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Abstract
In the Post-Independence Phases of all types of Bengali literature in general and novel in
Particular, Samaresh Basu, Gour Kishore Ghosh, Moti Nandi, Sunil Gangopadhyay took a pivotal
position. Atin Bandyopadhyay, side by side, left his unmistakable mark in the arena of Bengali
novel. After the decades of Rabindranath, innumerable twist and turn came in Bengali literature. In
the Post Independent decades of Bengal, there was a crisis everywhere. There was a crisis in terms
of human values and morality. There was a crisis in the peaceful existence. Atin Bandyopadhyay
took his glorious entry in such a chaotic situation. He created literature, sketched characters of
different taste. He took his characters from various parts of the country-someone from the harbor
and again someone from dark, narrow, congested lane of a metropolitan city like Kolkata. The pains
of the partition of the country, the refugees, freedom movements and such other relevant factors
have become the central themes in his novels.
The best three novels that Atin Bandyopadhyay wrote are- “Nil Khantho Pakhir Khoje”, “Aloukik
Jalajan” and “Ishwerer Bagan”. The first one is perhaps the master piece of Atin Bandyopadhyay.
This brilliant literary piece appeared in two different parts in 1934 and 1952 respectively. They
minutely sketch the ins and outs of life in the rural areas of Bengal. This famous novelist was born
in a native village of Bangladesh namely „Raidani‟. „Sitalakshya‟ and „Meghna‟ are two popular
rivers of the author‟s land and they get well-reflected in his novels.
Key Words: Novel, Atin, Bandyopadhyay, Literature, Characters.

োংমো ওণোোশলঢয ণযোৎ ঈধদযো  দঙোঝকন্দেভ থোভোে ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ (চন্ম ১ ন্দটোভ ১৯৩৪) ৃচদওফয
শশযষ্টঢোভ তোশতোভ।
ফূমঢঃ স্বোথীদঢো-ধভঢযী োংমো ওণোোশলন্দঢযভ দেন্দে ফন্দভয ু, দকৌভশওন্দযোভ দখোর, ফশঢ দ্ী, ুদীম কন্দঙ্গোধোথযোন্দেভ
ধোযোধোশয ঢীদ ন্দ্যোধোন্দথযভ দোফ শ্রদ্ধোভ ন্দঙ্গ স্মভডীে। স্বোথীদঢো ধভঢযী ধঞ্চোন্দযভ তযন্দও এঁন্দতভ অশপযো এং স্ব স্ব
দেন্দে ঢোঁভো ওৃশঢত্ব দতশঔন্দেন্দঙদ। স্বোথীদঢোভ ধভ পোভঢন্দরযভ গ্রোন্দফ দকন্দভ এওশঝ শিভঢো দতঔো দতে-ঘোভশতন্দওআ দোদো পোগদশদিেঢো-যশিভ শধন্নঢো-ফূমযন্দোথ ংক্রোন্ত েে-দোকশভও চীন্দদভ অওোঙ্খো  ক্লোশন্ত দতঔো বোে-ঢোভ প্রশঢনমদ এআ
ফেওোভ ওণোোশলন্দঢয দতশঔ।
ভীন্দ্রদোন্দণভ ধভ োংমো ওণোোশলন্দঢয এন্দন্দঙ দোদো োঁও তম। এআ ফেওোন্দমভ দপ্রেোধঝ প্রন্দঙ্গ ফোন্দমোঘন্দওভ ফঢ
প্রশডথোদন্দবোকয” ‚ফওোন্দমভ দ্বন্দ্বফে ফূশঢযন্দও স্বীওোভ ওন্দভ এং শথওোংয দেন্দে বুদ্ধ -দুশপযে-দতযশপোক চচযশভঢ
োংমোন্দতন্দযভ েশেঢ িোন্দও যোঔযো ওভন্দঢ স্বীওৃঢ লন্দে িোদকঢ এং ওোমকঢ ধিোতধোভড ওন্দভ োংমোন্দতন্দযভ
ঈধদযোন্দভ দুআ ফূশঢয কন্দে ঈন্দঞশঙম। ঢোভ এওফূশঢযন্দঢ শঙম ঢীঢোশ্রে োদো এং অন্দভও ফূশঢযন্দঢ ধশভজ্ঞোঢ ঞ্চমফুশঔঢো।
শওন্তু এভআ ন্দঙ্গ ন্দঙ্গ োংমো ঈধদযোন্দভ ফওোম ফুশঔঢোভ প্রলফোদ দরোঢঝুওু ওফ ফূমযোদ দে। ভং মো দবন্দঢ ধোন্দভ দব,
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ফওোম এং ওমওোঢোন্দও মম্বদ ওন্দভ োগোমী ফথযশন্দেভ চীন্দদভ দঢুদ চশঝমঢো এং শচজ্ঞোোন্দও বোঁভো ঈধদযোন্দ
যলোভ ওভন্দমদ ঢোঁভোআ প্রওৃঢধন্দে শঢশভন্দযভ থোভোোলী এং পশরযন্দঢভ আশঙ্গঢোলী। দব েে, িোেী ফূমযন্দোথগুশমভ পোগদ
এং পশরযৎ ম্বন্দে অশ্বোলীদঢো োগোমী ফথযশেন্দও বুদ্ধ ধভঢযীওোন্দম চচযশভঢ ওন্দভ দনমম এফদশও ঢোভ অখোন্দঢ
দতদোন্দোথ এং ফৃঢুযন্দঢ দুঃঔন্দোথ, এ বঔদ লোশভন্দে বোেোভ ফুন্দঔোফুশঔ ঢঔদ োগোমী ধদযোশওন্দতভ এও ংঔযোমশখষ্ঠ
চীদশদষ্ঠ ংন্দযভ ভঘদোে এআ েশেঢ দঘলোভোভ যোশঢক্রফ দতঔো দকম।‛১
‚শঞও এভওফ ধশভন্দপ্রশেন্দঢ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে এন্দমদ শওন্তু ঢোঁভ ভঘদোে-ঈধদযোন্দভ কন্দেভ ঘশভেন্দতভ শস্তন্দত্বভ
ংওঝ শঘন্তো-দঘঢদো, ুঔ-দুঃঔ দযপোন্দ রূধোশেঢ লম। এওশতন্দও ঢোঁভ িোদ ফুদ্র ্ন্দভ দযশতন্দও ওমওোঢোভ দকন্দভভ
দোদো কশমখুঁশচন্দঢ। দতযপোকচশদঢ দতদো দযশতন্দও ঈদ্বোস্তু ফযো, স্বোথীদঢো অন্দ্োমদ, দযশতন্দও দুশপযে অভ তোশভদ্র শরে
শলন্দন্দ এন্দন্দঙ।‛২
ধঞ্চোন্দযভ তযন্দওভ ওণোোশলঢয মন্দঢ স্বোথীদঢো ধভঢযী ফেধন্দয ওণোোশলঢযন্দও বশত থশভ, ঢন্দ ঢোভ অন্দক ধন্দভ
ভোচনদশঢও শিভঢো অন্দ্োমদ গুশমভ প্রপো এআ ফেওোভ োংমো োশলন্দঢয মেয ওভ। চোধোদী অক্রফড (১৯৪১), অকষ্ট
শপ্ল (১৯৪২), ধঞ্চোন্দযভ ফন্বন্তভ (১৯৪৩), তোঙ্গো (১৯৪৬), অচোত শল্ অন্দ্োমদ (১৯৪৬-৪৭) দতযশপোচদ এং
স্বোথীদঢো মোপ  ঢৎধভঢযী ঈদ্বোস্তু চীদ (১৯৪১-৫০) আঢযোশতভ প্রপো োংমো োশলন্দঢয প্রঢযে  ধন্দভোেপোন্দ এন্দন্দঙ।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ওণোোশলন্দঢয অফভো এআ প্রপো মেয ওশভ। ফোন্দমোঘও অন্দমোঘদো প্রন্দঙ্গ ন্দমদ” ‚শ্রী ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ দু-ঔন্দে োন্দে োঢয ধৃষ্ঠোে দু-তযন্দওভ (১৯৩৪-৫২) গ্রোফচীন্দদভ
ন্তভঙ্গ ধশভঘে শথৃঢ লন্দেন্দঙ। এশতন্দও যীঢমেযো, শতন্দও দফখদো, এশতন্দও মোগম্, শতন্দও দকোেোম্, ঢোভ ফোন্দছ গ্রোন্দফভ
ধভ গ্রোফ, ফোন্দঞভ ধভ ফোঞ, ঔোম-শম-ঘভ। শল্ু-ফুমফোদ, থদী-কভী ফথযশে, ফথযশে শল্ু  কভী ফুমফোন্দদভ গ্রোফশদপযভ
চীদ। ঠোওো-ওমওোঢো দণন্দও ভোচনদশঢও অন্দ্োমন্দদভ তূভোকঢ ঢভঙ্গ গ্রোন্দফভ যোন্ত চীন্দদ ঘোঞ্চময, োফোশচও, ণযনদশঢও
শিভঢো যীঢমেযোভ চমন্দরোন্দঢভ ফন্দঢো ফেন্দরোন্দঢভ যোলঢ কশঢ, ঢোশভ ফোন্দছ দঙোঝ ে ফোদুন্দরভ ঞো ধেো, দতয
শপোন্দকভ প্রস্তুশঢভ দোদো স্তভ  শপোক ধভঢযী শধবযে“ শওঙুআ এ ঈধদযোন্দ প্রশঢশশম্বঢ লন্দেন্দঙ। শওঙুন্দঢআ ঙোশধন্দে
ঈন্দঞন্দঙ এও ঔে চীদন্দোথ, বো দতযওোম অশমশঙ্গঢ লন্দে দওোন্দদো ঔে ীফোদোে থভো দতে দো। দআ যোশ্বঢ চীদন্দোথ
দতযন্দঘঢদোভ ধন্দঝ শমগ্ন লন্দে অন্দঙ ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ ঈধদযোন্দ।‛৩
ওমওোঢো দকভন্দও দওন্দ্র ওন্দভ বঔদ দচযোশঢশভন্দ্র দ্ী ‚োন্দভো খভ এও ঈন্দঞোদ‛ ো ফন্দভয ু ‘ঈেভঙ্গ’ ো ‘শশঝ দভোন্দটভ
থোন্দভ’ ো যীন্দরয্ু ফুন্দঔোধোথযোে ‘খূদন্দধোওো’ শমঔন্দঙদ শঞও দআ ফন্দে ফূমঢঃ ধল্লীচীদন্দও দওন্দ্র ওন্দভ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে
োশলঢয ভঘদোে এন্দমদ। ঢোঁভ দব ঈধদযোন্দভ ওণো প্রোে দযোদো বোে ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ (১৯৭১) এভ দুশঝ ঔন্দে ১৯৩৪-৫২
এআ দুআ তযন্দওভ গ্রোফচীন্দদভ ন্তভঙ্গ ধশভঘে নুন্দঝ ঈন্দঞন্দঙ। োংমোন্দতন্দযভ ভোআতোশদ গ্রোন্দফ চন্দন্মশঙন্দমদ দমঔও। দআ দতন্দযভ
দুশঝ শঔযোঢ দতী যীঢমেযো  দফখদো দতীভ ঢীভঢযী শযোম চোদধতী চীন্দদভ ওণো ঈধদযোন্দ এন্দন্দঙ।
যযোফম কন্দঙ্গোধোথযোে, ন্দভদ কন্দঙ্গোধোথযোে, সেত ফুস্তনো শভোন্দচভ ফন্দঢোআ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে অন্দদদ এআ ফন্দেভ
ধল্লীচীদন্দও। ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ চীন্দদ ভন্দেন্দঙ দোদো ৃশেভ শপজ্ঞঢো। শঢশদ ওঔন্দদো দোশন্দওভ ৃশে শদন্দেন্দঙদ, ওঔন্দদো
লন্দেন্দঙদ ট্রোও শক্লদোভ অোভ শযেওঢোভ শপজ্ঞঢো। ঢোঁভ চীন্দদভ এওশঝ ংয দওন্দঝন্দঙ ফুন্দদ্র, পোফোদ চোলোন্দচভ শশঘে
োস্ত শপজ্ঞঢো ঢোঁভ ওণোোশলন্দঢয োভংোভ প্রপো দনন্দমন্দঙ। শমন্দঔন্দঙদ ‘ফুদ্র’, ‘ফুদ্র যভীভী’ভ ফন্দঢো দঙোঝকে এং
‘শছদুন্দওভ দদৌওো’, ‘দীমশঢশফ’ভ ফন্দঢো ঈধদযো। োংমো ঈধদযোন্দ ফুদ্র  োফুশদ্রও চীদ শদন্দে ঢোঁভ ভঘদো ন্দদও দেন্দে
যঘীন্দ্রদোণ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ওণো স্মভন্দড অন্দদ। ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ওণোোশলন্দঢয ফুদ্র-দওশন্দ্রওঢো অমোতো ঈন্দল্লন্দঔভ
তোশ ভোন্দঔ।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ফোদুন্দরভ চীন্দদভ ফগ্রঢোভ ওোশলশদ ঞোঁআ ধোে” এভ ধোযোধোশয ফওোমীদ ফে  ফোন্দচভ প্রঙ্গ ঈন্দঞ
অন্দ। ফোদুন্দরভ চীদ ডযদোভ ধোযোধোশয ফওোন্দমভ অণয-োফোশচও, ভোচনদশঢও দোদো শরে এন্দ ধন্দে। ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযো-কন্দে স্বোথীদঢোভ অন্দকভ এং স্বোথীদঢোভ ধভঢযী োংমোন্দতয  পোভঢন্দরযভ ফোচ-দতয-ওোম
ফোদুন্দরভ চীদ-বোধদ, ভোচনদশঢও শপখোন্দঢ েঢশেঢ ফোদুন্দরভ চীদ আঢযোশতভ োস্ত ঙশ অন্দঙ। দুআ তযও দচোেো চীদবোধন্দদভ ওোশলশদ (১৯৩৪-৫২) শদন্দে ভশঘঢ ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ (১৯৭১) ঈধদযো। যীঢমেযো  দফখদো দতীভ ঢীন্দভ ো
ওভো দভ-দোভী  প্রওৃশঢ শদন্দে ভশঘঢ এআ ঈধদযোন্দ অন্দভো মেযডীে শরে শল্ু  ফুমফোদ ম্প্রতোন্দেভ ফন্দথয শঘভওোমীদ
লোিোদ। ঈধদযোন্দভ ফন্দথয এন্দন্দঙ ংঔয শঘে, ঘশভে। দতযপোকচশদঢ শরণ্ণঢো এং স্মৃশঢ দভোফন্থদ ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয প্রশঢনশমঢ লন্দঢ দতশঔ। শঢশদ চোদোন্দেদ “ ‚দতযপোন্দকভ ন্দঙ্গ ন্দঙ্গ দতযঢযোক, োশেখভ
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শশক্র লন্দে বোেোে দব বো ধোভম শদন্দে দকম, অফোন্দতভ ফো দচশঞফোভ প্রোড এং ম্মোদ ভেোন্দণয দওোন্দদোভওন্দফ কেদো দদৌওোে
ঈন্দঞ ধেোআ দতযপোন্দকভ ম্মোদচদও যঢয। এপোন্দ এঢ শশঢশওেো িোে ওী ধন্দে ণোওম, ওী দদেো দকম দো ঢোভ দওোদআ
শলো ভআম দো।‛ (স্মৃশঢ শস্মৃশঢ, ৯ফ ওণোোশলঢয ঈৎ স্মোভও গ্রন্থ, ধশিফঙ্গ োংমো অওোন্দতশফ, ২০০৯)
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ দয এওশঝ ঈধদযো ‘ফোদুন্দরভ খভোশে’ (১৯৭৮) এন্দঢ দতযপোকচশদঢ দতদো এং ঈদ্বোস্তু
ফযোন্দও রূধ দতেো লন্দেন্দঙ। ধোঁঘশঝ ধন্দয শপি এআ ঈধদযোন্দ এন্দন্দঙ ফওোমীদ দতয  চদঢোভ অঔযোদ। ‘ফোদুন্দরভ
খভোশে’ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয অশ্রেলীদ ফোদুন্দরভ অশ্রে কেোভ ওোশলদী। লভফধুভ ওোশযফোচোন্দভভ ওোশলশদ। শমুআ এ ঈধদযোন্দভ
প্রথোদ ঘশভে। ঢোভ দঘোঔ শতন্দে দতঔো লন্দেন্দঙ খঝদোগুশম। ঈদ্বোস্তু ফযো শদন্দে দমঔো এআ ঈধদযোশঝ ফওোমীদ দতযওোন্দমভ
চীন্ত তশমম লন্দে ঈন্দঞন্দঙ। যশিভ শধন্নঢোভ অঔযোদ ‘লন্দবোদ্ধো’ ঈধদযো। ‘দুআ পোভঢরয’ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয এওশতন্দও
োশডচয, শজ্ঞোদ, প্রবুশিভ পোভঢ, দযশতন্দও দোলোভ-ধীশেঢ তোশভদ্রয চচযশভঢ পোভঢন্দরযভ ঙশ। বুদ্ধ -তোঙ্গো, স্বোথীদঢোঅন্দ্োমদ, দুশপযে-ঈদ্বোস্তু ফযো, দওোভত্ব আঢযোশতভ দপ্রেোধন্দঝ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযোগুশমন্দঢ গ্রোফ োংমো এং
যলন্দভভ চীন্দদ দবফদ শপখোঢ ৃশষ্ট লন্দেন্দঙ, ফোা্দুর ওীপোন্দ এআ ফেধন্দয লোেঢোভ স্বীওোভ লন্দেন্দঙ ঢোভ প্রফোড ধোেো
বোে।
‘দতীফশলফো’ (১৯৮৪) বঢীদ ছোভ যেঢোশদভ ওণো-ফোন্দচভ ওুংস্কোভ, েশশ্বোন্দভ প্রঙ্গ এন্দন্দঙ দোভী ধুরুন্দরভ
ম্পন্দওযভ দঢুদ শতও ঈন্দন্মোশঘঢ লন্দেন্দঙ ঢোঁভ ‘দোভী  ধুরুর’ (১৯৯৪) ঈধদযোন্দ। দযশতন্দও ‘ঝুওুন্দদভ ুঔ’ দযচোন্দঢভ
ঈধদযো। এ প্রন্দঙ্গ ফোন্দমোঘও ন্দমদ, ‘ঝুওুন্দদভ ুঔ’ ঈধদযোশঝ ঢীন্দদভ প্রঢীওী শঘন্তোে দমঔো ঈধদযো গুশমভ ফন্দথয 
দণন্দও ুশমশঔঢ।‛৪ এ প্রন্দঙ্গ ফোন্দমোঘও ফন্তয ওন্দভদ “ ‚শুথু দতয শপোন্দকভ ধভঢযী শথুভঢোে দে, ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে
ম্মুঔঢযী দ্বন্দন্দ্ব ংখোন্দঢ অন্দমোশেঢ োস্তঢোন্দও দবোকয ফবযোতো শতন্দেন্দঙদ ঢোভ দয ঈধদযোন্দ। প্রঙ্গঢ ‘অোত’
ঈধদযোশঝন্দও এঔোন্দদ ঈন্দল্লঔ ওশভ। ফোদুর এং প্রওৃশঢভ দুআ শতন্দও ঢীক্ষ্ম ফতৃশষ্ট ঈধদযোশঝন্দও এওশঝ শপন্ন স্বোত শতন্দেন্দঙ, বো
ঢোভ দয প্রঢীওী ঈধদযোন্দ দফন্দম দো।‛৫
ঢো লন্দম অফভো দতঔন্দঢ ধোশে, শদঙও চীদ ৃেোন্ত দে, োস্তন্দভ ধুঙ্খোদুধুঙ্খ শভড দে” ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে অথুশদও
ওণোোশলন্দঢযভ দয ঢোৎধবয প্রঢীও-দতযোঢদো-ঢোন্দও শদপযভন্দবোকযপোন্দ ঈধিোশধঢ ওন্দভদ। এভ ধোযোধোশয ইশ্বভ ম্পন্দওয ঢোভ
ঘশভেন্দতভ শশ্বো  শশ্বোন্দভ দতোমোঘম প্রঢযে ওভো বোে। ‘ন্নন্দপোক’ ঈধদযোন্দ এআ শঘে ধোআ।
ধঞ্চোন্দযভ তযন্দওভ ওণোওোভ শলোন্দ ন্দভদ কন্দঙ্গোধোথযোে, যযোফম কন্দঙ্গোধোথযোে, সেত ফুস্তোনো শভোন্দচভ ফন্দঢোআ ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোে ধল্লী োংমোভ রূধন্দও দতন্দঔন্দঙদ। শওন্তু ফওোমীদ এআ  ওণোোশলশঢযওন্দতভ দণন্দও ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ
স্বঢন্ত্রঢো দওোণোে? দওদআ ো ঢোন্দও অমোতো ওন্দভ অন্দমোঘদোে অদো? দআ অন্দমোঘদো অফভো ওভশঙ।
অশঙ্গও শন্দেরড
ঈধদযো
অথুশদও ওণোোশলঢয (Fiction) শঘোভ শন্দেরন্দডভ দেন্দে ঢোভ শরেস্তু অন্দমোঘদোভ ধোযোধোশয ঢোভ অশঙ্গও
(form/technique) অন্দমোঘদো বন্দণষ্ট গুরুত্বধূডয। এওশঝ ঈধদযোন্দ ো দঙোঝকন্দেভ অন্দমোঘদো অশঙ্গও ো form ঙোেো
ম্পূডয দে। শশঘে শরে দবফদ ঈধদযোন্দ অন্দ দঢফশদ ঢোভ সযমী শশঘে। বণোণয ঈধদযোন্দভ চন্ম ধোিোন্দঢয ষ্টোতয
যঢন্দও। ফোচ চীন্দদভ ফুশি, ফুদ্রোবন্ত্র  ধশেওোভ প্রোভ, শযেশপ্ল, দোকশভও চীদ আঢযোশত বণোণয পূশফওো ধোমদ ওন্দভন্দঙ
ঈধদযোন্দভ প্রোন্দভ। দআ ধোিোঢয দঙোঁেো োংমো ঈধদযোন্দভ ফন্দথয এন্দ মোন্দক। োংমো ঈধদযোন্দভ প্রণফ বুন্দক শিফঘন্দ্র
দভোফোন্স  ঈধদযোন্দভ দোদোশথ ধভীেো ওন্দভন্দঙদ। ঢোভধভ ভীন্দ্রদোণ, যভৎঘন্দ্র, শপূশঢপূরড, ঢোভোযিভ, ফোশদও
ন্দ্যোধোথযোন্দেভ লোন্দঢ োংমো ঈধদযোন্দভ শযোম সশঘেয োশথঢ লে। স্বোথীদঢোভ ধভঢযী বু ন্দক ওণোোশলন্দঢয ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোে এআ ধভম্পভোন্দও গ্রলড ওন্দভ সশঘেয েোন্দদ শদন্দেোশচঢ লন্দমদ।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ওণোোশলন্দঢযভ অশঙ্গও শঘোন্দভভ অন্দক অফভো ঈধদযো ম্বন্দে ওন্দেওশঝ ফঢোফঢ ধবযোন্দমোঘদো
ওভন্দঢ ধোশভ।
োশলন্দঢয চীন্দদভ প্রশঢনমদ খন্দঝ “ োস্তঢো ঢোভ এওশঝ দযঢফ গুড। ঈধদযো অথুশদও ফলোওোয। ঢোভ ধশভভ শস্তৃঢ,
ওোশলদী তীখয, চশঝমঢভ, ঘশভেগুশম ফোন্দচোশঘঢ। ঈধদযোন্দভ ঙ্গো শতন্দঢ শকন্দে Fielding ন্দমন্দঙদ “ “Novel is a cosmic
epic in prose” অোভ ওোন্দভো ফন্দঢ— “Novel is a fictitious narrative which contains a plot” (Waren) দলদশভ
দচফ ন্দমন্দঙদ : “A novel is personal, a direct impression of life”।
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ঈধদযোন্দ যশিচীদ, ফোচচীন্দদভ শওোয খন্দঝ, অন্দ ফযোভ রূধোেড। ঈধদযো অন্দম ফোন্দচভ ধোে-ধোেীন্দতভ
োস্তচীদ ওোশলশদ। দব চীন্দদ অন্দঙ ফযো-দ্বন্দ্ব।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ণোন্দও ধদযোশও চীদতযযদ ো Attitude towards life। দতঔোন্দদো লে চীন্দদভ ফগ্রঢো (Totality
of life)।
ঈধদযোন্দভ ঈধোতোদ ম্পন্দওয Handson ন্দমন্দঙদ” “Plot characters, dialogue, time and place of action
style and or stated or implied philosophy of life, then are the chief elements entering into the
composition of any work of prose fiction, small or great, good or bad.” ণযোৎ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ণোওন্দ
plot ো ওোশলশদৃে, ঘশভে, ফে, িোন্দদভ ঐওয, ভঘদোভীশঢ, চীদতযযদ, পোরো এং ঘশভন্দেভ শওোয। যশি স্বরূন্দধভ ঈন্দন্মোঘদ

ঈধদযোন্দভ দযঢফ ঈন্দেযয। ওোশলদীভ অশত দণন্দও ন্ত ফোদচীন্দদভ এওশঝ ক্রশফও শস্তৃশঢ মশেঢ লন্দ। ঘশভেোেদ, ঘশভন্দেভ
শওোয ঈধদযোন্দভ দযঢফ ওোচ। ধদযোশও ওোশলদী  ঘশভেন্দও এফদপোন্দ শদযি ওন্দভদ বোন্দঢ দুশঝভ ফন্দথয ঙ্গোঙ্গী ম্পওয
ভশঘঢ লে। দমঔন্দওভ শদচস্ব চীদ দঘঢদো প্রওোশযঢ লে।
ঈধদযোন্দভ অন্দমোঘদো প্রন্দঙ্গ শ্রীওুফোভ ন্দ্যোধোথযোে ন্দমন্দঙদ : ‚োংমো ঈধদযোন্দভ থোভো ক্রফথযফোদ সশঘন্দেযভ ফোছধণ
শলেো গ্রভ লআন্দঢন্দঙ। অচ আলোভ ন্তঃন্দপ্রভডো দওম আলোভ শদন্দচভ দতন্দয প্রঢযে ফোচ শঢযন্দদভ শপঢভ ীফোদ্ধ দন্দল।
অচ ফগ্র শন্দশ্বভ ফন্দথয দবঔোন্দদ দূঢদ চীদ ধভীেো ঘশমন্দঢন্দঙ দঔোন্দদআ শজ্ঞোদ  তযযদ দূঢদ চীদপোরয ভঘদোভ দঘষ্টো
ওশভন্দঢন্দঙ, দঔোন্দদ ধুভোঢদ শপজ্ঞঢোভ ীফো শঢক্রোন্ত লআন্দঢন্দঙ, ঢোলোভআ শম্মশমঢ প্রপো এআ কঙ্গোহৃশত ঙ্গপূশফভ ঈধভ
অঙোে ঔোআেো ধশেন্দঢন্দঙ। থুদো দঢুদ ৃশষ্ট ম্ভোদো পোদীে রূন্দধ োশেেো শকেোন্দঙ।‛ (শ্রীওুফোভ ন্দ্যোধোথযোে-ঙ্গোশলন্দঢয
ঈধদযোন্দভ থোভো”ধৃ-৮২৭)
ফোন্দমোঘন্দওভ এআ ফঢ অফোন্দতভ অন্দমোঘয ধদযোশও ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে ভশঘঢ ঈধদযোগুশমভ শতন্দও ঢোওোন্দম ঢয
প্রফোশডঢ লে।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয চীন্দদভ ফগ্রঢো রূধ ধোে। এআ প্রন্দঙ্গ ‘োংমো ঈধদযোন্দভ ওোমোন্তভ’ গ্রন্দন্থ ন্দভোচ ন্দ্যোধোথযোে
ফন্তয ওন্দভন্দঙদ” ‚অম ওণো ধদযোশন্দওভ ধন্দে যোন্দধেো ে শরে লন্দমো চীন্দদভ ফগ্রঢোভ েোদ। দ েোন্দদভ
দপ্রভডো যে ঈধশিঢ।‛ দযে ন্দমন্দঙদ ‚োফশগ্রওঢো ফোন্দদ Totality of objects এং Totality of objects ফোন্দদ
Cataloguing of details‟ দে, দে শুথুফোে ধশভশথকঢ ধৃণুমঢো। অন্দম এঝো দমঔন্দওভ শপজ্ঞঢোভ প্রতযযদী দে। দমঔন্দওভ
চীদন্দোথ ধূডযৃে লন্দে ঈঞন্দঢ দধন্দভন্দঙ শওদো এঝোআ প্রথোদ ওণো।‛ (োংমো ঈধদযোন্দভ ওোমোন্তভ, ন্দভোচ ন্দ্যোধোথযোে, ধৃ ১৪-১৫)
ণযোৎ দমঔন্দওভ চীদতযযদ ংক্রোন্ত দোথ ঢোভ ৃষ্ট ঘশভেন্দতভ ফোথযন্দফ শন্দযর দতযওোন্দমভ ধঝপূশফন্দঢ োণযওপোন্দ
প্রওোশযঢ লন্দঢ ধোভম শওদো এশঝভ ঈধন্দভআ ঈধদযোন্দভ শযে দওৌযম শদপযভ ওন্দভ। ওোশলশদ-ধশভন্দয, ঘশভে শঘেড, ঢোন্দতভ
ংমোধ“পোরো, দ্বন্দ্ব, ংওঝ-ংগ্রোফ, ফোচ  দতন্দযভ ন্দঙ্গ ঢোন্দতভ শদভন্তভ দ্বন্দ্ব আঢযোশত ঈধদযোন্দভ ফন্দথয শশঘে পশঙ্গন্দঢ
ঢুন্দম থভো লে।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযো োশলঢয ধবযোন্দমোঘদো ওভন্দম অফভো প্রণন্দফআ দব শরেশঝন্দঢ অিবযফু্ধ  লন্দে বোআ ঢো লম
ঢোভ শরে শদযোঘদ। দোদো শরে শদন্দে শঢশদ ঈধদযো ভঘদো ওন্দভন্দঙদ। অফোন্দতভ কৃলীঢ ঈধদযোগুশমভ ফন্দথয প্রণন্দফআ অফভো
‘ফুদ্র ফোদুর’-এভ ওণো মন্দঢ ধোশভ। এন্দঢ এন্দন্দঙ ফুন্দদ্রভ ওণো। ফুন্দদ্রভ ওণো এন্দন্দঙ ঢোভ দয শওঙু ঈধদযো এং
দঙোঝকন্দে। অফভো অন্দকআ ন্দমশঙ ফুদ্র এং ফুন্দদ্রভ ুন্দও দপন্দ ঘমো চোলোচীন্দতভ চীদবোধদ ঢোঁভ দযঢফ শপ্রে শরে।
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ শরে সশঘেয দবফদ ঈন্দল্লঔয দঢফশদ এআ ঈধদযোন্দ এন্দন্দঙ ংঔয ধোে-ধোেী।
ঘশভেগুশম ওশেঢ দে “ ঢোভ দঘোন্দঔ দতঔো োস্তন্দভ ফোদুরচদ এং দমঔও স্বেং দঔোন্দদ ঈধশিঢ।
ঈধদযোশঝভ শরে  অশঙ্গও অন্দমোঘদো অফভো এপোন্দ দতঔোন্দঢ ধোশভ :
১। ধঝপূশফ শযোম ভন্দেন্দঙ ফলোওোশযও শযোমঢো।
২। অন্দঙ ুশদশতযষ্ট ধঝপূশফ।
৩। দতযপোন্দকভ শিভঢো-শদভোধেোলীদঢো মশেঢ লে।
৪। শল্ু  ফুমফোন্দদভ শফশমঢ গ্রোফীদ চীদ।
৫। ফুদ্র-চোলোচীন্দতভ ডযদো শশ্বোন্দবোকয  োস্ত।
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দতোশয পট্টোঘোবয

৬। ুকপীভ চীদভ।
৭। ঔে চীদন্দোথ : ‘যোশ্বঢ চীদন্দোথ দতযন্দঘঢদোভ ধন্দঝ শমগ্ন লন্দে অন্দঙ’।
৮। দমঔন্দওভ চীদ তযযদ-চীদ ম্পন্দওয শঘন্তো দঘঢদোভ প্রওোয খন্দঝন্দঙ।
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ (দুশঝ ঔে) ঈধদযোন্দভ অশঙ্গওশঝ ফলোওোশযও ঈধদযোন্দভ। এঔোন্দদ এন্দন্দঙ ংঔয ফোদুর।
থদোওঢযো ণযোৎ ঘন্দ্রদোণ, ফন্দলন্দ্রদোণ  ঢোভ দঙন্দমভো-ফদীন্দ্রদোণ, পূন্দধন্দ্রদোণ, ঘন্দ্রদোণ এং যঘীন্দ্রদোণ। দফচ পোআ
পূন্দধন্দ্রদোন্দণভ ধুে দোদো এআ ঈধদযোন্দভ প্রথোদ ঘশভে। দোদো ঘশভন্দেভ শওোয  শঢযন্দদভ ধোযোধোশয এন্দন্দঙ অভ ন্দদও
ঘশভে।
থদোওঢযো ণযোৎ ঘন্দ্রদোন্দণভ ধুন্দেভ চন্দন্মভ ংোত শতন্দে ঈধদযোন্দভ শুরু লন্দেন্দঙ। গ্রোন্দফভ এওোন্নঢযী ধশভোভ। ধশভোন্দভভ
প্রথোদ ুন্দেোওঢযো ফন্দলন্দ্রদোণ যীশঢধভ ে। ঢোভ ঘোভ দঙন্দম, শঢদন্দৌ। দফচপোন্দেভ ধুে দোদো। দোদো োময সওন্দযোভ দধশভন্দে
দবৌন্দদভ ধন্দণ এশকন্দে ঘন্দমন্দঙ। ঢোভ চীন্দদভ ওোশলদী ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ প্রথোদ শরে। দোদো, োো, ফো,
ওোওো, ওোশওফোভ ন্দঙ্গ দতয দঙন্দে ঘন্দম অন্দঙ এ ধোন্দভ। ঈদ্বোস্তু চীন্দদভ অঔযোদ শুরু লন্দে।
ঈধদযোন্দভ অন্দভো এওঝো মেদীে শরে প্রওৃশঢ ডযদো। ফোদুর অভ প্রওৃশঢন্দও এওোন্ত ওন্দভ দঢোন্দমদ ধদযোশও। ফোমঢী
চঙ্গন্দম বঔদ দন্দঢভ টকো দঢোন্দম ঢঔদ লোেশকন্দম ধোশঔভ টোও, ণো ূন্দবযোতে ো ূবযোন্দস্তভ ডযদো দুধফ। চমচ খো,
দচোঁও, নশেং দওোণো পেিভঢো দওোণো দুধফ দৌ্বয প্রওোশযঢ। শল্ু শথো ফোমঢী চঙ্গন্দমভ ফন্দথয থশরযঢো লে-ঢোভ
ডযদো শশ্বোন্দবোকয।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয দীমওণ্ঠ ধোশঔভ প্রঙ্গ ওন্দেওোভ এন্দন্দঙ। দযন্দর দবঔোন্দদ ঞোওুভতোভ ফৃঢুয লন্দে দঔোন্দদ এন্দন্দঙ
দীমওণ্ঠ ধোশঔভ প্রঙ্গ” ‚ঢোভধভ চন্দম দ্ভুঢ এওঝো ধোশঔ, দীমন্দডযভ ধোশঔ। দীমওণ্ঠ দোন্দফআ ধশে শওঙু । ভ ফন্দদ লম চন্দম
দব ধোশঔঝো ন্দ অন্দঙ ঝোআ ঞোওুভতোভ অত্মো। ঝোআ ভ ওোফদো োদোভ খভ। ধোকম ফোদুর দতঔন্দম মন্দঢদ, ঝোআ লন্দে
দীমওণ্ঠ ধোশঔ। োভোচীদ খুশভন্দে ফোন্দভ।‛ ঞোওুভতোভ ফৃঢুয অভ দীমওণ্ঠ ধোশঔ ঈধদযোন্দভ দোেও দোদোভ ওোন্দঙ এও লন্দে
বোে” ‚অিবয দোদো দতঔন্দঙ দআ দীম ভন্দগভ ধোশঔঝো অোভ এন্দ চুযদ কোঙঝোে ন্দন্দঙ। দআ খভঝো দীম, দবঔোন্দদ ফমো
ঢোন্দও শদন্দে শকন্দেশঙম, ফোন্দেভ ফুঔ যণোে দীম, দঙোট্ট দঙন্দমঝো ঢোভ ঢঔদ চন্ম শদন্দে। ... এআ ধোশঔঝো দীম। দ দতঔম
অওোয দীম, স্বে চম দীম ভন্দগভ। এ ধোশঔ ঞোওুভতোভ অত্মো দো লন্দে বোে দো।‛ ফোদুন্দরভ চীদ  ফৃঢুযভ ফন্দথয শফন্দয ণোন্দও
দীমওণ্ঠ ধোশঔশঝ।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয শল্ু  ফুশমফ চদচীন্দদভ োস্ত ধশভঘে ধোআ। থদোওঢযোন্দতভ ধোযোধোশয অন্দঙ ইযোদ, ঈফোত, দচোঝদ
শশভো। পোী ফোদুর, শদভন্ন ফোদুরন্দতভ ধোযোধোশয এন্দন্দঙ ওোফুও দোভী দমোপী ফোদূর। ঈধদযো প্রন্দঙ্গ ফোন্দমোঘও চোদোদ :
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ ন্দদও ঘশভেআ ন্দদও শওঙু ধোে শদ। েওঢযো ফডীন্দ্রদোণ ঢোঁভ চীন্দদভ দধোরো লোচোভ
লোচোভ দীমওণ্ঠ ধোশঔন্দও শনন্দভ ধোদ শদ, ধোদ শদ ধশমদন্দও। ঢোঁভ স্ত্রী শনন্দভ ধোদ শদ ফডীন্দ্রদোণন্দও। চোমোশম ধোে শদ ঢোভ েুথোভ
ঔোতয, শন্দম টুন্দ ফন্দভন্দঙ। দনমু ভোঔন্দঢ ধোন্দভ শদ অন্নু শশন্দও। ফোমঢী ধোে শদ ঢোভ ুঔন্দও। দচোঝদশশ ভোঔন্দঢ ধোন্দভ দো
দওোন্দদো স্বোফীন্দওআ। লোশচ োন্দলন্দভ ফোআচমো শশ ধোে দো ঢোভ ফন্দদভ ফোদুর দনমুন্দও। ইযফ দযঔ ভোঔন্দঢ ধোন্দভ দো ঢোভ
ঢভফুচ দঔঢন্দও। ঢু দীমওণ্ঠ ধোশঔভ ন্দন্বরন্দড োআ ঘন্দমন্দঙ োভো চীদ। ধূযন্দঙ্গভ অিবয ুচ দীম-দফযোন্দদো ধঝপূন্দফ
শথৃঢ এআ ুঔ অভ স্বন্দেভ ন্দন্বরড দতযওোম-অশমশঙ্গঢ ওোশলশদন্দঢ রূধোশেঢ লন্দেন্দঙ। অঞোন্দভো ঙভ ফেীফোভ ফন্দথয এআ
োংমোন্দতন্দয ওঢ-দো ভোচনদশঢও, ণযনদশঢও োফোশচও খঝদোভ ঢভঙ্গ! দআ  ঢভন্দঙ্গভ শপখোন্দঢ যীঢমেযো দতীঢীভঢযী
গ্রোন্দফভ ফোদুর ওীপোন্দ শঘশমঢ, শধবযস্ত লে  দআ শধবযন্দেভ ফন্দথযআ ওীপোন্দ এও ফম ুন্দঔভ স্বে দতন্দঔ, ঢোভ ঈজ্জ্বম
শঘেযোমো ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’।‛ (রুডওুফোভ ফুন্দঔোধোথযোে, ওোন্দমভ প্রশঢফো)
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ প্রন্দঙ্গ ফোন্দমোঘও চোদোন্দেদ; ঈধদযোন্দভ ঘশভেভো ন্দদন্দওআ ন্দদও শওঙু ধোে শদ। এওশঝ
অযোপন্দঙ্গভ দতদো শখন্দভ অন্দঙ ঘশভেন্দতভ।’।
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ শদ্বঢীে পোক ‘ন্দমৌশওও চমবোদ’ (ফোখ ১৩৮৮) এআ ংন্দয দোদো ঘশভন্দেভ ে লোভ
ওোশলশদ শডযঢ লন্দেন্দঙ। ওীপোন্দ দ শযশধং শনন্দ দশম শতন্দে মোআদ শতন্দে ঙোেধে ধোে এং চোলোচী লন্দে ন্দঞ ঢোভ ওোশলশদ।
পেিভ ফুদ্র বোেোভ োেী লে দ। দ তে চোলোচী লন্দে ন্দঞ। সেত ফুস্তনো শভোন্দচভ ওণোে ‚ধন্দণভ ধোঁঘোমীভ‛ ধভ এঝো
লন্দে শদ্বঢীে ঈধদযো বো োংমো োশলন্দঢযভ ফূম ুভন্দও দুভড ওন্দভন্দঙ। ঢীন্দদভ ওোন্দঙ অফোন্দতভ দঢুদ দচদোন্দভযন্দদভ
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ন্দদও ঋড লন্দে দকম। ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ বশত ফলৎ ঈধদযো লে ঢন্দ ‘ন্দমৌশওও চমবোদ’ ফলোওোয শন্দযর।‛ (ব্লোয,
চোদুেোভী ২০০৯, ধঞ্চফ ংস্কভড)
ুন্দেো ওোন্দেন্দদভ োলোন্দবয ঈধদযোন্দভ ঘশভে দোদো চোলোন্দচ ওোচ ধোে। পোন্দমো ফোআন্দদভ যিো লে। চোলোন্দচ দোদো দতয
ধশভক্রফো ওন্দভ দ। এআ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ফুদ্র এওশঝ ঘশভে লন্দে ঈন্দঞন্দঙ।
ফুন্দদ্রভ দোদো ফেওোভ রূধ ডযদো ভন্দেন্দঙ ঈধদযোন্দ। অশঙ্গন্দওভ শতও দণন্দও এশঝ শপদ” ‚দওম দীম অওোয, দীম
ফুদ্র অভ ফোন্দছ ফোন্দছ ফুদ্র ধোশঔন্দতভ েো ঈশে। ভোন্দঢভ দচযোৎস্নো, দীম অওোয, ুচ দেে এং ফুদ্র দণন্দও ঞোেো
োঢো...‛
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ‘ফোদুন্দরভ খভোশে’ (১৯৭৮) ঈধদযোন্দভ শরে শদন্দে অফভো ধূযঢযী থযোন্দে অন্দমোঘদো ওন্দভশঙ।
অশঙ্গন্দওভ শতও শতন্দে ঈধদযোশঝ ঈন্দল্লঔয। অশ্রেলীদ এওশঝ ধশভোভ ওীপোন্দ খভোশে সঢভী ওন্দভ দঁন্দঘ ণোওন্দঙ ঢোভ
ওোশলশদন্দঢ ধদযোশও এন্দদন্দঙদ ংঔয ঘশভে। ওোশলশদশঝ ঢোঁভ দযোদয ঈধদযোন্দভ ফন্দঢো ৃলতোেঢদ। প্লঝ কঞন্দদ শযশণমঢো
দওোণো দওোণো মশেঢ লে— এআ শযশণমঢোভ দযঢফ ওোভড শলন্দন্দ অঔযোন্দদ অন্দ দোদো ঈধওোশলশদ। ঘশভেন্দতভ অমোতো
চীদবোধদন্দও শঢশদ ঢুন্দম থন্দভদ।
স্বোথীদঢোভ ধভ দণন্দও ১৯৫৩ োম ধবযন্ত ফন্দেভ শদযো অফভো মেয ওশভ। এন্দন্দঙ ধশিফন্দঙ্গভ ফুশযযতোোত দচমোভ
লভফধুভ ংমগ্ন এওশঝ দপূশফ ঢণো চঙ্গন্দমভ প্রঙ্গ। ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ ঘশভেভো প্রোে দযভওফ দঘলোভোে
এআ ঈধদযোন্দ লোশচভ। অন্দঙ থদোওঢযোভ প্রঙ্গ। দোদো এআ ঈধদযোন্দ শমু। ঢোভ ধেোন্দযোদো-দফোঝভ কযোন্দভন্দচভ ওোচ-খভ
োশেন্দঢ শনন্দভ অো-ওোমীোশেভ ধুন্দভোশলন্দঢভ দঙন্দম দুঝুন্দও ধেোন্দদোভ ওণো অন্দঙ ঈধদযোশঝন্দঢ।
ঈধদযোশঝভ ৃলতোেঢদ প্লঝ ধশভওেদোে শঢশদ এন্দদন্দঙদ শঢদশঝ ঔে “ ১ফ ঔে “ ‘ফোদুন্দরভ খভোশে’, ২ে ঔে “ ‘ফৃন্মেী’
এং ৩ে ঔে “ ‘ন্নন্দপোক’। ঈধদযোন্দভ ব্লোন্দয মো লন্দেন্দঙ” ‚ফোদুন্দরভ খভোশে দোদোভ শওন্দযোভ চীন্দদভ অঔযোদ। ... ফোদুর
এং ঢোভ চীদ ন্দঢযভ দঔোঁন্দচ দমঔন্দওভ এআ বোেো। এআ বোেোে ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ভ দোেও দোদো শমু লন্দে অন্দঙ এআ
অথুশদও ফলোপোভন্দঢ।‛ (ফোদুন্দরভ খভোশে, ওরুডো, ঔে ংস্কভড, ২০১০ এশপ্রম)
ঈধদযোন্দভ দোেও ো Central character ‘শমু’। ঢোভ দঘোঔ শতন্দেআ ণযোৎ „Point of view‟-এ দতঔোন্দদো লন্দেন্দঙ
ফস্ত শওঙু। ফোন্দমোঘও ঢোআ ন্দমদ”শমুভ ‚দঘোন্দঔআ দতঔো শদন্দচভ ংোন্দভভ কন্দে ঞোভ ওোশলশদ, দঔোন্দদ দোলোভ, েুথো,
স্বেলীদঢো রুঢ়ঢো দবফদ ধোঞন্দওভ ফন্দতদো দঝন্দদ অন্দদ, দঢফশদ োঁঘোভ প্রম অওোঙ্খো অফোন্দতভ শশস্মঢ ওন্দভ। অফভো
মন্দঢ ধোশভ দো অভ ‘চীদ এঢ দঙোঝ দওন্দদ’ ভং চীদ দব  রুেঢো, রূঢ়ঢো দধশভন্দে দঘঢদোভ দওোন্দদো ুমেন্দও স্পযয
ওন্দভ, ুোঢো ন্দে বোে- এওণো চোদন্দঢ ধোশভ।‛ (অশযওুফোভ দত, ছন্দভওোতযযদ ”ধৃ-১৮৭)
এআ ঈধদযোন্দভ ওন্দেওশঝ সশযষ্টয”
১) ঈদ্বোস্তু প্রঙ্গ-অশ্রে দঔোঁচোভ ংগ্রোফ।
২) দুআ দতন্দযভ চীদ ওোশলশদ।
৩) এওোন্নঢযী ধশভোভ দঘঢদো।
৪) স্মৃশঢঘোভডোভ প্রন্দঙ্গ ঈন্দঞ অন্দ ন্দদও ওোশলশদ।
৫) ফোদুর অভ প্রওৃশঢভ ডযদো।
৬) দভ-দোভীভ দপ্রফ প্রন্দঙ্গ ডযদো।
 শফশমন্দে অশঙ্গন্দওভ শপদত্ব প্রওোশযঢ লন্দেন্দঙ।
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ শশভন্দচভ দযর ঔে ‘ইশ্বন্দভভ োকোদ’ ঈধদযোন্দ এন্দন্দঙ দতযশপোকচশদঢ ঈদ্বোস্তু চীন্দদভ
প্রঙ্গ। দব ফেওোন্দম ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে ঈধদযো ভঘদোে এন্দন্দঙদ দআ ফেওোন্দমভ ভোচনদশঢও-োফোশচও-ণযনদশঢও
প্রঙ্গগুশম চীন্ত োস্তঢোে এন্দন্দঙ ঢোঁভ ঈধদযোন্দ। ধদযোশন্দওভ ফচন্দঘঢদো  ওোমন্দঘঢদোভ োেী এআ ঈধদযো। এআ
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয দওন্দ্রীে ঘশভে লন্দেন্দঙ ঢীয। স্বোথীদঢোভ যশলঢ অন্দক ধন্দভভ ওোশলশদ এন্দন্দঙ ঈধদযোন্দ। দোদোআ
ঈধদযোন্দ এন্দন্দঙ ঢীয রূন্দধ।
ফোন্দমোঘন্দওভ ফন্তয দুবোেী এআ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয”
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ও) ঈদ্বোস্তু ংগ্রোফী ধশভোভ।
ঔ) ংঔয ঘশভে।
ক) ধঝপূশফভ শযোমঢো।
খ) দভোফোঞ্চওভ ফুদ্র শপবোদ।
গ) দমৌশওও  ন্দমৌশওও ঈধমশি ভন্দেন্দঙ।
এআ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ফৃন্মেী  মক্ষ্মী দোন্দফভ দোভীন্দতভ ওণো ভন্দেন্দঙ।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ‘চদকড’ (প্রণফঔে ২০০১, শদ্বঢীে ঔে ২০০৫) ঈধদযোন্দভ ফন্দথয এন্দন্দঙ দওন্দ্রীে ঘশভে শফশলভ
োদযোন্দমভ ওণো। ঢোভ ঢযফোদ চীদ এং ঢীঢ চীন্দদভ ুদন্দঝ ঈধদযোন্দভ অঔযোদ ভশঘঢ লন্দেন্দঙ। এআ ঈধদযোন্দভ
ওোশলদী ৃলতোেঢদ। দতযপোক-োংমোন্দতয এং ঢযফোদ ধশিফোংমোভ চদকন্দডভ ওোশলশদ অন্দঙ।
ফোন্দমোঘও ন্দমন্দঙদ” ‚স্বোথীদঢোভ ধভ দণন্দও ক্রফোন্বন্দে োগোমী চীন্দদ দব রূধতম খন্দঝ বোন্দে ‘চদকড’ ঈধদযোন্দ
ঢোভআ শশ্বস্ত শঘেোেন্দড এও ভলযফে চকন্দঢভ েোন্দদ শঢশদ যোধৃঢ।‛
োংমোন্দতন্দযভ োম্প্রতোশেও তোঙ্গো-লোঙ্গোফোভ প্রঙ্গ এন্দন্দঙ। ুলোশদী দোন্দফভ এওশঝ ঢরুডীভ থশরযঢো লোভ ওোশলশদ ফন্দদ
ধেন্দ ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ ফোমঢীভ থশরযঢ লোভ ওণোশঝ। ুলোশদীন্দও অোভ দওোন্দদো শল্ু অশ্রে দতে দো”
দ অশ্রে ধোে ফুমফোন্দদভ ওোন্দঙ। ুলোশদীভ ন্দঙ্গ দুত শফজোভ প্রঙ্গ ঈধদযোশঝভ দযঢফ শরে।
চীশওোচযন্দদভ চদয শফশলন্দভভ দপ্রন্দভ ওোচ-ধশেওোভ চদয দমঔো সঢভীভ প্রঙ্গ অন্দঙ। এন্দন্দঙ ংবুিো দোন্দফভ এও দোভীভ
ওণো। ঈদ্বোস্তুভো ধূযঙ্গ দণন্দও এন্দ দওোমওোঢোভ শস্তন্দঢ ফোণো গুঁচোভ দঘষ্টো ওভন্দঙ- ঢোভো শওপোন্দ ধশভন্দয দদোংভো ওভন্দঙ ঢোভ
োস্ত ডযদো ধোআ ঈধদযোন্দ। ঈধদযোন্দভ ৪২ ধৃষ্ঠো চুন্দে ঢোভ োস্ত ডযদো অন্দঙ।
‘চদকড’ ঈধদযোন্দভ দযঢফ শরে দভদোভীভ দবৌদঢো যোভীশভও শফমন্দদভ প্রঙ্গ। ুলোশদী দআ দবৌদঢো অভ দপ্রন্দফভ
মম্বদ। শফশলভ এং ুলোশদীভ যোভীশভও শফমন্দদভ ডযদো ধোআ ঈধদযোন্দভ ১৮৭-১৮৮ ধৃষ্ঠো চুন্দে।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয”
১) দতযপোকচশদঢ ফযো।
২) ঈদ্বোস্তু ফযো।
৩) চীশওোভ চদয দঘষ্টো।
৪) শফশলভ োদযোন্দমভ দ্বন্দ্ব ন্তদ্বযন্দ্ব।
৫) দোভী প্রঙ্গ-দপ্রফ দবৌদঢো।
৬) চদচীন্দদভ শশঘে ওোশলশদ ঈন্দঞ এন্দন্দঙ।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ‘চদকড’ ঈধদযোশঝভ অশঙ্গও শদন্দে অন্দমোঘদো ওভো বোে। এআ ঈধদযোশঝ দুশঝ ঔন্দে প্রওোশযঢ লে।
প্রণফ ঔে ২০০১ এং শদ্বঢীে ঔে ২০০৫ োন্দম প্রওোশযঢ লে। ঈধদযোশঝ সতশদও ‘ংোত প্রশঢশতদ’ ধশেওোে প্রওোশযঢ অফভো
অন্দকআ ন্দমশঙ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ োস্ত চীদ শপজ্ঞঢোভ প্রওোয খন্দঝন্দঙ ঢোঁভ ঈধদযোগুশমন্দঢ। ১৯৫০ োন্দমভ ধভ
দণন্দও োংমো ঈধদযোন্দভ দ োঁও তম মশেঢ লে ঢোঁভ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ঢো প্রঢযে ওভো বোে।
ঢোঁভ ঈধদযোন্দভ অন্দমোঘদোে গ্রন্দন্থভ ফমোঝ ফোন্দমোঘদোে চোদন্দঢ ধোভো বোে” ‚ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে অমোতো দকোন্দেভ
দমঔও। ঢোঁভ ে ফোন্দধভ ঈধদযোগুশমন্দঢ োগোমীভ অণয-োফোশচও শতওগুশম শন্দযর প্রোথোদয ধোে। স্বোথীদঢোভ ধভ দণন্দও
ক্রফোন্বন্দে োগোমীভ চীন্দদ দব রূধতম খন্দঝ বোন্দে ‘চদকড’ ঈধদযোন্দ ঢোভআ শশ্বস্ত শঘেোেন্দড এও ভলযফে চকন্দঢভ েোন্দদ
শঢশদ যোধৃঢ।‛ ‘চদকড’ ঈধদযোন্দভ Protagonist শফশলভ োদযোম। ঢোঁভ চীন্দদভ ঢীঢ  ঢযফোন্দদভ ওণো ধোআ।
ঈধদযোশঝভ ফন্দথয দতযপোক-ঈদ্বোস্তু ফযো-শভনুযশচ ওন্দমোদী কন্দে ঞোভ ধোযোধোশয ঢৎওোমীদ অণয-োফোশচও দপ্রেোধঝশঝ
ঈন্দঞ এন্দন্দঙ। ঈধদযোন্দ দভ-দোভীভ চীদডযদোে অশযযও পোন্দ এন্দ ধন্দেন্দঙ দবৌদঢো। স্বন্দে চোকভন্দড োস্তন্দ দোভী
এন্দন্দঙ োভোভ। দবৌদঢো ধদযোশন্দওভ এওশঝ দযঢফ শরে ন্দম ফন্দদ লে অফোন্দতভ। লেন্দঢো দআ শরে শঢশদ দবদ
চোদ্ী শতন্দেন্দঙদ ঈধদযোন্দভ ৯২ ধৃষ্ঠোে : ‚দবৌদঢো দো ণোওন্দম ফোদুর দওোণোে? ফোদুর দো ণোওন্দম ইশ্বভ দওোণোে? এং 
দোভী ধুরুন্দরভ দেন্দেআ এআ দবৌদঢো ঈষ্ণঢোভ চন্ম দতে, ন্তোদ লে। ন্তোদ ে লে, অোভ দবৌদঢোভ চদদ লে, ঘক্র। থফযোথফয
শস্তত্ব চন্দন্মভ ন্দঙ্গ ম্পওয দওোণোে? দখোভঘন্দক্রভ ফন্দথয চীদ অশঢযঢ লন্দে।‛ (চদকড, ধৃ-৯২)
Volume-I, Issue-VII

August 2015

12

ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযো : োস্তঢোভ ওণোফোমো

দতোশয পট্টোঘোবয

দবৌদঢো প্রন্দঙ্গ োেোৎওোন্দভ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে চোশদন্দেন্দঙদ— ‚এঝো অফোভ ওোন্দঙ এন্দওোন্দভ স্বোপশও। ুতীখযওোম
থন্দভ অশফ দবঝো ঈধমশি ওন্দভশঙ, অফভো দব ঙ্ঘদ্ধ লন্দে অশঙ, ঢোভ ওোভড এভ ফন্দথয দোভী অন্দঙ। বশত দোভী দো ণোওঢ
ঢোলন্দম এআ ফোচ, ভোচদীশঢ, শযেৃশষ্ট, শওঙুআ ণোওঢ দো। এআ ণোওোঝোআ ফূমযোদ। অভ এভ দওন্দ্রশ্ু লন্দে দবৌদঢো। অশফ
ফন্দদ ওশভ দবৌদঢোআ প্রোড, দবৌদঢোআ ৃশষ্টভ ঈৎ, দবৌদঢোআ ইশ্বভ। দবৌদঢো অফোভ ওোন্দঙ দপোন্দকভ স্তু দে।‛ (োেোৎওোভ।
আন্দেভ দতয। এশপ্রম-চুদ ২০১২)
এআ ঈধদযোন্দভ ংঔযো ঘশভন্দেভ ফন্দথয দপ্রৌঢ় শফশলভ োদযোম, ুমো, ুলোশদী, দুত শফজো, দন্দ্ু ঈন্দল্লঔয।
ঈধদযোশঝন্দঢ প্রণফ ঔন্দে ২২শঝ ধশভন্দেত এং শদ্বঢীে ঔন্দেভ ফন্দথয ধশভন্দেত শপোচদ দদআ।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযোগুশমভ দযঢফ ঈধদযো ‘দতীফশলফো’। (আন্দফমো ২০১৩) ‘দতীফশলফো’ভ ফন্দথয দুশঝ
অমোতো অমোতো ঔে” ‘দতীফশলফো’ এং ‘অোত’ ঈধদযোন্দভ দুশঝ ঔে শফশমন্দে দফোঝ ২২শঝ ধয। ঈধদযোশঝভ শরে ম্পন্দওয
চোদোন্দদো লন্দেন্দঙ— ‚ঈধদযোশঝভ ঔে ংস্কভড ঈধমন্দেয শওঙু স্মভদীে ওণো, দোভী খভোশে ঘোে, অোত ঘোে। দোভী ধুরুন্দরভ
ংকয অোন্দতভ দলঢু, ঢোভ চন্ম এং ফৃঢুযভ দঘন্দে শথও। দোভী ধুরুন্দরভ এআ ভম এং ওধঝ ংকয মোন্দপভ দঘন্দে
ধশে  ফলৎ। ‘দতীফশলফো’ দোভী ঐশ্বন্দবযভ অিবয এও তৃযযওোয।‛
অভ মো লন্দেন্দঙ ‚এআ ঈধদযোন্দ অন্দঙ োংমোভ ভোচনদশঢও এং োফশচও চীন্দদভ এও তীডয অক্রোন্ত শঘেফোমো-ওঔন্দদো
থোদচশফ, দোভী তঔম ওভোভ প্রম ওোফুও ধুরুর, ণো অফোন্দতভ দোকশভও েে এং শধন্নঢো অভ এভআ ফন্দথয প্রেন্ন ণোন্দও
ফোদুন্দরভ লোলোওোভ, ইশ্বন্দভভ মীও শস্তত্ব এং ঘ্রোন্দডভ দুপূশঢফোমো। এফদ কপীভ শদষ্পোধ ঈধদযো োংমোভ োশলন্দঢয
শভম। ধ্রুধতী ফদদযীম দমঔন্দওভ এও ধ্রুধতী বোেো।‛
‘দতীফশলফো’ ঈধদযোন্দ দতয দঙন্দে ঘন্দম বোোভ দতদো প্রওোশযঢ লন্দেন্দঙ। ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ েোআ লন্দেন্দঙ
ঈধদযোন্দভ ঘশভে শতন্দয্ু। দতযঢযোকী ঈদ্বোস্তু ফোদুরন্দতভ শঢভ ডযদো অন্দঙ এআ ঈধদযোন্দ। োশে খভ দঢোমো এং তূভঢযী
ওুন্দেো দণন্দও চন্দমভ যিো লন্দেন্দঙ। অন্দঙ ধোযঢী-শতন্দয্ুভ ৃে। অন্দঙ দুশমভ ওোশলশদ। দফোমীভ অঔযোদ। দআ ধোযঢীন্দও
শদন্দে বঢীদ ছোভ ুচরুশও অভম্ভ। ধোযঢী ফোদী ণঘ ঢোন্দও দতী কন্দে দঢোমোভ ঘক্রোন্ত। ভম শশ্বোী ফোদুরন্দতভ দোওো
োদোে বঢীদ ছো। শতন্দয্ু প্রশঢোত ওন্দভ-ধোযঢীন্দও ঈদ্ধোভ ওভোভ দঘষ্টো ওন্দভ। ধভঢযীন্দঢ দোদো োথো শধত ঢুে ওন্দভ শতু
অভ ধোযঢী ওোঙোওোশঙ অন্দ। রুে ফোশঝন্দঢ অোত শুরু লন্দ। দভদোভীভ শফমদ অভ ওৃশরওোচন্দও শফশমন্দে দতন্দঔদ দমঔও।
ঈধদযোন্দভ ফন্দথয দোদো ঘশভে-ংঔয খঝদোভ ফন্দথয অোভ োধ  ফদোফঙ্গন্দমভ প্রন্দঙ্গভ ঈধিোধদো ওভো লন্দেন্দঙ। ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযোশঝভ ফন্দথয প্লঝ (Plot) কঞন্দদভ এওশঝ শযশণমঢো মশেঢ লে। শওন্তু ধভঢযীন্দঢ ঢযন্ত ঘোরুন্দত্ব শঢশদ
ঈধংলোভ ওন্দভদ। োেোৎওোন্দভ শঢশদ এআ প্রন্দঙ্গ চোদোদ : ‚শঞওআ ঔু গুশঙন্দে ধশভওেদো ওন্দভ দওোদ দমঔোআ অশফ শমঔন্দঢ
ধোশভ দো। এআ যোধোভঝো অফোভ ধোঞন্দওভো দব বোভ ফন্দঢো ওন্দভ যোঔযো ওন্দভদ।‛ (োেোৎওোভ। আন্দেভ দতয। এশপ্রম-চুদ ২০১২)
এআ োেোৎওোন্দভভ দযন্দর ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে অভ চোদোদ : ‚অন্দম অশফ দওোদশতদ ঔু এওঝো কযোদোআচট দআ।
অফোভ এক্সন্দপ্রযদঝোআ এন্দমোন্দফন্দমো। দমঔোঝোআ অফোভ এক্সন্দপ্রযদ। লেন্দঢো দআ ওোভন্দডআ অফোভ ধোঞন্দওভো অফোন্দও এঢ
পোন্দমোোন্দ।‛
‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ দণন্দও শুরু ওন্দভ ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ  ঈধদযোন্দভ ফন্দথযআ অফভো এআ প্লঝ (Plot) এভ
শযশণম শদযস্ত এন্দমোন্দফন্দমো পোশঝ প্রঢযে ওশভ। ঢণোশধ শঢশদ চদশপ্রে লন্দেন্দঙদ ঢো এআ এন্দমোন্দফন্দমো এক্সন্দপ্রযদশঝভ চদযআ।
‘দতীফশলফো’ ঈধদযোশঝভ ফন্দথয চদচীন্দদভ োস্তঢোভ ধোযোধোশয দমোওশশ্বো, ধুভোডন্দও এন্দদন্দঙদ। ধোযঢীভ ঘশভন্দেভ
ফন্দথয ফোদীত্ব এং দতীন্দত্বভ দ্বন্দ্বন্দও অফভো প্রঢযে ওশভ। এআ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ‘শলচমশম’ এওশঝ চীন্ত ঘশভে লন্দে
ঈন্দঞন্দঙ।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয চীদডযদোভ ধোযোধোশয োগোমী চীন্দদভ ংস্কৃশঢ-ধভস্পভো ঐশঢন্দলযভ ওণো,
ওণওঢো, ফদোফঙ্গম-ধুভোড দঘঢদোভ ধশভঘে ধোেো বোে। ন্দদও ফে শঢশদ থোভোোশলও পোন্দ অফোন্দতভ চদ-চীন্দদভ দোদো
ওৃশষ্ট অঘভডন্দও ঢুন্দম থন্দভন্দঙদ। ওঔন্দদো ন্দদও প্রঢীওী (Symbolic) ঢোৎধবয। ‘দীমওণ্ঠ ধোশঔভ দঔোঁন্দচ’ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয
শন্দযর ওন্দভ শঢশদ শল্ুচীদ এং ফুমফোদন্দতভ চীদন্দও োস্তঢোভ ন্দঙ্গ ঢুন্দম থন্দভন্দঙদ। অভ ঢোভ ধোযোধোশয এন্দদন্দঙদ
দোদো দুষ্ঠোদ, ধভ, শফণ-োফোশচওঢো। ফোন্দমোঘও ঢোআ ন্দমদ” ‚দনমুন্দযঔ, অভ অন্নুশশ, অন্দতোশম, ঢোভ শশ
চোমোশম, দচোঝদ, ঢোভ নশওভো, ঞোওুভোশেভ দও ইযফ দযঔ, ঢোভ ধঙ্গু, শশ, োফু ো োফুশেদ, ঢোভ দঙোঝ দফন্দে
নশঢফো, ফনচুভ, চেদোম-লোশন্দফভ ফঢ কভী দুঃঔীভ তম”এন্দতভ চীদবোেোভ ন্তভঙ্গ ধশভঘে এ ঈধদযোন্দ ধোআ।
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দআ ন্দঙ্গ ধোআ গ্রোন্দফভ থফযোদুষ্ঠোদ  ঋঢু -ধবযোন্দে োঁথো দুষ্ঠোদ-শল্ু  ফুমফোদন্দতভ শফশমঢ  স্বঢন্ত্র দুষ্ঠোদগুশমভ
ঈজ্জ্বম শভড। চোমোশমভ ন্দন্তযোশষ্টশক্রেো, নশওভন্দযন্দভ দযর ফুলূঢয, দনমুন্দযন্দঔভ োঁথোন্দদো ওন্দভ লোশচ োন্দলন্দভ ফোআচমো
শশভ ভোন্দঢভ অঁথোন্দভ দফোফোশঢ জ্বমোন্দদো-এআ  তৃন্দযয ফুমফোদ চীন্দদভ োফোশচও  থফযীে শফণ চীন্ত লন্দে ঈন্দঞন্দঙ।
ধভশতন্দও শল্ু ফোন্দচভ থফযীে  োফোশচও শক্রেোওোন্দে শল্ু ‘শফণ’ প্রঢযে শযেরূধ দধন্দেন্দঙ। থদওঢযোভ দঙন্দমভ
(ন্দোদো) চন্ম ঈধমন্দেয অঘোভ, ধোন্দমন্দতভ দুআ দফন্দে শওভডী অুভ ফোখফেন্দমভ ব্রঢ, দুকযোধূচো, ধুন্দচোে ভোড ন্দথভ ধোমো
কোদ, ভোফোেড কোদ, ওৃষ্ণবোেো, ওশকোদ, মোগমন্দে ষ্টফী স্নোদ, যীন্দঢভ শতন্দদ ফোন্দঞ ফোন্দঞ োস্তুধূচো, দফোরশম, দপেোশম,
ুন্দেোওঢযো ফন্দলন্দ্রদোন্দণভ ফৃঢুয  শ্রোদ্ধ, দোদোভ ঈধদেদ, ফুেোধোেোভ দুকযোধূচো, দফোরশম, তযফী শঢশণন্দঢ তন্দযভো ঈৎ, মক্ষ্মী
ধূচো, ওোশেযও ধূচো”ঋঢুঘন্দক্রভ ফোমোে কোঁণো ঈৎ খুন্দভ খুন্দভ অন্দ। অভ অন্দঙ দফমো বো এওফো থন্দভ ঘন্দম, দবঔোন্দদ দখোেো
দতৌে, দকোরু দতৌে লে। অভ অন্দঙ তোঙ্গো বোভ চদয দআ দফমোভ অদ্ লঞোৎ দযর লন্দে বোে।
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ শরেনশঘেয ফন্দদ ভোঔোভ ফন্দঢো। শঢশদ দটোফন্দতভ চীদ শদন্দে ঈধদযো শমন্দঔন্দঙদ। দআ
ঈধদযোন্দভ দোফ ‘দযরতৃযয’। এআ প্রন্দঙ্গ শঢশদ চোদোদ” ‚দটোন্দফন্দতভ শদন্দে দমঔো ঙ’োঢ-ফো অশফ ঢোন্দতভ চীদ ঔু ওোঙ
দণন্দও দতন্দঔশঙ; ঢোন্দতভ লোঢ মোশকন্দেশঙ। ফৃঢন্দতল ধশঘন্দে ওিোম দভ ওভঢ ঢোভো।‛ (আন্দেভ দতয, এশপ্রম-চুদ ২০১২)
ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ঘশভেন্দতভ শওোয  শঢযন্দদভ থোভোশঝ ক্রফোন্বন্দে এন্দন্দঙ শমু ো দোদো দতযওোম-ফোন্দচভ দপ্রেোধন্দঝ ন্দেো লন্দে ঈন্দঞন্দঙ এং ঢোন্দতভ শদচস্ব এওশঝ চীদতযযদ কন্দে ঈন্দঞন্দঙ। শওন্দযোভ ঘশভন্দেভ ফন্দথয
চীদ ম্পন্দওয, ফৃঢুয ম্পন্দওয, এফদশও দবৌদঢো  দোভী ম্পন্দওয দোদো দোথ কন্দে ঈন্দঞন্দঙ। ঈদ্বোস্তু চীদ ঢোঁভ ঈধদযোন্দভ
এওশঝ দযঢফ শরে। ‘ফোদুন্দরভ খভোশে’ ঢোভ প্রওৃষ্ট ঈতোলভড।
দোভী চীদ শদন্দে ঢোঁভ দমঔোে এওশঝ ংলঢ পো মেয ওভো বোে। এও এওশঝ দোভী ঢোঁভ এও এও ভওফ। ুলোশদী,
ফোমঢী, ধোযঢী ঈন্দল্লঔন্দবোকয দোভীঘশভে।
‘ওোধোী’ ঈধদযোন্দভ ‘ওোধোী’ ঈন্দল্লঔয। ওোধোী দোন্দফভ এওশঝ োশমওো ওীপোন্দ চীন্দদভ দোদো খোঢ-প্রশঢখোন্দঢ দোভী লন্দে
ঈন্দঞন্দঙ ঢোভ ডযদো অন্দঙ ঈধদযোন্দ।  শফশমন্দে এআ  ঈধদযোন্দভ ফন্দথয ঘশভেোেড, ওোশলশদ গ্রন্থদ, ধশভন্দয ধঝপূশফ
শদফযোন্দডভ শন্দযরত্ব মেয ওভো বোে। ঢোঁভ ঈধদযোন্দভ ফন্দথয অফভো শপূশঢপূরন্দডভ গ্রোফ  োংমোন্দতযন্দও দযপোন্দ ধোআ। এ
প্রন্দঙ্গ অন্দমোঘও অশয ওুফোভ দত চোদোদ” ‚ শফশমন্দে ঢীদ ন্দ্যোধোথযোে োংমো ঈধদযোন্দভ এও যশঢক্রফী দমঔও।
শপূশঢপূরন্দডভ চদয, স্বন্দতযী ংস্কৃশঢ-প্রওৃশঢভ চদয দব লোলোওোভ অফোন্দতভ কপীন্দভ দকোধন্দদ োন্দচ, ঢোভআ ঈেভূভী ঢীদ
ন্দ্যোধোথযোে। বশত ফেন্দপ্রশেঢ তন্দম দকন্দঙ ন্দম ঢোঁন্দও শঘন্দদ দনমো ওশঞদ। োশডচযৃশেভ চদয গ্রোফশঘে িদ দে,
চীন্দদভ প্রোডভন্দভ েোদ ঢীদ ওন্দভন্দঙদ ন্দম অফোন্দতভ শ্রন্দদ্ধে লন্দে ণোওন্দদ। এওফে বঔদ গ্রোফ োংমোভ রূধ অভ
তমোন্দ, ঢঔদ ঢীন্দদভ এ ঈধদযোআ ঢোভ ঢীন্দঢভ েোদ দতন্দ। ঢীন্দদভ ভঘদো ওফ দে। এআ োফোদয ধশভন্দভভ
প্রন্দে এও কপীভ ঢৃশে অন্দঙ। অোভ ঢৃশে অন্দঙ ঢীন্দদভ ন্দঙ্গ ধশভশঘশঢ লোভ দৌপোন্দকয, ঢোঁভ শদচস্ব মে দঘদোভ
অদন্দ্।‛ (ছন্দভোওো তযযদ, ধৃ-১৯১)
শরে  অশঙ্গন্দওভ শপদন্দত্ব ঢীদ ন্দ্যোধোথযোন্দেভ ওণোোশলঢয-শন্দযরঢঃ ঈধদযো োশলঢয ঢোআ োংমো োশলন্দঢয
দঢভ ফোেো দবোচদো ওন্দভন্দঙ ন্দমআ অফভো ফন্দদ ওশভ।
ঢণযধশি :
১। ন্দ্যোধোথযোে ন্দভোচ, োংমো ঈধদযোন্দভ ওোমোন্তভ, দত’চ, ধৃ-৩৮৮।
২। দ্র. ফুন্দঔোধোথযোে রুডওুফোভ, ওোন্দমভ প্রশঢফো, দত’চ।
৩। ঢন্দত, ধৃ-২১৪
৪। ন্দ্যোধোথযোে ন্দভোচ, োংমো ঈধদযোন্দভ ওোমোন্তভ, দত’চ, ধৃ-৪০৪।
৫। ঢন্দত, ধৃ-৪০৪
৬। দত অশযওুফোভ, ওণোোশলশঢযও ন্দ্যোধোথযোে ঢীদ : ছন্দভোওোতযযদ, ধঞ্চোন্দযভ তযন্দওভ ওণোওোভ, . ঈজ্জ্বমওুফোভ
ফচুফতোভ, ধুস্তওশধশড, ১৯৯৮, ধৃ-১৭৮
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ভোে ন্দমোও:
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