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সারসংে পঃ 
ঠাকুরবািড়র সে  ি পুরার রাজপিরবােরর স ক দেব নােথর সময় থেক। 

সই সূে  রবী নােথর সে ও রাজপিরবােরর স ক গেড় ওেঠ। সই স ক 

মশ দৃঢ় হয় সািহত  ও সাং ৃ িতক মলব েনর মাধ েম। বাংলা ভাষা ি পুরায় 

রাজভাষার মযাদা লাভ কেরেছ। রাজােদর পৃ েপাষকতায় সং ৃ ত সািহত  ও 

পুরাণািদর বাংলায় অনুবাদ হেয়েছ। বাংলায় সািহত  রচনার ে ও রাজারা 

উৎসাহ দান কেরেছন। ি পুরায় আধুিনক বাংলা সািহেত র চচা অেনক পের 

মূলত রবী নােথর হাত ধের  হয়। রবী নােথর উৎসােহ ‘িকেশার সািহত  

সমাজ’ িত া ও পের ‘রিব’ পি কার মাধ েম ি পুরার বাংলা সািহেত  

আধুিনকতার সূচনা হয়। ‘রিব’ পি কায় রবী নােথর অেনক রচনা কািশত 

হেয়েছ। রবী নাথেক ক  কের ি পুরায় আধুিনক বাংলা সািহেত র সূচনা ও 

িব ার কীভােব হেয়েছ তার প স ানই এই গেবষণা িনবে র মূল অি । 
 

 

ি পুরায় রাজন  আমেল বাংলা ভাষা রাজভাষার ীকৃিত লাভ কেরিছল। ি পুরার অেনক াচীন তা িলিপ 

ও িসলেমাহের বাংলা ভাষার ব বহার ল  করা যায়। ব  পুরাতাি ক িনদশন ও দিলল দ ােবজ থেক আমরা 

ি পুরায় রাজকােয বাংলা ভাষা ব বহােরর মাণ পাই। রাজভাষা যিদ বাংলা হয় তাহেল সই ভাষায় সািহত চচা 

হেব এটাই াভািবক। ি পুরােতও রাজপৃ েপাষকতায় সািহত  রচনা ও অনুবােদর কাজ হেয়িছল বাংলা ভাষায়। 

ি পুরায় বাংলা সািহেত র াচীন িনদশন ‘রাজমালা’। ‘রাজমালা’ মূলত ি পুরার রাজােদর ইিতহাস। প দশ 

শতা ীেত ধমমািণক  ‘রাজমালা’ বাংলা পয়ার ছে  রচনা কিরেয়িছেলন। ‘রাজমালা’ পেদ  লখা হেলও ি পুরার 

রাজােদর ইিতহাস ‘রাজাবলী’ গেদ  লখা হেয়িছল। যিদও ‘রাজাবলী’ িট দু াপ ।  
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ি পুরায় বাংলা সািহত চচার ে  আধুিনকতার সূ পাত হয় মহারাজা বীরচ  মািণেক র হাত ধের। এই 

বীরচ  মািণক  হেলন সই ব ি  িযিন সব থম রবী নােথর কিব িতভােক ীকৃিত জািনেয়িছেলন। রবী নােথর 

‘ভ দয়’ কাব  পেড় িতিন রবী নাথেক উৎসািহত কেরিছেলন। ি পুরা থেকই তাঁেক ‘ভারত ভা র’ উপািধেত 

ভূিষত করা হয়। রবী নাথ তারঁ ‘জীবন ৃিত’ ে  বীরচ  মািণেক র স  উ াপন কের জািনেয়েছন, 
“ভ দয় নােম ইহা ছাপােনা হইয়ািছল, তখন মেন হইয়ািছল লখাটা খুব ভােলা হইয়ােছ। 
লখেকর পে  এ প মেন হওয়া অসামান  নেহ। িক  তখনকার পাঠকেদর কােছও এ 

লখাটা স ূণ অনাদৃত হয়নাই। মেন আেছ এই লখা বািহর হইবার িকছুকাল পের 

কিলকাতায় ি পুরার গীয় মহারাজ বীরচ  মািণেক র ম ী আমার সিহত দখা কিরেত 

আেসন। কাব িট মহারােজর ভােলা লািগয়ােছ এবং কিবর সািহত সাধনার সফলতা স ে  

িতিন উ  আশা পাষণ কেরন, কবল এই কথািট জানাইবার জন ই িতিন তাঁহার 

অমাত েক পাঠাইয়া িদয়ািছেলন।”১ 

ধু রবী নাথ নন, ঠাকুর বািড়র সে  ি পুরার রাজােদর স ক পূব থেকই িছল। পের রবী নােথর 

সে  এই স ক আেরা গাঢ় হয়। বীরচ  মািণক , রাধা িকেশার মািণক , বীের  িকেশার মািণক  ও বীর 

িব ম িকেশার মািণক  এই চার রাজার সে ই রবী নােথর যাগােযাগ িছল। িবিভ  সমেয় রাজােদর সুপরামশ 

িদেয় সাহায  কেরেছন রবী নাথ। ব ি গত ও রাজকায ে  নানা সংকেট রাজারা রবী নােথর ার  

হেয়েছন। রবী নােথর সে  রাজােদর আ িরক স ক গেড় উেঠিছল। রবী নােথর ি পুরা আগমন বিশরভাগ 

ে  অবসর যাপন হেলও অেনক পূণ ঘটনা ও কমকাে রও সা ী থেকেছন। জগদীশচ  বসুর িবেলত 

যা া উপলে  রবী নাথ আিথক সাহায  চেয়িছেলন রাজার কােছ। ধু এই ে  নয়, িব ভারতী িত ার 

ে ও রাজারা তাঁেক আিথক সাহায  কেরিছেলন।  

বীরচ  মািণক  রবী নােথর কিবতা ও গােনর ণ াহী িছেলন। বীরচ  মািণক  িনেজও কিবতা ও গান 

রচনা করেতন। বীরচে র িবখ াত হািলর গান িল আজও মানুেষর মুেখ মুেখ ফের।এই বীরচে র আমেলই 

ি পুরায় মূলত আধুিনক বাংলা সািহত চচার সূচনা হে  বলা যেত পাের। ি পুরায় সািহত চচার ে  সব থেক 

পূণ সি ণ িছল  ‘িকেশার সািহত  সমাজ’ িত া। রবী নাথ রাধািকেশার মািণেক র আম েণ ি পুরায় 

আেসন ১৩১২ ব াে । রবী নাথ ি পুরা সািহত  সি লনী সভায় সভাপিত  কেরন। সভার  উে াধেন রবী নাথ 

‘ দশীয় রাজ ’ ব িট পাঠ কেরন। সিদন থেকই ি পুরায় একিট ায়ী সািহত  িত ান গড়ার চ া চলেত 

থােক। পরবতীকােল মহারাজ বীের িকেশার মািণক  বাহাদুেরর অনুে রণায় ি পুরায় ‘িকেশার সািহত  সামাজ’ 

িতি ত হয়। ‘রবী  জীবনী’ ত এ স েক বলা হেয়েছ, 
“রবী নাথ ব কাল হইেত ািনক সািহত -পিরষ   াপেনর কথা সুপািরশ কিরয়া 

আিসেতিছেলন, এখন পয  তাহা কাথাও কােয পিরণত হয় নাই; ি পুরাই অ সর হইয়া 

এই কােয নািমল ও রবী নাথেকই উহার আদশ পুেরািহত- ােন সভা অলংকৃত কিরবার 

জন  আ ান কিরল। কিব আগরতলায় উপি ত হইেল মহারাজা রাধািকেশার মািণক  ি পুরা 

সািহত -সে লেনর সভাপিত েপ কিবেক বরণ কিরেলন (১৭ই আষাঢ় ১৩১২)।”২ 

ি পুরা থেক সই সময় ‘ব ভাষা’ নােম একিট মািসক পি কা কািশত হেতা। এর থম কাশ িছল 

১৯০৩ ি া । স াদক িছেলন সুের চ  দববমা। এছাড়া ‘অ ণ’ ও ‘ধূমেকতু’ নােম দুিট সা ািহকও িছল। 
‘অ ণ’-এর স াদক িছেলন চে াদয় িবদ ািবেনাদ এবং ‘ধুমেকতু’র স াদক িছেলন মেহ চ  দববমা। এর 
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পরবতীকােল বীের িকেশার মািণেক র সময় ‘িকেশার সািহত  সমাজ’ নােম একিট সািহত সভা ািপত হয়। এই 

িকেশার সািহত  সমাজ থেকই ‘রিব’ নােম মািসক পি কা কািশত হয়। 

১৩৩২ ব াে র ১০ফা ন েজ িকেশার দববমার আম েণ রবী নাথ শষবার আগরতলায় আেসন। 

‘িকেশার সািহত  সমােজ’র প  থেক তাঁেক স ধনা দওয়া হয়। দীেনশ চ  চৗধুরী রবী নাথেক উে শ  কের 

একিট ‘আগমন গীিত’ িলেখিছেলন। আগমন গীিতিট এই প,  
কান পািখিট এেলা িফের 

(আজ) বস কােল। 

আজও স তার সুেরর খয়াল 

খেল দয় তােল। 

আজ য তাহার ক  েন 

পুলক জােগ মেনর কােণ 

কান অিতিথ এেলা জািন 

কাহার পুণ  ফেল। 

িক িদেয় আজ করেবা পূজা ? 

(হেব) গ াপূজা-গ াজেল।৩ 

‘িকেশার সািহত  সমাজ’ আেয়ািজত এই সভায় েজ িকেশার দববমা সভাপিত িহেসেব ভাষণ দন। 

সই ভাষেণ িতিন রবী নােথর সে  তাঁর স েকর কথা বেল রবী নােথর িত কৃত তা াপন কের শেষ 

সভার উে েশ বেলন,  
“আজ আপনারা সই রবী নাথেকই স ধনা কিরেত সমেবত; আর সই সভার নতৃ  

কিরবার ভার আমার িত অিপত হইয়ােছ। আিম এ িবষেয় মূক। কারণ আিম এমন 

কােনা ভাষা পাইনা, য আপনািদগেক আমার অ েরর আন েক কাশ কিরেত পাির। 

কিববেরর আশীবাদ আকা া কিরয়া আমার ব ব  শষ কিরেতিছ। িতিন আমােদর এই 

‘িকেশার সািহত  সমাজ’ ক আশীবাদ ক ন এই কামনা।”৪ 

‘িকেশার সািহত  সমােজ’র প  থেক রবী নাথেক য অিভন নপ  দওয়া হেয়িছল তার েত 

রবী নাথেক সে াধন করা হেয়িছল এইভােব,  
“কিব স াট- যু  রবী নাথ ঠাকুর মেহাদেয়র   করকমেল। 

দব, তুিম বাংলার কিব-ভারেতর কিব-িব  কিব। তামায় নম ার।”৫ 

‘িকেশার সািহত  সমাজ’-এর সহ-সভাপিত শীতল চ  চ বতী ‘রবী  শি ’ পাঠ কেরিছেলন। সই 

শি র সূচনায় রবী নােথর উে েশ বলা হেয়িছল- “িব ব াপী যশঃ িকরণ িকরীিটন” (রিব, ২য় বষ ৪থ সংখ া, 

১৩৩৫ ি পুরা ) 

‘িকেশার সািহত  সমােজ’র অিভন েনর উ ের রবী নাথ য ব ব  রেখিছেলন তা ‘কিব স ােটর 

বাণী’ নােম ‘রিব’ পি কার ২য় বেষর ৪থ সংখ ায় কািশত হেয়িছল। বাল কােল কিবতা রচনার সূচনাল  থেক 

ি পুরার সে  অে দ  স েকর কথা রবী নাথ তারঁ ব েব  তুেল ধেরন। কিব িহেসেব তাঁর পিরিচিত যখন 

ধুমা  আ ীয়-পিরজনেদর মেধ  সীমাব  িছল তখন ি পুরার রাজা বীরচ  মািণক  বাহাদুর রাধারমন ঘাষেক 

দূত িহেসেব পািঠেয়িছেলন তাঁেক কিব িহেসেব অিভনি ত করার ই া জানােত। এরপর ‘রাজিষ’ লখার সময় 

‘রাজমালা’ থেক তথ  পাঠােনা, কািসয়াং যা ায় স ী হওয়া ভৃিত নানা স  তুেল ধেরন। বীরচে র মৃতু র পর 
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রাধািকেশার মািণেক র সে ও তাঁর সুস ক বজায় িছল। বালক েজ িকেশােরর সে  তারঁ প  িবিনময় হেতা। 

বাংলা ভাষা ি পুরায় ধু মাতৃভাষা নয় রাজ-ভাষার স ান পেয়েছ। এই ভাষা ও সািহেত র সূ  ধের 

রাজপিরবােরর সে  তাঁর স ক য আেরা দৃঢ়তর হেয়েছ স কথাও উে খ কেরন রবী নাথ। ব েব র শেষ 

‘িকেশার সািহত  সমাজ’ ও ি পুরার জনসাধারেণর উে েশ িতিন বেলন,  
“আিম যেশাভাগ বান কিবর মত এখােন মান িনেত আিসিন, আিম গগতঃ মহারাজােদর 

ব ু েপ যমন আমার ত ণ বয়েস এখােন ীিত ও া লাভ কেরিছ, আজ আমার শষ 

বয়েসও সই আ ীয়তার শষ রসটুকু ভাগ কের বেল যেত এেসিছ- সব রতু দুগািন 

সেবাভ ািন পশ তু।”৬ 

  এই ‘িকেশার সািহত  সমাজ’-এর সািহত  ও সং ৃ িত িবষয়ক মুখপ  িছল মািসক ‘রিব’ পি কা। 

‘রিব’ পি কার নামকরণ িনেয় ‘িকেশার সািহত  সমাজ’-এর সভায় সদস েদর মতামত নওয়া হেয়িছল। অিধক 

সংখ ক সদেস র মতেক াধান  িদেয় শষ পয  পি কার নাম ি র করা হয়। ‘নি নী’ পি কার ৩য় বেষর ২য় 

সংখ ায়৭ এই নামকরণ সং া  য িব ািরত তথ  আেছ তা তুেল ধরা যেত পাের। 

য সদস রা তাঁেদর নােমর পােশ পি কার নাম াব কেরেছন তাঁরা হেলন— 
 মহারাজ কুমার নের  িকেশার দববমা— 

রিব, িবভূিত  

 মথুরানাথ দাস— যযািত, ি পুর  

 ভূপাল চ  গে াপাধ ায়— ি পুর  

 িবেনাদলাল বে াপাধ ায়— সিবতা  

 যােগশ চ  দ — ি পুরা সু রী  

 শরৎচ  ঘাষ— ি পুরা দপণ  

 রাধাকৃ  দাস— চ   

 কিমিটর ারা ািবত— িকেশার সািহত  

সমাজ, ব ভাষা (নব পযায়)  

উি িখত ১১িট ািবত নাম থেক পি কার নাম কী রাখা হেব তা িনধারেণ সভাপিতর িনেদেশ 

উপি ত সদস েদর মতামত হণ করা হয় । ‘রিব’ নামকরেণর সমথক সদস রা িছেলন— 
 মহারাজ কুমার নের  িকেশার দববমা 

( াবক)  

 মহারাজ কুমার নব ীপ চ  দববমা 

 মহারাজ কুমার েজ  িকেশার দববমা 

 মহারাজ কুমার রণবীর িকেশার দববমা 

 মহারাজ কুমার যতী  মাহন দববমা 

 মহারাজ কুমার নরিসংহ চ  দববমা  

 অিময় কুমার   

 রায় বাহাদুর জ ািতষ চ  সন  

 সতীশ চ  চ বতী  

 রাধাকৃ  দাস  

 হীরালাল বে াপাধ ায় 

 মিণময় মজুমদার  

 যােগ নাথ ভাদুড়ী

‘ি পুর’ নামকরেণর সমথক সদস — 
 ভূপাল চ  গে াপাধ ায় ( াবক)   

 ঠাকুর তাপ চ  রায়  

 জকৃ  দববমা  

বািক ািবত নাম িল াবক ছাড়া কান সদস  সমথন জানানিন। কােজই অিধকাংশ সদেস র মত 

অনুসাের ‘রিব’ নামই সভায় গৃহীত হয়। আ েযর িবষয় ািবত নােম ‘ি পুর’ বা ‘ি পুরা’ একািধকবার থাকা 

সে ও ায় একতরফা ভােব ‘রিব’ নামিট সমথন করা হয়। এই নামকরেণর সময় রবী নােথর নামিট য 

াবক ও সমথকেদর মাথায় িছল তা বলাই বা ল ।  
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‘রিব’ পি কার স াদেকর নাম ি র করার জন  াব কেরন ি য়নাথ বে াপাধ ায়। সভাপিত ও 

অিধকাংশ সদেস র ই ানুসাের পি কার স াদক িনবািচত হন মহারাজ কুমার নের  িকেশার দববমা ও পি ত 

কালী স  সন  িবদ াভূষণ। তেব ‘রিব’ পি কার থম ও ি তীয় বষ পয  এই দুজন স াদক িছেলন। 

তৃতীয় বষ থেক ষ  বষ পয  ‘রিব’-র স াদক িহেসেব মহারাজ কুমার নের  িকেশার দববমা একাই দািয়  

পালন কেরেছন। ‘রিব’ পি কার কাযাধ  িছেলন সত র ন বসু। এর দ রচনা কেরিছেলন খ াত িশ ী 

ধীের কৃ  দববমা। থম দিট ধারাবািহকভােব বশ িকছু সংখ ায় অপিরবিতত িছল। পি কার েতই 

লখা থাকেতা “আন পামৃতং যি ভািত”। ‘রিব’-র থম বেষর থম সংখ া কািশত হয় আষাঢ়, ১৩৩৪ 

ি পুরাে , ইংেরিজ ১৯২৪ ি াে । এই থম সংখ ার সূচনােত স াদক নের  িকেশার দববমার ‘রিব-ম ল’ 

কিবতািট কািশত হয়। এই কিবতায় রবী নােথর িত ও ‘রিব’ পি কার িত সমাথক হেয় ধরা িদেয়েছ। 
এরপর শীতলচ  চ বতীর ‘ি পুরা-ইিতহােসর মুখব ’ ব িট ান পেয়েছ। ছয় বছর ‘রিব’ পি কা 

ধারাবািহকভােব কািশত হেয়িছল। এই ছয় বছের ‘রিব’ পি কার ২৪িট সংখ ায় ি পুরা সং া  ও ি পুরা 

বিহভূত অসংখ  লখা কািশত হয়। তেব সব থেক পূণ ও গৗরেবর িবষয় িছল রবী নােথর রচনা এই 

পি কায় কাশ করা। ‘ভােবর ঝুিল’ নাম িদেয় মূলত রবী নােথর রচনাই কাশ করা হেতা। যিদও ‘ভােবর 

ঝুিল’ ত কািশত রবী নােথর গান, কিবতা ও অন ান  রচনা আেগ অথবা পের ‘ বাসী’, ‘ভারতবষ’ ভৃিত 

পি কায় কািশত হেয়েছ। এই রচনা িল রবী  রচনাবলী, গীতিবতান, ও অন ান  ে ও সংকিলত হেয়েছ। 
তেব ‘রিব’র সে  অন ান  পি কা ও ে  কািশত রবী -রচনার অেনক ে ই পাঠা র ল  করা যায়।  

‘রিব’ ত ‘সামিয়ক সািহত ’ িলখেতন কালী স  সন  ও িবিবধ স  িলখেতন সত র ন বসু। 
ি পুরার ইিতহাস িবেশষভােব আেলািচত হেতা ‘রিব’ ত। কালী স  সন  তখন ‘রাজমালা’ স াদনােতও ব  

িছেলন। শীতল চ  চ বতী ি পুরার ইিতহাস িবষেয় তথ পূণ আেলাচনা করেতন ‘রিব’ পি কায়। এছাড়া 

ঐিতহািসক অচূ তচরণ ত িনিধর ব  ‘রিব’ ক সমৃ  কেরিছল। ি পুরার জাতীয় জীবনেক তুেল ধরাও ‘রিব’র 

একিট অন তম িদক িছল। ি পুরার িবিভ  ভাষাভািষ জনজািতর চিলত পকথা, উপকথা, কািহিন কািশত 

হেতা। রাজপিরবােরর দুই কুমারী গালাপ দবী ও িন পমা তাঁেদর অ েরর বৃ া সিবকােদর কােছ গ  েন 

স েলােক কাশ করেতন।  

ানীয় মিহলা কিব অন েমািহনী দবীর অেনক কিবতা ‘রিব’ ত কািশত হেয়িছল। অিজতব ু  দববমা, 

সতীশ চ  দববমা, পিরমল কুমার ঘাষ, যতী সাদ ভ াচায, সতী  চে াপাধ ায়, সািব ী স  চে াপাধ ায়, 

ি য় দা দবী মুেখর লখা ‘রিব’ ক সমৃ  কেরিছল। পিরমল কুমােরর মাধ েম বু েদব বসুর কিবতাও ‘রিব’ ত 

কািশত হয়। ধু কিবতা, পকথা, উপকথা নয়; অেনক উে খেযাগ  ব ও এই পি কায় কািশত হেয়িছল। 
এ েলার মেধ  মহারাজ কুমার নব ীপচ  দববমার ‘বাংলা ভাষার চািরযুগ’ ব িট অত  শংসার দািব রােখ। 
অন ান  িবিশ  বে র মেধ  যােগশচ  চৗধুরীর ‘বাংলায় কাপাস’, ডাঃ শরৎচ  দে র ‘িন া’, ি েজ চ  

দে র ‘উ র পি ম ও কা ীের’, েজ কুমার চে াপাধ ায়িলিখত ‘বাংলা পিরভাষা’, যােগশচ  দে র ‘বণা ম 

ধম’ ভূেপ চ  চ বতীর বৗ ধম সং া  নানা ব  ‘রিব’র িবিভ  সংখ ােক ঋ  কেরিছল। এছাড়াও কিব 

গািব  দােসর কিবতার ধারাবািহক আেলাচনা কেরিছেলন হমচ  চ বতী, ‘ঋিষস  বা ষড়দশন েবিশকা’ 

ধারাবািহকভােব িলেখিছেলন হম কুমার বসু। তাঁর ‘অন মূল’ ব িটও িবেশষভােব উে েখর দািব রােখ। 
দীেনশচ  সেনর ‘ময়মনিসংহ গীতাবিল’ও ‘রিব’ ত কািশত হেয়িছল। যােগ েমাহন ঘােষর ‘ গৗড়ীয় ব ব 

সািহেত র আিদ ব াস’, বরদাচরণ চ বতীর ‘সাধক জীবন’ ভৃিত ব  ব  ‘রিব’ ত কািশত হয়।  
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‘রিব’ পি কায় ছয় বছের চি শিট সংখ া কােশর পর ব  হেয় যায়। ‘রিব’র সই ণময় যুেগর 

অবসান ঘেট। এর কারণ িহেসেব সত র ন বসু জািনেয়েছন,  
“রিব’র এই গৗরব অধ ায়েক র া করা গল না কন, তাহার আেলাচনায় এইটুকু বিলেলই 

যেথ  হইেব য, রাজদরবাের তখন হয়ত ‘রিব’ পিরচালনার পেক সহজভােব হণ করার 

পে  খুব বশী সহায়ক িছল না।”৮  

তেব দীঘ িতিরশ বছর পর পুনরায় ‘রিব’ পি কা কােশর চ া করা হয়। িক  ‘রিব-নবপযায়’ও 

িতনিট সংখ া কািশত হেয় পুনরায় ব  হেয় যায়। ‘রিব নবপযায়’-এর থম বেষর থম সংখ া কািশত হয় 

আি ন ১৩৬৮ ব াে । এর স াদক িছেলন ডঃ িহমাং নাথ গে াপাধ ায় ও তপনকুমার ভ াচায। এই সংখ ািটও 

সত র ন বসু, সুকুমার সন, আ েতাষ ভ াচায, অিসতকুমার বে াপাধ ায়, সােমন বসু, রােজ র িম , 

হীরালাল চে াপাধ ায়, নারায়ণ গে াপাধ ায়, নের নাথ ভ াচায, নগরীেমাহন প নায়ক, মািহত পুরকায় , 

রেন নাথ দব, চ  চে াপাধ ায়, ি েজ  চ  দ  মুখ িবদ  লখেকর ব  এবং অ দাশ র রায়, 

অেশাকিবজয় রাহা, অেলাকর ন দাশ  মুখ িবিশ  কিবর কিবতায় সমৃ  হেয়িছল।  

ি পুরার সািহত চচার অন তম ধারক ও বাহক িহেসেব ‘িকেশার সািহত  সমাজ’ ও ‘রিব’ পি কার 

অবদান অত  তাৎপযপূণ। এই ‘িকেশার সািহত  সমাজ’ গেড় ওঠা এবং ‘রিব’ পি কার সূচনা ও িব াের 

রবী নােথর ত  ও পেরা  ভাব পূণ ভূিমকা হণ কেরিছল। ি পুরার সে  রবী নােথর স ক িনেয় 

আেলাচনা হেলও ি পুরায় আধুিনক বাংলা সািহত চচায় রবী নােথর ভূিমকা স িকত আেলাচনা উেপি তই 

থেক গেছ। আেলাচ  বে  রবী নােথর সে  ি পুরার সািহিত ক যাগােযাগ  পেয়েছ। রবী নােথর 

রচনা যমন ি পুরার পি কায় কািশত হেয়েছ তমিন রবী নাথ সং া  অেনক ব  ি পুরার সািহত েক ঋ  

কেরেছ। রবী নােথর উ রসূির িহেসেব যসব িবিশ  কিব-সািহিত েকরা ি পুরার আধুিনক বাংলা সািহত চচায় 

অবদান রেখেছন তাঁেদর স ও এই বে  ান পেয়েছ। ‘িকেশার সািহত  সমাজ’ ও ‘রিব’ পি কার ইিতহাস 

এবং সই সূে  ি পুরায় আধুিনক বাংলা সািহত চচায় রবী নােথর ভূিমকা বাংলা সািহেত র ইিতহাসেক আেরা 

সমৃ  করেব।    
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