
কে�াল

কে�াল মূলত একিট সািহত� প� যা অিবভ�
ি�িটশ ভারেতর কলকাতা �থেক �থম �কািশত
হয় ১৯২৩ ি��াে�। কে�াল ১৯২৩ �থেক ১৯২৯
�ী�াে�র �ভতের সংগিঠত �ভাবশালী বাংলা
সািহত� িব�েবর সমনািমক। । কে�াল নব�

এই িনব�িটেত �কােনা উৎস বা তথ�সূ� উ�� ত করা
হয়িন। আরও জানুন

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE:%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE:%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6


�লখকেদর �ধান মুখপা� িছল যাঁেদর অন�তম
িছেলন ��েম� িম�, কাজী নজ�ল ইসলাম,
বু�েদব বস।ু অনান� সামিয়ক পি�কা �য�েলা
কে�াল পি�কা �ক অনুসরণ কের �স�েলা হেলা
– উ�রা (১৯২৫), �গিত (১৯২৬) এবং
কািলকলম (১৯২৬)।[১]

১৯২১ ি��াে� �গাকুলচ� নাগ, দীেনশর�ন
দাশ, সুনীতা �দবী এবং মনী�লাল বস ু�মুখ
কলকাতার হাজরা �রােড “চার িশ� �গা��” (four
arts' club) নােম একিট আ�ার সূচনা কেরন,

�কােশর ইিতহাস
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https://bn.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%81&action=edit&redlink=1


সািহত�, লিলত কলা, সংগীত ও নাটক সৃি� ও
চচ� ার জন�। �থেম চার সদস� একিট �ছাটগে�র
সংকলন �বর কেরন ১৯২২ ি��াে� , নাম
“ঝেড়র �দালা”। দীেনশর�ন দাশ এবং
�গাকুলচ� নাগ এরপর ১৯২৩ ি��াে� একিট
সামিয়ক প� �বর কেরন, নাম �দন কে�াল।
�িতিদন সািহত� আেলাচনার আ�ার জন�
িদেনশচে�র পট�য়াতলা �লেনর বাড়ীিট িনিদ��
িছল। কে�াল পি�কার �থম স�াদক িছেলন
দীেনশর�ন দাশ।

কে�াল সািহত�েগা�� স�বত বাংলা সািহেত�র
�থম আধুিনক নবজাগরেণর সূচনা কের। যিদও



কিব রবী�নাথ ঠাকুেরর িনছক মানবে�মী
সািহেত�র বৃ� �থেক দেূর সের িগেয় আধুিনক

সািহেত�র এই ঝড়েক সাধারণ পাঠকরা খুব
সহেজ �মেন �নয়িন। �সই সমেয়র আর এক
িবখ�াত সামিয়ক প� শিনবােরর িচিঠর সােথ
“কে�াল” �গা��র �বশ িকছ�বছর ধের চেলিছল
িবখ�াত সািহেত�র লড়াই। �য়ং রবী�নাথ এই
িবতেক�  অংশ�হণ কেরিছেলন এবং কে�ােল �বশ
িকছ�  রচনা িলেখিছেলন; �যখােন িতিন বেলিছেলন
�য িতিন নব� সািহেত�র এই উেদ�ােগর �শংসা
করেলও বা�বমুখী সািহত� �ক মানুেষর আিদম

ই�ার বশবত� কের আনার সারশূন�তা তােকও

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BF


অ�ীকার কেরন িন। এখােন উে�খ� �য িতিন তাঁর
“�শেষর কিবতা” র অিমত রায় এর ব�েব�র
মাধ�েম িনেজেক অথ�াৎ মানিবক সািহত���া
রবী�নােথর �লখার সমােলাচনা কেরিছেলন।
কে�াল �গা��র �লখকরা অন�ধাের িসগমু�
�েয়ড এবং কাল� মা�� এর �ভােব �ভািবত
িছেলন। কে�াল �গা��র সািহত� আেলাচনা �স
সমেয়র ব� িবখ�াত �গিতশীল সািহিত�কেদর
ভাবনােক �ভািবত কেরিছল এিবষেয় �কান
সে�েহর অবকাশ �নই। িনয়িমত না হেলও
তারাশ�র বে��াপাধ�ায় এই �গা��র আেলাচনায়

মােঝ মােঝ �যাগ িদেতন।

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%AB%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A1
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8


কে�াল পি�কায় �লখার সময় কাজী নজ�েলর
বয়স িছল পঁিচশ বছর, ��েম� িমে�র বয়স িছল
কুিড়র িনেচ আর বু�েদব বসুর বয়স িছল পেনর।

কে�াল সািহত� পে�র সময়কালেক কে�াল যুগ
িহসােব অিভিহত করা হেয় থােক। কে�াল
পি�কােক �ক� কের ১৯২৩ �থেক ১৯২৯
�ী�া� কাল-পিরিধেত বাংলা সািহেত�
�ভাবশালী আে�ালন সংগিঠত হয়। বাংলা
সািহেত� আধুিনকতার সূ�পােত এই আে�ালেনর

ভ� িমকাই মুখ� বেল িবেবিচত।

কে�াল যুগ



1. "কালজয়ী বাংলা প�-পি�কা" ।
http://purboposhchimbd.news/।  ২৮
জনু ২০১৭ তািরেখ মূল  �থেক আক� াইভ

করা। সং�েহর তািরখ ২৬/০২/২০১৭।
এখােন তািরেখর মান পরী�া ক�ন: |

সং�েহর-তািরখ= (সাহায�); |�কাশক= এ

বিহঃসংেযাগ �দয়া (সাহায�)

কে�াল যুগ - �থম ভাগ কে�াল যুগ - ি�তীয়
ভাগ

তথ�সূ�

https://web.archive.org/web/20170628030257/http://purboposhchimbd.news/2016/01/06/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95
http://purboposhchimbd.news/%E0%A5%A4
http://purboposhchimbd.news/2016/01/06/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95/
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF:%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF_%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF#bad_date
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF:%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF_%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B2%E0%A7%80_%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF#param_has_ext_link
http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/bitstream/10689/10830/2/Chapter%201_1%20%e2%80%93%20154p.pdf
https://web.archive.org/web/20160304224442/http://dspace.wbpublibnet.gov.in:8080/jspui/bitstream/10689/10830/3/Chapter%202_155%20%E2%80%93%20322p.pdf
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