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Abstract
The general readers have a common concept that all the Pre-modern Bengali Literature is
poetry. Since, all the Pre-modern Bengali Literature was written in verse. But if we
intensely search modern genre in the Pre-modern Bengali Literature, we shall find the
characteristics of drama, novel, short story and essay also. So, this is the time to search of
the modern genres in the Pre-modern Bengali Literature. But here we shall search the
elements of short story in the Pre-modern Bengali Literature. Actually, short story is the
newest and the latest form of literature. If we want to find all the elements of short story in
the Pre-modern Bengali Literature, we shall be hopeless. But we can find more than one
element in this literature. If we study minutely ‘Charyapada’ or ‘Eastern Bengali Ballads’,
we will find the multiple elements of short story. Actually, the examples of short story in the
Pre-modern Bengali Literature are limited. But we call them short story-like literature.
Similarly, if we search the main genres of the Pre-modern Bengali Literature, we can also
find drama-like, novel-like, essay-like literature. Besides, poetry is also present here. Nowa-days we have observed that general readers, pupils, even teachers are disinterested to
read the Pre-modern Bengali Literature. If we try to discover the modern genres of the Premodern Bengali Literature and start to perceive the literature of this period in a different
way, we may hope that, all types of readers will be enthusiastic to read the literature of this
period.
Key-words: Pre-modern Bengali Literature, Modern Genres, Short Story-like Literature,
Different Viewpoint, Increase in Interest.

প্রাগাধুননক ফাাংরা ানতে ভাত্োআ কনফতা– াধাযত্ণয ভত্ধে এ ধযত্নয একটা ধাযণা যত্ত্ছ। এয একটা প্রধান
কাযণ প্রা ভস্ত প্রাগাধুননক ফাাংরা ানতোআ ত্দে ছরখা। নকন্তু ত্দে নরনখত ত্রাআ ছম তা কনফতা ত্ মা না,
াঅজত্কয াঅধুননক াঠক এ নফলত্ াফনত। ুতযাাং প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তেয ভস্তটাাআ কনফতা ফা কাফে নছর
নকনা, এ নফলত্ নফত্ফচনায ভ এত্ ছগত্ছ। াথফা কনফতা ত্র তাত্ত ানে ছকাত্না াংরূত্য াঈাদান নভনিত
নছর নকনা, তা নফত্ফচে। এাআ াঈত্েত্ে ভগ্র প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তেয াংরূত্য ানুন্ধান প্রত্াজন। নকন্তু এাআ
নফস্তৃত নফলনট ফোক  গবীয গত্ফলণায দানফ যাত্খ। াঅভাত্দয এাআ াংনক্ষপ্ত নযত্য এত নফস্তৃত াঅত্রাচনাVolume-III, Issue-III
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গত্ফলণায ুত্মাগ ছনাআ। তাাআ াঅভযা এখাত্ন ছকফর প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তে ছছাটগত্েয াঈাদান ানুন্ধাত্নয
প্রা কযত্ফা।
এ নফলত্ ছকাত্না ত্ন্দ ছনাআ, ছছাটগে ানত্তেয নফীন  ানত াঅধুননক প্রকযণ। ছছাটগত্েয একাআ াঅধাত্য
ননুণ াংমভ, ফাহুরেফনজিত াঅকায-াঅতন, নাটকীতা, একভুখীন গঠনশরী প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তে ছবাত্ফ
ছভত্র না। তত্ফ একদভ দুরিব ন। ছছাটগেুরব নফনষ্টতা ছফ নকছু প্রাক্-াঅধুননক ফাাংরা ানতে াঈজ্জ্বর।
প্রাচীন মুত্গয প্রথভ ননদিন চমিাগীনতত্ত ছছাটগত্েয ছম াঅবা াা মা, তায নযণনত রক্ষ কযা মা ভধেমুত্গয
ছলত্ফি মভভননাংগীনতকায ছফ কত্কনট ারা। প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তেয এাআ দুাআ মুত্গয দুনট ানত্তেয
ভত্ধে কতটা ছছাটগত্েয ম্ভাফনা যত্ত্ছ, তা এখাত্ন াঅত্রাচনা কযা র।
চমিাগীনত : ফাাংরা ানত্তেয প্রথভ ননদিন চমিাগীনত। চমিাগীনতয গীনতকাফেধনভিতা ননত্ ছকাত্না ত্ন্দ ছনাআ।
গীনতকাত্ফেয নফনষ্টতা থাকত্র চমিাগীনত ভূরত রূক কনফতা। নকন্তু ফত্চত্ াঅিমিজনক নফল, ফাাংরা ানত্তেয
প্রথভ ননদিন ত্র চমিাগীনতত্ত ছছাটগত্েয াঅবা াা মা। ছছাটগত্ে জীফত্নয খণ্াাংত্ক তুত্র ধযা ।
ছনদক ছথত্ক চমিাগীনতত্ত ভানুত্লয জীফত্নয ছছাত্টা ছছাত্টা নফনচে কানননয ূে যত্ত্ছ। চমিাকাযযা তাাঁত্দয
ধভিদিন  াধনপ্রণারী ছফাঝাত্ত নগত্ নফনফধ াঅখোনকায প্রঙ্গ এত্নত্ছন।
চমিাগীনতয গেগুনর ছফনযবাগ ছক্ষত্ে স্বেত্যখা নযস্ফুট, নকন্তু ছফ াআনঙ্গতভ। ছমভন ২ াংখেক চমিা
কুক্কযীাদ একনট গত্েয ূে নদত্ত্ছন–

‚াঅঙ্গণ ঘযণ ুণ ছবা নফাঅতী।
কাত্নট ছচৌনয ননর াধযাতী।।
ুুযা ননদ ছগর ফহুড়ী জাগা।
কাত্নট ছচাত্য ননর কা গাআ ভাগা।।
নদফাআ ফহুড়ী কাাঈাআ ডত্য বাা।
যানত বাআত্রাঁ কাভরু জাা।।‛১
াথিাৎ, ত্গা ফধূ ছান, াঅনঙনাত্তাআ ঘয-াংায, াধিযাত্ত ছচায এত্ কণিবূলণ ননত্ ছগর। শ্বশুয ননদ্রা ছগর
াঅয ফধূ যাআর ছজত্গ। ছচাত্য কণিাবযণ ননত্র কায কাত্ছ ন্ধান কযা মা? নদত্নয ছফরা ফধূ কাত্কয বত্ বীত, াঅয
যাত ত্র কাভত্ফাত্থি মা। এখাত্ন একটা নননলদ্ধ ছপ্রত্ভয াআনঙ্গত যত্ত্ছ। এভন ত্ত াত্য, স্বাভী মখন প্রফাত্
কভিযত, তখন গৃত্ স্বাভীুখফনিতা স্ত্রী তায ছদকাভনা নযতৃপ্ত কযত্ত ফা ছপ্রভাকাঙ্ক্ষা ূযত্ণয জনে ছফত্ছ ছন
যুরুলত্ক। াধাযণবাত্ফ বীত ছম ফধূনট নদত্নয ছফরা কাত্কয ডাত্ক ব া, ছাআ াঅফায যাত্ত কাভফানা
চনযতাথি কযত্ত াননী ত্ ত্ঠ। এখাত্ন এাআ ছচাযাআ ফধূনটয ছগান প্রণী নকনা ত্ন্দ ছথত্ক মা। ছ নক
ছকফর কণিবূলণ চুনয কত্যত্ছ? নানক ফধূনটয হৃদ-ভন-ছমৌফন রুঠ কত্য ননত্ত্ছ? এখাত্ন ছম একটা ছছাটগত্েয
ফীজ যত্ত্ছ, এ নফলত্ ছকাত্না ত্ন্দ ছনাআ।
নননলদ্ধ ছপ্রত্ভয কাননন চমিাত্দ াঅয াা মা। কাত্েয ছডাম্বীয প্রনত প্রণাকলিত্ণয কাননননট এখাত্ন
কত্কনট গাত্ন নফফৃত ত্ত্ছ। ছডাম্বীয প্রনত কাত্েয াঅকলিণ এভন তীব্রতায মিাত্ ছৌাঁত্ছত্ছ ছম ছডাম্বীত্ক
নীচকুত্রাদ্ভফা ছজত্ন ছ ঘৃণাীন; ফযাং তাত্ক নফফা কযত্ত ছ ফদ্ধনযকয–

‚াঅত্রা ছডাম্বী ছতাএ ভ কনযফ ভ াঙ্গ।
নননঘণ কাে কাানর ছজাাআ রাগ।।‛২
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ছপ্রনভকায প্রনত কাত্েয তীব্র ানধকাযত্ফাধ। তাাআ ছডাম্বীয ত্ঙ্গ ানে ুরুত্লয ছকাত্নারূ াংস্পি ছ
এত্কফাত্যাআ ছভত্ন ননত্ত না। াইলিাযাণ ত্  ত্ন্দপ্রফণ ভন ননত্ ছ ছডাম্বীত্ক নজজ্ঞাা কত্য–

‚া ছরা ছডাম্বী ছতা ুছনভ দবাত্ফ।
াঅাআন জান ছডাম্বী কানয নাত্ফাঁ।।‛৩
এাআ ত্দাআ (১০ াংখেক) ফরা ত্ত্ছ, ছডাম্বী তাাঁত াঅয চাঙানড় নফনি কত্য। ুতযাাং ছ ছম ননচু জাত্তয ভনরা
এটা স্পষ্ট। কাে এাআ ছডাম্বীয জনে কাানরক ত্ত্ছ, গরা াত্ড়য ভারা ত্যত্ছ, গৃত্য নযজনত্ক তো কত্যত্ছ
(১১ াংখেক দ)–

‚ভানযা াু নণন্দ ঘত্য ারী।
ভাা ভানযা কাে বাআা কফারী।।‛৪
গৃত্য ভত্ধে প্রকাত্ে ছস্বচ্ছাচানযতা ম্ভফ ন। াঅয ম্ভফত াঅত্মী-নযজনত্দয তীব্র নফত্যানধতায কাযত্ণ ছ
করত্ক তো কত্য গৃতোগী ত্ ছপ্রনভকায ত্ঙ্গ নভনরত ত্ত নগত্ত্ছ। ত্য এয জনে াফে ানুত্াচনাগ্রস্ত
কাে ছডানম্বত্কাআ ছদালাত্যা কত্যত্ছ (১৮ াংখেক দ)–

‚কাআনন াত্রা ছডাম্বী ছতাানয বাবনযাঅরী।
াত্ে কুনরণজন ভাত্ঝাঁ কাফারী।
তাঁাআ ছরা ছডাম্বী ার নফ টনরাঈ।
কাজ ণ কাযণ য টানরাঈ।।‛৫
াথিাৎ, ত্রা ছডাম্বী, নকযকভ ছতায নাগযানর। াত্ে কুরীনজন, ভাঝখাত্ন কাানরক। তুাআ ছরা ছডাম্বী, কর নষ্ট
কযনর। নফনা কামি কাযত্ণ ধয টরাাআনর। ত্তা ছডাম্বীয কুরীনজত্নয প্রনত াঅনি ছদত্খ কাানরক কাে এাআ
াঅত্ক্ষ কত্যত্ছ। নকন্তু ছলমিে ছডাম্বীয ত্ঙ্গাআ কাত্েয নফফা ত্ত্ছ। দুন্দুনবত্ত জ জ াড়া জানগত্ কাে
নফত্ কযত্ত চরর (১৯ াংখেক দ)–

‚জা জা দুাংদুন াদ াঈছনরাঅ।
কাে ছডানম্ব নফফাত্ চনরাঅ।।‛৬
ছডাম্বীত্ক নফত্ কত্য কাে জাত ছখাাত্রা, ছমন নফফাত্ ছমৌতুক স্বরূ ধভিত্কাআ দান কযা র–

‚ছডাম্বী নফফানাঅ াানযাঈ জাভ।
জাঈতুত্ক নকা াঅণতু ধাভ।।‛৭
তত্ফ কানননয ছলনট নভরনােক। ছডাম্বীয ত্ঙ্গ কাত্েয যনতনিা নদনযাত কাত্ট, ছডাম্বীয প্রনত কাে এভন
ানুযি ছম এক ভুূত্তিয জনে তাত্ক ছাত্ড় না–

‚াননণন ুযা াংত্গ জাা।
ছজাাআনণজাত্র যএনণ ছাাা।।
ছডাম্বীএয ত্ঙ্গ ছজা ছজাাআ যত্তা।
খণ ণ ছাড়া জ াঈন্মত্তা।।‛৮
ুতযাাং ছদখা ছগর, ছছাটগত্ে ছম ‘story between the lines’ থাত্ক, তা এখাত্ন দু-একনট াংনিয ভধে
নদত্াআ াঠক ানুভান কযত্ত াত্যন। কানননয ছম াংত রূ ছছাটগত্ে থাত্ক, তা এখাত্ন াঈনিত। ুতযাাং,
কাে-ছডাম্বীয নভরনােক ছপ্রভকানননত্ত খুফ ুন্দয একটা ছছাটগত্েয াঅবা যত্ত্ছ ফরা ছমত্ত াত্য।
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ানেনদত্ক ২০ াংখেক ত্দ কুক্কযীাদ ননত্জয জফানীত্ত এক তবানগনী নাযীয দুাঃত্খয কাননন ফণিনা
কত্যত্ছন। স্বাভী রম্পট া ছ াঅাত, তায নফত্চ্ছদ-ছফদনা ফণিনা কযা মা না–

‚াাঁাঈ ননযাী খভণ বতাত্য।
ছভাত্য নফত্গাা কণ না জাাআ।।‛৯
ছ মা চা তা এখাত্ন ছনাআ, প্রফ কযাত্নায ভত্তা াঅাঁতুড়ঘয ছনাআ। তফু প্রফ কযায ত্য তায প্রথভ ফানায
পর োনত্ক ছ ছদখত্ত ছর না, নাড়ী কাটায য ছ াআজগত ছছত্ড় ফাুত্ত নফরীন ত্ ছগর–

‚ছপাটনরাঈ ছগা ভাএ াোঈনড় চান।
জা এথু চাাভ ছা এথু নান।।
নর নফাঅণ ছভায ফানূড়।
নানড় নফাঅযত্ে ছফ ফাুড়া।।‛১০
ত্য ছ ননত্জয ফাফাত্ক াযা। তাাআ তায াাকাত্যয াঅয াে ছনাআ। এখাত্ন কনফ খুফ ুন্দযবাত্ফ এক
তবানগনী নাযীয জীফনত্ফদনায গেত্ক তুত্র এত্নত্ছন।
ছটণ্টণাত্দয ৩৩ াংখেক ত্দ এক গৃীয দুাঃখ-কষ্ট-মন্ত্রণাভ জীফনকাননন রূানত ত্ত্ছ–

‚টারত ছভায ঘয নান ড়ত্ফলী।
াড়ীত বাত নান নননত াঅত্ফী।।‛১১
ফিা ফরত্ছন, টার খাা ফা নড়ফত্ড় ড়ে তায ঘয, াাান প্রনতত্ফন ছনাআ। ননত্জয ফানড়ত্ত বাত ফাড়ে,
তফু ানতনথ াঅনাত্গানায াবাফ ছনাআ। এাআবাত্ফ ছফত্গ াংায ছফত্ড় মা, তায এভন কার ছম ছদাা দুধ ফাাঁত্ট
প্রত্ফ কত্য–

‚ছফগ াংায ফডনর জাা।
দুনর দুধ নক ছফত্ণ্ট লাভাা।।‛১২
তায জীফত্ন াঅজ ফনকছুাআ প্রনতকূর। তাাআ ভস্ত নকছুাআ তায কাত্ছ ছমন নফযীত  াফাস্তফ রূত্ াঅনফবূিত।
তাাআ ছ ছদখত্ছ গাাআ ফন্ধো নকন্তু ফরদ নফা  নতন ছফরা ছদান কযা –

‚ফরদ নফাঅএর গনফাঅ ফাাঁত্ঝ।
নটা দুনএ এ নতনা াাঁত্ঝ।।‛১৩
াঅত্র চানযনদত্কয ভানুত্লয ভত্ধে ফুনদ্ধভান-ননত্ফিাধ, ৎ-াৎ ননণি কযা ভুনকর। কাযণ মাত্ক ৎ বাফা 
ছদখা মা ছ-াআ াৎ, ছদখা মা ছচাযাআ র যাত্তয াাযাদায–

‚ছজা ছা ফুধী ছৌধ ননফুধী।
ছজা ছা ছচৌয ছৌ দুলানধ।।‛১৪
ুতযাাং, ননত্জয াঅনথিক কষ্ট  চানযনদত্ক াভানজক াফক্ষত্ াংত্ফদনীর ফিায জীফন াঅজ দুাঃখ-কত্ষ্ট
বাযািাে। াতএফ, এাআ কানননত্ত ছম একটা নফলাদািাে ছছাটগত্েয াআনঙ্গত াা মা, এ নফলত্ াংত্য ছকান
জাগা ছনাআ।
বুুকুাত্দয কত্কনট চমিা কানননভূরক। ৪৯ াংখেক চমিা বুুকুাত্দয দ্মাখাত্র ফাজযা ননত্ মাা 
ননত্জয ছানা-রূা ভস্ত ম্পনত ফাঙ্গাত্রয দ্বাযা রুঠ ত্ মাায কাননন যত্ত্ছ। এভননক তাত্ক ফাঙ্গানর ত্ত র
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এফাং চণ্ারীত্ক গ্রণ কযত্ত র। তায াঅয দু-একনট গাত্ন ভনুত্লেতয প্রাণীয কানননূে াা মা।
বুুকুাত্দয ৬ াংখেক ত্দ বীত-ন্ত্রস্ত নযণ  নযণীয কাননন এফাং ২১ াংখেক ত্দ ভুনলত্কয কাণ্কাযখানা
জানত্ত াযা মা।
াঈনিনখত াঈদাযণগুনরয ভাধেত্ভ একথা াফে দানফ কযা মাত্ফ না ছম, চমিাগাত্নাআ ছছাটগত্েয ূচনা। নকন্তু
যফতিীকাত্রয ানত্তে ছম কানননভূরক ধাযায ফোক প্রচরন ঘত্ট, তায ূচনা ননিাআ চমিাগীনত ছথত্কাআ শুরু
ত্নছর। চমিাগীনত ছথত্কাআ াঅখোত্নয ূচনা। াঅধুননক মুত্গ ছছাটগত্েয ছম মফনচে যত্ত্ছ, তায ভত্ধে ানেতভ র
াণুগে। চমিাগীনতয াঅখোনগুনরয ভত্ধে এাআ াণুগত্েয াংনত, াংনক্ষনপ্ত, ফেঞ্জনা নফত্লবাত্ফ নযরনক্ষত ।
ুতযাাং চমিাগীনতয াঈনিনখত াঅখোনগুনর াণুগেধভিী ফরত্র ানো  না।
মভভননাংগীনতকা : প্রাচীন  ভধেমুত্গয ফাাংরা ানত্তে াঈনোত্য ূফিূচনা ানুন্ধান কযত্ত নগত্ ড. িীকুভায
ফত্ন্দোাধো তাাঁয ‘ফঙ্গানত্তে াঈনোত্য ধাযা’ গ্রত্ে ‘মভভননাংগীনতকা’ ম্পত্কি ভেফে কত্যত্ছন–

‚এাআ ফাস্তফ াঈাদাত্নয প্রাচুত্মিেয জনোআ াঈনো ানত্তেয াগ্রদূত্তয ভত্ধে ভভননাং গীনতকায একনট
নফনষ্ট িান াঅত্ছ। াঅখোনকাগুনরয ভত্ধে তৎকারীন ভাত্জয ছম নচে পুনটা াঈনঠাত্ছ তাা াঅাংনক
াআত্র ফাস্তফতায নদক নদা এত্কফাত্য ননখুাঁত। নক প্রকৃনত ফণিনা, নক রূ ফণিনা  চনযে নচেণ, ফিোআ
এাআ াকুনিত ফাস্তফতায নচে ুনযস্ফুট।‛১৫
নকন্তু ‘মভভননাংগীনতকা’য ােগিত ারাগুনর গবীযবাত্ফ ানুধাফন কযত্র ছফাঝা মাত্ফ াঈনো-রক্ষণ ন,
ারাগুনরত্ত ছছাটগত্েয রক্ষণাআ ছফন নযস্ফুট। ‘মভভননাংগীনতকা’য দুনট জননপ্র ারা ‘ভহুা’  ‘চন্দ্রাফতী’
াফরম্বত্ন এাআ নফলনট প্রভাণ কযা মা।
াঈনো ছমখাত্ন ভূর কাননন  াঈকানননয নিরত্ন জীফত্নয নফস্তানযত  ুঙ্খানুুঙ্খ ফণিনা াঅগ্রী,
ছছাটগে ছখাত্ন একনটভাে কানননত্ক াফরম্বন কত্য ফৃৎ জীফত্নয ক্ষুদ্র াধোত্ক ননুণ াংমত্ভ রূানত কত্য
ভাে। ‘ভহুা’ ারানট ভহুা  নদোয চাাঁত্দয ছপ্রভ  ছপ্রভজননত ভো ননত্াআ যনচত, ানে ছকাত্না াঈকাননন
এখাত্ন িান ানন। ‘চন্দ্রাফতী’ ারানট চন্দ্রাফতী  জানত্ন্দয ছপ্রভ, তাত্দয নফফাত্য ম্বন্ধ, নফফাত্য ূত্ফি
ভুরভান কনোয রূত্ ছভানত জানত্ন্দয চন্দ্রাফতীয ত্ঙ্গ ানফশ্বস্ততা  ছপ্রত্ভ প্রতাযণা, ভুরভান কনোত্ক নফফা
 ছভাবঙ্গ, জানত্ন্দয চন্দ্রাফতীয াক্ষাৎ প্রাথিনা  নতায ননত্দিত্ চন্দ্রাফতীয প্রতোখান, জানত্ন্দয াঅত্মতো 
চন্দ্রাফতীয াঈন্মাদফৎ াফিা– এবাত্ফাআ ভগ্র াঅখোননটত্ত ছকফরভাে চন্দ্রাফতী-জানত্ন্দয কথাাআ ফনণিত ত্ত্ছ।
ফযাং ুত্মাগ থাকত্র কনফ জানন্দ-ভুরভান কনোয াঈাখোন ফা চন্দ্রাফতীয নতা ফাংীদাত্য কথা ফণিনা ছথত্ক
নফযত ছথত্কত্ছন। াঈনোধভিী াঅখোনকাফে যচনা কযায াআচ্ছা থাকত্র কনফ এগুনরত্ক াঈত্ক্ষা কযত্তন না, ফযাং
ূফিফতিী ভঙ্গরকাত্ফেয কনফত্দয ানুযণ কত্য কানননত্ক িনফত কযত্তন। াঈনোত্য নফস্তৃত টবূনভ, নফনচেভুখী
নফস্তায ফা ঘটনায ঘনঘটা এখাত্ন ম্পূণিরূত্াআ ানুনিত। ফযাং ফাহুরেফনজিত একভুখীন কাননন ছছাটগত্েয প্রাথনভক
প্রত্াজন নভনটত্ত্ছ। তত্ফ একথা নঠক, ছছাটগত্ে াধাযণত জীফত্নয ছম খণ্াাংত্ক তুত্র ধযায ছচষ্টা কযা ,
ছাআ খণ্ জীফত্নয কাননন যচনা মভভননাংগীনতকায কনফযা খুফ একটা াঅগ্রী নছত্রন না, াংত্ক্ষত্ ত্র
াভনগ্রক জীফত্নয রূত্যখা াঙ্কন কযত্ত তাাঁত্দয াঈৎা ছদখা মা। তত্ফ ‘চন্দ্রাফতী’য ারাকায এ নফলত্ মত্থষ্ট
াংমত্ভয নযচ নদত্ত্ছন। জানত্ন্দয ভৃতুে-যফতিী চন্দ্রাফতীয জীফনকথা ফণিনা কযা ছথত্ক নফযত ছথত্কত্ছন
কনফ। াঅত্র মভভননাংগীনতকায াঅনদ কনফযা একনটভাে কানননত্ক াংত্ক্ষত্ ূেরূত্ ফণিনা কযত্ত ছচত্ত্ছন।
এনদক ছথত্ক াঅধুননককাত্রয ছছাটগত্েয ত্ঙ্গ এাআ ারাগুনরয াত্নকটাাআ াদৃে যত্ত্ছ।
াঅতত্নয স্বেতা  গঠনৃঙ্খরায ানযামিতায কাযত্ণ ছছাটগত্ে নফদ-নচেত্ণয াফকা থাত্ক না। চনযে
থাত্ক ভাে াে কত্কনট। তায ভত্ধে একনট ফা দুনট চনযত্েয ছকাত্না একনট নফনষ্টতা, ােত্রিাত্কয ছকাত্না এক
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গূঢ়তা ঠাৎ াঅত্রায ঝরকাননত্ত াঈদ্ভানত ত্ ত্ঠ। ‘ভহুা’ ারা ভহুা ফা নদোয চাাঁত্দয ছক্ষত্ে এফাং ‘চন্দ্রাফতী’
ারা চন্দ্রাফতী  জানত্ন্দয ছক্ষত্ে একথা প্রত্মাজে। ভহুা  চন্দ্রাফতী চনযে দুনট মনদ ফা নকছুটা স্ফুট ত্ত্ছ,
নদোয চাাঁদ  জানন্দ প্রা াস্ফুট চনযে ফরা চত্র। িীকুভায ফত্ন্দোাধো তাাঁয ‘ফঙ্গানত্তে াঈনোত্য ধাযা’
গ্রত্ে াঈনোত্য ছম কত্কনট রক্ষত্ণয কথা স্বীকায কত্যত্ছন, তায ভত্ধে একনট র স্ফুত্টাজ্জ্বর ফাস্তফ চনযে।
িীকুভায ফত্ন্দোাধোত্য ননত্জয ছদা াঈনোত্য ভানদণ্ ানুাী ‘মভভননাংগীনতকা’য ারাগুনরত্ক
াঈনোত্য ূফিূচনা নত্ত্ফ স্বীকায কযা মা না। ফযাং ছখাত্ন ছছাটগত্েয চনযেগুনরত্কাআ খুাঁত্জ াা মা।
‘ভহুা’ ারা ভহুা চনযেনট াঅদেে ছপ্রনভকা। ছপ্রভাআ তায জীফনত্ক ননন্ত্রণ কত্যত্ছ। কনোতা ন, ভহুায
ছপ্রনভকাতাাআ জরাব কত্যত্ছ। তাাআ ছপ্রনভকত্ক কাত্ছ ছত্ ছ তাত্ক নফফা কত্য নতায ছেছাা ছথত্ক দূত্য চত্র
ছমত্ত ছচত্ত্ছ। ছপ্রত্ভয দুজি নিত্ত ভস্ত ফাধানফঘ্ন ানতিভ কত্য ছ ছপ্রনভকত্ক যক্ষা কত্যত্ছ। ছলমিে
ছপ্রভকত্কাআ ানধক ভমিাদা নদত্ত ছ াঅত্মনত্নয থ ছফত্ছ ননত্ত্ছ। ভৃতুেত্ত তাাঁত্দয ভৃতুেঞ্জী ছপ্রভাআ জরাব
কত্যত্ছ। নদোয চাাঁদ চনযেনট াধিস্ফুট ত্র নকছু নকছু নফনষ্টতা ছফ ছচাত্খ ত্ড়। তায ননত্জয ছপ্রভ  ছপ্রনভকায
প্রনত ঐকানেকতা রক্ষ কযায ভত্তা। মাত্ক ছ হৃদ-ভন নদত্ ছপত্রত্ছ, তাত্ক একাে কত্য াায ফানা ছ
গৃ-নযফায-ঐশ্বমি তোগ কযত্ত নদ্বধা কত্যনন। নকন্তু ভহুাত্ক নফফা কযায ত্য চনযেনট প্রা নননি, প্রা াস্ফুট
ত্ ছগত্ছ। ফযাং প্রথভনদত্ক জত্রয ঘাত্ট ভহুায ত্ঙ্গ কত্থাকথত্ন তায যনকনচত্তয নযচনট াঠক-ছিাতায
কাত্ছ াঈদঘানটত –

‚কনঠন াঅভায ভাতানতা কনঠন াঅভায না।
ছতাভায ভত নাযী াাআত্র াঅনভ কনয নফা।।‛
‚রজজা নাাআ ননরিজজ ঠাকুয রজজা নাাআত্য তয।
গরা করী ফাাআন্দো জত্র ডুফো ভয।।‛
‚ছকাথা াফ করী কাআনো ছকাথা াফ দড়ী।
তুনভ  গীন গাঙ্গ াঅনভ ডুফো ভনয।।‛১৬
‘চন্দ্রাফতী’ ারা জানত্ন্দয ত্েয প্রতুেতত্য ভাে দুনট ছত্ে জানত্ন্দয প্রনত চন্দ্রাফতীয ানুযাগ, তায
নাযীুরব স্বাবানফক রজ্জা, নতায প্রনত তায িদ্ধা  ননষ্ঠা খুফ ুন্দযবাত্ফ প্রকানত ত্ত্ছ–

‚ঘত্য ছভায াঅত্ছ ফা াঅনভ নকফা জানন।
াঅনভ ছকভত্ন ছদাআ াঈতয াফরা কানভনী।।‛১৭
তাাআ জানত্ন্দয প্রতাযণা ছ ালাণ ত্ ছগত্ছ, নকন্তু ম্পূণিবাত্ফ ছবত্ঙ ত্ড়নন। নচত্তয দৃঢ়তায ফত্র ছ
াঅজীফন কুভাযীব্রত ারন কযায নদ্ধাে ছন এফাং নতায াঈত্দত্ নফূজা ছপ্রনভকত্ক বুরত্ত ছচত্ত্ছ। নকন্তু
তায ােত্যয াতৃপ্ত ছপ্রভতৃষ্ণা ছকাত্না ূজাত্তাআ বত্যনন। তাাআ ানুতপ্ত জানত্ন্দয ে তাত্ক নকছুটা নফচনরত
কত্যনছর। নকন্তু নতায াঅত্দত্ জানত্ন্দয ানেভ ানুত্যাধ ছ াঈত্ক্ষা কত্যত্ছ। নকন্তু ছলযক্ষা নন। াক্ষাৎপ্রাথিী
ানুতপ্ত ছপ্রনভত্কয াঅত্মনফজিত্ন ছ াঈন্মাত্দয ভত্তা ত্ ছগত্ছ। ‘চন্দ্রাফতী’য যচনাকায কত্কনট ভাে নচত্েয
ভাধেত্ভ চন্দ্রাফতী চনযত্েয ােত্রিাকনট াঈদঘানটত কযত্র চন্দ্রাফতী চনযত্েয নফদ ফণিনা ছথত্ক নফযত ছথত্কত্ছন।
ছতভনন জানত্ন্দয চনযেনটয দু-একনট নদত্কয নযচ নদত্াআ কনফ ক্ষাে ছথত্কত্ছন, চনযেনটয ােত্রিাত্কয
নচোবাফনা াঈদঘানটত কযায ছকাত্না প্রা নযরনক্ষত  না। প্রাথনভকবাত্ফ রূভুগ্ধতাাআ জানন্দ চনযেনটত্ক
নননন্ত্রত কত্যত্ছ। নকন্তু রূত্য াঅগুত্ন ঝাাঁ নদত্র তায ােত্যয ছপ্রভতৃষ্ণা ছভত্টনন, ফযাং তায হৃদ-ভন দগ্ধ
ত্ত্ছ। ানুতপ্ত জানত্ন্দয ত্ে তাযাআ নযচ যত্ত্ছ–

‚শুনত্য প্রাত্ণয চন্দ্রা ছতাভাত্য জানাাআ।
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ভত্নয াঅগুত্ন ছদ ুড়ো াআত্ছ ছাাআ।।
াভৃত বানফা াঅনভ খাাআানছ গযর।
কত্িত্ত রানগা যাআত্ছ কার-রার।।
জাননা পুত্রয ভারা কারা গত্র।
ভযত্ণ ডানকা াঅনভ াঅনোনছ াকাত্র।।‛১৮
জানত্ন্দয ানুতপ্ত ােত্রিাকনট এখাত্ন নফদুেৎচভত্কয ভত্তা নযস্ফুট। চন্দ্রাফতীয ‘ুণেভুখ’ ছদত্খ ছ ননত্জয
ােয জুড়াত্ত চাাআত্র চন্দ্রাফতী তাত্ত াড়া ছদনন। তাাআ নযত্ত্ল াঅত্মতো কত্য ছপ্রভীন জীফত্নয ননযথিকতা
ফুনঝত্ নদত্ত্ছ। এাআবাত্ফ ‘মভভননাংগীনতকা’য ারাগুনরয চনযেভূ াঅধুননককাত্রয ছছাটগত্েয চনযত্েয
নফনষ্টতা াঈজ্জ্বর ত্ াঈত্ঠত্ছ।
ছছাটগত্েয নযয কভ ফত্র এত্ত নাটকীতা  চভক থাত্ক াত্নক ছফন। ‘মভভননাংগীনতকা’য নাটকীতা
ননত্ ছকাত্না ত্ন্দ ছনাআ। ছছাটগত্ে ছম চভত্কয াঈনিনতয কথা ফরা , এখাত্ন তায াবাফ ছনাআ। ‘ভহুা’
ারায ছলনদত্ক ভহুায ননজ ফত্ক্ষ ছুনযকাঘাত াঅভাত্দয একাআত্ঙ্গ াঅত  চভৎকৃত কত্য। াঅয এ ারায
‘surprising ending’ ঘত্ট হুভযা ছফত্দয ানুতাত্  াঅিমিজনক নযফতিত্ন–

“হুভযা ফাদো ডাক নদা ক ‚ভাাআনকো ত্য বাাআ।
ছদত্ত্ত নপনযা ছভায াঅয কামিে নাাআ।।
কফয কাটীা ছদ ভহুাত্য ভাটী।
ফাড়ীঘয ছাাআড়া ঠাকুয াঅাআর কনোয রানগ।
দুাআত্াআ াগর নছর এাআ দুাআত্য রানগ।।‛১৯
এটাাআ এ কানননয ‘final twist’। ‘চন্দ্রাফতী’ ারা whip-crack ending-এয নযচ ছভত্র জানত্ন্দয
াঅত্মতো  চন্দ্রাফতীয াঈন্মাদপ্রা াফিায ভত্ধে–

‚ছদনখত্ত ুন্দয নাগয চাত্ন্দয ভান।
ছঢাঈত্য াঈয বাত্ ুন্নুভাীয চান।।
াঅনখত্ত রক নান ভুত্খ নাাআ ছ ফাণী।
াত্যত্ত খাড়াাআা ছদত্খ াঈত্ভদা কানভনী।।‛২০
ছছাটগত্েয ভানপ্তত্ত ছমভন থাত্ক চভক, ছতভনন ছছাটগে শুরু  একদভ প্রথভ াংনি ছথত্ক, ছা’-এয
কথা ‘from the very initial sentence’। ‘মভভননাংগীনতকা’য ছকাত্না ছকাত্না ারাত্ত তা নযরনক্ষত ।
ছমভন ‘চন্দ্রাফতী’ ারানট শুরু ত্ত্ছ চন্দ্রাফতী-জানত্ন্দয কত্থাকথত্নয ভাধেত্ভ–

‚চাাআযত্কানা ুষ্কুননয াত্য চম্পা নাত্গশ্বয।
ডার বাঙ্গ ুষ্প তুর ছক তুনভ নাগয।।‛
‚াঅভায ফাড়ী ছতাভায ফাড়ী ঐ না নদীয ায।
নক কাযত্ণ তুর কনোয ভারতীয ায।।‛২১
কথাকায ভঙ্গরাচযণ, ছদফফন্দনা ফা চন্দ্রাফতী  জানত্ন্দয নযচ প্রদান কত্য কাননন শুরু কত্যননন,
ছকাত্নাযকভ বনণতা না কত্য নাক-নানকায কত্থাকথন নদত্াআ একদভ ভূর নফলত্ প্রত্ফ কত্যত্ছন। াঅধুননক
ছছাটগত্েয ত্ঙ্গ এত্ক্ষত্ে ছফ াদৃে নযরনক্ষত ।
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ছছাটগত্েয ভত্তা ‘মভভননাংগীনতকা’য ারাগুনরয ঘটনা ফা কাননন রানপত্ রানপত্ চত্র। ‘ভহুা’ ারা
নদোয চাাঁত্দয ভহুাত্ক প্রথভ দিন  ছপ্রভ, জত্রয ঘাত্ট ছদখা, গবীয নননত্ত দুজত্নয নভরন, গবীয নননত্ত
ভহুাত্ক ননত্ ছফত্দয দত্রয রান, ভাত্য কাত্ছ চাাঁত্দয নফদা  ভহুায ানুন্ধান, ভহুায ত্ঙ্গ তায াক্ষাৎ,
দুজত্নয নফফা  ছঘাড়া চত্ড় রান, দুজিন দাগত্যয াত ছথত্ক ফুনদ্ধফত্র ভহুায াঈদ্ধায, ন্নোী কতৃিক চাাঁত্দয
প্রাণদান  ন্নোীয কফর ছথত্ক ভহুায ননস্তাযরাব, নযত্ত্ল ছফত্দয দত্রয ত্ঙ্গ াক্ষাৎ  াা ভহুায
াঅত্মনন, হুভযা ছফত্দয ানুতা– এবাত্ফাআ ঘটনাধাযা দ্রুতগনতত্ত  রানপত্ রানপত্ চত্রত্ছ। এাআ ারা নদোয
চাাঁদ-ভহুায ছপ্রভফি, নদোয ঠাকুয কতৃিক ভহুাত্ক ানুন্ধান-ফি, নফফাত্াতয ভহুা-চাাঁত্দয জীফনমাোয ফণিনা
এতটাাআ কভ ছম াঠকত্ক তা ানুভান কত্য ননত্ত । ‘চন্দ্রাফতী’ ারানট াঅয াংনক্ষপ্ত  ঘটনাধাযা দ্রুত
াংঘনটত। চন্দ্রাফতী-জানত্ন্দয পুর-ছতারা  তাত্দয প্রণ, জানত্ন্দয েনরখন  চন্দ্রাফতীয প্রনতে প্রদান,
ঘটক কতৃিক নফফাত্য প্রস্তাফ  ফাংীদাত্য িনত, নফফাত্য াঅত্াজন  জানত্ন্দয নফশ্বাবঙ্গ, জানত্ন্দয
ভুরভান কনোত্ক নফফা  ছভাবঙ্গ, ানুতপ্ত জানত্ন্দয চন্দ্রাফতীয াক্ষাৎ প্রাথিনা  চন্দ্রাফতীয াঈত্ক্ষা,
জানত্ন্দয াঅত্মতো  চন্দ্রাফতীয াঈন্মাদফৎ াফিা– এবাত্ফাআ দ্রুতগ্রাভী  ূেধভিী কাননননট নননভিত। এখাত্ন
াঠকত্ক চন্দ্রাফতী-জানত্ন্দয ছপ্রভফি, জানত্ন্দয ভান-নযফতিন, জানন্দ-ভুরভান কনোয নতি াংাযজীফন
ানুভান কত্য ননত্ত । াঅত্র ছছাটগত্ে ছম story between the lines থাত্ক, তা এাআ ারাগুনরয রানপত্
চরা কানননূত্েয ভাঝখানগুনরত্ত ানুভান কযা মা, াঠত্কয ননজস্ব কেনা তা ূনযত । এখাত্ন
‘মভভননাংগীনতকা’য ারাগুনর াঅধুননক ছছাটগত্েয নফনষ্টতা ভনণ্ত।
তাাআ একথা ননাঃত্ন্দত্ ফরা মা ছম, ফাহুরেফনজিত কানননয একভুখীনতা, ঠাৎ াঅত্রায ঝরকাননয ভত্তা
চনযত্েয দীনপ্তত্ত, নাটকীতা  চভত্ক, কানননয শুরু  ভানপ্তয নফনষ্টতা ‘মভভননাংগীনতকা’য ছফনযবাগ
ারাগুনরাআ াঅধুননক ছছাটগেধভিী ত্ াঈত্ঠত্ছ।
ুতযাাং, খুফ াে ত্র প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তে ছছাটগত্েয াঈাদান খুাঁত্জ াা মা। এগুনরত্ক যানয
ছছাটগে ফরা না ছগত্র ছছাটগেধভিী ানতে ফরাাআ মা। ছকফর ছছাটগে ন, গবীযবাত্ফ ানুন্ধান কযত্র
প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তে কনফতা ছাড়া নাটক, াঈনো, প্রফত্ন্ধয নানা নফনষ্টতা খুাঁত্জ াা মাত্ফ। াংরূত্য
নদক ছথত্ক নফচায কযত্র প্রাগাধুননক ফাাংরা ানতেত্ক গীনতকনফতা, নাটেধভিী, াঈনোধভিী, ছছাটগেধভিী, প্রফন্ধধভিী
ানতেরূত্ নচনেত  নফনেস্ত কযা ম্ভফ। একথা াস্বীকায কযায াঈা ছনাআ ছম, প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তেয
গতানুগনতক চচিা  ঠনাঠত্নয পত্র াধাযণ াঠক ছথত্ক শুরু কত্য ছাে-ছােী এভননক নক্ষক-ননক্ষকাযা মিে
এাআ মুত্গয ানতে াত্ঠ াঅগ্র ানযত্ ছপরত্ছন। াঅধুননক াংরূগত দৃনষ্টবনঙ্গত্ত প্রাগাধুননক ফাাংরা ানত্তেয
মথামথ স্বরূ াঅনফষ্কায কযত্ত াযত্র একনদত্ক ছমভন কত্র এাআ মুত্গয ানতোত্ঠ াঈৎাী ত্ফন, ানেনদত্ক
প্রাগাধুননক ফাাংরা ানতে নফচাত্যয ভানদণ্টাাআ ফদত্র মাত্ফ।।
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