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��াবনা

 ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা সািহত� ব� িবিচ� ও নানামুখী । ১৮০০ �ীঃ �ফাট�  

উইিলয়াম কেলেজর �িত�া এবং ১৮১৭ �ীঃ িহ�ু কেলজ �াপেনর মাধ�েম পা�াত� িবদ�া 

সং�ােরর �েবেশর িসংহ�ার �গল । নবজাগরেনর অিভঘাত িবেশষভােব ি�য়াশীল হল 

পা�াত� িশি�ত বাঙালী �লেখর ওপর । যার ফল�িত ‘েমঘনাদ বধ’ কাব� । �রেনসাঁেসর 
ুকারেন বা�ীিকর রামায়ন কািহনীেক নতন �ি�েকান �থেক �দখার ��� ��ত হল । সে� 

গীিতকােব�র ধারা� ও সি�য় িছল । ঈ�র �ে�র কিবতায় কখেনা ব�া�াি� ও কটা�, 

কখেনা র�নশীল িহ�ুয়ািনর �র �শানা �গেছ । িবহারীলােলর ও অ�য়�মােরর কিবতায় 

গীিত কিবতার সাথ�ক ও অজ�ল �প�ও সাম�রােল চেলিছল ।

 উিনশ শতেকর �গাড়ায় চূন�ক - অখ�ানক - ন�ায় কথাসািহেত�র মালমশালা 

জেড়া হি�ল । কালী�স� িসংেহর ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ ও ভবানীচরেনর ‘নববাবু িবলাস’ 

এ তৎকালীন কলকাতার বাবু সমােজর বা�ব িচ� আঁকা হল, সে� �জারােলাভােব �দখা 

িদল নাটক । �ধু �লখা নব, নাটক অিভনীত ও হেত লাগল । দীন�ু িমে�র ‘সধবার একাদশী’ 

�জ�ািতির�ােথর ‘অলীকবাবু’র মেতা নাটক�িলেত িনম�ল হাস�রস ও িতয�ক ব�াে�র 

িমলন ঘটল । উপন�ােসর সৃি� এ শতেকর সবেচেয় উে�খেযাগ� িবষয় । ১৮৬৫ �ত 

‘�েগ�শনি�নী’র ◌াত ধের উপন�ােসর পথচলা �� হল । ‘ককপাল��লা’ উপন�ােস 

�রামাে�র �ছাঁয়া থাকেলও নর-নারী সকেলই হেল উঠেলন ‘Individual’ । তারকনােথর 
ু‘�ন�লতা’ সামািজক ও পািরবািরক উপন�াসেষর নতন তারা উে�াচন করল । এসব িবষয় 

ঊনিবংশ শতাি�র বাংলা সািহত� নানা স�বনায় পূন� । তাই িদেয় সাজােনা এই পােঠা�মক । 

বাংলা সাইেত�র �াতেকা�র িশ�াথ�েদর জন� খুবই উপেযাগী । এই �� িশ�াথ�েদর 

�েয়াজন �মটােল আমার �ম সাথ�ক হেব বেল মেন কির । আশা রািখ এই �� পােঠ তােদর 
ুভাবনার নতন িদগ� খুেল যাএ - �লখক িহেসেব এই টু�ই �রত�াশা ।।





মাইেকল মধুসুদন দ� (১৮২৪ �ঃ - ১৮৭৩ �ীঃ) 

 বাংলা �রেনসাঁেসর সাথ�ক �িতিনিধ মধুসুদন দ� । মধুসুদন �য কােল জে�িছেলন 

ূবাংলােদেশর ইিতহােস �স কােলর �গৗরব অেনক । �স কােলর �িতভ িহসােব 

মধুসুদসনেক �দখার ভাবনা দীঘ�দীন ধের চেল আসেছ । নযুেগদর উ�াস, �বদনা, য�না ও 

সীমাব�তা সব�ািধক গভীর �িতফলন তাঁর কাব� কিবতায় । ভারতচে�র সে�াগময় 

িবলাসকাব�, কিবয়ালেদর যাযাবতী উ�ামতাই িছল ঈ�র�ে�র কােব�র পিরেবশ শািষত 

�িচ িন�ার ফসল । িশিখত বাঙালীর মন উ�তর সািহত�দ�শ�েনর জন� উ�ুখ হেয়িছল । 

িক� উপপযু� �িতভার অভােব কােব�রিনবব�ািরনী ধারা �যন অব�� হেয়িছল । �িতভার 

ঐ�য� িনেয় মধুকিবর আিব�ভােবর সে� সে� কােব�র ‘িন�� ােরর ��ভ�’ হেলা ব�ধারায় । 
ু ুনতন মানবকতার িতিন মুি�দাতা, মধ�যুেগর অ� তমসাগ� �থেক আেলােকা�ল নতন 

পৃিথবীেত পদাপ�ন তাঁরও পদিচ� ধের । বাংলা সািহেত�র কালবদল, জাতবদল পুেরাধা 

িতিনই । িতিন একাই িবিশ� যুগ ।

 মধুসুদন �য যুেগ কাব�চচ� া কেরেছন তার আেগ �ায় ষাট বছর �কেট �গেছ উিনশ 

শতেকর । ইংরািজ িশ�ার আর� ও িব�ার হেয়েছ �বছ কেয়কবছর । ইংরািজ িশ�া ও 

কাব�চচ� ার �ারা মেনর কষ�ন এবং �সই কিষ�ত মানেসর �ন��সূ সাফেল�র মাঝখােন িকছু 

কালব�বধান থাকেবই । িক� ল�� করার িবষয় এটাই �য িকছু সামান� পূেব� রিচত ‘পি�নী 

উপাখ�ান’-এ �স ফল ফলল না , ফলল িতেলা�মাস�ব �মঘনাথবধ কােব� । মধুসূদন 

যুগ�র, িক� মধুসূদন যুগািতশায়ী শি�র অিধকারী । এই শি�র আিব�ােরর মেধ�ই তাঁর 

কিব আ�ার �কৃত পিরচয় । �য শি�েত িতিন যুগ�র ও িচরকালীন, �সই শি�র উৎস 

িন�ই �কবল যুেগর সেত� নয়, ব�াি�র সেত�ও ।

 নব� বাংলা সািহত� পূন� মূিত� েত আ��কাশ করল মধূসূদেনর সাথনায় । তাঁর 

সািহত�সৃি� শা�ত িশ�মূেল� শীত� �ানীয়ন । পরবত�জ ইিতহাস ব�াক ও �ায়ী �ভােবর জন� 

অবশ��রনেযাগ� । কিবর সািহত�সাধনার পিরচয় �যমন �সৗ�য�পেভােগর অ�রমহেল 
ূ�েবেশর পথ �দিখেয় �দেব, তাঁর জীবনকথাও �তমিন িব�য় ও �কৗতহেলর সৃি� করেব । 

উনিবংশ শতা�ীর অন�তম �ধান পু�ষ মাইেকল মধূসূদন দে�র জীবনী ঔ�েল�, িবেয� 

এবং নাট�চমেক িবদ�ৎসৃ� ।
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ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

1

�থম একক �মঘনাথবধ কাব�



জ� ও �শশব

 মধুসূদন ১৮২৪ সােল ২৫ �শ জানুয়ারী যেশার �জলার কেপাতা� নেদদর কােছ 

সাগরদাঁিড �ােম জ��হন কেরন । িপতা রাজনারায়ন দ� , মা জা�বী �দবী ।রাজনারায়ন 

িছেলন কলকাতার সদর �দওয়ািন আদােলােতর একজন খ�াতনামা আইন ব�বসায়ী এবং 

স�� ব�াি� । কলকাতার িখিদরপুর অ�েল তাঁর বসতবা� িছল । জা�বী �দবী িছেলন 

কা�পাড়ার জিমদার �গৗিরচরন �ঘােষর �মেয় । �ােম মা’র ত�াবধেন তাঁর �শশব-িশ�া 

�� হেয়িছল । রামায়ন, মহাভারেতর �িত আকষ�েনর বীজ স�বত এই সূে�ই তাঁর মেনর 

�কােনা উ� হয় ।

িশ�াজীবন

 মধুসূদেনর বাবা কলকাতায় কিবেক িনেয় এেস িহ�ু কেলেজর জুিনয়র 

িডপ�াটেমে�র সব�িন� ��িনেত ভরিত কের �দন । �েজ�নাথ বে�াপাধ�ােয়র মেত �স� 

১৮৩৩ সাল । ১৮৩৪ সােলর ৭ মাচ�  পি�কার ধারািববরনীেত �দখা যায় িতিন কেলেজর 

পুর�ার িবতরন সভায় ইংরািজ নাটক �থেক আবৃি� কেরিছেলন । �সকােল িহ�ু কেলেজর 

িশ�াব�ব�ার উৎকষ � সকেলই �ীকার কেরেছন । �যাগী�নাথ বসুর মেত - “মধুসুদন �য 

সমেয় িহ�ু কেলেজ �েবশ কিরেলন, তখন ইহার পূন� �যৗবনাব�া । ছা�িদেগর ও 

িশ�কগেনর �গৗরেব িহ�ু কেলজ তখন ব�েদেশর িবদ�ালয়সমূেহর মেধ� সেবা��  �ান 

অিধকার কিরয়ািছল । যিদও িডেরািজেয়া �স কেলজ ত�াগ কিরয়ািছেলন, তথািপ সু�িস� 

ৃকাে�ন িরচাড� সন, গিনতশা�িব� , িরজ  ্ হালেফাড এবং ি�� �ভিত �স সময়কার 

�িস�নামা অধ�াপকগন ইহােত অধ�াপনা কিরেতন । �জা� সােহব �ুল িবভােগর �ধান 

ৃিশ�ক িছেলন এবং �গ�য় রামচ� িম� ও ��া�দ রামতনু লািহড়ী �ভিত িন� ��ণীর 

িশ�ক িছেলন । ইঁহােদর মেধ� অেনেক এক এক িবষেয়, এক একজন �িস� ব�াি� িছেলন 

; সুতরাং মধূসূদন, �স সমেয় এেদেশর পেথ যত�র স�ব তত�র উৎকষ � িশ�ালােভর 

সুেযাগ �া� হইেলন ।” (মাইেকল মধুসূদন দে�র জীবনচিরত)

কাব��িতভা

 ছা�জীবেনই মধুসূদন কিব�শি�র পিরচয় �দন । িতিন ইংেরজী ভাষােতই 

কিবতা রচনা করেতন এবং ভিবষ�েত মহাকাব� রচনার আশা �পাষন করেতন । িরচাড� সন 
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ূসােহব তাঁর কিবতা পেড় মু� হেয়িছেলন । তাঁর সহপা� ভেদব মুেখাপাধ�ায় িলেখেছন �য, 

‘ইংেরজী সািহেত� �সই সময় �কান ছা�ই মধুসূদেনর সমক� িছল না ।’

 কেলেজ পাঠকােল িতিন তাঁর একব�ুেক বেলিছেলন, ‘I happen to be great 

poet, with I am almost sure I shall be.’ তাঁর এই উ�াশা পরবত�কােল ফল�সূ 

হেয়িছল । িতিন বাবা-মা ও আ�ীয়-�জেনর অ�ােত ১৮৪৩ সােল �ী�ান ধেম � দী�ীত হন 

এবং ‘মাইেকল’ নােম অিভিহত হন । ধমা� �িরত হবার ফেল তাঁর িহ�ুকেলেজ পড়বার 

অিধকার ন� হয় । পের িতিন িবশপ�  কেলেজ ভিত�  হন । এখান �থেকই সকেলর অ�ােত 

১৮৪৮ সােল মা�াজ চেল যান এবং �সখােন িশ�কতা ও সাময়কপে� পিরচালনায় িনযু� 

হন । এইখােন িতিন �রেবকা নােম এক ইংেরজ কন�ােক িবেয় কেরন । িক� এই িবেয় 

দীঘ��ায়ী হয়িন । পের এেমিলয়া হনিরেয়টা নােম এক অধ�াপেকর কন�ােক িবেয় কেরন এবং 

িতিনই িছেলন তাঁর জীবন মরেনর স�ী । মা�ােজ বাসকােল িতিন তািমল, �তেল�, ি�ক ও 

িহ�ভাষায় অিধকার অজন� কের । এর আেগ ইংেরজী সং�ৃত ও ফরািস ভাষােতও িতিন 

দ�তা অজ� ন কেরিছেলন ।

 ১৮৪৮-১ ৮৪৯ �ী�াে�র মেধ� মা�াজ �থেক �কািশকত ‘M a d r a s 

Circulator ’ পি�কায় মধুসূদন ‘Timothy Penpoem’ ছ�নােম ‘A Vision 

Captive Ladie’ শীষ�ক একখািন ইংেরজী কােব� পৃ�ীরাজ - সংযুজ�ার কািহনী বন�না 

কেরন । এই কাব�� িলেখ িতিন যতখািন যশ আশা কেরিছেলন, ততখািন �তা �পেলেনই না 

বরং �শতা� স�াদেকর কাছ �থেক ভৎস�না লাভ করলেলন । �বথুন সােহব এ কাব� পেড় 

ূ ৃমধুসূদেনর �ভত �শংসা করেলন িক� �গৗরদাস িলখেলন �য, ‘মধুসূদন যিদ মাতভাষার 

�বৃি�র জন� তাঁর �িতভা িনেয়ািজত কেরন তেব িতিন �েদেশরও উপকার করেবন এবং 

িনেজও খ�ািতলাভ করেবন ।’ �গৗরদাস বসাক এ� ব�ুেক জািনেয় িদলেলন এবং �বথুন 

সােহেবর সে� একমত হেয় মধুসুদনেক বাংলা কােব� অবতীন� হেত অনুেরাধ করেলন । 

মা�াজ গমেনর িতনবছর পর জননী জা�বী �দবী পরেলক গমন কেরন । ১৮৫৫ সােলর 
ু১৬ই জানুয়ারী িপতা রাজনারায়ন দে�র মৃত� হয় ।

 ১৮৫৬ সােল মধুসূদন কলকাতায় িফের আেসন এবং পুিলশ �কােট�  চাকির �হন 

কেরন । এই সময় �বলগািছয়া নাট�শালার সং�েশ� আেসন । এখােন ‘র�াবলী’ নামক 

সং�ৃত নাটেকর বাংলা অণুবাদ অিভনীত হেত �দেখ বাংলা নাটক স�েক�  অবিহত হন ।খ 

আকি�কভােব বাংলা সািহত� জগেত আ��কাশ কেরন ১৮৫৯ সােল ‘শিম��া’ নাটক 

রচনার মাধ�েম । নাটেকর ��াবনায় িতিন িলিখিছেলন -
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  “অলীক �নাট� রে� মেজ �লােক রােঢ় ব�

   িনরিখয়া �ােন নািহ সয় ।”

 ‘শিম��া’ নাটক বাংলা সািহত�-জগেত আেলাড়ন সৃি� কের । যতী�েমাহন ঠা�র, 

ূরাজা �তাপচ� ইংহ �মুখ িবিশ� ব�াি�গন সকেলই নাটক�র ভয়সী �শংসা করেলন । 

বাংলা সািহেত� �থম পা�াত�ধম� নাটক বলেল মেন করা হয় ।

 ১৮৬০ �ী�াে� মধুসূদন ‘এেকই িক বেল সভ�তা’ এবং ‘বুড়শািলেকর ঘােড় �রাঁ’ 

নােম �� �হসন রচনা করেলন । বাংলা নাটক রচনা করেত িগেয় িতিন বীরবস �কােশর 

উপেযাগী ভাষার অভাবেবাধ করিছেলন । অভাব �বাধ করিছেলন �তঃ�ূত�  

ভাববহনকারী ছে�র । এই অভাব �র করেত িগেয় িতিন সৃি� করেলন ‘অিম�া�র ছ�’ । 

প�াবতী নাটেক এই ছে�র ব�বহার করেলন ।

 এরপর িতিন মহাকাব� রচনায় �তী হেলন । পরথেম এই ছে�র শি� পরী�ার 

জন� িতিন রচনা করেলন মহাকাব� জাতীয় এক� খ�কাব� ‘িতেলা�মা-স�ব কাব�’ 

বাংলাভাষায় ‘অিম�া�র ছে�র’ �বত� ন মধুসূদেনর ি�তীয় কীিত�  ।

 ১৮৬১ সােল িলখেলন অমর মহাকাব� ‘েমঘনাথবধ কাব�’ । কাব�� নব�যুেগর 

কাব�সািহেত�র ��ে� কিবর অ�ব কীিত� ���েপ দাঁিড়েয় আেছ । কাব�� কিবেক খ�ািতর 

�ন�িশখের �পৗঁেছ িদেয়েছ । কাব��েত ‘Literary Epic’এর বণ�নাভি� ও ভাষার অপূব� 

সংিম�ন ঘেটেছ । মহাকািব�ক িবশালতা ও গা�ীয�, সমু�িত ও উদারতা, ন�ায়-ধম � ও 

ৃকল�ানেবাধ �ভিত ল�ন এই কােব� পির�ুট হেয়েছ ।

 মধুসূদন িছেলন জাতকিব । তাই মহাকাব� িলেখ গীিত�বন মন যথাথ � আন�লাভ 

করেত পােরিন । তাই মহাকাব� রচনার সে� সে�ই িলখেলন �জা�না কাব� ১৮৬১ �ী�াে� 

। একই বছেরই িতিন রচনা কেরন িবেয়াগা� নাটক ‘কৃ��মারী’ । �মঘনাথবধ কাব� রচনা 

কের মধুসূদন ‘অিম�া�র’ ছে�র যথা� থজ শি�েক উপলি� কেরিছেলন । �ধু িবরবস 

নয়, সম� রসই এই ছ�েক �য বহন �র �কািশত হেত পাের তার �মাণ বীরা�না । বাংলা 

ভাষায় প�কাব� রচনার এ� �থম এবং সাথ�কতম িনদশ�ন । মধুসূদেনর অিম�া�র ছে�র 

মাধুয� এই কােব� পিরপূন�তা লাভ কেরেছ ।

 ১৮৬২ সােল ব�াির�াির পড়বার জন� িতিন িবলাত যা�া কেরন । অ�সমেয়র মেধ�ই 

অথ � কে� পেড় িতিন ফরাসীেদেশর ভাস�াই নগরীেত উপনীত হন । আ�ীয়-�জন, ব�ুবা�ব 
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ৃ ূবিজ� ত হেয় তাঁর মেন পেড়িছল �ের �ফেল �রেখ আসা মাতভিমর কথা । এখােনই 
ুঅিভব�� হল তাঁর কিবপরাণ চতদ� শীপদী কিবতাবলী । �সখােন িনদা�ন অথ � কে� মধুসূদন 

িবদ�াসাগেরর সহায়তায় র�া পান ।

 ১৮৬৬ সােল ব�াির�াির পাশ কের ১৮৬৭ সােল কলকাতায় িফের আেসন । 

�েদেশ �ত�াবত� েনর পর মাইেকল মধুসূদন জীবনিনব�ােহ ক�কর পিরি�িতর মুেখামুিখ 

হন । আবার সািহত�সৃি�েত িনেয়ািজত কেরন িনেজেক । �হামার এর  ’ইিলয়াড়’ কােব�র 

অনুবাদ গদ�ভাষায় িলখেলন মধুসূদন ‘েহ� টর বধ’ এই পেব�র ‘মায়াকানন’ নামক 

না�কাটও �ােজিড নাটক িহেসেব উে�খত হয় । ব�ত বাংলা সািহেত� মধুসূদেনর 
ুআিব�ভাব উ�ল ধূমেকতর মেতা, তাঁর িতেরাধান ও আকি�ক ।

 বাংলা কাব�সািহেত� আধুিনকতার এবং বাংলা সািহেত� ব�িবধ ধারার �বত� ক 
ুমধুসূদন । িতিন �য সমেয় জে�িছেলন, �স সময় বাঙালী মানেস িছেলা ঝড় তফােনর কাল । 

�াচ� ও নেব�র সংযেত�  সৃি� হেয়িছল সামািজক িব�ব । �সই িব�ব �থেকই সৃি� হল 

নবজাগরন । ফল��প িতন� �িতি�য়া �দখা যায় - 

 (১) অতীেতর সবিকউছুেক পিরত�াগ কের নবীন ইওেরাপীয় �চতনােক �হন 

করা হল 

ু (২) সাগর পােরর আমদািন করা এই নতন ম� আমােদর �দশীয় ঐিতহ, সং�ৃিত 

এবং সভ�তার িবেরাধী, তাই �স� বজন� করেত হেব ।

 (৩) আমােদর জীবন িব�ােসর মেধ� �য অ�ানতার অ�কার িছল �স�িলেক �র 

কের আমােদর ঐিতহ� ও সং�ৃিতর সে� ইওেরাপীয় সং�ৃিতেক িমিলেয় �হন করেত হেব ।

ু নতনেক পুরাতেনর সে� িমিলেয় িনেয় �হন করা ছাড়া উপায় িছল না �সযুেগ । 
ুকারন �স সমেয় একিদেক নতন শাসেকর সামািজক, অথ�ৈনিতক এবং রাজৈনিতক 

পদে�েপর জন� পুরাতন সমাজ এবং অথ�নীিতেত এক নব অধ�ােয়র সূচনা হল । 
ুইংেরজেদর সং�েশ� এেস বাঙলী এক নতন উ�াদনা অনুভব করল, আিবষকার করল 

ূিনেজেক এবং চারপাশেক । এ�প যুগ পটভিমেত মধুসূদেনর আিব�ভাব ।

 বাংলা কাব�জগেত মধুকিব িবিভ� রীিতর �বত� ক । িনেজর জীবেনর ব�াথা-েবদনা 

তাঁর কাব�সৃি�র আড়ােল ঢাকা পেড় �গেছ । িতিন বাংলা কােব� �াচ� ও পা�াত� আি�েকর 
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স��য় সাধন কেরেছন । �ধু ছে�র ��ে�ই নয়, সাবলীল বা� রীিতেত, িচ�কলা এবং 

অলংকােরর �েয়ােগ তাঁর কাব� মহান হেয় উেঠেছ । ��মার বে��াপাধ�ায় ‘বাংলা 

সািহেত�র িবকােশর ধার’ �ে� বেলেছন, ‘িতিন কল�ােসর ন�ায় ��র সমু�পেথ অিত�ম 

ূকিরয়া নুতন মহােদেশর আিব�ার না কিরেল �সই নব�ািব�কৃত ভিমখে� নানা িবিচ� 

চাঁেদর উপিনেবশ পর�রা এত �ত গিতেত গিড়য়া উ�ত না । বাংলা সািহেত� �সই 

আধুিনক মহােদেশর আিব�ােরর জয়মাল� িচরিদন তাঁর কে� অ�ান হইয়া থািকেব ।’ 

বি�মচ� মধুসূদন স�ে� বেলিছেলন - “এই �াচীন �দেশ �ই সহ� বৎসর মেধ� কিব একা 

জয়েদবসআমী । � হেত� র কথা িববােদর �ল - িন�য়�ল হইেলও �হত�  বাঙালী নেহন । 

জয়েদব �গা�ামীর পর �মধুসূদন ।

 �রনীয় বাঙালীর অভাব নাই । ��ুভ�, রঘুন�ন, জগ�াথ, গদসাধর, জগদীশ, 

ৃিবদ�াপিত, চ�ীদাস, �গািব�দাস, মু��রাম, ভারতচ�, রামেমাহন রায় �ভিত অেনক 

নাম কিরেত পাির । অবনতাব�ায় ব�মাতা র��সিবনী । এই সকল নােমর সে� মধুসূদেনর 

নামও ব�েদেশ ধন� হইল । সু�বন বিহেতেছ �দিখয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও । 

তাহােত নাম �লখ �মধুসূদন ।”

মধুসূদন দ� : �মঘনাথবধ কাব�

 �মঘনাথবধ কাব� মধুসূদেনর ��� রচনা । ‘Will not this make me 

immortal ?’ ‘�মঘনাথবধ কাব�’- এর �ফ  সংেশাধেনর সময় ব�ু রাজনারায়ন বসুেক 

এই �� কেরিছেলন মধুসূদন, এবং এর �ে�র উ�র সদথ�ক বলাই বা�ল� । ১৮৬১ �ী�াে� 

��� �কািশত হয় । সে� সে� এর অিভনব� সকেলর �ি� আকষ�ন কের । একিদেক ভাষা, 

ছ�, িবষয়ব�; অন�িদেক উপ�াপনার �বিশে�� কাব�� অনবদ� । �গিতশীল 

পা�াত�ভাবনার অনুগামী পাঠেকরা এই কাব� �কােশর মধ� িদেয় আধুিনকতার �ভ সূচনা 

হেয়েছ বেল মেন কেরন । রাজনারায়ন বসু, �গৗরদাস বসাক �মুখ ব�ুজনেক মধুকিবর 

িবিভ� সমেয় ইংেরজীেত িচ� �লখার মাধ�েমও এই কাব�রচনার পূেব� ও সমকােল তার 

িনরলস পির�ম ও ��িতর িববরণ জানা যায় ল তাঁর প�াবলীর তথ� উৎস �থেকই 

‘েমঘনাথবধ কাব�’ রচনার ���াপট এবং তাঁর �সই সং�া� পঠনপাঠেনর পিরচয় পাওয়া 

যায় ।

 �মঘানাথবধ কাব� রচনাকােল কিব মেনর িদক �থেক সব�ািধক ি�ধামু� 

হেয়িছেলন । আপন �মতােক যাচাই কের �নবার �য সাধনা িতেলা�মায় িনমা� েনর আ�ন 



�ািলেয়িছল তা িস� হেয়েছ । আপন �মতায় উে�াধেন কিব�াণ ভরসার আ�য় �পেয়েছ । 

এবাের �মতা যাচাইেয়র �ছেলমানুষী নয় আর । সৃজেনর িনি�ত ল��ািভমুেখ পরম যা�া । 

 কিব যশঃ�াথ� মধুসূদন যখন কলকাতায় এেলন তখন িতিন িবিশ� ইংেরজ জানা 

বাঙালী, ব�থ � ইংেরিজ কােব�র রচিয়তা । বাংলা সািহেত�র আসের তার �েবশািধকার 

তখনও �মািনত হয় িন । স�বত ১৮৬০ সােল জুন-জুলাই মােস িতিন �মঘনাথবধ কাব 

রচনা কেরন । ১৮৫৮ সােল জুন-জুলাই মােস শিম��া নাটক রিচত হয় । সমকােলর মানদে� 
ৃউে�ক নাটক, �থম সাথ�ক �হসন রচনা কের মধুসূদেনর আ��াঘা িকছুটা ত� হয়, 

ক�াপ�ভ �লিড রচনার পর �িত�ল সমােলাচনায় িব�ু� িবিথত �দেয় আ�শি�র �িত 

��া িফের আেস । প�াবতী নাটেক �ীক পুরােনর কািহনীর বাঙালীকরন ঘেট । িতেলা�মা 

স�ব কােব� অিম�া�র ছ� িনেয় পরী�া িনরী�া চেল । তার মধ� িদেয়ও আেস নব-

পিথকৃেতর স�ানলাভ রস� সমােলাচকেদর �শংসা বষ�েন । িতেলা�মার গা�ীেয�র 

পেরই �জ�নার লিলত �পলবতায়ও িতিন হাত পাকান । �জ�নার �থম িদেকর 

কিবতা�িল িতেলা�মার �শষ হবার পূেব�ই িরত । কােজই �মঘনাথবধ কাব� রচনা আরে�র 

পূেব� মধুসূদন বাংলা সািহেত� �ধুমা� �েবেশর ছাড়প� পান িন, ইিতহাস সৃি�র ময�াদা লাভ 

অিনবায� িছল । মধুসূদেনর মেধ� জয়লাভ-ই�ুক �য স�া� িচরকাল বাস করত, জীবেনর 

নানা কােয� �বৃি� জুিগেয়েছ �সই িবেশষ মেনাবনৃি��ই । কিব পরবত� কােল বারবার �য 

যেশালােভর কামনা ব�� কেরেছন, কাব�রচনার মধ� িদেয় �য অমরে�র সাধনা কেরেছন, 
ৃঐ িজগীষাবৃি�েতই তার উ�ব । কিবর এই িজগীতাবৃি� আজ ব�লাংেশ ত� । কােজই 

�কবলমা� �সই বৃি�র ��রনায় িবিচ� পেথ ছুেট �বড়াবার �েয়াজন অেনকখািন সংযত 

হেয়েছ । ভারতীয় মহাকাব� �থেক �ীক মহাকাব�, আবার সে� বত� মান সমাজজীবন - িক 

িবিচ� ভাবব� একইকােল কিব কাব�ও নাট�ব� কেরেছন । িতেলা�মার গা�ীয� আর 

�জা�নার �কামলতা, এেকর অিম�া�র ছ�, অপেরর িম�া�র িবিচ� জ�লতা একই 

সময় আরও করার সাধনার িতিন িস� । ��া মানেসর এই ব�মুখী গিত িবিচ� বেল 

�শংসনীয় ।

ু �মঘনাথবধ কাব� রচনাকােল মধুসূদন যশ�ী �লখক । বাংলা সািহেত� নতেনর �ার 

উে�াচন কেরেছন বেলও �কােনা �কােনা মহল �থেক ইিতমেধ�ই িতিন অিভনি�ত 

হে�ন । ি�তীয়ত, তার মত �তগামী ও অিতব�� �লখেকর পে� ��িতর সাধনা যেথে�ই 

হেয়েছ, �ীক পুরান কািহনীর বাঙালীকরন �যমন অংশত সকল হেয়েছ �তমিন ভারতীয় 

রামায়ন-মহাভারেতর কািহনীর নব�পায়ন অেনকটা অভ�� হেয় এেসেছ, কিব আ�ার 

ছ�-আধার অিম�া�র ছ� ব�বহাের �নপুন� এেসেছ, গভীর উদা� এবং �কামলকরেন 
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অিধকার জে�েছ । এই লে� �মঘানাথবধ রিচত । এর �চেয় মহাল� তার কম�জীবেন �বাধহয় 

আর স�ব িছল না । মধুসূদন এক� িচ�েত ব�ুেক িলেখিছলেলন, “It is my ambition 

to engraft the exquisite Graces of the Greek mythology on our own ; in 

the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers 

(such as they are) and to borrow as little as I can form Valmiki” �ীক 

পুরানকািহনী �থেক কাব� উপাদােনর অংশিবেশষ সং�হ কের �েদেশর মহাকাব রামায়ন 

�থেক তাঁর কােব�র িবষয়ব� িনব�াচন কেরেছন মধুসূদন । বা�ীিক এবং কৃি�বাসী রামায়েনর 
ুল�াকাে�র অ�গ�ত কািহনী �মঘনাথবধ কাব�’র মূল অবল�ন । রাবনপু� বীরবা�র মৃত�র 
ুপর �মঘনাথ �সনাপিত পেদ অিভেষক িন�িল�া য�াগাের ল�েনর হােত তার মৃত�, 

রাবেনর সে� যুে� শি�েশেল ল�ন আহত হওয়া এবং �মঘনােথর অে��াি�ি�য়া - 

�মাটামু�ভােব সােড় িতনিদেনর কািহনী িনেয় নয়� সেগ� মধুসূদন অিম�া�র ছে� 

�মঘনাথবধ কাব� রচনা কেরন । বা�ীিক ও কৃি�বাস �থেক ঋন�হন কেরেছন । এছাড়া 

পা�াত� কাব�-মহাকাব� �থেক অথবা িনজ� ক�নাশি�র সাআেয� মধুসূদন তাঁর কােব�র 

‘মধুচ�’ িনমা� ন কেরেছন ।

 ‘েমঘনাথবধ কাব�’ রচনার সময় �ধানত �হামােরর ইিলয়াডই িছল মধুকিবর 

আদশ� । ব�ু রাজনারায়ন বসুেক এক� পে� িলেখিছেলন - “........ if the father of our 

poetry had given Ram human companions I could have made a regular 

Iliad of the death of Meghnad” ইিলয়ােড়র অন�তম বীর �হ�েরর আদেশ�ই 

মধুসূদন তাঁর ি�য় �মঘনাথ চির� িনমা� ন কেরেছন । �মঘনাথবধ কাব� এর সূচনা অংশ 

রচনাকােল িবষয়ব� স�েক�  সংশয় থাকেলও মূল রচনা �� কের মধুসূদন রামায়েনর 

কািহনী িনেয় �য সাথ�ক কাব� রচনা স�ব �স স�েক�  িনি�� �বাধ কেরন । কাব� রচনাকােল 

এক� িচ�েত িতিন �লেখন - “I am going on with Meghnad by fits and starts. 

Perhaps the poem will be finished by the end of the year .... I don't are a 

pins head of Hinduism. I love the grand mythology of our ancestors. It is 

full of poetry.”

 রামায়ন কািহনীর সীমাব�তা স�েক� ও িতিন যেথ� ওয়ািকবহল িছেলন । এই 

ূসীমাব�তার জন� ই�ামত ঘটনা সং�ান করা স�ব হয় িন । �থম �থেকই স�ন� কােব�র 

এক� পিরক�না িতিন কের িনেয়িছেলন । রচনাকােলর একট িচ�েত আেছ - “I mean to 

extend in to 6 সগ�” । �েয়াজনমত িতিন চিরে�র নাম পিরবত� ন কেরেছন, সব�দা সং�ৃত 

িনয়ম মানা �েয়াজনেবাধ কেরনিন । কাব� �সৗ�েয�র িদক �থেক যা �েয়াজন �হণ 

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

8



করেবন, অ�েয়াজনীয় অংশ বজ� ন করেবন - এছাড়া অন� �কান িনয়ম মানেত িতিন রািজ 

িছেলন না । এক� িচ�েত িতিন িলেখিছেলন , - “The name is ‘ব�নানী’ but I have 

turned our one syllable. To my ears this word is not half so musical as 

‘বা�নী’ and I don’t know why should bother myself about Sanskrit 

rules” এইসব ব�ব� কিবর �খর কাব�েবাধ ও িশ�-সেচতনতার পিরচায়ক ।

 মহাকাব� রচনার আকা�া �য মধুসূদন �কেশার �থেক লালন কেরিছেলন, এ কথা 

সকেলরই জানা । ‘েমঘনাথবধ কাব�’ এর �ারে�ই কিবর স�ান অিভ�ায়� পির�ুট হেয় 

উেঠেছ যখন িতিন বেলেছন - “গািহব মা বীরবেস ভািস / মহাগীত ।” অথা� ৎ বীরবস �ধান 

মহাকাব� রচনাই তাঁর উে�শ� । �াচীনকাল �থেক মধুসূদেনর কাল পয�� বাংলা ভাষায় 

মহাকাব� রিচত হয় িন, বাংলা কাব� িচরকালই গীিত�ধান । তাই বাংলা ভাষায় মহাকাব� 
ুরচনা কের বাংলা সািহেত�র নতন িদগ� উে�ািচত করার আকা�াও মধুসূদনেনর �দেয় 

জাগ�ক থাকা স�ব । �য কািহনী তাঁর সবেচেয় ি�য় িছল �সই কািহনী �থেকই িতিন তাঁর 

িবষয়� আহরন করেলন । 

 �মঘনাদবধ কাব� �খে� �কািশত হেয়িছল । ১৮৬১ �ী�াে� ৪ঠা জানুয়নারী 

�থম পাঁচ� সগ� িনেয় �কািশত হয় �থম খ� । বািক চার� সগ� িনেয় ি�তীয় খ� �কািশত 

হয় ১৮৬১ �ী�াে�র �থমােধ�র মেধ�ই ।

�মঘনাথবধ কাব� স�েক�  সমসামিয়ক সমােলাচকেদর 

অিভমত 

 ‘েমঘনাধবধ কাব� �কােশর পর একািধক সমমােলাচক নানা অিভমত �কাশ 

কেরন । এ ধরনেনর িকছু ম�ব� উ�ার করা �গল ।

রাজনারায়ন বসু 

 কিবর ঘিন� ব�ু িছেলন রাজনারায়ন বসু । এই কােব�র কেঠার সমােলাচনা 

ুকেরিছেলন িতিন । কিব �য়ং যিদও রচনাকােল পা�িলিপ পা�েয় মতামত ও পরামশ� 

�চেয়িছেলন । রাজনারায়ন িলেখেছন, “জাতীয় ভাব �বাধহয় মাইেকল মধুসূদেনেত 

�য�প অ� পিরলি�ত হয় অন� �কান বাঙালী �তমন হয় না । িতিন তাঁহার কিবতােক িহ�ু-

পির�দ িদয়ােছন বেট িক� �সই িহ�ু পির�েদর িন� হইেত �কাট প�া�ালুন �দখা যায় । 
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আয��লসূয� রামচে�র �িত অনুরাগ �কাশ না কিরয়া রা�সিদেগর �িত অনুরাগ ও 

প�পাত, িন�ি�লা য�াগাের িহ�ুজািতর ��া�দ বীর ল�ণেক িনতা�ই কাপু�েষর 
ুন�ায় আচরন করােনা, ঘর ও �ষেনর মৃত� অবতারন রামচে�র হােত হইেলও তাহািদগেক 

এতপুের �াপন, িবজাতীয় ভােবর অেনক ��াে�র মেধ� এই িতন� এখােন উি�িখত 

হইেতেছ ।”

কালী�স� িসংহ

 এই কােব�র যেথ� �শংসা কেরিছেলন এবং তার িবেদ�াৎসাহীনী সভার প� 

�থেক কিবেক স�ধ�না �দওয়ার আেয়াজন করিছেলন । িতিন �মঘনাথবধ কাব� স�েক�  

িলেখিছেলন, “বাংলা সািহেত� এক�কার কাব� উিদত হইেব, �বাধ হয় সর�তী ও 

জািনেতন না । ..... �লােক অপার ��শ কিরয়া জলিধ-জল গৃহমেধ� �াথ�নািধক র�লােভ 

ূ ূকতাথ � হইয়ািছ । এ�েন আমরা মেন কিরেল িশেরাভষেন ভিষত কিরেত পাির এক�কার 

কাব� উিদত হইেব, �বাধ হয় সর�তী জািনেতন না । ...... �লােকা অপার ��শ কিরয়া 

জলিধ-জল িহেত র� উ�ারপূব�ক ব� মিন অল�ার সি�েবিশত কের । আমরা িবনা ��েশ 

গৃহমেধ� �াথ�নািধক র�লােভ কৃতাথ � হইয়ািছ । এ�েন আমরা মেন কিরেল তাহাের 

ূ ূিশেরাভষেন ভিষত কিরেত পাির এবং অনাদর �কাশ কিরেত পাির এবং অনাদর �কাশ 

কিরেত ও সমথ � হই ।”

�হমচ� বে��াপাধ�ায় 

ূ ১৮৬৭ সােল �কািশত �মঘনাথবধ  কাব� এর ি�তীয় সং�রেনর ভিমকায় 

�হমচ� িলেখিছেলন, “এই ��খািনেত �্থকত� া �য অসামন� কিব�শি�র পিরচয় 

িদয়ােছন, তাৈদে� িব�য়াপ� ও চমৎকৃত হইেত হয় - সম� িবেবচনা কিরয়া �দিখেল 
ুব�ভাষায় ইহার তল� ি�তীয় কাব� আর �দিখেত পাওয়া যায় না । ....... সত� বেট, কিব�� 

বা�ীিকর পদিচ� ল�� কিরয়া নানা �দশীয় মহাকিবেদদর কােব�াদান হইেত 

পু�চয়নপূব�ক এই ��খািন িবরিচত হইয়ােছ,িক� �সই সম� �সুমরািজেয় �য অপূব� 

মাল� �িথত িহয়ােছ, তাহা ব�বাসী িচরকাল য� সহকাের কে� ধারন কিরেবন । ...... �য 

ু�ে� �গ�, ম�� �, পাতাল ি�ভবেনর রমনীয় এং ভয়াবহ �ানী ও পদাথ�সমূহ একি�ত কিরয়া 

পাঠেকর দশ�েনি�য় ল� িচ�ফলেকর ন�ায় িচি�ত হইয়ােছ, �য �� পাঠ কিরেত কিরেত 

ভূতকােল বত� মান এবং অ�েশ� িবদ�মােনর ন�ায় �ান হয় - �য �� পাঠ কিরেত কিরেত 

কখন বা িব�য়, কখন বা ��াধ এবং কখন বা ক�নরেস আ� হইেত হয় এবং বা�া�ল 
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�লাচেন �য �ে�র পাঠ সমা� কিরেত হয়, তাহা �য ব�াসীরা িচরকাল ব��েল ধারন 

কিরেবন, ইহার িবিচ�তা িক ।”

বি�মচ� চে�াপাধ�ায় 

 ‘েমঘনাথ বধ কাব�’ স�েক�  বি�মচ� ���পূন� সমােলাচনা কিরয়ািছেলন । 

িতিন িলেখিছেলন, “The meghnadbadh is Mr Dutta’s great work. The sbject 

is taken from the Ramayana, the Source of inspiration to so many Indian 

poets. In the was with Ravana Meghnada, the most heroic of Ravan’s 

sons and warriors, is slain y Laksman, Ram’s brothedr. This is the 

subject and Mr. Dutta owes a great deal more to Valmiki than the mere 

story. But nevertheless the poem is his own work from beginning to end. 

The scencs, characters machinery and episodes are in many respects of 

Mr. Duttg a has displayed a high oder of art .....To ttomer and Milton, as 

well as to Valmiki, he is largely indebted in many ways, but he has 

assimilated and made his own most of the ideas which he has taken and 

his poem is on the whole the most valuable work in morden Bengali 

literature.

রবী�নাথ ঠা�র 

 �মঘনাথবধ কাব� এর কিবক�নার অিভনব� �ীকার কের যা বেলিছেলন তা 

উ�ারেযাগ� - “ �মঘনাথবধ কােব�, �কবল ছ�বে� ও রচনা �নালীেত নেহ, তাহার 

িভতরকার ভাব ও রেসর একটা অপূব� পিরবত� ন �দিখেত পাই । িতিন (মধুসুদন) �ত�ূত�  

�চ� লীলার মেধ� আ�েবাধ কিরয়ােছন ; ইহার রথ-রিথ অে� গেজ পৃিথবী ক�মান ; যাহা 

চায় তাহার জন� এই শি� শাে�র বা অে�র �কান িকছুর বাধা মািনেত স�ত নেহ । .... �য 

অটল শি� ভয়�র স�� নােশর মাঝখােন বিসয়াও �কানমেতই হার মািনেত চািহেতেছ না - 

কিব �সই ধ�� ািবে�াহী মহাদে�র পরাভেব সমু�তীেরর �শােন দীঘ�িন�াস �ফিলয়া 

কােব�র উপসংহার কিরয়ােছন । �য শি� অিত সাবধােন সম�ই মািনয়া চেল, তাহােক �যন 

মেন মেন অব�া কিরয়া �য শি� �ধা� ভের িকছুই মািনেত চায় না, িবদায়কােল কাব�ল�ী 

িনেজর অ�িস� মালামািন তাহারই গলায় পরাইয়া িদল ।”
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�মঘনাদবধ কােব�র কািহনী সংে�েপ

 বাগেদবী সর�তী ও ক�নােদবীর ব�না কের কিব মাইেকল মধুসূদন দ� তাঁর 

কাব� �� কেরেছন । পা�িম�সভাসদ �বি�ত ল�ার রাজসভায় রাজিসংহাসেন আসীন 
ু ুরাবন । ভ��ত মকরাে�র মুেখ পু� বীরবা�র মৃত�সংবাদ �নেলন । পুে�র মৃত� সংবােদ 

ূ�শাকািভভত ও িবচিলত রাবনেক ম�ী সারন সা�না �দওয়ার �চ�া করেলন । �েতর মুেখ 

বীরবা�র বীরে�র কািহনী �েন যুে�র অব�া �দখার জন� রাবন পা�িম�সহ �াসাদিশখের 
ুআেরাহন করেলন । বীরবা�র মাতা িচ�া�দা একমা� পুে�র মৃত�র জন� রাবনেক তী� 

িধ�ার িদেলন । �ু� রাবন যুে� যাওয়ার জন� ��ত িনেলন । তাঁর যু�স�ার কথা ধা�ী 

�ভাষার মুেখ �েন �মঘনাথ �েমাদ উদ�ান �থেক এেস রাবেনর সে� �দখা করেলন । িতিন 

�সনাপিতর দািয়� িনেয় যুে� যা�ার অনুমিত চাইেলন িপতার কােছ । রাবন অনুমিত িদেলন 

ূিক� �মঘনাথ �যন �ীয় ই�েদব অি�র উে�েশ� িন�ি�লা য� স�ন� কের পরিদন 

যু�যা্রা কেরন - এই�প আেদশ িদেলন । যথািবিধ অিভেষক কের রাবন �মঘনাথেক 

�সনাপিতপেদ বরন করেলন । এই সেগ�র নাম অিভেষক ।

ূ ি�তীয় সেগ�র নাম অ�লাভ । এর ঘটনাসং�ান সেগ� । �দবসভায় আিবভত� া হেয় 

ল�ীেদবী �দবরাজ ই�েক জানােলন �য, বীর ই�িজৎ িন�ি�লা য� সমাপন কের 

�ভােত রাম-ল�নেক আ�মন করেবন । এই আস� িবপদ �থেক রামচ�েক র�া করার 

জন� িতিন ই�েক অনুেরাধ জানােলন । িক� ই� িনেজই �মঘনােথর ভেয় ভীত । এই 

সংকট �থেক �ধুমা� মহােদবই �ান করেত পােরন । তাই ই� প�ী শচীেক িনেয় �কলােশ 

উপি�ত হেলন এবং পাবত�েক সম� কথা জািনেয় রামচ�েক র�ার জন� �াথ�না 

জানােলন । িবপ� রামচ� ও মেত� � �দবীর অনু�হ কামনা কের পূজা করিছেলন । ভে�র 

�াথ�নায় িবচিলত �দবী মহােদেবর তেপাভ� করেলন । মহােদব �মঘনাথ বেধর জন� 

মায়ােদবীর সাহায� �হেনর উপেদশ িদেলন । ই� মায়ােদবীর কাছ �থেক �দব অ�ািদ 

সং�হ কের �েগ� িফের এেলন এবং গ�ব�পিত িচ�রথেক �স�িল রামচে�র িশিবের �পৗঁেছ 

�দওয়ার িনেদ� শ   িদেলন ।

ৃ ততীয় সেগ�র নাম সমাকগম । �েমাদ উদ�ান �থেক �মঘনাথপ�ী �মীলার ল�ায় 

�ত�াবত� ন এই সেগ�র িবতয় । �ামী �মঘনােথর িফের আসার সময় �পিরেয় �গেল �মীলা 

শ�বূহ� �ভদ কের ল�ায় �েবেশর উেদ�াগ �হন কেরন । িতিন নারী �সন�বািহনী িনেয় �য়ং 

অ�শে� সুসি�ত হেয় যা�া কেরন । রামচ� উপযু� স�ান �দশ�ন কের �মীলােক 

�সন�সহ ল�ায় �েবেশর অনুমিত �দন । �মীলা িনরাপেদ রাজ�াসােদ এেস �মঘনােদর 
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সে� িমিলত হন । �কলােস পাব�তী ি�র কেরন �মীলার মেধ� তাঁর �য শি�র অংশ আেছ তা 

িফিরেয় িনেয় িতিন �মীলােক শি�হীনা করেবন । এর �ারা ল�েনদর উে�শ� িস� হেব ।

ু ৃ চতথ � সেগ�র নাম অেশাক বন । এখােন সীতা রাবন কত� ক ব�ী হেব রেয়েছন । 

িবভীষন প�ী  সরমা মােঝ মােঝ তাঁর কােছ আেসন । তােদর মেধ� সুখ�ঃেখর কথাহয় । 
ূসরমার �কৗতহল িনবৃত করার জন� সীতা তাঁর জীবনকািহনী িববৃত কেরন । সীতার শা�, 

�মাশীল চির��র ি�� �সৗ�য� এই অংেশ ধরা পেড়েছ ।

 প�ম সেগ�র নাম উেদ�াগ । এই সেগ�র ঘটনা�িল �েগ� ও মেত�  ব�া� । �েগ� ই� ও 

শচী ই�িজেতর িনধর স�েক�  িচি�ত ও উি�� । মায়ােদবীর আ�ােস ই� অেনকটা আ�� 

। মেত�  ল�মন ও ��ােদশ �পেয় চ�ীেদবীর মি�ের িগেয় পূজা কের বরলাভ করেলন । 

একােজ ল�নেক  নানা িবপদ ও বাধা পার হেত হল । িবপদ ও িব� অিত�েমর �চ�া ও 

সাফেল� ল�েনর অিমত �তজ ও সাহস �িতপ� হল । অন�িদেক মাতা মে�ারী ও পতনী 

প�ী �িমলার কাছ �থেক �মঘনােদর িবদায় �হন । �জনেকই িতিন আ�াস িদেলন �য য� 

সমাপাে� শ�িনধন কের িতিন শী�ই িফের আসেবন । মে�াদরী অেনক ি�ধায় পু�েক 

যু�ােথ � িবদায় িদেয় পু�বধূ �মীলােক কােছ রাখেলন । 

 ষ� সেগ�র নাম ‘বধ’ । এই সেগ� আেছ ই�িজৎ বা �মঘনাথ হত�ার মূল ঘটনা । 

য�েশেষ ই�িজৎ ই�েদবতােক �ণাম কের উেঠ �দখেলন ল�েনর �বেশ �যন অি�েদব 

ুউপি�ত হেয়েছন । িক� অিচেরই তার ভল ভা�ল । ল�েনর কােছ িতিনই তখন বীরধম �

পালন করার আ�ান জানােলন । িক� ল�ন তা উেপ�া কের িনর� �মঘনাথেক অ� িদেয় 

আঘাত করেল ল�মন অ�ান হেয় পড়েলন । এই সুেযােগ �বর হেত িগেয় �মঘানাদ 

�দখেলন দরজার পপােশ দাঁিড়েয় আেছন সশ� িবভীষন । িতিন িবভীষনেক তী� িধ�ার 

িদেলন । দরজা �ছেড় �দওয়ার জন� তাঁর কােছ �মঘনাদ আেবদন করেলন । িক� িবভীষন 

পথট আটেক রইেলন । মায়ােদবীর যে� ল�ন �ান িফের �পেলন । িতিন তী� অে� 

�মঘনাদেক �তিব�ত কের �শেষ তােক খ� �ারা বধ করেলন ।

 স�ম সেগ�র নাম ‘শি� িনেভ� দ’ । এই সেগ�র �ধান ঘটনা হল অন�ায়ভােব 

�মঘনাদ হত�ার ঘটনা বীরভে�র মুেখ �েন রাবেনর তী� �িতি�য়া । িতিন িনেজ যু�ে�ে� 

এেস শি�েশেলর আঘােত ল�নেক িবধ� কেরন । রাবেনর �সন�সমােবেশ উি�� হেয় 

ল�ী ই�েক অনুেরাধ কেরন রামচ�েক সাহায� করার জন� । মহােদব রাবনেক দান কেরন 

��েতজ । অপরােজয় রাবেনর সামেন গ�ড়, কািত� কসহ রামচে�র পরধান 
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ূ�সনানায়কের সকেলই পরা� হন । �শষ পয�� ল�ন ভপিতত হেল রাবেনর ��ােধর 

�শমন হয় । মহােদব�ত বীরভে�র অনুেরােধ রাবন িফের যান ।

 অ�ম সেগ�র নাম ��তপরী । ল�েনর �দ� শায় �শােক মমা� হত রামচে�র ক�ন 

অব�া �দেখ �দবী পাব�তী অত�� �ঃখ �বাধ করেলন । মহােদব পাব�তীর �ঃেখর কারন 

�জেন �িতকােরর উপায় বেল িদেলন । মায়ােদবী রামচ�েক সে� িনেয় ��তপুরীেত 

যােবন, �সখােন দশরেথর সে� সা�াৎ হেব এবং দশরথ রামেক ল�েনর জীবনলােভর 

উপায় বেল �দেবন । এই সূে� মধুসূদন ��তপুরীর এক সুদীঘ� বণ�না িদেয়েছন । সুদীঘ� নরক 

পির�মার �শেষ রামচে�র সে� দশরেথর সা�াৎ বিণ�ত হেয়েছ । অশরীরী দশরথ 

ল�েনর �াণ িফের পাওয়ার উপায় জানােলন । সুগ�মাদন পব�েতর শৃ� �থেক 

িবশল�করনী নামক �ন�াভ লতা এেন িচিকৎসা করেল ফললাভ হেব । রামচ� সিব�েয় 

িপতােক �নাম কের ল�ার উে�েশ� �ত�াগমন করেলন ।

 নবম সেগ�র মূল ঘটনা �মঘনােদর অে��াি�ি�য়া ।ঔ তাই এর নামকরন করা 

হেয়েছ ‘সংি�য়া’ একিদেক রামচে�র িশিবের উ�াস আনে�র উ�াস এবং অপরিদেক 

ূল�াপুরীেত হতাশা ও �শােকর �কাশ এই সেগ� বিন�ত হেয়েছ । �শাকািভভত রাবন বুঝেত 

পারেলন িনয়িত অিনবায� ও আস� �ংেসর িদেক তাঁেক �ঠেল িনেয় যাে�ন । চরম শি� 

পরী�ার আেছ িতিন মৃত পুে�র অে��াি�র জন� সাতিদন সময় �াথ�না করলেলন এবং 

রামচ� তা পূন� করেলন । �শাকযা�া িনহত বীর �মঘনােদর মৃতেদহ বহন কের সমু�তীের 

�শােন উপি�ত হল । �মীলাও সহমরনেনর উে�েশ� �শাএ উপি�ত । িনদা�ন এই 

ঘটনার ত�ধান করেছন �য়ং রাবন । �মঘােদর অে��াি�ি�য়ার অনু�ােন শতশত রথীসহ 

ূঅ�দ রামচে�র প� �থেক �শােন উপি�ত হেলন । আকাশপেথ আিবভ� ত হেলন 

�দবতারা । শা�ীয় কৃত�ািদ স�� কের �মঘনােথর �দহ িচতায় �াপন করা হল, সকেলর 

কােছ িবদায় িনেয় �মীলাওিচতায় আেরাহন করেলন । তী� �বদনা িনেয় রাবনপু� ও 

পু�পধূর �িত �শষ িবদায়বানী উ�ারন করেলন । রাবেনর �ঃেখ �কলােস �মঘনাদ অধীর 

হেল পাব�তী তােক শা� করেলন । অি�েদবতা মহােদেবর আেদেশএ িচতা ��িলত কের 

তুলেলন । সকেল সচিকত হেয় �দখেলন আে�য় পেথ আসীন �মঘনাদ প�ীসহ 

আকাশপেথ অ�শ� হেলন । ��ধারায় িচতা িনব�ািরত করা হল । িচতাভ� সকেল সমু� জেল 

িবসজ� ন িদল । ল� রা�স িশ�ী �ত িচতার উপর এক অ�েভদী মঠ িনমা� ন করল । সমুে� 

�ান কের রা�সগন অ�বত� ন করেত করেত শূন�মেন ল�ায় �ত�াবত� ন করল । 

স�িদবািনিশ ল�াবািসগন �শাক পালন করল ।
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রামায়ন ও �মঘনাদবধ কাব� : মধুসূদনেনর িনজ�তা

ৃ ু �মঘনাদবধ কােব�র মূল ঘটণা ল�মন কত� ক ই�িজৎ �মঘনােদর মৃত� । ঘটণা� 

ূরাময়ন �থেক �নওয়া হেয়েছ । িক� তােক উপ�াপন রার িবষেয় কিব স�ণ � �াধীনতা �হন 

কেরেছন । এক� িচ�েত িতিন িলেখিছেলন - “In the poem, I( meen to give free 

scope to my inventing power (such as they are) and to borrow as little as   

ূIcon from Valmiki” বা�ীিক ছাড়া কৃি�বাস, ভবভিত এবং কািলদাস এর িবিভ� 

কােব�র ঘটনাধারা অনুসরন কের িতিন �মঘনাদবধ মােব�র কািহনী ও চির� িনমা� ন কেরেছন 
ৃ। মধুসূদেনর কােব�র ঘটনাবলী রামায়েনর ঘটনার সে� িমিলেয় �দখেল কিবকত� ক 

পিরবত� ন বা �পা�র সাধেনর ��প� �বাঝা যােব । কােব�র সূচনা হেয়েছ বীরবা�র 
ু ুমৃত�সংবাদ বেয় এেনেছ ভ��ত মকরা� । �শাকাত�  রাবন বীরবা�র মৃত�র পর যু�যা�ায় 

উেদ�াগী    হেয়েছন ।ও �সকথা �েন �মঘনাদ িনর� কেরেছন িপতােক । িনজ �সনাপিত 

হেয় যু� �পািরচালনার দািয়� �হেনর জন� �াথ�না িকেরেছন । িক� বা�ীিক রামায়েন 
ু ু�মঘনােদর �সনাপিত হওয়ার ঘটনা বীরবা�র মৃত�র পর নয়, মকরাে�র মৃত�র পর আেছ । 

ুকৃি�বােসর রামায়ন �থেক বীরবা�র মৃত��স� �হন করা হেয়েছ । অেনক ��ে�ই 

মধুসূদন বা�ীিকর রাময়ন �থেক কৃি�বােসর রামায়নেকই �বশী অনুসরন কেরেছন ।

 ি�তীয় সেগ�র ঘটনা�িল মধুসূদেনর িনজ� ক�নায় সৃ� । এর সে� রাময়েনর 

�কােনা স�ক�  �নই । এই সেগ� ল�মী, ই�-শচী, কাম-রিত, হর-পাব�তী, মায়ােদবী �মুখ 

�দবেদবীর কায�কলাপ,  �মঘাদেক হত�ার জন� গভীর ষড়যে�র জাল িব�ােরর কািহনী 
ু�হামােরর ইিলয়াড় মহাকােব�র চতদ� শ সেগ� বিন�ত ঘটনাবলীর অনুসরেন রিচত । �ীকেদব-

েদবীর চিরে�র অেনক �বিশ�� ও কিব ভারতীয় �দব-েদবীর ওপর আেরাপ কেরেছন ।

ৃ ততীয় সেগ�র �মঘনাদ প�ী �মীলার �স��ও কিব িনিম�ত । �মঘনাদবধ কাব এর 

�মীলােক রামায়েন পাওয়া যােব না । তেব কাশীরাম দাস বিন�ত বীর�নার �ভাব এই চিরে�র 

উপর পেড়েছ ।

ু চতথ � সেগ� অেশাকবেনর বি�নী সীতার বন�না মূেলাত বা�ীিক রামায়ন �থেক 

�নওয়া হেয়েছ । সীতার �িতচারনায়, সরমার সে� কেথাপকথেন সুেকৗশেল কিব পূ�ে◌র ৃ
কািহনীেক িববৃত কেরেছন । সীতা ও সরমার মাধ�েম ি�� বধূ-মূিত� র ক�না মধুসূদনেনর 

ূিনজ� সৃি� বলা চেল । �াকৃিতক �েশ�র বণ�নায় এই সেগ� কিব মধুসূদন ভবভিতর 

‘উ�ামচিরত’ �থেক উপাদান সং�হ কেরেছন ।
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 প�ম সেগ�র ঘটনা �গ�-মত� ব�াপী । �েগ�র একট এবং মেত� �র ��ই ঘটনা এখােন 

 আঁকা হেয়েছ । মধুসূদেনর �মৗিলকতা �কাশ �পেয়েছ �দবতােদর ষড়যে�র উেদ�ােগ । 

�গ�-মেত� �র িব�ৃত িচ� রচনায়, ল�েনর �চিলত বীরমূিত�  অ�েন । মে�াদরী চির� 

িচ�েনও মধুসূদেনর �মৗিলকতার পিরচয় পাওয়া যায় । এই পেব� বা�ীিক ও কৃি�বাস �থেক 

ূমধুসূদন স�ন� সের এেস িনজ�তার পিরচয় িদেয়েছন ।

 ষ� সেগ�র  ঘটনা অেনকটাই মধুসূদেনর িনজ� সৃি� । িন�ি�লা য�াগাের িনর� 

�মঘনাথেক ল�েনর টরবািরর আঘােত হত�ার কথা বা�ীিক রামায়েনর কৃি�বােস �নই । 

উভব ��ে�ই সশ� �মঘনােথর সে� ল�েনর িনহত হওয়ার কথা আেছ । �ধু তাই নয় 

বা�ীিক রামায়েনর ই�ান এবং কৃি�বাসী রামায়েন ��া� পরেয়ােগর কথা বলা হেয়েছ, 

মধুসূদেনর কােব�ও িদব�াে�র কথা আেছ । তেব এখােন অ�হীন �মঘনাদেক হত�ার ��ে� 

ল�মনেক িনতা� কাপু�েষর মেতা আচরন করেত �দখা �গেছ । �মঘনােদর অসহায় 
ুঅব�ায় মৃত�বরেনর ঘটনােক �গৗরময় ও �ঃখজনক কের �তালার জন�ই �যন মধুসূদন 

ক�নার এই �াধীনতাটু� �দিখেয়েছন । ব�ত �মঘনাদ িছল কিবর ি�য়তম চির� । িতিন 

�য়ং এক� িচ�েত উে�খ কেরেছন, “...... It cost me many a tean to kill him” । 

রামচে�র �ব�লতাও বানরেসনার �ধা�  তাঁর অপছ� িছল । এক� িচ�েত কিব �সকথার 

উে�খও কেরিছেলন, “I despise Ram and his rabbles” । রা�সবংেশর �িত কিবর 

প�পাতই এই ঘটনাগত িরবত� েনর �কৃত কারণ ।

 স�ম সেগ�র রাবন ও ল�েনর �যে�র �য বন�না কেরেছ তা রামায়েনর অনুসরেন 

রিচত হেলও উভেয়র �ব� িমল পাওয়া যায় না । �মঘনাদ বধ কােব�র যুে�র �শ�� 

ূস�ন�ভােব রাবন চিরে�র বীরভাব �কােশর অনু�েল �দখােনা হেয়েছ । বীরভ�েক 

পা�েয় মহােদেবর লে��রেক যু� �থেক িনর� করার ঘটনা�ও যেথ� নাটকীয়ভােব 

উপি�ত হেয়েছ ।

 অ�ম সেগ� ��তপুরীর বণ�নাও মধুসূদেনর �কেপালকি�ত, রামায়েনর সে� তার 

কীছুমা� স�ক�  �নই । মহােদেবর িনেদ� েশ মায়ােদবীর সে� ��তপুরীেত িগেয় রামচ� 

দশরেথর কাছ �থেক ল�নেক স�ীিহত করবার ঔষধ �জেন এেসেছন । এই সেগ� 

��তপুরী বণ�নার সুেযাগ সৃি�র জন�ই কিব রামায়েনর কািহনীর ���পূন� পিরবত� ন সাধন 

কেরেছন । রামচনে�র ��তপুরী দশ�েনর �য বণ�না আেছ তা �ধানত ভািজ� ল ও দাে�র 

কাব� �থেক গৃহীত । নরেকর ভয়ংকরতা ও বীভৎসতা অত�� চমৎকারভােব বণ�না কের 

মধুসূদন ভয়ানক ও বীভৎসরস সৃি� কেরেছন ।
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 নবম সেগ� �মঘনােদর অে��াি�র বণ�না ও মধুসূেদর িনজ� ক�না�সূত, কািহনীর 

কাঠােমার জন� �চিলত রাময়নেক যতটা অনুসরন করা �েয়াজন মধুসূদন ততটাই 

ূকেরেছন । িক� তাঁর সুবৃহৎ পরক�ননার �ায় স�ন�ই �াধীন ক�নার ওপর িনভ� র কের 

রিচত । িতিন �য আধুিনক ধ�ান-ধারনা �কােশর ��রনায় রামায়েনর কািহনী অবল�ন 

কেরিছেলন । �সই ��রনার বেশই কািহনীেত, চির�িচ�েন ���পূন� পিরবত� ন সাধন 

অিনবনায� হেয় উেঠিছল ।

মহাকােব�র �কৃিত ও �মঘনাদবধ কাব� 

 সািহত� সমােলাচনায় মহাকাব�েক �� ��নীেত ভাগ করা যায় - (1) Authertic 

Epic  এবং  (2)  Literary Epic । �কউ �কউ মেন কেরন মহাকাব� অতীত যুেগর সৃি� । 

আধুিনক কােল খাঁট মহাকাব� সৃি� হওয়া অস�ব । তেব পা�াত� সািহত� তে� এবং 

ভারতীয় অল�ারশাে� একজাতীয় কৃি�ম মহাকােব�র কথা বলা হেয়েছ যা অেপ�াকৃত 

আধুিনক কােল কিব িবেশেষর সি� এবং কতক�িল সাধারন লখন ও �বিশে��র ধারক । 

রবী�নাথ এই জাতীয় কৃি�ম মহাকাব�েক যথাথ � মহাকাব� বেল �ীকার করেত চানিন । 

ৃরাম�সু�র ি�েবদীও এই মেতর �পাষক । তাঁর মেত কািলদাস, ভারিব মাঘ �ভিত কিবেদর 

রিচত মহাকাব� স�বত অল�ারশা�স�ত মহাকাব� । িক� এরা �য ��নীর রামায়ন, 

মহাভারত, বা ইিলয়াড়-ওিডিস �স ��নীর নয় ।

 Authentic Epic বা �ামান� মহাকােব� �াচীন জীবেনর ধ�ানধারনায় �ভা�ভ 

�বাধ মৃত হেয় ওেঠ । অ�াত লু� ইিতহােসর অেনক উপকরন পুি�ত হেয় থােক , বা�ীিক 

বা �হামােরর নােমদর আড়ােল ব� রচিয়তা আ�েগাপন কের মূল� কাব�েক সমৃ� �থেক 

�থেক সমৃ�তর কের �তােলন । �কান একজন িবেশষ কিবর �চ�ায় এ�প মহাকাব� রচনা 

স�ব নয় । কিবিবেশেষর ব�াি�গত �িতভার সৃি� �য মহাকজাব� তােকইকৃি�ম মহাকাব� 

বা Literary Epic  আখ�া �দওয়া হয় । কািলদাস, ভারিব, ভািজ� ল, টােসা বা িমলটন 

ৃ�ভিতর রচনা এই ��নীর মহাকাব� । িক� এই জাতীয় রচনােক মহাকাব� আখ�া �দওয়া যায় 

িক ? �াভািবক বা কৃি�ম �য ��নীর মহাকাব�ই �হাক না �কন তার �ধান �ন িব�ৃিত । 

মহাকােব� �য িবশালতা, িব�ৃিত ও ঔদায� আেছ । তা উভয় ��নীর মহাকাব�ই মেধ�ই 

পাওয়া যায় । মধুসূদেনর �মঘনাদ বধ কাব� Literary Epic বা সািহিত�ক মহাকাব বেল 

গন� হেত পাের ।

 মহাকাব� রচনার �য সেচতন অিভ�ায় মধুসূদেনর িছল তা �� হেয় উেঠেছ 
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কাব�ারে� �দবী সর�তীেক সে�াধন কের তা উি�েত - “গাইব মা, বীররেস ভািস /  

মহাগীত ।”কাব� রচনাকােল ভারতীয় অলংকার শাে�র িনেদ� িশত আি�ক িতিন �মাটামু� 

�মেনেছন যিদও এক� িচ�েত �স িনেদ� েশর শৃ�লেক িতিন উেপ�া �দিখেয়েছন - “I 

will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of sahity 

darpan” । িব�নাথ সািহত� দপ�েন মহাককােব�র �য ল�ন িনেদ� শ কেরেছন তােত জানা 

যায় মহাকাব� �েগ� িবভ� হেব, �কান �দবতা বা স�বংশাজত বীেরাদা� �ি�য় পু�ষ তার 

নায়ক হেব, শৃ�ার, বীর ও শা�রেসর এক� এর অ�ীরস হেব এবং অন� রস�িল �ধান 

রেসর অ� হেব । সূচনায় থাকেব নম�ার, আশীব�াদ ও ব�িনেদ� শ । �ধানত একই ছে� 

কাব�� রিচত হেব । এর আয়তন হেব নািতদীঘ� ও নািত�� এবং এেত থাকেব অ�ািধক সগ� । 

এই জাতীয় কােব� বণ�নীয় িবষেয়র মেধ� থাকেব নগর, বন, উপবন, �শল সমু�, �ভাত, 

ৃস��া, সে�াগ, িবরহ, ম�না ও �য� �ভিত । কােব�র নামকরন হেব সাধারন ও বািহ�ক 

ুল�ন�িল তািলকাভ� কেরিছেলন । �-এক� ছাড়া এর অিধকাংশ ল�ন মধুসূদেনর 

�মঘনাদ বধ কােব� উপি�ত । তেব উে�খেযাগ� ব�ািত�ম আেছ । �মঘনাদবধ কােব�র 

নায়ক �দবতা অথবা স�ংশজাত �ি�য় নয় অথবা এই কােব�র অ�ীরসও শৃ�ার, বীর িকংবা 

শা� নয়, �ধান রস ক�ন । ব�ািত�ম থাকেলও �মাটামু� ভােব িব�নাথ বিনেদ� িশত 

মহাকােব�র বিহর� ল�ন�িলর উপি�িতর িবচাের �মঘনাথ বধ কাব�েক মহাকাব� আখ�া  

�দওয়া      অেযৗি�ক নয় । িক� অ�র� ল�েনর িবচাের এই কাব� মহাকাব� হেয় উেঠেছ 

িকনা সটাই িবচায� । এ িবষেয় ড. ��মার বে��াপাধ�ােয়র ব�ব� িবেশষ উে�খেযাগ� । 

িতিন িলেখেছন, “মহাকােব�র সাথ�ক রচনা যুগমানেসর �িতিনিধ� ছাড়াও কেয়ক� 

ূিবরল�েনর একাি�ক (Organic) সমােবেশর উপর িনভ� রশীল । �য িবরাট পটভিমকার 

মেধ� উহার ঘটনািবন�াস কিরেত হয় তাহােক পূব�তন ঐিতহ�-সং�ৃিত, আখ�ান-

িকংবদ�ী, ধম�েবাধ ও সমাজসেচতনার সমবােয় গঠন করা �েয়াজন । সুতরাং অতীত 

ইিতহােসর সিহত ব�াপক ও অ�র� পিরচয় ক�নার িদগ�ব�াপী �সার, ভাবসমু�িত সৃি�র 

জন� অতীেতর িবিচ�- উপাদান গ�ত �ানস�ার এক িবশাল আয়তন ব�া�, সহজ 

স�সারন মহাকাব� রচিয়তার পে� অত�াবশকীয় �ন । �কা� �াসাদ-�া�েনর উপর 

�সািরত অসীম নীলাকােশর ন�ায় মহাকাব� বিণ�ত আখ�ািয়কার উ�� তন বায়ু�ের �যন 

ুজাতীয় জীবেনর �দহািধি�ত আ�া ি�রভােব আসীন এই�প অনুভিত জাগাইেত হইেব । 

ি�তীয়ত, এই পিরিধর িবশালতা ও ক�না �সােরর উপেযাগী উদা� �কাশরীিতর উপর 

সহজ ও অ�খিলত অিধকার থাকা চাই । এই মিহমাি�ত, উ�� চারী �কােশর জন� �যমন 

চাই সু�যু� িশ�েকৗশল ও শ�িনব�াচেনর িবিশ� আিভজাত��ধান ভ�ী, �তমিন চাই 

ূঅনুভিতর �তঃ�ূিত�  সমু�িত । �ধু িশ�কলা আিনেব িন�ান আল�ািরক �ীিত ; আর 
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ূঅল�ার বিজ� ত �� অনুভিত, যতই অকৃি�ম হউক, আিনেব মহাকােব�র ময�াদাহীন 
ৃ ুসাধারণকােব�র ভাষা । ততীয়ত, অন�ান� �ু�ায়তন কােব�র তলনায় মহাকােব� থািকেব 

ুসূ� কাজকােয�র পিরবেত�  বড় তিলর টােন আঁকা এক�কার �কা�, সাধারনীকৃত রং ও 

�রখার িবন�াস, যাহার পরধান ল�ন অ�মুখ� গভীরতা নেহ, বিহমু�খী ব�া�ী । মধুসূদেনর 

কােব� এই সম� �েনরও আ�য� সমােবশ ল�� করা যায় । বীরবস, ক�ণরেসর 

সাধারনীকৃত �প, ঐ�য� সমােরাহ, বণা� ঢ� িচ� �সৗ�য�, রণস�া, যু�িব�েহর �িনগা�ীয� 
ুও �কালাহলমুখরতা - এই সম� কাব� বণ�নার মধ� িদয়া ফুটাইয়া তিলেত িতিন অ�িত��ী । 

ব�াি�ে�র িনগূঢতায় �কান মহাকব�কারই �েবশ কেরন না, মধুসূদন ও কেরন নাই । 

তাঁহার নরনারী ��নী�িতিনিধ । রাবেনর রাজমহমার অ�রােল তাঁহার ব�াি� �দেয়র 

��ন িবেশষ �শানা যায় না, ই�িজৎ ও �মীলার কে� �য �শৗয� ও �নয়ােবেশর িমি�ত সুর 

�িনত হইয়ােছ তাহা রাজপিরবােরর ত�ন-ত�নীর সাধারন পিরচয় । িচ�া�দা 
ৃরাজমিহষীর স�ম-সংযত �শাক�কাশ স�ানহারা মাত�দেয়র হাআকারেক সংবৃ� 

ূ ুকিরয়ােছ । িচতাশয�ায় শািয়ত ই�িজৎ - �মীলার ভ�ীভত �দেহর স�েখ দাঁড়াইয়া 

রাবেনর �য �শােকা�াস তাহা রাজচির�ানুযায়ী, রােজ�র কল�ানিচ�ায় ব�াি�গত �শােকর 

আিতশয� িনয়ি�ত । মধুসূদেনর মহাকােব�র সব��ই এই পিরিমিধেবাধ ও কাব�দশ�েনর 

িনখঁুত অনুসরন ।”

 �কান �কান সমােলাচক বেলেছন, মহাকাব� রচনার বাসনা থাকেলও এবং 

শা�িনিদ� মহাকািব�ক ল�ণ�িল সেচতনভােব অনুসরন করেলও মধুসূদন মহাকাব� 

রচনা করেত পােরনিন বা রচনা করা স�ব িছল না ঐ যুগপিরেবেশ । �মািহতলাল মজুমদার 

িলেখেছন - “উনিবংশ শতা�ীর কিবর পে� িবেশষত বাঙালীর পে�, মহাকােব�র �রনা 

র�া করা স�ব িছল না । মহাকােব�র কিবর পে� �য শা� সংযত রসােবশ-ি�ধা �� ও 

সংশয়হীন িচ��ূিত� র �েয়াজন, তাহাই মধুসুদেনর স�ান কামনা হইেলও, িতিন তাহার 

ব�াি�েচতনার অ��েল তাহা অনুভব কেরন নাই । মহাকেব�র কিবর অিত সরল ও সহজ 

বীর সর �ীিতই থােক - �দশ, জািত বা ধেম�র �গৗরবগান তাঁহার কাব��ূিত� র কারণ ; এবং 

িবরাট, িবপুল ও গ�ীর ব�সকেলর বন�নায় িবেশষ আসি� �কাশ পায় ; তাহােত 

কিবব�ি�র িনজ�ভাব-অভােবর সুর �তমন বািজয়া উ�বার অবকাশ পায় না ; �স ক�না 

একা�ই বহব��গত, আ�ভাব-�ধান নয় । মধুসূদেনর কােব� ইহার কেয়ক� ল�ণ আেছ 

সে�হ নাই - তাঁহার ছে�র উদা� গভীর মূ�� নায় ক�নায় িবষয় িব�াের এবং িবপুল ও 

িবিচ� ব� সি�েবেশ িতিন যাহােক “Sacred song” নােম অিভিহত কিরয়ােছন - �সই�প 

গ�ীর ভােবা�ীপক কব��ন �কাশ পাইয়ােছ । তথািপ সম� কাব�খািন বীরবেসর পিরবেত�  

ক�নেসর আধার হইয়া আেছ । মধুসদনও �য এ িবষেয় সেচতন িছেলন না তাহা নেহ, 
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তাঁহার কােব�র ছাঁচ বা আদশ� �যমনই হউক, িতিন �য �কৃতপে� মহাকাব িলিখেতেছন না 

�কান িবিধবাধন মািনয়া চলা �য তাঁহার অ�াত িছল না । ইহা মধুসূদেনর চিরে�� উপযু� । 

নাটক রচনা কিরেতও িতিন �কান শা�সাধ মািনেবন না - “I shall put down on paper 

the thoughts as they spring up in me, and let the world say what it will.” 

�মঘনাদবধ কাব� মহাকাব� হইেব এবং তাহা বীররস�ধান হইেব, ইহাই �কাশ� সংক� 

বেট, িক� কিব তাঁহার ব�ুেক িলিখেতেছন - ‘You must not, my dean fellow judge 

of the work as a regular ‘Heroic Poem’ I never meant it as such. It is a 

story, a table, rather heroically told.” Do not be frightered my dear 

fellow, I won’t trouble my readers with Virarasa (বীররস) ।

 এ সকল হইেত ��ই বুিঝেত পারা যাইেব �য, ‘েমঘনাথবধ কাব�’ - এর কিবর 

িচে� একটা বড় ি�ধা বা �� িছল - কিবর মন তাহা চািহয়ািছল, �াণ যাহা �ীকার কের নাই । 

তাই এিপক আকােরর তেল তেল অ�ঃসিললা হইয়া িলিরেকর ফ�ে�াত রিহয়ােছ । এই 

িলিরক-সুর কিবর সু� আ�ারই ��ন�িন, ইহার িনবারন করা কিবর পে� অসাধ� িছল । 

িনজ জীবেনর �য িন�লতা ও �নরাশ� িতিন জা�ত �চতন� হিহেত �ের রািখেত সব�দা 

সেচ� িছেলন, তাহারই �� কাতর ��ন মহাকােব�র গীেতা�াসেক �িতহত কিরয়ােছ । 

�য কামনা সকল হইবার আশা িছল না, �য আদশ�েক সারা �াণ িদয়া বরন কিরয়াও জীবেন 

ৃজয়ী কিরেত পােরন নাই, তাহাই তাঁহার �ােণর িনভত �কােনা অ�র উৎস�েপ িবরাজ 

কিরত� িছল । রাম ল�ন ও িবভীষন�পী সমাজই জয়ী হিহেব, এ �যন তাঁহার িনজ জীবেনরই 

আে�প - তাআেদর জয়ী হওয়া উিচত নয়, তবুও হইেব । তাই তাহােদর �িত কিবর 

আে�ােশর অ� নাই । �মঘনাদ যখন মিরেবই, তখন তাহােক অন�ায় যুে� হত হইেত 

হইেব, এবং ল�নেকই �সই হত�ার কলে� কলি�ত না কিরেত পািরেল কিবর আ�া শাি� 

মািনেব না । এইজন�ই ‘েমঘনাদবধ কাব�’-এ বীররস �াধান� লাভ কিরেত পাের নাই, এবং 

এইজন�ই তাহা একখািন সফল মহাকাব� না হইয়া খাঁ� মহাকাব� হইেত পািরয়ােছ ।”

 অন�� �মািহতলাল বেলেছন, “অন�ান� কােব�র মমত, এখােনও মধসূদন একট 

িবেশষ আদেশ�র অনুসরন কিরেত চািহয়ািছেলন, িক� কাব�রচনাকােল তাঁহার �কীয় 

কিবধম � �সই স�ান সংকে�র উপর জয়ী হইল ; এতিদন ভ ইতের যাহা চাপা িছল, তাহাই 

�বলেবেগ উৎসািরত হইল ; মহাকাবন� রচনায় ভােন িতিন এক�কার মু� - ক�না দীঘ� 

ছে�র কথাকাব� রচনা কিরেলন ; তাহােত শা�শাসন অেপ�া কিবর আপন �িচ ও 

আ�ভাব ��য় পাইয়ােছ - আকাের �কাের �যটু� মহাকােব�র ল�ন আেছ, তাহা অবাধ 

ক�নার শৃ�ল�েপ বড়ই কায�করী হইয়ােছ । ‘েমঘনাদবধ’ - এর ঘটনাব� জ�ল বা িব�ৃত 
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নেহ, চির� সৃি�েত অথবা নায়েকর কীি�� �শলতায় মহাকেব�ািচত মিহমা ইহার নাই - এমন 

এক� চির�ও নাই, যাহােক �ধষ � পু�ষবীর বা মানুষ�পী �দবতা বলা যাইেত পাের নায়ক 

�মঘনােথর হত�া এবং �যভােব �সই হত�া সািধত হইয়ােছ, ল�ার সব�নাশ ও রােবর �শাক এ 

সকেলর �কান�েতই মহােক�া�েত িবষয়েগৗরব নাই । এত� ব�াতীত আরও অেনক ল�ন 

ইহােত আেছ , যাহা মহাকােব�র শা�স�ত আদেশ�র উপেযাগী হয় ।”

অিম�া�র ছ� ও �মঘনাদবধ কাব� 

 বাংলা কােব� অিম�া�র ছে�র �বত� ন মধুসূদেনর অসাধারন কীিত�  । বাংলা 

কিবতাণ �ধান �চিলত ছ� পয়ার । এই ছ�েক তান�ধান বা অ�রবৃ� ছ� নােমও 

অিভিহত করা হয় । এই পয়ার ছ�ই মধূসূদেনর অিম�া�র ছে�র িভি� ।  পয়ােরর িবিচ� 
ুপিরবত� ন সাধ কের িতওিন তাঁর নতন ছ� সৃি� কেরিছেল ।

 পয়ােরর �িতচরেন �চা� অ�র বা মা�া থােক এবং আটমা�া ও �চা� মা�ার পের 

িবরাম ঘেট । এই ছে�র �িত �� চরেন থােক অ�িমল । এক� উদাহরন �দওয়া �যেত  

পাের -    

    মহাভারেতর কথা / অমৃত সমান ।

    কাশীরাম দাস কেহ / �েন পুন�বান ।।

 উ�ৃত চরন ��র মেধ� রেয়েছ অ�িমল এবং �িত চরেনর অ�র বা মা�া সংখ�া 

�চা� । �মাট মা�া আবার আট মা�া ও ছয় মা�া - এই �ই পেব� িবভ� ।কিবতা পাঠকােল এক 

িনঃ�ােস পাঠ করা যায় না, �াস �হেনর জন� সাময়কভােব থামেত হয়, আবার চরণ ��েত 

আটমা�ার পের একবার এবং ছয়মা�ার পের আর একবানর যিত পেড়েছ ।

 মধুসূদেনর অিম�া�র ছে� চেনর �শেষ িমেলর অভাবেকই আপাত �ি�েত 

�ধান �বিশ�� বেল মেন হেত পাের । এই �বিশে��র দেক ল�� �রেখই চরনাি�ক 

িমলহীনতার জন িম�তার অভাবসূচক ‘অিম�া�র’ নােম এই ছ��েক অিভিহত করা 

হেয়েছ । িক� মেন রাখা দরকার অ��িমেলর অভাবই অিম�া�র ছে�র মূল �কৃিত  

�বিশ�� । এ ছে�র মূল �কৃিত �বিশ�� চরেনর িবন�ােস ৮ + ৬ মা�া বজায় �রেখ ও �াসযিত 

ও অথ�যিতর ঐক�েক �ভে� �দওয়া । এর ফেল পয়ােরর মত �াসযিতর জন� �যখােন 

থামেত হয় �সখােন অথ � সমা� করবার �কানও বাধ�বাধকতা অিম�া�র ছে� থাকল না 

এবং ভাবও �� চরেনর সীমাব�তা অিত�ম কের �বািহত হওয়ার সুেযাগ লাভ করল । এ 
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ছে� �িত� চরনকেক �াসযিদ অনুসাের ৮ + ৬ মা�ার �� পেব� ভাগ করা স�ব হেলও অথ �

যিত পড়েত পাের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১ এমন িক ১২ মা�ার পের । �যমন -

   স�ুখ সমের পিড়, / বীর - চুড়ামিন 

   বীরবা�, * চিল যেব / �গলা যমপুের 

   অকােল, * কহ, * �হ �দিব / অমৃতভািতিন *

   �কান বীরবের বির / �সনাপিত - পেদ *

   পাঠাইলা রেন পুনঃ / র�ঃ �লিনিধ

   রাঘবাির ?*

উ�ৃত অংেশর �িত চরনেকই ৮ + ৬ মা�ায় �� পেব� ভাগ করা যায়, িক� পয়ােরর মতন 

এখােন �� চরেনই অেথ�র পিরপূন�তা না ঘেট প�ম চরন পার হেয় ষ� চরেনর চার� মা�ার 

পের পিরপূন� অথ�যিত পেড়েছ । ভাব �যখােন �শষ হেয়েছ যিত পেড়েছ �যখােনই । 

পয়ােরর রীিত অনুসাের এই অংশ� পাঠ করা স�ব নয় । রবী�নাথ উ�ৃত অংশ�র 

চমৎকার িবে�ষন কের অিম�া�র ছে�র ��প� সু�রভােব �কাশ কেরেছন । িতিন 

িলেখেছন, “এর �েত�ক ভােগ কিব ই�ামেতা �ছােটা বেড়া নানা ওজেনর নানা সুর 

বািজেয়েছন �কান জায়গােতই পয়ারেক তার �চিলত আ�ায় এেস থামেত �দন িন । �থ 

আরে�ই বীরবা�র বীরময�াদা সুগিভর হেয় বাজল ‘স�ুখ সমের পিড়’ বীরচূড়ামিন 
ুবীরনবা�’ তারপর তার অকালমৃত�র সংবাদ� �যন ভাঙা রনপতাকার মেতা ভাঙা ছে� 

�ভেঙ পড়ল - ‘চিল যেব �গলা যমপুের অকােল ।’ তারপর ছ� ননত হেয় নম�ার করেল, 

‘- ক� �হ �জিব অমৃতভািষনী ।’ তারপর আসল কথাটা, �যটা সবেচেয় বড় কথা, সম� 

কােব�র �ঘার পিরনােমর �যটা সূচনা, �সটা �যন ঝ�কায় সুদীঘ� �মঘগজ� েনর মেতা এক 

িদগ� �থেক আেরক িদগে� উ� েঘািষত হল - ‘েকা�  বীরবের বির �সনাপিত পেদ, 

পাঠাইলা রেন পুনঃ র�ঃ �লিনিধ রাঘবাির’?

�মঘনাদবধ কাব� : �থম সগ�

 �মঘনাদবধ কাব�� নয়� সেগ� িবভ� । কািহনীবৃে�র িদক িদেয় সগ��িল 

সমভােব �ক�সামীপ� পায় িন ।  একােব� �কান সগ� ঘটনা�ধান । �কান� বণ�না�ধান, 



�কান� আবার নাট� রসসমৃ� - �কাথাও ঘেটেছ এেদর আনা আনুপািতক িম�ন । �কান সেগ� 

মধুসূদনেনর কাব�নক�না অ�া�, �কাথাও বাইেরর �ভাব আত�, �কাথাও আবার 

�পরচনার িনপুন সাথ�কতা । অপরপে� �কান সেগ� িবে�ােহর বানীেঘাষনায় - 

ইিতহাসসৃি�র সাধনায় কিবর ক�না বৃ�চু�ত, �কাথাও বাইেরর �ভাব ব�ি��বনতা �থেক 

িবি�� হেয় অিত�কট । এেদর িবিচ� পিরচেয় �মঘনাদবধ কােব�র আ�াদ ব�িবিচ� ।

 মধুসূদন �মঘনাদবধ কােব�র �থম সেগ�র নাম িদেয়েছন ‘অিভেষক’ । 

�মঘনাদেক রাবন �সনাপিতপেদ অিভিষ� করেলন । �সই ঘটনা� আেলাচ� সেগ�র 

�ক�ীয় ঘটনা ।নামকরন সেচতনভােবই কেরেছন কিব । এর �যুি� স�ে� িবতক�  �নই । 

�থম সগ��েক �স সময় অেনক সমােলাচক কাব��র ��� অংশ বেল িবেবচনা কেরেছন । 
ৃ ুমধুসূদেনর কাব�রিসক ব�ুেদর মেধ� �থম, ততীয় এবং চতথ � সেগ�র ���� িনেয় িবতক�  

চলত । এসব িবষেয় িস�া� করা ক�ন । িক� বলা যায় কােব�াকেষ�র িদক �থেক �থম 

সগ��র �ান অিত উে� । �থম সেগ�র আরে�ই মধুসূদন এক� নাটকীয় চমক এবং 

�দ�াতনার সৃি� কেরেছন -

  স�ুখ সমের পিড় বীর চূড়ামিন

  বীরবা�, চিল যেব �গলা যমপুের

  অকােল, কহ, �হ �দিব অমৃতভািষিন,

  �কা�  বীরবের বির �সনাপিত - পেদ

  পাঠাইেল রেন পুনঃ র�ঃ�লিনিধ

  রাঘবাির ?

ু পাঠকেদর বীরবা�র অকালমৃত�র সংবাদ� মা� িদেয় কিব ঔৎসুেকর সৃি� 
ুকরেলন, পরবত� �সনাপিতর �স� তলেলন, িক� তারপের সর�তীব�না, রাবেনর 

ুরাজসভার বণ�নায় �স �স� অ�রােল রইল । পাঠকেদর আ�হ জািগেয় তেল তার িবলি�ত 

িনবৃিতর মধ� �থেক কিব িকছু নাট�রস িন�ািসত কেরেছন । এরকম নাত�মুহূেত� র আরও 
ুিকছু িনদশ�ন এই সেগ� আেছ । বীরবা�র যু� ও মৃত�র কািহনী বণ�না করেছ ভ��র মকরা� । 

রামচে�র যু� �েবশ বণ�না করেত করেত মধ�পেথ আকি�ক ভােব �থেম �গল �স -

   “ ........ কত�ন পের

   �েবিশলা যুে� আিস নের� রাঘব ।
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   কনক-মু�ট িশের, কের ভীম ধনুঃ

   বাসেবর চাপ যথা িবিবধ রতেন

   খিচত,” - এেতক কিহ নীরেব কাঁিদল

   ভ��ত, ......... ।

 নাট�চমক এখােন উ�াম হেয় ওেঠ িন, িক� মৃ�তা সে�ও তার অি�� ��ী এড়ায় 
ুনা । এই �কৗশল� �বদনারসেক দানা বাঁিধেয় তেলেছ । কখনও আবার অিত�ত�ািশতেক 

এিড়েয় িগেয় অ�ত�ািশত অথচ অিনবায� ফলাফেলর সৃি� নাট�রেসর জ� িদয়েছ । ভ��ত 
ূমকরাে�র মুেখ বীরবা�র মৃত�সংবাদ �বেন রাবেনর িচ�দীন� হাহাকােরর আেবগতািরত 

ুবন�না �থম সেগ�র �েথ �ান �পেয়েছ । িক� বীরবা�র মৃত�র িব�ৃত বণ�না �শানবার পের -

   “এেতক কিহয়া �� হইল রা� 

   মন�ােপ । ল�াপিত হরেঢ় িবষােদ

   কিহলা ; সাবািস �ত ! �তার কথা �িন,

   �কা�  বীর - িহয়া নািহ চােহের পিশেত

   সং�ােম ?”

 পূেব�র দীঘ� ��েনর পিরে�ি�েত �ত�াশা করা অস�ত নয় �য, এরপর উ�িসত 

ও আেবগ হাহাকার রাবেনর ক� �থেক িনগ�ত হেয় । �সে�ে� ��েনর পিরবেত�  বীর�েনর 

উ�াস �িনত হেত �দেখ পাঠক মন থেক যায়, িক� রসেবােধর িদক �থেক এেক অিনবায� 

বেল �মেন িনেত অসুিবধা হয় না । �বদনার হাহাকার আর বীরে�র উ�ােসর �বনীব�ন 

ঘেটেছ রাবেনর চিরে�-বীর আর ক�ন ��ত উৎস �থেক এ কােব�র রসধারা উৎসািরত ।

 �থম সেগ� বীর ও ক�নরেসর �� তার সমানভােব �বেজেছ । �মঘনােদ - �মীলার 

�েমাদকানেনর বণ�নায় আিদরেসর ব��নাও এেসেছ । আিদরসেক যিদও বা �াসি�ক রস 

বেল অিভিহত করা যায় । বীর বা ক�ন রেসর মেধ� ���� কার �স িবষেয় তক�  কের িস�াে� 

�পৗঁছােনা �ায় অস�ব । তেব �থম সেগ� রাবেনর �য ব�াি� চির�িচ� বিণ�ত হেয়েছ তােত 

বীর ও ক�নরেসর �মলব�ন ঘেটেছ । বীর ও ক�েনর �য যু�তাের আঘাত কেরেছন কিব 
ু�থম পংি�েত - ‘স�ুখ সমের পিড় ...’ অথা� ৎ বীরবা�র অকাল মৃত�র সংবাদ িদেয় তাই - 

ই কখনও পৃথক হেয় কখেনা ঐক�তােন এই সগ� জুেড় আদ�� �বেজেছ । রাবনেনর 

শ�হত�ার �িত�ায় �যখােন ভাষায় বীরভাব �কািশত �সখােন ব�াি�ত হয়েছ বীর�গভ�  
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�পৗ�েষর �বদনা িব� মূি��  । িচ��দার আিবভ� াব �য ব�াথার সুের িচ� ভের িদেয়েছ, 

�সন�বািহনীর যু�স�া �সই ব�াথার �ক� �থেক বীয�গ�ীর শি�েক উৎসািরত কেরেছ । 

মাঝখােন �মঘনােদর �ামাদকানেনর বন�নায় ��মরস সৃ� হেয়েছ । �সখােন �বদনা �নই, 

িক� �স ��মও বীর�শূন� নয় । �মীলার নারীরি�বািহনীর বণ�নায় মধুসূদেনর শৃ�ার ও 

বীররসেক যুগপৎ আ�ান কেরেছন -

    �েবিশ �দবী সুবন� - �ােসেদ,

   �দিখলা সুবন� �াের িফেরেছ িনভ� েয়

   ভীম�পী বামাবৃ� শরাসন কের ।

   �িলেছ িনষ� - সে� �বনী পৃ�েদেশ !

   িবজলীর ঝলাসম, �বনীর মাঝাের,

ূ   র�রািজ তেন শর মিনময় ফনী !

   উ� �চ-যুেগাপির সুবন� কবচ,

   রিব-কর-জাল যথা �ফু� কমেল ।

ূ   তেন মহাখর শব ; িক� খরতর

   আয়ত - �লাচন শর ।

 এর ভাবব��নায় শৃ�ার জয়মু� হেলও বীরে�র �ীন আবরন� অ�ীকার নয় । বীর-

-ক�েনর সমু�ত গা�ীয� আর �বদনা-হাআকােরর মেধ� িকছু �বিচ� সৃি�েত সাথ�ক হেয়েছ 

�মঘনােদর �েমাদকানেনর উপ�াপনা । িক� এ �বিচে��র �যন সুর �কেট না �দয় । বীর 

ভােবর ি�ন আবরন� �যন ল�ার �সন�স�ার এক� �রাগত �িত�িন ।

 এই ��িব�ৃত শৃ�াররস�ধান বণ�না� �বচ ই� সৃি� করেলও �শষ পয�� 

পাঠকিচে� �য ভাবরেসর সুর� �ায়ী কের রাখেত �চেয়েছন তা সগ�সমাি�েত ই�িজেতর 

�সনাপেত� অিভেষকেক উপল� কের ব�ীর ব�নাগীেত অিভব�� হেয়েছ -

    নয়েন তব, �হ রা�সপুির

ু   অ�িব�ু, মু�েকশী �শাকােবেশ তিম ;

ূ   ভতেল পিড়য়া, হায়, রতন মু�ট,

   আর রাজ-আভরন, �হ রাজসু�ির
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   �তামার । উঠ �গা �শাক পিরহির, সিত�,

   র�ঃ�লরিব ওই উদয়-অচেল ।

   �ভাত হইল তব �ঃখ িবভাবতী ।

   উঠ রািন, �দখ, ওই ভীম বাম কের

   �কাদ�, ট�াের যার �বজয়�ধােম

ু   পা�বন� আখঙল ।

 এই বণ�নায় ল�াপুরীর �য �বদনাত�  অথচ বীয��ি�ত কিব এঁেকেছন তার মেধ� 
ৃব�া�নায় �দশমাতকার ব�নাগােনর সুর �বেজেছ । কিবর কাম�পুরী ল�ার ক�নািভি�েত 

ূকিবর জ�ভিমর অিতবা�ব িচ�� আেখেন সত� হেয় উেঠেছ ।

 �মঘনাদবধ কােব�র �ধম সেগ� �সন�েদ রণস�া ও পথ-পির�মা একািধক িচ� 

আেছ । যু�াে� রনে�ে�র �ংসাবেশষও িচতএ অি�ত আেছ । িক� �কৃত যু� বণ�না �বশী 

�নই । �হামােরর কােব� সবটাই যু� বেল কিব এক� িচ�েত তাঁর ি�য় মহাকিব স�ে� 

অনুেযাগ কেরিছেলন । �মঘনাদবধ কােব�র সেগ� সেগ� যু� স�া, যু� যা�ার বণ�� 

সমােরাহ, িক� �কৃত যু�বণ�না এক� মা� সেগ� । আসেল মধুসুদন বীরবেসর �শাভাযা�ার 

তট� ��া, অবগাহকারী �ভা�া নন ।

�থম সেগ� িচ�া�দা 

 �থম সেগ� িচ�া�দার রাজসভায় আগমেনর সে� �মঘনােদর অিভেষেকর 
ু�কােনা �ত�� স�ক�  না থাকেলও বীরবা�র মৃত�র সূ� ধের এই মুহূত� �র সৃি� �াভািবক ও 

স�ত । িচ�া�দার আগমনেক অবল�ন কের মধুসূদন একািধক কািব�ক �েয়াজন িনব�াহ 
ুকেরেছ ; �থমত �সতব� সমু�েক ল�� কের রাবেনর উে�িজত আ�ান -

   উঠ, বিল ; বীরবেল এ জাঙাল ভািঙ

   �র কর অপবাদ ; জুড়াও এ �ালা, 

   ডুবােয় অতলজেলর এ �বল িরপু ।

 তারপেরই যু�যা�ার জন� সঙন�বািহনীেক এই উে�জনার �সের ��িতর 

আেদশ দান খুবই স�ত হত । িক� অত মামুলী ঘটনা-সং�ােন এবং সুর িবন�ােস মধুসূদন 

তৃি� পান িন । িতিন তাই উে�জনার পের রনস�ার আেদশ না িদেয় এক� �বদনাময় 
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কািহনী অংেশর উপ�াপনা কেরেছন । তী� উে�জনা অ�েত িস� কের তী�তর কের 

�তালা হেয়েছ । রাবেনর যু�যা�ার ডাক এেসেছ িচ�া�দার সা�েনেন িবদােয়র পের -

   এেতক কিহয়া বীরবা�র জননী

   িচ�া�দা, কাঁিদ সে� স�ীেদর লেয়

   �েবিশলা অ�ঃপুের ।

 রসিবিচ�তা সৃি� ছাড়াও িকছু ��তর কাব�গত �েয়াজেন িচ�া�দা আম�ন 

জানােনা হেয়েছ । রাবন যা �দখেত চানিন, বা বুঝেত চানিন িচ�া�দা তােক �দখেত �পয়েছ 

বুঝেত �পেরেছ । সম� কােব�র ভাব ক�নার িদক �থেক িচ�া�দার িকছু সাথ�কতা আেছ । 

িচ�া�দার চির� এবং তার ব�ব� িবে�ষন করেলই �সই তাৎপয�� ধরা পড়েব ।

ু িবরবা�র মৃত� িচ�া�দােক সমূেল নািড়েয় িদেয়েছ । িচ�া�দার সে� রাবেনর 

কেথাপকেথান খুবই সামান� । িক� তাঁর আবভ� াব তাঁর সংি�� সংলাপ �� বুিঝেয় �দয় 

�ামী নয়, পু�ই িছল তার একা� আপনার জন ।

   এক� রতন �মাের িদেয়িছল িবিধ

   কৃপাময় ; দীন আিম থুেয়িছনু তাের

ু   র�ােহত তব কােছ র�ঃ�লমিন,

   ত�র �কাটের রােখ শাবেক �যমিত

   পাখী । কহ �কাথা �রেখছ তাহাের

   ল�ানাথ ?

 িচ�া�দা রাজমিহষী, তেব একমা� নন, বীরবা� - জননী �েপ তার ময�াদা, তাই 

�দেশর জন� পুেনর আ�দান তার কােছ �কান সা�নার আনী বহন কের আেন আ, �য তী� 

�শােকর আেবেগ িচ�া�দা অ�ঃপপুর �ছেড় রাজসভায় এেস দাঁিড়েয়েছন, �সই �শাকই 

রাবেনর �িত �রাষানেল �দী� হেয় ওেঠ -

   িকছু �ভেব �দখ নাথ, �কাথা ল�া তব

   �কাথা �স অেযাধ�াপুরী ? িকেসর কারেন,

   �কান, �লােভ কহ রাজা, এেসছ এেদেশ
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   রাঘব ?

 িচ�া�দার তী� অিভেযােগ �ধু িনেজর �দেয়র গিভর �বদনা্ নয় রাবন স�েক�  

এক� িনম�ম সত�ও উ� ঘা�ত হেয়েছ । সম� কােব� এই একবার মা� কিব পাঠকেক �রন 

কিরেয় িদেয়েছন । ল�াবাসীর �গ�িতর মূল কারন রাবনকৃত পাপ । সীতাহরনজিনত পােপর 

কথা রাবন কখনও িনেজ �ীকার কেরন িন । িচ�া�দার কথার �সই রাবন চিরে�র �ব�লতা বা 

�� উ� ঘা�ত হেয়েছ ।

�মঘনাদবধ কােব�র �থম সেগ� রাবন চির�

 ‘েমঘনাদবধ কাব�’ কিব মধুসূদেনর এক অনন� সৃি� । আর এ কােব�র এক 

অিব�রনীয় চির� রাবন । রাঝ চির� মধু�দেনর কলেম এক অন� মা�া লাভ কেরেছ। 

বাি�কীর ‘রামায়ন’ কােব�র রাবেনর সে� যার সা�শ� �নই বলেলই চেল । �রেনসাঁস বা 

নবজাগরেনর আেলােক মধুসূদন রামায়ন কািহনীেক অন� �ি�েকান �থেক �দেখেছন । 

রাবন ও �মঘনাদেক এেনেছন আেলার স�ুেখ আর রামেক �রেখেছন ছায়াছ� । 

নব�যুগেচতনায় উ�� মধুসূেদর ব�ুর কােছ এক� িচ�েত িলেখেছন - “People here ু
grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with the 

Rakshasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble ; but 

the idea of Ravana elevates and kindles my imagination ; he was a grand 

fellow.” �সজন�ই রাবন চিরে�র উৎস বাি�কীর রামায়ন হেলও মধুসূদেনর রাবন অপার 

মিহমার ভা�র । শি�েত, বীেয�, স�দ, রাবন মিহমাি�ত ।

 কােব�র ��েতই �দখা যায় অজ� ঐ�েয� মি�ত রাজসভায় ম�ী �সনাপিত 

পা�িম�েদর সে� বেস আেছন স�াট রাবন । যু�ে�� �থেক ভ��ত ম�রা� বীরবাহর 
ু ুমৃত� সংবাদ িনেয় এেসেছ । পুে�র মৃত�েত �শাকাহত রাবন । রামচে�র সে� যুে� এর 

ুআেগ �াতা ��কণ � ও অন�ান� রা�স �যা�া মারা �গেছ । এই মৃত�সংবাদ রাবনেক কেরেছ 
ৃিবষাদ�� । এই িবষােদ িমেশ আেছ �াতেশাক, পু�েশাক এবং অ�� বা িনয়িতর আঘােতর 

ুজন� হাহাকার । তাঁর �সানার ল�ায় �নেম এেসেছ �শােকর ছায়া । পুে�র মৃত�সংবাদ 
ু�শােকর সে� রাবনেক িবি�ত কের তেলেছ । িবচিলত রাবেনর কে� তাই �িনত হয় -

   “িনশার �পনসম �তার এ বারতা,

ু   �র �ত ! অমরবৃ� যার ভজবেল



   কাতর, �স ধনু�� ের রাঘব িভখারী

   বিধন স�ুখ রেন ? ফুলদল িদয়া

   কা�লা িক িবধাতা শা�লী ত�বের ?

 আে�প ঝের পেড়েছ রাবেনর কে� । রামচে�র পে� বীরবা� িনধব অস�ব বেলই 

মেন হয় তার । কিব মধুসূদন িবিধর অিবচাের জজ� িরত রাবন চির�েক �ােজিডর নায়েকর 

ময�াদা িদেয়েছন । �সজন� রাবন তাঁর পূব�কৃত আচরেনর জন� অনুেশাচনা �কাশ কেরেছন । 

রাবন সূপ�নখার অপমােনর �িতেশাধ �নওয়ার জন� সীতাহরনজিনত অন�ায় কেম�র কথা 

�ীকার কেরেছন । সীতার জন�ই ল�ায় সব�নাশ আস� । তাই রাবন  হাহাকার কেরন -

     “হায় সূপপ�নখা

ু   িক ��েন �দেখিছিল, তই �র অভাগী

   কাল প�বতীবেন কাল�েট ভরা

ূ   এ ভজেগ ? িক ��েন (েতার �ঃেখ �ঃখী)

   পাবক-িশখা-�িপনী জানকীের আিম

   আিননু এ �হম �গেহ ?”

 আপন কৃতকেম�র এই �ীকােরাি� রাবন চির�েক অন� মা�া িদেবেছ । �পৗরািনক 
ুরাবন চির� মধুসূদেনর �লখনীেত নতনধর �প পির�হ কেরেছ ।

 ‘েমঘনাদবধ’ কােব�র রাবন একাধাের রাজা, িপতা, �ামী �দশে�িমক । �দশে�ম 

তাঁর মেধ� �বল �লই পু� বীরবা�র মৃতেদহ �দেখ গব� অনুভব কেরেছন । �দশেক শ�রহাত 
ু�থেক র�া করার জন� বীেরর মত মৃত�বরন কেরেছ বীরবা� । তাই রাবন বেলন ।

    িরপু দল বেল দিলয়া সমের,

ূ ু   জ�ভিম-র�ােহত �ক ডের মিরেত ?

   �য ডের, িভ� �স মূঢ় ; শত িধক তার !’

 িক� িতিন ��হবৎসল িপতা । অপত� ��েহ কাতর তাঁর �দয় । পু�েশাক সহ� তাঁর 
ুকােছ ব�াঘােতর মত । রােনর এই ��হপূন� �দয় তাঁেক সকেলর ি�য় কের তেলেছ । ম�ী 

সারন তােক যেথািচত সা�না িদেয়েছন । তাঁর সা�না বােক�র উ�ের রাবন বেলেছন পৃিথিব 

ময়াময় বেল জানেলও পু�েশােকর য�না অপরিতেরাধ� । রাবন গভীর �শােক বেল ওেঠন -
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    “�দয়-বৃে� ফুেট �য �সুম,

ঁ   তাহাের িছিড়েল কলাল, িবল �দয়

   �ভাের �শাক-সাগের, মৃনাল যথা জেল,

   যেব �বলয়ধন লয় �কহ হির ।”

 কােব�র �থম সেগ� িচ�া�দার সে� কেথাপকেথােনর মধ� িদেব রাবেনর যুগপৎ �ামী 

ও িপতার পিরচয় ফুেট উেঠ । িচ�া�দার অিভেযােগর উ�ের ল�ািধপিত রাবন বেলন - “এেক 
ুপু�েশােক তিম আ�লা, ললেন / সত পু�েশােক বুক আমার ফা�েছ / িদবা িনিশ ।” এখােন 

রােনর মহান িপতা ও ল�ার অিধ�েরষর �প� �কাশ পায় । ি�রা�দােক সা�না িদেয় িগেয় 

রাবনন বেলন - এ বৃথা গ�না, ি�েয়, �কন �দহ �মাের / �হেদােষ �দাষী জেন �ক িনে�    

সু�ির ? এখানেন �ামীর অিধকার �বাধ নয়, বরং অিভমানী এক �দয় �যন �ীর কােছ 

ূসমেবদনা ও সহানুভিত কামনা কেরেছ । এই আত�  �প রাবন চির�েক এক িভন� মা�া 

দীেয়েছন । িচ�া�দার অিভেযােগর তীর রাবেনর িদেক । িচ�া�দার অিভেযাগ রাবেনর মেধ� 

রাজকত� ব� �জেগ উেঠেছ ।

 �ামী ও িপতা পিরচেয়র পাশাপািশ স�াট ও �যা�া রাবেনর বিহঃ�কাশ ঘেটেছ �থম 
ুসেগ� । পুে�র মৃত�সংবাদ পাওয়ার পরই রাবেনর িব�য় ও �শাক তী� আেবেগ �কািশত 

হেয়েছ এবং ধীের ধীের �সই আেবগ �শিমত হেয়েছ। িচ�া�দার তী� অনুেযাগ তাঁেক 
ুরাজকত� ব� পালেন উেদ�াগী কের তেলেছ । রা�সৈসেন�র �সনাপিত হেয় যু�যা�ার জন� 

��ত হেয়েছন রাবন । বীরশূন� ল�াপুরী র�ার দািয়� িতিন িনেজই �হন কেরেছন । 

 �থম সেগ� রাবেনর সংলাপ �থেক তাঁেক দািয়��ান স�� এবং মানিবক 

�বৗধস�� মানুষ বেলই মেন হয় । পু�েশাক �ধুমা� আ�িবলােপই �শষ হয় িন । ব�াি�গত 

�শােক তাঁর �পৗ�ষেক উ�ীিপত কেরেছ । ক�ন রস এখােন �তির কেরেছ বীররস । সমুে�র 

�িত তাঁর তী� ��ষ �কােশর মধ� িদেয় তাঁর �াধীনতার আকা�া, বীেরর �িত ময�াদা �কাশ 

�পেয়েছ । �মঘনােদর অনুেরাধ িতিন িনেজ যু� যা�া �থেক িবরত হেয়েছন । পু� এঘনাদেক 

�সনাপিত পেদ বরন কের িনেয় যু�যা�ার অনুমিত িদেয়েছন । এইভােব মধুসূদন রাবন 
ুচিরে�র নানমাি�ক �বিশ��েক তেল ধেরেছন যা পুেরাপুির আধুিনক মনেনর ফসল । রাবন 

িনয়িতর �ারা জজ� িরত, পীিড়ত । িক� তার এই �� - সংঘাতময় জীবেনর মূেল আেছ ��হ-
ুমমতা বাৎসেল�র �িত �ব�লতা । আ�শি�র িনভ� রতা এই চির�েক কের তেলেছ �ােজিড়র 

নায়ক । তাই রাবন হেয় উেঠেছ এ কােব�র এক িবেশষ আকষ�নীয় চির� ।

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

30



ু�মঘনাদবধ কাব� : চতথ� সগ� 

ু মধুসূদন �মঘনাদবধ কােব�র চতথ � সেগ�র নামকরন কেরেছন অেশাক বন 

(অেশাকবনং) । �মঘনােদর হত�া কািহনী । রাবন-েমঘনােদর বীর� গাথার �মঘনাদবধ কােব�র 

মূল উপজীব� । কিব রাম-রবােনর যুে�র পূেব�কার কািহনীেক যথােযাগ� মযফাদায় এ কােব� 

আনেত �চেয়েছন । রামায়ন কািহনী সকেলর পিরিচত, �চিলত ও ব��ত । সীতাহরন বা 

বি�নী সীতার �স� না থাকেল এর অভাব পাঠকেক হতাশ করেত পাের । হয়ত এই স�াবনা 

�থেকই এই সেগ�র অবতারনা । 

ৃ রামায়েনর মূল িবষব হল িপতআ�া পালেনর জন� রামচে�র বেন যাওয়া, রাবন 
ৃকতক অপ�তা সীতােক উ�ার ও �েদেশ িফিরেয় আনা । িক� �মঘনাদবধ কাব� রাবন ও 

ু�মঘনােদর কাইনী । �মঘনােদর বীর�, সা্িসকতা একােব� �াধান� �পেবেছ । তাঁর মৃত� কিবর 

�চােখ জল এেন িদেয়েছ । তেব এ সম� ঘটনানর িপছেন �ধু িনয়িত নয়, �য কায�কারন সূ� 

আেছ, কিবেক �স কথা বলেতই হত । অ�ত িশে�র সত�েক বজায় রাখেত �গেল �সকথা 

এিড়েয় যাওয়ার উপায় �নই । �স জন�ই অেশাকবেনর বণ�না ও কািহনীসূ� িনমা� েনর �চ�া এ 

��ে� অপিরহায� িছল বলা যায় ।

 ল�াবাসী সকেল আনে� উৎসবেন ম� । তােদর িব�াস রাম-ল�ন এই যুে� 

পরািজত হেব । তাই চািরিদেক উ�ােসর বাতাবরন । এই উ�ােসর িবপরীেত আর এক� িচ� 
ুফু�েয় তেলেছন কিব -

   একিকনী �শাকা�লা, অেশাক-কানেন,

   কাঁেদন রাগব-বা�া আঁধার ��ের

   নীরেব !

 অেশাককানননেন িনস� সীতার ব�ীদশার িচ� মমা� ি�ক । রাজনি�নী সীতা ���ায় 

বরন কেরিছেলন �ামীর সে� বনােসর জীবন । িক� আজ বি�নী । �ামী ��েমর সুখ�িত তাঁর ৃ
জীবনীশি� । সীতা সরমার �িত কৃত� । সরমার সাহচেয� তাঁর বি�নী জীবন সহনীয় হেয়েছ । 

সরমা তােক �িদ� েন স� িদেয়েছ, সা�না িদেয়েছন । এমন �ল�ভ র� সীতা িনেজেক ধন� মনেন 
ূকেরেছন । সরমার �কৗতহল ও িজ�াসার উ�র িদেয়েছন সীতা এই সেগ� ।
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ুচতথ� সেগ� �কৃিত বণ�না 

 উিনশ শতেকর বাংলার নবজাগরেনর অন�তম �িতিনিধ িছেলন মধুসূদন । িম�ন, 

�শ�িপয়ার, দাে�র �ারা �ারা অেনকখািন সমৃ� হেয়িছেলন কিব । �শ�পীয়েরর �রামাি�ক 

নাট�ধারােক িতিন একদা অনুসরনন করেত �চেয়িচেলন ল মধুসূদনেনর কিব মেনাউিদ� � 

�ািসক রীিতর সাধননা করেলও তার মেধ� তী� �রামাি�কতা বত� মান িছল । এই �রামাি�কতা 
ুচতথ � সেগ�র �কৃিত বণ�নায় �কাশ �পেয়েছ । মধুসূদেনর আেগ এভােব অত�� সেচতনভােব 

�কৃিতর তাৎপয�ময় উপ�াপনা আধুিনক বাংলা সািহেত� �কউ কেরিন । �মঘনাদবধ কােব� 

�কৃিত বণা� নার খুব �বিশ সুেযাগ �নই, তবু সামান� সুেযাগেকই একােন ব�বহার কেরেছন কিব ।

 অেশাক কানেন সীতা �চিড় পিরবৃত হেয়ন চেচােখর জল �ফলেছন । তাঁর মিলন মুখ 

সূয�কা�মিন িকংবা সমু�লবািসনী ল�ীর মতই । এরপেরই কিব বণ�না কেরেছন -

   “�িনেছ পবন, �ের রিহয়া রিহয়া

   উ�ােস িবলাপী যথা ! লিড়েছ িবষােদ

   মমা� িরয়া পাত�ল ; বেসেছ অরেব

   শােখ পাখী !”

 এই িনসগ� �কৃিত সীতার িবষাদময়ী �প�েকই �যন গভীরতা িদেয়েছন । সীতার 

�বদনা ছুঁেয় �গেছ �কৃিতেকও । �কৃিতও �যন তার আপনার সাজ খুেল �ফেলেছ -

   “রািশ রািশ �সুম পেড়েছ

   ত�মূেল �যন ত�, তািপ মন�ােপ,

   �ফিলয়ােছ খুিল সাজ ।”

 সীতার �ঃেখ �কৃিত কাতর । ফুেলর গাছ�িল অলংকারহীন ও সমব�াথী হেয় উেঠেছ 
ু ূসমু�গামী নদীও তর� কে�াল তেল ��েদ ��েদ চেলেছ । সমেবদনায়, সহানুভিতেত 

ূ�কৃিতও এখােন এিক� সজীব ভিমকা পালন কেরেছ । �কৃিতর এমন সহমিম�তার ভাষা 

অিভনব, সে�হ �নই । কিব বণ�না কেরেছন -

     �ের �বািহনী

   উে� বীিচ-রেব কাঁিদ, চিলেছ সাগের
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   কিহেত বারীেশ �যন এ �ঃখ কািহনী ।

 সীতার জীবেন সুখ�িত অ� । িক� প�ব�বােসর সুখ�িত তাঁর রে� ম�ায় িমেশ ৃ ৃ
আএ । রাজ�াসােদর ঐ�য� আড�র যা �দয়িন, �কৃিতর গভীর সাি�ধ� সীতােক �যন �সই সুখ 

িদেয়িছল । সীতা সরমােক জানাে�ন -

   িছনু �মারা সুেলাচেন �গাদাবরী - তীের,

   কেপাত কেপাতী যথা উ� বৃ� চূেড় 

   বাঁিধ নীড়, থােক সুেখ ;

 মেনারম �াকৃিতক পিরেবেশ সীতা �কৃিতর সে� একাকার হেয় �গেছন । বেনর 

প�পািখ, লতা-পাতা, ফুল সকেলর সে� তাঁর আ�ীয়তা গেড় উঠিছল । �কৃিত িচ�েন 
ুমধুসূদন আলংকািরতার আ�য় িনেয়েছন, যা �ািসক রীিতর অনুগামী । চতথ � সেগ� �কৃিতর �য 

খ� খ� িচ� ধরা পেড়েছ তা মধুকিবর �রামাি�ক ক�নারইফসল ।

ুচতথ� সগ� িনম�ােন বা�ীিক ও কৃি�বােসর ঋণ ও মধুকিবর িনজ�তা

ু চতথ � সেগ� সীতা-কািহনী পিরক�না স�েক�  কিব িনেজই সি�হায় িছেলন । এই সগ� 

স�েক�  মধুসূদন বেলেছন - “in the present poem I mean to give free scope to my 

inventing power (such as they are) and to borrow as little as I can from 

Valmiki” । বা�ীিকর কাব�সাধনার পথ অনুসরন কের কত কিবযশঃ �থ�রাই �িত�া লাভ 

কেরেছন । কিব ও বা�ীিকর কাব� উদ�ান �থেক ফুল �বেছ িনেয় অথা� ৎ কািহনী চির� ইত�ািদ 
ুউপকরন িনেয় মধুসূদন এক নতন মালা বা কাব�রচনা করেত রচনা করেত চান । এই কারেনই 

এই সেগ�র �ারে� বা�ীিকর কােছ মধুকিবর কৃপািভ�া ।

ু চতথ � সেগ�র িবষয় ও উপকরন বা�ীিকর রামায়ন �থেক আ�ত । িক� মধুকিবর 

িনজ�বতাও �সখােন আেছ । �চড়ীদল �মঘনােদর অিভেষক অনু�ােন সীআেক একা �রেখ 

�গেল সরমা �সই সুেযােগ �সখানেন উপি�ত হন । বা�ীিক রামায়েন সীতা সরমােক রাবেনর 

স�ক মেনাভাব �জেন আসার অনুেরাধ কেরিছেলন । অরন�কাে� �সানার হিরণ ও 

সীতাহরেনর বা�ীিক বিণ�ত িতহাস মধুসূদন সংে�েপ সংহতভােব উপ�ািপত কেরেছন । 

হিরনন�পী মারীেচর আত� নাদ, ল�েনর �িত ভৎস�না, ল�েনর মারীচেক ধাওয়া করা ইত�ািদ 

বা�ীিকরই অনুসরন । গি��স� বা�ীিকর রচনায় �নই । মধুসূদনও তার �লখায় গি��স� 
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উে�খ কেরন িন । গি� কাটার উে�খ আেছ কৃি�বােসর রামায়েন -

   গি� িদেয় �বিড়েলন ল�মন �য ঘর

   �েবশ না কের �কহ ঘেরর িভতর ।

 কৃি�বােসর সীতা ধম�কম � ন� হওয়ার ভেয় গি�র বাইের এেস িবপেদ পেড়িছেলন 

। �মঘনাদ বধ কােব�র সীতা - িভ�া-�ব� লেয় আিম বািহিরনু ভেয় -

   না বুেঝ পা িদনু ফাঁেদ ; অমিন ধিরল

   হািসয়া ভাসুর তব আমায় তখিন

 রাবন সীতােক ��শােপর ভয় �দিখেয়িছেলন । রঘুবংশ কািলমািল� করার কথা 

বেলিছেলন ।রাবেনর কথা ভয় �পেয় সীতা বাইের এেস িবপেদ পেড়েছন ।

ু চতথ � সেগ� মধুকিবর �াত�� সীতার ���শ� রচনায় । ���েশ�র মাধ�েম িতিন 

ল�ার পিরনিত ও ভিবতব� �দশ�ন কেরেছন । সীতা �ে�র কথা �িনেয়েছন সরমােক -

   “মনঃ িদয়া �ন, সই অপূব� কািহনী

   �দিখনু �পেন আিম বসু�রা সতী

   মা আমার !”

ু মা বসু�রা কে� উ�ািরত হেয়েছ - “েতার �হত সবংেশ মিজেব / অধম ।” 

মধুসূদন ‘ভিবতব� �ার’ খুেল বা�িবক, বা�ীিকর অনুসরন সে�ও িনেজর �িতভার 

�মৗিলকতার জাত িচিনেয় িদেয়েছন । 

সীতা ও সরমা পর�েরর পিরপূরক 

 সীতা অেশাকবেন বি�নী । সরমকা িনেজর সমােজর মেধ�ই �যন িনব�ািসত । তাঁর 

�নামী িবভীষন িবেবেকর তাডনায় িনেজর ভাই রাবনেক ত�াগ কের রামচে�র পে� �যাগ 

িদেয়েচন । সরমা ও �নিতক িদক �থেক �ামীর সমমথ�ক িক� ল�াবাসী তাঁেদর সুনজের 

�দখেছ না, এটা �বাঝা যায় । ল�াবাসীর �চােখ আেছ ঘৃনা । এই অবমাননার �ািন বহন করেছ 

সরমা । সীতােক কম য�না সহ� করেত হয় িন । িতিন রাজনি�নী, রাজ �লবধূ । তবু িতিন 

আজ ব�ইনী । �ঃিখনী সীতা বেলেছন -
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   “��েন জনম মম, সরমা সু�রী !

   �ক কেব �েনেছ, সিখ, কহ, �হন কথা ?

   রাজার নি�নী আিম, রাজ-�ল-বধূ,

   তবু ব� কারাগাের ।”

 �ঃখই সীতা ও সরমােক এক পঙি�েত বিসেয়েছ । �ঃেখর অনুভবই তাঁেদর 

ূমেধ� সম�ানতা আর সমানুভিত স�ার কেরেছ । পর�েরর সাি�ধ� তারা ি�� আন� লাভ 

কেরেছন । এক মানবী আর এক দানবীর মেধ� সূ�মতর �মলব�েন সূিচত হেয়েছ 

নবযুগা�েরর �� আলাদা স�দায় । �গা�ী ও জািতর �ই নারীর মেধ� এই িমল ব�ত সম� 

সংকীন�তার উে��  ওঠা মিহমারই ইি�ত বহন কের । সীতা চির�� আেলািকত কেরেছন 

উ�ািসত কেরেছন সরমা, �নিতকতায়, ধম�েবােধ, সত�েবােধ উভেয়র যেথ� িমল িক� 
ু�ঃখ ও লা�নায় সীতার তলনা সীতা �য়ং । সতত �ঃখীিন সীতার পােশ সা�ননার মেতা 

উপি�ত হেয়েছন সহমম� সরমা ।

�মঘনাদবধ কাব� : ষ� সগ� 

ু �মঘনাদবধ কােব� ষ� সেগ�র ঘটনা �মঘনানেদর মৃত� । এেক �ক� �রেখই 

ঘটনাবত�  । এ� কাব� কািহনীর চরম মুহূত�  । যা িকছু পিরেবশ রচনা, যা কায�কারেনর স�ক�  

িনন�েয়র �চ�া পূব�বত� পাঁচ� সেগ� ঘেটেছ তা �যন এই ষ� সেগ�র িদেকই অ�ঁিল সে�ত ু
ৃকের আেছ । �থম ও ততীয় সগ� �থেক যথা�েম িপতা ও প�ীর ��হ ও ��ম �ি� স�াত 

�যমন এই সগ��েক িঘের �রেখেছ । �বদনার উৎস�িলেক অবািরত করার জন� �যমন 

��িত চলেছ । �তমিন ি�তীয় ও প�ম সগ� �থেক উিথত �দব-মানবেনর �যৗথ �চ�া 
ুমৃত�শায়ক উদ�াত কেরেছ ষ� সেগ�র িদেক ।

 �মঘনাদবধ কােব�র কািহনীবৃে�র �াইম�া� ষ� সেগ� । �কবল ঘটনার িদক �থেক 
ুএর ��� নয়, রচনার িদক �থেকও এর �সা�য� অতলনীয় । ষ� সেগ�র বণ�নাভ�ীর 

সবেচেয় বড় �বিশ�� ধীের ধীের কিবর �ি�েকানেনর পিরবত� ন । রামচে�র িশিবর �থেক 

ল�মন িবিভষেনর ল�ািভমুেখ যা�ার পূব� পয�� রাম-ল�ন -িবিভষনেনর �াথ � ও 

�েয়াজনেবােধর বেন� বন�নাংশ িচি�ত । তােদর ভীিত-সংশয়, আ�িব�াস ও �দবিব�ােসর 

সুরই �সখােন   মুখ� । িক� িবিভষন আর ল�েনর ল�া �েবেশর পূব� মুহূত� �থেকই 

�ি�েকােনর পিরবত� ন সূিচত হেয়েছ । ল�ায় রাজল�ী িনজেতজ হরেনর সে� সে� -
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   গ�ীর িনেথা� েক �ের �যািতলা সহসা

   ঘনদল ; বৃ�ছেল গগন কাঁিদলা ;

   কে�ািললা জলপিত ; কিপলা বসুধা

   আে�েপ, এ র�পুির, �তার এ িবপেদ,

ু   জগেতর অল�ার তই, �ন�মিয় ।

 এই সুর� প�াৎপেট ধের �রেখেছন কিব । িক� সামেন উ�ািসত হেয় উেঠেছ 
ু ৃল�ার অতল �বভব, মদম� বীয� ও অপ�প �সৗ�য� । িবভীষেনর ভাতশ�তা, ল�েনর 

পরম ��াধ ও �যন �ি�ত হেয় �গল ল�াপুরীর �সৗ�য�-ৈবভব-বীেয� । আর িন�ি�লা 

ূয�াগাের �েবেশর সে� সে� কাব� �যন ল�ন-িবভীষনেক স�ণ�ত সিরেয় িদেয় 

�মঘনােদর �ি�েক�েক আ�য় কেরেছ । ফেল িন�ি�লা য�াগােরর ঘটনা ও বণ�নায় 
ুচূড়া� সােপ�তা এেসেছ । সমােলাচকরা ল�েনর চিরে�র এ �হন নতন �প �দেখ 

আপি� কেরেছন । িক� কিবর �ি� িনরেপ� নয়ন একাব� ল �-একট �ােন সামিয়কভােব 

কিব িনরেপ�তা �দিখয়েনেচন তেব তা �যমন আকি�ক �তমিন িব�য়েবাধক । অিনবায� 
ুমৃত�র মুেখ দাঁিডেয় মহাপরা�া� িক� িনর� বীেরর �চােখ �য ঘৃননা-অব�া-ে�াধ িধ�ার 

দাননা �বঁেধ ওেঠ �মঘনাদ-ল�ন-নিবভীষন সংবােদর ক�নামূেল কিবিচ� তাই সি�য় 

িছল । 

 ষ� সেগ�র �ারে� রােমর িশিবের ভীিতর ও আতে�র এক� ভাবপিরেবশ সৃ� 

হেয়েছ । ল�নেক একাকী িন�ি�লা য�াগাের ��রন করেত িগেয় রামচ� আ�ল হেয় 

উেঠেছন । আবার িক� পের ল�ন ল�ার �বভব ও বীয�ব�া দশ�েন িবহবল হেয় পেড়েছ । 

রামচে�র আ�লতার কারণ �মঘনাদ �বল �মতাশালী বীর । তাই কােব�র �সৗ�য� বীর� 

ঐ�য� মু�তা সবই �মঘনাদেক িঘের । ষ� সেগ� �মঘননােদর আবভ� াব অেনকখািন পের 

তেব কিব �থমাবিধ ঐ ব�াি�র িদেকই �ি� �রেখেছন । সম� বণ�নার ��াত এই সেগ�র 

আর� �থেকই �হাররত ই�িজেতর িদেক ধাবমান । রাম বারবার সভেয় বেলেছন -

   “নািহ কাজ, িম�বর, সীতাের উ�াির ।

   িফির যাই বনবােস ; �ব�ার সমের,

   �দব-ৈদত-নর �াস, রথী� রাবিন !

  িবভীষনেনর অভয়বানীর মেধ�ও ভেয়র ছায়া পেড়েছ -
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   �র� কৃতা�-�ত সম পরা�েম

   রাবিন, বাসব�াস, অেজয় জগেত !

 িক� এটাও সত� �য ই�িজেতর এই অপরােজয় শি� আজ ধুিলসাৎ হেব । �সই 

পিরনিত সকেলরই জানা । কিব �সই অবশ��াবী পিরনিতেক �গাপন কেরনিন । বরং 

�মঘনােদর বীরে�র ও আস� �ংেসর উে�খ বারংবার কেরেছন । ল�ন আ�াস িদেয় 

�দব�েলর আশ�বােদর উে�খ কেরেছন, িবভীষন বেলেছন -

ু   �দব�ল ি�য় তিম, রসু�লমিন

ু   কাহাের ভরাও, �ভ ? অবশ� নািশেব

   সমের �সৗিম� �র �মঘনাদ শূের ।

 আকাশবনানী ভিবষ�েতর িদেক ইি�ত কেরেছ অিহ-িশখীর �ে� িশখীর পরাজয় 

�দিকেয় । শি��রী বেলেছন -

   নািশেব শূর, িশেবর আেদেশ

   িন�ি�লা য�াগাের দ�ী �মঘননােদ ।

 ল�ী স�� হেয় বর িদেয়েছ -

   সংহািরেব এ সং�ােম সুিম�ান�েন

   বলী - অির�ম মে�াদরীর ন�েন ।

 কিব জােনন, রামায়ন কািহনীর এই সব��াত পিরনিত বাঙািল পাঠেকর অজানা 
ূ�নই । তােক আবৃত �রেখ কািহনী(র �কৗত্ল বৃি� করা যােব না । তাই িতিন �থম �থেকই 

পিরনিত�েক �� কের জািনেয় �রেখেছন । তারপের আ�য� কারন �কৗশেল �সই �চনা 

পিরনিতই ঘ�েয়েছন, তবু তােক পুরাতন বেল মেন হয়িন, বণ�নার �েন তার �বদনা 

পাঠকিচে�র গভীের �েবশ কেরেছ ।

ু ই�িজেতর মৃত� অবশ��াবী । �দব মানেবর চরম �চ�ার ফল ফলেব আজ । এই 

�ত�য় উ�কে� �ঘাষনার পের কিব ল�াপুরীর সুদীঘ� বণ�না িদেয়েছন । ল�াপুরীর �সৗ�য� 

িচ�েন মধুসূদেনর সাফল� সব�ািধক । ল�াপুরীর এই িব�ৃত িচ� �মঘনােদর উে�খ একবাও 

�নই । একবনার মা� ঐ�য� �াচুেয�র অিধকারী রাবেনর কথা এেসেছ । ল�েনর কে� - ‘এ 
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�হন িবভব, আহা কার ভবতেল?”

 সম� ল�াপুরী �মঘনােদর শি�স�েক�  সে�হহীন । ল�েনর য�াগাের 

�েবেশর পূব�মুহূেত�  �জন পুরবাসীর কেথাপকেথােন তার �� বা�ব ছিব উেঠ আেস -

   �কহ কেহ - ‘চল, ওেহ উ�েগ �াচীের,

   না পাইব �ান যিদ না যাই সকেল

   �হিরেত অ�ত যু� ।’ .... �কহ উ�িরেছু

   �গলেভ - ‘িক কাজ, কহ, �াচীর ধীের ?

   মুহূেত�  নািশেব রােম, অনুজ ল�েন

   যুবরাজ তার শের �ক ি�র জগেত ?

ৃ   দিহেব িবপ�দেল, �� তেন যথা

   দেহ বি� িরপুদমী ! �চ� আঘােত 

   দি� তাত িবভীষেন, বাঁিধেব অধেম

ু   রাজ�সােদর �হত অবশ� আিসেব

   রনজয়ী সভাতেল ; চল সভাতেল ।”

 এই ি�র িব�ােসর বানী �নেত �নেত ল�ন য�াগাের �েবশ করল । পাঠক 
ু ূমেমঘননােদর মৃত� িনি�ত �জেন �কৗতহল জাগাই �াভািবক - িকভােব ল�ন 

�মঘনাদেক হেত� করল ?

ূ এসব কলােকৗশল কাব� �কৗতহলেকই মা� সজাগ রােখ িন, এক� বৃহ�র কািব�ক 

�েয়াজন িম�েয়েছ । প�ম সেগ�র সমাি� অংেশই �মঘনাদেক মাতার ��হ ও প�ীে�েমর 

ূি��ছায়ায় উপি�ত কের তার �িত পাঠেকর সহানুভিতেক তী� ও আেবগিবহবল কের 
ৃ�তালা হেয়েছ । �থম সেগ� ব�ীেদর ব�নাগােন, ততীয় সেগ� �মীলা কািহনীেত এবং 

সবেশেষ প�ম সেগ� কিবর �চ�ায় এমন �মঘনাদ চির� উেঠ এেসেছ যা পাঠেকর সুগিভর 

ভালবাসায় অিভিষ� । ষ� সেগ� কখনও �মঘনানেদর �ম�দ বীরে�র �িত ভীিতব��ক 
ুউে�খ, কখনও �মঘনােদর অবশ�মৃত�র ভিবষ��ানীেত কখনও ল�াপুরীর �সৗ�য� ও 

ঐ�েয�র বন�নায় তাঁর অিতি�য় �ক�ীয় চির��েক পাঠেকর মমতার �ক� এেস �ফেলেছন 

।



 �মঘনােদর বীরে�র ব� উে�খ আমরা একােব� �পেয়িছ । িক� সবেচেয় িব�েয়র 
ুব�াপার হল এই �য �মঘনাদ যুে�র অবকাশ পায় িন । অ�হীন মৃত� তােক বরন করেত 

হেয়েছ । এর মেধ� ঘটনাগত মাহা�� �নই, চিরে�র �গৗরবও �নই । িক� কিব ন�নাব এবং 
ুক�নায় িকছু সুেযাগ সৃি� কর এই সামান� মৃত�েকও অেনকখািন মিহমা িদেয়েছন । 

িবভীষনেনর �িত ভৎস�নায় �ােদিশকতা, �সাজন� এবং গৃনার একটা আ�য� সম�য় ঘটেছ 
ু। মূল রামায়েন ই�িজেতর অমািজ� ত �ঢ়তার সে� তলনা করেলই তা �বাঝা যােব ।

ু ু আআর মহাবীর �মঘনােদদর এই অপঘাত মৃত�েত ভােগ�র িন�র লীলাই �যন 

আ��কাশ কেরেছ । রাবেনর �ািজক �বদনার সম�তার সে� এর সুেরর আ�য� ঐক আেছ 

�সিদক �থেকও কিবর পিরক�নার সাথ�কতা �মেন িনেত হয় ।

 ষ� সেগ� অবশ� ব�ৃতার িকছু �াধান� আেছ । িক� পূব�াপর নাট�রেসােপােযাগী 

চমক সৃি� �ারা িতিন ব�ৃতার এক �ঘেয়িম �র কেরেছন । ল�নেক আরাধ� �দবতা অি� 

বেল �াি�, ল�েনর ছ�েবশ পিরহার করার জন� তােক বারংবার অনুেরাধ, অবেশেষ �াি� 

অপিেনাদন । এখােন পঠক �াভািবকভােবই তী� নাটকীয় চমক �ত�াশা করেত �পাআের । 

এই �াি�ভে� �মঘনােদর ভীত�� িব�য় খুবই �াভািবক হেত পারত । িক� মধুসূদন 
ুনাট�রসেক তী�তর কের তেলেছন �মঘনাদেক িদেয় ল�নেক আিতেথয়তা �হেন 

অনুেরাধ জািনেয় । পরমুহূেত�  ল�েনর উে�শ� বুঝেত �পের �মঘনােদর উে�িজত  

ভৎস�না -

    ���ল�ািন, শত িধক �তাের,

ু   ল�ন ! িনল�জ তই

 এবং তারপর

ু   চে�র িনেমেষ �কাষা তিল ভীমবা�

   িনে�িপলা �ঘারনােদ ল�েনর িশের ।

 মূি�� ত ল�েনর �দহ �থেক �েয়াজনীয় অ� সং�েহ ব�থ � হেয় �মঘনাদ 

অ�াগাের যাবার জন� পা বাড়াল, এবাএর অিভ�তা আঘাত তী�তর -
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   সচিকেত বীরবর �দিখলা স�ুেখ

ু   ভীমতম সূলহে�, ধূমেকত সম

   খু�তাত িবভীষেন - িবভীষন রেন ।

 এরপের �মঘনােদর ব�ব�, ল�েন �চতনা িফের আসার আেগ পয��, িক� 

মধুসূদনেনর পিরমানেবাধ িছল, �ান কােলর মাহা�� িতিন বুঝেতন । ঘটনার গিত �যখােন 

�বল �সখােন দীঘ�কাল তােক ব�ৃতার বভাঁধ িদেয় �ঠিকেয় রাকা যায় না । প�াশ পংি�েত 

িব�ৃত এই ব�েব� মূল িবষয় �ােদিশকতা । �মঘনােদর বােক� ল�ন �মঘনােদর অসম 
ু�ে�, িকংবা �মঘনােদর মৃত�েত মধুসুদন তাঁর রচনাশি�েক �য সংি��তা ও সংযেম 

�বঁেধেছন তা অিত উ� মহাকািব�ক রচনাভ�ীর পিরচায়ক ।

�মঘনাদবধ কাব� : নবম সগ�

 নবম সেগ� �মগনাদবধ কািহনীর উপসংহার ঘেটেছ । এর �বদনামিথত 

ূ�াভািবিক� কািহনীবৃ�েক সুিনপুন স�ন�তা িদেয়েছ । �মীলাসহ �মঘনােদর মৃতেদহ 

সৎকারাে� অবিশ� িরেলন রাবন । ভ�শাখা বৃে�র মত িনজন �া�ের চলল তার 

অমারাি�ত �তীযা । ব�াহত হেয় িনঃেশিষত হবার জন� । �মঘনাদবধ কােব�র �ারে�ই 

রাবন সংশয়যি�ত হেয়েছন । িনেজর পতন স�াবনােক �যন �ের �দখেত �পেয়েছ, 

অ�ঃসার চূন�তা অনুভব কেরেছন । �মঘনাদবধ কােব�র সমা�ীেত �সই অ�সারসূন�তা 

সব�ব�াপী হেয় উেঠেছ । নবম সগ� �যন সম� ল�াকাকে�র উপসংহােরর �দ�াতনাবাহী ।

 �মঘনাদবধ কােব�র নবম সগ� একােব�র �ু�তম অধ�ায় । চারকা পংি� আেছ এ 

সেগ� । কিব কাব�কহীনীেক ��েয় এেনেছন । এক� ঘটনায় এক� মেনাভােবর �ক� 

িব�ুেত তােক এবার সমা� করেবন । এ সেগ� তাই সংহিত ও সংি��তার �ায় আদেশ� 

�পৗঁেচেছন কিব । রামচে�র িনকট �ত ��রন ও সাতিদেনর জন� সি��াপন, সীতা সরমার 

আলাপ-মাধ�ম �মীলার সহমরেনর সংবাদ দান, �শাকযা�া, সৎকার ও রাবেনর আত� নাদ । 

সীতা সরমার আলাপ িকছুমা� �ক�চু�ত নয় । র�-রমনীেদর মেধ� মে�াদরী িচ�া�দা ও 

পরমীলার সে�ই পাঠক পিরিচিত । তােদর মাধ�েম �মীলার সহমরন সংবাদদােনর সুেযাগ 

িছল না । কােব�র �শষ সেগ� এই উে�েশ� নরচিরে�র অনু�েবশও স�ব নয় । সীতা - সরমার 

আলােপর মেধ�ই পাঠক �থম এই সংবাদ পান । সরমা র��েলর হেয়ও র�বংেশর �ংেস 

ততখািন �বদনাহত নয় যিদও �মীলার সহমরেন �স ব�ািথত, তােকই কিব এই 

সংবাদদানেব ব�বহার কেরেছন । এই সংবাদ পূব�াে� পাঠকেক �দবার �েয়াজন িছল, 
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অন�থায় িকছু পের অক�াৎ �মীঊলােক সহমরেনর �বেশ �দখেল আর পাঠকেদর �বাধ ও 
ুবুি� িবপয�� হেত পারত । নতন �কান�প নাটকীয় চমক �হনেনর �মতা আর পাঠকেদর 

থাকবার কথা নয় । এখন একটা িবলি�ত অনুরনন, একটা িচ�দীন� িক� িনঃশ� শূন�তাই 

�ত�ািশত ।

 মধুসূদেনর কিব�ান �বদনার সমুে� �ান কের নবম সেগ� �বদনা - উপি�র ও 

‘ৈবরাগ�’ �চতনায় উেঠেছ । কিব �যন আর তী� ��ািজক হাহাকাের আত�  নন । িতিন তট� 

উপেভা�া, �স উপেভা�া অবশ� �দাঃেকর । এই �চতনার �েশ�ই রামচির� ও কিবর 
ু��াহবুি�র উে��  উেঠেছ, একটা সু�মার পু�েতািচত মাহাে� নতন �প �পেয়েছ । সীতার 

পূেব�কার দয়া �যন আেরা িবগিলত হেয় �বািহত । ফেল এই সেগ� সুব �কাথাও কােট িন । 

এমন িক রােনর সংি�� ��েনও পূেব�র �সই আত� নাদ এই । �ভেস �যেত �যেত হাহাকার 

কের মানুষ, তার মেধ� উ�ােরর �ীন আশাও থােক । �সটু� যখন সমা� হয় তখন �য 

দীঘ��াস ও নীরব অ�ধারা �বািহত হয় নবম সেগ� তারই সা�াৎ পাই । কথা তাই �� হেয় 

এেসেছ, না বলা কথার ব�াথার সুরই এখােন সব�ব�াপী ।

 িবগিলত �বদনাধারার সমাি�েত �ু� সমুে�র গজ� নেক আম�ন জািনেয়েছন   

কিব -

   অধীর হইয়া সুলী �কলাস- আেল !

   লিড়ল ম�েক জটা ; ভীষন গজ� েন

ূ   গিজ� ল ভজ�বৃ�, ধক ধক ধেক

   �িলল অনল ভােল ; �ভরব কে�ােল

   কে�ািললা তইপথগা বিরতায় যথা

   �বগবতী ��াত�তী পব�তক�ের !

   কাঁিপল �কলাশিগির থর থর থের ।

 �ঃেখর উৎেস �য ��ােধর জ�, �ঃেখ যার িবলউি� তার ভাষা�প অ��� 

পাঠকিচে� অতল�শ� গভীরেত ও গা�ীয� স�ািরত কের । িক� পরমুহূেত�  �সই গি�র 

গজ� েনর িবলীমান শ�ে�ােত উদাসী বাতােসর ক�ন �িনত হয় -

   কির �ান িস�ুনীের রে�াদল এেব

   িফিরলা ল�ার পােন, আ��  অ�নীের -
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   িবসিজ�  �িতমা �যন দশমী িদবেস !

   স� িদবা িনিশ ল�া কাঁিদলা িবষােদ ।।

 অবশ� ��েরাষ �থেক রামল�নেক বাঁচাবার জন� পাব�তীর �েচ�া অন�� 

তাৎপয�পূন� হেত পারত, িক� এ সেগ� পািরজারেযাগ� রসাভাস বেল মেন হয় ।

��পু�ী 

(১) � মধুসূদন - �মািহতলাল মজুমদার

(২) মধু�িত - নেগ�নাথ �সামৃ

ু(৩) আশার ছলেন ভিল - �গালাম মুরিশদ

(৪) মধুসূদন : কিবও নাট�কার - সুেবাচ� �সন��

��াবলী

(১) �মঘনাদধ কােব�র নায়ক �ক ? আেলাচনা কর ।

(২) সীতা চির� কত�র সাথ�ক আেলাচনা কর ।

ু(৩) �মঘনাদবধ কােব�র চতথ � সেগ�র উপেযািগতা িবচার কর ।

(৪) �মঘনাদবধ কােব�র ষ� সেগ�র �ি�েত �মঘনাদ চির�� িবে�ষন কর ।

(৫) �মঘনাদবধ কােব�র নবম সেগ�র �াসি�কতা িবচার কর ।
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ঈ�রচ� �� (১৮১২ -১৮৫৯ �ীঃ)

 “মধুসূদন, �হমচ�, নবীনচ�, রবী�নাথ, িশি�ত বা�ালীর কিব । ঈ�র �� 

বা�লার কিব । এখন আর খাঁ� বা�ালী কিব জে� না - জি�বার �যা নাই - জি�য়া কাজ নাই ।” 

বি�মচ� এই ম�ব� কেরিছেলন ১৮৮৫ �ী�াে� ‘ঈ�রচ� �ে�র জীবনচিরত ও কিবতা 

সং�েহ’  । ঈ��� স�েক�  িশি�ত আধুিনক বাঙািলর এই� স�ক মেনাভাব । ঈ�র 

�ে�র মেতা খাঁ� বাঙািল কিব ‘আর জে� না, জি�বার �যা নাই - জি�য়া কাজ নাই ।’ এই 

�েব� বাঙালী কাবপাঠ�েকর �িচবদল ও কািব�ােসর পিরবত� ন িচরকােলর �তা িনধা� িরত 

হেয় �গেছ । ঈ�র �� বাংলা �রামাি�ক গীিতকিবতা তথা সািহেত�র �কই নন, তার সে� 

আধুিনক বাংলা সািহত� ও সািহিত�েকর অ�েরর �যাগ �নই, এই সত�� এখােন �� 

উ�ািরত ।

 এই ম�ব� �লখার পেনর বছর পূেব� বি�মচ� তাঁর ‘Bengali Literature’ 

(ইংরািজ �ে�, ক�ালকাটা িরিভউ ১৮৭১) িক� তী�ােবই বেলিছেলন, ‘A dozen years 

have not elapsed sine Iswar Gupta lived, yet we speak of him as 

belonging to a post era. 

 সিত� তাই ১৮৭১ �ী�ােদ মধুসূদেনর রচনাবলী ও �যং বি�মচে�র �াক-

ব�দশ�ন পেব�র উপন�াস�িল �কািশত হেয়েছ, বাংলা সািহেত�র জ�মা�র হেয়েচ । 
ু�মঘনাদবধ কাব, বীর�না, �জ�না, চতদ� শপদী কিবতাবলীেত ও �েগ�শনি�নী 

কপাল��লা ও মৃনািলনীেত বাঙালী সািহত�রেস মেজেছ । পা�াত� �রামাি�ক 

রসেচতনায়উ�� হেয়েছ । তার ফেল ঈ�র �ে�র (১৮১২ -১৮৫৯) রচনাবলী বাঙালী ু
ুপাঠেকর কােছ �রতর �ীপ বেল �িতভাত হয়েছ । গত যুেগর সািহত�কেম�র �িত নতন 

ূযুেগর �কৗত্লী �ি�পাত ও মূল�িন�পন �য়ােসর ফল বি�মচে�র ঈ�রচ� �ে�র 

জীবনচির� ও কিব� ।’

 ঈ�র �ে�র �-বছর পের ১৮৬১ �ী�াে� �থম বাংলা িলিরক মধুসূদেনর 

‘আ�িবলাপ’ �কািশত হয় ও রবী�নােথর জ� হয় । মধুসূদন ‘আ�িবলাপ’ �মাণ করল 
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ঈ�র �ে�র পথ বাঙািল িচরকােলর মেতা পিরত�াগ কের এেসেছ ।

 ঈ�র �ে�রকাল (১৮৩১ - ৫৯) বাংলােদশ ও সািহেত�র পে� করাি�কারী পব� । 
ু ুএই পেব� সািহেত�র ও জীবেনর �াচীন আদশ� িবন� । নতন আদশ� গেড় ওেঠ িন । নতন 

আদেশ�র স�ান পাওয়া �গল মধুসূদেনর �কেল (১৮৬১ -৬৬) ।

 ঈ�র�ে�র মুেখই পা�াত� িচ�াধারা ও সািহত�দশ� আমােদর সািহেত� এল । 

�াচীন যুেগর সে� সািহেত�র আধুিনক যুেগর �যাগসূ�� িতিনই িছ� কের িদেলন । তাঁর 

িবতা ও গদভরচনার এক� �বিশ�� আজ আমােদর �ীকার কের িনেত হেব - তা হল ঈ�র 
ূ�ে�র মানিবকতা । বহজ� গৎ স�ে� সু� অনুরাগ ও সেচতন �কৗতহল, ব�িনভ� রতা, বুি� 

ও যুি�র উপর আ�া, �সই সূে�ই ব��পরায়নতা ও রিসকতা, ভাবিবলাস এিড়েয় যাবার 

�য়াস - এই মানিবকতার �মৗল উপাদান ।

 ইংেরজী সািহেত�র কাব�ানুভাবানায় �বু� হেয় যখন বাঙািল িশি�তরা ইংেরজী 
ুকাব�-চনার কথা আবেতন তখন ঈ�রচ� �� বাংলা পদ� রচনায় নতন কের উৎসাহ 

ুস�ার কেরন । নতন কাবভাবনাব িতিন উ�� হন িন ; তবু নবযুেগর বা�ব উেদ�গ ু
আেয়াজেনর ফেল কতকটা বা�ব-েবাধ তাঁর িচ�ায় �দখা �দয়, কতকটা িনেজর 

�বনতায়ও িতিন বাংলা পেদ� অিভনব� দান কেরন । বি�মচ� তাঁর �ন�হী িশষ� হেয়ও 

�ঃখ কেরেছন - বাংলার উ�িত আরওও ি�শ বছর অ�সর হত যিদঈ�রচ� �� 

ূবাল�কােল স�ণ � িশ�ালাভ করেতন । ইংেরিজ িশ�া �েরর কথা, িতিন �ায় �কােনা 

িশ�ালােভর সুেযাগ পান িন ।

 কাঁচড়াপাড়ায় ১৮১২ �ী�াে� ঈ�র চ� �ে�র জ� দির� �বদ� বংেশ  । বাল� 

�থেকই ঈ�রচ� অসাধারন �মধাবী ও �িতধর িছেলন । মুেখ মুেখ ছড়া কাটেত পারেতন । 

পের হাফ-আখড়াইেয়র দেল গান �বঁেধ িদেতন । ওখােনই তাঁর িশ�া । ভাগ��েম 

পাথুিরয়াঘাটার �যােগ�েমাহন ঠা�েরর সে� তার ব�ু� হল, তার সাহােয� ১৮৩১ �ীঃ 

২৮েশ জানুয়ারী ঈ�রচ� িনেজর স�াদনায় ‘সংবাদ �ভাকর’ পি�কা �কািশত করেলন । 

বাংলা সািহেত�র �স� �ভিদন ‘সংবাদ �ভাকর’ সংবাদে�র ইিতহােস একটা কীিত�  �াপন 

করল । �াচীন কিবেদর জীবনী সযে� সং�হ কের মুি�ত কেরন ঈ�র�� ‘সংবাদ 

�ভাকেরর’ পাতায় । ‘�ভাকের’ ঈ�র �� কিবতা রচনার আসর ��ত কেরন । আর 
ুএকদল নতন যুবকেক কাব�রচনায় উৎসািহত কেরন - তাঁেদর মেধ� িছেলন র�লাল 

বে��াপাধ�ায়, বি�মচ� চে�াপাধ�ায়, দীনব�ু িম� �মুখ । একজন ও ঈ�র�� ও সংবাদ 
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�ভাকর অমর হেয় থাকেবন । ১৮৫৯ �ীঃ ২৩েশ জানুয়ারী মা� ৪৭ বছর বয়েস িতিন 

�দহত�াগ কেরন ।

 বি�মচ� ঈ�র�� স�ে� বেলেছন, “েস কাল আর একােলর সি��েল 

ঈ�র�ে�র  আিবভ� াব ।” আফ আখড়াইয়েনর দেল িতিন কিবতা বাঁধেতন । �দশীভােব 

ছড়াকাটা ব���বনতা িছল তাঁর �ভাব। সাধারন বাঙালীর �িতিদনকার জীবনযা�ার 
ুিজিনেস িছল তাঁর গভীর অনুরাগ, আর �সই অভ�� জীবনেক নতন কােলর দাপাদািপ 

�থেক ব��িব�েপ িতিন র�া করেত চাইেতন । এসব তাঁর সৃি�র এক িদক । অন�িদেক িতিন 

‘ত�ােবািধনী সভার সভ�, �া�সভার এেক�রবাদী িব�াসী, নাননা রকম সভা সিমিত 

উৎসেব উৎসাহী । এসব অন�িদেক, নবযুেগর �ানধম � । তথািপ ঈ�র �পেতর �জাঁকটা 
ুর�নশীলতার িদেকই �বিশ, নতনেক আ�মেনই তাঁর ব�ে�র তী�তা । �যমন আেগ 

�মেয়�েলা িছল ভােলা, �বথুন এেস �শষ কেরেছ -

ু   যত ছুড়ী�েলা তড়ী �মের,

    �কতাব হােত িনে� যেব !

   তখন ‘এ, িব’ িশেস িবিব �সেজ,

    িবলাতী �বাল কেবই কেব ।

   ও ভাই ! আর িকছুিদন �বঁেচ থাকেল

    পােবই পােব �দখেত পােব ।

   এরা আপন হােত হাঁিকেয় বগী

    গেড়র মােঠ হাওয়া যােব ।

 এই বণ�না �থেক এই িস�া� করা অস�ত হেব �য িতিন �ীিশ�ার িবেরাধী িছেলন, 

বরং তার সমথ�ক িছেলন । �বথুন বািলকা িবদ�ালয় �ািপত হেল ঈ�র �� স�াদকীয় িলেখ 

আন� �কাশ কেরিছেলন, সমাচার চি�কায় �ী িশ�ািবেরাধী ম�ব� �কািশত হেল তার 

তী� সমােলাচনা কেরিছেলন ।

 বি�মচ� বেলেছন, ‘ঈ�র �� Realist এবং ঈ�র �� Satirist ইহা তাঁহার 

সা�াজ�এবং ইহােত িতিন বা�লা সািহেত� অি�তীয় । (ঈ�রচ� �ে�র জীবন চিরত ও 

কিব�) ।

 ঈ�র�ে�র কিবতায় এক িবে�ষহীন রিসকতার পিরচয় ছিড়েয় আেছ । ব�বাদী 
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�ত��বাদী কিব �নয়ন �মেল সংসাের নানা র� এেখ মজাদার কিবতা িলেখেছন । ইংেরিজ 

নববষ � উৎসব পালেনর মেধ� ঈ�র �� এই ব�বাদী মজা ও িবে�ষহীন রিসকতার উপাদান 

খঁুেজ �পেয়েছন -

   খৃ�মেত নববষ � অিত মেনাহর ।

   ��মানে� পিরপূন� যেতা ��ত নর ।।

 এই উৎসেব  িবড়ালা�ী িবধুমুখী মুেখ গ�েছােট

   আহা তাব �রাজ �রাজ কত �রাজ �ফােট ।।

ু �রাজ �রাজ কত Rose �ফােট - �কবল শ� চাতয� নয়, ব�গত র��ি� এখােন 

অনিত��� । �গালাপ সু�রী িবড়ালা�ী িবধুমুখীেদর �িত ঈ�র �ে�র িবে�ষ নয়, ব� 

কটা� এখােন �াধান� �পেয়েছ ।

ু কিবওয়ালােদর কাছ �থেক পাওয়া র�েকৗতেকর বাহন�েক ঈ�র�� িনজ� 

কের িনেয়িছেলন । িবে�ষহীন রিসকতা ও িব�� র� ঈ�র �ে�র হােত এক অিভনব 

কাব�মূিত�  লাভ কেরিছেল । এে�ে� কিবও্য়ালােদর �চেয় ঈ�র�ে�র িনঃসে�েহ 
ুউ�াে�র িশ�ী । িতয�ক বাগভি�মা, যমক ও শেলােকর স�িতভ অথ�চাতয� অসাধারন 

উপমােক ঈ�র�� পয়ােরর �চা� মা�ায় সংহত িশ��প িদেত �পেরিছেলন ।

 এখােনই িতিন আ�� � । পাঁঠা, তপেস মাছ, আনারস - সবই কিবর হােত পেড় এক 

অিভনব রস লাভ কেরেছ ।

 পাাঁঠা :  “রসভরা রসময় রেস ছাগল

   �তামার কারেণ আিম হেয়িছ পাগল ।।” 

   এমন পাঁঠার নাম �য �রেখেচ �বাকা

   িনেজ �সই �বাকা নয়, জােড় বংেশ �বাকা ।।

 তপেস মাছ : কিষত কনককাি� কমনীয় কায়

   গালভরা �গাঁফদািড় তপ�ীর �ায় ।

 আনারস : বন হেত এল এক �েয় মেনাহর

   �সানার �টাপর �শােভ মাথার উপর
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   ঈষৎ শ�ামল �প চ�ু সবগায়

   নীলকা� মিনহার চাঁেদর গলায়

   সকল নয়ন-মােঝ র� আভা আেছ

   �বাধহয় �পসীর চ�ু উ�য়ােছ

 এইসব বণ�নানর িচ�লতা ও উপমার অসাধারন� আমােদর মু� ও চিকত কের । 
ুঅথ�চাতয� ও িতয�ক বাগভি�মা তাঁর এই সব বণ�নায় িদেয়েছ এক সংহত িশ��প । রবী�না 

ও ঈ�র �ে�র কিবতার এই স�িতভতায় ও �ি�ভি�র অিভনবতার �িত আকৃ� 

হেয়িছেলন । 

 মহারানী িভে�ািরয়ার �িত ঈ�র�ে�র আপাত-কাতর �াথ�না অ�রােল চাপা 

হািসর আভাস ধরা পেড় -

ু  তিম মা ক�ত�  আমরা সব �পাষা গ�

      িশিখিন িশং বাঁকােনা

          �কবল খাব �খাল, িবিচিল ঘাস

ু  �যন রাঙা আমলা  ঢেল মামলা

      গামলা ভাে� না

ু  আমরা ভিস �পেলই খুিশ হব

      ঘুিস �খেল বাঁচব না ।

 বলবার িবিচ� ভি� �ঃেখর মেধ� হািসর উে�ক কের । সংহত মািজ� ত �াইল ও 

চাপা হািসর �ি�ভি�, �েয় িমেল এই বণ�নােক এক িবরল স�িতভ িশ�� দান কেরেছ ।

 ঈ�র�ে�র অিভনব� তাঁর �দশ�ীিতেত । �দেশর �িত �াভািবক মমতা - 

আপনা �থেকই আ��কাশ কেরেছ -

  কত�প ��হ কির  �দেশর ��র ধির

   িবেদেশর ঠা�র �ফিলয়া ।

ৃ ৃ ঈ�র�� এই সত� অনুভব কেরিছেলন �য ‘মাতসম মাতভাষা’ ।
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 নবযুেগর আরও ল�ন ঈ�র�ে�র কােব� �দখা যায়, �যমন - �কৃিত বণ�না । 

�কৃিতর অ�র �কৃিতর অ�র �কৃিতর স�ান িছল তাঁর সােধ�র অতীত, িক� বিহঃ�কৃিতর 

বণ�না িতিন স�িতভ, ব�িন� ।

 �ী� :  এমন আঁকািশ নাই  �খাাঁ �মের �দিখ ভাই

    আকােশেত জল আেছ িকনা ।

 শীত :  জেলর উেঠেছ দাঁত  কার সাধ� �দয় হাত

    আঁক কের �কেট লয় বাপ ।

 উপেভাগ�তা ঈ�র�ে�র �ধান �ন । এর মূেল আেছ �দশজ ঐিতেহ�র �িত 

আনুগত� এবং �ি�ভি�র স�িতভতা । এখােনই িতিন িবিশ� ও �রনীয় ।

িবহারীলাল চ�বত� (১৮৩৫ - ১৮৯৪)

ু বাংলা কােব�র নবযুেগর কিব �কৃিতর নতন পিরচেয়র এক� িদক মধুসূদেন 

�পািয়ত । তার িবপরীতধম� আর এক� িদক িবহারীলাল চ�বত�র মেধ� উ�ািসত । কিব 

অ�েরর �য এক� অকারন অিনেদ� শ� �বদননােবাধ, এক� অেপা্রকািশত অভােবর 

অ�ি� �য কিব মেন সদাজা�ত এবং এটাই �য কিবতা্য় কিবর �রনা হেত পাের তা 

অনাধুিনক বাংলা কােব�র কিবেদর কােছ অ�াত িছল । এমন িক, যুগসি�র কিব ঈ�র �� 

�থেক �� কের মধুসূদেনর পূব� পয�� কিবেদর কােছও তা অজানা িছল । মধুসূদেনর 

িকতায় ‘িনেজর মেনর কথা’ িলিপব� করার বাসনা ব�� হেলও মহাকােব�র �সৗধ িনমা� েনই 

তাঁর কিব�িতভা িছল অিভিনিব� । �যমন তার ব�াি�কতা, �তমিন তার গীিত�বনতাও িছল 

পেরা�াবৃ� । তাঁর �ই �যাগ� উ�রসাধক �হমচ� বে��াপাধ�ায় ও নবীনচ� �সন মুখ�াত 

মহাকাব� �েনতা�েপই সুখ�াত । �ভাবতই বাংলা কাব�ে�ে� গীিতকিবতার �েয়াজন 

�মটােত কিব িবহারীলাল চ�ব��র আিবভ� াব ঘেটিছল ।

 িবহারীলাল িছেলন সং�ৃেতর ছা� এবং �য়ং িশি�ত । সং�ৃত কােব� তাঁর গভীর 

�ান িছল । িবেশষ কের কািলদােসর ও বা�ীিকর কিব�রেস ইিন িবেভার িছেলন । 

অন�িদেক পুরাতন বা�লা সািহেত�র �িত �ােনর টান িছল এবং ইংেরজী কােব�র সে�ও 

তাঁর পিরচয় ঘেটিছল । িবহারীলােলর কিবে� �সাধেনর স�া �নই, ভােবর �কাশ আেছ । 

ূতাই তাঁর কাব�সৃি� �তঃ�ূত� , অ�র� এবং তার জীবন �চ�ার অ�ীভত । রবী�নােথর 



ভাষায় - “িবহারীলােলর মেনর চািরিদেক �ঘিরয়া কিবে�র এক� রি�ম�ল তাঁহার সে� 

সে�ই িফিরত - তাঁহার মেধ� পিরপূন� এক� কিবর আন� িছল ।”

রচনাসমূহ 

 ��দশ�ন (১৮২৫), অিভনব গদ��প কাব�, সংগীতশতক (১৮৬২), ব�ুিবেয়াগ 

(১৮৭০), িনসগ�স�শ�ন (১৮৭০), ��ম�ািহনী (১৮৭১), সারদাম�ল (১৮৭৯), মায়ােদবী 
ু(১৮৮২), ধূমেকত (১৮৮২), বাউল িবংশিত (১৮৮৭), সােধর আসন (১৮৮৯), শরৎকাল 

এবং �দবরানী,েগাধূলী (১৮৯৯) এছাড়াও ‘অেবাধব�ু’ নােম এক� �ু�ায়তন পি�কা িতিন 

স�াদনা কেরিছেলন । �থম ওই ি�তীয় ভােগ এ� ��াকাের �কািশত হয় ১৮৭০ �ীঃ । 

কিব িবহারীলাল স�ািদত �ু�ায়তন অেবাধব�ু িকেশার কিব রবী�নােথর কােছ হেয় 
ুউেঠিছল ‘�ত�েযর �কতার’, তার মেনর একতারায় �বেজ ওঠা মােঠর ও বেনর গান । 

‘��দশ�ন’ কাব��েক অিভন�ন জানান কিব ঈ�র �� তাঁর ‘স�াদ �ভাকর’ পি�কায় ।

 িবহারীলােলর কিবধেম � িছল অনন� �কীয়তা । স�ীেতর আিদম পিরচয় হল তা হেব 

Over heand অথা� ৎ গায়েকর অিভে�ত না হেলও ��াতা �সই গান �েন িনজ� নতার �বদন 

রেস অিভিষ� হেবন । িবহারীলাল �সই জােতর গায়ক । তাঁর ব�ুিবেয়াগ’ ও ‘ে�ম�বািহনী’ 

কাব���েত িনেজর অ�র� জীবেনর সম� কথাই অনাবৃত । কিব ব�ু িযিন এং নায়ক�েপ 

িচি�ত িতিন কিবরই আ��িতম, �নয়ী দ�িতর �নয়ভ� ও �সই ��েমর আদশ�ািয়ত 

ভাবিব�েহর স�ধােন িনসেগ� অে�ষন, কিবতায় উপ�াখান অংশ এইটু� মা� । আসেল 

উপাখ�ান নয় আধ�াি�কতাই হল এর মূল িনভ� র �ল । তাই �ব�ব দশ�েনর সে� আধুিনক 

পাঠক এর �যমন অ�র� িমল �দখা যায় �তমিন �শিলর Atstor কােব�র সে� আধুিনক 

পাঠক এর বিহর� সা�শ� ল�� করেত পােরন ।

 ‘ব�সু�রীর মেধ� ননারী ব�নার মেধ� �রামাি�ক মেনাভাব ব�� । ব�সু�রীর 

মেধ� তেথ�র ব��ধান কাঠােমা �ভদ কের নারী আদেশ�র ভাব�শি� �দখা যায় । এর 

দাশ�িনক িভি� অগ� �কাঁেতর দশ�ন অনুসাের সৃ� বেল কৃ�কমল ভ�াচায� ম�ব� 

কেরেছন । - “ আমার মেন হয় �কাঁৎ যিদ এক� পাইেতন, তাহা হইেল তাঁহার �বধেম�র 

গাথাসমূহ মেধ� (hymns of Positive religion) ইহােক সব��থম ও সে�� া� �ান 

িদেত অ�সর  হইেতন ।” (”পুরাতন �স�”, িবিপনিবহারী ��) । ব�সু�রী কােব� �পহীন 

ব� �থেক ��সুষমা আহরেনর �েচ�া �দখা যায় -
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   “একিদন �দব ত�ন তপন

   �হিরেলন সু�নদীর জেল

   অপ�প এক �মারী রতন

   �খলা কের নীল নিলনী দেল ।”

 কিবর সব�ািধক আেলািচত কাব� সারাম�ল । অ�রবািসনী কাব��েক অ�ের 

বাইের িবিচ� ক�নায় �য ভােব ও �য �েপ উপলি� কেরিছেলন তাই কিব সারদাম�েল 

আঁকেত �চ�া কেরিছেলন । সারদাম�ল একা�ভােব ‘সাবেজক�ভ’ অথা� ৎ আ�গত, 

অ�র� কাব� । এখােন কিব ক�না �যমন বাে�াে�ল ও পিরবত� নশীল কাব�ক�ননা ও 

�তমিন �ায় ও উ�ায়ু । সা��সূেয�র অ�রাগ �যমন �মেঘর ���াপেট মুহূেত�  রঙ পা�ােত 

থােক সারদাম�েল �রামাি�ক কিব ক�না �তমিন �যন �েন �েন �প পাে� যাে� । 

কােব�র আখ�ানব� িবেশষ িকছু �নই । কিবমেনর আেবেগই কাব��র মূল উপাদান । �স 

আেবগ মােঝ মােঝ ভাবেক ভািসেয় িনেয় �গেছ ।

 সারদাম�ল পাঁচ সেগ� গাঁথা, �থম সেগ� কিবিচে� কাব�ল�ীর �থম আিবভ� াব 

িবে�র জীব ধা�ী উষা-গায়�ী �েপ । ি�তীয় আবভ� াব বা�ীিকর কিবমানেস ক�নাময়ী �েপ 

সহচরিবরিহত ��ৗি�র �শাক করল �দয় মুিনেক িব�ল করল । �সই কারেন�র কিবমানেস 

কাব� সর�তী �জেগ উ�েলন । কিব�দেয় কাব�ল�ী �দখা িদেলন �ই�েপ - আন�ল�ী 

ও িবষ� ক�নাময়ী �েপ । কিবজীবেনর িনগূঢ় িবরহব�াথায় আন�ল�ীর �প �েন ঠাকা 

পেড় যায় । ি�তীয় সেগ� হারােনা আন�ল�ীর উে�েশ� কিবিচে�র অিভসার । কিবিচ� 

�যন সতীহারা িশব । দীঘ� িবরেহর হতাশা -

   �কমেন বা �তামা িবেন

   দীঘ� দীঘ� রা� - িদেন

   সুদীঘ� জীবন �ালা সব অকাতের,

   কার আর মুখ �চেয়

   অিব�াম যাব �বেয়

   ভাসােয় তনুর তরী অ�ল সাগের ।

ৃ ততীয় সেগ� কিবিচে�র সংশয় । হারােনা আন�রেসর অে�ষেন হয়রান হেয় কিব 
ুআরও ব�িথত । সে� থােক আনে�র চিকত উপলি� । চতথ � সেগ� িহমালেয়র উদার 
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ূ�শাি�র মেধ� কিবিচে�র আ�াস-অে�ষন । প�ম সেগ� �সই পুন�ভিমেত অিভলিচত 

আন� উপলি� -

ু   এমন আন� আর নাই ি�ভবেন !

ু   �হ �শা� িগির ভিম,

ু   জীবনন জুড়ােল তিম

   জীব� কিরেয় মম জীবেনর ধেন !

 ‘সারদাম�ল’ নামকরেন কিব বাহ�ত �াচীন বাংলা কােব�র রীিত অনুসরন 

কেরেছন । কাব�� গীিত�েনািদত এবং গীিতব�ল, সুতরাং আধুিনক এবং �াচীন �ই অেথ�ই 

এ� গীিতকাব� । কােব�র িবষয় �দবীমাহা��, তেব �লাকউপাস� �দবী নয় - কাব� সর�তী । এ 

কােব�র ভাষা কিব ক�নার পে� উপযু� । অথা� ৎ এর ভাষা ও ভাব �ইই অপির�ুট, 

কল�ি�ত মাজ� নার অভাব আেছ । িক� ��া ও কৃি�মতা �নই । আেদ�া�া� িতনমা�ার 

তরল ছে�র পিরবেত�  ি�পদীেঘঁষা দীঘ� �বক ব�ব�ত হেয়েছ । সারদাম�ল কােব�র ছে�র 

অসাধারন িবেশষ� �িত সেগ�র �শেষ ছে�র িমল ।

ু মায়ােদবী �ু� কাব� । শরৎকাল কেয়ক� খ� িকতার সংকলন । ধুমেকত ও 

�দবরানী কিবতা মা� । বাউল িবংশিত কিবরিচত বাউলগােনর সংকলন । বাউলিবংশিতর 

�কান �কান গােন িলিবক রেসর িনিবড়তা আেছ ।

 িবহারীলােলর �শষ কাব� ‘সােধর আসন’ সারদাম�েলর পিরিশে�র মেতা । 

�জ�ািতির�নাথ ঠা�েরর প�ী কাদি�নী �দবী িবহারীলােলর কােব�র িবেশষ কের 

সারদাম�েলর অনুর� পা�কা িছেলন । িতিন কিবেক এক� পশেমর আসন বুেন 

িদেয়িছেলন, তােত সারদাম�েলর কেয়কছ� �তালা িছল ।

   �হ �যােগ� । �যাগাসেন

ু ু   ঢলু ঢলু �নয়েন

   িবেভার িব�ল মেন কাঁহাের �ধয়াও ?

 কিবর কােছ ভ� পা�কা এই �� �রেখিছেলন । িবহারীলাল ‘সােধর আসন’ 

কােব� তারই উ�র িদেয়েছন 
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   �ধায়াই কাহাের �দিব িনেজ আিম জািনেন ।

   কিব�� বাি�িকর ধ�ানধেন িচিনেন ।।

 সােধর আসন দশ� সেগ� ইগ� আর �শেষ উপসংহার, �থম সগ� মাধুরী, ি�তীয় 
ৃ ুসগ� - �গাধূিল ও িনশীেথ, ততীয় সগ� - �ভাত ও �যােগ�বালা, চতথ � সগ� - ন�নকানন, 

ুপ�ম সগ� - অমরাবিতর �েবশ পথ, ষ� সগ� - কেক তিম ?, স�ম সগ� - মায়া, অ�ম সগ� - 

শিশকলা, ি�রেসৗদািমনী ও বীনা, নবম সগ� - আসনদা�ী �দবী, দশম সগ� - পিত�তা ।

ৃ রবী�নাথ িবহারীলাল স�েক�  িলেখিছেলন, িতিন �থম “িনভেত বিসয়া িনেজর 

ছে� িনেজর মেনর কথা বিলেলন ...... �সই উষােলােক �কবল এক� �ভােরর পািখ সুিম� 

সু�র সুের গান ধিরয়ািছল, �স সুর তাহার িনেজর ।” ‘তাঁেক �ভােরর পািখ’ আখ�া 

িদেয়িছেলন রবী�নাথ । তাঁর কিবতায় অেনক সময় রেসর অভাব ও ভােবর অিতেরক �দখা 

যায় । তেব িবহারীলােলর কিব�িতভায় খাদ িছল না । ব�সু�রী সারদাম�ল সােধর আসন 

ৃ�ভিত কােব�র �ায়ী মূল� �যমনই �হাক আধুিনক বাংলা অ�র� গীিতকােব�র �বত� ন 

িতিনই একথা �ীকার করেতই হয় 

অ�য়�মার বড়াল (১৮৬০ -১৯১৯ �ীঃ)

 অ�ব�মার বড়াল িবহারীলালেক �� বেল মানেতন । তাঁর কাব�প�িতেক 

�ঢ়ভােব অনুসরন কেরেছন অ�য়�মার । আবার �সই �ভাব অেনকটা কা�েয় ও উঠেত 

�পেয়িছেলন । তাঁর কিবতায় ভােবা�াস সংযত এবং িবষয়ব� সংহত ও �কাশ ��তর । 

�রর আন�ম�তার �কান �রশ িশেষ�র রচনায় �নই । তেব িবহারীলােলর রচনাৈশিথল�ও 

তাঁর কােব� �নই । �ব�ব আল�ািরেদর পিরভাষায় বলেত �গেল িবহারীলাল ভাব-

সি�লেনর কিব অ�য়�মার ��মৈবিচে�র । �দেব�নাথ �সেনর সে�ও অ�য়�মােরর 

িমল আেছ । �স হল গাহ� �� ��ম । তেব �দেব�ননােথর ��েমর কিবতা ঘেরর সীমানায় 

�ঘরা, আর অ�য়�মােরর কাব�ল�ী অ�ঃপুরবািসণী হেয়ও অবেরােধর বাইের 

পদদচারনায় কেরন । ভগব� ভি�র �কােশা উভেয়র কিবতার একটা সমান ধম � । 

�গািব�চ� দাস ও অ�য়�মােরর মেধ� সাধম��  আেছ ভাবােবেগর তী�তায় । তেব 

�গািব�চে�র আেবগ Passionate, বাসনািবল ; অ�য়�মােরর আেবগ Thoughtful 

ভাবনা আ�ল । �গািব�চ� �চেয়েছন নারী�পেক ইি�য়বাঁধেন তের উপেভাগ করেত, 

অ�য়�মার �চেয়েছন �স �পমাধুরী ধ�ানক�নায় অনুভব করেত ।
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 বয়েস �ায় রবী�নােথর সমান হেলও অ�য়�মারেক রবী�পূব� কিব বেল ধরা হয় 

ূ। তাঁর রচনায় িবহারীলােলর �ভাব আেছ তেব রবী�নােথর �ভাবও অননুভত নয় । 

অ�য়�মােরর অেনক আেগ �থেকই রবী�নাথ কিবতা িলখেত �� কেরিছেলন । এবং 

রবী�নােথর �থম �যৗবেনর কিবতা অ�য়�মারেক �ভািবত কেরিছল । অ�য়�মােরর 
ু�থম �কািশত কিবতা ‘রজনীর মৃত�’ রবী�নােথর ‘তারকার আ�হত�া’র অনুসরেন 

�লখা । অ�য়�মােরর ‘িনদােঘ’ ও মথুরায়’ রবী�নােথর ‘বনেনর ছায়া’ ও ‘বস� অবসান’ 

এর �িত�িন । রবী�নােথর - “েকাথা �র ত�র ছায়া বেনর শ�ামল ��হ”, অ�য় �মাের - 

“েকাথা �স িন��ছায়া অলস পরশ - �খেল?” রবী�নােথর - “কমল বস� �গল এবার হল 

না গান” অ�য় �মােরর - “আমির হল না গান, আমির বাঁশির নাই ! বস� �য এল �গল, বেস 
ুআিচ শূেন� তাই !” “িনিশ �র িক প� িলিখ�  তই তারকা অ�ের আকােশর পের ।”  এই 

উৎেপ�া ও রবী�নােথর �ায় িনজ� । রবী�নােথর “ৈকেশারক” কিবতায় �য অ�ুট 

ব�া�লতা এবং অকারন �দয়েবদনা উে�িলত তা অ�য়�মােরর কিবতােকও �শ�  

কেরেছ । রবী�নােথর কিবতায় যা �দয়ারেন� অনিত�ঢেযৗবন কিবতািচে�র িদেশহারা 

ভাবনা, অ�য়�মােরর রচনায় তা ��েমর অকৃতাথ�কতা ও �দবহত িমলেনর চ�লতা -

   সুের �ােস এেস, জেল �ভেস �গেছ কথা

    �য কথার আগােগাড়া �ফেলিছ হারাই -

   িক কের বুঝাব �সই এেলােমেলা ব�াথা,

    ভািবয়া হারােয় িদেশ এও কির তাই ।

 আসল কথা অ�য়�মােরর রচনায় িবহারীলােলর পিরনত কিবতা ও রবী�নােথর 
ু ূ�কেশারক কিবতার মেধ� �সতব�েনর �য়াস অনুভত হয় ।

ু অ�য়�মােরর কাব�সৃি� �চুর নয় । কাব����িল হল - �দীপ, কনকা�িল, ভল 

শ�, ‘এষা’ কিবপ�ীর ‘ইন �মেমািরয়াম’ বা �শাকগাথা ।

 অ�য়�মােরর রচনার �বিশ�� হে� �য �দয়েবেগর �াবাল� কিবেক বাইের 
ুচ�ল কের িন িক� অ�ের আিব� ও ত�াতর কেরছেষ এবং তার কিবতায় �কাশ �পেয়েছ 

নারীে�েমর শা� সুিন�তা । এই ��ম �ত�� উপলি�র ব�, তাই তার রচনায় িবরেহর 

অবকাশ আেছ, মাথুেরর উপল�� �নই । নারীে�ম অ�য়�ধমােরর কিবতার একমা� 

িবষয় । কিবর ��য়সী তার প�ী ; িক� �ধু প�ী নন, িতিন নারী কিবর িচ� মিথত কের মম �
ৃ ৃিবদিলত কের িযিন ‘তি�র নরেক’ কিবিচ�েক ‘অতি�র �খেদ’ �ালাইয়ােছন তথািপ যাঁর 
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িমলেন পিরপূণ � চিরতাথ � অেপ�া করেছ । িশব-িশবানীর �পেকর মেধ�ও কিব এই সত�ই   

�দেখেছন -

   আিম জগেতর �াস, িব�বাসীমেহা�াস

    মাথায় ম�তা-ে�াত, �নেনকালানল

   �শােন ম�ােন টান, গরেল অমৃত�ান

    িবষক�, শূলপািন, �লয়-পাগল ।

 কিবিচে� �য বাসনা-ভাবনার,প�াশন-ইেমাশানেনর ম�ন চলেছ তা �থেক 

িন�ােরর উপায় �ধু �দেহর বা�ল� বজ� েন ��েমর উৎস উে�াচেন, আর আ�িবেলােপ ।

   শত নািগনীর পােক বাঁধ বা� িদয়া,

    পােকপােক �ভে� যা�  এ �মার শরীর ।

    এ �� প�র হ’েত �দয় অধীর

    পড়ুক ঝাঁপােয় তব সব�া� ব�ািপয়া !

 ভাবােবেগর আবত�  িথিতেয় এেল অকৃতথ�তার �বদনা জুিড়েয় �গেল �শাি�র 
ু�েলপ পড়েল নারীর মিহমা নতন রস�েপ �দখা �দল ।

   “আমার পরান ভািসয়া যায়, পেড় বা উছিল

    �যন এক মহাকাব� হেয় ওতে�াত

    �দেয় িদেয় এস, সিখ তেব,

    �প বেন ��ম-কাব� িমশাই নীরেব ।”

 তারপর �জেগেছ জীবেনর �শষ �� -

ু ু ু   �কাথা তিম, ভালবাসা, �য তিম - �স তিম �ের ?

    গান ত হইল �শষ,

ু    �কাথা তিম সুর-েরশ ।

   সুখ �খ হেলা �শষ - হেলা �শষ কাের ঘুের ।

 �াউিনেঙর মেতা অ�য়�মারও এই �ে�র সমাধান �পেলন ঈ�র িব�ােস, সৃি�র 
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চরম কল�ানময়ে� - 

   জীবনেক আ�াস িদেয় - মরেন িব�াস িদেয়

    �যমন গিড়েয়িছেল পুন গেড় লও ।

 অ�য়�মােরর ভাষা সংযত ও পিরিমত । বাকসংযম, শ�চয়ন এবং পদ-

লািলেত�র সে� ভাবগা�ীেয�র িমলন তাঁর �গাছােলা রচনারীিতর �বিশ�� ।

 কনকা�িলর �থম সং�রেন ছাি�শ� কিবতা িছল । ি�তীয় সং�রেন অেথ�েকর 

�বিশ কিবতা নিতন । উৎসগ� কিবতার উিদ� কিব�� িবহারীলাল চ�ত� । কােব�র �থম 

অংশ ‘িকেশার কথা’য় কিবিচে�র অি�রতা, �� ও তার অবসােনর কথা । ‘বা�ব 

�পেন��’ ��েমর এই িচর�ন সমস�ার সমাধােন ইি�ত কেব �পেয়েছন ।

   বুিঝ না বাঁশরী �ের

   সহ� আ�ায়ী ঘুের

   অসীম িমলন �ুের সসীম িবে�েদ ।

 ি�তীয় অংশ ‘বৃ�াবন গাথা’য় রাধাকৃ� ��মগীিতেক যৎসামান� উপল�� কের 

কিব িনেজর �দয়েবদনা �ঢেল িদেয়েছন ।  �শষ কিবতা ‘অবিশ�’ কিবরই আ�কথা । 

তৃতীয় অংেশ ‘বনলতা’ এিক �ছাটগাথা কাব� । এর �শষ কিবতায় হেগাব (Huge) 

ু‘টয়ালাস� অব িদসী’ কািহনী ছায়া আেছ । ‘ভল’ - এ িক� কিবতা কিনকা আেছ, তার মেধ� 

ূকেয়ক� �েগার অনুবাদ বা অনুসরন । ‘শ�’ সংকিলত ‘ব�ভিম’ কিবর ��� রচনার 

অন�তম ।

এষা

 অ�য়�মােরপ�ীিবেয়ােগ এষা কাব�র উৎপি� । এ� এক� �শাককাব� । এ� 
ু১৯১২ �ী�াে� �কািশত ।ল প�ীর মৃত�র পর কিব �� �বদনাও �শেকর �থেক সা�নার 

�খাঁেজ এই কাব� রচনা কেরন । গৃহ�লীর অনুপি�িততর ফেল সংসাের অসহনীয় শূন�তা 

হাহাকার তার অ�হীন অনুভেব �যন মূত�  হেয়েছ -

   “িপতা নাই, মাতা নাই, পিতপু� নাই

    অিত অসহায়

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

55



ঁ   সকল ব�ন িছেড় একািকনী �কাথা িফের

   অনেল অিনেল �েন �কাথায় - �কাথায় ?

ু এই কােব� কিব আ�কথার অবতারনা কেরেছন । মৃত� উ��ন ��েমর অনুব�ান 

শা�তস�া তাঁেক �শেকর মেধ� সা�না িদেয়েছ । �সে�ে� এর ভাবসত� ব�ি��দেয়র 

�শাকব�েন ছািড়েয় এক বৃহৎ �চতনার মেধ� পিরব�� হেয়েছ ।

 �শাকসূচক কিবতা বা �শাককাব� রচনার ধারা� বাংলা সািহত� িখছু ◌্বত��ত । 

�ীক শ� Elegeia কথা�র অথ � হল �বদনার আিত�  । এমন িক �সখােন এিলিজয়াক নােম 

এক িবেশষ মা�ার (�থম ৬ পের৫ মা�) কিবতাই িছল । িসসেনরমাস, অ�ািনি�য়ন �মুখ 

খ�ািতমান �শাক কিবরা িছেলন । ল�া�ন কিবেদর মেধ� িতিবউলাস, ওিভদ, তাসেসা এবং 

ইংেরজী সািহেত� �শলীর ‘এেভােনইস’ । িমলটেনর ‘িলিসডাস’, �সপনসার কৃত 

‘অ�াে�েফল’ ইত�ািদ কাব� রচনা কেরন । অ�য়�মার বড়াল এষা কাব��ে� প�ী 

িবেয়ােগর ব�ি�ক উপলি�েক �পা�িরত কেরেছন কােব� । “িছ� ক� িপক আিম, মরন 
ুআতর” - আ�পিরচয় িদেয় তাঁর মানবী �য়ােক িব�রমা�েপ ব�না কেরেছন -

   আিজ �মার ি�য়তমা

   তব কের িব�রমা

   ভািসেছ ইি�রাসম সৃি� নীিলমায় (সা�না)

ু উপহার আর িনেবদন ছাড়া ‘এষা’ কােব�র চার� অংশ - মৃত�, অেশৗচ, �শাক এবং 

সা�না । এষার মম�বানী হল ব�ি�গত কামনা -মানবীর তের কাঁিদ, যািচ না �দবতা । 

মানব�ার পিররিনর পেথ �শাকদহন অপিরহায� ।

  এ �মাহ কল� িশখা - �তামাির িক �হাম িশখা

         দিহয়া নচীতা �দন� উ�েছ গগেন ?

 এই কা্েয কিবর গৃহ�লীর খঁু�না�র বণ�না এবং দা�ত� রস�ায়ী ��ম�ে�র 

�কাশ ঘেটেছ । অধ�াপক �মথনাথ িবশীর মেত, “অ�য়�মার তাি�ক কিব নেহন, 

গৃহজীবেনর িবেশষ রেসর কিব ।” (কিব অ�য়�মার বড়াল : বাংলার কিব , পৃ - ৬২)

 �শােক �থেক সা�নালােভর আশায় কিব কখেনা ত�কথাও উ�ারন কেরেছন । 

�স ত� হয়ত খুব উ�াে�র নয়, তেব �মািহতলাল মজুমদােরর মেত এই আ�িজ�াসায় 
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“আধুিনক মানুেষর মেনাজীবেনর একটা �রােরাগ� ব�ািধর” শিরক হেয় উেঠেছন 

অ�য়�মার । (আধুিনক সািহত� �মািহতলাল মজুমদার) । �যমন কিবর ভাষায় -

ু   এিক �রাগ, �কাথা মূল ? এিক জ�া�র ভল

   এ পােপর নািহ �শমন ?

 অ�য়�মার িকছু গান িলেখিছেলন । তাঁহার এক� গােন রবী�নাথ সুর 

িদেয়িছেলন । �স গান� হল - 

   বুঝেত নাির নারী িক চায় �গা

   মাঝখােন �ছদ কইেত কথা

   চাইেত চাইেত মুেদ পাতা

   হাসেত হাসেত ��েদ �ফলেল

    আসেত কােছ িফের যায় ।

অন�েমািহনী �দবী

 উনিবংশ - িবংশ শতা�ীর সি� দশক ��েত কেয়কজন কিবতা �লখক সাথারন 

পাঠকেদর কােছ অনািব�র খ�ািতলাভ কেরিছেলন । তাঁেদর মেধ� �কউ �কউ শি�শালী 

িছেলন সে�হ �নই । িক� �বিশর ভাগই নকরকারী ও ম� শনবীশ । এ সমেয়র পদ�েলখায় 

মিহলা কিবেদর �য অবাধগিত হেয়িচলল তা শবশ�ই ি�কার করেত হয় । এেদর মেধ� 

�মীলা বসু উে�খেযাগ� । তাঁর ত�নী (১৮৯২) ও �মীলা (১৮৯৭) নােম �� কাব��� 
ু�কািশত হয় ।  তাঁর জ� ১৮৭১ এবং মৃত� ১৮৯৬ । অ�বয়েস িতিন �লাকা�র গমন কেরন । 

ুতােত সািহেত�র অবশ�ই �িত হেয়িছল ল মাইেকল মধুসূদন দে�র �ািত�াত�ু�ী 

মান�মারী বসু (১৮৬৩ - ১৯৪৩) কাব��সুমা�িল, কনকা�লী (১৮৯৬) বীর�মার বধ 

ৃ(১৩১০) �ভিত কিবতার ই ও কাব� িলেখ �িত�ালাভ কেরিছেলন । আর একজন 

উে�খেযাগ� কিবতা রচিয়�ী িছেলন অন�েমািহনী �দবী । তাঁর রিচত �� কাব��� (১) 

�শাকগাথা (১৩১০) (২) �ীিত (১৩১৭) ।
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��পু�ী

১) আধুিনক বাংলা কাব� - তারাপদ মুেখাপাধ�ায়

২) সািহত� বাতায়ন - ড. অ�ন�মার মুেখাপাধ�ায়

৩) বাংলা সািহেত�র �পেরখা - �গাপাল হালদার

৪) বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (৩য় খ�) - স�মার �সন

৫) ঈ��� : সাংবািদক কিব ও গদ�িশ�ী - ড. �বনুপদ �ঘাষ

৬) সািহেত�র ভিবষ�ৎ - িব�ুেদ

৭) বাংলার জাগরন - কাজী আব�ল ও�দ

৮) ব� সািহত� পিরচয় - দীেনশচ� �সন স�ািদত

��াবলী

১) ঈ�র�ে�র কিবতায় সমকালীন সমাজ কতখািন িচি�ত ?

ু২) �কৗতকরেসর কিব ঈ��ে�র পিরচয় দাও ।

৩) বাংলা ও বাঙািলর কিব ঈ��� - ম�ব�� �সে� স�ত ?

৪) িবহারীলাল চ�বত�েক ‘েভােরর পািখ’ বলা কত�র যুকিতযু� বুিঝেয় দাও ।

৫) গীিতকিব িহসােব িবহারীলােলর �িতভার পিরচব দাও ।

৬) বাংলা গীিতকােব�র ধারায় অ�য়�মার বড়ােলর অব�ান িনণ�য় কর ।

৭) �শাক গাথার রচিয়তা িহসােব অ�য়�মার বড়ােলর মূল�ায়ন কর ।
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কলী�স� িসংহ

 সািহেত�র ভাষা িনেয় উনিবংশ শতা�ীেত পরী�ািনরী�া কেরিছেলন �ইজন । 

মাইেকল মধুসূদন দ� পেদ�, প�ারীচাঁদ িম� ।প�ারীচাঁদ কথ�ভাষােক আ�য় করেলন িক� 

সাধুভাঢ়ার ঠাট পিরত�াগ করেলন না । ককথ�ভাষােক পুেরাপুির আশহরয় কের �লখা হল 

কালী�স� িসংেহর ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ (১৮৬১ - ৬২) । কথ�ভাষা বলেল সবটু� বলা হয় 
ুনা, কলকাতার পুরেনা বািস�ােদর উপভাষােক তেল আনেলন এই �লখায় । রচনা�র 

উে�শ� িছল ��, কলকাতার উৎসব সমাজ সংসােরর সরস ও বা�ব বণ�না উপলে�� �কান 

�কান ব�াি� ও পিরবােরর �িত কটা� এবং �চিলত রচনারীিতর ব�� কের �বঠকী রসসৃি� । 

“�েতাম-প�াাঁচার ন�ার” ভাষা িব��ভােব ‘কলেকতাই’ কথ�ভাষাি�ত সে�হ �নই । 

িক� �স কথ�ভাষায় ��াঙ অথা� ৎ অভব� শ� ও �েয়াগ এিড়েয় চলা বড় ক�ন এবং �স 

িবষেয় অেনক সময়ই �লখক অপারক হেয়েছন । ভাষার জন� �েতাম প�াঁচার ন�ার মূল� 

আেছ িন�য়ই, িক� �স মূল� সািহিত�ক ততটা নয় যতটা ঐিতহািসক এবং ঐিতহািসেকর 

কােছই ন�ার িববরণ�িল অিতশয় আদরনীয় । এই বইখািন আর িকছু উপকার না ক�ক 
ু�সকােলর কলকাতা সমােজর কেয়কখািন ফেটা�াফ তেলিছল এবং বাংলা �হসন 

রচনােক অেনকটাই �ভািবত কেরিছল ।

 মা� িতির বছর সংি�� জীবন পিরিধর মেধ� বাঙালী জািত ও বাংলা সািহেত�র 
ুজন� িযিন �রেখ �গেছন এক অতলন সার�াতাঘ��, িতিন উনিবংশ শতা�ীর ঐিতহ�পু�, 

�রেনসাঁেসর অন�তম দীি�মান ন�� কালী�স� িসংহ । রামেমাহন - িবদ�াসাগেরর আদেশ� 

উ�ািসত কালী�সে�র জীবন বুি� ও �দয়বৃি�র সুষম সম�য় । অমৃতসমান মহাভারেতর 

অনুবাদ, ‘িবেদ�াৎসািহনী র�ম�’ �িত�া, মহাকিব মধুসূদনেক �থম গনস�াধ�না �াপন 

ৃসামািজক ভ�ামীর িব�ে� বিল� পদে�প �ভিত তাঁর সংি�� জীবেনর কেয়ক� 

আেলাক�ল কীিত� �� । িক� �কবল ঐিতহ�চচ� া এবং �গিতশীল আে�ালেনর অন�তম 

পুেরাধা�েপই িতিন বি�ত হন । বাংলা গদ�সািহেত�র সূচীপে� এক অসামান� ব�াি��েপও 

নি�ত ।
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কালী�স� িসংেহর জ� ও কম�জীবন 

 কলকাতার �জাড়াসাঁেকা অ�েল এক ধনী জিমদার পিরবাের ১৮৪০ �ী�াে� 

কালী�স� জ� হয় । িতিন িছেলন �িস� �দওয়ান শাি�রাম িসংেহর �েপৗ�, জয়কৃ� 

িসওেহর �পৗ� এবং ন�লাল সংেহর একমা� পু� । �শশেব িতিন িহ�ু কেলেজ িশ�লাভ 

কেরন । তেব কৃতী ছা� বেল �ীকৃত হন িন । বািড়েত িতিন উইিলয়াম কাক� প�াটিরক নােম 

একজন সােহেবর কােছ ইংেরজী িশেখিছেলন । সং�ৃত ভাষায় পাি�ত� অজ� ন কেরন । মা� 

�তেরা বছর বয়েস িবেদ�াৎসািহনী সভা �িত�া (১৪ জুন ১৮৫৩�ীঃ) কেরন । এই সভা 

আংলা সািহত� সং�ৃিত ও সমাজ সং�ার ইত�ািদ নানািবধ �গিতমূলক কােজ এক 

ূ���পূন� ভিমকা �হন কের । এই সভার স�াদক�েপ �থেম কালী�স�, পের 

উেমশচ� মি�ক, ���নাথ বসু ও রাধানাথ িবদ�ারে�র নাম পাওয়া যায় । এচাড়া কৃ�কমল 

ভ�াচায�, প�ারীচাঁদ িম�, কৃ�দাস পাল �মুখ সমকােলর ব� �নামধন� ব�াি� এই সভার 

সভ� িছেলন । এই সভার মাধ�েমই িস. িজ. মে�� (েডিভড �হয়ার একােডিমর �ধান 

িশ�ক) কাক� প�াটিরক �মুখ সােহবেদর ব�ৃতা, মধুসূদন এবং পাদির ল� েক 

স�াধ�নাদান, ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর িবধবািববাহ কােজর সমথ�েন �া�র সং�হ, মৃত 

হিরশচ� মুেখাপাধ�ােয়র প�ীেক অথ � সাহায� ইত�ািদ িবিবধ জনিহতকর কাজ করা 

হেয়িচল । এই িবেদ�াৎসািহনী সভার অধীেন ‘িবেদ�াৎসািহনী র�ম�’ �িত�া (১৮৪৬) 

ৃকালী�সে�র উেদ�ােগই স�ব হেয়িছল । এখােন �বনীসংহার, িবে�ােমা�� শী �ভিত 

নাটক অিভনয় হয় । কালী�স� �য়ং �কান �কান নাটেক অিভনয় কেরন । ‘িবেদ�াৎসািহনী’ 

মািসক পি�কা (২০ �শ এি�ল ১৮৫৫) তাঁরই উেদ�ােগ �কািশত হয় । এছাড়া 

সব�ত��েবিশকা, িবিবধাথ � সং�হ, পিরদশ�ক ইত�ািদ পতইকা স�াদনায় কালী�সে�র 

ূউে�খেযাগ� ভিমকা িছল । ১৮৬৩ �ীঃ কালী�স� “অৈবতিনক ম�ািজ�ট ও জাি�স অব িদ 

পীস িনযু� হেয়িছেলন (িবচারেকর পেদ কালী�স�, সািহত�সাধক চিরতমালা, ১মখ�, 

�েজ�নাথ বে�াপাধ�ায় ৬� মু�ন, �বশাখ ৩৮৩, পৃ ৬৭-৭২) । সং�ৃিতবান, দাতা, 

��বাদী, �জািত�িমক কালী�স� নানা সামিজক কীিত� র পিরচয় িদেয় ১৮৭০ �ী�াে� 

২৪েশ জুলাই অকােল �াণত�াগ কেরন ।

রচনাসমূহ

 বাবু নাটক (১৮৫৪), িব�েমা�� শী নাটক (১৮৫৭), সািব�ী সত�বান নাটক 

(১৮৫৮), মালিতমাধব নাটক (১৮৫৯), িহ�ু �প�য়ট স�াদক মৃত হিরশচ� 
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মুেখাপাধ�ােয়র �রনাথ � �কান িবেশষ িচ� �াপেনর জন� ব�বাসীবেগ�র �িত িনেবদন 

(১৮৬১), �েতাম প�াঁচার ন�া (১৮৬১ - ৬২), পুরান সং�হ (১৮৬০ - ৬৬) আ �বদব�াস 

�ণীত মহাভারেতর অনুবাদ, বে�শিবজয় (অমা� ১৮৬৮), �ম�গবদগীতার অনুবাদ 
ু(১৯০২, মৃত�র পর �কািশত)

�েতাম প�াঁচার ন�া 

 ১৮৬২ �ী�াে� �কািশত কালী�সে�র ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ অি�তীয় সমাজ 

িচ�শালা । চড়ক পাব�েন র�, বােরায়ারী �নপেথ� সামািজক ব�ািভচার, �ছেলধরা, িমউ�নী, 

িবিচ�া �জুেগর ব��, ‘হঠাৎ অবতার বাবু’ প�েলাচেনর ��ষিত� উপাখ�ান, মেহেশর 

�ানযা�ার বণ�না, রাসলীলার উৎসব, নব�বিত� ত �রলওেয়র বা�বিববরনী - সবিকছুর 
ুিবশ� িচ� িনপুন রস��ার তিলেত �পাি�ত । সেদ�ািবগত ভারতচ�ীয় যুেগর যাযাবরী 

উ�ামতা, সং�ারবা� যুেগর মূঢ়তা ও ��থার �ফােটা�িফক ছিব কালী�স� তাঁর �ুরধার 

�ি�র এ�ের �লে� ধের �ফেলেছন । তাঁর ��থ�হীন �ীকােরাি��ও বিল� মানিসকতার 

বানীবাহী - “এই ন�ার এক� কথা অলীক বা অমূলক ব�বহার হয় নাই ।” �কাথাও বা�ব 

নামধাম বজায় �রেখ, �কাথাও সামান� আবরন �টেন িতিন অেনক তথাকিথত ‘িবখ�াত’ 

ুব�াি�র মুেখাশ খুেল িদেয়েছন । ভবনচ� মুেখাপাধ�ায় �েতাম’ �ক অিভন�ন জািনেয় 

বেলেছন - “বাজাের �েতাম প�াঁচা �ব�েল, বদমােয়েশর তাক �লেগ গ�ােলা, �ছেলরা 

চমেক উঠেলা, আমরা �জেগ উঠলুম ।” িক� �ধু অ�া� িতয�কতা নয়, অকৃি�ম �দশে�ম 

আর সেত�র শি�ই িছল কালী�সে�র অেমাঘ যু�া� ।

 ‘�েতাম প�াঁচার ন�’য় সব��ের মানুষ উপি�ত, িক� �লখেকর ব�াে�র অে� 

আহত হেয়েছ �ধানত “আজব শহর কলেকতার” “হঠাৎবাবুর” �গা�ী - সামািজক �ািন 

ুকােজ যােদর অপভিমকা িছল মুখ� । লালাসা-লাি�ত জীবনযা�ার উে�াল পে� এরা িছল 

আক� িনমি�ত । বীরকৃ� দাঁ আর প�েলাচন দ�জার দল তার সাথ�ক �িতিনিধ । তাঁর 

শািনত িব�প বান চলিত ভাষায় িনখঁুতভােবই িবে�িষত - “হঠাৎ টাকা হেল �মজাজ 

�যরকম গরম হয়, একদম গাঁজােতও তা হয় না । ..... িকছুিদেনর মেধ� প�েলাচন 
ু ুকিলকাতা শহেরর  একজন �ধান িহ�ু হেয় পেড়ন - িতিন হাই তে� হাজার তিড় পেড় । - 

িতিন হাঁচেল জীব ! জীব ! জীব ! শে� ঘর ��েপ উেঠ ।” সমাজ শ�রা এখােন মসী-অসীর 

আঘােত র�া� । ব�� সমােলাচক �রানা� ন� বেলেছন - “...... the laughter which 

satire provokes has malice in it always” এই �য ‘Malice’ বা িবে�ষ তা 

�িতকর নয় উপেভাগ� এবং কল�ানকর । িনেজেক িনরাপদ �রে� �রেখ শ�পুরীেত তীর 
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িনে�প করা হয় তেব তীর� যােত বাইেরর �ি�েত উপেভাগ� হয় �সিদেক ল�� রােখন 

ব��িশ�ী ।

 আ�মেনর অ�া� িতয�কতাই নয়, �দশ ও মানুেষর �িত �বনার অ�েরখাই 
ৃন�া�র �বপদ । তাঁর সেবদনার �ারক িচ� - ‘েরলওেয়’ । ততীয় ��নীর দির� যা�ীেদর 

ুক�ন �কৗতেকর আবরন উ� ঘাইত - বুিকং �াক�  “কােরা টােক িনেয় চার আনার �িকট ও 

�ই �দায়ািন �দওয়া হে�, বািক চারমা� ‘েচাপরাও’ ও িনকােলা’ । কােরা �রামপুেরর দাম 

িনেয় বািলর �িকট �ব�ে�, �কউ �িকেটর দাম িনেয় দশ িমিনট িচৎকার কে�, িক� 
ৃ�সিদক �ে�প মা� নাই ।” ততীয় ��নীর যা�ীরা িকভােব পেদ পেদ বি�ত হয়, জমাদার ও 

চাপরাশীেদর �বত িক িনম�মভােব বিষ�ত হয় এং িকভােব তারা গািড়েত �ান লাভ কের, 

�রলকম�চারীেদর অত�াচার অিবচােরর �চহারা কালী�সে�র িবরল সৃি�র বণ�ন �নপুেন� 

জীব� হেয় উেঠেছ । ‘িমউ�নী’ �সে� বাঙালীর িভ�তার উপর ‘�েতাম’ এেনেছন 

�লখনীর কষাঘাত । নীলকরেদর র�লাি�ত পােপর িব�ে� তাঁর অ�জ� ালা �যন 

র�িনঃ�ােস উ�ািরত । সমাজ-সেচতন সািহত� িহসােব ন�া�র �মৗিলকতা তাই 

সব�জন�ীকৃত । উপন�াস না হেলও চির�সৃি� ও বী�ন �নপুেন� অেনক জায়গায় উপন�ােস 
ুউ�াস �দখা যায় । সমসামিয়ক পুিলশী ব�ব�ার এক� বা�ব আেলখ� তাঁর িনপুন তিলেত 

ৃধরা পেড়েছ - “পুিলেশর সাজ� ন দােরাগা জমাদার �ভিত গরীেবর যমরা ...... ম� ম�  কের 

থানায় িফের যােছন, সকেলির িসিক, আধুলী, পয়সা ও টাকায় ট�াক পিরপূন� ।” �িচর 

�িচতা র�ায় �লখক িছেলন যথাসাধ� সংযমশাি�ত । �াযা�ার সামান� িকছু অংশ ছাড়া 
ুবইখািন হেয় উেঠেছ �স� �কৗতেক দী� ।

 কালী�সে�র একহােত শখ আর হােত িপচকারী । একিদেক মহাভারত অনুবাদ 

অন�িদেক �েতাম প�াঁচার ন�া রচনা । একিদেক মিহমাি�ত অতীেতর �িত উদা� আ�ান, 

অন�িদেক ইকৃত বত� মােনর �িত ব�াে�র রঙ িনে�প । ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’য় �লখক 

িনেজ বেলেছন “জগদী�েরর �সােদ �য কলেম �েতােমর ন� সা �বস কেরেছ, �সই 

কলমই ভারতবেষ�র নীিত-�ধান ধম � ও নীিতশাে�র �ধান উৎকৃ� ইিতহােসর ও িবিচ� 

িবিচ� িচে�াৎকষ � িবধায়ক, মুমুখ, সংসার িবরাগী ও বাজার অনন� অবল�ন ��প �ে�র   

অনুবাদক ।”

�েতাম প�াঁচার ন�ার িবিশ�তা 

 �েতাম প�াঁচার ন�া বাংলা সািহেত�র একখািন অি�তীয় �� । কালী�সে�র 

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

62



সমসামিয়ক সমােলাচকেদর অেনকই িক� এই বইেক অ�ীল বেল অিভযু� কেরিছেলন 
ুএবং ‘আলােলর ঘেরর দলাল’ এর সে� তলনা কের এেক িনকৃ�তর বেল �িতপ� করেত 

�চেয়িছেলন । িক� এরকম সমােলাচনা যথা� থ � বেল �ীকার করা যায় না ল �কৃতপে� 

‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র যথা� থ মূল�ায়ন আজও পয�� বাংলা সািহেত� হয় িন । 

িনরেপ�ভােব িবচার করেল বলেত হয় �য, কথ�ভাষার িব�� আদশ�, সমাজ বা�বতা 

িচ�ন-ৈনপুন�, অপ�পাতী �ি�ি� ও হাস�রসসৃি� সব িদক িদেয়ই ‘�েতাম প�াঁচার ন�’ 

আলােলর ঘেরর �লাল’ অেপ�া ���তর �� । অবশ� একথা সত� �� এক ��নীর �� নয়, 

িক� তৎকালীন সমাজিচ� অ�ন ও কথ�ভাষায় সািহত� ময�াদা �দওয়া উভয় �ে�রই ল�� 

। �স িদক িদেয় িবচার করেত �গেল �দখা যায়, কালী�স� সমােজর যথাযথ �প �যমন 

িনিব�কার সূ�ম-স�ানী �ি� িদেয় �দিখেয়েছন প�ারীচাঁদ তাঁর �িচবাগীশ ও নীিতভারা�া� 

�ি� িদেয় �সরকম �দখােত পােরন িন । ভাষার িদক িদেয়ও প�ারীচাঁেদর ভাষােক িম� ও 

��চ�ালী লেত হয় । িক� কালী�সে�র ভাষা একশ বছেরর পুেরােনা হওয়া সে�ও 

আধুিনক কথ�ভাষা বেল দাবী করা স�ব ।

 ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’য় �লখক িনেজর রচনার পিরচয় িদেয়েছন -

   �হ স�ন, �ভােবর সুিনম�ল পেট,

   রহস� রেসর রে�

   িচি�নু চিরত-েদবী সর�তীর বের ।

 �ভােবর পেট িতিন �য চির��িল িচি�ত কেরেছন �স�িল বা�বরেস ও িচ�ন-

ৈনপুেন� অিব�রনীয় উ�লতা লাভ কেরেছ । ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ খুলেলই ঊনিবংশ 

শতা�ীর কলকাতার �প� আমােদর �চৗেকর সামেন উ� ঘা�ত হয় । �াচীন ও নবীেনর 

সংঘাত ও সম�েয় তখন এই শহের �য িমি�ত জীবনধারা �বািহত হি�ল তােত বাবু ও 

ইয়ংেব�লী স�দায় পাশাপািশ অবি�ত িছল, পদবী ও �াে�র সে� �ব�ব ও �গাষ�ামী 

এেস জুেটিছল, যা�া, কিব ও হাফ আখড়াইেয়র রস পিরেবিশত হত, গাঁজা, আিফং ও 

িসি�র সে� �শির৮-শ�াে�ন, ব�াি� ও �ইি�র �নশা মীেশিছল, চড়ক, রথ ও �েগ�াৎসেবর 

সে� বড়িদেনর উৎসব িমেল গীেয়িছল । এই িবিচ� সমাজ�প ও জীবনগিত �েতােমর 

�লখনীেত �পািয়ত হেয়িছল । �কান �কান �ােন কািহনী অবল�ন কের আবার �কাথাও বা 

হঠাৎ - �দখা �কান চ�ল জীবন�েপর খি�ত অংেশর স�ানী হেয় �লখক কলকাতার 

রা�ায় ও বািড়েত, গিলেত গিলেত । ময়দােন ও গ�াবে�, �কাশ� সভায় ও �গাপন 

আসের, আেলািচত উৎসব ও অ�কারা�� �ঁিড়খানায় িনিব�কার িচে� যাতাযাত কেরেছন 
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ু। �চােখর পেট িতিন �য আেলািকিচ� তেল িনেয়িছেলন, �লখনীেত ন�ার পেট তাই 
ুচলিচ��েপ �িতফিলত কেরেছন । এই ছিব �দখবার সময় আমরা যমন হত�  ও �কৗতক 

উৎফু� হই, �তমিন ল�া ও িধ�ারেবােধ স�িচত হই । িক� �লখেকর উি� �রণ রাখেত 

হেব, িতিন �য চির� িচি�ত কেরেছন তা ‘রহস�রেসর সে�’ ত�কথা �নবার, নীিতিশখা 

�দবার ও সমাজ �শাধন করার �কান মহৎ উে�শ� তাঁর ন�ায় ব�� হয়িন । �সই উে�শ� 

িন�য় িছল । িক� তা ��� ও পির��, তা �কাথাও দানা �বেধ �চাখ পািকেয় িনেজেক 

জািহর করেত চায় িন । িতিন জীবনেক গভীরভােব �দেকেছন বেট । িক� জীবনেক 

�দিখেয়েছন হা�াভােব । �সজন� তাঁর বলবার কথা� র�ব�� উ�ল হেয় উেঠেছ এবং তার 
ুবলবার রীিত� হাস�েকৗতেক উ�ল হেয় উেঠেছ । �েতাম প�াঁচার চ�ু �যমন তী�, চ�ু 

�তমিন শািনত । �সই শািনত চ�ুর আঘাত �থেক �কউ পির�ান পায় িন । পিমদার ও 

অবতার, �া� ও পদবী, কিচ বুড়া ও �ধেড় �খাকা, মাতাল ও �মাসােহব, বাবু ও বাবাজী, 

বুিকং �াক�  ও ��শন মা�ার �কউই এই আঘাত �থেক িকছুেতই আ�র�া করেত পাের িন 

। িক� �কৃত হাস�রিসক তাঁর হািসর আঘাত িদেয় �ধু �কবল পরেতই িব�ত কেরন না, 

িনেজেকও িববৃত কেরন । �েতামও িনেজেক বাদ �দন িন । তার কথােতই এর সা�� - “সত� 

বেট, অেনেক ন�াখািনেক আপনাের আপিন �দখেত �পেলও �পেতপােরন, িক� 

বা�িবক �স� �য িতিন নন, তা আমার বলা বা�ল� । তেব �কবল এইমা� বলেত পাির �য, 

আিম কােরাও ল�� কির নাই, অথচ সকেলির ল�� কিরিচ । এমন িক, �য়ং ও ন�ার মেধ� 

ুথাকেত ভিল নাই ।” �লখক �য সমােজর ছিব এঁেকেছন তা িছল কলুিষত, �িন�িতিবলাসী ও 

�ি�য়াস� । �সই সমােজর আি�ত �প �দখােত িগেয় তাঁেকও �সই সমােজর সে� 

অ�র� ও অিবে�দ� হেত হেয়িছল । িনরাপদ �র� বজায় �রেখ িতিন িনম�ল �ান �থেক 

সমােজর িদেক তাকান িন, সমােজর পাঁেক �নেম �সই ছিবেক সামেন এেস িদেয়েছন । যিদ 

িতিন সমােজর পাঁকটু� মুেছ �ফেল তার পির�ার �প �দখােতন, তা হেল তদনী�ন 

অেনক সমােলাচক হয়ত স�� হেতন িক� তা হেল সমােজর একটা কৃি�ম ও অ�কৃত �প 

আমরা �পতাম ।

�েতাম প�াঁচার �কৃত পিরচয় : সংকট ও িস�া� 

 �েতাম প�াঁচার �লখক �ক? িতিন িক একজন না একািধক ? এই �সে� সা�িতক 

কােল এক� িবত� ক সৃি� হয় । বাংলা সািহেত�র ইিতহাস, ২য় খ�, ৪থ � সং�রেন 

(কিলকাতা, ১৩৬৯ সন) সু�মার �সন এই িবত� েকর সূচনা কেরন । পের জীবনা� 

চে�াপাধভাব (�েতাম প�াঁচা �ক এবং �কন, জীবান� চে�াপাধ�ায়, �দশ ২৯.৩.১৯৬৯ 
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�ীঃ) এ িবষয়� সমথ�ন কেরন । এঁেদর মূল বকতব� ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র রচিয়তা 

ুকালী�সে�র িলিপকর ভবনচ� মুেখাপাধ�ায়� ও পিরষদ নবীনকৃ� বে�াপাধ�ায় । এঁনারা 

তাঁেদর ব�েব�র �পে� অেনক যুি� হািজর কেরেছন । �সই যুি��িল অন�ান�েদর �ারা 

খি�ত হেয়েছ । ড. পেরশচ� দােসর ‘বাংলার সমাজ ও সািহেত� কালী�স� িসংহ’ 

(কিলকাতা ১৯৮৫) এবং সত��ত �দ �ণীত ‘�েতাম প�াঁচা - এক� িবতক� ’(বাংলা 
ৃিবভাগীয় পি�কা, ততীয় বািষ�ক সংখ�া, বধ�মান িব�িবদ�ালয়, ১৯৮৫) নামক রচনার এ 

িবষেয় িবশদ আেলাচনা করা হেয়েছ । এই িবতেক� র সূ�পাত মেহ�নাথ িবদ�ািনিধর ব�ব� 

ু�থেক । মেহ�নােথর সার কথা� িছল, যখন নক� আর ি�তীয় ভােগর পা�িলিপ �লখা 

ু ুহে�, তখন ভবনচ� িছেলন তার িলিপকর এবং সমেয় সমেয় ভবনচ� নকসার িকছু িকছু 

অংশ িনেজ িলখেতন, যা কালী�স� সাদের �হন করেতন । �যমন, ‘িবদায় হও মা ভগবতী’ 

ুগান� কালী�সে�র ফরমােশ ভবনচ� সরকােরই রচনা । মেহ�নাথ িবদ�ািনিধ 

ুজািনেয়েছন “সমেয় সমেয় ভবনচ�, “িকছু িকছু”�েতাম �লিখয়া িদেতন । �ভাব-িস� 

ঔদায���েন “িসংহ” �স�িলেক সমাদর-সহকাের �হণ কিরত, �ি�ত বা স�িচত হইেতন 

না । .... “�গ�া-িবজয়” িবষেয় সংগীত সংরিচত কিরেত কিরেত উপদেদশ িদয়া “িসংহ” 

ুবাবু, একদা িবচারালেয় গমন কিরেলন । ওিদেক ভবনচ�ও আিদ� গান রচনা কিরেলন । 

আদালত হইেত �ত�াগত হইবামাআ� গান� তাঁহার দশ�ন-পেথ পিতত হইল ‘সুর’ও 

কতক ‘ভাব’ বা ‘পদ পিরবি�� ত কিরয়া িদয়া, গীিত� পু�েকর অ�িনেব�িশত কিরয়া লওয়া 

হইল । এই কােয��ও “িসংেহর” িক আ�য� ঔদায�� অিভব�� ! পাঠকগন! ��ািবত স�ীত 

স�শ�ন ক�ন : 

   িবদায় হও মা ভগবতী ! এসহার এস নােকা আর,

   িদেন িদেন  ‘কিলকাতার’ ম��  �দখ চমৎকার ।।

    জি�েসরা ধম � অবতার,, কায়মেন করেছন সুিবচার -

   িক� ধুেলার �চােট, রাজপেথেত �চঁিচকেয় �চেয় চলাভার,

   �হল�  অিফসার ইনকেমর এেসসা� -

   পাইখানায় ‘েমিজ�র’ সারেল সবাের -

   আবার গবন�েরর �েয় �ি� -িছি� ছাড়া ব�বহার ।

   জীয়�েত �তা এই দশা মা ! ম’েলও শাি� পা’েব না -

   মুেখ অি�র দফা রফা ‘কেলেত’ ক’রেব সৎকার ।।’

 মেহ�নাথ িবদ�ািনিধর এই ব�ব� খুব স�ব এই সংশয় সৃি�র মূেল । তেব 
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মেহ�নাথ উ�ৃত গান ও নকশায় �কািশত গােনর পােঠর তফাৎ �কন, মেহ�নােথর 

ূ�লখায় তার �কা� ও ব�াখ�া �নই । তাঁর মূল পাঠ ভবনচে�র মূল �লখা িকনা তাও জানার 

�কানও উপায় �নই । গান�র িবষয় তৎকালীন �চিলত ও ��ািবত কেয়ক� সরকাির 

আেদশ ও �পৗর-িনয়মিনিধ । চলাচেলর পেথ মলমূ�ত�াগ িনিষ�, জল�ানীর জল 

অপব�বহার ব�, লাইেস� ট�া� জন�িত ধায� ইত�ািদ ।

 ল�নীয় মেহ�নাথ �ধুমা� ি�তীয়ভােগর কথাই বেলাএেছন । নবীনকৃ� 

বে�াপাধ�ায় �লখক িছেলন িকনা তার �মান আজও অ�কািশত, জানা যায় �বহােলর 

�বচারাম চে�াপাধ�ােয়র পু� নবীনকৃে�র পু�েক এক� িচ�েত এই তথ� িববৃত কেরন । 

পেরা� সা�� �মেল িচ�ামিন চে�াপাধ�ােয়র �লখায়, িতিন বেলেছন “নবীননকৃ� বাবু ঐ 

সমেয়র একজন সুেলখক িছেলন । তাঁহার গে�র ভা�ার অফুর� িছল । ... তাঁহার সিহত 

িসংহমহাশেয়র ঘিন�তা এতই অিধক হইয়া পিড়য়ািছেলন �য তাঁহার আকষ�েন নবীন বাবু 

�া�সমােজর কায�� হইেত অবসর �হন কেরন এবং যতিদন িসংহমহাশয় জীিবত িছেলন, 

ততিদন তাঁহার সে� সে� থািকেতন । নবীন বাবু আমােক বিলয়ােছন �য ‘�েতাম �পঁচার 

সম�ই িসংহমহাশেয়র িনেজর �লখা, �ই চাির �ােন সামান� অংশ নবীনবাবু �লখনী�সূত । 

কালী�স� বাবু �া�� হারাইয়া যখন গ�াতীের (েবাধহয় বরানগেরর িনকেট) অব�ান 

কিরেতন, তখনও নবীনকৃ�বাবু তাহার স�ী । �ায় দশ বৎসর ধিরয়া নবীনবাবু 

িসংহমহাশেয়র সে� সে� থািকেতন’ (কালী�স� িসংহ’ িচ�ামিন চে�াপাধ�ায়, 

ত�েবাধনী পি�কা, �জ� ১৮৪২ শক) ।

 আর এক� কথা বলা দরকার । যাঁরা কালী�স�েক �েতাম বেল মেন কের, তারা 

সকেলই ন� শায় উ�মপু�েষ বিণ�ত �কথন�িলেক তাঁর আ�ৈজবিনক ধের িনেয়েছন । 

ূতার কারণ নকশার �থম ভিমকােতই �েতাম বেলেছন, �য়ং ও নকশার মেধ� থাকেত 

ু ূভিল নাই । ি�তীয় ভিমকায় বেলেছন, �য়ং সংেসেজ মজিলেস হািজর হওয়া হয় । ‘হঠাৎ 

অবতার’ নকশার �শেষ ম�ব� কেরেছন পাঠকেদর িনকট আমরাও কথি�ৎ আ�পিরচয় 

িদেয় িনেয়িছ ।

 এই �কথন�িল সবই আেছ ‘�জুক’ পেব�, ‘�জুক’ �� হে� ‘েছেল ধরা’ 

ূ�থেক,. �েতাম বেলেছন, আমরা ভিম� হেয়ই �নেলম, পেরর নকশা ‘�তাপ চাঁদ’ 

�তাপচাঁদ বধ�মােন িফের আেসন ১৮৩৫ �ীঃ আদালেত নািলশ কেরন ১৮৩৭ �ীঃ 

ূবরানগের বাস ১৮৫৫-৫৬ �ীঃ । ভৈকলােস ‘মহাপু�ষ’-এ আগমন ১৮৩২ �ীঃ । ‘কৃ�ািন 

�জুক’ এর দিলপ িসং এর ি��ান হওয়া ১৮৫৩ �ী �ােন�েমাহন ঠা�েরর �ী�ধম � �হন 
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১৮৫১ �ী. । ‘িমউ�িন’ ও ‘মরােফরা’-র ঘটনাকাল ১৮৫৭ �ী । লে�ৗেয়র বা� শা-র 

মুিচেখালায় আগমন ১৮৫৭ �ীঃ । ‘িশবকৃ� বে�াপাধ�ায়’ -এর মামলা ১৮৫৯ �ীঃ ‘জস�স 

ওেয়ল� ’ -এর ই�ে� জনসভা ১৮৬১ �ীঃ নীলিবে�াহ ও লং -এর িবচার ১৮৫৯-৬১ �ীঃ । 

‘রসরাজ’ স�াদেকর শাি� ১৮৬২ �ীঃ পয�� সাড়া জাগােনা কেয়ক� ঘটনার কথা �েতাম 

বেলেছন । কালী�সে�র জ�সাল ১৮৪০ �ীঃ অথচ ১৮৩২ �ীঃ মহাপু�েষর আগমেনর 

সময় আ�কথন অনুযায়ী িতিন �ুেল পেড়ন । �সইরকম, �তাপচাঁদ নািলশ কেরন ১৮৩৭ 

�ী, �েতােমর তখন হােত ঘিড় হেয় �গেছ ও ��মহাশেয়র কােছ পেড়ন । িনেজেক 

অিধকতর বয়� �মােনর এই �চ�া িক �নহাতই আ�েগাপেনর ছল অথবা অসতক� তা 

অথবা অিধকতর তাৎপয�পূণ � িকছু, জানা �নই । িক� এসব সে�ও কালী�স� �য নক� আর 

�লখক নন, তা িবশঢ়�াস করার মেতা �কান কার �নই, নকশা জাতীয় �বঠিক রচনায় অ�র� 

�-একজেনর সামান� সংেযাজন থাকেতই পাের, �সজন� মূল �লখেকর কৃিত� নসাৎ করা 

যায় না । কােজই কালী�স� িসংহই �য “�েতাম প�াঁচার ন�া’র �লখক �স িবষেয় �কান 

সে�হ   �নই ।

�েতাম প�াঁচার ন�ার হাস�রস 

 �েতােমর হািস ব��রসাি�ত একথা সত�, িক� এই ব��রেস ব�াে�র �চেয় রস 

�বিশ, এেত হালর �খাঁচায় যত �ালা, মধুর �েলেপ তার �চেয় আরাম লােগ অেনক �বিশ । 

উেতােমর আসল উে�শ� একটু মজা করা, সকেল িমেল একটু আেমাদ করা এবং �সই 

উে�েশ�ই কাউেক একটু িচম� �কেট কাউেক একটু �খাঁচা িদেয় এবং কাউেক একটু 

চড়চাপড় �মের চেলেছন । �েতােমর �ধান ল�� অবশ� চির�িচ�ন িক� মােঝমােঝ নানা 

গ� অবতারনা কের, কখনও বা িনজ� �কা-��নী জুেড় িদেয় �লখক হাস�রস সৃি� 

কেরেছন । লঘু ও কথ� ভাষা ব�বহােরর জন� এবং এই সব গ� ও �কা��নীর ফেল 

‘�েতামী ন�ায়’ এমন এক� মজিলসী ও অ�র� পিরেবশ সৃি� হয় �য ব�া ও ��াতার 

মেধ� এক� পিরহােসা�ল অ�র� স�� গেড় ওেঠ । �লখেকর ভাষাশি� ও বণ�ন-�মতা 
ুঅসাধারন । মােঝ মােঝ এমন রসা�ক শ� এবং ইংেরিজ ও বাংলািমি�ত �কৗতেকর বাক� 

িবন�াস কেরেছন, ঘটনা ও �শ�বণ�নার �ােন �ােন িতয�ক গিত ও আকি�ক �মাচড় 

এেনিছেলন �য তা িবেশষভােব হাস�রসা�ক হেয় উেঠেছ । কখনও কখনও সামান� িকছু 

�বাঝােনার জন� পর পর এমন �র-ব�বিহত উপমােনর �েয়াগ কেরেছন �য তাও যেথ� 
ু�কৗতক�দ হেয়েছ ।

ু ু �লখেকর বণ�না - চাতয�, সরস �কা��নী ও �কৗতকিচে�র সমােরােহর িকছুিকছু 

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

67



��া� �দওয়া যাক । পুরাতন বছেরর িবদায় এবং নবেত� র আগমন কত �লখেকর মেন কত 
ুউ� ও মহৎ ভােবর উে�ক কেরেছ । িক� �েতােমর �কৗতক পন� �ি�েত এই িবষয়� 

িকভােব ধরা পেড়েছ তার িনদশ�ন -

ূ  “ভতকাল �যন আমােদর ভ�াংচােত ভ�াংচােত চেল �গেলন, 

বত� মান বৎসর �ুলমা�ােরর মত গ�ীরভােব এেস পড়েলন - আমরা 

ভেয় হেত�  তট� ও িবি�ত । �জলার পুরান হািকম বদলী হেল নীল 
ু ু�জােদর মন �যমন ধুকপুক কের, �ুেল নতন �ােস উঠেল নতন 

মা�ােরর মুখ িদেখ �ছেলেদর বুক �যমন �র �র কের - মডুে� 

�পায়ািতর বুড় বয়েস �ছেল হেল �যমন মহান সংশয় উপি�ত হয়, 
ুপুরানর যাওােত নতেনর আসােত আজ সংসার �তমিন অব�ায়  

পড়েলন  ।”

 হাফ আখড়াই �শানাবার জন� �ছেল বুেড়া সকেলই �মেত উেঠ িবিচ� �পাষাক 
ু ুপিরে�দ িকভােব িনেজেদর সািজেয় তেলেছ তার বণ�না িদেত িগেয় �লখক ত� অেচতন 

ু ুব�েক িকভাবেন আমবয় উপমােনর �কৗতকরসা�ক কের তেলেছন তার ��া� �দওয়া 

�যেত পাের -

  “িক ইয়ারেগােচর �ুল বয়, িক বাহা�ুের ইনেভিলড সকেলই 

হাফ আখড়াই �নেত পাগল, বাজার গরম হয়েন উঠেলা । �বৗপারা 

িবম�ন �রাজকার �কাে� লাগেলা । �কাঁচান ধুিত, �ধাপদ� কািমজ ও 

ডুের শাি�পুের উডনীর এক রাে�র ভাড়া আট আনা চেড় উঠেলা । চার 

পু�েষ পাঁচ পু�েষ ��প ও �নেটর চাদররা, অকম�ন� হেয়, নবাবী 

আমেল িস�ুক আ�য় কেরিছেলন, আজ ভলি�য়র হেয় মাথায় 

উঠেলন । কােলা িফেতর ঘুি� িশকলা, হঠাৎ বাবুর মত ��ান পিরত�াগ 

কের ঘিড়র �চেনর অিফিসেয়�ং হেলা - জুেতারা �বশ�ার মত নানা 

�লােকর �সবা কে� লাগেলা ।”

 �েতােমর ঠা�া একবার আর� হেল সহেজ থােম না, জ�া-মু� বােনর মত এক�র 
ুপর এক� বাক� �কৗতেকর এক এক� ফুলিকর মত চারিদেক ছুেট চেল । �লখক �যন 

িনদ� য়ভােব হািসর পর হািসর �বামা ছুঁেড় মােরন । �দাহােরর গােনর বণ�না িদেয়েছন এভােব 

-
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ু “এিদেক �দাহাররা নতন সুেরর গান ধে�ন । �ধাপাপু�র রন রন কে� 

লাগেলা । ঘুম� �ছেলরা মার �কােল �চামেক উঠেলা - ��র�েলা �ঘউ 

�ঘউ কের উঠেলা - �বাধ হেত লাগেলা �যন, হাড়ীের �গাটাকতক শূয়ার 
ু�ঠিঙেয় থােক, গাওনার নতনন সুর �েন সকেলই বড় খুশী হেয় সাবাস ! 

বাহবা ।’ ও �শাভা�রীর বৃি� কে� লাগেলন - �দাহােররা উৎসাহ �চেয় 

ি��ন �চঁচােত লাগেলা, সমক� িদন পির�ম ক’ের �ধাপারা অেঘার 

ঘুমুি�েলা, গাওনার �বতেরা আওয়ােজ চমেক উেঠ �খাঁটা ও দিড় িনেয় 

�দৗড়ুেলা ।”

ু ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র �কৗতকরেসর �াবাল� �দখা যায় কেয়ক� গান ও অ�ত ু
হােস�া�ীপক কেয়ক� গে�র মেধ� । গান�িল �ধানত মাতাল ইয়ার ভবঘুেরর মুেখই 

�শানা �গেছ । িক� �স�িলর ভাষা ও ভাব এত উ�ট ও �ুল অস�িতপূন� �য তা �বল 
ু�কৗতেকর আঘােত ��াতার িচ�েক উে�িজত কের �তােল । এক� গান �ধু ��া� ��প 

করা �গল । গান� রেথর িদন এক� মাতােলর মুেখ �শানা িগেয়িছল -

   �ক মা রথ  এিল ?

  সব�াে� �পেরক মারা চাকা ঘুর ঘুর ঘুরািল ।

  মা �তার সামেন �েটা �ক�ােটা �ঘাড়া

   চূেড়ার উপর মুখ �পাড়া,

   চাঁদ চামুের ঘটা নাড়া,

   মেধ� বনমালী

  মা �তার �চৗিদেক �দবতা আঁকা 

   �লােকর টােন চলেছ চাকা

  আেগ পােছ ছাতা পাকা, �বহ� �ছনালী ।

 ন�া আঁকেত িগেয় �েতাম মােঝ মােঝ �স��েম এমন সব গে�র অবতারনা 
ুকেরেছন �য �িলর �কৗতকময়তা সশ� অ�হািসরই উে�ক কের । এক� গে�র িখছুটা 

ুঅংশ �বল �কৗতকহােস�র ��া���প উে�খ করা �যেত পাের -

  “সমর ্েভেকশেন কেলজ ব� হেয়েচ, �ুল মা�ােররা �লােকর 

বাগােন বাগােন মাছ ধের �বড়াে�ন । পি�েতরা �দেশ �দেশ িগেয় 
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চাষবাষ আর� কেরেছন, (ইংেরজী ই�ুেলর পি�ত �ায় ঐ �গােছির 

�দখা যায়) ধনুবাবু স��ার পর �ই চার �ুল ��� িনেয়, পড়বার ঘের বেস 

আেছন, এমত সময় কেলেজর প�ারীবাবু চাদেরর িভতর এক �বাতল 

ু��াি� ও একটা �শির িনেয় অিত স�পেন� ঘেরর িভতর ঢকেলন । 

প�ারীবাবু ঘের �ঢাকামা�ই চািরিদেক �দার জানলা ব� হেয়েগল । �থেম 

�বাতল� অিত সাবধােন খুেল (েবরােল চুির কের �ধ খাবার মত ক’ের) 

অত�� সাবধােন চলেত লাগল, �েম ব�াি� অ�ধা� ন হেলন । এিদেক 

বাবুেদর �মজাজ গরম হেয় উঠেলা, �দার জানলা খুেল �দওয়া হেলা, 

�চঁিচেয় হািস ও গররা চলেত লাগেলা । �শেষ �শরীও সমীপ� হেলন, 

সুতরাং ইংেরজী ইিমপট ও �টিবল চাপড়ােনা চে�া, ভয় ল�া �পেয় 

পািলেয় �গল । এিদেক ধনুবাবুর বাপচ�ীম�েপ বেস মালা িফ�িছেলন ; 

�ছেলেদর ঘেরর িদেক হঠাৎ িচৎকার ও �র �র শ� �েন িগেয় 

�দখেলন, বাবুরা মদ �খেয় ম� হেয় চীৎকার ও �হ �হ কেরন, সুতরাং 

বড়ই ব�াজার হেয় উঠেলন ও ধনুবাবুেক যাে�তাই বেল গাল ম� িদেত 

লাগেলন । কত� ার গালাগােল একজন ��� বড়ই চেট উঠেলন ও ধনুও 

তার সে� �তেড় িগেয় একটা ঘুেষা মারেলন । কত� ার বয়স অিধক 

হেয়িছল িবেশষতঃ ঘুেষা� ইয়ং �ব�ালী (বাঁদেরর বাড়া), ঘুিষ �খেয় 

কত� া এেকবাের ঘুের পড়েলন, বাড়ীর অন� পিরবােররা হাঁ হাঁ কের এেস 

পড়েলা, িগ�ী বাড়ীর �ভতর �থেক কাঁদেত কাঁদেত �বিরেয় �গেলন ও 

বাবুেক যেথািচত িতর�ার কে� লাগেলন । িতর�ার কা�া ও 

�গালেযােগর অবকােশ ���রা পুিলেশর ভেয় সকেলই চ�ট িদেলন । 

এিদেক বাবুরা ক�না উপি�ত হেলা, মার কােছ িগেয় বে�ন, মা, 

িবে�সাগর �বঁেচ থাক, �তামাকর ভয় িক! ও� ফুল মের থাক না �কন, 
ুওেক আমরা চা্েন ; এবাের মা এম বাবা এেন �দেবা �য, তিম নূতন বাবা ও 

আিম একে� িতনজেন বেস �হলথ ডঋই�ক করেবা, ও� ফুল মের 

যাক, আিম �কায়াইট িরফরমড বাবা চাই ।”

 �েতাম যখন �কান চির� িচি�ত কেরেছন তখন এত সূ�ভােব সরস িবে�ষন 

কেরেছন একটার পর একটা রেঙর �রখা এত �ত �টেন চেলেছন �য আমােদর 
ুপ�নাশি�ও �যন �সই তিলকার গিতর সে� সমতা রাখেত পাের না । বণ�নার এই িনখঁুত 

বা�বতা ও িবকৃত ল�ন�িলর িবশদ উে�েখর ফেলই চির� িচ��েলা এত 
ু�কৗতকরসা�ক হেয় উেঠেছ । মফঃ�েলর জিমদার কলকাতায় এেস মদ ও ইয়ার িনেয় 
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িকভােব মেত উঠেতন তার বণ�না একটু উ�ার করা যাক -

ু  “মেধ� ঢাকাই জালার মত, �প�ােদ পুতেলর ও �তেলর 

�েপার শরীর দাঁেত িমিস, হােত ইি�কবচ, গলায় ��াে�র মালা, তােত 

�ছাট �ছাট �ঢােলর মত �� দশ মা�লী ও �কামের �গাট, িফনিফেন ধূিত 

পরা ও �পেতর �গাছা গলায় - �মমনিসংহ ও ঢাকা অ�েলর জিমদার, 

সরকারী দাদা ও পাতান কাকােদর সে� �খাকা �সেজ ন�াকািম কে�ন । 

বয়স ষাট পেপিরেয়েছ, অথচ রামেক আঁম, ও দাদা কাকােক দাঁদা ও 

কাঁকাঁ বেলন ।”

 �েতােমর িব�প সবরকেমর �ু�তা, অনুদারতা ও �াথ�পরতার �িত বিষ�ত 

হেয়েছ । িনেজ িতিন উদার ও �গিতবাদী ও পেরাপকারী িছেলন । �সজন� মানুেষর মেধ� 

ঐসব �েনর অভাব �দখেল িতিন অসিহ�ু হেয় উঠেতন এবং তাঁর �িতবাদ িব�প হেয় 

আ��কাশ করত । �রলওেয় নামক ন�া�র মেধ� �রলওেয় কম�চারীেদর অসাধুরা ও 

কত� ব�হীনতা িনেয় �য কেঠার ম�ব� কেরেছন তা �থেক কালী�সে�র মাননিসকতা 

উপলি� করা যায় । িতিন িলেখেছন -

  “েয সকল মহা�ারা �ছেলেবলা কলেকতার চীেনবাজাের ‘কম 

স�ার । �ড সপ সভার । �টক �টক �টক নেটক নেটক একবার �তা সী ।’ 

বেল সম� িদন চীৎকার ক’ের থােকন, �য মহা�ারা �সলর ও 

�সালজারেদর গাড়ী ভাড়া কের মেদর �দাকান ‘এ��হাউজ’ 

সাতপু�র দমদমায় িনেয় �বড়ান ও �ােয়ে�র অব�া বুেঝ 

িবনানুমিতেত পেকট হাতড়ান, কাঁচেপাকার আরসু�া ধরবার �পা�েরর 

মত তাঁেদর মেধ� অেনেকই �চহারা বলদেল ‘িদ এে�শনমা�ার’ হেয় 

পেড়েছন, যাঁেদর সে� একবার মা� এই মহাপু�ষরা কনট�কেট 

এেসেছন, তাঁরাই এই ভয়ানক কম�চারীেদর নােম সব�দাই কমে�ন কের 

থােকন ।”

 উনিবংশ শতা�ীর মধ�ভাগ িবিভ� ধেম�র �ারা সমাজমন িবেশষভােব আেলািড়ত 

হেয়িছল । এই সব ধম � িনজ িনজ মিহমা �চার করা ��ও িবিভ� ধমা� ি�ত �লােকেদর মেধ� 

নানা সংকীন�ত, ভ�ািম ও পরধম�িবে�েষর ভাব ও �দখা �যত । কালী�স� সকল ধেম�র �িত 

��াশীল হেয়ও সব ধমা� বল�ী �লােকেদর ম� িদক� ব��িব�েপর �খাঁচা িদেয় 
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ূ�দিখেয়েছন । িহ�ুধমা� বল� বীেদর মেধ� অেনকেক �গাঁড়া ও �পম�ক হেয়, সবধরেনর 

উ�িত ও উদারতার �িত িব�প িবমূখ হেয় উঠেতন তার পিরচয় অেনক �ােন িদেয়েছন । 

‘হঠাৎ অবতার’ নামক ন�া�র মেধ� প�েলাচেনর বণ�না িদেত িগেয় �েতাম িলেখেছন - 

  “িতিন �যমন িহ�ুধেম�র বািহ�ক �গাড়া িছেলন, অন�ান� 

সৎকেম�ও তাঁর �তমিন িনে�ষ িছল ; িবধবা িববােহর নাম �নেল িতিন 

কােন হাত িদেতন, ইংেরজী পড়েল পােছ খানা �খেয় কৃ�ান হেয় যায়, 

এই ভেয় িতিন �ছেল�িলেক ইংেরিজ পড়ান িন, অথচ িবদ�াসাগেরর 

উপর ভয়ানক িবে�ষ িনব�ন স�ৃত পড়ানও হেয় উেঠ নাই ; িবেশষত 

শূে�র সং�ৃতেত অিধকার নাই, এ�ও তাঁর জানা িছল, সুতরাং 

প�েলাচেনর �ছেল�িলও বাপকা �বটা �সপাইকা �ঘাড়ার দেলই    

পেড় ।”

 �ব�ব �গা�ামীরাও কালী�সে�র হােত কম না�ানাবুদ হন িন । �ব�বেদর পূেব� 

�চিলত ���সািদ �থা িতিন �য�প সরস গে�র মধ� িদেয় ব�� কেরেছন এবং ��মান� 

ও �ানান� বাবাজী�েয়র �য�প ব��া�ক িচ� এঁেকেছন তা �ভালবার নয় । �গা�ামীর িচ� 

অ�ন কের িতিন এক জায়গায় একটু ক�ন ম�ব�সহ িলেখেছন -

  “িহ�ুধেম�র বােপর পুেন� ফাঁিক �দখাবার যত িফিকর আেছ, 

�গাঁসাইিগির সকেলর �ট�া । আমরা জ�াবি�ে� কখন এক� রগা �ব�ল 

�গাঁসাই �দখেত পাইেন । �গাঁসাই  বলেলই একটা িবকটতর ধু�েলাচন 

হেব, �ছেলেবলা অবিধ সকেলরই এই িচরপিরিচত সং�ার । 

�গাঁসাইেদর �য�প িবয়ািরং �পাে� আেয়স ও আহারািদ চেল বড় বড় 

বাবুেদর পয়সা খরচ কেরও �স�প জুেট ওঠবার �যা নাই ।”

 িনেজর ধেম�র �লােকেদর �িত িনম�ম হেয়েছন �ধু নয়, অপর ধেম�র �লাকেদরও 

িতিন িন�ৃিত �দন িন । �া�নধমা� বল�ীেদর কৃি�মতা উে�খ কের িতিন িলেখেছন -

  “ আজকাল �া�েধ�র মম�েবাঝা ভার, বাড়ীেত �েগ�াৎসব হেব 

আবার িক বুধবার সমােজ িগেয় চ�ু মুিদত কের মড়া কা�া কাঁদেত হেব । 

পরেম�র িক �খা�া, না মহারা� �া�ন  �য, �বদ ভাষা সং�ৃত পদ িভ� 

অন� ভাষায় তাের ডাকেল িতিন বুঝেত পারেবন না - আ�া �থেক না 

ডাকেল �নেত পােরন না ? �েম কৃ�ানী ও �া�ধেম�র আড়�র এক 
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হেব, তাির �যাগাড় হে� ।”

 পাদরীেদর ধম��চার ও �দশী �ী�ানেদর �দ� শা িনেয় ব�� করেতও �েতাম ছােড়ন 

িন । যথা -

  “েকাথাও পাদরী সােহব ঝুিড় ঝুিড় আইেবল িবলুে�ন - কােছ 

ক�া�কৃ� ভাষা - মুব�� ন �চৗিকদােরর মত �পাষাক �পনটুেলন, ট�াং 

ট�াং চাপকান,মাথায় কােলারেঙর �চা�াকাটা টুপী । আদলতী সুের হাত 

মুখ �নেড় �ী�ধেম�র মাহা�� ব�� কে�ন - হঠাৎ �দখেল �বাধহয় �যন 
ুপুতলনােচর নকীব কতক�েলা জাঁকা ওয়ালা মুেট, পাঠশালার �ছেল ও 

ি�ওয়ালা একমেন িফের দাঁিড়েয় রেয়েছ । ক�া�কৃ� িক বেলেছন । 

িকছুই বুঝেত পাে� না । পূেব� বওয়ােট �ছেলরা বাপমার সে� ঝগড়া 

কের পি�েম পািলেয় �যেতা, না হয় �ী�ান হেতা, িক� �রলওেয় 

হাওয়ােত পি�েম পালাবার বড় ব�াঘাত হেয়েচ আর িদশী �ী�ানেদর 

�দ� শা �দেখ �ী�ান হেতও ভয় হয় ।”

 কালী�স� িসংেহর হাস�রেসর ��া� যতই �দওয়া যাক না �কন, ��া� আর �যন 

�শষ হয় না । তাঁর �েতাম প�াঁচার ন�ায় �িত� কথার বেণ�, ভি�েত ও উ�ারেন হািসর 

�খলা আর খুিশর �মলা । �েতামী ন�ায় সমােজর িচ� ফুেটেছ বেট, িক� রকমাির 
ু�কৗতেকর রিঙন ত� িদেয়ই �সই ন�া বয়ন করা হেয়েছ ।

�েতাম প�াঁচা ন�ার গদ�রীিত ও ভাষা 

 বাংলা গদ�সািহেত�র ইিতহােস ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ ���র ��� অপিরসীম । 

তার �ধান কারণ এর ভাষা । চিলত গদ�রীিতর �কােশ বই�র অিভনব� আেছ । এই 

অিভনব �বিশ���িল হল -

 (ক) সমাজিচ� বণ�নায় আ �লাকজীেনর �াত�িহক িববরেন চিলত ভাষা �য সাথ�ক 

�কাশ মাধ�ম হেত পাের তা �ীকৃত হল । ‘কলেকতার ভাষা’ �য আগামী বাংলা সািহেত�র 

অন�তম অবল�ন হেব, িবেবকান� ও �মথ �চৗধুিরর কথায় তা উ�ািরত হওয়ার অেনক 

পূেব� কালী�স�ই �থম এই �ে� তার আভাস িদেয়িছেলন । অবশ� �েতােমর পূব�বত� 

�লখক �ঠকচাঁদ বা প�ারীচাঁেদর এখােতও (*আলােলর ঘেরর �লাল) িবিভ� �ােন এই 

�মৗিখক রীিতর ব�বহার �� হেয়িছল । িক� তার িভত িছল সাধুভাষা ।
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 (খ) �েতােমর গেদ�র ি�তীয় �বিশ�� হল, �লখেকর িব�ন-ৈনপুন� এবং 

উ�ারনিভি�ক বানান ব�বহার ; �যমন �শাভাবাজােরর রাজােদর ভা�া বাজাের �মছুনীরা 

�দীপ হােত কের ওঁচা পচা মাছ ও �লানা ইিলশ িনেয় ��তােদর ‘ও গামছা কাঁেদ ভাল মাচ 

িনিব?’ ‘ও �খঁরা �ঁেপা িম� েস চার আনা িদিব’ বেল আদর কে� ।” আই বানান রীিত �মৗিখক 

উ�ারন বা ‘ক�িন’র �বিশ�� িনেদ� শ কের ।

 (গ) �ন�া�ক শ� (েযমন �ম কের �তাপ পেড় গ�ােলা) �াত�িহক বাচনভ�ী, 

সংলাপধম� িচ�কেরর ছিবর মত �শ��ন �েতােমর রচনায় �দখা যায় ।

 (ঘ) হাস� পিরহাস বা ব�� -িব�প �েয়ােগ চিলত গেদ�র উপেযািগতা �মািণত 

হল । �েতাম মুখ�ত ব�� �লখক । এই ব�ে� মােঝ মােঝ আ�মণ বা িবে�ষ থাকেলও তা 

ূ ু�িতকর নয় । উপেভাগ� ও কল�ানকর । অন�িদেক সমানুভিত ও �স� �কৗতক এই �ে�র 

ব� �লখায় ছিড়েয় আেছ ।

 (ঙ) ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ শহর কলকাতার তৎকালীন একখ� সামািজক 

ইিতহাস । তথ�িচে�র মত উ�ল ও িনভ� রেযাগ� । একলােলর সাংবািদক সুলভ 

‘রম�রচনার’ �থম �য়াস বেল গন� হেত পাের । 

 কালী�স� ‘�েতাম প�াঁচার ন�ায়’ ‘কলেকতার ভাষা’ ক� িন (Cockney) এবং 

মুসলমানী বুকিন িমিলেয় উনিবংশ শতা�ীর বাঙালীর জীবন ও সমােজর অনন� ভাষািচ� 

অ�ন কেরেছন। ‘�জেতাম প�াঁচার ন�া’ অিবিম� চিলত ভাষায় �লখা �সিদক �থেক 

কালী�স� গদ� ��ে� পরবত� দশেকর জন� মহানমূল� ঐিতহ� �রেখ �গেছন । �বাদ 

�বচেনর সাবলীল ব�বহার এবং অন� সব িদক �থেক িতিন চিলত রীিত�েক পিরপূন�ভােব 

�কাশ কেরিছেলন । 

ু এর আেগ মৃত��য় তক� াল�ার বা উইিলয়াম এরীর �ে� �লােকর মুেখর ভাষার 

উদাহরন িদেত িগেয় চিলত ভাষােক সািহেত�র এক�াে� দীন আসন �দওয়া হেয়িছল । 

প�ারীচাঁেদর ‘আলােলর ঘেরর �লাল’ কথ�রীিতেত সহজেবাধ� ভাষাব �লখা �� হেলও 

এর কাঠােমা� সাধুরীিতর । ি�বাপদ�িল বা সব�নাম�িল সাধু �তা বেটই চিলত ভাষায় 

উ�ারনভি�ও বজায় রাখা হয় িন । কালী�সে�র �েতাম অিবিম� চিলেত �লখা । 

পরবত�কােল বি�মযুেগও �কান গদ�েলখকই চিলত-ভাষার এই িব�ি� র�া কের িকছু 

িলখেত পােরন িন । িবংশ শতক �� হবার �ায় চি�শ বছর আেগ কালী�স� গদ�রীিতর 

��ে� পরবত� শতেকর জন� মহামূল� ঐিতহ� �রেখ �গেলন । ি�য়াপদ বা সব�নাম পদ�িল 
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ৃউ�ারন �বিশ�� (�রস�িত, অিভি�ত, �াসাঘােতর িনিদ� �তা �ভিত) �বাদ �বচেনর 

সাবলীল ব�বহার সবিদক �থেকই িতিন চিলত রীিত�েক পিরপূণ � ভােব আয়� কের 

সাথ�কভােব �কাশ কেরিছেলন ।

 কালী�স� িসংহ � থম ��নীর ভাষা ��া । িক� পিরতােপর িবষয়, তাঁর ব�ব� ও 

ভাষা বি�মচে�র ভাল লােগ িন । িক� মহান ‘সািহত�স�ােটর রাজকীয় উেপ�া সে�ও 

‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ িনজ� ময�াদায় �মিহমায় বাংলা গদ�সািহেত�র ইিতহােস এক 

উে�খেযাগ� �ান লাভ কেরেছ ।

ন�া িহসােব ‘�েতাম প�াঁচার ন� শা’র সাথ�কতা 

 ‘�েতাম প�াঁচার ন�ার’ আেলাচনায় �য ��� �থম উেঠ আেস �স� হল 

আজেকর িদেন ন�ার �াসি�কতা কী ? এর উ�ের বলেত হয় উনিবংশ শতক স�ে� 

জানেত আ�হীেদর এই �ে�র �েয়াজন আেছ । শহর কলকাতার উিনশ শতকীয় বাঙালী 

সমাজ স�েক�  জানেত হেল ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ অবশ� পাঠ� । উিনশ শতক, কলকাতা 

এবং বাঙিলয়ানা,িতন�ই �েতােমর ন�ার অপিরহায� চির� ল�ন, তবু তােদর মেধ� �ধান 

�ক যিদ এ �� ওেঠ, বলেত হয় বাঙািলয়ানা, হােড়-মজ�জায় এমন এক� বাঙািল বই খুব 

�বিশ �লখা হয় িন, তৎকালীন শহের বাঙািলর আচরন, মানিসকতা, ভাষা, �লখক হািজর 

কেরেছন অ�র� কথেনর ধরেন �য �মজাজ�ও বাঙািল । সমােজর হেরকিদক �তা 

আেছই, তার সে� সমসামিয়ক ঘটনা ও ছ�েবেশ বা�ব চিরে�র উপি�িত িতয�ক ব��েক 
ুআরও ল��েভদী কের ন�ােক পাঠেকর কােছ অিধকতর �া� কের তেলেছ । িসপাহী 

িবে�াহ িকংবা নীল িবে�ােহর মত নীরস ঐিতহািসক ঘটনা িকংবা চিরে�র িনছক িববরেন 

�েতােমর �িচ �নই । ভালমানুেষর �ান �নই তার রচনায়, িব�পেযাগ� নয় এমন চির� 

ূনকশায় এেসেছ �ধু পটভিমকা ভরাট করার �েয়াজেন । এতৎসে�ও ন�া �য িনজ� লা 

‘�ে�া’ বা ভাঁড়ােমায় পিরনত হয় িন, তার কারন �েতােমর অসাধারন সািহিত�ক 

মুি�য়ানা, মান�ােক �লােকা�র চির� িদেত �পেরেছ । উেতােমর নকশা �থম �কাশকাল 

�থেক আজ �ায় �সায়শ বছর ধের ধারাবািহক �কাশ �মাণ কের এর �ায়ী চািহদা আেছ ।

 িক� ন�ার পাঠকরা িক একই রস উপেভাগ করেছন এত বছর ধের ? তা িন�য় 

নয় । কারণ ন�া যখন �লখা হেয়িছল পাঠকরা সকল কশে�র অথ � জানেতন, িচনেতন 

ছ�েবশী চির��িলেক, গূঢ়াথ�ক অংেশর আৎপয� বুঝেত পারেতন । ধীের ধীের িব�িতেত ৃ
চেল যায় সব । তবু কালী�সে�র সািহত��েন �েতাম আজও পাঠেকর দরবাের জনি�য় ।
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 ন�া সাহেত�র উদাহরন আমােদর বাংলা সািহত� কম নয় । তেব তােদর মেধ� 

‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ িকছু িবিশ� । কারন �েতােমর মত িবষয় �বিচ� কারও �নই । তাছাড়া 

অন�রা সমােজর ছিব আঁকেত ক�নার আ�য় িনেয়েছন এত �বশী �য, অেনক ��ে�ই রম� 

উপন�ােসর �চহারা িনেয়েছ । ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র �েত�ক� �ধান চির� বা�ব, 

সমসামিয়ক ঘটনা ও তার �িতি�য়া বা�ব �থেকই সংগৃহীত, �য �বিশ�� অন� কারও 

�লখায় �মেল না । এ কথা বলার উে�শ� এই �য ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ আপাদম�ক 

িনভ� রেযাগ� সামািজক দিলল িবেশষ । কারণ ব��িব�প শািনত করেত । চিরে� ছ�েবশ 

ূস�ন� করেত ব�ে�ে�ই �েতাম অ�িব�র ক�নার আ�য় িনেয়েছন, তা ছাড়া চির� বা 

উৎসব ঘটনািদর বণ�নাও িকি�ৎ একেপেশ । এসব সে�ও খােদর পিরমান অন� 

নকশাকােরর �থেক ল�নীয় রকেমর কম ।

 �েতােমর পিরবিত� ত ি�তীয় সং�রন �কািশত হয় ১৮৬২ �ীঃ । তারপর বাংলায় 

ন�া সািহেত�র �জায়ার আেস । ন�া শ�� �� নমােম কালী�স� �থম ব�বহার করেলও 

চির�গম িদক �থেক তাঁর �মৗিলক অবদান নয় । যতী�েমাহন �ঘাষ ‘ব�সািহত� ন�া’ 

(প�পু�, আি�ন, ১৩৩৭ সন) �বে� ন�ার মূল চির�ল�ন ি�র কেরেছন - (১) যেথ� 

হাস�রস (২) সামািজক অনাচার বা ব�াি�িবেশেষর �িত িব�প (৩) সামািজক �দাষ করেত 

িশ�া দান । িনেম�েল�ু �ভৗিমেকর মেত ন�ার ঐ �বিশ��িলর সে� যুগল�নেক �যাগ 

করা উিচত (উিনশ শতেকর বাংলা ন� শা, ড. িনেম�েল�ু �ভৗিমক স�ািদত, কিলকাতা 

১৯৮৪) । বলা বা�ল� �কানও এক� ন�ায় সব কয়� ল�ন উপি�ত নাও থাকেত পাের । 

িক� সমসামিয়ক সমাজ ও ব�াি�র �িত কটা�, লঘুভাষা ও পয�া� হাস�রস সাধারন 

থােকই । এখন পয�� জাননা যায়, ‘বাবুর উপখ�ান’ নামক সমাচার দপ�েন (২৪.২.১৮২১ �ী. 

এবং ৯.৬.১৮২১ �ী.) �কািশত রচনা� বাংলা ন�া সািহেত�র আিদ উদাহরন । �েতাম তাঁর 

রচনার পূেব� �কািশত ন�া �যমন ভবানীচরন বে�াপাধ�ােয়র ‘কিলকাতা কমলালয়’ 

ৃ(১৮২৩ �ীঃ) এবং ‘নববাবু িবলাস’ (১৮২৫ �ী) �ভিত পেড় অনু�ািনত হেয়িছেলন িকনা 

সে�হ, কারণ �েতােমর চিলত ভাষার ��ত, বণ�নার িডেটলস বা অনুপুে�র সমােরাহ 

পা��চিরে�র �িত মেনােযাগ তাঁর পূব�সূরীেদর মেধ� একমা� �টকচাঁদ ঠা�র ওরেফ 

প�ারীচাঁদ িমে�র ‘আলােলার ঘেরর �লাল (১৮৫৮ �ীঃ) -এর িকছুটা িমলেত পাের ।

 �েতাম �টকচাঁদ ঠা�েরর একািধক রচনা �থেক �সাজাসুিজ গন ও িবিশ� �কাশ 

(expression) ধার কেরেছন বেল সমােলাচকেদর মত । প�ারীচাঁদ িমে�র পু� চুিনলাল 

িম� ‘েঠকচাঁদ ঠা�র জুিনয়র’ ছ�নােম তাঁর কিলকাতার লুেকাচুির �ে� ম�ব� কেরেছন -
ু”�তেমর ন�াখকািনর রচনা চমৎকার িক� িবেশষ �রন কিরয়া পাঠ কিরেল মওদয় 
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ূ�টকচাঁদ ঠা�েরর উি�� সং�হই স�ন��েপ বিলেত হইেব ।” এ কথা অবশ�ই 

অিতরি�ত, তেব পুেরাপুির িমথ�া নয় । অনু�পভােব ইংেরজী সািহেত�র �ভাব ‘�েতাম 

প�াঁচার ন�ার উপর পেড়িছল িক না তার �কান �মান �নই । তেব চাল�স িডেকে�র 

Shatches by Bo2 জাতীয় রচনা হয়েতা পেড় থাকেত পােরন কালী�স� িসংহ । ন�ার 

ি�তীয় �গৗরচি�কায় �েতাম বলেলেছন, ন�া �কাশ হওয়ােত সমােজ ব�ািতর লাঘব 

হেয়েছ বে� িনেজেদর বড়াই করা হয়, ‘িক� এঈ সাধারেনর ঘরক�ার কথা Household 

words’ িডেক� এই নােমই এক� সা�ািহক প-ি�কা পিরচালনা করেতন, যার অধকাংশ 

রচনাই িছল ��চধম� (Household words, �থম �কাশ ১৮৫০ �ীঃ) । তেব এত সহজ 

অনুমােনর িভি�েত �কান িস�াে� �পৗঁছােনা সমীচীন নয় । �েতােমর নকশার িবষয় 

িনব�াচন ও �কাশভি� যিদ কােরা �ারা �ভািবত হেয়ও থােক, তেব তা এতই ��� । 

�েতােমর �কীয় �েশ� এতই �প পাে�েছ, �য ধরা ��র ।

 ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ নকআই তােত �কান সে�হ �নই । আধুিনক সমােলাচনা 

‘অিভ�তার কথা ততটা বেল না, যতটা বেল �িতি�য়ার কথা । �য অিভ�তা �ধু অবিহত 

হওয়া, �স অিভ�তা সািহেত� �পািয়ত হবার সময় অনুকারী হেয় ওেঠ । িক� বৃহ�র ও 

গভীরতর অেথ � অিভ�তা একটা মানিসক পিরি�িত । কথা সািহেত�র ভাষায় �সই অ��ি� 

ুস�� অবধানতার ভিমকা �বল । যখন �ি� ও অবধানতা actuality অেপ�া reality-র 

ূগিভের অবতরেনর জন� আ�হী হয় তখন তার সামািজক ঐিতহািসক �রাহভিমটাই আসল 

কথা । ‘�েতাম প�াঁচার ন�া একারেন উপন�ােসর উপযু� বা�বতার ধাের কােছ 

�ঘারােফরা করেলও তার িভতের �েবশ কের না । �স তার ভাষা িনরী�ন িনেয়ই ব�� । এই 

ভাষাব অবশ�ই যথাযথ �িতফিলত হেয়েছ ঘটমানতা । িক� এই ভাষার সীমাব�তায় ধরা 

পড়া আেরা এক �নিত�প । ‘যা হে� তা বলা যায় এ ভাষায়, ‘যা হেব’ অথা� ৎ অব�িবত 

��নীিচে�র পিরবেত�  উদীয়মান মধ�িবে�র �াি�ক স�াব�তােক �িতফলেনর পে� ঐ 

ভাষা কায�করী নয় । তেব কায�কারী নয় । তেব সমাজ সেচতন সািহত� িহসােব ন�া�র 

�মৗিলকতা সব�জন�ীকৃত । উপন�াস না হেলও চির�সৃি� ও বী�ন �নপুন� অেনক জায়গায় 

উপন�ােসর উ�াস �দখা যায় । সমসামিয়ক পুিলশী ব�ব�ার এক� বা�বেলখ� তাঁর িনপুন 
ু ৃতিলেত ধরা পেড়েছ - “পুিলেশর সাজ� ন, দােরাগা, জমাদার �ভিত যমরা ম� ম�  কের 

থানায় িফের যাে�ন, সকেলির িসিক, আধুলী, পয়সা ও টাকায় ট�াঁক পিরপূন� ।”

 সািহত� সমাজ �দশ স�েক�  নানা ���পূন� িচ�া ও কাজ িতিন কেরেছন । �সই 

সে� �সিদেনর বাঙািলর জীবন-চচ� ার �ত�� এবং বা�ব প[িরচেয়র �েত�ক� খঁু�না� 

স�েক� ই িতিন �য কতখািন সেচতন িছেলন তা তাঁর ন�ার সূচীপে�র িদেক তাকােলই 
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�বাঝা যােব । �যমন - কিলকাতার চড়ক পাব�ন, �জুক, �ছেলধরা, ি��ািন �জুগ, 

সাতেপেয় গ�, ছুেচার �ছেল বঁুেচা, পাদির লঙ ও নীলদপ�ন, বুজ�িক ইত�ািদ ।

ূ ন�া উপনাস নয়, �লখক �স দািব কেরনও িন । িতিন �ে�র ভিমকায় বেলেছন - 
ু“আমরাও এই নকশা� পাঠকেদর উপহার িদেয় এই এক নতন বেল দাঁড়ােলম - এখন 

আপনােদর ���ামেতা িতর�ার বা পুর�ার ক�ন ।” �েতাম তাঁর ন� দপ�েন যােদর ব�� 

িচ� �দিখেয়েছন তারা ছাড়া সকেলই তােক পুর�ৃত কেরেছন । তাঁর বা�ব ও জীবনমুখী 

�ি�ভি�গই �েতােমর রচনােক সজীব ওপ সািহত��নস�� কেরেছ এবং এই সব 

উপাদান �কৃত সািহত� �পা�ার উব�র িচ�া ��ে� সযে� ও তি���েপ লািলত হেয় 

পরবত�কােল উপন�ােসর িবশালল মহী�েহর বীজ�েক অ�িরত কেরেছ ।

 অেনক সমােলাচক ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’েক আ�েগৗরবী �ে�র (Subjective 

essay) শেরনীেত �ান িদেত �চেয়েছন । আসেল �লক সমকালীন কলকাতার উশৃ�ল 

জীবনেনর উপের ব�াে�র কশাঘাত কেরেছন । তাঁর ন�ায় ি�দী� ব��হাসভ চমৎকার 

�কাশ �পেয়েছ । তার মেধ� �লেকর মেনর ও বাইেরর �রকম বন�ই িমেশ আেছ । �কাথাও 

�কাথাও ব�� �ি� পিরহার কের �িতেরাম�েনর মধ� িদেয় চমৎকার রসরচনার জন� ৃ
িদেয়েচন কালী�স� ।

 �েতাম সব সমেয়ই সামািজক ছিব একটা উৎসব উপল� কের আঁকেত 

�চেয়েছন । এই �বিশ�� তাঁর পব�াপর �লখকেদর মেধ� �নই ।

“�েতাম প�াাঁর ন�া”র িবষয় ব� 

 ১৮৬৮ �ীঃ �কািশত ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র সং�রেনর সূচীপতের �ত�ক 

ন�ার আলাদা আলাদা িশেরানাম এং ‘�জুক’ ও বুজ�িক’ তার �� �� । �েতাম না 

বলেলও �কৃতপে� ন�ার িবষয় িবভাগ িতন�, সামািজক ছিব, �জুক ও �ক�া ি�ধারাই 

�সখােন িমেলিমেশ আেছ । মুখ�ত সামািজক ছিবর উদাহরন চড়ক, �েগ�াৎসব ইত�ািদ ।

 �জুক বলেত আমরাএখন যা বুিঝ �েতােমর ধারনা তার �থেক িকছুটা আলাদা, 

িতিন �কৃত ঘটনা, �জুক ও �জেবর মেধ� �কানও পাথ�ক� কেরন িন । ব�জন�াত 

�শারেগাল জাগােনা �য �কােনা িবষয়ই তাঁর আেছ �জুক, িসপাহী িবে�াহ �থেক মরােফরা, 

সবই এই ��ণীর অ�গ�ত । আজেকর কিমউিনেকশন �রভলু�লেনর যুেগ �েতািম �জুেক-

কলকাতা ক�না করা ক�কর, �যখােন মূল �সে�র সে� সু�র স�ক� যু� উ�টতম 



�জবও অনায়ােস িব�াস অজ� ন করত । জনতার বৃহদংেশর অ�তাই তার জ�বৃি�র উব�র 

���, আর �জুেকর এমনই সে�াহনী �মতা �য িশকইত জনও অবেশেষ তার িশকার 
ুহেয় পেড়ন । িবষয় িহসােব �জুক �ধু �তমেকই আকৃ� কের িন । �স যুেগর বটতলা 

সািহিত�করাও একািধক �জুকেক চ� বইেয়র অমর� িদেয় �গেছন ।

ৃ ততীয় িবষব �ক�া, যা হে� িক� সা = কািহনী ও �ৎসা >�ে�ার িমিলত �প । 

তৎকালীন সমােজ মুি�তাকাের �য সব �ৎসা �চািরত হত তার সে� �েতািম �ক�ার 

িব�র ফারাক এবং তা বুঝেত �গেল �স যুেগ �ৎসা সৃি� �চােরর কারন িববরন বলা দরকার । 

শহর কলকাতার �ৎসা রটনার মূল সূ� িছল তার �ামীন সং�ৃিতর উ�রািধকাের।ব�ীয় 

�ামীন সমােজ �ৎসা ব�াি� িবেশেষর �িচ িবকৃিত িছলক না, �যৗথ �েচ�ায় �চািরত ও 

সময় সময় সৃ�ও হত । তার ব� �মান সািহেত� রেয় �গেচ, অেনক পরবত�সমেয়র 

ূ ুরচনােতও �যমন, শরৎচ� চে�াপাধ�ােয়র  ‘প�ীসমাজ’, িবভিত ভষন বে�াপাথ�ােয়র 

‘েকআর রাজা’ - �ত তা �দখা যায় ।ও কলকাতা তখন আকাের �ছাট জনসংখ�া কম এবং 

ি�ক� মােদর আিধক� থাকায় এেক অপেরর, সত�িমথ�া যাই �হাক, কলে�র খবর অনায়ােসই 

�পেতন । বাবুেদর িন�া করা িনত�কম � হেয় উেঠিছল, অপর পে�র িন�াযু� পয�বিসত হত 

অ�ীল �ৎসা �চাের । �েতাম িনেজই ‘রামলীলা’ ন�ায় বেলেছন, “আমােদর 

পুব�পু�েষরা পর�র লড়াই কেরেছন । আজকাল আমরা স�� দাই পর�েরর অসা�ােত 

িন�াবাদ কের থািক, �শেষ এক পে�দর ‘েখঁউেড়’ িজত ধরাই আেছ ।” বাবুেদর �বঠিক 

আ�ায় �মাসােহবেদর �ারা যার উৎপি� ঘটত তার �শষ হত টাকা িদেয় ছািপেয় �চার 

করায় । মেন রাখা উিচত ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’ �থম �থম খুব িচ বই এর আকাের এর হত । 

অমূল� চরন �সন তাঁর ‘কালী�স� �স�’ �ে� জানাে�ন - “কালী�সে�র আেদশ িছল, 
ুঅিত �ত�েষ বাবুেদর বাড়ী এক এক খ� �যন িবিল করা হয় । তাঁহারা �লােকরা তাহাই 

কিরত ।” তৎকালীন বাজারচিলত িন�া�ৎসািভি�ক রচনার সে� �েতােমর ন�ার সা�শ� 

অেপ�া �বসা�শ� �বশী হেলও উে�েশ�র িদক �থেক যেথ� িমল আেছ । �ৎসা �চােরর 

কারণ বংশানু�িমক িবেরাধ, �ােথ�র লড়াই, দলাদিল বা িনছক ঈষা�  যাই �হাক না �কন, 

ল�� একটাই, উি��েক হীন, নীচ �িতপ� করা, অপমান করা, হাস�পদ করা । সামািজক 

�দাষ সংেশাধেনর �েচ�ায় �মাড়েক �েতাম তাই কেরেছন ।

 কালী�স� িসংহ তাঁর ‘�েতাম প�াঁচার ন�ায়’ �য ব�াি� িবেশষেক আ�মন 

ূকেরেছন ন�ার �থম ভিমকায় �য কথা বলেত চান িন । িতিন িলেখেছন - “সত� বেট 

অেনেক নকশাখািনেত আপনাের আপিন �দখেত �পেলও �পেতপােরন, িক� বা�িবক 

�স� �য িতিন নন তা লা বা্ল�, তেব �কবল এই মা� বলেত পাির �য, আিম কােরাও ল�� 
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ুকির নাই অথচ সকেলে� ল�ভ কিরিচ, এমন কী �য়ং ন� শার মেধ� থািকেত ভিল নাই ।” 

ূিক� নম�ার ি�তীয় ভিমকায় অসংেকােচ বেলেছন, “তেব বলেত পােরন, ক�ানই বা 

কলেকতার কিতপয় বাবু �েতােমর ল��া�বত�  হেলন, িক �দােষ বাগা�র বাবুের 

প�ালানাথেক পমেলাচনেক মজিলেস আনা হেলা, ক�ানই বা ছুঁেচা শীল, প�াঁচা মি�েকর 

নাম কে�, �কান �দােষ অ�নার�ন বাহা�র ও ব�� মােনর �জুর আলী আর পাঁচটা রাজা 

রাজড়া থাকেত আেসাের এেলন ?” এই সা�শ�টু� বাদ িদেল �েতােমর অেনকটাই 

�মৗিলক� রেয়েছ, যা বুঝেত তৎকালীন সামািজক অপরােধর িদকটই জানা দরকার, 

কারণ, িন�ার িভি�ই িছল তাই �েতাম যােদর ব�� কেরৈছন তারা সবাই তাঁর �ে�নীর, 

�কউই িনতা� সাধারন অপিরিচত মানুষও নন । সবাই তােদর িচনত বেলই ন�া সাধারেনর 

কােছ এত জনি�য় হেয়িছল ।

 �েতাম এেদর িতনভােগ ভাগ কেরেছন - সােহিব ও� আর িনউ �াস ও খাস িহ�ু 

। অথা� ৎ ইংেরজ িশি�ত, সােহিব চালচলেনর অ� অনুকরনকারী ও� �াস, ইংরািজ 

িশি�ত অথচ সােহবেদর �ব� নকল কেরন না এমন নব�রা আর ইংরািজ না জানা 

সনাতনপ�ী �গাঁড়া িহ�ু । �েতাম িব�ািরত পিরচয় িদেত পােরনিন �যটু� তথ� পাওয়া যায়, 

এেদর মেধ� অথ�সংগিত রকমেফর িছল, যারা ধনী,তােদর অেথা� পাজ� নেনর উপায় 

জিমদাির, �বিনয়ানিগির, ব�বসা । ধনী না হেয়ও যারা সমােজ পিরিচত অজ� ন কেরেছ, 

তােদর �ায় সকেলই সুিশি�ত, অেনেকই �া�, অিধকাংেশর �পশা চাকির ।

 ধন উপাজ� েনর প�ায় বেনশ বড় এক দেলর �কানও চুৎমাগ� �নই । �যন �তন 

�কােরন অেথা� পজ� নই ল�� । একবার অথ�শালী হেল �েয়াজনানু�প দানধ�ান কের, 

�ভাবশালী সােহবেদর ধার িদেয় বা ঘুষ িদেয় ‘িকেন’ �রেখ এমন �দাদ� � �মতার 

অিধকারী হত �য, এেদর সে� �কউই �পের উঠত না । তার সুেযাগ িনেয় এরা আইিন 

�বআইিন নানা উপােয় স�ি� বািড়েয় চলত । স�ি� অিধকার বা টাকা �রাজগােরর জন� 

এেদর অনুসৃত �য সব প�া আজেকর িদেন অপিরিচত তার কেয়ক� বলা �যেত পাের -

 (ক) স�দশালী �কানও পিরবােরর অিভভাবক মারা �গেল ও উ�রািধকারী 

নাবালক থাকেল তার অিভভাবক� ও স�ি� �দখা�নার দায়� হ�গত কের স�ি� 

�বনােম আ�সাৎ করা ।

 (খ) �কানও ধনী পিরবােরর অভ��রীন িববােদ সািলিশ হেয় িববদমান �ই প� 

�থেক ঘুষ �নওয়া ।
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 (গ) ধনী পিরবােরর স�ি�র মািলকানা সং�া� মামলায় চড়া সুেদ টাকা ধার 

�দওয়া ।

 (ঘ) ‘�ীত’ সােহবনেদর দেয় বা িনজ বুি�বেল কারও িবপদ উ�ার কের �মাটা 

টাকা িফ �নওয়া ইত�ািদ ।

 ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র সে� �সই যুেগর বাজার চলিত রচনার পাথ�ক� �েতাম 

অথ�েনৗিতক অপরাধেক �রয়াৎ কেরন িন, । সেত�র খািতের বলা উিচত, মুখ� িবষয়ও কেরন 

িন । ি�তীয়ত, ন�ায় ব�াি�গত আ�মন থাকেলও �ীলতার মা�া অিত�ম কেরন িন এবং 

মুখেরাচক �যৗন �ক�ােক �াধান� �দন িন । �স সমেয় �ৎসার িবষয় িছল  �রকম - বত� মান 

ও অতীত । বত� মান হে� এেকবাের সমসামিয়ক �কীিত�  । এইসব বত� মান �ক�ারাই 

‘অতীত’ �ক�ায় �পপা�িরত হত । িক� তা ছাডাও ‘অতীত’ �েপর এক বড় অংশ হে� 

জাতপােতর �ক�া, যা িক না �ায়ী কল� । নাম করা বংেশর �িত�াতা �কউ আিদেত 

িছেলন পাচক বা মুিদ, িন�বেন�র �কউ পয়সার �জাের উ�বেণ�র পদিব ধারন কেরেছ । 

ল�নীয় �েতাম একমা� ‘�ানযা�া’ ছাড়া অন� �কাথাও ‘বত� মান’ �ক�ােক ন�ার িবষয় 

কেরন িন । �খাঁচা �দবার জন� তাঁর ‘অতীত’ �ক�াই প�� । উেতািমর �মৗিলক� হে�, 

চলিত ধরনমেতা ঘটনা বা �কােনা ব�াি�র �কম�েক খি�ত�েপ উপি�ত না কের, তােক 

ূযথাথ � পটভিমকায় িববৃত কের কারণ অনুস�ানী মেনর পিরচয় �দওয়া। আর �য সব চিরে�র 

সরাসির িন�া বা �ৎসা করার মেতা িকছুই �নই, তােদর সৎ সািজেয় হািজর করা হল �যমন, 

‘েরলওেয়’ ন�ায় �েতাকম প�ারীচাঁদ িম� ও িশবচ� �দেবর �চহারা বা সখ িনেয় তাঁেদর 

হাস�স�দ কেরেছন ।

ূ ন�া �লখার অনু�রনা �য তাঁর ব�াি�গত অনুভিত ও ধারনা �থেক এেসেছ ন�ার 

িবষয় িনব�াচন আর গঠন খঁিতেয় �দখেল এমনই মেন হয় । কালী�স� ব�া�ীগত জীবেনও 

খুব সপ�বাদী িছেলন । অমৃতলাল বসুর ‘�িত ও আ��িত’ �ে� িলেখেছন কালী�স� ৃ ৃ
“যত বড় নামজাদা মহারাজা রাজা িক �দা�� ��তাপ ধনীই �হান, সবারই স�ুেখ তােদর 

ভ�ামীর বা ন�াকািমর ব�াখ�না করেতন, �ায় তখনকার সকল বড়মানুষ-ই িসংহ দ� এক 

এক� ব�া�া�ক ডাকনাম �পেয়িছেলন ।’

‘�েতাম প�াঁচা ন�া’ �ে�র �িতি�য়া 

 �েতাম প�াঁচার ন�া �কািশত হওয়ার পর �� �িত�য়া ল�� করা যায়,- (১) 
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অপাধ� �ৎসা সাইতেভর �কাশ� সমাজ �থেক িনব�াসন, আর (২) জবাব এবং পা�া 

ূজবােবর �জায়ার । �থম�র কারন স�ন�ত �েতােমর ন�া নয়, এর সে� িমেশ আেছ 

ৃপা�াত� িশ�ার �সার, �া� আে�ালন �ভিত কারণ, তেব অ�ীলতা না কেরও �য ন�ায় 

উে�শ�িসি� করা যায় ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র ��াে� এই �বাধ িন�া সািহেত�র 

পৃ�েপাষক ও �লখক উভেয়ই �দয়ংগম করেত �পেয়িছেলন । ি�তীয়�র সা�� �ধু 

�কািশত পু�েকর তািলকা নয়, এই চাপান - উেতােরর �িত অেনককাল পেরও ৃ
সমকালীনেদর মেন িছল । অমৃতলাল বসু ‘�িত ও আ��িতজ’ �ে� বেলেছন, “�েতাম ৃ ৃ
প�াঁচার ন�া’ রচনার পর হইেত নাটক বা উপন�াস সািহেত� �ক কার জবাবন িদল ইহাই 

সকেল জািনেত �চ�া কিরত ।”

 ন�াজাতীয় রচনা কালী�স� িসংেহর আেগ পের অেনেকই িলেখেছন, িক� 

এক� বইেত এত �লাকেক িব�প করার ��া� আর এক�ও �নই । এতজনেক একসে� 

ুশ� বানাবার সাহস কারও িছল না , মেন রাখেত হেব, কালী�সে�র ঘিন� ভবনচ� 

মুেখাপাধ�ায় তাঁর ‘সমাজ �িচন’ বই� উৎসগ� কেরেছন ‘সাহেসর অি�তীয় আ�য়’ 

�েতামচাঁদেক । �েতােমর উি�� ব�াি� বা তাৎপ�ীয়রাই �ধু জবাব িলেখেছন বা 

িলিখেয়েছন তা নয়, �কৃতপে� তাঁেদর সংখ�া নগন�, �েতােমর ল��েভেদ উৎসািহত 
ুহেয় �চুর নতন �লখেকর আবভ� াব ঘেট । সমাজ সং�ােরর অজুহােত িব�পবান বষ�নই 

একমা� উে�শ� হেয় দাঁড়ায় । �জুক এবং �ক�াি�য় বাঙািলর পে� অতীব �া� এক 

সম�েয়র আিবভ� াব ঘেট, রম� �ক�ার �জুক, যার পথ�দশ�ক �েতােমর ন�া । 

��প�ী

১। স�ক �েতাম প�াঁচার ন�া - স�াদনা অ�ন নাগ ।

২।বাংলা সািহেত�র ইিতহাস (২য় খ�, ৪থ � সং�রন) - সু�মার �সন ।

৩। বাংলার সমাজ ও সািহেত� কািল�স� িসংহ - ড. পেরশচ� দাস

৪। �িত ও আ��িত - অমৃতলাল বসু (স�াদনা -অ�ন �মার িম�)ৃ ৃ

৫। বাংলা সািহেত�র �পেরখা - �গাপাল হালদার

��াবলী 

১। ন�া িহসােব ‘�েতাম প�াাঁর ন�’র সাথ�কতা িবচার কর ।
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২। ‘�েতাম প�াঁচার ন�’ - য় হাস�রেসর পিরচয় দাও ।

৩। ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’য় �স সমেয় র সমােজর �য ছিব ফুেট উেঠেছ তার ��প িবে�ষন 

কর ।

৪। বাংলা গদ�াভাষায় �েতােমর আবদান কতখািন বুিঝেয় দাও ।

৫। বাংলা সািহেত�র ইিতহােস ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র ��� ব�াখ�া কর ।
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ভবানীচরন বে�াপাধ�ায়

 ভবানীচরন বে�াপাধ�ায় (১৭৮৭ �ীঃ - ১৮৪৮ �ী) �ধানত রামেমাহেনর িবেরাধী 

ূপ��েপই সিমক পিরিচত । িক� এই পিরচয় স�ন� নয় । সুদ� সাংবািদক, পি�কা 

স�াদক, রঙহগব�� রচিয়তা, িহ�ুধেম�র �াচীন আদশ�র�ার অ�া� �সিনক হেয়ও এই 

কৃতী পু�ষ �ধানত �যন র�নশীলতার দােয়ই দি�ত । অথচ রামেমাহন - সমকালীন 

�লখকেগা�ীর মেধ� িতিন যেথ� পিরমােন কথাসািহেত�র জগৎ স�েক�  সজাগ িছেলন । 

সাধারন পাঠক িবেনাদন এবং সমাজিচ� অ�েন সমানভােব উৎসাহী িছেলন । সেব�াপরী 

সমকােলর িববরনদােনও িতিন পারদশ� �লখক �েপ �ীকত ।

 উনিবংশ শতা�ীর �থমেধ � �য কেয়কজন বাঙালী মনীষী জাতীয় জীবেনর উপর 

ূ�ভত �ভাব িব�ার কেরিচেলন ভবানীচরন তােদর মেধ� অন�তম । সমাজ, ধম � ও 

সািহেত�র িবিভ� ��ে� িতিন তাঁর অসাধারন মনীষা ও ব�াি�� িনেয় িবরাজমান িছেলন । 

িতিন তখনকার ��� সাংবািদক, ধম�সভা সং�াপক, বাংলা গেদ�র একজন আিদতম �লখক 

এবং বাংলা উপন�ােসর �বত� ক িছেলন বলা যায় । 

 ঊনিবংশ শতা�ীেত পা�াত� িশ�া ও ভাবধারা আমােদর সমাজ জীবেন �েবশ 

করার ফেল �াচীন ও নবীন আদেশ� �য �ঘারতর সংঘাত �বেধিছল তােত তৎকালীন িহৈতষী 

সমাজনায়কেদর মেধ� �কউ �কউ �াচীন আদেশ�র সনাতন দ�� আঁকেড় থাকেলন । রাজা 

ৃরামেমাহন রায় �ভিত �থম দেল িকনউ রাধাকা� �দেবর মত ভবানীচরন িছেলন ি�তীয় 

দেল । ভবানীচরন তখনকার �শথল� ও ��রাচার - �ব�ল সমােজ িবজাতীয় ধম � ও িবগিহ� ত 

নীিতর �বল আ�মণ �থেক সনাতন ধম � ও �িচ-�� নীিতর কল�ান �প� সযে� রক�ষা 

করেত সেচ� িছেলন । একিদেক �যমন তাঁর �িতি�ত ধম�সভা ও স�ািদত সমাচার - 

চি�কা মধ� িদেয় িতিন সু�ঢ় িন�ার সে� িহ�ুধম�েক র�া করবার �চ�া করেলন, অন�িদেক 

�তমিন তী� ব��-িব�প ক�িকত রচনার মধ� িদেয় �ন�িত পরায়ন �ি�য়াস� সমাজেক 

�শাধন ও িনম�ল করেত �চেয়েছন ।
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ভবানীচরন বে�াপাধ�ােয়র জ�-িশ�া-কম�জীবন 

 ভবানীচরেনর পু� রাজকৃ� বে�াপাধ�ােয়র �েচ�ায় “ধ�� সভার অতীত 

স�াদক বাবু ভবানীচরন বে�াপাধ�ায় মহাশেয়র জীবনচিরত ��ত�ত পিব� চির� 

িববরন” �কািশত হয় । �রেজ�নাথ বে�াপাধ�ােয় ‘সািহত�-সাধক-চিরতমালা’ �ে� এ 

স�েক�  িব�ািরত আেলাচনা আেছ । �সই �ে�র সা�� অনুযায়ী ‘১৯৯৪ সেনর আষাঢ়ী 

�পৗন�মাসীেত’কলকাতায় ভবানীচরেনর জ� হয় । িপতা রামজয় বে�াপাধ�ায় তাঁকশােলর 

কম�চারী িছেলন। এঁেদর আিদ িনবাস িছল পরগনা উখড়ার অ�ঃপিত নারায়নপুর �ােম । 
ুপের কলকাতার কলুেটালায় নতন বািড়েত আসার পর ভবানীচরেনর িশ�া �� হয় । িতিন 

বাংলা-ফাস�-ইংেরজীেত আরদিশ�তা অজ� ন কের িবিভ� ইংেরজ রাজপু�েষর অধীেন 

কম��হন কেরন । �জ ডা�. স�ার উইিলয়াম কার, স�ার চাল�স উইিল, িবশপ িমিডলটন, 

স�ার �হনির �ােপট, লড�  িবশপ �হবার �মুখ �িতপি�শালী ব�াি�র অধীেন যথােযাগ� 

স�ােনর সে� চা�রী কেরন । খ�াতনামা সাংবািদক ভবানীচরেনদর পি�কা স�াদনার 

সূচনা হ ১৮২১ �ীঃ ৪ঠা িডেস�র �কািশত ‘স�াদ �কৗমুদী’র পাতায় । এই সা�ািহক 

পি�কার �থম �তেরা� সংখ�া �কােশর পর অন�েদর সে� ঐক�মত না হওয়ায় িতিন 

‘স�াদ �কৗমুদীর’ সং�ব ত�াগ কেরন । এরপর িতিন ১৮২২ �ীঃ ৫ইমাচ�  ‘সমাচার চি�কা 
ৃ�কাশ কেরন কনুেটালা �থেক, তাঁর �নতে� এই পি�কার �হক সংখ�া �ত বৃি� পায় । 

১৮২৯ �ীঃ এি�ল মােসর মেধ� এ� ি�-সা�ািহেক (অথা� ৎ স�ােহ �বার �কািশত হয়) 

পিরনত হয় । �ভাবতই �স যুেগ পি�কা এক� িবিশ� বাংলা সংবাদপ� হেয় ওেঠ ।

 সাংবািদক �েপই ভবানীচরেনর �থম আ��কাশ । �থম জীবেন িতিন িছেলন 

রামেমাহেনর িবেরাধী নন, সহেযাগী । �রামপুর িমশনারীরা ‘সমাচার-দপ�ন’ পি�কায় 

িহ�ুধেম�র িব�ে� �ৎসা ছড়ায় । �িতবােদ ১৮২১ �ী. ভবানীচরন এবং রামেমাহেনর 

�বত� নায় �কািশত হয় সা�ািহক ‘স�াদ �কৗমুদী’ পি�কা । িহ�ুসমােজর নায়ক তারাচাঁদ 

দ� ও এর সে� যু� িছেলন । িক� সহমরনেনর মেতা �শ�কাতর িবষেয় অিভমত �কােশ 

রামেমাহেনর সে� তাঁর মতা�র হয় । ভবানীচরন ‘স�াদেকৗমুদী’ পি�কার সং�ব �ছেড় 

িদেয় ১৮২২ �ীঃ ‘সমাচার চি�কা’ পি�কা �কাশ কেরন । কাল�েম, এই পি�কা হেয় ওেঠ 

র�নশীল দেলর �ধান মুখপ� । আবার �কবল পি�কা �কাশ নয়, রামেমাহেনর 

‘আ�ীয়সভা’র িবপরীত প��েপ ভবানীচরন সনাতন িহ�ুধম � ও সদাচােরর র�াকে� 

রাধাকা� �দব, তারাাঁদ দ� �মুেখর সহায়তায় ১৮৩০ �ীঃ ১৭ই জানুয়ারী ‘ধম�সভা’ �িত�া 

কেরন । এই সভা িছল রামেমাহেনর ��বাদী ভাবনার �িতপ���প । এই �িতপ� 

মেনাভাব �গিতর �িতি�য়ায় �দখা �দয় িন । আেলাক র�ন দাস�� ও �দবী�সা 
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বে�াপাধ�ায় বাংলা সািহেত�র �রখােলখ� রচনায় এ িবষেয় মতামত জািনেয়েছন । তাঁেদর 

িবে�ষন -”সহমরন মূেলই ‘স�াদেকৗমুদী’ পেনর অন�ান�রা রামেমাহেনর সং�শ� ত�াগ 
ুকের নতন কের িহ�ুসমােজর এক মুখপ� (সমাচার - চি�কা) �কাশ কেরিছেলন । তাঁরা 

ু�ধুই �িতি�য়াশীল ভাবেল ভল হেব । তাঁেদর মেধ�ও আ�সমী�ার আেয়াজন �জেগিছল 

। ভবানীচরন বে�াপাধ�ােয়র মেতা র�নশীল ব�াি��ই িগতা, মনু, ভাগবত ইত�ািদ িনজ 

ব�ােয় মুি�ত কেরিছেলন সনাতন শাে�র �িত এবং �কীয় ঐ�েয�র�িত �েদশীেদর �ি� 

আকষ�ন করবার উে�শ� । তােদর �ধেম � অচু�ত থাকার সংক� আ�র�ার �েয়াজেন, িক� 

তার মেধ� জাতীয়তােবােধরও �ধম আভাস �জেগিছল ।” সুদশ�ন, দীঘ�েদহী, খ�াতনামা 

সাংবািদক ভবানীচরেনর ইংেরজী ভাষা�ানও �শংসার �যাগ� িছল । িবশপ �হবার তাঁর 

পিরচয় িদেত িগেয় বেলিচেলন “a tall fine looking man ........... speaking good 

English.” সারা �দেশ অৈবতিনক িশ�া ও �ী িশ�া �সােরর দািব তাঁর পি�কার মেধ�ই 

�থম উ�ািরত হয় ।

ভবানীচরেনর রচনাসমূহ

 (ক) গদ�রচনা ; বাবুর উপাখ�ান, �শৗিকন বাবু, বৃে�র িববাহ, �া�নপি�ত, 

�ব�ব ও �বদ�স�াদ, কিলকাতা কমলালয় (১৮২৩), িহেতাপেদশ (১৮২৩), নববাবু 

িবলাস (১৮২৫), নবিবিবিবলাস (১৮৩১), � � গয়াতীথ � িব�ার (১৮৩১), আ�য� উপাখ�ান 

(১৮৩৫), পু�েষা�ম চি�কা  (১৮৪৪)

 (খ) পদ�রচন : �তীিবলাস (১৮২৫)

নববাবুিবলাস (১৮২৫)

 ভবানচরন বে�াপাধ�ােয়র ‘নববাবুিবলাস’ �কািশত হয় “�মথনাথ শ�� ন” 

ছ�নােম । ছ�নাম� ভবানীচরন নাট�র �পা�র ঘেট । ভবানীচরেনর রচনা�িল শহর 

কলকাতার �িতি�ত ভ�সমােজর তথা নবজা�ত িহ�ু মধ�িব� জীবেনর এক এক� 

িলিপিচ� । ব��ধম� হেলও বাংলা সািহেত� ভাবধম� �মৗিলক রচনার সুচনা হয় এর হাত ধের । 

সমােলাচক অপূব��মার রায় তাঁর “ঊিনশ শতেকর বাংলা গদ�” �ে� �লেছন - “েয �ই 

এিক �মৗিলক এবং ভাবধম� রচনা �স যুেগ �কািশত হেয়িছল �স�িলর মেধ� �ই এক� 

িদগে� জলদিচ�  �রখার মেতা ভােবর সািহেত�র (litarature of power or creative 

literature) আগমন স�বনা আভািসত কেরিছল । ইংেরজী সাইেত�র বা�বতা (Social 
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satire) অনুসেরন কের বাংলা গেদ� ভােবর সািহেত�র �থম চরন�িন �শানা িগেয়িছল 

ভবানীচরেনর ‘নববাবুিবলাস’ এবং ‘কিলকাতা কমলালয়’ -এর মেধ� ।” কিলকাতা 

কমলালয় �ে�র িবষয় �ে�া�েরর�েল কলকাতার রীিতণ�না । ইংেরজী িশ�া ও 

আবধারার �ভােব ইয়ং �ব�লেদর উ�ৃ�লতা ব��িব�েপর মাধ�েম এখােন কলকাতার 

সমকালীন জীবনযা�ার �শ� উ� ঘা�ত । পরবত� �� ‘নববাবুিবলাস’ �ে� ও আেচ 

কলকাআর বাবুেদর উ�ৃ�ল জীবনযাপেনর পিরচয় ।

ৃ আসেল উনিবংশ শতা�ীর ততীয় দশেকর আেগ �থেকই কােছ ও �ের বাঙালী 

মানুেষর কােছ ইংেরজ নগরী কলকাতার খ�ািত-মাহা�� ছিড়েয় পেড়িছল । তার কারণ  

আেছ । এেক �তা গ�াতীের অব�ান, তার উপর বািণজ� ব�বসােয়র অবাধ ঘাঁ�, �করািন 

িহসাব-নিবেসর অপয�া� চাকির ও অিভনব িবদ�াপীেঠ �েবেশর অবাধ অিধকার কলকাতা 
ুনগরীেক ধম � অথ � কাম �মা� এই চতবেগ�র কাম�কানেন উ�ীত কেরিছল । বাইেরর �লাক 

তাই কলকাতায় ঝাঁেক ঝাঁেক আসত। অিধকাংশ নবাগতই �থম �থম িকছু অসুিবধায়  

পড়ত । কেলাকাতাবাসীেদর চালচলন ও কথাবাত� া �েন �স �বাকা বেন �যত । 

‘নববাবুিবলাস’ ও নবিবিবিবলাস’ �ে� কলকাতা �ে� মজাদার সব ঘটনা িলিপব� আেছ । 
ৃনবিবিবিবলাস (ততীয় মু�ন ১৮৪০ �ীঃ) রচিয়তা বা �কাশেকর নাম িছল না । ভবানীচরেনর 

ু ুমৃত�র পর �কািশত চতথ � ও প�ম মু�েন ১৮৫২ �ীঃ ও ১৮৫৩ �ীঃ ��াকােরর নাম �দওয়া 

হয় �ভালানাথ বে�াপাধ�ায় । এ নাম�ও ভবানীচরেনর নামা�র ধরা �যেত পাের ।

নববাবুিবলােসর গঠন �বিচ� ও িবষয়ব�

 ‘নববাবুিবলাস’ চারখে� রিচত - (১) অ�র খ�, (২) প�ব খ�, (৩) �সুম খ�, 

৪) ফল খ� । চার� অধ�ায় জুেড় কলকাতার বাবুেদর উ�ৃ�ল জীবেনর পিরচয় আেছ ল 

উনিবংশ শতা�ীর বাংলা ব�� রচনায় কলকাতার এই বাবু িবিবধ ব�াে�র িবষয়ব� । 

প�ারীচাঁদ িমে�র “আলােলর ঘর দলাল” (১৮৫৪-৫৮) উপর ‘নববাবুিবলােসর খুব গভীর 

�ভাব ল�� করা যায় ।

 িবষয়ব� িহসােব ‘বাবু’র সা�াৎ পাওয়া ভবানী চরন বে�াপাধ�ােয়র ‘বাবুর 

উপখ�ান’-এ । ১৮২১ �ীঃ ���য়ারী ও জুন -এই �ই সংখ�ার ‘সমাচারদপ�ন’ পি�কায় এ� 

ু�কািশত হয় । তখেনা ‘স�াদ �কৗ�িদ’ বা ‘সমাচার চি�কা’ �কািশত হয় িন । 
ুনববাবুিবলােসর সে� তলনা করেল ‘বাবু’ আখ�ান�েক ভবানীচরেনর �থম খসড়া বলা 

যায় । অনু�প আরও �-এক� ব��রচনা এসময়কার সংবাদপে� �কািশত হয় । তারপের 
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‘নববাবুিবলাস’ এর আিবভ� াব । �মােটর উপর উিনশ শতেকর �থম পােদর এই অিশি�ত 

বাবুরা িচ�ার কারন হেয় উেঠিছল । ব�াে�র িবষয়ও হেয়িছল । ভবানীচরন িলেখেছন -

   “মুিনয়া বুলবুল আখড়াই গান

   �যাস �পাষাকী যশসী দান,

   আিড় ঘুির কানন �ভাজন,

   এই নবধা বাবুর ল�ন ।”

 এ অবশ� িহ�ু কেলজ �িতি�ত হবার পুেব�কার িচ� । শতা�ীর মধ�ভাগ 

রােজ�লাল িম� বেলেছন - “েয সমেয় তাহা (নববাবু িবলাস) ��ত হইয়াছল তৎকালীন 

বণ�ত বাবুর আদশ� কিলকাতায় অ�াপ� িছল না ।” পাি� লঙ সােহেবরও তাই মত । িতিন তাঁর 

‘Descriptive catalogue ১৮৫৫ �ীঃ) এ নববাবুিবলােস এর ঐিতহািসক ��� উে�খ 

কের িলেখেছন - “One of the ablest satires on the Calcutta Babu as he was 

30years age.” এই �ে�র মেধ� বা�ববািদতা, অস�িতময় সমাজিচ� অ�েনর 

সৎসাহস, সরস ব��া�ক �ি�ভ�ী এবং �নব�ি�ক মেনাভাব আংলা কথাসািহেত� 

উপন�াস সৃি�র স�বনা জািগেয়িছল ।

ু ১৮১৭ �ীঃ ‘িহ�ু কেলজ’ �ািপত হেল নতন িশ�ার ব�ব�া হয় । তখন 
ৃভবানীচরেনর মত সমাজ-কতপে�র ভেয়র কারন ও িব�েপর িবষয়ব� হেয় ওেঠ �থেম 

রামেমা্েনর দল, পের ইয়ং �ব�ল । িক� ‘বাবুর দল’ িক তখন-তখািন িবলু� হেয়িছল ? 

‘�েতাম �পঁচার ন�া-য় (১৮৬২ �ীঃ) হয়ত পুরেনা িদেনর বাবুর যুেগর িচ�ই অি�ত 

হেয়েছ । আলােলর ঘেরর �লাল (১৮৫৪ �ীঃ) �দেখ মেন হয় শতা�ীর মধ�ভােগও ‘বাবু’র 

স�বনা �র হয় িন । ‘সধবার একাদশী’র অটেলর কথা মেন রাখেল বুঝব �ুল কেলেজর 

যুেগ বাবুেদর কতটা �পা�র ঘেটিছল - ইংেরিজ �ুেল ‘বাবু �ােশ’ তােদর ভরিত হেত হয় 
ু। তারপর বি�মচে�র ‘বাবু’ নামক রচনা মেন করেল শতা�ীর ি�তীয়ােধ � নতন বাবুরা িক 

�প ধারন কেরিছল তাও �বাঝা যায় । সাধারনভােব মেন হয় ‘েতাতারাম দ�’েদর যুগ �শষ 

হেয়িছল হ�ু কেলজ ও ইংেরিজ িশ�ার িব�াের । সমাজ ও সং�ৃিতেত তখন ‘বাবু’র 
ু�াধান� লু� হেত থােক । শতা�ীর ি�তীয়েধ � পরা�য়ী িনমচাঁেদর তলনায় অটলিবহারীরা 

িনেজেদর সাং�ৃিতক ও সামািজক খব�তা অনুভব না কের পােরিন ।
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 ‘নববাবুিবলাস’ �ে� নায়ক কলকাতার ধনী অথচ অিশি�ত ভ�স�ান । 

�সকােলর ধনী ব�া�ীেদর আচার - ব�বহার ও �নিতক চির� সংেশাধনেনর জন�ই 

���েলখা । এই ��� �লখার পেরই ‘The Friend of India’ পি�কায় এর আেলাচনা 

পরকািশ হয় - “it is a satirical view of the education and habits of the rich, 

and more especially of those families which have very recently 

acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as wall 

as its allusion and similes, are purely native, and this imparts a value to 

its superior to that which could be attached to a similar representation 

from a European Pen. The knowledge of the author respecting the 

subject he handles, must necessarily be more correct than that which a 

foreigner could acquire and his description my therefore be received 

with great confidence. Though the work is highly satirical and though 

some of its strokes of ridicule my be too deeply touched, we cannot 

venture to pronounce it a caricature . Every opportunity we have enjoy 

of its strokes of ridicule may be too deeply touched. We cannot venture 

to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of 

examining the subject had confirmed us in its justness.

 ‘নববাবুিবলাস’ ���র �বশ �কক� সং�রন �কািশত হয় । ‘স�াদ �ভারেকর 

১৮৫৭ �ীঃ ১১ই জুলাই এর িব�াপন �থেক জানা যায় ��� পের নাটেক �পা�িরত 

হেয়িছল ল �কৃতপে� ‘কিলকাতা কমলালেয়’ -এ শহর কলকাতার সমাজ, 

‘নববাবুিবলাস’ ম- এ কলকাতা শহেরর বাবু জীবেনর িববরণ �লখেকর সমকালীন 

অিভ�তায় পিরেবিশত হয় । ‘কিলকাতা কমলালেয়’ �যমন ‘আলােলর ঘেরর �লাল’ -এর 

পূব��প, �তমিন ‘নববাবুিবলাস’ ‘�েতাম প�াঁচার ন�’র �াথিমক �কাশ । �সই অেথ �

�কবল উপন�াস নয় । এই ���য় �থেক বাংলা রম�রচনারও সূ�পাত হেয়ছল বলা যায় ল 

এই �সে� সমােলাচক ��মার বে��াপাধ�ােয়র অিভমত �রণেযাগ� - “বাংলা সািহেত� 

উপন�াস আিসয়ােছ �ধানত সমােজর ব�া�িচে�র স�সারেন । ঊনিবংশ শতা�ীর �থম 

িদেক ‘নববাবুিবলা’ ও ষ� ও স�ম দশেক ‘আলােলর গেরর �লাল’ ও ‘উেতাম প�াঁচার 

নকশা’ ভািব উপন�ােসর পূব�াভাস�েপ �দখা িদল ।” (আংলা সািহত� িবকােশর ধারা, 
ু১৯৫৩, পৃ�া ৪৮) । ব�, এইভােবই বাংলা কথাসািহেত�র �থম যুেগ নতন গেড় ওঠা শহর 

কলকাতার মধ�িব� জীবন, তার ফাঁপা আিভজাত� ও �িচিবকৃিত স�দয় বা�বতার সে� 

বিণ�ত হল । �সই বণ�নায় সামািজক �চতনার উে�াধন এবং �� ভাষার নমুনা �দখা �গল ।
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নববাবুিবলাস : ব�� ও হাস�রস 

 বাংলা ভাষার জ� �থেকই বাঙালী �ায় সািহত� রেসর রিস৯ক । আর বাংলা 

সংবাদপে�র হাত ধের বাংলা গেদ�র জ� হেতই গেদ�ও �স রস পিরেবশেনর �চ�া হেব তা 

অনুমান করা যায় । �ফাট�  উইিলয়ােমর ছা�পাঠ� ভাষা-িশক�ার পু�ক বা রামেমাহন-
ুমৃত��য়-কাশীনােথর শা্�ীয় যুি�র কচকিচেত অবশ� রস-সৃি�র অবকাশ �বিশ িছল না, 

ু ৃগদ�ভাষা �তির হি�ল মা� । অন�িদেক তেক� র �েয়াজেনই মৃত��য়-রামেমাহন �ভিতও 

ব�� িব�প �পে�রই এক �ধান অ� হেয় ওেঠ । তখন পয�� বাঙালী সমােজ 
ুসাতধারণভােব নতন িশ�া ও সং�ৃিত খুব িব�ৃত হয় িন, আধুিনক জীবনাদশ� স�ান লাভ 

কেরিন, গতানুগিতক �িচর �ুলতা আধুিনকভােব মািজ� ত হেত আর� কের িন । এক কথায়, 

আধুিনক জীবনাদশ� ও সািহত�দশ� �ািপত হয়িন । অথচ সং�ৃেতর ঐিতেহ�র মেধ� যথা� থই 

িছল । চ�ীম�ল কােব� বা িশবায়েন তা বাঙালী হাস�রেস পিরণত হেয়েছ । মধ�যুেগর 

অ��কালীন পচন-ধারা সমােজ তা একিদেক সািহেত� পিরণত হেয়েছ । মধ�যুেগর 

অ��কালীন পচন-ধরা সমােজ তা একিদেক সািহেত� পিরনত হেয়েছ নারীগেনর 

পিতিন�ায়, সতীেনর কলহ ইত�ািদেত অন�িদেক �লৗিকক আেমােদ, যা�ায়, �খউেড়, 

�গাপাল ভাঁেডর ‘রিসকতায়’ । এ ঐিতহ�িহ ‘ঊনিবংশ শতেকর র�নশীলেদরও ব��-

িব�প রিচত । তথািপ �স স�ে� �ধান বড় কথা এই - �থমত : তা এই অনুবাদ ও 

সংকলেনর ও যুেগর �থম �মৗিলক রচনার �য়াস । ি�তীয়ত । তা এই িনছক ও �ায় নীরস 

গদ�রচনার যুেগর একমা� সরস রচনার �য়াস ল এ �চ�ায় একজন �লখকই �রনীয় -  

ভবানীচরন বে�াপাধ�ায় ।

 উনিবংশ শতা�ীর আেগ বাংলা সািহেত� স�াটায়ার বলেত িকছু িছল না । িছল 
ৃ ুউপহাস স�াটায়ার সৃ� হল শতা�ীর ততীয় চতথ � দশেক, সামিয়ক প� �কািশত ব�� 

কিবতায় এবং ভবানীচরন সমাজ ও ধেম�র ��ে� আদশ�বাদী িচ�াশীল ও কিম�� পু�ষ 

িছেলন, িক� সািহেত�র আসের িতিন আেমাদি�য় হাস�রিসক অ�র� ব�ি� । �সখােন তাঁর 

িনিত ও আদশ� ধরা পেড় বেট, িক� �সই নীিত ও আদশ� হািসর আন�দী�ীর মােঝ ���, 

�সখােনও তাঁর হােত শাসেনর �বত� ধরা আেছ সত�, িক� �সই �বত� খুশীর রেঙ 

রাঙােনা, তা �নেড় �চেড় �দখেতও সুখ আেছ ।

 ভবানীচরন �িচমান, নীিতপরায়ন ব�ি�িত িছেলন বেট, িক� �সই �িচ ও নীিতর 

অনুেরােধ িতিন সািহত�-সত� িবসজ� ন িদেত চান িন, ঊনিবংশ শতা�ীর �গাড়ার িদেক 

কলকাতা ও তার পা�বত�  অ�েল বাঙালী সমােজর �কান �কান �লাক ইংেরেজর অধেন  
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ৃ ুনান �কার বৃি� ও ব�বসােয় �ভত ধন উপাজ� ন কের এক নতন ধনশীল ��িন�েপ সমােজর 

মেধ� উ�ত হেয়িচল । পুরাতন বেনদী জিমদার ��নীর �াব �িতপি� কিমেয় তারাই ু
ুঅক�াৎ ভঁইেফাঁড় হঠাৎ - বড়েলাক হেয় সমােজর মেধ� জাঁিকেয় বসল । ‘নববাবুিবলাস’ 

�ে� এেদর বণ�না িদেয়েছন �লখক -

  এই কিলকাতা নামক মহানগর আধুিনক কা�িনক বাবুিদেগর 

িপতা এবং �জ�� �াতা এেস �ন�কার বণ�কার কম�কার চম�কার চটকার 

ুপঠকর মঠকর �বতেনাপভক হেয় িকংবা রােজর সােজর কােঠর খােটর 

ঘােটর মেঠর ইেটর সরদাির �চৗিকদাির জুয়াদাির �পা�ারী কিরয়া অথবা 

অগম�গমন িমথ�াবচন পরকীয়রমনীয় সংঘটনকািম ভাঁড়ািম ও রা�াবৃ� 

দাস� �দৗত গীতবাদ�তৎপর িহয়া িকংবা �পৗরহত� িভ�াপু� ��িশষ� 

ভােব িকি�ৎ অথ � স�িত কিরয়া �কা�ানীর কাগজ িকংবা জিমদারী 

�য়াবীন ব�তর িদবসাবসােন অিধকতর ধনাঢ� হইয়ােছন ।”

 এইসব ধনাঢ� �লােকেদর �ধু �কবল ধন-ঐ�য�ই িছল, িক� িশ�াদী�া সুনীিত ও 

আদেশ�র �কান বালাই িছল না । �সজন� এেদর �ভােব তখন সমােজর গিত িন� ও িবকৃত 

পেথই চািলত হেয়িচল । এেদদর পু� ও �পাষ�রা িবনা ��েশ অপিরিমত ধনস�দ ও 

অিনয়ি�ত ��য় �পেয় িবলাস ব�সনেকই জীবেনর মূল উে�শ� কিরয়া সমােজর মেধ� বাবু 

আখ�া লাভ করল । এেদর িন�মা�  নীিতহীন জীবন একটা �ািনকর ব�ািধর মত সমাজেক 
ু�িষত ও �ব�ল কের তেলিছল । এই সব বাবুেদর �খাসামুেদ �মাসােহব, ইয়ার, দালাল 

ইত�ািদ �লাক নীচ পরামশ� ও কলুিষত আচরেনর �ারা সমােজর মেধ� অন�ায় ও পােপর গিত 

অবািরত কের িদেয়িছল । �াচীন সমােজর শাসন ও িনয়�ন তখন িশিথল হেয় িগেয়িছল 
ুএবং নতন সমােজর উ�ত বিলষঠ আশ� তখনও �ািপত হয় িন । অসৎ ও অস�ত উপােয় ধন 

উপাজ� েনর পথ �শ� হেয়েছ । িক� �ােনর িনম�ল আেলাক বুি�র পরীশীলতা দীি� ও 

িচ�ার ঋজু �স� মুি� তখনও আেসিন । �সই সময় �ধু �য পু�ষেদর মেধ�ই এই ব�াপক 

�ন�িত ও �রাচার সীমাব� িছল তা নয় । অ�ঃপুেরর �মেয়রাও �গাপেন তােদর অবদিমত 

ই�া ও লালসা অবাধ ��য় িদেব চলত । তােদরেক সে�ােগর আশায় �ল্ু� কের সব�নােশর 

পেথ িনেয় যাবার জন� �তী ও �টনীর অভাবও সমােজ িছল না । িভতর ও বা্েরর এই 

সব�া�ীন �িচহীন নীিত��তার সমাজিচ�ই ভবানীচরন িনিব�কার বা�বেবাধ ও অকপট 

আ�িরকতার সে� আঁকেলন । িতিন �য বাবু সমােজর চির� উদঘাটন করেলন তা িনেয়ই 

পরবত�কােল প�ারীচাঁদ িম� ‘আলােলর ঘেরর �লাল’ এবং বি�মচ� চে�াপাধ�ায় ‘বাবু’ 

নামক পরব� রচনা কেরেছন । গ�কািহনীেক পদ� �থেক গেদ�র মেধ� �ানা�িরত কের 
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ুভবানীচরন �য নতন সািহত� রীিত �বত� ন করেলন তাই পের সাথ�ক উপন�ােসর জ�দান 

কেরিছল ল এ �সে� �েজ�নাথবে�াপাধ�ােয়র ম�ব� উ�ারেযাগ� । ‘��াপ� ��াবলী’ 

ুবইেয় ‘নববাবুিবলােসর ভিমেক’ অংেশ িতিন বেলেছন - “�কৃত ��ােব নববাবুিবলাসই 

�য আংলা ব��িচ� ও ব��মূলক উপন�ােসর �থম িনদশ�ন তাআ অ�ীকার কিরবার উপায় 

নাই ।” অবশ� ভবানীচরেনর রচনায় পূব�তন পদ�রীিত �য এেকবােরই বিজ� ত হেয়িছল তা 

নয় । ‘নববাবুিবলাস’ গরে� �ােন �ােন পয়ার, ি�পদী ইত�ািদ ছ� রেয়েছ । ‘নববাবুিবলাস’ 

স�েক�  একই কথা �েযাজ� । আর ‘�তিবলাস’ ��� �তা স�ন� পদ�ছ�এই িলইত । �ধু 

�কবল ছে�র িদক িদেয় নয়, অল�ার ও বাক� ��েয়ােগর িদক িদেয়ও তাঁর রচনা 

পদ�রীিতর যেথ� �াব ল�� করা যায় ।

 ভবানীচরেনর ‘নবববাবুিবলাস’ �ে� পূব�পর সাম�স�পূন�, সুিনিদ��  গ�কািহনী 

আেছ ।’কিলকাতা কমলালেয়’ ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’র মত িবি�� সমাজিচ�ই অি�ত 

হেয়েছ । তেব ‘�তীিবলাস’ ও ‘নবিবিবিবলাস’ �ে� ‘নববাবুিবলাস’ এর মত এক� 

গ�কািহনী ল�� করা যায় । ভবানীচরেনর কািহনীমূলক ���িলেত সমাজ-সং�ােরর 

উে�শ� সপ� বেল কািহনীর সরল ভ�ী ও জ�ল ��েনর িদেক �লখক �ি� �দন িন । 

সমােজর এক এক� বা�ব অংশ এবং �কান �কান টাইপ চির� �লখেকর ঝলিকত ব�� - 

িব�েপর আেলােক আমােদর �চােখর সামেন উ�ািসত হেয় উেঠেছ । ভানীচরেনর রচনায় 

�য র�রেসর উপাদান আেছ তা বাক� ও ঘটনায় আধাের িনিহত �নই, তা চির�েক আ�য় 

ূকের আেছ । বাংলা সািহেত� এই �বাধ হয় সব��থম �পৗরািনক কািহনী বিহভ� ত িবিচ� বা�ব 

চির� অবল�েন রসসৃি� করবার �চ�া পিরলি�ত হল । অবশ� সু�, �াভািবক সুজন চির� 

িতিন �বিশ অ�ন কেরন িন । যা উ�ট, অস�ত, িবদঘুেট ও িবস�শ� তােতই িতিন এেকবাের 

�েলর �খাঁচা আর একবার মধুর �েলপ িদেয়েছন । �সজন�ই �টনী, নাপিতনী, মুখ� ও�াদ, 

�খাসামুেদ ইয়ার, ভ� দালাল, �াচীন �লা�া ও বৃ�া �বশ�া চর� লইয়াই তাঁর কারবার ।

 ভবানীচরেনর হাস�রস ব��িমি�ত একথা সত�, িক� সব��ই �য িতিন ব�াে�র 

কশা� উদ�ত কের রেয়েছন তা নয় । ‘নববাবুিবলাস’ - এ �লখেকর িব�পধিম�তাই �ধান 

হেয় উেঠেছ তা �ক, িক� এই িব�প িনম�ম ও �মাহীন নয়, এর দায় হািসর বা�েক 

এেকবাের �� কের �ফেল িন । সং�ার ও �শাধন �লখেকর উে�শ� বেট, িক� একথা িতিন 

ভুেল যান িন �য, িতিন িশ�ক নন, শাসােনা �থেক রসােনার িদেকই অিধক নজর �দওয়া 

তাঁর ধম � ।

 চির� িচ�েন �লখক �য অিভনব �মৗিলকতা এবং অ�ত উ�াবনী �কৗশেলর ু
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ু ুপিরচয় িদেয়েচন তা �দেখ িবেশষ �কৗতক �বাধ হয় । মােঝ মােঝ আবার ত� ও �হয় িবষয় 

ৃপদ��ে� িববৃত কের অথবা নানা ��গ�ীর �ন ও মিহমা �ারা অল�ত কের 
ু�কৗতকরেসর �াবন� এেনএন । ‘নববাবুিবলােস’ নববাবুেদর ল�ন বণ�না করেত িগেয় িতিন 

বেলেছন -

   মুিনয়া বুলবুল আখড়াই গান

   �ঘাষ �পাষাকী, যশমী দান,

   আিড়বুিড় কানন �ভাজন

   এই নবধা বাবুর ল�ন ।

 কিব যখন লু�েদর বৃ�া� িদেয়েছন তকন তােত তাঁর নীিত ও উে�েশর উে�শ� 

�মােটই পির�ুট �নই । তখন পিরহাসি�য়, র�রিসক মন� িতিন এেল ধেরেছন । �সই 

বৃ�া� �থেক িকছুটা উ�ৃত করা হল -

  �লােক যাের বেল লু�  �স �কবল জািনবা ��

    লু� িবনা মজা জােন নাই ।

  মাের ম�া আদা �ছনা  সদা থােক বাবু আনা

ু    �সানাদানা ত� তার ঠাঁই ।।

  মাত, িপতা, দাদা, ভাই  কাহার �তায়া�া নাই

    �ঃখী নািহ হয় কার �েখ

  �কহ যিদ কটু বেল,  �স কথা না গােয় �তােল

    সব�দা সরল কথা মুেখ ।।

 বৃ�া �বশ�ােদর বণ�না িদেত িগেয় �লখক এমন স�ানবাচক ও সমাসব� িবেশষন 
ু�েয়াগ কেরেছন �য তা অত�� �কৗতকাবহ হেয় উেঠেছ । �যমন -

  “তৎপের পরমেবশা ��তেকশা গিলতমাংসা গিলতেযৗবনা 

ভ�দশনা রিতপি�তা ব�মািনতা মধুবভািষনী িনিবড়িনতি�নী 

বারা�না�ধানা বকনােপয়াির �কাঁকড়া �পয়ারী দামড়ােগাপী কানঝাড় 

ৃরাধামিন ছাড়ুখািগ মিন জয়ািবিধ �ভিত আপন আপন সহচািরনী অথা� ৎ 

ছুকির সে� লইয়া খিলপা সমিভব�াহাের বাগােন আগমন কিরেলন ।”
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 িবিচ� ব�াি� ও ব�র বণ�না একিহ সে� যিদ আিতশয�পূণ�ভাষার মধ� িদেয় �কাশ 

পায় তেব তা হাস�রসা�ক হেয় উেঠ, এই আিতশয�জিনত হাস�রস সৃি�র �চ�া �লখেকর 

রচনার অেনক জায়গায় �দখা যায় । িনমি�ত ইিবেদর আহার ও িবহার িনেয়ও ব�� কেরেছন 

�লখক তার ‘নবিবিবিবলাস’ �ে� ।

 �লাকচির� স�ে� �লখক ভবািনচরন বে�াপাধ�ায় অিভ�তা �যমন ব�পক, 

বণ�নান �মতা �তমিন িনখঁুত ও র�রসা�ক। ‘�তীিবলাস’ �ে� িবিভ� �তীর বণ�না অথবা 

‘নববাবুিবলাস’ গরে� িবিচ� ও�ােদর আকৃিত ও �কৃিত িচ�েন �লখেকর সামািজক 

চিরে��নেন অ�ত �শলতা ও রসেবােধর পিরচয় পাওয়া যায় । মােঝ মােঝ মেন হয় ু
�লখেকর �কান �নিতক উে�শ� �নই, �কান ঘটনার পিরনিতদােন ও �যন আ�হ �নই, 

�কেবাল র�রেসর আসের কেয়কজন উ�ট ও উৎেকি�ক চির� �এ তােদর িনেয় 

হািসঠা�া করাই �যন তার আসল উে�শ� । ‘নববাবুিবলাস’ ও ‘নবিবিবিবলােস’ দীঘ� বণ�না 

ুকরবার সময় �লখক ভেল �গেছন �য কািহনীর গিত িশিথল হেয় �গেছ । িতিন �বশ রেয় 
ুসেহ, সািজয়া রিসেয় একটার পর একটা অ�ত চির�েক এেন অনগ�িলত �কৗতেকর পথ ু

মু� কের িদেয়েছন । �থম ও�ােদর বণ�না উ�ৃত করা �গল । হয়ত এই ও�ােদর চির�� 

�থেক দীনব�ু িম� তগাঁর রামমািনক িচে�র �রনা �পেয়িছেলন িকনা । ভবানীচরন 

িলেখেছন -

  “ও�াদমেধ� এক ব�ি� কৃ�বণ � দীঘ�কার ; ��েতর ন�ায় সকল 

�কার উপের গ�েগাল, মেধ� লিবকার, পােয় �গাদ, অিত চমৎকারী 

�ভকধারী �ভেকর ন�ায় �রবান ।”

 িনব�ািচত গায়েকর �ভােব বণ�নায় পু�ানুপু� বা�বতা এবং রসাল বােক�র 

ফুলঝুির একটু �দওয়া যায় -

  “হাফকাঠ গায়কেবটা, অিত �ঠঁটা, বােক� �জটা, কেম � �খাঁটা, 

�িক কাটা, �গাঁফ ছাটা, কথা ঝুটা, নজর �ছাট, পাতড়া চাটা, সব�দা গীত 

গােন �বশ�াভবেন অগম� গমেন অেপয়পােন মূিত� ম� এক অধম�, নীচ 

কম � তাহার �ধম�, চুির জুয়াচুির পরদারী ভাড়ামী ঠকামী বদনামী 

�কাঠনামীেত অি�তীয়, িক� আপন িবষয় �ভােল না, ত�কথা �ছেড়     

না ।”

 এই বণ�নার মেধ� �লখেকর অসিহ�ু উ�া হয়েতা একটু রেয়েছ, িক� পড়েত 
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ূপড়েত মেন হয় �লখক �যন তাঁর অিনঃেশষ তন �থেক অিবরাম কথার বান িনে�প কের 

চেলেছন, �সই বানসমূেহর চমক ও ঝ�ার িদেয় আমােদর �চােখ কােন তাক ও তালা 
ৃলািগএ  িদেয় �যন তাঁর তি� ।

 অেযাগ�তা, ভ�ািম, �তারনা ইতািদর �িত ভবানীচরন অিতশয় িবর� িছেলন, 

�সজন� সুেযাগ �পেলই িতিন িব�েপর �খাঁচায় িব� কের তােদর ��প আমােদর স�ুেখ 

উে�ািচত কেরেছন । কত �বাট আিপেসর মািঝ এেলমদার ম�ী হেয় বেস, কত মুরগীর িডম 

সরবরহকারী ও�াদ �সেজ গান �শখােত আেস �স সব �লখেকর তী��ি� এিড়েয় যায় িন । 

ভানচরন বে�াপাধ�ােয়র রচনায় কলকাতার অেনক সামািজক অনু�ান ও �লাক চিরে�র 

িমথ�াচার ও কপটতাই তাঁর ব��ি�র সূ� �খাঁচায় িব� হেয়েছ । অেনক বড়েলােকর 

বািড়েত বই সাজােনা থােক । �কউ �স�িল পেড়ও �দেখ না , ধের ও না । পরম যে� �স�িল 

তােক সাজােনা থােক । বইেয় আদেরর মেধ� িবদ�ার অনাদরেক �ত�� কের �লখক িব�প 

বষ�ন কেরেছন । ‘কিলকাতা কমলালয়’ �� �থেক উ�ার করা �যএ পাের -

  “বাবু সকল নানা জাতীয় ভাষার উ�ম ২ �� অথা� ৎ পািস� 

ইংরাজী আরবী �কআব �য় কিরয়া �কহ এক �কহ বা �ই �গলাসওয়ালা 

আলমািরর মেধ� সু�র ��নী পূব�ক এমত সাজাইয়া রােখন �য 

�দাকানদােরর বােপ ওও এমত �সানার হল িরয়া �কতাব সাজাইয়া 

রািখেত পাের না আর তাহােত এমন য� কেরন এক শত বৎসেররও 

�কহ �বাধ কিরেত পােরন না �য এই �কতােব কাহার হ��শ� হেয়েছ 

অন� পােরর হ� �দওয়া �ের থা�ক �জলদগর িভ� বাবুও �য়ং কখন 

হ� �দন নাই এবং �কানকােলও িদেবন এমত কথাও �না যায় না, ভাল 

আিম কারণ িজ�াসা কির ঐ সকল �কতাব তাঁহারা রািখয়ােছন ইহারা 

ূকারন িক ইআিম পাড়ােগেয় ভত িকছুই বুিঝেত না পািরয়া নান �কার 

তক�  কিরয়া মিরেতিছ এক �কার এই বুঝা যায় বাবুরা বুিঝ �িনয়া 

থািকেবন �য অিধক পু�ক গৃেহ রািখেল সর�তী ব� থােকন �যমন 

অিধক ধন আেছ তাআর ব�য় না কিরেল ল�ী সুি�রা থােকন ব�য় 

কিরেলই িবচিলতা হেয়ন ইহাও বুিঝ �তমিন �কতাব লইয়া আে�ালন 

কিরেল সরসয�তী িবর�া হেয়ন তৎ�যু� হ��শ� কেরন না ।”
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নকশা িহসােব নববাবুিবলােসর গিত�কৃিত 

 ধনীর মূখ� ও উ�ৃ�ল স�ান িকভােব আপন কেম�র ফল �ভাগ কের, তার উদাহরন 

িহেসেব নববাবুিবলাস �লখা । গদ� সািহত�র �সই অপিরণিতর যুেগ তােক ব�া�া�য়ী কের 

তুলেত সমথ � হেয়িছেলন ভবানীচরন । গদ� রচনা যখন মেনর ভাব �কােশই �বসমাল, 

তখন িতিন তােক কতকটা �া� ব�েত পিরণত কেরিছেলন এবং একারেণই সািহত���ার 

পদবীেত তাঁর দািব আেছ । বাংলা ব�� ন� শার িতিনই �লখক ।

 ভবানীচরন অবশ� য়ুেরােপ �চিলত �কােনা সািহত��েপর কথা �ঞরণ কের 

বাংলা ভাষায় স�শ িকছু �লখার কথা হয়ত সেচতনভােব ভােবনিন ঔ। উপন�াস-জাতীয় 

�কােনা বীিশ� সািহত� িশ� স�ে� তাঁর রকম ধারনা িছল বেল মেন হয় না । আসেল িতিন 

সমকালীন বাঙািলর সমাজজীবেনর ছিব আঁকেত �চেয়িচেলন । নববাবুিবলাস ও 

নবিবিবিবলাস �� �� �লখার ��ে�ই সমাজসং�ােরর উে�শ� িকছুটা কাজ কেরেছ । 

�থম �ে� �খাশামুেদ �মাসােহবেদদর যুকিত, বারবিনতার ছলনা, সহজ ইি�য় সুেখর 

ম�তা �থেক িতিন নব�বাবুেদর িনবৃ� করেত �চেয়িছেলন । ি�তীয় �ে� বারা�নার 

জীবেনর ক�ন পিরণিত �দিখেয় সুখেলাভী গৃহ� কন�ােদর �টনী ও ল�টেদর স�েক�  

সতক�  করার ই�া তার িছল । অথা� ৎ আেলাচ� বই ��েত (১) সমােজর বা�ব �প, িবেশষত 

��নীিবেশেষর িবকার�� জীবেনর িচ�, (২) সং�ার উে�শ� (৩) ব�া�া�ক রচনাভি� 

সমি�ত হেয়েছ । সুিনিদ� � উদাহরেণর সাহােয� �নওয়ায় জৈনক নব�বাবুর ও এক নব�িবিবর 

ব�াি�গত জবন বৃ� �লখার মেধ� এেস �গেছ ল তার ফেল ব��-নকশা ব�� কািহিনর 

কাছাকািছ িগেয় �পৗঁেছেছ । নকশার �চহারাটা মুেছ যায় িন, িক� তার মেধ� গে�র একটা 

�প অ��ভােব ফুেট উেঠেছ ।

 এই সূে� নকশা জাতীয় সমাজ িচ� এবং সামািজক কািহনীর মেধ�র পাথ�ক� িচেন 

�নওয়া �যেত পাের -
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  নকশা      কািহনী

 এই পাথ�ক� �দিখেয় এমন �কােনা িস�া� করা হে� না �য ঔপন�ািসক সামািজক 

নকশােক উপাদান�েপ ব�বহার করেত পােরন না । বরং উে�টাই সত� । িক� তা সামািজক 

ূিচ��েপপটভিম িনমা� ন করেব বা কািহনীর বা ব�াি��ধান অংশেক সমাজব�াপী িব�ার 

িদেত সাহায� করেব আর �কে� থাকেব মানুেষর ব�াি�গত চির� -�াত�� তেবই তা 

উপন�ােসর অংশ হেব ।

 নববাবুিবলাস এবং নবিবিবিবলাস এই �ই বইেয়র মেধ� কতক কািহনীধম � এেসেছ, 

যিদও তা িবকিশত হেয় উপন�ােসািচত পুন� �প লাভ কের িন । আমাকেদর আেলাচ� 

নববাবুিবলাস িবে�ষন করেলই ন� শা ও কউপন�ােসর আনুপািতক িবিশ�তা �কাথাব 

কতটা আেছ পিরচয় পাওয়া যােব ।

 ‘নববাবুিবলাস’ পুরান ম�লকাব�ািদর ঢেঙ পয়ার ছে� �লখা গনপিত সর�তী 

ৃ ূ�ভিতর ব�না িদেয় আর� । দীঘ� সমাসব� পেদ এক� ভিমকায় �লখক আপন উে�শ� 

ব�� করার পের মূল�� আর� হেয়েছ ল সতক�  িশ�ীর মেতা রচনা�েক চার� খে� িবন�� 

করা হেয়েছ । �যমন - অ�র খ� অথা� ৎ বাবু�প বৃে�র �সুম, ফলখ� অথা� ৎ বাবু�প ু

বৃে�র ফল । উপসংহার িহেসেব ি�পদী ছে� ‘অথ � �ান উপেদশ’ শীষ�ক এক� গদ� যু� 
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১।  সাধারনভােব সামািজক অব�ার িববরণ ।

২। সমােজর �কােনা �প ফু�েয় �তালার   

উে�শ� িচ�ধম� বণন� ার �াধান� ।

৩। আেলাচ� সমসভা�র একট িনিব�েশষ �প 

অথা� ৎ সমাজ-ে�ে� তার সব�জনীনতাই 

ল�� । �যমন, ধরা যাক িবধবা িববাহ এক� 

সমস�া ।

৪। নরনারীর উে�খ থাকেলও তারা �দ� 

িববরন বা িচ�র সহায়ক মা� ল তারা 

��িনিবেশেষর �িতিনিধ, র�মাংেস পু� 

ব�াি�� নয় ।

১। �কান িবেশষ অথা� ৎ সুিনদ� � ঘটনা বা 

একাধক সংি�� ঘটনার িববরণ ।

২। িবিশ� ঘটনাট জব� কের �তালার উে�েশ� 

বা ঘটনার �মিবকাশ সূে� বণন� া - িচে�র 

ব�বহার ।

৩। সমস�াট িবেশষ পা�পা�ীর জীবেন 

আেরািপত, ঘটনাধারায় আবিত� ত এবং 

�িমক পিরনতমুখী �যমন, ��নি�নী 

নােম একজন িবধবার িববাহ সমস�া ।

৪। িবেশষ িবেশষ পা�পা�ীই কািহনীর �ধান 

অবল�ন । ঘটনাধারা তােদর জীবনা�য়ী 
ূঅিভত নয়, �ানব� এবং 

ব�ি�ল�না�া� ।



হেয়েছ । খ��িল �ম�েরর বৃে�� । এ�প িশেরানামাি�ত পিরে�েদ িবভ� । �লখক 

�বশ সুশৃ�লভােব �স��িল সািজেয়েছন । গদ� িববরেনর মােঝ মােঝ পয়ার বা ি�পদী 

ছে� �বশ িকছু পদ� ব�বহাের িকছুটা িশ�েবাধ হয়েতা কাজ কেরেছ । একােলর পাঠক ঐ 

জাতীয় পয়ার ি�পদীর মামুিল পেদ� �কােনা�প িচ�চা�ল� আর অনুভব কের না, িক� 

�সকােলর পাঠেকরা পুরােনা কাব�-আেবদন ছািড়েয় উেঠ আসেত পােরিন, তােদর কােছ 

ূএ জাতীয় �েয়াগ স�ন� ব�থ � িছল না । 

 নববাবুিবলােস কলকাতাবািস এক ধনীর পুে� িবেশেষর কথা বলা হেয়েছ । 

�থেমই এই হঠাৎ ধনী স�দায় িকউপােয় অথ�বান হেয় উেঠেছ তার িকি�ৎ িববরন আেছ 

। �যমন -

  “ধন� ধন ধাি�� ক ধ�াবতার ধ�� �ব�� ক �্টিনবারক 

সৎ�জাপালক সি�েবচক ইংরাজ �কা�ানীবাহা�র অিধক হতেনর 

অেনক প�া কিরেয়েছন এই কিলকাতা নামক মহানগর আধুিনক 

কা�িনক বাবুিদেগর িপতা িক�া �জ���াতা আিসয়া �ণ�কার বন�কার 

ুক�� কার চ�� কার চটকার পঠকার মঠকার �বতেনাপভক হইয়া িক�া 

রােজর সােজর কােঠর ঘােটর মেঠর ইেটর সরদাির �চৗিকদাির জুয়াচুির 

�পা�ারী কিরয়া অথবা অগম�গমন িমথ�াবচন পরকীয় রমনী সংঘটন 

কািম ভাঁড়ািম রা�াব� দাস� �দৗত িগত-বাদ�তৎপর হইয়া �পারিহত� 

িভ�াপু� ��িশষ�াভােব িকি�ৎ অথ�স�িত কিরয়া �কা�ানীর কাগজ 

িক�া জিমদাির �য়াধীন ব�তর িদবসাবসােন অিধকতর ধনাঢ� 

হইয়ােছন ...............।”

 অথ�ৈনিতক অ��ি� এে�ে� ব��া�ক িববরেনর �প ধের �দখা িদেয়েছ । �কােনা 

ুব�াি�িবেশেষর ধনী হেয় ওঠার কািহনী এ নয়, একটা ��নীভ� নানা মানুেষর নানা পেথ 

ূআিথ�ক সমু�িতর  এই পিরচয় নায়েকর িপতার পটভিম�েপ িবেবিচত হেত পাের । 

ূস�দায়-ঘ�ত সামি�ক �েপখা উপনব�ােসর �যাগ� ভিমকা হেয় ওঠায় বাধা �কাথাও 

ূ�নই । এ বইয়া  উ� ব�াি� এই ��নীর মধ� �থেক স�ন� সামেন �বিরএ এেসেছ এমন কথা 

বলা যায় না । আবার বা�জেনর মেধ� িমেশ আ�লুি� ঘ�েয়েছ তাও মানা চেল না । যিদও 

তার নাম িক ? �ক বলা যায় না, �তাতারাম দ� হেলও হেত পাের , না হবারই স�বনা 

পু�েদর ইংেরিজ িশ�া স�ে� ম�ব� করা হেয়েছ ।
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  “ইংেরজী ভাষােত �কান �লাক িজ�াসা কিরেল ঐ সােহেবর 

মত শ� উ�ারনপূব�ক উ�র কেরন যথা, �তামার িপতার নাম িক , 

�টাটারাম ড� অথা� ৎ �তাতারাম দ� ।”

 এটা হইতা একটা উদাহরণ ওয়া স�ব । কারন �লখক এেক কত� া বেলই উে�খ 

কেরেছন। একবার মহাজেনর কােছ নববাবুর পিরচয় িদেত দালােলরা বেলিছেলন -

  “এে� ও সকল কথার �েয়াজন নাই, আপনকার �ােনও 

এমন িশকার পান নাই, ইহার নাম জগ�ল�ভ বাবু, িপতার নাম রামগ�া ু
নাগ, হেরক রকম সওদাগাির আেচ �বেলঘাটায় চুেনর �গালা, 

জকসেনর ঘােট থল�ার �দাকান, খাতাবাটেত মুেটর সরদাির �ায় 

�ইল� টাকার স�াবনা হইেবক ।”

 দালালেদর কথা �য �ক মহাজন তার ফদ�  িমিলেয় �দেখ িনল। তাই কত� ার নাম 

রামগ�া নাগ এবং নববাবুর নাম জগ�ল�ভ হবার স�াবনা এিশ । তবুও আমােদদর সংশয় ু
�ঘােছ না । কারণ গে�র মেধ� এই নাম�িলর ব�বহার �নই । ব�াি�নােমর ব�বহার - ��তার 

একটা বেড়া কারণ �লখেকর িদক �থেক চির��িলেক তােদদর ব�াি��াতে�� উপলি� না 

কের ��নী �িতিনিধ�েপ মা� মেন করা । ঊনিবংশ শতা�ীর �থম পােদ এই ইট �লখা । 

�লখক িহেসেব এবং িচ�ািব�  িহেসেব এর মেধ� ভবানীচরেনর মেনর গঠন একটা িসিনদ� � 

িভি� লাভ কেরেছ । এই সময় পয�� ইংেরিজ ভাষা িশ�ার িব�ার ঘটেলও ইংেরিজ সািহত� 

ও পা�াত� মনেনর সে� কম বা�ািলরই পয�া� পিরচয় ঘেটিছল, ফেল ব�াি�সআত�� 

নামক রহস�ময় চির� সত� এবং তার ��� সাধারণভােব অবহত থাকার কথা নয় ।

 ভবানীচরন কত� ার পু�েদর িবদ�ািশ�ার িববরেন তৎকালীন বাংলা ফারসী ও 

ইংেরজী িশ�ার �ণালী এবং িশ�া-ব�বসায়েদর �য িচ� এঁেকেছন তােত িব�েপর তী� রঙ 

�লেগ । িক� বা�ব-িভি��ও �িন�রী� নয় । এই অংশ�িল অবহশ� নকশাধম� রচনা । 

ুকত� ার পু�েদর �য পিরমান িবদ�া অিজ� ত হল তার মেধ�ও এই ��নীভ্তেদর �িত সরাসির 

ব�াে�র ইি�তটাও �াধান� �পেয়েছ । িক� এইসব িববরেণর মধ� িদেয় একটা িবেশষ নববাবু 

ধীের ধীের সামেন �বিরেয় আেস । অেনক �চ�ায়ও তার িবদ�া �ােন িকছুই জমা পেড়িন । 
ুচতর �খাসামুেদ খিলপার বাক��টায় �য মু��ান, িহতািহত - িবেবচনা শূন� । মহাজেনর 

কােছ ঋন কের �বশ�াস�-মেদাৎসব ও সংি�� িবিচ� আেমােদ �স আপনােক ভািসেয় �দয় 

। দালােলরা �য তােক ‘অভাগা অজা’ বেলেছ তােত সে�হ �নই । �হাজার টাকার খত সই 
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কের �স পাঁচশ টাকা কজ�  িদল এবং পরেমােদর এক িবপুল আিয়জন ফাঁদল । এখােন 

বারা�না-িবলাস এবং পান �ভাজেনর িবিচ� মজার এক দীঘ� বণ�না গ�কার িদেয়েছন । এই 

ছিব নকশা�েপই অিভিহত হবার �যাগ�, কারণ �লখক সংি�� পা�পা�ীেদর, িবেশষত 

কািহনীর নায়কেক এই িববরেণ আকাকার কের িমিশেয় হািরএ �ফেলেছন । ি�য়ায় বা 

মেনাভােব �ত� কের �চনার উপায় রােখন িন । �স�প ঘটেল িচ�েক আর নকশাধম� বলার 

উপায় থাকত না, উপন�ােসর সে� বণ�না ওতে�াত হেয় �যত । নাহেলকও �লখক ভাষার 

ভি�েত �য সৃি�শীলতার পিরচয় িদেয়েছন তা উ��শংসার �যাগ�, সমেয়র কথা মেন 

রাখেল আরও �বিশ । �যমন -

ু  “তৎপর নানািবধ মসলা স�িলত তা�ল �ভাজন অন�র নানা 

�কার তামােকর আেয়াজন কড়া �দা�া �ভ� সা অ�ির গাঁজা খায় �কহ 

চরস খায় �কহ বেল হাফ হায় �কহ নৃত� কের �কহ তাড় মাের �কহ 

হািসেছ �কহ কাি�েছ এহ �খিলেছ �কহ �িলেছ �কহ পিড়েছ �কহ বেল 
ুবড় মজা ও �হ বাবু তিম এয়ােরর রাজা ......”

 রচনার �কৗশেল আেমাদম�তা ঈ� হেয় উেঠেছ, সংবাদমা� না �থেক 
ুপাঠকািচে� অিভে�ত ভােবর �ঢউ তেলেছ । ঔপন�ািসেকর একটা �ধান দায়� ভাষােক 

�া� করা । িনত� ��াজেন ব�ব�ত গদেক ভাব স�ারেণ িনেয়াগ করা । �সিদক �থেকও 

ভবানীচরেনর সফলতা অেনকখািন  । �য গদ� িবষয় �কােশই (১৮২৩ সােল) িছল প� ু

তােক ভােবর আেবেগ তরি�ত কের �তালা বা ব�াে�র ঝাঁেজ কটু করার শি� িতিন 

�দিখেয়েছন ।

 নায়ক নববাবুর িবিবধব�বসােয় অথ�নােশর �-এক� ঘটনার উে�খ আেছ । তােত 

নােয়র িনবুি�তা অকম�ন�তা এবং বড়মানুষ �দখাবার �ণতা, িনেজর িমথ�া �গৗরব জািহর 

করার ই�া �� হেয় উেঠেছ । এই সময় �লখক এক� িবেশষ ঘটনার িববরণ িদেয়েছন, যা 

সুিনিদ� � �স��েপা এ গন� হেব । �সখােন ঐ সমােজর অ�পুর জীবেনর �িতিনিধ� ল�� 

করা যায় । তােত উপন�াস ধম � �িলত হয় না, কারন বাি� মানুেষর জূবেনর অেনক ঘটনাই 
ু�তা তার ��নীজীবন �থেক আেস । অথা� ভাব ঘটায় বাবু �ীর কােছ নতন কের �তরী কের 

�দবার ছলনায় পাঁচনরী হার� চাইল ।

  “িতিন কিহলান (অথা� ৎ গৃহনী) আিম বুিঝয়ািছ �তামার বড়ই 
ুটাকার দরকার হইয়ােছ । িক� সব িদেত পাির যিদ তিম সকেলর 
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সা�ােত বল �য আিম অদ� �ই মাসাবিধ �িতিদন বা�র মেধ�ই শয়ন 

কিরেতেছ । নববাবু কিহেলন তাহার আটক িক একথা আিম সকলেকই 
ুসব�দা কিহব তিম টাকা �দও ।”

 কািহনীর সমাি� অংশ খুব �ত তােল বলা হেয়েছ । �দনার দােয় বাবুর কেয়দ - 

খাটা ; সব টাকা �শাধ িদেয় কত� ার পু�েক খালাস কের আনা । খালাস হেয়ই বাবুর আবার 
ু ু�বশ�ালয়-গমন । অথা� ভাব এত �সখান �থেক িবতািড়ত হওয়া । পিরেশেষ কত� ার মৃত�েত 

ুগি�ত স�ি�র মািলিক হেয় এক বািড় �তির করেত �ায় ফতর হওয়া এবং অবিশ� 

যৎসামান� অথ � দেয় পাঁচকন�ার িববাহ িদেয় ( হা িবধাতা একিদবস �ীর সিহত আস কিরলা না 

তথািপ আমার হেলা যাতনা - বাবুর উি�) সব��া� হওয়া । কািহনীর �শষাংশ সু�াকাের 
ুিববৃত । ফেল উে�শ�মূলকতা �বিশ ��, তেব নববাবুর �ভােব অথা� ৎ তার চাতয�হনতায়, 

ু�যটা িনবুি�� তার সমতল� এবং ইি�য়সুেখর চরম িনিব�েবক তাড়নায়, ব�াি�হীনতায় এর 

পূন� স�বনা িছল । খিলপা-মহাজেনর চ�াে� অজ��প তার আ�সমপ�েনর ঘটনায় এই 

পিরনিত অপিরহায� হেয় উেঠিছল, তবুও এই পিরনিতেক যেথ� উপেভাগ� এবং আদেশ�র 

অ�শমু� কের �তালার জন� ঘটনাধারার িকি�ৎ িব�াের �েয়াজন িছল ।

 নববাবুিবলােসর কত� ামশায় এবং খিলপা অিভধাযু� সুরবাবু চির� িহেসেব 

িবিশ�তা লাভ কেরেছ । কত� া অথা� ৎ রামগ�া নাগ চুেনর �গালা, চেটর থেলর ব�বসা এবং 

মুেটর সরদাির কের বেঙা �লাক হেয়েছ । “এ �লাক কখন আদালত �দেখ নাই এবং উিকল 

�কৗনসলী িক কম � কের তাহা �াত নেহ ।” রামগ�া �খাসামুেদদর �ারা পিরেবিশত এবং 

অিশি�ত হেলও �ছেলেদর িবদ�ািশ�ার িব�র আেয়াজন কেরিচল । পুে�র �িত 

অত�ািধক ��হ তার একািধক কােয� �কাশ �পেয়েছ । এই সব �বিশ�� িমি�ত হেয় রামগ�া 

নাগেক এক� ব�াি�� দান কেরেছ । খিলপা ��মিত ব�াি� । গে�র িভেলন�েপ কত� ােক 

িচি�ত করা যায়ন । নব�মারেক অবাধ লা�েট�র পথ �স িনেয় িগএেছ, সহজ ঋনলােভর 

পথ �দিখেয়েছ িবপদ ��াক িদেয়েছ, ���ার হার সে� সে� ফুেল মধ ফুিরেয়েছ �জেন 

উেড় পািলেয়েছ । িক� নববাবুর সব�নােশর �ারা �স িনেজ লাভবান হয় িন হেত চায় িন । 

দালাল � জেনর মেতা ঠিকেয় অেথা� পাজ� ন তার উে�শ� িছল না । ��মেধ� �কাথাও �স�প 

ইি�ত �নই । স�বত ধনী যুবেকর ইয়ার�প নানা মজা উপেভাগ এবং �সই মূখ� ধনী যুবকেক 

িনেজর আ�েলর চািরিদেক য�� �ঘারােনা ◌ার �ধান ব�সন িছল । এককােল �সও ধনী ু

িছল। লা�েট� সব�� হািরেয়েছ । �সজন� তার অনুেশাচনা �নই, �ঃখও �নই । এক ধরেনর 

উ�াস আেছ । তার িনেজর ভাষায় -
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  “ �দখ আমার িপতা ৪/৫ ল� টাকা রাখয়া িগয়ািছেলন তাহা 

আিম �কবল বাইনাচ ও বাইসে� মজা কিরয়া উড়ােয়িছ । তৎপর ঐ 

সকল রাজািদেগর িনকেট যখন যাহা পাইয়ািছ তাহাও ঐ বাই ও �বশ�া 

িদগেক অপ�ন কিরযািছ । এ�েন কড়া কপ�� কও নাই ।”

 কলকাতায় বহ নববাবুেক বাবুিগির িশিখেয় ব� �াচীন বাবুর সহচয� কের �স খিলপা 

নাম �পেয়েছ । লা�েট�র একটা দশ�ন �স আিব�ার কেরেছ এবং যুি�র ধারােলা তীর ছুঁেড় 

ছুঁেড় �স গৃহে�র রীিতনীিতেক আঘাত কের �ভাগ প�ার �ন �গেয় �যন �ভােগর স�শ 

আন� পায় । তার এক� যুি� উ�ৃত করা হল -

  “ � �পরম দয়াল িতিন তাবৎ ইি�য় সৃি� কিরয়া সকল 

ইি�য়েকই সুখিনিম� আপন আপন কেম � িনযু� কিরয়ােছন । �দখ হ� 

ইি�য় �ারা আহার কিরেতেছ চ�ুিরি�য় �ারা �দিখেতেছ তাহােত 

�লাক পরম সুখী হিহেতেছ ইহােত িক পাপ িহয়া থােক আর যাহা িদেগর 

পব�জে� অেনক তপস�া থােক তাহারাই উ�ম �ী সে�াগ কর, অ� 

তপস�ায় উ�ম �ী সে�াগ হয় না, যিদ �বশ�া গমেন পাপ আকত তেব িক 

ৃউব�শী, �মনকা, রামর�া, িতেলা�মা �ভিত �বশ�ার সৃি� হইত ।”

 সুরবাবু ওরেফ খিলপােক নববাবুর জীবেন শিন মেন করা �যেত পাের - িক� মামুলী 

িভেলন নয় �স, একটা িবকৃত জীবদেশ�র �স যুগপৎ �ভা�া ও দশ�ক । বাংলা গ�সািহেত� 

িবকিশত হেয় ওঠার আেগ এ�প চির� সৃি� ভবানীচরেণর কৃিত� বেল গণ হেব ।

��প�ী

১। ব�ভাষা ও সািহত� - দীেনশচ� �সন ।

২। বা�লা সািহেত�র ইিতহাস (৪থ � খ�) - সু�মার �সন ।

৩। ঊনিবংশ শতা�েত ব�সািহেত� হাস�রস - চা� বে�াপাধ�ায় ।

৪ । আধুিনক বাংলা সািহত� - �মািহতলাল মজুমদার ।

৫ । ব�ভাষার �লখক - হিরেমাহন মুেখাপাধ�ায় ।
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৬ । সািহত� সাধক চিরতমালা - ব�ীয় সািহত� পিরষদ ।

৭ । নববাবুিবলাস - ভবানীচরন বে�াপাধ�ায় ।

��াবলী

১। ‘নববাবুিবলাস’ �ে� তৎকালীন সমােজর �কান ছিব ফুেট উেঠেছ আেলাচনা কের 

বুিঝেয় দাও ।

২ । ‘নববাবুিবলাস’ �ে� �লখেকর র�ব�� ও হাস�পিরহােসর �য পিরচয় পাওয়া যায় তা 

িবে�ষন কর ।

৩ । ‘নববাবুিবলাস’ ��� বাংলা গদ�সাহেত�র ইিতহােদ নকশা িহসােব কতখািন ���পূন� 

ব�াখ�া কের বুিঝেয় দাও ।

৪ । ভবানীচরন ‘নববাবুিবলাস’ রচনার মধ� িদেয় কিলকাতার ধনী মহেলর অনাচার - 

কদাচার উদঘাটন কিরেত ব�� িছেলন” - ম�ব��র যুি�সহ ব�াখ�া দাও ।
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দীনব�ু িম� (১৮৩০ �ীঃ - ১৮৭৩ �ীঃ)

 �শ�পীয়ার তাঁর সমকালীন নাট�কার ��ে�ফার মােল�ার ব� নাটক �থেক ভাব 

আহরণ কের �যমন এলজজােবথীয় যুেগর িব�বি�ত নাট�কার�েপ নি�ত হেয়েছন । 

দীন� িম� �তমিন অ�বত� মধুসূদেনর �ারা �ভািবত হেয়ও মাইেকলী যুেগর ��� নাটকার ু
�েপ হেয়েছন বি�ত । এবং মহাকােব�ািচত মিহমা ও �দশিবেদেশর �পদী পরািনক 

ভাবাসে�র �নপেথ� �থেক মধুসূদন জীবনেক �দেখেছন । আর দীনব�ু জীবনেক 

�দেখেছন �াম বাংলার সহজ িবকীন�তায়, িনেমা� কহন জনতার ভা�ােচারা মুেখর কথায় 

এবং জবন ও হাস�রিসেকর অ�েভ� দী �ি�ে�েপ । �কান ধার করা কৃি�ম উপাদান নয়, 

বাংলার জীবনস�ূত অমৃত ধারােকই তাঁর নাটক অিভিষি�ত । তাঁর নাটেকই �থম পাওয়া 

যায় জীবেনর উ�তর বায়ুম�েলর পিরবেত�  বাংলার ধূিলমা�র �শ��াদ । বাংলােদেশ 

িতিনই �থম ব�াপকতম জনতার জীবন ভাষ�কার ।

জ� ও কম�জীবন

 নদীয়া �জলার �চৗেবিড়য়া �ােম দীনব�ুর জ� হয় ১৮৩০�ীঃ ১লা নেভ�র । 
ৃিপতদ� নাম িছল গ�ব�নারায়ন । ঈ�র �ে�র �রনায় ‘সংবাদপরভাকর’ প�কায় 

কিবতাচচ� ার মধ� িদেয় �থম সাইেত� জগেত �েবশ কেরন । িহ�ু কেলেজ পড়া�না কেরন 

। তারপের �পা�মা�ােরর চাির িনেয় �থেম পাটনা, পের িবহার উিড়ষ�া ও বাংলার িবিভ� 

�ােন দিল হন । �সইসময় নীলকর সাএবেদর অত�াচার স�েক�  তাঁর �ত�� অিভ�তা  

হয় ।

নাট��� সমূহ

 িনলদপ�ন (১৮৬০), নবীন তপি�নী (১৮৬৩), মেল কািমনী (১৮৭৩) ।
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তৃতীয় একক                           সধবার একাদশী



�হসন 

 সধবার একাদশ (১৮৬৫), িবেয় পাগলা বুেড়া (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), 

জামাইবািরভ (১৮৭২) ।

 ‘সধবার একাদশী’ দী�ু িমে�র সবেচেয় উে�খেযাগ� �হসন নাতক । িতন অে� 

িবন�� ‘সধার একাদশী’ র িবষবব� আ�-সমােলাচনা কৃ�নগের দীঘ�কাল বসবাসকারী 

দীনব�ুর �িতেবশী িছেলন রামেলাচন �ঘাষ । উেমশচ� দ�, মাধবচ� মি�ক ও রামতনু 

লািহড়ী । িহ�ু কেলেজর ছা� দীনব�ু িম� �স যুেগর সব�িবধ আধুিনক �বণতার সে� একা� 

িছেলন । নাটেকর �� কাঁ�ড়গািছ ন�েল�র উদ�ােন, �শষ-কাঁশাির পাড়ায় অটলিবহারীর 

�বঠেক । �স�ত �রনীয়, উ�র কলকাতার এই িবিশ� অ�ল অনিত পরবত� �লখক 

ূিগরীশচে�র ও ব� নাট� চিরে�র িবচরনভিম । দীনব�ুর নাটেক �কান সংেশােধর ইশারা 

�নই, কারন নাট�কােরর মুখ� ল�� িছল আন�দান, িশ�াদান নয় । িক� এই ধরেনর নাটেক 

�শাধনী মেনাভ� �য এেকবাের থােক না তা নয় ।” Society punishes by laughter 
ুthe individual’s deviation from social norms” িক� দীনব�ু এখােন তেল 

ধেরেছন পিরপূন� জীবন ; আর �লাভ িমথ�াচার ভ�ামী ধূত� তা । িতিন �দিখেয়েছন এক 

�িতভাবান, যথাথ � �ানী ও �যাগ� �লাক - �য পািরবািরক জীবন বা সামািজক জীেন 

�কান�প �ীকৃিত পায় িন । এই ব�থ � িন�ল �নরাশ� পীিড়ত িশি�ত মধ�িবে�র ি�ধা শূন� 

উ�হািসই এই নাটেকর �ান । সধবার একাদশী’ তাই �যমন দা�নভােব সমসামিয়ক, 

�তমিন কালাতীত । িনমচাঁদ �সই যুেগর ব�থ � িশি�ত মধ�িবে�র একক �িতিনিধ । �টােসর 

মত �ধু হািসেয়ই িতিন �া� হনিন ;  �টেরে�ার মত ভাবুেকর ভাবােকও জাগােত 

�চেয়েছন । তাই তাঁর নাটেক ঘটনা পিরকি�ত হয় িন, উৎকিলত হেয়েছ । বা�ব জীবেনর 
ুিনব�ািচত অংশ তেল �নওয়া হেয়েছ ।

 নাটেক িনেম দ� নায়ক হেয়ও নাবক নয় । গ�েক �স �টেন িনেয় যাে� না, িনেয় 

যাে� অটল । অথচ সম� �েটর �ক��েল দাঁিডেয় রয়েছ �স । নানা-রঘটনার ওপর তারই 

ম�ব� আমােদর আ�হেক ধের রােখ, উ�িসত ও উ�িরত কের । আবার িনমচাঁদ অটেলর 

ইয়ার বেট, িক� �ভালার মেতা �স িনেব�াধ ইয়ারিক মাের না । �স মাতাল এবং উ�ৃ�ল 

হেলও তার গভীইর অনাসি� ও সূ� আিভজাত�েবােধ তােক পাপকােজ ই�ন �জাগায় না 

। �স পুন�া�া নয়, নীিতিন� নয়, িক� ইি�য় পরায়নতায় তার আসি� �নই । তাঁর িনেজেক 

িনেয় ব�� শরৎচে�র �যাড়শর নাবক জবনান�েক মেন পিড়েয় �দয় । ব�ত সািহেত�র 

ব�াি� বা�েবর ব�াি�র �ব� �পাবন নয় । �স ব�র �প আ�� কের হয় আন��পী ।
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 বি�মচ� দীনব�ুেক ‘সধার একাদশী’ �কাশ করেত িনেষধ কেরছেলন । 

আমােদর �সৗভাগ� �য দনব�ু তাঁর ব�ুর �স িনেষধ �শােনন িন, যিদ ইিন ‘সধবার একাদশী’ 

�কাশ না করেতন তাহেল বাংলা সািহেত�র ��� �সন �লােকর অ�াত �থেক �যত ল এটা 
ুঅত�ি� নয়। হাস�রস যিদ �হসেনর �াণ হয় এবং সমাজেশাধন আর উে�শ� হেব থােক, 

�ত ‘সধবার একাদশী’র ���� স�ে� �হন উঠেত পাের না ।

‘সধার একাদশ’ র িবষয়ব� ও ঘটনািবন�ােসর অিভনব�

 সধবার একাদশী তৎকালীন নব� সভ�তার �জাধারী ‘ইয়ংেব�েলর’ িনখুত িচ� । 

অনু�প িবষয় িনেয় িলিখত পূব�বত� �হসন মাইেকল মধসূদেনর ‘এেকই িক বেল সভতা’র 

সে� ‘সধবার একাদশী’র সা�শ� খুব �বিশ । দীনব�ু তাঁর পূব�সূরী মধসূদেনর �ারা �ভািবত 

হেয়িছলল আটা �বাঝা যায় । ঘটনাস�েবশ, চির�িচ�ন এমন িক কেথাপকথেন পয�� এই 

�ভাব আ��কাশ কেরেছ । িক� ‘সধবার একাদশ অিধকতর পূন�া� �হসন । এর নাটকীয় 

ূরস অেনক �বিশ ঘনীভত এবং এর চির�সৃি�র মেধ� ���তর কথাৈনপুন�ার পিরচয় 

সুপির�ুট ।

 ‘সধবার একাদশীেত উনিবংশ শতা�ীর মধ�ভােগ পা�াত� �ভাব�� নবীন 

স�দােয়র মেধ� �যসব �দাষ ও অনাচার �দখা িগেয়িছল তার উে�খ করা �হেছ । তখনকার 

যুবকেদর মেধ� আসআত� সমাজল� �য ��তর �দাষ� �রােরাগ� ব�ািধ�েপ 

সমাজেদহেক প� কের তেলিছল তাই আেলাচ� পরহসনটর মূল ব�ব�িবষব । অনুিচত ও ু

অপিরিমত মদ�াসি� িনমচাঁদ, অটলিবহারীর মত অেনক যুবেকই সব�নােশর অতল গ�ের 

িনঃেশেঢ় নািমএ ইেয়িছল । যুবেকরা তখন িশি�ত �হিছেলন বেট িক� সুনীিত ও সদাচার 

অসে�ােচ অব�া করেত �মােটই লি�ত হেতন না । �কাশ�ভােব বারা্গনা িবলাস করেত 

তারা অন�ায় �বাধ করেতন না । অটলিবহারীর মত উ�� াগামী অপিরনামদশ� যুবকেদর মেধ� 

এই আসি� িছল তা নয়, ন�েল�র মত উিকল ও �কনারােমর মত �ডপ�ও এই �দােষ 

কলুিষতচির� িছল । হ�ুসমােজর এইসব �িন�তী ও ��ম�পরায়নতার �িতি�য়া�েপই 

ু�া�সমােজর অভ�দয় হেয়িছল । নেবািখত বরা�সমাজ অধঃপিতত, �িলত সমাজেক 

সুনীিত, সমাচার ও শালীনতার উপর �িতি�ত করেত �চ�া কেরিছল । প�ারীচরন সরকার 

�বিত� ত সুরপাল িনবারনী সভা িশি�ত সমাজ �থেক সুরপাল িনবারনী সভার উে�খ আেছ । 

লিলতচ� িম� িলিখত ‘সধবার একাদশী’ স�ে� কেয়ক� কথা �বে� এ িবষেয়র সা�� 

�মেল - “সধবার একাদশী �কািশত হইবার পর প�ারীচরন সরকার দীনব�ুর সিহত �দখা 

কিরয়া বিলয়ািছেলন -”আপনার �য বিহ বাহীর হইয়াএ এখন আমােদর �সাসাই� উঠাইয়া 
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িদেলও চিলেত পাের ।”

 �য যুবক বাবা-মার �ারা যধাসমেয় শািসত ও �শািধত না হয় তার পিরনাম িক রকম 

�শাচীয় হেব উঠেত পাের এই অটলিবহারীর চিরে�র মেধ� তার পিরচয় আেচ । মা বাবার 

��য়�া� িবপথগামী যুবেকর িচ� প�ারীচাঁদ িম� তাঁর �িস� �� ‘আলােলর হঘেরর 

�লাল’ -এর মেধ� অ�ন কেরেছন, দীনব�ুও অটেলর �হা� মােয়র অিবমৃষ�কলািরতা 

�দিখেয় �েত�ক বাবা মােক সতিক� ত করেত �চেয়েছন । ঘ�রাম �ডপুট তখনকার �ডপ� 

সমােজর একট বা�ব চির� ;ল ঘ�রােমর মত মূখ� ও িনেব�াধ অেনক �ডপু� তখন িছল । 

বি�মচ� জািনেয়েছন �য মুে�ফ, �ডপু�েদর স�ে� অেনক হাস�জনকক গ� দীনব�ুর 

জানা িছল, ঘ�রােমর হাস�পদ চির� �সই সব গে�� এক� নায়ক । দীনব�ু িনেজ খাঁ� 

পি�মব�বাসী হেলও পূব�বে� ভাষা িতিন �য কতখািন তা তাঁর সৃ� রামমািনক� চির�� 

�থেক ওঝা যায় । রামমািনক� চির� �লখেকর অিভ�তার ব�াপকতা ও গভীরেত স�ে� 

সা�� �দয় । �ধু তার কথাই নয় পূব�ব�বাসীেদর �ভােবর �বিশ�� এবং অস�িতও দীন� ু
�দখােত �ভেলানিন । রামমািনেক�র অেনক কথা অিব�রনীয় হেয় রেয়েছ এবং তার 

অনুকরেন বাংলা সািহেত� ব�তর চির� অি�ত হেবেছ । পূব�ব�বাসীেদর �িত �লখক 

অন�ায় কেরেছন একা বলা অেযৗি�ক । কারন দীনব�ুর উে�শ� �কবল অবািরত হাস�রস 

সৃি� করা, আঘাত করা তাঁর ইচছা নয় । �য়ং �শ�পীয়র পয�� ‘Merry wirs of windsor 

‘ নাটেকর মেধ� Dr. Caius এবং Sir Hugh Emans এর িবকৃত কথা িনেয় হাস�পিরহাস 

কেরেছন ।

‘সধবার একাদশী’ �হসেন সংলাপ 

 ‘সধবার একাদশী’র মেধ� ওেনা জ�ল, রহস�ময় কািহনী �নই । নাটেকর 

চমৎকাির� কািহনীর মধ�দেয় গেড় উেঠিন । �কােনা আকি�ক ঘটনাসি�েবেশর সাহােয� 

হাস�রস সৃজন করার �চ�াও এখােন �নই । নাটেকর মেধ� িবিভ� পা�পা�ী ও িবিচ� ঘটনা-

সমােবেশর মধ�িদেয় �য নাটকীয় গিত স�াদান করা হয়, এই �হসেন তারও অভাব । িতন 

অে�র মেধ� �ই এক �ান ছাড়া �ায় সব��ই একই পিরেবেশর মেধ� নাটকীয় কেথাপকথন 

সি�েবিশত হেয়েছ । িক� তবুও �হসনখািন পড়বার সময় িকনখােনই একেঘয়েজ লােগ না 

এবং �শ� সংেযাজেনর �কােনাখােনই অস�িত ও অসংল�তা �বাধ হয় না । ঘটনার 

িবকই�তা �নই বেলই বই�র নাটকীয় রস জমাট হেয় উঠেত �পেরেছ । অথচ সংলােপর 

চমৎকািরে�র জন� কািহনী সব�� সরস ও �াণবান হেয় উেঠেছ । ‘সধবার একাদশী’র ��� 

�ন এর একা� বা�ব ও অপূব� ব��নাময় কথাবাত� া ।ঔ নাটভকােরর �ধান অবল�ন 
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নাটেকর কেথাপকেথান, এর মধ�িদেয় তাঁেক চির�সৃি� করেত হয় ও ঘটনার চলমানতা 

িবধান করেত হয় । �য জায়গায় �য কথা� ব�বহার করেত হয়, �ক �� কথা�র অভােব 

নাটকীয় রস ব�াহত হয় । এই কথা ব�বহাের দীনব�ুর অ�ত �মতা িছল । একমা� রব�নাথ ু
ব�াতীত আর �কােনা নাটভকার এই িবষেয় দীন�র সমক� নন । িনমচাঁেদর �িত� ু
��ষা�ক কথা, �িত� witty বাক� দশ�কেদর মন হািসেত ভিরেয় রােখ । ঘ�রাম �ডপু�, 

রামমািনক�, অটল, �ভালা, কা�ন - �েত�েকর কথা তােদর চির� িবকােশ অ�া�ভােব 

সাহায� কেরেছ । দীনব�ু কথােক আ� িদেয় �ঠেক তার ই�ত র�া করার জন� ব�� হন িন, 

ৃ�সজন� অ�ীভািষনী বারবিনতা, মদ�পায়ী মাতাল বয়ােট আ�ের দলাল �ভিতর মুখ িদেয় 

সমােজর ভব�তা ও শালীনতার মুেখাশ খেস পেড়েছ এবং এিক অ�ীল, অভ� রসে�ােত 

সম� নাটকীয় �া�ন �ািবত হেয় �গেছ । এই কারেন অেনক �িচিবলাসী সমােলাচক 

ুদীনব�ুর নাটেকর অ�ীলতায় িবরত হেয়িছেলন । রামগিত ন�ায়র� মহাশয় ও ডাঃ �ভচরন 

ু�হঠা�রতা নাট�কারেক অেনক কটু কথাও �িনেয়েছন । িক� এঁেদর ভল এটা বুঝেত �য, 

দীনব�ু �যসব চির� বণ�ন কেরেছন তােদর মুখ িদেয় ভব� ও ভ� কথা বলােল তা �শাভন 

হত বেট িক� নাটেকর পে� তা িনতা� অ�াভািবক হত । �হসন�র মেধ� ঘটনার অ�� ু
ৃ�দখা �গেছ ততীয় অে�র �শষ�েশ� । �সখােন �মাগলেবশী অটলিবহারী ও তার �মুিদনী 

হরণ-বৃ�াে�র মেধ� হাস�রস সশ� আেবেগ উ�িসত হেয় উেঠেছ ।

 ‘সধবার একদশী’র মেধ� পা�াত� সং�শ��� সমােজর �দাষ�িল যথাযথভােব 

বিণ�ত হেয়েছ । চির�া�েনর িনখঁুত বা�বতা এবং অধঃপিতত চির��িলর �শাচনীয় পিরনাম 

- দশ�েন আমােদর মন ভারা�া� ও ক�নায় আ� হেয় উেঠ । িক� নাট�কার �হসেনর মেধ� 

�কােনাখােন নীিত ও আদশ� িনেয় অযথা বাগাড়�ার কেরন িন ; এবং �শেষ পিতত 

চির��িলেক অনুতােপ দ� কিরেয় তােদর �নহাত ভােলামানুষ করবার �চ�া কেরন িন । 

বরং �ে�র মেধ� যারা সুরাপান িনবারনী সভাও �া�সভার নাম করেত �গেছ তাঁআই 

িনমচাঁেদর সুতী� ব�াে�র আঘােত হাস��দ হেয় পেড়েছন । নীিত, সততা ও আদেশ�র �িত 

ুদীনব�ুর ��া িছল না একথা বলেল ভল বলা হেব , িক� জীবেনর ভােলাম� �ইিদক িতিন 

সমান ক�নামাখা �ি�েত �দেখেছন । ওয়া� ট �ইটম�ােনর মত দীনব�ু িমে�া �ভএেছন -

”I am not the poet of goodness only, I do not decline to be the poet of 

wickedness also.”

 �সজন� তাঁর চির��িল �শষ পয�� অধঃপিতত �থেকও তােদর জীবেনর ক�ন 

ূ ু��ােজিড়র মাধ�েম আমােদর মনেক অিভভত কেরেছ, অিবকৃত হাস� �কাতেকর মধেভও 

ক�ন ফ�ে�াত সম� �হসন�েক িস� কের �রেখেছ ।
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‘সধবার একাদশী’ র িনমচাঁদ চির�

 ‘সধবার একাদশী’ �হসেনর অি�দীয় ���� একা�ভােব িনভ� র কেরেছ িনমচাঁদ 

চিরে�র উপর । অটলিবহারীেক �ে�র নায়ক বেল হেত পাের বেট । িক� তার চিরে�র 

জঘন� হীনতা ও আতাি�ক �ু�তা �কল ঘৃনা ও িবরি� উৎপাদন কের । �স িন�� � হেয় 

ূসব��কার �কােয� রত �কােনা �কার স��ই অনুভত হয় । তার সুতী� ব�� িব�প, �গাঢ় 
ুপাি�ত�, সুগভীর অনাস� িনিল��তা স� �হসন�েক অিভনব রেস উ�ল কের তেলেচ 

। অেনেকই বেলেছন িনমাঁ মাইেকল মধুসূদেনর চির� অবল�েন িলিখত হেয়েছ । দীনব�ু 

িম� অবশ� একথা অ�ীকার কেরেছন । িতিন বেলেছন, ‘মধু িক কখেনা িনম হয়? দীনব�ু 

অ�ীকার করেলওও একথা সত� �য, মধুসূদেনর পেরা� �ভাব �হসন�র উপর পেড়েছ । 

মাইেকল ইযংেব�ল’ এর সব�ে�� �িতিনিধ িছেলন এবং ইয়ংেব�েল’র �কােনা চির� 

আঁকেত �গেল মাইেকেলর জীব� �ভাব তার উপর পেড় �সটা অ�াভািবক নয় । 

অপিরিমত মদ�াসি� মধুসূদেনর জীবেনর অশাি�র মূেল িছল, এবং িনমচাঁেদর িজবেনরও 

এই আসি� তার সব�নাশ কেরেছ । মধুসূদন �গাঢ় পাি�ত�স��গন ও পুরাদ�র 

ূইংরাজীনবীশ িছেলন । িতিন একিদন ভেদববাবুেক �য উপেদশ িদেয়িছেলন, �সই কথার 

�িতি� কেরই িনমচাঁদ বেলেছ - “ I read English, write English, talk English, 

speechify in English, think in English and dream in English .” মধূসূদন 

জীবেনর �শষভােগ মেনামেমাহন �ঘাষ �িতর কােছ �য রকম মমা� ি�ক �খেদাি� করেতন ৃ

িনমচাঁদও মােঝ মােঝ তাই৯ কেরেছ, এইসব সা�শ�বশত িনমচাঁেদর উপর মধুসূদেনর 

সা�াব� �ভাব এেকবাের উিড়েয় �দওয়া চেল না ।

  িনমচাঁদ ইংেরিজেত সুিশি�ত এবং ভ�স�ান হেয়ও মদ�েপর চরম 

অেধাগিত�া� । িক� �স পিতত বেট, তেব �গ��� । আ�স�ান �স িবসজ� ন িদেয়েছ, 

ূমেদর জন� অপমান-গ�না �স অ�ভষন �রেছ, তবুও িশ�ার �গারেব �স চািরিদেকর 

তু�তার ও মূঢ়তার মেধ� মাথা �চু কের �যখােন দাঁড়েয় আেচ �সখােন �খাঁচা �পৗঁছেলই 

ভ�া�ািদত বি� দ�  কের �েল উেঠ । ধনী মূেখ�র উপর তার অসীম অব�া, অটল তােক 
ুশাসায় - “েতােক আিম আর বািড়েত আসেত �দব না, বাবােক বেল �দব, তই আমােক 

ু�পরামশ� িদেয়িছিল .....” । তখন িনমচাঁদ বেলেছ - “তই যিদ িকইছুমা� �লখাপড়া 

জানিত�  �তার কথায় আিম রাগ ��ম । �তার কথায় রাগ কে� মূখ�তার স�ান করা হয় ।”

 অটল �মঘাদবধ িকেনেছ পেড় তার ভাল লােগ িন �েন িনমচাঁদ বেলেছ - “ ওর 
ু ুভাল ম� তিম বুঝেব িক? তিম পেড়ছ দাতাকণ�, �তামার বাপ পেড়েছ দাশরিথ, �তামার 
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ঠা�রদাদা পেড়েছ কাশীদাস ।”

 িনমচাঁদ মদ�প ও চির�হীন, তবু �স ভ�েলােকর উিচত অনুিচত �ান হারায় িন । 

�গা�লবাবুর মেতা �লাক যারা িনিব�বােদ ��নমািফক ঘরসংসার কের এবং সুেযাগ �পেল 

অন�েক উপেদশ িদেয় শাি� পায় তােদর সংকীন� �ু�জীবেনর �িত িনমচাঁেদর িনদা�ন 

অব�া । মেদর �ঘাের মােঝ মােঝ আর িনেব�দ হয় এবং এমনও মেন হয় �য মদ �ছেড় �দয় । 

িক� পর�েনই সুরাপান-িনবারনী সভার সভ�েদর ও �গা�লবাবুর কথা মেন পেড় যায়, �স 

িশউের ওেঠ - “এত কােলর পর সভায় নাম �লখাব “ �গা�লবাবু হেবা ?”

 িনমচাঁেদর �লােপর মেধ� এমন গভীর কা�ন� আেছ যােত পাঠেকর মন 

সমেবদনায় আ��  হেয় যায় । �যমন -

 “So sweet was ne’er so fatal, I must weep 

   but they are crud tears -

 কারণ, আিম এখন মেন কি� আর খাব না, িক� �সটা মেন করা মা� পৃথীবীেত 

�ঘাের িক সূয�টা �ঘাের? পৃথিব �ঘাের - সূয� �ঘাের না ? না এখন রা� হেয়েছ - সূয� মামা 

�রাজার পর স��াকােল চা� �খেত �গেছন, এখন ত পৃিথবীটা ব�  ব�  কের ঘুরেচ - পৃিথবী 

�ঘাের - �গাের ঘু�ক ।”

 িনমচাঁদ ঠা�া কের, িক� �ভালার মেতা িনেব�াধ ইয়ারিক �স মাের না ; জীবন ও 
ৃজগৎ স�ে� সূ� �ানলােভর পর �স সব িকছুর �িত অনাস� ও িবত� হেয়উেঠেছ । 

ৃতথাকিথত ভােলা �লাক ও সদনু�ােনর �িত তার �কােনা আ�া �নই । ন�ল �গা�ল �ভিত 

ৃ�লাক যারা সুরাপান িনবারনী সভা �ভিতর উ� েযাগী তারা �য ব�ত কত অ�ঃসারশূন� ও 

কপট তা �স জােন । �সজন� তােদর স� কম � �েচ�ােক �স িনতা� অনুক�ার �চােখ �দেখ 

ৃ। রামমািনক� ঘ�রাম �ডপু� �ভিত �য �ান ও অিভ�তার িদক �থেক কত �ছাট তাও �স 
ুঅনুভব কের, �সজন� �স তােদর িনেয় সবসময় ক�না িমি�ত �কৗতক কের । �স মাতাল 

এবং উ�ৃ�ল বেট, িক� তার গভীর অনাসি� ও সূ� আিভজাত�েবাধ তােক সব�দা 

পাপকাজ �থেক িবরত রােখ । �স পুন�া�া নয়, নীিতিন� নয়, িক� ইি�য় পরায়নতায় তার 

আসি� �নই । �স কা�নেক িনেয় ঠা�া তামাশা কের, ব�ুেদর িনেয় অ�ীল ইয়ারিকও মাের 

বেট । িক� �কােনা�কার জঘন� আেমােদ িল� হেত তােক �দখা যায় িন । অটলিবহারী যখন 

�গা�লবাবুর �ীেক হরন করার িনতা� গিহ� ত ��াব িদল িনমচাঁদ তখন অস�ত হেয় 

বেলেছ -
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  “I dare do all that may become a man who dares do more, 

is none.”

ু িনমচাঁেদর সে� বাংলা সািহেত� একমা� তলনীয় চির� শরৎচে�র ‘েষাড়শী’র 

নায়ক জীবনান� । জীবনাে�র মেতাই িনমচাঁদ িনেজেক িনেয় ব�� করেত ছােড় না । 

রামধন রায় তােক �মেরেছ, অথচ �স এই মার িনেয় রামধেনর সে� ঠা�া কেরছ, �যন এটা 

পরম উপেভাগ� ব�াপার । জীবেনর �াভািবক, স�ত ও শাি�ময় তারা �থেক �স �ের িবি�� 

হেয়েছ । �সজন� িনেজর জীবেনর �িতও তার �কােনা দরদ ও মম� �নই । �স অনুভব কের 

�য তার মত �ানী ও �িতভাশালী ব�াি�ও আজ অব�া �ব�েন� ঘৃিনত জীবন যাপন করেত 

বাধ� হেয়েছ । তাই যখন তার ব�� ��ল ও��েয়র িভতর দীেয় ব�� িব�প �বর না হেয় 

�দয়েভদী অনুপতাপ উদগত হেত থােক, তখন আমােদর হােস�া�ল চ�ু অ�িস� 

হেয় উেঠ । িনমচাঁেদর একটু কথায় তার ব�াথ � জীবেনর �বদনা হািসর ছেল �যন ��েদ 

উেঠেছ -

  “�স�র বাড়ী ? �ডপু� বাবু, আিম �তামার �পলান �কাড, এেত সব 

�াইম আেছ, আমেদর হােত ধের ল, নইেল বাবা পেড় মির ।”

 তখন মেন হয় দীনব�ু কেমিডর মেধ� এক িনতা� ক�ন �ািঝক চির� এঁেকেছন 

এবং তার চির� আেলাচনাকােল িকংলীয়েরর উি� মেন আেস - “I am more sinned 

against than sinning.”

 �ে�য় সমােলাচক ড. সুউমার �সেনর উি� এ �সে� উ�ারেযাগ� “�ধু 

ুিনমচাঁেদর ভিমকার জন�ই সকল �� সে�ও সধবার একাদশী বা�লার �ই চািরখািন ��� 

নাট��ে�র অন�তম বিলয়া িচরিদন পিরনিত হইেব ।”

হাস�রিসক দীনব�ুিম� : “সধবার একাদশী” �হসেনর 

হাস�রস

 বাংলা সািহেত� হাসভরেসর সব�ে�� �লকক �ক এ স�ে� চট কের একটা ম�ব� 

করা সহজ নয়, িক� দীনব�ু িম�েক এ স�ান িদেল �বাধ হব অস�ত হেব না । তাঁর মত 

হাসেত �কউ পােরন িন এবং শরৎচ� ব�াতীত স�বত তাঁর মত কাঁদােতও আর �কউ 

পােরন িন ।
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 দীনব�ু বি�মচে�র সমসামিয়ক �লখক, উভেয়র মেধ� গভীর ব�ু� ও িছল, 

িক� তবু উভেয়র জীবনেবাথ ও রসসৃি�র ,মেধ� �েভদ িছল । বি�মচ� বাংলা ও 

বাআলীেক অকৃি�ম অনুরােগর �ি� িদেয় �দেখিছেলন তা সত� িক� �সই অনুরাগ 

অেনকখািন ভাবা�য়ী, বুি�গত ও আশ�চারী ল িতিন সমাজ ও জািতেক তার উ�ত, বিল� ও 

আদশ�ািয়ত �েরই উ�য়ন করেতই �চেয়িচেলন । এক মমা� ি�ক নাগিরক �্�ভ�ী, 

িশ�ািভমানী �িচ ও �খর নীিতেবাধ িদেয় িতিন মানুেষর িবচার ও িবে�ষন কেরিছেলন । 

ূিক� তাঁর ব�ু দীনব�ুর �ি� িছল স�ন� �ত� । দীনব�ুও বি�মচে�র ত উ�িশি�ত এবং 

উ� ময�াদায় �িতি�ত িছেলন, িক� িশ�া ও ময�াদা তােক ভাবচারী, আদশ�িবলাসী ও 
ু�াত��বাদী কের তলেত চান িন, িনেজই তাঁর িশ�া ও �াতে�র সব��কার অিভমান ত�াগ 

কের সমাজ জািতর সব�� স�ািরত হেয়েছন । িতিন বি�মচে�র মত িবেদশী �রামাে�র 
ুআেলােত �দশী জীবনেক সু�র ও সরস কের তলেলন না, �সই জীবেনর �ূল ও িবকৃত িদক 

যথাযথ�েপ উদঘাটন করেলন । নীলকর অত�াচার সপ�ী ও ঘরজামাইেয়র সমস�া, 

�কৗিলন� ও ব�িববাহ �থা ইেত�িদর মধ� িদেয় বাংলার খাঁ� �াম�-জীবেনর �য আ��কাশ 

ঘেটিছল তার সে� দীনব�ু �যমন তার �ানস��েক িমিশেয় �ফেলিছেলন, �তমিন িশ�া 

ও সভ�তা আর আেলাক�া� নবজা�ত নাগিরক জীবেনর উ�ৃ�ল ও উৎেকি�ক �েপর 

সে� িতিন পিরপূন�ভােব একা� হেয় িগেয়িছেলন । িতিন তাঁর ক�নার রেঙ জীবনেক সু�র 

করেত চান িন, ণনীিত ও আদেশ�র পািলশ িদেয় তােক মািজ� ত করেত চান িন, ভাষা, ভি�, 

রস ও �সৗ�েয�র উৎস�িল পুেরাপুির মু� কের িদেয় জীবনকেক সে�াগ কেরিছেলন । এ 

�সে� সমােলাচক ড. সুশীলেকমার �দ মহাশয় যথা� থই বেলেছন - “দীনব�ু িনেজ �ােণ 

মেন খাঁ� বাঙালী িছেলন ; তাই �দাষভরা, �নভরা, হািসভরা, কা�াভরা বাঙালীেক িতিন 

বুঝেতন এবং তার জীবেনর সে� তার সংেযাগ িছল আ�িরক । খাঁট বাঙালী অেথ � এই বুঝায়, 

িবেদশী �ভাব সে�ও রতাঁহার মানস-�কৃিত িছল বাঙালর িনজ� সং�ার ও সং�ৃিত িদয়া 

গ�ত ; �কাশভ�ী িছল বাঙালীর িনজ� প�িত ; ভাষা�ও িছল বাঙালীর �দনি�ন সহজ 

ভাষা, যাহা �কবল অিভজাত সমােজ নয়, মাঠ ঘােট হােট বাজাের অ�ঃপুেরও �বাধগম� ।” 

হাস�রিসক জীবনেক �দেখন তী� ও তীয�কভােব, তার �ধু ব�াপক অিভ�তা থাকেলই 

চেল আেস, জীবেনর বা�ব�প স�ে� এক� সদা-জা�ত ও অ�র স�ানী সূ�-সেচতন 

�ি� থাকা দরকার । রাজকায� উপলে� দীনব�ু �দেশর এক �া� �থেক অপর �া� পয�� 

ঘুেরক হেরক রকেমর মানুষ স�ে� িবিচ� অিভ�তা স�য় কেরিছেলন তা সত� িক� �ধু 

�কবল এই অিভ�তার ফেলই িতিন অি�তীয় হাস�রসা�ক চির�াসমূহ এত উ�লভােব 

সৃি� করেত পােরন িন । তার অিভ�তার সে� তার শািনত �খর বা�ব-�ি� এেস িমিলত 

ূহেয়িছল । ক�নও গ�ীর রেস জীবেনর গিভর ও �হািহত িদকই ক�না ও অনুভিতর রেঙ 
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ফু�েয় �তালা �লখেকর ল�� িক� হাস�রেস জীবেনর �কাশমান ও �ি�েগাচর িদক� িকছু 

অিতর�েনর রঙ িমিশেয় উদঘাটন করাই হাস�রিসেকর উে�শ� । �সজন� বা�ব সংসাের 

�ক �যমন� ঘেট তা অিবকল িচি�ত করেত না পারেল হাস�রেসর �বল �ােনা�াস মুি� 

পােব না । �সজন� যােদর ি�য়াকলাপ �দেখ িতিন হাসেলন তােদর ভাষার �িত� শ�, 

�িত� বাগভি�, �িত� ছড়া ও �বাদ জানেত হেব । তােদরসং�ার ও �বনতা, আচার 

আচরেনর �িত� সূ� িবষয় তাঁেক বুঝেত হেব, তােদর �চােখর ইসারা,. মুেখর বি�ম ভি�, 

হাত ও পােয়র চ�ল গিত সব িকছুই অিত �খর �ি� িনেয় �দখেত হেব । সুিশি�ত 

মাতােলর মাতলািম ও অিশি�ত �নশােখােরর ইতরািমর মেধ� পাথ�েক�র মা�া কতখিন, 

ৃপূব�ব�ীয় রামমািনেক�র ভাষায় শ� ও বাগধারার �বিশ� এমন িক উৎকলবাসী ভত� রঘুরায় 

উৎকলী ভাষার িব�� �প� পয�� িতিন অ�া� ও অিবকৃত �ি� িদেয় পয�েব�ন কেরেছন । 

তাঁর �ি�র এই সুতী� ও িব�� বা�বিন�া জন� তাঁর বিণ�ত জগৎ এত অকৃি�ম ও �াভািবক 

মেন হয় এবং �সই জগেতর �াি� ও অস�িত জিনত হাস�রস এত সাবলীল ও কােলা�ল 

হেয় আমােদর অনগ�ল আন�রেস মািতেয় রােখ ।

 অেনক হাস�রিসক �লখকেদর জীবন বৃ�াে� জানা যায় �য, তাঁরা তাঁেদর �লখায় 

হাস�রস সৃি� করেলও বাকি�গত জীবেন অেনক সময় িবমষ � ও গ�ীর হেয় থাকেতন । িক� 

দীনব�ু এরকম িছেলন না, তাঁর জীবন ও সািহেত�র মেধ� �কান �েভদ িছল না, উভয় 

��ে�ই িতিন হািসর অফুর� �ফায়ারা �েপই ইদ�মান িছেলন ।  �য �কই তাঁর সাি�েধ� 

এেসেছ, িতিন ব�ুই �হান িকংবা পাঠকই �হান, তােক �� মেন যাবার পথ �দন িন, দীনব�ু 

হাস�রেসর ধারায় তার মন িস� কের িদেয়এন । বি�মচে�র ব�ব� এ �সে� �াধান�েযাগ� 

ূ- “তাঁহার ন�ায় সুররিসক �লাক ব�ভেম এখন আর �কহ আেছ িকনা বিলেত পাির না । িতিন 

�য সভায় িসেতন �সই সভার জীবন ��প হইেতন । তাঁহার সরস, সুিম� কেথাপকথেন 
ৃ ুসকেলই মু� হত । ��াতবগ�, মেনর �ঃখ সকল ভিলয়া িগয়া, তাঁহার সৃ� হাস�রস সাগের 

ভািসত । তাঁহার �নীত �� সকল বা�াল ভাষায় সেব�াৎকৃ� হাস�রেস �� বেট, িক� তাঁহার 

�কৃত হাস�রসপটুতার শতাংেশর পরচয় তাঁহার �ে� পাওয়া যায় না ।” িব�, গ�ীর ও 

রাসভারী �লাক তাঁর পরম শ� । হািসর িপচকারী �থেক অনগ�ল রঙ ছিড়েয় দীনব�ু তােক 

দেল �টেন আনেবন ।

 অেনক নীিতািশস সমােলাচক দনব�ু িমে�র অ�ীল ও নীিতিবগিহ� ত বেল িন�া 

কেরেছন । �য সব িশ�ািভমানী �চীবায়ু�� �লাক জীবেনর মু� ও বিল� �পেক কৃি�ম 

�িচ ও নীিতর �ারাআ�ািদত করেত চান, এক নকল কৃি�ম ও মূল িবি�� জীবেনর শূন�গভ�  

ও ভাবাি�ত আদশ� �িত�া কের আ�গেব� �ীত হেয় উেঠন তারা অবশ� দীনব�ুর হািসেত 
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অ�ীল অ�িচতা আিব�ার কের �ু� ও আতি�ত হেবন । এমন সব িব�প সমােলাচনার 

সমুিচত উ�র ড. �শীল�মার �দ তাঁর ‘দীনব� িম�’ গরে� িদেয়েছন - “যাঁহারা �লন 

ু�ীলতার �চেয় অ�ীলতার িদে� দীনব�ুর �ঝাঁক �বিশ, তাঁহারা ভিলয়া যান �য, দীনব�ুর 

মত নাটভরিসেকর সম� জীবন �ি� �ীলও নয়, - িনিল�� ও িনরেপ� । �যখােন �ান আেছ 

ূ�সখােন আিস �বপেরায়া �যখােন অনভিতর ি�িত আেছ �সখােন র� �বপেরায়া । কািলর 

দাগ নাই বিলয়া মেনর ��া নাই, �লখা ও �ীলতা - অ�ীলতার অল�� িবিধিনেষেধর �ঘামটা 

টািনয়া বেস না ।”

 আসেল �যখােন সেচতনভােব অকারন ও অ�েয়াজনীয় ঘটনা ও চির� আমদানী 

কের নীচ �বৃিতর উে�জনাই �লখেকর উে�শ� �সকােনই অ�ীলতা �কাশ পায় । িক� 

�যখােন জবেনর বা�ব �প যথাযথভােব িচি�ত হয় �সখােন অ�ীলতা �কাথায় ? ‘সধবার 

একাদশ’ নাটেক মাতাল িনমচাঁদ যিদ ভ� ও সংযত ভাষায় কথা বলত তেব আর যাই 

�হাক,ক িদনব�ুেক আমরা �পতাম না, জীবেনর �িচ, �� ও উ�ত িদক সত�, আবার 

জীবেনর অ�িচ,পি�ল ও পিতত িদকও সত� । দীনব�ু ি�তীয় িদেকই অিধক �ি� 

িদেয়িছেলন । িক� হািসর পাবনী ধারায় সব িকছু ধুেয় সকলেকই িতিন এক উদার �মাি�� 

জগেত �ান িদেয়িছেলন ।

 জীবেনর িবপয�য়, উ�ট অস�িত, িক�ূত িবকৃিত ও অন�ায় ��ৃিত �যআেন যা 

�দেখেছন সব িকছু �থেকই দীনব�ু হাস�কর উপাদান সং�হ কেরেছন । এেদর �গাপন �প 

অনাবৃত কের, �া� অথবা অিহতকর িদক� উদঘা�ত কের িতিন এেদরেক হািসর আসের 
ু�টেন এেনেছন । চতিদ� কক �থেক উিথত �বল হািসর তী�ন আঘােত এরা আহত ও 

িবপয�� হেয়েছ । িক� এেদর ভআি� ও অন�ায় �দেখ আমরা হািস, তবুও আমরা এেদরেক 

ঘৃনা অব�া কের �ের সিরেয়ড় িদেত পাির না, অ�র� আ�ীয়�েপ কােছই �টেন রাখেত 

ই�া কের । বা�ব জীবেন যােদরেক আমরা ঘৃনা ও পিরহার কির, িশ�ীর সীমাহীন 

ূসহানুভিতর �েশ� তারা সািহত�ে�ে� আমােদর �মা ও �ীিত আকষ�ন কের থােক । 
ুফল�ােফর মত অসৎ ও িমথ�াচারী চির� ও িশ�ীর অনবদ� তিলকা সুপেশ� আমােদর 

ইকােছ �ীিতপদ হেয় উেঠেছ । মিলেয়র �স সব চিরে�র অন�ায় ও অপরাধ িনেয় হাস�রস 

ূ ুসৃি� কেরেছন তােদর �িতই আবার �বিশ সহানুভিতশীল িছেলন । এরপ সহানুভিত 

দীনব�ুর ও অিতমাতআয় িছল বেল তার চির��েলার �� িবচুিত �দেখ �ধু �কল �হেসই 

িনি�ত হওয়া যায় না, সে� সঙেগ তােদর �িত এক ক� অউক�া ও �বাধ করেত হয় । 

বি�মচ� দীনব�ু স�ে� বেলিছেলন, “আমার এই িব�াস, এ�প পর�ঃখকাতর মনুষ� আর 

আিম �দিখয়ািছ িকনা সে�হ ।” এই পর�ঃখ কাতর তার জন� িতিন �া� । িবকৃত ও 
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অধঃপিতত চিরে�র মেধ� �ধু �কবল হািস উপাদান সং�হ করেতন না, কা�ার উৎসব ও 

স�ান করেতন । িনমাঁেদদর িবকলীকৃত জীবেনর এদনা হািসর ফাঁেক ফাঁেক গিভভােব 

উপলি� করেছন । তাঁর অ�ের কা�ার কােলােমঘ পুি�ত হেয়িছল এবং �সই পুি�ত �মঘ 
ু�থেক মু�মু��ঃ িব��ৎ-িবলাস তাঁর �স� মুখম�লেক আেলািচত কেরতলত । এই �য হািস 

ও কা�ার অ�া�ী িমলন, এেতই �তা ��� হাস�রস িহউমােরদর �ান�িত�া । দীন�ুর 

হাস�রস স�ে� িচ�াকষ�ক আেলাচনা �সে� ড. সুশীল �মার �দ িলেখেছন, ‘িনছক 

�হসন হইেত �বদনার অ�দীপত হািস পয�� হাস�রেসর িনরিবি�� �ূিত� , কথাবাত� ায় 

ভ�ীভােব চির�িচে� ঘটনাসং�ােন সব��, �য িবিচ� ও উ�িসত �প ধারন কিরয়ােছ, 

তাআর মেধ� �কাথাও নাট�কােরর ��াধ বা ঘৃনা নাই, আেছ �ধু ি�� রসক�নার সহজ ও 

উদার পরীিত । চড়চাপড় কানমলা আেছ সত� । িক� তাহার সবটাই র� সবটাই আন� । 

তথািপ এই অনাবিল আনে�র সে� সে� হাস�রিসেকর চ�ুও �যন অ�ভারা�া� হইয়া 

উেঠ । �কবল ক�ন রসেক হাস�রস সমুজুল কের নাই, হাস�রসও ক�নরেস ি��   

হইয়ােছ ।”

ৃ জগেতর ��� হাস�রস��াগন - �শ�পীয়র, সারভ�ান�স, িডেফ�, �ভিত এই 

ক�ন হাস�রসই সৃি� কেরেছন । দীনব�ুও এই ক�ন হাস�রেসর ধারা তাঁর সািহেত� উ�ু� 

কের িদেয়েছন । �য �ি�েত জীবনেনর হিস ও কা�া এক হেয় ধরা �দয়, �য �ি�েত জীবেনর 

পাপ ও পুন� পর�েরর আ�ীয় হেয় ওেঠ �সই উদার ও �মাসু�র দি� তাঁর িছল । সংসােরর 

পাপ ও পুন অহরহই ঘেটেছ ; পুনান �য় পপাপেক ঘৃনা করা �াভািবক, পাপী �হ পুন�েক 

িব�প করাও �াভািবক, িক� পুণ�বান হেয় পাপেক �মাশীল ��হ িদেয় �ীকার কের 

�নওয়া খুব সহজ কথা নয় । দীনব�ু িম� �সই ক�ন কাজ�ই কেরেছন । দীনব�ুর পূেব� 

হাস�রিসক �লখকগন �ধানত ব��মূলক হাস�রসই সৃি� কেরিছেলন । ঈ�রচ� ��, 

ভবানীচরন বে�াপাধায়, পারীাঁদ িম�, কাল�স� িসংহ সকেলই ব��ি�য় �লখক িছেলান । 

তাঁরা যােদর িনেয় �হেসিছেলন তােদর শাি� �দওয়া, �শাধন করাই তাঁেদর উে�শ� িছল, 

ূতােদর সে� �ীিতও অনুভিতর �যাগ �সই সব �লখকেদর িছল না । িক� দীনব�ুর মেধ�ই 

সব��থম আমরা �দখলাম �য, যােদরেক আঘাত িদেয় আমরা হািস, তােদরেক ভালেবেস 

আবার আমরা কাঁিদ । দীনব�ুর পের হাস�রেসর অিত উৎকৃ� িনদশ�ন আমরা �পলাম 

‘কমলাকাে�র দ�ের’ এ ।

 দীন�ুর হাস�রস িহউমারধম� হেলও তা কখনও উ�ট ঘটনাি�ত �হসেন, 

কখনও উৎকৃ� রসা�ক কেমিডেত, কখনও �নয়নরস�ক সামািজক নােট এবং কখনও 

বা ক�নরসা�ক িবেয়াগা� নাটেক �কাশ �পেয়েছ । তাঁর ‘জামা বািরক’ ও ‘িবেয় পাগলা 
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ু ুবুেড়া’ �কৗতকরসা�ক �সন, ঘটনার উ�ট ঝ�লতার মেধ� �কৗতকরেসর ধারা পরবািহত 

হেয়এ। ‘সধবার একাদশী’ চির� �ধান ক�নরস�ক কেমড, ‘নবীন তপ�নী’ ও লীলাবতী’ 

�নমুলন িমলনা�ক নাক ল ‘নীলদপ�ন’ গভীরতম কা�েন� িনিষ� িবেয়াগা�ক নাটক 

হওয়া সে�ও নাট�কার মােঝ মােঝ হািসর �িনক আেলাকছটায় ক�নরেসর �বাহেক 
ুসরস কের তেলেছন ।

সধবার একাদশী

 চির�াি�ত হাস�রেসর আেলাচনায় সব��থেমই ‘সধবার একাদশী’র অিব�রনীয় 

চির� িনমচাঁেদর নাম করেত হয় । ‘সধবার একাদশী’ বাংলা সািহেত�র সব�ে�� �হসন । 

অবশ� �হসন বলেত যিদ ইংেরিজ সািহেত�র Farce  বুিঝ, তেব ‘সধবার একাদশী’েক 
ু�হসন বলা চেল না, কারন অ�ত ঘটনােক আ�য় কের িনছক �কাতকরস সৃি� করা এর ু

উে�শ� নয় । ‘সধবার একাদশী’রমেধ� ঘটনার অিবরাম গিত ও জ�লতা খুব কমই আেচ । 

�ধুমা� �মাগলেবশধারী অটল-িহজড়ার �মুিদনী - হরন বৃ�াে� ঘটার 
ু�কাতকহেলা� দীপক �মৗিলক� রেয়েছ ল বইখািন �ধানত একট চির�েক �ক� কের 

অি�তীয় উৎকষ � লাভ কেরেছ এবং �স হল িনমচাঁদ । এই একমুিখতার ফেল এটা কেমিড 

অেপ�া অিধকতর �ােজিড ধম� হেয় পেড়েছ । িনমচাঁদ ক�ন হাস�রেসর সেব�াৎকৃ� ��া� 

। �ধু �কবল ক�ন হাস�রস নয়, তােদর মেধ� উইট ও িহউমােরর সেব�া�ম সম�য় হেয়েছ । 

�য হাস��দ এবং হাস���া ও বেট ল তার চিরে�র িবকৃিত ও অধঃপতন �দেখ আমরা হািস, 

আবার �সও তার িবদ� উি� ও সুতী� ম�েব�র �ারা আমােদর হািসেয়েছ । �স �ঘার 

মদ�াস�, অটলবহারীর অধঃপতেনর জন� সই দায়ী, অ�ীল ইয়ারিকেত �স অিতশয় পটু, 

সুনীিত, সু�িচ মান ময�াদার �িত তার ই�প অিতশয় তী�, িক� এসব অন�ায় ও অপরাধ 

সে�ও তার �িত আমরা কখনও ঘৃনার ভাব �দখােত পাির না । তার হাস�কর চিরে�র 

অ�রােল �য গভীরতর �ািজক স�া� ��� হেয় আেছ তাই আমােদর তরস হািসেক 

মুহূত� মেধ� িনিবড় �বদনায় ভারা�া� কের �তােল ল তার মকত উ�িশি�ত, পর�াবান ও 

ব�দশ� �লাক সমােজর মেধ� কয়� �দখা যায়, অথচ তারই এরকম �শাচনীয় অধঃপতন । 

স�ান ও ময�াদার উ�বৃে� কত মক� ট বেস তােদর �লজ আ�ালন করেছ আর তার মত 

�লাক ধূলায় গড়াগিড় িদেয় �হার ও পদাঘাত সহ� করেছ । িক� িনমচাঁদ তার অধঃপতন 

স�ে� অ�ও িনেব�াধ নয় । �স তার সু�, আ�সেচতন �ি� িদেয় সব�নােশর পেথ তার 

অিনবায� অেধামুখী গিত ল�� কের । মােঝ মােঝ �যন তার অনুত� মন হাহাকার কের ওেঠ - 

“হা জগদী�র ! (েরাদন) আিম িক অপরাধ কেরিছ ; আমােক অধমা� কার মিদরা হে� 
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িনপািতত কে� ?” �ঘাপর অ��ে�র মেধ� পুনরায় িন�পায় �ীকােরাি� কের িনমচাঁদ - 

“মদ িক ছাড়েবা ! আিম ছাড়েত পাির বাবা, ও আমায় ছােড় কই ?” তার এই �য িন�পায় 

�ঃখময় অব�া, সেচতন বুি�র সে� অনমনীয় �বৃিতর এই �য িনদা�ন ��, এর ফেল তার 

চির� আমােদর িসমাহীন সমেবদনা আকষ�ন কের । িনমচাঁদ মদ�াস� বেট, িক� �কান নীচ 

ও অিহতকর কােজ তার �কান �লাভ িক সমথ�ন �নই । অটল �গা�লবাবুর �ীর স�ে� অসৎ 

উে�শ� ব�� করেল �স তার তী� িবেরািধতা কেরেছ । তথাকিথত নীিত ও ধেম � তার িব�াস 

�নই । আবার িদিন�িত ও অধেম�র �িতও তার অনুরাগ �নই । �স �যন সব িকছু স�ে�ই একটু 

িনিল�� ওউদাসীন । তার এই িনেল�প এবং ঔদাসীেন�র ফেলই তার �িত আমােদর একটা 

ু��া ও সহানুভিতর ভাব িচর জাগরক থােক ।

 এ নাটেকর �গা�ল চিরে� দীন�ুর ব� িব�পেকর �শ� আেছ । �া�, অপরাধী ও 

ূঅধঃপিতত �লােকর পরিত দীনব�ুর দরদ ও সহানুভিতর সীমা িছল না, িক� অনুদাএর ও 

অেযাগ� বাি�েক মানস�েমর উ� আসেন বেস থাকেত �দখেল িতিন িবর� ও অস�� 

হেতন ল �সজন� �গা�েলর মত কপট ভ� ও স�ািনত ব�াি�েদর পরিত িতিন সূ� 

িব�েপর অ� িনে�প কেরেছন ।

ু দীনব�ু িনছক �কৗতকরসা�ক চির� ও অ�ন কেরেছন এ নাটেক । �স�িলর 

মেধ� অ�িস� সমেবদনার গভরতর �দয় - সংেযাগ �নই, ব��-িব�েপর বুি�দী� আঘাত 
ু�নই, �ধু �কল িচ�াভাবনাবিজ� ত �কৗতকহােস�র উ�ল �ানমাতােনালীলা রেয়েছ । 

ু�ভালাচাঁদ, রামমািনক� এই ধরেনর �কাতকরসা�ক চির� । এরা সরল চির�, এেদর বাক� ও 
ুআচরন অিবরাম �কৗতেকর আঘােত আমামেদর িচ�েক উে�িজত কেরেছ ল 

�ভালাচাঁেদর িনেব�াধ কথায় িবর� হেয় িনমচাঁদ যখন তােক বলেছ - “েফর যিদ সার সার 

করিব এক �বাতেলর বািড় িদেয় �তােক কাশ িমে�র ঘােট পাঠাব ।” তখন �ভালাচাঁেদর 

ব�ব� - 

 “েনা সার, সানইনলা সার, �ডড সার, ইেয়ার ডার সার, উইেডা সার ইেলেভন 

�ডজ ডুসার, হা�রী সার, িদস সাইড সার, দ�াট সাইড সার, ওয়াটার ওয়াটার �হাল নাইট 

সার ।”

 এ �হন �ভালাচাঁদও আবার বা�াল রামমািনক�ােক িনেয় ঠা�া িব�প কেরেছ । 

িক� রামমািনক� খাঁ� িব�মপুরবাসী, �হেস অপমান বরদা� করার �ভাব তার নয় । তাই �স 

বেলেছ -
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 “পুি�র পুৎ �কডা ? িহটকাইেচন আর খ�াপাইবার লাগেচন, - দ�ােশ হইেতা, 

প�ােট পারা িদয়া িজ�ড়া টােন বাইর করতাম আর অমবস�া �দখেতন, হালা গব��াব, �য়ার 

ব�ুক, ব�ুক বুত ।”

ু রামমািণেক�র কথায় অজ� �কৗতককনা �কাশ �পেয়েছ । তার �েদশ �ীিত, 
ূসরল ও �িপত �ভাব,  নানা িবষেয় নানা �কৗতহল ও ম�ব� অত�� সরল হেয় উেঠেছ । 

ইংেরজী ব�াকরণেনর কেয়ক� ��তর অস�িত �স ধের �ফেলকেছ । ‘মদ� ােগার 

�পরনাউন’ ও ‘মাইয়ােগার �পরনাউেন’ �য �কান সম�পতা �নই এটা �স গেবষনা কের 

�পেয়েছ । ইংেরজী Come শ�� স�ে�ও তার ম�ব� যেথ� �মৗিলক । রামমািনক�   

বেলেছ -

  “আর এই হালার পুৎ �কামক, এংরাজীর �কানডা �য িদিহ �দইেচা, �স 

িদিহ লাগেচ, �কা�  আইবার অয়, যা্বারও অয়, আমােগের মাে�র বে�াচ� বেলন, 

�কামড়া গব��াব, �কাম আেহনও, যানও আর কহন কহন যােহন ।”

 মূখ� বখােট ও �নশােকার �হমচাঁদ ও নেদর চাঁদ, িবেশষত নেদরচাঁদেক িনেয় 
ু ু�লখক কম �কৗতকরস সৃ� কেরন িন । �কৗতকরস সব�ােপ�া �বল হেয় উেঠেছ নেদর 

চাঁেদর ব�ৃতার �বলায় ।

 দীনব�ুর সৃ� চির��িল তােদর কথাবাত� ার সে� এমন অিবে�দ�ভােব িমেশ 

আেছ �য �ধু �কবল কথার বুি�দী� �েয়াগ �কৗশল �দিখেয় বাগৈবদ� সৃি� করবার �চ�া 

তােদর মেধ� �দখা যায় না । বাগ�েমাঁ বেলিছেলন - “A word is said to be comic when 

it makes us laugh at the person who natters it, and witty when it makes us 

laugh either at a third party or at ourselves.” অথা� ৎ কােরা কথা �েন আমরা যিদ 

তৃতীয় �কান ব�াি� অথবা আমােদর িনেজেদর িনেয়ই হািস তেব তার কথা বাৈ�দে��র 

(witty) । ‘সধবার একাদশী’ �হসেন িনমচাঁদ চিরে�র কথায় বাগৈবদে��র পিরচয় পাওয়া 

যায় । �ভালাচাঁদ, রামমািনক� এেদর কথা কিমক এবং িকছুটা বাগৈবদ��ময় । ওেদর 

বাগৈবদে��র িনদশ�ন ফুেটেছ সরস বাগভি�েত ও ব�তর ছড়াও �বােদদর রসাল �েয়াগ ।
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��াবলী

১। সধবার একাদশী - দীনব�ু িম� ।

২। দীনব�ু জীবনী - বি�মচ� চে�াপাধ�ায় ।

৩। ব�সািহত� উপন�ােসর ধারা - ড. ��মার বে��াপাধ�ায় ।

৪। বাংলা নাটেকর ইিতহাস - ড. অিজত�মার �ঘাষ ।

৫। ব�সািহেত� হাস�রেসর ধারা - ড. অিজত�মার �ঘাষ ।

৬। বা�লা সািহেত�র ইিতহাস - ড. সু�মার �সন (২য় খ�)

��াবলী

১। �হসন িহসােব ‘সধবার একাদশী’র সাথ�কতা িবচার কর ।

২। ‘সধবার একাদশী’ �হসেন িনমচাঁদ চির�� িবে�ষন কর ।

৩। ‘সধবার একাদশী’ �হসেন হাস�রেসর ��প ব�াখ�া কর ।

৪। ‘সধবার একাদশী’ �হসেনর সংলাপ রচনায় িদনব�ু িমে�র কৃিত� কতখািন বুিঝেয়  

দাও ।

৫। ‘সধবার একাদশী’-র অ�ধান চির��িলর উপেযািগতা িবচার কর ।

৬। ‘সধবার একাদশী’ নাটেকর িবষয়ব� ও গঠন �কৗশল িববৃত কর ।
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জ�িতির�নাথ ঠা�র (১৮৪৮ - ১৯২৫)

 মহিষ � �দেব�নাথ ঠা�েরর প�মপু� �জ�ািতির� নাথ ব�মুখী �িতভার 

অিধকারী িছেলন । নাট�রচনায় নাট�িভনেয় স�ীেত িচ�কলায় এবং সেচ� �দশিহৈতিষতায় 

িতিন �সই অসামান� িদেলও অসামান�তা �দিখেয়িছেলন । �জ�ািতির�নাথ ঠা�র অত�� 

সুপু�ষ িছেলন । ইিন এ�াস পাস কের িকছুিদন ��িসেডি� কেলেজ পেড়িছেলন । 

অ�বয়স �থেকই তাঁর �বল আকষ�ন িছল নাটেকর অিভনেয়র িদেক । �জাড়াসাঁেকার 

ঠা�রবািড়েত �ারকানােথর সময় �থেকই না�ািভনেয়র পিরম�ল গেড় উেঠিছল । 

ঠা�রবািড়র নাটমি�ের ঈ�র �� ও �যাগ িদেতন । ঈ�র �ে�র একািধক নাট�রচনা 

�জাড়াসাঁেকায় অিভনীত হেয়িছল । এসব িবষেয় ঔৎসুক� ও আ�হ সব�ািধক �কাশ 

�পেয়িছল �জ�ািতির�নােথর মেধ� । নাট�ািভনেয় ও নাট�রচনায় �জ�ািতির�নােথর 

উৎসাহ ও আ�হ উ�ী� �রেখিছল �েদশ�ীিত ও �াধীনতা�ৃহা ।

 �জ�ািতির�নােথর �িতভা িছল বড়দাদা ও �ছাটভাইেয়র মেতা িবিচ�, ব�মুখী, 

স�ীত ও িচ�কলায় তাঁর দ�তা িছল ল সািহত� িবষেয়ও িজ�াসা তাঁর �বল িছল । ফরাসী 

ভাষায় তাঁর িবেশষ দ�তা িছল । সং�ৃেতও মারা� ভাষাও িতিন ভাল জানেতন । অ� বয়স 

�থেকই �জ�ািতির�নােথর িবেশষ আ�হ িছল নাট�িশে�র িদেক । তার �থম রচনা এক� 

�হসন, িকি�ৎ জলেযাগ (১৮৭২) । এই �হসন�েত �া�সমােজর �কান �কান িবেশষ 

সেভ�র কথায় ও কােজ অস�িতর ও আিতশেয�র িচ� অি�ত হেয়েছ এর পর 

�জ�ািতির�নাথ ‘পুরিব�ম নাটক’ (১৮৭৪) রচনা করেলন । এই প�াশ নাটক�র মেধ� 

বাংলােদেশর সমসামিয়ক ইিতহােসর একটুখািন �� �দেয়া�াস �লািকেয় আেছ ল 

এরপর রিচত হয় ‘সেরািজনী বা িচেতা আ�মন নাটক’ (১৮৭৫) । এ�ওও �দশানুরাগা�ক 

নাটক তেব এখােন �ধান রস বীর নয়, ক�ন । এই নাটেকর পর ি�তীয় �হসন রচনা কেরন 

�জ�ািতির�নাথ �থেম নাম িছল এমন কম � আর করেবা না (১৮৭৭), পের হয় অলীকবাবু 

(১৯০০) । ইংেরজী �থেক অিনিদত ‘রজতিগির’ ‘ভারতী’ পি�কায় �কাশ হয় । 
ৃ ূ�জ�ািতির�নােথর ততীয় �মৗিলক নাটক ‘অ�মতী’ (১৮৭১) �ত �দশ�েমর পটভিমকায় 

ৃিপতপরায়নতার সে� ��েমর িবেরাধ অিভব�াি� হেয়েছ । ‘অ�মতী’-র পর 
ু�জ�ািতির�নাথ একট �ু� গীিতনাট� রচননা কেরন - মানময়ী (১৮৮০) । তাঁ চতথ � ও �শষ 
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�মৗিলক নাটক ‘��ময়ী’ । এরপর িতিন িকছু অনুবাদ নাটক ফরাসী ও সং�ৃত �থেক �কাশ 

কেরিছেলন , ‘িহেত িবপরীত’ (১৮৯৬) ‘�হসন ও পুন�বস�’ (১৮৯৯), ‘বস�লীলা’ 

(১৯০০) এবং ‘ধ�ানভ�’ (১৯০০) এই িতন� গীিতনাট� স�ীত সমােজ অিভনয়ােথ � রিচত 

হেয়িছল ।

 ‘��ময়ী’ -র পর �জ�ািতির�নাথ ফরাসী ভাষা �থেক অনুবােদ �বৃ� হেলন । 

মিলেয়েরর ‘ল বুেজ� ায়া জাঁিতয়ম’ অবল�নেন িতিন আেগই হঠাৎ নবাব (১৮৮৪) �হসন 

রচনা কেরিছেলন । পের িতিন মিলয়েরর আর এক� �হসন ‘মািরয়াজ �ফােস�’ অনুবাদ 

কেরিছেলন ‘দােয় পেড় দার�হ’ (১৩০৯) । ফরাসী গে�র ও কিবতার িকছু অনুবাদ 

‘ফরাসী�সূন’ নােম স�িলত । দ�া ল ম�ােজিলয়েরর ‘ইংরাজ বিজ� ত ভারতবষ � (১৩১৫), 

িভ� তর �জ�াঁর ‘সত�,সু�র, ম�ল (১৩১৮) এবং িথিেয়ািফল �গািতেয়র িতনখািন 

উপন�াস ‘েশািনতেসাপান’ (১৩২৭), অবতার (১৩২৯) ও িমিলেতানা (১৩০০) ।

 তারপর �জ�ািতির�নােথর মন িগেয়িছল �াচীনতর সং�ৃত নাটক�িলর 

ব�ানুবােদ ল �যমন - কািলদােসর ‘অিভ�ান শ��লা’ (১৩০৬), মালিবকাি�িমন 

ূ(১৩০৮) ও িব�েমাব�শী (১৩০৮) ; ভবভিতর উ�র চিরত (১৩০৭), মালতীমাধব 

(১৩০৭০ ও মহাবীর চিরত (১৩০৮) ; �হেষ�র র�াবলী (১৩০৭) ও নাগান� (১৩০৯); 

িবশাখদে�র মু�ারা�স (১৩০৭); শূ�েকর ‘মূ�ক�ক’  (১৩০৮); আয�ে�মী�েরর 

চ�েকৗিশক (১৩০৮); ◌্য�নারায়েনর �বনীসংহার (১৩০৮), কৃ�িমে�র 

�েবাধচে�াদয় (১৩০৮), রাজেশখর িব�শালভি�কা (১৩১০), ি�য়দিশ�কা (১৩১২) ও 

কপূ�রম�রী (১৩১১), কা�নাচােয�র ধন�য় িবজয় (১৩১০) ইত�ািদ । 

 �জ�ািতির� এরপর ইংেরজী নাটেকর অনুবাদ কেরিছেলন এক� �শ�পীয়েরর 

জুিলয়াস সীজার (১৩১৪) । ইংেরজী �থেক অনূিদত িনব� হল ‘এিপকেটটেসর উপেদশ’ 

(১৩১৪) এবং মাক� স অিরিলয়েসর আ�িচ�া (১৩১৮) ভারতী, বালক ও সাধনা পি�কায় 

�জ�ািতির�নােথর �যসব �মৗিলক �ব� �কািশত হেয়িছল তার কতক�িল ‘�ব�ম�রী’ 
ু(১৩১২০ �ত স�িলত আেছ । মারা� ভাষার �লখা তকারােমর কেয়ক� ‘অভ�’ বাংলা 

পেদ� অনুবাদ কেরিছেলন । ঝাঁিসর রানী (১৩১০) মারা� �থেক অনূিদত। 

�জ�ািতির�নােথর জীবেনর �শষ বড় কাজ হল �লেকর �ম�গব� গীতারহেস�র অনুবাদ ।

 �জ�ািতির�নােথর সব�িবধ সাং�ৃিতক ও সািহিত�ক �েচ�ার িপছেন িছল তাঁ প�ী 

কাদ�রীর ��রনা । 

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

122



অলীকবাবু 

 ‘অলীকবাবু’ �হসেনর �থেম নাম িছল ‘এমন কম � আর মকরেবা না’ (১৮৭৭) । 

ূ�হসন ঘের বাইের অিভনেয় সমা�ত হেয়িছল । বািড়েত অিভনেয় রবী�নাথ মুখ�ভিমকায় 

অবতীন� হেয়িছেলন । নায়ক অলীক�কাশ িমথ�াভাষনেক আট� �েপ অনুশীলন কেরেছ, 

িমথ�ার উপর িমথ�া �গঁেথ �াসাদ বানােত তাঁর সে�াচ ও ল�া �নই । আর নািয়কা 

�হমমাি�নী বি�মচে�র উপন�াস পেড় মেন মেন িনেজেক উপন�ােসর নািয়কা 
ুবািনেয়েছন । িব�� �কাতলককরস� এই �হসন�েত �কান ব�ানি�রা �কান সমােজর 

ু ূিব�ে� িবরাগ ও িবে�েষর িচ� �নই । িবরল আিয়ওজনেকর �� কথায় �কৗতকরস ঘণীভত 

হেয়েছ । এেত বি�মচে�র বণ�নারীিতরও �গাপাল ভাঁেড়র গােনর প�ারিড আেছ ।

 �জ�ািতির�নাথ গ�ীর রসাি�ত নাটেক �িতভার পূন�তম শি�র �কাশ 

ঘ�েয়েছন । লঘুরসা�কক �হসেনর মেধ� ও তার �িতভার �েয়াগ িবল�ন আেছ ।িতিন 
ু�বিশ �হসন রচনা কেরন িন, িক� �হসেনর ��ে� িতিন এক� নতন ধারা �বত� ন করেলন 

। দীনব�ু িম� পয�� সমােজর ��দা� বা�বতা অবল�ন কের �হসন রচিয়তাগন �হসন 

রচনা কেরেছন । সমসামিয়ক সমােজর নানা �দাষ ও �ািন �দখাবার জন� তারা নানা কদয� ও 

�ৎিসত িবষেয়র অবতারনা করেতন । িক� �জ�ািতির�নাথ সমােজর পি�ল বা�বতা 

�থেক িনেজেক মু� �রেখিছেলন । একটা মািজ� ত ও পির�� �িচ িনেয় িতিন জীবেনর 
ু�কৗতককর উপাদােনর �� �ি�পাত কেরিচেলন ল নাগিরক মানেসর সূ� �বদ�� ও সতক�  

শািলনতা তাঁর �হসেন এক উ�ল দীি� িবিকরন কের রেয়েচ । তাঁর �হসেনর চির��িল 

সমােজর িচর�ন ঐিতহ� ও সং�ারলািলত খাঁ� মৃি�কাি�ত মানুষ নয় । তারা পির�� 

সং�ৃিতশীিলত উ�ত আদশ�বািদ �লাক, ঊনিবংশ শতা�ীর িশি�ত স�দােয়র 

মেনাজগেত �াধীন িচ�া ও উ�াম ক�নাচািরতার ফেল �য �রামাি�কতার �াবন এল তার 
ুপিরচয় �জ�ািতির��ােথর �হসনেনর মেধ�ও িচি�ত হল । তাঁর �হসেনর কতকরস 

সাধারনত ঘটনার জ�লতা �থেক উ�ত হেয়েছ । চিরে�র �দাষ ও িবকৃিত িতিনও উে�খ ু
কেরেছন । িক� �কাথাও তাঁর ব�াে�র আঘাত তী� হেয় উেঠ িন । �লখেকর পিরহাস ি�য়, 

িস�সহনশীল অ�েরর �শ� সব��ই পাওয়া যায় ।

‘অলীকবাবু’ �হসেনর হাস�রস

 �জ�ািতির�নােথর ‘অলীকবাবু’ �হসেনর অলীকবাবু এক� অপূব� চির� । 

িমথ�াভাষন �য কতখািন আট�  হেয় উঠেত পাের তার িনদশ�ন পাওয়া যায় অলীকবাবুর 
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স�িতভ চটকদারী কথাবাত� ায় ল সরল, সহজবুি� ও িব�াসপরায়ন সত�িস�ুেক �স তার 

কথার �তাড় ও িমথ�ার �ঘাের বরবার িকভােব িবি�ত ও িব�ল কের িদেয়েছন তা �দেখ 
ুদশ�ক খুবই �কৗতক �বাধ কের । িক� অলীকবাবু যত বড় অিভেনতাই �হাক না �কন, 

গদাধেরর অিভনয় �মতা �বাধ হয় আরও �বিশ । িবিভ� �পস�ায় সি�ত হেয় এেস �স 

�যভােব বারবার অলীকবাবুেক সংকট �থেক উ�ার কেরেছ তােত তার উপি�িত বুি� ও 
ুবা� চাতেয�র �মাণ পাওয়া যায় । িক� �হসেনর আর একট ধারা উৎসািরত হেয়েছ 

�রামাি�ক নািয়কা �হমাি�নীর চির� �থেক । �বিশ পড়ােশানা কের �যমন ডন�ইে�ােটর 

মাথা খারাপ হেয় িগেয়িছল �তমিন বি�মচে�র উপন�াস বড়েবিশ আস� হেয় 

ু�হমাি�নীও িনেজর �ানকাল ভেল িগেয় িনেজেক এক �রামাি�ক মনািয়কা�েপই ক�না 

কের বেসিছল । তার �চােখ অলীকবাবু হল জগৎিসংহ আর �স িনেজ হল তার �নয়ি�নী 

আেয়সা । �মার জগৎিসংহ যখন আদালেতর �পয়াদার �ঁেতা �খেয় প�য়সী - ��য়সী বেল 

আত�  িচৎকার করিছল তখন �ভাঁতা বঁ� হােত আেয়ষা�িপনী �হমাি�নী রণ�েল �েবশ 

কের �� কে� �ঘাষনা করেলন -

  “আিম িপতার সমে�, সম� জগেতর সমে� মু� কে� বলিছ, এই 

ব�ীই আমার �ােন�র - আমার ক�র� । ইিন িভ� আর কাহােকও আিম পিতে� বরন করব 

না - যিদ এর সে� আমার িববাহ না হয়, তা হেল এই দে�ই �ান িবসজ� ন করব ।”

 এই �হসনেন সরস পিরহােসর ল�� �ই� মূখ� অলীেকর িমথ�াভাষন এবং 
ুনােভলী নািয়কা �হমাি�নীর �রামা�ি�য়তা । ঘটনার পরম �কৗতকাবহ �বিচ� গদার �ারা 

ুঘেটেচ । �কৃতপে� অলীেকর �থেকও গদার সুচতর কম�তৎপরতা অিধকতর �ি� 

আকষ�ন কের । গদা বার বার সাহােয� না করেল অলীকবাবুর িমথ�াবাদ �য �কান মুহেত� ই ধরা 
ুপড়ত এবং অলীক ও গদার পরপর-সাি�েধ� গদার কথার তবিড়র কােছ অলীকেকও চুপ 

করেত   হেয়েছ । িক� গদা �য অলীেকর িমথ�াভাষেনর সহকারী িছেলা তার �ারাই একই 

অব�ার মেধ� অলীেকর ��প �কািশত হওয়াটা যথাথ � হয় িন । ব�ত পরহসেনর �শেষর 

িদেক ঘটনার সমাধান খুব �াভািবক হয় িন, অলীকবাবু িমথ�া অে�র বেল �বশ িজেত 

যাি�ল, হঠাৎ �যন সকেল িমেল তােক ‘অিভমনু�বধ’ কের বসল । ঘটনার অিনবায� গিতর 

পােক পােক জিড়েয় িগেয় তার আসল �পটা িয �বর হেয় পড়ত তেবই হাস�রেসর ধারা 

ওনখােনই ব�াহত হত না ।  গদার মুেখ ল�া বণ�নার মেধ� িদেয় রহস� উদঘাটেনর উপায়� 

খুবই �ব�ল হেয়েছ । অলীেকর বাক� ও আচরন সত�িস�ুর কােছ হাস�রসা�ক নয়, কারন �স 

অলীেকর �চেয়ও মূখ� ও সরল । িক� িশি�ত ও বুি�মান দশ�ক �শ�পীয়াের ‘ওেয়ব�ার 

িডকস�ানাির’ বায়রেনর ‘েচ�াস� অ�াটলাস’ এবং কািলদােসর ‘মু�েবাধ’ পড়া 
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অলীক�কােশর িবদ�ার �দৗড় বুঝেত পাের। তার মূখ�তা এবং সত�িস�ু ও �হমমাি�নীর 
ুিনবুি�তা - �ই কারেনই দশ�ক যেথ� �কৗতক �বাধ কের । �হমাি�নী বি�েমর নেভল পেড়, 

নেভলী নািয়কার মত িনেজেক ভাবেত িশেখেছ এবং তার ভাব ও আচরন বা�ব সংসােরর 

স�ক�  হািরেয় িনেজেক ভাবেত িশেখেছ এবং তার ভাব ও আচরন বা�ব সংসােরর স�ক�  

হািরেয় ক�েলােক িবরাজ  কেরেছ । মািলেয়ের ‘Romentic Ladies’ নামক �হসনেনর 

নািয়কা�েয়র মত �হমাি�নী ও �রামাে�র স�ােন অধীর হেয় উেঠেছ । অলীক�কাশ একটা 

উপল�� মা�, �য �কােনা �লাকেকই �স নায়ক বলেল ক�না কের তার সে� �স নািয়কার 

মত আচরন করত । পািরপাি��ক অব�া ও চির� সং�ানেনর উপর রেসর িবকাশ এবং 

তাৎপয� িনভ� র কের । মেদর আ�াখানায় �কউ ধম�কথা �শানােল ভি�র উে�ক না হেয় 

হাস�রেসর উে�ক হয় । �হমমাি�নী ��মমূলক ��ভাবিবিশ� �কান কািহনীর মেধ� �কৃত 

নািয়কা হেত পারত । িক� হাস��ল ঘটনার মেধ� তার ��মপরায়নতা িনতা�ই �বমানান 

হেয় হাস�পদ হেয়েছ ।

অলীকবাবু নাটেকর িবষয়ব� ও গঠন �কৗশল 

 ‘অলীকবাবু’ নামকরন �পক ধেম�র �দ�াতক । তাঁর �হসন রচনার পছেন ফরািস 

নাট�কার মিলেয়েমর �ভাব বত� মান । �লখক মিলয়মেক �� �মেন �হসন রচনায় অ�সর 

হন । নাট� সমােলাচকরাও �ীকার কেরেছন ‘অলকবাবু’ মিলয়েমর ‘ল�া বুেজ� য়া জঁিতরম’ 

নাটেকর �ারাই �ভািবত হেয় রিচত ।

 ‘অলীকাবু’ নাটেকর ‘অলীক’ �কােশর িবিশ� আচার আচরনেক �ক� কেরই 

নাটেকর কািহনী আবিত� ত হেয়েছ । ‘অলীক’ শে�র অথ � অসত� বা িমথ�া । এই নাটেকর 

�ধান চির� �মান অলীক কলকাতার অিভজাত বাবু স�দােয়র সমেগা�ীয় হেয় উঠেত 

নানা িমথ�ার জাল রচনা কের িনেজেক �িতি�ত করেত�য়াসী হেয়েছন । তাই �স তার 

িমথ�াচােরর িভতর িদেয় িনেজর িবদ�-বুি� �ভাব�িতপি� এবং সং�ৃিতবান একজন পু�ষ 

হসােব িনেজেক জািহর করেত চায় । একজন স�া� অিভজাত বাবুর িক িক �ন বত� মান 

ুথাকেল তেবই �স অিভজাত �গা�ভ� হেত পারেবন, �সিদেক ল�� �রেখ তার যাবিতয় 

অলীক ক�নার জাল িব�ােরর �চ�া এবং �স িবষেয় সফল হেয়েছ, �সই অলীক ক�নােক 

বা�বািয়ত কেরেছ গদার সহায়তায় । �স মে� যখন অনৃতভােষর সারব�া অসাের পিরনত 

হওয়ার উপ�ম হেয়েছ, তকনই গদা তােক র�া কেরেছ । সত�িস�ুবাবুর যখিন সংশয় 

সৃি� হেয়েছ অলীেকর কথায় তখনই গদা উপি�ত হেয়েছ অলীকবাবুেক বাচাঁেত । আবার 

লাটুভাইেয়র গ� যখন অিব�াস� বেল মেন হেয়েছ তখনই দ� কািরগেরর মেতা 
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সত�িস�ুবাবুর �চােখ ধূলা �দওয়ার জন� �স িনেজই লাটুভাই �সেজেছ । একইভােব চীেন 

ম�ােনর কথা অিব�াস করেল চীেনম�ান �সেজ ‘চঁু চঁু মাচু কাচু িমিছ শালা �হিম �ঠার গড� ান 

ূিলেব’ বেল অিভনেয় �য দ� �পকাের ভিমকায় অবতীন� হওয়ার এবং তা সফলভােব 
ুউ�ীন� হওয়ার জন� গদা চিরে�র তলনা অক�নীয় তা �বাঝা যায় তার এই িবিভ� চিরে� 

িন৯েজেক �কাশ করার মাধ�েম ।

 �ামীন বন-জ�েল ভরা পুরােনা চালিচ� �ভে� হঠাৎ কের কলকাতা নগর �তিরর 
ুপেথ, �স সমেয় এই নতন কলকাতার আকষ�েন একদল নানা �পশার মানুষভীড় করেত 

থােক । তােদর আগমেন কলকাতা ধীের ধীের �সেজ উেঠ । জনবসিত বৃি�র সে� সে� 

ধনাঢ� ও বন�াঢ� ব�াি�রাও সমােজ একটু একটু কের জাবগা কের িনেয়েছ । হঠাৎ ফুেল - 

�ফঁেপ ওঠা িব�বান ব�াি�রা জুিড় গািড় হািকয়া চেলেছ । �সকােলর এই কলকাতার ছিব বা 

সুিনপুন দ� কািরগেরর হােত অি�ত িচ� �পািয়ত হয় উেতােমর কলেমর আচেড় - 

“�েম �রা�েরদর �তজ পেড় এেল চড়কতলা �লাকারন� হেয় উঠেলা । শহেরর বাবুরা বড় ু
বড় জুড়ী �ফ�ং ও ��ট ক�ােরেজ নানারকম �পাষাক চড়ক �দখেত �বিরেয়েছন । �কউ 

কাসারীেদর সেঙর মত পালিক গািড়র ছােদদর উপর বেস চেলেছন । �ছাটেলাক বড়মানুষ 

ও হঠাৎ বাবুই অিধক ।” - এই ‘হঠাৎ বাবু’েদরই একজন অলীকবাবু । বাবু কালচার 

অেনকসময় িমথ�া ভাষেনর উপেরও দাঁিড়েয় থাকত । �স সমেয়র অেনক �লখায় তার 
ুিনদশ�ন আেছ । �জ�ািতির�নাথ তাঁর ‘অলীকবাবু’ �হসেন �তমন এক বাবুর কথাই তেল 

ধেরেছন । টাকার �স� বারবার উেঠেছ - অলীকবাবু টাকার কথা �সে� িনি�� ধায় বেল যায় 

িমথ�া ভাষন -

  “আে� ও একটা গাইেয় ৫০ টাকা িদেক ওেক চাকর �রেখিছ ।”

 এখােনই তার িমথ�া �শষ হয় না, �স আরও বেল -

  “শহেরর একজন খুব ধনী বেল আিম সত�িস�ুর কােছ পিরচয় িদেয়িছ 

�ই-একজন গাইেয়ও �য আমার মাইেন করা চাকর আেছ - �সইটাই �তা বলা ভােলা ।”

 এই �য বাবুেদর ফাঁকা আওয়াজ �সকােলর  বাবুেদর মেধ� �ায়শই লি�ত   

হেয়েছ । গান-বাজনার ��ে�ও অলীকবাবু �মতা �টর পাওয়া যায় । তার রচনায় জানকী ও 

�রােমর বাক�ালাপ হাস�রস উে�কারী -

  “�রাম বেল, �হ জানকী ভাঙেব িক �তার মান ?
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  দিবজ বা�ীিক কয়, এ মান ভাঙবার না,

  চরন ধেরা �হ দয়াময়, নইেল নাইেকা �ান ।”

 এরকম গান �েন সত�িস�ু চমিকত হেয় বেলন - “এটা �তা বাি�কীর রচনা বেল 

�বাধ হে� না, বাপু । এটা �য �কমন �কমন �ঠকেছ ।”

 অলীকবাবু অসামান িমথ�ার আবরন িদেয় বেল ওেঠ - “ওটা িনজ বা�ীিকর না 

�হাক কীিত� রাম দােসর ভাঙা বেট ।”

 গানেক �ক� কের এমন রিসকতা বা ি�চািরতা হয়ত অলীকবাবুেদর মত 

‘হঠাৎবাবু’র পে�ই স�ব । �জ�ািতির�নাথ �সকােলর র�ি�য় জনতা ও দশ�েকর 
ু�কৗতেকর মধ� িদেয় সমকালীন স�ীত শা�েক কটা� কেরেছন -

ৃ  “িছিল �যখােন �সখােন যাবেন ভ�

  চটক ফটক �দখােল িক হেব ।

  আসকারা মসকারা �পেয় কিরস �নেকা র�

  কিরস �ন কিরস �ন ম�নােন িমেছ ন�ােকরা,

  রােগ গ�  গ�  গ�  গ�  কপােল খ�াংরা ;

  ধা িক� তা�  ধূমিক� তাক �ধ�া উেড় যা পত�,

  র� ভ� �দেখ ি�লেছ অ� ।”

 এধরেনর গােনর কথা �েন সত�িস�ু ব�াে�র ছেল সিত� কথাটাই বেল -

  “িদি� থােক এিকজন ম� ও�াদ কৃ�নগের একবার এেসিছল - �স বাবু 

এই রকম িখ�িম� িখ�িম� কের কত গান �গেয়িছল । তােতই �বাধ হে�, ই� উ� অে�র 

স�ীত ।”

 এই ব�েব�র পিরে�ি�েত অলীকবাবু বেল - “উ� অে�র বই িক, িমঞা 
ুতানেসেনর �িস� �পদ । অলীকবাবুর আজ�িব ও উ�ট সব র�রেসর চাতির সমকালীন 

অলীক �ে�র বািস�ােদর �য মুেখ হােত কািল িছ�েয় �দওয়া হেয়েছ তা �বশ �বাঝা যায় ল 

অলীকবাবুেদর অলীক কালচােরর ��া� এর �চেয় আর কী হেত পাের । িশবনানথ শা�ী এই 

কলকাতাইয়া বাবু কালচােরর �য িচ� উ�া�ত কেরেছন তা �রনীয় - “এই সমেয় শহেরর 
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স�� মধ�িব� ভ� গৃহ�ািদেগর ‘বাবু’ নামেম এক ��নীর মানুষ �দখা িদেয়িছল ল তাহারা 

পারসী ও �� ইংরািজ িশ�া �ভােব �াচীন ধেম � আ�ািবিহন হইয়া �ভাগ সুেখই িদন 

কাটাইত । ইহােদর বিহরাকৃিত মুেখ, �পপাশহেব� ও �ন�েকােল �নশ অত�াচােরর িচ� 

��প কািলমা �রখা । িশের তর�ািয়ত বাউির চুল, দাঁেত িমিশ, পিরধানেক িফনিফেন 

কােলােপেড় ধুিত, অে� উৎকৃ� মসিলন বা �কমিরেকর �বিনয়ানন, গলেদেশ উ�ম�েপ 

চুনট করা উড়ানী ও পােয় পু� বগলস সমি�ত িচেনর বািড়র জুতা । ওই বাবুরা িদেন 

ৃঘুমাইয়া, ঘুিড় উড়াইয়া, বুলবুিলর লড়াই �দিখয়া, �সতার, এসরাজ, বীন �ভিত বাজাইয়া 

ৃকিব, হাফ আখড়াই পাঁচািল �ভিত �িনয়া রাে� বারা�নািদেগর আলেয় আলেয় গীিতবাদ� 

ও আেমাদ �েমাদ কিরয়া কাল কাটাইত এবং খরেদেহর �মলা ও মােহেশর �ানযা�া 

ৃ�ভিত সমেয় কিলকাতা হইেত বারা�নািদেগর লইয়া দেল দেল �নাকােযােগ আেমাদ 

কিরেত যাইত ।”

 িশবনাথ শা�ী তৎকালীন �য বাবু কালচােরর চালিচ� অ�ন কেরেছন, �সই 
ুবাবুিদগেজর কথা �জ�ািতির�নাথ তাঁর ‘অলীকবাবু’ �হসনেন তেল ধরার �চ�া কেরেছন । 

�মান অলীেকর মাধ�েম । �সকােলর আেলাচ� ‘হঠাৎবাবু’ চিরে�র একজন �িতিনিধ 

�ানীয় চির� হেয় উেঠেছ �স । তার মাধ�েম তৎকালীন সমােজর এক ছিব ফুেট উেঠেছ । 

�সকােল বাবুেদর সবন িবষেয়ই আকষ�ন িছল - গীত, বাদ�, িবলাস� ব�াসন । 

�জ�ািতির�নােথর ‘অলীকবাবু �হসনেন অলীকবাবু চিরে�র মধ� িদেয় নাননা িবষেয় 

িনেজেক পার�ম �মান করার এক� �বণতা উ�ল হেয় উেঠেছ । অলীকবাবুর নানা 

িমথ�াচােরর �প� নাটেকর পরেত পরেত ধরা পেড়েছ এবং একই সে� নাগিরক সমােজর 

ছলাকলার িবষয়�ও পির�ুট হেয়েছ ।

 এই বাবুরা আবার �মাসােহব �ারা পিরবৃত হেয় থাকেতন । তার �মাণ িমলেব 

তৎকালীন সংবাদপ� পিরেবিশত সংবােদ ও নকশা জাতীয় রচনায় । কাকলী�স� িসংহ 

তাঁর ‘�েতাম প�াঁচার ন�া’য় �স কােলর �মাসােহবেদর �য বণ�না িদেয়েছন তা হল ; “এক 

�মাসােহব বাঁয়ার স�েত ‘অব হজরত যােত ল�নেকা গাে�ন, আর একজন মাতার চাদর 

িদেয় বাইয়ানা নােচর উজজুগ কে�ন’, �ব�ব নেদর চাঁদ দী�া �দবার জন রামহির বাবুর 

কােছ এেলন । �মাসােহরা িবর� হল �জুর রামহির বাবুর �� ‘েদখুন, বলরাম িদনরাত মদ 

�খেতন, কৃ� ও িবলক�ষনন মাকতাল িছেলন ।’ �গা�ামী উ�র িদেত পারেলন না, 

একজন �মাসােহবন বেল উঠেলন ‘�জুর! কালীই বড়ঃ �দখুন - কলীেতও �ক�েত ক 

পু�েষর অ�র, কালীর �ছেল �য কাি�� ক তার বাহন মময়ূেরর �য ল�াজ �কে�ার মাথার 

উপর, সুতরাং কালীই বড় ।” - এভােব �মাসােহবেদর র� রিসকতাও চলত ইয়ার ব�ুেদর 
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মত । সহজ কথায় এরা বাবুেদর অি�বাহক কখনও ভাড় । এরাই বাবুেদর সব কাজকমেঞ� র 

উেমদারী কের �’পয়সা �রাজগার করত । অথা� ৎ এরা বাবুর �সাদ পাওয়ার জন� ি�ধাহনন 

ভােব �য �কান ভাল ম� কােজ জিড়েয় থাকত । �তমন ভােবই ‘অলীকবাবু’ �হসনেন 

কগদার কাজকম � ও কথাবাত� া �থেক আমােদর অনুমান করেত অসুিবধা হয় না - �স কােলর 

ুসমােজ �মাসােহবনেদর ভিমকা কী িছল । আেলাচ� �হসেন গদা জগদীশবাবুর �মাসােহব 

সত�িস�ুবাবুর কােছ জগদীশ বাবু িমেথ�বাদী বেল মমেন হেল, �স �য িমথ�াবাদী নয় তা 

�মান করেত গদােক বেলেছ -

ু ু  “গদাধর, তিম ভাির অন�ায় কাজ কেরছ, তিমই �বাধ হয় নানা রকমম 

সঙ �সেজ অলীেকর িমেথ� কথা�েলােক সতিভ কের দাঁআড় কিরেয়ছ । এখন সবন কথা 
ুখুেল বেলা, না হেল �তামার আিম শাি� করব । আর �দেখা, তিম সব কথা খুেল না বলেল 

ুআিম সত�িস�ুবাবুর কােছ িমথ�াবাদী হেয় দাঁড়াি� - যিদ �তামার একটুও �ভভি� থােক 
ুতাহেল �বাধ হয় আমার কােছ তিম �কােনা কথা ভাঁড়ােব না ।”

 জগদীশবাবুর একথা �েন গদা বেল -

  “আপনােক উিন িমেথ�বাদী মেন কে�ন - আর আিম চুপ কের থাকেত 

পাির �ন - আিম সব খুেল বলিছ ল এেক আমার অ�ে� যা থােক তাই হেব ।”

ু এটাই িছল কলকাতার বাবুেদর �মাসােহবেদর ভিমকা ।

 উিনশ শতক �থেক এেদেশ �ী িশ�ার �চলন হয় এবং একই সে� বািলকা 

িবদ�ালয়ও �িত�া হয় । ধন ও স�া� িহ�ুরা �মেয়েদর িবদ�ালেয় পা�েয় িশ�াদােনর 

িবপে� িছেলন ফেল তারা অ�ঃপুেরই �মেয়েদর িশ�া ও িবদ�ানচচ� ার ব�ব�া কেরন । তেব 

পা�াত� িশ�ার সং�েশ� বাঙালী সমােজ একটা পিরবত� ন ল�� করা যায় । �ী িশ�ার � 

�ভাব অনুমান কের ঈ�র�� বেলন -

ু   “যত ছুঁিড় গেলা তড়ী �মের 

    �কতাব হােত িনে� যেব

   তখন এ.িব িশেখ িবিব �সেজ 

    িবলাতী �বাল কেবই কেব ।”

 �লখাপড়া িশেখ �মেয়রাও �য �াধীনভােব ম্ুত িচ�া করেত িশেখেছ এই �হসেন 
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তার িনদশ�ন আেছ । �হমমাি�নী িশি�তা । তাআই �স িনেজর কথা �কােশ ি�ধাহীন-

  “ আিম এখনই তাঁর সে� �দখা করব, নদী যকন সাগর উে�েশ� 

যায় �ক তােক �রাধ করেত পাের? আজ ত�নী সাগর উে�েশ� চলল - 
ুক�  ক�  িননােদ চলল �দখেব �ক �তার গিতেরাধ কের ? িপসিন, তই 

তাঁেক কবর �দ - আিম তার সে� আজ �দখা করবই করব । আমােক 

�দখার জন� না জািন িতিন কত অধীর হেয়েছন ।”

 এই উ�ারেন নেভলী ঢং থাকেলও �াধীন িচ�ার িদক� অ��� থােক না ।

 আবার িবধবা িববাহও �য�িত�ার পেথ এবং তােক জিড়েয় নানা �জব ও 

সামািজক চাপান উেতার �সসেবর �কাশ ঘেট “অলীকবাবু” �হসেন । �সকােল িবধবা 

িববাহ স�সারেন ব� �গিতশীল অব�াপ� ব�াি� অথ � সাহায� করেতন । গদার সংলােপ এ 

�স� এেসেছ । হয়ত অথ��াি� আশায় িবধবা িববাহ িনেয় ছুৎমাগ� �মশ �র হে� । তাই 

�মাসােহব গদা জগদীশবাবু উে�শ� বেলেছন -

  “আপিন আমােক বেলিছেলন �য যিদ আিম িবধবা িববাহ কে� পাির, 

তাহেল আমােক পাঁচ হাজার টাকা �দেবন । তাই �সই �লােভ - এই বািড়র চাকরানীেক 

িবধবা িববােহ রািজ কিরয়ািছলাম ।”

 গদা িনেজর মিনবেক �ধু নয় �য়ং পা�ীেক ও িবধবা িববাহ িনেয় িব�র �ান 

িদেয়েছ ল িবধবা �স�েক এসব কথা জািনেয় �স িববােহ উৎসাহ িদেয়েছ । তার ভি� সরস 

ও �হসেনর উপেযাগী -

  “এ �স �র নয় �র, এ �স �ব নয় । এ িবধবা �ব । এেত �কােনা �দাষ �নই । 

এখন �দাষ �নই । এখানকার পি�েতরা বেলেছ �য িবধবােদদর �ব হেত পাের । এখন �তা 

পাড়ায় পাড়ায় তাই হে�,  আবার �ব’র আইনও হেয়েছ । এই �সই িদন �তা .... ভ�াচািয� 

মশােয়র বািড়েত িবধবা �ব হেয় �গল, তােত কত বেড়া পি�ত সব িবেদয় নেয় �গল ।”

 গদার মুেখ িবধবা িবষয় তথ� �েন িবধবা �স� যারপর নাই খুিশ হয় । �স বেল -

  “ওমা িক হেব ! িবধবার �ব হেত পাের ? �য পি�ত একথা বেলেছ তাঁর 

মুেখ ফুল চ�ন পড়ুক ।”
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 আসেল িনেভ� জাল হািসর মেধ� ও �লখক �সই সমেয়র ব� দাগ এ �হসনেন �রেখ 

�গেলন ।

 তৎকালীন িশ�া ব�ব�ার ফেল �ধু পু�ষরাই নয় । নারীরাও নেভল পােঠর মাধ�েম 

সমকালীন সািহতভ সং�ৃিতর �ন�াহী হেয় উেঠ এবং এ. িব িশেখ িবিব �সেজ, বাংলা 

নেভেলর �িত আকৃ� হেয়েছ এবং তােদর মেন হেয়েছ নেভল �য কথা থােক �তমন আর 

�কান �ে� থােক না ল বি�েমর নেভল পেড় এরা নেভলী ভাষায় ��মপ� �লেখ । এবং 

নেভেলর �ারা �ভািবত হয় । বি�মচে�র আেয়ষার মেতা উ�কে� বেল - 

  “আিম িপতার সমে�, সম� জগেতর সমে�, মু�কে� বলিছ, এই 

ব�ীই আমার �ােন�র ।”

 “অলীকবাবু’ �হসন�েত অন�ায �হসেনর মেতা �িতেরাধ-�িতবােদর তী�তা 

�নই বলেলই চেল । রেয়েছ সরস পিরহােসর মধ� িদেয় কােরার ভ�ািমর মুেখাশ খুেল 

�দওয়া । মূখ� ব�াি�র পি�ত সাজার ব�থ � �েচ�া িনেজেক জাহর করার �য়াস এসবই 
ুএেসেছ অলীকবাবুর থাত ধের । তার িমথ�া ভাষনেনর স�ী চতর গদা ও তার উপযু� 

স�তকাির । অন�িদেক �হসেনর অন�তম চির� �হমাি�নী নেভল পড়া �রামাে�র মেধ� 

ডুেব থাকা মন�ও আমােদর িনম�ল আন� দান কের । �স তার অলীক ক�নার মাধ�েম এ 

কািহনীর নায়ক অলীেকর মেধ� খঁুেজ �পেয়েছ আদশ� নায়েকর �ন । �হমাি�নীর অবা�ব 

��চািরতা ও অনৃতভাষেনর �িত সুক �হসনেনর মেধ� সরস বাতাবরন �তির কের ।

��াবলী

১। অলীক বাবু - �জ�ািতির�নাথ ঠা�র

২। বাংলা নাট�সািহেত�র ইিতহাস - অিজত �মার �ঘাষ

৩। বাংলা সািহেত�র ইিতহাস - সু�মার �সন

৪। বাংলা র�মে�র ইিতহাস - ড. ধ�� াশ�র মুেখাপাধ�ায়

৫। বালা নাটেকর ইিতহাস - আ�েতাষ ভ�াচায� ।

��াবলী

১। ‘অলীকবাবু’ নাটেকর নামকরেনর সাথ�কতা িবচার কর ।
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২। অলীকবাবু নাটেকর হাস�রেসর ��প িবচার কর ।

৩। অলীকবাবু নাটেকর বাবু স� রদােয়র য ছিব ফুেট উেঠেছ তার পিরচয় দাও ।

৪। অিলকবাবু নাটেকর অলীক চির�� সাথ�কতা িবচার কর ।

৫। অলীকবাবু নাটেকর নায়কা চির��র উপেযািগতা ব�াখ�া কর ।

৬। অলীকবাবু নাটেকর গদাধর চির�� িবে�ষন কর ।

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

132



কপাল��লা - বি�মচ� চে�াপাধ�ায় 

 �েগ�শনি�নীর মা� একবছর পর কপাল��লা (১৮৬৬) �কািশত হয় ।  �লখক 

িক� �থম �ে�র সাফল� সে�ও �কােনািদক �থেকই তার অনুবত� ন কেরন িন । িবষয় 

িনব�াচন �থেক �� কের ভাষাভি� পয�� সব�� অন� িকছু করেলন । এবং �িত ��ে� �থেম 

�লখা �থেক উ�িতেত নয়, তাঁর সৃি�র উ�তম পয�ােয় �কৗঁছেলন । বি�মচ� পের ভােলা 

উপন�াস আরও িলেখেছন, িক� কপাল��লার �চেয়ও ভােলা িকছু নয়ন । 

কপাল��লােক �থম সং�রেনর পের বি�মচ� িকছু ঘষামাজা কেরেছন, িবেশষ কের 

সমাি�েক আরও ইি�তময় কেরেছন, একটা �গাটা অধ�ায় বাদ িদেয়েছন । অিত সেচতন 

িশ�কম�, �থম �থেক �শষ বাক�� সমান সতক� তায় বুনট করা । সামান� িশিথলেচতােক 

��য় �দন িন । মূেল �ছাট �লখা, এর ফেল আর �ছাট হেয়েছ ।

 চার� খে� একি�শ অধ�ায় িবন�� ২৩/২৪ হারার শে�র কািহনীিত । ঘটনাধারার 

ূিবকাশ অিত সুশৃ�ল, �যন রচনার স�ন� �চহারা ছিবর মেতা �লখেকর সামেন �� িছল । 

তৃতীয় খ�� জুেড় �ধানত মিতিবিব-জাহা�ীর �মেহিরি�সা সং�া� উপকািহনী । �সখানেন 
ু�লখেকর পদচারনা আরও সংযত । রাজকীয় ষড়য� বা �মাগলাই �নয়�ে�র চতর 

নাগরািল অথবা জাহা�ীর - �মেহ�ি�সার সব�জন-ি�য় �রামাি�ক �নয় �সে�র উপর িদেয় 

�ত �বেগ চেল িগেয়েছন �লখক । বি�মচে�র মেতা িশ�ীর �লু� হবার নানা উপকরন 

িছল, িক� �ািসক �মজােজ সংযত �থেকেছন িতিন ।

 �ধু উপকািহনীর ��ে� নয়, তাঁর এই সংযম বণ�নায় ও ঘটনা িনব�াচেন ও সতক�  । 

অেনেক উপন�াস�েক ‘কাব�’ বা কাব�ধম� রচনা বেল িচি�ত কেরেছন । িক� �কন ? 

িনসেগ�র কাব�সুলভ িবিচ� �প, �রামাি�ক কিবক�নার ি�য় হবার মেতা িনসগ��িহতা 

িনজ� নবািসনী নািয়কা - এসব উপাদান থাকা সে�ও �যমন সংি�� তার বণ�না, �তমিন 

অনু�িসত এবং আেবগ ও �মহীনা রমনী । নায়েকর �সৗ�য�ি�য়তা িছল । আরে� বাইের 

তা�কাশ �পেয়ই �সৗ�েযর বমুখ �প দশ�েন িবমূঢ হেয় পেড়েছ, অ�েরর িগের আ�য় 

িনেয়েছ - রচনা�র �দহ কাব� সুরিভত রােখ িন । কিব� এই বইেয়র এক� �ধান িবেশষ� । 

এ�প িস�া� করা যায় না ।

ুচতথ� একক                                কপাল��লা ��নী
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ৃ মাঝকােন একবছর (ততীয় খে�র ঘটনালীর কালিব�ার) বাদ দীেব আেগর �খে� 

মা� ৭ বা ১০ িদেনর এবং পেরর ৩৬ ঘ�ার িববরন । সুিনিদ� � অ� কেয়ক� ঘটনা । িক� তার 

তী� নাট� সেচতন �েয়াগ মানুেষর জীবন ও ভােগ�র একটা বৃহৎ সুর �বেজ উেঠএ । এই 

উপন�ােসর ���ে�র কারন ।

ু (১) ইিতহাস ও সংসার জীবেনর ত�তা এবং িনজ� ন সমুে�াপ�ল ও অরেন�র 

িভষনতা এই িতন ধারার িমলন ।

 (২) অনু�িসত আভ��র কিব�, নাট�েকািচত গঠন তথা নাট�তরি�ত �েয়াগ 

�কৗশল এবং ঘটনাস�ার সহজ স�� । কিব�, বিহর� উ�াস ও আিতশয� নয় ; 

নাটুেকপনার িচ� মা� �নই ; মুখ� কািহনীেত ঘটনা�িলর সুিনব�ািচত এবং ��ায়ত� 

ঐিতহািসক অংেশ অিতসংযত ও সংি�� ।

ূ (৩) িভতের িবশাল ইিতহােসর ভিমকায় ছিড়েয় পড়ার বাসনা, িক� আয়তেনর 

ূঅিতসংি�� ও গাঢ গঠেন সংযিমত ; আবার িব�ব�া� হাহাকাের �সই ঘনীভত সংযম হেয় 

উঠল ব�া�ল ও অি�র ।

 (৪) মুখ� ও �গৗন কািহনীর মেধ� স�� �াপেন িনি�ত অিভ�ায় কাজ কেরেছ । 

িভতর িদক �থেক নানা �েরর সা�শ�-ৈবপরীেত�র মা�া সৃি� ।

 (৫) ভাষার তৎসম শে�র বণা� ঢ� িচ�ময়তা, গা�ীয�, সংলােপ �িচৎ কিব� কখনও 

কথা সরসতা, আবার নাটেকািচত আেবগ-িবে�ারন বা �দ�াতনার িবদ�ৎ । অথচ ভাষািরিতর 

এই িভ�তাই এক� বইেয় পর�র অে�দ�, �ােভিবক ব�েন আ�ীয় ।

 (৬) এত �ছাট বইেয় এত িবিচ� �ভােবর �ানব� মানুেষর উপি�িত �ল�ভ �ায় ।

 (৭) এর �ােজিডেত ইউেরাপীয় প�াসন �কি�ক নাটেকর �ভাব, পি�মী 

ূঅ��বাদ এবং বাঙালী �কৃিততে�র এক� অিভনব স�ক�  অনুভত ।

কপাল��লা : ইিতহােসর ছায়াপাত

 কপাল��লা উপন�ােসর সে� ভারেত �মাগলযুেগর রাজৈনিতক ইিতহাস একটু 

যু� আেছ । ভারতস�াট জাহা�ীর, ভাবী মিহষী নূরজাহান তখনও �শর আফগােনর �ী 

�মেহ�ি�সা - তােদর ইিতহাসখ�াত বন�াঢ� ব�াি�� িনেয় উপন�াসমেধ� �ান �পেয়েচ ল 
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অবশ� �লখক তােদর একা� �গৗন পা��েপ অিত অে�াসমেয়র জন� উেপান�ােসর মেধ� 

�ত�� �রেখেছন, কীছুেবিশ সময় ধের তােদর �স� ছায়া িব�ার কেরেছ এবং অন�তম 

মুখ�পা�ী কা�িনক মিতিবিব প�াৎপেট �মাগলাই ঐ�য�-িবলাস-বাসনা-িব�ম-চ�া� 

শি�ম�ার �পখম ছিড়েয় �রেখেছ । �মাগল ইিতহাস মূল �সে� �েবশ কের িন । এক�াে� 

পৃথক বণ�ব� ঘটনামুখর উপকািহনী িনমা� ন কেরেছ এবং কািহনীর এক �ধান পা�ীেক �েপ 
ুচির� িবিশ� কের গেড় তেলেছ ।

 রাজৈনিতক অংশটু� মূলত ঐিতহািসক । �সিমমপু� খস�েক আকবেরর 

উ�রািধকারী মেনািনত করার একটা চ�া� �ভাবশালী পিরষদবগ� কেরিছল । আকবর 
ুমৃত�র আেগ �সিলমেক �মা কের িসংহাসেনর উ�রািধকারী �ঘাষনা কের যান । এই 

তথ�টু�েক কােজ লািগেয়েছন �লখক - �যভােব একজন খাঁ� ঔপন�ািসক ইিতহাসেক 

কােজ লাগান । রাজৈনিতক ঘটনাংশেক কাঠােমা কের িনেজর ই�া ও �েয়াজন মেতা 

কা�িনক নারী মিতেক ব�বহার কেরেছন । তার �লাভ �টবুি� বাসনা �িতিহংসা িমেল 

ইিতহােসর তথ�েত মানিবক কািহনীর �াণ ও উ�ােপ পূন� কেরেছ । জাহা�ীর ও 

�মেহ�ি�সােক সামেন এেন �দখােনায় ইিতআেসর �মাহর আরও �ীকৃিত িদেয়েছ । অবশ� 

এলিফনে�েনর ভারত - ইিতহােসর �ভােব �সকালজেককর অন� �লখকেদদর মেতা 

বি�মও �সিলম-েমেহেরর পুব��নেয়র গে� বী�াস কেরেছন । আধুিনক কােল এেক 

ইিতহােস �রামাি�ক �স�সংেযাজন বেল অ�াহ� করা হয় । িক� সািহত�পােঠ অতটা �ঢ 

হবানর দরকার �নই । �সিলম �মেহেরর সুিবিদত ভিবষ�ৎ জীবন, �সিলেমর যুবাবয়েস সু�রী 

নারী িবষেয় িচ�েদৗব�েল�র কথা এবং সাধারনভােব �মাগল রাজকীয় পিরেবেশ অিভজাত 

ত�নেদর �ভাগাসি� ও অসংযম এসব িমেল এেক স�াব� সত� বেল মেন হেব ল বি�মচ� 

অ� রাজৈনিতক ইিতহাস এবং �চুর ব�াি�গত �বনতােক িমিলেয় �স-যুেগর বাদশাহী 
ুপট�েক সত� কের তেলেছন । এমন িক মিতিবিব লুফুি�সােক ও এক� পুেরাই ঐিতহািসক 

রমণী চির� বেল পাঠকেক িব�াস কিরেয়েছন ।

 কপাল��লায় ইিতআেসর সংেযাগ একটা �াদৈবিচ�� আনেত �চেয়িছেলন 

�লখক এেনেছন, িক� কখনও এেক �ধান কািহনীর অংশ কের �ফেলন িন । �য অেথ �

�েগ�শনি�নী বা মৃনািলণীেতও আমরা ঐিতহািসক �রামাে�র আশ� খঁুিজ, কপাল��লায় তা 

করা অস�ত । ��িনগত িবচাের এ রচননা একই বেগ�র িক� আসেল অেনক তফাৎ । �ধান 

কািহনীেত ও সমস�ায় ইিতহাসসা�য়ী ক�না �নই, তাই ইিতহােসর �যােগ �য িবশাল 

কলেকালাহল, জাতীয়-জীনেনর উ�ান-পতেনর সুর, মহাকিব�ক সম�তার �বাধ, 

যুগবদেলর ��ুিভ শে�র পরত�াশা এখােন তা �নই । এখােন ইতহােসর �াদ আেচ, িক� 
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ূ�শষ পয�� এক� নারীর �ভােব তা �ক�ীভত হেয়েছ ল

 কপাল��লার �ষাড়শ শতা�ীর বাঙািল সামািজক পািরবািরক িজবেন একটু 

জায়গা কের িনেয়েছ ল নব�মােরর সংসােরর �য ছিবটুেক আেচ তার �কােনা িব�ৃত িচ� 

�কাশ পায় িন ল িক�৮ �কািলন�পীিড়ত অবেহিলত বধূ�েপ শ�ামার পিরচেয় বা�বতা 

আেছ, �য বা�বতা বি�মচে�র সমকাল পয�� অব�াহত িছওল । বাঙালীর পিরবার জীেনর 

সং�ােন �ষাড়শ শতা�ীর সে� অ�াদশ শতা�ী পাথ�ক� �চােখ পেড় না, ঊনিবংশ 

শতা�ীেতও নানা দেক িনিবড় ঐক� অব�াহত �থেকেছ ল গ�াসাগেরর তীথ�যা�ীরাও 

সাধারন �ামীন মানুষ ব� যুেগ তােদর মন ও কােজর ধারা বদলাবার সুেযাগ ঘেটিন এেদেশ । 

পুেরািহত অিধকারী স�ে� একই কথা । এেদর �ষাড়শ শতেক �াপন করেত পাঠেকর 

আপি� হেবএ ল আর �সকােলর পথঘাট, পা�ী ও পদ�েজ যাতাযাত, পা�শালা, পেথ 

ৃডাকািত, লুঠতরাজ, কাপািলক তাি�েকর িনভত িবভৎস ধমা� চারন, �জার কের ধমা� �িরত 

করন এবং তার সামািজক �িতি�য়া সাধারনভােব মধ�যুেগর ছাপ এেনেছ রচনায় । ফেল 

ঐিতহািসক অংশ�র সে� এর িববাদ ঘেটিন । অথচ রাজকীয় �গৗরবহী এই সব অংেশ 

অপিরচেয়র �র� �নই, এেদর সমাজ-বা�বতার সংশয় আেস না । উপন�ােসর নায়ক 

ূনব�মার এর মেধ� �িতি�ত, িবেশষ কের তার পািরবািরক পটভিমেত, যা �ভাবত সরল 

উে�জনাহীন এবং উ�াকা�াহীন ।

 নব�মােরর ব�াি�গত জীবেন �যাবন আর� না হেতই বাইের �থেক যা �ড়িছল, 

যুেগর বা ইিতহােসর । তার শা� সংসারজীবেন যা িছল সামিয়ক িবে�াভ মা�, ব�াি�ে�র 

িভতের তা �ায়ী বাসা �বঁেধ িছল । �ী প�াবতীর বাবা বাধ� হেয় সপিরবাের ইসলাম ধম � �হন 

কের, ফেল প�াবতী �ামী পিরত�� হয় । এ ঘটনা আেগর কািহনীর মেধ� আবার নব�মােরর 

জীবেন ইিতহােসর উউ�ল শািনত নািয়কা লুৎ�ি�সার �েবশ । নব�মােরর �র প�ীবািস 

িনরীহ িন�র� জীবন� ইিতহাস বড় কম অত�াচার কের িন ।

 উপন�ােসর মুখ�াপা�ী শ��লা িক� ইিতহােসর �কউ নয়, প�ীসমােজর বা 

সংসাের� �কউ নয় । �স সমু�তীেরর অরেণ�র িনজ� নতার । �রামাি�ক ক�না এে�ে� 

তাি�ক সাধনা �কৃিতর আিদ শি� এরকম িকছু �দশীয় উপাদানেক অবল�ন কেরেছ । এবং 

এই ক�েলাক ও অমানব িনসগ� কপাল��লার মেধ� িদেয় নব�মােরর সাংসািরক জীবন 

সংি�� হেয়েছ ।

 এই িতন ধরেনর উপাদােনর িম�েন কপাল��লা উপন�ােসর গড়ন ঝ�ল হেত 

বাধ� । �ধু জ�ল নয়, একটা িবশালতার বেধ এই �লখা� পাঠেকর মন �বঁেধ �দয় ল আকাের 
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অিত �ছাট । স��ােমর এক� বনাকীন� �াম� সংসার ।ঔ একিদেক �মাগল ইিতহােসর যু� 

ষড়য� কামনার বড় �ঢউ ভাঙেছ । অন�িদেক সমু� বািলয়ািড় জনহীন অরেন�র ভীষনতা ল 

আকােশর সীমা ছািড়েয় �গেছ �দবী কািলকার মায়া মূিত�  । আর সামেন আললািয়ত চুেল 

কপাল��লা । ফেল �লখা�র মেধ� একটা মহাকািব�ক িবপুলতার সুর �বেজেছ যা 
ুরাজৈনিতক ইিতহােস সং�ু� ঐ�েয�র �াচুেয� মহাঘ�� এবং মৃত�র অনে� �সািরত । 

যুগ�াি�র দামনা বােজিন বেল এ উপন�াসেক ঐিতহািসক উপন�াস বলা চেল না , িক� সব 

সময়েক িডিঙেয় মহাকাল এই রচনােক মহাকািব�ক �ের উি�ত কেরেছ ।

 উপন�াস পােঠ এ �� ও উেঠ আেস এ �লখায় আধুিনক মানুষ - তার সমস�া 

�কাথায় ? তাি�ক �কৃিততে� আ�সমপেন� িক একােলর জীবনবাদ িনিজ� ত নয় ?

 এ�প সংশয় ঘটার �কৃত �কােনা কারন �নই । বি�মচ� তাি�ক চির� আমদািন 

ূকেরেছন �দশকােলর সে� স�ণ � স�িত �রেখ । �কৃিতবােদর মেধ� আদ�াশি�রতে�র 

িকছু িম�ন যিদ ঘেটও, তােত যিদ ইউেরাপীয় ‘েফটািলজম’ বা অ��� িকছু �ত� �প পায় 

তাএ আপি� করা চেল না । আধুিনক চীনা গ�কার লু সুন তার �কােনা �কােনা �ছাটগ� 

িবেশষত দীঘ�কািহনী ‘েফািজ� ং অব িদ �সাড� ’ - এ চীনেদশীয় য�িব�াস, আিদম ��ত� ও 

গূঢ়িবদ�ার (��াক ম�ািজক অ�া� অকা�ইজম) ব�বহার কের রচনা�িলেক খাঁ� চীনা ব� 
ুকের তেলিছেলন । অথচ তার মেধ� িদেয় আধুিনক মানব িব�ােসরও �পায়ন ঘেটেছ ।

ৃ ত� কাপািলক আদ�াশি� �ভিতর সহেযােগ বি�ম এই উপন�ােস যথা� থ 

ভারতীয়ে�র এক� মা�া যু� কেরেছন । ইউেরাপীয় অ��বাদ তে�র ইি�েত 

�কৃিততে�র িম�েন িকছুটা �ত� �প �পেয়েছ. । তেব এটা মেন রাখা দরকার যথাথ �

অকা�ইজেমর আমদািনও একােলর সািহেত� ব�ে�ে� আধুিনক অিভ�ােয়রই ফল । 

আমরা মা�র গভীের িশকড় হািরেয় নব সািহত� ও ভাবনার প�ন করায় ঐিতহািসক 

কারেনই মিকছুটা িবপেদ পেড়িছ ।

 কপাল��লা উপন�ােসর নরনারী অেনকটা �ষাড়শ শতা�ীর, অেনকটাই 

একােলর এেদেশ সময় সব�দা জীবন ও মেনর িভতের গিভর খাত �কেট এেগায় না বেল, যারা 

মুখ� মানুষ তােদর অেনেক ইিতহাস �থেক উেঠ এেসেছ । তাই আচাের আলােপ বসেন 

�সকােলর । �কউ বা �ামীন মানুষ, �যমন নব�মার, �সকােলর চির� - একােল �র� ��র 

নয় । িক� এেদর কৃ�া ও য�না, �দয়েক একা� �জেন বাধা অিত�েমর সং�াম ঊনিবংশ 

শতা�ীর আেগ �দখবার �চাখ আমরা পাই িন । মানুষ নামক আ�য� স�েভর একা� স�ান 

আেগ আমরা আেগ কিরন - মহাকােব�র যুেগ যিদ কেরও থািক - �স সহ� সহ� বছেরর 
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িব�ত অধ�ায়, অ��ত�, সব�সংহারী অ� �কৃিত িনয়িতও যিদ বা দশ�েনর ও আরাধনার ৃ
িবষয় �থেক থােক, সুিনি�ত আ� সমপ�েনর আধার হেয় থােক, বি�েম তা িব�েক �চনার 

অ�, জীবনেক হারাবার িবষয়, �মেক র�া করার অন� সং�াম ।

‘কপাল��লা’ সৃি�র �নপথ� কািহনী 

 ১৮৬০ �ী�াে� ২১েশ জানুয়ারী বি�শ বছেরর বি�মচ� সরকাির দািয়� পালেন 

িগেয় �পৗঁছেলন তৎকালীন �মিদনীপুর �জলার �ন�ঁয়া নামক এক� �ােন । জায়গা� কাঁিথর 

িনকটবত� দিরয়াপুর ও চাঁদপুেরর সি�কট� । �ডপুট ম�ািজে�ট িহেসেব এখােন থাকার 

সময়ই �থম বি�েমর মাথায় আেস ‘কপাল��লা’ উপন�ােসর ভাবনা । এ �সে� িববরণ 

পাওয়া যােব বি�মে�র কিন� �াতা পূন�চে�র �লখায় । পূন�চ� তাঁর ‘বি�ম - �স� �ে� 

জানােছন -

  “যখন বি�ম�� �নঁ�য়া মহ�মােত (এ�েন উহােক কাঁিথ 

মহ�মা   বেল ) িছেলন, তখন �সইখােন একজন স��ািস কাপািলক 

তাঁহার প�াৎ লইয়ািছেলন ; মেধ� মেধ� িনশীেথ তাঁহার সিহত সা�াৎ 

কিরত । বি�মচ� তাহােক নানা�কার ভয় �দশ�ন কিরেতন, তবুও মেধ� 

মেধ� আিসত । যখন িতিন সমু�তীের চাঁদপুর বা�েলায় বাস কিরেতন, 

তখন �সই স��াসী �িতিদন গভীর রাি�কােল �দখা িদত ল চাঁদপুেরর িকছু 

�ের সমু�তীের িনিবড় বনজ�ল িছল । বি�মচে�র ধারনা হইয়ািছল �য, 

ঐ স��াসী সমু�তীের �সইবেন বাস কিরত। িকছুিদন পের বি�মচ� ঐ 

�ােন হইেত খুলনা মহ�মায় (খুলনা তখন �জলা িছল   না ) বদিল হন ।”

 ১৮৬০ এর নেভ�ের খুলায় বদিল হেয়িছেলন বি�মচ� । খুলনা গমেনর পূেব� 
ৃসামান� িকছুিদন তাঁর কাঁঠালপাড়ার �পতক বািড়েত অিতবািহত কেরিছেলন । �সসমেয় 

বি�মচ� একবার দীনব�ধু িম� ও স�ীবচ� চে�াপপাধ�ায়েক এ� �� কেরিছেলন । 

বেলছেলন, যিদ িশ�কাল �থেক �কােনা �ীেলাক �ষােলা বৎসর বয়স পয�� সমােজর 
ৃবাইের সমু� তীের বনমেধ� �কােনা কাপািলক কতক �িতপািলত হয় ও পের িববাহ হেল 

সমাজ সংসেগ� আেস, তােল তার বণ��কৃিতর পিরবত� ন স�ব িক না এবং পরবত� কােলও 

কাপািলেকর �ভাব তার উপর  থাকেব িক না । এই �ে� দীনব�ু �কােনা মতামত �কাশ 

কেরন িন । স�ীবচ� ব��ি�য় মানুষ । িতিন রিসকতা কের বলেলন, যিদ দির� ঘের িববাহ হয় 
ু�মেয়টা �চার হেব । পের �কাতক�েল বেলিছেলন, িকছুকাল স��াসীর �ভাব থাকেব, 

��নী

ঊনিবংশ শতা�ীর বাংলা

138



তারপর স�ানািদ হেল �ামী পুে�র �িত ��হ জ�ােল সমােজর �লাক হেয় পড়েব, স��াসীর 

�ভাব তার মন �থেক এেকবাের িতেরািহত হেব ।

 অনুজ পূন�চ� চে�াপাধ�ায় জািনেয়েছন, �সিদন অ�জ স�ীবচে�র এই উি� 

বি�মচে�র মনঃপুত হয় িন । তেব এই ঘটনার িকছুকাল পেরই ১৮৬৬ সােল 

‘কপাল��লা’ উপন�াস রিচত ও �কািশত হয় ।

 শরিদ�ু বে��াপাধ�ােয়র বক�ব� অনুযায়ী মৃত �বৗ�ধমেম�র শবিনগগ�িলত 

ত�বােদর শা�  ও �শব মতবাদ িমি�ত হইয়া �য িবভৎস বামাচার উ�ত হেয়িছল 

কাপািলকরা িছল তার ধারক-বাহক । তােদর স�কেক�  বি�েমর অিভ�তা �মােটই 

�ীিতপদ িছল না । কপাল�ধ�লার মেতা বনচারী নারীেক পাওয়ার জন� বি�েমর এরকম 

এক� কাপািলক চিরে�র �েয়াজন িছল । হােতর কােছ �চােখ �দখা একট উদাহরনও িতিন 

�পেয় �গেলন চাঁদপুেরর বাংেলােত থাকার সমেয় ল তাই �সই ডাক�  বা ডা��  তাি�কতােক 

সমােলাচনা করার িনিম�ই �যন ‘কপাল��লা’ উপ�াস� িলেখ �ফলেলন িতিন । 

‘কপাল��লা’ �লখার ব� বছর পের ১৮৮২ �ীঃ বি�ম �রভাের� এ.েক ব�ানাজ�েক এক� 

িচ�েত িলেখিছেলন -

  “I have in no respect departed from the view I put 

forth and illustrated in Kapalkundala in regard to the 

mortality of that from of Hinduism . True Hinduism and 

Tantrikism are as much opposed to each other as light and 

darkness.

 এই সূে� বি�ম আরও িলেখেছন িচ�েত -

  “I can assure Dr. Banerjee that he [অথা� ৎ Hastie 

(হি�) নামক সােহব] can not be more emphat ic the 

condemnation of Tantrikism then I am .”

 এ  �সে� সমােলাচক �ফু��মার দাশ�ে�র ব�ব� উ�ারেযাগ� -

  “দীনব�ুর িনকট �য �� কিরয়ািছেলন এবং হয়ত ‘শ��ল’ ও 

�ট� েপ� (Tempest) পাঠ কিরয়া এবং সমু�তীরবাসী অরণ�চারী কাপািলেকর সিহত 

সা�ােতর ফেল �য �� তাঁহার মেন আিসয়ািচল ‘কপাল�্ডলা’ তাআর কাব�া�ক উ�র ।”
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 এ� যিদ হয়ন ‘কপাল��লা’ উপ�াস �লখার মূল উে�শ� তেব অন� উে�শ�� 

অবশ�ই কাপািলক বা তাি�কতােক িন�া করার অিভ�ায় । আসেল বি�েমর �য িহ�ু�বাদ, 

বা  True Hinduism তার সে� এর �কােনা �যাগ �নই । এখােন �ধুই অ�কার ।

ৃ দাদা স�ীবচে�র সহজ সমাধােন অত� বি�েমর ভাবনা উেঠ এেসেছ 

‘কপাল��লা’ উপন�ােস । আর তার সে� আেচ অমানিবক তাি�কতার িব�ে� বি�েমর 

ব�ব� । তেব যাই �হাক না �কন কপাল��লা বি�েমর ���তম সৃি� একথা �ীকাের ি�ধা 

থােক না পাঠেকর ।

‘কপাল��লা’ উপন�ােস মিতিবিব চির� 

 মিতিবিব এই উপন�ােসর উ�ল চির� । �মাগল ইিতহাস �থেক িবিকিরত ঐ�য�, 

রাজৈনিতক চ�া� এবং �লাভ, কাম-ঈষা� -িহংসািদ বৃি� তােক �ব��িত িদেয়েছ । তী� 
ুবুি�, চাতয�, কম�তৎপরতা, নাগিরক �বদ�� তার �ভােবর উে�খেযাগ� ল�ন । প�াবতী-

মিতিবিব-লুৎফুি�সা নােম �যমন পিরবত� ন, চিরে�রও �তমিন িবিচ� �প ।

 বি�মমে��র �াব সকল উপন�ােসর নামকরন িবষবৃ� হেত পারত । িবষবৃে�র 

�পক�ট িবষবৃ� উপন�ােসর অেনক আেগই পাওয়া �গল ‘কপাল�্ডলা’ উপন�ােস 

মিতিবিব �সে� -

  “ে�ে� বীজ �রািপতহইেল অ�র হয় । যখন অ�র হয়, তখন 

�কহ জািনেত পাের না �কহ �দিখেত পায় না । িক� একবার বীজ �রািপত 

হইেল, �রাপনকারী যথায় থা�ক না �কন, �েম অ�র হইেত বৃ� 

ম�েকা�ত কিরেত থােক । অদ� বৃ�� অ�িল পিরেময় মা�, �কহ ু

�দিখয়াও �দিখেত পায় না । �েম িতল িতল বৃি� । �েম বৃ�� অধ � হ�, 

এক হ�, �ই হ� পিরিমত হইল ; তথািপ যিদও তাহােত কাহারও 

�াথ�িসি�র স�বনা না রিহল, তেব �কহ �দেখ না, �দিখয়াও �দেখ না । 

িদন যায় মাস যায়, বৎসর যায়, �েম তাআর উপর চ�ু পেড় । আর 

অমেনােযােগর কথা নাই - �েম বৃ� বড় হয় । তাহার ছায়ায় অন� বৃ� ন� 

কের - চািহ িক, ��� অনন�পাদপ হয় ।”

 মিতর বয়স যখন �তেরা তখন তার বাবা ধমা� �র �হন কের, তার িবেয় হেয় 

িগেয়িছল, ��রবািড় �থেক �স পিরত�� হয় । তখনকার িকছু �িত তার িছল । �স �িত মধুর ৃ ৃ
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িকনা জানা যায় না । �ামীর �চহারা নয়, আমটু� তার মেন িছল । িকেশারী বয়স �থেকই তার 

চির� িছল অিত তী� ময�াদােবাধ । সামান� একিদেনর ঘটনার পির�ি�েত তার �মান পাওয়া 

যায় । বি�মচ� িলেখেছন -

  “একিদন নব�মার তাঁহার �থমা পতনী প�াবতীর �িত িবর� 

হইয়া তাআেক শয়নাগার হইেত বিহ�ৃতা কিরেত উদ�াত হইয়ািছেলন । 

�াদশবষ�য়া বািলকা তখন সদেপ� তাহার িদেক িফিরয়া দাঁড়াইিছল এমনই 

তাহার চ�ুঃ �দী� হইয়ািছল । এমনই ললােট �রখািবকাশ হইয়ািছল, 

এমনই নাসার� কািপয়ািছল, এমনই ম�ক �হিলয়ািছল ।”

 �ভােবর অ�ল�ন এই দপ� পের �বেড়িছল, তার কায� ও ভাবনার এক �ধান 

িনয়ামক শি� হেয় উেঠিছল ।

 মিতিবিব �সে� বঝি�মচ� বেলেছন - “মিতর মহােদাষ কলুিষত, মহা�েনও 

�শািভত ।” মিতর চিরে�র �ধান �দাষ তার অিতশয় ইি�য়সি� আর তার মহৎ�নট হল 

সুগভীর �ণয় । তার ব�ি�ে�র গিভের �ঢাকার জন� মিতর আরও পিরচয় উ�ৃত করা �গল -

  “আ�ােত আিসয়া িতিন পারসীক, সং�ৃত, নৃত�, িগত, রসবাদ 

ইত�ািদেত সুিশি�তা হইেলন । রাজধানীর অসংখ� �পবতী 

�নবতীিদেগর মেধ� অ�গন�া হইেত লািগলেলন । �ভ� াগ�বশতঃ 

িবদ�াস�ে� তাঁহার সা�শ� িশ�া হইয়ািছল, ধম � স�ে� তাঁহার িকছুই হয় 

নাই । লুৎফুি�সার বয়স পূন� হইেল �কাশ পাইেত লািগল �য, তাঁহার 

মেনাবৃি� সকল �দ� ম �বগবতী, ইি�য়দেন িকছুমা� �মতাও নাই, 

ই�াও নাই । সদসেত সমান �বৃি�, এ কায� সৎ, এ কায� অসৎ এমনম 

িবচার কিরয়া িতিন �কান কেম � �বৃ� হইেতন না, যাহা ভাল লািগত, 

তাহাই  কিরেতন ; যখন অসৎকেম � অ�করন সুখী হইত তখন অসৎকম �

কিরেতন ; �যৗবনকােলর মেনাবৃি� �দ� ম হইেল �য সকল �দাষ জে�, 

তাআ লুৎফউি�সা স�ে� জি�ল । তাঁহার পূব��ামী বত� মান - 

ওমরােহরােকহ তাঁহােক িববাহ কিরেত স�ত হইেলন না । িতিনও বড় 

িববােহর অনুরািগনী হইেলন না । মেন ভািবেলন �সুেম �সুেম িবহািরনী 

�মরীর প�ে�দ �কন রাইব ?”

 এই নারীর িচে� অিত তী� উ�াশা �দেব �দেব এটাই �াভািবক । যুবরাজ �সিলেমর 
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সে� ঘিন� �দয় স�ক�   ঘটল । �স িদলী�রী হবার �� �দখেত লাগল, িক� ��ন �ঘাের বা 

�মেমােহ হতেচতন ল না । সকেলই অনুভব কের বুি�মতী মিত অিচেরই যুবরােজর 

পাটরানী হেব । এমন সময় �মেহরউি�সার সে� �সিলেমর সা�াৎ হল এবং �সিলম �সিদনই 

মেমেহউি�সােক তার �দয় দান করল । িক� উভেয়র িববােহর সুেযাগ ঘটল না । �শর 

আফগােনর সে� �মেহর উি�সার স�� পূেব�ই ি�র িছল । িক� �সিলেমর িচ�বৃি�সকল 
ুমিতিবিবর অ�াত িছল না ; �স িনি�ত বুেঝিছল মহামমিত আকবেরর মৃত�র পর �মেহর 

উি�সা �সিলেমর মিহিষ হেবই । সখী �মেহ উি�সার দাসী� সহ� করা মিতিবিবর পে� 

স�বপর নয় ; তাছাড়া �সিলম মিতেক উেপ�া কের �মেহর উি�সার �িত ব�� - এই 

কারেনও মিতিবই �িতেশাধ�ৃহায় �মেত উেঠ ।

 রাৈজিতক চ�া� বা ঐ জাতীয় সু�শল কেমা� দ�ম ছাড়া মিতর পে� বাঁচা স�ব িছল 
ৃ ুনা । ঘেরর শাি� নয়, ��েমর তি� নয়, আ�িনেবদেনর মাধুয� নয় । কামনার গিলত ধাত 

উে�ল তার িভতের, িবে�ারন না ঘ�েয় তার �রআই �নই । িক� এই চ�া� ব�থ � হল । 

�সিলম এখন িদ�ীর বাদশাহ । এই সময় আরও �য আপাত সামান� ঘটনা� ঘটল মিতর 

িচ�বৃি�র িদক �থেক তা সামান� নয় । নব�মার - কপাল��লারসে� তার �দখা হল ল নাম 

�েন িচনেত পারল এই তার সবামী । এখান �থেকই মিতিবিবর জীবেনর পিরসমাি�, পুরাতন 
ু ূপ�াবতী মিতর জীবেন নতন কের আবভ� ত হল ল পাঠরানীর িচ�া মু�েত�  �র হল, �মেহর 

উি�সার �িত ঈষা� ও িবে�ষভাব �েমই �শিমত হল । বধ�মােনর পেথ চ�েত মিত 

�পষমনেক িজ�াসা কের - “েপষমন ? আমার �ামীেক �কমন �দখেল ?”

 ��র গৃহ �থেক প�াবতী িবতািড়ত হেয়িছল মা� �তেরা বৎসর বয়েস । এন 
ু‘উ�রীর বয়�ম স�িবংশিত বৎসর ভা�মােসর ভরা নদী । দীঘ� চতদশবষ � পর যবনবালা 

মিতিবিব তার �ামী নব�মার �দেখ বলল ‘েমরা �শৗহর’ । নব�মারেক সা�াৎলােভর পর 

�থেকই মৃত প�াবতী ধীের ধীের পুনজ�িবত হেয় উেঠ ।

 এরই িবপরীত চির� িহেসেব বি�ম �শর আফগােনর �ী �মেহর উি�সােক 

উপ�ািপত কেরেছন । �নয়হীন িববােহর মূল� �নই । ধম�ত �মেহর উি�সা �শর আফগােনর 

প�ী, অ�ের �স �সিলেমর �নয় �ত�াশী ল মিতর কাছ �থেক স�াট আকবেরর মৃত� সংবাদ 

জানার পেরই �মেহর উি�সা িন�াস ত�াগ কের আপন মেন উ�া কের “ �সিলম ভারতবেষ�র 
ুিসংহাসেন, আিম �কাথায়?” মিত জাননেত চায় - “তিম আিজও যুবরাজেক এেকবার িব�ত ৃ

হইেত পার নাই ?” তার উ�ের �মেহর উি�সা আেবগিব�ল কে� বেল - “কাহােক িব�ত ৃ
হইব ? আ�জীবন িব�ত হইব, তথািপ যুবরাজেক িব�ত হইেত পািরব না ল িক� আমার ৃ ৃ
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শপথ, এ কথা �যন কন�া�ের না যায় ।”

 মিতিবিবর চির� অিধকতর উ�ল হেয় উেঠেছ এই িচে�র পিরপরি�েত 
ুচতদশবষ � পেরও মিতিবিব তার �ামীেক িব�ত হেত পাের িন । িনেজর জবেনর �ভ� াগ�েক ৃ

ভুেল থাকার জন� িবলােসর মেধ� �স আপনােক িবসজ� ন িদেয়িছল, ইি�য়সুখাে�েষেন 

�মরীর মত ঘুের �বিড়েয়িছল - িক� একিদেনর জন�ও �স সুখী হয় িন । বি�ম িলেখেছন 

আজ “িদ�ীর িসংহাসন লালসাও তাঁহার িনকট লঘু হইল । িসংহাসন �যন ম�থশরস�ূত 

অি�রািশ �বি�ত �বাধ হইেত লািগল । রাজ� রাজধানী, রাজিসংহাসন সকল িবসজ� ন িদয়া 

ি�য়জন স�শ�েন ধািবত হইেলন, �স ি�য়জন নব�মার ।” সুতরাং মিতিবিব আ�া পিরত�াগ 

কের স��ােমর পেথ যা�া করল । 

 আ�া ত�াগ কের যাওয়ার যথাথ � কারন িক - �পষমনেকর এই �ে�র উ�ের 

মিতিবিব �য - কথা�িল �ল তা উ�ৃত করা �যেত পাের । তার �থেক মিতিবিবর আচরেনর 

মন�াি�ক ব�াখ�া পাওয়া যােব ।

ৃ “অেনকিদন আ�ায় �বড়াইলাম, িক ফললাভ হইল ? সুেখর ত�া বাল�াবিধ বড়ই 
ৃ ৃ�বল িছল । �সই ত�ার পিরতি�র জন� ব�েদশ ছািড়য়া এ পয�� আিসলাম । এ র� িকিনবার 

জন� িক ধন না িদলাম ? �কান ��ম � না কিরয়ািছ ? আর �য �য উে�েশ� এত �র কিরলাম, 

তাহার �কানটাই বা হ�গত হয় নাই ? ঐ�য�, স�দ, ধন, �গৗরব, �িত�া সকলই �তা �চুর 

পিরমােন �ভাগ কিরলাম ল এত কিরয়া িক হইল ? আিম এইখােন বিসয়া সকল িদন মেন মেন 

গিলয়া বিলেত পাির �য, এক িদেনর তের সুখী হই নাই, এক মু�ত�  জন�ও কখন সুখ �ভাগ 
ৃ ৃকির নাই । কখন পিরত� হই নাই । �কবল ত�া বােড় মা� । �চ�া কিরেল আরও স�দ, 

আরও ঐ�য� লাভ কিরেত পাির, িক� িক জন� ? এ সকেল যিদ সুখ থািকত, তেব এতিদন 

একিদেনর তেরও সুখী হইতাম । এই সুখাকা�া পাব�তী ই�� িরনীর ন�ায় - �থেম িনম�ল, �ীন 

ধারা িবজল �েদেশ হইেত বািহর হয়, আপন গেভ�  আপিন লুকাইয়া রেহ, �কহ জােন  না ; 

 আপনা আপিন কল কলকের, �কহ �েন না । �েম যত যায়, তত �দহ বােড়,তত পি�ল হয় । 

�ধু তাহাই ; কখনও আবার বায়ু বেহ, তর� হয়, মকর ��ীরািদ বাস কের । আরও শরীর 

ূবােড়, জল আরও কদ� মময় হয়, লবনময় হয়, অগন� �সকত চর - ম�ভিম নদী �দেয় 

ুিবরাজ কের, �বগ ম�ীভত হইয়া যায়, তখন �সই সকদম নদীশরীর অন� সাগের �কাথায় 

লুকায়, �ক বিলেব ?”

 মিতিবিবর মুেখ �য কথা�িল িববৃত হেয়েছ তােত �� ইি�য়জিনত �য সুখ তা 
ৃ ৃঅ�কাল�ায়ী, �িনক ।তােত ত�া বােড় মা�, িক� পিরতি� �নই । এখন �� যথাথ �
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সুখ�াি� উপায় িক? ‘িবষবৃ�’ উপন�াস বি�ম বেলেছন, “ভালবাসােতই মানুেষর একমা� 

িনম�ল এবং অিবন�র সুখ । ভালবাসাই মনুষ�জািতর উ�িতর �শষ উপায় ।” ‘কপাল��লা’ 

উপন�ােসও �দিখ এবল ভালবাসার আকা�ায় মিতিবিব �ন�ায়ী ইি�য় মুখম�ল পিরত�াগ 

করল, পিরত�াগ করল, �ায় কামনায় রাজিসংহাসন কামনও পিরত�� হল । 

 এই কারেন মিত বলেত পাের - “আিম এত কাল িহ�ুিদেগর �দবমুিত� র মত িছলাম । 

বািহর সুবন� র�ািদেত খিচত, িভতের পাষান, ইি�য় সুখাে�ষেন আ�েনর মেধ� 

�বড়াইয়ািছ, কখনও আ�ন �শ� কির নাই । এখন একবার �দিখ, যিদ পাষান মেধ� খঁুিজয়া 

একটা র�িশরািবিশ� অ�ঃকরন পাই ।” মিতিবিব �মারেক �দকার পর পিরপূভ� ােব অণুভব 

কেরেছ - ইি�য় নয় �নয়ই যথাথ � সুেখর মূল । িদ�ীর বাদশাহ থাকেত ভােলাবাসার জন� 

অন� সামান� মানুেষর �খাঁজ �কন, এর উ�ের মিত বেলেছ - “আকােশ চ�সূয� থািকেত জল 

অেধাগামী �কন ? ..... ললাটিলখন ।” এ সমস�ার সমাধান �নই ।

 বি�ম জাইেয়েছন - “পাষান �ব হইয়ািছল ।” মিতর �দয় গেল �গেলও তা তরল 

পাঁক নয়, গেল যাওয়া পাথর যার অন� নাম লাভা । তাই তার আ�িনেবদেনও গব� আেছ, 

জেয়র তী� বাসনা আেছ । নব�মারেক �স জয় কের িনেত চায়, তার জন� �য �কান প�া 

অবল�ন করেত �স ��ত । �স �য নব�মােরর জন� আ�ার িসংহাসন ত�াগ কের এেসেছ 

�েমর �সই গব� উ�কে� বলেত পাের এবং এই �িত�াও কের �য, এজে� �স আশা ত�াগ 

করেব না ।

 হতাশার �বপথুমূিত�  মিতর নয় । �স অিবলে� তৎপর হেয় ওেঠ । কপাল��লার 

সে� নব�মাের িবে�দ ঘটােত হেব । তার মেন হেয়েছ কপাল��লাই তার িমলেনর পেথ 

বাধা । নব�মােরর �নিতক মূল�েবােধর ��� তার মেন আেসিন । তাই কাপািলেকর সে� 

ষড়য� কপাল��লােক সিরেয় �দবার ।

 কপাল��লা উপন�ােস বি�মচ� �কােনা সমস�ারই �ক সমাধান ঘটান িন । 

নব�মার ও কপাল��লার একই সে� সিলল সমািধ । তার মিতিবিবর এ সরব উপি�িত হঠাৎ 
ুককের হািরএ �গল । খুবই ত� অনুে�খ� িববন� তার পিরসমাি� ।

‘কপাল��লা’ উপন�ােস নব�মার চির�

 নবন�মােরর উপ�ােসর নায়ক । উপনােসর এেকবাের ��েতই বি�ম নব�মােরর 

সং�ারিবহীন �গিতশীল মানিসকতার সে� পিরচয় কিরেয়েছন পাঠকেক । পথ হারােনা 
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�নৗকার অভ��ের বেস নব�মার ও জৈনক বৃে�র কেথাপকথেন িবষয়� �� হেয়েছ । বৃ� 

ও ি�� �সই মানুষ�েক নব�মার আ�� করেত �গেল, িতিন �রেগ উেঠ বেলিছেলন, 

‘ব�� হব না ? বেলা িক �বটারা িবশ পঁিচশ িবঘার ধান কাক�য়া লইয়া �গল, �ছেলিপেল 
ুস�ৎসর খােব িক ? নব�মার �ত��র িদল - “আিম ও পূে�� ই বিলয়ািছলাম, মহাশেয়র 

ুবা�েত অিভভাবক �কহ নাই - মহাশেয়র আসা ভাল হয় নাই ।” �ু� বৃে�র �ত��র িছল - 

“আসব না ? িতন কাল িগেয় এককােল �ঠেকেছ । এখন পরকােলর কম � কিরব না ত কের 

কিরব ? নব�মার বেলেছ - “যিদ শা� বুিঝয়া থািক, তেব তীথ�দশ�েন �য�প পরকােলর কম �

হয়, বা� বিসয়াও �স�প হইেত পাের ।” �স িনেজ সাগের এেসিছল তীথ � করেত নয়, সমু� 

�দখেত । এই �সৗ�য� মু�তার িদেক �লখেকর িবেশষ �ি�পাত । তার আএগত� ক��ের 

রঘুবংেশর ��াক উচচারেন । যুবক নব�মােরর িবেশষভােব িনসগ� �সৗ�েয� আ�িনেবদেনর 

মেধ� তার ইবােহর ব�থ�তার িবপরীত �ভাব আেছ িকনা িনঃে�দেহ বলা যায় না । িকেশারী 

প�াবতী �পিস িছল । �থম তা�েন�র �সই িমলন সামািজক কারেন চূড়া� িবেছেদ �শষ হল 

ু। �সই িত� �িত নব�মার ভলেত পারেল িন�য় আবার িবেয় করত । কারন িবেয় �সকােলর ৃ
বাঙািল পু�ষর সবেচেয় সহজ ও সব�জনীন কাজ িছল । নব�মােরর �িতর িবষ �গাপেনই ৃ
িছল - বি�ম তার মন�াি�ক �িতি�য়ার কথা বেলন িন । িক� ঘটনা�র উে�খ কেরেছন । 

িন�য় তা অকারেন নয় । �লখক জািনএেছন - “রাজমহেল যাওয়ার পের শ�েরর বা ু
বিনেতর িক অব�া িহল, তাআ নব�মােরর জািনেব পিরবার �কান উপায় রইল না এবং এ 

পযফ� কখন িকছু জািনেতও পািরেলন না ল নব�মার িবরাগ বশত আর দার-পির�হ 

কিরেলন না ।” নায়েকর মেনর �ট অংশ সমে� পাঠকেক সতক�  কেরন �লখক । তেব 

কািহনীর �গাড়ােত তার সি�য়তা ও উপি�ত বুি�র পিরচয় পাওয়া যায় । �নৗকাযা�ীেদর 
ৃইপেদর আশ�ায় িধরভােব �নত� �দবার �মতা ন�মাের িছল । সাহেসর সে� িনজ� ল বেল 

ুএকাই কাঠ আনেত িগেয়িছল । ধম � ও জীবনাচার স�েক�  িনেজর কােলর তলনায় �বশ 

উদারিচ�তার পিরচয় িমেলেছ ।

 নব�মার সমু� �দখেত এেসিছল । �থমবার সমু� �দেখেছ, কািলদাস তার 

মু�তার ভাষা যুিগেয়েছন । ি�তীয়বার �স সমু� �দখল এং কপাল��লােক সমু� �দেখ 

ুন�মার দীঘ�িন�াস ত�াগ কেরিছল, �লখেকর ব�ব�, তার মেন হয়ত ভতপূব� �কােনা সুেখর 

উদয় হেয়িছল । এ ইি�ত পাঠকেদর পড়ার জন� । এ িক নব�মােরর বথ � দা�ত� জবন তথা 

রমনী-সংসেগ�র �ন�ায়ী সুখ-�িত? নব�মারেক প�াবতী এেকবাের �ছেড় যায় িন । ৃ
�কাথায় িকভােব আেছ তা তার িনেজরও অজানা ।

 ল�নীয়, আআের সমু� �দখেত �দখেত �স কাল��লােক �দখল । তার 
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বাক��ূিত�  ঘটল না । তার সি�য়তার - িক ভাবনায়, িক কােয� আ বাকেভ �ি�ত হেয় �গল । 

কাপািলক যখন তােক বিল �দবার জন� িনেয় �গল তার আ�র�ার �চ�া আরও �বল হেয় 

ওঠার কথা । মৃত�ভেয় তার আরও �বিশ কাতর হবার কথা । পের  অিধকারীর বািড়েত 

কপাল��লার সে� িবেয়র ��ােব তার অেনক  �বিশ �রামাি�ত হার কথা । এই নারী 

সংসেগ�র �� �থেকই নায়ক িনি�য়, িবমনা, �ায় নীরব । তার সব �পৗ�ষ, �যৗন ভাআেবগ, 

ূসব অনুভিত �কান অপািথ�ব শি�র �ারা �� হল ।

 অথচ পেথ িক� ভ�যাআন মিতিবিবেক িনেজর কাঁেধ ভর �রেখ �স িনঃসে�ােচ 

ৃিনরাপদ পা�শালায় �পৗঁেছ িদেয়েছ । তার অল�ত সি�ত নারী �প �দেখ মু� হেয়েছ । 

িন�য়ই িভতের চ�লও হেয়েচ । তার �সৗ�েয�র �বই কেরেছ “আিম �ীেলাক �দিখয়ািছ ; 

িক� এ�প সু�রী �দিখ নাই ।” এই নব�মার �যন অন� মানুষ ।

 আর একটা কথা । নব�মার ��তই মিতেক স�রীে��া �লেছ ল প��েত�  

কপাল��লার �সৗ�য� �য অি�তীয় তাও বেলেছ । আসেল �� উি�ই সতভ । মিতিবিব যিদ 
ু���াসু�রী হয় তাহেল কপাল��লার �প স তলনার উে�� , মানিবক বাসনার অতীত ল 

নব�মার তার থই পাব না, �পেত চাইল না বা চাইবার �মতা রােখ আ ।

 মিতিবিবর সং�েশ� নব�মার সহজ �াভািবক ব�ি��ান পু�ষ ল তার আেবদেন 

�স আরবার সাড়া িদেয় �দখা করেত িগেয়েছ ল �নয় িনেবদন �েনেছ । অ�ীকার কেরেছ , 

আবার িগেয়েছ । চরম কথা �যিদন বলল, �নিতক মূল�েবাধ �কাশ �পেয়েছ - �স 

‘যবনীজার’ হেত রািজ নয় । িক� যবী যিদ প�ী হয় - তার উ�র িদেত পাের িন । নব�মােরর 

মেন িক মিত ��শ কেরিছল ? ন�মার তা জােন না, মানেত রািজ নয়, তার �গাটা অি�� 

ূঅউভিত �াস কের আেছ কপাল��লা, তার �ী হেলও থােক �স পায় িন । তী�ধী মিতর িক 

মেন হেয়িছল কপাল��লার সে� িবে�দ ঘটােত পারেল নব�মারেক �য জয় কের �নেব ? 

সব অ�ীকৃিতর ফাঁক িদেয় �স িক মেনর মেধ� একটা পা �ফলার সাফল� অনুভ কেরিছল ?

ু আর এক� তলনাও এেস যায় । মিতিবিবর ��ে� �পৗ�ষ ও নীিতর আ�ালন 
ু�দিখেয় নায়ক ��ম �ত�াখান কেরেছ । �ধু অিধকারীর কথায় অ�াত�লশীলা �পাত� গীজ 

অপ�তা, কাপািলকপািলতা কপাল��লােক �হন করার সময় মেন �কােনা �� আেস িন 

�কন ? �ধু কৃত�তায় ? আসেল কপাল��লার সং�েশ� নব�মােরর �াধীন িবচারবুি� 

�লাপ �পেয়িছল, সব�দাই �পত ।

 নব�মােরর সে� কপালক�লার এক ছেরর দা�ত� জীবন িকভােব �কেটিছল 
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তার �� িববরন এই । িক� মেনর বা �দেহর �নকট� ঘেটিন এটূ� বুেঝ �নওয়া সহজ । 
ৃআসেল অন� ত�া বুেক িনেয় অসীম �প-সমুে�র পােড় �স দাঁিড়েয় - তবু �েয়র মেধ� 

��র ব�বধান । �কােনা অসামান� �পসী তার জন� আ�ার িসংহাসন �ছেড় এেসেছ । িক� 

িনেজর িববািহতা প�ী এই সরল বনবালার �নর �কােনা দরজা এই এক বছেরও খুলল না । 

তারা �জন মুেখামুিখ দাঁিড়েয়, িক� এেক অেন�র ভাষাও �বােঝ না ল কপাল��লা রােত 

জ�েলর মেধ� ওষুধ খঁুজেত যােব । নব�মার �স-িবষেয় �-এক� মম�পূন� �� িজে�স 

কেরিছল । কপাল��লা �য উ�র িদল তা এেকবাের �তভািশত ও �ত� । এতটাই �র� 

তােদর মেধ� ।

 নব�মার কপাল��লােক ভােলাবাসেত চাইিছল, তার ��েম সে�হ করেত 

চাইিছল, তার অন�নয়ী স�ে� ঈষা� ি�ত হেত চাইিছল ল নব�মার এক বৎসের িন�য় কের 

বুেঝিছল কপাল��লা তােক ভােলাবােস । িক� �কন ? অন� কাহােক ভােলাবােস ? যিদ 

ভােলাবাসার সুেযাগ না িমলল, সে�হ করা যায় - অিব�াস করা যাক । ��েমর সে� এ�িল 

সংি��, ��েমর �তা মানিবক । নব�মার �দেয়র গভীের �জেনিছল, �কােনা আনিবক বৃি�র 

আ�ীয়তা �নই এই রমনীেত । এই ভীষন শীতল গহন গভীর অ�াত অপিরিচতা নারীর 

সংসেগ� �িত�ন তার �পৗ�ষ িনিজ� ত । �চ� �বেগ �স �জেগ উঠেত চায় । অ�ত সে�েহ, 

যখন িকছুেত ��েম জাগরন ঘটল না । র�মাংেসর নারীর মেতা কপাল��লা অিব�ািসনী 

�হাক, িনসগ�-শি�র মেতা িব�াস-অবী�ােসর উ�� াচারী নয় । এখােনই দীঘ��ায়ী ��তা 

�থেক আকি�ক িবে�ািরত জাগরন ।

 নব�মােরর সে�হ ব�াপারটা তাই আকি�ক, আর �সটাই স�ত ও �াভািবক । 

তেব �া�নেবশীর িচ�, কাপািলেকর চ�া� িদেয় একটা আপাত বাতাবরন �তির হেয়েছ ল 

নব�মার ��ােধ কওেভ য�নায় হতেচতন, সব িবেবচনােবাধ �স হািরেয় �ফেলেছ । �স 

বারবার মদ�পান কের িনেজর িনে��তােক উে�িজত করেত চাইেছ । আসেল এক বছেরর 

�মর জট হঠাৎ �খালার �চ�ায় িবপয�য় । �স কপাল��লােক বিল িদেত চেলেছ । িক� 

এসবই তার িচ�জাগরেনর পথ । িনেজর মেনা�ট িদেয় গড়া একটা আবরন ভাঙা । �য 

মু�েত�  �দয় খঁেড় �বিরেয় এল �সই এক� আত� নাদ, বািক সব যার �সাধন, “কাঁিদব �কন ? 
ু ুতিম িক জািনেব মৃ�িয় । তিম ত কখনও �প �দিখয়া উ�� হও নাই - তিম ত কখনও 

আপনার �দিপ� আপিন �ছদন কিরয়া �শােন �ফিলত আইস নাই ।” আসেল নব�মার 

মেনর গভীের �জেনেছ এ নারী পূণ � �দয়হীনা ।

 িক� িব�ােস অিব�ােস সমান িনিব�কার কপাল��লা গ�ার ভােন �কাথায় �ভেস 
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�গল ল আর নব�মারও - তার উ�� বাসনা িনেয়, �ণয় িজ�াসার উ�ের এক� মধুর 
ু�কামল শ�ও না �েন, �সই অ�াপনীয়ার স�ােন মৃত�র গভীের �নেম �গল । নব�মারেক 
ুকপাল��লা �থম �দখায় �� কলেরিছল, “পিথক তিম িক পথ হারাইয়ছ ?” ��পথ �সই 

পিথকেক কাপািলেকর খে�র মুখ �থেক বাঁিচএ, �ামী�েপ �হন কের আজ নদীগেভ�  িনেয় 

চলল কপাল��লা । এটাই নব�মােরর পিরনিত । 

‘কপাল��লা’ উপন�ােস ‘কপাল��লা’ চির� 

 কপাল�্ডলা িনজ� ন �সকত অরন�-মেধ� কাপািলেকর �ারা পািলতা জনসংসগ� না 

ঘটায় সাংসািরক মানুেষর �বাধ ও মূল� �কানটাই তার �ভােব বত� ায় িন । অিধকারীর সে� 

মােঝ মােঝ সা�ােতর ফেলই স�বত ক�নার �, কাপািলেক তার �লশমা� িছল না । অথবা 

িনসগ� �থেকই �স �পেয়িচল িনিব�কার িনরাসি� এবং ইম�ম ঋদয়ঈন কা�ন� । িকংবা এসবই 

তার চির�, �ভাবমূেলর রহস�, �কান উৎৎেসর �খাঁজ �মেল না ।

 কপাল��লােক মৃ�য়ী নাম িদেয়িছল তার ��রবািড়র �লাক । সযে� তার 
ুএেলাচুল �বঁেধ তােক মৃ�য়ী কের তলেত �চেয়িছল । িক� কপাল��লােক মৃ�য়ী করা যায় 

না এখানেনই কপাল��লার চির� রহস� । কপাল��লার মানবী�েপ ও �ভােব সংশয় 

রােখন িন �লখক । তার ইিতহাস িববত কেরেছন । তার চির� �বিশে��র সরল যুি�বাদী 

একটা ব�াখ�াও পাওয়া যায় । তেব তােক ইসেগ�র �তীক আ আিদ �কৃিতর নারী�প �লও 

মেন হয় কখেনা কখেনা । তার চিরে�র জানলা িদেয় পাঠকেক �কৃিত রহসেভর মুেখ 

দাঁড়ােত হয় । এ উপন�ােস মানবজীবেনর �সই িনয়িত ।

 নব�মারেক �দেখ কপাল��লা উি�� হল। নরবিল তার ভােলা লাগাত না । 

তাি�কাচাের অভ�� হেলও তার মেনর �যাগ িছল না তােত - �কান িকছুর সে�ই �যমন িছল 

না তার মানস স�ক�  । আেগ এখােন িন�য় নরবলী হেয়েছ । িক� নব�মারেক এত যে� �স 

বাঁচাল �কন ? �কান ভােলালাগা িক �তির হেয়িছল তার মেন ? এই ���ই �ধু মেন আেস। 

উ�েরর আভাসটু�ও পাওয়া যায় না ।

 নব�মাকেরর সে� কপাল��লার িবেয় - কপাল��লার মেনর উপর �ায় 

�িতি�য়াহীন । �ধু অিধকারীর উপেদশজীবনর�ার জন ল তার িনেজর জীবনর�ায়ও িক 

তার আ�হ িছল ? �বাঝা যায় না । অিধকারীর অনুসরেন বাধ� আিলকার মেতা �স কালীর পােয় 

ি�প� িদেয়িছল িক তার মানস অিভ�ায় ? ভিবষ�ৎ ভােলা-মে�র হিদস যিদ �াথ�না কের 

থােক, িক ভােলা িক ম� জানত িক ? �য মন ভােলা মে�র পাথ�ক� কের �স-মন িক িচল 
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কপাল��লার ? অিধকরীর �দওয়া ি�প� পড়ল �কন - একই উে�েশ� �তা অিপ�ত হেয়িছ । 

�নহাত সং�ার ছাড়া হয়ত আর িকছু নয় ।

 মিত তােক অল�ার িদল �কন - �স �� �তােল িন, আনি�ত হয়িন, ঈষফােবাধ 

কের িন, িব�য়ও নয় । িভকারীেক �স সব িকছু িদল িন�ে�গ িচ�র, দােনর গব� �নই,. 
ৃঅল�ার িবত�ার জন�ও নয় ; �ক �যমন পরবত�কােল মিতর এক কথায় �ামী ও িনেজর 

জীবন �েটাই িদেত সহেজই রািজ হেয়িছল । িভখািরর গয়নার বা� িনেয় �ছাটা তােক অবাক 

করল কারন সাংসািরক িবষয়বুি� তার িছল না ।

ু ননদ শ�ামা তােক সািজেয় িশখীেয় গৃহবধূ কের তলেত �চেয়িছল । একবছর 

সং�েশ� ও অিভ�তায় তার বাইেরর িদেক িকছু বদল ঘেটইল । িক� �থমেথেকই �থেক এ 

জীবন কপাল��লা আকষ�ন �বাধ কেরিন । সমু� �সকেত বেল একাকী ঘুের �বড়াবার 
ৃঅকারন আন�ই তার কাম� িছল । বত� মান অব�ার অতি� �স ব�� কেরেছ । �সেজ�েজ 

ঘরসংসার কের সকলেক আন� িদেয় িকেসর সুখ ? িকেসর সুখ �সাধনেন �েপ পু�ষেক 

আকষ�ন কের কপাল��লা তা বুঝেত পাের না । �স এক� উদাহরন িদেয়েছ - ফুল �দেখ 

যিদ মানুেষর সুখ �তা ফুেলর িক ? আসেল �য �দয়পুেট সুখ�ঃখ জে� কপাল��লায় তা 

এত িব�ৃত িছল �য মানুেষর সাধারন িহেসব িমলেব না ।

 সংসার �থেক একটা ব�াপার তার মেন �লেগিছল, �ীেলাকেক িব�াস না করবার 

একটা �ঝাঁক পু�ষেদর ল িব�াস অিব�ােসর সে� �যানতার �য স�ক�  কপাল��লা হয়ত 

তা �ক বুঝত না ল িক� নব�মােরর �মৗনতা �ভদ কের �স অণুভব করত একটা মূঢ় �� 

�সখােন উদ�ত । এখােনই িক অিব�াস ! তবু কপাল��লা শ�ামাসু�রীর উপকার করেত 

�চেয়েছ । যিদও �স জানত না �সই উপকার িক, �কন আর সতিভ উপকার িকনা । িভখািরর 

উপকাের গ�নার বা� িদেয় িদেত, শ�ামার উপকাের ওষুধ আনেত, মিতর উপকাের 

�ামীদান করেত বা কাপািলেকর উপকাের �ানদােন তার সমান আ�হ । এই পৃিথবীর যে� 

এটু�ই তার ব�ন । কারন মেনর মেধ� তািকেয় �দখল, �া�ণ�মার নব�মারেক �দখেত 

�পল না ।

 মানবমেনর �গাপ অ�ঃপুর খুব সহেজ জানা যাব না ল কখনও তা �ে� এেস িভড় 

কের িতয�কভােব । কপাল��লার ��� িবে�ষেনর �যাগ� ।

 কপাল��লার �দখা ��� কতক �পকধম�, িক� সে�ত গূঢ়। �থমাংেশ এক� 

�সা�য�� ও আনে�র ভাবানুস� । বাস�ী রে�র পতাকা, রাধাশ�ােমর �ণয়িগত নািবকেদর 
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ৃফুেলর মালা �ভিত �নয় ও �যৗবেনর �য সুর বাজাল, নািয়কার মেন তার িশকড় �কাথায় ? 

�গাটা উপন�ােস �তা �স কথা িমলল না, বরং কপাল��ল তার মেনর খঁুেজ কাউেক পাবিন - 

�া�ন�মারেকও নয় । �সটাই �াভািবিক । কারন ভাষায় নয়, গহন অবেচতনায় 

�যৗনেচতনার অিত সু� �য ত� জিড়েয় যাি�ল - এখােন তার �কাশ বাঁকা পেথ । লিলত 

বে��াপাধ�ায় ‘কপাল��লাতে�’ িবষয়� �বাঝােত �চেয়িছেলন �য, ‘েস�-অ�া�াকসন’ 

�নসিগ�ক �বৃ�জাত নয়, নারী �কৃিতর �মৗিলক অ� নয়, কৃি�ম সমাজ ও সভ�তার কল । 

বি�েমরও অিভ�ায় িক তাই িছল ? বি�ম িক� অেনক বড় সত���া িছেলন, তাই অ�কট 

�যৗনতা �কােশর িকি�ৎ পথ কের �রেখএন নারীর অিব�ািসনী হবার ব�াপার�েক না বুেঝও 

তািনেয় বারবার কথা বলায় ও এই �বাধ সামিজক সং�েশ� ফেল িকছুটা অন�ভােব �কািশত 

-িকংআ যুবক নব�মােরর �ান বাঁচােনায়�ধু ক�না নয়, নাির �কৃিতর �মৗল �যৗন �চতনার 

িকছু �িতফলন । কপাল��লায় নারীসুলভ �চতনা অ�ত অবেচতনারও �কাথাও 

বীজকাের আেছ - তা �বাঝাবার ন�ই এ ধরেনর ব��নার �েয়াজন িছল । �ে�র ি�তীয়াংেশ 
ুমৃত��পক - প�তা�ক �দেহর ব�ন । পেড় যাওয়াটা �ায় �তীেকর মেতা । অধ�ায় শীেষর 

উ�ৃিতেত উপমা বেলও ধরা যায় ‘a thundansmitten oak.’ এই ব�পাত আসেল তার 

আ�িব�রন ।

 কপাল��লার জীবেন �কােনা �ি� �নই, িক� �দহধারী জীবেনর �য �জব ব�ন তা 

�ছঁড়াও সহজ নয় । কাপািলেকর �� কথা এবং অন� আকাশেজাড়া কালীঊত� দশ�েন �স 

সূ�ও লু� হল । কপাল��লা িনিব�কার িচে� বিল হেত চলল, �স বিল নব�মােরর হােত 

বেলও মেন �কােনা �� জাগল না । িনত�কার �ান যা�ার মেতা শা�ভােব �শােনর মেধ� 

িদেয় অধ�দ� শব� িঘের �স চলল । বিলদাতা নব�মার িক� হতেচতেনর মত শবেদহ 

মািড়েয় �গল । কপাল��লার �দেয় সামান� ক�নও িছল না, বরং নব�মার কাঁপিছল বেল 

মৃ� কে� সা�না �দবার �চ�া করল । যােক বিল �দওয়া হেব �স শা� িনিব�কার সা�নাদা�ী, �য 

বিল �দেব �স িক� ভীষন উে�িজত, উ�াদব� । অবশ� অ��েনর মেধ� �মাণ হেয় �গল, 

কপাল��লা বিল নয়, বিল �হনকািরনী । �স �তা গ�ার ভাঙেন ডুেব গ�ায় �ভেস অনে� 

লীন, তার িপছেন ঝািপেয় পড়া নব�মার আ�ঘাতী ।

 সব কম�, �চ�া, �পৗ�ষ, সাধেকর সাধনা, বাসনার আ�ন, অনায়ােস হািরেয় যায়, 

িছ�ও রােখ না, অনাস� �কৃিত ভীষেন-মধুর অন� কে�ািলনী, কপাল��লা মানব-

�বৃি�র িনেষধ এবং িনয়িত ।
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‘কপাল��লা’ উপন�ােস �গৗন চির� - শ�ামা, জাহা�ীর, 

�মেহ�ি�সা, কাপািলক

 এই চার� চির� কািহনীর পে� যেথ� তাৎপয�পুন� বা �েয়াজনীয় । মূল বা �গৗন 

কািহনীেত �যমন এেদর ��তর, �তমিন চির� িহেসেবও এরা িবেশষ ভাবনার অবকাশ 

রােখ । 

শ�ামা 

 শ�ামা কপাল��লার একমা� নারী সি�নী, সংসার-জীবেনর সে� তার একমা� 

ব�ন । তার সে� আলােপই নািয়কা পিরবার - জীবেনর ��প স�ে� িকছুটা বাহ��ান 

�পেয়েছ ল তার �চহারায়, �পাশােক এবং �ভােবর বাইেরর িদেক �যটু� বদল তা ঘেটেছ 

শ�ামার সেচতন �চ�ায় । নািয়কাজীবেন �শষ িদেক ঘটনার �য জটটু� �েয়াজন িছল, 

শ�ামার জন� ওওষুধ আনেত যাবার ফেলই তা স�ব হেয়েছ ল মূল গে�র িদক �থেক 
ু�লখক তােক �বশ �েয়াজনীয় চির� তেলেছন । িকছু উপন�ােসর জন� �ধু নয়, তার 

িনেজর �ভােব ও তােক সত� কের �তালা হেয়েছ ।

 শ�ামার মেধ� �কােনা জ�লতা �নই, �সকােলর িহ�ু বাঙািলর পািরবািরক সং�ােন 

বউ �লীন বধূর জীবেনর �িতিনিধ� তার মেধ� । িক� সরাসির তার হা �তাশ না �দিখেয় 

�কােশর বুি�িদ� �কৗশেল তােক বীিশ� তা �দওয়া হেয়েছ ।

 ভাইেয়র বউ কপাল��লােক �পেয় �স �য িনঃস� জীবেন উ�িসত হেয় 

উেঠিছল, হািসেত রিসকতায় ছড়া বলায় তার িচ� আেছ । স��ািসনী গৃহবধূ কের �তালায় 

তার মে�র �চ�ার �শষ �নই । িন�য় ননদ-েবািদর এই মধুর িচ��ও বাঙালী সংসােরর 

কতক সত� । সহজ বুি�েত �স জােন নারীর জবেন পু�ষ ‘পরশপাথর’ �সানা হেয় উেঠেছ 
ৃ�যমন তারই �পখম ছিড়েয় �দবার মেতা সাজ �সাধন, আর তারপের চিরতাথ�তা মাতে�, 

�সানার পু�িল’ �কােল পাওয়ার । তার বলা ছড়া� উ�ারেযাগ� -

  “বাঁধব চুেলর রাশ,  পরাব িচকন বাস

   �খাঁপায় �দালাব �তার ফুল ।

  কপােল িনিথর ধার  কাঁকালােত চ�াহার

   কােন �তার িদব �জাড়া �ল
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  ��ম চ�ন চুয়া,  বাটা ভের পান �য়া

   রা�ামুখ রা�া হেব রােগ ।

  �সানার পু�িল �ছেল �কালঢ �তার িদব �ফেল,

   �দিখ ভাল লােগ িকনা লােগ ।।”

ু এর মেধ� অেনক আদর �নক �কৗতক আেছ ল িক� এর িভতের আেছ চাপা �ঃখ, 

যা �স িনেজও জােনিন, অথচ �লেছ ল তথাকিথত ‘পরশপাথর’ �স-ও �পেয়িছল - িক� 

‘নেসানা’ হেত পাের িন - তার সাজস�া কের আেস িন - �সানার প�িলর �খাঁজ িমলল না ।

ু পেরর অংেশ যখন শ�ামাসু�রীর সে� তার �ামীর সা�াৎ ঘেটেছ । এই �কৗতক 
ৃহািস আর �নই । একটা িত� ◌্যা�লতা, আশ�া বড় হেয় উেঠেছ - িক কের ব�ভত� ক 

�ামীেক বশ করেব তার িচ�া । তার ব�াথার বড় মােপর �ঃেখর �গৗরব �নই, সংসার জবেনর 

ুএকা� বা�ব কা�া আেছ । আর সেব�াপির কপাল��লার চূড়া� �ণয়হীনতার পটভিমেত 

তার মৃ� ��ন গভীর �বপিরত� �বেজেছ ।

জাহা�ীর

 জাহা�ীরেক বাদশাহ �েপ উপন�ােস �দখা �গল মা� এক� অধ�ােয় । িক� 

যুবরাজ �সিলম �েপ তার উে�খ �পেয়িছ আেগ কেয়কবার । যুরাজ �সিলমেক 

অিধকারচু�ত করার চ�াে� তার মিহিষ, �নিয়িন মিত, �ববািহক খাঁ আিজম এবং অন�ান� 
ুব� ওমরাহ তৎপর । মৃত�কােল স�াট আকবেরর �শষ চােল �সই �চ�া সফল হেত পাের িন 

। �সিলেমর িনেজর �কােনা কৃিত� তােত িছল না । িক� �স িসংহাসন �পল । এর পেরও এক 

�ধান চ�ী মিতর সে� তার �দ� ব�বহাের মেন হয় রাজকীয় ষড়য� স�ে� �স অনবিহত, 

অথবা সু�রী নারীর ��েমর ব�াপাের �স তা �াহ� কের না ।

 জাহা�ীর - মিতিবিবর কেথাপকথেন �মাগল বাদশােহর �ভােবর এই ব�াি�গত 

িদক�ই ব�� হেয়েছ । অিত মািজ� ত ও িবদ� উি�েত বাদশাহী আিভজাত� ও একটা গ�ীর 

ব�াি�� �কাশ �পেয়েছ অথচ তারল�হীন �ণয় িব�তা, রমনী�েপ ডানা - উড়াবার জন� 

উদ�ত�ান �য পত� অ�ের কি�ত হে�, �য �কােনা মুহূেত�  লাভা িবে�ারন ঘটা স�ব, 

পাঠক তা অনুভব কের । উে�খমাে� �মেহ�ি�সার ��েমর �িত তার �চােখ তী� আেবেগ ৃ
জল এেন িদল - �মেহরেক লাভ করার স�� কত �ঢ় তা আভােস ি�কার কের ইেতও 

বাদশােহর সে�াচ হল না । �তমিন মিতিবিবর �ত�ব�ি�� ও �েপর সে�াগ বাসনাও কম 
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গভীর নয়, আবার তা �কােশও �কান ি�ধা িছল না �সিলেমর, �কান ছলনাও িছল না । এই 

উি� তা �মান কের - “ে�য়সী । ..... িক� আমােক �কন ত�াগ কিরয়া যাইেব ? এক 

আকােশ িক চ�সূয� উভেয়ই িবরাজ কের না ? এক বৃে� িক �� ফুল �ফােট না ?

 জাহা�ীর বুি�মান । মিত �কন রাজপুরী ত�াগ কের যাে� বুঝেত তার অসুিবধা হল 

না । �মেহ�ি�সার কােছ এে�ে� পরাজয় অবশ��াবী �জেন মিতিবিব যুে� ভ� িদেয়েছ । 

জাহা�ীেররও মিতর �িত মেনাভােব লা�ট�সূচক �ূলতা িছল না । এবং তার মেতা 

রমনীেক ই�ার িব�ে� আটেক রাখেল আসল মানুষটােক পাওয়া যােব না এটু� �বাঝবার 

মত গভীর সংেবদনশীল জাহা�ীেরর িছল । তাইও ব�ািথত �দেয়ই �স মিতেক �যেত িদল ।

 �মেহেরর �িত গিভর ভালবাসা সে�ও মিতিবিবর জন� তার এই �দয় ব�া�লতা 

ূ�কন তার উ�র বি�ম �দন িন । মানব �দয় এক রহস�ভিম । নানা িনিত ও আদশ�বাদী ত� 

িদেয়ও এসব স�বনা �রাধ করা যায় না । বি�েমর উপন�ােস বারবারই �সা�াের বা নীরেব এ 

সংকট উেঠ এেসেছ ।

�মেহ�ি�সা

 ‘কপাল��লা’ উপন�ােস মা� এক� অধ�াএ �মেহ�ি�সার �দখা পাওয়া যাব ল 

মা� একিত অধ�ােয় বি�ম ভিবষ�েতর নূরজাআেনর �য ছিব এঁেকেছন তােত বাদশাহী 

আিভজাত�, বুি� ও �বদ� । িনেজর �সা�য স�েক�  চাপা গব�, তী� গিভর প�াসেনট ��ম, 

আকাশেছাঁয়া উ�াশা, তী� আ�ময�াদা সংযম এবং অ����  উ�রেনর সরব �চ�া �কাশ 

�পেয়েছ । চিরে�র এই সংি�� �েপর মেধ� �য �েলাভন িছল বি�েমর মেতা সংযমী িশ�ী 
ুতােত অিভ�ায় �� হন িন । ��পিরসের তােক স�ক ভােব ফু�েয় তেলেছন �য �কান 

ব�তয় না ঘ�েয় ।

 বি�মচ� �মেহ�ি�সার মুখ িদেয় �য ক� কথা ব�� কেরেছন তার মেধ� �ভােবর 

পুেব�া� ল�ন�িল িনিহত ।

 �মেহ�ি�সার িনেজর অেলাকসামানভ �প স�েক�  �চতনা এবং সে� সে� 

একটা গিভর হতাশা �বাধ �কািশত হেয়েছ এই উি�েত অবশ� �কাশভি�েত একটা 

কাব�সুলভ দাশ�িনকতা রেবেচ - “অেন�র �তামর মত িচন -ৈনপুন� থািকেল �তামার এ 

মুেখর আদশ� রািখেত পািরত । �মেহর কবেরর মা�েত মুেখর আদশ� রািখেব ।” আর এক� 

উি�েত �কাশ �পেয়েছ �সিলেমর সে� �নেয়র উত� �িত, আপিরেময় উ�াশার সে� ৃ
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বত� মান সামন�তায় গাঢ় অসে�াষ ধরা পেড়েছ ল �যমন িনেজর �প �তমিন সামথ��  

ূরাজৈনিতক তী� �মধা এবং জাহা�ীরেক স�ন� আয়� করার শি� স�ে� �মেহেরর 

সংশয় িছল না । ভােগ�র চ�াে� �বধমােনর সামান� কমা� ধ�� �শর আফগােনর প�ীর 

জীবনই তােক সত� বেল �মেন িনেত হেয়েছ । �য বেলেছ - “েসিলম ভারতবেষ�র 

িসংহাসেন, আিম �কাথায় ?” যুবরাজ �সিলেমর �িত ভােলাবাসার সব উ�াপ ধরা রেয়েছ 

এই উি�েত - “কাহােক িব�ত হইব ? আ�জীবন িব�ত হইব িক� যুবরাজেক িব�ত ৃ ৃ ৃ
হইেত পািরব না ।” �মেহেবর মেনর আরও ঝ�ল �প ধরা পেড়েছ তার পরবত� উি�েত । 

�স বেলেছ - “েমেহ�উি�সা �দয়মেধ� তাহার ধ�ান কিরেব । ..... দাসীর �ামী জীিবত 
ৃথািকেত �স কখনও িদ�ী�রেক মুখ �দখাইেব না লক আর যিদ িদ�ী�র কত� ক তাহার �ামীর 

�ানা� হয়, তেব �ামীহ�ার সিহত ইহজে� তাহার িমলন হইেবক না ।” �মেহ�ি�সা 

জাহা�ীরেক গভীরভােব ভােলাবােস । �স িনি�ত জাহা�ীেরর মেনর উপের এখনও তার 

ূস�ণ � জয় - এত আ�িব�াস । কােজই বাদশােহর অিধকার িনেয় জাহা�ীর তােক �পেত 

�চ�া করেত পাের , �ামীেক ত�াগ কেরও তােক বরন করেত �েরািচত করেত পাের । অথবা 

�শর আফগানেক হত�া কেরও তােক লাভ করেত চাইেত পাের । তী�বুি� �মেহ�ি�সা 

এতটা �ভেবিছল, জাহা�ীেরর মন তার এতই জানা িছল অথবা মিত মারফত জাহা�ীরেক 

জানািচেলা কত সহেজ তার �গাপন বাসনা এত �র �থেকও �মেহর �থম ভােগর মেতা 

পড়েত পাের । এইসব কথার একটাই তাৎপয� মানিসক আ�সমপ�ন । িক� বাচ�ােথ � �য 

িনেষধ তাও আেদৗ অথ�হীন নয় । িববািহতা নারী �স, অন� পু�েষর �িত, �হাক না তামাম 

িহ�ু�ােনর বাদশাহ - তার এই �নাভাব পােপর । আর একটা ভাবনার �র, �মেহ�ি�সা 

তােক ভােলাবাসেলও িনেজেক সঁেপ �দবার জন� �তির হেয় বেস �নই, �স এত সহজলভ� 

নয় । তার তী� আ�ময�াদা আেচ একথাটা ও ভারত স�াটেক �কৗশেল বুিঝেয় �দওয়া । 

�মেহ�ি�সা হয়েতা জানত, িকংবা জানত না, এই কথা�িল জাহা�ীরেক আরও লু�, 
ুআরও ম� কের তলেব । অথবা �ক না -েজেনই �স জাহা�ীরেক আম�ন জানাে� �ামী 

ুহত�ার জন� । সংলােপর ভাষায় ই�রধনুর বণ�ছটায় িকভােব িব�ুিরত কের তলেত হয়, �স 

�কৗশল বি�েমর জানা ।

কাপািলক

 বি�মচ� কাপািলক চির��েক যেথ� ��� িদেলও উপন�ােসর আরে� এবং 

�শেষ মা� �বার হািজর করা হেয়েছ ল �যন কপাল��লার সে� নব�মােরর পিরচেয়র 

আরে� এবং সব পিরচেয়র চুড়া� পিরনিতেত �াের দাঁিডেয় এই কাপািলক একটা 

পথিচে�র মেতা, যিদও ঐ পেথর �খাঁজ �স জােন না ল তার সব সেচতন অিভ�ায় �বারই 
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ব�থ � হেয়েছ, �য জাতীয় ভিবষ�েতর কথা �স ভােবও িন - �যমন কপাল��লার 

আ��েকর সে� িবেয়েত অথবা গ�াবে� লীন হেয় যাওয়ায় - তাই ঘেটেছ । 

কপাল��লায় মানব সংসােরর উ�� চারী আদ��কৃিত তে�র �য ব��না তার চারধাের 

বৃথাই ঘুেরেছ কাপািলক, �স সেত� �েবশ করেত পাের িন ।

 কাপািলেকর চারধাের �লখক একটা ভয়াল পিরেবশ �তির পেরেছন । আরে� তার 

�য �প নব�মােরর �চােখ পেড়িছল সংযত ভাষায় এবং উপকরন িনব�াচেন তা অসুিচেভদ� 

। �লখেকর ভাষায় “......ক�েদশ হইেত জানু পয�� শা��লচেম � আবৃত । গলেদেশ ��া� 

মালা ; আয়ত মুখম�ল ��জটা পিরেবি�ত । স�ুেখ কাে� অি� �িলেতিছল ..... 

জটাধারী এক িছ�শীষ � গিলত শেবর উপর বিসয়া আেছন । ..... স�ুেখ নরকপাল ... ত�েধ� 

র� বণ � �বপদাথ � রিহয়ােছ - এমন িক, �যাগাসেনর ক�� ��া�মালার মেধ� �ু� �ু� 

অি�খ� �িথত রিহয়ােছ ।” 

 কাপািলেকর ভীষন�প, িবভৎস উে�শ�, শবসাধনার জন� নব�মারেক বিল 

�দবার �চ�া - এসব সে�ও �লখক তােক সাধারন �েরর এক নরঘাতক কের �তােলন িন । 

ূঅিধকারী স�ণ � িভ�মতাবল�ী হেলও �যমন তােক ‘মহাপু�ষ’ বেল আখ�াত কেরেছ । 

�তমিন পাঠেকর তােক এক ব�ি��বান িবশাল মানুষ বেল হয় । �থম �দখায় �স ��বা� , 

�ায়  �মৗন । কেয়ক� মা� কথা �য �থম পয�ােয় বেলেছ । যার �বিশর ভাগই সং�ৃেত । �স 
ুিনেজর অিভ�ােয় অিবচল । িনঃসংশয়, অব�ায় চারপােশর জীবমা�েক একা� �ু� ত� 

শি�হীন মেন করা - সবিমেল কাপািলক চির��েক এক� িবেশষ �প িদেয়েছন �লখক । 

নব�মােরর �িত তার উি� - “মূখ� ! িক জন� বল �কাশ কর ? �তামার জ� আিজ সাথ�ক 
ুহইল �ভরবীর পূজায় �তামার মাংসিপ� অিপ�ত হইেবক, ইহার অিধক �তামার তল� 

�লােকর আর িক �সৗভাগ� হইেত পাের “ এরমেধ� িদেয় তার মেনাভাব� ব�� হেয়েছ ।

 �য মুহূেত�  তার পিরকি�ত ঘটনাধারায় �ছদ পড়ল, �স িক� আর অিবচল রইল না । 

অ�ত�ািশতভােব ন�মােরর মত একটা ‘বিল’ হােত �পেয় �স উ�াস �বাধ কের িন । �ভরিব 

��িরত বেল শা�ভােবই �হন কেরেছ ল িক� �স িল হাত ছাড়া হেল �স তা �ভরিবর ই�া 

বেল �মেন �নয় িন । কপাল��লা �য নব�মারেক মুি� িদেয়েচ কাপািলক তা বুঝেত 

�পেরেছ । এই মুি�দানেক মহাৈভরবীর িনজ হােতর কাজ বেল �ীকার কের িন ল তার হােত 

পািলতা কপাল��লার এই আচরন তার এেকবােরই মনঃপুত হয় িন । কপাল��লা তার 

িব��াচারন কেরেছ এটা �মেন িনেত পাের িন কাপািলক ল তার সব ��য� ইপয�� হেয়েচ, 

এমন িক মেনর ও কােয�র �াভািবক ভারসাম� �সহািরেয় �ফেলেছ । এত সহেজ বািলয়ািড়র 
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�প �ভেঙ পেড় যাওয়াটা �ায় �তীেকর মেতাল অধ�ায় শীেষ�র উ�ৃিতেত উপমা বেলও 

ধরা যায় ‘a tundermitten oak’ এই ব�পাত আসেল তার আ�িব�রন ।

 কাপািলেকর ি�তীয় �র� এই ‘ব�াহত মহাবৃে�র’ চিব । তার �ই বিল� আ� 

�ভেঙ অকম�ন� হেয় িগেয়েছ । �দহধৃত আ�ার ও িনম�ম পতন হেয়েছ । কাপািলক আর 

বিল� ঋজু ভীষন �নই, �স চ�া�কারী হেয় উেঠেছ । �িতিহংসাই তার িজবেনর একমা� 

ল�ভ আজ । কাপািলক আমাচাির ত� সাধার �য িসি� কামনা কেরিছল তার ��প 

উপন�ােস িববৃত হয় িনই । তার কতটা পািথ�ব উ�াশা, কততা অপাথিফব �মা� মুি� তা 

পাঠক জােন �ন । িক� বা� ভেঙ যাওয়ায় �সই আব��ায় িসি� �িলত ল ত�-সাধনা 

প�চকায়া শরীের পুন�া� বিল�তা ছাড়া অিস� । কাপািলক এর জন� কপাল��লােক অথা� ৎ 

নব�মারেক িনেয় তার প।আয়নেকই দায়ী কের, িনেজর অ�কৃিত� অনুস�ানেক নয় ল 

কাপািলেকর মেনর গভীের �কােনা �ের কপাল��লা সংি�� এক িনগূঢ় িবে�ষ জমা 

হেয়েছ ।  �সখােন ব�কাল �পািষত ও অচিরতাথ � সূ� �মৗন বাসনা থাকা স�ব । সাধনামাগ� 

�থেক �� হবার ��াথ যা �কােনা ব�ি�িবেশষেক �দািষ কের মানিসক �ি� �পেত চায় 
ুতাও কপাল��লার �িতই মেনর তজ� তলল ল কারন কাপািলেকর সব সাধনার অ�রােল 

মানিবক ভাবােবগ কপাল��লা - মা� কপাল��লা স�ে�ই জা�ত ল সু� �সই ভাবনার 

ূ�কাশ আেগ ঘেট িন, িক� তার �ে� বাঁকা ভােব ছায়া �ফেলেছ ল �ে� ভবানী আিবভত� া 
ুহেয় তােক বেলেছ, �র �রাচার, �তারই িচ��ি�েহত আমার পুজার এ িব� জ�াইয়ােছ । 

তুই এ পয�� ইি�য় লালাসা ব� হইয়া এই �মারীর �শািনেত এতিদন আমার পূজা কির�  

নাই । অতএব এই �মারী হইেতই �তও পুব�কৃত ফল িবন� হইল । ... �সই কপাল��লােক 

আমার িনকট বিল িদেব ।”

 কাপািলক এই �ে�র কথা �তির কের বেলিন, কারন অতটা ক�নাশি� তার িছল 

না, তাছাড়া �লখক বেলেছন ‘�ে�র কথা বিলেত বিলেত কাপািলেকর শরীর �রামাি�ত 

হইল ।’ এ�প অিভনয় তার পে� স�ব িছল না । এবং এ �� তার মেনা�েটর, তার 

ধম�িব�ােসর, এ �� তার �িতিহংসা বাসনার িব�ােস ভ� �িতমা (Distorted image) ।

 কাপািলক নব�মারেক ‘মাংসিপ� বেল মেন কেরিছল তােক বিল �দবার িপছেন 

��ষ-িহংসা-ে�াধািদ িছল না । কপাল��লােক তার একদা ইি�য়লালসার পা�ী এবং 

স�িত অনাব� নারী বেল ��ােধ ঈষা� য়, �িতিহংসায় বধ করেত �চেয়েছ ল ‘ভবানীর কৃপা 

লােভর বাসনা’ বা �দিবর �ত�ােদশ আসেল তার িনেজর ব�াি�গত অিভলাষ ল িক� িমথ�া 

কের ভবািনর উপের িনেজর অিভ�ায় চাপায়িন । তার মেনর গঠনই �দবীর আেদেশ আর 
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িনেজর উে�েশ� এক কের �ফেলেছ ।

 কাপািলেকর পিরণিত িব�কর । পুজার ও বিলর সব আেয়াজন কের �স িনি�ত �য় 

�স রইল । কার বিল ? �ক �দেব ? �ক�্ন করেব ? অ�াত অন� উঃেস তার �য মীমাংসা ঘেট 

ূ�গল, কাপািলকেক স�ন� অ�হ� কের, অ�ীকার কের, �স জানেতও পারল না, তা �বাঝার 

�মতা ও তার িছল না । এখােনই চির� ক�নায় �লখেকর অিশিথলল �ঢ়মুি� ।

��াবলী 

১। ‘েয িনগূঢ় ভাবসি�ত ��� �রামাে�র ল�ন, �য অিনবায� ঘটনা পিরনিতর একমুিখতা 

মহঃ �ােজিডর �ানশি� �সই উভয়িবধ উৎকষ�ই কপাল��লােত উদা�ত 

হইয়ােছ” - উি�� িবচার কর ।

২ । ‘কপাল��লা’ উপ�ােসর ঘটনা সমােবেশ ইিতহােসর �ভাব কত�র ল�নীয় তার 

আেলাচনা কর ? এেক ঐিতহািসক উপন�াস আখ�া �দওয়া স�ত িক না এ িবষেয় 

�তামার অিভমত �কাশ কর ।

৩। বি�মচে�র ‘কপাল��লা’ উপন�ােস মিতিবিব চির�� আেলাচনা কর ।

৪। ‘কপাল��লা’ উপন�ােসর ব�মারেক িক নায়ক বলা যায় - িবচার কর ।

৫ । ‘কপাল��লা’ উপন�ােসর কপাল��লা চির� কতখিন সাথ�ক ব�াখ�া কর ।

৬। ‘কপাল��লা’ উপনােসর অ�ধান চির��িলর ��� িবচার কর ।

��াবলী

১। বি�ম িবদ�া - অিম�সূদন ভ�াচায�

২। বি�ম সরনী - �মথনাথ িবশী

৩। বি�ম মানস - অরিব� �পা�ার

৪। বি�মচ� - সুেবাধচ� �সন��

৫। ব�সািহেত� উপন�ােসর ধারা - ��মার বে�াপাধ�ায়
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তারকনাথ বে�াপাধ�ায়

 উিনশ শতেক বাংলা উপন�ােসর সূ�পাত হেয়িছল �য আলােলর ঘেরর �লাল 

(১৮৫৮) বই� িদেয় তােত ধরা পেড়িছল সমকালীন সমাজ-বা�বতার ছিব, অথচ �ায় 

ূএকই সমেয় ভেদর মুেখাপাধ�ায় িলেখিছেলন ঐিতহািসক উপন�াস (১৮৫৭) এর অ�গ�ত 

সকল �� ও অ�রীয় িবিনময় এর মেতা �রামা�ধম� রচনা । এটা ভাবেত সিত� খুব আ�য� ু

লােগ । সামান� পের বি�মচ�ও �সই পথ ধরেলন । �েগ�শনি�নী (১৮৬৫), কপাল��লা 

(১৮৬৬), মৃনািলনী (১৮৬৯)উপন�াস�িলেত । �টেকই িতিন আদশ� করেলন, চালস� 

িডেক�েক নয় । িবষবৃ� (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭) বা কৃ�কাে�র উইল (১৮৭৮) অবশ� 

�সই রীিতর �থেক আলাদা । তাছাড়া �সখােন এেসই �য উপন�াস রচনার একটা িনিদ� ছক 

খঁুেজ �পেলন এমনও বলা যায় না । কারন আন�মঠ (১৮৮২), �দবী �চৗধুরানী (১৮৮৪), 

ূসতারাম (১৮৮৭) - এ �দিখ স�ণ � িভ� এক� মেডল । বি�ম-অনুবত� রেমশচ� দ� ও 

ব�িবেজতা (১৮৭৪), মাধবী ক�ন (১৮৭৭), মহারা� জীবন �ভাত (১৮৭৮) বা রাজপুত 

জীবন স��া (১৮৭১) �তই খঁুেজ �পেয়িছেলন তাঁর ঔপনািসক স�ার সাথ�কতা যিদওও 

তার সংসার (১৮৮৬) বা সমাজ (১৮৯৪) �সই অভ�� পর�রার ব�ািত�ম ল �তাপচ� 

�ঘােষর ব�িধপ পরাজয় (�থম খ� ১৮৬৯, ি�তীয় খ� ১৮৮৪০ বা �ন��মারী �দিবর 

দীপিনব�ান (১৮৭৬), িমবাররাজ (১৮৮৭), িবে�াহ (১৮৯০), ফুেলর মালা (১৮৯৫) - �তও 

ইিতহাস �রামাে�র ধারারই অনুসরন । ব�ািত� বলা �যেত ��হলতা (�থমখ� ১৮৯০, 

ি�তীয় খ� ১৮৯৩) এবং কাহােক (১৮৯৮) বাঙালী গাহ� ��জীবেন �তমন �কােনা উে�জক 

ঘটনার ঘাত�িতঘাত িছল না বেলই স�বত �বিশর ভাগ বাঙালী ঔপনািসক �সিদেক মুখ 

িফিরেয়িছেলন ল রবী�নােথর ‘কাবুিলওয়ালা’ (১৮৯২) গে� িমিনর বাবা একজন �লখক, 

িক� স�দশ পিরচেছেদ উপনীত তাঁর উপন�ােসরও িবষয় - �তাপিসংহ ও কা�নমালার 

�রামা� ; �কােনা সাধারন বাঙালী জীবেনর আখ�ান নয় । অথচ এর পাশাপািশ নকশা 

�লখকরা �হসন রচিয়তারা সমসামিয়ক জীবনেকই আ�য় কেরন, খঁুেজ �নন তাঁেদর 

িব�েপর উপকরন । ফেল ভবািনচরন বে�াপাধ�ােয়র কিলকাতা কমলালয় (১৮২৩), 

নববাবুিবলাস (১৮৫৩), নবিবিবিবলাস (১৮৫৩) �থেক �� কের কালী�স� িসংেহর 

�েতাম প�াঁচার নকশা (১৮৬২), মধুসূদেনর এেকই িক বেল সভ�তা (১৮৬০), বুেড়া 

শািলেকর ঘােড় �রাঁ (১৮৬০) �থেক �� কের দীন�ু িমে�র সধবার একাদশী বা ই�নাথ 
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বে�াপাধ�ােয়র ক��� (১৮৭৪) �ত সমকালীন জীবনিচ� �যভােব ফুেট উেঠেছ, 
ুউপন�ােস তার নিজর খুবই অ�তল ।

 বি�মী �রামা� ধিম�তার যুেগ তারকনাথ বে�াপাধ�ায় �ন�লতা (১৮৭৪) এক� 

িভ�ধম� উপন�াস । তারকনােথর িজবনী পাঠ কের জানা যায় �য �ট নয় তার আদশ� 

সািহিত�ক িছেলন িদেফ� ল এেতই ওঝা যায়, �রামাে�র জগেতর পিরবেত�  �চােখ �দখা 

বা�ব িজবনই তাঁর উপন�াসরচনার পিরক�নার িপছেন �রনা জুিগেয়িচেলন । ◌্বভাবতই 

বি�েমর �দকােনা উপন�ােসর মেডল তাঁর প�� হয় িনঃ�ন�লতার ি�তীয় পিরে�েদ 

বি�মচ�েক ল� কের তাঁর ঈষঃ িতয�ক ম�ব� এ �সে� উ�ার �যাগ� -

  “��কােররা �লােকর মেনর কথা �টর পান এবং ই�া হইেল 

সকল �ােনই গমনাগমন কিরেত পােরন । নাইেল সু�র ব�লতলায় 

বিসয়া িক ভািবেতিছেলন, ভারতচ� রায় তাহা িক �কাের জািনেত 

পািরেলন এবং মাইেকল বা িক �কাের পরেলােকর বৃ�া� অবগত 

হইেলন ? এবং তদেপ�াও �গ�ম �য মুসলমানেদর অ�ঃপুর বি�মবাবুই 

বা িক�েপ তথায় উপি�ত হইয়া ওসমান ও আেয়শার কেথাপকেথান 

�িনেত পাইেলন ? ইহা িভ� ��াকার িদেগর আরও এক� শি� আেছ, 

অথা� ৎ ই�া হইেলই অস�বেক স�ব কিরেত পােরন। ..... এই শি�র 

�ভাে� বি�মবাবু আড়াইশত বৎসর পূেব� এক যবনতনয়ার মুক হইেত 

অধুনাতন ইউেরাপীয় সুসভ�জািতব কািমনীগেনর ভাষা অবলীলা�েম 

িনগ�ত করাইয়ােছন । একথা আমািদগেনর বিলবার �েয়াজন এই �য, এই 

�ে� উ�েরা�র �য সকল িবষেয়র বণ�না কিরব তাহা, এ পাঠকগন ল 

আপনািদেগর পািথ�ব কণ � ও চম�চ�ুর অেগাচর হইেলও অমূলক নেহ ।”

 এসব কথার মথ� িদেয় এটা �� �য বি�েমর �দখােনা পেথ তারকনাথ হাঁটেবন   

না ।

 ‘�ন�লতা’-র আখ�াপে� �হােরেসর এক� ছ� উৎকিলত িছল - Fictions to 

please should wean the face of truth.” এখানেন ‘truth’ বলেত মুলত 

ূবা�সত�েকই �বাঝােনা হেয়েছ । বি�মী আদেশ�র স�ন� িবেরাধ এই উপ�ােস “calcutta 

Review” (1882) এর সমােলাচকেকর �শংসা �পেয়িছল এর অনন�তার জন� -

  This is the only true novel we have read in Bengali. Babu 
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Bankim Chandra’s works being poems, not novels ....... In describing 

Bengali domestic life, in desiccating real characters, in sketching 

ordinary scene, the author of ‘swarnalata’’, Babu Taraknath Ganguli, is 

without arrival among Bengali writers of a fiction . he is a close 

observer of men and meanners, and e has a facultu, which seems to be 

exclusively his, for working up ordinary materals into a highly 

effective picture...... & a painter of real ordinary life, both in its comic 

and in its serious tragic side. babu Taraknath is unrivalled among 

Bengali authors.

 এই বা�বিন�ার কারেনই �ন�লতা �সকােলর অেনক পাঠেকর ভােলা �লেগিছল, 

যিদও সয়ং বি�মচ� বই� িবঢ়েয় িকছুই বেলন িন । �তাপচ� �ঘােষর ‘ব�িধপ পরাজয়’ 

�ক অবল�ন কেরও বি�মচ� কটা� করা হেয়িছল । র�নশীেলরাও তারকনােথর 

�শংসায় প�মুখ হেয় উেঠিছেলন । ‘�ন�লতা’ িলেখ তারকনাথ সমকােল খুব িবখ�ত 

হেয়িছেলন । উপনাস� িবেশষ জনি�য় হেয়িছল । ই�নাথ ��াপাধ�ায় তারকনাথ 
ুগে�াপাধ�ায়েক এক� িচ� �লেখন । ‘�ন�লতা’র চতথ � সং�রন (১২৯০) ই�নাথ 

বে�াপাধ�ােয়র িচ�� উি�ত হয় । তাত �দিখ -

  “নােমর ভার নাই, িব�াপেনর আড়�র নাই, তবু �তামার 
ু‘�ন�লতা’ চতথ�বার মুি�ত হইেতেছ । বা�ালা ভাষার এখনকার অব�ায় 

ইহা সামান� �াখার কথা নয় । তাহার উপর ইংরেষজী ধরেনর �নয়ললা 

�চার ডাকাইেতর অ�ত �খেল, আকি�ক িবে�দ, অভাবনীয় িমলন - ু
এ ইসকল �সে�র ছায়াপাত বিজ� ত হইয়াও �য �� এত আদেরর সাম�ী 

তাআর অসাধারন �কান �ন আেছ ইহা �ক না  ি�কার কিরেব ?”

 �ধু বি�ম ইেরািধতা িকংবা র�নশীল ওভােবর জন� নয় সমাজ বা�বতা স�েক�  

�া� ধারনা এবং নেভল �রামাে�র পাথ�ক� িবষেয় িকছু �থানুগ িবেদশ �থেক আমদািন করা 

�বােধ িব�ােসর ফেলও �ন�লতার ঐিতহািসক ��� িনেয় �সকােল এবং একােলও অেনক 

কথা বলা হেয়েছ । ‘�ন�লতা’ বাংলার �থম সামািজক উপন�াস, কারন �দনি�ন বাঙালীর 

জীবেনর বা�বতা এ বইেয় আেছ, আেগ �কািশত ‘আলােলর ঘেরর �লাল’ গেথ � থাকেলও 

�স� ��টধম� রচনা, এেক �ক উপন�াস বলা স�ত নয় । আর ‘িবষবৃ�’ আেগ �বর হেলও 

তার ধরন িকছুটা আলাদা ।
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 তারকনাথ ‘�ন�লতা’ ছাড়াও আরও উপ�াস িলেখিছেলন - হিরেষ িবষেদ 

(১৮৮৭), অ�� (১৮৯২) । এছাড়া িতিন ‘িবিধইিলিপ’ নােম এক� উপন�ােসর মা� ছয়� 

পিরে�দ িলেখিছেলন । কেয়ক�গ�ও িতিন িলেখিছেলন । ‘িবষবৃ�’ ও ‘�ন�লতা’ 

কাচাকািচ সমেব �কািশত হেয়িচল । ‘িবষবৃ�’ব�দশ�ন পি�কায় ১২৭৯ �বশাখ �থেক  

ধারাবািহকভােব �বেরাব ; ��াকাের এর �কাশ ১৮৭৩ �ী�াে� । আর �ন�লতা �ানা�র 

প�কায় ১২৭৯ আি�ন �থেক ধারাবািহক ভােব �বিরেয় ��াকাের ছাপা হয় ১৮৭৪ �ী�াে� ।

 সে�হ �নই িশ��েনর িবচাের উপন�াস িহসােব িবষবৃ� - এর সে� ‘�ন�লতা’র 
ু�কান তলনাই হেত পাের না । আলােলর ঘেরর �লাল কতকটা নকশাধম� হেলও 

উপন�ােসর িকছু �বিশ�� এর মেধ� িবদ�মান । �সিদক �থেক এ� সামািজক উপন�াস । 

সমকােল �াচীন সামািজক জীবনাচরেনর সে� ইংেরজ �ভািবত নব� আদেশ�র সংঘােতর 

িনগূঢ় সমাজ �চতন� এর িভি�, যিদও ব�াে�র ��েম ধৃত বেল �সই �ে�র সম�তা ও 

গভীরতা এখােন পাওয়া যােব না । প�ারীচাঁেদর আখ�ােন সমাজও পিরবার জীবেনর �য ছিব 

তার িশকড় সমাজ সমস�ার মেধ� ছিড়েয় আেছ । বি�মচে�র ‘িবষবৃ�’ উনিবংশ শতেকর 

িজবন িচ� ও �চতনার কথা । পিরবার িজবেনর খঁু�না� �াত�িহক ছিব িতিন আঁেকন িন, 

িক�  তােত �যটু� আেছ তােক বাঙািলর জীবন িচ� য় বেল �কালাহল করার �কান মােন হয় 

না । ক�নার গাঢ় রঙ কািহিনেত আেছ, বণ�নায়, িববরেন, চির� ভাবনায়ও আেছ । িক� 

সমকালীন সমাজ বা�বতা বা ননরনািরর মন�াি�ক বা�বতােক আবৃত বা আন�� কেরিন 

�সই ক�না, তােক আিব�ার কেরেছ পুন� তাৎপেয� । িবষবৃে�র বা�বতা ‘আলােলর গেরর 

�লাল’ এর �চেয় গিভর ও পূন�া� । পিরনবার ও সামিজক রারীর বিহর� িচ� রচনােক যথাথ �

বা�বতা বেল বি�মচ� মেন কেরন িন । ‘সবন�লতা’র ধরন আলাদা । এর বা�বতা �চােক 

�দখা বা�বতা । ঊনিবংশ শতা�ীর ি�িতয়ােধ � বাঙালীর জীবন ও িচ�ায় �য সব তর� 

উেঠিছল, �ে�র জ� হেয়িছল তার �কােনা পিরচয় এ �ে� �নই । �ত �য ছিব আেছ তা 

ক�নার �ারা রি�ত নয়, �সকােলর বাঙািলর জীবেনর পিরিচত পািরবািরক ও সামািজক ছিব 
ৃতােত �িতফিলত । তাই একথা বলাই যায় �য ‘�ন�লতা’র �থমাংেশ �াতিবেরাধেক �ক� 

কের �যৗথ পিরবাের ভাঙেনর �য ছিব তারকনাথ এঁেকেছন তা শরৎচে�র অেনক রচনার 

পুব�সুরী ।

 এই মসেয় দাঁিড়েয় িক� ‘�ন�লতা’ বই�র আেবদন অ�াহ� করা যায় না । গে�র 

মেধ� একটা টান বজায় �রেখেছন �লখক । তার জন� পুেরাপুির আটেকর মেতা ঘটনার 

�মেক দানা বাঁধেত হয়িন, বরং মােঝ মােঝ �াত�িহক জীবন যা�ার সরল িববরণ-ধিম�তা 

��য় �পেয় । �লখার ভাষার সরসতায় অসামান� হেয় উেঠেছ - 
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ু “ভালবাসা কখনই �িতেশাধ� থােক না ল হয় �স �তামােক ভােলাবােস তিম 
ুতাহােক ভালবািসেব, নতবা তােক ঘৃনা কিরেব । অন�ানভ িবষেয় নানািবধ �িতেশাধ আেছ 

ূিক� ভালবাসার �িতেশাধ এই �ই� মা� । .... িবধুভষন পািথ�ব মাতার ভালবাসা ভালবাসার 

�ারা �িতেশাধ কিরেতন, িক� মা সর�তীর �য িকি�ৎ ভালবাসা িছল তা ঘৃনার �ারা 

পিরেশাধ কিরেত লািগেলন । �েম মা সর�তীর সিহত তাঁহার সা�াৎ সমর উপি�ত     

হইল ।”

�ন�লতা উপন�ােসর কািহনী িবে�ষন 

ূ ‘�ন�লতা’ উপন�ােসর �� ভাগ - �ধমভােগ সরলা িবধুভষেনর কািহনী । দিবতীয় 

ভােগ �ন�লতা-েগাপােলর আখ�ান । �থমভােগ বালক �গাপােলর �তমন �কােনা 

ুউে�খেযাগ ভিমকা এই, উ�রপেব� �সই নায়ক । ি�তীয়ভােগ �াধান� �পেয়েচ �গাপাল, 

ু�ন�লতার বাবা, দাদা-ঠা�মা ��েদব । �ধমঅংেশ শিশভষন �মদার যতটা ���, �ঢ়স 

অংেশ আেদা ততটা নয় , উপন�ােসর এই �� অংেশর মধেভ �তমন �কােনা অিনবায� 

�যাগসূ� �নই । তেব মানেতই হয় - �ন�লতা �গাপােলর �রামাি�ক �ণয়, সবন�লতােক 

স�ি�র �লােভ িবেয় �দবার চ�া� ও ��েদব শশা�েশখেরর তােক আটেক রাখা, 

বািড়েত আ�ন �লেগ ��েদেবর পুেড় মরা, �ন�লতার িন�ৃিতলাভ এবং পিরণােম 

�গাপােলর সে� তার িমলন - এইসব �রামহষ�ক ঘটনা  তারকনাথ বাদ িদেত পােরন িন, 
ুস�বত বাদ িদত চানও িন । তলনায় �থম পব�� আমােদর কােছ অেনক �বিশ বা�ব�াহ� ও 

�াভািবক ।

 ‘�ন�লতা’ উপন�ােসর মূল ঘটনা�ল কৃ�নগর শহেরর িনকটবত� �কােনা �াম । 

ূ ূ�ই ভাই শিশভষন ও িবধুভষেনর �মাটামু� সুখী িন�িব� পিরবােরর এই আখ�ােনর সূচনা । 
ুমােয়র মৃত�র পের �ই ভােয়র �ীেদর মেধ� একটু আধটু কলহিববাদ, যােত বেড়া ভােয়র �ী 

ূ�মদার ভিমকাই �ধান । একিদন এক �ফিরওয়ালার কাছ �থেক �মদা তার িনেজর 

�ছেলেমেয় জন� �� বাঁিশ িকেন িনল, সরলা অথা� ভােব তার �ছেলেক িকছু িকেন িদেত 

পারল না । সরলা �মদার কােচ ধার চাইল, তার পিরনােম �বঁেধ �গল ঝগড়া । �দাকানদােরর 
ু�থেক তত�েন সরলার �ছেল �গাপালল একটা বাঁিশ তেল িনেয় তার �ই ভাইেবান অথা� ৎ 

িবিপন ও কািমনীর সে� �খলেত চেল িগেয়েছ । বাঁিশর দাম আর �দওয়া হল না সরলার । 

�ফিরওয়ালাও িকছু মেন করল না,িবনা পয়সায় �গাপালেক বাঁিশ িদেয় চেল �গল । িক� 
ুএইরকম �ছােটাখাট ত� িবেরাধ কাল�েম জ�ল আকার ধারন করল । বড়জা �মদার 

ূ ু�েরাচনােতই মুখ�াত বেড়াভাও শিশভষন �ছাটভাই িবধুভষনেক সংসার �থেক আলাদা 
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ূকের �নবার িস�া� িনল । এেতই মমা� হত হেয় কম�হীন িবধুভষন বািড় �ছেড় �বিরেয় পড়ল 

ূকােজর স�ােন কলকাতায় রা�ায় । িবধুভষেনর এই অিভযা�ায় অংশ� উপন�ােসর এক 

আকষ�নীয় অধ�ায় । পেথ নানা ধরেনর িবিচ� অিভ�তা হয় তার, অ�ত ধরেনর িকছু ু
ূমানুেষর সং�েশ� আেস �স । �লখাপড়া িবেঢ়স িকছুই �শেখ িন িবধুভষন, জােন �ধু িকছুটা 

গান-বাজনা যা িদেয় বড়েজার যা�াদেল কাজ পাওয়া স�ব ল কলকাতায় আসার পেথ 

ূিবধুভষেনর সে� আলাপ হয় নীলকমেলর । উপন�ােস িনলকমেলর �তমন �কােনা 

ুউে�খেযাগ� ভিমকা �নই । িক� চির�� পরম মমতায় এঁেকেছন তারকনাথ ।

ু ‘�ন�লতা’ উপন�ােস মুল সমস�া�িল অথ�ৈনিতক, �মদার ঈষা� , সরলার মৃত�, 

ূিবধুভষেনর �বাসযাপন, গদাধর-রেমেশর ষড়য�, শশা�েশখেরর �পশািচকতা - সম� 

িকছুর �ক�গত শি�� - অথ � সং�া� । এমন িক জমাদার ঈষা� র মুল কারণ তার 

অিধকারেবাধ হেলও �সই অিধকারেবাধ  অেনকটাই িনভর কের সাংসািরক অথ�নীিতর 

উপর । তার চিরে� মােয়র �েরাচনা-স�াত ও িনজ� �ভাবগত �ু�তা ও িন�তা িন�য়ই 

ূিছল , িক� তােক িত�তর কেরেছ তােদর পািরবািরক �ের অথ�নিতক �বষম� । িবধুভষন 

গিরব না হেল তােক অথ � স�ােন �বােস �যেত হত না, �ই ভাইেয়র মেধ� স�াব অেনকটাই 

থাকত কল সরলােক মরেত হত না, গদাধর রেমশ ষড়যে� সাহসী হত না । পরবত� �ের 

�গাপােলর জীবেনও হয়েতা �হমচ� বা �ন�লতার আিবভ� াব ঘটত না ; অন�পে� 

অথ�েলােভর motif না থাকেল শশা�েশখরও �ন�লতােক অপহরন কের উপন�ােস 

জ�লতা পাকাত না ।

চির�িচ�ন ও বা�বতা অ�েন তারকনােথর কৃিত�

 �ন�লতা উপন�ােস নরনারী সাধারনভােব সরল ও জীব� ল িবেশষত �য 

�লাক�িল উপন�ােসর �ক� �থেক িকছু �ের পিরিধ আ�য় কের আেছ তারা সমকালীন 

�াম ও শহরজীবেনর গ�বন� ধের �রেখেছ । এমন িক আজ এতিদন পেরও তােদর পিরিচিত 

বেল মেন হয় । 

 �ােমর �ফিরওয়ালা, রামধন �ধাবা এেদর মেধ� দরদী মন �দেখেছন �লখক । 

দােরাগা �লাক খারাপ নয়, িক� রেমশ কনে�বল ঘুষেকার ও চ�া�কারী । জািলয়ািত 

করায় গদাধরেক �স সাহায� কেরেছ । ��াকেমল কের বউ টাকা আদায়ন কেরেছ । িক� 

অপরাধ ধরা পড়ার সে� সে� িনেজ সের পেড়েছ । �শষ পয�� রেমশেক ঔপন�ািসক 
ুপুেরাদ�র িভেলন কের তেলেছন এবং তার শাি�র ব�ব�া কেরেছন । কম�ভী� জিমদার 
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বাবু �ধুই ব�ুবগ� �ূিত�  কের কাল কাটােত চায় । �সের�ার কম�চারীরা সবাই �াথ�পর ও 

�চার । �িতেবিশনী ঠাক�ন ঘর ভাঙায় ই�ন জুিগেয় আন� পায় এবং অথ�নবােনর 

�তাষামুিদেত ��ােবাধ কের না । ল�� করবার মত িবষয় মুিদনীর ত�ন পিথেক�েয়র �িত 

�নকনজর এবং কতকটা তার �িতি�য়ায় িকছুটা ধম�িবে�েষ ওেদর �িত মুিদর িবমুখতা, 

ূকালীঘােটর পা�ার অথ�লু�তা আবার সহায়হীন িবধুভষেনর �িত, পাঁচািল দেলর 

অিধকারীর �ন�ািহতা ও স�দয়তা ।

ূ একটু বড় চিরে� ভােলা মে�র িহেসবটা উৎক�া হেয় উেঠেছ ল এক শিশভষন 

ুছাড়া কা�র মেধ� িভতেরর বাধা একটুও �নই । শিশভষন িবধু-সরলােদর �িত ��হপরায়ন 

হেলও অিত সহেজই �ীর চােপর কােছ আ�স�� ন কেরেছ । অবশ� �মদা এই 

�দয়েদৗব�ল� জানত বেলই পড়শী ঠা�রেনর সাজােনা সাে��র ব�ব�া কেরিছল । গে�র 

��েত সামান� মানস �িতেরাধ ছাড়া শশীেক পুেরাই �মদার কথা ও বুি�মেতা চলেত 

ু�দিখ । শশী এখন ভাই, ভাজ, বালক �গাপােলর চূড়া� �দ� শায় িনিব�কার এমনিক িন�রও । 

আবার মেনর �কােনর �সই �ীন �িতটুক� �-একবার সামান�ত �কাশ �পেয়েছ । �যমন 

ূদাদাধর শ�ামার টাকা চুির করায় শিশভষন �গাপেন একবার পাঠশালার �বতন িদেয় িদেয়েছ 

ূ। িক� পের ধীের ধীের শিশভষনএক অসাধু মানুেষ পিরনত হেয়েছ । জিমদাির �সের�ার 

কম�চারী িহেসেব িকছু িকছু চুির নয়, এেকবাের পু�র চুির �� করল । অন� সহকম�েদর ভাগ 

িদল না ল �মদার �লাভ, সংসােরর অশাি�, অংশত শিশর �িমক অধঃপতেনর মন�াি�ক 

কারন হওয়া স�ব, িক� ওসব ঝ�লতাব �েবেশর ই�া গ� �লখেকর িছল না । 

ুশিশভষেনর আ�র�ার ব�া�ল �চ�া এবং �শষ পয�� �ীর িব�াসঘাতকতার অপরাধ 

�ীকার । শিশর অনুেশাচনােকই তার পােপর �ায়ি�ত বেল গন� করা হেয়েছ । উপন�ােসর 

পিরনিতেত তার জন� �গাপােলর গৃেহ পুনব�াসেনর ব�ব�া করা হেয়েছ ।

ূ িবধুভষেনর চির� ক�নায় �ামীন বা�বতার সে� ঔপন�ািসেকর িনজ� ভাবনার 

িকছু িম�ন ঘেটেছ । �স এক� িবেশষ ধরেনর টাইপ হেত িগেয়ও তার �চৗহি� িকছুটা 

ুছািড়েয় িগেয়েছ । িশখাহীন চা�রীিবহীন ভস�ি�হীন এই যুবক� যা�া-পাঁচািলর গােনর  

ুআসেরর �পছেনঘুের দাদার �রাজগাের �খেয়পের দািয়�হীন  বাউ�েলপনায় িদন 

কাটািছল । �স��ির� ল�ট নয়, �ী স�ােনর �িত অে�হশীলও নয় । অথচ বড় ভােজর 

হাত �তালা ধাকার �য লা�না �ী-পুে�র ভােগ� জুেটিছল �সটা �স পুেরাপুির বুঝেত পাের িন 

। কম�িবমুখ, অপদাথ � �ূিত� বাজ অথচ সৎ এই ��নী বাংলার �ােমর �সকােল একটাইপ 

পিরিচত চির� ল সওদর ভাইেয়র উপের স�ন� ভরসা ও �ীিত আসেল কাজ এিড়েয় থাকার 
ুএকটা মানস অিছলা । িক� বা�েবর ঘাত তােক জজািগেব তেলেছ ল সংসােরর �েয়াজন 
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�মটাবার �মতা তার �নই, িক� �চ�ারও �� �নই । �াম �ছেড় ��� আসা, অেনক ক� 

সহ� করা, বাজনাদােরর কাজ পাবার পেরই �গাপােলর নােম টাকা পাঠােনা সব সবই তার 

ূ�মাণ । িবধুভষেনর সব �েচ�া সে�ও সরলা �য বাঁচল না এ তার �ভ� াগ� । �স িক� সরলার 
ুমৃত�েত �শােক িববাগী হল না । জািলয়াত গদাধেরর অপকম � ধের �ফেল তার শাি�র ব�ব�া 

করল ।

ু  িবধুভষেনর জ� ন�ে�র অিভশাপ িছল । পিরজেনর সে� সহজীবন যাপন তার 

�জােটিন ল �ােম থাকাকােল িনজ �ভাব তােক বাইের ঘুিরেয়েছ ল তারপের �তা অভােবর 

ুতাযনা । সরলার মৃতভর পেরও পু� �গাপালেক অেন�র আ�েয় �রেখ তােক �ের কােজর 

�খাঁেজ চেল �যেত হেয়েছ ।

�গাপাল

 �গাপাল বালক বয়স �থেকই শা�িশ� সুেবাধ  । �স কখনও এমন িকছু কেরিন যা 

করা উিচত নয় । এমন িক �তমন িকছু ভােবও িন । এক বািড়েত রা�া করার বদেল থাকা 

খাওয়া জুটত । পীড়ব সে�ইও �স তােদর হঠাৎ �ছেড় িদেয় �হমচে�র আম�েন তার 

কােচ ওেঠিন, পােছ রাঁধুিনর অভােব ওেদর ক� হয় । পরম উপকারী বা�ব �হমচে�র 

�রােগ �াণঢালা �সবা বা শ�ামােক মােয়র মেতা �দখা �তা খুবই �াভািবক আ�ন �লেগ 

শশা� পুেড় মারা িগেয়িচল, না হেল তার মেন ক� িদেয় �ন�লতােক উ�ার করা �গাপােলর 

পে� স�ব িছল িক না বলা যায় না । �গাপাল �ন�লতার �িত আকৃ� হেয়িচল, িক� সবাইেক 

�মেন, কােরার িব�ে� না িগেব, �থমাবিধ �হম-িব�দােসর সমথ�েন পু� হেয় । এ কারেনই 

��মও �গাপালেক মুি� িদেত পাের িন । তার িবষ�তা বা আন� �কানটাই উ�িকত নয় । 

তেব �ন�লতার িবপেদর খবর �পেয় �স পাগেলর মেতা চুটেছ, �কান িবেবচনা কের িন । এ 

টু� তার �নয়ী মেনর উে�লতার িচ� । ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর বণ�পিরচয় কিথত 

�গাপােলর মতই �স সিত� সুেবাধ বালক ।

 �হমচ� ও ভােলামানুষ ল বাড়িত দয়াধম � �দখাবার সুেযাগ তার আেচ - এ� একটা 

�বিশ �ন তার চিরে� যু� কেরেছ । �গাপােলর �িত দয়ার ভােবর সে� ব�ু� িমেশ 

িগেয়েছ, ব�ুেক ভ�ীপিত করেত িপতা স�ি�র অেধ�েকর অংশীইদার �েপ �মেন িনেত 

তার �কাথাও বােধিন । �গাপালেক আ�য় িদেয়ও তার �িত সব�দা সমভাবই �পাষন   

কেরেছ ।
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 �হমচে�র িপতা িব�দাসও সমান ভােলামানুষ । স�ি� �ছেল �মেয় �জনেকই 

সমান ভাগ কের �দন । অথ�স�লহীন �গাপােলর নাম জামাই িহেসেব ��ািবত হেল �স 

িন�� ধায় রািজ হয় ।

 �� শশা� ও হিরদাস মে�র ভাল । �জেন িমেল চ�া� কের �ন�লতােক 

হিরদােসর �ছেলর সে� �জার কের িবেয় িদেত চায় । তার স�ি�র অংশ হিরদাস পােব, 

শশা�েক �মাটা টাকা িদেত হেব । তেব �জেনর মেধ� শশা� এ ধরেনর পিরক�নায়, 

সি�য়তায় িনম�মতায় হিরদাসেকও ছািড়েয় িগেয়েছ । হিরদােসর মেন আশ�া িছল, �স 

সতক� ভােব িহেসব কেরেছ, দরাদির কেরেছ, যিদও িবেবক �কাথাও িছল না, িছল না 

�কান�প অ���, শশা� ��িগিরর সুেযাগ িনেয় ফাঁদ �পেতেছ । নানা অজুহােত 

�ন�লতােক ঘের আটেক �রেখ হিরদােসর �ছেলর সে� �জার কের িবেয়র ব�ব�া কেরেছ । 

�ন�লতার আেবদন, �ীর অ� তােক নরমকরেত পাের িন । অথ�ই তার কােছ পরমাথ � । 

�দেবর হােত �স অি�দ� হেয় মেরেছ, পােপর �ায়ি�তত হেয়েছ । এক� স�া 

আগাপাশাতলা িভেলন । িব�াসেযাগ�, িক� �কােনা গভীর চির�-রহেস�র ইি�ত �নই । 

অবশ� ��িগিরর মুেখাশ িছেড় শয়তানেক �বর কের আনেত �লখক তাঁর �াভািবক 

র�নশীলতা িডিঙেয় িগেয়েছন ।

গদাধর ও িনলকমল

 ‘�ন�লতা’ উপ�ােসর পু�ষচির�েদর মেধ� পাঠকেক সবেচেয় আকষ�ন কের 

�জন - গদাধর ও িনলকমল ল �জেনই �সকােলর �াম জীবন সংি�� �� টাইপ । �দেহ ও 

মেন িকছু িবকল�তা আ িবকার আেছ । গদাধেরর উ�ারন ও বেগ�র বণ � ট বেগ�র �হ যায় । 

নীলকমেলর গলায় সুেরর �রশ না থাকেলও �স িনেজেক উ�াে�র স�ীতিশ�ী বেল মেন 

কের । এই সূে� �� চির�ই হাস�রেসর আ�য় হেয়েছ, যিদও িকছুটা �মাটা দােগর । িক� 

গদাধেরর ��ে� �স হাস� ছািপেয় শয়তািন বড় হেয় উেঠেছ । নীলকমেলর �বলায় হােস�র 

সে� ক�না িমেশেছ ।

ু কথা বলায় �িলত উ�ারন গদাধর মুলত ��বুি�র । একসে� ��বুি� এবং 

িনবুি�� তা । শ�ামার সে� ঝগড়া কের �বাকার মেতা থানায় িগেয় হাজত �খেটেছ, আপাত 

চালােকর মেতা শ�ামার জমােনা টাকা চুির কেরেছ । িক� �ভােবর অ�কল�ন �বাকািমর 

ূজন� শ�ামা বা শিশভষন কােরা বুঝেত �দির হয়িন �চার �ক । রেমশ কনে�বেলর সে� ষড় 

ূ ুকের জািলয়ািতর সাহােয� িবধুভষেনর পাঠান টাকা হাত কেরেছ । খুবই চতেরর কাজ, িক� 
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রেমেশর  ��াকেমেল �স সাদা হেয় �গেছ এং সহেজই ধরা পেড়েছ - কারন কাজটা আসেল 

করা হেয়িচল খুবই িনবেফােধর মেতা । �মাটমাট গদাধর এ গে�র অন�তম ভাঁড় এবং 

িভেলন । খুব �মাটা �রখায় আঁকা হেলও জীব� । �লখেকর রচনা - �নপুেন�র িনদশ�ন ।

 নীলকমল িনেজেক অসাধারন স�ীতিশ�ী মেন কের, যিদও তার �মােটই গােনর 

গলা �নই । তার বা�ব সংসার স�ে� বা বাইেরর পৃিথবী স�ে� �বাধ �নই । আসেল �স �যমন 

ুিভ� �তমিন িন�মা�  । এই সব িমেল �াম� �লাক� হােস�র িবষয় হেয় উেঠেছ । িবধুভষন 

স�ে� একটা ��ার ভাব িনলকমেলর মেধ� �েম �তির হয় । �লাক� এেকবাের 

ূঅনুভিতহীন নয় তা এেত �বাঝা যায় ল কলকাতার এক� রামায়েনর দেল তােক একরকম 

ূ ূবাধ� হেয় হনুমােনর ভিমকা িনেত হয় । ভিমউকা� �লােকর মেধ� যতই হাস�রস িবতরন 

ক�ক  নীলকমেলর মেন একটা সূ� অপমান �বােধর জ� �দয় । হনুমান যত ড় বীর ও ভ� 
ু�হাক, কৃি�বাসী রামায়েনর যুগ �থেক আংলার জনমানেস হাস�েকৗতেকর আ�য় হেয় 

উেঠিছল । যথাথ � �মতা না থাকেলও িনলকমল �বচারা িনেজেক স�ীত িশ�ী ভাবত, কলা 

ু ূখাওয়া ও �লজ নাচােনা হনুমােনর ভিমকা তােক মানিসকভােব িবপয�� কের । িবধুভষেনর 

সাহােয� মাঝখােন িকছুিদন সুেখর মুখ �দখেলও, এই �বাধ তােক তাড়া কের �বড়ায় । �ােম 

িফেরও �রহাই পায় না । বালেকর দল হনুমান বেল তােক �খপায় ল �স পাগেলর মেতা হয় 

তােদর মারেত �ছােটা । চারপােশ উ� হাস�কলরেবর মেধ� নীলকমেলর �বদনািবকৃিত 

ভারসাম�হীনতা তারকনাথ �দখেত �পেয়েছন, িশ�ী িহেসেব এ� তার সবেচেয় বড়  

কৃিত� ।

সরলা 

 ‘�ন�লত’ উপন�ােস সরলা �মােটই অিব�াস� নয়, কারন বাঙালী দির� সংসােরর 

বধু ও মাতার অিত পিরিচত �বিশ���িল িনেয় তােক �তির করা হেয়েছ । চিরে� �কাথাও 
ু ু ৃআশ�বাদী ভােলা� চািপেয় �দওয়া হয় িন । আবার �কােনা ��বুি�, চাতয�, ব�তা �ভিতও 

�নই । আমেল �ঃখবহেনর একেঘেয় �াচুেয� তােক একধরেনর মিহমা দােনর �চ�া হেয়এ 

ল শরৎচে�র �কােনা �কােনা নারীচিরে�র আদল এখােন আএ ল �যমন আেছ �মদায়ও । 

শরৎচে�র সে� অেনক িবষেয়ই তারকনােথর উপন�ােসর সা�শ� অনুভব করা যাব ল 

তারকনাথ ও শরৎচে�র মেতাই �ত�� অিভ�তাল� উপাদান িনেয়ই উপন�াস 

িলেখেছন, চির� সৃি� কেরেছন । সািহত� পি�কার ১৩২৯ এর ফা�ন সংখ�ায় তারকনােথর 

এক� ইংেরিজ �রাজনামচার িকছু অংশ উ�ৃত হেয়িছল । �সখােন তারকনাথ বেলেছ :
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  some charecters opf my novel are from the real life . My 

friends Suresh and paresh two figure under the name of Ramesh and 

Debesh. 11th July 1873.

ু উপন�ােস অবশ� রেমশ থাকেলও �দেবশ এই । এমনও হেত পাের -শিশভষন 

ূ ূিবধুভষেনরই বা�ব নাম রেমশ �দেবশ । শিশভষন মালদেহর �কােনা নবীন জিমদােরর 

ূনােয়ব িছেলন । শিশভষেনর পুেরা গ�টা - জিমদােরর তহিবল �থেক টাকা আ�সাৎ কের 

গািড় ও গৃহীনীর অলংকার িনমা� ন, পের পুিলিশ হা�ামায় �রীর আ�য় �হন, �ীর অথ�দােন 

িবমুখতা ও পিরেশেষ পুিলেশর কােছ আ�সমপ�ন - এ সম�ই সত� ঘটনা । গদাধর, 

নীলকমল, ��েদব শশা�েশকর, �িতিগির, �মদা, ঠাকরন িদিদ এসব চির�েক ও ৃ
তারকনাথ িনেজর �চােখ �দেখিছেলন । সরলা চির��র স�েক�  জানা যাব, তারকনােথর 

ুঘিন�ত পিরিচত �কােনা ব�াি�র �ী িছেলন িতিন - ব�াি�গত ভােব তাঁর িতেল িতেল মৃত� 
ু�লখক ল� কেরিছেলন । �ান�র - এ �ন�লতা �কাশকােল সরলার �য়েরােগ মৃত�র 

দীঘ�তর আনুপুি�ক িববরণ িছল, ��াকাের �কােশর সময়ন তা অেনকটাই সংি�� �প 

�নয় । সরলা চির��েক তারকনাথ পরম মমতায় গেড়িছেলন, ফেল �রাজনামচায় তাঁেক 

িলখেত �দিখ 

  I am very sorry and shed teans for the death of 

Sanala. very Sorry to part with her. I feelas if I am a 

murderer ! What an awful thing death. (21st June 1873).

�মদা

ূ �মদা উপন�ােসর �থমাংেশর মুখ� িভেলন । শিশভষন তার পিরক�নার জােল 

ুজিড়েয় পািরবািরক িন�রতা�িল কেরেছ । �মদা কেঠারভািষ এবং চ�া��শল । 

ু ূশিশভষেনর �ধু নয় গদাধেরর অপকম��িলর বুি� �স িদেয়েচ ল সরলােদর স�ন� 

সব�নােশ তার �াথ � আেছ । িক� চরম িবপেদ �ামীর সে� �স িব�াস গাতকতা কেরেছ । 

মােয়র ভাইেয়র �ামীর করও �িত তার সত�কার ভালবাসা �নই । িনেজর দপ� �লাভ িনেয় 

�স এক �দয়হীন চির� । �লখক পােপর এক� জীব� মূিত�  অ�ন কেরেছন, অথচ তােক 

সংসােরর পিরিচত নাির বেল �চনা যায় ।
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সহায়ক ��াবলী

১। বাংলা উপন�ােসর ইিতহাস - �����

২। বাংলা সািহেত� ইিতহাস - ড. সু�মার �সন

৩। ব�সািহেত� উপন�ােসর ধারা - ড. ��মার বে�াপাধ�ায়

৪। বাংলা উপন�ােসর কালা�র - সেরাজ বে�াপাধ�ায় 

৫। বাংলা উপন�ােস �খাঁেজ - �দেবশ রায় 

��াবলী 

১। বাংলা উপন�ােসর ইিতহােস �ন�লতার অবদান িবচার কর ।

২। �ন�লতা উপন�ােসর চির� অ�েন তারকনােথর �কীয়তা িবে�ষন কর ।

৩। ‘�ন�লত’ িক ধরেনর উপন�াস আেলাচনা কর ।

৪। ‘�নন�লতা �ক িক �ািজক উপন�াস বলা যায় - ব�াখ�া কর ।

৫। �ন�লতা উপন�ােসর নামকরেনর সাথ�কতা িবচার কর ।
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