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ষ� ষা�ািসক (কাকত : ৬.৩)
আধিুনক ভাৰতীয় সািহত�

অিদিত দাস ব�ৱা

ভাৰতীয় সািহত� বিুল ক�ল িনি�� এটা ভাষাৰ সািহত�ক বজুা নাযায় ।ভাৰতত অসংখ� ভাষা আ�ছ ।

�সই�বাৰৰ িভতৰত কুিৰটামান ভাষাৰ�হ সমিৃ�শালী সািহত� আ�ছ । এই আাই�বাৰ ভাষা সািহত��ক সািহত�

বিুল �কাৱা হয় । ইউ�ৰাপৰ �িতখন �দশ�ত এ�কাটা ৰা��য় ভাষা আ�ছ ।ফৰাচী ভাষাত িলখা সািহত�ই �দশখনৰ

ৰা��য় সািহত� ।ভাৰতবষত��ত�নধৰণৰ ৰা��য় সািহত� নাই ।ভাৰতবষ�ষৰ িবিভ� ভাষাৰ �লখক সকলৰ মাজত

দিৃ�ভ�ীৰ িমল অিত সহ�জ চকুত প�ৰ ।চ�বৰুীয়া ভাষাসমহূৰ মাজত িবিভ� আদান-�দা�নও ভাৰতীয় সািহত�ৰ

ঐক�ত সহায় কিৰ�ছ ।�িত�টা ভাৰতীয় ভাষা�ৰই িনজ� �বিশ�� কথনভ�ী, সাং��িতক পটভ�িম আ� ৰীিত আ�ছ

।এ�ক উৎস এ�ক দিৃ�ভ�ীৰ এডাল �ডা�ল ভাৰতীয় সািহত� সমহূক ঐক�ব� কিৰ ৰািখ�ছ ।

ভাৰতীয় সািহত্যত্ আধিুনকতাৰ �� �িতফলন হয় ঊনিবংশ শিতকাৰ ি�তীয়াধ�ত ।অৱ�শ� �থমা��ত

�কা�না �কা�না �লখকৰ ৰচনাৰ মা�জিদ নত�ন যগুৰ দইু এটা �াথিমক ল��ণ ভ�মিুক মািৰিছল ।ঊনিবংশ

শিতকাৰআিদ ভাগত আৰ� �হাৱা আধিুনকৰণৰ �ি�য়া বহল �হ পিৰিছল । ঊনিবংশ শিতকাৰ �শষৰ চািৰটা

দশকৰ এইিখিন সময়�ত �পদী আদশ�ই �ৰামাি�ক ৰীিতক বাট এিৰ িদ�ল ।�পদী ঐিতহ�ৰ গতানগুিতক িনয়মৰ

অৱসান ঘিটল । �ববাদী সকলৰ ধ�ান ধাৰণাৰ পৰা আতিৰ আিহ �লখকসক�ল নত�ন ভাৱ ,ভাষা আ� �শলীৰ

অৱতাৰণা কিৰ�ল ।ইংৰাজী সািহত�ৰ �ৰামাি�ক �লখকৰ অন�ু�ৰণা�ৰ সািহত�ৰ �পক �া�ীয় সািহত��ল

আদিৰ আিন�ল ।গীিতকিবতা, চ�িটগ� ,উপন�াস �ৱ� আিদৰ �যা�গিদ সািহত�ত নত�ন ধাৰণাৰ সিৃ� হল ।এই

�ৰামাি�ক ভাৱ আ� আদশ�িবংশ শিতকাৰ তৃতীয় দশক�ল আিধপত� িব�াৰ কিৰিছল ।লা�হ লা�হ �ৰামাি�ক

সািহত�ৰ ধাৰা�টা দ�ু�ল �হ আিহল ।ইিতম�ধ� �থম মহাসমৰৰ ফল���প মানবীয় মলূ��বাধ�ৰা িবৰাট পিৰবত�ন

ঘিটল । িব� সািহত�ত পৰুিণ ৰীিত নীিত িব��� িব��াহৰ সৰু বািজ উিঠল ।এদল নত�ন �লখ�ক �ৰামাি�কবাদী

সকলক পলায়নবাদী আখ�া িদ�ল। সমাজতাি�ক বা�ৱতা �তওঁ�লাকৰ ৰচনাৰ �ধান ল�� হল । �গিতবাদী

আ��ালনৰ �ঢৗ�ৱ সক�লা�ক �শ�কিৰ�ল ।

এই িখিন সময়�ত ভাৰতবষ�ই �াধীননতা পা�ল ।ৰাজ�নিতক অিভলাষ পৰুণ হল িক� অথ��নিতক

অৱ �াৰ পিৰবত�ন নহল । বা�ৱ পিৰি�িতৰ �িত �লখকসকল সজাগ হল । �লখিনৰ মা�জ�ৰ �তওঁ�লা�ক

�বষম�, অন�ায়, অিবচাৰ, ��াভ �কাশ্ কিৰ�ল ।�গিতবাদী ভাৱধাৰাই �লখক আ� পাঠকক সৰহ িদন ধিৰ

ৰািখব �নাৱািৰ�ল । িবংশ শিতকাৰ ষ� দশকৰ পৰা আৰ� হল—পিৰবত�নৰ �ঢৗ । মানহুৰ দিৃ�ভ�ী আ�

�িচৰ পিৰবত��ন সািহত�ৰ গিত আ� �কৃিত সলিন কিৰ িদ�ল । িব�ৰ িবিভ� �লখকসকলৰ লগত

�পাণপট�য়া স�ক� �াপ�ন ভাৰতীয় �লখক সকলৰ মানিসক িচ�াধাৰা িব�ািৰত �হাৱাত সহায় কিৰ�ল

।নত�ন িচ�া ধাৰা আ�আদশ�ৰ সং�যা�গ ভাব-ব� আ� �প-ব�ৰ িবিচএতা �দান কিৰ�ল ।�িত�টা িচ�া আ�

আদশ�ৰ জিৰয়�ত আধিুনকতাৰ এ�কািট নত�ন িদশ উ��ািচত হল ।

বা�ৱতা আ� সামািজক �চতনা �ৰা�জাওৰ কালৰ দটুা �বিশ�� ।বা�ৱতাৰ �কৃিত সম�য় সম�য়

সলিন �হ আ�ছ আ� �সই অনসুিৰ সািহত�ৰ �কৗশল বা প�িত�ৰা সলিন �হ�ছ । চকু�ৰ �দখা বা�ৱতাৰ

�িতি�য়া ���প পা�াত�ত িবিভ� সািহত� আ��ালনৰ সচূনা হয় । ভাৰতীয় �লখকসক�লও �সই�বাৰৰ �িত

সহািৰ জনা�ল ।বা�ৱতাৰ �ঢৗ উঠাৰ িপচত ভাৰতীয় �লখকৰ �লখাত—অিত বা�ৱবাদ ,�কৃিতবাদ
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,অিভব�ি�বাদ , মন�ি�ক ,বা�ৱতা,মা�বাদ আিদ িভ� িচ�াধাৰাৰ �িত আ��হ �দখা গল।অি��বাদী আ�

এবচাড�ধ�ী িচ�া�য় �লখকৰ মন আকষ�ণ কিৰ�ল । এ�নধৰ�ণ আধিুনক ভাৰতীয় সািহত�ৰ িবষয় আ�

পিৰ�বশন প�িত িবিচ� �পত ভ�মিুক মািৰ�ল ।

ভাৰতীয় সািহত�ত গিত বা ��কৃিত সলিন �হাৱাৰ মলূ�ত হল ইংৰাজ সকল। �থম অৱ�াত ইংৰাজ

সক�ল ভাৰতীয় মানহুক ইংৰাজী িশ�া িদব িবচৰা নািছল, কাৰণ �সই িশ�াই �দশীয় �লাকসকলক

�তওঁ�লাকৰ িব��াচৰণ কিৰব বিুল আশংকা কৰা �হিছল ।িক� ভাৰতীয় বিু�জীিৱ সক�ল ইংৰাজী িশ�াৰ

��য়াজনীয়তা বা��ক�য় উপলি� কিৰিছল ।ভাৰতীয় সক�ল আধিুনক �ান-িব�ান িচ�া-চচ�াৰ ভাগ লব�ল

হ�ল ইংৰাজী িশ�াৰ �াৰা�হ স�ৱ �হিছল। ১৮১৭ইংচনত কিলকতাত িহ� কু�লজ �াপন �হিছল । ইয়াৰ পৰাই

পি�মীয়া �ানৰ ভা�াৰ ভাৰতীয় সকলৰ বা�ব মকুিল হল । ইংৰাজী িশ�া লাভ কৰাৰ ফল���প ভাৰতীয়

সািহত�ত এটা নত�ন যগুৰ সচূনা হল যিদও ভাৰতীয় সািহত� অ্নকুৰণ ধম� বা ইউ�ৰাপীয় ধ�ান ধাৰণাৰ ����্িত�িব

বিুল কব �নাৱািৰ । িকয়�না ভাৰতীয় সািহত� ি্নজৰ িচ�া–ধাৰা আ� জীৱনধাৰাৰ ���্িতফলন আ�ছ। পা�াত্�

আিহ���্হণ কিৰ�লও সৰহ ভাগ িলখ�ক �দশীয় ঐিতহ্� লগত সং�যাগ ৰ�া কিৰ�ছ । িব�দশীৰ ��্ভা�ব ভাৰতীয়

পৰ�ৰা সলিন কিৰব পৰা নাই । অসমীয়া, বালাং আিদ ���্ভাৱশালী �লখকৰ সািহত� ৰ্ািজ অনধুাৱন কিৰ�ল ইয়াৰ

��্মান �পাৱা যায় ।

এইদ�ৰ ইউ�ৰাপীয় ধ�ান ধৰণা আ� ভাৰতীয় িচ�া-চছ�াৰ সং�যাগত আধিুনক ভৰতীয় সািহত�ই্ িবকাশ

লাভ কিৰ�ল । ==X==


