯৭৬)--- রাখ্ালী (১৯২৭)—প্রেম োবে। নক্সী োাঁোর
মাঠ (১৯২৯), ধ্ানত্ক্ষয (১৯৩১), বালুচর (১৯৩৪), থসাজন বাহিোর র্াি (১৯৩৪),
রূপবযী (১৯৪৬), এে পেসার বাাঁশী (১৯৪৮), মাহির োন্না (১৯৫১), সাহেনা
(১৯৫৯), সু চেনী (১৯৬১), মা থয জননী োত্্ (১৯৬৩), িলুি বরণী (১৯৬৬), জত্লর
থলখ্ন (১৯৬৯), ভোবি থসই হিনগুহলত্য (১৯৭১), মা থো জ্বাহলত্ে রাহখ্স আত্লা
(১৯৭৬)
২৭।

মীর মশারফ্ থিাত্সন (১৮৪৭-১৯১২)—যাাঁর হলহখ্য প্রেম গ্রে ‘রত্নবযী’

(১৮৬৯), থো-জীবন (১৮৮৯), িজরয থবলাত্লর জীবনী (১৯০৫), আমার জীবনী
(১৯০৯-১৯১০), হবহব েুলসম (১৯১৩), হব ািহসন্ধু (১৮৮৪-১৮৯০)
‘হব ািহসন্ধু’ মীর মশারফ্ থিাত্সত্নর সবত্চত্ে জনহপ্রে গ্রে। এহি যাাঁর থমৌহলে
রচনা নে। এই গ্রেহি উপনোত্সর আোত্র থলখ্া। ইসলাম ধ্মযেোত্ে সাবযজনীন
সাহিযেরত্স সঞ্জীহবয েত্র হশল্পী মীর মশারফ্ থিাত্সন যাত্ে রূপ হিত্েত্েন এই গ্রত্ে।
এই গ্রত্ের হযনহি পবয --- থমািরম পবয, উিার পবয এবাং এহজি পবয।
২৮। সযীনাে ভািুহড় (১৯০৬-১৯৬৫) --- পঞ্চাত্শর মিন্তর (১৯৪৩), জােরী
(১৯৪৫), িািা (১৯৪৬), থিশ হবভাে (১৯৪৭), উদ্বাস্তু থরায (১৯৫১), অহচন রাহেণী
(১৯৫৪), সাংেি (১৯৫৭), হিেভ্রান্ত (১৯৬৬), থঢাাঁরাই চহরয মানস (১ম খ্ণ্ড ১৩৫৬
বিাব্দ ও ২ে খ্ণ্ড ১৩৫৮ বিাব্দ), হচত্রগুত্প্তর

াইল (১৩৫৬ বিাব্দ)

হযহন অসাংখ্ে েল্প হলত্খ্ত্েন। যার মত্ধ্ে ‘পত্রত্লখ্ার বাবা’, ‘পরেীো’, ‘মহিলা
ইনচাযয’ --- ইযোহি অনেযম।
২৯। আশাপূ ণায থিবী (১৯০৯-১৯৯৫)---আশাপূ ণযা থিবীর থমাি উপনোত্সর সাংখ্ো—
১৮১, থোি েল্প সঙ্কলন—৩৪, থোিত্ির বই – ৫২, উপনোস সঙ্কলন—২৬, অনু বাি–
৫৫। যাাঁর প্রেম উপনোস --- থপ্রম ও প্রত্োজন (১৯৪৪), প্রেম প্রহযশ্রুহয (১৯৬৪),
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রাত্যর পাহখ্ (১৯৬৬), সু বণযলযা (১৯৬৭), বেুল-েো (১৯৭৪), থলািার েরাত্ির োো
(১৯৭৬) ইযোহি।
১৯৫৪ সাত্ল েলোযা হবশ্বহবিোলত্ের ‘লীলা পুরস্কার’ প্রাহপ্ত। ১৯৬৬ সাত্ল
‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ প্রাহপ্ত। ১৯৮৩ সাত্ল জব্বলপুর হবশ্বহবিোলত্ের সম্মানসূ চে র্ক্টত্রি
উপাহধ্ প্রাহপ্ত। ১৯৮৭ সাত্ল রবীন্দ্র ভারযী হবশ্বহবিোলে থেত্ে সম্মানসূ চে র্ক্টত্রি
উপাহধ্ প্রাহপ্ত। ১৯৮৮ সাত্ল বধ্যমান হবশ্বহবিোলে থেত্ে সম্মানসূ চে র্ক্টত্রি উপাহধ্
প্রাহপ্ত।
৩০। হযযাস এেহি নিীর নাম (১৯৫৬) ---- অদ্বদ্বয মল্লবমযণ (১৯১৪-১৯৫১) রহচয
এেহি হবখ্োয উপনোস িল – হযযাস এেহি নিীর নাম। উপনোসহি চার খ্ত্ণ্ড
হবভি।
১। হযযাস এেহি নিীর নাম : প্রবাস খ্ণ্ড।
২। নো বসয : জন্ম মৃযুে হববাি।
৩। রামধ্নু : রাঙা নাও।
৪। িুরঙা প্রজাপহয : ভাসমান।
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