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(১) 

রবী নাথ ঠাকুর ধু বাংলা সািহেত  নন, বাঙািল সং ৃ িতর এক অন তম িত ান। তাঁর 

সম  জীবনই যন গেড় উেঠিছল িব ৃত গেবষণার উপযু   িহেসেব। একথা 

অন ীকায য রবী নাথ িনেয় বাঙািল ব কাল ধের ব িবধ চচা কের এেসেছ; আজও 

কের চেলেছ। কােজই এই পিরসের এবং এই সমেয় দাঁিড়েয় রবী -জীবনপি  স েক 

িকছু উে খ করা বা ল  বাধ হয়। বাঙািলেক নানা সািহিত ক সং েপর সে  পিরচয় 

কিরেয়েছন িতিন। উপন াস বা বে র মেতা সং প আেগ থেকই চিলত থাকেলও 

এই দুই সং েপর গঠেনর ে  িনজ  চলন এেনিছেলন রবী নাথ।  

রবী নােথর পূববতী ঔপন ািসক বি মচ  যখােন তাঁর রিচত উপন াস িলেত 

সামািজক এবং নিতক মূল েবাধ িত ার তািগদ বাধ কের ায়শই আখ ানমেধ  

পাঠকেক উে শ কের নানান নীিতবাচক ম ব  দান কের গেছন, আখ ােনর অ গিতর 

ে  আ য় কেরেছন িনয়িতবাদ এবং অেলৗিককতার; ত ণ ঔপন ািসক রবী নাথ 

সই শলী থেক মশ সের এেস এেকবাের থম উপন াস থেকই াতে র ছাপ 

রাখার য়াস িনেয়িছেলন। বি মচে র রচনা প িত থেক সের এেস রবী নাথ েম 

াধান  িদেত থাকেলন ব ি -মানুষ এবং তােদর অ েলাকেক।  

রবী নােথর উপন াস-রচনার মপযােয়র িত আেলাকপাত করেল দখা যােব 

জীবেনর থম অধ ােয় মা  ষােলা বছর বয়েস রচনা কেরিছেলন থম উপন াস 

‘ক ণা’, যা ‘ভারতী’ পি কার আি ন ১২৮৪ থেক ভা  ১২৮৫ ব াে র মেধ  

ধারাবািহকভােব কািশত হয়। যিদও পরবতীেত এই অপিরণত কাজেক মান তা দনিন 

িতিন িনেজই। থম কেশাের রিচত এই উপন াসিট াকাের কািশত হয়িন, ান 

পায়িন তৎকালীন রবী -রচনাবলীেতও।  

াকাের কািশত তাঁর থম উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮৩) এবং তার 

চারবছর পের কািশত ‘রাজিষ’ (১৮৮৭);— উিনশ শতেক কাশ পাওয়া এই উপন াস 

দুিটেতই বি মী ভাব  হেলও াতে র ছাপও অ  নয়। বি মী-উপন ােসর 

ধান দুই  ইিতহাস এবং রামা েক িনভর কেরই উ  দুিট উপন াস গেড় উঠেলও 

ব ি র অ েলােকর িত আেলাকপােত, কৃিত-বণনার মধ  িদেয় াকাের কািশত 

এই থম দুিট উপন াস থেকই রবী নাথ াত েক গেড় তুলেত স ম হেয়িছেলন।  
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রবী নাথ এই উপন াস িল রচনা এবং কােশর সমকােলই উপলি  করেত 

পেরিছেলন রামা  এবং ইিতহােসর ঘটনা ধান উপন ােসর বি মী চাল তাঁর পথ নয়। 

কােজই উপন াস রচনার ে  িনজ-উপযু  ধারািট িনধারেণর জন  িবরিত িনেলন দীঘ 

ষােলা বছেরর। এই দীঘ িবরিতর কােল িবরাম িছল ধুমা  উপন াস রচনার ে ; 

যিদও এই কালপেবই রিচত হেয়েছ ব  গান, কিবতা এবং সূচনা হেয়েছ ছােটাগে র 

‘িশলাইদহ পব’-এর। এই ছােটাগ িল রচনা করেত করেতই রবী নােথর কােছ 

কাশ পেয়িছল উপন াস রচনার িনজ - িট। কােজই ১৯০৩ সােল কাশ করেলন 

উপন াস ‘েচােখর বািল’। যিদও উপন ােসর চির িলর স েকর বুনেনর মেধ  বি েমর 

ভাব তখনও অব াহত িছল বেল ব  সমােলাচক ম ব  কেরিছেলন; তথািপ িতিন আমূল 

পিরবতন এেনিছেলন েটর সংগঠেনর ে । ঐিতহািসক পটভূিমেত রিচত ঘটনা 

ধান উপন ােসর থেক াভািবকভােবই রবী -উপন ােসর গঠন পৃথক প িনেত আর  

করল। এবং এই পৃথক- প অব াহত রইল উপন াস রচনার অি ম-পব পয । যিদও 

িনেজেক মাগত অিত ম কের যেত চাওয়া রবী নাথ উপন াস রচনায় গঠেনর ে , 

ভাষার ে , চির  গঠেনর ে  পিরবতন এেন গেছন মাগত। উিনশ এবং িবশ 

এই দুই শতেকরই ায় স ূণ শষাধ এবং থমােধর সা ী রবী নােথর উপন ােসর 

গঠেনর ে  এই ম-পিরবতন অবশ াবী িছল। কারণ উপন াস িচরকালই জগৎ ও 

জীবনেক যুগপৎ পৃথক ও যৗথভােব উপ াপন কের। রবী নােথর উপন ােসর চলেনর 

এবং গঠেনর ে  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 কেরিছ।  

 

(২) 

বতমান স েভ আমরা রবী নােথর উপন াস িলেক আখ ানতাি ক ভাবনা থেক 

িবে ষণ করার চ া করব। যেহতু রবী নােথর উপন ােসর সংখ া তাঁর রিচত ছােটাগ  

বা বে র তুলনায় অেনক কম সেহতু িব ভারতী কাশনী কতৃক াকাের কািশত 

‘রবী  উপন াস সং হ’- ত ান পাওয়া সম  উপন াসেকই আমােদর স ভপে র 
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অ ভু  করা হেয়েছ। উপন াস িলর ভাবব র মেধ  যমন িবিভ তা রেয়েছ তমনই 

সমেয়র সে  সে  বদল এেসিছল উপন াস িলর উপ াপনার ে ও। থম জীবেন 

লখা উপন াস িলর বি মী রীিত িবশ শতেক লখা উপন াস িলেত িবলু  হেয়েছ 

মশ। আমরা রবী নােথর উপন াস সম েক পুনঃপােঠর মধ  িদেয় আখ ানতে র 

দৃি েত স িলেক িবচার করেত সেচ  হেয়িছ। যেহতু আমােদর গেবষণা স ভ 

আখ ানত েক আ য় কের রেয়েছ সেহতু আমােদর অে ষণ থাকেব রবী নােথর এই 

উপন াস িল কািহিন, সময়, কথনরীিত, দৃি েকাণগত ভাবনা কাথায় াত  লাভ করল।  

 

থম অধ ায়:— আমােদর গেবষণাকেম আমরা যখােন রবী -উপন াসেক আখ ানতাি ক 

ভাবনায় িবে ষণ করেত সেচ , সখােন াভািবকভােবই আখ ানত  িবষয়িট স েক 

সু  ধারণা থাকা বা নীয়। কােজই স ভপে র থম অধ ােয় আমরা আখ ানত  

িবষেয় াথিমক ধারণা দওয়ার চ া কেরিছ। আখ ােনর বা িববৃিতর গঠন ও বিশ  

সং া  আেলাচনাই হল আখ ানত । িবশ শতেকর ি তীয়ভাগ থেক আখ ানত  

সং া  আেলাচনা িবেশষ  পেত  কের। ধানত করণবাদ (formalism) 

এবং সংগঠনবাদেকই (structuralism) আখ ানতে র জে র পটভূিম িহেসেব িনেদশ 

কের থােকন তাি করা। আখ ােনর গঠন িবে ষেণর ে  আখ ানতাি েকরা দুিট েরর 

কথা বেলন –  

(১) িশ পূব র বা কািহিন (fabula/story) – এই ের আখ ােনর াথিমক পেবর 

উপাদান েলা আেলাচনা করা হয়; আর রেয়েছ  

(২) িশি ত র বা বাচন (sjuzhet/discourse) – এই ের াধান  পায় আখ ােনর 

কথন ও ভাষারীিতিট। আখ ানতে  সবসমেয়ই ‘কী বলা হে ’ (content) এর থেক 

বিশ  পায় ‘কীভােব বলা হে ’ (form) এর িবষয়িট। এই অধ ােয় আখ ানতে র 

াথিমক ধারণা সািজেয় নওয়ার পাশাপািশ, আখ ানতে র ধান উপাদান িলর ধারণা 

দওয়ার চ া কেরিছ।  

 

ি তীয় অধ ায়:— রবী নােথর উপন াস িনেয় ব িবধ আেলাচনা-সমােলাচনার ধারা র 

িদন থেকই য বহমান িছল তা আমরা জািন। তাই রবী -উপন াসেক নতুন কােনা 
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ত িবে র িনিরেখ িবে ষেণর পূেব রবী -উপন াস চচার য ধারা এখেনা পয  

বহমান তার ধরন বুেঝ নওয়া একা  েয়াজনীয়। এই তািগদ থেকই আমরা 

স ভপে র ি তীয় অধ ােয় রবী -উপন ােসর সমােলাচনা সং া  পূণ রচনা িল 

স েক আেলাচনা করার সমা রােল সমােলাচনামূলক ম ব িলর িনিরেখ যথাস ব 

ব াখ া দওয়ার চ া কেরিছ।  

 

তৃতীয় অধ ায়:— আমােদর স ভপে র তৃতীয় অধ ােয়র িশেরানাম থেকই অধ ােয়র মূল 

িবে িষতব  ব ব  স েক ধারণা পাওয়া স ব। ‘ ন’ শে র মূেল রেয়েছ ‘ +অন’, 

যার অথ ‘জিটল আ ঃবুনন’ বা ‘রচনা’ বা ‘গাঁথা’। কীভােব উপন ােসর জন  

অত াবশ কীয় নানান উপাদান িলর একিটর পের একিটর সুিবন  স ার ারা 

উপন ােসর রচনা হয় তার িত আেলাকপাত করার চ া করা হেয়েছ এই অধ ােয়। 

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

িবন াস পিরি িত স েক আেলাচনাকােল স ূণ অধ ায়িটেক চারিট পিরে েদ িবভ  

কের আেলাচনার চ া করা হেয়েছ।   

 এই অধ ােয়র থম পির েদ আেলাচনা করা হেয়েছ উপন াস িলর কািহিন িবন াস 

িনেয়। যেকােনা উপন ােসর মূেল থােক একিট কািহিন এবং এই কািহিনর সুপিরকি ত 

িবন াসই হল ট। কািহিন ের বা িশ পূব ের ঘটনার সরলৈরিখক িবন াস ঘটেলও 

িশি ত ের বা কথন ের দখা যায় ঘটনার অিবন  ম আর এখােনই ঘেট েটর 

াধান । বতমান অধ ােয় আমরা আেলাচ  উপন াস িলর িনমােণর ে  ঔপন ািসক 

কািহিনেক কীভােব িবন  কেরেছন স িবষেয় িব ািরত পযােলাচনা করেত চ া 

কেরিছ। 

  আখ ােনর আেলাচনায় উপন ােসর সময়েক আমরা িবিভ ভােব িবে ষণ কেরিছ। 

কথনকাল এবং কািহিনকাল এই দুিট িবষয় উপন ােস সমেয়র িবন াস আেলাচনার ে  

খুব পূণ। উপন াস িলর সমেয়র ব বহাের অতীত বতমান ও ভিবষ েতর ব বহার 

বিচ ও ল  করার মেতা। রবী নােথর থমিদেকর উপন াস িলেত সমেয়র জিটল 

িবন াসপ িত সভােব ল  করা যায় না। সমেয়র যথাযথ িবন াস পাই ‘েচােখর বািল’ 
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থেক। এই পিরে েদ আমরা রবী নােথর সম  উপন ােসর সমেয়র িবন াসরীিত িনেয় 

আেলাচনার চ া করব।  

 রসবাদী আেলাচনায় উপন ােসর চির  িবে ষেণর ে  য ধরেনর প িত হণ 

করা হয় আখ ানতে র আেলাচনায় চিরে র িবে ষণ হয় তার থেক পৃথক প িতেত। 

এে ে  িশ পূব েরর ‘ভূিমকা’ (actant) িশি ত ের িগেয় চিরে  পিরণত হয়। 

িশ পূব েরর ভূিমকােক িশি ত ের চির  িহেসেব িনমাণ করার জন  এবং তােদর 

কৃিত িনধারেণর জন  লখক িকছু উপাদােনর ব বহার কের থােকন। এ িল হল ত  

ও পেরা  উপ াপন। নানান তাি েকরা উপন ােসর চির  িবে ষেণ নানািবধ প িতর 

কথা বেলেছন। আেলাচ  পিরে েদ আমরা রবী নােথর উপন াস িলর ধান-অ ধান 

ায় সব চির িলেকই ত  ও পেরা  উপ াপেনর আেলােক িবে ষণ করব।  

 লখক আখ ােন সং ান বা িতেবশ ব বহার কের থােকন পাঠেকর মেন ঘটনার 

বা বস ত ভাব সৃি  করার জন । সং ান ান-কাল-ঘটনা বা চিরে র ি িত অথবা 

অব ার াপক এবং এিটেক আখ ানতে  ব াখ া করা হয় ‘text without story 

duration’ িহেসেব। বি মচে র উপন ােস সং ান িবন াস যতটা পূণ ান 

অিধকার কের িছল, রবী  উপন ােস সং ান িবন াস ততটা  পায়িন। বি েমর 

ইিতহাস িনভর পটভূিমেত লখা উপন াস িলেত সং ােনর সূ  িনমােণর েয়াজনীয়তা 

লখক যতটা অনুভব কেরিছেলন, মূলত চিরে র মেনাজগৎ িনেয় গেড় ওঠা রবী -

উপন ােস সং ান ততটা  পায় না। তৃতীয় অধ ােয় আমরা রবী -উপন াস িলর 

সং ান িবন াস িনেয়ও আেলাচনা করব।  

 

চতুথ অধ ায়:— আখ ােনর কােশর িবভাগ িল স েক বলেত গেল বাচন রিটেকই 

আখ ান কােশর মুখ  র িহেসেব িচি ত করা যায়। উপন ােসর বাচনৈশলী িনধারেণর 

ে  য িবষয় িল িবেশষভােব  পায় স িল হল কথনরীিত, দৃি েকাণ এবং ভাষা 

উপাদান। অথাৎ উপন ােসর আখ ানিবে  ক বলেছ, ক দখেছ, কীভােব বলেছ ভৃিত 

নানা িবষয় াধান  পেয় থােক। আেলাচনার সুিবেধর জন  বতমান স ভপে র চতুথ 

অধ ায়িটেক িতনিট পিরে েদ িবভ  কের উ  িবষয় িলর িনিরেখ রবী নােথর 

উপন াস িলেক িবে ষণ করা হেয়েছ। 
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 িশ পূব েরর কািহিন িশি ত ের কথেকর মাধ েম কাশ পায়। আখ ােন কান 

ধরেনর কথনরীিত ব বহার করা হে  তা ধানত িনভর কের কথেকর অব ােনর 

উপর। কথেকর অব ােনর তারতেম র মেধ  িদেয়ই গেড় ওেঠ আ কথনরীিত, 

সব কথনরীিত, চির ানুগ কথনরীিত। এই পিরে েদ আমরা কান উপন ােস কান 

কথন প িত ব ব ত হেয়েছ তা িবে ষণ করব।   

 আখ ােনর কািহিন উপ াপনা কথেকর য য অব ান থেক হেত পাের তার ওপর 

িনভর কের িনধািরত হয় কথন পিরি িত। কথক কািহিনতেলর ভতের অব ান করেছ 

নািক বাইের অব ান করেছ, তার উপর িনভর কের গেড় ওেঠ দু’ধরেনর িনরী ণ। এই 

দুই িনরী েণর িব ািরত আেলাচনার সে  আমরা দেখ নব রবী নাথ তাঁর 

উপন াস িলর ে  কী জাতীয় দৃি েকাণ ব বহার কেরেছন।  

 উপন ােসর বাচন ের াধান  পায় সংলাপ এবং বণনা অংশ। এই দুেয়র 

আনুপািতক িবে ষণ আখ ােনর গঠনগত আেলাচনায় াধান  পেয় থােক। উপন ােসর 

সংলাপ িবে ষণ করেত িগেয় এই পিরে েদ আমরা বাচেনর নানিবধ িবন াস িনেয় 

আেলাচনা করব।  

স ভপে  এই চারিট অধ ােয়র মেধ  তৃতীয় ও চতুথ অধ ায়েক নানা পিরে দ ও 

উপ-পিরে েদ িবভ  কের আেলাচনা করা হেয়েছ এবং সবেশেষ ‘উপসংহার’ অংেশ 

গেবষণা-স েভর সামি ক ভাবনােক ফুিটেয় তালার চ া করা হেয়েছ।  

 

(৩) 

বতমান গেবষণা স েভ আমরা রবী নােথর উপন াস িলেক আখ ানতাি ক ভাবনা 

থেক িবে ষণ করার চ া কেরিছ। আমরা ব  আেলািচত রবী নােথর উপন াস 

সম েক পুনঃপােঠর মধ  িদেয় আখ ানতে র দৃি েত স িলেক িবে ষেণর চ া কেরিছ। 

মূলত তাি ক কাঠােমার উপর িনভর কের িবে ষণমূলক (Descriptive) প িতেতই 

উপন াস িলর কািয়ক গঠনিবন াস আেলাচনা করা হেয়েছ গেবষণা স ভ-পে । 

 বতমান গেবষণা স েভর জন  া  তেথ র অিধকাংশ সংগৃহীত হেয়েছ উ রব  

িব িবদ ালেয়র াগার, মালদা জলা াগার, মালদা মহািবদ ালয় াগার, িলটল 

ম াগািজন লাইে ির এবং গেবষণা ক  থেক। সাহায  পেয়িছ আমার গেবষণা 



8 
 

ত াবধায়ক অধ াপক উবী মুেখাপাধ ােয়র থেক। তাঁর ব ি গত সং েহ থাকা একািধক 

 সরবরাহ কের সমেয়-অসমেয় িতিন গেবষণা-কেম েয়াজনীয় তথ  সং েহ 

অপিরসীম সহায়তা কেরেছন। সাহায  পেয়িছ িব ভারতী িব িবদ ালেয়র ক ীয় 

াগার এবং রবী ভবন াগার থেক। এছাড়াও তথ  সং েহর ে  সাহায  িনেয়িছ 

ব ি গত এবং পািরবািরক সং েহ থাকা নানান েয়াজনীয় ে র।  
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আখ ানতে র াথিমক ধারণা 
১. আখ ানতে র সংি  উ ব ইিতহাস 

       ২. আখ ানতে র সং া 

        ৩. আখ ানতে র রিবভাজন 

       ৪. আখ ানতে র ধান উপাদানসমূহ  
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পৃিথবীর নানা াে র সািহত  রচনার ইিতহাস যমন াচীন তমিন াচীন সািহত  

সমােলাচনার ইিতহােসর ধারাও। সািহত  রচনার ায় র িদন থেকই নানা ভােব তার 

সমােলাচনা এবং সািহেত র নানা সং েপর রীিত-প িত িনেয় িবিভ  িবে ষণ হেয় 

এেসেছ। এর ইিতহাস যমন পাওয়া যায় দশীয় সং ৃ ত সািহত  সমােলাচনার ঐিতহ  

থেক তমনই পাওয়া যায় ীক সািহেত র থেকও। অ াির টেলর ‘Poetics’ িকংবা 

েটার ‘The Republic’ , যখােন আদশ রাে র সং ার মেধ  কিব-সািহিত কেদর 

ান না দওয়া এবং তার কারণ সমা রােল িবে িষত হেয়েছ— সখােন কৃতপে  

নানাভােব সািহত  সমােলাচনারই এক ঐিতহ েক খুেঁজ পাওয়া স ব। পাশাপািশ 

ভারতবষীয় সািহত  সমােলাচনার াচীন ধারােক পাওয়া যায় ভরেতর ‘নাট শা ’, দ ীর 

‘কাব াদশ’ এবং আেরা িকছুটা পরবতীকােল িব নােথর ‘সািহত দপণ’-এর মেতা 

উে খেযাগ  ে র পৃ ায়। এখন  উঠেত পাের কন অধ ােয়র সূচনায় ধুমা  ীক 

এবং সং ৃ ত সািহেত র সমােলাচনার ধারার িতই আেলাকপােতর চ া করা হল। এর 

উ র হেত পাের এই দুিট ভাষার এবং সািহেত র ইিতহাস পৃিথবীর মেধ  াচীনতম 

িহেসেব পিরগিণত হয়। কােজই এই দুই াচীনতম ভাষার সািহত  সমােলাচনার ধারা 

এই ইি তই কের য মােটর ওপর সািহত  সমােলাচনার ঐিতহ িট কত াচীন।  

 সমেয়র অ গিতর সে  সে  সািহত  সমােলাচনার ধারায় যু  হেয়েছ নানান 

কারেভদ। সমােলাচনার ে  যু  হেয়েছ রাজৈনিতক, সামািজক, মন াি ক 

দৃি ভি । এই িভ  িভ  দৃি ভি র থেক িবে িষত সািহেত র সমােলাচনাও হেয়েছ মশ 

এেক অপেরর থেক িভ তর। একজন ভাষাত িবদ য দৃি ভি  থেক একিট 

সািহত কমেক িবে ষণ করেবন একজন মাকসবাদী সমােলাচেকর সমােলাচনার প া 

কখেনাই সই রীিত মেন হয় না। আবার সাধারণভােব একিট সািহত কেমর সমােলাচনা 

একিট িনিদ  সমােলাচনা তে র পেথ হঁেট য প িতেত হেয় থােক তার গঠনগত 

িবে ষেণর আেলাচনা হয় তার থেক িভ  েপ। সািহত  সং প িবেশষ কের গ  এবং 

উপন ােসর গঠনগত িবে ষেণর তািগদ থেকই জ  নয় আখ ানত  নামক সািহত  

িবে ষেণর আধুিনকতম প িত। মূলত উপন াস এবং গে র গঠনগত িদকিটেকই 

ব বে দ কের আখ ানত । যিদও আখ ানতাি কেদর মেত পৃিথবীর সব ই নানান 
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সং েপ ছিড়েয় রেয়েছ আখ ান। মিণকা ু দারিনক তাঁর ে  আখ ােনর এই সবব াপী 

পিটর িত আেলাকপাত কের বেলেছন, 
“…Narrative is all around us, not just in the novel or in historical 
writing, Narrative is associated above all with the act of narration and is 
to be found wherever someone tells us about something.” (Fludernik. 
2009. P.8) 

অথাৎ আখ ান সং প এবং মাধ ম িনরেপ  একিট । সং প এবং মাধ েমর বদেলর 

সে  সে  সই িনিদ  আখ ান বণনার রীিত-প িতেতও আেস বদল। কথক ঠাকুর 

যভােব াচীন ধমীয় কথা শানান, িকংবা িলিখত মাধ ম যভােব একিট আখ ানেক বণনা 

কের তার থেক িভ  হেয় যায় নাটক িকংবা ছায়াছিব িকংবা চালিচে র মেধ  িদেয় 

বিণত আখ ােনর পিরেবশনার ভি । এম. এইচ. আ ামস এবং জি  গ  হারফাম 

তাঁেদর ে  এই িবষয়িটর উে খ কের দিখেয়েছন, 
“A Narrative is a story, whether told in prose or verse, involving events, 
characters, and what the characters say and do.  
     Some Literary forms such as novel and short story in prose, and the 
epic and romance in verse, are explicit narratives that are told by a 
narrator. In drama, the narration is not told but evolves by means of the 
direct presentation on stage of the actions and speeches of the characters. 
It should be noted that there is an implicit narrative element even in 
many lyric poems.” (Abrams & Harpham. 2015. P. 233) 

১. আখ ানতে র সংি  ইিতহাস:— 
আমােদর গেবষণাকেম আমরা যখােন রবী -উপন াসেক আখ ানতাি ক ভাবনায় 

িবে ষণ করেত সেচ  সখােন থেমই আখ ানত  িবষয়িট স েক সম ক ধারণা থাকা 

বা নীয়। আখ ানত  কী? এই ে র উ ের খুব সংে েপ বলা যায় আখ ােনর বা 

িববৃিতর গঠন ও বিশ  সং া  আেলাচনাই হল আখ ানত ।  

 অন ান  ায় সম  সািহত  সমােলাচনা এবং িবে ষেণর ত  ও প িতর মেতা 

আখ ানতে র জ ও পা ােত । ধানত শ করণবাদ (Formalism) এবং 

সংগঠনবাদ  (Structuralism)- ক আখ ানতে র জে র পটভূিম িহেসেব িনেদশ কের 

থােকন তাি করা। ঝেভতান তােদারভ, জরাড জেনট, রাঁলা বােথর মেতা 

সংগঠনবাদীেদর ল  িছল সািহেত র িনছক িবে ষণ নয়, বরং এর গঠন এবং নকশার 

িত আেলাকপাত করা। িবশ শতেকর ি তীয়ভাগ থেক আখ ানত  সং া  আেলাচনা 

িবেশষভােব  পেত  কের। মূলত ভাষার সংগঠন িনেয় িবে ষেণর সূ  ধেরই 
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আখ ানতে র জ । আমরা আেলাচনার এই পেব সমেয়র সে  সে  আখ ানতে র 

অ গিতর সংি  ইিতহাস এবং কেয়কজন পূণ তাি ক এবং আখ ানতে র ে  

তাঁেদর পূণ সংেযাজন িল স েক জেন নব।  

 তােদারভ (১৯৩৯-২০১৭) তাঁর ১৯৬৯ সােল কািশত হওয়া “Grammaire Du 

Decameron”- ে  যখন থমবােরর জন  ফরািস শ  ‘Narratologie’-এর ব বহার 

কেরন তখন িতিন এেক জীবনিব ান বা সমাজিব ােনর মেতা িব ােনর অন ান  শাখার 

সমা রােলই দখেত চেয়িছেলন। আখ ানত েক থম থেক সংগঠনবােদরই একিট 

উপিবভাগ িহেসেব িবচার কের আসা রাঁলা বাথ (১৯১৫-১৯৮০), জরাড জেনট 

(১৯৩০-২০১৮), আলিজরদাস জ. ি মাস (১৯১৭-১৯৯২), তােদারভ বা মে র মেতা 

অনুস ানী গেবষক ও তাি কগণ ফািদনা  দ  স সুেরর ভাষাসং া  যুগা কারী ি -

রীয় ত — ‘লা লা ’- ‘লা প ারল’-এর অনুসরণ কেরই আখ ান-সং া  িনেজেদর 

ত েক িত ার য়াস কেরন। অন িদেক শ করণবাদীগেণর ধান অিভিনেবেশর 

িব ু  িছল সািহেত র সািহত গত িদকিট। এই শ করণবাদীগেণর সািহত গত িচ াও 

সংগঠনবাদী আখ ানত েক ভািবত কেরিছল। িবশ শতেকর থম িকছু বছেরর মেধ  

জামািনেতই থম আখ ান-সং া  ত গত ে র আেলাচনায় এর সংগঠনগত িদকিটর 

িত আেলাকপাত করা হয়, যা পরবতীকােল শ করণবাদীগেণর হােত পূণতর েপ 

িবকাশ লাভ করেত  কের।  
“As Dolezel notes, German scholars such as Schissel, Seuffert, and also 
Wolhelm Dibelius distinguished between the disposition (logical 
arrangement) and composition (artistic arrangement) of the strustural 
elements contained within narratives. They focused on two aspects of 
compositional patterning in particular : patterns of actions and acting 
personae.” (Phelan & Rabinowitz. 2005. p. 23) 

জামান তাি কেদর ারা উ ািবত উ  চারিট েরর ধারণাই (disposition-

composition, patterns of actions- acting personae) পরবতীকােলর জামান 

আখ ানতে র ধারােক পূণতর প পেত সাহায  কের।  

 পেরর যুেগর আখ ানত  সং া  গেবষণার ধারায় ভাষার অথসং া  বা শ াথক 

স াবনার িদকিটর পিরবেত অে ষেণর কে  রইল য কীভােব আখ ােন ঘটনা িল 

সরলৈরিখক সময়সারিণ থেক েম জিটলতর বা অিবন  ম লাভ কের (Phelan & 
Rabinowitz. 2005. p. 25)। এই ভাবনা থেকই শ করণবাদীগণ পূববতী 
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‘Composition’-এর ধারণােক েম েম ‘Plot/Sjuzet’-এর ধারণায় পিরণত করার 

দৃি ভি  লাভ কেরন। এর থেক বাঝা যায় িবশ শতেকর িবেশর দশেকর মেধ ই 

জামানেদর আখ ানেকি ক ধারণার সে  শ করণবাদীগণ পিরিচিত লাভ কের 

ফেলিছেলন। এরও ায় চার দশক পের াে  সংগঠনগত আখ ানত  িবকাশ লাভ 

কের। শ করণবাদীগেণর িবেশষ অিভিনেবশ িছল শলীগত সারিণর সৃি , উ িত ও 

িবকােশর িত; এবং এে ে  তাঁেদর লে  িছল গদ -রচনার িব ৃত  যার মেধ  

আখ ােনর সম  কারও সংযু  হেয়িছল। শ করণবাদীগণ (Phelan & 
Rabinowitz. 2005. p. 24)এই সময়পেব বশ িকছু নতুন ত  উ াবন করার চ া 

কেরন য িলর ঐিতহ  ইিতপূেব সভােব চিলত িছল না।  
“…in distinguishing between “bound” (or plot-relevant) and “free” (or 
nonplot-relevant) motifs, Boris Tomashevsky ([1925]1965) provided the 
basis for Barthes’s distinction between “nuclei” and “catalyzers” in his 
“Introduction to the Structural Analysis of Narratives”(Barthes [1966] 
1977)”. (ibid. p. 25) 

যােক বাথ ‘Nuclei’ এবং ‘Catalyzers’ বলেবন তােকই আেরা পের িগেয় সমু র 

চ াটম ান ‘Kernals’ এবং ‘Satellites’ িহেসেব অিভিহত কেরন।  

 িভে ার ােভাি র (১৮৯৩-১৯৮৪) থমিদেকর েটর গেবষণাও (Theory of 

Prose. 1925) পরবতীকােলর ‘Fabula- Sjuzet’ বা ‘Story- Discourse’-এর ধারণার 

কাঠােমা ত করেত সাহায  কেরেছ। অথাৎ, ইিনও তাঁর ট সং া  গেবষণায় 

বাঝার চ া কেরিছেলন ‘কী বলা হে ’ এবং ‘কীভােব বলা হে ’- এই দুই পিরি িতর 

মেধ কার পাথক েক।  

 আধুিনক আখ ানতে র আেলাচনাে ে  অন তম ধান করণগত িনদশন েপ 

দখা িদেয়িছল ািদিমর েপর (১৮৯৫-১৯৭০) ‘Morphology of The Folktale’ 

িট, যার ইংেরিজ অনুবাদ থম কািশত হয় ১৯৫৮ সােল। েপর শ লাককথা 

সং া  এই গেবষণা- িট আখ ান-সং া  আেলাচনায় অন তম পূণ ান 

অিধকার কের মূলত চির -সং া  আেলাচনার জন । প তাঁর গেবষণায় চির েক 

েটর অধীন  রেখই আেলাকপাত করেলন িবেশষ কােনা চিরে র পিরবেত িবিভ  

আখ ােনর েট পৗনঃপুিনকতায় আব  িকছু ‘ভূিমকা’ বা ‘Functions’-এর িত।  
“Explicitly associating his appraoch with Goethean morphology (Dolezel 
1990:140), Propp distinguished between variable and invariant components 
of higher-order narrative structures— more specifically, between chnaging 
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dramatis personae and the unvarying plot functions performed by them 
(e.g., act of villainy, punishment of the villain, etc.). In all, Propp abstracted 
31 functions, or character actions defined in terms of their singnificance for 
the plot, from the corpus of Russian folktales that he used as his data-set; he 
also specified rules for their distribution in a given tale.” (ibid. p.25)  

ািদিমর েপর এই ‘Functions’- এর ধারণা পরবতীকােল আলিজরদাস জ. ি মাস 

এবং লিভ সেক ভািবত কের। েপর এই ‘ভূিমকা’-র ধারণা থেকই ি মাস তাঁর 

‘Actant’-এর ধারণা এবং লিভ স তাঁর ‘িমিথম’-এর ধারণােক গেড় তােলন।  

 এরপেরর অংেশ িবিভ  আখ ানতাি কেদর িনেয় আেলাচনাকােল আমরা দখব 

পদী আখ ানতে র ধারায় পিরভাষা সৃি র িত একটা িবেশষরকম আসি  কাজ 

কেরিছল; যার থেক ‘Story-Discourse’, ‘Narrator-Naratee’, ‘Implied Author-

Implied Reader’-এর মেতা পিরভাষার পাশাপািশ িবিভ  তাি কেদর নকশায় উেঠ 

এল আখ ানতে র নতুন-ধরেনর িণিবন াস। উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়, 

ানেজেলর কথনরীিতর িবভাজন িকংবা জরাড জেনেটর সময় সং া  িণিবন ােসর 

কথা।  

 ১৯৭০-৮০-র দশক পয  আখ ানতে র আেলাচনায় ধান অিভিনেবেশর  

িছল বাচন ও কথন, এবং এই পেব ট বা কািহিনর আেলাচনা ায় অবেহিলতই রেয় 

গেছ। েটর আেলাচনা আখ ানতে র ে  পুনরায় াধান  পেত থােক মূলত িপটার 

েকর (১৯২৫- বতমান) ১৯৮৫ সােল কািশত হওয়া  ‘Reading for the Plot’-

এর সৗজেন । েটর মেতাই আখ ােনর আেরা িকছু ােলািচত এবং অবেহিলত  

িছল, যার মেধ  সং ান এবং চিরে র আেলাচনা অন তম।  

  পািস লুবক (১৮৭৯-১৯৬৫) মূলত ১৮৮৪ সােল কািশত হনির জমেসর ব  

‘The Art of Fiction’- এর ারা ভািবত হেয়ই আখ ানত  সং া  তাঁর গেবষণার 

কােজ (The Craft of Fiction) অ গিত আেনন। লুবক ধানত ‘Point of View’- 

িবষয়িট িনেয়ই তাঁর মূল ব েব র িভি  গেড় তােলন, যা ইিতপূেব হনির জমসকৃত 

বে  সভােব  পায়িন। লুবেকর ধানতম ভাবনার জায়গা িছল আখ ােনর দুিট 

উপাদানেক কে  রেখ; এবং তা হল ‘Showing’ বা দশন ‘Telling’ বা কথন এবং 

এই দুই উপাদােনর মেধ কার পাথক  িনেদশ (Lubbock. 1960. p.111-123) 
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 আখ ােনর দশন এবং কথনেক কে  রেখ পািস লুবেকর য ত  গেড় উেঠিছল 

ওেয়ন িস. বুথ (১৯২১-২০০৫) সই ত  স েক লুবেকর িবপরীেত িনেজর অব ান 

রাখেলন। িতিন আখ ােনর ে  দশন বা ‘Showing’-এর তুলনায় অিধক াধান  

িদেলন কথন বা ‘Telling’- ক (The Rhetoric of Fiction. 1961)।  
“Instead of privileging showing over telling, Booth accorded telling pride of 
place— making it the general narratorial condition of which “showing” is a 
localized effect, or rather an epiphenomenon.” (ibid. p. 27)   

বুেথর ধারণায় যখােন কথন বা ‘Telling’ অিধক াধান  লাভ করল সখােন িতিন 

দৃি েকাণ বা ‘Point of View’- কও আখ ােনর অন তম ধান উপাদান িহেসেব 

িনধারেণর ত  থেক সের এেলন; কারণ দৃি েকােণর সে  ‘েক বলেছ’-র থেকও ‘েক 

দখেছ’— এই িটর স ক অিধক গভীর এবং সংেযাগ সূ ময় যা িনধািরত হয় 

‘Point of View’- সূচেকর ারা।  

 রাঁলা বাথও (১৯১৫-১৯৮০) ফািদনা  দ  স সুেরর ভাষাতাি ক প িতগত 

িবভাজেনর িভি েতই আখ ানতাি কেদর জন  একই ধরেনর গেবষণার িবষয় ত 

কেরন যা ‘Mutatis’ এবং ‘Mutandis’ নােম অিভিহত হয় (Phelan & Rabinowitz. 

2005. p. 26)। বােথর ব ব  িছল, এই দুই র থেকই অসংখ  আখ ােনর মেধ  থেক 

কািহিন িলেক পৃথক কের নওয়া স ব। এছাড়া, বােথর পূেবর িকছু আখ ানতাি কও 

তাঁেদর অনুস ােনর প িতেক আেরা িব ািরতভােব ব াখ া করার জন  আেলাচনা ে  

সংগঠনবাদী ভাষাতে র ব বহার কেরিছেলন। ভাষাত গত প িতর এই মাগত ব বহার 

একইসে  তাঁেদর ত েক সুদৃঢ় েপ িত া দওয়ার পাশাপািশ িকছুটা সীমাব ও 

কেরিছল। ভাষাতে র এই অনুে রণা আখ ানতে র জন  কািহিন, পিরভাষা িনধারণ 

িকংবা িবিভ  িণিবভাজেনর ে  অনুকূল অব াই দান কেরিছল। উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, ভাষাতাি ক দৃ া  থেক অনু ািণত হেয় বাথ যােক ‘decisive’ 

িহেসেব িচি ত কেরন পরবতীেত তােকই বলা হেব ‘level of description’ (Phelan 

& Rabinowitz. 2005. p. 30)। অন িদক থেক বলা যায়, আখ ানতে র ে  

ব াকরণগত ত  থেক হণ করা নানান ধারণা আখ ানত  স েক একটা িবষয়েক 

 কের িদেয়িছল তা হল— আখ ান ধু সরলৈরিখক িববৃিত বা বণনার যাগফলমা  

নয়, বরং এিট একিট জিটল কাঠােমা যােক িণিবন ােসর িভি েত িবে ষণ করা স ব। 
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শ করণবাদীেদর ারা অনু ািণত তােদারেভর ‘Story’ এবং ‘Discourse’-এর র 

িবভাজনেক মাথায় রেখই বাথ আখ ােনর ে  িতনিট র িবভাজেনর ধারণােক িত া 

িদেলন। এ িল হল- সবেথেক সূ তম থম এবং াথিমক র,- যােক বলা হল 

‘Functions’, ি তীয় েরর নাম ‘Actions’- যা কৃতপে  ি মােসর ‘Actant’-এর 

ধারণার সে  সাযুজ মি ত, এবং তৃতীয় বা সবেশষ র ‘Narration’- যা তােদারেভর 

ত ানুযায়ী ‘Discourse’-এর র।  

 স সুর এবং িনিব ােনর অনুসরেণ আখ ানত েক িত া িদেত িগেয় যটা 

দাঁড়াল তােত এর কাঠােমার মেধ  ি িবভাজন (binary oppositions) পিরভাষার 

আিধক  দখা িদল। তাই হয়েতা মে র েটর িবে ষেণর ে ও দুই বকি ক 

ধারার সাহায  নওয়া হয়। এই িবষেয় আেরা িনিদ  কের উে খ করেত গেল চেল 

আেস জরাড জেনেটর স । জেনটকৃত আখ ােনর গঠেনর ে  ি ৈবকি ক 

িণিবন ােসর আিধক  য ঘেটেছ এ িবষেয় আমরা মতা র করেত পাির না। উদাহরণ 

িহেসেব তাঁর আখ ােনর কাঠােমা থেক উে খ করা যায় ‘Homodiegetic vs. 

Heterodiegetic’, ‘Extradiegetic vs. Intradiegetic’, ‘Internal vs. External 

Focalization’ (Genette. 1983. p. 244-245) ভৃিতর কথা।  

 ি িবভাজন ধারার সাহােয  কােনা িবষয়েক যথাথ েপ িবভাজন করা স ব না হেল 

সে ে  িতন অথবা চারধরেনর িবভােগর স াবনাও ত রেখিছেলন তাি কগণ। 

জেনেটর পেরও এই ঐিতহ িট অব াহত িছল, যা ানেজেলর (১৯২৩- ) সংগঠনবাদ 

সং া  গেবষণার (Narrative Situations in the Novel. 1979) মেধ  পাওয়া যায়। 

এখােন িতিন িতনিট বকি ক েরর উে খ কেরন যার থেক আেরা পরবতীেত িতিন 

িতন ধরেনর কথন পিরি িতর উ াবন কেরন (A Theory of Narrative. 1984) 

(Phelan & Rabinowitz. 2005. p. 40)। এই ধরেনর বকি ক ধারা এবং 

িণিবন ােসর িত একধরেনর আসি  িমক বল (১৯৪৬- ), জরা  ি  (১৯৪২- ), 

সুস ান ল া ােরর আখ ানত  সং া  থমিদেকর কােজর মেধ ও অব াহত িছল যা 

আেরা পিরপূণ প পির হ কের আঁসগার নািনং-এর (১৯৫৯- ) কােজর মেধ । 

আখ ানতে র থমযুেগর এই সংগঠনগত ও িণিবন াসগত ধারার ধান সমস া গেড় 
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উেঠিছল এেদর ত  এবং ব বহািরক েয়ােগর মেধ  একধরেনর জিটল স কেক ক  

কের। উ র-ঔপিনেবিশক বা নারীবাদী সািহত ত  যখােন একিট আখ ােনর স ূণ 

নতুন িবে ষণী পাঠ িদেত স ম সখােন আখ ানত  এই িদক থেক দৃি  অপসারণ 

কের অিভিনেবশ করল কীভােব একিট িনিদ  আখ ান িকছু ি য়া ত করেত স ম 

হয় এবং কন সই ি য়া িল সংঘিটত হয় এই দুিট ে র িত। 

  জেনট তাঁর ‘Narrative Discourse’ ে  আখ ানতে র ে  য ত  উ াবন 

কেরন তা পরবতীকােল অনুসৃত হেত আর  কের; যার দৃ া  আমরা আেমিরকার 

তাি ক জরা  ি , ইউেরািপয় তাি ক িমক বল বা ইজরােয়েলর তাি ক িরমন 

কনােনর কােজ িতফিলত হেত দিখ। জেনেটর আখ ানত  সং া  কাজিট অন  

আেরকিট কারেণও পূণ, এবং সিট হল আখ ােনর সময়গত ধারণার িত 

আেলাকপাত; যা তর হেয়েছ জেনটকৃত সমেয়র ম (Order), সমেয়র ময়াদ 

(Duration) এবং সমেয়র পুনরাবৃি র (Frequency) িবভাজেনর মেধ  িদেয় (Genette. 

1983. P. 35)।   

 ানেজেলর  ‘A Theory of Narrative’ বতমানকাল পয  জামান এবং 

পূব-ইউেরােপর িকছু েদেশ আখ ানত চচার ে  আদশ  িহেসেব পিরগিণত হয়। 

এই ে  ানেজল তাঁর পূেবা ািবত ি - রীয় কথন পিরি িতর পুনিবন াস কেরন। এই 

পুনিবন াস সংঘিটত হয় ি িবভাজন ধারার ওপর িভি  কের। ানেজেলর পূেবা ািবত 

কথেনর িতন পিরি িত হল- ‘The Authorial Narrative Situation’, ‘The Figural 

Narrative Situation’, ‘The First-Person Narrative Situation’। ১৯৭৯ সােল 

িগেয় কথন পিরি িতর এই াথিমক িণিবন াসেকই পুনরায় সাজােলন (Narrative 

Situations in the Novel. 1979) ানেজল। িতিন িতন কথন পিরি িতর ি েত 

িতনিট সূচক িত াপন (Phelan & Rabinowitz. 2005. p. 41), এবং সই 

সূচক িলই িতিট কথনপিরি িতর ে  অ েরখা িহেসেব িতপ  হেত থাকল। 

যমন পু ষ বা Person িচি ত সূচকিট First-Person Narrative Situation-এর 

সােপে  যু  হল; ি ত বা Perspective (External vs. Internal) সূচকিট যু  

করা হল Authorial Narrative Situation-এর সােপে , এবং Mode (teller vs. 
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reflector)- সূচকিটেক াপন করা হল Figural Narrative Situation- এর 

সােপে । পূেবা  িতন ধরেনর কথন পিরি িতেক আেরা সুচা েপ িনয়মাব  করেতই 

ানেজল সূচেকর ব বহাের কথনরীিত িলর নতুন ধরেনর িণিবন াস করেলন।  

 জরা  ি  আখ ানতে র ইিতহােস িচর রণীয় কারণ ইিনই থম আখ ানতাি ক 

পিরভাষার যথাথ অিভধান ত কেরন। এেতা তীত িতিন জেনেটর নকশার ে  

দুিট ধারণার সংেযাজন এবং পিরমাজন কেরন; এ িল হল- আখ ােন উপি ত আখ ান 

াহেকর স েক ভূিমকা দান এবং আখ ােনর আখ ানে র িত অিভিনেবশ াপন 

(Prince. 1982. p.17-25)।  

 ডাচ তাি ক এবং গেবষক িমক বল জেনেটর দৃি েকাণ বা Focalization- 

সং া  ত েক খািনক স সািরত কেরন। বেলর মেত, Focalization-এর জন  অিত 

অবশ ই দুিট উপাদােনর উপি িত েয়াজন- এ িল হল Focalizor এবং Object of 

Focalization (Bal. 1999. p.142-159)। Focalization-এর জন  এই দুই 

অত াবশ কীয় উপাদােনর িভি েত বল দুিট ে র উ াপন করেলন- কার দৃি েকাণ 

থেক দখা হে  এবং কী দখা হে । এরফেল িমক বল দৃি েকােণর সীমাব তােক 

মাথায় রেখ জেনেটর নকশার পুনিলখন করেলন ি িবভাজন র-িবন ােসর মধ  িদেয় 

(Zero Focalization vs. External & Internal Focalization) (Bal. 1999. 

p.142-159)। আখ ানতে র ে  িমক বেলর আেরকিট পূণ কাজ িছল এই 

তে র িভি েত চলি  এবং িচ িশে র িবে ষণ।  

 সমু র চ াটম ান (১৯২৮-২০১৫) আখ ানতে র ইিতহােসর ধারায় রণীয়, কারণ 

ইিনই থম আখ ানতে র থম মান  পাঠ -বই ‘Story and Discourse’ রচনা কেরন 

যা যু রাে  ব ল চিলত হয়। আখ ােনর িবষয় এবং তার পােঠর চ াটম ানকৃত 

স সািরত সং ায় একািধক আখ ান মাধ ম ান পেত আর  কের যার মেধ  ছায়াছিব 

িছল অন তম ধান মাধ ম। ছ  (Covert) এবং কাশ  (Overt) কথেকর মেধ  পাথক  

িনেদেশর পাশাপািশ আখ ানতে র পিরভাষার জগতিটেকও চ াটম ান সমৃ  কেরন তাঁর 

‘Narratorial Slant’ এবং চির -স িকত ‘Filter’-এই দুই পিরভাষার ারা, যা 

ি েতর (Perspective) সীমাব তােক িচি ত করেতও সাহায  করিছল (Chatman. 



19 

 

1980. p.197-211)। এছাড়াও মােটর ওপর চ াটম ানই অন তম থম সমােলাচক িযিন 

ছায়াছিবেকও আখ ােনর একিট কার িহেসেব মান তা দান কেরন। 

 ১৯৭০-৯০ এর মেধ  কথ -আখ ােনর িবে ষণই কৃতপে  ১৯৯০-এর পেরর 

আখ ানতাি কেদর (হারেমন, ু দারিনক) উ র- পদীযুেগর আখ ানরীিত স েক 

িবে ষেণর ে  অনুে রণা যাগায়। মােটর ওপর এই সময়পেবই নারীবাদী দৃি েকাণ 

থেক আখ ােনর িবে ষণ িবেশষভােব িবকাশ লাভ করেত আর  কের।  

 ১৯৮৮ সােল সু সান ল া ার (১৯৪৪- বতমান) এবং িনিল ডায়ানেগােটর মেধ  

আখ ােনর মেধ  থাকা িল -রাজনীিতেক ক  কের একিট িবতেকর উ ব হয়, যার 

থেক আখ ােনর নারীবাদী দৃি েকােণর জয়যা ার সূচনা হয়। এই িবতেকর মেধ  ল া ার 

িছেলন নারীবাদী দৃি েকােণর প পাতী এবং িতিনই হেলন বতমান কাল পয  িল -

িনভর আখ ানতে র অন তম ব া িযিন তাঁর কােজ আখ ােনর মেধ  থাকা িল -

রাজনীিতর িত আেলাকপাত কের গেছন।  

 অন িদেক ১৯৯০ থেক আখ ানতে র আেলাচনার ধারায়  পেত আর  কের 

আখ ােনর িবিভ  ভাবাদশগত অিভমুখীকরণ। এই পব থেকই আখ ানতে  আেলািচত 

হয় উ র-ঔপিনেবিশক িকংবা নারীবাদী দৃি েকাণ।  

২. আখ ানতে র সং া:— 

এখন আসা যাক আখ ানতে র পিরভাষা এবং সং ার আেলাচনায়। ইংেরিজ 

‘Narrative’ শ িটর জ  লািতন শ  ‘narrere’ থেক. 
“The word derives from the Latin verb Narrare (to tell), which is derived 
from the adjective gnarus (knowing or skilled). 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative) 

‘to tell’-এর সূ  ধেরই আখ ানতে র সং া খুেঁজ পাওয়া স ব। আখ ান কী? এই 

ে র উ ের বলা যায়, এক বা একািধক দশক, াতা বা পাঠেকর উে েশ  এক বা 

একািধক ব ার ারা বা ব বা কি ত কােনা কািহিনর িববরণ দানই হল আখ ান। 

এই কািহিন বণনার মেধ  শত থাকা েয়াজন কাযকারণ  স েকর। এর পিরে ি েতই 

আমরা কােনা আখ ানেক ‘সাথক’ তকমা িদেত পাির। জরাড জেনট আখ ােনর য িতন 

ধরেনর অথ িনেদশ কেরেছন তাঁর ে  তার মেধ  থেক ি তীয় অথিটেতই তাঁর মূল 

ব ব  পির ু ট হেয়েছ; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative)
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“…narrative refer to the succession of events, real or fictious, that are the 
subjects of the discourse, and to their several relations of linking, 
opposition, repetition, etc. “Analysis of Narrative” in this sense means 
the study of the totality of actions and situations taken in themselves, 
eithout regard to the medium, linguistic or other, through which 
knowledge of that totality comes to us:…” (Genette. 1983. p.25)  

অন িদেক মিণকা ু দারিনক তাঁর ‘An Introduction to Narratology’ ে  উে খ 

কেরেছন,  
“Narrtive theory- or to use the internationally accepted term narratology 
(Fr. narratologie, Ger. Erzahltheorie)- is the study of narrative as a genre. 
Its objective is to describe the constants, variables and combinations 
typical of narrative and to clarify how these characteristics of narrative 
texts connect within the framework of theoritical models (typologies). 
(Fludernnik. 2009. p. 8)  

পাশাপািশ ু দারিনক আখ ােনর সং প এবং মাধ ম িনরেপ তার িদকিটর িতও 

আেলাকপাত কের বেলন, 

“…the same story can be presented in diffferent guises”. (p.2) 

আখ ানতে র াথিমক ধারণার ে  এই সূচকিটও সমান পূণ। আখ ানতে র 

িত ু দারিনেকর এই সূে র িনেদেশই মেন আসেব ি ম ভাইেদর িবখ াত পকথা ‘দ  

া হায়াইট’-এর কথা। আখ ানতে র এই মাধ ম িনরেপ তাই যমন একিদেক জ  

িদেয়েছ এই পকথার, যা কখেনা গেদ  কখেনা পেদ  পিরেবিশত হেয়েছ; তমনই এই 

পকথার মূল আখ ানেক ক  কেরই গেড় উেঠেছ রবী নাথ ঠাকুেরর ‘েসানার তরী’ 

কােব র ‘িব বতী’ কিবতািট। পাশাপািশ ‘দ  া হায়াইট’-এর মূল আখ ান অপিরবিতত 

থাকেলও ১৯১৬ সােল থমবােরর জন  চলি ািয়ত হওয়া এর পিরেবশন ভি  আর 

২০১২ সােল আধুিনক যুি র ব বহাের ত করা ‘The Snow White and The 

Hunts Man’-এর পিরেবশনভি  এবং চির ায়ন সম ই বদেল যায়, যিদও মূল আখ ান 

থােক অপিরবিতত। আখ ানতে র আেলাচনার ে  একই আখ ানেক িবিভ ভােব বলা, 

িবিভ  দৃি েকাণ থেক বলা, িবিভ  সং েপ বলার িবষয়িটও সমানভােব  পায়।  

৩. আখ ানতে র রিবভাজন:— 

আমরা জািন, গ -উপন াস-নাটক-গাথাকাব -আখ ানকাব  ভৃিতর সম ই গেড় ওেঠ 

কােনা একিট আখ ানেক ক  কের। এই আখ ানেক আখ ানত  িবে ষণ কের ধানত 
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দুিট ের িবভ  কের। আখ ানতে র আেলাচনার ে  এই র িবভাজন একা ই 

পূণ। এই দুিট র হল—   

১)িশ পূব র:— এেক িবিভ  আখ ানতাি ক িবিভ  নােম অিভিহত কেরেছন। কউ 

এেক বেলেছন Fabula, কউ বা বেলেছন Historie ( রাঁলা বাত, বােভিন ), আবার 

কউ বা এেক Story বেলেছন (েসমু র চ াটম ান)। য আখ ােতই ভূিষত করা হাক না 

কন, এই েরর মূল  আখ ােনর কািহিন অংশ ধারেণ। এখােন অব ান কের 

আখ ােনর িবষয় (content), অথাৎ কােনা আখ ােনর মূল ব ব ।  

২)িশি ত র:— আেগর েরর মেতাই এই রেকও আখ ানতাি েকরা িবিভ  নােম 

অিভিহত কেরেছন। কউ এেক বেলেছন sjuzhet, আবার বােভিন , রাঁলা বাত, সমু র 

চ াটম ান এেক বেলেছন discourse। বাংলায় এেক বলা হল বাচন র। এই ের 

াধান  পায় আখ ােনর বাচনরীিতিট, অথাৎ কািহিনেক কীভােব উপ াপন করা হে  সই 

িবষয়িট াধান  পায় এই ি তীয় ের।  

 িশ পূব েরর কািহিন অংশ, যােক বলা হে  ‘chain of events’- তা 

কািহিনকােরর েয়াগ- কৗশেল পা েরর (Transformation) মাধ েম িশি ত র বা 

বাচন ের পিরণত হয়। আখ ানতে  সবসমেয়ই িশ পূব ের অব ান করা কািহিন 

অংশ বা ‘কী বলা হে ’ তার থেক বিশ  পায় িশি ত ের িগেয় সই কািহিন 

অংশেক ‘কীভােব বলা হে ’ এই িবষয়িট। আখ ান গঠেনর ে  িশ পূব েরর া  

উপাদান চারিট- সময় (time),  চির   (character), কািহিন (plot) এবং সং ান 

(setting)। এই চারিট উপাদান পা েরর মাধ েম িশি ত ের িগেয় আেরা 

নানািবধভােগ িবভ  হয়। এই ের সংযু  হয় িনরী ণ (focalization), কথন 

(narration),  চির ায়ন (characterization)- এর মেতা িবষয় িল। এই য িশ পূব 

েরর পা েরর মাধ েম িশি ত ের পিরণত হওয়া এই িবষয়িটেকই মাথায় রেখ 

ভাষার সংগঠেনর সে  এর িমল খুেঁজেছন ব  আখ ানতাি ক। 
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Story/Historie/Fabula/িশ পূব র 

 

Transformation/ পা র  

                    

 

         

এই য পা েরর ি য়ািট িশ পূব র এবং িশি ত েরর মেধ  ঘেট যায়, সই 

একই ঘটনা ঘেট ভাষার সংগঠেনর ে ও। ভাষার সংগঠেনর ে  অ ঃগঠেন 

(Deep Structre) থাকা িবষয় িলও পা েরর মাধ েম বিহঃ  গঠেন (Surface 

Structre) পিরণিত পায়। এই জন ই কখেনা কখেনা িশ পূব র এবং িশি ত র বা 

বাচেনর রেক ‘Deep Narrative Structre’ এবং ‘Surface Narrative Structre’ 

িহেসেবও বণনা করা হেয়েছ (Rimmon-Kenan. 1983 P.11-15)।  

সমু র চ াটম ান তাঁর ‘Story and Discourse’ ে  এই িবষেয় তই 

বেলেছন, 

“The process by which a narrative event is expressed is its “transformation” 
(as in linguistics an element in the “deep structure” must be “transformed” 
in order to occur in the surface representation).”(Chatman. 1980. P.21)                                                                                         

আখ ানতে র াথিমক উপাদান িল কী? এ স েক অনুস ান করেত িগেয় সমু র 

চ াটম ান তাঁর ে  শ করণবাদী এবং সংগঠনবাদীেদর মতামতেক তুেল ধের 

লেখন, 
“What are the necessary components- and only those- of a narrative? 
Structuralist theory argues that each narrative has two parts: a story 
(historie), the content ir chain of events (actions, happenings), plus what 
may becalled the existents (characters, items of settings); and a discourse 
(discours), that is, the expression, the means by which the content is 
communicated.” (ibid. p. 19)  

এবং অন িদেক,  
“The Russian formalists, too, made the distiction, but used only two terms: 
the “fable” (fabula), or basic story stuff, the sum total of events to be related 
in the narrative, and, conversely, the “plot” (sjuzet), the story as actually 
told by linking the events together.” (ibid. p.19-20)  

এই নানা ত  এবং পিরভাষার থেক সৃ  চ াটম ানকৃত রখািচ িট িনে  যু  করা হল,  

Discourse/ িশি ত র 
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                                 Actions 
                         Events               = Form of Content 
              Happenings 
      story (content)  Existents   Characters       
  
                   Settings 
                                            People, Things etc., as preprocessed= Substance of Ccontent  
 By author’s cultural codes.  
        Structure of                       = Form of Expression   
       Narrative Transmission  

  Discourse (expression)   
  Manifestation   Verbal, Cinematic= Substance of 
                           Ballatic                    Expression  

       (ibid.p.26) 

৪. আখ ানতে র ধান উপাদানসমূহ:— 

সমু র চ াটম ানকৃত রখািচ িট থেক আমরা আখ ানতে র িশ পূব র এবং িশি ত 

েরর য সম  মূল উপাদানেক িচি ত করেত পাির তা িনে র একিট সরল রখািচে র 

মাধ েম দখােনা হল;             

                                                                       আখ ানত  

                                                                                                                                           

িশ পূব র                িশি ত র 

                                                                                                                 

ট                  সময়                      চির                  সং ান                                      

                                         কথনরীিত                িনরী ণ/দৃি েকাণ         ভাষা                  

এবাের আমরা মা েয় উপেরা  উপাদান িলর িবে ষেণর িবষেয় সেচ  হব।  

১. ট (Plot):— অিধকাংশ আখ ানতাি ক িশ পূব েরর এই উপাদানিটেক অিধক 

আ েহর সে  িবচার করেত আ হী নন, তবুও মানেতই হয় আখ ানতে র আেলাচনার 

ে  মূল আখ ান অংশ বা কািহিনর আেলাচনােক পিরহার কের যাওয়া স ব নয়। এই 
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অংেশ মূলত থােক আখ ােনর ঘটনাবিল, যা িশ পূব ের যভােব িবন  হয় িশি ত 

ের িগেয় সই িবন াস ম বদেল যায়। অথাৎ িশ পূব েরর ঘটনাবিল যিদ সমেয়র 

ম অনুযায়ী সি ত থােক িশি ত ের িগেয় সই েমর মেধ  পিরবতন হেতই পাের। 

আর ঘটনা েমর এই স ার মেধ ই থােক কািহিন এবং েটর সূ  পাথক িট। ই.এম. 

ফ ার তাঁর ে  কািহিন এবং েটর মেধ  থাকা এই পাথক  িনেদশকােল উে খ 

কেরেছন, 

“We have defined a story as a narrative of events arranged in their time 
sequence. 
A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on casuality. “The 
king died and then the queen died”, is a story. “The king died and then the 
queen died of grief” is a plot. The time-sequence is preserved, but the sense 
of casuality over shadows it…. A plot demands intelligence and memory 
also” (Forster.1927. p.130-31) 

অথাৎ, কািহিন ধুমা  ঘটনা েমর সমাহার হেলও েটর য ঘটনাবিল— এেদর মেধ  

কাযকারণ স ক থাকা বা নীয়। ‘রাজার মৃতু  হল এবং তারপর রানীর মৃতু  হল’ এিট 

একিট কািহিন, িক  যখন এই দুই মৃতু র মেধ  কাযকারণ স ক াপন কের বলা হয় 

‘রাজার মৃতু  হল এবং সই দুঃেখ তারপর রানীরও মৃতু  হল’ তখন গেড় ওেঠ একিট 

ট। আখ ােন একািধক ছােটা ছােটা ঘটনার সমাহাের একিট কৃত ট গেড় ওেঠ। 

এবং এখােন একিট মূল কািহিনর পাশাপািশ এক বা একািধক উপকািহিনর সহাব ান 

হেত পাের তখনই যখন সই উপকািহিন িল পর েরর সে  এবং মূল কািহিনর সে  

কােনা না কােনাভােব স েক অি ত থােক। েটর আেলাচনার ে  দুিট উপাদান 

পূণ, এ িল হল—  

(ক) বীজঘটনা (Kernal Event):— বীজ ঘটনা বলেত কািহিনর মূল ঘটনােক বাঝায়, 

অথাৎ যােক ক  কের আখ ানিট গেড় উেঠেছ। 

(খ) অনুঘটক (Catalyst Event):— অনুঘটক বলেত সইসম  ি য়া- িতি য়া এবং 

ঘটনার সমাহারেক বাঝায় যা বীজঘটনােক পিরণাম পেত বা বলা ভােলা বীজঘটনার 

অ গিতর ে  সহায়তা কের। 
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কািহিনর মেধ  থাকা উ  দুই ধরেনর ঘটনার িবন াস ছাড়াও জরা  ি  তাঁর 

ে  আখ ােনর ঘটনােক দুিট ভােগ ভাগ কেরন;  

“Events (or the prepositions pertaining to them) can be defined as stative 
(when they constitute a state, that is, when they can be expressed by a 
sentence of the form NP’s V-ing (NP) Aux be a state) or active (when they 
constitute an action and cannot be expressed by the form above” (Prince. 
1982. P.62)  

১. গিতহীন ঘটনা (Stative event):— এই ধরেনর ঘটনার মাধ েম মূলত কােনা চির  

বা পিরি িতর ি িতশীল অব ােক বাঝােনা হয়।  

২. গিতশীল ঘটনা (Active event):— এই ধরেনর ঘটনা চির  বা পিরি িতর গিতশীল 

অব ােক িনেদশ কের। অথাৎ, চির  যখন কােনা কম-স াদন কের তখন সই কম-

স াদেনর ধারাবািহকতােক বা িনরবি তােক কাশ করা হয় এে ে । এই দুই 

ধরেনর ঘটনার পিরমাণগত িবিভ তা আখ ােনর ধরেন বদল আনেত স ম। জরা  

ি ে র মেত, 

“The proportion of active and stative events in a narrative is an important 
characteristic of that narrative. Thus, all other things being equal, a story in 
which most events are stative will be less dynamic than one in active.” 
(ibid. p.63)  
এই দুইধরেনর ঘটনা-িবন ােসর রীিত ছাড়াও ি  আখ ােনর ঘটনা িলেক ান, 

কাল, আকি কতার িভি েত বশ কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরন। এ িল হল; 

৩. কািলক স ক (Temporal Relations):— আখ ােনর ঘটনা িল সময়গত স েকর 

িভি েত সাধারণত িতি ত হয়। সমেয়র সে  আখ ােনর ঘটনাবিলর এই স কেক 

িনেদশ কের ি  বেলেছন, 
“The events recounted in a narrative are organized along a temporal axis. 
Some may be simultaneous… Furthermore, the duration of two non-
synchronous events may or may not be equivalent :… and the extent of time 
covered by a given narrative may, of course, range from a very few seconds 
to indefinitely many years. (ibid. p.64)     

আখ ােনর ঘটনার সে  সমেয়র এই য স ক তার িভি েত বলা যায় কােনা আখ ান-

বণনায় একই সে  কেয়ক মুহূেতর ঘটনার িববরেণর সমা রােল দীঘ কেয়ক বছের ঘেট 

যাওয়া ঘটনার বণনাও ান পায়।  
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৪. ািনক স ক (Spatial Relations):— সমেয়র মেতাই আখ ােনর ঘটনা সংঘটেনর 

ে  ান খুব পূণ উপাদান িহেসেব িবেবিচত হয়। ােনর সে  আখ ােনর ঘটনার 

স েকর িত িনেদশ কের ি  উে খ কেরেছন,  
“Just as events may be simultaneous or not, they may occur (or pertain to) 
the same space or (partly) different spaces. Moreover, different spaces may 
be adjoining, or very near one another or very far apart,… A narrative can 
therefore present events occurring at the same time and in the same space, 
or at different times and in different spaces, and so on and so forth.” (ibid. 
p.66)   

অথাৎ, সমেয়র মেতাই আখ ােনর ঘটনা িল একই ােন সংঘিটত হেত পাের িকংবা 

িবিভ  ােন িবিভ  সমেয় সংঘিটত হেত পাের।   

৫. আকি কতার স ক (Casual Relations):— আখ ােনর ঘটনা িলর মেধ  সময়গত 

ও ানগত স ক ছাড়াও আকি কতার স কও একিট পূণ িবষয়। উবী 

মুেখাপাধ ায় এেক ‘কারণবাচক স ক’ িহেসেব িনেদশ কেরেছন। এই স েক স ে  

জরা  ি  ম ব  কেরেছন,  

“Two events or series of events may be related not only temporally and 
spatially but also casually… Indeed, in E.M. Forster’s famous definition, a 
“plot is narrative of events, the emphasis falling on casuality” (ibid. p. 66)  

আমরা এেক আকি কতার স ক িহেসেব িনেদশ করব। আখ ােনর ঘটনা িলর মেধ  

এই আকি কতার স েক বলা যায় আখ ােন এমন অেনক ঘটনা সংঘিটত হেত পাের 

যােক স ূণ আখ ােনর থেক িবি  কের দখেল আকি ক বেল সামিয়কভােব মেন 

হেলও সই আকি কতা সম  আখ ােনর ঘটনাধারার ে  পূণ মাড় িনেত 

সহায়তা কের।  

৬. পিরবতনশীলতার স ক (Modifications):— আখ ােনর ঘটনা িলর মেধ  ান, 

সময় এবং আকি কতা ছাড়াও থােক পিরবতনশীলতার স ক।  

“Events can be related in ways other than temporal, spatial or casual. Given 
two propositions pertaining to the same topic, one comment may, for 
instance, be the inverse of other.” (ibid. p. 67)  

অেনক সময় দখা যায় আখ ােন একই িবষেয়র দুই পৃথক উপ াপন যার একিট হয়েতা 

অন িটর স ূণ িবপরীত। 
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৭. াসি কতা (Relevance):— আখ ােনর ঘটনার একিটর সে  অপরিটর াসি কতার 

স েক ি  তাঁর ে  ম ব  কেরেছন,  

“Given a narrative recounting a chronological sequence, where sequence is 
taken to be a group of non-simultaneous topic-comment structures the last 
one of which constitutes a modification of the first, events can be 
distinguished in terms of their relevance to that sequence.” (ibid. p 68)  

আখ ােন সময়গতভােব একইসে  বিণত নয় এমন িকছু িবষয় বা ম ব ে র িত 

মেনােযাগ িদেল অেনকসময়ই দখা যায় য ধারাবািহকতার িভি েত পেরর ম ব িট 

পূেবর ম েব র সে  াসি কতার সূে  আব ।  

২. সময় (Time):-  আখ ানতে র আেলাচনার ে  অত   পায় সমেয়র 

আেলাচনা। িশ পূব েরর সমেয়র িবন াস সরল এবং একমুখী, িক  িশি ত েরর 

সমেয়র িবন ােস ঘেট িবপযাস। কখেনা পের ঘটা ঘটনা আেগ এবং কখেনা আেগ ঘটা 

ঘটনা পের বিণত হেত পাের। আখ ােন সমেয়র এই িবন ােসর বিচ েক রেণ রেখ 

আখ ানতাি করা সময়েক কেয়কিট উপিবভােগ ভাগ কের আেলাচনা কেরেছন। 

আখ ানতে র সমেয়র আেলাচনার ে  াথিমকভােব  পায় দুিট িবষয়;-  

(ক)কািহিন কাল (Story Time) 

   (খ)কথন কাল (Discourse Time) 

সমেয়র আেলাচনাকােল কািহিনকাল এবং কথনকাল স েক ম ব  কেরেছন তাি ক 

জরাড জেনট, 
“The temporal duality so sharply emphasized here, and referred to by 
German theoreticians as the opposition between erzahlte Zeit (story time) 
and Etzahlzeit (discourse time), is a typical characteristic not only of 
cinematic narrative but also of oral narrative, at all its levels of aesthetic 
elaboration, including the fully ‘’literary’’ level of epic recitation or 
dramatic narration.” (Genette. 1983. P. 33) 

 

(ক) কািহিন কাল:- কািহিন কাল স েক মিণকা ু দারিনক বেলেছন,  
“Story time is often discussed under the heading tempo orpace. Basically, 
what is at issue here is how reading or viewing tome compares with the 
actual duration of the events described.” (Fludernik. 2009. P. 32) 
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কািহিন কাল বলেত বাঝােনা হয় আখ ানভােগ য সমেয়র উে খ করা হেয়েছ, অথবা য 

সময়কালেক ক  কের আখ ান অংশ গেড় উেঠেছ।  

 

(খ) কথন কাল:- কথন কাল বা Discourse Time বলেত বাঝায় কািহিনর কথক য 

সমেয় দাঁিড়েয় আখ ােনর কািহিনিট বণনা কেরেছ। কথেকর পেভেদ আখ ােনর 

কথনকালও বদেল যেত পাের। সব কথেকর ে  যখােন মাটামুিটভােব আখ ােনর 

রচনাকাল এবং কথনকাল পর েরর মেধ  িবগিভত থাকেত পাের সখােন 

আ কথনরীিতর কথেন কথনকাল আর কািহিনকােলর মেধ  সমেয়র ব বধান ঘটেত 

পাের, কথক বতমােন বেস অতীত অিভ তার কািহিন পযােলাচনা করেত পাের।  

আখ ােনর কািহিনকাল এবং কথনকােলর িবষয়িটেক আমরা একিট উদাহরণ িদেয় 

সরলভােব িবে ষণ কের দখােত পাির। এে ে  উদাহরণ িহেসেব উে খ করেত পাির 

বি মচ  চে াপাধ ােয়র ‘কপালকু লা’ উপন াসিটর সূচনা হে , “সা  ি শত বৎসর 

পূে  এক িদন মাঘ মােসর রাি েশেষ…”- অথাৎ সব কথেকর বয়ােন কিথত ১৮৬৬ 

সােল থম কািশত ‘কপালকু লা’ উপন ােসর কািহিনকাল কথনকােলর থেক ২৭৫ 

বছর পূেবর সমেয় ািপত এবং এর কথনকাল উিনশ শতেকর ি তীয়াধ। কথনকালেক 

রচনাকােলর সােপে  াপন করার কারণ এে ে  দুিট- থমতঃ কািহিনর কথক সব , 

অথাৎ িতিন কািহিনর কােনা চির  নন, ফেল কািহিন তেল অব ান করেছন না, এবং 

ি তীয়ত, এই কথক আসেল কৃত লখেকরই একিট স া যা আখ ানেভেদ িভ -িভ  

প ধারণ কের।   

আমরা ইিতপূেব উে খ কেরিছ আখ ানতে র আেলাচনার ে  সমেয়র িবে ষণ 

অত  পূণ একিট িবষয়। সময়েক নানান ভােব িবভািজত কের দখােনা হয় 

আখ ানতে র আেলাচনায়; এবং এই নানা িবভাজেনর পিরে ি েত উেঠ আেস নানান 

পিরভাষা। তেব অিধকাংশ আখ ানতাি কই জরাড জেনটকৃত সমেয়র িবভাজনেকই 

মান তা িদেয়েছন। তাঁর ে  জেনট পূেবা  কািহিন কাল ও কথনকােলর অিতির  

আেরা কেয়কিট িবভাজন কের সমেয়র িবন াসেক িবে ষেণ সেচ  হেয়েছন।  
“…relations between the time of the story and the (pseudo-) time of the 
narrative according to what seem to me to be three essential determinations: 
connections between the temporal order of succession of the events in the 
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story and the pseudo-temporal order of their arrangement in the narrative, 
… connections between the variable duration of these events or story 
sections and pseudo-duration (in fact, length of text) of their telling in the 
narrative— connections, thus of speed—…finally, connections of 
frequency, that is (to limit myself to an approximate formulation), relations 
between the repetitive capacities of the story and those of narrative…” 
(Gennette. 1983. P. 35) 

 

অথাৎ জেনট িনধািরত সমেয়র িবিভ  িবভাগ িল হল:  

(অ) ম (Order)- (i) পূবকথন (FlashBacks) 

                  (ii) উ রকথন (Flashforwards) 

(আ) ময়াদ (Duration)- (i) মধ বতী িবরাম (Pause) 

                         (ii) উহ  শ  (Ellipses) 

                         (iii) দৃশ  (Scene) 

                         (iv) সারসংে প (Summary) 

(ই) পুনরাবৃি  (Frequesncy)- (i) এককথন (Singulative) 

                              (ii) অনন কথন (Iterative) 

                              (iii) পুনঃকথন (Repititive) 

(অ) ম (Order):- িশ পূব ের সমেয়র িবন াস থােক সরল, অথাৎ তার ঘটনার 

েমর  থােক একৈরিখক, িক  িশি ত ের িগেয় লখক িনেজর ট সাজােনার 

দ তা অনুযায়ী ঘটনার মেক বদেল দন, কখেনা পের ঘটা ঘটনা আেগ এবং কখেনা 

আেগ ঘেট যাওয়া ঘটনার উে খ পের কের। কােনা ঘটনা কখন উপ ািপত হে  তারই 

িনেদশ দয় সমেয়র মা া ম (Order)।  
“To study the temporal order of a narrative is to compare the order in which 
events or temporal sections are arranged in the narrative discourse with the 
order of succession these same events or temporal segments have in the 
story, to the extent that story order is explicitly indicated by the narrative 
itself or inferable from one another indirect clue.” (ibid. p.35)  

সমেয়র এই মা ার মেধ ই জরাড জেনট আেরা দুিট িবভাজেনর উে খ কেরেছন 

যােদর িতিন ‘Anapelsis’ এবং ‘Prolepsis’ এই দুই পিরভাষায় অিভিহত কেরেছন, 

যােক আমরা পূব ও উ রকথন িহেসেব অিভিহত কেরিছ। 
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(i) পূবকথন (FlashBacks)- জরাড জেনেটর সমেয়র িবভাজনেক মান তা িদেয় িরমন 

কনান তাঁর “Story and Discourse” ে  উে খ কেরেছন,  
“Genette distinguishes between normal sequence, where story and 
discourse have the same order (1,2,3,4), and “anachronous” sequences. 
And anachrony can be of two sorts: flashback (analepses), Where the 
discourse breaks the story-flow to recall earlier events (2,1,3,4)…”  

(Rimmon-Kenan. 1983. p.64) 
অথাৎ, কািহিন কথেনর াভািবক সমেয়র মেক ভেঙ পূেবর কােনা ঘটনার উে খ 

করাই হল পূবকথন ।  

 

(ii) উ রকথন (Flashforwards)- িরমন কনান তাঁর ে  সমেয়র এই িবেশষ র 

িবভাজন স েক উে খ কেরেছন,  
“… (prolepsis) where the discourse leaps ahead, to events subsequent to 
intermediate events. These intermediate events must themselves be 
recounted at some later point, for otherwise the leap would simply 
constitute an ellipses. Flashforwards can only be recognized 
retrospectively.” (ibid. p.64) 

িশ পূব ের পের ঘটা ঘটনার উে খ িশি ত ের আেগ করা হেল তােক বলা হেব 

উ রকথন। যমন, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন ােস পেরর িদন সকােল িবলুর 

ফাঁিসর স েক ক  আেগর সারািদেন িবলু, নীলু, বাবা ও মােয়র নানান িচ া।  

 

(আ) ময়াদ (Duration):— িরমন কনান এর কৃিত িনেদশ কের বেলেছন,  
“Duration concerns the relation of the time it takes to read out the 
narrative to the time the story-events themselves lasted.” (ibid. p.68) 

িশি ত েরর সমেয়র িবন ােসর ে  ময়াদ (Duration) নামক মা ািট  বহন 

কের। কােনা ঘটনা িশি ত ের কত ণ সময় ধের ঘটেছ, এই ে র উ র খুেঁজ 

পাওয়া যায় সমেয়র ময়াদ িবে ষেণ।  

িরমন কনান ময়ােদর কৃিত িনেদেশর সমা রােল এর কেয়কিট পেক 

িনেদিশত কেরেছন। এ িল হল- (i)মধ বতী িবরাম (Pause), (ii)উহ  শ  (Ellipses), 

(iii)দৃশ  (Scene), (iv)সারসংে প (Summary), (v) সারণ (Stretch) (Rimon-

kenan. 1983. P.53-54)।  
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যিদও জরাড জেনট এর মেধ  থেক ধুমা  চাররকেমর িবন াসেকই াধান  

িদেয়েছন তাঁর ে ; এবং এ িল হল- (i) মধ বতী িবরাম (Pause), (ii) দৃশ  (Scene), 

(iii)সারসংে প (Summary), (iv) উহ  শ  (Ellipses)। সমেয়র মা া ময়ােদর এই 

চার রকেমর িবন ােসর ে  সমেয়র গিতর হার কখেনা কেম এবং কখেনা বা বৃি  

া  হয়। এেক মা েয় রণ (Acceleration) এবং ম ন (Decelaration) বলা 

হয়।  
“Taking constant pace as a ‘norm’, we can discern two forms of 
modification: acceleration and deceleration. The effect of acceleration is 
produced by devoting a short segment of the text to a long period of the 
story, relative to the ‘norm’ established for this text. The effect of 
deceleration is produced by the opposite procedure, namely devoting a long 
segment of the text to a short period of the story.” (ibid. p. 52-53) 
অধ াপক উবী মুেখাপাধ ায় তাঁর ‘অিময়ভূষেণর উপন াস সে ’ ে  এই রণ 

এবং ম েনর িবষয়িট অিময়ভূষণ মজুমদােরর উপন াস িলর সমেয়র িবন াস 

আেলাচনাকােল সুচা  েপ িবে ষণ কের দিখেয়েছন। িতিন তাঁর ে  উে খ 

কেরেছন;  
“আদশ’ গিতর সােপে  ঘটনা বােহর গিত যখােন সবেচেয় বিশ, সখােন বয়ােনর 
কম পিরসর ব য় হয়। এেক রণ বলা যেত পাের। … অন িদেক বয়ােনর িব ৃত 
পিরসের যিদ ঘটনা বাহ খুব ধীর গিতেত এেগায়, তাহেল তােক ম ন বলা হেয় 
থােক।” (মুেখাপাধ ায়। ২০১৬। পৃ.৮০) 

 

(i)মধ বতী িবরাম (Pause)— আখ ানভােগ মূল কািহিন অংশ থেম গেলও বাচন চলেত 

থাকেল তােক বলা হয় িবরিত বা মধ বতী িবরাম বা Pause। সাধারণত কােনা 

আখ ােনর বণনামূলক অংেশর আগমেনর সােপে  এই ধরেনর িবরিতর ল ণ খুেঁজ 

পাওয়া স ব। যমন বলা যেত পাের ‘প া নদীর মািঝ’ উপন ােস ভরা বষায় প ার 

িববরেণ য অংশ িল পাওয়া যাে  সই অংেশ কৃতপে  কািহিন থেম রেয়েছ অথাৎ 

িবরিত ঘেটেছ। এে ে  ঘেট সমেয়র ম ন।  

 

(ii) দৃশ  (Scene)- এে ে  কািহিন এবং বাচেনর সময় ায় একই গিতেত এেগােত 

থােক। বণনার সে  সংলাপ অংেশর সহাব ান দখা যায় এে ে ।  
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(iii) সারসংে প (Summary)- িরমন কনান আখ ােনর ে  সারাংেশর সং া িদেত 

িগেয় বেলেছন, 
“The Discourse is briefer than the events depicted. The narrative 
statement summarizes a group of events; in verbal narrative, this may 
entail some kind of durative verb or adverb forms, …. Including iterative 
forms..”১৪ (Rimmon-Kenan. 1983. p.68) 

অথাৎ, িকছু ঘটনা থােক যার িববরণ আখ ানকার িনেজই িদেয় দন এবং এে ে  

বয়ােনর কম পিরসর ব য় হয়। উদাহরণ িহেসেব আমরা মেন করেত পাির বি মচে র 

‘রাজিসংহ’ উপন ােস মািণকলাল ও িনমলকুমারীর িববাহ সে র ে  ঔপন ািসক মা  

একিট বাক  ব বহার কেরেছন, অথাৎ এে ে  বয়ােনর কম পিরসর ব য় হেয়েছ।  

 

(iv) উহ  শ  (Ellipses)- আখ ান বণনায় অেনক সময় অেনক ঘটনার উে খ মা  

কের ছেড় দওয়া হয়, দুিট ঘটনার মােঝ কী ঘটল তা উহ ই থেক যায়; তার স ূণ 

িববরণ পাওয়া যায় না- এেক বলা হয় শ েলাপ বা উহ  শ  (ellipses)। িরমন কনান 

এেক চলি ে র পিরভাষা ‘cut’-এর সে  তুলনা কের দিখেয়েছন, 
“Ellipses is sometimes identified with the “cut” between shots in 
cinema…Ellipses refers to a narrative discontinuity, between story and 
discourse.” (ibid. p.71) 

অথাৎ, কািহিন ও বাচেনর মেধ কার একধরেনর িবরাম িহেসেব িচি ত করা যায় উহ  

শ - ক। 

 

(ই) পুনরাবৃি  (Frequency):- কািহিনতেলর কােনা ঘটনােক বাচেন কতবার বলা হেব 

তার িনেদশ সূচক পিরভাষা হল পুনরাবৃি  (Frequency)।  
“What I call narrative frequency, that is, the relations of frequency (pr, more 
simply, of repetition) between the narrative and the diegesis, up to this time 
has been little studied by critics and theoreticians of novel.” (Genette. 1983. 
P.113) 

কািহিনতেল য ঘটনা একবার ঘেটেছ বাচেন তা একািধকবার উি িখত হেত পাের 

আবার কািহিনতেল একািধকবার ঘটা ঘটনার উে খ বাচেন একবারই মা  ঘটেত পাের। 

জরাড জেনট ঘটনার এই পুনরাবৃি র িবষয়িটেক তাঁর ে  িব ািরতভােব আেলাচনা 

কের চারিট ধরেনর িত িনেদশ কেরেছন, িনে  যােদর পিরচয় দান করা হল।  
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(ক) এককথন (Singulative narrative):— যা কািহিন তেল একবারই ঘেটেছ তােক 

বাচেনও একবারই উে খ করা হয় এে ে । জেনট এ স েক উে খ কেরেছন,  
“…where the singularness of the narrative statement corresponds to the 
singularness of the narrated event, is obviously far and away the most 
common— so common, and apparently considered so ‘’normal’’, that it 
bears no name, at least in our language. …I will hereafter call it singulative 
narrative—…” (ibid. 114)  

(খ) সমকথন:— একিট ঘটনা কািহিন তেল যতবার ঘেটেছ বাচেনও সই ঘটনার 

ততবার (সমসংখ ক) উে খ করা হেল তােক বলা হেব সমকথন। জেনট এই ধরেনর 

কথন স েক পৃথক পিরভাষা ব বহার না করেলও পৃথক সং া ব বহার কেরেছন। তাঁর 

মেত, 
“…relations of frequency between narrative and story, this anaphoric type is 
still in fact singulative and thus reduces to the previous type, since the 
repetitions of the narrative simply correspond— according to a connection 
thar Jakobson would call iconic— to the repetitions of the story. The 
singulative is therefore defined not by the number of occurrences on both 
sies but by the equality of this number.” (ibid. p. 115) 

(গ) পুনঃকথন (Repeating narrative):— কািহিনতেল যা একবার ঘেটেছ বাচেন তার 

একািধকবার উে খ করা হেল হয় পুনঃকথন। জেনেটর মেত,  
“This type of narrative, where the recurrences of the statement do not 
correspond to any recurrence of events, I will obviously call repeating 
narrative.” (ibid. p. 116)  

(ঘ) অনন কথন (Iterative Narrative):— কািহিনতেল যা একািধকবার ঘেটেছ বাচেন 

তা একবার উে খ করা হেল তােক বলা হেব অনন কথন। জেনট এস েক ম ব  

কেরেছন,  
“This type of narrative, where a single narrative utterance takes upon itself 
several occurrences together of the same event (in other words, once again, 
several events considered only in terms of analogy), we will call iterative 
narrative.” (ibid. p. 116) 

উপেরা  এই চার িবভাজেনর িভি েত এককথন, সমকথন, পুনঃকথন এবং 

অনন কথেনর মেতা পিরভাষা িল উেঠ আেস।  

 

৩. চির  (Character):- অন ান  সািহত  সমােলাচনার ধারার থেক আখ ানতে  

আখ ােনর চিরে র িবে ষণ হয় িভ ধমী দৃি ভি  থেক। আখ ানতে র িনিরেখ মেন 
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করা হয় িশ পূব েরর িকছু ভূিমকা (Actant) পা েরর মাধ েম িশি ত েরর চিরে  

(Character) পিরণত হয়। ািদিমর প ১৯২৮ সােল কািশত তাঁর  

“Morphology of Folktales”-এ সাত ধরেনর চিরে র কথা বেলেছন- নায়ক, 

খলনায়ক, দাতা, সহায়ক, অিভ  রাজকন া, তাঁর িপতা, রক ও নকল নায়ক। যিদও 

সমু র চ াটম ান চিরে র এই িবভাজন মেন িনেত পােরনিন। তাঁর মেত, 
“It is difficult to see how the particularities of certain roles can be 
explained as instances or even complexes of elementary catagories like, 
“helper”, “avenger”, “judge”. (Chatman. 1980. P.112) 

বরং িতিন ফ ারকৃত চিরে র দুই ধরেনর িবভাজনেক মান তা িদেয়েছন। ফ ার তাঁর 

 ‘Aspects of Novel’-এ চির েদর স েক আেলাচনা দুিট অধ ােয় িবভ  কের 

কেরেছন। এ িল হল, ‘People’ এবং ‘People (continued)’। চির  স িকত 

আেলাচনার থম অধ ােয় িতিন বা ব জীবেনর চির েদর সে  আখ ােনর চির েদর 

পাথক  িনেদশ কেরেছন জ -মৃতু র িনিরেখ এবং ি তীয় পিরে েদর স সািরত 

আেলাচনায় চির েদর বেলেছন,  
“they are creations inside a creation” (Forster. 1927. P. 102) 

অথাৎ একিট আখ ান িনেজ একিট সৃি  এবং তার মেধ  থাকা চির িল আবার আেরক 

ধরেনর সৃি । ফ ার চির েদর মূলত দুিট ভােগ িবভ  কের আেলাচনা কেরেছন। তাঁর 

মেত, 
“We may divide characters into flat and round. Flat characters were called 
‘humours’ in the seventeenth century, and are sometimes called types, and 
sometimes caricatures. In the purest form, they are constructed round a 
single idea or quality: when there is more factor in them, we get the 
beginning of the curve towards round. The really flat character can be 
expressed in one sentence.” (ibid. p. 103-04)    

ফ ারকৃত চিরে র এই ি িবভাজন থেক আমরা িণ চির  এবং পূণা  চিরে র 

ধারণা পাই।  

 

(ক) িণ চির  (Flat Character):- এই ধরেনর চিরে র কৃিত হয় সরল। তােদর 

মেধ  কােনারকম আ ে র স াবনা রােখন না লখক, তাই এই ধরেনর চির রা 

আখ ােন কােনা িবেশষ বিচ  আনেত স ম হয় না। ফ ার এই ধরেনর চির  

স েক ম ব  কেরেছন, 
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“For we must admit that flat people are not in themselves as big 
achievements as round ones, and also that they are best when they are 
comic. A serious or tragic flat character is apt to be a bore.” (ibid. p. 111) 

িণ চিরে র গঠন প িত সহজ হেলও এই ধরেনর চির  গঠেন লখেকর কৃিত  এবং 

লখনী শি র যথাথ িনদশন পাওয়া যায় না। িণ চিরে র উদাহরণ িহেসেব উে খ 

করা যায়, “নীলদপণ” নাটেকর তারাপ চির  অথবা, রবী নােথর “বউ-ঠাকুরানীর 

হাট’’-এ রাজা তাপািদত  চির িটর কথা।  

 

(খ) পূণা  চির  (Round Character):- িণ চিরে র িবপরীেত অব ান করা পূণা  

চিরে র মেধ  নানা অ , জিটলতা দখা যায়। এই ধরেনর চিরে র মেধ  

িবপরীতমুখী চািরি ক বিশ ও পিরলি ত হয়। এই চির েদর কারেণই আখ ানভােগ 

 তির হয়। পূণা  চিরে র উদাহরণ িহেসেব আমরা সামেন রাখেত পাির ‘ চােখর 

বািল’ উপন ােসর িবেনািদনীেক। ফ ার এই ধরেনর চির  স েক ম ব  করেত িগেয় 

বেলেছন, 
“…It is only round people who are fit to perform tragically for any length of 
time and can move us to any feelings except humour and appropriateness.” 
(ibid. p. 112)  
 

িণ চির  এবং পূণা  চির  স েক আেরা পূণতর ম ব  কেরেছন সমু র 

চ াটম ান তাঁর “Story and Discourse” ে  (Chatman. 1980. p.132)। তাঁর মেত, 

িণ চির  (Flat Character) গিঠত হয় একিট অথবা খুব সামান  িকছু চািরি ক 

বিশ েক কে  রেখ। যিদও তার অথ এই নয় য িণ চির িল াণব পূণ অথবা 

আখ ােনর ে  পূণ হেত অ ম। আর এই কারেণ চ াটম ান এেদর ‘typed’ 

িহেসেব িচি ত করেতও অস ত িছেলন। যিদও একিটমা  সাধারণ চািরি ক বিশে র 

অিধকারী হওয়ার কারেণ এই ধরেনর চির েদর ি য়া- িতি য়া স েক আগাম ধারণা 

কের ফলা সহজসাধ । এরই বপরীেত  অব ান কের পূণা  চির িল, যােদর মেধ  

একািধক বপরীত পূণ চািরি ক বিশে র সমাহার ল  করা যায়। এবং িনজকৃত 

চির েদর এই দুই ধরেনর িবে ষেণর পেরই চ াটম ান ফ ােরর ধারণার িভি েত 

আেলাচনা কের দিখেয়েছন একক বিশে র অিধকারী হওয়ার জন ই িণ চির রা 
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যখােন সভােব আখ ান-পাঠেকর মেন গভীর িতি য়া সৃি  করেত অ ম সখােন 

পূণা  চির রা মেন থেক যায় তােদর বা বস ত গঠেনর কারেণই।      

আবার েপর চিরে র ধারণােক সামেন রেখ িণ এবং পূণা  চির  ব তীত 

জরা  ি  চির েদর আেরা কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরিছেলন। তাঁর মেত, 
“Whether they are protagonists or not, senders or receivers, heroes or 
villains, mainly defined by their actions or by their feelings, characters can 
be dynamic (when they change and grow) or static (when they do not); they 
can be consistent (when the predicates associated with them do not result in 
seeming contradictions) or inconsistent; and they can be round or flat, that 
is complex or simple, multidimensional or unidimensional, capable of 
surprising us or incapable of it.” (Prince. 1982. P. 71-72)  

অথাৎ ি  িণ এবং পূণা  চিরে র অিতির  আেরা কেয়কিট িবভাজেনর িত 

আেলাকপাত কেরন যােদর গিতশীল-ি িতশীল, সমা স পূণ-অসাম স পূণ, জিটল-সরল, 

একৈরিখক-ব ৈরিখক (দাস। ২০১৪। পৃ. ৪৯-৫০) ভৃিত িবেশষণ িদেয় িচি ত করা 

স ব।   

িশ পূব েরর ভূিমকা িশি ত বা বাচন ের িগেয় চির  িহেসেব য পিরণিত পায় 

তার জন  লখক িকছু উপাদান আখ ানভােগ ছিড়েয় দন যার সাহােয  আমরা চির িল 

স েক ধারণা লাভ করেত পাির। িরমন কনােনর মেত, 
“There are two basic types of textual indicators of character: direct 
definition and indirect presentation.” (Rimmon-kenan. 1983. 59-60) 

অথাৎ চির েদর উপ াপেনর িবষয় িল আমরা বাচন র থেক ধানত দুইভােব পেয় 

থািক। থম ে  এক বা একািধক িবেশষণ এবং িবেশেষ র েয়ােগ বা িবেশষ শ -

ব  বা বাক াংেশর ব বহাের চির িটর চািরি ক বিশে র উপর আেলাকপাত করা হয়। 

অন িদেক, ি তীয়ে ে  সরাসির চিরে র বিশ  স েক ম ব  না কের তােদর 

নানানভােব উপ াপন করা হয়। এবং িরমন কনােনর চির  উপ াপেনর এই ব াখ া 

থেক আমরা দুিট ভাগ পাই। এ িল হল;      

 

(ক) ত  সং া (Direct Deffiniton):- িরমন কনান ত  সং া স েক বলেত 

িগেয় উে খ কেরেছন,  
“Definition is akin to generalization and conceptualization. It is also both 
explicit and supra-temporal. Consequently, its dominance in a given text is 
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liable to produce a rational, authoritative and static impression.” (ibid. p. 
60) 

অথাৎ, এে ে  লখক আখ ান কথেকর মাধ েম অপর একিট চির  স েক সরাসির 

ম ব  সংেযাজন কেরন। যমন ধরা যাক, কােনা এক কা িনক উপন ােস X চির  

স েক আখ ান-কথক িনেজ একিট নিতবাচক ম ব  করল এবং তার থেক পাঠক X 

চির  স েক একটা ধারণা ত করল।  

 

(খ) পেরা  উপ াপন (Indirect Presentation):- িরমন কনান তাঁর ে  এই 

পেরা  উপ াপনেক কেয়কিটভােগ িবভ  কের আেলাচনা কেরেছন। তাঁর মেত চিরে র 

ধরন বুঝেত পেরা  উপ াপন হেত পাের- চিরে র ি য়া, চিরে র সংলাপ, বািহ ক 

উপ াপন, পিরেবশ এই চতুমাি ক ভােব। 

 

(অ) চিরে র ি য়া (Action):- িরমন কনান চিরে র ি য়ার মাধ েম চিরে র কৃিত 

িনণয় করার িবষয়িট স েক বলেত িগেয় বেলেছন,  
“One-time actions tend to evoke the dynamic aspect of the character, often 
playing a part in a turning point in the narrative. By contrast, habitual 
actions tend to reveal the character’s unchanging or static aspect, often 
having a comic or ironic effect, as when a character clings to old habits in a 
situation which renders them inadequate.” (ibid. p. 61) 

অথাৎ, কােনা চিরে র এককালীন বা িনয়িমত কােনা ি য়ার মাধ েম আমরা সই চির  

স েক ধারণা তির করেত পাির।  

 

(আ) সংলাপ (Speech):- িরমন কনান চির েদর সংলােপর মাধ েম চির েদর স েক 

গেড় ওঠা ধারণার কৃিত স েক িনেদশ কেরেছন,  
“A character’s speech, whether in conversation or as a silent activity of the 
mind, can be indicative of a trait or traits both through its content and 
through its form.” (ibid. p. 63) 

কােনা চিরে র গেতাি  বা অন  কােনা চিরে র সে  কেথাপকথেনর মাধ েম একিট 

চির  স েক ধারণা ত করা যায়।  
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(ই) বািহ ক উপ াপন (External Appearance):- িরমন কনান চিরে র বািহ ক 

উপ াপন স েক বলেত িগেয় উে খ কেরেছন,  
“Ever since the beginning of narrative fiction, external appearance was used 
to imply character-traits, but only under the influence of Lavater, a Swiss 
philosopher and theologian (1741-1801), and his theory of physiognomy 
has the connection between the two acquired a pseudo-scientific status.” 
(ibid. p. 65) 

সুইস দাশিনক এবং ধমত িবদ জ. ক. ল াভাটর য ত  উ াবন কেরন তার থেক 

কােনা ব ি র মুেখর গঠনগত বিশে র সে  তার চিরে র সাদৃশ  বা ধারণা খুেঁজ 

পাওয়া স ব হয়। এর থেক পরবতীেত চিরে র ধারণা েতর ে  বািহ ক 

উপ াপেনর িবষয়িটেক নজের আনা হয়। এে ে  বািহ ক উপ াপন বলেত চিরে র 

শারীিরক গঠেনর বণনার সে  াধান  পায় তার পাশাক-পির দ ব বহােরর রীিতও।  

 

(ঈ) পিরেবশ (Environment):- িরমন কনান চিরে র কৃিত িনধারেণর ে  

পিরেবেশর ভূিমকার কথা বলেত িগেয় উে খ কেরেছন,  
“A character’s physical surrounding (room, house, street, town) as well as 
his human environment (family, social class) are also often used as trait-
connoting metonymies.” (ibid. p. 66) 

একিট চিরে র পািরবািরক এবং সামািজক দুই ধরেনর পিরেবশই তার ধরন গেড় ওঠার 

ে  ভাব ফেল। 

 

(৪) সং ান (Setting):- কােনা আখ ানেক বা বস ত প দান করার জন  

লখক তােক একিট বা বস ত ান ও সমেয়র সােপে  িত াপন কের থােকন; এবং 

তার বা বতার মােণর জন  যথাসাধ  সই ান ও সমেয়র বণনা কের থােকন। সং ান 

স েক মিণকা ু দারিনক বেলেছন, 
“Most realistic narrative texts create the impression of being authentic by 
embedding fictional agents in imagined settings, although they make 
frequent reference to real place.” (Fludernik. 2009. P. 42)   

আখ ােন সং ােনর বণনােক আখ ানতে  “text without story duration” (দাস। 

২০১৪। পৃ. ৫১) িহেসেব িচি ত করা হেয় থােক। কারণ, সং ান বণনা কােল পাঠ 

পিরসর ব িয়ত হেলও কািহিনর গিত সখােন থেম যায়। বা ববাদী, আ িলক এবং 
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ঐিতহািসক উপন ােসর ে  সং ান িবেশষ পূণ ভূিমকা পালন কের। “প া নদীর 

মািঝ”- ত প া নদীর প বণনা এই উপন ােসর সং ােনর ে  উে খেযাগ  হেলও 

একসময় প া িনেজই যন চির  হেয় ওেঠ। আবার ঐিতহািসক উপন াস “রাজিসংহ”-এ 

িদ ীর বণনা উপন াসেক িবেশষভােব জীব  কের তােল।  

 

আমরা ইিতপূেব আেলাচনা কের দিখেয়িছ িশ পূব েরর উপাদান িল কীভােব 

িশি ত ের এেস পিরণিত পায়। আমােদর এই পেবর আেলাচনার িবষয় হেব িশি ত 

র বা বাচন েরর মূল উপাদান িল স েক ধারণা লাভ করা।  

 

১. কথনরীিত (Narration):- য কােনা আখ ান, তা মৗিখক, িলিখত অথবা 

চলি ািয়ত হেলও তার একজন কথক থােক। এই কথক স ূণ আখ ানিটেক াতা 

বা পাঠেকর উে েশ  িববৃত কের। কথেকর এই কথন তার িনেজর জীবেনর কািহিন 

হেত পাের আবার নাও হেত পাের। অথাৎ, কথক আখ ানতেল অব ান করেত পাের 

অথবা নাও করেত পাের। কথেকর এই আখ ানতেল অব ান করা বা না করার  

থেকই গেড় ওেঠ িতন ধরেনর কথনরীিত; অথাৎ আখ ানিট কীভােব উপ ািপত হে - 

সই িবষয়িট। সমু র চ াটম ান এবং িরমন কনান উভেয়ই দিখেয়িছেলন একিট আখ ান 

কান রীিতেত পাঠেকর উে েশ  স ািরত হয়। এবং এই িবষয়িট উপ াপেনর জন  

একিট রখািচ  ত কেরন, যা বতমান ে  অনুসরণ করা হল। 
Narrative text 

 
Real Author  Implied author  (Narrator) (Narratee) Implied reader Real reader 

 
(Chatman. 1980 P 151.) 

উ  রখািচে র িনিরেখ আমরা আেলাচনা করেত পাির িন  িলিখত উপাদান িল 

স েক।  

ক. কৃত লখক (Real Author):- অথাৎ য ব ি  মানবিট আখ ােনর মূল লখক। 

এঁেক আমরা বা ব জগেত পাই। যমন িবমল কর বা মহাে তা দবী এঁরা েত েক 

কৃত লখক।                                              
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খ. িনিহত লখক (Implied author):- এিট কৃত লখেকরই একিট স া যা িনিদ  

একিট আখ ান গঠেনর সময় জ  লাভ কের। অথাৎ আিম বলেত চাইিছ “বউ-ঠাকুরানীর 

হাট” এবং “ চােখর বািল”-র কৃত লখক একজনই- রবী নাথ ঠাকুর। অথচ এই দুই 

উপন াস রচনার সময় কৃত লখেকর য লখকস া তা এক নয়; একই ভাবনা-

মূল েবাধ-িচ া থেক ঔপন ািসক রবী নাথ এই দুই উপন াস রচনা কেরনিন।  
“The implied author is in actual fact not a character but a construct of the 
reader or interpreter, who tries to determine the ‘meaning’ of the work in 
question.” (Fludernik. 2009. P.26) 

 

গ. কথক (Narrator):- কথক হল অন ান  চিরে র মেতাই আখ ােনর কৃত লখেকর 

ারা সৃ  একিট চির  যােক আমরা সবসময় আখ ানতেল অনুভব করেত পাির আবার 

নাও করেত পাির; য আখ ােনর একিট ধান চির  হেত পাের আবার নাও হেত পাের। 

কথেকর মূল কাজ হল আখ ান বণনা করা। জরাড জেনট তাঁর  “Narrative 

Discourse: An Essay in Method”-এর প ম তথা ‘Voice’ শীষক অধ ােয় কথক 

এবং কথনরীিতর িব ািরত আেলাচনাকােল আখ াান উপ াপেনর উ  উপাদান িলেক 

নানান ভােব িবভ  কেরেছন। িতনিট পিরে েদ িবভ  এই অধ ােয়র ‘Person’ 

নামাি ত পিরে েদ কথেকর নানান পেভদ িনেয় জেনট আেলাচনা কেরেছন। 

আখ ােনর কথেকর উপি িতর তা এবং অ তার িনিরেখ জেনট কথকেক দুিট 

ভােগ িবভ  করেত িগেয় উে খ কেরেছন, 
“…the presence (explicit or implicit) of the “person” of the narrator. This 
presence is invariant because the narrator can be in his narrative (like every 
subject of an enunciating in his enunciated statement) only in the “first 
person”—… “person” leads one to think that the choice the narrator has to 
make— a purely grammatical and rhetorical choice—…The novelist’s 
choice, unlike the narrator’s is not between two grammatical forms, but 
between two narrative postures (whose grammatical forms are simply an 
automatic consequence): to have the story told by one of his “characters”, or 
to have it told by a narrator outside of the story.”        (Genette. 1983. P.244)   

অথাৎ, কািহিন লখক কািহিনিট আখ ােনর চিরে র ারা অথবা আখ ােনর বাইের 

অব ান করা কােনা কথেকর ারা বণনা করেত পােরন। কথক কািহিনেত কীভােব 
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অব ান করেব, তার উপি িতর মা া কতটা হেব এর িভি েতই জেনট কথকেক 

দুইভােগ ভাগ কেরন। যথা,  

১. কাশ  কথক (Explicit Narrator) 

২. ছ  কথক (Implicit Narrator) 

এই দুই ধরেনর কথকেকই িরমন কনান আবার ‘Covert’ এবং ‘Overt narrator’ 

িহেসেব িচি ত কের বেলেছন, 

“The degree of participation of homodiegetic narrators (be they 
extradiegetic or intradiegetic) varies from case to case. …This ranges from 
the maximum of covertness (often mistaken for a complete absence of a 
narrator) to the maximum of overtness. (Kenan. 1980. P. 96)  

আর এখােনই িরমন কনান কাশ  আর ছ  কথেকর মূল পাথক িট বুিঝেয় দন। ছ  

অথবা কাশ  কথক িনধািরত হয় তােদর কাশমানতার মা ার িভি েত। কথক 

কািহিনেত অিধক কট হেল তােক বলা হেব কাশ  কথক এবং তার উপি িত তুলনায় 

কম কট হেল তােক বলা হেব অ কাশ  বা ছ  কথক। জেনট আখ ােন কথেকর 

উপি িতর িনিরেখ আখ ানকথন এবং আখ ানকথক এই দুিট েকই দুইভােগ িবভ  

কেরন। তাঁর মেত,   
“We will therefore distinguish here two types of narrative: one with the 
narrator absent from the story he tells, the other with the narrator present as 
a character in the story he tells. I call the first type, for obvious reasons, 
heterodiegetic, and the second type homodiegetic.” (ibid.  P244-45)  

৩. িব-সম কথনিবে র (Heterodiegetic):— এে ে  কথক য কািহিন বণনা কের 

সখােন স অনুপি ত। 

 

৪. সমকথন িবে র (Homodiegetic):— এে ে  কথক য কািহিন কথন কের 

সখােন স মুখ  বা গৗণ চির  িহেসেব উপি ত থােক। অথাৎ, এে ে  কািহিনিট হয় 

কথেকর অিভ তাল ।  

 উ  চারিট ধরন ছাড়াও কথেনর র এবং কািহিনর সে  কথেকর স েকর 

িভি েত জেনট কথকেক আেরা কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরন। 
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৫. কািহিন বিহভূত + িব-সমকথনিবে র কথক (Extra+ Heterodiegetic 

Narrator):—  

জেনেটর মেত এে ে  কথক কািহিনেত অনুপি ত থােক, ফেল আখ ানতেলর বাইের 

থেক কািহিনিট বণনা কের, যা বাংলাভাষায় সব কথক িহেসেব িবেবিচত হয় 

(Genette. 1983. p. 248)।  

 

৬. কািহিন-বিহভূত + সমকথনিবে র কথক (Extra+Homodiegetic Narrator):—  

জেনেটর মেত, কথক এমন একিট আখ ান বণনা কের যখােন স অনুপি ত, অথচ 

একিট চির  (Genette. 1983. p. 248)।  

 

৭. কািহিন-অ গত + িব-সমকথনিবে র কথক (Intra+ Heterodiegetic 

Narrator):—  

জেনেটর মেত, কথক এখােন অন  একজন কথেকর ারা কিথত। সাধারণত গে র 

মেধ  গ  বলার রীিতেত এই ধরেনর কথেকর উপি িত ল  করা যায় (Genette. 

1983. p. 248)।  

 

৮. কািহিন-অ গত + সমকথনিবে র কথক (Intra+ Homodiegetic Narrator):— 

জেনেটর মেত, ি তীয় মা ার আখ ানকথক য িনেজর কািহিন িনেজ বণনা কের। 

সাধারণত আ কথনরীিতেত এই ধরেনর কথনপিরি িতর সৃি  হয় (Genette. 1983. p. 

248)।  

 

ঘ. াতা (Narratee):- কথক আখ ানেক যােদর উে েশ  িববৃত কের বা পাঠ কের 

তােদরেক বলা হল াতা বা াহক। মিণকা ু দারিনক এ স েক বেলেছন,  
“The narratee is the intrafictional addressee of the narrator’s discourse. S/he 
may also be a fictional character:..” (Fludernik. 2009. P. 23) 
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এই াতা বা াহক আখ ােন উপি ত থাকেত পাের নাও পাের, অথবা তােক সরাসির 

উে শ কের কথক ম ব  করেত পাের অথবা নাও পাের।  

 

ঙ. িনিহত পাঠক (Implied reader):— িনিহত লখেকর মেতাই িনিহত পাঠকও কৃত 

পাঠেকর একিট কা িনক স া। মিণকা ু দারিনক এ স েক বেলেছন, 
“An implied reader on the other hand, is located at the opposite end of this 
scale of concreteness. He or she is a projection from the text and is 
perceived by the reader as acting out the role of an ideal reader figure, 
although the real reader may not actually assume this role.” (ibid. p. 23)   

অথাৎ, একজন পাঠেকর য স া শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র “দূরবীন” পেড়, সই একই 

স া “ভাগবতগীতা” অথবা বি মচে র “আন মঠ” পাঠ কের না। আখ ান িবেশেষ তার 

পাঠকস ােতও বদল আেস।  

 

চ. কৃত পাঠক (Real reader):— কৃত লখেকর মেতা এিটও বা ব স া। এেক 

বা েবর দনি ন জগেত অনুভব করা যায়।  

আখ ান স ারেণর ে  এই মেডলিট মােটর ওপর অনুসরণ করা হেলও বশ 

িকছু আখ ানতাি ক এই মেডেলর বশ িকছু উপাদানেক অেহতুক বেল মেন কেরেছন। 

যমন সমু র চ াটম ােনর মেত িনিহত লখেকর স িট অেহতুক। িতিন তাঁর ে  

এ সে  ম ব  কেরেছন,  
“Unlike the narrator, the implied author can tell us nothing. He, or better, 
it has no voice, no direct means of communicating.” (Chatman. 1980. 
p.148) 

একই রকমভােব জি  িলচ তাঁর আেলাচনা ে  কৃত লখক ও কৃত পাঠেকর 

স েক অনাবশ ক বেল মেন কেরেছন। 

এবার আসা যাক আখ ােন কথেকর অব ান ও ণিব ুর পিরবতেনর ফেল 

কথনরীিতর পিরবতেনর সে । অিমতাভ দাস তাঁর ‘আখ ানত ’ ে  দিখেয়েছন 

‘কথক মা ই উ মপু ষ িক  কথন মা ই আ কথন নয়’ (দাস। ২০১৪। পৃ.৮০)। 

কথেকর কািহিনতেল অব ান করা অথবা না করা এবং তার িনরী েণর পাথেক র ওপর 

িনভর কের গেড় ওেঠ িতন ধরেনর কথনরীিত- 
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(ক)আ কথনরীিত/ First-person Narrative Situation (উ ম পু ষ) 

      (খ)সব কথনরীিত/ Authorial Narrative Situation ( থম পু ষ) 

      (গ)ভূিমকানুগ কথনরীিত/ Figural Narrative Situation (উ ম/ থম পু ষ) 

এই িতনধরেনর কথনরীিতর স াবনার জন  জরাড জেনেটর ত েক হণ কের িতনিট 

উপাদােনর কথা উে খ কেরেছন অিমতাভ দাস। এ িল হল- পু ষ (Person), ি ত 

(Perspective) এবং কথনে ি ত (Mode)। এই িতনিট উপাদােনর রকমেফের 

আখ ােনর ে  পৃথক পৃথক রীিতর কথনরীিতর ব বহার হয় তা িতিন একিট 

রখািচে র মাধ েম তাঁর “আখ ানত ” ে  দিখেয়েছন (দাস। ২০১৪। পৃ. ৬৮), িনে  

তারই একিট পিরবিতত প দখােনা হল; 

সব কথন কথক চির  + কািহিনর বাইের অবি ত + বিহঃে ি ত 

আ কথন কথক চির  + কািহিনতেল অবি ত + অ ঃে ি ত 

চির ানুগকথন িতফলকচির  + কািহিনতেল অবি ত + অ ঃে ি ত 

 

অথাৎ, আখ ােনর কথেকর অব ান যিদ কািহিনতেলর বাইের হয় বা কথক যিদ 

আখ ােনর কােনা চির  না হয় তাহেল কথক কািহিনর বাইের থেক আখ ােনর 

ঘটনাবিলেক পযেব ণ এবং বণনা কের এবং সে ে  জ  হয় সব  কথন 

পিরি িতর। র থেক বতমানকাল পয  বাংলা ভাষায় রিচত অিধকাংশ আখ ােনরই 

কথনরীিত এই ধরেনর। সব কথেনর ে  সবেথেক বড় সমস া এখােন য 

কািহিনতেল অব ান না কেরও কথক আখ ােনর চির েদর স েক এমন সম  তথ  

দান কের, এমনিক চির েদর মেনর কথাও জেন ফেল যা অেনক সমেয়ই 

অ াভািবক বেল মেন হয়। কােজই সবে ে  সব কথনরীিত িব াসেযাগ  হেয় ওেঠ না। 

আবার আখ ােনর কথক চির  যখন কািহিনতেল অব ান কের, কািহিনর ধান বা 

অ ধান কােনা চির  হয় তখন কথক অ ঃে ি ত থেক কািহিনর ঘটনাবিলর িবে ষণ 

ও বণনা কের কােজই এে ে  গেড় ওেঠ আ কথন রীিত। অিমতাভ দাস তাঁর ে  

আ কথেনর কেয়কিট উপিবভাগ কেরেছন যা একিট রখািচে র মাধ েম িনে  দখান 

গল, 
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আ কথনরীিত 

 

        যৗিগকরীিত 

এককরীিত                                                                 

    সমবািয়ক                 িবগিভত 

িম রীিত                                                                 

                                             (দাস। ২০১৪। পৃ.৮১)                                     

এককরীিতর আ কথেনর আখ ােন একজনই কথক থােক য আখ ােনর মুখ  বা গৗণ 

চির । যমন- বি মচে র ‘ইি রা’ উপন ােসর কথনরীিত এককরীিতর আ কথন। 

যৗিগক রীিতর আ কথেনর আখ ােন একািধক চিরে র আ কথন থােক। যৗিগক 

রীিতর আ কথন হয় দুই ধরেনর- সমবািয়ক এবং িবগিভত। এরমেধ  সমবািয়ক 

আ কথেন একািধক চিরে র আ কথা পযায় েম কািহিনেত িফের িফের আেস। 

যমন- রবী নােথর “ঘের বাইের”, সতীনাথ ভাদুড়ীর “জাগরী”, বি মচে র “রজনী” 

এই ধরেনর আ কথনরীিতর উদাহরণ। িবগিভত রীিতর আ কথেন একিট কািহিনর 

মেধ  একািধক কথকেক পাওয়া যায় যার মেধ  আবার একজন াতা একজন ব া। 

রবী নােথর ‘ ু িধত পাষাণ’ এই ধরেনর কথনরীিতর উদাহরণ িহেসেব উে খ করা 

যায়।  

অন িদেক ভূিমকানুগ কথনরীিত স েক মিণকা ু দারিনক তাঁর ে  উে খ 

কেরেছন,  
“…the additional option of seeing things from the point of view of a 
particular character. In such cases this character serves as a focalizer or 
lens; the story is put across to the reader through the filter of the 
focalizer’s thoughts and perception.” (Fludernik. 2009. P.36) 

অথাৎ, কথেকর অব ান কািহিনতেলর বাইের হেলও অেনক সময় কথক কািহিনতেল 

অব ান করা কােনা চির েক িতফলক িহেসেব ব বহার কের আখ ান বণনা কের, 

সে ে  াভািবকভােবই ব ব ত হয় অ ঃে ি ত, আর এভােব গেড় ওেঠ ভূিমকানুগ 

বা চির ানুগ কথনরীিত।  
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ইিতপূেব কথেকর িণিবভাগ আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ জরাড জেনট 

তাঁর  “Narrative Discourse: An Essay in Method”-এর প ম তথা ‘Voice’ 

শীষক অধ ােয় কথক এবং কথনরীিতর িব ািরত আেলাচনা কেরেছন। িতনিট পিরে েদ 

িবভ  এই অধ ােয়র থম দুিট পিরে েদ কথনরীিত িনেয় আেলাচনা কেরেছন জেনট। 

এ িল হল—'Time of Narrating’ & ‘Narrative level’। অথাৎ, মূলত আখ ােনর 

সময় এবং েরর িভি েত জেনট কথনরীিতর িণ-িবভাজন কেরিছেলন। আখ ােনর 

সময় (Time of Narrating)— এর উপর িনভর কের জেনট কথনরীিতর য ভাগ িল 

কেরন স িল হল;  

 

অ. উ রকালীন কথন (Subsequent Narrating):— সমেয়র িভি েত জেনট 

কথনরীিতেক য চারিট ভােগ িবভ  কেরন তার মেধ  সবািধক চিলততম রীিতিট হল 

উ রকালীন কথনরীিত। তাঁর মেত,  
“Subsequent narrating is what presides over the immense majority of the 
narratives produced to this day. The use of a past tense in enough to make a 
narrative subsequent, although without indicating the temporal interval 
which separates the moment of the narrating from the moment of the story.” 
(ibid. p.220)   

অথাৎ, এে ে  অতীেত ঘেট যাওয়া কােনা কািহিনর বণনা করা হয় পরবতী সমেয় 

এবং এই বণনার জন  ব বহার করা হয় অতীতকােলর।  

 

আ. পূবতন কথন (Prior Narrating):— পূবতন কথনরীিত স েক বলা যায় বাংলা 

ভাষায় তুলনায়  ব ব ত এই ধরেনর কথনরীিত। জেনট এই ধরেনর কথনরীিত 

স েক ম ব  কেরেছন,  
“The second type has until now enjoyed a much smaller literary investment 
than the others, and certainly even novels of anticipation, from Wells to 
Bradbury— which nevertheless belong fully to the prophetic genre— 
almost always postdate their narrating instances, making them implicitly 
subsequent to their stories…. Predictive narrative hardly appears at all in the 
literary corpus except on the second level..” (ibid. p.219-220)  

ধুমা  বাংলা ভাষায় নয়, পা াত  সািহত  ে ও এই ধরেনর কথনরীিতর ব বহার 

তুলনায় কম ল  করা যায়। এই ধরেনর কথনরীিতর ে  ভিবষ তকােলর ব বহার 
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ল ণীয়। মািনক বে াপাধ ােয়র ‘ তেলনােপাতা আিব ার’ গ িট পূবতন কথন প িতর 

উ ল দৃ া  িহেসেব পিরগিণত হয়।  

 

ই. সমকালবতী কথন (Simultaneous Narrating):— এই ধরেনর কথনরীিতেত 

কািহিন এবং কথন একই সমেয় অ সর হয়। অথাৎ য সমেয় কািহিন েরর ঘটনা িল 

সংঘিটত হে  সই একই সমেয় বাচন ের স িলর বণনা চেল। জেনট এ স েক 

ম ব  কেরেছন,  
“..by contrast, is an principle the simplest, since the rigorous 
simultaneousness of story and narrating eliminates any sort of interference 
or temporal game.” (ibid. p. 218)  

 

ঈ. িবগিভত কথন (Interpolated Narrating):— এই ধরেনর কথনরীিতর িবন াস 

অত  জিটল কৃিতর হয়.  
“…it involves a narrating with several instances, and since the story and the 
narrating can be entangled in such a way that the latter has an effect on the 
former.” (ibid. p. 217) 

সাধারণত প াকাের রিচত আখ ােন এই ধরেনর কথনরীিতর ব বহার ল  করা যায়। 

কািহিন এবং কথেনর সময় িবন াস জিটলভােব িবগিভত থােক এেক অপেরর মেধ । 

জেনট আখ ােনর সময় ছাড়াও আখ ােনর েরর (narrative level) িভি েতও 

কথনরীিতর কেয়কিট িবভাজন কেরন। র িহেসেব কথেনর িণিবভাগকােল কতক িল 

িনিদ  পিরভাষার ব বহার কেরেছন জেনট,  
“…a (literary) act carried out at a first level, which we will call 
extradiegetic; the events told in those .. are inside this first narrative, so we 
will describe them as diegetic, or intradiegetic;… a narrative in the second 
degree, we will call metadiegetic.” (ibid. p. 227)  

অথাৎ, আখ ােনর েরর িভি েত কথেনর িতন রীিত হল- 

উ. বিহঃ  কথন (Extradiegetic) 

ঊ. অ ঃ  কথন (Intradiegetic) 

ঋ. অ ঃ-অ ঃ  কথন (Metadiegetic)   

এই িতনধরেনর কথনরীিত স েক আেলাচনা করেত িগেয় িরমন- কনান তাঁর ে  

উে খ কেরেছন,  



48 

 

“Most of what was said up to now was concerned with the narration of the 
story. But there may also be narration in the story. A character whose 
actions are the object of narration can himself in turn engage in narrating a 
story. Within his story there may, of course, be yet another character who 
narrates another story, and so on in infinite regress. Such narratives within 
narratives create a stratification of levels whereby each inner narrative is 
subordinate to the narrative within which it is embedded.” (Kenan. 1980. P. 
91-92)  

আখ ােনর র সং া  জেনেটর অিভমতেকই িকছুটা অন ভােব ব াখ া কের দখান 

িরমন- কনান। উি িটর িত আেলাকপাত করেল বুঝেত পারা যায়, কথক য অব ান 

থেক কািহিন বণনা কের সই অব ানিটই সেবা  বা বিহঃ  কথন েরর অ ভু  

(extradiegetic)। কথক তার এই সেবা  অব ােনর থেক য কািহিন বণনা কের তার 

মেধ  ঘেট চলা সম  ঘটনা এবং কেথাপকথন হয় অ ঃ  কথন েরর 

(intradiegetic), যার অব ান বিহঃ  কথেনর িনেচ। আবার এই অ ঃ  কথেনর 

কােনা চির  যিদ অপর এক বা একািধক চির  সংবিলত কািহিন বণনা কের তখন 

তােদর বলা হেব অ ঃঅ ঃ  েরর কথন (hypodiegetic)।    
 

২. দৃি েকাণ (Focalization):- আখ ানতে র আেলাচনার ে  িবেশষত এর 

কথনরীিত গেড় ওঠার ে  পূণ ভূিমকা হণ কের িনরী ণ বা দৃি েকাণ। 

পা াত  আখ ানতাি েকরা এেক িবিভ  পিরভাষায় অিভিহত কেরেছন। যমন মিণকা 

ু দারিনক, জরাড জেনট এেক বেলেছন ‘Perspective’, সমু র চ াটম ান এেক 

‘Point of View’ বেল অিভিহত কেরেছন, আবার িরমন কনান এবং িমক বল এেক 

‘Focalization’ পিরভাষায় অিভিহত কেরেছন। িরমন কনান Focalization স েক 

আেলাচনা করেত িগেয় বেলেছন, 
“The story is presented in the text through the mediation of some 
‘prism’, ‘perspective’, ‘angle of vision’, verbalized by the narrator 
though not necessarily his. Following Genette (1972), I call this 
mediation ‘focalization’. However, since Anglo-American readers are 
likely to associate ‘prism’, ‘perspective’, or ‘angle of vision’, with the 
more common term ‘point of view’…”২০ (Rimmon-Kenan. 1983. P.71) 

মােটর ওপর িনরী ণ বা দৃি েকাণ বলেত বাঝায় আখ ােনর ঘটনা িল ক দখেছ; স 

কথক হেত পাের আবার কােনা চির ও হেত পাের। কােজই আখ ানতে র ে  
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কািহিনতেলর ঘটনা ক দখেছ আর ক বণনা করেছ এই দুিট িবষয় অত  পূণ। 

য দখেছ স িনরী ক এবং য বণনা করেছ স কথক। আখ ােন এই দখা এবং 

বণনার পাথক  িনেদশ কের িমক বল তাঁর ে  উে খ কেরেছন,  
“Focalization is, then, the relation between the vision and that which is 
‘seen’ perceived…. They do not make a distinction between, on the one 
hand, the vision through which the elements are presented and, on the other, 
the identity of the voice that is verbalizing that vision.”  

(Bal. 1999. P. 142-143)    
অথাৎ, আখ ােন য দখেছ এবং য বণনা করেছ তারা একই ব ি  হেত পাের আবার 

নাও হেত পাের। িনরী ক এবং কথেকর মেধ র এই পাথক  বা ব জীবেন স ব না 

হেলও ভাষার মেধ  িদেয় িনরী েকর িনরীি ত ব র বণনা কথেকর মাধ েম পাওয়া 

স ব।  

িনরী েকর অব ােনর ওপর িনভর কের দুই ধরেনর িনরী ণ প িতর িবভাজন 

করা হেয়েছ, 

(ক) বিহঃ  িনরী ণ (External Focalization):— িরমন কনােনর মেত,  
“Focalization can be either external or internal to the story. External 
focalization is felt to be close to the narrating agent, and its vehicle is 
therefore called ‘narrator-focalizer’.” (ibid. p.74) 

এই ধরেনর িনরী েণ িনরী েকর অব ান হয় কািহিনতেলর বাইের, ফেল গেড় ওেঠ 

বিহঃ ি ত এবং বিহঃ  িনরী ণ। 

 

(খ) অ ঃ  িনরী ণ (Internal Focalization):— িরমন কনান এই ধরেনর িনরী ণ 

স েক ম ব  কেরেছন,  
“..an internal focalizer may perceive perceive the object from within, 
especially when she herself both focalizer and focalized,…” (ibid. p. 76) 

এই ধরেনর িনরী েণ িনরী ক হয় সাধারণত কািহিনরই কােনা চির , যার অব ান 

কািহিনতেল। ফেল গেড় ওেঠ অ ঃ ি ত এবং অ ঃ  িনরী ণ।  

জরাড জেনট তাঁর ে  এই িনরী ণ গেড় ওঠার িবষয়িটেক একিট ছেকর 

মাধ েম দিখেয়েছন যা এখােন অনুসরণ করা হল,  
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                       Internal analysis of events         Outside observation of events               
Narrator as a          1. Main Character tells                2. Minor character tells main 
Character in            his story                               character’s story 
The story 
 
Narrator not a        3. Analytic or omniscient             4. Author tells story as               
Character in the         author tells story                       observer  
  Story                                                                                  
                                                                                    
 
          (Genette. 1983. P.186) 
 

অথাৎ, বিহঃ  িনরী েণর ে  িনরী েকর অব ান হয় কািহিনতেলর বাইের, ফেল 

গেড় ওেঠ বিহঃে ি ত এবং জ  হয় সব কথন পিরি িতর। আবার অ ঃ  িনরী েণর 

ে  িনরী েকর অব ান হয় কািহিনতেলর মেধ ই, িনরী ক কািহিনর কােনা চির  

হেল গেড় ওেঠ অ ঃে ি ত এবং জ  হয় আ কথনরীিতর।  

আবার সমু র চ াটম ান এই দুই ধরেনর িনরী েণর অিতির  আেরা িতন 

ধরেনর িনরী েণর উে খ কেরেছন তাঁর “Story and Discourse” ে । এ িল হল,  

 

১.আ িরক বা ত জ িনরী ণ (Literal or Perceptual Point of view):— 

সমুর চ াটম ান এেক িনেদশ কেরেছন  
“through someone’s eyes (perception)” (Chatman. 1980. P. 151) 

অথাৎ আ িরক অেথ কােনা চিরে র ারা কােনা ঘটনা বা দৃশ  ত করণ। 

 

২.লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ (Figurative or Conceptual Point of 

view):— সমুর চ াটম ান এেক িনেদশ কেরেছন  
“through someone’s world view (ideology, conceptual system).” (ibid. p. 151) 

অথাৎ কথক বা চিরে র ব ি গত ধ ান-ধারণা, িব াস-অিব ােসর ান থেক কােনা 

ঘটনা বা দৃশ েক দখান। 
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৩. ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ (Transferred or Interest Point 

of view):—  

সমুর চ াটম ান এেক িনেদশ কেরেছন  
“from someone’s interest-vantage (characterizing his general interest, profit, 
welfare, well being, etc.).” (ibid. p. 151)  

অথাৎ, কােনা চির  বা কথেকর ব ি গত লাভ- িত-আশা-আকা ার ান থেক 

আখ নেক দখােনা। 

আবার উ  ি মড তাঁর ে  িনরী ণ স িকত আেলাচনাকােল ‘The 

Parameters of point of view’ শীষক পিরে েদ িনরী েণর পাঁচিট ভাগ কেরেছন। 

এ িল হল— 

 

অ. ানগত িনরী ণ (Spatial point of view):— িনরী ণ িব ুর সে  ােনর স ক 

িনণয়কােল ি মড উে খ কেরেছন,  
“If the witnesses have perceived the happenings differently, that could have 
been determined primarily by their spatial point of view. According to their 
spatial position relative to the accident, and depending on their angle of 
vision, the witnesses will have perceived differing facets of reality and used 
them as elements in their stories.” (Schimd. 2010. P. 100-101) 

অথাৎ, একজন িনরী েকর অব ােনর উপর িনভর কের গেড় ওেঠ আখ ােনর সই 

অংেশর ঘটনার িব াসেযাগ তার পিরমাপ। কােনা িবেশষ একিট ঘটনােক একািধক 

িনরী ক একািধক অব ান থেক িনরী ণ করেত পাের এবং তােদর সই অব ানেভেদ 

িনরী েণর ে ও িবিভ তার সৃি  হেত পাের।  

 

আ. আদশগত িনরী ণ (Ideological point of view):— িনরী েকর আদেশর সে  

িনরী েণর স ক িনণয় করেত িগেয় ি মড বেলেছন,  
“The ideological perspective encompasses various factors that determine the 
subjective relationship of the observer to an occurrence: knowledge, way of 
thinking, evaluative position and intellectual horizons. Depending on the 
factors, observers will each focus on different components of the 
happenings and construct differing stories as a result.” (ibid. p. 101) 
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অথাৎ, িনরী েকর িশ া, ভাবনার গিত- কৃিত, মূল ায়েনর মতা এবং বুি গত মা ার 

সে  স িকত হয় তার িনরী ণ। এইসম  মা ার িভি েতই িনরী ক িনরীি ত ব  বা 

িবষয় স েক িনিদ  অব ান গেড় তােল।  

 

ই. সময়গত িনরী ণ (Temporal point of view):— সমেয়র সে  িনরী েণর 

স ক িনণয় কের ি মড বেলেছন,  
“Temporal perspective denotes the interval between the original 
comprehension and the later acts of comprehension and representation. 
“Comprehension” does not mean only the initial impression but also its later 
processing and interpretation. So, it is not only the gap between the (initial) 
comprehension and representation that is relevant to temporal perspective, 
but also the intervals between the various phase of processing and 
interpretation.” (ibid. p. 102) 

সময়গত িনরী ণ কােনা ঘটনার তাৎ িণক অিভঘাতেক িবমু  কের তুলনায় িনরেপ  

দৃি ভি র জ  দয়। সময়গত িনরী েণর ে  কােনা ঘটনার তাৎ িণক সংঘটন, 

াথিমক িনরী ণ এবং তার পিরেবশেনর মেধ  থাকা সময়গত পাথক িট  পায়।  

 

ঈ. ভাষাত গত িনরী ণ (Linguistic point of view):— িনরী েণর ভাষাত গত 

বিশ  স েক ি মেডর ম ব  িণধানেযাগ ; 
“Linguistic point of view attains a special significance for non-diegetic 
narrators. They face the decision of whether to render an occurrence in their 
own language or in the language of one of the narrated characters (or that of 
a milieu).” (ibid. p. 103)  

িনরী ক যখন তার িনরী েণর বণনা দান কের তখন সই ভাষার সে  িমেশ যায় 

তার তৎকালীন মানিসক পিরি িতর আভাস, এবং তার বণনায় য ধরেনর শ -ব  

ব ব ত হয় তার মেধ  িদেয়ও িনরী ক স েক ধারণা করা সহজ হয়। আখ ােনর 

বিহঃ  কথক যখন িনরী েকর িনরী ণ স েক বণনা কের তখন সে ে  ভাষা 

ব বহােরর িবষয়িট িবেশষ  পায়।   

 

উ. ত জ িনরী ণ (Perceptual point of view):— িনরী েকর িনরী ণ ি য়ার 

সে  তার ত তার স ক িনধারণকােল ি মড ম ব  কেরেছন,  
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“The most important factor that determines the perception of an occurrence, 
and is often actually identified with point of view or perspective, is the 
prism through which the occurrence is perceived. It is at the perceptual 
point of view that questions such as the following are aimed: “Through 
whose eyes does the narrator look at the world?” or “Who is responsible for 
the selection of these, and not other, elements of the happenings for use in 
the story?” (ibid. p. 104)  

ত তার উপর িনভর কেরই গেড় ওেঠ িনরী েণর দুিট িবষয়, কথক কার দৃি েকােণর 

মাধ েম আখ ান জগেতর বণনা করেব এবং কার মাধ েম আখ ােনর ঘটনাধারার িনবাচন 

ি য়ািট ঘটেব। আখ ােনর ানগত িনরী ণ যখােন মূলত িনরী েকর ঘটনা েল 

আ িরক অব ানেকই িনেদশ কের সখােন ত জ িনরী ণ গেড় তােল আখ ােনর 

কি য় িনরী ণ িব ু িট।  

 আবার িরমন- কনান তাঁর ে  আেলাচনা কেরেছন িনরী েণর নানান িদক িল 

(Facets of focalization) স েক, য িল িতিন কেয়কিট ভােগ িবভ  কের 

দিখেয়েছন। এ িল হল,  

 

১. উপলি গত িদক (The Perceptual facet):— সময় (Time) এবং ান (Space) 

এই দুিট িবষয় িনরী েণর উপলি গত িদকিটেক িনয় ণ কের। কােজই এই সময় এবং 

ােনর িনরী েণর সে  স কিটেক িবে ষণ করেত িগেয় িরমন কনান উে খ 

কেরেছন কেয়কিট িবষয়।  

 

অ. ান (Space):— িনরী েণর সে  ােনর যাগসূ  স েক বলেত িগেয় িতিন 

বেলেছন,  
“Translated’ into spatial terms the external/internal position of the focalizer 
takes the form of a bird’s-eye view v. that of a limited observer. In the first, 
the focalizer is located at a point far above the object(s) of his perception. 
This is the classical position of a narrator-focalizer, yielding either a 
panoramic view or a ‘simultaneous’ focalization of things ‘happening’ in 
different places.” (Kenan. 1980. P. 77)  

অথাৎ, এে ে  িতিন াধান  িদেয়েছন বিহঃ  এবং অ ঃ  িনরী েকর অব ানেক। 

বিহঃ  িনরী ক তার িনরীি ত ব র থেক দূেরর একিট িব ু েত অব ান কের উপর 

থেক িবহ -দৃি  িনেয় িনরী ণ ি য়ািট স  করার ফেল একই সে  এই িনরী ক 
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িভ  িভ  ােন ঘেট যাওয়া এক বা একািধক ঘটনােক িনরী ণ করার মতা রােখ। 

অপরিদেক অ ঃ  িনরী েণর দৃি  হয় সীমাব ।  

 

 আ. সময় (Time):— সমেয়র সে  িনরী েণর স ক িনধারণকােল িরমন কনান 

ম ব  কেরেছন,  
“External focalization is panchronic in the case of an unpersonified 
focalizer, and retrospective in the case of a character focalizing his own 
past. On the other hand, internal focalization is synchronous with the 
information regulated by the focalizer. In other words, an external focalizer 
has at his disposal all the temporal dimensions of the story (past, present 
and future), whereas an internal focalizer is limited to the ‘present’ of the 
characters.” (ibid. p.78)   

ােনর মেতাই বিহঃ  িনরী ক ঘটনার অতীত, বতমান এবং ভিবষ ৎ সবটাই যখােন 

দখেত পাের সখােন অ ঃ  িনরী েকর দৃি  সীমাব  থােক ধুমা  ঘটনার বতমােন। 

অ ঃ  িনরী ক অতীত- া হেত পাের একমা  সে ে  যখােন আখ ােনর চির  

িনেজর অতীত ঘটনােক বণনা কের।  

  

২. ধারণাগত িদক (The psychological facet):— িরমন কনান মেন কেরেছন 

িনরী েণর ধারণাগত িদকিটর সে  িনরী েকর অনুভূিতর স ক জিড়েয় থােক। আর 

এই িবষয়িট িতিন আেলাচনা কেরেছন মূলত দুিট ভােগ ভাগ কের।  

 

অ. ান- কি ক উপাদান (The Cognitive Component):— িনরী েণর সে  

িনরী েকর ােনর স ক স ে  বলেত িগেয় িরমন কনান বেলেছন,  
“Knowledge, conjecture, belief, memory— these are some of the terms of 
cognition. Conceived of in these terms, the opposition between external and 
internal focalization becomes that between unrestricted and restricted 
knowledge. In principle, the external focalizer (or narrator-focalizer) knows 
everything about the represented world, and when he restricts his 
knowedge, he does so out of rhetorical considerations. … The knowledge of 
an internal focalizer, on the other hand, is restricted by definition: being a 
part of the represented world, he cannot know everything about it.” (ibid. 
p.79)   

অথাৎ, িনরী েকর সে  সময় এবং ােনর স েকর মেতাই একইভােব বলা যায় 

কথক-িনরী ক বা বিহঃ  িনরী ক তার বিহঃ  অব ােনর জন ই আখ ানিব  স েক 
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সম  তথ  স েক অিভ । িক  অ ঃ  িনরী েকর দৃি  সীমাব  থাকার কারেণই 

আখ ানিবে র সম  তথ  জানা তার পে  স ব হয় না।  

 

আ. আেবগ- কি ক উপাদান (The Emotive Component):— আখ ােনর িনরী েকর 

আেবগ তার িনরী েণর সে  জিড়েয় থােক।  
“In its emotive transformation, the ‘external/internal’ opposition yields 
‘objective’ (neutral, uninvolved) v. ‘subjective’ (coloured, involved) 
focalization.” (ibid. p. 80) 

একজন বিহঃ  িনরী েকর িনরী ণ হয় সাধারণভােব িনরেপ , স যা িনরী ণ কের 

তার সে  তার ব ি গত আেবগ-অনুভূিতর যাগ ঘেট না কারণ স িনেজ আখ ানতেলর 

বাইের অব ান কের। অন িদেক অ ঃ  িনরী েকর দৃি র সে  িমেশ যায় তার ব ি গত 

আেবগ, তার িনরী ণ হেয় যায় প পাতদু । বিহঃ  িনরী ক তার িনরীি ত িবষয়েক 

ব গতভােব দখেলও অ ঃ  িনরী েকর িনরী েণর সে  িমেশ যায় আ গতভাব।  

 

৩. আদশগত িদক (The Ideological facet):— িনরী েকর আদশগত িদকিটর সে  

আেবগ- কি ক উপাদােনর িকছুটা িমল পাওয়া যায়। িরমন- কনান বেলেছন,  
“This facet, often referred to as ‘the norms of the text’, consists of ‘a 
general system of viewing the world conceptually’, in accordance with the 
events and characters of the story are evaluated. In the simplest case, the 
‘norms’ are presented through a single dominant perspective, that of the 
narrator-focalizer. If additional ideologies emerge in such texts, they 
become subordinate to the dominant focalizer, thus transforming the other 
evaluating subjects into objects of evaluation. Put differently, the ideology 
of the narrator-focalizer is usually taken as authoritative, and all other 
ideologies in the text are evaluated from this ‘higher’ position.” (ibid. p. 81)  

সাধারণভােব কথক-িনরী েকর িনরী ণ আখ ােনর ক ীয়-িনরী ণ িহেসেব িচি ত হয় 

যােক িরমন- কনান আখ ােনর িনরী েণর ে  বক িহেসেব িচি ত কেরেছন। এই 

ক ীয় িনরী েণর সে  অন  কােনা চিরে র িনরী ণ িব ু আখ ােন ান পেলও তা 

কথক-িনরী েকর িনরী েণর অিধন  থােক। কােজই যখােন কথেকর িনরী ণই 

আখ ােন ক ীয় িব ু িহেসেব িনধািরত হয় সখােন তার িনরী েণর মেধ  িদেয় তার 

ব ি গত আদেশর িদকিটও িতফিলত হয়।  
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৩. ভাষা:- িশ পূব েরর কািহিন িবন াস যার মাধ েম িশি ত েরর ত  প পায় 

ভাষা তার মেধ  অন তম ধান উপাদান। িশি ত ের ভাষার িতন ধরেনর িবন াস 

দখেত পাওয়া যায়। এ িল হল- 

(ক) ত  বাচন (Direct Discourse) 

 (খ) পেরা  বাচন (Indirect Discourse) 

           (গ) মু  পেরা  বাচন (Free Indirect Discourse) 

(Leech & Short. 2007. P. 255-56)  

িরমন কনান তাঁর ে র ‘Speech Representation’ অধ ােয় ভাষার এই 

উপাদান িল স েক আেলাচনাকােল েটার ‘িরপাবিলক’ ে র তৃতীয় খে  আেলািচত 

বাচেনর দুই িবভাগ diegesis এবং mimesis- এর স  তুেল এেন ম ব  কেরেছন,  
“In the third book of Plato’s Republic Socrates posits a distinction 
between two ways of rendering speech: diegesis and mimesis. The 
characteristic feature of diegesis is that ‘the poet himself’ is the speaker 
and does not even attempt to suggest to us that anyone but himself is 
speaking. In mimesis, on the other hand, the poet tries to create the 
illusion that it is not he who speaks. Thus dialogue, monologue, direct 
speech in general would be mimetic, whereas indirect speech would be 
diegetic.” (Rimmon-Kenan. 1983. P.106) 

এর থেক িস াে  আসা যায়,  

(ক) ত  বাচন (Direct Discourse) হল আখ ােনর সংলাপ অংশ। অথাৎ 

আখ ানভােগ চির েদর পার িরক কেথাপকথন হল ত  বাচেনর উদাহরণ।  

(খ) পেরা  বাচন (Indirect Discourse) হল কথেকর বাচন। আখ ানভােগ কথক 

যখন কােনা অংেশর বণনা কেরন তখন সিট হয় পেরা  বাচন। পেরা  বাচন িবিভ  

ধরেনর হেত পাের। যমন- পিরেবশ বণনা, চির াবিলর পিরচয় দান, চিরে র বিশ  

উ াটন, সারাংশ দান, চির েদর না-ভাবা কথা বেল দওয়া, িটকা-িট নী ভৃিত। এই 

পেরা  বাচন স েক বলেত িগেয় জি .এন. িলচ তাঁর ‘Style in fiction’ ে র  

‘Speech and thought presentation’ নামাি ত অধ ােয় উে খ কেরেছন, 

“The essential semantic difference between direct and indirect speech is that 
when one uses direct speech to the report what someone has said one quotes 
the words used verbatim, whereas in indirect report one expresses what was 
said in one’s words. The formal relationship between these modes of report 
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are most easily shown by seeing how it is possible to convert one into other. 
(Leech and Short. 2007. p. 255)   

আখ ানতাি ক সমু র চ াটম ান তাঁর “Story and Discourse” ে র প ম তথা 

“Covert versus Overt Narrators” শীষক পিরে েদ তীয়মান কথেকর 

তীয়মানতার মা া িনণেয়র জন  বশ িকছু িনি র উে খ কেরন যার থেক উপলি  

করা যায় কথক তীয়মান নািক ছ  ধরেনর। যেহতু পেরা  বাচন বলেত কথেকর 

বাচনেকই বাঝােনা হয় তাই চ াটম ানকৃত এই িবিভ  িনি িল পেরা  বাচেনর 

আেলাচনায় চেল আেস। চ াটম ানকৃত কথেকর তীয়মানতার এই নানান িনি র 

িবভাজন িলেক মান তা িদেয় িরমন কনানও তাঁর ে র ‘Levels and Voices’ শীষক 

অধ ােয় এই িনি িলর আেলাচনা কেরেছন (Rimmon-Kenan. 1983. P.110)। 

১. সং ান বণনা (Set Descriptions):— চ াটম ান কথেকর তীয়মানতা িনণয় করেত 

িগেয় য িনি িল িনধারণ কেরিছেলন তার মেধ  থম িছল কথেকর ারা আখ ােনর 

সং ান বণনা (Chatman. 1980. P.219)। আখ ােন সং ান বণনার ান অিনবায, আর 

এই কাজিট অিধকাংশ ে  কের থােকন আখ ান কথক। কােজই পূণ বণনা হাক 

িকংবা না হাক পেরা  বাচন বা কথেকর বাচেনর মেধ  অন তম হল আখ ােনর সং ান 

বণনা। 

২. কািলক সংি সার (Temporal Summaries):— চ াটম ােনর িনি েত কথেকর 

তীয়মানতা িনধািরত হয় কথক-কৃত ঘটনার সংি সার দােনর মাধ েমও।  

“We generally accept description without considering it an extraneous 
addition to action by manipulative presence. The details are not likely to be 
felt as frills (hence possible self-indulgences of a narrator) but as 
information for a completer picture or understanding of kernel events.” 

(ibid. P.223) 

কািলক সংি সার দােনর মেধ  িদেয় কথেকর উপি িত উপল  হয় সহেজই। কােনা 

ঘটনার পু ানুপু  িববরণ তখনই দান করা হয় যখন সই ঘটনার িববরণ আখ ােনর 

ঘটনা িকংবা চির  িবন ােসর ে  অপিরহায। এই অপিরহাযতার েয়াজন ব িতেরেক 

এমন অেনক ঘটনাই আখ ােন ঘেট চেল যার অনুপু  িববরণ কথক দন না, ধুমা  
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ঘটনার উে খমা  কের রােখন। এর ফেল একিদেক যমন আখ ােনর গিত ততর হয় 

তমনই অন িদেক আখ ােনর পাঠ-পিরসর কম ব িয়ত হয়। 

৩. চিরে র না বলা বা না ভাবা িবষেয় িববরণ দান (Reports of What Characters 
Does Not Think or Say):—  

চ াটম ান কথেকর তীয়মানতার মা া িবচারকােল স বত সব -কথেকর সব তার 

িবষয়িটেক রেণ রেখই আেলাচ  িনি িটর অবতারণা কেরিছেলন। তাঁর মেত,  

“A step further along the scale of narrator prominence: some narrators 
assume the power to report what a character did not in fact, think or say. 
The mention of possible but unconsummated events calls attention more 
clearly still to artifice of the narrative process itself.”        (ibid. P.225) 

আখ ান কথক অেনক সমেয়ই আখ ােনর চির েদর না ভাবা অথবা ভাবেলও না বলা 
কথার িববরণ দান কেরন। ফেল এিটও কথেকর বাচন তথা আখ ােনর পেরা  বাচেনর 

ে ই আেলািচত হয়। 

৪. ত  এবং ভাষ  (Ethos and Commentary):— চ াটম ান ত  এবং ভাষ েক 

চারিট উপিবভােগ িবভ  কের আেলাচনা কেরেছন। এ িল হল— 

অ.ভাষ  (Commentary):— চ াটম ান আখ ােন কথেকর দ  ভাষ  স েক তাঁর ে  

উে খ কেরেছন ব তপে  কথেকর সাধারণ কথন মা ই ভাষ । সাধারণ-কথন বলেত 

আমরা বাঝােত চাইিছ কােনা ভার ত  দান, অিভমত দান ব িতেরেক কথক যখন 

আখ ােনর ঘটনার িববরণ দান কেরন তােকই কথেকর ভাষ  িহেসেব হণ করা যায় 

(Chatman. 1980. P. 228)। 

আ. ব াখ া (Interpretation):— কথেকর বাচন বা পেরা  বাচেনর একিট অন তম 

পূণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চিরে র ি য়া- িতি য়ার পছেন থাকা নানা 

কারেণর উে খ কের সই িনিদ  ঘটনার যেথািচত ব াখ া দান। আখ ানতাি ক সমু র 

চ াটম ান তাঁর ে  এ স েক উে খ কেরেছন কথেকর বাচন বা পেরা  বাচেনর 

একিট অন তম পূণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চিরে র ি য়া- িতি য়ার 
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পছেন থাকা নানা কারেণর উে খ কের সই িনিদ  ঘটনার যেথািচত ব াখ া দান। 

ব তপে  কথককৃত ঘটনা বা চিরে র ি য়ার ব াখ া দােনর মেধ ই আখ ােনর গভীরতা 

অেনকাংেশ িনভর কের (Chatman. 1980. P. 228 & 239-40)। 

ই. অিভমত (Judgment):— আখ ান কথক অেনক সমেয়ই কথনকােল িকছু ঘটনা 

অথবা চিরে র ি য়ােক সামেন রেখ িকছু অিভমত কাশ কেরন কথেকর এই অিভমত 

কােশর মেধ  িদেয় কথেকর সমা রােল অেনক সমেয়ই যুগপৎভােব িনিহত এবং 

কৃত লখেকর নিতক, আধ াি ক িকংবা জাগিতক মূল েবােধর আভাস পাওয়া যায় 

(Chatman. 1980. P. 228)। 

ঈ. সাধারণীকরণ (Generalisation):—   কথক অেনক সমেয় কথনকােল িকছু ঘটনা 

বা চির েক উপল  কের সাধারণীকৃত ম ব  কেরন যা কখেনা ঐিতহািসক বা বসত  

আধািরত হয়। চ াটম ান কথেকর এই ধরেনর ম ব  স েক উে খ কেরেছন তাঁর 

ে । কথককৃত এই ধরেনর সাধারণীকরেণর মেধ ও িনিহত লখক এবং অেনক সময় 

কৃত- লখেকর ব ি গত িব াস অিব ােসর িট িমেশ যায় (Chatman. 1980. P. 

228)। 

(গ) মু  পেরা  বাচন (Free Indirect Discourse):— মু  পেরা  বাচন বলেত 

বাঝায় বাচেনর সই অংশেক যখােন কথেকর বাচেনর মেধ  সংলাপ িবগিভত হয়। 

অথাৎ এখােন পুেরাপুির পেরা  বাচনেকও পাওয়া যায় না আবার ত  বাচনেকও 

স ূণ েপ উপলি  করা যায় না। ব তপে  এিট হল ত  ও পেরা বাচেনর 

সহাব ান। মু  পেরা  বাচন কি ক আেলাচনাকােল িবিভ  তাি ক তাঁেদর িনজ  

ত  দৃি ভি র িনিরেখ িবষয়িটেক বুেঝ নওয়ার এবং বুিঝেয় দওয়ার য়াস 

কেরেছন। 

িমক বল তাঁর ে  বাচেনর িতন র স েক আেলাচনা এবং পাথক  

িনেদশকােল মু  পেরা  বাচনেক উে খ কেরেছন, “a mode of representation 
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which is even more indirect” (Bal.2009.P.70) িহেসেব। এবং এই 

আেলাচনাকােলই িমক বল পাঠকেদর রণ কিরেয় িদেয়েছন য কথেকর বাচন এবং 

মু  পেরা  বাচেনর মেধ  পাথক  রেয়েছ। এই পাথেক র িবষয়িটেক আেরা জারােলা 

ভােব তুেল ধেরেছন জি .এন. িলচ তাঁর ‘Style in fiction’ ে র ‘Speech and 

thought presentation’ নামাি ত অধ ােয়। ত  বাচন, পেরা  বাচন, মু  ত  

এবং পেরা  বাচেনর িবষয়িটেক িলচ একিট রখািচে র মাধ েম বাঝােনার চ া 

কেরেছন যা িনে  উে খ করা হল। 

   NRSA  IS FIS DS FDS 
       

                Norm 

(Leech and Short. 2007. P. 268) 

তাঁর মেত ত  বাচনই হল আখ ান-বাচেনর বক। তার থেক িবচু িত িলই হল মু  

ত  বাচন এবং মু  পেরা  বাচন। আবার মু  পেরা  বাচন স েক সম ক ধারণা 

দানকােল িতিন উে খ কেরেছন,  

“As its name implies, FIS is normally thought of as a freer version of an 
ostensibly indirect form. It’s most typical manifestation is one where, unlike 
IS, the reporting clause is omitted, but where the tense and pronoun 
selection are those associated with IS. … 

FIS usually occurs in the context of sentences of narrative report, and, given 
the preponderance of the third-person narrator telling his tale in the past 
tense, its characteristic features in the novel are almost always the presence 
of third-person pronouns and past tense, which correspond with the form of 
narrative report and indicate indirectness, along with a number of features, 
both positive and negative, indicating freeness. Thus it is, as it were, a free 
form ‘purporting’ to be IS.” (ibid. P. 260-61)  

 এই মু  পেরা  বাচন িনেয় দীঘ গেবষণা কেরেছন মিণকা ু দারিনক তাঁর ‘The 

fictions of Language and the Languages of fiction’ ে । এই ে  িতিন 

এই বাচেনর ধারণা দানকােল উে খ কের (Fludernik. 2005. P. 71) দিখেয়েছন 

কীভােব ত  বাচন মু  পেরা  বাচেন পিরণত হয়। এই মু  পেরা  বাচন যমন 
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একিদেক ত  বাচেনর বাক গঠন সং া  উপাদােনর পাশাপািশ ভাব কােশর 

উপাদান িলেক িকছু পিরমােণ সংরি ত কের পেরা  বাচেনর সে  িমিলত কের 

তমনই তারই সে  পেরা  বাচেনর রেক িমিলেয় নয় ফেল ত  বাচন হেয় ওেঠ 

মু  পেরা  বাচন। আর এই কারেণই এই বাচেনর মেধ  ত  এবং পেরা  এই দুই 

ধরেনর বাচেনরই অনুরণন অনুভূত হয়।  

 এই বাচেন য ধুমা  ত  এবং পেরা  বাচেনর র অনুভূত হয় তা-ই নয়, 

ত  থেক মু  পেরা  বাচেনর পিরবতেনর কােল বদেল যায় বােক  ব ব ত কােলর 

(tense) ব বহারও। আর এই িবষয়িটর িত আেলাকপাত কের ু দারিনক উে খ 

কেরেছন,  

“In (free) indirect discourse, as is well known, the introductory verb of 
enunciation, parenthetical or contextual reference point, if in a tense other 
than present, triggers a shift in the tenses of the subordinate clauses that in 
English is usually referred to as the sequence of tenses (SoT), and in French 
the concordance des temps. If the verb of this introductory clause is in the 
past tense system, there is a shift into a background tense of the preterital 
system for the reported complement clause. In French the background tense 
is morphologically marked (imparfait, plusqueparfait). Whatever the tense 
of the ‘original’ discourse, the speech representation clause only marks 
anteriority, simultaneity or posteriority in the unshifted present tense or the 
shifted past tense system.” (ibid. p. 173-74)  

অথাৎ, উি  িনেদশক য ি য়াপদ থােক তা যিদ বতমানকাল ব তীত অন  কােনা কাল 

িনেদশক হয় তাহেল মু  পেরা  বাচেন পিরবতেনর সমেয় সই ি য়াপেদর কােলরও 

একটা পিরবতন ঘেট।  

 তাি ক জি  িলচ তাঁর ে র ‘Speech and thought presentation’ 

নামাি ত অধ ােয় বাচেনর িবিভ  প িত িলেক ত , পেরা  ও মু  পেরা  বাচেনর 

অিতির  কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরেছন এবং বাচন উপ াপেনর স ূণ ি য়ািটেক 

একিট সারিণর মাধ েম িবে ষণ কের দিখেয়েছ যা িনে  দখােনা হল। 
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Cline of ‘interference’ in report 
 
Narrator apparently        Narrator apparently   Narrator 
apparently 
in total control      in partial control    not in control 
of 
of report             of report    report at all 

 
Varieties of speech presentation 

 
 
NRA   NRSA  IS  FIS  DS   FDS 
 
[NRA= Narrative Report of Action                                  (Leech and Short. 2007. P. 260) 
 

উ  সারিণিটর িত খয়াল করেল দখা যােব আমােদর ধারণা অনুযায়ী বাচেনর িতনিট 

প িতর অিতির  িলচ আেরা দুইিট উপাদােনর উে খ কেরেছন। এ িল হল সংলােপর 

বণনামূলক িতেবদন (NRSA/ Narrative Report of Speech Act), এবং মু  ত  

বাচন (FDS / Free Direct Speech) ।  
  

ঘ. সংলােপর বণনামূলক িতেবদন (Narrative Report of Speech Act):— িলচ 

বাচেনর এই উপাদান স েক উে খ কেরেছন (Leech and Short. 2007. P. 259-

60) সংলােপর বণনামূলক িতেবদন এমন একধরেনর বাচন ি য়া যখােন ধুমা  

সংঘিটত হওয়া এক বা একািধক সংলাপ ে র উে খমা  করা হয়। অথাৎ িকছু সংলাপ 

য সংঘিটত হেয়েছ তার একটা সংি  িতেবদন দান করা হয় এই ধরেনর বাচেন, 

িক  সই সংলাপ ে  কী বলা হেয়েছ তার পু ানুপু  িববরণ িদেত বাধ  থােক না 

কথক। এই ধরেনর বাচন সাধারণত আখ ান-ঘটনার সারাংশ িল রচনার ে  ব ব ত 

হয়।  
 

ঙ. মু  ত  বাচন (Free Direct Speech):— িলচ মু  ত  বাচন স েক 

বলেত িগেয় উে খ কেরেছন, 
“Direct speech has two features which show evidence of the narrator’s 
presence, namely the quotation marks and the introductory reporting clause. 
Accordingly, it is possible to remove either or both of these features, and 
produce a freer form, which has been called FREE DIRECT SPEECH: one 
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where the characters apparently speak to us more immediately without the 
narrator as an intermediary: …” (ibid. p. 258) 

আখ ােন ত  বাচন বাঝােনার জন  দুিট অংেশর যু ফল ব বহার করা হয়, যার থম 

অংেশ িনেদশ কের দওয়া হয় কথাটা ক বলেছ এবং ি তীয় অংেশ উ -কমার মেধ  

ব ার ব ব িট ব ার মুখ িদেয়ই বলােনা হয়। অথাৎ এই য এখােন িনেদশ কের 

দওয়া হল ব ব টা আসেল কার তার মেধ ই আখ ান কথেকর সব - র িমেশ যায়। 

িলচ এই ত  বাচেনর পিরপূরক অংশ িহেসেব িনেদশ করেলন মু  ত  বাচনেক। 

ত  বাচেনর সে  মু  ত  বাচেনর পাথক  থাকল দুিট ে , থমত এখােন 

ব া িনেদশক কােনা বাক াংশ ব ব ত হল না এবং ি তীয়ত, চির েদর সংলাপও আর 

ঊ -কমার মেধ  আব  রাখা হল না।  িবেশেষ মু  ত  বাচন রচনার জন  এই 

দুিট শতই একে  িকংবা য কােনা একিট শেতর েয়াগ হেয় থােক। ইংেরিজ 

উপন ােসর সমা রােল িবশ শতক থেক রিচত হওয়া বাংলা উপন াস িলেতও মু  

ত  বাচেনর ব বহার ল  করা যায়। স ত উে খ  রবী নােথর উপন াস িল ধের 

আেলাচনার সমেয় ান িবেশেষ এই মু  ত  বাচন িল িনেদশ করা হেব। 

 যিদও এটুকু বলেল য বাচেনর এই িতন রীিত স েক সম  ে র উ র পাওয়া 

যায় তা নয়। আখ ানতাি করা বাচেনর এই িতন রীিত িনেয় ব াখ া িবে ষণকােল মূলত 

সংকেট পেড়েছন পেরা  এবং মু  পেরা  বাচেনর মেধ  পাথক  িনেদশকােল। িমক 

বল তাঁর ‘Narratology — Introduction to the Theory of Narrative’ ে  

এই িবষয়িটর িত আেলাকপাতকােল উে খ কেরেছন িতনিট ধান চািরি ক ণাবলীর 

িত। এই িতনিট শত বা ণাবলী হল; 
“1. Indirect discourse is narrated at a higher level than the level of which the 
words in the fabula are supposed to have been spoken. 
2. The narrator’s text explicitly indicates that the word of an actor are 
narrated by means of a declarative verb and a conjunction, or a substitute 
for it.  
3. The words of the actor appear to have been rendered with maximum 
precision and elaboration.” (Bal. 2009. P.70)   

অথাৎ, কািহিন বা ‘ফ াবুলা’র বাচন য ের থােক তার থেক একধাপ উঁচুেত অব ান 

কের পেরা  বাচন। িমক বল িনেদিশত উ  িতন বিশে র মেধ  থম বিশ িট 

ত  বাচন এবং পেরা  বাচেনর মেধ  পাথক  সৃ  কের। ি তীয় বিশ িট পেরা  
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এবং মু  পেরা  বাচেনর পাথক েক িনেদশ কের এবং সবেশষ বিশ িট মু  পেরা  

বাচেনর সে  কথেকর বাচেনর পাথক েক িনেদশ কের। 

 

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

েচ া করা হেয়েছ। মেন রাখেত হেব উপন ােসর গঠনগত এই ত িটর িববতন হেয় 

চেলেছ মাগত। জ  িনেয়েছ আখ ানতে র নারীবাদী পাঠ িকংবা উ রাধুিনক পােঠর 

পাশাপািশ উ র-সংগঠনবাদী পাঠ। এই অধ ােয় আখ ানতে র সম  াথিমক উপাদান 

এবং িবষয় িল স েকই আেলাচনা করা হেয়েছ যার সাহােয  আমরা আমােদর গেবষণা 

স ভিটেক গেড় তালার চ া কেরিছ। এই অধ ােয় আেলািচত আখ ানতে র ধারণার 

িভি েতই আমরা আমােদর গেবষণার কাজিটেক পরবতী ের িনেয় যাওয়ার চ া করব।  
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ি তীয় অধ ায়  

রবী -উপন াস চচা : ব াখ া ও িবে ষণ  
উপন াসিভি ক আেলাচনা 

 ১. বউ-ঠাকুরানীর হাট 

     ২. রাজিষ 

            ৩. চােখর বািল 

     ৪. নৗকাডুিব 

     ৫. গারা 

     ৬. চতুর  

     ৭. ঘের-বাইের 

                                 ৮. যাগােযাগ 

                                 ৯. শেষর কিবতা 

                                 ১০. দুই বান 

                                 ১১. মাল  

                                 ১২. চার অধ ায়  
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রবী নােথর উপন াস িনেয় ব িবধ সমােলাচনার ধারা তাঁর উপন াস রচনার সূচনাকাল 

থেকই য বািহত হেত  কেরিছল স িবষেয় আমরা সকেলই িকছুটা অবগত রেয়িছ। 

তাই রবী -উপন াসেক নতুন কােনা ত িবে র িনিরেখ িবে ষেণর পূেব উপন াসেকি ক 

চচার য ধারা আবহমান কাল পয  বািহত হেয় এেসেছ তার ধরন বুেঝ নওয়া একা  

েয়াজন। এই তািগদ থেকই আমরা বতমান অধ ােয় রবী -উপন ােসর সমােলাচনা 

সং া  পূণ  এবং ব িল স েক আেলাচনা করেত সেচ  হব। এখােন মূল 

আেলাচনাে ে  েবেশর পূেবই য কথািট বেল নওয়া একা  আবশ ক তা হল রবী -

উপন াস িনেয় সমােলাচনামূলক , ব , রচনার সংখ া অগণন। এই অসংখ  চচাধারার 

নানামুখী আেলাচনার িতিটর উে খ এবং িবে ষণেক স ভপে  ান িদেত গেল তা 

স ূণ পৃথক একিট গেবষণা-স েভর িবষয় হেয় দাঁড়ােত পাের। এই িবষয়িটেক িবেবচনা 

কের আমরা এই অধ ােয় ধুমা  অিত- পূণ রবী -উপন াস সমােলাচনা িলর িতই 

আেলাকপােতর চ া করব।   

গেবষণাে ে র তা র ার ে  আমােদর এও জািনেয় রাখা কতব  িবগত ায় 

দুই বছর সময়কাল অিতমারী পিরি িত ও গৃহব ীদশার কারেণ আমরা রবী -উপন ােসর 

সমােলাচনা িবষয়ক বশ িকছু পূণ  সং হ কের উঠেত পািরিন, ফেল সই 

িলর িবে ষণ বা উে খ করা আমােদর পে  স ব হয়িন— গেবষণাকেম আমােদর এই 

অস ূণতা স ূণত অিন াকৃত।  

রবী নােথর উপন াস িল পি কােত ধারাবািহকভােব কােশর পাশাপািশ িকংবা সদ  

াকাের মুি ত হওয়ার সমা রােল স িল িনেয় যুগপৎ পাঠক ও সমােলাচকমহেল য চচা 

চেলিছল তার অিভমুখ াভািবকভােবই িছল ি িবধ— ইিতবাচক এবং নিতবাচক। 

অিধকাংশে ে  প -পি কা িলেত রবী -উপন ােসর য সমােলাচনা িল কািশত হেয় 

চলিছল তার মেধ  কাশ পেয়িছল নিতবাচকতা। এর অন তম ধান কারণ িছল রবী -

উপন ােসর গঠন (form) ও িবষয় (content)। সমসামিয়ককােল সম  রবী -সািহত  য 

কারেণ অিধকাংশ ে  নিতবাচক সমােলাচনার িশকার হেয়িছেলা তার অন তম িছল 

সমকালীন পাঠেকর িচ ও দী া। রবী নাথ যখন উপন াস রচনা  কেরিছেলন তখন 

িছেলন সমকােলর িচর থেক এিগেয় এবং সািহত জীবেনর শেষর িদেক িগেয় িতিন 
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সমকালীন সািহত গিত, সং েপর কৃিত ও িচর িদক থেক িপিছেয় পেড়েছন; এই 

বা বিটেক মাথায় রেখ আমরা রবী -উপন াস চচা বা সমােলাচনার ধারার িত 

আেলাকপাত করেত পাির।  

রবী -সািহত  এবং রবী -জীবন বাংলা সািহত  জগেত এমনই এক িবষয় যােক 

এিড়েয় যাওয়া মুশিকল। সমকাল এবং অব বিহত পরবতীকােল বা বতমান সমেয় দাঁিড়েয়ও 

রবী নাথেক অ ীকার করেত পাের না বাংলাভাষা ও সািহত জগৎ। তাই হয়েতা রবী -

সািহত  িনেয় নানািবধ চচার য ভূির পিরমাণ উদাহরণ পাওয়া যায় তার তুলনায় বাংলা 

সািহেত র অন ান  িবষয় ও ত েক িঘের আেলাচনার পিরমাণ যেথ  অ তুল বেল মেন হয়।  

রবী নাথ তাঁর সম  সািহত -জীবেন য চাে ািট উপন াস রচনা কেরিছেলন তার 

কােনা কােনািট সমকালীন সমােলাচনার ে  অিধক পিরমােণ ান দখল কেরিছল বা 

বলা যেত পাের নানা দৃি েকাণ থেক নানাভােব আেলািচত ও িবতিকত হেয়িছল, আবার 

কােনা কােনা উপন াস িনেয় সমােলাচেকরা সভােব আেলাচনা কেরনিন। সািহত  জীবেনর 

এেকবাের সূচনাপেব রিচত ‘ক ণা’ এমনই একিট উপন াস যা সমকােল িকংবা পরবতীকাল 

কােনা সমেয়ই সমােলাচক বা পাঠকমহেল সভােব  পায়িন। মা  ষােলা বছর বয়েস 

লখা এই উপন াস ‘ভারতী’ পি কার ১২৮৪-র আি ন থেক ১২৮৫ ব াে র ভা মাস পয  

কািশত হেলও পি কায় কােশর সমসামিয়ককােল উপন াসিট িনেয় সভােব কােনা চচার 

ইিতহাস স েক জানা যায় না। স বত িকেশার ঔপন ািসেকর থম য়াস িবেবচনা কেরই 

সমােলাচক মহেল এই উপন াস স েক কােনারকম পূণ ম ব  উ ািপত হয়িন। তেব 

পি কায় ধারাবািহকভােব কােশর বছর ছেয়ক পের একিট িচিঠেত চ নাথ বসু এই 

উপন াস স েক িকছু ম ব  কের যুগপৎ উপন াসিটর শংসা এবং সীমাব তার কথা 

উে খ কেরন, যা পের ‘িব ভারতী’ পি কার ২য় বষ ৪থ সংখ ায় কািশত হয়। মেন 

রাখেত হেব চ নাথ বসুর এই িচিঠ তখন লখা হেয়েছ যখন রবী নােথর াকাের 

কািশত থম উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ ধারাবািহকভােব পি কায় কািশত হেয় 

গেছ। যেহতু রবী নাথ িনেজও পরবতীকােল ‘ক ণা’- ক পিরপ  উপন ােসর িনি েত 

রেখ িবচার কেরনিন তাই সই িহেসব মেতা ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ থেকই আমরা রবী -

উপন াস চচার য ধারা তার পদা েক অনুসরণ করেত পাির।   
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১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— ‘ক ণা’-র মেতা ‘বউ-ঠাকুরানীরর হাট’-ও পি কায় কােশর 

সমসামিয়ককােল বা অব বিহত পরবতীকােল সমােলাচক মহেল সভােব আেলাড়ন সৃি  

করেত পােরিন। রবী নাথ িনেজ ‘জীবন ৃিত’-র পাতায় তাঁর থম জীবেন রিচত এই 

উপন াস স েক ধুমা  সািহত -স াট বি মচে র থেক পাওয়া এক শংসাবাক  স িলত 

হািরেয় যাওয়া িচিঠর কথা উে খ কেরই ব ব  শষ কেরেছন। াকাের কািশত থম 

উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর মেধ  সুকুমার সন তাপািদত -স িকত ইিতহােসর 

থেকও অিধক পিরমােণ খু ঁেজ পেয়েছন লখেকর ক নার আেবশেক, যার সে  িবিমি ত 

হেয়েছ লখেকর শশব ও বাল কােলর ৃিত।  

ভূেদব চৗধুরীর ‘বাংলা সািহেত র সংি  ইিতহাস’ িটেত রবী -উপন াস িনেয় 

িব ািরত আেলাচনাকােল চারিট ভােগ ভাগ কের উপন াস িলর আেলাচনা কেরেছন। 

সমােলাচেকর মেত উে ষপেবর উপন াস িতনিটেতই রবী নােথর কিব ভােবর জলজ 

ি তা গেদ র তােক ায়শই আ তায় পযবিসত কেরেছ। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ স েক 

করা সমােলাচেকর এই ম ব  কৃতপে  রবী -উপন ােসর উে ষপেবর িতনিট উপন াস 

স েকই েযাজ ।  

  তাঁর ‘আধুিনক বাংলা সািহেত র ইিতহাস’-এর পাতায় রবী -উপন ােসর 

িবে ষণকােল অত  সংি  পিরসের সম  উপন ােসর িবে ষণ কেরেছন। বলা যায় 

উপন াস িল স েক দু-এক বােক    িনজ  ভাবনার পিরচয় রেখেছন। ‘বউ-

ঠাকুরানীর হাট’-এ বি মী ভােবর পাশাপািশ উপন াসিটেত ইিতহােসর তুলনায় ক নার 

আিধক  এবং িতকালীন পযােয়র েচ ার িচ  খু ঁেজ পেয়েছন  ।  

রবী নােথর উপন াস িল িনেয় আেলাচনার পূেব বহমান রবীে াপন াস 

সমােলাচনার রীিত মেন কুমার বে াপাধ ায় মহাশয়ও বি মচে র সে  রবী নােথর 

উপন ােসর পাথক িলর িদকিনেদশ কেরেছন। একটা কথা এইপেব আমােদর মাথায় রাখা 

দরকার য বি মচে র সে  রবীে াপন ােসর পাথক  িনেদেশর এই রীিত ায় সম  

রবী -সমােলাচকই মেন চেলেছন। িক  িত একিট সমােলাচনা ে র িবে ষণকােল 

আমরা এই একই সে র পুন াপন করেত করেত অ সর হব, কারণ েত ক 

সমােলাচক এই সে রই আেলাচনাকােল িবিশ তা দিখেয়েছন।  
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নীহারর ন রােয়র ‘রবী সািহেত র ভূিমকা’ িট সম  রবী -সািহত  সমােলাচনার 

ে  িবেশষ  বহন কের চেলেছ। এই ে  সমােলাচক উপন াসিট স েক ম ব  

কেরেছন,  

“…েবৗ ঠাকুরানীর হােট তাপািদেত র িনমম ু রতা ও িহং  ভীষণতার, রামচে র িনেবাধ 

ঔ েত র পাশাপািশ যিদ বস রােয়র মু  উদার ােণর আন ময় সারল , উদয়ািদেত র 

ভাগ িবপয  জীবেনর ািনমার কথা িচ া করা যায়, তাহা হইেল সহেজই বুঝা যাইেব শেষা  

চির িলর সহজ মু  জীবনধারার িতই লখেকর প পাত বিশ। (রায়। ১৩৫১। পৃ. ২৭৭-

৭৯)  

এই ে র িবেশষ  এই ােন য বি মচ  এবং রবী নােথর উপন াস-ধারার ধান 

পাথক  িনেদেশর পাশাপািশ কার অত  দ তার সে  িবে ষণ কেরেছন দুই 

ঔপন ািসেকর উপন ােসর সুেরর এই মূলগত পাথক  হেয় যাওয়ার কারণ িলেকও। এই 

িবে ষেণর পথ ধের উেঠ এেসেছ তৎকালীন আথ-সামািজক পিরি িতর পিরবতেনর 

পাশাপািশ কলকাতা শহেরর বদেল যাওয়া চালিচ  ও েম গেড় ওঠা মধ িব  সমােজর 

ইিতহাস। এই পিরবিতত আথ-সামািজক পিরেবশ এবং ঠাকুরবািড়র ব মুখী িতভাসমি ত 

অ জেদর মেধ  বেড় ওঠা রবী নােথর পে  বি মচে র উপন ােসর আদশেক মেন 

িনেয়ই তােক উ রেণর চ া য াভািবক িছল তার উে খ কেরেছন সমােলাচক।  

পাশাপািশ দুই শতেকর আবহাওয়া ও বদেল যাওয়া বাঙািল িচ-িশ া এবং রাজৈনিতক 

পিরি িতর া রবী নােথর উপন ােসর সুর াভািবকভােবই অ জ ঔপন ািসেকর তুলনায় 

বদেল গেছ েম েম।  

ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় তাঁর ‘রবী  জীবনী ১’-এ এই উপন ােসর সমােলাচনাকােল 

উে খ কেরেছন,  

“…উদয়ািদেত র িত লখেকর সহানুভূিতর কারণ িছল; লখক স ে ও তাঁহার িপতা াতা 

আ ীয়ব ু র দল অনু প ধারণা পাষণ কিরেতন। রবী নাথ য সংসােরর মেধ  কােজ-কেম, 

ােন-ধেম কােনা িদন বড় হইেবন এ-আশা ত াগ কিরয়া সকেল তাঁহােক কৃপার চে  

দিখেত আর  কর ািছেলন।” (মুেখাপাধ ায়। ১৩৬৭। পৃ. ১৪৪) 

রবী -জীবনীকার য তাঁর রবী -উপন াস সমােলাচনার ে  জীবনী-িনভর সমােলাচনার 

ধারােকই (birgraphical criticism) াধান  দেবন এই সত িটেক সমােলাচককৃত এই 
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উপন ােসর আেলাচনার পাশাপািশ অন ান  উপন াস িল স েক তাঁর আেলাচনার িত 

আেলাকপাত করেলও ল  করা যােব।   

এই উপন ােসর সমােলাচনার ধারায় িবিশ তা দিখেয়েছন সমােলাচক হীের নাথ দ । 

িতিন তাঁর ব  সংকলেন এই উপন াস স েক ম ব  কেরেছন, 

“বস  রােয়র চিরে র মেধ  পরবতীকােলর ঠাকুদা চিরে র বীজ লু ািয়ত।… উদয়ািদত  

অ িবহারী মানুষ, আপন অ েরর বদনা ইিন নীরেব বহন কেরন। ‘সবেচেয় দুগম য মানুষ 

আপন অ রােল’ তার িত কিবর িনত কােলর আ হ। কাঁচা হােত কি ত রখায় এখােন 

যােক অি ত কেরেছন স মানুষই পের ‘ গারা’র পেরশবাবু, ‘ঘের-বাইের’র িনিখেলশ হেয়েছ, 

হেয়েছ ‘ যাগােযাগ’-এর িব দাস।” (দ । ১৯৫৯। পৃ. ৬৩)  

হীের নাথ দে র এই ম েব র সূে  আমরা বলেত পাির উদয়ািদেত র চািরি ক বিশে র 

মেধ  পরবতীকােলর উপন াস িলর ভাব- কামল পু ষ চিরে র বীজ অনুস ােনর এই 

বণতা আেরা ব  সমােলাচেকর মেধ  ল  করা গেছ। িক  বস  রােয়র মেধ  রবী -

নাটেকর ‘আইকিনক’ ঠাকুরদা চিরে র বীজ খুেঁজ নওয়ার িদশা িবরল। তুলনায় বস  

রােয়র চির  য বালক-রিবর ৃিতর পাতা থেক উেঠ আসা ক  িসংেহর আদেল িনিমত 

হেয়েছ- এই তথ িট ব বার ব  সমােলাচেকর সমােলাচনায় ান পেয়েছ। পাশাপািশ এও 

তব  িনিখেলশ বা পেরশবাবু বা িব দােসর পূবসূরী েপ উদয়ািদেত র নাম ািবত 

হেলও তাপািদত  বা রঘুপিতর উ রসূির িহেসেব িক  কােনা সমােলাচকই ‘ যাগােযাগ’-

এর ঢ় কৃিতর চিরে র অিধকারী মধুসূদনেক িনেদশ কেরনিন। আসেল এই পূবসূ  বা 

উ রসূ  খাঁজার বণতাটা এেসেছ চির িলর ধাতুগত িমল বা অিমেলর িজ াসা থেকই। 

উদয়ািদত , পেরশবাবু, িনিখেলশ বা িব দাস— এঁেদর চিরে র ধাতুগত উপাদান এক হেলও 

তাপািদত  বা রঘুপিতর সে  মধুসূদেনর চিরে র মূলগত কাঠােমার িমল খুেঁজ পাওয়া যায় 

না, এবং এই কারেণই স কােরা উ রসূির হেয় ওেঠ না।  

আমরা এই উপন াসিটর সমােলাচনার ধারার িবে ষণ শষ করব সেরাজ 

বে াপাধ ােয়র সমােলাচনািটর উে খ কের। উ ল কুমার মজুমদােরর স াদনায় কািশত 

‘রােতর তারা িদেনর রিব’ ে  সেরাজ বে াপাধ ায় তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ শীষক 

ব িটেত এই উপন াস স েক ম ব  কেরেছন, 
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“রবী নাথ দখােত চেয়িছেলন মতার মাহ, িবষয়িবকার, আ িরতা, অন িনরেপ  

অকারণ আ ািভমান িনেজই মানিবক সম তার িতব ক। এই মাহ  রাজদে র িব ে  

জার উ ান বা নীয়। িক  ঊনিবংশ শতা ীর শষপােদ একজন ভারতীয় লখক একথা 

বিল বিল করেত পােরন মা , বলেত পােরন না। বলেত গেল উপন ােসর মাধ েম হেব না, 

তখন তা হেবই না। তাঁেক িনমাণ করেত হেব অন তর িশ মাধ ম। তার দরী িছল পঁিচশ 

বছর।( ায়ি /১৯০৯)” (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ.৭০) 

সেরাজ বে াপাধ ােয়র এই ম েব র সূে  আমরা বলেত পাির রবী নােথর িচ াধারা 

বরাবরই িত ান-িবেরাধী িছল তা আমরা রবী নােথর সম  সািহত কেমর পযােলাচনা 

করেলই উপলি  করব; একমা  ব িত ম ‘গীতা িল’-র অধ ায়। এছাড়া িতিন বরাবর ব ি -

াতে র িত িনেজর ব ব েক মান তা িদেয় গেছন। সািহত  রচনার র িদেন যার 

কাশ িছল অ  ও অিবন  তা বেয়াবৃি র সে  সে  পির  েপ িতভাত হেয়েছ। 

এই কােশর জন  ‘ ায়ি ’ (১৯২৪) পয  তাঁেক অেপ া করেত হয়িন, তার আেগই 

১৯২২ সােল কািশত ‘িলিপকা’র বশ িকছু গদ — িভ ভােব হেলও ব ি াতে র 

জয় িনর ঘাষক হেয় উেঠিছল। এছাড়া িনিদ েপ সেরাজ বে াপাধ ায় য ঐিতহািসক 

সংকেটর িত িদকিনেদশ কেরেছন আ িরক অেথ সই ইংেরজ-শাসেনর িব াচারেণর 

বণনা রেয়েছ ‘ গারা’-র আখ ানভােগও; যা ১৯২৪ বা ‘ ায়ি ’-এর আেগই কািশত 

হেয়েছ। 

২. রাজিষ:— সািহত  জীবেনর সূচনাপেব রিচত দুিট উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ এবং 

‘রাজিষ’ স েক বলা যায় সমকােলর তুলনায় পরবতী পযােয়র রবী -উপন াস চচার ধারায় 

এই দুিট উপন াস অিধক চিচত হেয়িছেলা সমােলাচক মহেল। আমরা বাের বাের নানা 

িবেশষে র ম ব  থেক বা িনজ  একািধক পােঠও অনুভব কির ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ এবং 

‘রাজিষ’-র মেধ  পাওয়া বি মী উপন ােসর ভাবেক যা পরবতী ‘ চােখর বািল’ থেকই 

অেনকাংেশ সংযত প পির হ করেব।  

এখােন িবেশষ েপ উে খ , সমকােল রিচত উে খেযাগ  বাংলা বইেয়র বাৎসিরক 

সরকারী িতেবদন রচনা কােশর য ঐিতহ  ব ল লাইে ির কতৃপে র ারা সূিচত 

হেয়িছেলা, সই ঐিতহ  মেন ১৮৮৬ সােল লাইে িরয়ান পেদ অিধি ত হর সাদ শা ী 

মহাশয় ‘রাজিষ’ স েক য িতেবদন রচনা কেরন তােত িতিন উপন ােস কিব ক নার 
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শ অনুভব করার কথা জানান। পরবতীকােলর সমােলাচকরা ‘রাজিষ’-র েটর মেধ  

লুিকেয় থাকা দুিট উপকািহিনর মেধ  ছােটাগ কার রবী নােথর ক নাশি র উে ষেক 

খুেঁজ পেয়িছেলন।  

সাধারণভােব সকল সমােলাচক ও ছা -ছা ীেদর কােছ যখােন বি েমর ভাবমু  

থম উপন াস িহেসেব ‘ চােখর বািল’-র উে খ আেস সখােন ‘রাজিষ’-র িবে ষণকােল 

সুকুমার সন তাঁর ‘বা ালা সািহেত র ইিতহাস’ ে  উে খ কেরেছন, 

“রাজিষেত বি মচে র ও রাম াি ক উপন ােসর ভাব স ূণভােব কািটয়া িগয়ােছ।” ( সন। 

১৩৫৩। পৃ. ৩৪২)  

যিদও পরবতীকােল সুকুমার সেনর এই অিভমত অিধকাংশ ে ই হণীয় হয়িন। 

‘রাজিষ’- ত তা নয়ই, এমনিক ‘ চােখর বািল’- তও ব  সমােলাচক বি মী-উপন ােসর নানা 

ল ণেক খুেঁজ পেয়েছন যার উে খ যথা ােন করা হেব। আসেল ‘রাজিষ’ থেক যুগপৎ 

বি মচ  ও রাম াি ক উপন ােসর ভাব কািটেয় ওঠার িত য িদক-িনেদশ করা হেয়েছ 

তার আসল কারণ বি মচে র উপন ােসর অেলৗিককতা, ে  পাওয়া আেদশ, আকি কতা, 

দবসহায়, িববাহ-বিহভূত ি েকাণ েমর আখ ােনর মেতা বিশ েক ত াগ কের উপন াস 

রচনার ে  িনজ  প িত অে ষেণর েচ া কট হি েলা েম। যিদও আধুিনক ব  

সমােলাচক ‘ক ণা’ থেকই এই েচ ােক রবী নােথর মেধ  ত  কেরেছন।  

যখােন সুকুমার সন ‘রাজিষ’ থেক রবী -উপন ােসর ধারায় িনজ  রীিতর 

ল ণ িলর অে ষেণ রত িছেলন সখােন ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’-এর মেতাই সমােলাচক 

ভূেদব চৗধুরী ‘রাজিষ’ স েকও স  হেত পােরনিন। পূববতী উপন াস স েক য ম ব  

সুকুমার সেনর ে  আমরা দেখিছলাম ায় তারই এক অনুরিণত িত িন আমরা িন 

ভূেদব চৗধুরীর ম েব ; 

“…কািহনীর ঐিতহািসক অংশ এবং ক না িমি ত অংেশর মেধ  সুষমতা িবিহত হেত পাের 

িন। ধু তাই নয়, গে র অিতিব ার এবং িশিথলতাও মূল আেবগেক জমাট বাঁধেত দয় িন।” 

( চৗধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২২৫-২৬) 

কৃতপে  সািহত -সমােলাচনার এক-একটা যুগ আেস, যখন একিট িনিদ  েরর িত িন 

নানান রকমেফেরর মাধ েম অ -িব র ায় সম  সমােলাচেকর মেধ ই নেত পাওয়া যায়। 
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যারঁা সই িত িনর িত কণপাত না কের িনজ  িচ াধারায় সমােলাচনা করার চ া 

কেরন তাঁরাই হেয় ওেঠন এক ব িত মী সমােলাচক। যখােন সুকুমার সন বা ভূেদব 

চৗধুরী আেলাচ  উপন ােসর কািহিন িবন ােসর িত আেলাকপাত কেরেছন সখােন অেনক 

পরবতীকােল এেস সেরাজ বে াপাধ ায় খুজঁেবন রবী নােথর িব ােসর জগতিটেক; য 

জগেত ব ি াত েক াধান  দওয়াই একমা  ল ।  

নীহারর ন রায় তাঁর “রবী সািহেত র ভূিমকা” িটেতও পূববতী উপন ােসর মেতাই 

ায় একই মেতর িত িন কের ম ব  কেরেছন, 

“রাজিষ” তও রঘুপিত-ন রায় অেপ া গািব মািণক  ও কামল দয় হািস ও তাতার, 

জয়িসংেহর ি ধা  জীবেনর সৗ েযর িতই কিবর প পাত। … ন রােয়র াক-

িসংহাসনলােভর জীবেনর মেধ  কানও িম  বা িবেরাধী েণর সমােবশ নাই। তেব 

িসংহাসনলােভর সে  সে  তাহার িভতের িভতের য মানিসক িববতন ঘিটয়ােছ তাহােত 

লখেকর খুব সূ  মেনািবে ষণ মতার পিরচয় এই অপিরণত ভাবক নার মেধ ই িবকিশত 

হইয়া উিঠয়ােছ। (রায়। ১৩৫১। পৃ. ২৭৯) 

একথা সবাংেশ সত  য িসংহাসন লােভর পর ন রােয়র মানিসক অব ার য িববতন 

রবী নাথ দিখেয়েছন তােত ঔপন ািসেকর সূ  মেনািবে ষণ মতার পিরচয় পাওয়া যায়; 

িক  ‘ন রােয়র াক-িসংহাসনলােভর জীবেনর মেধ  কানও িম  বা িবেরাধী েণর 

সমােবশ নাই’— সমােলাচেকর এই ম েব র সােপে  বলেত পাির ন রােয়র আপাত সরল 

চিরে র মেধ  বরাবরই সই বিশ  বতমান িছল যা তােক পরবতীেত মদগবী দািয় -

ানহীন অত াচারী রাজায় পিরণত কেরেছ। এ সে  আমরা স ভপে র তৃতীয় অধ ােয় 

িব ািরত আেলাচনার চ া কেরিছ। 

সমােলাচক শচীন সেনর ‘রবী  সািহেত র পিরচয়’ রবী -সািহত  সমােলাচনার ধারায় 

একিট পূণ । এই ে  রবী -সািহেত র অন ান  ধারা িনেয় আেলাচনার পাশাপািশ 

উপন ােসর সমােলাচনাও কেরেছন, যিদও তুলনামূলকভােব সংে েপ। সমােলাচক 

রবী নােথর সূচনাপেবর এই দুই উপন াস স েক িলেখেছন,  

“ থম অব ায় বি েমর ভােবর ফেল িতিন ঐিতহািসক উপন াস রচনা কেরিছেলন— 

বৗঠাকুরানীর হাট ও রাজিষ ঐিতহািসক উপন ােসর আদেশ রিচত। ইিতহােসর ঘটনা 
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রবী নাথেক আকষণ কের না— ঐিতহািসক যু -িব েহর মেধ  য িনভৃত রস সি ত থােক, 

তাহাই রবী নােথর কােছ মূল বান।” ( সন। ১৩৪৬। পৃ.২১১)  

সমােলাচেকর িঠক এই ম েব র পিরে ি েতই আমরা াপন করেত পাির আমােদর পূববতী 

ম ব েক যা সমােলাচক ভূেদব চৗধুরীর ‘রাজিষ’ উপন াসিটর সমােলাচনাকােল উে খ করা 

হেয়িছেলা। সুকুমার সন, ভূেদব চৗধুরী িকংবা শচীন সন এঁরা মােটর ওপর শতা ীর 

একই পেবর সমােলাচক, তাঁেদর িলও মাটামুিট দশবছেরর ব বধােন কািশত হেয়েছ। 

বরং কােলর িবচাের ভূেদব চৗধুরীর িটই বশ িকছুটা পের কািশত— তবুও িতিন 

সুকুমার সেনর মেতর অনুসরণ কেরেছন; আবার শচীন সন সমােলাচনাে ে  িনজ তার 

সা  রেখ সমােলাচনার জগেত অ বতী হেয় গেছন। উপন াস-রচনার সূচনা পেব 

ঐিতহািসক উপন াস রচনা করেলও রবী নােথর ল  য কখেনাই ঐিতহািসক যু -িব হ 

িছল না, বরং বরাবর িতিন খুেঁজ িফেরেছন মানবমেনর নানা স েক সই িবষয়িটই 

সমােলাচেকর দৃি  আকষণ কেরিছল; এবং িঠক এই িব ু থেকই রবী নাথ িনেজর 

উপন াস রচনার ধারােক পূববতীেদর তুলনায় িভ  অব ান দওয়ার েচ া কেরিছেলন।  

পরবতীকােলর সমােলাচক সেরাজ বে াপাধ ায় উ ল কুমার মজুমদােরর স াদনায় 

কািশত ‘রােতর তারা িদেনর রিব’ ে  তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ শীষক ব িটেত এই 

উপন াস স েক ম ব  কেরেছন, 

“বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর িনিহত ের য-কথািট ঘনীভূত িছল, ‘রাজিষ’- ত য কথািট আেরা 

ঘন, সটার মেধ ই িছল পরবতী সম  রবী নােথর পূবাভাস। সটা হল রা ৈনিতক বা 

ধমৈনিতক উ তার সে াহেক িচনেত পারা।” (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ. ৭০)  

সমােলাচক জ ািতময় ঘাষ তাঁর ‘নায়েকর স ােন রবী নাথ’ ে  সেরাজ বে াপাধ ােয়র 

থেক আেরা এক ধাপ এিগেয় ম ব  কেরেছন,  

“ইিতহােসর উপকরণ হণ করেলও রবী নােথর ল ণীয় হেয়েছ ইিতহােসর ঘটনাগত ঘাত-

িতঘাত নয় ততটা, পর  মানুেষর অ েলােকর ভাবনা বদনা। থম উপন াস ক ণােতই এ 

অ মুখী বণতার  পিরচয় িছল।” ( ঘাষ। ১৯৯৫। পৃ.৩০) 

এই ভাবনা রবী -সািহেত র সব  ছিড়েয় রেয়েছ। স নাটক ‘অচলায়তন’ হাক, িকংবা 

‘রেথর রিশ’; স ‘ নেবদ ’-র কিবতা হাক িকংবা ‘বলাকা’র, স ‘ঘের-বাইের’ হাক িকংবা 

‘ যাগােযাগ’— রবী -িচ েন াধান  পেয় এেসেছ ব ি াত েবাধ। য ধমনীিত, রা নীিত, 
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রাজনীিত িকংবা দা ত নীিতর উ তা ব ি র াত েক খি ত কের তার িব াচারণ কের 

গেছন লখক বরাবর— যার সূচনাও হেয়িছেলা থমপেবর উপন াস িল থেকই। 

  এই উপন াস স েক সািহেত র ইিতহােস ছাড়াও ভূেদব চৗধুরী ম ব  কেরিছেলন তাঁর 

‘রবী  উপন াস: ইিতহােসর ি েত’ ে । এই িটর িবেশষ  এখােনই য চিলত 

ধারায় উপন ােসর কািহিন বা চিরে র িবে ষণ না কের সমােলাচক চৗধুরী রবী নােথর 

উপন াস িলর রচনাকাল ও ঘটনাকােলর াপট অে ষণ কের তার িভি েত 

উপন াস িলেক িবচার কেরেছন। আর এই াপট অে ষণ ধুমা  উপন াস িলর 

কালগত িহেসেবর মেধ ই সীমাব  থােকিন, তা তৎকালীন রবী -মানেসর িতও 

আেলাকপাত কেরেছ।    

“রাজ  ত াগ কের যাবার সমেয় গািব মািণক  গ য়া পেরিছেলন,— িব নেক বেলিছেলন, 

“আিম েবর মেধ  আ সমাধান কিরয়া েবর মেধ  পুনজ  লাভ কিরব। আিম থম হইেত 

বেক মানুষ কিরয়া গিড়য়া তুিলব। েবর সিহত িতেল িতেল আিমই বািড়েত থািকব। আমার 

মানবজ  স ূণ কিরব। ঠাকুর, আিম মানুেষর মেতা নই, আিম রাজা হইয়া কী কিরব?”  

 পরবতী কােল রবী -কি ত ‘মানুেষর ধম’র সাধনার পূবসূ  এখােন  িবমূত হেত 

দিখ। আর এ-কথাও মানেতই হেব, এই গভীর িনিবড় জীবন-ভাবনা কখেনাই িশ -

মানিসকতার উে েশ  উৎসািরত হওয়া স ব নয়।” ( চৗধুরী। ২০১৬। ২৩)    

আসেল এই উপন াস রচনাকােল রবী নাথ য আিদ- া সমােজর স াদক হেয় িপতার 

িনেদেশ এবং সমােজর েয়াজেন এেকর পর এক স ীত রচনা কের চেলিছেলন এবং 

পাশাপািশ তাঁর মেধ  আধ াি কতার ম উে ষ ঘটিছল, তারই িতফলন য এই 

উপন ােসর ছে  ছে  ছিড়েয় রেয়েছ সই িবষয়িটর িত আেলাকপাত কেরিছেলন 

সমােলাচক।    

৩. চােখর বািল:— রবী -উপন াস চচার থম যথাথ সূ পাত ঘেট িবশ শতেকর সূচনাকাল 

থেক তাঁর থম উে খেযাগ  উপন াস ‘ চােখর বািল’- (১৯০৩) কােশর সমকােল ও 

অব বিহত পরবতীকােল। কৃতপে  এই উপন ােসই রবী নাথ িনজ  প িত ও ঘরানার 

সা  রাখেত সমথ হেলন। ইিতপূেব বি েমর পদা  অনুসরণ কের রামা  এবং ঘটনার 

াধান ধমী উপন াস রচনার রীিতেত া েবাধ কেরনিন বেলই উপন াস রচনার ে  

দীঘ িবরিত িনেয় ‘নবপযায় ব দশন’-এ ধারাবািহকভােব কাশ করেলন ‘ চােখর বািল’। 
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এই সই উপন াস যা সমকােল এবং পরবতীকােল এমনিক বতমানকােলও যুগপৎ পাঠক ও 

সমােলাচক মহেলর মেনােযাগ আকষেণ সফল হয় এবং একই কারেণ এই উপন াস িনেয় 

িবতকও হেয়েছ ভূত পিরমােণ। একিদেক যমন দুনীিতর অিভেযাগ অন িদেক তমনই ট 

নকেলর অিভেযাগ— এই ি িবধ আ মণ াস কের ‘ চােখর বািল’-র পি কা- কােশর 

কালেক। মূলত ‘সািহত ’ পি কােক ক  কের এই সমােলাচনার চচা অ সর হেয়িছল। 

পাঁচকিড় বে াপাধ ােয়র ‘উমা’ গে র েটর সে  ‘ চােখর বািল’-র েটর সাযুজ েক িমিলেয় 

সুেরশচ  সমাজপিত ‘সািহত ’ পি কার পৃ ায় এক দীঘ সমােলাচনা রচনা কেরন। আিদত  

ওয়হেদদার তাঁর ‘রবী সািহত  সমােলাচনার ধারা’ ে  এ স েক ম ব   কেরেছন; 

“এটা িঠক য ‘উমা’-র ট ও ধান চির  যথা িবেনািদনী, উমা ও যােগ র চােখর বািলর 

মূল ট ও চিরে র মেধ  িবেনািদনী ,আশা ও মেহে র সে  ায় মেল। িক  এ িমল-এর 

অথ এই নয় য রবী নাথ ‘উমা’-র নকল কেরেছন। ‘সািহত ’র অিভেযাগ িনতা ই িব া , 

িবে ষ সূত। যিদ ধরাও যায় য রবী নাথ উমা পেড়িছেলন ও তার থেক স ােনই চােখর 

বািলর উপকরণ সং হ কেরিছেল, তা হেলও রবী নাথেক ততটুকুই অিভযু  করা স ব 

যতটুকু আমরা শকসপীয়রেক কেরিছ অেন র িবষয়ব  থেক তাঁর নাটেকর উপকরণ সং হ 

করার জন ।” (ওয়হেদদার। ১৯৯৫। পৃ. ৬৭-৬৮)  

যিদও ব  পরবতীকােলর, তবু ট নকেলর অিভেযােগর ব াখ ায় আিদত  ওহেদদােরর এই 

ম ব  কতটা িনরেপ  তা িভ  আেলাচনা পিরসেরর দািব রােখ। ‘ চােখর বািল’ সে  

বতমােন এটুকুই উে খ করা স ত হেব য সমকােল ‘ চােখর বািল’-র মেনািবকলন ত  

সভােব আদৃত হয়িন। আেরা একিট িবষয় মাথায় রাখেত হেব পি কায় কােশর কােল 

রবী সািহত  সমােলাচনার ধারাবািহকতা ও বণতার িত মেনােযাগ িদেল দখব ‘ চােখর 

বািল’র সময় পয  মূলত রবী নােথর কাব জগেতরই সমােলাচনা হে । ইিতমেধ  

রবী নােথর বশ িকছু ছােটাগ  এবং অ ত িতনিট পূণা  উপন াস াকাের কাশ পেয় 

গেলও রবী -কথাসািহেত র চচা সমােলাচক মহেল একরকম অবেহিলতই িছল। ‘ চােখর 

বািল’- ক িঘের িবে ষমূলক সমােলাচনা কৃত িনরেপ  সমােলাচনার উদাহরণ হেয় উঠেত 

পােরিন। একমা  উপন াসিট কােশর বশ িকছু সময় পের সুখর ন রায় ‘কথাসািহেত  

রবী নাথ’ (১৩১৮ অ হায়ণ) নাম িদেয় ‘ িতভা’ পি কায় য সমােলাচনািট কাশ কেরন 

সিটেকই রবী নােথর কথাসািহেত র ধারাবািহক আেলাচনার সূচনা িহেসেব িবেবচনা করা 

হয়। এই বে  ‘রাজিষ’, ‘ন নীড়’, ‘ চােখর বািল’, ‘ নৗকাডুিব’-র িব ািরত আেলাচনা 
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কেরন ইংেরিজ সািহেত র ছা  সুখর ন। যিদও এই  অস ূণ কারণ এই ধারাবািহক 

ব  কােশর সময়কােলর মেধ  ‘ গারা’ কািশত হেয় গেলও, এখােন ‘ গারা’র কােনা 

আেলাচনা করা হয়িন। সুেরশচে র অিভেযাগেক ধতেব র মেধ  না রেখ িনজ  গিতেত 

সুখর ন ম ব  করেলন, 

“রবী -উপন ােসর মেধ  একমা  ‘ বৗঠাকুরাণীর হাট’-ই িনজলা ােজিড, অন ান  সকল 

ে ই মুখ ত রবীে র াভািবক সু িচ তা (Sanity of mind) ও আশাফু তা (Optimism) 

বতমান। অিতেভােগ ‘ চােখর বািল’-র আর , অবসাদ মাধুেয ইহার শষ, এইজন  রাজল ীর 

মৃতু সে ও ‘ চােখর বািল’ ািজিড নেহ।”(রায়। ১৩৬৯। পৃ. ১৮৪-১৮৫) 

পূেব যমন উে খ করা হেয়িছেলা সই ধারােক বজায় রেখ বলা যায় সুখর ন ‘ চােখর 

বািল’-র সমােলাচনা অংেশর সূচনায় পূববতী উপন াস িল অথাৎ ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, বা 

‘রাজিষ’-র উে খ কেরেছন ‘ চােখর বািল’-র বণতার আমূল পিরবতেনর পালাবদলেক 

ফুিটেয় তুলেত। পরবতীকােলও অিধকাংশ সমােলাচক এই রীিতেতই রবী -উপন ােসর 

সমােলাচনা কের গেছন। পূববতী দুই উপন ােস বি মী রীিতর অনুসরণ করার সমা রােল 

উপন াস রচনার ে  িনজ  স া অে ষার েচ াও য ত ণ ঔপন ািসেকর মেধ  

বািহত হেয়িছেলা তা আমরা দেখিছ। কােজই এই িতনিট উপন াসেক িনিদ েপ কােনা 

িবেশষ ধারার উ রসূির িহেসেব িবচার করা স ব নয়।    

অন িদেক সুখর েনর ম েব র সােপে  বলা যায়, সমসামিয়ককােল ‘ চােখর বািল’ 

ােজিড িকনা তার থেকও বিশ বড় একিট  উেঠিছল এর অ ীলতােক ক  কের। 

ইিতপূেব বি মচে র ‘িবষবৃ ’ িনেয় সাধারণ পাঠক ও সমােলাচকমহেল য নিতবাচকতার 

সৃি   হেয়িছল, তারই অনু প পিরি িত তির হয় ‘ চােখর বািল’- ক ক  কেরও। উপন াস 

রচনার ে  ঘটনার াধান  কি ক প িতেক ত াগ কের রবী নাথ য চির েদর 

‘আঁেতর কথা’ িবে ষেণর েচ া কেরিছেলন সমকালীন পাঠক ও সমােলাচক মহেলর 

বহমান িচর বণতা তােক উপলি  করেত পােরিন বেলই মেহ -িবেনািদনীর অবদিমত 

কাম- চতনা অ ীল িহেসেব পিরগিণত হেয়েছ। সুখর ন িঠক এই িদকিটেকই সিঠকভােব 

অনুধাবন কেরিছেলন।  
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সমােলাচক সুকুমার সেনর সমােলাচনা িল য িতনিট ের িবভািজত হেয় আেলািচত 

হেয়েছ স িবষেয় আমরা ইিতপূেব উে খ কেরিছ। থম েরর উপন াস িলর একিট সংি  

আেলাচনার পের ি তীয় র থেক সুকুমার সন ায় পু ানুপু ভােব উপন াস িলর 

িবে ষণকােল িতিট উপন ােসরই ঘটনা ও চিরে র মেনাভােবর কাযকারণ িবে ষণ করার 

চ া কের গেছন। এই ি তীয় েরর নাম ‘ব ি  ও সমাজ সংঘষ’। এই ের িতিন ‘ চােখর 

বািল’, ‘ নৗকাডুিব’ ও ‘ গারা’ এই িতনখািন উপন ােসর আেলাচনা কেরেছন। য ‘ চােখর 

বািল’- ক সকেল মন াি ক উপন ােসর পযােয় ফেল আেলাচনার য়াস নন সই 

উপন ােসই সুকুমার সন পেলন আধুিনকতার থম পদে প; 

“’ চােখর বািল’- ত পা পা ীর মেনর  অবল েন ব ি ে র কাশ ও িবকাশ িনপূণভােব 

িচি ত হইয়ােছ, তাই ইহা বা ালা সািহেত র থম আধুিনক উপন াস।” ( সন। ১৩৫৩। পৃ. 

৩৪৪) 

উপন ােসর ঘটনা পর রার িবে ষেণর পাশাপািশ িবেশষ কের মেহ  ও িবেনািদনীর 

চিরে র িবে ষণ কেরেছন সমােলাচক। মেহে র চিরে র চািরি ক দৃঢ়তার অভাবই য 

তােক িচরকাল অেন র মুখােপি  কের তুেলিছেলা তার যথাথ িবে ষণকােল সুকুমার সন 

দিখেয়েছন কন মেহ  যুবক বয়স পয  মা-কািকমার ছায়ায়, িববােহর পর প ীেত এবং 

শেষ িবেনািদনীেত ম  হেয় গল।  

“…িববােহর পর মাতার ভাব স কাটাইয়া উিঠয়ািছল;…। অথচ বািলকা আশার এমন 

সাংসািরক ান অথবা াভািবক বাধ িছল না যাহােত তাঁহার উপুর মেহে র দু ল ব ি  

িনভর কিরেত পাের। সুতরাং িবেনািদনীর ক িনপূণ ও সু  ব ি ে র আ য় পাইয়া 

মেহ র িচ  যন কূল পাইল।” (পৃ. ৩৪৭-৩৪৮) 

আধুিনক উপন ােসর ধান বিশ ই উপন ােসর চিরে র মেনােলােকর উ ান-পতেনর িচ  

অনুধাবন; সই পদা  অনুসরণ কেরই সুকুমার সনও ঘটনা-ধারার সে  যুগপৎভােব 

চিরে র িবকােশর পথেরখার উ ল কাশ ঘিটেয়েছন।  

“িবেনািদনীর ব ি  উে েষর, দহা েবাধ হইেত তার জাগরেণর এই ইি তটুকু রবী নাথ 

যভােব িদয়ােছন তাহা অপূ ।” (পৃ. ৩৪৮) 

িবেনািদনীেক ‘জাত-মায়ািবনী’ বেল িচি ত করেলও যথা েম মেহ  ও িবহারীর সং শ কী 

ভােব তার দিহক ও মানিসক উে ষ ঘটােলা তার উে খ কেরেছন সুকুমার সন। 
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আমরা ইিতপূেব উে খ কেরিছ সমােলাচেকরা উপন ােসর সমােলাচনাকােল িভ  িভ  

রীিতর েয়াগ কের িবিশ তা অজন কেরন। সািহেত র ইিতহােসর পাতায় উপন াস িলর 

িবে ষণরীিতর িত খয়াল করেল দখব; সুকুমার সন এে ে  িনজ তার িচ  রেখেছন 

রবী - ছােটাগে র সে  বা অপর উপন ােসর সে  সাযুজ  অে ষেণর মধ  িদেয়। ‘ চােখর 

বািল’-র ে ও তার অন থা হয়িন। িবেনািদনীর চিরে র গড়েনর মেধ  িতিন পেয়িছেলন 

‘পু য ’ গে র িবেনাদা চিরে র ছায়া।  

সুকুমার সেনর মেতাই ভূেদব চৗধুরীও রবী -কথাসািহত েক কেয়কিট পেব ভাগ 

কের আেলাচনা কেরেছন। িতিন তাঁর ে  সূচনাপেবর উপন ােসর পরবতী রেক নামাি ত 

কেরেছন ‘িবকাশকােলর উপন াস ও গ ’— এবং এই পযােয় রেখেছন ‘ চােখর বািল’, 

‘ নৗকাডুিব’ ও ‘ গারা’ এই িতনিট উপন াসেক। অথাৎ, ‘রাজিষ’-র পের ১৬ বছেরর িবরিত 

িনেয় ‘ চােখর বািল’- ত যখন রবী নাথ বি মী ভাবমু তার সা  রাখেছন তখন থেক 

ভূেদব চৗধুরী রবী -কথাসািহেত র জগতেক িচি ত কেরেছন রবী -উপন ােসর িবকাশকাল 

িহেসেব। ‘ চােখর বািল’-র সমস াজিটল মন াি ক পটভূিমর িত সমােলাচেকর ম ব  জ া-

মু  িতেরর ফলার মেতা সিঠক ানিটেত আঘাত কের; 

“নরনারীর জীবেনর যৗন ভােবর দহ-মেনাময় রহস -জিটলতায় এমন সুিমত সাহসী ব াখ া 

এর আেগ হয়িন কখেনা বাংলা সািহেত ।” ( চৗধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৪৯) 

অথাৎ ইিতপূেব বা অনিতপের যখােন ‘ চােখর বািল’-র িসংহভাগ সমােলাচনােতই 

সমােলাচেকরা মন াি ক িবে ষেণই অিধক আ হ কাশ কেরেছন সখােন ভূেদব চৗধুরী 

মন াি ক জিটলতার সে  যৗনতার অনুষ ই য মেহ -িবেনািদনীর স েকর 

টানােপােড়নেক গেড় তুেলিছল সই িদকিটর িতও আেলাকপাত কেরেছন। এই সময়কােলর 

মেধ  রবী নােথর এই উপলি  এেসেছ য ভােগই ভােগর শষ নয় (‘কুমারস ব ও 

শকু লা’, ‘শকু লা’ ব , ‘ াচীন সািহত ’), বরং ায় ভােগর আকা ােক, াভািবক 

বৃি েক অিত ম করেত পারােতই মানুেষর পূণতা। ভূেদব চৗধুরীর এই ম েব র ি ত 

থেকই ‘ চােখর বািল’- ত েয়ডীয় ‘Sublimation of Libido’ তে র পাঠ হণ করেত 

পাির। ঘটনা ও চিরে র িবে ষেণর সে  সে  ভূেদব চৗধুরীর সমােলাচনার য অংশিট 

িবেশষ পূণ তা হল উপন ােস মােয়র ঈষার িদকিট স েক তাঁর ম ব ।  
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“অেনকটা বধূর িত ঈষার বেশও রাজল ী িবেনািদনীেক মেহে র যৗবনম  িচে র সামেন 

ঠেল িদেয়িছেলন…।”(পৃ.২৫০) 

‘ চােখর বািল’-র শষাংশ িনেয় তথাকিথত আধুিনক সািহত েগা ীর কােছ রবী নাথেক 

সমােলািচত হেত হেয়িছেলা, অথাৎ িবেনািদনী-িবহারীর িববাহ না িদেয় িবেনািদনীেক 

কাশীবািসনী করার িস াে  পরবতী সমেয় বু েদব বসু সহ ব  আধুিনক সািহিত ক আপি  

কাশ কেরিছেলন। এই শষাংশ স েক আপি  কাশ না কের ভূেদব চৗধুরী পাঠকেক 

মেন কিরেয় িদেয়েছন ‘ চােখর বািল’-র ঔপন ািসক হওয়ার পাশাপািশ একই সময়কােল 

রবী নাথ ‘ নেবদ ’-এর কিবও; অথাৎ রবী নােথর আধ াি কতার চরম েণর সূচনা ঘেট 

গেছ এই একই কালপেব। রবী নােথর এই পেবর মনন-িচ ন য একা ভােব 

িহ ু েবােধর ারা  হেয়িছল স স েক আমরা ওয়ািকবহাল; কােজই া সমােজর 

স াদক, চযা েমর আচায রবী নােথর পে  িহ ুশাে র িবেরািধতা কের িবধবার 

িববাহ দান এই কালপেবর মানিসকতায় ান পায়িন। উিনশ শতেক দাঁিড়েয় যমন অত াচারী 

রাজার িব ে  জার উ ােনর কথা ঘাষণা করা যায়িন ( স  ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’) 

তমনই িবধবা-িববাহ আইন-স ত েপ চিলত হেয় গেলও সমােজ তা সহজ হেয় ওেঠিন। 

কােজই ‘ চােখর বািল’-র শষটােত য িতিন সমাজেকই াহ  কেরিছেলন এ কথা 

সবজনিবিদত; িক  সমােজর ইে েক মান তা দওয়ার চ া করা হেলও ‘ চােখর বািল’- ত 

িবধবার মেক সমাজ ভােলা চােখ দেখিন। ফেল সমসামিয়ককােল এই উপন ােসর 

সমােলাচনা হেয়েছ ায়শই উিনশ শতকীয় সমােজ চিলত িঠক-ভুেলর িনিরেখ।  

  তাঁর সািহেত র ইিতহােস ‘ চােখর বািল’-র িবেনািদনী চির  িবে ষণ করেত 

িগেয় উে খ কেরেছন,  

“িবেনািদনীর চির  সৃি েত রবী নাথ য তী  বা বেবাধ ও িনরেপ  দৃি ভি র পিরচয় 

িদেলন বাংলা উপন াসেক তা ত িবংশ শতকীয় আধুিনকতার মাঝখােন দাঁড় কিরেয় িদল।” 

( । ১৩৫৮। পৃ. ১৮৪) 

রবী নাথ বি মচে র আদেল এই উপন ােস িবধবার মেক ক  কের ি ভুজ ম-

কািহিন গেড় তুলেলও িবেনািদনী চিরে র সৃজেনর মাধ েমই রবী নাথ এই উপন ােস 

বি মচ েক অিত মও কের গেছন।  
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 ে র এই ম েব রই স ত কের সেরাজ বে াপাধ ােয়র একিট ম ব , 

“ চােখর বািল’ উপন ােসর নািয়কা  িববৃত সমাি  িভ  কথা বেল। সমাি িট নানাভােব দৃি  

আকষণ কের। তার মেধ  ধান হল িবেনািদনীর িনেজেক খুেঁজ পাওয়া। এ উপন ােস সমুদয় 

ধান িস া  িবেনািদনীর। সমুদয় ধান তাৎপযপূণ উি  িবেনািদনীর। শষ িস া ও হণ 

কেরেছ িবেনািদনী। বাংলা উপন ােস এমন নািয়কাঘিটত সমাি  এর আেগ এত সূচ  তী তা 

পায়িন। উপন াসিটর আধুিনকে র একিট বড় অিভ ান স;— িবহারীর সং াথ স ােনর 

ােব তার রািজ না হওয়া, িবহারীর জনিহতকেম তার যথাসব  দান— িবেনািদনীর য ণােক 

উ ীণ কেরেছ িভ  মা ায়। (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ. ৭৩)  

কােজই এই য ‘ চােখর বািল’-র আধুিনকতা িনেয় নানান সমােলাচেকরা নানান ম ব  কের 

গেছন সই আধুিনকতার ক িট িবেনািদনীেতই ািপত। আেরা একটু িব ৃতভােব বলেত 

গেল বলেত হয় িবেনািদনীর িববাহ দওয়া এবং না দওয়ার ে র এই ‘জা টােপািজশন’-

এর মেধ ই যুগপৎ ‘ চােখর বািল’ উপন ােসর আধুিনকতা এবং একইসে  বহমান 

ঐিতেহ র কােছ আ সমপেণর ইি ত জুেড় রেয়েছ। এই আধুিনকতার সং া আসেল 

সমােলাচেকর দৃি েতই রেয়েছ। িবেনািদনী য অেধামুেখ নতচে  িবহারীর িববাহ াব মেন 

িনল না, বরং িনেজর ভিবতব েক িনেজই িনবাচন করল এখােনই স আধুিনক নারীর িতভূ; 

এবং আগােগাড়াই স তাই। স িনেজ যটা মেন কেরেছ সটাই স কের গেছ। সমাজ-

সংসােরর কথা িবেবচনা কের সই অনুযায়ী িনেজর ভাবনােক চািলত কেরিন। উিনশ 

শতেকর নারীর িতভূ িহেসেব এখােনই িবেনািদনীর অসামান তা এবং উপন াসিটও িঠক এই 

কারেণই আধুিনকতার িশলেমাহর পেয় গেছ।   

এইবাের উপন াসিটর প াদপসরেণর িদকিটর িত আেলাকপাত করা যেত পাের। 

পুলেকশ দ সরকার তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ ে  এই উপন াসিট স েক ম ব  

কেরেছন, 

“আি েকর িদক থেকও রবী নােথর এই জাতীয় উপন ােস বি মী আমেলর ভাব সু । 

বি মচে র উপন ােস কািহনীকার ব বার কািহনীর অ রাল থেক বিরেয় পাঠেকর মুেখামুিখ 

হেয়েছেন এবং পাঠকেক সে াধন কেরেছন। চােখর বািলেতও মেহ  আশােক িশ াদােনর 

য েচ া কেরিছল সিদেক কািহনীকার (রবী নাথ) পাঠেকর দৃি  আকষণ কের বেলেছন; 

এমন গ ীর- কৃিত ে য় মূঢ় থািকেতও পােরন িযিন মেন কিরেবন, মেহ  িন ােবেশ 

পড়াইবার সময় ন  কিরয়ােছ; িবেশষ েপ তাঁহােদর অবগিতর জন  বলা আবশ ক য, 

মেহে র ত াবধােন অধ াপন কায য েপ িনবাহ হয়, কােনা ু েলর ই েপ র তাহার 
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অনুেমাদন কিরেবন না। পির ার বাঝা যায় সকােল রবী নােথর মেতা িবদ  পাঠেকরা 

িবষবৃে র নতুন রস সে ােগ মাতাল এবং এ রস তাঁেদর িচ াধারায় িমি ত হেয়েছ, এই 

জাতীয় ে র দালায় তাঁরা দুলেছন।” (সরকার দ। ১৩৬৮। পৃ. ৩৪-৩৫) 

এই একই বিশ  সমােলাচক সেরাজ বে াপাধ ায় খুেঁজ পেয়েছন ‘ক ণা’-র 

আেলাচনাকােল। তাঁর ব িটেত িতিন উে খ কেরেছন, 

“…এই কািহনীেত অ ত দশ বার লখেকর ি তীয় স া বা সেক  সলেফর অনু েবশ 

ঘেটেছ। …সেচতনভােব কািহনীমেধ  লখকীয় ম ব  ায়ই উ ািরত হেয়েছ। কতকাংেশ তা 

বি মীরীিতর অনুবতন।” (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ. ৬৯)  

এই দুই সমােলাচেকর ম েব র সােপে ই াপন করা যায় সমােলাচক জ ািতময় ঘােষর 

ম ব েক যা তাঁর ‘নায়েকর স ােন রবী নাথ’ ে  ান পেয়েছ,  

“… চােখর বািলেত, তদানী ন চিলত উপন ােসর ধরেন ‘ঘটনা পর রার িববরণ’ নই তা’ 

নয়, যিদও িবে ষণ কের ‘আঁেতর কথা বর কের দখােনা’র চে াা ল ণীয়। এবং, এ চ াও 

চােখর বািলেতই য থম হেলা, তা-ও বলা পুেরাপুির স ত হয় না। কারণ, চ া তা 

থমাবিধ অথাৎ বি মচ  থেকই চলিছল। সইজন , চােখর বািলেক, ‘আকি ক’ বলেল 

পুেরাপুির িঠক বলা হেব না। তাহেল , চােখর বািলর িবেশষ  কী? তা িক নই? উ র: 

চােখর বািলেত যিদও ‘ঘটনা পর রার িববরণ দওয়া’ থেক রবী নাথ িনবৃ  হেত পােরন 

িন এবং ‘আঁেতর কথা বর কের দখােনা’র কৃত অেথ মন াি ক উপন াস বলেত যা বুিঝ, 

চােখর বািল িঠক তা-ও নয়, তবু, আেপি ক িবচাের চােখর বািলেত ‘ঘটনাবা ল ’ কেম 

এেসেছ এবং ‘আঁেতর কথা বর কের দখােনা’র িত লখেকর বণতা উে খেযাগ েপ 

বিধত হেয়েছ, একথা বলেতই হেব।” ( ঘাষ। ১৯৯৫। পৃ.৩৫)   

এই িতন সমােলাচেকর ম ব  থেকই অথবা উপন াসিটর সরাসির পােঠও আমরা বুিঝ 

বি মীরীিতর ‘আইকিনক’ ি েকাণ ম, িবধবার ম এবং যৗনতা, চির েদর মন াি ক-

জিটলতার নানান বিহঃ কাশ এবং পাঠেকর সে  কথেকর সরাসির স  াপেনর কৗশল 

এসবই ইিতপূেব বি মচে র উপন ােস ান পেয়িছল। পাশাপািশ রেণ রাখেত হয় 

উপন াসিটর ভূিমকােক, যা রবী নাথ িলখেছন উপন াস কােশর ায় বছর চি েশক পের। 

িক  এই চি শ বছর পের লখা ভূিমকােতও য স িট িবেশষভােব উেঠ এেসেছ তা হল 

বি মচে র ‘িবষবৃ ’-এর অনুষ । কােজই এই ‘ চােখর বািল’ একই সে  ‘িবষবৃ ’-এর 

নবিনমাণ এবং বি েমর অনুসরণও বেট। বি মী উপন ােস ব ল ব ব ত অেলৗিককতা, দব 

সহােয়র মেতা িবষয় িলেক পছেন ফেল আসার পাশাপািশ িবধবা নারীর িত রবী নােথর 
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মেনাভাব যা বি মচে র থেক স ূণ িবপরীত ম েত অব ান কেরেছ, তার যৗনতােক 

‘পাপাচার’-এর পিরবেত বৃি  িহেসেব ীকার কেরই তােক িনবৃ  কের িবেনািদনী চির েক 

তার সবে  পযােয় উ ীত করার িজ াসা থেকই গেড় উেঠেছ ‘িবষবৃ ’-এর নবিনমাণ।  

এই নবিনমােণর িদকিটর িত আেলাকপাত কেরেছন অধ াপক অচনা মজুমদার তাঁর 

‘রবী -উপন াস-পির মা’ ে । ‘িবষবৃ ’ এবং ‘কৃ কাে র উইল’-এর সে  ‘ চােখর 

বািল’-র িমল-অিমেলর িচ  অে ষণ করেত িগেয় অধ াপক মজুমদার ম ব  কেরেছন, 

“সম  সংসারটােক ািলেয় দওয়ার জন  ত হেয়ও িবেনািদনী য িনেজেক র া করেত 

পারেল এবং মেহে র মাহ চূণ কের তােক তাঁর িনেজর সংসাের িফিরেয় িদেল সও িবহারীর 

িত তার (িবেনািদনীর) গাঢ় ম ও গভীর ার জেন । চােখর বািলর সে  কৃ কাে র 

উইল-এর িমল ধু এই িদক িদেয়ই য, মেহ  ও গািব লাল উভেয়ই কতকটা সমান 

অব ায় পেড়িছল। িক  িবেনািদনীর সে  রািহণীর তুলনাই চেল না। রািহণী কামনাসব  

অিত সাধারণ নারী। েপর তৃ া আর অচিরতাথ বাসনাই তােক গািব লােলর িদেক আকষণ 

কেরিছল। িক  িবেনািদনী রবী নােথর অসামান  সৃি । তার অ ের অসাধারণ শি  ও সংযম 

রেয়েছ, এবং তার চিরে র অতুলনীয় মহ  কাশ পেয়েছ সইখােনই, যখােন িবহারীর 

িববােহর াব স ত াখ ান করেল।” (মজুমদার। ২০১৭। পৃ. ৪১)   

অচনা মজুমদােরর ম েব র সােপে  আবারও বলেত হয়, এই উপন াসিট য য কারেণ 

‘কৃ কাে র উইল’-এর কাঠােমােক হণ কেরও তার থেক স ূণ িভ  অব ান রাখেত 

সমথ হইেয়েছ তার অন তম হল িবেনািদনী চিরে র সৃজন। িবেনািদনীর ব ি  এবং তার 

িনজ তাই উপন াসিটেক পূববতী উপন ােসর থেক পৃথক কের তােল, কের তােল 

আধুিনক।  

মেনার ন জানা তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস (সািহত  ও সমাজ)’ ে  ‘ চােখর বািল’ 

উপন াস স েক ম ব  কেরেছন, 

“িবেনািদনী িববােহ স িত দান কিরেত পাের নাই তাহার অত াজ  সতীধে র ( ামী স েক 

িহ ু পৗরািণক বাধ) কথা রণ কিরয়া নয় (তাহা হইেল পরজে  িবহারীেক ামী েপ লাভ 

কিরবার জন  িবেনািদনীর ইহজে  তপস ার কথা উিঠত না) িবেনািদনী স ত হইেত পাের 

নাই জীবেন অেমাঘ িবচার বােধর কথা রণ কিরয়া। ইহাই মানবভাগ  বা িনয়িত। মেহ  

স েক স য ভুল কিরয়ােছ, সই ভুল তাহার িববািহত জীবেন বারংবার ৃিতর ছায়া 

জাগাইয়া তাঁহােক উ া  িবিন  কিরয়া তুিলেবই। আর তাহার এই ভুল ঘিটয়ােছ িবহারীর দুই 
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চ ু র স ুেখ। িবহারীর দা ত  েমও িক বারংবার সই ৃিতর ছায়াপাত ঘিটয়া যাইেব 

না?” (জানা। ১৯৬০। পৃ. ২৮) 

‘ চােখর বািল’-র সমাি  িনেয় পরবতীকােলর ব  িবদ  সমােলাচক য হতাশা কাশ 

কেরিছেলন এবং রবী নােথর িনেজর মেধ ও য উপন ােসর সমাি টা িনেয় একটা আে প 

থেক গিছল তা আমরা জািন। িক  একিট সািহত কম কািশত হেয় যাওয়ার পের 

সমােলাচক এবং পাঠক সািহত কমিটর পুনঃপােঠর মাধ েম িনেজর মেতা কের নতুন নতুন 

পাঠ িনমাণ কের চেলন। কােজই রবী নাথ িনেজ যিদও ‘ চােখর বািল’-র সমাি েত বু েদব 

বসু-উ  ‘মেনার নীর েলেপ’র অিভেযাগ ীকার কের িনেয়িছেলন িক  সমােলাচক 

মেনার ন জানার িনজ  পাঠ উপন ােসর সমাি র মেধ  অে ষণ কেরেছ জিটল মন াি ক 

কারণ। একথা িঠক, িবহারী যতই সংযত কৃিতর হাক না কন াভািবক মানুষ হওয়ার 

সুবােদ িবেনািদনীর অতীত তােদর দা েত  ভাব ফলত, এ িবষেয় ি মত পাষণ করা 

চেল না। কােজই অিধকাংশ সমােলাচক যখােন উপন ােসর সমাি  িনেয় ি ধা, হতাশা কাশ 

কের গেছন সখােন সমােলাচক জানা এই সমাি  িনমােণর স াব  মন াি ক কারেণর িত 

আেলাকপাত কের িবিশ তা দিখেয়েছন।  

৪. নৗকাডুিব:— ‘ চােখর বািল’- ত ‘মেনর কারখানা ঘের’ উঁিক দওয়ার অব বিহত 

পরবতীকােল ১৯০৬ সােল কাশ পাওয়া ‘ নৗকাডুিব’- ত রবী নাথ আবার কন বি মী-

ধারার ঘটনা িনভর উপন াস রচনার বণতায় িফের গেলন তা িনেয় পরবতীকােল পাঠক 

এবং সমােলাচক মহেল যেথ  আেলাড়ন তির হেয়িছল। উপন াসিট কােশর বছর 

খােনেকর মেধ  িনিশকা  সন একিট সমােলাচনা কেরন যখােন চির  ও কািহিনর সরল 

াভািবক একৈরিখক িবে ষেণই ইিত ঘেটেছ।  

চােখর বািল’-র শংিসত জিটল আবেতর েটর পর ‘ নৗকাডুিব’-র খামেখয়ািল ট 

উপন াসিটর পি কায় কােশর কােল িকংবা পরবতীকােল, কখেনাই সমােলাচকেদর শংসা 

পায়িন। ‘ চােখর বািল’-র সংহত স ার পটভূিমকার পের ‘ নৗকাডুিব’-র অ , অপূণ ও 

অসংযত েটর কারণ অনুস ান করেত িগেয় সমােলাচক সুকুমার সন ম ব  কেরেছন,  

“ চােখর বািলর কািহনী যমন উপন াস রচনার পূে ই লখেকর মেন সম তা পাইয়ািছল, 

নৗকাডুিবর তমন এেকবাের অখ  প পায় নাই, িলিখেত িলিখেত কািহনীিট পিরণােমর 
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িদেক অ সর হইয়া িগয়ােছ। এই কারেণই ধান ভূিমকা দুইিট- রেমশ ও হমনিলনী- িকয়ৎ 

পিরমােণ অপিরণত ও উেপি ত রিহয়া িগয়ােছ।” ( সন। ১৩৫৩। পৃ.৩৬৪)  

সুকুমার সেনর সমােলাচনার বিশ  রেয়েছ সমােলািচত উপন ােসর সে  কােনা ছােটাগ  

অথবা অপর কােনা উপন ােসর িমল খুেঁজ ফরার েচ ার মেধ । এই একই রীিতর 

অনুসরণ করা হেয়েছ এে ে ও। উপন ােসর ঘটনাধারার বণনা, চিরে র িবকাশ ও মানিসক 

ে র জায়গা িল তুেল ধরার পাশাপািশ ‘ চােখর বািল’-র সে  পার িরক িত তুলনা 

কেরেছন িতিন। পাশাপািশ এই উপন ােসই িতিন খুেঁজেছন পরবতী উপন াস ‘ গারা’-র 

পূবাভাস। এক উপন ােসর মেধ  পরবতীকােলর উপন ােসর বীজ অে ষেণর এই েচ া 

যিদও নতুন িকছু নয়। ইিতপূেব আমরা দেখিছ ‘ক ণা’-র মেধ ই ‘ চােখর বািল’-র পূবাভাস 

খুেঁজ নবার একটা য়াস সমােলাচক মহেল চিলত িছল িকংবা উদয়ািদত  চিরে র মেধ  

পরবতীকােলর িনিখেলশ িকংবা িব দাস চিরে র বীজ অে ষেণর একটা চ া— কােজই 

এই ধারাটা অব াহত; এবং রবী -উপন াস িলর পূবাপর সাদৃশ  খাঁজার এই ঐিতহ  আসেল 

রবী -সািহেত র মেধ ই বতমান। রবী নােথর কাব জগেতর পিরচয় িনেত গেলও দখব 

অপিরণত মেন লখা সূচনাকােলর কােব র মেধ  মূল ব ব   হেয় ফুেট না উঠেলও 

পরবতীকােলর কাব জগৎ িকংবা নাট জগেত পূেব অ ু িরত হেয় থাকা নানা ভাবনা িবকাশ 

লাভ কেরেছ।   

‘ নৗকাডুিব’-র িত অন ান  সমােলাচকেদর যা অিভেযাগ তােকই ীকার কের িনেয় 

সমােলাচক ভূেদব চৗধুরী যখােন ত  হেলন তা হল এই উপন ােসর দুবলতার কারণ 

অে ষণ। অন ান  অিধকাংশ সমােলাচেকরা যখােন এই উপন ােসর দুবলতার জায়গা িল 

িচি ত কের গেছন সখােন সমােলাচক চৗধুরী আেরা গভীের িগেয় তার বা বস ত 

অনুস ানী দৃি র সার ঘিটেয় দখােলন; 

“… নৗকাডুিবর সমস া মােটও রামাি ক নয়, একা ভােব নরনারীর যৗন জীবেনর জিটল 

সমস া। দীঘ িতন মাস এক  ামী- ী েপ বাস করার পের দুিট যুবক-যুবতীর 

আ েমা েণর সমস া কবল মেনর িদক থেকই আেস না, তার দহগত জিটলতাও 

অন ীকায। য মুহূেত গ িট সই সমস ােক েক পিরহার কের গেছ, তখনই উপন াস ধেমর 

পলায়নবৃি  হেয়েছ ।” ( চৗধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৫১) 
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এই একই েরর অনুরণন িন মেনার ন জানার সমােলাচনা কেম যা তাঁর 

‘রবী নােথর উপন াস (সািহত  ও সমাজ)’ ে  একিট কিঠন  উ াপেনর মাধ েম ান 

লাভ কেরেছ, 

“… যিদ রেমেশর ভুল আেরা িকছু পের ভাি ত, ইিতমেধ  কমলার অপিরণত দহ-মন 

রেমেশর হ-ধারায় ধীের ধীের িবকাশ লাভ কিরত এবং সই ম পূজায় কমলা যিদ তাহার 

সম  স ােক অঘ েপ উৎসগ কিরয়া িদত, তখন কমলা সতীে র সং ারেবাধ ারা নারী 

জীবেনর অমন ব নেকও কাটাইয়া উিঠেত, অমন ািনেকও জয় কিরয়া উিঠেত সমথ হইত 

িক না— এবং এই ে র িভতর িদয়া নারী দেয়র িচর ন কান রহস  উ ািটত হইয়া 

যাইত িক না।” (জানা। ১৯৬০। পৃ. ৬৫)  

একই ভােব উে খ করা চেল সমােলাচক হীের নাথ দ  ( ব  সংকলন) িকংবা 

জ ািতময় ঘােষর ‘নায়েকর স ােন রবী নাথ’ ে র ম ব িলেকও, 

“ নৗকাডুিব’- ত… ভয় র রকম িবপ নক অব ার সৃি  কেরও ায় অমানুিষক শি বেল 

নারীর িচতা র া কের এবং িহ ু িববােহর অেলৗিকক ম শি র মাহা  মাণ কের 

সনাতনীেদর সে াষ িবধান কেরেছন।” (দ । ১৯৫৯। পৃ. ৬৫)  

সমােলাচক জ ািতময় ঘাষ তাঁর ‘নায়েকর স ােন রবী নাথ’ ে  উে খ কেরেছন,  

“…চার দশেকর ব বধােন দাঁিড়েয়, থম চার দশক ধেরই ায়শ, বুেঝেছন িক রবী নাথ, 

সাইকলিজর িদকটােতও অথাৎ মন াি ক জিটলতার ে  িতিন যথাথ িনরাস  িনরী ক 

হেয় উঠেত পােরন িন। িব ােনর, মেনািব ােনরও মূল কথা য—‘অবজারেভশন’ ও 

‘এ েপিরেম ’, সে ে  শষ পয  যাওয়ার জন  চরম দুঃসাহিসক ঝুিঁক নওয়ার মেতা 

আধুিনক এই শতা ীর গাড়ার িদেকর রবী নাথ িছেলন না। ‘ নৗকাডুিব’র রচনাকােল 

রবী নাথ িছেলন দুভাগ জনকভােব াচীন ভারতীয় া ণ সং ােরর দুেগ তাৎ িণক ভােব 

হেলও ব ী। ধরা যাক, কমলার সিঠক পিরচয় জানার আেগই, িববািহতা- ী জেনই রেমশ 

যিদ কমলার সে  সু , াভািবক ও পূণা  যৗনস ক াপন করেতা— তাই িছল াভািবক— 

এবং ধরা যাক, কমলা যিদ সই যৗনিমলন থেক মাতৃে  প ছত— এবং ধরা যাক তখন যিদ 

কমলা এবং রেমশ দুজেনই জানেত পারেতা, রেমশ নয়, নিলনা ই কমলার ামী, আর 

নিলনা ও জানেত পারেতা সব কথা : কী পিরণাম হেত পারেতা ধান িতনিট চিরে র অথাৎ 

তােদর মেনর ছিবটা কী অ ুত জিটল ও অিব াস  গভীর তী  য ণাত হেয় উঠেতা।” ( ঘাষ। 

১৯৯৫। পৃ.৩৯)   

উ  েত ক সমােলাচকেদর মূেলর কথাটা আসেল একই যা তুলনামূলকভােব 

মেনার ন জানা ও জ ািতময় ঘােষর ম েব   হেয় উেঠেছ। এই মূেলর কথািট কী? না 
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রেমশ-কমলার িতন মােসর দা ত  এবং তার পেরও বশ কেয়কমাস এক বােসর পেরও 

সু  াভািবক দা ত  স ক গেড় না ওঠা, যার ফেল উপন াসিট ব থতায় পযবিসত 

হেয়েছ। াভািবক দা ত  স ক াপেনর অনুকূেল বশ িকছু পিরি িত উপন ােসর মেধ  

থাকেলও তােদর এিড়েয় যাওয়ার য়াস উপন ােস সু  হেয় উেঠেছ। উপন ােস নারী 

মন েক রবী নাথ িবে ষণ করেবন বেল য ভেবিছেলন তা তাঁর ঔপন ািসক স ার 

ি ধাবশতই অস ূণ রেয় গেছ। ফেল, উপন াসিট এেকবােরই বা বস ত হেয় উঠেত 

পােরিন, স ূণত ব থ হেয় গেছ। কােজই য মেনাভাব থেক, য সামািজক ি ধার জায়গা 

থেক ইিতপূেব রবী নাথ িবধবা িবেনািদনীর িববাহ িদেত পােরনিন সই একই ি ধা- ে র 

জায়গা থেকই কমলা-রেমেশর যৗনস ে র াভািবকতােক এিড়েয় গেছন। কাযত 

‘পরপু েষ’র সে  যৗন-স  াপন করােত পারেল সই যুেগ দাঁিড়েয় রবী নাথ য 

একইসে  সামািজক ও সািহিত ক িব ব ঘটােত পারেতন তা ক না কের িনেলও বা েব 

এমনটা ঘেটিন। সমস ার াভািবকতা ও জিটলতা এিড়েয় গেছন বেলই উপন াসিটও সাথক 

হেয় উঠেত পােরিন। এই কারণ িলই য উপন ােসর ‘লিজক’- ক ল ন কের যেথ  

স াবনা সে ও উপন াসিটেক ব থ কের তুেলেছ তার ইি ত রেয়েছ সমােলাচক পুলেকশ দ 

সরকােরর সমােলাচনা কেমও।  

কুমার বে াপাধ ায় তাঁর ‘রবী -সৃি -সমী া’-র ি তীয় খে  এই উপন াস িনেয় 

িব ািরত আেলাচনাকােল ম ব  কেরেছন, 

“চির সহাব ানবিজত উপন ােসর এই অ পব নামতঃ উপন ােসর পযায়ভু  হইেলও, 

উপন ােসর পা পা ীর জীবনকািহনীসংস  হইেলও, ব তঃ এক দািয় হীন পকথারােজ র 

অংশিবেশষ। সখােন ব ি স া কািহনী িববতেনর সে  অ া ীভােব স ৃ  নয়, সখােন 

ঘটনার গিতেবগ ব ি র অ জগত হইেত কান শি  আহরণ কের না, সখােন উপন াস 

বা বরীিত ধান হইেলও দবসংঘটেনর আকি কতা  গ  মা ।” (বে াপাধ ায়। ১৪২৬। 

পৃ.২৯৪)   

সমােলাচক য ‘দািয় হীন পকথারােজ র অংশ’ িহেসেব এই উপন াসিটেক িচি ত কেরেছন 

তার অন তম ধান কারণ ইিতপূেব আেলািচত হেয়েছ, এবং অপর কারণিট রেয়েছ 

নিলনাে র সে  কমলার সা াৎ এবং িমলন সে র মেধ । এই িবষয়িটর িত মেনািনেবশ 

করেল আমরা বি মচে র উপন াস ‘ইি রা’-র ছায়া ল  করেত পারব। সখােনও যমন 
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ায় অ ুত দব যােগ ইি রার সে  তার ামীর পুনিমলন হেয়েছ এই উপন ােসর ে ও 

রবী নাথ কতকাংেশ সই রীিতরই অনুবতন কেরেছন। ফেল উপন াস দেহ আকি কতার 

ব বহারেক উিনশ শতেক থমবােরর জন  উপন াস পােঠ েম অভ  হেয় ওঠা বাঙািল 

পাঠেকর মন যভােব মেন িনেয়িছল সই আকি কতা এবং অস বতার যু  েয়াগ িবশ 

শতেকর দীি ত পাঠক এবং সমােলাচেকর মন য সই একই সহজতায় মেন নেব না তা 

বলা বা ল ।    

একিদেক যখােন কুমার বে াপাধ ায় সহ অিধকাংশ সমােলাচক ‘ নৗকাডুিব’-র 

িট িলর িবচার-িবে ষেণ রত িছেলন সখােন   ‘ নৗকাডুিব’- ক ‘ চােখর বািল’-র 

পেরর দুবল ও অসফল উপন াস িহেসেব িবচার না কের এই উপন াসিটেক দেখেছন 

‘ চােখর বািল’-র সমস া জিটল মন স িলত গ ীর ওঠা-পড়া বা বলা ভােলা টানােপােড়ন 

যু  ট বুনেনর পর াি  অপেনাদেনর আয়ুধ িহেসেব। একইভােব অধ াপক মহবুবুল 

আলম তাঁর সািহেত র ইিতহােসর ে  ‘ নৗকাডুিব’- তও দেখেছন ‘ চােখর বািল’-র সমধমী 

বা বতার আখ ানেক। কৃতপে  তাঁর মেনােযাগ হয়েতা িছল হমনিলনী আর কমলার 

মধ বতী রেমেশর মানিসক টানােপােড়েনর িত; যার ি েত িতিন এমন ম ব  কেরেছন।  

ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় ‘রবী  জীবনী ২’- ত ‘ নৗকাডুিব’ উপন াস িনেয় 

আেলাচনাকােল উে খ কেরেছন, 

“রবী সািহেত র মতে  ‘দুই নারী’ একিট জিটল মন াি ক সমস া; তাঁহার বাল রচনার 

আিদম অব া হইেত বাধেক র পরম পিরণত অব া পয  ‘দুই নারী’ ত  িকভােব অিভব  

হইয়ােছ তাহার সম ক আেলাচনার  রিহয়ােছ। মেহে র ‘দুই চ েসিবত েহর’ অব া 

হইেত অিমত রােয়র লাবণ - কতকীর স  ও আন লােভর ই া— এই দুই নারী 

মত েকই ব াখ া কিরয়ােছ। …রেমেশরও মেনও কমলা ও হমনিলনী উভয়েক যুগপৎ 

পাইবার জন  আকা া য জােগ নাই তাহা নেহ।” (মুেখাপাধ ায়। ১৩৬৮। পৃ. ৭২)   

উ ল কুমার মজুমদার স ািদত ‘রােতর তারা িদেনর রিব’ ে  সমােলাচক সেরাজ 

বে াপাধ ায় উে খ কেরেছন, 

“দুিট কারেণ ‘ নৗকাডুিব’ বাংলা উপন ােসর ইিতহােস অিব রণীয় হেয় থাকা উিচত। এক— 

এই থম একিট উপন াস িলিখত হল যা ঊনিবংশ শতা ীর উপন াস প াটােনর বাইের 

এেসেছ। এ সবােথ ‘অনুনিবংশ’— ‘ চােখর বািল’ তও মেহ  আশা িবেনািদনী রণ কিরেয় 
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দেবই সুিবখ াত বি মী ি ভুজ। ‘ চােখর বািল’ িত পদে েপ যন বেল িদে  স 

‘কৃ কাে র উইল’- ক সংেশাধন কের চেলেছ। ‘ নৗকাডুিব’ তা নয়। িবধবা নািয়কার কােনা 

দরকার এখােন রবী নাথ অনুভব কেরনিন। … দুই—এক দািয় েবাধ যা রেমেশর উপর চেপ 

বেসেছ (িস বােদর তুলনা িদেয়েছন ডঃ কুমার বে াপাধ ায়) তা নতুনকােলর মধ িবে র 

অিজত দািয় েবাধ। …’ নৗকাডুিব’-ই রবী নােথর থম সই উপন াস, যা ঊনিবংশ শতা ীর 

জর স ূণ চুিকেয় িদেয়েছ। বাংলা সািহেত ও এ অনন তার তািলকা িনমােণ তার কথাই 

থম উঠেব। তাই ‘ নৗকাডুিব’ ‘ চােখর বািল’-র পরবতী রচনা।” (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ. 

৭৪)  

এই একিট মা  সমােলাচনায় স ূণ িভ  ঘরানা থেক ‘ নৗকাডুিব’-র ব াখ া করা হেয়েছ। 

ায় েত ক সমােলাচকই ‘ নৗকাডুিব’-র মেধ  প াদপসরণ এবং দুবলতা িলর িতই 

আেলাকপাত কের গেছন; িক  সমােলাচক বে াপাধ ায় থম িবে ষণ কের দখােলন 

কালগত িদক থেক এবং রচনা েমর িদক থেক ব  দুবলতা সে ও কন ‘ নৗকাডুিব’ 

‘ চােখর বািল’-র পরবতী উপন াস। তাঁর এই িবে ষণ ‘ নৗকাডুিব’-র সমােলাচনার জগেত 

অনন ।  

 যখােন অিধকাংশ সমােলাচক উপন াসিটর দুবলতা এবং উপন ােসর মেধ  থাকা তার 

কারণ িলেক িনেদশ কের গেছন সখােন সমােলাচক ভূেদব চৗধুরী তার ‘রবী  উপন াস: 

ইিতহােসর ি েত’ ে  এই অনুস ান করেলন উপন াসিটর সমকালীনতার ি ত 

থেক, 

“… “ নৗকাডুিব” উপন াস দশকাল-ব ি ে র বাঁধনছুট মনগড়া কািহনীর মালা,— বাইেরর 

ঘটনার ধা ায় ঠেল এিগেয়েছ; অ িনিহত গ কাল িকংবা রচনাকােলর বৃহ র ঐিতহািসক 

ি তিটর সে  আখ ািয়কার যাগ ঘেট িন। সব িমিলেয় তাই এ- লখার উপন াস ণ ‘বৃ হীন 

পু ’র মেতাই অমূলধন হেয় আেছ। তাহেলও, সমকালীন কিবিচে র ব ি ক আিত তাঁর 

জীবন-ভাবনােক যমন অ ব তার বাঁধনমু  হেত দয় িন, তমিন ঐ ‘ব ি - বদনা’র  

িনযাসটুকু গে র অংশিবেশেষ ‘অবা ব-মেনাহািরতা’র সুরিভ স ার কেরিছল। ঔপন ািসক 

সামেথ  দুবল রচনািট ঐ সূে  এক ত  কাব  মা া আয়  কেরেছ; কিবও স বত এই 

একমা  দািব উপি ত করেত চেয়েছন “ নৗকাডুিব”র ‘সূচনা’য়।” ( চৗধুরী। ২০১৬। পৃ. ৪২) 
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৫. গারা:— ‘ চােখর বািল’-র পের য উপন াসখািন পাঠক ও সমােলাচকমহেল িবেশষ 

আেলাড়ন সৃি েত স ম হেয়িছল তা অবশ ই উপন াস ‘ গারা’। একিদেক যখন ‘সািহেত ’-র 

পৃ ায় এর সমােলাচনা কাশ পেয়েছ, অন িদেক তখন সমকােল ি েজ লাল রায় ‘ গারা’-র 

একিট শংসাপূণ সমােলাচনা কেরন ‘বাণী’ পি কার ১৩১৭ ব াে র আি ন-কািতক 

সংখ ায়। রবী -সািহত  সমােলাচনার ধারা িবে ষণ করেল আমরা দখব ইিতপূেব 

ি েজ লাল রায় রবী -কাব সািহত  স েক য দুই অিভেযাগ আেনন তা অ তা ও 

দুনীিতজিনত; এই দুইেয়র কােনািটর ারাই ‘ গারা’- ক আ মণ করা চেল না, কারণ এই 

উপন ােসর মেধ  কািহিন-ি য় পাঠকমহল আগােগাড়া কািহিনর একটা পার য পেয়েছ, 

অেনেকই যার অভাব মন ে র িবে ষণধমী উপন াস ‘ চােখর বািল’- ত অনুভব কেরিছেলন। 

যিদও এই অ তারই অিভেযাগ এেনিছেলন সুেরশচ  সমাজপিত ‘সািহত ’-এর পাতায় 

এবং ‘ গারা’ স ূণ েপ কাশ পাওয়ার পূেবই সমােলাচক ম ব  কেরন;  

“রবী নাথ উপন ােসও বুঝাইবার চ া কিরেতেছন- ভারতবেষর ধমত  একিট িবেশষ পথ 

িদেয় ঈ েরর িদেক িনেয় যায়। এবং এই ধমত  ও অন  িবিবধ তে র উপ েব ‘ গারা’ 

উপন ােসর নাড়ী অত  ীণ হইয়া িগয়ােছ।” (সমাজপিত। ১৯৯৫। পৃ. ৮৫) 

কােজই স ূণ উপন াস পােঠর অবকােশর পূেবই য সমােলাচনা রচনা হয় তা য 

কােনাভােবই স ূণতার দািব রাখেত পাের না, তা একেদশদশীতা দােষ দু  হয় একথার 

উে খ অন ীকায।  

আমরা আেলাকপাত করেত পাির ি েজ লােলর দীঘ সমােলাচনার িত,  

“…এত সু র সামািজক উপন াস কদািচৎ নয়নেগাচর হয়। া সমােজর সৗ য ও কদযতা 

এক সে  আর কান উপন ােস দিখ নাই। ান ও ম, যুি  ও অনুভূিত, সিহ ু তা ও 

িবে াহ এ অপূব উপন ােসর পৃ ায় পৃ ায় িলয়া উিঠেতেছ। … ইহা ধু উপন াস নেহ। ইহা 

ধম । … এ উপন াস বা ালা সািহেত র গৗরব…” (রায়। ১৩৬৯। পৃ. ২১৫) 

‘ গারা’-র মূল উপাখ ান থেক িতিট চিরে র পৃথকভােব িবে ষণ ও শষ পযােয় এই 

বৃহদাকার উপন াস স েক ি েজ লােলর ম ব  িবখ াত হেয় উেঠেছ।  

রবী নাথ জীিবতাব ায় যখন তাঁর গ -উপন াস-কিবতা িল কাশ করিছেলন তখন 

সমা রালভােব িবিভ  প -পি কা িলেতও রবী সািহেত র সমােলাচনা চলিছল নানা 

অিভেযােগর িভি েত এবং তারই িনি েতই তাঁর সািহত -কেমর মূল ায়ন চলিছল। এভােবই 
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রবী -সমােলাচনার জগেত নতুন সংেযাজন িবিপনচ  পােলর সমােলাচনা যা গেড় উেঠিছল 

রবী সািহেত  ব ত তার অভােবর অিভেযাগেক ক  কের। ‘ব দশন’ পি কায় ‘চির  

িচ  রবী নাথ’ শীষক বে  িবিপন পাল িবে ষণ কের দখান রবী নােথর পািরবািরক 

বভব এবং ঐিতহ  তাঁর সািহত  িচ ার ে  একইভােব দুবলতা ও ব ত তার অভােবর 

কারণ হেয় উেঠেছ। িবিপন পােলর মেত যিদও রবী নাথ জিমদারী র ণােব েণর জন  

দীঘিদন িশলাইদহ-পিতসর ভৃিত ােন অব ান কের ামীন জীবেনর সা াৎ হণ 

কেরিছেলন তবুও তা িছল জিমদােরর দৃি । জিমদারতে র আসেন বেস রবী নােথর পে  

ামবাংলার ঘেরর ভতেরর জীবন আর তার ভাষা উপলি  করা স ব হয়িন। অন িদেক 

যখােন রবী নাথ িনেজর স দােয়র চির  বণনা কেরেছন ‘ গারা’ উপন ােস সখােন 

রবী সািহত  বা বস ত হেয় উেঠেছ বেল মেন কেরেছন িবিপন পাল। তাঁর এ ম েব র 

সে ই ‘ গারা’ উপন ােসর হারানবাবু চির  গঠেনর িনপুণতার স  উ াপন কেরন। এই 

উপন ােসর সম  চিরে র মেধ  একমা  হারানবাবু চির িটেক সমােলাচক িবিপনচ  

বা বস ত িহেসেব িচি ত কেরেছন। ব তপে  এই সমেয় রবী সািহত  সমােলাচনােক 

ক  কের প -পি কা ও সমােলাচকেগা ীও দুই যুযুধানপে  িবভ  হেয় যায়; এঁেদর মেধ  

একদল রবী ানুসারী এবং অন দল িছল রবী -িবেরাধী। প -পি কােকি ক রবী -উপন াস 

সমােলাচনা বা সম  রবী সািহত  সমােলাচনার ধারােক বুঝেত হেল এই প -িবপ  তেকর 

স ও িকছু পিরমােণ উে েখ বাধ  হেত হয়।  

এবাের আসা যাক িবিভ  ে  কািশত এই উপন াসিটর সমােলাচনার ধরন িনণয় 

সে । কুমার বে াপাধ ায় তাঁর ‘রবী -সৃি -সমী া’-র ি তীয় খে  এই উপন াস িনেয় 

িব ািরত আেলাচনাকােল ম ব  কেরেছন, 

“ গারা জাতীয় জীবেনর সই সি েণর িতিনিধ, যখন যুবশি  রাজৈনিতক জাগরেণর 

অেপ া ধমসং ােরর মেধ ই দেশর মুি র সূ  খুিঁজয়ােছ। মেন হয়, তাহার মানসিদগ  

বি মচ -িবেবকান  ভৃিত থম যুেগর দশেনতৃবৃে র ভাবাদশসীিমত। গারার মেধ  য 

েদশে ম দেশর াচীন সামািজক থা ও শা িনিদ  রীিতনীিতর িত পা াত দীি ত 

সংশয়বাদীেদর িনিবচার ার পুনঃ িত ায় একা ভােব ও দুজয় ই াশি র সিহত 

িনেয়ািজত, পরবতী উপন াস ‘ঘের-বাইের’- ত তাহাই রাজৈনিতক নতৃে র িত ােমােহর 

ারা িবকৃত হইয়া শা ত ধমনীিতেক কলুিষত াজাত েবােধর িনকট অবেহলায় িবসজন 

িদয়ােছ।” (বে াপাধ ায়। ১৪২৬। পৃ. ৩০২)   
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ভারতবেষর উিনশ শতেকর ইিতহাস পযােলাচনা করেল আমরা দখব ভারতবেষ এমন 

একটা সময় এেসিছল যখন ‘িহ ু ’ ও ‘ভারতীয় ’ ক এেক অপেরর পিরপূরক িহেসেব 

দখা ও বাঝা হত। এইকােলর মেধ ই আেয়ািজত হেয়িছল ‘িহ ু েমলা’ যার ফল প পাই 

বালক-রবী নােথর কিবতা ‘িহ ু েমলার উপহার’। এই কােলর রশ রবী নােথর মেধ ও 

এেস প েছায়, যার জর চেল ব ভ  আে ালেনর পূবকাল পয । এই িহ ু ে র ঘরােটােপ 

দুভাগ জনকভােব বাঁধা পেড় যাওয়া রবী -মনন থেক ‘ চােখর বািল’, ‘ নৗকাডুিব’-র মেতা 

উপন ােসর পিরণিত ও কািহিন-িবন াস িহ ু-সমােজ আ সমপেণর িতই ইি ত দয়। 

পাশাপািশ এই নব-িহ ু বাদেক পু  করেত রবী নাথ ও িবেবকান  এই দুই মহান 

ব ি ই সমানতােল সহেযািগতা কের গিছেলন। িক  ‘ গারা’র রচনা ও কাশ দুইই হে  

ব ভ  আে ালেনর পরবতীকােল। আমরা জািন কিবর এই আে ালেন সি য়ভােব যাগ ও 

তা থেক বিরেয় আসার নানা কারণ নানা সমােলাচক নানানভােব িবে ষণ কের গেছন। 

সসব স  অন  আেলাচনার অবকাশ রেয়েছ। রবী নাথ যখন ‘ গারা’ িলখেছন তখন 

ব ভ  আে ালেনর কাল অিত া , তখন িতিন উপলি  কের ফেলেছন দশটা ধু 

িহ ু েদর নয়, মুসলমানসহ অন ান  স দােয়রও। কােজই ‘ গারা’- ত যুগপৎ িহ ু ে র কাল 

এবং তার থেক উ রেণর পেরর মানিসকতা দুইই ান পেয়েছ গারার চিরে র িবকােশর 

মধ  িদেয়। কুমার বে াপাধ ােয়র ম েব র মেধ  এই সত িটই রেয় গেছ।    

সুকুমার সন রবী -উপন াস িলেক য িতন ের িবভ  কের সমােলাচনার য়াস 

কেরেছন তার তৃতীয় ের রেখেছন ‘ গারা’ থেক  কের একদম শেষর 

উপন াস িলেক। ‘ গারা’ উপন াস স েক সমােলাচেকর ম ব  স ূণ ও সংযত, 

“ গারায় ব ি র সে  সমােজর, সমােজর সে  ধে র, এবং ধে র সে  সেত র িবেরাধ ও 

সম েয়র িবরাট িচ  উ ািটত হইয়ােছ। …“সমসামিয়ক ‘তেপাবন ব ’ এই িহসােব গারার 

আংিশক ভাষ । এই দুইিট ু -বৃহৎ রচনার ম কথা একই,-‘ভারতবেষর অ েরর মেধ  য 

উদার তপস া আজ িহ ু মুসলমান বৗ  এবং ইংেরজেক আপনার মেধ  এক কের নেব বেল 

তী া করেছ, দাসভােব নয়, জড়ভােব নয়, সাি কভােব, সাধকভােব। যতিদন তা না ঘটেব 

ততিদন নানািদক থেক আমােদর বার ার ব থ হেত হেব।” ( সন। ১৩৫৩। পৃ.৩৭৬-৭৭) 

সমােলাচক িতিট চির  ও ঘটনাধারার পু ানুপু  িবে ষেণর পাশাপািশ িব ািরত পােঠর 

মধ  িদেয় খু ঁেজ পেয়েছন ায় একই সমেয় লখা ব  ‘তেপাবন’-এ গারার অনুভূিমক 
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ভাষ । সমকােলর রবী জীবনপি র িত খয়াল করেল দখব িবদ ালয় িত াকােল য 

িহ ু বাদী মানিসকতা রবী নাথেক আ  কের রেখিছল তার মাহ কেটিছল ব ভ  

আে ালেনর পর থেকই, যার উে খ ও ব াখ া ইিতপূেব করা হেয় গেছ; এবং ‘ গারা’-র 

রচনাকাল পয  এেস স মােহর ছাপ রবী নােথর মনন এবং িচ ন থেক ব ল পিরমােণ 

িবলু  হেয়িছেলা। ‘ গারা’- ত য মেনাভােবর কাশ পেয়েছ তার সম-মেনাভােবর কাশ 

দিখ এই ‘তেপাবন’ বে । সম  উপন ােসর সমা রােল িতিন আেলাচনা কের গেছন 

তৎকালীন া সমাজ ও িহ ুসমােজর নানািদক িনেয়, যার বা ব পায়ণ ঘেটেছ ‘ গারা’-র 

পাতায় পাতায়, কােজই এই সমা রাল আেলাচনা যেথাপযু । এই উপন ােসর আেলাচনায় 

সব থেক উে খেযাগ  হল গারার চিরে  রবী নােথর ছায়া ল  করা। একথা িঠক য 

‘ঘের-বাইের’ পয  ায় িতিট উপন ােসই রবী নােথর িনজ  র িত িনত হেয়েছ 

কােনা না কােনা চিরে র মধ  িদেয়। িক  ‘ গারা’ এে ে  অনন  কারণ ‘ গারা’ চিরে র 

জীবেনর অেনক ঘটনায় রবী নােথর িনেজর জীবেনর অেনক ঘটনা িতিবি ত হেত দখা 

যায়। 

অন িদেক ভূেদব চৗধুরী ‘ গারা’-র আেলাচনাকােল খুেঁজেছন সমকালীন ‘ খয়া’ 

কাব ে র সমমেনাভাব।  

“ খয়া’ তই কিব বুেঝিছেলন- মানব-ধেমর মুি  মানব-আ ার সমৃি েত; দশ-জািত-ধম 

িনিবেশেষ সবজনীন মানব- েমর শি েত। এই সত েবাধেক বাঙলার তথা ভারেতর থম 

জাতীয় সং ােমর িভি ভূিমেত িতি ত কের ‘ গারা’-র ট পিরক না করা হল। … ‘ খয়া’-র 

কিব-মেনাভাব েমর বাঁধেন মানবা ার িমলনমািলকা রচনা কেরেছ। সই আদশ, সই 

ত য় ‘ গারা’ উপন ােস বাঙািল জীবেনর ঐিতহািসক পটভূিমেত সবজনীন ব াপক আকাের 

কাশ পেয়েছ।” ( চৗধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৫১-২৫২) 

এই কাব েক যখােন অিধকাংশ ে  আধ াি কতায় িচি ত করা হয় সখােন ভূেদব 

চৗধুরী দৃি ে প করেলন এর রাজৈনিতক িদকিটর িতও। ব ভ  আে ালেনর সে  যু  

হেয়ও য রবী নাথ িপিছেয় এেসিছেলন তা আমরা জািন; সই কারেণরই অনুস ান 

কেরেছন সমােলাচক। রবী নােথর িনজ  েরর িত িনর পাশাপািশ তাঁর িনজ  জীবেনর 

অিভ তাও অনুরিণত হেয়েছ এই উপন ােস। এটা িঠক য ‘ খয়া’- ত আধ াি কতা রেয়েছ, 

িক  তার সে  রেয়েছ ব ভ  আে ালেন যাগ িদেয়ও রাজৈনিতক নতােদর ভাবনার সে  
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িমলেত না পারা এবং আে ালন থেক িনেজর রাজৈনিতক অব ান ত াহার কের নওয়ার 

য ণার িতভাস। কােজই এই দুিট ধারা যমন ‘ খয়া’- ত িমিলত হেয়েছ তমনই এই দুই 

ধারার মেধ  থাকা মূলভাবও একভােব বািহত হেয়েছ ‘ গারা’-র নানান চিরে র ি য়া এবং 

সংলােপর মেধ  িদেয়।  

 এই ভূেদব চৗধুরীই আবার তাঁর ‘রবী  উপন াস: ইিতহােসর ি েত’ ে  

উপন াসিটর একিট দীঘ আেলাচনা কের একিদেক যমন ‘ গারা’-র রচনাকাল ও 

ঘটনাকােলর মেধ  থাকা িহেসেবর গরিমেলর িত আেলাকপাত কেরেছন তমিন এর থম 

পা ু িলিপ এবং বতমান পােঠর মেধ  িততুলনা কের দিখেয়েছন কীভােব উপন াসিটর 

সমাি  অংেশর বদল এেক ‘মহাকািব কতা’ দান কেরেছ। এস েক সমােলাচক চৗধুরীর 

ম ব  িণধানেযাগ ; 

“ভাবেত আ য লােগ, “ গারা”র এই সমাি েক রবী নাথ থেম িবপরীত েপ ক না 

করেত পেরিছেলন,— স খবর থেম িচিঠেত িলেখিছেলন উইিল িপয়াসনেক; পের 

বেলিছেলন বনফুলেকও। বনফুল তার িব ৃত িববরণ িদেয়েছন।—  

হঠাৎ আ পিরচয় আিব ৃ ত হবার অিভঘােত গারা ‘িকংকতব িবমূঢ়’ হেয় পেড়, “ স 

িনেজর ঘের দু’হােত মুখ ঢেক চুপ কের বেসিছল। …” রবী নাথ বেলিছেলন, িনেবিদতার 

বল িনবে ই নতুন পিট গেড় িদেত হেয়িছেলা পুেরােনা গ  ভেঙ।  

     বনফুেলর তবু মেন হেয়িছল, ঐ পুেরােনা সমাি টা বুিঝ ‘আেরা ভােলা’ হেত পারত। িক  

িশহিরত অনুভব ভের ভাবেত হয়, তমনিট হেল “ গারা”র ‘মহাকাব ’ধমী মা ািট তৎ ণাৎ 

ধূিলসাৎ হেয় পড়ত আেরা পাঁচটা উপন ােসর মেতা ব ি গত ােজিড- ত, িবনয়-লিলতার 

িত-িচ িট হেয় িগেয়। গারার সই উ াি  এবং সুচিরতার অবসরণ-পেট হারা-চিরে র 

ভারত-ভািবত উদা  এিপক মা ািট িবপয  হেয় পড়তই। বতমান পােঠ গাড়া-সুচিরতার 

জীবন-পিরণােমর সূে  ভারতপ ায় অিভযা ীর নতুন সূচনা স ািবত হল। “মহাভারত”-এ 

মহাকােব র সমাি  ‘মহা ান’-এ, “ গারা”য় িচর ন ভারতবেষর স ান গারা-সুচিরতার 

সি িলত মহাযা ায়।” ( চৗধুরী। ২০১৬। পৃ. ৫৩) 

উপন াসিটর মহাকািব কতা য তার আয়তন বা িব ৃত পিরসেরই ধু নই তা য মূলত 

উপন াসিটর সমাি র গঠেনর মেধ ই িনিহত রেয়েছ তারই িত আেলাকপাত কের 

সমােলাচক চৗধুরীর উ  ম ব িট।       

শচীন সন তাঁর ‘রবী  সািহেত র পিরচয়’ ে  রবী নােথর এই উপন াসিট স েক 

ম ব  কেরেছন, 
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“ দশ- সবায় দেশর সম  মূিত রবী -সািহেত  িত া কিরেত চ া কিরয়ােছ। তাই গারা 

যখন দেশর আংিশক মূিতেক পূজা কিরয়ােছ, গারার সাধনা াথক হয় নাই। গারা যখন 

জািনেত পািরল য, স কান িবেশষ সমােজর নেহ, স সম  দেশর তখনই তাহার িচে  

কৃত আেলা উ ািসত হইল…।” ( সন। ১৩৪৬। পৃ. ২২২)  

একটা কথা বুেঝ িনেত হেব, রবী -সািহেত র িক  নানা ধারা, তার মেধ  ধু কাব -নাটক-

উপন াস নই; রেয়েছ িচিঠপ , ব  ও বশ িকছু িবতেক অংশ নওয়া ে া র পব এবং 

তাঁর জীবনচচা ও চযার ম িববতন। কােজই এই সবটা িমিলেয়ই রবী -সািহত েক বুেঝ 

িনেত হয়। এই সম  ধারার আনুপূিবক িবে ষণ করেল আমরা বুঝব রবী -সািহেত  

আগােগাড়া দেশর সম  মূিতেক িত া দওয়া হয়িন; একটা সময় িছল যখন চযা েম 

অ া ণ িশ কেক উ বণীয় ছা রা ণাম করেব িক করেব না এই  উেঠিছল এবং 

ফল প সই িশ কেক িশ াদােনর দািয়  থেক সিরেয় র নশালার দািয়ে  বহাল করা 

হয় (িচিঠপ  ১৩। ১৪১৪। িব ভারতী)। এই সে র উে খ এখােন এ কারেণই াসি ক 

য গারার মিবকাশ আসেল রবী -মনেনরও মিবকােশর ফল।   

এর আেগ পয  চেল আসা রবী -উপন াস সমােলাচনার য রীিত, অথাৎ বি মচে র 

সে  রবী নােথর উপন ােসর মূলগত পাথক  িন পণ— সই চিলত পেথ না এিগেয় 

বু েদব বসু রবী -উপন ােসর সমােলাচনা আর  কেরেছন ‘েগারা’-র আেলাচনা িদেয়। তাঁর 

সমােলাচনার থেক দুিট অংশ আমরা উ ৃ ত করব, যার জন  বু েদব বসু তৎকালীন 

সমােলাচনার ধারা থেক পৃথক। িতিন উপন ােসর চির িলেক িনেয় নানা িবে ষণ কের 

গেছন; আর সই িবে ষণকােল সবেথেক  িদেয়েছন আন ময়ী চির েক। তাঁর মেত, 

“…আন ময়ীর িক কােনা বণনা আেছ? িতিন িহ ু , া , মুসলমান, খৃ ান িকছুই নন— িতিন 

পিরপূণ মানুষ। তাঁেক ভােলা বলেল িকছুই বলা হয় না, সৎ বলেল ঠা ার মেতা শানায়, সকল 

ভােলা-মে র উপের কােনা-এক সহজ সত েক িতিন যন লাভ ক’েরেছন আর তাঁর কােনা 

ভাবনা নই। … যিদ ধ’ের িনই য, ঔপন ািসক তাঁর িনেজর চিরে র িবিভ  বৃি িলেক 

িবিভ  চিরে র মেধ  িবতরণ ক’ের দন, তাহ’েল ‘েগারা’েত রবী নােথর ঘিন তম আ ীয় 

বলেবা কােক? বলা বা ল , এই দািব পেরশবাবুর নই, য়ং নায়েকরও না, সব তেকর 

পরপাের রবী নাথ যখােন ি র হ’ইেয় আেছন, তাঁর সই আ ার উি  আন ময়ীর মুেখই 

নেত পাই আমরা।” (বসু। ২০১৩। পৃ. ৭২)   
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বু েদব বসুর এই ম ব  এককথায় াতে র সৃি  কেরেছ। অিধকাংশ সমােলাচক যখােন 

গারার মেধ ই রবী নােথর িতিব  দখেত চেয়েছন সখােন বু েদব বসু একমা  

সমােলাচক িযিন আন ময়ীর মেধ ই নেলন রবী নােথর েরর িত িন। তেব এে ে ও 

একটা িবষয় মাথায় রাখেত হেব, যিদ কউ ভােবন ধুমা  আন ময়ীর মেধ ই রবী নােথর 

মনন-িচ ন িত িনত হেয়েছ তেব তাঁর ভাবনা িঠক পেথ এেগােব না। গারার মেধ  

রবী নােথর জীবেনর একটা পেবর মেনাভাব কাশ পেয়েছ, পেরশবাবুর মেধ ও তমনই। 

কােজই একটা িবষয় বুেঝ িনেত হেব উপন ােসর ব  চিরে র মেধ  রবী নাথ িনেজর 

ভাবনােক ছিড়েয় িদেয়েছন, সইভাবনা এককালীন নয়, সই ভাবনার িববিতত ও িববিধত 

পই উপন াসিটর নানা চিরে র মেধ  িত িনত হয়।   

অপরিদেক সমােলাচক বসু উপন ােসর নায়ক চির িট িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় 

বেলেছন, 

“সকেলই জােনন, আমােদর সািহত  নারী ধান, রণীয় নারী-চিরে র অভাব নই সখােন, 

িক  যসব নায়ক আেলাচনার যাগ  ব’েল ীকৃত হ’েয়েছ— ‘েচােখর বািল’র মেহ  বা 

িবহারী, ‘চির হীেন’র সতীশ বা িদবাকর— তােদর কাউেকই িঠক পু ষ ব’েল মেন হয় না, 

তােদর ‘িবপরীত’ নািয়কােদর পােশ তারা শাচনীয় েপ অেযাগ । বলা বা ল ,সািহেত র মেধ  

এই অেপৗ েষর ভাবটা জীবেনর অব া থেকই জে েছ। পরাধীন দশ, অ ম দশ, তার 

উপর িহ ুয়ািনর অসংখ  অ তায় আব — এর মেধ  পৗ েষর কােনা  িছল না, … 

সে হ কির, রবী নাথ গারােক তা  তনয় ক’েরেছন, ধু গ  জমাবার উে েশ  নয়, তাঁর 

মেনর তলার এই কথাটাও িছল য, এই দাঢ , এই আ িনভর িনভয় শি  তাঁর সমসামিয়ক 

বাঙািল পু েষর চির ল ণ নয়— খাশ বাঙািল দখেত চাও তা মিহমেক দখ।” (পৃ. ৭৮)  

বুঝেত পাির, উপন াসিটর নায়ক চিরে র িবে ষেণর ে ও সমােলাচক বসু িনজ  িচ ন-

ধারার েয়াগ কেরেছন। তৎকালীন পরাধীন দেশর রাজৈনিতক পিরি িতর ি েত 

সাধারণ পু ষ সমােজর য পাশব  দশা সই িদেক আেলাকপাত কের উপন ােসর নায়ক 

চির েক তা  তনয় কের তালার কারণ অে ষণ কেরেছন সমােলাচক। এখােনও একটা 

 বা ‘িক ’ গেবষক মেন উঁিক মের যায়। সমােলাচেকর মত যিদ মেন িনেয় উপন ােসর 

টেক নতুন কের ভািব, অথাৎ যখােন নায়ক চির  তা  বা িবেদশীয় নয়, বরং 

ভারতবেষরই ভূিমপু ; তাহেল িক গারার য ােজিড তা সভােব দানা বাঁধেত পাের? যার 

সে  ভারতীয়ে র িকছুমা  সংেযাগ নই তার সম  িকছুর মেধ  ভারতবেষর াণেক খুেঁজ 
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ফরার চ ার মেধ  য কা ণ  এবং ‘স াটায়ার’ দুই-ই রেয়েছ তার উে ািদেক দাঁিড়েয় 

ভারতবেষর ভূিমপুে র (েস হাক না পািলত অনাথ স ান) সই একই কাজ করার মেধ  

থেক িক একইরকম ভাব পাঠকমেন তির হেব? হয়েতা না। কােজই বু েদব বসুর ম ব  

“রবী নাথ গারােক তা  তনয় ক’েরেছন, ধু গ  জমাবার উে েশ  নয়”— এই 

ম েব র সপে র পিরবেত িবপে ই যুি  িত া করার স াবনা বিশ চােখ পড়েব। 

সমােলাচনার িনজ  রীিতেত িতিন এে ে ও পা াত  সািহত  থেক নানা উদাহরণ তুেল 

এেনেছন উপন ােসর চির  িবে ষণকােল। ম াি ম গািক, সমােসট মেমর রচনার স  

এেন িতিন আেলাচনা কেরেছন উপন ােসর চির িলর। পাশাপািশ এই িবদ  সমােলাচনার 

ধারায় িমিলেয় িদেয়েছন তাঁর থম কেশারকােল এই উপন াস পড়ার অিভ তার 

স েকও।   

উ ল কুমার মজুমদােরর স াদনায় কািশত ‘রােতর তারা িদেনর রিব’ ে  সেরাজ 

বে াপাধ ায় ম ব  কেরেছন,  

“ গারা িক পেরিছল তার অিভ তাগত িরয়ািলিটেক পিরবিতত করেত? য িবি তার 

য ণায় স িছল উ িথত, স িবি তার িশকড় স খুেঁজেছ িঠকই, তার জন  স কারায ণা 

ভাগ কেরেছ, সকেলর হেয় স ায়ি  কেরেছ— এও িঠক কথা, িক  লছিমর হােত জল 

খেত স িত াপেনর িস াে র সবটা িক তার াপািজত, না িক, তার জ বৃ াে র রহস  

উে াচেনর ধা ায় স িস া  অেনকটা অগত া হেয়েছ— এ  থেকই যায়।” 

(বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ. ৭৪)  

একথা িঠক, গারার শষটা িকছুটা হেলও আকি ক মেন হয়। স য আন ময়ী-

কৃ দয়ােলর স ান নয়— এই সত  জানার পর িকছু েণর মেধ ই স লছিমর হােত জল 

খেত চেয়েছ; এই পিরবতনটা আকি ক হেয়েছ; িববিতত পেথ এেগায়িন। এমনিক, 

লছিমর হােত জল না খাওয়ার সং ার তােক ইিতপূেব মেনর সংেগাপন েরও দুঃিখত 

কেরেছ বেল উপন াস পােঠ অ ত জানা যায় না। কােজই সমােলাচেকর এই ম ব  

স ূণ েপ সংগত হেয়েছ বেলই িব াস কির।  

 এই উপন াসিটর কি য়ভাব ধরা পেড়েছ অচনা মজুমদােরর আেলাচনায়। িতিন 

উে খ কেরেছন, 
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“আমােদর মেন হয় কিব গারােক এমন একিট মানুষ বেল আমােদর সামেন উপ ািপত 

করেত চেয়েছন যােক পৃিথবীর নাগিরক (Citizen of the world) বলা যেত পাের। অথাৎ 

গারা এমন একিট মানুষ য ভৗেগািলক পিরিধর মেধ  ব  নয়।  

সব ঠাঁই মার ঘর আেছ 

আিম সই ঘর মির খুিঁজয়া।  

 বেল কিব য ঘর খুেঁজেছন গারা সই ঘেররই বািস া। আইিরশ-দ িতর স ান ভারেতর 

মািটেত দাঁিড়েয় পৃিথবীর নাগিরেকর তীক েপ ভা র হেয় উেঠেছ। এইজেন ই যখন 

রাগশয ায় কৃ দয়াল গারার িপতার নাম কাশ করেত গেলন, গারা গজন কের বেল 

উঠল—“দরকার নই তাঁর নাম। আিম নাম জানেত চাই ন।” িব  ও ভারেতর িমলেনর ছিব 

য-কিব দেখেছন, তাঁর পে  গারার জ  ও লালনপালেনর ইিতহাস এইভােব িব  ও 

ভারেতর পিরিধর সম েয়র মেধ  গেড় তালা ছাড়া উপায় িছল না। ব ত রবী নােথর 

দাশিনক িচ াধারার মেধ  একিট ধান সত িস া  হে  মানুষেক জাতীয়তার গি  ছািড়েয় 

একিট আ জািতকমানব েপ দখেত হেব।” (মজুমদার। ২০১৭। পৃ. ৫৯)  

মূেলর কথাটাই আসেল তাই। গারার উ  িহ ু  থেক শেষ িগেয় সম  ভারতবেষর হেয় 

ওঠার িববতনটাই রবী নােথর উে শ  িছল। আর এই িববতন য ধুমা  উপন ােসর 

খািতের নয়, তা য ব ি  রবী নােথর ব ি গত উপলি র িতফলন তা সুকুমার সন ও 

অন ান  ব  সমােলাচক িবিভ  সমেয় িনেদশ কের গেছন। আর সই িদকিটেতই িনেজর 

ব েব র সারমমেক াপন কেরেছন সমােলাচক মজুমদার।  

রবী -উপন াস চচার ে  অত  পূণ একিট ে র উে খ কের আমরা 

উপন াসিটর আেলাচনার সমাি র পেথ এেগাব, িট সয়দ আকরম হােসেনর 

‘রবী নােথর উপন াস: চতনােলাক ও িশ প’। িটেত উপন াসিটর ট-িবভাজন 

স েক আেলাচনাকােল সমােলাচক ম ব  কেরেছন, 

“ গারা িনি ায় িশ িনপূণ উপন াস। এর টগঠনরীিত উিনশ শতকী ইেয়ােরাপীয় 

উপন ােসর আি ক অনুসারী। ঔপন ািসেকর তী  ত বাসনা এ উপন ােসর কািহনীেকে র 

াণােবগ ও ময়তা ু  কেরিন। গারার িবশাল াপট ও িবপুল জীবন বােহর মেধ ও 

এর কালগত সংহিত অ ু  থেকেছ। … গারা উপন ােস রবী নােথর ত ভাবনা ও িশ েবাধ 

িন ; গভীরতম চতনামূেল ঐকাি ক। কারণ ঔপন ািসেকর জীবন সমাজ-কাল ও ইিতহাস-

অিভ তার উ  এবং সুি র মমমূেল িশকড় সািরত কের গারা িবকিশত, িশি ত।” 

( হােসন। ২০১১। পৃ. ১৬৬)     
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 এই উপন াসিটর আেলাচনাকােল  পায় িভ  ঘরানা থেক িবে িষত রবী -

িবেশষ  তেপা ত ঘােষর ‘ গারা আর িবনয়’ িট। সমােলাচক ঘাষ সং ৃ ত ও ব ব 

সািহত ত  থেক উদাহরণ তুেল উিনশ শতেকর দুই পু েষর ব ু ে র িবষয়িটেক িবে ষণ 

কেরেছন িভ  রীিতেত। িতিন উে খ কের দিখেয়েছন ‘রিত’ আসেল িচ র ক একিট ি য়া 

যা দুই ী-পু েষর সমা রােল দুই ী অথবা দুই পু েষর মেধ ও ঘটেত পাের; 

“২. এই রিত দুরকম : স েয়াগিবষয়া আর অস েয়াগিবষয়া। ‘স েয়াগ’ মােন ‘ ী-পু ষ 

ব বহার’। অথাৎ, দহস েমর ফেল যখন ী-পু েষর িচ  রিঙেয় ওেঠ তখন তা 

স েয়াগিবষয়া রিত। আর যখােন দহস ম ছাড়াই িচ  রি ত হয়, তা অস েয়াগিবষয়া 

রিত। এই অস েয়াগিবষয়া রিত ী-পু েষর মেধ ও থাকেত পাের, আবার দু’িট ী বা দু’িট 

পু েষর মেধ ও তা থাকা স ব।” ( ঘাষ। ২০১৩। পৃ. ১৫) 

এই ম েব র ি েতই তেপা ত ঘাষ উপন াসিটর কািহিনকাল এবং সামািজক পিরি িতর 

আেলাচনা কের দিখেয়েছন য নারীবিজত ছা জীবেন কীভােব দুই িভ  মানিসক গঠেনর 

পু ষ ব ু র মেধ  ব ু  গেড় ওেঠ, যার মেধ  িমেশ যায় অস েয়াগিবষয়া রিতর অিভঘাত। 

নারীবিজত জীবেন সদ  যৗবেন পা-রাখা শারীিরক ও মানিসক িদক থেক দুই িবপরীত 

িব ু েত অব ান করা যুবেকর ব ু ে র মেধ  মান-অিভমান য সমকািমতার িচ বাহী নয় স 

িবষেয় অধ াপক ঘাষ সতক কের ম ব  কেরেছন ( ঘাষ। ২০১৩। পৃ. ৭১)। একথা ভেব 

দখবার য সম  নারী-পু েষর মেধ ই যুগপৎ নারী  ও পু ষ  িমেল িমেশ থােক। কােনা 

নারীর মেধ  পু ষে র ভাব বিশ থােক আবার কােনা পু েষর মেধ  নারীে র ভাব বিশ 

থােক, এবং এটা য সবসময় শারীিরক ভি মার মাধ েম ফুেট ওেঠ তা নয়। কােজই গারার 

িত িবনেয়র অস ব আনুগত  ধুমা  ব ু ে র খািতের নয়, গারার পৗ েষর কােছও। 

এই য গারা আর িবনেয়র ব ু ে র মেধ  যুগপৎ অস েয়াগিবষয়া রিত এবং ম ীরিতর 

িচ  অে ষণ এই উপন ােসর সমােলাচনার ধারায় স ূণ ভােব অনন । 

৬. চতুর :— আমরা জািন এই উপন াস পি কায় ধারাবািহকভােব ‘ঘের-বাইের’-র পূেব 

কািশত হেলও দুই উপন ােসর াকাের কােশর কালটা এক- ১৯১৬ ি া । এবং 

হয়েতা ‘ঘের-বাইের’-র সে  কািশত হেয়িছল বেলই রবী নােথর অন তম পূণ 

উপন াস ‘চতুর ’ িনেয় প -পি কায় আেলাড়ন তুলনামূলকভােব কম িছল। এই দশেক 

সরসীলাল সরকােরর ‘চতুরে ’র সমােলাচনািট িবেশষ  বহন কের। থাগত চির  
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এবং ঘটনা পর রার কাযকারণ িবে ষণ সমি ত সমােলাচনার য ধারা সইকােল বহমান 

িছল তার থেক িকছুটা িভ  অব ান রাখেত স ম হয় সরসীলােলর মন াি ক তথ  

স িলত সমােলাচনািট। সমােলাচনািটর সূচনােতই সমােলাচক উপন াসিট য িভ  ঘরানার 

তার উে খ কের বেলন, 

“এই পু ক লখার ভি  দিখয়া বাঝা যায় িবিভ  চিরে  মেনাবৃি র ঘাত- িতঘােত চির  

িকভােব পির ূ িরত হইেতেছ।” (সরকার। ১৩৬৯। পৃ. ৩০১) 

মন মূলক উপন াস গঠেনর েয়াজেনই য এর বয়নরীিত ও কথনরীিত চিলত ধারার 

থেক সের এেসিছেলা তা সমােলাচেকর নজর এড়ায়িন। মেন রাখেত হেব, সময় ততিদেন 

এেস প েছেছ িবশ শতেকর ি তীয় দশেক। সমেয়র সে  সে  রবী -উপন াস চচার য 

নানা বদল ও নানা রীিতর আেলাচনা করা এই অধ ােয়র উে শ  তার অন তম বাঁক বদেলর 

সূচনা এই পযায় থেকই ঘটেত আর  কেরিছল। ইিতপূেব সমােলাচক ও পাঠকেদর 

ব ি গত ধ ানধারণা, মানিসক ও িশ াগত সীমাব তা বা ব ি গত ভােলা িকংবা ম -লাগার 

 থেক উ ূত সমােলাচনার পিরবেত ধীের ধীের ান পেত আর  করল পা াত  নানা 

তথ  ও তে র িভি েত িনিমত সমােলাচনার চচা। আর এই বদেলর ইিতহাসটাই সু েপ 

িতভাত হয় প -পি কায় কািশত নানা সমােলাচনার পদা েক অনুসরণ কেরই।  

সুকুমার সন ইিতপূেব য িনজ  রীিতেত উপন াস িলর আেলাচনা কের আসিছেলন 

‘চতুরে ’-র সমােলাচনার সূচনায় তার যথাথ কাশ ঘটল; 

“রবী নােথর বড়গ  ও উপন ােসর মেধ  িমল দখা যায় জাড়া জাড়া, পর র দুইিটেত। 

যমন ‘ বৗ ঠাকুরাণীর হাট’ ও ‘রাজিষ’, ‘ন নীড়’ ও ‘ চােখর বািল’, ‘ নৗকাডুিব’ ও ‘ গারা’, 

‘চতুর ’ ও অব বিহত পরবতী উপন াস ‘ঘের-বাইের’-র সে  স ৃ ।” ( সন। ১৩৫৩। পৃ. 

৪০১) 

এতিদন পয  রবী নাথ য রীিতেত উপন াস রচনা করিছেলন তার থেক সের এেসিছেলন 

‘চতুর ’- ত। এর িবষয়ব র অিভনবে র িত আেলাকপাত কের সমােলাচক এেক যমন 

বেলেছন রবী নােথর উপন ােসর ধারায় কিঠনতম তমনই এর অিভনব গঠনরীিতেক ত  

কের বেলেছন; 

“চতুরে র গঠনরীিত সাধারণ উপন ােসর মেতা নয়। বইিটর চািরিট ‘অ ’ বা ‘ভাগ’- 

‘জ াঠামশাই’, ‘শচীশ’, ‘দািমনী’ ও ‘ িবলাস’- যন চািরিট ত  কািহনী। এ িল ত  
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গ েপই থম কািশত হইয়ািছল। এই চািরিট য়ং স ূণ গে র মধ  িদয়া একই কািহনী 

পিরণিতরিদেক আগাইয়া িগয়ােছ। (পৃ. ৪০১) 

চতুরে র মূল সমস া ি িবধ, যার একিট ধারা গেছ েমর ধারণার িদেক এবং আেরকিট 

ধারা গেছ আধ াি কতার িদেক। এই িবষয়িট িনেয় সমােলাচেকর ম ব  িণধানেযাগ ; 

“সব ম ম নয়’, অথাৎ সব ম জীবেন চিরতাথতা আিনয়া িদেত পাের না। এক ম 

হইেতেছ তাঁহার ধ ােনর ধন, অ েরর - আর এক ম হইেতেছ তাঁহার সাধনার দবতা, 

দেহর াণ। এই দুই েমর দুিনবার দাটানায় পিড়য়া নারী দেয়র বদনাপূণ  ‘ শেষর 

কিবতা’ হইেত আর  কিরয়া রবী নােথর ায় সকল পরবতী গ -উপন ােসরই মুখ  অথবা 

গৗণ সমস া। এই সমস া সব থম চতুরে  উপ ািপত হইয়ােছ।” (পৃ. ৪০২) 

ি িবধ ম স িকত য সমস া যা ‘ শেষর কিবতা’- ত দীিঘর জল এবং ঘড়ার জেলর প 

পােব সই ি িবধ ম িনেয় নারী মন ে র প খু ঁেজ পাওয়া যায় এই উপন ােস। িতিট 

চিরে র মন ে র কারণ অে ষণ ও তার িবে ষেণর পাশাপািশ িনজ  ােনর ও িচ াধারার 

সু  সা  রেখ গেছন সমােলাচক। এই উপন ােসর সমােলাচনােতও শচীেশর দািমনীর 

িত অ  আকষণ এবং তােক ত ােগর অনুেরােধর মেধ  ‘ বা মী’ গে র ছায়াপাত 

দেখেছন িতিন। এই উপন ােসর নামকরেণর িবে ষণ সুকুমার সেনর হােত পূণতা 

পেয়েছ। ‘চতুর ’-এর য ি িবধ সমস ার উে খ করা হেয়েছ তারই ি েত এর 

নামকরেণর িবে ষণও করা স ব। একিদেক দািমনী-শচীশ- িবলাসেক িঘের য 

মস িকত সমস া, সিদক থেক যমন এর নামকরেণর কারণ িবে ষণ করা যায় 

তমনই শচীেশর আধ াি কতার াি ক যা াপেথর িদক থেকও সই কাজিট করা স ব; 

আর সই স াব তারই অিভমুেখর িনেদশ কেরেছন সুকুমার সন মহাশয়।  

সমােলাচক ভূেদব চৗধুরী তাঁর ে  আেলাচনার তৃতীয়ভােগ িতিন রেখেছন ‘চতুর ’, 

‘ঘের-বাইের’, ‘ যাগােযাগ’, ‘ শেষর কিবতা’-র আেলাচনােক এবং এেদর একে  িচি ত 

কেরেছন ‘পিরণিত যুেগর কথাসািহত ’ িহেসেব। এই উপন াসিট স েক িতিন ম ব  

কেরেছন,  

“রবী -উপন াস সািহেত র কাব ধিমতা লাভ স ূণহেয়েছ ‘চতুর ’- ত এেস।” ( চৗধুরী। 

১৯৬০। পৃ. ২৬৬) 
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িতিট উপন াস আেলাচনাকােল িতিন যমন সমকালীন কাব ে র মেধ  সমপযােয়র রেসর 

অে ষণ কেরেছন তমনই ায়শই ভাতকুমার মুেখাপাধ ায়কৃত রবী জীবনী থেক উ ৃ িত 

ও ভাবনা হণ কেরেছন। উপন াস িলেক দেখেছন মূলত গীিতকিবর লখা উপন াস 

িহেসেব। ‘চতুরে র’ গঠনৈশলীর শংসার পাশাপািশ এর ট ও ভাষাৈশলী িনেয়ও বােক  

িনপুণ মত কাশ কেরেছন। ‘চতুর ’-এর মূল একিট েট য চারিট পৃথক দৃি ভি র 

সম য় ঘেটেছ যােদর অনন তা কৃতপে  একমুখীনতার মেধ  রেয়েছ সই িবষয়িট ল  

কেরেছন ভূেদব চৗধুরী। পাশাপািশ এর তীকধমী ভাষা ব বহােরর িতও আেলাকপাত 

কেরেছন।    

হীের নাথ দে র ব  সংকলেন এই উপন াস স েক িলখেলন, 

“পূণা  উপন ােস পিরণত হেল এই  রবী নােথর সবচাইেত শি শালী উপন ােসর গৗরব 

লাভ করেত পারত।” (দ । ১৯৫৯। পৃ. ৭০)  

হীের নাথ দে র মেতাই কুমার বে াপাধ ােয়রও এই উপন াসিটেক খাপছাড়া মেন 

হেয়িছেলা িকছু ে ।  

 উপন াসিটর গঠেনর এই খাপছাড়া ভাব য আসেল তঃ েণািদত তারই িবে ষণ 

কের ভূেদব চৗধুরী তাঁর ‘রবী  উপন াস: ইিতহােসর ি েত’ ে  উে খ কেরেছন,  

“চতুর ” চারিট গে র এক ব  প, মথ চৗধুরীর “চািরইয়াির কথা”র মেতা; নািক 

যথাথই উপন াস, এ-িনেয়ও মতা র আেছ। অ ত এ-কথা ীকার করেতই হয়, 

“সবুজপ ” ত ‘জ াঠামশায়’ অধ ায় কােশর পের একিট পূণা  গ  বেলই মেন হেয়িছল 

ওিট। অতচ পরবতী অধ ায় শষ যখােন হল, স- যন ডালপালা ছড়ােনা এক বেড়া গে র, 

ছােটাগাি ক ঝাঁকুিন িদেয় হঠাৎ থমেক পড়া। তারই অনুসৃিত ভের  ‘শচীশ’ অধ ােয়র; 

জ াঠামশােয়র মৃতু সংবাদ ঐ অধ ােয়রই অ গত, পরবতী অংশ সই দুঘটনারই পিরণিত 

শচীেশর জীবেন। ‘শচীশ’ অধ ােয়রও অবসান চমক দ, যিদও সবটাই ছাটগে ািচত না-ও 

হেত পাের। আবার ঐ হা ঘটনার স  ধেরই ‘দািমনী’ অধ ােয়র আর ; তার সমাি  

অসাধারণ নাটকীয় চমৎকািরতায়— িবলাস-দািমনীর িববাহ-সংবাদ িদেয়। তারই ব থাবহ 

উপসংহার  ‘ িবলাস’ নামক চতুথ অধ ােয়। কািহনীর অ - ত ে  অ ঃসংহিত সুসংহত; তবু 

বিহরাি ক কাযকারণ স েকর গাঁথুিন কবলই গেছ ফে । উপন ােসর থািস  ‘ন ােরিটভ’ 

গঠনেক স ীকার কের িন। করবার উপায় িছল না—অ ৈ তেন র সমু াস এ-উপন াসকলার 

অি , তারই িতফলেন এ- েচ ার কুশলী সমাপন। য জীবন- চতনা দু র, দুরিধগম , তার 

ভাষা-বাহন িতযক অ েভদী; সহজ গঠন তার অিবমূত।” ( চৗধুরী। ২০১৬। পৃ. ৬৫)     
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আসেল এই য উপন াসিটর গঠেনর মেধ  আপাতভােব ধারাবািহকতা বা বলা ভােলা 

সামি কতার অভাব পিরলি ত হয় তার কারণ য আসেল এর কথনরীিতর মেধ  িব  হেয় 

রেয়েছ সই িবষয়িটর উে খ কেরেছন সমােলাচক। িবলাস যখন িনেজর ডায়ািরেত িলখেছ 

তখন য স আসেল তার জীবেনর নানান িবি  সমেয়র ঘটনার অিভঘাতটাই িলেখেছ সই 

িবষয়িটর উে খ কেরেছন সমােলাচক।  

 উপন াসিট িনেয় ায় একই আি েকর ম ব  কেরেছন সয়দ একরম হােসন তাঁর 

‘রবী নােথর উপন াস: চতনােলাক ও িশ প’ ে । িতিন উপন াসিটেক ‘িবতিকত ও 

সি  িশ কম’ িহেসেব িচি ত কের বেলেছন, 

“চতুরে র আি ক ও িশে াৎকষ িনেয় িবতিক ও সে েহর কারণ, থমত, এর অপূবতা ও 

অত াধুিনকতা; ি তীয়ত, উপন ােসর আি ক-িবষয়ক থাগতরীিতর িতফলন চতুরে  ত াশা 

করা; তৃতীয়ত, চতুরে র িতিট িকি  িভ  িশেরানামায় ‘সবুজপে ’ কাশ। 

জাঁ পল সা  ব তীত স বত আর কােনা দাশিনক সাথক উপন াস রচনায় সমথ হনিন 

এবং জীবনদশনিবহীন ও জীবনাথিবিব  কােনা ব ি র পে ই মহৎ সৃি  অ ভব। …এ কথা 

রবী -উপন াস স েক আেরা িনভুল। 

রবী সািহেত  এ ত  ব বার উ ািরত য, জীবেন গিতবাদ ও ি িতবাদ— কােনািটই 

সত  নয়, এবং উভয়ই সত । কারণ গিত ও ি িতর সুসাম স  ও সংে ষণী থেকই আেস 

পূণতা।” ( হােসন। ২০১৬। পৃ. ২০৩)  

শচীেশর জীবেনর সেত র অে ষেণর পথিটেক উপন ােসর শষ পয  য কন িববৃত রাখা 

হল তার কারণ খুেঁজ পাওয়া যায় সমােলাচেকর ম েব র মেধ । ি িত ও গিত, তথ  ও ত , 

ইিত ও নিতর যুগপৎ িমলেনই য সেত র যথাথ কাশ তা রবী সািহেত র অন ান  ে র 

মেতা এই উপন াসিটেতও ফুেট উেঠিছেলা, ব তপে  এিটই উপন াসিটর মূল ব ব । 

সমকালীন ব  সমােলাচক এই ত িটেক অনুধাবন করেত পােরনিন বেলই তাঁেদর কােছ 

উপন াসিটর পিরণিত অস ূণ িহেসেব িতভাত হেয়িছেলা।    

অন িদেক ‘িব ভারতী’ পি কায় কািশত বে  অ কুমার িশকদােরর 

সমােলাচনামূলক ব িট এই উপন ােসর সমােলাচনার ধারার ে  পূণ, 

“… া ন নাি ক খুেঁজ িফরেছ কােক বেল আি কতা। ইিত- নিতর ডায়ােলকিটেকর মধ  িদেয় 

এই বািধর িসনেথিসেস উ ীণ হওয়াটাই চতুরে র থীম। সই থীমেক আ য় দবার জন  য 
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কয়িট চির , য যৎসামান  বা ব পিরেবশ না আনেল নয়, মা  ততটুকুেকই রবী নাথ 

চতুরে  জায়গা িদেয়েছন।” (িশকদার। ১৩৮০। পৃ. ৩৮)  

হীের নাথ দ  এবং কুমার বে াপাধ ােয়র ম ব িল রেণ রেখ বলা যায়, 

‘ গারা’ উপন ােসর আয়তিনক এবং পটভূিমক িবশালতার পের ‘চতুর ’-এর আয়তনগত 

ু তা এবং বণনা ও ম ব  েয়ােগর ে  য তা দখা িদেয়িছল তা িনেয় তৎকালীন 

ব  িবিশ  সমােলাচক ি ধা কাশ কেরিছেলন। অেনেকরই মেন হেয়িছেলা উপন াসিট 

অস ূণ, শচীশ একিট খাপছাড়া চির । িক  বণনার অ তা, আবছায়া আঁধােরর 

আড়ােলর থেক ম ব  িকছুটা বলা িকছুটা না বলাই য এই উপন ােসর মূল ভােবর সে  

সাযুজ  মি ত হয় এই িবষয়িট অিধকাংশ সমােলাচকই উপলি  করেত পােরনিন। আসেল 

তখনও পয  িকছু ে  সমােলাচনার ধারায় একটা ব গত তথ  অে ষেণর বণতা 

অব াহত িছল; যার জর ধের ‘চতুর ’ উপন ােসর আ ম তার িবষয়িট ব  সমােলাচকই 

অনুধাবন করেত পােরনিন। এবং সই িবষয়িটর িত মােটর ওপর আেলাকপাত 

কেরিছেলন অধ াপক অ কুমার িশকদার, এবং তাঁর সমােলাচনািট ‘চতুর ’-এর সমােলাচনার 

ধারায় পূণ।   

আবার মেনার ন জানা তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস (সািহত  ও সমাজ)’ ে  

উপন াসিটর িবে ষণকােল বেলেছন, 

“ কান একিট উপােয় মানিবক বােধর সীমােক ছাড়াইয়া উঠা বা সই উ তর চতনার 

আভাসমা  লাভ করাই জীবেনর  সাধনা নয়। তাহােত পিরণােম জীবন ও জগতটাই 

অ ীকৃত হইয়া যায়। াণ-মন-বুি  সেমত মানিবক সম  বােধর ধীর অনুশীলন ও স ূণতা 

সাধেনর চ ার িভতর িদয়া যখােন াভািবক ভােব উ ততর চতনা লােভর আকা া জােগ 

এবং জীবেন তাহার াি  ঘেট সখােন এই দুিট স ার পূণ সাম স  সািধত হয় এবং জীবন 

ঐ বাধা য়ী হইয়া স ূণ সাথকতা লাভ কের, আ য  ণ সমৃ  হয়, জীবন এক নূতন অথ 

লাভ কের। রবী নাথ তাঁহার সম  জীবনব াপী সাধনার  ফল লাভিটেক শচীেশর পিরণত 

অধ া  উপলি র িভতর িদয়া ব  কিরয়ােছন। সখােন প ও অ প, সীমা ও অসীেমর পূণ 

ীকৃিত আেছ। কান একিটর মেধ  মূেল র নূন তা িকছুমা  নাই। এই সত  উপলি  কিরয়া 

এবং এই স েক িনঃসংশয় হইয়া উভেয়র যােগর রহস  অনুস ােন শচীেশর মেতা 

রবী নাথও ধ ান িনম  হইয়ােছন। এই সাধনারই একিট িদক িবলাস-দািমনীর মেধ  কাশ 

লাভ কিরয়ােছ। য েম অসীম সীমা প লাভ কিরয়ােছন, সই এক ম নর-নারীর 

মেধ ।” (জানা। ১৯৬০। পৃ. ২৬৪)  
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সমােলাচক জানার ম েব রই িত িন শানা যায় ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় ‘রবী  

জীবনী ২’- ত এই উপন াস স িকত ম েব , 

“… বলাকার মেধ  কিবর যসব ত কথা ব  হইয়ােছ, তাহা তাঁহার জীবনদশেনর মূলগত 

কথা। িতিন ব বার বিলয়ােছন য, জীবেন গিতবাদ ও ি িতবাদ— কােনািটই সত  নয় আবার 

উভয়ই সত  বেট। কারণ জীবেনর মেধ  গিতি িত িমিশয়া আেছ বিলয়া পূণতার মেধ  উহা 

সাথক। এই পূণতােক িবি ভােব দিখেলই সত  আ  হয়; এই পূণতার মেধ  প-অ প 

উভয়ই সংি — একা ভােব একিটেক লইেল উভয়ই িমথ া হইয়া যায়। গিত-ি িত, প-

অ প, রাি -িদন, আেলা-আঁধার ভৃিত অসংখ  িবপরীেতর যথাথ সমবায় ও সম েয় জীবন 

অথপূণ। শচীেশর জীবেন গিত ি িত ও পূণতার িতনিট রই কিব ব  কিরয়ােছন…” 

(মুেখাপাধ ায়। ১৩৬৮। পৃ. ৪১৭)  

অথবা এ সে  আমরা আনেত পাির সেরাজ বে াপাধ ােয়র ম ব েক, 

“চতুর ’-এর চার অংেশর িতনিটেত ধান কথা শচীশ। য়ং-স ূণ িতনিট অংেশর িববৃত 

সমাি  বা open ending যন একথাই দিখেয় িদে  য শচীেশর সত াে ষা শ য  

একটা অসমা  ব াপার। (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ.৭৬) 

মেনার ন জানা িকংবা ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় িকংবা সেরাজ বে াপাধ ােয়র ম ব  

িলর পিরে ি েতই আমােদর রেণ এেস যায় রবী নােথর থম জীবেনর রচনা 

‘ কৃিতর িতেশাধ’-এর কথা িকংবা আেরা পের লখা পংি িল ‘ বরাগ  সাধেন মুি  স 

আমার নয়’, িকংবা ‘আ পিরচয়’ ে র ব িল। এই রচনা িলর মূল ব ব , জগেতর 

থেক িবি  হেয় আ ম  হওয়ােতও যমন সত েক পাওয়া যায় না তমনই ধু ব গত 

জীবন ও জগতেক আঁকেড় ধেরও পরমসেত র অি  উপলি  অস ব। ব ি  রবী নােথর 

অধ া -জীবনচচার িত আেলাকপাত করেল আমরা দখব এই দুই ধারা যমন পৃথকভােব 

তাঁর জীবেন এেসেছ, তমনই এই উপলি ও তাঁর মেধ ই এেসিছেলা য ‘সবেক িমিলেয় 

দখেলই’ মুি । এবং বলা-বা ল  ঔপন ািসেকর এই উপলি র র িলই ‘চতুর ’-এর মেধ  

িদেয় ফুেট উেঠেছ। এছাড়াও তাঁর মনেন পরম-সত েক পূণ েপ পাওয়ার উপলি  একিদেনর 

নয়, এবং ‘চতুর ’ রচনার কাল-পেব সই উপলি  পূণতা পায়িন বেলই শচীেশর ‘সত ’ ক 

জানার অে ষার পথিটও িববৃত রেয় গেছ উপন ােসর শেষ।  

  বু েদব বসু তাঁর ‘কথাসািহত  রবী নাথ’ ে  “চতুর ” ও “ঘের-বাইের”-র 

আেলাচনা কেরেছন একিট মা  বে । এর কারণ হেত পাের দুই উপন ােসর কথনরীিতর 

মেধ  সাম স  ও রচনাকােলর িহেসেব এরা কাছাকািছ। িক  তবুও এই দুই উপন ােসর 
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মেধ  িমেলর পাশাপািশ অিমলও রেয়েছ চুর। সমােলাচক বসু এই উপন ােসর ভাষা ব বহার 

িনেয় আেলাচনাকােল উে খ কেরন, 

“চতুরে ’ সংলাপসু ু  সাধুভাষায় লখা, িক  তার িবন াস এমন সংযত, আর ভি  এত সহজ 

য পুেরা বইিট প’েড় ওঠার পর হঠাৎ যন আমরা সিব েয় উপলি  কির য, এত ণ ধের 

সাধুভাষা পড়িছলাম। চলিত ভাষার আি ক ণ রবী নাথ এেত স ািরত কেরেছন, ধু 

চহারাটা রেখেছন সাধুভাষার।” (বসু। ২০১৩। পৃ. ৮৮) 

সমােলাচক ‘ঘের-বাইের’ এবং ‘চতুর ’ িনেয় একেযােগ আেলাচনার কােল এেদর রচনা 

শলীগত পাথেক র উে খ কেরও মূলত আেলাচনা কেরেছন এই দুই উপন ােসর ভাষা িনেয়। 

সাধুভাষায় লখা শষ উপন াস এবং চিলত ভাষায় লখা থম উপন ােসর ভাষা ব বহােরর 

ে , ি য়াপদ ব বহােরর ে  িক িক কৃি মতা এবং জিটলতা উপল  হয় তার িব ািরত 

আেলাচনা কেরেছন বু েদব বসু। ি য়াপেদর চিলত পই য চিলত আর সাধুভাষার 

একমা  পাথক  নয় স িবষয়িট বু েদব বসুর এই সমােলাচনায় সু - েপ ফুেট উেঠেছ।  

অপরিদেক সেরাজ বে াপাধ ায় উ ল কুমার মজুমদােরর স াদনায় কািশত 

‘রােতর তারা িদেনর রিব’ ে  তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ শীষক ব িটেত উে খ 

কেরেছন, 

যা সরাসির বণনা করেল নাটকীয় হেয় ওঠার স াবনা িছল িবলাস তােক িবনেয় অ াভােরজ 

ঘটনা বেল তীয়মান করােত চেয়েছ। তােত ঘটনা বা চির  কউই অ াভােরজ হেয় যায়িন, 

কবল িবলােসর দািয় ান য কত অসাধারণ তা িবনয় সে ও িতি ত হেয়েছ। ‘চতুর ’ 

উপন াসিট উে ািচত ের শচীেশর গ । িক  িনিহত ের এ তা িবলােসর গ । এ তা 

একা  িবলােসরই অিভ তা।” (বে াপাধ ায়। ১৪২৪। পৃ.৭৬) 

সেরাজ বে াপাধ ায় তাঁর এই ম েব র মেধ  িদেয় উপন ােসর য িদকিটর িত 

আেলাকপাত করেলন, তা ইিতপূেব কােনা সমােলাচক কেরনিন। উপন াসিটর পু ানুপু  

পােঠর মধ  িদেয় আমরা বুঝেত পাির এ ধু আ কথনরীিতর েয়াগ নয়। দািমনীেক দাহ 

করার পের িবলাস তার জীবেনর ৃিত পযােলাচনা কেরেছ, যখােন নানান ঘটনার বণনায় 

স ত কেরেছ শচীেশর ডায়াির। আর িবলােসর এই ৃিতর পযােলাচনাও আসেল মৗিখক 

নয়, িলিখত— উপন াস পােঠই আমরা জািন তার িছল ডায়াির লখার নশা। আর এই 

কারেণই, এই সূ  ধেরই গেড় ওেঠ ‘চতুর ’-এর িভ  পাঠ; রিচত হয় ‘ িবলােসর ডায়াির’-

র মেতা ।  
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‘চতুর ’ উপন ােসর সমােলাচনা কেরেছন শ  ঘাষ ‘দািমনীর গান’ শীষক বে । 

এখােন িলখেছন, 

“দািমনীর অ মুহূেতর িববরেণ িছল, জায়ােরর ভরা অ র বদনায় সম  সমু  উঠিছল ফুেল 

ফুেল, দািমনী আর সমু  যন একাকার হেয় যাি ল সই বণনায়। িব ু  দ তাই িলখেত 

পেরিছেলন ‘ তামার সমু ’ বা ‘সমুে  দী  তামার শরীের’। হয়েতা সইজেন ই, আেগপের 

অন  কােনা সংেযাগ না থাকেলও ‘মানসী’-র ওই কেয়কিট লাইনও দািমনীর আ কথার মেতা 

হেয় ওেঠ : ‘আিম যন ঐ অসীম পাথার’। গাটা উপন াস জুেড় আকাশেক চতন  আর জলেক 

কৃিত িহেসেব সািজেয় নবার একটা আেয়াজন িছল ‘চতুর ’র মেধ , শষ পূিণমায় এ-দুেয়র 

এক অি ম সংেযাগ যন তির হেলা। পুেরােনা কােনা লখার সে  রবী নােথর নূতন একটা 

লখার এক যাগসূ ও তির হেয় গল তখন।” ( ঘাষ। ২০২০। পৃ.১৯৭)  

এবং ধুমা  ‘মানসী’র কিবতাই নয় দািমনীর জীবেনর বপদ িহেসেব টেন এেনেছন 

রবী নােথরই এক অিতচিচত পূজা-পযােয়র গানেক, 

“পৃিথবী আমারই জন  সািজেয় রােখ বরণমালা, আকাশ আমারই জন  ািলেয় রােখ তারা। 

…দািমনীরও মেন হেত পারত ওই বরণমালার কথা, আকােশ আকােশ ল  দীপ ালার 

কথা। তারও মেন হেত পারত : ‘ ম বেল য যুেগ যুেগ তামার লািগ আিছ জেগ’-র মেতা 

এক আ ােসর কথা। … ধু, এই চেল যাবার মুহূেত, ‘সাধ িমিটল না’ বলেত পারবার মেতা 

কােনা বদনাঘন মুহূেত, দািমনীরও যন মেন হেত পারত : ‘দুঃখ বেল রইনু চুেপ তাঁহার 

পােয়র িচ েপ।’ পূণতায় আর অপূণতায়, সফলতায় আর িবফলতায়, আনে  আর বদনায় 

তখন একাকার হেয় যায় সম  অি ।”( ঘাষ। ২০২০। পৃ.১৯৭) 

 কােজই আমরা উপলি  করেত পাির শ  ঘােষর সমােলাচনািট রবী -উপন াস 

সমােলাচনার ধারায় স ূণ েপ এক িভ  ঘরানার সৃি  কেরেছ। এর আেগ উপন াস 

সমােলাচনার ে  রবী -সািহেত র অন ান  ধারার সােপে  উপন ােসর সমােলাচনা হেলও 

একিট িবেশষ গানেক একিট চিরে র মানিসক ি িতর বপদ িহেসেব ব বহার কের সম  

উপন ােসর িবে ষণ সমােলাচনার ইিতহােস িভ  ঘরানার সৃি  কের। 

 এই উপন ােসর চচা ধারার শষপেব িবেশষভােব উে খ  উদয়কুমার চ বতীর 

‘চতুর : সাধক কিবর আেলখ ’ িট। এই উপন াস স িকত সম  ে র মেধ  এিট 

িবিশ তা লাভ কের নাি কতা এবং িচ ক েকি ক আেলাচনার ে । অধ াপক চ বতী 

‘ গারা’-র অব বিহত পেরর এই উপন াসিটর বপদ অে ষণকােল ম ব  কেরেছন, 
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“ গারা উপন ােসর িব ৃত ব াখ ার পর চতুর -র াবয়ব পাঠকেক গভীরভােব আ মুখীন 

কের। ভাবতই মেন হয়, ধমস ে  এতখািন চূড়াে  রবী নাথ অন  কােনা উপন ােস 

যানিন। যিদও এই আি ক বাদী সািহিত ক ধম স ে  বাক মােটও িছেলন না, তবুও 

চতুর  উপন ােস ধেমর দুিট প-দশন, আমােদর এই ধম িবষয়ক িদকিটর িত 

িবেশষভােব দৃি  আকৃ  করেব।  

  চতুরে  অি ও নাি র, সাদা ও কােলার, হ াঁ এবং না-র, আেছ এবং নই-এর ত সি লন 

ঘেটেছ; যমন ঘেটেছ তার শষ পেবর কাব জীবেন। ত ে র িদক থেক অিত া  

কিবজীবেনর প-অ প, সীমা-অসীম ভৃিত ভাবনা এই উপন ােস াধান  পােব, তা সহেজই 

অনুেময়। িক , এই সব-সি লেন, দুিট বপদ রবী নাথ গঁেথ িদেয়েছন— দুিট সমধমী 

পুে র মেতা; একিট ‘নাি কতা’ অন িট ‘িন ু রতা’। আমরা দখব, এ দুিট আসেল একই 

াণপুে র দুিট িভ  কাশ। িক , পর েণই দখেত পাব ‘আি কতা’এবং ‘িন ু রতা’র 

মেধ ও এক ধরেনর যাগ রেয়েছ।” (চ বতী। ২০১৬। পৃ.৭১)    

আি ক বােদর একািধক প আমরা দেখিছলাম পূববতী উপন াস ‘ গারা’য়। আর এই 

উপন ােস দখা গল আি ক  এবং নাি েক র িভ  িভ  প। আি কতার সে  িন ু রতার না 

হেলও একটা নিতবাচকতার স ক আমরা দেখিছলাম ‘ গারা’-র হিরেমািহনীর মেধ ; সই 

নিতবাচকতাই েম বিধত হেয় িন ু রতার প িনেয়েছ ‘চতুর ’- ত িবিভ  চিরে র মেধ ; 

এমনিক শচীশও সই িন ু রতা কােশর বাইের যায়িন। আর এই িদকিটর িতই 

আেলাকপাত কেরেছন অধ াপক চ বতী।   

৭. ঘের-বাইের:— ‘ গারা’- ক িনেয় সমােলাচকেদর চচা শষ না হেতই ১৩২২ সােলর বশাখ 

থেক ‘সবুজপ ’ পি কায় ‘ঘের-বাইের’ কািশত হওয়ার সে  সে  সমােলাচক ও 

পাঠকমহেল চূড়া  আেলাড়েনর সৃি  হয়। এই উপন াসেক ব  সমােলাচক ও গেবষক 

রাজৈনিতক-সামািজক উপন ােসর পযায়ভু  করেলও তৎকালীন পাঠক এই িভ ধমী গঠন, 

ও কথনরীিতর উপন ােসর আি কগত িবেশষে র িত আকৃ  না হেয় সমােলাচনা করেত 

 করেলন ‘দুনীিত’-র অিভেযােগর িভি েত। যিদও ইিতপূেব বি মচ  তাঁর ‘রজনী’ 

উপন ােস এই একই কথনরীিতর ব বহার কেরিছেলন, তবুও ভাব ও ভাষার নতুন  এবং 

উপন ােসর ব েব র বা বতার পিরবেত অিধকাংশ সমােলাচনার কে  ান পেয়িছল 

িববািহতা ীর অপরপু েষর িত অন ায় আকষণ এবং স ীেপর সীতােক িঘের কটূি । 

ইিতপূেব রবী নােথর নানা সািহত  কমেক িঘের নানা িব প ম ব  ও কটূি র ঢউ 

উঠেলও রবী নাথ িনেজ সচরাচর সই কটূি র উ র কেরনিন; যিদও তাঁর হেয় কলম 
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ধেরেছন অেনেকই। িক  ‘ঘের-বাইের’- ত এেস রবী নাথ িনেজ িবতক ে  অংশ 

িনেয়িছেলন, যার িলিখত ভাষ  পাওয়া যায় ‘সািহত -িবচার’ ে র ‘টীকা-িট নী’ বে ।  

এই উপন াস িনেয় ‘সািহেত র া  র া’য় য়াসী যতী েমাহন িসংহ যমন 

উপন াসিটেক ক  কের ধুমা  দা  ম ব  কেরেছন বা অন িদেক সমােলাচক 

রাধাকমল মুেখাপাধ ায় ি েজ লাল উ ািপত দুনীিতর অিভেযাগ এেন ম ব  কেরেছন 

সািহত গত সে র বাইের এেস বা বলা ভােলা ব ি গত আে ােশর জায়গা থেক— যা 

একিট সািহত -কেমর সমােলাচনার িনি  হেত পাের না; সখােন পাশাপািশ এই উপন াস 

িনেয় িকছু সুিচি ত অিভমতও রেখিছেলন মথ চৗধুরী বা সুেরশচ  চ বতী মেতা িবদ  

সমােলাচকগণ। উপন ােসর নামকরণ িনেয় যখােন পরবতীেত ব  চচা হেয়েছ সখােন মথ 

চৗধুরীর সুিচি ত মত হণীয়, 

“…‘ঘের-বাইের’-য় আমােদর জাতীয় সমস ার ছিব এঁেকেছন, কননা ও উপন াসখািন একিট 

পক কাব  ছাড়া আর িকছুই নয়। িনিখেলশ হে ন াচীন ভারতবষ, স ীপ নবীন ইউেরাপ, 

আর িবমলা বতমান ভারত।” ( চৗধুরী। ১৯৯৫। পৃ. ১৩২)  

কােক বলব ‘ঘর’ আর কােক বলব ‘বািহর’; ভারতবষ আর ইউেরাপ নািক িনিখেলেশর 

অ রমহল আর বািহর বািড় অথবা এই িতন চিরে র অ রমহেলর বাতা আর লৗিকক 

জীবেনর কাযকলাপ; এই িবষয় িল িনেয় নানান চচার িতফলন উপন াসিটর 

সমােলাচনাকােল লি ত হেলও মথ চৗধুরীর উ  ম ব  আর তার িবে ষণ বা আেরা 

গভীরতর িবে ষণী দৃি র সা র রেখ রিচত ‘সািহত ’ পি কার ১৩২৬ াবণ সংখ ায় 

কািশত সুেরশচ  চ বতীর মেনা  সমােলাচনািট িবেশষ  পায়। সুেরশচ  তাঁর 

সমােলাচনায় উে খ কেরন,  

“মানুেষর মেধ  দুেটা ‘আিম’ রেয়েছ- একটা , একটা অ । িক  মজার কথা এই য, 

এই  আিমটাই হে  অসত , আর অ  আিমটাই হে  সত । … মানুেষর  ‘আিম’র 

সহ  রাজািগিরর মােঝ তার অ  ‘আিম’র অিভসার কােরারই চােখ পড়েছ না,— কােরারই 

মেন লাগেছ না। মানুেষর এই  ‘আিম’ হে  স ীপ আর তার অ  ‘আিম’ হে  

িনিখেলশ। স ীপ স হে  বাইেরর মানুষ, িনিখেলশ স হে  অ েরর ঠাকুর। (চ বতী। 

১৯৯৫। পৃ. ১৩৩) 
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মথ চৗধুরী যখােন ায় সম  উপন াসিটেক দশীয় আর ইউেরাপীয় ঐিতেহ র 

সােপে  িবে ষণ কেরেছন সখােন সুেরশচ  চ বতীর ম ব িট কৃতপে  েয়ডকৃত 

মেনর ি - রীয় িবভাজনেক মাথায় রেখ গেড় উেঠেছ বেল মেন হয়। িক  িনিখেলশেক 

যখন সমােলাচক ‘অ েরর ঠাকুর’ বেলন তখন আসেল এই িহেসবটা মেল না। বরং িবষয়টা 

যিদ উে া হত তাহেল িহেসেব িমলত। কারণ স ীেপর লাভ, আকা া, বৃি র উ তা 

এসবই মেনর এেকবাের শেষর তলায় থাকা িবষয়, যা চাপা পেড় থােক সেচতন মেনর 

ভােব, যার সে  িনিখেলেশর আদশগত অিভমুখেক িমিলেয় নওয়া চেল। পরবতীকােল 

রবী -উপন াস চচার ধারায় পূবজ এই দুই সমােলাচনা য িভ  দৃি ভি েত উপন াস 

িবে ষেণর িদশা হেয় উেঠিছল তা বলাবা ল ।  

এরই সমা রােল আমরা রাখেত পাির ১৩২৩-এর ‘বিরশাল িহৈতষী’ জ  সংখ ায় 

লখা একিট সমােলাচনােক;  

“…বইখািন আেদ াপা  পাঠ কিরলাম; িক  স  হইেত পািরলাম ক? সে  সে  মেন হইল, 

নেভল মা ই রবী নােথর এই লীলা কট- ‘ নৗকাডুিব’, ‘ চােখর বািল’ সবদাই এই পরকীয়া 

পীিরিতর সূ ািতসূ  িবে ষণ। বাখািন সই চুলেচরা কুশা  লখনী। িক  এেকর ী 

অপরেক লইয়া লীলােখলা- এসব নেভেলর িবষয় কন? তাও যাক, বয়স থািকেত এক প 

িছল, আজ িবপ ীক রবী নাথ, ‘শাি িনেকতেন’র রবী নাথ, উৎকট েদশীর ে  পর ী 

চাপাইয়া িদয়া িক বীভৎস রস উপেভাগ কিরেলন, বুিঝলাম না।” (স া. মুেখাপাধ ায়। 

১৩৬৯। পৃ. ৫৪২)  

য-কথা পূেবও উে খ করা হেয়িছেলা, য পি কায় রবী নােথর সািহত -কম িল 

কােশর সমকােল এক ধরেনর সমােলাচনার ধারা গেড় ওেঠ যােক কােনাভােবই 

সািহত গত িদক থেক িবে ষণ করা যায় না; এ িল গেড় উেঠিছল সামািজক নানান িনয়ম-

নীিত থেক িকংবা ব ি গতভােব রবী নাথেক পছ  করা বা না করার জায়গা থেক। 

কােজই সমােলাচেকর য ধান বিশ  িনরেপ  দৃি — তা এসম  সমােলাচনার ে  

সবসময়ই ব াহত হেয়েছ। আর ধু রবী -উপন াস নয়, রবী নােথর নাটক, কাব  ভৃিত 

ায় সম  সািহত -ধারাই এই জাতীয় একেদশদশীতা দাষযু  সমােলাচনার িশকার 

হেয়িছল।  
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আমরা জািন ‘ঘের-বাইের’- রবী নােথর চিলত বাংলায় লখা থম উপন াস। কােজই 

এই উপন াস সমােলাচনার ধারায় উপন াসিটর ভাষা ব বহার িনেয় বু েদব বসু সহ আেরা 

নানা িবিশ  সমােলাচেকর নানান মেনা  সমােলাচনা পরবতীেত কািশত হেলও পি কায় 

কােশর সমকােল িক  সভােব এর চিলত ভাষার ব বহার িবিধ িনেয় কােনা িবেশষ ম ব  

পাওয়া যায় না। তেব িকছু াচীনপ ীেদর মুখপা  িহেসেব পাঁচকিড় বে াপাধ ায় 

উপন াসিটর ভাষা ব বহােরর ি েত ম ব  কেরন; 

“একা রবী নাথ জনকেয়ক চ ালাচামু ার সাহােয  বা ালাসািহেত র ছাঁদ বদলাইেত পািরেবন 

না।”(বে াপাধ ায়। ১৯৯৫। পৃ. ১৪৪)  

যিদও এই ম ব  ধু ‘ঘের-বাইের’-র চিলত গদ  িনেয় নয় ‘সবুজ প ’-এ কািশত চিলত 

ভাষায় লখা রবী নােথর যাবতীয় গদ  িনেয়ও িছল। াচীনপ ী সমােলাচেকরা সািহত ে ে  

চিলত ভাষার ব বহারেক সহজভােব মেন িনেত পােরনিন। তেব এই থম রবী -উপন াস 

সমােলাচনার ধারায় ধানত ভাষার িভ ধমী ব বহার সমােলাচকেদর দৃি  আকষেণ সমথ 

হেয়িছল ‘ঘের-বাইের’-র হাত ধেরই।  

নীহারর ন রায় তাঁর ‘রবী  সািহেত র ভূিমকা’ ে  এই উপন াসিট স েক ম ব  

কেরেছন,   

“ঘের-বাইের’ ে ই লখক উপন ােসর ে  থম চলিত ভাষা ব বহার কিরেলন, বাধ হয় 

‘সবুজ পে ’র ভােব। তাহার ফল য ভােলা হইয়ােছ স িবষেয় সে হ নাই। গ ব র 

গিতেবগ তাহােত বািড়য়ােছ এবং িবষয়ব েক তাহা সমৃ  কিরয়ােছ। ঘটনা সং ােনর 

নাটকীয় ও বাধ হয় তাহােত সমৃি  লাভ কিরয়ােছ। তাহা ছাড়া epigram সুতী  শািণত 

বাক -ভি মায় িব -মতবােদর সংঘষ যভােব দীি লাভ কিরয়ােছ তাহাও ল ণীয়।” (রায়। 

১৩৫১। পৃ. ৩৫৪)  

এরই পােশ আমরা রাখেত পাির বু েদব বসুর ম ব িটেকও;  

“ কােনা সে হ নই, ‘ঘের-বাইের’র ভাষায় আিতশয  আেছ। ‘চতুর ’ যমন কম ক’ র, এ 

যন তমনই ব  বিশ জার িদেয় বলা, ব  বিশ িঘ-মশলার রা া, মােটর ওপর সব িদক 

থেক বড়ই যন বিশ। অলংকােরর এমন াচুয য কথা েলা ায়ই ব ৃ তা-ঢেঙর হ’ য় 

পেড়, অ শংসার অেথ rhetorical। উি র অেথ -ভি র অভাব নই। থম থেকই 

চােখ পেড় ‘ য’ আর ‘ তা’ এই ছােটা দুিট শে র পৗনঃপুিনকতা। বাংলার এই অব য় দুিটর 

কাজ হে  বােক র দেহ িবেশষ- কােনার িদেক জার চািলেয় দয়া— এ- জার সবসময় 
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দরকার হয় না, ঘন ঘন এেল াি কর হয়। অেনক সময় সটা উ ারণ ক’ র বলেতও হয় 

না,  থেকই তা িনেজর কাজ ক’ র িনেত পাের। িক  ‘ঘের বাইের’ ত এরকম কােনা 

ফাঁক রাখা হয়িন।” (বসু। ২০১৩। পৃ. ৮৯)   

আমরা ‘চতুর ’-এর আেলাচনাকােল উে খ কেরিছলাম য বু েদব বসু দুিট উপন াসেক 

একে  আেলাচনা কেরেছন। তাঁর এই এক  আেলাচনার একিট অন তম ধান কারণ হল 

দুই উপন ােসর ভাষা ব বহােরর স াব ও ভদ-ভাব। ভদ-ভাবটা কাথায়? ‘চতুর ’-এর 

ভাষার ে , বাক  ব বহােরর ে  য তা চােখ পের ‘ঘের-বাইের’ তা এেকবােরই 

নই। ‘চতুর ’-এর িবলােসর ‘ মচাদ-রায়চাদঁমাকা’ হওয়ার পেরও তার ভাষা েয়ােগ য 

িবনয় রেয়েছ ‘ঘের-বাইের’-এর িতন ব া চিরে র কারও মেধ ই সই িবনয়টা নই; আর 

নই বেলই েত েকর সংলাপ এবং বণনার বাক িবন াস এত জিটল, এত পক, উপমা 

মি ত। আর এর ফেল ভাষার গিত ধীর হেয় পেড়েছ। স ভাষা চিলত বাংলা হেলও তার 

হালকা চাল ‘ঘের-বাইের’- ত ধরা পেড়িন। আর এই কারেণই ‘ঘের-বাইের’-র ভাষা একই 

সে  িনি ত ও নি তও বেট।    

সুকুমার সেনর এই উপন ােসর সমােলাচনার মেধ  িব ার ও িবেশষ যে র ছাপ 

পাওয়া যায়। এই উপন ােস থম চিলত ভাষার ব বহার ও আ কথনরীিত যা পযায় েম 

ঘুের িফের এেসেছ তার িত দৃি ে প কেরেছন সমােলাচক। িতিট চিরে র পূণ িবে ষণ 

এবং উপন ােসর ক িব ু আেলাচনায়  িদেয়েছন। চির েদর িতিট পদে েপর সে  

উপন ােসর কািহিনর ভিবষ ৎ কী ভােব িবজিড়ত হেয়েছ স স েক সমােলাচেকর অনুস ানী 

দৃি র ব ব ; 

“স ীেপর সিহত যিদন িবমলার পিরচয়হইল সইিদন িনিখেলেশর মা ারমশায় চ বাবুর 

সিহতও িবমলার থম সা াৎ ঘিটল। ভিবষ ৎ স নাশ হইেত য স শষ অবিধ বাঁিচয়া 

যাইেব ইহার ারা রবী নাথ তাহারই ইি ত কিরয়ােছন।” ( সন। ১৩৫৩। পৃ. ৪১৮) 

িবমলা চিরে র স ীেপর উ  দশা েবাধক আ ােন উ ুখ মেনর সে  ‘মানভ ন’ গে র 

িগিরবালার সংকট, িনিখেলেশর ত সব  ভালবাসা, যার গিত অিত সূ  এবং স ীেপর মেধ  

গারা চিরে র ছায়া পড়েত দেখেছন সমােলাচক। িবমলােক ‘সামান া’ ীেলােকর মেতা ান 

ও গভীরতাহীন িবেবচনা কেরই সমােলাচক অে ষণ কেরেছন কন িনিখেলেশর অপার 

অসীম ভােলাবাসা সে ও িবমলা স ীেপর র  মাংেসর ূল লালুপতায় িনেজেক ধরা িদেত 
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পারল। িবমলার মেধ  সই ান, তপস া ও সূ  অনুভূিতর অভাব িছল যােত িনিখেলেশর 

িব াসী িমক দেয়র অপার িক  িন  েরর মেক স শ করেত পাের; তাই স 

তার ইি য়জ আেবগেক স ীেপর লালসার কােছ সমপণ করেত পেরিছল। যিদও শষ 

পয  িনিখেলেশর িব াস ও েমর অ রমহেলই ঘেটিছল িবমলার মাহমুি । এই সম  

ত েকই সুকুমার সন সূ  তেথ র িবভাজেন ব বে দ কেরেছন। সমােলাচনার শেষ 

ধুমা  ‘মানভ ন’ বা ‘ গারা’-র সে  িততুলনােতই শষ কেরনিন। ‘ঘের-বাইের’-র সে  

িমল খুেঁজেছন ব  পুেব লখা ি েভনসেনর ‘ি  ওে া’ উপন ােসর। এই উপন ােসর চির  

ও ঘটনার তুলনা করেলও ‘ঘের-বাইের’- ক অিধকতর িশ স ত বেল মেন কেরেছন িতিন।  

‘ঘের-বাইের’- ত এেস সমােলাচক ভূেদব চৗধুরী ত  কেরেছন ধেমর সে  

ঔপন ািসক রবী নােথর সহজ িমলেক। এই উপন ােসর গঠন ‘চতুরে ’র তুলনায় আেরা 

বিশ পূণতার মুখ দেখেছ। রবী নাথ জাতীয়তােবােধর ধারণােক ছািড়েয় 

আ জািতকতাবােদ উ ীণ হেয়িছেলন বেলই বুেঝিছেলন উ  জাতীয়তাবাদ কত ভ ুর ও 

াথপর। আর তােকই সমােলাচক দেখেছন স ীপ চিরে  আর রবী নােথর বি ত 

িব জনীন েমর সহজ সু র পায়ন খু ঁেজেছন িনিখেলেশ।  

‘িব ভারতী’ পি কায় কািশত বে  অ কুমার িশকদার এই উপন াসিট স েক 

ম ব  কেরেছন, 

“চতুরে  রবী নাথ কাযকারণ-পর রা বজায় রাখার দািয়  ছেড় িদেয়িছেলন, এখন ঘের 

বাইের উপন ােস িতিন কােলর মা া বজায় রাখার দািয় ও ত াগ করেলন। সমেয়র অ েরখা 

ধের িতিন দরকার মেতা উেঠ গেছন, নেম এেসেছন। ইিতহােসর কাছ থেক উপন াস 

পেয়িছল য সময় পর রাগত িবন াস, তােকও ভে  িদেলন রবী নাথ। কাথাও কাথাও 

কথেকর কথা ঘটনার তাৎ িণক িববরণ, কখেনা বা সমেয়র ঈষৎ ব বধােন বলা, আবার 

কাথাও সম  ি লতা খুেল যাওয়ার পের িপছেন িফের তাকােনা।” (িশকদার। ১৩৮০। পৃ. 

৩৯-৪০)  

অ কুমার িশকদােরর ম েব  ‘ঘের-বাইের’ উপন ােস সমেয়র ব বহােরর ওপর িবেশষভােব 

আেলাকপাত করা হেয়েছ যা িনেয় ইিতপূেব সভােব আেলাচনা হয়িন। সমেয়র াভািবক 

মেক ভেঙ অিবন  েমর য অপূব ব বহার এই উপন ােস ঘেটেছ সই িবষয়িটেক 

অধ াপক িশকদার যথাথ েপ অনুধাবন কেরিছেলন।   
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হীের নাথ দে র ব  সংকলেন এই উপন াস স েক িলখেলন, 

“জীবেন অেনক িকছু ঘেট— সমাজ যােক মানেত চায় না। িযিন আিট  িতিন মেন মেন 

জােনন য সমােজর চাইেত জীবেনর দািব বড়। রবী নাথ মেন যা জেনেছন লখনীর মুেখ 

তা ীকার করেত পােরনিন। জীবেনর দািবেক িতিন এিড়েয় গেছন। এমন য স ীপ তারও 

ব বহার অ াভািবক। … এই ি ধা এবং সংেকাচ এটা স ীেপর কৃিতেত নই এই ি ধাটুকু 

লখেকর িনেজরই।” (দ । ১৯৫৯। পৃ. ৭১-৭২)  

এরই সে  িমিলেয় আমরা উে খ করেত পাির উপন াসিট স েক বু েদব বসুর 

ম ব িটেকও। বু েদব বসু আসেল ‘‘দুই বান’ ও ‘মাল ’’ শীষক বে  ‘ঘের বাইের’ িনেয় 

কেয়কিট মনন-ঋ  সে র উ াপন কেরন,  

“…যারা সাংসািরক িবচাের এখেনা ায় ছেলমানুষ, দািয়ে র ারা ভারা া  নয়, তােদর 

সহজ, মধুর, সহনীয় পিরেবশ থেক বয় েদর জিটল জগেত ভােলাবাসােক বদিল করেল 

ফলটা কী-রকম দাঁড়ায়, তার থম পরী া হ’ লা ‘ঘের-বাইের’ ত। স ীপ, িনিখেলশ, িবমলা, 

িতনজেনই পিরণত বয়েসর মানুষ, ব ি গত ছাড়াও একিট বৃহ র সামািজক জীবন আেছ 

তােদর, তাই ‘ঘের-বাইের’ ত থম থেকই সবনােশর আভাস দখা িদেয়েছ। সই সবনাশ 

লখক শষ পয  ঠিকেয় িদেলন— স ীেপর িত অিবচার ক’ র। অিবচার এই িহেশেব য 

িনিখেলশেক িজিতেয় দবার জন ই স ীপেক অেযাগ  হ’ ত হ’ লা। ‘ চােখর বািল’র 

িবেনািদনীর িত সামািজক অিবচাের আমােদর মন যমন ু  হয়, তমনই অতৃি  জােগ 

স ীেপর িত লখেকর এই ব ি গত িবমুখতায়। মেন হয়, িবমলার সত  পরী া তা হ’ লা 

না, লখক মাঝখােন এেস আ ন থেক তােক আড়াল করেলন। স ীপেক থেম যা মেন হয় 

স যিদ সিত  তাই হ’ তা— তজ ী, িনভীক, কামনার বিল তায় উ ল, তাহ’ ল রবী নাথ 

কী করেতন? কমন ক’ র বাঁচােতন িবমলােক?” (বসু। ২০১৩। পৃ. ১০৫-০৬)  

ইিতপূেব ‘ নৗকাডুিব’-র সমােলাচনাকােল রেমশ-কমলার স েকর য অ াভািবকতার 

স িট উেঠ এেসিছেলা, ায় সই একই ধরেনর ম ব  এই উপন ােসর সমােলাচনাকােলও 

সমােলাচক হীের নাথ দ  িকংবা বু েদব বসুর ব েব র মেধ  িদেয় ফুেট উেঠেছ। 

পরপু েষর সে  যৗন স  াপেনর িবষেয় ‘ নৗকাডুিব’- ত য ি ধা রবী -রচনায় ফুেট 

উেঠিছল তারই িকছুটা পিরমািজত প স ীপ-িবমলার স েকর ে ও উপলি  করা 

স ব। একথা িঠক, স ীপেক যমন কের রবী নাথ আঁকেত চেয়িছেলন, আগােগাড়া যিদ 

তমনটাই রাখেতন, অ  একটু িবেবেকর খাঁচা, অ -একটু ি ধার আেবশ, অ -একটু ভােলা 

হওয়ার ই া যিদ তার মেধ  না রাখেতন তাহেল ‘ঘের-বাইের’-র পিরণিত অন রকম হেত 

পারত।     
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শচীন সন তাঁর ‘রবী  সািহেত র পিরচয়’ ে  রবী নােথর এই উপন াসিট স েক 

ম ব  কেরেছন,  

“ঘের-বাইের’ উপন ােস নূতন সুর ও ঢং আিসয়ােছ—… িনেজর ীেক িবে র মেধ  ােন 

শি েত েম পূণ িবকিশত দিখবার ই া— এই দৃি  অত  আধুিনক। ীেক গৃেহর বািহের 

দশজেনরমেধ  যাচাই কিরয়া পাওয়াই সাথক পাওয়া— ইহােত যেথ  আদশবাদ আেছ, যা 

শাে র, লাকাচােরর, সমােজর ভােলামে র সুের িনত নয়। এই দৃি  সমাজগত নয়, 

ব ি গত।” ( সন। ১৩৪৬। পৃ. ২২৩-২৪)  

শচীন সেনর এই ম েব র শকড় খুজঁেত গেল ঠাকুর-পিরবােরর অ রমহেলর িদেক 

দৃি পাত করেত হয়। ীেক সমােজর মেধ , বাইেরর জগেত সকেলর সামেন আনার ইে  

সেত নাথ ঠাকুেরর মেধ  বল িছল, কারণ িতিন িছেলন িবলাত ফরত। িবলােত নারী-

পু েষর স েকর খালােমলাভাব তাঁেক আকষণ কেরিছল। ‘ঘের-বাইের’-র আনুপূিবক পাঠ 

আসেল িকছুটা এই সেত নাথ আর ানদানি নীর স েকর িতফলনেক রণ কিরেয় 

দেব। িবমলার পাশাক-পির েদর িবিভ তার মেধ  সেত নাথ উ ািবত মেয়েদর শািড় 

পরার নতুন রীিত, সিমজ-জ ােকেটর ব বহারেক মেন কিরেয় দেব।   

শ  ঘাষ ‘িনমাণ আর সৃি ’ শীষক বে  এই উপন ােসর আেলাচনাকাল উে খ 

কেরেছন, 

“আজ সম  অসহ  দুঃেখর িভতর িদেয়ও আমার মেনর মেধ  একটা মুি র আন  জা ক। 

চনােশানা হল; বািহরেকও বুঝলুম, অ রেকও বুঝলুম। সম  লাভেলাকসান িমিটেয় যা বািক 

রইল তাই আিম।’ এই কথা যখন িনিখেলশ িলখিছল তার ডােয়িরেত, তখন এই ‘বািহর’ 

অবশ  সম  দেশর অিভঘাত িনেয় আেস না, এখােন এ বািহর ধু িবমলা-স ীেপর 

অব ানিটেক িচেন নবার আেয়াজন। িক  একিদেক যখন এইভােব িনিখেলশ ‘িনেজর মূল েক 

িনেজর মেধ ’ গেড় তুলেত চাইেছ, অন িদেক িঠক সই সমেয়ই তার গাটা  দেশরও মূল  স 

বুেঝ িনেত চায় ওই একই আ তার পিরচেয়। িবমলােক িনেয় য সংকট তির হেয় উেঠেছ 

এই উপন ােস, তারই সমা রাল সংকট চলেছ দশেবাধ িনেয়, স ীপ আর িনিখেলেশর 

মাঝখােন িবে েদর মেতা দাঁিড়েয় আেছ িবমলার মেতা তােদর দশও।” ( ঘাষ। ২০১৪। 

পৃ.২৫৮)  

িনিখেলশ য আ িব াস িনেয়, য আ -অহিমকা িনেয় িবমলােক সকেলর মােঝ বর কের 

আনার, জীবেনর অ র আর বািহর এই দুই মহলেক সম ক েপ বুিঝেয় দওয়ার ও বুেঝ 

নওয়ার পরী ায় নেমিছল তা িক  ভেঙ পেড়িছল স ীেপর িত িবমলার আকষেণর 
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াথিমক রেক অনুভব কেরই। ফেল িনিখেলেশর এই পরী া আসেল সম  সমাজ- দশ-

কাল, দেশর আথ-রাজৈনিতক পিরি িতেক ছািপেয় ধুমা  িবমলা-স ীেপর সা াৎ-

লিটেত এেস ঠেক। িনিখেলেশর মেধ  হয়েতা একটা আ ত য় িছল য সম  

বিহজগেতর মেধ  থেকও শষ পয  িবমলা তারই িচর ন িমক-স ােক বেছ নেব; 

আর তােতই যা িছল ধুমা  জাপিতর িনব  তা হেয় উঠেব যথাথ আি ক িমলন। িক  

স ীেপর আগমেন যখন িবমলার সম  বাধ িবলু  হেত  করল, দূর  বাড়েত থাকল 

িবমলা-িনিখেলেশর দা েত  তখন থেক িনিখেলশ সম েক ছেড় দেশর সােপে  িনেজেক 

িত া িদেত চেয়েছ। িনেজর আি ক দুঃখেক যখন স পরাধীন দেশর পিরি িতর সে  

তুলনা করেত বেসেছ তখন স িনেজর মেধ  িনেজর পুনিনমাণ করার তািগদ খুেঁজ পেয়েছ।    

 এই উপন াস-চচার শষ াে  আমরা রাখেত পাির তেপাধীর ভ াচােযর একিট ব  

‘ঘের বাইের: স  ও অনুষ ’- ক, যা ‘উপন াস: তাৎপেযর খাঁেজ (পূবাধ)’ ে র অ ভু  

হেয়েছ। এই বে  অধ াপক ভ াচায উপন াসিটর রচনাকাল এবং ঘটনাকােলর াপট 

িনেয় িব ািরত আেলাচনা কের ম ব  কেরেছন; 

“রবী নাথ ‘র করবী’ স েক যমন বেলিছেলন, ‘এ নাটক সত মূলক’ তমিন ‘ঘের বাইের’ 

স েকও বলা যায়, এই আখ ান সত মূলক। তেব তা অিধকতর সত । উপন ােসর িতেবদেন 

বশ িকছু ঘটনা এমন িচি ত হেয়েছ যসব িনজ  জিমদািরেত ঘেট যাওয়া অনাচােরর ত  

অিভ তা ম ন কের িতিন িলেখিছেলন। সবই ঘেটিছল যখন ব ভ -িবেরাধী েদিশ 

আে ালেনর সময় আেবগ-সব  দশে েমর বন া বেয় যাি ল। সইসব বা ব যােদর নজের 

পেড়িন বগগত অব ােনর সীমাব তার জেন , তাঁরাই রবী নােথর উপন ােসর িব ে  

নানারকম অিভেযাগ তুেল ধেরিছেলন।” (ভ াচায। ২০১৯। পৃ. ১১৩-১৪)    

উপন াসিট কােশর সমকােল বা অব বিহত পরবতীকােল অিধকাংশ ে  য ধুমা  

িবমলার িববাহ-বিহভূত ম-স ক এবং স ীেপর সীতা স ীয় ম ব  কি ক 

একপাি ক সমােলাচনার ধারা বািহত হেয়িছেলা তার অসাড়তার িদকিটর িত 

আেলাকপাত কের অধ াপক ভ াচায আেলাচনা কের দিখেয়েছন আসেল উপন াসিট 

কতখািন বা বস ত। যভােব ‘ গারা’ উপন ােস রবী নাথ িনেজর যৗবেনর ব  ঘটনার 

পুনবয়ন কেরেছন সভােবই ‘ঘের-বাইের’- ত এেসও রবী নাথ বা ব অিভ তার আখ ানই 

রচনা কেরেছন। কােজই য সম  সমােলাচক বেল এেসেছন রবী নাথ তৎকালীন 
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রাজৈনিতক পিরি িত স েক অবগত িছেলন না িকংবা রবী -সািহত  যেথ  পিরমােণ 

বা বস ত নয় তাঁেদরই যন িত-সমােলাচনা কেরেছন অধ াপক ভ াচায তাঁর এই 

বে ।     

৮. যাগােযাগ:- ‘চতুর ’র পের ১৯২৯-এ াকাের কািশত উপন াস ‘ যাগােযাগ’-এর 

থেকই মূলত নব আিবভূত প -পি কা িলেত রবী নাথ ও রবী -রচনা াচীনে র 

তকমায় ভূিষত হেত আর  করল। িতিরেশর দশেকর গাড়ায় আিবভূত ‘কে াল’ ও 

‘কািলকলম’ পি কা দুিটেক িঘেরই মূলত নবীন লখকেদর কলেম াচীন েপ গণ  হেত  

কেরন রবী নাথ। এতিদন দশীয় িশ ায় দীি ত াচীনপ ীরা যখােন রবী -সমােলাচনা 

করিছেলন দুনীিত বা অ ীলতার িভি েত সখােন আধুিনক পা াত  িশ ায় িশি ত পাঠক, 

লখক ও সমােলাচকমহল একই মু ার অপর পৃে র মেতা সমােলাচনা করেত আর  

করেলন রবী সািহেত  বা বতার অভাব বাধ কের। আধুিনক সমােলাচনার চচা বইল সই 

খাত বেয় যখােন বলা হল; 

“সুিচি ত চির িলর সকেলই যন িচতায় ভরা; এমনিক িবেনািদনীর মেধ ও পি লতা নাই। 

…রবী নােথর অধ া ভােব অনু ািণত য কিব- দয় ‘ নেবদ ’ ও ‘গীতা িল’ সৃি  কিরয়ােছ 

তাহা তাঁহার উপন াস িলেতও ছায়া ফিলয়ােছ।” (ভ াচায। ১৯৯৫। পৃ: ১৫৬) 

ভাবেল অবাক হেত হয় ঔপন ািসক রবী নাথ একসমেয় উপন ােসর য য অংশ বা চির -

িচ েণর জন  অ ীলতা ও দুনীিতর দােয় অিভযু  হেয়িছেলন, িবশ শতেকর িতিরেশর দশক 

থেক উপন াস িলর ায় একই অংশ বা চির িলর জন  রবী নাথ সমােলািচত হেত 

আর  করেলন ‘িরয় ািলিট’র অভােবর িভি েত। রবী -উপন াস চচার পি কা কি ক 

ধারাবািহকতার িবচাের আমরা এর গিতশীল কৃিত অনুধাবেন মশ য়াসী হেয় উঠেত 

পাির। ‘ গিত’-র ১৩৩৪-র পৗষ সংখ ার পৃ ায় ‘ যাগােযাগ’ উপন াস স েক কািশত হয়,  

“ যাগােযাগ রীিতমত affected জিটল ও artificial মেন হয়। মেন হয়, যেথ  য়াস কের 

চার পৃ া ধের রবী নাথ য কথািট বেলেছন, স-কথা েম  িম  অনায়ােস এক 

প ারা ােফর মেধ  বলেত পারেতন। রবী নােথর মেধ  redundancy বা অিতশেয়াি - দাষ 

অত  বিশ।” (পৃ. ২৭৭)  

‘ যাগােযাগ’ উপন ােসর ধান সমস া দয় সং া  যা কৃতপে  িববাহ ও তার সাফেল র 

ওপর িত া পেয়েছ। ববািহক স ে র আ িরক িমেলর পছেন বািলকাবধূর রালেয় 
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ামীর সাহচেয ও আ েয়, তারই িব ােস ও িশ ায় দীি ত হওয়ার মেধ ই অেনকাংেশ 

িনভরশীল— সুকুমার সেনর এই ম ব  কতদূর হণেযাগ  স িবষেয় মেন  জােগ। তেব 

একথা সিত ই য এক িব াস ও িশ া- িচেত পািলত হেয় িববাহ-পরবতীকােল রালেয়র 

িশ া- িচর সে  িমিলেয় নওয়ার বাধ বাধকতার য য ণা তােকই হয়েতা িনেদশ করেত 

চয়েছন সমােলাচক, কারণ এই সমস ািটই ‘ যাগােযাগ’ উপন ােসর ক ীয় িবষয়। িব দাস-

কুমুিদনীর মধুর স েকর মেধ  সমােলাচক তাঁর পিরিচত রীিতেত যাগ খুেঁজেছন ‘ হম ী’ 

গে র সে । িব দাস চিরে র িবে ষণকােল সমােলাচক সুকুমার সন দিখেয়েছন, 

“কতকটা নতুন দাদা জ ািতির নােথর এবং কতকটা িনেজর আদেশ রবী নাথ িব দাস 

ভূিমকার পিরক না কিরয়ােছন। িব দােসর কথায় রবী নাথ িনেজরই রেসাপলি র সুিনিবড় 

আন -িবষােদর পিরচয় পাই।” ( সন। ১৩৫৩। পৃ. ৪৪৭) 

সুকুমার সেনর মেত আখ ানভােগর ায়তন সে ও চিরে র িবে ষণ ও তােদর 

সূ ানুভূিতর তািগদ থেক এিট উপন াস পযােয় অ ীভূত হেয়েছ।  

অন িদেক নীহারর ন রায় তাঁর ‘রবী  সািহেত র ভূিমকা’ ে  উপন াসিট স েক 

ম ব  কেরেছন,   

“িতন-পু েষ’-র মূল মনন-ক নার মেধ  মহৎ উপন ােসর বীজ িনিহত িছল; সই মনন-ক না 

িভ মুখী না হইেল হয়ত ‘ গারা’র মত আেরকিট উপন াস সৃি  আমরা ত  কিরেত 

পািরতাম। িক  ‘ যাগােযােগ’ িববিতত হইয়া ‘িতন পু েষ’র স স াবনা ঘুিচয়া গল। 

…উপন াসিটর আর  ও শষ একা ই আকি ক। …গ ব র গঠনও একটু িশিথল, গে র 

িবিভ  অংশ সুদৃঢ় সংহত নয়। … এক-একবার মেন হয় কুমুিদনীর ামীগৃহ ত ােগর সে  

সে ই যিদ গে র সমাি  হইত তাহা হইেল ‘ যাগােযাগ’ আেরা দৃঢ় ও সংহত হইত। (রায়। 

১৩৫১। পৃ. ৩৫৭-৫৮)  

আমরা জািন ‘িবিচ া’-য় ধারাবািহকভােব কােশর কােল উপন াসিটর নাম িছল ‘িতনপু ষ’। 

থমাব ায় রবী নােথর মেনাগত ই া িছল িতন জে র কািহিনেক িলিপব  করেবন। 

িক  পি কায় দুই সংখ ায় কােশর পেরই তৃতীয় সংখ া থেক নাম বদল হয়, নতুন নাম 

হয় ‘ যাগােযাগ’। ফেল অধ ন তৃতীয় পু ষ অিবনাশ ঘাষােলর বি শতম জ িদেনর একটা 

উে খ িদেয় য উপন ােসর সূচনা হেয়িছল, তা ি তীয় পিরে দ থেকই অতীতকােল িফের 

িগেয় পূব-পু ষেদর কািহিন এবং অিবনাশ ঘাষােলর িপতা-মাতা মধুসূদন-কুমুিদনীর দা ত  

জিটলতার আখ ান বণনােতই সমা  হেয় গল। ফেল উপন াস শেষ কুমুর অ ঃস া হওয়ার 
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সংবাদ এবং উপন ােসর সূচনায় অিবনাশ ঘাষােলর জ িদন পালন উপন ােসর মূল কািহিনর 

থেক িকছুটা খাপছাড়াভােবই ান লাভ কেরেছ। অিবনাশ ঘাষােলর জ িদেনর 

সংবাদটুকুেক বাদ িদেয় িদেল বরং ‘ যাগােযাগ’ য়ংস ূণ হেত পারত।    

গাপাল হালদার স ািদত ‘রবী নাথ শতবািষকী ব সংকলন’ ে  রবী নাথ  

তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ শীষক বে  এই উপন াস স েক ম ব  কেরেছন,  

“তে র কথা বাদ িদেল ‘ যাগােযাগ’-এর িশ কৃতী িটহীন নয়। … সাম  মুকু লােলর িত 

লখেকর সহানুভূিত এবং মধুসূদেনর িত কট অব া ঔপন ািসক িশ -স িত ন  কেরেছ। 

… একিদেক রেনসাঁেসর অনুে রণা, িলবািট িচ া, নারী-পু েষর সমানািধকার, ‘ই ােসান াল’ 

সতীধেম অনা া, অন িদেক সাম সমােজর বেনদী আিভজােত র মাহ, অথ- মাে র ঊে  

দৃি , বােজ-খরেচর উ ৃ লতার মেধ ও বড় ব ি ে র ইি ত তাঁেক ি ধা  কেরেছ। রবী -

মানেসর এই ি ধার ফেলই চির া েন িবপযয় ঘেটেছ।” ( । ১৯৬১। পৃ. ৭৪)  

একথা িঠক য রবী নাথ এই উপন াস রচনাকােল িনরেপ  ঔপন ািসক হেত পােরনিন। য 

িনরেপ তা িতিন ‘ গারা’-র রচনাকােল দিখেয়িছেলন সই িনরেপ তার অভাব তাঁর এই 

উপন ােসর সবাে  জিড়ত। কুমু-িব দােসর িপতা মুকু লােলর বাৎসিরক মা বেক 

জিমদারতে র আিভজােত র একটা িদক থেক দখােনার য়াস রবী নােথর মেধ  

আগােগাড়া থেক িগেয়েছ।  বিণক সমােজর িতভূ মধুসূদেনর িত, তার িতিট ি য়ার 

িতই রবী নােথর তীযক দৃি  ঔপন ািসেকর িনরেপ তােক ে র স ুেখ ফেল িদেয়েছ। 

অথচ সভােব দখেত গেল মধুসূদেনর উ ােনর সে ই িক  ঠাকুরবািড়র উ ােনর যাগ 

বিশ। ঠাকুরবািড়র ইিতহাস, তােদর ভ জ কুলীন দশা, ামত াগ, ব বসা কের েম েম 

আিথক লতার মুখ দখা— এসবই মধুসূদেনর পািরবািরক ইিতহােসর সে  অিধক সাযুজ  

মি ত। তবুও রবী নােথর সম  মমতা কেড় িনেয়েছ চাটুেজ  পিরবার ও মুকু লােলর 

উ াম মা ব।   

মেনার ন জানা তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস (সািহত  ও সমাজ)’ ে  উে খ কেরেছন, 

“দুই িব  ভাবেক আ য় কিরয়া এই য ােজিডর বীজ তাহারই একিট পুি ত িবকাশ 

‘তপতী’ নাটেকর মেধ  ল  কিরেত পারা যায়। তপতীর মেতা কুমুিদনীর জীবনও স ূণ 

অধ া ময়। দুইজেনই আেলােকর দূতী। ইহােদর সংসাের ভােগর ব েন বাঁিধেত পারা যায় 

না। মধুসূদন জািতেত বশ । রাজা জািতেত ি য়। ভাগ-বাসনার কােশর মেধ , িন ু র 

িতেশাধ ৃহার মেধ  তাই িকছু পাথক  আেছ।” (জানা। ১৯৬০। পৃ. ৩৩৮)  
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ইিতপূেবও আমরা দেখিছ রবী -নাটক, কাব  িকংবা ছােটাগে র সে  উপন াস িলেক 

সমা রােল রেখ িবে ষেণর একটা বণতা সমােলাচকেদর মেধ  অব াহত িছল। আসেল 

রবী -সািহত  পােঠর একিট িবিশ  ধারা সমােলাচনার এই বণতার মেধ  িদেয় তির 

হেয়েছ। আেলাচনা র মুেখ রবী -সািহেত র িবে ষণ িনেয় য ত িটর উে খ করা 

হেয়িছেলা, তােত আমােদর ব েব র মূল ক  িছল রবী নােথর িনেজেক বারবার ভেঙ 

গেড় তালার বণতািটর িত। রবী নাথ িনেজেক ভেঙ পুনিনমাণ ও িবিনমাণ কেরন, 

এবং এই জায়গা থেকই ‘ক ণা’-র সে  ‘ চােখর বািল’, িকংবা ‘ক ণা’-র সে  ‘ যাগােযাগ’ 

অথবা ‘ যাগােযাগ’-এর সে  ‘তপতী’র িমল খুেঁজ নওয়া স ব হয়।  

৯. শেষর কিবতা:— এই সমেয়ই রবী নাথ যখােন ত ণ লখকেদর কােছ াচীন িহেসেব 

পিরগিণত হি েলন, সখােন যন তাঁেদর খািনক চ ােল  জানােনার ভি েতই রচনা কের 

ফলেলন ‘ শেষর কিবতা’। এই উপন ােসর বাকভি  থেক গঠন সবই িবিশ তায় পূণ এবং 

এই কারেণ এই উপন াস িনেয় সবািধক চচা করল তৎকালীন আধুিনক লখক ও সািহত  

সমােলাচকগণ। স আেলাচনা পের উ াপন করা গেলও রমা সাদ চে র ‘ শেষর কিবতা’-

র সমােলাচনা িবেশষ মেনােযাগ দািব কের। এই উপন াস কােশর বশ িকছু সময় পের 

‘মািসক বসুমতী’-র ১৩৩৯ অ হায়ণ সংখ ায় ‘ গারার কথা এবং শেষর কিবতা’ শীষক 

বে  রমা সােদর কেয়কিট ম ব  পরবতী রবী -উপন ােসর চচােক অনু ািণত কেরিছল। 

িনে  িকছু পূণ ম ব  সংযু  করা গল, 

ক. “পু ষ চিরে  পু ষ সািহিত েকর িনেজেক িনেজ ল ন না কিরয়া ধু িবে ষেণর জাের 

উপন াস লখা চিলেত পাের। িক  পু ষ লখক িনেজেক ল ন কিরেত না পািরেল ী-চির  

গিড়েত পােরননা। সুতরাং রবী নােথর ী-চির  সৃি র চ া ব থ হইয়ােছ।“ 

খ. “মেন মেন লাবণ ও াত  হারাইয়া রবী নাথ বিনয়ািছল।” (চ । ১৩৬৯। পৃ. ৩৩৬-

৩৩৭)  

চির  গঠেনর ে  অপূণতার এই অিভেযাগ পের ব বার উঠেলও রমা সােদর এই 

অিভেযাগ ও িবে ষণ অেনকাংেশ অিভনব। পরবতীকােলর ব  সমােলাচকই এই ীকােরাি  

রেখেছন য উপন ােসর চির রা ায়শই তাঁর িনেজরই অপর র হেয়ই থেকেছ; 

রবী নাথেক অিত ম কের যেত পােরিন।  
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এই উপন ােসর একিট সমােলাচনা মািহতলাল মজুমদার িলেখিছেলন, যা পরবতীকােল 

তাঁর ‘রিব দি ণ’ ে র অ ভূ  হয় িক  থমাব ায় এিট ‘রেডােডন ন ’ নােমই 

সামিয়কপে  কািশত হেয়িছল।  

“বািহেরর আঘাত কিবেক িচরিদনই বশী কিরয়া  অ েরর িদেক ঠিলয়া িদয়ােছ, ‘ ত েহর 

কুশা ু র তাঁহার চরেণ যখনই িবিঁধয়ােছ তখনই িতিন দশ ও কাল অিতি ম কিরয়া শা ত 

সু েরর আরিত কিরয়ােছন। তাঁহার অসংখ  রচনায় সই কুশা ু েরর তিচ  আমরা খুিঁজয়া 

পাই না। …। ‘ শেষর কিবতা’-য় সই ব থার িচ  আেছ; সই ব থােক কিব কমন কিরয়া 

আ যথ কিরেতেছন- তাঁহার দেয়র রসায়নাগাের তাঁহার সই রস-পিরণিতর ি য়ািটেক 

আমরা যন ত  কিরেতিছ। এই কারেণই এই রচনায় রেসর একিট নূতনতর াদ আেছ।” 

(মজুমদার। ১৩৬৯। পৃ. ৩৪৫)  

মািহতলােলর এই সমােলাচনািট িবেশষভােব মেনা াহী। এর অন তম কারণ, ইিতপূেব চেল 

আসা উপন ােসর ঘটনা বা চিরে র সরল াভািবক িবে ষেণর পেথ না এিগেয় মািহতলাল 

িবদ  যুি  ও ােনর সমােবশ ঘিটেয় নতুন যুেগর সমােলাচকেদর রবী সািহত  

সমােলাচনার ধারা, সই সমােলাচনার প এবং কৃিতসহ সমস া িলর কথাও দু’একিট 

বােক র মেধ  িদেয়  ভােব িনেদশ করেত করেত অ সর হেয়েছন। সই সে  

রবী নােথর মেনাজগেত াচীনে র তকমায় য বল আঘাত ও বদনার স ার হেয়িছেলা 

এবং তারই ফল িত য ‘ শেষর কিবতা’ তারও উে খ কেরন। মািহতলােলর এই িবদ  

সমােলাচনামূলক ব িট পােঠর আেগ বুেঝ নওয়া দরকার উপন াসিট রচনার সমকালীন 

পিরি িতেক। পা াত  িশ ায় ও সািহত  বণতায় উ ু  নব  সািহিত ক ও সমােলাচেকরা, 

রবী নাথেক ক  কের দুই দেল িবভ  হেয় যান। একদল বলেত  করেলন 

রবী নােথ িরয় ািলিট নই, ধু মধুর ক না রেয়েছ, রবী নাথ াচীন হেয়েছন, িতিন 

আধুিনক যুেগ অচল, রবী নাথ সািহেত র পদী ঘরানােতই থাকুন ইত ািদ; এঁেদর নানান 

কটূি  য রবী নাথেক নানা ভােব িবচিলত কেরিছল তা আমরা যমন মািহতলাল বা 

বু েদব বসুর ‘ শেষর কিবতা’-র পাঠ িতি য়া থেক জানেত পাির তমনই জানেত পাির 

রবী নােথর ব ি গত িচিঠপ  থেকও (িচিঠপ  ১১। ১৪১৪। িব ভারতী)। অিমত চিরে র 

িবে ষণকােল মািহতলাল দখান তার মেধ ও িমেশ রেয়েছ এই আধুিনক সািহিত কেদর 

মেনাভাব। মািহতলাল বা সুেরশচে র মেতা মানুেষরা এই সমেয় য রবী নােথর 
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প াবল ন কের কথা বেলিছেলন, এবং সািহেত  িরয় ািলিট েয়ােগর নােম অেহতুক 

পি লতা আনয়েনর তী  িবেরািধতা কেরিছেলন তা বলাবা ল ।  

কুমার বে াপাধ ায় সমসামিয়ককােল ‘ব বাণী’ পি কা ১৩৩৩ এর ভা  ও আি ন 

সংখ ায় কািশত ‘ব সািহেত র উপন ােসর কৃিত ও ভিবষ ৎ’ বে  িতিন একিদেক যমন 

বাংলা উপন াস ধারায় রবী নােথর িবিশ তা িনেদশ করেত িগেয় বি েমর থেক রবী নাথ 

মূলত উপন ােসর িবষয় িনবাচেনর িবচােরই য পৃথক হেয় িবিশ  হেলন সই িবষয়িটর 

উে খ করেলন, তমনই রবী নােথর ছােটাগ  ও উপন ােসরও একিট তুলনামূলক 

আেলাচনা কেরন।  

“ শেষর কিবতা”-র গদ -পেদ র িমিলত আখ ানেদহ ও অপূব মতে র প 

যখােন সবকােল সব ােন নি ত হেয়েছ সখােন সুকুমার সন এই উপন ােস পেলন 

রবী -মানেস প পাওয়া ব বীয় পরকীয়া তে র নব পায়ন। কাব গ ী এই উপন ােসর 

সমােলাচনাকােল ঘটনা ও চিরে র িবে ষেণর থেকও িতিন অিধক াধান  িদেয়েছন ম 

স িকত যাবতীয় ত েক যা এই উপন ােসর ছে  ছে  ান লাভ কেরেছ।  

‘ শেষর কিবতা’ ক সমােলাচক ভূেদব চৗধুরী দেখেছন ‘একিট সবা -সু র কিবতা’ 

েপ।  

“‘িমতা’ ও ‘বন া’ নাম দুিটর মেধ ও নরনারীর মানুভেবর ব না-সে ত রেয়েছ বেল মেন 

কির। লাবেণ র নারী চতনার অতেল অিমত কবল ‘িমতা’- ব ক স েকর দািব স 

অনুভেবর পে  কবল অবা র নয়, অস বও। িমতার কােছ লাবন  কবল ‘বন া’, ােণর 

গভীের েমর পা েক িত মুহূেত পূণ কের তােল স,- িক  সই পূণতার মেধ  বাঁধা পেড় 

থােক না, দয় না ধরা।” ( চৗধুরী। ১৯৬০। পৃ. ২৭০) 

এর কাব ধমীতার পাশাপািশ উপন ােসর াদও অখ  হেয় আেছ এর ছে  ছে । ‘ শেষর 

কিবতা’-এ েমর য প ও অ েপর দুই িদক, দীিঘর জল আর ঘড়ার জেলর সে  তুলনা 

কের য িচর নী ভাব কাশ কেরেছন রবী নাথ, তার সুচা  িবে ষণ কেরেছন। 

হীের নাথ দে র ব  সংকলেন এই উপন াস স েক িলখেলন, 

“…স াটায়ােরর উে শ  িনেয় িলখেত বেসিছেলন, িক  দু-পাতা িলখেত-না-িলখেত লখক 

আপন গে র জােল জিড়েয় পেড়েছন। …স াটায়ার থম পিরে েদই শষ। মানুেষর 
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যৗবনলীলা কিবমনেক িচরকাল উ িসত কের এেসেছ। ঔপন ািসক রবী নাথ মূলত কিব। য 

যুবকেদর উে শ কের িব প বষণ করেবন ভেবিছেলন তােদরই যৗবন রেস মন তাঁর 

অিভিষ  হল।”(দ । ১৯৫৯। পৃ. ৭৪)  

রবী নাথ িনেজেক ‘আধুিনক’ মাণ করেতই ‘েশেষর কিবতা’ রচনায় হাত িদেয়িছেলন, 

‘স াটায়ার’ তার উে শ  িছল িঠকই, উপন াস রচনা করেত করেত আপন গে র জােল িতিন 

জিড়েয় পেড়িছেলন একথাও িঠক— িক  তােত ‘স াটায়াের’র তী তা িকছুমা  াস পায়িন। 

উপন ােস আগােগাড়া অিমতেক িঘেরই সই ‘স াটায়াের’র রস গেড় উেঠেছ। ‘স াটায়ার’ এবং 

‘উইট’-টাও সখােনই য অিমত রবী নাথেক নস াৎ কের যােক িত া িদেত চান সই 

িনবারণ চ বতীও রবী নােথরই ‘কাউ ার সলফ’;- অথাৎ আধুিনকও িতিন এবং শষ 

পয  অিমতেকও যার কিবতার আ য় িনেত হল িতিনও সই কিব রবী নাথই। কােজই 

‘স াটায়ার’ আর ‘উইট’ দুেটাই শষ পয  উপন ােস রেয় গেছ।   

‘েশেষর কিবতা’-র াথিমক পাঠ- িতি য়ার অতিকত চমকেক এিড়েয় সমােলাচক 

বু েদব বসু আেরা একবার সমােলাচনার জগেত িব য়কর িতভার সা  রেখেছন। 

উপন াসিটর ধুমা  ভাষা ব বহােরর ইিত এবং নিতবাচকতার পু ানুপু  িবে ষণ কের 

বু েদব বসু দখােলন ভাষা এই উপন ােসর ে  একই সে  শাপ এবং বর হেয় 

দাঁিড়েয়েছ।  

“েস সমেয় যটা আমােদর মেন সবেচেয় চমক লািগেয়িছেলা সটা ‘েশেষর কিবতা’র ভাষা। 

অমন গিতশীল, অমন দূ িতময় ভাষা বাংলা সািহেত  ইিতপূেব আমরা পিড়িন। এরকম ভাষা য 

বাংলায় স ব তাও আমােদর ক নার অেগাচর িছেলা। ি য়াপেদর তার দ ণ বাংলা 

গেদ র অত  ধীর মজাজটা থম থেকই পীড়া িদি েলা আমােদর, সটােক বশ ত ও 

তী  ক’ের তালাই িছেলা আমােদর ল ।” (বসু। ২০১৩। পৃ.৯৩) 

এবং, একিদেক যমন এই উপন ােস রবী নােথর কিবে র অপ েয়ােগর কথা জানােলন 

তমনই উপন ােসর অংশ িবেশেষর উে খ কের দখােলন এই কিব  মি ত গেদ র জন ই 

এই উপন ােসর শষ র া। এর অন তম িট িহেসেব বু েদব উে খ কেরেছন,  

“েশেষর কিবতা’র সংলাপ, তাহ’েল, এই কারেণ দূষ  য, এেত রবী নাথ তাঁর িনেজর ভাষা 

ব বহার কেরনিন, ায় সকেলর মুেখই অিমত রােয়র বুিল বিসেয়েছন।… তবু, সব সে ও 

একথা এ-কথা মানেতই হয় য’েশেষর কিবতা’ িশ সৃি  িহেশেব দাঁিড়েয় আেছ তার ভাষারই 

জন । নাটকীয় সং ােনর মেধ  যা অসংগত, সংলােপ যা অংশত অবা ব, তার আ িরক মূল িট 

বুঝেত হ’েল আমােদর তাকােত হেব বণনা বা আখ ােনর িদেক, যখােন রবী নাথই ব া। 

সখােন তাঁর কিবে র রােজ  িতিন মুি  পেয়েছন; সই আেলা লা, ছে -বাঁধা লাস ময় 
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গেদ র াদ িনেত-িনেত আমােদর মেনর অব াটা হয়— রবী নােথর ভাষায়ই বিল— যন 

‘পে র মাঝখােন মেরর মেতা।” (পৃ.১০০-১০১)  

 

ইিতপূেব ব  সমােলাচেকর একািধক সমােলাচনায় রবী -উপন াস িনেয় য মূল 

আপি র জায়গাটা উেঠ আসিছল সই নিতবাচকতােকই ইিতবাচকতায় পিরবতন কের 

বু েদব দখােলন ‘েশেষর কিবতা’-র ায় কােনা ধান চির েকই াভািবক মেন হয় না, 

কারণ এরা েত েকই একটা পেবর পর অিমত রােয়র ‘এিপ াম’ সব  প াঁচ খাওয়া বুিল 

আওেড়েছ। ধু যখােন রবী নাথ িনেজ াধীনভােব িনেজর কিব মি ত গেদ র (অিমেতর 

সংলাপ এবং ভাবনাজগত) পিরচয় রেখেছন সখােনই পাঠকিচ  ি র হয়। 

রবী -সমােলাচক শ  ঘাষ তাঁর ‘িনমাণ আর সৃি ’ বে  সুচা  েপ ব াখ া কের 

দিখেয়েছন কন বু েদব বসুেদর এই উপন াস পােঠর াথিমক চমক অতিকেত কেট যায়; 

কন তাঁেদর পিরণত বয়েস এই উপন াসেক দুবল বেল মেন হেয়িছল; কন অিমত চির েক 

এক ফাঁপা মানুষ বেল মেন হেয়িছল। রানী মহালানবীেশর লখা ‘কিবর সে  দাি ণােত ’-র 

স  উ াপন কের শ  ঘাষ দিখেয়েছন উপন ােস অিমেতর সই সািহত সভায় রবী -

িবেরািধতার স  এবং িনবারণ চ বতীর আখ ান আসেল উপন ােসর মূল অংশ িলেখ 

ফলার বশ িকছু সময় পের যু  হয়, ফেল অিমেতর রবী -িবেরািধতার স টা খাপছাড়া 

হেয় পেড়। এবং তােতই অিমত চির , তার রবী -িবেরািধতা, লাবণ র সে  িনবারণ 

চ বতী বনাম রবী নােথর কািব ক-স া িনেয় িবতক— এসম  স িলই মূল উপাখ ান 

ভাগ থেক আলগা হেয় পেড়েছ, এবং তােতই বু েদব বসুসহ অন ান  সমােলাচকেদর 

পিরণত বয়েস এই উপন াসিট হালকা হেয় গেছ।   

পুলেকশ দ সরকার তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ ে  এই উপন াসিট স েক 

ম ব  কেরেছন, 

“… রবী নাথ বনাম িনবারণ চ বতী এককােল একদল আধুিনক কিব রবী - ভাব মু  

হওয়ার য আে ালন চািলেয়িছেলন িক  রবী -গ ীেক অিত ম করেত পােরনিন, এেত 

তাঁেদর কথাই িতফিলত হেয়েছ। …অিমতর আড়ােল িনবারণ চ বতীর মেধ  আসেল 

রবী নােথরই অি  িবরাজমান।” (সরকার দ। ১৩৬৮। পৃ. ৯৪)   

য কথা িকছু পূেবই উে খ করলাম তারই জর টেন বলা যায় িনবারণ চ বতীেক িনেজরই 

‘কাউ ার ইেমজ’ িহেসেব গেড় তালার মেধ  িদেয় রবী নাথ আসেল বুিঝেয় িদেত 
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চেয়েছন য ‘অিত-আধুিনক’-ও আসেল িতিনই এবং পদী ঘরানাও িতিনই। একথা িঠক 

‘ শেষর কিবতা’ রচনাকােল রবী নােথর অি তা বাধ আঘাত া  হেয়িছল এবং িতিন 

িকছু পিরমােণ আধুিনক হওয়ার চ া করিছেলন বেলই ‘ যাগােযাগ’-এর পর থেক তাঁর 

উপন ােসর ধরন, রীিত, ভাষা সবই িকছুটা কৃি ম হেয় পেড়িছল। িতিন িনেজও িকছুটা 

সংশয়াি ত হেয় পেড়িছেলন তাঁর ঔপন ািসক স া িনেয়, এবং এই কারেণই ‘ শেষর কিবতা’ 

রচনার আর কেয়কবছেরর মেধ  িতিন উপন াস রচনার জগত থেক িবদায় নেবন িচরতের; 

যিদও কাব - ব -গান-নাটক-িচ কলােত এসময়কােলই িতিন অিত উ ল, িনিবকার, 

িনভীক।   

 ‘ গারা’-র ঘটনা ও রচনাকােলর িহেসেবর গতিমেলর মেতাই এই উপন ােসর ে ও 

য কালগত একটা অিমল ঘেটেছ সই িবষয়িটর িত িনেদশ কের ভূেদব চৗধুরী তাঁর 

‘রবী  উপন াস: ইিতহােসর ি েত’ ে  বেলেছন;   

“গ -িনেদিশত পূবকােলর সে  জাড় মলােত এখােনও িহেসেবর টানাপেড়ন একটু ঘেটই, 

তবু িমলছুট হয় না এেকবাের। যাগমায়ার ামী বরদাশ র ২৭ বছর বয়েস লাকা িরত 

হেয়িছেলন; গে র উ র পেব তাঁর ছেল যিতশ র কেলেজর পড়ুয়া, মেয় পড়েত পারত 

িবদ ালেয়। বরদাশ েরর িপতামহ ানদাশ র ‘বাংলােদেশর ইংেরিজ িশ ার থম পযােয়র’ 

জেড়া হাওয়ায় গিতর পােল ভর কেরিছেলন। স-যিদ উিনশ শতেকর তৃতীয় দশেক না হেয় 

চতুথ দশেকও হয়—তাহেলও, বরদাশ েরর জ  সময় ঐ শতেকর অ ম দশেকর ি তীয়াধ 

অবিধ টেন নামােনা খবই অস ব হয় না। অন পে  অিমত-এর িশলং পাহাড় বােসর সময় 

যিদ ‘সুনীিত চাটুেজ র’ বই-এর িনিরেখ ১৯২৬-২৭ হয়, আর যিতশ েরর বয়স তখন কুিড়র 

ঘের প েছ থােক, তাহেল বরদাশ েরর মৃতু র সময় িবশ শতেকর থম দশেকই এেস 

প েছায়। যাগমায়া তখন সদ  কুিড় বছর পেরাবার কথা, গে র িশলং পেব তাঁর বয়স 

চি েশর কাছাকািছ।” ( চৗধুরী। ২০১৬। পৃ. ৮০-৮১)   

রবী -উপন ােসর আেলাচনার ধারাবািহকতার খােত উ  িটর িবেশষ  তার িবষয় 

িনবাচেনর মেধ ই িনিহত রেয়েছ।    

১০. দুই বান এবং ১১. মাল :— ‘দুই বান’ এবং ‘মাল ’- এই ু  উপন াস দুিট 

অিধকাংশ সমােলাচেকর হােতই একেযােগ িবে িষত হেয়েছ। সমােলাচক সুকুমার সন 

উপন াস দুিটেক একেযােগ িবে ষণকােল দিখেয়েছন কী ভােব একই ম-স িকত 

সমস ার দুই িপঠ ায় একই েটর আিঙনায় দুই িভ  উপন ােসর আখ ানভােগ ধরা 
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িদেয়েছ। িতিন তাঁর উপন াস ও ছােটাগ  আেলাচনার চতুথ পযােয় রেখেছন ‘চার অধ ায়’, 

‘দুই বান’ ও ‘মাল ’- ক এবং এেদর উে খ কেরেছন ‘পূণতা পযােয়র গ  উপন াস’ 

িহেসেব। সমােলাচক ভূেদব চৗধুরীও ‘দুই বান’ ও ‘মাল ’-এর সমােলাচনাকােল িচরাচিরত 

থারই অনুসরণ কেরেছন। অথাৎ দুিট উপন াসেক একেযােগ িবচার কেরেছন। কারণ সবার 

মেতা ভূেদব চৗধুরীর মেতও এই দুিট উপন ােসর ট আসেল একই; উপন ােসর িব ার বা 

চিরে র জিটলতার কানিটই িতিন এই দুিট উপন ােস খু ঁেজ পানিন। ভূেদব চৗধুরীর 

সািহেত র ইিতহােসর পাতায় রবী -সমােলাচনার িবেশষ  উপন াস িলর কাব ময়তা 

অে ষেণ। ায় িতিট উপন ােসর আেলাচনােতই িতিন খুেঁজেছন কিব-রবী নােথর 

পদে প, পেয়েছন সমকােল লখা কাব িলর সমমেনাভােবর শ। আর এখােনই 

ভূেদব চৗধুরীকৃত রবী -সমােলাচনািটর িবেশষ ।  

নীহারর ন রায় তাঁর ‘রবী  সািহেত র ভূিমকা’ ে  উপন াস দুিট স েক ম ব  

কেরেছন,   

“দুই বান’ গে র পিরসর অিত সংকীণ ও সংি । েমর মন  ও তাহার জিটল মানিসক 

লীলাই য-গে র উপজীব  স গ  আেরা িব ৃত হওয়া েয়াজন িছল। তাহা না হওয়ােত 

গে র ঘটনা ও িববরণ অেনক জায়গায়ই অসংল  ও আকি ক বিলয়া মেন হয়; ইিত ও যুি  

পার য খুিঁজয়া পাওয়া যায় না।” (রায়। ১৩৫১। পৃ. ৩৯৪) 

এবং,  

“মাল ’ ‘দুই বান’ অেপ া অেনক বিশ িন ু র িনমম। মেন হয়, য-কথা লখক ‘দুই বােন’ 

বলেত চািহয়ািছেলন, একটা িবেশষ পিরক নার মেধ  বয়  িববািহত পু েষর নবীন 

ণেয়াদগেম ি ভুজে েমর সমস ািটেক য-ভােব দখােত চািহয়ািছেলন, সই গে  তাহা 

িনঃেশেষ দখা এবং দখান হয় নাই। বাধ হয় এই জন ই অ কাল পেরই ‘মাল ’ রচনার 

েয়াজন হইল।” (পৃ. ৪০০)    

নীহারর ন রােয়র ম েব র সােপে ই আমরা উে খ করেত পাির বু েদব বসুকৃত 

সমােলাচনার স িটেক। বু েদব বসু ‘দুই- বান’ এবং ‘মাল ’ এই দুই উপন ােসর 

একেযােগ সমােলাচনাকােল বু েদব বসু পাঠকেক উে শ  কেরই যন  তুেলেছন ‘ঘের-

বাইের’েত িনিখেলশ এবং স ীেপর সত  কািশত হেলও যথাথ েপ িবমলার আ িরক সত  

িক কািশত হেত পেরেছ? লখক য়ং যন পিরি িতর মাড় ঘুিরেয় িবমলােক স ীেপর 
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লালসা থেক র া করেলন; এবং রবী নাথ িনেজ এই িট স েক সেচতন িছেলন বেলই 

শষ বয়েস িববািহত দ িতর মােঝ তৃতীয় ব ি েক এেন ি ভুজ েমর কািহিন গেড় 

তুেলেছন উ  দুই উপন ােস; যার কােনািটরই পিরণাম ি দায়ক নয়। দুই উপন ােসর 

চির  িবে ষণকােল বু েদেবর কলেম াধান  পেয়েছ ‘মাল ’-র নীরজা এবং ‘দুই- বান’-

এর শশা । নীরজা চিরে র িত লখেকর অমানিবকতা এবং শশাে র িত সূ  কৗতুক 

কীভােব দুই উপন ােসর পরেত পরেত ফুেট উেঠেছ তার সুচা  ব াখ া কেরেছন বু েদব। 

তেব একথা িঠক আয়তেনর অিত- ু তা এই দুই উপন ােসর কািহিন, চির  বা ঘটনার 

পার য িনমােণর ে  অ রায় হেয় দাঁিড়েয়েছ।  

১২. চার অধ ায়:— আমরা িকছু পূেবই জেনিছ সমােলাচক সুকুমার সন ‘চার অধ ায়’-সহ 

তার পূেবর দুিট উপন াসেক বেলেছন ‘পূণতা পযায়’-এর উপন াস। িক  উপন াসিটর 

আেলাচনাকােল এেক ‘কিবর লখা গ ’ বেলই ব ব  শষ কেরেছন। এই িবতিকত উপন াস 

স েক য এর থেক অিধক আকষণীয় কােনা ম ব  করা হল না তােতই বাঝা যায় িতিন 

এই উপন ােস এেস আবার িফের গেলন রবী নােথর পূণ কিবস ার খাঁেজ। এই একিট 

বােক ই শষ পযােয়র এই উপন াসিট স েক যাবতীয় শংসা ও িট িনেদশ করা হেয় 

গল একেযােগ।  

বরং রাজেশখর বসুর ‘চার-অধ ায়’-এর আেলাচনািট তুলনায় িবিশ তার দািব জানােত 

স ম হয়। এই ু  সমােলাচনািট ‘ বাসী’ পি কার মাঘ ১৩৪১ সংখ ায় কািশত হেয়িছল। 

রাজেশখর তাঁর এই ু  আেলাচনায় এই উপন াসিটর গঠেনর িবিশ তার উে েখ লেখন,  

“…’চার অধ ায়’ গ  িভ  প িতেত লখা। তার ল ণ ‘আভাস’ শীষক মুখব । তাঁর কানও 

আধুিনক গে  মুখব  নই।” (বসু। ১৩৬৯। পৃ. ৩৫৩)  

এই আেলাচনার িবেশষ  এক জায়গােতই য এই উপন াস িনেয় য তুমুল িবতেকর 

সূ পাত হেব স কথার আভাস রাজেশখর খুব ভােব উে খ কেরিছেলন। বলাবা ল  

আমরা সকেলই জািন এই উপন ােস একিদেক চরমপ ী িব বী-বািহনীর কাযকলােপর 

সমােলাচনা এবং অপরিদেক ‘আভাস’ অংেশ বা ব উপাধ ায় স েক একিট উি র জন  

নানা পে র জিটল আ মেণর মেধ  রবী নাথেক পড়েত হয়, এবং সই জিটল িবতেকর 

উ র িতিন ‘ বাসী’ পি কার ১৩৪২ এর বশাখ সংখ ায় কেরন। এই সে র িব ািরত 



128 

 

উে খ এই অংেশ সংযু  করা হল না কারণ ‘চার অধ ায়’- ক িনেয় সই িবতক ও 

সমােলাচনা সই সমেয় ায় রাজৈনিতক মতাদেশর িভি েত হি েলা, সািহিত ক ভাবনাগত 

িদক থেক নয়।  

হীের নাথ দে র ব  সংকলেন এই উপন াস স েক িলখেলন, 

“‘চার-অধ ায়’-এর সংি  কািহনীেত দেহর িজ াসা উ  হেয় উঠবার অবকাশ পায়িন িক  

প াশেনর িবদু ৎ- ু রণ েণ েণই আমরা দখেত পেয়িছ এবং তােতই ‘চার-অধ ায়’-এর 

কািহনী াণব  হেয় উেঠেছ।” (দ । ১৯৫৯। পৃ. ৭৮)  

হীের নাথ দ  ‘ঘের-বাইের’ থেকই চির েদর মেধ  যৗনতা িনভর েমর বিহঃ কােশর 

অে ষণ কের িগেয়িছেলন। আসেল সবটুকু বেল না দওয়ার মেধ  য সূ  শি ক- চতনা 

রেয়েছ তা হীের নাথ দে র সমােলাচক দৃি েত ধরা পেড়িন।  

অন িদেক রবী নাথ  তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ বে  ‘ঘের-বাইের’ এবং ‘চার-

অধ ায়’-এর েদশী কমকাে র িত আেলাকপাত কের বেলেছন, 

“স াসবাদ ও অসহেযােগ রবী নােথর অনা া সবজনিবিদত, কননা সািহত কেম িতিন 

কখেনা আ েগাপন কেরনিন। িক  ভাষণ মে  যা শাভা পায়, উপন ােস একেদশদিশতা হতু 

তা-ই রসহািন ঘটায়। অগভীর রা বুি স  পাঠকও জােনন স ােসর পেথ মুি  আেস 

না; রামাি ক অ াডেভ াের দশ হেয় পেড় উপল , তখন উে জনা-উ ীপনাই ধান। 

কারণ, “ দশ মৃ য় নয়, দশ িচ য়”। িক  দেশর জন  সমিপত াণ য ত ণ দয় িল 

সিদন চরম ত াগমে  দী া িনেয়িছেলা, াণ িবসজেন িতলমা  কু া বাধ কের িন, তারা 

সকেলই নীিত-বিজত, চার, চােরর অনুচর িকংবা নতৃ  মাহ  িছল, একথা সত  নয়। 

তাহেল ু িদরাম, বাঘাযতীন, সূয সনেদর আ ত াগ দেশর পে  আবজনা মুি র সািমল। 

অবশ ই তা রবী নােথর মত নয়। … িক  স ীপ, ই নাথ, অতী  ছাড়াও য স াসবােদর 

অন িদক িছল, তা রবী -উপন ােস অনােলািচত।” ( । ১৯৬১। পৃ. ৭৮)   

আসেল ‘ যাগােযাগ’ য কারেণ একেদশদশীতা দাষযু  বেল অিভিহত হয়, একইভােব 

‘চার-অধ ায়’-ও সই দাষমু  নয়। িকছু ে  রবী নােথর ব ি গত িব াস-অিব াস, 

ভােলা-ম  বাধ তাঁর ঔপন ািসক স ােক  কেরেছ— যার সূচনা ‘ যাগােযাগ’ থেকই 

হেয়েছ। রাজনীিতর ে  মতিবেরাধ থাকাটাই াভািবক, িক  য মত ব ি  িব াস কের 

তার িবপরীেত দাঁিড়েয় থাকা মেতর সবটুকুই ভুল, কািলমািল  এমনভােব ভাবাটা িঠক নয়; 

িক  উপন ােসর পিরেবশেন ও ঘটনা েম সটাই িতফিলত হেয়েছ, ফেল নিতবাচক 

সমােলাচনাও হেয়েছ িব র। ‘চার অধ ায়’ ভারতবেষর য পূণ কালেক কে  রেখ 
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রিচত তার যথাথ প িচ েণর জন  উপন াসিটর আয়তনগত িদক থেক আেরা িকছুটা 

িব ার পাওয়া উিচৎ িছল; আয়তেনর অিত ু তা ইিতহােসর সই পূণ কালপবেক 

যথাথ েপ িচি ত করার ে  িতকূল হেয় দাঁিড়েয়েছ।   

পুলেকশ দ সরকার তাঁর ‘রবী নােথর উপন াস’ ে  এই উপন াসিট স েক 

ম ব  কেরেছন, 

“এলার য জীবন তা একিট ভাব মা । এ ভাব িবে ােহর ভাব। িবে াহ ি িটশ শাসেনর 

িব ে । সুতরাং, ভূিমকায় কবল এলার জ বৃ া ই নই, পর-শাসেনর পিরচয়ও আেছ। এই 

পরশাসন হে  এলার মা। পরশাসেনর গেভই এলার জ । গভ স ািরত হেয়েছ িনপীিড়ত 

জনসাধারেণর ঔরেস। িতিন এলার িপতা। মা বা পরশাসন কমন? ‘মা মায়াময়ীর িছল 

বািতেকর ধাত, তাঁর ব বহারটা িবচার-িবেবচনার শ  পথ ধের চলেত পারত না।’বািতেকর 

কারণ শাসকপে র িবেদশী স ার চতনা। তারা য িবেদশী ইংেরজ-শাসেকরা একথা এক 

মুহূতও ভােলিন এবং এই সজাগ চতনাই তাঁেদর সম  শাসন ব ব ােক সবদা ভািবত ও 

িনয়ি ত কের রেখেছ। সুতরাং ঐ উঁচু-নীচুর, শাসক-শািসেতর বরী চতন  বািতেক পিরণত 

হেয়েছ। তাঁেদর শািসেতর িত ব বহারও তাই ‘িবচার-িবেবচনার’ ‘ শ  পথ’ ধের চেলিন। 

দ  লখক রবী নাথ অত  সেচতন িচে  সুিনবািচত শ  ও ভাষায় তৎকালীন সমােজর 

ভাব গাপন ও কাশ কেরেছন।” (সরকার দ। ১৩৬৮। পৃ.৬৮)  

সমােলাচক পুলেকশ দ সরকােরর ‘চার অধ ায়’-এর সমােলাচনািট ইিতহােস িবিশ তা অজন 

করেত স ম। ইিতপূেব মথ চৗধুরী িকংবা সুেরশচ  চ বতী যমন ‘ঘের-বাইের’-র 

আখ ানভাগেক পক-সাংেকিতকতার িনিরেখ িবে ষণ কেরিছেলন খািনকটা সভােবই 

সমােলাচক পুলেকশ দ সরকার ‘চার অধ ায়’-এর ভূিমকাংেশর ব াখ া কেরেছন। এলার 

িপতা-মাতার স েকর মেধ  সমােলাচক খুেঁজ পেয়েছন শাসক আর শািসেতর মেধ কার 

স কেক। ইিতপূেব উপন ােসর ‘আভাস’ অংেশর পিরে ি েত নানান সমােলাচনা 

রবী নাথেক িব  কেরিছল, যার অিভমুখ িছল পুেরাপুির রাজৈনিতক। সই সমােলাচনার 

পের উপন ােসর ‘আভাস’ অংশিটেক বাদ দওয়া হয়; িক  সমােলাচেকর মেত এর মেধ ই 

রবী নাথ তৎকালীন শাসক-শািসেতর স কেক একইসে  ব  ও গাপন কের গেছন। 

অথাৎ, ভূিমকাংশিট আসেল ধুমা  এলার জ বৃ া  নয়, তা আসেল িব ববােদর জে র 

বৃ া — সাংেকিতকতার ি েত যােক রবী নাথ ব  কেরেছন। ‘চার অধ ায়’-এর এই 

ব াখ া এর পূেব এই রীিতেত য হয়িন তা বলাবা ল ।    
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বু েদব বসু তাঁর ‘কথাসািহত  রবী নাথ’ ে র শষপেবর আেলাচনা সমা  কেরেছন 

‘চার অধ ায়’-এর আেলাচনােত। 

“সারা বইিট জুেড় পা -পা ী কবল কথা ব’েল যাে — অিব া , অনগল কথা; ঘটনার 

সংঘাত, চিরে র ব না, এবং এ-বইেয়র যা মূল িবষয়, ঘটনার সে  চিরে র , সবই 

কাশ পেয়েছ— যিদ কাশ পেয় থােক— মুেখর কথায়।…এরকম সংলাপ সমথনেযাগ  

হ’েত পাের দুেটা কারেণ: থমত, এই ভাষাটাই একটা ত িশ কম ব’েল গণ ; ি তীয়ত, 

ব ারা সকেলই সং ৃ িতবান মানুষ হ’েল এর াভািবকতা ু  হয় না। রবী নােথর সংলােপর 

িনজ  গৗরব তঃিস , ব ারাও— অিধকাংশ েল— অেযাগ  নন। আমােদর আঘাত লােগ 

ধু সইখােন যখােন যাগমায়া বা যিতশ র অিমত রােয়র িত িন কের; িকংবা কানাই 

র কথা েন তােক হঠাৎ রবী নাথ ঠাকুর ব’েল ভুল হয়।” (বসু। ২০১৩। পৃ. ১১৭-১৮) 

উপন ােসর সং ান িবন াস থেক  কের এর সংলােপ ব ব ত ভাষার কৃি মতা িনেয় 

বা বস ত আেলাচনা রেখেছন বু েদব বসু। বু েদব বসু ইিতপূেব য সমােলাচনা িল 

কেরেছন স িলর অিধকাংশেতই িতিন উপন াস িলর ভাষা ব বহােরর িতই আেলাকপাত 

কেরেছন। ইিতপূেব ‘েশেষর কিবতা’- ক যখােন সমােলাচনা কেরিছেলন তার সব চির  

অিমেতর ভাষােত কথা বেল, এই জায়গা থেক সখােন ‘চার অধ ায়’-এ এেস সমােলাচক 

বসু িঠক উে া অিভেযাগটাই আনেলন। কানাই ে র মেতা পুিলশ কনে বেলর পে  য 

রাবীি ক গদ  আওড়ােনা স ব নয়, এবং বটুসহ সম  চিরে র মুেখ এই রাবীি ক গদ  

েয়ােগর ফেলই য উপন াসিট বা বস ত হেয় উঠেত পােরিন স িবষয়িটর িত 

সমােলাচক আেলাকপাত কেরন। আসেল রবী নােথর উপন ােসর এটা একটা সমস া য 

ায় সব উপন াস িলর চির েদর মেধ ই রবী নােথর িনজ  র অিত- কট হেয় ওেঠ। 

চির , তােদর িণ, সামািজক অব ােনর ি েত অিধকাংশ ে  রবী নাথ সংলাপ 

ত করেত পােরনিন; আর এই িবষয়িটর িতই বু েদব বসু বারংবার আেলাকপাত কের 

গেছন। 

 উপন াস িলেক িনিদ  কের সমােলাচকেদর সমােলাচনা ছাড়াও আেলাচনার উপাে  

এেস আমরা উে খ করব রবী -উপন াস চচার ে  একিট পূণ ে র কথা। এিট 

গািপকানাথ রায়েচৗধুরীর “রবী  উপন ােসর িশ প”। গািপকানাথ রায়েচৗধুরী আেলাচনা 

কেরেছন উপন াস িলর গঠনগত িদকিট িনেয়। রবী নােথর উপন াস িলর গঠন-প িত 

িনেয় আেলাচনা করা িলর মেধ  অন তম ধান এই িটেত সমােলাচক রায়েচৗধুরী 

মূলত ছয়িট অধ ােয় িবভ  কের উপন াস িলর িবে ষণ কেরেছন। ১৯৮৪ সােল থমবােরর 
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জন  কািশত িটর অিভমুখ িনধািরত হেয়িছল মূলত পািস লুবেকর ‘The Craft of 

Fiction’ এবং হনির জমেসর ‘The Art of Fiction’-  দুিটর িনিরেখ। উপন ােসর 

গঠন-সং া  আেলাচনার ে  দুিট অত  উে খেযাগ  হেলও সই আেলাচনার ধারা 

একুশ শতেকর তৃতীয় দশেক এেস অেনকটাই পিরবিতত ও িববিত হেয়েছ, যু  হেয়েছ 

নানান পিরভাষা, উপন ােসর সময়েক িবে ষণ করা হেয়েছ ব  উপিবভােগ ভাগ কের। 

কােজই সমােলাচক রায়েচৗধুরী উপন ােসর গঠন প িত িবে ষেণর ে  পব-সূচনা 

কেরেছন একথা িঠক, িক  বতমানকােলর ি েতর থেক দখেল িতিট উপন াস ধের 

পু ানুপু  আেলাচনা এই ে  পিরলি ত হয় না। কািহিন িবন াস িকংবা সময় অথবা 

চিরে র ে ও তােদর গঠনগত িদক িলর ব  উপিবভােগর আেলাচনার অনুপি িত 

সমােলাচনা েক অস ূণ কেরেছ।  

 

আেলাচ  অধ ায়িট স ভপে  যাগ করার পছেন 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 

উেঠেছ মূলত কািহিন, চির  এবং ঘটনার ধারাবািহকতােক ক  কের। ব  ে  আেলাচনা 

হেয়েছ সমকােল রিচত রবী - ছােটাগ , ব  এবং কাব ে র সে  িততুলনার িভি েত। 

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 হেব স ূণভােব উপন াস িলর 

গঠনেক ক  কের এবং এে ে  আমােদর সহায়ক হেব আখ ানত ।    
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তৃতীয় অধ ায় 

রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক ন-ভাবনা 
ক. ট-িবন াস  

খ. চিরে র িবন াস  

গ. সং ান-িবন াস  

ঘ. সময়-িবন াস  
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‘রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক ন-ভাবনা’ িশেরানাম থেকই অধ ােয়র মূল 

িবে িষতব  ব ব  স েক ধারণা পাওয়া স ব। ‘ ন’ শে র মূেল রেয়েছ ‘ +অন’, 

যার অথ ‘জিটল আ ঃবুনন’ বা ‘রচনা’ বা ‘গাঁথা’। শ িটর ইংেরিজ িতশ  িহেসেব 

পাওয়া যায় ‘Interlaced’ শ িটেক। অথাৎ, কীভােব অত াবশ কীয় নানান উপাদান িলর 

একিটর পের একিটেক সুিবন  স ার ারা উপন াস িল রচনা করা হেয়েছ তার িত 

আেলাকপাত করার চ া করব আমরা স ভপে র এই অধ ােয়। রবী নােথর 

উপন াস িলর বুনন- কৗশেলর িত আেলাকপাতকােল আমােদর সহায়ক হেব 

আখ ানত । অধ ােয় আখ ােনর িশ পূব েরর ধান চারিট উপাদান ট, চির , সং ান 

ও সমেয়র িবন াস পিরি িত স েক আেলাচনা করা হেব। অধ ােয়র আেলাচনােক চারিট 

পিরে েদ িবভ  কের আেলাচনার চ া করা হেব এবং অধ ােয়র পিরে দ িল হল—  

ক. ট-িবন াস (Plot) 

খ. চিরে র িবন াস (Character) 

গ. সং ান-িবন াস (Setting) 

ঘ. সময়-িবন াস (Time)  

এই অধ ােয়র আেলাচনাকােল উ  িবষয় িলর সহজ- বাধগম তার অিভ ায় িনেয় 

আমরা বশ িকছু নকশা ও সারণীর ব বহার কেরিছ। এই নকশা ও সারণী িল েতর 

ে  আমরা অনুে রণা পেয়িছ উবী মুেখাপাধ ােয়র িপএইচ.িড. উপািধর জন  

উপ ািপত গেবষণাকমিট থেক। এই াথিমক ভূিমকার শেষ আমরা অধ ােয়র মূল 

আেলাচনাে ে  েবশ করব।  
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ক) ট-িবন াস 

 

য- কােনা উপন ােসর ন-িবন াস িবে ষণকােল য উপাদানিট অন ান  উপাদান িলর 

তুলনায় সবসময়ই অিধক পিরমােণ চিচত হয় তা হল উপন ােসর কািহিন বা ট ভাবনা। 

একজন ঔপন ািসক একিট উপন াস রচনাকােল য টিট গঠন কেরন ব তপে  তার 

মেধ ই অব ান কের উপন ােস ব ব ত সময়, চির সহ আখ ােনর অন ান  উপাদান িল। 

এই িবষয়িটেক মাথায় রেখই িফের তাকােনা যায় অ ির টেলর ‘কাব ত ’ িকংবা 

ভরেতর ‘নাট শা ’-র িদেক; যখােন এই দুই তাি কই টেক অন ান  উপাদান িলর 

তুলনায় বিশ  িদেত চেয়েছন। 

“Aristotle would conceptualize plot more generally in terms that 
continue to resonate in narrative theory. He gave plot (mythos) pride 
of place in his model, considering it to be the most important aspect of 
a tragedy, more so than character, language, or spectacle.” 
(Richardson. 2019. p. 59)  

অ াির টেলর মেতাই ভারতীয় দাশিনক ভরত তাঁর ‘নাট শা ’-এ বীজ, িব ু, পতাকা, 

কারী ও কায কািহিনর এই পাঁচিট উপিবভাগ উে খ কের কািহিন আেলাচনাকােল 

এেকই নাট শাে র মূল- দহ িহেসেব িচি ত কেরেছন।   

আমরা ইিতমেধ  জািন য অন ান  সািহত -সমােলাচনার ধারায় কােনা 

সািহত কমেক য ভােব িবে ষণ করা হয় আখ ানতে র ি েত সই িবে ষণ হয় িভ  

রীিতেত (িব ািরত আেলাচনা পৃ.২৩-২৬)। কােজই রবী নােথর উপন াস িলর েটর 

আেলাচনা য সই িভ  পেথই এেগােব তা বলা বা ল । েটর আেলাচনাকােল ইিতপূেব 

চেল আসা রীিতেত যখােন ‘কী বলা হে ’-টাই ধান িছল, সখান থেক সের এেস 

আখ ানত  দখােনার য়াস িনল সািহত কেমর মূল ঘটনাটা ‘কীভােব বলা হে ’। 

আমরা থম অধ ােয়র আেলাচনাকােল দেখিছ য কােনা আখ ােন েটর মেধ  থােক 

দুই ধরেনর ঘটনা; বীজঘটনা এবং এেক তার পিরণােমর িদেক িনেয় যায় িকছু অনুঘটক 

অথাৎ অন ান  ছােটা- ছােটা কাযকারণ স িকত ঘটনা ম। পাশাপািশ ধান কািহিনর 

সমা রােল এক বা একািধক উপকািহিনও থাকেত পাের আখ ােন। িক  সই 
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উপকািহিন িলর পর েরর মেধ  এবং ধান কািহিনর সে  তােদর কাযকারণ স ক 

থাকা একা  বা নীয়। 

রবী নােথর উপন াস িলর েটর িবন াস স েক আেলাচনা করেত িগেয় 

থেমই য িবষয়িট নজের আেস তা হল উপন াস িল িতিন িলেখেছন ১৮৮৩ থেক 

১৯৩৪ এই দীঘ একা  বছেরর সময়কােল। এই দীঘ সমেয় উপন াস রচনায় িবরিত 

এেসেছ ায়শই, ফেল রচনার ধরেনর ে ও এেসেছ পিরবতন। আর তাই অিধকাংশ 

সমােলাচক রবী -উপন াস িলেক পব-িবভাগ কের আেলাচনা কেরন। আমােদর আেলাচ  

রবী নােথর উপন াস িলর ট-ভাবনােক আখ ানতে র ি েত আেলাচনাকােল এই 

দীঘ রচনাকােলর িহেসবিট মাথায় রেখ বাঝার চ া করব সমেয়র সে  সে  

রবী নােথর উপন াস িলর েটর গঠেনর মেধ  কখন কী ধরেনর বদল এেসেছ; 

থমিদেকর উপন াস িলর তুলনায় শষিদেকর উপন াস িলর েটর িবন াস কাথায় 

আলাদা হল, েটর গঠেনর ে  কােনা অস ূণতা থাকেল সই িবষয় িলর িতও 

আেলাকপাত করার চ া করা হেব।  

এরই সে  জরা  ি  আখ ােনর ঘটনা িলেক গিতশীল ও গিতহীন ঘটনায় 

িবভাজেনর পাশাপািশ ান, কাল, আকি কতার সে  স িকত কের বশ কেয়কিট 

ভােগ িবভ  কেরন (িব ািরত আেলাচনা পৃ.২৩-২৬)। িনেচ আমরা সই আেলাচনার 

িভি েত উপন াস িল থেক িকছু িকছু ঘটনার উে খ কের দখাব।  

আমােদর মেন রাখা দরকার য ি ে র মানদ  অনুযায়ী রবী -উপন ােসর 

ঘটনা িলর মেধ  সম  ধরেনর স ক িনণয় করা স ব নয়। সমেয়র সে  সে  যখােন 

উপন ােসর কািহিন-িবন াস প িত বদেলেছ সখােন ঘটনা িলর মেধ  স ক িনণেয়র 

িনি র বদল আসাটা অবশ াবী। এই াথিমক িকছু িবষয়েক মাথায় রেখ আমরা 

উপন াস িলর কািহিন িবন ােসর িত আেলাকপাত করেত পাির।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:- াকাের কািশত রবী নােথর থম উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর 

হাট’। এই উপন ােসর কািহিন এিগেয়েছ পূববতী বি মী রীিতেত। রামা ধমী এই 

উপন ােসর েট ান পেয়েছ একািধক কািহিন ও ঘটনা পর রা। তাপািদত -

উদয়ািদত , িবভা-রামচ , সরমা, বস  রায়, ম লা বা ি ণী ভৃিত ব িবধ চির েক 
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কে  রেখ একািধক কািহিন আবিতত হেয়েছ। উপন ােসর নামকরণ থেক এর ধান 

চির  িহেসেব িবভােক িনিদ  করার বৃি  কাজ করেলও সম  উপন ােসর সম  

ঘটনার কাযকারেণর সে  িবভা চিরে র যাগ িনতা  ীণ এবং অেনক ে ই নই 

বলেলই চেল। অন িদেক সম  ঘটনার কাযকারেণর সে  একিদেক তাপািদত  এবং 

অন িদেক উদয়ািদেত র যাগেক দেখ এেদর দুজনেকই উপন ােসর ক ীয় চির  

িহেসেব িনবাচন করেত হয়। উপন ােসর ায় িতিট ঘটনাই ঘেটেছ এই দুই চির েক 

ক  কের অথবা এেদর ভােব।  

 

 

  উপকািহিন  

 

   

 

বীজঘটনা ১:— বস রায় হত ার ছকেক ক  কের তাপািদত -উদয়ািদেত র ।  

অনুঘটক:— ১. উদয়ািদেত র বস রােয়র িত ভােলাবাসা। 

     ২. তাপািদেত র বস রােয়র িসংহাসেনর িত লাভ।  

বীজঘটনা ২:— রামচ  রায় ও িবভার দা ত  সমস া। 

অনুঘটক:— ১. রামচ  রােয়র ব ি ে  অি তােবােধর অভাব। 

     ২. তাপািদেত র িত অব  রাগ িবভার উপর িতফিলত হওয়া। 

     ৩. রমাই ভাঁড়েক তাপািদেত র অ ঃপুের ঢাকােনার অপরােধ 

ঘাতেকর হােত রামচে র মৃতু র স াবনা কাশ। 

     ৪. রমাই ভাঁেড়র ভােব িবভােক ত াগ কের নব-পিরণেয় আব  হওয়া।  

উপকািহিন:— ম লা বা ি ণীর আখ ান।  

বস রায় হত ার ষড়য   

তাপািদত  

 
 

উদয়ািদত  

 

সরমা  

 
ি ণী  
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বস রায় হত ার ষড়য েক ক  কের একিদেক যমন উদয়ািদত  ও 

তাপািদেত র মেধ   সংঘিটত হেয়েছ তমিন অন িদেক রেয়েছ রামচ  ও িবভার 

দা ত  সমস া। ব তপে  এই দুিটেকই উপন ােসর ধান কািহিন বেল মেন করা 

হেলও একিট উপকািহিনও ান পেয়েছ এই উপন ােস, এবং সিট হল ম লার আখ ান। 

যার সে  জিড়ত হেয় গেছ উদয়ািদেত র দা েত র ািজক পিরণিত। উদয়ািদেত র 

অতীত ও বতমান অথাৎ ম লা ও সরমােক িনেয় য উপকািহিন গেড় উেঠেছ তা ত  

একিট কািহিন হেয় উঠেলও তার সে  পূেবা  দুিট মূল কািহিনর ত  যাগ সািধত 

হেত পােরিন।  

সাইি শিট পিরে েদ িবভ  এই উপন ােসর কািহিনর গিত একমুখী। অথাৎ 

িশ পূব েরর কািহিন য অিভমুেখ এিগেয়েছ বাচন ের কািহিন উপ াপেনর ে ও 

সই একই অিভমুখ দখেত পাই। ধুমা  থম পিরে েদই প াৎ উ ােসর ব বহাের 

কািহিনর গিতেক পছেনর িদেক িনেয় যাওয়া হেয়েছ। পাশাপািশ সম  উপন ােস 

একািধক উে জক ঘটনা সংঘিটত হেলও তােদর েত েকর মেধ  যাগসূ  অত  ীণ। 

অবাচীন ঔপন ািসেকর হােত ঘটনাব ল এই উপন ােসর ট-ভাবনায় য িবেশষ কােনা 

বিশ  পাওয়া যােব না তা সহেজই অনুেময়।  

ক. গিতহীন ঘটনা:—  এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনা িহেসেব উে খ করা যায়, 

 “যেশাহেরর যুবরাজ, তাপািদেত র জ  পু , উদয়ািদত  তাঁহার শয়নগৃেহর 

বাতায়েন বিসয়া আেছন। তাঁহার পাে  তাঁহার ী সুরমা।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.৭)  

 “বস  রায় অেনক ণ চুপ কিরয়া বিসয়া রিহেলন,…” (পৃ. ৪৪)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনা িহেসেব উে খ করা যায়, 

 “িবজন পথ িদয়া িবদু দেবেগ যুবরাজ অ  ছুটাইয়া চিলয়ােছন।” (পৃ. ১৪)  

 “ম লার কুিটর যেশাহেরর এক াে  িছল। সইখােন বিসয়া স মালা জপ 

কিরেতিছল।” (পৃ. ৪৬) ।। 
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১. কািলক স ক:—  আখ ােন ঘটনার সে  সমেয়র উে খ থােক, সই সময় িকছু মুহূত 

িনেদশক হওয়ার পাশাপািশ দীঘ িকছু বছরেকও িনেদশ করেত পাের। এই উপন ােসর 

থেক কেয়কিট উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  সমেয়র স কিটেক িনেদশ করা হল।  

 “অ কার রাি , িক  পথ দীঘ সরল শ  বিলয়া কােনা ভেয়র আশ া নাই।  

রাে  অে র খুেড়র শে  চাির িদক িত িনত হইেতেছ, দুই-একটা কুকুর ঘউ-

ঘউ কিরয়া ডািকয়া উিঠেতেছ, দুই একটা শৃগাল চিকত হইয়া পথ ছািড়য়া 

বাঁশঝােড়র মেধ  লুকাইেতেছ।” (পৃ. ১৪) 

 “ ি ণীর সে  য লােকরা িগয়ািছল তাহারা এক স াহ পের িফিরয়া আিসয়া কিহল, 

যুবরাজেক রায়গেড় দিখয়া আিসলাম।” (পৃ. ৮৫)  

২. ািনক স ক:— সমেয়র মেতাই আখ ােনর ঘটনা িল একই ােন িকংবা িবিভ  

ােন িবিভ  সমেয় সংঘিটত হেত পাের। এই উপন ােসর থেক কেয়কিট উদাহরণ িদেয় 

ঘটনার সে  ােনর স কিটেক িনেদশ করা হল।  

 “ব িদেনর পর উদয়ািদত  রায়গেড় আিসেলন,…।” (পৃ. ৮৭)  

 “রায়গেড় অিধকাংশ সন  রািখয়া উদয়ািদত েক লইয়া তৎ ণাৎ যেশাহের যা া 

কিরল।” (পৃ. ৯২) 

৩. আকি কতার স ক:— আখ ােন এমন অেনক ঘটনা সংঘিটত হেত পাের যােক 

স ূণ আখ ােনর থেক িবি  কের দখেল আকি ক বেল সামিয়কভােব মেন হেলও 

সই আকি কতা সম  আখ ােনর ে  পূণ মাড় িনেত সহায়তা কের। এই 

উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  আকি কতার স কিটেক িনেদশ করা 

হল। 

 “উদয়ািদত  তৎ ণাৎ তাঁহার হাত হইেত আংিট খুিলয়া ফিলয়া িদেলন। ি ণী 

কুড়াইয়া লইয়া বািহর হইয়া গল।” (পৃ. ৬২)  

ি ণীর উদয়ািদেত র কাছ থেক আংিট সং হ করার ঘটনািটেক আপাতভােব হীন 

ঘটনা িহেসেব মেন হেলও উপন াস পােঠ দখা যায় কীভােব এই আংিটর সাহােয  ি ণী 

তাপািদেত র কােছ উদয়ািদত  স েক রাজে ািহতার নািলশ জানায় এবং তার ফেল 

উদয়ািদত েক কারা  হেত হয়।  



139 

 

২. রাজিষ:- পূববতী উপন ােসর মেতাই এই উপন ােসও বি মী রীিতেত ঘটনাব ল 

েটর ব বহার দিখ। ক ীয় চির  গািব মািণক েক ক  কের উপন ােসর সম  

ঘটনা সংঘিটত হেলও রঘুপিত উপন ােসর একিট পূণ ান অিধকার কের থােক। 

প বিল থার িনেষধেক ক  কের একিদেক যমন গািব মািণক , রঘুপিত ও 

জয়িসংেহর মেধ   গেড় উেঠেছ তমিন অন িদেক এই ই গািব মািণক  ও 

ন ে র মেধ  িবেরাধাভাস সৃি র কারণ হেয় উেঠেছ যা রাি ত কেরেছ 

গািব মািণেক র িনবাসনেক। ব তপে  রঘুপিত ও গািব মািণক েক ক  কের 

উপন াসিটর কািহিন দুিট ধারায় িবন  হেয় বািহত হেয়েছ। ১৮ পিরে েদ রঘুপিতর 

িনবাসনদ  থেক উপন ােসর একটা বড় ান অিধকার কের থােক রঘুপিত িনেজই। 

সই অংেশ গািব মািণক  এক কার গৗণ হেয়ই থােকন। উপন ােসর মূল ঘটনাধারািট 

িনেচ একিট িচে র মাধ েম বাঝােনার চ া করা হল। 

 

 

  

শা-সুজার সে  যাগসূ   

 

 

গািব মািণক েক ক  কের যমন রঘুপিত, ন  এবং জয়িসংেহর জীবেনর িকছু 

ঘটনা আবিতত হেয়েছ; তমিন গািব মািণক ই উপন ােসর কে  থাকেলও বািক 

চির েদর কে  রেখও িকছু কািহিন গেড় উেঠেছ, উপেরর িচ িটেত আমরা এই 

িবষয়িটেকই িনেদশ কেরিছ। রঘুপিতর িনবাসনকােল বিণত শা-সুজার কািহিন, ন ে র 

িনবাসনকােল জুরপাড়ার বৃ া  এবং জয়িসংেহর আ হত া- এই িতিট ঘটনার সে ই 

ত  ও পেরা ভােব গািব মািণেক র যাগ থাকেলও উ  ঘটনা িল এই িতন 

চির েক এবং তােদর আেবগ-অনুভব-িচ া- চতনােক কে  রেখই আবিতত হেয়েছ। 

যিদও এই ঘটনা িলর সে  সবে ে  উপন ােসর মূলকািহিনর যাগ সভােব লি ত 

হয়িন। যমন িবজয়গড় ও খুড়াসােহেবর বৃ া  এবং উপন ােসর শেষর িদেক িব েনর 

   গািব মািণক  
   রঘুপিত 

  ন  

জয়িসংহ 

জুরপাড়ার 

বৃ া   

রাজ ত ােগর পর থেক ঋিষে       

উপনীত হওয়ার সাধনাকাল  

জয়িসংেহর মৃতু র িতেশাধ 

িনেত শা-সুজার সাহােয  

গািব মািণক েক রাজ চু ত 

করা।  

রঘুপিতর সহায়তায় 

ি পুরার রাজপদ 
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পৃথক আখ ানিটর মূলকািহিনর সে  যাগ নই বলেলই হয়। ও দুিট যন উপন ােসর 

কেলবর বৃি র জন ই সংযু  হেয়েছ।  

বীজঘটনা ১:— প বিল থার িনেষধ এবং এই কারেণ গেড় ওঠা গািব মািণক  ও 

রাজপুেরািহত রঘুপিতর ।  

অনুঘটক:— ১. হািসর ‘এত র  কন!’ ে  গািব মািণেক র বিল থা বে র িস া  

হণ। 

     ২. বিল থােক িনেয় রঘুপিতর মেধ  গেড় ওঠা পৗেরািহেত র অিধকার ও 

রাজনীিতর সূচনা। 

৩. জয়িসংেহর আ হনন।  

৪. জয়িসংেহর আ হত ার িতেশাধ িনেত মাগল স াট শা-সুজার সাহােয  

ন েক রাজপেদ অিধি ত করা।  

বীজঘটনা ২:— গািব মািণেক র রাজা থেক ঋিষ অথবা রাজা হেয়ও ঋিষে  উ রণ।  

অনুঘটক:— ১. ব ও হািসর সাহচযলাভ। 

     ২. গািব মািণেক র িনেলাভ ও শাি ি য় ভাব ও িনরেপ  িবচারবুি । 

     ৩. গািব মািণেক র িনবাসনকােল নানান লা নার মধ  িদেয় রাজে র 

নূ নতম অহিমকাও িবলু  হওয়া। 

     ৪. িনবাসনকােল শত বেক িনেয় তপস া।   

উপন াসিটর মূলকািহিন িহেসেব প বিল থার িনেষধ এবং তৎ িনত কারেণ 

গেড় ওঠা নানান েক মেন করা হেলও উপন াসিটর নামকরেণর িত মেনােযাগ াপন 

করেল বাঝা যায় গািব মািণেক র রাজা থেক ঋিষ অথবা রাজা হেয়ও ঋিষ সুলভ 

আচরেণর আখ ানই উপন ােসর কে  রেয়েছ। তাই প বিল থােক িঘের গেড় ওঠা 

 অিধক মেনােযাগ আকষণ করেলও ব ও হািসর আখ ান, গািব মািণেক র 

িনবাসনকােল শত বেক িনেয় তপস া, ন ে র িব ে  যু  না করার িস া - এই 

িতিট ঘটনাই উপন ােসর নামকরণ তথা এর মূল ব ব েক পির ু ট করার পেথ 

সহায়তা জুিগেয়েছ। কােজই এই িতিট ছােটা ঘটনােক আমরা েটর ে  অনুঘটক 

িহেসেব িবেবিচত করেত পাির।   
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উপন াসিটর ট গঠেনর ে  িবেশষ উে খেযাগ  কােনা বিশ  লি ত 

হয়িন। কািহিন বরাবর সরলেরখােত এেগােলও দু-এক জায়গায় প াৎ-উ ােসর ব বহাের 

েটর িবন ােস বদল এেসেছ। এরমেধ  ১৪ সংখ ক পিরে েদ জয়িসংেহর 

আ বিলদােনর পূেব তার জীবেনর সুখ ৃিতচারণা যমন রেয়েছ তমিন ৩৪ সংখ ক 

পিরে েদ িতিহংসা চিরতাথতার শেষ রঘুপিতর মেন জয়িসংেহর ৃিতর উ াস 

কািহিনর গিতেক পছেনর িদেক িফিরেয় িনেয় গেছ। আবার এরই সমা রােল রঘুপিত 

ও ন ে র িনবাসনেক খয়াল করেল দখব যখােন ১৮ থেক ২৪ পিরে েদ রঘুপিতর 

যা াপথ ও িবজয়গেড়র আখ ানসহ নানান অিভ তার কািহিন বিণত হেয়েছ সখােন ২৫ 

পিরে েদ আমরা ন ে র সােপে  পাি  জুরপাড়ার বৃ া েক। অথাৎ উ  সাতিট 

পিরে েদর সময়কােলর সমা রােল রেয়েছ ২৫ পিরে েদ জুরপাড়ায় ন ে র যািপত 

জীবেনর আখ ান বণনা। উপন াসিটর কািহিন িবন ােসর িব ািরত আেলাচনার শেষ এেস 

আমরা বলেত পাির পূববতী উপন ােসর তুলনায় ট িনমােণর ে  িকছু পিরমােণ 

হেলও দ তা দিখেয়েছন ত ণ ঔপন ািসক।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “মি েরর কাজকম শষ কিরয়া জয়িসংহ তাঁহার কুিটেরর াের বিসয়া আেছন।” (পৃ. 

১০৮) 

 “আষাঢ় মাস। সকাল হইেত ঘন মঘ কিরয়া রিহয়ােছ। এখেনা বৃি  পেড় নাই, িক  

বাদলা হইবার উপ ম দখা যাইেতেছ।” (পৃ. ১০৪)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “তখন রঘুপিত কাঁিপেত কাঁিপেত উিঠয়া দাঁড়াইয়া পইতা শ কিরয়া বিলেলন, 

“তেব তুিম উ  যাও।” (পৃ. ১০৬) 

 “রাি  শষ না হইেত হইেতই গািব মািণক  গৃহ ামীর িনকট িবদায় না লইয়াই 

অ ােরাহেণ রামু শহেরর অিভমুেখ চিলেলন।” (পৃ. ১৭৫)  

১. কািলক স ক:—  এই উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  সমেয়র 

স কিটেক িনেদশ করা হল। 
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 “ি পুরার মহারাজা গািব মািণক  একিদন ী কােলর ভােত ান কিরেত 

আিসয়ােছন, সে  তাঁহার ভাই ন রায়ও আিসয়ােছন।” (পৃ. ১০৩) 

 “ বলা পিড়য়া আিসয়ােছ। তখন মঘ কিরয়া আেছ। ন রায়েক সে  লইয়া মহারাজ 

পদ েজ অরেণ র িদেক চিলেলন।” (পৃ. ১১৯)  

২. ািনক স ক:— এই উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  ােনর 

স কিটেক িনেদশ করা হল। 

 “মহারাজ পূেব একা গামতীতীের আিসেতন, এখন বেক সে  কিরয়া আেনন।” 

(পৃ. ১১৪) 

 “দীঘ পথ। কাথাও বা নদী, কাথাও বা ঘন অরণ , কাথাও বা ছায়াহীন া র— 

কখেনা বা নৗকায়, কখেনা বা পদ েজ, কখেনা বা টাটু ঘাড়ায়— … ন রায় 

অিব াম চিলয়ােছন।” (পৃ. ১৪৭)   

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  

আকি কতার স কিটেক িনেদশ করা হল। 

 “ন রায় এই িনবাসেন রাজা হইয়া উিঠয়া সম  দুঃখ ভুিলেলন। এখােন রাজে র 

ভার িকছুমা  নাই, অথচ রাজে র সুখ স ূণ আেছ।” (পৃ.১৪৩)  

এই য ন রায় জুরপাড়ার খলনা রাজা হেয় আনে  থাকেত  কেরিছেলন তার 

কারণ স ধুই রাজার অিধকার এবং মতা পেত চেয়িছল, দািয় টুকু িনেত চায়িন। 

তার এই বৃি ই তােক পরবতীেত অত াচারী রাজায় পিরণত কের।  

৪. াসি কতা:— আখ ােন সময়গতভােব একইসে  বিণত নয় এমন িকছু িবষয় বা 

ম ব ে র িত মেনােযাগ িদেল অেনকসময়ই দখা যায় য ধারাবািহকতার িভি েত 

পেরর ম ব িট পূেবর ম েব র সে  াসি কতার সূে  আব । এই উপন ােসর থেক 

উদাহরণ তুেল ঘটনার াসি কতার স কিট বাঝােনার চ া করা যায়।  

 “ গািব মািণক েক দিখয়া ফিকেরর রাজা বিলয়াও মেন হইল, স াসী বিলয়াও বাধ 

হইল। … গািব মািণক েক দিখয়া বাধ হইল িতিন যন সম  ত াগ কিরয়ােছন, তবু 

যন সম ই তাঁহারই। িতিন িকছুই চান না বিলয়াই যন পাইয়ােছন— িতিন 

আপনােক িদয়ােছন বিলয়া পাইয়ােছন। … কােনা কার আড় র নাই বিলয়া িতিন 
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রাজা, এবং সম  সংসােরর িনতা  িনকটবতী হইয়ােছন বিলয়া িতিন স াসী।” (পৃ. 

১৭৯)  

এই য উপন ােসর শেষ এেস গািব মািণেক র মেধ  রাজা এবং ঋিষর সহাব ান 

উপলি  করা যায় তার কারণ গািব মািণেক র চিরে র মেধ  আগােগাড়াই উপি ত 

িছল। ন েক িনরেপ তায়, লাভহীনভােব রাজ  করার উপেদশ দান, বেক কৃিতর 

মােঝ বেস উপেদশ শানােনার সময় কৃিতর মেধ  পরম িপতার শ অনুভব— এই 

ছােটা ছােটা ঘটনা িল থেক বাঝা যায় গািব মািণেক র রাজিষ হেয় ওঠার ঘটনাটা 

উপন ােসর ে  াসি ক।   

৩. চােখর বািল:- ‘রাজিষ’-র পের সমেয়র এক দীঘ ব বধান িনেয় রবী নাথ ‘ চােখর 

বািল’ রচনায় হাত িদেয়িছেলন। পূববতী ঔপন ািসকেদর উপন াস রচনার ধারার 

ঘটনাব ল রামা ধমী আখ ান রচনা য তাঁর সািহিত ক গাে র সমতেল অব ান কের 

না সই সত িট বুেঝ িনেয় রবী নাথ এখন থেক উপন াস রচনায় াধান  িদেলন 

চির েদর আঁেতর কথা িবে ষেণ। চির েদর মেনাজগেতর নানান আখ ানেক ফুিটেয় 

তালাই যখােন ধান হল সখােন ঘটনার াধান  াভািবকভােবই কমেত  করল। 

মেহ , আশা, িবেনািদনী ও িবহারী এই চারজেনর মেধ  স েকর টানােপােড়নেক সূ  

িবে ষণী ভি েত ফুিটেয় তালাই হল এই উপন ােসর মুখ  িবষয়। এখন  হল 

উপন ােসর ধান চির  ক? মেহ  না িবেনািদনী। উপন াসিটর িত আগােগাড়া 

মেনােযাগ াপেন িবেনািদনীেকই ধান চির  বেল মেন হয়। যিদও উপন ােসর সূচনা 

হে  মেহ র িত আেলাকপাত কেরই, তবুও বলেতই হয় উপন ােসর সম  কায 

কারেণর মেধ  স ক াপন কেরেছ িবেনািদনীই। পাশাপািশ উপন াসিট পােঠ বুিঝ এেত 

দুই জাড়া ি েকাণ েমর আখ ান িথত রেয়েছ (ক এবং খ ি ভুজ); যখােন দুিটেতই 

িবেনািদনীর উপি িত ল ণীয়।  

 িবেনািদনী  

 

 মেহ  

 িবহারী 

 

 আশা 

 

ক 
 

খ 
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বীজঘটনা ১:— মেহ -আশা-িবেনািদনীর মেধ  ি েকাণ েমর স ক গেড় ওঠা। 

অনুঘটক:— ১. মেহ র চিরে র স কেক ক  কের দািয় ানহীনতার অভাব। 

    ২. িববাহ পরবতী সমেয় আশার সে  উ  দা ত -স েক আিবল হেয় 

যাওয়া এবং েম াি । 

    ৩. আশার িত রাজল ীর ঈষা। 

    ৪. িবেনািদনীর প- যৗবন এবং কমৈনপুেণ  মু  হওয়া। 

    ৫. আশার িনবু তা ও সারেল  েম িবরি  সৃি  হওয়া। 

    ৬. আশা-মেহ র সংসার দেখ িবেনািদনীর ঈষা এবং মেহ েক লু  

করার চ া।  

    ৭. িবেনািদনীর ারা মেহে র অিত সহেজই লু  হওয়া। 

    ৮. আশার িত িবহারীর গাপন ভােলাবাসা উপলি  কের িবেনািদনীর ঈষা 

এবং আশা-মেহে র সংসাের  সৃি  করার চ ায় তঃ েণািদত হওয়া।  

বীজঘটনা ২:— িবহারীর িত িবেনািদনীর অনুরােগর সৃি ।  

অনুঘটক:— ১. মেহে র সে  িততুলনায় িবহারীর দাঢ  ব ি  স েক ধারণা লাভ। 

    ২. দমদেমর চড়ুইভািতর িদেন িবহারীর সে  একা  আলােপ িবেনািদনীর 

অ েরর সরল িদকিটর উে াচন। 

    ৩. িবহারীর থেক স ান াি । 

    ৪. মেহে র সে  তােক আপি কর অব ায় দেখ িবহারীর ঘৃণা এবং 

িবেনািদনীেক আঘাত।   

 মেহ -আশা ও িবেনািদনীর আকষণ-িবকষেণর খলা চেলেছ ধানত ১৬ থেক ৩৩ 

পিরে দ পয । এই ৩৩ সংখ ক পিরে েদ মেহ েক িলিখত িবেনািদনীর িতর ারপূণ 

িচিঠ আশার হােত আসার পর থেক থম বীজঘটনার আবরণ ভেঙ িগেয় ঘটনা বাঁক 

িনে  ি তীয় বীজঘটনার িদেক। যিদও আশা-মেহে র দা ত  সমস া অব াহত রেয়েছ 

উপন ােসর ৫২ পিরে দ পয ই। ব তপে  আশার কােছ সই িচিঠ মেহ  ও 

িবেনািদনীর অৈবধ স কেক  কের তােল। অন িদেক ৩৫ পিরে েদ িবেনািদনী 



145 

 

িবহারীর বািড়েত যাে  এবং সখান থেক িনেজর দেশর বািড়েত িফরেছ। এই ৩৫ 

পিরে দ থেক কৃত সূচনা হে  ি তীয় বীজঘটনার। পূববতী উপন াস িলর তুলনায় 

এই উপন ােস রবী নাথ যখােন সব িদক থেকই িবিশ তা দিখেয়েছন সখােন 

উপন াসিটর টভাবনােতও য াত  আসেব তা বলা বা ল । বশ িকছু পিরে েদর 

ঘটনা সমা রােল চেলেছ। অথাৎ িসেনমার দৃেশ র মেতা একই সমেয় মেহ -িবেনািদনীর 

অব ােনর সমা রােল আশা অথবা িবহারী অথবা মেহে র গৃেহর পিরি িত বণনা করা 

হেয়েছ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “কাকী অ পূণা তাঁহার ঘেরর কাঁটা জানালার গরােদর উপর মাথা রািখয়া 

িবমষমুেখ বিসয়ািছেলন।” (পৃ. ১৯১) 

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ,  

 “…মেহ ও সাজা পথ ছািড়য়া দীঘ পথ ধিরয়া ব িবলে  ধীের ধীের বািড় িগয়া 

প িছল।” (পৃ. ১৯৩) 

 “িমিনটখােনক বিসয়াই মেহ  িবেনািদনীেক িফরাইয়া আিনবার জন  ত উিঠয়া 

পিড়ল; িসিঁড়র কাছ পয  িগয়াই িফিরয়া আিসয়া একলা ছােদ বড়াইেত লািগল।” 

(পৃ. ২৬০)  

১. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “ফা ন- চ মােস িবহারীেদর জিমদাির হইেত সরেষ-ফুেলর মধু আিসত, িত 

বৎসরই স তাহা রাজল ীেক পাঠাইয়া িদত— এবারও পাঠাইয়া িদল।” (পৃ. ২৬০) 

 “ স যন এই কয়িদন আ ন ািলয়া তপস া কিরেতিছল।” (পৃ. ৩০২)  

২. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল, 

 “অ পূণা কাশী হইেত িফিরয়া আিসয়া অিত ধীের ধীের রাজল ীর ঘের েবশ 

কিরয়া ণামপূবক তাঁহার পােয়র ধুলা মাথায় তুিলয়া লইেলন।” (পৃ. ৩০৭) 

 “বািলেত বাগান লইয়া চীেন িমি র সাহােয  স সু র কিরয়া ছােটা ছােটা কুিটর 

তির করাইেত আর  কিরয়া িদল।” (পৃ. ৩০৯)  
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৩. আকি কতার স ক:— মেহ েক লু  করার পের িবহারীর িত িবেনািদনীর 

েমর উে ষেক আপাতভােব আকি ক বেল মেন হেলও মেহ েক লু  করার 

পছেন িবহারীর থেক আঘাত পাওয়া একটা বড় অনুঘটক িহেসেব কাজ কেরেছ। সে  

থম থেক িবহারীর িত য িবেনািদনীর একটা  স ান িছল তার পিরে ি েত 

দখেল িবহারীর িত িবেনািদনীর আকষণেক আকি ক বেল ভাবা যায় না। আবার 

উপন ােস দমদেম চড়ুইভািতর িদন ভৃত েদর গািড় ভেঙ যাওয়ার ঘটনা আকি ক হেলও 

এরই কারেণ িবেনািদনী িবহারীর কমতৎপরতা স েক পির াত হয়, ভৃত েদর অভােব 

িনিরিবিলেত িবহারী আর িবেনািদনীর স ক নতুন িদেক মাড় নয়।  

৪. পিরবতনশীলতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার মেধ  পিরবতনশীলতার স েকর 

দৃ া  িহেসেব উে খ করা যায়, 

 “আমার এই মােক তার হােত িদয়া গলাম, মিহন— আমার এই কথাটা মেন রািখস, 

তুই এমন ল ী আর কাথাও পািব ন।” (পৃ. ৩২৫) 

 “মেহ  আিসয়া ণাম কিরয়া কিহল, “ বৗঠান, মাপ কিরেয়া।” (পৃ. ৩৩২)  

উপেরর দুিট উদাহরেণর থমিট মৃতু শয ায় শািয়ত রাজল ীর আশা স েক উি  এবং 

ি তীয়িট িবেনািদনীর িত মেহে র। উপন ােসর থমিদেক নববধূ আশার িত 

রাজল ীর উ  ঈষার স ূণ িবপরীেত অব ান কের যমন উ  থম উদাহরণিট 

তমিন থম থেকই িবেনািদনীর িত অৈবধ ম-স ক াপেন উৎসাহী মেহে র 

উপন ােসর শেষ িবেনািদনীেক ণাম এবং ‘ বৗঠান’ সে াধন তার পূেবর ব বহােরর 

সােপে  িবপরীতধমীতায় আব । ফেল, এই দুিটই পিরবতনশীলতার উদাহরণ হেয় 

উেঠেছ।  

৫. াসি কতার:— অেনক সমেয় আখ ােন একই সমেয় বিণত না হেলও এক-বা 

একািধক ম ব ে র িত মেনােযাগ াপন করেল দখা যায় পেরর ম ব িট পূেবর 

ম েব র সে  াসি কতার সূে  আব । এই উপন ােস অ ত একিট ে  দিখ 

কথেকর ম ব  এবং চিরে র ি য়া াসি কতার সূে  আব । স  দুিটর উে খ িনেচ 

করা হল।  
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 “আমার জায়গায় িকনা এই কিচ খুিক, এই খলার পুতুল! (আশার গলা জড়াইয়া) 

“ভাই চােখর বািল, বেলা-না-ভাই, কাল তামােদর িক কথা হইয়ািছল ভাই!... 

তামােদর ভােলাবাসার কথা িনেল আমার ু ধাতৃ া থােক না ভাই!” (পৃ. ২১০)  

 “িবেনািদনী আশার িচবুক ধিরয়া কিহল, “হাঁ বান, আমার যাইবার সময় আিসয়ােছ। 

এক সময় তুিম আমােক ভােলাবািসয়ািছেল— এখন সুেখর িদেন সই ভােলাবাসার 

একটুখােন আমার জন  রািখেয়া, ভাই— আর সব ভুিলয়া যেয়া।” (পৃ. ৩৩২)  

৪. নৗকাডুিব:- উপন াসিট দুই িমক-জুিটর কািহিন িনেয় গেড় উঠেলও আগােগাড়া 

মেনােযাগী পােঠ এর ক ীয় চির  িহেসেব রেমশ এবং কমলােকই মেন হয়। এেদর 

এক চির েক িদেয় যমন কািহিনর আর  হেয়েছ তমিন আেরকজন াধান  পেয়েছ 

উপন ােসর উপসংহাের। রেমশ এবং কমলা এই দুই চির েক ক  কেরই উপন ােসর 

বািক চির েদর কাযকলাপ আবিতত হেয়েছ। উপন াসিটর কািহিনর িবচার করেত গেল 

দিখ কীভােব এই দুই চির েক ক  কেরই একািধক বীজঘটনার ভূিমকা হেয়েছ, এবং 

পাশাপািশ এেসেছ উপকািহিন বা সাব- েটর আভাসও।  

 

      ট ১ 

  

 

      ট ২  

 

      ট ৩  

 

           ১  

কমলােক ক  কের গেড় ওঠা 

িতনিট ছােটা আখ ান  

           ২  

           
           ৩ 

রেমশ + হমনিলনী  

রেমশ+ কমলা  

হমনিলনী+ নিলনা   

উেমশ পব  

গা জপরু বৃ া   

নবীনকালী বৃ া   
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বীজঘটনা ১:— রেমশ এবং হমনিলনীর ণয় স ক।  

অনুঘটক:— ১. হমনিলনীর দাদার সে  ব ু ে র খািতের তার সে  পিরচয়। 

            ২. পাশাপািশ বািড়েত অব ান।  

             ৩. হমনিলনীর িচ-িশ ার িত রেমেশর আকষণ।  

বীজঘটনা ২:— কমলা ও রেমেশর ছ -দা ত ।  

অনুঘটক:— ১. িপতার আেদেশ ােম িফের রেমেশর িববাহ। 

           ২. িববাহ কের ফরার পেথ নৗকাডুিব। 

           ৩. কমলা য আসেল তার ী সুশীলা নয় স স ে  াত হওয়ার পেরও 

কমলােক তা না জানােনা। 

            ৪. বািডং ফরত কমলার েপ মু  রেমশ। 

            ৫. হমনিলনীর সে  স  িছ  কের কমলােক ী িহেসেব হেণর িস া ।  

বীজঘটনা ৩:— কমলা ও নিলনাে র দা ত  স েকর িমলন।  

অনুঘটক:— ১. কমলা য আসেল রেমেশর ী নয় স স েক রেমেশর িচিঠ থেক ান 

লাভ। 

            ২. ামী ভেব আসা রেমশেক এবং তার গৃহেক মুহূেত ত াগ। 

            ৩. কািশেত নিলনাে র বািড়েত পিরচািরকা িহেসেব ান লাভ। 

             ৪. নিলনাে র বদান তায় দা ত  স েকর পুনিমলন।     

যিদ আমরা এই উপন ােসর কািহিন িবন ােসর িত আেলাকপাত করেত চাই 

তাহেল দখব উপন াসিটেত মূলত িতনিট েটর াধান  রেয়েছ। রেমশ এবং 

হমনিলনীেক িদেয় কািহিনর সূচনা হেলও রেমেশর আকি ক িববাহ ও নৗকাডুিবর 

আকি কতােক ক  কের গেড় ওেঠ আেরকিট কািহিন- যখােন দুই িবসম জুিট রেমশ 

ও কমলা কে  রেয়েছ। এই িবসম জুিটর কািহিনিটই উপন ােস াধান  পেলও এরই 

সমা রােল বশ িকছু সময় ধের চলেত থােক রেমশ- হমনিলনী আখ ান। অন িদেক 

উপন ােস য িতনিট উপকািহিনর আভাস দওয়া হেয়েছ তা গেড় উেঠেছ মূলত কমলােক 

ক  কেরই। রেমেশর সে  ি মার যা াকােল উেমশ নামক বালেকর সে  কমলার 
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অপত  হস ক, গািজপুেরর চ বতী খুেড়ার সে  আলাপ এবং সবেশেষ িনেজর ও 

রেমেশর স েকর সত তা জানার পের নবীনকালীর গৃেহ কমলার অব ান িনেয় 

উপকািহিন িল গেড় উেঠেছ। মােটর ওপর কািহিন িশি ত ের এেস সরলেরখােতই 

অ সর হেলও ৩৯ পিরে েদ নিলনাে র অতীত বণনার কােল ঘটনা ম িবন ােসর 

ে  িকছু বিচ  দখােনার য়াস নওয়া হেয়েছ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ,  

 “রেমশ উ র না কিরয়া নতমুেখ বিসয়া রিহল।” (পৃ. ৩৬০)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ, 

 “ স এখন িকছুিদন গ ার পােলর উপর এবং গালিদিঘেত অনাবশ ক ঘুিরয়া 

বড়াইেত লািগল।” (পৃ. ৩৪৫)   

 “ নৗকা াম ছাড়াইয়া চিলয়া গল।” (পৃ. ৩৩৯)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, 

 “ ায় িতবছর শরৎকােল পূজার িটিকট বািহর হইেল হমনিলনীেক লইয়া অ দাবাবু 

জ লপুের তাঁহার ভিগনীপিতর কম ােন বড়াইেত যাইেতন।” (পৃ. ৩৫১)  

 “রেমশ গািজপুর-আদালেতর িবিধ-অনুসাের েবশ লাভ কিরবার জন  ও িজিনসপ  

আিনেত একবার কিলকাতায় যাইেত হইেব ি র কিরয়ােছ।” (পৃ. ৪০৮)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, 

 “ভা  মােসর মাঝামািঝ হইয়া আিসল, এবাের পূজার ছুিটর আর বেড়া বিশ িবল  

নাই। অ দাবাবু এখন হইেতই তাঁহার যা ার আেয়াজেন ব  হইয়ােছন।” (পৃ. ৩৫১)  

  “পরিদন ােত ঝেড়র বগ িকছু কিময়ােছ, িক  এেকবাের থােম নাই।” (পৃ. ৪০২)  

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  আকি কতার উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায় কমলা য রেমেশর সে  তার ববািহক স ক নই জানার পের 

মুহূেতর মেধ  বশ কেয়কমাস ধের গেড় ওঠা তােদর স ক, সংসার সম  িকছু ত াগ 
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কের তার কৃত ামীর অে ষেণ বর হেয় যায় এই ঘটনা একা ভােব আকি কতায় 

মি ত বেল মেন হেলও উপন ােসর েতই ঔপন ািসক জািনেয় িদেয়িছেলন য বাঙািল 

নারীর ববািহক স েকর িত িব াসেক ক  কেরই িতিন উপন াসিট রচনায় অ সর 

হন। ফেল ঔপন ািসেকর উে শ েক মেন রাখেল এই ঘটনােক আকি ক বেল মেন হয় 

না। যিদও এই উপন ােসর অিতির  আকি কতার ব বহার যমন একিদেক েটর 

বুননেক িশিথল কেরেছ তমিন চির িলও এই একই কারেণ যেথ  িব াসেযাগ  হেয় 

উঠেত পােরিন।  

৫. গারা:- ‘ গারা’-র কািহিন িবন াস িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় থেমই উে খ 

করেত হয় এর মুখ  চির  গারা। কািহিনর কে  রেয়েছ গারার জ রহস  কািহিন। 

িছয়া রিট পিরে েদ িবন  এই উপন ােসর ৬নং পিরে েদই গারার জ রহস  

পাঠকেদর কােছ উে ািচত হেলও উে জনা আগােগাড়া বজায় থােক গারা িনেজ কখন 

এই সত  জানেত পাের এবং তার পিরণামই বা কী হয়— এই িবষয়িটেক ক  কের। 

উপন ােসর মূেল গারার জ রহস  থাকেলও এর পাশাপািশ একািধক কািহিন ও 

উপকািহিন াধান  পেয়েছ উপন ােস। 

 

 

 

 

ি েবিণেত গ া ােনর অিভ তা  

                 চরেঘাষপুেরর অিভ তা  কারাবাস পব    

 

বীজঘটনা ১:— গারার আ িজ াসার উে াচন। 

অনুঘটক:— ১. গারা ও িবনেয়র ব ু  

    ২. আন ময়ীর জাতপােতর ঊে  অব ান। 

  গারার আ িজ াসার উে ষ  দুজেনর ব ু  + 

লিলতার সে  িবনেয়র 

স েকর অিভঘাত   

পেরশবাবু ও 

সুচিরতার ভাব  

আন ময়ীর 

ভাব  
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           ৩. সুচিরতার সে  স ক গেড় ওঠা। 

           ৪. পেরশবাবুর সাি েধ  আসা। 

           ৫. ন র মৃতু র অিভঘাত। 

           ৬. ি েবণীেত গ া ান উপলে   যা া। 

           ৭. চরেঘাষপুেরর নািপেতর গৃেহ মুসলমান বালেকর িতপালন ও তার কারণ 

ত  করা। 

           ৮. গারার কারাবাস পব।  

           ৯. গারার কােছ গারার জ রহস  উ াটন। 

বীজঘটনা ২:— গারার জ রহস  গারার কােছ উে াচন।  

অনুঘটক:— ১. কারাবাস পেবর পের ায়ি  করার সংক  হণ ও কৃ দয়ােলর তােত 

বাধা দান।  

           ২. কৃ দয়ােলর মৃতু  শয ায় অব ান তার শষকৃত  গারার হােত না 

করােনার উে েশ  গারার জ -ইিতহাস এবং তার িবজাতীয়  স েক জানােনা।  

উপকািহিন:— হিরেমািহনীর অতীত ইিতহাস।  

উপন ােস গারার আ িজ াসার উে াচেনর ে  য িতনিট সমা রাল কািহিন 

সহায়ক হেয়েছ স িল হল গারা ও িবনেয়র ব ু ে র আখ ান, সুচিরতার সে  গারার 

স ক ও িবনয়-লিলতার মস ক। এই িতিট উপাদান কৃতপে  গারার জীবেনর 

নানা সংশয়, নানা অনিভ তা-জিনত  থেক উ ীণ হেতও সহায়ক হেয়েছ। এরই 

পাশাপািশ রেয়েছ গারার জীবেনর িকছু পূণ অিভ তার িববরণ যা আসেল 

উপন ােসর এক-একিট পৃথক অধ ায় হেয় উেঠ এেসেছ। এ িলর মেধ  যমন রেয়েছ 

ি েবণীেত গ া ােনর উপলে   যা ার আখ ান, তমন রেয়েছ চরেঘাষপুেরর কািহিন 

ও কারাবাস পব। উপন ােস সুচিরতার মািস হিরেমািহনীর অতীত জীবন ও তার চিরে র 

মাগত িববতনেক িনেয় গেড় উেঠেছ একিট মা  উপকািহিন।  

উপন ােসর কািহিন স ার িত আেলাকপাত করেল দিখ একািধকবার প াৎ 

উ ােসর েয়ােগ কািহিন েমর মেধ  বিচ  সৃি  করা হেয়েছ। এই প াৎ উ ােসর 
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সূচনা হেয়েছ মূলত ৫ ও ৬ পিরে েদ আন ময়ী ও কৃ দয়ােলর মেধ  গারার 

জ রহস েক ক  কের আেলাচনাকােল। এছাড়া ২ নং পিরে েদ িবনয়- গারার 

ছেলেবলার ব ু ে র িচ , ৩ নং পিরে েদ আন ময়ীর আচার-পরায়ণতার িদন িলর 

ইিতহাস িবে ষেণ প াৎ উ ােসর ব বহাের কািহিনর াভািবক গিত বােরবাের 

থমেকেছ। এছাড়া ১৬ নং পিরে েদ সুচিরতার জীবেনর অতীত আেলাচনার ে ও 

প াৎ উ ােসর ব বহার ঘেটেছ। এই উপন ােসর ট-িবন ােসর ে  সবেথেক 

পূণ অংশ হল ২১ থেক ২৬ সংখ ক পিরে দ। ২১ নং পিরে েদ আমরা দুিট 

পূণ ঘটনার উে খ পাি -  

ক. া  া  রাড ধের গারার যা া এবং  

খ. আন ময়ীর পােয় িবনেয়র গালােপর অঘ- দান।  

এই গালাপফুেলর বৃ া  দওয়া হল ২২ নং পিরে েদ, এবং এই গালাপফুলেক ক  

কের আন ময়ীর কােছ লিলতার িত িবনেয়র মভাব ব  হল। অথাৎ ২১ এবং ২২ 

পিরে েদর ঘটনা িল আসেল আেগ-পের কের সাজােনা হে । অন িদেক ২৩, ২৪ ও 

২৫ পিরে েদ ঘটনার ম াভািবক থাকেলও এই পিরে দ িলেত গারার উপি িত 

পাওয়া যায় না। গারােক আমরা আবার পাব ২৬ পিরে েদ। অথাৎ ২১ পিরে েদ তার 

া  া  রাড ধের যা া করার ঘটনাটুকুর উে খ কের তার মূল িববরণটা দওয়া হল 

২৬ নং পিরে েদ। অথাৎ, গারার সােপে  ২১ নং পিরে েদর ধারাবািহকতা পাওয়া 

যাে  ২৬ নং পিরে েদ িগেয়। এবং এরপর থেক ২৯-৫২ পিরে েদ, অথাৎ গারার 

কারাবাসকােলর একমাস সমেয়র মেধ  ধান হেয় উেঠেছ িবনয় ও লিলতার আখ ান।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ িহেসেব উে খ করা 

যায়,  

 “এমন িদেন িবনা-কােজর অবকােশ িবনয়ভূষণ তাহার বাসার দাতলার বারা ায় 

একলা দাঁড়াইয়া রা ার জনতার চলাচল দিখেতিছল।” (পৃ. ৫০৯)  

 “…দুিট লাক একিট ততলা বািড়র স াঁতেসঁেত ছােত দুিট বেতর মাড়ার উপর 

বিসয়া আেছ।” (পৃ. ৫১৩) 

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ হল,  
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 “এমন সময় িঠক তাহার বাসার সামেনই একটা িঠকাগািড়র উপের একটা ম  

জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না 

কিরয়া বেগ চিলয়া গল।” (পৃ. ৫০৯) 

 “ চন-পরা বাবুিট তাহােক গািড়র স ুখ হইেত সিরয়া যাইবার জন  হাঁিকয়ািছল, বৃ  

িনেত না পাওয়ােত গািড় ায় তাহার ঘােড়র উপর আিসয়া পেড়। কােনামেত 

তাহার াণ বাঁিচল িক  ঝাঁকাসেমত িজিনস লা রা ায় গড়াগিড় গল এবং ু  বাবু 

কাচবা  হইেত িফিরয়া তাহােক ‘ড াম য়ার’ গািল িদয়া তাহার মুেখর উপর সপাং 

কিরয়া চাবুক বসাইয়া িদেত তাহার কপােল রে র রখা দখা িদল।” (পৃ. ৫৬৯)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল, 

 “ম ািজে ট াউনেলা সােহব িদবাবসােন নদীর ধােরর রা ায় পদ েজ 

বড়াইেতেছন,…।” (পৃ. ৬১৫) 

 “ গারা জল হইেত বািহর হইয়াই দিখল পেরশবাবু এবং িবনয় ােরর বািহের 

তাহার জন  অেপ া কিরেতেছন।” (পৃ. ৬৯৯)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “ াবণ মােসর সকালেবলায় মঘ কািটয়া িগয়া িনমল রৗে  কিলকাতার আকাশ 

ভিরয়া িগয়ােছ।” (পৃ. ৫০৯) 

 “আজ ায় পেনেরা িদন হইয়া িগয়ােছ লিলতা ীমাের কিরয়া িবনেয়র সে  

আিসয়ােছ।” (পৃ. ৬৭৪) 

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  আকি কতার উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায়, কািহিনর েতই সুচিরতােদর গািড়র দুঘটনা সামিয়কভােব আকি ক 

মেন হেলও সুচিরতার সে  িবনেয়র আলােপর সূ পােতর জন  এই দুঘটনার েয়াজন 

িছল। আমরা ইিতপূেবর উপন াস িলর আকি কতা িবষয়ক আেলাচনােতও দেখিছ 

রবী -উপন ােস আকি ক একটা দুঘটনা আসেল নতুন সূচনার ইি ত বহন কের। 

আবার এই উপন ােসই গারার চরেঘাষপুেরর থেক ফরার পেথ ি েকট খেলায়াড়েদর 

সে  িমেল পয়াদার উপর হামলা এবং তার ফেল জেল যাওয়ার ঘটনাটা কািহিন থেক 

িবি  কের দখেল মােটর উপর আকি ক বেল মেন হেলও কািহিনর পূবাপয িবে ষণ 

করেল বাঝা যায় চরেঘাষপুের যুগপৎ জিমদার ও নীলকর সােহবেদর অত াচােরর 
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ইিতবৃ  েন গারার মন উে িজতই িছল যার ভােব স ছেলেদর সে  িমেল 

পয়াদােক হামলা কেরেছ। কােজই কািহিনর অনু িমক পাঠ িনেল বাঝা যায় 

িবি ভােব দখেল ঘটনা িলেক আকি ক মেন হেলও ঘটনা িল আসেল পূব ও পর-

পযােয়র পূণ ঘটনাধারােক জ  িদেয়েছ।  

৪. পিরবতনশীলতার স ক:—  এই উপন ােসর ঘটনার পিরবতনশীলতার স েকর 

উদাহরণ, 

 “মা, এইবার তামার লছিময়ােক ডােকা। তােক বেলা আমােক জল এেন িদেত।” (পৃ. ৭৯৫)  

গারার এই আ ান আসেল তার জ রহস  উ াটেনর পেরর ঘটনা। য গারা বল 

িহ ু - চতনায় আ  হেয় কািহিনর র থেক তার মােয়র জাতপাত না মানা, 

িবজাতীয় লছিময়ার হােত জল খাওয়ােক িন া কের এেসেছ সই গারাই িনেজর জািত-

দশ-জ  স েক সম  জানার পের সই পুরাতন িহ ু বােদর উ তােক ত াগ কেরেছ। 

এবং তার এই ত াগ তাৎ িণক য নয় তা ইিতপূেবর থম বীজঘটনা ও তার পছেন 

থাকা অনুঘটক িলর উে খকােল বলা হেয়েছ। গারার িহ ু েচতনা আসেল 

ােদিশকতার সে  িমলেত চাওয়ার তািগদ থেক গেড় উেঠিছল। িক  মা েয় ি েবণী, 

চরেঘাষপুর এবং কারাবােসর অিভ তা থেক স উপলি  কেরিছল দশটা ধু িহ ুেদর 

নয়। কােজই য মুহূেত স িনেজর জ রহস  স েক জেনেছ স মুহূেত স উপলি  

কেরেছ ব নহীনতােক, এবং হণ কেরেছ িবজাতীয় লছিময়ার হােতর জল।  

৬. চতুর :- পূববতী উপন াস রচনার ধারা থেক সের এেস রবী নাথ যখন ‘চতুর ’ 

রচনা করেলন তখন একিদেক যমন এর মেধ  যু  করেলন ডায়াির ধমীতা তমিন 

আখ ানিট বিণত হল উপন ােসর একিট মা  চির  িবলােসর বয়ােন। ফেল পূববতী 

উপন ােসর তুলনায় উপ াপেনর এই স ূণ িভ  রীিতর ভাব পেড়েছ উপন াসিটর 

কািহিন িবন ােসর ে ও। উপন াসিট ‘জ াঠামশায়’, ‘শচীশ’, ‘দািমনী’ ও ‘ িবলাস’ এই 

চারিট অধ ােয় িবভ ।  

বীজঘটনা ১:— শচীেশর আ ানুস ান। 

অনুঘটক:— ১. জ াঠামশাইেয়র কােছ আবাল  নাি কতা ও জাতপাত ভদহীনতার িশ া 

ও দী া াি । 
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            ২. জ াঠামশাইেয়র মৃতু েত শচীেশর অি েবােধর অভাব অনুভূত হওয়া।  

            ৩. জ াঠামশাইেয়র থেক পাওয়া িশ াই য সীমােরখা নয় তা অনুভব করা।  

            ৪. নাি ক বাদ ও ধীশি  িদেয় অি ে র অভাব পূরণ না হওয়া।  

            ৫. লীলান ামীর রসবােদ ম  হওয়া ও দািমনীর ভােব রসবােদর 

অসাড়তা স েক সেচতন হওয়া।  

           ৬. দািমনীর িত আকষণ ও িবকষণ।  

           ৭. কৃিতর মােঝ ‘তাঁেক’ খুেঁজ পাওয়ার চ া।  

            ৮. সেবাপির শচীেশর িনেজর চিরে র মেধ  থাকা অ তা যার িকনারা স 

িনেজও কের উঠেত পােরিন।  

বীজঘটনা ২:— দািমনীর মৃতু ।  

অনুঘটক:— ১. ববািহক জীবেনর অসুখ এবং ই ার িব ে  ামীর েদেবর কােছ 

আ সমপেণর মানিসক য ণা।  

            ২. শচীশেক ভােলাবাসা ও তার থেক একািধকবার মানিসকভােব ত াহত 

হওয়া। 

            ৩. সমু তীেরর হার অ কাের শচীেশর থেক পাওয়া বুেকর আঘাত।  

            ৪. এই আঘােতর িতি য়ায় অ িনিহত অসু তা ও েম মৃতু ।  

আসেল ‘চতুর ’ ধু রবী -উপন াসধারােতই নয়, সম  বাংলা উপন ােসর 

ঐিতেহ  এক ব িত ম। আখ ােনর একিট চির  যখন ডায়াির িলখেছ তখন 

াভািবকভােবই স িনেজর মেনর কথা িলখেছ, এবং সই কথা িল কােনা িবেশষ 

ঘটনাধারােক ক  কের গেড় ওেঠিন। িবি  িকছু ঘটনাধারার উে খ রেয়েছ এই 

ডায়ািরেত। ফেল িবেশষ কের কােনা একিট বা দু’িট ঘটনােক ধান ঘটনা বেল উে খ 

করা যমন এই বাক উপন াসিটর ে  কিঠন হেয় দাঁড়ায় তমিন ক ীয় চির েক 

িনিদ  করাও হয় দু র। কারণ উপন ােসর িতিট চির ই াত মি ত এবং সমানভােব 

পূণ।  

অ. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 
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 “শচীশ বই মুিড়য়া আমার মুেখর িদেক িকছু ণ চািহয়া রিহল।” (পৃ. ৭৯৯)  

আ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ,  

 “…আমােদর শচীশ— লীলান ামীর সে  কীতেন মািতয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া 

অি র কিরয়া নািচয়া বড়াইেতেছ।” (পৃ. ৮১১)  

১. ািনক স ক:— ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ,  

 “ য বছর কিলকাতা শহের থম গ দখা িদল তখন েগর চেয় তার রাজ-

তকমা-পরা চাপরািসর ভেয় লােক ব  হইয়ািছল।” (পৃ. ৮১০)  

 “একিদন য এই কিলকাতার মেস িদনরাি  সাধনা কিরয়া পড়ােশানা কিরয়ািছ, 

গালিদিঘেত ব ু েদর সে  িমিলয়া দেশর কথা ভািবয়ািছ, …” (পৃ. ৮১৪)  

২. কািলক স ক:— ঘটনার সে  কােলর স েকর উদাহরণ,  

 “ িজ িত বছের একবার কিরয়া কােনা দুগম জায়গায় িনজেন বড়াইেত 

যাইেতন। মাঘ মােস সই তাঁর সময় হইয়ােছ।” (পৃ. ৮১৭)  

 “ সিদন ায় ছয়  ঘ া রৗে  হাঁিটয়া আমরা য জায়গায় আিসয়া পিড়য়ািছলাম সটা 

সমুে র মেধ  একটা অ রীপ;…” (পৃ. ৮১৭)  

৭. ঘের-বাইের:- িনিখেলশ, িবমলা ও স ীপেক িনেয় গেড় ওঠা ি েকাণ েমর কািহিন 

‘ঘের-বাইের’-র ক ীয় চির  িবমলা। উপন াসিটর দু’জন পু ষ চির সহ সম  ঘটনা 

যমন িবমলােক ক  কেরই আবিতত হেয়েছ তমিন উপন ােসর থম ও শষ 

আ কথািটও িবমলারই। উপন ােস িবমলার ৭িট, িনিখেলেশর ৭িট ও স ীেপর ৪িট 

আ কথা ান পেয়েছ। এই উপন ােসও ঘটনার াধান  থেক ব ি ে র উে াচেনর 

িতই অিধক আেলাকপাত করা হেয়েছ। এর কািহিন িবন ােসর িত ল  করেল দখব 

িবমলার আ কথা েলা কৃতপে  ঘটনা ঘেট যাওয়ার পর লখা হেয়েছ। অথাৎ, িবমলা 

জােন মূেলর ঘটনা আসেল কী। অন িদেক স ীপ ও িনিখেলেশর আ কথা লখা হে  

সমসমেয়। কােজই এে ে  কািহিন িবন ােসর িদক থেক য এই উপন ােসর মেধ  

িবেশষ বিচে র সৃি  হেয়েছ তা বলাবা ল । 
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 স ীপ-িবমলা স েকর 
 দূরে  অনুঘটক  

 

  

 

বীজঘটনা ১:— স ীেপর িত িবমলার মাহ  হেয় পড়া।  

অনুঘটক:— ১. পহীন িবমলার অবদিমত পাকা া যা ামীেক পেয় তু  হয়িন। 

            ২. পু েষর মেধ  উ  পৗ ষেক খাঁজা যা িনিখেলেশর চিরে  িছল না।  

            ৩. উ  জাতীয়তাবােদর ােত িবমলার ভেস যাওয়া যার িবপরীেত তার 

ামী অব ান কেরেছ।  

             ৪. স ীেপর দৃ  অিভনয় স িলত ভাষেণ উপি ত থাকা। 

             ৫. স ীেপর ব নায় মু  ও ম  হেয় ওঠা।  

             ৬. স ীেপর তািকক েপর সে  িততুলনায় িনিখেলেশর দােঢ র অভাব 

অনুভব করা।  

             ৭. স ীেপর উ  পু েষািচত তজ ও জাড় করার মানিসকতায় মু তা। 

             ৮. স ীপ এবং িবমলার চিরে র ধাতুগত িমল।  

বীজঘটনা ২:— স ীেপর স েক মাহভ  ও িনিখেলেশর সে  দা েত  পুনিমলেনর 

সূচনা।  

অনুঘটক:— ১. অমূেল র আগমেন িবমলার উ  বৃি র উপর মাতৃে র েলপ। 

      ২. স ীপ ও িনিখেলেশর দশা েবােধর ধারণার মেধ  পাথক  েম েম 

উপলি  করা। 

            ৩. স ীেপর িবমলার কােছ টাকা চাওয়া। 

            ৪. অমূল েক িনেয় স ীেপর িহংসা। 

          িবমলা  
িনিখেলশ  

স ীপ  

  অমূল       

অধ ায়  

মাহর চুির 
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            ৫. মাহর চুিরেক ক  কের িবমলার অনুতাপ। 

            ৬. অমূেল র মুেখ স ীেপর চিরে র অথলালসা স েক সেচতন হওয়া।  

স ীপ-িবমলা-িনিখেলেশর ি েকাণ মেক িনেয় গেড় ওঠা এই উপন ােসর মেধ  

িকছু ‘এিপেসাড’-এর াধান  ঘেটেছ য িল এই ি েকাণ েমর আখ ােন ভাব 

ফেলেছ। অমূল  আর মাহর চুিরর ঘটনােক ক  কের য দুিট অধ ায় িবমলার জীবেন 

সংঘিটত হেয়েছ তার জের স ীপ-িবমলার স েকর মেধ  দূর  সৃি  হেয়েছ। অমূল র 

িত বাৎসল  যমন একিদেক িবমলার উল  বৃি র ওপর মাতৃ - চতনার েলপ 

এেনেছ তমিন মাহর চুিরর ঘটনােক ক  কের িবমলার মেধ  নিতকতারও জাগরণ 

ঘেটেছ, পাশাপািশ মাহর িল পেয় স ীেপর মেধ  য চরম লালসা িতফিলত হেয়েছ 

তার ফেলও িবমলার স ীেপর দশা েবাধেক িনেয় গেড় ওঠা মাহ ভেঙেছ। এবং 

একই সে  এই দুইিট ঘটনা িবমলা ও স ীেপর মেধ  স েকর দূর  সৃি  করার ে  

যমন অনুঘটেকর কাজ কেরেছ তমিন আবার িনিখেলেশর সে  িবমলার বাঝাপড়ার 

পথেকও শ  কেরেছ।  

সাধারণত একািধক চিরে র আ কথেনর ব বহার উপন ােসর ে  

একেঘেয়িমর সৃি  করেত পাের, কারণ একই ঘটনা বারবার একািধক চিরে র 

আ কথেনর মেধ  িদেয় ফুিটেয় তালার স াবনা সখােন থেক যায়। যিদও ‘ঘের-

বাইের’ উপন াসিট স দাষ থেক মু । একমা  িবমলা ও িনিখেলশ এই দুজেনরই 

শষ আ কথায় িবমলা কতৃক লাহার িস ুেকর চািব চুিরর ঘটনািটর স  উেঠ 

এেসেছ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ,  

 “আমরা মেয়রা দালােনর এক িদেক িচক ফেল বেস আিছ।” (পৃ. ৮৫৭)   

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ,  

 “আমার ামী যখন কেলেজ পড়েতন তখন থেকই িতিন দেশর েয়াজেনর িজিনস 

দেশই উৎপ  করেবন বেল নানারকম চ া কেরিছেলন।” (পৃ. ৮৫৫) 

 “এমন সমেয় স ীপবাবু েদশী চার করবার জেন  তাঁর দলবল িনেয় আমােদর 

ওখােন এেস উপি ত হেলন।” (পৃ. ৮৫৭)  
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১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ, 

 “িবেকলেবলায় আমােদর নাটমি ের সভা হেব।” (পৃ. ৮৫৭) 

 “কেলেজ পড়বার জেন  তাঁেক কলকাতায় থাকেত হত।” (পৃ.৮৪৮) 

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ, 

 “আিম জানতুম িঠক কখন িতিন আসেবন; তাই যমন- তমন এেলােমেলা হেয় 

আমােদর িমলন ঘটেত পারত না।” (পৃ. ৮৪৯) 

 “িনেজেক দখবার আিম একটুও সময় পাই িন— আমার িদন েলা রাত েলা আমােক 

িনেয় এেকবাের ঘূণার মেতা ঘুরিছল।” (পৃ. ৮৬৯)  

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার আকি কতার স েকর উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায় এেকবাের থম আ কথােতই স ীেপর ফােটা াফ দেখ স ীেপর 

মুেখর ধােঁচর মেধ  সহজতার অভাব ল  করেলও িকছুপেরই এই স ীেপর িতই 

িবমলা মাহ  হেয় পড়ার বণনা দয়— এই দুিট িবষয়েকই আপাতভােব দখেল 

আকি ক বেল মেন হেলও উপন ােসর গভীর পােঠ বাঝা যায় দুিট ে ই উপন ােসর 

মেধ  থেকই কাযকারণ খুেঁজ পাওয়া স ব। স ীেপর ফােটা াফ স েক িবমলার 

নিতবাচক ম ব  আসেল পাঠকেক স ীেপর যথাথ প স েক সেচতন কের তােল, 

আবার সবটা জেনও য িবমলা স ীেপর ারা মাহ  হেয় পেড়িছল তার কারণ তার 

চিরে র মেধ ই উপি ত িছল।    

৮. যাগােযাগ:- ‘ যাগােযাগ’ উপন ােসর ক ীয় চির  কুমু। কুমুর িববাহপূব জীবন, তার 

িব াস-আ ার সে  িববােহা র জীবেনর য — তা এই উপন ােসর মুখ  িবষয়। তার 

জীবেনর একিদেক যমন আেছ দাদা িব দােসর ভাব তমিন তার জীবেনর অন িদক 

আ  কের রেয়েছ তার পিতগৃেহর নানান স ক-সংঘাত।    

            উপকািহিন ১ 

 

  

 

কুমুর দা ত  জীবন 

 

 

কুমুর দা ত -জীবন 

িব দাস 

মিতর মা, 

নবীন, হাবলু 

কুমু 
শ ামা 

এেদর মা-বাবার 

ইিতহাস  

মধুসূদন 
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বীজঘটনা:— কুমু ও মধুসূদেনর মূলক দা ত  স ক। 

অনুঘটক:— ১. কুমু ও মধুসূদেনর পূব-পু ষেদর ে র ইিতহাস।  

           ২. দুই চিরে র ধাতুগত অিমল।  

           ৩. কুমুর িচ-িশ ার মেধ  ব ি - াত  ও পাঁিজপুিথ কি ক দুই িবপরীত 

ধারার সম য়। 

           ৪. কুমুর িপতা-মাতার দা ত েক আদশ িহেসেব মেন কের চলা। 

           ৫. কুমুেদর আিথক অব ার পতন ও মধুর ার  হওয়া। 

           ৬. দাদা িব দােসর িত কুমুর আনুগত । 

           ৭. িব দােসর িত মধুর িহংসা। 

        ৮. িবচার-িবেবচনা না কের অজানা মধুেক দবসংেকত ভেব ামী িহেসেব 

িনবাচন করা।   

        ৯. মধুেক িনেজর আরাধ  দবতার িত প ভাবেত চ া করা। 

        ১০. কুমুর ব ি াত েক লাি ত করা। 

        ১১. মধুর আ াসী-কাম মানিসকতা।  

        ১২. শ ামার সে  মধুর অৈবধ স ক।    

কুমুর িববােহর পরবতী জীবেন একিদেক ামী মধুসূদন ও অপর িদেক ভাজ 

শ ামাসু রীর সে  য জিটল স ক গেড় উেঠিছল তারই পরপাের িছল দবর নবীন, 

মিতর মা ও হাবলুর সে  গেড় ওঠা কুমুর আি ক স ক। উপন াসিটর কািহিন 

িবন ােসর িত খয়াল করেল দখব অেধাগঠেন কুমুর কািহিন কৃতপে  অতীেতর 

আখ ান। বতমােনর িতিনিধ অিবনাশ ঘাষােলর জ িদেন কািহিন  হেলও সই 

কািহিন িপিছেয় িগেয় তার িপতা-মাতা মধুসূদন ও কুমুর দা ত  জীবেনই পূণতা 

পেয়েছ। কােজই িশি ত ের এেস কািহিন িবন ােসর রদবদল ঘেটেছ স ূণ েপ। 

কুমুর দা ত  সমস া িনেয় আখ ান র পূেব ও পের দুিট উপকািহিনর আভাস পাওয়া 

যায় যার একিটেত কুমুর মা-বাবার দা ত -কথা উেঠ এেসেছ এবং ি তীয়িট গেড় 

উেঠেছ মধুসূদেনর সে  শ ামাসু রীর অৈবধ স কেক ক  কের। মধুসূদন ও 
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শ ামাসু রীর স কেক িনেয় গেড় ওঠা উপকািহিনিট যখােন ত ত কুমুর দা ত  

জীবেন ভাব িব ার কেরেছ সখােন অপর উপকািহিনিটর ভাব কুমুর মেনাজগেত িছল 

গভীরতর। বাবার উ ৃ লতা সে ও মা-বাবার য আি ক েমর স , তা-ই কুমুর 

মেন দা ত  েমর উদাহরণ িহেসেব মুি ত হেয়িছল, এবং সই উদাহরেণর সে  

বা ব-অিভ তার অিমলই মধুসূদেনর সে  তার সংঘােতর সূচনা কেরেছ।  

১. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “ঘের কুমু আেলা ালায় িন। কােঠর িস ু েকর উপর বেস জানলার বাইের চেয় 

আেছ।” (পৃ. ৯৮৩)  

 “… যখােন দীপ িপলসুজ তেলর ল া  ভৃিত জমাকরা হয় সখােন মেজর উপর 

মাদুর িবিছেয় বেস আেছ।” (পৃ. ১০০৯)  

২. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “তাড়াতািড় ঘের িগেয়ই স পাঁিজ খুেল দখেল আজ মেনারথ ি তীয়া। বািড়েত 

কমচারীেদর মেধ  য-কয়জন া ণ আেছ স ােবলা ডািকেয় তােদর ফলার করােল, 

দি ণাও যথাসাধ  িকছু িদেল।” (পৃ. ৯৮৩)  

 “অিত সাবধােন উেঠ পােয়র কােছ ণাম করেল, তার পেড় ান করবার ঘের গল। 

ান সারা হেল পর িপছন িদেকর দরজা খুেল িগেয় বসল ছােদ।” (পৃ. ১০০৭)  

ক. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ,  

 “পুরেনা বািড়েত কুমুিদনীর একটা াণময় পিরম ল িছল। চাির িদেক ফুলফল, 

গায়ালঘর, পুেজাবািড়, শস েখত, মানুষজন।” (পৃ. ৯৭৮) 

 “িঠক সই সমেয় মািতর মা ছােদর রাদদুের- মলা আমিস েলা ঝুিড়েত তুলিছল।” 

(পৃ. ১০১৬)  

খ. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ, 

 “অ ান মােস িবেয়। পঁিচেশ আি ন ল ীপুেজা হেয় গল।” (পৃ. ৯৮৬) 

 “ স রাে  িব দাস বারা ায় পায়চাির কের বড়াে ।” (পৃ. ৯৮০)   



162 

 

গ. পিরবতনশীলতার স ক:— অেনক সময় দখা যায় আখ ােন একই িবষেয়র দুই 

পৃথক উপ াপন যার একিট হয়েতা অন িটর স ূণ িবপরীত এবং এেকই বলা হয় 

পিরবতনশীলতার স ক। এিদক থেক দখেল কুমু এবং িব দাস দুইজেনই এমন 

অেনক কাজ কেরেছ বা ম ব  কেরেছ যারা পর েরর িবপরীেত অব ান কের। কুমু 

যমন দাদার থেক ব ি াতে র দী া িনেয়েছ তমিন স িব াস কেরেছ ভাগ , দব-

দবী, পাঁিজপুঁিথেত। স যমন ঈ েরর আেদশ ভেব মধুসূদনেক ামী িহেসেব হণ 

করেত রািজ হেয়েছ তমিন মধুর মেধ ই স খুেঁজ পেত চেয়েছ তার আরাধ েক। 

িদেনর বলায় স মধুেক আর তার আরাধ েক ণাম জািনেয়েছ আর রােত মধুর উ  

লালসার কােছ মাথা নত করেত অ ীকার কেরেছ তার ব ি াত েবাধ। ফেল কুমুর 

মেধ  অব ান করা এই দুই িবপরীতধমী িশ ার ই তার দা েত র জিটলতােক 

রাি ত কেরেছ।  

৯. শেষর কিবতা:- রবী নােথর উপন াস রচনার শষ পেব আসেল দিখ এই সময় 

থেক উপন াস িলর আয়তন যমন পূববতী উপন াস িলর তুলনায় অেনকাংেশ কেম 

এেসেছ, তমিন আয়তেনর এই সে াচেনর জন ই কািহিনর িবন ােসর মেধ  িবেশষ 

কােনা বিচে র দৃ া  াপেনর পথও হেয়েছ । এই পেবর থম উপন াস ‘ শেষর 

কিবতা’ স েক এই ম ব িট িবেশষ েপ েযাজ । গদ -পদ  িমি ত এক নতুন শলীেত 

রিচত সেতেরািট পিরে েদ িবভ  এই উপন ােস অিমত ও লাবণ র মেক ক  কের 

একিট িবেশষ মত  উে ািচত হেলও ট ভাবনার ে  রবী নাথ নতুন কােনা 

দৃ া  তির কেরনিন। 

 = িদিঘর জল ও ঘড়ার জেলর ত   

  

  

বীজঘটনা ১:— অিমত-লাবেণ র স ক গেড় ওঠা।  

অনুঘটক:— ১. কলকাতা থেক অিমেতর িশলং-পাহােড় ঘুরেত যাওয়া। 

           ২. লাবেণ র গািড়র সে  সংঘষ। 

অিমত + 
লাবণ   

অিমত + 
ক ট  
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           ৩. লাবেণ র ব ি ে  মু  হওয়া। 

           ৪. যাগমায়ার হ ে প। 

           ৫. িশলং-পাহােড়র াকৃিতক সৗ য।  

বীজঘটনা ২:— অিমত-লাবেণ র স েকর অপিরণিত। 

অনুঘটক:— ১. অিমেতর বা ব বুি র অভাব অনুভব করা। 

           ২. অিমেতর বাক-সব  চির েক অনুধাবন করা।  

           ৩. কিট িমে র আগমন ও অিমত- কিটর পূব স ক স ে  অবগত হওয়া। 

           ৪. শাভনলােলর থেক পাওয়া িচিঠ।  

           ৫. শাভনলােলর িত আ ািদত পুরাতন ভােলালাগােক য় দওয়া।  

উপন াসিটর ক ীয় চির  অিমত রায়। তার জীবেন লাবণ  ও কিটেক িনেয়, 

এবং লাবণ র জীবেন অিমত ও শাভনলালেক ক  কের েমর য আগমন-গমন 

ঘেটেছ তােক উপল  কের ম স েক যুগা কারী ত  িত া করাই উপন াসিটর 

মূল উপজীব  িবষয়। মােঝ উপকািহিন িহেসেব যাগমায়ার অতীত জীবনকথা উেঠ এেলও 

মূলকািহিনর সে  তার কােনা যাগসূ  গেড় ওেঠিন। মােটর ওপর িশ পূব েরর 

কািহিনর সরল িবন াস মই অনুসৃত হেয়েছ িশি ত েরও। ধুমা  ‘পূব-ভূিমকা’ অথাৎ 

৩ এবং ‘লাবণ -পুরাবৃ ’ অথাৎ ৪ সংখ ক পিরে েদ যাগমায়া ও লাবণ র জীবেনর 

অতীেতর পদা পাঠেকর সামেন উে াচন করেত িগেয় ঔপন ািসক ঘটনা মেক পছেনর 

িদেক িফিরেয় িনেয় গেছন। িক  এরপর থেক আবার কািহিন বলা হেয়েছ 

সরল েমই।  আবার একদম শেষ খুব সংে েপ হেলও ‘ব াঘাত’ শীষক অধ ােয় কিট 

িমি েরর সে  অিমেতর পূব- ণেয়র স  এেন ট-িবন ােসর ে  িকছু 

বিচ ময়তার সৃি  কেরেছন ঔপন ািসক।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “ স ঘের অিমত বসল যন পে র মাঝখানটােত মেরর মেতা।” (পৃ. ১১২১) 

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ, 
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 “…তাই স আওয়াজ না কের অসতকভােব গািড় হাঁিকেয় চেলেছ।” (পৃ. ১১১৪)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর যাগসূে র উদাহরণ,  

 “কিলকাতা িব িবদ ালেয় িব.এ.’র কাঠায় পা দবার পূেবই অিমত অ েফােড ভিত 

হয়।” (পৃ. ১১০৬)  

 “অিমত বেছ বেছ িশলঙ পাহােড় গল।” (পৃ. ১১১৩)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ,  

 “… সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর সাত বছর গল কেট।” (পৃ. 

১১০৫) 

 “…আজকাল ওর ঘুমটা আর অিবিম  নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আ হ তার 

অ িনিহত।” (পৃ. ১১২৩)  

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােস ঘটনার আকি কতার উ ল উদাহরণ 

অিমত-লাবেণ র গািড়র দুঘটনা। এই ঘটনািট উপন াস থেক িবি  কের দখেল 

আকি ক বেল মেন হেলও এই দুঘটনােক ক  কেরই তােদর স ক অ সর হেয়েছ। 

ফেল সম  ঘটনাধারার সােপে  দখেত গেল এই আকি কতা পেরর ঘটনা িলর সে  

কাযকারণ সূে  আব ।    

৪. পিরবতনশীলতার স ক:— উপন ােস পিরবতনশীলতার উদাহরণ য়ং কিট। তার 

চিরে র পূবাপয িবে ষণ করেল দখা যােব য লাজুক কৃিতর নারী কতকী অিমেতর 

থেক ত াহত হেয় তার সাজস া, কথাবাতা সম  বদেল ফেল স ূণ িবপরীত 

েপর কিট িমটার হেয়েছ স-ই আবার উপন ােসর শেষ িগেয় অিমেতর সাি ধ  পেয় 

তার পূব বা কৃত েপ িফের গেছ। কােজই কতকী থেক কিট হেয় পুনরায় কতকী 

িম েত ত াবতন আসেল ঘটনার পিরবতনশীলতার স েক গাঁথা।   

১০. দুই বান:- ‘ শেষর কিবতা’-র তুলনায় এই উপন ােসর আয়তন আরও ছােটা। 

উপন াসিটর কে  রেয়েছ ঊিমমালা ও শিমলা- এই দুই বান। শিমলার অসু তার 

কােল গেড় ওঠা ামী শশা  ও ছােটা বান ঊিমমালার ম স ক উপন াসিটর মেধ  

যাবতীয় জিটলতার সৃি  কেরেছ। শিমলা, নীরদ, ঊিমমালা ও শশা - এই চারিট 
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পিরে েদ িবন  ু ায়ত উপন াসিটর মূলকািহিনর থেকও াধান  পেয়েছ মূল ত েত 

িত া পাওয়ার আখ ান। এই ত িট উপন ােসর থম অনুে েদই িনেদিশত হেয়েছ 

এবং সই ত েক ামাণ  দৃ া  েপ গেড় তালার আখ ান হেয় উেঠেছ উপন াসিট।  

বীজঘটনা:— শিমলার ামী শশাে র সে  তার বান ঊিমমালার ণয় স ক।  

অনুঘটক:— ১. শিমলার মাতৃজাতীয় ভাব। 

           ২. শশা -শিমলার দা েত  ফাঁক। 

          ৩. শ ািলকা ঊিমর িত থম থেক আকৃ  শশা । 

          ৪. শিমলার অসু তা। 

          ৫. শিমলার সংসার সামলােনার জন  ঊিমর আগমন।  

          ৬. নীরদ-ঊিমর ববািহক স  ি র হেলও ণয় স  গেড় না ওঠা।  

          ৭. নীরেদর সে  ঊিমর ভােবর ধাতুগত অিমল।  

          ৮. ঊিমর চ ল ভােবর সে  শশাে র িমল। 

          ৯. শিমলার অসু তার ফাঁেক ঊিমর উ ল ভােব শশাে র মাহ  হেয় 

পড়া।  

         ১০. নীরেদর তরফ থেক িববােহ অস িত কাশ।  

ু ায়ত উপন ােস ঘটনার াভািবক মই িশি ত ের মূল কািহিনর ে  

রি ত হেলও মােঝ মােঝ প াৎ-উ ােসর ব বহাের সই েমর মেধ  পিরবতন 

এেসেছ।  ‘শিমলা’ অংেশ বতমােনর ঘটনার থেকও অতীত ইিতহােসর বণনার মাধ েমই 

শিমলা-শশা র দা ত  জীবেনর সংবাদ জানােনা হেয়েছ। ঊিমমালা ও শশাে র 

মস ক ও তার থেক সৃ  জিটলতাই এই উপন ােসর মুখ  আেলখ  হেলও শিমলা ও 

ঊিমমালার িপতা রাজারােমর অতীত ইিতহাস ও তােদর ভাই হমে র মৃতু র কথা 

উপন াসিটেত উপকািহিনর রসদ জুিগেয়েছ। পাশাপািশ নীরেদর আখ ানেক অবাি ত মেন 

হেলও বুঝেত হেব নীরেদর সে  ঊিমমালার স েকর মেধ  াভািবকতা িছল না বেলই 

ঊিমমালার চ ল ভাব তার ভােবর অনুকূল ভিগনীপিত শশাে র িত ধািবত হেয়েছ। 

কােজই উপন ােসর নীরদ অংশেক বীজঘটনার অনুঘটক িহেসেব ভাবেত পাির আমরা।   
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ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “জানলার কােছ ঊিম চুপ কের বেস। ঘুম আসেছ না িকছুেতই।” (পৃ. ১২০০)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “…ছুির িনেয় আেপেলর খাসা ছািড়েয় কেট কেট রােখ, কমলােলবুর কায়া িলেক 

িছেয় রােখ সাদা পাথেরর থালার একপােশ, …” (পৃ. ১১৯৪)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল,  

 “আমার এ বলা ছুিট আেছ, চেলা, িভে ািরয়া মেমািরয়ােলর িবলিডংটা দখেব।” (পৃ. 

১১৯৭)  

 “ওরা সকেল িমেল িগেয়িছল দািজিলং।” (পৃ. ১১৯৯)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “আজকাল এক-একিদন সে েবলায় বইেয়র পাতায় যখন চাখ আেছ তখন হঠাৎ 

চমেক উেঠ জানেত পাের য,…” (পৃ. ১১৯০)  

 “স ােবলায় রিডেয়ার কােছ কান পাতবার জেন  শশা  মজুমদােরর উৎসাহ 

এতকাল অনিভব  িছল।” (পৃ. ১১৯৫)  

১১. মাল :- অিধকাংশ ে ই ‘দুই বান’-এর সে  একে  িবে ষণ করা হেলও 

উপন াসদুিটর মেধ  ভােবর িমলেক বাদ িদেল অেনক পাথক ই চােখ পেড়। ১০িট 

পিরে েদ সমা  উপন াসিটর ক ীয় চির  যমন নীরজা তমিন তার মানিসক নানা 

পিরি িত ফুিটেয় তুলেত মালে র ও কম নয়। কাযত নীরজার ৃিত ও মাল েক 

িঘের তারই একা  অিধকারসূচক য মেনাবৃি , তা-ই উপন ােসর মুখ  িবষয়।  

বীজঘটনা ১:— আিদত  ও মাল েক ক  কের রাগশয ায় শািয়ত নীরজার 

অিধকারসূচক মেনাবৃি র অসু  কাশ।  

অনুঘটক:— ১. নীরজার দীঘ অসু তা ও শয াশায়ী দশা।   

            ২. বাগােনর কােজ সাহােয র জন  সরলার আগমেন নীরজার ঈষা।  

            ৩. িনেজর অি মকাল আস  জেন যুগপৎ তার বাগান ও ামীেক িঘের 

তার মেধ  অি হীনতার চতনা গেড় ওঠা।  
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            ৪. সরলার িত আিদেত র গাপন ণয়েক অনুভব করা।  

            ৫. আগােগাড়া সরলার সে  িত ি তার স ক অনুভব করা।  

বীজঘটনা ২:— সরলার িত আিদেত র  েমর ু রণ।  

অনুঘটক:— ১. অসু  নীরজার সরলার িত অকারণ াধ। 

           ২. নীরজার কােছ িনেজর গাপন অনুভূিত স েক জেন সরলার িত 

আকৃ  হওয়া।  

ব তপে  বাগােনর কােজ আিদত েক সাহায  করার জন  সরলার আগমনই 

নীরজার মেন অিধকারসূচক মেনাবৃি র অ াভািবক উে ষ ঘিটেয়েছ। এই িনেয় তার য 

মানিসক িবকার তা আবার আিদত র মেন সরলার িত তার বাল কােলর আকষণেক 

জািগেয় তুেলেছ, বলা যায় এে ে  তা অনুঘটেকর কাজ কেরেছ। ু  উপন াসিটর মুখ  

িবষয় যখােন নীরজার আ  ও রাগ  মেনর িবকােরর নানান পযায়, সখােন এই 

িবষয়িটেক তর েপ ফুিটেয় তুলেত বাের বাের প াৎ-উ ােসর   ব বহার কের 

িশি ত েরর কািহিন িবন ােসর ে  বদল আনা হেয়েছ। রাগশয ায় শািয়ত নীরজার 

ৃিতপেট বােরবাের উেঠ এেসেছ তােদর দশ বছেরর দা ত  জীবেনর মধুর কািহিন। 

এবং তার এই ৃ িতচারণার মধ  িদেয়ই উপন ােসর াভািবক ম বােরবাের িগত 

হেয়েছ, ফেল ট-িবন ােস ঘেটেছ বিচ ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “নীরজা আধ- শাওয়া পেড় আেছ রাগশয ায়।” (পৃ. ১২১৩) 

 “আিদত  অেনক ণ ধের বেস ভাবেল।” (পৃ. ১২২৭)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “ তপেদ আিদত  ছুেট এল ঘের।” (পৃ. ১২২২) 

 “আিদত  বশ একটু সময় িনেয় ধীের ধীের পিরেয় িদেল। সরলা উেঠ দাঁড়াল, 

আিদত  সামেন দাঁিড়েয়, দুই হাত ধের, তার মুেখর িদেক তািকেয় রইল…।” (পৃ. 

১২৩২)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল,  
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 “ ান  পােক কাল তামােদর একটা সভা আেছ না?” (পৃ. ১২৩৮) 

 “… জেল ানাভাব, তাই য-কয়িট কেয়দীেক ময়াদ উ ীণ হবার আেগই ছেড় 

দওয়া হেব সরলা তার মেধ  একজন।” (পৃ. ১২৪৩)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “িদেনর কাজ আরে র পূেবই রাজ আিদত  িবেশষ বাছাই-করা একিট কের ফুল 

ীর িবছানায় রেখ যত।” (পৃ. ১২১৮)   

 “বাজল দুপুেরর ঘ া। মালীরা গল চেল।” (পৃ. ১২১৫)  

৩. পিরবতনশীলতার স ক:— এই উপন ােস নীরজার দুই িবপরীতধমী উি  কািহিনর 

মেধ  পিরবতনশীলতার উদাহরণ িহেসেব িচি ত হয়। 

 “…িক  আমােক ভােলােবেসা, ভােলােবেসা তুিম, তুিম যা চাও আিম সব করব। … 

বেলা, আিম তামার ভােলাবাসা থেক বি ত হব না, তা হেল সবাইেক আমার 

ভােলাবাসা িদেয় যেত পারব।” (পৃ. ১২৪৩)  

 “… পারলুম না, পারলুম না, িদেত পারব না, পারব না।” (পৃ. ১২৪৪) 

নীরজা আিদেত র থেক ভােলাবাসা াথনা কের মৃতু শয ায় শািয়ত হেয় সরলা আর 

আিদত েক িমিলেয় িদেয় যাওয়ার পণ করেলও অি ম মুহূেত স তার িবকৃত 

অিধকারেবােধই িফের আেস। ফেল িকছু সমেয়র ব বধােন তার এই িবপরীতমুখী ম ব  

বা উি  পিরবতনশীলতার স েক আব ।  

১২. চার অধ ায়:- চারিট অধ ােয় িবন  এই উপন ােসর মুখ  চির  এলা। স াসবাদী 

ব িবক কমকাে র কথা পাওয়া গেলও এলা ও অতীেনর মই এই উপন ােসর 

ক ীয় িবষয়। ব  সমােলাচেকর মেত ভূিমকা অংেশ এলার জীবেনর পূবাংশ 

উপকািহিনর আদেল বিণত হেলও মূলকািহিনর ঘটনার সে  তার যাগ খুেঁজ পাওয়া যায় 

না; কন এলা সম  ছেড় ব িবক কমকাে র সে  যু  হল তার কােনা  কারণ 

এই অংেশ না পাওয়া যাওয়ায় ধু অতীতচািরতা ছাড়া এই অংেশর অন  কােনা  

অনুভূত হয়িন।  

বীজঘটনা ১:— এলার স াসবাদী িব বীদেল যাগ। 
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অনুঘটক:— ১. ছেলেবলায় মােয়র থেক গ না। 

            ২. বাবা-মােয়র দা েত  অশাি । 

            ৩. মােয়র কােছ বাবার িনত  লা নার িশকার হওয়া। 

            ৪. মা-বাবার মৃতু র পেড় কাকা-কািকমার আ েয় বড় হেলও কািকমার হ 

লাভ না করা।  

            ৫. এলােক িঘের কাকা-কািকমার সংসাের  সৃি  দেখ কাকার আ য় 

ত াগ। 

            ৬. ই নােথর সে  পিরচেয়র পের নারায়ণী হাই ু েলর ক ী পেদ 

অিধ ান। 

      ৭. ই নােথর ভােব িব বীদেল যাগ।  

বীজঘটনা ২:— এলা-অ র ম।  

অনুঘটক:— ১. এলার িব বী দেল যাগদান। 

            ২. এলার টােন অ র িব বী দেল নাম লখােনা।  

            ৩. অ র ব ি ে  মু  হওয়া।  

অচনা মজুমদার তাঁর “রবী  উপন াস পির মা” ে  উপন ােসর ভূিমকার মেধ  

এলার ব িবক কমকাে  জিড়ত হওয়ার পছেন থাকা মন াি ক কারণেক উ ািটত 

কেরেছন। িতিন দিখেয়েছন, পূবা েম এলা তার অিভভাবকেদর থেক যেথ  হ ও 

য় পেলও অিভভািবকােদর কাছ থেক সভােব মমতা পায়িন, পাশাপািশ তার বাবার 

িত মােয়র মাগত অস ান ও অ া তােক তথাকিথত সংসার ত ােগ উ ুখ কেরেছ, 

এবং তারই ফল প স আমরণ অিববািহতা থেক দেশর সবায় আ িনেবিদত াণ 

থাকার শপথ হণ কেরেছ। স াসবাদী ব িবক কমকা  এই উপন ােসর পটভূিমেত 

থাকেলও তা উপন ােসর অ গিতর সে  সে  প াৎপেটর ছায়া হেয়ই থেক গেছ, 

উপন ােস াধান  পেয়েছ মূলত এলা-অতীেনর ম-কািহিন। এবং ু াকার এই 

উপন ােস বােরবাের প াৎ-উ ােসর ারা তােদর পিরচেয়র ও েমর নানা অধ ােয়র 

উে েখর মাধ েম ট িবন ােসর ে  বিচ  আনার েচ া করা হেয়েছ। 

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 
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 “একলা বেস তাই ভাবিছল— তেব িক নেত তািরেখর ভুল হেয়েছ।” (পৃ.১২৫১)  

 “এলা বেস আেছ কদারায়, িপেঠ বািলশ গাঁজা।” (পৃ. ১২৬১)   

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ, 

 “উিঠ উিঠ করেছ এমন সমেয় খ েরর পদাটা সিরেয় িদেয় অতী  দমকা হাওয়ার 

মেতা ঘের ঢুেকই ডাক িদল “এলী”।” (পৃ. ১২৬১) 

 “লাফ িদেয় অতীন চলিত াম গািড়েত চেড় বসল।” (পৃ. ১২৭১)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল,  

 “ শানা গল তামার ঘের ডাকাত ঢুেকিছল পর  রােত।” (পৃ. ১২৫৫) 

 “… ীমাের খয়া পার হি  মাকামার ঘােট।” (পৃ. ১২৬৩)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “এই ভূিমকার পের পাঁচ বছর উ ীণ হল, এখন কািহনী অেনক দূর অ সর 

হেয়েছ।” (পৃ. ১২৫০) 

 “এইখােন িদেনর শষ হের অতীেনর বতমান বাস ােন ছায়া  দালােন েবশ 

করল কানাই ।” (পৃ. ১২৭২) 

 

উপন াস িলর কািহিন িবন ােসর ধারাবািহক আেলাচনার উপাে  এেস বলা যায় 

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 জগেতর 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 
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বীজঘটনােক িনিদ  করা এবং ঘটনার সে  ান, কাল, আকি কতা, পিরবতনশীলতার 

স ক িনণয়। আবার শষপেবর উপন াস িলর ধান বিশ  হল 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। 
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খ) চির  িবন াস:- 
 

ভূিমকা:— আমরা থম অধ ােয়র আেলাচনার সূে  জেনিছ উপন ােসর অন ান  

উপাদােনর মেতা আখ ানতে র িনি েত চিরে র আেলাচনাও হয় িভ েপ। আখ ানতে  

চির েক দখা হয় িণ অথবা পূণা  চিরে র িবভাজেনর িভি েত; এর সমা রােল 

দখা হয় উপন ােস ত  উপ াপন অথাৎ কথেকর সরাসির বয়ান অথবা পেরা  

উপ াপেনর নানা িবভাজেনর মাধ েম কীভােব চির েদর কথা আখ ােন ান পাে  

(িব ািরত আেলাচনা পৃ.  ৩৩-৩৭)।   

রবী নােথর উপন াস িল িনেয় আেলাচনা করেত গেল আমরা দখব 

থমিদেকর উপন াস িলেত যখােন ঘটনার াধান , সখােন ‘ চােখর বািল’ থেক  

কের অিধকাংশ উপন াস িলেতই এেসেছ চিরে র অ জগেতর রহস  উে াচেনর 

আকা া। কােজই এসম  উপন াস িলেত াধান  পেয়েছ চির িলই। আবার 

উপন াস িল উপ াপেনর রীিতও বদেলেছ অেনক সমেয়। অিধকাংশ উপন াস 

সব কথেকর বয়ােন বলা হেলও, অন ান  কথনরীিতরও ব বহার কেরেছন রবী নাথ, যা 

আমােদর চতুথ অধ ােয়র আেলাচনার িবষয়। কােজই চির িলর উপ াপেন িকছু ে  

যমন ত  সং ার আিধক  বিশ তমিন পেরা  উপ াপেনর মাধ েমও চির িলর 

স েক ধারণা লাভ করা স ব হয়। িনেচ আমরা রবী নােথর উপন াস িলর চির  

স েক আেলাচনা করব।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:- এই উপন ােসর অন তম উে খেযাগ  চির  উদয়ািদত । অন ান  

সহেযাগী ও িবেরাধী চির েদর মেধ  উে খেযাগ  তাপািদত , িবভা, সরমা, ম লা, 

বস রায় মুখ। এছাড়া রেয়েছ িবভার ামী রামচ  রায় ও কমচারী রামেমাহেনর মাল। 

ত ণ ঔপন ািসেকর হােত চির িল অিধকাংশই িণ চির েত পযবিসত হেয়েছ। 

অথাৎ, চির িল সবই একমুখী। তােদর মেধ  আ ে র অবকাশ ঘেটিন। সব কথন 

রীিতেত বিণত াকাের কািশত থম এই উপন ােসর চির িল স েক কথেকর 

নানা ম ব  থেক যমন ধারণা পাওয়া যায়, তমিন চির িলর িনেজেদর নানান ি য়া-
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িতি য়া থেকও তােদর চািরি ক বিশ  স েক ধারণা লাভ করা স ব। উদয়ািদত  

স েক কথেকর বয়ান থেক আমরা নানান ম ব  পাি ;  

 “উদয়ািদত  ঈষৎ হাস  কিরয়া অিতশয় মৃদু কামল েম তাঁহার বড় বড় চাখ দুইিট 

ািবত কিরয়া সুরমার মুেখর িদেক চািহেলন।…” (সব কথেকর ম ব ) (ঠাকুর। 

১৪২৫। পৃ. ৯)  

 “বাল কাল হইেত উদয়ািদত  আ ীয়- জেনর উেপ  সিহয়া আিসেতেছন, মােঝ 

মােঝ এক-একিদন িন  গভীর রাে  সুরমার িনকট সই শতবার-কিথত পুরােনা 

জীবনকািহনী খে  খে  সাপােন সাপােন আেলাচনা কিরেত তাঁহার বড় ভােলা 

লােগ।” (সব কথেকর ম ব ) (পৃ. ৯)  

 “উদয়ািদেত র শা  ললােট ঘমিব ু দখা িদল। তাঁহার মেনর অধীরতা পােছ 

কাশ হইয়া পেড়, এই িনিম  তাঁহার আয়ত ন  অন  িদেক িফরাইেলন।…” 

(সব কথেকর ম ব ) (পৃ. ২২)  

 “আজকাল উদয়ািদেত র মেন কমন একটা ভয় উপি ত হইয়ােছ। িতিন 

তাপািদত েক অত  ভয় কেরন। আর স পূেবকার সাহস নাই।” (সব কথেকর 

ম ব ) (পৃ. ৫৯ )  

আমরা এই ম ব িল থেক বুঝেত পাির উদয়ািদত  যমন একিদেক ভাবত কামল, 

তমিন তার মানিসক নানা ি িতর িতিব  তার চাখ। সজন  উপন ােস বােরবাের তার 

চােখর কথা উেঠ এেসেছ তার মানিসক পিরি িতেক কাশ করেত। উপন ােসর র 

িদেক যখােন উদয়ািদত েক িনিভক চির  িহেসেবই পাওয়া যায় সখােন সরমার মৃতু র 

পের তার মেধ  তাপািদত েক ক  কের এক অজানা আতে র উে ষ হেত দিখ।  

 “এই বুি েত দীপ মান, হে েম কামল, হােস  উ ল ও শা , ভােব িবমল, 

মুখখািন কাথা হইেত উদয় হইল?” (সরমা স েক উদয়ািদত / পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ৯)   

উদয়ািদেত র ী সরমােক আখ ােন খুব  সমেয় পাওয়া যায়। অত  সরল এবং 

একৈরিখক একিট চির । সাধারণ বাঙািল গৃহবধূর মেতা া িড়র গ না সহ  করা, 

পেরাপকারী, পিত তা নারী িহেসেবই উপন ােস ান পেয়েছ চির িট।  

  “িবভা ভয়কি ত ের চুিপ চুিপ কী কিহল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১০) 
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 “রামচ  যমন নৗকায় নািমেলন, অমিন িবভা গভীর ও সুদীঘ এক িন াস ফিলয়া 

মূিছত হইয়া পিড়ল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৪০)  

 “…িবভার মুখ নীল হইয়া গল, স মুেখ আঁচল চািপয়া ধিরল, থর থর কিরয়া তাহার 

সবা  কাঁিপেত লািগল, অবেশেষ কাঁিপেত কাঁিপেত িবভা মূিছত হইয়া ভূিমেত 

পিড়ল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৮)  

িবভা চির িটর উ  একািধক ি য়া বা পেরা  উপ াপন থেক আমরা বুঝেত পাির 

চির িট ভাবত কামল, ভী  এবং দুবলিচে র।  

আবার তাপািদত স েক জানা যায়,  

 “ তাপািদত  িবর  হইয়া কিহেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১)  

 “ তাপািদত  আরও িবর  হইয়া কিহেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১১)  

 “ তাপািদত  কুি ত কিরয়া কিহেলন… তাপািদত   হইয়া কিহেলন…” 

(চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১)  

 “ তাপািদত  িলয়া উিঠেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২)  

 “ভূিমেত পদাঘাত কিরয়া তাপািদত  কিহেলন…”(চিরে র ি য়া/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১৩)  

 “ তাপািদত  ম ীর কথায় অস  হইেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ২০)  

উপন ােসর নানান পিরে দ থেক সংগৃহীত উ  একািধক বাক াংশ থেক তাপািদত  

স েক আমরা য ধারণা লাভ কির তােত তােক একা ভােব  কৃিত ও উ  

মজােজর বেল মেন হয়। স ূণ উপন ােসই দিখ এই উ  মজােজর পাশাপািশ 

তাপািদত  অত  াথপর চির ও বেট। িনেজর আ স ান র ার জন  িপতৃব -হত া, 

জামাতা-হত ার ছক ও উদয়ািদেত র কারাদে র মত কাজ িল চির িটর এই াথপরতার 

িতই িদকিনেদশ কের। 

িক  তারই িপতৃব  বস রায় স েক বলা যায়, 
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 “বস  রায় মেন মেন কিহেলন, বাহবা, লাকটা তা বড় ভােলা।” (চিরে র ি য়া) 

(পৃ. ১৫)  

 ‘”বুড়া হইয়া পিড়য়ািছ, জারা সুেখ ে  আেছ, ভগবান ক ন, আর যন লড়াই 

কিরবার দরকার না হয়। বয়স িগয়ােছ; তেলায়ার ত াগ কিরয়ািছ। এখন তেলায়ােরর 

পিরবেত আর-একজন আমার পািণ হণ কিরয়ােছ।” এই বিলয়া পাে  শািয়ত সহচরী 

সতারিটেক দুই-একটা ঝংকার িদয়া এেকবাের জাগাইয়া িদেলন।” (চিরে র উি  ও 

ি য়া) (পৃ. ১৬)  

  “…বিলেত বিলেত বস  রােয়র চােখ জল আিসল।” (চিরে র ি য়া)) (পৃ.২১)  

বস রায় চির িট স েক ধারণা গেড় ওেঠ চির িটর অন  চির েদর সে  কেথাপকথন 

ও তার িনজ  ি য়ার মাধ েম। আমরা বুিঝ স ীতি য় এই চির িট সািবকভােবই 

িনঝ াট ও কল াণময়। কােনা পিরি িতেতই িহংসার প পািত নয় রাজা বস রায়। 

আবার িবভার ামী চ ীেপর রাজা রামচ  রায় স েক জানা যায় চির িটর ি য়া 

এবং ভাবনা থেক,  

 “রাজা ভােবন, রমাইেয়র কথায় না হািসেল অরিসকতা কাশ পায়।” (চিরে র 

ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২৬)  

 “… িতিন ি র কিরয়ােছন তাঁহােক ই াপূবক অপমান করা হইয়ােছ।” (পৃ. ৩০) 

 “রামচ  রায় ক না কিরেত লািগেলন, এই চাির িদেকই অ কােরর মেধ  না জািন 

কাথায় একটা ছুির তাঁহার জন  অেপ া কিরেতেছ।” (পৃ. ৩৫) 

 “রামচ  যমন নৗকায় নািমেলন অমিন মূিছত হইেলন।” (চিরে র ি য়া) (পৃ. ৪০) 

রামচ  রােয়র চির িটর নানান ি য়া থেক বাঝা যায় রামচে র বা বেবােধর এবং 

অি তােবােধর অভাব রেয়েছ। সবদাই স অপের কী ভাবল তার িভি েত কাজ কের 

গেছ। রাজা হেয়ও ভাঁেড়র কােছ িনেজর আ স ান রাখেত িগেয় ীেক ত াগ কেরেছ। 

ক নােতই সম িকছুর িবচার করা তার ভােবর আরও একিট ল ণ।  

রামচ  রােয়র ভৃত  রামেমাহন মাল স েক জানেত পারা যায়,  

 “রামেমাহন মাল পরা েম ভীেমর মেতা িছল। শরীর ায় সােড় চািরহাত ল া। সম  

শরীের মাংসেপশী তরি ত। স গীয় রাজার আমেলর লাক।” (কথেকর ম ব / 

ত  উপ াপন) (পৃ. ২৯)   
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 “…কুটুি তার নানািবধ কাযভার বহন কিরয়া রামেমাহন ায় মােঝ মােঝ চ ীপ 

হইেত যেশাহের আিসত। কােনা আবশ ক না থািকেলও অবসর পাইেল এক-একবার 

স িবভােক দিখেত আিসত।” ( ত  উপ াপন) (পৃ. ৩১)  

 “গ  ফুরাইেল পর রামেমাহন কিহল, “মা, তামার জন  চারগািছ শাঁখা আিনয়ািছ, 

তামােক ঐ হােত পিড়েত হইেব, আিম দিখব।” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৩২)    

রামেমাহন মােলর স েক কথেকর ম ব  থেক তােক বীর, পরা মশালী, ভি পরায়ণ 

এবং িবনয়ী একিট চির  বেল মেন হয়। -উপি িতেতও তার নানা ি য়া ও 

সংলােপর মধ  িদেয় স তার ভু রামচ  রায় ও ভু-প ী িবভার িত ভি পরায়ণতা 

ও দািয় েবােধর পিরচয় িদেয়েছ। রামচে র িত -হত ার ষড়যে র সংবাদ পাওয়া 

মা  তার ভুেক য- কােনা উপােয় সুরি ত অব ায় দেশ প ছেনার সংক েত 

একাধাের তার ভুভি  এবং িনিভকতার পিরচয় পাওয়া যায়।  

উপন াসিটর অন তম ধান িবেরাধী চির  হল ি ণী।  

 “ ি ণীর মেধ  অসাধারণ িকছুই নাই। সাধারণ নীচ কৃিতর ীেলােকর ন ায় স 

ইি য়পরায়ণ, ঈষাপরায়ণ, মেনারাজ -অিধকার- লালুপ। হািসকা া তাঁহার হাত-ধরা। 

আবশ ক হইেল বািহর কের, আবশ ক হইেল উিলয়া রােখ। যখন স রােগ তখন স 

অিত চ া, মেন হয় যন রােগর পা েক দাঁেত নেখ িছঁিড়য়া ফিলেব। তখন অিধক 

কথা হয় না, চাখ িদয়া আ নবািহর হইেত থােক, থরথর কিরয়া কাঁেপ।” (কথেকর 

ম ব / ত  উপ াপন) (পৃ. ৫২)  

 “ ি ণী কটমট কিরয়া খািনক ণ সীতারােমর মুেখর িদেক চািহয়া রিহল— …। 

অবেশেষ ি ণী সহসা বিলয়া উিঠল, “বেট। তােদর এখেনা সবনাশ হইল না, আর 

আিম মিরব!” উিঠয়া দাঁড়াইয়া হাত নািড়য়া কিহল, “যেমর দুয়ার হইেত িফিরয়া 

আিসলাম, আেগ তােক আর যুবরাজেক চুলায় য়াইব, তােদর চুলা হইেত দু-মুঠা 

ছাই লইয়া গােয় মািখয়া দহ সাথক কিরব— তার পের যেমর সাধ িমটাইব। তাহার 

আেগ যমালেয় আমার ঠাঁই নাই।” (চিরে রি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৮৩)   

ি ণী বা ম লা একিট িহংসুক এবং িতেশাধ ৃহা স  চির  িহেসেব তার সম  

কাযকলােপর মধ  িদেয় িতভাত হেয়েছ। তার স েক কথেকর ত  ম ব ই 

চির িটর বিশ িল স েক পাঠকেক সেচতন কের। খয়াল করেল দখা যােব এই 
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চিরে র ব  ি য়া-সংলাপ, িতি য়া বি মচে র ‘িবষবৃ ’ উপন ােসর হীরা চিরে র 

সে  সাযুজ মি ত। উদয়ািদত েক অিধকার করার ে  উ াদনা, তার ীেক হত া 

করার জন  িবষ ত,  ম  ও ি য়াকলাপ ভৃিত সবই হীরা চিরে র কু নি নী 

হত ার ষড়যে র ভাবেক মেন কিরেয় দয়। এই উপন াস রচনাকােল য রবী নাথ 

বি মচে র ারা অিতির  ভািবত িছেলন এই ি ণী চির িট তার আরও একিট 

মাণ।  

২. রাজিষ:- এই উপন ােসর ধান চির  গািব মািণক । অন ান  উে খেযাগ  সহেযাগী 

ও িবেরাধী চির  রঘুপিত, জয়িসংহ, ন রায় মুখ। গািব মািণক  এই উপন ােসর 

অন তম উে খেযাগ  চির  হেলও চির িট একা ভােব সরল চির  হেয়ই থেকেছ। 

উপন ােস আগােগাড়া এই চির িট যন একই লেয় বাঁধা। ঘটনােকি ক উপন াস রচনার 

বহমান ধারােতই এই ি তীয় উপন াসিটও রিচত বেলই এই উপন ােসও চির িলর 

যথাথ ু রণ হয়িন। সব কথেকর বয়ােন ও চির িলর নানান সংলাপ থেক আমরা 

উপন ােসর উে খেযাগ  চির েদর স েক একটা ধারণা পেত পাির।  

যমন গািব মািণক  স েক ত  ও পেরা  িববরণ থেক আমরা পাই-  

 “…শতসহ  লােকর িচ া এই হীরার মুকুট িদয়া ঢািকয়া রািখয়ািছ। রাজ  পাইেত 

চাও তা সহ  লােকর দুঃখেক আপনার দুঃখ বিলয়া হণ কেরা, সহ  লােকর 

িবপদেক আপনার িবপদ বিলয়া বরণ কেরা, সহ  লােকর দাির েক আপনার 

দাির  বিলয়া ে  বহন কেরা – এ য কের সই রাজা, স পণকুিটেরই থাক আর 

াসােদই থাক।” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৯)  

 “ হরীরা যখন ন রায়েক লইয়া যাইেত উদ ত হইল তখন রাজা আসন হইেত 

নািময়া ন রায়েক আিল ন কিরেলন।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১৩৩)  

 “ন রােয়র ম রাজার মেন ি ণ জািগেত লাগল।” (কথেকর ম ব / ত  

সং া) (পৃ. ১৩৩)  

 “… রাজা কুিকেদর িবদায় কিরয়া িদয়ােছন। … সন দল ায় ভািঙয়া িদয়ােছন। যুে র 

উদেযাগ বড় একটা িকছু নাই। …রাজা কিহেলন, “তেব ঠাকুর, আিম িবদায় হই। 

ন ে র জন  রাজ  ধন রািখয়া িদয়া চিললাম।” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১৬২)  
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ন রােয়র সে  কেথাপকথনকােল রাজার উি  থেক বাঝা যায় গািব মািণক  

একজন দািয় শীল রাজা। রাজপেদ আসীন হেয় চির িট কােনামেতই প পাতদু  হেত 

চায়িন, তাই যত ণ িসংহাসেন আেছ তত ণ একই অপরােধর জন  রঘুপিত ও 

ন রায়েক সমান দে  দি ত কেরেছ। আবার পরমুহূেত িসংহাসন থেক নেম যখন 

দ া  ভাইেক আিল ন করেছ তখন আসেল িনেজর রাজস ােক দূের সিরেয় একা  

সেহাদেরর মেতাই ব বহার করেছ। ন রােয়র িত তার হ, অকারণ িহংসার থেক 

দূের থাকার বাসনা থেকই গািব মািণক  ায় ন ে র জন  সম  রাজপাট ত াগ 

কের গ য়া ব  হণ কেরেছ। রাজস ার সে  ত ােগর এই সহাব ানই 

গািব মািণক েক রাজিষেত পিরণত কেরেছ।   

অন িদেক রঘুপিতর যাবতীয় ি য়া ও সংলােপর য ধরন তার িকছু উদাহরণ িনেচ 

দওয়া হল;  

 “তখন রঘুপিত কাঁিপেত কাঁিপেত উিঠয়া দাঁড়াইয়া পইতা শ কিরয়া বিলেলন, 

“তেব তুিম উ  যাও।” (ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৬)   

 “রঘুপিত িবর  হইয়া বিলেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮)   

 “রঘুপিত অি রভােব কুিটেরর দাওয়ায় বড়াইেত লািগেলন।” (চিরে র ি য়া/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮)  

 “রঘুপিত তাঁহার অ ারনয়েন ন রােয়র মম ান পয  দ  কিরয়া পাগেলর মেতা 

বিলেলন, “র  কাথায়?” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৮)  

রঘুপিতর সংলােপর আেগ অথবা তার নানান ি য়ার সে  বােরবাের িবরি , রাগ, রাষ 

এই মানিসক অব া িলর ব বহােরর ফেল আমরা বুিঝ চির িট একা ভােব উ -

মজােজর। তার িনজ কাযিসি  না হওয়া পয  স থামেত জােন না। রঘুপিত িবেরাধী 

চির  হেলও জয়িসংেহর মৃতু র পূেব ও পের তার চািরি ক িববতন ও দালাচলতােক 

ক  কের উপন ােস একমা  তারই পূণা  চির  হেয় ওঠার স াবনা িছল। যিদও 

ত ণ ঔপন ািসেকর হােত সই স াবনার সাথক ব বহার হয়িন। 

 উপন ােসর অন তম উে খেযাগ  চির  জয়িসংহ স েক আমরা জানেত পাির 

যুগপৎ ত  ও পেরা  উপ াপন থেক;  
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 “জয়িসংহ মি েরর পুেরািহত রঘুপিতর ারাই পািলেতা িশি ত হইয়ােছন। 

ছেলেবলা হইেত মি ের পািলত হইয়া জয়িসংহ মি রেক গৃেহর মেতা 

ভােলাবািসেতন…” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১০৭)   

 “জয়িসংেহর চ ু  িদয়া অ  ঝিরয়া পিড়েত লািগল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১১১)   

 “জয়িসংহ মেন মেন িত া কিরেলন, “আিমই রাজর  আিনব। মােয়র নােম, 

েদেবর নােম াতৃহত া ঘিটেত িদব না।” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১১২)  

জয়িসংেহর চিরে র সােপে  উ  এই কেয়কিট ত  সং া এবং পেরা  

উপ াপেনর মধ  িদেয় আমরা বুঝেত পাির চির িট দয়ালু, কামল দেয়র, দািয় শীল, 

িনিভক িক  িশ সুলভ ােণর পিরচায়ক হেয় উেঠেছ।  

 ন রায় স েক জানেত পাির;  

 “ন রায় বিলেলন, “আমােক রঘুপিত কবল এই উপেদশ িদেতেছ।” (চিরে র 

ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২০)  

 “ন রায় এই িনবাসেন রাজা হইয়া উিঠয়া সম  দুঃখ ভুিলেলন। এখােন রাজে র 

ভার িকছুমা  নাই, অথচ রাজে র সুখ স ূণ আেছ। এখােন িতিন স ূণ াধীন, 

দেশ তাঁহার এত বল তাপিছল না।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১৪৩)  

 “পেদ পেদ রাজে র আ াদ পাইেত লািগেলন- ু ধা আরও বািড়েত লািগল, 

চািরিদেকর িব ৃ  , াম, পবতে ণী, নদী সম ই ‘আমার’ বিলয়া মেন হইেত 

লািগল এবং সই অিধকারব াি র সে  সে  িনেজও যন অেনক দূর পয  ব া  

হইয়া অত  শ  হইয়া পিড়েত লািগেলন।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. 

১৫৯)  

ন রােয়র চির িট ধান না হেলও চির িটর য িববতন ঘেটেছ তার িকছু পূব সূচনা 

চির িটর মেধ  আগােগাড়াই িছল। রাজা হওয়ার লাভ তার মেধ  আগােগাড়াই িছল বেল 

িনবাসনকােলও জুরপাড়ায় স নকল রাজা হেয়ই রাজ তােপর আ াদ িনেত চেয়েছ। 

র িদেক দখেল দখব চির িট িকছুটা িশ সুলভ, অথাৎ বয়স অনুযায়ী তার মেনর 

পিরপ তা ঘেটিন, বা তার মেধ  যথাথ দািয় েবােধর জ  হয়িন। সজন ই থমবার 

গািব মািণক  হত ার ছেক এিগেয় ধরা পেড়ও স িনেজর ওপর দাষ িনেত চায়িন, 
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সম  দাষ রঘুপিতর িদেকই ঠেল িদেয়েছ। য অপিরপ  মানিসকতা থেক 

িনবাসনকােল খলার ছেল রাজা হেয় বেসেছ, সই একই মানিসকতা তােক পরবতীকােল 

অত াচারী দািয় ানহীন রাজায় পিরণত কেরেছ। ব তপে  রাজা হওয়ার কৃত অথ 

না বুেঝ ধুমা  রাজািধকার ভাগ করার লােভই মদম  হেয় থেকেছ স।   

৩. চােখর বািল:- রবী নাথ যখন ‘ চােখর বািল’ লেখন তখন ঘটনার াধান  িনভর 

কািহিনেক ছেড় চির েদর আঁেতর কথা িবে ষণই ঔপন ািসেকর মুখ  কাজ হেয় উঠল। 

তাই চির িলর েত ক কাজ এবং কথার ি েত কথেকর দীঘ িবে ষেণর থেকই 

চির িল স েক আমােদর মেধ  ধারণা তির হয়। আবার চির িলর সংলাপ এবং 

তার পিরে ি েত তােদর মেনাভাবও চির িলর ধরন স েক জানেত সহায়তা কের।  

উপন াসিটর চির  মেহ  স েক বলা যায়,    

 “মেহ  শশেবই মাতৃহীন। মা-স ে  তাহার ব বহার সাধারণ লােকর মেতা িছল 

না। বয়স ায় বাইশ হইল, এম.এ. পাস কিরয়া ডা ািরপিড়েত আর  কিরয়ােছ, তবু 

মােক লইয়া তাহার িতিদন মান-অিভমান আদর-আবদােরর অ  িছল না। কাঙা  

শাবেকর মেতা মাতৃগভ হইেত ভূিম  হইয়াও মাতার বিহগেভর থিলিটর মেধ  আবৃত 

থাকাই তাহার অভ াস হইয়া িগয়ািছল।” (চিরে র বেড়া হেয় ওঠার সােপে  পিরেবশ 

বণনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৮৯)  

 “বাল কাল হইেত মেহ  দবতা ও মানেবর কােছ সব কাের য় পাইয়ােছ, 

এইজন  তাহার ই ার বগ উ ৃ ল। পেরর ই ার চাপ স সিহেত পাের না।” 

(চিরে র বেড়া হেয় ওঠার সােপে  পিরেবশ বণনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৮৯)   

 “ যই িববােহর ােব মেহ  মেনর লাগাম ছািড়য়া িদল, সই তাহার পে  ধয 

র া করা দুঃসাধ  হইয়া উিঠল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৯৪)  

 “ দেয়র স ক স ে  মেহে র উিচত-অনুিচেতর আদশ সাধারেণর অেপ া িকছু 

কড়া। পােছ মাতার অিধকার লশমা  ু  হয়, এইজন  ইিতপূেব স িববােহর 

স মা  কােন আিনত না। আজকাল, আশার সিহত স েক স এমনভােব র া 

কিরেত চায় য, অন  ীেলােকর িত সামান  কৗতূহলেকও স মেন ান িদেত চায় 

না।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ২১২)  

 “…িক  তামার চােখর আড়ােল আিম যিদ ন  হইয়া যাই, তাহা হইেল কী হইেব। 

… তামার এমন ামীিটেক যিদ অসাবধােন িবগড়াইেত দাও, তেব এরপের কাহােক 

দাষ িদেব?” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২৪৭)     
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মেহ  চির িট িবে ষণ করেত গেল উপন ােসর গভীর পােঠ থেমই য িবষয়িট চােখ 

পেড় সিট হল চির িট একা ভােবই একৈরিখক। আগােগাড়া স তার বৃি র ারাই 

চািলত হেয়েছ। বেড়া বয়েসও িশ র মেতা মাতৃে ােড়র আড়ােলই থেক যাওয়ার ফেল 

তার মেধ  না ব ি ে র যথাথ ু রণ হেয়েছ, না জেগেছ দািয় েবাধ। ছেলেবলা 

থেকই কােনা রকম িতকূলতার স ুখীন না হওয়ার ফেল স যমন একিদেক কােনা 

িবিধ-িনেষধ মানেত পাের না তমিন তার ভােব রেয়েছ ধেযর অভাবও। মেহে র 

চিরে র মেধ  ভাব নই আেছ ভাবালুতা। তাই মা িকংবা কািকমা, ী িকংবা 

িবেনািদনীেক ক  কের সময় িবেশেষ তার দয়ােবগ উে িলত হেয়েছ। িক  এই 

দয়ােবেগর মেধ  িছল না কােনা দািয়  অথবা স ক িলর িত স ানেবাধ। তাই 

এেকর পর এক নতুন মানুেষর আগমেন স পূেবর দয়ােবেগর কারণ মানুষিটেক 

অস ান, অ াহ  কের গেছ। যখন স ীেক পেয়েছ তখন মােয়র িত নূ নতম কতব  

পালন করেত ভুেলেছ, অ াহ  কেরেছ আবাল  ব ু  িবহারীর উপি িতেক। আবার 

িবেনািদনীেক পাওয়ার তাড়নায় তার বৃি  তােক এেক এেক তার মা, ী, ব ু , পিরজন 

সকেলর থেক দূের সিরেয় এেনেছ। এই দািয় েবােধর অভাব থেকই আশার কাশী 

যা ার পূেব স িনেজর স াব  পদ লেনর দায়ভার নওয়ার জন  আশার কাছ থেক 

ায় হলফনামা িনেয়েছ। এবং সবেশেষ িবেনািদনীর দেয় স েবশ করেত পারেব না 

জেনই িনেজর অহং- ক সা না িদেত তােক সামান া ীেলাক মেন কেরেছ। কৃতপে  

মেহ  একিট ইি য় পরায়ণ, দায় ানহীন, অহংসব  চির  িহেসেব ফুেট উেঠেছ। তার 

িতিট ি য়া বা সংলাপ আমােদর এই ব ব েকই মান তা দয়।   

অন িদেক মেহে র বাল ব ু  স েক কথেকর ম ব , িবহারীর সংলাপ এবং ি য়া 

থেক পাই-  

 “মেহে র পরম ব ু  িছল িবহারী; স মেহ েক দাদা ও মেহে র মােক মা বিলত। 

মা তাহােক ীমেবােটর প ােত গাধােবােটর মেতা মেহে র একিট আবশ ক ভারবহ 

আসবােবর প দিখেতন ও সই িহসােব মমতাও কিরেতন।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ১৮৯)  

 “… য- মঠাই তামার মেহ  ভােলা লািগল না বিলয়া রািখয়া দয়, স- মঠাই তামার 

অনুেরােধ পিড়য়া আিম অেনক খাইয়ািছ,িক  কন ার বলা সটা সিহেব না।” 

(চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৯০)  
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 “যখন তুিম আমার নাম কিরয়া তাঁহােক আশা িদয়াছ, তখন আিম িববাহ কিরব- 

দিখেত যাইবার ভড়ং কিরবার দরকার নাই।” অ পূণােক িবহারী দবীর মেতা ভি  

কিরত।” (চিরে র সংলাপ ও ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৯২)  

 “িবহারী িকি ৎ অ াভািবক উৎসােহর সিহত কিহল, বশ কথা, স তা ভােলা কথা, 

তুিম রািজ হইেল তা আর কােনা কথাই থােক না। এ কতব বুি  কাল তামার 

মাথায় আিসেলই তা ভােলা হইত।” (চিরে র সংলাপ ও ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১৯৪)  

িবহারী যথাথ েপই মেহে র চািরি ক বিশে র িবপরীেত অব ান কের। মেহ  

যখােন একা ভােবই িত পেদ দািয় ানহীনতা এবং াথপরতার িনদশন িদেয় গেছ 

সখােন িবহারীর িতিট পদে প ও ি য়ার মেধ ই কাশ পেয়েছ পরাথপরতা, 

দািয় েবাধ, ভােবর সংযম। রাজল ী তােক ীমেবােটর পছেন গাধােবােটর মেতা 

মেন করেলও স য কৃতপে  গাধােবাট নয় তা তার থম সংলােপর মেধ ই যমন 

কাশ পায়, তমিন উপন ােসর অ গিতর সে  সে  িবহারী চিরে র ু রণও 

যথাথ েপ ঘটেত থােক। িমঠাইেয়র বলােত মেহে র অপছে র িমঠাই গলাধঃকরণ 

সহজ হেলও এই একই িনয়ম য হবু ীর ে  হেত পাের না সটা িবহারী থম 

থেকই জানত। তার এই সহজ াভািবক িবেবচনােবাধ, অথচ রাজল ী-অ পূণার িত 

পূণ সমীহ এবং দািয় ানই িবেনািদনীর মেতা ব ি ময়ীেক িবহারীর িত অনুর  

কেরেছ।  

 “রাজল ী ঘের ঢুিকয়া অ পূণার রাদন ীত চ ু  দিখবামা  অেনক কথা 

ক না কিরয়া লইেলন। ফাঁস কিরয়া বিলয়া উিঠেলন, “কী গা মজঠাকু ন, 

ছেলর কােছ লাগালািগ কিরেতিছেল বুিঝ?” (চিরে র সংলাপ ও ি য়া) (পৃ. 

১৯১) 

মেহে র মা রাজল ীর চিরে  আগােগাড়া আমরা যটা পাই তা হল তার িহংসুক 

মেনাবৃি । তার িতিট ি য়ার সােপে  কথেকর িবেশষ শ চয়ন চির িটর মজাজ 

বুঝেত সহায়তা কের। ইিতপূেব ‘রাজিষ’ উপন ােসর রঘুপিত বা আরও আেগর ‘বউ-

ঠাকুরানীর হাট’-এর রাজা তাপািদত  চির  ব াখ াকােল দেখিছ একইধরেনর 

িবেশষেণর ব বহার কীভােব চির িল ায়ী  ভাবেক িচি ত কেরেছন লখক। সই 

একই প িত এই চির িটর ধরন িনেদেশর ে ও হণ করা হেয়েছ। স ূণ 
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উপন ােসর গভীর পােঠ উপল  হয় য মাতা-পু , বা রাজল ী-মেহ  উভেয়রই 

ভােবর ধাতুগত উপাদান ায় সমান। য দািয় ানহীনতা, ধেযর অভাব, নূ নতম 

স ান- দশেনর অভাব মেহ  চিরে র মেধ  রেয়েছ সই একই বিশ  রাজল ীর 

মেধ ও পাওয়া যায়। উপন ােসর শষকােল অসু  রাজল ীর চিরে র আমূল পিরবতন 

স েক এই কারেণই সংশয় গেড় ওেঠ।    

আশার চিরে  আমরা পাই পযায় িমক িববতন। পেরর গৃেহ লািলত হওয়া কুি ত 

আশা উপন ােসর শেষ িগেয় সংসােরর ব ি ময়ী ক ী হেয় উেঠেছ। যুগপৎ কথেকর 

ম ব  এবং অন  চির েদর দৃি ভি  থেকও আশার চিরে র এই িববতনিট ু িটত 

হেয়েছ।   

 “…একিট বািলকা কাথা হইেত সবাে  রােজ র ল া জড়াইয়া আিনয়া পােনর বাটা 

হােত অনুকূলবাবুর কােছ আিসয়া দাঁড়াইল। … অনু পািলত বিলয়া একিট কুি ত 

ভী  ভােব তাহার নবেযৗবনার েক সংযত সংবৃত কিরয়া রািখয়ােছ।” (চিরে র বেড়া 

হেয় ওঠার সােপে  পিরেবশ বণনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ.১৯২)  

 “দুিদেনর তাড়নায় গৃেহর যমন স া- সৗ য উেপি ত, গৃহল ীরও তমিন ল ার 

টুকু রািখবার অবসর ঘুিচয়ােছ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৩১১) 

 “মেহ  বািহের দাঁড়াইয়া আ য হইয়া গল। আশা বািড়র কতৃেত অনায়ােস হণ 

কিরয়ােছ…” (মেহে র দৃি েকাণ থেক আশােক িনরী ণ) (পৃ.৩২৪)  

য আশা উপন ােসর সূচনায় স ূণ েপ ল াবনত, িমতভাষী, ভী , অনু হ াথী একিট 

চির  িছল স-ই েম েম মেহে র দািয় ানহীনতা এবং িনল পরায়ণতার আঘােত 

িনেজর পূণ-ব ি ে  অিধ ান কেরেছ; িনেজর অপটু হােত যমন হণ কেরেছ সংসােরর 

কতৃ , তমিন রাজল ীর সিঠক িচিকৎসা হে  না বেল কােশ ই মেহ েক িতর ার 

কেরেছ। উপন ােসর সূচনায় িবেনািদনী যােক ‘ননীর পুতুল’ বেল তাি ল  কেরিছল 

উপন ােসর অি মপেব এেস তার ব ি ে র দৃঢ়তার পিরচেয় স-ও আ যাি ত হেয়েছ।  

উপন ােসর সবেথেক পূণ চির  িবেনািদনী। তার নানা ি য়া এবং উপি িতর 

সােপে  যমন উপন ােসর ায় িতিট চিরে র িববতন হেয়েছ তমিন পিরবতন 

এেসেছ িবেনািদনীর চিরে ও।  



184 

 

 “িবেনািদনী যখন তাহার জাড়া ভু  ও তী  দৃি , তাহার িনখু ঁত মুখ ও িনেটাল 

যৗবন লইয়া উপি ত হইল…” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২০৮)  

 “িবেনািদনী সব কার গৃহকেম সুিনপুণ- ভু  যন তাহার পে  িনতা  সহজ 

ভাবিস - দাসদাসীিদগেক কেম িনেয়াগ কিরেত, ভৎসনা কিরেত ও আেদশ কিরেত 

স লশমা  কুি ত নেহ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ২০৮) 

 “িক  ল ামিরেচর াদটা য কী তাহা িবেনািদনীই বুিঝেতিছল- কবল সে  তাহার 

তরকাির িছল না। তাহার িশরায় িশরায় আ ন ধিরয়া গল। স য িদেক চায়, তাহার 

চােখ যন ু িল বষণ হইেত থােক। তাহার িশরায় িশরায় যন আ ন ধিরয়া গল।” 

(চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ.  

 “এমন সুেখর ঘরক া- এমন সাহােগর ামী। এ ঘরেক আিম রাজার রাজ , এ 

ামীেক য আিম পােয়র দাস কিরয়া রািখেত পািরতাম।” ( গেতাি / পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ২১০)  

 “…িবহারী তাঁহােক দিখয়ােছ। িবহারী এটুকু বুিঝয়ােছ, এ নারী জ েল ফিলয়া 

রািখবার নেহ। িক  িশখা একভােব ঘেরর দীপ েপ েল, আর-এক ভােব ঘের 

আ ন ধরাইয়া দয়-… তাহার মন বুিঝয়ািছল, এ নারী খলা কিরবার নেহ, ইহােক 

উেপ াও করা যায় না।” (িবহারীর দৃি েকােণর সােপে  িবেনািদনীর চািরি ক 

বিশ  িনধারন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২১১)   

 “ ু া মধুকরীর যাহােক স ুেখ পায় তাহােকই দংশন কের, ু া িবেনািদনী তমিন 

তাহার চািরিদেকর সম  সংসারটােক ালাইবার জন  ত হইল। স যাহা চায় 

তাহােতই বাধা?” (চিরে র ি য়া ও ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২৪৫)   

িবেনািদনী চির িটেক যথাথ পূণা  এবং ব মাি ক চিরে র উদাহরণ বলা যায়। 

উপন ােস আগােগাড়া তার নানা বেণর চািরি ক বিশে র উদাহরণ মেল। সব  

কথেকর বয়ােন তার িনেটাল সৗ েযর আভাস পাওয়া যায়। মেহে র িত িনেজর 

আকষণ মতােক কােজ লাগােলও স য ভাবত কমঠ, সবাপরায়ণ তা তার নানা 

অিভসি র মেধ  িদেয়ও ফুেট উেঠেছ। মেহ  িবেনািদনীেক ধুমা  আেবদনময়ী রমণী 

িহেসেব দখেলও িবহারীর চােখ ধরা পেড়েছ সই রমণীর িচরকালীনতা, তার কমঠ 

ভাব, তার সবাপরায়ণতা। িবহারীর িতিট শংসাবাক  স সিবনেয় দেয় ধারণ কের 

গেছ। শষ পয  িবহারীর েমই স তার অবদিমত কামেচতনােক ংেসর পেথ না 

ব বহার কের সুপেথ চালনা করার শি  পেয়েছ।  
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৪. নৗকাডুিব:- উপন াসিট রেমশেক িদেয় যখােন সূচনা হেয়েছ সখােন ঘটনার 

অ গিতর সে  সে  এবং উপন ােসর ি তীয়ােধ কমলাই হেয় উেঠেছ মুখ  চির । এই 

উপন াসিট িনেয় পি কায় কােশর সময় থেক  কের বতমানকাল পয  য 

অিভেযাগ ওেঠ তার কে  রেয়েছ উপন ােস ঘটনার আকি কতার অিতির  ব বহার। 

পূববতী উপন াস ‘ চােখর বািল’- ত যখােন চির েদর আঁেতর কথা িবে ষণ কের 

দখােনা ঔপন ািসেকর ধান কাজ িছল সখােন এই উপন ােস এেস িতিন ঘটনার 

আকি কতার ওপেরই অিধক মেনােযাগ াপন কেরেছন। এই কারেণ একিদেক যমন 

িত  হেয়েছ উপন ােসর ট তমিন চির িলর যথাথ গঠন অস ূণ রেয় গেছ। 

সব  কথেকর বয়ােন বিণত উপন াসিটর চির িল স েক জানেত কথেকর ম েব র 

পাশাপািশ সহায়তা কেরেছ চির িলর পর েরর িত মেনাভাবও।   

 “… ক বিলল সুশীলােক ভােলা দিখেত নয়? এই িনমীিলতেন  সুকুমার মুখখািন 

ছােটা- তবু এতবেড়া আকােশর মাঝখােন, িব ীণ জ াৎ ায়, কবল এই সু র 

কামল মুখ একিটমা  দিখবার িজিনেসর মেতা গৗরেব ফুিটয়া আেছ।” (কমলা 

স েক রেমেশর ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৩৪০)   

 “… স রেমশেক িবচার কিরয়া অপরাধী কিরেতও চায় না। পৃিথবীেত কত শতসহ  

লাক ভােলাম  কত কী কােজ িল  রিহয়ােছ, সংসারচ  চিলেতেছ- হমনিলনী 

তাহার িবচার ভার লয় নাই।” (রেমশ স েক হমনিলনীর ভাবনা/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৪৯০)  

 “ঐ য নারী  হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার ি র-শা  মূিতিট উহার অ ঃকরণেক কমন 

কিরয়া বহন কিরেতেছ?”( হমনিলনী স েক নিলনাে র ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ৮৯২) 

 “ সই ু  কােঠর ঘরটা একটা কােনা িন ু র উিরিচত জ র হাঁ-করা মুেখর মেতা 

তাহার কােছ আপনার অ কার মিলয়া িদল। …ঘর বিলেতই তাহার াণ যন বুেকর 

বািহের ছুিটয়া আিসেত চািহল। একটুখািন মা  ঘর- িক  স ঘর কাথায়।” (কমলার 

ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৪২০) 

 “এমন ল া, এমন ঘৃণা কমলার অদৃে  কন ঘিটল! স জ হণ কিরয়া কাহার 

কােছ কী অপরাধ কিরয়ােছ? এবার ‘ঘর’ বিলয়া একটা বীভৎস িজিনস কমলােক াস 

কিরেত আিসেতেছ, কমলা কমন কিরয়া র া পাইেব।” (কমলার ভাবনা/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৪২০) 
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 “রেমেশর বুেকর িভতরটা কাইয়া গল…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৪৪৬)   

হমনিলনী আর কমলা এই দুই নারীর সে  স েকর জের রেমেশর চিরে র 

টানােপােড়নেক ফুিটেয় তালার সুেযাগ থাকেলও ঔপন ািসক সই সুেযাগেক যথাথ েপ 

ব বহার কেরনিন। এই একই ব ব  উপন ােসর অন ান  চির িলর বুনেনর ে ও 

েযাজ । থেম রেমেশর িদক থেক তারণা এবং পের নিলনাে র সে  ববািহক 

স  ি র হওয়ার পেরও তা স ূণ না হওয়া— এই দুই আঘােত হমনিলনীর মানিসক 

ি িতেক ফুিটেয় তালার পিরসর থাকেলও উপন ােস তার যথাথ ু রণ ঘেটিন। 

একইরকমভােব নিলনাে র চির িটও স ূণ েপ সরল এবং একৈরিখক চির  হেয় 

থেকেছ। উপন ােসর য  পিরসের তােক পাওয়া যায় সখােন তার উপি িত 

একা ভােবই একেঘেয়। স ূণ উপন ােসর মেধ  একমা  কমলা চিরে ই িকছু উ ান-

পতন পাওয়া যায়। উপন ােসর সূচনায় তােক একা ভােব অব ি ত    সরলা বািলকাবধূ 

বেল মেন হেলও েম েম রেমেশর সে  তার যথাথ দা ত  স েকর অভাব, তার 

িত রেমেশর দািয় ানহীনতা তার মেধ  িববােহর যথাথ প স েক ধারণা 

জািগেয়েছ।  

৫. গারা:- দুই ধমীয় মতবােদর াি কতােক ক  কের গেড় ওঠা এই উপন ােসর মুখ  

চির  গারা। িবশালাকার এই উপন ােস অন ান  সহেযাগী ও িবেরাধী চিরে র অবতারণা 

করা হেলও সই িতিট চিরে র ি য়া, সংলাপ, মন ে র ি েত গারার চির িটই 

উ ল হেয় ফুেট উেঠেছ। সব  কথেকর ভি েত লখা হেলও এই উপন ােসর চির িল 

ফুেট উেঠেছ মূলত িনেজেদর আ , আ িবে ষণ এবং অপর চির িলর সে  

সংলাপ আদান- দানকােল। সব  কথেকর ব ব  াধান  পেলও তা মূলত চির িলর 

নানা ি য়ার ি েত িবে ষণা ক হেয় উেঠেছ। এই াথিমক ভূিমকার পের আমরা 

আেলাকপাত করেত পাির উপন াসিটর চির -িচ েণর িত।  

 “… য মুেখর ছায়া পিড়য়ােছ স কী সু র মুখ! মুেখর েত ক রখা আলাদা কিরয়া 

দিখবার মেতা তাহার চােখর অিভ তা িছল না। কবল সই উি  েহ আনত 

ত ণ মুেখর কামলতামি ত উ লতা িবনেয়র চােখ সৃি র সদ ঃ কািশত একিট 
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নূতন িব েয়র মেতা ঠিকল।” (সুচিরতার স েক িবনয়/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৫১০)  

 “সকেলর িবেশষ ল েগাচর হওয়া, আদর পাওয়া, সুচিরতার অভ  হইয়া িগয়ািছল। 

স য মেন মেন এই আদর চািহত তাহা নেহ, িক  আজ গারার িনকট হইেত কন 

তাহার কােছ এত অসহ  হইল। অেনক ভািবয়া সুচিরতা শষকােল ি র কিরল য, 

গারারেক স িবেশষ কিরয়া হার মানাইেত ই া কিরয়ািছল বিলয়াই তাহার 

অিবচিলত অনবধান এত কিরয়া দেয় আঘাত কিরেতেছ।” (কথেকর িবে ষণ/ 

ত  সং া) (পৃ. ৫৪৩)  

 “হারানবাবু া সমােজর ম েলর িত ল  কিরয়া যখন িবচাের পেরশবাবুেকও 

অপরাধী কিরেত ছািড়েতন না তখনই সুচিরতা যন আহত ফিণনীর মেতা অসিহ ু  

হইয়া উিঠত।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৬১০)  

সুচিরতার চির িট স েক আমরা ধারণা পাই মূলত কথেকর ম ব  এবং অন  চির েদর 

সুচিরতার স েক মেনাভােবর ি ত থেক। িবেশষ েদর মেত এই উপন ােসর 

টা কৃতপে  ছ  কৃিতর; অথাৎ দুই িভ - জােড়র নরনারীেক িদেয় উপন াসিটর 

সূচনা হওয়ােত সুচিরতােক থম দখেত পাি  িবনেয়র চাখ িদেয়। তার ধু চহারার 

বণনাই নয়, সই বণনার সে  িমেশেছ সুচিরতার ব ি স া। স িনঃশ , অসি , ি র, 

ি । িবনেয়র চােখ সুচিরতার য থম িববরণ পাই সই িববরণেকই মান তা িদেয়েছ 

সম  উপন ােস তার ব বহার, ি য়া এবং মেনাভাব। উপন ােসর েতই দুঘটনার 

আকি কতার মধ  িদেয় সুচিরতার চিরে  য িপতৃভি র কাশেক দখােনা হেয়েছ সই 

িপতৃভি েকই উপন ােসর আগােগাড়া সকেলর ওপের ান িদেয়েছ স। 

গারার চির িট য অন ান  সকল চির  থেক পৃথক গাে র তারই পিরচয় িদেত 

আমরা গারােক ক  কের কথেকর ম ব  যমন উ ৃ ত কেরিছ তমিন তার িকছু ি য়া 

ও সংলাপেকও হণ করার চ া কেরিছ।   

 “তাহার গােয়র রঙটা িকছু উ  রকেমর সাদা- হলুেদর আভা তাহােক একটুও ি  

কিরয়া আেন নাই।  মাথায় স ায় ছ’ফুট ল া, হাড় চওড়া, দুই হােতর মুঠা যন 

বােঘর থাবার মেতা বেড়া- গলার আওয়াজ এমিন মাটা ও গ ীর য হঠাত িনেল 

“ ক র” বিলয়া চমিকয়া উিঠেত হয়। তাহার মুেখর গড়নও অনাবশ ক রকেমর বেড়া 

এবং অিতির  রকেমর মজবুত; চায়াল এবং িচবুেকর হাড় যন দুগ ােরর দৃঢ় 

অগেলর মেতা; চােখর উপর েরখা নাই বিলেলই হয় এবং সখানকার কপালটা 
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কােনর িদেক চওড়া হইয়া িগয়ােছ। ও াধর পাতলা এবং চাপা; তাহার ওপর নাকটা 

খাঁড়ার মেতা ঝুিঁকয়া আেছ। দুই চাখ ছাট িক  তী ; …” (বািহ ক উপ াপন/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫১৩)  

 “… তামরা িনেজেদর ভ তা ও িশ ার অিভমােন সাধারেণর থেক ত  হেয় িদব  

িনি  হেত পার এটা আিম বারংবার দেখিছ বেলই তামােদর আিম সাবধান কের 

িদেত চাই য, নীেচর লােকেদর িন ৃ িত না িদেল কখেনাই তামােদর যথাথ িন ৃ িত 

নই।” (িবনেয়র সে  গারার সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৪৪)    

 “হঠাৎ গারার মুখ র বণ হইয়া তাঁহার কপােলর িশরা িল ফুিলয়া উিঠল- স দুই 

হাট মুঠা কিরয়া রা ার মাঝখােন এক জুিড়গািড়র িপছেন ছুিটেত লািগল এবং 

ব গজেন রা ার লাকেক চিকত কিরয়া চীৎকার কিরল, “থামাও গািড়”! …এক 

ভ েলাক যাহােক অন ায় অপমান কিরয়ােছ আর এক ভ েলাক সই অপমািনেতর 

সে  িনেজেক সমান কিরয়া ধেমর ু  ব ব ায় সাম স  আিনেত চ া কিরেতেছ, এ 

কথা রা ার লােকর পে  বাঝা অস ব।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৫৬৯)  

 “… কােনা চ া না কের য গিত হেত পাের আমার সই গিতই হাক। এ রােজ  

স ূণ িন পােয়র য গিত, আমারও সই গিত।”( গারার সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৬২০)  

গারার চহারার বণনািট খয়াল করেল দখব রবী নাথ পু ানুপু ভােব তার শরীেরর 

সম  কাঠােমািটর একিট বণনা িদেয়েছন। এবং এই বণনাকােলই কথক বুিঝেয় দন য 

গারা সাধারণ বাঙািল নয়, এবং এই বুিঝেয় দওয়ার সপে  গারার সমা রােলই 

িবনেয়র শারীিরক বণনা এেনও গারার াতে র িত পাঠেকর মেনােযাগ আকষণ 

কেরেছন। একটা িবষয় বুঝেত হেব গারার চিরে  িহ ু বাদ িছল দশভি র সােপে । 

স য মানিসকতা থেক পাড়ার িন ে িণর মানুষেদর সে  িমশেত যায় সই একই 

মানিসকতা থেক ি েবণীর উে েশ যা া কের। িহ ুধমেক স মােন সকল িণর 

মানুেষর সে  িমলেত পারার তািগদ থেক। জেল যাওয়ার পেরও তার একার 

মাক মার জন  কােনা অিতির  সুিবেধ িনেত নারাজ হওয়ার মেধ ও িমেশ রেয়েছ সই 

সকেলর সে  এক হেয় িমলেত চাওয়ার ইে । ব তপে  গারার সম  চির িটর 

কে  রেয়েছ দশানুরাগ, এবং এই দশানুরাগই তার মেধ  ধেমর সনাতন েপ, 

িন ে িণর মানুষেদর সে  আলােপ, অন ােয়র িত গ ীর িতবােদর প িনেয় ফুেট 

উেঠেছ।  
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অন িদেক িবনয়,   

 “…িবনয় সাধারণ বাঙািল িশি ত ভ েলােকর মেতা ন , অথচ উ ল; ভােবর 

সৗকুমায ও বুি র খরতা িমিলয়া তাহার মুখ েত একিট িবিশ তা িদয়ােছ।” 

(বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫১৩)  

 “িবনেয়র দয়বৃি  অত  বল। তাই তেকর সময় স একটা মতেক খুব উ ের 

মািনয়া থােক, িক  ব বহােরর বলা মানুষেক তাহার চেয় বিশ না মািনয়া থািকেত 

পাের না। এমন-িক, গারার চািরত মত িল িবনয় য হণ কিরয়ােছ তাহা কতটা 

মেতর খািতের আর কতটা গারার িত তাহার একা  ভােলাবাসার টােন তাহা বলা 

শ ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫১৯)  

 “আিম িক বামুন-ঠাকুেরর রা া খেত এলুম। তা হেল আমার বাসার বামুন কী দাষ 

করেল? আিম তামার পােতর সাদ খাব মা। লছিময়া, দ তা আমােক এক াস 

জল এেন।” (আন ময়ীর সে  িবনেয়র কেথাপকথন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৩০) 

 “ও েলা িঠক ওঁর মেনর কথা নয় বেলই অত চমৎকার কের বেলন। যিদ িনেজর 

কথা বলেতন তাহেল বশ িদিব  সহজ কথা হত, মেন হতও না য, ভেব ভেব 

বািনেয় বািনেয় বলেছন। … গৗরেমাহনবাবুেক মেন চলা ওঁর অভ াস হেয় গেছ- টা 

দাস , স ভােলাবাসা নয়।” (িবনেয়র স েক লিলতার ম ব / পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ৫৭৮) 

 “ গারা ও অিবনােশর উপর িবনেয়র এত রাগ হইত না যিদ িনেজর ভী তােক 

িনেজর মেধ  সহসা  কিরয়া উপলি  না কিরত। গারার কােছ য স কােনা 

কথা ণকােলর জন  ঢাকাঢািক কিরেত বাধ  হইয়ােছ, সজন  স যন আজ মেন 

মেন গারােকই অপরাধী কিরেত চ া কিরেতেছ।” (িবনেয়র ি য়া এবং মানিসক 

ি িত/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৮০)  

উপন ােসর র িদেক গারার চির  এবং চহারার িবিশ তােক আরও বিশ কট 

করেত গারার আবাল  ব ু  িবনেয়র চিরে র অবতারণা করা হেয়েছ মেন হেলও 

কািহিনর অ গিতর সে  সে  বুঝেত পাির িবনয় চিরে র িববতন ও পিরবতনও যেথ  

কট। য িবনয়েক থমাব ায় গারার মতবাদ চােরর মুখপা  বেল মেন হেয়িছল স 

েম লিলতার েম এবং িবেশষ কের গারার কারাবােসর সময়কােল িনজ চািরি ক 

বিশে র ত তায় ু িটত হেয় উেঠেছ।  

 “ গারার মা আন ময়ীেক দিখেল গারার মা বিলয়া মেন হয় না। িতিন িছপিছেপ 

পাতলা, আঁটসাঁট; চুল যিদ বা িকছু পািকয়া থােক বািহরহইেত দখা যায় না; হঠাৎ 
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দিখেল বাধ হয় তাঁহার বয়স চি েশরও কম। মুেখর বড় অত  সুকুমার, নােকর 

ঠাঁেটর িচবুেকর ললােটর রখা ক যন যে  কুিদয়া কািটয়ােছ; শরীেরর সম ই 

বা ল  বিজত। মুেখ একিট পির ার ও সেতজ বুি র ভাব সবদাই কাশ পাইেতেছ। 

রঙ শ ামবণ, গারার রেঙর সে  তাহার কােনাই তুলনা হয় না। তাঁহােক দিখবা 

মা  একিট িজিনস সকেলর চােখ পেড়- িতিন শািড়র সে  সিমজ পিরয়া থােকন। 

আমরা য সমেয়র কথা বিলেতিছ তখনকার িদেন মেয়েদর জামা বা শিমজ পরা 

যিদও নব দেল চিলত হইেত আর  হইয়ােছ তবু বীণা গৃিহণীরা তাহােক িনতা ই 

খৃ ািন বিলয়া অ াহ  কিরেতন।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫১৬) 

আন ময়ী একা ভােবই মহীয়সী নারী। ত ােগ, েম, েহ, মমতায় অন তর পযােয় 

উ ীত একিট চির । যিদও এই চির িট একৈরিখক হেয়ই থেকেছ িক  আন ময়ীর 

শারীিরক গঠন স েক ম ব  করেত িগেয় কথক েতই য ম ব  কেরেছন সিটই 

হল উপন ােসর মূল সংকেটর জায়গা। এই য গারার মােক দখেল গারার মা বেল 

মেনই হয় না- এই একিট ম েব ই সজাগ পাঠক কািহিনর মূল সংকেটর জায়গাটােক 

বুেঝ িনেত স ম হয়।   

এই একই ম ব  গারার িপতা কৃ দয়ালবাবু স েকও েযাজ - 

 “কৃ দয়ালবাবু শ ামবণ দাহারা- গােছর মানুষ, বিশ ল া নেহন। মুেখর মেধ  বড় 

বড় দুইটা চাখ সবেচেয় চােখ পেড়, বািক ায় সম ই কাঁচাপাকা গাঁেফ দািড়েত 

সমা । ইিন সবদাই গ য়া রেঙর প ব  পিরয়া আেছন, হােতর কােছ িপতেলর 

কম লু, পােয় খড়ম। মাথার সামেনর িদেক টাক পিরয়া আিসেতেছ- বািক বেড়া বেড়া 

চুল ি  িদয়া মাথার উপের একটা চূড়া কিরয়া বাঁধা।” (কথেকর ম ব  এবং বািহ ক 

উপ াপন/ ত  সং া ও পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫২৩)  

আন ময়ী এবং কৃ দয়ালবাবুর শারীিরক বণনা উপন ােসর চির -িচ েণর ে  

উে খেযাগ  হেয়েছ কননা এই বণনার মধ  িদেয়ই গারার চহারার গঠেনর াত   

স েক জানান িদেত িদেত চেলেছন কথক। গারা য কৃতপে  বাঙািল স ান নয়, 

স য আইিরশ স ান- এই সত  উে াচেনর আকি কতা স েক পাঠকেক াত করার 

জন  কথক খুব সুচা েপ চির িলর এই শারীিরক বণনা এেনেছন। পাশাপািশ 

কৃ দয়ালবাবুর িহ ুয়ািনর িবপরীেত অব ান কের গারার িহ ু েচতনা। গারার 

িহ ু েচতনা যখােন স ূণত তার দশভি র সােপে  অিধি ত সখােন এককােল 

সােহবেদর সে  িহ ুে র সম  িনেষধা া অ াহ  করা বতমােন ৗঢ় কৃ দয়ালবাবুর 
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িহ ু বাদ স ূণভােবই কুসং ারা , পরকােলর িচ ায় মিথত। এই কৃ দয়ালবাবুর 

িহ ুে র চরমপ ার সমা রােলই অব ান কেরন পেরশবাবুর ী বরদাসু রী এবং 

পানুবাবু-  

 “পেরশবাবুর ীর নাম বরদাসু রী। তাঁহার বয়স অ  নেহ িক  দিখেলই বাঝা 

যায় য িবেশষ য  কিরয়া সাজ কিরয়া আিসয়ােছন। বেড়াবয়স পয  পাড়াগাঁেয় 

মেয়র মেতা কাটাইয়া হঠাৎ একসময় হইেত আধুিনক কােলর সে  সমান বেগ 

চিলবার জন  ব  হইয়া পিড়য়ােছন; সইজন ই তাঁহার িসে র শািড় বিশ খসখস 

এবং উঁচু গাড়ািলর জুতা বিশ খটখট শ  কের। পৃিথবীেত কােনা িজিনসটা া  

এবং কােনা িজিনসটা তাহারই ভদ লইয়া িতিন সবদাই অত  সতক হইয়া 

থােকন।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫৩৩)   

 “হারানবাবু অত  উৎসাহী া , া সমােজর সকল কােজই তাঁহার হাত িছল- িতিন 

নশ ু েলর িশ ক, কাগেজর স াদক, ীিবদ ালেয়র সে টাির- িকছুেতই তাঁহার 

াি  িছল না। …তাঁহার া  বিলয়া একটা উ  আ কাশ অন -সম  আ  

কিরয়া তাঁহার সম  কথায় ও কােজ অেশাভন েপ বািহর হইয়া থােক।” (কথেকর 

ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫৬৩)  

কৃ দয়ালবাবুর মেতাই বরদাসু রী ও হারানবাবু একা ভােব িণ এবং একমাি ক 

চিরে র পযায়ভু । এরা য ধমই অবল ন ক ন না কন, তার সে  মানিবক িদকিটর 

যাগ ভুেল বািহ ক িনয়ম কানুেনর কাঠগড়ােতই মানুষেক িবচার কেরন।  

 “ মেজা মেয়র নাম লিলতা। … তাহার িদিদর চেয় স মাথায় ল া, রাগা, রং আর-

একটু কােলা, কথাবাতা বিশ কয় না, স আপনার িনয়েম চেল, ই া কিরেল কড়া 

কড়া কথা নাইেত িদেত পাের।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৩৪)  

 “…লিলতার মেন য কয়িদন সে হ িছল য সুচিরতার মন হয়েতা-বা িবনেয়র িদেক 

ঝুিঁকয়ােছ, সই কয়িদন িবনেয়র িব ে  তাহার মন যন অ -ধারণ কিরয়া 

উিঠয়ািছল। িক  যখন স  বুিঝল য সুচিরতা িবনেয়র িত িবেশষভােব 

প পাতী নেহ, তখন তাহার মেনর িবে াহ দূর হইয়া স ভারী আরাম বাধ কিরল 

এবং িবনয়বাবুেক অসামান  ভােলা লাক বিলয়া মেন কিরেত তাহার কােনা বাঁধা 

রিহল না।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫৭৭)   

 “…লিলতা িকছুই চাপা িদয়া রািখেত পাের না। স যাহা কিরয়ােছ তাহার সম  

অংশই পেরশবাবু চ  দিখেবন এবং িবচাের য ফল হয় তাহার সম টাই লিলতা 

হণ কিরেব এই প তাহার ভাব।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৬৩৫)  
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সুচিরতার বান হেলও লিলতা স ূণভােবই িভ  গাে র। তার চহারা এবং ি য়া 

সম ই তার একেরাখা মানিসকতার সপে  িবরাজ কের। কােনা অযথা কারচুিপ, অন ায় 

সহ  করা তার ভােবর মেধ  নই। িবনেয়র চিরে র যথাথ িবকােশর ে  লিলতার 

ভূিমকা স ূণ উপন ােস পূণ হেয় উেঠেছ।  

উপন ােস পেরশবাবু চির িট কৃতপে  আন ময়ীর সমেগা ীয়। চির িট স েক 

আমরা ধারণা পাই কথেকর ম েব র পাশাপািশ চির িট িনেজর নানান ি য়া এবং 

সংলাপ থেকও।  

 “… পেরশ অিধক কথা বিলবার বা পীড়াপীিড় কিরবার লাক নেহন…” (কথেকর 

ম ব / ত  সং া) (পৃ.৫৩১)  

 “পেরশবাবু মৃদু ের কিহেল, “আকার তা অ িবিশ ।” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৩৭) 

 “ভূমার সিহত িমলনেকই জীবেনর একমা  ল  কিরয়ািছেলন বিলয়া যাহা য়তম 

এবং সত তম পেরেশর িচ  সবদাই তাহার অিভমুখ িছল। এইজন  সংসার 

কােনামেতই তাঁহার কােছ অত  তর হইয়া উিঠেত পািরত না। এই েপ িনেজর 

মেধ  িতিন একিট াধীনতা লাভ কিরয়ািছেলন বিলয়াই মত বা আচরণ লইয়া িতিন 

অেন র িত কােনা কার জবরদি  কিরেত পািরেতন না।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ৬৬৩-৬৪)  

ধমমেত পেরশবাবু া  হেলও পানুবাবু অথবা কৃ দয়ােলর মেতা ধমীয় উ তা তার 

ভােবর বিশ  নয়। পাশাপািশ িনচু তাের বাঁধা তার ভাব ঈ েরর িচ ায় ম  থাকার 

দ ণ সাংসািরক রাজনীিতর দ-িমি ত শ তার নাগাল পায় না। চির িট সরল এবং 

একৈরিখক হেলও রবী নাথ কৃতপে  িণ চির  িহেসেব গেড় তালার ভাবনা 

থেকই চির িটেক এমন কের উপ াপন কেরেছন।  

৬. চতুর :- ‘ গারা’ পয  লখা উপন ােসর চিলত রচনা- শলী এবং চির -িচ ণ থেক 

সের এেস ঔপন ািসক রবী নাথ স ূণ িভ  ঘরানায় সৃি  করেলন ‘চতুর ’ 

উপন াসিটেক। এই উপন াসিটর অন তম ধান চির  শচীশ। অন ান  মুখ  চির  

িবলাস, দািমনী ও জ াঠামশাই জগেমাহন। সব -কথেকর পিরবেত এই উপন াস 

কিথত হল উপন ােসরই একিট চির  িবলােসর বয়ােন। কােজই উপন ােসর 
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চির িলও ফুেট উেঠেছ মূলত িবলােসর ম ব  থেকই, যার সে  স ত কেরেছ 

শচীেশর ডায়াির। কােজই িবলাসই যখােন কািহিনর কথক সখােন অন  চির িল 

আ িবে ষেণর মাধ েম িনেজেদর মন াি ক িবে ষণ ঘটােনার সুেযাগ পায়িন, যিদও 

সই সুেযাগ পেয়েছ িবলাস িনেজ। স একই সে  অন  িতনিট চিরে র িবে ষেণর 

সমা রােল আ িবে ষেণও রত হেয়েছ। শচীেশর সে  থম সা াৎ স েক িবলাস 

বেলেছ; 

 “শচীশেক দিখেল মেনহয় যন একটা জ ািত - তার চাখ িলেতেছ; তার ল া 

স  আঙুল িল যন আ েনর িশখা;তার গােয়র রঙ যন রঙ নেহ, তাহা আভা। 

শচীশেক যখন দিখলাম অমিন যন তার অ রা ােক দিখেত পাইলাম; তাই এক 

মূ েত তাহােক ভােলাবািসলাম।” (শচীশ স েক কথক িবলাস) (পৃ. ৭৯৯)  

 “শচীশ িচরিদন সংযত, তার তার মেধ  তার দেয়র গভীরতর পিরচয়।” 

(শচীেশর চািরি ক বিশ  স েক িবলাস) (পৃ. ৮১২)  

 “িমলনমা  য-আমােক শচীশ বুেক জড়াইয়া ধিরয়ািছল স-আিম িবলাস নয়, স 

আিম ‘সবভূত’; স আিম একটা আইিডয়া।” (শচীশ স েক িবলাস) (পৃ. ৮১৩)    

একটা িবষয় খয়াল করেল দখব ‘ চােখর বািল’ থেক ঔপন ািসক রবী নাথ 

িবেনািদনীর বািহ ক বণনা িদেয় চির  িচ েণর ে  য পৃথকমা ার সংেযাজন করেলন 

সই ধারা ‘ গারা’, ‘চতুর ’, ‘ঘের-বাইের’, ‘ যাগােযাগ’- পেরর এই চার বৃহদাকার 

উপন ােসই অব াহত িছল। এবং আরও একিট িবষয় এে ে  খয়াল করার য এই 

িতিট উপন ােসই চির েদর দিহক বণনা তােদর চািরি ক বিশে রই িতিব  হেয় 

উেঠেছ। একইভােব উপন াস ‘চতুর ’- তও িবলাস য শচীশেক িবেশষভােব দখেছ 

এবং তার চহারার বণনার মেধ ও াত  আনেছ তার কারণ শচীশ চিরে র িনজ  

বিশে র মেধ ই রেয়েছ। তােক দখেল মেন হয় ‘একটা জ ািত ’- এই একিট 

বাক াংেশই বুিঝেয় দওয়া হল য শচীশ কােনািদক থেকই ছােপাষা বাঙািল স ান নয়; 

তার চহারার মেধ  িদেয়ই তার িচ, দী া, িশ া সম টা কািশত হেয়েছ।   

আমরা আেগই বেলিছ উপন ােস িবলাস যমন অন  চির েদর িবে ষণ কেরেছ 

তমিন স আ িবে ষেণও রত হেয়েছ;   
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 “ কহ কােনািদন মেন কিরেত পািরত না আিম কােনা জে  সানার- বেনর সে  

এক সে  আহার কিরব এবং নাি েক  আমার গাঁড়ািম আমার েক ছাড়াইয়া 

উিঠেব।” ( িবলােসর আ িবে ষণ) (পৃ. ৮০০)   

 “…আিম য ধুর র নাি ক এবং ঘ ায় িবশ-পিচশ মাইল বেগ আ য কায়দায় 

ইংেরিজ বুিলর চৗঘুিড় হাঁকাইয়া চিলেত পাির, এ কথা ছা সমাজ হইেত  কিরয়া 

ছা েদর িপতৃসমাজ পয  রা  হইয়ািছল।” ( িবলােসর আ িবে ষণ) (পৃ. ৮১২)  

 “নারীর দেয়র রহস  জািনবার মেতা অিভ তা আমার হইল না। … মেয়রা য় রা 

হইবার বলায় তাহােদরই বজন করা যায় যারা আমােদর মেতা মাঝাির মানুষ, যারা 

ূ েল সূে  িমশাইয়া তরী- নারীেক যাহারা নারী বিলয়াই জােন।” ( িবলােসর 

আ িবে ষণ) (পৃ. ৮২০)   

আপাত দৃি েত শচীেশর তুলনায় িবলাসেক মাঝাির মােপর মানুষ বেল মেন হেলও স 

য তা নয় তা উপন াস পােঠই উপল  হয়। একমা  শচীেশর িত অেমাঘ টান ও 

দািমনীর িত িনেজর েমাে েষর িট ছাড়া িবলাস সভােব িনেজেক ব বে দ 

কেরিন। িক  সম  উপন ােসই আ স িকত টুকেরা টুকেরা নানান ম ব  চির িট 

স েক ধারণা গেড় তুলেত সহায়তা কের। জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের সামিয়কভােব 

শচীশ িদগ া  হেলও িবলােসর জীবেন জ াঠামশাইেয়র িশ া এবং দী ার ভাব িছল 

আগােগাড়া, এবং সই িশ ার গাড়ায় িছল নাি ক বাদ, পিজিটিভজেমর পাঠ। এ যমন 

িবলাস চিরে র একাংশ তমিন অন  অংেশ িবরাজ কেরেছ দািমনীর িত তার সু  

ম; দািমনীর সম  ি য়া এমনিক িবলােসর সে  সখ ও য কৃতপে  শচীেশর 

মেনােযাগ আকষেণর উে েশ  গেড় উঠিছল এসম ই আগােগাড়া উপলি  করেলও স 

তার নীরব ম িনেয়ই উপন ােসর দীঘ পযােয় অব ান কেরেছ। িক  দািমনী পেবর 

সূচনা মুহূেতই দািমনীর স েক িবলােসর ম ব  তার িত গভীর মেক ব  

কেরেছ;  

 “দািমনী যন াবেণর মেঘর িভতরকার দািমনী। বািহের স পু  পু  যৗবেন পূণ; 

অ ের চ ল আ ন িঝকিমক কিরয়া উিঠেতেছ।” (দািমনীর স েক িবলাস) (পৃ. 

৮১৪)  

 “নিনবালার মেধ  আিম নারীর এক িব প দিখয়ািছ- অপিবে র কল  য নারী 

আপনােত হণ কিরয়ােছ, পািপে র জন  য নারী জীবন িদয়া ফিলল, য নারী 

মিরয়া জীবেনর সুধাপা  পূণতর কিরল। দািমনীর মেধ  নারীর আর-এক িব প 
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দিখয়ািছ; স নারী মৃতু র কহ নয়, স জীবনরেসর রিসক।” (দািমনী স েক 

শচীশ) (পৃ. ৮১৪)  

 “দািমনীর এেলােখাপাবাঁধা ঘােড়র িদেক, ঠাঁেটর মেধ , চােখর কােণ এবং েণ 

েণ হােতর একটা আে েপ একটা কেঠার অবাধ তার ইশারা দখা যাইেতেছ।” 

(দািমনী স েক িবলাস) (পৃ. ৮১৯)   

শচীেশর মেতাই দািমনীর চির ও অন তম জিটল এবং ব মাি ক চির । দািমনীর 

চিরে র িববতন ঘেটেছ মূলত শচীেশর িত মেক ক  কেরই। দহসব  এবং 

দহাতীত েমর ে  শষপয  ান িনেয়েছ দহাতীত মই। লীলান  ামীর 

আ েমর অংশ হেয় থাকাটা তার ভােবর মেধ  িছল না কখেনাই। য নারী জীবন রেসর 

রিসক, য জীবনেক স ূণত উপেভাগ করেত চায় তার পে  বা েবর মেক ত াগ 

কের অিতেলৗিকক রসেক িনেয় ম  হেয় থাকা স ব িছল না বেলই একিদেক স যমন 

আগােগাড়া লীলান  ামীর আখড়ার িব ে  মূিতমান িবে াহ হেয় িবরাজ কেরেছ 

তমিন তারই পেরা  অনুে রণা শচীেশর মেন লীলান  ামীর ঘার কাটােত সহায়তা 

কেরেছ। দািমনী শচীশেক ভােলােবেসেছ, িবলাসেক কেরেছ া। শচীেশর 

অসাধারণে র িবপরীেত দাঁিড়েয় িবলাস বরাবর িনেজেক মাঝাির মােপর মানুষ িহেসেব 

বণনা কের গেলও দািমনী িক  তাঁর অসাধারণ েক উপলি  কেরিছল আগােগাড়া। তাই 

মৃতু কােল তার অি ম আকা া ফুেট উেঠেছ িবলাসেক িঘেরই; “সাধ িমিটল না, 

জ া ের আবার যন তামােক পাই।” 

এই উপন ােসর চির -িচ েণর অি ম-পেব আেলাচনা করব জ াঠামশাই চির িটেক 

িনেয়।  

 “জগেমাহন শচীেশর জ াঠা। িতিন তখনকার কােলর নামজাদা নাি ক। িতিন ঈ ের 

অিব াস কিরেতন বিলেল ক  বলা হয়, িতিন না-ঈ ের িব াস কিরেতন। 

যু জাহােজর কা ােনর যমন জাহাজ চালােনার চেয় জাহাজ ডাবােনাই বড় ব াবসা, 

তমিন যখােন সুিবধা সইখােনই আি ক ধমেক ডুবাইয়া দওয়াই জগেমাহেনর ধম 

িছল।” (জ াঠামশাই স েক িবলাস) (পৃ. ৮০০)  

 “ া রা িনরাকার মােন, তাহােক চােখ দখা যায় না।েতামরা সাকারেক মান, 

তাহােক কােন শানা যায় না। আমরা সজীবেক মািন; তাহােক চােখ দখা যায়, কােন 
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শানা যায়, তাহােক িব াস না কিরয়া থাকা যায় না।” (জ াঠামশাইেয়র সংলাপ) (পৃ. 

৮০৩)  

উপন ােসর দেঘ র িভি েত দখেল সবেথেক কম সমেয়র উপি িত জ াঠামশাইেয়রই। 

ত ত তাঁর উপি িতর পিরসর  হেলও পেরাে  িতিন স ূণ উপন ােসর মেধ ই 

রেয় গেছন। পিজিটিভজম ও ‘না-ঈ ের’ িব াসী এবং মানবতাবােদ ও মানেবর সবােত 

িনেবিদত াণ জ াঠামশাইেয়র িশ া-দী া শচীশ এবং িবলাস এই দুই চিরে রই 

কাঠােমা ত কের িদেয়িছল। জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের শচীশ িকছুিদেনর জন  

িদগ া  হেয় পড়েলও িবলাস আগােগাড়া তাঁর িনেদিশত পেথই অ সর হেয়িছল।  

৭. ঘের-বাইের:- পূববতী উপন াস ‘চতুর ’-এর মেতা ‘ঘের-বাইের’-র রচনাৈশলীও 

পৃথক গাে র। িবমলােক কে  রেখ এই উপন াস িবমলা, স ীপ, িনিখেলশ এই িতন 

চিরে র ডায়ািরধমী আ কথেনর মাধ েম গেড় উেঠেছ। কােজই ‘চতুর ’- ত যখােন 

একজনমা  কথক বািক চির েদর িবে ষণ কেরেছ সখােন ‘ঘের-বাইের’-র িতন মুখ  

চিরে রই ডায়াির পাওয়ার ফেল এরা েত েক যমন অপর দুিট চির েক িবে ষণ 

কেরেছ তমিন আ িবে ষেণও রত হেয়েছ।  

উপন ােসর চির  িবমলার নানা পযােয় আ িবে ষণকােলর ম ব ;  

 “আিম আমার মােয়র মেতা দখেত এই কথা সকেল বেল। তা িনেয় ছেলেবলায় 

একিদন আয়নার ঊপর রাগ কেরিছ। মেন হত, আমার সবাে  এ যন একটা অন ায়- 

আমার গােয়র রঙ, এ যন আমার আসল রঙ নয়, এ যন আর-কােরা িজিনস, 

এেকবাের আগােগাড়া ভুল।” (পৃ. ৮৪৭)  

 “আমার ল া য কাথায় িগেয়িছেলা তাই ভািব। িনেজেক দখবার আিম একটুও 

সময় পাইিন।” (পৃ. ৮৬৯)  

 “হঠাৎ আমার মেধ  েপর ঢউ কাথা থেক এমন কের ফিনেয় এল? স ীপবাবুর 

দুই অতৃ  চাখ আমার সৗ েযর িদেক যন পূজার দীেপর মেতা েল উঠল। 

েপর শি েত আিম য আ য, স কথা স ীপবাবুর সম  চাওয়ায় কওয়ায় 

মি েরর কাসর-ঘ ার মেতা আকাশ ফািটেয় বাজেত লাগল।” (পৃ. ৮৭০)  

িবমলা চির েক িবে ষণ করেত গেল থেমই য িবষয়িট বাঝা দরকার সিট হল 

িবমলার আ কথা িল ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের লখা। অথাৎ, স উপন ােসর সােপে  
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বতমান কােল দাঁিড়েয় তার অনিত-অতীেতর কাযাবিলর ি েত আ -িবে ষেণ রত 

হেয়েছ। এই আ -িবে ষণকােল িবমলা কৃতপে  দখােত চেয়েছ তার মেধ  ঘেট চলা 

য় এবং য়র । বৃি েক ক  কের তার মেধ  গেড় ওঠা এই ে র বীজ তার 

চিরে  র থেকই রািপত িছল যা মহী েহর আকার ধারণ কেরেছ স ীেপর িবমলা-

ব নায়। ব তপে  প িনেয় তার িনেজর মেধ  য হীনমন তােবাধ িছল তােক স 

কািটেয় উঠেত চেয়িছল সুদশন ামীেক িদেয়। িক  তার ক নার পকথার কুমার 

যখন িনতা ই সাধারণ চহারা িনেয় তার জীবেন েবশ করল তখন তার মেধ  সই 

পাকা া অব াহত রেয় গল— যার শমন ঘেটিছল স ীেপর দৃ  ব বহাের। 

ব তপে  িবমলার মেধ  সূ - বােধর অভাব িছল বেলই স তার ামীর চিরে র 

িন তাের বাঁধা রেক অনুধাবন করেত পােরিন, তার বৃি  মাহািব  হেয়িছল স ীেপর 

ূল বগােন। এই মােহর বেশই স য় এবং য়র ে  জজিরত হেয়েছ। সম  

ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের যখন িবমলা তার আ কথা িল িলেখেছ তখন তার কােছ 

স ীেপর প , স তই বুেঝেছ যার েপর কদর কােনািদনই িছল না তােক 

অি িশখার ন ায় পবতী িহেসেব বণনা করার মেধ  স ীেপর কােনা আ াসী মেনাভাব 

কাজ কেরেছ।  

িনিখেলশ চির িটেক বুঝেত গেল যমন অপর দুই চিরে র মতামত তুেল ধরার 

েয়াজন হয় তমিন অন  চিরে র সে  তার কেথাপকথেনর পাশপািশ তার িনেজর 

আ কথেনরও িকছু অংেশর উে খ করা েয়াজন।      

 “আমার ামীর দােনর িল  িছল খুব ল া। তাঁেতর কল িকংবা ধান ভানার য  

িকংবা ঐরকম একটা-িকছু য- কউ তির করবার চ া কেরেছ তােক তাঁর শষ 

িন লতা পয  িতিন সাহায  কেরেছন। িবলািত কা ািনর সে  ট র িদেয় 

পুরীযা ীর জাহাজ চালাবার েদশী কা ািন উঠল; তার একখানা জাহাজও ভােসিন, 

িক  আমার ামীর অেনক িল কা ািনর কাগজ ডুেবেছ।” (িনিখেলশ স েক 

িবমলা) (পৃ.৮৫৫)  

 “পু েষর মেধ  মেয়রা যটা সবেচেয় খাঁেজ আমার ভােব হয়েতা সই জার 

নই।” (িনিখেলেশর আ কথা) (পৃ. ৮৭৬)  
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 “সেত র স ূণ অনাবৃত প সহ  করবার শি  আমার আেছ এই অহংকার আমার 

মেন িছল। আজও তার পরী া হে । মির আর বাঁিচ পরী ায় উ ীণ হব এই 

অহংকার এখেনা মেন রেখ িদলুম।” (িনিখেলেশর আ কথা) (পৃ. ৮৬৭)   

 “অ ূত মানুষ ঐ িনিখেলশ। ও বশ বুেঝেছ ওঁর ঘেরর মেধ  একটা িবপদ ঘিনেয় 

এেসেছ, িক  তবু আমােক ঘাড় ধের িবদায় কের দয় না কন? …আইিডয়ায় 

মানুষেক য কত কািহল কের তার ত  দৃ া  হল িনিখল।” (িনিখেলশ স েক 

স ীেপর ম ব ) (পৃ. ৮৭৯)  

িনিখেলশ চির িট কািহিনেত আগােগাড়া একিট আইিডয়ােক ক  কের এিগেয় চেলেছ; 

এবং এই আইিডয়া গেড় উেঠেছ মানুেষর ব ি াত েক মযাদা িদেয়, যার সে  িমেশ 

রেয়েছ দশে েমর পাশাপািশ আ জািতকতার র। ঔ ত , একটা জুগ িনেয় 

েদশে েমর বুিল আওড়ােনা এবং দশেক ‘মা’ বেল পুেজা করার িচ বা িশ া 

িনিখেলশ চিরে  িছল না বেলই স ীেপর মেতা ‘বে মাতরম’ মে  স মদম  হেয় 

ওেঠিন বা অপরজনেদর ম  কের তালার চ া কেরিন। সকেলর অেগাচের স দেশর 

সবার েচ া কেরেছ। যখন স ীেপর দল তার ােমর মানুষেদর ম  কের িবেদিশ 

পণ  বজেনর রাজনীিত গেড় তুেলিছল তখনও স এই কমযে  সািমল হেত পােরিন 

দেশর দির ে িণর কথা ভেব;  

 “মানুষ িনেজ কী কাপড় পরেব, কােনা দাকান থেক িকনেব, কী খােব, কার সে  

বেস খােব, এও যিদ ভেয়র শাসেন বাঁধা হয়, তাহেল মানুেষর ই ােক এেকবাের 

গাড়া ঘঁেষ অ ীকার করা হয়। সটাই হল মানুষেক মনুষ  থেক বি ত করা।” 

(িনিখেলেশর উি ) (পৃ. ৯২২)  

স ীেপর এই উ -জাতীয়তাবাদী রাজনীিতর উে ািদেক িনিখেলেশর িন েরর 

দশে েমর মেধ  ব ি  রবী নােথরই র নেত পাওয়া যায়; য রবী নাথ ইউেরাপীয় 

জাতীয়তাবােদর িবপরীত অব ােন থেক বেলিছেলন আ জািতকতাবােদর কথা। 

িনিখেলশ ব ি াত েক মযাদা িদেয়েছ বেলই িবমলার স ীেপর িত আকষণেক 

অপরাধ িহেসেব গণ  কেরিন। তথাকিথতভােব ামীর অিধকার েয়ােগর িচ া তার 

আেসিন বরং স তার িমক দয় িনেয় অেপ া কেরেছ সত েক হণ করার জন ।    

অন িদেক স ীপ স েক বলেত গেলও আ য় িনেত হয় অন  চির েদর তার 

িত মেনাভাব এবং স ীেপর িনেজর আ কথার।  
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 “স ীপবাবুর ফােটা াফ পূেবই দেখিছলাম। তখন য িঠক ভােলা লেগিছেলা তা 

বলেত পাির ন। কু  দখেত নয়, এমন-িক, রীিতমেতা সু ই। তবু জািন ন কন 

আমার মেন হেয়িছল, উ লতা আেছ বেট, িক  চহারাটা অেনকখািন খােদ িমিশেয় 

গড়া- চােখ আর ঠাঁেট িক-একটা আেছ যটা খাঁিট নয়।” (স ীেপর স েক িবমলা) 

(পৃ. ৮৫৭)  

 “…িতিন বলেলন, “ভগবান আমার ব ােমা েলাও এমিন কের গেড়েছন য, েদশী 

বিড়-টুকু হােত-হােত না পেল তারা িবদায় হেত চায় না।” আমার ামী এত ণ পের 

বলেলন, “আর িবেদশী ওষুেধর িশিশ েলাও য এক দ  তামার আ য় ছাড়েত চায় 

না- তামার বসবার ঘেরর িতনিট সলফ য এেকবাের--” (স ীপ ও িনিখেলেশর 

কেথাপকথন) (পৃ. ৮৬০)  

 “ল া? না আিম ল া কির ন। যা দরকার আিম তা চেয় িনই, না চেয়ও িনই। 

ল া কের যারা নবার যাগ  িজিনস িনেল না তারা সই না- নবার দুঃখটােক চাপা 

দবার জন ই ল াটােক বড় নাম দয়। তুিম যা চাও তা তুিম দয়াল গঁেথ রাখেত 

চাও; সুতরাং আিম যা চাই তা আিম িসধঁ কেট িনেত চাই। তামার লাভ আেছ, তাই 

তুিম দয়াল গাঁথ; আমার লাভ আেছ, তাই আিম িসধঁ কািট। তুিম যিদ কল কর, 

আিম কৗশল করব।” (স ীেপর আ কথা) (পৃ. ৮৬৮)  

স ীেপর চির  স েক িবমলার ম ব িল থেক বুঝেত হেব য স আগােগাড়াই 

স ীেপর চািরি ক বিশ  স েক াত িছল। স ীেপর চােখর মেধ ই য একটা 

কপটতার আভাস রেয়েছ তা িবমলা েতই বুেঝিছল। তার দশে মও কৃতপে  

ছ । দশে েমর াগানেক স আওড়ায় িনজ াথিসি র জন । দেশর নােম মাহ সৃি  

কের স। িনেজর াথ চিরতাথ করার জন  স কপটতা, িমেথ  বগান এমনিক 

ডাকািতেত েরাচনা িদেতও িপছপা হয় না। তেকর মে  তার পৗ েষর দৃ তা 

ঝকঝিকেয় উঠেলও স কৃতপে  চির বল শূন  লাভসব  চির  হেয়ই উপন ােসর 

থেক ান িনেয়েছ।      

৮. যাগােযাগ:- পূববতী দুই উপন াস ‘চতুর ’ এবং ‘ঘের-বাইের’-র পের ‘ যাগােযাগ’-এ 

এেস ঔপন ািসক রবী নাথ চিলত ধারার অনুসরণ কের সব  কথেকর বয়ােন 

উপ াপন করেলন কুমু আর মধুসূদেনর দা েত র জিটল সমস ার আখ ান। 

িতনপু ষেক িনেয় এই উপন াস গেড় তালার পিরক না থাকেলও ি তীয় পু ষ 

উপন ােসর চির  কুমুিদনী আর তার ামী মধুসূদেনর মুখর দা ত -জীবন ব াখ ােতই 
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এই উপন ােসর পিরসমাি  হেয়েছ। কুমুর সে  মধুসূদেনর য  তার মূেল িছল এই 

দুই চিরে র ধাতুগত অিমল। কুমুর চিরে র িভি  যখােন বেনিদয়ানার সূ -জােল বানা 

সখােন নব -ধনী স দােয়র িতিনিধ মধুসূদেনর মেধ  উপেচ পেড়েছ অহংকার, য 

অহংকােরর একমা  িভি  তার অথস দ।  

 “ বেশখ-জি র খরার পের আষােঢ়র বৃি  নামেল মািট যমন দখেত দখেত সবুজ 

হেয় আেস, কুমুিদনীর অ ের-বািহের তমিন একটা নূতন- ােণর রঙ লাগল। আপন 

মনগড়া মানুেষর সে  িমলেনর আন  ওেক অহরহ পুলিকত কের রােখ।” (কথেকর 

ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৯৮৫)  

 “…দাদা িগেয়িছেলন সম  অিভমান ভািসেয় িদেয়, কবল আমারই জেন ! তার পের 

এঁরা একবার দখেতও এেলন না। কবল টাকার জাের এমন মানষেকও অব া 

করেত সাহস করেলন; তাঁর শরীর এইজন ই বুিঝ বা ভেঙ পড়ল।” (চিরে র 

ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৯৭)     

 “মধুসূদনেক যতই স দেয়র মেধ হণ করেত বাধা পায়, ততই তার দবতােক 

িদেয় স তার ামীেক আবৃত করেত চায়। ামীেক উপল  কের আপনােক স দান 

করেছ তার দবতােক।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০০৩)  

 “এই আমার অিভসার, বাইের অ কার িভতের আেলা। মের িগিরধর গাপাল,ঔর 

নািহ কািহ।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০০৫)   

কুমুিদনীর চির  িবে ষণ করেত গেল দখব ধু বেনিদয়ানা নয় তার সে  দুই 

িবপরীতমুখী িচ াধারার স ম ঘেটেছ তার চিরে । একিদেক তার ঠাকুরপুেজা, নানা 

ত-পালন, পাঁিজ-পুঁিথ, িবিধ-িনেষধেক ক  কের যমন গেড় উেঠেছ নানা অ -সং ার 

তমিন দাদা িব দােসর সাি েধ  স পেয়েছ ব ি - াত  চতনার পাঠ। এই দুই 

িভ মুখী িচ াধারাই কুমুর চিরে র েক উসেক িদেয়েছ। একিদেক তার সং ােরর 

বেশ যমন ামী মধুসূদেনর মেধ  খুেঁজ পেত চেয়েছ তার আরাধ েক তমিন 

মধুসূদেনর , কেঠার, অপমানজনক ব বহাের কুমুর মেধ  থাকা ব ি মানবিট সম  

সং ােরর িবিধিনেষধ ভেঙ লাি ত হেয়েছ। এই িবপরীতমুখী িশ াধারা, , লা নার 

সমােবশ চির িটেত নানারেঙর সমােবশ ঘিটেয় পূণা  ও ব মাি ক চির  হেয় ওঠার 

পথেক সুগম কেরেছ।    

অন িদেক মধুসূদন স েক বলা যায়;  
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 “মধুসূদন দখেত কু  নয় িক  বেড়া কিঠন। কােলা মুেখর মেধ  যটা থেমই 

চােখ পেড় স হে  পািখর চ ু র মেতা ম  বেড়া বাঁকা নাক, ঠাঁেটর সামেন পয  

ঝুেঁক পেড় যন পাহারা িদে । …সবসু  মেন হয় মানুষটা এেকবাের িনেরট; মাথা 

থেক পা পয  কী একটা িত া যন িল পািকেয় আেছ।” (বািহ ক উপ পন/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৯১)  

 “এই মধুসূদনেক কুমু তার দাদা আর অন ান  আ ীয়েদর সে  ব বহার করেত 

দেখেছ- আজ তােকই দখেল ইংেরজ ব ু মহেল। ভ তায় অিত গদগদভােব অবন , 

আর হািসর আপ ায়েন মুখ িনয়তই িবকিশত। চাঁেদর যমন এক-িপেঠ আেলা আর-

এক িপেঠ িচর-অ কার, মধুসূদেনর চিরে ও তাই। ইংেরেজর অিভমুেখ তার মাধুয 

পূণচাঁেদর আেলার মেতাই যমন উ ল তমিন ি । অন  িদকটা দুগম,দুদৃশ  এবং 

জমাট বরেফর িন লতায় দুেভদ ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৯৯৬)   

 “…মেনর গভীর তলায় এই মেয়িটর মন পাবার জেন  একটা আকা া জেগেছ 

বেলই ওর এই তী  িন ল রাগ।…” (মধুসূদেনর ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১০০৬)  

 “মধুসূদন বে াি  কের বেল উঠল, “তুিম তামার দাদার চলা, িক  জেন রেখা, 

আিম তামার সই দাদার মহাজন, তােক এক হােট িকেন আর-এক হােট বচেত 

পাির।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০০৬)   

মধুসূদেনর পিরবােরর একটা বেনিদয়ানার ইিতহাস থাকেলও পড়  আিথক অব া থেক 

িতেল িতেল নব -ধনী স দােয়র িতিনিধ হেয় ওঠা মধুসূদেনর সম  চিরে র মেধ  

ঔ ত টাই মূলত নজের আেস। এই ঔ ত  তার আিথক িতপি েক িঘের গেড় উঠেলও 

কুমুিদনীর বেনিদয়ানার সূ  আবরণ ভদ কের তােক াস করেত না পারার আে প 

মধুসূদেনর চিরে র মেধ  মেড় ওেঠ। যিদও মধুসূদেনর মেধ ও ধীের ধীের  জেগ 

ওেঠ কােনা কােনা িন  রােত। কুমুিদনীর সহজাত সরল ভালবাসা লােভর জন  তার 

িমক দয় িকছু সমেয়র জন  দীঘ াস ফলেলও পু ষতে র জাধারী মধুসূদন 

কুমুিদনীর িববাহপূব উিনশ বছেরর জীবন, িচ, িশ া, দাদার িত মম েবাধেক 

শষপয  অপরােধর চােখই দেখেছ। বৃি র লালসায় স কুমুিদনীেক আপাদম ক 

াস করেত চাইেলও বাধা পেয়েছ কুমুর ভােবর আিভজােত ; এবং যতেবিশ বাধা 

পেয়েছ তত তার আে াশ বৃি  পেয়েছ; উ ু  হেয়েছ তার উল  নীচ ভাব। 

আবার িব দােসর অব ান মধুসূদেনর ভােবর িবপরীেত;  

 “…আহা, কী সুপু ষ! এমন কখেনা চে  দিখিন। ঐ য গান েনিছেলম কীতেন- 
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গারার েপ লাগল রেসর বান— 

ভািসেয় িনেয় যায় নদীয়ার পুরনারীর াণ 

আমার তাই মেন পড়ল।” (িব দাস স েক মিতর মা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৯৭)  

 “…অপমান সহ  কের যাওয়া শ  নয়, িক  সহ  করা অন ায়। সম  ীেলােকর হেয় 

তামােক তামার িনেজর স ান দািব করেত হেব, এেত সমাজেতামােক যত দুঃখ িদেত 

পাের িদক।” (িব দােসর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮১)   

 “… মতা িজিনসটা যখােন পেড়-পাওয়া িজিনস, যার কােনা যাচাই নই, অিধকার বজায় 

রাখবার জেন  যােক যাগ তার কােনা মাণ িদেত হয় না, সখােন সংসাের স কবলই 

হীনতার সৃি  কের।” (িব দােসর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮৪) 

িব দাস একা ভােব একমাি ক িণ চির  হেলও তার শা -সমািহত ভাবগ ীর 

মৗনতা, মানিসক বিল তা, নারীজািতর িত আ িরক স ান চির িটেক অসামান  কের 

তুেলেছ। তার সহজাত বেনিদয়ানার জন ই আিথক িদক থেক খােটা হেলও ভােবর 

গৗরেব স মধুসূদনেক ছািড়েয় গেছ। িব দােসর এই াভািবক আিভজাত েবাধ স েক 

মধুসূদন ওয়ািকবহাল, স জােন তার ভা ােরর িবপুল অথও তােক িব দােসর সমতুল  

কের তুলেত পারেব না।  

৯. শেষর কিবতা:- রবী নােথর উপন াস রচনার ে  শেষর এই াকৃিত 

উপন াস িলর েত পাি  ‘ শেষর কিবতা’ উপন াসিটেক। অিমত চির েক কে  

রেখ গেড় ওঠা এই উপন াস গদ -পেদ র িম  শলীেত গেড় উেঠেছ। উপন াসিট 

আ কথনরীিতর ধােঁচ নবীন লখেকর বয়ান িদেয় সূিচত হেলও অিচেরই কথনরীিত 

সব কথেকর বয়ােন পিরণত হয়, কােজই চির িলর ওপর আেলাকপাত হেয়েছ 

িতনভােব; কথেকর ম েব , অন  চিরে র সে  কেথাপকথেন এবং চির িলর িনেজেদর 

ি য়া এবং সংলােপর মাধ েম।  

 

অিমত চির  স েক পাই, 

 “আ ীয়সজন অিমেতর িবেয়র আশা চেড়ই িদেয়েছ। তারা িঠক কেরেছ, িবেয়র 

দািয়  নবার যাগ তা ওঁর নই, তাই ও কবল অস েবর  দেখ আর উলেটা 

কথা বেল মানুষেক চমক লািগেয় বড়ায়। ওর মনটা আেলয়ার আেলা, মােঠ বােট 
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ধাঁধা লাগােতই আেছ, ঘেরর মেধ  তােক ধের আনবার জা নই।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ১১০৮)  

 “…িফরেপার দাকােন যােক-তােক চা খাওয়াে , যখন-তখন মাটের চিড়েয় ব ু েদর 

অনাবশ ক ঘুিরেয় িনেয় আসেছ; এখান-ওখান থেক যা-তা িকনেছ আর এেক-ওেক 

িবিলেয় িদে , ইংেরিজ বই সদ  িকেন এ-বািড়েত ও-বািড়েত ফেল আসেছ, আর 

িফিরেয় আনেছ না।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১০৮)   

 “মািসমা, আমার মেনর কীয় একটা ি িসিফক ািভিট আেছ, তারই েণ আমার 

দেয়র ভারী কথা েলাও মুেখ খুব হালকা হেয় ভেস ওেঠ, তাই বেল তার ওজন 

কেম না।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১২৯)  

 “অিমতর মেনর গড়নটা সািহিত ক, েত ক অিভ তায় ওর মুেখ কথার উ াস 

তােল। …আমােক ওর েয়াজন সইজন ই।” (অিমত স েক লাবেণর ম ব / 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৬)   

পূববতী উপন ােসর চির িলর তুলনায় অিমত স ূণ িভ  ঘরানায় সৃ  চির । বুি েত 

উ ল, িশি ত এবং িচশীল হেলও তার চিরে র মেধ  য িবষয়টার অভাব রেয়েছ তা 

হল দািয় েবাধ। লঘু িচ তার কারেণ অিত গূঢ় কথাও তার মুেখর ভাষায় হালকা হেয় 

ওেঠ। নারী মহেল েণ েণ চমক িদেয় গেলও দা ত  স েকর বা বতা িনেয় স 

আেদৗ িচি ত নয়। এই িবষয়িট লাবণ  অিত সহেজই বুেঝিছল, স বুেঝিছল অিমত 

ভাবত কিব, হালকা কথার ক না বণ মানুষ, েমর স কটাও তার কােছ তার 

কিব  কােশর মাধ ম হেয় উেঠেছ। লাবণ র সে  ভািব দা ত েক ক  কের য  

অিমত দেখেছ তা যন পকথার মহল থেক তুেল আনা, তা ই, তা বা ব নয়। 

এই  স এককােল কতকীেক দিখেয়িছল, তােক পিরেয়িছল হীেরর আংিট; আর 

আজ লাবণ েক স িদেত চেয়েছ মুে া বাঁধােনা আংিট। কােজই বাঝা যায় মানুভূিতর 

এই মাগত পালাবদল অিমত চিরে র মেধ ই িনিহত রেয়েছ। এই আংিট বদেলর পালা 

হয়েতা আরও ব দূর ব জন পয  এেগাত, যিদ না লাবণ  অিমেতর জীবন থেক িনেজ 

িবদায় িনেয় যত। লাবণ র অ ধান অিমতেক যমন চমিকত কেরেছ, তমিন স হণ 

কেরেছ কতকীেক। তার দেয় কীয়া-পরকীয়া েমর  দীিঘর জল আর ঘড়ার 

জেলর উপমা হেয় কালজয়ী মতে র জ  িদেয়েছ।  

অিমেতর স ূণ িবপরীেত অব ান কেরেছ লাবণ ;  
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 “লাবণ র সৗ য সকালেবলার মেতা, তােত অ তার মাহ নই, তার সম টা 

বুি েত পিরব া । তােক মেয় কের গড়বার সময় িবধাতা তার মেধ  পু েষর একটা 

ভাগ িমিশেয় িদেয়েছ; তােক দখেলই বাঝা যায় তার মেধ  কবল বদনার শি  নয় 

সইসে  আেছ মনেনর শি ।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১২২)  

 “…ভােলাবাসার জাের িচরিদন যন কিঠন থাকেতই পাির, তামােক ভালােত িগেয় 

একটুও ফাঁিক যন না িদই।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৩)  

 “িবেয় কের দুঃখ িদেত চাইেন। িবেয় সকেলর জন  নয়… িবেয় করেল মানুষেক 

মেন িনেত হয়, তখন আর গেড় নবার ফাঁক পাওয়া যায় না।” (চিরে র উি / 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৫)  

 “জীবেনর উ ােপ কবল কথার দীপ ালােত আমার মন যায় না। জগেত যারা 

উৎসবসভা সাজাবার কুম পেয়েছ কথা তােদর পে ই ভােলা। আমার জীবেনর 

তাপ জীবেনর কােজর জেন ই।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৩)   

অিমতেক যখােন দিখ ধনী ঘেরর স ান হওয়ার সম  রকম সুিবেধ িনেয় জীবনেক 

হালকা ফানুেসর মেতা উিড়েয় িদেয়েছ সখােন লাবণ  িপতার স ি  হেণ অ ীকার 

কের িনেজ াবল ী হেয় উঠেত চেয়েছ। স বা বতার অনুরাগী। দািয় শীলতা তার 

ভােবর িনগূেঢ় থেক অহরহ কাজ কের চেলেছ। স অিমতেক ভােলােবেসেছ িঠকই, 

িক  অিত সহেজই উপলি  কেরেছ অিমতেক ভােলাবাসা যায়— িক  তার সে  ঘর 

বাঁধা যায় না। অিমত য তােক বা ব িহেসেব না দেখ িশলং-এর বষার মায়ােঘরা 

পাহািড় পিরেবেশ একটুকেরা কিব , একটুকেরা আইিডয়া িহেসেব দখেছ, তার বা ব 

ব ি েক ছািপেয় অিমত য মাগত সই আইিডয়ার ছায়ােতই লাবণ েক গেড় তুলেছ 

তা লাবণ  উপলি  কেরিছল। লাবণ েক িঘের, তােদর নতুন- মেক িঘের অিমেতর মেন 

য কিবে র ঝংকার উেঠেছ তা কলকাতার াম-বােসর ভীেড়, বা েবর দা েত  য 

থাকেব না স কেঠার সত  লাবণ  উপলি  কেরিছল বেলই স ম হেয়ই িবদায় 

িনেয়েছ অিমেতর জীবন থেক।  

উপন াসিটর অন তম সহেযাগী চির  যাগমায়া। তার স েক বলা যায়, 

 “… যাগমায়া যখন ধীের ধীের ঘের এেস েবশ করেলন সই অিত সহজ ব াপােরও 

আজ অিমতেক িব য় লাগল। স মেন মেন বলেল, ‘আহা, এ তা আগমন নয়, এ 

য আিবভাব’।” ( যাগমায়া স েক অিমত/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১২১) 
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 “চি েশর কাছাকািছ তাঁর বয়স, িক  বয়েস তাঁেক িশিথল কের িন, কবল তাঁেক 

গ ীর তা িদেয়েছ। গৗরবণ মুখ টসটস করেছ। বধব রীিতেত চুল ছাঁটা; 

মাতৃভােব পূণ স  চাখ; হািসিট ি ।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১১২১)  

চির িট একৈরিখক, সরল এবং িণচির । অিমত ও লাবেণ র স ক গেড় ওঠার 

পছেন অনুঘটক িহেসেব কাজ করা ছাড়া চির িটর অন  কােনা  পাওয়া যায় না 

উপন ােস।  

কতকী স েক জানেত পারা যায় কথেকর ম ব  এবং তার িনেজর সংলাপ 

থেক,    

 “ কিট বলেল, “অিমট, তুিম জান, এই হীেরর আংিট যিদ হাির, জগেত আমার সা না 

থাকেব না। এই আংিট একিদন তুিমই িদেয়িছেল। এক মুহূত হাত থেক খুিল িন, ◌ 

আমার দেহর সে  এক হেয় গেছ।…” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১১৬৪) 

 “অিমতর বান িলিস নািক বলেছ য, কিটেক এেকবাের চনাই যায় না, অথাৎ 

তােক নািক বডেডা বিশ াভািবক দখাে । ব ু েদর স বেল িদেয়েছ তােক 

কতকী বেল ডাকেত,…” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৬৭)  

কতকী চিরে র পূবাপয িবে ষণ করেল দখা যােব য লাজুক কৃিতর নারী কতকী 

অিমেতর থেক ত াহত হেয় তার সাজস া, কথাবাতাসহ বিহরে র সম  বদেল 

ফেল স ূণ িবপরীত েপর কিট িমটার হেলও স িচরকাল আগেল রেখেছ অিমেতর 

দওয়া আংিট। অিমেতর িত ভােলাবাসােতই তার কৃত পিরচয়। কােজই যখন স 

উপন ােসর শেষ িগেয় অিমেতর সাি ধ  িফের পেয়েছ তখনই স তার কৃত েপ 

িফের গেছ। কােজই কতকী থেক কিট হেয় পুনরায় কতকী িম েত ত াবতন 

আসেল অিমতেক পাওয়া না-পাওয়ার স েকর সে  সাযুজ মি ত। উপন ােসর এই 

চির িট অিমত-লাবণ  বা যাগমায়ােক ছািপেয়ও পাঠেকর মেন জায়গা কের নয় তার 

এই িববতন মতার ফেলই।  

১০. দুই বান:- ঔপন ািসক রবী নােথর শেষর উপন াস িলর চির -িবন াস িনেয় 

আেলাচনার েতই বলা যায় একিদেক ত - বণতা অথাৎ, িবেশষ একিট ত েক 
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িত া করার তািগদ থেক উপন াস রচনা এবং অন িদেক আয়তনগত ু তার কারেণ 

উপন াস িলর কািহিন, সং ান বা চির  কােনািটই যথাথ েপ ফুেট উঠেত পােরিন।  

ত - বণতার ভাের নূ  ‘দুই বান’ উপন ােসর চির িল। উপন ােসর েতই নারীেক 

দুই িণেত িবভ  কের সই িবভাজেনর উদাহরণ িহেসেবই যন উপন াসখািন রচনা 

কেরেছন। এেক উপন ােসর আয়তেনর তা এবং অন িদেক এই িবেশষ ত েক মাণ 

করার লে  এেগােনার ফেল চির িলর স ূণ িবকাশ ঘেটিন।  

 “শশাে র ী শিমলা মােয়র জাত। বেড়া বেড়া শা  চাখ; ধীর গভীর চাহিন; জলভরা 

নবেমেঘর মেতা নধর দহ, ি  শ ামল; িসিঁথেত িসদুঁেরর অ ণেরখা; শািড়র কােলা 

পাড়িট শ ; দুই হােত মকরমুেখা মাটা দুই বালা, সই ভূষেণর ভাষা সাধেনর 

ভাষা নয়, ভসাধেনর ভাষা।” (কথেকর ম ব  + বািহ ক উপ াপন/ ত  সং া 

ও পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৭৭) 

 “ ামীর জীবনেলােক এমন কােনা ত েদশ নই যখােন তার সা ােজ র ভাব 

িশিথল।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৭৭)  

 “শিমলািদিদর ভােলাবাসা ি গ ীর, তাঁর সবা যন একটা পুণ কম, কখেনা কতব  

থেক ছুিট নন না।” (শিমলা স েক নীরেদর ম ব / পেরা  উপ াপন)(পৃ. 

১১৮৯) 

দুই সেহাদরা শিমলা ও ঊিমমালােক কে  রেখ এই উপন াস রচনা হেলও উপন ােসর 

শষ পযােয় িগেয় উপলি  হয় শিমলােকই উপন ােসর মুখ  চির  িহেসেব িচি ত করেত 

চেয়েছন রবী নাথ। তার চহারার বণনার মেধ ই ধু নয় ামী শশা েক িঘের তার 

যাবতীয় ি য়া এবং ভাবনার মেধ ই মাতৃসুলভ কল াণময়তার আবহ সৃি  হেয়েছ। ামীর 

জীবেনর ত  েদেশরও স া ী অসু তার কােল ামীর সািবক যে র জন  বান 

ঊিমমালােক িনেয় এেসেছ। এরপের শশা  ও ঊিমর ণয়লীলার উ াস শিমলার মেম 

িগেয় িবঁধেলও কােনা অিভমান বা য ণার িতি য়া তার চিরে  সভােব দখাই গল 

না বরং স শশা  ঊিমর িববাহ- ােবও িপছপা হয়িন। ামীর সুখসাধন একমা  ল  

িহেসেব ি র কের চির িটেক তে র িনিরেখ গাঁথেত িগেয়ই রবী নাথ াভািবক 

অনুভূিত এবং বৃি িলেক শিমলার চির  থেক ায় মুেছ ফলেছন।    

অন িদেক শিমলা বান ঊিমর ভাব স ূণ িবপরীত; 
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 “ঊিম বই-পড়া মেয়, কাজ করা মেয় নয়, তবু ভাির মজা লাগেছ। য কড়া িনয়েমর 

মেধ  স িছলতার থেক বিরেয় এেস কাজকম সম ই ওর কােছ অিনয়েমর মেতা 

ঠকেছ। …ওর কােছ এই কাজ েলা খলা, একরকম ছুিট, উে শ িববিজত 

উদেযাগ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৯৪)  

 “…জানলার কােছ ঊিম চুপ কের বেস। ঘুম আসেছ না িকছুেতই। বুেকর মেধ  

রে র দালা শা  হয়িন। আেমর বােলর গে  মন উেঠেছ ভের। …ঊিমর বুক ফেট 

কা া এল, িকছুেত থামেত চায় না। …িকেসর অনুতােপ ঊিম আজ অবস ।” 

(চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২০০)    

 “…তারই ভােব শশা বাবু একমেন কাজ করেত িশেখেছন। িক  যিদন তুিম 

ভবানীপুের যাও সই িদনই ওঁর যন মুেখাশ খেস পেড়, তামার সে  ঝুেটাপুিট বেধ 

যায়…” (ঊিম ও শশা  স েক নীরেদর ম ব / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৮৯) 

ভােবর এই চরম বপরীত  দখােনাই যন ঔপন ািসেকর উে শ । কারণ উপন ােসর 

আরে ই যখােন বেল দওয়া হল শিমলা মাতৃজাতীয় সখােন বান ঊিমেক ি য়া জাতীয় 

নারী িহেসেব দখােনা হেয়েছ। শিমলার কাজ যখােন ামীর জীবেনর সম  খুিঁটনািটর 

দখ-ভাল করা সখােন ঊিম এেস শশাে র িনয়িমত জীবনচযার থেক িনয়মটােকই 

িদেয়েছ বাদ। একা ভােব উে শ  েণািদতভােবই যন মাতৃভাবাপ  নারীেক কল াণময়ী 

এবং ি য়াভাবাপ  নারীেক অঘটনঘটনপটীয়সী িহেসেব উপ াপেনর জন  উপন ােস 

ঊিমর আগমেন ও সাহচেয শশাে র মাগত কম-িবরিত এবং তার দ ণ ব বসােয়র 

িবপুল পিরমাণ িতর িহেসব তুেল ধরা হল। িনতা ই ত েক সামেন রেখ এই দুই 

চির েক ভাগ কের দওয়ার ফেল না চির িল াভািবক ও জীব  হেত পেরেছ, না 

তােদর মেধ  এেসেছ কােনারকম িববতন। ফেল দুিট চির ই পূণা  না হেয় একা ভােব 

তে র উদাহরণ হেয়ই রেয় গেছ।   

অন িদেক শশা  চির িট স েক বলা যায়,   

 “ ীর অিতলালেনর আওতায় ামীর মন হেয় পেড়েছ অসাবধান।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ১১৭৮) 

 “…আজকাল ওেদর ঘরক ােত দািয়ে র গা ীয চেল গেছ; ভুলচুেক িকছু আেস যায় 

না এমন একটা আলগা অব া ঘেটেছ। এইেটই শশাে র কােছ ভারী আরােমর ও 

কৗতুেকর।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৯৪) 
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 “িনেজর মাতলািমর ফলেদেখ ল া পােবন, িক  দাষ দেবন মিদরােক। যিদ 

অবেশেষ ঊিমর স ি র ঊপর িনভর করা অবশ  হেয় ওেঠ তাহেল সই 

আ াবমাননার ােভ ঊিমেক মুহূেত মুহূেত ািলেয় মারেবন।” (শশা  স েক 

শিমলার ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২০৮) 

চির িট একা ভােবই ব ি েবাধশূন । ীর মেধ  স ি য়ােক অে ষণ করেলও বিশ 

বয়েসর িশ র মেতা ীর যে  তার ভাব হেয় পেড়েছ একা ভােবই দািয় হীন। তাই 

ীর মাতৃসুলভ েমর পিরবেত স যখন আপন শ ািলকা ঊিমেক পেয়েছ তখন ীর 

অসু তার িতও তার কােনারকম সহানুভূিত কাজ কেরিন; একা ভােবই িনেজর 

ভােলালাগার জন  ঊিমর িত আকষণেক লাগামছাড়া কের িদেয়েছ। ী শিমলার 

মানিসক অব ােনর অনুস ান করার কথাও তার মেন হয়িন। িক  দীঘিদেনর দা েত র 

ফল প শিমলা তার ামীর ভাব স েক সেচতন। স যথাথই জােন মাগত এই 

বলাগাম অবকাশ-যাপন যমন শশা েক মুি র াদ এেন িদে  তমিন এরই ফল প 

তার ব বসােয় য িত হল পৗ েষর বেশ তার দায় স দেব ঊিমেকই। তার 

দািয় ানহীনতাই ঊিমেক পেয় যমন শিমলার িত কতব েক িব ৃত কেরেছ তমিন 

ব বসােয়র ভরাডুিবর পের স পুনরায় িফের পেত চেয়েছ শিমলার িব াস এবং 

সাহচয। ব ত উপন ােসর দুই নারী চির েক িবেশষ তে র উদাহরণ িহেসেব িচি ত 

করেত িগেয় যখােন নারী চির িলর মেধ  াভািবক িবকােশর অভাব দখা িগেয়েছ 

সখােন এই একই কারেণ, অথাৎ দুিট নারী চির  সৃি েতই ঔপন ািসেকর সম  

মেনােযাগ ব য় হওয়ায় শশা  চির িট অস ূণ চির  হেয় রেয় গেছ।    

১১. মাল :- অিধকাংশ সমােলাচকই ‘দুই বান’ এবং ‘মাল ’ এই দুিট উপন াসেক 

একেযােগ িবে ষেণর য়াস কেরেছন। কারণ এেদর ট, চির  িনবাচন সম ই ায় 

এক। নীরজােক ক  কের সব -কথেকর বয়ােন গেড় ওঠা এই অিত- ু  উপন ােসও 

উেঠ এেসেছ ি েকাণ ম-গাথা। যিদও ি েকাণ- ম নয়, এই ু ায়ত উপন ােসর মুখ  

িবষয় রাগশয ায় শািয়ত নীরজার মানিসক ।  

 “আজ কবল নীরজার মেন পড়েছ সইিদনকার ছিব। বিশ িদেনর কথা নয়, তবু 

মেন হয় যন একটা তপা েরর মাঠ পিরেয় যুগা েরর ইিতহাস।” (চিরে র 

ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২১৩) 
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 “ওর মেনর মেধ  য রস িছল িনছক িম , আজ কন স হেয় গল কটু; যমন 

আজকালকার দুবল শরীরটা ওর অপিরিচত, তমিন এখনকার তী  নীরস ভাবটাও 

ওর চনা ভাব নয়। স ভােব কােনা দাি ণ  নই।” (চিরে র ভাবনা/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১২১৫)   

 “…পারলুম না, পারলুম না, িদেত পারব না। …জায়গা হেব না তার রা সী, জায়গা 

হেব না। আিম থাকব, থাকব, থাকব।” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ.১২৪৪)  

পূববতী উপন াস ‘দুই বান’-এ শিমলার চিরে র অস ূণতা ও অবা ব ঔদাযেক 

খািনকটা শিমত করেতই যন ‘মাল ’ উপন ােসর নীরজা চির েক সৃি  কেরেছন 

রবী নাথ। অসু  নীরজার মাগত অতীত ৃিতচারণার মধ  িদেয় কৃতপে  তার 

হতাশা  মানিসক ি িতর আভাসই ফুেট ওেঠ। আমরা বুঝেত পাির তার বতমান 

মানিসক অথবা শারীিরক অব ানেক স কােনামেতই মেন িনেত পাের না, স 

বােরবাের তার সুেখর িদন িলেত িফের যেত চায়। এই চাওয়াটাই াভািবক। িক  এই 

চাওয়ার সে  িমেশ গেছ নীরজার আ েকি কতা, আ সব  মানুভব যখােন স 

আিদেত র ওপর একা ভােব িনেজর অিধকােরর ছাপ রেখ যেত চায়। শারীিরক 

অসু তা তার মেধ  সৃি  কেরেছ মানিসক িবকােররও। এই িবকােরর থেকই স 

আিদত -সরলার নকট েক মেন িনেত পােরিন, উপর  তােদর ভিবষ তেক চরম 

িবভীিষকাময় অিভশােপ িব  কের াণ ত াগ কেরেছ।   

আমরা আেগই বেলিছ উপন ােসর মুখ  িবষয় নীরজার মানিসক ে র আখ ান। 

কােজই উপন াসিটেত নীরজা চিরে র িত যতটা আেলাকপাত করা হেয়েছ সই 

তুলনায় নীরজার ামী আিদত  ও সরলার চির  ায় অবেহিলত এবং অস ূণ রেয় 

গেছ। আিদত  একটা দীঘ সময় পয  যমন িনেজর অ রেক বােঝিন, তমিন 

বােঝিন সরলার উপি িত কন নীরজােক অশা  কের তােল। যখন স যুগপৎ নীরজার 

আ  এবং সরলার িত িনেজর মেক উপলি  কেরেছ তখন স তার অনুভূিতেক 

গাপন করেত চায়িন। নীরজার অি র মনেক সা নার েলপ দবার মেতা নমনীয়তা 

আিদত  হািরেয় ফেলেছ নীরজারই অসু  ব াকুলতায়।  
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১২. চার অধ ায়:- ঔপন ািসক রবী নােথর শষ উপন াস ‘চার অধ ায়’ অন তম িবতিকত 

উপন াসও। স াসবাদী ব িবক কমকাে র পটভূিমেক ক  কের এই উপন ােস ান 

পেয়েছ মূলত এলা-অতীেনর েমাপাখ ান। এলােক বাদ িদেল উপন ােসর অন  দুিট 

পূণ চির  অতীন এবং ই নাথ। রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর শষেবলায় 

লখা অপর িতনিট ু ায়ত উপন ােসর য সমস া সই একই সমস া এই উপন ােসর 

ে ও বতমান, আর তা হল িবেশষ একিট ত েক িত া করার তািগদ। একিদেক 

এই ত -সব তা এবং অন িদেক আয়তেনর ু তার জের চির িল ায়শই স ূণ 

হেয় উঠেত পােরিন এই উপন ােসও।    

 “যতই িদন যাে , আমােদর উে শ টা উে শ  না হেয় নশা হেয় উঠেছ। আমােদর 

কােজর প িত চেলেছ যন িনেজর বতালা ঝাঁেক িবচারশি র বাইের। ভােলা 

লাগেছ না। অমন সব ছেলেদর কােনা অ শি র কােছ বিল দওয়া হে । আমার 

বুক ফেট যায়।” (এলার উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৫২)  

 “…সামান  আমােক িদেয় তামােক জিড়েয় ফলবার কথা ক না করেত আমার ভয় 

কের। আমার ছােটা সংসাের িতিদেনর তু তার মানুষ হেব তুিম! আিম কত উপের 

মুখ তুেল তামার মাথা দখেত পাই তামােক বাঝাব কমন কের?” (এলার 

উি /পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৬) 

 “… য তৃি র সামান  উপকরণ আমােদর হােত, তার আেয়াজন তামার কােছ একিদন 

ঠকত তলািনেত এেস। তখন জানেত পারেত আিম কতই গিরব। তাই আমার সম  

দািব তুেল িনেয়িছ, স ূণমেন সঁেপ িদেয়িছ তামােক দেশর হােত।” (এলার 

উি /পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৭)  

এলার রাজনীিতেত যাগদােনর পছেন থাকা মন ে র ইিতহাসটা উপন ােসর 

ভূিমকােতই বেল দওয়া হেয়েছ। পিরবােরর অিভভািবকােদর অবেহলা তােক বীত  

কেরেছ সংসার স ে । আমরণ অনূঢ়া থেক দেশর সবায় িনেজেক আ িনেবদেনর 

শপথ হণ করেলও অিচেরই অতীেনর িত তার ম উে িষত হেয়েছ। িক  য 

মানিসকতা থেক স দেশর সবায় িনেয়ািজত কেরিছল িনেজেক, ই নােথর কােছ 

িনেয়িছল দশেসবার দী া- সই মানিসকতায় েম পিরবতন এেসেছ ই নােথর িন ু র 

ি য়াকলােপ। জেদর বেশ স িনেজর ভাবেক ত াগ কের দশেসবার নােম 
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আ িনেবদন করেলও সই িনেবদেনর মেধ  এেসেছ াি , এেসেছ জন হারােনার 

ভয়।  

অন িদেক অতীন, 

 “ তামার সে  িমলেত চেয়িছলুম এইেট অত  সহজ কথা। দুজয় সই লাভ। 

চিলত পথটা িছল ব । মিরয়া হেয় জীবন পণ করলুম বাঁকা পেথ।” (অতীেনর 

উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬২) 

 “…তুিম সঁেপ িদেত পারেত মাধুেযর দান, যা তামার যথাথ আপন সাম ী। …নারীর 

মিহমময় অ েরর ঐ য যা তুিম িদেত পারেত, তা সিরেয় িনেয় বলছ- দশেক িদেল 

আমার হােত।” (অতীেনর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৮) 

 “মানুষেক আ শি র বিচ বান জীব মেন করেলই সত  মেন করা হয়। আমােক 

সই জীব বেল া যিদ করেত তাহেল আমােক তামার দেল টানেত না, বুেক 

টানেত।” (অতীেনর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৮)  

 “ও বাঁধা পেড়েছ িনেজরই সংকে র ব েন। ওর মন থেক ি ধা কােনা কােলই 

িমটেব না, িচেত ঘা লাগেব িতমুহূেত, তবু ওর আ স ান ওেক িনেয় যােব 

শষপয ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১২৫৫) 

অতীন একমা  এলার েমই িনেজর ভাবেক ত াগ কের দশ-উ ােরর ল  

িশখায় আ া িত িদেত এিগেয় এেসেছ। এলার কােছ িনেজর ভাবেক অবেহলা করার 

পিরণাম যমন আকি কতার মেধ  িদেয় আিবভূত হেয়েছ সখােন অতীেনর কােছ সম  

সত  আগােগাড়া িছল । স জানত িনেজর ভাবেক বাদ িদেয় কােনা কােজ অ সর 

হেল তােত পতন িনি ত। তবুও একমা  এলার ম আর সাহচয পেতই িনেজর সম  

িকছু ত াগ কের স এিগেয় িগেয় যাগ িদেয়েছ স াসবাদী কমকাে র সে ।  

ই নােথর স েক বলা যায়,  

 “আিম অিবচার করব না, উ  হব না, দশেক দবী বেল মা মা বেল অ পাত 

করব না, তবু কাজ করব, এেতই আমার জার।” (ই নােথর উি / পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১২৫৬)  

 “… কা  কেমর ে  আিম কতা, এইখােনই আমােক মানায় বেলই আিম 

আিছ,…ওরা চািরিদেকর দরজা ব  কের আমােক ছােটা করেত চেয়িছল, মরেত 
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মরেত মাণ করেত চাই আিম বেড়া। আমার ডাক েন কত মানুেষর মেতা মানুষ 

মৃতু েক অব া কের চািরিদেক এেস জুটল; স তা তুিম দখেত পা  কানাই। 

কন? আিম ডাকেত পাির বেলই।” (ই নােথর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১২৫৮)  

 “আিম কাঙােলর মেতা কের িকছুই চাই ন বেলই তামােদর পের আমার এত জার। 

মায়া িদেয় ভুিলেয় লাভ দিখেয় ডািক ন কাউেক। … আমার ভাবটা 

ই ােসান াল। যা অিনবায তােক আিম অ ু মেন ীকার কের িনেত পাির। 

… ব ািনেকর িনেমাহ মন িনেয় মেন িনই যা মরণদশা স মরেবই।”” (ই নােথর 

উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৫৮)  

ই নাথ ভাবত নতা। ফেলর আশা না কের স কেম উ ু  করেত পাের, তার দৃঢ় 

পৗ েষ আকৃ  হেয়ই ব  যুবক দেশর নােম আ বিলদােন উ ুখ হেয় আেস। এর 

আেগ দশেনতার নােম আমরা স ীপেক পেলও স ীেপর সে  ই নােথর িমেলর সে  

অিমলও রেয়েছ। স ীপ যখােন দশেক িনেয় মাহ সৃি  করেত চায় সখােন ই নাথ 

িনেমাহভােব দেশর জন  সবায় এিগেয় আসেত চায়। এই উপন াস িনেয় িবতেকর 

অন তম কারণ ই নাথ চিরে  বা ব উপাধ ােয়র ভাব; ই নােথর চিরে র য 

িন ু রতা, তােক উপল  কেরই এই িবতেকর জ  হয়। যিদও উপন ােসর অ গিতর 

সে  সে  ই নােথর অব ান প াৎপেটই অ ধান কেরেছ; তবুও এলা-অতীেনর 

স েকর পিরণাম িনমােণ তার ভূিমকা িছল পূণ।  

রবী নােথর ধান উপন াস িলর চির -িচ ণ িনেয় িব ািরত আেলাচনার পর 

দুিট সারিণর সাহােয  আমরা দেখ নব িতিট উপন ােসর ধান চির , সহেযাগী ও 

িবেরাধী চিরে র তািলকা এবং তারই সমা রােল কান উপন ােসর কান চির িট িণ 

চির  এবং পূণা  চিরে র উদাহরণ হেয় উেঠেছ।   
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সারিণ ১ 

উপন ােসর নাম  কার সে  কমন স ক 

বউ-ঠাকুরানীর হাট  
সরমা- উদয়ািদেত র ী ও িবভার সহচরী 

বস রায়- উদয়ািদত  ও িবভার দাদামশায়। 

রামেমাহন- িবভার ামীগৃেহর কমচারী ও িবভার িত অস ব হ বণ।  

তাপািদত - উদয়ািদত  ও িবভার িপতা। উদয়ািদেত র কারা, িনবাসনদ  কতা।  

ম লা- উদয়ািদেত র অতীেতর মাহ। সরমার মৃতু র কারণ।  

রামচ  রায়- িবভার ামী, পের তাপািদেত র অপমােনর িতেশাধ িহেসেব 

ি তীয় িববাহ কের ও িবভােক ত াগ কের।  

রাজিষ  
জয়িসংহ- রঘুপিতর পািলত স ান। মি ের বিল থােক ক কের রাজনীিত ব  

করেত আ বিলদান দয়।  

িব ন- রঘুপিতর িনবাসেনর পর ি পুরারােজ র নতুন রাজপুেরািহত। নানাভােব 

গািব মািণক েক উ ু  কের।  

রঘুপিত- ি পুরার রাজপুেরািহত, য িনজ মতা বহাল রাখেত বহত ার ষড়য , 

গািব মািণেক র মৃতু র ষড়য  এবং তার িনবাসেনর জন  দায়ী।  

ন রায়- গািব মািণেক র ভাই। রঘুপিতর অনুে রণায় বহত ার ষড়যে  

যাগ দয় এবং পের মাগম সয়ােদর সাহােয  গািব মািণেক র িব ে  যু  

ঘাষণা কের।  

চােখর বািল  
িবহারী- মেহে র আবাল  ব ু । আশার থম পািণ াথী।  

আশা- মেহ র ী।  

অ পূণা- মেহে র কািকমা।  

রাজল ী- মেহে র মা।  

নৗকাডুিব  হমনিলনী- রেমেশর ণিয়নী।  

নিলনা - কমলার আসল ামী।  

অ দাবাবু- হমনিলনীর বাবা। রেমেশর িত হপরায়ণ।  

চ বতীখুড়া- ি মাের রেমশ ও কমলার সে  আলাপ। কমলার িত একা  
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হপরায়ণ।  

উেমশ- ি মাের কমলার সে  আলাপ। কমলার একা  ভ ।  

যােগ - হমনিলনীর দাদা ও রেমেশর ব ু । রেমশ ও কমলার স ক উ াটেন 

তৎপর।  

অ য়- যােগে র ব ু । রেমশ ও হমনিলনীর িববােহর পিরপ ী।  

গারা  িবনয়- গারার আবাল  ব ু ।  

আন ময়ী- গারার মা।  

সুচিরতা- গারার ণিয়নী। পেরশবাবুর পািলত কন া।  

লিলতা- পেরশবাবুর মজকন া, িবনেয়র সে  িববাহ হয়। গারার িত থেম 

িতযন মেনাভাব রাখেলও পের কারাবােসর কাল থেক তার িত সহায়ক হেয় 

পের।  

পেরশবাবু- গারার পালকিপতা কৃ দয়ােলর পুরেনা ব , া । সুচিরতা, 

লিলতার বাবা।   

বরদাসু রী- পেরশবাবুর ী। চরমপ ী া ।  

পানুবাবু- সুচিরতার পািন াথী। গারার সে  িতিনয়ত তক।  

হিরেমািহনী- সুচিরতার মািস। গারা ও সুচিরতার িমলেনর পিরপ ী। 

কৃ দয়াল- গারার পালকিপতা। 

চতুর   দািমনী- উপন ােসর নািয়কা চির । িবধবা। শচীেশর িত ণয়মু া।  

িবলাস- শচীেশর ব ু ।  

জগেমাহন- শচীেশর জ াঠামশাই এবং িশ া ।  

হিরেমাহন- শচীেশর বাবা।  

পুর র- শচীেশর দাদা। ননীবালার সবনাশকারী।  

ঘের-বাইের  িনিখেলশ- িবমলার ামী।  

চ নাথবাবু- িনিখেলশ ও স ীেপর মা ারমশাই। সুবুি দাতা।  

স ীপ- িনিখেলেশর ব ু ।  

যাগােযাগ  িব দাস- কুমুর বড়দা।  

মিতর মা- কুমুর রগৃেহর অন তম ধান আ য় ল। কুমুর িত সহায়।  
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নবীন- কুমুর দবর।  

হাবলু- নবীেনর িশ পু ।  

কালুদাদা- কুমুর বােপর বািড়র কমচারী।  

মধুসূদন- কুমুর ামী।  

শ ামাসু রী- কুমুর ভাজ। মধুসূদেনর সে  অৈবধ স ক।  

শেষর কিবতা  লাবণ - অিমেতর ণিয়নী।  

যাগমায়া- লাবণ র কতা মা। লাবণ  ও অিমেতর ণেয়র ে  সহায়ককারী।  

কিট- অিমেতর া ন ণিয়নী।  

দুই বান  শশা - শিমলার ামী। ঊিমমালার সে  পের েমর স ক গেড় ওেঠ।  

নীরদ- ঊিমমালার সে  িববাহ ি র।  

মাল   আিদত - নীরজার ামী।  

সরলা- আিদত র দূর-স েকর বান এবং সখা।  

রেমন- নীরজার এক দওর।  

চার অধ ায়  অতীন- এলার িমক।  

ই নাথ- ব িবক কমকাে র সে  জিড়ত নতা। এলা-অতীেনর স েকর 

ভিবষ ৎ িনমাতা।  

বটু- এলার িত কু বৃি  পাষণকারী ই নােথর চর।  

সারিণ ২ 

উপন াস 

নাম  

ধান চির   সহেযাগী 

চির   

িবেরাধী 

চির   

কােক 

কােনা 

পিরে েদ 

থম পাি   

িণ 

চির  

পূণা  

চির   

বউ-

ঠাকুরানীর 

হাট 

িবভা ও 

উদয়ািদত   

সরমা, বস  

রায়, 

রামেমাহন 

তাপািদত , 

ম লা, 

রামচ  রায়  

িবভা- ১ 

উদয়ািদত - ১ 

সকেল  ×  
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সরমা- ১ 

বস রায়- ৪  

রামেমাহন- ৭ 

তাপািদত - ২ 

ম লা- ১৪   

রামচ  রায়- 

৭ 

রাজিষ গািব মািণক  জয়িসংহ, 

িব ন 

রঘুপিত, 

ন রায় 

গািব মািণক - 

১  

জয়িসংহ- ৪ 

িব ন- ২৯  

রঘুপিত- ৩ 

ন রায়- ৩ 

সকেল    × 

চােখর 

বািল 

মেহ  ও 

িবেনািদনী 

িবহারী ও 

আশা, 

অ পূণা  

রাজল ী মেহ - ১ 

িবেনািদনী- ৭ 

িবহারী- ১ 

আশা- ২  

অ পূণা- ১ 

রাজল ী- ১  

মেহ , 

আশা, 

অ পূণা, 

রাজল ী  

িবেনািদনী, 

িবহারী  

নৗকাডুিব  রেমশ, কমলা হমনিলনী, 

নিলনা , 

অ দাবাবু, 

চ বতীখুড়া, 

উেমশ 

যােগ , 

অ য় 

রেমশ- ১ 

কমলা- ৩ 

হমনিলনী- ১ 

রেমশ, 

হমনিলনী, 

নিলনা , 

অ দাবাবু, 

উেমশ, 

কমলা  
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নিলনা - ৫২  

অ দাবাবু- ১ 

চ বতীখুড়া- 

২৮  

উেমশ- ২৩  

যােগ - ১৭  

অ য়- ১০  

যােগ , 

অ য়।  

গারা  গারা িবনয়, 

আন ময়ী, 

সুচিরতা, 

লিলতা, 

পেরশবাবু  

বরদাসু রী, 

পানুবাবু, 

হিরেমািহনী, 

কৃ দয়াল 

গারা- ২ 

িবনয়- ১ 

আন ময়ী- ৩ 

সুচিরতা- ১ 

লিলতা- ৮ 

পেরশবাবু- ১ 

বরদাসু রী- ৮ 

পানুবাবু- ৮ 

হিরেমািহনী- 

৩১ 

কৃ দয়াল- ৫ 

আন ময়ী, 

লিলতা, 

পেরশবাবু, 

বরদাসু রী, 

কৃ দয়াল, 

হিরমীিহনী, 

সুচিরতা।  

গারা, 

িবনয়  

চতুর   শচীশ দািমনী, 

িবলাস, 

জ াঠামশাই 

হিরেমাহন, 

পুর র 

শচীশ- 

জ াঠামশাই ১  

দািমনী- শচীশ 

৬  

িবলাস- 

জ াঠামশাই 

জগেমাহন, 

হিরেমাহন, 

পুর র।  

শচীশ, 

দািমনী।  
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জ াঠামশাই ১ 

জ াঠামশাই- 

জ াঠামশাই ২ 

হিরেমাহন- 

তেদব 

পুর র- তেদব  

ঘের-

বাইের  

িবমলা িনিখেলশ, 

মা ারমশাই 

চ নাথবাবু, 

অমূল  

স ীপ িবমলা- িবমলা 

১ 

িনিখেলশ- 

তেদব 

চ নাথবাবু- 

তেদব  

অমূল - িবমলা 

৪ 

স ীপ- িবমলা 

১ 

িনিখেলশ, 

চ নাথবাবু, 

অমূল   

িবমলা, 

স ীপ  

যাগােযাগ  কুমু িব দাস, 

মিতর মা, 

নবীন, 

হাবলু, 

কালুদাদা 

মধুসূদন, 

শ ামাসু রী 

কুমু- ৩ 

িব দাস- ৩ 

মিতর মা- ১৯ 

নবীন- ২৭ 

হাবলু- ২২ 

কালুদাদা- ৪২ 

মধুসূদন- ২ 

শ ামাসু রী- 

২২ 

মধুসূদন, 

শ ামা, 

িব দাস, 

মিতর মা, 

নবীন  

কুমু  
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শেষর 

কিবতা   

অিমত লাবণ , 

যাগমায়া 

নই অিমত- অিমত-

চিরত  

লাবণ - সংঘাত 

যাগমায়া- পূব-

ভূিমকা  

অিমত, 

যাগমায়া 

লাবণ  

দুই বান  শিমলা শশা , 

ঊিমমালা  

নীরদ শিমলা- শিমলা  

ঊিমমালা- 

নীরদ  

শশা - শিমলা  

নীরদ- নীরদ  

সবাই  নই  

মাল   নীরজা আিদত , 

সরলা, 

রেমন 

নই নীরজা- ১  

আিদত - ৪  

সরলা- ২ 

রেমন- ৩  

আিদত , 

সরলা 

নীরজা  

চার 

অধ ায়  

এলা অতীন ই নাথ, বটু এলা- ভূিমকা 

অতীন- ি তীয় 

অধ ায়  

ই নাথ- থম 

অধ ায় 

এলা, 

ই নাথ 

অতীন 

 

রবী নােথর উপন াস িলর চির  িবন াস শীষক আেলাচনার উপাে  এেস বলা 

যায়, িতিট উপন ােসর কােনা না কােনা চিরে র মেধ  ব ি  রবী নােথর েরর 

অনুরণন অনুভব করা যায়। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর উদয়ািদত , ‘রাজিষ’-র 
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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 চায়। একই কথা বলা যায় আন ময়ী বা পেরশবাবু চির  

স েকও। আপাতভােব 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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গ. সং ান িবন াস 

 

ইিতপূেব থম অধ ােয়র আেলাচনায় আমরা আখ ােনর গঠেনর ে  সং ান িবন ােসর 

ে র িবষয়িট িবে ষেণর চ া কেরিছ। আমরা জািন, কােনা ঘটনা বা দৃশ েক 

পির ু ট করেত গেল- স িচ কলায় হাক, নাটেক হাক, স ীেত হাক িকংবা 

কথাসািহেত - তার একটা িনিদ  পটভূিমর দরকার হয়, যা একিট ান ও কালেক ক  

কের গেড় ওেঠ। এই ান ও কাল কা িনক অথবা বা বস ত দুই ধরেনরই হেত 

পাের। কথাসািহেত র ে  সািহিত ক তাঁর রচনািটেক পাঠেকর মেন পির ু ট কের 

তালার জন , সই ান ও কােলর অনুষে র বণনা কের চেলন যা থেক পাঠক অিত 

সহেজই িনজ ক নাশি েক অবল ন কের সই ান ও কাল পিরসরেক উপলি  করেত 

পােরন। সািহেত র ে  ান ও কালেক বা বস ত কের তালার এই য য়াস, যার 

জন  সািহিত ক নানািবধ বণনা কেরন তােকই আখ ানতে র ভাষায় সং ান িবন াস বলা 

হেয়েছ।   

সািহেত র ে  এই সং ান িবন াস িবষয়গত এবং আ গত দুই কােররই হেত 

পাের। িবষয়গত সং ান িবন াস তখন গেড় ওেঠ যখন তা আখ ােনর ঘটনার ে  

ধুমা  পটভূিম িহেসেব কাজ কের। যমন আমরা দখেত পাই অিধকাংশ ঐিতহািসক 

এবং আ িলক উপন াস িলর ে । বি মচে র ‘রাজিসংহ’ উপন ােস িদি র চেকর 

বণনা বা ঔর েজেবর হােরেমর বণনা উপন াসিটর বা বস ত াপট গেড় তালার 

কােজই ব ব ত হেয়েছ। আবার অন িদেক আ গত সং ান িবন াস কােনা চিরে র 

িবেশষ কােনা মেনাভাব বা চিরে র দৃি ভি  থেক কােনা একিট ঘটনােক বণনা করার 

ে  ব ব ত হয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন ােসর একদম েত িবলুর মুেখ 

সূয অ  যাওয়ার বণনােক আমরা আ গত সং ােনর উদাহরণ িহেসেব ভাবেত পাির। 

গািপকানাথ রায়েচৗধুরী তাঁর ে  এই দুই কােরর সং ান িবন ােসর পিট স েক 

আেলাচনা কের দিখেয়েছন যা এে ে  আমরা উে খ করেত পাির,  
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“িনরেপ  দৃি েত িবচার করেল দখা যায় য, ান-পিরেবশগত উপকরেণর তাৎপয 

একােল অেনকটাই উপন ােসর চিরে র িবকাশ ও িবন ােসর সে  অি ত। … সই 

পিরেবশ, বলেত পাির, ান-পিরেবশ— সাধারণত উপন ােস ‘অবেজকিটভ’ ও 

‘সাবেজকিটভ’ দু’ভােবই আ কাশ কের। আমরা জািন, ‘অবেজকিটভ’ পিরেবশ-বণনা 

ধানত ঘটনােক ব াখ া করার কােজ— কতকটা মে র িপছেন দৃশ পেটর মেতা ব ব ত 

হেয় থােক। আর ‘সাবেজকিটভ’ ভােব পিরেবশ-বণনার সাথকতা সখােনই, যখােন তা’ 

কান িবেশষ চিরে র দৃি ভি র সে  সংি ।” (রায়েচৗধুরী। ২০১৭। পৃ. ৫২) 

রবী নােথর উপন াস িলর মেধ  কৃিতগত িদক থেক রেয়েছ বিচ , এবং সই 

বিচে র কাশ ঘেটেছ উপন াস িলর সং ান িবন ােসর ে ও। এই উপন াস িলর 

সং ান িবন াস আেলাচনা কের দখাই হেব এই পিরে েদর িবে ষ , পাশাপািশ 

উপন াস িলর সং ান িবন ােসর কৃিতেভেদরও চ া করা হেব এই পিরে েদ। 

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:- রবী নােথর থম াকাের কািশত উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর 

হাট’-এ ঐিতহািসক ব ি  তাপািদেত র চািরি ক বিশে র কথা ঘটনা েম াধান  

পেলও উপন াসিটেত ঐিতহািসক িতেবশ তমন ভােব ান পায়িন। িনরান ই পৃ ার 

এই উপন ােস চির েদর সংলােপর তুলনায় সং ান িবন াস আনুপািতক হাের যেথ  কম। 

থম পিরে েদ ী রােতর বণনা িদেয় এই উপন ােসর সং ান িবন ােসর সূচনা ঘেটেছ;  

“রাি  অেনক হইয়ােছ। ী কাল। বাতাস ব  হইয়া িগয়ােছ। গােছর পাতািটও নিড়েতেছ 

না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ ৭,) 

তৃতীয় পিরে েদর েত রাি র অ কাের উদয়ািদেত র রায়গেড়র রাজা বস  রােয়র 

উে েশ  ঘাড়া ছুিটেয় ােশর পর াশ পথ পিরেয় যাওয়ার বণনা বা বস ত হেয় 

উঠেত পােরিন। রাজপিরবারেক ক  কের এই উপন াস গেড় উঠেলও রাজপিরবােরর 

বভেবর অনুকূল কােনা বণনা সভােব পাওয়া যায় না, যা আমরা বি মচে র 

‘রাজিসংহ’ উপন ােস ভূত পিরমােণ পাই। ধুমা  স ম পিরে েদ চ ীেপর রাজা 

রামচ  রােয়র রাজকে র বণনায় িকছু বভেবর দৃ া  রেখেছন।  

“চ ীেপর রাজা রামচ  রায় তাঁহার রাজকে  বিসয়া আেছন। ঘরিট অ েকাণ। কিড় 

হইেত কাপড় মাড়া ঝাড় ঝুিলেতেছ। দয়ােলর কুলুি র মেধ  একটােত গেণেশর ও 

বািক িলেত কৃে র নানা অব ার িতমূিত ািপত। স িল িবখ াত কািরকর বটকৃ  

কু কােরর হে  গিঠত। চাির িদেক চাদর পিড়য়ােছ, মধ েল জিরখিচত মছলে র গিদ, 



223 

 

তাহার উপর একিট রাজা ও একিট তািকয়া। তাহার চাির কােণ জিরর ঝালর। দয়ােলর 

চাির িদেক দশী আয়না ঝুলােনা, তাহােত িঠক মুখ দখা যায় না। রাজার চাির িদেক য-

সকল মনুষয়-আয়না আেছ, তাহােতও িতিন মুখ িঠক দিখেত পান না, শরীেরর পিরমাণ 

অত  বড় দখায়। …” (পৃ. ২৬) 

এসম ই িবষয়গত সং ান বণনার উদাহরণ হেয় উঠেত পাের। আবার দশম পিরে েদ 

ঘাতেকর হােত মৃতু  স াবনার সংবাদ শানবার পের ঘাতেকর অব ান ক না কের 

রামচে র চােখ সই রাে র বণনা তার মেনর আতে র সে  একীভূত হেয় গেছ। 

প িবংশ পিরে েদ কারা  উদয়ািদেত র কারাব ার বণনা এবং াণািধক ি য় 

অ েজর ব ীদশায় িবভার দৃি েকাণ থেক িনসগপেটর িচ  বণনা তার একাকী 

িবষাদম  মানিসক পিরি িতর সে  একীভূত হেয় গেছ।  

২. রাজিষ:- াকাের কািশত রবী নােথর ি তীয় উপন াস ‘রাজিষ’-র সং ান িবন ােস 

াধান  পেয়েছ নানািবধ িবষয়। এই উপন াসিটেক জয়িসংেহর মৃতু র পূব ও পরবতী 

ঘটনা িবন ােসর িনিরেখ দু’ভােগ িবভ  কের যিদ আমরা আেলাচনা করেত চাই তাহেল 

দখব উপন াসিটর থমভােগর সং ান গেড় উেঠেছ দবী ভুবেন রীর মি র, ি পুরার 

রাজ াসাদ, গামতী নদীতীর এবং সংল  অরণ েক ক  কের। উপন ােসর ধান দুই 

চির  রঘুপিত ও গািব মািণেক র মেধ  প বিল থােক ক  কের য , যা এই 

উপন ােসর মূল িবষয়, তার সূচনা হে  ি তীয় পিরে েদর সং ান বণনার মেধ  িদেয়ই।  

“আষাঢ় মাস। সকাল হইেত ঘন মঘ কিরয়া রিহয়ােছ। এখেনা বৃি  পেড় নাই, িক  

বাদলা হইবার উপ ম দখা যাইেতেছ। দূর দেশর বৃি র কণা বিহয়া শীতল বাতাস 

বিহেতেছ। গামতী নদীর জেল এবং গামতী নদীর উভয় পােরর অরেণ  অ কার 

আকােশর ছায়া পিড়য়ােছ। কাল রাে  অমাবস া িছল, কাল ভুবেন রীর পূজা হইয়া 

িগয়ােছ। … একিট র ে ােতর রখা ত েরর ঘােটর সাপান বািহয়া জেল িগয়া 

শষ হইয়ােছ। কাল রাে  যা একেশা মিহষ বিল হইয়ােছ তাহারই র ।” (পৃ. ১০৪) 

এই সং ান বণনার মেধ  অ িনিহত হেয় রেয়েছ উপন ােসর মূল সুর। ঘন মেঘ আ  

আকাশ, আষােঢ়র মেঘ ঝেড়র পূবাভাস, গামতীর তীেরর অরেণ র অ কার এবং 

পূবরােতর প বিলর রে র দাগ— সম টা িমেল িমেশ যন উপন ােসর আস  ে র 

সূচনা কেরেছ। এিদক থেক ভাবেল এই পিরেবশ বণনা িনছক পটভূিমর িববরণ না হেয় 
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সম  উপন ােসর মূলভােবর সে  একীকৃত হেয় ওঠার কারেণ আ গত সং ান িবন ােসর 

উদাহরণ হেয় উেঠেছ।  

এই আ গত সং ান িবন ােসর উদাহরণ আমরা খুেঁজ পাই উপন ােসর ধান দুই 

চির  রঘুপিত এবং গািব মািণেক র সােপে । এে ে  িবেশষভােব উে খ  দশম 

পিরে েদ বিণত গািব মািণেক র ও ন মািণেক র বকািলক মণকােল অরেণ র 

বণনার অংশিট। ন মািণেক র মেনর ভয়, পাপেবাধ যন অরেণ র অ কােরর প 

হেয় তারই চােখ ধরা পেড়েছ এই অংেশ। আমরা জািন, উপন ােসর প দশ পিরে েদ 

জয়িসংেহর মৃতু  ঘটেছ। এই অযািচত ঘটনার অিভঘাত পাঠকেক সামেল নওয়ার 

সুিবধােথই যন রবী নাথ এই পিরে েদর দীঘ অংশ ব য় কেরেছন সই রােতর 

পিরেবশ বণনায়;  

“… মি র আজ সহ  দীেপ আেলািকত। েয়াদশ দবতার মাঝখােন কালী দাঁড়াইয়া 

নররে র জন  িজ া মিলয়ােছন। মি েরর সবকিদগেক িবদায় কিরয়া িদয়া চতুদশ 

দব িতমা স ুেখ কিরয়া রঘুপিত একাকী বিসয়া আেছন। তাঁহার স ুেখ এক দীঘ খাঁড়া। 

উল  উ ল খ  দীপােলােক িবভািসত হইয়া ি র বে র ন ায় দবীর আেদেশর জন  

অেপ া কিরেতেছ।”  (পৃ. ১২৭)    

বে র মেতা উদ ত এই খ  য অনিতকাল পের রঘুপিতর বুেকই আঘাত হানেত 

চেলেছ তারই আভাস যন ঔপন ািসক কেরেছন এই অংেশর বণনার মেধ ।   

ব হত া েচ ার অপরােধ রঘুপিত ও ন মািণেক র িনবাসন দ  ঘাষণার পর 

থেক উপন ােসর সং ান িবন াস কােনা িনিদ  ােন সীমাব  হেয় থােকিন। উিনশ 

পিরে দ থেক রঘুপিতর ি পুরার বাইের রাজমহল এবং িবজয়গড় পয  যা াপেথর 

পিরেবশ বণনাকােল যমন নানা অরণ , মাগল সনােদর হােত িব  প ীজীবেনর 

িববরণ পাওয়া যায়, তমিন পুে র তীের জুরপাড়া নামক ু  ােমর সরল 

জীবনযা া এবং ন রােয়র িনবাসনকােলর দনি ন জীবনযা ার িববরণও ান 

পেয়েছ। ছাি শ পিরে েদ ন রােয়র দৃি েত প ীজীবেনর প বণনা িবেশষ 

পূণ; 
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“…পূবতীের সূেযাদয় হইেতেছ, অ ণেরখা দখািদয়ােছ। উভয়তীেরর ঘন ত ে ােতর 

মধ  িদয়া, ছােটা ছােটা িনি ত াম িলর ােরর কাছ িদয়া পু  তাহার িবপুল 

জলরািশ লইয়া অবােধ বিহয়া যাইেতেছ। াসােদর জানলা হইেত নদীতীেরর একিট 

ছােটা কুিটর দখা যাইেতেছ। একিট মেয় া ণ ঝাঁট িদেতেছ- একজন পু ষ তাহার 

সে  দুই-একিট কথা কিহয়া মাথায় চাদর বাঁিধয়া, একিট বড় বাঁেশর লািঠর অ ভােগ 

পুটুঁিল বাঁিধয়া, িনি  মেন কাথায় বািহর হইল। শ ামাও দােয়ল িশস িদেতেছ, বেন-

বউ ঘন কাঁঠাল গােছর ঘন প েবর মেধ  বিসয়াগান গািহেতেছ।” (পৃ. ১৪৫) 

ােমর সহজসরল জীবনযা ার িত আকষণ য ন রােয়র ভােবর পে  অনুকূল 

িছল তারই পিরচয় িদেত ঔপন ািসক রঘুপিতর সে  যা ার পূেব ন রােয়র দৃি েত 

প ীজীবন পরম িনি ি র ান েপ বণনা কেরেছন। এই শস -শ ামলা াম া রই 

যমন কের এক েদশ থেক অন  েদেশ পিরবিতত হেয় িভ প ধারণ কের তমিন 

ন রােয়র চির ও য পিরবতনশীল তারই পূবাভাস যন খুেঁজ পাই সাতাশ 

পিরে েদর পিরেবশ বণনার মেধ ; 

“দীঘ পথ। কাথাও বা নদী, কাথাও বা ঘন অরণ , কাথাও বা ছায়াহীন া র- কখেনা 

বা নৗকায়, কখেনা বা পদ েজ, কখেনা বা টা  ঘাড়ায়- কখেনা রৗ , কখেনা বৃি , 

কখেনা কালাহলময় িদন, কখেনা িনশীিথনীর িন  অ কার- ন রায় অিব াম 

চিলয়ােছন। … চিলেত চিলেত েম নদীর বা ল  কিময়া আিসেত লািগল। েম ভূিম দৃঢ় 

হইয়া আিসল; মৃি কা লািহত বণ, ক রময়, লাকালয় দূের দূের ািপত, গাছপালা 

িবরল… মােঝ মােঝ বেড়া বেড়া বাঁধ,  নদীর পথ, দূের মেঘর মেতা পাহাড় দখা 

যাইেতেছ…।” (পৃ. ১৪৭-৪৮) 

এই ম পিরবিতত িতেবশ যমন ন রােয়র চািরি ক বিশ  পিরবতেনর সােপে  

িবরাজমান তমিন একটু খয়াল করেলই বুঝেত পাির িনসগ পিরেবেশর বণনা সম  

উপন ােসর দুই ধান চিরে র সমা রােলই গেড় উেঠেছ, যন তােদর চািরি ক ভাবেক 

ু িটত করারই অনুষে । গািব মািণেক র পে  যখােন কৃিত ও পিরেবেশর সজল 

শ ামল েপর বণনা পাই তমিন রঘুপিতর পে  পাই পাষাণ িনিমত মি র, খড়গ, 

মৃতু লাি ত প ীজীবন, অরেণ র ঘনা কােরর বণনা। এই দুই ধরেনর পিরেবশ বণনা 

যন উ  দুই চিরে র চািরি ক বিশ েক িনেদশ কেরই গেড় উেঠেছ। এই সম  

পিরেবশ বণনােকই আ গত সং ান িবন ােসর উদাহরণ িহেসেব ভাবেত পাির।  
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৩. চােখর বািল:- থম পযােয়র উ  দুই উপন ােসর পর রবী নাথ িনেজই উপলি  

কেরন য ঘটনার াধান পূণ দীঘ কািহিন িনমাণ তাঁর রচনাৈশলীর অনুকূল নয়। তাই 

উপন াস রচনার ে  দীঘ সমেয়র িবরিত িনেয় িতিন রচনা করেলন ‘ চােখর বািল’, 

যখােন উপন ােস ঘটনািধেক র তুলনায় াধান  পেয়েছ চিরে র মন াি ক রহস  

উ াটেনর আকা া। কােজই ঘটনার াধান  িনভর উপন ােসর ে  পিরেবশ 

িবন ােসর ভূিমকা যত বিশ পূণ িছল, চিরে র অ জগেতর রহস  উ াটনেক 

ক  কের গেড় ওঠা উপন ােস পিরেবশ বণনার সই াধান  ও  রইল না। 

এখােন  পেত থাকল চিরে র অ রমহেলর নানান ভাবনা ও কেম তার 

িতফলেনর সংবাদ। এই উপন ােস কলকাতা শহর ও বারাসেতর ােমর পাশাপািশ 

পি েমর শহর এলাহাবাদ, কাশী, বািলর কথা উেঠ এেলও এই শহর িলর বা িবক 

উপি িত িনমােণর কােনা েচ া উপন ােসর মেধ  পাওয়া যায়িন। স ম পিরে েদ 

দীঘিদন পের রাজল ীর জ ভূিমেত িফের আসার সংবাদ পাওয়া যাে । িক  

বারাসেতর ােম রাজল ীর এই আগমন তঃ ূ ত িছল না বেলই তার চােখ তার 

জ ভূিম শদায়ক হেয় উেঠিছেলা। এই পিরে েদই মা  দুিট বােক  বারাসেতর ােমর 

য বণনা পাই তােতই এই িবষয়িট উপলি  করা যায়;      

“…রাজল ীর পতৃক বাটীেত দুই-একিট অিতবৃ া িবধবা বাঁিচয়া িছেলন মা । চািরিদেক 

ঘন জ ল ও বাঁশবন, পু িরণীর জল সবুজবণ, িদেন-দুপুের শয়ােলর ডােক রাজল ীর 

িচ  উদ া  হইয়া উেঠ।” (পৃ. ২০২)  

এভােব সম  উপন ােস সং ান বণনার যটুকু উদাহরণ পাওয়া যায় তার সম টাই 

গেড় উেঠেছ চির েদর িবিভ রকম মানিসক পিরি িত ও মেনাভাবেক ব  করার ে  

অনুঘটক িহেসেব।  

“শরৎকােলর াতঃকাল অিত মধুর। রৗ  উিঠয়া িশিশর মিরয়া গেছ, িক  গাছপালা 

িনমল আেলায় ঝলমল কিরেতেছ। াচীেরর গােয় শফািল গােছর সাির রিহয়ােছ, তলেদশ 

ফুেল আ  এবং গে  আেমািদত। … েণ েণ উ  মধ াে র বাতাস ত প ব 

মমিরত কিরয়া চিলয়া গল, েণ েণ িদিঘর পাের জামগােছর ঘনপে র মধ  হইেত 

কািকল ডািকয়া উিঠল। িবেনািদনী তাহার ছেলেবলার কথা বিলেত লািগল,…” (পৃ. ২২১-

২২) 
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সেতেরা ন র পিরে েদ দমদেমর বাগােন চড়ুইভািত করার বণনা এই ধরেনর সং ান 

িবন ােসর ে  পূণ দৃ া । িবেনািদনীর চিরে র অব ি ত িদকিটর উে াচেনর 

সােপে  যুগপৎ এই পিরে দ এবং শরৎকােলর ি হেরর বণনা অন তর মা ায় উ ীত 

হেয়েছ।  

উপন ােসর ছাি শ ন র পিরে েদ মেহে র ঘেরর পিরবিতত অব ার বণনা এই 

উপন ােসর সং ান িবন াস আেলাচনার ে  অত  পূণ। 

“আজ মেহ  কােলজ হইেত িফিরয়া আিসয়া আপনার শয়নঘর দিখয়া আ য হইয়া 

গল। ার খুিলয়াই দিখল, চ ন ঁড়া ও ধুনার গে  ঘর আেমািদত হইয়া আেছ। 

মশািরেত গালািপ রশেমর ঝালর লাগােনা। নীেচর িবছানায়  জািজম তকতক 

কিরেতেছ এবং তাহার উপের পূেবকার পুরাতন তািকয়ার পিরবেত রশম ও পশেমর 

ফুলকাটা িবলািত চৗকা বািলশ সুসি ত। … দয়ােল মেহে র য বাঁধােনা 

ফােটা াফখািন িছল, তাহার েমর চার কােণ রিঙন িফতার ারা সুিনপুণভােব চািরিট 

ি  বাঁধা, এবং সই ছিবর নীেচ িভি গাে  একিট িটপাইেয়র দুই ঘাের দুই ফুলদািনেত 

ফুেলর তাড়া, যন মেহে র িতমূিত কােনা অ াত ভে র পূজা া  হইয়ােছ। 

সবসু  ঘেরর চহারা অন রকম। খাট যখােন িছল সখান হইেত একটুখািন সরােনা। 

ঘরিটেক দুইভাগ করা হইয়ােছ; খােটর স ুেখ দুিট বড় আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া িদয়া 

আড়ােলর মেতা ত হওয়ায় নীেচ বিসবার িবছানা ও রােত ইবার খাট ত  হইয়া 

িগয়ােছ। য আলমািরেত আশা সম  শেখর িজিনস চীেনর খলনা ভৃিত সাজােনা িছল, 

সই আলমািরর কাঁেচর দরজার িভতেরর গােয় লাল সালু কুি ত কিরয়া মািরয়া দওয়া 

হইয়ােছ; এখন আর তাহার িভতেরর কােনা িজিনস দখা যায় না। …” (পৃ. ২৪৯) 

 মেহে র পিরিচত গ  থেক  কের পিরিচত অ রস ার সবটুকুই বদেল ফলার 

পছেন য িবেনািদনীর আ াসী কাম মানিসকতা কাজ কের যাে  তা আমরা উপন াস 

পােঠই বুঝেত পাির। এই পিরিচত ব িলর পা র য মেহে র জীবেনর চনা ছেক 

িবপুল পিরবতেনর আগমনেক িচি ত কেরেছ তা উপন াস পাঠক উপলি  কেরন।  

৪. নৗকাডুিব:- ‘ চােখর বািল’-র পের ‘ নৗকাডুিব’-র সং ান িনমােণ রবী নাথ শহর 

কলকাতার  অংশ িবেশষ ছাড়াও পটভূিম িহেসেব ব বহার কেরেছন গািজপুর, কাশী, 

এলাহাবাদ ভৃিত ানেক। মাট ৬২ পিরে েদ িবভ  এই উপন ােসর দুই-তৃতীয়াংশ 

ঘটনা সি িব  হেয়েছ কলকাতার বাইেরর নানা েদেশ। িক  এই িবিভ  েদশেক 

পটভূিম িহেসেব ব বহার করেলও ান িলর বা বস ত বণনার অভাব এবং ঘটনাধারা 
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অিত ত এক ান থেক অন ােন সংঘিটত হওয়ার দ ণ তােদর মেধ  যাগসূ  ায়ই 

িছ  হেয়েছ। অিধকাংশ সমােলাচেকর মেত ‘ নৗকাডুিব’-র ব থতার পছেন সং ান 

রচনার এই দুবলতাও অন তম বড় কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। যিদও উপন াসিট মূল য 

ঘটনােক ক  কের গেড় উেঠেছ সই নৗকাডুিবর াকমুহূত ও অনিতকাল পেরর 

পিরেবশ বণনা মেনা াহী হেয় উেঠেছ; 

“কুেহিলকার মেতা চাঁদ উিঠল, িক  তাঁহােক মাতােলর চ ু র মেতা অত  ঘালা 

দখাইেত লািগল। এমন সমেয় আকােশ মঘ নাই, িকছু নাই, অথচ কাথা হইেত একটা 

গজন িন শানা গল। প ােত িদগে র িদেক চািহয়া দখা গল, একটা কা  অদৃশ  

স াজনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবািল আকােশ উড়াইয়া চ েবেগ ছুিটয়া 

আিসেতেছ। …কুেহিলকা কািটয়া গেছ। ব দূরব াপী ম ময় বালুভূিমেক িনমল জ াৎ া 

িবধবার  বসেনর মেতা আ  কিরয়ােছ। নদীেত নৗকা িছল না, ঢউ িছল না, 

রাগয ণার পের মৃতু  য প িনিবকার শাি  িবকীণ কিরয়া দয়, সই প শাি  জেল 

েল ভােব িবরাজ কিরেতেছ।” (পৃ. ৩৩৯-৪০) 

াকৃিতক পিরেবশ বণনার পাশাপািশ উপন ােস হমনিলনীর অ রস ার িকছু 

িকছু বণনা পাওয়া যায়। ফুলকাটা রশেমর চাদর, মখমেল বাঁধােনা বই, চােয়র টিবেল 

গে র আসেরর বণনা সবসময় পু ানুপু ভােব বিণত না হেলও য আভাসটুকু লখক 

রেখেছন তা রেমেশর মেন হমনিলনীর িত অনুভবেক ফুিটেয় তালার পছেন 

অনুঘটেকর কাজ কের গেছ। কােজই এই উপন ােসর সং ান িবন ােসর আেলাচনায় এই 

ছােটা ‘িডেটিলং’ িলর উে খ  পায়। এছাড়া কমলার সে  ি মাের যা াকােল 

রেমেশর দৃি েত নদীর তীেরর সৗ য বণনাও াসি ক হেয় উেঠেছ। পঁিচশ ন র 

পিরে েদ নদীর বুেক স ার বণনা এবং সই সে  রেমেশর মেন হমনিলনীর িত 

আেবগমিথত মানুভব একই মায়াময়তায় আ  হেয় গেছ। িক  এরপেরই একি শ 

ন র পিরে দ থেক কািহিন মাগত গািজপুর, কলকাতা, কাশীেত ানা িরত হেত 

থাকেলও েদশ বদেল যাওয়ার সে  সে  উপন ােসর িতেবশ বণনায় সই বদেলর 

িচ  লি ত হয়িন বেলই েটর মেতা সং ান িবন ােসর িটও এই উপন ােসর ে  

িবপয  হেয় পেড়েছ।  

৫. গারা:- পূববতী দুই উপন ােসর সং ান যখােন গেড় উেঠেছ বাংলা ও পি েমর নানা 

েদশেক অবল ন কের সখােন ‘ গারা’-র সং ান িবন ােস  পেয়েছ শহর 
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কলকাতা, আরও িনিদ  কের বলা যায় উিনশ শতেকর নানা ঘটনায় অধু িষত কলকাতা 

এবং িকছু পিরমােণ চরেঘাষপুর এলাকা। পিরেবশ বণনা এই উপন ােসর সামি ক 

আেলাচনােতও  পায় কারণ পিরেবশ এখােন ধুমা  পটভূিম হেয় ওঠার অিতির  

চির েদর নানান মানিসক ি িতর িতিব  প ু িটত হেয়েছ। স ূণ উপন াস 

জুেড়ই সং ান িবন ােসর ে  এই বিশ িটেক আমরা উপলি  করেত পাির। 

উপন ােসর সূচনাই হে  বষণ া  াবণমােসর কলকাতার জীবন বাহ বণনার মেধ  

িদেয়। যিদও এই বণনা িনছক পটভূিম না হেয় িবনেয়র মানিসক ি িত কােশর মুখপা  

হেয় ধরা িদেয়েছ। বাউেলর গান, িনমল সানািল রাদ, চড়ুই দ িতর ডাকাডািক এই 

সম টাই যুবক িবনেয়র মেন থম যৗবন সমাগেমর তীক হেয় দখা িদেয়েছ। এই 

উপন ােসর সং ান িবন াস আেলাচনাকােল আেরকিট পূণ িবষেয়র উে খ করা 

েয়াজন; তা হল সং ান িনমাণকােল িকছু ে  িচ কে র ব বহার। ি তীয় অধ ােয়র 

েত কলকাতার বষার স া বণনায় এরকম একিট িচ কে র েয়াগ দিখ; 

“বষার স ায় আকােশর অ কার যন িভিজয়া ভারী হইয়া পিড়য়ােছ। বণহীন বিচ হীন 

মেঘর িনঃশ  শাসেনর নীেচ কিলকাতা শহর একটা কা  িনরান  কুকুেরর মেতা 

লেজর মেধ  মুখ ঁিজয়া কু লী পাকাইয়া চুপ কিরয়ায় পিড়য়া আেছ।” (পৃ. ৫১৩) 

আট ন র পিরে েদর পেরশবাবুর ঘেরর বণনা উপন ােসর ে  পূণ; 

“… দয়ােল একিদেক িয ি শেটর একিট রঙ-করা ছিব এবং অন িদেক কশবাবুর 

ফােটা াফ। টিবেলর উপর দুই-চািরিদেনর খবেরর কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপের 

সীসার কাগজ-চাপা। কােণ একিট ছাট আলমাির, তাহার উপেরর থােক িথেয়ােডার 

পাকােরর বই সাির সাির সাজােনা রিহয়ােছ দখা যাইেতেছ। আলমািরর মাথার উপের 

একিট াব কাপড় িদয়া ঢাকা আেছ।” (পৃ. ৫৩০) 

এই বণনা থেকই আমরা বুঝেত পাির উিনশ শতেকর বাংলায় া সমােজর উ ব হেয় 

গেলও উপন াস য সময়েক িনেদশ করেছ সইসময় া সমােজর মেধ  ভাঙন চেল 

এেসেছ। পেরশবাবু য সমােজর অংশ তা দেব নােথর নয়, তা কশবচে র িতি ত 

া সমাজ- যখােন অবতারবােদর স ও ান পেয়েছ। তাই া  পেরশবাবুর ঘের 

আমরা কশবচে র সে  সে  যী  ি ে র ছিবও পাই, পাই িথেয়ােডার পাকােরর বই 

আর পাই কাপড় িদেয় ঢাকা ােবর উে খ (‘রামতনু লািহড়ী ও তৎকালীন ব সমাজ’। 
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২০২০। পৃ.৩৩০)। উপন ােসর নয় ন র পিরে েদর আর  হে  পেরশবাবুর 

অ ঃপুেরর বণনার মেধ  িদেয় যখােন গৃহস া  পেয়েছ।  

একুশ পিরে েদর গ া এবং তার তীেরর দীঘ বণনাও একইরকমভােব পূণ; 

“ কৃিত কােনািদন গারার মনেক আকষণ কিরবার অবকাশ পায় নাই। …আজও িক  

নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার ন ােলােক অিভিষ  অ কার- ারা গারার 

দয়েক বারংবার িনঃশে  শ কিরেত লািগল। … আজও এই বৃহৎ িন  কৃিত 

গারার শরীর-মনেক যন অিভভূত কিরয়া িদল। গারার ৎিপে র সমান তােল 

আকােশর িবরাট অ কার ি ত হইেত লািগল। … পেথর ধােরর সদাগেরর আিপেসর 

বাগােনর কােনা িবলািত লতা হইেত একিট অপিরিচত ফুেলর মৃদুেকামল গ  গারার 

ব াকুল দেয়র উপর হাট বুলাই িদেত লািগল। … চািরিদক হইেত মাধুেযর আবত 

আিসয়া হঠাৎ গারােক য একটা অতল শ অনািদ শি র আকষেণ টািনয়া লইয়া চিলল 

পূেব কােনািদন স তাহার কােনা পিরচয় জািনত না।” (পৃ.৫৯২) 

এই বণনা পূণ কারণ এখােন গারার দৃি েকােণর থেক এই দৃশ েক দখােনা 

হেয়েছ এবং দৃশ  বণনার সমা রােল উেঠ এেসেছ গারার দেয়র ব াকুলতার স ও। 

গারার তািকক ব ি ে র পে  য কৃিতর সৗ য বা ল  িছল তারই আভাস রেখ 

স ার গ া এবং তার তীর আর আকােশ পড়  সূেযর লািলমােক গারার কােছ অপূব 

মেন হওয়ার কারণও ব াখ া কের যাওয়া হল তার থম মানুভেবর সে র বণনা 

কের। একইরকমভােব ি শ সংখ ক অধ ােয় লিলতার সে  একে  ি মারযা াকােল 

রাি র সৗ য িবনেয়র মেন লিলতার িত মানুভেবর ে  যথাথ অনুঘটক েপ 

বিণত হেয়েছ।  

এরপের উপন ােসর সং ান ায়শই আভােস বিণত হেয়েছ, এমনিক 

চরেঘাষপুেরর য ঘটনােক ক  কের গারার হাজতবাস হে  সই ােমর বণনার 

ে ও ধারাবািহকতার পিরবেত আভািসত বণনাই  পেয়েছ। স ূণ াম এবং 

তার িতেবেশর পু ানুপু  বণনার পিরবেত ু  ু  িচে র মাধ েম নীলকর 

সােহবেদর অত াচাের পীিড়ত াম, মধ াে র খর- রাদ, জলক , নািপেতর অ ন, দু  

িহ ু জিমদােরর বসতিভটার বণনা করা হেয়েছ। এই আভািসত বণনা সে ও 

চরেঘাষপুেরর একটা বা বস ত ছিব পাঠেকর অ েলােক ধরা িদেত স ম হয় কারণ 
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এই বণনার সমা রােল গারার মানিসক অব া, তার অ ের ঘিনেয় আসা িবে ােহর 

আভাসও িদেয় গেছন ঔপন ািসক।  

৬. চতুর :- ‘ চােখর বািল’ থেক যখােন রবী নাথ মন  ধান উপন াস রচনা  

কেরিছেলন সখােন একিট চূড়া  দৃ া  িহেসেব আমরা পাই ‘চতুর ’- ক। ডায়ািরধমী 

এই উপন ােস চির েদর অ জগেতর সূ  টানােপােড়েনর ত বাতাই মুখ  িবষয় হওয়ার 

কারেণ বিহজগেতর পটভূিম সভােব  পায়িন। উপন াস পােঠ এটুকু উপল  হয় য 

কািহিন কলকাতা শহরসহ প ীবাংলার নানা অ ল এবং বাংলার বাইের পাহাড়-সমু  

অধু িষত কােনা িবেশষ অ েল িত ািপত হেয়েছ। িক  এই অ ল িলর কােনািটরই 

পু ানুপু  বণনা পাওয়া যায়িন। সম টাই আবছায়া বণনার মেধ  িদেয় বিণত হেয়েছ । 

শচীেশর জিটল মেনর গিত- কৃিতর সমা রােল এই অ  সং ান বণনা এিগেয় 

চেলেছ সম  উপন াস জুেড়। অ ময়তা এই উপন ােসর বিশ  হেলও এবং 

পিরেবেশর পু ানুপু  বণনা না পাওয়া গেলও এই উপন াসই সং ান আেলাচনার 

ে  নব িদশার স ান দিখেয়েছ মূলত দুিট বণনােক কে  রেখ। এর মেধ  ‘শচীশ-

১০’ শীষক অধ ােয় শচীেশর ডায়ািরেত া  সমু  সংল  হার বণনা এই উপন ােসর 

আেলাচনার ে  বােরবাের ব  সমােলাচেকর সমােলাচনায় ান পেয় এেসেছ। কউ 

এেক দেখেছন শচীেশর ম ৈচতন  স া িহেসেব আবার কােরা মেত এিট শচীেশর 

অবদিমত কামেচতনার িতিব । আমরা আমােদর আেলাচনা ে  এটুকুই বলেত পাির 

এই হাদৃশ ই এই উপন াসেক অন তর পযােয় উ ীত কেরেছ; 

“ সই হার অ কারটা যন একটা কােলা জ র মেতা- তার িভজা িন াস যন আমার 

গােয় লািগেতেছ। আমার মেন হইল স যন আিদম কােলর থম সৃি র থম জ ; তার 

চাখ নাই, কান নাই, কবল তার ম  একটা ু ধা আেছ; স অন  কাল এই হার মেধ  

ব ী; তার মন নাই- স িকছুই জােন না, কবল তার ব থা আেছ- স িনঃশে  কাঁেদ। 

…মেন হইল সই আিদম জ টা আমােক তার লালািস  কবেলর মেধ  পুিরয়ােছ, আমার 

আর কােনািদেক বািহর হইবার পথ নাই। এ কবল একটা কােলা ু ধা, এ আমােক অ  

অ  কিরয়া লহন কিরেত থািকেব এবং য় কিরয়া ফিলেব। ইহার রস জারক রস, 

তাহা িনঃশে  জীণ কের।”(পৃ. ৮১৮)  

িনেজর সাধনার পেথ দািমনীেক বরাবর মূিতমান অ রায় মেন কের শচীেশর ম ৈচতন  

দািমনীর ম িনেবদনেক কবলমা  কাম িহেসেবই উপলি  কেরেছ। আিদমকােলর 
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থম জ  িহেসেব আিদম বৃি  কামেচতনা শচীেশর িনবৃি র সাধনার পথ ধের এই 

তীকী বণনায় উেঠ এেস ব মাি ক অথময়তায় পযবিসত হেয়েছ।  

অন িদেক ‘দািমনী-৬’ ও ‘ িবলাস-১’ শীষক অধ ায় িলেত এই দুইজেনর 

দা ত জীবন ও দািমনীর মৃতু র পু ানুপু  বণনার পিরবেত য বণনাটুকু পাওয়া যায় 

তােত যন বাঝােনার েচ া থােক এই দ িত তােদর সাংসািরকতােক িছেয় নওয়ার 

পূেবই দা েত  িবে দ এেসিছল মৃতু র অিভঘােত। দািমনীর মৃতু  সংবাদ দওয়ার 

পেরই ‘ িবলাস-১’ শীষক অধ ােয় দিখ ভ  নীলকুিঠর বণনা, যখােন বেস িবলাস 

ৃিতেরাম ন কের চেলেছ; 

“এখােন একসময় নীলকুিঠ িছল। তার সম  ভািঙয়াচুিরয়া গেছ, কবল িটকতক ঘর 

বািক। দািমনীর মৃতেদহ দাহ কিরয়া দেশ িফিরয়া আিসবার সময় এই জায়গাটা আমার 

পছ  হইল, তাই িকছুিদেনর জন  এখােন রিহয়া গলাম। …বিসয়া বিসয়া ভািব, এই 

নীলকুিঠ, যটা আজ গা-ভাগােড় গ র হাড় ক-খানার মেতা পিড়য়া আেছ স য একিদন 

সজীব িছল। স আপনার চাির িদেক সুখদুঃেখর য ঢউ তুিলয়ািছল মেন হইয়ািছল স 

তুফান কােনাকােল শা  হইেব না। …এই নীলকুিঠর সােহবটা আর তার নীলকুিঠর 

িবভীিষকা একটুখািন ধুলার িচে র মেতা মুিছয়া িগয়ােছ বেট- িক  আমার দািমনী!” (পৃ. 

৮৩০) 

অন িদেক শচীেশর ডায়ািরর হা বণনার মেতাই ‘ িবলাস-২’ অধ ােয়র নদীর চেরর 

বণনাও দািমনীর মানিসক পিরি িতর তীকী িচ  হেয় ধরা দয়; 

“চাির িদেক ধূ ধূ কিরেতেছ, জন াণীর িচ  নাই। রৗ  যমন িন ু র, বািলর ঢউ লাও 

তমিন। তারা যন শূন তার পাহারাওয়ালা, ঁিড় মািরয়া সব বিসয়া আেছ। যখােন কােনা 

ডােকর কােনা সাড়া, কােনা ে র কােনা জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা 

ফ াকােশ সাদার মাঝখােন দাঁড়াইয়া দািমনীর বুক দিময়া গল।এখােন যন সব মুিছয়া 

িগয়া এেকবাের গাড়ার সই কেনা সাদায় িগয়া পৗিছয়ােছ। পােয়র তলায় কবল 

পিড়য়াআেছ একটা ‘না’। তার না আেছ শ , না আেছ গিত; তাহােত না আেছ রে র 

লাল, না আেছ গাছপালার সবুজ, না আেছ আকােশর নীল, না আেছ মািটর গ য়া। …” 

(পৃ. ৮৩৩)  

সংসােরর িত ে  দািমনীর িনেজর ইে র িব  কাশ এবং তার মাগত 

বাধা া  মনই কৃিতর এই িন লা পেক ত  কেরেছ। তার িব  জীবেনর 

িতিব  হেয় ধরা পেড়েছ নদীর চেরর এই বণনা।  
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এরই পাশাপািশ রেয়েছ ‘ িবলাস-৪’ অধ ােয়র ঝেড়র রােতর বণনা। দািমনীর 

িত িনেজর মানুভবেক আ াদন কের রাখার েচ া, দািমনীর মানিসক য ণা 

স েক ওয়ািকবহাল এবং তারই সমা রােল শচীেশর িত িকছু পিরমােণ ব  

মেনাভােবর বিহঃ কাশ যন ঘেটেছ এই ঝেড়র রােতর বণনার তীক ধের। একটা 

িবষয় আমরা এই উপন ােসর সং ান িবন াস আেলাচনার শেষ উপলি  কির য 

উপন ােস স ূণ েপ িবপরীত এই য কৃিতর িতন ধরেনর েপর বণনা পাই তা 

আসেল এই িতন ধান চিরে র মেনর িতনরকম অব ার িতিব । িতনিট বণনা িতন 

চিরে র সােপে ই উেঠ এেসেছ উপন াস পিরসের, এবং পাশাপািশ এও তব  য এই 

িতন বণনােক বাদ িদেল স ূণ উপন ােস যথাযথ েপ সং ান বণনার দৃ া  আর 

সভােব পাওয়া যায় না। কােজই আ গত সং ান িবন ােসর এক চরম সাথক প 

ঔপন ািসক ফুিটেয় তুেলেছন উপন ােসর এই সংি  সং ান রচনাকােল।  

৭. ঘের-বাইের:— ‘চতুর ’-এর মেতাই এই উপন াসও রিচত হেয়েছ চির েদর 

‘আ কথা’ বা ডায়ািরেক অবল ন কের, এবং াধান  পেয়েছ যুগপৎ চির েদর 

িনেজেদর এবং অপর দুই চিরে র নানান কৃতকম এবং তার মন াি ক িবে ষণ। ফেল 

সব  কথেকর বয়ােন কিথত উপন ােসর তুলনায় ‘চতুর ’ এবং ‘ঘের-বাইের’-র ে  

সং ান িবন াস বা পািরপাি ক বণনা সভােব ান পায়িন। িবমলা-স ীপ-িনিখেলশ এই 

িতন চির েক ক  কের গেড় ওঠা উপন াসিটর পু ানুপু  পাঠ এবং স ীেপর 

ম েব র ি েতও দখা যায় িবমলা এবং স ীেপর তুলনায় িনিখেলশ অেনক বিশ 

ি তধী এবং নরম কৃিতর। িনেজর আ কথায় অলংকার এবং পেকর ব ল ব বহার 

তার চিরে র কাব ময়তােকই িনেদশ কের। ফেল উপন াসিটেত যটুকু সং ান িবন ােসর 

িনদশন পাওয়া যায় তার অিধকাংশই উেঠ এেসেছ িনিখেলেশর আ কথা থেক। যখন 

িনিখেলেশর সে  সে  মা ারমশাই চ নাথ পয  উপলি  কেরেছ য স ীপ এবং 

িবমলার মেধ  একটা অৈবধ স ক গেড় উঠেছ তখনও িক  স কৃিতর প িনরী ণ 

থেক িনেজেক ব াহত কেরিন।      

“এই পয  লখা হেয় েত যাব যাব করিছ এমন সমেয় আমার জানলার সামেনর 

আকােশ াবেণর মঘ হঠাৎ একটা জায়গায় িছ  হেয় গল, আর তারই মেধ  থেক 

একিট বেড়া তারা ল ল কের উঠল।” (পৃ. ৮৮১-৮২) 
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যিদও এরপেরই এই তারার সে  তার িমকার িচরকালীনতােক ক না কেরেছ 

িনিখেলশ। কৃিতর প িনরী ণ শষ পয  তােক মেন কিরেয় িদেয়েছ তার দা ত  

জীবেনর সুখ ৃিত িল।  

“ভাে র বন ায় চাির িদক টলমল করেছ; কিচ ধােনর আভা যন কিচ ছেলর কাঁচা দেহর 

লাবণ । আমােদর বািড়র বাগােনর নীেচ পয  জল এেসেছ। সকােলর রৗ িট এই 

পৃিথবীর উপের এেকবাের অপযা  হেয় পেড়েছ, নীল আকােশর ভােলাবাসার মেতা।” (পৃ. 

৮৯৪) 

আবার সং ান িবন াসেক িবমলার িদক থেক ভাবেত গেল তার আ কথা িলর 

একটু পযােলাচনা েয়াজন। এেকবাের র িদেকর আ কথায় যমন াধান  পেয়েছ 

িনিখেলশেক িঘের তার তৎকালীন অবদিমত হতাশা এবং স ীেপর সে  তুলনা তমিন 

পেরর আ কথা িলেত মূলত আেলাকপাত কেরেছ স ীেপর সে  তার স েকর নানান 

পিরি িতেক। এই পিরসের সং ান িবন াস বা পািরপাি েকর ান না পাওয়া আসেল 

বুিঝেয় দয় স ীপেক িঘের তার তৎকালীন ম তার মা ােক। যিদও এই মা া াস া  

হেত  কের স ীেপর অথিল ােক ক  কের এবং তখন থেক ধীের ধীের িবমলার 

আ কথায় ান পেত  কের তার এবং িনিখেলেশর শাবার ঘর, মূল বান অিকেডর 

বণনা। িবমলার িদক থেক সং ান বণনার চূড়া  মা া কািশত হেয়েছ উপন ােসর 

শেষ এবং তার শষ আ কথায়।    

“িদেনর আেলা শষ হেয় এল। জানলার সামেন পি ম িদগে  গায়ালপাড়ার ফুট  

শজেনগাছটার িপছেন সূয অ  গল। … অ কার হেয় এল। দূর ােম আ ন লাগেল 

থেক থেক যমন তার িশখা আকােশ লািফেয় উঠেত থােক তমিন ব  দূর থেক এক-

একবার এক-একটা কলরেবর ঢউ অ কােরর িভতর থেক যন ফঁেপ উঠেত লাগল। 

ঠাকুরঘর থেক স ারিতর শ ঘ া বেজ উঠল। …সামেনকার রা া, াম, আেরা 

দূেরকার শস শূন  মাঠ এবং তারও শষ াে  গােছর রখা ঝাপসা হেয় এল। রাজবািড়র 

বেড়া িদিঘটা অে র চােখর মেতা আকােশর িদেক তািকেয় রইল। বাঁ িদেকর ফটেকর 

উপরকার নবতখানাটা উঁচু হেয় দাঁিড়েয় কী- যন একটা দখেত পাে ।” (পৃ.৯৬৬)   

এই বণনা আসেল িবমলার মেনর উৎক ােক িনেদশ কের। স ীেপর মাহ কািটেয় যখন 

স আবার িনেজর দা েত  িফরেত চেয়েছ তখনই তার জীবেন ঘিনেয় এেসেছ অিনিদ  

ভিবষ েতর ইি ত।   
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৮. যাগােযাগ:- পূেবর অন ান  উপন ােসর তুলনায় ‘ যাগােযাগ’ উপন ােস সং ান িবন াস 

অিধক পিরমােণ  পেয়েছ। এই সং ান িবন ােসর ধরন অবশ ই ব িন । কলকাতা 

শহর, রজবপুর ও নূরনগেরর ভৗেগািলক অব ান উপন ােসর পটভূিম িহেসেব হণ করা 

হেলও ান িলর পু ানুপু  বণনার তুলনায় াধান  পেয়েছ উপন ােসর কে  থাকা 

চাটুেজ  ও ঘাষাল পিরবােরর অতীত থেক বহমান কােলর আিথক ও সামািজক 

অব ান। উপন ােসর মূল সমস ার পছেন অনুঘটক েপ থাকা দুই পিরবােরর আিথক 

পিরি িত বণনা করাটা উপন ােসর ে  পূণ িছল বেলই সংলােপর সমা রােল 

উপন ােস াধান  পেয়েছ এর ব িন  সং ান বণনা। যমন উপন ােসর চার ন র 

অধ ায় চাটুেজ েদর পূব-পু ষ মুকু লােলর িবলাসব সেনর বণনােতই ব য় করা হেয়েছ। 

প াৎ-উ ােসর সাহােয  বিণত চাটুেজ েদর িবিলিত-রীিতেত সি ত বঠকখানা, দিশ 

স ার অ রমহল, রােশর সমেয়র ধুেমর বণনার সবটাই অত  আবশ ক িছল তােদর 

ভেঙ পড়া আিথক অব ার সমা রােল পরবতী জে র মানিসক টানােপােড়েনর 

পিরি িতেক উ ল রখায় ফুিটেয় তালার জন । অন িদেক ঘাষালেদর পড়  জিমদািরর 

থেক মধুসূদেনর কােল ধীের ধীের গেড় ওঠা বভেবর পু ানুপু  বণনা— এই 

দুইেয়রই েয়াজন িছল উপন ােসর গঠেনর জন । ব িন  সং ােনর ব বহার অিধক 

হেলও উপন াস পােঠ আমরা বুঝেত পাির কুমুিদনীর মানিসক গঠেনর পছেন তার 

দেশর বািড়র পিরেবেশর ভূিমকা পূণ। উপন ােসর আট ন র পিরে েদ কুমুিদনীর 

দেশর বািড়র বণনা এবং তার সমা রােল কুমুিদনীর মানিসক নানা পিরি িতর বণনা 

িদেয় ঔপন ািসক দিখেয়েছন কীভােব দেশর বািড়র িতিট অ ন, িতিট পরব 

কুমুিদনীর মেনর নানা িব াস- নানা সং ারেক বুেন তুেলিছল। একইভােব উপন ােসর 

তেরা ও চাে া ন র পিরে েদ নূরনগের মধুসূদেনর িববাহসভার বণনা তার আিথক 

বভব দশেনর সমা রােল মানিসক ঔ ত েকও সূিচত কেরেছ;  

“…তাঁবু ও নানা কার সাজসর াম িনেয় ঘাষাল- কা ািনর ইি িনয়ািরং িবভােগর 

ওভারিসয়র এেস উপি ত, সে  একদল পি িম মজুর। … ঘাষালিদিঘর ধাের জ ল সাফ 

হেয় গল- চনা যায় না। জিম িনখুতঁভােব সমতল, মােঝ মােঝ িসরিক িদেয় রাঙােনা 

রা া, রা ার ধাের ধাের আেলা দবার থাম। িদিঘর পানা সব তালা হেয়েছ। ঘােটর 

কােছ তকতেক নতুন িবিলিত পাল- খলাবার দুেটা নৗেকা, তােদর একিটর গােয় লখা 
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‘মধুমতী’, আর-একিটর গােয় ‘মধুকর’'। য তাঁবুেত রাজাবাহাদুর য়ং থাকেবন তার 

সামেন েম হলেদ বনােতর ওপর লাল- রশেম বানা ‘মধুচ ’।…” (পৃ. ৯৮৬-৮৭) 

এরই পােশ আমরা রাখেত পাির বাইশ ন র অধ ােয় মধুসূদেনর িবরাট বসত বািড়র 

পু ানুপু  বণনােক; 

“মধুসূদন যখন কালকাতায় বাস করেত এল, তখন থেম স একিট পুেরােনা বািড় 

িকেনিছল, সই চকেমলােনা বািড়টাই আজ তার অ ঃপুর-মহল। তার পের তারই সামেন 

এখনকার ফ াশােন একটা ম  নতুন মহল এরই সে  জুেড় িদেয়েছ, সইেট ওর 

বঠকখানা-বািড়। …বাইেরর মহেল সব ই মােবেলর মেজ, তার উপের িবিলিত কােপট, 

সয়ােল িচি ত কাগজ মারা এবং তােত ঝলেছ নানারকেমর ছিব-…। অ ঃপুের একতলার 

ঘর েলা অ কার, স াঁতস াঁেত, ধাঁয়ায় ঝুেল কােলা। উেঠােন আবজনা- সখােন জেলর 

কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলেছই, …। উপেরর বারা া থেক মেয়েদর িভেজ 

কাপড় ঝুলেছ, আর দাঁেড়র কাকাতুয়ার উি  ছিড়েয় ছিড়েয় পড়েছ উেঠােন। … 

অ রমহেল ততলায় কুমুিদনীর শাবার ঘর। …অ রমহেলর সেবা তলার এই ঘরিট 

ময়লা-কাথা-গােয়- দওয়া িভিখিরর মাথায় জির-জহরাত দওয়া পাগিড়।” (পৃ.১০০০-

১০০১) 

মধুসূদেনর এই িবরাট অ ািলকার অ র ও বািহরমহেলর িবপরীতধমী সাজস াও 

আসেল তারই মানিসক গঠেনর িতিব  হেয় ধরা িদেয়েছ। বািহরমহল স ার ে  

পািরপাট  লি ত হেলও যমন মধুসূদেনর অ রমহল অবেহলায় ান, তমিন তার 

বািনিজ ক-আিথক ও সামািজক উ িত চরেম প ছেলও তার মেনর তলেদশ য অমূলক 

সে হ, িহংসা, ঔ ত  ও অিধকারেবােধর চরমসীমায় উেঠও একা ভােবই ান তারই 

িতিব  হেয় ধরা িদেয়েছ যন তার বািড়র অ র আর বািহরমহেলর স া বণনা।   

উপন ােস কলকাতা শহেরর স  এেসেছ কুমুর মানিসক পিরি িতর বণনার 

সমা রােলই। তার দেশর বািড়র ৃিতর সমা রােল শহেরর ইট-কাঠ-পাথেরর িনমম 

কািঠন , ধুেলা- ধাঁয়ার দ যন তার দা ত জীবেনরই কািঠন  আর দময়তার ইি ত 

হেয় তার চােখ ধরা িদেয়েছ।   

৯. শেষর কিবতা:- ‘ শেষর কিবতা’-র রচনাৈশলী যমন রবী নােথর অন ান  

উপন াস িলর তুলনায় পৃথক তমিন পৃথক এর পিরেবশ িবন াস রীিতিটও। সেতেরািট 

পিরে েদ িবন  এই উপন ােসর থম ও শষ অধ ােয়র পটভূিম কলকাতা শহর এবং 
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মােঝর পেনেরািট পিরে েদ িবন  হেয়েছ িশলং পাহােড়র পটভূিম। নব -আধুিনকতায় 

িশি ত িবলাত- ফরত বাঙািল উ িব  সমাজেক িনেয় গেড় তালা এই েমর 

উপন ােসর পে  িশলং পাহােড়র ি ল পটভূিমর েয়াজন িছল নানা িদক থেক; 

“…এমন সমেয় আষাঢ় এল পাহােড় পাহােড় বেন বেন তার সজল ঘন ায়ার চাদর 

লুিটেয়। খবর পাওয়া গল, চরাপুি র িগিরশৃ  নববষার মঘদেলর পুি ত আ মণ 

আপন বুক িদেয় ঠিকেয়েছ; এইবার ঘন বষেণ িগিরিনঝিরণী েলােক খিপেয় কুলছাড়া 

করেব। ি র করেল, এই সময়টােত িকছুিদেনর জন  চরাপুি র ডাকবাংলায় এমন 

মঘদূত জিমেয় তুলেব যার অল  অলকার নািয়কা অশরীরী িবদু ইেতর মেতা, িচ -

আকােশ েণ েণ চমক দয়- নাম লেখ না, িঠকানা রেখ যায় না।” (পৃ.১১১৪)  

অিমত রােয়র চিরে র ে  তার ‘ক ািরেকচার’ সমৃ  িদকিটর থেক বিরেয় তার 

চিরে র অ জগেতর মানুভেবর শা  গভীরতায় ম  হওয়ার জন ই কলকাতা থেক 

পটভূিমেক ানা িরত করেত হেয়িছল িশলং পাহােড়র িনজনতায়;  

“…িশলং পাহাড়টা চার িদক থেক অিমতেক িনেজর মেধ  যন রিসেয় িনে । আজ স 

উেঠেছ সূয ওথবার আেগই; এটা ওর ধমিব । জানলা িদেয় দখেল, দবদা  গােছর  

ঝালর েলা কাঁপেছ, আর তার পছেন পাতলা মেঘর উপর পাহােড়র ওপার থেক সূয 

তার তুিলর ল া ল া সানািল টান লািগেয়েছ- আ েন- লা য-সব রেঙর আভা ফুেট 

উেঠেছ তার স ে  চুপ কের থাকা ছাড়া আর কােনা উপায় নই।” (পৃ. ১১২৩) 

িনেজর সমােজর মেধ  জনি য়তােক ধের রাখার জন  য চুরতম কথার আড়ােল 

িনেজর ব ি স ার অ িনিহত ভাব িলেক স কখেনা সহজভােব অনুভব করেতই 

পােরিন সই ভাব িলর সিঠক উপলি র জন ই অিমত রায়েক পাহােড়র বষণমুখিরত 

িদন ও রাি , দবদা  বেনর শা  গভীরতার মেধ  িত ািপত করেত হেয়িছল। সই 

শা  ধীর অবকােশর মেধ  অিমত রায়েক াপন না করেল কলকাতার ব  পটভূিম 

কখেনাই তােক সই অবকাশ িদেত পারত না যার থেক স মানুভেবর ে  নতুন 

ত েক উপলি  করেত পাের। ব তপে  অিমত ও লাবণ  এই দুই চরম িবপরীত 

ম র ব ি ে র মেধ  আেবগঘন েমর অনুভব জ  নওয়ার পছেনও িশলং পাহােড়র 

বৃি , দবদা র বেনর সবুজাভা, নাম-না-জানা ঝারার জেলা ােসর শ িমি ত পটভূিমিট 

অনুঘটেকর কাজ কের গেছ।  
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১০. দুই বান:- ‘ শেষর কিবতা’-র পেরর থেক শষ িতনিট উপন ােসর গঠেনর ে ও 

এেসেছ পাথক । এখন থেক আমরা উপন ােস সংলােপর াচুয যমন পাই তার থেক 

অেনক কম পিরমােণ পাই সং ােনর ব বহার। ু  পিরসের গেড় তালা এই শেষর 

িতনিট উপন াসই কলকাতা শহরেক কে  রেখ গেড় তালা হেলও শহর অথবা 

উপন াস িলর পািরবািরক পিরেবশ স েকও পু ানুপু  বণনা সভােব পাওয়া যায় না। 

‘শিমলা’, ‘নীরদ’, ‘ঊিমমালা’, ‘শশা ’-এই চার অধ ােয় ভাগ করা ‘দুই বান’ উপন ােসর 

ে ও সামি ক বণনা ও সংলােপর তুলনায় সং ান িবন ােসর আনুপািতক স তার এই 

বিশ িট লি ত হয়। যটুকু পাই তা যন চির িলর মেনর নানা ভাবেক কাশ করার 

জন  আধােরর কাজ কের চেল। ‘নীরদ’ অধ ায় থেক আমরা এরকমই একিট উদাহরণ 

ব বহার করেত পাির আমােদর ব ব েক সু  করেত; 

“…অপরাে র আেলা ধূসর হেয় আেস। শহেরর উঁচুিনচু আকােরর বািড়র চূড়া পিরেয় 

সূয অ  যায় দূর গ ার ঘােট জাহাজ েলার মা েলর পর াে । নানা রেঙর ল া ল া 

মেঘর রখা বড়া তুেল দয় িদেনর া সীমায়। েম বড়া যায় লু  হেয়। চাঁদ উেঠ 

আেস িগেজর িশখেরর উে ; অনিত ু ট আেলােত শহর হেয় আেস ে র মেতা, যন 

অেলৗিকক মায়াপুরী।” (পৃ. ১১৮৮)  

সু ভােব এই একিটবার মা  পটভূিমর বণনা এবং তার শ চয়ন ঊিমমালার মানিসক 

চা েল র সূচনা এবং তার পিরণিত দুইেয়র িত িদকিনেদশ কের। স ার মায়ািব 

আেলােত য িনয়ম না মানার আকা া ঊিমমালার মেধ  জেগ ওেঠ এবং যা শশা েক 

ক  কের াণ পায় তা য শষ পয   আর মায়ার মলব েনই আব  থাকেব, 

সই স ক য বা েবর কািঠন েক সইেত পারেব না তারই যন সূ  এক আলাপ এই 

সং ান বণনার ফাঁেক ঔপন ািসক কেরেছন।  

১১. মাল :- অন িদেক ‘মাল ’ এমন একিট উপন াস যার নামকরণই হেয়েছ পটভূিমর 

নােম, কােজই এই উপন ােস সং ান িবন াস য আলাদা মা া পােব তা বলাবা ল । 

উপন াসিট  হে  রাগশয ায় শািয়ত নীরজার ঘেরর বণনা িদেয়, য ঘেরর থেক 

নীরজার দৃি  সবদা আব  থােক িনেচর বাগােন; 

“… মেঝ সাদা মােবেল বাধােনা, দয়ােল রামকৃ  পরমহংসেদেবর ছিব, ঘের পাল , 

একিট িটপাই, দুিট বেতর মাড়া আর এক কােণ কাপড় ঝালাবার আলনা ছাড়া অন  
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কােনা আসবাব নই; এক কােণ িপতেলর কলসীেত রজনীগ ার , তারই মৃদু গ  

বাঁধা পেড়েছ ঘেরর ব  হাওয়ায়। … পুব িদেকর জানলা দখা যায়। দখা যায় নীেচর 

বাগােন অিকেডর ঘর, িছেট বড়ায় তির; বড়ার গােয় গােয় অপরািজতার লতা। অদূের 

িঝেলর ধাের পা  চলেছ, জল কুলকুল কের বেয় যায় নালায় নালায়, ফুলগােছর 

কয়ািরর ধাের ধাের। …”(পৃ.১২১৩) 

সম  উপন ােস এই বাগােনর বণনা নানাভােব িফের িফের এেসেছ নানা জেনর 

নানা িচ াসূে । অসু  নীরজার িবগতিদেনর সুখ ৃিতর বারংবােরর অনু রেণর ে  

সাপান িহেসেব কাজ কেরেছ এই বাগােনর বণনা। নীরজা এবং আিদেত র দশবছেরর 

দা ত  স েকর াণ ু রেণর ধান  িছল এই বাগান। তােদর পিরবার-পিরজেনর 

আদর আপ ায়ন থেক আর  কের িনত িদেনর কােজর পাশাপািশ দা ত - ণয় 

কােশর ও িছল এই বাগান। কােজই অসু  নীরজার সম  স া য তােদর 

দা ত - ৃিতেক উপল  কের বােরবাের বাগােনর অিধকােরর িতই ধািবত হেব তা 

বলাবা ল ।  

অন িদেক আিদত র সরলার িত মানুভবও উ ীিপত হেয়েছ এই বাগােনর ৃিত 

ধেরই। বাগান িনেয় য অসু  অিধকারেবােধর জাগরণ হেয়িছল নীরজার মেধ  তাই-ই 

আিদত র মেন সরলার িত তার আবাল  সি ত ভালবাসার ু রণ ঘটায়। তারও 

ৃিতপথ ধের িফের আেস কীভােব িবগত িদেনও এই বাগানচচােক ক  কেরই সরলার 

িত নীরজার অবদিমত াভ কাশ পত। আবার এই বাগােনই সরলা রেমেনর কােছ 

তার দয়ভার লাঘব করার উপল  খুেঁজিছল। সম  উপন াস জুেড় িতন ধান চিরে র 

মেনর নানান ভাব কােশর ে  িদেনর নানা সমেয়র বাগােনর বণনা সাথকতায় 

পযবিসত হেয়েছ। উপন াস শষ পাই, 

“রাি  তখন ন’টা। নীরজার ঘেরর কােণ ীন আেলােত লেছ একটা মােমর বািত। 

বাতােস দালনচাঁপার গ । খালা জানলার থেক দখা যায় বাগােনর গাছ েলার পু ীভূত 

কািলমা, আর তার উপেরর আকােশ কালপু েষর ন ে ণী।” (পৃ. ১২৪৪)    

সম  উপন ােস সং ান বণনার ে  ঔপন ািসক সূ  অ দৃি র িচ  রাখেলও আমরা 

বলেত পাির উপন াস আর  আর শেষর বাগােনর দুই বণনা কৃতপে  নীরজার 

মানিসক পিরি িতর সাথক িতিব  হেয় উেঠেছ। 
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১২. চার অধ ায়:- ‘চার অধ ায়’ উপন ােসর পটভূিমেত বাংলার সশ  িবে ােহ মুখর শহর 

কলকাতার িশি ত যুব-স দােয়র কথা াধান  পেলও এই ঝ া িব ু  বাতাবরেণর 

ত  কােনা বণনা পাওয়া যায় না। ত  সং ান বণনা সম  উপন ােস চারবার মা  

পাওয়া যায়। এর মেধ  উপন ােসর থম অধ ােয়র সূচনা হেয়েছ নাটেকর পটভূিমর 

মেতা কের চােয়র দাকেনর বণনা িদেয়; 

“চােয়র দাকান। তারই একপােশ একিট ছােটা ঘর। সই ঘের িবি র জন  সাজােনা 

িকছ ু লকেলজপাঠ  বই, অেনক িলই সেক হ া । িকছু আেছ ইয়ুেরাপীয় আধুিনক গ -

নাটেকর ইংেরিজ তজমা। স েলা অ িব  ছেলরা পাত উলিটেয় পেড় চেল যায়, 

দাকানদার আপি  কের না। … সামেন সদর রা া, বাঁ পাশ িদেয় গেছ গিল। যারা 

িনভৃেত চা খেত চায় তােদর জন  ঘেরর এক অংশ িছ ায় চেটর পদা িদেয় ভাগ করা। 

…” (পৃ. ১২৫১) 

সমােলাচক বু েদব বসুর মেত চােয়র দাকােনর এই বণনা কােনাভােবই বা বস ত 

হেয় উঠেত পােরিন। সমােজর য র থেক তৎকালীন ব িবকতার আ ন ছিড়েয় 

পেড়িছল সই েরর স েক বা ব ােনর অভােবরই সা  এই চােয়র দাকােনর 

বণনায় উেঠ এেসেছ। সং ান বণনা ে  ি তীয় অধ ােয়র সূচনা হেয়েছ এলার ঘেরর 

বণনা িদেয়। তৃতীয় অধ ােয় আমরা দুিট বণনা পাই; থমিট অতীেনর গাপন বাস ােনর 

পিরেবশ বণনা এবং শষিট অতীেনর গাপন বাস ােনর ঘরখািনর বণনা। একটা িজিনস 

আমােদর বুেঝ িনেত হয় এই উপন ােসর ভাব পূববতী অন ান  উপন াস িলর তুলনায় 

ব  অংেশ পৃথক। য সময়কালেক িঘের রবী নাথ এই উপন াসিটেক গেড় তুলেত 

চেয়েছন তার  বুিঝেয় দওয়ার তািগদ থেকই যন সংলােপর অিতির  কােনা 

বা ল  বণনা ায় ব বহার কেরনিন। তাই আমরা সং ান িবন ােসর আেলাচনােকও 

হােত- গানা ে র মেধ  সীমাব  রাখেত বাধ  হই। সশ  িব বী আে ালনেক িনেয় 

গেড় তালা হেলও শষাবিধ এিট আদ পা  েমাপাখ ান; তাই সম  উপন ােস ব িবক 

কমকাে র বণনােক এিড়েয় পেরােত পেরােত জিড়েয় থােক এলা-অ র ি মার যা ার 

ইিতহাস কথা, য ইিতহাস তােদর ব ি গত অনুভূিতর ারেক উ াটন কের িদেয়িছল।  
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আমরা অধ ােয়র এই অংেশ িব ািরত বণনার সাহােয  রবী নােথর 

উপন াস িলর সং ান স েক িবে ষেণর েচ া কেরিছ। এই আেলাচনাকােল আমরা 

দখলাম 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। আমরা 

সং ান িবষেয় এই িব ািরত আেলাচনার পের একিট সারিণর মাধ েম সং ান স িকত 

এই িবষয় িলেক উে খ কের দখােত পাির।      

 

উপন াস 

নাম  

িতেবশ ান নাম াম  অনুষ  নাগিরক 

অনুষ  

িবেশষ 

া  

অন ান  

অনুষ  

বউ-

ঠাকুরানীর 

হাট 

নগর ও 

াম  

যেশার, 

রায়গড়, 

পুর, 

চ ীপ, 

(পূব-ব ) 

কাশী (উ র 

ভারত) 

কুিটর, নদী, 

নৗকা,  

বজরা, 

রাজধানী, 

রাজ াসাদ, 

বি শালা  

 

 

× 

রাজিষ  নগর ও 

াম 

ি পুরা, ঢাকা, 

রাজমহল, 

িবজয়গড়, 

জুরপাড়া 

াম, তঁতুেল 

পু  নদ, 

চ ীম প, 

ময়ািন নদী, 

কুিটর, 

পানাপুকুর, 

ি পুরার 

রাজ াসাদ, 

আরাকােনর 

রাজসভা, 

রােজাদ ান, 

ভুবেন রীর 

মি র  
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াম, চ াম, 

নায়াখািলর 

িনজামতপুর, 

আরাকান, 

দি ণ 

চ ােমর 

রামু শহর, 

আলমখাল 

াম, 

এলাহাবাদ, 

পাটনা,মুে র, 

তা া 

গায়ালঘর, 

জলামাঠ, িঝঁিঝঁর 

ডাক, শয়ােলর 

ডাক, 

আশেশওড়ার 

বড়া    

দবী গামতী 

নদী, 

িবজয়গেড়র 

বি শালা, 

মেগেদর দুগ  

চােখর 

বািল  

শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, 

শ ামবাজার, 

বারাসত াম, 

দমদেমর 

বাগান, কাশী 

(উ র 

ভারত), 

গালিদিঘ, 

পটলডা ার 

বাসা, বািল, 

এলাহাবাদ  

পুকুর ঘাট, মািটর 

ঘর, জলা-জ ল। 

মিডক াল 

কেলজ, 

গািড়, 

অ ািলকা, 

িবলাতী ল ন 

ও বািত, 

ফাট াফ, 

ক ােমরা, 

প াকবা , 

াভ, 

িবেদশী পথ , 

শন, 

ন।  

দমদেমর 

বাগান, 

িবেনািদনীর 

ারা সি ত 

মেহে র 

ঘেরর বণনা 

নৗকাডুিব  শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, 

িশমুলঘাটা, 

দরিজপাড়া, 

কলুেটালা, 

জ লপুর, 

গায়াল , 

গািজপুর, 

নৗকা, নদী, 

াম িভেট।  

শয়ালদহ 

শন, 

গািড়, ন, 

ি মার, 

ল’কেলজ, 

আদালত। 

ডা ারখানা, 
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এলাহাবাদ, 

িবশাইপুর বা 

িব খািল, 

কাশী 

ক া ে  

(উ র 

ভারত), 

রংপুর(পূব-

ব ) 

ডা ার।  

× 

গারা  শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, 

হেদাতলা, 

ি েবণী, চর-

ঘাষপুর, 

পালসা, কাশী, 

গ ার ধাের 

বাগান 

কাঁচা কুেয়া, 

মািটর উেঠান, 

কুিটর, 

িটউবওেয়ল, 

নৗেকা, জিমদার, 

াম  জিমদােরর 

িভেট।  

গািড়- ঘাড়া, 

আিপস-

কেলজ-

আদালত, 

ফিরওয়ালা, 

জুিড়গািড়, 

িঠকাগািড়, 

ডা ার, পাকা 

রা া, 

ি মার, 

ম ািজে ট, 

কনে বল, 

া  া  

রাড, 

আধুিনক 

আসবাবপ , 

ফােটা াফ, 

িবেদশী 

লখেকর 

লখা বই, 

উিকল, 

আদালত, 

ছাটলাট,  

 

 

 

× 
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চতুর   শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, কালনা, 

গালিদিঘ, 

চিটগাঁ, 

সমু েঘরা 

অ রীপ ও 

পাহািড় হা,  

াম  পাড়াগাঁ, 

মাঠ, মুিদর 

দাকান, 

খয়াঘাট, গা চরা 

মাঠ, িঝি রব, 

াম  মি র, 

পিরত  

নীলকুিঠ, নদীর 

বালুচর।  

কেলজ, 

জলােকাট, 

রা ৈনিতক 

সি লনী, 

সা ািহক ও 

পুেজা সংখ ার 

পি কা।    

শচীেশর 

ডায়ািরেত 

পাওয়া 

পাহািড় 

হার 

বণনা। 

নদীরবুেকর 

সাদা 

বািলেত 

ঢাকা িব ীণ 

চেরর 

বণনা। 

ঝেড়র 

রােতর 

বণনা। 

ঘের-

বাইের  

াম  বাংলােদশ, 

রংপুর, 

কালকাতা 

ামীণ জিমদারী 

ব ব ার অ গত 

নানা অনুষ , 

ামীণ িগজা, 

বঠকখানা, 

অ রমহল, 

মহাল, পালিক, 

কাছাির বািড়, 

মি র, থানা।  

ব া , ডাক 

ব ব া, সদর, 

িবেদশী 

লখকেদর 

লখা বই, 

ি িটশ আট 

গ ালািরেত 

দিশত বই।  

মুসলমান 

জােদর 

িবে াহ 

রােতর 

বণনা। 

েদশী 

আে ালেনর 

আবহ 

তিরেত 

সহায়ক 

েদশী 

েব র 

চােরর 

অনুষ ।  

যাগােযাগ  শহর ও 

াম  

গিল জলার 

নুরনগর, 

রজবপুর, 

কলকাতা 

জিমদারী সােবিক 

িদেনর বণনা, 

িখড়িক দরজা, 

পুকুর ও 

হাম গািড়, 

ি তল 

‘মধুপুরী’, 

মধুসূদেনর 

মধুসূদেনর 

ি তল 

বািড়র সদর 

ও অ েরর 
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শহর,  পুকুরঘাট, 

বা িভেট।  

ঘেরর 

আধুিনক 

আসবাব, 

িবেয়েত 

সােহিবরীিতর 

বণনা, 

আিপস।  

বণনা। 

শেষর 

কিবতা  

শহর ও 

পাবত  

েদশ  

কলকাতা 

শহর, িশলং 

পাহাড়, 

ইউেরাপ, 

ইংল , 

ব ালা িয়-

ব াংগােলার 

        

 

    × 

কলকাতা 

িব িবদ ালয়, 

গ ার ধার, 

সািহত সভা, 

পাহােড়র 

ঢাল, 

দওদােরর 

বন, ঝণা, 

মাটর গািড়, 

পাইেনর বন।  

 

 

× 

দুই বান  শহর  হির ার, 

নিনতাল, 

কলকাতা 

শহর, 

ভবানীপুর, 

িনউমােকট, 

দমদম,  

ইউেরাপ, 

ঢ ানল, 

দািজিলং।   

 

 

 

× 

ি জ খলা, 

িশবপুেরর 

ইি িনয়ািরং 

কেলজ, 

সািকট 

হাউস, 

সেক  হ া  

ফাড গািড়, 

টিল াম, 

আধুিনক 

গৃহস া ও 

ঘরক ার 

সর াম, 

ব া , সােহব 

ডা ার, 

িসেডি  

 

 

 

× 
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কেলজ, 

রিডেয়া, 

ই ীিরয়াল 

লাইে ির, 

আিপস ঘর, 

এেরাে ন, 

িভে ািরয়া 

মেমািরয়াল,   

মাল   শহর  কলকাতা 

শহর, 

ান  

পাক, িনউ 

মােকট। 

    × 
বাগােনর 

বণনা, গািড়, 

নীরজার 

অ রস া, 

আেমিরকা 

থেক আসা 

ফুলগােছর 

ক াটালগ।   

আখ ান 

র ও 

শেষর 

বাগােনর 

বণনা।  

চার 

অধ ায়  

শহর  কালকাতা, 

মাকামার 

ঘাট,  

    × 
চােয়র 

দাকান, 

কেলজ, 

ি মার, 

অতীেনর 

গাপন 

আ ানা, 

ভূিমকাংেশ 

এলার 

পূবা ম।   

 

 

 

× 
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ঘ. সময়-িবন াস 
 

গেবষণা স েভর থম অধ ােয়র আেলাচনায় আমরা দেখিছ সাথক আখ ান গঠেনর 

ে  সমেয়র যথাযথ িবন াস কতটা েয়াজনীয় িবষয়। েটর গঠেন বিচ  সৃি  করার 

জন  সমেয়র িবন ােসর ে  আখ ানকােরর দ তা দখােনার েয়াজন হয়। িশ পূব 

েরর সমেয়র একমুখী মেক প াৎ এবং পূব উ ােসর ব বহােরর মধ  িদেয় এই 

বিচে র সৃি  করা স ব। থম অধ ােয়র িব ািরত আেলাচনার মেধ ই আমরা 

আখ ানতে র ে  সমেয়র নানান উপাদান িল স েক জেন িনেয়িছলাম (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ২৬-৩৩), কােজই বতমান পিরে েদ সই একই তেথ র উে খ না কের 

আমরা সরাসির মূল আেলাচনা ে  েবশ করব। এই পিরে েদ আমরা রবী নােথর 

উপন াস িলর সময়-িবন ােসর িবিচ  রীিত িনেয় িবে ষণ করেত চ া করব। আমরা 

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনাকােল দেখিছ আখ ােনর সমেয়র মেধ  নানান 

িবভাজন রেয়েছ। যমন সমেয়র েমর ে  পূব ও উ রকথন, িকংবা সমেয়র 

ময়ােদর ে  দৃশ , সারসংে প ভৃিত এবং সমেয়র পুনরাবৃি রও কতক িল িবভাগ 

রেয়েছ— যার মেধ  এক-কথন, অনন -কথন ও পুনঃকথন এই িতনিট িবভাগ অিধক 

পূণ। রবী নােথর উপন াস িলর সমেয়র িবন াস িনেয় আেলাচনাকােল একটা 

িবষয় আমােদর রেণ রাখেত হেব য সমেয়র এই নানা িবভাজন য িতিট উপন ােসর 

ে ই সমানভােব পিরলি ত হেব এটা বাধ তামূলক নয়।  

 

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:-  

কািহিন কাল:— আমরা সকেলই জািন রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর থম পযােয়র 

উে খেযাগ  দুিট উপন াস রচনা হেয়িছল ঐিতহািসক পটভূিমর সাহচেয, যিদও সই 

ঐিতহািসকতা মূল উপন ােসর ে  প াৎপট হেয়ই রেয় গেছ। মূল আখ ােন াধান  

পেয়েছ কা িনকতাই। তবুও এই উপন ােস তাপািদত , রামচ  রােয়র মেতা 

ঐিতহািসক ব ি েদর আনয়েনর ফেল আখ ােনর কািহিনকাল হেয় দাঁিড়েয়েছ ষাড়শ 

শতক। যিদও উপন ােস কােনা কালপেবর উে খ নই তবুও কািহিনকাল িহেসেব এই 
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সময়পবেক িনবাচেনর ে  কারণ িহেসেব আমরা িকছু তেথ র িবে ষণ করেত পাির। 

‘ভারতী’ পি কায় ১২৮৮ সাল থেক এই উপন াসিট ধারাবািহকভােব কাশ পেত 

আর  কের। িক  এর িঠক আেগ ১২৮৭ সােল এই পি কােতই বাংলােদেশর 

ঐিতহািসক বােরা ভুইঁয়ার ইিতহাস িনেয় একিট ব  কািশত হয় যার আধার িছল 

জমস ওয়াইেজর একিট ব । জমস ওয়াইেজর এই বে  ঐিতহািসক চির  বােরা 

ভুইঁয়ােদর মেধ  রামচ  রায়, রামেমাহন মাল, রমাই পি ত, তাপািদেত র কন ার সে  

রামচে র িববাহ স  ান পেলও তাপািদত  স েক িবেশষ কােনা তথ  ান 

পায়িন। অথাৎ, আমােদর আেলাচ  উপন ােসর বশ িকছু চির  অবশ ই ঐিতহািসক। 

ইিতহােসর কথন অনুযায়ী যেশাররাজ তাপািদেত র সময়কাল ১৫৬১-১৬১১ ি া । 

কােজই এই সময়কােলর িভি েত আমরা আমােদর উপন ােসর কািহিনকালেক ষাড়শ 

শতা ী িহেসেব িনবাচন করেত পাির।  

কথনকাল:— আমরা জািন ১২৮৮ সােল উপন াসিট পি কায় কািশত হেলও ১২৮৯ 

সােল এিট াকাের কািশত হেয়েছ এবং বতমােন আমরা উপন াসিটর য পাঠ পাই 

তা ১৩৩৯ সােলর পিরমািজত পাঠ। িক  এর কথনকাল স েক বলেত গেল খয়াল 

করেত হয় সব কথেকর বয়ােন ব ব ত ‘কাল’ বা ‘Tense’-এর ব বহারেক। উপন াসিট 

পাঠ করেত গেল আমরা বুঝেত পারব সব কথেকর বয়ােনর কাল এবং ঘটনার কাল 

একই; অথাৎ উপন ােসর সােপে  সব কথক বতমানকােল দাঁিড়েয়ই উপন ােসর কািহিন 

বণনা কেরেছন। কােজই উপন ােসর কথেকর বয়ােন ব ব ত ‘কাল’-এর ব বহােরর 

সােপে  িবচার কের উপন াসিটর কািহিনকালেকও কথনকােলর সমসমেয় াপন করেত 

হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল— 

১. উদয়ািদেত র যৗবনকােল ি ণীর সে  ঘিন তার আখ ান।   পূব কথন  

২. তাপািদেত র ারা িপতৃব  বস রায় হত ার চ া । 

৩. উদয়ািদত -সরমার কেথাপকথনকােল বস রােয়র হত ার স াবনা স ে  জানা। আখ ােনর সূচনা হে   

সমেয়র এই িব ু থেক। 

৪. বস রায়েক র া করার অিভ ােয় উদয়ািদেত র যা া।    

৫. মােঠর মেধ  বস রােয়র সে  উদয়ািদেত র সে  সা াৎ। সমেয়র াভািবক ম 
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৬. বস রােয়র যেশাের আগমন। 

৭. িবভার ামী রামচে র যেশাের আগমন।  

৮. অ ঃপুের রামচে র ভাঁড় রমাইেয়র কীিত কাশ।  

৯. তাপািদত  কতৃক রামচে র হত ার আেদশ। 

১০. বস রায়, উদয়ািদেত র সহায়তায় রামচে র পলায়ন।                      

১১. ম লার িবষ- েয়ােগ সরমার মৃতু । 

১২. পিতগৃেহর কমচারী রামেমাহন মােলর সে  িবভার ামীর ঘের িফের না যাওয়া।  

১৩. উদয়ািদেত র িব ে  রাজে ািহতার অিভেযাগ ও উদয়ািদেত র কারা  হওয়া। 

১৪. িবভার ি তীয়বার রবািড় যাওয়ার উেদ াগ। 

১৫. সীতারাম ও বস রােয়র সহায়তায় উদয়ািদেত র কারাগার থেক পলায়ন। 

১৬. বস  রােয়র কােছ উদয়ািদেত র বাস। 

১৭. ি ণীর সহায়তায় উদয়ািদত  পুনবার  ও বস  রায় হত া। 

১৮. উদয়ািদেত র শাি - যেশার ত াগ কের কাশীর উে েশ যা া। 

১৯. উদয়ািদেত র সে  ামীর উে েশ যা া কের ামীর রাজে  প েছ তার ি তীয় িববাহ স েক 

িবভার অবগত হওয়া। 

২০. উদয়ািদত , রামেমাহন মােলর সে  িবভার কাশী যা া।  

এই উপন ােসর সােপে  বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক েমর ৩ নং 

ঘটনা থেক। অথাৎ, ঘটনা এিগেয়েছ ৩, ৪, ৫… এভােব। উপন ােসর সমেয়র ম 

কািহিন এবং বাচন দুই েরই ায় একই রকম রেয়েছ। ধুমা  থম পিরে েদই 

উদয়ািদত  ও সরমার কেথাপকথেনর মেধ  উদয়ািদেত র যৗবনকােলর য পদ লেনর 

সংবাদ জানােনা হে  তা প াৎ-উ ােসর সাহােয  জানােনা হেয়েছ। এছাড়া ২ নং 

পিরে েদ ম ীর সে  তাপািদেত র কেথাপকথন থেক জানা যাে  তাপািদত  

একিদন আেগ বস  রায়েক হত ার জন   ঘাতক পািঠেয়েছ, অথাৎ এে ে ও ঘেটেছ 

প াৎ-উ াস। এই দুিট  ব তীত উপন ােস আর কাথাও সমেয়র েমর ে  

বিচ  সৃ  হয়িন।   

সমেয়র ময়াদ:— থম পিরে েদ আখ ানতে র ি েত আখ ােন সমেয়র িবন ােসর 

ে  সমেয়র ময়ােদর ধান চারভাগ স েক িব ািরত আেলাচনা কেরিছ। এই চারিট 

ভাগ হল মধ বতী িবরাম, দৃশ , সারসংে প এবং উহ -অংশ। কােজই বতমােন পুনরায় 
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সই আেলাচনার উে খ না কের আমরা সরাসির এই উপন ােস সমেয়র ময়াদ িনেয় 

আেলাচনার েচ া করব।  

‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন ােসর সমেয়র ময়াদ দুিট মা  ঋতুেত সমা  হেয়েছ, 

ী  ও বষা। অথাৎ দুিট ঋতুর ঘটনা ৩৭-িট পিরে েদ িবভ  হেয় উপ ািপত হেয়েছ। 

এরমেধ  ১, ৩, ৪, ৫, ৬ পিরে েদ একই রাত থেক িদেনর ঘটনা ঘেটেছ। আবার ৮, 

৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫ নং পিরে েদও একই িদনরাি র কথা পাওয়া যাে । কােজই 

এই দুই ে ই ঘেটেছ সমেয়র ম ন। এরপর থেক সমেয়র  িহেসব না পাওয়া 

গেলও ২০ নং পিরে েদ বষা ঋতুর স  পাি । 

অ) মধ বতী িবরাম:- সব কথক যখন কােনা চিরে র বণনা, পিরি িত বা সং ােনর 

দীঘ বণনা কেরন তখন আদশ সমেয়র সােপে  ঘটনার গিতেত আেস িবরিত। এই 

উপন ােসর ৬, ৮, ৯, ১৫, ১৭, ২৫, ৩৫ নং পিরে েদ সব কথেকর বয়ােন িকছু িকছু 

বণনা পাি  যখােন ঘটনার গিত ায় থেম িগেয়েছ, ফেল সমেয়র ম ন ঘেটেছ; যমন 

উদাহরণ প উে খ করেত পাির,  

১. “িবভা এত কথা কখেনা কেহ নাই। আজ আেবেগর মাথায় অেনক কথা 

বিলয়ােছ। এত েণ একটু ল া কিরেত লািগল। মেন হইল, বেড়া অিধক কথা 

বিলয়া ফিলয়ািছ। আবার, যরকম কিরয়া বিলয়ািছ, বেড়া ল া কিরেতেছ। েম 

েম তাহার মেনর উে জনা াস হইয়া আিসল ও মেনর মেধ  একটা তর 

অবসাদ আে  আে  চািপয়া পিড়েত লািগল। …” (পৃ. ২২) 

২. “যেশাহর রাজবাটীেত আজ কমচারীরা ভাির ব । জামাতা আিসেব, নানা কার 

উদেযাগ কিরেত হইেতেছ। …িবভার হষ দিখয়া তাঁহার এমিন আন  হইল য, 

গৃেহিগয়া সে েহ মৃদু হােস  সুরমােক চু ন কিরেলন।” (পৃ. ২৯) 

৩. “তখন দূর হইেত দুই হেরর নহবত বািজেতেছ। িন  রাে  সই নহবেতর 

শ  জ াৎ ার সিহত দি না বাতােসর সিহত িমিশয়া ঘুম  ােণর মেধ   সৃি  

কিরেতেছ। …” (পৃ. ৩৩)   

এসম  অংেশর বণনাকােল ঘটনার গিত ায় কেম িগেয় সমেয়র ম ন ঘেটেছ।  

আ) দৃশ  এবং (ই) সারসংে প:- আমরা দেখিছ আখ ােনর দৃেশ র ে  বণনা এবং 

সংলাপ অংেশর সহাব ান ঘেট। সই িনিরেখ দখেল এই উপন ােসর ১, ২, ৫, ৬, ৭, 



251 

 

১০, ১১ ভৃিত পিরে েদর উে খ করা যায়। যিদও এই পিরে দ িলেতও কােনা 

কােনা ে  সব কথেকর ারা বিণত অংেশর তুলনায় চির েদর সংলােপর 

আনুপািতক হােরর আিধক  ঘেটেছ। 

সারাংেশর উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায় ৩, ২৫ নং পিরে েদর ঘটনােক। 

এখােন সব কথক দুই িদন একরাি র বণনা মা  কেয়কিট বােক  কেরেছন, ফেল 

বয়ােনর কম পিরসর ব য় হেয়েছ এবং এে ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। এরপর থেকই 

উপন ােসর ঘটনা অিত ত গিতেত ঘেটেছ।  

ঈ) উহ  শ :- ৩১ পিরে দ থেক এক এক স াহ অিত েমর উে খ এক এক বােক  

ঘেটেছ; 

১. “তাহার এক স াহ পর িফিরয়া আিসয়া কিহল…” 

২. “এই েপ স াহ গল…” 

৩. “একিদন, দুইিদন, িতনিদন গল…” (পৃ. ৮৫)  

অথাৎ, এে ে  সময়টা পিরেয় যাওয়ার উে খ করা হেলও এই সমেয়র মেধ  কী ঘটনা 

ঘটল তার উে খ উহ ই রেয় গল। ফেল এে ে  যমন একিদেক সমেয়র গিত ত 

হেয়েছ তমিন উপন ােসর উ  অংশ িলেক আমরা উহ  শ  (‘Ellipses’) িহেসেব 

িচি ত করেত পাির।     

সমেয়র পুনরাবৃি :- উপন াসিটেত এককথেনর পাশাপািশ অনন  কথন ও পুনঃকথেনর 

ব বহার ঘেটেছ। িনেচ যার উে খ করা হল। (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ২৪-২৬) 

অ. পুনঃকথন:— কািহিনতেল একবার ঘটা ঘটনার বাচেন একািধকবার উে খ।  

১. উদয়ািদত  যা া স :— 

ক. “উদয়ািদত  ব ািদ পিরয়া কিটবে  তরবাির বাঁিধয়া ােনর উদেযাগ কিরেলন।” 

(পৃ. ১০) 

খ. “কাল রাে  যুবরাজ সহসা অ ােরাহণ কিরয়া একাকী চিলয়া িগয়ােছন…” (পৃ. ১৩) 

২. বস  রায় হত ার আেদশ স :— 

ক. “মহারাজ আেদশ কিরয়ািছেলন, যখন বস  রায় যেশাহের আিসবার পেথ িশমুলতিলর 

চিটেত আ য় লইেবন তখন— …তখন  দুইজন পাঠান িগয়া—… তাঁহােক িনহত কিরেব।” 

(পৃ. ১১) 
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খ. “মহারাজ আমােক ও আমার ভাইেক আেদশ কেরন য আপিন যখন যেশােরর মুেখ 

আিসেবন, তখন পেথ আপনােক খুন করা হয়।” (পৃ. ১৭) 

আ. অনন কথন:— কািহিনতেল একািধকবার ঘটা ঘটনার বাচেন একবার উে খ। 

১. “ও কথা অেনকবার িনয়ািছ।” (পৃ. ৮) 

২. রাজিষ:-  

কািহিন কাল:—  পূববতী উপন ােসর মেতা এই উপন াসও ঐিতহািসক ব ি ে র আধাের 

রিচত হেলও ‘বালক’ পি কায় বালকেদরই জন  কািশত এই উপন ােস কা িনক 

গালগ  আরও বিশ াধান  পেয়েছ। যিদও ি পুরার রাজবািড়র ইিতহােসর িকছু অংশ, 

গািব মািণক  ও ন রায় মুখ ব ি ে র ঐিতহািসক সত তা, উপন ােসর অি মপেব 

শা-সুজার সে র কথা মাথায় রেখ উপন ােসর কািহিনকালেক স দশ শতা ীর শষাধ 

িহেসেব িবেবচনা করেত হয়। এর পিরে ি েত কারণ িহেসেব আমরা দখােত পাির, 

ি পুরা রােজ র রাজা ঐিতহািসক ব ি  গািব মািণেক র রাজ কাল ১৬৬০ থেক 

১৬৮৩ ি া । এই গািব মািণক ই বমাে য় াতা ন রােয়র িসংহাসেনর িত 

লাভ দেখ িসংহাসন ত াগ করেল ন রায় ছ মািণক  নাম িনেয় ি পুরার 

রাজিসংহাসেন িকছুিদেনর জন  বেস। পের তার মৃতু  হেল গািব মািণক  পুনরায় 

ি পুরার রাজে র দািয়  হণ কের। অন িদেক এইসমেয়ই মাগল স াট সাহজাহােনর 

ি তীয়পু  শাহজাদা সুজা স ােটর অনুমিত েম বাংলা ও িবহােরর সুবাদােরর দািয়  

হণ কেরন ১৬৩৯ থেক ১৬৬০ ি া  সমেয়র জন । িক  ইিতমেধ  স ােটর 

অসু তা ও ঔর েজেবর সে  সংঘেষর দ ণ পরািজত শাহ সুজা ঢাকায় পািলেয় যান 

এবং সখান থেক পের বমা েদেশ আরাকান রােজর আ েয় আেসন, এবং ১৬৬০-

সােলই আরাকান রােজর িব াসঘাতকতায় শাহ সুজার মৃতু  হয়। কােজই ঐিতহািসক 

সমেয়র এই িবচাের উপন াসিটর কািহিনকাল িহেসেব স দশ শতেকর শষাধেক িনধারণ 

আমােদর কােছ যথাযথ বেল মেন হেয়েছ। 

কথনকাল:— ানদানি নী দবীর স ািদত ‘বালক’ পি কায় সব কথেকর বয়ােন 

কিথত উপন াসিট ১২৯২ সাল থেক ধারাবািহকভােব কাশ পেত আর  কের এবং 

১২৯২ সােলরই ফা ন সংখ া পয  উপন াসিটর ২৬ নং পিরে দ অবিধ কািশত 
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হওয়ার পর পি কায় আর এিট ধারাবািহকভােব কািশত না হেয় ১২৯৩ সােল িগেয় 

স ূণ উপন াসিট াকাের কািশত হয়। উপন াসিটর কথনকােলর িবে ষণ করেত 

গেল বাঝা যায় এে ে ও পূববতী উপন ােসর মেতাই কািহিনকােলর সমসমেয় 

দাঁিড়েয়ই সব  কথক কািহিনর বণনা কেরেছ। এে ে ও আমােদর কথনকাল িবচােরর 

িনি  সব কথেকর বয়ােন ব ব ত ‘কাল’-এর ব বহার, যা উপন ােসর সােপে  সবদাই 

বতমানকাল িহেসেবই ব ব ত হেয়েছ। কােজই এই সােপে  িবচার কের এই 

উপন ােসর কািহিনকােলর মেতাই কথনকালেকও স দশ শতা ীর শষােধ াপন করেত 

হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর কািহিন এবং বাচন েরর সমেয়র ম আগােগাড়া 

একইরকম থেকেছ। বালকেদর জন  রিচত হেয়িছল বেলই এই উপন ােস সমেয়র 

জিটল িবন াসেক ত াগ কের রবী নাথ সমেয়র মেক রেখেছন সরল। যখােন কািহিন 

েরর ঘটনা যভােব এিগেয়েছ বাচন ের এেসও তার কােনা পিরবতন হয়িন। অথাৎ, 

কােনা প াৎ-উ াস বা পূব-উ ােসর েয়ােগ উপন ােসর সােপে  বতমান কােলর 

ঘটনা েমর িবন ােস বিচ  সৃি  হয়িন। ফেল ঘটনা স ার ে  একধরেনর 

একেঘেয়িমর সৃি  হেয়েছ। প াৎ অথবা পূব-উ ােসর েয়াগ হয়িন বেলই এই 

উপন ােসর সমেয়র েমর িবন ােসর ধারাবািহক উে খ থেক িবরত থাকা হল।  

সমেয়র ময়াদ:- ৪৪িট পিরে দ এবং উপসংহার সংবিলত এই উপন ােস আট বছেরর 

সময়কােলর কািহিন বিণত হেয়েছ। এরমেধ  ১নং পিরে েদর কািহিন উপন ােসর 

মূলকািহিন আরে র একবছর আেগর কথা। উপন াস পােঠ আমরা বুিঝ এরপর ২ নং 

পিরে দ থেক ১৭ নং পিরে েদ কৃতপে  পেনেরা িদেনর ঘটনা বিণত হেয়েছ, 

অথাৎ অমাবস ার রােত ভুবেন রীর পুেজার পরিদন সকাল থেক পেরর চাে া িদন। 

যখােন পেরর ২৭িট পিরে েদ দীঘ আট বছেরর সময়কােলর কািহিন ান পেয়েছ 

সখােন পেনেরা িদেনর ঘটনা বণনা করার জন  পেনেরািট পিরে েদর ব বহাের সমেয়র 

ম ন ঘেটেছ। এরপের ১৮ নং পিরে েদ রঘুপিত ও ন রােয়র আটবছেরর িনবাসন 

দ  ঘাষণা হওয়ার পর থেক কািহিনর গিত পােঠর ে  ততা া  হেয়েছ। 
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অ) মধ বতী িবরাম:— উপন ােসর বশ িকছু অংেশ সব কথেকর বয়ােন বিণত নানান 

ধরেনর দীঘ বণনা কািহিনর গিতেক থ কেরেছ। এরমেধ  ২, ৪, ৭, ৮, ১৪, ১৫, ২০, 

২১, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৫, ৪০, ৪২, ভৃিত পিরে েদর নানা বণনা অংশ উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়। 

১. “…মেনর অিভ ায় এই য, সই জায়গাটােত ফঁু িদয়া, হাত বুলাইয়া, িদিদর 

সম  বদনা দূর কিরয়া িদেব। …তবুও িদিদ িকছু বিলল না।” (পৃ. ১০৫) 

২. “ভুবেন রী- দবী-মি েরর ভৃত  জয়িসংহ জািতেত রাজপুত, ি য়। … চির 

িদেক মেঘর ি  অ কার, বেনর ছায়া, ঘনপ েবর শ াম , ভেকর কালাহল, 

বৃি র অিব াম ঝরঝর শ -কানেনর মেধ  এই প নববষার ঘারঘটা দিখয়া 

তাঁহার াণ জুড়াইয়া যাইেতেছ।” (পৃ. ১০৭-১০৮) 

৩. “তাহার পরিদন য ভাত হইল তাহা অিত মেনাহর ভাত। বৃি  শষ 

হইয়ােছ। পূব িদেক মঘ নাই। …আষােঢ়র ভােত এই জীবময়ী আন ময়ী 

ধরণীর িদেক চািহয়া দীঘিন াস ফিলয়া জয়িসংহ মি ের েবশ কিরেলন।” (পৃ. 

১১৩) 

সব কথেকর বয়ােন কিথত উ  পিরে দ িলর নানান ধরেনর বণনাকােল মূল 

কািহিনর গিত ায়  হেয় এেলও বাচন ি য়া অব াহত থেকেছ, যা আখ ােনর 

সমেয়র িবরিত বা মধ বতী িবরােমর সাথক দৃ া  হেয় উেঠেছ।  

আ) দৃশ :— রবী নােথর থম জীবেন লখা এই উপন ােস পূেবর উপন ােসর মেতাই 

বণনা ও সংলাপ অংেশর সাম স  সািধত হয়িন বলেলই চেল। কােনা পিরে েদ বণনার 

আনুপািতক হার বিশ, কােনা পিরে েদ সংলােপর হার বিশ। যিদও মাটামুিটভােব ১, 

৪, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ভৃিত পিরে েদ বণনা এবং 

সংলাপ অংেশর আনুপািতক হার মাটামুিটভােব সমান হেয় দৃেশ র সৃি  কেরেছ। 

পাশাপািশভােব এই অংশ িলেত কািহিন এবং বাচেনর সময় ায় একই গিতেত অ সর 

হেয়েছ।  

ই) সারসংে প:— উপন াসিটেত সব কথক বশ িকছু সমেয়র বণনা িনেজই করার 

ফেল বয়ােনর কম পিরসর ব য় হেয়েছ এবং সৃ  হেয়েছ সারাংেশর। উপন ােস এই 

ধরেনর বণনা পাওয়া যায় মূলত ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৫, ২৯, 
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৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪২ পিরে েদ। এই পিরে দ িলেত ায়শই এক-একটা 

দীঘ সমেয়র কািহিন পু ানুপু ভােব বণনা না কের সব কথক িকছু বােক র মেধ  

িদেয় বণনা কের গেছন। উদাহরণ প উ  পিরে দ িল থেক িকছু অংশ িনে  

উে খ করা হল। 

১. “তাহার পরিদন হইেত ঘুম ভািঙেল সূয উিঠেলও রাজার ভাত হইত না, ছাট দুিট 

ভাইেবােনর মুখ দিখেল তেব তাঁহার ভাত হইত। … সিদন তাঁহার স া-আি ক যন 

স ূণ হইত না।” (পৃ. ১০৪) 

২. “ন রায় রাজার হাত ধিরয়া অরেণ র মধ  িদয়া যখন গৃেহ িফিরয়া আিসেতেছন 

তখেনা আকাশ হইেত অ  অ  আেলা আিসেতিছল-…অবেশেষ রাজা রঘুপিতেক ণাম 

কিরেলন, ন রায়ও তাঁহার অনুসরণ কিরেলন।” (পৃ. ১২০-১২১) 

৩. “রাজার আেদশমত জােদর অসে ােষর কারণ অনুস ােনর জন  ন রায় য়ং 

াতঃকােল বািহর হইয়ােছন। …ন রােয়র াণ উিড়য়া গল।” (পৃ. ১২৮) 

ঈ) উহ  শ :— ৪৪ পিরে েদ িবভ  এই উপন ােস আট বছেরর কািহিন সংিনব  

রেয়েছ। িক  ১৭ পিরে দ পয  যখােন ১৫ িদেনর কািহিন বিণত হেয়েছ সখােন 

অবিশ  ২৭িট পিরে েদ বািক ায় স ূণ আট বছেররই ঘটনােক বণনা করেত িগেয় 

ায়ই দীঘ দীঘ সমেয়র ঘটনােক উহ  রাখেত হেয়েছ যােক িবেলাপনও বলা যেত পাের, 

এবং এরফেল ঘটনার গিতেত ঘেটেছ রণ। ঘটনার উহ  অংেশর উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়; 

১. “এক বৎসর কািটয়া গল।” (পৃ. ১০৪) 

২. “নয়িদন পি মমুেখ যা ার পর ব ী ও হরীরা ঢাকা শহেরর কাছাকািছ আিসয়া 

পৗিছল।” (পৃ. ১৩৩) 

৩. “রঘুপিত িকয়ৎকাল ঢাকায় বাস কিরয়া উদুভাষা িশ া কিরেলন…” (পৃ. ১৩৩)  

৪. “এই উপন ােসর আর কাল হইেত এখন দুই বৎসর হইয়া িগয়ােছ।” (১১ পিরে েদ 

দুই বছর অিত া ) (পৃ. ১৫০) 

৫. “এই েপ ছয়বৎসর কািটয়া গেল ছ মািণেক র মৃতু  হইল।” (পৃ. ১৮২)  



256 

 

সমেয়র পুনরাবৃি :- রবী য়ােথর থমপেবর এই উপন ােসর ে  সমেয়র পুনরাবৃি র 

বিচ  সভােব লি ত না হেলও এককথেনর পাশাপািশ অনন কথেনরও উে খ পাওয়া 

যায়। আমরা িনে  স িলর উে খ করলাম।  

অ. অনন কথন:— কািহিনতেল একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে খ। 

উদাহরণ িহেসেব বলা যায়—  

১. “ িতিদন তাহািদগেক ফুল তুিলয়া িদয়া তেব িতিন ান কিরেতন।” (পৃ. ১০৪) 

২. “মহারাজ পূেব একা গামতীতীের আিসেতন, এখন বেক সে  কিরয়া আেনন।” (পৃ. 

১১৪) 

৩. “নয়িদন পি ম মুেখ যা ার পর ব ী ও হরীরা ঢাকা শহেরর কাছাকািছ আিসয়া 

প িছল।” (পৃ. ১৩৩) 

৪. “ িতিদন িতনেবলা নহবত বািজেত লািগল।” (পৃ. ১৪৩)  

৩. চােখর বািল:-  

কািহিনকাল:— এই উপন াসিটেত চির েদর ‘আঁেতর কথা’ িবে ষণ করাই ঔপন ািসেকর 

মূল ল  িছল। এবং এই িবেশষ লে ই ি তধী হেত িগেয় রবী নাথ সমকালীন 

সমােজর এমন িবেশষ কােনা ছিব আঁেকনিন যার থেক উপন াসিটর কািহিনকাল 

স েক িনঃসি  ম ব  াপন করা যায়। যিদও উপন ােসর মেধ  ছিড়েয় থাকা িকছু 

উপাদােনর ি ত থেক উপন াসিটর কািহিনকাল স েক একটা আ াজ পাওয়া স ব 

হয়। উপন ােসর ৫ নং পিরে েদ দেখিছ আশার ‘চা পাঠ’-এর িত মেনােযাগ দেখ 

মেহ  তােক হেয় ছ  িতর ার কেরেছ। অ য়কুমার দে র ‘চা পাঠ’-এর িতনিট খ  

মা েয় ১৮৫২, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ ি া  কািশত হয়। অন িদেক ৭ নং পিরে েদ 

বারাসেতর ােম উপি ত হওয়ার পের িবেনািদনী অ রাল থেক কলকাতার িশি ত 

যুবক িবহারীেক আপ ায়ন কেরেছ বি ম আর দীনব ু র াবিলর জাগান িদেয়। দীনব ু  

িমে র রচনা িলর সময়কাল ১৮৬০ থেক ১৮৭৬ সােলর মেধ । এরপের কলকাতার 

বাসায় আসার পেরও িবেনািদনী িনেজ ‘িবষবৃ ’-এর াবিল সং রণ পেড়েছ যার 

উে খ আমরা পেয়েছ উপন ােসর ২৮ নং পিরে েদ। এই ‘িবষবৃ ’-এর াবিল 

সং রেণর কাল ১৮৭৩ ি া । মােটর ওপর উপন ােসর চির েদর এই চচার 
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ইিতহাস থেক উপন ােসর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর শষ দুই দশেকর মেধ  াপন 

করেল হয়েতা খুব বিশ ভুল হয় না।  

কথনকাল:— অন িদেক এর কথনকালেকও কািহিনকােলর থেক খুব বিশ দূরবতী 

সমেয় াপন করা যায় না। উপন াসিট নবপযায় ‘ব দশন’-এ ১৩০৮ সাল থেক 

ধারাবািহকভােব কাশ পেত থােক এবং পের ১৩০৯ সােল াকাের কািশত হয়। 

অথাৎ, যুগপৎ পি কায় ধারাবািহকভােব কােশর কাল এবং াকাের কােশর কাল 

িবশ শতেকর দারেগাড়ায় উেঠ এেলও উপন াসিটর রচনার ইিতহােসর িহেসব দখেল 

(রবী নােথর িচিঠপ  খ  সংখ া ৫ ও ৬) এর কথনকালেক উিনশ শতেকর এেকবাের 

শেষই াপন করেত হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর কািহিন ও বাচেনর ে  একইরকম ম অনুসরণ করা 

হেলও করা হেলও কেয়কিট পিরে েদর সমেয়র িবন ােসর ে  জিটলতার সৃি  

হেয়েছ। িশ পূব েরর ঘটনা মেক অিবন  েম সািজেয় উপন াসিটর সমেয়র ম-

স ার ে  িবিশ তার সা  রেখেছন ঔপন ািসক। মূলত ২৪ থেক ৫১ পিরে দ 

পয  ঘটনার উপ াপেনর ে  সমেয়র মেক ঢেল সািজেয়েছন রবী নাথ। এই 

অংেশর মেধ  সমেয়র ধারাবািহক- ম িন প;- 

১. িবহারী পি েম গেছ এই মেম িবহারীেক লখা িবেনািদনীর িচিঠ িফের আসেছ। 

২. আশার কাশীেত যাওয়ার িস া  ও কাশীেত আশা ও িবহারীর সা াৎ। 

৩. কাশী থেক িফের িবহারী মেহ  ও িবেনািদনীেক আপি কর পিরি িতেত পাে । 

৪. আশা কালকাতায় িফরেছ। 

৫. রােত বারা ায় িবেনািদনীর সে  সা াৎ লােভর আশায় মেহে র আগমন, রাজল ীর স ুখীন 

হওয়া ও পরিদন মেহ র িত িবেনািদনীর িতর ারপূণ িচিঠ।  

৬. রাজল ীর িতর ারেক এড়ােত মেহে র কেলেজ যা া এবং ধাবােক কাপড় িদেত িগেয় 

িবেনািদনীর উ  িচিঠ আশার হােত আসেছ। 

৭. রাজল ী ও িবেনািদনীর । িবেনািদনী িবহারীর কােছ যা  ও সখান থেক দেশর বািড়েত।  

৮. মেহ  বারাসেত যাে  ও সখান থেক িবেনািদনীেক িনেয় কালকাতায় িফরেছ।  

৯. মেহ  িবহারীর বািলেত অব ােনর খবর পাে । 

১০. মেহ  ও িবেনািদনীর পি েম যা ার িস া  ও যা া।  

১১. অ পূণা িফের আসেছন ও িবহারীর সে  সা াৎ করেত যাে ন। 
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১২. িবহারী িবেনািদনী ও মেহে র সে  সা াৎ করেছ।   

উপেরা  ঘটনা িলেক রবী নাথ িশি ত ের যভােব ভাগ কের সািজেয়েছন তার িত 

আেলাকপাত করেল আমরা দখব, ১ নং ঘটনা বিণত হেয়েছ উপন ােসর ২৪ পিরে েদ। 

২৫ পিরে েদ আশার কাশী যাওয়া ি র হওয়ার পর ২৬ এবং ২৭ নং পিরে েদর ঘটনা 

সমা রােল চেলেছ। ২৭ নং পিরে েদই কাশীেত আশােক দখেছ িবহারী, এবং এই 

আকি ক দখা হওয়ােক অপরাধ ান কের মেহে র কােছ মা চাইেত এেস ২৮ নং 

পিরে েদ মেহ  ও িবেনািদনীেক আপি কর অব ায় দখেছ। ৩১ নং পিরে েদ আশা 

কাশী থেক কালকাতায় িফরেছ। ২৮ পিরে েদ িবহারীর কােছ মেহ -িবেনািদনীর 

স েকর সত  কািশত হেয় যাওয়ার পর থেক ৩১ পিরে দ পয  মেহ  ও 

িবেনািদনীর স েকর মেধ  য উ ামতা এেসিছল তােত বাঁধা পড়ােতই স েকর 

ি িলেত জট পেকেছ, স েকর এই জিটল পিরি িত ফুেট উেঠেছ এই অংেশর 

কািহিন িবন ােসও। িশ পূব ের সমেয়র ম অনুসাের উপেরা  ৪, ৫ ও ৬ েমর 

ঘটনােক ঘটেত দিখ যা িশি ত ের এেস সি ত হেয়েছ যথা েম ৩২, ৩৩ ও ৩৪ 

ন র পিরে েদ। ঘটনা িলর মেক এেলােমেলা কের সাজােনার ফেল সময়-িবন ােস 

চমৎকািরে র সৃি  হেয়েছ। ৩২ ন র পিরে েদ রাে  বারা ায় িবেনািদনীর সা াৎ 

লােভর আশায় মেহে র আগমন ঘটেছ এবং মেহ -িবেনািদনীর স েকর পুেরা 

িবষয়টাই রাজল ীর কােছ পির ার হেয় যাে । ৩৩ ন র অধ ােয়র সূচনা হে  

পেররিদন মেহে র জামা থেক িবেনািদনীর িচিঠ আশার হােত আসার ঘটনা িদেয়, 

িশ পূব ের যার াভািবক ম ৬। ৩৪ পিরে েদ এই িদনই সকােল িবেনািদনী ও 

রাজল ীর -বণনার ফাঁেক মাতার িতর ােরর ভেয় সকাল সকাল মেহে র কেলজ-

যা ার কথা পাি , যার ফেল াি বশত স জামার পেকেটই িবেনািদনীর িচিঠ ফেল 

চেল যাে  এবং ঘটেছ ৩৩ পিরে েদর ঘটনা, অথাৎ িকছু সময় পূেবর ঘটনােক প াৎ-

উ ােসর   সাহােয  বণনা করা হেয়েছ এে ে । 

  রাজল ীর সে  ে র পের িবেনািদনী ৩৫ পিরে েদ িবহারীর বািড়েত আসেছ 

বারাসেতর উ েশ  রওনা হেয়েছ। েন কের বারাসেতর উে েশ যা াপেথর বণনা 

পাি  ৩৮ পিরে েদ। এই ৩৫ ও ৩৮ পিরে েদর সমা রােল পাি  ৩৬ ও ৩৭ 

পিরে দেক; যখােন ৩৬ পিরে েদ মেহ  বািড়েত িফের িবেনািদনীেক পাে  না কারণ 
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ইিতমেধ  স িবহারীর বািড় থেক বারাসেত চেল গেছ, এবং ৩৭ পিরে েদ িবহারীর 

বািড়েত উ াে র মেতা এেস হা ামা কেরেছ মেহ । এই িবেনািদনী ও মেহ েক কে  

রেখ ঘেট যাওয়া সমা রাল দুিট ঘটনা ধারা ৩৮ পিরে েদ িগেয় িমিলত হেয়েছ 

বারাসেত িগেয়, যখন মেহ  িবেনািদনীর ঘেরর দুয়াের উপি ত হেয়েছ।  

িশ পূব েরর সমেয়র াভিবক মানুসাের যখােন ৮,৯ ও ১০ েমর ঘটনা 

রেয়েছ সখােন এই ঘটনা িল বিণত হেয়েছ উপন ােসর ৩৯ থেক ৪৫ পিরে েদর 

মেধ । ৩৯ পিরে েদ বারাসত থেক পটলডাঙার বাসায় আসার পর মেহ  িনেজর 

বাসায় িফেরেছ। ৩৯ পিরে েদ যখােন একিদেক মেহে র বাসায় ফরার ঘটনাধারা 

বিণত হেয়েছ সখােন সমা রােল ৪০ পিরে েদ মেহ  চেল যাওয়ার পের িবেনািদনীর 

মানিসক পিরি িত বিণত হেয়েছ। এই দুই পিরে েদর সময়কালটা একই। ৪০ 

পিরে েদ পটলডাঙার বাসায় িফের যাওয়ার পর আবার ৪২ পিরে েদই মেহ  িনেজর 

বািড়েত িফের আসেছ। এই পিরে েদর সূচনাও হে  ৪০ পিরে েদর সমাি  থেক, 

রাজল ী ও আশার কেথাপকথন িদেয়। অথাৎ ৪০ পিরে েদর শষ ও ৪২ পিরে েদর 

সূচনা সমা রােল চেলেছ। একই ভােব ৪৫ ও ৪৬ এবং ৪৫ ও ৫০ পিরে দ সমা রােল 

চেলেছ। আশা ও রাজল ীর তাড়নায় ৪৫ পিরে েদ িবহারীর খাঁেজ মেহ র তার 

বািড়েত যাওয়ার সংবাদ দওয়ার পের সব কথক ৪৬ পিরে েদর দৃশ  আমােদর িনেয় 

যায় মেহে র গৃেহ, যখােন তার ফরার আশায় উ ুখ দিখ রাজল ীেক এবং ৪৫ 

পিরে েদ িবেনািদনীেক িনেয় পি েম যা ার স  ওঠার পের ৫০ পিরে েদ সই 

যা ার বণনা আসেছ। ইিতমেধ  ৪৭-৪৮-৪৯ সংখ ক অধ ােয় বিণত হেয়েছ িশ পূব 

েরর ১১ ও ১২ েমর ঘটনা।  

এরপেরই ৫১ পিরে দ থেক ঘটনাধারা সরল েমই সি ত হেয়েছ, কারণ এই 

সময় থেকই উপন ােস স েকর মেধ  য জিটল ি িল রচনা করা হেয়িছল তা 

উে াচেনর পালা আর  হেয় গেছ। সমেয়র িবন ােসর ে  এই রীিত আসেল 

আমােদর বুিঝেয় দয় চির েদর স েকর জিটলতা ফুেট উেঠেছ উপন ােসর মােঝর 

২৬িট পিরে েদ যখােন িশি ত েরর সমেয়র িবন াসও হেয়েছ জিটলরীিতেক অবল ন 

কের।  
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সমেয়র ময়াদ:- ‘ চােখর বািল’-র উপন ােসর ঘটনাকােলর ময়াদ এক বছেরর িকছু 

বিশ সমেয়র; চ  মাস থেক পেরর বছেরর বষা পয । এই সময়কােলর ঘটনা 

উপন ােসর ৫৫িট পিরে েদ বিণত হেলও থম পিরে েদর িবেনািদনীর সে  যথা েম 

মেহ  ও িবহারীর িববােহর াব স  উপন ােসর মূল কািহিন আর  হওয়ার িতন 

বছর আেগর ঘটনা। কািহিনিটর কালিবভােগর িত খয়াল করেল দখব ি তীয় 

পিরে েদ আশােক দখেত যাওয়ার সময়টা িছল চ  মাস। এরপর মেহ  ও আশার 

দা েত র রসা াদেনর অিত ততােক বাঝােতই ৬নং পিরে েদ বষাকােলর স  

আসেছ। অথাৎ সময় অিত ততায় এই পযােয় অ সর হেয়েছ, মা  চারিট পিরে েদ 

চার মাস অিতবািহত হেয় যাে । এরপের িবেনািদনী মেহে র বাসায় আসার পর থেক 

সমেয়র গিত ধীর লেয় বািহত হেয়েছ। বষার পর ১৭ নং পিরে েদ দমদেমর 

চড়ুইভািতর ঘটনা ঘেটেছ শরৎকােল। অথাৎ পূেবর তুলনায় সমেয়র গিতেত িকছুটা 

হেলও ম ন এেসেছ। এরপের যিদও ২৫ পিরে েদ পেরর বছর ফা েনর উে খ পাি , 

অথাৎ আি ন, কািতক, অ হায়ণ, পৗষ এবং মাঘ- এই এত িল মাস মা  আট 

পিরে েদ পিরেয়েছ, এবং সমেয়র রণ ঘটেছ। এরপর ৩২-৩৭ নং পিরে েদ 

ী কােলর স  এেলও মেধ  মেধ  অকাল-বষেণর ইি ত রেয়েছ এবং উপন ােসর 

শষাংশ ৪৮-৫৫ পিরে দ বষাকােলই সংঘিটত হেয়েছ। মােটর ওপর িহেসব করেল 

বাঝা যােব থম তইশিট পিরে েদ (২-২৫ নং) ায় একবছেরর সময়কাল এবং 

পেরর কুিড়িট পিরে েদ (২৬-৫৫ নং) পেরর বষা পয  বণনাকােল থম ে  ঘেটেছ 

সমেয়র রণ এবং ি তীয় ে  ঘেটেছ সমেয়র ম ন।  

অ) মধ বতী িবরাম:— উপন ােস চির িলর নানান ি য়ার সােপে  মন াি ক িবে ষণ 

দান কেরেছন সব কথক যার ফেল কািহিনর গিত  হেয় গেলও বাচন অব াহত 

রেয়েছ। কােজই সব কথককৃত চির েদর এই মন াি ক িবে ষণ িলেক আমরা 

আখ ােনর সমেয়র ে  মধ বতী িবরােমর দৃ া  িহেসেব হণ করেত পাির। এর 

উদাহরণ িহেসেব িনে  উপন ােসর িকছু িকছু অংেশর উে খ করা হল; 

১. “মেহ  শশেবই িপতৃহীন। মা-স ে  তাহার ব বহার সাধারণ লােকর মেতা িছল না। 

… মার সাহায  ব তীত তাহার আরাম িবরাম আহার িবহার িকছুই স  হইবার জা িছল 

না।” (পৃ. ১৮৯) 
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২. “তখন চ মােসর িদবসাে  সূয অে া ুখ। দাতলার দি ণবারা ায় িচি ত িচ ণ 

চীেনর টািল গাথা; তাহারই াে  দুই অভ াগেতর জন  পার রকািব ফলমূলিম াে  

শাভমান এবং বরফজলপূণ পার াস শীতল িশিশরিব ুজাল মি ত।” (পৃ. ১৯২) 

৩. “িকছুকাল অনাবৃি েত য শস দল  পীতবণ হইয়া আেস, বৃি  পাইবামা  স আর 

িবল  কের না; হঠাৎ বািড়য়া উিঠয়া দীঘকােলর উপবাসৈদন  দূর কিরয়া দয়, দুবল নত 

ভাব ত াগ কিরয়া শস ে ে র মেধ  অসংেকােচ অসংশেয় আপনার অিধকার উ ত ও 

উ ল কিরয়া তােল… নববধূেযাগ  ল াভয় দূর কিরয়া িদয়া সৗভাগ বতী ীর মিহমায় 

মুহূেতর মেধ ই ামীর পদ াে  অসংেকােচ আপন িসংহাসন অিধকার কিরল।” (পৃ. 

১৯৭) 

আ) দৃশ :— মন  ধান উপন ােসর ে  বণনা এবং সংলােপর সহাব ান িবরল 

দৃশ । চির েদর ি য়ার ি েত বােরবাের মন াি ক ব াখ া দান করেত িগেয় 

অিধকাংশ ে ই হয় সব কথেকর বয়ােনর আনুপািতক হাের আিধক  ঘেটেছ কাথাও 

বা আিধক  ঘেটেছ সংলােপ। কােজই বণনা এবং সংলােপর সহাব ােন আদশ দৃশ  গেড় 

ওঠার দৃ া ও িবরল হেয়েছ এই উপন ােসর ে । এই িবরল দৃ া  লি ত হয় 

উপন ােসর ৪, ৫, ৭, ৮, ১২, ১৪, ১৭ ভৃিত পিরে েদ- যখােন কািহিন এবং বাচন 

ায় একই গিতেত অ সর হেয়েছ।  

ই) সারসংে প:— আমরা এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ সং া  আেলাচনার েতই 

দিখেয়িছলাম ২৩িট পিরে েদ থম ায় একবছেরর ঘটনা বণনা কের পেরর কুিড়িট 

পিরে েদ বািক কেয়কমােসর ঘটনা বণনা করা হেয়েছ। এবং এইভােব সমেয়র িবভাজন 

করেত িগেয় সব কথক ায়শই িকছু ঘটনােক সংে েপ বণনা কের গেছন, ফেল 

সসম  ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। িনে  উপন ােসর িকছু ঘটনার সারাংেশর উে খ 

করা গল; 

১. “িবেনািদনীর বাপ িবেশষ ধনী িছল না, িক  তাহার একমা  কন ােক স িমশনাির 

মম রািখয়া ব যে  পড়া না ও কা কায িশখাইয়ািছল। কন ার িববােহর বয়স েমই 

বিহয়া যাইেতিছল, তবু তাঁহার শঁ িছল না। অবেশেষ তাঁহার মৃতু র পের িবধবা মাতা 

পা  খুিঁজয়া অি র হইয়া পিড়য়ােছ। টাকাকিড়ও নাই, কন ার বয়সও অিধক। তখন 

রাজল ী তাঁহার জ ভূিম বারাসেতর ামস কীয় এক াতু ুে র সিহত উ  কন া 

িবেনািদনীর িববাহ দওয়াইেলন। অনিতকাল পের কন া িবধবা হইল।” (পৃ. ১৯০) 
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২. “কন ার জঠা শ ামবাজােরর অনুকূলবাবু- িনেজর উপািজত ধেনর ারায় তাঁহার 

বাগানসেমত িতনতলা বািড়টােক পাড়ার মাথার উপর তুিলয়ােছন। দির  াতার মৃতু র 

পর িপতৃমাতৃহীনা াতু ু ীেক িনেজর বািড়েত আিনয়া রািখয়াছ। … এমন সময় সািজয়া-

িজয়া গ  মািখয়া র ভূিমেত ব ু েক লইয়া মেহ  েবশ কিরেলন।” (পৃ. ১৯২) 

৩. “এই েপ রাজল ী, অ পূণা এবং মেহে র মেধ  িন ু র িনগূঢ় নীরব ঘাত- িতঘাত 

চিলেত চিলেত িববােহর িদন সমাগত হইল। বািত উ ল হইয়া িলল, সানাই মধুর 

হইয়া বািজল, িম াে  িমে র ভাগ লশমা  কম পিড়ল না।” (পৃ. ১৯৫) 

সারাংেশর উদাহরণ িহেসেব উি িখত উ ৃ ত অংশ িলেত িকছু িনয়িমত ঘেট যাওয়া 

ঘটনােক বাঝােত সব কথককৃত ি য়ার ব বহার িল ল ণীয়। ‘কিরত’, ‘ বড়াইত’, 

‘কিরেত লািগেলন’ -এই ি য়াপদ িলর ব বহােরর মেধ  িদেয়ই বাঝােনা যাে  য 

ঘটনা িল এককালীন নয়, তা ব বহািরক। এবং সই িতিনয়ত ঘেট যাওয়া চির েদর 

ব বহািরক কেমরই সারসংে প বণনা কের গেছন সব কথক।   

ঈ) উহ  শ :— সমেয়র ময়ােদর িহেসব কােল দখােনা হেয়েছ উপন ােস তইশিট 

পিরে েদ (২-২৫ নং) ায় একবছেরর সময়কাল এবং পেরর কুিড়িট পিরে েদ (২৬-

৫৫ নং) পেরর বষা পয  বণনাকােল থম ে  ঘেটেছ সমেয়র রণ এবং ি তীয় 

ে  ঘেটেছ সমেয়র ম ন। এবং সমেয়র রণ ঘটােনার ে  আখ ােন ঘটনার 

উহ াংেশর  অপিরসীম। যিদও ঘনসি ব  মন  ধান উপন ােস ঘটনার উহ াংশ 

বা িবেলাপনেক িনেদশ কের দখােনা কিঠনসাধ  তবুও যখােন উপন ােসর তইশিট 

পিরে েদ (২-২৫ নং) ায় একবছেরর সময়কােলর বণনা করা হেয়েছ সখােন য িকছু 

ঘটনার িববরণ উহ  থাকেবই তা বলাবা ল । আমরা এই িনিরেখ িনে  উপন ােসর িকছু 

অংেশর উে খ কের দখােনার চ া কেরিছ য আখ ানতে র পিরভাষায় কীভােব এই 

উপন ােসর ে  উহ  শ  (‘Ellipses’) ঘেটেছ।  

১. “বছর-িতেনক পের আর-একিদন মাতাপুে  কথা হইেতিছল।” (একিট বােক  িতনবছর 

সময় অিত া  হল এবং সই িতনবছেরর ঘটনা উহ  থাকল) 

২. “আশা সি তসু রেদেহ লি তমু মুেখ আপন নূতন সংসাের থম পদাপণ 

কিরল…” (পৃ. ১৯৫) (িববােহর পু ানুপু  বণনা উহ  থাকল)। 

৩. “ চােখ চােখ পাহারার কায িক প ভােব িনবাহ হইত তাহার িব ািরত িববরণ দওয়া 

অনাবশ ক।” (পৃ. ২০০) (কথক িনেজই উহ  রাখেলন স িট) 
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৪. “একিদন নববষার বষণমুখিরত মঘা  সায়াে …” (পৃ. ২০০) (২ নং পিরে েদর 

পর ৬ নং পিরে েদ বষার উে েখ বাঝা যায় মােঝর কেয়কমােসর দীঘ বণনা উহ )।  

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােস সমেয়র পুনরাবৃি র সম  িবন াসই চােখ পেড়। 

আমরা িনে  পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ িল করলাম।  

অ. পুনঃকথন:— কািহিনতেল যা একবার ঘেটেছ বাচেন তার একািধকবার উে খ। 

উপন াসিট থেক কেয়কিট সে র অবতারণা কের িবষয়িট বাঝােনা হল।  

১.মেহে র িবেনািদনীেক ভােলা না বাসার কােশাি :— 

ক. “…আিম জািন, তুিম মেন মেন সে হ কিরয়াছ, আিম িবেনািদনীেক ভােলাবািস। িমথ া 

কথা। আিম বািস না।” (পৃ.২৪১) 

খ. “… স বিলয়ািছল, স িবেনািদনীেক ভােলাবােস না…” (পৃ. ২৪২) 

গ. “… কবলই িন ল পিরতােপর সিহত মেন হইেত লািগল, ‘িবেনািদনী িনয়ােছ— আিম 

বিলয়ািছ আিম তাহােক ভােলাবািস না।” (পৃ. ২৪২) 

ঘ. “মেহ  ভািবেত লািগল, ‘আিম বিলয়ািছ, িমথ া কথা, আিম িবেনািদনীেক ভােলাবািস 

না।’” (পৃ. ২৪২)  

২. িবেনািদনীর িচিঠ আশার হােত পড়ার স :— 

ক. “…মেহ  সময় হইবার পূেবর কােলেজ গেছ। তাহার ছাড়া-কাপড় েলা মেঝর ওপর 

পিড়য়া। …মেহে র একটা ছাড়া জামার পেকেট হাত িদেতই একখানা িচিঠ আশার হােত 

ঠিকল। … খালা িচিঠ বািহর কিরবামা  দিখল, িবেনািদনীর হ া র। চিকেতর মেধ  

আশার মুখ পাংশবণ হইয়া গল।” (পৃ. ২৬৯)  

খ. “িবেনািদনীর য দা ণ িচিঠখানা আজ সকাল হইেত বার বার কিরয়া স পিড়য়ােছ 

এবং পেকেট লইয়া িফিরয়াছ, আজ িনতা  তাড়াতািড়েত সই িচিঠসু  জামা ছািড়য়াই স 

চিলয়া গল।” (পৃ. ২৭২)  

৩. মেহ -িবেনািদনীর পি ম-যা া:— 

ক. “চেলা, এখনই চেলা— পি েম যাই।” (পৃ. ৩০৪) 

খ. “তখন অ পূণা িবেনািদনীেক লইয়া মেহে র পি েম পলায়ন-বাতা বিলেলন।” (পৃ. 

৩১০) 
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আ. অনন কথন:— কািহিনতেল একািধকবার ঘটা ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ;   

১. “এমিন কিরয়া ছিব তুিলেত তুিলেত আলাপ পিরচয় ব দূর অ সর হইয়া গল।” (পৃ. 

২১৬) 

২. “…কিঠন রােগর পর া কর আবহাওয়ার মেধ  িগয়া আেরাগ লােভর য সুখ, মেহ  

কাশীেত অ পূণার িনকেট থািকয়া িতিদন সই সুখ অনুভব কিরেতিছল…” (পৃ. ২৪০) 

৩. “ফা ন- চ মােস িবহারীেদর জিমদাির হইেত সরেষ-ফুেলর মধু আিসত, িত বৎসরই 

স তাহা রাজল ীেক পাঠাইয়া িদত…” (পৃ. ২৬০) 

৪. নৗকাডুিব:-  

কািহিনকাল:— উপন াসিটর অন ান  উপাদান অথাৎ এর কািহিন, চির  বা সং ােনর 

মেতা এর সমেয়র িবন াসিটও অ তা মি ত। যিদও কমলার পড়ােশানা জানার তথ , 

আবার িবেয়র আেগ অথবা িবেয়র সময় ামীর িদেক না দখা, হমনিলনী ও নিলনাে র 

পিরবােরর া -সং ার এবং রেমেশর পিরবােরর িহ ু-জিমদাির— এসম  তেথ র 

িম েণ উপন াসিটর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর ি তীয়ভােগই ফলেত হয়। 

কথনকাল:— অপরিদেক এর কথনকাল স েক বলা যায় এই উপন াসও নবপযায় 

‘ব দশন’ পি কার বশাখ ১৩১০ থেক আষাঢ় ১৩১২ পয  ধারাবািহকভােব কািশত 

হয়। সব কথেকর বয়ােন কিথত এই উপন ােসর কথনকােলর িহেসব করেত গেল 

এে ে ও আমরা দিখ কথেকর বয়ােন ব ব ত হেয়েছ উপন ােসর সােপে  বতমান 

কাল। ফেল এই উপন ােসর কািহিন কাল এবং কথনকালেকও এই সমেয় াপন কের 

উপন ােসর কথনকাল দাঁড়ায় উিনশ শতেকর ি তীয় ভাগ। 

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র ম িন প— 

১. নিলনাে র িপতা ও তাঁর কািহিন। কািহিন র আেগর ঘটনা।  

২. হমনিলনী ও রেমেশর ম-স । কািহিনর সূচনা 

৩. রেমশ সুশীলা- নিলনা  কমলার িববাহ।   

৪. নৗকাডুিবর ঘটনা।  

৫. কমলােক িনেজর ী ভেব রেমেশর দা ত  জীবেনর আর । সমেয়র াভািবক েম 

ঘটনা এিগেয়েছ। 
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৬. কমলার সত  পিরচয় উ াটন। 

৭. কমলােক বািডং ই ু েল িদেয় রেমশ- হেমর পুনিমলন। 

৮. রেমশ- হেমর িববাহ স । 

৯. যােগ  ও অ েয়র রেমশ-কমলার দা ত  স ক আিব ার। 

১০.কমলােক িনেয় রেমেশর কলকাতা ত াগ। 

১১. ি মার যা াকােল উেমশ নামক বালক ও চ বতী খুেড়ার সে  পিরচয়। 

১২. কেমাপলে  রেমেশর কলকাতা যা া ও হমেক িনেজর অব া জািনেয় িচিঠ লখা।  

১৩. রেমেশর হমেক লখা িচিঠ কমলার হােত আসা ও রেমেশর সংসার ত াগ।  

১৪. কাশীবাস কােল হেমর সে  নিলনাে র িববাহ স  াপন। 

১৫. রেমেশর সংসার ত ােগর পর নবীনকালীর গৃেহ পিরচািরকার ন ায় কমলার অব ান। 

১৬. চ বতী খুেড়ার সহায়তায় কমলার নিলনাে র মা মংকরীর সাি েধ  আসা। 

১৭. কমলার ামীর পিরচয় জানার পর হম-নিলেনর িববাহ স  ভাঙা। 

১৮. কমলা-নিলেনর িমলন।  

এই উপন ােসর সােপে  কািহিন যথাথভােব আর  হেয়েছ রেমেশর িববাহেক ক  

কের, সমেয়র াভািবক মানুযায়ী যা ৩ নং ঘটনায় আেস। উপন ােস এরপর থেক 

আগােগাড়া সময় কািহিন েরর সমেয়র সরলৈরিখক েম অ সর হেলও িবেশষ উে খ  

নিলনা  ও কমলার িববাহ বৃ াে র উে খ করা হেয়েছ প াৎ-উ ােসর েয়ােগ। 

এছাড়া আরও দু’একিট ে  প াৎ-উ ােসর েয়ােগ বাচেনর সমেয়র িবন ােস বিচ  

আনার েচ া করা হেয়েছ। এর মেধ  ি মার যা াকােল সূযাে র গভীর লাল-আভা, 

নদীর বাতাস সব িমিলেয় রেমেশর মেন পেড়েছ তার সে  হমনিলনীর স েকর নানা 

ঘটনা। উপন ােসর শষ পেব নিলনাে র আকি ক আিবভাবেক েটর সে  মািনেয় 

নওয়ার জন ই যন তার জীবেনর পূব কািহিন ও কমলার সে  তার িববাহ-ঘটনার 

উে খ প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ারা বণনা করা হেয়েছ।     

সমেয়র ময়াদ:— ‘ নৗকাডুিব’ উপন ােসর কালসীমা একবছেরর কাছাকািছ- এক বস  

থেক পেরর শীতকাল পয । এই একবছেরর ঘটনা বিণত হেয়েছ উপন াসিটর ৬২িট 

পিরে েদ। ২ অধ ােয় রেমেশর িববাহ এবং নৗকাডুিবর ঘটনা ঘেটেছ যার সময়কাল 

ফা ন মাস। এরপের ৫ নং পিরে েদর মেধ  িতনমাস অিতবািহত হওয়ার সংবাদ 

জানােনা হল, অথাৎ এে ে  সমেয়র মেধ  অত  ততা লি ত হেয়েছ। এই ৫ নং 
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পিরে েদর সময় ী কাল। আবার ৯ নং পিরে েদই বষাকােলর উ াবন ঘেটেছ। এই 

পয  সমেয়র য রণ ঘেটিছল তা িকছুটা ি িমত হেয় এেসেছ ১১ নং পিরে দ থেক। 

এই পিরে েদর সূচনা হেয়েছ আস  শরৎকােলর সংবাদ িদেয় ভা মােসর মাঝামািঝ 

সমেয়। এই ১১ পিরে দ থেক ২৭ নং পিরে েদ ঘটনার গিত ম নতা া  হেয়েছ, 

কারণ ২৭ নং পিরে েদ শরৎকােলর ভােতর বণনা পাওয়া যাে । আবার ৩৪ 

পিরে দ থেক শীতকােলর সূচনা হল সই শীতকালই উপন ােসর শষ পয  অব াহত 

রইল। কােজই ঋতুর িহেসেব দখেত গেল উপন াসিটর থম ৩২িট পিরে েদ (২-৩৪ 

নং) দশমােসর ঘটনা বণনা কের পেরর ৩৪িট পিরে েদ একিটই ঋতুর কািহিন বণনা 

করা হেয়েছ। কােজই থম ে  সমেয়র রণ এবং ি তীয় ে  সমেয়র ম ন 

ঘেটেছ।   

অ) মধ বতী িবরাম:- উপন াসিটেত ায়ই মূল কািহিন অংেশর গিতেক থািমেয় বাচন 

অংেশ নানান ধরেনর বণনা কেরেছন সব কথক, ফেল কািহিনেত ঘেটেছ িবরিত। 

উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায় উপন ােসর িকছু অংেশর বণনা;     

১. “কুেহিলকা কািটয়া িগয়ােছ। ব দূরব াপী ম ময় বালুভূিমেক িনমল জ াৎ া িবধবার 

 বসেনর মেতা আ  কিরয়ােছ। নদীেত নৗকা িছল না, ঢউ িছল না, রাগয ণার 

পের মৃতু  য প িনিবকার শাি  িবকীণ কিরয়া দয়, সই প শাি  জেল েল ভােব 

িবরাজ কিরেতেছ।” (পৃ. ৩৪০) 

২. “রেমশ কমলােক দিখবামা  িবি ত হইয়া উিঠল। যন তাহােক আর-একবার নূতন 

কিরয়া দিখল। … কমলার সৗ য এই কয় মােস রেমেশর মেন আবছায়ার মেতা হইয়া 

আিসয়ািছল, আজ সই সৗ য নবতর িবকাশ লাভ কিরয়া হঠাৎ তাহােক চমক লাগাইয়া 

িদল। স যন ইহার জন  ত িছল না।” (পৃ. ৩৬৮) 

৩. “…কমলার জীবেন একটা পিরণিতর াত হঠাৎ অত  তেবেগ বিহেতেছ। … 

শলজার জীবন হইেত মােলােকর ছটা ও উ াপ যিদ িতফিলত হইয়া তাহার দেয়র 

উপের না পিড়ত, তেব কতকাল তাহােক অেপ া কিরেত হইত বলা যায় না।” (পৃ. ৪১৩)   

আ) দৃশ :— এই উপন ােসর সংলাপ এবং বণনা অংেশর সহাব ােনর ফেল বশ িকছু 

পিরে েদ কািহিন এবং বাচন ায় সমগিতেত অ সর হেয়েছ। উদাহরণ িহেসেব উে খ 

করা যায় ৫, ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৮, ২২, ২৪ ভৃিত পিরে েদর কথা। 
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ই) সারসংে প:— আমরা উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ আেলাচনার সমেয়ই দিখেয়িছ 

থম ৩২িট পিরে েদ (২-৩৪ নং) দশমােসর ঘটনা বণনা করা হেয়েছ, ফেল সমেয়র 

রণ ঘেটেছ। এই ৩২ পিরে েদ দশমােসর ঘটনা বণনা করেত িগেয় সমেয়র বা 

ঘটনার পু ানুপু  বণনা ত াগ কের ায়শই িকছু সমেয়র ঘটনার সারসংে প বণনা 

কেরেছন উপন ােসর সব কথক। এই ধরেনর সারাংেশর িকছু উে খ িনে  করা হল;  

১. “ হমনিলনী ােনর পর চুল কাইেত কাইেত ছােদ বড়াইয়া পড়া মুখ  কিরত। 

রেমশও সই সমেয় বাসার িনজন ছােদ িচেলেকাঠার এক পােশ বই লইয়া 

বিসত।অধ য়েনর পে  এ প ান অনুকূল বেট, িক  একটু িচ া কিরয়া দিখেলই 

বুিঝেত িবল  হইেব না য, ব াঘাতও যেথ  িছল।” (পৃ. ৩৩৭) 

২. “িববাহকােল রেমশ িঠকমেতা ম  আবৃি  কিরল না, ভদৃি র সময় চাখ বুিজয়া 

রিহল, বাসরঘেরর হােস াতপাত নীরেব নতমুেখ সহ  কিরল, রাে  শয া াে  পাশ িফিরয়া 

রিহল, তূ েষ িবছানা হইেত উিঠয়া বািহের চিলয়া গল।” (পৃ. ৩৩৯) 

৩. “সং ালাভ কিরয়া রেমশ দিখল, স বািলর তেট পিড়য়া আেছ। …বালুতেটর তীর 

বািহয়া স খুিঁজেত খুিঁজেত চিলল।” (পৃ. ৩৪০) 

উপন ােস ব ব ত ঘটনার এইধরেনর সারসংে প ব বহােরর ফেল কািহিনর গিতেত 

ততা স ািরত হেয়েছ।  

ঈ) উহ  শ :— উপন ােস সারাংেশর ব বহােরর মেতাই ঘটনার গিতেত ততা আনার 

জন  িকছু িকছু সময় এবং ঘটনার স ূণ উে খ না কের আখ ানেদেহ তােক উহ  

িহেসেব রাখা হয়। এই রীিত এই উপন ােসর ে ও ব ব ত হেয়েছ।  

১. “িশমুলঘাটায় পৗিছেত পুরা িতন িদনও লািগল না।” (পৃ. ৩৩৯) 

২. “ া শাি  শষ হইবার পেরই রেমশ বধূেক লইয়া অন  যাইেব ি র কিরয়ািছল- 

…এইসকল কাজকেমর অবকাশকােল রেমশ ণয়চচায় অমেনােযাগী িছল না।” (পৃ. ৩৪১) 

৩. “এই েপ ায় িতন মাস অতীত হইয়া গল।” (পৃ. ৩৪২) 

৪. “কিলকাতায় রেমশ ায় মাসখােনক কাটাইয়া আিসয়ােছ। এই এক মাস কমলার পে  

অ িদন নেহ।” (পৃ. ৪১৩)  

উপন ােসর িকছু অংেশর িবেলাপেনর ফেল উপন ােসর সমেয় ঘেটেছ রণ।  
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সমেয়র পুনরাবৃি :- সমেয়র পুনরাবৃি র ে  এই উপন ােস িতনিট ধরেনরই উে খ 

পাওয়া যায়। িনে  ধুমা  পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ করা হল।  

অ. পুনঃকথন:— কািহিন ের একবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১.গ ার ধাের কমলার চািব:— 

ক. “…জেলর এেকবাের ধােরই একেগাছা চািব একটা মােল বাঁধা পিড়য়া আেছ।” (পৃ. 

৪৪৬) 

খ. “… স তাহার মােল বাঁধা চািবর গাছা সইখােনই ফিলল…” (পৃ. ৪৫৯)  

আ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার মা  

উে েখর উদাহরণ;  

১. “ ায় িতবৎসর শরৎকােল পূজার িটিকট বািহর হইেল হমনিলনীেক লইয়া অ দাবাবু 

জ লপুের তাঁহার ভিগনীপিতর কম ােন বড়াইেত যাইেতন।” (পৃ. ৩৫১)  

২. “ স এখন িকছুিদন গ ার পােলর উপর এবং গালিদিঘেত অনাবশ ক ঘুিরয়া 

বড়াইেত লািগল।” (পৃ. ৩৪৫) 

৫. গারা:— 

কািহিনকাল:— এই উপন াসিটর কািহিনকাল িনেয় িবেশষভােব আেলাচনা করার কারণ 

এবং সুেযাগ দুই-ই রেয়েছ। গারা এবং িবনয় এই দুই ব ু র স েক উপন ােসর ১ এবং 

২ নং পিরে দ থেক জানেত পারিছ তােদর কেলেজর পড়ােশানা অেনকিদন হল িমেট 

গেছ, অন িদেক উপন ােসর ৫ ও ৬ নং পিরে েদ গারার মা আন ময়ী ও 

কৃ দয়ােলর কেথাপকথন থেক জানা যাে  গারা আইিরশ স ান এবং তার জ  

িমউিটিনর সমেয়; অথাৎ গারার জ সাল ১৮৫৭ ি াে । মূলকািহিনর সমেয়র িদেক 

যিদ চাখ রািখ তাহেল গারা ও িবনেয়র িশ াগত যাগ তার িভি েত উপন ােসর 

কািহিনকালেক িমউিটিনর সময় থেক কমপে  ২০-২২ বছর পেরর সময় ধের ১৮৮০ 

সােলর কাছাকািছ িহেসেব িনধারণ করেত হয়। অন িদেক উপন াসিটর সং ান-িবন াস 

স িকত আেলাচনায় আমরা দিখেয়িছ পেরশবাবুর গৃহ-স ার বণনা কশবচ  সন 

ণীত ‘নবিবধান’ (১৮৮১) া সমােজর সং ােরর িতই িদক-িনেদশ কের। 
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উপন ােসও দিখ িবনয় বরদাসু রীেক জািনেয়েছ স মেধ  মেধ  সমােজ কশববাবুর 

ব ৃ তা নেত যায়। কােজই এসম  িদক থেক িবচার করেল উপন াসিটর 

কািহিনকালেক ১৮৮০ সাল নাগাদ াপন করেত কােনা বাধা থােক না।  

িক  উপন ােস দিখ, িবনয় আন ময়ীেক বি মচে র ‘নূতন কািশত’ পি কা 

‘ব দশন’ পেড় িনেয়িছল। এই পি কা নবপযায় ‘ব দশন’ য নয় তা ‘নূতন কািশত’ 

শ বে র মেধ ই কাশ পাে । বি মচ  ‘ব দশন’-এর স াদনা কেরিছেলন ১৮৭২-

৭৫ সাল পয , কােজই িমউিটিনর সময়েক গারার জ সাল ধরেল এইসমেয়র মেধ  

গারা-িবনেয়র বয়স িহেসেব দাঁড়ায় ১৭-১৮ বছর, কেলজ-িব িবদ ালেয়র পড়ােশানা শষ 

করার জন  য বয়স এেকবােরই অস বরকম অ তুল। অন িদেক উপন ােসর ৫২ 

পিরে েদ পাি  িবনয় এবং লিলতার িববাহ স ে  যুগপৎ া  ও িহ ুসমােজ যেথ  

আেলাড়ন ওঠার পের পেরশবাবুর বািড়েত যখন তােদর িবেয় িনেয় পাকা-কথা চলেছ 

তখন িসিভল ম ােরজ অ া  িনেয় িবনেয়র মেনর মেধ  ি ধা কাজ কের গেছ; কারণ 

উপন ােসর সময় অনুযায়ী ‘িকছুকাল পূেব’ িসিভল ম ােরজ অ া  লা  হওয়ার পের তার 

িবেরািধতা কের িবনয় ও গারা কাগেজ িব র লখােলিখ কেরিছল। কশবচ  সেনর 

উেদ ােগ ১৮৭২ সােল এই আইন চিলত হয়; কােজই এই িহেসেবও িমউিটিনেক 

গারার জ সাল ধের িহেসব করেল ১৮৭২ সােলর মেধ  তার বা তােদর বয়স নেম 

দাঁড়ায় মা  ১৫-১৬ বছর। কােজই এই বয়েসর িকেশারেদর পে  িববাহ সং া  আইন 

িনেয় কাগেজ িবতক করাটা ায় অস েবর পযােয়ই পেড়। িনিদ ভােব এর কািহিনকাল 

িনণয় করার ে  উপন ােসর সময়কােলর আভােসর মেধ ই য নানান অিমল রেয়েছ 

তা িবদ  সমােলাচকগণও ীকার কেরেছন। কােজই উপন ােসর কািহিনকােলর মেধ  

িহেসেবর য একটা গড়িমল রেয় গেছ তা মেন িনেয়ই গারার জ সাল থেক 

উপন ােসর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর ি তীয়ােধ াপন করেত হয়।  

কথনকাল:— অপরিদেক সব কথেকর বয়ােন কিথত এই উপন ােসও কথেকর বয়ােন 

ব ব ত ‘কাল’-এর ব বহােরর িত দৃি  রেখ এর কথনকালেকও কািহিনকােলর 

সমসমেয় াপন করেত হয়। ফেল উপন াসিটর কথনকালও কািহিন কােলর মেতাই 

উিনশ শতেকর শষােধ ািপত হয়।     
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সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. কৃ দয়ালবাবুর যৗবেনর কািহিন। 

২. আন ময়ীর আবাল  সং ার-ভাঙার কািহিন। পূবকথন  

২. হিরেমািহনীর কািহিন। 

৩. গারার জ বৃ া । 

৪. িপতৃ-মাতৃহীন সুচিরতার পেরশবাবুর বািড়েত বড় হেয় ওঠা। 

৫. গারা-িবনেয়র ছেলেবলার ব ু ে র কািহিন।  

৬. দুঘটনার পের া  পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র দ তার সূচনা।   কািহিনর সূচনা হে ।  

৭.  পেরশবাবুেদর বািড়েত গারার আগমন ও িহ ু বনাম া  সং ারেক ক  কের গারা ও 

হারানবাবুর বাক-যু । 

৮. িবনেয়র সে  মিহেমর বািলকা কন া শশীমুখীর িববাহ স । 

৯. উ  বাক-যুে র পের সুচিরতার মেনর মেধ  গারার ান। 

১০. পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র া সমােজ যাওয়া ও ফরার পেথ গারার চােখ পড়া।  

১১. গারােদর ি েকট খলার স ী ন র িবনা-িচিকৎসায় মৃতু েক ক  কের গারার মেনর উ তা।  

১২. িবনয়েক িনেয় সুচিরতা ও লিলতার মেধ  কেথাপকথন, লিলতার মেন িবনেয়র ান-লাভ। 

১৩. পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র সাকােস যাওয়া ও তা িনেয় গারার সে  । 

১৪. সুচিরতা ও গারার পর রেক ভােলালাগা। 

১৫. গারার মেন সুচিরতা ান পেতই তা ভুলেত া  া  রাড ধের যা ার উেদ াগ ও যা া। 

১৬. ম ািজে েটর মলায় আসােক ক  কের অিভনয় ম  করার উপলে   পেরশবাবুর বাসায় 

িবনেয়র ত হ যাতায়াত। 

১৭. চরেঘাষপুেরর ইিতবৃ । 

১৮. গারার একমাস স ম কারাদ । 

১৯. অিভনয় ত াগ কের িবনেয়র সে  রাে  এক ি মাের যা া কের লিলতার কলকাতায় আসা।  

২০. হিরেমািহনীর আগমন। 

২১. লিলতার সে  িবনেয়র ভুল বাঝাবুিঝ। 

২২. গারার মা আন ময়ীর কােছ লিলতা ও সুচিরতার আগমন। 

২৩. হিরেমািহনীেক ক  কের পেরশবাবুর অ রমহেল দুেযাগ। 

২৪. সুচিরতার হারানবাবুেক িববােহ অস িতর কথা জািনেয় দওয়া। 

২৫. সুচিরতার বািড়েত সতীেশর সে  হিরেমািহনীর ান।  

২৬. িবনেয়র সে  লিলতার স েক ক  কের া  ও িহ ু সমােজ আেলাড়ন। 

২৭. লিলতার সে  িবনেয়র িববাহ স ।  
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২৮. গারার জল থেক ছাড়া পাওয়া।  

২৯. িবনেয়র া সমােজ দী া নওয়া বা না নওয়ার স েক ক  কের জিটলতার সৃি । 

৩০. হিরেমািহনীর দবর কলােশর সে  সুচিরতার িববাহ দওয়ার কৗশল। 

৩১. গারার ায়ি সভার আেয়াজন। 

৩২. গারার কােছ গারার জ বৃ া  উ াটন।  

এই দীঘাকায় উপন ােসর সােপে  বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক 

মানুযায়ী ঘটানাধারা ৬ থেক। এই ম আগােগাড়া সরল রখায় এেগােলও মূলত 

চারিট পিরে েদ প াৎ-উ ােসর   েয়ােগ সমেয়র এই াভািবক মেক ব াহত করা 

হেয়েছ। এর মেধ  ২, ৫ ও ৬ পিরে েদ প াৎ-উ ােসর েয়ােগ কািহিন েরর সমেয়র 

সরলৈরিখক েমর ঘটনা যথা েম ৫, ১, ২ , ৩— এর ঘটনা িলর বণনা করা হেয়েছ। 

এছাড়া উপন ােসর ৩৭ পিরে েদ হিরেমািহনীর ৃিতচারণায় পাওয়া যাে  তার জীবেনর 

ক ণ কািহিন, এই পিরে েদ আগােগাড়া প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘেটেছ। এছাড়া 

উপন ােসর ১৬ নং পিরে েদ সব  কথকই প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ারা মাতৃহীন 

সাত বছর বয় া সুচিরতা ও তার ভাইেয়র তােদর জ দাতা রামশরণ হালদােরর ব ু  

পেরশবাবুর পিরবােরর মেধ  বড় হেয় ওঠার কািহিনিট বণনা কেরেছন।  

সমেয়র ময়াদ:- উপন াসিটর কািহিনকাল এবং কথনকােলর মেতা সমেয়র ময়াদ 

িনেয়ও আেলাচনা করার িব র সুেযাগ রেয়েছ। উপন াসিটর ঘটনাকােলর মাট সময় ছয় 

মাস। এই ছ’মাস ঋতুর িহেসেব বষা বা াবণ মাস থেক শীতকাল পয  সময়। এর 

মেধ  ১-২১ সংখ ক পিরে েদ ঋতু বষা থেক হম কাল এেসেছ এবং শেষর ৫৫িট 

পিরে েদ হম  থেক শীতকােলর বণনা পাওয়া যাে । এই িহেসেব দখেত গেল 

থম ে  সমেয়র রণ এবং ি তীয় ে  ঘেটেছ সমেয়র ম ন। িক  উপন াস 

পােঠ ঘটনাধারার িবে ষেণর িনিরেখ বলা যায় গারার কারাবােসর পূেব অথাৎ ৩০ 

পিরে েদর পূব পয  ঘটনার গিত মােটর ওপর ধীর। গারার কারাবাসই উপন ােসর 

ঘটনাধারায় অনন  গিত দান কেরেছ। এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ আেলাচনাকােল য 

িবষয়িটর উে খ অত  পূণ তা হল গারার কারাবােসর একমাস কাল সময়। 

উপন ােস এই একমােসর ঘটনা বিণত হেয়েছ ২২িট পিরে দ জুেড়, অথাৎ ৩০-৫২ 
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পিরে দ পয । এই একমাসকােল উপন ােসর কািহিনেত গারা আড়ােল চেল িগেয় 

াধান  পেয়েছ িবনয়-লিলতার েমাপাখ ান এবং হিরেমািহনীর উপাখ ান।   

অ) মধ বতী িবরাম:— এই উপন ােসর ে  সমেয়র মেধ  িবরিত বা মধ বতী িবরাম 

এেসেছ িভ েপ। চির েদর মেনর অব া, তােদর িব াস, অতীত চতনােক সব কথক 

বণনা কের গেছন উপন ােসর মেধ  তাঁেদর বতমান ি িত এবং নানা কােযর কারণ 

অনুস ান কােল; এবং এইসব বণনাকােল উপন ােসর মূল ঘটনার গিত কাযত থেম 

িগেয়েছ- িবরিতর সৃি  হেয়েছ ঘটনাধারার মেধ । উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়, 

১. “ াবণ মােসর সকালেবলায় মঘ কািটয়া িগয়া িনমল রৗে  কিলকাতার আকাশ ভিরয়া 

িগয়ােছ। …গিলর িভতের সানার আেলােকর ধারা আজ যন একটা অপূব যৗবেনর বাহ 

বিহয়া লইয়া চিলয়ােছ।” (পৃ.৫০৯) 

২. “…সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় িকছু-না-িকছু 

মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; … সইজন  দেশর দাির েক িকছুমা  অ ীকার না কিরয়াও 

স দেশর িত এমন একিট বিল  া াপন কিরয়ািছল।” (পৃ. ৫৪২) 

৩. “…বীজেক উড়াইয়া িদেলও স মািটেত পেড় এবং মািটেত পিড়েল সুেযাগমত অ ু িরত 

হইেত বাধা থােক না। … িবষয়টােক স অ ীকার কিরেতও পাের না, আয়  কিরেতও 

পািরেতেছ না, এইজন  ইহােক আেলাচনার বািহের রািখেত চায়।” (পৃ. ৫৭৩) 

৪. “ লাকটােক দিখয়া সােহব িকছু িবি ত হইয়া গেলন। এমন ছয় ফুেটর চেয় ল া, 

হাড়- মাটা, মজবুত মানুষ িতিন বাংলা দেশ পূেব দিখয়ােছন বিলয়া মেন কিরেত 

পািরেলন না। … মাথায় পাগিরর মেতা বাঁিধয়ােছ।” (পৃ. ৬১৬)  

উ  উদাহরণ িলর উে খ থেক আমরা উপলি  করেত পাির য উপন াসিটর সমেয় 

অিধকাংশ ে  িবরাম এেসেছ সব কথেকর বয়ােন চির েদর মানিসক নানা ি িতর 

বণনাকােল। কৃিতবণনার স  যখােন এেসেছ সখােনও তা চির েদর মানিসক 

পিরি িতর পিরপূরক হেয় ধরা িদেয়েছ, যার িব ািরত আেলাচনা উপন াসিটর সং ান-

িবন াস আেলাচনাকােল করা হেয়েছ।       

আ) দৃশ :— া  ও িহ ু সমােজর নানা সং ার, দশা েবাধেক িনেয় গেড় তালা তক-

িবতক মূলক এই উপন ােসর ে  যথাথ দৃশ  গেড় উেঠেছ মূলত ১, ২, ৩, ৬, ১৩, 

১৮, ২১, ২৯, ৩৯ ভৃিত পিরে েদ।   
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ই) সারসংে প:— অন ান  উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও কথক িকছু ঘটনা এবং 

সমেয়র বণনা অিত সংে েপ সেরেছন। এরফেল উপন ােসর ঘটনা ধারার গিতেত 

ততা স ািরত হেয়েছ। উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায় এরকম িকছু সারসংে েপর 

স ;  

১. “এমন সময় িঠক তাহার বাসার সামেনই একটা িঠকাগািড়র উপের একটা ম  

জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না কিরয়া 

বেগ চিলয়া গল। িঠকাগািড়টা স ূণ উলটাইয়া না পিড়য়া এক পােশ কাত হইয়া 

পিড়ল।” (পৃ. ৫০৯) 

২. “িবনেয়র আর গারার বািড় যাওয়া হইল না। মেনর মেধ  নানা কথা তালপাড় কিরেত 

কিরেত িবনয় বাসায় িফিরল। পরিদন অপরাে  বাসা হইেত বািহর হইয়া ঘুিরেত ঘুিরেত 

অবেশেষ যখন গারার বািড়েত আিসয়া পৗিছল তখন বষার দীঘিদন শষ হইয়া স ার 

অ কার ঘন হইয়া উিঠয়ােছ। গারা সসমেয় আেলািট ািলয়া িলিখেত বিসয়ােছ।” (পৃ. 

৫২১) 

৩. “বািহেরর ছােত তক তখন উ াম হইয়া উিঠয়ােছ। হারান তখন রােগর মাথায় তক 

ছািড়য়া গািল িদবার উপ ম কিরেতেছন। হারােনর অসিহ ু তায় লি ত ও িবর  হইয়া 

সুচিরতা গারার প  অবল ন কিরয়ােছ। হারােনর পে  সটা িকছুমা  সা নাজনক বা 

শাি কর হয় নাই।” (পৃ. ৫৪১) 

উ  ঘটনা িলেক যত সংে েপ বণনা করা হেয়েছ সমেয়র িহেসেব ধরেল ঘটনা িল 

তত অ  সমেয় ঘটা নয়। কািহিনেত রণ আনার লে ই সব কথক উপন ােস 

সারাংেশর অবতারণা কেরন।   

ঈ) উহ  শ :- এই উপন ােস ঘটনার উহ াংশ বা িবেলাপেনর একটা িবেশষ উদাহরণ 

গারার কারাবােসর একমাস কাল। উপন ােসর ২৮ নং পিরে েদ গারার কারাবােসর 

দ ােদশ ঘেটেছ এবং সই একমাস সময়কাল শষ হেয়েছ উপন ােসর ৫৩ নং 

পিরে েদ। উপন ােসর এই অংেশ এবং সমেয়র িদক থেকও এই এক মাস কােল 

াধান  পেয়েছ িবনয়-লিলতার েমাপাখ ান এবং হিরেমািহনী বৃ া । িক  এই একমাস 

কাল কারাবােস গারার কীভােব কাটল তা স ূণ েপ উহ  রেয় গেছ, তার নূ নতম 

িববরণ আমরা উপন ােসর এই সময়পেব পাই না। পের যিদও এই কারাবাস এবং পংি  

আহােরর ািন দূর করেত গারা ায়ি  করার িস া  হণ কেরেছ িক  কাযত 
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একমােসর কারাবােসর অিভ তার স িট উপন ােস উহ  রেয় গেছ। কােজই এই 

অংশিটেক আমরা এই উপন ােসর ে  িবেলাপেনর আদশ উদাহরণ িহেসেব হণ 

করেত পাির।   

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােসর বশ িকছু ঘটনার পুনঃকথন ও অনন কথেনর 

উে খ পাওয়া যায়। িনে  এমন িকছু ঘটনার উে খ করা হল। 

অ. পুনঃকথন:— কািহিনেত একবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. সুচিরতার গািড়র দুঘটনা ও িবনেয়র সে  সা াৎ:— 

ক. “…একটা িঠকাগািড়র উপের একটা ম  জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র 

একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না কিরয়া বেগ চিলয়া গল। …িবনয় তাড়াতািড় 

রা ায় বািহর হইয়া দিখল গািড় হইেত একিট সেতেরা-আঠার বৎসেরর মেয় নািময়া 

পিড়য়ােছ…” (পৃ. ৫০৯) 

খ. “…যিদ এমন হইেত পািরত য সই বেড়া গািড়টা যখন তাঁহােদর গািড়র উপর 

আিসয়া পিড়বার উপ ম কিরেতেছ আিম িবদু দেবেগ রা ার মাঝখােন আিসয়া অিত 

অনায়ােস সই উ াম জুিড়েঘাড়ার লাগাম ধিরয়া থামাইয়া িদতাম!” (পৃ. ৫১১)  

২. গারার জ বৃ া :— 

ক. “…চািরিদেক তখন মারামাির, কাটাকািট, িনেজর ােণর ভেয়ই মির— সই সময় 

রাত-দুপুের সই মম যখন আমােদর বািড়েত এেস লুেকাল, তুিম তা তাঁেক ভেয় বািড়েত 

রাখেতই চাও না— … সই রাে ই সব কের স তা মারা গল।” (পৃ. ৫২৬) 

খ. “… তামার মা িসপািহেদর ভেয় পািলেয় এেস রাে  আমােদর বািড়েত আ য় 

িনেয়িছেলন। … সই রাে ই তামার মা তামােক সব কের মারা গেলন। তার পর 

থেকই তুিম আমােদর ঘের মানুষ হ ।” (পৃ. ৭৯১) 

গ. “আজ খবর পেয়িছ আিম িমউিটিনর সময়কার কুেড়ােনা ছেল, আমার বাপ 

আইিরশম ান।” (পৃ. ৭৯৩)  

৩. গারার সাজ ও পাশােকর িববরণ:— 

ক. “ গারার কপােল গ ামৃি কার ছাপ, পরেন মাটা ধুিতর উপর িফতা বাঁধা জামা ও 

মাটা চাদর, পােয় ঁড়েতালা কটিক জুতা। স যন বতমান কােলর িব ে  এক মূিতমান 

িবে ােহর মেতা আিসয়া উপি ত হইল।” (পৃ. ৫৩৫) 
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খ. “…িশি ত লাকেদর সম  বই-পড়া ও নকল-করা সং ারেক এেকবাের উেপ া 

কিরবার জন ই গারা কপােল গ া মৃি কার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অ ুত কটিক 

চিট িকিনয়া পিরয়া বুক-ফুলাইয়া া -বািড়েত আিসয়া দাঁড়াইল।” (পৃ. পৃ. ৫৩৬) 

৪. পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র উপাসনা মি ের যাওয়ার স :— 

ক. “আজ রিববাের উপাসনা-মি ের যাইবার কথা। …”যিদ আপি  না থােক আমােদর 

সে  সমােজ যােবন?”… িফিরবার সময় যখন গািড়েত উিঠেতেছন তখন হঠাৎ সুচিরতা 

চমিকয়া উিঠয়া কিহল, “ঐ য গৗরেমাহনবাবু যাে ন।” (পৃ. ৫৫৪)  

খ. “… গারা তাঁহার াভািবক ঝেড়র গিতেত মি েরর িদেকই গল। ােরর কােছ িগয়া 

দিখল িবনয় বরদাসু রীর অনুসরণ কিরয়া তাঁহােদর গািড়েত উিঠেতেছ—।” (পৃ. ৫৫৬) 

৫. সাকাস যা ার স :— 

ক. “পরিদন িবনয় আিসেতই লিলতা বিলয়া উিঠল, “এই- য িঠক সমেয়ই িবনয়বাবু 

এেসেছন। চলুন। …সাকােস…”। …ইহার পের সিদন মেয়েদর লইয়া িবনয় সাররাে  

িগয়ািছল।” (পৃ. ৫৭৯-৫৮০) 

খ. “ সিদন পেরশবাবুর মেয়েদর িনেয় আিম সাকাস দখেত িগেয়িছলুম। … তুিম কার 

কােছ নেল” “অিবনােশর কােছ। সও সিদন সাকাস দখেত িগেয়িছল।” (পৃ. ৫৮০) 

৬. চরেঘাষপুেরর ঘটনার সা ী ভাঙােনার স :— 

ক. “…এইেবলা ম ািজে েটর কােছ একটা লাক পাঠাও…আর িকছু নয়, একবার কবল 

জািনেয় আসুক, একজন ভ েলাক কাথা থেক এেস সা ী ভাঙােনার জেন  চ া কের 

বড়াে ।” (পৃ. ৬১৫) 

খ. “ম ািজ ট এক কার িব য়সূচক িশস িদেলন। ঘা ুেরর তদ কােয একজন িবেদশী 

বাঁধা িদেত আিসয়ােছ স সংবাদ িতিন গতকল ই পাইয়ািছেলন।” (পৃ. ৬১৬)    

৭. হারানবাবু ও ম ািজে েটর আলাপ:— 

ক. “হারানবাবু অিত অ কােলর মেধ ই উ ভােবর আলােপ ম ািজে ট সােহবেক িবেশষ 

স  কিরেত পািরয়ািছেলন। …এমন সমেয় গারা “ ড ইভিনং সার” বিলয়া তাঁহার 

স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইল।” (পৃ. ৬১৬) 

খ. “হারানবাবু ডাকবাংেলায় িফিরয়া আিসয়া ম ািজে েটর সিহত তাঁহার আলােপর িববরণ 

িব ািরত কিরয়া বিলেলন।”  

গ. “গতকল  স ার সময় গারার সিহত ম ািজে েটর সা াত-িববরণ এবং  স স ে  

তাঁহার িনেজর সে  ম ািজে েটর আলােপর কথা িববৃত কিরেলন।” (পৃ. ৬২১)    
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আ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার 

উে েখর উদাহরণ;   

১. “আিম কশববাবুর ব ৃ তা নেত মােঝ মােঝ যাই।” (পৃ. ৫৩৪) 

২. “ গারার ত হ সকালেবলায় একটা িনয়িমত কাজ িছল। স পাড়ার িন ে ণীর 

লােকেদর ঘের যাতায়াত কিরত।” (পৃ. ৫৬৭) 

৩. “অিভনেয়র অভাস উপলে  িবনয় ত হই আেস।” (পৃ. ৬০১) 

৪. “বরদাসু রী তাঁহার াি কাব ু িদগেক ায়ই িনম ণ কিরেত লািগেলন।” (পৃ. ৬৫৪)  

 

৬. চতুর :—  

কািহিন কাল:—  এই উপন ােসর কািহিনকােলর  ইি ত উপন াস- দেহই ছিড়েয় 

রেয়েছ। ‘শচীশ ১’ পিরে েদ জ াঠামশাই জগেমাহেনর মৃতু  সংবাদ স েক িবলাস 

জািনেয়েছ য বছর কলকাতায় গ মহামারীর আকার ধারণ কেরিছল সইবছরই গ 

গীর সবা করেত িগেয় জগেমাহেনর মৃতু  হে । ইিতহােসর িহেসব মেতা কলকাতায় 

েগর াদুভাব ঘেটেছ ১৮৯৮ সােল। জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের দু’বছর শচীেশর 

কােনা খবর পাওয়া যায়িন, এবং উপন ােসর মূল কািহিনর সূচনা হে  এই দুই বছেরর 

ঘটনােক উহ  রেখ তারপর থেক অথাৎ িহেসব মেতা ১৯০০ সাল থেক। িক  

িবলাস আখ ােনর সূচনােতই (অথাৎ ‘জ াঠামশাই ১’) জািনেয়েছ াম থেক কলকাতার 

কেলেজ পড়েত এেস শচীেশর সে  তার আলাপ, এবং জ াঠামশাইেয়র কােছও 

নাি কতার দী া স পেয়িছল। কােজই িহেসব মেতা এসম  ঘটনােক উিনশ শতেকর 

শষ পেবর ঘটনা বেল মেন িনেত হয়। অপরিদেক িবলাস যখন দািমনীর অতীত 

জীবন বণনা করেছ িহেসব মেতা সই সময়টাও কৃতপে  উিনশ শতেকর শষকাল। 

কারণ জ াঠামশাই মারা যাবার (১৮৯৮) পেরর দু’বছর শচীেশর কােনা স ান পাওয়া 

যায়িন, পের একসময় লীলান  ামীর আ েম শচীেশর অব ান জেন িবলাস সখােন 

যাে  (১৯০০) এবং সখােনই দািমনীর সে ও স পিরিচত হে , দািমনী এই সমেয় 

িবধবা। কােজই িবলাস য তার িববাহপূব ও পরবতী জীবেনর বণনা িদেয়েছ তা উিনশ 

শতেকর শষ দশেকই াপন করেল িহেসেব ভুল হওয়ার স াবনা নই। অপরিদেক 
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লীলান  ামীর আ েম তােদর বাস, আ ম ছেড় বিরেয় আসার পেরর জীবেনর 

িহেসব- এসব কােনা িকছুই িনিদ  কের বলা নই; ধু আমরা এটুকু জািন িবলােসর 

সে  দািমনীর দা ত কাল একিট বছর মা  ায়ী হেয়িছল; এক চ  থেক পেরর 

ফা ন। এই িহেসেব উপন ােসর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর শষ দশক থেক িবশ 

শতেকর থম দশক পয  িব ৃত করেত হয়।   

কথনকাল:— এইবাের আেলাচনা করা যায় উপন াসিটর কথনকাল িনেয়। এই থম 

রবী নাথ উপন াস কথেনর ে  সব কথেকর বয়ান ছেড় বিরেয় এেস উপন াস 

বণনা করেলন কািহিনতেল অব ান করা এক চির  িবলােসর বয়ােন, যার সে  স ত 

কেরিছল শচীেশর ডায়াির। িক  সে  মেন রাখেত হেব এ িবলােসরও ডায়াির। সম  

ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের, দািমনীর মৃতেদহ দাহ কের আসার পের স সম  ঘটনাটার 

ৃিতচারণা কেরেছ। কােজই উপন াসিটর কথনকালেক কািহিনকােলর সমকােল াপন না 

কের তার িকছু সময় পের াপন করাই স ত।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. জগেমাহন ও হিরেমাহেনর বাল  ও যৗবন কািহিন। 

২. শচীেশর জ  ও জগেমাহেনর ত াবধােন বড় হেয় ওঠা। 

৩. দািমনীর িববাহ পূব ও িববােহা র জীবন। 

৪. কেলেজ পড়ার সমেয় শচীশ- িবলােসর পিরচয় ও ব ু । 

৫. মুসলমান পড়িশেদর খাওয়ােনা িনেয় হিরেমাহন জগেমাহেনর । 

৬. পতৃক স ি েক ক  কের ে র জের শচীশেক জগেমাহেনর ত াগ। 

৭. শচীেশর দাদা পুর েরর অপকীিতর জের গভ-স ািরত হওয়া ননীবালােক শচীেশর িববােহর 

িস া । 

৮. নিনবালার আ হত া। 

৯. জগেমাহেনর বািড়েত গ গীেদর জন  হাসপাতাল াপন। 

১০. গীর সবা করেত িগেয় গা া  হেয় জগেমাহেনর মৃতু । 

১১. লীলান ামীর সাি েধ  শচীশ— রেসর সাগের িনমি ত াণ। 

১২. ামবাংলা ছেড় কলকাতায় িফের লীলানে র গীয় ভ  দািমনীর ামী িশবেতােষর গৃেহ আখড়া 

জমােনা। 

১৩. শচীেশর িত দািমনীর আকষণ। 

১৪. িশষ েদর িনেয় িনজন ােন বাৎসিরক মণকােল শচীেশর হা-অিভ তা। 

১৫. শচীেশর মেনােযাগ আকষেণর অিভ ায় িনেয় িবলােসর সে  দািমনীর দ তার স ক াপন।  
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১৬. দািমনীর িত চারা আকষণেক সাধনার পেথ অ রায় ভেব তাঁেক উেপ া করেত শচীেশর 

একাকী মেণ যাওয়া। 

১৭. জৈনক ভ  নবীেনর ীর আ হত ার ঘটনােক ক  কের লীলানে র রেসর আেলাচনার জগতেক 

ত াগ শচীশ-দািমনী- িবলােসর। 

১৮. শচীেশর সে  দািমনী- িবলােসর নদীর ধােরর পােড়া বািড়েত অব ান। 

১৯. ঝেড়র রােত দািমনীেক শচীেশর ত াগ। 

২০. কলকাতায় দািমনী- িবলােসর িফের আসা। 

২১. দািমনী- িবলােসর িববাহ। 

২২. দািমনীর মৃতু ।  

২৩. দািমনীর মৃতেদহ দাহ কের ফরার পেথ ভাঙােচারা নীলকুিঠেত িবলােসর অব ান।  

এই উপন ােসর সমেয়র ম আেলাচনার পূেব য িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করা 

আবিশ ক তা হল এর কথনরীিতিট (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪২)। এে ে  কথক 

সাধারণত কািহিনতেলরই একিট চির  হন, এবং তার জীবেনর িকছু ঘটনােক প াৎ-

উ ােসর েয়ােগর ারা বণনা কেরন। আেলাচ  উপন ােসর ে ও দিখ িবলাস— য 

িকনা উপন ােসর অন তম ধান চির , স ঘটনা িলর বণনা কেরেছ। প াৎ-উ ােসর 

সাহােয  কািহিন বিণত হেলও সমেয়র াভািবক মানুযায়ী উপন ােসর সােপে  

বতমানকাল িহেসেব ধরেত পাির ঘটনা ম ২৩ ক; কারণ আমরা উপন াসিট পাঠকােল 

জেন গিছ উপন ােসর ঘটনা বণনাকােল িবলাস যমন শচীেশর ডায়ািরর সাহায  

িনেয়েছ তমন ডায়াির লখার নশা িবলােসর িনেজরও িছল। উপন াসিট কৃতপে  

িবলােসরই ডায়াির। এবং এই ডায়াির স িলেখেছ দািমনীর মৃতেদহ দাহ কের আসার 

পর থেক। এই উপন ােসর প াৎ-উ ােসর ব বহােরর মেধ ও সমেয়র েমর ে  

য-িবষয়িট িবেশষভােব উে খ  তা হল উপন ােস পূব-উ ােসর ব বহার। জ াঠামশাইেয়র 

মৃতু , দািমনীর সে  িবলােসর িববাহ ও দািমনীর মৃতু — এই িতনিট ঘটনা, সমেয়র 

াভািবক মানুযায়ী যােদর ম সংখ া ১০, ২১, ২২ ঘটনা িলর কথক আেগ উে খ 

কের পের ঘটনা িলর বণনা কেরেছন। অথাৎ এে ে  ঘেট পূব-উ ােসর ব বহার।  

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর সমেয়র আেলাচনার ে  একটা অত  পূণ 

িবষয় হল উপন াসিটেত সমেয়র ধারাবািহকতার িনদশন পাওয়া যায় না। বাঝা যায় 

িবলাস তার ৃিতর থেক িকছু িকছু ঘটনার উে খ কের গেছ যার মেধ  সময়গত 
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ব বধান রেয়েছ, তাই পূেবা  কািহিনকােলর িবে ষেণর িবচাের উপন ােসর মূল কািহিনর 

সমেয়র ময়াদেকও মােটর ওপর বছর দেশক ধের িনেত হয়। যিদও এর মেধ  প াৎ-

উ ােসর সাহােয  জগেমাহেনর অতীত, দািমনীর অতীত এবং শচীেশর ছেলেবলা থেক 

আঠােরা বছর বয়স পয  সমেয়র কথা সংে েপ উে খ করা হেয়েছ। িক  উপন ােসর 

কািহিনকােলর িবে ষেণ আমরা দেখিছ উপন ােসর মূল কািহিন আর  হেয়েছ 

জগেমাহেনর মৃতু র দু’বছর পর থেক- যা সমেয়র িহেসেব ১৯০০ সাল। কােজই এই 

সময় থেক িহেসব করেল উপন ােসর মূলকািহিনর সমেয়র ময়াদ অনিধক পাঁচ বছর 

ধরেত হয়। এর মেধ  িবলাস আর দািমনীর দা ত  জীবন মাটামুিটভােব দুই 

বছেরর।  

অ) মধ বতী িবরাম:— এই উপন ােসর মধ বতী িবরাম এেসেছ নানান েপ। কখেনা 

উপন ােসর চিরে র বািহ ক গঠেনর েপ, কখেনা কােনা িবেশষ ঘটনার সােপে  

কথেকর িনজ  ম ব  েয়ােগর েপ। এইসম  ে ই উপন ােসর ঘটনা িগত হেয় 

গেলও বাচন অব াহত রেয়েছ- কােজই সমেয়র গিত এই মধ বতী িবরােমর ে  গেছ 

থমেক। উপন ােসর থেক িকছু অংেশর উে খ কের দখােনা গল কীভােব উপন ােসর 

ঘটনার গিতেত িবরাম এেসেছ।  

১. “শচীশেক দিখেল মেন হয় যন একটা জ ািত - তার চাখ িলেতেছ; তার ল া 

স  আঙুল িল যন আ েনর িশখা; তার গােয়র রঙ যন রঙ নয়, তাহা আভা। শচীশেক 

যখন দিখলাম অমিন যন তার অ রা ােক দিখেত পাইলাম।” (পৃ.৭৯৯) 

২. “জগেমাহন শচীেশর জ াঠা। িতিন তখনকারকােলর নামজাদা নাি ক। িতিন ঈ ের 

অিব াস কিরেতন বিলেল কম বলা হয়, িতিন না-ঈ ের িব াস কিরেতন। … 

আি ক ধমেক ডুবাইয়া দওয়াই জগেমাহেনর ধম িছল।” (পৃ. ৮০০) 

৩. “জ াঠামশায়েক শচীশ য কতখািন ভােলাবািসত আমরা তা ক না কিরেত পাির না। 

িতিন শচীেশর বাপ িছেলন, ব ু  িছেলন, আবার ছেলও িছেলন বিলেত পারা যায়। কননা 

িনেজর স ে  িতিন এমন ভালা এবং সংসার স ে  এমন অবুঝ িছেলন য, তােক 

সকল মুশিকল হইেত বাঁচাইয়া চলা শচীেশর এক ধান কাজ িছল। …এক ভােব যাহা 

‘না’ আর-এক ভােব তাহা যিদ ‘হাঁ’ না হয় তেব সই িছ  িদয়া সম  জগৎ য গিলয়া 

ফুরাইয়া যাইেব।” (পৃ. ৮১১) 
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আ) দৃশ :— চিরে র অ েলােকর রহস  উে াচন এই উপন ােসও াধান  পেয়েছ। ফেল 

ঘটনার আিধক র থেক াধান  পেয়েছ চির েদর মন াি ক িবে ষেণর িট। 

আরও একিট িবষয় হল এই উপন াস মূলত িবলােসর ডায়াির। িবলাস দািমনীর 

মৃতেদহ দাহ কের আসার পের তার জীবেনর নানা কথা িচ া কেরেছ, যখােন ান 

পেয়েছ জ াঠামশাই, শচীশ ও দািমনীেক িঘের গেড় ওঠা নানা অধ ায়। ফেল বণনা ও 

ঘটনার িম েণ এই উপন ােসর ে  যথাথ দৃশ  গেড় উেঠেছ জ াঠামশাই ৫, শচীশ ১, 

দািমনী ১, ২, ৩, ৪, িবলাস ২, ৫ ভৃিত অধ ােয়।    

ই) সারসংে প:— উপন াসিটেত সমেয়র ধারাবািহকতা খুেঁজ পাওয়া মুশিকল। িবলাস 

যেহতু বশ িকছু ঘটনা েল উপি ত িছল না, শচীেশর মুখ থেক অথবা তার ডায়াির 

থেক সই ঘটনা িল স েক জেনেছ, কােজই সম  ঘটনার পু ানুপু  িববরণ 

দওয়া তার পে  স ব হয়িন এবং এে ে  স ব বহার কেরেছ ঘটনার 

সারসংে পটুকুই। এছাড়াও দািমনীর সে  দা ত কােলর অিত সংি  বণনা দািমনী-

িবলােসর দা েত র ণ ািয়ে র িতই যন িদক িনেদশ কেরেছ। উপন াস থেক 

বশ িকছু অংেশর উে েখর সাহােয  সমেয়র ময়ােদর এই িবভাজনিটর উদাহরণ  

করার চ া করা হল।    

১. “হিরেমাহন তাঁর দাদােক বশ িচিনেতন। িতিন লােকর কােছ রটাইেত লািগেলন য 

শচীশেক আটকাইয়া জগেমাহন িনেজর অ বে র সং া িরবার কৗশল খিলেতেছন।” 

(পৃ.৮০৪) 

২. “শচীশ াইেভট টুইশিন লইল এবং জগেমাহন একটা এনে  ু েলর হডমা াির 

জাগাড় কিরেলন। হিরেমাহন এবং পুর র এই নাি ক িশ েকর হাট হইেত ভ ঘেরর 

ছেলিদগেক বাঁচাইবার জন  চ া কিরেত লািগেলন।” (পৃ. ৮০৫) 

৩. “…শচীেশর টােন এই দেলর ােত আিমও াম হইেত ােম ভািসয়া বড়াইেত 

লািগলাম। েম েম নশায় আমােকও পাইল; আিমও সবাইেক বুেক জড়াইয়া ধিরলাম, 

অ বষণ কিরলাম, র পা িটিপয়া িদেত লািগলাম…” (পৃ. ৮১৩) 

৪. “িকছুিদন শচীশ পূেবর চেয় আরও অেনক বিশ জােড়র সে  করতাল বাজাইয়া 

নািচয়া নািচয়া কীতন কিরয়া বড়াইল। তার পের একিদন স আিসয়া আমােক বিলল…” 

(পৃ. ৮২২) 
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ঈ) উহ  শ :- উপন ােস ঘটনার সারসংে েপর মেতাই ঘটনার উহ াংশ স ে ও ায় 

একই কথা বলা চেল। কথক িবলাস িনেজর ৃ িতপট থেক জ াঠামশাই, শচীশ এবং 

দািমনীেক িঘের গেড় ওঠা িকছু পূণ ঘটনার উে খ কেরেছ, এবং এে ে  তার 

ৃিতর সে  স িত র া কেরেছ শচীেশর ডায়াির। কােজই একটানা কািহিন বণনার 

পিরবেত স সমেয়র ব বধােন ধুমা  পূণ ঘটনার উে খ কের গেছ। এবং 

এইকাজিট করেত িগেয় ায়শই িকছু িকছু সমেয় ঘেট যাওয়া ঘটনা উহ  থেক গেছ।  

১. “িকছুকাল পের শচীশ একিদন দাতলায় জগেমাহেনর পিড়বার ঘের আিসয়া 

উপি ত।” (পৃ. ৮০৫)  

জ াঠামশাইেয়র কাছ থেক িবদায় নওয়ার পর ‘জ াঠামশাই ৫’ নং পিরে েদর সূচনা 

হেয়েছ এইভােব। অথাৎ, এই য বলা হল, ‘িকছুকাল পের’- এই সমেয়র ঘটনাটা 

অনুি িখত রেয় গল।  

২. “জগেমাহন জািনেতন, এইবার আর-একটা ম  িন ার পালা আিসেতেছ। নিনও তাহা 

বুিঝত, এবং সজন  তাহার ভেয়র অ  িছল না। দু-চার িদেনর মেধ ই  হইল। …” 

(পৃ. ৮০৬) 

৩. “আমােদর হাসপাতােল থম রাগী জুিটল একজন মুসলমান, স মিরল। ি তীয় রাগী 

য়ং জগেমাহন, িতিনও বাঁিচেলন না।” (পৃ. ৮১০) 

জ াঠামশাইেয়র মৃতু র ঘটনা ছা  একিট বাক াংেশ জািনেয় দওয়া হল- েগর গীেক 

সবা করেত িগেয় িনেজ রােগ আ া  হওয়া এবং তার অসু তার পযায়িট স ূণ উহ  

রেখ দওয়া হেয়েছ। এই ছা  বাক াংেশর মেধ  িদেয় জ াঠামশাইেয়র মৃতু র সংবাদ 

জানােনা পাঠেকর মেন িবেশষ অিভঘােতর সৃি  কের- এই একই অিভঘাত য শচীেশর 

মেন সারাজীবন রেয় যােব সই িবষয়িটেকই আরও াণ দওয়ার জন ই এই অধ 

বাক াংেশর ব য়ই যেথ  িছল।  

৪. “দুই বছর শচীেশর কােনা খবর পাইলাম না।” (পৃ. ৮১১) 

৫. “…িদন িল য গল স হাঁিটয়াও নয়, ছুিটয়াও নয়, এেকবাের নািচয়া চিলয়া গল। 

আেরা একটা ফা ন কািটল। তার পর আর কািটল না।” (পৃ.৮৪০) 

সমেয়র পুনরাবৃি :— ু াকায় এই উপন ােস সমেয়র পূব এবং প াৎ-উ ােসর   

পাশাপািশ ব বহার করা হেয়েছ সমেয়র পুনরাবৃি র িতনিট রীিতও। মেন রাখেত হেব 



282 

 

পূব-উ ােসর ব বহােরর ফেলই িক  এই উপন ােস পুনঃকথেনর েয়াগ ঘটেত দখা 

যাে । িনে  উপন াসিটেত ব ব ত পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ করা হল।  

অ. পুনঃকথন— কািহিনতেল ঘটা একবার ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. শচীেশর খাঁজ না পাওয়া স :— 

ক. “দুই বছর ধিরয়া শচীশ দেশ দেশ িফিরল, তার কােনা খাঁজ পাইলাম না।” (পৃ. 

৮১১) 

খ. “দুই বছর শচীেশর কােনা খাঁজ পাইলাম না।” (পৃ. ৮১১)  

২. দািমনী- িবলােসর িববাহ স :— 

ক. “আমার সে  দািমনীর িববাহ হইয়ােছ— এই িববােহর রহস  িক তা সকেল বুিঝেব 

না, বাঝার েয়াজনও নাই।” (পৃ. ৮২৯) 

খ. “ কােনা রাঙা চিলর ঘামটার নীেচ শাহানা রািগণীর তােন তা আমােদর ভদৃি  হয় 

নাই।” (পৃ. ৮৩১) 

গ. “যিদ আমার মেতা মানুষেক িববাহ করা তামার পে  স ব হয়, …” (পৃ. ৮৩৭) 

ঘ. “ চ মােস িদন ফিলয়া একটা িববােহর বে াব  করা গল।” (পৃ. ৮৩৯) 

৩. দািমনীর মৃতু  স :— 

ক. “দািমনীর মৃতেদহ দাহ কিরয়া দেশ িফিরয়া আিসবার সময় এই জায়গাটা আমার 

পছ  হইল, …” (পৃ. ৮৩০) 

খ. “ যিদন মােঘর পূিণমা ফা েন পিড়ল, জায়াের ভরা অ র বদনায় সম  সমু  

ফুিলয়া ফুিলয়া উিঠেত লািগল, সিদন দািমনী আমার পােয়র ধুলা লইয়া বিলল, সাধ 

িমিটল না, জ া ের আবার যন তামােক পাই।” (পৃ. ৮৪১)  

আ. অনন কথন— কািহিন ের একািধকবার ঘটা ঘটনার বাচেন একবার উে েখর দৃ া ;  

১. “ িজ িত বছের একবার কিরয়া কােনা দুগম জায়গায় িনজেন বড়াইেত 

যাইেতন। …” (পৃ. ৮১৭) 

২. “িকছুিদন শচীশ পূেবর চেয় আেরা অেনক বিশ জােড়র সে  করতাল বাজাইয়া 

নািচয়া নািচয়া কীতন কিরয়া বড়াইল। …” (পৃ. ৮২২) 
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৩. “অেনকবার দিখয়ািছ িজ শচীশেক যখন িনেজর সবায় ডািকেতন সইেটই 

দািমনীর কােছ সব চেয় অসহ  ঠিকত।” (পৃ. ৮২৭)  

৭. ঘের-বাইের:—  

কািহিন কাল:— এর পূববতী দুই উপন ােসর মেতা এই উপন ােসরও কািহিনকাল এবং 

কথনকাল িনেয় িব ািরত আেলাচনার অবকাশ রেয়েছ। সকেলই জােনন, এই উপন াসিট 

ভারতবেষর েদিশ যুেগর পটভূিমেত গেড় তালা হেয়েছ যার কালসীমা মােটর ওপর 

১৯০৫-১৯১১ সাল পয । অথাৎ, ব ভ েক ক  কের গেড় ওঠা েদিশ আে ালনিট 

এই উপন ােসর পটভূিম িহেসেব কাজ কেরেছ। উপন ােস দেখিছ িবেদিশ পণ  বজনেক 

ক  কের িনিখেলশ এবং স ীপেদর দেলর মেধ  বচসা বেধেছ, এবং উপন ােসর 

শেষ মুসলমান সমােজর মেধ  স ীেপর িব ে  গেড় ওঠা আে াশ য দা ার ভূিমকা 

নয় সসবই এই ১৯০৫-১৯১১ পয  চলেত থাকা আে ালেনর নানা মুখছিব হেয় 

িতিবি ত হেয়েছ। অন িদেক িবমলার আ কথা থেক জানেত পাির উপন ােসর 

ঘটনাকােলর সমেয় িনিখেলেশর বয়স ায় ি শ এবং তােদর দা ত  জীবন নয়বছর 

অিত া  হেয়েছ। কােজই উপন ােসর কািহিনকাল মূলত েদশী আে ালেনর যুেগ 

অথাৎ ১৯০৫-১৯১১ সােলর মেধ  ািপত হেলও এর প াৎ-সীমা অনায়ােস উিনশ 

শতেকর শষ িদক পয  লি ত করা চেল।  

কথনকাল:— অপরিদেক এর কথনকাল স েক দুই-একিট অিতির  বাক ব েয়র 

অবকাশ রেয়েছ। আমরা জািন, এই উপন াসিট ১৩২২ সাল বা ১৯১৫ সােলর ‘সবুজ প ’ 

পি কার বশাখ থেক ফা ন সংখ া পয  ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের 

১৩২৩ সােল াকাের কািশত হয়। অথাৎ, এই উপন ােসর ঘটনাকাল এবং 

রচনাকােলর মেধ  ব বধান অিত সামান ই রেয়েছ। পূববতী উপন াস ‘চতুর ’- ত যমন 

ধুমা  িবলােসর বয়ান এবং খুব  ে  শচীেশর ডায়ািরর উে খ পাওয়া গিছল 

সখােন এই উপন ােস এেস পাঠক িবমলা-স ীপ-িনিখেলশ এই িতন চিরে রই 

আ কথনধমী ডায়াির পেয়েছ। এর মেধ  উপন াসিট পাঠ করেল বাঝা যায় িবমলার 

আ কথা িল সম  ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের লখা, যার সা  দয় তার একদম থম 

আ কথার র কেয়কিট বাক ই। পাশপািশ তার আ কথায় কােনা িনিদ  িদেনর 

ঘটনা বণনার ে  বােরবাের ‘একিদন’ শে র েয়াগ বাঝায় য সই ঘটনার পের 
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বশ িকছুিদন অিত া  হেয়েছ বেলই িদনিটেক িনিদ  কের িচি ত করা যাে  না। 

িবমলার আ কথা িল কৃতপে  স ীেপর িত তার মাহভে র পের তার কৃতকেমর 

অনুতাপ থেক লখা, য অনুতােপর িচ  তার লখার মেধ  ছিড়েয় রেয়েছ।  

অন িদেক একইভােব স ীপ এবং িনিখেলেশর আ কথা িল পাঠ করেল বাঝা 

যায় স িল ঘটনাকােলর সমসমেয় লখা। অথাৎ, ঘটনা িল ঘেটেছ এবং তার 

পিরে ি েত এই দুই চির  িনেজেদর আ কথােত তার নানা িবে ষণ কের চেলেছ। 

কােজই উপন াসিটর কথনকােলর ে  য বিচে র সৃি  হেয়েছ তা বলাবা ল  বাধ 

কের িবমলার সে  অন  দুই চিরে র কথনকােলর সমেয়র ব বধােনর িবচাের স ীপ ও 

িনিখেলেশর আ কথা িলেক উপন ােসর কািহিনকােলর সমসমেয় িত া করেত পাির 

এবং অন িদেক উপন ােসর পাঠিবচাের িবমলার আ কথা িলেক কািহিনকােলর িকছু 

সময় পের াপন করেত হয়।    

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক মহল িন প— 

১. মা ারমশাই চ নাথবাবু ও িনিখেলেশর স ক দীঘ ি শ বছেরর।  

২. িবমলার ছেলেবলার বৃ া  ও িনিখেলেশর সে  িববাহ। 

৩. িনিখেলেশর কেলেজ পড়ার কাল।  কািহিনর সােপে  পূেবর কথা  

 ৩.১.িবমলা সে  দা েত র নানা কথা। 

 ৩.২. দেশর উ িতর জন  ব ি গত ের নানা চ া। 

৪. েদশীযুেগর আগমন। কািহিনর মূল ে র সূচনা  

৫. স ীেপর সে  িবমলার থম সা াৎ। 

৬. িনিখেলেশর সে  তক ও দশভি র মাহ সৃ  কের িবমলােক স ীেপর 

 আকষেণর েচ া। 

৭. িবমলা িনিখেলেশর স েকর ম দূর । 

৮. িনিখেলেশর জিমদািরর হােট িবেদশী পণ  যােত না থােক –  

স জন  কাজাদােয়র উপলে   িনিখেলেশর মনমত িবমলার খাঁপা বাঁধা। 

৯. িবেদশী ববজনেক ক  কের িনিখেলেশর ােম জিটলতার সৃি । স ীপ ও িনিখেলেশর 

সােপে  সমেয়র 

াভািবক ম  

১০. িবমলার কােছ স ীেপর পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া। 

১১. িকেশার অমূল র সে  টাকা জাগাড় িনেয় িবমলার পরামশ। 

১২. িনিখেলেশর দরাজ থেক িবমলার দুই’জােয়র নােম রাখা 
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 পুেজার ণামী ৬ হাজার টাকার মাহরচুির করা। 

১৩. মাহর দেখ স ীেপর লাভাতুর চাখ দেখ িবমলার থম মাহ ভ ।  

১৪. চুিরর টাক উ ােরর জন  অমূল েক িবমলার গয়নার বা  দান। 

১৫. গয়নার বা  অমূল েক দওয়ােত স ীেপর লাভাতুর 

 চহারার আেরা উৎকট কাশ।  

১৬. ঢাকা থেক মৗলিবেদর আগমেন ােমর মুসলমান  

সমােজ স ীেপর িব ে  জেম ওঠা াভ। 

১৭. িবমলার টাক ফরােত িগেয় অমূল র ধরা পড়া।  

এবং িবমলােদর বঠকখানায় বেস িপেঠ খাওয়া।  

১৮. ােমর দা া চলাকালীন স ীেপর পলায়ন, অমূল র াণত াগ ও িনিখেলেশর জখম হওয়া।    

পূেব উে খ করা হেয়েছ স ীপ ও িনিখেলেশর আ কথা িল উপন ােসর সােপে  

সমকােল বেস লখা যা  হেয়েছ কািহিন েরর ঘটনা ম ৫ থেক। বুঝেত পাির এই 

উপন ােসর সমেয়র েমর ে  একটা িবেশষ জিটলতা রেয়েছ। িবমলার সােপে  

যখােন উপন ােসর ঘটনা িল প াৎ-উ ােসর েয়ােগ বিণত হেয়েছ সখােন স ীপ ও 

িনিখেলশ বতমানকােল দাঁিড়েয়ই িনেজেদর আ কথা িল রচনা কেরেছ। স ীেপর 

সােপে  কােনা প াৎ-উ ােসর   েয়াগ না ঘটেলও িনিখেলশ তার এবং িবমলার 

দা েত র টানােপােড়েনর কােল দাঁিড়েয় তােদর িবগত িদেনর দা ত কািহিনর 

ৃিতচারণা কেরেছ। এছাড়া উপন ােস একিট মা  উ রকথন (flash forward)-এর 

উদাহরণ পাওয়া যায়- তা হল অমূল র িবমলার কােছ িপেঠ খেত চাওয়া (িবমলার ৬নং 

আ কথা) ও িপেঠ খাওয়া স িট (িনিখেলেশর ৭ নং আ কথা)।  

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর মূল ঘটনাকােলর ময়াদ মােটর ওপর ছয়মাস। 

ডায়ািরধমী এই উপন ােসও আ কথন রীিতেত লখার ফেল ঘটনার একটানা বণনার 

পিরবেত পূণ িকছু ঘটনার উে খ এবং তার িবে ষণ কেরেছ চির িল। ফেল 

সমেয়র িনিদ  িহেসব পাওয়া মুশিকল। তেব উপন ােস উি িখত ঋতুর স িল িহেসব 

করেল এেক ছয়মােসর ঘটনাই বলেত হয়। িবমলার থম আ কথায় স ীেপর দেলর 

আগমনেক ‘মরা নদীেত থম বষার গ য়া বন ার ধারার’ সে  তুলনা করা হেয়েছ; এর 

থেক একটা ধারণা জ ায় য মূল ঘটনার সূ পাত স বত থম বষায়, অথাৎ আষাঢ় 

মােস। আমােদর এই স াবনা ামাণ  িনদশন পায় িনিখেলেশর ি তীয় আ কথায়, 
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যখােন স দেখেছ ‘ াবেণর মঘ হঠাৎ একটা জায়গায় িছ  হেয় গল…’- অথাৎ 

সময়টা মধ  বষা। এরপের িনিখেলেশর তৃতীয় আ কথােতই সময় াবণ মাস পিরেয় 

ভা মােসর পে  পেড়েছ। িনিখেলেশর ি তীয় আর তৃতীয় আ কথার মেধ  রেয়েছ 

িবমলার ধু একিট আ কথা। অথাৎ সমেয়র গিত এখােন মােটর ওপর তই বলা 

চেল। িনিখেলেশর এই তৃতীয় আ কথায় ভা মােসর উে খ পাওয়ার পেরই িবমলার 

চতুথ আ কথায় পাওয়া যায় ‘আধপাকা ধােনর খেত’-র কথা; অথাৎ সময় এখােন ভা  

পিরেয় আি ন-কািতক মােস পেড়েছ। অথাৎ সময় উ ন গিতেত এিগেয়েছ। সময়টা 

য কৃতপে ই আি ন-কািতক মাস, অথাৎ শরৎকাল তার মাণ পাই িনিখেলেশর 

চতুথ আ কথায়; যখােন স জািনেয়েছ-‘ য-সব ছেল কলকাতার ু েল কেলেজ পড়ত 

তারা ছুিটর সময় বািড় িফের এল’- বাঝা যায় এই ছুিট কৃতপে  শারদীয় ছুিট। 

আবার এই চতুথ আ কথােতই িনিখেলশ ‘ হম  মধ াে র’ প বণনা কেরেছ- বাংলা 

মােসর িহেসেব যার সময় অ হায়ণ। কােজই এই পিরে েদ সমেয়র গিত অিত ত। 

সমেয়র রণ ঘেটেছ। যিদও এরপর থেক ঘটনা শীতকােল প েছ যােব এবং 

উপন ােসর শষ পয  সই শীতকালই অব াহত থাকেব। িনিখেলেশর এই চতুথ 

আ কথায় হম -মধ াে র স  পাওয়ার িঠক পেরই স ীেপর আ কথা রেয়েছ, 

যখােন স জািনেয়েছ শীত এেস পেড়েছ। অথাৎ আমরা ধের িনেত পাির সময়টা এখােন 

অ হায়েনর শষেবলা। িবমলার প ম আ কথােতও ‘শীেতর অ কার রােত’-র স  

এেসেছ এবং উপন ােসর শষ তথা িবমলার স ম আ কথায় ‘শস শূন  মাঠ’-এর উে খ 

বষাকালীন ধান কাটার শেষ পৗষ মাস জিমর ির তার িতই ইি ত কের। অথাৎ এই 

পেব সমেয়র গিত ম ীভূত হেয়েছ। উপন ােসর শষােধ সমেয়র এই ম েনর ারা 

মাহর চুির এবং স ীেপর কােছ আ সমপন করার অপরােধ জজিরত িবমলার মানিসক 

য সংকট এবং শ— যা সমেয়র িত পলেকও অিত দীঘািয়ত কের তােল সই 

িদকিটর িতই যন আেলাকপাত করেত চাওয়া হেয়েছ।       

অ) মধ বতী িবরাম:— উপন াসিটেত মধ বতী িবরােমর ব বহার ভূত পিরমােণ 

পিরলি ত হয়। এর একটা কারণ এই য, উপন াসিট মন ধমী। উপন ােসর িতিট 

চির  িনিদ  ঘটনা বা পিরি িতর সােপে  িনেজর অথবা অন  চির েদর মন ে র 

িবে ষণ কের গেছ মাগত। এই িবে ষণকােল উপন ােসর পাঠ-পিরসর ব িয়ত হেলও 
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মূল-ঘটনার গিত িক  িগত হেয় যায়; ফেল বারংবার উপন ােসর ঘটনাধারার মেধ  

িবরিত আেস। এছাড়াও উপন ােসর থম আ কথািট িবমলার, এই থম আ কথােত 

যখন িবমলা তার মােয়র কথা রণ কেরেছ তখনও িক  উপন ােসর ধান ঘটনা ধারার 

গিত িগতই রেয় গেছ। িনে  িকছু অংশ িবেশেষর উে খ কের উপন ােস ব ব ত 

মধ বতী িবরাম িহেসেব দখােনা গল;     

১. “মা গা, আজ মেন পড়েছ তামার সই িসেঁথর িসদুঁর, সই লাল- পেড় শািড়, সই 

তামার দুিট চাখ- শা  ি  গভীর। …িবমলা য ওর মােয়র মেতা দখেত।” (পৃ.৮৪৮) 

২. “একিদন আমার মেন িব াস িছল ঈ র আমােক যা দেবন আিম তা িনেত পারব। এ 

পয  তার পরী া হয় িন। এবার বুিঝ সময় এল। মনেক যখন মেন মেন যাচাই করতুম 

অেনক দুঃখ ক না কেরিছ। … কাথা িদেয় আমার সম  পূণচাঁেদর উপর ছায়া ফলেত 

এল?” (পৃ. ৮৬৩) 

৩. “ যটুকু আমার ভােগ এেস পেড়েছ সইটুকুই আমার, এ কথা অ েমরা বেল ◌ার 

দুবেলরা শােন। যা আিম কেড় িনেত পাির সইেটই যথাথ আমার, এই হল সম  

জগেতর িশ া। দেশ আপনা আপিন জে িছ বেলই দশ আমার নয়… কৃিতর বর 

আেস অনাহূত।” (পৃ. ৮৬৭-৮৬৮) 

আ) দৃশ :- এই উপন ােস িতন চিরে র আ কথেনর মেধ  ঘটনার থেকও াধান  

পেয়েছ চির িলর পর েরর ও িনেজেদর আ িবে ষেণর িবষয়িট। ফেল সবসময় য 

কািহিন ও বাচন সমান ততায় অ সর হেয়েছ এমনটা নয়। িবেশষ কােনা ঘটনার 

সােপে  চির রা আ িবে ষেণ রত হেয়েছ; ফেল সে ে  মূল কািহিনর গিত থেম 

গেছ। এই উপন ােসর ে  কািহিন ও বাচেনর সমেয়র সাম স  রি ত হেয় আদশ 

দৃশ  গেড় উেঠেছ মূলত স ীেপর ২য় আ কথা, িবমলার ৩য় আ কথা, িনিখেলেশর ৪থ 

আ কথা, স ীেপর শষ আ কথা িলেত।   

ই) সারসংে প:- উপন ােস িকছু ঘটনাধারার বণনা করা হেয়েছ সংে েপ। সংে েপ 

বিণত এই ঘটনা িলর িকছু িনয়িমত ঘেট যাওয়া ঘটনা এবং িকছু ঘটনার সংঘটন 

কালটা বশ বেড়া হেলও বণনা করা হেয়েছ  পাঠ-পিরসেরর ব েয়। ফেল এসব 

ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। উপন ােসর িকছু িকছু অংেশর উে েখর ারা উপন ােসর 

িকছু ঘটনার সারাংেশর উদাহরণ দওয়া হল;  
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১. “ সই সমেয়ই িতিন িব.এ. পাস কের এম.এ. পড়িছেলন। কেলেজ পড়বার জেন  

তাঁেক কলকাতায় থাকেত হত। িতিন ায় রাজই আমােক একিট কের িচিঠ িলখেতন…” 

(পৃ. ৮৪৮) 

২. “আিম জানতুম িঠক কখন িতিন আসেবন; তাই যমন- তমন এেলােমেলা হেয় 

আমােদর িমলন ঘটেত পারত না। আমােদর িমলন যন কিবতার িমল; স আসত ছে র 

িভতর িদেয়, যিতর িভতর িদেয়। িদেনর কাজ সের, গা ধুেয়, য  কের চুল বঁেধ, 

কপােল িসদুঁেরর িটপ িদেয়, কাঁচােনা শািড়িট প’ র, ছিড়েয়-পড়া দহ-মনেক সম  

সংসার থেক স ূণ িফিরেয় এেন একজেনর কােছ একিট িবেশষ সমেয়র সানার থালায় 

িনেবদন কের িদতুম।” (পৃ. ৮৪৯) 

৩. “এর পের িকছুিদন ম ী রাজই বঠকখানায় এেস বহারােক িদেয় আমােক ডািকেয় 

এেন আলাপ করেত আর  করেল…” (পৃ. ৮৭৩) 

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােস সমেয়র পুনরাবৃি  এেসেছ মূলত িতনভােবই। 

এককথেনর উে খ থেক িবরত থেক আমরা পুনঃকিথত ও অনন কিথত ঘটনা িলর 

উদাহরণ দব।  

অ. পুনঃকথন:— এই উপন ােস ব বহার করা হেয়েছ িতনিট চিরে র আ কথন। অথাৎ 

িতন চিরে র পৃথক িতনিট দৃি েকােণর সােপে  ঘটনা িলেক দখা হেয়েছ। িক  

বতমােন এটুকু উে খ করাই যায় য এই িতন পৃথক দৃি েকােণর জন ই কখেনা কখেনা 

একিট িবেশষ ঘটনােক বার বার উে খ করা হেয়েছ। অথাৎ কািহিনতেল ঘটনািট 

একবারই ঘেটেছ, িক  বাচেন তার উে খ ঘেটেছ একািধকবার। ফেল পুনঃকথেনর সৃি  

হেয়েছ। িনে  উপন ােসর িকছু পুনঃকথেনর উদাহরণ দওয়া হল।  

১. চুেলর খাঁপার স :— 

ক. “ সিদন স ীেপর কাছ থেক িফের এেসই চুল খুেল ফেল আিম নতুন কের চুল 

বাঁধলুম। ঘােড়র থেক এঁেট চুল েলােক মাথার উপেরর িদেক টেন তুেলয়ামার মম 

আমােক একরকম খাঁপা বাঁধেত িশিখেয়িছেলন। আমার ামী আমার সই খাঁপা খুব 

ভােলাবাসেতন…” (পৃ. ৯০৪) 

খ. “আিম  দখেত পলুম িবমলা আমার কাছ থেক কাজ আদায় করবার জেন  

িবেশষ কের সাজ কেরেছ। …আজ ওঁর িবিলিত খাঁপার চূড়ােক কবলমা  চুেলর কু লী 

বেলই দখলুম; ধু তাই নয়, একিদেনই খাঁপা আমার কােছ অমূল  িছল, আজ দিখ এ 

স া দােম িবেকাবার জেন  ত।” (পৃ. ৯১০) 
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গ. “তাড়াতািড় খাঁপা বাঁধেত বেসিছলুম। ল া! ল া! ল া! …” (পৃ.৯২৭) 

 

২. পাঁচ হাজার টাকার স :— 

ক. “…আিম বললুম, রানী, …িহেসব কের দখিছ, পাঁচ হাজার, এমনিক িতন-হাজার 

হেলও চেল যােব। … স যন একটা গােনর মেতা বলেল, পাঁচ হাজার তামােক এেন 

দব। … তামার কেব চাই? কাল। আ া কালই এেন দব।” (পৃ. ৯২০-২১) 

খ. “পাঁচ হাজার চাই? আ া, পাঁচ হাজারই িনেয় যাব। কালই চাই? আ া কালই পােব।” 

(পৃ. ৯২৯)  

৩. টাকা ব াে  জমা দওয়ার স :— 

ক. “িফ বছের এই টাকা িনেয় আমার ামী কলকাতার ব াে  জমা িদেত যান। এবার 

তাঁর আর যাওয়া হল না।” (পৃ. ৯৩০) 

খ. “সদর-খাজান চালান যেত আর িদন-পাঁেচক আেছ, সই সে ই ও টাকাটা আিম 

কলকাতার ব াে  পািঠেয় দব।” (পৃ. ৯৩৪) 

৪. মৗলিবেদর আনােগানা স :— 

ক. “িকছুিদন ধের ঢাকা থেক মৗলিব আনােগানা করেত আর  কেরেছ, এ অ েলর 

মুসলমানেদর িভতের িভতের খিপেয় তালবার উেদ াগ চলেছ।” (পৃ. ৯৩৯) 

খ. “ঢাকা থেক মৗলিব চারেকর আনােগানা চলেছ।” (পৃ. ৯৪১)   

৫. িবমলার কা া ও িনিখেলেশর সা না দান স :— 

ক. “আকাশ মূক, তারা িল নীরব, রাি  িন — তারই মাঝখােন ঐ একিট িন াহীন 

কা া। …আিম আে  আে  িবমলার মাথায় হাট বুেলােত লাগলুম। তারই পের কখন 

একসমেয় হাৎেড় হাৎেড় সয়ামার পা-দুেটা টেন িনেল, বুেকর ওপর এমিন কের চেপ 

ধরেল য আমার মেন হল সই আঘােত তার বুক ফেট যােব।” (পৃ. ৯৪৫) 

খ. “মািটর ওপর উপুড় হেয় কাঁদেত লাগলুম। … বুেকর মেধ  তাঁর পা চেপ ধরলুম; ওই 

পােয়র িচ  িচরজীবেনর মেতা ঐখােন আঁকা হেয় যায় না িক?... িতিন আে  আে  

আমার মাথায় হাত বুিলেয় িদেত লাগেলন।” (পৃ. ৯৫৬)  

আ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার 

উে েখর উদাহরণ,  
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১. “িতিন ায় রাজই আমােক একিট কের িচিঠ িলখেতন, তার কথা অ , তার ভাষা 

সাদা…” (পৃ. ৮৪৮)  

২. “…এ কথা নানা রকম আকাের বারবার উেঠেছ।” (পৃ. ৮৫৩) 

৩. “আমার মা ারমশায় চ নাথবাবুেক আজ আমার এই জীবেনর ায় ি শ বৎসর ধের 

দখলুম।” (পৃ. ৮৬৬) 

৪. “আমার িদন েলা রাত েলা আমােক িনেয় এেকবাের ঘূণার মেতা ঘুরিছল।” (পৃ. 

৮৬৯) 

৫. “ িত বৎসর ভা মােস পৃিথবীর এই ভরা যৗবেন আমরা দু’জেন পে  আমােদর 

শ ামলদেহর িবেল বােট কের বড়ােত যতুম।” (পৃ. ৮৯৪)  

৮. যাগােযাগ:-  

কািহিনকাল:— এই উপন ােসর কািহিনকাল িনেয় বশ িকছু কথা আেলাচনা করার সুেযাগ 

রেয়েছ। ‘িবিচ া’ পি কায় ধারাবািহকভােব যখন উপন াসিট কািশত হেত আর  কের 

তখন এর নাম িছল ‘িতনপু ষ’। িতনিট জে র কািহিন আেলাচনা করার য অিভ ায় 

িনেয় ঔপন ািসক রবী নাথ উপন াসিট রচনা  কেরিছেলন তার দুিট িকি  কািশত 

হওয়ার পেরই উপন াসিটর নাম বদেল ‘ যাগােযাগ’ কেরন। ফেল তৃতীয় পু ষ অিবনাশ 

ঘাষােলর জ িদেনর ঘটনা িদেয় উপন ােসর সূচনা হেলও তার কািহিনিট উপন ােস 

অকিথতই রেয় যায়। উপন ােস াধান  পায় তার পূেবর দুই পু ষ, মুখ ত অিবনাশ 

ঘাষােলর িপতা-মাতা কুমুিদনী আর মধুসূদেনর জিটল দা ত কথা। এই দা ত  

সংকেটর িভি র পছেন য পূব-পু ষেদর ে র ইিতহাস রেয়েছ তারই িকছুটা ব াখ া 

কের মধুসূদন এবং কুমুিদনীর পূবপু ষেদর কািহিন বলা হল, যিদও এে ে ও াধান  

পল মূলত কুমুিদনীর িপতা-মাতার দা ত  ইিতহাস। কােজই র-পর রায় অিবনাশ 

ঘাষােলর িপতা-মাতা মধুসূদন-কুমুিদনী এবং তােদরও িপতা যথা েম আন  ঘাষাল ও 

মুকু লােলর ইিতহাস পযােলাচনা কের এবং অিবনাশ ঘাষােলর বয়েসর িহেসেব 

উপন ােসর কািহিনকালেক মূলত আঠােরা শতক থেক উিনশ শতেকর মেধ  াপন 

করেত হয়। কারণ উপন ােস দেখিছ মুকু লােলর িবলাস েব র মেধ  াধান  পেয়েছ 

আঠােরা শতেকর িবলািত আসবাবপ ; এবং অপরিদেক মধুসূদেনর ব বসার থমিদেক 

তামাকপাতা, েড়র কলেসর সে  িবলািত র াপােরর গাঁঠিরর উে খ উ  সময়কালেকই 
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িনেদশ কের। িক  উপন ােসর থম পিরে েদই এই দুই পিরবােরর য ঐিতহািসক 

ে র কািহিন িলিপব  রেয়েছ তা কৃতপে  আন  ঘাষাল ও মুকু লােলর কালেক 

ছািড়েয় আরও পূবকােল িবরাজ কেরেছ যােক কম কের সেতেরা শতেক াপন করেত 

হয়। কােজই সমেয়র এই দীঘ িব ারেক মাথায় রেখ উপন াসিটর কািহিনকালেক 

সেতেরা শতক থেক উিনশ শতেকর শষােধর মেধ  াপন করেত হয়।  

কথনকাল:— উপন াসিটর কথনকােলও রেয়েছ বিচ । এই উপন ােস এেস রবী নাথ 

আবার সব কথনরীিতেত িফের গেছন। এই সব কথক উপন ােসর কািহিন আর  

কেরেছন, “আজ ৭ই আষাঢ়। অিবনাশ ঘাষােলর জ িদন।”- এই বাক ব  িদেয় এবং 

তারপেরই কািহিনেক িনেয় গেছন অিবনােশর পূব-পু েষর ইিতহােসর যুেগ। কােজই 

বাঝা যায় উপন াসিট বতমােন বেস ৃিতেরাম েন পিরণত হেয়েছ। উপন াসিটর 

কািহিনকাল িনেয় আেলাচনাকােল আমরা দিখেয়িছ তার ঊ সীমা সেতেরা শতক এবং 

িন সীমা িবশ শতেকর স ুেখ এেস দাঁিড়েয়েছ। কােজই সব কথক য সমেয় বেস 

উপন ােসর মূলকািহিনিট িববৃত কেরেছন তার িনিরেখ এর কথনকালেক ধরেল তা 

অিবনাশ ঘাষােলর বি শ বছেরর জ িদেনর িহেসেব িবশ শতেকর দারেগাড়ায় এেস 

থমেক দাঁড়ায়।   

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. ঘাষাল ও চাটুেজ  পিরবােরর পূব-পু ষেদর -কথা। 

২. মধুসূদেনর িপতার সংি  কথা।  

৩. কুমু-িব দােসর িপতা মুকু লােলর আখ ান।  প াৎ-উ াস    

৪. মধুসূদেনর ব বসােয়র েমা িতর কািহিন। 

৫. চাটুেজ েদর বতমান আিথক অব া।  

৬. কুমু-মধুসূদেনর িববাহ-স । 

৭. িববাহ-অনু ােনর বণনা। 

৮. কুমু-মধুসূদেনর দা ত গত জিটলতার কািহিন।   

৯. ব বসােয় মধুসূদেনর িত। 

১০. কুমুর িব দােসর কােছ ফরা। 

১১. শ ামা-মধুসূদেনর নকট । 

১২. মািতর মােয়র কুমুেক সংসাের ফরােত যাওয়ার ব থ চ া। 
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১৩. কুমুর সব সংবাদ।  

১৪. কুমুর মধুসূদেনর সংসাের িফের যাওয়া।  

১৫. কুমু-মধুর স ান অিবনাশ ঘাষােলর ি শ-তম জ িদন পালন।  কািহিনর সােপে  বতমানকাল  

এই উপন ােসর সমেয়র ম-স ার ে  দখা িদেয়েছ নতুন । অিবনাশ ঘাষােলর 

জ িদেনর ঘটনা িদেয় উপন ােসর সূচনা হেলও উপন ােস তার কািহিনিট অকিথত থেক 

যায়। উপন ােস াধান  পায় তার পূব দুই পু েষর কথা। এবং অিবনাশ ঘাষােলর 

পূেবর এই দুই পু েষর কািহিনর পুেরাটাই বণনা করা হেয়েছ প াৎ-উ ােসর   

েয়ােগ। অথাৎ, এিট রবী নােথর এমন একিট উপন াস যার ৯৯% বিণত হেয়েছ 

প াৎ-উ ােসর ারা। কারণ সমেয়র াভািবক মানুযায়ী উপন ােসর বতমান কাল 

আর  হেয়েছ অিবনাশ ঘাষােলর ি শ তম জ িদন পালেনর মধ  িদেয়, যার ম ১৫। 

িক  এর পেরই কািহিনর সময় প াত-মুখী হেয় অ সর হেয়েছ ১, ২, ৩,… এই েম। 

উপন াসিটর সমেয়র ম-িবন ােসর ে  খুব জিটলতা লি ত না হেলও স ূণ 

উপন ােসই এই প াৎ-উ ােসর েয়াগ উপন ােসর সমেয়র মেক অনন  কের তুেলেছ।  

সমেয়র ময়াদ:- ‘ যাগােযাগ’ উপন ােসর কািহিনর ময়াদ পাঁচ মাস। এই িহেসবটা 

পাওয়া যায় কুমু-মধুসূদেনর িববােহর সময় থেক। ১০নং পিরে েদর শেষ পাওয়া 

যাে  কুমুিদনীর ‘মেনারথ ি তীয়া’ ত পালেনর কথা। বাংলার েতর ইিতহাস খুজঁেল 

জানা যােব এই ত পালন হয় আষাঢ় মােসর পে র ি তীয় িতিথেত। অথাৎ ১০ নং 

পিরে েদর সময়টা আষাঢ় মাস। এরপর ১৩ নং পিরে েদ উে খ করা হেয়েছ, “অ ান 

মােস িবেয়। পঁিচেশ আি ন ল ীপুেজা হেয় গল।”— অথাৎ দুিট পিরে েদর মেধ  চার 

মােসর সময়েক অিত ম কের যাওয়া হেয়েছ। এে ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। এরপর 

১৪-১৯ পিরে দ পয  িববােহর পূব- িত এবং িববােহর বণনা রেয়েছ। ২০ পিরে েদ 

িববােহর পর কুমু মধুসূদেনর সংসাের পদাপণ কেরেছ এবং ২০-২৪ পিরে েদর মেধ  

িহেসব মেতা একরাত ও একিদেনর বণনা পাওয়া যাে , অথাৎ এখােন সমেয়র ম ন 

ঘেটেছ। এবং এরপেরও কেয়কিট মা  িদেনর পের ৪৬ পিরে েদ কুমু দাদা িব দােসর 

কােছ িফের গেছ।  

অ) মধ বতী িবরাম:- সব কথেকর বয়ােন কিথত এই উপন ােসর ে  িবরিত বা 

মধ বতী িবরাম ায়শই চােখ পেড়। এই িবরিত এেসেছ কখেনা চির েদর বািহ ক গড়ন 
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বণনার মধ  িদেয়, কখেনা চিরে র মানিসক গঠন কােশর মধ  িদেয়, আবার কখেনা বা 

কােনা িবেশষ পিরি িতর সােপে  সব কথেকর ব ি গত ম েব র মধ  িদেয়। এবং 

এইধরেনর ম ব  বা বণনা করেত িগেয় মূলকািহিনর সময় িগত হেয়েছ, সমেয়র 

গিতেত এেসেছ িবরাম। ‘ যাগােযাগ’-এর পূেবর দুিট উপন ােসর সােপে  এই 

উপন াসিটর িবরিত বা মধ বতী িবরামসূচক অংশ িলর তুলনা করেল আমরা বুঝেত 

পারব সব কথনরীিতর উপন ােসর ে  সমেয়র ময়ােদর এই িবেশষ ধরেনর 

িবভাজন খুেঁজ পাওয়া অেপ াকৃত সহজ। িনে  উপন ােসর িকছু অংেশর উে েখর 

সাহােয  মধ বতী িবরােমর উদাহরণ দওয়া হল।     

১. “এই কািহনীর পৗরািণক যুগ স ান করেল দখা যায়, ঘাষােলরা একসময় িছল 

সু রবেনর িদেক, তারপর গিল জলায় নূরনগের। সটা বািহর থেক পটূগীজেদর 

তাড়ায়, না িভতর থেক সমােজর ঠলায়, িঠক জানা নই। মিরয়া হেয় যারা পরেনা ঘর 

ছাড়েত পাের…মিহমা জলা িল িদেত হেয়িছল সটা জানা দরকার।” (পৃ.৯৬৯) 

২. “কুমুিদনী ওেদর শষ অবিশ  বান বেট, তমিন আজ ওেদর স েলরও শষ অবিশ  

দশা। পণ জাটােনার, পা  জাটােনার কথা ক না করেত গেল আতংক হয়। দখেত স 

সু রী…সম  মুেখ একিট বদনায় সক ণ ধেযর ভাব।” (পৃ. ৯৭২) 

৩. “…কুমু ভাবতই মেনর মেধ  একলা। পবতবািসনী উমার মেতাই ও যন এক ক -

তেপাবেন বাস কের, মানস সেরাবেরর কূেল। এইরকম জ -একলা মানুষেদর জন  

দরকার মু  আকাশ,িব ৃ  িনজনতা… কুমুিদনীর ব ু  জেম ওেঠিন।” (পৃ. ৯৭৯) 

আ) দৃশ :- ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ২০, ২৬, ২৭ ভৃিত পিরে দ িলেত কািহিন ও 

বাচন তথা সংলাপ ও বণনা অংেশর সহাব ােনর ফেল সমেয়র গিত কািহিন ও 

বাচন ের সমগিতেত অ সর হেয়েছ। ফেল আদশ দৃেশ র উদাহরণ গেড় উেঠেছ।  

ই) সারসংে প:- ‘িতনপু ষ’ থেক সের এেস নতুন নামকরণ করা এই উপন াস তৃতীয় 

পু ষ অিবনাশ ঘাষােলর জ িদন িদেয় সূিচত হেলও মূলকািহিনেত তার পূব জ  কুমু-

মধুসূদেনর দা ত কািহিনই াধান  পেয়েছ। এই দুই চিরে র দা ত েকি ক 

জিটলতার বুিনয়াদ য এেদর পূব-পু েষর অহং-িভি ক ে র মেধ  ািথত িছল তারই 

িনদশন িদেত সব কথক এই দুই চিরে র পূব-পু ষেদর ইিতহাস সংে েপ বণনা 

কেরেছন। অথাৎ, দীঘকােলর েক কথায় ব  কেরেছন। ফেল পােঠর কম পিরসর 

ব য় হেয়েছ, এবং সমেয় এেসেছ রণ। িনে  উপন ােসর িকছু অংেশর উে খ কের 
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দখােনা হল কীভােব কথক দীঘ সমেয়র ঘটনােক কম পিরসর ব য় কের বণনা 

কেরেছন।    

১. “এেদর ইিতহােসর মধ ম পিরে েদ দখা যায়, িখিটিমিট বেধেছ চাটুেজ  জিমদােরর 

সে । এবার িবষয় িনেয় নয়, দবতার পুেজা িনেয়। ঘাষালরা ধা কের চাটুেজ েদর 

চেয় দু-হাত উঁচু িতমা গিড়েয়িছল। চাটুেজ রা তার জবাব িদেল। রাতারািত িবসজেনর 

রা ার মােঝ এমন মােপ তারণ বসােল… ঘাষালেদর সবনােশর িকনারায় এেস।” (পৃ. 

৯৬৯) 

২. “ সৗভােগ র দৗড়  হল; সই যা াপেথ কেরািসেনর িডেপা কােনা াে  িব ু-

আকাের িপিছেয় পড়ল। জমার ঘেরর মাটা মাটা অংেকর ওপর পা ফলেত ফলেত 

ব াবসা   কের এেগাল…মধুসূদনেক িতিন পূেবর চেয় অক াৎ এখন অেনক বিশ 

হ কেরন।” (পৃ. ৯৭১) 

৩. “িব দাস তােক দাবােখলা শখােল। িনেজ অসামান  খেলায়াড়, কুমুর কাঁচা খলা 

িনেয় তার আেমাদ লােগ। শষকােল িনয়িমত খলেত খলেত কুমুর এতটা হাট পাকল য 

িব দাসেক সাবধােন খলেত হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়িসনী মেয়সি নী না 

থাকােত… দবেজ ািতেত উ ািসত হেয় দখা িদেল।” (পৃ. ৯৭৯)  

ঈ) উহ  শ :- উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ আেলাচনাকােলই দিখেয়িছ ১০নং 

পিরে েদর শেষ পাওয়া যাে  কুমুিদনীর ‘মেনারথ ি তীয়া’ ত পালেনর কথা, যা 

পালন করা হয় আষাঢ় মােসর পে র ি তীয় িতিথেত। অথাৎ ১০ নং পিরে েদর 

সময়টা আষাঢ় মাস। এরপর ১৩ নং পিরে েদই উে খ করা হেয়েছ, “অ ান মােস 

িবেয়। পঁিচেশ আি ন ল ীপুেজা হেয় গল।”— অথাৎ দুিট পিরে েদর মেধ  ায় চার 

মােসর সময়েক অিত ম কের যাওয়া হেয়েছ। এবং কাযত এই চারমাস অথাৎ আষাঢ় 

থেক আি েনর শষ পয  সমেয়র ঘটনা ায় অনুি িখত রেয় গেছ। এে ে  সমেয়র 

যমন রণ ঘেটেছ তমিন এেক আমরা ‘এিলি স’-এর উদাহরণ িহেসেবও হণ করেত 

পাির।  

সমেয়র পুনরাবৃি :- উপন াসিটেত এককথেনর পাশাপািশ অনন কথন ও পুনঃকথেনর 

ব বহার ঘেটেছ, যার উে খ িনেচ করা হল।  

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ,  
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১. “এতিদন মধুসূদেনর জীবনযা ায় কখেনা কােনা খই িছঁেড় যত না। িতিদেনর িত 

মুহূতই িনি ত িনয়েম বাঁধা িছল।” 

২. “শ ামাসু রী কয়িদন থেক একটু একটু কের তার সাহেসর  বািড়েয় চলিছল।” (পৃ. 

১০৩১)  

আ. পুনঃ কথন:— কািহিনেত একবার ঘটা ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. িব দােসর িচিঠ স :- 

ক. “ স িচিঠ আনেত পারব না, স বেড়া ঠাকুেরর বাইেরর ঘেরর দরােজ আেছ।” 

খ. “বেড়াঠাকুর যখন আিপেস যােবন তখন স িচিঠ পেড় আবার দরােজ রেখ িদেয়া।” 

(পৃ. ১০২৪)  

গ. “ ডে র িচিঠর কথা বেড়া-বউেক ক বলেল?”  

ঘ. “বেড়াবউঠাকুরানী আমােকিজ াসা করেলন তাঁর দাদার িচিঠ এেসেছ িক না। এ 

বািড়র িচিঠ তা তামার কােছ এেস থমটা ঐ ডে ই জমা হয়…” (পৃ. ১০২৭)  

৯. শেষর কিবতা:—  

কািহিনকাল:— রবী নােথর এই উপন াসিটর কািহিনকাল এবং কথনকােলর িবিশ তা 

এর রচনাকাল, ঘটনাকাল এবং কথনকােলর অিধ মেণ। অথাৎ উপন ােসর এই িতনিট 

িবষয়ই ঘেটেছ ায় একই সময়কােল। আমরা জািন, িবশ শতেকর মাটামুিটভােব িবেশর 

দশক থেক যখন নবীন সািহিত কেদর মেধ   উেঠেছ রবী নােথর সৃি  িনেয়, যখন 

তাঁরা সমােলাচনা কেরেছন রবী নাথ াচীন হেয় গেছন এই িনিরেখ- তখনই রবী নাথ 

সৃি  করেলন গদ -পেদ  িমিলত নূতন শলীর এই উপন াস ‘ শেষর কিবতা’, যা ‘ বাসী’ 

পি কায় ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের ১৩৩৬ সােল াকাের কািশত হয়। 

উপন ােসর মেধ ও দিখ সািহত  িনেয় িবতককােল অিমত রায় দািব কেরেছ রবী নােথর 

াচীনতা িনেয়, তার মত িছল এবাের সািহত জগত থেক তাঁর িবদায় নওয়া উিচৎ। 

তােদর নব-স দােয়র দরকার নতুন জে রই সািহিত কেক। অিমেতর হােত কিব 

িনবারণ চ বতীর জ ও এই নতুন- জে র দািব থেকই, যিদও কৃতপে  সই 

িনবারণ চ বতীও রবী নাথ ছাড়া আর কউই নন। যাই হাক, সমসমেয়র 

সািহত জগেতর ইিতহােসর িদেক আেলাকপাত করেলই বাঝা যায় রবী নাথ 
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রচনাকালেক ঘটনাকােলর মেধ  াপন কেরেছন, যা কৃতপে  িবশশতেকর িবেশর 

দশক। উপন ােস এর অপর সা ও তুেল আনা যায় অিমেতর পাঠ-অভ াস থেক; িশলং 

পাহােড় অবসর সমেয় পড়বার জন  স িনেয় গিছল সুনীিতকুমার চে াপাধ ােয়র 

বাংলাভাষার শ ত , যার কাশকাল উপন াস কােশর িকছু আেগই ১৯২৬ সােল। 

কােজই উপন ােসর মেধ  উপি ত এসম  ইি ত িকংবা রবী -সমােলাচনার ধারার িত 

মেনািনেবশ করেল আমরা বুিঝ উপন াসিটর কািহিনকাল িবশশতেকর িবেশর দশেকই 

ািপত।   

কথনকাল:— অপরিদেক এর কথনকাল স েকও একইকথা বলা চলা। আমরা 

উপন াসিটর কািহিনকাল িনেয় আেলাচনাকােলই জািনেয়িছ এর রচনাকাল-কািহিনকাল-

কথনকােলর ে  সময় িবগিভত হেয় রেয়েছ। কািহিনকােলর আেলাচনার ে  

িবষয়িটর তা মােণর েচ া কেরিছ; এবাের এর কথনকাল িনেয়ও িকছু কথা বলা 

আবশ ক। উপন াসিট  হেয়েছ আ কথনরীিত িদেয়, এবং য কািহিনিট বণনা করেত 

আর  কেরেছ স উপন ােসর কােনা চির  নয়, স এক নবীন লখক যার পিরচয় এবং 

উপি িত থম পিরে েদর পর থেক আর মেল না। অথাৎ উপন াসিট আ কথনরীিত 

িদেয় আর  হেলও অিচেরই কথক সবে র ভূিমকায় অবতীণ হন, কােজই উপন াসিটর 

কথনরীিতেক মাথায় রেখ এর কথনকালেকও কািহিনকােলর সমসমেয় াপন করেত 

হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. যাগমায়ার তার িপতা ও ামীর সাি েধ  কাটােনা জীবন কািহনীর বণনা। প াৎ-উ াস  

২. লাবণ র িপতা অধ য়ন কি ক জীবনও লাবণ র বেড়া হেয় ওঠা। 

৩. অিমেতর সাতবছর অ েফােড কাটােনা। 

 ৩.১ অ েফােড থাকাকােল কিট-অিমেতর মপব ও কিটেক আংিট দান।  

৪. অিমেতর িশলঙ পাহােড় যা া।  

৫. লাবণ র সে  গািড় দুঘটনা।   মূল কািহিনর সূচনা  

৬. লাবণ -অিমেতর ম-পব।  

৭. আগামী অ হায়ণ মােস অিমত-লাবণ র িববােহর সময় ি র হওয়া। 

৮. িসিস- কিটর যাগমায়ার বািড়েত আগমন। সমেয়র াভািবক ম  

 ৮.১ সাতবছর আেগ কিটেক অিমেতর দওয়া আংিট ফরত।   
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৯. িশলেঙ আসা শাভনলােলর িচিঠ লাবণ র কােছ এেস প ছেনা। 

১০. অিমতেক লাবণ র আঙিট ফরত।  

১১. িসিস- কিটেদর িনেয় বিড়েয় সাতিদন পের িফের এেস লাবণ েক  

িশলঙ-পাহােড় অিমেতর না পাওয়া। 

১২. অিমত- কিটর ম-পব ও তােদর ভািব-িববােহর সংবাদ। 

১৩. শষ িচিঠেত ছয়-মাস পের শাভনলােলর সে  লাবণ র  

িববাহ সংবাদ ও শেষর কিবতা।  

এই উপন ােসর বতমানকাল আর  হেয়েছ কািহিন েরর সমেয়র াভািবক মানুযায়ী 

ঘটা ৪-নং েমর ঘটনা ধারা থেক। ঘটনা এিগেয়েছ ৪, ৫, ৬… এভােব। িক  এই ম 

িবি ত হেয়েছ বশ-কেয়কবার প াৎ-উ ােসর   েয়ােগ। িক  এই উপন ােসর শলীর 

মেতাই প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ে ও এেসেছ অনন তা। অন ান  উপন ােসর মেতা 

বতমানকােলর ঘটনা ধারার মেধ  মােঝ-মােঝ প াৎ-উ ােসর সাহােয  অতীেতর কথা 

বণনা না কের উপন ােসর দুিট অধ ায় ‘পূব-ভূিমকা’ ও ‘লাবণ  পুরাবৃ ’-এ আগােগাড়া 

প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘিটেয় যাগমায়া ও লাবণ র জীবেনর পূব-অধ ােয়র বণনা দওয়া 

হেয়েছ, সমেয়র াভািবক মানুযায়ী যােদর ম যথা েম ১ এবং ২। এছাড়া আর 

একিট মা  প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘেটেছ উপন ােসর এেকবাের শষ-পযােয় িগেয় 

‘ব াঘাত’ শীষক অধ ােয়। এই অধ ােয় কিটর আংিট খুেল ফলার দৃেশ র স ত র া 

কেরেছ কথেকর বয়ােন পাওয়া সই আংিটর ইিতহাস। এই িতনিট  ছাড়া উপন ােস 

সভােব প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘেটিন। উপন ােসর সমেয়র ম মােটর ওপর 

সরলভােবই অ সর হেয়েছ।  

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ অনিধক ছয় মাস। যিদও মূল ঘটনা 

দুই-িতনমােসর মেধ  ঘেটেছ। অিমত িশলং-পাহােড় গিছল আষাঢ় মােস এবং লাবণ র 

সে  ম-পব কািটেয় তােদর ভািব-িববােহর সময় িনধািরত হেয়িছল অ হায়ণ মােস। 

অথাৎ, মােটর ওপর ছয় মাস পের। যিদও তােদর েমাপাখ ান দুই মােসর মেধ  সমা  

হেয়িছল, কারণ লাবণ র অ ধান। এই দুই মােসর িহেসবটা পাওয়া যাে  অিমেতরই 

সংলােপ। ‘আশ া’ পিরে েদর শেষ অিমত উে খ কেরেছ, “আজ দু মাস ধের মেন 

মেন ঘর সাজালুম।” এরপর থেক সমেয়র যথাথ িহেসব সভােব পাওয়া যায় িন, 
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‘এরপর িকছুকাল’, ‘আরও িকছুকাল’- এইভােব সময় পিরেয় গেছ। উে খ , ‘িকছু িদন’ 

না বেল ‘িকছুকাল’ বলা হেয়েছ; অথাৎ আমরা ধের িনেত পাির সময় িল অ িদেনর 

িহেসেবর বাইের। ফেল এই িদক থেক িহেসব কের দখেল ‘ শেষর কিবতা’ উপন ােসর 

ঘটনার ময়াদ অনিধক ৬ মাস ধের িনেত হয়, যার মেধ  ২ মাস ৭ িদেনর পির ার 

িহেসব উপন ােসর মেধ ই রেয়েছ।  

অ) মধ বতী িবরাম:- আমরা পূেবই আেলাচনা কের দিখেয়িছ রবী নােথর শষপেবর 

উপন াস িলর ধান সমস া এেদর আকারগত ু তার মেধ ই রেয়েছ। এক-একিট 

ত েক াধান  িদেত গেড় তালা এই উপন াস িলর গঠেনর মেধ  সািবক সাযুজ  রি ত 

হয়িন বলেলই চেল। সে  রেয়েছ সংলােপর অিতির  ব বহার এবং বণনা অংেশর অিত 

তা— ফেল উপন াস পােঠর ে  একধরেনর াি কর পিরি িতর সৃি  হয়। 

‘ শেষর কিবতা’ এই িটর থেক িকছুটা মু  হেলও পেরর িতনিট উপন ােসর ে  

এই িট িলর উপি িত কট। বণনার াংেশর মেধ ও এই উপন ােস য িবরােমর 

সৃি  হেয়েছ তা কেয়কিট উদাহরেণর সাহােয  িনে  দখােনা হল।   

১. “অিমত রায় ব াির ার। ইংেরিজ ছাঁেদ রায় পদবী ‘রয়’ ও ‘ র’ পা র যখন ধারণ 

করেল তখন তার  গল ঘুেচ িক  সংখ া হল বৃি । এই কারেণ, নােমর অসামান তা 

কামনা কের অিমত এমন একিট বানান বানােল যােত ইংেরজ ব ু  ও ব ু নীেদর মুেখ তার 

উ ারণ দাঁিড়েয় গল- অিমট রােয়।” (পৃ. ১১০৫)  

২. “অিমেতর দয়টার পের য দবতা সবদা শরস ান কের ফেরন তাঁর আনােগানা 

ফ াশেনবল পাড়ায়। দেশর পাহাড়-পবেত যত িবলাসী বসিত আেছ…সব চেয় সংকীণ।” 

(পৃ. ১১১৩)  

৩. “এতিদনকার িনরৎসুক িদনরাি র দাগ লেগ অিমতরজীবনটা ঝাপসা হেয় িগেয়িছল 

যন মা ােরর হােত ই ু েলর িত বছের পড়ােনা একটা িঢেল মলােটর ট ট বুক। 

আগামী িদনটার … সামান  িজিনেসর থেক ফুেট উঠেছ অসামান তা।” (পৃ. ১১২১)  

আ) দৃশ :— ‘আলােপর আর ’, ‘নূতন পিরচয়’, ‘বাসা-বদল’, ‘ব াঘাত’- এই চারিট 

পিরে েদ কািহিন এবং বাচন সমগিতেত এিগেয়েছ। সংলাপ এবং বণনার মেধ  

সহাব ান ঘটার ফেল আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ। অন  পিরে দ িলেত হয় কািহিন নয় 

বাচেনর আনুপািতক হােরর াস-বৃি  ঘেটেছ।  
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ই) সারসংে প:- উপন ােস ব ব ত িবরােমর তার মেতাই সারাংেশর ব বহারও । 

শষপেবর এই সংলাপ ধান উপন াস িলেত কথেকর ভূিমকা কেম এেসেছ, ফেল 

কথেকর পে  ঘটনার সারসংে প বণনা করার সুেযাগও গেছ কেম। িনে  িকছু 

অংেশর উে েখর সাহােয  উপন ােসর িকছু ঘটনা ধারার কথককৃত সারাংশ দােনর 

উে খ করা হল।   

১. “কিলকাতা িব িবদ ালেয় িব.এ.-র কাঠায় পা দবার পূেবই অিমত অ েফােড ভিত 

হয়; সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর সাত বছর গল কেট। বুি  

বিশ থাকােত পড়ােশানা বিশ কেরিন, অথচ িবেদ েত কমিত আেছ বেল ঠাহর হয় না।” 

(পৃ. ১১০৫)  

২. “ইিতমেধ  অিমত যখােন- সখােন হা হা কের বড়াে - িফরেপার দাকােন যােক-

তােক চা খাওয়াে , যখন-তখন মাটের চিড়েয় ব ু েদর অনাবশ ক ঘুিরেয় িনেয় আসেছ; 

এখান-ওখান থেক যা-তা িকনেছ আর এেক-ওেক িবিলেয় িদে , ইংেরিজ বই সদ  িকেন 

এ-বািড়েত ও-বািড়েত ফেল আসেছ, আর িফিরেয় আনেছ না।” (পৃ.১১০৮)  

৩. “… থম দুই-চারিদন যাগমায়া এই আেলাচনায় উৎসাহ কাশ কেরিছেলন, িক  

যাগমায়ার কােছ ধরা পড়ল য, তােত কেরই এ পে র উৎসাহটােক িকছু যন কুি ত 

করেল। বাঝা শ  নয় য, তার কারণ ি বচেনর জায়গায় ব বচেনর েয়াগ। তারপর 

থেক যাগমায়ার অনুপি ত থাকবার উপল  ঘন ঘন ঘটত।” (পৃ. ১১২৩)  

উ  অংশ িল ছাড়াও উপন ােসর ‘পূব-ভূিমকা’ এবং ‘লাবণ -পুরাবৃ ’ অধ ােয় যথা েম 

যাগমায়া ও তার িপতা এবং লাবণ  ও তার িপতার ইিতহােসর দীঘ-সমেয়র বণনােক 

মােটর ওপর সংে েপই সেরেছন কথক।  

ঈ) উহ  শ :- আয়তনগতভােব ছাট এই শেষর উপন াস িলেত ায়ই িকছু সমেয়র 

ঘটনা উহ  রেয় গেছ। সমেয়র গিতেত ‘িকছুকাল পের’, ‘িকছুিদন পর’-এইরকম 

বাক াংেশর ব বহাের রণ আনা হেয়েছ। এবং ওই উ  িকছু সমেয়র ঘটনা উহ  রেয় 

গেছ, ফেল উপন াস দেহ িকছু সমেয়র ঘটনা রেয় গেছ উহ । িনে  িকছু উদাহরেণর 

সাহােয  উপন ােসর ঘটনার এবং সমেয়র উহ াংেশর উে খ করা হল।  

১. “…দুিদন না যেতই বুঝেল, জনতা না থাকেল িনজনতার াদ মের যায়।” (পৃ. ১১১৩) 

২. “সাত িদন যেতই অিমত িফের যাগমায়ার সই বাসায় গল।” (পৃ. ১১৬৬) 
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৩. “তার পর িকছুকাল যিতশংকর অিমতর কােনা িনি ত খবর পায় না। কখেনা শােন 

স নিনতােল, কখেনা উটকামে ।” (পৃ. ১১৬৭) 

৪. “তার পেরও আেরা িকছুকাল গল।” (পৃ. ১১৬৯)   

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােসও সমেয়র পুনরাবৃি র ে  এককথন এবং 

অনন কথেনর ব বহার পিরলি ত হয়। িনে  এককথেনর ঘটনা িলর উে খ থেক 

ব াহত হেয় অনন কথেনর উে খ করা গল।  

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার উে খ বাচন ের 

একবার উে েখর উদাহরণ,  

১. “অিমত অ েফােড ভিত হয়; সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর 

সাত বছর গল কেট।” (পৃ. ১১০৬)  

২. “আজ দুই মাস ধের মেন মেন ঘর সাজালুম।” (পৃ.১১৫৬)   

১০. দুই- বান:—  

কািহিনকাল:— রবী নােথর শষ-পেবর এই উপন াস িলর স েক ধান য অিভেযাগ 

আেস তা এেদর আয়তেনর ু তা িনেয়। আমরা এই অধ ােয়র আেগর 

পিরে দ িলেতও আেলাচনা কের দিখেয়িছ কীভােব আয়তেনর ু তা এই শেষর 

উপন াস িলর কািহিন, চির  িকংবা সং ানেক যথাথভােব গেড় তালার ে  অ রায় 

হেয় দাঁিড়েয়েছ। এই একই অিভেযাগ এই উপন াস িলর সমেয়র আেলাচনার ে ও 

উেঠ আসেত পাের। আয়তেনর অিত- ু তার কারেণ স ূণ উপন ােস কািহিনকােলর 

কােনা ইি ত সভােব পাওয়া যায় না। একমা  শিমলা ও ঊিমমালার িপতা রাজারােমর 

ইিতহাস জানােত িগেয়ই কথক সমেয়র য ইি ত কেরন তার থেক তােক উিনশ 

শতেকর থমােধর ব ি  বেলই মেন হয়। অপরিদেক তার সময়কােলর িনিরেখ 

শিমলা-ঊিমমালা-শশাে র কািহিন উিনশ শতেকর শষ িদেকর হেত পাের আবার িবশ 

শতকেকও ছুঁেত পাের। উপন ােস এর  কােনা ইি ত নই বেলই উপন াসিটর 

কািহিনকালেক িবশ শতেকর থম দশেক াপেনর প পািত।  

কথনকাল:— সব কথেকর বয়ােন কিথত ু াকার এই উপন াসিট ‘িবিচ া’ পি কার 

১৩৩৯-এর অ হায়ণ থেক ফা ন পয  ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের ১৩৩৯- 
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সােলই াকাের মুি ত হয়। সব কথেকর বয়ান হেলও সম  উপন াসিটর মেনােযাগী 

পােঠ ি য়ার কােলর িত আেলাকপাত করেল দিখ কথক সবদাই বতমান কােলর 

ব বহার কেরেছন, এবং এই অনবরত বতমান কােলর ব বহার পাঠেকর মেন 

কথনকােলর বতমানময়তা িনেয় একধরেনর মাহ সৃি  করেত স ম হয়। এরই থেক 

সব কথেকর বয়ােন বিণত উপন াসিটর কথনকালেক কািহিনকােলর সে  ওতে াতভােব 

িবজিড়ত করেল ভুল হয় না।   

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল— 

১. শিমলা ও ঊিমমালার িপতা রাজারামবাবুর জীবনচযার কািহিন। 

২. শিমলা-শশাে র িববাহ। 

৩. হম , শশা , শিমলা, ঊিমর দািজিলং মণ বৃ া । প াৎ-উ াস  

 (বতমান সমেয়র সােপে  চারবছর আেগর কথা) 

৪. হমে র অসু তা ও মৃতু । 

৫. নীরেদর সে  ঊিমর িববাহ-স  াব। 

৬. রাজারামবাবুর মৃতু । 

৭. শিমলা-শশাে র হির ার ও নিনতাল মণ কথা। 

৮. শশাে র চাকির ছেড় ব বসার সূচনা।      ঘটনার সূচনা 

৯. শিমলার ব ািধ ও শয াশায়ী হওয়া। 

১০. শিমলার সংসােরর দািয়  িনেত বান ঊিমমালার আগমন। 

১১. ঊিমর উ ল ব বহাের শশাে র ম-মু তা। 

১২. ঊিম-শশাে র স েকর ঘিন তা। 

১৩. হািলর পের অনুত  ঊিমর িনেজর বাসায় িফের  

িচিঠেত নীরেদর সে  িবেদিশনীর িববােহর সংবাদ পাওয়া।        সমেয়র াভািবক েম এেগােনা 

ঘটনাধারা  

১৪. পুনরায় শিমলার সংসাের িফের যাওয়া ও ঊিম-শশাংেকর  

উ াম জীবনযা া। 

১৫. শশাে র ব সায় থম লাকসােনর খবর শিমলার  

কােছ আসা ও ঊিমেক িতর ার। 

১৬. িনেজেদর িববাহ-বািষকী ভুেল ঊিমেক িনেয় শশাে র 

 ডায়ম হারবাের যা া।  

১৭. ায় অস ব উপােয় শিমলার ম-আেরাগ  লাভ।  
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১৮. ঊিম-শশাে র িববাহ স  ওঠার পেরই িবমষ ঊিমর িনজ বাসায় ান। 

১৯. শশাে র ব বসােয়র বড় লাকসােনর খবর আসেছ শশাে র কােছ;  

শশা -শিমলার বাঝাপড়া।  

২০. ঊিমর বা াই যা ার সংবাদ জািনেয় উপন ােসর সমাি ।   

 

এই উপন ােসর বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক মানুযায়ী ঘটনাধারা ৮ 

থেক। অথাৎ, বাচন এিগেয়েছ ৮,৯ ১০… এভােব। িক  ‘শিমলা’ এবং ‘নীরদ’ এই দুই 

অধ ােয় বশ কেয়কবার ঘটনার ম িবি ত হেয়েছ প াৎ-উ ােসর েয়ােগ। ‘শিমলা’ 

অধ ােয় সব  কথকই শিমলা-শশাে র দা ত  জীবেনর বশ িকছু ঘটনা প াৎ-

উ ােসর েয়ােগ বণনা কের িদেয়েছন। এছাড়া এেদর দুজেনর কেথাপকথেনও সমেয়র 

াভািবক েমর ৭ নং ঘটনার নানা আখ ান প াৎ-উ ােসর েয়ােগ উেঠ এেসেছ। 

‘নীরদ’ পিরে েদর সূচনাই হে  একটা িবরাট সমেয় ঘেট যাওয়া নানা ঘটনার বণনা 

প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ারা। এর মেধ  ান পেয়েছ সমেয়র াভািবক ম অনুযায়ী 

ঘটা ১, ২, ৪, ৫, ৬ েমর ঘটনা িলর বণনা। এছাড়া ‘ঊিমমালা’ অধ ােয় ঊিম-শশাে র 

ঘিন তার কােল তার ৃিতচারণায় উেঠ এেসেছ উপন ােসর বতমানকােলর সােপে  

চারবছর আেগ সপিরবাের দািজিলং-এ বড়ােত যাওয়ার কথা। সমেয়র াভািবক 

মানুযায়ী যার ম সংখ া ৩। সম  ৃিতকথা েলাই উেঠ এেসেছ শিমলা আর 

ঊিমমালার সােপে । নীরদ িকংবা শশাে র কােনা ৃিতচারণা ঔপন ািসক ব বহার 

কেরনিন। ামীর ভােলা-ম েক জীবেনর একমা  ধ ান করা শিমলার সােপে  উেঠ 

আসা প াৎ-উ ােসর েয়াগ িল তার ামীর িত ও তােদর দা েত র িত 

মমতােকই ফুিটেয় তুেলেছ।  

সমেয়র ময়াদ:- ব তপে  এই উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ িনেয় সভােব কাথাও 

আেলাচনা না হেলও উপন াসিট একটু মেনােযাগ সহকাের পাঠ করেলই বাঝা যােব 

উপন ােসর মূল ঘটনার ময়াদ ৫ মাস। কািতেকর শষ থেক চ  পয । উপন ােসর 

‘শিমলা’ পিরে েদর শেষ সব কথক উে খ কেরেছন “ সিদন উনি েশ কািতক, 

শশাে র জ িদন”। এর পের ‘নীরদ’ পিরে দ পিরেয় ‘ঊিমমালা’ পিরে েদর 

মাঝামািঝ অংেশ পাি  কমলােলবু আর আস  শীেতর জন  গরম কাপড় রােদ দওয়ার 
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স - এর থেক বাঝা যায় সময়টা াক-শীতকাল, অ হায়ণ মােসর শষ। সমেয়র 

গিত তুলনায় এই পেব ধীর। িক  এরপেরই ‘ঊিমমালা’ পিরে েদই উে খ করা হেয়েছ 

“আজ ২৬েশ ফা ন। হািলেখলার িদন।”- অথাৎ অত  অ  পিরসেরর মেধ  ায় 

িতনমাস সময়েক অিতবািহত কের দওয়া হেয়েছ। সমেয়র গিত এখােন বশ ত। 

এরপের িনিদ  ভােব কােনা মােসর উে খ না থাকেলও ‘আরও িকছুিদন গল’, 

‘সাতিদন যাক’-এরকম বাক াংশ থেক আমরা ধের িনেত পাির উপন াসিট মাটামুিটভােব 

চ  মােস শষ হেয়েছ— এবং এভােব িহেসব করেল উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ 

অনিধক পাঁচ মাস।  

অ) মধ বতী িবরাম:- সব কথেকর বয়ােন বিণত উপন াসিটর ঘটনাধারায় মধ বতী 

িবরাম এেসেছ নানাভােব। কখেনা কােনা তে র আকাের, কখেনা সং ান বণনাকােল। 

তেব এই উপন ােসর মধ বতী িবরােমর আেলাচনা ে  যিট সবেথেক উে খেযাগ  তা 

হল কািহিনর গিতেক  কের আখ ানকথেকর আখ ান াহেকর বা পাঠেকর িত 

সরাসির ম ব । মধ বতী িবরােমর এই অনন  ধরন ইিতপূেব বি মচে র উপন ােস 

ায়শই পাওয়া গেলও রবী -উপন ােস এই ধরেনর িবরােমর ব বহার কম। িনে  

উপন ােসর িকছু অংেশর উে খ কের মধ বতী িবরােমর উদাহরণ দওয়া হল।  

১. “ মেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা েনিছ। এক জাত 

ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া। ঋতুর সে  তুলনা করা যায় যিদ… য ঝংকাের বেজ 

বেজ ওেঠ সব দেহ মেন অিনবচনীেয়র বাণী।” (পৃ. ১১৭৭) 

২. “িকছুেত মন বাঁধেত পাের না। ছােদর উপর একলা বড়ােত যায়।অপরাে র আেলা 

ধূসর হেয় আেস। শহেরর উঁচুিনচু নানা আকােরর…’আিম িক ু  মািন ন’।” (পৃ. ১১৮৮)  

৩. “এই ইিতহাসটা যাঁরা পড়েছন এই জায়গাটােত এেস মচেক হেস বলেবন ‘বুেঝিছ’। 

বুঝেত অত  বিশ বুি র দরকার হয় না। যা ঘটবার তাইঘেট, আর তাই যেথ । 

এমনও মেন করবার হতু নই ভােগ র খলা চলেব তােসর কাগজ গাপন কের 

শিমলারই চােখ ধুেলা িদেয়।” (পৃ. ১১৯৩)  

আ) দৃশ :- এই উপন ােসর ে  আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ ‘শিমলা’ এবং ‘ঊিমমালা’ এই 

দুই পিরে েদই। এই দুই পিরে েদই কািহিন এবং বণনা, সংলাপ এবং বাচন মােটর 

ওপর সাম স  র া কের চেলেছ, ফেল সমেয়র গিতেতও এেসেছ সমানতা।  
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ই) সারসংে প:- আয়তেন ু  এবং উ ন গিতেত এিগেয় চলা এই শষপেবর 

উপন ােস সব কথক বশ িকছু দীঘ সময় ধের ঘেট যাওয়া ঘটনার সারসংে প 

িদেয়েছন, ফেল ঘটনা গিতেত ততা স ািরত হেয়েছ, সমেয় এেসেছ রণ। িনে  

উপন ােস বিণত ঘটনার িকছু সারাংেশর উে খ করা হল।  

১. “ ীর অিতলালেনর আওতায় ামীর মন হেয় পেড়েছ অসাবধান। ফাউে ন কলমটা 

সামান  দুেযােগ টিবেলর কােনা অনিতল  অংেশ ণকােলর জন  অেগাচর হেল সটা 

পুনরািব ােরর ভার ীর ‘পের। ােন যাবার পূেব… তাই িট ঘটােনাই তার ভাব হেয় 

পেড়েছ।” (পৃ. ১১৭৭)  

২. “নীরদ চেল গেল ঊিম িনেজর িত আেরা কিঠন অত াচার করেল । কেলজ যায়, 

আর বািক সময় িনেজেক যন এেকবাের জেননার মেধ  ব  রােখ। সারা িদন পের বািড় 

িফের এেস যতই তার া  মন ছুিট পেত চায় ততই স িন ু রভােব অধ য়েনর িশকল 

জিড়েয় আটেক রােখ। …নীরদ উপি ত নই বেলই তার দূরবতী ই াশি  ওর িত 

অিধক কের কাজ করেত লাগল।” (পৃ. ১১৯০) 

৩. “আজকাল ওেদর ঘরক ােত দািয়ে র গা ীয চেল গেছ; ভুল চুেক িকছু আেস যায় 

না এমন একটা আলগা অব া ঘেটেছ। …মেন হে  িপকিনক চলেছ। …” (পৃ. ১১৯৪)    

উ  অংশ িল ঘটনা িলর ম বােহর িত িনেদশ কের। অথাৎ ঘটনা িল দীঘ সময় 

ধের ঘেটেছ যােক অ  কথায় ব  কেরেছন কথক।  

ঈ) উহ  শ :- উপন াসিটর সমেয়র ময়ােদর আেলাচনার সূচনােতই সমেয়র যই 

িহেসবটা আমরা দিখেয়িছ তার িত আেরকবার মেনািনেবশ করেলই উপন ােসর 

‘এিলি স’ বা ঘটনার উহ াংশ িল স েকও আমরা সেচতন হেত পারব। উপন ােসর 

‘ঊিমমালা’ পিরে েদর মাঝামািঝ অংেশ আমরা দেখিছ আস  শীেতর জন  গরম কাপড় 

রােদ দওয়ার স - এর থেক বাঝা যায় সময়টা াক-শীতকাল, ধের িনেত পাির 

অ হায়ণ মােসর শষ। িক  এরপেরই এই পিরে েদই দােলর িদেনর উে খ বুিঝেয় 

দয় অত  অ  পিরসেরর মেধ  ায় িতনমাস সময়েক অিতবািহত কের দওয়া 

হেয়েছ। এবং শীেতর দুই মাস এবং ফা েনর ায় পুেরা সমেয় ঘটা ঘটনা িলর 

উে খমা  করা হয়িন, উহ  রেয় গেছ; অথাৎ ঘেটেছ ‘এিলি স’।   
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সমেয়র পুনরাবৃি :- রবী নােথর শষ পেবর িতনিট উপন ােস সমেয়র িবন ােসর ে  

খুব বিশ বিচ  ল  করা যায় না। সমেয়র পুনরাবৃি র ে  িতনিট ধরেনর পিরবেত 

অিধকাংশ ে ই দুিট ধরন, অথাৎ, এককথন ও অনন কথেনর ব বহার বিশ চােখ 

পেড়। উপন ােসর  সমেয়র িবন াস আেলাচনার েতই জািনেয় দওয়া হেয়েছ আমরা 

এককথেনর উে খ থেক িবরত থেক পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ করব। 

কােজই িনে  ধু অনন কথেনর উদাহরণ িলর উে খ করা হল।  

অ. অনন কথন— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. “নীরদ চেল গেল ঊিম িনেজর িত আেরা কিঠন অত াচার করেল । কেলেজ 

যায়, আর বািক সময় িনেজেক যন এেকবাের জেননার মেধ  ব  কের রােখ।” (পৃ. 

১১৯০) 

২. “…আজ ওঁর ামীর এ কী পরাভব িদেন িদেন কাশ হেয় পড়েছ।” (পৃ. ১১৯৭)  

১১. মাল :—  

কািহিনকাল:— ‘দুই বান’-এর মেতাই এই ু াকায় উপন াসিটও ‘িবিচ া’ পি কায় 

১৩৪০-এর আি ন থেক অ হায়ণ পয  ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের ১৩৪০ 

সােলই াকাের মুি ত হয়। পূববতী উপন ােসর মেতাই এই উপন ােসরও কািহিনকাল 

িনেয়  কােনা ইি ত পাওয়া না গেলও নীরজা-আিদেত র দা েত র ইিতহাস, 

আিদেত র ব ু মহেলর মেধ  চিলত ভাষা েয়ােগর রীিত, এবং সেবাপির উপন ােসর 

শেষর িদেক রেমন-সরলার ান  পােক ফতার হওয়ার ঘটনা িবশ শতেকর 

জীবন-িচ ারই সা  দয়। িবেশষ েদর মেত এই ফতােরর ঘটনািট কৃতপে  িবশ 

শতেকর ি েশর দশেকর আইন-অমান  আে ালেনর ৃিতেকই উে  দয়। কােজই 

এসেবর িভি েত উপন াসিটর কািহিনকালেক িবশ শতেকর ি েশর দশেক াপন করেত 

হয়। 

কথনকাল:— অপরিদেক সব কথেকর বয়ােন কিথত উপন াসিটর কথনকালও 

রচনাকােলর সমসামিয়ক ধের িনেয় উপন াসিটর কথনকালেকও কািহিনকােলর সে ই 

াপন করেত হয়।     
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সমেয়র ম:- এই উপন ােস সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. জ াঠামশাইেয়র সাি েধ  আিদত -সরলার ছেলেবলা 

 অিতবািহত হওয়া ও বাগােনর কাজ শখা। পূব কথন  

২. ছেলেবলায় সরলার চুল কেট দওয়া স ।  

৩. নীরজা-আিদত র দশবছেরর দা েত র নানা স । 

৪. ডিল কুকুেরর মৃতু  বণনা। 

৫. নীরজার স ান সবকালীন জিটলতা, স ােনর মৃতু  ও  

তার থেক নীরজার শয াশায়ী দশা।  

৬. আিদত র থেক অসু  নীরজার বরা  িদেনর  

ফুলিট সরলার হাত থেক পাওয়া।             মূল কািহিনর সূচনা  

৭. িদেনর শেষ নীরজার শয ায় আিদত র আগমন  

স  ও মান-অিভমান পব।  

৮. নীরজার কা ায় আিদত র সরলােক িনেয় নীরজার সমেয়র াভািবক েম  

  এেগােনা ঘটনাধারা 

 দুি ার উপলি । 

৯. সরলার িত আিদত র সু  ভােলাবাসার উপলি । 

১০. িবেকেল আিদত  সরলার সা াৎ। 

১১. রােত িদিঘর পাের রেমন-সরলার কেথাপকথন। 

১২. সরলা-আিদত র কেথাপকথন ও সরলার শািড়েত 

 আিদেত র নাগেকশর ফুল ঁেজ দওয়ার স । 

১৩. রেমেনর সে  কেথাপকথনকােল নীরজার মন ে র িবে ষণ।    

১৪. সরলা-রেমেনর মেধ  ান  পােকর েদশীসভায় 

 যাগদােনর পিরক না।  

১৫. জল থেক ময়াদ উ ীণ হওয়ার আেগ 

 ানাভােবর জন  সরলার িন ৃ িত। 

১৬. সরলােক দেখ সরলার িত চরম অিভশাপ 

বষেণর মধ  িদেয় নীরজার াণত াগ।  

 

এই উপন ােসর বতমানকাল আর  হেয়েছ ঘটনার িমক নং ৬ থেক। অথাৎ সমেয়র 

ঘটনা এিগেয়েছ ৬, ৭, ৮… এই িহেসেব। িক  ১০ িট পিরে েদর এই ু  উপন ােসর 

বতমানকােলর ঘটনাধারার ম বাের বাের থেমেছ প াদ-উ ােসর ব বহাের। এই 
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প াৎ-উ ােসর েয়াগ এেসেছ মূলত অসু  নীরজার মেন। স তার শয ায় থেক 

মাগত তােদর দশবছেরর দা েত র নানা কথা, মাল েক িঘের গেড় তালা নানান 

ৃিতেক ম ন কের গেছ। এছাড়া উপন াসিটর দু’একিট প াৎ-উ ােসর ব বহার হেয়েছ 

আিদত র িদক থেকও; যখােন াধান  পেয়েছ তার এবং সরলার তােদর 

জ াঠামশাইেয়র ত াবধােন বেড়া হেয় ওঠার নানা কথা, সরলােক জ  করার মানেস 

িকেশার আিদত র সরলার চুল কেট দওয়া স ।  

উপন ােস পূব-উ ােসর েয়াগ তুলনামূলকভােব কমই হেয় থােক। রবী নােথর 

উপন ােস এই েয়াগ আরও কম। তেব এই উপন ােস একিট মা  পূব-উ ােসর 

উদাহরেণর উে খ করা যায়, যার ম সংখ া ১৪। ৭ নং অধ ােয় সরলা-রেমন 

উপন ােসর বতমান কােলর সােপে  পেরর িদন েদশীসভায় যাগদােনর য পিরক না 

কেরেছ তা য বা বািয়ত হেয়েছ তা আমরা জানেত পাির ৯ নং পিরে েদ িগেয় নীরজা 

আর তার আয়ার কেথাপকথেনর মধ  িদেয়। ফেল এিটেক পূব-উ ােসর দৃ া  িহেসেব 

হণ করেত পাির।  

সমেয়র ময়াদ:- অিত ু , মা  ১০িট পিরে েদ স ূণ এই উপন ােস সমেয়র ময়াদ 

িনেয় আেলাচনার অবকাশ মেল। উপন ােস মা  িদন কেয়েকর ঘটনা উি িখত হেয়েছ। 

এরমেধ  ১ থেক ৮ নং পিরে েদ একই িদন রােতর কািহিন বিণত হেয়েছ; অথাৎ 

সমেয়র গিত অত  ধীর এই আটিট পিরে েদ। ৭নং পিরে েদ সরলার উি  পাি , “ 

ান  পােক কাল তামােদর একটা সভা আেছ না?”- এই ‘কাল’ অথাৎ আগািমকাল, 

এবং এরপের ৯ নং পিরে েদ নীরজার উি েত পাি , “কাল থেক সরলােক দখিছ ন 

কন?”- এখােন এই ‘কাল’ অথাৎ গতকাল। এে ে  সমেয়র িহেসব করেল বুিঝ ১-৮ 

নং পিরে েদ যখােন একই িদন রােতর ঘটনা বিণত হেয়েছ সখােন ৯ নং পিরে েদ 

এেস পাি  একিদন পেরর ঘটনা। অথাৎ ৮ ও ৯ নং পিরে েদর মােঝ একিদন পিরেয় 

গেছ। সমেয়র এে ে  রণ হেয়েছ। এরপের ১০ নং পিরে েদ জানা যাে  জেল 

ানাভােবর জন  সরলােক ছেড় দওয়া হেয়েছ— এই অধ ায় ৯নং অধ ােয়র সে  একই 

িদেনর হেত পাের আবার না-ও হেত পাের। উপন ােস ত তার কােনা ইি ত পাওয়া 

যায় না। তেব এটুকু বাঝা যায় উপন ােসর সমেয়র ময়াদ িতন-চারিদেনর বিশ নয়।  
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অ) মধ বতী িবরাম:- সংলাপ ব ল এই ু াকায় উপন ােস সব কথেকর বণনার 

অবকাশ ায় নই বলেলই চেল, ফেল উপন ােস ঘটনাধারায় মধ বতী িবরােমর সুেযাগ 

এেসেছ কম। িকছু ে  চিরে র বািহ ক গড়েনর বণনা, াকৃিতক দৃেশ র বণনার 

মধ িদেয় উপন াসিটেত মধ বতী িবরাম এেসেছ। িনে  তারই কেয়কিটর উে খ করা হল;  

১. “িপেঠর িদেক বািলশ েলা উঁচু-করা। নীরজা আধ- শাওয়া পেড় আেছ রাগশয ায়। 

পােয়র উপের সাদা রশেমর চাদর টানা, যন তৃতীয়ার িফেক জ াৎ া হালকা মেঘর 

তলায়। ফ াকােশ তার শাঁেখর মেতা রঙ, িঢেল হেয় পেড়েছ চুির, রাগা হােত নীল িশরার 

রখা, ঘনপ  চােখর প েব লেগেছ রােগর কািলমা।” (পৃ. ১২১৩) 

২. “তার হােত একিট অিকড। ফুলিট , পাপিড়র আগায় বগিনর রখা। যন ডান-

মলা ম  জাপিত। সরলা িছপিছেপ ল া, শ ামলা রঙ, থেমই ল  হয় তার বেড়া 

বেড়া চাখ, উ ল এবং ক ণ। মাটা খ েরর শািড়, চুল অযে  বাঁধা, থ ব েন নেম 

পেড়েছ কাঁেধর িদেক। অসি ত দহ যৗবেনর সমাগমেক অনাদৃত কের রেখেছ।” (পৃ. 

১২১৭) 

৩. “িদিঘর ও পােরর পািড়েত চালতা গােছর আড়ােল চাঁদ উঠেছ, জেল পেড়েছ ঘন 

কােলা ছায়া। এ পাের বাস ী গােছ কিচ পাতা িশ র ঘুমভাঙা চােখর মেতা রাঙা, তার 

কাঁচােসানার বরন ফুল, ঘন গ  ভারী হেয় জেম উেঠেছ, গে র কুয়াশা যন। …” (পৃ. 

১২২৮) 

আ) দৃশ :- এই উপন ােস বণনা এবং সংলােপর সহাব ােন অথাৎ কািহিন এবং বাচেনর 

গিতর সাম স  রি ত হেয় আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ ৫ ও ১০ পিরে েদ। বািক 

পিরে দ িলেত সংলােপর অনুপাত বণনার তুলনায় বৃি  পেয়েছ।  

ই) সারসংে প:- সব কথেকর বয়ােন কিথত ু াকার এই উপন ােসর ধান উপজীব  

অসু  নীরজার মন ে র িবে ষণ। রাগশয ায় শািয়ত এবং আস  মৃতু র তী ায় 

িব ু  িচ  নীরজা মাগত তার সু তার িদন িল, আিদেত র সে  তার কাটােনা 

দা ত  মুহূত িলর ৃিতম ন কের গেছ যার বণনা কেরেছ সব কথক। তােদর 

দা ত কাল, মাল িটেক িঘের তােদর দীঘ সমেয়র কম- যােগর ৃিত বণনা করেত 

িগেয় উপন ােস সারাংেশর ব বহার করা হেয়েছ। িনে  সই সারাংেশর কেয়কিটর উে খ 

করা হল;   
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১. “বাগােনর পি ম ধাের াচীন মহািনম গাছ। তারই জুিড় আেরা একটা িনমগাছ িছল; 

সটা কেব জীণ হেয় পেড় গেছ; তারই ঁিড়টােক সমান কের কেট িনেয় বািনেয়েছ 

একটা ছােটা টিবল। সইখােনই ভারেবলায় চা খেয় িনত দুজেন, গােছর ফাঁেক ফাঁেক 

সবুজডােল-ছাঁকা রৗ  এেস পড়ত পােয়র কােছ; শািলখ কাঠিবড়ািল হািজর হত 

সাদ াথী। তার পের দাঁেহ িমেল চলত বাগােনর নানা কাজ। …ব ু বা বরা দখা করেল 

এেল বাগােনর কােজর সে  িমিলত হত লৗিককতা।” (পৃ.১২১৩) 

২. “ তপেদ আিদত  ছুেট এল ঘের। হাত জাড়া বাস ী রেঙর দশী ল াবানম ফুেলর 

ম রীেত। তাই িদেয় ঢেক িদল নীরজার পােয়র কাছটা।” (পৃ. ১২২২) 

৩. “বাগােন কাজ করার জন  আিদত র কামের একটা ঝুিল বাঁধা, িকছু-না-িকছু সং হ 

করবার দরকার হয়। সই ঝুিল থেক বর করেল ছােটা তাড়ায় বাঁধা পাঁচিট 

নাগেকশেরর ফুল। … আিদত  বশ একটু সময় িনেয় ধীের ধীের পিরেয় িদেল। সরলা 

উেঠ দাঁড়াল, আিদত  সামেন দাঁিড়েয়, দুই হাত ধের, তার মুেখর িদেক তািকেয় রইল, 

যমন তািকেয় আেছ আকােশর চাঁদ…। সরলা হাত িছিনেয় িনেয় দৗেড় চেল গল। 

আিদত  অনুসরণ করেল না, যত ণ দখা যায় চুপ কের দাঁিড়েয় দখেল। …” (পৃ. 

১২৩২)   

ঈ) উহ  শ :- আমরা উপন াসিটর ময়ােদর আেলাচনার েতই দেখিছ ১-৮ নং 

পিরে েদ যখােন একই িদন রােতর ঘটনা বিণত হেয়েছ সখােন ৯ নং পিরে েদ এেস 

পাি  একিদন পেরর ঘটনা। অথাৎ ৮ ও ৯ নং পিরে েদর মােঝ একিদন পিরেয় 

গেছ। ৭নং পিরে েদ সরলার উি েত পাি , “ ান  পােক কাল তামােদর একটা 

সভা আেছ না?”- এই ‘কাল’ অথাৎ আগািমকাল, এবং এরপের ৯ নং পিরে েদ নীরজার 

উি েত পাি , “কাল থেক সরলােক দখিছ ন কন?”- এখােন এই ‘কাল’ অথাৎ 

গতকােলর কথা বলা হেয়েছ। অথাৎ উপন ােস ৮ ও ৯ নং পিরে েদর মােঝর 

একিদেনর ঘটনা উহ  থেক যাে , ফেল উপন ােস সমেয়র ময়ােদ ঘেটেছ ‘এিলি স’।   

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােস ধুমা  এককথন ও অনন কথেনর ব বহার ল  করা 

গেছ। কােজই িনে  ধুমা  অনন কথেনর উদাহরেণর উে খ করা হল। 

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. “িদেনর কাজ আরে র পূেবই রাজ আিদত  বাছাই-করা একিট কের ফুল ীর 

িবছানায় রেখ যত। নীরজা িতিদন তারই অেপ া কেরেছ।”  



310 

 

২. “ রাজ িবেকেল সােড় চারটার মেধ  চা খাওয়া সের আিদতদা আমােক ডেক নন 

বাগােনর কােজ।”  

১২. চার অধ ায়:—  

কািহিনকাল:— ‘চার অধ ায়’ রবী নােথর একমা  উপন াস যা সামিয়কপে  কখেনা 

কািশত হয়িন, াকাের কািশত হেয়িছল ১৯৩৪ সােল। সামিয়কপে  কািশত না 

হেলও উপন াসিট িনেয় সমােলাচনা হেয়িছল িব র, আর তার কারণ লুিকেয় িছল 

উপন াসিটর কািহিনকাল িনবাচেনর ে - যা ত ত স াসবাদী আে ালেনর 

ইিতহাসেক পটভূিম কের গেড় উেঠিছল। উপন াসিট িনেয় নানা িবতেকর উ ের 

রবী নাথ ‘ কিফয়ত’ িহেসেব উপন ােসর ধান উপজীব  এলা-অ র েমাপাখ ােনর 

িত দৃি  আকষেণর েচ া করেলও তােদর েমর ািজক পিরণিতর পছেনও য 

স াসবাদী আে ালেনর ঐিতহািসক পটভূিমর ভূিমকা যেথ  পিরমােণ িছল তা উপন াস 

পােঠই উপল  হয়।     

কথনকাল:— সব কথেকর বয়ােন কিথত এর কথনকাল স েক বলা যায় এই 

উপন ােসও কথনকাল এবং কািহিনকাল একই সময়কােল সি িব  হেয়েছ যার ি ত 

স াসবাদী আে ালেনর ইিতহাসেক িনেয় গেড় উেঠেছ।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম িন প— 

১. ই নােথর পড়ােশানা ও পূবজীবন থেক স াসবাদী দেলর উ েবর সংি  কািহিন। 

২. এলার ছেলেবলা ও যৗবনকােলর কািহিন। 

৩. এলার স াসবাদী দেল যাগ দওয়ার পের পাঁচ বছর কেট যাওয়া।  উপন ােসর ভূিমকাংশ 

৪. চারবছর আেগ এলা-অ র থম পিরচয়। 

৫. িতনবছর আেগ এলার বািড়র ছােদ অ র জ িতিথ পালন। প াৎ- 

 উ াস  

৬. ই নাথ কতৃক কেয়কিদন আেগ িপ ল িদেয় ছাগলছানা মারার কািহিন বণনা। 

৭. দু’িদন আেগ এলার ঘের ডাকাত ঢাকার ঘটনা।  

৮. চােয়র দাকােনর দৃশ  ও এলার িনম ণ। কািহিনর সূচনা  

৯. এলার ঘের অতীেনর আগমন। 

১০. গাপন িচিঠ পেয় এলােক না জািনেয় অ র অ ধান।         সমেয়র াভািবক েম এেগােনা 

ঘটনা 
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১১. অ র গাপন আ ানায় কানাই র আগমন। 

১২. অ র গাপন আ ানায় এলার আগমন। 

১৩. তী  ইসেলর শে  অ র আবার অিনিদ  অ ধান। 

১৪. এলার বািড়েত ছ েবেশ অ র আগমন।   

এই উপন ােসর বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক মানুযায়ী ৮ নং ঘটনা 

ধারার থেক। অথাৎ ঘটনা এিগেয়েছ ৮, ৯, ১০… এভােব। উপন ােসর ‘ভূিমকা’ অংেশই 

এলার বাল - কেশার- যৗবেনর কািহিনর বণনার পর জািনেয় দওয়া হেয়েছ স াসবাদী 

দেলর সে  যােগর পাঁচ বছর অিত া  হেয় গেছ। এবং তারপর উপন ােসর থম 

অধ ায় থেক ঘটনা াভািবক ম ধেরই এিগেয়েছ। যিদও এলা-অ র ম-পেবর বণনা 

তােদরই ৃিতচারণা থেক পাঠেকর কােছ পির ু ট হয়। িনেজেদর কেথাপকথেন িতনিট 

বেড়া সমেয়র প াৎ-উ ােসর ব বহােরর মধ  িদেয় তােদর দুজেনর পিরচয় ও স েকর 

িকছু বণনা পাওয়া যায়; সমেয়র াভািবক ধারায় যােদর ম ৪, ৫। এছাড়া কেয়কিট 

প াৎ-উ ােসর সাহােয  কািহিন েরর সমেয়র াভািবক মানুযায়ী ঘটা ১, ৬, ৭ 

েমর ঘটনা িলর বণনা এেসেছ। মােটর ওপর উপন াসিটর সমেয়র েমর ে  

বাচন ের খুব জিটল িবন াস পাওয়া যায় না।     

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ পাঁচ বছর। উপন ােসর ভূিমকাংেশর 

শেষ কথক জািনেয়েছন, “এই ভূিমকার পের পাঁচ বছর উ ীণ হল…” অথাৎ, এলার 

স াসবাদী দেল যাগ দান করার পাঁচ বছর উ ীণ হেয় গেছ এবং উপন ােসর 

ভূিমকাংেশ বণনা করা হেয়েছ এলার জীবেনর পূবাধ ায় ব তপে  যার সময় আরও 

পূেবকার। এবার  হল কন আমরা উপন ােসর সমেয়র ময়াদ পাঁচ বছর িহেসেব 

িনধারণ করলাম। এর কারণ লুিকয় আেছ এলা-অ র মাধ ােয়র মেধ ই। উপন ােসর 

দুিট দীঘ প াৎ-উ ােসর একিটেত বিণত হেয়েছ উপন ােস কিথত বতমান সমেয়র 

থেক চারবছর পূেবর ঘটনা (উপন ােসর ি তীয় অধ ায়) এবং অপরিটেত বিণত হেয়েছ 

উপন ােসর বতমান সময় থেক িতনবছর পূেবর ঘটনা (উপন ােসর চতুথ অধ ায়)। এই 

িহেসেবর িভি েত উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ পাঁচ বছর ধের নওয়া যায়। যিদও এই 

পাঁচ বছেরর মেধ  ধু প ম বছেরর ঘটনাই উপন ােস ান পেয়েছ এবং তার আেগর 

চার বছেরর ঘটনা এলা-অ র ৃিতচারণার মেধ  িদেয়ই কথায় ফুেট উেঠেছ।  
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অ) মধ বতী িবরাম:- রবী নােথর এই শষ উপন াসিট একা ভােব সংলাপ িনভর। 

সংলােপর পর সংলাপ সািজেয় এবং চির েদরই ৃিতচারণার মধ  িদেয় কািহিনর ন 

ঘেটেছ; ফেল উপন ােস বণনামূলক িবরােমর অবকাশ ঘেটেছ অিত  পিরমােণ। 

উপন ােস ব ব ত সই  িকছু িবরােমর থেক িনে  িকছু উদাহরেণর উে খ করা হল;   

১. “সামেন সদর রা া, বাঁ পাশ িদেয় গেছ গিল। যারা িনভৃেত চা খেত চায় তােদর 

জেন  ঘেরর এক অংশ িছ ায় চেটর পদা িদেয় ভাগ করা। আজ সইিদকটােত একটা 

িবেশষ আেয়াজেনর ল ণ… দাকান শূন  থােক।” (পৃ. ১২৫১) 

২. “এলা একবার চাির িদক ঘুের দখেল। মেঝর উপর ক ল, তার উপর চাটাই। 

বািলেশর বদেল বই িদেয় ভরা একটা পুরেনা ক াি েসর থিল। লখাপড়া করবার জন  

একখানা প াকবা । …অিক নতার মেধ  িকছুেত ওর মন িমশ খাওয়ােত পাের না।” (পৃ. 

১২৭৫)  

আ) দৃশ :- স াসবাদী আে ালেনর পটভূিমেত এলা-অ র েমাপাখ ানেক উপজীব  

কের গেড় ওঠা রবী নােথর এই শষ উপন াসিট একা ভােব সংলাপ ধান। পেরর-পর 

সংলাপ সািজেয় উপন াসিটর কািহিনেক প দওয়ার েচ া নওয়া হেয়েছ ফেল 

বণনামূলক অংেশর আনুপািতক হার অত  কেম এেসেছ। এবং বাচন ও সংলােপর 

সুসাম স  গেড় উঠেত পােরিন। যিদও উপন ােসর থম ও তৃতীয় অধ ােয় এই সাম স  

িকছুটা পিরমােণ ল  করা যায়, যার ফেল আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ।    

ই) সারসংে প:- রবী নােথর এই শষ উপন াসিট আয়তেন ু  হেলও এর পটভূিমেত 

রেয়েছ ভারতবেষর এক পূণ অধ ায়, স াসবাদী আে ালেনর ইিতকথা। ফেল ু -

আয়তেনর উপন ােস এত িবরাট একটা পটভূিমেক ান িদেত িগেয় ায়শই 

সব কথকেক িকছু িকছু ঘটনার সারসংে প বণনা করেত হেয়েছ।  

১. “একদা ই নাথ জামান ফরািস ভাষা শখাবার একটা াইেভট াস খুলেলন, সই 

সে  ভার িনেলন বটািন ও িজেয়ালিজেত কােলেজর ছা েদর সাহায  করবার। েম এই 

ু  অনু ােনর গাপন তলেদশ বেয় একটা সাধনা জিটল শকড় জলখানার া েণর 

মাঝখান িদেয় ছিড়েয় পড়ল ব দূের।” (পৃ. ১২৫১)  

২. “কেমর য শাসন ীকার কের িনেয়েছ তাঁেক অস ান করােক অতীন আ স ােনর 

িব  বেলই জােন। িচিঠখানা যথারীিত কুিটকুিট কের িছঁেড় ফলেল। মুহূেতর জন   

হেয় দাঁড়াল  নাবার ঘেরর বাইের। পর েণ তেবেগ গল বিরেয়। রা ায় দাঁিড়েয় 
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একবার দাতলার িদেক তাকােল। জানলা খালা, বাইের থেক দখা যায় আরামেকদারার 

একটা অংশ, আর তাঁর সে  সংল  লােলেত হলেদেত ডারা-কাটা চৗেকা বািলেশর এক 

কাণা। লাফ িদেয় অতীন চলিত ামগািড়েত চেড় বসল।” (পৃ. ১২৭১)  

ঈ) উহ  শ :- উপন ােসর ভূিমকাংেশর শেষ কথক জািনেয়েছন, “এই ভূিমকার পের 

পাঁচ বছর উ ীণ হল…” অথাৎ, এলার স াসবাদী দেল যাগ দান করার পাঁচ বছর উ ীণ 

হেয় গেছ। উপন ােস এই পাঁচ বছর উ ীণ হেয় যাওয়ার কথা য জানােনা হল সই 

পাঁচ বছেরর কােনা বণনা উপন ােস দওয়া হল না। অথাৎ এলার স াসবাদী আে ালেন 

যাগদান করার পেরর পাঁচ বছেরর কমকা  স ূণটাই উহ  রেয় গল। এছাড়াও 

ই নােথর ইিতহাস এবং তার স াসবাদী দল গেড় তালার ইিতহাসটাও উহ  থেক 

গেছ। উপন ােস ধু জানােনা হল- “… েম এই ু  অনু ােনর গাপন তলেদশ বেয় 

একটা সাধনা জিটল শকড় জলখানার া েণর মাঝখান িদেয় ছিড়েয় পড়ল ব দূের” 

— িক  এই সাধনা এবং তার সে  য কী কের জলখানার া েণর যাগ হল সই 

পুেরা ইিতহাসটাই অনু  রেয় গেছ, ফেল উপন ােস একটা পূণ অধ ােয়র 

‘এিলি স’ ঘটায় কািহিনর ন সুচা  হেত পােরিন। েয়াজনীয় অংশ উহ  থাকার 

ফেল স াসবাদী আে ালেনর একটা ছায়াই ধুমা  উপন াস দেহ পেড়েছ, সই 

আে ালেনর যথাথ প গেড় উঠেত পােরিন।  

সমেয়র পুনরাবৃি :- উ  দুিট উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও সমেয়র পুনরাবৃি র িতন 

ধরেনর েপর বদেল দুিট প চােখ পেড়। এককথন ও অনন কথন। এই উপন ােস 

যেহতু ধুমা  উ  দুই কথেনর মেধ  অনন  কথেনর উদাহরণ পাওয়া গেছ তাই িনে  

ধু অনন কথেনরই উে খ করা হল।  

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার মা  

উে েখর উদাহরণ;  

 ১. “ওেগা, কতবার বেলিছ— অেনক ণ ধের ডেকর কােণ বেস তামােক চেয় চেয় 

দখিছলুম।” (পৃ.১২৬৩)  

২. “আবার অিখল!— পািলেয়িছস বািডং থেক!”  (পৃ. ১২৮২)  
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রবী নােথর উপন াস িলর সমেয়র আেলাচনার উপাে  এেস িস া  িহেসেব বলা 

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 াৎ-উ ােসর েয়াগ, এবং মােটর 

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

হেত পাের।  
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চতুথ অধ ায় 

রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক বাচনৈশলী 
ক) কথনরীিত  

খ) দৃি েকাণ  

গ) ভাষা ব বহার  
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স ভপে র পূেবর অধ ায় িলর আেলাচনা থেক জানেত পেরিছ য আখ ানত র 

আেলােক উপন ােসর গঠন িবে ষণ করার ে  িশি ত েরর  সবেচেয় বিশ। 

এই েরর মাধ েমই িশ পূব েরর িবষয়ব েক ফুিটেয় তালা হয়, কাশ করা হয় 

ভাষার মাধ েম। এবং এই কারেণ আখ ানতাি েকরা এেক ‘Representation’-এর র 

িহেসেব অিভিহত কেরেছন। এই েরর অন তম অবল ন হল বাচনেকৗশল, এবং সই 

িবষয়িটেক াধান  িদেয়ই স ভপে র এই অধ ােয়র নামকরণ হেয়েছ ‘রবী -

উপন ােসর আখ ানতাি ক বাচনৈশলী’। বাচন স েক াথিমক ধারণা দান করেত 

িগেয় সমু র চ াটম ান তাঁর ‘Story and Discourse’ ে  উে খ কেরেছন; 
“What in Narrative is the province of expression? Precisely the narrative 
discourse. Story is the content of the narrative expression, while discourse is 
the form of that expression. We must distinguish between the discourse and 
its material manifestation— in words, drawing or whatever. The latter is 
clearle the substance on narrative expression, even where the manifestation 
is independently a semiotic code.” (Chatman. 1980. p. 23-24)  

আখ ানতে র িবভাগ িল স েক বলেত গেল বাচন রিটই আখ ান কােশর মুখ  র 

িহেসেব িচি ত করা যায়। ‘কািহিন’ হল আখ ান- কােশর িবষয় এবং বাচন হল তার 

গঠনরীিত। এই াথিমক িবভাগ এবং তােদর স াব  আবিশ ক উপিবভাগ িল িনেয় 

স ভপে র থম অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। উপন ােসর বাচনৈশলী িনধারেণর 

ে  য িবষয় িল িবেশষভােব  পায় স িল হল কথনরীিত, দৃি েকাণ এবং ভাষা 

উপাদান। অথাৎ উপন ােসর আখ ানিবে  ক বলেছ, ক দখেছ, কীভােব বলেছ ভৃিত 

নানা িবষয় াধান  পেয় থােক। আেলাচনার সুিবেধর জন  বতমান অধ ায়িটেক িতনিট 

পিরে েদ িবভ  কের িবে ষেণর চ া করা হেয়েছ। আেলাচ  অধ ােয়র িতনিট 

পিরে দ হল; 

ক) কথনরীিত (Narration) 

খ) দৃি েকাণ (Focalization)  

গ) ভাষা ব বহার (Speech)  
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ক) কথনরীিত 

 

আখ ােনর কথনরীিত িনেয় আেলাচনার েতই বলেত হয় আখ ান-স রেণর এই 

‘কথক’-এর সে  যু  থােক াতা বা পাঠেকর স ক। কথেকর থেক তথ  কীভােব 

পাঠক বা াতার মেধ  স ািরত হয় তা িনে র রখািচ িটর মাধ েম দখােনা যায়,  

Real Author  Implied author  (Narrator) (Narratee) Implied reader Real reader    

         (Chatman. 1980 P. 151) 

এই রখািচ িটর মেধ  থেক িবেশষ িকছু উপাদান হণ কের কােনা কােনা 

আখ ানতাি ক আখ ান-স রেণর িবষয়িট িনেয় আেলাচনা কেরেছন। আবার কউ কউ 

স ূণ রখািচ িটেকই হণ কেরেছন। এ িবষেয় স ভপে র থম অধ ােয় আেলাচনা 

করা হেয়েছ  (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৩৮-৪৭)।   

 আখ ানতে র াথিমক ধারণা িনেয় যখন উপন ােসর কথনরীিতর আেলাচনায় বৃ  

হওয়া যায় তখন য দুিট  সবার থেম উেঠ আেস তা হল কািহিনর ঘটনা েলা ‘ ক 

দখেছ’ (who sees) এবং ‘ ক বলেছ’ (who speaks)। আখ ােন এই দখা এবং 

বলার কাজ একই ব ি র ারা একই সমেয় হেত পাের আবার নাও হেত পাের। 

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা িগেয়েছ আখ ােন য ব ি  ঘটনা িল 

দেখ স ‘িনরী ক’ (focalizer)  এবং পুেরা িবষয়িটেক সুসাম স পূণ েপ সািজেয় য 

ব ি  উপ াপনা কের স ‘কথক’ (narrator)। 

 কথেকর অব ান এবং কািহিন উপ াপেনর ধরেনর ওপর িনভর কেরই গেড় ওেঠ 

কথনরীিত। এই কতক িল সহজ িবষয় এবং ে র উ র বুেঝ নওয়ার পের সরাসির 

পিরে েদর মূল আেলাচনা ে  েবশ করা যায়। যখােন আেলাচ  অধ ােয়র এই 

থম পিরে েদ রবী নােথর উপন াস িলর কথক এবং কথনরীিত িনেয় িব ািরত 

আেলাচনায় বৃ  হওয়া িগেয়েছ সখােন পিরে দিটেক মূলত দুিট পযােয় ভাগ কের 

আেলাচনার চ া করা হেব; যথা— 

অ. কথেকর নানান পেভদ (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৩৯-৪২) 

আ. কথনরীিত। (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪৩-৪৭) 
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 এই পিরে েদর আেলাচনা মূলত জরাড জেনেটর িটর িনিরেখ করা হেব, 

কারণ দখা িগেয়েছ িরমন কনান বা সমু র চ াটম ােনর মেতা অিধকাংশ 

আখ ানতাি কই জেনটকৃত কথক এবং কথনরীিতর নানান িবভাগ িলেক মান তা িদেয়ই 

তাঁেদর আেলাচনােক অ সর কেরেছন।  

 

(অ) কথেকর নানান পেভদ:— থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা িগেয়েছ 

জরাড জেনট তাঁর ে র প ম তথা ‘Voice’ শীষক অধ ােয় কথক ও কথনরীিতেক 

নানান ভােব িবভ  কেরেছন। িতনিট পিরে েদ িবভ  এই অধ ােয়র ‘Person’ 

নামাি ত পিরে েদ কথেকর নানান পেভদ িনেয় জেনট আেলাচনা কেরেছন। 

  আখ ােনর কথেকর উপি িতর তা এবং অ তার িনিরেখ জেনট কথকেক 

দুিট ভােগ িবভ  কেরেছন, যথা;  

১. কাশ  কথক (Explicit Narrtor) 

২. ছ  কথক (Implicit Narrator)   (Genette. 1983. P. 244) 

জেনটকৃত কথেকর এই দুই ধরনেকই আবার িরমন কনান তাঁর ে  ‘Overt 

Narrator’ এবং ‘Cover Narrator’ িহেসেব িচি ত কেরেছন (িব ািরত আেলাচনা পৃ. 

৩৯-৪২)।  

 রবী নােথর উপন াস িলর কথকেদর উ  তা এবং অ তার িনিরেখ 

িবে ষণ করেত গেল দখা যােব ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ থেক  কের ‘ গারা’ হেয় 

‘ যাগােযাগ’ পয  যখােন কথেকর উপি িত অিত  সখােন ‘ শেষর কিবতা’ থেক 

আর  কের অি মপেবর ু াকার উপন াস িলেত কথেকর উপি িতর তীয়মানতার 

মা া েম েম াস া  হেয়েছ। উপন াস িল থেক িকছু অনুে দ উ ৃ ত কের 

িবষয়িটেক সম ক েপ বুেঝ নওয়া যায়।  

 

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— “উপাখ ােনর আর ভােগ ি ণীর উে খ করা হইয়ােছ, 

বাধ কির পাঠেকরা তাহা িব ৃত হন নাই। এই ম লাই সই ি ণী।” (ঠাকুর। 

১৪২৫।পৃ. ৫২) (পাঠকেক সে াধন) 
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২. রাজিষ:— “ গািব মািণক  য িঠক এতটা ভািবয়ািছেলন তাহা নেহ। িতিন ল ণ 

দিখয়াই বুিঝয়ািছেলন য, এই ফিকর, এ য আপনার বাসনা-সকল িবসজন িদয়া াধীন 

ও সু  হইয়া জগেতর কাজকিরেত বািহর হইয়ােছ তাহা নেহ; এ কবল আপনার বাসনা 

তৃ  হয় নাই বিলয়া রাগ কিরয়া সম  জগেতর িত িবমুখ হইয়া বািহর হইয়ােছ।” (পৃ. 

১৭৯) (চির  কতটা ভেবেছ বা ভােবিন তার মা া িনণয়) 

 

৩. চােখর বািল:— ক. “বিলয়া উ রমা  না িনয়া তেবেগ চিলয়া গেলন।” 

(পৃ.১৯১) (চিরে র শারীর-ভাষার পু ানুপু  বণনা) 

খ. “যখন কােনা অিভভাবক একটা ই ু দে র সম  রস ায় িনঃেশষপূবক চবণ কিরেত 

থােক তখন হতা াস লু  বালেকর াভ উ েরা র যমন অসহ  বািড়য়া উেঠ, মেহে  

সই দশা হইল।” (পৃ. ১৯৬) (চিরে র ভাবনার িনিরেখ িবেশষ িট নী)  

 

৪. নৗকাডুিব:— “ নৗকা াম ছাড়াইয়া চিলয়া গল। এক িদেক চর ধূ ধূ কিরেতেছ, 

আর-এক িদেক ভাঙা উ  পাড়। কুেহিলকার মেধ  চাঁদ উিঠল, িক  তাহােক মাতােলর 

চ ু র মেতা অত  ঘালা দখাইেত লািগল।” (পৃ. ৩৩৯) (সং ান বণনার পাশাপািশ 

পেকর ব বহােরর মাধ েম ঘটনার ত দশীতার অধ াস গেড় তালা)  

 

৫. গারা:— “সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় 

িকছু-না-িকছু মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; তাহােক গভীর ভােব সত  ভােব িব াস কের 

না; এইজন  মুেখ কিব  কিরবার বলায় দেশর স ে  যাহাই বলুক দেশর িত 

তাহােদর ভরসা নাই; …” (পৃ. ৫৪২) (পাঠকেক ব েব র মেধ  যু  কের নওয়া)  

 

৬. চতুর :— “তাঁর সে  িবে েদর শূণ তা থমটা শচীেশর কােছ য কমনতেরা 

ঠিকয়ািছল তা ভািবয়া ওঠা যায় না। সই অসহ  য ণার দােয় শচীশ কবলই বুিঝেত 

চ া কিরয়ািছল য, শূন  এত শূন  কখেনাই হইেত পাের না; সত  নাই এমন ভয়ংকর 

ফাঁকা কাথাও নাই; এক ভােব যাহা ‘না’ আর-এক ভােব তাহা যিদ ‘হাঁ’ না হয় তেব সই 

িছ  িদয়া সম  জগৎ য গিলয়া ফুরাইয়া যাইেব।” (পৃ. ৮১১) (চিরে র একা  ব ি গত 

ভাবনার পু ানুপু  িববরণ দান যা সব -কথক ব তীত স ব নয়)  

 

৭. ঘের-বাইের:— “ওের হতভাগা, একবার জগেতর সদের দাঁিড়েয় সম র সে  

আপনােক িমিলেয় দখ-না সখােন যুগযুগাে র মহােমলায় ল েকািট লােকর িভেড় িবমল 

তামার ক? স তামার ী! কােক বল তামার ী? ঐ শ টােক িনেজর ফঁুেয় ফুিলেয় 

তুেল িদন রাি  সামেল বড়া , জােনা বাইের থেক একটা িপন ফুটেলই এক মুহূেত 

হাওয়া বিরেয় িগেয় সম টা চুপেস যােব।” (পৃ. ৮৮০) ( যৗিগকরীিতর আ কথেনর 

একজন কথক গেতাি র মাধ েম িনেজর ভাবনােক িবে ষণ করেছ)  
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৮. যাগােযাগ:— “যারা মাের তারা ভােল, যারা মার খায় তারা সহেজ ভুলেত পাের 

না, লািঠ তােদর হাত থেক খেস পেড় বেলই লািঠ তারা মেন মেন খলেত থােক। ব  

দীঘকাল হাতটা অসাড় থাকােতই মানিসক লািঠটা ওেদর বংশ বেয় চেল আসেছ।” (পৃ. 

৯৭০) (উপন ােসর মূল  স েক কথেকর িট নী)  

 

৯. শেষর কিবতা:— “এইখােন একবার িপছন ফরা চাই। প ােতর কথাটা সের 

িনেত পারেল গ টার সামেন এেগাবার বাধা হেব না।” (পৃ. ১১১৬) (কািহিনর গিত থািমেয় 

সব -কথেকর সুের ম ব )  

 

১০. দুই বান:— “ মেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা 

েনিছ।  

এক জাত ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া।” (পৃ. ১১৭৮) (কথেকর ারা সাধারণীকরণ)  

 ঔপন ািসক রবী নােথর উপন াস রচনার একদম থম পযােয়র দুিট উপন ােসর 

ভাব, ভাষা, পিরেবশন প িত ব লাংেশ পূববতী ঔপন ািসক বি মচ  চে াপাধ ােয়র 

উপন াস রচনার প িতেক আদশ কের রিচত হেয়িছল তা স ভপে র ি তীয় এবং 

তৃতীয় অধ ােয়র নানান অংেশর আেলাচনায় উে খ করা হেয়েছ। পিরে েদর এই অংেশ 

যখােন আখ ান-কথেকর আখ ােন  িকংবা অ তার মা া িনধারেণর চ া করা 

হে  সখােন উ  অনুে দ িলর িত মেনােযাগ রেখ বলা যায় উপন াস িলেত 

আখ ান-কথক কাশ  ধরেনর। িতিট উদাহরণ ল  করেল দখা যােব, এই িতিট 

উপন ােসই পাঠকেক কখেনা সরাসির সে াধন (বউ-ঠাকুরানীর হাট, চােখর বািল, দুই 

বান), িকংবা আখ ােন বিণত িবেশষ পিরি িতর িনিরেখ িবেশষ ম ব  ( চােখর বািল, 

নৗকাডুিব, গারা, যাগােযাগ) িকংবা চির  কতটা ভেবেছ বা ভােবিন তার মা া িনধারণ 

(রাজিষ, চতুর )-এর মাধ েম আখ ান-কথক আখ ানতেল িনেজর অব ান অিত  

কের তুেলেছ। এই সম  ি য়ার মধ  িদেয় কথক আখ ােন অিত কট হেয় ওেঠ। 

কথেকর এই ি য়া পাঠকেক সেচতন কের তােল আখ ান-কথেকর উপি িত স েক 

এবং একইভােব আখ ান-কথকও এই সম  ি য়ার মাধ েম বুিঝেয় দয় য কািহিনেত 

বিণত চির িলর অিতির  আরও একিট চির  রেয়েছ য কািহিনিটর পু ানুপু  

বণনার সমা রােল কািহিনেত উপি ত চির েদর ব ি গত ি য়া, ভাবনা, গেতাি  
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স েকও অিভ । সাধারণভােব কথেকর এই অিত তা সব -কথেকর ধরেনর িত 

িদকিনেদশ কের। যিদও উ  উদাহরেণর মেধ  ‘চতুর ’- ক রাখা হেয়েছ, যা 

সাধারণভােব আ কথনরীিতেত কিথত উপন াস বেলই পিরিচত, যখােন কথক িবলাস 

উপন ােসর অন তম ধান চির  িক  একমা  ধান চির  নয়। উ  অনুে েদর মেতা 

একািধক অনুে দ উপন াসিটেত রেয়েছ যখােন কথক িবলােসর আ কথনরীিতর 

মেধ  িবগিভত হেয়েছ সব -কথেকর সব তা। িবলাস য শচীেশর একা  ব ি গত 

অনুভূিতর এতটা পু ানুপু  বণনা িদেয়েছ তার মেধ ই কথক িহেসেব তার অিত-

তা ল  করা যায়। যার মেধ  সব তার মতা পিরলি ত হয়। উপন াসিটর 

কথনরীিত িবে ষণকােল এ-স েক আরও িব ািরত আেলাচনাকরা হেব।  

 আবার একইভােব উে খ করা যায় একদম শেষর দুিট উপন ােসর স েক। 

ধারাবািহকতা বজায় রেখ রবী নােথর উপন াস িল পাঠ করেল অিত সহেজই উপলি  

করা যায় একদম শষ পেবর দুিট ু  উপন ােস এেস আখ ান-কথন িকংবা কািহিনর 

অ গিতর ে  কথেকর হ ে েপর পিরমাণ অেনকাংেশ কিমেয় এেনেছন রবী নাথ। 

ফেল উপন াস িল হেয় উেঠেছ একা ভােব চির েদর কেথাপকথন িনভর। উদাহরণ 

িহেসেব উে খ করা যায়; 

১১. মাল :— “ওর মেনর মেধ  য রস িছল িনছক িম , আজ কন স হেয় গল কটু; 

যমনাজকালকার দুবল শরীরটা ওর অপিরিচত, তমন এখনকার তী  নীরস ভাবটাও 

ওর চনা ভাব নয়।” (পৃ. ১২১৫) 

 

১২. চার অধ ায়:— “দৃশ — চােয়র দাকান। তারই একপােশ একিট ছােটা ঘর। সই 

ঘের িবি র জেন  সাজােনা িকছু ু লকেলজপাঠ  বই, অেনক িলই সেক হ া । …”(পৃ. 

১২৫১)  
‘মাল ’-র ে  নীরজার মানিসক-পিরি িত এবং তার দৃি েকােণর িবে ষণকােল 

কথেকর তা িকছুটা ল  করা গেলও ‘চার অধ ায়’-এর কথক ায় স ূণভােবই 

ছ  কৃিতর। এই উপন ােস এেস রবী নাথ ায় স ূণভােব কথেকর উপি িতেক 

অ ীকার করার মানিসকতায় এেস প েছিছেলন বেলই একদম শেষর এই উপন াসিট 

দাঁিড়েয় রেয়েছ মূলত চির েদর কেথাপকথেনর ওপর। আখ ােন সং ান বণনা যটুকু 
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রেয়েছ তােকও কথেকর কথেনর আধাের না রেখ বণনা করা হেয়েছ নাটেকর 

দৃশ পেটর আধাের, যার ফল প এই উপন াসিটেক অেনেকই নাট াকাের সি ত বেল 

মেন কেরেছন। এই দুিট উপন ােসর ে ই কথক-চির  উপি ত, িক  তার উপি িতর 

মা া অন ান  উপন াস িলর তুলনায় অেনকাংেশ কম িবেবচনা কের এই কথকেক ছ  

পযােয় রাখা হল।  

 উ  দুিট িবভাগ ছাড়াও জেনট আখ ােন কথেকর উপি িতর িনিরেখ আখ ানকথন 

এবং আখ ানকথক এই দুিট েকই দুইভােগ িবভ  কেরন। যথা—  

৩. িব-সমকথনিবে র কথক (Heterodiegetic) 

৪. সমকথনিবে র কথক(Homodiegetic)      (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪১) 

এই দুিট িবভাগ স েকও থম অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ, ফেল আেলাচনার 

পুন ি  না ঘিটেয় সরাসির মূল আেলাচনায় েবশ করা হল।  

 আসেল আখ ান িযিন বয়ন কেরন তাঁর বয়নৈশলীর উপেরই িনভর কের য িতিন 

আখ ানিটেক কীভােব অথবা কার মাধ েম উপ াপন করেবন। আখ ােনর লখক এমন 

একজন কথেকর মাধ েম আখ ানিট উপ াপন করেত পােরন িযিন আখ ানতেলর বাইের 

থেক আখ ানিট বণনা কেরন অথবা আখ ােনরই কােনা মুখ  বা গৗণ চিরে র মাধ েমও 

আখ ােনর কািহিনিট উপ াপন করেত পােরন। আখ ান লখেকর এই মেনানয়ন বা 

কথেকর িবকে র উপর িভি  কেরই জেনট কথক এবং কথনরীিতর ে  দুিট ভাগ 

কেরেছন। উি িখত আখ ান কথেনর থম পিরি িতর িনিরেখ দখেল সই কথক হেবন 

িব-সমকথনিবে র কথক এবং ি তীয় পিরি িতর িনিরেখ দখেল কথক হন 

সমকথনিবে র। উদাহরণ প উে খ করা যায়, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজিষ’, ‘ চােখর 

বািল’ ভৃিত উপন ােসর কথক এই িহেসেব িব-সমকথনিবে র; কারণ তারা য কািহিন 

উপ াপন কের তা তােদর িনজ  অিভ তার আখ ান নয়। অন িদেক ‘ঘের-বাইের’, 

‘চতুর ’-এর কথেকরা সমকথনিবে র কথক ধরেনর। এসম  আখ ােন কথেকরা 

িনেজেদর জীবেনরই নানান অিভ তার িববরণ দান কেরেছন, ফেল তারা আখ ানতেলর 

মেধ ই অব ান কেরন। 
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  উ  চারিট ধরন ছাড়াও কথেনর র এবং কািহিনর সে  কথেকর স েকর 

িভি েত জেনট কথকেক আরও কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরন (িব ািরত আেলাচনা পৃ. 

৪১-৪২)। যথা—  

৫. কািহিন বিহভূত + িব-সমকথনিবে র কথক (Extra+ Heterodiegetic Narrator) 

৬. কািহিন-বিহভূত + সমকথনিবে র কথক (Extra+Homodiegetic Narrator) 

৭. কািহিন-অ গত + িব-সমকথনিবে র কথক (Intra+ Heterodiegetic Narrator) 

৮. কািহিন-অ গত + সমকথনিবে র কথক (Intra+ Homodiegetic Narrator) 

এই িহেসেব রবী নােথর অিধকাংশ উপন ােসর কথকই কািহিন বিহভূত + িব-

সমকথনিবে র কথক বা সব -কথক। যমন, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজিষ’, ‘ চােখর 

বািল’, ‘ নৗকাডুিব’, ‘ গারা’ ভৃিত উপন ােসর কথেকরা আখ ানতেলর বাইের থেক 

আখ ান িল বণনা কের। আবার ‘চতুর ’ বা ‘ঘের-বাইের’- এই দুিট উপন ােসর কথেকরা 

উ  িবভাজেনর িনি েত কািহিন-অ গত + সমকথনিবে র কথক; কারণ তারা য 

কািহিন িল বণনা কের তারা িনেজরাও সই বিণত কািহিন িলরই চির । যিদও 

‘চতুর ’-এর কথক এমন অেনক ঘটনার বণনা কের যখােন স িনেজ উপি ত িছল না। 

যমন উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়;  

ক. “একিদন শীেতর দুপুরেবলায়  যখন িব াম কিরেতেছন এবং ভে রা া , শচীশ 

কী একটা কারেণ অসমেয় তার শাবার ঘের ঢুিকেত িগয়া চৗকােটর কােছ চমিকয়া 

দাঁড়াইল। দিখল দািমনী তার চুল এলাইয়া িদয়া মািটেত উপুড় হইয়া পিড়য়া মেঝর 

উপর মাথা ঠুিকেতেছ এবং বিলেতেছ, পাথর, ওেগা পাথর, দয়া কেরা, আমােক মািরয়া 

ফেলা।  

ভেয় শচীেশর সবশরীর কাঁিপয়া উিঠল, স ছুিটয়া িফিরয়া গল।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. 

৮১৬) 

খ.  “চাির িদেক ধূ ধূ কিরেতেছ, জন াণীর িচ  নাই। রৗ  যমন িন ু র, বািলর 

ঢউ লাও তমিন। তারা যন শূন তার পাহারাওয়ালা, ঁিড় মািরয়া সব বিসয়া আেছ। 

যখােন কােনা ডােকর কােনা সাড়া, কােনা ে র কােনা জবাব নাই, এমন একটা 

সীমানাহারা ফ াকােশ সাদার মাঝখােন দাঁড়াইয়া দািমনীর বুক দিময়া গল।” (পৃ. ৮৩৩) 
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উ  দুিট পিরি িতেত আখ ান-কথক িবলাস িনেজ উপি ত না থাকেলও দুিট 

পিরি িতর ঐকাি ক বণনা স কেরেছ; আর এই কারেণই এইসম  ে র কথন হেয় 

গেছ কািহিন বিহভূত + িবসমকথন-িবে র কথেকর বয়ান। অথাৎ, ‘চতুর ’- ত একই 

সে  ি িবধ কথেকর সুেরর উপি িত ল  করা যায়।  

 বাঝার সুিবেধর জন  কথেকর এই নানান িবভাগ িলর িভি েত রবী -উপন ােসর 

কথকেদর িণিবভাজনিট একিট সারিণর মাধ েম দখােনা হল। 

 

উপন ােসর নাম  কথেকর তা ও 

অ তার িভি েত 

িণিবভাজন  

কথনিবে  কথেকর 

উপি িত এবং 

অনুপি িতর িভি েত 

িণিবভাজন  

বউ-ঠাকুরানীর হাট  কাশ  কথক িব-সমকথনিবে র কথক  

রাজিষ  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

চােখর বািল  কাশ  কথক িব-সমকথনিবে র কথক  

নৗকাডুিব কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

গারা  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

চতুর   কাশ  কথক  সমকথনিবে র কথক 

ঘের-বাইের কাশ  কথক  সমকথনিবে র কথক  

যাগােযাগ  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক 



325 
 

শেষর কিবতা  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

দুই বান  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক   

মাল   ছ  কথক িব-সমকথনিবে র কথক  

চার অধ ায়  
ছ  কথক  

িব-সমকথনিবে র কথক  

 

(আ) কথনরীিত:— স ভপে র থম অধ ােয় কথনরীিতর িবভাজন িল স েক 

িব ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ, তাই আেলাচনার এই অংেশ উপন াস িলর ব াখ ার 

সুিবধােথ কথনরীিত িল িনেয় ধুমা  াথিমক েরর আেলাচনা রাখা হল। 

 আমরা ইিতপূেবর আেলাচনা থেক জািন জরাড জেনট তাঁর ে  আখ ােনর সময় 

(‘Time of Narrating’) এবং আখ ােনর েরর (‘Narrative level’.) (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৪৩-৪৭) উপর িভি  কের কথনরীিতেক কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরেছন। 

আখ ােনর সমেয়র উপর িনভর কের জেনট কথনরীিতর য ভাগ িল কেরন তা একিট 

রখািচে র মাধ েম নীেচ দখােনা হল; 

 
Time of Narrating 

 

 
Subsequent     Prior     Simultaneous  Interpolated 
 

অথাৎ, আখ ােনর সময় (Time of Narrating)-এর উপর িনভর কের জেনট 

কথনরীিতর য ভাগ িল কেরন স িল হল, 

 
১. উ রকালীন কথন (Subsequent Narrating) 

২. পূবতন কথন (Prior Narrating) 
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৩. সমকালবতী কথন (Silumtaneous Narrating) 

৪. ি  বা িবগিভত কথন (Interpolated Narrating) (িব ািরত আেলাচনা পৃ. 

৪৫-৪৬) 

 িরমন- কনান জেনেটর উ  আেলাচনােক মান তা িদেয় একইভােব িনেজর ে র 

স ম তথা ‘Narration: Levels and Voices’ শীষক অধ ােয়র ‘Temporal 

Relations’ পিরে েদ কািলক স েকর িভি েত গেড় ওঠা কথেনর নানা িণিবভাগ 

স িকত আেলাচনাকােল কথনরীিতেক চারিট ভােগ িবভ  কেরই আেলাচনা কেরেছন 

(Kenan. 1983. P.89-91)।  

 র িহেসেব কথেনর িণিবভাগকােল কতক িল িনিদ  পিরভাষার ব বহার 

কেরেছন জেনট, এ িল হল  

৫. বিহঃ  কথন (Extradiegetic),  

৬. অ ঃ  কথন (Intradiegetic), এবং  

৭. অ ঃ-অ ঃ  কথন (Metadiegetic) ভৃিত।  (Genette. 1983. P.227-233) 

(িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪৭) 

 কািহিনর কথন ছাড়াও কািহিনর মেধ ও কথন থাকেত পাের। র পর রায় থাকা 

এক বা একািধক কািহিনর অধ  কািহিন িল উ  কথেনর অধীন  হেয় থােক। এই 

অনু িমক গঠেনর সেবা  রিট হল সিট য ের কথেকর অব ান। জেনেটর মেত 

একদম থম েরই কােনা সািহত কম স াদন স  হেল তােক বলা হেব বিহঃ  

কথন। এই েরর মেধ  য কািহিনর বণনা করা হয় তাহেল যেহতু স িল থম েরর 

অ বতী সেহতু এই ঘটনা িলর কথন হেব অ ঃ  কথন। এই দুিট েরর কথনরীিত 

ছাড়াও জেনট তৃতীয় আেরকিট েরর উে খ কেরেছন যােক িতিন বেলেছন, 

‘Metadiegetic Narrating’, যােক আমরা বেলিছ অ ঃ-অ ঃ  কথন (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৪৭)।  

                                                         

Extradiegetic                
   Intradiegetic 

   Metadigetic 
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অথাৎ, তাঁর মেত থম কথেনর ভতের ি তীয় েরর কথন এবং তারও ভতের র 

পর রায় কািহিন িবগিভত হেয় যেত থাকেল সবিন েরর কািহিনিটেক বলা হেব 

অ ঃ-অ ঃ  কথন। এই কথনেক কােনা আখ ানতাি ক চীনা বাে র সে  তুলনা 

কেরেছন আবার কউ কউ এেক ভেবেছন ‘ ম প াটান’ িহেসেব। এই ধরেনর 

কথনরীিতর ব বহার াচীন মহাকাব িলেত অিধক পিরমােণ লি ত হয়, যখােন 

কািহিনর িসংহভাগ অংশ বণনা করেতা এক বা একািধক কথক যারা আবার সই 

মহাকােব র চির ও বেট।  

 আখ ানতাি ক িরমন- কনান জেনেটর উ  আেলাচনােক মান তা িদেয় একইভােব 

িনেজর ে র স ম তথা ‘Narration: Levels and Voices’ শীষক অধ ােয়র 

‘Subordination Relations: Narrative Levels’ পিরে েদ আখ ােনর অধীনতামূলক 

স েকর িভি েত গেড় ওঠা কথেনর নানা িণিবভাগ িনেয় আেলাচনা কেরেছন 

(Kenan. 1983. P. 91- 94)।  

 জরাড জেনটকৃত কথনরীিতর িভি েত রবী নােথর উপন াস িলর 

িণিবভাগকােল একিট সারিণর ব বহার করা হল; 

 

উপন ােসর নাম আখ ান স রেণর সময় বা 

Time of Narrating 

আখ ােনর র বা 

Narrative Level 

বউ-ঠাকুরানীর হাট সমকালবতী কথন   বিহঃ  কথন  

রাজিষ সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন  

চােখর বািল  উ রকালীন কথন  
বিহঃ  + অ ঃ  কথন 

(উপন ােস ব ব ত িচিঠপ িলর 

ব া উপন ােসর চির রা)  

নৗকাডুিব  সমকালবতী কথন  
বিহঃ  + অ ঃ  কথন  

(কমলােক বলা রেমেশর পক-

গ ) 
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গারা  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

চতুর   উ রকালীন কথন  অ ঃ  কথন  

ঘের-বাইের  
িবমলার কথন- উ রকালীন 

কথন এবং স ীপ ও 

িনিখেলেশর কথন-সমকালবতী 

কথন  

অ ঃ  কথন  

যাগােযাগ  উ রকালীন কথন  বিহঃ  কথন 

শেষর কিবতা  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

দুই বান  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

মাল   সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

চার অধ ায়  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

  

 ইিতপূেব স ভপে র তৃতীয় অধ ােয়র ‘সময়-িবন াস’ শীষক পিরে েদ আখ ােনর 

কািহিনকাল ও কথনকােলর িবে ষেণর উপর িনভর কের উপেরর সারিণেত আখ ােনর 

সময় (Time of Narrating) িভি েত রবী -উপন ােসর কথনরীিতেক িবভািজত করা 

হেয়েছ। জেনট আখ ান বণনার কােলর িনিরেখ কথনরীিতেক য চারিট ভােগ িবভ  

কেরেছন তার মেধ  রবী -উপন ােস সবািধক ব ব ত হেয়েছ উ রকালীন এবং 

সমকালবতী কথনরীিত।  

 অিধকাংশ উপন ােসই একধরেনর কথনরীিতর ব বহার লি ত হেলও এই 

আেলাচনাে ে  পূণ ানািধকার কের থােক ‘ঘের-বাইের’-র উপন াসিট। ইিতপূেব 

তৃতীয় অধ ােয়র আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ িবমলার আ কথা িল আখ ােনর সম  
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ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের লখা হেয়েছ, ফেল আখ ােন বিণত ঘটনা এবং তার বয়ােনর 

মেধ  সময়গত একটা দূর  সৃি  হেয়েছ এবং গেড় উেঠেছ জেনেটর ভাষায় উ রকালীন 

কথন। আবার অন িদেক উপন াসিটর অন  দুই চির  স ীপ এবং িনিখেলেশর 

আ কথন িল রিচত হেয়েছ আখ ােনর ঘটনাকােলর সমসমেয়, ফেল গেড় উেঠেছ 

সমকালবতী কথন। একইরকমভােব ‘চতুর ’ উপন ােসর কািহিনকাল এবং কথনকােলর 

মেধ  সময়গত ব বধান থাকার কারেণ (িব ািরত আেলাচনা ‘সময় িবন াস’) এই 

উপন াসিটও হেয় উেঠেছ উ রকালীন কথেনর ফল।  

 আবার জেনটকৃত আখ ােনর র এর িভি েত উপন াস িলর িণিবভাগকােল 

দখা গেছ রবী নােথর অিধকাংশ উপন াসই কিথত হেয়েছ সব  কথেকর ারা, যার 

অব ান কািহিন তেলর বাইের, ফেল তার কথনিট বিহঃ  কথন বা থম েরর কথেনর 

ফল। ইিতপূেব কথেকর িণিবভাগ আেলাচনাকােল দখােনা হেয়িছল কথেকর অব ান 

আখ ানতেলর বাইের হেল সই কথক হেবন িবসম কথনিবে র কথক। িক  

কথনরীিতর আেলাচনাকােল এর ধারণােক আরও একটু িবশেদ িবে ষণ করেত গেল 

দখা যােব একদম থম েরই কােনা সািহত কম স  হেল অথাৎ আখ ােন য 

েরর বণনা পাওয়া যাে  সিটই একমা  র হেল তােক বলা হেব বিহঃ  কথন। 

আখ ােনর কথেনর মেধ  র-িবভাজন তখন ঘেট যখন একিট কািহিনর মেধ  অন  এক 

বা একািধক কািহিন িবগিভত হেয় ান পায়।  

 রবী -উপন াস িলেক জেনটকৃত আখ ােনর র অনুযায়ী িণব  করেত িগেয় 

বাঝা যায় রবী -উপন ােসর িসংহভাগ উপন াসই বিহঃ  কথন বা থম েরই আব  

ধরেনর। অথাৎ, কািহিনিট য ের কিথত হে  সিট ছাড়া অন  কােনা র তার মেধ  

িবগিভত অব ায় নই। এমন কােনা কথক নই িযিন থম কথক ারা কিথত। এই 

িস া  রবী নােথর অিধকাংশ উপন ােসর ে ই েযাজ  হেলও একদম থমপেবর 

দুিট উপন াস ব তীত ‘ চােখর বািল’ থেক উপন াস িলেক ধু একিটমা  বেগর 

অ ভু  কের িবচার করা স ব িক না স িবষেয় ভাবনার অবকাশ রেয়েছ। এর কারণ 

‘ চােখর বািল’ উপন ােস ব ব ত একািধক িচিঠর ব বহার। এই িচিঠ িলর ব া িহেসেব 
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পাওয়া যাে  উপন ােসরই চির েদর, কখেনা স ব া িবেনািদনী, কখেনা আশালতা 

িকংবা কখেনা মেহ । অথাৎ, আখ ােনর চির রা িচিঠর মাধ েম য ব ব  রাখেছ তার 

ফেল আখ ােন একিট র িবন াস গেড় উেঠেছ। িচিঠর এই কথেকরা আবার সব  

কথেকর ারা কিথত। ফেল এইসম  ে  কথন হেয় পেড়েছ অ ঃ  ধরেনর।  

 এছাড়াও ব িত ম িহেসেব পাওয়া যায় ‘ নৗকাডুিব’-র একিটমা  অংশেক যখােন 

রেমশ কমলােক একিট চৎিসেঙর পক আখ ােনর মাধ েম কমলা এবং হমনিলনীেক 

িনেয় গেড় ওঠা তার ব ি গত জীবেনর মূলক পিরি িতেক ব াখ া করার চ া 

কেরেছ। এবাের রেমশ য এই কািহিন বণনা করেছ সই পুেরা িবষয়িট আবার বিণত 

হে  সব -কথেকর ারা ফেল িকছু সমেয়র জন  হেলও আখ ান-কথেনর িদক থেক 

একটা র গেড় উেঠেছ এবং এই  সমেয়র মেধ  পাওয়া যাে  অ ঃ  কথন।  

  আবার ‘ শেষর কিবতা’-র আর টা আ কথনরীিতেত রচনার হেলও অিচেরই য 

আখ ােনর বণনা সব -কথেকর কথনপ ােক অনুসরণ কেরেছ সই িনেয় িব ািরত 

আেলাচনা কেরেছন অধ াপক অিমতাভ দাস তাঁর ‘আখ ানত ’ ে । এই সে  দৃি  

আকষণ করা যায় উপন াসিটর থম পিরে েদর কথেকর একিট ম েব র িত, 

 “…তারই থেক য’কটা টুকেরা উ ার করেত পারলুম তাই আমরা উপের 

সািজেয় িদেয়িছ।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১১০)  

অথাৎ, আখ ােনর আর াংেশর ‘নবীন লখক’-এর ‘আিম’ স া অিচেরই ব বচেন পিরণত 

হয় এবং তারপের এই ‘আিম’ কথেকর কট িচ  সভােব উপল  হয় না। অিমতাভ 

দাস তাঁর ে  উে খ কেরেছন কথক ‘আিম’-র িনেজর িত এই ব বচেনর ব বহার 

আসেল কথেকর িবনীত েপর বিহঃ কাশ। িক  কথেকর এই ‘িবনীত প’ অিধকাংশ 

ে  সব -কথেকর ে ই ব ব ত হেয় থােক। আ কথনরীিতর কথক ‘আিম’ 

কাযত এই ব বচেনর ব বহার কের না। ফেল বাঝা যায় কন ‘ শেষর কিবতা’- ক 

জেনটকৃত আখ ােনর র-িবন াস অনুযায়ী ধুমা  অ ঃ  ধরেনর কথনরীিতর 

অংশীভূত করা যায় না। অ ঃ  রীিতর কথন িদেয় সূচনা হেলও উপন ােসর ায় থম 

পিরে দ থেকই এই কথন প বদেল বিহঃ  কথেন পিরণত হেয়েছ। 
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 থম অধ ােয় কথনরীিতর আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ অিমতাভ দাস তাঁর 

‘আখ ানত ’ ে  কথেকর অব ান কািহিনতেলর বাইের হেল সৃি  হয় সব কথন 

রীিতর আর কথক কািহিনতেলর মেধ  অব ান করেল এবং আখ ােনর কােনা চির ই 

কথক হেল হয় আ কথনরীিতর জ । এই আ কথনরীিতেক আবার িতিন কেয়কিট 

ভােগ িবভ  কেরেছন যা থম অধ ােয় আেলািচত হেয়েছ (িব ািরত আেলাচনা, পৃ. ৪৩-

৪৪)। উপেরর আেলাচনা থেক আমরা বুেঝিছ রবী নােথর অিধকাংশ উপন াস কিথত 

হেয়েছ সব কথেকর সাহােয । িক  উপন াস িলর আেলাচনা থেক বাঝা যায় 

অিমতাভ দােসর িবভাগ অনুযায়ী আ কথনরীিতর েয়ােগর ে  বিচ  সৃি  হেয়েছ।  

 আখ ােনর চির  কািহিন বণনা কেরেছ রবী নােথর দুিট উপন ােস ‘চতুর ’ ও 

‘ঘের-বাইের’- ত। এর মেধ  ‘চতুর ’- ত কথক িহেসেব পাওয়া যাে  উপন ােসর একিট 

মা  চির  িবলাসেক য িনেজর ডায়ািরেত শচীশ ও দািমনীেক ক  কের তার 

জীবেন গেড় ওঠা নানান অিভ তার বণনা িদেয়েছ। আবার এই ডায়ািরধমই পুনরাবৃ  

হেয়েছ পরবতী উপন াস ‘ঘের-বাইের’- ত িগেয়। িক  দুিট উপন ােসর কথনরীিতর মেধ  

পাথক  এই য ‘চতুর ’-এ যখােন ধুমা  িবলােসর ডায়াির পাওয়া গিছল সখােন 

‘ঘের-বাইের’- ত িতনিট চির ই পালা কের িনেজেদর আ কথা াপন কেরেছ। ফেল 

অিমতাভ দােসর িবভাজন অনুযায়ী ‘চতুর ’ এককরীিতর আ কথেনর এবং ‘ঘের-বাইের’ 

যৗিগক রীিতর আ কথেনর উদাহরণ িহেসেব িনিদ  হয়।  

 আবার ‘চতুর ’ স েক য কথাটা ইিতপূেব চির -িবন ােসর আেলাচনাকােলও 

উে খ করা হেয়েছ তা হল আ কথনরীিতর কথক হেয়ও িবলােসর সব কথেকর 

ন ায় সব গামীতার অিধকার া  হওয়া। স উপন ােস এমন অেনক পিরি িতর বণনা 

কেরেছ যখােন স িনেজ অনুপি ত িছল, এবং শচীেশর সে  আলােপর পূেবর 

ঘটনা িলও স সব কথেকর মেতাই বণনা কেরেছ। ফেল এে ে  আ কথনরীিতর 

মেধ  িবগিভত হেয়েছ সব কথনরীিতর বিশ  এবং গেড় উেঠেছ িম রীিতর 

আ কথন।    
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কথনরীিতর ে  জি  িলেচর মেডল ও তার েয়াগ:— জরাড জেনট  বা িরমন 

কনান যমন কথনরীিতর ে  কেয়কিট েরর উে খ কেরেছন তমনই জি  িলচ 

একিট মেডেলর সাহােয  কথনরীিতর মেধ  থাকা র িবন ােসর িবষয়িটেক ব াখ া কের 

দিখেয়েছন যা িনে  যু  করা হল। 

 
Addresser 1    Addresser 1 

                         (Author)                                                       (Reader) 
Message 

 
  
      Addresser 2     Addresser 2 
   (Implied Author)             (Implied Reader) 

Message 
 
   Addresser 3      Addresser 3 
   (Narrator)      (Interlocutor) 

Message 
 
   Addresser 4      Addresser 4 
   (Character)      (Character) 

Message 

        (Leech and Short. 2007p. 216) 

িলচ এই মেডলিট স েক ব াখ াকােল বেলেছন, 

 
“…there is yet another general level of discourse in the novel which we 
have not yet examined, for embedded within the talk between the narrator 
and his interlocutor are the conversations which the characters have with 
one another and which that narrator reports.. 
...the conversations between the characters are ultimately a part of the 
message from author to reader.” (ibid. p. 215-16)  

অথাৎ, কথক য কািহিন বণনা কের তার মেধ  িবগিভত অব ায় থােক আখ ােনর 

চির েদর কেথাপকথন এবং চির েদর িনেজেদর মেধ  চলেত থাকা এই কেথাপকথন 

আসেল কৃত লখক থেক কৃত পাঠেকর মেধ  স ািরত হেয় চলা বাতারই একিট 

অংশ। চির রা িনেজেদর মেধ  য সংলােপ রত থােক তা একই বাতা কি ক হেত 

পাের আবার নাও হেত পাের। িবষয়িট আমরা কেয়কিট উদাহরেণর মাধ েম বাঝােনার 

চ া করব আর এে ে  আমােদর সহায়ক হেব িলেচর মেডলিট।  
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গারা:— 

            রক ১       াহক ১ 

           ( লখক)                      বাতা                              (পাঠক) 

 

         রক ২       াহক ২ 

         (িনিহত লখক)                 বাতা                            (িনিহত পাঠক) 

  

 রক ৩        াহক ৩ 

      (কথক)     বাতা     (সংলািপ) 

 

      রক ৪        রক ৪ 

      ( গারা)    বাতা    (িবনয়)  

 

উপেরর মেডলিটর িত আেলাকপাত করেল দখব গারা আর িবনেয়র মেধ  য 

কেথাপকথন হয় তা েম র পর রায় পাঠেকর কােছ এেস প েছায়। ধরা যাক 

তােদর মেধ  য নে র মৃতু র পের দেশর অ  সং ার িনেয় য কেথাপকথন চেল তা 

াথিমক পযােয় গারা থেক িবনেয়র মেধ  স ািরত হয়। িক  আসেল এই 

কেথাপকথেনর িবষয়িটর বণনা কের সব  কথক তার এক বা একািধক উহ  সংলািপ 

বা াহেকর সে । আবার এই কথকেক সৃি  কের উপন াসিটর িনিহত লখক য 

আসেল কৃত লখক রবী নােথরই একিট স া। ফেল বাতািট েম েম িনিহত 

লখক থেক িনিহত পাঠক এবং সবেশেষ লখক থেক পাঠেকর মেধ  স ািরত হয়।  

 আবার এই মেডলিটেকই িকছুটা িভ  স া িদেত হয় যখন িবনয় ও গারার মেধ  

স ািরত বাতা িবনেয়র মাধ েম সুচিরতার কােছ প েছায়। এে ে  মেডলিট হেব 

িন প, 
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     রক ১       াহক ১ 

           ( লখক)                      বাতা                              (পাঠক) 

 

         রক ২       াহক ২ 

         (িনিহত লখক)                 বাতা                            (িনিহত পাঠক) 

  

 রক ৩        াহক ৩ 

      (কথক)     বাতা     (সংলািপ) 

 

      রক ৪        রক ৪ 

      (িবনয়)    বাতা    (সুচিরতা)  

 

  রক ৫       াহক ৫ 

        ( গারা)                           বাতা                            (িবনয়) 

 

এে ে  রক আর াহেকর সংখ া বৃি  পেয়েছ। মেডলিটর শষ েরর রক 

িহেসেব রেয়েছ গারা এবং াহক িহেসেব রেয়েছ িবনয়। এর ব াখ া করেত গেল 

উপন াসিটর ১৩ সংখ ক পিরে েদর িত আেলাকপাত করেত হয় যখােন িবনয় 

সুচিরতার সে  কেথাপকথনকােল গারার দশ এবং িহ ু বাদ স িকত নানান মতামত 

তুেল ধেরেছ। িবনয় য সুচিরতােক গারার অিভমত ব  করেত পারেছ তার কারণ 

একসমেয় গারা আর িবনেয়র মেধ  একই িবষয় িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। অথাৎ বাতািট 

থম গারা থেক িবনেয় এবং তারপের িবনয় থেক সুচিরতায় স ািরত হেয়েছ। এবং 

এইভােব র পর রায় কথক, িনিহত লখক এবং লখেকর থেক বাতািট পাঠেকর 

কােছ এেস প েছেছ।  

 

চতুর :— একইভােব আমরা উে খ করেত পাির ‘চতুর -এর আখ ান স রেণর িবষয়িট 

স েক।  
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   রক ১        াহক ১ 

           ( লখক)                      বাতা                              (পাঠক) 

 

         রক ২       াহক ২ 

         (িনিহত লখক)                 বাতা                            (িনিহত পাঠক) 

  

 রক ৩        াহক ৩ 

      ( িবলাস)    বাতা     (ডায়াির পাঠক) 

 

      রক ৪        াহক ৪ 

      (শচীশ)           বাতা    ( িবলাস)  

 

       রক ৫    বাতা    াহক ৫ 

      (জগেমাহন)          (হিরেমাহন) 

 

উপন াসিটর ‘জ াঠামশায় ৩’ শীষক পিরে দ থেক একিট সংলােপর উে খ কের 

উপেরর মেডলিটেক ব াখ া করা স ব; 

“ া রা িনরাকার মােন, তাহােক চােখ দখা যায় না। তামরা সাকারেক মান, তাহােক 

কােন শানা যায় না। আমরা সজীবেক মািন; তাহােক চােখ দখা যায়, কােন শানা যায়, 

তাহােক িব াস না কিরয়া থাকা যায় না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮০৩)  

এই য বাতািট এ আসেল জগেমাহন এবং হিরেমাহেনর মেধ  কেথাপকথেনর একিট 

অংশ যখােন রক জগেমাহন এবং াহক হিরেমাহন। আবার উপন াস পােঠ এবং এই 

সময়কােলর বণনা থেক বাঝা যায় শচীেশর সে  িবলােসর এইসময় পিরচয় হয়িন। 

কােজই জগেমাহন এবং হিরেমাহেনর মেধ  চলা এই কেথাপকথন িবলাস পের 

জেনেছ হয় শচীেশর মুখ থেক নয়েতা শচীেশর ডায়াির থেক যা স আবার বণনা 

কেরেছ িনেজর ডায়ািরেত, ফেল একািধক রক এবং াহেকর েরর সৃি  হেয়েছ। 

এবং এই একািধক রক এবং াহেকর র অিত ম কের বাতািট পাঠেকর িত 

স ািরত হেয়েছ।     

 রবী -উপন ােসর কথনরীিত স িকত আেলাচনার উপাে  এেস অনুভব করা যায় 

এ আেলাচনা ধুমা  কথেকর িণ-িবভাজন আর কথনরীিতর আেলাচনােতই সীমাব  
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থাকেত পাের না। এই আেলাচনায় অবশ াবী েপ যু  হেয় যায় িনিহত লখক এবং 

কৃত লখেকর র। িবষয়িট কতক িল উদাহরণ ও তােদর িবে ষেণর মাধ েম বুেঝ 

নওয়া যেত পাের। যমন,  

১. চােখর বািল:— “সংসােরর কিঠন কতব  হইেত মেক ফুেলর মেতা িছঁিড়য়া ত  

কিরয়া লইেল, তাহা কবল আপনার রেস আপনােক সজীব রািখেত পাের না, তাহা 

েমই িবমষ ও িবকৃত হইয়া আেস।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ২০৫)  

এই একইধরেনর ম ব  খুেঁজ পাওয়া যায় ‘ চােখর বািল’-র ায় সমকােল কািশত 

একিট ব  ‘কুমারস ব ও শকু লা’- ত, যা পরবতীকােল ‘ াচীন সািহত ’ ব - ে র 

অ ভু  হেয়েছ। এই বে  াবি ক রবী নাথ উ  দুই াচীন সািহত কেমর 

িবে ষণকােল যা বেলেছন তা বাহ ত ‘ চােখর বািল’-র ম েব র সে  একীভূত না হেলও 

এই দুই ম েব র অ লীন অথ একই। পূেবা  ব িট থেক একিট ু  অনুে দ 

উে খ কের িবষয়িট বুিঝেয় দওয়া যায়;  

“ য েমর কােনা ব ন নাই, কােনা িনয়ম নাই, যাহা অক াৎ নরনারীেক অিভভূত 

কিরয়া সংযমদুেগর ভ াকােরর উপর আপনার জয় জা িনখাত কের, কািলদাস তাহার 

শি  ীকার কিরয়ােছন, িক  তাহার কােছ আ সমপণ কেরন নাই। িতিন দখাইয়ােছন, 

য অ  মসে াগ আমািদগেক ািধকার ম  কের তাহা ভতৃশােপর ারা খি ত, 

ঋিষশােপর ারা িতহত ও দবেরােষর ারা ভ সাৎ হইয়া থােক। শকু লার কােছ 

যখন আিতথ ধম িকছুই নেহ, দু ই সম , তখন শকু লার স েম আর কল াণ রিহল 

না। য উ  ম ি য়জনেক ছাড়া আর-সম ই িব ৃত হয় তাহা সম  িব নীিতেক 

আপনার িতকূল কিরয়া তােল, সইজন ই স ম অ  িদেনর মেধ ই দুভর হইয়া 

উেঠ, সকেলর িব ে  আপনােক আপিন স আর বহন কিরয়া উিঠেত পাের না।” 

(ঠাকুর। ১৪১৭। পৃ. ৭১৯)        

‘ চােখর বািল’ এবং ‘কুমারস ব ও শকু লা’-র থেক উ ৃ ত উ  দুই অনুে েদর 

সমা রাল পােঠ বাঝা যায় এই দুই অংেশর রচনার িপছেন কৃত লখেকর ব ি গত 

িব াস-অিব াস কাজ কের গেছ। যুগপৎ িনিহত লখক এবং কথেকর বয়ােনর মেধ  

সা ার হেয় উেঠেছ ব ি  রবী নােথর িব াস। একইরকমভােব উে খ করা যায় 

‘ গারা’- উপন ােসর ১১নং পিরে দ থেক গৃিহত িনে র অংশিটেক, 

“সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় িকছু-না-িকছু 

মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; তাহােক গভীর ভােব সত  ভােব িব াস কের না; এইজন  

মুেখ কিব  কিরবার বলায় দেশর স ে  যাহাই বলুক দেশর িত তাহােদর ভরসা 

নাই; …।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৫৪২)   



337 
 

উ  অংেশর ব া সব -কথক হেলও এই কথক িনেজর িত ব বচেনর ব বহাের য 

ধুমা  ‘িবনীত েপর’ (দাস। ২০১৪। পৃ.৮১) কাশ ঘিটেয়েছ তাই নয়, কথক এে ে  

েদেশর পিরি িত স িকত আেলাচনাকােল পাঠকেকও িনেজর সে  এক করার 

মানিসকতা পাষণ কেরেছ। এবং এই ব ব েক ধুমা  সব -কথেকর ম ব  িহেসেব 

িচি ত করেত দালাচলতার সৃি  হয় যখন ‘কালা র’- ব  ে র পাশাপািশ 

রবী নােথর েদশ-সমাজ স িকত একািধক বে  এই একই জাতীয় ব ব  

দৃি েগাচর হয়। উপন াস ‘েগারা’-র থেক উ ৃ ত অংেশর ব েব র মেধ  কৃত লখক 

স ার অনুভব  হেয় ওেঠ।  

 এই স িটেকই আরও একটু সু  করার পিরক নায় আরও দুিট উদাহরেণর 

সাহায  িনেত হয়। এর থমিট রবী নােথর শষ পেবর উপন াস ‘দুই বান’ এবং 

ি তীয়িট ‘বলাকা’ কাব ে র ২৩ সংখ ক কিবতার অংশিবেশষ।  

ক. “েমেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা েনিছ। 

এক জাত ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া। 

ঋতুর সে  তুলনা করা যায় যিদ, মা হেলন বষাঋতু। জলদান কেরন, ফলদান কেরন, 

িনবারণ কেরন তাপ, ঊ েলাক থেক আপনােক দন িবগিলত কের, দূর কেরন তা, 

ভিরেয় দন অভাব।  

আর ি য়া বস ঋতু। গভীর তার রহস , মধুর তার মায়াম , তার চা ল  রে  তােল 

তর , প ছয় িচে র সই মিণেকাঠায়, যখােন সানার বীণায় একিট িনভৃত তার রেয়েছ 

নীরেব,…” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.১১৭৭)  

খ. “েকান েণ 
সৃজেনর সমু ম েন 

উেঠিছল দুই নারী। 

অতেলর শয াতল ছািড়।  

একজনা উবশী, সু রী, 

িবে র কামনা-রােজ  রানী, 

েগর অ রী। 

অন জনা ল ী, স কল াণী, 

িবে র জননী তাঁের জািন, 

েগর ঈ রী।”  

(ঠাকুর। ১৪১৭। পৃ. ২৭৪) 

উ ৃ ত দুিট উি েক সমা রালভােব পাঠ করেল বাঝা যায় রবী - চতনায় নারী ও ঋতু 

কীভােব ি ধািবভ  হেয় একািধক সািহত  সং েপ ান পেয়েছ। একই ভাবনা িভ  
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িভ  সমেয় রিচত িভ  িভ  সািহত কেম ান পাওয়ার পছেন থােক কৃত লখেকর 

ব ি গত িব ােসর গভীর কতৃ । আর এই িব ু থেকই কথেকর সে  িনিহত লখক, 

কৃত লখক এবং সেবাপির ব ি -রবী নােথর েরর িনর তা জিনত নানান 

সমােলাচনা উেঠ আেস।  

 

 রবী রচনা পি র সমা রােল রবী নােথর ব ি গত িচিঠপ িলর িত 

আেলাকপাত করেলও বাঝা যােব 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। এই িবষয়িট রবী -

উপন াস িলর ে  আরও বিশ  েপ িতভাত। 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। পুতুল-ধমীতা, 

অথাৎ কথক এবং লখেকর ারা একা ভােব চািলত চির বগ। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, 

‘রাজিষ’, ‘েনৗকাডুিব’, ‘েযাগােযাগ’, ‘েশেষর কিবতা’, ‘দুই বান’ এবং ‘চার অধ ায়’— 

অথাৎ ায় িসংহভাগ উপন ােসর থেকই ব ি  রবী নােথর র, কৃত লখক এবং 

িনিহত লখেকর প পােতর িল উপন াস িবেশেষ কথক এবং চির েদর বয়ােনর 

মেধ  িদেয় ু িটত হেয়েছ।  

 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। ‘েচােখর বািল’ উপন ােস িবহারী িকংবা অ পূণার বাচেনর মেধ  িদেয় যুগপৎ কথক 
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এবং কৃত লখেকর র অনুধাবন করা গেলও রাজল ী, িবেনািদনী, মেহ  িকংবা 

িবেনািদনীর ােমর মেয়- বৗেদর িভ েরর কথন একিদেক যমন সমােজর একটা 

অংেশর ভাবনােক কাশ কেরেছ তমনই সমাজ িনধািরত িনয়ম-নীিতেক অ াহ  করার 

মেতা েরর দাঢ  চােখ পেড়েছ এই চির িলর মধ  িদেয়।  

 কােজই আেলাচনা শেষ বাঝা যায় কন রবী -উপন ােসর কথনরীিতর 

আেলাচনােক ধুমা  কতক িল তাি ক িণিবভাজেনর মেধ ই সীমাব  রাখা যায় না, 

তা িনিহত লখক, কৃত লখেকর গি েক অিত ম কের অিত সহেজই ব ি  

রবী নােথর মনন- লাকেক শ কের ফেল।  
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(খ) দৃি েকাণ 
 

আখ ােনর কািহিন উপ াপনা কথেকর য য অব ান থেক হেত পাের তার ওপর িনভর 

কের িনধািরত হয় কথন পিরি িত। এই িবষয়িটেক অিমতাভ দাস তাঁর ‘আখ ানত ’ 

ে  একিট সারিণর সাহােয  ব াখ া কের দিখেয়েছন যা িনে  উে খ করা হল। 

 

িনরী ণ  িনরী ক  কথক  কািহনীতেল পিরণাম 

      অবি িত 

 

        +  +  আ কথন: অ ঃে ি ত 

          +  -  সব কথন: বিহ:ে ি ত 

                 +              ভূিমকানুগ কথন : 

      অ ঃ – বিহঃে ি ত  

       (দাস। ২০১৪। পৃ. ৭৬)  

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা িগেয়েছ (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪৭-

৫৪) আখ ানতাি েকরা িনরী েকর অব ানেভেদ িনরী েণর দুই ভাগ তথা বিহঃ  এবং 

অ ঃ  িনরী ণ এবং িনরী েণর কৃিতেভেদ আ িরক িনরী ণ, লা িণক বা 

ধারণামূলক িনরী ণ এবং ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ এই িতনিট 

ভােগ িবভ  কেরেছন। থম অধ ােয়র আেলাচনাকােলই িনরী েণর এই িবিভ  

ভাগ িল স েক যথাস ব ব াখ া করা হেয়েছ। ফেল আেলাচনার এই পযােয় 

রবী নােথর উপন াস িলর থেক উ ৃ িত ব বহার কের িনরী েণর নানান রকমেফর 

স েক আেলাচনা ও িবে ষেণর চ া করা হেব।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— “তখন ীণ চ  অ  যায়। চাির িদেক অ কার হইয়া 

আিসেতেছ। কাথাও সাড়াশ  নাই। রামচ  রায় তাঁহার শয়নকে র াের দাঁড়াইয়া 

দিখেলন দুই পাে  রাজ-অ ঃপুের ণীব  কে  ার , সকেলই িনঃশ িচে  

ঘুমাইেতেছ। স ুেখর া েন চািরিদেকর িভি র ছায়া পিড়য়ােছ ও তাহার এক পাে  

একটুখািন জ াৎ া এখেনা অবিশ  রিহয়ােছ। … রামচ   রায় ক না কিরেত লািগেলন, 
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এই চাির িদেকর অ কােরর মেধ  না জািন কাথায় একটা ছুির তাঁহার জন  অেপ া 

কিরেতেছ। দি েণ না বােম, স ুেখ না প ােত?” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.৩৫) (িনরী ক 

রামচ  রায়। অ ঃে ি ত। ধারণামূলক িনরী ণ)  

সব -কথেকর বয়ােন পিরেবিশত উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এ মােটর ওপর াধান  

পেয়েছ সব -কথেকর িনরী ণ, যার অব ান কািহিন-তেলর বাইের অথাৎ তার 

িনরী ণ বিহঃ  ধরেনর। যিদও সম  উপন ােস টুকেরা টুকেরা অেনক ঘটনা ঘেটেছ 

য িলর িনরী ক িহেসেব পাওয়া যায় উপন ােসরই িকছু চির েক। যমন, আেলাচ  

উপন াসিট থেক উ ৃ ত উ  অংেশর িনরী ক উপন ােসর একিট চির  রামচ  রায়। 

অথাৎ, তার ারা এই িনরী ণ ঘেটেছ কািহিনতেলর অব ান থেক। ফেল এে ে  গেড় 

উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ িনরী েকর এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ তার 

ব ি গত অরি ত এবং িনরাপ াহীনতােবাধ; স মাগত ক না কের চেলেছ কােনা 

এক -ঘাতকেক। সই ক না এবং তার থেক সৃ  হওয়া ভয় এবং অিব াস তার 

িনরী েণর সে  িমেশ গেছ; ফেল এিট অ ঃ  িনরী েণর হওয়ার পাশাপািশ হেয় 

উেঠেছ ধারণামূলক িনরী ণ। 

আবার িরমন- কনােনর িনরী েণর নানা অিভমুেখর িবে ষণ অনুযায়ী (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৫২-৫৪) দখেত গেল দখব, রামচ  রায় য মুহূেত  ঘাতেকর হােত 

তার মৃতু  স াবনা স েক জেনেছ সই মুহূেত তার মেধ  গেড় ওঠা নানান অনুভূিত 

িমেশ গেছ তার িনরী ণ িব ুর মেধ । ফেল এই িনরী েণর সে  িনরী ক রামচ  

রােয়র আেবগ- কি ক িদকিটর যাগ রেয়েছ।  

২. রাজিষ:— ক. “মি েরর কাজকম শষ কিরয়া জয়িসংহ তাঁহার কুিটেরর াের বিসয়া 

আেছন। স ুেখ মি েরর কানন। িবকাল হইয়া আিসেতেছ। অত  ঘন মঘ কিরয়া বৃি  

হইেতেছ। নববষার জেল জয়িসংেহর গাছ িল ান কিরেতেছ, বৃি িব ুর নৃেত  পাতায় 

পাতায় উৎসব পিড়য়া িগয়ােছ, বষাজেলর ছােটা ছােটা শত শত বাহ ঘালা হইয়া, 

কলকল কিরয়া গামতী নদীেত িগয়া পিড়েতেছ—…” (পৃ. ১০৮) (িনরী ক: সব  কথক। 

বিহঃ  িনরী ণ। আ িরক বা ত জ িনরী ণ)  

পূববতী উপন ােসর মেতাই াকাের কািশত এই ি তীয় উপন ােসও াধান  পেয়েছ 

সব -কথেকর বিহঃ  িনরী ণ। সব -কথন রীিতেত কিথত উপন াস ‘রাজিষ’-র থেক 
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উ ৃ ত উপেরা  অনুে েদর িনরী ক সব -কথক। কথক কািহিনতেলর বাইের থেক 

জয়িসংহ এবং বষণমুখিরত িদনিটর িনরী ণ এবং বণনা করেছন, ফেল গেড় উেঠেছ 

বিহঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ এই িনরী ণ এবং বণনার মেধ  িনরী েকর কােনা 

মানিসক যাগ নই, িতিন যা িনরী ণ কেরেছন তাই বণনা কেরেছন; ফেল এিট 

আ িরক িনরী েণর উদাহরণ িহেসেব তীয়মান।  

 আবার িরমন- কনানেক অনুসরণ কের বলা যায় উ  অংেশর িনরী ক 

সব কথক, যার অব ান কািহিন তেলর অেনক উপের, ফেল তার দৃি  িব ৃত। স 

একিদেক যমন জয়িসংহেক িনরী ণ কের তমনই অপরিদেক একই সমেয় িনরী ণ 

করেত পাের রঘুপিতেকও। ফেল এে ে  িনরী েণর সে  উপলি গত িদকিটর 

(িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫২-৫৪) ানবাচক স েকর যাগ খুেঁজ পাওয়া যায়। 

একইভােব এই িনরী ক কািহিনতেলর বাইের অব ান করার ফেল তার এই িনরী ণ 

হয় িনরেপ , যােক িরমন- কনান আেবগ- কি ক উপাদােনর অ গত কেরেছন।  

খ. “ গািব মািণক  চািহয়া দিখেলন, ফিকরেক ফিকর বিলয়া বাধ হইল না। ু  ু  

াথপর বাসনা হইেত দয়েক ত াহরণ কিরয়া একমা  বৃহৎ উে েশ র মেধ  াপন 

কিরেল মুেখ য এক কার ালািবহীন িবমল জ ািত কাশ পায়, ফিকেরর মুেখ তাহা 

দিখেত পাইেলন না। ফিকর সবদা-সতক সচিকত। তাঁহার দেয়র তৃিষত বাসনা সকল 

তাঁহার দুই ল  ন  হইেত যন অি  পান কিরেতেছ।” (পৃ. ১৭৯) (িনরী ক: 

গািব মািণক । অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ)  

আবার একই উপন াস থেক উ ৃ ত উ  অংেশর িনরী ক িহেসেব পাওয়া যাে  

উপন ােসর চির  গািব মািণক েক। অথাৎ, িনরী ণকতার অব ান কািহিন-তেল। ফেল 

গেড় উেঠেছ অ ঃে ি ত। এরই পাশাপািশ িনরী ণকতার দৃি র মেধ  িমেশ গেছ তাঁর 

ব ি গত ধ ান-ধারণা। ফিকরেক য তার ফিকর বেল বাধ হল না, তার কারণ 

গািব মািণক  িনেজ ইিতমেধ  স াস-জীবন যাপন কের ফেলেছ, দেয়র অ ঃ েল 

রি ত ু  ু  কামনা-বাসনােক কীভােব উৎপািটত করেল িবরাজ কের িনভার উ ল 

আন  তা গািব মািণক  চির িট ইিতমেধ  জেনেছ। ফেল সই িনজ  উপলি জাত 

ধারণার সে  ফিকেরর আচরেণর িমল খুেঁজ পায়িন বেলই তার আগ ক ফিকরেক ফিকর 

বেল মেন হয়িন। এই য িনরী ক গািব মািণেক র দৃি েকােণর সে  িমেশ গেছ তার 
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ব ি গত ধ ান-ধারণা তার ফেলই তার এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ লা িণক বা 

ধারণামূলক।   

 এই অংশিটেকই িরমন- কনােনর িনরী েণর নানা িদেকর িনিরেখ িবে ষণ 

করেত গেল দখা যােব, উ  অংেশর িনরী ক উপন ােসর চির  যার কািহিনতেল 

অবি িতর ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। এই অ ঃ  িনরী ক হওয়ার কারেণই 

তার দৃি  সীিমত। স ধুমা  তার সামেন দাঁিড়েয় থাকা ফিকর আর তার সে  থাকা 

িতনিট বালক ছাড়া একই সমেয় অন  িকছু দখেত পারেছ না। িনরী ণ িব ুর এই 

সীমাব তােকও িরমন- কনান উপলি গত িদেকর অ ভু  কেরন। আবার িনরী ক 

অ ঃ  হওয়ার কারেণ তার িনরী ণ িনরেপ  হয় না, এে ে ও তা হয়িন। 

গািব মািণক  ফিকরেক ধু িনরী ণ করেছ না তােক মূল ায়নও করেছ, এবং এই 

মূল ায়ন স করেছ তার ব ি গত উপলি  এবং আেবগ থেক। ফেল গািব মািণেক র 

এই িনরী ণেক আমরা িরমন কনােনর ভাষায় িনরী েণর আেবগগত িদক িহেসেব 

িচি ত করেত পাির।   

৩. চােখর বািল:— ক. “িবেনািদনী এই অ ােন পিতত কিলকাতার ছেলিটর 

িনবাসনদ ও যথাসাধ  লঘু কিরবার জন  অ ঃপুেরর অ রাল হইেত চ া কিরত। িবহারী 

েত ক বার পাড়া পযটন কিরয়া আিসয়া দিখত, ক তাহার ঘরিটেক েত ক বার 

পিরপািট পির  কিরয়া রািখয়ােছ, একিট কাঁসার ােস দু-চারিট ফুল এবং পাতার 

তাড়া সাজাইয়ােছ এবং তাহার গিদর এক ধাের বি ম ও দীনব ু র াবলী ছাইয়া 

রািখয়ােছ। ে র িভতেরর মলােট মেয়িল অথচ পাকা অ ের িবেনািদনীর নাম লখা।” 

(পৃ. ২০৩) (িনরী ক: সব -কথক। বিহঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ)   

সব -কথনরীিতেত কিথত উপন াস ‘ চােখর বািল’ থেক উ ৃ ত অংেশর িনরী ক 

সব -কথক; যার অব ান আখ ানতেলর বাইের। অথাৎ, এে ে  গেড় উেঠেছ বিহঃ  

িনরী ণ। সব -কথেকর িনরী েণর মেধ  একধরেনর িবিব তার বাধ অনুভূত হেলও 

কথক তার এই িনরী েণর মেধ  িদেয় আসেল আমােদর িবেনািদনীর চািরি ক বিশে র 

সে  পিরচয় কিরেয় দওয়ার য়াস কেরেছ। িবেনািদনী য কমঠ, িচশীল, িশি তা 

সসম  তথ  পাঠক পাে  কথেকর এই িনরী েণর মধ  িদেয়। 
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 এই অংশিটেকই িরমন- কনােনর িনরী েণর ধারণার িনি েত িবে ষণ করেত 

গেল দখব উ  অংেশর িনরী েকর অব ান কািহিনতেলর অেনক উে  বেলই িবহ -

দৃি  িনেয় স যমন একিদেক িবহারীর পাড়ার সদার হেয় ওঠার কায-পর রা ল  

কের তমনই অন িদেক একই সমেয় িবহারীর ঘেরর ভতেরর স া- ণালী যা 

িবেনািদনীর ারা বােরবাের বদল হেয়েছ, তা-ও িনরী ণ করার মতা রােখ। ফেল 

বিহঃ  িনরী েকর একই সমেয় একািধক ােনর িনরী ণ করার এই মতা িরমন 

কনােনর িনি  অনুযায়ী উপলি গত অিভমুেখর অ ভু  হয়। আবার এই সব কথেকর 

দৃি েকাণই আখ ােনর ক ীয় িনরী ণ বা বক। িক  বিহঃ  িনরী ক হওয়ার পেরও 

উ  অংেশর িনরী ণ িনরেপ  নয়; িনরী েকর ব ি গত উে শ  যু  হেয় গেছ, 

কথক-িনরী ক আসেল িবেনািদনীর চিরে র একটা ইিতবাচক িদেকর িত 

আেলাকপােতর চ া কেরেছ। কারণ উপন ােসর গভীর পােঠ উপলি  করেত পারা যায় 

য শষ পয  িবেনািদনীেক নিতবাচক চির  িহেসেব িতপ  করেত চাওয়া হয়িন। 

ফেল এই িনরী েণর সে  আসেল িনরী েকর আদশগত িদকিটর স ক ািপত 

হেয়েছ।    

খ.“তৃিষত বে  এই শাি র আশা বহন কিরয়া িবেনািদনী আপনার কুিটেরর মেধ  েবশ 

কিরল। িক  হায়, শাি  কাথায়। কবল শূন তা এবং দাির । চাির িদেকই সম  জীণ 

অপির , অনাদৃত, মিলন।” (পৃ. ২৮১) (িনরী ক: িবেনািদনী। অ ঃ  িনরী ণ। 

ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ) 

রবী -উপন ােসর মধারার িত দৃি ে প করেল বাঝা যায় একদম র দুিট 

উপন ােসর পের উপন াস-রচনা ে  একিট দীঘ সমেয়র িবরিত িনেয় রিচত হেয়িছল 

উপন াস ‘ চােখর বািল’, যার ধান ল  িছল চির েদর ‘আঁেতর কথা’ িবে ষণ করা। 

ফেল এই কাজিট সম ক েপ ফুিটেয় তালার জন  েয়াজন িছল িকছু িবষয় বা ঘটনােক 

চির েদর দৃি েকাণ থেক দখােনা। ফেল সব -কথনরীিতেত কিথত হেলও উপন াস 

‘ চােখর বািল’- ত একািধক ঘটনা বা িবষয় বা পিরি িতেক চির েদর দৃি েকাণ থেকও 

দখােনা হেয়েছ। যমন, উপেরা  অনুে েদর িনরী ক উপন াসিটর অন তম ধান 

চির  িবেনািদনী; যার অব ান আখ ানতেল। আখ ানতেল িনরী েকর অবি িতর ফেল 

গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। আবার দীঘ সময় শহর-কলকাতায় বাস, সখানকার 
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আধুিনক আদব-কায়দায় অভ  হেয় যাওয়া িনরী ক িবেনািদনীর িবলািস মন যতই 

নানান জিটলতােক এিড়েয় যেত ােমর পুরাতন গৃহ-ছায়ায় মুখ লুেকােত চায় তার 

ভাব তত সহেজ জীণ মািটর কুিটর, ততিধক জীণ াম -সমাজেক মেন িনেত পাের 

না। ফেল আবাল  ামীণ পিরেবেশই বেড় ওঠা িবেনািদনীর িকছু মাস কালকাতা বােসর 

ফেল য িবলাসব সেনর অভ াস গেড় উেঠিছল তার অভাব- বাধ থেক স তারই 

পিরিচত িনজ  কুিটরেক িনরী ণ কেরেছ। ফেল এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ তার 

ব ি গত লাভ- িতর, সুিবেধ-অসুিবেধর িহেসব এবং এর ফেল গেড় উেঠেছ ব ি গত 

ভাব িনভর িনরী ণ।    

 আবার িরমন- কনানেক অনুসরণ কের বলা যায় িবেনািদনীর এই িনরী েণর সে  

িনরী েকর ব ি গত আেবগ জিড়েয় যাওয়ার ফেল এর সে  আেবগ- কি ক উপাদােনর 

যাগ রেয়েছ।   

৪. নৗকাডুিব:— “এবাের ‘ঘর’ বিলয়া একটা বীভৎস িজিনস কমলােক াস কিরেত 

আিসেতেছ, কমলা কমন কিরয়া র া পাইেব। রেমশ য তাহার কােছ এতবেড়া 

িবভীিষকা হইয়া উিঠেব, দুই িদন আেগ তাহা িক কমলা ে ও ক নাকিরেত পািরত? (পৃ. 

৪২০) (িনরী ক: কমলা। অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক)  

‘ চােখর বািল’-র অনিতপের রিচত সব -কথনরীিতেত কিথত উপন াস ‘ নৗকাডুিব’-র 

কািহিন-িবন াস, চির -গঠন ভৃিত সম ে ে ই সমােলাচেকরা অিত-দুবলতার ছাপ ল  

করেলও িকছু িকছু িনরী ণ-িব ুর আেলাচনা এই উপন ােসর ে  যেথ  পূণ। 

যমন, উ ৃ ত অংেশর িনরী ক িহেসেব রেয়েছ উপন ােসর অন তম ধান চির  কমলা। 

উপন ােসরই চির  িনরী ক হওয়ার কারেণ গেড় উেঠেছ অ ঃে ি ত। পাশাপািশ বশ 

কেয়কমাস রেমেশর সে  সংসার-যাপেনর পের যখন িচিঠর মাধ েম কমলা আচমকা 

জানেত পাের স আসেল রেমেশর ী নয়, রেমশ আসেল তার পে  ‘পরপু ষ’ তখন 

থেকই তার মেধ  সনাতনী ামী- ীর স ক িনেয় নানান িবিধ-িনেষেধর বড়াজাল গেড় 

ওেঠ। ফেল এতিদন য সংসার বাধার ভাবনায় িবেমািহত হেয় িনজহােত স ঘর 

সাজাি ল সই ঘরেকই মুহূেতর মেধ  বীভৎস মেন হেত থােক এবং তার সম  

দা ত - ম রেমেশর থেক অপসৃত হেয় ধািবত হেত থােক তার অেদখা ামীর 

িত। অথাৎ, এে ে  িনরী ক কমলার কােছ ামী- ী স িকত আজ -লািলত ধ ান-
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ধারণা, িব াস-অিব াসেবাধই রেমশ এবং তার ঘরেক িবভীিষকাময় কের তুেলেছ। ফেল 

তার এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ লা িণক বা ধারণামূলক।  

আবার িরমন- কনানেক অনুসরণ কের বলা যায় কমলার এই িনরী েণর সে  তার 

ব ি গত আেবগ জিড়েয় যাওয়ার ফেল এর সে  আেবগ- কি ক উপাদােনর যাগ 

রেয়েছ।   

৫. গারা:— ক. “একজন বৃ  মুসলমান মাথায় এক-ঝাঁকা ফল সবিজ আ া িট মাখন 

ভৃিত আহাযসাম ী লইয়া কােনা ইংেরজ ভুর পাকশালার অিভমুেখ চিলেতিছল। চন-

পরা বাবুিট তাহােক গািড়র স ুখ হইেত সিরয়া যাইবার জন  হাঁিকয়ািছল, বৃ  িনেত না 

পাওয়ােত গািড় ায় তাহার ঘােড়র উপর আিসয়া পেড়। কােনামেত তাহার াণ বাঁিচল, 

িক  ঝাঁকাসেমত িজিনস লা রা ায় গড়াগিড় গল এবং ু  বাবু কাচবা  হইেত 

িফিরয়া তাহােক ‘ড াম য়ার’ বিলয়া গািল িদয়া তাহার মুেখর উপর সপাং কের চাবুক 

বসাইয়া িদেত তাহার কপােল রে র রখা দখা িদল। … গারা িফিরয়া আিসয়া িবকীণ 

িজিনস লা িনেজ কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইেত লািগ।” (পৃ. ৫৬৯) (িনরী ক: সব -

কথক। বিহঃ  িনরী ণ। ত জ িনরী ণ) 

সব কথন-রীিতেত কিথত উপন াস ‘ গারা’ থেক উ ৃ ত উপেরা  অনুে দাংেশর 

িনরী ক উপন ােসর কথক, িযিন সব । এই সব  কথেকর অব ান কািহিনতেলর 

বাইের, ফেল গেড় উেঠেছ বিহঃ ি ত এবং তার থেক জ  িনেয়েছ বিহঃ  িনরী ণ। 

সব  কথেকর এই িনরী েণর মেধ  তার কােনা আেবগ-অনুভূিত জিড়ত হয়িন বেলই 

এই িনরী ণেক ত জ িনরী ণ িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ।  

এই অংশিটেকই িরমন- কনােনর িনরী েণর ধারণার িনি েত িবে ষণ করেত 

গেল দখব উ  অংেশর িনরী েকর অব ান কািহিনতেলর অেনক উে  বেলই িবহ -

দৃি  িনেয় স যমন একিদেক গারার মুেখর পিশর রদবদল দেখেছ তমনই 

কাচবাে  থাকা বাবুর মুেখর ভাষাও েনেছ। অথাৎ িনরী েকর অব ােনর কারেণই 

তার িনরী েণর সে  যু  হেয়েছ ান- কি ক উপাদান, অথাৎ এই িনরী ক ঘটনা-

পিরি িতর সম  িদক স েক সবটা জােন। আবার বিহঃ  অব ােনর পেরও 

িনরী েকর এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ ব ি গত আদশ। কারণ এই িনরী ণ ধু 

দখা নয়, কথক-িনরী ক একইসে  উ িবে র সে  িন িবে র স ক, গারার 
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চািরি ক বিশ  ভৃিতর িত আেলাকপােতর চ া কেরেছ তার এই দখার মেধ  

িদেয়।  

খ. “ গারা িশি ত মেয়েদর মেধ  য ঔ ত , য গলভতা ক না কিরয়া রািখয়ািছল, 

সুচিরতার মুখ েত তাহার আভাসমা  কাথায়! তাহার মুেখ বুি র একটা উ লতা 

িনঃসে হ কাশ পাইেতিছল, িক  ন তা ও ল ার ারা তাহা কী সু র কামল হইয়া 

আজ দখা িদয়ােছ! মুেখর ডৗলিট কী সুকুমার! যুগেলর উপের ললাটিট যন শরেতর 

আকাশখে র মেতা িনমল ও ।…” (পৃ. ৫৮৭) (িনরী ক: গারা। অ ঃ  িনরী ণ। 

ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ)  

আবার ‘ চােখর বািল’ থেক চির েদর মেনর অ ঃ ল এবং ভাবনা-িচ ার গিত-িবিধ 

িবে ষণ করার য য়াস ঔপন ািসক হণ কেরিছেলন তা তার পরবতীেত রিচত 

উপন াস িলর ে ও অব াহত িছল। িবেশষত উপন াস ‘ গারা’ যমন একিদেক ঘটনা-

ধান তমনই একইসে  চির েদর মেনর িবিচ  গিত-িবিধর পযােলাচনাও সমানভােব 

 পেয়েছ এই উপন ােস। ফেল এক-একিট ঘটনা বা পিরি িতেক ায়শই যমন 

চির েদর দৃি েকাণ থেক দখােনা হেয়েছ তমনই সই দৃি েকােণর ব াখ ায় পাওয়া যায় 

সব -কথেকর র। যমন  উপেরা  অংেশর িনরী ক আখ ােনর ক ীয় চির  গারা 

িনেজ। ক ীয় চির  িনরী ক, অথাৎ তার অব ান কািহিন-তেল। ফেল গেড় উেঠেছ 

অ ঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ গারা য দৃি েকাণ থেক সুচিরতােক দখেছ সই 

দৃি েকােণর সে  িমেশ গেছ সুচিরতােক ভােলালাগার সূচনা-মুহূতিট, িমেশ গেছ গারার 

ব ি গত অনুভূিতর  এবং তার ফেল গেড় উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ। 

এই িনরী ণেকই িরমন- কনােনর ভাষায় বলা যায় ‘The Emotive Component’ বা 

িনরী েকর আেবগগত িদক।  

গ. গারা তাঁহার াভািবক ঝেড়র গিতেত মি েরর িদেকই গল। ােরর কােছ িগয়া 

দিখি নয় বরদাসু রীর অনুসরণ কিরয়া তাঁহােদর গািড়েত উিঠেতেছ— সম  রা ার 

মাঝখােন িনলে র মেতা অন  পিরবােরর মেয়েদর সে  এক গািড়েত িগয়া বিসেতেছ! 

মূঢ়! নাগপােশ এমিন কিরয়াই ধরা িদেত হয়! এত স র! এত সহেজ! (পৃ. ৫৫৫-৫৬) 

(িনরী ক সব কথক ও গারা। বিহঃ  ও অ ঃ  িনরী ণ। ত জ ও ধারণামূলক 

িনরী ণ)  
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ইিতপূেব তৃতীয় অধ ােয়র ‘সময় িবন াস’ শীষক পিরে েদ পুনরাবৃ  কথেনর মেধ  

দখােনা হেয়েছ কীভােব উপন াসিটর িবিভ  ঘটনা আখ ানতেল একবার ঘটেলও বাচেন 

একািধকবার উপ ািপত হেয়েছ। উ  অংশিটও তমনই একিট ঘটনা। িবনয় য 

পেরশবাবুর পিরবােরর সে  া সমােজ কশবচে র ভাষণ নেত গিছল সই িবষয়িট 

এখােন দখােনা হেয়েছ গারার দৃি েকাণ থেক, যার অব ান কািহিনতেল হওয়ার 

কারেণ গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। আবার গারার এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ 

একিদেক মেয়েদর িনেয় তার শকাতরতা এবং অন িদেক িবনয়েক হারােনার আশ া। 

ফেল এই দুই আেবেগর িবিম েণ গারার িনরী ণিট হেয়েছ ধারণামূলক িনরী ণ।  

 আবার গারা য িবনয়েক তার বািড়েত না পেয় ঝেড়র গিতেত মি েরর িদেক 

চেল গল— এই অংেশর িনরী ক সব -কথক, যার অব ান কািহিনতেলর বাইের, 

ফেল গেড় উেঠেছ বিহঃ  ও ত জ িনরী ণ। কােজই বাঝা যায় উ  অংশিটেত 

কীভােব একই সে  বিহঃ  ও অ ঃ  িনরী েণর সহাব ান ঘেটেছ।  

 গারা য িবনয়েক পেরশবাবুর পিরবােরর সে  া সমােজর ার থেক একসে  

তােদর গািড়েত উঠেত দখল এে ে  তা ধু দখােতই সীমাব  থােকিন। ল  করেত 

হেব এরপের িবনেয়র িত তার একাকী সংলােপর সে াধেনর শ িলেক। স বেলেছ 

“মূঢ়! নাগপােশ এমিন কিরয়াই ধরা িদেত হয়! এত স র! এত সহেজ!”, এই য শ  

বা শ ব িল স ব বহার কেরেছ তার মেধ  িদেয় একিদেক যমন কাশ পেয়েছ 

িবনয়েক দখবার ফেল তার তৎকালীন মানিসক অিভঘাত তমিন ল  করবার মেতা 

“নাগপাশ” শ িট’ অথাৎ স ধু িবনয়েকই দেখিন তার সে  দেখেছ া  পেরশবাবুর 

মেয়েদর যােদর িত তার মেনাভাব ঐ একিট শে র মেধ  িদেয়ই কািশত হেয় যায়। 

ফেল তাি ক উলফ ি মড য বেলেছন ভাষাত গত িনরী েণর কথা (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৫১) তা গারার এই িনরী ণ এবং িনরী েণর অনিতপের তার ভাষা 

ব বহােরর মেধ  িদেয় কাশ পেয়েছ।  

৬. চতুর :— ক. “শচীশেক দিখেল মেন হয় যন একটা জ ািত — তার চাখ 

িলেতেছ; তার ল া স  আঙুল িল যন আ েনর িশখা; তার গােয়র রঙ যন রঙ নেহ, 
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তাহা আভা। শচীশেক যখন দিখলাম অমিন যন তার অ রা ােক দিখেত পাইলাম;…” 

(পৃ.৭৯৯। (িনরী ক : িবলাস। অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক) 

ডায়াির-ধমী আখ ান ‘চতুর ’ থেক উ ৃ ত উপেরা  অংেশর িনরী ক িহেসেব পাওয়া 

যাে  উপন ােসর কথক এবং একইসে  উপন ােসর চির  িবলাসেক। অথাৎ এে ে  

িনরী ক এবং কথক একই ব ি — িবলাস, যার অব ান কািহিন-তেল। ফেল গেড় 

উেঠেছ অ ঃে ি ত এবং অ ঃ  িনরী ণ। আবার িনরী ণিব ু িনেয় আেলাচনাকােল 

মেন রাখেত হয় আেলাচ  উপন াসিটর গঠনরীিত এবং সময়-িবন াসেকও। মেন রাখেত 

হয় ‘চতুর ’ আসেল িবলােসর ডায়াির, য ডায়াির স িলেখেছ দািমনীেক দাহ কের 

আসার পের। ফেল আমরা ভাবেত পাির িবলাস য মুহূেত থমবােরর জন  শচীশেক 

দেখেছ িঠক সই মুহূেতর অনুভূিতই য লখা হেয়েছ সরকমটা না হেতও পাের। 

িনরী েকর এই িনরী েণ মেধ  িমেশ গেছ শচীশেক দীঘ-বছর মাগত দখা এবং 

ব ু ে র অিভঘাত। যার ফেল স িলখেত পেরেছ শচীশেক দখার মুহূেতই স যন তার 

অ রা ােকও দেখ ফেলেছ। ফেল এই য অনুভূিত, এই অনুভূিতর সে  িমেশ গেছ 

িবলােসর ব ি গত আেবগ, ফেল গেড় উেঠেছ লা িণক বা ধারণামূলক।  

 আবার এই িনরী ণিট িবে ষণকােল মেন করেত হয় শচীেশর ডায়ািরর 

রচনাকালিটেকও, যা স িলেখেছ দািমনীেক দাহ কের আসার পের। অথাৎ স সময়টা 

শচীেশর সে  থম সা ােতর থেক ব দূের অব ান কের। ফেল সমেয়র দূরে  

দাঁিড়েয় শচীেশর সে  তার সা াৎ ও তার স জিনত াথিমক ভাব এবং আেবগেক 

কািটেয় ফেল স ডায়ািরেত বণনা কেরেছ শচীেশর বািহ ক গড়েনর। ফেল উ  ি মড 

য বেলন সময়গত িনরী েণর কথা (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫১) তার দৃ া  িহেসেব 

উ  অংশিটেক হণ করা যায়।  

খ. “চাির িদেক ধূ ধূ কিরেতেছ, জন াণীর িচ  নাই। রৗ  যমন িন ু র, বািলর 

ঢউ লাও তমিন। তারা যন শূন তার পাহারাওয়ালা, ঁিড় মািরয়া সব বিসয়া আেছ। 

যখােন কােনা ডােকর কােনা সাড়া, কােনা ে র কােনা জবাব নাই, এমন একটা 

সীমানাহারা ফ াকােশ সাদার মাঝখােন দাঁড়াইয়া দািমনীর বুক দিময়া গল।” (পৃ. ৮৩৩) 

(িনরী ক: দািমনী। অ ঃ  িনরী ণ। ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ) 
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আবার একই আখ ান থেক গৃহীত উ  অংেশর কথক িবলাস হেলও িনরী ক 

আখ ােনরই অপর একিট চির  দািমনী। ফেল এে ে ও জ  িনেয়েছ অ ঃ  িনরী ণ। 

পাশাপািশ দািমনীর এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ তার তৎকালীন মানিসক ি িত, 

তার িব  জীবেনর িতিব  হেয় উেঠেছ এই িনরী ণ। শচীেশর থেক মাগত 

ত াখ ান তার মেধ  য শূন তার সৃি  কেরিছল তারই িতফলন ঘেটেছ তার এই 

িনরী েণ। ফেল এে ে  গেড় উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ।  

৭. ঘের-বাইের:— ক. “িক , স ীপবাবু যখন ব ৃ তা িদেত লাগেলন আর এই বৃহৎ 

সভার দয় দুেল দুেল ফুেল ফুেল উেঠ কুল ছািপেয় ভািসেয় যাবার জা হল তখন তাঁর 

স এক আ য মূিত দখলুম। … কবল এক সময় দখলুম কালপু েষর ন ে র মেতা 

স ীপবাবুর উ ল দুই চাখ আমার মুেখর উপর এেস পড়ল।…” (পৃ. ৮৫৭) (িনরী ক: 

িবমলা। অ ঃ  িনরী ণ। ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ) 

যৗিগক রীিতর আ কথেন কিথত উপন াস ‘ঘের-বাইের’ থেক গৃিহত উ ৃ তাংেশর 

িনরী ক িহেসেব পাওয়া যায় উপন ােসর ক ীয় চির  িবমলােক, যার অব ান কািহিন 

তেল। ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃে ি ত এবং অ ঃ  িনরী ণ। আবার থমাবিধ 

ব ি গতভােব স ীপেক অপছ  কের আসা িবমলার পে  স ীেপর থম ব ৃ তায় 

উপি ত থেকই তােক নায়েকািচত পেদ অিধ ােনর মেধ  আসেল িমেশ গেছ তৎকালীন 

সামািজক পিরি িতর দালায় আে ািলত িবমলার মানিসক ি িত। চরমপ ী েদশী 

আে ালেনর ভােব ভািবত িবমলার অবেচতন মন একজন তী  চািরি ক বিশে র 

উ  পৗ ষযু  যুগনায়কেক অে ষণ কেরিছল— যা কৃতপে  স তার ামী 

িনিখেলেশর মেধ  পায়িন। কােজই সই অবেচতন মেনর অে ষণ এবং অ াি ই একদা 

তী  অপছে র মানুষেকও নায়ক কের তুেলেছ। ব ৃ তা দানকােল স ীপেক দখার 

মেধ  িমেশ গেছ িবমলার ব ি গত ধারণা, আকা া ফেল এিট হেয় উেঠেছ ব ি গত 

ভাব িনভর িনরী ণ। এেকই িরমন কনােনর ধারণা অনুযায়ী বলা যায় িনরী েণর 

আেবগ কি ক উপাদান।  

 একই রকমভােব থম চা ু ষ করা এবং ব ৃ তায় মু  িবমলার ারা স ীেপর 

চােখর বণনাকােল ব ব ত শ ব  এে ে  মেন রাখার মেতা। স সই চাখেক  
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দেখেছ কালপু ষ ন ে র মেতা উ ল। জ ািতষশা  থেক দখব এই কালপু েষরই 

অপর নাম ‘The Orion’, বা যােক বলা যায় ব াধ (https://g.co/kgs/9brjCc)। 

এে ে  মেন রাখেত হয় িবমলার আ কথাও পূববতী উপন ােসর িবলােসর মেতাই 

লখা হেয়েছ ঘটনাধারা অিত ম কের যাওয়ার পের। ফেল াথিমকভােব স ীেপর িত 

িবমলার াথিমক মু তা এবং স ীেপর প স িকত সেচতনতা এই দুই-ই 

‘কালপু ষ’ শ িটর মেধ  িদেয় কািশত হেত পেরেছ স ীেপর সে  থম সা ােতর 

অিভঘাতিট িমিলেয় যাওয়ার ফেল। িবমলার এই িবেশষণ েয়াগেক ি মেডর মতানুযায়ী 

ভাষাত গত িনরী েণর ফল বেল াথিমকভােব মেন হেলও তা কৃতপে  সত  নয়। 

উপন ােসর গভীর পােঠ বুিঝ স ীেপর এই ব াধ- বৃি , তার নারী-িশকার করার 

বণতােক িঘের যুগপৎ তার িনেজর ও িবমলার আ কথায় নানান ম ব  িফের িফের 

এেসেছ। ফেল িবমলার এই িনরী ণ ও তার সে  ব ব ত শ ব  যখন স তার 

আ কথায় েয়াগ কেরেছ তখন আসেল স ীেপর কৃিত স েক স সেচতন। কােজই 

ি মেডর মতানুযায়ী এিট হেয় উেঠেছ সময়গত িনরী েণর ফসল।   

খ. “আিম  দখেত পলুম িবমলা আমার কাছ থেক কাজ আদায় করবার জেন  

িবেশষ কের সাজ কেরেছ। আজেকর িদেনর পূব পয  আিম কখেনাই িবমলােক এবং 

িবমলার সাজেক তফাত কের দিখ িন। আজ ওর িবিলিত খাঁপার চূড়ােক কবলমা  

চুেলর কু লী বেলই দখলুম; ধু তাই নয়, একিদন এই খাঁপা আমার কােছ অমূল  িছল, 

আজ দিখ এ স া দােম িবেকাবার জেন  ত।” (িনরী ক: িনিখেলশ। অ ঃ  

িনরী ণ। লা িণক িনরী ণ)  

উ  অংেশর িনরী ক িহেসেব আমরা পাি  িনিখেলশেক, য আখ ােনর িতনিট ধান 

চিরে র অন তম। অথাৎ, িনরী েকর অব ান কািহিনতেল। পূববতী অধ ােয়র 

আেলাচনায় দখা িগেয়েছ এই খাঁপার স  উপন ােস দু’বার উেঠ এেসেছ। একবার 

িবমলার িদক থেক এবং আেরকবার িনিখেলেশর ি ত থেক। িনিখেলশ য িবমলার 

এই সাজেক দখেছ তার মেধ  িদেয় স উপলি  কেরেছ য এই কশিবন াস অকারণ 

নয়, স উে শ  েণািদতভােব িনিখেলেশর দুবল জায়গায় আঘাত কের কাজ আদায় 

করেত চেয়েছ। কােজই িবমলার এই িবিলিত খাঁপার সে  াথ জুেড় যাওয়ার বদনা 

যমন একিদেক কাজ কেরেছ তমনই িনিখেলশ একইসে  পেয়েছ ি । এই য তার 

https://g.co/kgs/9brjCc)
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উি  ‘ওর িবিলিত খাঁপার চূড়ােক কবলমা  চুেলর কু লী বেলই দখলুম’— এই উি  

একই সে  বদনা ও িবিব তার অনুভব িনেয় আেস। কােজই িনিখেলেশর এই 

িনরী েণর মেধ  তার আদশ, ধ ান-ধারণা িমেশ িগেয় সৃি  কেরেছ লা িণক বা 

ধারণামূলক িনরী েণর।  

 আবার িরমন- কনােনর মত অনুযায়ী এই িনরী ক যেহতু অ ঃ , তাই তার 

িনরী ণ কােনাভােবই িনরেপ  হেত পাের না, অ ঃ  িনরী েকর আেবগ-অনুভূিত 

িমেশ যায় তার িনরী েণর মেধ । কােজই এই িহেসেব িনিখেলেশর এই িনরী েণর সে  

িমি ত হেয়েছ তার ব ি গত আেবগ- কি ক উপাদান।  

৮. যাগােযাগ:— ক. “একটু পেরই আে  আে  দরজা খুেল গল। কুমুিদনী বিরেয় 

এল যন ে -পাওয়া। য কাপড় পরা িছল তাই আেছ; এ তা রাে  শাবার সাজ নয়। 

গােয় একখানা ায় পুেরা হাতা-ওয়ালা াউন রেঙর সােজর জামা, একটা লালেপেড় 

বাদািম রেঙর আেলায়ােনর আঁচল মাথার উপর টেন দওয়া। দরজার একটা পা ায় বাঁ 

হাত রেখ যন কী ি ধার ভােব দাঁিড়েয় রইল— একখািন অপ প ছিব!” (পৃ. ১০৩৩) 

(িনরী ক: মধুসূদন। অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ) 

সব -কথেকর বয়ােন কিথত উপন াস ‘ যাগােযাগ’-এ রবী নােথর থম-পযােয়র 

উপন াস িলর মেতা সব -কথেকর বিহঃ  িনরী ণ াধান  পেলও আেলাচ  উপন াস 

থেক গৃহীত উ ৃ তাংেশর িনরী ক উপন ােসর চির  মধুসূদন, যার অব ান কািহিন-

তেলই। ফেল এে ে  গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ মধুসূদন য িব ু থেক 

কুমুেক িনরী ণ কেরেছ সই িব ু েত এেস িমেশেছ কুমুেক িনেয় গেড় ওঠা তার মাহ, 

আশা, আকা া এবং একই সে  তার ব ি গত ধ ান-ধারণা। য ধারণা থেক স িঠক 

কের িনেয়েছ নববধূর পে  কানটা রাি কালীন সােজর সিঠক মা া এবং কানটা নয়। 

আবার এই ব ি গত ধারণার উে  অব ান করেছ কুমুেক িঘের গেড় ওঠা মু তাও। 

ফেল এে ে  একই সে  এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ আ িরক এবং ব ি গত ভাব 

িনভর িনরী েণর যু  উদাহরণ। িরমন- কনােনর ধারণা অনুযায়ী দখেল দখব 

মধুসূদেনর এই িনরী েণর সে  িমেল গেছ কুমুেক িঘের তার মু তাও, অথাৎ 
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িনরী েকর আেবগ িমেশ গেছ ফেল এেক িনরী েণর আেবগ- কি ক উপাদােনর সে  

স িকত করা যায়। 

খ. মধুসূদন দখেত কু  নয় িক  বেড়া কিঠন। কােলা মুেখর মেধ  যটা থেমই চােখ 

পেড় স হে  পািখর চ ু র মেতা ম  বেড়া বাঁকােনা নাক, ঠাঁেটর সামেন পয  ঝুেঁক 

পেড় যন পাহারা িদে । শ  গড়ােন কপাল ঘন র উপর বাধা া  ােতর মেতা 

ীত। সই র ছায়াতেল সংকীণ তীযক চ ু র দৃি  তী । গাঁফদািড় কামােনা, ঠাঁট 

চাপা, িচবুক ভারী। … হাত দুেটা রামশ ও দেহর তুলনায় খােটা। সবসু  মেন হয় 

মানুষটা এেকবাের িনেরট; মাথা থেক পা পয  সবদাই কী একটা িত া যন িল 

পািকেয় আেছ। (পৃ. ৯৯১) (িনরী ক: সব কথক। বিহঃ  িনরী ণ। ব ি গত ভাব 

িনভর িনরী ণ) 

আবার উ  অংেশর িনরী ক িহেসেব পাি  উপন াসিটর সব -কথকেক। যার অব ান 

কািহিনতেলর বাইের হওয়ার ফেল বিহঃ  িনরী েণর জ  হেয়েছ। িক  কথক-

িনরী েকর এই িনরী ণ িনরেপ  নয়। সম  উপন াস পােঠ বাঝা যায় যুগপৎ িনিহত 

লখক এবং কৃত লখেকর সম  সহানুভূিত পেয়েছ কুমু আর তার পূবপু েষরা। এই 

সহানুভূিত ও প পািতে র ছাপ ফুেট উেঠেছ মধুসূদেনর বািহ ক গঠন বণনার মেধ  

িদেয়ও। কুমু অথবা িব দােসর সমা রােল মধুসূদেনর চহারার গঠন বণনাকােলর শ  

চয়ন বুিঝেয় দয় কথক আসেল প পািত  কের ফেলেছ। ফেল এই িনরী ণ হেয়েছ 

ব ি গত ভাব িনভর।  

 আবার িরমন- কনােনর ধারণা অনুযায়ী িবে ষণ করেত গেল দখা যােব 

িনরী ক যেহতু বিহঃ  তাই তার অব ান কািহিন তেলর অেনক উপের। ফেল স 

িবহ -দৃি  িনেয় একিদেক যমন কুমু-মধুসূদেনর িববাহ-কম িনরী ণ কের তমনই 

একই সমেয় একই সে  কুমুর মুখম ল ও মধুর চহারার পু ানুপু  বণনা িদেত 

পাের। ফেল িনরী েকর এই অব ােনর ফেল তার দৃি  সীমা হেয়েছ িব ৃত এবং 

িনরী েণর সে  িমেশ গেছ িনরী েকর ািনক স ক।  

৯. শেষর কিবতা:— “ চৗিক টিবল শলফ আেছ, সই বই িল নই। মেজর উপর 

দুই-একটা শূন  ছঁড়া লফাফা, তার উপের অজানা হােতর অ ের লাবণ র নাম ও 

িঠকানা লখা; দু-চারেট ব বহার করা পিরত  পেনর িনব এবং য় া  একিট অিত 
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ছােটা পনিসল টিবেলর উপের;…” (পৃ. ১১৬৬) (িনরী ক : অিমত। অ ঃ  িনরী ণ। 

ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকাণ)     

িম -কথন রীিতেত কিথত উপন াস ‘ শেষর কিবতা’ থেক উ ৃ ত উপেরা  অংেশর 

িনরী ক আখ ােনর চির  অিমত, যার অব ান কািহিনতেল অথাৎ িনরী ণিট ঘেটেছ 

অ ঃে ি ত থেক, ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। আবার লাবেণ র উপি িতেক 

আকা া কের তারই একদা বাস করা পিরত  ঘরেক িনরী েণর মেধ  িমেশ গেছ 

অিমেতর ব ি গত আশা-আকা া, ফেল গেড় উেঠেছ ব ি গত ভাবিনভর দৃি েকাণ।  

অ ঃ  িনরী ক হওয়ার ফেল অিমেতর দৃি  সীমাব ও থেকেছ একিট মা  

ঘেরর মেধ , এই সীমাব  িনরী ণেক িরমন- কনান িনরী েণর উপলি গত উপাদােনর 

সে  স িকত কেরেছন। আবার অিমেতর িনরী েণর সে  তার আেবগ িমি ত হওয়ার 

ফেল িরমন কনােনর িনি  অনুযায়ী এই িনরী েণর সে  আেবগগত িদেকর স ক 

ািপত হেয়েছ।  

১০. দুই বান:— “হায় র, আজ ওর ামীর এ কী পরাভব িদেন িদেন কাশ হেয় 

পড়েছ। …শশাে র মুখ দখেলই বুঝেত পাের, স যন সবদাই কমন আিব  হেয় 

আেছ। ঐ একরি  মেয়টা এেস অ  এই ক’িদেনই এত বেড়া সাধনার আসন থেক ঐ 

কমকিঠন পু ষেক িবচিলত কের িদেল।” (পৃ. ১১৯৭) (িনরী ক: শিমলা। অ ঃ  

িনরী ণ। ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকাণ)     

সব কথেকর বয়ােন কিথত উপন াস ‘দুই বান’-এর িনরী ণ বা দৃি েকাণ স েক 

িবে ষণকােল মেন রাখেত হয় ঔপন ািসক জীবেনর শষপেব রিচত ু াকার 

উপন াস িলর গঠন িনেয় খুব বিশ আেলাচনা না হেলও এবং সব -কথেকর বয়ােন 

কিথত হেলও এই উপন াস িলর গঠন পূববতী উপন াস িলর তুলনায় অেনকাংেশই 

পৃথক। এবং গঠনগত এই পাথেক র অন তম পূণ  হল িনরী েণর ব বহার। 

পূেব উে খ করা হেয়েছ এই শষপেবর ু -উপন াস িলেত সব -কথেকর সব তার 

মা া অেনকাংেশ াস া  হেয়েছ, ঘটনা িল অিধকাংশে ে ই দখােনা হেয়েছ 

চির েদর দৃি েকাণ থেক, অথবা চির েদর মেনর মেধ  গেড় ওঠা প াৎ-উ ােসর 

মাধ েম। যমন, ‘দুই বান’ উপন াস থেক উ ৃ ত অংেশর িনরী ক উপন ােসর চির  
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শিমলা, যার অব ান কািহিনতেলই। ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। েম েম 

িনেজরই বান ঊিমমালার মােহ আব  পতে র মেতা সবদা কমরত ামীর কেম িবরিত 

এবং মদম  অব া িনরী েণর মেধ  িমেশ গেছ িনরী েকর ব ি গত লাভ- িতর িচ া; 

কারণ ামীর প স েক ওয়ািকবহাল শিমলা ইিতমেধ ই জােন যার মােহ পেড় ামী 

কতেব  অবেহলা করেছ, যখন সই অবেহলার ফল প িতর বাঝা তার সামেন এেস 

পড়েব তখন স তার মােহর আধারেকই দুষেব, িনেজর গািফলিতেক নয়। ফেল 

সেহাদরা এবং ামীর স েকর মােঝ িপ  হেত থাকা শিমলার এই দৃি েকাণ হেয় 

উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকােণর উদাহরণ।   

১১. মাল :— “পুব িদেকর জানলা খালা। দখা যায় নীেচর বাগােন অিকেডর ঘর, 

িছেট বড়ায় তির; বড়ার গােয় গােয় অপরািজতার লতা। অদূের িঝেলর ধাের পা  

চলেছ, জল কুলকুল কের বেয় যায় নালায় নালায়, ফুলগােছর কয়ািরর ধাের ধাের। 

গ িনিবড় আমবাগােন কািকল ডাকেছ যন মিরয়া হেয়। বাগােনর দউিড়েত ঢং ঢং কের 

ঘ া বাজল বলা দুপুেরর। ঝাঁ ঝাঁ রৗে র সে  তার সুেরর িমল। িতনেট পয  মালীেদর 

ছুিট। ঐ ঘ ার শে  নীরজার বুেকর িভতরটা ব িথেয় উঠল, উদাস হেয় গল তার মন।” 

(পৃ. ১২১৩) (িনরী ক: নীরজা। অ ঃে ি ত। ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর 

দৃি েকাণ)  

‘দুই বান’-এর িনরী ণ আেলাচনাকােল য িবষয় িলর উে খ করা হেয়িছল তা আরও 

বিশ কট হেয়েছ ‘মাল ’ উপন ােস এেস। এখােন সব -কথেকর বয়ােনর িসংহভাগই 

কৃতপে  নীরজার রাগশয ায় শািয়ত অব ান থেক িনরী া ও ভাবনার বিহঃ কাশ। 

ফেল, উপন াসিট সব কথেকর বয়ােন কিথত হেলও াধান  পেয়েছ নীরজার দৃি েকাণ, 

তার ভাবনার অ ঃ ল। যমন, উপন াসিট থেক গৃিহত উ  অংেশর িনরী ক 

উপন ােসর ক ীয় চির  নীরজা, যার অব ান কািহিন-তেল। িনরী েকর অব ান 

কািহিনতেল হওয়ার কারেণ গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। এই য িনরী ণ স কেরেছ 

তার ফেল তার মেনর মেধ  ভেস উেঠেছ তার িবগত সুখ- ৃিতর নানান উ াস। অথাৎ, 

রাগশয ায় শািয়ত অব ায় নীরজার এই বাগান িনরী ণ তার মেন প াত-উ ােসর 

ে  অনুঘটেকর কাজ কেরেছ। আবার, উ  অংেশর কথক িযিন িতিন সব , ফেল 

মালীেদর ছুিটর ঘ ায় য নীরজার বুক ব িথেয় উেঠেছ স স েকও িতিন াত।    
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১২. চার অধ ায়:— “এলা একবার চাির িদক ঘুের দখেল। মেঝর উপর ক ল, তার 

উপর চাটাই। বািলেশর বদেল বই িদেয় ভরা একটা পুরােনা ক াি েসর থিল। লখাপড়া 

করবার জেন  একখানা প াকবা । কােণ জেলর কলিস মািটর ভাঁড় িদেয় ঢাকা। জীণ 

চাঙািরেত একছড়া কলা, তার মেধ  এনােমল উেঠ-যাওয়া একখানা বািট, দবাৎ সুেযাগ 

ঘটেল চা-খাওয়া চেল। …” (পৃ. ১২৭৫) (িনরী ক: এলা। অ ঃে ি ত। ানা িরত বা 

ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকাণ)  

সব কথেকর বয়ােন কিথত রবী নােথর শষতম উপন াস ‘চার অধ ায়’ থেক গৃিহত 

উপেরা  অংেশর িনরী ক উপন ােসর ক ীয় চির  এলা, যার অব ান কািহিন-তেল। 

িনরী েকর অব ান কািহিনতেল হওয়ার দ ন এে ে ও গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। 

আবার অতীেনর এই গাপন আবােসর  অবেলাকন এবং িনরী েণর মেধ  এেস 

িমেশেছ এলার অতীেনর িত ভােলাবাসা এবং ত িনত ব ি গত আেবগ-অনুভূিত, 

িবষাদ- বদনা। ফেল এলার এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকােণর 

উদাহরণ।   

এই দৃি েকাণ স েক িলচ একিট অত  পূণ ম ব  কেরিছেলন তাঁর 

ে ।  

“The term ‘point of view’ has often been used in novel criticism to refer to 
the various factors of discourse situation already discussed. We can define 
DISCOURSAL POINT OF VIEW as the relationship, expressed through 
discourse structure, between the implied author or some other addresser, 
and the fiction…. We have already seen how an author can make his 
attitude towards character and action clear by direct address; but the 
author’s point of view can also be given ‘bias’ within narration itself by the 
use of language which, either in its sense or its connotations, express some 
element of value.” (Leech and Short. 2007. P.218-19) 

অথাৎ, দৃি েকাণ িবষয়িট আখ ােনর গঠনগত িদকিটর সমােলাচনার ে  িবিভ  িবষেয়র 

িত আেলাকপােত সহায়তা কের। কথনরীিতর মেতাই কথেকর ক ীয় দৃি েকাণ 

প পাতদু  হেত পাের এবং িবষয়িট কথেকর ভাষা েয়ােগর মাধ েম পির ু ট হয়। 

িলেচর উ  ম েব র সত তা অত  বিশ কের দৃ েগাচর হয় রবী নােথর উপন াস িল 

আেলাচনাকােল।  
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কথনরীিতর আেলাচনাকােল যমন দখােনা হেয়েছ য কীভােব িনিহত লখক 

এবং কৃত লখেকর ব ি গত িব াস-অিব ােসর র চির েদর মেধ  িমেশ যায় সই 

একইরকমভােব দখােনা যায় য কীভােব কথেকর দৃি েকাণ পাঠেকর মেন 

প পাতমূলক পাঠ- িতি য়ার জ  দয়। তৃতীয় অধ ােয় ‘চির -িবন াস’ শীষক 

পিরে েদ উপন াস িবেশেষ এক-একিট চির েক য ক ীয় চির  িহেসেব িচি ত করা 

হেয়েছ, িকংবা 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। ‘ 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। 

রবী নােথর উপন াস িলর বাচেনর আেলাচনা য ধুমা  িনিহত লখক এবং কথেকর 

অংশ হেণই শষ হেয় যায় না দৃি েকােণর আেলাচনার উপাে  এেস তার আরও একিট 

কারণ স েক িদক-িনেদশ করা গল।  
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(গ) ভাষা ব বহার 
 

গেবষণা স েভর থম অধ ােয়র আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ িরমন- কনান কীভােব 

তাঁর ে র ‘Speech Representation’ অধ ােয় েটার ‘িরপাবিলক’ ে র থেক 

তাঁর উ ািবত বাচন স িকত দুই িবখ াত ধারণা ‘Diegesis’ এবং ‘Mimesis’-এর 

সে র ি েত আখ ােন ব ব ত নানান ধরেনর কথনেক িবভািজত কেরেছন 

(Kenan. 1980. P.106-116)। পা াত  দাশিনক এবং তাি কেদর িদক থেক এই 

িবষয়িট িনেয় আেলাকপাত করেত গেল দখা যােব অিধকাংশ তাি কই েটার বাচন 

স িকত এই দুই ধারণার ওপর িনভর কেরই তাঁেদর ব ব েক িত া করার চ া 

কেরেছন। িবষয়িট িনেয় স ভপে র থম অধ ােয় যথাস ব আেলাচনার চ া করা 

হেয়েছ (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫৫-৬৩) ফেল এই পিরে েদ মুখ ত রবী -উপন ােসর 

ভাষা ব বহারেক আখ ানতে র িনিরেখ িবে ষেণর চ া করা হেব।  

 আমরা ইিতমেধ  জািন, েটার বাচন স িকত দুই ধারণার ওপর িনভর কের 

আখ ানতাি কগণ আখ ােনর বাচন অংশেক মূলত িতনিট ভােগ িবভ  কেরেছন। এ িল 

হল— 

(ক) ত  বাচন (Direct Discourse) 

(খ) পেরা  বাচন (Indirect Discourse) 

(গ) মু  পেরা  বাচন (Free Indirect Discourse)  

 

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা গেছ ত  বাচন হল আখ ােনর 

সংলাপ অংশ, পেরা  বাচন হল কথেকর বাচন এবং মু  পেরা  বাচন হল কথেকর 

বাচন যখােন চির েদর সংলাপ িবগিভত হয়। বাচন স িকত এই াথিমক ধারণােক 

(িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫৫-৬৩) মাথায় রেখ রবী নােথর উপন াস িলেত বাচেনর 

ব বহার স েক আেলাচনা করা হেব।  

(ক) ত  বাচন:— এিট হল আখ ােনর সংলাপ অংশ। অথাৎ আখ ানভােগ চির েদর 

পার িরক কেথাপকথন হল ত  বাচেনর উদাহরণ। রবী নােথর য উপন াস িল 
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িনেয় স ভপ  গেড় তালার চ া করা হেয়েছ স িলর মেধ  থেক পূণ অংেশর 

উদাহরণ তুেল ত  বাচেনর িবষয়িট স েক  ধারণা নওয়া যেত পাের।  

 আবার ত  বাচন বলেত যেহতু সংলাপ অংশেক বাঝায় তাই আমরা একই 

সে  দেখ িনেত পাির উপন ােসর চির রা ক কীভােব কথা বেল। উপন ােসর িতিট 

চির  য একইভােব কথা বেল না তা তােদর সংলাপ থেক আমরা বুেঝ নওয়ার চ া 

করব।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর একদম থমপেবর এই 

উপন ােসর সংলাপ-স ার ে ও বি মী ভাব উপলি  করা যায়। উপন ােসর 

পু ানুপু  পােঠ খয়াল করা যায় ব ে ে  চির েদর পার িরক সংলাপ নাটেকর 

সংলােপর আকাের সাজােনা হেয়েছ। উদাহরণ প উে খ করা যায়; 

“পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এত েণ িনকাশ হইয়া গেছ। 

তাপািদত । স কী রকম কথা? তেব তুিম জান না? 

পাঠান। আ া হাঁ, জািন। কাজ িনকাশ হইয়ােছ, তাহােত আর ভুল নাই, তেব আিম স 

সময় উপি ত িছলাম না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১৯) 

উপন াসিটর ত বাচেনর অথাৎ সংলাপ আদান- দােনর উে েখর পের আমরা 

আেলাকপাত করেত পাির উে খেযাগ  চির েদর সংলােপর িত।  

অ. উদয়ািদত :— “উদয়ািদত  কিহেলন, “ না মহারাজ, আিম যাগ  নিহ। আিম আপনার 

রাজ  চািহ না। িসংহাসন হইেত আমােক অব াহিত িদন, এই িভ া।” (পৃ. ৯৩)  

আ. তাপািদত :— “ তাপািদত  িবর  হইয়া কিহেলন, “ দােষর কথা হইেতেছ না। 

সির য হইেতেছ তাহার একটা কারণ আেছ? তুিম কী অনুমান কর, তাহাই িজ াসা 

কিরেতিছ।” (পৃ. ১৯)  

ই. িবভা:— “িবভা কিহল, “িশিবকা কন? আিম িক রানী য িশিবকা চাই। আিম একজ 

সামান  জার মেতা, একজন িভখািরনীর মেতা যাইব, আমার িশিবকায় কাজ কী?” (পৃ. 

৯৭)   



360 
 

ঈ. সুরমা:— “সুরমা দীঘিন াস ফিলয়া কিহল, “আমার িব াস, সংসাের যাহার কহই 

সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অিধক সহায়। হ ভু, তামার নােম কল  যন না হয়। এ 

িব াস আমার ভািঙেয়া না।” (পৃ. ১১)   

উ. বস  রায়:— “বস  রায় গভীর িন াস ফিলয়া কিহেলন, “এ সংসাের কাহারও 

দয়ামায়া নাই, এেসা সােহব, তামার আেদশ পালন কেরা।” (পৃ. ৯২)  

ঊ. রামেমাহন মাল:— “…মা তামায় একবার দিখেত আিসলাম।” (পৃ. ৩১)  

ঋ. ি ণী:— “অবেশেষ ি ণী সহসা বিলয়া উিঠল, “বেট। তােদর এখেনা সবনাশ 

হইল না আর আিম মিরব!”(পৃ. ৮৩)  

উি িখত িতিট চিরে র সংলােপর িত আেলাকপাত করেল দখা যােব উপন ােস 

একমা  তাপািদত  এবং ি ণী ব তীত সম  চির ই য অিত কামল ভােবর তা 

তােদর শ চয়ন এবং কথক িনেদিশত বাক াংেশর থেকও বাঝা যায়। পূেবা  দুিট 

চির েক বাদ িদেল বািক চির েদর তােদর সংলােপর থেক পৃথক করা মুশিকল হয়। 

এই কারেণই সমােলাচেকরা রবী নােথর থম পেবর উপন ােসর চির েদর মেধ  পুতুল 

ধমীতা ল  কেরিছেলন।  

২. রাজিষ:— পূববতী উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও  িবেশেষ নাটেকর আকাের 

চির েদর সংলাপ সাজােনা হেয়েছ। উে খ করা যায়, 

জয়িসংহ। মা আপনার িত অ স  হইয়ােছন। 

রাজা। কন, আিম তাঁর অসে ােষর কাজ কী কিরয়ািছ? 

জয়িসংহ। মহারাজ বিল ব  কিরয়া দবীর পূজার ব াঘাত কিরয়ােছন। (পৃ. ১১৫) 

এরই পাশাপািশ আমরা আেলাকপাত করেত পাির উে খেযাগ  চির েদর সংলােপর 

িত।  

অ. গািব মািণক :— …“ঠাকুর, আশীবাদ ক ন, রােজ র অকুশল না ঘটুক। এ রােজ  

মােয়র সকল স ান যন স ােব েম িমিলয়া থােক, এ রােজ  ভাইেয়র কাছ হইেত 

ভাইেক কহ যন কািড়য়া না লয়, যখােন ম আেছ সখােন কহ যন িহংসার িত া 

না কের।…” (পৃ. ১২১)  
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আ. রঘুপিত:— ক. রঘুপিত তাঁহার অ ারনয়েন ন রােয়র মম ান পয  দ  কিরয়া 

পাগেলর মেতা বিলেলন, “র  কাথায়?” (পৃ. ১২৮)  

খ. রঘুপিত কিহেলন, “আমার আর দুঃখ নাই— আিম শাি  পাইয়ািছ।” (পৃ. ১৮১)  

ই. ন রায়:— ক. ন রায় কিহেলন, “আপিন িক িমথ া কথা বিলেতেছন? স কমন 

কিরয়া হইেব? দখুন ঠাকুরমশায়, আিম কাল ব ােঙর  দিখয়ািছ। আ া ব ােঙর  

দিখেল কী হয় বলুন দিখ।” (পৃ. ১০৯)  

খ. ছ মািণক  চিটয়া উিঠয়া বিলেলন, “ঠাকুর, রাজ শাসনকােযর তুিম কী জােনা?এ-সব 

িবষয় তুিম িকছু বাঝ না।” (পৃ. ১৬৮)  

ঈ. জয়িসংহ:— …“আমার েহ— িপতা, আিম অপদাথ— আমার েহ তুিম একিট 

িপপীিলকারও হািন কিরেত পািরেব না। আমার িত েহ তুিম যিদ পােপ িল  হও, তেব 

তামার স হ আিম বিশিদন ভাগ কিরেত পািরব না, স েহর পিরণাম কখেনাই 

ভােলা হইেব না।” (পৃ. ১১২)  

‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর চির েদর সে  িততুলনা করেল বাঝা যায় ‘রাজিষ’ ত এেস 

রবী নাথ সংলাপ রচনায় অেনকটাই দ তা অজন কেরিছেলন। উপন ােসর সম  চির  

য একইভােব, একই ের কথা বলেত পাের না, তােদর মজাজ এবং পিরি িত বদেলর 

সে  সে  য তােদর সংলােপ ব ব ত শ ব , বলবার ধরেনও বদল আসাটা াভািবক 

সটা ‘রাজিষ’ ত এেসই রবী নাথ উপলি  কেরিছেলন। ফেল পূেবর উপন ােসর মেতা 

এই উপন ােসর সংলাপ সৃি েতও এেসেছ পাথক । িতিট চির  িনিবেশেষ সংলাপ-

াপেনর রীিত ও শ  ব বহাের যমন বদল এেসেছ, তমনই একই চিরে র পিরি িত 

ও মজােজর পিরবতেনর ভাবও তােদর সংলােপ ফুেট উেঠেছ।  

গািব মািণেক র সংলাপ বরাবর একই তাের বাঁধা, চির িট উপন ােসর  

থেক শষ পয  ম- ীিত- ম ী-অিহংসার কথা বেল গেছ। তার কম ও ভাবনার 

যথাথ িতফলন ঘেটেছ তার সংলাপ েয়ােগ। এিদক থেক বলা যায় জয়িসংহ যন 

গািব মািণেক র কথার িত িন। একমা  এই দুই চিরে র ভাষা ব বহােরর মেধ  য 

চুর িমল রেয়েছ তা চির  দুিটর উ  সংলাপ থেক উপলি  করা স ব। 
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অন িদেক রঘুপিতর অব ান গািব মািণেক র স ূণ িবপরীেত। চির িটর 

সংলােপ আগােগাড়া অিভশাপ-র -িহংসা- িতেশাধ এই ধরেনর শ  ব বহােরর াচুয 

ল  করা যায়। যিদও উপন ােসর একদম শেষ িগেয় য শাি র অব ান খুেঁজ পেয়েছ 

তা তার সংলােপ ব ব ত শে র পিরবতন ও সংলাপ াপেনর সুেরর মেধ  িবনেয়র 

িতফলেনই উপলি  করা যায়।  

আবার ন রােয়র সংলােপর িত আেলাকপাত করেল দখা যােব উপন ােসর 

 এবং শেষ িগেয় তার চিরে র আমূল বদল তার উি র মেধ  িদেয়ই ফুেট ওেঠ। 

য ন  উপন ােসর সূচনায় ভী , অপিরণতমন  িছল স-ই ছ মািণক  নাম িনেয় 

িসংহাসেন অিধি ত হওয়ার পের হেয়েছ উ ত। তার এই ঔ ত  তী  ভােব কািশত 

হেয়েছ রঘুপিতর সে  কেথাপকথনকােল। য ন  যুবরাজ িহেসেব রঘুপিতর িত 

অপিরসীম ভয়-ভি - া পাষণ করত সই ন ই রঘুপিতরই সাহােয  িসংহাসেন বেস 

তােকই অপমান করার সুেযাগ ছােড়িন। মতায় মদম  হেয় রঘুপিতর িত ভয় ও া 

পিরণত হেয়েছ অব ায়, সে াধেন ‘আপিন’-র েয়াগ নেম এেসেছ ‘তুিম’- ত। 

৩. চােখর বািল:— স ভপে র ি তীয় এবং তৃতীয় অধ ােয়র আেলাচনা থেক ইিতমেধ  

জানা গেছ ‘রাজিষ’-র পের সমেয়র এক দীঘ ব বধান িনেয় রবী নাথ ‘ চােখর বািল’ 

রচনায় হাত িদেয়িছেলন। এই উপন াস থেক ঔপন ািসক রবী নােথর মূল উে শ  িছল 

চির েদর আঁেতর কথা িবে ষণ। চির েদর মেনাজগেতর নানান অিভসি র আখ ানেক 

ফুিটেয় তালাই যখােন ধান হল সখােন ঘটনার াধান  কেম যেতই  পেত 

থাকল সংলাপ গঠেনর নানা কৗশল। ইিতপূেব রিচত হওয়া উপন াস িলেত নাটেকর 

আকাের রিচত হওয়া সংলাপ ব তপে  পূববতী ঔপন ািসেকর ভােবর কথা মেন 

আনেলও ‘ চােখর বািল’ থেক যখন ানিবেশেষ সংলাপ সাজােনা হে  নাটেকর 

আকাের তখন আসেল চির েদর মেধ  ঘেট চলা নাট েক বাঝােনার খািতেরই তা 

করা হেয়েছ। যমন উে খ করা যায়, 

‘মেহ  হািসয়া কিহল, “আ া যাও, িক  তামার চােখর আড়ােল আিম যিদ ন  হইয়া 

যাই, তাহা হইেল কী হইেব?  
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আশা কিহল, “ তামার আর অত ভয় দখাইেত হইেব না, আিম িকনা ভািবয়া অি র 

হইেতিছ? 

মেহ । িক  ভাবা উিচত। তামার এমন ামীিটেক যিদ অসাবধােন িবগড়াইেত দাও,  

তেব এর পের কাহােক দাষ িদেব?   নাট  

আশা। তামােক দাষ িদব না, সজন  তুিম ভািবেয়া না।   

মেহ । তখন িনেজর দাষ ীকার কিরেব? 

আশা। একেশাবার।” (পৃ. ২৪৭) 

আশা এবং মেহে র মেধ চলা এই সংলােপর মন াি ক িবে ষণ করেত গেল বাঝা 

যােব মেহ  তার মেনর অবেচতন এবং অেচতন ের িনমি ত থাকা িবেনািদনীর িত 

যৗন-তাড়না এবং সই তাড়না জিনত পাপ- বােধর দায় দুইই আশার ওপর ন  কের 

স িনেজর অবদিমত ই ােক লাগামহীন কের তুলেত চেয়েছ। অংশিটর পূব এবং পর-

পযােয়র পিরে দ িলর মেনােযাগী পােঠ বাঝা যায়, ামী- ীর এই িনভৃত সংলাপ 

িবিনমেয়র মেধ  গেড় তালা নাট িট কৃতপে  ছ - । এবং এই ছ - িট 

গেড়ও উেঠেছ মেহে র িদক থেকই।   

এইরকমই আরও একিট নাট যু  সংলাপ ে র উদাহরণ িদেয় আমােদর 

ব ব েক আরও  করার চ া করা হেব। উপন ােসর ২৯ নং পিরে েদ দখা যায় 

িবহারীেক িনম ণ জানােনার সংবাদ পাবার পের মেহে র অ দহন একটা অবাি ত 

নাট ে র জ  দয় যা সংলাপস ার মেধ  িদেয়ই কািশত হেয়েছ; 

‘িবহারীেক িনম ণ! মেহে র সবশরীর িলয়া উিঠল। তৎ ণাৎ কিহল, “িক  মা, আিম 

তা থািকেত পািরব না।” 

রাজল ী। কন। 

মেহ । আমার য বািহের যাইেত হইেব।   নাট  

রাজল ী। খাওয়াদাওয়া কিরয়া যাস, বিশ দির হইেব না। 

মেহ । আমার য বািহের িনম ণ আেছ। 
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িবেনািদনী মুহূেতর জন  মেহে র মুেখ কটা পাত কিরয়া কিহল, “যিদ িনম ণ থােক, তা 

হইেল উিন যান-না, িপিসমা। নাহয় আজ িবহারী ঠাকুরেপা একলাই খাইেবন।”(পৃ. ২৬১)  

এই য মেহ  আবার একটা নাট  গেড় তুলিছল তার সবটাই য ছ  সটা বুি মতী 

িবেনািদনীর চাখ এড়ায়িন এবং স য এই ছ  নাট ে র ফাঁিকটা ধের ফেলেছ সটা 

বুিঝেয় িদেতই নাট াকাের সি ত সংলােপর ধারা ভেঙ িদেয় সব কথক িবেনািদনীর 

উপি িত এবং তার শারীর-ি য়া স েক ম ব  গেড় তােলন। চির েদর আঁেতর কথা 

বাঝার জন  তােদর মেধ  চলেত থাকা ছ  এবং কৃত িলেক বাঝােতই 

উপন ােসর ােন ােন নাটেকর আকাের সংলাপ সাজােনা হেয়েছ।   

চির েদর এই মন াি ক াি কতার আরও একিট পূণ বিশ  হল টা 

যার িদক থেক গেড় উঠেছ সই চির  তার সে  সংলাপরত অপর চির িটর ভাষা-

ব বহােরর অনুকৃিত কের। এই অনুকৃিত কখনও শ -বে র হেত পাের আবার কখনও 

বাক াংেশর হেত পাের। যমন উে খ করেত পাির; 

‘রাজল ী মেহ েক ধিরয়া পিড়েলন, “বাবা মিহন, গিরেবর মেয়িটেক উ ার কিরেত 

হইেব। িনয়ািছ মেয়িট বেড়া সু রী, আবার মেমর কােছ পড়া নাও কিরয়ােছ— 

তােদর আজকালকার পছ র সে  িমিলেব।” 

মেহ  কিহল, “মা, আজকালকার ছেল তা আিম ছাড়াও আরও ঢর আেছ।” 

রাজল ী। মিহন, ঐ তার দাষ, তার কােছ িবেয়র কথািট পািড়বার জা নাই।” 

মেহ । মা, ও কথাটা বাদ িদয়াও সংসাের কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারা ক 

দাষ নয়।” (পৃ. ১৮৯)      

অপর চিরে র ভাষা-ব বহােরর অনুকৃিতর এই ভাব সাধারণভােব মেহ  চিরে র 

মেধ ই দখা যায়। যিদও িবহারী-িবেনািদনীর মুখর কেথাপকথেনর মেধ ও িকছু ে  

এই বিশ িট পিরলি ত হয়।  

…”কী ঠাকুরেপা, এেকবাের িচিনেতই পার না নািক।” 

িবহারী কিহল, “সকলেকই িক চনা যায়?” 
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িবেনািদনী কিহল, “একটু িবেবচনা থািকেলই যায়।”  

উপন াসিটর সংলােপর ে  এই বিশ িটর স  মাথায় রেখ মেহ  ব তীত অপর 

চির িলর সংলােপর িত আেলাকপাত করা যেত পাের।   

অ. রাজল ী:— ক. ফাঁস কিরয়া বিলয়া উিঠেলন, “কী গা মেজাঠাক ন, ছেলর সে  

লাগালািগ কিরেতিছেল বুিঝ?” (পৃ. ১৯১) 

খ. …রাজল ী ভতসনা কিরয়া বিলেতন, “মিহন ডািকেতেছ, স বুিঝ আর কােন তুিলেত 

নাই। বিশ আদর পাইেল শষকােল এমনই ঘিটয়া থােক…” (পৃ. ২০৮)  

গ. …”আমার এই মােক তার হােত িদয়া গলাম, মিহন— আমার এই কথাটা মেন 

রািখস, তুই এমন ল ী আর কাথাও পািব ন। …” (পৃ. ৩২৫)  

আ. িবেনািদনী:— ক. এমন সুেখর ঘরক া— এমন সাহােগর ামী। এ ঘরেক য আিম 

রাজার রাজ , এ ামীেক য আিম পােয়র দাস কিরয়া রািখেত পািরতাম। তখন িক এ 

ঘেরর এই দশা, এ মানুেষর এই িছির থািকত। আমার জায়গায় িকনা এই কিচ খুিক, এই 

খলার পুতুল! (পৃ. ২১০)  

খ. জীবনসব , জািন তুিম আমার িচরকােলর নও, িক  আজ এক মুহূেতর জন  আমােক 

ভােলাবােসা। তারপের আিম আমােদর সই বেন-জ েল চিলয়া যাইব, কাহারও কােছ 

িকছুই চাইব না। মরণ পয  মেন রািখবার মেতা আমােক একটা-িকছু দাও। (পৃ. ২৭৭)  

ই. আশা:— স ল ায় মিরয়া িগয়া কিহল, “িছ িছ, আজ িতিমএমন  কন কিরেল। 

তামার দুিট পােয় পিড়, আমােক খুিলয়া বেলা— আমার ভােলাবাসায় তুিম কেব কাথায় 

কী অভাব দিখয়াছ।” (পৃ. ২৪৩)  

‘রাজিষ’ থেক আর  কের তাঁর উপন ােসর ে  চির  িবেশেষ সংলাপ রচনার ে  

পাথক  সৃি  করার য ঐিতহ  গেড় তুেলিছেলন রবী নাথ তা অব াহত িছল এই 

মধ পেবর উপন াস িলেত। উপন ােস রাজল ীর থমিদেকর সংলােপর শ চয়ন, 

সংলাপ াপেনর সুর এবং তার সে  কথক িনেদিশত বাক াংেশর মেধ  িদেয় যমন 

চির িটর উ  এবং ঈষাপূণ মজােজর পিরচয় পাওয়া যায় তমনই উপন ােসর শেষ 

িগেয় মৃতু শয ায় শািয়ত অব ায় তার সংলাপ- াপন এবং সুেরর পাথক  চির িটর 

মানিসক িববতনেক সূিচত কের।  
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অপরিদেক িবেনািদনীর গেতাি র সােপে  একই সমেয় বলা তার উি িলর 

িততুলনা করেল বাঝা যায় স আসেল সব ণ অিভনয় কের চেলেছ আশা এবং 

মেহ র সে । িবহারীর সে  িকছুসময় পয  একটা াি কতার পিরি িত অব াহত 

থাকেলও স যখনই বুেঝেছ িবহারী তােক স ান কের তখন থেকই একমা  িবহারীর 

কােছ স তার কৃত অনুভূিত িলর কাশ কেরেছ। কােজই িবেনািদনীর চিরে র য 

অেনক র রেয়েছ তা তার গেতাি , ব ি িবেশেষ সংলাপ ব বহাের শ চয়েনর মেধ ও 

ধরা পেড়।  

বাঝা যায় কন এবং কান কান শেত ঔপন ািসক রবী নাথ এই উপন াস 

থেকই পূবসূরীেদর তুলনায় আধুিনক হেয় গেলন। তাঁর ঔপন ািসকস ার আধুিনকতা 

ধু িবেনািদনী চিরে র মেধ ই নয় অথবা আশার ম-িববতেনর মেধ ই নয়, আধুিনকতা 

রেয়েছ সংলাপ রচনা এবং সংলাপ স ার সমা রােল সংলােপ ব ব ত শ চয়েনর 

মেধ ও। 

৪. নৗকাডুিব:— উপন াসিটর কািহিন ও চির -িবন ােসর দুবলতার িতফলন ঘেটেছ 

উপন াসিটর সংলাপ গঠেনও। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, 

রেমশ। আপনার উপেদশ আিম কৃত তার সিহত হণ কিরলাম। আমার যাহা কতব  

তাহা আিম শী ই ি র কিরব এবং পালন কিরব, এ িবষেয় আপিন িনি  হইেবন— এ 

স ে  আর অিধক আেলাচনা কিরবার েয়াজন নাই।  

অ য়। আমােক বাঁচাইেলন রেমশবাবু। এত দীঘকাল পের আপিন য কতব  ি র 

কিরেবন এবং পালন কিরেবন বিলেতেছন, ইহােতই আিম িনি  হইলাম— আপনার 

সে  আেলাচনা কিরবার শখ আমার নাই। … (পৃ. ৩৫৩)  

বাঝা যায় পূববতী উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও চির েদর কেথাপকথনকােল 

নাট  গেড় তালা এবং পর েরর সংলােপ ব ব ত শ বে র পুনঃ েয়ােগর একটা 

চ া ঔপন ািসেকর মেধ  কাজ কের গেলও কািহিনর দুবল গঠেনর কারেণই সই চ া 

সাফল  লাভ করেত পােরিন।  
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৫. গারা:— ইিতপূেব ‘ চােখর বািল’-র সংলাপ রচনার মেধ  য আধুিনকতার স ান 

পাওয়া িগেয়িছল তােকই িকছুটা অ সর করেত রিচত হল ‘ গারা’-র সংলাপ। রবী নাথ 

য এর ব  আেগ থেকই চিলত ভাষােক লখ েপ দখেত চাইিছেলন তার দৃ া  তাঁর 

প সািহত  এবং ব ি গত িচিঠপ িল। ‘ গারা’-র ত  বাচন স েক আেলাচনা 

করেত গেল য অত  পূণ সে র উে খ করেত হয় তা এর ভাষা ব বহার 

িবষয়ক। খয়াল করেল দখা যােব এই উপন ােস বাচন গেড় তালার ে  চিলত ও 

সাধু এই দুই ধরেনর ভাষারই ব বহার করা হেয়েছ। উপন ােসর সম  সংলাপ অংশ বা 

ত  বাচন চিলত গেদ  রিচত হেলও চিরে র গেতাি  ও কথেকর বাচেন ব ব ত 

হেয়েছ সাধু গদ । উদাহরণ প উে খ করা যায়; 

ক. “এ আিম কাথায় এেসিছ” বিলয়া বৃ  উিঠয়া বিসবার উপ ম করেতই িবনয় স ুেখ 

আিসয়া কিহল, “উঠেবন না — একটু িব াম ক ন, ডা ার আসেছ।” 

তখন তাঁহার সব কথা মেন পিড়ল ও িতিন কিহেলন, “মাথার এইখানটায় একটু বদনা 

বাধ হে , িক  তর িকছুই নয়।” (পৃ.৫১০) 

খ. ভািবেত লািগেলন— ‘মা গা, মানুেষর ইহােত য এমন কিরয়া বৃি  হইেত পাের 

তাহা আিম ভািবয়া পাই না। া েণর ঘের তা জ  বেট!’ (পৃ. ৬৭৪)  

সাধু আর চিলত ভাষার সাধারণ পাথক  ধরা পেড় তােদর ি য়া এবং সবনামপেদর প 

বদেলর মেধ । উ  অংেশর িত মেনািনেবশ করেলই বুঝেত পারা যায় সই দুই 

ে র পাথক  উপন াসিটর ভাষায় যেথ  পিরমােণ িবরাজমান। এই উপন ােসর ত  

বাচন স েক আেলাচনাকােল আেরা একিট তেথ র অবতারণা না করেল আেলাচনা 

অস ূণ থেক যায়। আেলাচনাে ে  পূেব উে খ করা হেয়িছল উপন াসিটর ত  

বাচন রচনার ে  ব ব ত হেয়েছ চিলত গদ । িক  ধুমা  একিট সংলাপ ছাড়া। 

সই একিটমা  সংলােপ ব বহার করা হেয়েছ সাধু গদ । কন এই একিটমা  ত  

সংলােপ সাধুগদ  ব বহার করা হল তার স াব  কারণ অনুস ান করেত গেল থেম 

সংলাপিটর উে খ েয়াজন; 

“ গারার ত হ সকােল একটা িনয়িমত কাজ িছল। স পাড়ার িন ে ণীর লাকেদর ঘের 

যাতায়াত কিরত। … 
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ন র বাপ বা অন  পু ষ অিভভাবক বািড়েত নাই। পােশ একিট তামােকর দাকান িছল 

তাহার কতা আিসয়া কিহল, “ন  আজ ভারেবলায় মারা পিড়য়ােছ, তাহােক দাহ কিরেত 

লইয়া গেছ।” (পৃ. ৫৬৭)  

এখন াভািবকভােবই  ওেঠ সম  উপন ােসর মেধ  কন এই একিটমা  সংলাপ 

সাধু গেদ  রিচত হল। এর কারণ িহেসেব ভাবা যায় িণ িবভাজন (‘Class 

Discrimination’)- ক। উ  অনুে েদর আরে ই কথক জািনেয় িদেয়েছন গারা 

িতিদন সকােল ‘িন ে ণীর’ লােকেদর ঘের যত। আমরা জািন রবী নাথ জিমদারীর 

কােজ দীঘ দীঘ কাল পূববে র জলা-জ ল অধু িষত াম  পিরেবেশ কািটেয়েছন এবং 

এরই সমা রােল ভুেল যাওয়া যায় না রবী নােথর িনেজর বাসভবন অথাৎ 

জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবািড়র িচতপুেরর অব ানেক, যার পািরপাি েক িছল ‘িন ে ণীর’ই 

বাস। কােজই এই িণর মুেখর ভাষা রবী নাথ জানেতন না— এই ধরেনর ম ব  

এে ে  অনুপেযাগী। তেব য িণ িবভাজেনর (‘Class Discrimination’)- স  

এখােন উে খ করা হেয়েছ সই িদক থেক ভাবেত গেল দখা যােব ঔপন ািসক 

রবী নােথর সংশয় িছল এই িণ িবভাজন িনেয়ই। সমােজর একজন তথাকিথত 

িন ে িণর মানুষ, য পশায় তামাক িবে তা স তােদর ‘দাদাঠাকুর’ ক ( গারা) কীভােব 

ন র মৃতু  সংবাদ জানােব, তার ভাষা কী হেব এই সংশেয়র িব ু থেকই সম  

উপন ােসর সংলাপ রচনার ে  এই একিটমা  সংলােপ সাধু গেদ র ব বহার কেরেছন 

ঔপন ািসক।    

এবাের আমরা চির  িবেশেষর সংলাপ েয়ােগর িবষয়িটর উপর আেলাকপাত 

করেত পাির। 

অ. গারা:— …”এই যখােন আমরা পড়িছ নিছ, চাকিরর উেমদাির কের বড়াি , 

দশটা-পাঁচটার ভূেতর খাটুিন খেট কী য করিছ তার িকছুই িঠকানা নই, এই জাদুকেরর 

িমেথ  ভারতবষটােকই আমরা সত  ব’ ল ঠাউেরিছ বেলই পঁিচশ কািট লাক িমেথ  

মানেক মান ব’ ল, িমেথ  কমেক কম ব’ ল িদনরাত িব া  হেয় বড়াি — এই 

মরীিচকার িভতর থেক িক আমরা কােনারকম চ ায় াণ পাব! আমরা তাই িতিদন 

িকেয় মরিছ। একিট সত  ভারতবষ আেছ— পিরপূণ ভারতবষ, সখােন ি িত না হেল 

আমরা িক বুি েত িক দেয় যথাথ ানরসটা টেন িনেত পারব না। (পৃ. ৫২১)  
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আ. িবনয়:— …আিম বলিছ এটা সত  য, েদেশর মেধ  মেয়েদর অংশেক আমােদর 

িচ ার মেধ  আমরা যথাথপিরমােণ আিন ন। তামার কথাই আিম বলেত পাির, তুিম 

মেয়েদর স ে  এক মুহূতও ভাব না— দশেক তুিম যন নারীহীন কের জান— সরকম 

জানা কখেনাই সত  জানা নয়। (পৃ. ৫৭১-৭২)  

ই. সুচিরতা:— সুচিরতা কিহল, “আপিন বলেত চান, ভারতবেষর ধমত  একিট িবেশষ 

পথ িদেয় ঈ েরর িদেক িনেয় যায়। সই িবেশষ িট কী?” (পৃ. ৫৮৯)  

ঈ. লিলতা:— …” সটা ম নয়। িক  তা িনেয় ঝগড়া িকেসর? আপিন কন মেন করেছন 

আপনােক এইেটেত রািজ করবার জেন  আিম ম  একটা লড়াই বািধেয় িদেয়িছ, আপিন 

স ত হওয়ােতই আিম কৃতাথ হেয়িছ! আপনার কােছ অিভনয় করাটা যিদ অন ায় বাধ 

হয় কারও কথা েন কনই বা তােত রািজ হেবন?” (পৃ. ৫৯৯)  

উ. পেরশবাবু:— “… কােনা মানুেষর সে  সমােজর যখন িবেরাধ বােধ তখন দুেটা কথা 

ভেব দখবার আেছ, দুই পে র মেধ  ন ায় কান িদেক এবং বল ক। সমাজ বল 

তােত সে হ নই, অতএব িবে াহীেক দুঃখ পেত হেব।” (পৃ. ৭৩৬)  

ঊ. আন ময়ী:— আিম রাগ করব! তুই বিলস কী! তুই যা করিছস এ তুই ােন করিছস 

ন, তা আিম তােক বেল িদলুম। আমার মেন এই ক  রইল য তােক মানুষ করলুম 

বেট, িক —যাই হাক গ, তুই যােক ধম বেল বড়াস স আমার মানা চলেব না— নাহয়, 

তুই আমার ঘের আমার হােত নাই খিল— িক  তােক তা দু’সে  দখেত পাব, সই 

আমার ঢর। (পৃ. ৫১৮)  

ঋ. পানুবাবু:— হারান কিহল, “বাঙািলরই দাষ। আমােদর এত কুসং ার ও কু থা য, 

আমরা ইংেরজেদর সে  মলবার যাগ ই নই।” (পৃ. ৫৮৬)  

এ. বরদাসু রী:— “…আপিন িক আমােদর উপকার করবার জেন  দয়া কের আমার 

মেয়েক িবেয় করেত রািজ হেয়েছন?” (পৃ. ৬৯৮)  

ঐ. হিরেমািহনী:— ক. …”অমন কের বিলস ন, বিলস ন। তার কথা নেল আমার এত 

আন  হয় য আমার ভয় করেত থােক।” (পৃ. ৬৫২)  

খ. ভািবেত লািগেলন— ‘মা গা, মানুেষর ইহােত য এমন কিরয়া বৃি  হইেত পাের 

তাহা আিম ভািবয়া পাই না। া েণর ঘের তা জ  বেট!’ (পৃ. ৬৭৪)  

চির  িবেশেষ যিদ আমরা সংলােপর িত আেলাকপাত করেত চাই তাহেল দখব 

গারার য সম  অি  দশে মেক ক  কের জেগ রেয়েছ তা তার িতিট সংলাপ 

থেক বাঝা যায়। তার িনত িদনকার সাধারণ কেথাপকথেনর মেধ ও ভারতবেষর 

িচর নে র স  ছাড়া অন  কােনা িবষয় সভােব াধান  পায় না। এমনিক দশ িনেয় 
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অত  আেবগী এই চির  অন  কােনা িবষেয় আেলাচনােতও সভােব দ  নয়। তার 

ম, রাগ, অিভমান সম ই দশেক ক  কের কাশ পায়। এছাড়াও িবেশষ কের 

গারার সংলােপর একিট বিশ  হল তার সংলাপ িলর িসংহভাগই দীঘ। িনেজর মেতা 

ও ভাবনা কাশ করা ও ছিড়েয় দওয়ার বণতা থেক স যখনই কথা বেল তখনই 

দশ িনেয় তার আেবেগর ু রেণ সংলাপ িল দীঘ হেয় যায়।   

অপরিদেক িবনেয়র িতিট সংলাপেক পযােলাচনা করেল বাঝা যায় গারার 

তুলনায় স অেনক বিশ বা বেবাধ স । সও আেবগ বণ, িক  স যমন দশেক 

বােঝ, তমনই আন ময়ীর চাপা য ণা বােঝ, লিলতার অিভমান বােঝ। ভােলাবাসার 

কাশও তার সাধারণ মানুেষর মেতাই।  

পেরশবাবু আর আন ময়ীর চিরে র ধাতুগত িমল ফুেট উেঠেছ চির িলর 

িতিট সংলােপর মেধ ই। একিদেক আন ময়ী যমন িবেশষ কােনা ধেমর ব ন থেক 

িনেজেক অব াহিত িদেয়েছ তমনই পেরশবাবু িনেজর িনরাকার িব াসেক কােরা উপর 

চািপেয় িদেত চায়িন। দুিট চিরে র সংলােপ ব ব ত শ ব , কথার ে পেণর িমল 

যমনভােব চির  দুিটেক সমেগা ীয় কেরেছ তমনই পানুবাবু, বরদাসু রী িকংবা 

হিরেমািহনী সমেগাে র। এই িতন চিরে র সংলােপ ব ব ত শ ব  িন য়ই 

আপাতভােব পৃথক গাে র। কারণ পানুবাবু িশি ত, বরদাসু রী িশি ত আর 

হিরেমািহনী অ র ানহীন। িক  চির িলর সংলােপর ধারাবািহকতার িত 

আেলাকপাত করেল দখা যােব বরাবর এেদর একটা বণতা কাজ কেরেছ িনেজেদর 

িব াস ধু অপেরর উপর চািপেয় দওয়াই ধু নয়, বরং সই দািব িনেয় অপরেক 

স ূণভােব াস করা। এিদক থেক হিরেমািহনীর সংলােপর একটা িববতন চােখ 

পেড়। যখন স পেরশবাবুেদর আি তা তখন তার িবনয়, আিথক দন  সবই তার কথা 

বলবার ধরেনর মেধ  িদেয় ফুেট উেঠিছল, িক  যখন থেক স সুচিরতােক িনেয় 

সুচিরতার িনজ  বািড়েত িগেয় উেঠেছ তখন থেকই তার িবষয়-বাসনা, ধমীয় আ াসন 

উল  হেয় ফুেট উেঠেছ তার সংলােপর মেধ  িদেয়।  
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আবার সুচিরতা আর লিলতার ভাবগত িভ তাও তােদর সংলােপর মেধ  িদেয়ই 

কািশত হয়। সুচিরতার শা - কামল ভাব ও বাক িবন ােসর িবপরীেত অব ান কের 

লিলতার সাজাসা া কিঠন বাকভি ।       

৬. চতুর :— এই উপন ােসর ত  বাচেনর উদাহরণ এবং স স েক আেলাচনার 

পূেব অত  পূণ একটা িবষয় মেন রাখেত হয় এবং তা হল এই উপন ােস 

রবী নাথ পূববতী উপন াস রচনার চিলত গঠেনর থেক সের এেস কািহিন বণনা 

করেলন আখ ােনরই এক চিরে র ারা, এবং এই আখ ানকথন য আ কথনরীিতর 

সমা রােল ডায়াির ধমীতা হণ কেরেছ স িবষেয় পূেব তৃতীয় অধ ােয় এবং এই 

অধ ােয়রও ‘কথনরীিত’ পিরে েদ িব ািরত আেলাচনার করা হেয়েছ। কােজই এই 

উপন ােসর স ূণ কথন, সংলাপ সবই য িবলােসর ডায়াির মারফৎ পাওয়া যাে  স 

িবষেয় ি মত থাকার কথা নয়। আবার িবলাস িনেজ এই ডায়াির িলখেছ দািমনীেক 

দাহ কের আসার পেরর সমেয়। তার িনেজর বয়ান থেকই পাঠক জানেত পারেছ 

আখ ােন বিণত বশ িকছু ঘটনা শচীেশর সে  তার পিরচেয়র পূেব ঘেট িগেয়েছ। 

কােজই বাঝা যায় এই উপন ােসর ত  এবং পেরা  দুই ধরেনর বাচেনর মেধ ই 

াধান  পায় িবলােসর িনেজর বয়ান অংশই, কারণ িবলাস একাধাের আখ ােনর 

পূণ চির  এবং আবার আখ ান কথকও বেট। এে ে  উে খ করা যায়, 

“আিম বিললাম, তুিম যাহােক কৃিত বিলেতছ সটা তা একটা কৃত িজিনস; তুিম 

তােক বাদ িদেত গেলও সংসার হইেত স তা বাদ পেড় না। অতএব, স যন নাই 

এমন ভােব যিদ সাধনা কিরেত থাক তেব িনেজেক ফাঁিক দওয়া হইেব; একিদন স 

ফাঁিক এমন ধরা পিড়েব তখন পালাইবার পথ পাইেব না।” (পৃ. ৮২২) 

আবার আমরা যখন সেচতনভােব উে খ কির য ‘চতুর ’ আসেল িবলােসরই 

ডায়াির তখন বুঝেত হয় আখ ােন একমা  িবলােসর িনেজর সংলাপ িল ছাড়া বািক 

সম  চির েদর সংলাপই উেঠ এেসেছ িবলােসর ৃিত থেক। শচীশ, জ াঠামশাই, 

দািমনী িকংবা অন ান  গৗণ চির েদর েত কেকই িক  িবলােসর ডায়াির মারফেতই 

পাওয়া যাে , একমা  িবলাস ছাড়া অন  কােনা চিরে র উপি িতই আখ ােন ত  

নয়। সরাসির িবলােসর িনেজর বাচন িল ছাড়া বািক চির েদর সংলাপেক সভােব 

ত  বাচেনর অ ভু  করা যায় না। ‘চতুর ’-এর ত  বাচন স িকত আেলাচনার 
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ে  এই িবষয়িট য অত  পূণ একিট িব ু তা মাথায় রেখই এই উপন ােসর 

বাচেনর আেলাচনােক এিগেয় িনেয় যেত হয় উপন ােসর বািক িতনিট চিরে র সংলােপর 

উে খ কের,  

অ. শচীশ:— ক. শচীশ বিলল, যারা িন া কের তারা িন া ভােলাবােস বিলয়াই কের, 

সত  ভােলাবােস বিলয়া নয়। (পৃ. ৭৯৯)  

খ. িভতের ঢুিকয়াই বিলল, যাঁেক আিম খুিঁজেতিছ তাঁেক আমার বেড়া দরকার— আর-

িকছুেতই আমার দরকার নাই। দািমনী, তুিম আমােক দয়া কেরা, তুিম আমােক ত াগ 

কিরয়া যাও।” (পৃ. ৮৩৬)  

গ. শচীশ মািটর িদেক চাখ নামাইয়া বিলল, আিমও অেনক অপরাধ কিরয়ািছ, সম  

মািজয়া ফিলয়া মা লইব। (পৃ. ৮৩৭)  

আ. দািমনী:— তামরা আমােক শাি  িদেব? িদনরাি  মেনর মেধ  কবলই ঢউ তুিলয়া 

তুিলয়া পাগল হইয়া আছ, তামােদর শাি  কাথায়? জাড়হাত কির তামােদর, র া 

কেরা আমােক— আিম শাি েতই িছলাম, আিম শাি েতই থািকব। (পৃ. ৮২০)  

ই. জ াঠামশাই:— া রা িনরাকার মােন, তাহােক চােখ দখা যায় না। তামরা সাকারেক 

মান, তাহােক কােন শানা যায় না। আমরা সজীবেক মািন; তাহােক চােখ দখা যায়, 

কােন শানা যায়, তাহােক িব াস না কিরয়া থাকা যায় না। (পৃ. ৮০৩)   

উপন ােসর  থেক শষ পয  শচীেশর চির গত িববতন িতফিলত হেয়েছ তার 

সংলাপ াপেনর মেধ ও। আখ ােনর একদম র িদেকর সংলাপ িল যত  

পিরসেরর, আেবেগর অবদমেন ি র এবং শা  সখােন আখ ােনর মধ পিরসের 

জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের লীলান  ামীর আখড়ার ভ  শচীেশর সংলােপ আেবেগর 

আিতশয  চােখ পেড়। এবং উপন ােসর উপাে  এেস লীলান  ামীর আ ম ত াগ কের 

যাওয়ার পের শচীেশর ‘সত ’- ক খুেঁজ না পাওয়ার য ণা, ‘তাঁেক’ খুেঁজ পাওয়ার সিঠক 

পথ অে ষেণর অি রতাও ফুেট উেঠেছ তার সংলােপই।  

আবার দািমনী য আগােগাড়াই িবে াহী মূিতেত আসীন তা তার িতিট সংলাপ 

থেক উপলি  করা যায়। সম  অ াি র াভ তার সংলাপ াপেনর েরর মেধ  িদেয় 

ফুেট ওেঠ। জগেমাহনেক আমরা ত ভােব আখ ােনর যটুকু অংেশ পাই তােত তার 



373 
 

িতিট সংলােপর মেধ  িদেয় পেরাপকারী না-ঈ ের িব াসী মানিসকতার িতফলন দখা 

যায়।  

৭. ঘের-বাইের:— এই উপন ােসর বাচন স িকত আেলাচনাকােল থেমই য পূণ 

িবষয়িটর উে খ করেত হয় তা হল উপন ােস আগােগাড়া চিলত ভাষা ব বহােরর স । 

ইিতপূেব ‘ গারা’র আেলাচনাকােল দখা িগেয়িছেলা সখােন সাধু এবং চিলত এই দুই 

ধরেনর গেদ রই ব বহার রেয়েছ। উপন াসিটর সংলাপ অংশ চিলত গদ েত রিচত হেলও 

সব কথেকর কথন অংশ রিচত হেয়েছ সাধুগদ েতই। আবার ‘ গারা’ থেক ভাষা 

ব বহােরর ে  য বদল ঔপন ািসক রবী নাথ এেনিছেলন তা অব াহত িছল উপন াস 

রচনার শষকাল পয । এে ে   উঠেতও পাের ‘ গারা’- ত সংলাপ রচনায় চিলত 

গেদ র ব বহার হেলও ‘চতুর ’- ত পুনরায় সাধুগেদ র ব বহার সবা ীন েপ িফের 

এেসেছ। যিদও এই সাধু গদ  কৃিতেত য কােনাভােবই বি মী-সাধুগেদ র সমেগা ীয় 

নয় তা িবিভ  সমেয় ব  রবী -গেবষক আেলাচনা কের গেছন এবং আমরাও ি তীয় 

অধ ােয় স স েক আেলাচনা কেরিছ। ‘ গারা’-র সময় থেক চেল আসা ভাষাগত 

বদলই চরম প নয় ‘সবুজ প ’- পি কার ভােব, রিচত হয় ঔপন ািসক রবী নােথর 

চিলত গেদ  লখা থম উপন াস ‘ঘের-বাইের’। য িব ুেত িগেয় ‘চতুর ’-এর ত  

বাচেনর আেলাচনা শষ হয় সই িব ু থেকই আর  করা যায় ‘ঘের-বাইের’-র বাচেনর 

আেলাচনা। এর কারণ এই দুই উপন ােসই হণ করা হেয়েছ ডায়ািরধম। পাথক  এই য 

পূববতী উপন ােস ডায়াির লখক উপন ােসর একিটমা  চির  িবলাস, স ূণ আখ ােন 

ত ভােব যােক পাওয়া যায়। আর ‘ঘের-বাইের’- ত এেস পালা কের ডায়াির িলখেছ 

উপন ােসর িতনিট চির ই। এ সে  িবেশষভােব উে খ  সমু র চ াটম ােনর একিট 

ব ব , 

“…the correspondent or diarist cannot know how things will ultimately turn 
out. Nor can he know whether something is important or not. He can only 
recount the story’s past, not its future. He can only have apprehensions or 
make predictions.” (Chatman. 1980. P.171)  

চ াটম ােনর এই ব েব র িনিরেখ বলা যায়, ইিতপূেব তৃতীয় অধ ােয় আখ ােনর সময়-

িবন াস স িকত আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ উপন ােসর িতনিট চিরে র মেধ  
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িবমলার আ কথা িল লখা হেয়েছ আখ ােনর সম  ঘটনা িল ঘেট যাওয়ার পের িক  

স ীপ এবং িনিখেলেশর আ কথা িল আখ ােনর ঘটনাকােলর সমসামিয়ক; কােজই 

চ াটম ােনর  থেক উ ৃ তাংেশর িভি েত বলা যায় চ াটম ােনর ব ব  এে ে  স ীপ 

এবং িনেখেলেশর ে  েয়াগ করা গেলও িবমলার ে  েয়াগ করা যায় না, 

যভােব েয়াগ করা যায় না ‘চতুর ’-এর িবলােসর ে । 

পরপর এই দুিট উপন ােসর ে ই ডায়াির ধম হণ করা হেলও মােটর ওপর 

এই উপন ােস িতনিট ধান চির েকই আখ ানেদেহ ত েপ পাওয়া যায়। ফেল, এই 

িতন চিরে র েত েকর ব ি গত আ কথেন এেককটা ঘটনা এেককভােব ফুেট উেঠেছ 

যা িনরী ণ শীষক পিরে েদ িব ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। আেলাচনার এই 

পেব উপন ােসর থেক কেয়কিট অংশ উ ৃ ত কের এই উপন ােসর ত  বাচেনর 

িবষয়িট বুেঝ নওয়ার চ া করা হেব। 

“আিম িজ াসা করলুম, স ীপবাবু আর কতিদন এখােন আেছন? 

ামী বলেলন, িতিন কাল সকােলই রংপুের রওনা হেবন।  

কাল সকােলই? 

হ াঁ, সখােন তাঁর ব ৃ তার সময় ি র হেয় গেছ।” (ঠাকুর। ১৪২৫।পৃ. ৮৫৮)     FDS  

উ  অংেশ ত  বাচেনর মেধ ই য ‘মু  ত  বাচন’ বা Free Direct Speech-র 

উদাহরণও িমেশ রেয়েছ সটুকু িনেদশ কের দওয়া গল। যেহতু ইিতপূেব এই ধরেনর 

বাচেনর কৃিত স েক আেলাচনা করা হেয়েছ সেহতু আেলাচনার এই অংেশ সই 

একই িবষেয়র পুনরাবৃি  করা হল না (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৬২)।  

আবার চির িলর সংলােপর িত আেলাকপাত করেত গেল দখব,  

অ. িবমলা:— …স ীপবাবু, আপিন দেশর কী কাজ আেছ বেল আমােক ডেকেছন, তাই 

আমার ঘেরর কাজ ফেল এেসিছ। (পৃ. ৮৮৬)  

আ. স ীপ:— … বৃি ই তা কৃিতর সই গ াসেপা  যার আেলােত আমরা এ-সব 

রা ার খাঁজ পাই। বৃি েক যারা িমেথ  বেল তারা চাখ উপেড় ফেলই িদব দৃি  পাবার 

দুরাশা কের। (পৃ. ৮৭৮)  
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ই. িনিখেলশ:— … বৃি েক আিম তখনই সত  বেল মেন মািন যখন তার সংেগ-সে ই 

িনবৃি েকও সত  বিল। চােখর ভতর কােনা িজিনস ঁেজ দখেত গেল চাখেকই ন  

কির, দখেতও পাই ন। বৃি র সে ই একা  জিড়েয় যারা সব িজিনস দখেত চায় 

তারা বৃি েকও িবকৃত কের সত েকও দখেত পায় না। (পৃ. ৮৭৮)  

উপন ােস দিখ স ীপ িনিখেলেশর বাচেন পেকর ব বহােরর আিধক েক ক  কের 

সমােলাচনা কেরেছ। এ কথা িঠক য িনিখেলেশর সংলাপ পক ও অলংকার সমৃ , 

িক  এই িবষয়িটই তার সংলাপেক অন  দুই চিরে র থেক পৃথক কেরেছ। তৃতীয় 

অধ ােয় সং ান িবন ােসর আেলাচনােতও আমরা এ িবষয়িটর উে খ কেরিছলাম। 

িনিখেলশ আসেল আেদ াপা  ভাবুক এবং আেবগপূণ চির  বেলই তার কথায় পক 

এবং অলংকােরর েয়াগ রেয়েছ।  

অপরিদেক যুগপৎ স ীেপর সংলাপ ও আ কথা িলর িত আেলাকপাত করেল 

দখা যােব তার ভােবর অনু প সংলােপও উেঠ এেসেছ বৃি , কাম, াধ, লাভ, 

জার, িছিনেয় নওয়া এই ধরেনর শ  ও শ ব ।  

তুলনায় িবমলার সংলােপ উপন ােসর  এবং শেষর মেধ  পাথক  গেড় 

উেঠেছ। থমিদেক যখন স স ীেপর মােহ একা  আ  তখন যমন স স ীেপর 

কথারই িত িন কেরেছ, িনিখেলেশর সে  বাক ালাপ কােলও সই িনর রশ থেক 

গেছ; িক  উপন ােসর শেষ িগেয় যখন স একই সে  স ীপ এবং িনেজর ভুল ও 

প দুই-ই উপলি  কেরেছ তখনই যন িবমলার সংলাপ থেক কৃত র নেত 

পাওয়া স ব হয়। এই শেষর িদেকর সংলাপ িলর েরর মেধ  য পলবতা রেয়েছ 

তার সে  িমল পাওয়া যায় তার থম আ কথার থম বকিটর।   

৮. যাগােযাগ:— ‘ঘের-বাইের’ থেক য চিলত গেদ র ব বহার  হেয়িছল তা য 

রবী নাথ তাঁর শষ উপন াস পয  অব াহত রেখিছেলন তা ইিতপূেবই উে খ করা 

হেয়েছ। ‘ঘের-বাইের’-র ায় চাে া বছর পের ‘ যাগােযাগ’ রিচত হওয়ার ফেল এই 

উপন ােস ব ব ত চিলত গদ  অেনকখািন সহজ হেয় এেসেছ। স ত উে খ  ‘ঘের-

বাইের’ থেক উ রািধকার সূে  পরবতী উপন াস িলেত আরও য একিট িবষেয়র যাগ 

হল তা মু  ত  বাচেনর ব বহােরর াচুয। এ সে  উে খ করা যায়,  
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‘কুমুিদনী ভয় পেয় িজ াসা করেল, “ ছাড়দাদার অসুখ কের িন তা?” 

“না, স ভােলাই আেছ।” 

“িচিঠেত কী িলেখেছন বেলা-না দাদা।”    FDS/Free Direct Speech 

“পড়া েনার কথা।” (পৃ. ৯৭৯)  

ত  বাচেনর মেধ  মু  ত  বাচেনর এই িবগিভত প কৃতপে  রবী -

উপন ােসর গঠনগত আধুিনকতার বাতা বহন কের। এই উপন ােসর ত  বাচন 

স েক আেলাচনাকােল উে খ করেত হয় চির  িবেশেষ এই উপন ােসও সংলাপ রচনার 

ধরেনর মেধ  পাথক  পিরলি ত হয়।  

  উপন ােসর ধান িতনিট চিরে র সংলােপর উপর আেলাকপাত করেল দখা 

যায় কুমুর থম িদেকর সংলাপ িল যমন আকাের ছােটা তমনই তার সই সময়কার 

গেতাি িল দীঘ। এবং এই দীঘ গেতাি র িসংহভাগ জুেড় থােক তার আরােধ র 

কীতন অথবা শা -বাক ।   

অ. কুমুিদনী:— ক. দাসী! মেন পড়ল রঘুবংেশর ই ুমতীর কথা— 

গৃিহণী সিচবঃ সখী িমথঃ 

ি য়িশষ া লিলেত কলািবেধৗ— 

ফেদর মেধ  দাসী তা কাথাও নই। সত বােনর সািব ী িক দাসী? িকংবা 

উ ররামচিরেতর সীতা?  

কুমু বলেল, “ ী যােদর দাসী তারা কান জােতর লাক?” (পৃ. ১০০৭) 

খ. …”আমােক ওরা ইে  কের দুঃখ িদেয়েছ তা মেন কােরা না। আমােক সুখ ◌ারা 

িদেত পাের নাআিম এমিন কেরই তির। আিমও তা ওেদর পারব না সুখী করেত। যারা 

সহেজ ওেদর সুখী করেত পাের তােদর জায়গা জুেড় কবল একটা-না-একটা মুশিকল 

বাধেব। তা হেল কন এ িবড় না? সমােজর কাছ থেক অপরােধর সম  লা না আিমই 

একলা মেন নব, ওেদর গােয় কােনা কল  লাগেব না। িক  একিদন ওেদরেক মুি  

দব, আিমওমুি  নব;…” (পৃ. ১০৯১) 
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আবার উপন ােসর অ গিতর সে  সে  তার সংলাপ িল যমন দীঘ হেয়েছ তমনই 

সখােন সংযু  হেয়েছ ব ি াত  বাধ। কােজই ি তবাক অ মুখী চির িটর 

সংসােরর জিটলতায় য িববতন তা তার থম ও শষিদেকর সংলােপর মেধ  িদেয় ফুেট 

ওেঠ।  

আবার িব দাস স েক বলা যায় যেহতু স অত  একৈরিখক একিট চির  তাই 

থম থেক শষ পয  তার সম  সংলােপর সুরটা এক, শ বে র ব বহােরও পাথক  

সৃি  হয়িন, যমন পিরবতন হয়িন মধুসূদেনর সংলােপরও।  

আ. িব দাস:— … “আমার মা য অপমান পেয়িছেলন তােত সম  ীজািতর অস ান। 

কুমু, তুই ব ি গতভােব িনেজর কথা ভুেল সই অস ােনর িব ে  দাঁড়ািব, িকছুেত হার 

মানিব ন।” (পৃ. ১০৮১)    

ই. মধুসূদন:— …”তুিম তামার দাদার চলা, িক  জেন রেখা, আিম তামার সই দাদার 

মহাজন, তােক এক হােট িকেন আর-এক হােট বেচ িদেত পাির।” (পৃ. ১০০৬)  

মধুসূদন য ধুই মহাজন, ধুই ব বসায়ী, অথসার একিট চির  তা তার সম  

সংলােপর মেধ  িদেয়ই ফুেট ওেঠ। খয়াল করেল দখব তার সংলাপ িলেত কুম, অথ, 

টাকা, ব বসা, মহাজন এধরেনর শ  েয়ােগর াচুয রেয়েছ, যা চির িটর 

একৈরিখকতােকও িনেদিশত কের।  

৯. শেষর কিবতা:— ‘ যাগােযাগ’-এর সে  একই বছের কািশত হওয়া (১৯২৯) এই 

উপন ােসর ত  বাচন বা সংলাপ িনেয় আেলাচনাকােল একবার িফের যেত হয় 

স ভপে র ি তীয় অধ ােয় ‘ শেষর কিবতা’ সং া  িবদ জেনর নানা ম ব  এবং তার 

িবে ষণ সে । মেন করেত হয় বু েদব বসুর এই উপন াস স িকত িবখ াত 

সমােলাচনািট,  

“েশেষর কিবতা’র সংলাপ, তাহ’েল, এই কারেণ দূষ  য, এেত রবী নাথ তাঁর িনেজর 

ভাষা ব বহার কেরনিন, ায় সকেলর মুেখই অিমত রােয়র বুিল বিসেয়েছন।… তবু, সব 

সে ও একথা এ-কথা মানেতই হয় য’েশেষর কিবতা’ িশ সৃি  িহেশেব দাঁিড়েয় আেছ 

তার ভাষারই জন ।” (বসু। ২০১৩। পৃ.১০০)  
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অথাৎ ইিতপূেব রিচত হওয়া উপন াস িলেত যখােন ব ি  রবী নােথর েরর 

অিত কটতা স িকত সমােলাচনার সৃি  হেয়িছল সখােন ‘েশেষর কিবতা’-র 

সমােলাচনা হেয়িছল িঠক এর িবপরীত র থেক। উপন ােসর থেক উ ৃ িতর অবতারণা 

কের এই িবষয়িটেক বুেঝ নওয়ার চ া করা যায়।  

ক. “েতামারও ছােত দি েণ বাতাস বইেব, িক  তামার নববধূ িক িচরিদনই নববধূ 

থাকেব।” 

টিবেল বল চাপড় িদেত িদেত উৈ ঃ ের অিমত বলেল, “থাকেব, থাকেব, থাকেব।” 

যাগমায়া পােশর ঘর থেক তাড়াতািড় এেস িজ াসা করেলন, “কী থাকেব অিমত। 

আমার টিবলটা বাধ হে  থাকেব না।” 

“জগেত যা-িকছু টকসই সবই থাকেব। সংসাের নববধূ দুলভ, িক  লােখর মেধ  একিট 

যিদ দবাৎ পাওয়া যায়, স িচরিদনই নববধূ।” 

“একটা দৃ া  দখাও দিখ।” 

“একিদন সময় আসেব, দখাব।”    FDS 

“েবাধ হে  তার িকছু দির আেছ, তত ণ খেত চেলা।”  (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৪৬)  

অথবা 

খ. …”বন া, িঠক কের রেখিছ িবেয়র পের ঐ বািড়েতই আমরা িকছুিদন এেস থাকব। 

আমার সই গ ার ধােরর বাগান, সই ঘাট, সই বটগাছ, সব িমিলেয় গেছ ঐ বািড়টার 

মেধ । তামার দওয়া িমতািল নাম ওেকই সােজ।” 

“ও বািড় থেক আজ তুিম বিরেয় এেসছ িমতা। আবার একিদন যিদ ঢুকেত চাও দখেব,  

ওখােন তামােক কুেলােব না। পৃিথবীেত আজেকর িদেনর বাসায় কালেকর িদেনর জায়গা  

হয় না। …” (পৃ. ১১৫৩)  

উপন ােসর উ ৃ তাংেশর থম সংলাপ ে  ান পেয়েছ অিমত এবং যাগমায়ার 

কেথাপকথন এবং ি তীয় সংলাপ ে  ান পেয়েছ অিমত এবং লাবেণ র কেথাপকথন। 

দুিট ে ই মু  ত  বাচেনর েয়ােগর আিধেক র পাশাপািশ বাঝা যায় অিমেতর 

েরর িত িন ফুেট উেঠেছ লাবণ র শেষর ম ব িলর মেধ ।  
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বাকসব  চির  অিমেতর বাকিবন ােসর ভাব একমা  পেড়িন কিটর উপর। 

উপন ােস  পিরসের তােক পাওয়া গেলও সংলাপ থেক  কের ব ি  সেবেতই 

চির িটর িনজ তা রেয়েছ।  

কিট বলেল, “বািজেত যিদই হারলুম তেব আমার এই িচরিদেনর হােরর িচ  তামার 

কােছই থাক অিমট। আমার হােত রেখ এেক আিম িমেথ  কথা বলেত দব না।” (পৃ. 

১১৬৪) 

যখােন কথক িনেদিশত বাক াংেশর উে খ না থাকেল উপন ােসর শষ পেবর লাবণ  বা 

যাগমায়ার সংলাপেক অিমেতর বেল ভুল করবার মেতা স াবনা তির হয় সখােন 

কিটর সংলাপ আগােগাড়া ত ।   

১০. দুই বান:— রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর শষ পেব লখা এই ু  

উপন াস িলর ত  বাচেনর  এখােনই য ‘ঘের-বাইের’ থেক সংলাপ রচনার 

ে  আখ ানতে র িনিরেখ য মু  ত  বাচেনর ব বহার আর  কেরিছেলন তার 

ব বহার মাগত বৃি  পেয়েছ একদম শেষর এই উপন াস িলেত। উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, 

সকােলর কাজ সের শশা  বািড় িফের এেস বলেল, “এ কী ব াপার।  

পুতুেলর িবেয় নািক।” 

“হায় র কপাল, আজ তামার জ িদন, স কথাটাও ভুেল গছ?  

যাই বল, িবেকেল িক  তুিম বেরােত পারেব না।”                   FDS 

“িবজেনস মৃতু িদন ছাড়া আর কােনা িদেনর কােছ মাথা হঁট কের না।” (পৃ. ১১৮২) 

ত  িনভর সংলাপ সব  এই ু  উপন াসিটর সমস া হল কােনা চিরে র সংলােপর 

মেধ ই কােনা রকম িবেশষ  ল  করা যায় না, সকেল একই শ ব , একই সুেরর 

েয়ােগ সংলাপ াপন কের।   

১১. মাল :— ‘দুই বান’-এর আেলাচনার সূচনায় মু  ত  বাচেনর ব বহােরর 

আিধেক র য স  উে খ করা হেয়িছেলা তা শষ পেবর িতিট উপন ােসই অব াহত 

িছল। উদাহরণ প আেলাচ  উপন াস থেক আমরা উে খ করেত পাির, 
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“ রাশিন, েন যা।” 

        “কী খাঁখী।”   

       “ তােদর জামাইবাবু একিদন আমােক ডাকত ‘রঙমহেলর রি ণী।’  FDS  

দশ বছর আমােদর িবেয় হেয়েছ, সই রঙ তা এখেনা িফেক হয় িন, 

 িক  সই রঙমহল?” 

“যােব কাথায়, আেছ তামার মহল। কাল তুিম সারারাত  

ঘুেমাও িন, একটু ঘুেমাও তা, পােয় হাত বুিলেয় িদই।” (পৃ.১২২২) 

সংলাপ রচনা করেত িগেয় ত  বাচন িদেয় আর টুকু কের মু  ত  বাচেনর 

ব বহােরর আিধক  বুিঝেয় দয় আসেল রবী নাথ সব -কথকেক তার সব  অনায়াস 

অব ােনর থেক সিরেয় িনেত চাইিছেলন এই শেষর উপন াস িলেত।  

 ‘দুই বান’-র সংলােপর য সমস া িছল তা অেনকটা শিমত হেয়েছ এই 

উপন ােস। এবং তার অন তম কারণ নীরজা চির িট।  

নীরজা বলেল, “মালীেক দাষ িদই ন। নতুন মিনবেক সইেত পারেব কন। ওেদর হল 

সাতপু েষর মালীিগির, আর তামার িদিদমিণর বইপড়া িবেদ , কুম করেত এেল স িক 

মানায়। হলা িছি ছাড়া আইন মানেত চায় না, আমার কােছ এেস নািলশ কের। আিম বিল 

কােন িনস ন কথা, চুপ কের থাক।” (পৃ. ১২১৬)   

উপন ােসর কে  থাকা চির িটর মানিসক ও শারীিরক অসু তার িতফলন ঘেটেছ 

তার সংলােপ। উপন ােসর  থেক শষ পয  িতিট সংলােপ িফের এেসেছ 

সরলােক িঘের ঈষার ঝ ার।  

১২. চার অধ ায়:— মু  ত  বাচেনর ব বহার কট হেয়েছ একদম শষ উপন াস 

“চার অধ ায়”- ত এেস। য-কারেণ “চার-অধ ায়” ব  সমােলাচেকর মেত নাট  ধমীতা 

া  হেয়েছ। চারিট অধ ােয় একিট কের মা  অনুে দ ব তীত ায় স ূণ উপন াসই 

গেড় উেঠেছ মু  ত  বাচেনর ওপর িনভর কের। যিদও পিরমােণ  হেলও ত  

বাচেনর উদাহরণ এেকবাের অলভ  নয়। উদাহরণ প উে খ করা যায়, 
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‘…অতী  দমকা হাওয়ার মেতা ঘের ঢুেকই ডাক িদল “এলী।” 

এলা খুিশেত চমেক উেঠ বলেল, “অসভ , জানান না িদেয় এ ঘের আসেত সাহস 

কর।” 

এলার পােয়র কােছ ধপ কের মেঝর উপর বেস অতীন বলেল, “জীবনটা অিত ছােটা, 

কায়দাকানুন অিত দীঘ, িনয়ম বাঁিচেয় চলার উপযু  পরমায়ু িছল সনাতন যুেগর 

মা াতার। কিলকােল তার টানাটািন পেড়েছ।” 

“আমার কাপড় ছাড়া হয় িন এখেনা।”  FDS 

“ভােলাই। তাহেল আমার সে  িমশ খােব। …” (পৃ. ১২৬১)  

 এই উপন াসিটর সংলাপ গঠেনর ে ও সমস া এটা য চির  িবেশেষ সংলাপ 

গঠন যথাযথ হয়িন। পা াত  িশ ায় িশি ত ই নাথ যভােব কথা বেল পশায় চা-

িবে তা কানাই ও সই ভাষােতই কথা বেল। 

“ঠা া নয়। আিম তামােদর রসদ- জাগানদারেদর সামান  একজন। চােয়র দাকােন শিন 

েবশ করেল, বিরেয় পড়লুম। সে  সে  চলল ওেদর কুদৃি । শষকােল ওেদরই 

গােয় ার খাতায় নাম িলিখেয় এলুম। িনমতলা ঘেটর রা া ছাড়া কােনা রা া নই 

যােদর সামেন , তােদর পে  এটা া  া  রাড, দেশর বুেকর উপর িদেয় পূব থেক 

পি ম পয  বরাবর ল মান।” (পৃ. ১২৭২) 

এই সমস া আমরা আেগও দেখিছ ‘ গারা’-র সংলাপ আেলাচনাকােল। পশা িনিবেশেষ, 

িণ িনিবেশেষ চির েদর মুেখর ভাষা েয়াগ স েক রবী নােথর সংেকাচ সংলাপ 

রচনার ে  এই াভািবকতার অভাব ও বিচ হীনতার সৃি  কেরেছ। এে ে  বরং 

ব িত ম এলা আর অতী । িক  চির  দুিটর কেথাপকথেনর মেধ  কবলই তােদর 

আলাপ-পিরচয়কােলর স  াধান  পাওয়ার ফেল এই দুই চিরে র সংলাপও হেয়েছ 

একইরকম।  

গঠনগতভােব এই শেষর উপন াস িল চিলত সব কথন রীিতেত কিথত হেলও 

সব -কথেকর সব তার পিরচয় এখােন এেস ব লাংেশ ীণ হেয়েছ মু  ত  

বাচেনর ব বহােরর ফেল। িনেজেক মাগত অিত ম করেত চাওয়া রবী নােথর 

ঔপন ািসক স া শষ পেব রিচত উপন াস িলর ত  বাচেনর মেধ  িবগিভত মু  
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ত  বাচেনর অিত ব বহােরর মেধ  িদেয় আসেল উপন াস রচনার ে  নতুন মা ার 

যােগর য়াস কেরেছন।  

(খ) পেরা  বাচন:— এিট হল কথেকর বাচন। আখ ানভােগ কথক যখন কােনা 

অংেশর বণনা কেরন তখন সিট হয় পেরা  বাচন। পেরা  বাচন িবিভ  ধরেনর হেত 

পাের। যমন- পিরেবশ বণনা, চির াবিলর পিরচয় দান, চিরে র বিশ  উ াটন, 

সারাংশ দান, চির েদর না-ভাবা কথা বেল দওয়া, িটকা-িট নী ভৃিত (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৫৫-৫৮)। তীয়মান কথেকর তীয়মানতার মা া িনণয় করার জন  

চ াটম ান কথেকর কথেনর িলেক য িবেশষ িকছু ভােগ িবভািজত কেরন সই 

িবভাজেনর িনিরেখ আমরা রবী -উপন াস িলর থেক উদাহরণ তুেল আেলাচনা কের 

পেরা  বাচন িবষয়িট বুেঝ নওয়ার চ া করব।   

১. সং ান বণনা:— চ াটম ান কথেকর তীয়মানতা িনণয় করেত িগেয় য িনি িল 

িনধারণ কেরিছেলন তার মেধ  থম িছল কথেকর ারা আখ ােনর সং ান বণনা। 

কােজই পেরা  বাচেনর থম িণ িবভাজেনর মেধ  সং ান-বণনার উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়,  

ক. চােখর বািল’:— “ দয়ােল মেহে  য বাঁধােনা ফাট াফখািন িছল,তাহার েমর 

চার কােণ রিঙন িফতার ারা সুিনপুণভােব চািরিট ি  বাঁধা, এবং সই ছিবর নীেচ 

িভি গাে  একিট িটপাইেয়র দুই ধাের দুই ফুলদািনেত ফুেলর তাড়া, যন মেহে র 

িতকৃিত কােনা অ াত ভে র পূজা া  হইয়ােছ”। (‘ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ২৪৯) 

খ. চতুর :— “ সিদন ায় ছয় ঘ া রৗে  হাঁিটয়া আমরা য জায়গায়ািসয়া 

পিড়য়ািছলাম সটা সমুে র মেধ  একটা অ রীপ! এেকবাের িনজন িন ; নািরেকলবেনর 

প ববীজেনর সে  শা ায় সমুে র অলস কে াল িমিশেতিছল।” (পৃ. ৮১৭) 

গ. যাগােযাগ:— “খািনক েণর জন  বৃি  ধের গেছ। তখেনা সব ঘের আেলা েল 

িন। আি বুিড় ধুনুিচ হােত ধুেনা িদেয় বড়াে , একটা চামিচেক উেঠােনর উপেরর 

আকাশ থেক ল ন ালা অ ঃপুেরর পথ পয  কবলই চ পেথ ঘুরেছ।” (পৃ. ১০৫০)  
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২. কািলক সংি সার:— চ াটম ােনর িনি েত কথেকর তীয়মানতা িনধািরত হয় 

কথক-কৃত ঘটনার সংি সার দােনর মাধ েমও। উদাহরণ প উে খ করা যায়, 

অ. চতুর :— “যথাকােল, অথাৎ যথাকােলর অেনক পূেব, হিরেমাহেনর িববাহ হইয়া 

গল। িতন মেয়, িতন ছেলর পের শচীেশর জ । সকেলই বিলল, জ াঠামশােয়র সে  

শচীেশর চহারার আ য িমল। জগেমাহনও তােক এমিন কিরয়া অিধকার কিরয়া বিসেলন 

যন স তাঁরই ছেল।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮০১)     

আ. যাগােযাগ:— ক. “ মািতর মা’র বুঝেত বািক িছল না কান জায়গায় কুমুর দরদ, 

তাই নানারকম কের ওর দাদার কথাই আেলাচনা করেল।” (পৃ. ৯৯৭) 

খ. “এর পের কথাবাতা যা চলল স একবােরই কােজর কথা নয়, এ গে র সে  তার 

কােনা যাগ নই।” (পৃ. ১০৪৫) 

ই. শেষর কিবতা:— “কিলকাতা িব িবদ ালেয় িব.এ.’র কাঠায় পা দবার পূেবই 

অিমত অ েফােড ভিত হয়; সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর সাত 

বছর কেট গল।” (পৃ.১১০৫)  

৩. চিরে র না বলা বা না ভাবা িবষেয় িববরণ দান:— চ াটম ান কথেকর তীয়মানতা 

িবচারকােল স বত সব -কথেকর সব তার িবষয়িটেক রেণ রেখই আেলাচ  

িনি িটর অবতারণা কেরিছেলন। আখ ান কথক অেনক সমেয়ই আখ ােনর চির েদর না 

ভাবা অথবা ভাবেলও না বলা কথার িববরণ দান কেরন। ফেল এিটও কথেকর বাচন 

তথা আখ ােনর পেরা  বাচেনর ে ই আেলািচত হয়। এে ে  উে খ করা যায়;  

অ. মাল :— “িদেনর কাজ আরে র পূেবই রাজ আিদত  িবেশষ বাছাই-করা একিট 

কের ফুল ীর িবছানায় রেখ যত। নীরজা িতিদন তারই অেপ া কেরেছ। আজেকর 

িদেনর িবেশষ ফুলিট আিদত  সরলার হােত িদেয় গল। এ কথা তার মেন আেস িন য, 

ফুল দওয়ার ধান মূল  িনেজর হােত দওয়া। গ ার জল হেলও নেলর িভতর থেক 

তার সাথকতা থােক না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১২১৮) 

আ. শেষর কিবতা:— “এতিদনকার িন ৎসুক িদনরাি র দাগ লেগ অিমতর জীবনটা 

ঝাপসা হেয় িগেয়িছল যন মা ােরর হােত ই ু েলর িত বছর পড়ােনা একটা িঢেল 

মলােটর ট ট বুক। আগামী িদনটার জন  কােনা কৗতূহল িছল না, আর বতমান 
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িদনটােক পুেরা মন িদেয় অভ থনা করা ওর পে  িছল অনাবশ ক। এখন স এইমা  

এেস প ছল একটা নতুন েহ; এখােন ব র ভার কম; পা মািট ছািড়েয় যন উপর িদেয় 

চেল যায়; িত মুহূেত ব  অভাবনীেয়র িদেক এেগােত থােক; …” (পৃ. ১১২১)  

৪. ত  এবং ভাষ :— চ াটম ান ত  এবং ভাষ েক চারিট উপিবভােগ িবভ  কের 

আেলাচনা কেরেছন। এ িল হল— 

অ.ভাষ :— চ াটম ান আখ ােন কথেকর দ  ভাষ  স েক তাঁর ে  উে খ কেরেছন. 

ব তপে  কথেকর সাধারণ কথন মা ই ভাষ । আর কথেকর ভােষ র মেধ ই কথেকর 

তীয়মানতা সবািধক অনুভূত হয়। আখ ােন কথেকর ভােষ র উদাহরণ িহেসেব উে খ 

করা যায়;   

ক. নৗকাডুিব:— “রেমশ এবার আইন-পরী ায় য পাস হইেব, স স ে  কাহারও 

কােনা সে হ িছল না। িব িবদ ালেয়র সর তী বরাবর তাঁহার ণপে র পাপিড় খসাইয়া 

রেমশেক মেডল িদয়া আিসয়ােছন— লারিশপও কখেনা ফাঁক যায় নাই। 

পরী া শষ কিরয়া এখন তাহার বািড় যাইবার কথা। িক  এখেনা তাহার তার  

সাজাইবার কােনা উৎসাহ দখা যায় নাই। িপতা শী  বািড় আিসবার জন  প  

িলিখয়ােছন। রেমশ উ ের িলিখয়ােছ, পরী ার ফল বািহর হইেলই স বািড় যাইেব।” 

(ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৩৩৭) 

খ. গারা:— “এমন সমেয় িঠক তাহার বাসার সামেনই একটা িঠকাগািড়র উপের একটা 

ম  জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না 

কিরয়া বেগ চিলয়া গল। িঠকাগািড়টা স ূণ উ াইয়া না পিড়য়া এক পােশ কাত হইয়া 

পিড়ল। 

িবনয় তাড়াতািড় রা ায় বািহত হইয়া দিখল গািড় হইেত একিট সেতেরা-আঠােরা 

বৎসেরর মেয় নািময়া পিড়য়ােছ, এবং িভতর হইেত একজন বৃ েগােছর ভ েলাক 

নািমবার উপ ম কিরেতেছন।” (পৃ. ৫০৯)   

আ. ব াখ া:— পেরা  বাচেনর একিট পূণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চিরে র 

ি য়া- িতি য়ার ব াখ া দান। রবী নােথর উপন াস িলর িত আেলাকপাত করেল 

দখা যােব িতিন ঘটনা- ধান উপন াস রচনা ত াগ কের দীঘ সমেয়র িবরিত িনেয় যখন 
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মন - ধান উপন াস রচনায় অ সর হেলন তখন থেক উপন াস িলেত ঘটনা বা 

চিরে র ি য়া- িতি য়ার কথক-কৃত ব াখ ার পিরমাণ বৃি  পেয়েছ। উদাহরণ প 

এে ে  উে খ করা যায়;  

 ক. চােখর বািল:— “রাজল ী িনি িচে  িববােহর িদন ি র কিরেলন। িদন যত 

িনকেট আিসেত লািগল, মেহে র মন ততই উৎকি ত হইয়া উিঠল— অবেশেষ দুই-চার 

িদন আেগ স বিলয়া বিসল, “না মা, আিম িকছুেতই পািরব না।” 

বাল কাল হইেত মেহ  দবতা ও মানেবর কােছ সব কাের য় পাইয়ােছ, এইজন  

তাহার ই ার বগ উ ৃ ংখল। পেরর ই ার চাপ স সিহেত পাের না। তাহােক িনেজর 

িত া এবং পেরর অনুেরাধ একা  বাধ  কিরয়া তুিলয়ােছ বিলয়াই িববাহ- ােবর িত 

তাহার অকারণ িবতৃ া অত  বািড়য়া উিঠল এবং আস কােল স এেকবােরই িবমুখ 

হইয়া বিসল।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.১৮৯) 

খ. গারা:— “ গারা য ি েবণীেত ান কিরেত সংক  কিরয়ােছ তাহার কারণ এই য, 

সখােন অেনক তীথযা ী এক  হইেব। সই জনসাধারেণর সে  গারা িনেজেক এক 

কিরয়া িমলাইয়া দেশর একিট বৃহৎ বােহর মেধ  আপনােক সমপণ কিরেত ও দেশর 

দেয়র আে ালনেক আপনার দেয়র মেধ  অনুভব কিরেত চায়। …” (পৃ. ৫২৮)  

উ ৃ তাংশ িলর মেধ  ি তীয় ব নীকৃত অংশ িলেত কথক-কৃত ব াখ া পাওয়া যাে । 

মেহ  য থমাব ায় িবেনািদনীর সে  িববােহর মা  িদন দুই-চার আেগ িববাহ করেত 

ত াখ ান কের তার মেধ  িদেয় কথক মেহ  চিরে র সৈবব উদাসীন, 

দািয় ানহীনতার িত আেলাকপাত কেরন। এবং পর েণই মেহে র এেহন 

দািয় ানহীন উদাসীনতার কারণ িনেদশ করেত িগেয় উ ৃ তাংেশর ি তীয় ব নীকৃত 

অংশিটর উে খ কেরন যা মেহে র িনিদ  চািরি ক বিশে র গেড় ওঠার কারণ 

িহেসেব িনেদিশত হেয়েছ। একইরকমভােব উপন াস ‘ গারা’- ত গারার ি েবণীেত 

গ াসাগের ানযা ার পছেন থাকা কৃত কারণ য িহ ু  নয়, তা য ভারতীয়ে র 

সে  এক হেত চাওয়ার আকা াজিনত, স ব াপাের িনেদশ কেরই কথক উ  অংশিট 

উে খ কেরেছ।  
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ই. অিভমত:— আখ ান কথক অেনক সমেয়ই কথনকােল িকছু ঘটনা অথবা চিরে র 

ি য়ােক সামেন রেখ িকছু অিভমত কাশ কেরন যার মেধ  িদেয় অেনক সমেয়ই 

যুগপৎ িনিহত এবং কৃত লখেকর নিতক, আধ াি ক িকংবা জাগিতক মূল েবােধর 

আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণ িহেসেব রবী -উপন াস থেক আমরা উে খ করেত পাির;  

ক. রাজিষ:— “কনকসুধািস  নীলাকােশ িতিন কাহার অনুপম সু র সহাস  মুখ িব 

দিখেত পাইেলন। ব যমন তাঁহার কােল বিসয়া আেছ— তাঁহােকও তমনই ক যন 

বা পােশর মেধ , কােলর মেধ  তুিলয়া লইল। িতিন আপনােক, আপনার চািরিদেকর 

সকলেক, িব চরাচরেক, কাহার কােলর উপর দিখেত পাইেলন।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. 

১১৫)  

খ. চতুর :— “…শচীেশর সে  যারা পেড় তােদর অেনেকরই তার উপের একটা িবষম 

িবে ষ। আসল কথা, যাঁহারা দেশর মেতা, িবনা কারেণ দেশর সে  তাহােদর িবেরাধ বােধ 

না। িক  মানুেষর িভতরকার দীপ মান সত পু ষিট ূলতা ভদ কিরয়া যখন দখা দয় 

তখন অকারেণ কহ-বা তাঁহােক াণপেণ পূজা কের, আবার অকারেণ কহ-বা তাহােক 

াণপেণ অপমান কিরয়া থােক। (পৃ. ৭৯৯)   

ঈ. সাধারণীকরণ:— কথক অেনক সমেয় কথনকােল িকছু ঘটনা বা চির েক উপল  

কের সাধারণীকৃত ম ব  কেরন। এবং এই ধরেনর সাধারণীকরেণর মেধ ও িনিহত 

লখক এবং অেনক সময় কৃত- লখেকর ব ি গত িব াস অিব ােসর িট িমেশ 

যায়। উদাহরণ প উে খ করেত পাির; 

ক. দুই বান:— “ মেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা 

েনিছ। 

এক জাত ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৭৭)  

খ. গারা:- “সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় িকছু-

না-িকছু মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; তাহােক গভীর ভােব সত  ভােব িব াস কের না; 

এইজন  মুেখ কিব  কিরবার বলায় দেশর স ে  যাহাই বলুক দেশর িত তাঁহােদর 

ভরসা নাই; …” (পৃ. ৫৪২)  
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(গ) মু  পেরা  বাচন:— মু  পেরা  বাচন বলেত বাঝায় বাচেনর সই অংশেক 

যখােন কথেকর বাচেনর মেধ  কােনা চিরে র সংলাপ িবগিভত হয়। অথাৎ এখােন 

পুেরাপুির পেরা  বাচনেকও পাওয়া যায় না আবার ত  বাচনেকও স ূণ েপ 

উপলি  করা যায় না। ব তপে  এিট হল ত  ও পেরা  বাচেনর সহাব ান। 

উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়; 

অ. গারা:— “িবনয় বিলেত লািগল, আজকাল তাহার কােছ সম  িদন ও রাি র মেধ  

কাথাও যন িকছু ফাঁক নাই— সম  আকােশর মেধ  যন কােনা র  নাই, সম  

এেকবাের িনিবড়ভােব ভিরয়া গেছ— বস কােলর মউচাক যমন মধুেত ভিরয়া ফািটয়া 

যাইেত চায়, তমিনতেরা।” (পৃ. ৫৫৮)  

আ. ঘের-বাইের:— “আমার ামী বরাবর বেল এেসেছন, ীপু েষর পর েরর িত 

সমান অিধকার, সুতরাং তােদর সমান েমর স ক।” (পৃ. ৮৪৯)  

ই. যাগােযাগ:— “পূেবা  ছা ব ু  এেস বলেল, নতুন রাজা খাশেমজােজ আেছ, এই 

সময় ওর কাছ থেক সুিবেধমত ধার পাওয়া যেত পাের।” (পৃ. ৯৭২)  

ঈ. শেষর কিবতা:— “অিমত বেল, ফ াশানটা হল মুেখাশ, াইলটা হল মুখ । ওর 

মেত যারা সািহেত র ওমরাও-দেলর, যারা িনেজর মন রেখ চেল, াইল তােদরই। আর 

যারা আমলা-দেলর, দেশর মন রাখা যােদর ব াবসা, ফ াশন তােদরই।” (পৃ.১১০৫)   

এই য আখ ােন মু  পেরা  বাচেনর ব বহার, তার ফল স েক আেলাচনাকােল িলচ 

উে খ কেরেছন,  

“…FIS is normally viewed as a form where the authorial voice is interposed 
between the reader and what the character says, so that the reader is 
distanced from the character’s words.” (Leech and Short. 2007. P.268)  

অথাৎ মু  পেরা  বাচন ব বহােরর ফেল আখ ােনর চির েদর ত  র কথেকর 

েরর ারা অবদিমত হয়। চিরে র বলা ব ব িট যথাযথভােব পাঠেকর কােছ না প েছ 

কথেকর মাধ েম প ছেনার ফেল একটা ত েরর আভাস গেড় ওেঠ।  
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‘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। কথেকর অব ােনর িভি েত যমন 

কথনরীিতর পাথক  গেড় ওেঠ তমনই উপন ােসর ক ীয় দৃি েকােণর িবষয়িটও িনভর 

কের এরই উপর। যিদও উপন াস ‘ চােখর বািল’ থেক কথেকর সমা রােল ব ব ত 

হেয়েছ চির েদর পিরবিতত দৃি েকাণও। একই রকমভােব 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 তােল। 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 িলর ায় িতিটেতই ব ি  

লখেকর পূব িনধািরত এক বা একািধক ত েক িত ার তািগেদর ফেল উপন াস িল 

যমন হেয় পেড়েছ আড়  ও কৃি ম, তমনই সমা রালভােব এই তািগেদর মেধ  িদেয়ই 

কৃত লখক এবং ব ি  রবী নােথর ভাব  হেয় ওেঠ। 
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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 



391 
 

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।   
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পি  
আকর  

ঠাকুর, রবী নাথ। ১৪১৮। রবী  উপন াস সংকলন। িব ভারতী। কলকাতা। 

 

সহায়ক   

বাংলা  

আচায, অিনল (স া.)। ২০১২। অনু ু েপর রবী নাথ। থম খ । অনু ু প। কলকাতা।  

ওয়হেদদার, আিদত  (স া.)। ১৯৯৫। রবী সািহত -সমােলাচনার ধারা। াইমা পাবিলেকশনস।  

    কলকাতা।  

গে াপাধ ায়, নারায়ণ। ১৪১৭। কথােকািবদ রবী নাথ। বাক সািহত  ( াঃ) িলিমেটড। কলকাতা।  

, । ১৩৫৮। আধুিনক বাংলা সািহেত র ইিতহাস। িনলয়। কলকাতা। 

…………… ২০০৮। বাংলা উপন ােসর ইিতহাস ২। িনলয়। কলকাতা।   

ঘাষ, জ ািতময়। ২০১৭। নায়েকর স ােন রবী নাথ। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।   

ঘাষ, তেপা ত। ২০১৩। গারা আর িবনয়। অবভাস কাশনী। কলকাতা।  

ঘাষ, ত ণকুমার। ২০১৪। চােখর বািল উপন ােসর িশ প। ভা তী। কলকাতা।  

ঘাষ, সূন। ২০০৫। উপন ােসর নানা র। এবং মুশােয়রা। কলকাতা।  

ঘাষ, শ । ২০১৪। িনবািচত ব  রবী নাথ। কথা কাশ। কলকাতা।  

…………… ২০২০। শ  ঘােষর গদ  সং হ ৭। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

চ বতী, অেলাক। ২০২১। আখ ােনর ত ভুবন। আশাদীপ কাশনী। কলকাতা। 

চ বতী, উদয়কুমার। ২০১৬। চতুর  সাধক কিবর আেলখ । দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

চ বতী, রা ল। ২০০১। রবী  উপন ােসর সময়। টুয়াডস ি ডম। কলকাতা।  

চৗধুরী, ভূেদব। ১৯৬০। বাংলা সািহেত র সংি  ইিতহাস। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।    
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……………… ২০০৩। বাংলা সািহেত র ইিতকথা (তৃতীয় পযায়)। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

……………… ২০১৬। রবী  উপন াস: ইিতহােসর ি েত। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

জানা, মেনার ন। ১৯৬০। রবী নােথর উপন াস (সািহত  ও সমাজ)। ভারতী বুক ল। কলকাতা। 

ঠাকুর, রবী নাথ। ১৪১৭। ১২৫ তম রবী জ জয় ী উপলে  কািশত সুলভ সং রণ। তৃতীয় খ ।  

    িব ভারতী। কলকাতা। 

…………………… ১৪১৭। ১২৫ তম রবী জ জয় ী উপলে  কািশত সুলভ সং রণ। ষ  খ ।  

িব ভারতী। কলকাতা। 

দ , স াট। ২০১৭। আখ ান ব াখ ান ও গদ চচা। ব ীয় সািহত  সংসদ। কলকাতা। 

…………… ২০১০। িবশ শতেকর আখ ানতে র ি েত বাংলা উপন াস। ব ীয় সািহত  সংসদ  

কলকাতা। 

দ , হীের নাথ। ব -সংকলন। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। [ ঃ https://granthagara.com/ 

writer/1286-hirendranath-dutta/] 

দাস, অিমতাভ। ২০১৪। আখ ানত । দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

দ সরকার, পুলেকশ। ১৩৬৮ রবী নােথর উপন াস। সািহত । কলকাতা। 

দ, সত ত। ২০১৫। রবী  উপন াস সমী া। ািবকাশ কাশনী। কলকাতা।  

দবনাথ, ধীের । ২০১৯। ঔপন ািসক রবী নাথ। এবং মুশােয়রা। কলকাতা। 

বে াপাধ ায়, কুমার। ১৩৬৭। ব সািহেত  উপন ােসর ধারা। মডান বুক এেজি । কলকাতা। 

………………… ১৪২৬। রবী -সৃি -সমী া। ি তীয় খ । ওিরেয়  বুক কা ািন। কলকাতা।  

বে াপাধ ায়, সেরাজ। ২০১৬। বাংলা উপন ােসর কালা র। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

বসাক, সুজয়। ২০০৯। রবী নােথর গারা শতবেষা র সমী া। সািহত  স ী। কলকাতা। 

বসু, বু েদব। ২০১২। ব  সংকলন। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

……………… ২০১৩। রবী নাথ কথাসািহত । িনউ এজ পাবিলশাস। কলকাতা।  

িবশী, মথনাথ। ১৩৬৮। রবী -সািহত -িবিচ া। ওিরেয়  বুক কা ািন। কলকাতা। 

ভ াচায, তেপাধীর। ২০০৬। তীেচ র সািহত ত । দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

https://granthagara.com/
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……………………… ১৪২০। কথার সময় সমেয়র কথা। ব ীয় সািহত  সংসদ। কলকাতা। 

……………………… ২০১৩। আখ ােনর সাতকাহন। ব ীয় সািহত  সংসদ। কলকাতা।  

……………………… ২০১৫। আখ ােনর ব র। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

……………………… ২০১৯। উপন াস : তাৎপেযর খাঁেজ (পূবাধ)। ক ণা কাশনী। কলকাতা।  

ভ াচায, দবীপদ। ২০০৩। উপন ােসর কথা। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

ভ াচায, বীতেশাক ও সাম , সুবল (স া.)। ২০১২। কথােকািবদ রবী নাথ। এবং মুশােয়রা। 

 কলকাতা। 

ভ াচায, সাধনকুমার। ২০১০। এির টেলর পােয়িটকস ও সািহত ত । দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

মজুমদার, অচনা। ২০১৭। রবী -উপন াস পির মা। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

মজুমদার, উ ল কুমার। ২০১২। রবী নাথ ও িব মন। একুশ শতক। কলকাতা।  

মজুমদার, উ ল কুমার (স া.)। ১৪২৪। রােতর তারা িদেনর রিব। আন  পাবিলশাস াঃ িল.।  

কলকাতা।    

মুেখাপাধ ায়, অ ণকুমার। ২০০৬। রবী -পির মা। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

মুেখাপাধ ায়, উবী। ২০১৬। অিময়ভূষেণর উপন াস সে । দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

মুেখাপাধ ায়, ভাতকুমার। ১৩৬৭। রবী  জীবনী। থম খ । িব ভারতী। কলকাতা।  

………………………………… ১৩৬৮। রবী  জীবনী। ি তীয় খ । িব ভারতী। কলকাতা। 

মুেখাপাধ ায়, িব  (স া.)। ১৩৬৯। রবী -সাগর সংগেম। এম. িস. সরকার অ া  স  াইেভট  

   িলঃ। কলকাতা।  

রায়, দেবশ। ২০০৬। উপন ােসর নতুন ধরেনর খাঁেজ। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

………………… ২০১৬। উপন াস িনেয়। দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা।  

রায়, নীহারর ন। ১৩৫১। রবী  সািহেত র ভূিমকা। িদ বুক এে ািরয়াম িলিমেটড। কলকাতা।  

রায়েচৗধুরী, গািপকানাথ। ২০১৭। রবী -উপন ােসর িনমাণিশ । দ’জ পাবিলিশং। কলকাতা। 

লািহড়ী, রণবীর। ২০১১। আখ ানতে র আখ ান। চচাপদ। কলকাতা। 

সাহা, দবকুমার। ২০১২। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন ােসর িনমাণিশ । কলকাতা িলটল ম াগািজন  

লাইে ির ও গেবষণােক । কলকাতা। 

িসংহ, মীনা ী। ২০১৭। রবী  উপন াস চচা। ব ীয় সািহত  সংসদ। কলকাতা।  
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িসংহরায়, গাপীেমাহন। ১৯৯৭। রবী -সািহেত র নরনারী। ভারিব। কলকাতা। 

সন, নেব ু (স া.)। ২০১৮। পা াত  সািহত ত  ও সািহত ভাবনা। র াবলী। কলকাতা। 

সন, শচীন। ১৩৪৬। রবী  সািহেত র পিরচয়। এম.িস. সরকার অ া  স । কলকাতা।  

সন, সুকুমার। ১৩৫৩। বা ালা সািহেত র ইিতহাস চতুথ খ । আন  পাবিলশাস াঃ িল.। কলকাতা।  

…………………… ১৩৬০। রবী নাথ ঠাকুর। ই ান পাবিলশাস। কলকাতা।  

হালদার, গাপাল। ১৯৬১। রবী নাথ শতবািষকী ব  সংকলন। ন াশনাল বুক এেজি । কলকাতা।  

হােসন, সয়দ আকরম। ২০১১। রবী নােথর উপন াস চতনােলাক ও িশ প। নয়া উেদ াগ।  

     কলকাতা।  
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ব     

চ , ঈি তা। ২০০৮। ‘ভূত- প ী, দিত -দােনা : আখ ান ও আখ ািয়ত ‘বা ব’’। ভা দাশ  চ বতী  

ও অন ান  (স া.)। গাে য় প  ২০। আখ ান িবষয়ক িবেশষ সংখ া। পৃ. ৪৭-৬০। 

চ াটাজী, অিমতা। ২০০৮। ‘ ানতে  আখ ান’। ভা দাশ  চ বতী ও অন ান  (স া.)। গাে য় প   

২০। পৃ. ৯৬-১০৬। 

দাশ  চ বতী, ভা। ২০০৮। ‘কথা আখ ান’। ভা দাশ  চ বতী ও অন ান  (স া.)। গাে য়  

প  ২০। আখ ান িবষয়ক িবেশষ সংখ া। পৃ. ১-৬।  

বে াপাধ ায়, পাথ িতম। ২০০৬। ‘সাতপু ষ ডট কম এ সমেয়র  উপন াস’। সুক  চে াপাধ ায়  

(স া.)। যৗথখামার। প ম সংকলন। কলকাতা বইেমলা। পৃ.৩৯-৪০। 

…………… ১৪২৩। ‘ স  আখ ানত ’। িব ব ু  ভ াচায (স া.)। পিরচয়। ২য় সংখ া ৮৫ বষ।  

পৃ. ১০-৪৭। 

ভ াচায, তেপাধীর। ২০০৬। ‘সম  সীমানা মুেছ যাওয়ার পের’। সুক  চে াপাধ ায় (স া.)।  

  যৗথখামার। প ম সংকলন। কলকাতা বইেমলা। পৃ. ৪১-৪৩। 

ভ াচায, রামকৃ । ২০১৪। ‘ন ােরটলিজ: ছাটগ : ছাটেদর গ । তাপস ভৗিমক (স া.) কারক।  

  কলকাতা। পৃ. ১৫-৫৮।  

িম , গৗতম। ২০০৮। ‘ িত-আখ ােনর িদেক যা া’। ভা দাশ  চ বতী ও অন ান  (স া.)।  

     গাে য় প  ২০। আখ ান িবষয়ক িবেশষ সংখ া। পৃ. ৬৬-৭০।  

মুেখাপাধ ায়, উবী। ২০১৯। ‘আখ ানত  : উপন াস পােঠর পেরখা’। সনৎকুমার ন র (স া.)।  

      বহমান বাংলাচচা ৩। বহমান বাংলাচচা। কলকাতা। পৃ. ৩৫৭- ৩৬৬। 

………………… ২০২১। ২১ শতেকর বাংলা উপন াস। াি  চ বতী (স া.)। িদয়া পাবিলেকশন।  

কলকাতা। পৃ. ৪৩-৫২ 

িশকদার, অ কুমার। ১৩৮০। রবী  উপন ােসর আধুিনকতা। িব ভারতী পি কা। াবণ-আি ন।  

   িব ভারতী। পৃ. ৩৩-৪৬।  
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িনঘ   

অ    
অনন কথন- ২৯, ৩৩, ২৫৩, ২৫৬, ২৬৫, ২৬৯, ২৭৭, ২৮৩, ২৯০, ৩০১, ৩০৬, ৩১০, ৩১৪। 

অনুঘটক- ২৩, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬২, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮।  

অ ঃ  কথন- ৪৭, ৩২৬।  

অ ঃঅ ঃ  কথন- ৪৭, ৩২৬।  

অ ঃে ি ত- ৪৯, ৩৪১, ৩৪২।  

অ ঃ  (িনরী ণ)- ৪৯, ৩৪১, ৩৪২।   

অচনা মজুমদার- ৮৩, ৯৮।  

অিভমত- ৫৯, ৩৮৭।  

অিমতাভ দাস- ৩৫, ৪৩, ৪৪, ৩৩৯।  

অ কুমার িশকদার- ১০৩, ১১২।  

আ                                                       
আঁসগার নািনং- ১৬।  

আকি কতার স ক- ২৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৯, ১৬৪।  

আ িরক (দৃি েকাণ)- ৪৯, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৬।  

আখ ানত - ৪, ১০, ১৮, ১৯, ২২।  

আ কথনরীিত- ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৩২৯, ৩৩০।  

আদশগত (িনরী ণ) (িদক)- ৫০, ৩৪৩।  

আলিজরদাস জ. ি মাস- ১১, ১৬।  

আেবগেকি ক উপাদান- ৫৪, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬।   
উ  
উ ল কুমার মজুমদার- ৭৩, ৮৭, ৯৬, ১০৫।  

উ রকথন- ২৮।  

উ রকালীন কথন- ৪৫, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮।  

উদয়কুমার চ বতী- ১০৭, ১৩১।  

উপ-কািহিন- ২৩, ১৩৬, ১৫১।  

উপলি গত িদক- ৫২।   

উবী মুেখাপাধ ায়- ৩০।  

উ  ি মড- ৫০, ৩৩৯, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০।  

উহ  শ - ২৮, ২৫১, ২৫৫, ২৬২, ২৬৭, ২৭৩, ২৮১, ২৯৪, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৯, ৩১২।    
এ  
এককথন- ২৮, ৩২, ৩৩।  

এককরীিতর আ কথন- ৪৪, ৩৩০। 
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এফ. ক. ানেজল- ১৬, ১৭।   

ও 
ওেয়ন িস. বুথ- ১৪।  

ক    
কথক- ৩৯, ৩১৭, ৩১৮।  

কথন কাল- ২৭, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৭, ২৬৪, ২৬৯ 

কথনরীিত- ৪৩, ৩১৬, ৩১৭, ৩২৪।   

ড লিভ স- ১৩  

কািহিন- ২৩  

কািহিন কাল- ২৭, ২৪৮, ২৫৩, ২৫৭, ২৬৪, ২৬৯।  

কািলক স ক- ২৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০।  

কািলক সংি সার- ৫৬, ৩৮২।   

ম- ২৮।   

 - ৬৭, ৭৯, ৮০।  

গ    
গিতহীন ঘটনা- ২৪, ১৩৭, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৫, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৭০।  

গিতশীল ঘটনা- ২৪, ১৩৭, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৫, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৭, ১৭০। 

ানেকি ক উপাদান- ৫৩।   

গাপাল হালদার- ১১৮।  

গারা- ৮৯, ১৫০, ১৮৬, ২১৭, ২২৯, ২৪৪, ২৬৮, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩৩, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৬৬, ৩৮৪।  

গািপকানাথ রায়েচৗধুরী- ১৩০, ১৩১।  

ঘ  
ঘের-বাইের- ১০৭, ১৫৬, ১৯৬, ২৩৩, ২৮৪, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৭, ৩৫০, ৩৭২।    
চ 
চির - ৩৩, ১৭২।  

চিরে র ি য়া- ৩৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮৬, ১৮৮, ২০০,  

চিরে র না ভাবা বা না বলা িবষেয়র িববরণ- ৫৭, ৩৮২, ৩৮৩।   

চতুর - ৯৯, ১৫৪, ১৯৩, ২১৭, ২৩১, ২৪৪, ২৭৬, ৩১৯, ৩২৭, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪৮, ৩৭১, ৩৮১, ৩৮৫।  

চ নাথ বসু- ৬৬।   

চার অধ ায়- ১২৬, ১৬৮, ২১০, ২১৫, ২২০, ২৪০, ২৪৬, ৩১০, ৩২১, ৩২৪, ৩২৮, ৩৫৫, ৩৭৯।  

চােখর বািল- ৭৪, ১৪৩, ১৮০, ২১৩, ২১৬, ২২৬, ২৪৩, ২৫৬, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৯, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৬১, 
৩৮১, ৩৮৪।     
ছ 
ছ কথক- ৪০, ৩১৮, ৩২১, ৩২৪ 
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জ 
জি  িলচ- ৫৯, ৬০, ৩৩১, ৩৮৮।  

জরাড জেনট- ১১, ১৩, ১৬, ১৯, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৪৫, ৪৬, ৪৭।   

জরা  ি - ১৭, ২৪, ২৫, ২৬, ৩৫।   

জ ািতময় ঘাষ- ৮৫।    

ঝ 
ঝেভতান তােদারভ- ১১।  
ত 
ত - ৫৭, ৩৮৪।   

তেপা ত ঘাষ- ৯৮, ৯৯।  

দ 
দুই বান- ১২৫, ১৬৪, ২০৬, ২১৫, ২১৯, ২৩৮, ২৪৫, ৩০০, ৩২০, ৩২৮, ৩৩৬, ৩৫৪, ৩৭৮, ৩৮৬।    

দৃশ - ৩১, ২৫১, ২৫৪, ২৬১, ২৬৬, ২৭২, ২৮০, ২৮৭, ২৯৩, ২৯৮, ৩০৩, ৩১২।  

দৃি েকাণ- ৪৭, ৩৩৯।  

ি েজ লাল রায়- ৮৯।   

ধ 
ধারণাগত িদক- ৫৩।   

ধারণামূলক (দৃি েকাণ)- ৪৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫১।  

ন 
িনিহত পাঠক- ৪২।  

িনিহত লখক- ৩৯, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৯।  

নীহারর ন রায়- ৭২, ১১০, ১২৫।  

নৗকাডুিব- ৮৩, ১৪৭, ১৮৫, ২১৩, ২১৬, ২২৮, ২৪৩, ২৬৪, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৭, ৩৪৪, ৩৬৫, ৩৮৩।   

প 
প াৎ-উ াস- ২৫০, ২৫৩, ২৫৮, ২৬৫, ২৭১, ২৭৮, ২৮৫, ২৯২, ২৯৬, ৩০১, ৩০২, ৩১০।   

ট- ২৩, ১৩৪।  

পিরবতনশীলতার স ক- ২৬, ১৪৬, ১৫৪, ১৬২, ১৬৪, ১৬৮।  

পিরেবশ- ৩৭, ১৮০, ১৮৩।  

পেরা  উপ াপন- ৩৬, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, 

১৯০, ২০০, ২১১, ২১৩।  

পেরা  বাচন- ৫৫, ৩৫৭, ৩৮১।    

পাঁচকিড় বে াপাধ ায়- ৭৫, ১১০।   

পািস লুবক- ১৩।  

পুনরাবৃি - ২৮।  

পুনঃকথন- ২৮, ২৯, ২৫২, ২৬৩, ২৬৮, ২৭৪, ২৮২, ২৮৮, ২৯৫।   
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পুলেকশ দ সরকার- ১২৪, ১২৮।  

পূণা  চির - ৩৪, ১৭৮, ১৮৪, ২১৫।  

পূব-উ াস- ২৮৫, ৩০৭।  

পূবকথন- ২৮, ২৪৯, ২৭০, ৩০৬।  

পূবতনকথন- ৪৫।  

কাশ  কথক- ৪০, ৩১৮, ৩২৪।  

কৃত পাঠক- ৪২।    

কৃত লখক- ৩৯, ৩৩৫, ৩৩৬।   

ত  বাচন- ৫৫, ৩৫৭।   

ত জ (িনরী ণ)- ৫১, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৬।   

ভাতকুমার মুেখাপাধ ায়- ৬৮, ৮৭, ১০৪।  

মথ চৗধুরী- ১০৮।   

ফ 
ফািদনা  দ  স সুর- ১১, ১৪।  

ব 
বউ-ঠাকুরানীর হাট- ৬৭, ১৩৫, ১৭২, ২২২, ২৪৮, ৩১৮, ৩২৩, ৩২৭, ৩৩৯, ৩৫৮।  

বি মচ  চে াপাধ ায়- ২, ৬৭।  

বিহঃে ি ত- ৪৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৫।  

বিহঃ  কথক- ৪৭, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮।  

বিহঃ  (িনরী ণ)- ৪৮, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫২।  

বািহ ক উপ াপন- ৩৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ২০১, ২০৪, ২০৬।  

িবগিভত (আ কথন)- ৪৪।  

িবগিভত কথন- ৪৬।   

িব-সমকথনিবে র কথক- ৪১, ৩২২, ৩২৪।  

বীজ-ঘটনা- ২৩, ১৩৬, ১৪০, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮।  

বু েদব বসু- ৯৪, ৯৫, ১১০, ১১৩, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৯।  

ব াখ া- ৫৮, ৩৮৩।    

ভ 
ভাষা- ৫৪, ৩৫৭।  

ভাষাত গত (িনরী ণ)- ৫১, ৩৪৭।  

ভাষ - ৫৭, ৩৮৩।  

ািদিমর প- ৩৩, ৩৫।  

িভে ার ােভাি - ১২। 

ভূেদব চৗধুরী- ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮৫, ৮৮, ৯২, ৯৩, ১০১, ১২১, ১২৪।  

ভূিমকানুগ কথনরীিত- ৪৩।    
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ম  
মধ বতী িবরাম- ২৮, ৩০, ৩১, ২৫০, ২৫৪, ২৬০, ২৬৬, ২৭২, ২৭৯, ২৮৬, ২৯৩, ২৯৮, ৩০৩, ৩০৭, 

৩১১। 

মিনকা ু দারিনক- ১৮, ১৯, ৬০।   

মেনার ন জানা- ৮২, ১০২, ১১৮।  

মাল - ১২৫, ১৬৬, ২০৮, ২১৫, ২১৯, ২৩৯, ২৪৬, ৩০৫, ৩২১, ৩২৪, ৩২৮, ৩৫৪, ৩৭৮, ৩৮২।  

িমক বল- ১৭, ৬২।  

িম রীিত (আ কথন)- ৪৪, ৩৩১।  

ময়াদ- ২৮।  

মািহতলাল মজুমদার- ১২০।  

মু  ত  বাচন- ৬১, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০।  

মু  পেরা  বাচন- ৫৮, ৩৮৭।   

য  
যাগােযাগ- ১১৬, ১৫৯, ১৯৯, ২১৪, ২১৮, ২৩৫, ২৪৫, ২৯০, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৭, ৩৫১, ৩৭৫, ৩৮৭।  

যৗিগকরীিতর (আ কথন)- ৪৪, ৩৩১।   

র  
রবী নাথ - ১১৮।  

রমা সাদ চ - ১১৯।  

রাজেশখর বসু- ১২৬।  

রাজিষ- ৭০, ১৩৯, ১৭৭, ২১৩, ২১৬, ২২৩, ২৪২, ২৫২, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৭, ৩৪০, ৩৫৯।  

রাঁলা বাথ- ১১, ১৪, ১৫।  

ল 
লা িণক (িনরী ণ)- ৪৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৮, ৩৫০, ৩৫১।   

শ  
শ  ঘাষ- ১০৬, ১১৪।   

শচীন সন- ৭২, ৯৪, ১১৪।  

শেষর কিবতা- ১১৯, ১৬২, ২০২, ২১৫, ২২০, ২৩৭, ২৪৫, ২৯৫, ৩২০, ৩২৪, ৩২৭, ৩৫২, ৩৭৬, ৩৮২, 

৩৮৭।  

িণ চির - ৩৪, ১৭২, ১৯১, ২০২, ২০৫, ২১৫।  

কুমার বে াপাধ ায়- ৮৬, ৯০।  

স  
সমকথন- ৩২, ৩৩।  

সমকথনিবে র কথক- ৪১, ৩২২, ৩২৪।    

সময়- ২৬, ২৪৭।   

সময়গত (িনরী ণ)- ৫১, ৩৪৮,৩৫০।   
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সব  কথনরীিত- ৪৩।  

সমকালবতী কথন- ৪৬, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮।   

সমবািয়ক (আ কথন)- ৪৪।  

সেরাজ বে াপাধ ায়- ৬৯, ৭০, ৭৩, ৮০, ৮৭, ৯৬, ১০৪, ১০৫ 

সং ান- ৩৮, ২২১।  

ান- ৫২।   

ানগত (িনরী ণ)- ৫০।    

ািনক স ক- ২৫, ১৩৮, ১৪২, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০।  

সারসংে প- ২৮, ২৫১, ২৫৫, ২৬১, ২৬৭, ২৭২, ২৮০, ২৮৭, ২৯৩, ২৯৯, ৩০৪, ৩০৮, ৩১২।  

সুকুমার সন- ৭১, ৭৭, ৮৪, ৯৯, ১১১, ১১৭।  

সুখর ন রায়- ৭৫, ৭৬।  

সুেরশচ  চ বতী- ১০৮, ১০৯।  

সুেরশচ  সমাজপিত- ৭৫, ৭৬, ৮৯।   

সু সান ল া ার- ১৮।   

সমু র চ াটম ান- ১৭, ৪৯, ৫০,  

ািমথ িরমন- কনান- ৩০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৫৩। 

সয়দ আকরম হােসন- ১০২।   

হ 
হীের নাথ দ - ৬৯, ৮৫, ১০১, ১১৩, ১২২, ১২৭।   
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