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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 
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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।  


