
 
 

 
 

থম অধ ায় 

স  িচ ক  : সং া, প 

িবগত শতেকর সূচনার িদেক এজরা পাউ  িচ কে র  বাঝােত িগেয় ম ব  

কেরিছেলন— 

“It is better to present one Image in a life time than to produce 

voluminous works.”১ 

এই ম েব  অবশ ই অিতর ন আেছ। িক  িশ সািহেত  িচ ক  এতটাই পূণ য 

অিতর ন সে ও এই ম ব েক অসমীচীন বলা যায় না। িচ ক েক িতিন কােনা এক িনিদ  

মুহূেত এক বৗি ক জিটলতােক কাশ করার মাধ ম িহেসেব িচি ত কেরিছেলন— 

“An “Image” is that which presents an intellectual and emotional complex 

in an instant of time. I use the term “complex” rather in the technical 

sense employed by the newer psychologists, such as Hart, though we may 

not agree absolutely in our application.  

It is the presentation of such a “complex” instantaneously which gives 

that sense of sudden liberation; that sense of freedom from time limits and 

space limits; that sense of sudden growth, which we experience in the 

presence of the greatest works of art.”২ 

শ িশ ীরা িনজ িনজ মতাবেল মানুেষর পে ি য় সংেবদনার সে  শ বািহত ভাষার 

একটা অিনবচনীয় সংেযাগসূ  গেড় তােলন। এই সংেযাগসূ িটর ারা সৃ  ক নার সে  

ৃিত-আি ত অিভ তার সম েয় গেড় ওেঠ মূত অবয়ব। এই অবয়বিটই আসেল িচ ক । 

কিব ও সমােলাচক C. D. Lewis এই সত টা একজন শ িশ ী িহেসেব আেগ িনেজ অনুভব 

কেরেছন এবং পের সমােলাচক িহেসেব িটকয় শে  তার কাশ ঘিটেয়েছন— 



 
 

 
 

“In its simplest terms, it is a picture made out of words.”৩  

অনাড় র বা চাতুযহীন িচ কে র অিত সংি  এই সং ািট-শ িনিমত ছিব-আ িরক 

বা পািরভািষক অেথ সিঠক। এখন  হেলা যেকােনা ছিব (picture) শ  (word) িদেয় 

গেড় উঠেলই িক িচ কে র মযাদা পােব? ছ ম চ বতীর িচ ক  িবষয়ক আেলাচনায় এর 

একটা উ র খঁুেজ পেত পাির— 

“িচ ক -র আ িরক অথ িচে র ন ায়; পািরভািষক অথ, অেনেকই কেরন, শ িনিমত 

িচ । একথা িঠক য িচ ক  শ িনিমত, ভাষািনভর; িবেশষত figurative language 

যমন কািশত উপমা (simile), অ িনিহত উপমা (metaphor), অন াস  

(transferred epithet) ইত ািদর মাধ েম কািশতব । একথাও িঠক য তা িচে র 

মেতা মূত (concrete) ও ইি য়সংেবদ । িক  িচে র মেতা তা ধু দৃশ  নয়, 

যেকােনা ইি য় (sense) এবং জবেচতনার (organic sensation), যমন তাপ, গিত 

ইত ািদর মাধ েম ব  হেত পাের।”৪ 

একিট চমৎকার উদাহরেণর সাহােয  িতিন িবষয়টােক িবশেদ উপ ািপত কেরেছন— 

“‘ যুগ ধনুকবর নয়ন তাহােত শর’। মুকু রােমর এই পঙি িট এক সাথক অ িনিহত 

উপমা। এখােন ধনুক ও শর যথা েম যুগ ও শেরর উপমান হেলও তােদর ণ 

আেরািপত হেয়েছ, আসেল মূত কের তুেলেছ তৃতীয় আেরকিট ব , চােখর দৃি । তী  

সই দৃি র খাঁচা সেচতন পাঠকমাে ই অনুভব কেরন। তী তার মেতা একিট িবমূত 

অিভ তা এবং এেহন িবমূত ৃিত, ষণা (motivation), ত ণ (perception) 

ইত ািদ যখন শে র শরীের ধরা পেড়, অথাৎ মূত হেয় ওেঠ তখনই গিঠত হয় 

িচ ক ।”৫ 

সুিমতা চ বতীর ব েব ও এ িবষেয় সুিচি ত সমথন আেছ— 



 
 

 
 

“সািহেত  ব ব ত িচ ক  কবলই ভাষায় গাঁথা ছিব নয়; তা হেলা শে র িবন ােস 

গেড় ওঠা এমন এক সাবয়ব মূতন (কংি টাইেজশন) যােক অনুভব করেত পাির প  

ইি য় িদেয় এবং য-মূততার (ইেমজ) অিবে দ  িম ণ থাকেব সািহেত  পব িটর 

িনিহত উপলি র সে ।”৬   

অমল পােলর কথােতও একই অনুরণন— 

“েযখােন কবলমা  ছিব বা কবলমা  েপর বণনা সখােন তা ধুই িচ । আর 

যখােন আেবেগর ারা স ৃ  গূঢ়তর ব নার শ এেন দয়; সখােন তা হেয় ওেঠ 

িচ ক ।”৭ 

রবী নােথর মেনও যন আভােস-ইশারায় িচ কে র িবষয়টা খািনকটা ধরা পেড়িছল— 

“ ৃিতর পেট জীবেনর ছিব ক আঁিকয়া যায় জািন না। িক  যই আঁকুক স ছিবই 

আঁেক।... িনেজর ৃিতর মেধ  যাহা িচ েপ ফুিটয়া উিঠয়ােছ, তাহােক কথার মেধ  

ফুটাইেত পািরেলই তাহা সািহেত  ান পাইবার যাগ ।”৮ 

সুিমতা চ বতী িলেখেছন—  

“অ াদশ শতেকর ধান দশনিবদ, জামািনর ইমানুেয়ল কা  (১৭২৪-১৮০৪)- ক 

আমরা একিট পূণ মৗিলক  তুলেত দিখ তাঁর “ি িটক অফ িপওর িরজন” 

(১৭৮১) ে । যুি  থেক ােন প ছেনা যায় িকনা, ‘িরজন’ থেক ‘নেলজ’-এ 

প ছেনা স ব িকনা—এই িট তুেলেছন িতিন। িতিনই থম বেলন য, মানুষ যা 

দেখ তা ব র প নয়। তা হল ব স েক তার িনজ  ধারণা। তাঁর মেত ান 

হেত পাের দু-রকম—িবে ষণী ান (অ ানািলিটক াল) যার সে  অিভ তার ত  

স ক নই। আর সংে ষণী  ান (িসে িটক)—যা অিভ তা ও যুি র সম েয় গেড় 

ওেঠ।”৯ 



 
 

 
 

িনিদ  ব  স ে  লখেকর ‘সংে ষণী ান’ আর ‘িনজ  ধারণা’র যাগফলেক আমরা 

িচ ক  বেল অিভিহত করেত পাির। িবে ষণী ান িবিভ  উপাদান বা অংশেক পৃথক কের 

িনেয় পযেব ণ ও ত িন পণ কের। সংে ষণী ান একািধক ব র বা উপাদােনর িম েণ বা 

সমবােয় নতুন ব র সৃি  ও ব াখ া কের। থমিট ত গত, ি তীয়িট তথ গত। অথাৎ বলা যায়, 

িচ কে  কবল ব র ত প নয়, ধরা পেড় ব  স েক লখক ও পাঠেকর বা ভা ার 

‘িনজ  ধারণা’। িচ কে র এই বিশে র কথা মাথায় রেখ জািমল চৗধুরী িচ ক েক 

“মানস িতমার ভাষা”১০ বেল উে খ কেরেছন।  

িচ ক  আসেল এক-একিট উ ীপক (stimulus)। এইসব উ ীপক আমােদর 

পে ি েয় উ ীপনার (sensation) সৃি  কের, যার ফেল আমােদর মন ও মি ে  নানামুখী 

িতি য়া হেয় থােক। উ ীপকসৃ  উ ীপনা ইি েয়র সং েশ এেস অ মুখী ায়ুতে র 

মাধ েম বািহত হেয় মি ে  প ছয়। এর ফেল মি ে  য চতনােবােধর জাগরণ ঘেট 

মেনািব ােন তােক সংেবদন বেল। সংেবদনার ে  পূব অিভ তার ভাব, স  ও 

পিরেবেশর ভাব, মানিসক ও আেবগ উে জনার ভাব, সমােজর ভাব ইত ািদ পূণ 

হেয় ওেঠ। পে ি েয়র ভূিমকা িবে ষণ করেল দখা যায় য ইি য় সংেবদন িলর সমি  

মানিসক ি য়া েপ কাজ কের এবং মি ে  িবেশষ গঠনমূলক ি য়ার সৃি  কের। এই 

সংেবদন িবে িষত হেয় তার সে  অথ আেরািপত হেয় ত েণর প নয়। ত েণর 

মাধ েম অিজত ব গত অিভ তার সামান ীকরেণর ফেল গেড় ওেঠ ধারণা। এই িনজ  ধারণাই 

হেলা িনিদ  ব  স ে  পিরপূণ ান। এই ধারণার সে  সংে ষ যু  হেয় গেড় ওেঠ 

নবিনিমত ব র প বা িচ ক । অথাৎ ত  ব র িত েপর সে  মানস-ছিবর সংেযাজন, 

িবেয়াজন, বৃি , াস, নাড়াচাড়া ইত ািদর শেষ নতুনভােব সি ত হেয় য নতুন ছিব গিঠত 

হয় তােকই িচ ক  অিভধায় অিভিহত করা যায়। এক কথায় ত  ব র নতুন পই হেলা 

িচ ক । িচ ক  গঠনমূলক ও সৃি ধমী।  

C. D. Lewis তাঁর ে  ইি য়সংেবদনার শতসােপে  কানিট িচ ক  এবং কানিট 

নয় সকথা আেগর কথার সূে  জািনেয় দন— 



 
 

 
 

“The poetic image is a picture in words touched with some sensuous 

quality.” ১১  

িচ কে  িবরাজমান বািহ কব  অথবা িবষয়ব েক ছািড়েয় িতিন ত াশা কেরন 

অিনবচনীয় এক ব না বা উপলি — 

“An epithet, a metaphor, a simile may create an image or an image may 

be presented to us in a phrase or a passage or the face of it purely 

descriptive, but conveying to our imagination something more than the 

accurate reflection of an external reality.”১২   

ত এখােন িতিন িচ কে র ব নাধেমর িত পাঠেকর দৃি েক আকষণ কেরেছন। 

িচ কে র পিটও তাঁর কথায় সু রভােব ধরা িদেয়েছ—  

“Images are like a series of mirrors set a different angles, so that as the 

theme moves on it is reflected in a number of different aspects. But they 

are magic mirrors: they do not merely reflect the theme they give it life 

and form: it is in their power to make a sprit visible.”১৩ 

িচ ক েক িতিন ম ািজকমুকুর বা মায়াদপেণর সে  তুলনা কেরেছন য দপণ কবল 

িবষয়ব র মূলভাবেক িতফিলত কের না একই সে  জীব ও কের তােল। িচ কে র প 

চনােত িগেয় িতিন িচ কে র ািয়ে র িত দৃি  আকষণ কেরেছন— 

“The image is the constant in all poetry. And every poem is itself an 

image, trends came and go, diction alters, metrical fashion change, even 

the elemental matter may change almost out of recognition, but metaphor 

remains the life principles of poetry, the poets’ chief test and glory.”১৪ 



 
 

 
 

C. D. Lewis িচ ক  িনেয় য সং া িদেয়েছন এবং িচ কে র যভােব প 

িবে ষণ কেরেছন এক কথায় তা অতুলনীয়। িচ ক েক িতিন ‘picture made out of 

words’ বেলই থেম থােকন িন। তাঁর ে  দৃি , িত, শ, াণ ভৃিত মানেবি েয়র 

সংেবদনা জাগােনা িচ কে র একািধক উদাহরণ িদেয় পাঠেকর সংশয়েক শিমত কেরেছন। 

িক  িচ ক  িনেয় পর র িবপরীতধমী িতি য়া দুলভ নয়। তার একটা মাণ হেলা 

সমােলাচক Bliss Perry-র এই ম ব — 

“The images were not made out of words at all, but were naked sense- 

stimulus.”১৫ 

 এই উি েত সরাসির Lewis- ক আ মণ শানােনা হেয়েছ এেত কােনা সে হ নই। 

আসেল Bliss Perry stimulus অথাৎ উ ীপকেক অিধক  িদেত চেয়েছন। সজন  

‘শ িনিমত ছিব’র আ িরক বা পািরভািষক অথিটেক সেচতনভােবই অ ীকার কেরেছন এবং 

‘naked sense’ অে র আধাের সুেকৗশেল শি ক আ মণ শািনেয়েছন। 

Caroline F. E. Spurgeon-ও তাঁর িচ ক  সং া  রচনায় ‘the little word-

picture’ কথািটর ব বহার কেরিছেলন— 

“… the little word-picture used by a poet or a prose writer to illustrate,  

illuminate and embellish his thought. It is a description or an idea, which 

by comparison or analogy, stated or understood, with something else, 

transmits to us through the emotions and associations it arouses, 

something of the ‘wholeness’, the depth and richness of the way the 

writer views, conceives or has felt what he is telling us.”১৬   

িতিন কিবর ভাবনািচ ােক বা থটেক  িদেয়েছন।  



 
 

 
 

তাঁর িট পুেরাপুির িসিমিল আর মটাফেরর উপর ভর কের লখা। সূ  িবচার-

িবে ষেণর িদেক খুব একটা না িগেয় িতিন সব রকেমর মটাফর, িসিমিল, অ ানালিজেক 

িচ কে র অ ভু  কেরেছন— 

“I shall use the term image here as the only available word to cover every 

kind of simile, as well as every kind of what is really compressed simile 

metaphor.”১৭ 

িসিমিল বা উপমা এবং িচ কে র মেধ  িবেশষ কােনা পাথক  নই বেলই মেন কেরন 

দবদাস জায়ারদার— 

“আমােদর িব াস ইেমজ বলেত যা বাঝায় তােক উপমা অিভধায় চািলেয় দওয়া যায়। 

... কিব যখন এতকাল পয  অননুভূত বা িচৎ কখনও অনুভূত সাদৃশ  দখেত পান 

তাঁর িনেজর উপেমেয়র সে  বাইেরর উপমােনর, তখনই তাঁর চােখর এবং তার 

চেয়ও বিশ তাঁর মেনর হঠাৎ আেলার ঝলকািন লেগ ওই িচ ক  বাইের ঝলমল 

কের ওেঠ। আর ধু এভােবই তাঁর উপমািদ থানুগত  থেক মুি  পায়। একােল  

থানুগত  থেক মু  উপমািদ সংখ ায় একিদেক অসংখ  হেয়েছ। অন িদেক একই 

কিবতায় উপমারািজর মেধ ও কানও পার য থাকেছ না। একিট উপমা থেক যিদ 

অন  একিট সংগিতর পথ ধের বিরেয় না আেস, তাহেলই সখােন পার য হািরেয় 

যায়। আধুিনক কিবতায় কিব- িসি র বাইের এই পর রাহীন উপমারািজর রাজকীয় 

ঐ েযর সামেন দাঁিড়েয় উপমার পিরবেত সমােলাচনার একিট নতুন পিরভাষার আ য় 

একােলর সমােলাচকরা িনেয়েছন। সই শ িটই ইেমজ বা িচ ক । আসেল িচ ক  ও 

সাথক উপমার মেধ  িবেশষ কানও পাথক  নই বেলই আমরা মেন কির।”১৮ 

দবদাস জায়ারদােরর কথা বাঝা গল। সবার কথাই কমেবিশ বাঝা যাে । িক  

সবাই কােনা না কােনা ভােব িচ কে র সে  এক বা একািধক অলংকারেক জুেড় িদে ন। 

অলংকার থাকেল িচ ক  হেব না এমন কথা বলা আমােদর উে শ  নয়। ‘‘িচ ক  



 
 

 
 

সব গামী’’১৯ এবং অলংকার িচ কে র বাহনমা । আলংকািরক অথেক ছািপেয় িচ কে র 

অব ান অেনক উচুঁেত। সজন  িনরালংকার িচ কে রও অেনক উদাহরণ পাওয়া যায়। জ ািত 

ভ াচায তাঁর রচনায় সইসব উদাহরণ গভীর িন া ও অধ বসােয়র সে  তুেল ধের িচ কে র 

পিরিধেক সািরত কেরেছন। কািলদােসর ‘কুমারস ব’ কােব র ষ  সেগর ৮৪-সংখ ক 

াকিটেক িতিন অন তম একিট উদাহরণ িহেসেব হণ কেরেছন— 

“শ েরর িনেদেশ স ঋিষ িহমালেয়র কােছ এেসেছন পাবতীর সে  শ েরর িববাহ- 

াব িনেয়। তাঁেদর মুখপা  অি রা ঋিষ একিট দীঘ ভাষেণ িহমালেয়র ব  শংসা 

কের শ েরর মিহমাকীতন কের পাবতীেক িববাহ করার জন  শ েরর াথনা ব  

করেলন। সই সমেয়— 

                 এবংবািদিন দবেষৗ পাে  িপতুরেধামুখী 

                 লীলাকমল প ািণ গণয়ামাস পাবতী।। 

... দিখ পাবতীর শরীেরর একিট িবেশষ ভি  এবং তার  হাত ও আঙুল িলর একিট 

ি য়া। উি েযৗবনা একিট সু রী িকেশারী িপতার পােশ দাঁিড়েয় আেছ, স নতমুখী, 

তার হােত একিট লীলাকমল, স ওই প িটর পাপিড় িল গণনা করেছ বা গণনার 

ছেলই নতমুখী হেয়েছ-এিট একিট সু র পির  িচ ক । াকিটেত অলংকার নই, 

িচ ক  আেছ, এবং সই িচ ক িটই ব নাবাহী।”২০ 

এরকম অেনক িল উদাহরণ তুেল ধের জ ািত ভ াচায তাঁর াভ ব  কেরেছন— 

“আিম ােভর সে  ল  কেরিছ য িচ ক  িবষেয় আেলাচনা-গেবষণায় এই িণর 

িচ ক - য িল মানুেষর শরীেরর িবেশষ ভি র ছিব এেন দয় স িল উেপি ত 

থােক। পা াত  পি তেদর এরকম অবধানতা হয়েতা মাজনীয়, িক  য দেশ ভরেতর 

নাট শা  লখা হেয়িছল, য দেশ এখনও ভরতনাট ম নৃেত  ভােবর অিভনয় ও 

সংেকতবাহী ব  ‘মু া’ এখনও ব ব ত হয়, য দেশ নানারকম ‘আসন’ এখনও 



 
 

 
 

অেনেক অভ াস কেরন, সই দেশর পি তরা িচ ক  িবে ষণ বা িবচার করেত বেস 

যিদ এই িণর িচ ক িল ল  না কেরন, তাহেল ােভর কারণ ঘেট।”২১ 

পিব  এই াভেক ীকৃিত জানােতই হয় এবং এও মেন িনেত হয় য— 

“আলংকািরকেদর ারা ীকৃত কােনা অলংকার য কিবতায় নই, সখােন িচ ক  

থাকেত পাের,...িচ ক  অলংকার না হেত পাের। িক  িচ ক  অলংকার হেতও পাের, 

কােনা অলংকার হেল তা আর িচ ক  বেল গণ  হেত পারেব না এমন কথা চলেব 

না। উপমায় উৎে ায় পেক সমােসাি েত বা ওই জাতীয় য কােনা অলংকাের 

িচ কে র েয়াগ হেত পাের, হেয় থােক।”২২  

আসেল আমরা আজও সমানভােব পা াত িনভর। সজন  আজও আমরা পা াত িনভর 

ভাবধারােক অ ািধকার িদেত সমান আ হী। িক  পা ােত  িচ ক  বলেত ণবাচক উি  

(epithet), উপমা (simile), পকালংকার (metaphor) ইত ািদ য িল ধু িচ ক  িনমােণ 

স ম বা সহায়ক স িলেকই ধরা হয়। Caroline-এর িবখ াত িট কবল ‘িসিমিল’ এবং 

‘েমটাফর’ িনভর। জ ািত ভ াচায যথাথই বেলেছন— 

“আমােদর...পি তেদর িব ম ঘেটেছ শকসিপয়র-এর িচ ক  স ে  অধ ািপকা 

ক ােরালাইন ারজন-এর িবখ াত িটর ব েব র ারা পিরচািলত হওয়ার ফেল। এই 

পি তরা ল  কেরন িন য ক ােরালাইন ারজন-এর বইিটর নাম ‘েশকসিপয়স 

ইেমজাির’ হওয়া সে ও িতিন ই বেল িদেয়িছেলন য তাঁর ল  উপমা ও 

উৎে া-‘িসিমিল’ ও ‘েমটাফর’। এই দু’রকম অলংকােরর একিট সাধারণ নাম 

িহেসেবই ারজন ‘ইেমজ’ এবং ‘ইেমজাির’ শ  দুিট ব বহার কেরেছন, ... তাঁর 

িনেজর আেরািপত গি  র া কের িতিন ধুমা  উপমায় ও উৎে ায় যু  

িচ ক িলই গণনা ও িবে ষণ কেরিছেলন, অন  কােনারকম িচ ক  ল  করেত 

চ া কেরন িন। শকসিপয়র-এর রচনাবিলেত ভাববণনা বা দহভি র িচ ক িল 

গণ  কেরন িন।”২৩ 



 
 

 
 

পা াত  তাি কেদর িচ ক  সং া  একেপেশ ধারণা থেক বিরেয় আসাটা তাই 

একা  জ ির হেয় পেড়েছ এ কথা বলাই যায়।  

A. N. Dwivedi িলেখেছন— 

“The literary movement called ‘Imagism’ began as a revolt against the 

cheap and shallow practice of the Georgian poets. It was a forceful 

movement in poetry during the War period and a decade or so thereafter 

(though its impact has not died down even today). It aimed at certain 

drastic changes in poetic theory and practice, standing as it did for a clear-

cut subject, an accurate and economical language, a striking simile or 

metaphor, and a sharply visualized, concrete and sensuous image.”২৪  

এই সংি  ম েব  খুব সংে েপ িচ কে র ইিতহাস ও  বিশ  ধরা পেড়েছ।  

িচ ক  যেহতু ইি য়-সংেবদী সজন  িচ কে র িণিবভাগিটও ইি য়েকি ক হওয়া 

বা নীয়। একিট সারিণ-সহেযােগ িণিবভাগিটেক দখােনা যেত পাের— 

 

 

 

জ ািত ভ াচােযর সংেযাজন— 

 

 

 

 

মানেবি য় : চাখ কান ক নাক িজভ 

িচ কে র   

িণ : 
দৃশ -িভি ক  বণ-িভি ক  শ-িভি ক  াণ-িভি ক  াদ-িভি ক  

িচ কে র 

উদাহরণ : 

পথ, সূযা , 

আয়তে াকার, 

চতুে াণ, িন ভ 

হলুদ, উ ল 

কমলা, পািখ, নদী-

সমু , আকাশ, 

ন , গাছপালা, 

দরজা-জানালা, 

দীপিশখা, ... 

সংগীত, 

ডম িন, শে র 

ডাক, িচৎকার, 

কারাস, ব ুক-

িন, বাঁিশর সুর, 

মে র রণ, 

ঘ া- িন, বীণার 

ঝংকার, ... 

কর শ, ঠা া 

জেল ান, 

আ তা, তাপ, ... 

ু িটত 

পু রািজ, 

শরীেরর াণ, 

পচা আবজনা, 

... 

লবুর রস, মধু, 

নানতা িব ু ট, 

মিরচ, সুপ, 

িচিন, শরবত, 

... 

 



 
 

 
 

জ ািত ভ াচােযর সংেযাজন— 

“ স ত উে খ করা উিচত য চ ু  কণ নািসকা িজ া ও ক এই প  ইি েয়র 

সংেবদন অনুসাের ইংেরিজেত visual, auditory, olfactory, gustatory এবং tactile 

বা tactual ইেমজ-এর উে খ পাওয়া যায় বেট, িক  আরও অ ত দু’রকম ইেমজ-এর 

কথা বলা হেয়েছ—organik এবং kinesthetic। আিম এই সে  proprioceptive 

শ িটও রেণ রাখেত বিল।”২৫ 

বাঝাই যাে  িচ কে র সং া- প িনধারণ সহজ নয় মােটই। এ এক স াবনাময় 

িদগ ।  

ইংেরিজ imagery শে র বাংলা িতশ  িহেসেব িচ ক  শ িটর ব বহার হেয় 

আসেছ। শ িটর শরীের সােহিব র  লেগ থাকেলও বতমােন ায় িব  বাংলা শ েপ এিট 

ব ব ত হে । িক  ইেমজ বা িচ ক  কী এই িনেয় একমুখী কােনা সমাধান আজও হেয় 

ওেঠ িন। িচ কে র সং া- প এবং িতশ  িনেয় নানা মুিনর তাই নানা মত। মথ 

চৗধুরী চমৎকার বেলেছন— 

“নানা মুিনর নানা মত থাকাটা দুঃেখর িবষয় নয়; নানা মুিনর মেতর ঐক টাই সািহত -

সমােজ আসল দুঃেখর িবষয়। কননা স মত যিদ ভুল হয় তাহেল সািহেত র 

ষালকড়াই কানা হেয় যায়।”২৬ 

আসেল িচ ক  িনেয় অেনেকরই ধারণা আজও  নয়। ব ে ে ই তা িশিথল ও 

অসংল । যিদও িচ ক েক সং ািয়ত করা বা তার পিনণয় মােটই সহজ কাজ নয় এবং 

তা যেথ  সময়সােপ । কারণ িচ ক  একিট ব মাি ক ধারণা। সুতরাং িচ ক  িনেয় 

িবতক-িবচার-িবে ষণ ও িস া হণ গভীর অিভিনেবেশর দািব রােখ।  

 

 



 
 

 
 

শ িটর উৎস স ে  Dhirendra Verma িলেখেছন— 

“To imagine is to form a mental image. Both imagine and imagination 

come from the Latin ‘imago’ (image), base of imitari, “ to represent,” and 

also the source of imitate, meaning to copy in manner.”২৭ 

এই কথারই িত িন ধরা পেড়েছ A. N. Dwivedi-র উি েত— 

“The word ‘image’ actually originates from Latin ‘imago’ or ‘imagins’ 

which literally means ‘to imitate’. It has been equated with ‘imitation’.”২৮ 

িচ কে র সং া িনেয় নানা িবতক আেছ। জ ািত ভ াচায িচ কে র সং া িনধারেণর 

চ া কেরেছন—  

“সং া-িনধারণ স েক লিনেনর কাছ থেক আিম যা িকছু িশেখিছ, তার মেধ  একটা 

কথা হল যেকােনা ব র স ূণ সং া িনধারণ কাযিট এক বা একািধক মানুেষর 

আয়ু ােলর মেধ  স ব নয়, সং া মাে ই িকছুটা অস ূণ থেক যায়। ানকালপা  ও 

েয়াজন অনুসাের তখনকার মেতা কাজ-চালােনা- গােছর সং া িনধারেণর েচ া িক  

কতব , নেচৎ িকছু কাজ ই করা যায় না।”২৯ 

এই সংি  ভূিমকা দােনর পর িতিন িচ কে র সং া দওয়ার য়াস কেরেছন— 

“কােব  ব ব ত শে র ারা য ক না য়ী ইি য় াহ  ব  সূিচত হেয় 

পবণশ গ শ ও াদ ভৃিত নানা সংেবদেনর একিটর বা একািধেকর ৃিত বহন 

কের এবং উদেবাধ জাগায় সই ব  িচ ক ।”৩০ 

 

 



 
 

 
 

সং া দােনর পর তার িকছুটা ব াখ াও িদেয়েছন—  

“িচ কে  িচে র আভাস থােক। িচ  সাধারণত দৃি াহ । িক  এই সং ায় ‘িচ ’ 

শ িটর অথ ব াপক-িচ ক  দৃি াহ  তা হেতই পাের, তাছাড়া বণ াহ , শ াহ , 

াণ াহ  সবই হেত পাের, এবং যসব সংেবদন আপন শরীেরর অভ ের খর 

অি তােবাধ জাগায়, সরকম সংেবদনও িচ কে র ব  হেত পাের।”৩১ 

জহর সনমজুমদার িচ ক েক “এক িবেশষ ক নাসমৃি ”৩২ বেল িচি ত করেত 

চেয়েছন। িতিন মেন কেরন িচে র সে  ক নার সংেযােগই গেড় ওেঠ িচ ক । জীবনানে র 

কিবতার উদাহরণ সহেযােগ িতিন িচ কে র আেলাচনা কেরেছন— 

“‘ থম ফসল গেছ ঘের, 

হমে র মােঠ মােঠ ঝের 

ধু িশিশেরর জল; 

অ ােনর নদীিটর ােস 

িহম হেয় আেস 

বাঁশপাতা-মরা ঘাস-আকােশর তারা! 

বরেফর মেতা চাঁদ ঢািলেছ ফায়ারা! 

ধানে েত-মােঠ 

জিমেছ ধাঁয়ােট 

ধারােলা কুয়াশা! 

ঘের গেছ চাষা;’ 

[েপঁচা : মােঠর গ  : ধূসর পা ু িলিপ] 

ঐ, ঐ, উ ৃ ত পঙি র িবন  সমেবত অথসময়তা, যা িচ কে র স ূণ সফলতা ধারণ 

কের তীয়মান। ফসল ঘের গেছ। সই সে  সে  চাষাও তার ঘের চেল গেছ। 

হয়েতা চাষাই তার সৃি র ফসল ঘের িনেয় গেছ। এইটুকুেক আমরা বলেবা িচ , 



 
 

 
 

িনছক িচ , ধুমা  িচ । িক  যই ফসলশূন  মােঠর ফাকঁা িব াের িশিশেরর জল 

ঝরেত থােক, যই অ ােনর নদীিটর ােস বাঁশপাতা ও মরা ঘাস িহম হেয় আেস, যই 

কুয়াশাও ত ধারােলা হেয় উেঠ খুনী শীেতর ভূিমকাসহ ফাঁকা ধানে েতর ওপর নেম 

আসেত থােক-তখন, তখনই িচে র িনছক সীমাব তা ভেঙ িগেয় গাপেন গাপেন 

গিঠত হেত থােক একিট অনবদ  িচ ক । অথাৎ িচ  এবং ক  [না]-এর সি িলত 

স ে র রহস পিরিধেত গিঠত একিট অনবদ  িচ ।”৩৩  

িতিন িচে র সে  ক নার সহেযাগ সে  ধমনারায়ণ দাশ ে র ‘আফটারনুন 

অ ােফয়ার’ ছিবর উদাহরণ টেন িবষয়টােক আরও িবশদ কেরেছন— 

“আমরা দখেত পাই একিট ঘর; ঘেরর িভতর চয়াের এক পা তুেল এক রমণী, আর, 

আর, বাইেরর িদক থেক জানলা িদেয় দু হাত রমণীর িদেক অ ীলভােব বািড়েয় 

িদেয়েছ একটা অ ুত লাক, যার চাখ সামান  সবুজ এবং মুখটাও িকছুটা বািটর মত। 

লাকটার বািড়েয় দওয়া দুিট হােতর ািবত ইি েত রমণীিটর মুখ ত আতে  

কমন ঘালােট হেয় গেছ। িক  যই এই ছিবিটর গভীরােথর িচ ক  আিব াের 

আমরা মেনােযাগী হব, তৎ ণাৎ আমরাও  হেয় দখেত পাব লাকটার হাতদুেটা 

আ য পরাবা বতায় বাঁকােনা এবং লাকটার গােয় ডারাকাটা জামা, যা বুক পয  

তীয়মান। ধমনারায়ণ দাশ  এভােবই িচে র বা েব িচ কে র গূঢ় পরাবা ব ছুঁইেয় 

িদেয়েছন। ঐ রমণীর মহাআত  ারা সৃ  কদাকার মুখম ল-ঐ মুখম েলর স ুেখ 

সি য় এক িনিষ জগেতর আ ান-এই উভয়েক ত যন অিত ম কের যাে  দুিট 

বাঁকােনা হােতর ভয়াবহতা এবং সই ভয়াবহতােক যনবা একটা অ ুত িফগাের ধারণ 

করেছ ঐ ডারাকাটা জামা। দুঃ েক এইভােব বাঁকােনা হােতর ারা ডারাকাটা জামার 

ারা এতখািন বাঙময় কের তালা যায় বেলই আমরা বুঝেত পাির আতি ত রমণী হল 

িচ , িক   ডারাকাটা জামাই সম  আবেহর ধারক িচ ক ।”৩৪  

        িচ ক  এভােব মানেবি েয় ত ািশত-অ ত ািশেতর চমক সৃি  কের তার িচ া-

ভাবনার অভ  বড়াজােলর সীমানােক সািরত কের এক চিকত পা র ঘটায়।  



 
 

 
 

   রবী নাথ তাঁর ‘ছিবর অ ’ রচনায় বেলেছন— 

“মানুষ তা ধু চাখ িদেয় দেখ না, চােখর িপছেন তার মনটা আেছ। চাখ িঠক যটা 

দিখেতেছ মন য তারই িতিব টুকু দিখেতেছ তাহা নেহ। চােখর উি ে ই মন 

মানুষ, একথা মানা চিলেব না। চােখর ছিবেত মন আপনার ছিব জুিড়য়া দয়, তেব স 

ছিব মানুেষর কােছ স ূণ হইয়া উেঠ।”৩৫ 

সেরাজ বে াপাধ ােয়র ব ব  িণধানেযাগ — 

“কােক িচ ক  বেল আর কােক বেল না, এ ে র িনরসন খুব দু হ। ৃিত যার 

সজাগ, অিভ তা যার ব মুখী ও িবিচ  স ব ি  কিব না হেলও, অ ত কাগেজ 

কলেম কিব না হেলও িচ ক  তার আয়ে র মেধ । দূেরর গাছিট, য খািনকটা দখা 

যাে  আবার িমিলেয় যাে , তার স ে  যখন মােঠর কৃষক বেল ‘ঐ য গাছিট 

লুেকাচুির খলেছ’, তখন কৃষকিট মেনর অ ােত একটা ছিব বলেছ। ‘আকােশ িবদু ৎ 

চমকাে ’ এও িক  লৗিকক বণনার েম বাঁধা ছিবই। ‘এত েণ এেল’ এ বােক  

িচ ক  নই। িক  ‘এত েণ এেল চাঁদ’ এই অিতশেয়াি র মেধ , অথবা ‘এত েণ 

উিদত হেল’ এই কথার মেধ  অবশ ই ছিবর আদল আেছ। সুতরাং তা িচ ক ।...মনেন 

ও অিভ তােত কিবর কােছ যা মূত হেয়েছ, যভােব মূত হেয়েছ, তার পায়ণ য 

প িতেতই হাক না কন, তা িচ ক ।”৩৬ 

আসেল িচ ক  হেলা শ -িশ ীর ভাবেচতনার বাঙময় ছিব যার উপি িত পাঠক-দশক 

মেন একটা সংেবদনময় অনুভূিতর সৃি  কের।  

িচ কে র বাংলা িতশ  িনেয় চরম িবতক। সই সে  েবেশর আেগ আর একিট 

িবতেকর মীমাংসা জ ির হেয় পেড়েছ। সিট হেলা : িচ ক  শ িটর ব া ক, আবু সয়ীদ 

আইয়ুব নািক সুধী নাথ দ ?  

 



 
 

 
 

ড: শ ামলকুমার ঘাষ মেন কেরন— 

“ইংেরজী Image শে র  িতশ  ‘িচ ক ’ শ িটর উ াবক কিব সুধী নাথ দ ।”৩৭ 

চতািল সাহা তা মেন কেরন না— 

“বতমােন ায় সব ই িচ ক  শ িটেক ‘ইেমেজর’ িতশ  িহেসেব ব বহার করা 

হে । তেব এই ‘িচ ক ’ শ িটও ১৯৩৫ সােলর আেগ দখা যায় িন। আবু সয়ীদ 

আইয়ুব থম ‘পিরচয়’ পি কার ‘সু র ও বা ব’ বে  িচ ক  শ িট ব বহার 

কেরিছেলন।”৩৮ 

এবার দখা যাক িঠক কী বেলিছেলন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর বে । রবী নােথর 

ন নত  িবষয়ক ‘পিরচয়’ পি কার মাঘ ১৩৪১ সংখ ায় িতিন তাঁর ‘সু র ও বা ব’ শীষক 

বে  িলেখিছেলন— 

“েসৗ য, তা স াকৃতই হাক আর িশ সূতই হাক, মানবমেনর মিবকােশর সে  

পা িমিলেয় চলেত বাধ , তােত জীবেনর িচ ল ছায়া পড়েবই। এ-যুেগর িশ ীেদর 

িচ ক  (imagery) ও মানস তীক িবে ষণ ক’ের েয়ড তােত অবলু  িমসরী 

সভ তার আভাস পেয়েছন— স-কথার উে খ করা এখােন িন েয়াজন।”৩৯  

পের ঐ ব িট িতিন ‘পেথর শষ কাথায় এবং পূব কািশত কেয়কিট ব ’ 

সংকলন ে র অ ভু  কেরন। সই ে র ‘মুখব ’ অংেশ ‘সু র ও বা ব’ তাঁর কােছ দুিট 

কারেণ রণীয় স কথার উে খ কের বেলন— 

“— থমিট পূণ, ি তীয়িট সামান । পূণ কারণিট হে  য এই বে  আমার 

রবী -চচার সূ পাত-বলাবা ল  রবী নােথর ন নতে র আেলাচনা িদেয়। তু  

কারণিট এই য এই বে  আিম ‘িচ ক ’ শ িট থম ব বহার কির ‘imagery’-র 

িতশ েপ। এই সামান  কথাটা উে খ করবার মতন িকছু নয়, তেব একিট তেথ র 

ভুল ঘেটিছল বু েদব বসু-র বাংলা সমােলাচনা সািহেত র পিরভাষার তািলকায়। িতিন 



 
 

 
 

িলেখিছেলন, এিট সুধী নাথ দে র অবদান। অথচ তখন সুধী নাথ শ িট পছ  

কেরন িন। বেলিছেলন, ‘ক িচ ’ শ িট এখােন সিঠক শ । আিম বললাম, ‘ক িচ ’ 

বা ‘ক িব’ আিম image-এর িতশ েপ ব বহার করেত চাই। ‘imagery’ তা 

িঠক তা নয়, তাই অন  শ িটর েয়াজন বাধ করলাম। ... সুধী নােথর িতবাদ 

সে ও শ িট আমার বে  রইেলা। পরবতী সমােলাচনা-সািহেত  এিট খুবই 

চিলত।”৪০ 

‘সুধী নাথ শ িট পছ  কেরন িন।’ িক  মজার িবষয় হেলা আবু সয়ীদ আইয়ুেবর 

অব বিহত পের সুধী নাথ দ  য়ং তাঁর লখায় ‘িচ ক ’ শ িট ব বহার কেরন— 

“পাউে র মেত কাব গত িচ ক  মেনারােজ র গূৈঢ়ষণা ি র সমতুল  ...”৪১ 

সুতরাং ‘িচ ক ’ শ িটর উ াবক য আবু সয়ীদ আইয়ুব এই িনেয় আর িবতেকর 

কােনা অবকাশ নই।  

এবার ইেমেজর বাংলা িতশ  িনেয় য িবতক তার একটা হণেযাগ  সমাধান একা  

আবশ ক।  

িচ ক  িবষেয় অমেল ু বসু বাংলায় থম পূণ আেলাচনা কেরন। িতিন 

িচ কে র েল  ‘বাক িতমা’ শে র াব কেরেছন— 

“আধুিনক বাংলা সমােলাচনায় অন  একিট শ  ব ল চিলত-‘িচ ক ’-আিম এই 

িচ ক  শ িটর তুলনায় আমার ািবত বাক- িতমা শ িট অিধকতর াহ  মেন 

কির।”৪২ 

িতিন তাঁর ােবর পে  যুি  সািজেয় বেলেছন— 

“ থমত সািহত ােলাচনায় ইেমজ িবচার আধুিনক সমােলাচনারই িবিশ  ল ণ।... এর 

নবীনতার দ নই এর নামকরণ এ যাবৎ সু  হয়িন। অথচ এর বাংলা নাম ইংেরিজ  



 
 

 
 

নােমর িনকটতম িতশ  হওয়া একা  সংগত। ি তীয়ত িচ ক  শ িটেত কবল 

এক ণীর ইেমজ-ই সূিচত হয়, য ইেমজ visual imagination (দৃি িনভর 

ক নাশি ) ারা িচি ত হেয়েছ, যার ফেল কাব ানুভূিতর বাঙময় পিট ধু িচ ধমী 

বেল মেন করা হেয়েছ অথচ কিবক নার বাহন য ভাষা, য বাকমালা—তােত 

দৃশ ানুভূিত যমন স ব বণাভূিত, াণানুভূিত, শানুভূিত, াদানুভূিতও তমিন 

স ব। ... অতএব ইেমজ অেথ িচ ক  শ িটর েয়ােগ ইেমজ ভাবনার সারতা ও 

জিটলতােক স ীণ ও প ু কের ফলা হেব।”৪৩ 

চতািল সাহা আবার মেন কেরন— 

“বাক িতমার বাক অংশটুকু বজন কের য ‘ িতমা’ শ িট থােক তােকই ইেমেজর 

যথাথ িতশ  িহেসেব ব বহার করা যেত পাের।... িতমা শ িট উ ারেণর সে  

সে  ‘ইেমেজ’র পল ণ ও ভাবব না দুিট িদকই ধরা পেড়, যমন মািটর িতমা 

যথাথ ভ েক একিদেক চােখর তৃি  এবং মেনর গভীর েদশেক আেলািড়ত কের 

পরম আন  দান কের।”৪৪ 

কৃ লাল মুেখাপাধ ায় ইেমজ শে র বাংলা িতশ  িহেসেব ‘ পকে ’র  েয়াজনীয়তা 

ীকার কেরেছন— 

“ প শ িট সামি ক ও ব াপক। প বলেল কিবতার গঠনছাঁদ বা প াটান িহসােব 

ইেমেজর সি য়তােক (function) িবিশ  মূল  দবার অেনকটা সুিবধা হয়। তাই 

ইেমজ বা ইেমজািরর িতশ  িহসােব আিম পক  শ িটর েয়াজনীয়তা ীকার 

কির।”৪৫ 

 

 

 



 
 

 
 

অেলাকর ন দাশ ে র মেন হেয়েছ— 

“িচ ক  শ িটর ব াপক তাৎপয যখােন কিবতা পাঠেকর মেন িবপ তা রচনা কের 

সই রকম কান কান ে  অেথর তার জন  িচ জ  শ িটেত অংশত কাজ 

চলেত পাের িকনা সটাও িন য় পাঠকই িন পণ করেবন।”৪৬ 

জগদীশ ভ াচায ‘ পক ’ নােম আ  একখানা ব  িলেখ তারঁ মত ব  কেরেছন— 

“‘েপােয়িটক ইেমজ’ সৃি  হয় ইি য়েবদ  িচ প, িন প, গ প, শ প, ও 

াদ েপর অিম  ও িম  উপাদােন, তাই তােক িচ ক  না বেল পক  বলাই 

সমীচীন।”৪৭ 

সুধীরকুমার ন ী একটু ঘুিরেয় বেলেছন— 

“ পক  শ িটর ইংেরজী িতশ  হ’ল ‘ইেমজাির’।”৪৮   

শ ামলকুমার ঘাষ মেন কেরন— 

“সব িলর মেধ  আংিশক সত  আেছ তেব পূণভােব কানিটই সামি ক বিশ  ব  

করেত পারেছ না। 

আমার আেলাচনায় িচ ক , পক , বাক িতমা-িতনিট িতশ ই ব ব ত হেয়েছ- 

ব াখ ার িবষেয়র  অনুযায়ী। ইেমেজর মন াি ক িবে ষেণর ে  ‘িচ িতমা’ 

শ িটও ব বহার কেরিছ।”৪৯ 

অথাৎ কথার কৗশেল িতিনও একিট িতশে র াব করেলন।  

সুরিজৎ দাশ   কােনা ব াখ া বা িবে ষেণর রা ায় না হঁেট সরাসির জানােলন— 

“িনেজর ভাষােত ‘িচ কি তা’ শ িট ব বহার কেরিছ।”৫০   

 



 
 

 
 

িশবচ  লািহড়ী আবার ইেমেজর বাংলা িতশ  িনেয়ই সি হান— 

“কিবতার িবেশষ ধরেনর সৗ যি য়া বাঝােত ইংেরিজ image-কথার িঠকঠাক বাংলা 

হয় বেল মেন হয় না। ... আমার আগােগাড়া-আেলাচনার অেনক ােনই ঐ ইংেরিজ 

কথািটর বাংলা বানান করা উ ারণ (ইেমজ) বজায় রেখিছ। image-এর িতশ  

িহসােব ‘ িতমান’ কথািট ব লব বহার কেরিছ।”৫১ 

িশবচ  লািহড়ীর দেল রেয়েছন নৃিসংহ সাদ ভাদুড়ীও— 

“এেক আিম বাংলায় পক  বলব, নািক িতমাক  বলব, নািক সরাসির মায়াক  

বলব, আিম বুেঝ পাই না, কননা ইংেরিজেত যটােক ‘ইেমজাির’ বিল, তার কােনা 

বাংলা হয় না।”৫২ 

শ  ঘাষ ইেমজেক িতমা িহেসেব মান তা িদেয়েছন— 

“নাটকীয়তােক সংযেমর মেধ  িবন  করবার কৗশল িহেসেব আেস বেল তােক সংগত 

নাট িতমা েপ গণ  করা যায়।”৫৩ 

অমেল ু চ বতী তাঁর ে  “বাক- িতমা”৫৪ “মানস- িতমা”৫৫ “ িতমা”৫৬ ইত ািদ 

শে র উে খ কেরেছন।  

উ লকুমার মজুমদার দু’িদক বজায় রাখার চ া কেরেছন— 

“আমরা যােক িতমান বা িচ ক  বিল তা আসেল ভােবরই বাঙময় ছিব।”৫৭ 

পের অবশ  “ তীক ও িতমান”৫৮ িলেখ িচ ক েক অ ীকার কেরেছন সটা বাঝা 

যায়। 

ইেমেজর িতশ  রবী নাথ সেচতনভােব দন িন। িক  ‘উপমার িতমা’ এ জাতীয় 

কথা বেলেছন। লােক নাথ পািলতেক িলিখত একিট িচিঠেত িতিন উে খ কেরেছন— 



 
 

 
 

“মেনর কােনা একটা ভাব ব  করার ব াকুলতা জ ােল আমার মন স েলােক 

উপমার িতমাকাের সািজেয় পাঠায়, অেনকটা বকাবিক বাঁিচেয় দয়।”৫৯ 

এই ‘উপমার িতমা’েক সামেন রেখই খুব স বত কউ কউ িচ কে র পিরবেত 

িবক  িহেসেব িতমা িতশ  চয়ন কেরেছন।  

অেনেকই িচ ক  শ িটেক নস াৎ কেরেছন িঠকই িক  মুেখ মানিছ না বলেলও 

অ ের মেন হয় গঁেথ িনেয়েছন। একটা উদাহরণ িদেল ব াপারটা পির ার হেব— 

“‘িচ ক ’ শ িটর মেধ  ইেমেজর গভীর ভাবব না যেথ  পির ু ট হয় না, বরং  

ইেমেজর বিহল ণই বিশ কাশ পায়।”৬০   

আবার একই রচনায় পেরর িদেক বলেছন— 

“ াচীন আলংকািরকরা কাব সমােলাচনার ে  ইেমজ বা তার সমাথক কান শে র 

ব বহার কেরন িন, িক  াচীন কােব ও ‘ইেমজ’ বা িতমা িছল, ... ভারতীয় মহাকাব  

রামায়ণ, মহাভারত এবং হামােরর ইিলয়াদ ও ওিদিসেত অসংখ  িচ কে র স ান 

পাওয়া যায়।”৬১ 

থেম ভেবিছলাম উিন হয়েতা ‘ িতমার স ান পাওয়া যায়’ বলেত িগেয় ভুল কের  

‘িচ কে র স ান পাওয়া যায়’ িলেখেছন। িক  ঐ একই রচনায় আরও িকছু পের— 

“রবী নাটেক ব ব ত িচ ক  স েক কান পূণা  আেলাচনা আমােদর দেশ এখন 

পয  স বত মুি ত হয় িন।”৬২ 

বা, 

“রবী নাথ িনেজ িচ ক বাদেক ীকার কের সািহত  রচনা কেরন িন ...”৬৩ ইত ািদ। 

তখন আমার ভুল ভাঙেলা।  



 
 

 
 

এরকম উদাহরণ খঁুজেল আরও পাওয়া যােব। হােতর কােছ এই মুহূেত আর একটা 

আেছ— 

“উপমা নয়, উৎে া নয়, পক নয়। অথবা উপমা, পক, উৎে া অনুষ ী হেয় 

থাকেতও পাের, িক  তারা যা পারেছ না িচ কে র দািয়  বা করণীয় সটাই।”৬৪ 

ইিন অেলাকর ন দাশ  িযিন ‘িচ জে ’র াব িদেয়েছন।  

ইেমেজর বাংলা িতশে র যন ঝড় বেয় গেছ। এটা একদম  য  িতশ  িনেয় 

ণীজনরা সহমত হেত পারেছন না। কমেবিশ েত েকই যথাস ব যুি  সািজেয় বা না 

সািজেয় অপেরর দওয়া িতশ েক খািরজ করেত আ হী। িক  পিরভাষার একািধক 

িতশ  থাকা সমীচীন নয়। এ সে  অধ াপক জ ািত ভ াচােযর ব ব  িণধানেযাগ — 

“... একিট িবনীত িনেবদন জানাই।  

‘িচ ক ’ শ িট িনেয় অেনেক স  নন। অধ াপক অমেল ু বসু ‘বাক িতমা’ শ িট 

াব কেরিছেলন। আেরকজন ‘মানস িতমা’ ব বহার কেরেছন। একজন ধু ‘ িতমা’ 

শ িটই বিশ উপযু  মেন কেরেছন। কউ বা বেলেছন ‘ পক ’। একজন াব 

কেরেছন ‘িচ জ ’,—তােত তারঁ সং ৃ ত ান মািণত হেয়েছ বেট, িক  আর কােনা 

উপকার হয় িন।  

আমার িনেবদন ইংেরিজ ‘ইেমজ’ শ িটর যথাযথ অনুবাদ- েচ ায় এইসব নানা শ  

সৃি  করার য়াস এখন া  হওয়া উিচত। ইংেরিজ ‘ইেমজ’ শ িট কাব মীমাংসার 

পািরভািষক শ , িবেশষ অেথই ওর ব বহার হয়। বাংলায় ‘িচ ক ’ শ িটেকও 

ওইরকম পািরভািষক িবেশষাথেবাধক শ  বেল াহ  কের নওয়া উিচত।”৬৫ 

বলাবা ল  এই মুহূেত image-এর পিরভাষা েপ  ‘িচ ক ’ শ িট বাংলা সমােলাচনার 

জগেত সবেচেয় অিধক ব ব ত হে । সেরাজ বে াপাধ ায়, জহর সনমজুমদার, ছ ম 



 
 

 
 

চ বতী, িতনাথ চ বতী, অমল পাল, দবদাস জায়ারদার মুখ েত েকই তাঁেদর রচনায় 

িবক হীনভােব ‘িচ ক ’ শ িটেক মান তা িদেয়েছন।  

আশাকরা যায় িচ ক  পিরভাষািট অিচেরই সবজন াহ  হেয় উঠেব।  
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