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Abstract 
তবতশষ্ট ভাষাতবদ সুকুমার পসন্ বন্দলতিন্দলন্, বাাংলাসাতহন্দিয বতিমচন্দ্র, রন্দমশচন্দন্দ্রর পন্দরই ঐতিহাতসক উপন্যাস রচন্াে 
রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে পেষ্ঠ। পরবিধী কান্দল তবতিি দত্ত িাাঁর ‘ঐতিহাতসক উপন্যাস’ গ্রন্দে সুকুমার পসন্দন্র তসদ্ধান্দে 
তশলন্দমাহর প্রদান্ কন্দরন্। কারণ, রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে প্রাচীন্ বাাংলার কালানু্ক্রতমক (প্রাচীন্ তহ্ু-ন্দবৌদ্ধ যুগ পথন্দক 
মুসলমান্ তবিে পযধে) সমেপবধন্দক িাাঁর ঐতিহাতসক উপন্যান্দস পবশ কৃিন্দকৌশন্দলর দ্বারা উপস্থাপন্ কন্দরতিন্দলন্। পসন্দেন্দে 
সমকান্দল (তবশ-শিক) তিতন্ সাতহতিযক হতরসাধ্ন্ মুন্দখাপাধ্যান্দের পন্দরই ঐতিহাতসক উপন্যাস রচতেিা তহসান্দব িন্তপ্রেিা 
অিধন্ করন্দি সেম হন্দেতিন্দলন্। রাখালদাস বাাংলার প্রাচীন্ তহ্ু-ন্দবৌদ্ধ যুগ তন্ন্দে পলন্দখন্, ‘পাষান্দণর কথা’, ‘ন্দহমকণা’ ও 
প্রাে ি-ন্দশা বিন্দরর গুি যুগ তন্ন্দে পলন্দখন্, ‘শশাি’, ‘করুণা’, ‘ধ্রুবা’, উপন্যাস তিন্তি, অন্যতদন্দক পাল যুন্দগর রািা ধ্মধপালন্দক 
তন্ন্দে ‘ধ্মধপাল’ উপন্যাস ও মুসলমান্ তবিন্দের কাতহতন্ তবধৃ্ি কন্দরতিন্দলন্ িাাঁর ‘অসীম’, ‘লুৎফ-উল্লার’-র মি উপন্যান্দস। 
উপন্যাস হল কথার তশল্প। কথক িাাঁর সৃতিি আখযান্দন্ কথা তদন্দে তবন্দশষ একতি কালপন্দবধর সমাি বযবস্থান্দক (রািনন্তিক-
পভৌগতলক-আথধনন্তিক ও সাাংসৃ্কতিক) িুন্দল আন্দন্ন্ উপন্যান্দসর বাচন্স্তন্দর। পসন্দেন্দে উপন্যান্দসর বাচন্স্তন্দর কাতহতন্কাল 
তন্তমধি হে ঔপন্যাতসন্দকর ‘ন্দফাকালাইন্দিশন্’ বা তন্রীেন্দণর দ্বারা। পযন্দহিু কথা-আখযান্ মূলি স্থান্-কাল-ঘিন্া ও চতরন্দের 
(কন্ন্দিন্ট বা এক্সন্দপ্রশন্) অবস্থার তমতলি প্রকাশ। প্রতিতি ‘কন্ন্দিন্ট’ কথন্দকর তন্রীেন্দণ পুন্ঃতবধন্যস্তাকান্দর পুন্ঃতন্তমধি হে 
িাাঁর আখযান্দন্র মাোেন্দণ। অথধাৎ, উপন্যান্দসর পেন্দে ‘কাল’ বা ‘সমে’ একতি তবন্দশষ উপদান্ পস-কথা স্বীকার কন্দর পন্ওো 
যাে। পয-ন্দকান্দন্া উপন্যান্দসর কাতহতন্ই এই ‘সমে’ তবন্যান্দসর তভতত্তন্দি প্রতিতষ্ঠি বলন্দলও খুব একিা ভুল বলা হে ন্া। 
উপন্যান্দসর বাচন্ পতরসন্দর প্রকাতশি ‘সমে’ তবন্যাসই বন্দল পদে, উপন্যান্দসর কাতহতন্কাল। িারই তভতত্তন্দি উক্ত প্রবন্দে 
রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যাসগুতলর বাচন্ পতরসন্দর ‘সমে’ তবন্যান্দসর ধ্ারণা আন্দলাচন্া করা হন্দব। 
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পসেন্দে, সমন্দের তিন্ উপাদন্, ১. সমে ক্রম (Order) ২. কান্দলর স্থাতেত্ব বা তস্থতিকিা (Duration) ৩. পপৌন্ঃপুতন্কিা 
(Frequency) -এর তন্তরন্দখ িুলযমূলযাকান্দর তবচার ও তবন্দেষণ করা হন্দব।  
______________________________________________________ 

Discussion   
রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে (১৮৮৫, ১৩ এতপ্রল) একাধ্ান্দর তিন্দলন্ পযমন্ ঐতিহাতসক; পিমতন্ একিন্ ঔপন্যাতসক। তিতন্ 
তবশ শিন্দকর প্রথমান্দধ্ধ প্রাে কুতি বির ধ্ন্দর (১৯০৫-১৯২৮) তন্রলস সাতহিযচচধা কন্দর অসাংখয বাাংলা প্রবে, গল্প, ঐতিহাতসক 
উপন্যাস ও সামাতিক প্রবে রচন্া কন্দরন্। িাাঁর পলখা ঐতিহাতসক উপন্যাসগুতল হল,- ‘পাষান্দণর কথা’ (১৯১৪),‘শশাি’ 
(১৯১৪), ‘ধ্র্ম্ধপাল’ (১৯১৫), ’মেুখ’ (১৯১৬), ‘করুণা’ (১৯১৭), ‘ধ্রুবা’ (১৯১৯), ‘অসীম’ (১৯২৪), ‘লুৎফ-উল্লা’ (পতেকাে 
প্রকাতশি হেতন্)। আমরা িাাঁর উপন্যান্দসর বাচন্দন্ কাতহতন্ তকাংবা ইতিহান্দসর পুন্তন্ধমান্দণ তিতন্ তকভান্দব সমেন্দক বযাবহান্দর 
করন্দিন্ িাাঁর একতি পাঠ পন্বার পচষ্টা করব।   
    উপন্যাস পযন্দহিু কথা-আখযান্ বা ‘Story with a storyteller’ বা ‘Speaker of the narrative words’  
পসন্দহিু আখযান্দন্ ‘সমে’ তবন্যাস অবধ্াতরি ভান্দব অন্য মাো পপন্দে যাে। পসন্দেন্দে কথা-আখযান্দন্ মূলি দুই ধ্রন্দন্র সমে 
বা কাল আমরা লেয কতর। একতি অবধ্াতরি ভান্দব কথন্দকর সমেকাল (discourse time), অথধাৎ পলখক পয সমন্দে বন্দস 
আখযান্ রচন্া করন্দিন্ িাাঁর সমে কাল। পযমন্, রাখালদান্দসর সমস্ত উপন্যাসই তবশ শিন্দকর সমাি পপ্রোপন্দি দাাঁতিন্দে 
পলখা। অন্যতদন্দক ‘story time’ বা কাতহতন্কাল। পসিা তবতভন্ন পলখন্দকর পেন্দে তবতভন্ন রকম হন্দিই পান্দর। পকউ সমকান্দলর 
কাতহতন্ িাাঁর আখযান্দন্র বাচন্দন্ িুন্দল আন্ন্দি পান্দরন্, আবার পকউ পকউ হািার বিন্দরর  পুরান্দন্া ইতিহাসন্দক িাাঁর বাচন্স্তন্দর 
কাতহতন্ তহসান্দব পদখান্দি পান্দরন্। পযমন্, বতিমচন্দন্দ্রর ‘রািতসাংহ’ উপন্যান্দসর কাতহতন্কাল কথন্কাল অন্দপো প্রাচীন্, আবার 
‘তবষবৃে’ উপন্যান্দসর কাতহতন্কান্দলর পিভূতম বতিন্দমর সমসামতেক অথধাৎ উতন্শ শিন্দকর বাঙাতল সমাি। িন্দব দুতি পেন্দেই 
কথন্কাল অন্দপো কাতহতন্কাল হন্দব প্রাচীন্ ও পুন্ঃতন্ধতমি। রাখালদান্দসর ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর কাতহতন্কাল কথন্কাল 
অন্দপো প্রাচীন্ ; িাই কাতহতন্ হন্দে উন্দঠন্দি সমন্দের দাতবন্দি পুন্ঃতন্ধতমি ইতিহাস। পসই ইতিহান্দসর সোন্ করন্দিই 
রাখালদান্দসর ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর বাচন্দন্ ‘সমন্দে’-র  বযবহার আন্দলাচন্াে প্রোস পপন্দেতি উক্ত প্রবন্দে।    

১ 
   ‘সমে’(time) হল এক রহসযমে ধ্ারণা ; যা তন্ন্দে প্রশ্নমুখরিা ও িাাঁর উত্তর সোন্ আিও তবরামহীন্। এই 
রহসযমে সমে ধ্ারণান্দক আখযান্দন্ তকাংবা আরও স্পষ্ট কন্দর বলন্দল কথা-আখযান্দন্র সাাংগঠতন্ক প্রন্দোগ ও তবন্দেষণ করন্দি 
হন্দল, সমন্দের তিন্ ধ্রন্দণর ভূতমকার কথা স্মরণ করন্দি হে। িযান্দন্ন্দির মন্দি পস-গুতল হল,-কাতহতন্র বাচন্দন্ সমন্দের তবন্যাস 
বা order, বযাতিকাল বা duration ও পপৌন্ঃপুতন্কিা বা frequency।   
   আখযান্ বাচন্দন্র সমে ধ্ারণা ‘প্রকৃি সমে’ ধ্ারণা পথন্দক এন্দকবারই আলাদা। ‘প্রকৃি সমে’ ধ্ারণা সবধদা 
একমুখীক্রন্দম (অিীি-বিধমান্–ভতবষযৎ) বন্দে চন্দল, তকন্তু আখযান্দন্ িা হে ন্া। কারণ, আখযান্দন্ রন্দেন্দি ‘internal time 
sequence’ বা অেগধি সমে অনু্ক্রম। অথধাৎ আখযান্দন্ উপস্থাতপি ঘিন্ার পকান্তি আন্দগ এবাং পকান্তি পন্দর ঘতিি হন্দেন্দি 
পস সম্পন্দকধ ধ্ারণা। যতদও এই ধ্ারণা একােই আখযান্ ববতশষ্টয অনু্যােী তবন্যস্ত হে। িাহন্দল আমরা িান্লাম কথা-
আখযান্দন্র পেন্দে সমে সাংক্রাে আন্দলাচন্ার মূল তভতত্ত হল এই অেগধি সমে অনু্ক্রন্দমর ধ্ারণা। আখযান্ িাতিক িযান্দন্ি 
সমন্দের আন্দলাচন্ার পেন্দে পয িুলন্ামূন্দলাকিান্দক তভতত্ত কন্দরন্দিন্ িা হল –  

“The relationship between the time of the story and the time of the discourse is 
expressed”১   

অথধাৎ কাতহতন্র সমেকাল ও বাচন্দন্ পসই সমেকাল কীভান্দব প্রকাশ পান্দে, িার সম্পকধ তন্ণধন্দের উপর পিার তদন্দলন্। 
কাতহতন্র সমে, যা তরমন্ পকন্ন্দন্র মন্দি, “an ideal’ ‘natural’ chronology”২ বা আদশধ ‘স্বাভাতবক’ একক সমেক্রম, যা 
বাচন্দন্ পুন্ঃতবধন্যস্তভান্দব প্রকাশ পাে। তন্ন্দে একতি তচন্দের দ্বারা তবষেতি পবাঝার পচষ্টা করা পযন্দি পান্দর –  

কাতহতন্র সমেক্রম (প্রকৃি সমন্দের অনু্ক্রন্দম ঘিন্ার তববরণ) 
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ক১ – খ২ – গ৩ – ঘ৪ – ঙ৫ 
বাচন্দন্র সমেক্রম (ঘিন্ার তবপযধস্ত বা পুন্তবধন্যস্ত ক্রম)  

গ৩ – ঘ৪ – ক১ – খ২ – ঙ৫ 
এই দুই তবন্যান্দসর আেঃসম্পন্দকধই কথা-আখযান্দন্র তকাংবা উপন্যাস-ন্দিান্দিাগন্দল্পর সমেক্রন্দমর তকাংবা তবন্যান্দসর ধ্ারণা স্পষ্ট 
হন্দে ওন্দঠ। সমন্দের সাংতেি ধ্ারণা পন্বার পর রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর তন্তরন্দখ কাতহতন্র 
বাচন্স্তন্দর তকভান্দব ‘সমে’ ধ্ারণা প্রযুক্ত হন্দেন্দি িা আমরা পদন্দখ তন্ন্দি পাতর–   
   আখযান্কান্দলর সীমা ‘মুক্ত’ (open) ও ‘বদ্ধ’ (closed) পতরসর পভন্দদ তন্ধ্ধাতরি। রাখালদান্দসর সমস্ত ঐতিহাতসক 
উপন্যাসই বদ্ধ পতরসরভুক্ত। অথধাৎ একতি তন্তদধষ্ট কালসীমাে (আতদ-মধ্য-অেযযুক্ত) কাতহতন্ বতণধি হন্দেন্দি। পূবধবিধী বতিমচন্দ্র 
চন্দটাপাধ্যাে তকাংবা রন্দমশচন্দ্র মিুমদান্দরর বহু উপন্যাস এই সমে পতরসর পগােভুক্ত। পযমন্, ‘দুন্দগধশন্ত্ন্ী’-র সূচন্াবাকয 
ও সমাতিবান্দকযর তদন্দক আমরা ন্ির তদন্দি পাতর, -   

“৯৯৭ বঙ্গান্দের তন্দাঘন্দশন্দষ একতদন্ একিন্ অশ্বান্দরাহী তবষু্ণপুর হইন্দি মা্ারন্দণর পন্দথ একাকী গমন্ 
কতরন্দিতিল।” (সূচন্াবাকয) 
“ফুল ফুতিল। অতভরাম স্বামী গি মা্ারন্দণ গমন্ কতরো মহাসমান্দরান্দহর সতহি পদৌতহেীন্দক িগৎ তসাংন্দহর 
পাতণগৃতহেী কতরন্দলন্।” (সমাতিবাকয) 

অথধাৎ, কাতহতন্কান্দলর সীমা বা পতরসর এন্দেন্দে বদ্ধ। ঘিন্ার অতভমুখ একমুখী। রাখালদান্দসর উপন্যান্দসও এই ধ্রন্দন্র 
কাতহতন্র বদ্ধপতরসরিা লেণীে, ‘মেূখ’ উপন্যাস পথন্দক –  

“খৃষ্টীে সিদশ শিােীর প্রথম পান্দদর পশষ বৎসন্দর, ভাদ্র মান্দস, প্রশস্ত গঙ্গাবন্দে একখাতন্ দীঘধাকার ন্াতিপ্রশস্ত 
পন্ৌকা দ্রুিন্দবন্দগ দতেণাতভমুন্দখ যাইন্দিতিল।”৩ (সূচন্াবাকয)  
“শীন্দির অপরান্দে একখাতন্ েুদ্র পন্ৌকা আগ্রা দুন্দগধর অন্তিদূন্দর শযামল িৃন্ন্দেন্দের সরু্ম্ন্দখ আতসো লাতগল। ... 
পুরুষ ন্াতবকন্দক তিজ্ঞাসা কতরল, ‘ভুবন্ সমাতধ্ পকাথাে?”৪ (অতেমবাকয)   

  অথধাৎ কাতহতন্র সীমা এন্দেন্দে বদ্ধ।  
     এিািাও রাখালদান্দসর ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর কথন্রীতিও ‘শুন্যমাোর কথন্’ বা ‘zero grade narration’। 
অথধাৎ িাাঁর সমস্ত উপন্যাসই বা উপন্যান্দসর কাতহতন্গি তথম, তশন্দরান্াম, অধ্যাে, পতরন্দেদ তকাংবা উপপতরন্দেন্দদ তবভক্ত। 
এিা অন্যমাোে তবষেক্রন্দমর ধ্ারণা পদে পাঠকন্দক। এন্দেন্দে কাতহতন্ন্দক তবতভন্ন উপাদান্দন্ তবন্যস্ত কন্দর একিা কাতহতন্গি 
তথন্দমর ধ্ারণা পাওো যাে। অতমিাভ দান্দসর মন্দি -,  

“এ কথন্দন্ কথন্দকর দাে পন্ই। গ্রন্দের ন্ামকরণ, অধ্যাে বা পতরন্দেদ তবভাগ, অধ্যাে-পতরন্দেদ ইিযাতদর তশন্দরান্াম 
বা উপ-তশন্দরান্াম–এগুতল কাতহতন্-কথন্দন্র বতহরমহল–পলখন্দকর হস্ত-অবন্দলপন্ পযখান্দন্ স্পষ্ট। িাাঁর সৃষ্ট কথকন্দক 
সতরন্দে পন্ন্ পলখক।”৫  

রাখালদাসও িাই কন্দরন্দিন্। তিতন্ কাতহতন্র বাচন্স্তন্দর তবতভন্ন বাচন্ভতঙ্গর দ্বারা সাতিন্দে িুন্দলন্দিন্ িাাঁর উপন্যান্দসর কাতহতন্গি 
তথম। রাখালদান্দসর ‘ধ্রুবা’ উপন্যান্দসর দ্বারা তবষেতি বুন্দঝ পন্ওো পযন্দি পান্দর।   

ধ্রুবা : রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে 
প্রথম পতরন্দেদ – ন্িীপল্লী,  তদ্বিীে পতরন্দেদ – সমুদ্রগৃহ, িৃিীে পতরন্দেদ – মহান্দদবী, চিুথধ পতরন্দেদ – বাগদত্তা, পঞ্চম 
পতরন্দেদ – আযধযপট, ষষ্ঠ পতরন্দেদ – মাধ্বন্দসন্া, সিম পতরন্দেদ – রুদ্রধ্ন্দরর প্রােতিত্ত, অষ্টম পতরন্দেদ – শ্মশান্দন্, ন্বম 
পতরন্দেদ – মাধ্বন্দসন্ার গৃহ, দশম পতরন্দেদ - দত্তন্দদবীর প্রিযাবত্তধন্, একাদশ পতরন্দেদ – মথুরা যাো, দ্বাদশ পতরন্দেদ 
– রামগুি, েন্দোদশ পতরন্দেদ – শক ধ্বাংস, চিুথধ পতরন্দেদ – রািার অিযাচার, পঞ্চদশ পতরন্দেদ – হিযা, পষািশ 
পতরন্দেদ – অন্যপূর্ব্ধা কন্যা।   
   অথধাৎ ‘ধ্রুবা’ উপন্যান্দসর কাতহতন্গি ‘তথম’ বা ‘তবষেক্রম’ রাখালদাস এভান্দব পতরন্দেদ ও িার উপ-পতরন্দেন্দদর  
তশরন্ান্দমর দ্বারা সাতিন্দে িুন্দলন্দিন্। ধ্রুবা উপন্যান্দস রাখালাদাস প্রাচীন্ গুিযুন্দগর ইতিহাসন্দক পুন্তন্ধতমি কন্দরন্দিন্।  উপন্যান্দস 
ন্ােক সমুদ্রগুি পুে চন্দ্রগুি ও ন্াতেকা ধ্রুবা পদবী। অপরপন্দে সমুদ্রগুন্দির তদ্বিীে পন্দের স্ত্রী িেস্বাতমন্ীর পুে রামগুি 
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তপিার তসাংহাসন্দন্র প্রতি প্রলুব্ধ। এমন্ সমে গুিরািয পািালীপুে বতহঃশত্রু শক দ্বারা আক্রতমি হন্দি থান্দক। এই সুন্দযান্দগ 
িলন্া কন্দর তসাংহাসন্ সমুদ্রগুন্দির কান্দি রামগুি পকন্দি পন্ে, িেস্বাতমন্ীর িৎপরিাে। ধ্রুবা পদবীন্দক শক রািা পভি তহসান্দব 
পপন্দি চাইল। ধ্রুবান্দদবী পসখান্দন্ পগন্দলন্। অন্যতদন্দক রামগুিন্দক রািা বন্দল সমাি পমন্দন্ তন্ল ন্া। তদন্ তদন্ রুতচপতির 
সহন্দযাতগিাে রামগুন্দির অিযাচার পবন্দি উঠল। পশন্দষ রামগুন্দির মৃিুয হল বৃদ্ধ সন্নযাসীন্দবশী রতবগুন্দির হান্দি। চন্দ্রগুি ও 
ধ্রুবার তমলন্ হল, পািালীপুন্দের রািপন্দদ চন্দ্রগুি আসীন্ হল। এখান্দন্ এই কাতহতন্ ক্রম পতরন্দেন্দদ- উপ-পতরন্দেন্দদর 
তশন্দরান্ান্দম তবন্যস্ত। অন্যতদন্দক ‘শশাি’ উপন্যান্দসর তবন্দষােক্রন্দম আবার অন্যভান্দব এই ‘শুন্যমাোর কথন্রীতি’ বযবহার 
কন্দরন্দিন্ রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে, -  

শশাি : রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে 
প্রথম ভাগ : প্রভান্দি 

প্রথম পতরন্দেদ – পশান্-সঙ্গন্দম ও দ্বাতবাংশ পতরন্দেদ – বেুগুন্দির সোন্দন্।   
এখান্দন্ বাইশতি পতরন্দেন্দদ শশান্দির বালযিীবন্ পথন্দক বকন্দশার িীবন্দন্র (ন্দচাদ্দ বির) ঘিন্া ধ্ারাবাতহক ভান্দব সািান্দন্া 
হন্দেন্দি। অথধাৎ অধ্যাে ন্ান্দমর সন্দঙ্গ সাযুিয পরন্দখই এই পতরকল্পন্া। ‘প্রভান্দি’ অথধাৎ রািা শশান্দির িীবন্ প্রভান্দির সন্দঙ্গ 
িুলয।  

তদ্বিীে ভাগ : মধ্যান্দে 
প্রথম পতরন্দেদ – স্কেগুন্দির গীি পথন্দক অষ্টাদশ পতরন্দেদ – তন্রুতদ্দন্দষ্টর উন্দদ্দশ। 
                  উক্ত ভান্দগ শশান্দির িীবন্দন্র মধ্যভাগ আন্দলাতচি, পযিা ন্ামকরন্দণর দ্বারা তচোতেি হন্দেন্দি।  

িৃিীে ভাগ : সাোন্দে 
প্রথম পতরন্দেদ – তপঙ্গলন্দকশ অতিতথ পথন্দক অষ্টাদশ পতরন্দেদ –অন্ে যােী। 
                 উক্ত ভান্দগ শশান্দির িীবন্দন্র পশষ পতরণতি অতিি। ‘সাোন্দে’ ন্ান্দম িা পবশ স্পষ্ট।  
 

২ 
         আন্দগই বলা হন্দেন্দি পয, কাতহতন্র সমেক্রম বাচন্দন্ অনু্রূপভান্দব তবন্যস্ত হে ন্া। কখন্দন্া আন্দগর ঘিন্া পন্দর, এবাং 
পন্দরর ঘিন্া আন্দগ বাচন্দন্ পলখন্দকর পকৌশলানু্সান্দর পুন্ঃতবধন্যস্ত হে। এই কাতহতন্র পুন্ঃতবধন্যস্তক্রমন্দক িযান্দন্ি ‘তবপযধস্তক্রম’ 
(anachronies) অতভধ্াে ভূতষি কন্দরন্দিন্। আখযান্ বাচন্দন্ এই কাতহতন্র তবপযধস্তিা ঘন্দি সাধ্ারণি ‘অিীি কথন্’ (Flash 
back), ও ‘ভতবষযৎ কথন্’ (Flash forward ) এই দুই পদ্ধতিন্দি। Genette-এর পতরভাষাে যথাক্রন্দম analepses ও 
prolepses। অতমিাভ দান্দসর মন্দি,- ‘পিাৎ-উদ ভাস’ ও ‘পূবধ-উদ ভাস’। রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দস 
এই দুই রীতির কথন্ ববতশন্দষ্টযর তন্তরন্দখ সমন্দের তবপযধস্ত ক্রন্দমর ধ্ারণা পন্ওো পযন্দি পান্দর,-  
         অিীিকথন্ রীতিতি বাাংলা উপন্যান্দস একতি অতিপতরতচি পদ্ধতি। অতধ্কাাংশ আত্মকথন্রীতি যুক্ত উপন্যান্দস এর 
বহুল বযবহার লেয করা যাে। পযমন্, বহুপতঠি শরৎচন্দন্দ্রর ‘শ্রীকাে’ উপন্যান্দসর সূচন্াবাকয স্মরণ করন্দি পাতর আমরা, -  

“আমার এই ‘ভবঘুন্দর’ িীবন্দন্র অপরাে পবলাে, ইহারই একিা অধ্যাে বতলন্দি বতসো আি কি কথাই ন্া মন্দন্ 
পতিন্দিন্দি।” (১/১)  

িন্দব, এই অিীিকথন্ যখন্ কথন্দকর, পসন্দহিু তিতন্ই কাতহতন্িন্দলর তভিন্দরর পকান্ চতরে হন্দে উন্দঠন্দি। আর এই ঘিন্া 
িারই িীবন্দন্র ঘন্দি যাওো অন্তিদুরবিধী পকান্ ঘন্দি যাওো সৃ্মতির পুন্রাবৃতত্ত। অনু্রূপ রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের 
আত্মকথন্ রীতিন্দি পলখা দুতি উপন্যাস হল, ‘পাষান্দণর কথা’ ও ‘ন্দহমকণা’। এই দুই উপন্যান্দস ‘পাষাণ’ ও ‘সুবণধমুদ্রা’ 
কথন্দকর তন্বধাতচি দুই চতরে হন্দে উন্দঠন্দি। যান্দদর িবান্ীন্দি সমগ্র উপন্যান্দসর কথাবস্তু বতণধি হন্দেন্দি। িাই এই দুই 
উপন্যান্দস এই পিাৎ-উদ ভাস বা অিীিকথন্ বযবহৃি হন্দেন্দি সবধাতধ্ক। পযমন্, ‘পাষান্দণর কথা’ উপন্যান্দস অিীিকথন্ 
এন্দসন্দি এভান্দব, -  
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“আমার সমন্দের ধ্ারণা ন্াই, সুিরাাং আমার িন্ম-মুহূত্তধ হইন্দি কি কাল অিীি হইোন্দি িাহা আতম বতলন্দি পাতর 
ন্া। যিদূর স্মরণ আন্দি িাহাই বতলন্দিতি। বশশন্দবর কথা এইমাে মন্দন্ পন্দি পয, প্রশস্ত সমুদ্র বসকন্দি আতম ও 
আমার ভ্রািৃবগধ পখলা কতরো পবিাইিাম।”৬   

আবার ‘ন্দহমকন্া’ উপন্যান্দস অিীিকথন্ বযবহৃি হন্দেন্দি এভান্দব –  
“আতম বহু প্রাচীন্, এমন্তক পিামাতদন্দগর মান্বিাতি অন্দপোও প্রাচীন্। িুতম যতদ তবশ্বাস কর িাহা হইন্দল আমার 
িন্মকথা বতল, িুতম শুতন্ো যাও। অন্দন্কতদন্ পূন্দর্ব্ধ তদন্, মাস, বৎসর, কাল প্রভৃতি ন্ামকরণ হইবার বহু পূন্দর্ব্ধ, 
ভীষণ অেকান্দরর মন্দধ্য আতম িন্মগ্রহন্ কতরোতিলাম।”৭   

   িন্দব শুধু্মাে আত্মকথন্ রীতিন্দিই পয এই অিীিকথন্ বযবহৃি হে পিমন্িা ন্ে। অন্দন্ক সমে উপন্যান্দসর 
সূচন্াে তকাংবা পতরন্দেদ, উপ-পতরন্দেন্দদ পকান্ স্থাতন্ক বণধন্াে, চাতরতেক বণধন্াে, তবরতির পেন্দে এই অিীিকথন্ বযবহৃি 
হন্দি পদখা যাে। রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দস এর উদাহরণ উপন্যান্দস বহুল পতরমান্দণ পাওো যাে। 
আমরা পবাঝার স্বান্দথধ কন্দেকতি উদাহরণ িুন্দল তবষেতি বুন্দঝ তন্ন্দি পাতর এভান্দব –   
রাখালদান্দসর ‘মেূখ’ উপন্যান্দসর চিুদধশ পতরন্দেদ ‘পতরচে’ অাংন্দশ লতলিা যখন্ িার মাতস তবন্দন্াতদন্ীর প্রকৃি পতরচে 
িান্ন্দি চাে, িখন্ তবন্দন্াতদন্ীর পতরচে প্রদান্দন্, রাখালদাস এই অিীিকথন্ পদ্ধতির অবলম্বন্ কন্দরন্দিন্, -  

“মামা পচৌদ্দ বৎসর পূন্দবধ সন্নযাসী হইো তগোন্দিন্। পচৌদ্দ বৎসর পূন্দবধ গঞ্জাতলস আমান্দক ও আমার ভ্রািৃিাোন্দক 
খিদহ হইন্দি ধ্তরো আতন্োতিল। আতম বাল-তবধ্বা, পিামার মামী মতরো স্বন্দগধ তগোন্দিন্, আর আতম পান্দপর পসরা 
বতহো মতরন্দিতি।”৮   

আবার ‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যান্দসর ষষ্ঠ পতরন্দেদ ‘নূ্র বাঈ’ অাংন্দশ কথক অিীিকথন্ পদ্ধতিন্দিই পগালাতপ বাঈ-এর পতরচে 
প্রদান্ কন্দরন্দিন্, -  

  “ন্দসিা ইাংন্দরিী ১৭৩৯ সাল। িখন্ বাঙ্গালার সুবাদার মুতশধদকুলী খাাঁর িামািা সুিাউন্দদ্দৌলার মৃিুয হইোন্দি। 
সুিাউন্দদ্দৌলা মৃিুযর পূন্দর্ব্ধ দীঘধকাল মুতশধদকুলী খাাঁর কন্যার মুখদশধন্ কন্দরন্ ন্াই। িাাঁহার মৃিুযকান্দল িাাঁহার বিযষ্ঠ 
পুে সরফরাি খাাঁ তপিার তন্কি মুতশধদাবান্দদ তিন্দলন্। তকন্তু িাাঁহার কতন্ষ্ঠ পুে আক্রম িমান্ খাাঁ প্রাণভন্দে তদল্লীন্দি 
পলাইো আতসোতিন্দলন্। আতসবার সমে সুন্দযাগয সান্দহঞ্জাদা মুতশধদাবান্দদর উপকণ্ঠ হইন্দি রূপবিী ব্রাহ্মণ তবধ্বা 
পগালাপীন্দক হরণ কতরো আতন্োতিন্দলন্।”৯ 

‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যান্দস সমেতবন্যান্দস অিীিকথন্ পযভান্দব রাখালদাস বযবহার করন্দলন্, িার একতি তচে উক্ত উদাহরণ 
অনু্সান্দর পথন্দক পদওো পযন্দি পান্দর এভান্দব, -  

কাতহতন্কাল 
 

বাচন্কাল + কথক + তন্রীেক + আকিযান্ট (ন্দরাল 
বা চতরে)  

তদল্লীর অষ্টাদশ 
শিন্দকর সমাি, 
ন্ারীর সমান্দি 

অবস্থান্। 

১৭৩৯ সান্দলর 
ঘিন্া,যা কথন্দকর 
অদূরবিধী সমন্দে 
ঘন্দিন্দি, পগালাপীর 
পতরচে প্রদান্দন্। 

পলখক (রাখালদাস 
বন্দ্যাপাধ্যাে) 

পলখক [রাখালদাস 
বন্দ্যাপাধ্যাে 
(কা.ব.)+ 

আন্্রাম(কা.অ)] = 
সবধজ্ঞকথন্  

আন্্রাম (প্রধ্ান্ 
চতরে) 

                                            অিীিকথন্দন্র সৃতষ্ট  
             কাতহতন্কাল                 বাচন্কাল            তবপযধস্ত         কাতহতন্িন্দলর মন্দধ্য                            
                    

ক.ব. = কাতহতন্িন্দলর বাইন্দর। কা.অ. = কাতহতন্িন্দলর অেগধি। 
আবার ঐতিহাতসক স্থাতন্ক বণধন্ার পেন্দেও এই পদ্ধতি অবলম্বন্ কন্দরন্দিন্ রাখালদাস িাাঁর ‘ধ্রুবা’ উপন্যান্দসর পন্দন্রিম 
পতরন্দেন্দদর ‘হিযা’ অাংন্দশ, -  
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“ন্দশাণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থন্দল গুিরািবাংন্দশর তবসৃ্তি প্রন্দমাদ উদযান্। এখন্ িাাঁহার তচেমােও ন্াই। তকন্তু সাদ্ধধ সহস্র 
বৎসর পূন্দর্ব্ধ পশান্দণর দুই তিন্তি শাখা এই পক্রতশবযাপী তবস্তীণধ উপবন্দন্র মন্দধ্য পতিো কৃতেম হ্রন্দদ পতরণি 
হইোতিল। গুিসাম্রান্দিযর প্রারম্ভ হইন্দি এই তবশাল উদযান্দন্র প্রন্দবশ পন্দথ সর্ব্ধদা সশস্ত্র প্রহরী উপতস্থি থাতকি।”১০  

     এিািাও আখযান্দন্র কাতহতন্কাল সবধদা একতি সমে পন্দবধ সীমাবদ্ধ থান্দক ন্া। কখন্ও কখন্ও িা বাচন্দন্ কাতহতন্কান্দলর 
পথন্দকও পকান্দন্া পূবধবিধী ঘিন্ার তন্তরন্দখ মূল কাতহতন্কাল তপতিন্দে পযন্দি পান্দর অন্দন্কখাতন্। ফন্দল মূল কাতহতন্কালক্রন্দমর 
ঘন্দি তবচুযতি। এই পদ্ধতি দ্বারা অন্দন্কসমেে পলখক িাাঁর কাতহতন্র মূল প্লি পতরবিধন্ ঘতিন্দে থান্দকন্। পসন্দেন্দে এই 
অিীিকথন্ হন্দে ওন্দঠ মূল কাতহতন্র অতভমুখ বদন্দলর প্রধ্ান্ হাতিোর। তবষেতি রাখালদান্দসর ‘ধ্রুবা’ উপন্যাস পথন্দক বুন্দঝ 
তন্ন্দি পাতর এভান্দব,  
উপন্যান্দসর সূচন্া অাংশতি হল,-  

“এখন্ হইন্দি পদি হািার বৎসর পূন্দর্ব্ধ বচে মান্দসর শুক্লপন্দের পশষ তদন্দক ন্িী-পল্লীর সতহি রািপন্দথর 
সাংন্দযাগস্থন্দল ন্িীমূখযা মাধ্বন্দসন্া অন্দন্কগুতল ন্ারীন্দবতষ্টিা হইো উনচঃস্বন্দর পকালাহল কতরন্দিতিল। সকন্দলই 
িাহান্দদর মুখযা মাধ্বন্দসন্ান্দক রািদ্বান্দর রামগুি ন্ামক এক বযতক্তর তবরুন্দদ্ধ অতভন্দযাগ কতরন্দি বতলন্দিতিল।”১১ 

      অথধাৎ, উপন্যান্দসর কাতহতন্কাল কথন্কাল অন্দপো পদি হািার বির পূন্দবধর। তকন্তু এই কাতহতন্ কালই বাচন্কান্দল 
উপস্থাতপি হন্দেন্দি িারও পাঁতচশ বির পূন্দবধর একতি ঘিন্া তদন্দে। পসতি মূল কাতহতন্কান্দলর ক্রমন্দক তবপযধস্ত ক’ন্দর 
অিীিকথন্দন্র দ্বারা গন্দি উন্দঠন্দি।    
কাতহতন্ ক্রম –  
       ক              –           খ          –         গ            –        ঘ             –           ঙ      
                                                                                       

পদি হািার 
বির আন্দগ রামগুন্দির 
হাি পথন্দক চন্দ্রগুি 

কিৃধক 
মাধ্বন্দসন্া উদ্ধার। 

 
 

চন্দ্রগুন্দির পতরচে 
প্রদান্ ও ধ্রুবার সন্দঙ্গ 

প্রণে সম্পন্দকধর 
ইতঙ্গি। 

তপিা সমুদ্রগুন্দির 
তসাংহাসন্দন্র প্রতি 
রামগুি প্রলুব্ধ হন্দে 
চন্দ্রগুন্দির সন্দঙ্গ 

তবন্দরাধ্। 

িেস্বাতমন্ী কিৃধক 
পাঁতচশ বির আন্দগ 
সমুদ্রগুন্দির কান্দি 

প্রতিজ্ঞাকরণ, পয িাাঁর 
পুে হন্দল পস রান্দিযর 

রািা হন্দব। 

রামগুন্দির তসাংহাসন্দন্ 
আন্দরাহণ ও রান্দিযর 

প্রিান্দদর উপর 
অিযাচার। 

     
অথধাৎ, আমরা পদখন্দি পপলাম, কাতহতন্কালক্রম যা ; িা বাচন্স্তন্দর আরও পাঁতচশ বির আন্দগর ঘিন্া পথন্দক উপন্যান্দসর 
ঘিন্া শুরু হন্দেন্দি। যা আতম ‘ঘ’ ন্ামাতিি বণধ তদন্দে পবাঝাবার পচষ্টা কন্দরতি।  
আখযান্দন্র তবপযধস্তক্রম ঘন্দি ভতবষযৎকথন্দন্র (flash forward) দ্বারাও। িন্দব কথা-আখযান্দন্ অিীিকথন্দন্র মি 
ভতবষযৎকথন্ এিিা সুলভ ন্ে। কারণ, ভতবষযৎকথন্ হল ‘anticipatory summary’ (genette, 1983,63) বা আগাম 
সারাাংশ। তকাংবা আখযান্তবদ পিাদারন্দভর ধ্ারণাে িা ‘plot of predestination’ (ibid)– অথধাৎ পূবধতন্ধ্ধাতরি। এই 
পূবধতন্ধ্ধাতরি ভতবষযৎকথন্দন্র ভাবন্াে িাই অন্দন্কিা তন্েতিবান্দদর প্রসঙ্গ চন্দল আন্দস। আসন্দল, কাতহতন্র শুরুন্দিই যতদ পশন্দষ 
কী হন্দব বন্দল পদওো হে, িাহন্দল কাতহতন্র বাতক অাংশিা হন্দে যাে পশষাাংন্দশ পপৌঁিাবার সারাাংশ মাে। পসন্দেন্দে পাঠন্দকর 
কাতহতন্র প্রতি আকষধণ তবন্দলাপন্ ঘন্দি যাওোর সম্ভবন্া পথন্দক যাে। িাই এই তন্েতি তন্েতিি বা পূবধতন্ধ্ধাতরি ভাবন্ার 
প্রকাশ ঔপন্যাতসন্দকরা িাাঁন্দদর উপন্যান্দস সচরাচর রাখন্দি চান্ ন্া। িন্দব উপন্যান্দসর বাচন্দন্ ভতবষযন্দির আভাস (hint) তিতন্ 
তদন্দিই পান্দরন্। বতিমচন্দন্দ্রর বহু উপন্যান্দস এই ইতঙ্গি সুস্পষ্ট। পযমন্, ‘তবষবৃে’ (১৮৬২) উপন্যান্দস কু্ন্ত্ন্ীর স্বপ্ন 
দশধন্দন্র দ্বারা ভতবষযন্দির ইতঙ্গি আমরা পপন্দে যাই, পয পরবিধী কাতহতন্র ঘিন্া তক ঘিন্দি পান্দর। রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের 
উপন্যান্দসর বাচন্স্তন্দর কাতহতন্র সমেক্রন্দম এই ভতবষযৎ আভাস তন্ধ্ধাতরি। কখন্দন্া িা ভতবষযদ্বাণী, কখন্দন্া িা পিযাতিষী 
মারফৎ অদৃষ্ট গণন্া দ্বারা বযক্ত। ‘শশাি’ উপন্যাস পথন্দক উদাহরণ িুন্দল তবষেতি আন্দলাচন্া করা পযন্দি পান্দর,-  
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“যূতথকা কণধ হইন্দি বহুমূলয রত্নাভবণ খুতলো পিযাতিষীর হন্দস্ত প্রদান্ কতরল। ব্রাহ্মণ কৃিজ্ঞহৃদন্দে কতহন্দলন্, ‘মা, 
িুতম রািরান্ী হইন্দব’। িাহার পন্দর তচোর হস্ত পদতখো পিযাতিষী কতহন্দলন্, ‘িুতম একরাতের িন্য রািরান্ী হইন্দব’। 
লতিকার হস্ত পরীো কতরোও কতহন্দলন্, ‘সমুদ্রিীন্দর মহারান্দির সতহি পিামার গােবধ তববাহ হইন্দব। মা, িুতমও 
একতদন্দন্র িন্য রািরান্ী হইন্দব’। ...যুতথকা িরলার হাি ধ্তরো পিযাতিতবধন্দদর তন্কন্দি লইো পগল। পিযাতিতবধদ 
অন্দন্েন্ ধ্তরো িাহার হস্ত পরীো কতরো কতহন্দলন্, ‘িুতম প্রথম িীবন্দন্ কষ্ট পাইন্দব বন্দি, তকন্তু ভতবষযন্দি রািরাণী 
হইন্দব। িুতম পরাতহিাশ্ব দূন্দগধর অধ্ীশ্বরী হইন্দব।”১২   

      আমরা আন্দগই আন্দলাচন্া কন্দরতি পয, ভতবষযৎকথন্ হল, আখযান্দন্ ‘পূবধতন্ধ্ধাতরি’ বা ‘তন্েতি-তন্েতিি’। পসন্দেন্দে 
কাতহতন্ পন্দর তক ঘিন্দব তকাংবা কাতহতন্র অতভমুখ পকান্ তদন্দক যান্দব, িা পূন্দবধই বন্দল পদওো হে। এন্দি কাতহতন্র ঘিন্া ক্রম 
দুবধল হন্দে পন্দি। ‘সান্দস্পন্স তসকুন্দেন্স’ আখযান্দন্র ন্ষ্ট হন্দে পন্দি। উক্ত উদাহরন্দণ িাই পদখলাম আমরা। উপন্যান্দসর পরবিধী 
অাংন্দশ তক ঘিন্দব িা এই ভতবষযৎকথন্দন্র দ্বারা পূবধতন্ধ্ধাতরি হন্দে পগল। ফন্দল উপন্যান্দসর পরবিধী অাংশ হন্দে পিল তশতথল 
বা দুবধল, পাঠন্দকর কান্দি। একই ভান্দব ‘করুণা’ উপন্যান্দসর তবষেক্রম যখন্ ভতবষযৎ কথন্ দ্বারা তন্ধ্ধাতরি হন্দে যাে, িখন্ 
উপন্যান্দসর পরবিধী অাংশ পাঠন্দকর কান্দি তশতথল হন্দে পন্দি, -উপন্যান্দসর পিভূতম যখন্ স্কেগুন্দির দ্বারা প্রাচীন্ হুন্ িাতির 
পরািে কাতহতন্, িখন্ পসই কাতহতন্ই যখন্ আন্দগ বযক্ত হন্দে যাে, িাহন্দল উপন্যান্দসর অবতশষ্ট আর তক থান্দক? উপন্যান্দসর 
পঞ্চম পতরন্দেদ ‘কতণস্ক-নচন্দিয অতিতথ’ অাংন্দশ উপন্যান্দসর তথম বযক্ত কন্দরন্দিন্ রাখালদাস ভতবষযৎ কথন্দন্র দ্বারা,- 

“ন্দবাতধ্সিপাদ ন্াগািুধন্ ভতবষযদ্বাণী কতরোতিন্দলন্ পয, এই ন্াতসকযতবহীন্ িাতি কিৃধক কতণষ্ক-নচিয তবন্ষ্ট হইন্দব। 
‘আিযধ ! আপন্ারা এই তিন্ বৎসর যাবৎ হূণ আক্রমন্দন্র প্রিীো কতরন্দিন্দিন্।’ ‘হা।’ ‘ন্দদশ ও ধ্মধরোর পকান্ও 
উপাোলম্বন্ কতরোন্দিন্ তক?’ ‘উপাই ন্াই বতলন্দলই হে, পকান্ উপান্দে হূণগণন্দক বেুর পরপান্দর রাতখো আতসন্দি 
পাতরন্দল সকল তদক রো হে।’ ‘এমন্ কাযধ পক সম্পন্ন কতরন্দব?’ ‘ন্া হইন্দল সমস্ত যাইন্দব।’ ‘এখন্ গুিবাংন্দশর 
সবধান্দপো পযাগয বযতক্ত পক?’ ‘সবধপ্রথম মহারািপুে পগাতব্গুি ও পন্দর স্কেগুি।”১৩   

৩ 
আখযান্দন্র সমে ধ্ারণার তদ্বিীে উপাদান্ হল, কাতহতন্র বযাতিকাল বা তস্থতিকাল (duration)। অথধাৎ কাতহতন্র সমে আর 
বাচন্দন্ পসই সমে কীভান্দব প্রকাশ লাভ করন্দি িার সম্পকধ তন্ণধে প্রসন্দঙ্গ আন্দলাচন্া। এই আখযান্দন্র তস্থতিকালন্দক আখযান্দন্র 
সীমার মন্দধ্য পথন্দকই, আখযান্ অেগধি উপাদান্ তদন্দে বুন্দঝ পন্ওোর িন্য ‘গতি’ (speed, spese) ধ্ারণাতির প্রন্দোিন্ হন্দে 
পন্দি। কারণ কাতহতন্র বাচন্ আবরণ পিক্সি তন্ভধর। অতমিাভ দান্দসর মন্দি–  

“কান্দলর স্থাতেত্ব বা কাতহতন্র তস্থতিকাল আর পিক্সন্দির গতি পরস্পর সান্দপে। পযখান্দন্ গতি সবন্দচন্দে পবতশ, 
পসখান্দন্ সবন্দচন্দে কম পিক্সি পতরসর বযে হে।”১৪   

এই ঘিন্ান্দক অবন্দলাপন্ বা এতলপতসস বলা হে। অবন্দলাপন্ সম্পন্দকধ আন্দলাচন্া করার পূন্দবধ আখযান্দন্র বাচন্দন্ কাতহতন্র 
সমন্দের পমোদ, তকাংবা বাচন্দন্র সমে (নদঘধয) আর পসই পপ্রতেন্দি ‘গতি’র পতরবিধন্ সান্দপন্দে কাতহতন্র বযাতিকান্দলর চলন্ 
বা movement তন্ন্দে আন্দলাচন্া করা পযন্দি পান্দর। আখযান্তবদ তমক এই পাাঁচ ধ্রন্দণর movement –দ্বারা কাতহতন্ বাচন্দন্ 
‘tempi’–র সৃতষ্ট হে বন্দল িাতন্ন্দেন্দিন্। অন্দলাক চক্রবিধী িাাঁর ‘আখযান্দন্র িিভুবন্’ গ্রন্দে এই পাাঁচ ধ্রন্দণর চলন্দন্র একতি 
তচে প্রদান্ কন্দরন্দিন্, পসখান্ পথন্দক আমরা এতি বুন্দঝ তন্ন্দি পাতর এভান্দব ,-  

ন্াম (Name) কাতহতন্-সমে (কা.স.) (story 
time) 

বাচন্-সমে (বা.স.) 
(Discourse Time)  

গতি (Speed)  

অনু্তক্ত (Ellipsis) € কা.স. (€ = তবদযমান্িা)    × বা.স. (× = অন্তস্তত্ব) সন্দর্ব্ধাচ গতি 
সারাাংশ(Summary) কা.স.                     >        বা. স. দ্রুি গতি 

দৃশয(Scene) কা.স.                     =       বা.স. অপতরবতিধি গতি 
তবস্তার (Stretch) কা.স.                   <        বা.স. ধ্ীর গতি 
তবরতি(Pause)  ×কা.স.                           € বা.স তস্থর গতি 
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রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দস কাতহতন্র তস্থতিকাল এই পাাঁচ ধ্রন্দণর উপাদান্দন্র তন্তরন্দখ তবচার কন্দর 
পদখব আমরা।    
        রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর কাতহতন্কাল কথন্কাল অন্দপো বহুপূন্দবধর। অথধাৎ তিতন্ 
কাতহতন্কান্দল সমে বযবহান্দরর দ্বারাই প্রাচীন্ ইতিহান্দসর পিভূতমকান্দক কান্দি লাতগন্দে িাাঁর উপন্যান্দস ইতিহান্দসর পুন্ঃতন্মধাণ 
কন্দরন্দিন্। পসেন্দে ‘অনু্তক্ত’ হল একতি অন্যিম উপাদান্। আসন্দল আমরা পূন্দবধ একথা উন্দল্লখ কন্দরতি পয, কাতহতন্ন্দি পয 
সমেক্রন্দম ঘিন্াগুতল ঘন্দিন্দি বাচন্দন্ পসই পসই ক্রন্দম ঘিন্াগুতল উপস্থাতপি হে ন্া। এই সমেতবন্যাস আন্দলাচন্া পিা একপন্দে 
িারই আন্দলাচন্া। তকন্তু কাতহতন্ন্দি যা যা ঘন্দি িাাঁর সব ঘিন্াই তক আখযান্দন্র বাচন্স্তন্দর উপস্থাতপি হে? হে ন্া! পযমন্, 
বতিমচন্দন্দ্রর বহুপতঠি উপন্যাস ‘তবষবৃে’ পি বাচন্দন্ বলা হন্দেন্দি িারাচরন্দণর সন্দঙ্গ কু্র তবন্দে হন্দেতিল। তকন্তু ঐ বলািুকুই 
রন্দেন্দি বাচন্দন্ ; তববান্দহর তদন্দন্র কথা বাচন্দন্ অনু্তল্লতখি। এিান্দকই অনু্তক্ত বা এতলপতসস বলন্দি পাতর আমরা। এই অনু্তক্ত 
আবার বাচন্দন্ কখন্দন্া ‘আভাতসি’ আকান্দর থাকন্দি পান্দর, আবার কখন্দন্া ‘ন্দঘাতষি’ আকান্দরও থাকন্দি পান্দর। রাখালদাস 
বন্দ্যাপাধ্যান্দের ‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যাস পথন্দক তবষেতি সম্পন্দকধ ধ্ারণা পন্ওো পযন্দি পান্দর, -  

 “এক বৎসর কাতিো পগল। দূি তফতরো আতসল ন্া পদতখো ন্াদীর শাহ পমাগল সাম্রািয আক্রমন্ কতরন্দি উদযি 
হইল” (পৃ.১৫)   

তকাংবা, 
“কন্ধান্দলর যুন্দদ্ধর বান্দরাতদন্ কাতিো পগল। তদতল্লর পলাক শুতন্ল পয সাদৎ খাাঁর তবশ্বাসঘািকিাে বাদশাহ ন্াতদর 
শান্দহর ব্ী হইন্দলন্।” (পৃ.২৬)  

         ‘অনু্তক্ত’র উদাহরণ পাই ‘শশাি’ উপন্যান্দস। উপন্যান্দসর প্রথম ভাগ ‘প্রভান্দি’ অাংন্দশ শশান্দির বালয-নকন্দশার 
িীবন্ বাইশ পতরন্দেদ িুন্দি বতণধি। পসখান্দন্ শশান্দির বেস উন্দল্লখ করা হন্দেন্দি পশন্দষ পচাদ্দ বির। তকন্তু উপন্যান্দসর তদ্বিীে 
ভান্দগর ‘মধ্যান্দে’ অাংন্দশর সূচন্াে ঘন্দিন্দি কাতহতন্ সমন্দের অনু্তক্ত। পসখান্দন্ ঘিন্া শুরু হন্দেন্দি সন্দির বিন্দরর শশান্দির 
রািয পতরচালন্ার কাতহতন্ তদন্দে। অথধাৎ এই মান্দঝর তিন্ বির বাচন্ স্তন্দর উন্দল্লতখি পন্ই। কীভান্দব শশাি রািা হন্দলন্, 
িাাঁর বকন্দশার িীবন্দন্র চপলিা তিতন্ িযাগ করন্দলন্, আত্মপ্রতিতষ্ঠি হন্দলন্। তকন্তু এর আভাস উপন্যান্দসর সূচন্া বান্দকয 
রাখালদাস তদন্দেন্দিন্ এভান্দব, -   

“পূন্দবধাক্ত ঘিন্ার পর তিন্ বৎসর অতিবাতহি হইোন্দি। এই তিন্ বৎসন্দরর মন্দধ্য মগধ্ রািয ও পািাতলপুে অন্দন্ক 
পতরবিধন্ হইো তগোন্দি। ...যুবরাি বকন্দশার অতিক্রম কতরো পযৌবন্দন্ পদাপধন্ কতরোন্দিন্, বকন্দশান্দরর বালসুলভ 
চপলিা িাাঁহান্দক পতরিযাগ কতরোতিল। পযৌবন্দন্ যুবরাি ধ্ীর, শাে ও তচোশীল।”১৫   

     আবার এই সমন্দের অবন্দলাপন্ ঘিন্দি পান্দর একতি অনু্ন্দেন্দদর মন্দধ্যও। তকাংবা দুতি অনু্ন্দেন্দদর সাংন্দযাগস্থন্দল। 
‘শশাি’ উপন্যান্দসর তদ্বিীে ভাগ ‘মধ্যাে’ অাংন্দশর দশম পতরন্দেদ ‘শিরন্ন্দদর যুদ্ধ অাংন্দশ-এর উদাহরণ তদন্দেন্দিন্ রাখালদাস। 
কাতহতন্ এই,- শশাি বঙ্গ তবিন্দের িন্য যাো করন্দল পন্দথ কামরূপ পসন্া দ্বারা আক্রতমি হন্, যা উপন্যান্দস শিরন্ন্দদর যুদ্ধ 
ন্ান্দম অতবতহি। এেন্দে ঘিন্ার কালক্রম প্রাে সমান্ গতিন্দি চলতিল। তকন্তু একতি অনু্ন্দেন্দদ কালক্রন্দমর অবন্দলাপন্ ঘতিন্দে 
রাখালদাস ঘিন্ার গতি বৃতদ্ধ ঘিান্দলন্, -  

“দুই তদন্ পন্দর শিরন্ন্দদর যুদ্ধ সূতচি হইল। ... শিরন্ন্দদর যুন্দদ্ধর এক সিাহ পন্দর সাংবাদ আতসল পয, পদাতিক 
পসন্া লইো ন্রতসাংহ দত্ত আতসো পপৌঁতিোন্দিন্। আর একতদন্ পন্দর তশতবন্দর আতসো উপতস্থি হইন্দবন্। ... পরতদন্ 
প্রথম প্রহর অিীি হইন্দল পদাতিক পসন্া আতসো পপৌঁতিল এবাং ন্দপার হইো শিন্দরর উত্তরিীন্দর তশতবর সাংস্থাপন্ 
কতরল। বার বার পরািে ও আকতস্মক তবপৎপান্দি ভাস্করবমধার অবতশষ্ট পসন্া িেভাং হইো পলােন্ কতরোতিল, 
তিতন্ বহু পচষ্টাে িাহাতদগন্দক একে কতরন্দি পাতরন্দিতিল ন্া। শিরন্ন্দদর যুন্দদ্ধর একমাস পন্দর পঞ্চতবাংশ সহস্র 
পসন্া লইো ভাস্করবমধা যুবরািন্দক আক্রমণ কতরন্দি উদযি হইন্দলন্। শশাি িখন্ও শিরিীন্দরর তশতবন্দর।”১৬      

     কথক কাতহতন্র পকান  অাংশন্দক কিিা গুরুত্ব তদন্দে, পসই অনু্যােী পিক্সন্দির কাতহতন্র স্থাতেন্দত্বর পহরন্দফর ঘন্দি বাচন্দন্। 
সমগ্র ‘শশাি’ উপন্যান্দসর কাতহতন্র স্থাতেত্ব পদখান্দন্া পযন্দি পান্দর এভান্দব, -  

শশাি : প্রভান্দি, মধ্যান্দে, সাোন্দে 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-19 
Website: www.tirj.org.in, Page No.152-166 

___________________________________________________________________________ 

Page 160 of 166 

উপন্যান্দস পিক্সি পতরসর (তিন্তি ভাগ একন্দে) কাতহতন্র স্থাতেত্ব (২২+১৮+১৭)= ৫৭ পতরন্দেদ) 
১-১৪ পতরন্দেদ ১ বিন্দরর শশান্দির বালযিীবন্দন্র কাতহতন্ বতণধি 
১৫-২২ পতরন্দেদ ১৪ বির (চিুদধশবষধীো শশাি) মধ্যবিধী ১৩ বির 

অবন্দলাপ বা এতলপতসস। 
১-৮ পতরন্দেদ ১৭ বির (পূবধক্ত ঘিন্ার তিন্ বৎসর অতিবাতহি) 

মধ্যবিধী ৩ বির অবন্দলাপ। 
৯-১৫ পতরন্দেদ ২১ বির (চাতর বৎসর পন্দর), মধ্যবিধী ৪ বিন্দরর 

অবন্দলাপ। 
১৬-১৮ পতরন্দেদ ২৬ বির (ন্দমঘন্ান্দদর যুন্দদ্ধ পর পাাঁচ বির অতিবাতহি), 

মধ্যবিধী ৫ বির অবন্দলাপ। 
১-১৭ পতরন্দেদ পরবিধী ১ বিন্দরর কাতহতন্ বতণধি। 

     
    আখযান্ কথন্দন্ কাতহতন্র দীঘধ সমে বাচন্দন্ যখন্ স্বল্প পতরসন্দর বযক্ত হে িখন্ িাাঁন্দক সারাাংশ (Summary) বন্দল। 
সারাাংন্দশর সাংজ্ঞা তদন্দি তগন্দে িযান্দন্ি িাতন্ন্দেন্দিন্,-  

“… the narration in a few paragraphs or a few pages of several days, months or years of 
existence, without details of action or speech.”১৭   

অথধাৎ, কন্দেকতি অনু্ন্দেন্দদ বা পৃষ্ঠাে বহু তদন্-মাস-বিরন্দক ধ্রা। সারাাংশ বযবহার যখন্ হে িখন্, বাচন্দন্র সমে থান্দক 
দ্রুিগতিসম্পন্ন। রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যাে এই সারাাংন্দশর বযবহার কন্দরন্দিন্ পকান্দন্া অিীি কাতহতন্ বণধন্দন্, তকাংবা পকান্দন্া 
চতরন্দের আেঃসম্পন্দকধর অেঘধাি তন্ন্দদধশ করন্দি। পযমন্,- ‘ধ্রুবা’ উপন্যান্দস তদ্বিীে পতরন্দেন্দদ, ‘সমুদ্রগৃহ’ অাংন্দশ যখন্ 
সমুদ্রগুন্দির পর গুিরান্দিযর ভাতব যুবরাি পক হন্দব এই তন্ন্দে, দত্তন্দদবী, িেস্বাতমন্ী ও সমুদ্রগুন্দির মন্দধ্য বাক তবিন্ডা চলন্দি, 
এবাং চন্দ্রগুন্দির রািয পতরচালন্ার দাতব পিারান্দলা হন্দে ওন্দঠ, িখন্ িেস্বাতমন্ী পাঁতচশ বির আন্দগর কাতহতন্র কথা স্বরণ 
করান্, সমুদ্রগুিন্দক। এন্দেন্দে রাখালদাস পাঁতচশ বিন্দরর ইতিহাস আখযান্দন্ সারসাংন্দেপাকান্দর বাচন্দন্ প্রন্দোগ কন্দরন্দিন্। 
আবার, ‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যান্দস ১৭৩৯ সান্দলর বাাংলার ইতিহাস কথা পশান্ান্দি তগন্দে সারাাংন্দশর উপর তন্ভধর কন্দরন্দিন্ তিতন্, 
এিা চতরন্দের সৃ্মতিগি বা তচোসূন্দে সারাাংশ তন্মধান্দণর একতি উদাহরণ বলা পযন্দি পান্দর, যার দ্বারা কাতহতন্িন্দলর পভির 
পথন্দক তন্রীেন্দণর দ্বারা ইতিহান্দসর পুন্ঃতন্মধাণ সম্ভব হন্দে। - 

“ন্দসিা ইাংন্দরিী ১৭৩৯ সাল। িখন্ বাঙ্গালার সুবাদার মুতশধদকুলী খাাঁর িামািা সুিাউন্দদ্দৌলার মৃিুয হইোন্দি। 
সুিাউন্দদ্দৌলা মৃিুযর পূন্দর্ব্ধ দীঘধকাল মুতশধদকুলী খাাঁর কন্যার মুখদশধন্ কন্দরন্ ন্াই। িাাঁহার মৃিুযকান্দল িাাঁহার বিযষ্ঠ 
পুে সরফরাি খাাঁ তপিার তন্কি মুতশধদাবান্দদ তিন্দলন্। তকন্তু িাাঁহার কতন্ষ্ঠ পুে আক্রম িমান্ খাাঁ প্রাণভন্দে তদল্লীন্দি 
পলাইো আতসোতিন্দলন্। আতসবার সমে সুন্দযাগয সান্দহঞ্জাদা মুতশধদাবান্দদর উপকণ্ঠ হইন্দি রূপবিী ব্রাহ্মণ তবধ্বা 
পগালাপীন্দক হরণ কতরো আতন্োতিন্দলন্।”১৮  

   এিািাও সারাাংন্দশর কাি আখযান্দন্ খুবই গুরুত্বপূণধ। কারণ, কাতহতন্র দীঘধ পতরসরিান্দক স্বল্প পতরসন্দর বাচন্দন্ 
উপস্থাতপি করার পকৌশল তহসান্দব কাি কন্দর সারাাংশ। পসন্দেন্দে বাচন্দন্ এতি পিাৎপন্দির ভূতমকা পালন্ কন্দর। মূলি এতি 
আখযান্দন্র প্রারতম্ভক অাংন্দশই পযাতিি হে বহুল পতরমান্দণ, িন্দব বাচন্দন্ ন্িুন্ পকান্দন্া প্রসঙ্গ, পকান্দন্াও ন্িুন্ চতরে, সাংন্দযািন্ 
কান্দলও সারাাংশ পিাৎপি তহসান্দব কাি কন্দর। পযমন্, ‘ধ্মধপাল’ উপন্যান্দসর প্রারতম্ভক অাংন্দশ একতি মত্র প্রসন্দঙ্গ স্থাতন্ক 
বণধন্াে উন্দঠ এন্দসন্দি কথন্দকর প্রাচীন্ ইতিহান্দসর বহু শিবিন্দরর সারাাংশ কাতহতন্, -  

“পদ্মার উৎপতত্তস্থান্দন্র অন্তিদূন্দর, ভাগীরথীর পতিম িীন্দর, সিগ্রাম হইন্দি পগৌি পযধে তবসৃ্তি প্রশস্ত রািপন্দথর 
পান্দশ্বধ একতি প্রাচীন্ পদবমত্র তিল। বহু শি বৎসর পূন্দবধ মত্রতি তন্তমধি হইোতিল ; কান্দল িাহা িীণধ হইো 
পতিোতিল এবাং িাহান্দি পয পদবমূতিধ স্থাতপি হইোতিল িাহাও বহুপূন্দবধ অেতহধি হইোতিল। ...ন্দগৌি হইন্দি 
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সিগ্রান্দমর পন্দথ ইহা পতথকন্দদর তবোন্দমর স্থান্ তিল ; গঙ্গা পার হইো এই মত্র পযধে আতসন্দি আতসন্দি সেযা 
হইো যাইি, পসই িন্য পতথকগণ এই ভগ্ন মত্ন্দর অথবা অশ্বত্থ বৃন্দের তন্ন্দে রাতেন্দি আেে লইি।”১৯   

    আবার আমরা পদতখ, বাচন্দন্ ধ্ারাবাতহক সমে-উপস্থাপন্দন্ যতদ পিদ পন্দি িখন্ দুই সমে-পবধন্দক পিাি পমলান্দি 
সারাাংন্দশর বযবহার কন্দর থান্দকন্ পলখন্দকরা।  

“সম্রান্দির পরািে সাংবাদ যখন্ তদল্লীন্দি পপৌঁতিল, িখন্ তদল্লীর চাতরতদন্দক লুিিরাি আরম্ভ হইল। পথ ঘাি বে 
হইো পগল। তদল্লীর মি বি সহন্দর খাদযদ্রবয অতধ্ক পতরমান্দণ থান্দক ন্া। সুিরাাং তদ্বিীে তদন্ হইন্দি দুতভধে আরম্ভ 
হইল। আতহর পগাোলারা সহন্দর দুধ্ আন্া বে কতরল। বতণোরা একতদন্দন্ চাউল ও আিার দর দশগুণ চিাইো 
বতসল। ... 
এই রূন্দপ কন্ধান্দলর যুন্দদ্ধর পর বান্দরা তদন্ কাতিো পগল। ...ন্াতদর শাহ পঞ্চাশ লে িাকা লইো কন্ধাল হইন্দি 
পারন্দসয তফতরো যাইন্দি প্রস্তুি তিন্দলন্।”২০   

আবার ‘ধ্মধপাল’ উপন্যান্দস বযবহৃি হন্দেন্দি এভান্দব,-  
“প্রাচীন্ গুিবাংন্দশর তপণ্ডন্দলাপ হইোন্দি। যন্দশাবমধা যখন্ পািাতলপুে ধ্বাংস কন্দর, িখন্ পস সমুদ্রগুন্দির বাংশধ্রগণন্দক 
নৃ্শাংশভান্দব হিযা কতরো তগোন্দি। পশ্বিিেদ্বে এিতদন্ গদাধ্ন্দরর মত্ন্দর পতিো তিল ! মতণমুক্তা ও সুবন্দণধর পলান্দভ 
চন্দ্রান্দেেরাি গরুিধ্বি ভাতঙ্গো পফতলোন্দিন্, তসাংহাসন্ শূন্য, প্রাসাদ শূন্য, পািাতলপুে শূন্য।”২১ 

        ‘শশাি’ উপন্যান্দস পমঘন্ান্দদর যুন্দদ্ধর পর, গুিরাি মহান্দসন্গুন্দির মৃিুয হে। মৃিুয পরবিধী এক বিন্দরর কাতহতন্, 
একতি অনু্ন্দেন্দদ রাখালদাস বণধন্া কন্দরন্দিন্ সারাাংন্দশর দ্বারা, -  

“মহান্দসন্গুন্দির মৃিুযর এক বৎসন্দরর মন্দধ্য প্রাচীন্ সাম্রান্দিযর বহু পতরবিধন্ হইো পগল। পগৌিবন্দঙ্গ শশান্দির 
সহচরগণ তবন্দদ্রাহী হইল, অন্েবমধা দতেণ মগধ্ অতধ্কার কতরো মন্ডলা অতধ্কার কতরন্দলন্। প্রভাকরবধ্ধন্দন্র 
অনু্ন্দরান্দধ্ মাধ্বগুি চরন্াতদ্র ও বারাণসী অবতেবমধান্দক প্রদান্ কতরন্দলন্। যন্দশাধ্বলন্দদব অবন্িমস্তন্দক সমস্ত 
অপমান্ সহয কতরন্দলন্। শশান্দির প্রিযাগমন্দন্র আশা তদন্ তদন্ িাাঁহার হৃদে হইন্দি দূর হইন্দিতিল। বুদ্ধগুি বেুগুি 
প্রভৃতি পবৌদ্ধসন্দের পন্িাগণ প্রকান্দশয ব্রাহ্মন্দন্যর প্রতি অিযাচার আরম্ভ কতরল, িাহাতদন্দগর অিযাচান্দর পািাতলপুন্দের 
ন্াগতরকগ্ণ অতস্থর হইো উতঠল। শি শি পদবমত্ন্দরর ভূসম্পতত্ত অপহৃি হইল, সহস্র সহস্র মত্ন্দর মহান্দদব ও 
বাসুন্দদন্দবর পতরবন্দিধ পবৌদ্বমূতিধ প্রতিতষ্ঠি হইল; অিযাচার-প্রপীতিি প্রিাবৃ্ মহান্ােন্দকর শরণাপন্ন হইল। তকন্তু 
মহান্ােক িাহাতদগন্দক রো কতরন্দি পাতরন্দলন্ ন্া।”২২   

         আখযান্ বাচন্দন্ সমে-তবন্যান্দসর পরবিধী ধ্ারণা হল, দৃশয (scene)। এখান্দন্ কাতহতন্র সমেন্দক ও বাচন্দন্র সমেন্দক 
পমািামুতি সম পমোন্দদর ধ্রা হে। পকন্ন্া, দৃশয হল, পসই পকৌশল উপাদান্ যা বাচন্দন্ সাংলাপাকান্দর উপস্থাতপি হে। এখান্দন্ 
আখযান্দন্র গতি থান্দক অপতরবিধন্ীে অবস্থাে। দৃশয সম্পন্দকধ আখযান্তবদ তরমন্-ন্দকন্ান্ িান্ান্, -  

“ … story-duration and text-duration are conventionally considered identical”২৩   
         অথধাৎ কাতহতন্র সমে আর বাচন্দন্ উপস্থাতপি সমন্দের পমোদ সমান্ ও অপতরবিধন্ীে থান্দক দৃশয আন্দলাচন্াে। 
বহু বাাংলা উপন্যাস- গন্দল্প এই দৃশযরীতির উদাহরণ লেয করা যাে। এমন্তক একিা সমগ্র গল্প ও উপন্যাস তলন্দখ পফলা 
যাে এই সাংলাপাকান্দর এমন্ও দৃষ্টাে রন্দেন্দি বাাংলা সাতহন্দিয। সমূ্পণধ সাংলাপাকান্দর তলতখি গল্প, সন্দোষ কুমার পঘান্দষর 
‘দুতি ঘর, একতি ন্ািক’ ও শীন্দষধ্ু মুন্দখাপাধ্যান্দের ‘এক্সপাোতর পেি’; অন্যতদন্দক উপন্যাস হল, শওকি ওসমান্দন্র 
‘ক্রীিদান্দসর হাতস’। রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর সবকতিন্দিই এই দৃন্দশযর বযবহার হন্দেন্দি। িাাঁর 
উপন্যান্দসর উদাহরণ িান্ার আন্দগ, একতি কথা স্মরণ কন্দর তন্ন্দি চাই আমরা। এই দৃশয মূলি দুইভান্দব আখযান্দন্ লেয 
করা যাে। এক সমূ্পণধ সাংলাপাকান্দর ও তদ্বিীে, সাংলান্দপর সন্দঙ্গ মঞ্চ-তন্ন্দদধশন্া সদৃশ সামান্য সাংন্দযািন্ (a few ‘stage 
direction’) অাংন্দশ। িাই প্রথমতি হল দৃশযমূলক তববরণ, অন্যতি সাংতেি তববরণ। এই দুই ধ্রন্দণর ‘দৃশয’র বযবহার এবার 
রাখালদান্দসর উপন্যান্দসর তন্তরন্দখ আমরা পদন্দখ পন্ব, -  

দৃশযমূলক তববরণ 
রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের উপন্যান্দস বহুল সাংলাপ বযবহান্দরর উদাহরণ পাওো যান্দব। িাাঁর ‘ধ্রুবা’ ও ‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যাস 
দুতিন্দি কাতহতন্র বণধন্া অন্দপো এই দৃন্দশযর সাংন্দযািন্ অতিমাোে লেয করা যাে। প্রিাপচ্ চন্দন্দ্রর মন্দি, -  
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“ধ্রুবাে সাংলাপই প্রধ্ান্, বণধন্ার সামান্যতকিু বাদ তদন্দল এতিন্দক সরাসতর ন্ািক রূন্দপ বযবহার করা যাে। ...অন্যান্য 
উপন্যাসগুতলন্দিও তবতভন্ন চতরন্দের মন্দধ্য সাংলাপ একই লাইন্দন্ িাপা হন্দেন্দি।”২৪  

   প্রিাপচ্ চন্দন্দ্রর এই উতক্ত এন্দকবান্দর তন্ভুধল। রাখালদান্দসর অতধ্কাাংশ উপন্যান্দসর কাতহতন্ বাচন্ স্তন্দর বতণধি 
হন্দেন্দি সাংলাপাকান্দর। আসন্দল রাখালদাস ন্ািক ভালবাসন্দিন্। ন্ািন্দকর প্রতি িাাঁর অনু্সতেৎসু মন্, আর ন্ািন্দকর সুবহুল 
পবাধ্, এই উপন্যাস রচন্াে িাো পফন্দলন্দি। পযমন্,  

সাংলাপাকান্দর বা দৃশযমূলক তববরণ 
‘শশাি’ উপন্যান্দস প্রথম অধ্যাে ‘প্রভান্দি’ অাংন্দশর দ্বাদশ পতরন্দেদ ‘ন্ােক সমাগম’ অাংশতি সমূ্পণধ হন্দেন্দি, পদশান্্ ও 
িরলার সাংলাপ তদন্দে। পতরন্দেদতি ন্ািন্দকর মি, পযখান্দন্ কাতহতন্ ও বাচন্দন্র স্থাতেত্ব প্রতিসাময-মূলক।  

“িরলা- ঠাকুর, রাতেকান্দল পািু লইোতিন্দল পকন্ বল পদতখ?  
পদশা- ন্া-ন্া, বি শীি, িাই একিু-একিু আগুন্ খুতিন্দি বাতহর হইোতিলাম।  
িরলা- বল তক ঠাকুর ! এই দারুন্ গ্রীন্দে পিামার শীি কতরন্দিন্দি? পিামার তক বাতিক বৃতদ্ধ হইোন্দি?  
পদশা- রাতেকান্দল যতদ পকহ তচতন্ন্দি পান্দর?  
িরলা- িন্দব তক অতভসান্দর যাইন্দি ন্াতক?  
পদশা- ন্া-ন্া, আমরা সাংসাররােমিযাগী তভেু, আমাতদন্দগর তক অতভসান্দর যাইন্দি আন্দি? 
িরলা- ঠাকুর ! চল, আন্দলান্দক যাই।”২৫  

   আবার ‘মেূখ’ উপন্যান্দসর সিম পতরন্দেদ ‘সিগ্রান্দম যুদ্ধ’ অাংন্দশ পদতখ, হতবব ও ফন্দিমা তবতবর সাংলাপ, একতি 
অনু্ন্দেন্দদর মন্দধ্য সাতিন্দে বণধন্ করা হন্দেন্দি, পসখান্দন্ চতরন্দের ন্াম উন্দল্লখও পন্ই।  

“‘িন্দলাোর লইো তক কতরন্দব?’ ‘কান্দফর তফতরতঙ্গর সতহি লিাই কতরব।’ ‘িুতম লিাই কতরন্দি িান্?’ ‘িাতন্ ন্া 
িাতন্, দুই একিার ি মাথা লইন্দি পাতরব?’ ‘িাাঁহারা পয ব্ুক লইো লিাই কতরন্দব?’ ‘মতর স্বন্দগধ যাইব। বুরা 
হতবব বাাঁতচো থাতকন্দি পিামার গান্দে পকহ হাি তদন্দি পাতরন্দব ন্া’ ‘হতবব, আতম তন্ন্দির বযবস্থা কতরো রাতখোতি’ 
‘তক?’” 
আবার,  
“রাগ কাহান্দক বন্দল? 
ভালবাসা কাহান্দক বন্দল? 
তক িাতন্। 
আতম িন্দক ভান্দলাবাতস।  
তক িাতন্? 
িন্দব িুই তক িাতন্স? 
আতম ি তকিুই িাতন্ন্া।”২৬ 

    অন্যতদন্দক রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যান্দস সাংলান্দপর সন্দঙ্গ মঞ্চ-তন্ন্দদধশন্া-সদৃশ সাংতেি তববরণী 
অাংশও বাচন্স্তন্দর খুব চািুন্দযধর সন্দঙ্গ বযবহৃি হন্দেন্দি। পসন্দেন্দে দুতি চতরন্দের সাংলাপ বযবহান্দরর পূন্দবধ রাখালদাস সুন্দকৌশল 
ভান্দব িান্দদর শারীতরক ভতঙ্গ (gesture) বা স্থাতন্ক তববরণ তদন্দেন্দিন্। ‘শশাি’ উপন্যান্দস ‘মধ্যাে’ অাংন্দশর েন্দোদশ পতরন্দেদ 
‘ধ্ীবর গৃহ’ একিন্ ন্বাগি পিন্দল ও ধ্ীবর যুবিীর কন্দথাপকথন্দন্র মন্দধ্য পদখন্দি পাই-  

“ন্বাগন্দির একহন্দস্ত দীঘধ বশধা ও অপরহন্দস্ত আদ্রধ িাল। পস তকিুেণ যুবক-যুবিীর হাবভাব লেয কতরল, িাহার 
পর তিজ্ঞাসা কতরল, ‘ভব, তক কতরন্দিতিস?’ যুবিী চমতকি হইো ঊন্দধ্বধ দৃতষ্টপাি কতরল এবাং কতহল, ‘ন্দিার তক 
পচাখ ন্াই, আতম তক কতরন্দিতি পদতখন্দি পাইন্দিতিস ন্া?’ ন্বাগি দৃঢ়মুতষ্টন্দি বশধা ধ্ারণ কতরো কতহল, ‘ভাল বুতঝন্দি 
পাতরন্দিতি ন্া।’...ন্বাগি কুিীন্দরর তদন্দক অগ্রসর হইল, যুবিী িাহা পদতখো িাাঁহান্দক দাতকো বতলল, ‘ন্বীন্, ও 
ন্বীন্, ওতদন্দক পকন্ যাতেস?’...প্রথম যুবক িখন্ও পসইখান্দন্ বতসোতিল, পস যুবিীন্দক তিজ্ঞাসা কতরল, ‘ভব, 
ন্বীন্ চতলো পগল পকন্?’ ‘ন্দস রাগ কতরোন্দি?’ ‘রাগ তক?’ ভব হাতসো িাহার গান্দে ঢতলো পতিল। যুবক অবাক 
হইো িাহার তদন্দক চাতহো রতহল।”২৭  
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    রাখালদান্দসর ঐতিহাতসক উপন্যান্দস তবরতির (Pause) প্রন্দোগ সন্দর্ব্ধাচ। যতদও পযন্দকান্দন্া উপন্যান্দসই এই পতরতচি 
উপাদান্ পলখন্দকরা প্রন্দোগ কন্দরন্ বাচন্দন্, কখন্দন্া স্থাতন্ক পতরচে, কখন্দন্া ন্িুন্ চতরোেন্দণর সাংস্থান্দন্। ‘তবরতি’ হল অনু্তক্তর 
তবপরীি ধ্ারণা বা ‘text without story duration’–Toolan–এর মন্দি। অথধাৎ মূলকাতহতন্ বতহভূধি কাতহতন্র দূরত্ব। 
পসন্দেন্দে বাচন্দন্ কাতহতন্র সমে থান্দক তন্িল বা তস্থর। পযন্দহিু, সাধ্ারণি কথা আখযান্দন্র সূচন্াে এই তবরতি বযবহৃি হে 
পকান্দন্া ঘিন্া, চতরে বা স্থান্দন্র বণধন্াে, এন্দেন্দে িাই বণধন্ামূলক যতি বা descriptive pause লেয করা যাে। সাধ্ারণি 
এই তবরতি দুইভান্দব পলখক িাাঁর আখযান্ বাচন্দন্ বযবহার কন্দরন্। কখন্দন্া িা ‘গতিশীল’ কখন্দন্া িা ‘তস্থতিশীল’ অবস্থাে। 
গতিশীল তবরতি অন্দন্কসমেে স্থাতন্ক পতরচে প্রদান্দন্; আর তস্থতিশীল তবরতি চতরে প্রকাশক রূন্দপ বযবহৃি হে। 
রাখালদান্দসর উপন্যান্দসর সমেতবন্যান্দস এই দুই তবরতির উদাহরণ পাই। 

স্থাতন্ক তবরতি (গতিশীল) 
“উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তর তন্তর্ম্ধি সভামণ্ডন্দপর ন্যাে সমুদ্র-গৃহ। সমুদ্রগুি তন্তর্ম্ধি সভাকুতটন্দমর এক পান্দশ্বধ শুভ মর্ম্ধর 
তন্তর্ম্ধি তবস্তীণধ পবদী। িাহার উপন্দর সুবণধ তন্তর্ম্ধি মতণমুক্তাখতচি বৃহৎ তসাংহাসন্। পবদীর তন্ন্দে অসাংখয চ্ন্ এবাং 
বহুমূলয কাষ্ঠতন্তর্ম্ধি, হতস্তদেখতচি সুখাসন্। তবশাল সভামণ্ডপ প্রাে িন্শূন্য। চাতরতদন্দক সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। প্রতি 
দ্বান্দরর বাতহন্দর সশস্ত্র প্রতিহার ও তভিন্দর মূক বতধ্র অেঃপাল।... গৃহতি অতি েুদ্র এবাং িাহার চাতরতদন্দক চারতি 
দুোর। কন্দের চাতরতদন্দক একতি প্রশস্ত অতল্ এবাং িাহার চাতরতদন্দক চারতি দীঘধ কে। তবন্দশষ পগাপন্দন্ মিন্া 
কতরবার িন্য বৃদ্ধ সম্রাি সমুদ্রগুি এই মিণাগৃহ করাইোতিন্দলন্। অতলন্দ্র বাতহন্দর চাতরতি কন্দে অসাংখয সশস্ত্র 
রেী পেণীবদ্ধ হইো দাাঁিাইো তিল।”২৮  

চতরোেণ তবরতি (তস্থতিশীল) 
“কন্ধান্দলর যুন্দদ্ধর পমাঘল সম্রাি মহর্ম্দ শান্দহর পরািন্দের প্রধ্ান্ কারণ নূ্র বাঈ। নূ্র বাঈ িন্বী, অপরূপ সু্রী, 
পূণধ যুবিী। লন্দক বতলি পয িাহার বণধ পগালান্দপর মি। িাহার সুে চন্দর্ম্ধর তভির হইন্দি পযৌবন্-চঞ্চল রক্তধ্ারা 
স্পষ্ট প্রবাতহি হইন্দি পদখা যাে। িাহার কন্দণ্ঠ সৃতষ্টকত্তধা সুধ্া ও মাতদরার অফুরে ভাণ্ডার তন্ন্দবশ কতরো তদোন্দিন্। 
সুিরাাং সু্রী যুবিী নূ্র বাঈ সুগাতেকা। পস িাহার নৃ্িয ও গীন্দির অপূর্ব্ধ সাংতমেন্দন্ বাদশাহ মহর্ম্দ শাহ হইন্দি 
তদল্লীর রািপন্দথর তভখারী পযধযে সকন্দে সমান্ ভান্দব িাহার পগালাম কতরো রাতখোতিল।”২৯ 

 
তমেতবরতি (তস্থতিশীল + গতিশীল) 

আবার এই দুই তবরতি কখন্দন্া কখন্দন্া তমেভান্দব বাচন্দন্ বযক্ত হে। অথধাৎ, স্থান্ ও চতরন্দের তববরন্দণর আেঃঘধান্দি বাচন্দন্ 
তমেতবরতি গন্দি ওন্দঠ। রাখালদান্দসর ‘শশাি’ উপন্যান্দস ‘ধ্ীবর গৃহ’ পতরন্দেন্দদ এমন্ই তমেতবরতির বযবহার কন্দরন্দিন্ 
রাখালদাস। পযখান্দন্ স্থান্দন্র সান্দথ সান্দথ চতরন্দের পতরচে মাোেণ ঘন্দি পগন্দি তমেতবরতির সাংস্থান্দন্। পযমন্-  

“শীিলািীন্দর আম্র-পন্ন্দসর ঘন্ িাোে একখাতন্ েুদ্র কুিীর। কুিীন্দরর পগামেতলি পতরস্কার অঙ্গন্দন্ বতসো একতি 
অতসিাঙ্গী যুবিী তেপ্রহন্দস্ত িাল বুতন্ন্দিন্দি, িাহার সরু্ম্ন্দখ বতসো একিন্ পগৌরবণধ যুবক তবতস্মি হইো িাহার 
কলাকুশলিা লেয কতরন্দিন্দি। কুিীরখাতন্ পদতখন্দলই পবাধ্ হে পয, উহা মৎসযিীবর গৃহ। চাতরতদন্দক েুদ্র বৃহৎ 
িাল, কুিীরদ্বান্দর একরাতশ শুষ্ক মৎসয এবাং ন্দীিীন্দর শুভ্র বালুকানসকন্দি দুই তিন্খাতন্ েুদ্র পন্ৌকা পতিো 
রতহোন্দি। তন্কন্দি আর মনু্ন্দষযর আবাস ন্াই। চাতরতদন্দক তবসৃ্তি িলরাতশ ও স্থান্দন্ স্থান্দন্ হতরদ্বণধ কুঞ্জ। যুবিী 
অতসিাঙ্গী বন্দি, তকন্তু িথাতপ সু্রী, িাহার সুগতঠি অবেবগুতল পদতখন্দল পবাধ্ হে, পকান্ তন্পুণ তশল্পী কৃষ্ণমর্ম্ধর 
প্রস্তর খুতদো িাাঁহান্দক গতরো িুতলোন্দি। যুবিী গ্রীবা বাাঁকাইো মন্দন্াহর ভঙ্গী কতরো দুইহান্দি িাল বুতন্ন্দিতিল, 
এবাং এক একবার ঈষৎ হাসয কতরো সিৃষ্ণন্েন্দন্ িাহার সঙ্গীর তদন্দক চাতহন্দিতিল। পস দৃতষ্টর অথধ আর তকিুই 
হইন্দি পান্দর ন্া, িাহার অথধ – অসহয িৃষ্ণা, অদময আকাঙ্খা এবাং হৃদন্দের তন্দারুণ অবযক্ত যিণা। সঙ্গী িরুণ 
যুবক, বেক্রম তবাংশতি বন্দষধর অতধ্ক হইন্দব ন্া, তকন্তু িাহার রূপ অপরূপ। পিমন্ রূপ কখন্ও ধ্ীবর বকবন্দিধর 
গৃন্দহ পদখা যাে ন্া। িরুণ িপন্িান্দপ তবকতশি িামরন্দসর অেরাভার ন্যাে িাহার বণধ অতন্বধচন্ীে, মতলন্বসন্দন্ 
ধূ্তলশযযাে িাাঁহান্দক ভস্মাোতদি অতগ্নর ন্যাে পদখাাঁইন্দিতিল।”৩০ 
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৪ 
আখযান্ বাচন্দন্ সমে তবন্যান্দসর পশষ এবাং অন্যিম উপাদান্ বা চলন্ হল পপৌন্ঃপুতন্কিা বা frequency। আখযান্তবন্দশ্ব 
এই ধ্ারণাতির তভতত্তভূতম হল কাতহতন্র ঘিন্া ও িার বাচন্দন্ উপস্থাপন্দন্র অনু্পাি। অতমিাভ দান্দসর মন্দি,-  

“ন্দকান্ বাচন্দন্ একতি কাতহতন্ কিবার বলা হন্দব অথবা বহুবার ঘিা একই কাতহতন্ কিবার বলা হন্দব, িারই 
পকৌশল হল পপৌন্ঃপুতন্কিা।”৩১  

   অথধাৎ, বাচন্দন্ একক কাতহতন্র পুন্রাবৃতত্তন্দকই আমরা িার পপৌন্ঃপুতন্কিা তহসান্দব ধ্ন্দর তন্ন্দি পাতর। রাখালদাস িাাঁর 
উপন্যান্দসর সমে তবন্যান্দস এই উপাদান্দন্র প্রন্দোগ কন্দরন্দিন্ ‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যান্দস। পসখান্দন্ একতি কাতহতন্র পুন্রাবৃতত্ত 
কন্দর মূল কাতহতন্র গতিপথ তিতন্ িরাতন্বি কন্দরন্দিন্। পসন্দেন্দে এখান্দন্ পুন্ারাবৃতত্ত কাতহতন্তি মূলকাতহতন্র পিাৎপিরূন্দপ 
বযবহৃি হন্দেন্দি। এবার ‘লুৎফ-উল্লা’ উপন্যান্দসর িৃিীে পতরন্দেদ ‘ন্াতদর শাহ’ অাংন্দশ একতি ঘিন্ার পপৌন্ঃপুতন্কিা 
পদখান্দন্ার পচষ্টা করা যাে এভান্দব, -         
 
              মূলকাতহতন্                                     পপৌন্ঃপুতন্ক কাতহতন্               
                                                                
পমাঘন্দলর অধ্ঃপিন্দন্র যুগ বতণধি। সাল ১৭৩৮। ন্াতদর 
শান্দহর দ্বারা তদল্লীবাসী অিযাচাতরি। 

িখন্ও নূ্র বাঈ অতি সু্র ন্াতচন্দিতিল।  
পকাতকিীউ পগাপন্দন্ বাদশাহন্দক পপ্রন্দমর গান্ 

তশখাইন্দিতিন্দলন্।  
 

অথধাৎ, মূল কাতহতন্র সন্দঙ্গ এই কাতহতন্র পুন্রাবৃতত্তর (frequency) কারণ একিাই হন্দি পান্দর, পমাঘল সম্রান্দির 
অসাবধ্ান্িা। চিুথধ পতরন্দেন্দদ িাই পসই কাতহতন্রই পুন্রাবৃতত্ত প্রন্দোিন্ হন্দে পন্দিন্দি উপন্যান্দস।  
 পসখান্দন্ বতণধি ঔরঙ্গন্দিব আলমগীন্দরর মৃিুযর বতেশ বির পন্দর তদল্লীর আফগান্ শাহ ন্াতদর শাহ কিৃধক পয মমধাতেক 
অবস্থা সন্দিও পমাঘল সম্রান্দির কুন্দিতম, বা রািয সম্পন্দকধ অসন্দচিন্িা পবাঝান্দি এই ধ্রন্দণর পপৌন্ঃপুতন্কিার অবিারণা 
কন্দরন্ রাখালদাস, চিুথধ পতরন্দেদ, ‘লান্দেদার রাবতি’ অাংন্দশও। 
 
                                  মূল কাতহতন্                পপৌন্ঃপুতন্ক কাতহতন্   
                                                      

১৭৩৮ সাল। তদল্লীন্দি পমাঘল রান্দিয অন্নাভাব। 
ন্াতদর শাহ দ্বারা তদল্লী অতধ্কান্দরর পূবধ মূহুিধ। 

িখন্ও নূ্র বাঈ ন্াতচি। পমৌলাব খান্ পখোল 
গাতহি। প্রাসান্দদ তন্িয প্রভান্দি দরবার ও সােযকান্দল 
মিতলস বতসি।  

 
পশন্দষর কথা – 
রাখালদাস বন্দ্যাপাধ্যান্দের ঐতিহাতসক উপন্যাসগুতলর তন্তরন্দখ বাচন্স্তর সম্পতকধি আন্দলাচন্াে কাল তন্ধ্ধারন্দণ ‘সমন্দের 
পুন্তবধন্যাস’ বা বাচন্দন্ ‘ইতিহান্দসর পুন্ঃতন্মধাণ’ কীভান্দব প্রকাশলাভ কন্দরন্দি িার আন্দলাচন্াে উক্ত প্রবন্দে এিেণ ধ্ন্দর করা 
হল। উপন্যান্দসর সাংগঠন্ পযন্দহিু, পলখন্দকর বাচন্ন্দকৌশন্দলর উপর তভতত্ত কন্দর প্রতিতষ্ঠি, পসন্দেন্দে পলখন্দকর গদযগি বশতল 
তবভািন্ উপন্যান্দসর বাচন্স্তন্দর প্রকাশ পাে। িখন্ িাাঁর রতচি আখযান্ (উপন্যাস) হন্দে ওন্দঠ বশলী বন্াম সাংগঠন্দন্র 
আেঃঘধান্দি বাচন্দন্ পুন্তবধন্যাস বা পুন্ঃতন্তমধি কাতহতন্র স্বিঃপ্রকাশ। রাখালদান্দসর ঐতিহাতসক উপন্যাসগুতলর তবচান্দর িাই 
বাচন্স্তন্দরর একতি েুদ্র অথচ শতক্তশালী উপাদান্ ‘সমে’ তবন্যান্দসর আন্দলাচন্া ক’ন্দর বা ধ্ারণা তন্ন্দে, উক্ত প্রবন্দে পদখান্দি 
চাওো হন্দেন্দি, িাাঁর ঐতিহাতসক উপন্যান্দসর পরন্দি পরন্দি কাতহতন্কাল কীভান্দব পলখন্দকর তন্রীেন্দণ (focalization) 
পুন্ঃতন্তমধি ইতিহাস হন্দে উঠন্দি উপন্যান্দসর বাচন্স্তন্দর (discourse stage)।   
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