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Abstract 
 

Literary criticism includes two dimensions—the first is of theory, and the second is about its 

application. The first one, i.e. the theoretical dimension is always considered to be the 

“Literary theory” or “literary philosophy”. Professor Bhabatosh Dutta once opined, 

“Bankim Chandra is the pioneering figure to talk about the literary theory in Bengali 

literature.” The literary criticism of Bankim Chandra Chatterjee, in one way is the criticism 

of life. And the main essence of his criticism is to meditate on the issue of amelioration of 

human condition through the ideals of beauty. The literary criticism of Bankim Chandra is 

considered as The Republic of literature. Bankim Chandra embraced the poetics of the 

Western world instead of the „rasa theory‟ imagined by the aesthetes of ancient Indian kāvya 

poetry. Formalist criticism, Genre Criticism, Archetypal Criticism, Historical Criticism, and 

Interdisciplinary Criticism are main schools of the whole discourse of literary criticism. 

Bankim Chandra‟s “Bibidha Samalochona” (1876)  a collection of nine essays namely: Uttar 

Charit, Geeti kavya, Bidyapati Joydev, Aryajatir Shukkha shilpa, Shakuntala-Miranda-

Desdemona, Prakrita-Otiprakrita, Krishna Charit, Droupadi, Sekal ar Ekal. The present 

paper aims to evaluate Bankim Chandra as theorist and critic by keeping this book in the 

forefront. 
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      যফীন্দ্রনালথয ‘ভুহিয াঈা’ কলে হভফতী— ‘ফহিভ ফাফুয নলবর হড়লত ঘা’ ফলর াআচ্ছা প্রওা ওলযহঙলরন, হওন্তু 

গওাঈ ফহিভ ফাফুয প্রফন্ধ ড়লত ঘা হওনা এযওভ নহচয গওান াঅঔযান ওথলওয ভুলঔ শুহন না। তথাওহথত ভলনালমাকী াঠও 

ওতটাাআ ফা লড় ফহিভ ফাফুয প্রফন্ধ গ হনল গওাথা এওটা াং দানা ফালধ। গওননা, প্রঔযাত ফহিভ চীফনীওায  

ভালরাঘও াহভত্রূদন বট্টাঘাময মঔন াঅভালদয গানান— ‚... াঅচ মযন্ত ফঙ্গলদল ... তাাঁয ভগ্র যঘনা াংগ্র ওলয, 

প্রহতহট গ্রলেয ওর াংস্কযলণয াঠলবদ হনলদয ওলয ... প্রওাহত লরা না এওহট াঅদয প্রাভাহণও ফহিভযঘনাফরী।‛ 

ফহিভঘলন্দ্রয ভভল তাাঁয প্রফন্ধাফরী ওতটা ওদয গলহঙর তা াক্ষওুভায দত্তগুলেয ফাঘলনাআ স্পষ্ট ওলয প্রহতবাত — 

‘প্রফন্ধ হরলঔ গভৌহরও াহহতযও ফহিভ তাাঁয প্রহতবায াফয ওলযলঙন।’ াঅফায প্রভথনাথ হফী-য ভলতা প্রাজ্ঞ হঘন্তলওযা ভলন 

ওলযন— ‚ফহিভঘলন্দ্রয প্রফন্ধগুহর ালনও হযভালন াফলহরত, তায ওাযণ াফয ফহিভঘন্দ্র স্বাং ... তাাঁয প্রফলন্ধ াফলরায 

এওহট গরৌহওও ওাযণ াঅলঙ, প্রফন্ধগুহর হফল ানুালয হিত ল স্বতন্ত্র ুস্তওাওালয াা মা না। এবালফ াা গকলর 

প্রফন্ধগুলরায াঅদয ফাড়লফ ফলর াঅা ।‛ ফহিভঘলন্দ্রয চলেয ১৭৫-তভ ফলয াহতক্রাহন্তলত াঅভযা হযূণয, ুঘারু এফাং 

হযভাহচযত ন তাহযলঔয ক্রভ ানুমাী প্রফন্ধগ্রে প্রওা ওযলত াযরাভ না, এ ফড় াঅলক্ষলয  হযতালয হফল, ফাগাহরয 

হফস্মৃহত-প্রাণতায ঘযভতভ দৃষ্টান্ত। ফঙ্গদযলন প্রওাহত নহট প্রফলন্ধয ভাালয ১৮৭৬ ালর প্রওাহত  ‘হফহফধ ভালরাঘনা। 

তাযলয ১৮৭৯ ালর দযন  ানযানয হফলও প্রফন্ধ হনল গফয  ‘প্রফন্ধ ুস্তও’। যফতযীলত এাআ ফাআ দুহটয হওঙু প্রফন্ধলও 

হযভাচযন  হযফতযন ওলয ১২৯৪ লন ‘হফহফধ প্রফন্ধ’-এয প্রথভ বাক প্রওাহত , এাআ গ্রলেয হীতী বালক (১৮৯২) 

াংওহরত  ধভয, াআহতা, াথযনীহত, ভাচনীহত, াহতয যঘনাদয হফলও প্রফন্ধগুহর। াঅভালদয াঅচলওয াঅলরাঘনায হফল 

‘হফহফধ ভালরাঘনা গ্রেহটলও াভলন গযলঔ ফহিভ ভান ফা ভালরাঘও  াহতয-তাহিও ফহিলভয হঘন্তা হফলশ্বয ানুন্ধান 

ওযা। তায াঅলক ফাাংরা ভালরাঘনায াআহতাল  ফাগাহরয তাহিও বাফনা হযলয ফহিভ ভনীলায াফস্থান  হফললত্বলও 

এওফায গদলঔ গনা থাও।  

     ‘ফঙ্গদযন’ হত্রওা  ফহিভঘলন্দ্রয ম্পওয  বূহভওা হনল ফরলত হকল যফীন্দ্রনাথ াঅভালদয চাহনলহঙলরন—  
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‚নতুন মুলকয গচাায াঅল গওান এওচন হফলল ভনীলায ভলন। নতুন ফাণীয ণয ফন ওলয াঅলন। ভস্ত গদলয 

ভন গচলক লঠ হঘযাবযস্ত াংস্কায গথলও গদঔলত গদঔলত তায ফাণীয ফদর ল মা। ফাাংরালদল তায ভস্ত দৃষ্টান্ত 

ফহিভঘন্দ্র। ফহিলভয ‘ফঙ্গদযন’ াঅহা ফাগারীয হৃদ এলওফালয রুঠ ওহযা রাআর।‛ 

‘ফঙ্গদযন’ হত্রওা প্রওালয াঅলক ফাাংরা াহলতযয বাফ  বালায শ্রীীন ফা রক্ষযভ্রষ্ট াফস্থা ফহিভঘন্দ্রলও এও ভানহও ওলষ্ট 

যাঔত। এওহদলও ুযলনা ভানহওতা  ভূরযলফাধ ম্পন্ন ভানুল ভলয কহতয লঙ্গ লঙ্গ বালফয কহত হযফতযনলও ভানলত 

াযত না, াঅফায ানযহদলও াআাংলযহচ হক্ষা হহক্ষত ভানুললযা ান্ধবালফ াশ্চাতয ভতাদলয াঅচ্ছন্ন থাওত— এাআ াফস্থা 

াহতয াংস্কায  াহতয ৃহষ্টয াঈলেলয ১৮৭২ ালর ‘ফঙ্গদযন’ হত্রওায ভাধযলভ হনলচয ানুবূহত াঈরহি  াহতযদলযয 

এওটা ভলডর াঈস্থাহত ওযলত লঘষ্ট হঙলরন। স্বাবাহফও বালফাআ ‘ফঙ্গদযন’ ল াঈলঠহঙর াআহতা ঘঘযা, াথযনীহত, দযন, 

হফজ্ঞান  ফাাংরা াহতয ভালরাঘনায এওটা ফড় প্ল্যাটপভয। াঅয এাআ ১৮৭২ গথলও ১৮৮৬ মযন্ত ফহিভঘলন্দ্রয ভালরাঘও  

াহতয তাহিও ায ওার ফয। ফহিভঘন্দ্র হফশ্বা ওযলতন— ‚হফল ানুালযাআ যঘনা বালায াঈচ্চতা  াভানযতা হনধযাহযত 

া াঈহঘত।‛ এাআ ‘যঘনায বালায াঈচ্চতা’ এফাং ‘াভানযতা’ হনধযাযণ ওযলত ফহিভ কবীয াধযলন ফযস্ত গথলওলঙন, গৌাঁলঙলঙন 

বাফনায হযূণযতা। ফহিভঘন্দ্র হফহবন্ন হফলল হফহঘত্র প্রফন্ধ হরলঔলঙন। মা যফীন্দ্রনালথয হঘন্তা এফাং বালা ফযি  এবালফ—  

‚ফহিভ হনলচ গদফযাী এওহট বালফয াঅলদারন াঈহস্থত ওহযাহঙলরন। গাআ াঅলদারলনয প্রবালফ ওত হঘত্ত ঘঞ্চর 

াআা াঈহঠাহঙর, এফাং াঅন ক্ষভতায ীভা াঈরহি ওহযলত না াহযা ওত গরাও গম এও রলক্ষয গরঔও াআফায 

গঘষ্টা  ওহযাহঙর তাায াংঔযা দাাঁড়াাআা মা নাাআ। গাআ ভ ফযাঘী ফহিভ এও স্ত কঠন ওালময এও স্ত হনভযান 

ওালময মুি যাহঔাহঙলরন। ... যঘনা এফাং ভালরাঘনা এাআ াঈব ওালমযয বায ফহিভ এওাওী গ্রণ ওযালতাআ ফঙ্গাহতয 

এত িয এভন দ্রুত হযণহত রাব ওহযলত ক্ষভ াআাহঙর।‛  

‘এাআ যঘনা’  ‘ভালরাঘনা’-য  দাহত্ব হনল ফহিভ এও হফলল ধাযায প্রঘরন ওযলরন। মা যফতযীলত াঅভালদয ওালঙ 

‘ভালরাঘনা াহতয’ নালভ হযঘাহরত র। এাআ ‘ফঙ্গদযন’ হত্রওা ভালরাঘনায াঈলেয ফযাঔযা ওলয ফহিভ হরঔলরন —  

‚াংহক্ষে ভালরাঘনা গ্রলেয প্রওৃত গুণলদাললয হফঘায াআলত ালয না। তদ্দ্বাযা, গ্রেওালযয প্রাংা ফা হনদা হবন্ন ানয গওালনা 

ওামযাআ হদ্ধ  না। হওন্তু গ্রেওালযয প্রাংা ফা হনদা ভালরাঘনায াঈলেয নল। গওফর গাআ াঈলেলয গ্রে ভালরাঘনা প্রফৃত্ত 

াআলত াআচ্ছুও নহ। গ্রে াঠ ওহযা াঠও গম ুঔরাব ফা গম জ্ঞানরাব ওহযলফন, তাা াহধওতয স্পষ্টীওৃত ফা তাায ফৃহদ্ধ ওযা; 

গ্রেওায গমঔালন ভ্রান্ত াআালঙন, গঔালন ভ্রভ াংলাধন ওযা; গম গ্রলে াধাযলণয াহনষ্ট াআলত ালয, গাআ গ্রলেয 

াহনষ্টওাহযতা াধাযলণয হনওট প্রতীভান ওযা; এাআগুহর ভালরাঘনায াঈলেয।‛ (ফঙ্গদযন, ওাহতযও ১২৭৯)  

     াহতয ভালরাঘনায দুাআহট হদলওয লঙ্গ াঅভযা ভুলঔাভুহঔ াআ-প্রথভহট তলিয হীতীহট প্রলালকয। তলিয রূহটলওাআ 

াঅভযা ‘াহতয দযন’ ফা ‘াহতয তি’ ফলর হঘহিত ওহয। ানযহট ফযফাহযও ভালরাঘনা মালও Practical Criticism ফহর। 

াহতয ভালরাঘনায ভূরূত্র গুহর এাআ াহতয তলিাআ হফফৃত ল থালও। ভালরাঘনায বাফকত ঐলওয থালও াহতয তি, 

ভালরাঘনা তি  ফযফাহযও ভালরাঘনায নানা হদও হনলদযও ফান। াঅলর, াহতয তি হফলল হঘন্তাভূরও ফযাায। 

াষ্টাদ তলও াঅলরওচান্ডায ফভ কালটযন নাভও হেতাহিও „Literary Theory‟ ফা াহতয তি নাভও াংরূহটয 

াঅহফষ্কতযা।  

     ফহিভঘলন্দ্রয াহতয হঘন্তালও হতন বালক বাক ওযা মা ১। াহতয তি, ২। প্রাঘীন াহতয, ৩। াঅধুহনও াহহতযও। এাআ 

হতন স্তলযাআ াঅলঙ াহতয তলিয প্রকাঢ় ঙাা। হঘন্তালও তলি রূান্তহযত ওযা। াঅফায তিলও বাফনায াঈচ্চতা  খনত্ব হদল 

এওটা ূলত্র গৌাঁলঙ গদা ভনীলায গশ্রষ্ঠ াহবফযহি। ফহিলভয ালতাআ হঘন্তা তলি এফাং তিূলত্র হফওহত ল াঈলঠ। াধযাও 

বফলতাল দত্ত মথাথযাআ ফলরলঙন — ‚াহতযতি হনল ফাাংরা াহলতয কবীয াঅলরাঘনা ফহিভঘন্দ্রাআ প্রথভ ওলযহঙলরন এওথা 

ফরলর াতুযহি ওযা লফ না।‛ (ফহিভঘলন্দ্রয াহতযহঘন্তা, ৃাঃ ১১২)  
 

     ফহিলভয াহতয ভালরাঘনা এও ালথয চীফন ভালরাঘনাাআ ফলট, ওাযণ চীফন ঙাড়া াহতয াঘর। াঅয এাআ াহতয 

ভালরাঘনায দ্রৃফদ র গৌদলমযয ভাধযলভ ভানুললয ভাঙ্গহরও হঘন্তা। তাঙাড়া ফহিভ দযলনয ভূর তিওথা ভানহফওতায াঠ 

ফা ন্ধান। ফহিভঘলন্দ্রয াহতয ভালরাঘনায ভূর বযালওলন্দ্র থালও ভাচ। তাাঁয ওালঙ হফজ্ঞান ঙাড়া াহতয হফঘায াম্ভফ। 

ফহিভঘলন্দ্রয াহতযতি দাাঁহড়ল থালও ফযাঔযায াযস্পময ূত্র ওাঠালভায াঈয। হফজ্ঞালনয মুহি হনষ্ঠা  াহলতযয ানুবূহত 

দুলটালওাআ হওবালফ চুলড় গদন, তায লফযাৎওৃষ্ট াঈদাযণ ‘হফদযাহত  চলদফ’ প্রফন্ধহট —  

     বাযতফলযীলযা গলল াঅহা এওহট এভন প্রলদ াহধওায ওহযা ফহত স্থান ওহযাহঙলরন গম, তথাওায চরফাুয গুলণ 

তাাঁাহদলকয স্বাবাহফও গতচ রুে াআলত রাহকর। তথাওায তা ায, ফাু চরফাষ্পূণয, বূহভ হনম্না এফাং াঈফযযা, এফাং তাায 

াঈৎাদয াায, গতলচাাহন ওাযও ধানয। গঔালন াঅহা াঅমযলতচ ান্তহযত াআলত রাহকর, াঅমযপ্রওৃহত গওাভরতাভী, 

াঅরলযয ফফহতযনী, এফাং কৃুঔাহবরাহলনী াআলত রাহকর। ওলরাআ ফুহছলত াহযলতলঙন গম াঅভযা ফাঙ্গারীয হযঘ হদলতহঙ। 

এাআ াঈচ্চাহবরালূনয ার, হনলশ্চষ্ট, কৃুঔ-যাণ ঘহযলত্রয ানুওযলণ এও হফহঘত্র কীহতওাফয ৃষ্ট াআর। গাআ কীহত ওাফয 

াঈচ্চাহবরালূনয, ার, গবাকাি, কৃুঔযাণ। গ ওাফযপ্রণারী াহত গওাভরতাূণয, াহত ুভধুয, দম্পহতপ্রণলয গল 

হযঘ। ানয ওর প্রওালযয াহতযলও শ্চালত গপহরা এাআ চাহতঘহযত্রানুওাযী কীহতওাফয াত-াঅট ত ফৎয মযন্ত 

ফঙ্গলদল চাতী াহলতযয লদ দাাঁড়াাআালঙ। এাআ চনয কীহতওালফযয ত ফাহুরয। (হফদযাহত  চলদফ)। ওালফযয 

ান্তাঃপ্রওৃহত  ফহাঃপ্রওৃহতয ভলধয ম্পওয হফঘায ওযলঙন এাআ প্রফলন্ধয গল হদলও, ওালফয ান্তাঃপ্রওৃহত  ফহাঃপ্রওৃহতয ভলধয 
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মথাথয ম্বন্ধ এাআ গম াঈবল াঈবলয প্রহতহফম্ব হনহতত । াথযাৎ ফহাঃপ্রওৃহতয গুলণ হৃদলয বাফান্তয খলট, এফাং ভলনয 

াফস্থাহফললল ফাযদৃয ুঔওয ফা দুাঃঔওয গফাধ  “ াঈব াঈবলয ঙাা লড়। মঔন ফহাঃপ্রওৃহত ফণযনী, তঔন ফহাঃপ্রওৃহতয 

ঙাা লভত ফণযনা তাায াঈলেয। হমহন াআা ালযন, হতহনাআ ুওহফ। াআায ফযহতক্রলভ এওহদলও াআহন্দ্রযতা, াযহদলও 

াঅধযাহিওতা গদাল চলে। ভাচলও প্রতযলক্ষ গযলঔ ভালরাঘনা ৃহষ্টয ঘভৎওায াঈদাযণ, বূলকার, াআহতা গদলয চরফাু 

হওবালফ াহলতযয ধাযালও ৃহচত ওলয, ুষ্ট ওলয ফহিভঘন্দ্র এাআ প্রফলন্ধয াঅফায ফলরন —  

‚মাা চলদফ ম্বলন্ধ ফহরাহঙ তাা বাযতঘন্দ্র ম্বলন্ধ ফলট। তাাঁয ভলত চলদফ  বাযতঘন্দ্র াআহন্দ্রযতা গদাললয 

াঈদাযণ।‛  

     ফহিভঘন্দ্র ফযহিকত ানুবূহত  যলফাধলও াফরম্বন ওলয াঈরহিলও লঘতন হঘন্তায গক্ষলত্র এলন তালও তলি এফাং গল 

মযন্ত ূলত্র হযণত ওলযন। বাহয ঘভৎওায ওথা শুহনললঙন প্রাজ্ঞ ভালরাঘও প্রভথনাথ হফী —  

‚ফহিভঘন্দ্র হনভযাণ ওলযন ভালরাঘনায প্রস্ত  ুকভ যাচথ, গম গওান হথও াআচ্ছা ওযলর ানাাল তালত ফরলত 

ালয। ... ফহিভঘলন্দ্রয ভালরাঘনা াহলতযয হযাফহরও, যফীন্দ্রনালথয গফলনলবালরট অ ালটালক্রী।‛ (াহতয হঘন্তা, 

ৃাঃ ২৮)।   

     হঘন্তায গক্ষলত্র হফজ্ঞাহনও াঅশ্র ভালরাঘনা, াঅয প্রওালয ভাধযভ াহতয। ভালরাঘনায হফজ্ঞাহনও হবহত্তয হদওহট 

াযাহযষ্টটলরয গালহিও, ভালরাঘনায াহতযভ হদওহট গকযলটওৃত যাভলরলটয াঅলরাঘনা। াহতয-ভালরাঘনা গম হফজ্ঞান  

াহলতযয ভহিত রূ, তাযাআ ন্ধালন যাাঁৎফুলডয  ভযাথু াঅযনলেয যঘনা। হফজ্ঞান াআনপযলভন গথলও প্রভাণ  মুহি ঔুাঁলচ 

হনল ধীলয ধীলয তলি গৌাঁঙা, কন্তলফয গৌাঁঙালনায াঅলক ওলওটা গে গরুলত । এাআ গে ফাাআ গে এহকল ফহিভঘন্দ্র 

ওত লচ হদ্ধালন্ত াঈনীত ন, গঔালন ওথায ফাহুরয গনাআ, াঅলঙ শুধু ূত্র। গম ূত্র ধলয াঠও গৌাঁলঙ মান হনচস্ব হদ্ধালন্ত, 

এভনাআ এওহট াঈদাযণ ‘কীহতওাফয’- প্রফলন্ধয াাং হফললল দৃহষ্ট প্রলক্ষলন াঅভন্ত্রণ চানাাআ —  

‚মঔন হৃদ গওান হফললবালফ াঅচ্ছন্ন , গনেহ হও গাও হও ব, হও মাাাআ াঈও, তাায ভুদায াাং ওঔলনা 

ফযি  না। ওতওটা ফযি , ওতওটা ফযি  না। মাা ফযি , তাা হক্রায ীাযা ফা ওথা ীাযা। গাআ হক্রা 

এফাং ওথা নাটওওালযয াভগ্রী। গমটুওু ঘযাঘয াদৃষ্ট, াঅদযনী এফাং ালনযয াননুলভ াথঘ বাফান্ন ফযহিয রুদ্ধ 

হৃদভলধয াঈচ্ছাহত, তাা তাাঁালও ফযি ওহযলত াআলফ। ভাওালফযয হফললগুণ এাআ গম, ওহফয াঈবহফধ াহধওায 

থালও; ফিফয এফাং াফিফয াঈবাআ তাাঁায াঅত্ত । ভাওাফয, নাটও এফাং কীহতওালফয এাআ এওহট প্রধান প্রলবদ 

ফহরা গফাধ ।‛  

     ভাওাফয, নাটও  কীহতওালফযয হফহষ্টয, প্রওৃহত  াথযওয প্রতীহত ওত চ ওথা ওত গদযাতনাভ াংলওলত ফহিভঘন্দ্র 

তুলর ধযলরন গমঔালন ওথায ফাহুরয দৃযভান  হন; াঠওলও গওফরভাত্র ূত্রধলয হদ্ধালন্ত হনল গমলত াগ্রয ন।  

     াঅফায মঔন াঈহন তও হফলল াযদযী হন্ডত প্রফয াধযাও ালরাও যা গানান —  
 

‚াঅধুহনওওালর াঅভযা মালও াহতযতি ফহর, ফহিভঘলন্দ্রয যঘনা হঠও গাআ ধযলনয তিবাফনা গদঔা মা না। 

ালনলও গাআচনয ফহিভঘন্দ্রলও াহতয-ভালরাঘও ফলরলঙন, হওন্তু তাাঁলও াহতয তাহিও ফরলত যাহচ নহন। াথঘ 

তাাঁয ‘াঈত্তয ঘহযত’  (ফঙ্গদযন, হচযষ্ঠ-াঅহশ্বন, ১২৭৯) প্রফলন্ধ হফলল ওাফয াফরম্বলন হতহন লচাআ হনহফযলল তলি 

গৌাঁলঙ মান।‛ (ফহিভ-ভনীলা, ৃাঃ ৯০)।  

     হও গাআ হনহফযলল তি, প্রলফ ওযা মাও াঠওৃহতলত —  

‚এও এওঔাহন প্রস্তয ৃথও ৃথও ওহযা গদহঔলর তাচভলরয গকৌযফ ফুহছলত াযা মা না। ... গওাহট ওর চলরয 

াঅলরাঘনা াকয-ভাািয ানুবূত ওযা মা না। গাআরূ ওাফযগ্রলেয এাআ স্থান বার যঘনা, এাআ স্থান ভদ যঘনা, 

এাআরূ তাায র্বযাাংলয মযালরাঘনা ওহযলর, প্রওৃত গুণাগুণ ফুহছলত াযা মা না। গমভন াট্টাহরওায গৌদমযয 

ফুহছলত গকলর ভুদ াট্টাহরওাহট এওওালর গদহঔলত াআলফ, াকয-গকৌযফ ানুবূত ওহযলত াআলর তাায ানন্ত 

হফস্তায এওওালর ঘলক্ষ গ্রণ ওহযলত াআলফ, ওাফযনাটও ভালরাঘনা  গাআরূ।‛  

     াভহগ্রও হফঘালযয দৃহষ্টলওান গথলও ভালরাঘনা ওযলত হকল াহতয তলি ঢুলও ড়লরন ফহিভঘন্দ্র। তিকত াফস্থান গথলও 

ফযাঔযা ওযলত হকল ন। ভালরাঘনা ওযলত হকলাআ এল হকললঙ নানা তাহিও ভীভাাংায াংলওত হফদু। ‘াহতয হফজ্ঞান’ 

গ্রলেয বূহভওালত ‘হফঘায’ ওযফায প্রাল তলি প্রলফ ওযলত গভাহতরার াঅগ্রী ললঙন —  

‚াহলতযয াঅয নাভও প্রফন্ধহটলত াহতয হফঘালযয ওলওহট ভূরতি এওটু যর  চ বহঙ্গলত াঅয এওহদও 

হদা ফযাঔযা ওহযফায প্রা াাআাহঙ।‛  

     এঔন াঅভালদয প্রশ্ন চালক। াহতয-ভালরাঘনা াহতযতলিয ভলধয প্রলবদ গওাথা? ভালরাঘনায ওাচ মহদ  

াহলতযয ভূরয হনরুণ ফা াঅনদভূর হনধযাযণ, তায দ্ধহত মহদ  হট.এ. এহরট ওহথত Cementation exposition  

interpretation ফা গানা ওথা “ ফযাঔযা, য হনণয এফাং ভূরয হফঘায, াহতযতলিয চ ালঠ থালও গাআ এওাআ দ্ধহত, 

াহতয তি ন্ধান াহতয-ভালরাঘনাযাআ এওটা াাং। ফহিভঘন্দ্র াহতয ভালরাঘনা শুরু ওলযহঙলরন ‘ফঙ্গদযন’-এয হীতী 

াংঔযা গথলও াঅয ুস্তও ভালরাঘনা শুরু ওলযন েভ াংঔযা গথলও। ফহিভঘন্দ্র ভালরাঘনায াঈলেয ফযাঔযা ওলযহঙলরন 

এবালফ —  
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‚গ্রে াঠ ওহযা াঠও গম ুঔরাব ফা গম জ্ঞানরাব ওহযলফন তাা াহধওতয স্পষ্টীওৃত ফা তাায ফৃহদ্ধ ওযা, গ্রেওায 

গমঔালন ভ্রান্ত াআালঙন গঔালন ভ্রভ াংলাধন ওযা, গম গ্রলে াধাযলণয াহনষ্ট াআলত ালয গাআ গ্রলেয 

াহনষ্টওাহযতা াধাযলণয হনওট প্রতীভান ওযা, এাআ গুহর ভালরাঘনায াঈলেয।‛ [ফহিভ গ্রোফরী (৮ভ ঔন্ড), 

ফঙ্গীাহতয হযলদ, ১৩৫৭, ৃাঃ ৩০৫, নূতন গ্রলেয ভালরাঘনা, হফহফধ প্রফন্ধ] 

াঈহযাঈীৃত ফিফয গথলও গফাছাাআ মা, ফহিভঘন্দ্র য লম্ভাক, জ্ঞানঞ্চ  চনওরযালণয দাহত্ব ভালরাঘনায লযাআ নযস্ত 

ওলযলঙন। এাআ ূলত্রাআ ফহিলভয াহতযতলি এললঙ াঅধা ক্লাহও, াঅধা গযাভাহট অও দৃহষ্ট প্রলক্ষণ, গৌদময  ওরযাণ এলও 

ালযয হযূযও হললফ াফস্থান ওযফায ানুীরন।  

     ফহিভঘলন্দ্রয াহতযতলিয হফলল হফলল রক্ষণগুহর হঘহিত ওযায াঅলক াহতযতলিয গফহও রক্ষণগুলরা চানা দযওায। 

াঅহঙ্গলওয প্রথভ দযওায ান্তদৃযহষ্ট। এাআ দৃহষ্ট ফা দৃহষ্টলওানলও ঘাযহট স্তলয াঅভযা হফনযস্ত ওযলত াহয — ১। াহলতযয স্বরূ 

রক্ষণ ন্ধানী ভনন,  ২। যঘহতায „Point of view‟, ৩। যগ্রীতা ফা গবািায হযয, ৪। ভাচতি ফা াভাহচও 

দৃহষ্টলওাণ। াহতয তাহিও ফহিলভয ওালঙ — ‘ওরাআ হনলভয পর, াহতয  তাাআ।’ াহতয তলি ফহিভ হফশ্বা ওলযলঙন “ 

নীহতওথা, ফস্তুতাহন্ত্রওথা, হঘত্তলাধন প্রহক্রা, ওরযাণূত ওলভয। ফহিভঘলন্দ্রয গম প্রফন্ধগুলরা াহতযতিভূরও, গগুহর লরা 

— ‘কীহতওাফয’, ‘প্রওৃত এফাং াহতপ্রওৃত’ এফাং ‘হফদযাহত  চলদফ’। তাাঁয তলি ঔাায দ্ধহত াআনডাক হটব তাাঁয চীফন 

হচজ্ঞা তথা তিহচজ্ঞাা এভহহযহলেয তি হচজ্ঞাা।  

     ফহিলভয প্রথভ াহতয-ভালরাঘনা ভূরও প্রফন্ধ ‘াঈত্তয ঘহযত।’ ফহিভঘন্দ্র বফবূহতয ‘াঈত্তযঘহযত’ নাটও াফরম্বলন াঈত্তয 

ঘহযত’ প্রফন্ধহট হরলঔহঙলরন। এাআ প্রফলন্ধ ফহিভ হযষ্কায ওলয হদললঙন গম াহতয ৃচন শুধুভাত্র াঅনদাআ গদ না, ভানুললও 

হঘত্তশুহদ্ধয স্তলয হনল মা —  

১। হঘত্তশুহদ্ধ : ‚ওালফযয াঈলেয নীহতজ্ঞান নল, হওন্তু নীহতজ্ঞালনয গম াঈলেয, ওালফযয গাআ াঈলেয। ওালফযয গকৌন াঈলেয 

ভানুললয হঘলত্তাৎওলয াধন-হঘত্তশুহদ্ধ চনন।‛ (াঈত্তয ঘহযত)। গম যঘনা ভানুললয হঘত্তলও ওরুহলত ওলয, হফভ্রান্ত ওলয, াুদলযয 

ৃহথফীলও াঅহ্বান চানা, তা ফহচযত া াঈহঘত। এাআ প্রফলন্ধাআ াঅফায হতহন চানালচ্ছন “ ওহফযা চকলতয হক্ষাদাতা- ওহফযা 

গৌদলমযয ঘযলভাৎওলয ৃচন ীাযা চকলতয হঘত্তশুহদ্ধ হফধান ওলযন। এাআ গৌদলমযয ঘযলভাৎওললযয ৃহষ্ট ওালফযয ভুঔয াঈলেয। 

(াঈত্তয ঘহযত)  

২। হঘত্তফহৃত্ত  ভনলুযহৃদ : (ও) ‚ভনুললযয ওালমযয ভূর তাাহদলকয হঘত্তফৃহত্ত। গাআ ওর হঘত্তফৃহত্ত াফস্থানুালয াতযন্ত গফকফতযী 

। গাআ গফলকয ভুহঘত ফণযন ীাযা গৌদলমযয ৃচন, ওালফযয াঈলেয।‛ 

(ঔ) ‚ওাফযযলয াভগ্রী ভনুললযয হৃদ। মাা ভনুলযহৃদলয াাং, াথফা মাা তাায ঞ্চারও, তীযতীত াঅয হওঙুাআ 

ওালফযালমাকী নল। ... গদফঘহযত্র ফণযনা যাহনয হফলল ওাযণ এাআ গম, মাা ভনুলয ঘহযত্রানুওাযী নল, তাায লঙ্গ ভনুলয 

গরঔও ফা ভনুলয াঠলওয হৃদতা চহেলত ালযনা।‛ (প্রওৃত এফাং াপ্রওৃত)।  

     যফীন্দ্রনালথয াহতযতলি স্পষ্ট গখালণা াঅলঙ ‚াহলতযয হফল ভানফ হৃদ ফা ভানফঘহযত্র।‛ এাআ ভানফহৃদ ফা ভানফ 

ঘহযত্র গফাছালত ফাাংরা কীহতওালফযয গরঔওলদয দুাআ দলর হফবি ওলযলঙন ফহিভঘন্দ্র —  

‚এওদর, প্রাওৃহতও গাবায ভলধয ভনুলযলও স্থাহত ওহযা াঈৎহত্ত দৃহষ্ট ওলযন; াঅয এও দর, ফাযপ্রওৃহতলও দূলয 

যাহঔা গওফর ভনুলযহৃদলওাআ দৃহষ্ট ওলযন। এওদর ভানফ হৃদলয ন্ধালন প্রফৃত্ত াআা ফাযপ্রওৃহতলও দী ওহযা 

ালিলয ফস্তুলও দীে এফাং প্রসু্ফট; াঅয এওদর, াঅনাহদলওয প্রহতবালতাআ ওর াঈজ্জ্বর ওলযন, াথফা ভনুলয ঘহযত্র 

ঔহনলত গম যত্ন হভলর, তাায দীহেয চনয ানয দীলয াঅফযও নাাআ, হফলফঘনা ওরুণ।‛ [হফদযাহত  চলদফ]  

প্রঙ্গত ফলর গনা বালরা, এাআ হফদযাহত  চলদফ প্রফন্ধহট প্রথলভ ‘ফঙ্গদযন’ হত্রওা ১২৮০ ালর যাচওৃষ্ণ 

ভুলঔাাধযালয ‘ভান হফওা’ ওাফয ভালরাঘনা ‘ভান হফওা’ নালভ প্রওাহত ‘ভান হফওা’-এয হযভাহচযত  হযফহধযত 

রূ ‚হফদযাহত  চলদফ’ প্রফন্ধহট। রিাাআনা গযাভাহট অও ওাফযতলি গচায গদন হৃদ ফৃহত্তলত। হতহন গানান — “Our soul 

is instructively uplifted by the true Sublime me, it takes a proud flight, and is fitted with joy and 

vaunting as though it had itself produced what it was heard.” াঈদাত্তবালফয ীাযা াঅভালদয াঅিা  ভন াঈন্নত 

।  

৩। হৃষ্টক্ষভতা  হৃষ্ট ঘাতমুয : ফহিভঘন্দ্র াহতয তলিয াঅলরাঘনা ওহফয ‘ৃহষ্ট ক্ষভতা’য য গচায হদললঙন — ‘ওহফয প্রধান 

গুণ, ৃহষ্ট ক্ষভতা। গ ওহফ ৃহষ্টক্ষভ নলন, তাাঁায যঘনা ানয ালনও গুণ থাহওলর হফলল প্রাংা নাাআ। ... ৃহষ্টক্ষভতা ভাত্রাআ 

প্রাংনী নল।... ওহফয ৃহষ্ট স্ববাফানুওাযী এফাং গৌদমযয হফহষ্ট না াআলর, গওান প্রাংা নাাআ।’ (াঈত্তয ঘহযত) ফহিভঘলন্দ্রয 

ওালঙ ৃহষ্ট ঘাতুমযয’এয গুরুত্ব াহযীভ। হতহন ‘াঈত্তযঘহযত’ প্রফলন্ধ গরলঔন — ‘মাা লতযয প্রহতওৃহত ভাত্র নল তাাাআ ৃহষ্ট। 

মাা স্বাবাফানুওাযী, াথঘ স্বাবাফাহতহযি, তাাাআ ওহফয প্রাংনী ৃহষ্ট। তাালতাআ হঘত্ত হফললরূল াঅওৃষ্ট । মাা প্রওৃত, 

তাালত তাদৃ হঘত্ত াঅওৃষ্ট না।’ ফহিভঘন্দ্র াযাহযষ্টটলরয ভত ‘াহফওলরয’ হযফলতয „Probability and necessity‟ গওাআ 

প্রহতপহরত ওযলত গঘললঙন এাআ তিকত বাফনায ানুললঙ্গ। এাআ প্রলঙ্গ াঅভযা স্মযণ ওযলত াহয াআভযানুলর ওালট অয 

“Critique of judgment” গ্রলেয ফহুঘহঘযত ভন্তফযলও – “A natural beauty is a beautiful thing; artistic beauty is 

a beautiful representation of a thing.”

৪। যলাদ্ভাফন: ফহিভঘন্দ্র বাযতী ওাফযতি ানুমাী ‘য’ ব্দহট ফরলত ঘানহন, যলয হযফলতয ‘যলাদ্ভাফন’ ব্দহট ফযফায 

ওযলত াঅগ্রী। তাঙাড়া হতহন বাযতফললযয প্রাঘীন াঅরিাহযওলদয প্রতযাঔান ওযলতাআ গফহ াঈৎাী —  
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‚এ গদী প্রাঘীন াঅরিাহযওহদলকয ফযফহৃত ব্দগুহর এওালর হযামযয। ফযফায ওহযলরাআ হফদ খলট। াঅভযা 

াধযানুালয তাা ফচযন ওহযাহঙ, হওন্তু য ব্দহট ফযফায ওহযা হফদ খহটর।‛ (াঈত্তযঘহযত)।  

াঅলর ফহিভ প্রাঘীন াঅরিাহযওলদয স্থাীবাফহটলওাআ ওাফযকত হফলেললন ‘যলাদ্ভাফন’ ব্দাভলথয গফাছালত গঘললঙন।  

     নফীনঘন্দ্র গলনয ‘াফওাযহিনী’ (১ভ ঔন্ড, ১৮৭১, ২ ঔন্ড ১৮৭৭) ওাফয ভালরাঘনা াঈরলক্ষ ফহিভঘলন্দ্রয ‘কীহতওাফয’ 

প্রফন্ধ প্রওাহত । এাআ প্রফলন্ধ ‘কীত াাআ কীহতওালফযয াঅহদভ াঈলেয’ লর যলাদ্ভাফনাআ গম ফাওযলও কীলতয মযাল 

হনল মা। গ ওথাাআ গানায তিকত বাফনা —  

    মঔন গদঔা গকর গম, কীত না াআলর গওফর ঙলদাহফহষ্ট যঘনাাআ াঅনদদাও, এফাং ম্পূণয হঘত্তবাফ ফযিও, তঔন 

কীলতালেয দূলয যহর; ালক কীহতওাফয যহঘত াআলত রাহকর। ... ফিায বালফাচ্জালয যসু্ফটতাভাত্র মাায াঈলেয, গাআ 

ওাফযাআ কীহতওাফয। ... কীহতওাফয গরঔওলও ফালওযয ীাযাাআ যলাদ্ভাফন ওহযলত াআলফ নাটওওালযয গাআ ফাওয া। হওন্তু 

গম ফাওয ফিফয নাটওওায গওফর তাাাআ ফরাাআলত ালযন। মাা াফযিফয, তাালত কীহতওাফযওালযয াহধওায। (কীহতওাফয : 

হফহফধ প্রফন্ধ)  
 

৫। গদলয াফস্থা  চাতী ঘহযলত্রয প্রহতহফম্বন: হট.এ.এহরট হরলঔহঙলরন — “Criticism must always profess an 

end in view which roughly speaking appears to be the elucidation of works of art and the correction of 

taste” ভালরাঘনায এওটা হফলল াঈলেয ফভ থাওলফ। গাআ াঈলেলযয াহবভুঔ থাওলফ হে  াহলতযয হফলেলণ  

ভানুললয রুহঘয াঈন্নন। ফহিভঘন্দ্র ‘হফদযাহত  চলদফ’ প্রফলন্ধ তুলর ধলযলঙন াহতয গদলয াফস্থা  চাতী ঘহযলত্রয 

প্রহতহফম্ব ভাত্র। াহলতযয লঙ্গ ভালচয াঅবযন্তযীন এওটা ম্পওয ফ ভ থালও। ভাচ হফজ্ঞানী ফাওযলরয হঘন্তাচকৎ 

ফহিভঘন্দ্রলও প্রবাহফত ওলযলঙ। ফহিভ হরঔলরন —  

‚াহতয গদলয াফস্থা এফাং চাতী ঘহযলত্রয প্রহতহফম্ব  ভাত্র। গম ওর হনভানুালয গদলবদ, যাচয হফপ্ল্লফয 

প্রওাযলবদ, ভাচ হফপ্ল্লফয প্রওাযলবদ, ধর্ম্যহফপ্ল্লফয প্রওায গবদ খলট, াহলতযয প্রওাযলবদ গাআ ওর ওাযলণাআ 

খলট।‛ (হফহফধ প্রফন্ধ : প্রথভ বাক)  

৬। গরঔায াঈলেয: গদ  ভনুলযচাহতয ভঙ্গরাধন — বাযলত াঅধুহনও চাতীতাফালদয তাহিও াঈৎ স্বাং ফহিভঘন্দ্র। 

‘ানুীরন তলি’ ফহিভ গখালণা ওলযহঙলরন — ‘... ওর ধলভযয াঈলয স্বলদপ্রীহত, াআা হফস্মৃত াআ না।’ ফহিলভয াআহতা 

গঘতনা রূান্তহযত  তি ওাঠালভা ‘ওৃষ্ণঘহযত্র’ প্রফলন্ধ বাযলতয গশ্রষ্ঠ প্রহতহফহধত্বভূরও ঘহযত্র হললফ ফযণ ওলযন শ্রীওৃষ্ণলও। 

স্বলদ হনভযান াঅয গদলও হিারী ওযাাআ ফহিলভয চীফন াধনায াঅয এওহট হদও। গাআ দৃহষ্টলওালণয াঅবা ‘হফদযাহত  

চলদফ’ প্রফলন্ধ প্রতীভান  —  

 ‘--- গাআ ওর হনভ াতযন্ত চহটর, দুলজ্ঞয, লদ নাাআ; এ মযন্ত গও তাায হফলল তি হনরূণ ওহযলত 

ালযন নাাআ। গওাভৎ হফজ্ঞান ম্বলন্ধ গমরূ তি াঅহফষ্কৃত ওহযালঙন, াহতয ম্বলন্ধ গও তদ্রূ ওহযলত ালযন নাাআ। ... গম 

ওর হনভানুালয গদলবদ, যাচহফপ্ল্লফয প্রওাযলবদ, ভাচহফপ্ল্লফয প্রওাযলবদ, ধভযহফপ্ল্লফয প্রওাযলবদ খলট, াহলতযয 

প্রওাযলবদ গাআ ওর ওাযলণাআ খলট।’ াাল্টায গটায-এয ভলতাাআ ফহিভঘন্দ্র গৌদমযতি ফা aestheticism-এয ানুমাী। 

াল্টায গটায ‘Renaissance’ গ্রলে গৌদমযতি ম্বলন্ধ গমভন —  

     “The aesthetic critic then, regards all the objects with which he has to do all words of art and the 

fairer forms of nature and human life, and powers or forces producing pleasurable sensations each of a 

more or less peculiar or unique kind” াঅলর ভালরাঘও ফা তাহিলওয ওালঙ’ ফ যওলভয াঅটয, প্রওৃহত  চীফলনয 

ফযওলভয াঅওৃহতলও াঅনদ াঈেীলওয ঘযভ াঈৎ ফলর ভলন । ফহিলভয ওালঙ গরঔায গল এফাং ঘযভ াহবপ্রা ভানুললয 

ভাঙ্গহরও হঘন্তা এফাং গৌদময ৃহষ্টয এলণা —  

‚মহদ ভলন এভন ফুহছলত ালযন গম, হরহঔা গদলয ফা ভনুলযচাহতয হওঙু ভঙ্গর াধন ওহযলত ালযন াথফা 

গৌদমযৃহষ্ট ওহযলত ালযন, তলফ াফয হরহঔলফন।‛ (ফাঙ্গারীয নফয গরঔওলদয প্রহত হনলফদন / হফহফধ প্রফন্ধ)  

৭। প্রাঘয  প্রতীঘয াহতযতাহিওলদয হভহশ্রত রূ : ফহিলভয াহতয ফহিভঘন্দ্র তাাঁয গুরু চন েুাটয হভলরয াঈলমাকফাদ ীাযা 

ালনওটাাআ প্রবাহফত হঙলরন। তাঙাড়া গওাৎ, গফোন, গডাআন প্রভুঔ হঘন্তওলদয দযন প্রস্থালনয ীাযা ফহিভ ালনওটাাআ ানুপ্রাহণত 

লহঙলরন, এওওথা ফহিভঘলন্দ্রয াহতয বাফনা ালনওটাাআ চলুড় াঅলঙ াশ্চাতয াহবভুঔীতা। াডযালথযয ওালঙ ওহফ 

হৃদলয মথাথয াঅলফকাআ ওহফতায ানযতভ তয — If the function of a devout heart be wanting everything else is 

of no avail  াঅফায তাাঁয ওালঙ হফজ্ঞালনয াঅলফকভরূ র ওাফয — “the impassioned expression which is the 

countenance of all science” ফহাঃপ্রওৃহত  ান্তাঃপ্রওৃহতয ভহিত রূ  ওহফতায হঘহত্রত ঙাা হৃদলয প্রহতহফম্বনলও 

গঔাাঁলচন ফহিভঘন্দ্র এবালফ —  

‚ওালফয ান্তাঃপ্রওৃহত  ফহাঃপ্রওৃহতয ভলধয মথাথয ম্বন্ধ এাআ গম, াঈবল াঈবলয প্রহতহফম্ব হনহতত । াথযাৎ 

ফহাঃপ্রওৃহতয গুলণ হৃদলয বাফান্তয খলট, এফাং ভলনয াফস্থাহফললল ফায দৃয ুঔওয ফা দুাঃঔওয গফাধ  “ াঈবল 

াঈবলয ঙাা লড়। মঔন ফহাঃপ্রওৃহত ফণযনী, তঔন ান্তাঃপ্রওৃহতয গাআ ঙাা হত হঘহত্রত ওযাাআ ওালফযয াঈলেয। 

মঔন ান্তাঃপ্রওৃহত ফণযনী, তঔন ফহাঃপ্রওৃহতয ঙাা লভত ফণযনা তাায াঈলেয। হমহন াআা ালযন, হতহনাআ ুওহফ।‛ 

(হফদযাহত  চলদফ)  



াহতযতাহিও  ভালরাঘও ফহিভঘন্দ্র (হফহফধ ভালরাঘও–গ্রলেয াঅলরালও)                             হফওা যা 
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৮। ফহিভ ভানল হনলফহওতা- ফহিভঘন্দ্র শুধু বাযতী প্রাঘীন াঅরিাহযওলদয যতলিয ধাযনালও প্রতযাঔযান ওলয াশ্চাতয 

ওাফযতলিয হনহযলঔ যফালদ াঅস্থাীর হঙলরন তাাআ ন, াশ্চাতয াহলতযয ভালরাঘনায ধাযা বাযতী াহলতযয 

যম্পযালও হফঘায ওযলত াগ্রয লহঙলরন —  
 

(ও) ‚ঔন্ডওালফযয ভলধয াঅভযা ালনও প্রওায ওালফযয স্থান ওহযাহঙ। তেলধয এও প্রঘায ওাফয প্রাধানয রাব ওহযা াআাঈলযা 

কীহতওাফয (Lyric) নালভ ঔযাত াআালঙ। াদয গাআ গশ্রণীয ওালফযয ওথা াঅভাহদলওয প্রলাচন।‛ (কীহতওাফয/হফহফধ 

প্রফন্ধ)  

(ঔ) বাযতফললয মাালও নাটও ফলর, াআাঈলযাল হঠও তাালও নাটও ফলর না। াঈবলদী নাটও-দৃয ওাফয ফলট, াআাঈলযাী 

ভালরাঘওযা নাটওালথয াঅয এওটু াহধও ফুলছন, (ওুন্তরা ওাফয)  

     াঅচ গমঔালন Post-Colonial  ফা াঈত্তয — হনলফহও তলিয হনহযলঔ ভানুললয াহফযও ওরযান াধলনয গঘষ্টা ব্রতী 

লত ফরা লচ্ছ। হওাংফা এডাথয াইদ „Orientalism‟ ফা প্রাঘযফালদ গচায হদলচ্ছন এভনওী াঅভালদয াংস্কৃহতয ফযলশ্রষ্ঠ 

ুরুল যফীন্দ্রনাথ গাআ ওলফ াঅচলওয প্রাঘযফালদয চাকা গথলও তাাঁয হফহবন্ন ৃচনী ধাযা হনভযাণ ওলয গকলঙন, গঔালন যফীন্দ্রনাথ 

ওহথত ‘ফযাঘী’ ফহিভঘন্দ্র ওাহরদা ালক্ষা গক্সীযলও গফহ গুরুত্ব হদল প্রফন্ধ হরঔলঙন ‘ওুন্তরা, হভযাদা এফাং 

গদহদলভানা,’ মা ‘হফহফধ ভালরাঘন’  গ্রলেয ান্তবুযি। এঔালনাআ গথলভ থালওনহন প্রাফহন্ধও ফহিভ, াআাংলযহচ হক্ষা হহক্ষত 

ফহিভ গানালরন াআাংলযচ চাহতয াংগ্রালভ াঅভালদয এহকল মাায ব্রত ফা াঙ্গীওাযলও— ‚াআাংলযচ বাযতফললযয 

যলভাওাযী। াআাংলযচ াঅভাহদকলও নূতন ওথা হঔাাআলতলঙ। মাা াঅভযা ওঔন চাহনতাভ না তাা চানাাআলতলঙ; মাা ওঔন 

গদহঔ নাাআ, শুহন নাাআ, ফুহছ নাাআ, তাা গদঔাাআলতলঙ, শুনাাআলতলঙ, ফুছাাআলতলঙ; গম লথ ওঔন ঘহর নাাআ, গ লথ গওভন ওহযা 

ঘহরলত  তাা গদঔাাআা হদলতলঙ।‛ ফহিভঘন্দ্র ‘হফদযাহত  চলদফ’ প্রফলন্ধ ফাগাহর ঘহযত্র হনল ঔুফ এওটা কহফযত ায 

াফওা হতহয ওলযনহন —  

‚--- াঅময প্রওৃহত গওাভরতাভী াঅরলযয ফফহতযনী এফাং কৃ ুঔাহবরাহলনী াআলত রাহকর। এাআ াঈচ্চহবরালূনয 

ার, হনলশ্চষ্ট কৃুঔযাণ ঘহযলত্রয ানুওযলণ এও হফহঘত্র কীহতওাফয ৃষ্ট াআর।‛  

ভালরাঘও ফহিভ :  

     ১৯৭৪ ালর াঅলভহযওা গথলও মঔন „West Book Twentieth Century Criticism প্রওাহত র, গাআ গ্রলে 

ভালরাঘনায গশ্রহণহফবাক র এবালফ — Formalist Criticism, Genre Criticism, Archetypal Criticism, 

Historical Criticism এফাং Interdisciplinary Criticism. ভালরাঘও ফহিভঘন্দ্র হনল Rereading ওযলত হকল 

ফালযফালয তাাঁয গরঔা ‘ভালরাঘন’ ব্দহট াহচ্ছ, ১৮৭৬ ালর গফরুলচ্ছ নহট প্রফন্ধ হনল ‘হফহফধ ভালরাঘন।’ 

‘াঈত্তযঘহযত’ প্রফন্ধহট হনল হনলচয চফানফদীলত ফরলঙন— ‚াঅভযা াঈত্তযঘহযত নাটলওয প্রওৃত ভালরাঘন ওহয নাাআ।‛ 

‘ফঙ্গদযন’ হত্রওায „Book Review‟- গও ফরা লচ্ছ গ্রে ‘ভালরাঘন।’ যফতযীলত ‘াঈত্তযঘহযত’ প্রফলন্ধ াঅলরাঘনা ওযলত 

হকল হরঔলঙন —  

‚--- াট্টাহরওায গৌদময ফুহছলত গকলর ভুদ াট্টাহরওাহট এওওালর গদহঔলত াআলফ, াকয গকৌযফ ানুবূত ওহযলত 

াআলর, তাায ানন্তহফস্তায এওওালর ঘলক্ষ গ্রণ ওহযলত াআলফ, ওাফয নাটও ভালরাঘনা গাআরূ।‛  

(ও) তুরনাভরূও (Comparative Method) ভালরাঘনা : ফহিভঘন্দ্র ফাাংরা াহতয ভালরাঘনায তুরনাভূরও হফঘায দ্ধহতয 

াথযও প্রহতষ্ঠাতা। ফহিভ াহতয ভগ্র রূহট এওটা ওাঠালভা এলন তুরনাভূরও দ্ধহতয াালময হফলেললণ াগ্রয লরন 

‘প্রওৃত  াপ্রওৃত’ প্রফলন্ধ, গঔালন ভাওহফ ওাহরদালয ওুভাযম্ভফম্  ওালফযয হভারলয ভনুললযাহঘত াঅঘযলণয লঙ্গ 

হভল্টলনয „Paradise lost‟-এয Satan-এয াঅঘযলণয তুরনা ওলয এাআ হদ্ধালন্ত গৌাঁলঙলঙন ভালরাঘও-গদয ঘহযত্র ফণযনা 

যাহনয হফলল ওাযণ এাআ গম মাা ভনুলয ঘহযত্রানুওাযী নল, তাায লঙ্গ ভনুলয গরঔও ফা ভনুলয াঠলওয হৃদতা চহেলত 

ালয না।‛  

     ‘হফদযাহত  চলদফ’  প্রফলন্ধ তুরনাভূরও দ্ধহত ানুযণ ওলয ভান্তযরতা (Parallelism) ফাওযকঠলন াঅনলরন 

ফহিভঘন্দ্র —  

 ‚চলদফ গবাক, হফদযাহত াঅওাঙ্খা  স্মৃহত। চলদফ ফন্ত, হফদযাহত ফলযা---।‛ 

     ওুন্তরা-হভযাদা এফাং গদস হদলভানা প্রফলন্ধ নাহওাত্রীয ঘহযত্রকত াদৃয  হফাদৃলযয গযঔাাত। ফহিলভয ভননহফলশ্ব 

হভযাদা াঅদয গপ্রী। গদহদলভানা াঅদয ত্নী, ওুন্তরা গাআ দুলয ভহিত রূ —  

‚ওুন্তরা হঘত্রওলযয হঘত্র; গদহদলভানা বাস্কলযয কহঠত চীফ প্রা কঠন। --- ওুন্তরা ালধযও হভযাদা, ালধযও 

গদহদলভানা। হযণীতা ওুন্তরা গদস হদলভানায ানুরূহনী, াহযণীতা ওুন্তরা হভহযদায ানুরূহণী।‛ 
 

(ঔ) প্রচাহতকত হফলেলন (Genre Criticism)  হফ তলও হওালকায Genre Critic এডকায াঅরন এ গক্রভ, াাআন 

ফুথ প্রভুলঔযা াহতযলও „Genus‟ রূল এফাং তায াঔা-াঈাঔালও Species ফা প্রচাহত রূল াংলমাক ওলয নানা াঔা-

াঈাঔায াংলমাক, ভহষ্ট, এফাং াথযওয প্রতীহতলত াঅলরাঘনা াগ্রণী বূহভওা হনলরন, াঅভালদয াঅলরাহঘত ‘কীহতওাফয’-গও 

প্রচাহতরূল বাহফ, তালর গদঔলফা ফহিভঘন্দ্র দৃযওাফয ফা নাটওাহদ, াঅঔযানওাফয ফা ভাওাফয, এফাং ঔন্ডওাফয এাআ হতনলশ্রহণয 

ভলধয াংলমাক, ম্পওয  াথযলওযয ওথা ফরলঙন। এাআ হফলেলন দ্ধহত ‘ভালরাঘনা’ নাভও াংরূল Genre Criticism  

নালভাআ হযহঘত। াঈদাযণ লমালক ফযাাযটা গদঔালনা মাও — ‚ভাওালফযয হফলল গুণ এাআ গম, ওহফয াঈব হফধ াহধওায 
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থালও, ফিফয এফাং াফিফয, াঈবাআ তাাঁায াঅত্ত। ভাওাফয, নাটও এফাং কীহতওালফয এাআ এওহট প্রধান প্রলবদ ফহরা গফাধ 

।‛  

(ক) ঐহতাহও হফঘায দ্ধহত (Historical Criticism) াঈহন তলওয প্রতীলঘয গতাআন, াঁৎ, ফুযব ঐহতাহও হফঘায দ্ধহত ফা 

Historical Criticism-এয তিওথা  প্রালাহকও ওৃৎলওৌর হনল াঅলরাঘনা ওলযন। ফহিলভয াহতয-ভালরাঘনা এয 

ঘযভতভ দৃষ্টান্ত ‘হফদযাহত  চলদফ’ প্রফলন্ধয এাআ াঠওৃহতলত —  

‚গওাভৎ হফজ্ঞান ম্বলন্ধ গমরূ তি াঅহফষ্কৃত ওহযালঙন, াহতয ম্বলন্ধ গও তদ্রু ওহযলত ালযন নাাআ। তলফ াআা ফরা 

মাাআলত ালয গম, াহতয গদলয াফস্থা এফাং চাতী ঘহযলত্রয প্রহতহফম্ব ভাত্র।‛ ফহিভঘন্দ্র এঔালন গদ  চাহতয াগ্রকভলনয 

লঙ্গ হফফতযনলও ফহিভঘন্দ্র ‘ওাময-ওাযন’-তি প্রস্থালন হন্নহফষ্ট ওলয ‘ঐহতাহও হফঘায দ্ধহত’-য প্রালাহকও দক্ষতা াঈত্তীণয ল 

মান।  

(খ) ফহিভঘলন্দ্রয হেতন্ত্র : (Theory of Fine Arts) : ‘হফহফধ ভালরাঘন’ গ্রলে এওহট াঈলেঔলমাকয প্রফন্ধ গালরা “ 

‘াঅমযচাহতয ূক্ষ্ম হে’, গমহট ‘ফঙ্গদযন’ হত্রওায ১২৮১-য বাদ্র াংঔযা প্রওাহত । যাভাঘাতুযী’-য ভালরাঘনা াঈরলক্ষ 

এাআ প্রফন্ধহট যহঘত । Fine Arts‟-গওাআ ফহিভঘন্দ্র ‘ূক্ষ্মহে’ ফলরলঙন। হঘত্র, স্থাতয, নৃতয, ঙ্গীত, ওাফয “ ওলরয 

াঈলেয ‘গৌদমযৃহষ্ট’। এাআ প্রফন্ধহট গৌদমযতি তথা নদনতলিয াঅওয হফলল। াঈহযাঈি হফহবন্ন প্রওায হলেয গম াংজ্ঞা  

াথযওয ফহিভঘন্দ্র এাআ প্রফলন্ধ তুলর ধলযলঙন তা ম্পূণযতাআ াযাহযষ্টটলরয ানুওযলণয ভীফতযী। প্রলতযও ভানুললয 

গৌদমযযাওাঙ্খা চীফন াধনায এওটা াহযাময াাং — ‘--- প্রা এভন ভনুলয গদঔা মা না, গম গৌদলময ুঔী নল’। গতভনাআ 

ভস্ত হলেয রক্ষয গৌদময ৃচন ফহিভ হফহবন্ন গশ্রহণয হলেয গৌদময ‘ৃহষ্টয াংজ্ঞালথয চানান — ‚গম গৌদময চননী হফদযায 

ফণযভাত্র াফরম্বন, তাালও হঘত্রহফদযা ওল। গম হফদযায াফরম্বন াঅওায তাা হীহফধ। চলড়য াঅওৃহত-গৌদময গম হফদযায াঈলেয, 

তাায নাভ স্থাতয; ফা াঈহদ্ভলদয গৌদময গম হফদযায াঈলেয, তাায নাভ বাস্কময। গম গৌদময চহনওা হফদযায হহদ্ধ কহতয ীাযা, 

গ হফদযায নাভ নৃতয, যফ মাায াফরম্বন, গ হফদযায নাভ ঙ্গীত। ফাওয মাায াফরম্বন তাায নাভ ওাফয।‛  

     াযাহযষ্টটর  তাাঁয Poetics গ্রলে হফহবন্ন হলেয ভলধয ম্পওয  নাদহনও াথযওয-প্রতীহতয য ভতাভত ফযি ওলযলঙন। 

„Imitation‟ ফা ‘ানুওযণ’-গও াভলন গযলঔাআ াযাহযষ্টটর এাআ ভস্ত হলেয নদনতিলও স্পষ্ট ওলযলঙন। াযাহযষ্টটলরয ফান 

— “things as they were or are, things as they are said or thought to be or things as they ought to be” 

াথযাৎ ফস্তু মা হঙর এফাং গাআ ফস্তু াঅভালদয ভানলরালও হওবালফ প্রহতবাত , এফাং ফস্তু হও যওভ া াঈহঘত। লঙ্গ লঙ্গ 

এওথা হতহন ফলরন — „Art imitates nature, but nature is imperfect‟ াঅটয nature াথযাৎ চীফন প্রওৃহতয প্রহতচ্ছহফ। 

ফহিভঘলন্দ্রয, াহতযতলিয হফললত্ব এঔালনাআ।  

     ভাবাযলতয গদ্রৌদী ঘহযত্রলও হফহনভযান ওলযলঙন হনচস্ব প্রহতবা হিয গচালয। ভাওালফযয াঅয দু’ঘাযটা নাহওায ভলতা 

গদ্রৌদী ন, গদ্রৌদী স্বতন্ত্র ঘহযত্র। গাআ স্বতন্ত্রতা গফাছালত ‘গদ্রৌদী-প্রথভ প্রস্তাফ’ প্রফলন্ধ (ফঙ্গদযন, ১২৮২ বাদ্র)  

ীতায লঙ্গ তুরনালন এভনফ ওথা —  

 ‚ীতা যাজ্ঞী াআা প্রধানতাঃ ওুরফধূ, গদ্রৌদী ওুরফধূ াআা প্রধানতাঃ প্রঘন্ড গতচহস্বনী যাজ্ঞী।‛  

 ফহিভঘন্দ্র তাাঁয ‘হীতী প্রস্তাফ’-এ গদ্রৌদী ঘহযলত্রয হফদ াঅলরাঘনা ওলযলঙন। গদ্রৌদীয ঞ্চহতয ভযালও 

াশ্চাতয হন্ডলতযা ঔুফ তাহচ্ছরয এফাং বাযতী চাহতয াংস্কৃহত হনল হফদ্রুািও ুয তুলরহঙলরন “ হওন্তু প্রফলন্ধয শুরুলত গম 

ফহিভঘলন্দ্রয হনলফহও ভন  াশ্চাতয প্রীহতয  ওথা ফলরহঙরাভ, াহতযতাহিও ফহিভ লয হকল স্বলদব্রতী ফহিভ 

প্রতুযত্তলয ফলরহঙলরন —  
 

‚এাআ চাতী এওচন হন্ডত (Fergusson) বগ্ন াট্টাহরওায প্রাঘীলয গকাটাওত হফফস্ত্রা স্ত্রীভূহতয গদহঔা হদ্ধান্ত 

ওহযালঙন গম, প্রাঘীন বাযতফললয স্ত্রীলরালওযা ওাড় হযত না “ ীতা, াহফত্রী, গদ্রৌদী, দভন্তী প্রবৃহত শ্বশুয 

বাুলযয রু্ম্লঔ নগ্নাফস্থা হফঘযণ ওহযত। তাাআ ফহরলতহঙরাভ-এাআ ওর হন্ডতহদলকয যঘনা াঠ ওযায ালক্ষা 

ভাাতও াহতয াংালয দুরযব।‛  

গদ্রৌদীয লক্ষ ার ওযলরন বাযতী ধভযলফালধয গপ্রহক্ষলত —  

‚গদ্রৌদী স্ত্রী-চাহতয ানাঙ্গ ধলভযয ভূহতয স্বরূহনী‛ াঅফায ওঔন মুহি যম্পযা গদঔলরন “ ‚ঞ্চহত গদ্রৌদীয 

হনওট এওহত াত্র  ধভযাঘযলণয াহবন্ন াঈরক্ষ।‛  

     ফহিভঘলন্দ্রয াহতয ভালরাঘনা ‘ওৃষ্ণচাহত’ প্রফন্ধহট হফলল ওৃহতলত্বয দাফী যালঔ। গওননা, এাআ প্রফলন্ধ হতহন গতৌর 

ওলযলঙন ভাবাযত এওচলনয গরঔা ন, হতনহট মযাল ভাবাযত যহঘত। প্রথভফয দক্ষ ওহফয যঘনা। এাআ প্রফন্ধহটলত ফস্তু 

হনষ্ঠায হযঘ যললঙ। ওৃষ্ণঘহযত্র ফহিলভয ালত লড় াআহতা-ভালরাঘনা রূান্তহযত ললঙ। ফহিলভয ওৃষ্ণঘহযত্র হনল 

‘দাযহনও’ ফহিভঘন্দ্র’ প্রফলন্ধ ীলযন্দ্রনাথ দত্ত মা ফলরলঙন তা হফলল প্রহনধানলমাকয —  

‚প্রবুতি হফলল ফহিভঘলন্দ্রয প্রধান াফদান — ‘ওৃষ্ণঘহযত্র’। ওৃষ্ণঘহযত্র এওাধালয ধভযতি  প্রিতি। --- ফহিভঘন্দ্র 

ওৃষ্ণঘহযলত্র প্রথভতাঃ ভাবাযলতয ঐহতাহওতা প্রহতন্ন ওহযালঙন “ হতহন হনুণবালফ গদঔাাআালঙন, ভাবাযত 

ওেনাভূরও ওাফয ন, ালনওাাংল প্রাভাহণও াআহতা (History)।‛  

     যাচনাযাণ ফুয ‘গওার াঅয এওার’ গ্রলেয ভালরাঘনা ফহিভঘলন্দ্রয প্রফলন্ধয নাভওযণ তাাআ। এঔালন াযাহযষ্টটলরয 

Imitation ফা ‘হভলহ’ তলিয াঅলরালও ফযাঔযা  তাহিও হফঘায। ফহিভঘলন্দ্রয এঔালন াওট স্বীওালযাহি —  
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‚ানুওযণ ভাত্রাআ াহনষ্টওাযী নল, ওঔন ওঔন তাালত গুরুতয ুপর চলে। প্রথভাফস্থা ানুওযণ, লয স্বাতন্ত্রয 

াঅহনাআ াঅল।‛  

     গল হদ্ধালন্ত এল স্মযণ ওহয প্রঔযাত নদনতাহিও াধযাও হফভরওুভায ভুলঔাাধযালয হফলেলণ, গাআ হফঘালয াঅহভ 

ভত গালণ ওহয —  

‚--- াহতযতলিয াঅলরাঘনা (াআাংলযহচলত লর) ভধুূদন ফহিলভয ূফযাঘাময লর প্রযাওহটওযার াহতয 

ভালরাঘনায গক্ষলত্র ফহিভাআ হথওৃত --- ফাগরা াহতয হফঘাযলও গম ফহিভ মাফতী Myopia ফা দৃহষ্টক্ষীনতা ফযাহধ 

গথলও ভুি ওলযহঙলরন তা স্বীওায ওযলত । এভন হও, ওারান্তলয াঅভযা মঔন াঅচওার তুরনাভূরও দ্ধহত 

ফযফায ওহয, ঐহতাহও দ্ধহত ফযফায ওহয, তঔন এওালরয াশ্চাতয প্রস্তালফয াঅলরাওলযঔা থ গদঔলর 

ফহিলভয াঈত্তযাহধওাযটুওু াস্বীওায ওযলত াহয না।‛ (াহতয ভালরাঘনা, এভ, ৃাঃ ১২৭-২৮)  
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