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▪  িব�য়-রেসর পনু��ীবন ( ওয়াটস্  ডানটেনর মেত)

▪ সু�েরর সােথ অ��ত ব�াপােরর পিরণয় ( ওয়া�ার
�পটােরর মেত)

▪ সািহেত�র উদার�াণতা ( িভ�র �েগার মেত)

▪ সািহেত� আ�মিু� ( �েনিতেয়র-এর মেত)

▪ আবার কােরা মেত �কৃিতর সাি�ধ�লাভ বা �কৃিতর
রহস� উপলি�।

▪ হারেফােড� র মেত- ‘An extraordinary

development of imaginative sensibility’ (‘ িদ
এজ অব ওয়াড� স্ ওয়াথ� ‘ �ে�)

সং�াঃ-



১৮ শতেকর �শেষর িদেক িনও�ািসক সািহিত�কগণ ফম�সব��তা ও
�িচবাদ িনেয় এমন �াণহীন সািহেত�র িদেক ঝঁুকেত থােকন �য
তার িব�ে� অসে�াষ জমা হেত থােক। এরপর ��, ��ক, বান�েসর
হাত িদেয় ইংেরজী সািহেত� �রামাি�কতার সূ�পাত ঘেট।

অবশ� �কউ �কউ মেন কেরন ফরাসী িব�ব (১৭৮৯) �থেক আবার
�কউ মেন কেরন ওয়াড� স্ ওয়াথ� ও �কালিরজ স�ািদত Lyrical

Ballads (১৭৯৮)-এর যুগ �থেক �রামাি�ক যুেগর �বত� ন ঘেটেছ।

উ�বঃ-



❖ সািহেত�র অনুভ� িত জ� �নয় �দেয় , মি�ে� নয়- এটা
�রামাি�কতার মূল কথা।

❖ �রামাি�কতা বলেত জীবনিবমুখ ক�নািবলাসী রসসাধনা
নয় িক�।

❖ �রামাি�কতােক সব�দা ক�মায়ার অধ�া�লীলা ভাবাও �ক
নয়।

❖ �রামাি�কতা এক ধরেনর অিতেরক।
❖ এই অিতেরক অতীি�য়বাদ বেল তােক জীবনিবমুখ �ভেব

ভ�ল কের বেস মানুষ।
❖ ইহা সািহিত�ক মতবাদ হেলও এর মূল রেয়েছ দাশ�িনক

জগেত।

�বিশ��ঃ-



�রামাি�িসজেমর উ�েব দ�ু দাশ�িনক মতবাদ       ১)

�েশার িবে�াহমলূক জীবনদ�ৃ
   ২) জাম�ান দাশ�িনক কা� ও �হেগেলর ত�রীয়বাদ

এে�ে� �রণীয় �েশার The Social Contract,

Emile, New Heloise ���িল।

অবশ� জাম�ান দাশ�িনকেদর �রামাি�কতা িনেয় ভাবনায়
�েশার �চেয়ও উ� ব�ি��াত�বাদ �িতি�ত।

দাশ�িনক জগেত �রামাি�িসজম িনেয় ভাবনাঃ-



❖  িবষয়ব� ও �কাশভি�েত নত�ন�।
❖ এই কাব�-আে�ালেনর মলূ কথা – কিবতা হেব

সাধারেণর জন�, সাধারণ মানুেষর ভাষায়। �ািসক
সািহত� িছল �ক তার উে�া।

❖ দরূ ও অতীেতর �িত আকষ�ণ – ভােলাবাসা �রামাি�ক
মানিসকতার �বিশ��।

❖ �রামাি�কতার �িত�াতা ওয়াড� স্ ওয়ােথ�র মেত কিবতা
হেব ‘The spontaneous overflow of powerful

feelings’.

ল�ণঃ-



❖ �কৃিতম�তা �রামাি�ক কিবেদর মলূ �বিশ��। তাই
তঁােদর ‘�নচার �পােয়টস’ বলা হয় তেব তঁােদর িনছক
‘�কৃিতর কিব’ বেল দািগেয় �দওয়াও �ক নয়।

❖ �রামাি�ক সািহত� Subjective বা ম�য়। �যমন িড
কুইি�র ‘ Confession of an English Opium

Eater’.

❖ ফরাসী িব�েবর �ভােব এই কিবেদর মানিসকতায়
এমন সব�া�ক পিরবত� ন ল�ণীয় ।



A. �ািসকতার িবষয়ব� ও �কাশভি�েত �থানুগত�তা
থােক। �রামাি�কতায় �সখােন  নত�ন� থােক।

B. �ািসকতায় অিভজাতেদর কথা, অিভজাতেদর ভাষা।
�রামাি�কতায় সাধারেণর জন� কিবতা ও সাধারেণর
জন� ভাষা ব�ব�ত।

C. ক�না �ািসেকর �ধান পছে�র িবষয়। আর
spontaneous overflow �রামাি�কেদর �ধান
পছে�র িবষয়।

D. �ািসক সািহত� Objective বা ত�য় আর �রামাি�ক
সািহত� Subjective  বা ম�য়।

E.  �ািসকতার �চেয় �রামাি�কতায় সংযম অেনক দঢ়ৃব�।

�ািসকতা ও �রামাি�কতার িকছ�  পাথ�ক�ঃ



▪ িবদ�াপিত বা �গািব�দােসর কাব� �ািসকতাই ল��
করা যায়। ভারতচে� এেস �থম দ�ৃভি�র পিরবত� ন
ল�� করা যায়।

▪ র�লাল , নবীনচে�র যুগ �ািসক যুগ। এরপর
িবহারীলাল, রবী�নাথ �থেক এেস �গল �রামাি�ক
যুগ।

বাংলা সািহেত� �ািসক ও �রামাি�ক যগুঃ-



 ধন�বাদ


