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উপসংহার  
 

একিট খুবই দুঃেখর িবষয় হল য, রবী –পরবতী সািহেত  কে ালযুেগর বা বতাবাদী 
সািহত  িনেয় আমরা যতখািন কে ািলত হই, অ ত এযাবৎ পয  হেয়িছ, ষাট-স র 
দশেকর সািহত -আে ালন িলর ে  িঠক ততটাই িন ু প আমরা। সই িন ু পতা ভাঙার 
একিট অিত ু  েচ া এই গেবষণাকম। সামি ক অিভস ভিটেত যা যা আেলািচত 
হেয়েছ এবং সই আেলাচনার সূ  ধের শষপয  য িস াে  এেস উপনীত হেয়িছ, তা 
িতিট অধ ায় ধের এখােন দু’এক কথায় তুেল ধরা হল।  

        গেবষণা-অিভস ভিটেত মূল আেলাচনায় েবেশর আেগ ‘সািহত -আে ালন’ 
(Literary Movement) পিরভাষািট স েক একিট াথিমক পিরিচিত তুেল ধরা হেয়েছ 
ভূিমকায়। এর পাশাপািশ হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালন েয়র সািহিত ক 

াপট ও দশ-কােলর াপট িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। এই আেলাচনাসূে  দখা 
িগেয়েছ, তৎকালীন সমাজ-রাজনীিতর সে  এই আে ালন িলর খুব সুগভীর িশকেড় 
হেলও একিট মূলগত বা ভাবগত (Ideological) িমল অ ীকার করা যায় না। এছাড়া উ  
আে ালন য় স িকত পূববতী আেলাচনা-সমােলাচনা-গেবষণার একিট সংি  
পেরখাও তুেল ধরা হেয়েছ এখােন। সবেশেষ এই গেবষণাকমিটেত অনুসৃত গেবষণা-

প িত (Research-Method) স েক উে খ কের ‘ভূিমকা’ স াদন করা হেয়েছ।  

         থম অধ ােয় উ  সািহত -আে ালন েয়র মুখপ প পি কা সং া  যাবতীয় 
তথ  সংেযাগ কের মতাদশ ও সংি  লখকেদর িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। হাংির, 

িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর যথা েম ‘ ু ধাত’, ‘ িত’ এবং ‘এই দশক’ 
পি কার িবিভ  সংখ ায় এই আে ালনকারীরা যসব ইে হার কাশ কেরিছেলন, স িল 
তুেল ধরা হেয়েছ িবে ষণা ক দৃি ভি েত। এছাড়া আে ালেনর সে  জিড়ত সংি  
লখকেদর তািলকাসহ আে ালেনর মূল কা ারীেদর াথিমক পিরিচিত তুেল ধরা হেয়েছ।  

     ি তীয় অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ উ  ি িবধ আে ালেনর িবষয়গত িদক। 
হাংিরেদর িবষয় িনেয় আেলাচনা  করা হেয়েছ একিট িবতকেক সামেন রেখ য, 



 
 

হাংিরেদর লখােলিখর িবষয় আেদৗ ‘ যৗনতা’ িকনা। এই গেবষণায় দখা িগেয়েছ, হাংিররা 
তথাকিথত যৗনতার চচা আেদৗ কেরনিন। যৗনগ ী যসব শ  আমরা হাংির লখায় খুঁেজ 
পাই, স িল খুব াসি কভােবই এেসেছ কখেনা আ িজ াসার সে , কখেনা 
যৗনতােকই খ ন করার উে েশ । এরপর ি িবধ আে ালেনরই িবষয়গত উপাদান ও 
উপকরণ িলেক (Content elements and components) িবে ষণা ক (Analytical) 
দৃি ভি েত িব াের আেলাচনা কের আে ালন েয়র িবষয়গত অিভমুখিটেক (Content 
Orientation) িচি ত করা হেয়েছ এই অধ ােয়। গেবষণায় দখা িগেয়েছ, িতনিট সািহত - 
আে ালেনর ে ই িবষয়-উপাদান িহেসেব াধান  পেয়েছ মানবমেনর অ লীন ভাবনা, 
আমােদর অ জগৎ, আমােদর অ বা বতা, আমােদর আ িজ াসা ইত ািদ।  

      তৃতীয় অধ ােয় আেলািচত হেয়েছ উ  সািহত -আে ালন েয়র মুখপ প পি কায় 
কািশত সািহেত র ভাষারীিতগত িদক। এে ে  িনতাি ক (Phonological), 
পতাি ক (Morphological), শাি ক (Lexical), আ িয়ক (Syntactic) ও 

শ াথতাি ক (Semantical) িদক থেক হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহেত র ভাষারীিত 
িবে ষণ করা হেয়েছ এখােন। িনতাি ক িদক থেক দখা হেয়েছ উ ারণ-ভি মা, 
বানান লখার ে  উ ারণ-অনুসাের িন তথা বেণর েয়াগ, িনর পুন ি , িন-
িবন াস ইত ািদ। পতাি ক িদক থেক দখা হেয়েছ িবেশষণ+িবেশষ –এর িবেশষ জাড় 
ও তার অথগত নতুন মা া, নতুন শ  িনমােণর পরী া-িনরী া, শ -চয়ন ইত ািদ। 
আ িয়ক িদক থেক দখা হেয়েছ পুন ি , সমা রলতা, িবচু িত, মুখনসহ িবিভ  
ধরেণর সংবতন ইত ািদ। এছাড়া সামািজক িণ (Social Class) অনুসাের চিরে র 
মুেখর ভাষা অথাৎ রিজ ার তথা সমাজভাষািব ােনর (Socio-linguistics) দৃি েকাণ 
থেকও হাংির ও শা িবেরাধী গে র ভাষা েয়াগ িবচার ও িবে ষণ করা হেয়েছ। এর 
পাশাপািশ ি িবধ আে ালেনর ে ই যিতিচ সহ নানািবধ িচে র িবিবধ েয়াগ, 

েসর িবিশ  ব বহার ইত ািদ লখতাি ক (Graphological) িবেশষ িলর ওপেরও 
আেলাকপাত করা হেয়েছ এই অধ ােয়।   

      চতুথ অধ ােয় আেলাচ  িবষয় হল সািহত -আে ালন েয়র মুখপ প পি কায় 
কািশত সািহেত র সং প ও গঠনগত িদক। সািহত -আে ালন িলর মূল বণতাই িছল 
চিলত সং পেক (Genre) ভেঙ নতুন থেক নতুনতর সং প িনমাণ। হাংির মূলত 

কিবতা-আে ালন হেলও এিট একই সে  গ  বা গদ  আে ালন, অন িদেক িত হল 



 
 

কিবতা-আে ালন ও শা িবেরাধী হল গ -আে ালন; অথাৎ সং পগত িদক থেক বতমান 
গেবষণা অিভস ভিটেত আেলাচনা ‘কিবতা’ ও ‘ ছাটগ ’ – এই দু’িট সািহত  সং েপর 
মেধ ই সীমাব । তাই এই অধ ােয় ‘কিবতা’ ও ‘ ছাটগ ’ সং প দুিটর থাগত প 
থেক আেলাচ  সািহত -আে ালনকারীরা কীভােব সের এেসেছন ‒ সইসব অিভনব িল 
িচি ত কের িব ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। এখােন িত আে ালেনর ে  ‘কিবতা’ 
ও ‘িচ কলা’ – দুিট পৃথক সং েপর সংিম ণ, এবং শা িবেরাধী আে ালেনর ে  
‘ ছাটগ ’ ও ‘কিবতা’ সং প েয়র সংিম ণ িবেশষ ে র সে  আেলািচত হেয়েছ। 

িত আে ালেনর ে  সং পগত সংিম েণর িদকিট আেলাচনা করা হেয়েছ িত 
কিবতায় িবিচ  অ র-িবন াস, মু েণর িবিবধ াইল, হরেফর িবিভ  আকৃিত ও াইল 
ইত ািদ ‘Typographic’ িবেশষ িলর ‘ব মাি ক’ িবে ষেণ (Multi-modal Stylistic 
Analysis)। অন িদেক শা িবেরাধী আে ালেনর ে  সং পগত সংিম ণ আেলািচত 
হেয়েছ ‘কাব ধমী গদ ভাষা’, যিতিচে র েয়াগ-িবেশষ  ইত ািদ িবে ষেণর মাধ েম। এর 
পাশাপািশ এই আে ালন েয়র ধারায় রিচত সািহেত র গঠনগত িদকও িবে ষণ করা 
হেয়েছ এই অধ ােয়ই। এই আে ালনকারীেদর ঘািষত ল ই িছল সািহেত র চিলত 
গঠনরীিতেক নস াৎ করা। আিদ, মধ  ও অ চমক যু  পিরসমাি সহ য িনেটাল থাগত 
গঠেনর ছাটগ  পােঠ সাধারণ বাঙািল পাঠক অভ  িছল তা হাংিররাও লেখনিন, 
শা িবেরাধীরাও লেখনিন। এঁেদর কােরার গে ই কাযকারণ সূে র কােনা বালাই নই। 
আবার কিবতা- দহ গঠেনর ে  য শত িল আবিশ ক িহেসেব িবেবিচত হয় অথাৎ ছ , 
প ি -িবন াস ইত ািদ িবষয় িলেক ফুৎকাের উিড়েয় িদেয়েছন তাঁরা। উ  ি িবধ সািহত -
আে ালেনর ধারায় রিচত সািহেত র ব িত মী (Deviant) গঠনগত িবেশষ িলেক 
অে ষণ করা হেয়েছ এই অধ ােয়।        

       প ম অধ ােয়র আেলাচ  িবষয় হল উ  সািহত -আে ালন েয়র মুখপ প পি কায় 
কািশত সািহেত র পিরণিত ও ভাব। সমেয়র সে  সে  সব িকছুই বদলায়। য তািগেদ 

এই সািহত -আে ালন িলর সূ পাত হেয়িছল, আবার সই তািগেদই এ িলর অবসানও 
ঘেটেছ। গা ীব  সািহত -আে ালন মাে ই একটা জায়গায় থামেত বাধ ; িক  সংি  
লখকরা থােমন না। ধম থেক তাঁরা িবচু ত হেলন, নািক িববতেনর াভািবক পথ ধেরই 
এেগােলন – তা অে ষণ করা হেয়েছ এই অধ ােয়। এছাড়া আে ালেনর িট-িবচু িত িলও 
আেলািচত হেয়েছ এখােন। এর পাশাপািশ সািহত -আে ালন িল পরবতী সািহত ধারায় 
আেদৗ কােনা ভাব িব ার করল িকনা, করেল কতটা ভাব িব ার করল; আধুিনক 



 
 

সািহেত র গিতপথ িনমােণ কতটা অংশ হণ করল, তা অে ষণ করা হেয়েছ এই অধ ােয়। 
গেবষণায় দখা িগেয়েছ, বাংলা সািহেত র ধারায় আধুিনক যুগ ও উ র-আধুিনক যুেগর 
মােঝ যুগ-িবভাজেনর একিট মানক (Parameter) িহেসেব িবপুল ভূিমকা পালন কেরেছ 
এই সািহত -আে ালন িল।  

     সবেশেষ িতিট অধ ােয় আেলাচনার মূল িস া িলেক তুেল ধরা হল এই 
উপসংহাের। সই সে  এই গেবষণা করেত িগেয় এই িবষয় সংল  পরবতী গেবষণার 
সূ -িনেদশও করা হল উপসংহােরর শেষ।  

     এছাড়া উ  সািহত -আে ালনকারীেদর সা াৎকার ‘পিরিশ -ক’ অংেশ সংেযাজন 
করা হেয়েছ। এে ে  িতিট সািহত -আে ালন থেক একজন কের লখেকর সা াৎকার 
নওয়া হেয়েছ; হাংিরর মলয় রায়েচৗধুরী, িতর মৃণাল বসুেচৗধুরী, শা িবেরাধীর শখর 
বসু। এই সমেয় দাঁিড়েয় তাঁরা িনেজেদর একদা রিচত সািহত েক কীভােব দখেছন, তা 
তুেল ধরা স ব হেয়েছ সা াৎকার িলর মাধ েম। এছাড়া এই আে ালন িলর সমকােলর 
একজন িবিশ  ব ি  স ীপ দ  মহাশেয়র সা াৎকার হণ করা হেয়েছ। অন িদেক এই 
আে ালন েয়র দু াপ  িকছু বুেলিটন, িনেজেদর পি কায় ও অন ান  পি কায় কািশত 
আে ালনকারীেদর িবিভ   ও পি কার িব াপন, আেলাচ  পি কা েয় সমকালীন 
অন ান  পি কার িব াপন ইত ািদর িতিলিপসহ আরও িকছু পূণ নিথ ও তথ  
‘পিরিশ -খ’ অংেশ সংযু  হেয়েছ।  

       সেবাপির বলার, গেবষেকর ব ি গত পাঠ িতি য়া জানােনা এই গেবষণার ল  
নয়। শলীিব ােনর নব ি ক দৃি ভি  থেক এই সািহত েক দখার ওপেরই মূলত জার 
দওয়া হেয়েছ। সই আেলাচনার সূে  অন ান  িবিবধ িদকও উেঠ এেসেছ এই গেবষণায়, 
যা সংি  অধ ােয় আেলািচত হেয়েছ। তেব য সব িবষয়-সূ  িনেয় িব ািরত ও পৃথক 
গেবষণার েয়াজন বাধ কেরিছ, স িলর িত পরবতী গেবষকেদর দৃি  আকষণ করিছ। 
িবষয়-সূ িল িন িলিখত ‒  

 এই গেবষণায় ষাট-স র দশেকর অন তম ধান িতনিট সািহত -আে ালন 
হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহেত র শলী িনেয় কাজ করা হেয়েছ। 
িনমসািহত  আে ালন, ংসকালীন আে ালন, নতুনিনয়ম আে ালন, ছাঁচ-
ভেঙ- ফল আে ালন, ক না আে ালন, িনওিলট আে ালন, থাড 
িলটােরচার আে ালন, সম য়ধমী গ -আে ালন, গািণিতক গ -আে ালন,  



 
 

চাকর-সািহত -িবেরাধী আে ালন ইত ািদ আে ালন িলর ধারায় রিচত 
সািহেত র শলীিবচার করার েয়াজন রেয়েছ।  

 

 কবল শলীই নয়, এই সমেয় দাঁিড়েয় িবিভ  দৃি ভি  থেক এই 
আে ালন িল িনেয় িব ািরত কােজর পিরসর রেয়েছ।  

 
 এই সািহত -আে ালন িল বাংলা সািহেত র ধারায় কতটা ভাব িব ার 

কেরেছ, বা এর  কতটা, তা এই গেবষণা অিভস েভ একিট মা  
অধ ােয়র সংি  পিরসের আেলাচনা করা হেয়েছ, এবং সই আেলাচনা 
করেত িগেয় বারংবার এটাই উপলি  কেরিছ য এিট িনেয়ই একিট পৃথক 
গেবষণা হেত পাের। বাংলা সািহেত র ইিতহােসর ধারায় পার য র া 
করেত হেল মূলধারার সািহেত র (Mainstream Literature) িত ধী 
এই সািহত -আে ালন িল িনেয় আরও চচার েয়াজন রেয়েছ।  

 
 এই গেবষণা কাজিট সামি কভােব আে ালনিভি ক তথা পি কােকি ক; 

পৃথকভােব ব ি - লখকেদর ওপর  দান করা স বপর হয়িন। 
আগামী িদেন এই সািহত -আে ালনকারীেদর মেধ  অেনকেকই িনেয় পৃথক 
পৃথকভােব গেবষণা করা যেত পাের, এিবষেয় পরবতী গেবষকেদর দৃি -
আকষণ করিছ। সািহত -আে ালন িলর সে  যু  সািহিত কেদর মেধ  
িকছুজনেক িনেয় (রমানাথ রায়, মলয় রায়েচৗধুরী, শখর বসু) ইেতামেধ  
িকছু গেবষণা হেলও, অেনেকই গেবষকেদর দৃি র আড়ােল থেক িগেয়েছন।  


