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(১)  

মূল আেলাচনায় েবেশর আেগ বুেঝ নওয়া দরকার য আে ালন কী, সািহত -আে ালনই 

বা কী; কীভােব কান াপেট  হয় এক একিট সািহত -আে ালন। ‘আে ালন’ 

শ িট ব ল ব ব ত একিট শ , ইংেরিজেত যােক বলা হয় ‘Movement’। এই আে ালন 

বা ‘Movement’ সামািজক, রাজৈনিতক, ধমীয় ইত ািদ য কােনা পিরসেরই সংগিঠত 

হেত পাের। যুেগ-যুেগ সংগিঠত িবিভ  আে ালেন বারবার আে ািলত হয় সমাজ; আর 

সমােজর দপেণ অথাৎ সািহেত  তা নানাভােব িতফিলত হয়। আমরা বাংলা সািহেত ও 

এমন িবিভ  আে ালেনর িতফলন দেখিছ নানা কােল। সামািজক আে ালেনর 

িতফলেনর উদাহরণ িহেসেব আমরা উে খ করেত পাির রামেমাহন রায়, িবদ াসাগেরর 

ব  রচনা; এছাড়াও উিনশ শতেকর মদ পান-িবেরাধী বা ব িববাহ-িবেরাধী বা কৗলীন থা-

িবেরাধী িবিভ  রচনা, িকংবা িবশ শতেকও বগম রােকয়াসহ অন ান  নারীমুি - য়াসীেদর 

রচনা ইত ািদ। আবার মধ যুেগই আমরা বাংলা সািহেত  ধমীয় আে ালেনর িতফলন 

সবেচেয় বিশ পেয়িছলাম চতন েদবেক ক  কের। আর রাজৈনিতক আে ালেনর 

িতফলনও আমরা মধ যুগ থেকই বাংলা সািহেত  পেয় এেসিছ; তুিক আ মণ থেক  

কের এই গত শতেকর ব ভ িবেরাধী আে ালন, েদিশ আে ালন, অসহেযাগ আে ালন, 

তভাগা আে ালন, দশভাগ, নকশাল আে ালন িকংবা হােলর িস ুর, ন ী াম – এসেবরই 

িতফলন দেখিছ বাংলা সািহেত । আবার কবল দশীয় আে ালনই নয়, বি ক 

াপেট সামািজক, রাজৈনিতক, ধমীয় ইত ািদ িবিভ  পিরসের সংঘিটত অে ালনও 

বাংলা সািহেত র আয়নায় কখেনা ত ে , কখেনা পেরাে  কম- বিশ িতফিলত হেয়েছ। 

িক  এসেবর ে  ‘সািহত -আে ালন’ পিরভাষািট কখনই েযাজ  নয়।  

      আে ালেনর পিরসর যখন কবলমা  সািহত ই; সামািজক বা রাজৈনিতক বা ধমীয় 

ইত ািদ কােনা িকছুই নয়; তখনই কবল ‘সািহত -আে ালন’ পিরভাষািট েযাজ । 

‘সািহত -আে ালন’ হয় সািহেত ই, আর তখনই সািহত ধারায় আেস এক-একিট ছাট-বড় 

বাঁকবদল। ‘Dictionary of Literary Terms & Literary Theory’– ত ‘সািহত -



 
 

আে ালন’ পিরভাষািটেক বাঝা হেয়েছ এভােব, “A term commonly applied to a 

trend or development in literature.” (Cuddon, p.448)  

       রবী নাথ ঠাকুেরর হােত আধুিনক বাংলা সািহেত র একিট পাকােপা  িভি ভূিম 

িত ার পের, বড়সড় বাঁকবদলিট হেয়িছল িবশ শতেকর তৃতীয় দশেক কে াল-কািলকলম-

গিতর ত ণ লখকেদর হাত ধের। িবে র িবিভ  াে  সংগিঠত অসংখ  সািহত -

আে ালেনর ঢউ মতবাদ েপ এইসমেয় এেদেশ প েছ বাংলা সািহত েক নব নব প 

িদেয়েছ। এরপর প াশ-ষাট-স র-আিশর দশেক বাংলা সািহত -জগেত এমন িকছু যৗথ 

আে ালন সংগিঠত হেয়েছ, য িল কােনা িবেদিশ সািহত -আে ালনস াত নয়; এেদেশর 

সািহত -ভূিমেতই যােদর উৎপি । িবশ শতেকর ি তীয়ােধর েতই ছাটগে র য নতুন 

পরী া-িনরী া, তার মূেল িছল িবমল কেরর ‘ ছাটগ -নূতনরীিত’ গ -আে ালন। এরপর 

এেকর পর এক হাংির আে ালন, িত আে ালন, শা িবেরাধী আে ালন, ি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 য়-ধমী গ -

আে ালন, গািণিতক গ -আে ালন, চাকর-সািহত -িবেরাধী আে ালন ইত ািদ 

আে ালন িল ষাট-স র-আিশর দশেক বাংলা সািহত -ভূিমেত এক একিট তর  তুেলিছল। 

বাংলা সািহত -জগেত ািত ািনকতার (Establishment) িব ে  সেচতনভােব ঘািষত, 

আেলাড়ন সৃি কারী এই আে ালন িলর িতি য়ায় ত াখ ানও বল হেয় উেঠিছল সই 

সমেয়। মূলধারার সািহত  পাঠকেক য ি তাব ার মেধ  আটেক রােখ এই সািহত  সই 

ি তাব ােকই ভাঙেত চেয়িছল নানাভােব। ইিতহাস রিচত হয় পা েরর হাত ধের; 

সািহেত র ইিতহাসও এভােবই এিগেয় চেল। অেশাক চে াপাধ ায় ‘আে ািলত ষাট ও 

কিবতা আে ালন িত’ বে  বেলেছন, “সবেদেশ ও সবকােল সািহত  বা য কান 

িশে রই ধম হে  মাগত নতুন থেক নতুনতর হেয় ওঠার েচ া চািলেয় যাওয়া। এক 

সমেয়র সািহত কৃিত, তা যতই উ াে র বা াদু ও জনি য় হাক না কন, অব বিহত 

কােলর কিব ও লখেকর পে  তােক হণ করা স ব নয়। চিলত সািহত ধারােক 

অিত ম কের নতুনতর রীিত ও করণ সৃি ই তার অভী । এই িনয়েমই নতুন থেক 

নতুনতর উ ারণ ও েয়ােগ সািহত  মাগত নতুন নতুন বাঁেক ও বিচে  বহমান থােক। 

পিরবতন ও িববতেনর িনয়েমই সািহত  যুেগ যুেগ নতুন হেয় ওেঠ।” (‘পদ প ’, পৃ.৩৭)।  



 
 

      সািহত - ে  এই পা র দুই ভােব হেত পাের; এক হেত পাের কােনা ব ি -

লখেকর য়ােস; আেরক হেত পাের কােনা িনিদ  মতাদেশ িব াসী লখকেগা ীর 

য়ােস। এই গা ীগত য়ােসর ে ই ‘সািহত -আে ালন’ পিরভাষািট েযাজ । এে ে  

কােনা ব ি েলখক নন, এক লখকেগা ী থাকেব, মতাদশগত িদক থেক তাঁেদর অব ান 

একই অবতেল হেব, এবং সেবাপির সই লখকেগা ীর একিট ইে হার বা মুখপ  থাকেব। 

তােকই আমরা ‘সািহত -আে ালন’ বেল বুঝব। “িবেশষ আদশ ও কায েমর িভি েত কান 

নামাি ত ও ঘািষত গা ীব  লখকেদর ারা সংগিঠত আে ালনই ইিতহােস িবেশষ 

সািহত  আে ালেনর মযাদা পাওয়ার যাগ  িবেবিচত” বেল উে খ কেরেছন অেশাক 

চে াপাধ ায়ও (‘পদ প ’, পৃ.৩৭)। িতিন ৃিতচারণায় বেলেছন, “১৯৬২-র কান এক স ায় 

কশব সন ি েট অমৃত পি কার কমী ও ষােটর কিব-িলিখেয়েদর একা  সু দ কমল 

চৗধুরীর বািড়র ছােদ মুিড় তেলভাজা সহেযােগ একটা আেলাচনা সভা হল। যতদূর মেন 

পড়েছ ঐ আ ায় উপি তেদর মেধ  িছেলন – পু র দাশ , রমানাথ রায়, আিশস ঘাষ, 

সু ত সন , িদলীপ চে াপাধ ায়, অেশাক চে াপাধ ায় মুখ। সভায় ি র হল – িনেজেদর 

নতুন সািহত রীিত ও আদেশর িত ার জন  সব থম দরকার নতুন পিরক নায় নতুন 

পি কা। এই পি কার পেরখা – কী থাকেব, কী থাকেব না, কীভােব কািশত হেব, 

আিথক বে াব , নাম, দাম সবই াথিমক ভােব ি র হল। উপি ত সকেলই াথিমক 

সদস  িহেসেব গৃহীত হল। পের অবশ  অেনক যাগ-িবেয়াগ হেয়িছল। িস া  হল পূণা  

পি কা নয়, বুেলিটন হেব। নাম হেব এই দশক।” (‘পদ প ’, পৃ.৪০-৪১)। ‘এই দশক’ 

বুেলিটন থেকই পরবতীকােল িত ও শা িবেরাধী আে ালেনর সূ পাত। অন িদেক হাংির 

আে ালেনর ভাবিব িট মলয় রায়েচৗধুরীর মি সূত হেলও, এই আে ালেনর বুেলিটন 

কািশত হেয়িছল দবী রােয়র স াদনায় ও শি  চে াপাধ ােয়র নতৃে ; া িহেসেব 

উে খ িছল মলয় রায়েচৗধুরীর নাম। পরবতীকােল এই আে ালন িলর সে  যু  

হেয়িছেলন অেনেকই। অথাৎ যৗথব  য়াস য কােনা সািহত -আে ালেনরই আবিশ ক 

একিট শত। একক লখনীেত মহৎ িকছু সৃি  হেতই পাের, িক  সািহত -আে ালন স ব 

নয়।    

(২)  

কােনা িকছুই হঠাৎ কের গেড় ওেঠনা, সবিকছুরই পছেন একটা ধারাবািহকতা থােক। উ  

সািহত -আে ালন িলর সূ পাত কান াপেট, তা দেখ নওয়া যাক এখােন। পা ােত  



 
 

সািহত  ও িচ কলার পর র সংি তায় ইে সিনজম, পা -ইে সিনজম, িকউিবজম, 

ফিবজম, সুরিরয়ািলজম, এ ে সিনজম, িফউচািরজম, িস িলজম, িরয়ািলজম, ডাডাইজম, 

আভাঁগাদ, ইেমিজসম, ি িমিটিভজম, পা -মডািনজম, সাবঅলটান, পা -কেলািনয়াল, 

ম ািজক-িরয় ািলজম, ন াচারািলজম, িনও ািসিসজম, রামাি িসজম ইত ািদ আে ালন ও 

মতবাদ এেসেছ, সািহেত  নতুন নতুন াত ও ঘূিণ সৃি  কেরেছ; কউ কউ দীঘায়ু হেয়েছ, 

কউ বা ায়ু। তারও পর এ াি - পােয়ি  এবং পা -মডান পােয়ি  – এসবই সািহত  

আে ালন। বাংলা সািহেত র ইিতহােসও এই িববতেনর ধারািট খুব । াচীন-মধ  

যুেগর একা  দবিনভর সািহেত র পর মধ যুেগই, অ ত চতন -পরবতী সািহেত , মানিবক 

ভােবর উে ষ ও ে ই আধুিনকতার এক রকম সূচনা বলা যায়। মশ ব ব-শা  

কিবতা, ভারতচ , ঈ র , মধুসূদন, বি মচ  ও রবী নাথ - এই এক একিট মাইল-

ফলক পিরেয় বাংলা সািহেত র ম-পিরণিত ঘেটেছ। অেঘািষত আদশ ও নতুনতর 

িনিমিতর সৃি শীলতায় এরঁা এক এক জনই এক একিট সািহত  আে ালেনর সমেগা ীয়। 

এরপর তৃতীয় দশেক িকছু ত ণ লখক ায় আে ালেনর ঢেঙই সািহত  রচনায় তী হন। 

তাঁরা েত েকই চিলত (রাবীি ক) সািহেত র িব ে  নতুন সািহত -ধারার চলন করেত 

চাইেলন। বা বতার ব াপক চচায় তারঁা তখন ছিড়েয় পড়েলন জেলপাড়া থেক কয়লাখিন, 

এমনকী িনিষ পি েতও। িক  সািহত  আে ালেনর পূেবা  শেত – ঘািষত নামাি ত 

কােনা আে ালন তারঁাও কেরনিন। এই সমেয় চিলত সািহেত র য িবেরািধতা, তা 

একা ই ব ি - লখেকর িবেরািধতা; এসব কখেনা সািহত -আে ালেনর প পায়িন। কৃত 

সািহত -আে ালন বলেত িকছুই হয়িন। এর জন  আমােদরেক অেপ া করেত হল ষােটর 

দশক পয ।  

     অবশ  প ােশর দশেকই তার িভি ভূিম ত হি ল, বলা যায়। ছাটগে র য নতুন 

পরী া-িনরী া, তার মূেল আমরা পাই িবমল কেরর ‘ ছাটগ -নূতনরীিত’ গ -আে ালন। 

এখােন গে র ঘটনা াধােন র পিরবেত চিরে র মন াি ক িবে ষণেক  দওয়ার কথা 

বলা হল। কািহিনসব , িনিদ  পিরণিতিনভর অ চমেকর পিরবেত এক অ মুখী বাধই 

ধান হেয় উঠল ছাটগে । গতানুগিতক ছাটগ  থেক সের এেস িবমল কর ঘাষণা 

করেলন য, ছাটগ েক ছাট ও গ  হেত হেব – এমন চলিত ধারণার শিরক তাঁরা নন। 

‘ ছাটগ  নূতনরীিত’র পাঁচিট সংখ ায় কািশত হেয়িছল পাঁচজন গ কােরর পাঁচিট গ  – 

জ ািতির  ন ীর ‘দুঃ ’, দীেপ নাথ বে াপাধ ােয়র ‘জটায়ু’, স ীপন চে াপাধ ােয়র 

‘িবজেনর র মাংস’, িমিহরকুমার ে র ‘অনাম ’ এবং বেরন গে াপাধ ােয়র ‘কালেবলা’। 

মা  পাঁচিট সংখ ায় একিট কের মাট পাঁচিট গ  কািশত হেলও, এই গ িল িনেয় 

হইচই কম হয়িন ১৯৫৮-৫৯-এ। গে র চিলত ধ ান-ধারণার িভতিটেক নািড়েয় িদেয়িছল 



 
 

এই গ িল। কবল পি কাই নয়, ‘নূতনরীিত’র গ  িনেয় ১৯৬০-এ িবমল কর ‘এই 

দশেকর গ ’ নােম একিট সংকলন কাশ কেরন। এই সংকলেন ান পেয়িছল িদেব ু 

পািলত, দীেপ নাথ বে াপাধ ায়, দেবশ রায়, বেরন গে াপাধ ায়, মিত ন ী, শীেষ ু 

মুেখাপাধ ায়, স ীপন চে াপাধ ায়, অমেল ু  চ বতী, রতন ভ াচায, শ র চে াপাধ ায়, 

শ ামল গে াপাধ ায় মুেখর গ ; পরবতীকােল যাঁেদর হাত ধের বাংলা ছাটগ  এক বৃহ র 

া েণ এেস দাঁিড়েয়েছ। ‘শা িবেরাধী গ কার কল াণ সন’ শীষক বে  সুিমতা চ বতী 

বেলেছন, “পাঁেচর দশেকই নতুন এক গ ধারার উৎসারণ স ািবত হেয় উেঠিছল। সই 

লখেকরা – কমলকুমার মজুমদার, দেবশ রায়, দীেপ নাথ বে াপাধ ায়, স ীপন 

চে াপাধ ায়, অমেল ু চ বতী, কািতক লািহড়ী; পি মবে র উ র াে  অিময়ভূষণ 

মজুমদার িনেয় এেলন এক নতুন গ -কথন- শলী, স সব গ ও সমাজমন ; সমাজিবিধ ও 

মানব-মন ে র সংঘােতই তাঁেদরও জ । িক  বা েবর িনমমতর, কেঠারতর এক 

পাবয়ব গেড় তুলেলন তাঁরা যখােন মানুেষর অ গূঢ় মেনর আ দহনি , র েরখাি ত 

মেনািচ ণ ফুেট ওেঠ। মধ িবে র চনা গ ছেকর বাইের, গে র ঘটনা-ভাগ সংবৃত কের 

মেনর  আর িনরা য়তা ফুিটেয় তুলেলন তাঁরা।” (‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ.৩৯৬)।  

      আবার কিবতার ে ও দিখ, প ােশর শ -সুনীল-শি -অেলাকর ন ি শ বা 

চি েশর কিবেদর থেক কত আলাদা। ‘ িত িনেয় িকছু কথা’ শীষক বে  মৃণাল 

বসুেচৗধুরী বেলেছন, “কিবতা িলখেত যখন  কির, তখন আমার সামেন দাঁিড়েয়িছেলন 

বাংলা কিবতার িদকপােলরা। িতিরেশর কিবরা তখন মধ গগেন। চি েশর ন রাও 

িনয়িমত িলখেছন আর প ােশর কিবরা াণপেণ বদেল িদেত চাইেছন পূব জে র 

কিবতার ভাষা ও কাশভি ।” (‘পদ প ’, পৃ.১০৯)। এরপর ষােটর দশেকই বাংলা সািহেত  

কৃত সািহত -আে ালেনর সূচনা। ‘শা িবেরািধতা ও গ ’ শীষক বে  দেবশ রায় 

বেলেছন, “কে াল – কািলকলম – িবিচ া থেক আমােদর য-সািহত  আে ালন িলর  

স িলর কানও উে শ প  বা ইিতহাস নই। ‘সবুজপ ’ পয  সই উে শ প  ও তা 

িনেয় তকিবতক সািহত চচায় আবিশ ক িছল। যােক ‘কে ালযুগ’ বলা হয় অিচ কুমার 

সন ে র সুিলিখত বইিটর নাম ধার কের – তার না আেছ, না িছল, কানও অ লীন 

িজ াসা। আর, ‘কে ালযুগ’ বইিটেত অিচ কুমার কাউেকই ‘কে াল’-এর বাইের রােখনিন, 

‘কে াল’-এর ব াি  বাঝােত। প ােশর দশেক ‘কৃি বাস’ যমন পরবতী কােল এক 

ভৗিতক সবজনীনতার ািনবািচত আধুিনকতা হেয় উেঠিছল। যন, ‘কৃি বাস’-এর 

বাইের কানও আধুিনকতা িছল না। ‘ ছাটগ  : নূতনরীিত’ও তমন  িছল না যিদও 

তার সবজনীনতার দািবও িছল না। শা িবেরাধীরা সখােন  কের িদেয়েছন – কন 

তাঁরা শা িবেরাধী গ  আে ালেনর েয়াজন বাধ কেরিছেলন।” (‘শা িবেরাধী আে ালন’, 



 
 

পৃ.৩৪৭)। ষােটর ত ণ লখেকরা সেচতনভােব তাঁেদর আদশ ও িচ অনুযায়ী তাি ক 

ঘাষণার ারা সািহত -আে ালেনর সূ পাত কেরন।  

       এবাের আসা যাক দশ-কােলর াপেট। সািহত -আে ালন িলর সূ পাত য 

দশেক, সই ষােটর দশেকর পি মব  বলেত থেমই আমােদর যা মেন পেড় তা হল 

তখনকার রাজৈনিতক অি রতা। খি ত াধীনতা য কােনা সমস ারই সমাধান করেত 

পােরিন, তার মাণ হল াধীনতা পরবতী এই িদন িল। ষােটর দশেকর এই অি র ও 

ঘটনাব ল িদন িলেক একনজের দেখ নওয়া যাক।  

       প ােশর দশক শষ হেত না হেতই চি েশর উ াল িদন িল আবার িফের এল 

যন। ১৯৫৯-এ আমরা দিখ খাদ -সংকট; দুমুেঠা ভােতর জন  মানুেষর হাহাকার। এরপর 

ষােটর দশেকর অন তম পূণ ঘটনা হল ১৯৬২-এর ভারত-চীন যু , যা ভারতীয় 

কিমউিন  পািটেক ি খি ত কেরিছল। এই যুে র থম আ মণকারী িনেয় ি মেতর 

আজও অবসান হয়িন। ভারেত কিমউিন  পািট িচনেক আ মণকারী িহেসেব ঘাষণা কের 

জনসাধারণেক নেহ র পােশ দাঁড়ােনার আেবদন জানায়। িক  কিমউিন  পািটর একাংশ 

নেহ  সরকারেকই আ মণকারী িহেসেব দায়ী কের, ফেল ১৯৬৪ ত কিমউিন  পািটর 

ভাঙন অিনবায হেয় ওেঠ। ১৯৬৫-এর ভারত-পাক যু , ১৯৬৬-এর আবার খাদ  সংকট, 

এবং ১৯৬৭-এর িনবাচেন যু  সরকার গঠন, সেবাপির িবগত কেয়ক দশেকর জেম 

থাকা াভ উ রবে র নকশালবািড়র ঘটনােক ক  কের ১৯৬৭ ত ‘নকশাল’ নামাি ত 

হেয় যাওয়া – সব িমিলেয় এক তুমুল অি রতা। এই নকশাল আে ালন একভােব 

তেল ানা, তভাগারই আেরক মহড়া বা উ রসূির বলা যায়। আদেত কৃষক আে ালন 

হেলও, নকশাল আে ালেন িমক, ছা সহ মধ িব  মানুেষর অংশ হেণ তা সামি ক 

ব িবক আে ালেনর চহারা নয়।  

      এই রাজৈনিতক বা সামািজক অি রতার সে  সই সমেয়র সািহত -আে ালন িলর 

স ক স ূণ এিড়েয় যাওয়া যায় না হয়েতা। তইেনর ‘Race, milieu, moment’ ত  

অনুসাের একজন লখকেক িনমােণর পছেন যমন দশ-কােলর ভূিমকােক ীকার করেতই 

হয়, িঠক সভােবই এই সািহত -আে ালন িলেক দশ-কােলর চালিচে  রেখ বুেঝ িনেত 

হেব; কবলই সািহেত র বহমান ােতর ি েত াপন কের বুঝেলই হেব না। 

সািহত ে ে  কন িবেশষ কের ষােটর দশক হেয় উেঠিছল িত ান িবেরািধতা, িতবাদ ও 

স ূণ নতুন পথ খাঁজার দশক, তার উ র হয়েতা খঁুজেত হেব রাজনীিতর ইিতহােস, 



 
 

সমাজতে । ‘ শখর বসুর শা িবেরাধী গ ’ শীষক বে  রিবন পাল বেলেছন, “সািহত  

সং ৃ িত আে ালন িনেয় রীিতমত হইচই ষােটর দশেক যমন হত, তমনটা পের আর িছল 

না। কারণ হয়েতা িহং  বা ব আর রাজনীিত।” (‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ.৩৮৬)। 

‘সীমাহীন িনঃস তার িশ ী সুনীল জানা’ শীষক বে  শেলন সরকার বেলেছন, “তাঁরা িক 

ঘাষণা না করেলও আসেল রাজৈনিতক নকশালেদর মেতাই বুেজায়া আর পঁুিজপিতেদর 

িতি ত ‘লিজক’ আর ‘িরজিনং’ এর িব তা করার জন  ‘ইরাশনািলিট’-র রা ায় হাঁটেত 

চেয়িছেলন?” (‘শা িবেরাধী আে ালন’, পৃ.৪৩০-৪৩১)। ভাবাদশগত িদক থেক নকশাল 

আে ালেনর সে  এই আে ালেনর একিট িমল খুঁেজ পাওয়া যেত পাের। নকশালরা যমন 

শাসনযে র চিলত ািত ািনক কাঠােমািটেক ভাঙেত চেয়িছেলন, এই সািহত -

আে ালনকারীরাও তমন িশ  বা সািহেত র চিলত কাঠােমািটেক আ মণ কেরিছেলন। 

কথাসািহিত ক দেবশ রায়ও বেলেছন, “দশেনর িদক থেক এই দুই আে ালেনরই 

িতভাভূিম তাৎ িণক অিভ তা। আর কম ণালীর িদক থেক এই দুেটা আে ালেনরই 

প িত েতা েণাদনার ওপর িনভর কের চিলত ব ব ায় িবশৃ লা এেন দয়া।” ( ু .স. 

পৃ.১৭৬)। যিদও এই সািহত  আে ালনকারীরা ঘািষতভােবই সব কােরর রাজনীিতর থেক 

দূের িছেলন, তবুও আজ মেন হয় তৎকালীন সমাজ-রাজনীিত সবিকছুর সে ই এই সািহত -

আে ালন িলর সুগভীর িশকেড় ভাবগত বা আদশগত (Ideological) একটা িমল িছলই।  

 

(৩) 

এবাের উ  আে ালন য় স িকত পূববতী আেলাচনা-সমােলাচনা-গেবষণার একিট 

সংি  পেরখা তুেল ধরা যাক। বাংলা সািহত -জগেত ষাট-স েরর দশেক বল 

আেলাড়ন সৃি কারী হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালন সমকােল ব চিচত, ব -

আেলািচত হেলও, এই আে ালন িল িনেয় গেবষণামূলক কােজর সংখ া উে খেযাগ ভােব 

কম। খুবই সা িতককােলর হােত গানা দু’একিট গেবষণা-মূলক ে র কথা বাদ িদেল, 

এই ি িবধ সািহত -আে ালন িনেয় যারঁা ইেতাপূেব আেলাচনা কেরেছন, তাঁেদর মেধ  

অিধকাংশই হেলন উ  সািহত -আে ালন িলর সে  যু  লখেকরা। এ সে  হাংির 

আে ালন িবষয়ক দুিট ে র কথা উে খ না করেলই নয়। দুিট হল –  

 মলয় রায়েচৗধুরীর ‘হাংির িকংবদ ী’ (জুলাই, ১৯৯৪)  

 শেল র ঘােষর ‘হাংির জনােরশন আে ালন’ (জানুয়াির, ১৯৯৫) 



 
 

এই েয়র মেধ  ধরা পেড়েছ হাংির আে ালেনর দুিট িত ধী ইিতহাস। মলয় 

রায়েচৗধুরী সৃ  মূল ‘হাংির’ আে ালন এবং পরবতীকােল শেল র ঘােষর ‘ ু ধাত’ 

পি কােক ক  কের ি তীয় দফার হাংির আে ালেনর মেধ  য তক-িবতক তা এই 

বইদুিট পাঠ করেলই বাঝা যায়। পূণ নিথপ  ও তথ  সহেযােগ এই বইদুিট হাংির 

আে ালেনর ইিতহােসর দুিট আকর প হেয় উেঠেছ। এছাড়া হাংির, িত ও 

শা িবেরাধী আে ালনকারীরা আে ালেনর সমকােল িনেজেদর বা এেক অপেরর রচনা 

িনেয় িকংবা আে ালন িবষয়ক ব  ব  িলেখেছন িনেজেদর পি কাসহ িবিভ  প -

পি কায়। তেব তাঁরা য দৃি ভি েত তাঁেদর রিচত এই সািহত ধারােক দখেত 

চেয়িছেলন, তা মূলত ম য় বা ‘Subjective’। সা িতককােলও তাঁেদর এই িবষয়ক বশ 

িকছু ব  কািশত হেয়েছ, য িলর অিধকাংশই মূলত ৃিতচারণামূলক, তেব িনঃসে েহ 

তথ সমৃ । ফলত, সািহত -আে ালন িলর ইিতহাস জানেত এই ব িলর িবেশষ  

রেয়েছ। ি তীয়ত, এই আে ালন িলর সে  সরাসিরভােব যু  না হেয়ও যাঁরা সমকােল 

এই আে ালন িলেক দেখেছন, এমন দু’জন িবিশ  ব ি র দু’িট  এ’ সে  খুবই 

পূণ। দুিট হল –  

 উ ম দােশর ‘হাংির, িত ও শা িবেরাধী আে ালন’ (জানুয়াির, ১৯৮৬)  

 স ীপ দে র ‘বাংলা গ -কিবতা আে ালেনর িতন দশক’ ( ম, ১৯৯৩)  

হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালন স েক জানেত হেল এই সািহত - 

আে ালন িলর সমকালীন কিব উ ম দােশর ‘হাংির, িত ও শা িবেরাধী আে ালন’ 

শীষক িট অপিরহায। ‘হাংির জনােরশন : একিট সমী া’, ‘ িত আে ালন’, 

‘শা িবেরাধী আে ালন’, ‘ ু ধাত জ  : িবে াহ না স াস’ শীষক চারিট বে র সংকলন 

এিট। আে ালন েয়র ইিতহাস, মুখপ  স িকত তথ  ও তািলকা, আে ালেনর মতাদশ 

আেলাচনার পাশাপািশ এই সািহত  স েকও আেলাচনা ও িবে ষণ করা হেয়েছ এই ে । 

কবল মুখপে  কািশত সািহত  নয়, আে ালেনর সমকােল এই লখেকর কািশত 

িবিভ  ে র পিরচয়ও আমরা পেয় যাই এখােন। হাংিরেদর িনিষ  বুেলিটেনর ছিব, 

িচিঠপ , আইনী নিথ সহেযােগ ‘হাংির জনােরশন : একিট সমী া’ শীষক ব িট 

হাংিরেদর ওপর ‘ ািত ািনক’ আ মেণর মাণ প দিলল হেয় উেঠেছ। অন িদেক বাংলা 

সািহত -আে ালন স েক সামি কভােব জানেত হেল স ীপ দে র ‘বাংলা গ -কিবতা 

আে ালেনর িতন দশক’ িটর কােনা জুিড় নই। ষাট-স র-আিশ এই িতন দশেকর 



 
 

সািহত -আে ালন িলেক ‘কিবতা-আে ালন’ ও ‘গ  আে ালন’ শীষক দুিট পৃথক পেব 

ভাগ কের আেলাচনা কেরেছন। কিবতা-আে ালেনর ে  হাংির, িত, ংসকালীন, 

ক না, আজকাল, িনওিলট, থাড িলটােরচার, উ র-আধুিনক, এবং গ -আে ালেনর 

ে  হাংির, শা িবেরাধী, িনম, গ ত  ও চাকর সািহত  িবেরাধী, ঘটনা ধান গদ , নতুন 

িনয়ম, ছাঁচ ভেঙ ফ ােলা, সম য়-ধমী, গািণিতক গ , থাড িলটােরচার আে ালেনর মুখপ  

স িকত তথ , আে ালন র সংি  ইিতহাস, আে ালেনর মতাদশ তথা কৃিত 

সবিকছুই জানা যায় এই  থেক। সব থেক পূণ িদক হল আে ালন িলর 

ইে হার িলেকও তুেল ধরা হেয়েছ এই ে । এই ইে হার িলর অিধকাংশই আজ 

দু াপ । এছাড়া এই ে র পিরিশ  অংেশ কিবতা ও গ -আে ালন িলর ধারায় রিচত 

সািহেত র িকছু নমুনাও িতিন তুেল ধেরেছন। ফলত এই বইেয়র দুই মলােটর মেধ  িতন 

দশেকর সািহত -আে ালন সংে েপ অথচ সামি কভােব ধরা পেড়েছ বলা যায়। এছাড়া 

িবিভ  প -পি কা সািহত -আে ালন িল িনেয় বা িনবািচত কােনা আে ালনকারীেক িনেয় 

িবেশষ সংখ া কাশ কেরেছ, সখােন াবি কেদর িবিবধ দৃি েকাণ থেক সািহত -

আে ালন িলেক দখা হেয়েছ। এছাড়া িকছু পূণ আেলাচনা বা সমােলাচনামূলক 

সংকলন ও কািশত হেয়েছ। যমন–  

 ধন য় ঘাষাল, গিত মাইিত ও দবািশস মজুমদার স ািদত ‘বাংলা সািহত  

আে ালন’ (জুন, ২০১৪)  

 সৗম ত বে াপাধ ায় স ািদত ও সংকিলত ‘শা িবেরাধী আে ালন’ (জানুয়াির 

২০১৮)   

‘বাংলা সািহত  আে ালন’ িট এগােরািট বে র সংকলন। ষাট-স র-আিশর দশেকর 

হাংির, িত, শা িবেরাধী, িনম, ংসকালীন, থাড িলটােরচার, পা মডান আে ালেনর 

পাশাপািশ সা িতক সািহত -আে ালন িলও এই ে  ান পেয়েছ। এই ে র সবেচেয় 

পূণ িদকিট হল ‒ িত, শা িবেরাধী, িনম, ংসকালীন, থাড িলটােরচার ইত ািদ 

িবষয়ক বশ কেয়কিট ব  িলেখেছন এই আে ালন িলর অন তম ধান কা ারীরাই। 

ফেল তথ সমৃ  হওয়ার পাশাপািশ আে ালন স েক তাঁেদর বতমান দৃি ভি িটও জানা 

যায়। অন িদেক, সৗম ত বে াপাধ ােয়র ‘শা িবেরাধী আে ালন’ িট একিদেক যমন 

শা িবেরাধী গে র সংকলন, তমনই এিট সমােলাচনা- ও বেট। মূল আটজন শা িবেরাধী 



 
 

গ কােরর গ  ান পেয়েছ এই ে । শখর বসুর সংকিলত ‘শা িবেরাধী গ ’ ে  

অবশ  ি শ জন গ কােরর গ  ান পেয়িছল।      

      বে র ু  পিরসেরর বাইের বৃহ র পিরসের এই সািহত -আে ালন িল িনেয় 

গেবষণাকাজ খুবই কম। তেব এ সে  গেবষক কুমার িব ু  দ’র ‘হাংির আে ালন ও 

াহপু ষ কথা’ শীষক গেবষণা- িট খুবই পূণ। এই গেবষণা- িট মূলত পাঁচিট 

অধ ােয় িবভ , যথা – ১। হাংির আে ালেনর ইিতহাস, ২। আে ালন কথার নানািদক এবং 

হাংির আে ালন ভাবনা, ৩। হাংির শিরক সমু ল এবং িচৎকার সংেযাজন, ৪। হাংির 

আে ালন ও াহপু ষ কথা, ৫। মলয় রায়েচৗধুরীর কিবতা : একিট িবে ষণা ক 

অধ য়ন। এছাড়া আরও দুিট পব সংেযাজন কেরেছন গেবষক, যথা – ৬। এক  হাংির 

কিবতা, ৭। দু াপ  তথ  ও ছিব। মাট সাত পেবর এই  হেয় উেঠেছ মলয় রায়েচৗধুরী 

সৃ  মূল হাংির আে ালেনর সাতকা  রামায়ণ।  

      থম অধ ােয় কুমার িব ু  দ যভােব হাংির আে ালেনর ইিতহাসেক তথ সমৃ  ভােব 

তুেল ধেরেছন, তা তাঁর সত িন া ও ইিতহােসর িত দায়ব তার পিরচায়ক। বশিকছু 

হাংির বুেলিটন অিবকৃতভােব তুেল ধের িতিন হাংিরেদর মতাদশগত অব ানিটেক আেলাচনা 

কেরেছন। এছাড়া সই সমেয় িত ানেক আ মণ করেত িগেয় হাংিররা সািহত রচনার 

পাশাপািশ আরও যসব কমকাে  িনেয়ািজত হেয়িছেলন, তাও তথ সমৃ ভােব তুেল ধেরেছন 

গেবষক। হাংির লখকেদর তািলকাও পাঠক পেয় যােবন এই অধ ােয়ই। এমনকী যারা 

হাংির বুেলিটেন না িলখেলও হাংির মতাদেশ িব াসী িছেলন, তাঁেদরও উে খ কেরেছন 

গেবষক। আবার কবল বাংলা সািহেত ই নয়, ভারেতর অন ান  ভাষার সািহেত  হাংির 

আে ালেনর ভাব, িবেদেশ হাংির সািহেত র কাশ ও আেলাচনা ইত ািদ িবিবধ িদেক 

আেলাকপাত করা হেয়েছ এই অধ ােয়ই।  

      ি তীয় অধ ােয় গেবষক সািহত -আে ালেনর সং া িনমােণর পাশাপািশ হাংির 

আে ালেনর াথিমক পিরিচিত ও ভাবিব িটেক তুেল ধেরেছন। হাংির আে ালন িনেয় 

িবিভ জেনর আেলাচনার একিট তািলকাও তুেল ধেরেছন। এছাড়া বাংলা সািহেত  হাংির 

আে ালনকৃত পালাবদেলর অিভমুখিট িনেদশ করা হেয়েছ এই অধ ােয়।  

      তৃতীয় অধ ােয় রেয়েছ হাংির আে ালেনর সে  যু  লখকেদর লখা িনেয় 

আেলাচনা। কিবেদর মেধ  রেয়েছন – শি  চে াপাধ ায়, সমীর রায়েচৗধুরী, দীপ চৗধুরী, 

দবী রায়, উৎপলকুমার বসু, শেল র ঘাষ, সুেবা আচায, ফা নী রায়, আেলা িম , ি িদব 



 
 

িম , সয়দ মু াফা িসরাজ, রামান  চে াপাধ ায়, িবনয় মজুমদার, স ীপন চে াপাধ ায়। 

উে খ , মলয় রায়েচৗধুরীর কিবতা িনেয় প ম অধ ােয় পৃথক পিরসের আেলাচনা করায় 

এই অধ ােয় তা আেলাচনা থেক িবরত থেকেছন গেবষক। উ  নাম িল থেকই আমরা 

বুঝেত পাির য এরঁা েত েক সমান ‘হাংির’ নন; হাংির আে ালেনর সে  যাঁরা সি য়ভােব 

যু  িছেলন, বা যারঁা সরাসির যু  না থাকেলও মতাদশগত নকেট  যাঁেদর িকছু লখা ছাপা 

হেয়েছ হাংির বুেলিটেন, বা যাঁরা িনিদ  কােনা সময়পেব এই আে ালেনর সে  যু  

থাকেলও পের িছেলন না – কউই বাদ যানিন এই আেলাচনায়। এছাড়া এই আেলাচনায় 

ান পেয়েছন িচ কর ক ণািনধান মুেখাপাধ ায়, অিনল কর াই এবং িতনজন হাংির 

গদ কার সুিবমল বসাক, বাসুেদব দাশ , সুভাষ ঘাষ। তেব হাংির আে ালন মূলত 

কিবতা-আে ালন, স বত সকথা মাথায় রেখই গেবষক এই গেবষণা- িটেত 

সামি কভােব মূলত কিবতার ওপেরই জার িদেয়েছন।  

     চতুথ অধ ায়িটেক বলা যেত পাের পরবতী প ম অধ ােয়র গৗরচি কা। প ম 

অধ ােয় মলয় রায়েচৗধুরীর কিবতা িবে ষেণর আেগ চতুথ অধ ােয় গেবষক বুেঝ িনেত 

চেয়েছন তাঁর মননিব েক। এই চতুথ অধ ােয়র েত মলয় রায়েচৗধুরীেক ‘ াহপু ষ’ 

আখ া দওয়ার কারণ িল িনেদশ কেরেছন গেবষক। এরপর তাঁেক িনেয় িব দজনেদর 

মতামতেক তুেল ধের, তাঁর কিব- াত , তাঁর ব ি জীবেনর সংি  পিরিচিত ও তাঁর 

িচ াজগৎিট আেলাচনা কেরেছন।  

     প ম অধ ােয় রেয়েছ হাংির আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরীর কিবতা িনেয় 

আেলাচনা। কবল আে ালেনর সমকােলর কিবতা নয়, সা িতক কাল পয  কািশত 

মলয় রায়েচৗধুরীর যাবতীয় কাব ে র িবে ষণা ক আেলাচনা কেরেছন গেবষক। এই 

পু ানুপু  িবে ষেণ খুব  য, কিব মলয় ষােটর দশেক যতটা ‘হাংির’ িছেলন, আজও 

িঠক ততটাই। যন আজও িতিন তাঁর কিবতায় হাংির আে ালন জাির রেখেছন – সত ই 

িতিন াহপু ষ।  

      এরপর গেবষক ‘এক  হাংির কিবতা’ শীষক পেব নয়জন হাংির কিবর একিট 

কের কিবতা সংেযাজন কেরেছন। হাংিরেদর ভাবিব িটেক ফুিটেয় তােল এমন শীষ ানীয় 

কিবতা িলেক িনবাচন কেরেছন গেবষক। এরপর এই ে র শষ পবিটেত হাংির 

আে ালনকারীেদর ছিব, দু াপ  িকছু হাংির বুেলিটেনর ছিব, হাংিরেদর ে র েদর 

ছিব, শেল র ঘােষর ি তীয় দফা হাংির আে ালেনর মুখপ  ‘ ু ধাত’ পি কার কেয়কিট 



 
 

সংখ ার েদর ছিবসহ আরও িকছু পূণ তথ  সংেযাজন কেরেছন গেবষক। এতসব 

তেথ র সমােবেশ গেবষক কুমার িব ু  দ’র এই সুিলিখত িট একিট মূল বান 

আকর ে র প িনেয়েছ। তাই হাংির আে ালনেক বাঝার ে , ‘ াহপু ষ’ মলয় 

রায়েচৗধুরীেক বাঝার ে  ‘হাংির আে ালন ও াহপু ষ কথা’ খুবই পূণ একিট 

।  

      হাংির আে ালন িনেয় আরও একিট উে খেযাগ  গেবষণাকাজ কেরেছন উদয় শংকর 

বমা; ২০০৬ সােল িতিন উ রব  িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর অধীেন ‘হাংির জনােরশন 

আে ালন : ইিতহাস ও সািহত  িবচার’ শীষক গেবষণাকাজিট স ূণ কেরন। িতিন সম  

গেবষণা-স ভিটেক দুিট পেব ভাগ কের আেলাচনা কেরেছন। থম পবিট হল ‘ইিতহাস 

পব’, যখােন িতিন ছয়িট অধ ােয় যথা েম আেলাচনা কেরেছন –  

 ‘সািহেত  আে ালন অিভধািটর তাৎপয িনণয়’  

 ‘বাংলা ভাষায় সািহত  আে ালেনর পূবসূ ’  

 ‘হাংির জনােরশন অিভধািটর উৎপি , আে ালেনর িত ও ত  িনমাণ পব’ 

 ‘আে ালেনর িব ার পব’  

 আে ালেনর পিরণিত পব  

 আে ালেনর উ র ভাব   

ি তীয় পবিট হল ‘সািহত  িবচার পব’, যখােন হাংির সািহত েক িবচােরর ে  গেবষেকর 

দৃি ভি  মূলত ম য় বা ‘Subjective’। এই পেব গেবষক চারিট অধ ােয় যথা েম 

আেলাচনা কেরেছন –  

 ‘কিব ও কিবতা’    

 ‘কথাসািহত ’    

 ‘নাট কৃিত’   

 ‘সািবক মূল ায়ন ও উ রকােলর উপর ভাব’  

থম অধ ােয় গেবষক হাংির কিবেদর মেধ  মলয় রায়েচৗধুরী, শেল র ঘাষ, দীপ 

চৗধুরী, ফা নী রায়, সুেবা আচায, দবী রায়, সমীর রায়েচৗধুরী, উৎপল কুমার বসু, সুিবমল 

বসাক, ি িদব িম  ও রিবউল সাইন-এর কিবতা িনেয় আেলাচনা কেরেছন। ি তীয় 

অধ ােয়র আেলাচনায় রেয়েছন হাংির গদ কার বাসুেদব দাশ , সুভাষ ঘাষ ও সুিবমল 

বসাক। তৃতীয় অধ ােয় মলয় রায়েচৗধুরী ও ফা নী রােয়র নাট কৃিত আেলাচনা কেরেছন 



 
 

গেবষক। সবেশেষ চতুথ অধ ােয় হাংির আে ালেনর সািবক মূল ায়ন এবং উ রকােলর 

ওপর এই আে ালেনর ভাব অে ষণ কেরেছন গেবষক। এছাড়া পিরিশ  অংেশ বশ িকছু 

নিথপ  সংেযাজন করা হেয়েছ।            

      পূেবা  গেবষণাকাজ দু’িটর মেধ  িবষয়গত নকট  খুবই বিশ হেলও, গেবষক য় 

িনজ িনজ দৃি েকাণ থেক হাংির আে ালেনর ইিতহাস ও সািহত েক িবচার কেরেছন। 

অবশ  গেবষক কুমার িব ু  দ’র কাজিটেত হাংির আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরীর 

ওপর জার দওয়া হেয়েছ। তেব উভয় গেবষণাকেমই গেবষক েয়র দৃি ভি  মূলত 

‘Impressionistic’। এছাড়া সািহত -আে ালন িলর সে  যু  সািহিত কেদর মেধ  

িকছুজনেক ( যমন, শখর বসু, রমানাথ রায়) িনেয় িবি ভােব িকছু গেবষণাকম ইেতামেধ  

 হেয়েছ বেল জানা গেলও, ষাট-স র-আিশর দশেকর অন তম ধান িতনিট সািহত -

আে ালন হাংির, িত ও শা িবেরাধী আে ালন িনেয় বৃহ র পিরসের সামি ক 

গেবষণাকাজ তমন চােখ পেড় না। তাই শলীিব ােনর নব ি ক দৃি ভি েত উ  িতনিট 

আে ালনস াত সািহেত র কৃত ভূিমকা িনণয় করাই বতমান গেবষেকর অি ।  

 

(৪)  

এবাের আসা যাক গেবষণা প িতর কথায়। ইেতাপূেবই উে খ করা হেয়েছ য, তাি ক 

(Theoritical) বা মৗিলক (Fundamental) এই গেবষণাকমিটেত শলীিব ােনর তাি ক 

াপেট হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত েক দখা হেয়েছ। ব ি গত অনুভূিতর িনিরেখ 

সািহত  িবচার তথা ম য় (Subjective) অনুস ান থেক সের এেস ত য় (Objective) ও 

ব িন  পাঠই শলীিব ােন করা হেয় থােক। ‘A Glossary of Literary Terms’-এ তাই 

বলা হেয়েছ, “Since the 1950s the term ‘stylistics’ has been applied to 

critical procedures which undertake to replace what is claimed to be the 

subjectivity and impressionism of standard analyses with an ‘objective’ 

or ‘scientific’ analysis of the style of literary texts.” (Abrams & 

Harpham, p.385) থাগত প িত মূলত ন নতাি ক (aesthetic) িবে ষেণরই একিট 

িদক, যখােন ভাবা হয় সািহত  অখ  ও সম  (organic whole), সািহেত র আধার 

(form) ও আেধয় (content) অিবি । এধরেণর সািহত -সমােলাচনা সমােলাচেকর 

িনজ  আেবগ-অনুভূিত ারা পিরচািলত (impressionistic)। অন িদেক শলী িবে ষেণর 



 
 

মাধ েম সমােলাচনা প িত হেয় ওেঠ ব ি িনরেপ , যুি িন , িবিধব  ও মাণেযাগ । তাই 

শলীিব ান অন ান  সমােলাচনা প িতর পিরপূরক একিট প িত। বতমান গেবষণায় 

থাগত সমােলাচনা প িতর পিরবেত শলীিব ােনর িবিধব  ব ািনক প িতই অনুসরণ 

করা হেয়েছ। ‘Dictionary of Literary Terms and Literary Theory’ ে  

‘Stylistics’ ক সং ািয়ত করা হেয়েছ এভােব, “it is an analytical science which 

covers all the expressive aspects of language : phonology, prosody, 

morphology, syntax and lexicology.” (Cuddon, p.688) বতমান গেবষণায় 

িনতাি ক (Phonological), পতাি ক (Morphological), শাি ক (Lexical), 

আ িয়ক (Syntactic) ও শ াথতাি ক (Semantical) িদেকর পাশাপািশ লখরীিতগত 

(Graphological) শলীর িদেকও আেলাকপাত করা হেয়েছ। গেবষণার আেরাহী প িত 

(Inductive Method) অবল েন ি িবধ সািহেত র শলী-িবে ষেণর মাধ েম শলীগত 

েকৗশল িলেক (Stylistics tools) িচি ত করার পাশাপািশ, স িল কীভােব একিট 

‘discourse’ ক িনমাণ করেছ এবং তা কীভােব ও কতটা লখেকর িচ ন বা ভাবিব েক 

িতফিলত করেছ, সই িস াে  উপনীত হওয়াই বতমান গেবষেকর অি ।   

     সবেশেষ আসা যাক এই গেবষণাকেমর তথ -সং েহর (Data Collection) কথায়। 

হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর সে  যু  লখকেদর মূলরচনা ধের 

বতমান গেবষণা অিভস ভিট রিচত হেয়েছ। এে ে  এই আে ালন েয়র মুখপ প 

পি কার মূল সংখ া িলেক আকর িহেসেব ব বহার করা হেয়েছ। পি কায় কািশত কবল 

কিবতা ও গ ই নয়, বুেলিটন ও পি কার িবিভ  সংখ ায় কািশত এই আে ালেনর 

ইে হার, নানা ব , তৎকালীন পাঠেকর মতামত, আে ালনকারীেদর তু র, তাঁেদর 

-সমােলাচনা, সা াৎকার ইত ািদও ব ব ত হেয়েছ। আেলাচ  আে ালন য় ছাড়াও 

সমসামিয়ক অন ান  আে ালেনর ইে হার, বুেলিটন, মুখপ  ইত ািদ এই গেবষণাকেমর 

সূে  ব ব ত হেয়েছ। এে ে  স ীপ দ  মহাশেয়র ‘িলটল ম াগািজন লাইে ির ও 

গেবষণােক ’ থেকই হাংির, িত ও শা িবেরাধী সািহত -আে ালেনর মুখপ িল সং হ 

করা হেয়েছ। িত পি কার য কেয়কিট সংখ া িলটল ম াগািজন লাইে িরেত পাওয়া 

যায়িন, সই সংখ া িল িতকিব পেরশ ম েলর ব ি গত সং হ থেক সংগৃহীত হেয়েছ। 

এছাড়া সািহত -আে ালন সং া  বশ িকছু বইপে র স ান পাওয়া িগেয়েছ হাংির 

আে ালেনর া মলয় রায়েচৗধুরী, শা িবেরাধী আে ালেনর অন তম ধান কা ারী শখর 



 
 

বসু, িত আে ালেনর পুেরাধা-কিব য় মৃণাল বসুেচৗধুরী ও পেরশ ম েলর কাছ থেক। 

‘িলটল ম াগািজন লাইে ির ও গেবষণােক ’ এবং সংি  আে ালনকারীেদর কাছ থেক 

দু াপ  বশিকছু তথ  সং হ করা হেয়েছ। উ রব  িব িবদ ালেয়র ক ীয় াগার, 

যাদবপুর িব িবদ ালেয়র বাংলা িবভােগর িবভাগীয় াগার ও ক ীয় াগার, িব ভারতীর 

ক ীয় াগার থেক বশিকছু বই সং হ করা হেয়েছ। বতমান গেবষণাকেমর জন  

সংগৃহীত যাবতীয় তথ -উপাদান িলেক আকর (Primary) ও সহায়ক (Secondary) 

উৎসেভেদ এবং িবষয় ভেদ সুিবন  (Data Arrangement) কের ‘Qualitative 

method’-এ তা িবে ষণ (Data Analysis) ও পুনমূল ায়ন (Data Reassessment) করা 

হেয়েছ। এছাড়া সািহত -আে ালন েয়র নতৃ - ানীয় িতনজন লখক (হাংিরর মলয় 

রায়েচৗধুরী, িতর মৃণাল বসুেচৗধুরী, শা িবেরাধীর শখর বসু) এবং তাঁেদর সমসামিয়ক 

একজন িবদ  ব ি ে র (িলটল ম াগািজন আে ালেনর পুেরাধা স ীপ দ ) সা াৎকার 

হেণর মাধ েম ব  তথ , ইিতহাস, ৃিতচারণা, আে ালন স েক তাঁেদর বতমান দৃি ভি  

জানা িগেয়েছ। এই মৗিখক তথ -উপাদান (Oral Data) সং েহর ে  ‘Paper 

Questionnaire Method’ অনুসরণ করা হেয়েছ, যা পিরিশ  অংেশ সংেযাজন করা 

হেয়েছ।  




