
�লাকসািহত� ও খু�ঁনা� -  ড. �সতু চে�াপাধ�ায় 
 
�থম অংশ  -  
  
১. `�লাকসািহত�’  ��� কার �লখা  ? 
 @ ` �লাকসািহত�’  ��� রবী�নাথ ঠা�েরর �লখা । 
২. `�লাকসািহত�’ ���েত ক’� ও িক িক �ব� আেছ   ? 
  @  `�লাকসািহত�’ ���েত চার� �ব� আেছ, `�ছেলভুলােনা ছড়া’ ,`�ছেলভুলােনা ছড়া- ২’, 
`কিব-সংগীত’ ও `�াম� সািহত�’ । 
৩. `�লাকসািহত�’ ��� কেব, �কাথা �খেক �কািশত হয় ? 
   @  `�লাকসািহত�’ ��� মজমুদার লাইে�রী কতৃ� ক �কািশত, রবী�নােথর গদ� ��াবলী 
তৃতীয়  ভাগ `�লাকসািহত�’ ১৩১৪ ব�াে� অথ�াৎ ১৯০৭ সােল �কািশত হয় ।  
৪. মজমুদার লাইে�রী �কািশত ���েত ক'� িনব�  িছল এবং িক িক  ? 
   @  মজমুদার লাইে�রী �কািশত `�লাকসািহত�’ ���েত িতন� �ব�  িছল ` �ছেলভুলােনা 
ছড়া’, `কিব-সংগীত’ ও  `�াম� সািহত�’ । 
 ৫.` �লাকসািহেত�’র �থম সং�রণ কত সােল হয় ? এই সং�রেণ �কান িনব�� ��ভু� হয় ? 
    @ ১৩৪৫ ব�াে�র �পৗষ মােস ,১৯৩৮ সােল `�লাকসািহেত�’র �থম সং�রণ হয় ; এই 
সং�রেণ `�ছেলভুলােনা ছড়া-২’ নামক  িনব�� ��ভু� হয় । 
৬.` �ছেলভুলােনা ছড়া’ �ব� কেব, �কান পি�কায় �কািশত হয় ? 
     @ `সাধনা’ পি�কার ১৩০১ ব�াে�র আি�ন- কািত� ক সংখ�ায় অথ�াৎ ১৮৯৪ সােল 
�কািশত হয় । 
 ৭.` �ছেলভুলােনা ছড়া’ িনব�� িক নােম মিু�ত হেয়িছল ? এ’� �কাথায় বেস �লখা ? 
  @ ` �ছেলভুলােনা ছড়া’ িনব�� ‘ �মেয়িল ছড়া ` নােম মিু�ত হেয়িছল, এ’� সাজাদপুের থাকা 
কালীন সমেয় �লখা হেয়িছল  । 
  ৮. `�ছেলভুলােনা ছড়া-২’ িনব�� �কান পি�কায় কেব �কািশত হয় ?  
    @ ` �ছেলভুলােনা ছড়া ২’ িনব�� ` সািহত� পিরষদ ‘ পি�কা ১৩০১ ব�াে�র মাঘ এবং 
কািত� ক ১৩০২ অথ�াৎ ১৮৯৪ - ১৮৯৫ সােল �কািশত হয় । 
 ৯.` সািহত� পিরষদ’ পি�কার তৎকালীন স�াদক �ক িছেলন ? 
     @  `সািহত� পিরষদ’ পি�কার তৎকালীন  স�াদক িছেলন রজনীকা� �� । 
   ১০. `কিব-সংগীত’ িনব�� কেব, �কাথায় �কািশত হয় ? 
         @ `কিব সংগীত’ িনব�� ` সাধনা ‘ পি�কায় ১৩০২ ব�াে�র  �জ�� সংখ�ায়   অথ�াৎ 
১৮৯৫ সােল �কািশত হয় । 



 
১১. `কিব-সংগীত’ িনব�� িক নােম �থম মিু�ত হয় ? 
    @ `কিব-স�ীত’ িনব��  `��রে�া�ার’ নােম �থম মিু�ত হয় । 
 ১২. `কিব-সংগীত’ কার �কান �ে�র সমােলাচনা ? 
    @ `কিব-সংগীত’  িনব�� �কদারনাথ বে��াপাধ�ায় কতৃ� ক সংগৃহীত ,�কািশত 
`��র�া�ার’  বা `�াচীন কিব স�ীত সং�হ’ �ে�র সমােলাচনা । 
১৩. `�াম�-সািহত�’ িনব�� কেব, �কান পি�কায় �কািশত হয় ? 
    @ `�াম�-সািহত�’ িনব�� ` ভারতী ‘ পি�কার ১৩০৫ ব�াে�র ফা�ন-�চ� সংখ�ায় 
১৮৯৮ সােল �কািশত হয় । 
  ১৪. আমােদর ভাষা ও সমােজ `�ছেলভুলােনা ছড়া’র মলূ� িক  এবং  �লখেকর কােছই বা 
এ�েলার মলূ� িক ? 
   @ আমােদর ভাষা সমােজর ইিতহাস িনণ�েয়র পে� `�ছেলভুলােনা ছড়া’র িবেশষ  মলূ� আেছ 
িক� এই ছড়া�িলর মেধ� এক� সহজ �াভািবক কাব�রস আেছ �স�ই �লখেকর কােছ অিধক 
আদরণীয় । 
 ১৫. িনপুন সমােলাচেকরা  �কান�প রচনােক `অহিমকা’ বেল মেন কেরন ? 
      @  �লখেকর �কানটা ভােলা লােগ বা  না লােগ এ�প সমােলাচনােক  `অহিমকা’ বেল । 
১৬.   “ তাহােদর িনকট আমার সিবনয় িনেবদন…``- �লখক কােদর কােছ িক িনেবদন 
কেরেছন ? 
     @   �লখক সুিনপুণ সমােলাচকেদর কােছ িনেবদন কেরেছন �য- �লখেকর ভােলালাগা বা না 
লাগার সমােলাচনা `অহিমকা’ নয় পর� তার িবপরীত । 
   ১৭. উপযু� সমােলাচকরা িকভােব সমােলাচনা কেরন ? 
      @  উপযু� সমােলাচকেদর িনকট এক� দাঁিড়পা�া আেছ, তাঁরা সািহেত�র এক� বাঁধা 
ওজন ও �সই সে� অেনক�িল বাঁধা  �বাল �বর কেরেছন ।�য �কান রচনা তাঁেদর কােছ িনেয় 
�গেলই তারা িনঃসংেকােচ তার িপেঠ উপযু� ন�র ও ছাপ �মের িদেত পােরন । 
  ১৮.  সমােলাচনা �েল কােদর িনেজর অনরুাগ িবরােগর উপর িনভ� র করেত হয়  ? িকভােব 
তােদর সমােলাচনা করা উিচত ? 
     @  অ�মতা ও অিভ�তা বশতঃ  যাঁরা সমােলাচনার বাঁধা ওজন বা �বাল পানিন তাঁেদরই 
সমােলাচনা �েল িনেজর অনরুােগর উপর িনভ� র করেত হয় । ফেল তাঁেদর পে� সািহত� স�ে� 
�বদবাক� �চিলত করেত যাওয়া �ধ�া  । �কান �লখা ভােলা বা ম� �সকথা না বেল সমােলাচনা 
�েল �কান �লখা তাঁেদর ভােলা লােগ বা ম� লােগ একথাই �ীকার করা উিচত । 
  ১৯. সািহেত�র সমােলাচনােকই সমােলাচনা বলা হয় । িক� সািহত�  িকেসর সমােলাচনা ? 
       @  সািহেত�র সমােলাচনােকই সমােলাচনা বলা হয় । িক� অিধকাংশ সািহত�ই �কৃিত ও 
মানব জীবেনর সমােলাচনা । 



২০.  �লখক �কান কথা  �গাড়ােতই কবলু কেরেছন ? 
  @  �লখক �য কথা �ীকার করেত বেসেছন তার মেধ� আ�কথার িকি�ৎ অংশ আেছ । 
`�ছেলভুলােনা ছড়ার’ মেধ� িতিন �য রসা�াদ কেরন �ছেলেবলার �ৃিত �থেক তােক িবি�� কের 
�দখা তাঁর পে� অস�ব ।  ছড়া�িলর মাধুয� কতটা বাল��ৃিত এবং কতটা সািহেত�র িচর�ায়ী 
আদেশ�র উপর িনভ� র করেছ তা িনণ�য় করার উপযু� িবে�ষণ শি� তাঁর �নই । 
 
২১. �কান ছড়া� বাল�কােলর রবী�নােথর কােছ মহামে�র মত িছল ? 
@ ` জল পেড় পাতা নেড় ’-ছড়া� রবী�নােথর বাল�কােলর ম� িছল । 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  


