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বুদ্ধদেব বসু (জন্ম : নভেম্বর ৩০, ১৯০৮ - মৃত্যু : মার্চ ১৮, ১৯৭৪) একজন
খ্ুাত্নামা বাঙালি সালিলত্ুক। লত্লন একাধাভর কলব, প্রাবলিক, নাট্ুকার, গল্পকার,
অনুবাদক, সম্পাদক ও সালিত্ু-সমাভিার্ক লিভিন। লবিংশ শত্াব্দীর লবশ ও ত্রিভশর
দশভকর নত্য ন কাবুরীলত্র সূর্নাকারী অনুত্ম কলব লিভসভব লত্লন সমাদৃত্। ত্ভব
সালিত্ু সমাভিার্না ও কলবত্া পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনার জনু লত্লন লবভশষোভব
সম্মাননীয়।
অল্প বয়স থেভকই কলবত্া রর্না কভরভিন, থিভি জুটট্ভয় নাট্ভকর দি তত্লর
কভরভিন। প্রগলত্ ও কভলাি নাভম দু'টট্ পত্রিকায় থিখ্ার অলেজ্ঞত্া সম্বি কভর থে
কভয়কজন ত্রুণ বাঙালি থিখ্ক রবীন্দ্রনাে ঠাকুভরর জীবদ্দশাভত্ই রবীন্দ্রনাভের
প্রোভবর বাইভর সভর দাাঁডাবার দুুঃসািস কভরলিভিন লত্লন ত্াভদর অনুত্ম। ইিংভরত্রজ
োষায় কলবত্া, গল্প, প্রবিালদ রর্না কভর লত্লন ইিংিুান্ড ও আভমলরকায়ও প্রশিংসা
অজচন কভরলিভিন।
বুত্রিগত্ জীবন[সম্পাদনা]
বুদ্ধভদব বসুর জন্ম িয় কুলমলায়। ত্ার লপত্া েূ ভদব বসু থপশায় ঢাকা বাভরর
উলকি লিভিন। ত্ার মাত্ার নাম লবনয়কুমারী। বুদ্ধভদব বসুর মাত্ামি লর্ন্তািরণ
লসিংি
লিভিন
পুলিশ
অলিসার।
ত্ার
তপত্ৃক
আলদ
লনবাস
লিি লবক্রমপুভরর মািখ্ানগর গ্রাভম। জভন্মর র্ত্রিশ ঘণ্টা পভরই ত্ার মাত্া
লবনয়কুমারীর ১৬ বির বয়ভস ধনুষ্টঙ্কার থরাভগ মৃত্যু ঘভট্।[১] এভত্ থশাকালেেূ ত্ িভয়
ত্ার লপত্া সন্ন্ুাসব্রত্ গ্রিণ কভর গৃিত্ুাগ কভরন। মাত্ামি লর্ন্তািরণ ও মাত্ামিী
স্বণিত্া
চ
লসিংি'র কাভি প্রলত্পালিত্ িন বুদ্ধভদব। বুদ্ধভদভবর তশশব, তকভশার ও
থেৌবভনর প্রেমোগ থকভট্ভি কুলমলা, থনায়াখ্ািী আর ঢাকায়।
লশক্ষাজীবন[সম্পাদনা]

১৯১৮ সাভি লত্লন থগাপািগভের থকাট্ািীপাডায় সত্রিদানন্দ ইনলিটট্উশভন
পডাভশানা কভরন পরবত্ীভত্ ১৯২১ সাভি ১৩ বির বয়ভস লত্লন ঢাকায় আভসন এবিং
প্রায় দশ বৎসর ঢাকায় লশক্ষািাে কভরন। বুদ্ধভদব বসু ১৯২৩ সাভি ঢাকা
কভিত্রজভয়ট্ স্কুভি নবম থেণীভত্ েলত্চ িন। ১৯২৫ সাভি ঐ স্কুি থেভক মুাটিক
পরীক্ষায় অিংশগ্রিণ কভর প্রেম লবোভগ পঞ্চম স্থান অলধকার কভরন। ১৯২৭ সাভি
ঢাকা ইন্টারলমলিভয়ট্ কভিজ (বত্চমাভন ঢাকা কভিজ) থেভক প্রেম লবোভগ লিত্ীয়
স্থান অলধকার কভর আই. এ. পাস কভরন। এরপর ঢাকা লবশ্বলবদুািভয়র ইিংভরত্রজ
লবোগ থেভক ইিংভরত্রজভত্ ১৯৩০-এ প্রেম থেণীভত্ লব. এ. অনাস এবিং
চ
১৯৩১-এ প্রেম
থেণীভত্ এম.এ. লিলগ্র িাে কভরন। লত্লন লিভিন থমধাবী এক িাি। লব. এ. অনাস চ
পরীক্ষায় লত্লন থে নম্বর িাে কভরন ত্া একটট্ থরকিচ; এবিং অদুাবলধ (২০০৯) এ
থরকিচ অক্ষুণ্ণ আভি।
কমজীবন[সম্পাদনা]
চ
অধুাপনার মাধুভমই ত্ার কমময়
চ জীবন শুরু। জীবভনর থশষাবলধ লত্লন নানা
কাভজ-কভম চ বুাপৃত্ থরভখ্ভিন। লশক্ষকত্াই লিি জীলবকা অজচভন ত্ার মূি থপশা।
কমময়
চ জীবভনর শুরুভত্ স্থানীয় কভিভজর থিকর্াভরর পভদর জনু আভবদন কভর
দু'বার প্রত্ুাখ্ুাত্ িভিও ইিংভরত্রজ সালিভত্ু অগাধ পাত্রিভত্ুর জনু পলরণত্ বয়ভস
লত্লন আভমলরকা, ইউভরাপ ও এলশয়ার লবলেন্ন্ লবশ্বলবদুািভয় োরত্ীয় োষা ও সালিত্ু
সম্পভকচ সারগেচ বক্ত্ৃত্া লদভয় আন্তজচালত্ক খ্ুালত্ অজচন কভরন। বাঙিা োষার
ত্য িনামূিক সালিত্ু সমাভিার্নার ক্ষীণভরাত্ভক লত্লন লবস্ত্ৃত্ ও থবগবান কভরন।
১৯৩৪ থেভক ১৯৪৫ সাি পেন্ত
চ কিকাত্া লরপন কভিভজ ইিংভরত্রজ সালিভত্ু
অধুাপনা কভরন। ১৯৪৫ থেভক ১৯৫১ সাি পেন্ত
চ থিট্সমুান পত্রিকায়
সািংবালদকত্া কভরন। ১৯৫২ সাভি লদলল ও মলিশূর|মলিশূভরইউভনভস্কার প্রকল্প
উপভদষ্টা লিভসভব লনভয়াগপ্রাপ্ত িন। ১৯৫৩ সাভি েুিরাভের লপট্সবাভগরচ
থপনলসিভেলনয়া কভিজ ির উইভমভন লশক্ষকত্া কভরন লত্লন।[১] ১৯৫৬ থেভক
১৯৬৩ সাি পেন্ত
চ োদবপুর লবশ্বলবদুািভয় বুদ্ধভদব বসু ত্য িনামূিক োষা ও
সালিভত্ুর অধুাপক লনেুি িন।
এিাডাও, লত্লন উি মাভনর সালিত্ু পত্রিকার সম্পাদক লিভসভব খ্ুালত্ িাে
কভরভিন। ঢাকা লবশ্বলবদুািভয় অধুয়নকাভি বুদ্ধভদব বসু প্রেযগুি ঠাকুরত্া, অত্রজত্
দত্ত প্রমুখ্ভক বিু লিভসভব থপভয়লিভিন।[২] এ সময় ঢাকার পুরানা পল্টন থেভক ত্ার
ও অত্রজত্ দভত্তর থেৌে সম্পাদনায় ১৯২৭ - ১৯২৯ পেন্ত
চ সলর্ি মালসক 'প্রগলত্
(মালসক পত্রিকা)|প্রগলত্' (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদনা কভরন এবিং 'কভলাি' (১৯২৩)
থগাষ্ঠীর সভে ত্ার সম্পকচ স্থালপত্ িয়। কিকাত্ায় বসবাসকাভি লত্লন থপ্রভমন্দ্র
লমভির সিভোলগত্ায় ১৯৩৫ সাভি তিমালসক কলবত্া (আলশ্বন ১৩৪৪) পত্রিকা

সম্পাদনা কভর প্রকাশ কভরন। পাঁলর্শ বিভররও অলধককাি লত্লন পত্রিকাটট্র ১০৪টট্
সিংখ্ুা সম্পাদনা কভর আধুলনক কাবুাভন্দািভন থনত্ৃত্ব থদন।[৩] ত্ৃত্ীয় বষ চ১ম সিংখ্ুা
(আলশ্বন ১৩৪৪) থেভক বুদ্ধভদব ও সমর থসন এবিং ষষ্ঠ বষ চ ত্ৃত্ীয় সিংখ্ুা (তর্ি
১৩৪৭) থেভক বুদ্ধভদব বসু একাই এর সম্পাদক লিভিন। ত্ারই অনুভপ্ররণায়,
সলদচ্ছায়, অনুশাসভন এবিং লনয়ন্ত্রভণ আধুলনক বািংিা কলবত্া ত্ার েোে চ আধুলনক
রূপ িাে কভর। এটট্ কলব বুদ্ধভদব বসুর জীবভনর একটট্ উভলখ্ভোগু কীলত্চ। বািংিা
োষা ও সালিভত্ুর ক্রমলবকাভশ কলবত্া পত্রিকার েূ লমকা দূরসঞ্চারী। আধুলনক বািংিা
কলবত্ার সমৃত্রদ্ধ, প্রসার ও ত্া জনলপ্রয় কভর থত্ািার থক্ষভি কলবত্ার ত্য িনারলিত্।
১৯৩৮ সাভি িযমায়ুন কলবভরর সভে তিমালসক র্ত্য রে সম্পাদনা কভরন।
১৯৪২ সাভি িুাসীবাদলবভরাধী থিখ্ক ও লশল্পী সভের আভন্দািভন থোগদান কভরন।
পঞ্চাভশর দশক থেভক মৃত্যুর পূব চ পেন্ত
চ মালকচন েুিরাভের নীলত্র একজন সমেক
চ
লিভসভব পলরলর্ত্ লিভিন। লত্লন আধুলনক বািংিা সালিভত্ুর একজন
থেষ্ঠ থিখ্ক লিভিন। বুদ্ধভদব বসু'র গদু ও পভদুর রর্নাশশিী স্বত্ন্ত্র ও মভনাজ্ঞ।
রবীন্দ্র-উত্তর আধুলনক কাবু ধারার প্রলত্ষ্ঠার থক্ষভি ত্ার অবদান উভলখ্ভোগু।
গদুলশল্পী লিভসভব সমলধক সৃজনশীি প্রলত্োর পলরর্য় প্রদান কভরন। পলরমাত্রজত্
চ
সেীত্ময়ত্া ও পলরশীলিত্ স্বত্ুঃস্িূত্চত্া ত্ার গভদুর তবলশষ্টু। সৃটষ্টশীি সালিত্ু
রর্নার পাশাপালশ সমাভিার্নামূিক সালিত্ু রর্নায়ও থমৌলিক প্রলত্োর পলরর্য়
প্রদান কভরন। বািংিা গদুরীলত্ভত্ ইিংভরত্রজ বাকু গঠভনর েেী গ্রলেত্ কভর বািংিা
োষাভক অলধকত্র সাবিীিত্া দান কভরন লত্লন।
বুদ্ধভদব বসু সম্পভকচ মন্তবু করভত্ লগভয় জগদীশ েট্টার্াে বভিভিন,
চ
আধুলনক বািংিা-সালিভত্ুর থে অধুায়ভক বিা িয় 'কভলাি েুগ' থসই অধুাভয়র
ত্রুণত্ম প্রলত্লনলধ লিভিন বুদ্ধভদব বসু। ১৩৩০ বোভব্দ েখ্ন 'কভলাি' প্রকালশত্
িয় ত্খ্ন বুদ্ধভদভবর বয়স মাি পভনভরা। কিকাত্ায় কভলাি (১৩৩০) এবিং
কালিকিভম'র (১৩১৩) মভত্া ঢাকায় 'প্রগলত্' লিি থস েুভগর আধুলনকত্ার মুখ্ু

বাত্চাবি। গ্রন্থকার লিভসভব বুদ্ধভদভবর জীবভন ১৯৩০ সািটট্ লবভশষ উভলখ্ভোগু।
এই বৎসভরই ত্াাঁর বন্দীর বন্দনা (কাবু), সাডা (উপনুাস), অলেনয় নয় (থিাট্ গল্পসঙ্কিন) প্রকালশত্ িয়। ত্খ্ন লত্লন সভবমাি একুশ বৎসর অলত্ক্রম কভরভিন।
সালিভত্ু অবদান[সম্পাদনা]
িািজীবভন ঢাকায় লত্লন থে এক্সভপলরভমন্ট শুরু কভরন থপ্রৌঢ় বয়ভসও থসই
এক্সভপলরভমভন্টর শত্রি ত্ার মভধু প্রত্ুক্ষ করা োয়। ত্ার প্রেম থেৌবভনর সাডা এবিং

প্রাক-থপ্রৌঢ় বয়ভসর লত্লেভিার উপনুাস দু'টট্ দুই ধরভনর এক্সভপলরভমন্ট। ত্ার
র্ললভশাধ বয়ভসর
চ
রর্নাগুভিার মভধু - লগ্রক, িুাটট্ন, সিংস্কৃত্ নানা লর্রায়ত্ সালিভত্ুর
উপমার প্রার্যেুচ থদখ্া োয়। অলত্ আধুলনক উপনুাভসর গীলত্কাবুধমী উপনুাস রর্না
কভরলিভিন বুদ্ধভদব বসু। রর্নার অজরত্া এবিং অলেনব লিখ্নেেীর লদক লদভয়
লত্লন খ্ুালত্ িাে কভরলিভিন। ত্ার উপনুাভস থে ঘাত্-প্রলত্ঘাত্ ও মানলবক
প্রলত্ত্রক্রয়া বণনা
চ কভরভিন, ত্াভত্ মনুঃস্তভের লবভেষভণর পলরবভত্চ কাভবুাচ্ছাভসর
প্রাধানু লবদুমান। অকমণু
চ , রভিাভেনেন গুচ্ছ, থেলদন িুট্ি কমি প্রেৃ লত্
উপনুাভস বুদ্ধভদব বসু কাবুপ্রবণত্ার পলরর্য় লদভয়ভিন। লত্লেভিার, লনজচন স্বাক্ষর,
থশষ পাণ্িযলিলপ ইত্ুালদ উপনুাস নত্য ন জীবন-সমীক্ষা-রীলত্র পলরর্য়বািী।
বুদ্ধভদব বসু'র লিত্ীয় কাবুগ্রন্থ পৃলেবীর প্রলত্ (১৯৩৩) 'বন্দীর বন্দনা'র
পলরপূরক গ্রন্থ। উেয় গ্রভন্থই শরীরী প্রত্ুভয় থপ্রভমর অলেবুেনা প্রকাশ থপভয়ভি।
লকিযট্া স্বাভদর বুলত্ক্রম এভসভি 'কঙ্কাবত্ী' (১৯৩৭) কাবুগ্রভন্থ। পদ ও বাকুািংভশর
পুনরাবৃলত্তর
সািাভেু
একটট্
ধ্বলন
আবত্চ লনমাণ
চ
কভর
বুদ্ধভদব
বসু থেৌবভনর আনন্দগানভক স্বাগত্ জালনভয়ভিন।]
বুদ্ধভদব বসু লিভিন
থসভনর োষায় -

আধুলনক

কলবকুভির

অনুত্ম

পৃষ্ঠভপাষক। সুকুমার

ত্াাঁর িক্ষু লিি আধুলনক কলবত্ার স্বত্ব প্রলত্ষ্ঠা করা এবিং 'আধুলনক' কলবত্া
থিখ্কভদর পক্ষ সমেনচ করা।সৃজনশীি সালিভত্ুর সভে সমাভিার্নামূিক সালিভত্ু
ত্ার সািিু সমপোভয়র।
চ
লত্লন বািংিা গদুরীলত্ভত্ ইিংভরত্রজ বাকুগঠভনর েেী
সুপ্রলসদ্ধ কভরভিন। পলরমাত্রজত্
চ সেীত্মগ্নত্া ও পলরশীলিত্ স্বত্ুঃস্িূত্চত্া বুদ্ধভদব
বসু'র গভদুর তবলশষ্টু। কলবত্া, থিাট্গল্প, উপনুাস, প্রবি, সমাভিার্না, নাট্ক,
কাবুনাট্ক, অনুবাদ, সম্পাদনা, স্মৃলত্কো, ভ্রমণ, লশশুসালিত্ু ও অনুানু লবষভয়
বসু'র প্রকালশত্ গ্রভন্থর সিংখ্ুা ১৫৬টট্।
বািংিা সালিভত্ু আধুলনকত্ার পত্তভন থে কভয়কজভনর নাম সবাভগ্র
চ
স্মরণীয়
বুদ্ধভদব বসু ত্ার মভধু অনুত্ম। ত্াভক কভলাি েুগ-এর অনুত্ম প্রধান কািালর
লিভসভব গণু করা িয়। বািংিা কলবত্ায় আধুলনক লর্ন্তা-থর্ত্না এবিং কাঠাভমা প্রবত্চভন
লত্লন গুরুত্বপূণ চ অবদান রাভখ্ন। ইিংভরত্রজ সালিভত্ুর িাি লিভসভব পত্রিমা
সালিভত্ুর সভে ত্ার সমুক পলরর্য় লিি। িভি ইউভরাপীয় এবিং মালকচন সালিভত্ুর
কিা-থকৌশি বািংিা সালিভত্ু প্রবত্চভন লত্লন লবভশষ েূ লমকা রাখ্ভত্ সক্ষম
িভয়লিভিন। কিকাত্ায় ত্ার বালডর নাম থরভখ্লিভিন কলবত্ােবন ো িভয় উভঠলিি
আধুলনক বািংিা সালিভত্ুর ত্ীেস্থান।
চ
১৯৩০-এর দশক থেভক শুরু কভর পরবত্ী

কভয়কটট্ দশক সালিত্ু পলরমিভি ত্ার প্রোব লিি অলবসিংবালদত্। সালিভত্ুর প্রায়
সকি শাখ্ায় লত্লন কাজ কভরভিন।

জীবভনর থশভষর লদভক লত্লন নাট্ুকাবু
রর্নায় মভনালনভবশ
কভরলিভিন। ত্পস্বী
ও
ত্রলেনী, কিকাত্ার
ইভিকিা
ও
সত্ুসি, কািসিুা, পুনলমিন
চ , অনামী অেনা ও প্রেম পাে প্রেৃ
চ লত্ নাট্ুকাবু বািংিা
সালিভত্ু একটট্ নত্য ন লশল্পরূভপ জন্ম লদভয়ভি। জগদীশ েট্টার্াে েোে
চ
ইচ বভিভিন,
বস্তুত্ শুধু লনভজ অজর রূপ ও রীলত্র কলবত্া লিভখ্ই নয়, সিোিী এবিং উত্তরসূলর
আধুলনক কলব সমাজভক কলব মোদায়
চ
সমুন্ন্ীত্ কভর কলবত্া সম্পাদক বুদ্ধভদব বসু
একাভির বািংিা কাভবুর ইলত্িাভস অমর িভয় রইভিন।

উভলখ্ভোগু গ্রন্থ[সম্পাদনা]
লত্লেভিার থমৌলিনাে
কলবত্া[সম্পাদনা]













মমবাণী
চ
(১৯২৫),
বন্দীর বন্দনা (১৯৩০),
পৃলেবীর পভে (১৯৩৩),
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শীভত্র প্রােনা
চ : বসভন্তর উত্তর (১৯৫৫),
থে-আাঁধার আভিার অলধক (১৯৫৮),
দময়ন্তী: থরৌপদীর শালড ও অনুানু কলবত্া (১৯৬৩),
মরভর্পডা থপভরভকর গান (১৯৬৬),
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