International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-IV, February 2020, Page No. 16-22
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.16-22

ীভ যায়েয ট্রিরট্রচ: এওট্রি ট্রফয়েলণী াঠ
ট্রিনী ভমা
কয়ফলও, গকৌাট্রি ট্রফিট্রফদ্যারে
Abstract
Asim Roy is one of the most well-aware novelists of India after freedom. Analysis of his
novels, it is understood that he has usually made the appearance of contemporary times in
literature. He has never entertained the readers with exiting and alluring stories. What he
has seen, he has directly transformed into a novel. Asim Roy has written a total of
seventeen’s (17) novel including short and broad. Keeping in traditional art of Trilogy in
Bengali literature, Ashim Roy makes his debut into the world of the Bengali novel. ‘Ekaler
Katha' is the first novel of his ‘Nityagopal Trilogy', ‘Gopaldeb' is the second and the third
one is ‘Kkada Train-e'. The journey of Nityagopal's life has begun from ‘Ekaler katha'
and ended in ‘Ekada Train-e'. Asim Roy in his Trilogy has skillfully depicted the
schooling, political struggle, romance with Nayan and the social adjustment of Nityagopal.
In the main article everything of the above will be discussed in detail.
Key Words: Asim Roy, Trilogy, Intensive-Analysis.

ীভ যাে (১৯২৭-১৯৮৬) স্বাধীন-যফর্মী ওায়রয এও ফযট্রর্ক্রভী নযাট্রও। এআ প্রট্রর্বাফান াট্রট্রর্যয়ওয
য়ে ফর্মভান ভয়েয াঠও ঔুফ এওিা ট্রযট্রঘর্ নে। র্াাঁয নাভ েয়র্া অচয়ওয ংঔযাকট্রযষ্ঠ াঠও গায়নট্রন।
থঘ ীভ যায়েয উনযায়য চকর্ট্রি নানা ওাযয়ণ ঐট্রর্াট্রও ট্রফঘায়য র্াৎমমভট্রির্। ীভ যাে র্াাঁয ভগ্র
চীফয়ন গঙাি-ফড় ট্রভট্ররয়ে য়র্যট্রি (১৭) উনযা ট্ররয়ঔয়ঙন। ট্রর্ট্রন ওঔয়নাআ স্তা ভয়নাযঞ্জয়নয চনয াট্রর্য
গরয়ঔনট্রন। র্াাঁয গরঔা উনযাগুট্ররয ভয়ধয ‘এওায়রয ওথা’, ‘গকাারয়দ্ফ’, ‘ট্রির্ীে চন্ম’, ‘যয়েয াো’,
‘গদ্য়রাী’, ‘য়েয ঔাাঁঘাে’, ‘এওদ্া গিয়ন’, ‘অফভানওার’ প্রবৃট্রর্ ট্রফয়লবায়ফ উয়েঔয়মাকয।
„Trilogy‟-য ংজ্ঞা প্রয়ে „Webster Dictionary‟“গর্ ফরা য়েয়ঙ-- “A series of three dramas or
literary works or sometimes three musical composition that are closely related and
developed a single theme.”১ ‘ট্রিরট্রচ; য়েয প্রট্রর্ে ট্রয়য়ফ ফাংরাে ‘ত্রেী’ েট্রি কৃীর্ য়েয়ঙ। ত্রেী

উনযা ফরয়র্ গফাছাে, মট্রদ্ গওান উনযায়য ট্রর্নট্রি াঠ থায়ও। ট্রট্রযচ গরঔায গেয়ত্র েট্রি ফযফহৃর্ ে।
ট্রিরট্রচয়র্ ওাট্রট্রনয ধাযাফাট্রওর্া ফচাে থায়ও। অফায প্রট্রর্ট্রি গ্রন্থ ৃথও বায়ফ াঠয়মাকয। ফাংরা উনযা
াট্রয়র্য ধূচমট্রিপ্রাদ্ ভুয়ঔাাধযাে এ চার্ীে ‘ত্রেী’ উনযা যঘনায গেয়ত্র প্রথভ াথমও রূওায। র্াাঁয এআ
‘ন্তঃীরা’, ‘অফর্ম’, ‘গভানা’ গঘর্নাপ্রফা যীট্রর্য়র্ গরঔা ফাংরাে প্রথভ উনযা ফয়ি। ট্রফবূট্রর্বূলণ
ফয়্যাাধযাে ট্ররয়ঔয়ঙন ‘ু’ ট্রিরট্রচ, ‘য়থয াাঁঘারী’, ‘যাট্রচর্’, ‘ওাচর’। অাূণমা গদ্ফী ট্ররয়ঔয়ঙন
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‘র্যফর্ী’ ট্রিরট্রচ, ‘প্রথভ প্রট্রর্শ্রুট্রর্’, ‘ুফণমরর্া’, ‘ফওুরওথা’। এআ ‘ট্রিরট্রচ’ ট্রল্পরূট্রি থ ধয়যআ ফাংরা
উনযায় ীভ যায়েয অত্মপ্রওা। র্াাঁয ‘ট্রনর্যয়কাার’ ট্রিরট্রচয প্রথভ উনযা ‘এওায়রয ওথা’ (১৯৫৩), ট্রির্ীে
উনযা ‘গকাারয়দ্ফ’ (১৯৫৫), র্ৃর্ীে উনযা ‘এওদ্া গিয়ন’ (১৯৭৬)। এআ ট্রিরট্রচ উনযায়য নােও
ট্রনর্যয়কাায়রয থ ঘরা শুরু য়েয়ঙ ‘এওায়রয ওথা’-ে এফং গল য়েয়ঙ ‘এওদ্া গিয়ন’ এয়।
‘এওায়রয ওথা’ (১৯৫৩) উনযায়য ভুঔফয়ে নযাট্রও ীভ যাে স্তাাঁদ্ায়রয এওট্রি উদ্ধৃট্রর্ উয়েয়ঔয ভধয
ট্রদ্য়ে এআ উনযায়য াযওথা ফযে ওয়যয়ঙন”

‚অয়য ভাআ, এওিা উনযা র ট্রকয়ে এওঔানা অেনা মা যাস্তা ট্রদ্য়ে ট্রনয়ে ঘয়রয়ঙ গওউ। এওিা ভে
র্া অনায াভয়ন গভয়র ধযয়ফ ুনীর অওায়য প্রট্রর্ট্রফম্ব; অফায নয ভে ধযয়ফ অনায ায়েয
নীয়ঘআ মর্ ঔানা-ঔ্-ওাদ্া।‛২
গরঔও এআ দ্ৃট্রিবট্রেয়র্আ ট্রনর্যয়কাায়রয থ ঘরায ট্রবজ্ঞর্া ফযে ওয়যয়ঙন অয়রাঘয উনযায়।
ট্রনর্যয়কাায়রয চফানীয়র্ শুট্রনয়েয়ঙন ভধযট্রফত্ত চীফয়নয র্াা, র্রুণ ভাচ এফং র্ায়দ্য অা-অওাঙ্ক্ষা 
স্বপ্নবয়েয ওাট্রট্রন। এওট্রদ্য়ও স্বয়প্নয, গযাভাট্রিওর্ায, াভযফায়দ্য উদ্ায ট্রফস্তৃর্ গযৌরওয়যাজ্জ্বর অওা, নযট্রদ্য়ও
ভানুয়লয ধভমাের্া, ীভাফদ্ধর্া, ুট্রফধাফাদ্ী ভয়নাবাফ মা ওাদ্া ঔানা-ঔয়্ রূাট্রের্ য়েয়ঙ এআ উনযায়। নীঘর্া,
েুরর্া এফং স্বাথমযর্াে ট্ররপ্ত ভানুলগুট্রর অচ ফন ওয়য ঘয়রয়ঙ গআ ফাস্তফ র্যয়ও। র্াআ ‘এওায়রয ওথা’ য়ে
উয়ঠয়ঙ ট্রঘযওায়রয ওথা।
১৯৪৬ ায়রয ২৯গ চুরাআ ভনুয়ভয়িয নীয়ঘ ফাভন্থী শ্রট্রভও ংকঠনগুট্ররয চভায়েয়র্য ট্রফফযণ এফং দুআ ফেু
ট্রনর্যয়কাার  ায়য়ভয ট্রনট্রফড় ম্পয়ওময ফুনন ট্রদ্য়ে উনযায়য শুরু। ট্রনর্য  ায়ভ দুচয়নআ শ্রট্রভও গনর্া এফং
শ্রট্রভওয়দ্য ফেয়ফযয ভয়ধয অকাভী ট্রদ্য়নয স্বপ্নয়ও গদ্ঔয়র্ াে। র্ায়দ্য ট্রফিা এআ বুঔা ভানুলযাআ এওট্রদ্ন
‘র্াভাভ ট্র্ুস্থান’-গও গট্ররয়ে গদ্য়ফ। ায়ভ ফাভন্থী যাচনীট্রর্য ট্রক্রে দ্য এফং এআ ফাভন্থা, ট্রভট্রিং-ট্রভট্রঙর,
অয়্ারন ম্পয়ওম গযাভাট্রিও। নযট্রদ্য়ও এআ ট্রভট্রঙর, অয়্ারন, অআন-ভানয ওভমূট্রঘ গভয়ন ট্রনয়র্ ায়য না
ট্রনর্য। দ্াোয াযর্া ম্পয়ওম ায়ভ ফেুয়দ্য গফাছাে। থঘ ভানুয়লয শুবফুট্রদ্ধয উয অস্থাীর এআ ায়ভয়ও
দ্াোয ফট্রর য়র্ ে। ায়য়ভয াভযফাদ্ প্রট্রর্ষ্ঠায স্বপ্ন ফাস্তয়ফয ওট্রঠন অখায়র্ ট্রঙন্নট্রবন্ন য়ে মাে। অয ফেুয ভৃর্ুয
ট্রনর্যয়ও ট্রফহ্বর, ায ওয়য গর্ায়র। এআ খিনায ওয়েও ভায়য ভয়ধযআ ট্রনর্য ফাভন্থী যাচনীট্রর্য়র্ গমাক গদ্ন।
র্য়ফ এআ গমাকদ্ায়নয গঙয়ন র্ায ফয়ঘয়ে গফট্র অওলমণ ট্রঙর ুনীর গন। এআ ঙাত্র গনর্ায ওথাফার্মা ট্রনর্যয ুপ্ত
গঘর্নায়ও চাট্রকয়ে গর্ায়র। এয য়যআ ট্রনর্য য়নওিাআ গযাভাট্রিও, অয়ফকর্াট্রড়র্ য়ে াম্রাচযফাদ্ ট্রফয়যাধী
ট্রভট্রঙয়র গমাক গদ্ে। মট্রদ্ ুট্ররয়য রাট্রঠয অখায়র্ এআ অয়্ারন ঘা ওায়ড়য ভয়র্া পযপয ওয়য ট্রঙাঁয়ড় মাে।
ভেিা ট্রঙর ১৯৪৬ ায়রয ১৬আ অকস্ট। গনয়ভ এয়রা ওরওার্ায ফুয়ও দ্াোয ভয়র্া এও বেঙ্কয ট্রফবীট্রলওা।
মা আট্রর্ায় ‚The Great Calcutta Killing‛ নায়ভ ট্রযট্রঘর্। ভানুয়লয ওায়ঙ ভানুয়লয ট্রযঘে গট্রদ্ন ট্রওঙু
ফাট্রযও ট্রঘহ্ন এফং ধভমাঘযয়ণয ভয়ধয ীভাফদ্ধ ট্রঙর। দুআ াম্প্রদ্াট্রেও গকাষ্ঠীয ট্রওঙু ভানুয়লয পয়র্াোআ ফৃত্তয গকাষ্ঠী,
ভাচ গভয়ন ট্রনর। যাট্রচর্ র ভানুয়লয শুবফুট্রদ্ধ। শুব ট্রেয র্ািয়ফ ভস্ত ওরওার্া গট্রদ্ন গফাভার। ট্র্ুয়ও
ভুরভায়নয ট্রফরুয়দ্ধ এফং ভুরভানয়ও ট্র্ুয ট্রফরুয়দ্ধ গঔট্রয়ে গদ্ো র। নযাট্রও এআ বেঙ্কয খিনায ফণমনা
ট্রদ্য়েয়ঙন এবায়ফ”

‚গলারআ অকস্ট, উট্রনয়া গঙঘট্রেয়য যার্িা য়চ বুরয়ফ না ওরওার্াফাী। ভস্ত য চুয়ড় এও
গোট্রভয খূট্রণম গর্ারাড় ওয়যট্রঙর যফাীয ভন, উয়ে-ায়ে উয়ড় গপয়র ট্রদ্য়েট্রঙর ভানুয়লয
স্বাবাট্রফও ট্রফওায়ও, অা-অওাঙ্ক্ষায, বায়রাফাায উয়েয়ও। গথাঁর্য়র ট্রয়ল এওাওায য়ে ট্রকয়েট্রঙর
ভস্ত গঘর্না। ভানুলয়ও গট্রদ্ন গদ্ঔা য়েট্রঙর ভানুল ট্রয়য়ফ নে, কায়ে ধুট্রর্ ছুরয়ঙ না াচাভা যয়েয়ঙ,
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দ্াট্রড় অয়ঙ ট্রও গনআ, এফ ফাআয়যয ভাওাট্রঠয়র্। ওরওার্াফাীয ন্তর্ ভয়ন থাওয়ফ গআ ট্রফ বীট্রলওায
রগ্ন। ...য়নর্াযা াড়া ট্রদ্য়েট্রঙয়রন, ট্র্ু গনর্া ভুরভায়নয ট্রফরুয়দ্ধ, ভুরভান গনর্া ট্র্ুয ট্রফরুয়দ্ধ
ট্রগ্নভেী ট্রদ্য়ে। র্াআ ভযা স্বাভীয ভাথা গওায়র গযয়ঔ গফৌ গবয়ফট্রঙর এ গওান গদ্য় এরাভ? অয ভযা
গঙয়রয়ও ফুয়ও অাঁওয়ড় ভা বাফয়র এ ওায়দ্য গদ্?‛৩
এআ উনযায় ট্রনর্যয়কাায়রয ট্রফযীর্ গভরুয়র্ ফস্থান র্ায দ্াদ্া র্যয়কাায়রয। র্ায ওায়ঙ ট্রফপ্লফ,
াভযফাদ্ থমীন। ট্রর্ট্রন ট্রফট্ররট্রর্ ওাকয়চয এওচন নাভ ওযা াংফাট্রদ্ও। ট্রনর্যয যাচনীট্রর্য়র্ গমাকদ্ান, ট্রফপ্লফ,
ুট্ররয়য ভায ঔাো গওানিাআ গভয়ন ট্রনয়র্ ায়যন না ট্রর্ট্রন। ট্রনর্যয চীফন দ্মন র্ায ওায়ঙ য়ঘনা। র্াআ
র্যয়কাার য়েয় ঠাট্টা ওয়য ফয়র”

‚ট্রনর্য আউ অয পাট্রন। ওী ফরট্রর, ভানুয়লয য়ে ভানুয়লয ম্বে স্থান। ফাব্াঃ এর্ ফড় ওথা ফাংরাে
গফট্রযয়েয়ঙ। র্া র্ুআ মট্রদ্ ট্রর্যআ গআ ম্বে স্থান ওযয়র্ ঘা র্য়ফ ঘায়েয াট্রিম গদ্না, ফেু ফােফয়দ্য
ঔাো, এওিা গফ ট্ররড গরায়ওয এওট্রি ভাত্র গভয়ে...।‛৪
এআ র্যয়কাায়রয ভধয ট্রদ্য়েআ ওথা ফয়র য়ঠ গট্রদ্য়নয ট্রট্রের্ ভধযট্রফত্ত ভাচ। ট্রনর্য, ায়ভ, য়যয়নয
ভয়র্া এযা ফােফীে স্বয়প্নয গঙয়ন ঙুিয়র্ যাট্রচ নে। ভাচ ট্রফপ্লফ, ট্রভট্রিং-ট্রভট্রঙর এয়দ্য ওায়ঙ থমীন উনযায়য
নােও ট্রনর্যয়কাায়রয স্বার্ন্ত্র্য ধীয়য ধীয়য প্রওাট্রর্ য়েয়ঙ। ফেু ায়ভ র্ায়ও য়নওঔাট্রন প্রবাট্রফর্ ওয়যয়ঙ। এয
পয়রআ ট্রনর্য ফাভন্থী ঙাত্র অয়্ারয়ন চট্রড়য়ে য়ড়। যফর্মীওায়র শ্রট্রভও ংকঠয়নয দ্য য়ে গ্রায়ভ গ্রায়ভ ভ্রভণ
ওয়যন এফং র্াআ ওায়চ ট্রনয়চয ভুট্রে ঔুাঁয়চ ান। ট্রনর্য ঘট্রযয়ত্রয এআ ট্রফফর্মনয়ও র্যয়কাার ‘বফট্রঘত্রয ট্রফরা’ ফয়র
ট্রবট্রর্ ওয়যয়ঙ। অয়র ট্রনর্য এবায়ফআ ফৃত্তয ভানুয়লয ওাঙাওাট্রঙ গৌাঁঙায়র্ ঘাে।
অয়রাঘয উনযায় ঘট্রেয়য দ্য়ওয ভধযট্রফত্ত ফাগাট্ররয ট্রিধাট্রফবট্রেয়ও গঘায়ঔ অগুর ট্রদ্য়ে গদ্ট্রঔয়ে ট্রদ্য়েয়ঙন।
এআ ভে এওদ্র র্রুণ মুফও মঔন াভযফাদ্ প্রট্রর্ষ্ঠায চনয, অদ্য়ময চনয চীফনয়ও ফাট্রচ গযয়ঔ অয়্ারয়ন
গনয়ভয়ঙ, ট্রঠও র্ঔনআ অয এওদ্র মুফও ট্রনয়চয অয়ঔয গকাঙায়র্ এফং ট্রফরা ফযয়ন ফযস্ত গথয়ওয়ঙ। ায়ভ,
ট্রনর্যয়কাার, ুনীর গন, য়যয়নয ভয়র্া মুফয়ওযা প্রথভ গশ্রট্রণয প্রট্রর্ট্রনট্রধ। এযা গদ্য়য চনয বায়ফ, গদ্য়য
াভযফাদ্ প্রট্রর্ষ্ঠায চনয রড়াআ ওয়য। শ্রট্রভওয়দ্য ফাস্তফ ফস্থা চানয়র্ ট্রল্পাঞ্চয়রয শ্রট্রভও ফট্রস্তয়র্ মমন্ত গময়র্
এযা ট্রঙুা ে না। এআফ মুফওয়দ্য ট্রঘন্তা-গঘর্না, দ্ৃট্রিবট্রে  ভানট্রওর্া ম্পূণম স্বর্ন্ত্র্। নযট্রদ্য়ও ফাফুন, ফুয়ড়া,
াঘু, ুয়ফায়ধযা ট্রির্ীে গশ্রট্রণয প্রট্রর্ট্রনট্রধ। এযা গঘৌযেীয গযয়স্তাযাাঁে ােয ভচট্ররয়ও চভচভাি ওয়য গর্ায়র শুধু
র্াআ নে এয়দ্য ভয়ধয য়নয়ওআ ট্রনয়চয অয়ঔয গকাঙায়র্ য়নযয উয়ভদ্াট্রয ওয়য ঘাওট্রয মমন্ত াট্রর্য়ে গনে।
ুয়ফাধ ট্রনর্যয়কাায়রয গফান াট্রয়ও বায়রায়ফয় ট্রফয়ে ওয়য। ট্রওন্তু ট্রফয়েয য াট্রয ট্রস্তত্ব ুয়ফাধ বুয়র
মাে। বদ্নট্র্ন াংাট্রযও জ্বারা-মন্ত্র্ণা র্ায়দ্য গযাভাট্রিও গপ্রভয়ও গবাাঁর্া ওয়য গদ্ে। ুয়ফাধ দ্াফায খুাঁট্রিয়র্ 
ক্রোডম াচয়র অশ্রে গঔাাঁয়চ এফং াট্র গঙয়রয ভয়ধয ট্রনয়চয়ও ট্রফরীন ওয়য গদ্ে। অধুট্রনও ভাচ  ভয়েয
গপ্রভীনর্ায়ও গরঔও াট্র-ুয়ফাধ এফং র্যয়কাার-গচযাোয দ্াম্পর্য ম্পয়ওময ভধয ট্রদ্য়ে ট্রনুণ বায়ফ র্ুয়র
ধয়যয়ঙন। র্যয়কাার আংয়যট্রচ ওাকয়চয পর াংফাট্রদ্ও। এআ আংয়যট্রচ ওাকয়চয গঙয়ন ঙুিয়র্ ঙুিয়র্ ট্রর্ট্রন
গচযাোয ওথা প্রাে ট্রফস্মৃর্ য়েয়ঙন। এআ ভে ফাগাট্রর ভধযট্রফয়ত্তয ওায়ঙ ট্রনেট্রর্য বূট্রভওা ট্রনয়েট্রঙর থম। থমাৎ
িাওা-ো, ম-ঔযাট্রর্য গঙয়ন ঙুিয়র্ ট্রকয়ে ফাগাট্ররয ংায  াট্রযাট্রিমও ম্পয়ওম বাগন গদ্ঔা গদ্ে। শুধু র্াআ
নে, এওআ ট্রযফায়যয ট্রফট্রবন্ন দ্যয়দ্য ভয়ধয, এভনট্রও স্বাভী-স্ত্রীয াযস্পট্রযও ম্পয়ওময ভয়ধয ফনভন রে ওযা
মাে। অয়র অট্রথমও স্বেরর্া গম ভধযট্রফয়ত্তয ুঔ গওয়ড় ট্রনয়ে এফং ম্পয়ওময বাগন খিায়ে র্া এআ দুট্রি দ্াম্পর্য
ম্পয়ওময ভধয ট্রদ্য়ে ফহুভাট্রত্রওরূয় উয়ন্মাট্রঘর্। অফায গআ ভয়েয উচ্চভধযট্রফত্ত ভায়চয ট্রযঘে র্ুয়র ধযয়র্
ট্রকয়ে ফ্না ার ফয়রয়ঙন”
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ট্রিনী ভমা

‚এওায়রয ওথা-ে গআ ভয়েয ওরওার্ায উচ্চভধযট্রফত্ত ভায়চয এও ট্রনুণ ঙট্রফ অভায়দ্য উায
ট্রদ্য়েয়ঙন নযাট্রও। এঔান ট্রযিাোডম চচম দ্ীয়ন ভুঔাট্রচময ভয়র্া দ্াট্রিও, অত্মকফমী, ংওাযী,
ুট্রফধাফাদ্ী ভানুলয়ও গদ্ট্রঔ ট্রফনাফাফুয ভয়র্া গৌট্রঔন ংস্কৃট্রর্য়ফীয গদ্ঔা াআ, মুয়দ্ধয গদ্ৌরয়র্ পুয়র
গপাঁয় ঠা দ্ান্ফাফুর্ ভয়র্া গরাও ফহু যয়েয়ঙ এ ভায়চ। অফায ুধাংশুফাফুয ভয়র্া ট্রনট্রফময়যাধ
বায়রা ভানুয়লযা এঔায়ন গওাণঠাা।‛৫
‘এওায়রয ওথা’ উনযাট্রি গল য়েয়ঙ ভয়েয প্রফায় ট্রফফট্রর্মর্ ভানুয়লয ট্রযঘে প্রদ্ায়নয ভাধযয়ভ। ঘট্রযয়ত্রযা
প্রয়র্যওয়ও ট্রনয়চয ভয়র্া ওয়য ফাাঁঘয়র্ গঘয়েয়ঙ। ট্রওন্তু ওায়রয ওযার থাফা র্ায়দ্য প্রয়র্যওয়ও স্পম ওয়যয়ঙ।
উনযায়য প্রধান ঘট্রযত্র ট্রনর্যয়কাার াধাযণ ভধযট্রফত্ত ট্রযফায়যয ন্তান য়ে ফাভন্থাে অওৃি ে এফং ট্রনট্রদ্মি
মাত্রায়থ াট্রড় গদ্ে। ট্রনর্যয়কাার ফুছয়র্ ায়য ভেদ্ায়নয ট্রভট্রিয়গ, ভাআয়ওয াভয়ন, ভাথা গট্ররয়ে, অওায়
ভুট্রিফদ্ধ ার্ র্ুয়র ধয়য ‚র্াভাভ ট্র্ুস্থানয়ওা ট্ররা গদ্য়ে‛ ফরা য়নও চ, ট্রওন্তু ওট্রঠনর্ভ ওাচ য়ে ওৃলও,
শ্রট্রভও, ভধযট্রফত্তয়ও র্ায চনয বর্যী  ংখফদ্ধ ওযা। র্ফু ট্রনয়চয ংওল্প গথয়ও য়য দ্াাঁড়ায়র্ নাযাচ
ট্রনর্যয়কাার। এবায়ফআ ট্রনর্যয়কাার গঔাাঁয়চ যাচনীট্রর্য অর থম, গঔাাঁয়চ গফাঁয়ঘ থাওায ভায়ন। র্াআ ‘এওায়রয
ওথা’ শুধু এওায়রয ওথা নে, গমন ট্রঘযওায়রয ওথা য়ে উয়ঠয়ঙ।
ীভ যায়েয ট্রিরট্রচয ট্রির্ীে র্থা গশ্রষ্ঠ উনযা ‘গকাারয়দ্ফ’ (১৯৫৫)। এআ উনযায়য খিনাওার ১৯৫০
ার। স্বাধীনর্া-যফর্মী মুফভায়চয ঘাো-াো এফং ট্রওঙু য়র্ না াযায ট্রযণাভী ফযথমর্ায়ফায়ধয াথমও ৃট্রি
‘গকাারয়দ্ফ’। ‘এওায়রয ওথা’ উনযায়য নােও ট্রনর্যয়কাায়রয ন্তচমকয়র্য ওথাআ এআ উনযায়য ভূর ট্রফলে।
এভ. এ. া ওযায য ট্রভস্টায চাট্রস্ট ফুয গঘিাে দ্াদ্ায ট্রপয়আ গকাায়রয ওভমচীফন শুরু ে। উনযায়য
শুরুয়র্ গদ্ঔা মাে গকাারয়দ্ফ ট্রভ. ফুয ফাট্রড়য়র্ প্রর্ীোযর্। াোৎপ্রাথমী গকাার ট্রিয় নাভ গরয়ঔ ট্রনর্যয়কাার
গঘৌধুযী। য়য ফয নায়ভয প্রথভ  গল ং গওয়ি ফাদ্ গদ্ে এফং গকাায়রয য়ে এর্ট্রদ্নওায ফংকর্ উাট্রধ
‘গদ্ফ’ চুয়ড় ট্রদ্য়ে ট্রনয়চআ নর্ুন নাভওযণ ওয়য ‘গকাারয়দ্ফ’। উনযায় নােয়ওয এআ স্বনাভ ট্রযফর্মন র্াআ
য়নওিাআ য়ঙ্কর্ফ।
‘এওায়রয ওথা’য ট্রনর্যয়কাার এআ উনযায় য়নও গফট্র ট্রযণর্। ‘গকাারয়দ্ফ’ উনযায়য ভূর প্রট্রর্াদ্য
ট্রফলে গকাার  নেয়নয গপ্রভ। ‘এওায়রয ওথা’ উনযায়য ‘ুষ্প’ এঔায়ন ‘নেন’ য়ে গদ্ঔা ট্রদ্য়েয়ঙ। নেয়নয
ট্রযঘে গ গকাায়রয ফেুযা ভা, র্ায ভাট্র। গকাার  নেয়নয এআ ভাচট্রফরুদ্ধ গপ্রভয়ও ট্রঘত্রাট্রের্ ওয়য ীভ যাে
য়নওিাআ াট্রওর্ায ট্রযঘে ট্রদ্য়েয়ঙন। গপ্রয়ভ র্থাওট্রথর্ গম বফধ রূ অভযা গদ্ঔয়র্ াআ ‘গকাারয়দ্ফ’-এ
এয় র্ায ফযর্যে খয়ি। গরঔও এঔায়ন গপ্রয়ভয নর্ুন রূ গও াঠয়ওয াভয়ন র্ুয়র ধয়যয়ঙন। এআ গপ্রভওাট্রট্রন
যঘনাে ীভ যাে স্তাাঁদ্ায়রয িাযা য়নওিাআ নুপ্রাট্রণর্  প্রবাট্রফর্ য়েয়ঙন। এ প্রয়ে ীভ যাে র্াাঁয
অত্মচীফনী ‘চীফন ভৃর্ুয’-গর্ ভন্তফয ওয়যয়ঙন”

‚এআ পযাট্র গরঔয়ওয গপ্রভ ম্পয়ওম গম অক্রভণাত্মও বট্রে র্া র্ায়ও ট্রফয়ল বায়ফ িায়ন। নােও গমন
রড়াআ ওয়য গপ্রট্রভওায়ও চে ওযয়ঙ অয এআ রড়াআয়ে ধন-ম্পট্রত্ত স্টযািা ট্রওঙুআ ট্রফয়ল অয় মাে না।
র্ারুয়ণযয দ্ীট্রপ্তয য়ে ট্রভয় থায়ও ভানট্রফও জ্জ্বরয মা ভস্ত ফাধা দ্ট্রভয়ে গপয়র এফং নাযী য়লম র্ায
অনয়্য ঔট্রন উয়ন্মাট্রঘর্ওয়য গদ্ে র্ায াভয়ন।‛৬
অয়রাঘয উনযায় নােও গকাারয়দ্য়ফয বির্ চীফনত্তা ফট্রণমর্ য়েয়ঙ। এওট্রদ্য়ও গ গমভন এওট্রি নাভওযা
আংয়যট্রচ ওাকয়চয াংফাট্রদ্ও, নযট্রদ্য়ও গ অফায নেয়নয গপ্রট্রভও। নেন ঘট্রযত্রট্রি এআ উনযায় ফয়ঘয়ে গফট্র
প্রাধানয গয়েয়ঙ। নেন বাকযট্রফড়ট্রম্বর্ ঘট্রযত্র। ফায়য ফায়য র্ায ুয়ঔয নীড় গবয়গ গকয়ঙ। ট্রফয়েয দুফঙয়যয ভয়ধযআ
স্বাভীয গপ্রভ গথয়ও ফট্রঞ্চর্ য়র্ ে র্ায়ও। নেন দুআ গঙয়র ন্তু-ভান্তায়ও ট্রনয়ে ফাাঁঘায স্বপ্ন গদ্য়ঔ। ট্রওন্তু গ স্বপ্ন
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ফযথম য়ে মাে। র্য়ফ গওান ট্রওঙুয়র্আ গয়য মাফায াত্রী নে নেন। ট্রিয়ঘট্রযয এও অশ্রয়ভ ট্রওঙুট্রদ্ন থাওায য
ওরওার্াে ট্রদ্ট্রদ্য ফাাে যাাঁধুনীয ওাচ ওয়য চীফন-মান ওযয়র্ ে র্ায়ও। র্াআ নেয়নয এআ নভনীে ঘট্রযত্রয়ও
গকাার শ্রদ্ধা ওয়য, বায়রা ফায়। গরঔও গকাার-নেয়নয গপ্রভয়ও প্রওা ওযায গেয়ত্র গওান যওভ যযভের্ায
অশ্রে গনেট্রন। নেয়নয ওায়ঙ গকাার শুধুআ এওচন গপ্রট্রভও নে, গমন বকফান। র্য়ফ ভায়ছ ভায়ছ এআ গপ্রভ ট্রনয়ে
গকাায়রয ওায়ঙ নেয়নয গপ্রভ ভাখম। গম গওান ভূয়রযআ এআ গপ্রভয়ও গ ফাাঁট্রঘয়ে যাঔয়ফ। ‘গকাারয়দ্ফ’ উনযায়য
নেন ঘট্রযত্র ম্পয়ওম ট্রফষ্ণু গদ্ ভন্তফয ওয়যয়ঙন-

‚গকাারয়দ্য়ফয র্ীব্রর্ায গয গভয়ন ট্রনয়ে বাফট্রঙ গওন স্রফাহু চীফন গকাারয়দ্ফয়ও, অভায়দ্য
এট্রড়য়ে মাে, গযয়ঔ মাে শুধু নেয়নয ভয়র্া অশ্চমম এওয়চাড়া ভাত্র ফাহু, গম নেন নােয়ওয ওায়ঙ দ্াট্রভনীয
ভয়র্া অশ্চমম প্রাণট্রেয এও ওরুণ ফযট্রেস্বরূ?... গযাট্রনীয়র্ গম অড়ি অযি গআ ট্রফয়নাট্রদ্নীযাআ গর্া
দ্াট্রভনীয ভয়ধয ট্রনয়িার প্রাণ্মের্া াে, গাট্রনীয়র্ র্াযআ বাগন ধয়য, র্ায়ওআ গদ্ট্রঔ যৎঘয়েয
ওভররর্াে, ট্রফবূট্রর্বূলয়ণয দ্ৃট্রিপ্রদ্ীয়।‛৭
গকাারয়দ্ফ ঘট্রযত্রট্রি ট্রফয়েলণ ওযয়র গদ্ঔা মাে, গ এওআ য়ে দুআ চকয়র্য ফাট্র্া। র্ায ত্তা ট্রিধা ট্রফবে।
এওট্রি র্ায ফট্রচমকৎ, নযট্রি ন্তচমকৎ। এআ ন্তচমকর্য়ও গকাার ‘গৌযচকৎ’ ফয়র ট্রবট্রর্ ওয়যয়ঙ। গকাার র্ায
ফেুফকম ফাফুন, ফুয়ড়া, াঘু ট্রভে দ্ত্ত, ুয়ফাধ, ুট্রপ্রেয়দ্য য়ে এওাত্ময়ফাধ ওয়য না। গকাার র্ায ‘গৌযচকৎ’
নেয়নয গপ্রভ ট্রনয়ে গযাভাট্রিও, ট্রঘন্তাীর। গপ্রয়ভয ফাস্তফ চকৎ গঙয়ড় গ ভানয়রায়ও মাত্রা ওয়যয়ঙ। ধূট্ররধূয
ওরওার্া ভানকয র্ায ওায়ঙ ফাট্রির্ ভয়ন য়েয়ঙ। গট্রদ্ও গথয়ও নেন য়নও গফট্র ফাস্তট্রফও। গকাার বয়ফআ
ভার্ৃীন ে। য়য র্ায গেয়য  গপ্রয়ভয স্থান ূণম ওয়য নেন। নযট্রদ্য়ও গকাায়রয ংস্পয়ম এয় নেন র্ায
াযায়না স্বপ্নয়ও নর্ুন ওয়য গদ্য়ঔ। গকাার এআ নাযীয়ও ট্রনয়ে াট্ররয়ে গময়র্ ঘাআয়র নেয়নয ম্মট্রর্য়র্ র্া
পর ে না। নেন এ ট্রফলয়ে ফকর্ গম গকাার র্ায চীফয়ন েণওায়রয অবা ভাত্র। র্ায়ও র্ায চীফয়ন ধয়য
যাঔয়র গকাার র্ায ট্রনচস্ব চকৎ গথয়ও ট্রফঘুযর্ য়ফ। র্াআ গকাার ঘট্রযত্রয়ও িাফনাভে ওয়য গর্ারায চনয গ র্ায
চীফন গথয়ও ট্রফদ্াে গনে।
উনযায়য গয়ল গদ্ঔা মাে, গকাার র্ায ংফাদ্য়ত্রয ট্রপ গঙয়ড় ট্রদ্য়ে াভানয স্কুর ট্রেয়ওয চীফন গফয়ঙ
গনে। নযট্রদ্য়ও নেন অত্মীে-স্বচন, অশ্রভ গঙয়ড় ট্রদ্য়ে গমাক গদ্ে উিাস্তু স্কুয়রয কায়নয ট্রট্রেওা ট্রয়য়ফ।
নেয়নয য়ে ওািায়না প্রট্রর্ট্রি ভুূর্ম দ্াক গযয়ঔ ট্রকয়েয়ঙ র্ায চীফয়ন। ফাগাট্রর ভধযট্রফত্ত ভায়চয গম ঙট্রফ র্ায়ও
য ীড়া ট্রদ্র্ গ ঙট্রফ র্ায ভন গথয়ও ভুয়ঙ মােট্রন। ট্রওন্তু নেয়নয াঘয়মম এয় গ এআ ভায়চআ ট্রনিা ট্রনয়র্
ট্রয়ঔয়ঙ।
ীভ যায়েয ট্রিরট্রচয গল র্থা র্ৃর্ীে উনযা ‘এওদ্া গিয়ন’ (১৯৭৬)। এআ উনযায়য বূট্রভওাে ‘গরঔয়ওয
ট্রনয়ফদ্ন’ ংয় ীভ যাে ট্রনর্যয়কাার ম্পয়ওম ভন্তফয ওয়যয়ঙন”

‚…গ এঔন ট্রওঙুিা গয়য ট্রওঙুিা ট্রচয়র্ এও চােকাে এয় দ্াাঁট্রড়য়েয়ঙ। গ গদ্য়ঔ এওট্রদ্য়ও গমভন নেন,
গর্ভট্রন অয়ঙ াওয়পুর ভীে। এ ট্রিরট্রচয নােও গল মমন্ত বফলভয ম্পয়ওম য়ঘর্ন য়ে প্রর্যাখার্
ওয়য না। গ গদ্য়ঔ অয় ায় াট্র-ুয়ফায়ধয দ্াম্পর্য চীফয়নয ভয়র্া প্রফর বফাদ্ৃয়য বযা এ বুফন।
গচায ওয়য গমভন ঋর্ু ট্রযফর্মন খিায়না মাে না, গর্ভট্রন গচায ওয়য ভানুল ারিায়না মাে না। গওায়না
ট্রওঙুয ছিি ভাধান গ ওযয়র্ নাযাচ। ওয়রয ায় এওিা াধাযণ থঘ এওান্ত স্থান ঔুাঁয়চ গ ট্রনয়র্
ঘাে।‛৮
অয়রাঘয উনযায় ট্রনর্যয়কাায়রয াাাট্র াট্র -ুয়ফায়ধয দ্াম্পর্য চীফন প্রাধানয গয়েয়ঙ। বদ্নট্র্ন
ভয়নাভাট্ররনয র্ায়দ্য দ্াম্পর্য চীফনয়ও দুট্রফমল ওয়য গর্ায়র। অধুট্রনও দ্াম্পর্য চীফয়নয গপ্রভীনর্ায এও নর্ুন রূ
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াট্র-ুয়ফায়ধয ভাধযয়ভ র্ুয়র ধয়যয়ঙন গরঔও। যস্পয়যয প্রট্রর্ ট্রফিা, ট্রনঃের্া র্ায়দ্য এও ধূয চকয়র্ এয়ন
দ্াাঁড় ওট্রযয়েয়ঙ। গমঔায়ন গ্রীয়েয দ্াফদ্া অয়ঙ, ট্রওন্তু ফলমায ট্রেগ্ধর্া গনআ। ুয়ফায়ধয দ্াট্রনয  গপ্রভীনর্া াট্র
গভয়ন ট্রনয়র্ ায়য না। অয এঔান গথয়ওআ র্ায়দ্য দ্াম্পর্য চীফয়ন াট্রন্তয ূত্রার্। াযস্পট্রযও গফাছাড়ায
বায়ফ র্ায়দ্য দ্ ফঙয়যয ট্রফফাট্রর্ চীফন ঊলয ভরু ভাত্র। াট্র প্রার্যট্রও চীফয়নয ট্রফট্রবন্ন ভযা, দুঃঔয়ও
দ্াম্পর্য গপ্রয়ভয ভধয ট্রদ্য়ে চে ওযয়র্ গঘয়েয়ঙ। ট্রওন্তু ুয়ফায়ধয স্ত্রী য়ে র্ায ট্রঘন্তা  ওয়ভময েী য়র্ ায়যট্রন
ওঔয়না। াট্র ট্রবয়মাক ওয়য ুয়ফাধ র্ায়ও ওঔয়না স্ত্রীয গমাকয ভমমাদ্া গদ্েট্রন। দ্াদ্া র্যয়কাায়রয ওায়ঙ ট্রনয়চয
ফযে গফদ্নায়ও প্রওা ওয়য াট্র ফয়র, ‚অভায গম ট্রওঙু ওযায অয়ঙ, অট্রভ গম ট্রওঙু ওযয়র্ াট্রয গিাআ গ ভায়ন
না। ...ভে ভে ুয়ফায়ধয য এভন উরফ ওট্রয গম অয়ক ওঔয়না ওযর্াভ না। অট্রভ মা নআ র্াআ য়র্ ঘাআ।‛৯
াট্র-ুয়ফায়ধয দ্াম্পর্য ওরয় ফয়ঘয়ে েট্রর্গ্রস্ত য়েয়ঙ র্ায়দ্য গভয়ে িাফু। িাফুয ফড় য়ে ঠায চনয র্ায
ফাফা-ভা উমুে ট্রযয়ফ বর্ট্রয ওযয়র্ ায়যট্রন। অয এআ কৃ ট্রযয়ফ িাফুয দুযন্ত, ঘঞ্চর, ভধুয বফ গওয়ড়
ট্রনয়েয়ঙ। াট্র-ুয়ফাধ র্ায়দ্য দ্াম্পর্য ট্রফয়যাধ এট্রড়য়ে ঘরয়র্ গঘয়েয়ঙ, ট্রওন্তু ায়যট্রন। প্রট্রর্ফাযআ গআ প্রট্রর্জ্ঞা বে
য়েয়ঙ। ুয়ফাধ র্ায়দ্য দ্াম্পর্য ম্পওম, ংায চীফন ট্রনয়ে য়নও গবয়ফয়ঙ, ট্রওন্তু গওান ট্রদ্ধায়ন্ত গৌাঁঙায়র্
ায়যট্রন। এিাআ অধুট্রনও দ্ম্পট্রর্য বট্রফর্ফয। াট্র-ুয়ফায়ধয াাাট্র দ্ীট্রর ঔুট্রয দ্াম্পর্য চীফনয়ও য়নও গফট্র
ফণমভে ওয়য এাঁয়ওয়ঙন গরঔও। ঔুট্র গমঔায়ন ফ ট্রওঙুয়ও য়চআ গভয়ন ট্রনয়েয়ঙ, গঔায়ন াট্র ট্রবয়মাক ওয়যয়ঙ।
ট্রনর্যয়কাার এআ উনযায় অফায স্বনায়ভ ট্রপয়য এয়য়ঙ। ‘এওায়রয ওথা’, ‘গকাারয়দ্ফ’ দুট্রি উনযায়
গদ্ঔা মাে ট্রনর্যয়কাার য়নওিাআ ট্রট্রযো এফং াভাট্রচও। ট্রওন্তু ‘এওদ্া গিয়ন’ উনযায় ট্রনর্যয়কাার
াভাট্রচও। এঔায়ন ট্রনর্যয়কাার ট্রওঙুিা র্ীর্ঘাযী। নেয়নয বায়রাফাা এঔন র্ায ওায়ঙ স্মৃট্রর্ভাত্র। ভায়ছ ভায়ছ
র্ায ওথা ভয়ন য়ড়, গঙািয়ফরায স্মৃট্রর্ গবয় য়ঠ ভয়নয দ্মাে। ূয়ফময দুট্রি উনযায়য র্ুরনাে ট্রনর্যয়কাার
ট্রবজ্ঞর্াে, ফাস্তফর্াে য়নও গফট্র ট্রযণর্ এফং প্রাজ্ঞ। চীফয়নয ভয়ধয গথয়ওআ চীফনয়ও গদ্য়ঔয়ঙ গ। এওওথাে
ট্রনচস্বর্া ট্রফচমন ট্রদ্য়ে গাদ্াট্রযত্ব চমন ওয়য ট্রনর্যয়কাার।
‘এওদ্া গিয়ন’ উনযায়য ওাট্রট্রন গল য়েয়ঙ এওদ্া এওট্রি গিন মাত্রায ভাধযয়ভ। এআ গিন মাত্রায ট্রযওল্পনা
ওয়য ঔুট্র  দ্ীট্রর এফং েী ে াট্র -ুয়ফাধ, ট্রভে-ভরা, ট্রনর্যয়কাার, ুট্রপ্রে, ফাফুন, াঘু, অন্ ওয়রআ।
এআ গিন মাত্রায ভাধযয়ভ াট্র অফায স্বাবাট্রফওত্ব ট্রপয়য াে। াট্র কান কাে অন্য়রায়ও, ভেরায়রায়ও। অয এআ
কান র্ায এর্ওায়রয ছকড়া-ক্লান্ত চীফনয়ও ফদ্য়র গদ্ে। গিন গডাভচুড় ঙাড়ায য়ে য়ে ট্রনর্যয়কাার গদ্ঔয়র্ াে
নর্ুন ফলমায ভাকভ, গভখরা অওা, ঘালীয়দ্য ওভমফযস্তর্া, চয়র গচাোন-ফুয়ড়া-ট্রশুয়দ্য ভাঙ ধযায ধুভ। গিন
মাত্রায অন্, ভচা শুধু গঙাট্ট িাফুয ওায়ঙআ থমফ। ওাযণ গ এওিা গকািা ট্রদ্ন ফাফা-ভায়েয ছকড়ায ম্মুঔীন
েট্রন। র্ায বফ ভাোফী অওা, ট্রযভট্রছভ ফৃট্রি, ধানয়ের্, ািয়ের্, নদ্ী ফহুচন ট্রম্মরয়নয ওরযয়ফ ভুঔট্রযর্ য়ে
য়ঠ। এআ গিন মাত্রায গল ে—

‚গস্টন এয় গকর। ফাআ অরাদ্া অরাদ্া ঙাড়া য়ে মাে। গস্টয়নয ফড় অয়রািা ট্রনয়ব গকয়ঙ। এও
ছাাঁও র্াযায অয়রায নীয়ঘ র্াযা য়ো ওযয়র্ থায়ও। িাফু ঠাৎ গঘাঁট্রঘয়ে উঠর, ভা ভা অচয়ওয ট্রদ্নিা
অভায়দ্য ফয়ঘয়ে ভচায ট্রদ্ন।‛১০
ট্রযয়য়ল ফরা মাে, ীভ যায়েয ‘ট্রনর্যয়কাার’ ট্রিরট্রচ ফহু ঘট্রযত্র  খিনায ভন্বয়ে কয়ড় উয়ঠয়ঙ। এআ কয়ড়
ঠা ওাট্রট্রনয ভেওার প্রাে ট্রফ ফঙয। ীভ যাে র্াাঁয ট্রিরট্রচয প্রথভ উনযা ‘এওায়রয ওথা’ শুরু ওয়যট্রঙয়রন
১৯৪৬ ায়রয াম্প্রদ্াট্রেও দ্াোয িবূট্রভওাে। দ্াোয গআ ফীবৎ রূ গও ট্রর্ট্রন ‘এওায়রয ওথা’ উনযায় র্ুয়র
ধয়যয়ঙন। ট্রিরট্রচয ট্রির্ীে উনযা ‘গকাারয়দ্ফ’-এ নােও ট্রনর্যয়কাার যয়প গকাারয়দ্য়ফয ন্তচমকয়র্য
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ট্রিনী ভমা

ওাট্রট্রনআ প্রাধানয গয়েয়ঙ। গল উনযা ‘এওদ্া গিয়ন’“গর্ ট্রনর্যয়কাার স্বনায়ভ ট্রপয়য এয় চীফয়নয য়ে,
ভায়চয য়ে অয়া ওয়য ওয়রয ভাছঔায়ন ট্রনয়চয স্থান ওয়য ট্রনয়েয়ঙ।
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৩) র্য়দ্ফ, ৃ- ৩৪।
৪) র্য়দ্ফ, ৃ- ৫৭।
৫) ার, ফ্না, ‚ীভ যােঃ চীফন  ট্রল্প‛, ফেীে াট্রর্য ংদ্, ১ভ প্রওা, য়টাফয, ২০১৫, ওরওার্া,
ৃ- ৪৭।
৬) যাে, ীভ, ‚চীফন-ভৃর্য‛, প্রট্রর্েণ, ১ভ প্রওা, ভাঘম, ১৯৮৭, ৃ- ৩৬।
৭) ভট্রেও, ওৃষ্ণয়কাার (ম্পাঃ), ‚ীভ যাে ুফণম চেন্তী স্মাযও গ্রন্থ‛, ধুনা, ১৯৭৭, ওরওার্া, ৃ- ৩১।
৮) যাে, ীভ, ‚উনযা ভগ্র‛ ৩ে ঔি, এফং ভুায়েযা, ১ভ প্রওা চানুোযী, ২০১০, ওরওার্া, ৃ- ৯১।
৯) র্য়দ্ফ, ৃ- ১০৬।
১০) র্য়দ্ফ, ৃ- ১৮৫।

Volume-VI, Issue-IV

February 2020

22

