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তৃতীয় অধ ায় 

রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক ন-ভাবনা 
ক. ট-িবন াস  

খ. চিরে র িবন াস  

গ. সং ান-িবন াস  

ঘ. সময়-িবন াস  
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‘রবী -উপন ােসর আখ ানতাি ক ন-ভাবনা’ িশেরানাম থেকই অধ ােয়র মূল 

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

যার অথ ‘জিটল আ ঃবুনন’ বা ‘রচনা’ বা ‘গাঁথা’। শ িটর ইংেরিজ িতশ  িহেসেব 

পাওয়া যায় ‘Interlaced’ শ িটেক। অথাৎ, কীভােব অত াবশ কীয় নানান উপাদান িলর 

একিটর পের একিটেক সুিবন  স ার ারা উপন াস িল রচনা করা হেয়েছ তার িত 

আেলাকপাত করার চ া করব আমরা স ভপে র এই অধ ােয়। রবী নােথর 

উপন াস িলর বুনন- কৗশেলর িত আেলাকপাতকােল আমােদর সহায়ক হেব 

আখ ানত । অধ ােয় আখ ােনর িশ পূব েরর ধান চারিট উপাদান ট, চির , সং ান 

ও সমেয়র িবন াস পিরি িত স েক আেলাচনা করা হেব। অধ ােয়র আেলাচনােক চারিট 

পিরে েদ িবভ  কের আেলাচনার চ া করা হেব এবং অধ ােয়র পিরে দ িল হল—  

ক. ট-িবন াস (Plot) 

খ. চিরে র িবন াস (Character) 

গ. সং ান-িবন াস (Setting) 

ঘ. সময়-িবন াস (Time)  

এই অধ ােয়র আেলাচনাকােল উ  িবষয় িলর সহজ- বাধগম তার অিভ ায় িনেয় 

আমরা বশ িকছু নকশা ও সারণীর ব বহার কেরিছ। এই নকশা ও সারণী িল েতর 

ে  আমরা অনুে রণা পেয়িছ উবী মুেখাপাধ ােয়র িপএইচ.িড. উপািধর জন  

উপ ািপত গেবষণাকমিট থেক। এই াথিমক ভূিমকার শেষ আমরা অধ ােয়র মূল 

আেলাচনাে ে  েবশ করব।  
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ক) ট-িবন াস 

 

য- কােনা উপন ােসর ন-িবন াস িবে ষণকােল য উপাদানিট অন ান  উপাদান িলর 

তুলনায় সবসময়ই অিধক পিরমােণ চিচত হয় তা হল উপন ােসর কািহিন বা ট ভাবনা। 

একজন ঔপন ািসক একিট উপন াস রচনাকােল য টিট গঠন কেরন ব তপে  তার 

মেধ ই অব ান কের উপন ােস ব ব ত সময়, চির সহ আখ ােনর অন ান  উপাদান িল। 

এই িবষয়িটেক মাথায় রেখই িফের তাকােনা যায় অ ির টেলর ‘কাব ত ’ িকংবা 

ভরেতর ‘নাট শা ’-র িদেক; যখােন এই দুই তাি কই টেক অন ান  উপাদান িলর 

তুলনায় বিশ  িদেত চেয়েছন। 

“Aristotle would conceptualize plot more generally in terms that 
continue to resonate in narrative theory. He gave plot (mythos) pride 
of place in his model, considering it to be the most important aspect of 
a tragedy, more so than character, language, or spectacle.” 
(Richardson. 2019. p. 59)  

অ াির টেলর মেতাই ভারতীয় দাশিনক ভরত তাঁর ‘নাট শা ’-এ বীজ, িব ু, পতাকা, 

কারী ও কায কািহিনর এই পাঁচিট উপিবভাগ উে খ কের কািহিন আেলাচনাকােল 

এেকই নাট শাে র মূল- দহ িহেসেব িচি ত কেরেছন।   

আমরা ইিতমেধ  জািন য অন ান  সািহত -সমােলাচনার ধারায় কােনা 

সািহত কমেক য ভােব িবে ষণ করা হয় আখ ানতে র ি েত সই িবে ষণ হয় িভ  

রীিতেত (িব ািরত আেলাচনা পৃ.২৩-২৬)। কােজই রবী নােথর উপন াস িলর েটর 

আেলাচনা য সই িভ  পেথই এেগােব তা বলা বা ল । েটর আেলাচনাকােল ইিতপূেব 

চেল আসা রীিতেত যখােন ‘কী বলা হে ’-টাই ধান িছল, সখান থেক সের এেস 

আখ ানত  দখােনার য়াস িনল সািহত কেমর মূল ঘটনাটা ‘কীভােব বলা হে ’। 

আমরা থম অধ ােয়র আেলাচনাকােল দেখিছ য কােনা আখ ােন েটর মেধ  থােক 

দুই ধরেনর ঘটনা; বীজঘটনা এবং এেক তার পিরণােমর িদেক িনেয় যায় িকছু অনুঘটক 

অথাৎ অন ান  ছােটা- ছােটা কাযকারণ স িকত ঘটনা ম। পাশাপািশ ধান কািহিনর 

সমা রােল এক বা একািধক উপকািহিনও থাকেত পাের আখ ােন। িক  সই 
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উপকািহিন িলর পর েরর মেধ  এবং ধান কািহিনর সে  তােদর কাযকারণ স ক 

থাকা একা  বা নীয়। 

রবী নােথর উপন াস িলর েটর িবন াস স েক আেলাচনা করেত িগেয় 

থেমই য িবষয়িট নজের আেস তা হল উপন াস িল িতিন িলেখেছন ১৮৮৩ থেক 

১৯৩৪ এই দীঘ একা  বছেরর সময়কােল। এই দীঘ সমেয় উপন াস রচনায় িবরিত 

এেসেছ ায়শই, ফেল রচনার ধরেনর ে ও এেসেছ পিরবতন। আর তাই অিধকাংশ 

সমােলাচক রবী -উপন াস িলেক পব-িবভাগ কের আেলাচনা কেরন। আমােদর আেলাচ  

রবী নােথর উপন াস িলর ট-ভাবনােক আখ ানতে র ি েত আেলাচনাকােল এই 

দীঘ রচনাকােলর িহেসবিট মাথায় রেখ বাঝার চ া করব সমেয়র সে  সে  

রবী নােথর উপন াস িলর েটর গঠেনর মেধ  কখন কী ধরেনর বদল এেসেছ; 

থমিদেকর উপন াস িলর তুলনায় শষিদেকর উপন াস িলর েটর িবন াস কাথায় 

আলাদা হল, েটর গঠেনর ে  কােনা অস ূণতা থাকেল সই িবষয় িলর িতও 

আেলাকপাত করার চ া করা হেব।  

এরই সে  জরা  ি  আখ ােনর ঘটনা িলেক গিতশীল ও গিতহীন ঘটনায় 

িবভাজেনর পাশাপািশ ান, কাল, আকি কতার সে  স িকত কের বশ কেয়কিট 

ভােগ িবভ  কেরন (িব ািরত আেলাচনা পৃ.২৩-২৬)। িনেচ আমরা সই আেলাচনার 

িভি েত উপন াস িল থেক িকছু িকছু ঘটনার উে খ কের দখাব।  

আমােদর মেন রাখা দরকার য ি ে র মানদ  অনুযায়ী রবী -উপন ােসর 

ঘটনা িলর মেধ  সম  ধরেনর স ক িনণয় করা স ব নয়। সমেয়র সে  সে  যখােন 

উপন ােসর কািহিন-িবন াস প িত বদেলেছ সখােন ঘটনা িলর মেধ  স ক িনণেয়র 

িনি র বদল আসাটা অবশ াবী। এই াথিমক িকছু িবষয়েক মাথায় রেখ আমরা 

উপন াস িলর কািহিন িবন ােসর িত আেলাকপাত করেত পাির।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:- াকাের কািশত রবী নােথর থম উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর 

হাট’। এই উপন ােসর কািহিন এিগেয়েছ পূববতী বি মী রীিতেত। রামা ধমী এই 

উপন ােসর েট ান পেয়েছ একািধক কািহিন ও ঘটনা পর রা। তাপািদত -

উদয়ািদত , িবভা-রামচ , সরমা, বস  রায়, ম লা বা ি ণী ভৃিত ব িবধ চির েক 
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কে  রেখ একািধক কািহিন আবিতত হেয়েছ। উপন ােসর নামকরণ থেক এর ধান 

চির  িহেসেব িবভােক িনিদ  করার বৃি  কাজ করেলও সম  উপন ােসর সম  

ঘটনার কাযকারেণর সে  িবভা চিরে র যাগ িনতা  ীণ এবং অেনক ে ই নই 

বলেলই চেল। অন িদেক সম  ঘটনার কাযকারেণর সে  একিদেক তাপািদত  এবং 

অন িদেক উদয়ািদেত র যাগেক দেখ এেদর দুজনেকই উপন ােসর ক ীয় চির  

িহেসেব িনবাচন করেত হয়। উপন ােসর ায় িতিট ঘটনাই ঘেটেছ এই দুই চির েক 

ক  কের অথবা এেদর ভােব।  

 

 

  উপকািহিন  

 

   

 

বীজঘটনা ১:— বস রায় হত ার ছকেক ক  কের তাপািদত -উদয়ািদেত র ।  

অনুঘটক:— ১. উদয়ািদেত র বস রােয়র িত ভােলাবাসা। 

     ২. তাপািদেত র বস রােয়র িসংহাসেনর িত লাভ।  

বীজঘটনা ২:— রামচ  রায় ও িবভার দা ত  সমস া। 

অনুঘটক:— ১. রামচ  রােয়র ব ি ে  অি তােবােধর অভাব। 

     ২. তাপািদেত র িত অব  রাগ িবভার উপর িতফিলত হওয়া। 

     ৩. রমাই ভাঁড়েক তাপািদেত র অ ঃপুের ঢাকােনার অপরােধ 

ঘাতেকর হােত রামচে র মৃতু র স াবনা কাশ। 

     ৪. রমাই ভাঁেড়র ভােব িবভােক ত াগ কের নব-পিরণেয় আব  হওয়া।  

উপকািহিন:— ম লা বা ি ণীর আখ ান।  

বস রায় হত ার ষড়য   

তাপািদত  

 
 

উদয়ািদত  

 

সরমা  

 
ি ণী  
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বস রায় হত ার ষড়য েক ক  কের একিদেক যমন উদয়ািদত  ও 

তাপািদেত র মেধ   সংঘিটত হেয়েছ তমিন অন িদেক রেয়েছ রামচ  ও িবভার 

দা ত  সমস া। ব তপে  এই দুিটেকই উপন ােসর ধান কািহিন বেল মেন করা 

হেলও একিট উপকািহিনও ান পেয়েছ এই উপন ােস, এবং সিট হল ম লার আখ ান। 

যার সে  জিড়ত হেয় গেছ উদয়ািদেত র দা েত র ািজক পিরণিত। উদয়ািদেত র 

অতীত ও বতমান অথাৎ ম লা ও সরমােক িনেয় য উপকািহিন গেড় উেঠেছ তা ত  

একিট কািহিন হেয় উঠেলও তার সে  পূেবা  দুিট মূল কািহিনর ত  যাগ সািধত 

হেত পােরিন।  

সাইি শিট পিরে েদ িবভ  এই উপন ােসর কািহিনর গিত একমুখী। অথাৎ 

িশ পূব েরর কািহিন য অিভমুেখ এিগেয়েছ বাচন ের কািহিন উপ াপেনর ে ও 

সই একই অিভমুখ দখেত পাই। ধুমা  থম পিরে েদই প াৎ উ ােসর ব বহাের 

কািহিনর গিতেক পছেনর িদেক িনেয় যাওয়া হেয়েছ। পাশাপািশ সম  উপন ােস 

একািধক উে জক ঘটনা সংঘিটত হেলও তােদর েত েকর মেধ  যাগসূ  অত  ীণ। 

অবাচীন ঔপন ািসেকর হােত ঘটনাব ল এই উপন ােসর ট-ভাবনায় য িবেশষ কােনা 

বিশ  পাওয়া যােব না তা সহেজই অনুেময়।  

ক. গিতহীন ঘটনা:—  এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনা িহেসেব উে খ করা যায়, 

 “যেশাহেরর যুবরাজ, তাপািদেত র জ  পু , উদয়ািদত  তাঁহার শয়নগৃেহর 

বাতায়েন বিসয়া আেছন। তাঁহার পাে  তাঁহার ী সুরমা।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.৭)  

 “বস  রায় অেনক ণ চুপ কিরয়া বিসয়া রিহেলন,…” (পৃ. ৪৪)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনা িহেসেব উে খ করা যায়, 

 “িবজন পথ িদয়া িবদু দেবেগ যুবরাজ অ  ছুটাইয়া চিলয়ােছন।” (পৃ. ১৪)  

 “ম লার কুিটর যেশাহেরর এক াে  িছল। সইখােন বিসয়া স মালা জপ 

কিরেতিছল।” (পৃ. ৪৬) ।। 
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১. কািলক স ক:—  আখ ােন ঘটনার সে  সমেয়র উে খ থােক, সই সময় িকছু মুহূত 

িনেদশক হওয়ার পাশাপািশ দীঘ িকছু বছরেকও িনেদশ করেত পাের। এই উপন ােসর 

থেক কেয়কিট উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  সমেয়র স কিটেক িনেদশ করা হল।  

 “অ কার রাি , িক  পথ দীঘ সরল শ  বিলয়া কােনা ভেয়র আশ া নাই।  

রাে  অে র খুেড়র শে  চাির িদক িত িনত হইেতেছ, দুই-একটা কুকুর ঘউ-

ঘউ কিরয়া ডািকয়া উিঠেতেছ, দুই একটা শৃগাল চিকত হইয়া পথ ছািড়য়া 

বাঁশঝােড়র মেধ  লুকাইেতেছ।” (পৃ. ১৪) 

 “ ি ণীর সে  য লােকরা িগয়ািছল তাহারা এক স াহ পের িফিরয়া আিসয়া কিহল, 

যুবরাজেক রায়গেড় দিখয়া আিসলাম।” (পৃ. ৮৫)  

২. ািনক স ক:— সমেয়র মেতাই আখ ােনর ঘটনা িল একই ােন িকংবা িবিভ  

ােন িবিভ  সমেয় সংঘিটত হেত পাের। এই উপন ােসর থেক কেয়কিট উদাহরণ িদেয় 

ঘটনার সে  ােনর স কিটেক িনেদশ করা হল।  

 “ব িদেনর পর উদয়ািদত  রায়গেড় আিসেলন,…।” (পৃ. ৮৭)  

 “রায়গেড় অিধকাংশ সন  রািখয়া উদয়ািদত েক লইয়া তৎ ণাৎ যেশাহের যা া 

কিরল।” (পৃ. ৯২) 

৩. আকি কতার স ক:— আখ ােন এমন অেনক ঘটনা সংঘিটত হেত পাের যােক 

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

সই আকি কতা সম  আখ ােনর ে  পূণ মাড় িনেত সহায়তা কের। এই 

উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  আকি কতার স কিটেক িনেদশ করা 

হল। 

 “উদয়ািদত  তৎ ণাৎ তাঁহার হাত হইেত আংিট খুিলয়া ফিলয়া িদেলন। ি ণী 

কুড়াইয়া লইয়া বািহর হইয়া গল।” (পৃ. ৬২)  

ি ণীর উদয়ািদেত র কাছ থেক আংিট সং হ করার ঘটনািটেক আপাতভােব হীন 

ঘটনা িহেসেব মেন হেলও উপন াস পােঠ দখা যায় কীভােব এই আংিটর সাহােয  ি ণী 

তাপািদেত র কােছ উদয়ািদত  স েক রাজে ািহতার নািলশ জানায় এবং তার ফেল 

উদয়ািদত েক কারা  হেত হয়।  
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২. রাজিষ:- পূববতী উপন ােসর মেতাই এই উপন ােসও বি মী রীিতেত ঘটনাব ল 

েটর ব বহার দিখ। ক ীয় চির  গািব মািণক েক ক  কের উপন ােসর সম  

ঘটনা সংঘিটত হেলও রঘুপিত উপন ােসর একিট পূণ ান অিধকার কের থােক। 

প বিল থার িনেষধেক ক  কের একিদেক যমন গািব মািণক , রঘুপিত ও 

জয়িসংেহর মেধ   গেড় উেঠেছ তমিন অন িদেক এই ই গািব মািণক  ও 

ন ে র মেধ  িবেরাধাভাস সৃি র কারণ হেয় উেঠেছ যা রাি ত কেরেছ 

গািব মািণেক র িনবাসনেক। ব তপে  রঘুপিত ও গািব মািণক েক ক  কের 

উপন াসিটর কািহিন দুিট ধারায় িবন  হেয় বািহত হেয়েছ। ১৮ পিরে েদ রঘুপিতর 

িনবাসনদ  থেক উপন ােসর একটা বড় ান অিধকার কের থােক রঘুপিত িনেজই। 

সই অংেশ গািব মািণক  এক কার গৗণ হেয়ই থােকন। উপন ােসর মূল ঘটনাধারািট 

িনেচ একিট িচে র মাধ েম বাঝােনার চ া করা হল। 

 

 

  

শা-সুজার সে  যাগসূ   

 

 

গািব মািণক েক ক  কের যমন রঘুপিত, ন  এবং জয়িসংেহর জীবেনর িকছু 

ঘটনা আবিতত হেয়েছ; তমিন গািব মািণক ই উপন ােসর কে  থাকেলও বািক 

চির েদর কে  রেখও িকছু কািহিন গেড় উেঠেছ, উপেরর িচ িটেত আমরা এই 

িবষয়িটেকই িনেদশ কেরিছ। রঘুপিতর িনবাসনকােল বিণত শা-সুজার কািহিন, ন ে র 

িনবাসনকােল জুরপাড়ার বৃ া  এবং জয়িসংেহর আ হত া- এই িতিট ঘটনার সে ই 

ত  ও পেরা ভােব গািব মািণেক র যাগ থাকেলও উ  ঘটনা িল এই িতন 

চির েক এবং তােদর আেবগ-অনুভব-িচ া- চতনােক কে  রেখই আবিতত হেয়েছ। 

যিদও এই ঘটনা িলর সে  সবে ে  উপন ােসর মূলকািহিনর যাগ সভােব লি ত 

হয়িন। যমন িবজয়গড় ও খুড়াসােহেবর বৃ া  এবং উপন ােসর শেষর িদেক িব েনর 

   গািব মািণক  
   রঘুপিত 

  ন  

জয়িসংহ 

জুরপাড়ার 

বৃ া   

রাজ ত ােগর পর থেক ঋিষে       

উপনীত হওয়ার সাধনাকাল  

জয়িসংেহর মৃতু র িতেশাধ 

িনেত শা-সুজার সাহােয  

গািব মািণক েক রাজ চু ত 

করা।  

রঘুপিতর সহায়তায় 

ি পুরার রাজপদ 
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পৃথক আখ ানিটর মূলকািহিনর সে  যাগ নই বলেলই হয়। ও দুিট যন উপন ােসর 

কেলবর বৃি র জন ই সংযু  হেয়েছ।  

বীজঘটনা ১:— প বিল থার িনেষধ এবং এই কারেণ গেড় ওঠা গািব মািণক  ও 

রাজপুেরািহত রঘুপিতর ।  

অনুঘটক:— ১. হািসর ‘এত র  কন!’ ে  গািব মািণেক র বিল থা বে র িস া  

হণ। 

     ২. বিল থােক িনেয় রঘুপিতর মেধ  গেড় ওঠা পৗেরািহেত র অিধকার ও 

রাজনীিতর সূচনা। 

৩. জয়িসংেহর আ হনন।  

৪. জয়িসংেহর আ হত ার িতেশাধ িনেত মাগল স াট শা-সুজার সাহােয  

ন েক রাজপেদ অিধি ত করা।  

বীজঘটনা ২:— গািব মািণেক র রাজা থেক ঋিষ অথবা রাজা হেয়ও ঋিষে  উ রণ।  

অনুঘটক:— ১. ব ও হািসর সাহচযলাভ। 

     ২. গািব মািণেক র িনেলাভ ও শাি ি য় ভাব ও িনরেপ  িবচারবুি । 

     ৩. গািব মািণেক র িনবাসনকােল নানান লা নার মধ  িদেয় রাজে র 

নূ নতম অহিমকাও িবলু  হওয়া। 

     ৪. িনবাসনকােল শত বেক িনেয় তপস া।   

উপন াসিটর মূলকািহিন িহেসেব প বিল থার িনেষধ এবং তৎ িনত কারেণ 

গেড় ওঠা নানান েক মেন করা হেলও উপন াসিটর নামকরেণর িত মেনােযাগ াপন 

করেল বাঝা যায় গািব মািণেক র রাজা থেক ঋিষ অথবা রাজা হেয়ও ঋিষ সুলভ 

আচরেণর আখ ানই উপন ােসর কে  রেয়েছ। তাই প বিল থােক িঘের গেড় ওঠা 

 অিধক মেনােযাগ আকষণ করেলও ব ও হািসর আখ ান, গািব মািণেক র 

িনবাসনকােল শত বেক িনেয় তপস া, ন ে র িব ে  যু  না করার িস া - এই 

িতিট ঘটনাই উপন ােসর নামকরণ তথা এর মূল ব ব েক পির ু ট করার পেথ 

সহায়তা জুিগেয়েছ। কােজই এই িতিট ছােটা ঘটনােক আমরা েটর ে  অনুঘটক 

িহেসেব িবেবিচত করেত পাির।   
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উপন াসিটর ট গঠেনর ে  িবেশষ উে খেযাগ  কােনা বিশ  লি ত 

হয়িন। কািহিন বরাবর সরলেরখােত এেগােলও দু-এক জায়গায় প াৎ-উ ােসর ব বহাের 

েটর িবন ােস বদল এেসেছ। এরমেধ  ১৪ সংখ ক পিরে েদ জয়িসংেহর 

আ বিলদােনর পূেব তার জীবেনর সুখ ৃিতচারণা যমন রেয়েছ তমিন ৩৪ সংখ ক 

পিরে েদ িতিহংসা চিরতাথতার শেষ রঘুপিতর মেন জয়িসংেহর ৃিতর উ াস 

কািহিনর গিতেক পছেনর িদেক িফিরেয় িনেয় গেছ। আবার এরই সমা রােল রঘুপিত 

ও ন ে র িনবাসনেক খয়াল করেল দখব যখােন ১৮ থেক ২৪ পিরে েদ রঘুপিতর 

যা াপথ ও িবজয়গেড়র আখ ানসহ নানান অিভ তার কািহিন বিণত হেয়েছ সখােন ২৫ 

পিরে েদ আমরা ন ে র সােপে  পাি  জুরপাড়ার বৃ া েক। অথাৎ উ  সাতিট 

পিরে েদর সময়কােলর সমা রােল রেয়েছ ২৫ পিরে েদ জুরপাড়ায় ন ে র যািপত 

জীবেনর আখ ান বণনা। উপন াসিটর কািহিন িবন ােসর িব ািরত আেলাচনার শেষ এেস 

আমরা বলেত পাির পূববতী উপন ােসর তুলনায় ট িনমােণর ে  িকছু পিরমােণ 

হেলও দ তা দিখেয়েছন ত ণ ঔপন ািসক।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “মি েরর কাজকম শষ কিরয়া জয়িসংহ তাঁহার কুিটেরর াের বিসয়া আেছন।” (পৃ. 

১০৮) 

 “আষাঢ় মাস। সকাল হইেত ঘন মঘ কিরয়া রিহয়ােছ। এখেনা বৃি  পেড় নাই, িক  

বাদলা হইবার উপ ম দখা যাইেতেছ।” (পৃ. ১০৪)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “তখন রঘুপিত কাঁিপেত কাঁিপেত উিঠয়া দাঁড়াইয়া পইতা শ কিরয়া বিলেলন, 

“তেব তুিম উ  যাও।” (পৃ. ১০৬) 

 “রাি  শষ না হইেত হইেতই গািব মািণক  গৃহ ামীর িনকট িবদায় না লইয়াই 

অ ােরাহেণ রামু শহেরর অিভমুেখ চিলেলন।” (পৃ. ১৭৫)  

১. কািলক স ক:—  এই উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  সমেয়র 

স কিটেক িনেদশ করা হল। 
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 “ি পুরার মহারাজা গািব মািণক  একিদন ী কােলর ভােত ান কিরেত 

আিসয়ােছন, সে  তাঁহার ভাই ন রায়ও আিসয়ােছন।” (পৃ. ১০৩) 

 “ বলা পিড়য়া আিসয়ােছ। তখন মঘ কিরয়া আেছ। ন রায়েক সে  লইয়া মহারাজ 

পদ েজ অরেণ র িদেক চিলেলন।” (পৃ. ১১৯)  

২. ািনক স ক:— এই উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  ােনর 

স কিটেক িনেদশ করা হল। 

 “মহারাজ পূেব একা গামতীতীের আিসেতন, এখন বেক সে  কিরয়া আেনন।” 

(পৃ. ১১৪) 

 “দীঘ পথ। কাথাও বা নদী, কাথাও বা ঘন অরণ , কাথাও বা ছায়াহীন া র— 

কখেনা বা নৗকায়, কখেনা বা পদ েজ, কখেনা বা টাটু ঘাড়ায়— … ন রায় 

অিব াম চিলয়ােছন।” (পৃ. ১৪৭)   

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর থেক উদাহরণ িদেয় ঘটনার সে  

আকি কতার স কিটেক িনেদশ করা হল। 

 “ন রায় এই িনবাসেন রাজা হইয়া উিঠয়া সম  দুঃখ ভুিলেলন। এখােন রাজে র 

ভার িকছুমা  নাই, অথচ রাজে র সুখ স ূণ আেছ।” (পৃ.১৪৩)  

এই য ন রায় জুরপাড়ার খলনা রাজা হেয় আনে  থাকেত  কেরিছেলন তার 

কারণ স ধুই রাজার অিধকার এবং মতা পেত চেয়িছল, দািয় টুকু িনেত চায়িন। 

তার এই বৃি ই তােক পরবতীেত অত াচারী রাজায় পিরণত কের।  

৪. াসি কতা:— আখ ােন সময়গতভােব একইসে  বিণত নয় এমন িকছু িবষয় বা 

ম ব ে র িত মেনােযাগ িদেল অেনকসময়ই দখা যায় য ধারাবািহকতার িভি েত 

পেরর ম ব িট পূেবর ম েব র সে  াসি কতার সূে  আব । এই উপন ােসর থেক 

উদাহরণ তুেল ঘটনার াসি কতার স কিট বাঝােনার চ া করা যায়।  

 “ গািব মািণক েক দিখয়া ফিকেরর রাজা বিলয়াও মেন হইল, স াসী বিলয়াও বাধ 

হইল। … গািব মািণক েক দিখয়া বাধ হইল িতিন যন সম  ত াগ কিরয়ােছন, তবু 

যন সম ই তাঁহারই। িতিন িকছুই চান না বিলয়াই যন পাইয়ােছন— িতিন 

আপনােক িদয়ােছন বিলয়া পাইয়ােছন। … কােনা কার আড় র নাই বিলয়া িতিন 
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রাজা, এবং সম  সংসােরর িনতা  িনকটবতী হইয়ােছন বিলয়া িতিন স াসী।” (পৃ. 

১৭৯)  

এই য উপন ােসর শেষ এেস গািব মািণেক র মেধ  রাজা এবং ঋিষর সহাব ান 

উপলি  করা যায় তার কারণ গািব মািণেক র চিরে র মেধ  আগােগাড়াই উপি ত 

িছল। ন েক িনরেপ তায়, লাভহীনভােব রাজ  করার উপেদশ দান, বেক কৃিতর 

মােঝ বেস উপেদশ শানােনার সময় কৃিতর মেধ  পরম িপতার শ অনুভব— এই 

ছােটা ছােটা ঘটনা িল থেক বাঝা যায় গািব মািণেক র রাজিষ হেয় ওঠার ঘটনাটা 

উপন ােসর ে  াসি ক।   

৩. চােখর বািল:- ‘রাজিষ’-র পের সমেয়র এক দীঘ ব বধান িনেয় রবী নাথ ‘ চােখর 

বািল’ রচনায় হাত িদেয়িছেলন। পূববতী ঔপন ািসকেদর উপন াস রচনার ধারার 

ঘটনাব ল রামা ধমী আখ ান রচনা য তাঁর সািহিত ক গাে র সমতেল অব ান কের 

না সই সত িট বুেঝ িনেয় রবী নাথ এখন থেক উপন াস রচনায় াধান  িদেলন 

চির েদর আঁেতর কথা িবে ষেণ। চির েদর মেনাজগেতর নানান আখ ানেক ফুিটেয় 

তালাই যখােন ধান হল সখােন ঘটনার াধান  াভািবকভােবই কমেত  করল। 

মেহ , আশা, িবেনািদনী ও িবহারী এই চারজেনর মেধ  স েকর টানােপােড়নেক সূ  

িবে ষণী ভি েত ফুিটেয় তালাই হল এই উপন ােসর মুখ  িবষয়। এখন  হল 

উপন ােসর ধান চির  ক? মেহ  না িবেনািদনী। উপন াসিটর িত আগােগাড়া 

মেনােযাগ াপেন িবেনািদনীেকই ধান চির  বেল মেন হয়। যিদও উপন ােসর সূচনা 

হে  মেহ র িত আেলাকপাত কেরই, তবুও বলেতই হয় উপন ােসর সম  কায 

কারেণর মেধ  স ক াপন কেরেছ িবেনািদনীই। পাশাপািশ উপন াসিট পােঠ বুিঝ এেত 

দুই জাড়া ি েকাণ েমর আখ ান িথত রেয়েছ (ক এবং খ ি ভুজ); যখােন দুিটেতই 

িবেনািদনীর উপি িত ল ণীয়।  

 িবেনািদনী  

 

 মেহ  

 িবহারী 

 

 আশা 

 

ক 
 

খ 
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বীজঘটনা ১:— মেহ -আশা-িবেনািদনীর মেধ  ি েকাণ েমর স ক গেড় ওঠা। 

অনুঘটক:— ১. মেহ র চিরে র স কেক ক  কের দািয় ানহীনতার অভাব। 

    ২. িববাহ পরবতী সমেয় আশার সে  উ  দা ত -স েক আিবল হেয় 

যাওয়া এবং েম াি । 

    ৩. আশার িত রাজল ীর ঈষা। 

    ৪. িবেনািদনীর প- যৗবন এবং কমৈনপুেণ  মু  হওয়া। 

    ৫. আশার িনবু তা ও সারেল  েম িবরি  সৃি  হওয়া। 

    ৬. আশা-মেহ র সংসার দেখ িবেনািদনীর ঈষা এবং মেহ েক লু  

করার চ া।  

    ৭. িবেনািদনীর ারা মেহে র অিত সহেজই লু  হওয়া। 

    ৮. আশার িত িবহারীর গাপন ভােলাবাসা উপলি  কের িবেনািদনীর ঈষা 

এবং আশা-মেহে র সংসাের  সৃি  করার চ ায় তঃ েণািদত হওয়া।  

বীজঘটনা ২:— িবহারীর িত িবেনািদনীর অনুরােগর সৃি ।  

অনুঘটক:— ১. মেহে র সে  িততুলনায় িবহারীর দাঢ  ব ি  স েক ধারণা লাভ। 

    ২. দমদেমর চড়ুইভািতর িদেন িবহারীর সে  একা  আলােপ িবেনািদনীর 

অ েরর সরল িদকিটর উে াচন। 

    ৩. িবহারীর থেক স ান াি । 

    ৪. মেহে র সে  তােক আপি কর অব ায় দেখ িবহারীর ঘৃণা এবং 

িবেনািদনীেক আঘাত।   

 মেহ -আশা ও িবেনািদনীর আকষণ-িবকষেণর খলা চেলেছ ধানত ১৬ থেক ৩৩ 

পিরে দ পয । এই ৩৩ সংখ ক পিরে েদ মেহ েক িলিখত িবেনািদনীর িতর ারপূণ 

িচিঠ আশার হােত আসার পর থেক থম বীজঘটনার আবরণ ভেঙ িগেয় ঘটনা বাঁক 

িনে  ি তীয় বীজঘটনার িদেক। যিদও আশা-মেহে র দা ত  সমস া অব াহত রেয়েছ 

উপন ােসর ৫২ পিরে দ পয ই। ব তপে  আশার কােছ সই িচিঠ মেহ  ও 

িবেনািদনীর অৈবধ স কেক  কের তােল। অন িদেক ৩৫ পিরে েদ িবেনািদনী 
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িবহারীর বািড়েত যাে  এবং সখান থেক িনেজর দেশর বািড়েত িফরেছ। এই ৩৫ 

পিরে দ থেক কৃত সূচনা হে  ি তীয় বীজঘটনার। পূববতী উপন াস িলর তুলনায় 

এই উপন ােস রবী নাথ যখােন সব িদক থেকই িবিশ তা দিখেয়েছন সখােন 

উপন াসিটর টভাবনােতও য াত  আসেব তা বলা বা ল । বশ িকছু পিরে েদর 

ঘটনা সমা রােল চেলেছ। অথাৎ িসেনমার দৃেশ র মেতা একই সমেয় মেহ -িবেনািদনীর 

অব ােনর সমা রােল আশা অথবা িবহারী অথবা মেহে র গৃেহর পিরি িত বণনা করা 

হেয়েছ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “কাকী অ পূণা তাঁহার ঘেরর কাঁটা জানালার গরােদর উপর মাথা রািখয়া 

িবমষমুেখ বিসয়ািছেলন।” (পৃ. ১৯১) 

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ,  

 “…মেহ ও সাজা পথ ছািড়য়া দীঘ পথ ধিরয়া ব িবলে  ধীের ধীের বািড় িগয়া 

প িছল।” (পৃ. ১৯৩) 

 “িমিনটখােনক বিসয়াই মেহ  িবেনািদনীেক িফরাইয়া আিনবার জন  ত উিঠয়া 

পিড়ল; িসিঁড়র কাছ পয  িগয়াই িফিরয়া আিসয়া একলা ছােদ বড়াইেত লািগল।” 

(পৃ. ২৬০)  

১. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “ফা ন- চ মােস িবহারীেদর জিমদাির হইেত সরেষ-ফুেলর মধু আিসত, িত 

বৎসরই স তাহা রাজল ীেক পাঠাইয়া িদত— এবারও পাঠাইয়া িদল।” (পৃ. ২৬০) 

 “ স যন এই কয়িদন আ ন ািলয়া তপস া কিরেতিছল।” (পৃ. ৩০২)  

২. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল, 

 “অ পূণা কাশী হইেত িফিরয়া আিসয়া অিত ধীের ধীের রাজল ীর ঘের েবশ 

কিরয়া ণামপূবক তাঁহার পােয়র ধুলা মাথায় তুিলয়া লইেলন।” (পৃ. ৩০৭) 

 “বািলেত বাগান লইয়া চীেন িমি র সাহােয  স সু র কিরয়া ছােটা ছােটা কুিটর 

তির করাইেত আর  কিরয়া িদল।” (পৃ. ৩০৯)  
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৩. আকি কতার স ক:— মেহ েক লু  করার পের িবহারীর িত িবেনািদনীর 

েমর উে ষেক আপাতভােব আকি ক বেল মেন হেলও মেহ েক লু  করার 

পছেন িবহারীর থেক আঘাত পাওয়া একটা বড় অনুঘটক িহেসেব কাজ কেরেছ। সে  

থম থেক িবহারীর িত য িবেনািদনীর একটা  স ান িছল তার পিরে ি েত 

দখেল িবহারীর িত িবেনািদনীর আকষণেক আকি ক বেল ভাবা যায় না। আবার 

উপন ােস দমদেম চড়ুইভািতর িদন ভৃত েদর গািড় ভেঙ যাওয়ার ঘটনা আকি ক হেলও 

এরই কারেণ িবেনািদনী িবহারীর কমতৎপরতা স েক পির াত হয়, ভৃত েদর অভােব 

িনিরিবিলেত িবহারী আর িবেনািদনীর স ক নতুন িদেক মাড় নয়।  

৪. পিরবতনশীলতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার মেধ  পিরবতনশীলতার স েকর 

দৃ া  িহেসেব উে খ করা যায়, 

 “আমার এই মােক তার হােত িদয়া গলাম, মিহন— আমার এই কথাটা মেন রািখস, 

তুই এমন ল ী আর কাথাও পািব ন।” (পৃ. ৩২৫) 

 “মেহ  আিসয়া ণাম কিরয়া কিহল, “ বৗঠান, মাপ কিরেয়া।” (পৃ. ৩৩২)  

উপেরর দুিট উদাহরেণর থমিট মৃতু শয ায় শািয়ত রাজল ীর আশা স েক উি  এবং 

ি তীয়িট িবেনািদনীর িত মেহে র। উপন ােসর থমিদেক নববধূ আশার িত 

রাজল ীর উ  ঈষার স ূণ িবপরীেত অব ান কের যমন উ  থম উদাহরণিট 

তমিন থম থেকই িবেনািদনীর িত অৈবধ ম-স ক াপেন উৎসাহী মেহে র 

উপন ােসর শেষ িবেনািদনীেক ণাম এবং ‘ বৗঠান’ সে াধন তার পূেবর ব বহােরর 

সােপে  িবপরীতধমীতায় আব । ফেল, এই দুিটই পিরবতনশীলতার উদাহরণ হেয় 

উেঠেছ।  

৫. াসি কতার:— অেনক সমেয় আখ ােন একই সমেয় বিণত না হেলও এক-বা 

একািধক ম ব ে র িত মেনােযাগ াপন করেল দখা যায় পেরর ম ব িট পূেবর 

ম েব র সে  াসি কতার সূে  আব । এই উপন ােস অ ত একিট ে  দিখ 

কথেকর ম ব  এবং চিরে র ি য়া াসি কতার সূে  আব । স  দুিটর উে খ িনেচ 

করা হল।  
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 “আমার জায়গায় িকনা এই কিচ খুিক, এই খলার পুতুল! (আশার গলা জড়াইয়া) 

“ভাই চােখর বািল, বেলা-না-ভাই, কাল তামােদর িক কথা হইয়ািছল ভাই!... 

তামােদর ভােলাবাসার কথা িনেল আমার ু ধাতৃ া থােক না ভাই!” (পৃ. ২১০)  

 “িবেনািদনী আশার িচবুক ধিরয়া কিহল, “হাঁ বান, আমার যাইবার সময় আিসয়ােছ। 

এক সময় তুিম আমােক ভােলাবািসয়ািছেল— এখন সুেখর িদেন সই ভােলাবাসার 

একটুখােন আমার জন  রািখেয়া, ভাই— আর সব ভুিলয়া যেয়া।” (পৃ. ৩৩২)  

৪. নৗকাডুিব:- উপন াসিট দুই িমক-জুিটর কািহিন িনেয় গেড় উঠেলও আগােগাড়া 

মেনােযাগী পােঠ এর ক ীয় চির  িহেসেব রেমশ এবং কমলােকই মেন হয়। এেদর 

এক চির েক িদেয় যমন কািহিনর আর  হেয়েছ তমিন আেরকজন াধান  পেয়েছ 

উপন ােসর উপসংহাের। রেমশ এবং কমলা এই দুই চির েক ক  কেরই উপন ােসর 

বািক চির েদর কাযকলাপ আবিতত হেয়েছ। উপন াসিটর কািহিনর িবচার করেত গেল 

দিখ কীভােব এই দুই চির েক ক  কেরই একািধক বীজঘটনার ভূিমকা হেয়েছ, এবং 

পাশাপািশ এেসেছ উপকািহিন বা সাব- েটর আভাসও।  

 

      ট ১ 

  

 

      ট ২  

 

      ট ৩  

 

           ১  

কমলােক ক  কের গেড় ওঠা 

িতনিট ছােটা আখ ান  

           ২  

           
           ৩ 

রেমশ + হমনিলনী  

রেমশ+ কমলা  

হমনিলনী+ নিলনা   

উেমশ পব  

গা জপরু বৃ া   

নবীনকালী বৃ া   
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বীজঘটনা ১:— রেমশ এবং হমনিলনীর ণয় স ক।  

অনুঘটক:— ১. হমনিলনীর দাদার সে  ব ু ে র খািতের তার সে  পিরচয়। 

            ২. পাশাপািশ বািড়েত অব ান।  

             ৩. হমনিলনীর িচ-িশ ার িত রেমেশর আকষণ।  

বীজঘটনা ২:— কমলা ও রেমেশর ছ -দা ত ।  

অনুঘটক:— ১. িপতার আেদেশ ােম িফের রেমেশর িববাহ। 

           ২. িববাহ কের ফরার পেথ নৗকাডুিব। 

           ৩. কমলা য আসেল তার ী সুশীলা নয় স স ে  াত হওয়ার পেরও 

কমলােক তা না জানােনা। 

            ৪. বািডং ফরত কমলার েপ মু  রেমশ। 

            ৫. হমনিলনীর সে  স  িছ  কের কমলােক ী িহেসেব হেণর িস া ।  

বীজঘটনা ৩:— কমলা ও নিলনাে র দা ত  স েকর িমলন।  

অনুঘটক:— ১. কমলা য আসেল রেমেশর ী নয় স স েক রেমেশর িচিঠ থেক ান 

লাভ। 

            ২. ামী ভেব আসা রেমশেক এবং তার গৃহেক মুহূেত ত াগ। 

            ৩. কািশেত নিলনাে র বািড়েত পিরচািরকা িহেসেব ান লাভ। 

             ৪. নিলনাে র বদান তায় দা ত  স েকর পুনিমলন।     

যিদ আমরা এই উপন ােসর কািহিন িবন ােসর িত আেলাকপাত করেত চাই 

তাহেল দখব উপন াসিটেত মূলত িতনিট েটর াধান  রেয়েছ। রেমশ এবং 

হমনিলনীেক িদেয় কািহিনর সূচনা হেলও রেমেশর আকি ক িববাহ ও নৗকাডুিবর 

আকি কতােক ক  কের গেড় ওেঠ আেরকিট কািহিন- যখােন দুই িবসম জুিট রেমশ 

ও কমলা কে  রেয়েছ। এই িবসম জুিটর কািহিনিটই উপন ােস াধান  পেলও এরই 

সমা রােল বশ িকছু সময় ধের চলেত থােক রেমশ- হমনিলনী আখ ান। অন িদেক 

উপন ােস য িতনিট উপকািহিনর আভাস দওয়া হেয়েছ তা গেড় উেঠেছ মূলত কমলােক 

ক  কেরই। রেমেশর সে  ি মার যা াকােল উেমশ নামক বালেকর সে  কমলার 
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অপত  হস ক, গািজপুেরর চ বতী খুেড়ার সে  আলাপ এবং সবেশেষ িনেজর ও 

রেমেশর স েকর সত তা জানার পের নবীনকালীর গৃেহ কমলার অব ান িনেয় 

উপকািহিন িল গেড় উেঠেছ। মােটর ওপর কািহিন িশি ত ের এেস সরলেরখােতই 

অ সর হেলও ৩৯ পিরে েদ নিলনাে র অতীত বণনার কােল ঘটনা ম িবন ােসর 

ে  িকছু বিচ  দখােনার য়াস নওয়া হেয়েছ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ,  

 “রেমশ উ র না কিরয়া নতমুেখ বিসয়া রিহল।” (পৃ. ৩৬০)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ, 

 “ স এখন িকছুিদন গ ার পােলর উপর এবং গালিদিঘেত অনাবশ ক ঘুিরয়া 

বড়াইেত লািগল।” (পৃ. ৩৪৫)   

 “ নৗকা াম ছাড়াইয়া চিলয়া গল।” (পৃ. ৩৩৯)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, 

 “ ায় িতবছর শরৎকােল পূজার িটিকট বািহর হইেল হমনিলনীেক লইয়া অ দাবাবু 

জ লপুের তাঁহার ভিগনীপিতর কম ােন বড়াইেত যাইেতন।” (পৃ. ৩৫১)  

 “রেমশ গািজপুর-আদালেতর িবিধ-অনুসাের েবশ লাভ কিরবার জন  ও িজিনসপ  

আিনেত একবার কিলকাতায় যাইেত হইেব ি র কিরয়ােছ।” (পৃ. ৪০৮)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, 

 “ভা  মােসর মাঝামািঝ হইয়া আিসল, এবাের পূজার ছুিটর আর বেড়া বিশ িবল  

নাই। অ দাবাবু এখন হইেতই তাঁহার যা ার আেয়াজেন ব  হইয়ােছন।” (পৃ. ৩৫১)  

  “পরিদন ােত ঝেড়র বগ িকছু কিময়ােছ, িক  এেকবাের থােম নাই।” (পৃ. ৪০২)  

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  আকি কতার উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায় কমলা য রেমেশর সে  তার ববািহক স ক নই জানার পের 

মুহূেতর মেধ  বশ কেয়কমাস ধের গেড় ওঠা তােদর স ক, সংসার সম  িকছু ত াগ 
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কের তার কৃত ামীর অে ষেণ বর হেয় যায় এই ঘটনা একা ভােব আকি কতায় 

মি ত বেল মেন হেলও উপন ােসর েতই ঔপন ািসক জািনেয় িদেয়িছেলন য বাঙািল 

নারীর ববািহক স েকর িত িব াসেক ক  কেরই িতিন উপন াসিট রচনায় অ সর 

হন। ফেল ঔপন ািসেকর উে শ েক মেন রাখেল এই ঘটনােক আকি ক বেল মেন হয় 

না। যিদও এই উপন ােসর অিতির  আকি কতার ব বহার যমন একিদেক েটর 

বুননেক িশিথল কেরেছ তমিন চির িলও এই একই কারেণ যেথ  িব াসেযাগ  হেয় 

উঠেত পােরিন।  

৫. গারা:- ‘ গারা’-র কািহিন িবন াস িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় থেমই উে খ 

করেত হয় এর মুখ  চির  গারা। কািহিনর কে  রেয়েছ গারার জ রহস  কািহিন। 

িছয়া রিট পিরে েদ িবন  এই উপন ােসর ৬নং পিরে েদই গারার জ রহস  

পাঠকেদর কােছ উে ািচত হেলও উে জনা আগােগাড়া বজায় থােক গারা িনেজ কখন 

এই সত  জানেত পাের এবং তার পিরণামই বা কী হয়— এই িবষয়িটেক ক  কের। 

উপন ােসর মূেল গারার জ রহস  থাকেলও এর পাশাপািশ একািধক কািহিন ও 

উপকািহিন াধান  পেয়েছ উপন ােস। 

 

 

 

 

ি েবিণেত গ া ােনর অিভ তা  

                 চরেঘাষপুেরর অিভ তা  কারাবাস পব    

 

বীজঘটনা ১:— গারার আ িজ াসার উে াচন। 

অনুঘটক:— ১. গারা ও িবনেয়র ব ু  

    ২. আন ময়ীর জাতপােতর ঊে  অব ান। 

  গারার আ িজ াসার উে ষ  দুজেনর ব ু  + 

লিলতার সে  িবনেয়র 

স েকর অিভঘাত   

পেরশবাবু ও 

সুচিরতার ভাব  

আন ময়ীর 

ভাব  
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           ৩. সুচিরতার সে  স ক গেড় ওঠা। 

           ৪. পেরশবাবুর সাি েধ  আসা। 

           ৫. ন র মৃতু র অিভঘাত। 

           ৬. ি েবণীেত গ া ান উপলে   যা া। 

           ৭. চরেঘাষপুেরর নািপেতর গৃেহ মুসলমান বালেকর িতপালন ও তার কারণ 

ত  করা। 

           ৮. গারার কারাবাস পব।  

           ৯. গারার কােছ গারার জ রহস  উ াটন। 

বীজঘটনা ২:— গারার জ রহস  গারার কােছ উে াচন।  

অনুঘটক:— ১. কারাবাস পেবর পের ায়ি  করার সংক  হণ ও কৃ দয়ােলর তােত 

বাধা দান।  

           ২. কৃ দয়ােলর মৃতু  শয ায় অব ান তার শষকৃত  গারার হােত না 

করােনার উে েশ  গারার জ -ইিতহাস এবং তার িবজাতীয়  স েক জানােনা।  

উপকািহিন:— হিরেমািহনীর অতীত ইিতহাস।  

উপন ােস গারার আ িজ াসার উে াচেনর ে  য িতনিট সমা রাল কািহিন 

সহায়ক হেয়েছ স িল হল গারা ও িবনেয়র ব ু ে র আখ ান, সুচিরতার সে  গারার 

স ক ও িবনয়-লিলতার মস ক। এই িতিট উপাদান কৃতপে  গারার জীবেনর 

নানা সংশয়, নানা অনিভ তা-জিনত  থেক উ ীণ হেতও সহায়ক হেয়েছ। এরই 

পাশাপািশ রেয়েছ গারার জীবেনর িকছু পূণ অিভ তার িববরণ যা আসেল 

উপন ােসর এক-একিট পৃথক অধ ায় হেয় উেঠ এেসেছ। এ িলর মেধ  যমন রেয়েছ 

ি েবণীেত গ া ােনর উপলে   যা ার আখ ান, তমন রেয়েছ চরেঘাষপুেরর কািহিন 

ও কারাবাস পব। উপন ােস সুচিরতার মািস হিরেমািহনীর অতীত জীবন ও তার চিরে র 

মাগত িববতনেক িনেয় গেড় উেঠেছ একিট মা  উপকািহিন।  

উপন ােসর কািহিন স ার িত আেলাকপাত করেল দিখ একািধকবার প াৎ 

উ ােসর েয়ােগ কািহিন েমর মেধ  বিচ  সৃি  করা হেয়েছ। এই প াৎ উ ােসর 
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সূচনা হেয়েছ মূলত ৫ ও ৬ পিরে েদ আন ময়ী ও কৃ দয়ােলর মেধ  গারার 

জ রহস েক ক  কের আেলাচনাকােল। এছাড়া ২ নং পিরে েদ িবনয়- গারার 

ছেলেবলার ব ু ে র িচ , ৩ নং পিরে েদ আন ময়ীর আচার-পরায়ণতার িদন িলর 

ইিতহাস িবে ষেণ প াৎ উ ােসর ব বহাের কািহিনর াভািবক গিত বােরবাের 

থমেকেছ। এছাড়া ১৬ নং পিরে েদ সুচিরতার জীবেনর অতীত আেলাচনার ে ও 

প াৎ উ ােসর ব বহার ঘেটেছ। এই উপন ােসর ট-িবন ােসর ে  সবেথেক 

পূণ অংশ হল ২১ থেক ২৬ সংখ ক পিরে দ। ২১ নং পিরে েদ আমরা দুিট 

পূণ ঘটনার উে খ পাি -  

ক. া  া  রাড ধের গারার যা া এবং  

খ. আন ময়ীর পােয় িবনেয়র গালােপর অঘ- দান।  

এই গালাপফুেলর বৃ া  দওয়া হল ২২ নং পিরে েদ, এবং এই গালাপফুলেক ক  

কের আন ময়ীর কােছ লিলতার িত িবনেয়র মভাব ব  হল। অথাৎ ২১ এবং ২২ 

পিরে েদর ঘটনা িল আসেল আেগ-পের কের সাজােনা হে । অন িদেক ২৩, ২৪ ও 

২৫ পিরে েদ ঘটনার ম াভািবক থাকেলও এই পিরে দ িলেত গারার উপি িত 

পাওয়া যায় না। গারােক আমরা আবার পাব ২৬ পিরে েদ। অথাৎ ২১ পিরে েদ তার 

া  া  রাড ধের যা া করার ঘটনাটুকুর উে খ কের তার মূল িববরণটা দওয়া হল 

২৬ নং পিরে েদ। অথাৎ, গারার সােপে  ২১ নং পিরে েদর ধারাবািহকতা পাওয়া 

যাে  ২৬ নং পিরে েদ িগেয়। এবং এরপর থেক ২৯-৫২ পিরে েদ, অথাৎ গারার 

কারাবাসকােলর একমাস সমেয়র মেধ  ধান হেয় উেঠেছ িবনয় ও লিলতার আখ ান।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ িহেসেব উে খ করা 

যায়,  

 “এমন িদেন িবনা-কােজর অবকােশ িবনয়ভূষণ তাহার বাসার দাতলার বারা ায় 

একলা দাঁড়াইয়া রা ার জনতার চলাচল দিখেতিছল।” (পৃ. ৫০৯)  

 “…দুিট লাক একিট ততলা বািড়র স াঁতেসঁেত ছােত দুিট বেতর মাড়ার উপর 

বিসয়া আেছ।” (পৃ. ৫১৩) 

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ হল,  
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 “এমন সময় িঠক তাহার বাসার সামেনই একটা িঠকাগািড়র উপের একটা ম  

জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না 

কিরয়া বেগ চিলয়া গল।” (পৃ. ৫০৯) 

 “ চন-পরা বাবুিট তাহােক গািড়র স ুখ হইেত সিরয়া যাইবার জন  হাঁিকয়ািছল, বৃ  

িনেত না পাওয়ােত গািড় ায় তাহার ঘােড়র উপর আিসয়া পেড়। কােনামেত 

তাহার াণ বাঁিচল িক  ঝাঁকাসেমত িজিনস লা রা ায় গড়াগিড় গল এবং ু  বাবু 

কাচবা  হইেত িফিরয়া তাহােক ‘ড াম য়ার’ গািল িদয়া তাহার মুেখর উপর সপাং 

কিরয়া চাবুক বসাইয়া িদেত তাহার কপােল রে র রখা দখা িদল।” (পৃ. ৫৬৯)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল, 

 “ম ািজে ট াউনেলা সােহব িদবাবসােন নদীর ধােরর রা ায় পদ েজ 

বড়াইেতেছন,…।” (পৃ. ৬১৫) 

 “ গারা জল হইেত বািহর হইয়াই দিখল পেরশবাবু এবং িবনয় ােরর বািহের 

তাহার জন  অেপ া কিরেতেছন।” (পৃ. ৬৯৯)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “ াবণ মােসর সকালেবলায় মঘ কািটয়া িগয়া িনমল রৗে  কিলকাতার আকাশ 

ভিরয়া িগয়ােছ।” (পৃ. ৫০৯) 

 “আজ ায় পেনেরা িদন হইয়া িগয়ােছ লিলতা ীমাের কিরয়া িবনেয়র সে  

আিসয়ােছ।” (পৃ. ৬৭৪) 

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  আকি কতার উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায়, কািহিনর েতই সুচিরতােদর গািড়র দুঘটনা সামিয়কভােব আকি ক 

মেন হেলও সুচিরতার সে  িবনেয়র আলােপর সূ পােতর জন  এই দুঘটনার েয়াজন 

িছল। আমরা ইিতপূেবর উপন াস িলর আকি কতা িবষয়ক আেলাচনােতও দেখিছ 

রবী -উপন ােস আকি ক একটা দুঘটনা আসেল নতুন সূচনার ইি ত বহন কের। 

আবার এই উপন ােসই গারার চরেঘাষপুেরর থেক ফরার পেথ ি েকট খেলায়াড়েদর 

সে  িমেল পয়াদার উপর হামলা এবং তার ফেল জেল যাওয়ার ঘটনাটা কািহিন থেক 

িবি  কের দখেল মােটর উপর আকি ক বেল মেন হেলও কািহিনর পূবাপয িবে ষণ 

করেল বাঝা যায় চরেঘাষপুের যুগপৎ জিমদার ও নীলকর সােহবেদর অত াচােরর 
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ইিতবৃ  েন গারার মন উে িজতই িছল যার ভােব স ছেলেদর সে  িমেল 

পয়াদােক হামলা কেরেছ। কােজই কািহিনর অনু িমক পাঠ িনেল বাঝা যায় 

িবি ভােব দখেল ঘটনা িলেক আকি ক মেন হেলও ঘটনা িল আসেল পূব ও পর-

পযােয়র পূণ ঘটনাধারােক জ  িদেয়েছ।  

৪. পিরবতনশীলতার স ক:—  এই উপন ােসর ঘটনার পিরবতনশীলতার স েকর 

উদাহরণ, 

 “মা, এইবার তামার লছিময়ােক ডােকা। তােক বেলা আমােক জল এেন িদেত।” (পৃ. ৭৯৫)  

গারার এই আ ান আসেল তার জ রহস  উ াটেনর পেরর ঘটনা। য গারা বল 

িহ ু - চতনায় আ  হেয় কািহিনর র থেক তার মােয়র জাতপাত না মানা, 

িবজাতীয় লছিময়ার হােত জল খাওয়ােক িন া কের এেসেছ সই গারাই িনেজর জািত-

দশ-জ  স েক সম  জানার পের সই পুরাতন িহ ু বােদর উ তােক ত াগ কেরেছ। 

এবং তার এই ত াগ তাৎ িণক য নয় তা ইিতপূেবর থম বীজঘটনা ও তার পছেন 

থাকা অনুঘটক িলর উে খকােল বলা হেয়েছ। গারার িহ ু েচতনা আসেল 

ােদিশকতার সে  িমলেত চাওয়ার তািগদ থেক গেড় উেঠিছল। িক  মা েয় ি েবণী, 

চরেঘাষপুর এবং কারাবােসর অিভ তা থেক স উপলি  কেরিছল দশটা ধু িহ ুেদর 

নয়। কােজই য মুহূেত স িনেজর জ রহস  স েক জেনেছ স মুহূেত স উপলি  

কেরেছ ব নহীনতােক, এবং হণ কেরেছ িবজাতীয় লছিময়ার হােতর জল।  

৬. চতুর :- পূববতী উপন াস রচনার ধারা থেক সের এেস রবী নাথ যখন ‘চতুর ’ 

রচনা করেলন তখন একিদেক যমন এর মেধ  যু  করেলন ডায়াির ধমীতা তমিন 

আখ ানিট বিণত হল উপন ােসর একিট মা  চির  িবলােসর বয়ােন। ফেল পূববতী 

উপন ােসর তুলনায় উপ াপেনর এই স ূণ িভ  রীিতর ভাব পেড়েছ উপন াসিটর 

কািহিন িবন ােসর ে ও। উপন াসিট ‘জ াঠামশায়’, ‘শচীশ’, ‘দািমনী’ ও ‘ িবলাস’ এই 

চারিট অধ ােয় িবভ ।  

বীজঘটনা ১:— শচীেশর আ ানুস ান। 

অনুঘটক:— ১. জ াঠামশাইেয়র কােছ আবাল  নাি কতা ও জাতপাত ভদহীনতার িশ া 

ও দী া াি । 
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            ২. জ াঠামশাইেয়র মৃতু েত শচীেশর অি েবােধর অভাব অনুভূত হওয়া।  

            ৩. জ াঠামশাইেয়র থেক পাওয়া িশ াই য সীমােরখা নয় তা অনুভব করা।  

            ৪. নাি ক বাদ ও ধীশি  িদেয় অি ে র অভাব পূরণ না হওয়া।  

            ৫. লীলান ামীর রসবােদ ম  হওয়া ও দািমনীর ভােব রসবােদর 

অসাড়তা স েক সেচতন হওয়া।  

           ৬. দািমনীর িত আকষণ ও িবকষণ।  

           ৭. কৃিতর মােঝ ‘তাঁেক’ খুেঁজ পাওয়ার চ া।  

            ৮. সেবাপির শচীেশর িনেজর চিরে র মেধ  থাকা অ তা যার িকনারা স 

িনেজও কের উঠেত পােরিন।  

বীজঘটনা ২:— দািমনীর মৃতু ।  

অনুঘটক:— ১. ববািহক জীবেনর অসুখ এবং ই ার িব ে  ামীর েদেবর কােছ 

আ সমপেণর মানিসক য ণা।  

            ২. শচীশেক ভােলাবাসা ও তার থেক একািধকবার মানিসকভােব ত াহত 

হওয়া। 

            ৩. সমু তীেরর হার অ কাের শচীেশর থেক পাওয়া বুেকর আঘাত।  

            ৪. এই আঘােতর িতি য়ায় অ িনিহত অসু তা ও েম মৃতু ।  

আসেল ‘চতুর ’ ধু রবী -উপন াসধারােতই নয়, সম  বাংলা উপন ােসর 

ঐিতেহ  এক ব িত ম। আখ ােনর একিট চির  যখন ডায়াির িলখেছ তখন 

াভািবকভােবই স িনেজর মেনর কথা িলখেছ, এবং সই কথা িল কােনা িবেশষ 

ঘটনাধারােক ক  কের গেড় ওেঠিন। িবি  িকছু ঘটনাধারার উে খ রেয়েছ এই 

ডায়ািরেত। ফেল িবেশষ কের কােনা একিট বা দু’িট ঘটনােক ধান ঘটনা বেল উে খ 

করা যমন এই বাক উপন াসিটর ে  কিঠন হেয় দাঁড়ায় তমিন ক ীয় চির েক 

িনিদ  করাও হয় দু র। কারণ উপন ােসর িতিট চির ই াত মি ত এবং সমানভােব 

পূণ।  

অ. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 
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 “শচীশ বই মুিড়য়া আমার মুেখর িদেক িকছু ণ চািহয়া রিহল।” (পৃ. ৭৯৯)  

আ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ,  

 “…আমােদর শচীশ— লীলান ামীর সে  কীতেন মািতয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া 

অি র কিরয়া নািচয়া বড়াইেতেছ।” (পৃ. ৮১১)  

১. ািনক স ক:— ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ,  

 “ য বছর কিলকাতা শহের থম গ দখা িদল তখন েগর চেয় তার রাজ-

তকমা-পরা চাপরািসর ভেয় লােক ব  হইয়ািছল।” (পৃ. ৮১০)  

 “একিদন য এই কিলকাতার মেস িদনরাি  সাধনা কিরয়া পড়ােশানা কিরয়ািছ, 

গালিদিঘেত ব ু েদর সে  িমিলয়া দেশর কথা ভািবয়ািছ, …” (পৃ. ৮১৪)  

২. কািলক স ক:— ঘটনার সে  কােলর স েকর উদাহরণ,  

 “ িজ িত বছের একবার কিরয়া কােনা দুগম জায়গায় িনজেন বড়াইেত 

যাইেতন। মাঘ মােস সই তাঁর সময় হইয়ােছ।” (পৃ. ৮১৭)  

 “ সিদন ায় ছয়  ঘ া রৗে  হাঁিটয়া আমরা য জায়গায় আিসয়া পিড়য়ািছলাম সটা 

সমুে র মেধ  একটা অ রীপ;…” (পৃ. ৮১৭)  

৭. ঘের-বাইের:- িনিখেলশ, িবমলা ও স ীপেক িনেয় গেড় ওঠা ি েকাণ েমর কািহিন 

‘ঘের-বাইের’-র ক ীয় চির  িবমলা। উপন াসিটর দু’জন পু ষ চির সহ সম  ঘটনা 

যমন িবমলােক ক  কেরই আবিতত হেয়েছ তমিন উপন ােসর থম ও শষ 

আ কথািটও িবমলারই। উপন ােস িবমলার ৭িট, িনিখেলেশর ৭িট ও স ীেপর ৪িট 

আ কথা ান পেয়েছ। এই উপন ােসও ঘটনার াধান  থেক ব ি ে র উে াচেনর 

িতই অিধক আেলাকপাত করা হেয়েছ। এর কািহিন িবন ােসর িত ল  করেল দখব 

িবমলার আ কথা েলা কৃতপে  ঘটনা ঘেট যাওয়ার পর লখা হেয়েছ। অথাৎ, িবমলা 

জােন মূেলর ঘটনা আসেল কী। অন িদেক স ীপ ও িনিখেলেশর আ কথা লখা হে  

সমসমেয়। কােজই এে ে  কািহিন িবন ােসর িদক থেক য এই উপন ােসর মেধ  

িবেশষ বিচে র সৃি  হেয়েছ তা বলাবা ল । 
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 স ীপ-িবমলা স েকর 
 দূরে  অনুঘটক  

 

  

 

বীজঘটনা ১:— স ীেপর িত িবমলার মাহ  হেয় পড়া।  

অনুঘটক:— ১. পহীন িবমলার অবদিমত পাকা া যা ামীেক পেয় তু  হয়িন। 

            ২. পু েষর মেধ  উ  পৗ ষেক খাঁজা যা িনিখেলেশর চিরে  িছল না।  

            ৩. উ  জাতীয়তাবােদর ােত িবমলার ভেস যাওয়া যার িবপরীেত তার 

ামী অব ান কেরেছ।  

             ৪. স ীেপর দৃ  অিভনয় স িলত ভাষেণ উপি ত থাকা। 

             ৫. স ীেপর ব নায় মু  ও ম  হেয় ওঠা।  

             ৬. স ীেপর তািকক েপর সে  িততুলনায় িনিখেলেশর দােঢ র অভাব 

অনুভব করা।  

             ৭. স ীেপর উ  পু েষািচত তজ ও জাড় করার মানিসকতায় মু তা। 

             ৮. স ীপ এবং িবমলার চিরে র ধাতুগত িমল।  

বীজঘটনা ২:— স ীেপর স েক মাহভ  ও িনিখেলেশর সে  দা েত  পুনিমলেনর 

সূচনা।  

অনুঘটক:— ১. অমূেল র আগমেন িবমলার উ  বৃি র উপর মাতৃে র েলপ। 

      ২. স ীপ ও িনিখেলেশর দশা েবােধর ধারণার মেধ  পাথক  েম েম 

উপলি  করা। 

            ৩. স ীেপর িবমলার কােছ টাকা চাওয়া। 

            ৪. অমূল েক িনেয় স ীেপর িহংসা। 

          িবমলা  
িনিখেলশ  

স ীপ  

  অমূল       

অধ ায়  

মাহর চুির 
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            ৫. মাহর চুিরেক ক  কের িবমলার অনুতাপ। 

            ৬. অমূেল র মুেখ স ীেপর চিরে র অথলালসা স েক সেচতন হওয়া।  

স ীপ-িবমলা-িনিখেলেশর ি েকাণ মেক িনেয় গেড় ওঠা এই উপন ােসর মেধ  

িকছু ‘এিপেসাড’-এর াধান  ঘেটেছ য িল এই ি েকাণ েমর আখ ােন ভাব 

ফেলেছ। অমূল  আর মাহর চুিরর ঘটনােক ক  কের য দুিট অধ ায় িবমলার জীবেন 

সংঘিটত হেয়েছ তার জের স ীপ-িবমলার স েকর মেধ  দূর  সৃি  হেয়েছ। অমূল র 

িত বাৎসল  যমন একিদেক িবমলার উল  বৃি র ওপর মাতৃ - চতনার েলপ 

এেনেছ তমিন মাহর চুিরর ঘটনােক ক  কের িবমলার মেধ  নিতকতারও জাগরণ 

ঘেটেছ, পাশাপািশ মাহর িল পেয় স ীেপর মেধ  য চরম লালসা িতফিলত হেয়েছ 

তার ফেলও িবমলার স ীেপর দশা েবাধেক িনেয় গেড় ওঠা মাহ ভেঙেছ। এবং 

একই সে  এই দুইিট ঘটনা িবমলা ও স ীেপর মেধ  স েকর দূর  সৃি  করার ে  

যমন অনুঘটেকর কাজ কেরেছ তমিন আবার িনিখেলেশর সে  িবমলার বাঝাপড়ার 

পথেকও শ  কেরেছ।  

সাধারণত একািধক চিরে র আ কথেনর ব বহার উপন ােসর ে  

একেঘেয়িমর সৃি  করেত পাের, কারণ একই ঘটনা বারবার একািধক চিরে র 

আ কথেনর মেধ  িদেয় ফুিটেয় তালার স াবনা সখােন থেক যায়। যিদও ‘ঘের-

বাইের’ উপন াসিট স দাষ থেক মু । একমা  িবমলা ও িনিখেলশ এই দুজেনরই 

শষ আ কথায় িবমলা কতৃক লাহার িস ুেকর চািব চুিরর ঘটনািটর স  উেঠ 

এেসেছ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ,  

 “আমরা মেয়রা দালােনর এক িদেক িচক ফেল বেস আিছ।” (পৃ. ৮৫৭)   

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ,  

 “আমার ামী যখন কেলেজ পড়েতন তখন থেকই িতিন দেশর েয়াজেনর িজিনস 

দেশই উৎপ  করেবন বেল নানারকম চ া কেরিছেলন।” (পৃ. ৮৫৫) 

 “এমন সমেয় স ীপবাবু েদশী চার করবার জেন  তাঁর দলবল িনেয় আমােদর 

ওখােন এেস উপি ত হেলন।” (পৃ. ৮৫৭)  
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১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ, 

 “িবেকলেবলায় আমােদর নাটমি ের সভা হেব।” (পৃ. ৮৫৭) 

 “কেলেজ পড়বার জেন  তাঁেক কলকাতায় থাকেত হত।” (পৃ.৮৪৮) 

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ, 

 “আিম জানতুম িঠক কখন িতিন আসেবন; তাই যমন- তমন এেলােমেলা হেয় 

আমােদর িমলন ঘটেত পারত না।” (পৃ. ৮৪৯) 

 “িনেজেক দখবার আিম একটুও সময় পাই িন— আমার িদন েলা রাত েলা আমােক 

িনেয় এেকবাের ঘূণার মেতা ঘুরিছল।” (পৃ. ৮৬৯)  

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার আকি কতার স েকর উদাহরণ 

িহেসেব বলা যায় এেকবাের থম আ কথােতই স ীেপর ফােটা াফ দেখ স ীেপর 

মুেখর ধােঁচর মেধ  সহজতার অভাব ল  করেলও িকছুপেরই এই স ীেপর িতই 

িবমলা মাহ  হেয় পড়ার বণনা দয়— এই দুিট িবষয়েকই আপাতভােব দখেল 

আকি ক বেল মেন হেলও উপন ােসর গভীর পােঠ বাঝা যায় দুিট ে ই উপন ােসর 

মেধ  থেকই কাযকারণ খুেঁজ পাওয়া স ব। স ীেপর ফােটা াফ স েক িবমলার 

নিতবাচক ম ব  আসেল পাঠকেক স ীেপর যথাথ প স েক সেচতন কের তােল, 

আবার সবটা জেনও য িবমলা স ীেপর ারা মাহ  হেয় পেড়িছল তার কারণ তার 

চিরে র মেধ ই উপি ত িছল।    

৮. যাগােযাগ:- ‘ যাগােযাগ’ উপন ােসর ক ীয় চির  কুমু। কুমুর িববাহপূব জীবন, তার 

িব াস-আ ার সে  িববােহা র জীবেনর য — তা এই উপন ােসর মুখ  িবষয়। তার 

জীবেনর একিদেক যমন আেছ দাদা িব দােসর ভাব তমিন তার জীবেনর অন িদক 

আ  কের রেয়েছ তার পিতগৃেহর নানান স ক-সংঘাত।    

            উপকািহিন ১ 

 

  

 

কুমুর দা ত  জীবন 

 

 

কুমুর দা ত -জীবন 

িব দাস 

মিতর মা, 

নবীন, হাবলু 

কুমু 
শ ামা 

এেদর মা-বাবার 

ইিতহাস  

মধুসূদন 
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বীজঘটনা:— কুমু ও মধুসূদেনর মূলক দা ত  স ক। 

অনুঘটক:— ১. কুমু ও মধুসূদেনর পূব-পু ষেদর ে র ইিতহাস।  

           ২. দুই চিরে র ধাতুগত অিমল।  

           ৩. কুমুর িচ-িশ ার মেধ  ব ি - াত  ও পাঁিজপুিথ কি ক দুই িবপরীত 

ধারার সম য়। 

           ৪. কুমুর িপতা-মাতার দা ত েক আদশ িহেসেব মেন কের চলা। 

           ৫. কুমুেদর আিথক অব ার পতন ও মধুর ার  হওয়া। 

           ৬. দাদা িব দােসর িত কুমুর আনুগত । 

           ৭. িব দােসর িত মধুর িহংসা। 

        ৮. িবচার-িবেবচনা না কের অজানা মধুেক দবসংেকত ভেব ামী িহেসেব 

িনবাচন করা।   

        ৯. মধুেক িনেজর আরাধ  দবতার িত প ভাবেত চ া করা। 

        ১০. কুমুর ব ি াত েক লাি ত করা। 

        ১১. মধুর আ াসী-কাম মানিসকতা।  

        ১২. শ ামার সে  মধুর অৈবধ স ক।    

কুমুর িববােহর পরবতী জীবেন একিদেক ামী মধুসূদন ও অপর িদেক ভাজ 

শ ামাসু রীর সে  য জিটল স ক গেড় উেঠিছল তারই পরপাের িছল দবর নবীন, 

মিতর মা ও হাবলুর সে  গেড় ওঠা কুমুর আি ক স ক। উপন াসিটর কািহিন 

িবন ােসর িত খয়াল করেল দখব অেধাগঠেন কুমুর কািহিন কৃতপে  অতীেতর 

আখ ান। বতমােনর িতিনিধ অিবনাশ ঘাষােলর জ িদেন কািহিন  হেলও সই 

কািহিন িপিছেয় িগেয় তার িপতা-মাতা মধুসূদন ও কুমুর দা ত  জীবেনই পূণতা 

পেয়েছ। কােজই িশি ত ের এেস কািহিন িবন ােসর রদবদল ঘেটেছ স ূণ েপ। 

কুমুর দা ত  সমস া িনেয় আখ ান র পূেব ও পের দুিট উপকািহিনর আভাস পাওয়া 

যায় যার একিটেত কুমুর মা-বাবার দা ত -কথা উেঠ এেসেছ এবং ি তীয়িট গেড় 

উেঠেছ মধুসূদেনর সে  শ ামাসু রীর অৈবধ স কেক ক  কের। মধুসূদন ও 
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শ ামাসু রীর স কেক িনেয় গেড় ওঠা উপকািহিনিট যখােন ত ত কুমুর দা ত  

জীবেন ভাব িব ার কেরেছ সখােন অপর উপকািহিনিটর ভাব কুমুর মেনাজগেত িছল 

গভীরতর। বাবার উ ৃ লতা সে ও মা-বাবার য আি ক েমর স , তা-ই কুমুর 

মেন দা ত  েমর উদাহরণ িহেসেব মুি ত হেয়িছল, এবং সই উদাহরেণর সে  

বা ব-অিভ তার অিমলই মধুসূদেনর সে  তার সংঘােতর সূচনা কেরেছ।  

১. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “ঘের কুমু আেলা ালায় িন। কােঠর িস ু েকর উপর বেস জানলার বাইের চেয় 

আেছ।” (পৃ. ৯৮৩)  

 “… যখােন দীপ িপলসুজ তেলর ল া  ভৃিত জমাকরা হয় সখােন মেজর উপর 

মাদুর িবিছেয় বেস আেছ।” (পৃ. ১০০৯)  

২. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ হল, 

 “তাড়াতািড় ঘের িগেয়ই স পাঁিজ খুেল দখেল আজ মেনারথ ি তীয়া। বািড়েত 

কমচারীেদর মেধ  য-কয়জন া ণ আেছ স ােবলা ডািকেয় তােদর ফলার করােল, 

দি ণাও যথাসাধ  িকছু িদেল।” (পৃ. ৯৮৩)  

 “অিত সাবধােন উেঠ পােয়র কােছ ণাম করেল, তার পেড় ান করবার ঘের গল। 

ান সারা হেল পর িপছন িদেকর দরজা খুেল িগেয় বসল ছােদ।” (পৃ. ১০০৭)  

ক. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ,  

 “পুরেনা বািড়েত কুমুিদনীর একটা াণময় পিরম ল িছল। চাির িদেক ফুলফল, 

গায়ালঘর, পুেজাবািড়, শস েখত, মানুষজন।” (পৃ. ৯৭৮) 

 “িঠক সই সমেয় মািতর মা ছােদর রাদদুের- মলা আমিস েলা ঝুিড়েত তুলিছল।” 

(পৃ. ১০১৬)  

খ. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ, 

 “অ ান মােস িবেয়। পঁিচেশ আি ন ল ীপুেজা হেয় গল।” (পৃ. ৯৮৬) 

 “ স রাে  িব দাস বারা ায় পায়চাির কের বড়াে ।” (পৃ. ৯৮০)   
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গ. পিরবতনশীলতার স ক:— অেনক সময় দখা যায় আখ ােন একই িবষেয়র দুই 

পৃথক উপ াপন যার একিট হয়েতা অন িটর স ূণ িবপরীত এবং এেকই বলা হয় 

পিরবতনশীলতার স ক। এিদক থেক দখেল কুমু এবং িব দাস দুইজেনই এমন 

অেনক কাজ কেরেছ বা ম ব  কেরেছ যারা পর েরর িবপরীেত অব ান কের। কুমু 

যমন দাদার থেক ব ি াতে র দী া িনেয়েছ তমিন স িব াস কেরেছ ভাগ , দব-

দবী, পাঁিজপুঁিথেত। স যমন ঈ েরর আেদশ ভেব মধুসূদনেক ামী িহেসেব হণ 

করেত রািজ হেয়েছ তমিন মধুর মেধ ই স খুেঁজ পেত চেয়েছ তার আরাধ েক। 

িদেনর বলায় স মধুেক আর তার আরাধ েক ণাম জািনেয়েছ আর রােত মধুর উ  

লালসার কােছ মাথা নত করেত অ ীকার কেরেছ তার ব ি াত েবাধ। ফেল কুমুর 

মেধ  অব ান করা এই দুই িবপরীতধমী িশ ার ই তার দা েত র জিটলতােক 

রাি ত কেরেছ।  

৯. শেষর কিবতা:- রবী নােথর উপন াস রচনার শষ পেব আসেল দিখ এই সময় 

থেক উপন াস িলর আয়তন যমন পূববতী উপন াস িলর তুলনায় অেনকাংেশ কেম 

এেসেছ, তমিন আয়তেনর এই সে াচেনর জন ই কািহিনর িবন ােসর মেধ  িবেশষ 

কােনা বিচে র দৃ া  াপেনর পথও হেয়েছ । এই পেবর থম উপন াস ‘ শেষর 

কিবতা’ স েক এই ম ব িট িবেশষ েপ েযাজ । গদ -পদ  িমি ত এক নতুন শলীেত 

রিচত সেতেরািট পিরে েদ িবভ  এই উপন ােস অিমত ও লাবণ র মেক ক  কের 

একিট িবেশষ মত  উে ািচত হেলও ট ভাবনার ে  রবী নাথ নতুন কােনা 

দৃ া  তির কেরনিন। 

 = িদিঘর জল ও ঘড়ার জেলর ত   

  

  

বীজঘটনা ১:— অিমত-লাবেণ র স ক গেড় ওঠা।  

অনুঘটক:— ১. কলকাতা থেক অিমেতর িশলং-পাহােড় ঘুরেত যাওয়া। 

           ২. লাবেণ র গািড়র সে  সংঘষ। 

অিমত + 
লাবণ   

অিমত + 
ক ট  



163 

 

           ৩. লাবেণ র ব ি ে  মু  হওয়া। 

           ৪. যাগমায়ার হ ে প। 

           ৫. িশলং-পাহােড়র াকৃিতক সৗ য।  

বীজঘটনা ২:— অিমত-লাবেণ র স েকর অপিরণিত। 

অনুঘটক:— ১. অিমেতর বা ব বুি র অভাব অনুভব করা। 

           ২. অিমেতর বাক-সব  চির েক অনুধাবন করা।  

           ৩. কিট িমে র আগমন ও অিমত- কিটর পূব স ক স ে  অবগত হওয়া। 

           ৪. শাভনলােলর থেক পাওয়া িচিঠ।  

           ৫. শাভনলােলর িত আ ািদত পুরাতন ভােলালাগােক য় দওয়া।  

উপন াসিটর ক ীয় চির  অিমত রায়। তার জীবেন লাবণ  ও কিটেক িনেয়, 

এবং লাবণ র জীবেন অিমত ও শাভনলালেক ক  কের েমর য আগমন-গমন 

ঘেটেছ তােক উপল  কের ম স েক যুগা কারী ত  িত া করাই উপন াসিটর 

মূল উপজীব  িবষয়। মােঝ উপকািহিন িহেসেব যাগমায়ার অতীত জীবনকথা উেঠ এেলও 

মূলকািহিনর সে  তার কােনা যাগসূ  গেড় ওেঠিন। মােটর ওপর িশ পূব েরর 

কািহিনর সরল িবন াস মই অনুসৃত হেয়েছ িশি ত েরও। ধুমা  ‘পূব-ভূিমকা’ অথাৎ 

৩ এবং ‘লাবণ -পুরাবৃ ’ অথাৎ ৪ সংখ ক পিরে েদ যাগমায়া ও লাবণ র জীবেনর 

অতীেতর পদা পাঠেকর সামেন উে াচন করেত িগেয় ঔপন ািসক ঘটনা মেক পছেনর 

িদেক িফিরেয় িনেয় গেছন। িক  এরপর থেক আবার কািহিন বলা হেয়েছ 

সরল েমই।  আবার একদম শেষ খুব সংে েপ হেলও ‘ব াঘাত’ শীষক অধ ােয় কিট 

িমি েরর সে  অিমেতর পূব- ণেয়র স  এেন ট-িবন ােসর ে  িকছু 

বিচ ময়তার সৃি  কেরেছন ঔপন ািসক।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “ স ঘের অিমত বসল যন পে র মাঝখানটােত মেরর মেতা।” (পৃ. ১১২১) 

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ, 
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 “…তাই স আওয়াজ না কের অসতকভােব গািড় হাঁিকেয় চেলেছ।” (পৃ. ১১১৪)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর যাগসূে র উদাহরণ,  

 “কিলকাতা িব িবদ ালেয় িব.এ.’র কাঠায় পা দবার পূেবই অিমত অ েফােড ভিত 

হয়।” (পৃ. ১১০৬)  

 “অিমত বেছ বেছ িশলঙ পাহােড় গল।” (পৃ. ১১১৩)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ,  

 “… সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর সাত বছর গল কেট।” (পৃ. 

১১০৫) 

 “…আজকাল ওর ঘুমটা আর অিবিম  নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আ হ তার 

অ িনিহত।” (পৃ. ১১২৩)  

৩. আকি কতার স ক:— এই উপন ােস ঘটনার আকি কতার উ ল উদাহরণ 

অিমত-লাবেণ র গািড়র দুঘটনা। এই ঘটনািট উপন াস থেক িবি  কের দখেল 

আকি ক বেল মেন হেলও এই দুঘটনােক ক  কেরই তােদর স ক অ সর হেয়েছ। 

ফেল সম  ঘটনাধারার সােপে  দখেত গেল এই আকি কতা পেরর ঘটনা িলর সে  

কাযকারণ সূে  আব ।    

৪. পিরবতনশীলতার স ক:— উপন ােস পিরবতনশীলতার উদাহরণ য়ং কিট। তার 

চিরে র পূবাপয িবে ষণ করেল দখা যােব য লাজুক কৃিতর নারী কতকী অিমেতর 

থেক ত াহত হেয় তার সাজস া, কথাবাতা সম  বদেল ফেল স ূণ িবপরীত 

েপর কিট িমটার হেয়েছ স-ই আবার উপন ােসর শেষ িগেয় অিমেতর সাি ধ  পেয় 

তার পূব বা কৃত েপ িফের গেছ। কােজই কতকী থেক কিট হেয় পুনরায় কতকী 

িম েত ত াবতন আসেল ঘটনার পিরবতনশীলতার স েক গাঁথা।   

১০. দুই বান:- ‘ শেষর কিবতা’-র তুলনায় এই উপন ােসর আয়তন আরও ছােটা। 

উপন াসিটর কে  রেয়েছ ঊিমমালা ও শিমলা- এই দুই বান। শিমলার অসু তার 

কােল গেড় ওঠা ামী শশা  ও ছােটা বান ঊিমমালার ম স ক উপন াসিটর মেধ  

যাবতীয় জিটলতার সৃি  কেরেছ। শিমলা, নীরদ, ঊিমমালা ও শশা - এই চারিট 
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পিরে েদ িবন  ু ায়ত উপন াসিটর মূলকািহিনর থেকও াধান  পেয়েছ মূল ত েত 

িত া পাওয়ার আখ ান। এই ত িট উপন ােসর থম অনুে েদই িনেদিশত হেয়েছ 

এবং সই ত েক ামাণ  দৃ া  েপ গেড় তালার আখ ান হেয় উেঠেছ উপন াসিট।  

বীজঘটনা:— শিমলার ামী শশাে র সে  তার বান ঊিমমালার ণয় স ক।  

অনুঘটক:— ১. শিমলার মাতৃজাতীয় ভাব। 

           ২. শশা -শিমলার দা েত  ফাঁক। 

          ৩. শ ািলকা ঊিমর িত থম থেক আকৃ  শশা । 

          ৪. শিমলার অসু তা। 

          ৫. শিমলার সংসার সামলােনার জন  ঊিমর আগমন।  

          ৬. নীরদ-ঊিমর ববািহক স  ি র হেলও ণয় স  গেড় না ওঠা।  

          ৭. নীরেদর সে  ঊিমর ভােবর ধাতুগত অিমল।  

          ৮. ঊিমর চ ল ভােবর সে  শশাে র িমল। 

          ৯. শিমলার অসু তার ফাঁেক ঊিমর উ ল ভােব শশাে র মাহ  হেয় 

পড়া।  

         ১০. নীরেদর তরফ থেক িববােহ অস িত কাশ।  

ু ায়ত উপন ােস ঘটনার াভািবক মই িশি ত ের মূল কািহিনর ে  

রি ত হেলও মােঝ মােঝ প াৎ-উ ােসর ব বহাের সই েমর মেধ  পিরবতন 

এেসেছ।  ‘শিমলা’ অংেশ বতমােনর ঘটনার থেকও অতীত ইিতহােসর বণনার মাধ েমই 

শিমলা-শশা র দা ত  জীবেনর সংবাদ জানােনা হেয়েছ। ঊিমমালা ও শশাে র 

মস ক ও তার থেক সৃ  জিটলতাই এই উপন ােসর মুখ  আেলখ  হেলও শিমলা ও 

ঊিমমালার িপতা রাজারােমর অতীত ইিতহাস ও তােদর ভাই হমে র মৃতু র কথা 

উপন াসিটেত উপকািহিনর রসদ জুিগেয়েছ। পাশাপািশ নীরেদর আখ ানেক অবাি ত মেন 

হেলও বুঝেত হেব নীরেদর সে  ঊিমমালার স েকর মেধ  াভািবকতা িছল না বেলই 

ঊিমমালার চ ল ভাব তার ভােবর অনুকূল ভিগনীপিত শশাে র িত ধািবত হেয়েছ। 

কােজই উপন ােসর নীরদ অংশেক বীজঘটনার অনুঘটক িহেসেব ভাবেত পাির আমরা।   
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ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “জানলার কােছ ঊিম চুপ কের বেস। ঘুম আসেছ না িকছুেতই।” (পৃ. ১২০০)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “…ছুির িনেয় আেপেলর খাসা ছািড়েয় কেট কেট রােখ, কমলােলবুর কায়া িলেক 

িছেয় রােখ সাদা পাথেরর থালার একপােশ, …” (পৃ. ১১৯৪)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল,  

 “আমার এ বলা ছুিট আেছ, চেলা, িভে ািরয়া মেমািরয়ােলর িবলিডংটা দখেব।” (পৃ. 

১১৯৭)  

 “ওরা সকেল িমেল িগেয়িছল দািজিলং।” (পৃ. ১১৯৯)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “আজকাল এক-একিদন সে েবলায় বইেয়র পাতায় যখন চাখ আেছ তখন হঠাৎ 

চমেক উেঠ জানেত পাের য,…” (পৃ. ১১৯০)  

 “স ােবলায় রিডেয়ার কােছ কান পাতবার জেন  শশা  মজুমদােরর উৎসাহ 

এতকাল অনিভব  িছল।” (পৃ. ১১৯৫)  

১১. মাল :- অিধকাংশ ে ই ‘দুই বান’-এর সে  একে  িবে ষণ করা হেলও 

উপন াসদুিটর মেধ  ভােবর িমলেক বাদ িদেল অেনক পাথক ই চােখ পেড়। ১০িট 

পিরে েদ সমা  উপন াসিটর ক ীয় চির  যমন নীরজা তমিন তার মানিসক নানা 

পিরি িত ফুিটেয় তুলেত মালে র ও কম নয়। কাযত নীরজার ৃিত ও মাল েক 

িঘের তারই একা  অিধকারসূচক য মেনাবৃি , তা-ই উপন ােসর মুখ  িবষয়।  

বীজঘটনা ১:— আিদত  ও মাল েক ক  কের রাগশয ায় শািয়ত নীরজার 

অিধকারসূচক মেনাবৃি র অসু  কাশ।  

অনুঘটক:— ১. নীরজার দীঘ অসু তা ও শয াশায়ী দশা।   

            ২. বাগােনর কােজ সাহােয র জন  সরলার আগমেন নীরজার ঈষা।  

            ৩. িনেজর অি মকাল আস  জেন যুগপৎ তার বাগান ও ামীেক িঘের 

তার মেধ  অি হীনতার চতনা গেড় ওঠা।  
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            ৪. সরলার িত আিদেত র গাপন ণয়েক অনুভব করা।  

            ৫. আগােগাড়া সরলার সে  িত ি তার স ক অনুভব করা।  

বীজঘটনা ২:— সরলার িত আিদেত র  েমর ু রণ।  

অনুঘটক:— ১. অসু  নীরজার সরলার িত অকারণ াধ। 

           ২. নীরজার কােছ িনেজর গাপন অনুভূিত স েক জেন সরলার িত 

আকৃ  হওয়া।  

ব তপে  বাগােনর কােজ আিদত েক সাহায  করার জন  সরলার আগমনই 

নীরজার মেন অিধকারসূচক মেনাবৃি র অ াভািবক উে ষ ঘিটেয়েছ। এই িনেয় তার য 

মানিসক িবকার তা আবার আিদত র মেন সরলার িত তার বাল কােলর আকষণেক 

জািগেয় তুেলেছ, বলা যায় এে ে  তা অনুঘটেকর কাজ কেরেছ। ু  উপন াসিটর মুখ  

িবষয় যখােন নীরজার আ  ও রাগ  মেনর িবকােরর নানান পযায়, সখােন এই 

িবষয়িটেক তর েপ ফুিটেয় তুলেত বাের বাের প াৎ-উ ােসর   ব বহার কের 

িশি ত েরর কািহিন িবন ােসর ে  বদল আনা হেয়েছ। রাগশয ায় শািয়ত নীরজার 

ৃিতপেট বােরবাের উেঠ এেসেছ তােদর দশ বছেরর দা ত  জীবেনর মধুর কািহিন। 

এবং তার এই ৃ িতচারণার মধ  িদেয়ই উপন ােসর াভািবক ম বােরবাের িগত 

হেয়েছ, ফেল ট-িবন ােস ঘেটেছ বিচ ।  

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “নীরজা আধ- শাওয়া পেড় আেছ রাগশয ায়।” (পৃ. ১২১৩) 

 “আিদত  অেনক ণ ধের বেস ভাবেল।” (পৃ. ১২২৭)  

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 

 “ তপেদ আিদত  ছুেট এল ঘের।” (পৃ. ১২২২) 

 “আিদত  বশ একটু সময় িনেয় ধীের ধীের পিরেয় িদেল। সরলা উেঠ দাঁড়াল, 

আিদত  সামেন দাঁিড়েয়, দুই হাত ধের, তার মুেখর িদেক তািকেয় রইল…।” (পৃ. 

১২৩২)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল,  
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 “ ান  পােক কাল তামােদর একটা সভা আেছ না?” (পৃ. ১২৩৮) 

 “… জেল ানাভাব, তাই য-কয়িট কেয়দীেক ময়াদ উ ীণ হবার আেগই ছেড় 

দওয়া হেব সরলা তার মেধ  একজন।” (পৃ. ১২৪৩)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “িদেনর কাজ আরে র পূেবই রাজ আিদত  িবেশষ বাছাই-করা একিট কের ফুল 

ীর িবছানায় রেখ যত।” (পৃ. ১২১৮)   

 “বাজল দুপুেরর ঘ া। মালীরা গল চেল।” (পৃ. ১২১৫)  

৩. পিরবতনশীলতার স ক:— এই উপন ােস নীরজার দুই িবপরীতধমী উি  কািহিনর 

মেধ  পিরবতনশীলতার উদাহরণ িহেসেব িচি ত হয়। 

 “…িক  আমােক ভােলােবেসা, ভােলােবেসা তুিম, তুিম যা চাও আিম সব করব। … 

বেলা, আিম তামার ভােলাবাসা থেক বি ত হব না, তা হেল সবাইেক আমার 

ভােলাবাসা িদেয় যেত পারব।” (পৃ. ১২৪৩)  

 “… পারলুম না, পারলুম না, িদেত পারব না, পারব না।” (পৃ. ১২৪৪) 

নীরজা আিদেত র থেক ভােলাবাসা াথনা কের মৃতু শয ায় শািয়ত হেয় সরলা আর 

আিদত েক িমিলেয় িদেয় যাওয়ার পণ করেলও অি ম মুহূেত স তার িবকৃত 

অিধকারেবােধই িফের আেস। ফেল িকছু সমেয়র ব বধােন তার এই িবপরীতমুখী ম ব  

বা উি  পিরবতনশীলতার স েক আব ।  

১২. চার অধ ায়:- চারিট অধ ােয় িবন  এই উপন ােসর মুখ  চির  এলা। স াসবাদী 

ব িবক কমকাে র কথা পাওয়া গেলও এলা ও অতীেনর মই এই উপন ােসর 

ক ীয় িবষয়। ব  সমােলাচেকর মেত ভূিমকা অংেশ এলার জীবেনর পূবাংশ 

উপকািহিনর আদেল বিণত হেলও মূলকািহিনর ঘটনার সে  তার যাগ খুেঁজ পাওয়া যায় 

না; কন এলা সম  ছেড় ব িবক কমকাে র সে  যু  হল তার কােনা  কারণ 

এই অংেশ না পাওয়া যাওয়ায় ধু অতীতচািরতা ছাড়া এই অংেশর অন  কােনা  

অনুভূত হয়িন।  

বীজঘটনা ১:— এলার স াসবাদী িব বীদেল যাগ। 
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অনুঘটক:— ১. ছেলেবলায় মােয়র থেক গ না। 

            ২. বাবা-মােয়র দা েত  অশাি । 

            ৩. মােয়র কােছ বাবার িনত  লা নার িশকার হওয়া। 

            ৪. মা-বাবার মৃতু র পেড় কাকা-কািকমার আ েয় বড় হেলও কািকমার হ 

লাভ না করা।  

            ৫. এলােক িঘের কাকা-কািকমার সংসাের  সৃি  দেখ কাকার আ য় 

ত াগ। 

            ৬. ই নােথর সে  পিরচেয়র পের নারায়ণী হাই ু েলর ক ী পেদ 

অিধ ান। 

      ৭. ই নােথর ভােব িব বীদেল যাগ।  

বীজঘটনা ২:— এলা-অ র ম।  

অনুঘটক:— ১. এলার িব বী দেল যাগদান। 

            ২. এলার টােন অ র িব বী দেল নাম লখােনা।  

            ৩. অ র ব ি ে  মু  হওয়া।  

অচনা মজুমদার তাঁর “রবী  উপন াস পির মা” ে  উপন ােসর ভূিমকার মেধ  

এলার ব িবক কমকাে  জিড়ত হওয়ার পছেন থাকা মন াি ক কারণেক উ ািটত 

কেরেছন। িতিন দিখেয়েছন, পূবা েম এলা তার অিভভাবকেদর থেক যেথ  হ ও 

য় পেলও অিভভািবকােদর কাছ থেক সভােব মমতা পায়িন, পাশাপািশ তার বাবার 

িত মােয়র মাগত অস ান ও অ া তােক তথাকিথত সংসার ত ােগ উ ুখ কেরেছ, 

এবং তারই ফল প স আমরণ অিববািহতা থেক দেশর সবায় আ িনেবিদত াণ 

থাকার শপথ হণ কেরেছ। স াসবাদী ব িবক কমকা  এই উপন ােসর পটভূিমেত 

থাকেলও তা উপন ােসর অ গিতর সে  সে  প াৎপেটর ছায়া হেয়ই থেক গেছ, 

উপন ােস াধান  পেয়েছ মূলত এলা-অতীেনর ম-কািহিন। এবং ু াকার এই 

উপন ােস বােরবাের প াৎ-উ ােসর ারা তােদর পিরচেয়র ও েমর নানা অধ ােয়র 

উে েখর মাধ েম ট িবন ােসর ে  বিচ  আনার েচ া করা হেয়েছ। 

ক. গিতহীন ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতহীন ঘটনার উদাহরণ, 
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 “একলা বেস তাই ভাবিছল— তেব িক নেত তািরেখর ভুল হেয়েছ।” (পৃ.১২৫১)  

 “এলা বেস আেছ কদারায়, িপেঠ বািলশ গাঁজা।” (পৃ. ১২৬১)   

খ. গিতশীল ঘটনা:— এই উপন ােসর গিতশীল ঘটনার উদাহরণ, 

 “উিঠ উিঠ করেছ এমন সমেয় খ েরর পদাটা সিরেয় িদেয় অতী  দমকা হাওয়ার 

মেতা ঘের ঢুেকই ডাক িদল “এলী”।” (পৃ. ১২৬১) 

 “লাফ িদেয় অতীন চলিত াম গািড়েত চেড় বসল।” (পৃ. ১২৭১)  

১. ািনক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  ােনর স েকর উদাহরণ হল,  

 “ শানা গল তামার ঘের ডাকাত ঢুেকিছল পর  রােত।” (পৃ. ১২৫৫) 

 “… ীমাের খয়া পার হি  মাকামার ঘােট।” (পৃ. ১২৬৩)  

২. কািলক স ক:— এই উপন ােসর ঘটনার সে  সমেয়র স েকর উদাহরণ হল, 

 “এই ভূিমকার পের পাঁচ বছর উ ীণ হল, এখন কািহনী অেনক দূর অ সর 

হেয়েছ।” (পৃ. ১২৫০) 

 “এইখােন িদেনর শষ হের অতীেনর বতমান বাস ােন ছায়া  দালােন েবশ 

করল কানাই ।” (পৃ. ১২৭২) 

 

উপন াস িলর কািহিন িবন ােসর ধারাবািহক আেলাচনার উপাে  এেস বলা যায় 

রবী নােথর থমপব (বউ-ঠাকুরানীর হাট, রাজিষ), মধ পব ( চােখর বািল, নৗকাডুিব, 

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

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

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

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

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

বািল' থেক উপন ােস চির েদর অ জগেতর কথা মূল িবষয় হেয় ওঠার ফেল চির েদর 

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

কািহিনর গিত হেয় পেড়েছ থ এবং িবযু  হেয়েছ ঘটনার আিধক । জিটল হেয়েছ 
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বীজঘটনােক িনিদ  করা এবং ঘটনার সে  ান, কাল, আকি কতা, পিরবতনশীলতার 

স ক িনণয়। আবার শষপেবর উপন াস িলর ধান বিশ  হল আয়তনগত ু তা 

এবং সংলাপ-সব তা। ফেল এই পেবর উপন াস িলেত কথককৃত ঘটনাধারার বণনা 

পাওয়া যায় না বলেলই চেল। মূলত আয়তনগত সে াচেনর ফেলই উপন াস িলর 

কািহিন িবন ােসর ে  িবেশষ কােনা বিশ  ল  করা যায় না। 
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খ) চির  িবন াস:- 
 

ভূিমকা:— আমরা থম অধ ােয়র আেলাচনার সূে  জেনিছ উপন ােসর অন ান  

উপাদােনর মেতা আখ ানতে র িনি েত চিরে র আেলাচনাও হয় িভ েপ। আখ ানতে  

চির েক দখা হয় িণ অথবা পূণা  চিরে র িবভাজেনর িভি েত; এর সমা রােল 

দখা হয় উপন ােস ত  উপ াপন অথাৎ কথেকর সরাসির বয়ান অথবা পেরা  

উপ াপেনর নানা িবভাজেনর মাধ েম কীভােব চির েদর কথা আখ ােন ান পাে  

(িব ািরত আেলাচনা পৃ.  ৩৩-৩৭)।   

রবী নােথর উপন াস িল িনেয় আেলাচনা করেত গেল আমরা দখব 

থমিদেকর উপন াস িলেত যখােন ঘটনার াধান , সখােন ‘ চােখর বািল’ থেক  

কের অিধকাংশ উপন াস িলেতই এেসেছ চিরে র অ জগেতর রহস  উে াচেনর 

আকা া। কােজই এসম  উপন াস িলেত াধান  পেয়েছ চির িলই। আবার 

উপন াস িল উপ াপেনর রীিতও বদেলেছ অেনক সমেয়। অিধকাংশ উপন াস 

সব কথেকর বয়ােন বলা হেলও, অন ান  কথনরীিতরও ব বহার কেরেছন রবী নাথ, যা 

আমােদর চতুথ অধ ােয়র আেলাচনার িবষয়। কােজই চির িলর উপ াপেন িকছু ে  

যমন ত  সং ার আিধক  বিশ তমিন পেরা  উপ াপেনর মাধ েমও চির িলর 

স েক ধারণা লাভ করা স ব হয়। িনেচ আমরা রবী নােথর উপন াস িলর চির  

স েক আেলাচনা করব।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:- এই উপন ােসর অন তম উে খেযাগ  চির  উদয়ািদত । অন ান  

সহেযাগী ও িবেরাধী চির েদর মেধ  উে খেযাগ  তাপািদত , িবভা, সরমা, ম লা, 

বস রায় মুখ। এছাড়া রেয়েছ িবভার ামী রামচ  রায় ও কমচারী রামেমাহেনর মাল। 

ত ণ ঔপন ািসেকর হােত চির িল অিধকাংশই িণ চির েত পযবিসত হেয়েছ। 

অথাৎ, চির িল সবই একমুখী। তােদর মেধ  আ ে র অবকাশ ঘেটিন। সব কথন 

রীিতেত বিণত াকাের কািশত থম এই উপন ােসর চির িল স েক কথেকর 

নানা ম ব  থেক যমন ধারণা পাওয়া যায়, তমিন চির িলর িনেজেদর নানান ি য়া-
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িতি য়া থেকও তােদর চািরি ক বিশ  স েক ধারণা লাভ করা স ব। উদয়ািদত  

স েক কথেকর বয়ান থেক আমরা নানান ম ব  পাি ;  

 “উদয়ািদত  ঈষৎ হাস  কিরয়া অিতশয় মৃদু কামল েম তাঁহার বড় বড় চাখ দুইিট 

ািবত কিরয়া সুরমার মুেখর িদেক চািহেলন।…” (সব কথেকর ম ব ) (ঠাকুর। 

১৪২৫। পৃ. ৯)  

 “বাল কাল হইেত উদয়ািদত  আ ীয়- জেনর উেপ  সিহয়া আিসেতেছন, মােঝ 

মােঝ এক-একিদন িন  গভীর রাে  সুরমার িনকট সই শতবার-কিথত পুরােনা 

জীবনকািহনী খে  খে  সাপােন সাপােন আেলাচনা কিরেত তাঁহার বড় ভােলা 

লােগ।” (সব কথেকর ম ব ) (পৃ. ৯)  

 “উদয়ািদেত র শা  ললােট ঘমিব ু দখা িদল। তাঁহার মেনর অধীরতা পােছ 

কাশ হইয়া পেড়, এই িনিম  তাঁহার আয়ত ন  অন  িদেক িফরাইেলন।…” 

(সব কথেকর ম ব ) (পৃ. ২২)  

 “আজকাল উদয়ািদেত র মেন কমন একটা ভয় উপি ত হইয়ােছ। িতিন 

তাপািদত েক অত  ভয় কেরন। আর স পূেবকার সাহস নাই।” (সব কথেকর 

ম ব ) (পৃ. ৫৯ )  

আমরা এই ম ব িল থেক বুঝেত পাির উদয়ািদত  যমন একিদেক ভাবত কামল, 

তমিন তার মানিসক নানা ি িতর িতিব  তার চাখ। সজন  উপন ােস বােরবাের তার 

চােখর কথা উেঠ এেসেছ তার মানিসক পিরি িতেক কাশ করেত। উপন ােসর র 

িদেক যখােন উদয়ািদত েক িনিভক চির  িহেসেবই পাওয়া যায় সখােন সরমার মৃতু র 

পের তার মেধ  তাপািদত েক ক  কের এক অজানা আতে র উে ষ হেত দিখ।  

 “এই বুি েত দীপ মান, হে েম কামল, হােস  উ ল ও শা , ভােব িবমল, 

মুখখািন কাথা হইেত উদয় হইল?” (সরমা স েক উদয়ািদত / পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ৯)   

উদয়ািদেত র ী সরমােক আখ ােন খুব  সমেয় পাওয়া যায়। অত  সরল এবং 

একৈরিখক একিট চির । সাধারণ বাঙািল গৃহবধূর মেতা া িড়র গ না সহ  করা, 

পেরাপকারী, পিত তা নারী িহেসেবই উপন ােস ান পেয়েছ চির িট।  

  “িবভা ভয়কি ত ের চুিপ চুিপ কী কিহল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১০) 
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 “রামচ  যমন নৗকায় নািমেলন, অমিন িবভা গভীর ও সুদীঘ এক িন াস ফিলয়া 

মূিছত হইয়া পিড়ল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৪০)  

 “…িবভার মুখ নীল হইয়া গল, স মুেখ আঁচল চািপয়া ধিরল, থর থর কিরয়া তাহার 

সবা  কাঁিপেত লািগল, অবেশেষ কাঁিপেত কাঁিপেত িবভা মূিছত হইয়া ভূিমেত 

পিড়ল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৮)  

িবভা চির িটর উ  একািধক ি য়া বা পেরা  উপ াপন থেক আমরা বুঝেত পাির 

চির িট ভাবত কামল, ভী  এবং দুবলিচে র।  

আবার তাপািদত স েক জানা যায়,  

 “ তাপািদত  িবর  হইয়া কিহেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১)  

 “ তাপািদত  আরও িবর  হইয়া কিহেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১১)  

 “ তাপািদত  কুি ত কিরয়া কিহেলন… তাপািদত   হইয়া কিহেলন…” 

(চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১)  

 “ তাপািদত  িলয়া উিঠেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২)  

 “ভূিমেত পদাঘাত কিরয়া তাপািদত  কিহেলন…”(চিরে র ি য়া/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১৩)  

 “ তাপািদত  ম ীর কথায় অস  হইেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ২০)  

উপন ােসর নানান পিরে দ থেক সংগৃহীত উ  একািধক বাক াংশ থেক তাপািদত  

স েক আমরা য ধারণা লাভ কির তােত তােক একা ভােব  কৃিত ও উ  

মজােজর বেল মেন হয়। স ূণ উপন ােসই দিখ এই উ  মজােজর পাশাপািশ 

তাপািদত  অত  াথপর চির ও বেট। িনেজর আ স ান র ার জন  িপতৃব -হত া, 

জামাতা-হত ার ছক ও উদয়ািদেত র কারাদে র মত কাজ িল চির িটর এই াথপরতার 

িতই িদকিনেদশ কের। 

িক  তারই িপতৃব  বস রায় স েক বলা যায়, 
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 “বস  রায় মেন মেন কিহেলন, বাহবা, লাকটা তা বড় ভােলা।” (চিরে র ি য়া) 

(পৃ. ১৫)  

 ‘”বুড়া হইয়া পিড়য়ািছ, জারা সুেখ ে  আেছ, ভগবান ক ন, আর যন লড়াই 

কিরবার দরকার না হয়। বয়স িগয়ােছ; তেলায়ার ত াগ কিরয়ািছ। এখন তেলায়ােরর 

পিরবেত আর-একজন আমার পািণ হণ কিরয়ােছ।” এই বিলয়া পাে  শািয়ত সহচরী 

সতারিটেক দুই-একটা ঝংকার িদয়া এেকবাের জাগাইয়া িদেলন।” (চিরে র উি  ও 

ি য়া) (পৃ. ১৬)  

  “…বিলেত বিলেত বস  রােয়র চােখ জল আিসল।” (চিরে র ি য়া)) (পৃ.২১)  

বস রায় চির িট স েক ধারণা গেড় ওেঠ চির িটর অন  চির েদর সে  কেথাপকথন 

ও তার িনজ  ি য়ার মাধ েম। আমরা বুিঝ স ীতি য় এই চির িট সািবকভােবই 

িনঝ াট ও কল াণময়। কােনা পিরি িতেতই িহংসার প পািত নয় রাজা বস রায়। 

আবার িবভার ামী চ ীেপর রাজা রামচ  রায় স েক জানা যায় চির িটর ি য়া 

এবং ভাবনা থেক,  

 “রাজা ভােবন, রমাইেয়র কথায় না হািসেল অরিসকতা কাশ পায়।” (চিরে র 

ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২৬)  

 “… িতিন ি র কিরয়ােছন তাঁহােক ই াপূবক অপমান করা হইয়ােছ।” (পৃ. ৩০) 

 “রামচ  রায় ক না কিরেত লািগেলন, এই চাির িদেকই অ কােরর মেধ  না জািন 

কাথায় একটা ছুির তাঁহার জন  অেপ া কিরেতেছ।” (পৃ. ৩৫) 

 “রামচ  যমন নৗকায় নািমেলন অমিন মূিছত হইেলন।” (চিরে র ি য়া) (পৃ. ৪০) 

রামচ  রােয়র চির িটর নানান ি য়া থেক বাঝা যায় রামচে র বা বেবােধর এবং 

অি তােবােধর অভাব রেয়েছ। সবদাই স অপের কী ভাবল তার িভি েত কাজ কের 

গেছ। রাজা হেয়ও ভাঁেড়র কােছ িনেজর আ স ান রাখেত িগেয় ীেক ত াগ কেরেছ। 

ক নােতই সম িকছুর িবচার করা তার ভােবর আরও একিট ল ণ।  

রামচ  রােয়র ভৃত  রামেমাহন মাল স েক জানেত পারা যায়,  

 “রামেমাহন মাল পরা েম ভীেমর মেতা িছল। শরীর ায় সােড় চািরহাত ল া। সম  

শরীের মাংসেপশী তরি ত। স গীয় রাজার আমেলর লাক।” (কথেকর ম ব / 

ত  উপ াপন) (পৃ. ২৯)   
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 “…কুটুি তার নানািবধ কাযভার বহন কিরয়া রামেমাহন ায় মােঝ মােঝ চ ীপ 

হইেত যেশাহের আিসত। কােনা আবশ ক না থািকেলও অবসর পাইেল এক-একবার 

স িবভােক দিখেত আিসত।” ( ত  উপ াপন) (পৃ. ৩১)  

 “গ  ফুরাইেল পর রামেমাহন কিহল, “মা, তামার জন  চারগািছ শাঁখা আিনয়ািছ, 

তামােক ঐ হােত পিড়েত হইেব, আিম দিখব।” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৩২)    

রামেমাহন মােলর স েক কথেকর ম ব  থেক তােক বীর, পরা মশালী, ভি পরায়ণ 

এবং িবনয়ী একিট চির  বেল মেন হয়। -উপি িতেতও তার নানা ি য়া ও 

সংলােপর মধ  িদেয় স তার ভু রামচ  রায় ও ভু-প ী িবভার িত ভি পরায়ণতা 

ও দািয় েবােধর পিরচয় িদেয়েছ। রামচে র িত -হত ার ষড়যে র সংবাদ পাওয়া 

মা  তার ভুেক য- কােনা উপােয় সুরি ত অব ায় দেশ প ছেনার সংক েত 

একাধাের তার ভুভি  এবং িনিভকতার পিরচয় পাওয়া যায়।  

উপন াসিটর অন তম ধান িবেরাধী চির  হল ি ণী।  

 “ ি ণীর মেধ  অসাধারণ িকছুই নাই। সাধারণ নীচ কৃিতর ীেলােকর ন ায় স 

ইি য়পরায়ণ, ঈষাপরায়ণ, মেনারাজ -অিধকার- লালুপ। হািসকা া তাঁহার হাত-ধরা। 

আবশ ক হইেল বািহর কের, আবশ ক হইেল উিলয়া রােখ। যখন স রােগ তখন স 

অিত চ া, মেন হয় যন রােগর পা েক দাঁেত নেখ িছঁিড়য়া ফিলেব। তখন অিধক 

কথা হয় না, চাখ িদয়া আ নবািহর হইেত থােক, থরথর কিরয়া কাঁেপ।” (কথেকর 

ম ব / ত  উপ াপন) (পৃ. ৫২)  

 “ ি ণী কটমট কিরয়া খািনক ণ সীতারােমর মুেখর িদেক চািহয়া রিহল— …। 

অবেশেষ ি ণী সহসা বিলয়া উিঠল, “বেট। তােদর এখেনা সবনাশ হইল না, আর 

আিম মিরব!” উিঠয়া দাঁড়াইয়া হাত নািড়য়া কিহল, “যেমর দুয়ার হইেত িফিরয়া 

আিসলাম, আেগ তােক আর যুবরাজেক চুলায় য়াইব, তােদর চুলা হইেত দু-মুঠা 

ছাই লইয়া গােয় মািখয়া দহ সাথক কিরব— তার পের যেমর সাধ িমটাইব। তাহার 

আেগ যমালেয় আমার ঠাঁই নাই।” (চিরে রি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৮৩)   

ি ণী বা ম লা একিট িহংসুক এবং িতেশাধ ৃহা স  চির  িহেসেব তার সম  

কাযকলােপর মধ  িদেয় িতভাত হেয়েছ। তার স েক কথেকর ত  ম ব ই 

চির িটর বিশ িল স েক পাঠকেক সেচতন কের। খয়াল করেল দখা যােব এই 
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চিরে র ব  ি য়া-সংলাপ, িতি য়া বি মচে র ‘িবষবৃ ’ উপন ােসর হীরা চিরে র 

সে  সাযুজ মি ত। উদয়ািদত েক অিধকার করার ে  উ াদনা, তার ীেক হত া 

করার জন  িবষ ত,  ম  ও ি য়াকলাপ ভৃিত সবই হীরা চিরে র কু নি নী 

হত ার ষড়যে র ভাবেক মেন কিরেয় দয়। এই উপন াস রচনাকােল য রবী নাথ 

বি মচে র ারা অিতির  ভািবত িছেলন এই ি ণী চির িট তার আরও একিট 

মাণ।  

২. রাজিষ:- এই উপন ােসর ধান চির  গািব মািণক । অন ান  উে খেযাগ  সহেযাগী 

ও িবেরাধী চির  রঘুপিত, জয়িসংহ, ন রায় মুখ। গািব মািণক  এই উপন ােসর 

অন তম উে খেযাগ  চির  হেলও চির িট একা ভােব সরল চির  হেয়ই থেকেছ। 

উপন ােস আগােগাড়া এই চির িট যন একই লেয় বাঁধা। ঘটনােকি ক উপন াস রচনার 

বহমান ধারােতই এই ি তীয় উপন াসিটও রিচত বেলই এই উপন ােসও চির িলর 

যথাথ ু রণ হয়িন। সব কথেকর বয়ােন ও চির িলর নানান সংলাপ থেক আমরা 

উপন ােসর উে খেযাগ  চির েদর স েক একটা ধারণা পেত পাির।  

যমন গািব মািণক  স েক ত  ও পেরা  িববরণ থেক আমরা পাই-  

 “…শতসহ  লােকর িচ া এই হীরার মুকুট িদয়া ঢািকয়া রািখয়ািছ। রাজ  পাইেত 

চাও তা সহ  লােকর দুঃখেক আপনার দুঃখ বিলয়া হণ কেরা, সহ  লােকর 

িবপদেক আপনার িবপদ বিলয়া বরণ কেরা, সহ  লােকর দাির েক আপনার 

দাির  বিলয়া ে  বহন কেরা – এ য কের সই রাজা, স পণকুিটেরই থাক আর 

াসােদই থাক।” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৯)  

 “ হরীরা যখন ন রায়েক লইয়া যাইেত উদ ত হইল তখন রাজা আসন হইেত 

নািময়া ন রায়েক আিল ন কিরেলন।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১৩৩)  

 “ন রােয়র ম রাজার মেন ি ণ জািগেত লাগল।” (কথেকর ম ব / ত  

সং া) (পৃ. ১৩৩)  

 “… রাজা কুিকেদর িবদায় কিরয়া িদয়ােছন। … সন দল ায় ভািঙয়া িদয়ােছন। যুে র 

উদেযাগ বড় একটা িকছু নাই। …রাজা কিহেলন, “তেব ঠাকুর, আিম িবদায় হই। 

ন ে র জন  রাজ  ধন রািখয়া িদয়া চিললাম।” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১৬২)  
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ন রােয়র সে  কেথাপকথনকােল রাজার উি  থেক বাঝা যায় গািব মািণক  

একজন দািয় শীল রাজা। রাজপেদ আসীন হেয় চির িট কােনামেতই প পাতদু  হেত 

চায়িন, তাই যত ণ িসংহাসেন আেছ তত ণ একই অপরােধর জন  রঘুপিত ও 

ন রায়েক সমান দে  দি ত কেরেছ। আবার পরমুহূেত িসংহাসন থেক নেম যখন 

দ া  ভাইেক আিল ন করেছ তখন আসেল িনেজর রাজস ােক দূের সিরেয় একা  

সেহাদেরর মেতাই ব বহার করেছ। ন রােয়র িত তার হ, অকারণ িহংসার থেক 

দূের থাকার বাসনা থেকই গািব মািণক  ায় ন ে র জন  সম  রাজপাট ত াগ 

কের গ য়া ব  হণ কেরেছ। রাজস ার সে  ত ােগর এই সহাব ানই 

গািব মািণক েক রাজিষেত পিরণত কেরেছ।   

অন িদেক রঘুপিতর যাবতীয় ি য়া ও সংলােপর য ধরন তার িকছু উদাহরণ িনেচ 

দওয়া হল;  

 “তখন রঘুপিত কাঁিপেত কাঁিপেত উিঠয়া দাঁড়াইয়া পইতা শ কিরয়া বিলেলন, 

“তেব তুিম উ  যাও।” (ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৬)   

 “রঘুপিত িবর  হইয়া বিলেলন…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮)   

 “রঘুপিত অি রভােব কুিটেরর দাওয়ায় বড়াইেত লািগেলন।” (চিরে র ি য়া/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮)  

 “রঘুপিত তাঁহার অ ারনয়েন ন রােয়র মম ান পয  দ  কিরয়া পাগেলর মেতা 

বিলেলন, “র  কাথায়?” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৮)  

রঘুপিতর সংলােপর আেগ অথবা তার নানান ি য়ার সে  বােরবাের িবরি , রাগ, রাষ 

এই মানিসক অব া িলর ব বহােরর ফেল আমরা বুিঝ চির িট একা ভােব উ -

মজােজর। তার িনজ কাযিসি  না হওয়া পয  স থামেত জােন না। রঘুপিত িবেরাধী 

চির  হেলও জয়িসংেহর মৃতু র পূেব ও পের তার চািরি ক িববতন ও দালাচলতােক 

ক  কের উপন ােস একমা  তারই পূণা  চির  হেয় ওঠার স াবনা িছল। যিদও 

ত ণ ঔপন ািসেকর হােত সই স াবনার সাথক ব বহার হয়িন। 

 উপন ােসর অন তম উে খেযাগ  চির  জয়িসংহ স েক আমরা জানেত পাির 

যুগপৎ ত  ও পেরা  উপ াপন থেক;  



179 

 

 “জয়িসংহ মি েরর পুেরািহত রঘুপিতর ারাই পািলেতা িশি ত হইয়ােছন। 

ছেলেবলা হইেত মি ের পািলত হইয়া জয়িসংহ মি রেক গৃেহর মেতা 

ভােলাবািসেতন…” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১০৭)   

 “জয়িসংেহর চ ু  িদয়া অ  ঝিরয়া পিড়েত লািগল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১১১)   

 “জয়িসংহ মেন মেন িত া কিরেলন, “আিমই রাজর  আিনব। মােয়র নােম, 

েদেবর নােম াতৃহত া ঘিটেত িদব না।” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১১২)  

জয়িসংেহর চিরে র সােপে  উ  এই কেয়কিট ত  সং া এবং পেরা  

উপ াপেনর মধ  িদেয় আমরা বুঝেত পাির চির িট দয়ালু, কামল দেয়র, দািয় শীল, 

িনিভক িক  িশ সুলভ ােণর পিরচায়ক হেয় উেঠেছ।  

 ন রায় স েক জানেত পাির;  

 “ন রায় বিলেলন, “আমােক রঘুপিত কবল এই উপেদশ িদেতেছ।” (চিরে র 

ি য়া ও সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২০)  

 “ন রায় এই িনবাসেন রাজা হইয়া উিঠয়া সম  দুঃখ ভুিলেলন। এখােন রাজে র 

ভার িকছুমা  নাই, অথচ রাজে র সুখ স ূণ আেছ। এখােন িতিন স ূণ াধীন, 

দেশ তাঁহার এত বল তাপিছল না।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১৪৩)  

 “পেদ পেদ রাজে র আ াদ পাইেত লািগেলন- ু ধা আরও বািড়েত লািগল, 

চািরিদেকর িব ৃ  , াম, পবতে ণী, নদী সম ই ‘আমার’ বিলয়া মেন হইেত 

লািগল এবং সই অিধকারব াি র সে  সে  িনেজও যন অেনক দূর পয  ব া  

হইয়া অত  শ  হইয়া পিড়েত লািগেলন।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. 

১৫৯)  

ন রােয়র চির িট ধান না হেলও চির িটর য িববতন ঘেটেছ তার িকছু পূব সূচনা 

চির িটর মেধ  আগােগাড়াই িছল। রাজা হওয়ার লাভ তার মেধ  আগােগাড়াই িছল বেল 

িনবাসনকােলও জুরপাড়ায় স নকল রাজা হেয়ই রাজ তােপর আ াদ িনেত চেয়েছ। 

র িদেক দখেল দখব চির িট িকছুটা িশ সুলভ, অথাৎ বয়স অনুযায়ী তার মেনর 

পিরপ তা ঘেটিন, বা তার মেধ  যথাথ দািয় েবােধর জ  হয়িন। সজন ই থমবার 

গািব মািণক  হত ার ছেক এিগেয় ধরা পেড়ও স িনেজর ওপর দাষ িনেত চায়িন, 
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সম  দাষ রঘুপিতর িদেকই ঠেল িদেয়েছ। য অপিরপ  মানিসকতা থেক 

িনবাসনকােল খলার ছেল রাজা হেয় বেসেছ, সই একই মানিসকতা তােক পরবতীকােল 

অত াচারী দািয় ানহীন রাজায় পিরণত কেরেছ। ব তপে  রাজা হওয়ার কৃত অথ 

না বুেঝ ধুমা  রাজািধকার ভাগ করার লােভই মদম  হেয় থেকেছ স।   

৩. চােখর বািল:- রবী নাথ যখন ‘ চােখর বািল’ লেখন তখন ঘটনার াধান  িনভর 

কািহিনেক ছেড় চির েদর আঁেতর কথা িবে ষণই ঔপন ািসেকর মুখ  কাজ হেয় উঠল। 

তাই চির িলর েত ক কাজ এবং কথার ি েত কথেকর দীঘ িবে ষেণর থেকই 

চির িল স েক আমােদর মেধ  ধারণা তির হয়। আবার চির িলর সংলাপ এবং 

তার পিরে ি েত তােদর মেনাভাবও চির িলর ধরন স েক জানেত সহায়তা কের।  

উপন াসিটর চির  মেহ  স েক বলা যায়,    

 “মেহ  শশেবই মাতৃহীন। মা-স ে  তাহার ব বহার সাধারণ লােকর মেতা িছল 

না। বয়স ায় বাইশ হইল, এম.এ. পাস কিরয়া ডা ািরপিড়েত আর  কিরয়ােছ, তবু 

মােক লইয়া তাহার িতিদন মান-অিভমান আদর-আবদােরর অ  িছল না। কাঙা  

শাবেকর মেতা মাতৃগভ হইেত ভূিম  হইয়াও মাতার বিহগেভর থিলিটর মেধ  আবৃত 

থাকাই তাহার অভ াস হইয়া িগয়ািছল।” (চিরে র বেড়া হেয় ওঠার সােপে  পিরেবশ 

বণনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৮৯)  

 “বাল কাল হইেত মেহ  দবতা ও মানেবর কােছ সব কাের য় পাইয়ােছ, 

এইজন  তাহার ই ার বগ উ ৃ ল। পেরর ই ার চাপ স সিহেত পাের না।” 

(চিরে র বেড়া হেয় ওঠার সােপে  পিরেবশ বণনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৮৯)   

 “ যই িববােহর ােব মেহ  মেনর লাগাম ছািড়য়া িদল, সই তাহার পে  ধয 

র া করা দুঃসাধ  হইয়া উিঠল।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৯৪)  

 “ দেয়র স ক স ে  মেহে র উিচত-অনুিচেতর আদশ সাধারেণর অেপ া িকছু 

কড়া। পােছ মাতার অিধকার লশমা  ু  হয়, এইজন  ইিতপূেব স িববােহর 

স মা  কােন আিনত না। আজকাল, আশার সিহত স েক স এমনভােব র া 

কিরেত চায় য, অন  ীেলােকর িত সামান  কৗতূহলেকও স মেন ান িদেত চায় 

না।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ২১২)  

 “…িক  তামার চােখর আড়ােল আিম যিদ ন  হইয়া যাই, তাহা হইেল কী হইেব। 

… তামার এমন ামীিটেক যিদ অসাবধােন িবগড়াইেত দাও, তেব এরপের কাহােক 

দাষ িদেব?” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২৪৭)     
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মেহ  চির িট িবে ষণ করেত গেল উপন ােসর গভীর পােঠ থেমই য িবষয়িট চােখ 

পেড় সিট হল চির িট একা ভােবই একৈরিখক। আগােগাড়া স তার বৃি র ারাই 

চািলত হেয়েছ। বেড়া বয়েসও িশ র মেতা মাতৃে ােড়র আড়ােলই থেক যাওয়ার ফেল 

তার মেধ  না ব ি ে র যথাথ ু রণ হেয়েছ, না জেগেছ দািয় েবাধ। ছেলেবলা 

থেকই কােনা রকম িতকূলতার স ুখীন না হওয়ার ফেল স যমন একিদেক কােনা 

িবিধ-িনেষধ মানেত পাের না তমিন তার ভােব রেয়েছ ধেযর অভাবও। মেহে র 

চিরে র মেধ  ভাব নই আেছ ভাবালুতা। তাই মা িকংবা কািকমা, ী িকংবা 

িবেনািদনীেক ক  কের সময় িবেশেষ তার দয়ােবগ উে িলত হেয়েছ। িক  এই 

দয়ােবেগর মেধ  িছল না কােনা দািয়  অথবা স ক িলর িত স ানেবাধ। তাই 

এেকর পর এক নতুন মানুেষর আগমেন স পূেবর দয়ােবেগর কারণ মানুষিটেক 

অস ান, অ াহ  কের গেছ। যখন স ীেক পেয়েছ তখন মােয়র িত নূ নতম কতব  

পালন করেত ভুেলেছ, অ াহ  কেরেছ আবাল  ব ু  িবহারীর উপি িতেক। আবার 

িবেনািদনীেক পাওয়ার তাড়নায় তার বৃি  তােক এেক এেক তার মা, ী, ব ু , পিরজন 

সকেলর থেক দূের সিরেয় এেনেছ। এই দািয় েবােধর অভাব থেকই আশার কাশী 

যা ার পূেব স িনেজর স াব  পদ লেনর দায়ভার নওয়ার জন  আশার কাছ থেক 

ায় হলফনামা িনেয়েছ। এবং সবেশেষ িবেনািদনীর দেয় স েবশ করেত পারেব না 

জেনই িনেজর অহং- ক সা না িদেত তােক সামান া ীেলাক মেন কেরেছ। কৃতপে  

মেহ  একিট ইি য় পরায়ণ, দায় ানহীন, অহংসব  চির  িহেসেব ফুেট উেঠেছ। তার 

িতিট ি য়া বা সংলাপ আমােদর এই ব ব েকই মান তা দয়।   

অন িদেক মেহে র বাল ব ু  স েক কথেকর ম ব , িবহারীর সংলাপ এবং ি য়া 

থেক পাই-  

 “মেহে র পরম ব ু  িছল িবহারী; স মেহ েক দাদা ও মেহে র মােক মা বিলত। 

মা তাহােক ীমেবােটর প ােত গাধােবােটর মেতা মেহে র একিট আবশ ক ভারবহ 

আসবােবর প দিখেতন ও সই িহসােব মমতাও কিরেতন।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ১৮৯)  

 “… য- মঠাই তামার মেহ  ভােলা লািগল না বিলয়া রািখয়া দয়, স- মঠাই তামার 

অনুেরােধ পিড়য়া আিম অেনক খাইয়ািছ,িক  কন ার বলা সটা সিহেব না।” 

(চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৯০)  
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 “যখন তুিম আমার নাম কিরয়া তাঁহােক আশা িদয়াছ, তখন আিম িববাহ কিরব- 

দিখেত যাইবার ভড়ং কিরবার দরকার নাই।” অ পূণােক িবহারী দবীর মেতা ভি  

কিরত।” (চিরে র সংলাপ ও ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১৯২)  

 “িবহারী িকি ৎ অ াভািবক উৎসােহর সিহত কিহল, বশ কথা, স তা ভােলা কথা, 

তুিম রািজ হইেল তা আর কােনা কথাই থােক না। এ কতব বুি  কাল তামার 

মাথায় আিসেলই তা ভােলা হইত।” (চিরে র সংলাপ ও ি য়া/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১৯৪)  

িবহারী যথাথ েপই মেহে র চািরি ক বিশে র িবপরীেত অব ান কের। মেহ  

যখােন একা ভােবই িত পেদ দািয় ানহীনতা এবং াথপরতার িনদশন িদেয় গেছ 

সখােন িবহারীর িতিট পদে প ও ি য়ার মেধ ই কাশ পেয়েছ পরাথপরতা, 

দািয় েবাধ, ভােবর সংযম। রাজল ী তােক ীমেবােটর পছেন গাধােবােটর মেতা 

মেন করেলও স য কৃতপে  গাধােবাট নয় তা তার থম সংলােপর মেধ ই যমন 

কাশ পায়, তমিন উপন ােসর অ গিতর সে  সে  িবহারী চিরে র ু রণও 

যথাথ েপ ঘটেত থােক। িমঠাইেয়র বলােত মেহে র অপছে র িমঠাই গলাধঃকরণ 

সহজ হেলও এই একই িনয়ম য হবু ীর ে  হেত পাের না সটা িবহারী থম 

থেকই জানত। তার এই সহজ াভািবক িবেবচনােবাধ, অথচ রাজল ী-অ পূণার িত 

পূণ সমীহ এবং দািয় ানই িবেনািদনীর মেতা ব ি ময়ীেক িবহারীর িত অনুর  

কেরেছ।  

 “রাজল ী ঘের ঢুিকয়া অ পূণার রাদন ীত চ ু  দিখবামা  অেনক কথা 

ক না কিরয়া লইেলন। ফাঁস কিরয়া বিলয়া উিঠেলন, “কী গা মজঠাকু ন, 

ছেলর কােছ লাগালািগ কিরেতিছেল বুিঝ?” (চিরে র সংলাপ ও ি য়া) (পৃ. 

১৯১) 

মেহে র মা রাজল ীর চিরে  আগােগাড়া আমরা যটা পাই তা হল তার িহংসুক 

মেনাবৃি । তার িতিট ি য়ার সােপে  কথেকর িবেশষ শ চয়ন চির িটর মজাজ 

বুঝেত সহায়তা কের। ইিতপূেব ‘রাজিষ’ উপন ােসর রঘুপিত বা আরও আেগর ‘বউ-

ঠাকুরানীর হাট’-এর রাজা তাপািদত  চির  ব াখ াকােল দেখিছ একইধরেনর 

িবেশষেণর ব বহার কীভােব চির িল ায়ী  ভাবেক িচি ত কেরেছন লখক। সই 

একই প িত এই চির িটর ধরন িনেদেশর ে ও হণ করা হেয়েছ। স ূণ 
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উপন ােসর গভীর পােঠ উপল  হয় য মাতা-পু , বা রাজল ী-মেহ  উভেয়রই 

ভােবর ধাতুগত উপাদান ায় সমান। য দািয় ানহীনতা, ধেযর অভাব, নূ নতম 

স ান- দশেনর অভাব মেহ  চিরে র মেধ  রেয়েছ সই একই বিশ  রাজল ীর 

মেধ ও পাওয়া যায়। উপন ােসর শষকােল অসু  রাজল ীর চিরে র আমূল পিরবতন 

স েক এই কারেণই সংশয় গেড় ওেঠ।    

আশার চিরে  আমরা পাই পযায় িমক িববতন। পেরর গৃেহ লািলত হওয়া কুি ত 

আশা উপন ােসর শেষ িগেয় সংসােরর ব ি ময়ী ক ী হেয় উেঠেছ। যুগপৎ কথেকর 

ম ব  এবং অন  চির েদর দৃি ভি  থেকও আশার চিরে র এই িববতনিট ু িটত 

হেয়েছ।   

 “…একিট বািলকা কাথা হইেত সবাে  রােজ র ল া জড়াইয়া আিনয়া পােনর বাটা 

হােত অনুকূলবাবুর কােছ আিসয়া দাঁড়াইল। … অনু পািলত বিলয়া একিট কুি ত 

ভী  ভােব তাহার নবেযৗবনার েক সংযত সংবৃত কিরয়া রািখয়ােছ।” (চিরে র বেড়া 

হেয় ওঠার সােপে  পিরেবশ বণনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ.১৯২)  

 “দুিদেনর তাড়নায় গৃেহর যমন স া- সৗ য উেপি ত, গৃহল ীরও তমিন ল ার 

টুকু রািখবার অবসর ঘুিচয়ােছ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৩১১) 

 “মেহ  বািহের দাঁড়াইয়া আ য হইয়া গল। আশা বািড়র কতৃেত অনায়ােস হণ 

কিরয়ােছ…” (মেহে র দৃি েকাণ থেক আশােক িনরী ণ) (পৃ.৩২৪)  

য আশা উপন ােসর সূচনায় স ূণ েপ ল াবনত, িমতভাষী, ভী , অনু হ াথী একিট 

চির  িছল স-ই েম েম মেহে র দািয় ানহীনতা এবং িনল পরায়ণতার আঘােত 

িনেজর পূণ-ব ি ে  অিধ ান কেরেছ; িনেজর অপটু হােত যমন হণ কেরেছ সংসােরর 

কতৃ , তমিন রাজল ীর সিঠক িচিকৎসা হে  না বেল কােশ ই মেহ েক িতর ার 

কেরেছ। উপন ােসর সূচনায় িবেনািদনী যােক ‘ননীর পুতুল’ বেল তাি ল  কেরিছল 

উপন ােসর অি মপেব এেস তার ব ি ে র দৃঢ়তার পিরচেয় স-ও আ যাি ত হেয়েছ।  

উপন ােসর সবেথেক পূণ চির  িবেনািদনী। তার নানা ি য়া এবং উপি িতর 

সােপে  যমন উপন ােসর ায় িতিট চিরে র িববতন হেয়েছ তমিন পিরবতন 

এেসেছ িবেনািদনীর চিরে ও।  
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 “িবেনািদনী যখন তাহার জাড়া ভু  ও তী  দৃি , তাহার িনখু ঁত মুখ ও িনেটাল 

যৗবন লইয়া উপি ত হইল…” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২০৮)  

 “িবেনািদনী সব কার গৃহকেম সুিনপুণ- ভু  যন তাহার পে  িনতা  সহজ 

ভাবিস - দাসদাসীিদগেক কেম িনেয়াগ কিরেত, ভৎসনা কিরেত ও আেদশ কিরেত 

স লশমা  কুি ত নেহ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ২০৮) 

 “িক  ল ামিরেচর াদটা য কী তাহা িবেনািদনীই বুিঝেতিছল- কবল সে  তাহার 

তরকাির িছল না। তাহার িশরায় িশরায় আ ন ধিরয়া গল। স য িদেক চায়, তাহার 

চােখ যন ু িল বষণ হইেত থােক। তাহার িশরায় িশরায় যন আ ন ধিরয়া গল।” 

(চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ.  

 “এমন সুেখর ঘরক া- এমন সাহােগর ামী। এ ঘরেক আিম রাজার রাজ , এ 

ামীেক য আিম পােয়র দাস কিরয়া রািখেত পািরতাম।” ( গেতাি / পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ২১০)  

 “…িবহারী তাঁহােক দিখয়ােছ। িবহারী এটুকু বুিঝয়ােছ, এ নারী জ েল ফিলয়া 

রািখবার নেহ। িক  িশখা একভােব ঘেরর দীপ েপ েল, আর-এক ভােব ঘের 

আ ন ধরাইয়া দয়-… তাহার মন বুিঝয়ািছল, এ নারী খলা কিরবার নেহ, ইহােক 

উেপ াও করা যায় না।” (িবহারীর দৃি েকােণর সােপে  িবেনািদনীর চািরি ক 

বিশ  িনধারন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২১১)   

 “ ু া মধুকরীর যাহােক স ুেখ পায় তাহােকই দংশন কের, ু া িবেনািদনী তমিন 

তাহার চািরিদেকর সম  সংসারটােক ালাইবার জন  ত হইল। স যাহা চায় 

তাহােতই বাধা?” (চিরে র ি য়া ও ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ২৪৫)   

িবেনািদনী চির িটেক যথাথ পূণা  এবং ব মাি ক চিরে র উদাহরণ বলা যায়। 

উপন ােস আগােগাড়া তার নানা বেণর চািরি ক বিশে র উদাহরণ মেল। সব  

কথেকর বয়ােন তার িনেটাল সৗ েযর আভাস পাওয়া যায়। মেহে র িত িনেজর 

আকষণ মতােক কােজ লাগােলও স য ভাবত কমঠ, সবাপরায়ণ তা তার নানা 

অিভসি র মেধ  িদেয়ও ফুেট উেঠেছ। মেহ  িবেনািদনীেক ধুমা  আেবদনময়ী রমণী 

িহেসেব দখেলও িবহারীর চােখ ধরা পেড়েছ সই রমণীর িচরকালীনতা, তার কমঠ 

ভাব, তার সবাপরায়ণতা। িবহারীর িতিট শংসাবাক  স সিবনেয় দেয় ধারণ কের 

গেছ। শষ পয  িবহারীর েমই স তার অবদিমত কামেচতনােক ংেসর পেথ না 

ব বহার কের সুপেথ চালনা করার শি  পেয়েছ।  



185 

 

৪. নৗকাডুিব:- উপন াসিট রেমশেক িদেয় যখােন সূচনা হেয়েছ সখােন ঘটনার 

অ গিতর সে  সে  এবং উপন ােসর ি তীয়ােধ কমলাই হেয় উেঠেছ মুখ  চির । এই 

উপন াসিট িনেয় পি কায় কােশর সময় থেক  কের বতমানকাল পয  য 

অিভেযাগ ওেঠ তার কে  রেয়েছ উপন ােস ঘটনার আকি কতার অিতির  ব বহার। 

পূববতী উপন াস ‘ চােখর বািল’- ত যখােন চির েদর আঁেতর কথা িবে ষণ কের 

দখােনা ঔপন ািসেকর ধান কাজ িছল সখােন এই উপন ােস এেস িতিন ঘটনার 

আকি কতার ওপেরই অিধক মেনােযাগ াপন কেরেছন। এই কারেণ একিদেক যমন 

িত  হেয়েছ উপন ােসর ট তমিন চির িলর যথাথ গঠন অস ূণ রেয় গেছ। 

সব  কথেকর বয়ােন বিণত উপন াসিটর চির িল স েক জানেত কথেকর ম েব র 

পাশাপািশ সহায়তা কেরেছ চির িলর পর েরর িত মেনাভাবও।   

 “… ক বিলল সুশীলােক ভােলা দিখেত নয়? এই িনমীিলতেন  সুকুমার মুখখািন 

ছােটা- তবু এতবেড়া আকােশর মাঝখােন, িব ীণ জ াৎ ায়, কবল এই সু র 

কামল মুখ একিটমা  দিখবার িজিনেসর মেতা গৗরেব ফুিটয়া আেছ।” (কমলা 

স েক রেমেশর ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৩৪০)   

 “… স রেমশেক িবচার কিরয়া অপরাধী কিরেতও চায় না। পৃিথবীেত কত শতসহ  

লাক ভােলাম  কত কী কােজ িল  রিহয়ােছ, সংসারচ  চিলেতেছ- হমনিলনী 

তাহার িবচার ভার লয় নাই।” (রেমশ স েক হমনিলনীর ভাবনা/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৪৯০)  

 “ঐ য নারী  হইয়া দাঁড়াইয়া, উহার ি র-শা  মূিতিট উহার অ ঃকরণেক কমন 

কিরয়া বহন কিরেতেছ?”( হমনিলনী স েক নিলনাে র ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ৮৯২) 

 “ সই ু  কােঠর ঘরটা একটা কােনা িন ু র উিরিচত জ র হাঁ-করা মুেখর মেতা 

তাহার কােছ আপনার অ কার মিলয়া িদল। …ঘর বিলেতই তাহার াণ যন বুেকর 

বািহের ছুিটয়া আিসেত চািহল। একটুখািন মা  ঘর- িক  স ঘর কাথায়।” (কমলার 

ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৪২০) 

 “এমন ল া, এমন ঘৃণা কমলার অদৃে  কন ঘিটল! স জ হণ কিরয়া কাহার 

কােছ কী অপরাধ কিরয়ােছ? এবার ‘ঘর’ বিলয়া একটা বীভৎস িজিনস কমলােক াস 

কিরেত আিসেতেছ, কমলা কমন কিরয়া র া পাইেব।” (কমলার ভাবনা/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৪২০) 
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 “রেমেশর বুেকর িভতরটা কাইয়া গল…” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৪৪৬)   

হমনিলনী আর কমলা এই দুই নারীর সে  স েকর জের রেমেশর চিরে র 

টানােপােড়নেক ফুিটেয় তালার সুেযাগ থাকেলও ঔপন ািসক সই সুেযাগেক যথাথ েপ 

ব বহার কেরনিন। এই একই ব ব  উপন ােসর অন ান  চির িলর বুনেনর ে ও 

েযাজ । থেম রেমেশর িদক থেক তারণা এবং পের নিলনাে র সে  ববািহক 

স  ি র হওয়ার পেরও তা স ূণ না হওয়া— এই দুই আঘােত হমনিলনীর মানিসক 

ি িতেক ফুিটেয় তালার পিরসর থাকেলও উপন ােস তার যথাথ ু রণ ঘেটিন। 

একইরকমভােব নিলনাে র চির িটও স ূণ েপ সরল এবং একৈরিখক চির  হেয় 

থেকেছ। উপন ােসর য  পিরসের তােক পাওয়া যায় সখােন তার উপি িত 

একা ভােবই একেঘেয়। স ূণ উপন ােসর মেধ  একমা  কমলা চিরে ই িকছু উ ান-

পতন পাওয়া যায়। উপন ােসর সূচনায় তােক একা ভােব অব ি ত    সরলা বািলকাবধূ 

বেল মেন হেলও েম েম রেমেশর সে  তার যথাথ দা ত  স েকর অভাব, তার 

িত রেমেশর দািয় ানহীনতা তার মেধ  িববােহর যথাথ প স েক ধারণা 

জািগেয়েছ।  

৫. গারা:- দুই ধমীয় মতবােদর াি কতােক ক  কের গেড় ওঠা এই উপন ােসর মুখ  

চির  গারা। িবশালাকার এই উপন ােস অন ান  সহেযাগী ও িবেরাধী চিরে র অবতারণা 

করা হেলও সই িতিট চিরে র ি য়া, সংলাপ, মন ে র ি েত গারার চির িটই 

উ ল হেয় ফুেট উেঠেছ। সব  কথেকর ভি েত লখা হেলও এই উপন ােসর চির িল 

ফুেট উেঠেছ মূলত িনেজেদর আ , আ িবে ষণ এবং অপর চির িলর সে  

সংলাপ আদান- দানকােল। সব  কথেকর ব ব  াধান  পেলও তা মূলত চির িলর 

নানা ি য়ার ি েত িবে ষণা ক হেয় উেঠেছ। এই াথিমক ভূিমকার পের আমরা 

আেলাকপাত করেত পাির উপন াসিটর চির -িচ েণর িত।  

 “… য মুেখর ছায়া পিড়য়ােছ স কী সু র মুখ! মুেখর েত ক রখা আলাদা কিরয়া 

দিখবার মেতা তাহার চােখর অিভ তা িছল না। কবল সই উি  েহ আনত 

ত ণ মুেখর কামলতামি ত উ লতা িবনেয়র চােখ সৃি র সদ ঃ কািশত একিট 
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নূতন িব েয়র মেতা ঠিকল।” (সুচিরতার স েক িবনয়/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৫১০)  

 “সকেলর িবেশষ ল েগাচর হওয়া, আদর পাওয়া, সুচিরতার অভ  হইয়া িগয়ািছল। 

স য মেন মেন এই আদর চািহত তাহা নেহ, িক  আজ গারার িনকট হইেত কন 

তাহার কােছ এত অসহ  হইল। অেনক ভািবয়া সুচিরতা শষকােল ি র কিরল য, 

গারারেক স িবেশষ কিরয়া হার মানাইেত ই া কিরয়ািছল বিলয়াই তাহার 

অিবচিলত অনবধান এত কিরয়া দেয় আঘাত কিরেতেছ।” (কথেকর িবে ষণ/ 

ত  সং া) (পৃ. ৫৪৩)  

 “হারানবাবু া সমােজর ম েলর িত ল  কিরয়া যখন িবচাের পেরশবাবুেকও 

অপরাধী কিরেত ছািড়েতন না তখনই সুচিরতা যন আহত ফিণনীর মেতা অসিহ ু  

হইয়া উিঠত।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৬১০)  

সুচিরতার চির িট স েক আমরা ধারণা পাই মূলত কথেকর ম ব  এবং অন  চির েদর 

সুচিরতার স েক মেনাভােবর ি ত থেক। িবেশষ েদর মেত এই উপন ােসর 

টা কৃতপে  ছ  কৃিতর; অথাৎ দুই িভ - জােড়র নরনারীেক িদেয় উপন াসিটর 

সূচনা হওয়ােত সুচিরতােক থম দখেত পাি  িবনেয়র চাখ িদেয়। তার ধু চহারার 

বণনাই নয়, সই বণনার সে  িমেশেছ সুচিরতার ব ি স া। স িনঃশ , অসি , ি র, 

ি । িবনেয়র চােখ সুচিরতার য থম িববরণ পাই সই িববরণেকই মান তা িদেয়েছ 

সম  উপন ােস তার ব বহার, ি য়া এবং মেনাভাব। উপন ােসর েতই দুঘটনার 

আকি কতার মধ  িদেয় সুচিরতার চিরে  য িপতৃভি র কাশেক দখােনা হেয়েছ সই 

িপতৃভি েকই উপন ােসর আগােগাড়া সকেলর ওপের ান িদেয়েছ স। 

গারার চির িট য অন ান  সকল চির  থেক পৃথক গাে র তারই পিরচয় িদেত 

আমরা গারােক ক  কের কথেকর ম ব  যমন উ ৃ ত কেরিছ তমিন তার িকছু ি য়া 

ও সংলাপেকও হণ করার চ া কেরিছ।   

 “তাহার গােয়র রঙটা িকছু উ  রকেমর সাদা- হলুেদর আভা তাহােক একটুও ি  

কিরয়া আেন নাই।  মাথায় স ায় ছ’ফুট ল া, হাড় চওড়া, দুই হােতর মুঠা যন 

বােঘর থাবার মেতা বেড়া- গলার আওয়াজ এমিন মাটা ও গ ীর য হঠাত িনেল 

“ ক র” বিলয়া চমিকয়া উিঠেত হয়। তাহার মুেখর গড়নও অনাবশ ক রকেমর বেড়া 

এবং অিতির  রকেমর মজবুত; চায়াল এবং িচবুেকর হাড় যন দুগ ােরর দৃঢ় 

অগেলর মেতা; চােখর উপর েরখা নাই বিলেলই হয় এবং সখানকার কপালটা 
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কােনর িদেক চওড়া হইয়া িগয়ােছ। ও াধর পাতলা এবং চাপা; তাহার ওপর নাকটা 

খাঁড়ার মেতা ঝুিঁকয়া আেছ। দুই চাখ ছাট িক  তী ; …” (বািহ ক উপ াপন/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫১৩)  

 “… তামরা িনেজেদর ভ তা ও িশ ার অিভমােন সাধারেণর থেক ত  হেয় িদব  

িনি  হেত পার এটা আিম বারংবার দেখিছ বেলই তামােদর আিম সাবধান কের 

িদেত চাই য, নীেচর লােকেদর িন ৃ িত না িদেল কখেনাই তামােদর যথাথ িন ৃ িত 

নই।” (িবনেয়র সে  গারার সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৪৪)    

 “হঠাৎ গারার মুখ র বণ হইয়া তাঁহার কপােলর িশরা িল ফুিলয়া উিঠল- স দুই 

হাট মুঠা কিরয়া রা ার মাঝখােন এক জুিড়গািড়র িপছেন ছুিটেত লািগল এবং 

ব গজেন রা ার লাকেক চিকত কিরয়া চীৎকার কিরল, “থামাও গািড়”! …এক 

ভ েলাক যাহােক অন ায় অপমান কিরয়ােছ আর এক ভ েলাক সই অপমািনেতর 

সে  িনেজেক সমান কিরয়া ধেমর ু  ব ব ায় সাম স  আিনেত চ া কিরেতেছ, এ 

কথা রা ার লােকর পে  বাঝা অস ব।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

৫৬৯)  

 “… কােনা চ া না কের য গিত হেত পাের আমার সই গিতই হাক। এ রােজ  

স ূণ িন পােয়র য গিত, আমারও সই গিত।”( গারার সংলাপ/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ৬২০)  

গারার চহারার বণনািট খয়াল করেল দখব রবী নাথ পু ানুপু ভােব তার শরীেরর 

সম  কাঠােমািটর একিট বণনা িদেয়েছন। এবং এই বণনাকােলই কথক বুিঝেয় দন য 

গারা সাধারণ বাঙািল নয়, এবং এই বুিঝেয় দওয়ার সপে  গারার সমা রােলই 

িবনেয়র শারীিরক বণনা এেনও গারার াতে র িত পাঠেকর মেনােযাগ আকষণ 

কেরেছন। একটা িবষয় বুঝেত হেব গারার চিরে  িহ ু বাদ িছল দশভি র সােপে । 

স য মানিসকতা থেক পাড়ার িন ে িণর মানুষেদর সে  িমশেত যায় সই একই 

মানিসকতা থেক ি েবণীর উে েশ যা া কের। িহ ুধমেক স মােন সকল িণর 

মানুেষর সে  িমলেত পারার তািগদ থেক। জেল যাওয়ার পেরও তার একার 

মাক মার জন  কােনা অিতির  সুিবেধ িনেত নারাজ হওয়ার মেধ ও িমেশ রেয়েছ সই 

সকেলর সে  এক হেয় িমলেত চাওয়ার ইে । ব তপে  গারার সম  চির িটর 

কে  রেয়েছ দশানুরাগ, এবং এই দশানুরাগই তার মেধ  ধেমর সনাতন েপ, 

িন ে িণর মানুষেদর সে  আলােপ, অন ােয়র িত গ ীর িতবােদর প িনেয় ফুেট 

উেঠেছ।  
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অন িদেক িবনয়,   

 “…িবনয় সাধারণ বাঙািল িশি ত ভ েলােকর মেতা ন , অথচ উ ল; ভােবর 

সৗকুমায ও বুি র খরতা িমিলয়া তাহার মুখ েত একিট িবিশ তা িদয়ােছ।” 

(বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫১৩)  

 “িবনেয়র দয়বৃি  অত  বল। তাই তেকর সময় স একটা মতেক খুব উ ের 

মািনয়া থােক, িক  ব বহােরর বলা মানুষেক তাহার চেয় বিশ না মািনয়া থািকেত 

পাের না। এমন-িক, গারার চািরত মত িল িবনয় য হণ কিরয়ােছ তাহা কতটা 

মেতর খািতের আর কতটা গারার িত তাহার একা  ভােলাবাসার টােন তাহা বলা 

শ ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫১৯)  

 “আিম িক বামুন-ঠাকুেরর রা া খেত এলুম। তা হেল আমার বাসার বামুন কী দাষ 

করেল? আিম তামার পােতর সাদ খাব মা। লছিময়া, দ তা আমােক এক াস 

জল এেন।” (আন ময়ীর সে  িবনেয়র কেথাপকথন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৩০) 

 “ও েলা িঠক ওঁর মেনর কথা নয় বেলই অত চমৎকার কের বেলন। যিদ িনেজর 

কথা বলেতন তাহেল বশ িদিব  সহজ কথা হত, মেন হতও না য, ভেব ভেব 

বািনেয় বািনেয় বলেছন। … গৗরেমাহনবাবুেক মেন চলা ওঁর অভ াস হেয় গেছ- টা 

দাস , স ভােলাবাসা নয়।” (িবনেয়র স েক লিলতার ম ব / পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ৫৭৮) 

 “ গারা ও অিবনােশর উপর িবনেয়র এত রাগ হইত না যিদ িনেজর ভী তােক 

িনেজর মেধ  সহসা  কিরয়া উপলি  না কিরত। গারার কােছ য স কােনা 

কথা ণকােলর জন  ঢাকাঢািক কিরেত বাধ  হইয়ােছ, সজন  স যন আজ মেন 

মেন গারােকই অপরাধী কিরেত চ া কিরেতেছ।” (িবনেয়র ি য়া এবং মানিসক 

ি িত/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৮০)  

উপন ােসর র িদেক গারার চির  এবং চহারার িবিশ তােক আরও বিশ কট 

করেত গারার আবাল  ব ু  িবনেয়র চিরে র অবতারণা করা হেয়েছ মেন হেলও 

কািহিনর অ গিতর সে  সে  বুঝেত পাির িবনয় চিরে র িববতন ও পিরবতনও যেথ  

কট। য িবনয়েক থমাব ায় গারার মতবাদ চােরর মুখপা  বেল মেন হেয়িছল স 

েম লিলতার েম এবং িবেশষ কের গারার কারাবােসর সময়কােল িনজ চািরি ক 

বিশে র ত তায় ু িটত হেয় উেঠেছ।  

 “ গারার মা আন ময়ীেক দিখেল গারার মা বিলয়া মেন হয় না। িতিন িছপিছেপ 

পাতলা, আঁটসাঁট; চুল যিদ বা িকছু পািকয়া থােক বািহরহইেত দখা যায় না; হঠাৎ 
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দিখেল বাধ হয় তাঁহার বয়স চি েশরও কম। মুেখর বড় অত  সুকুমার, নােকর 

ঠাঁেটর িচবুেকর ললােটর রখা ক যন যে  কুিদয়া কািটয়ােছ; শরীেরর সম ই 

বা ল  বিজত। মুেখ একিট পির ার ও সেতজ বুি র ভাব সবদাই কাশ পাইেতেছ। 

রঙ শ ামবণ, গারার রেঙর সে  তাহার কােনাই তুলনা হয় না। তাঁহােক দিখবা 

মা  একিট িজিনস সকেলর চােখ পেড়- িতিন শািড়র সে  সিমজ পিরয়া থােকন। 

আমরা য সমেয়র কথা বিলেতিছ তখনকার িদেন মেয়েদর জামা বা শিমজ পরা 

যিদও নব দেল চিলত হইেত আর  হইয়ােছ তবু বীণা গৃিহণীরা তাহােক িনতা ই 

খৃ ািন বিলয়া অ াহ  কিরেতন।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫১৬) 

আন ময়ী একা ভােবই মহীয়সী নারী। ত ােগ, েম, েহ, মমতায় অন তর পযােয় 

উ ীত একিট চির । যিদও এই চির িট একৈরিখক হেয়ই থেকেছ িক  আন ময়ীর 

শারীিরক গঠন স েক ম ব  করেত িগেয় কথক েতই য ম ব  কেরেছন সিটই 

হল উপন ােসর মূল সংকেটর জায়গা। এই য গারার মােক দখেল গারার মা বেল 

মেনই হয় না- এই একিট ম েব ই সজাগ পাঠক কািহিনর মূল সংকেটর জায়গাটােক 

বুেঝ িনেত স ম হয়।   

এই একই ম ব  গারার িপতা কৃ দয়ালবাবু স েকও েযাজ - 

 “কৃ দয়ালবাবু শ ামবণ দাহারা- গােছর মানুষ, বিশ ল া নেহন। মুেখর মেধ  বড় 

বড় দুইটা চাখ সবেচেয় চােখ পেড়, বািক ায় সম ই কাঁচাপাকা গাঁেফ দািড়েত 

সমা । ইিন সবদাই গ য়া রেঙর প ব  পিরয়া আেছন, হােতর কােছ িপতেলর 

কম লু, পােয় খড়ম। মাথার সামেনর িদেক টাক পিরয়া আিসেতেছ- বািক বেড়া বেড়া 

চুল ি  িদয়া মাথার উপের একটা চূড়া কিরয়া বাঁধা।” (কথেকর ম ব  এবং বািহ ক 

উপ াপন/ ত  সং া ও পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫২৩)  

আন ময়ী এবং কৃ দয়ালবাবুর শারীিরক বণনা উপন ােসর চির -িচ েণর ে  

উে খেযাগ  হেয়েছ কননা এই বণনার মধ  িদেয়ই গারার চহারার গঠেনর াত   

স েক জানান িদেত িদেত চেলেছন কথক। গারা য কৃতপে  বাঙািল স ান নয়, 

স য আইিরশ স ান- এই সত  উে াচেনর আকি কতা স েক পাঠকেক াত করার 

জন  কথক খুব সুচা েপ চির িলর এই শারীিরক বণনা এেনেছন। পাশাপািশ 

কৃ দয়ালবাবুর িহ ুয়ািনর িবপরীেত অব ান কের গারার িহ ু েচতনা। গারার 

িহ ু েচতনা যখােন স ূণত তার দশভি র সােপে  অিধি ত সখােন এককােল 

সােহবেদর সে  িহ ুে র সম  িনেষধা া অ াহ  করা বতমােন ৗঢ় কৃ দয়ালবাবুর 
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িহ ু বাদ স ূণভােবই কুসং ারা , পরকােলর িচ ায় মিথত। এই কৃ দয়ালবাবুর 

িহ ুে র চরমপ ার সমা রােলই অব ান কেরন পেরশবাবুর ী বরদাসু রী এবং 

পানুবাবু-  

 “পেরশবাবুর ীর নাম বরদাসু রী। তাঁহার বয়স অ  নেহ িক  দিখেলই বাঝা 

যায় য িবেশষ য  কিরয়া সাজ কিরয়া আিসয়ােছন। বেড়াবয়স পয  পাড়াগাঁেয় 

মেয়র মেতা কাটাইয়া হঠাৎ একসময় হইেত আধুিনক কােলর সে  সমান বেগ 

চিলবার জন  ব  হইয়া পিড়য়ােছন; সইজন ই তাঁহার িসে র শািড় বিশ খসখস 

এবং উঁচু গাড়ািলর জুতা বিশ খটখট শ  কের। পৃিথবীেত কােনা িজিনসটা া  

এবং কােনা িজিনসটা তাহারই ভদ লইয়া িতিন সবদাই অত  সতক হইয়া 

থােকন।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫৩৩)   

 “হারানবাবু অত  উৎসাহী া , া সমােজর সকল কােজই তাঁহার হাত িছল- িতিন 

নশ ু েলর িশ ক, কাগেজর স াদক, ীিবদ ালেয়র সে টাির- িকছুেতই তাঁহার 

াি  িছল না। …তাঁহার া  বিলয়া একটা উ  আ কাশ অন -সম  আ  

কিরয়া তাঁহার সম  কথায় ও কােজ অেশাভন েপ বািহর হইয়া থােক।” (কথেকর 

ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫৬৩)  

কৃ দয়ালবাবুর মেতাই বরদাসু রী ও হারানবাবু একা ভােব িণ এবং একমাি ক 

চিরে র পযায়ভু । এরা য ধমই অবল ন ক ন না কন, তার সে  মানিবক িদকিটর 

যাগ ভুেল বািহ ক িনয়ম কানুেনর কাঠগড়ােতই মানুষেক িবচার কেরন।  

 “ মেজা মেয়র নাম লিলতা। … তাহার িদিদর চেয় স মাথায় ল া, রাগা, রং আর-

একটু কােলা, কথাবাতা বিশ কয় না, স আপনার িনয়েম চেল, ই া কিরেল কড়া 

কড়া কথা নাইেত িদেত পাের।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৩৪)  

 “…লিলতার মেন য কয়িদন সে হ িছল য সুচিরতার মন হয়েতা-বা িবনেয়র িদেক 

ঝুিঁকয়ােছ, সই কয়িদন িবনেয়র িব ে  তাহার মন যন অ -ধারণ কিরয়া 

উিঠয়ািছল। িক  যখন স  বুিঝল য সুচিরতা িবনেয়র িত িবেশষভােব 

প পাতী নেহ, তখন তাহার মেনর িবে াহ দূর হইয়া স ভারী আরাম বাধ কিরল 

এবং িবনয়বাবুেক অসামান  ভােলা লাক বিলয়া মেন কিরেত তাহার কােনা বাঁধা 

রিহল না।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৫৭৭)   

 “…লিলতা িকছুই চাপা িদয়া রািখেত পাের না। স যাহা কিরয়ােছ তাহার সম  

অংশই পেরশবাবু চ  দিখেবন এবং িবচাের য ফল হয় তাহার সম টাই লিলতা 

হণ কিরেব এই প তাহার ভাব।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৬৩৫)  
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সুচিরতার বান হেলও লিলতা স ূণভােবই িভ  গাে র। তার চহারা এবং ি য়া 

সম ই তার একেরাখা মানিসকতার সপে  িবরাজ কের। কােনা অযথা কারচুিপ, অন ায় 

সহ  করা তার ভােবর মেধ  নই। িবনেয়র চিরে র যথাথ িবকােশর ে  লিলতার 

ভূিমকা স ূণ উপন ােস পূণ হেয় উেঠেছ।  

উপন ােস পেরশবাবু চির িট কৃতপে  আন ময়ীর সমেগা ীয়। চির িট স েক 

আমরা ধারণা পাই কথেকর ম েব র পাশাপািশ চির িট িনেজর নানান ি য়া এবং 

সংলাপ থেকও।  

 “… পেরশ অিধক কথা বিলবার বা পীড়াপীিড় কিরবার লাক নেহন…” (কথেকর 

ম ব / ত  সং া) (পৃ.৫৩১)  

 “পেরশবাবু মৃদু ের কিহেল, “আকার তা অ িবিশ ।” (চিরে র ি য়া ও সংলাপ/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৫৩৭) 

 “ভূমার সিহত িমলনেকই জীবেনর একমা  ল  কিরয়ািছেলন বিলয়া যাহা য়তম 

এবং সত তম পেরেশর িচ  সবদাই তাহার অিভমুখ িছল। এইজন  সংসার 

কােনামেতই তাঁহার কােছ অত  তর হইয়া উিঠেত পািরত না। এই েপ িনেজর 

মেধ  িতিন একিট াধীনতা লাভ কিরয়ািছেলন বিলয়াই মত বা আচরণ লইয়া িতিন 

অেন র িত কােনা কার জবরদি  কিরেত পািরেতন না।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ৬৬৩-৬৪)  

ধমমেত পেরশবাবু া  হেলও পানুবাবু অথবা কৃ দয়ােলর মেতা ধমীয় উ তা তার 

ভােবর বিশ  নয়। পাশাপািশ িনচু তাের বাঁধা তার ভাব ঈ েরর িচ ায় ম  থাকার 

দ ণ সাংসািরক রাজনীিতর দ-িমি ত শ তার নাগাল পায় না। চির িট সরল এবং 

একৈরিখক হেলও রবী নাথ কৃতপে  িণ চির  িহেসেব গেড় তালার ভাবনা 

থেকই চির িটেক এমন কের উপ াপন কেরেছন।  

৬. চতুর :- ‘ গারা’ পয  লখা উপন ােসর চিলত রচনা- শলী এবং চির -িচ ণ থেক 

সের এেস ঔপন ািসক রবী নাথ স ূণ িভ  ঘরানায় সৃি  করেলন ‘চতুর ’ 

উপন াসিটেক। এই উপন াসিটর অন তম ধান চির  শচীশ। অন ান  মুখ  চির  

িবলাস, দািমনী ও জ াঠামশাই জগেমাহন। সব -কথেকর পিরবেত এই উপন াস 

কিথত হল উপন ােসরই একিট চির  িবলােসর বয়ােন। কােজই উপন ােসর 
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চির িলও ফুেট উেঠেছ মূলত িবলােসর ম ব  থেকই, যার সে  স ত কেরেছ 

শচীেশর ডায়াির। কােজই িবলাসই যখােন কািহিনর কথক সখােন অন  চির িল 

আ িবে ষেণর মাধ েম িনেজেদর মন াি ক িবে ষণ ঘটােনার সুেযাগ পায়িন, যিদও 

সই সুেযাগ পেয়েছ িবলাস িনেজ। স একই সে  অন  িতনিট চিরে র িবে ষেণর 

সমা রােল আ িবে ষেণও রত হেয়েছ। শচীেশর সে  থম সা াৎ স েক িবলাস 

বেলেছ; 

 “শচীশেক দিখেল মেনহয় যন একটা জ ািত - তার চাখ িলেতেছ; তার ল া 

স  আঙুল িল যন আ েনর িশখা;তার গােয়র রঙ যন রঙ নেহ, তাহা আভা। 

শচীশেক যখন দিখলাম অমিন যন তার অ রা ােক দিখেত পাইলাম; তাই এক 

মূ েত তাহােক ভােলাবািসলাম।” (শচীশ স েক কথক িবলাস) (পৃ. ৭৯৯)  

 “শচীশ িচরিদন সংযত, তার তার মেধ  তার দেয়র গভীরতর পিরচয়।” 

(শচীেশর চািরি ক বিশ  স েক িবলাস) (পৃ. ৮১২)  

 “িমলনমা  য-আমােক শচীশ বুেক জড়াইয়া ধিরয়ািছল স-আিম িবলাস নয়, স 

আিম ‘সবভূত’; স আিম একটা আইিডয়া।” (শচীশ স েক িবলাস) (পৃ. ৮১৩)    

একটা িবষয় খয়াল করেল দখব ‘ চােখর বািল’ থেক ঔপন ািসক রবী নাথ 

িবেনািদনীর বািহ ক বণনা িদেয় চির  িচ েণর ে  য পৃথকমা ার সংেযাজন করেলন 

সই ধারা ‘ গারা’, ‘চতুর ’, ‘ঘের-বাইের’, ‘ যাগােযাগ’- পেরর এই চার বৃহদাকার 

উপন ােসই অব াহত িছল। এবং আরও একিট িবষয় এে ে  খয়াল করার য এই 

িতিট উপন ােসই চির েদর দিহক বণনা তােদর চািরি ক বিশে রই িতিব  হেয় 

উেঠেছ। একইভােব উপন াস ‘চতুর ’- তও িবলাস য শচীশেক িবেশষভােব দখেছ 

এবং তার চহারার বণনার মেধ ও াত  আনেছ তার কারণ শচীশ চিরে র িনজ  

বিশে র মেধ ই রেয়েছ। তােক দখেল মেন হয় ‘একটা জ ািত ’- এই একিট 

বাক াংেশই বুিঝেয় দওয়া হল য শচীশ কােনািদক থেকই ছােপাষা বাঙািল স ান নয়; 

তার চহারার মেধ  িদেয়ই তার িচ, দী া, িশ া সম টা কািশত হেয়েছ।   

আমরা আেগই বেলিছ উপন ােস িবলাস যমন অন  চির েদর িবে ষণ কেরেছ 

তমিন স আ িবে ষেণও রত হেয়েছ;   
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 “ কহ কােনািদন মেন কিরেত পািরত না আিম কােনা জে  সানার- বেনর সে  

এক সে  আহার কিরব এবং নাি েক  আমার গাঁড়ািম আমার েক ছাড়াইয়া 

উিঠেব।” ( িবলােসর আ িবে ষণ) (পৃ. ৮০০)   

 “…আিম য ধুর র নাি ক এবং ঘ ায় িবশ-পিচশ মাইল বেগ আ য কায়দায় 

ইংেরিজ বুিলর চৗঘুিড় হাঁকাইয়া চিলেত পাির, এ কথা ছা সমাজ হইেত  কিরয়া 

ছা েদর িপতৃসমাজ পয  রা  হইয়ািছল।” ( িবলােসর আ িবে ষণ) (পৃ. ৮১২)  

 “নারীর দেয়র রহস  জািনবার মেতা অিভ তা আমার হইল না। … মেয়রা য় রা 

হইবার বলায় তাহােদরই বজন করা যায় যারা আমােদর মেতা মাঝাির মানুষ, যারা 

ূ েল সূে  িমশাইয়া তরী- নারীেক যাহারা নারী বিলয়াই জােন।” ( িবলােসর 

আ িবে ষণ) (পৃ. ৮২০)   

আপাত দৃি েত শচীেশর তুলনায় িবলাসেক মাঝাির মােপর মানুষ বেল মেন হেলও স 

য তা নয় তা উপন াস পােঠই উপল  হয়। একমা  শচীেশর িত অেমাঘ টান ও 

দািমনীর িত িনেজর েমাে েষর িট ছাড়া িবলাস সভােব িনেজেক ব বে দ 

কেরিন। িক  সম  উপন ােসই আ স িকত টুকেরা টুকেরা নানান ম ব  চির িট 

স েক ধারণা গেড় তুলেত সহায়তা কের। জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের সামিয়কভােব 

শচীশ িদগ া  হেলও িবলােসর জীবেন জ াঠামশাইেয়র িশ া এবং দী ার ভাব িছল 

আগােগাড়া, এবং সই িশ ার গাড়ায় িছল নাি ক বাদ, পিজিটিভজেমর পাঠ। এ যমন 

িবলাস চিরে র একাংশ তমিন অন  অংেশ িবরাজ কেরেছ দািমনীর িত তার সু  

ম; দািমনীর সম  ি য়া এমনিক িবলােসর সে  সখ ও য কৃতপে  শচীেশর 

মেনােযাগ আকষেণর উে েশ  গেড় উঠিছল এসম ই আগােগাড়া উপলি  করেলও স 

তার নীরব ম িনেয়ই উপন ােসর দীঘ পযােয় অব ান কেরেছ। িক  দািমনী পেবর 

সূচনা মুহূেতই দািমনীর স েক িবলােসর ম ব  তার িত গভীর মেক ব  

কেরেছ;  

 “দািমনী যন াবেণর মেঘর িভতরকার দািমনী। বািহের স পু  পু  যৗবেন পূণ; 

অ ের চ ল আ ন িঝকিমক কিরয়া উিঠেতেছ।” (দািমনীর স েক িবলাস) (পৃ. 

৮১৪)  

 “নিনবালার মেধ  আিম নারীর এক িব প দিখয়ািছ- অপিবে র কল  য নারী 

আপনােত হণ কিরয়ােছ, পািপে র জন  য নারী জীবন িদয়া ফিলল, য নারী 

মিরয়া জীবেনর সুধাপা  পূণতর কিরল। দািমনীর মেধ  নারীর আর-এক িব প 
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দিখয়ািছ; স নারী মৃতু র কহ নয়, স জীবনরেসর রিসক।” (দািমনী স েক 

শচীশ) (পৃ. ৮১৪)  

 “দািমনীর এেলােখাপাবাঁধা ঘােড়র িদেক, ঠাঁেটর মেধ , চােখর কােণ এবং েণ 

েণ হােতর একটা আে েপ একটা কেঠার অবাধ তার ইশারা দখা যাইেতেছ।” 

(দািমনী স েক িবলাস) (পৃ. ৮১৯)   

শচীেশর মেতাই দািমনীর চির ও অন তম জিটল এবং ব মাি ক চির । দািমনীর 

চিরে র িববতন ঘেটেছ মূলত শচীেশর িত মেক ক  কেরই। দহসব  এবং 

দহাতীত েমর ে  শষপয  ান িনেয়েছ দহাতীত মই। লীলান  ামীর 

আ েমর অংশ হেয় থাকাটা তার ভােবর মেধ  িছল না কখেনাই। য নারী জীবন রেসর 

রিসক, য জীবনেক স ূণত উপেভাগ করেত চায় তার পে  বা েবর মেক ত াগ 

কের অিতেলৗিকক রসেক িনেয় ম  হেয় থাকা স ব িছল না বেলই একিদেক স যমন 

আগােগাড়া লীলান  ামীর আখড়ার িব ে  মূিতমান িবে াহ হেয় িবরাজ কেরেছ 

তমিন তারই পেরা  অনুে রণা শচীেশর মেন লীলান  ামীর ঘার কাটােত সহায়তা 

কেরেছ। দািমনী শচীশেক ভােলােবেসেছ, িবলাসেক কেরেছ া। শচীেশর 

অসাধারণে র িবপরীেত দাঁিড়েয় িবলাস বরাবর িনেজেক মাঝাির মােপর মানুষ িহেসেব 

বণনা কের গেলও দািমনী িক  তাঁর অসাধারণ েক উপলি  কেরিছল আগােগাড়া। তাই 

মৃতু কােল তার অি ম আকা া ফুেট উেঠেছ িবলাসেক িঘেরই; “সাধ িমিটল না, 

জ া ের আবার যন তামােক পাই।” 

এই উপন ােসর চির -িচ েণর অি ম-পেব আেলাচনা করব জ াঠামশাই চির িটেক 

িনেয়।  

 “জগেমাহন শচীেশর জ াঠা। িতিন তখনকার কােলর নামজাদা নাি ক। িতিন ঈ ের 

অিব াস কিরেতন বিলেল ক  বলা হয়, িতিন না-ঈ ের িব াস কিরেতন। 

যু জাহােজর কা ােনর যমন জাহাজ চালােনার চেয় জাহাজ ডাবােনাই বড় ব াবসা, 

তমিন যখােন সুিবধা সইখােনই আি ক ধমেক ডুবাইয়া দওয়াই জগেমাহেনর ধম 

িছল।” (জ াঠামশাই স েক িবলাস) (পৃ. ৮০০)  

 “ া রা িনরাকার মােন, তাহােক চােখ দখা যায় না।েতামরা সাকারেক মান, 

তাহােক কােন শানা যায় না। আমরা সজীবেক মািন; তাহােক চােখ দখা যায়, কােন 
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শানা যায়, তাহােক িব াস না কিরয়া থাকা যায় না।” (জ াঠামশাইেয়র সংলাপ) (পৃ. 

৮০৩)  

উপন ােসর দেঘ র িভি েত দখেল সবেথেক কম সমেয়র উপি িত জ াঠামশাইেয়রই। 

ত ত তাঁর উপি িতর পিরসর  হেলও পেরাে  িতিন স ূণ উপন ােসর মেধ ই 

রেয় গেছন। পিজিটিভজম ও ‘না-ঈ ের’ িব াসী এবং মানবতাবােদ ও মানেবর সবােত 

িনেবিদত াণ জ াঠামশাইেয়র িশ া-দী া শচীশ এবং িবলাস এই দুই চিরে রই 

কাঠােমা ত কের িদেয়িছল। জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের শচীশ িকছুিদেনর জন  

িদগ া  হেয় পড়েলও িবলাস আগােগাড়া তাঁর িনেদিশত পেথই অ সর হেয়িছল।  

৭. ঘের-বাইের:- পূববতী উপন াস ‘চতুর ’-এর মেতা ‘ঘের-বাইের’-র রচনাৈশলীও 

পৃথক গাে র। িবমলােক কে  রেখ এই উপন াস িবমলা, স ীপ, িনিখেলশ এই িতন 

চিরে র ডায়ািরধমী আ কথেনর মাধ েম গেড় উেঠেছ। কােজই ‘চতুর ’- ত যখােন 

একজনমা  কথক বািক চির েদর িবে ষণ কেরেছ সখােন ‘ঘের-বাইের’-র িতন মুখ  

চিরে রই ডায়াির পাওয়ার ফেল এরা েত েক যমন অপর দুিট চির েক িবে ষণ 

কেরেছ তমিন আ িবে ষেণও রত হেয়েছ।  

উপন ােসর চির  িবমলার নানা পযােয় আ িবে ষণকােলর ম ব ;  

 “আিম আমার মােয়র মেতা দখেত এই কথা সকেল বেল। তা িনেয় ছেলেবলায় 

একিদন আয়নার ঊপর রাগ কেরিছ। মেন হত, আমার সবাে  এ যন একটা অন ায়- 

আমার গােয়র রঙ, এ যন আমার আসল রঙ নয়, এ যন আর-কােরা িজিনস, 

এেকবাের আগােগাড়া ভুল।” (পৃ. ৮৪৭)  

 “আমার ল া য কাথায় িগেয়িছেলা তাই ভািব। িনেজেক দখবার আিম একটুও 

সময় পাইিন।” (পৃ. ৮৬৯)  

 “হঠাৎ আমার মেধ  েপর ঢউ কাথা থেক এমন কের ফিনেয় এল? স ীপবাবুর 

দুই অতৃ  চাখ আমার সৗ েযর িদেক যন পূজার দীেপর মেতা েল উঠল। 

েপর শি েত আিম য আ য, স কথা স ীপবাবুর সম  চাওয়ায় কওয়ায় 

মি েরর কাসর-ঘ ার মেতা আকাশ ফািটেয় বাজেত লাগল।” (পৃ. ৮৭০)  

িবমলা চির েক িবে ষণ করেত গেল থেমই য িবষয়িট বাঝা দরকার সিট হল 

িবমলার আ কথা িল ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের লখা। অথাৎ, স উপন ােসর সােপে  
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বতমান কােল দাঁিড়েয় তার অনিত-অতীেতর কাযাবিলর ি েত আ -িবে ষেণ রত 

হেয়েছ। এই আ -িবে ষণকােল িবমলা কৃতপে  দখােত চেয়েছ তার মেধ  ঘেট চলা 

য় এবং য়র । বৃি েক ক  কের তার মেধ  গেড় ওঠা এই ে র বীজ তার 

চিরে  র থেকই রািপত িছল যা মহী েহর আকার ধারণ কেরেছ স ীেপর িবমলা-

ব নায়। ব তপে  প িনেয় তার িনেজর মেধ  য হীনমন তােবাধ িছল তােক স 

কািটেয় উঠেত চেয়িছল সুদশন ামীেক িদেয়। িক  তার ক নার পকথার কুমার 

যখন িনতা ই সাধারণ চহারা িনেয় তার জীবেন েবশ করল তখন তার মেধ  সই 

পাকা া অব াহত রেয় গল— যার শমন ঘেটিছল স ীেপর দৃ  ব বহাের। 

ব তপে  িবমলার মেধ  সূ - বােধর অভাব িছল বেলই স তার ামীর চিরে র 

িন তাের বাঁধা রেক অনুধাবন করেত পােরিন, তার বৃি  মাহািব  হেয়িছল স ীেপর 

ূল বগােন। এই মােহর বেশই স য় এবং য়র ে  জজিরত হেয়েছ। সম  

ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের যখন িবমলা তার আ কথা িল িলেখেছ তখন তার কােছ 

স ীেপর প , স তই বুেঝেছ যার েপর কদর কােনািদনই িছল না তােক 

অি িশখার ন ায় পবতী িহেসেব বণনা করার মেধ  স ীেপর কােনা আ াসী মেনাভাব 

কাজ কেরেছ।  

িনিখেলশ চির িটেক বুঝেত গেল যমন অপর দুই চিরে র মতামত তুেল ধরার 

েয়াজন হয় তমিন অন  চিরে র সে  তার কেথাপকথেনর পাশপািশ তার িনেজর 

আ কথেনরও িকছু অংেশর উে খ করা েয়াজন।      

 “আমার ামীর দােনর িল  িছল খুব ল া। তাঁেতর কল িকংবা ধান ভানার য  

িকংবা ঐরকম একটা-িকছু য- কউ তির করবার চ া কেরেছ তােক তাঁর শষ 

িন লতা পয  িতিন সাহায  কেরেছন। িবলািত কা ািনর সে  ট র িদেয় 

পুরীযা ীর জাহাজ চালাবার েদশী কা ািন উঠল; তার একখানা জাহাজও ভােসিন, 

িক  আমার ামীর অেনক িল কা ািনর কাগজ ডুেবেছ।” (িনিখেলশ স েক 

িবমলা) (পৃ.৮৫৫)  

 “পু েষর মেধ  মেয়রা যটা সবেচেয় খাঁেজ আমার ভােব হয়েতা সই জার 

নই।” (িনিখেলেশর আ কথা) (পৃ. ৮৭৬)  
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 “সেত র স ূণ অনাবৃত প সহ  করবার শি  আমার আেছ এই অহংকার আমার 

মেন িছল। আজও তার পরী া হে । মির আর বাঁিচ পরী ায় উ ীণ হব এই 

অহংকার এখেনা মেন রেখ িদলুম।” (িনিখেলেশর আ কথা) (পৃ. ৮৬৭)   

 “অ ূত মানুষ ঐ িনিখেলশ। ও বশ বুেঝেছ ওঁর ঘেরর মেধ  একটা িবপদ ঘিনেয় 

এেসেছ, িক  তবু আমােক ঘাড় ধের িবদায় কের দয় না কন? …আইিডয়ায় 

মানুষেক য কত কািহল কের তার ত  দৃ া  হল িনিখল।” (িনিখেলশ স েক 

স ীেপর ম ব ) (পৃ. ৮৭৯)  

িনিখেলশ চির িট কািহিনেত আগােগাড়া একিট আইিডয়ােক ক  কের এিগেয় চেলেছ; 

এবং এই আইিডয়া গেড় উেঠেছ মানুেষর ব ি াত েক মযাদা িদেয়, যার সে  িমেশ 

রেয়েছ দশে েমর পাশাপািশ আ জািতকতার র। ঔ ত , একটা জুগ িনেয় 

েদশে েমর বুিল আওড়ােনা এবং দশেক ‘মা’ বেল পুেজা করার িচ বা িশ া 

িনিখেলশ চিরে  িছল না বেলই স ীেপর মেতা ‘বে মাতরম’ মে  স মদম  হেয় 

ওেঠিন বা অপরজনেদর ম  কের তালার চ া কেরিন। সকেলর অেগাচের স দেশর 

সবার েচ া কেরেছ। যখন স ীেপর দল তার ােমর মানুষেদর ম  কের িবেদিশ 

পণ  বজেনর রাজনীিত গেড় তুেলিছল তখনও স এই কমযে  সািমল হেত পােরিন 

দেশর দির ে িণর কথা ভেব;  

 “মানুষ িনেজ কী কাপড় পরেব, কােনা দাকান থেক িকনেব, কী খােব, কার সে  

বেস খােব, এও যিদ ভেয়র শাসেন বাঁধা হয়, তাহেল মানুেষর ই ােক এেকবাের 

গাড়া ঘঁেষ অ ীকার করা হয়। সটাই হল মানুষেক মনুষ  থেক বি ত করা।” 

(িনিখেলেশর উি ) (পৃ. ৯২২)  

স ীেপর এই উ -জাতীয়তাবাদী রাজনীিতর উে ািদেক িনিখেলেশর িন েরর 

দশে েমর মেধ  ব ি  রবী নােথরই র নেত পাওয়া যায়; য রবী নাথ ইউেরাপীয় 

জাতীয়তাবােদর িবপরীত অব ােন থেক বেলিছেলন আ জািতকতাবােদর কথা। 

িনিখেলশ ব ি াত েক মযাদা িদেয়েছ বেলই িবমলার স ীেপর িত আকষণেক 

অপরাধ িহেসেব গণ  কেরিন। তথাকিথতভােব ামীর অিধকার েয়ােগর িচ া তার 

আেসিন বরং স তার িমক দয় িনেয় অেপ া কেরেছ সত েক হণ করার জন ।    

অন িদেক স ীপ স েক বলেত গেলও আ য় িনেত হয় অন  চির েদর তার 

িত মেনাভাব এবং স ীেপর িনেজর আ কথার।  
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 “স ীপবাবুর ফােটা াফ পূেবই দেখিছলাম। তখন য িঠক ভােলা লেগিছেলা তা 

বলেত পাির ন। কু  দখেত নয়, এমন-িক, রীিতমেতা সু ই। তবু জািন ন কন 

আমার মেন হেয়িছল, উ লতা আেছ বেট, িক  চহারাটা অেনকখািন খােদ িমিশেয় 

গড়া- চােখ আর ঠাঁেট িক-একটা আেছ যটা খাঁিট নয়।” (স ীেপর স েক িবমলা) 

(পৃ. ৮৫৭)  

 “…িতিন বলেলন, “ভগবান আমার ব ােমা েলাও এমিন কের গেড়েছন য, েদশী 

বিড়-টুকু হােত-হােত না পেল তারা িবদায় হেত চায় না।” আমার ামী এত ণ পের 

বলেলন, “আর িবেদশী ওষুেধর িশিশ েলাও য এক দ  তামার আ য় ছাড়েত চায় 

না- তামার বসবার ঘেরর িতনিট সলফ য এেকবাের--” (স ীপ ও িনিখেলেশর 

কেথাপকথন) (পৃ. ৮৬০)  

 “ল া? না আিম ল া কির ন। যা দরকার আিম তা চেয় িনই, না চেয়ও িনই। 

ল া কের যারা নবার যাগ  িজিনস িনেল না তারা সই না- নবার দুঃখটােক চাপা 

দবার জন ই ল াটােক বড় নাম দয়। তুিম যা চাও তা তুিম দয়াল গঁেথ রাখেত 

চাও; সুতরাং আিম যা চাই তা আিম িসধঁ কেট িনেত চাই। তামার লাভ আেছ, তাই 

তুিম দয়াল গাঁথ; আমার লাভ আেছ, তাই আিম িসধঁ কািট। তুিম যিদ কল কর, 

আিম কৗশল করব।” (স ীেপর আ কথা) (পৃ. ৮৬৮)  

স ীেপর চির  স েক িবমলার ম ব িল থেক বুঝেত হেব য স আগােগাড়াই 

স ীেপর চািরি ক বিশ  স েক াত িছল। স ীেপর চােখর মেধ ই য একটা 

কপটতার আভাস রেয়েছ তা িবমলা েতই বুেঝিছল। তার দশে মও কৃতপে  

ছ । দশে েমর াগানেক স আওড়ায় িনজ াথিসি র জন । দেশর নােম মাহ সৃি  

কের স। িনেজর াথ চিরতাথ করার জন  স কপটতা, িমেথ  বগান এমনিক 

ডাকািতেত েরাচনা িদেতও িপছপা হয় না। তেকর মে  তার পৗ েষর দৃ তা 

ঝকঝিকেয় উঠেলও স কৃতপে  চির বল শূন  লাভসব  চির  হেয়ই উপন ােসর 

থেক ান িনেয়েছ।      

৮. যাগােযাগ:- পূববতী দুই উপন াস ‘চতুর ’ এবং ‘ঘের-বাইের’-র পের ‘ যাগােযাগ’-এ 

এেস ঔপন ািসক রবী নাথ চিলত ধারার অনুসরণ কের সব  কথেকর বয়ােন 

উপ াপন করেলন কুমু আর মধুসূদেনর দা েত র জিটল সমস ার আখ ান। 

িতনপু ষেক িনেয় এই উপন াস গেড় তালার পিরক না থাকেলও ি তীয় পু ষ 

উপন ােসর চির  কুমুিদনী আর তার ামী মধুসূদেনর মুখর দা ত -জীবন ব াখ ােতই 
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এই উপন ােসর পিরসমাি  হেয়েছ। কুমুর সে  মধুসূদেনর য  তার মূেল িছল এই 

দুই চিরে র ধাতুগত অিমল। কুমুর চিরে র িভি  যখােন বেনিদয়ানার সূ -জােল বানা 

সখােন নব -ধনী স দােয়র িতিনিধ মধুসূদেনর মেধ  উপেচ পেড়েছ অহংকার, য 

অহংকােরর একমা  িভি  তার অথস দ।  

 “ বেশখ-জি র খরার পের আষােঢ়র বৃি  নামেল মািট যমন দখেত দখেত সবুজ 

হেয় আেস, কুমুিদনীর অ ের-বািহের তমিন একটা নূতন- ােণর রঙ লাগল। আপন 

মনগড়া মানুেষর সে  িমলেনর আন  ওেক অহরহ পুলিকত কের রােখ।” (কথেকর 

ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৯৮৫)  

 “…দাদা িগেয়িছেলন সম  অিভমান ভািসেয় িদেয়, কবল আমারই জেন ! তার পের 

এঁরা একবার দখেতও এেলন না। কবল টাকার জাের এমন মানষেকও অব া 

করেত সাহস করেলন; তাঁর শরীর এইজন ই বুিঝ বা ভেঙ পড়ল।” (চিরে র 

ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৯৭)     

 “মধুসূদনেক যতই স দেয়র মেধ হণ করেত বাধা পায়, ততই তার দবতােক 

িদেয় স তার ামীেক আবৃত করেত চায়। ামীেক উপল  কের আপনােক স দান 

করেছ তার দবতােক।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০০৩)  

 “এই আমার অিভসার, বাইের অ কার িভতের আেলা। মের িগিরধর গাপাল,ঔর 

নািহ কািহ।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০০৫)   

কুমুিদনীর চির  িবে ষণ করেত গেল দখব ধু বেনিদয়ানা নয় তার সে  দুই 

িবপরীতমুখী িচ াধারার স ম ঘেটেছ তার চিরে । একিদেক তার ঠাকুরপুেজা, নানা 

ত-পালন, পাঁিজ-পুঁিথ, িবিধ-িনেষধেক ক  কের যমন গেড় উেঠেছ নানা অ -সং ার 

তমিন দাদা িব দােসর সাি েধ  স পেয়েছ ব ি - াত  চতনার পাঠ। এই দুই 

িভ মুখী িচ াধারাই কুমুর চিরে র েক উসেক িদেয়েছ। একিদেক তার সং ােরর 

বেশ যমন ামী মধুসূদেনর মেধ  খুেঁজ পেত চেয়েছ তার আরাধ েক তমিন 

মধুসূদেনর , কেঠার, অপমানজনক ব বহাের কুমুর মেধ  থাকা ব ি মানবিট সম  

সং ােরর িবিধিনেষধ ভেঙ লাি ত হেয়েছ। এই িবপরীতমুখী িশ াধারা, , লা নার 

সমােবশ চির িটেত নানারেঙর সমােবশ ঘিটেয় পূণা  ও ব মাি ক চির  হেয় ওঠার 

পথেক সুগম কেরেছ।    

অন িদেক মধুসূদন স েক বলা যায়;  
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 “মধুসূদন দখেত কু  নয় িক  বেড়া কিঠন। কােলা মুেখর মেধ  যটা থেমই 

চােখ পেড় স হে  পািখর চ ু র মেতা ম  বেড়া বাঁকা নাক, ঠাঁেটর সামেন পয  

ঝুেঁক পেড় যন পাহারা িদে । …সবসু  মেন হয় মানুষটা এেকবাের িনেরট; মাথা 

থেক পা পয  কী একটা িত া যন িল পািকেয় আেছ।” (বািহ ক উপ পন/ 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৯১)  

 “এই মধুসূদনেক কুমু তার দাদা আর অন ান  আ ীয়েদর সে  ব বহার করেত 

দেখেছ- আজ তােকই দখেল ইংেরজ ব ু মহেল। ভ তায় অিত গদগদভােব অবন , 

আর হািসর আপ ায়েন মুখ িনয়তই িবকিশত। চাঁেদর যমন এক-িপেঠ আেলা আর-

এক িপেঠ িচর-অ কার, মধুসূদেনর চিরে ও তাই। ইংেরেজর অিভমুেখ তার মাধুয 

পূণচাঁেদর আেলার মেতাই যমন উ ল তমিন ি । অন  িদকটা দুগম,দুদৃশ  এবং 

জমাট বরেফর িন লতায় দুেভদ ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ৯৯৬)   

 “…মেনর গভীর তলায় এই মেয়িটর মন পাবার জেন  একটা আকা া জেগেছ 

বেলই ওর এই তী  িন ল রাগ।…” (মধুসূদেনর ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১০০৬)  

 “মধুসূদন বে াি  কের বেল উঠল, “তুিম তামার দাদার চলা, িক  জেন রেখা, 

আিম তামার সই দাদার মহাজন, তােক এক হােট িকেন আর-এক হােট বচেত 

পাির।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০০৬)   

মধুসূদেনর পিরবােরর একটা বেনিদয়ানার ইিতহাস থাকেলও পড়  আিথক অব া থেক 

িতেল িতেল নব -ধনী স দােয়র িতিনিধ হেয় ওঠা মধুসূদেনর সম  চিরে র মেধ  

ঔ ত টাই মূলত নজের আেস। এই ঔ ত  তার আিথক িতপি েক িঘের গেড় উঠেলও 

কুমুিদনীর বেনিদয়ানার সূ  আবরণ ভদ কের তােক াস করেত না পারার আে প 

মধুসূদেনর চিরে র মেধ  মেড় ওেঠ। যিদও মধুসূদেনর মেধ ও ধীের ধীের  জেগ 

ওেঠ কােনা কােনা িন  রােত। কুমুিদনীর সহজাত সরল ভালবাসা লােভর জন  তার 

িমক দয় িকছু সমেয়র জন  দীঘ াস ফলেলও পু ষতে র জাধারী মধুসূদন 

কুমুিদনীর িববাহপূব উিনশ বছেরর জীবন, িচ, িশ া, দাদার িত মম েবাধেক 

শষপয  অপরােধর চােখই দেখেছ। বৃি র লালসায় স কুমুিদনীেক আপাদম ক 

াস করেত চাইেলও বাধা পেয়েছ কুমুর ভােবর আিভজােত ; এবং যতেবিশ বাধা 

পেয়েছ তত তার আে াশ বৃি  পেয়েছ; উ ু  হেয়েছ তার উল  নীচ ভাব। 

আবার িব দােসর অব ান মধুসূদেনর ভােবর িবপরীেত;  

 “…আহা, কী সুপু ষ! এমন কখেনা চে  দিখিন। ঐ য গান েনিছেলম কীতেন- 
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গারার েপ লাগল রেসর বান— 

ভািসেয় িনেয় যায় নদীয়ার পুরনারীর াণ 

আমার তাই মেন পড়ল।” (িব দাস স েক মিতর মা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ৯৯৭)  

 “…অপমান সহ  কের যাওয়া শ  নয়, িক  সহ  করা অন ায়। সম  ীেলােকর হেয় 

তামােক তামার িনেজর স ান দািব করেত হেব, এেত সমাজেতামােক যত দুঃখ িদেত 

পাের িদক।” (িব দােসর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮১)   

 “… মতা িজিনসটা যখােন পেড়-পাওয়া িজিনস, যার কােনা যাচাই নই, অিধকার বজায় 

রাখবার জেন  যােক যাগ তার কােনা মাণ িদেত হয় না, সখােন সংসাের স কবলই 

হীনতার সৃি  কের।” (িব দােসর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১০৮৪) 

িব দাস একা ভােব একমাি ক িণ চির  হেলও তার শা -সমািহত ভাবগ ীর 

মৗনতা, মানিসক বিল তা, নারীজািতর িত আ িরক স ান চির িটেক অসামান  কের 

তুেলেছ। তার সহজাত বেনিদয়ানার জন ই আিথক িদক থেক খােটা হেলও ভােবর 

গৗরেব স মধুসূদনেক ছািড়েয় গেছ। িব দােসর এই াভািবক আিভজাত েবাধ স েক 

মধুসূদন ওয়ািকবহাল, স জােন তার ভা ােরর িবপুল অথও তােক িব দােসর সমতুল  

কের তুলেত পারেব না।  

৯. শেষর কিবতা:- রবী নােথর উপন াস রচনার ে  শেষর এই াকৃিত 

উপন াস িলর েত পাি  ‘ শেষর কিবতা’ উপন াসিটেক। অিমত চির েক কে  

রেখ গেড় ওঠা এই উপন াস গদ -পেদ র িম  শলীেত গেড় উেঠেছ। উপন াসিট 

আ কথনরীিতর ধােঁচ নবীন লখেকর বয়ান িদেয় সূিচত হেলও অিচেরই কথনরীিত 

সব কথেকর বয়ােন পিরণত হয়, কােজই চির িলর ওপর আেলাকপাত হেয়েছ 

িতনভােব; কথেকর ম েব , অন  চিরে র সে  কেথাপকথেন এবং চির িলর িনেজেদর 

ি য়া এবং সংলােপর মাধ েম।  

 

অিমত চির  স েক পাই, 

 “আ ীয়সজন অিমেতর িবেয়র আশা চেড়ই িদেয়েছ। তারা িঠক কেরেছ, িবেয়র 

দািয়  নবার যাগ তা ওঁর নই, তাই ও কবল অস েবর  দেখ আর উলেটা 

কথা বেল মানুষেক চমক লািগেয় বড়ায়। ওর মনটা আেলয়ার আেলা, মােঠ বােট 
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ধাঁধা লাগােতই আেছ, ঘেরর মেধ  তােক ধের আনবার জা নই।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ১১০৮)  

 “…িফরেপার দাকােন যােক-তােক চা খাওয়াে , যখন-তখন মাটের চিড়েয় ব ু েদর 

অনাবশ ক ঘুিরেয় িনেয় আসেছ; এখান-ওখান থেক যা-তা িকনেছ আর এেক-ওেক 

িবিলেয় িদে , ইংেরিজ বই সদ  িকেন এ-বািড়েত ও-বািড়েত ফেল আসেছ, আর 

িফিরেয় আনেছ না।” (চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১০৮)   

 “মািসমা, আমার মেনর কীয় একটা ি িসিফক ািভিট আেছ, তারই েণ আমার 

দেয়র ভারী কথা েলাও মুেখ খুব হালকা হেয় ভেস ওেঠ, তাই বেল তার ওজন 

কেম না।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১২৯)  

 “অিমতর মেনর গড়নটা সািহিত ক, েত ক অিভ তায় ওর মুেখ কথার উ াস 

তােল। …আমােক ওর েয়াজন সইজন ই।” (অিমত স েক লাবেণর ম ব / 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৬)   

পূববতী উপন ােসর চির িলর তুলনায় অিমত স ূণ িভ  ঘরানায় সৃ  চির । বুি েত 

উ ল, িশি ত এবং িচশীল হেলও তার চিরে র মেধ  য িবষয়টার অভাব রেয়েছ তা 

হল দািয় েবাধ। লঘু িচ তার কারেণ অিত গূঢ় কথাও তার মুেখর ভাষায় হালকা হেয় 

ওেঠ। নারী মহেল েণ েণ চমক িদেয় গেলও দা ত  স েকর বা বতা িনেয় স 

আেদৗ িচি ত নয়। এই িবষয়িট লাবণ  অিত সহেজই বুেঝিছল, স বুেঝিছল অিমত 

ভাবত কিব, হালকা কথার ক না বণ মানুষ, েমর স কটাও তার কােছ তার 

কিব  কােশর মাধ ম হেয় উেঠেছ। লাবণ র সে  ভািব দা ত েক ক  কের য  

অিমত দেখেছ তা যন পকথার মহল থেক তুেল আনা, তা ই, তা বা ব নয়। 

এই  স এককােল কতকীেক দিখেয়িছল, তােক পিরেয়িছল হীেরর আংিট; আর 

আজ লাবণ েক স িদেত চেয়েছ মুে া বাঁধােনা আংিট। কােজই বাঝা যায় মানুভূিতর 

এই মাগত পালাবদল অিমত চিরে র মেধ ই িনিহত রেয়েছ। এই আংিট বদেলর পালা 

হয়েতা আরও ব দূর ব জন পয  এেগাত, যিদ না লাবণ  অিমেতর জীবন থেক িনেজ 

িবদায় িনেয় যত। লাবণ র অ ধান অিমতেক যমন চমিকত কেরেছ, তমিন স হণ 

কেরেছ কতকীেক। তার দেয় কীয়া-পরকীয়া েমর  দীিঘর জল আর ঘড়ার 

জেলর উপমা হেয় কালজয়ী মতে র জ  িদেয়েছ।  

অিমেতর স ূণ িবপরীেত অব ান কেরেছ লাবণ ;  



204 

 

 “লাবণ র সৗ য সকালেবলার মেতা, তােত অ তার মাহ নই, তার সম টা 

বুি েত পিরব া । তােক মেয় কের গড়বার সময় িবধাতা তার মেধ  পু েষর একটা 

ভাগ িমিশেয় িদেয়েছ; তােক দখেলই বাঝা যায় তার মেধ  কবল বদনার শি  নয় 

সইসে  আেছ মনেনর শি ।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১২২)  

 “…ভােলাবাসার জাের িচরিদন যন কিঠন থাকেতই পাির, তামােক ভালােত িগেয় 

একটুও ফাঁিক যন না িদই।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৩)  

 “িবেয় কের দুঃখ িদেত চাইেন। িবেয় সকেলর জন  নয়… িবেয় করেল মানুষেক 

মেন িনেত হয়, তখন আর গেড় নবার ফাঁক পাওয়া যায় না।” (চিরে র উি / 

পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৫)  

 “জীবেনর উ ােপ কবল কথার দীপ ালােত আমার মন যায় না। জগেত যারা 

উৎসবসভা সাজাবার কুম পেয়েছ কথা তােদর পে ই ভােলা। আমার জীবেনর 

তাপ জীবেনর কােজর জেন ই।” (চিরে র উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৩৩)   

অিমতেক যখােন দিখ ধনী ঘেরর স ান হওয়ার সম  রকম সুিবেধ িনেয় জীবনেক 

হালকা ফানুেসর মেতা উিড়েয় িদেয়েছ সখােন লাবণ  িপতার স ি  হেণ অ ীকার 

কের িনেজ াবল ী হেয় উঠেত চেয়েছ। স বা বতার অনুরাগী। দািয় শীলতা তার 

ভােবর িনগূেঢ় থেক অহরহ কাজ কের চেলেছ। স অিমতেক ভােলােবেসেছ িঠকই, 

িক  অিত সহেজই উপলি  কেরেছ অিমতেক ভােলাবাসা যায়— িক  তার সে  ঘর 

বাঁধা যায় না। অিমত য তােক বা ব িহেসেব না দেখ িশলং-এর বষার মায়ােঘরা 

পাহািড় পিরেবেশ একটুকেরা কিব , একটুকেরা আইিডয়া িহেসেব দখেছ, তার বা ব 

ব ি েক ছািপেয় অিমত য মাগত সই আইিডয়ার ছায়ােতই লাবণ েক গেড় তুলেছ 

তা লাবণ  উপলি  কেরিছল। লাবণ েক িঘের, তােদর নতুন- মেক িঘের অিমেতর মেন 

য কিবে র ঝংকার উেঠেছ তা কলকাতার াম-বােসর ভীেড়, বা েবর দা েত  য 

থাকেব না স কেঠার সত  লাবণ  উপলি  কেরিছল বেলই স ম হেয়ই িবদায় 

িনেয়েছ অিমেতর জীবন থেক।  

উপন াসিটর অন তম সহেযাগী চির  যাগমায়া। তার স েক বলা যায়, 

 “… যাগমায়া যখন ধীের ধীের ঘের এেস েবশ করেলন সই অিত সহজ ব াপােরও 

আজ অিমতেক িব য় লাগল। স মেন মেন বলেল, ‘আহা, এ তা আগমন নয়, এ 

য আিবভাব’।” ( যাগমায়া স েক অিমত/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১২১) 
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 “চি েশর কাছাকািছ তাঁর বয়স, িক  বয়েস তাঁেক িশিথল কের িন, কবল তাঁেক 

গ ীর তা িদেয়েছ। গৗরবণ মুখ টসটস করেছ। বধব রীিতেত চুল ছাঁটা; 

মাতৃভােব পূণ স  চাখ; হািসিট ি ।” (বািহ ক উপ াপন/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ. ১১২১)  

চির িট একৈরিখক, সরল এবং িণচির । অিমত ও লাবেণ র স ক গেড় ওঠার 

পছেন অনুঘটক িহেসেব কাজ করা ছাড়া চির িটর অন  কােনা  পাওয়া যায় না 

উপন ােস।  

কতকী স েক জানেত পারা যায় কথেকর ম ব  এবং তার িনেজর সংলাপ 

থেক,    

 “ কিট বলেল, “অিমট, তুিম জান, এই হীেরর আংিট যিদ হাির, জগেত আমার সা না 

থাকেব না। এই আংিট একিদন তুিমই িদেয়িছেল। এক মুহূত হাত থেক খুিল িন, ◌ 

আমার দেহর সে  এক হেয় গেছ।…” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১১৬৪) 

 “অিমতর বান িলিস নািক বলেছ য, কিটেক এেকবাের চনাই যায় না, অথাৎ 

তােক নািক বডেডা বিশ াভািবক দখাে । ব ু েদর স বেল িদেয়েছ তােক 

কতকী বেল ডাকেত,…” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৬৭)  

কতকী চিরে র পূবাপয িবে ষণ করেল দখা যােব য লাজুক কৃিতর নারী কতকী 

অিমেতর থেক ত াহত হেয় তার সাজস া, কথাবাতাসহ বিহরে র সম  বদেল 

ফেল স ূণ িবপরীত েপর কিট িমটার হেলও স িচরকাল আগেল রেখেছ অিমেতর 

দওয়া আংিট। অিমেতর িত ভােলাবাসােতই তার কৃত পিরচয়। কােজই যখন স 

উপন ােসর শেষ িগেয় অিমেতর সাি ধ  িফের পেয়েছ তখনই স তার কৃত েপ 

িফের গেছ। কােজই কতকী থেক কিট হেয় পুনরায় কতকী িম েত ত াবতন 

আসেল অিমতেক পাওয়া না-পাওয়ার স েকর সে  সাযুজ মি ত। উপন ােসর এই 

চির িট অিমত-লাবণ  বা যাগমায়ােক ছািপেয়ও পাঠেকর মেন জায়গা কের নয় তার 

এই িববতন মতার ফেলই।  

১০. দুই বান:- ঔপন ািসক রবী নােথর শেষর উপন াস িলর চির -িবন াস িনেয় 

আেলাচনার েতই বলা যায় একিদেক ত - বণতা অথাৎ, িবেশষ একিট ত েক 



206 

 

িত া করার তািগদ থেক উপন াস রচনা এবং অন িদেক আয়তনগত ু তার কারেণ 

উপন াস িলর কািহিন, সং ান বা চির  কােনািটই যথাথ েপ ফুেট উঠেত পােরিন।  

ত - বণতার ভাের নূ  ‘দুই বান’ উপন ােসর চির িল। উপন ােসর েতই নারীেক 

দুই িণেত িবভ  কের সই িবভাজেনর উদাহরণ িহেসেবই যন উপন াসখািন রচনা 

কেরেছন। এেক উপন ােসর আয়তেনর তা এবং অন িদেক এই িবেশষ ত েক মাণ 

করার লে  এেগােনার ফেল চির িলর স ূণ িবকাশ ঘেটিন।  

 “শশাে র ী শিমলা মােয়র জাত। বেড়া বেড়া শা  চাখ; ধীর গভীর চাহিন; জলভরা 

নবেমেঘর মেতা নধর দহ, ি  শ ামল; িসিঁথেত িসদুঁেরর অ ণেরখা; শািড়র কােলা 

পাড়িট শ ; দুই হােত মকরমুেখা মাটা দুই বালা, সই ভূষেণর ভাষা সাধেনর 

ভাষা নয়, ভসাধেনর ভাষা।” (কথেকর ম ব  + বািহ ক উপ াপন/ ত  সং া 

ও পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৭৭) 

 “ ামীর জীবনেলােক এমন কােনা ত েদশ নই যখােন তার সা ােজ র ভাব 

িশিথল।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৭৭)  

 “শিমলািদিদর ভােলাবাসা ি গ ীর, তাঁর সবা যন একটা পুণ কম, কখেনা কতব  

থেক ছুিট নন না।” (শিমলা স েক নীরেদর ম ব / পেরা  উপ াপন)(পৃ. 

১১৮৯) 

দুই সেহাদরা শিমলা ও ঊিমমালােক কে  রেখ এই উপন াস রচনা হেলও উপন ােসর 

শষ পযােয় িগেয় উপলি  হয় শিমলােকই উপন ােসর মুখ  চির  িহেসেব িচি ত করেত 

চেয়েছন রবী নাথ। তার চহারার বণনার মেধ ই ধু নয় ামী শশা েক িঘের তার 

যাবতীয় ি য়া এবং ভাবনার মেধ ই মাতৃসুলভ কল াণময়তার আবহ সৃি  হেয়েছ। ামীর 

জীবেনর ত  েদেশরও স া ী অসু তার কােল ামীর সািবক যে র জন  বান 

ঊিমমালােক িনেয় এেসেছ। এরপের শশা  ও ঊিমর ণয়লীলার উ াস শিমলার মেম 

িগেয় িবঁধেলও কােনা অিভমান বা য ণার িতি য়া তার চিরে  সভােব দখাই গল 

না বরং স শশা  ঊিমর িববাহ- ােবও িপছপা হয়িন। ামীর সুখসাধন একমা  ল  

িহেসেব ি র কের চির িটেক তে র িনিরেখ গাঁথেত িগেয়ই রবী নাথ াভািবক 

অনুভূিত এবং বৃি িলেক শিমলার চির  থেক ায় মুেছ ফলেছন।    

অন িদেক শিমলা বান ঊিমর ভাব স ূণ িবপরীত; 
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 “ঊিম বই-পড়া মেয়, কাজ করা মেয় নয়, তবু ভাির মজা লাগেছ। য কড়া িনয়েমর 

মেধ  স িছলতার থেক বিরেয় এেস কাজকম সম ই ওর কােছ অিনয়েমর মেতা 

ঠকেছ। …ওর কােছ এই কাজ েলা খলা, একরকম ছুিট, উে শ িববিজত 

উদেযাগ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৯৪)  

 “…জানলার কােছ ঊিম চুপ কের বেস। ঘুম আসেছ না িকছুেতই। বুেকর মেধ  

রে র দালা শা  হয়িন। আেমর বােলর গে  মন উেঠেছ ভের। …ঊিমর বুক ফেট 

কা া এল, িকছুেত থামেত চায় না। …িকেসর অনুতােপ ঊিম আজ অবস ।” 

(চিরে র ি য়া/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২০০)    

 “…তারই ভােব শশা বাবু একমেন কাজ করেত িশেখেছন। িক  যিদন তুিম 

ভবানীপুের যাও সই িদনই ওঁর যন মুেখাশ খেস পেড়, তামার সে  ঝুেটাপুিট বেধ 

যায়…” (ঊিম ও শশা  স েক নীরেদর ম ব / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১১৮৯) 

ভােবর এই চরম বপরীত  দখােনাই যন ঔপন ািসেকর উে শ । কারণ উপন ােসর 

আরে ই যখােন বেল দওয়া হল শিমলা মাতৃজাতীয় সখােন বান ঊিমেক ি য়া জাতীয় 

নারী িহেসেব দখােনা হেয়েছ। শিমলার কাজ যখােন ামীর জীবেনর সম  খুিঁটনািটর 

দখ-ভাল করা সখােন ঊিম এেস শশাে র িনয়িমত জীবনচযার থেক িনয়মটােকই 

িদেয়েছ বাদ। একা ভােব উে শ  েণািদতভােবই যন মাতৃভাবাপ  নারীেক কল াণময়ী 

এবং ি য়াভাবাপ  নারীেক অঘটনঘটনপটীয়সী িহেসেব উপ াপেনর জন  উপন ােস 

ঊিমর আগমেন ও সাহচেয শশাে র মাগত কম-িবরিত এবং তার দ ণ ব বসােয়র 

িবপুল পিরমাণ িতর িহেসব তুেল ধরা হল। িনতা ই ত েক সামেন রেখ এই দুই 

চির েক ভাগ কের দওয়ার ফেল না চির িল াভািবক ও জীব  হেত পেরেছ, না 

তােদর মেধ  এেসেছ কােনারকম িববতন। ফেল দুিট চির ই পূণা  না হেয় একা ভােব 

তে র উদাহরণ হেয়ই রেয় গেছ।   

অন িদেক শশা  চির িট স েক বলা যায়,   

 “ ীর অিতলালেনর আওতায় ামীর মন হেয় পেড়েছ অসাবধান।” (কথেকর ম ব / 

ত  সং া) (পৃ. ১১৭৮) 

 “…আজকাল ওেদর ঘরক ােত দািয়ে র গা ীয চেল গেছ; ভুলচুেক িকছু আেস যায় 

না এমন একটা আলগা অব া ঘেটেছ। এইেটই শশাে র কােছ ভারী আরােমর ও 

কৗতুেকর।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১১৯৪) 
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 “িনেজর মাতলািমর ফলেদেখ ল া পােবন, িক  দাষ দেবন মিদরােক। যিদ 

অবেশেষ ঊিমর স ি র ঊপর িনভর করা অবশ  হেয় ওেঠ তাহেল সই 

আ াবমাননার ােভ ঊিমেক মুহূেত মুহূেত ািলেয় মারেবন।” (শশা  স েক 

শিমলার ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২০৮) 

চির িট একা ভােবই ব ি েবাধশূন । ীর মেধ  স ি য়ােক অে ষণ করেলও বিশ 

বয়েসর িশ র মেতা ীর যে  তার ভাব হেয় পেড়েছ একা ভােবই দািয় হীন। তাই 

ীর মাতৃসুলভ েমর পিরবেত স যখন আপন শ ািলকা ঊিমেক পেয়েছ তখন ীর 

অসু তার িতও তার কােনারকম সহানুভূিত কাজ কেরিন; একা ভােবই িনেজর 

ভােলালাগার জন  ঊিমর িত আকষণেক লাগামছাড়া কের িদেয়েছ। ী শিমলার 

মানিসক অব ােনর অনুস ান করার কথাও তার মেন হয়িন। িক  দীঘিদেনর দা েত র 

ফল প শিমলা তার ামীর ভাব স েক সেচতন। স যথাথই জােন মাগত এই 

বলাগাম অবকাশ-যাপন যমন শশা েক মুি র াদ এেন িদে  তমিন এরই ফল প 

তার ব বসােয় য িত হল পৗ েষর বেশ তার দায় স দেব ঊিমেকই। তার 

দািয় ানহীনতাই ঊিমেক পেয় যমন শিমলার িত কতব েক িব ৃত কেরেছ তমিন 

ব বসােয়র ভরাডুিবর পের স পুনরায় িফের পেত চেয়েছ শিমলার িব াস এবং 

সাহচয। ব ত উপন ােসর দুই নারী চির েক িবেশষ তে র উদাহরণ িহেসেব িচি ত 

করেত িগেয় যখােন নারী চির িলর মেধ  াভািবক িবকােশর অভাব দখা িগেয়েছ 

সখােন এই একই কারেণ, অথাৎ দুিট নারী চির  সৃি েতই ঔপন ািসেকর সম  

মেনােযাগ ব য় হওয়ায় শশা  চির িট অস ূণ চির  হেয় রেয় গেছ।    

১১. মাল :- অিধকাংশ সমােলাচকই ‘দুই বান’ এবং ‘মাল ’ এই দুিট উপন াসেক 

একেযােগ িবে ষেণর য়াস কেরেছন। কারণ এেদর ট, চির  িনবাচন সম ই ায় 

এক। নীরজােক ক  কের সব -কথেকর বয়ােন গেড় ওঠা এই অিত- ু  উপন ােসও 

উেঠ এেসেছ ি েকাণ ম-গাথা। যিদও ি েকাণ- ম নয়, এই ু ায়ত উপন ােসর মুখ  

িবষয় রাগশয ায় শািয়ত নীরজার মানিসক ।  

 “আজ কবল নীরজার মেন পড়েছ সইিদনকার ছিব। বিশ িদেনর কথা নয়, তবু 

মেন হয় যন একটা তপা েরর মাঠ পিরেয় যুগা েরর ইিতহাস।” (চিরে র 

ভাবনা/ পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২১৩) 
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 “ওর মেনর মেধ  য রস িছল িনছক িম , আজ কন স হেয় গল কটু; যমন 

আজকালকার দুবল শরীরটা ওর অপিরিচত, তমিন এখনকার তী  নীরস ভাবটাও 

ওর চনা ভাব নয়। স ভােব কােনা দাি ণ  নই।” (চিরে র ভাবনা/ পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১২১৫)   

 “…পারলুম না, পারলুম না, িদেত পারব না। …জায়গা হেব না তার রা সী, জায়গা 

হেব না। আিম থাকব, থাকব, থাকব।” (চিরে র সংলাপ/ পেরা  উপ াপন) 

(পৃ.১২৪৪)  

পূববতী উপন াস ‘দুই বান’-এ শিমলার চিরে র অস ূণতা ও অবা ব ঔদাযেক 

খািনকটা শিমত করেতই যন ‘মাল ’ উপন ােসর নীরজা চির েক সৃি  কেরেছন 

রবী নাথ। অসু  নীরজার মাগত অতীত ৃিতচারণার মধ  িদেয় কৃতপে  তার 

হতাশা  মানিসক ি িতর আভাসই ফুেট ওেঠ। আমরা বুঝেত পাির তার বতমান 

মানিসক অথবা শারীিরক অব ানেক স কােনামেতই মেন িনেত পাের না, স 

বােরবাের তার সুেখর িদন িলেত িফের যেত চায়। এই চাওয়াটাই াভািবক। িক  এই 

চাওয়ার সে  িমেশ গেছ নীরজার আ েকি কতা, আ সব  মানুভব যখােন স 

আিদেত র ওপর একা ভােব িনেজর অিধকােরর ছাপ রেখ যেত চায়। শারীিরক 

অসু তা তার মেধ  সৃি  কেরেছ মানিসক িবকােররও। এই িবকােরর থেকই স 

আিদত -সরলার নকট েক মেন িনেত পােরিন, উপর  তােদর ভিবষ তেক চরম 

িবভীিষকাময় অিভশােপ িব  কের াণ ত াগ কেরেছ।   

আমরা আেগই বেলিছ উপন ােসর মুখ  িবষয় নীরজার মানিসক ে র আখ ান। 

কােজই উপন াসিটেত নীরজা চিরে র িত যতটা আেলাকপাত করা হেয়েছ সই 

তুলনায় নীরজার ামী আিদত  ও সরলার চির  ায় অবেহিলত এবং অস ূণ রেয় 

গেছ। আিদত  একটা দীঘ সময় পয  যমন িনেজর অ রেক বােঝিন, তমিন 

বােঝিন সরলার উপি িত কন নীরজােক অশা  কের তােল। যখন স যুগপৎ নীরজার 

আ  এবং সরলার িত িনেজর মেক উপলি  কেরেছ তখন স তার অনুভূিতেক 

গাপন করেত চায়িন। নীরজার অি র মনেক সা নার েলপ দবার মেতা নমনীয়তা 

আিদত  হািরেয় ফেলেছ নীরজারই অসু  ব াকুলতায়।  
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১২. চার অধ ায়:- ঔপন ািসক রবী নােথর শষ উপন াস ‘চার অধ ায়’ অন তম িবতিকত 

উপন াসও। স াসবাদী ব িবক কমকাে র পটভূিমেক ক  কের এই উপন ােস ান 

পেয়েছ মূলত এলা-অতীেনর েমাপাখ ান। এলােক বাদ িদেল উপন ােসর অন  দুিট 

পূণ চির  অতীন এবং ই নাথ। রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর শষেবলায় 

লখা অপর িতনিট ু ায়ত উপন ােসর য সমস া সই একই সমস া এই উপন ােসর 

ে ও বতমান, আর তা হল িবেশষ একিট ত েক িত া করার তািগদ। একিদেক 

এই ত -সব তা এবং অন িদেক আয়তেনর ু তার জের চির িল ায়শই স ূণ 

হেয় উঠেত পােরিন এই উপন ােসও।    

 “যতই িদন যাে , আমােদর উে শ টা উে শ  না হেয় নশা হেয় উঠেছ। আমােদর 

কােজর প িত চেলেছ যন িনেজর বতালা ঝাঁেক িবচারশি র বাইের। ভােলা 

লাগেছ না। অমন সব ছেলেদর কােনা অ শি র কােছ বিল দওয়া হে । আমার 

বুক ফেট যায়।” (এলার উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৫২)  

 “…সামান  আমােক িদেয় তামােক জিড়েয় ফলবার কথা ক না করেত আমার ভয় 

কের। আমার ছােটা সংসাের িতিদেনর তু তার মানুষ হেব তুিম! আিম কত উপের 

মুখ তুেল তামার মাথা দখেত পাই তামােক বাঝাব কমন কের?” (এলার 

উি /পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৬) 

 “… য তৃি র সামান  উপকরণ আমােদর হােত, তার আেয়াজন তামার কােছ একিদন 

ঠকত তলািনেত এেস। তখন জানেত পারেত আিম কতই গিরব। তাই আমার সম  

দািব তুেল িনেয়িছ, স ূণমেন সঁেপ িদেয়িছ তামােক দেশর হােত।” (এলার 

উি /পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৭)  

এলার রাজনীিতেত যাগদােনর পছেন থাকা মন ে র ইিতহাসটা উপন ােসর 

ভূিমকােতই বেল দওয়া হেয়েছ। পিরবােরর অিভভািবকােদর অবেহলা তােক বীত  

কেরেছ সংসার স ে । আমরণ অনূঢ়া থেক দেশর সবায় িনেজেক আ িনেবদেনর 

শপথ হণ করেলও অিচেরই অতীেনর িত তার ম উে িষত হেয়েছ। িক  য 

মানিসকতা থেক স দেশর সবায় িনেয়ািজত কেরিছল িনেজেক, ই নােথর কােছ 

িনেয়িছল দশেসবার দী া- সই মানিসকতায় েম পিরবতন এেসেছ ই নােথর িন ু র 

ি য়াকলােপ। জেদর বেশ স িনেজর ভাবেক ত াগ কের দশেসবার নােম 
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আ িনেবদন করেলও সই িনেবদেনর মেধ  এেসেছ াি , এেসেছ জন হারােনার 

ভয়।  

অন িদেক অতীন, 

 “ তামার সে  িমলেত চেয়িছলুম এইেট অত  সহজ কথা। দুজয় সই লাভ। 

চিলত পথটা িছল ব । মিরয়া হেয় জীবন পণ করলুম বাঁকা পেথ।” (অতীেনর 

উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬২) 

 “…তুিম সঁেপ িদেত পারেত মাধুেযর দান, যা তামার যথাথ আপন সাম ী। …নারীর 

মিহমময় অ েরর ঐ য যা তুিম িদেত পারেত, তা সিরেয় িনেয় বলছ- দশেক িদেল 

আমার হােত।” (অতীেনর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৮) 

 “মানুষেক আ শি র বিচ বান জীব মেন করেলই সত  মেন করা হয়। আমােক 

সই জীব বেল া যিদ করেত তাহেল আমােক তামার দেল টানেত না, বুেক 

টানেত।” (অতীেনর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৬৮)  

 “ও বাঁধা পেড়েছ িনেজরই সংকে র ব েন। ওর মন থেক ি ধা কােনা কােলই 

িমটেব না, িচেত ঘা লাগেব িতমুহূেত, তবু ওর আ স ান ওেক িনেয় যােব 

শষপয ।” (কথেকর ম ব / ত  সং া) (পৃ. ১২৫৫) 

অতীন একমা  এলার েমই িনেজর ভাবেক ত াগ কের দশ-উ ােরর ল  

িশখায় আ া িত িদেত এিগেয় এেসেছ। এলার কােছ িনেজর ভাবেক অবেহলা করার 

পিরণাম যমন আকি কতার মেধ  িদেয় আিবভূত হেয়েছ সখােন অতীেনর কােছ সম  

সত  আগােগাড়া িছল । স জানত িনেজর ভাবেক বাদ িদেয় কােনা কােজ অ সর 

হেল তােত পতন িনি ত। তবুও একমা  এলার ম আর সাহচয পেতই িনেজর সম  

িকছু ত াগ কের স এিগেয় িগেয় যাগ িদেয়েছ স াসবাদী কমকাে র সে ।  

ই নােথর স েক বলা যায়,  

 “আিম অিবচার করব না, উ  হব না, দশেক দবী বেল মা মা বেল অ পাত 

করব না, তবু কাজ করব, এেতই আমার জার।” (ই নােথর উি / পেরা  

উপ াপন) (পৃ. ১২৫৬)  

 “… কা  কেমর ে  আিম কতা, এইখােনই আমােক মানায় বেলই আিম 

আিছ,…ওরা চািরিদেকর দরজা ব  কের আমােক ছােটা করেত চেয়িছল, মরেত 
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মরেত মাণ করেত চাই আিম বেড়া। আমার ডাক েন কত মানুেষর মেতা মানুষ 

মৃতু েক অব া কের চািরিদেক এেস জুটল; স তা তুিম দখেত পা  কানাই। 

কন? আিম ডাকেত পাির বেলই।” (ই নােথর উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. 

১২৫৮)  

 “আিম কাঙােলর মেতা কের িকছুই চাই ন বেলই তামােদর পের আমার এত জার। 

মায়া িদেয় ভুিলেয় লাভ দিখেয় ডািক ন কাউেক। … আমার ভাবটা 

ই ােসান াল। যা অিনবায তােক আিম অ ু মেন ীকার কের িনেত পাির। 

… ব ািনেকর িনেমাহ মন িনেয় মেন িনই যা মরণদশা স মরেবই।”” (ই নােথর 

উি / পেরা  উপ াপন) (পৃ. ১২৫৮)  

ই নাথ ভাবত নতা। ফেলর আশা না কের স কেম উ ু  করেত পাের, তার দৃঢ় 

পৗ েষ আকৃ  হেয়ই ব  যুবক দেশর নােম আ বিলদােন উ ুখ হেয় আেস। এর 

আেগ দশেনতার নােম আমরা স ীপেক পেলও স ীেপর সে  ই নােথর িমেলর সে  

অিমলও রেয়েছ। স ীপ যখােন দশেক িনেয় মাহ সৃি  করেত চায় সখােন ই নাথ 

িনেমাহভােব দেশর জন  সবায় এিগেয় আসেত চায়। এই উপন াস িনেয় িবতেকর 

অন তম কারণ ই নাথ চিরে  বা ব উপাধ ােয়র ভাব; ই নােথর চিরে র য 

িন ু রতা, তােক উপল  কেরই এই িবতেকর জ  হয়। যিদও উপন ােসর অ গিতর 

সে  সে  ই নােথর অব ান প াৎপেটই অ ধান কেরেছ; তবুও এলা-অতীেনর 

স েকর পিরণাম িনমােণ তার ভূিমকা িছল পূণ।  

রবী নােথর ধান উপন াস িলর চির -িচ ণ িনেয় িব ািরত আেলাচনার পর 

দুিট সারিণর সাহােয  আমরা দেখ নব িতিট উপন ােসর ধান চির , সহেযাগী ও 

িবেরাধী চিরে র তািলকা এবং তারই সমা রােল কান উপন ােসর কান চির িট িণ 

চির  এবং পূণা  চিরে র উদাহরণ হেয় উেঠেছ।   
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সারিণ ১ 

উপন ােসর নাম  কার সে  কমন স ক 

বউ-ঠাকুরানীর হাট  
সরমা- উদয়ািদেত র ী ও িবভার সহচরী 

বস রায়- উদয়ািদত  ও িবভার দাদামশায়। 

রামেমাহন- িবভার ামীগৃেহর কমচারী ও িবভার িত অস ব হ বণ।  

তাপািদত - উদয়ািদত  ও িবভার িপতা। উদয়ািদেত র কারা, িনবাসনদ  কতা।  

ম লা- উদয়ািদেত র অতীেতর মাহ। সরমার মৃতু র কারণ।  

রামচ  রায়- িবভার ামী, পের তাপািদেত র অপমােনর িতেশাধ িহেসেব 

ি তীয় িববাহ কের ও িবভােক ত াগ কের।  

রাজিষ  
জয়িসংহ- রঘুপিতর পািলত স ান। মি ের বিল থােক ক কের রাজনীিত ব  

করেত আ বিলদান দয়।  

িব ন- রঘুপিতর িনবাসেনর পর ি পুরারােজ র নতুন রাজপুেরািহত। নানাভােব 

গািব মািণক েক উ ু  কের।  

রঘুপিত- ি পুরার রাজপুেরািহত, য িনজ মতা বহাল রাখেত বহত ার ষড়য , 

গািব মািণেক র মৃতু র ষড়য  এবং তার িনবাসেনর জন  দায়ী।  

ন রায়- গািব মািণেক র ভাই। রঘুপিতর অনুে রণায় বহত ার ষড়যে  

যাগ দয় এবং পের মাগম সয়ােদর সাহােয  গািব মািণেক র িব ে  যু  

ঘাষণা কের।  

চােখর বািল  
িবহারী- মেহে র আবাল  ব ু । আশার থম পািণ াথী।  

আশা- মেহ র ী।  

অ পূণা- মেহে র কািকমা।  

রাজল ী- মেহে র মা।  

নৗকাডুিব  হমনিলনী- রেমেশর ণিয়নী।  

নিলনা - কমলার আসল ামী।  

অ দাবাবু- হমনিলনীর বাবা। রেমেশর িত হপরায়ণ।  

চ বতীখুড়া- ি মাের রেমশ ও কমলার সে  আলাপ। কমলার িত একা  
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হপরায়ণ।  

উেমশ- ি মাের কমলার সে  আলাপ। কমলার একা  ভ ।  

যােগ - হমনিলনীর দাদা ও রেমেশর ব ু । রেমশ ও কমলার স ক উ াটেন 

তৎপর।  

অ য়- যােগে র ব ু । রেমশ ও হমনিলনীর িববােহর পিরপ ী।  

গারা  িবনয়- গারার আবাল  ব ু ।  

আন ময়ী- গারার মা।  

সুচিরতা- গারার ণিয়নী। পেরশবাবুর পািলত কন া।  

লিলতা- পেরশবাবুর মজকন া, িবনেয়র সে  িববাহ হয়। গারার িত থেম 

িতযন মেনাভাব রাখেলও পের কারাবােসর কাল থেক তার িত সহায়ক হেয় 

পের।  

পেরশবাবু- গারার পালকিপতা কৃ দয়ােলর পুরেনা ব , া । সুচিরতা, 

লিলতার বাবা।   

বরদাসু রী- পেরশবাবুর ী। চরমপ ী া ।  

পানুবাবু- সুচিরতার পািন াথী। গারার সে  িতিনয়ত তক।  

হিরেমািহনী- সুচিরতার মািস। গারা ও সুচিরতার িমলেনর পিরপ ী। 

কৃ দয়াল- গারার পালকিপতা। 

চতুর   দািমনী- উপন ােসর নািয়কা চির । িবধবা। শচীেশর িত ণয়মু া।  

িবলাস- শচীেশর ব ু ।  

জগেমাহন- শচীেশর জ াঠামশাই এবং িশ া ।  

হিরেমাহন- শচীেশর বাবা।  

পুর র- শচীেশর দাদা। ননীবালার সবনাশকারী।  

ঘের-বাইের  িনিখেলশ- িবমলার ামী।  

চ নাথবাবু- িনিখেলশ ও স ীেপর মা ারমশাই। সুবুি দাতা।  

স ীপ- িনিখেলেশর ব ু ।  

যাগােযাগ  িব দাস- কুমুর বড়দা।  

মিতর মা- কুমুর রগৃেহর অন তম ধান আ য় ল। কুমুর িত সহায়।  
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নবীন- কুমুর দবর।  

হাবলু- নবীেনর িশ পু ।  

কালুদাদা- কুমুর বােপর বািড়র কমচারী।  

মধুসূদন- কুমুর ামী।  

শ ামাসু রী- কুমুর ভাজ। মধুসূদেনর সে  অৈবধ স ক।  

শেষর কিবতা  লাবণ - অিমেতর ণিয়নী।  

যাগমায়া- লাবণ র কতা মা। লাবণ  ও অিমেতর ণেয়র ে  সহায়ককারী।  

কিট- অিমেতর া ন ণিয়নী।  

দুই বান  শশা - শিমলার ামী। ঊিমমালার সে  পের েমর স ক গেড় ওেঠ।  

নীরদ- ঊিমমালার সে  িববাহ ি র।  

মাল   আিদত - নীরজার ামী।  

সরলা- আিদত র দূর-স েকর বান এবং সখা।  

রেমন- নীরজার এক দওর।  

চার অধ ায়  অতীন- এলার িমক।  

ই নাথ- ব িবক কমকাে র সে  জিড়ত নতা। এলা-অতীেনর স েকর 

ভিবষ ৎ িনমাতা।  

বটু- এলার িত কু বৃি  পাষণকারী ই নােথর চর।  

সারিণ ২ 

উপন াস 

নাম  

ধান চির   সহেযাগী 

চির   

িবেরাধী 

চির   

কােক 

কােনা 

পিরে েদ 

থম পাি   

িণ 

চির  

পূণা  

চির   

বউ-

ঠাকুরানীর 

হাট 

িবভা ও 

উদয়ািদত   

সরমা, বস  

রায়, 

রামেমাহন 

তাপািদত , 

ম লা, 

রামচ  রায়  

িবভা- ১ 

উদয়ািদত - ১ 

সকেল  ×  
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সরমা- ১ 

বস রায়- ৪  

রামেমাহন- ৭ 

তাপািদত - ২ 

ম লা- ১৪   

রামচ  রায়- 

৭ 

রাজিষ গািব মািণক  জয়িসংহ, 

িব ন 

রঘুপিত, 

ন রায় 

গািব মািণক - 

১  

জয়িসংহ- ৪ 

িব ন- ২৯  

রঘুপিত- ৩ 

ন রায়- ৩ 

সকেল    × 

চােখর 

বািল 

মেহ  ও 

িবেনািদনী 

িবহারী ও 

আশা, 

অ পূণা  

রাজল ী মেহ - ১ 

িবেনািদনী- ৭ 

িবহারী- ১ 

আশা- ২  

অ পূণা- ১ 

রাজল ী- ১  

মেহ , 

আশা, 

অ পূণা, 

রাজল ী  

িবেনািদনী, 

িবহারী  

নৗকাডুিব  রেমশ, কমলা হমনিলনী, 

নিলনা , 

অ দাবাবু, 

চ বতীখুড়া, 

উেমশ 

যােগ , 

অ য় 

রেমশ- ১ 

কমলা- ৩ 

হমনিলনী- ১ 

রেমশ, 

হমনিলনী, 

নিলনা , 

অ দাবাবু, 

উেমশ, 

কমলা  
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নিলনা - ৫২  

অ দাবাবু- ১ 

চ বতীখুড়া- 

২৮  

উেমশ- ২৩  

যােগ - ১৭  

অ য়- ১০  

যােগ , 

অ য়।  

গারা  গারা িবনয়, 

আন ময়ী, 

সুচিরতা, 

লিলতা, 

পেরশবাবু  

বরদাসু রী, 

পানুবাবু, 

হিরেমািহনী, 

কৃ দয়াল 

গারা- ২ 

িবনয়- ১ 

আন ময়ী- ৩ 

সুচিরতা- ১ 

লিলতা- ৮ 

পেরশবাবু- ১ 

বরদাসু রী- ৮ 

পানুবাবু- ৮ 

হিরেমািহনী- 

৩১ 

কৃ দয়াল- ৫ 

আন ময়ী, 

লিলতা, 

পেরশবাবু, 

বরদাসু রী, 

কৃ দয়াল, 

হিরমীিহনী, 

সুচিরতা।  

গারা, 

িবনয়  

চতুর   শচীশ দািমনী, 

িবলাস, 

জ াঠামশাই 

হিরেমাহন, 

পুর র 

শচীশ- 

জ াঠামশাই ১  

দািমনী- শচীশ 

৬  

িবলাস- 

জ াঠামশাই 

জগেমাহন, 

হিরেমাহন, 

পুর র।  

শচীশ, 

দািমনী।  
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জ াঠামশাই ১ 

জ াঠামশাই- 

জ াঠামশাই ২ 

হিরেমাহন- 

তেদব 

পুর র- তেদব  

ঘের-

বাইের  

িবমলা িনিখেলশ, 

মা ারমশাই 

চ নাথবাবু, 

অমূল  

স ীপ িবমলা- িবমলা 

১ 

িনিখেলশ- 

তেদব 

চ নাথবাবু- 

তেদব  

অমূল - িবমলা 

৪ 

স ীপ- িবমলা 

১ 

িনিখেলশ, 

চ নাথবাবু, 

অমূল   

িবমলা, 

স ীপ  

যাগােযাগ  কুমু িব দাস, 

মিতর মা, 

নবীন, 

হাবলু, 

কালুদাদা 

মধুসূদন, 

শ ামাসু রী 

কুমু- ৩ 

িব দাস- ৩ 

মিতর মা- ১৯ 

নবীন- ২৭ 

হাবলু- ২২ 

কালুদাদা- ৪২ 

মধুসূদন- ২ 

শ ামাসু রী- 

২২ 

মধুসূদন, 

শ ামা, 

িব দাস, 

মিতর মা, 

নবীন  

কুমু  
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শেষর 

কিবতা   

অিমত লাবণ , 

যাগমায়া 

নই অিমত- অিমত-

চিরত  

লাবণ - সংঘাত 

যাগমায়া- পূব-

ভূিমকা  

অিমত, 

যাগমায়া 

লাবণ  

দুই বান  শিমলা শশা , 

ঊিমমালা  

নীরদ শিমলা- শিমলা  

ঊিমমালা- 

নীরদ  

শশা - শিমলা  

নীরদ- নীরদ  

সবাই  নই  

মাল   নীরজা আিদত , 

সরলা, 

রেমন 

নই নীরজা- ১  

আিদত - ৪  

সরলা- ২ 

রেমন- ৩  

আিদত , 

সরলা 

নীরজা  

চার 

অধ ায়  

এলা অতীন ই নাথ, বটু এলা- ভূিমকা 

অতীন- ি তীয় 

অধ ায়  

ই নাথ- থম 

অধ ায় 

এলা, 

ই নাথ 

অতীন 

 

রবী নােথর উপন াস িলর চির  িবন াস শীষক আেলাচনার উপাে  এেস বলা 

যায়, িতিট উপন ােসর কােনা না কােনা চিরে র মেধ  ব ি  রবী নােথর েরর 

অনুরণন অনুভব করা যায়। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর উদয়ািদত , ‘রাজিষ’-র 
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গািব মািণক , ‘ চােখর বািল’-র িবহারী, ‘ গারা’-র গারা, আন ময়ী এবং পেরশবাবু, 

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

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

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

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

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

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

িনঃশে  পান কের িনেত চায়। একই কথা বলা যায় আন ময়ী বা পেরশবাবু চির  

স েকও। আপাতভােব দুবল বেল মেন হেলও বল মেনাবেলর অিধকারী িনিখেলশ 

তার দা ত  সংকেট অথবা িব দাস তার আিথক অনটেনর চরম পিরি িতেতও অিবচল 

থেকেছ। আর এই নানা েণর সমােবেশই আপাতভােব ‘ াট ক ােরকটার’ হেয়ও এই 

চির িল পাঠকেদর মনেন ান কের িনেয়েছ। ‘ চােখর বািল’ থেক আর  কের 

‘ যাগােযাগ’ পয  উপন াস িলেত ঔপন ািসক রবী নাথ যুগপৎ স েকর ও চিরে র 

য জিটল মুখর িচ  এঁেকেছন, তার থেক সের এেস ‘ শেষর কিবতা’ রচনা করেলন 

পা াত  িশ ায় িশি ত উিনশ শতেকর যুবসমােজর কথা মাথায় রেখ। ‘ শেষর কিবতা’ 

থেক আর  কের আর কােনা বৃহদাকার উপন াস িলখেলন না রবী নাথ। কােনা 

একিট িবেশষ ত েক িত া করাই হেয় উঠল এই শষ পেবর উপন ােসর মুখ  িবষয়। 

আয়তেনর অিতির  খবতা এবং ত িনভর ট গঠেনর কারেণ এই শেষর উপন ােসর 

চির িলর মেধ  যথাথ িবকাশ ও িববতেনর ল ণ মেল না বলেলই চেল।  
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গ. সং ান িবন াস 

 

ইিতপূেব থম অধ ােয়র আেলাচনায় আমরা আখ ােনর গঠেনর ে  সং ান িবন ােসর 

ে র িবষয়িট িবে ষেণর চ া কেরিছ। আমরা জািন, কােনা ঘটনা বা দৃশ েক 

পির ু ট করেত গেল- স িচ কলায় হাক, নাটেক হাক, স ীেত হাক িকংবা 

কথাসািহেত - তার একটা িনিদ  পটভূিমর দরকার হয়, যা একিট ান ও কালেক ক  

কের গেড় ওেঠ। এই ান ও কাল কা িনক অথবা বা বস ত দুই ধরেনরই হেত 

পাের। কথাসািহেত র ে  সািহিত ক তাঁর রচনািটেক পাঠেকর মেন পির ু ট কের 

তালার জন , সই ান ও কােলর অনুষে র বণনা কের চেলন যা থেক পাঠক অিত 

সহেজই িনজ ক নাশি েক অবল ন কের সই ান ও কাল পিরসরেক উপলি  করেত 

পােরন। সািহেত র ে  ান ও কালেক বা বস ত কের তালার এই য য়াস, যার 

জন  সািহিত ক নানািবধ বণনা কেরন তােকই আখ ানতে র ভাষায় সং ান িবন াস বলা 

হেয়েছ।   

সািহেত র ে  এই সং ান িবন াস িবষয়গত এবং আ গত দুই কােররই হেত 

পাের। িবষয়গত সং ান িবন াস তখন গেড় ওেঠ যখন তা আখ ােনর ঘটনার ে  

ধুমা  পটভূিম িহেসেব কাজ কের। যমন আমরা দখেত পাই অিধকাংশ ঐিতহািসক 

এবং আ িলক উপন াস িলর ে । বি মচে র ‘রাজিসংহ’ উপন ােস িদি র চেকর 

বণনা বা ঔর েজেবর হােরেমর বণনা উপন াসিটর বা বস ত াপট গেড় তালার 

কােজই ব ব ত হেয়েছ। আবার অন িদেক আ গত সং ান িবন াস কােনা চিরে র 

িবেশষ কােনা মেনাভাব বা চিরে র দৃি ভি  থেক কােনা একিট ঘটনােক বণনা করার 

ে  ব ব ত হয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন ােসর একদম েত িবলুর মুেখ 

সূয অ  যাওয়ার বণনােক আমরা আ গত সং ােনর উদাহরণ িহেসেব ভাবেত পাির। 

গািপকানাথ রায়েচৗধুরী তাঁর ে  এই দুই কােরর সং ান িবন ােসর পিট স েক 

আেলাচনা কের দিখেয়েছন যা এে ে  আমরা উে খ করেত পাির,  
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“িনরেপ  দৃি েত িবচার করেল দখা যায় য, ান-পিরেবশগত উপকরেণর তাৎপয 

একােল অেনকটাই উপন ােসর চিরে র িবকাশ ও িবন ােসর সে  অি ত। … সই 

পিরেবশ, বলেত পাির, ান-পিরেবশ— সাধারণত উপন ােস ‘অবেজকিটভ’ ও 

‘সাবেজকিটভ’ দু’ভােবই আ কাশ কের। আমরা জািন, ‘অবেজকিটভ’ পিরেবশ-বণনা 

ধানত ঘটনােক ব াখ া করার কােজ— কতকটা মে র িপছেন দৃশ পেটর মেতা ব ব ত 

হেয় থােক। আর ‘সাবেজকিটভ’ ভােব পিরেবশ-বণনার সাথকতা সখােনই, যখােন তা’ 

কান িবেশষ চিরে র দৃি ভি র সে  সংি ।” (রায়েচৗধুরী। ২০১৭। পৃ. ৫২) 

রবী নােথর উপন াস িলর মেধ  কৃিতগত িদক থেক রেয়েছ বিচ , এবং সই 

বিচে র কাশ ঘেটেছ উপন াস িলর সং ান িবন ােসর ে ও। এই উপন াস িলর 

সং ান িবন াস আেলাচনা কের দখাই হেব এই পিরে েদর িবে ষ , পাশাপািশ 

উপন াস িলর সং ান িবন ােসর কৃিতেভেদরও চ া করা হেব এই পিরে েদ। 

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:- রবী নােথর থম াকাের কািশত উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর 

হাট’-এ ঐিতহািসক ব ি  তাপািদেত র চািরি ক বিশে র কথা ঘটনা েম াধান  

পেলও উপন াসিটেত ঐিতহািসক িতেবশ তমন ভােব ান পায়িন। িনরান ই পৃ ার 

এই উপন ােস চির েদর সংলােপর তুলনায় সং ান িবন াস আনুপািতক হাের যেথ  কম। 

থম পিরে েদ ী রােতর বণনা িদেয় এই উপন ােসর সং ান িবন ােসর সূচনা ঘেটেছ;  

“রাি  অেনক হইয়ােছ। ী কাল। বাতাস ব  হইয়া িগয়ােছ। গােছর পাতািটও নিড়েতেছ 

না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ ৭,) 

তৃতীয় পিরে েদর েত রাি র অ কাের উদয়ািদেত র রায়গেড়র রাজা বস  রােয়র 

উে েশ  ঘাড়া ছুিটেয় ােশর পর াশ পথ পিরেয় যাওয়ার বণনা বা বস ত হেয় 

উঠেত পােরিন। রাজপিরবারেক ক  কের এই উপন াস গেড় উঠেলও রাজপিরবােরর 

বভেবর অনুকূল কােনা বণনা সভােব পাওয়া যায় না, যা আমরা বি মচে র 

‘রাজিসংহ’ উপন ােস ভূত পিরমােণ পাই। ধুমা  স ম পিরে েদ চ ীেপর রাজা 

রামচ  রােয়র রাজকে র বণনায় িকছু বভেবর দৃ া  রেখেছন।  

“চ ীেপর রাজা রামচ  রায় তাঁহার রাজকে  বিসয়া আেছন। ঘরিট অ েকাণ। কিড় 

হইেত কাপড় মাড়া ঝাড় ঝুিলেতেছ। দয়ােলর কুলুি র মেধ  একটােত গেণেশর ও 

বািক িলেত কৃে র নানা অব ার িতমূিত ািপত। স িল িবখ াত কািরকর বটকৃ  

কু কােরর হে  গিঠত। চাির িদেক চাদর পিড়য়ােছ, মধ েল জিরখিচত মছলে র গিদ, 
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তাহার উপর একিট রাজা ও একিট তািকয়া। তাহার চাির কােণ জিরর ঝালর। দয়ােলর 

চাির িদেক দশী আয়না ঝুলােনা, তাহােত িঠক মুখ দখা যায় না। রাজার চাির িদেক য-

সকল মনুষয়-আয়না আেছ, তাহােতও িতিন মুখ িঠক দিখেত পান না, শরীেরর পিরমাণ 

অত  বড় দখায়। …” (পৃ. ২৬) 

এসম ই িবষয়গত সং ান বণনার উদাহরণ হেয় উঠেত পাের। আবার দশম পিরে েদ 

ঘাতেকর হােত মৃতু  স াবনার সংবাদ শানবার পের ঘাতেকর অব ান ক না কের 

রামচে র চােখ সই রাে র বণনা তার মেনর আতে র সে  একীভূত হেয় গেছ। 

প িবংশ পিরে েদ কারা  উদয়ািদেত র কারাব ার বণনা এবং াণািধক ি য় 

অ েজর ব ীদশায় িবভার দৃি েকাণ থেক িনসগপেটর িচ  বণনা তার একাকী 

িবষাদম  মানিসক পিরি িতর সে  একীভূত হেয় গেছ।  

২. রাজিষ:- াকাের কািশত রবী নােথর ি তীয় উপন াস ‘রাজিষ’-র সং ান িবন ােস 

াধান  পেয়েছ নানািবধ িবষয়। এই উপন াসিটেক জয়িসংেহর মৃতু র পূব ও পরবতী 

ঘটনা িবন ােসর িনিরেখ দু’ভােগ িবভ  কের যিদ আমরা আেলাচনা করেত চাই তাহেল 

দখব উপন াসিটর থমভােগর সং ান গেড় উেঠেছ দবী ভুবেন রীর মি র, ি পুরার 

রাজ াসাদ, গামতী নদীতীর এবং সংল  অরণ েক ক  কের। উপন ােসর ধান দুই 

চির  রঘুপিত ও গািব মািণেক র মেধ  প বিল থােক ক  কের য , যা এই 

উপন ােসর মূল িবষয়, তার সূচনা হে  ি তীয় পিরে েদর সং ান বণনার মেধ  িদেয়ই।  

“আষাঢ় মাস। সকাল হইেত ঘন মঘ কিরয়া রিহয়ােছ। এখেনা বৃি  পেড় নাই, িক  

বাদলা হইবার উপ ম দখা যাইেতেছ। দূর দেশর বৃি র কণা বিহয়া শীতল বাতাস 

বিহেতেছ। গামতী নদীর জেল এবং গামতী নদীর উভয় পােরর অরেণ  অ কার 

আকােশর ছায়া পিড়য়ােছ। কাল রাে  অমাবস া িছল, কাল ভুবেন রীর পূজা হইয়া 

িগয়ােছ। … একিট র ে ােতর রখা ত েরর ঘােটর সাপান বািহয়া জেল িগয়া 

শষ হইয়ােছ। কাল রাে  যা একেশা মিহষ বিল হইয়ােছ তাহারই র ।” (পৃ. ১০৪) 

এই সং ান বণনার মেধ  অ িনিহত হেয় রেয়েছ উপন ােসর মূল সুর। ঘন মেঘ আ  

আকাশ, আষােঢ়র মেঘ ঝেড়র পূবাভাস, গামতীর তীেরর অরেণ র অ কার এবং 

পূবরােতর প বিলর রে র দাগ— সম টা িমেল িমেশ যন উপন ােসর আস  ে র 

সূচনা কেরেছ। এিদক থেক ভাবেল এই পিরেবশ বণনা িনছক পটভূিমর িববরণ না হেয় 
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সম  উপন ােসর মূলভােবর সে  একীকৃত হেয় ওঠার কারেণ আ গত সং ান িবন ােসর 

উদাহরণ হেয় উেঠেছ।  

এই আ গত সং ান িবন ােসর উদাহরণ আমরা খুেঁজ পাই উপন ােসর ধান দুই 

চির  রঘুপিত এবং গািব মািণেক র সােপে । এে ে  িবেশষভােব উে খ  দশম 

পিরে েদ বিণত গািব মািণেক র ও ন মািণেক র বকািলক মণকােল অরেণ র 

বণনার অংশিট। ন মািণেক র মেনর ভয়, পাপেবাধ যন অরেণ র অ কােরর প 

হেয় তারই চােখ ধরা পেড়েছ এই অংেশ। আমরা জািন, উপন ােসর প দশ পিরে েদ 

জয়িসংেহর মৃতু  ঘটেছ। এই অযািচত ঘটনার অিভঘাত পাঠকেক সামেল নওয়ার 

সুিবধােথই যন রবী নাথ এই পিরে েদর দীঘ অংশ ব য় কেরেছন সই রােতর 

পিরেবশ বণনায়;  

“… মি র আজ সহ  দীেপ আেলািকত। েয়াদশ দবতার মাঝখােন কালী দাঁড়াইয়া 

নররে র জন  িজ া মিলয়ােছন। মি েরর সবকিদগেক িবদায় কিরয়া িদয়া চতুদশ 

দব িতমা স ুেখ কিরয়া রঘুপিত একাকী বিসয়া আেছন। তাঁহার স ুেখ এক দীঘ খাঁড়া। 

উল  উ ল খ  দীপােলােক িবভািসত হইয়া ি র বে র ন ায় দবীর আেদেশর জন  

অেপ া কিরেতেছ।”  (পৃ. ১২৭)    

বে র মেতা উদ ত এই খ  য অনিতকাল পের রঘুপিতর বুেকই আঘাত হানেত 

চেলেছ তারই আভাস যন ঔপন ািসক কেরেছন এই অংেশর বণনার মেধ ।   

ব হত া েচ ার অপরােধ রঘুপিত ও ন মািণেক র িনবাসন দ  ঘাষণার পর 

থেক উপন ােসর সং ান িবন াস কােনা িনিদ  ােন সীমাব  হেয় থােকিন। উিনশ 

পিরে দ থেক রঘুপিতর ি পুরার বাইের রাজমহল এবং িবজয়গড় পয  যা াপেথর 

পিরেবশ বণনাকােল যমন নানা অরণ , মাগল সনােদর হােত িব  প ীজীবেনর 

িববরণ পাওয়া যায়, তমিন পুে র তীের জুরপাড়া নামক ু  ােমর সরল 

জীবনযা া এবং ন রােয়র িনবাসনকােলর দনি ন জীবনযা ার িববরণও ান 

পেয়েছ। ছাি শ পিরে েদ ন রােয়র দৃি েত প ীজীবেনর প বণনা িবেশষ 

পূণ; 
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“…পূবতীের সূেযাদয় হইেতেছ, অ ণেরখা দখািদয়ােছ। উভয়তীেরর ঘন ত ে ােতর 

মধ  িদয়া, ছােটা ছােটা িনি ত াম িলর ােরর কাছ িদয়া পু  তাহার িবপুল 

জলরািশ লইয়া অবােধ বিহয়া যাইেতেছ। াসােদর জানলা হইেত নদীতীেরর একিট 

ছােটা কুিটর দখা যাইেতেছ। একিট মেয় া ণ ঝাঁট িদেতেছ- একজন পু ষ তাহার 

সে  দুই-একিট কথা কিহয়া মাথায় চাদর বাঁিধয়া, একিট বড় বাঁেশর লািঠর অ ভােগ 

পুটুঁিল বাঁিধয়া, িনি  মেন কাথায় বািহর হইল। শ ামাও দােয়ল িশস িদেতেছ, বেন-

বউ ঘন কাঁঠাল গােছর ঘন প েবর মেধ  বিসয়াগান গািহেতেছ।” (পৃ. ১৪৫) 

ােমর সহজসরল জীবনযা ার িত আকষণ য ন রােয়র ভােবর পে  অনুকূল 

িছল তারই পিরচয় িদেত ঔপন ািসক রঘুপিতর সে  যা ার পূেব ন রােয়র দৃি েত 

প ীজীবন পরম িনি ি র ান েপ বণনা কেরেছন। এই শস -শ ামলা াম া রই 

যমন কের এক েদশ থেক অন  েদেশ পিরবিতত হেয় িভ প ধারণ কের তমিন 

ন রােয়র চির ও য পিরবতনশীল তারই পূবাভাস যন খুেঁজ পাই সাতাশ 

পিরে েদর পিরেবশ বণনার মেধ ; 

“দীঘ পথ। কাথাও বা নদী, কাথাও বা ঘন অরণ , কাথাও বা ছায়াহীন া র- কখেনা 

বা নৗকায়, কখেনা বা পদ েজ, কখেনা বা টা  ঘাড়ায়- কখেনা রৗ , কখেনা বৃি , 

কখেনা কালাহলময় িদন, কখেনা িনশীিথনীর িন  অ কার- ন রায় অিব াম 

চিলয়ােছন। … চিলেত চিলেত েম নদীর বা ল  কিময়া আিসেত লািগল। েম ভূিম দৃঢ় 

হইয়া আিসল; মৃি কা লািহত বণ, ক রময়, লাকালয় দূের দূের ািপত, গাছপালা 

িবরল… মােঝ মােঝ বেড়া বেড়া বাঁধ,  নদীর পথ, দূের মেঘর মেতা পাহাড় দখা 

যাইেতেছ…।” (পৃ. ১৪৭-৪৮) 

এই ম পিরবিতত িতেবশ যমন ন রােয়র চািরি ক বিশ  পিরবতেনর সােপে  

িবরাজমান তমিন একটু খয়াল করেলই বুঝেত পাির িনসগ পিরেবেশর বণনা সম  

উপন ােসর দুই ধান চিরে র সমা রােলই গেড় উেঠেছ, যন তােদর চািরি ক ভাবেক 

ু িটত করারই অনুষে । গািব মািণেক র পে  যখােন কৃিত ও পিরেবেশর সজল 

শ ামল েপর বণনা পাই তমিন রঘুপিতর পে  পাই পাষাণ িনিমত মি র, খড়গ, 

মৃতু লাি ত প ীজীবন, অরেণ র ঘনা কােরর বণনা। এই দুই ধরেনর পিরেবশ বণনা 

যন উ  দুই চিরে র চািরি ক বিশ েক িনেদশ কেরই গেড় উেঠেছ। এই সম  

পিরেবশ বণনােকই আ গত সং ান িবন ােসর উদাহরণ িহেসেব ভাবেত পাির।  
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৩. চােখর বািল:- থম পযােয়র উ  দুই উপন ােসর পর রবী নাথ িনেজই উপলি  

কেরন য ঘটনার াধান পূণ দীঘ কািহিন িনমাণ তাঁর রচনাৈশলীর অনুকূল নয়। তাই 

উপন াস রচনার ে  দীঘ সমেয়র িবরিত িনেয় িতিন রচনা করেলন ‘ চােখর বািল’, 

যখােন উপন ােস ঘটনািধেক র তুলনায় াধান  পেয়েছ চিরে র মন াি ক রহস  

উ াটেনর আকা া। কােজই ঘটনার াধান  িনভর উপন ােসর ে  পিরেবশ 

িবন ােসর ভূিমকা যত বিশ পূণ িছল, চিরে র অ জগেতর রহস  উ াটনেক 

ক  কের গেড় ওঠা উপন ােস পিরেবশ বণনার সই াধান  ও  রইল না। 

এখােন  পেত থাকল চিরে র অ রমহেলর নানান ভাবনা ও কেম তার 

িতফলেনর সংবাদ। এই উপন ােস কলকাতা শহর ও বারাসেতর ােমর পাশাপািশ 

পি েমর শহর এলাহাবাদ, কাশী, বািলর কথা উেঠ এেলও এই শহর িলর বা িবক 

উপি িত িনমােণর কােনা েচ া উপন ােসর মেধ  পাওয়া যায়িন। স ম পিরে েদ 

দীঘিদন পের রাজল ীর জ ভূিমেত িফের আসার সংবাদ পাওয়া যাে । িক  

বারাসেতর ােম রাজল ীর এই আগমন তঃ ূ ত িছল না বেলই তার চােখ তার 

জ ভূিম শদায়ক হেয় উেঠিছেলা। এই পিরে েদই মা  দুিট বােক  বারাসেতর ােমর 

য বণনা পাই তােতই এই িবষয়িট উপলি  করা যায়;      

“…রাজল ীর পতৃক বাটীেত দুই-একিট অিতবৃ া িবধবা বাঁিচয়া িছেলন মা । চািরিদেক 

ঘন জ ল ও বাঁশবন, পু িরণীর জল সবুজবণ, িদেন-দুপুের শয়ােলর ডােক রাজল ীর 

িচ  উদ া  হইয়া উেঠ।” (পৃ. ২০২)  

এভােব সম  উপন ােস সং ান বণনার যটুকু উদাহরণ পাওয়া যায় তার সম টাই 

গেড় উেঠেছ চির েদর িবিভ রকম মানিসক পিরি িত ও মেনাভাবেক ব  করার ে  

অনুঘটক িহেসেব।  

“শরৎকােলর াতঃকাল অিত মধুর। রৗ  উিঠয়া িশিশর মিরয়া গেছ, িক  গাছপালা 

িনমল আেলায় ঝলমল কিরেতেছ। াচীেরর গােয় শফািল গােছর সাির রিহয়ােছ, তলেদশ 

ফুেল আ  এবং গে  আেমািদত। … েণ েণ উ  মধ াে র বাতাস ত প ব 

মমিরত কিরয়া চিলয়া গল, েণ েণ িদিঘর পাের জামগােছর ঘনপে র মধ  হইেত 

কািকল ডািকয়া উিঠল। িবেনািদনী তাহার ছেলেবলার কথা বিলেত লািগল,…” (পৃ. ২২১-

২২) 
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সেতেরা ন র পিরে েদ দমদেমর বাগােন চড়ুইভািত করার বণনা এই ধরেনর সং ান 

িবন ােসর ে  পূণ দৃ া । িবেনািদনীর চিরে র অব ি ত িদকিটর উে াচেনর 

সােপে  যুগপৎ এই পিরে দ এবং শরৎকােলর ি হেরর বণনা অন তর মা ায় উ ীত 

হেয়েছ।  

উপন ােসর ছাি শ ন র পিরে েদ মেহে র ঘেরর পিরবিতত অব ার বণনা এই 

উপন ােসর সং ান িবন াস আেলাচনার ে  অত  পূণ। 

“আজ মেহ  কােলজ হইেত িফিরয়া আিসয়া আপনার শয়নঘর দিখয়া আ য হইয়া 

গল। ার খুিলয়াই দিখল, চ ন ঁড়া ও ধুনার গে  ঘর আেমািদত হইয়া আেছ। 

মশািরেত গালািপ রশেমর ঝালর লাগােনা। নীেচর িবছানায়  জািজম তকতক 

কিরেতেছ এবং তাহার উপের পূেবকার পুরাতন তািকয়ার পিরবেত রশম ও পশেমর 

ফুলকাটা িবলািত চৗকা বািলশ সুসি ত। … দয়ােল মেহে র য বাঁধােনা 

ফােটা াফখািন িছল, তাহার েমর চার কােণ রিঙন িফতার ারা সুিনপুণভােব চািরিট 

ি  বাঁধা, এবং সই ছিবর নীেচ িভি গাে  একিট িটপাইেয়র দুই ঘাের দুই ফুলদািনেত 

ফুেলর তাড়া, যন মেহে র িতমূিত কােনা অ াত ভে র পূজা া  হইয়ােছ। 

সবসু  ঘেরর চহারা অন রকম। খাট যখােন িছল সখান হইেত একটুখািন সরােনা। 

ঘরিটেক দুইভাগ করা হইয়ােছ; খােটর স ুেখ দুিট বড় আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া িদয়া 

আড়ােলর মেতা ত হওয়ায় নীেচ বিসবার িবছানা ও রােত ইবার খাট ত  হইয়া 

িগয়ােছ। য আলমািরেত আশা সম  শেখর িজিনস চীেনর খলনা ভৃিত সাজােনা িছল, 

সই আলমািরর কাঁেচর দরজার িভতেরর গােয় লাল সালু কুি ত কিরয়া মািরয়া দওয়া 

হইয়ােছ; এখন আর তাহার িভতেরর কােনা িজিনস দখা যায় না। …” (পৃ. ২৪৯) 

 মেহে র পিরিচত গ  থেক  কের পিরিচত অ রস ার সবটুকুই বদেল ফলার 

পছেন য িবেনািদনীর আ াসী কাম মানিসকতা কাজ কের যাে  তা আমরা উপন াস 

পােঠই বুঝেত পাির। এই পিরিচত ব িলর পা র য মেহে র জীবেনর চনা ছেক 

িবপুল পিরবতেনর আগমনেক িচি ত কেরেছ তা উপন াস পাঠক উপলি  কেরন।  

৪. নৗকাডুিব:- ‘ চােখর বািল’-র পের ‘ নৗকাডুিব’-র সং ান িনমােণ রবী নাথ শহর 

কলকাতার  অংশ িবেশষ ছাড়াও পটভূিম িহেসেব ব বহার কেরেছন গািজপুর, কাশী, 

এলাহাবাদ ভৃিত ানেক। মাট ৬২ পিরে েদ িবভ  এই উপন ােসর দুই-তৃতীয়াংশ 

ঘটনা সি িব  হেয়েছ কলকাতার বাইেরর নানা েদেশ। িক  এই িবিভ  েদশেক 

পটভূিম িহেসেব ব বহার করেলও ান িলর বা বস ত বণনার অভাব এবং ঘটনাধারা 
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অিত ত এক ান থেক অন ােন সংঘিটত হওয়ার দ ণ তােদর মেধ  যাগসূ  ায়ই 

িছ  হেয়েছ। অিধকাংশ সমােলাচেকর মেত ‘ নৗকাডুিব’-র ব থতার পছেন সং ান 

রচনার এই দুবলতাও অন তম বড় কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। যিদও উপন াসিট মূল য 

ঘটনােক ক  কের গেড় উেঠেছ সই নৗকাডুিবর াকমুহূত ও অনিতকাল পেরর 

পিরেবশ বণনা মেনা াহী হেয় উেঠেছ; 

“কুেহিলকার মেতা চাঁদ উিঠল, িক  তাঁহােক মাতােলর চ ু র মেতা অত  ঘালা 

দখাইেত লািগল। এমন সমেয় আকােশ মঘ নাই, িকছু নাই, অথচ কাথা হইেত একটা 

গজন িন শানা গল। প ােত িদগে র িদেক চািহয়া দখা গল, একটা কা  অদৃশ  

স াজনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধুলাবািল আকােশ উড়াইয়া চ েবেগ ছুিটয়া 

আিসেতেছ। …কুেহিলকা কািটয়া গেছ। ব দূরব াপী ম ময় বালুভূিমেক িনমল জ াৎ া 

িবধবার  বসেনর মেতা আ  কিরয়ােছ। নদীেত নৗকা িছল না, ঢউ িছল না, 

রাগয ণার পের মৃতু  য প িনিবকার শাি  িবকীণ কিরয়া দয়, সই প শাি  জেল 

েল ভােব িবরাজ কিরেতেছ।” (পৃ. ৩৩৯-৪০) 

াকৃিতক পিরেবশ বণনার পাশাপািশ উপন ােস হমনিলনীর অ রস ার িকছু 

িকছু বণনা পাওয়া যায়। ফুলকাটা রশেমর চাদর, মখমেল বাঁধােনা বই, চােয়র টিবেল 

গে র আসেরর বণনা সবসময় পু ানুপু ভােব বিণত না হেলও য আভাসটুকু লখক 

রেখেছন তা রেমেশর মেন হমনিলনীর িত অনুভবেক ফুিটেয় তালার পছেন 

অনুঘটেকর কাজ কের গেছ। কােজই এই উপন ােসর সং ান িবন ােসর আেলাচনায় এই 

ছােটা ‘িডেটিলং’ িলর উে খ  পায়। এছাড়া কমলার সে  ি মাের যা াকােল 

রেমেশর দৃি েত নদীর তীেরর সৗ য বণনাও াসি ক হেয় উেঠেছ। পঁিচশ ন র 

পিরে েদ নদীর বুেক স ার বণনা এবং সই সে  রেমেশর মেন হমনিলনীর িত 

আেবগমিথত মানুভব একই মায়াময়তায় আ  হেয় গেছ। িক  এরপেরই একি শ 

ন র পিরে দ থেক কািহিন মাগত গািজপুর, কলকাতা, কাশীেত ানা িরত হেত 

থাকেলও েদশ বদেল যাওয়ার সে  সে  উপন ােসর িতেবশ বণনায় সই বদেলর 

িচ  লি ত হয়িন বেলই েটর মেতা সং ান িবন ােসর িটও এই উপন ােসর ে  

িবপয  হেয় পেড়েছ।  

৫. গারা:- পূববতী দুই উপন ােসর সং ান যখােন গেড় উেঠেছ বাংলা ও পি েমর নানা 

েদশেক অবল ন কের সখােন ‘ গারা’-র সং ান িবন ােস  পেয়েছ শহর 
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কলকাতা, আরও িনিদ  কের বলা যায় উিনশ শতেকর নানা ঘটনায় অধু িষত কলকাতা 

এবং িকছু পিরমােণ চরেঘাষপুর এলাকা। পিরেবশ বণনা এই উপন ােসর সামি ক 

আেলাচনােতও  পায় কারণ পিরেবশ এখােন ধুমা  পটভূিম হেয় ওঠার অিতির  

চির েদর নানান মানিসক ি িতর িতিব  প ু িটত হেয়েছ। স ূণ উপন াস 

জুেড়ই সং ান িবন ােসর ে  এই বিশ িটেক আমরা উপলি  করেত পাির। 

উপন ােসর সূচনাই হে  বষণ া  াবণমােসর কলকাতার জীবন বাহ বণনার মেধ  

িদেয়। যিদও এই বণনা িনছক পটভূিম না হেয় িবনেয়র মানিসক ি িত কােশর মুখপা  

হেয় ধরা িদেয়েছ। বাউেলর গান, িনমল সানািল রাদ, চড়ুই দ িতর ডাকাডািক এই 

সম টাই যুবক িবনেয়র মেন থম যৗবন সমাগেমর তীক হেয় দখা িদেয়েছ। এই 

উপন ােসর সং ান িবন াস আেলাচনাকােল আেরকিট পূণ িবষেয়র উে খ করা 

েয়াজন; তা হল সং ান িনমাণকােল িকছু ে  িচ কে র ব বহার। ি তীয় অধ ােয়র 

েত কলকাতার বষার স া বণনায় এরকম একিট িচ কে র েয়াগ দিখ; 

“বষার স ায় আকােশর অ কার যন িভিজয়া ভারী হইয়া পিড়য়ােছ। বণহীন বিচ হীন 

মেঘর িনঃশ  শাসেনর নীেচ কিলকাতা শহর একটা কা  িনরান  কুকুেরর মেতা 

লেজর মেধ  মুখ ঁিজয়া কু লী পাকাইয়া চুপ কিরয়ায় পিড়য়া আেছ।” (পৃ. ৫১৩) 

আট ন র পিরে েদর পেরশবাবুর ঘেরর বণনা উপন ােসর ে  পূণ; 

“… দয়ােল একিদেক িয ি শেটর একিট রঙ-করা ছিব এবং অন িদেক কশবাবুর 

ফােটা াফ। টিবেলর উপর দুই-চািরিদেনর খবেরর কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপের 

সীসার কাগজ-চাপা। কােণ একিট ছাট আলমাির, তাহার উপেরর থােক িথেয়ােডার 

পাকােরর বই সাির সাির সাজােনা রিহয়ােছ দখা যাইেতেছ। আলমািরর মাথার উপের 

একিট াব কাপড় িদয়া ঢাকা আেছ।” (পৃ. ৫৩০) 

এই বণনা থেকই আমরা বুঝেত পাির উিনশ শতেকর বাংলায় া সমােজর উ ব হেয় 

গেলও উপন াস য সময়েক িনেদশ করেছ সইসময় া সমােজর মেধ  ভাঙন চেল 

এেসেছ। পেরশবাবু য সমােজর অংশ তা দেব নােথর নয়, তা কশবচে র িতি ত 

া সমাজ- যখােন অবতারবােদর স ও ান পেয়েছ। তাই া  পেরশবাবুর ঘের 

আমরা কশবচে র সে  সে  যী  ি ে র ছিবও পাই, পাই িথেয়ােডার পাকােরর বই 

আর পাই কাপড় িদেয় ঢাকা ােবর উে খ (‘রামতনু লািহড়ী ও তৎকালীন ব সমাজ’। 
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২০২০। পৃ.৩৩০)। উপন ােসর নয় ন র পিরে েদর আর  হে  পেরশবাবুর 

অ ঃপুেরর বণনার মেধ  িদেয় যখােন গৃহস া  পেয়েছ।  

একুশ পিরে েদর গ া এবং তার তীেরর দীঘ বণনাও একইরকমভােব পূণ; 

“ কৃিত কােনািদন গারার মনেক আকষণ কিরবার অবকাশ পায় নাই। …আজও িক  

নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার ন ােলােক অিভিষ  অ কার- ারা গারার 

দয়েক বারংবার িনঃশে  শ কিরেত লািগল। … আজও এই বৃহৎ িন  কৃিত 

গারার শরীর-মনেক যন অিভভূত কিরয়া িদল। গারার ৎিপে র সমান তােল 

আকােশর িবরাট অ কার ি ত হইেত লািগল। … পেথর ধােরর সদাগেরর আিপেসর 

বাগােনর কােনা িবলািত লতা হইেত একিট অপিরিচত ফুেলর মৃদুেকামল গ  গারার 

ব াকুল দেয়র উপর হাট বুলাই িদেত লািগল। … চািরিদক হইেত মাধুেযর আবত 

আিসয়া হঠাৎ গারােক য একটা অতল শ অনািদ শি র আকষেণ টািনয়া লইয়া চিলল 

পূেব কােনািদন স তাহার কােনা পিরচয় জািনত না।” (পৃ.৫৯২) 

এই বণনা পূণ কারণ এখােন গারার দৃি েকােণর থেক এই দৃশ েক দখােনা 

হেয়েছ এবং দৃশ  বণনার সমা রােল উেঠ এেসেছ গারার দেয়র ব াকুলতার স ও। 

গারার তািকক ব ি ে র পে  য কৃিতর সৗ য বা ল  িছল তারই আভাস রেখ 

স ার গ া এবং তার তীর আর আকােশ পড়  সূেযর লািলমােক গারার কােছ অপূব 

মেন হওয়ার কারণও ব াখ া কের যাওয়া হল তার থম মানুভেবর সে র বণনা 

কের। একইরকমভােব ি শ সংখ ক অধ ােয় লিলতার সে  একে  ি মারযা াকােল 

রাি র সৗ য িবনেয়র মেন লিলতার িত মানুভেবর ে  যথাথ অনুঘটক েপ 

বিণত হেয়েছ।  

এরপের উপন ােসর সং ান ায়শই আভােস বিণত হেয়েছ, এমনিক 

চরেঘাষপুেরর য ঘটনােক ক  কের গারার হাজতবাস হে  সই ােমর বণনার 

ে ও ধারাবািহকতার পিরবেত আভািসত বণনাই  পেয়েছ। স ূণ াম এবং 

তার িতেবেশর পু ানুপু  বণনার পিরবেত ু  ু  িচে র মাধ েম নীলকর 

সােহবেদর অত াচাের পীিড়ত াম, মধ াে র খর- রাদ, জলক , নািপেতর অ ন, দু  

িহ ু জিমদােরর বসতিভটার বণনা করা হেয়েছ। এই আভািসত বণনা সে ও 

চরেঘাষপুেরর একটা বা বস ত ছিব পাঠেকর অ েলােক ধরা িদেত স ম হয় কারণ 
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এই বণনার সমা রােল গারার মানিসক অব া, তার অ ের ঘিনেয় আসা িবে ােহর 

আভাসও িদেয় গেছন ঔপন ািসক।  

৬. চতুর :- ‘ চােখর বািল’ থেক যখােন রবী নাথ মন  ধান উপন াস রচনা  

কেরিছেলন সখােন একিট চূড়া  দৃ া  িহেসেব আমরা পাই ‘চতুর ’- ক। ডায়ািরধমী 

এই উপন ােস চির েদর অ জগেতর সূ  টানােপােড়েনর ত বাতাই মুখ  িবষয় হওয়ার 

কারেণ বিহজগেতর পটভূিম সভােব  পায়িন। উপন াস পােঠ এটুকু উপল  হয় য 

কািহিন কলকাতা শহরসহ প ীবাংলার নানা অ ল এবং বাংলার বাইের পাহাড়-সমু  

অধু িষত কােনা িবেশষ অ েল িত ািপত হেয়েছ। িক  এই অ ল িলর কােনািটরই 

পু ানুপু  বণনা পাওয়া যায়িন। সম টাই আবছায়া বণনার মেধ  িদেয় বিণত হেয়েছ । 

শচীেশর জিটল মেনর গিত- কৃিতর সমা রােল এই অ  সং ান বণনা এিগেয় 

চেলেছ সম  উপন াস জুেড়। অ ময়তা এই উপন ােসর বিশ  হেলও এবং 

পিরেবেশর পু ানুপু  বণনা না পাওয়া গেলও এই উপন াসই সং ান আেলাচনার 

ে  নব িদশার স ান দিখেয়েছ মূলত দুিট বণনােক কে  রেখ। এর মেধ  ‘শচীশ-

১০’ শীষক অধ ােয় শচীেশর ডায়ািরেত া  সমু  সংল  হার বণনা এই উপন ােসর 

আেলাচনার ে  বােরবাের ব  সমােলাচেকর সমােলাচনায় ান পেয় এেসেছ। কউ 

এেক দেখেছন শচীেশর ম ৈচতন  স া িহেসেব আবার কােরা মেত এিট শচীেশর 

অবদিমত কামেচতনার িতিব । আমরা আমােদর আেলাচনা ে  এটুকুই বলেত পাির 

এই হাদৃশ ই এই উপন াসেক অন তর পযােয় উ ীত কেরেছ; 

“ সই হার অ কারটা যন একটা কােলা জ র মেতা- তার িভজা িন াস যন আমার 

গােয় লািগেতেছ। আমার মেন হইল স যন আিদম কােলর থম সৃি র থম জ ; তার 

চাখ নাই, কান নাই, কবল তার ম  একটা ু ধা আেছ; স অন  কাল এই হার মেধ  

ব ী; তার মন নাই- স িকছুই জােন না, কবল তার ব থা আেছ- স িনঃশে  কাঁেদ। 

…মেন হইল সই আিদম জ টা আমােক তার লালািস  কবেলর মেধ  পুিরয়ােছ, আমার 

আর কােনািদেক বািহর হইবার পথ নাই। এ কবল একটা কােলা ু ধা, এ আমােক অ  

অ  কিরয়া লহন কিরেত থািকেব এবং য় কিরয়া ফিলেব। ইহার রস জারক রস, 

তাহা িনঃশে  জীণ কের।”(পৃ. ৮১৮)  

িনেজর সাধনার পেথ দািমনীেক বরাবর মূিতমান অ রায় মেন কের শচীেশর ম ৈচতন  

দািমনীর ম িনেবদনেক কবলমা  কাম িহেসেবই উপলি  কেরেছ। আিদমকােলর 



232 

 

থম জ  িহেসেব আিদম বৃি  কামেচতনা শচীেশর িনবৃি র সাধনার পথ ধের এই 

তীকী বণনায় উেঠ এেস ব মাি ক অথময়তায় পযবিসত হেয়েছ।  

অন িদেক ‘দািমনী-৬’ ও ‘ িবলাস-১’ শীষক অধ ায় িলেত এই দুইজেনর 

দা ত জীবন ও দািমনীর মৃতু র পু ানুপু  বণনার পিরবেত য বণনাটুকু পাওয়া যায় 

তােত যন বাঝােনার েচ া থােক এই দ িত তােদর সাংসািরকতােক িছেয় নওয়ার 

পূেবই দা েত  িবে দ এেসিছল মৃতু র অিভঘােত। দািমনীর মৃতু  সংবাদ দওয়ার 

পেরই ‘ িবলাস-১’ শীষক অধ ােয় দিখ ভ  নীলকুিঠর বণনা, যখােন বেস িবলাস 

ৃিতেরাম ন কের চেলেছ; 

“এখােন একসময় নীলকুিঠ িছল। তার সম  ভািঙয়াচুিরয়া গেছ, কবল িটকতক ঘর 

বািক। দািমনীর মৃতেদহ দাহ কিরয়া দেশ িফিরয়া আিসবার সময় এই জায়গাটা আমার 

পছ  হইল, তাই িকছুিদেনর জন  এখােন রিহয়া গলাম। …বিসয়া বিসয়া ভািব, এই 

নীলকুিঠ, যটা আজ গা-ভাগােড় গ র হাড় ক-খানার মেতা পিড়য়া আেছ স য একিদন 

সজীব িছল। স আপনার চাির িদেক সুখদুঃেখর য ঢউ তুিলয়ািছল মেন হইয়ািছল স 

তুফান কােনাকােল শা  হইেব না। …এই নীলকুিঠর সােহবটা আর তার নীলকুিঠর 

িবভীিষকা একটুখািন ধুলার িচে র মেতা মুিছয়া িগয়ােছ বেট- িক  আমার দািমনী!” (পৃ. 

৮৩০) 

অন িদেক শচীেশর ডায়ািরর হা বণনার মেতাই ‘ িবলাস-২’ অধ ােয়র নদীর চেরর 

বণনাও দািমনীর মানিসক পিরি িতর তীকী িচ  হেয় ধরা দয়; 

“চাির িদেক ধূ ধূ কিরেতেছ, জন াণীর িচ  নাই। রৗ  যমন িন ু র, বািলর ঢউ লাও 

তমিন। তারা যন শূন তার পাহারাওয়ালা, ঁিড় মািরয়া সব বিসয়া আেছ। যখােন কােনা 

ডােকর কােনা সাড়া, কােনা ে র কােনা জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা 

ফ াকােশ সাদার মাঝখােন দাঁড়াইয়া দািমনীর বুক দিময়া গল।এখােন যন সব মুিছয়া 

িগয়া এেকবাের গাড়ার সই কেনা সাদায় িগয়া পৗিছয়ােছ। পােয়র তলায় কবল 

পিড়য়াআেছ একটা ‘না’। তার না আেছ শ , না আেছ গিত; তাহােত না আেছ রে র 

লাল, না আেছ গাছপালার সবুজ, না আেছ আকােশর নীল, না আেছ মািটর গ য়া। …” 

(পৃ. ৮৩৩)  

সংসােরর িত ে  দািমনীর িনেজর ইে র িব  কাশ এবং তার মাগত 

বাধা া  মনই কৃিতর এই িন লা পেক ত  কেরেছ। তার িব  জীবেনর 

িতিব  হেয় ধরা পেড়েছ নদীর চেরর এই বণনা।  
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এরই পাশাপািশ রেয়েছ ‘ িবলাস-৪’ অধ ােয়র ঝেড়র রােতর বণনা। দািমনীর 

িত িনেজর মানুভবেক আ াদন কের রাখার েচ া, দািমনীর মানিসক য ণা 

স েক ওয়ািকবহাল এবং তারই সমা রােল শচীেশর িত িকছু পিরমােণ ব  

মেনাভােবর বিহঃ কাশ যন ঘেটেছ এই ঝেড়র রােতর বণনার তীক ধের। একটা 

িবষয় আমরা এই উপন ােসর সং ান িবন াস আেলাচনার শেষ উপলি  কির য 

উপন ােস স ূণ েপ িবপরীত এই য কৃিতর িতন ধরেনর েপর বণনা পাই তা 

আসেল এই িতন ধান চিরে র মেনর িতনরকম অব ার িতিব । িতনিট বণনা িতন 

চিরে র সােপে ই উেঠ এেসেছ উপন াস পিরসের, এবং পাশাপািশ এও তব  য এই 

িতন বণনােক বাদ িদেল স ূণ উপন ােস যথাযথ েপ সং ান বণনার দৃ া  আর 

সভােব পাওয়া যায় না। কােজই আ গত সং ান িবন ােসর এক চরম সাথক প 

ঔপন ািসক ফুিটেয় তুেলেছন উপন ােসর এই সংি  সং ান রচনাকােল।  

৭. ঘের-বাইের:— ‘চতুর ’-এর মেতাই এই উপন াসও রিচত হেয়েছ চির েদর 

‘আ কথা’ বা ডায়ািরেক অবল ন কের, এবং াধান  পেয়েছ যুগপৎ চির েদর 

িনেজেদর এবং অপর দুই চিরে র নানান কৃতকম এবং তার মন াি ক িবে ষণ। ফেল 

সব  কথেকর বয়ােন কিথত উপন ােসর তুলনায় ‘চতুর ’ এবং ‘ঘের-বাইের’-র ে  

সং ান িবন াস বা পািরপাি ক বণনা সভােব ান পায়িন। িবমলা-স ীপ-িনিখেলশ এই 

িতন চির েক ক  কের গেড় ওঠা উপন াসিটর পু ানুপু  পাঠ এবং স ীেপর 

ম েব র ি েতও দখা যায় িবমলা এবং স ীেপর তুলনায় িনিখেলশ অেনক বিশ 

ি তধী এবং নরম কৃিতর। িনেজর আ কথায় অলংকার এবং পেকর ব ল ব বহার 

তার চিরে র কাব ময়তােকই িনেদশ কের। ফেল উপন াসিটেত যটুকু সং ান িবন ােসর 

িনদশন পাওয়া যায় তার অিধকাংশই উেঠ এেসেছ িনিখেলেশর আ কথা থেক। যখন 

িনিখেলেশর সে  সে  মা ারমশাই চ নাথ পয  উপলি  কেরেছ য স ীপ এবং 

িবমলার মেধ  একটা অৈবধ স ক গেড় উঠেছ তখনও িক  স কৃিতর প িনরী ণ 

থেক িনেজেক ব াহত কেরিন।      

“এই পয  লখা হেয় েত যাব যাব করিছ এমন সমেয় আমার জানলার সামেনর 

আকােশ াবেণর মঘ হঠাৎ একটা জায়গায় িছ  হেয় গল, আর তারই মেধ  থেক 

একিট বেড়া তারা ল ল কের উঠল।” (পৃ. ৮৮১-৮২) 
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যিদও এরপেরই এই তারার সে  তার িমকার িচরকালীনতােক ক না কেরেছ 

িনিখেলশ। কৃিতর প িনরী ণ শষ পয  তােক মেন কিরেয় িদেয়েছ তার দা ত  

জীবেনর সুখ ৃিত িল।  

“ভাে র বন ায় চাির িদক টলমল করেছ; কিচ ধােনর আভা যন কিচ ছেলর কাঁচা দেহর 

লাবণ । আমােদর বািড়র বাগােনর নীেচ পয  জল এেসেছ। সকােলর রৗ িট এই 

পৃিথবীর উপের এেকবাের অপযা  হেয় পেড়েছ, নীল আকােশর ভােলাবাসার মেতা।” (পৃ. 

৮৯৪) 

আবার সং ান িবন াসেক িবমলার িদক থেক ভাবেত গেল তার আ কথা িলর 

একটু পযােলাচনা েয়াজন। এেকবাের র িদেকর আ কথায় যমন াধান  পেয়েছ 

িনিখেলশেক িঘের তার তৎকালীন অবদিমত হতাশা এবং স ীেপর সে  তুলনা তমিন 

পেরর আ কথা িলেত মূলত আেলাকপাত কেরেছ স ীেপর সে  তার স েকর নানান 

পিরি িতেক। এই পিরসের সং ান িবন াস বা পািরপাি েকর ান না পাওয়া আসেল 

বুিঝেয় দয় স ীপেক িঘের তার তৎকালীন ম তার মা ােক। যিদও এই মা া াস া  

হেত  কের স ীেপর অথিল ােক ক  কের এবং তখন থেক ধীের ধীের িবমলার 

আ কথায় ান পেত  কের তার এবং িনিখেলেশর শাবার ঘর, মূল বান অিকেডর 

বণনা। িবমলার িদক থেক সং ান বণনার চূড়া  মা া কািশত হেয়েছ উপন ােসর 

শেষ এবং তার শষ আ কথায়।    

“িদেনর আেলা শষ হেয় এল। জানলার সামেন পি ম িদগে  গায়ালপাড়ার ফুট  

শজেনগাছটার িপছেন সূয অ  গল। … অ কার হেয় এল। দূর ােম আ ন লাগেল 

থেক থেক যমন তার িশখা আকােশ লািফেয় উঠেত থােক তমিন ব  দূর থেক এক-

একবার এক-একটা কলরেবর ঢউ অ কােরর িভতর থেক যন ফঁেপ উঠেত লাগল। 

ঠাকুরঘর থেক স ারিতর শ ঘ া বেজ উঠল। …সামেনকার রা া, াম, আেরা 

দূেরকার শস শূন  মাঠ এবং তারও শষ াে  গােছর রখা ঝাপসা হেয় এল। রাজবািড়র 

বেড়া িদিঘটা অে র চােখর মেতা আকােশর িদেক তািকেয় রইল। বাঁ িদেকর ফটেকর 

উপরকার নবতখানাটা উঁচু হেয় দাঁিড়েয় কী- যন একটা দখেত পাে ।” (পৃ.৯৬৬)   

এই বণনা আসেল িবমলার মেনর উৎক ােক িনেদশ কের। স ীেপর মাহ কািটেয় যখন 

স আবার িনেজর দা েত  িফরেত চেয়েছ তখনই তার জীবেন ঘিনেয় এেসেছ অিনিদ  

ভিবষ েতর ইি ত।   
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৮. যাগােযাগ:- পূেবর অন ান  উপন ােসর তুলনায় ‘ যাগােযাগ’ উপন ােস সং ান িবন াস 

অিধক পিরমােণ  পেয়েছ। এই সং ান িবন ােসর ধরন অবশ ই ব িন । কলকাতা 

শহর, রজবপুর ও নূরনগেরর ভৗেগািলক অব ান উপন ােসর পটভূিম িহেসেব হণ করা 

হেলও ান িলর পু ানুপু  বণনার তুলনায় াধান  পেয়েছ উপন ােসর কে  থাকা 

চাটুেজ  ও ঘাষাল পিরবােরর অতীত থেক বহমান কােলর আিথক ও সামািজক 

অব ান। উপন ােসর মূল সমস ার পছেন অনুঘটক েপ থাকা দুই পিরবােরর আিথক 

পিরি িত বণনা করাটা উপন ােসর ে  পূণ িছল বেলই সংলােপর সমা রােল 

উপন ােস াধান  পেয়েছ এর ব িন  সং ান বণনা। যমন উপন ােসর চার ন র 

অধ ায় চাটুেজ েদর পূব-পু ষ মুকু লােলর িবলাসব সেনর বণনােতই ব য় করা হেয়েছ। 

প াৎ-উ ােসর সাহােয  বিণত চাটুেজ েদর িবিলিত-রীিতেত সি ত বঠকখানা, দিশ 

স ার অ রমহল, রােশর সমেয়র ধুেমর বণনার সবটাই অত  আবশ ক িছল তােদর 

ভেঙ পড়া আিথক অব ার সমা রােল পরবতী জে র মানিসক টানােপােড়েনর 

পিরি িতেক উ ল রখায় ফুিটেয় তালার জন । অন িদেক ঘাষালেদর পড়  জিমদািরর 

থেক মধুসূদেনর কােল ধীের ধীের গেড় ওঠা বভেবর পু ানুপু  বণনা— এই 

দুইেয়রই েয়াজন িছল উপন ােসর গঠেনর জন । ব িন  সং ােনর ব বহার অিধক 

হেলও উপন াস পােঠ আমরা বুঝেত পাির কুমুিদনীর মানিসক গঠেনর পছেন তার 

দেশর বািড়র পিরেবেশর ভূিমকা পূণ। উপন ােসর আট ন র পিরে েদ কুমুিদনীর 

দেশর বািড়র বণনা এবং তার সমা রােল কুমুিদনীর মানিসক নানা পিরি িতর বণনা 

িদেয় ঔপন ািসক দিখেয়েছন কীভােব দেশর বািড়র িতিট অ ন, িতিট পরব 

কুমুিদনীর মেনর নানা িব াস- নানা সং ারেক বুেন তুেলিছল। একইভােব উপন ােসর 

তেরা ও চাে া ন র পিরে েদ নূরনগের মধুসূদেনর িববাহসভার বণনা তার আিথক 

বভব দশেনর সমা রােল মানিসক ঔ ত েকও সূিচত কেরেছ;  

“…তাঁবু ও নানা কার সাজসর াম িনেয় ঘাষাল- কা ািনর ইি িনয়ািরং িবভােগর 

ওভারিসয়র এেস উপি ত, সে  একদল পি িম মজুর। … ঘাষালিদিঘর ধাের জ ল সাফ 

হেয় গল- চনা যায় না। জিম িনখুতঁভােব সমতল, মােঝ মােঝ িসরিক িদেয় রাঙােনা 

রা া, রা ার ধাের ধাের আেলা দবার থাম। িদিঘর পানা সব তালা হেয়েছ। ঘােটর 

কােছ তকতেক নতুন িবিলিত পাল- খলাবার দুেটা নৗেকা, তােদর একিটর গােয় লখা 
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‘মধুমতী’, আর-একিটর গােয় ‘মধুকর’'। য তাঁবুেত রাজাবাহাদুর য়ং থাকেবন তার 

সামেন েম হলেদ বনােতর ওপর লাল- রশেম বানা ‘মধুচ ’।…” (পৃ. ৯৮৬-৮৭) 

এরই পােশ আমরা রাখেত পাির বাইশ ন র অধ ােয় মধুসূদেনর িবরাট বসত বািড়র 

পু ানুপু  বণনােক; 

“মধুসূদন যখন কালকাতায় বাস করেত এল, তখন থেম স একিট পুেরােনা বািড় 

িকেনিছল, সই চকেমলােনা বািড়টাই আজ তার অ ঃপুর-মহল। তার পের তারই সামেন 

এখনকার ফ াশােন একটা ম  নতুন মহল এরই সে  জুেড় িদেয়েছ, সইেট ওর 

বঠকখানা-বািড়। …বাইেরর মহেল সব ই মােবেলর মেজ, তার উপের িবিলিত কােপট, 

সয়ােল িচি ত কাগজ মারা এবং তােত ঝলেছ নানারকেমর ছিব-…। অ ঃপুের একতলার 

ঘর েলা অ কার, স াঁতস াঁেত, ধাঁয়ায় ঝুেল কােলা। উেঠােন আবজনা- সখােন জেলর 

কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলেছই, …। উপেরর বারা া থেক মেয়েদর িভেজ 

কাপড় ঝুলেছ, আর দাঁেড়র কাকাতুয়ার উি  ছিড়েয় ছিড়েয় পড়েছ উেঠােন। … 

অ রমহেল ততলায় কুমুিদনীর শাবার ঘর। …অ রমহেলর সেবা তলার এই ঘরিট 

ময়লা-কাথা-গােয়- দওয়া িভিখিরর মাথায় জির-জহরাত দওয়া পাগিড়।” (পৃ.১০০০-

১০০১) 

মধুসূদেনর এই িবরাট অ ািলকার অ র ও বািহরমহেলর িবপরীতধমী সাজস াও 

আসেল তারই মানিসক গঠেনর িতিব  হেয় ধরা িদেয়েছ। বািহরমহল স ার ে  

পািরপাট  লি ত হেলও যমন মধুসূদেনর অ রমহল অবেহলায় ান, তমিন তার 

বািনিজ ক-আিথক ও সামািজক উ িত চরেম প ছেলও তার মেনর তলেদশ য অমূলক 

সে হ, িহংসা, ঔ ত  ও অিধকারেবােধর চরমসীমায় উেঠও একা ভােবই ান তারই 

িতিব  হেয় ধরা িদেয়েছ যন তার বািড়র অ র আর বািহরমহেলর স া বণনা।   

উপন ােস কলকাতা শহেরর স  এেসেছ কুমুর মানিসক পিরি িতর বণনার 

সমা রােলই। তার দেশর বািড়র ৃিতর সমা রােল শহেরর ইট-কাঠ-পাথেরর িনমম 

কািঠন , ধুেলা- ধাঁয়ার দ যন তার দা ত জীবেনরই কািঠন  আর দময়তার ইি ত 

হেয় তার চােখ ধরা িদেয়েছ।   

৯. শেষর কিবতা:- ‘ শেষর কিবতা’-র রচনাৈশলী যমন রবী নােথর অন ান  

উপন াস িলর তুলনায় পৃথক তমিন পৃথক এর পিরেবশ িবন াস রীিতিটও। সেতেরািট 

পিরে েদ িবন  এই উপন ােসর থম ও শষ অধ ােয়র পটভূিম কলকাতা শহর এবং 
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মােঝর পেনেরািট পিরে েদ িবন  হেয়েছ িশলং পাহােড়র পটভূিম। নব -আধুিনকতায় 

িশি ত িবলাত- ফরত বাঙািল উ িব  সমাজেক িনেয় গেড় তালা এই েমর 

উপন ােসর পে  িশলং পাহােড়র ি ল পটভূিমর েয়াজন িছল নানা িদক থেক; 

“…এমন সমেয় আষাঢ় এল পাহােড় পাহােড় বেন বেন তার সজল ঘন ায়ার চাদর 

লুিটেয়। খবর পাওয়া গল, চরাপুি র িগিরশৃ  নববষার মঘদেলর পুি ত আ মণ 

আপন বুক িদেয় ঠিকেয়েছ; এইবার ঘন বষেণ িগিরিনঝিরণী েলােক খিপেয় কুলছাড়া 

করেব। ি র করেল, এই সময়টােত িকছুিদেনর জন  চরাপুি র ডাকবাংলায় এমন 

মঘদূত জিমেয় তুলেব যার অল  অলকার নািয়কা অশরীরী িবদু ইেতর মেতা, িচ -

আকােশ েণ েণ চমক দয়- নাম লেখ না, িঠকানা রেখ যায় না।” (পৃ.১১১৪)  

অিমত রােয়র চিরে র ে  তার ‘ক ািরেকচার’ সমৃ  িদকিটর থেক বিরেয় তার 

চিরে র অ জগেতর মানুভেবর শা  গভীরতায় ম  হওয়ার জন ই কলকাতা থেক 

পটভূিমেক ানা িরত করেত হেয়িছল িশলং পাহােড়র িনজনতায়;  

“…িশলং পাহাড়টা চার িদক থেক অিমতেক িনেজর মেধ  যন রিসেয় িনে । আজ স 

উেঠেছ সূয ওথবার আেগই; এটা ওর ধমিব । জানলা িদেয় দখেল, দবদা  গােছর  

ঝালর েলা কাঁপেছ, আর তার পছেন পাতলা মেঘর উপর পাহােড়র ওপার থেক সূয 

তার তুিলর ল া ল া সানািল টান লািগেয়েছ- আ েন- লা য-সব রেঙর আভা ফুেট 

উেঠেছ তার স ে  চুপ কের থাকা ছাড়া আর কােনা উপায় নই।” (পৃ. ১১২৩) 

িনেজর সমােজর মেধ  জনি য়তােক ধের রাখার জন  য চুরতম কথার আড়ােল 

িনেজর ব ি স ার অ িনিহত ভাব িলেক স কখেনা সহজভােব অনুভব করেতই 

পােরিন সই ভাব িলর সিঠক উপলি র জন ই অিমত রায়েক পাহােড়র বষণমুখিরত 

িদন ও রাি , দবদা  বেনর শা  গভীরতার মেধ  িত ািপত করেত হেয়িছল। সই 

শা  ধীর অবকােশর মেধ  অিমত রায়েক াপন না করেল কলকাতার ব  পটভূিম 

কখেনাই তােক সই অবকাশ িদেত পারত না যার থেক স মানুভেবর ে  নতুন 

ত েক উপলি  করেত পাের। ব তপে  অিমত ও লাবণ  এই দুই চরম িবপরীত 

ম র ব ি ে র মেধ  আেবগঘন েমর অনুভব জ  নওয়ার পছেনও িশলং পাহােড়র 

বৃি , দবদা র বেনর সবুজাভা, নাম-না-জানা ঝারার জেলা ােসর শ িমি ত পটভূিমিট 

অনুঘটেকর কাজ কের গেছ।  
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১০. দুই বান:- ‘ শেষর কিবতা’-র পেরর থেক শষ িতনিট উপন ােসর গঠেনর ে ও 

এেসেছ পাথক । এখন থেক আমরা উপন ােস সংলােপর াচুয যমন পাই তার থেক 

অেনক কম পিরমােণ পাই সং ােনর ব বহার। ু  পিরসের গেড় তালা এই শেষর 

িতনিট উপন াসই কলকাতা শহরেক কে  রেখ গেড় তালা হেলও শহর অথবা 

উপন াস িলর পািরবািরক পিরেবশ স েকও পু ানুপু  বণনা সভােব পাওয়া যায় না। 

‘শিমলা’, ‘নীরদ’, ‘ঊিমমালা’, ‘শশা ’-এই চার অধ ােয় ভাগ করা ‘দুই বান’ উপন ােসর 

ে ও সামি ক বণনা ও সংলােপর তুলনায় সং ান িবন ােসর আনুপািতক স তার এই 

বিশ িট লি ত হয়। যটুকু পাই তা যন চির িলর মেনর নানা ভাবেক কাশ করার 

জন  আধােরর কাজ কের চেল। ‘নীরদ’ অধ ায় থেক আমরা এরকমই একিট উদাহরণ 

ব বহার করেত পাির আমােদর ব ব েক সু  করেত; 

“…অপরাে র আেলা ধূসর হেয় আেস। শহেরর উঁচুিনচু আকােরর বািড়র চূড়া পিরেয় 

সূয অ  যায় দূর গ ার ঘােট জাহাজ েলার মা েলর পর াে । নানা রেঙর ল া ল া 

মেঘর রখা বড়া তুেল দয় িদেনর া সীমায়। েম বড়া যায় লু  হেয়। চাঁদ উেঠ 

আেস িগেজর িশখেরর উে ; অনিত ু ট আেলােত শহর হেয় আেস ে র মেতা, যন 

অেলৗিকক মায়াপুরী।” (পৃ. ১১৮৮)  

সু ভােব এই একিটবার মা  পটভূিমর বণনা এবং তার শ চয়ন ঊিমমালার মানিসক 

চা েল র সূচনা এবং তার পিরণিত দুইেয়র িত িদকিনেদশ কের। স ার মায়ািব 

আেলােত য িনয়ম না মানার আকা া ঊিমমালার মেধ  জেগ ওেঠ এবং যা শশা েক 

ক  কের াণ পায় তা য শষ পয   আর মায়ার মলব েনই আব  থাকেব, 

সই স ক য বা েবর কািঠন েক সইেত পারেব না তারই যন সূ  এক আলাপ এই 

সং ান বণনার ফাঁেক ঔপন ািসক কেরেছন।  

১১. মাল :- অন িদেক ‘মাল ’ এমন একিট উপন াস যার নামকরণই হেয়েছ পটভূিমর 

নােম, কােজই এই উপন ােস সং ান িবন াস য আলাদা মা া পােব তা বলাবা ল । 

উপন াসিট  হে  রাগশয ায় শািয়ত নীরজার ঘেরর বণনা িদেয়, য ঘেরর থেক 

নীরজার দৃি  সবদা আব  থােক িনেচর বাগােন; 

“… মেঝ সাদা মােবেল বাধােনা, দয়ােল রামকৃ  পরমহংসেদেবর ছিব, ঘের পাল , 

একিট িটপাই, দুিট বেতর মাড়া আর এক কােণ কাপড় ঝালাবার আলনা ছাড়া অন  



239 

 

কােনা আসবাব নই; এক কােণ িপতেলর কলসীেত রজনীগ ার , তারই মৃদু গ  

বাঁধা পেড়েছ ঘেরর ব  হাওয়ায়। … পুব িদেকর জানলা দখা যায়। দখা যায় নীেচর 

বাগােন অিকেডর ঘর, িছেট বড়ায় তির; বড়ার গােয় গােয় অপরািজতার লতা। অদূের 

িঝেলর ধাের পা  চলেছ, জল কুলকুল কের বেয় যায় নালায় নালায়, ফুলগােছর 

কয়ািরর ধাের ধাের। …”(পৃ.১২১৩) 

সম  উপন ােস এই বাগােনর বণনা নানাভােব িফের িফের এেসেছ নানা জেনর 

নানা িচ াসূে । অসু  নীরজার িবগতিদেনর সুখ ৃিতর বারংবােরর অনু রেণর ে  

সাপান িহেসেব কাজ কেরেছ এই বাগােনর বণনা। নীরজা এবং আিদেত র দশবছেরর 

দা ত  স েকর াণ ু রেণর ধান  িছল এই বাগান। তােদর পিরবার-পিরজেনর 

আদর আপ ায়ন থেক আর  কের িনত িদেনর কােজর পাশাপািশ দা ত - ণয় 

কােশর ও িছল এই বাগান। কােজই অসু  নীরজার সম  স া য তােদর 

দা ত - ৃিতেক উপল  কের বােরবাের বাগােনর অিধকােরর িতই ধািবত হেব তা 

বলাবা ল ।  

অন িদেক আিদত র সরলার িত মানুভবও উ ীিপত হেয়েছ এই বাগােনর ৃিত 

ধেরই। বাগান িনেয় য অসু  অিধকারেবােধর জাগরণ হেয়িছল নীরজার মেধ  তাই-ই 

আিদত র মেন সরলার িত তার আবাল  সি ত ভালবাসার ু রণ ঘটায়। তারও 

ৃিতপথ ধের িফের আেস কীভােব িবগত িদেনও এই বাগানচচােক ক  কেরই সরলার 

িত নীরজার অবদিমত াভ কাশ পত। আবার এই বাগােনই সরলা রেমেনর কােছ 

তার দয়ভার লাঘব করার উপল  খুেঁজিছল। সম  উপন াস জুেড় িতন ধান চিরে র 

মেনর নানান ভাব কােশর ে  িদেনর নানা সমেয়র বাগােনর বণনা সাথকতায় 

পযবিসত হেয়েছ। উপন াস শষ পাই, 

“রাি  তখন ন’টা। নীরজার ঘেরর কােণ ীন আেলােত লেছ একটা মােমর বািত। 

বাতােস দালনচাঁপার গ । খালা জানলার থেক দখা যায় বাগােনর গাছ েলার পু ীভূত 

কািলমা, আর তার উপেরর আকােশ কালপু েষর ন ে ণী।” (পৃ. ১২৪৪)    

সম  উপন ােস সং ান বণনার ে  ঔপন ািসক সূ  অ দৃি র িচ  রাখেলও আমরা 

বলেত পাির উপন াস আর  আর শেষর বাগােনর দুই বণনা কৃতপে  নীরজার 

মানিসক পিরি িতর সাথক িতিব  হেয় উেঠেছ। 



240 

 

১২. চার অধ ায়:- ‘চার অধ ায়’ উপন ােসর পটভূিমেত বাংলার সশ  িবে ােহ মুখর শহর 

কলকাতার িশি ত যুব-স দােয়র কথা াধান  পেলও এই ঝ া িব ু  বাতাবরেণর 

ত  কােনা বণনা পাওয়া যায় না। ত  সং ান বণনা সম  উপন ােস চারবার মা  

পাওয়া যায়। এর মেধ  উপন ােসর থম অধ ােয়র সূচনা হেয়েছ নাটেকর পটভূিমর 

মেতা কের চােয়র দাকেনর বণনা িদেয়; 

“চােয়র দাকান। তারই একপােশ একিট ছােটা ঘর। সই ঘের িবি র জন  সাজােনা 

িকছ ু লকেলজপাঠ  বই, অেনক িলই সেক হ া । িকছু আেছ ইয়ুেরাপীয় আধুিনক গ -

নাটেকর ইংেরিজ তজমা। স েলা অ িব  ছেলরা পাত উলিটেয় পেড় চেল যায়, 

দাকানদার আপি  কের না। … সামেন সদর রা া, বাঁ পাশ িদেয় গেছ গিল। যারা 

িনভৃেত চা খেত চায় তােদর জন  ঘেরর এক অংশ িছ ায় চেটর পদা িদেয় ভাগ করা। 

…” (পৃ. ১২৫১) 

সমােলাচক বু েদব বসুর মেত চােয়র দাকােনর এই বণনা কােনাভােবই বা বস ত 

হেয় উঠেত পােরিন। সমােজর য র থেক তৎকালীন ব িবকতার আ ন ছিড়েয় 

পেড়িছল সই েরর স েক বা ব ােনর অভােবরই সা  এই চােয়র দাকােনর 

বণনায় উেঠ এেসেছ। সং ান বণনা ে  ি তীয় অধ ােয়র সূচনা হেয়েছ এলার ঘেরর 

বণনা িদেয়। তৃতীয় অধ ােয় আমরা দুিট বণনা পাই; থমিট অতীেনর গাপন বাস ােনর 

পিরেবশ বণনা এবং শষিট অতীেনর গাপন বাস ােনর ঘরখািনর বণনা। একটা িজিনস 

আমােদর বুেঝ িনেত হয় এই উপন ােসর ভাব পূববতী অন ান  উপন াস িলর তুলনায় 

ব  অংেশ পৃথক। য সময়কালেক িঘের রবী নাথ এই উপন াসিটেক গেড় তুলেত 

চেয়েছন তার  বুিঝেয় দওয়ার তািগদ থেকই যন সংলােপর অিতির  কােনা 

বা ল  বণনা ায় ব বহার কেরনিন। তাই আমরা সং ান িবন ােসর আেলাচনােকও 

হােত- গানা ে র মেধ  সীমাব  রাখেত বাধ  হই। সশ  িব বী আে ালনেক িনেয় 

গেড় তালা হেলও শষাবিধ এিট আদ পা  েমাপাখ ান; তাই সম  উপন ােস ব িবক 

কমকাে র বণনােক এিড়েয় পেরােত পেরােত জিড়েয় থােক এলা-অ র ি মার যা ার 

ইিতহাস কথা, য ইিতহাস তােদর ব ি গত অনুভূিতর ারেক উ াটন কের িদেয়িছল।  
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আমরা অধ ােয়র এই অংেশ িব ািরত বণনার সাহােয  রবী নােথর 

উপন াস িলর সং ান স েক িবে ষেণর েচ া কেরিছ। এই আেলাচনাকােল আমরা 

দখলাম উপন াস িলেত িবেশষ িকছু ান নােমর ব বহার হেলও সই ান িলর 

বা বস ত বণনা ায়শই পাওয়া যায়িন। সং ান বণনা সই অংেশই সাথক হেয় উেঠেছ 

যখন তা হেয়েছ আ গত; অিধকাংশ ে ই আমরা এই ধরেনর সং ান বণনারই 

উদাহরণ পেয়িছ। থমিদেকর ব গত সং ােনর ে  তা ায়শই উপন ােসর 

বিহরাবরণ হেয়ই থেকেছ, উপন ােসর সে  একীভূত হেয় উঠেত পােরিন। এই ব গত 

ও আ গত সং ান বণনার অিতির  আমরা দিখ কােনা কােনা উপন ােস সং ান 

বণনা িবেশষ  পেয় সম  উপন াসেকই এক অন  মা ায় উ ীত কেরেছ। আমরা 

সং ান িবষেয় এই িব ািরত আেলাচনার পের একিট সারিণর মাধ েম সং ান স িকত 

এই িবষয় িলেক উে খ কের দখােত পাির।      

 

উপন াস 

নাম  

িতেবশ ান নাম াম  অনুষ  নাগিরক 

অনুষ  

িবেশষ 

া  

অন ান  

অনুষ  

বউ-

ঠাকুরানীর 

হাট 

নগর ও 

াম  

যেশার, 

রায়গড়, 

পুর, 

চ ীপ, 

(পূব-ব ) 

কাশী (উ র 

ভারত) 

কুিটর, নদী, 

নৗকা,  

বজরা, 

রাজধানী, 

রাজ াসাদ, 

বি শালা  

 

 

× 

রাজিষ  নগর ও 

াম 

ি পুরা, ঢাকা, 

রাজমহল, 

িবজয়গড়, 

জুরপাড়া 

াম, তঁতুেল 

পু  নদ, 

চ ীম প, 

ময়ািন নদী, 

কুিটর, 

পানাপুকুর, 

ি পুরার 

রাজ াসাদ, 

আরাকােনর 

রাজসভা, 

রােজাদ ান, 

ভুবেন রীর 

মি র  
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াম, চ াম, 

নায়াখািলর 

িনজামতপুর, 

আরাকান, 

দি ণ 

চ ােমর 

রামু শহর, 

আলমখাল 

াম, 

এলাহাবাদ, 

পাটনা,মুে র, 

তা া 

গায়ালঘর, 

জলামাঠ, িঝঁিঝঁর 

ডাক, শয়ােলর 

ডাক, 

আশেশওড়ার 

বড়া    

দবী গামতী 

নদী, 

িবজয়গেড়র 

বি শালা, 

মেগেদর দুগ  

চােখর 

বািল  

শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, 

শ ামবাজার, 

বারাসত াম, 

দমদেমর 

বাগান, কাশী 

(উ র 

ভারত), 

গালিদিঘ, 

পটলডা ার 

বাসা, বািল, 

এলাহাবাদ  

পুকুর ঘাট, মািটর 

ঘর, জলা-জ ল। 

মিডক াল 

কেলজ, 

গািড়, 

অ ািলকা, 

িবলাতী ল ন 

ও বািত, 

ফাট াফ, 

ক ােমরা, 

প াকবা , 

াভ, 

িবেদশী পথ , 

শন, 

ন।  

দমদেমর 

বাগান, 

িবেনািদনীর 

ারা সি ত 

মেহে র 

ঘেরর বণনা 

নৗকাডুিব  শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, 

িশমুলঘাটা, 

দরিজপাড়া, 

কলুেটালা, 

জ লপুর, 

গায়াল , 

গািজপুর, 

নৗকা, নদী, 

াম িভেট।  

শয়ালদহ 

শন, 

গািড়, ন, 

ি মার, 

ল’কেলজ, 

আদালত। 

ডা ারখানা, 
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এলাহাবাদ, 

িবশাইপুর বা 

িব খািল, 

কাশী 

ক া ে  

(উ র 

ভারত), 

রংপুর(পূব-

ব ) 

ডা ার।  

× 

গারা  শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, 

হেদাতলা, 

ি েবণী, চর-

ঘাষপুর, 

পালসা, কাশী, 

গ ার ধাের 

বাগান 

কাঁচা কুেয়া, 

মািটর উেঠান, 

কুিটর, 

িটউবওেয়ল, 

নৗেকা, জিমদার, 

াম  জিমদােরর 

িভেট।  

গািড়- ঘাড়া, 

আিপস-

কেলজ-

আদালত, 

ফিরওয়ালা, 

জুিড়গািড়, 

িঠকাগািড়, 

ডা ার, পাকা 

রা া, 

ি মার, 

ম ািজে ট, 

কনে বল, 

া  া  

রাড, 

আধুিনক 

আসবাবপ , 

ফােটা াফ, 

িবেদশী 

লখেকর 

লখা বই, 

উিকল, 

আদালত, 

ছাটলাট,  

 

 

 

× 
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চতুর   শহর ও 

াম  

কলকাতা 

শহর, কালনা, 

গালিদিঘ, 

চিটগাঁ, 

সমু েঘরা 

অ রীপ ও 

পাহািড় হা,  

াম  পাড়াগাঁ, 

মাঠ, মুিদর 

দাকান, 

খয়াঘাট, গা চরা 

মাঠ, িঝি রব, 

াম  মি র, 

পিরত  

নীলকুিঠ, নদীর 

বালুচর।  

কেলজ, 

জলােকাট, 

রা ৈনিতক 

সি লনী, 

সা ািহক ও 

পুেজা সংখ ার 

পি কা।    

শচীেশর 

ডায়ািরেত 

পাওয়া 

পাহািড় 

হার 

বণনা। 

নদীরবুেকর 

সাদা 

বািলেত 

ঢাকা িব ীণ 

চেরর 

বণনা। 

ঝেড়র 

রােতর 

বণনা। 

ঘের-

বাইের  

াম  বাংলােদশ, 

রংপুর, 

কালকাতা 

ামীণ জিমদারী 

ব ব ার অ গত 

নানা অনুষ , 

ামীণ িগজা, 

বঠকখানা, 

অ রমহল, 

মহাল, পালিক, 

কাছাির বািড়, 

মি র, থানা।  

ব া , ডাক 

ব ব া, সদর, 

িবেদশী 

লখকেদর 

লখা বই, 

ি িটশ আট 

গ ালািরেত 

দিশত বই।  

মুসলমান 

জােদর 

িবে াহ 

রােতর 

বণনা। 

েদশী 

আে ালেনর 

আবহ 

তিরেত 

সহায়ক 

েদশী 

েব র 

চােরর 

অনুষ ।  

যাগােযাগ  শহর ও 

াম  

গিল জলার 

নুরনগর, 

রজবপুর, 

কলকাতা 

জিমদারী সােবিক 

িদেনর বণনা, 

িখড়িক দরজা, 

পুকুর ও 

হাম গািড়, 

ি তল 

‘মধুপুরী’, 

মধুসূদেনর 

মধুসূদেনর 

ি তল 

বািড়র সদর 

ও অ েরর 
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শহর,  পুকুরঘাট, 

বা িভেট।  

ঘেরর 

আধুিনক 

আসবাব, 

িবেয়েত 

সােহিবরীিতর 

বণনা, 

আিপস।  

বণনা। 

শেষর 

কিবতা  

শহর ও 

পাবত  

েদশ  

কলকাতা 

শহর, িশলং 

পাহাড়, 

ইউেরাপ, 

ইংল , 

ব ালা িয়-

ব াংগােলার 

        

 

    × 

কলকাতা 

িব িবদ ালয়, 

গ ার ধার, 

সািহত সভা, 

পাহােড়র 

ঢাল, 

দওদােরর 

বন, ঝণা, 

মাটর গািড়, 

পাইেনর বন।  

 

 

× 

দুই বান  শহর  হির ার, 

নিনতাল, 

কলকাতা 

শহর, 

ভবানীপুর, 

িনউমােকট, 

দমদম,  

ইউেরাপ, 

ঢ ানল, 

দািজিলং।   

 

 

 

× 

ি জ খলা, 

িশবপুেরর 

ইি িনয়ািরং 

কেলজ, 

সািকট 

হাউস, 

সেক  হ া  

ফাড গািড়, 

টিল াম, 

আধুিনক 

গৃহস া ও 

ঘরক ার 

সর াম, 

ব া , সােহব 

ডা ার, 

িসেডি  

 

 

 

× 
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কেলজ, 

রিডেয়া, 

ই ীিরয়াল 

লাইে ির, 

আিপস ঘর, 

এেরাে ন, 

িভে ািরয়া 

মেমািরয়াল,   

মাল   শহর  কলকাতা 

শহর, 

ান  

পাক, িনউ 

মােকট। 

    × 
বাগােনর 

বণনা, গািড়, 

নীরজার 

অ রস া, 

আেমিরকা 

থেক আসা 

ফুলগােছর 

ক াটালগ।   

আখ ান 

র ও 

শেষর 

বাগােনর 

বণনা।  

চার 

অধ ায়  

শহর  কালকাতা, 

মাকামার 

ঘাট,  

    × 
চােয়র 

দাকান, 

কেলজ, 

ি মার, 

অতীেনর 

গাপন 

আ ানা, 

ভূিমকাংেশ 

এলার 

পূবা ম।   

 

 

 

× 
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ঘ. সময়-িবন াস 
 

গেবষণা স েভর থম অধ ােয়র আেলাচনায় আমরা দেখিছ সাথক আখ ান গঠেনর 

ে  সমেয়র যথাযথ িবন াস কতটা েয়াজনীয় িবষয়। েটর গঠেন বিচ  সৃি  করার 

জন  সমেয়র িবন ােসর ে  আখ ানকােরর দ তা দখােনার েয়াজন হয়। িশ পূব 

েরর সমেয়র একমুখী মেক প াৎ এবং পূব উ ােসর ব বহােরর মধ  িদেয় এই 

বিচে র সৃি  করা স ব। থম অধ ােয়র িব ািরত আেলাচনার মেধ ই আমরা 

আখ ানতে র ে  সমেয়র নানান উপাদান িল স েক জেন িনেয়িছলাম (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ২৬-৩৩), কােজই বতমান পিরে েদ সই একই তেথ র উে খ না কের 

আমরা সরাসির মূল আেলাচনা ে  েবশ করব। এই পিরে েদ আমরা রবী নােথর 

উপন াস িলর সময়-িবন ােসর িবিচ  রীিত িনেয় িবে ষণ করেত চ া করব। আমরা 

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনাকােল দেখিছ আখ ােনর সমেয়র মেধ  নানান 

িবভাজন রেয়েছ। যমন সমেয়র েমর ে  পূব ও উ রকথন, িকংবা সমেয়র 

ময়ােদর ে  দৃশ , সারসংে প ভৃিত এবং সমেয়র পুনরাবৃি রও কতক িল িবভাগ 

রেয়েছ— যার মেধ  এক-কথন, অনন -কথন ও পুনঃকথন এই িতনিট িবভাগ অিধক 

পূণ। রবী নােথর উপন াস িলর সমেয়র িবন াস িনেয় আেলাচনাকােল একটা 

িবষয় আমােদর রেণ রাখেত হেব য সমেয়র এই নানা িবভাজন য িতিট উপন ােসর 

ে ই সমানভােব পিরলি ত হেব এটা বাধ তামূলক নয়।  

 

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:-  

কািহিন কাল:— আমরা সকেলই জািন রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর থম পযােয়র 

উে খেযাগ  দুিট উপন াস রচনা হেয়িছল ঐিতহািসক পটভূিমর সাহচেয, যিদও সই 

ঐিতহািসকতা মূল উপন ােসর ে  প াৎপট হেয়ই রেয় গেছ। মূল আখ ােন াধান  

পেয়েছ কা িনকতাই। তবুও এই উপন ােস তাপািদত , রামচ  রােয়র মেতা 

ঐিতহািসক ব ি েদর আনয়েনর ফেল আখ ােনর কািহিনকাল হেয় দাঁিড়েয়েছ ষাড়শ 

শতক। যিদও উপন ােস কােনা কালপেবর উে খ নই তবুও কািহিনকাল িহেসেব এই 
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সময়পবেক িনবাচেনর ে  কারণ িহেসেব আমরা িকছু তেথ র িবে ষণ করেত পাির। 

‘ভারতী’ পি কায় ১২৮৮ সাল থেক এই উপন াসিট ধারাবািহকভােব কাশ পেত 

আর  কের। িক  এর িঠক আেগ ১২৮৭ সােল এই পি কােতই বাংলােদেশর 

ঐিতহািসক বােরা ভুইঁয়ার ইিতহাস িনেয় একিট ব  কািশত হয় যার আধার িছল 

জমস ওয়াইেজর একিট ব । জমস ওয়াইেজর এই বে  ঐিতহািসক চির  বােরা 

ভুইঁয়ােদর মেধ  রামচ  রায়, রামেমাহন মাল, রমাই পি ত, তাপািদেত র কন ার সে  

রামচে র িববাহ স  ান পেলও তাপািদত  স েক িবেশষ কােনা তথ  ান 

পায়িন। অথাৎ, আমােদর আেলাচ  উপন ােসর বশ িকছু চির  অবশ ই ঐিতহািসক। 

ইিতহােসর কথন অনুযায়ী যেশাররাজ তাপািদেত র সময়কাল ১৫৬১-১৬১১ ি া । 

কােজই এই সময়কােলর িভি েত আমরা আমােদর উপন ােসর কািহিনকালেক ষাড়শ 

শতা ী িহেসেব িনবাচন করেত পাির।  

কথনকাল:— আমরা জািন ১২৮৮ সােল উপন াসিট পি কায় কািশত হেলও ১২৮৯ 

সােল এিট াকাের কািশত হেয়েছ এবং বতমােন আমরা উপন াসিটর য পাঠ পাই 

তা ১৩৩৯ সােলর পিরমািজত পাঠ। িক  এর কথনকাল স েক বলেত গেল খয়াল 

করেত হয় সব কথেকর বয়ােন ব ব ত ‘কাল’ বা ‘Tense’-এর ব বহারেক। উপন াসিট 

পাঠ করেত গেল আমরা বুঝেত পারব সব কথেকর বয়ােনর কাল এবং ঘটনার কাল 

একই; অথাৎ উপন ােসর সােপে  সব কথক বতমানকােল দাঁিড়েয়ই উপন ােসর কািহিন 

বণনা কেরেছন। কােজই উপন ােসর কথেকর বয়ােন ব ব ত ‘কাল’-এর ব বহােরর 

সােপে  িবচার কের উপন াসিটর কািহিনকালেকও কথনকােলর সমসমেয় াপন করেত 

হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল— 

১. উদয়ািদেত র যৗবনকােল ি ণীর সে  ঘিন তার আখ ান।   পূব কথন  

২. তাপািদেত র ারা িপতৃব  বস রায় হত ার চ া । 

৩. উদয়ািদত -সরমার কেথাপকথনকােল বস রােয়র হত ার স াবনা স ে  জানা। আখ ােনর সূচনা হে   

সমেয়র এই িব ু থেক। 

৪. বস রায়েক র া করার অিভ ােয় উদয়ািদেত র যা া।    

৫. মােঠর মেধ  বস রােয়র সে  উদয়ািদেত র সে  সা াৎ। সমেয়র াভািবক ম 
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৬. বস রােয়র যেশাের আগমন। 

৭. িবভার ামী রামচে র যেশাের আগমন।  

৮. অ ঃপুের রামচে র ভাঁড় রমাইেয়র কীিত কাশ।  

৯. তাপািদত  কতৃক রামচে র হত ার আেদশ। 

১০. বস রায়, উদয়ািদেত র সহায়তায় রামচে র পলায়ন।                      

১১. ম লার িবষ- েয়ােগ সরমার মৃতু । 

১২. পিতগৃেহর কমচারী রামেমাহন মােলর সে  িবভার ামীর ঘের িফের না যাওয়া।  

১৩. উদয়ািদেত র িব ে  রাজে ািহতার অিভেযাগ ও উদয়ািদেত র কারা  হওয়া। 

১৪. িবভার ি তীয়বার রবািড় যাওয়ার উেদ াগ। 

১৫. সীতারাম ও বস রােয়র সহায়তায় উদয়ািদেত র কারাগার থেক পলায়ন। 

১৬. বস  রােয়র কােছ উদয়ািদেত র বাস। 

১৭. ি ণীর সহায়তায় উদয়ািদত  পুনবার  ও বস  রায় হত া। 

১৮. উদয়ািদেত র শাি - যেশার ত াগ কের কাশীর উে েশ যা া। 

১৯. উদয়ািদেত র সে  ামীর উে েশ যা া কের ামীর রাজে  প েছ তার ি তীয় িববাহ স েক 

িবভার অবগত হওয়া। 

২০. উদয়ািদত , রামেমাহন মােলর সে  িবভার কাশী যা া।  

এই উপন ােসর সােপে  বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক েমর ৩ নং 

ঘটনা থেক। অথাৎ, ঘটনা এিগেয়েছ ৩, ৪, ৫… এভােব। উপন ােসর সমেয়র ম 

কািহিন এবং বাচন দুই েরই ায় একই রকম রেয়েছ। ধুমা  থম পিরে েদই 

উদয়ািদত  ও সরমার কেথাপকথেনর মেধ  উদয়ািদেত র যৗবনকােলর য পদ লেনর 

সংবাদ জানােনা হে  তা প াৎ-উ ােসর সাহােয  জানােনা হেয়েছ। এছাড়া ২ নং 

পিরে েদ ম ীর সে  তাপািদেত র কেথাপকথন থেক জানা যাে  তাপািদত  

একিদন আেগ বস  রায়েক হত ার জন   ঘাতক পািঠেয়েছ, অথাৎ এে ে ও ঘেটেছ 

প াৎ-উ াস। এই দুিট  ব তীত উপন ােস আর কাথাও সমেয়র েমর ে  

বিচ  সৃ  হয়িন।   

সমেয়র ময়াদ:— থম পিরে েদ আখ ানতে র ি েত আখ ােন সমেয়র িবন ােসর 

ে  সমেয়র ময়ােদর ধান চারভাগ স েক িব ািরত আেলাচনা কেরিছ। এই চারিট 

ভাগ হল মধ বতী িবরাম, দৃশ , সারসংে প এবং উহ -অংশ। কােজই বতমােন পুনরায় 
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সই আেলাচনার উে খ না কের আমরা সরাসির এই উপন ােস সমেয়র ময়াদ িনেয় 

আেলাচনার েচ া করব।  

‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ উপন ােসর সমেয়র ময়াদ দুিট মা  ঋতুেত সমা  হেয়েছ, 

ী  ও বষা। অথাৎ দুিট ঋতুর ঘটনা ৩৭-িট পিরে েদ িবভ  হেয় উপ ািপত হেয়েছ। 

এরমেধ  ১, ৩, ৪, ৫, ৬ পিরে েদ একই রাত থেক িদেনর ঘটনা ঘেটেছ। আবার ৮, 

৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫ নং পিরে েদও একই িদনরাি র কথা পাওয়া যাে । কােজই 

এই দুই ে ই ঘেটেছ সমেয়র ম ন। এরপর থেক সমেয়র  িহেসব না পাওয়া 

গেলও ২০ নং পিরে েদ বষা ঋতুর স  পাি । 

অ) মধ বতী িবরাম:- সব কথক যখন কােনা চিরে র বণনা, পিরি িত বা সং ােনর 

দীঘ বণনা কেরন তখন আদশ সমেয়র সােপে  ঘটনার গিতেত আেস িবরিত। এই 

উপন ােসর ৬, ৮, ৯, ১৫, ১৭, ২৫, ৩৫ নং পিরে েদ সব কথেকর বয়ােন িকছু িকছু 

বণনা পাি  যখােন ঘটনার গিত ায় থেম িগেয়েছ, ফেল সমেয়র ম ন ঘেটেছ; যমন 

উদাহরণ প উে খ করেত পাির,  

১. “িবভা এত কথা কখেনা কেহ নাই। আজ আেবেগর মাথায় অেনক কথা 

বিলয়ােছ। এত েণ একটু ল া কিরেত লািগল। মেন হইল, বেড়া অিধক কথা 

বিলয়া ফিলয়ািছ। আবার, যরকম কিরয়া বিলয়ািছ, বেড়া ল া কিরেতেছ। েম 

েম তাহার মেনর উে জনা াস হইয়া আিসল ও মেনর মেধ  একটা তর 

অবসাদ আে  আে  চািপয়া পিড়েত লািগল। …” (পৃ. ২২) 

২. “যেশাহর রাজবাটীেত আজ কমচারীরা ভাির ব । জামাতা আিসেব, নানা কার 

উদেযাগ কিরেত হইেতেছ। …িবভার হষ দিখয়া তাঁহার এমিন আন  হইল য, 

গৃেহিগয়া সে েহ মৃদু হােস  সুরমােক চু ন কিরেলন।” (পৃ. ২৯) 

৩. “তখন দূর হইেত দুই হেরর নহবত বািজেতেছ। িন  রাে  সই নহবেতর 

শ  জ াৎ ার সিহত দি না বাতােসর সিহত িমিশয়া ঘুম  ােণর মেধ   সৃি  

কিরেতেছ। …” (পৃ. ৩৩)   

এসম  অংেশর বণনাকােল ঘটনার গিত ায় কেম িগেয় সমেয়র ম ন ঘেটেছ।  

আ) দৃশ  এবং (ই) সারসংে প:- আমরা দেখিছ আখ ােনর দৃেশ র ে  বণনা এবং 

সংলাপ অংেশর সহাব ান ঘেট। সই িনিরেখ দখেল এই উপন ােসর ১, ২, ৫, ৬, ৭, 
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১০, ১১ ভৃিত পিরে েদর উে খ করা যায়। যিদও এই পিরে দ িলেতও কােনা 

কােনা ে  সব কথেকর ারা বিণত অংেশর তুলনায় চির েদর সংলােপর 

আনুপািতক হােরর আিধক  ঘেটেছ। 

সারাংেশর উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায় ৩, ২৫ নং পিরে েদর ঘটনােক। 

এখােন সব কথক দুই িদন একরাি র বণনা মা  কেয়কিট বােক  কেরেছন, ফেল 

বয়ােনর কম পিরসর ব য় হেয়েছ এবং এে ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। এরপর থেকই 

উপন ােসর ঘটনা অিত ত গিতেত ঘেটেছ।  

ঈ) উহ  শ :- ৩১ পিরে দ থেক এক এক স াহ অিত েমর উে খ এক এক বােক  

ঘেটেছ; 

১. “তাহার এক স াহ পর িফিরয়া আিসয়া কিহল…” 

২. “এই েপ স াহ গল…” 

৩. “একিদন, দুইিদন, িতনিদন গল…” (পৃ. ৮৫)  

অথাৎ, এে ে  সময়টা পিরেয় যাওয়ার উে খ করা হেলও এই সমেয়র মেধ  কী ঘটনা 

ঘটল তার উে খ উহ ই রেয় গল। ফেল এে ে  যমন একিদেক সমেয়র গিত ত 

হেয়েছ তমিন উপন ােসর উ  অংশ িলেক আমরা উহ  শ  (‘Ellipses’) িহেসেব 

িচি ত করেত পাির।     

সমেয়র পুনরাবৃি :- উপন াসিটেত এককথেনর পাশাপািশ অনন  কথন ও পুনঃকথেনর 

ব বহার ঘেটেছ। িনেচ যার উে খ করা হল। (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ২৪-২৬) 

অ. পুনঃকথন:— কািহিনতেল একবার ঘটা ঘটনার বাচেন একািধকবার উে খ।  

১. উদয়ািদত  যা া স :— 

ক. “উদয়ািদত  ব ািদ পিরয়া কিটবে  তরবাির বাঁিধয়া ােনর উদেযাগ কিরেলন।” 

(পৃ. ১০) 

খ. “কাল রাে  যুবরাজ সহসা অ ােরাহণ কিরয়া একাকী চিলয়া িগয়ােছন…” (পৃ. ১৩) 

২. বস  রায় হত ার আেদশ স :— 

ক. “মহারাজ আেদশ কিরয়ািছেলন, যখন বস  রায় যেশাহের আিসবার পেথ িশমুলতিলর 

চিটেত আ য় লইেবন তখন— …তখন  দুইজন পাঠান িগয়া—… তাঁহােক িনহত কিরেব।” 

(পৃ. ১১) 
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খ. “মহারাজ আমােক ও আমার ভাইেক আেদশ কেরন য আপিন যখন যেশােরর মুেখ 

আিসেবন, তখন পেথ আপনােক খুন করা হয়।” (পৃ. ১৭) 

আ. অনন কথন:— কািহিনতেল একািধকবার ঘটা ঘটনার বাচেন একবার উে খ। 

১. “ও কথা অেনকবার িনয়ািছ।” (পৃ. ৮) 

২. রাজিষ:-  

কািহিন কাল:—  পূববতী উপন ােসর মেতা এই উপন াসও ঐিতহািসক ব ি ে র আধাের 

রিচত হেলও ‘বালক’ পি কায় বালকেদরই জন  কািশত এই উপন ােস কা িনক 

গালগ  আরও বিশ াধান  পেয়েছ। যিদও ি পুরার রাজবািড়র ইিতহােসর িকছু অংশ, 

গািব মািণক  ও ন রায় মুখ ব ি ে র ঐিতহািসক সত তা, উপন ােসর অি মপেব 

শা-সুজার সে র কথা মাথায় রেখ উপন ােসর কািহিনকালেক স দশ শতা ীর শষাধ 

িহেসেব িবেবচনা করেত হয়। এর পিরে ি েত কারণ িহেসেব আমরা দখােত পাির, 

ি পুরা রােজ র রাজা ঐিতহািসক ব ি  গািব মািণেক র রাজ কাল ১৬৬০ থেক 

১৬৮৩ ি া । এই গািব মািণক ই বমাে য় াতা ন রােয়র িসংহাসেনর িত 

লাভ দেখ িসংহাসন ত াগ করেল ন রায় ছ মািণক  নাম িনেয় ি পুরার 

রাজিসংহাসেন িকছুিদেনর জন  বেস। পের তার মৃতু  হেল গািব মািণক  পুনরায় 

ি পুরার রাজে র দািয়  হণ কের। অন িদেক এইসমেয়ই মাগল স াট সাহজাহােনর 

ি তীয়পু  শাহজাদা সুজা স ােটর অনুমিত েম বাংলা ও িবহােরর সুবাদােরর দািয়  

হণ কেরন ১৬৩৯ থেক ১৬৬০ ি া  সমেয়র জন । িক  ইিতমেধ  স ােটর 

অসু তা ও ঔর েজেবর সে  সংঘেষর দ ণ পরািজত শাহ সুজা ঢাকায় পািলেয় যান 

এবং সখান থেক পের বমা েদেশ আরাকান রােজর আ েয় আেসন, এবং ১৬৬০-

সােলই আরাকান রােজর িব াসঘাতকতায় শাহ সুজার মৃতু  হয়। কােজই ঐিতহািসক 

সমেয়র এই িবচাের উপন াসিটর কািহিনকাল িহেসেব স দশ শতেকর শষাধেক িনধারণ 

আমােদর কােছ যথাযথ বেল মেন হেয়েছ। 

কথনকাল:— ানদানি নী দবীর স ািদত ‘বালক’ পি কায় সব কথেকর বয়ােন 

কিথত উপন াসিট ১২৯২ সাল থেক ধারাবািহকভােব কাশ পেত আর  কের এবং 

১২৯২ সােলরই ফা ন সংখ া পয  উপন াসিটর ২৬ নং পিরে দ অবিধ কািশত 
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হওয়ার পর পি কায় আর এিট ধারাবািহকভােব কািশত না হেয় ১২৯৩ সােল িগেয় 

স ূণ উপন াসিট াকাের কািশত হয়। উপন াসিটর কথনকােলর িবে ষণ করেত 

গেল বাঝা যায় এে ে ও পূববতী উপন ােসর মেতাই কািহিনকােলর সমসমেয় 

দাঁিড়েয়ই সব  কথক কািহিনর বণনা কেরেছ। এে ে ও আমােদর কথনকাল িবচােরর 

িনি  সব কথেকর বয়ােন ব ব ত ‘কাল’-এর ব বহার, যা উপন ােসর সােপে  সবদাই 

বতমানকাল িহেসেবই ব ব ত হেয়েছ। কােজই এই সােপে  িবচার কের এই 

উপন ােসর কািহিনকােলর মেতাই কথনকালেকও স দশ শতা ীর শষােধ াপন করেত 

হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর কািহিন এবং বাচন েরর সমেয়র ম আগােগাড়া 

একইরকম থেকেছ। বালকেদর জন  রিচত হেয়িছল বেলই এই উপন ােস সমেয়র 

জিটল িবন াসেক ত াগ কের রবী নাথ সমেয়র মেক রেখেছন সরল। যখােন কািহিন 

েরর ঘটনা যভােব এিগেয়েছ বাচন ের এেসও তার কােনা পিরবতন হয়িন। অথাৎ, 

কােনা প াৎ-উ াস বা পূব-উ ােসর েয়ােগ উপন ােসর সােপে  বতমান কােলর 

ঘটনা েমর িবন ােস বিচ  সৃি  হয়িন। ফেল ঘটনা স ার ে  একধরেনর 

একেঘেয়িমর সৃি  হেয়েছ। প াৎ অথবা পূব-উ ােসর েয়াগ হয়িন বেলই এই 

উপন ােসর সমেয়র েমর িবন ােসর ধারাবািহক উে খ থেক িবরত থাকা হল।  

সমেয়র ময়াদ:- ৪৪িট পিরে দ এবং উপসংহার সংবিলত এই উপন ােস আট বছেরর 

সময়কােলর কািহিন বিণত হেয়েছ। এরমেধ  ১নং পিরে েদর কািহিন উপন ােসর 

মূলকািহিন আরে র একবছর আেগর কথা। উপন াস পােঠ আমরা বুিঝ এরপর ২ নং 

পিরে দ থেক ১৭ নং পিরে েদ কৃতপে  পেনেরা িদেনর ঘটনা বিণত হেয়েছ, 

অথাৎ অমাবস ার রােত ভুবেন রীর পুেজার পরিদন সকাল থেক পেরর চাে া িদন। 

যখােন পেরর ২৭িট পিরে েদ দীঘ আট বছেরর সময়কােলর কািহিন ান পেয়েছ 

সখােন পেনেরা িদেনর ঘটনা বণনা করার জন  পেনেরািট পিরে েদর ব বহাের সমেয়র 

ম ন ঘেটেছ। এরপের ১৮ নং পিরে েদ রঘুপিত ও ন রােয়র আটবছেরর িনবাসন 

দ  ঘাষণা হওয়ার পর থেক কািহিনর গিত পােঠর ে  ততা া  হেয়েছ। 
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অ) মধ বতী িবরাম:— উপন ােসর বশ িকছু অংেশ সব কথেকর বয়ােন বিণত নানান 

ধরেনর দীঘ বণনা কািহিনর গিতেক থ কেরেছ। এরমেধ  ২, ৪, ৭, ৮, ১৪, ১৫, ২০, 

২১, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৫, ৪০, ৪২, ভৃিত পিরে েদর নানা বণনা অংশ উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়। 

১. “…মেনর অিভ ায় এই য, সই জায়গাটােত ফঁু িদয়া, হাত বুলাইয়া, িদিদর 

সম  বদনা দূর কিরয়া িদেব। …তবুও িদিদ িকছু বিলল না।” (পৃ. ১০৫) 

২. “ভুবেন রী- দবী-মি েরর ভৃত  জয়িসংহ জািতেত রাজপুত, ি য়। … চির 

িদেক মেঘর ি  অ কার, বেনর ছায়া, ঘনপ েবর শ াম , ভেকর কালাহল, 

বৃি র অিব াম ঝরঝর শ -কানেনর মেধ  এই প নববষার ঘারঘটা দিখয়া 

তাঁহার াণ জুড়াইয়া যাইেতেছ।” (পৃ. ১০৭-১০৮) 

৩. “তাহার পরিদন য ভাত হইল তাহা অিত মেনাহর ভাত। বৃি  শষ 

হইয়ােছ। পূব িদেক মঘ নাই। …আষােঢ়র ভােত এই জীবময়ী আন ময়ী 

ধরণীর িদেক চািহয়া দীঘিন াস ফিলয়া জয়িসংহ মি ের েবশ কিরেলন।” (পৃ. 

১১৩) 

সব কথেকর বয়ােন কিথত উ  পিরে দ িলর নানান ধরেনর বণনাকােল মূল 

কািহিনর গিত ায়  হেয় এেলও বাচন ি য়া অব াহত থেকেছ, যা আখ ােনর 

সমেয়র িবরিত বা মধ বতী িবরােমর সাথক দৃ া  হেয় উেঠেছ।  

আ) দৃশ :— রবী নােথর থম জীবেন লখা এই উপন ােস পূেবর উপন ােসর মেতাই 

বণনা ও সংলাপ অংেশর সাম স  সািধত হয়িন বলেলই চেল। কােনা পিরে েদ বণনার 

আনুপািতক হার বিশ, কােনা পিরে েদ সংলােপর হার বিশ। যিদও মাটামুিটভােব ১, 

৪, ৮, ৯, ১৬, ১৭, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ভৃিত পিরে েদ বণনা এবং 

সংলাপ অংেশর আনুপািতক হার মাটামুিটভােব সমান হেয় দৃেশ র সৃি  কেরেছ। 

পাশাপািশভােব এই অংশ িলেত কািহিন এবং বাচেনর সময় ায় একই গিতেত অ সর 

হেয়েছ।  

ই) সারসংে প:— উপন াসিটেত সব কথক বশ িকছু সমেয়র বণনা িনেজই করার 

ফেল বয়ােনর কম পিরসর ব য় হেয়েছ এবং সৃ  হেয়েছ সারাংেশর। উপন ােস এই 

ধরেনর বণনা পাওয়া যায় মূলত ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৫, ২৯, 
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৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪২ পিরে েদ। এই পিরে দ িলেত ায়শই এক-একটা 

দীঘ সমেয়র কািহিন পু ানুপু ভােব বণনা না কের সব কথক িকছু বােক র মেধ  

িদেয় বণনা কের গেছন। উদাহরণ প উ  পিরে দ িল থেক িকছু অংশ িনে  

উে খ করা হল। 

১. “তাহার পরিদন হইেত ঘুম ভািঙেল সূয উিঠেলও রাজার ভাত হইত না, ছাট দুিট 

ভাইেবােনর মুখ দিখেল তেব তাঁহার ভাত হইত। … সিদন তাঁহার স া-আি ক যন 

স ূণ হইত না।” (পৃ. ১০৪) 

২. “ন রায় রাজার হাত ধিরয়া অরেণ র মধ  িদয়া যখন গৃেহ িফিরয়া আিসেতেছন 

তখেনা আকাশ হইেত অ  অ  আেলা আিসেতিছল-…অবেশেষ রাজা রঘুপিতেক ণাম 

কিরেলন, ন রায়ও তাঁহার অনুসরণ কিরেলন।” (পৃ. ১২০-১২১) 

৩. “রাজার আেদশমত জােদর অসে ােষর কারণ অনুস ােনর জন  ন রায় য়ং 

াতঃকােল বািহর হইয়ােছন। …ন রােয়র াণ উিড়য়া গল।” (পৃ. ১২৮) 

ঈ) উহ  শ :— ৪৪ পিরে েদ িবভ  এই উপন ােস আট বছেরর কািহিন সংিনব  

রেয়েছ। িক  ১৭ পিরে দ পয  যখােন ১৫ িদেনর কািহিন বিণত হেয়েছ সখােন 

অবিশ  ২৭িট পিরে েদ বািক ায় স ূণ আট বছেররই ঘটনােক বণনা করেত িগেয় 

ায়ই দীঘ দীঘ সমেয়র ঘটনােক উহ  রাখেত হেয়েছ যােক িবেলাপনও বলা যেত পাের, 

এবং এরফেল ঘটনার গিতেত ঘেটেছ রণ। ঘটনার উহ  অংেশর উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়; 

১. “এক বৎসর কািটয়া গল।” (পৃ. ১০৪) 

২. “নয়িদন পি মমুেখ যা ার পর ব ী ও হরীরা ঢাকা শহেরর কাছাকািছ আিসয়া 

পৗিছল।” (পৃ. ১৩৩) 

৩. “রঘুপিত িকয়ৎকাল ঢাকায় বাস কিরয়া উদুভাষা িশ া কিরেলন…” (পৃ. ১৩৩)  

৪. “এই উপন ােসর আর কাল হইেত এখন দুই বৎসর হইয়া িগয়ােছ।” (১১ পিরে েদ 

দুই বছর অিত া ) (পৃ. ১৫০) 

৫. “এই েপ ছয়বৎসর কািটয়া গেল ছ মািণেক র মৃতু  হইল।” (পৃ. ১৮২)  
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সমেয়র পুনরাবৃি :- রবী য়ােথর থমপেবর এই উপন ােসর ে  সমেয়র পুনরাবৃি র 

বিচ  সভােব লি ত না হেলও এককথেনর পাশাপািশ অনন কথেনরও উে খ পাওয়া 

যায়। আমরা িনে  স িলর উে খ করলাম।  

অ. অনন কথন:— কািহিনতেল একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে খ। 

উদাহরণ িহেসেব বলা যায়—  

১. “ িতিদন তাহািদগেক ফুল তুিলয়া িদয়া তেব িতিন ান কিরেতন।” (পৃ. ১০৪) 

২. “মহারাজ পূেব একা গামতীতীের আিসেতন, এখন বেক সে  কিরয়া আেনন।” (পৃ. 

১১৪) 

৩. “নয়িদন পি ম মুেখ যা ার পর ব ী ও হরীরা ঢাকা শহেরর কাছাকািছ আিসয়া 

প িছল।” (পৃ. ১৩৩) 

৪. “ িতিদন িতনেবলা নহবত বািজেত লািগল।” (পৃ. ১৪৩)  

৩. চােখর বািল:-  

কািহিনকাল:— এই উপন াসিটেত চির েদর ‘আঁেতর কথা’ িবে ষণ করাই ঔপন ািসেকর 

মূল ল  িছল। এবং এই িবেশষ লে ই ি তধী হেত িগেয় রবী নাথ সমকালীন 

সমােজর এমন িবেশষ কােনা ছিব আঁেকনিন যার থেক উপন াসিটর কািহিনকাল 

স েক িনঃসি  ম ব  াপন করা যায়। যিদও উপন ােসর মেধ  ছিড়েয় থাকা িকছু 

উপাদােনর ি ত থেক উপন াসিটর কািহিনকাল স েক একটা আ াজ পাওয়া স ব 

হয়। উপন ােসর ৫ নং পিরে েদ দেখিছ আশার ‘চা পাঠ’-এর িত মেনােযাগ দেখ 

মেহ  তােক হেয় ছ  িতর ার কেরেছ। অ য়কুমার দে র ‘চা পাঠ’-এর িতনিট খ  

মা েয় ১৮৫২, ১৮৫৪ ও ১৮৫৯ ি া  কািশত হয়। অন িদেক ৭ নং পিরে েদ 

বারাসেতর ােম উপি ত হওয়ার পের িবেনািদনী অ রাল থেক কলকাতার িশি ত 

যুবক িবহারীেক আপ ায়ন কেরেছ বি ম আর দীনব ু র াবিলর জাগান িদেয়। দীনব ু  

িমে র রচনা িলর সময়কাল ১৮৬০ থেক ১৮৭৬ সােলর মেধ । এরপের কলকাতার 

বাসায় আসার পেরও িবেনািদনী িনেজ ‘িবষবৃ ’-এর াবিল সং রণ পেড়েছ যার 

উে খ আমরা পেয়েছ উপন ােসর ২৮ নং পিরে েদ। এই ‘িবষবৃ ’-এর াবিল 

সং রেণর কাল ১৮৭৩ ি া । মােটর ওপর উপন ােসর চির েদর এই চচার 
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ইিতহাস থেক উপন ােসর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর শষ দুই দশেকর মেধ  াপন 

করেল হয়েতা খুব বিশ ভুল হয় না।  

কথনকাল:— অন িদেক এর কথনকালেকও কািহিনকােলর থেক খুব বিশ দূরবতী 

সমেয় াপন করা যায় না। উপন াসিট নবপযায় ‘ব দশন’-এ ১৩০৮ সাল থেক 

ধারাবািহকভােব কাশ পেত থােক এবং পের ১৩০৯ সােল াকাের কািশত হয়। 

অথাৎ, যুগপৎ পি কায় ধারাবািহকভােব কােশর কাল এবং াকাের কােশর কাল 

িবশ শতেকর দারেগাড়ায় উেঠ এেলও উপন াসিটর রচনার ইিতহােসর িহেসব দখেল 

(রবী নােথর িচিঠপ  খ  সংখ া ৫ ও ৬) এর কথনকালেক উিনশ শতেকর এেকবাের 

শেষই াপন করেত হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর কািহিন ও বাচেনর ে  একইরকম ম অনুসরণ করা 

হেলও করা হেলও কেয়কিট পিরে েদর সমেয়র িবন ােসর ে  জিটলতার সৃি  

হেয়েছ। িশ পূব েরর ঘটনা মেক অিবন  েম সািজেয় উপন াসিটর সমেয়র ম-

স ার ে  িবিশ তার সা  রেখেছন ঔপন ািসক। মূলত ২৪ থেক ৫১ পিরে দ 

পয  ঘটনার উপ াপেনর ে  সমেয়র মেক ঢেল সািজেয়েছন রবী নাথ। এই 

অংেশর মেধ  সমেয়র ধারাবািহক- ম িন প;- 

১. িবহারী পি েম গেছ এই মেম িবহারীেক লখা িবেনািদনীর িচিঠ িফের আসেছ। 

২. আশার কাশীেত যাওয়ার িস া  ও কাশীেত আশা ও িবহারীর সা াৎ। 

৩. কাশী থেক িফের িবহারী মেহ  ও িবেনািদনীেক আপি কর পিরি িতেত পাে । 

৪. আশা কালকাতায় িফরেছ। 

৫. রােত বারা ায় িবেনািদনীর সে  সা াৎ লােভর আশায় মেহে র আগমন, রাজল ীর স ুখীন 

হওয়া ও পরিদন মেহ র িত িবেনািদনীর িতর ারপূণ িচিঠ।  

৬. রাজল ীর িতর ারেক এড়ােত মেহে র কেলেজ যা া এবং ধাবােক কাপড় িদেত িগেয় 

িবেনািদনীর উ  িচিঠ আশার হােত আসেছ। 

৭. রাজল ী ও িবেনািদনীর । িবেনািদনী িবহারীর কােছ যা  ও সখান থেক দেশর বািড়েত।  

৮. মেহ  বারাসেত যাে  ও সখান থেক িবেনািদনীেক িনেয় কালকাতায় িফরেছ।  

৯. মেহ  িবহারীর বািলেত অব ােনর খবর পাে । 

১০. মেহ  ও িবেনািদনীর পি েম যা ার িস া  ও যা া।  

১১. অ পূণা িফের আসেছন ও িবহারীর সে  সা াৎ করেত যাে ন। 
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১২. িবহারী িবেনািদনী ও মেহে র সে  সা াৎ করেছ।   

উপেরা  ঘটনা িলেক রবী নাথ িশি ত ের যভােব ভাগ কের সািজেয়েছন তার িত 

আেলাকপাত করেল আমরা দখব, ১ নং ঘটনা বিণত হেয়েছ উপন ােসর ২৪ পিরে েদ। 

২৫ পিরে েদ আশার কাশী যাওয়া ি র হওয়ার পর ২৬ এবং ২৭ নং পিরে েদর ঘটনা 

সমা রােল চেলেছ। ২৭ নং পিরে েদই কাশীেত আশােক দখেছ িবহারী, এবং এই 

আকি ক দখা হওয়ােক অপরাধ ান কের মেহে র কােছ মা চাইেত এেস ২৮ নং 

পিরে েদ মেহ  ও িবেনািদনীেক আপি কর অব ায় দখেছ। ৩১ নং পিরে েদ আশা 

কাশী থেক কালকাতায় িফরেছ। ২৮ পিরে েদ িবহারীর কােছ মেহ -িবেনািদনীর 

স েকর সত  কািশত হেয় যাওয়ার পর থেক ৩১ পিরে দ পয  মেহ  ও 

িবেনািদনীর স েকর মেধ  য উ ামতা এেসিছল তােত বাঁধা পড়ােতই স েকর 

ি িলেত জট পেকেছ, স েকর এই জিটল পিরি িত ফুেট উেঠেছ এই অংেশর 

কািহিন িবন ােসও। িশ পূব ের সমেয়র ম অনুসাের উপেরা  ৪, ৫ ও ৬ েমর 

ঘটনােক ঘটেত দিখ যা িশি ত ের এেস সি ত হেয়েছ যথা েম ৩২, ৩৩ ও ৩৪ 

ন র পিরে েদ। ঘটনা িলর মেক এেলােমেলা কের সাজােনার ফেল সময়-িবন ােস 

চমৎকািরে র সৃি  হেয়েছ। ৩২ ন র পিরে েদ রাে  বারা ায় িবেনািদনীর সা াৎ 

লােভর আশায় মেহে র আগমন ঘটেছ এবং মেহ -িবেনািদনীর স েকর পুেরা 

িবষয়টাই রাজল ীর কােছ পির ার হেয় যাে । ৩৩ ন র অধ ােয়র সূচনা হে  

পেররিদন মেহে র জামা থেক িবেনািদনীর িচিঠ আশার হােত আসার ঘটনা িদেয়, 

িশ পূব ের যার াভািবক ম ৬। ৩৪ পিরে েদ এই িদনই সকােল িবেনািদনী ও 

রাজল ীর -বণনার ফাঁেক মাতার িতর ােরর ভেয় সকাল সকাল মেহে র কেলজ-

যা ার কথা পাি , যার ফেল াি বশত স জামার পেকেটই িবেনািদনীর িচিঠ ফেল 

চেল যাে  এবং ঘটেছ ৩৩ পিরে েদর ঘটনা, অথাৎ িকছু সময় পূেবর ঘটনােক প াৎ-

উ ােসর   সাহােয  বণনা করা হেয়েছ এে ে । 

  রাজল ীর সে  ে র পের িবেনািদনী ৩৫ পিরে েদ িবহারীর বািড়েত আসেছ 

বারাসেতর উ েশ  রওনা হেয়েছ। েন কের বারাসেতর উে েশ যা াপেথর বণনা 

পাি  ৩৮ পিরে েদ। এই ৩৫ ও ৩৮ পিরে েদর সমা রােল পাি  ৩৬ ও ৩৭ 

পিরে দেক; যখােন ৩৬ পিরে েদ মেহ  বািড়েত িফের িবেনািদনীেক পাে  না কারণ 
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ইিতমেধ  স িবহারীর বািড় থেক বারাসেত চেল গেছ, এবং ৩৭ পিরে েদ িবহারীর 

বািড়েত উ াে র মেতা এেস হা ামা কেরেছ মেহ । এই িবেনািদনী ও মেহ েক কে  

রেখ ঘেট যাওয়া সমা রাল দুিট ঘটনা ধারা ৩৮ পিরে েদ িগেয় িমিলত হেয়েছ 

বারাসেত িগেয়, যখন মেহ  িবেনািদনীর ঘেরর দুয়াের উপি ত হেয়েছ।  

িশ পূব েরর সমেয়র াভিবক মানুসাের যখােন ৮,৯ ও ১০ েমর ঘটনা 

রেয়েছ সখােন এই ঘটনা িল বিণত হেয়েছ উপন ােসর ৩৯ থেক ৪৫ পিরে েদর 

মেধ । ৩৯ পিরে েদ বারাসত থেক পটলডাঙার বাসায় আসার পর মেহ  িনেজর 

বাসায় িফেরেছ। ৩৯ পিরে েদ যখােন একিদেক মেহে র বাসায় ফরার ঘটনাধারা 

বিণত হেয়েছ সখােন সমা রােল ৪০ পিরে েদ মেহ  চেল যাওয়ার পের িবেনািদনীর 

মানিসক পিরি িত বিণত হেয়েছ। এই দুই পিরে েদর সময়কালটা একই। ৪০ 

পিরে েদ পটলডাঙার বাসায় িফের যাওয়ার পর আবার ৪২ পিরে েদই মেহ  িনেজর 

বািড়েত িফের আসেছ। এই পিরে েদর সূচনাও হে  ৪০ পিরে েদর সমাি  থেক, 

রাজল ী ও আশার কেথাপকথন িদেয়। অথাৎ ৪০ পিরে েদর শষ ও ৪২ পিরে েদর 

সূচনা সমা রােল চেলেছ। একই ভােব ৪৫ ও ৪৬ এবং ৪৫ ও ৫০ পিরে দ সমা রােল 

চেলেছ। আশা ও রাজল ীর তাড়নায় ৪৫ পিরে েদ িবহারীর খাঁেজ মেহ র তার 

বািড়েত যাওয়ার সংবাদ দওয়ার পের সব কথক ৪৬ পিরে েদর দৃশ  আমােদর িনেয় 

যায় মেহে র গৃেহ, যখােন তার ফরার আশায় উ ুখ দিখ রাজল ীেক এবং ৪৫ 

পিরে েদ িবেনািদনীেক িনেয় পি েম যা ার স  ওঠার পের ৫০ পিরে েদ সই 

যা ার বণনা আসেছ। ইিতমেধ  ৪৭-৪৮-৪৯ সংখ ক অধ ােয় বিণত হেয়েছ িশ পূব 

েরর ১১ ও ১২ েমর ঘটনা।  

এরপেরই ৫১ পিরে দ থেক ঘটনাধারা সরল েমই সি ত হেয়েছ, কারণ এই 

সময় থেকই উপন ােস স েকর মেধ  য জিটল ি িল রচনা করা হেয়িছল তা 

উে াচেনর পালা আর  হেয় গেছ। সমেয়র িবন ােসর ে  এই রীিত আসেল 

আমােদর বুিঝেয় দয় চির েদর স েকর জিটলতা ফুেট উেঠেছ উপন ােসর মােঝর 

২৬িট পিরে েদ যখােন িশি ত েরর সমেয়র িবন াসও হেয়েছ জিটলরীিতেক অবল ন 

কের।  
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সমেয়র ময়াদ:- ‘ চােখর বািল’-র উপন ােসর ঘটনাকােলর ময়াদ এক বছেরর িকছু 

বিশ সমেয়র; চ  মাস থেক পেরর বছেরর বষা পয । এই সময়কােলর ঘটনা 

উপন ােসর ৫৫িট পিরে েদ বিণত হেলও থম পিরে েদর িবেনািদনীর সে  যথা েম 

মেহ  ও িবহারীর িববােহর াব স  উপন ােসর মূল কািহিন আর  হওয়ার িতন 

বছর আেগর ঘটনা। কািহিনিটর কালিবভােগর িত খয়াল করেল দখব ি তীয় 

পিরে েদ আশােক দখেত যাওয়ার সময়টা িছল চ  মাস। এরপর মেহ  ও আশার 

দা েত র রসা াদেনর অিত ততােক বাঝােতই ৬নং পিরে েদ বষাকােলর স  

আসেছ। অথাৎ সময় অিত ততায় এই পযােয় অ সর হেয়েছ, মা  চারিট পিরে েদ 

চার মাস অিতবািহত হেয় যাে । এরপের িবেনািদনী মেহে র বাসায় আসার পর থেক 

সমেয়র গিত ধীর লেয় বািহত হেয়েছ। বষার পর ১৭ নং পিরে েদ দমদেমর 

চড়ুইভািতর ঘটনা ঘেটেছ শরৎকােল। অথাৎ পূেবর তুলনায় সমেয়র গিতেত িকছুটা 

হেলও ম ন এেসেছ। এরপের যিদও ২৫ পিরে েদ পেরর বছর ফা েনর উে খ পাি , 

অথাৎ আি ন, কািতক, অ হায়ণ, পৗষ এবং মাঘ- এই এত িল মাস মা  আট 

পিরে েদ পিরেয়েছ, এবং সমেয়র রণ ঘটেছ। এরপর ৩২-৩৭ নং পিরে েদ 

ী কােলর স  এেলও মেধ  মেধ  অকাল-বষেণর ইি ত রেয়েছ এবং উপন ােসর 

শষাংশ ৪৮-৫৫ পিরে দ বষাকােলই সংঘিটত হেয়েছ। মােটর ওপর িহেসব করেল 

বাঝা যােব থম তইশিট পিরে েদ (২-২৫ নং) ায় একবছেরর সময়কাল এবং 

পেরর কুিড়িট পিরে েদ (২৬-৫৫ নং) পেরর বষা পয  বণনাকােল থম ে  ঘেটেছ 

সমেয়র রণ এবং ি তীয় ে  ঘেটেছ সমেয়র ম ন।  

অ) মধ বতী িবরাম:— উপন ােস চির িলর নানান ি য়ার সােপে  মন াি ক িবে ষণ 

দান কেরেছন সব কথক যার ফেল কািহিনর গিত  হেয় গেলও বাচন অব াহত 

রেয়েছ। কােজই সব কথককৃত চির েদর এই মন াি ক িবে ষণ িলেক আমরা 

আখ ােনর সমেয়র ে  মধ বতী িবরােমর দৃ া  িহেসেব হণ করেত পাির। এর 

উদাহরণ িহেসেব িনে  উপন ােসর িকছু িকছু অংেশর উে খ করা হল; 

১. “মেহ  শশেবই িপতৃহীন। মা-স ে  তাহার ব বহার সাধারণ লােকর মেতা িছল না। 

… মার সাহায  ব তীত তাহার আরাম িবরাম আহার িবহার িকছুই স  হইবার জা িছল 

না।” (পৃ. ১৮৯) 
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২. “তখন চ মােসর িদবসাে  সূয অে া ুখ। দাতলার দি ণবারা ায় িচি ত িচ ণ 

চীেনর টািল গাথা; তাহারই াে  দুই অভ াগেতর জন  পার রকািব ফলমূলিম াে  

শাভমান এবং বরফজলপূণ পার াস শীতল িশিশরিব ুজাল মি ত।” (পৃ. ১৯২) 

৩. “িকছুকাল অনাবৃি েত য শস দল  পীতবণ হইয়া আেস, বৃি  পাইবামা  স আর 

িবল  কের না; হঠাৎ বািড়য়া উিঠয়া দীঘকােলর উপবাসৈদন  দূর কিরয়া দয়, দুবল নত 

ভাব ত াগ কিরয়া শস ে ে র মেধ  অসংেকােচ অসংশেয় আপনার অিধকার উ ত ও 

উ ল কিরয়া তােল… নববধূেযাগ  ল াভয় দূর কিরয়া িদয়া সৗভাগ বতী ীর মিহমায় 

মুহূেতর মেধ ই ামীর পদ াে  অসংেকােচ আপন িসংহাসন অিধকার কিরল।” (পৃ. 

১৯৭) 

আ) দৃশ :— মন  ধান উপন ােসর ে  বণনা এবং সংলােপর সহাব ান িবরল 

দৃশ । চির েদর ি য়ার ি েত বােরবাের মন াি ক ব াখ া দান করেত িগেয় 

অিধকাংশ ে ই হয় সব কথেকর বয়ােনর আনুপািতক হাের আিধক  ঘেটেছ কাথাও 

বা আিধক  ঘেটেছ সংলােপ। কােজই বণনা এবং সংলােপর সহাব ােন আদশ দৃশ  গেড় 

ওঠার দৃ া ও িবরল হেয়েছ এই উপন ােসর ে । এই িবরল দৃ া  লি ত হয় 

উপন ােসর ৪, ৫, ৭, ৮, ১২, ১৪, ১৭ ভৃিত পিরে েদ- যখােন কািহিন এবং বাচন 

ায় একই গিতেত অ সর হেয়েছ।  

ই) সারসংে প:— আমরা এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ সং া  আেলাচনার েতই 

দিখেয়িছলাম ২৩িট পিরে েদ থম ায় একবছেরর ঘটনা বণনা কের পেরর কুিড়িট 

পিরে েদ বািক কেয়কমােসর ঘটনা বণনা করা হেয়েছ। এবং এইভােব সমেয়র িবভাজন 

করেত িগেয় সব কথক ায়শই িকছু ঘটনােক সংে েপ বণনা কের গেছন, ফেল 

সসম  ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। িনে  উপন ােসর িকছু ঘটনার সারাংেশর উে খ 

করা গল; 

১. “িবেনািদনীর বাপ িবেশষ ধনী িছল না, িক  তাহার একমা  কন ােক স িমশনাির 

মম রািখয়া ব যে  পড়া না ও কা কায িশখাইয়ািছল। কন ার িববােহর বয়স েমই 

বিহয়া যাইেতিছল, তবু তাঁহার শঁ িছল না। অবেশেষ তাঁহার মৃতু র পের িবধবা মাতা 

পা  খুিঁজয়া অি র হইয়া পিড়য়ােছ। টাকাকিড়ও নাই, কন ার বয়সও অিধক। তখন 

রাজল ী তাঁহার জ ভূিম বারাসেতর ামস কীয় এক াতু ুে র সিহত উ  কন া 

িবেনািদনীর িববাহ দওয়াইেলন। অনিতকাল পের কন া িবধবা হইল।” (পৃ. ১৯০) 
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২. “কন ার জঠা শ ামবাজােরর অনুকূলবাবু- িনেজর উপািজত ধেনর ারায় তাঁহার 

বাগানসেমত িতনতলা বািড়টােক পাড়ার মাথার উপর তুিলয়ােছন। দির  াতার মৃতু র 

পর িপতৃমাতৃহীনা াতু ু ীেক িনেজর বািড়েত আিনয়া রািখয়াছ। … এমন সময় সািজয়া-

িজয়া গ  মািখয়া র ভূিমেত ব ু েক লইয়া মেহ  েবশ কিরেলন।” (পৃ. ১৯২) 

৩. “এই েপ রাজল ী, অ পূণা এবং মেহে র মেধ  িন ু র িনগূঢ় নীরব ঘাত- িতঘাত 

চিলেত চিলেত িববােহর িদন সমাগত হইল। বািত উ ল হইয়া িলল, সানাই মধুর 

হইয়া বািজল, িম াে  িমে র ভাগ লশমা  কম পিড়ল না।” (পৃ. ১৯৫) 

সারাংেশর উদাহরণ িহেসেব উি িখত উ ৃ ত অংশ িলেত িকছু িনয়িমত ঘেট যাওয়া 

ঘটনােক বাঝােত সব কথককৃত ি য়ার ব বহার িল ল ণীয়। ‘কিরত’, ‘ বড়াইত’, 

‘কিরেত লািগেলন’ -এই ি য়াপদ িলর ব বহােরর মেধ  িদেয়ই বাঝােনা যাে  য 

ঘটনা িল এককালীন নয়, তা ব বহািরক। এবং সই িতিনয়ত ঘেট যাওয়া চির েদর 

ব বহািরক কেমরই সারসংে প বণনা কের গেছন সব কথক।   

ঈ) উহ  শ :— সমেয়র ময়ােদর িহেসব কােল দখােনা হেয়েছ উপন ােস তইশিট 

পিরে েদ (২-২৫ নং) ায় একবছেরর সময়কাল এবং পেরর কুিড়িট পিরে েদ (২৬-

৫৫ নং) পেরর বষা পয  বণনাকােল থম ে  ঘেটেছ সমেয়র রণ এবং ি তীয় 

ে  ঘেটেছ সমেয়র ম ন। এবং সমেয়র রণ ঘটােনার ে  আখ ােন ঘটনার 

উহ াংেশর  অপিরসীম। যিদও ঘনসি ব  মন  ধান উপন ােস ঘটনার উহ াংশ 

বা িবেলাপনেক িনেদশ কের দখােনা কিঠনসাধ  তবুও যখােন উপন ােসর তইশিট 

পিরে েদ (২-২৫ নং) ায় একবছেরর সময়কােলর বণনা করা হেয়েছ সখােন য িকছু 

ঘটনার িববরণ উহ  থাকেবই তা বলাবা ল । আমরা এই িনিরেখ িনে  উপন ােসর িকছু 

অংেশর উে খ কের দখােনার চ া কেরিছ য আখ ানতে র পিরভাষায় কীভােব এই 

উপন ােসর ে  উহ  শ  (‘Ellipses’) ঘেটেছ।  

১. “বছর-িতেনক পের আর-একিদন মাতাপুে  কথা হইেতিছল।” (একিট বােক  িতনবছর 

সময় অিত া  হল এবং সই িতনবছেরর ঘটনা উহ  থাকল) 

২. “আশা সি তসু রেদেহ লি তমু মুেখ আপন নূতন সংসাের থম পদাপণ 

কিরল…” (পৃ. ১৯৫) (িববােহর পু ানুপু  বণনা উহ  থাকল)। 

৩. “ চােখ চােখ পাহারার কায িক প ভােব িনবাহ হইত তাহার িব ািরত িববরণ দওয়া 

অনাবশ ক।” (পৃ. ২০০) (কথক িনেজই উহ  রাখেলন স িট) 
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৪. “একিদন নববষার বষণমুখিরত মঘা  সায়াে …” (পৃ. ২০০) (২ নং পিরে েদর 

পর ৬ নং পিরে েদ বষার উে েখ বাঝা যায় মােঝর কেয়কমােসর দীঘ বণনা উহ )।  

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােস সমেয়র পুনরাবৃি র সম  িবন াসই চােখ পেড়। 

আমরা িনে  পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ িল করলাম।  

অ. পুনঃকথন:— কািহিনতেল যা একবার ঘেটেছ বাচেন তার একািধকবার উে খ। 

উপন াসিট থেক কেয়কিট সে র অবতারণা কের িবষয়িট বাঝােনা হল।  

১.মেহে র িবেনািদনীেক ভােলা না বাসার কােশাি :— 

ক. “…আিম জািন, তুিম মেন মেন সে হ কিরয়াছ, আিম িবেনািদনীেক ভােলাবািস। িমথ া 

কথা। আিম বািস না।” (পৃ.২৪১) 

খ. “… স বিলয়ািছল, স িবেনািদনীেক ভােলাবােস না…” (পৃ. ২৪২) 

গ. “… কবলই িন ল পিরতােপর সিহত মেন হইেত লািগল, ‘িবেনািদনী িনয়ােছ— আিম 

বিলয়ািছ আিম তাহােক ভােলাবািস না।” (পৃ. ২৪২) 

ঘ. “মেহ  ভািবেত লািগল, ‘আিম বিলয়ািছ, িমথ া কথা, আিম িবেনািদনীেক ভােলাবািস 

না।’” (পৃ. ২৪২)  

২. িবেনািদনীর িচিঠ আশার হােত পড়ার স :— 

ক. “…মেহ  সময় হইবার পূেবর কােলেজ গেছ। তাহার ছাড়া-কাপড় েলা মেঝর ওপর 

পিড়য়া। …মেহে র একটা ছাড়া জামার পেকেট হাত িদেতই একখানা িচিঠ আশার হােত 

ঠিকল। … খালা িচিঠ বািহর কিরবামা  দিখল, িবেনািদনীর হ া র। চিকেতর মেধ  

আশার মুখ পাংশবণ হইয়া গল।” (পৃ. ২৬৯)  

খ. “িবেনািদনীর য দা ণ িচিঠখানা আজ সকাল হইেত বার বার কিরয়া স পিড়য়ােছ 

এবং পেকেট লইয়া িফিরয়াছ, আজ িনতা  তাড়াতািড়েত সই িচিঠসু  জামা ছািড়য়াই স 

চিলয়া গল।” (পৃ. ২৭২)  

৩. মেহ -িবেনািদনীর পি ম-যা া:— 

ক. “চেলা, এখনই চেলা— পি েম যাই।” (পৃ. ৩০৪) 

খ. “তখন অ পূণা িবেনািদনীেক লইয়া মেহে র পি েম পলায়ন-বাতা বিলেলন।” (পৃ. 

৩১০) 
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আ. অনন কথন:— কািহিনতেল একািধকবার ঘটা ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ;   

১. “এমিন কিরয়া ছিব তুিলেত তুিলেত আলাপ পিরচয় ব দূর অ সর হইয়া গল।” (পৃ. 

২১৬) 

২. “…কিঠন রােগর পর া কর আবহাওয়ার মেধ  িগয়া আেরাগ লােভর য সুখ, মেহ  

কাশীেত অ পূণার িনকেট থািকয়া িতিদন সই সুখ অনুভব কিরেতিছল…” (পৃ. ২৪০) 

৩. “ফা ন- চ মােস িবহারীেদর জিমদাির হইেত সরেষ-ফুেলর মধু আিসত, িত বৎসরই 

স তাহা রাজল ীেক পাঠাইয়া িদত…” (পৃ. ২৬০) 

৪. নৗকাডুিব:-  

কািহিনকাল:— উপন াসিটর অন ান  উপাদান অথাৎ এর কািহিন, চির  বা সং ােনর 

মেতা এর সমেয়র িবন াসিটও অ তা মি ত। যিদও কমলার পড়ােশানা জানার তথ , 

আবার িবেয়র আেগ অথবা িবেয়র সময় ামীর িদেক না দখা, হমনিলনী ও নিলনাে র 

পিরবােরর া -সং ার এবং রেমেশর পিরবােরর িহ ু-জিমদাির— এসম  তেথ র 

িম েণ উপন াসিটর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর ি তীয়ভােগই ফলেত হয়। 

কথনকাল:— অপরিদেক এর কথনকাল স েক বলা যায় এই উপন াসও নবপযায় 

‘ব দশন’ পি কার বশাখ ১৩১০ থেক আষাঢ় ১৩১২ পয  ধারাবািহকভােব কািশত 

হয়। সব কথেকর বয়ােন কিথত এই উপন ােসর কথনকােলর িহেসব করেত গেল 

এে ে ও আমরা দিখ কথেকর বয়ােন ব ব ত হেয়েছ উপন ােসর সােপে  বতমান 

কাল। ফেল এই উপন ােসর কািহিন কাল এবং কথনকালেকও এই সমেয় াপন কের 

উপন ােসর কথনকাল দাঁড়ায় উিনশ শতেকর ি তীয় ভাগ। 

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র ম িন প— 

১. নিলনাে র িপতা ও তাঁর কািহিন। কািহিন র আেগর ঘটনা।  

২. হমনিলনী ও রেমেশর ম-স । কািহিনর সূচনা 

৩. রেমশ সুশীলা- নিলনা  কমলার িববাহ।   

৪. নৗকাডুিবর ঘটনা।  

৫. কমলােক িনেজর ী ভেব রেমেশর দা ত  জীবেনর আর । সমেয়র াভািবক েম 

ঘটনা এিগেয়েছ। 
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৬. কমলার সত  পিরচয় উ াটন। 

৭. কমলােক বািডং ই ু েল িদেয় রেমশ- হেমর পুনিমলন। 

৮. রেমশ- হেমর িববাহ স । 

৯. যােগ  ও অ েয়র রেমশ-কমলার দা ত  স ক আিব ার। 

১০.কমলােক িনেয় রেমেশর কলকাতা ত াগ। 

১১. ি মার যা াকােল উেমশ নামক বালক ও চ বতী খুেড়ার সে  পিরচয়। 

১২. কেমাপলে  রেমেশর কলকাতা যা া ও হমেক িনেজর অব া জািনেয় িচিঠ লখা।  

১৩. রেমেশর হমেক লখা িচিঠ কমলার হােত আসা ও রেমেশর সংসার ত াগ।  

১৪. কাশীবাস কােল হেমর সে  নিলনাে র িববাহ স  াপন। 

১৫. রেমেশর সংসার ত ােগর পর নবীনকালীর গৃেহ পিরচািরকার ন ায় কমলার অব ান। 

১৬. চ বতী খুেড়ার সহায়তায় কমলার নিলনাে র মা মংকরীর সাি েধ  আসা। 

১৭. কমলার ামীর পিরচয় জানার পর হম-নিলেনর িববাহ স  ভাঙা। 

১৮. কমলা-নিলেনর িমলন।  

এই উপন ােসর সােপে  কািহিন যথাথভােব আর  হেয়েছ রেমেশর িববাহেক ক  

কের, সমেয়র াভািবক মানুযায়ী যা ৩ নং ঘটনায় আেস। উপন ােস এরপর থেক 

আগােগাড়া সময় কািহিন েরর সমেয়র সরলৈরিখক েম অ সর হেলও িবেশষ উে খ  

নিলনা  ও কমলার িববাহ বৃ াে র উে খ করা হেয়েছ প াৎ-উ ােসর েয়ােগ। 

এছাড়া আরও দু’একিট ে  প াৎ-উ ােসর েয়ােগ বাচেনর সমেয়র িবন ােস বিচ  

আনার েচ া করা হেয়েছ। এর মেধ  ি মার যা াকােল সূযাে র গভীর লাল-আভা, 

নদীর বাতাস সব িমিলেয় রেমেশর মেন পেড়েছ তার সে  হমনিলনীর স েকর নানা 

ঘটনা। উপন ােসর শষ পেব নিলনাে র আকি ক আিবভাবেক েটর সে  মািনেয় 

নওয়ার জন ই যন তার জীবেনর পূব কািহিন ও কমলার সে  তার িববাহ-ঘটনার 

উে খ প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ারা বণনা করা হেয়েছ।     

সমেয়র ময়াদ:— ‘ নৗকাডুিব’ উপন ােসর কালসীমা একবছেরর কাছাকািছ- এক বস  

থেক পেরর শীতকাল পয । এই একবছেরর ঘটনা বিণত হেয়েছ উপন াসিটর ৬২িট 

পিরে েদ। ২ অধ ােয় রেমেশর িববাহ এবং নৗকাডুিবর ঘটনা ঘেটেছ যার সময়কাল 

ফা ন মাস। এরপের ৫ নং পিরে েদর মেধ  িতনমাস অিতবািহত হওয়ার সংবাদ 

জানােনা হল, অথাৎ এে ে  সমেয়র মেধ  অত  ততা লি ত হেয়েছ। এই ৫ নং 
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পিরে েদর সময় ী কাল। আবার ৯ নং পিরে েদই বষাকােলর উ াবন ঘেটেছ। এই 

পয  সমেয়র য রণ ঘেটিছল তা িকছুটা ি িমত হেয় এেসেছ ১১ নং পিরে দ থেক। 

এই পিরে েদর সূচনা হেয়েছ আস  শরৎকােলর সংবাদ িদেয় ভা মােসর মাঝামািঝ 

সমেয়। এই ১১ পিরে দ থেক ২৭ নং পিরে েদ ঘটনার গিত ম নতা া  হেয়েছ, 

কারণ ২৭ নং পিরে েদ শরৎকােলর ভােতর বণনা পাওয়া যাে । আবার ৩৪ 

পিরে দ থেক শীতকােলর সূচনা হল সই শীতকালই উপন ােসর শষ পয  অব াহত 

রইল। কােজই ঋতুর িহেসেব দখেত গেল উপন াসিটর থম ৩২িট পিরে েদ (২-৩৪ 

নং) দশমােসর ঘটনা বণনা কের পেরর ৩৪িট পিরে েদ একিটই ঋতুর কািহিন বণনা 

করা হেয়েছ। কােজই থম ে  সমেয়র রণ এবং ি তীয় ে  সমেয়র ম ন 

ঘেটেছ।   

অ) মধ বতী িবরাম:- উপন াসিটেত ায়ই মূল কািহিন অংেশর গিতেক থািমেয় বাচন 

অংেশ নানান ধরেনর বণনা কেরেছন সব কথক, ফেল কািহিনেত ঘেটেছ িবরিত। 

উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায় উপন ােসর িকছু অংেশর বণনা;     

১. “কুেহিলকা কািটয়া িগয়ােছ। ব দূরব াপী ম ময় বালুভূিমেক িনমল জ াৎ া িবধবার 

 বসেনর মেতা আ  কিরয়ােছ। নদীেত নৗকা িছল না, ঢউ িছল না, রাগয ণার 

পের মৃতু  য প িনিবকার শাি  িবকীণ কিরয়া দয়, সই প শাি  জেল েল ভােব 

িবরাজ কিরেতেছ।” (পৃ. ৩৪০) 

২. “রেমশ কমলােক দিখবামা  িবি ত হইয়া উিঠল। যন তাহােক আর-একবার নূতন 

কিরয়া দিখল। … কমলার সৗ য এই কয় মােস রেমেশর মেন আবছায়ার মেতা হইয়া 

আিসয়ািছল, আজ সই সৗ য নবতর িবকাশ লাভ কিরয়া হঠাৎ তাহােক চমক লাগাইয়া 

িদল। স যন ইহার জন  ত িছল না।” (পৃ. ৩৬৮) 

৩. “…কমলার জীবেন একটা পিরণিতর াত হঠাৎ অত  তেবেগ বিহেতেছ। … 

শলজার জীবন হইেত মােলােকর ছটা ও উ াপ যিদ িতফিলত হইয়া তাহার দেয়র 

উপের না পিড়ত, তেব কতকাল তাহােক অেপ া কিরেত হইত বলা যায় না।” (পৃ. ৪১৩)   

আ) দৃশ :— এই উপন ােসর সংলাপ এবং বণনা অংেশর সহাব ােনর ফেল বশ িকছু 

পিরে েদ কািহিন এবং বাচন ায় সমগিতেত অ সর হেয়েছ। উদাহরণ িহেসেব উে খ 

করা যায় ৫, ৬, ৭, ১০, ১৩, ১৮, ২২, ২৪ ভৃিত পিরে েদর কথা। 
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ই) সারসংে প:— আমরা উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ আেলাচনার সমেয়ই দিখেয়িছ 

থম ৩২িট পিরে েদ (২-৩৪ নং) দশমােসর ঘটনা বণনা করা হেয়েছ, ফেল সমেয়র 

রণ ঘেটেছ। এই ৩২ পিরে েদ দশমােসর ঘটনা বণনা করেত িগেয় সমেয়র বা 

ঘটনার পু ানুপু  বণনা ত াগ কের ায়শই িকছু সমেয়র ঘটনার সারসংে প বণনা 

কেরেছন উপন ােসর সব কথক। এই ধরেনর সারাংেশর িকছু উে খ িনে  করা হল;  

১. “ হমনিলনী ােনর পর চুল কাইেত কাইেত ছােদ বড়াইয়া পড়া মুখ  কিরত। 

রেমশও সই সমেয় বাসার িনজন ছােদ িচেলেকাঠার এক পােশ বই লইয়া 

বিসত।অধ য়েনর পে  এ প ান অনুকূল বেট, িক  একটু িচ া কিরয়া দিখেলই 

বুিঝেত িবল  হইেব না য, ব াঘাতও যেথ  িছল।” (পৃ. ৩৩৭) 

২. “িববাহকােল রেমশ িঠকমেতা ম  আবৃি  কিরল না, ভদৃি র সময় চাখ বুিজয়া 

রিহল, বাসরঘেরর হােস াতপাত নীরেব নতমুেখ সহ  কিরল, রাে  শয া াে  পাশ িফিরয়া 

রিহল, তূ েষ িবছানা হইেত উিঠয়া বািহের চিলয়া গল।” (পৃ. ৩৩৯) 

৩. “সং ালাভ কিরয়া রেমশ দিখল, স বািলর তেট পিড়য়া আেছ। …বালুতেটর তীর 

বািহয়া স খুিঁজেত খুিঁজেত চিলল।” (পৃ. ৩৪০) 

উপন ােস ব ব ত ঘটনার এইধরেনর সারসংে প ব বহােরর ফেল কািহিনর গিতেত 

ততা স ািরত হেয়েছ।  

ঈ) উহ  শ :— উপন ােস সারাংেশর ব বহােরর মেতাই ঘটনার গিতেত ততা আনার 

জন  িকছু িকছু সময় এবং ঘটনার স ূণ উে খ না কের আখ ানেদেহ তােক উহ  

িহেসেব রাখা হয়। এই রীিত এই উপন ােসর ে ও ব ব ত হেয়েছ।  

১. “িশমুলঘাটায় পৗিছেত পুরা িতন িদনও লািগল না।” (পৃ. ৩৩৯) 

২. “ া শাি  শষ হইবার পেরই রেমশ বধূেক লইয়া অন  যাইেব ি র কিরয়ািছল- 

…এইসকল কাজকেমর অবকাশকােল রেমশ ণয়চচায় অমেনােযাগী িছল না।” (পৃ. ৩৪১) 

৩. “এই েপ ায় িতন মাস অতীত হইয়া গল।” (পৃ. ৩৪২) 

৪. “কিলকাতায় রেমশ ায় মাসখােনক কাটাইয়া আিসয়ােছ। এই এক মাস কমলার পে  

অ িদন নেহ।” (পৃ. ৪১৩)  

উপন ােসর িকছু অংেশর িবেলাপেনর ফেল উপন ােসর সমেয় ঘেটেছ রণ।  
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সমেয়র পুনরাবৃি :- সমেয়র পুনরাবৃি র ে  এই উপন ােস িতনিট ধরেনরই উে খ 

পাওয়া যায়। িনে  ধুমা  পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ করা হল।  

অ. পুনঃকথন:— কািহিন ের একবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১.গ ার ধাের কমলার চািব:— 

ক. “…জেলর এেকবাের ধােরই একেগাছা চািব একটা মােল বাঁধা পিড়য়া আেছ।” (পৃ. 

৪৪৬) 

খ. “… স তাহার মােল বাঁধা চািবর গাছা সইখােনই ফিলল…” (পৃ. ৪৫৯)  

আ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার মা  

উে েখর উদাহরণ;  

১. “ ায় িতবৎসর শরৎকােল পূজার িটিকট বািহর হইেল হমনিলনীেক লইয়া অ দাবাবু 

জ লপুের তাঁহার ভিগনীপিতর কম ােন বড়াইেত যাইেতন।” (পৃ. ৩৫১)  

২. “ স এখন িকছুিদন গ ার পােলর উপর এবং গালিদিঘেত অনাবশ ক ঘুিরয়া 

বড়াইেত লািগল।” (পৃ. ৩৪৫) 

৫. গারা:— 

কািহিনকাল:— এই উপন াসিটর কািহিনকাল িনেয় িবেশষভােব আেলাচনা করার কারণ 

এবং সুেযাগ দুই-ই রেয়েছ। গারা এবং িবনয় এই দুই ব ু র স েক উপন ােসর ১ এবং 

২ নং পিরে দ থেক জানেত পারিছ তােদর কেলেজর পড়ােশানা অেনকিদন হল িমেট 

গেছ, অন িদেক উপন ােসর ৫ ও ৬ নং পিরে েদ গারার মা আন ময়ী ও 

কৃ দয়ােলর কেথাপকথন থেক জানা যাে  গারা আইিরশ স ান এবং তার জ  

িমউিটিনর সমেয়; অথাৎ গারার জ সাল ১৮৫৭ ি াে । মূলকািহিনর সমেয়র িদেক 

যিদ চাখ রািখ তাহেল গারা ও িবনেয়র িশ াগত যাগ তার িভি েত উপন ােসর 

কািহিনকালেক িমউিটিনর সময় থেক কমপে  ২০-২২ বছর পেরর সময় ধের ১৮৮০ 

সােলর কাছাকািছ িহেসেব িনধারণ করেত হয়। অন িদেক উপন াসিটর সং ান-িবন াস 

স িকত আেলাচনায় আমরা দিখেয়িছ পেরশবাবুর গৃহ-স ার বণনা কশবচ  সন 

ণীত ‘নবিবধান’ (১৮৮১) া সমােজর সং ােরর িতই িদক-িনেদশ কের। 
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উপন ােসও দিখ িবনয় বরদাসু রীেক জািনেয়েছ স মেধ  মেধ  সমােজ কশববাবুর 

ব ৃ তা নেত যায়। কােজই এসম  িদক থেক িবচার করেল উপন াসিটর 

কািহিনকালেক ১৮৮০ সাল নাগাদ াপন করেত কােনা বাধা থােক না।  

িক  উপন ােস দিখ, িবনয় আন ময়ীেক বি মচে র ‘নূতন কািশত’ পি কা 

‘ব দশন’ পেড় িনেয়িছল। এই পি কা নবপযায় ‘ব দশন’ য নয় তা ‘নূতন কািশত’ 

শ বে র মেধ ই কাশ পাে । বি মচ  ‘ব দশন’-এর স াদনা কেরিছেলন ১৮৭২-

৭৫ সাল পয , কােজই িমউিটিনর সময়েক গারার জ সাল ধরেল এইসমেয়র মেধ  

গারা-িবনেয়র বয়স িহেসেব দাঁড়ায় ১৭-১৮ বছর, কেলজ-িব িবদ ালেয়র পড়ােশানা শষ 

করার জন  য বয়স এেকবােরই অস বরকম অ তুল। অন িদেক উপন ােসর ৫২ 

পিরে েদ পাি  িবনয় এবং লিলতার িববাহ স ে  যুগপৎ া  ও িহ ুসমােজ যেথ  

আেলাড়ন ওঠার পের পেরশবাবুর বািড়েত যখন তােদর িবেয় িনেয় পাকা-কথা চলেছ 

তখন িসিভল ম ােরজ অ া  িনেয় িবনেয়র মেনর মেধ  ি ধা কাজ কের গেছ; কারণ 

উপন ােসর সময় অনুযায়ী ‘িকছুকাল পূেব’ িসিভল ম ােরজ অ া  লা  হওয়ার পের তার 

িবেরািধতা কের িবনয় ও গারা কাগেজ িব র লখােলিখ কেরিছল। কশবচ  সেনর 

উেদ ােগ ১৮৭২ সােল এই আইন চিলত হয়; কােজই এই িহেসেবও িমউিটিনেক 

গারার জ সাল ধের িহেসব করেল ১৮৭২ সােলর মেধ  তার বা তােদর বয়স নেম 

দাঁড়ায় মা  ১৫-১৬ বছর। কােজই এই বয়েসর িকেশারেদর পে  িববাহ সং া  আইন 

িনেয় কাগেজ িবতক করাটা ায় অস েবর পযােয়ই পেড়। িনিদ ভােব এর কািহিনকাল 

িনণয় করার ে  উপন ােসর সময়কােলর আভােসর মেধ ই য নানান অিমল রেয়েছ 

তা িবদ  সমােলাচকগণও ীকার কেরেছন। কােজই উপন ােসর কািহিনকােলর মেধ  

িহেসেবর য একটা গড়িমল রেয় গেছ তা মেন িনেয়ই গারার জ সাল থেক 

উপন ােসর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর ি তীয়ােধ াপন করেত হয়।  

কথনকাল:— অপরিদেক সব কথেকর বয়ােন কিথত এই উপন ােসও কথেকর বয়ােন 

ব ব ত ‘কাল’-এর ব বহােরর িত দৃি  রেখ এর কথনকালেকও কািহিনকােলর 

সমসমেয় াপন করেত হয়। ফেল উপন াসিটর কথনকালও কািহিন কােলর মেতাই 

উিনশ শতেকর শষােধ ািপত হয়।     
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সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. কৃ দয়ালবাবুর যৗবেনর কািহিন। 

২. আন ময়ীর আবাল  সং ার-ভাঙার কািহিন। পূবকথন  

২. হিরেমািহনীর কািহিন। 

৩. গারার জ বৃ া । 

৪. িপতৃ-মাতৃহীন সুচিরতার পেরশবাবুর বািড়েত বড় হেয় ওঠা। 

৫. গারা-িবনেয়র ছেলেবলার ব ু ে র কািহিন।  

৬. দুঘটনার পের া  পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র দ তার সূচনা।   কািহিনর সূচনা হে ।  

৭.  পেরশবাবুেদর বািড়েত গারার আগমন ও িহ ু বনাম া  সং ারেক ক  কের গারা ও 

হারানবাবুর বাক-যু । 

৮. িবনেয়র সে  মিহেমর বািলকা কন া শশীমুখীর িববাহ স । 

৯. উ  বাক-যুে র পের সুচিরতার মেনর মেধ  গারার ান। 

১০. পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র া সমােজ যাওয়া ও ফরার পেথ গারার চােখ পড়া।  

১১. গারােদর ি েকট খলার স ী ন র িবনা-িচিকৎসায় মৃতু েক ক  কের গারার মেনর উ তা।  

১২. িবনয়েক িনেয় সুচিরতা ও লিলতার মেধ  কেথাপকথন, লিলতার মেন িবনেয়র ান-লাভ। 

১৩. পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র সাকােস যাওয়া ও তা িনেয় গারার সে  । 

১৪. সুচিরতা ও গারার পর রেক ভােলালাগা। 

১৫. গারার মেন সুচিরতা ান পেতই তা ভুলেত া  া  রাড ধের যা ার উেদ াগ ও যা া। 

১৬. ম ািজে েটর মলায় আসােক ক  কের অিভনয় ম  করার উপলে   পেরশবাবুর বাসায় 

িবনেয়র ত হ যাতায়াত। 

১৭. চরেঘাষপুেরর ইিতবৃ । 

১৮. গারার একমাস স ম কারাদ । 

১৯. অিভনয় ত াগ কের িবনেয়র সে  রাে  এক ি মাের যা া কের লিলতার কলকাতায় আসা।  

২০. হিরেমািহনীর আগমন। 

২১. লিলতার সে  িবনেয়র ভুল বাঝাবুিঝ। 

২২. গারার মা আন ময়ীর কােছ লিলতা ও সুচিরতার আগমন। 

২৩. হিরেমািহনীেক ক  কের পেরশবাবুর অ রমহেল দুেযাগ। 

২৪. সুচিরতার হারানবাবুেক িববােহ অস িতর কথা জািনেয় দওয়া। 

২৫. সুচিরতার বািড়েত সতীেশর সে  হিরেমািহনীর ান।  

২৬. িবনেয়র সে  লিলতার স েক ক  কের া  ও িহ ু সমােজ আেলাড়ন। 

২৭. লিলতার সে  িবনেয়র িববাহ স ।  
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২৮. গারার জল থেক ছাড়া পাওয়া।  

২৯. িবনেয়র া সমােজ দী া নওয়া বা না নওয়ার স েক ক  কের জিটলতার সৃি । 

৩০. হিরেমািহনীর দবর কলােশর সে  সুচিরতার িববাহ দওয়ার কৗশল। 

৩১. গারার ায়ি সভার আেয়াজন। 

৩২. গারার কােছ গারার জ বৃ া  উ াটন।  

এই দীঘাকায় উপন ােসর সােপে  বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক 

মানুযায়ী ঘটানাধারা ৬ থেক। এই ম আগােগাড়া সরল রখায় এেগােলও মূলত 

চারিট পিরে েদ প াৎ-উ ােসর   েয়ােগ সমেয়র এই াভািবক মেক ব াহত করা 

হেয়েছ। এর মেধ  ২, ৫ ও ৬ পিরে েদ প াৎ-উ ােসর েয়ােগ কািহিন েরর সমেয়র 

সরলৈরিখক েমর ঘটনা যথা েম ৫, ১, ২ , ৩— এর ঘটনা িলর বণনা করা হেয়েছ। 

এছাড়া উপন ােসর ৩৭ পিরে েদ হিরেমািহনীর ৃিতচারণায় পাওয়া যাে  তার জীবেনর 

ক ণ কািহিন, এই পিরে েদ আগােগাড়া প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘেটেছ। এছাড়া 

উপন ােসর ১৬ নং পিরে েদ সব  কথকই প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ারা মাতৃহীন 

সাত বছর বয় া সুচিরতা ও তার ভাইেয়র তােদর জ দাতা রামশরণ হালদােরর ব ু  

পেরশবাবুর পিরবােরর মেধ  বড় হেয় ওঠার কািহিনিট বণনা কেরেছন।  

সমেয়র ময়াদ:- উপন াসিটর কািহিনকাল এবং কথনকােলর মেতা সমেয়র ময়াদ 

িনেয়ও আেলাচনা করার িব র সুেযাগ রেয়েছ। উপন াসিটর ঘটনাকােলর মাট সময় ছয় 

মাস। এই ছ’মাস ঋতুর িহেসেব বষা বা াবণ মাস থেক শীতকাল পয  সময়। এর 

মেধ  ১-২১ সংখ ক পিরে েদ ঋতু বষা থেক হম কাল এেসেছ এবং শেষর ৫৫িট 

পিরে েদ হম  থেক শীতকােলর বণনা পাওয়া যাে । এই িহেসেব দখেত গেল 

থম ে  সমেয়র রণ এবং ি তীয় ে  ঘেটেছ সমেয়র ম ন। িক  উপন াস 

পােঠ ঘটনাধারার িবে ষেণর িনিরেখ বলা যায় গারার কারাবােসর পূেব অথাৎ ৩০ 

পিরে েদর পূব পয  ঘটনার গিত মােটর ওপর ধীর। গারার কারাবাসই উপন ােসর 

ঘটনাধারায় অনন  গিত দান কেরেছ। এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ আেলাচনাকােল য 

িবষয়িটর উে খ অত  পূণ তা হল গারার কারাবােসর একমাস কাল সময়। 

উপন ােস এই একমােসর ঘটনা বিণত হেয়েছ ২২িট পিরে দ জুেড়, অথাৎ ৩০-৫২ 
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পিরে দ পয । এই একমাসকােল উপন ােসর কািহিনেত গারা আড়ােল চেল িগেয় 

াধান  পেয়েছ িবনয়-লিলতার েমাপাখ ান এবং হিরেমািহনীর উপাখ ান।   

অ) মধ বতী িবরাম:— এই উপন ােসর ে  সমেয়র মেধ  িবরিত বা মধ বতী িবরাম 

এেসেছ িভ েপ। চির েদর মেনর অব া, তােদর িব াস, অতীত চতনােক সব কথক 

বণনা কের গেছন উপন ােসর মেধ  তাঁেদর বতমান ি িত এবং নানা কােযর কারণ 

অনুস ান কােল; এবং এইসব বণনাকােল উপন ােসর মূল ঘটনার গিত কাযত থেম 

িগেয়েছ- িবরিতর সৃি  হেয়েছ ঘটনাধারার মেধ । উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়, 

১. “ াবণ মােসর সকালেবলায় মঘ কািটয়া িগয়া িনমল রৗে  কিলকাতার আকাশ ভিরয়া 

িগয়ােছ। …গিলর িভতের সানার আেলােকর ধারা আজ যন একটা অপূব যৗবেনর বাহ 

বিহয়া লইয়া চিলয়ােছ।” (পৃ.৫০৯) 

২. “…সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় িকছু-না-িকছু 

মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; … সইজন  দেশর দাির েক িকছুমা  অ ীকার না কিরয়াও 

স দেশর িত এমন একিট বিল  া াপন কিরয়ািছল।” (পৃ. ৫৪২) 

৩. “…বীজেক উড়াইয়া িদেলও স মািটেত পেড় এবং মািটেত পিড়েল সুেযাগমত অ ু িরত 

হইেত বাধা থােক না। … িবষয়টােক স অ ীকার কিরেতও পাের না, আয়  কিরেতও 

পািরেতেছ না, এইজন  ইহােক আেলাচনার বািহের রািখেত চায়।” (পৃ. ৫৭৩) 

৪. “ লাকটােক দিখয়া সােহব িকছু িবি ত হইয়া গেলন। এমন ছয় ফুেটর চেয় ল া, 

হাড়- মাটা, মজবুত মানুষ িতিন বাংলা দেশ পূেব দিখয়ােছন বিলয়া মেন কিরেত 

পািরেলন না। … মাথায় পাগিরর মেতা বাঁিধয়ােছ।” (পৃ. ৬১৬)  

উ  উদাহরণ িলর উে খ থেক আমরা উপলি  করেত পাির য উপন াসিটর সমেয় 

অিধকাংশ ে  িবরাম এেসেছ সব কথেকর বয়ােন চির েদর মানিসক নানা ি িতর 

বণনাকােল। কৃিতবণনার স  যখােন এেসেছ সখােনও তা চির েদর মানিসক 

পিরি িতর পিরপূরক হেয় ধরা িদেয়েছ, যার িব ািরত আেলাচনা উপন াসিটর সং ান-

িবন াস আেলাচনাকােল করা হেয়েছ।       

আ) দৃশ :— া  ও িহ ু সমােজর নানা সং ার, দশা েবাধেক িনেয় গেড় তালা তক-

িবতক মূলক এই উপন ােসর ে  যথাথ দৃশ  গেড় উেঠেছ মূলত ১, ২, ৩, ৬, ১৩, 

১৮, ২১, ২৯, ৩৯ ভৃিত পিরে েদ।   
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ই) সারসংে প:— অন ান  উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও কথক িকছু ঘটনা এবং 

সমেয়র বণনা অিত সংে েপ সেরেছন। এরফেল উপন ােসর ঘটনা ধারার গিতেত 

ততা স ািরত হেয়েছ। উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায় এরকম িকছু সারসংে েপর 

স ;  

১. “এমন সময় িঠক তাহার বাসার সামেনই একটা িঠকাগািড়র উপের একটা ম  

জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না কিরয়া 

বেগ চিলয়া গল। িঠকাগািড়টা স ূণ উলটাইয়া না পিড়য়া এক পােশ কাত হইয়া 

পিড়ল।” (পৃ. ৫০৯) 

২. “িবনেয়র আর গারার বািড় যাওয়া হইল না। মেনর মেধ  নানা কথা তালপাড় কিরেত 

কিরেত িবনয় বাসায় িফিরল। পরিদন অপরাে  বাসা হইেত বািহর হইয়া ঘুিরেত ঘুিরেত 

অবেশেষ যখন গারার বািড়েত আিসয়া পৗিছল তখন বষার দীঘিদন শষ হইয়া স ার 

অ কার ঘন হইয়া উিঠয়ােছ। গারা সসমেয় আেলািট ািলয়া িলিখেত বিসয়ােছ।” (পৃ. 

৫২১) 

৩. “বািহেরর ছােত তক তখন উ াম হইয়া উিঠয়ােছ। হারান তখন রােগর মাথায় তক 

ছািড়য়া গািল িদবার উপ ম কিরেতেছন। হারােনর অসিহ ু তায় লি ত ও িবর  হইয়া 

সুচিরতা গারার প  অবল ন কিরয়ােছ। হারােনর পে  সটা িকছুমা  সা নাজনক বা 

শাি কর হয় নাই।” (পৃ. ৫৪১) 

উ  ঘটনা িলেক যত সংে েপ বণনা করা হেয়েছ সমেয়র িহেসেব ধরেল ঘটনা িল 

তত অ  সমেয় ঘটা নয়। কািহিনেত রণ আনার লে ই সব কথক উপন ােস 

সারাংেশর অবতারণা কেরন।   

ঈ) উহ  শ :- এই উপন ােস ঘটনার উহ াংশ বা িবেলাপেনর একটা িবেশষ উদাহরণ 

গারার কারাবােসর একমাস কাল। উপন ােসর ২৮ নং পিরে েদ গারার কারাবােসর 

দ ােদশ ঘেটেছ এবং সই একমাস সময়কাল শষ হেয়েছ উপন ােসর ৫৩ নং 

পিরে েদ। উপন ােসর এই অংেশ এবং সমেয়র িদক থেকও এই এক মাস কােল 

াধান  পেয়েছ িবনয়-লিলতার েমাপাখ ান এবং হিরেমািহনী বৃ া । িক  এই একমাস 

কাল কারাবােস গারার কীভােব কাটল তা স ূণ েপ উহ  রেয় গেছ, তার নূ নতম 

িববরণ আমরা উপন ােসর এই সময়পেব পাই না। পের যিদও এই কারাবাস এবং পংি  

আহােরর ািন দূর করেত গারা ায়ি  করার িস া  হণ কেরেছ িক  কাযত 
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একমােসর কারাবােসর অিভ তার স িট উপন ােস উহ  রেয় গেছ। কােজই এই 

অংশিটেক আমরা এই উপন ােসর ে  িবেলাপেনর আদশ উদাহরণ িহেসেব হণ 

করেত পাির।   

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােসর বশ িকছু ঘটনার পুনঃকথন ও অনন কথেনর 

উে খ পাওয়া যায়। িনে  এমন িকছু ঘটনার উে খ করা হল। 

অ. পুনঃকথন:— কািহিনেত একবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. সুচিরতার গািড়র দুঘটনা ও িবনেয়র সে  সা াৎ:— 

ক. “…একটা িঠকাগািড়র উপের একটা ম  জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র 

একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না কিরয়া বেগ চিলয়া গল। …িবনয় তাড়াতািড় 

রা ায় বািহর হইয়া দিখল গািড় হইেত একিট সেতেরা-আঠার বৎসেরর মেয় নািময়া 

পিড়য়ােছ…” (পৃ. ৫০৯) 

খ. “…যিদ এমন হইেত পািরত য সই বেড়া গািড়টা যখন তাঁহােদর গািড়র উপর 

আিসয়া পিড়বার উপ ম কিরেতেছ আিম িবদু দেবেগ রা ার মাঝখােন আিসয়া অিত 

অনায়ােস সই উ াম জুিড়েঘাড়ার লাগাম ধিরয়া থামাইয়া িদতাম!” (পৃ. ৫১১)  

২. গারার জ বৃ া :— 

ক. “…চািরিদেক তখন মারামাির, কাটাকািট, িনেজর ােণর ভেয়ই মির— সই সময় 

রাত-দুপুের সই মম যখন আমােদর বািড়েত এেস লুেকাল, তুিম তা তাঁেক ভেয় বািড়েত 

রাখেতই চাও না— … সই রাে ই সব কের স তা মারা গল।” (পৃ. ৫২৬) 

খ. “… তামার মা িসপািহেদর ভেয় পািলেয় এেস রাে  আমােদর বািড়েত আ য় 

িনেয়িছেলন। … সই রাে ই তামার মা তামােক সব কের মারা গেলন। তার পর 

থেকই তুিম আমােদর ঘের মানুষ হ ।” (পৃ. ৭৯১) 

গ. “আজ খবর পেয়িছ আিম িমউিটিনর সময়কার কুেড়ােনা ছেল, আমার বাপ 

আইিরশম ান।” (পৃ. ৭৯৩)  

৩. গারার সাজ ও পাশােকর িববরণ:— 

ক. “ গারার কপােল গ ামৃি কার ছাপ, পরেন মাটা ধুিতর উপর িফতা বাঁধা জামা ও 

মাটা চাদর, পােয় ঁড়েতালা কটিক জুতা। স যন বতমান কােলর িব ে  এক মূিতমান 

িবে ােহর মেতা আিসয়া উপি ত হইল।” (পৃ. ৫৩৫) 
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খ. “…িশি ত লাকেদর সম  বই-পড়া ও নকল-করা সং ারেক এেকবাের উেপ া 

কিরবার জন ই গারা কপােল গ া মৃি কার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অ ুত কটিক 

চিট িকিনয়া পিরয়া বুক-ফুলাইয়া া -বািড়েত আিসয়া দাঁড়াইল।” (পৃ. পৃ. ৫৩৬) 

৪. পেরশবাবুর পিরবােরর সে  িবনেয়র উপাসনা মি ের যাওয়ার স :— 

ক. “আজ রিববাের উপাসনা-মি ের যাইবার কথা। …”যিদ আপি  না থােক আমােদর 

সে  সমােজ যােবন?”… িফিরবার সময় যখন গািড়েত উিঠেতেছন তখন হঠাৎ সুচিরতা 

চমিকয়া উিঠয়া কিহল, “ঐ য গৗরেমাহনবাবু যাে ন।” (পৃ. ৫৫৪)  

খ. “… গারা তাঁহার াভািবক ঝেড়র গিতেত মি েরর িদেকই গল। ােরর কােছ িগয়া 

দিখল িবনয় বরদাসু রীর অনুসরণ কিরয়া তাঁহােদর গািড়েত উিঠেতেছ—।” (পৃ. ৫৫৬) 

৫. সাকাস যা ার স :— 

ক. “পরিদন িবনয় আিসেতই লিলতা বিলয়া উিঠল, “এই- য িঠক সমেয়ই িবনয়বাবু 

এেসেছন। চলুন। …সাকােস…”। …ইহার পের সিদন মেয়েদর লইয়া িবনয় সাররাে  

িগয়ািছল।” (পৃ. ৫৭৯-৫৮০) 

খ. “ সিদন পেরশবাবুর মেয়েদর িনেয় আিম সাকাস দখেত িগেয়িছলুম। … তুিম কার 

কােছ নেল” “অিবনােশর কােছ। সও সিদন সাকাস দখেত িগেয়িছল।” (পৃ. ৫৮০) 

৬. চরেঘাষপুেরর ঘটনার সা ী ভাঙােনার স :— 

ক. “…এইেবলা ম ািজে েটর কােছ একটা লাক পাঠাও…আর িকছু নয়, একবার কবল 

জািনেয় আসুক, একজন ভ েলাক কাথা থেক এেস সা ী ভাঙােনার জেন  চ া কের 

বড়াে ।” (পৃ. ৬১৫) 

খ. “ম ািজ ট এক কার িব য়সূচক িশস িদেলন। ঘা ুেরর তদ কােয একজন িবেদশী 

বাঁধা িদেত আিসয়ােছ স সংবাদ িতিন গতকল ই পাইয়ািছেলন।” (পৃ. ৬১৬)    

৭. হারানবাবু ও ম ািজে েটর আলাপ:— 

ক. “হারানবাবু অিত অ কােলর মেধ ই উ ভােবর আলােপ ম ািজে ট সােহবেক িবেশষ 

স  কিরেত পািরয়ািছেলন। …এমন সমেয় গারা “ ড ইভিনং সার” বিলয়া তাঁহার 

স ুেখ আিসয়া দাঁড়াইল।” (পৃ. ৬১৬) 

খ. “হারানবাবু ডাকবাংেলায় িফিরয়া আিসয়া ম ািজে েটর সিহত তাঁহার আলােপর িববরণ 

িব ািরত কিরয়া বিলেলন।”  

গ. “গতকল  স ার সময় গারার সিহত ম ািজে েটর সা াত-িববরণ এবং  স স ে  

তাঁহার িনেজর সে  ম ািজে েটর আলােপর কথা িববৃত কিরেলন।” (পৃ. ৬২১)    
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আ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার 

উে েখর উদাহরণ;   

১. “আিম কশববাবুর ব ৃ তা নেত মােঝ মােঝ যাই।” (পৃ. ৫৩৪) 

২. “ গারার ত হ সকালেবলায় একটা িনয়িমত কাজ িছল। স পাড়ার িন ে ণীর 

লােকেদর ঘের যাতায়াত কিরত।” (পৃ. ৫৬৭) 

৩. “অিভনেয়র অভাস উপলে  িবনয় ত হই আেস।” (পৃ. ৬০১) 

৪. “বরদাসু রী তাঁহার াি কাব ু িদগেক ায়ই িনম ণ কিরেত লািগেলন।” (পৃ. ৬৫৪)  

 

৬. চতুর :—  

কািহিন কাল:—  এই উপন ােসর কািহিনকােলর  ইি ত উপন াস- দেহই ছিড়েয় 

রেয়েছ। ‘শচীশ ১’ পিরে েদ জ াঠামশাই জগেমাহেনর মৃতু  সংবাদ স েক িবলাস 

জািনেয়েছ য বছর কলকাতায় গ মহামারীর আকার ধারণ কেরিছল সইবছরই গ 

গীর সবা করেত িগেয় জগেমাহেনর মৃতু  হে । ইিতহােসর িহেসব মেতা কলকাতায় 

েগর াদুভাব ঘেটেছ ১৮৯৮ সােল। জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের দু’বছর শচীেশর 

কােনা খবর পাওয়া যায়িন, এবং উপন ােসর মূল কািহিনর সূচনা হে  এই দুই বছেরর 

ঘটনােক উহ  রেখ তারপর থেক অথাৎ িহেসব মেতা ১৯০০ সাল থেক। িক  

িবলাস আখ ােনর সূচনােতই (অথাৎ ‘জ াঠামশাই ১’) জািনেয়েছ াম থেক কলকাতার 

কেলেজ পড়েত এেস শচীেশর সে  তার আলাপ, এবং জ াঠামশাইেয়র কােছও 

নাি কতার দী া স পেয়িছল। কােজই িহেসব মেতা এসম  ঘটনােক উিনশ শতেকর 

শষ পেবর ঘটনা বেল মেন িনেত হয়। অপরিদেক িবলাস যখন দািমনীর অতীত 

জীবন বণনা করেছ িহেসব মেতা সই সময়টাও কৃতপে  উিনশ শতেকর শষকাল। 

কারণ জ াঠামশাই মারা যাবার (১৮৯৮) পেরর দু’বছর শচীেশর কােনা স ান পাওয়া 

যায়িন, পের একসময় লীলান  ামীর আ েম শচীেশর অব ান জেন িবলাস সখােন 

যাে  (১৯০০) এবং সখােনই দািমনীর সে ও স পিরিচত হে , দািমনী এই সমেয় 

িবধবা। কােজই িবলাস য তার িববাহপূব ও পরবতী জীবেনর বণনা িদেয়েছ তা উিনশ 

শতেকর শষ দশেকই াপন করেল িহেসেব ভুল হওয়ার স াবনা নই। অপরিদেক 
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লীলান  ামীর আ েম তােদর বাস, আ ম ছেড় বিরেয় আসার পেরর জীবেনর 

িহেসব- এসব কােনা িকছুই িনিদ  কের বলা নই; ধু আমরা এটুকু জািন িবলােসর 

সে  দািমনীর দা ত কাল একিট বছর মা  ায়ী হেয়িছল; এক চ  থেক পেরর 

ফা ন। এই িহেসেব উপন ােসর কািহিনকালেক উিনশ শতেকর শষ দশক থেক িবশ 

শতেকর থম দশক পয  িব ৃত করেত হয়।   

কথনকাল:— এইবাের আেলাচনা করা যায় উপন াসিটর কথনকাল িনেয়। এই থম 

রবী নাথ উপন াস কথেনর ে  সব কথেকর বয়ান ছেড় বিরেয় এেস উপন াস 

বণনা করেলন কািহিনতেল অব ান করা এক চির  িবলােসর বয়ােন, যার সে  স ত 

কেরিছল শচীেশর ডায়াির। িক  সে  মেন রাখেত হেব এ িবলােসরও ডায়াির। সম  

ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের, দািমনীর মৃতেদহ দাহ কের আসার পের স সম  ঘটনাটার 

ৃিতচারণা কেরেছ। কােজই উপন াসিটর কথনকালেক কািহিনকােলর সমকােল াপন না 

কের তার িকছু সময় পের াপন করাই স ত।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. জগেমাহন ও হিরেমাহেনর বাল  ও যৗবন কািহিন। 

২. শচীেশর জ  ও জগেমাহেনর ত াবধােন বড় হেয় ওঠা। 

৩. দািমনীর িববাহ পূব ও িববােহা র জীবন। 

৪. কেলেজ পড়ার সমেয় শচীশ- িবলােসর পিরচয় ও ব ু । 

৫. মুসলমান পড়িশেদর খাওয়ােনা িনেয় হিরেমাহন জগেমাহেনর । 

৬. পতৃক স ি েক ক  কের ে র জের শচীশেক জগেমাহেনর ত াগ। 

৭. শচীেশর দাদা পুর েরর অপকীিতর জের গভ-স ািরত হওয়া ননীবালােক শচীেশর িববােহর 

িস া । 

৮. নিনবালার আ হত া। 

৯. জগেমাহেনর বািড়েত গ গীেদর জন  হাসপাতাল াপন। 

১০. গীর সবা করেত িগেয় গা া  হেয় জগেমাহেনর মৃতু । 

১১. লীলান ামীর সাি েধ  শচীশ— রেসর সাগের িনমি ত াণ। 

১২. ামবাংলা ছেড় কলকাতায় িফের লীলানে র গীয় ভ  দািমনীর ামী িশবেতােষর গৃেহ আখড়া 

জমােনা। 

১৩. শচীেশর িত দািমনীর আকষণ। 

১৪. িশষ েদর িনেয় িনজন ােন বাৎসিরক মণকােল শচীেশর হা-অিভ তা। 

১৫. শচীেশর মেনােযাগ আকষেণর অিভ ায় িনেয় িবলােসর সে  দািমনীর দ তার স ক াপন।  
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১৬. দািমনীর িত চারা আকষণেক সাধনার পেথ অ রায় ভেব তাঁেক উেপ া করেত শচীেশর 

একাকী মেণ যাওয়া। 

১৭. জৈনক ভ  নবীেনর ীর আ হত ার ঘটনােক ক  কের লীলানে র রেসর আেলাচনার জগতেক 

ত াগ শচীশ-দািমনী- িবলােসর। 

১৮. শচীেশর সে  দািমনী- িবলােসর নদীর ধােরর পােড়া বািড়েত অব ান। 

১৯. ঝেড়র রােত দািমনীেক শচীেশর ত াগ। 

২০. কলকাতায় দািমনী- িবলােসর িফের আসা। 

২১. দািমনী- িবলােসর িববাহ। 

২২. দািমনীর মৃতু ।  

২৩. দািমনীর মৃতেদহ দাহ কের ফরার পেথ ভাঙােচারা নীলকুিঠেত িবলােসর অব ান।  

এই উপন ােসর সমেয়র ম আেলাচনার পূেব য িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত করা 

আবিশ ক তা হল এর কথনরীিতিট (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪২)। এে ে  কথক 

সাধারণত কািহিনতেলরই একিট চির  হন, এবং তার জীবেনর িকছু ঘটনােক প াৎ-

উ ােসর েয়ােগর ারা বণনা কেরন। আেলাচ  উপন ােসর ে ও দিখ িবলাস— য 

িকনা উপন ােসর অন তম ধান চির , স ঘটনা িলর বণনা কেরেছ। প াৎ-উ ােসর 

সাহােয  কািহিন বিণত হেলও সমেয়র াভািবক মানুযায়ী উপন ােসর সােপে  

বতমানকাল িহেসেব ধরেত পাির ঘটনা ম ২৩ ক; কারণ আমরা উপন াসিট পাঠকােল 

জেন গিছ উপন ােসর ঘটনা বণনাকােল িবলাস যমন শচীেশর ডায়ািরর সাহায  

িনেয়েছ তমন ডায়াির লখার নশা িবলােসর িনেজরও িছল। উপন াসিট কৃতপে  

িবলােসরই ডায়াির। এবং এই ডায়াির স িলেখেছ দািমনীর মৃতেদহ দাহ কের আসার 

পর থেক। এই উপন ােসর প াৎ-উ ােসর ব বহােরর মেধ ও সমেয়র েমর ে  

য-িবষয়িট িবেশষভােব উে খ  তা হল উপন ােস পূব-উ ােসর ব বহার। জ াঠামশাইেয়র 

মৃতু , দািমনীর সে  িবলােসর িববাহ ও দািমনীর মৃতু — এই িতনিট ঘটনা, সমেয়র 

াভািবক মানুযায়ী যােদর ম সংখ া ১০, ২১, ২২ ঘটনা িলর কথক আেগ উে খ 

কের পের ঘটনা িলর বণনা কেরেছন। অথাৎ এে ে  ঘেট পূব-উ ােসর ব বহার।  

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর সমেয়র আেলাচনার ে  একটা অত  পূণ 

িবষয় হল উপন াসিটেত সমেয়র ধারাবািহকতার িনদশন পাওয়া যায় না। বাঝা যায় 

িবলাস তার ৃিতর থেক িকছু িকছু ঘটনার উে খ কের গেছ যার মেধ  সময়গত 
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ব বধান রেয়েছ, তাই পূেবা  কািহিনকােলর িবে ষেণর িবচাের উপন ােসর মূল কািহিনর 

সমেয়র ময়াদেকও মােটর ওপর বছর দেশক ধের িনেত হয়। যিদও এর মেধ  প াৎ-

উ ােসর সাহােয  জগেমাহেনর অতীত, দািমনীর অতীত এবং শচীেশর ছেলেবলা থেক 

আঠােরা বছর বয়স পয  সমেয়র কথা সংে েপ উে খ করা হেয়েছ। িক  উপন ােসর 

কািহিনকােলর িবে ষেণ আমরা দেখিছ উপন ােসর মূল কািহিন আর  হেয়েছ 

জগেমাহেনর মৃতু র দু’বছর পর থেক- যা সমেয়র িহেসেব ১৯০০ সাল। কােজই এই 

সময় থেক িহেসব করেল উপন ােসর মূলকািহিনর সমেয়র ময়াদ অনিধক পাঁচ বছর 

ধরেত হয়। এর মেধ  িবলাস আর দািমনীর দা ত  জীবন মাটামুিটভােব দুই 

বছেরর।  

অ) মধ বতী িবরাম:— এই উপন ােসর মধ বতী িবরাম এেসেছ নানান েপ। কখেনা 

উপন ােসর চিরে র বািহ ক গঠেনর েপ, কখেনা কােনা িবেশষ ঘটনার সােপে  

কথেকর িনজ  ম ব  েয়ােগর েপ। এইসম  ে ই উপন ােসর ঘটনা িগত হেয় 

গেলও বাচন অব াহত রেয়েছ- কােজই সমেয়র গিত এই মধ বতী িবরােমর ে  গেছ 

থমেক। উপন ােসর থেক িকছু অংেশর উে খ কের দখােনা গল কীভােব উপন ােসর 

ঘটনার গিতেত িবরাম এেসেছ।  

১. “শচীশেক দিখেল মেন হয় যন একটা জ ািত - তার চাখ িলেতেছ; তার ল া 

স  আঙুল িল যন আ েনর িশখা; তার গােয়র রঙ যন রঙ নয়, তাহা আভা। শচীশেক 

যখন দিখলাম অমিন যন তার অ রা ােক দিখেত পাইলাম।” (পৃ.৭৯৯) 

২. “জগেমাহন শচীেশর জ াঠা। িতিন তখনকারকােলর নামজাদা নাি ক। িতিন ঈ ের 

অিব াস কিরেতন বিলেল কম বলা হয়, িতিন না-ঈ ের িব াস কিরেতন। … 

আি ক ধমেক ডুবাইয়া দওয়াই জগেমাহেনর ধম িছল।” (পৃ. ৮০০) 

৩. “জ াঠামশায়েক শচীশ য কতখািন ভােলাবািসত আমরা তা ক না কিরেত পাির না। 

িতিন শচীেশর বাপ িছেলন, ব ু  িছেলন, আবার ছেলও িছেলন বিলেত পারা যায়। কননা 

িনেজর স ে  িতিন এমন ভালা এবং সংসার স ে  এমন অবুঝ িছেলন য, তােক 

সকল মুশিকল হইেত বাঁচাইয়া চলা শচীেশর এক ধান কাজ িছল। …এক ভােব যাহা 

‘না’ আর-এক ভােব তাহা যিদ ‘হাঁ’ না হয় তেব সই িছ  িদয়া সম  জগৎ য গিলয়া 

ফুরাইয়া যাইেব।” (পৃ. ৮১১) 
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আ) দৃশ :— চিরে র অ েলােকর রহস  উে াচন এই উপন ােসও াধান  পেয়েছ। ফেল 

ঘটনার আিধক র থেক াধান  পেয়েছ চির েদর মন াি ক িবে ষেণর িট। 

আরও একিট িবষয় হল এই উপন াস মূলত িবলােসর ডায়াির। িবলাস দািমনীর 

মৃতেদহ দাহ কের আসার পের তার জীবেনর নানা কথা িচ া কেরেছ, যখােন ান 

পেয়েছ জ াঠামশাই, শচীশ ও দািমনীেক িঘের গেড় ওঠা নানা অধ ায়। ফেল বণনা ও 

ঘটনার িম েণ এই উপন ােসর ে  যথাথ দৃশ  গেড় উেঠেছ জ াঠামশাই ৫, শচীশ ১, 

দািমনী ১, ২, ৩, ৪, িবলাস ২, ৫ ভৃিত অধ ােয়।    

ই) সারসংে প:— উপন াসিটেত সমেয়র ধারাবািহকতা খুেঁজ পাওয়া মুশিকল। িবলাস 

যেহতু বশ িকছু ঘটনা েল উপি ত িছল না, শচীেশর মুখ থেক অথবা তার ডায়াির 

থেক সই ঘটনা িল স েক জেনেছ, কােজই সম  ঘটনার পু ানুপু  িববরণ 

দওয়া তার পে  স ব হয়িন এবং এে ে  স ব বহার কেরেছ ঘটনার 

সারসংে পটুকুই। এছাড়াও দািমনীর সে  দা ত কােলর অিত সংি  বণনা দািমনী-

িবলােসর দা েত র ণ ািয়ে র িতই যন িদক িনেদশ কেরেছ। উপন াস থেক 

বশ িকছু অংেশর উে েখর সাহােয  সমেয়র ময়ােদর এই িবভাজনিটর উদাহরণ  

করার চ া করা হল।    

১. “হিরেমাহন তাঁর দাদােক বশ িচিনেতন। িতিন লােকর কােছ রটাইেত লািগেলন য 

শচীশেক আটকাইয়া জগেমাহন িনেজর অ বে র সং া িরবার কৗশল খিলেতেছন।” 

(পৃ.৮০৪) 

২. “শচীশ াইেভট টুইশিন লইল এবং জগেমাহন একটা এনে  ু েলর হডমা াির 

জাগাড় কিরেলন। হিরেমাহন এবং পুর র এই নাি ক িশ েকর হাট হইেত ভ ঘেরর 

ছেলিদগেক বাঁচাইবার জন  চ া কিরেত লািগেলন।” (পৃ. ৮০৫) 

৩. “…শচীেশর টােন এই দেলর ােত আিমও াম হইেত ােম ভািসয়া বড়াইেত 

লািগলাম। েম েম নশায় আমােকও পাইল; আিমও সবাইেক বুেক জড়াইয়া ধিরলাম, 

অ বষণ কিরলাম, র পা িটিপয়া িদেত লািগলাম…” (পৃ. ৮১৩) 

৪. “িকছুিদন শচীশ পূেবর চেয় আরও অেনক বিশ জােড়র সে  করতাল বাজাইয়া 

নািচয়া নািচয়া কীতন কিরয়া বড়াইল। তার পের একিদন স আিসয়া আমােক বিলল…” 

(পৃ. ৮২২) 
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ঈ) উহ  শ :- উপন ােস ঘটনার সারসংে েপর মেতাই ঘটনার উহ াংশ স ে ও ায় 

একই কথা বলা চেল। কথক িবলাস িনেজর ৃ িতপট থেক জ াঠামশাই, শচীশ এবং 

দািমনীেক িঘের গেড় ওঠা িকছু পূণ ঘটনার উে খ কেরেছ, এবং এে ে  তার 

ৃিতর সে  স িত র া কেরেছ শচীেশর ডায়াির। কােজই একটানা কািহিন বণনার 

পিরবেত স সমেয়র ব বধােন ধুমা  পূণ ঘটনার উে খ কের গেছ। এবং 

এইকাজিট করেত িগেয় ায়শই িকছু িকছু সমেয় ঘেট যাওয়া ঘটনা উহ  থেক গেছ।  

১. “িকছুকাল পের শচীশ একিদন দাতলায় জগেমাহেনর পিড়বার ঘের আিসয়া 

উপি ত।” (পৃ. ৮০৫)  

জ াঠামশাইেয়র কাছ থেক িবদায় নওয়ার পর ‘জ াঠামশাই ৫’ নং পিরে েদর সূচনা 

হেয়েছ এইভােব। অথাৎ, এই য বলা হল, ‘িকছুকাল পের’- এই সমেয়র ঘটনাটা 

অনুি িখত রেয় গল।  

২. “জগেমাহন জািনেতন, এইবার আর-একটা ম  িন ার পালা আিসেতেছ। নিনও তাহা 

বুিঝত, এবং সজন  তাহার ভেয়র অ  িছল না। দু-চার িদেনর মেধ ই  হইল। …” 

(পৃ. ৮০৬) 

৩. “আমােদর হাসপাতােল থম রাগী জুিটল একজন মুসলমান, স মিরল। ি তীয় রাগী 

য়ং জগেমাহন, িতিনও বাঁিচেলন না।” (পৃ. ৮১০) 

জ াঠামশাইেয়র মৃতু র ঘটনা ছা  একিট বাক াংেশ জািনেয় দওয়া হল- েগর গীেক 

সবা করেত িগেয় িনেজ রােগ আ া  হওয়া এবং তার অসু তার পযায়িট স ূণ উহ  

রেখ দওয়া হেয়েছ। এই ছা  বাক াংেশর মেধ  িদেয় জ াঠামশাইেয়র মৃতু র সংবাদ 

জানােনা পাঠেকর মেন িবেশষ অিভঘােতর সৃি  কের- এই একই অিভঘাত য শচীেশর 

মেন সারাজীবন রেয় যােব সই িবষয়িটেকই আরও াণ দওয়ার জন ই এই অধ 

বাক াংেশর ব য়ই যেথ  িছল।  

৪. “দুই বছর শচীেশর কােনা খবর পাইলাম না।” (পৃ. ৮১১) 

৫. “…িদন িল য গল স হাঁিটয়াও নয়, ছুিটয়াও নয়, এেকবাের নািচয়া চিলয়া গল। 

আেরা একটা ফা ন কািটল। তার পর আর কািটল না।” (পৃ.৮৪০) 

সমেয়র পুনরাবৃি :— ু াকায় এই উপন ােস সমেয়র পূব এবং প াৎ-উ ােসর   

পাশাপািশ ব বহার করা হেয়েছ সমেয়র পুনরাবৃি র িতনিট রীিতও। মেন রাখেত হেব 
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পূব-উ ােসর ব বহােরর ফেলই িক  এই উপন ােস পুনঃকথেনর েয়াগ ঘটেত দখা 

যাে । িনে  উপন াসিটেত ব ব ত পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ করা হল।  

অ. পুনঃকথন— কািহিনতেল ঘটা একবার ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. শচীেশর খাঁজ না পাওয়া স :— 

ক. “দুই বছর ধিরয়া শচীশ দেশ দেশ িফিরল, তার কােনা খাঁজ পাইলাম না।” (পৃ. 

৮১১) 

খ. “দুই বছর শচীেশর কােনা খাঁজ পাইলাম না।” (পৃ. ৮১১)  

২. দািমনী- িবলােসর িববাহ স :— 

ক. “আমার সে  দািমনীর িববাহ হইয়ােছ— এই িববােহর রহস  িক তা সকেল বুিঝেব 

না, বাঝার েয়াজনও নাই।” (পৃ. ৮২৯) 

খ. “ কােনা রাঙা চিলর ঘামটার নীেচ শাহানা রািগণীর তােন তা আমােদর ভদৃি  হয় 

নাই।” (পৃ. ৮৩১) 

গ. “যিদ আমার মেতা মানুষেক িববাহ করা তামার পে  স ব হয়, …” (পৃ. ৮৩৭) 

ঘ. “ চ মােস িদন ফিলয়া একটা িববােহর বে াব  করা গল।” (পৃ. ৮৩৯) 

৩. দািমনীর মৃতু  স :— 

ক. “দািমনীর মৃতেদহ দাহ কিরয়া দেশ িফিরয়া আিসবার সময় এই জায়গাটা আমার 

পছ  হইল, …” (পৃ. ৮৩০) 

খ. “ যিদন মােঘর পূিণমা ফা েন পিড়ল, জায়াের ভরা অ র বদনায় সম  সমু  

ফুিলয়া ফুিলয়া উিঠেত লািগল, সিদন দািমনী আমার পােয়র ধুলা লইয়া বিলল, সাধ 

িমিটল না, জ া ের আবার যন তামােক পাই।” (পৃ. ৮৪১)  

আ. অনন কথন— কািহিন ের একািধকবার ঘটা ঘটনার বাচেন একবার উে েখর দৃ া ;  

১. “ িজ িত বছের একবার কিরয়া কােনা দুগম জায়গায় িনজেন বড়াইেত 

যাইেতন। …” (পৃ. ৮১৭) 

২. “িকছুিদন শচীশ পূেবর চেয় আেরা অেনক বিশ জােড়র সে  করতাল বাজাইয়া 

নািচয়া নািচয়া কীতন কিরয়া বড়াইল। …” (পৃ. ৮২২) 
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৩. “অেনকবার দিখয়ািছ িজ শচীশেক যখন িনেজর সবায় ডািকেতন সইেটই 

দািমনীর কােছ সব চেয় অসহ  ঠিকত।” (পৃ. ৮২৭)  

৭. ঘের-বাইের:—  

কািহিন কাল:— এর পূববতী দুই উপন ােসর মেতা এই উপন ােসরও কািহিনকাল এবং 

কথনকাল িনেয় িব ািরত আেলাচনার অবকাশ রেয়েছ। সকেলই জােনন, এই উপন াসিট 

ভারতবেষর েদিশ যুেগর পটভূিমেত গেড় তালা হেয়েছ যার কালসীমা মােটর ওপর 

১৯০৫-১৯১১ সাল পয । অথাৎ, ব ভ েক ক  কের গেড় ওঠা েদিশ আে ালনিট 

এই উপন ােসর পটভূিম িহেসেব কাজ কেরেছ। উপন ােস দেখিছ িবেদিশ পণ  বজনেক 

ক  কের িনিখেলশ এবং স ীপেদর দেলর মেধ  বচসা বেধেছ, এবং উপন ােসর 

শেষ মুসলমান সমােজর মেধ  স ীেপর িব ে  গেড় ওঠা আে াশ য দা ার ভূিমকা 

নয় সসবই এই ১৯০৫-১৯১১ পয  চলেত থাকা আে ালেনর নানা মুখছিব হেয় 

িতিবি ত হেয়েছ। অন িদেক িবমলার আ কথা থেক জানেত পাির উপন ােসর 

ঘটনাকােলর সমেয় িনিখেলেশর বয়স ায় ি শ এবং তােদর দা ত  জীবন নয়বছর 

অিত া  হেয়েছ। কােজই উপন ােসর কািহিনকাল মূলত েদশী আে ালেনর যুেগ 

অথাৎ ১৯০৫-১৯১১ সােলর মেধ  ািপত হেলও এর প াৎ-সীমা অনায়ােস উিনশ 

শতেকর শষ িদক পয  লি ত করা চেল।  

কথনকাল:— অপরিদেক এর কথনকাল স েক দুই-একিট অিতির  বাক ব েয়র 

অবকাশ রেয়েছ। আমরা জািন, এই উপন াসিট ১৩২২ সাল বা ১৯১৫ সােলর ‘সবুজ প ’ 

পি কার বশাখ থেক ফা ন সংখ া পয  ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের 

১৩২৩ সােল াকাের কািশত হয়। অথাৎ, এই উপন ােসর ঘটনাকাল এবং 

রচনাকােলর মেধ  ব বধান অিত সামান ই রেয়েছ। পূববতী উপন াস ‘চতুর ’- ত যমন 

ধুমা  িবলােসর বয়ান এবং খুব  ে  শচীেশর ডায়ািরর উে খ পাওয়া গিছল 

সখােন এই উপন ােস এেস পাঠক িবমলা-স ীপ-িনিখেলশ এই িতন চিরে রই 

আ কথনধমী ডায়াির পেয়েছ। এর মেধ  উপন াসিট পাঠ করেল বাঝা যায় িবমলার 

আ কথা িল সম  ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের লখা, যার সা  দয় তার একদম থম 

আ কথার র কেয়কিট বাক ই। পাশপািশ তার আ কথায় কােনা িনিদ  িদেনর 

ঘটনা বণনার ে  বােরবাের ‘একিদন’ শে র েয়াগ বাঝায় য সই ঘটনার পের 
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বশ িকছুিদন অিত া  হেয়েছ বেলই িদনিটেক িনিদ  কের িচি ত করা যাে  না। 

িবমলার আ কথা িল কৃতপে  স ীেপর িত তার মাহভে র পের তার কৃতকেমর 

অনুতাপ থেক লখা, য অনুতােপর িচ  তার লখার মেধ  ছিড়েয় রেয়েছ।  

অন িদেক একইভােব স ীপ এবং িনিখেলেশর আ কথা িল পাঠ করেল বাঝা 

যায় স িল ঘটনাকােলর সমসমেয় লখা। অথাৎ, ঘটনা িল ঘেটেছ এবং তার 

পিরে ি েত এই দুই চির  িনেজেদর আ কথােত তার নানা িবে ষণ কের চেলেছ। 

কােজই উপন াসিটর কথনকােলর ে  য বিচে র সৃি  হেয়েছ তা বলাবা ল  বাধ 

কের িবমলার সে  অন  দুই চিরে র কথনকােলর সমেয়র ব বধােনর িবচাের স ীপ ও 

িনিখেলেশর আ কথা িলেক উপন ােসর কািহিনকােলর সমসমেয় িত া করেত পাির 

এবং অন িদেক উপন ােসর পাঠিবচাের িবমলার আ কথা িলেক কািহিনকােলর িকছু 

সময় পের াপন করেত হয়।    

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক মহল িন প— 

১. মা ারমশাই চ নাথবাবু ও িনিখেলেশর স ক দীঘ ি শ বছেরর।  

২. িবমলার ছেলেবলার বৃ া  ও িনিখেলেশর সে  িববাহ। 

৩. িনিখেলেশর কেলেজ পড়ার কাল।  কািহিনর সােপে  পূেবর কথা  

 ৩.১.িবমলা সে  দা েত র নানা কথা। 

 ৩.২. দেশর উ িতর জন  ব ি গত ের নানা চ া। 

৪. েদশীযুেগর আগমন। কািহিনর মূল ে র সূচনা  

৫. স ীেপর সে  িবমলার থম সা াৎ। 

৬. িনিখেলেশর সে  তক ও দশভি র মাহ সৃ  কের িবমলােক স ীেপর 

 আকষেণর েচ া। 

৭. িবমলা িনিখেলেশর স েকর ম দূর । 

৮. িনিখেলেশর জিমদািরর হােট িবেদশী পণ  যােত না থােক –  

স জন  কাজাদােয়র উপলে   িনিখেলেশর মনমত িবমলার খাঁপা বাঁধা। 

৯. িবেদশী ববজনেক ক  কের িনিখেলেশর ােম জিটলতার সৃি । স ীপ ও িনিখেলেশর 

সােপে  সমেয়র 

াভািবক ম  

১০. িবমলার কােছ স ীেপর পাঁচ হাজার টাকা চাওয়া। 

১১. িকেশার অমূল র সে  টাকা জাগাড় িনেয় িবমলার পরামশ। 

১২. িনিখেলেশর দরাজ থেক িবমলার দুই’জােয়র নােম রাখা 
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 পুেজার ণামী ৬ হাজার টাকার মাহরচুির করা। 

১৩. মাহর দেখ স ীেপর লাভাতুর চাখ দেখ িবমলার থম মাহ ভ ।  

১৪. চুিরর টাক উ ােরর জন  অমূল েক িবমলার গয়নার বা  দান। 

১৫. গয়নার বা  অমূল েক দওয়ােত স ীেপর লাভাতুর 

 চহারার আেরা উৎকট কাশ।  

১৬. ঢাকা থেক মৗলিবেদর আগমেন ােমর মুসলমান  

সমােজ স ীেপর িব ে  জেম ওঠা াভ। 

১৭. িবমলার টাক ফরােত িগেয় অমূল র ধরা পড়া।  

এবং িবমলােদর বঠকখানায় বেস িপেঠ খাওয়া।  

১৮. ােমর দা া চলাকালীন স ীেপর পলায়ন, অমূল র াণত াগ ও িনিখেলেশর জখম হওয়া।    

পূেব উে খ করা হেয়েছ স ীপ ও িনিখেলেশর আ কথা িল উপন ােসর সােপে  

সমকােল বেস লখা যা  হেয়েছ কািহিন েরর ঘটনা ম ৫ থেক। বুঝেত পাির এই 

উপন ােসর সমেয়র েমর ে  একটা িবেশষ জিটলতা রেয়েছ। িবমলার সােপে  

যখােন উপন ােসর ঘটনা িল প াৎ-উ ােসর েয়ােগ বিণত হেয়েছ সখােন স ীপ ও 

িনিখেলশ বতমানকােল দাঁিড়েয়ই িনেজেদর আ কথা িল রচনা কেরেছ। স ীেপর 

সােপে  কােনা প াৎ-উ ােসর   েয়াগ না ঘটেলও িনিখেলশ তার এবং িবমলার 

দা েত র টানােপােড়েনর কােল দাঁিড়েয় তােদর িবগত িদেনর দা ত কািহিনর 

ৃিতচারণা কেরেছ। এছাড়া উপন ােস একিট মা  উ রকথন (flash forward)-এর 

উদাহরণ পাওয়া যায়- তা হল অমূল র িবমলার কােছ িপেঠ খেত চাওয়া (িবমলার ৬নং 

আ কথা) ও িপেঠ খাওয়া স িট (িনিখেলেশর ৭ নং আ কথা)।  

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর মূল ঘটনাকােলর ময়াদ মােটর ওপর ছয়মাস। 

ডায়ািরধমী এই উপন ােসও আ কথন রীিতেত লখার ফেল ঘটনার একটানা বণনার 

পিরবেত পূণ িকছু ঘটনার উে খ এবং তার িবে ষণ কেরেছ চির িল। ফেল 

সমেয়র িনিদ  িহেসব পাওয়া মুশিকল। তেব উপন ােস উি িখত ঋতুর স িল িহেসব 

করেল এেক ছয়মােসর ঘটনাই বলেত হয়। িবমলার থম আ কথায় স ীেপর দেলর 

আগমনেক ‘মরা নদীেত থম বষার গ য়া বন ার ধারার’ সে  তুলনা করা হেয়েছ; এর 

থেক একটা ধারণা জ ায় য মূল ঘটনার সূ পাত স বত থম বষায়, অথাৎ আষাঢ় 

মােস। আমােদর এই স াবনা ামাণ  িনদশন পায় িনিখেলেশর ি তীয় আ কথায়, 



286 

 

যখােন স দেখেছ ‘ াবেণর মঘ হঠাৎ একটা জায়গায় িছ  হেয় গল…’- অথাৎ 

সময়টা মধ  বষা। এরপের িনিখেলেশর তৃতীয় আ কথােতই সময় াবণ মাস পিরেয় 

ভা মােসর পে  পেড়েছ। িনিখেলেশর ি তীয় আর তৃতীয় আ কথার মেধ  রেয়েছ 

িবমলার ধু একিট আ কথা। অথাৎ সমেয়র গিত এখােন মােটর ওপর তই বলা 

চেল। িনিখেলেশর এই তৃতীয় আ কথায় ভা মােসর উে খ পাওয়ার পেরই িবমলার 

চতুথ আ কথায় পাওয়া যায় ‘আধপাকা ধােনর খেত’-র কথা; অথাৎ সময় এখােন ভা  

পিরেয় আি ন-কািতক মােস পেড়েছ। অথাৎ সময় উ ন গিতেত এিগেয়েছ। সময়টা 

য কৃতপে ই আি ন-কািতক মাস, অথাৎ শরৎকাল তার মাণ পাই িনিখেলেশর 

চতুথ আ কথায়; যখােন স জািনেয়েছ-‘ য-সব ছেল কলকাতার ু েল কেলেজ পড়ত 

তারা ছুিটর সময় বািড় িফের এল’- বাঝা যায় এই ছুিট কৃতপে  শারদীয় ছুিট। 

আবার এই চতুথ আ কথােতই িনিখেলশ ‘ হম  মধ াে র’ প বণনা কেরেছ- বাংলা 

মােসর িহেসেব যার সময় অ হায়ণ। কােজই এই পিরে েদ সমেয়র গিত অিত ত। 

সমেয়র রণ ঘেটেছ। যিদও এরপর থেক ঘটনা শীতকােল প েছ যােব এবং 

উপন ােসর শষ পয  সই শীতকালই অব াহত থাকেব। িনিখেলেশর এই চতুথ 

আ কথায় হম -মধ াে র স  পাওয়ার িঠক পেরই স ীেপর আ কথা রেয়েছ, 

যখােন স জািনেয়েছ শীত এেস পেড়েছ। অথাৎ আমরা ধের িনেত পাির সময়টা এখােন 

অ হায়েনর শষেবলা। িবমলার প ম আ কথােতও ‘শীেতর অ কার রােত’-র স  

এেসেছ এবং উপন ােসর শষ তথা িবমলার স ম আ কথায় ‘শস শূন  মাঠ’-এর উে খ 

বষাকালীন ধান কাটার শেষ পৗষ মাস জিমর ির তার িতই ইি ত কের। অথাৎ এই 

পেব সমেয়র গিত ম ীভূত হেয়েছ। উপন ােসর শষােধ সমেয়র এই ম েনর ারা 

মাহর চুির এবং স ীেপর কােছ আ সমপন করার অপরােধ জজিরত িবমলার মানিসক 

য সংকট এবং শ— যা সমেয়র িত পলেকও অিত দীঘািয়ত কের তােল সই 

িদকিটর িতই যন আেলাকপাত করেত চাওয়া হেয়েছ।       

অ) মধ বতী িবরাম:— উপন াসিটেত মধ বতী িবরােমর ব বহার ভূত পিরমােণ 

পিরলি ত হয়। এর একটা কারণ এই য, উপন াসিট মন ধমী। উপন ােসর িতিট 

চির  িনিদ  ঘটনা বা পিরি িতর সােপে  িনেজর অথবা অন  চির েদর মন ে র 

িবে ষণ কের গেছ মাগত। এই িবে ষণকােল উপন ােসর পাঠ-পিরসর ব িয়ত হেলও 
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মূল-ঘটনার গিত িক  িগত হেয় যায়; ফেল বারংবার উপন ােসর ঘটনাধারার মেধ  

িবরিত আেস। এছাড়াও উপন ােসর থম আ কথািট িবমলার, এই থম আ কথােত 

যখন িবমলা তার মােয়র কথা রণ কেরেছ তখনও িক  উপন ােসর ধান ঘটনা ধারার 

গিত িগতই রেয় গেছ। িনে  িকছু অংশ িবেশেষর উে খ কের উপন ােস ব ব ত 

মধ বতী িবরাম িহেসেব দখােনা গল;     

১. “মা গা, আজ মেন পড়েছ তামার সই িসেঁথর িসদুঁর, সই লাল- পেড় শািড়, সই 

তামার দুিট চাখ- শা  ি  গভীর। …িবমলা য ওর মােয়র মেতা দখেত।” (পৃ.৮৪৮) 

২. “একিদন আমার মেন িব াস িছল ঈ র আমােক যা দেবন আিম তা িনেত পারব। এ 

পয  তার পরী া হয় িন। এবার বুিঝ সময় এল। মনেক যখন মেন মেন যাচাই করতুম 

অেনক দুঃখ ক না কেরিছ। … কাথা িদেয় আমার সম  পূণচাঁেদর উপর ছায়া ফলেত 

এল?” (পৃ. ৮৬৩) 

৩. “ যটুকু আমার ভােগ এেস পেড়েছ সইটুকুই আমার, এ কথা অ েমরা বেল ◌ার 

দুবেলরা শােন। যা আিম কেড় িনেত পাির সইেটই যথাথ আমার, এই হল সম  

জগেতর িশ া। দেশ আপনা আপিন জে িছ বেলই দশ আমার নয়… কৃিতর বর 

আেস অনাহূত।” (পৃ. ৮৬৭-৮৬৮) 

আ) দৃশ :- এই উপন ােস িতন চিরে র আ কথেনর মেধ  ঘটনার থেকও াধান  

পেয়েছ চির িলর পর েরর ও িনেজেদর আ িবে ষেণর িবষয়িট। ফেল সবসময় য 

কািহিন ও বাচন সমান ততায় অ সর হেয়েছ এমনটা নয়। িবেশষ কােনা ঘটনার 

সােপে  চির রা আ িবে ষেণ রত হেয়েছ; ফেল সে ে  মূল কািহিনর গিত থেম 

গেছ। এই উপন ােসর ে  কািহিন ও বাচেনর সমেয়র সাম স  রি ত হেয় আদশ 

দৃশ  গেড় উেঠেছ মূলত স ীেপর ২য় আ কথা, িবমলার ৩য় আ কথা, িনিখেলেশর ৪থ 

আ কথা, স ীেপর শষ আ কথা িলেত।   

ই) সারসংে প:- উপন ােস িকছু ঘটনাধারার বণনা করা হেয়েছ সংে েপ। সংে েপ 

বিণত এই ঘটনা িলর িকছু িনয়িমত ঘেট যাওয়া ঘটনা এবং িকছু ঘটনার সংঘটন 

কালটা বশ বেড়া হেলও বণনা করা হেয়েছ  পাঠ-পিরসেরর ব েয়। ফেল এসব 

ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। উপন ােসর িকছু িকছু অংেশর উে েখর ারা উপন ােসর 

িকছু ঘটনার সারাংেশর উদাহরণ দওয়া হল;  
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১. “ সই সমেয়ই িতিন িব.এ. পাস কের এম.এ. পড়িছেলন। কেলেজ পড়বার জেন  

তাঁেক কলকাতায় থাকেত হত। িতিন ায় রাজই আমােক একিট কের িচিঠ িলখেতন…” 

(পৃ. ৮৪৮) 

২. “আিম জানতুম িঠক কখন িতিন আসেবন; তাই যমন- তমন এেলােমেলা হেয় 

আমােদর িমলন ঘটেত পারত না। আমােদর িমলন যন কিবতার িমল; স আসত ছে র 

িভতর িদেয়, যিতর িভতর িদেয়। িদেনর কাজ সের, গা ধুেয়, য  কের চুল বঁেধ, 

কপােল িসদুঁেরর িটপ িদেয়, কাঁচােনা শািড়িট প’ র, ছিড়েয়-পড়া দহ-মনেক সম  

সংসার থেক স ূণ িফিরেয় এেন একজেনর কােছ একিট িবেশষ সমেয়র সানার থালায় 

িনেবদন কের িদতুম।” (পৃ. ৮৪৯) 

৩. “এর পের িকছুিদন ম ী রাজই বঠকখানায় এেস বহারােক িদেয় আমােক ডািকেয় 

এেন আলাপ করেত আর  করেল…” (পৃ. ৮৭৩) 

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােস সমেয়র পুনরাবৃি  এেসেছ মূলত িতনভােবই। 

এককথেনর উে খ থেক িবরত থেক আমরা পুনঃকিথত ও অনন কিথত ঘটনা িলর 

উদাহরণ দব।  

অ. পুনঃকথন:— এই উপন ােস ব বহার করা হেয়েছ িতনিট চিরে র আ কথন। অথাৎ 

িতন চিরে র পৃথক িতনিট দৃি েকােণর সােপে  ঘটনা িলেক দখা হেয়েছ। িক  

বতমােন এটুকু উে খ করাই যায় য এই িতন পৃথক দৃি েকােণর জন ই কখেনা কখেনা 

একিট িবেশষ ঘটনােক বার বার উে খ করা হেয়েছ। অথাৎ কািহিনতেল ঘটনািট 

একবারই ঘেটেছ, িক  বাচেন তার উে খ ঘেটেছ একািধকবার। ফেল পুনঃকথেনর সৃি  

হেয়েছ। িনে  উপন ােসর িকছু পুনঃকথেনর উদাহরণ দওয়া হল।  

১. চুেলর খাঁপার স :— 

ক. “ সিদন স ীেপর কাছ থেক িফের এেসই চুল খুেল ফেল আিম নতুন কের চুল 

বাঁধলুম। ঘােড়র থেক এঁেট চুল েলােক মাথার উপেরর িদেক টেন তুেলয়ামার মম 

আমােক একরকম খাঁপা বাঁধেত িশিখেয়িছেলন। আমার ামী আমার সই খাঁপা খুব 

ভােলাবাসেতন…” (পৃ. ৯০৪) 

খ. “আিম  দখেত পলুম িবমলা আমার কাছ থেক কাজ আদায় করবার জেন  

িবেশষ কের সাজ কেরেছ। …আজ ওঁর িবিলিত খাঁপার চূড়ােক কবলমা  চুেলর কু লী 

বেলই দখলুম; ধু তাই নয়, একিদেনই খাঁপা আমার কােছ অমূল  িছল, আজ দিখ এ 

স া দােম িবেকাবার জেন  ত।” (পৃ. ৯১০) 
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গ. “তাড়াতািড় খাঁপা বাঁধেত বেসিছলুম। ল া! ল া! ল া! …” (পৃ.৯২৭) 

 

২. পাঁচ হাজার টাকার স :— 

ক. “…আিম বললুম, রানী, …িহেসব কের দখিছ, পাঁচ হাজার, এমনিক িতন-হাজার 

হেলও চেল যােব। … স যন একটা গােনর মেতা বলেল, পাঁচ হাজার তামােক এেন 

দব। … তামার কেব চাই? কাল। আ া কালই এেন দব।” (পৃ. ৯২০-২১) 

খ. “পাঁচ হাজার চাই? আ া, পাঁচ হাজারই িনেয় যাব। কালই চাই? আ া কালই পােব।” 

(পৃ. ৯২৯)  

৩. টাকা ব াে  জমা দওয়ার স :— 

ক. “িফ বছের এই টাকা িনেয় আমার ামী কলকাতার ব াে  জমা িদেত যান। এবার 

তাঁর আর যাওয়া হল না।” (পৃ. ৯৩০) 

খ. “সদর-খাজান চালান যেত আর িদন-পাঁেচক আেছ, সই সে ই ও টাকাটা আিম 

কলকাতার ব াে  পািঠেয় দব।” (পৃ. ৯৩৪) 

৪. মৗলিবেদর আনােগানা স :— 

ক. “িকছুিদন ধের ঢাকা থেক মৗলিব আনােগানা করেত আর  কেরেছ, এ অ েলর 

মুসলমানেদর িভতের িভতের খিপেয় তালবার উেদ াগ চলেছ।” (পৃ. ৯৩৯) 

খ. “ঢাকা থেক মৗলিব চারেকর আনােগানা চলেছ।” (পৃ. ৯৪১)   

৫. িবমলার কা া ও িনিখেলেশর সা না দান স :— 

ক. “আকাশ মূক, তারা িল নীরব, রাি  িন — তারই মাঝখােন ঐ একিট িন াহীন 

কা া। …আিম আে  আে  িবমলার মাথায় হাট বুেলােত লাগলুম। তারই পের কখন 

একসমেয় হাৎেড় হাৎেড় সয়ামার পা-দুেটা টেন িনেল, বুেকর ওপর এমিন কের চেপ 

ধরেল য আমার মেন হল সই আঘােত তার বুক ফেট যােব।” (পৃ. ৯৪৫) 

খ. “মািটর ওপর উপুড় হেয় কাঁদেত লাগলুম। … বুেকর মেধ  তাঁর পা চেপ ধরলুম; ওই 

পােয়র িচ  িচরজীবেনর মেতা ঐখােন আঁকা হেয় যায় না িক?... িতিন আে  আে  

আমার মাথায় হাত বুিলেয় িদেত লাগেলন।” (পৃ. ৯৫৬)  

আ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার 

উে েখর উদাহরণ,  
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১. “িতিন ায় রাজই আমােক একিট কের িচিঠ িলখেতন, তার কথা অ , তার ভাষা 

সাদা…” (পৃ. ৮৪৮)  

২. “…এ কথা নানা রকম আকাের বারবার উেঠেছ।” (পৃ. ৮৫৩) 

৩. “আমার মা ারমশায় চ নাথবাবুেক আজ আমার এই জীবেনর ায় ি শ বৎসর ধের 

দখলুম।” (পৃ. ৮৬৬) 

৪. “আমার িদন েলা রাত েলা আমােক িনেয় এেকবাের ঘূণার মেতা ঘুরিছল।” (পৃ. 

৮৬৯) 

৫. “ িত বৎসর ভা মােস পৃিথবীর এই ভরা যৗবেন আমরা দু’জেন পে  আমােদর 

শ ামলদেহর িবেল বােট কের বড়ােত যতুম।” (পৃ. ৮৯৪)  

৮. যাগােযাগ:-  

কািহিনকাল:— এই উপন ােসর কািহিনকাল িনেয় বশ িকছু কথা আেলাচনা করার সুেযাগ 

রেয়েছ। ‘িবিচ া’ পি কায় ধারাবািহকভােব যখন উপন াসিট কািশত হেত আর  কের 

তখন এর নাম িছল ‘িতনপু ষ’। িতনিট জে র কািহিন আেলাচনা করার য অিভ ায় 

িনেয় ঔপন ািসক রবী নাথ উপন াসিট রচনা  কেরিছেলন তার দুিট িকি  কািশত 

হওয়ার পেরই উপন াসিটর নাম বদেল ‘ যাগােযাগ’ কেরন। ফেল তৃতীয় পু ষ অিবনাশ 

ঘাষােলর জ িদেনর ঘটনা িদেয় উপন ােসর সূচনা হেলও তার কািহিনিট উপন ােস 

অকিথতই রেয় যায়। উপন ােস াধান  পায় তার পূেবর দুই পু ষ, মুখ ত অিবনাশ 

ঘাষােলর িপতা-মাতা কুমুিদনী আর মধুসূদেনর জিটল দা ত কথা। এই দা ত  

সংকেটর িভি র পছেন য পূব-পু ষেদর ে র ইিতহাস রেয়েছ তারই িকছুটা ব াখ া 

কের মধুসূদন এবং কুমুিদনীর পূবপু ষেদর কািহিন বলা হল, যিদও এে ে ও াধান  

পল মূলত কুমুিদনীর িপতা-মাতার দা ত  ইিতহাস। কােজই র-পর রায় অিবনাশ 

ঘাষােলর িপতা-মাতা মধুসূদন-কুমুিদনী এবং তােদরও িপতা যথা েম আন  ঘাষাল ও 

মুকু লােলর ইিতহাস পযােলাচনা কের এবং অিবনাশ ঘাষােলর বয়েসর িহেসেব 

উপন ােসর কািহিনকালেক মূলত আঠােরা শতক থেক উিনশ শতেকর মেধ  াপন 

করেত হয়। কারণ উপন ােস দেখিছ মুকু লােলর িবলাস েব র মেধ  াধান  পেয়েছ 

আঠােরা শতেকর িবলািত আসবাবপ ; এবং অপরিদেক মধুসূদেনর ব বসার থমিদেক 

তামাকপাতা, েড়র কলেসর সে  িবলািত র াপােরর গাঁঠিরর উে খ উ  সময়কালেকই 
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িনেদশ কের। িক  উপন ােসর থম পিরে েদই এই দুই পিরবােরর য ঐিতহািসক 

ে র কািহিন িলিপব  রেয়েছ তা কৃতপে  আন  ঘাষাল ও মুকু লােলর কালেক 

ছািড়েয় আরও পূবকােল িবরাজ কেরেছ যােক কম কের সেতেরা শতেক াপন করেত 

হয়। কােজই সমেয়র এই দীঘ িব ারেক মাথায় রেখ উপন াসিটর কািহিনকালেক 

সেতেরা শতক থেক উিনশ শতেকর শষােধর মেধ  াপন করেত হয়।  

কথনকাল:— উপন াসিটর কথনকােলও রেয়েছ বিচ । এই উপন ােস এেস রবী নাথ 

আবার সব কথনরীিতেত িফের গেছন। এই সব কথক উপন ােসর কািহিন আর  

কেরেছন, “আজ ৭ই আষাঢ়। অিবনাশ ঘাষােলর জ িদন।”- এই বাক ব  িদেয় এবং 

তারপেরই কািহিনেক িনেয় গেছন অিবনােশর পূব-পু েষর ইিতহােসর যুেগ। কােজই 

বাঝা যায় উপন াসিট বতমােন বেস ৃিতেরাম েন পিরণত হেয়েছ। উপন াসিটর 

কািহিনকাল িনেয় আেলাচনাকােল আমরা দিখেয়িছ তার ঊ সীমা সেতেরা শতক এবং 

িন সীমা িবশ শতেকর স ুেখ এেস দাঁিড়েয়েছ। কােজই সব কথক য সমেয় বেস 

উপন ােসর মূলকািহিনিট িববৃত কেরেছন তার িনিরেখ এর কথনকালেক ধরেল তা 

অিবনাশ ঘাষােলর বি শ বছেরর জ িদেনর িহেসেব িবশ শতেকর দারেগাড়ায় এেস 

থমেক দাঁড়ায়।   

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. ঘাষাল ও চাটুেজ  পিরবােরর পূব-পু ষেদর -কথা। 

২. মধুসূদেনর িপতার সংি  কথা।  

৩. কুমু-িব দােসর িপতা মুকু লােলর আখ ান।  প াৎ-উ াস    

৪. মধুসূদেনর ব বসােয়র েমা িতর কািহিন। 

৫. চাটুেজ েদর বতমান আিথক অব া।  

৬. কুমু-মধুসূদেনর িববাহ-স । 

৭. িববাহ-অনু ােনর বণনা। 

৮. কুমু-মধুসূদেনর দা ত গত জিটলতার কািহিন।   

৯. ব বসােয় মধুসূদেনর িত। 

১০. কুমুর িব দােসর কােছ ফরা। 

১১. শ ামা-মধুসূদেনর নকট । 

১২. মািতর মােয়র কুমুেক সংসাের ফরােত যাওয়ার ব থ চ া। 
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১৩. কুমুর সব সংবাদ।  

১৪. কুমুর মধুসূদেনর সংসাের িফের যাওয়া।  

১৫. কুমু-মধুর স ান অিবনাশ ঘাষােলর ি শ-তম জ িদন পালন।  কািহিনর সােপে  বতমানকাল  

এই উপন ােসর সমেয়র ম-স ার ে  দখা িদেয়েছ নতুন । অিবনাশ ঘাষােলর 

জ িদেনর ঘটনা িদেয় উপন ােসর সূচনা হেলও উপন ােস তার কািহিনিট অকিথত থেক 

যায়। উপন ােস াধান  পায় তার পূব দুই পু েষর কথা। এবং অিবনাশ ঘাষােলর 

পূেবর এই দুই পু েষর কািহিনর পুেরাটাই বণনা করা হেয়েছ প াৎ-উ ােসর   

েয়ােগ। অথাৎ, এিট রবী নােথর এমন একিট উপন াস যার ৯৯% বিণত হেয়েছ 

প াৎ-উ ােসর ারা। কারণ সমেয়র াভািবক মানুযায়ী উপন ােসর বতমান কাল 

আর  হেয়েছ অিবনাশ ঘাষােলর ি শ তম জ িদন পালেনর মধ  িদেয়, যার ম ১৫। 

িক  এর পেরই কািহিনর সময় প াত-মুখী হেয় অ সর হেয়েছ ১, ২, ৩,… এই েম। 

উপন াসিটর সমেয়র ম-িবন ােসর ে  খুব জিটলতা লি ত না হেলও স ূণ 

উপন ােসই এই প াৎ-উ ােসর েয়াগ উপন ােসর সমেয়র মেক অনন  কের তুেলেছ।  

সমেয়র ময়াদ:- ‘ যাগােযাগ’ উপন ােসর কািহিনর ময়াদ পাঁচ মাস। এই িহেসবটা 

পাওয়া যায় কুমু-মধুসূদেনর িববােহর সময় থেক। ১০নং পিরে েদর শেষ পাওয়া 

যাে  কুমুিদনীর ‘মেনারথ ি তীয়া’ ত পালেনর কথা। বাংলার েতর ইিতহাস খুজঁেল 

জানা যােব এই ত পালন হয় আষাঢ় মােসর পে র ি তীয় িতিথেত। অথাৎ ১০ নং 

পিরে েদর সময়টা আষাঢ় মাস। এরপর ১৩ নং পিরে েদ উে খ করা হেয়েছ, “অ ান 

মােস িবেয়। পঁিচেশ আি ন ল ীপুেজা হেয় গল।”— অথাৎ দুিট পিরে েদর মেধ  চার 

মােসর সময়েক অিত ম কের যাওয়া হেয়েছ। এে ে  সমেয়র রণ ঘেটেছ। এরপর 

১৪-১৯ পিরে দ পয  িববােহর পূব- িত এবং িববােহর বণনা রেয়েছ। ২০ পিরে েদ 

িববােহর পর কুমু মধুসূদেনর সংসাের পদাপণ কেরেছ এবং ২০-২৪ পিরে েদর মেধ  

িহেসব মেতা একরাত ও একিদেনর বণনা পাওয়া যাে , অথাৎ এখােন সমেয়র ম ন 

ঘেটেছ। এবং এরপেরও কেয়কিট মা  িদেনর পের ৪৬ পিরে েদ কুমু দাদা িব দােসর 

কােছ িফের গেছ।  

অ) মধ বতী িবরাম:- সব কথেকর বয়ােন কিথত এই উপন ােসর ে  িবরিত বা 

মধ বতী িবরাম ায়শই চােখ পেড়। এই িবরিত এেসেছ কখেনা চির েদর বািহ ক গড়ন 
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বণনার মধ  িদেয়, কখেনা চিরে র মানিসক গঠন কােশর মধ  িদেয়, আবার কখেনা বা 

কােনা িবেশষ পিরি িতর সােপে  সব কথেকর ব ি গত ম েব র মধ  িদেয়। এবং 

এইধরেনর ম ব  বা বণনা করেত িগেয় মূলকািহিনর সময় িগত হেয়েছ, সমেয়র 

গিতেত এেসেছ িবরাম। ‘ যাগােযাগ’-এর পূেবর দুিট উপন ােসর সােপে  এই 

উপন াসিটর িবরিত বা মধ বতী িবরামসূচক অংশ িলর তুলনা করেল আমরা বুঝেত 

পারব সব কথনরীিতর উপন ােসর ে  সমেয়র ময়ােদর এই িবেশষ ধরেনর 

িবভাজন খুেঁজ পাওয়া অেপ াকৃত সহজ। িনে  উপন ােসর িকছু অংেশর উে েখর 

সাহােয  মধ বতী িবরােমর উদাহরণ দওয়া হল।     

১. “এই কািহনীর পৗরািণক যুগ স ান করেল দখা যায়, ঘাষােলরা একসময় িছল 

সু রবেনর িদেক, তারপর গিল জলায় নূরনগের। সটা বািহর থেক পটূগীজেদর 

তাড়ায়, না িভতর থেক সমােজর ঠলায়, িঠক জানা নই। মিরয়া হেয় যারা পরেনা ঘর 

ছাড়েত পাের…মিহমা জলা িল িদেত হেয়িছল সটা জানা দরকার।” (পৃ.৯৬৯) 

২. “কুমুিদনী ওেদর শষ অবিশ  বান বেট, তমিন আজ ওেদর স েলরও শষ অবিশ  

দশা। পণ জাটােনার, পা  জাটােনার কথা ক না করেত গেল আতংক হয়। দখেত স 

সু রী…সম  মুেখ একিট বদনায় সক ণ ধেযর ভাব।” (পৃ. ৯৭২) 

৩. “…কুমু ভাবতই মেনর মেধ  একলা। পবতবািসনী উমার মেতাই ও যন এক ক -

তেপাবেন বাস কের, মানস সেরাবেরর কূেল। এইরকম জ -একলা মানুষেদর জন  

দরকার মু  আকাশ,িব ৃ  িনজনতা… কুমুিদনীর ব ু  জেম ওেঠিন।” (পৃ. ৯৭৯) 

আ) দৃশ :- ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ২০, ২৬, ২৭ ভৃিত পিরে দ িলেত কািহিন ও 

বাচন তথা সংলাপ ও বণনা অংেশর সহাব ােনর ফেল সমেয়র গিত কািহিন ও 

বাচন ের সমগিতেত অ সর হেয়েছ। ফেল আদশ দৃেশ র উদাহরণ গেড় উেঠেছ।  

ই) সারসংে প:- ‘িতনপু ষ’ থেক সের এেস নতুন নামকরণ করা এই উপন াস তৃতীয় 

পু ষ অিবনাশ ঘাষােলর জ িদন িদেয় সূিচত হেলও মূলকািহিনেত তার পূব জ  কুমু-

মধুসূদেনর দা ত কািহিনই াধান  পেয়েছ। এই দুই চিরে র দা ত েকি ক 

জিটলতার বুিনয়াদ য এেদর পূব-পু েষর অহং-িভি ক ে র মেধ  ািথত িছল তারই 

িনদশন িদেত সব কথক এই দুই চিরে র পূব-পু ষেদর ইিতহাস সংে েপ বণনা 

কেরেছন। অথাৎ, দীঘকােলর েক কথায় ব  কেরেছন। ফেল পােঠর কম পিরসর 

ব য় হেয়েছ, এবং সমেয় এেসেছ রণ। িনে  উপন ােসর িকছু অংেশর উে খ কের 
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দখােনা হল কীভােব কথক দীঘ সমেয়র ঘটনােক কম পিরসর ব য় কের বণনা 

কেরেছন।    

১. “এেদর ইিতহােসর মধ ম পিরে েদ দখা যায়, িখিটিমিট বেধেছ চাটুেজ  জিমদােরর 

সে । এবার িবষয় িনেয় নয়, দবতার পুেজা িনেয়। ঘাষালরা ধা কের চাটুেজ েদর 

চেয় দু-হাত উঁচু িতমা গিড়েয়িছল। চাটুেজ রা তার জবাব িদেল। রাতারািত িবসজেনর 

রা ার মােঝ এমন মােপ তারণ বসােল… ঘাষালেদর সবনােশর িকনারায় এেস।” (পৃ. 

৯৬৯) 

২. “ সৗভােগ র দৗড়  হল; সই যা াপেথ কেরািসেনর িডেপা কােনা াে  িব ু-

আকাের িপিছেয় পড়ল। জমার ঘেরর মাটা মাটা অংেকর ওপর পা ফলেত ফলেত 

ব াবসা   কের এেগাল…মধুসূদনেক িতিন পূেবর চেয় অক াৎ এখন অেনক বিশ 

হ কেরন।” (পৃ. ৯৭১) 

৩. “িব দাস তােক দাবােখলা শখােল। িনেজ অসামান  খেলায়াড়, কুমুর কাঁচা খলা 

িনেয় তার আেমাদ লােগ। শষকােল িনয়িমত খলেত খলেত কুমুর এতটা হাট পাকল য 

িব দাসেক সাবধােন খলেত হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়িসনী মেয়সি নী না 

থাকােত… দবেজ ািতেত উ ািসত হেয় দখা িদেল।” (পৃ. ৯৭৯)  

ঈ) উহ  শ :- উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ আেলাচনাকােলই দিখেয়িছ ১০নং 

পিরে েদর শেষ পাওয়া যাে  কুমুিদনীর ‘মেনারথ ি তীয়া’ ত পালেনর কথা, যা 

পালন করা হয় আষাঢ় মােসর পে র ি তীয় িতিথেত। অথাৎ ১০ নং পিরে েদর 

সময়টা আষাঢ় মাস। এরপর ১৩ নং পিরে েদই উে খ করা হেয়েছ, “অ ান মােস 

িবেয়। পঁিচেশ আি ন ল ীপুেজা হেয় গল।”— অথাৎ দুিট পিরে েদর মেধ  ায় চার 

মােসর সময়েক অিত ম কের যাওয়া হেয়েছ। এবং কাযত এই চারমাস অথাৎ আষাঢ় 

থেক আি েনর শষ পয  সমেয়র ঘটনা ায় অনুি িখত রেয় গেছ। এে ে  সমেয়র 

যমন রণ ঘেটেছ তমিন এেক আমরা ‘এিলি স’-এর উদাহরণ িহেসেবও হণ করেত 

পাির।  

সমেয়র পুনরাবৃি :- উপন াসিটেত এককথেনর পাশাপািশ অনন কথন ও পুনঃকথেনর 

ব বহার ঘেটেছ, যার উে খ িনেচ করা হল।  

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ,  
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১. “এতিদন মধুসূদেনর জীবনযা ায় কখেনা কােনা খই িছঁেড় যত না। িতিদেনর িত 

মুহূতই িনি ত িনয়েম বাঁধা িছল।” 

২. “শ ামাসু রী কয়িদন থেক একটু একটু কের তার সাহেসর  বািড়েয় চলিছল।” (পৃ. 

১০৩১)  

আ. পুনঃ কথন:— কািহিনেত একবার ঘটা ঘটনার বাচেন একািধকবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. িব দােসর িচিঠ স :- 

ক. “ স িচিঠ আনেত পারব না, স বেড়া ঠাকুেরর বাইেরর ঘেরর দরােজ আেছ।” 

খ. “বেড়াঠাকুর যখন আিপেস যােবন তখন স িচিঠ পেড় আবার দরােজ রেখ িদেয়া।” 

(পৃ. ১০২৪)  

গ. “ ডে র িচিঠর কথা বেড়া-বউেক ক বলেল?”  

ঘ. “বেড়াবউঠাকুরানী আমােকিজ াসা করেলন তাঁর দাদার িচিঠ এেসেছ িক না। এ 

বািড়র িচিঠ তা তামার কােছ এেস থমটা ঐ ডে ই জমা হয়…” (পৃ. ১০২৭)  

৯. শেষর কিবতা:—  

কািহিনকাল:— রবী নােথর এই উপন াসিটর কািহিনকাল এবং কথনকােলর িবিশ তা 

এর রচনাকাল, ঘটনাকাল এবং কথনকােলর অিধ মেণ। অথাৎ উপন ােসর এই িতনিট 

িবষয়ই ঘেটেছ ায় একই সময়কােল। আমরা জািন, িবশ শতেকর মাটামুিটভােব িবেশর 

দশক থেক যখন নবীন সািহিত কেদর মেধ   উেঠেছ রবী নােথর সৃি  িনেয়, যখন 

তাঁরা সমােলাচনা কেরেছন রবী নাথ াচীন হেয় গেছন এই িনিরেখ- তখনই রবী নাথ 

সৃি  করেলন গদ -পেদ  িমিলত নূতন শলীর এই উপন াস ‘ শেষর কিবতা’, যা ‘ বাসী’ 

পি কায় ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের ১৩৩৬ সােল াকাের কািশত হয়। 

উপন ােসর মেধ ও দিখ সািহত  িনেয় িবতককােল অিমত রায় দািব কেরেছ রবী নােথর 

াচীনতা িনেয়, তার মত িছল এবাের সািহত জগত থেক তাঁর িবদায় নওয়া উিচৎ। 

তােদর নব-স দােয়র দরকার নতুন জে রই সািহিত কেক। অিমেতর হােত কিব 

িনবারণ চ বতীর জ ও এই নতুন- জে র দািব থেকই, যিদও কৃতপে  সই 

িনবারণ চ বতীও রবী নাথ ছাড়া আর কউই নন। যাই হাক, সমসমেয়র 

সািহত জগেতর ইিতহােসর িদেক আেলাকপাত করেলই বাঝা যায় রবী নাথ 
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রচনাকালেক ঘটনাকােলর মেধ  াপন কেরেছন, যা কৃতপে  িবশশতেকর িবেশর 

দশক। উপন ােস এর অপর সা ও তুেল আনা যায় অিমেতর পাঠ-অভ াস থেক; িশলং 

পাহােড় অবসর সমেয় পড়বার জন  স িনেয় গিছল সুনীিতকুমার চে াপাধ ােয়র 

বাংলাভাষার শ ত , যার কাশকাল উপন াস কােশর িকছু আেগই ১৯২৬ সােল। 

কােজই উপন ােসর মেধ  উপি ত এসম  ইি ত িকংবা রবী -সমােলাচনার ধারার িত 

মেনািনেবশ করেল আমরা বুিঝ উপন াসিটর কািহিনকাল িবশশতেকর িবেশর দশেকই 

ািপত।   

কথনকাল:— অপরিদেক এর কথনকাল স েকও একইকথা বলা চলা। আমরা 

উপন াসিটর কািহিনকাল িনেয় আেলাচনাকােলই জািনেয়িছ এর রচনাকাল-কািহিনকাল-

কথনকােলর ে  সময় িবগিভত হেয় রেয়েছ। কািহিনকােলর আেলাচনার ে  

িবষয়িটর তা মােণর েচ া কেরিছ; এবাের এর কথনকাল িনেয়ও িকছু কথা বলা 

আবশ ক। উপন াসিট  হেয়েছ আ কথনরীিত িদেয়, এবং য কািহিনিট বণনা করেত 

আর  কেরেছ স উপন ােসর কােনা চির  নয়, স এক নবীন লখক যার পিরচয় এবং 

উপি িত থম পিরে েদর পর থেক আর মেল না। অথাৎ উপন াসিট আ কথনরীিত 

িদেয় আর  হেলও অিচেরই কথক সবে র ভূিমকায় অবতীণ হন, কােজই উপন াসিটর 

কথনরীিতেক মাথায় রেখ এর কথনকালেকও কািহিনকােলর সমসমেয় াপন করেত 

হয়।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. যাগমায়ার তার িপতা ও ামীর সাি েধ  কাটােনা জীবন কািহনীর বণনা। প াৎ-উ াস  

২. লাবণ র িপতা অধ য়ন কি ক জীবনও লাবণ র বেড়া হেয় ওঠা। 

৩. অিমেতর সাতবছর অ েফােড কাটােনা। 

 ৩.১ অ েফােড থাকাকােল কিট-অিমেতর মপব ও কিটেক আংিট দান।  

৪. অিমেতর িশলঙ পাহােড় যা া।  

৫. লাবণ র সে  গািড় দুঘটনা।   মূল কািহিনর সূচনা  

৬. লাবণ -অিমেতর ম-পব।  

৭. আগামী অ হায়ণ মােস অিমত-লাবণ র িববােহর সময় ি র হওয়া। 

৮. িসিস- কিটর যাগমায়ার বািড়েত আগমন। সমেয়র াভািবক ম  

 ৮.১ সাতবছর আেগ কিটেক অিমেতর দওয়া আংিট ফরত।   
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৯. িশলেঙ আসা শাভনলােলর িচিঠ লাবণ র কােছ এেস প ছেনা। 

১০. অিমতেক লাবণ র আঙিট ফরত।  

১১. িসিস- কিটেদর িনেয় বিড়েয় সাতিদন পের িফের এেস লাবণ েক  

িশলঙ-পাহােড় অিমেতর না পাওয়া। 

১২. অিমত- কিটর ম-পব ও তােদর ভািব-িববােহর সংবাদ। 

১৩. শষ িচিঠেত ছয়-মাস পের শাভনলােলর সে  লাবণ র  

িববাহ সংবাদ ও শেষর কিবতা।  

এই উপন ােসর বতমানকাল আর  হেয়েছ কািহিন েরর সমেয়র াভািবক মানুযায়ী 

ঘটা ৪-নং েমর ঘটনা ধারা থেক। ঘটনা এিগেয়েছ ৪, ৫, ৬… এভােব। িক  এই ম 

িবি ত হেয়েছ বশ-কেয়কবার প াৎ-উ ােসর   েয়ােগ। িক  এই উপন ােসর শলীর 

মেতাই প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ে ও এেসেছ অনন তা। অন ান  উপন ােসর মেতা 

বতমানকােলর ঘটনা ধারার মেধ  মােঝ-মােঝ প াৎ-উ ােসর সাহােয  অতীেতর কথা 

বণনা না কের উপন ােসর দুিট অধ ায় ‘পূব-ভূিমকা’ ও ‘লাবণ  পুরাবৃ ’-এ আগােগাড়া 

প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘিটেয় যাগমায়া ও লাবণ র জীবেনর পূব-অধ ােয়র বণনা দওয়া 

হেয়েছ, সমেয়র াভািবক মানুযায়ী যােদর ম যথা েম ১ এবং ২। এছাড়া আর 

একিট মা  প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘেটেছ উপন ােসর এেকবাের শষ-পযােয় িগেয় 

‘ব াঘাত’ শীষক অধ ােয়। এই অধ ােয় কিটর আংিট খুেল ফলার দৃেশ র স ত র া 

কেরেছ কথেকর বয়ােন পাওয়া সই আংিটর ইিতহাস। এই িতনিট  ছাড়া উপন ােস 

সভােব প াৎ-উ ােসর েয়াগ ঘেটিন। উপন ােসর সমেয়র ম মােটর ওপর 

সরলভােবই অ সর হেয়েছ।  

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ অনিধক ছয় মাস। যিদও মূল ঘটনা 

দুই-িতনমােসর মেধ  ঘেটেছ। অিমত িশলং-পাহােড় গিছল আষাঢ় মােস এবং লাবণ র 

সে  ম-পব কািটেয় তােদর ভািব-িববােহর সময় িনধািরত হেয়িছল অ হায়ণ মােস। 

অথাৎ, মােটর ওপর ছয় মাস পের। যিদও তােদর েমাপাখ ান দুই মােসর মেধ  সমা  

হেয়িছল, কারণ লাবণ র অ ধান। এই দুই মােসর িহেসবটা পাওয়া যাে  অিমেতরই 

সংলােপ। ‘আশ া’ পিরে েদর শেষ অিমত উে খ কেরেছ, “আজ দু মাস ধের মেন 

মেন ঘর সাজালুম।” এরপর থেক সমেয়র যথাথ িহেসব সভােব পাওয়া যায় িন, 
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‘এরপর িকছুকাল’, ‘আরও িকছুকাল’- এইভােব সময় পিরেয় গেছ। উে খ , ‘িকছু িদন’ 

না বেল ‘িকছুকাল’ বলা হেয়েছ; অথাৎ আমরা ধের িনেত পাির সময় িল অ িদেনর 

িহেসেবর বাইের। ফেল এই িদক থেক িহেসব কের দখেল ‘ শেষর কিবতা’ উপন ােসর 

ঘটনার ময়াদ অনিধক ৬ মাস ধের িনেত হয়, যার মেধ  ২ মাস ৭ িদেনর পির ার 

িহেসব উপন ােসর মেধ ই রেয়েছ।  

অ) মধ বতী িবরাম:- আমরা পূেবই আেলাচনা কের দিখেয়িছ রবী নােথর শষপেবর 

উপন াস িলর ধান সমস া এেদর আকারগত ু তার মেধ ই রেয়েছ। এক-একিট 

ত েক াধান  িদেত গেড় তালা এই উপন াস িলর গঠেনর মেধ  সািবক সাযুজ  রি ত 

হয়িন বলেলই চেল। সে  রেয়েছ সংলােপর অিতির  ব বহার এবং বণনা অংেশর অিত 

তা— ফেল উপন াস পােঠর ে  একধরেনর াি কর পিরি িতর সৃি  হয়। 

‘ শেষর কিবতা’ এই িটর থেক িকছুটা মু  হেলও পেরর িতনিট উপন ােসর ে  

এই িট িলর উপি িত কট। বণনার াংেশর মেধ ও এই উপন ােস য িবরােমর 

সৃি  হেয়েছ তা কেয়কিট উদাহরেণর সাহােয  িনে  দখােনা হল।   

১. “অিমত রায় ব াির ার। ইংেরিজ ছাঁেদ রায় পদবী ‘রয়’ ও ‘ র’ পা র যখন ধারণ 

করেল তখন তার  গল ঘুেচ িক  সংখ া হল বৃি । এই কারেণ, নােমর অসামান তা 

কামনা কের অিমত এমন একিট বানান বানােল যােত ইংেরজ ব ু  ও ব ু নীেদর মুেখ তার 

উ ারণ দাঁিড়েয় গল- অিমট রােয়।” (পৃ. ১১০৫)  

২. “অিমেতর দয়টার পের য দবতা সবদা শরস ান কের ফেরন তাঁর আনােগানা 

ফ াশেনবল পাড়ায়। দেশর পাহাড়-পবেত যত িবলাসী বসিত আেছ…সব চেয় সংকীণ।” 

(পৃ. ১১১৩)  

৩. “এতিদনকার িনরৎসুক িদনরাি র দাগ লেগ অিমতরজীবনটা ঝাপসা হেয় িগেয়িছল 

যন মা ােরর হােত ই ু েলর িত বছের পড়ােনা একটা িঢেল মলােটর ট ট বুক। 

আগামী িদনটার … সামান  িজিনেসর থেক ফুেট উঠেছ অসামান তা।” (পৃ. ১১২১)  

আ) দৃশ :— ‘আলােপর আর ’, ‘নূতন পিরচয়’, ‘বাসা-বদল’, ‘ব াঘাত’- এই চারিট 

পিরে েদ কািহিন এবং বাচন সমগিতেত এিগেয়েছ। সংলাপ এবং বণনার মেধ  

সহাব ান ঘটার ফেল আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ। অন  পিরে দ িলেত হয় কািহিন নয় 

বাচেনর আনুপািতক হােরর াস-বৃি  ঘেটেছ।  
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ই) সারসংে প:- উপন ােস ব ব ত িবরােমর তার মেতাই সারাংেশর ব বহারও । 

শষপেবর এই সংলাপ ধান উপন াস িলেত কথেকর ভূিমকা কেম এেসেছ, ফেল 

কথেকর পে  ঘটনার সারসংে প বণনা করার সুেযাগও গেছ কেম। িনে  িকছু 

অংেশর উে েখর সাহােয  উপন ােসর িকছু ঘটনা ধারার কথককৃত সারাংশ দােনর 

উে খ করা হল।   

১. “কিলকাতা িব িবদ ালেয় িব.এ.-র কাঠায় পা দবার পূেবই অিমত অ েফােড ভিত 

হয়; সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর সাত বছর গল কেট। বুি  

বিশ থাকােত পড়ােশানা বিশ কেরিন, অথচ িবেদ েত কমিত আেছ বেল ঠাহর হয় না।” 

(পৃ. ১১০৫)  

২. “ইিতমেধ  অিমত যখােন- সখােন হা হা কের বড়াে - িফরেপার দাকােন যােক-

তােক চা খাওয়াে , যখন-তখন মাটের চিড়েয় ব ু েদর অনাবশ ক ঘুিরেয় িনেয় আসেছ; 

এখান-ওখান থেক যা-তা িকনেছ আর এেক-ওেক িবিলেয় িদে , ইংেরিজ বই সদ  িকেন 

এ-বািড়েত ও-বািড়েত ফেল আসেছ, আর িফিরেয় আনেছ না।” (পৃ.১১০৮)  

৩. “… থম দুই-চারিদন যাগমায়া এই আেলাচনায় উৎসাহ কাশ কেরিছেলন, িক  

যাগমায়ার কােছ ধরা পড়ল য, তােত কেরই এ পে র উৎসাহটােক িকছু যন কুি ত 

করেল। বাঝা শ  নয় য, তার কারণ ি বচেনর জায়গায় ব বচেনর েয়াগ। তারপর 

থেক যাগমায়ার অনুপি ত থাকবার উপল  ঘন ঘন ঘটত।” (পৃ. ১১২৩)  

উ  অংশ িল ছাড়াও উপন ােসর ‘পূব-ভূিমকা’ এবং ‘লাবণ -পুরাবৃ ’ অধ ােয় যথা েম 

যাগমায়া ও তার িপতা এবং লাবণ  ও তার িপতার ইিতহােসর দীঘ-সমেয়র বণনােক 

মােটর ওপর সংে েপই সেরেছন কথক।  

ঈ) উহ  শ :- আয়তনগতভােব ছাট এই শেষর উপন াস িলেত ায়ই িকছু সমেয়র 

ঘটনা উহ  রেয় গেছ। সমেয়র গিতেত ‘িকছুকাল পের’, ‘িকছুিদন পর’-এইরকম 

বাক াংেশর ব বহাের রণ আনা হেয়েছ। এবং ওই উ  িকছু সমেয়র ঘটনা উহ  রেয় 

গেছ, ফেল উপন াস দেহ িকছু সমেয়র ঘটনা রেয় গেছ উহ । িনে  িকছু উদাহরেণর 

সাহােয  উপন ােসর ঘটনার এবং সমেয়র উহ াংেশর উে খ করা হল।  

১. “…দুিদন না যেতই বুঝেল, জনতা না থাকেল িনজনতার াদ মের যায়।” (পৃ. ১১১৩) 

২. “সাত িদন যেতই অিমত িফের যাগমায়ার সই বাসায় গল।” (পৃ. ১১৬৬) 
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৩. “তার পর িকছুকাল যিতশংকর অিমতর কােনা িনি ত খবর পায় না। কখেনা শােন 

স নিনতােল, কখেনা উটকামে ।” (পৃ. ১১৬৭) 

৪. “তার পেরও আেরা িকছুকাল গল।” (পৃ. ১১৬৯)   

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােসও সমেয়র পুনরাবৃি র ে  এককথন এবং 

অনন কথেনর ব বহার পিরলি ত হয়। িনে  এককথেনর ঘটনা িলর উে খ থেক 

ব াহত হেয় অনন কথেনর উে খ করা গল।  

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার উে খ বাচন ের 

একবার উে েখর উদাহরণ,  

১. “অিমত অ েফােড ভিত হয়; সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর 

সাত বছর গল কেট।” (পৃ. ১১০৬)  

২. “আজ দুই মাস ধের মেন মেন ঘর সাজালুম।” (পৃ.১১৫৬)   

১০. দুই- বান:—  

কািহিনকাল:— রবী নােথর শষ-পেবর এই উপন াস িলর স েক ধান য অিভেযাগ 

আেস তা এেদর আয়তেনর ু তা িনেয়। আমরা এই অধ ােয়র আেগর 

পিরে দ িলেতও আেলাচনা কের দিখেয়িছ কীভােব আয়তেনর ু তা এই শেষর 

উপন াস িলর কািহিন, চির  িকংবা সং ানেক যথাথভােব গেড় তালার ে  অ রায় 

হেয় দাঁিড়েয়েছ। এই একই অিভেযাগ এই উপন াস িলর সমেয়র আেলাচনার ে ও 

উেঠ আসেত পাের। আয়তেনর অিত- ু তার কারেণ স ূণ উপন ােস কািহিনকােলর 

কােনা ইি ত সভােব পাওয়া যায় না। একমা  শিমলা ও ঊিমমালার িপতা রাজারােমর 

ইিতহাস জানােত িগেয়ই কথক সমেয়র য ইি ত কেরন তার থেক তােক উিনশ 

শতেকর থমােধর ব ি  বেলই মেন হয়। অপরিদেক তার সময়কােলর িনিরেখ 

শিমলা-ঊিমমালা-শশাে র কািহিন উিনশ শতেকর শষ িদেকর হেত পাের আবার িবশ 

শতকেকও ছুঁেত পাের। উপন ােস এর  কােনা ইি ত নই বেলই উপন াসিটর 

কািহিনকালেক িবশ শতেকর থম দশেক াপেনর প পািত।  

কথনকাল:— সব কথেকর বয়ােন কিথত ু াকার এই উপন াসিট ‘িবিচ া’ পি কার 

১৩৩৯-এর অ হায়ণ থেক ফা ন পয  ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের ১৩৩৯- 
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সােলই াকাের মুি ত হয়। সব কথেকর বয়ান হেলও সম  উপন াসিটর মেনােযাগী 

পােঠ ি য়ার কােলর িত আেলাকপাত করেল দিখ কথক সবদাই বতমান কােলর 

ব বহার কেরেছন, এবং এই অনবরত বতমান কােলর ব বহার পাঠেকর মেন 

কথনকােলর বতমানময়তা িনেয় একধরেনর মাহ সৃি  করেত স ম হয়। এরই থেক 

সব কথেকর বয়ােন বিণত উপন াসিটর কথনকালেক কািহিনকােলর সে  ওতে াতভােব 

িবজিড়ত করেল ভুল হয় না।   

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম হল— 

১. শিমলা ও ঊিমমালার িপতা রাজারামবাবুর জীবনচযার কািহিন। 

২. শিমলা-শশাে র িববাহ। 

৩. হম , শশা , শিমলা, ঊিমর দািজিলং মণ বৃ া । প াৎ-উ াস  

 (বতমান সমেয়র সােপে  চারবছর আেগর কথা) 

৪. হমে র অসু তা ও মৃতু । 

৫. নীরেদর সে  ঊিমর িববাহ-স  াব। 

৬. রাজারামবাবুর মৃতু । 

৭. শিমলা-শশাে র হির ার ও নিনতাল মণ কথা। 

৮. শশাে র চাকির ছেড় ব বসার সূচনা।      ঘটনার সূচনা 

৯. শিমলার ব ািধ ও শয াশায়ী হওয়া। 

১০. শিমলার সংসােরর দািয়  িনেত বান ঊিমমালার আগমন। 

১১. ঊিমর উ ল ব বহাের শশাে র ম-মু তা। 

১২. ঊিম-শশাে র স েকর ঘিন তা। 

১৩. হািলর পের অনুত  ঊিমর িনেজর বাসায় িফের  

িচিঠেত নীরেদর সে  িবেদিশনীর িববােহর সংবাদ পাওয়া।        সমেয়র াভািবক েম এেগােনা 

ঘটনাধারা  

১৪. পুনরায় শিমলার সংসাের িফের যাওয়া ও ঊিম-শশাংেকর  

উ াম জীবনযা া। 

১৫. শশাে র ব সায় থম লাকসােনর খবর শিমলার  

কােছ আসা ও ঊিমেক িতর ার। 

১৬. িনেজেদর িববাহ-বািষকী ভুেল ঊিমেক িনেয় শশাে র 

 ডায়ম হারবাের যা া।  

১৭. ায় অস ব উপােয় শিমলার ম-আেরাগ  লাভ।  
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১৮. ঊিম-শশাে র িববাহ স  ওঠার পেরই িবমষ ঊিমর িনজ বাসায় ান। 

১৯. শশাে র ব বসােয়র বড় লাকসােনর খবর আসেছ শশাে র কােছ;  

শশা -শিমলার বাঝাপড়া।  

২০. ঊিমর বা াই যা ার সংবাদ জািনেয় উপন ােসর সমাি ।   

 

এই উপন ােসর বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক মানুযায়ী ঘটনাধারা ৮ 

থেক। অথাৎ, বাচন এিগেয়েছ ৮,৯ ১০… এভােব। িক  ‘শিমলা’ এবং ‘নীরদ’ এই দুই 

অধ ােয় বশ কেয়কবার ঘটনার ম িবি ত হেয়েছ প াৎ-উ ােসর েয়ােগ। ‘শিমলা’ 

অধ ােয় সব  কথকই শিমলা-শশাে র দা ত  জীবেনর বশ িকছু ঘটনা প াৎ-

উ ােসর েয়ােগ বণনা কের িদেয়েছন। এছাড়া এেদর দুজেনর কেথাপকথেনও সমেয়র 

াভািবক েমর ৭ নং ঘটনার নানা আখ ান প াৎ-উ ােসর েয়ােগ উেঠ এেসেছ। 

‘নীরদ’ পিরে েদর সূচনাই হে  একটা িবরাট সমেয় ঘেট যাওয়া নানা ঘটনার বণনা 

প াৎ-উ ােসর েয়ােগর ারা। এর মেধ  ান পেয়েছ সমেয়র াভািবক ম অনুযায়ী 

ঘটা ১, ২, ৪, ৫, ৬ েমর ঘটনা িলর বণনা। এছাড়া ‘ঊিমমালা’ অধ ােয় ঊিম-শশাে র 

ঘিন তার কােল তার ৃিতচারণায় উেঠ এেসেছ উপন ােসর বতমানকােলর সােপে  

চারবছর আেগ সপিরবাের দািজিলং-এ বড়ােত যাওয়ার কথা। সমেয়র াভািবক 

মানুযায়ী যার ম সংখ া ৩। সম  ৃিতকথা েলাই উেঠ এেসেছ শিমলা আর 

ঊিমমালার সােপে । নীরদ িকংবা শশাে র কােনা ৃিতচারণা ঔপন ািসক ব বহার 

কেরনিন। ামীর ভােলা-ম েক জীবেনর একমা  ধ ান করা শিমলার সােপে  উেঠ 

আসা প াৎ-উ ােসর েয়াগ িল তার ামীর িত ও তােদর দা েত র িত 

মমতােকই ফুিটেয় তুেলেছ।  

সমেয়র ময়াদ:- ব তপে  এই উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ িনেয় সভােব কাথাও 

আেলাচনা না হেলও উপন াসিট একটু মেনােযাগ সহকাের পাঠ করেলই বাঝা যােব 

উপন ােসর মূল ঘটনার ময়াদ ৫ মাস। কািতেকর শষ থেক চ  পয । উপন ােসর 

‘শিমলা’ পিরে েদর শেষ সব কথক উে খ কেরেছন “ সিদন উনি েশ কািতক, 

শশাে র জ িদন”। এর পের ‘নীরদ’ পিরে দ পিরেয় ‘ঊিমমালা’ পিরে েদর 

মাঝামািঝ অংেশ পাি  কমলােলবু আর আস  শীেতর জন  গরম কাপড় রােদ দওয়ার 
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স - এর থেক বাঝা যায় সময়টা াক-শীতকাল, অ হায়ণ মােসর শষ। সমেয়র 

গিত তুলনায় এই পেব ধীর। িক  এরপেরই ‘ঊিমমালা’ পিরে েদই উে খ করা হেয়েছ 

“আজ ২৬েশ ফা ন। হািলেখলার িদন।”- অথাৎ অত  অ  পিরসেরর মেধ  ায় 

িতনমাস সময়েক অিতবািহত কের দওয়া হেয়েছ। সমেয়র গিত এখােন বশ ত। 

এরপের িনিদ  ভােব কােনা মােসর উে খ না থাকেলও ‘আরও িকছুিদন গল’, 

‘সাতিদন যাক’-এরকম বাক াংশ থেক আমরা ধের িনেত পাির উপন াসিট মাটামুিটভােব 

চ  মােস শষ হেয়েছ— এবং এভােব িহেসব করেল উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ 

অনিধক পাঁচ মাস।  

অ) মধ বতী িবরাম:- সব কথেকর বয়ােন বিণত উপন াসিটর ঘটনাধারায় মধ বতী 

িবরাম এেসেছ নানাভােব। কখেনা কােনা তে র আকাের, কখেনা সং ান বণনাকােল। 

তেব এই উপন ােসর মধ বতী িবরােমর আেলাচনা ে  যিট সবেথেক উে খেযাগ  তা 

হল কািহিনর গিতেক  কের আখ ানকথেকর আখ ান াহেকর বা পাঠেকর িত 

সরাসির ম ব । মধ বতী িবরােমর এই অনন  ধরন ইিতপূেব বি মচে র উপন ােস 

ায়শই পাওয়া গেলও রবী -উপন ােস এই ধরেনর িবরােমর ব বহার কম। িনে  

উপন ােসর িকছু অংেশর উে খ কের মধ বতী িবরােমর উদাহরণ দওয়া হল।  

১. “ মেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা েনিছ। এক জাত 

ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া। ঋতুর সে  তুলনা করা যায় যিদ… য ঝংকাের বেজ 

বেজ ওেঠ সব দেহ মেন অিনবচনীেয়র বাণী।” (পৃ. ১১৭৭) 

২. “িকছুেত মন বাঁধেত পাের না। ছােদর উপর একলা বড়ােত যায়।অপরাে র আেলা 

ধূসর হেয় আেস। শহেরর উঁচুিনচু নানা আকােরর…’আিম িক ু  মািন ন’।” (পৃ. ১১৮৮)  

৩. “এই ইিতহাসটা যাঁরা পড়েছন এই জায়গাটােত এেস মচেক হেস বলেবন ‘বুেঝিছ’। 

বুঝেত অত  বিশ বুি র দরকার হয় না। যা ঘটবার তাইঘেট, আর তাই যেথ । 

এমনও মেন করবার হতু নই ভােগ র খলা চলেব তােসর কাগজ গাপন কের 

শিমলারই চােখ ধুেলা িদেয়।” (পৃ. ১১৯৩)  

আ) দৃশ :- এই উপন ােসর ে  আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ ‘শিমলা’ এবং ‘ঊিমমালা’ এই 

দুই পিরে েদই। এই দুই পিরে েদই কািহিন এবং বণনা, সংলাপ এবং বাচন মােটর 

ওপর সাম স  র া কের চেলেছ, ফেল সমেয়র গিতেতও এেসেছ সমানতা।  



304 

 

ই) সারসংে প:- আয়তেন ু  এবং উ ন গিতেত এিগেয় চলা এই শষপেবর 

উপন ােস সব কথক বশ িকছু দীঘ সময় ধের ঘেট যাওয়া ঘটনার সারসংে প 

িদেয়েছন, ফেল ঘটনা গিতেত ততা স ািরত হেয়েছ, সমেয় এেসেছ রণ। িনে  

উপন ােস বিণত ঘটনার িকছু সারাংেশর উে খ করা হল।  

১. “ ীর অিতলালেনর আওতায় ামীর মন হেয় পেড়েছ অসাবধান। ফাউে ন কলমটা 

সামান  দুেযােগ টিবেলর কােনা অনিতল  অংেশ ণকােলর জন  অেগাচর হেল সটা 

পুনরািব ােরর ভার ীর ‘পের। ােন যাবার পূেব… তাই িট ঘটােনাই তার ভাব হেয় 

পেড়েছ।” (পৃ. ১১৭৭)  

২. “নীরদ চেল গেল ঊিম িনেজর িত আেরা কিঠন অত াচার করেল । কেলজ যায়, 

আর বািক সময় িনেজেক যন এেকবাের জেননার মেধ  ব  রােখ। সারা িদন পের বািড় 

িফের এেস যতই তার া  মন ছুিট পেত চায় ততই স িন ু রভােব অধ য়েনর িশকল 

জিড়েয় আটেক রােখ। …নীরদ উপি ত নই বেলই তার দূরবতী ই াশি  ওর িত 

অিধক কের কাজ করেত লাগল।” (পৃ. ১১৯০) 

৩. “আজকাল ওেদর ঘরক ােত দািয়ে র গা ীয চেল গেছ; ভুল চুেক িকছু আেস যায় 

না এমন একটা আলগা অব া ঘেটেছ। …মেন হে  িপকিনক চলেছ। …” (পৃ. ১১৯৪)    

উ  অংশ িল ঘটনা িলর ম বােহর িত িনেদশ কের। অথাৎ ঘটনা িল দীঘ সময় 

ধের ঘেটেছ যােক অ  কথায় ব  কেরেছন কথক।  

ঈ) উহ  শ :- উপন াসিটর সমেয়র ময়ােদর আেলাচনার সূচনােতই সমেয়র যই 

িহেসবটা আমরা দিখেয়িছ তার িত আেরকবার মেনািনেবশ করেলই উপন ােসর 

‘এিলি স’ বা ঘটনার উহ াংশ িল স েকও আমরা সেচতন হেত পারব। উপন ােসর 

‘ঊিমমালা’ পিরে েদর মাঝামািঝ অংেশ আমরা দেখিছ আস  শীেতর জন  গরম কাপড় 

রােদ দওয়ার স - এর থেক বাঝা যায় সময়টা াক-শীতকাল, ধের িনেত পাির 

অ হায়ণ মােসর শষ। িক  এরপেরই এই পিরে েদই দােলর িদেনর উে খ বুিঝেয় 

দয় অত  অ  পিরসেরর মেধ  ায় িতনমাস সময়েক অিতবািহত কের দওয়া 

হেয়েছ। এবং শীেতর দুই মাস এবং ফা েনর ায় পুেরা সমেয় ঘটা ঘটনা িলর 

উে খমা  করা হয়িন, উহ  রেয় গেছ; অথাৎ ঘেটেছ ‘এিলি স’।   
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সমেয়র পুনরাবৃি :- রবী নােথর শষ পেবর িতনিট উপন ােস সমেয়র িবন ােসর ে  

খুব বিশ বিচ  ল  করা যায় না। সমেয়র পুনরাবৃি র ে  িতনিট ধরেনর পিরবেত 

অিধকাংশ ে ই দুিট ধরন, অথাৎ, এককথন ও অনন কথেনর ব বহার বিশ চােখ 

পেড়। উপন ােসর  সমেয়র িবন াস আেলাচনার েতই জািনেয় দওয়া হেয়েছ আমরা 

এককথেনর উে খ থেক িবরত থেক পুনঃকথন ও অনন কথেনর উে খ করব। 

কােজই িনে  ধু অনন কথেনর উদাহরণ িলর উে খ করা হল।  

অ. অনন কথন— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. “নীরদ চেল গেল ঊিম িনেজর িত আেরা কিঠন অত াচার করেল । কেলেজ 

যায়, আর বািক সময় িনেজেক যন এেকবাের জেননার মেধ  ব  কের রােখ।” (পৃ. 

১১৯০) 

২. “…আজ ওঁর ামীর এ কী পরাভব িদেন িদেন কাশ হেয় পড়েছ।” (পৃ. ১১৯৭)  

১১. মাল :—  

কািহিনকাল:— ‘দুই বান’-এর মেতাই এই ু াকায় উপন াসিটও ‘িবিচ া’ পি কায় 

১৩৪০-এর আি ন থেক অ হায়ণ পয  ধারাবািহকভােব কািশত হওয়ার পের ১৩৪০ 

সােলই াকাের মুি ত হয়। পূববতী উপন ােসর মেতাই এই উপন ােসরও কািহিনকাল 

িনেয়  কােনা ইি ত পাওয়া না গেলও নীরজা-আিদেত র দা েত র ইিতহাস, 

আিদেত র ব ু মহেলর মেধ  চিলত ভাষা েয়ােগর রীিত, এবং সেবাপির উপন ােসর 

শেষর িদেক রেমন-সরলার ান  পােক ফতার হওয়ার ঘটনা িবশ শতেকর 

জীবন-িচ ারই সা  দয়। িবেশষ েদর মেত এই ফতােরর ঘটনািট কৃতপে  িবশ 

শতেকর ি েশর দশেকর আইন-অমান  আে ালেনর ৃিতেকই উে  দয়। কােজই 

এসেবর িভি েত উপন াসিটর কািহিনকালেক িবশ শতেকর ি েশর দশেক াপন করেত 

হয়। 

কথনকাল:— অপরিদেক সব কথেকর বয়ােন কিথত উপন াসিটর কথনকালও 

রচনাকােলর সমসামিয়ক ধের িনেয় উপন াসিটর কথনকালেকও কািহিনকােলর সে ই 

াপন করেত হয়।     
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সমেয়র ম:- এই উপন ােস সমেয়র াভািবক ম হল িন প— 

১. জ াঠামশাইেয়র সাি েধ  আিদত -সরলার ছেলেবলা 

 অিতবািহত হওয়া ও বাগােনর কাজ শখা। পূব কথন  

২. ছেলেবলায় সরলার চুল কেট দওয়া স ।  

৩. নীরজা-আিদত র দশবছেরর দা েত র নানা স । 

৪. ডিল কুকুেরর মৃতু  বণনা। 

৫. নীরজার স ান সবকালীন জিটলতা, স ােনর মৃতু  ও  

তার থেক নীরজার শয াশায়ী দশা।  

৬. আিদত র থেক অসু  নীরজার বরা  িদেনর  

ফুলিট সরলার হাত থেক পাওয়া।             মূল কািহিনর সূচনা  

৭. িদেনর শেষ নীরজার শয ায় আিদত র আগমন  

স  ও মান-অিভমান পব।  

৮. নীরজার কা ায় আিদত র সরলােক িনেয় নীরজার সমেয়র াভািবক েম  

  এেগােনা ঘটনাধারা 

 দুি ার উপলি । 

৯. সরলার িত আিদত র সু  ভােলাবাসার উপলি । 

১০. িবেকেল আিদত  সরলার সা াৎ। 

১১. রােত িদিঘর পাের রেমন-সরলার কেথাপকথন। 

১২. সরলা-আিদত র কেথাপকথন ও সরলার শািড়েত 

 আিদেত র নাগেকশর ফুল ঁেজ দওয়ার স । 

১৩. রেমেনর সে  কেথাপকথনকােল নীরজার মন ে র িবে ষণ।    

১৪. সরলা-রেমেনর মেধ  ান  পােকর েদশীসভায় 

 যাগদােনর পিরক না।  

১৫. জল থেক ময়াদ উ ীণ হওয়ার আেগ 

 ানাভােবর জন  সরলার িন ৃ িত। 

১৬. সরলােক দেখ সরলার িত চরম অিভশাপ 

বষেণর মধ  িদেয় নীরজার াণত াগ।  

 

এই উপন ােসর বতমানকাল আর  হেয়েছ ঘটনার িমক নং ৬ থেক। অথাৎ সমেয়র 

ঘটনা এিগেয়েছ ৬, ৭, ৮… এই িহেসেব। িক  ১০ িট পিরে েদর এই ু  উপন ােসর 

বতমানকােলর ঘটনাধারার ম বাের বাের থেমেছ প াদ-উ ােসর ব বহাের। এই 



307 

 

প াৎ-উ ােসর েয়াগ এেসেছ মূলত অসু  নীরজার মেন। স তার শয ায় থেক 

মাগত তােদর দশবছেরর দা েত র নানা কথা, মাল েক িঘের গেড় তালা নানান 

ৃিতেক ম ন কের গেছ। এছাড়া উপন াসিটর দু’একিট প াৎ-উ ােসর ব বহার হেয়েছ 

আিদত র িদক থেকও; যখােন াধান  পেয়েছ তার এবং সরলার তােদর 

জ াঠামশাইেয়র ত াবধােন বেড়া হেয় ওঠার নানা কথা, সরলােক জ  করার মানেস 

িকেশার আিদত র সরলার চুল কেট দওয়া স ।  

উপন ােস পূব-উ ােসর েয়াগ তুলনামূলকভােব কমই হেয় থােক। রবী নােথর 

উপন ােস এই েয়াগ আরও কম। তেব এই উপন ােস একিট মা  পূব-উ ােসর 

উদাহরেণর উে খ করা যায়, যার ম সংখ া ১৪। ৭ নং অধ ােয় সরলা-রেমন 

উপন ােসর বতমান কােলর সােপে  পেরর িদন েদশীসভায় যাগদােনর য পিরক না 

কেরেছ তা য বা বািয়ত হেয়েছ তা আমরা জানেত পাির ৯ নং পিরে েদ িগেয় নীরজা 

আর তার আয়ার কেথাপকথেনর মধ  িদেয়। ফেল এিটেক পূব-উ ােসর দৃ া  িহেসেব 

হণ করেত পাির।  

সমেয়র ময়াদ:- অিত ু , মা  ১০িট পিরে েদ স ূণ এই উপন ােস সমেয়র ময়াদ 

িনেয় আেলাচনার অবকাশ মেল। উপন ােস মা  িদন কেয়েকর ঘটনা উি িখত হেয়েছ। 

এরমেধ  ১ থেক ৮ নং পিরে েদ একই িদন রােতর কািহিন বিণত হেয়েছ; অথাৎ 

সমেয়র গিত অত  ধীর এই আটিট পিরে েদ। ৭নং পিরে েদ সরলার উি  পাি , “ 

ান  পােক কাল তামােদর একটা সভা আেছ না?”- এই ‘কাল’ অথাৎ আগািমকাল, 

এবং এরপের ৯ নং পিরে েদ নীরজার উি েত পাি , “কাল থেক সরলােক দখিছ ন 

কন?”- এখােন এই ‘কাল’ অথাৎ গতকাল। এে ে  সমেয়র িহেসব করেল বুিঝ ১-৮ 

নং পিরে েদ যখােন একই িদন রােতর ঘটনা বিণত হেয়েছ সখােন ৯ নং পিরে েদ 

এেস পাি  একিদন পেরর ঘটনা। অথাৎ ৮ ও ৯ নং পিরে েদর মােঝ একিদন পিরেয় 

গেছ। সমেয়র এে ে  রণ হেয়েছ। এরপের ১০ নং পিরে েদ জানা যাে  জেল 

ানাভােবর জন  সরলােক ছেড় দওয়া হেয়েছ— এই অধ ায় ৯নং অধ ােয়র সে  একই 

িদেনর হেত পাের আবার না-ও হেত পাের। উপন ােস ত তার কােনা ইি ত পাওয়া 

যায় না। তেব এটুকু বাঝা যায় উপন ােসর সমেয়র ময়াদ িতন-চারিদেনর বিশ নয়।  



308 

 

অ) মধ বতী িবরাম:- সংলাপ ব ল এই ু াকায় উপন ােস সব কথেকর বণনার 

অবকাশ ায় নই বলেলই চেল, ফেল উপন ােস ঘটনাধারায় মধ বতী িবরােমর সুেযাগ 

এেসেছ কম। িকছু ে  চিরে র বািহ ক গড়েনর বণনা, াকৃিতক দৃেশ র বণনার 

মধ িদেয় উপন াসিটেত মধ বতী িবরাম এেসেছ। িনে  তারই কেয়কিটর উে খ করা হল;  

১. “িপেঠর িদেক বািলশ েলা উঁচু-করা। নীরজা আধ- শাওয়া পেড় আেছ রাগশয ায়। 

পােয়র উপের সাদা রশেমর চাদর টানা, যন তৃতীয়ার িফেক জ াৎ া হালকা মেঘর 

তলায়। ফ াকােশ তার শাঁেখর মেতা রঙ, িঢেল হেয় পেড়েছ চুির, রাগা হােত নীল িশরার 

রখা, ঘনপ  চােখর প েব লেগেছ রােগর কািলমা।” (পৃ. ১২১৩) 

২. “তার হােত একিট অিকড। ফুলিট , পাপিড়র আগায় বগিনর রখা। যন ডান-

মলা ম  জাপিত। সরলা িছপিছেপ ল া, শ ামলা রঙ, থেমই ল  হয় তার বেড়া 

বেড়া চাখ, উ ল এবং ক ণ। মাটা খ েরর শািড়, চুল অযে  বাঁধা, থ ব েন নেম 

পেড়েছ কাঁেধর িদেক। অসি ত দহ যৗবেনর সমাগমেক অনাদৃত কের রেখেছ।” (পৃ. 

১২১৭) 

৩. “িদিঘর ও পােরর পািড়েত চালতা গােছর আড়ােল চাঁদ উঠেছ, জেল পেড়েছ ঘন 

কােলা ছায়া। এ পাের বাস ী গােছ কিচ পাতা িশ র ঘুমভাঙা চােখর মেতা রাঙা, তার 

কাঁচােসানার বরন ফুল, ঘন গ  ভারী হেয় জেম উেঠেছ, গে র কুয়াশা যন। …” (পৃ. 

১২২৮) 

আ) দৃশ :- এই উপন ােস বণনা এবং সংলােপর সহাব ােন অথাৎ কািহিন এবং বাচেনর 

গিতর সাম স  রি ত হেয় আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ ৫ ও ১০ পিরে েদ। বািক 

পিরে দ িলেত সংলােপর অনুপাত বণনার তুলনায় বৃি  পেয়েছ।  

ই) সারসংে প:- সব কথেকর বয়ােন কিথত ু াকার এই উপন ােসর ধান উপজীব  

অসু  নীরজার মন ে র িবে ষণ। রাগশয ায় শািয়ত এবং আস  মৃতু র তী ায় 

িব ু  িচ  নীরজা মাগত তার সু তার িদন িল, আিদেত র সে  তার কাটােনা 

দা ত  মুহূত িলর ৃিতম ন কের গেছ যার বণনা কেরেছ সব কথক। তােদর 

দা ত কাল, মাল িটেক িঘের তােদর দীঘ সমেয়র কম- যােগর ৃিত বণনা করেত 

িগেয় উপন ােস সারাংেশর ব বহার করা হেয়েছ। িনে  সই সারাংেশর কেয়কিটর উে খ 

করা হল;   
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১. “বাগােনর পি ম ধাের াচীন মহািনম গাছ। তারই জুিড় আেরা একটা িনমগাছ িছল; 

সটা কেব জীণ হেয় পেড় গেছ; তারই ঁিড়টােক সমান কের কেট িনেয় বািনেয়েছ 

একটা ছােটা টিবল। সইখােনই ভারেবলায় চা খেয় িনত দুজেন, গােছর ফাঁেক ফাঁেক 

সবুজডােল-ছাঁকা রৗ  এেস পড়ত পােয়র কােছ; শািলখ কাঠিবড়ািল হািজর হত 

সাদ াথী। তার পের দাঁেহ িমেল চলত বাগােনর নানা কাজ। …ব ু বা বরা দখা করেল 

এেল বাগােনর কােজর সে  িমিলত হত লৗিককতা।” (পৃ.১২১৩) 

২. “ তপেদ আিদত  ছুেট এল ঘের। হাত জাড়া বাস ী রেঙর দশী ল াবানম ফুেলর 

ম রীেত। তাই িদেয় ঢেক িদল নীরজার পােয়র কাছটা।” (পৃ. ১২২২) 

৩. “বাগােন কাজ করার জন  আিদত র কামের একটা ঝুিল বাঁধা, িকছু-না-িকছু সং হ 

করবার দরকার হয়। সই ঝুিল থেক বর করেল ছােটা তাড়ায় বাঁধা পাঁচিট 

নাগেকশেরর ফুল। … আিদত  বশ একটু সময় িনেয় ধীের ধীের পিরেয় িদেল। সরলা 

উেঠ দাঁড়াল, আিদত  সামেন দাঁিড়েয়, দুই হাত ধের, তার মুেখর িদেক তািকেয় রইল, 

যমন তািকেয় আেছ আকােশর চাঁদ…। সরলা হাত িছিনেয় িনেয় দৗেড় চেল গল। 

আিদত  অনুসরণ করেল না, যত ণ দখা যায় চুপ কের দাঁিড়েয় দখেল। …” (পৃ. 

১২৩২)   

ঈ) উহ  শ :- আমরা উপন াসিটর ময়ােদর আেলাচনার েতই দেখিছ ১-৮ নং 

পিরে েদ যখােন একই িদন রােতর ঘটনা বিণত হেয়েছ সখােন ৯ নং পিরে েদ এেস 

পাি  একিদন পেরর ঘটনা। অথাৎ ৮ ও ৯ নং পিরে েদর মােঝ একিদন পিরেয় 

গেছ। ৭নং পিরে েদ সরলার উি েত পাি , “ ান  পােক কাল তামােদর একটা 

সভা আেছ না?”- এই ‘কাল’ অথাৎ আগািমকাল, এবং এরপের ৯ নং পিরে েদ নীরজার 

উি েত পাি , “কাল থেক সরলােক দখিছ ন কন?”- এখােন এই ‘কাল’ অথাৎ 

গতকােলর কথা বলা হেয়েছ। অথাৎ উপন ােস ৮ ও ৯ নং পিরে েদর মােঝর 

একিদেনর ঘটনা উহ  থেক যাে , ফেল উপন ােস সমেয়র ময়ােদ ঘেটেছ ‘এিলি স’।   

সমেয়র পুনরাবৃি :- এই উপন ােস ধুমা  এককথন ও অনন কথেনর ব বহার ল  করা 

গেছ। কােজই িনে  ধুমা  অনন কথেনর উদাহরেণর উে খ করা হল। 

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার উে েখর 

উদাহরণ;  

১. “িদেনর কাজ আরে র পূেবই রাজ আিদত  বাছাই-করা একিট কের ফুল ীর 

িবছানায় রেখ যত। নীরজা িতিদন তারই অেপ া কেরেছ।”  
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২. “ রাজ িবেকেল সােড় চারটার মেধ  চা খাওয়া সের আিদতদা আমােক ডেক নন 

বাগােনর কােজ।”  

১২. চার অধ ায়:—  

কািহিনকাল:— ‘চার অধ ায়’ রবী নােথর একমা  উপন াস যা সামিয়কপে  কখেনা 

কািশত হয়িন, াকাের কািশত হেয়িছল ১৯৩৪ সােল। সামিয়কপে  কািশত না 

হেলও উপন াসিট িনেয় সমােলাচনা হেয়িছল িব র, আর তার কারণ লুিকেয় িছল 

উপন াসিটর কািহিনকাল িনবাচেনর ে - যা ত ত স াসবাদী আে ালেনর 

ইিতহাসেক পটভূিম কের গেড় উেঠিছল। উপন াসিট িনেয় নানা িবতেকর উ ের 

রবী নাথ ‘ কিফয়ত’ িহেসেব উপন ােসর ধান উপজীব  এলা-অ র েমাপাখ ােনর 

িত দৃি  আকষেণর েচ া করেলও তােদর েমর ািজক পিরণিতর পছেনও য 

স াসবাদী আে ালেনর ঐিতহািসক পটভূিমর ভূিমকা যেথ  পিরমােণ িছল তা উপন াস 

পােঠই উপল  হয়।     

কথনকাল:— সব কথেকর বয়ােন কিথত এর কথনকাল স েক বলা যায় এই 

উপন ােসও কথনকাল এবং কািহিনকাল একই সময়কােল সি িব  হেয়েছ যার ি ত 

স াসবাদী আে ালেনর ইিতহাসেক িনেয় গেড় উেঠেছ।  

সমেয়র ম:- এই উপন ােসর সমেয়র াভািবক ম িন প— 

১. ই নােথর পড়ােশানা ও পূবজীবন থেক স াসবাদী দেলর উ েবর সংি  কািহিন। 

২. এলার ছেলেবলা ও যৗবনকােলর কািহিন। 

৩. এলার স াসবাদী দেল যাগ দওয়ার পের পাঁচ বছর কেট যাওয়া।  উপন ােসর ভূিমকাংশ 

৪. চারবছর আেগ এলা-অ র থম পিরচয়। 

৫. িতনবছর আেগ এলার বািড়র ছােদ অ র জ িতিথ পালন। প াৎ- 

 উ াস  

৬. ই নাথ কতৃক কেয়কিদন আেগ িপ ল িদেয় ছাগলছানা মারার কািহিন বণনা। 

৭. দু’িদন আেগ এলার ঘের ডাকাত ঢাকার ঘটনা।  

৮. চােয়র দাকােনর দৃশ  ও এলার িনম ণ। কািহিনর সূচনা  

৯. এলার ঘের অতীেনর আগমন। 

১০. গাপন িচিঠ পেয় এলােক না জািনেয় অ র অ ধান।         সমেয়র াভািবক েম এেগােনা 

ঘটনা 
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১১. অ র গাপন আ ানায় কানাই র আগমন। 

১২. অ র গাপন আ ানায় এলার আগমন। 

১৩. তী  ইসেলর শে  অ র আবার অিনিদ  অ ধান। 

১৪. এলার বািড়েত ছ েবেশ অ র আগমন।   

এই উপন ােসর বতমান কাল আর  হেয়েছ সমেয়র াভািবক মানুযায়ী ৮ নং ঘটনা 

ধারার থেক। অথাৎ ঘটনা এিগেয়েছ ৮, ৯, ১০… এভােব। উপন ােসর ‘ভূিমকা’ অংেশই 

এলার বাল - কেশার- যৗবেনর কািহিনর বণনার পর জািনেয় দওয়া হেয়েছ স াসবাদী 

দেলর সে  যােগর পাঁচ বছর অিত া  হেয় গেছ। এবং তারপর উপন ােসর থম 

অধ ায় থেক ঘটনা াভািবক ম ধেরই এিগেয়েছ। যিদও এলা-অ র ম-পেবর বণনা 

তােদরই ৃিতচারণা থেক পাঠেকর কােছ পির ু ট হয়। িনেজেদর কেথাপকথেন িতনিট 

বেড়া সমেয়র প াৎ-উ ােসর ব বহােরর মধ  িদেয় তােদর দুজেনর পিরচয় ও স েকর 

িকছু বণনা পাওয়া যায়; সমেয়র াভািবক ধারায় যােদর ম ৪, ৫। এছাড়া কেয়কিট 

প াৎ-উ ােসর সাহােয  কািহিন েরর সমেয়র াভািবক মানুযায়ী ঘটা ১, ৬, ৭ 

েমর ঘটনা িলর বণনা এেসেছ। মােটর ওপর উপন াসিটর সমেয়র েমর ে  

বাচন ের খুব জিটল িবন াস পাওয়া যায় না।     

সমেয়র ময়াদ:- এই উপন ােসর সমেয়র ময়াদ পাঁচ বছর। উপন ােসর ভূিমকাংেশর 

শেষ কথক জািনেয়েছন, “এই ভূিমকার পের পাঁচ বছর উ ীণ হল…” অথাৎ, এলার 

স াসবাদী দেল যাগ দান করার পাঁচ বছর উ ীণ হেয় গেছ এবং উপন ােসর 

ভূিমকাংেশ বণনা করা হেয়েছ এলার জীবেনর পূবাধ ায় ব তপে  যার সময় আরও 

পূেবকার। এবার  হল কন আমরা উপন ােসর সমেয়র ময়াদ পাঁচ বছর িহেসেব 

িনধারণ করলাম। এর কারণ লুিকয় আেছ এলা-অ র মাধ ােয়র মেধ ই। উপন ােসর 

দুিট দীঘ প াৎ-উ ােসর একিটেত বিণত হেয়েছ উপন ােস কিথত বতমান সমেয়র 

থেক চারবছর পূেবর ঘটনা (উপন ােসর ি তীয় অধ ায়) এবং অপরিটেত বিণত হেয়েছ 

উপন ােসর বতমান সময় থেক িতনবছর পূেবর ঘটনা (উপন ােসর চতুথ অধ ায়)। এই 

িহেসেবর িভি েত উপন াসিটর সমেয়র ময়াদ পাঁচ বছর ধের নওয়া যায়। যিদও এই 

পাঁচ বছেরর মেধ  ধু প ম বছেরর ঘটনাই উপন ােস ান পেয়েছ এবং তার আেগর 

চার বছেরর ঘটনা এলা-অ র ৃিতচারণার মেধ  িদেয়ই কথায় ফুেট উেঠেছ।  
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অ) মধ বতী িবরাম:- রবী নােথর এই শষ উপন াসিট একা ভােব সংলাপ িনভর। 

সংলােপর পর সংলাপ সািজেয় এবং চির েদরই ৃিতচারণার মধ  িদেয় কািহিনর ন 

ঘেটেছ; ফেল উপন ােস বণনামূলক িবরােমর অবকাশ ঘেটেছ অিত  পিরমােণ। 

উপন ােস ব ব ত সই  িকছু িবরােমর থেক িনে  িকছু উদাহরেণর উে খ করা হল;   

১. “সামেন সদর রা া, বাঁ পাশ িদেয় গেছ গিল। যারা িনভৃেত চা খেত চায় তােদর 

জেন  ঘেরর এক অংশ িছ ায় চেটর পদা িদেয় ভাগ করা। আজ সইিদকটােত একটা 

িবেশষ আেয়াজেনর ল ণ… দাকান শূন  থােক।” (পৃ. ১২৫১) 

২. “এলা একবার চাির িদক ঘুের দখেল। মেঝর উপর ক ল, তার উপর চাটাই। 

বািলেশর বদেল বই িদেয় ভরা একটা পুরেনা ক াি েসর থিল। লখাপড়া করবার জন  

একখানা প াকবা । …অিক নতার মেধ  িকছুেত ওর মন িমশ খাওয়ােত পাের না।” (পৃ. 

১২৭৫)  

আ) দৃশ :- স াসবাদী আে ালেনর পটভূিমেত এলা-অ র েমাপাখ ানেক উপজীব  

কের গেড় ওঠা রবী নােথর এই শষ উপন াসিট একা ভােব সংলাপ ধান। পেরর-পর 

সংলাপ সািজেয় উপন াসিটর কািহিনেক প দওয়ার েচ া নওয়া হেয়েছ ফেল 

বণনামূলক অংেশর আনুপািতক হার অত  কেম এেসেছ। এবং বাচন ও সংলােপর 

সুসাম স  গেড় উঠেত পােরিন। যিদও উপন ােসর থম ও তৃতীয় অধ ােয় এই সাম স  

িকছুটা পিরমােণ ল  করা যায়, যার ফেল আদশ দৃশ  গেড় উেঠেছ।    

ই) সারসংে প:- রবী নােথর এই শষ উপন াসিট আয়তেন ু  হেলও এর পটভূিমেত 

রেয়েছ ভারতবেষর এক পূণ অধ ায়, স াসবাদী আে ালেনর ইিতকথা। ফেল ু -

আয়তেনর উপন ােস এত িবরাট একটা পটভূিমেক ান িদেত িগেয় ায়শই 

সব কথকেক িকছু িকছু ঘটনার সারসংে প বণনা করেত হেয়েছ।  

১. “একদা ই নাথ জামান ফরািস ভাষা শখাবার একটা াইেভট াস খুলেলন, সই 

সে  ভার িনেলন বটািন ও িজেয়ালিজেত কােলেজর ছা েদর সাহায  করবার। েম এই 

ু  অনু ােনর গাপন তলেদশ বেয় একটা সাধনা জিটল শকড় জলখানার া েণর 

মাঝখান িদেয় ছিড়েয় পড়ল ব দূের।” (পৃ. ১২৫১)  

২. “কেমর য শাসন ীকার কের িনেয়েছ তাঁেক অস ান করােক অতীন আ স ােনর 

িব  বেলই জােন। িচিঠখানা যথারীিত কুিটকুিট কের িছঁেড় ফলেল। মুহূেতর জন   

হেয় দাঁড়াল  নাবার ঘেরর বাইের। পর েণ তেবেগ গল বিরেয়। রা ায় দাঁিড়েয় 
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একবার দাতলার িদেক তাকােল। জানলা খালা, বাইের থেক দখা যায় আরামেকদারার 

একটা অংশ, আর তাঁর সে  সংল  লােলেত হলেদেত ডারা-কাটা চৗেকা বািলেশর এক 

কাণা। লাফ িদেয় অতীন চলিত ামগািড়েত চেড় বসল।” (পৃ. ১২৭১)  

ঈ) উহ  শ :- উপন ােসর ভূিমকাংেশর শেষ কথক জািনেয়েছন, “এই ভূিমকার পের 

পাঁচ বছর উ ীণ হল…” অথাৎ, এলার স াসবাদী দেল যাগ দান করার পাঁচ বছর উ ীণ 

হেয় গেছ। উপন ােস এই পাঁচ বছর উ ীণ হেয় যাওয়ার কথা য জানােনা হল সই 

পাঁচ বছেরর কােনা বণনা উপন ােস দওয়া হল না। অথাৎ এলার স াসবাদী আে ালেন 

যাগদান করার পেরর পাঁচ বছেরর কমকা  স ূণটাই উহ  রেয় গল। এছাড়াও 

ই নােথর ইিতহাস এবং তার স াসবাদী দল গেড় তালার ইিতহাসটাও উহ  থেক 

গেছ। উপন ােস ধু জানােনা হল- “… েম এই ু  অনু ােনর গাপন তলেদশ বেয় 

একটা সাধনা জিটল শকড় জলখানার া েণর মাঝখান িদেয় ছিড়েয় পড়ল ব দূের” 

— িক  এই সাধনা এবং তার সে  য কী কের জলখানার া েণর যাগ হল সই 

পুেরা ইিতহাসটাই অনু  রেয় গেছ, ফেল উপন ােস একটা পূণ অধ ােয়র 

‘এিলি স’ ঘটায় কািহিনর ন সুচা  হেত পােরিন। েয়াজনীয় অংশ উহ  থাকার 

ফেল স াসবাদী আে ালেনর একটা ছায়াই ধুমা  উপন াস দেহ পেড়েছ, সই 

আে ালেনর যথাথ প গেড় উঠেত পােরিন।  

সমেয়র পুনরাবৃি :- উ  দুিট উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও সমেয়র পুনরাবৃি র িতন 

ধরেনর েপর বদেল দুিট প চােখ পেড়। এককথন ও অনন কথন। এই উপন ােস 

যেহতু ধুমা  উ  দুই কথেনর মেধ  অনন  কথেনর উদাহরণ পাওয়া গেছ তাই িনে  

ধু অনন কথেনরই উে খ করা হল।  

অ. অনন কথন:— কািহিন ের একািধকবার ঘেট যাওয়া ঘটনার বাচেন একবার মা  

উে েখর উদাহরণ;  

 ১. “ওেগা, কতবার বেলিছ— অেনক ণ ধের ডেকর কােণ বেস তামােক চেয় চেয় 

দখিছলুম।” (পৃ.১২৬৩)  

২. “আবার অিখল!— পািলেয়িছস বািডং থেক!”  (পৃ. ১২৮২)  
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রবী নােথর উপন াস িলর সমেয়র আেলাচনার উপাে  এেস িস া  িহেসেব বলা 

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

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

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

এেগােলও অিধকাংশ ে  আখ ােনর শীষিব ুেত প েছ িকছু সমেয়র ঘটনােক  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

হেত পাের।  

 


