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রবী নােথর উপন ােসর চলেনর এবং গঠেনর ে  যুগপৎ পূববতী ঔপন ািসেকর 

উপন ােসর সে  পাথক  এবং তাঁর িনেজর থম পযােয়র উপন ােসর সে  মধ  এবং 

অি ম পযােয়র উপন াস িলর পাথেক র কথা রেণ রেখই আমরা আমােদর গেবষণা-

স েভর জন  রবী নােথর উপন াস িলেক িনবাচন কেরিছলাম। বতমান গেবষণা স েভ 

আমােদর ল  িছল রবী নােথর উপন াস িলর গঠনগত িদকিটেক আখ ানতে র 

ি েত িবে ষণ করা। এই কাজিট করেত িগেয় আমরা সম  স ভপ েক কেয়কিট 

অধ ায়, পিরে েদ ভাগ কের আেলাচনার চ া কেরিছ। আখ ানতে র াথিমক ধারণা 

হেণর পাশাপািশ রবী নােথর উপন াস চচার বহমান ধারািট স েক সংি  ধারণা 

িনেয় আমরা অ সর হেয়িছলাম রবী নােথর উপন াস িলর ন প িতর িবে ষেণ। 

স ভপে র উপাে  এেস এখন আমােদর কতব  আেলাচনা সারমম ও িস া  দান 

করা।  

গেবষণা স েভর থম অধ ােয় আখ ানতে র একটা াথিমক ধারণা দােনর 

চ া করা হেয়েছ। মেন রাখেত হেব ধানত শ করণবাদ ও সংগঠনবােদর উপর 

িভি  কের গেড় ওঠা এবং মূলত িবশ শতেকর ষােটর দশক থেক পুন ীিবত হেয় 

ওঠা উপন ােসর গঠনগত এই ত িটর িববতন হেয় চেলেছ মাগত। িবশ শতেকর শষ 

দুই দশক থেক েম েম জ  িনেয়েছ আখ ানতে র নারীবাদী পাঠ িকংবা 

উ রাধুিনক পােঠর পাশাপািশ উ র-সংগঠনবাদী পাঠ। এই অধ ােয় আখ ানতে র 

সংি  ইিতহাস, িকছু পূণ তাি েকর ারা উ ািবত ত িটর িবেশষ িদক িলর 

িত আেলাকপােতর পাশাপািশ এর সম  াথিমক উপাদান এবং িবষয় িল স েকই 

আেলাচনা করা হেয়েছ। এই অধ ােয় আেলািচত আখ ানতে র াথিমক ধারণা যা মূলত 

সংগঠনবাদ এবং ভাষার গঠনগত িদকিটেক ক  কের গেড় উেঠেছ তার িভি েতই 

আমরা আমােদর গেবষণার কাজিটেক পরবতী ের িনেয় যাওয়ার চ া কেরিছ। 

 স ভপে র ি তীয় অধ ায়িটর উে শ  িছল বতমানকাল পয  রবী -উপন াস 

চচার বহমান ধারািট স েক একটা ধারণা লাভ করা। রবী -উপন াস চচা স িকত 

সম  েক এই অধ ােয় ান দওয়া স ব না হেলও য  এবং ব িলর িনিরেখ 

রবী -উপন াস সমােলাচনার িত আেলাকপােতর চ া করা হেয়েছ তার িভি েত বলা 

যায় একদম সূচনাকাল থেক বতমান কাল পয  কািশত অিধকাংশ আেলাচনাই গেড় 
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উেঠেছ মূলত কািহিন, চির  এবং ঘটনার ধারাবািহকতােক ক  কের। ব  ে  

আেলাচনা হেয়েছ সমকােল রিচত রবী - ছােটাগ , ব  এবং কাব ে র সে  

উপন াস িলর িততুলনার িভি েত। ব ে ে  উপন াস িলর সমােলািচত হেয়েছ 

মন াি ক দৃি েকাণ িকংবা সমকালীন আথসামািজক াপেটর িনিরেখও। এসম  

আেলাচনার ে  অ তুল হেয় ধরা িদেয়েছ উপন াস িলর গঠন-প িতগত আেলাচনা। 

িবি ভােব গািপকানাথ রায়েচৗধুরীর ‘রবী -উপন ােসর িনমাণিশ ’ শীষক  িকংবা 

উদয়কুমার চ বতীর ‘চতুর : কািহনী উপ াপনার রীিত’ নামাি ত বে র উে খ 

এে ে  বা নীয় হেলও মােটর ওপর িতিট উপন ােসর পু ানুপু ভােব গঠনগত 

আেলাচনা সভােব দৃি েগাচর হয় না। আর এই অস ূণতার িবষয়িটেক রেণ রেখই 

আমােদর স ভপে র পরবতী অধ ায় িল আেলািচত হেয়েছ স ূণভােব উপন াস িলর 

গঠনেক ক  কের।  

আমােদর স ভপে র তৃতীয় অধ ায় ‘রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক ন-

ভাবনা’ িশেরানাম থেকই এর মূল িবে িষতব  ব ব  স েক ধারণা পাওয়া স ব। এই 

অধ ােয় আখ ােনর িশ পূব েরর ধান চারিট উপাদান কািহিন, চির , সং ান ও সময়-

এর িবন াস পিরি িত স েক আেলাচনা করা হেয়েছ চারিট পিরে েদ িবভ  কের।  

 

ট:— রবী নােথর থমপব (বউ-ঠাকুরানীর হাট, রাজিষ), মধ পব ( চােখর বািল, 

নৗকাডুিব, গারা, চতুর , ঘের-বাইের) এবং অ পেবর ( যাগােযাগ, শেষর কিবতা, দুই 

বান, মাল , চার অধ ায়) উপন াস িলর কািহিন পিরসর এবং ঘটনাধারার মেধ  বদল 

এেসেছ মাগত। থম পেবর উপন াস িল যখােন অেনকাংেশ ঘটনা ধান সখােন 

মধ পব থেক ঘটনার পিরবেত াধান  পেয়েছ চিরে র অ জগেতর বুনন। ফেল থম 

পেবর উপন ােস ঘটনার সে  সময়, ান, আকি কতার স ক িনণয় সহজ হেলও 

‘ চােখর বািল' থেক উপন ােস চির েদর অ রজগেতর কথা মূল িবষয় হেয় ওঠার ফেল 

চির েদর ি য়া- িতি য়া-সংলােপর সমা রােল মাগত কথককৃত ব াখ াদােন মােটর 

ওপর কািহিনর গিত হেয় পেড়েছ থ এবং িবযু  হেয়েছ ঘটনার আিধক । জিটল 

হেয়েছ বীজঘটনােক িনিদ  করা এবং ঘটনার সে  ঘটনার ান, কাল, আকি কতা, 

পিরবতনশীলতার স ক িনণয়। আবার শষপেবর উপন াস িলর ধান বিশ  হল 
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আয়তনগত ু তা এবং সংলাপ-সব তা। ফেল এই পেবর উপন াস িলেত কথককৃত 

ঘটনাধারার বণনা পাওয়া যায় না বলেলই চেল। মূলত আয়তনগত সে াচেনর ফেলই 

উপন াস িলর কািহিন িবন ােসর ে  িবেশষ কােনা বিশ  ল  করা যায় না।   

চির :— রবী নােথর উপন াস িলর কােনা না কােনা চিরে র মেধ  ব ি  রবী নােথর 

েরর অনুরণন অনুভব করা যায়। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর উদয়ািদত , ‘রাজিষ’-র 

গািব মািণক , ‘ চােখর বািল’-র িবহারী, ‘ গারা’-র গারা, আন ময়ী এবং পেরশবাবু, 

‘চতুর ’-এর জ াঠামশাই, ‘ঘের-বাইের’-র িনিখেলশ এবং ‘ যাগােযাগ’-এর িব দাস— 

এরা েত েকই উপন াস িলর কােনা না কােনা ে  ব ি -রবী নােথর ভাব ও 

ভাবনার িত িব হেয় উেঠেছ। যিদও সমােলাচকেদর মেত এই সম  চির িলর সে  

পার িরক তুলনায় িব দােসর চির  ‘ঘের-বাইের’-র িনিখেলেশর চািরি ক বিশে র 

সবেথেক িনকট। দুিট চিরে র মজাজই অত  িনচু ের বাঁধা। এরা দু’জেনই গভীর 

স ারী অ মুখী মানুষ; িনেজেদর লা না অথবা দুঃখ-তােপর ালাও মহােদেবর মেতাই 

িনঃশে  পান কের িনেত চান। একইভােব উে খ করেত পাির আন ময়ী বা পেরশবাবু 

চির িটেকও। আপাতভােব এেদর দুবল বেল মেন হেলও বল মেনাবেলর অিধকারী 

িনিখেলশ তার দা ত  সংকেট অথবা িব দাস তার আিথক অনটেনর চরম 

পিরি িতেতও অিবচল থেকেছ। আর এই নানা েণর সমােবেশই আপাতভােব ‘ াট 

ক ােরকটার’ হেয়ও এই চির িল পাঠকেদর মনেন ান কের িনেয়েছ। ‘ চােখর বািল’ 

থেক আর  কের ‘ যাগােযাগ’ পয  উপন াস িলেত ঔপন ািসক রবী নাথ যুগপৎ 

স েকর ও চিরে র য জিটল মুখর িচ  এঁেকেছন, তার থেক সের এেস ‘ শেষর 

কিবতা’ রচনা করেলন পা াত  িশ ায় িশি ত উিনশ শতেকর যুবসমােজর কথা মাথায় 

রেখ। ‘ শেষর কিবতা’ থেক আর  কের আর কােনা বৃহদাকার উপন াস িলখেলন না 

রবী নাথ। কােনা একিট িবেশষ ত েক িত া করাই হেয় উঠল এই শষ পেবর 

উপন ােসর মুখ  িবষয়। আয়তেনর অিতির  খবতা এবং ত -িনভর ট গঠেনর কারেণ 

এই শেষর উপন ােসর চির িলর মেধ  যথাথ িবকাশ ও িববতেনর ল ণ মেল না 

বলেলই চেল।  
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সং ান:— উপন াস িলর সং ান স িকত িবে ষেণর শেষ দেখিছ উপন াস িলেত 

িবেশষ িকছু ান নােমর ব বহার হেলও সই ান িলর বা বস ত বণনা ায়শই 

পাওয়া যায়িন। সং ান বণনা সই অংেশই সাথক হেয় উেঠেছ যখন তা হেয়েছ আ গত; 

অিধকাংশ ে ই আমরা এই ধরেনর সং ান বণনারই উদাহরণ পেয়িছ। থমিদেকর 

ব গত সং ােনর ে  তা ায়শই উপন ােসর বিহরাবরণ হেয়ই থেকেছ, উপন ােসর 

সে  একীভূত হেয় উঠেত পােরিন। এই ব গত ও আ গত সং ান বণনার অিতির  

আমরা দিখ কােনা কােনা উপন ােস সং ান বণনা িবেশষ  পেয় সম  

উপন াসেকই এক অন  মা ায় উ ীত কেরেছ। 

 

সময়:— রবী নােথর উপন াস িলর সমেয়র আেলাচনার উপাে  এেস অনুভব করা যায় 

থমপেবর উপন াস িলেত সমেয়র ম িশ পূব ও িশি ত ের ায় একই রকম 

থাকার ফেল ঘটনা েমর স ার ে  কােনা িবেশষ বিশ  সৃ  হয়িন। বরং ‘ চােখর 

বািল’ থেক মধ পেবর উপন াস িলর ঘটনা মােটর ওপর সমেয়র াভািবক েম 

এেগােলও অিধকাংশ ে  আখ ােনর শীষিব ু েত প েছ িকছু সমেয়র ঘটনােক  

ময়ােদর ব বধােন রদবদল কের সাজােনা হেয়েছ, ফেল উপন াস িলর কািহিনর মেধ  

সবেথেক জিটল িব ু িটেক িনিদ  করা হেয়েছ সহজ। অন িদেক উপন াস রচনার 

শষপেব এেস রবী নাথ যখন িবেশষ একিট কােনা তে র আেলােক বা উে শ  

েণািদতভােব উপন াস রচনা  করেলন তখন পূববতী উপন াস িলর তুলনায় এই 

উপন াস িলর গঠেনর ে  দুিট িবষয় বদেল গল, উপন ােসর পিরসর এবং 

সব কথেকর কথন পিরসর। উপন াস িল মূলত চির েদর সংলােপর উপর িনভর কের 

গেড় উঠেত থাকার ফেল কািহিনর পৗবাপযও বিণত হেত থাকল চির েদরই মাধ েম 

ফেল চির েদর সংলােপ াধান  পেত থাকল প াত-উ ােসর েয়াগ, এবং মােটর 

ওপর এ িলই রবী -উপন ােসর সময়-িবন ােসর িবিশ তার িনদশন িহেসেব িনধািরত 

হেত পাের।  

স ভপে র চতুথ অধ ােয় আমরা আেলাচনা কেরিছ রবী -উপন ােসর বাচনৈশলী 

িনেয় এবং এই অধ ােয় ান পেয়েছ কথনরীিত, দৃি েকাণ ও ভাষা ব বহােরর 

আেলাচনা।  
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কথনরীিত:— রবী -উপন াস িলর কথনরীিতর আেলাচনার শেষ এেস আমরা উপলি  

কেরিছ তাঁর কৃত লখক স া যখন য রচনাকেম িনেয়ািজত থেকেছ তার পছেন 

কাজ কেরেছ িবেশষ একধরেনর মানিসক ি িত; ব ি  রবী নাথ সই িবেশষ ধারণােত 

িব াস কেরেছন বেলই কাছাকািছ সমেয় রিচত একািধক সািহত কেম একই জাতীয় 

ভাবনার বিহঃ কাশ ঘেটেছ। অথাৎ রবী নােথর সািহত কম িলেত ব ি  রবী নােথর 

র কট হেয় উেঠ িত িনত হেয়েছ হয় কথেকর ের অথবা আখ ােনর কােনা 

চিরে র কথকতায়। উপন াস িলেত ব ি  রবী নােথর েরর এই কতৃে র ফেলই 

একািধক সমােলাচক রবী -উপন ােসর চির েদর পুতুল ধমীতা িনেয় একািধক 

সমােলাচনাকম স াদন কেরেছন। ব িত ম িহেসেব য কেয়কিট উপন াস পাওয়া যায় 

তার মেধ  থেকও ব ি  রবী নােথর মত িলেক িচি ত করা অস ব হয় না। যমন, 

‘েচােখর বািল’- ত িবহারী, ‘েগারা’- ত মুখ ত আন ময়ী, পেরশবাবু এবং ান িবেশেষ 

গারা, ‘চতুর ’- ত জ াঠামশাই এবং ান িবেশেষ শচীশ, ‘ঘের-বাইের’- ত িনিখেলশ য 

লখেকর ক ণা এবং প পাতদু  এবং আখ ােনর এই চির িলর মেধ  িদেয়ই য 

লখক রবী নাথ তাঁর ব ি গত িচ া-িব াস-ধারণার কাশ ঘিটেয়েছন তা অিত 

সহেজই অনুধাবন করা যায়।  

 

দৃি েকাণ:— একইরকমভােব দখােনা যায় য কীভােব কথেকর দৃি েকাণ পাঠেকর মেন 

প পাতমূলক পাঠ- িতি য়ার জ  দয়। সাধারণভােব চির -িবে ষণকােল কােনা 

চির েক ভােলা অথবা ম  িহেসেব িববৃত করা হয় তার পছেন থােক কথক-িনেদিশত 

দৃি েকাণ, য দৃি েকােণর ভােব ভািবত হেয় পাঠক আখ ােনর চির েদর িত 

প পাতদু  হেয় পেড়ন। কথেকর দৃি েকাণ িনেদশ কের দয় ব ি  লখেকর িনিদ  

চিরে র িত প পােতর স েকও। ব ি েলখেকর ব ি গত নীিত, িব াস, ধারণার 

িতফলন দখা যায় কথক এবং ধান চির েদর মেধ । যমন, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-

এর উদয়ািদত , ‘রাজিষ’-র গািব মািণক , ‘ চােখর বািল’-র িবেনািদনী ও িবহারী, 

‘ গারা’-র পেরশবাবু, গারা, সুচিরতা, িকংবা ‘ঘের-বাইের’-র িনিখেলেশর িতই য 

লখেকর প পাত তা অত   কের বাঝা যায় চির িলর পিরেবশন এবং 

আখ ানতেল তােদরেক য য দৃি েকাণ থেক িবে ষণ করা হেয়েছ তার থেকও। 
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‘ যাগােযাগ’ আসেল দুই বেনিদ পিরবােরর বেনিদয়ানা কি ক ে র ফসল হেলও 

লখক এবং কথেকর সম  সহানুভূিত য কুমু এবং তার পিরবার পেয়েছ তা িনেয় 

সমােলাচকমহেল িব র সমােলাচনা ইিতপূেব ব বার হেয়েছ। এই য প  িনবাচন কের 

নওয়া, চির েদর এবং তােদর মতামতেক ি ধা-িবভ  কের দওয়া এবং সই 

ি িবভাজন থেক পাঠকেক প  িনবাচেন চািলত করার মেধ  লখক এবং কথেকর 

স া সু  হেয় জেগ ওেঠ। 

ভাষা:— ‘রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক বাচনৈশলী’-র আেলাচনার শষ াে  এেস 

উপলি  করা যায় য আসেল কথনরীিত, দৃি েকাণ এবং ভাষা-িবন াস এই িতনিট িবষয়ই 

এেক অপেরর সে  িবজিড়ত অব ায় থােক। উপন াস িলর থমিদেক ত  বাচেনর 

ব বহােরর আিধক  যমন কথেকর কট অব ানেক িনেদশ কের তমনই সমেয়র সে  

সে  ‘চতুর ’ থেক মাগত বৃি  পেয় চলা মু  ত  বাচেনর ব বহার এই 

অব ানেক ছ  কৃিতর কের তালার একটা েচ া ল  করা যায় ঔপন ািসেকর মেধ । 

এই সময় থেকই চির েদর কেথাপকথেনর মেধ  কথেকর রেক আড়াল করার তািগদ 

থেকই য ঔপন ািসক এমনটা কেরিছেলন তা উপন াস িলর কথনরীিতর িবে ষেণও 

কািশত হেয়েছ। যিদও ধুমা  মু  ত  বাচেনর ব বহােরর মাধ েমই য কথেকর 

বা িনিহত লখেকর ভাব কেম আেস তা নয়। বরং শেষর ু াকার উপন াস িল 

মূলত চিরে র কেথাপকথেনর উপর িভি  কের গেড় উঠেলও ায় িতিট উপন ােসই 

ব ি  লখেকর পূব িনধািরত এক বা একািধক ত  ও উে শ েক িত ার তািগদ 

উপন াস িলেক যমন আড়  ও কৃি ম কের তুেলেছ, তমনই সমা রালভােব এই 

তািগেদর মেধ  িদেয়ই কৃত লখক এবং ব ি  রবী নােথর ভাব  হেয় ওেঠ।  

স ভপ েক চারিট অধ ায় ও নানান পিরে েদ িবভ  কের আখ ানতে র 

িভি েত আমরা উপন াস িলর গঠনেক ব বি  কের দখার চ া কেরিছ তার পছেন 

ভাবনা িছল এই গেবষণা রবী নােথর উপন াস িলর িবে ষেণর ে  নতুনে র 

সংেযাজন ঘটােব। আখ ানতে র িতিট উপাদানেক ক  কের রবী -উপন াস িলর 

িব ািরত আেলাচনা ইিতপূেব সভােব ল েগাচর হয়িন, যিদও য আেলাচনা এই 

স ভপে  করা হেয়েছ তা াথিমক েররই। ধুমা  এই তে র িভি েত 
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উপন াস িলর নারীবাদী িকংবা উ র-আধুিনক পাঠ িবে ষণ করা স ব। অথবা স ব 

আখ ানতে র য কােনা একিট উপাদানেক হণ কের উপন াস িলর আেরা সূ  

িবে ষণ। ভিবষ েতর গেবষণা ে র সই স াব তার পথেক িববৃত রেখ স ভপ িটর 

সমাি েরখা টানা হল।   

 

 


