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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 
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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 ।    

 


