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Abstract 
If we look at the prose written by authors who are famously known as poets, we will notice that their 

novels are directly or indirectly impacted by poetic essence. Here, I have discussed three novels by 

the eminent poet Joy Goswami. In these novels, there is plenty of evidence to support the fact that 

when a poet writes a piece of prose (here novel), there will be a poetic impact. It is somehow 

inevitable. These impacts can be found in the form of words, and sentences & sometimes also affect 

the syntax.  

In the first novel, ‘Seishob Sheyalera’ we can see a character named Rajat Sen, who is a professor 

by profession. This character has very unique characteristics, he is silent, and always looks sad 

because deep down inside he is a sad person for many reasons. His presence in the poem always 

brings a vibe of loneliness and gloom. The poet draws this character as a form of an idea that can be 

related to poetry. 

The next novel is ‘Sanjhbatir Rupkathara’. In this novel, Joy Goswami created a fantastic lyrical 

ambiance through his prose. It is more like a poem than a novel. His selection of words and drawings 

of the characters are literally poetic. 

The last novel is ‘Pretpurush’. The theme of this novel is really interesting. It says the primitive 

desire of humankind. The desire of leaving a mark in this world through his child. The narrator, who 

is anonymous, narrates his life, his pain, and his unfulfilled desire. Joy Goswami describes his desires 

in a very poetic manner. His usage of words, syntax, and formation of sentences are extremely poetic. 

If we go through his poem’s we will observe a huge similarity between his poems & literature. 

Through my work, I have tried my best to show how his inner poet makes a prominent mark on his 

novels. Sometimes it’s so obvious that anyone can comprehend and sometimes it’s so subdued that 

one needs to dive deep into his writings to understand the same. 
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Discussion  
িাাংো োবিসতযর ধারাসক েক্ষ্য করসে একটা বিষয় খুি স্পষ্টভাসি স াসখ পসে। োবিসতযর বিবিধ সক্ষ্ত্র কবিতা, উপন্যাে, 
ন্াটক, স াটগল্প, প্রিন্ধোবিতয এই েমস্ত র ন্া ধারায় যাাঁরা র ন্াকার তাাঁরা েিেময় একবট সক্ষ্সত্রর মসধয বন্সেসের 
আটসক রাসখন্বন্। বযবন্ কবি বতবন্ কখন্ও স াটগল্পকার, আিার বযবন্ ন্াটযকার বতবন্ই আিার অোমান্য ঔপন্যাবেক। 
আিার ঔপন্যাবেক বন্সেসক খুাঁসে সপসয়স ন্ কবিতার মসধয। এই বিবিধ সক্ষ্সত্রর মসধয বি রণ করসত বগসয় েুবট পৃথক 
ধারার মসধয কখন্ও প্রচ্ছন্ন কখন্ও প্রতযক্ষ্ সযাগেূত্র সথসক বগসয়স । এই সযাগেুসত্রর সপ সন্ র ন্াকাসরর অন্তসরর 
ভািন্া, তাাঁর িযবিত্ব, ধীেবির পবর য় সযমন্ একবেসক ধরা পসে অন্যবেসক তাাঁর র ন্ার মসধযও প্রকাে পায় এক 
অন্িেয ও েূক্ষ্ম বমশ্রণ। অথথাৎ কবিতার মসধয ধরা থাসক গল্পকথসন্র ভবি আিার উপন্যাসের মসধয  বেসয় ব বটসয় থাসক 
কবিতার অনু্ষি, কবিতার ভািন্া অসন্কেময় কবিতার েুপ্ত েম্ভািন্াও। 
         আসো য প্রিসন্ধ এই বিষয়বটর উপসর গুরুত্ব সেওয়ার স ষ্টা করা িসয়স । প্রােবিক একবট সক্ষ্ত্র এখাসন্ 
বন্িথাব ত; কবি যখন্ গেয, আরও বন্বেথষ্ট কসর িেসে উপন্যাে র ন্া কসরন্ তখন্ তাাঁর র ন্ার মসধয সথসক যায় কবি-
েত্ত্বার প্রভাি। এই বিষয়বটসক বিবভন্ন কবির উপন্যাসের ন্ীবরসখ আসো ন্া করার স ষ্টা করা িসি এই অধযাসয়। 
গেযর ন্ার সক্ষ্ত্রবট পেয র ন্ার সক্ষ্ত্র সথসক বভন্ন। উপন্যাে, স াটগল্প, ন্াটক, কবিতা এই বিবিধ সক্ষ্সত্রর বন্েস্ব বক ু 
বিবেষ্টয আস । সেই বিবেষ্টযগুবেসক অিেম্বন্ কসরই োবিতযকার র ন্া কসরন্ কািয-উপন্যাে-ন্াটক। বকন্তু বন্বেথষ্ট রীবতর 
িাইসরও সেখক হৃেয় বি রণ কসর। সেই ভাি সথসকই গেয-পেয-ন্াটক এইেি আোো পবরেরগুসো পরস্পসরর দ্বারা 
প্রভাবিত িয়। এই প্রভািপুষ্ট র ন্ার ন্ামও িাাংো োবিসতয সেওয়া িসয়স  – কািযপন্যাে, ন্াটযকািয ইতযাবে।  
         কবি েয় সগাস্বামী একেন্ প্রবথতযো কবি। তাাঁর কািযর ন্ার উপস্থাপন্ ভিী সথসক শুরু কসর িিসিযর 
বিস্তার, ভাষার িযিিার,  সের প্রসয়াগ এই েমস্ত বক ুর মসধয বেসয় তাাঁর কবিেত্ত্বাসক আমরা খুি স্পষ্ট আর িবেষ্ঠভাসি 
সেখসত পাই। তাাঁর কবিেত্ত্বার এই স্বচ্ছ প্রকাে প্রভাবিত কসরস  তাাঁর উপন্যােসকও। বতবন্ উপন্যাসে সযভাসি েব্দ, 
যবতব হ্ন, রূপসকর প্রসয়াগ কসরস ন্ সেগুসো অনু্ধািন্ করসে সিাঝা যায় বতবন্ প্রকৃতপসক্ষ্ একেন্ কবি আর তাাঁর 
কাসিযর আভায় আসোবকত িসয়স  তাাঁর উপন্যাসেরা। 
         েয় সগাস্বামীর উপন্যােগুবেসক একটু গভীরভাসি অনু্ধািন্ করসে তাাঁর কবিস তন্ার প্রভাি উপন্যােগুবেসত 
ধরা পসে। এ প্রেসি বতন্বট উপন্যাে বন্সয় আসো ন্া করার স ষ্টা করি আমরা ‘সেইেি সেয়াসেরা’, ‘োাঁঝিাবতর 
রূপকথারা’ ও ‘সপ্রতপুরুষ’। এই বতন্বট উপন্যাসের মসধয কখন্ও  বরত্র িুন্সন্, কখন্ও ভাষার িযিিাসর আিার কখন্ও 
িিসিযর মসধয বেসয় ধরা পসেস  েয় সগাস্বামীর কািযভািন্া। আসো ন্ায় বিষয়বট আরও স্পষ্ট িসি।  
‘সেইেি সেয়াসেরা’ (১৯৯৪) উপন্যােবট েয় সগাস্বামীর সেখা বদ্বতীয় উপন্যাে। এই উপন্যাসের ঘটন্াপ্রিাসির সকসে 
আস  একবট বিসেষ ঘটন্া যাসক সকে কসর উপন্যাসের  বরত্রসের গবতপ্রকৃবত ধরা পসেস । এক উন্মাসের অবভোপ 
আর সেই অবভোসপর কথাগুবে পরপর বমেসত বমেসত এক পবরিাসরর িুসক সন্সম আসে ধ্বাংসের অন্ধকার। বিষয়বট 
সন্িাতই কাকতােীয় িসে মসন্ িসেও অদু্ভত এক অপাবথথি রিেযময়তার সমােসক সেবট ঢাকা আস । পবরিারবটর 
ট্র্যাসেবি অবভোসপর কথাগুবেসক বক ুসতই সন্িাত কথার কথাসত আটসক রাসখবন্, তাসক েবতয কসর তুসেস । সেই 
েসতযর সকাসন্া যুবিেিত িযাখযা সন্ই। আস  ঘটন্াপ্রিাসির মসধয বেসয় তার উপবস্থবত। স ন্া  সকর গণ্ডীসক তাই এই 
উপন্যাে  াবপসয় বগসয়স ।  
        উপন্যাসের গঠসন্র মসধয অন্ন্য ধারা স াসখ পসে। একবট অধযায় উপন্যাসের অন্যতম প্রধান্  বরত্র িািেু সেন্-
এর িণথন্ার মসধয বেসয় গসে উসঠস  আিার বঠক পরিতথী অধযায়বটই ঔপন্যাবেসকর ধারাভাসষযর মসধয বেসয় ধরা পসেস । 
এভাসি েুবট পৃথক ধারায় উপন্যােবট এবগসয়  সেস । এই গঠন্খাবন্ উপন্যাসের িহু পবরব ত গঠসন্র মসধয পসে ন্া। 
কবি েয় সগাস্বামী এই বদ্ববিধ কথন্ভিীর মসধয বেসয় উপস্থাপন্ কসর এক অন্ন্য রীবতর োমসন্ আমাসের োাঁে 
কবরসয়স ন্।  
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উপন্যাসের  বরত্র বিসেষসণ আমরা যাি ন্া। তসি এখাসন্ সয  বরত্রবট অদু্ভত কািযময় সেযাতন্া েৃবষ্ট কসরস ন্ সেবট িে 
রেত সেন্-এর  বরত্র। এই উপন্যাসের এক েীঘথ পবরের েুসে আস ন্ রেত সেন্, িািেু সেন্-এর িািা। এই 
 বরত্রবটসক বঘসর এক অদু্ভত মায়া, সেি বিস্তার োভ কসরস । রেত সেন্ এক অমাবয়ক  বরত্র। তার মুসখর মসধয অদু্ভত 
এক বিষন্ন সেৌেযথ, “রেত সেসন্র মুসখ আস  অপরূপ এক েুুঃখীর োিণয। স াখেুসটা েি েময় অসন্ক েূসর কথাও 
তাবকসয় থাসক।’’১ বকন্তু রেত সেন্সক কখসন্াই ট্র্যাবেক বিসরা িসে মসন্ িয় ন্া। রেত সেন্ আেসে একটা আইবিয়া, 
একটা ভািন্ার মূতথ প্রতীক। আর এখাসন্ই কবির কািযভািন্ার সযাগেূত্র ধরা পসেস ।  
         উপন্যাসের  বরসত্রর মসধয ওঠান্ামা থাসক, মান্বিক গুণািেী সেই  বরত্রসক আরও সিবে িাস্তসির কা াকাব  
কসর সতাসে। বঠক সযমন্ রিীেন্াথ ঠাকুসরর ‘সযাগাসযাগ’ উপন্যাসে ‘মধুেূেন্’সক সেখা যায়। ‘সযাগাসযাগ’ উপন্যাসের 
এক এিাং একমাত্র িাস্তসিাব ত  বরত্র মধুেূেন্ কারণ তার মসধয… “ঔপন্যাবেক  বরত্র বিোসি েি  াইসত োথথক 
মধুেূেন্। বিপ্রোে, কুমুবেন্ী এিাং মধুেূেন্-এই ত্রয়ী িযবিসত্বর মসধয মধুেূেন্ই উজ্জ্বেতম।’’২ 
          ‘সেইেি সেয়াসেরা’ উপন্যাসের শুরু সথসক সেষ পযথন্ত রেত সেসন্র  বরসত্রর মসধয এক অদু্ভত বিষাে 
মাখাসন্া আস । এই বিষাসের প্রিাি পুসরা উপন্যাে েুসেই রেত সেন্সক ভাবেসয় বন্সয়  সেস । তার  বরসত্রর এই 
একস্তরীয় উপস্থাপন্া তাসক িাস্তিব ত  বরসত্রর সথসক অসন্ক সিবে আইবিয়াধমথী িা একটু অন্যভাষায় িেসে অসন্ক 
সিবে কািযময় কসর তুসেস । বঠক সযন্ এক বিষাে মাখাসন্া কবিতার পাঠ কবর আমরা যখন্ রেত সেসন্র  বরত্রসক 
উপন্যাসে সেবখ। রেত সেসন্র েম্বসন্ধ প্রথম িণথন্ার মসধযই ধরা আস  কবিতার ভাি, েসব্দর িযিিাসর ও িাসকযর গঠসন্ 
সেই কািযভািন্ার প্রকাে সতা ঘসটইস , পাোপাবে সেখা বেসয়স  তার একসঘসয় েীিন্যাত্রার প্রবতচ্ছবি সযবট িারিার 
ঘুসর বিসর আেসি উপন্যাে েুসে, “রেত সেন্ মন্ খারাপ থাকসে অঙ্ক কসরন্। রেত সেন্ মন্ ভাসো থাকসে অঙ্ক 
কসরন্। রেত সেন্  ুবট থাকসে িাবেসত িসে অঙ্ক কসরন্।  ুবট ন্া থাকসে ক্লাসে বগসয় অঙ্ক কসরন্। রেত সেন্ প্রিে 
িষথার বেসন্ িাবেসত বখ ুবে করসত িসেন্। এিাং অঙ্ক কসরন্। কখন্ িা বখ ুবে করসত িেসিন্ িসে ভাসিন্, সেষ পযথন্ত 
িসেন্ ন্া, বকন্তু অঙ্ক কসরন্।’’৩ 
অসঙ্কর বেক্ষ্ক রেত সেন্ েীিসন্র অঙ্ক বক ুসতই বমবেসয় বন্সত পাসরন্বন্ যবেও। েীিসন্র অঙ্ক কষসত বগসয় রেত 
সেন্ িারিার পযুথেস্ত িসয়স ন্। তাসক তাো কসর সিবেসয়স  এক অবভোসপর বিভীবষকা। সেই অবভোপ অসন্কটা 
বন্য়বতর মত রেত সেসন্র েীিন্সক বিষাসের সমসঘ আচ্ছন্ন কসর সরসখস । এই বিষয়বট িারিার বিসর বিসর এসেস  
অসন্ক কবিতার গেসন্র মসতা। কবি সযমন্ কবিতার মসধয  সের িাাঁধসন্ িার িার সকাসন্া এক বিসেষ ভািন্াসক 
বিবরসয় বিবরসয় বন্সয় আসেন্, বঠক সেভাসিই। উপন্যাসের িাকযগঠসন্র বেসক এিার আমরা মসন্াবন্সিে করি। েয় 
সগাস্বামীর প্রবতবট উপন্যাসের মসধয একবট বিবেষ্টয স াসখ পসে। স াসটা স াসটা িাসকয িিসিযর উপস্থাপন্া। অন্বসয়র 
গঠসন্ েি উপন্যাসের মসধয এক অদু্ভত োময স াসখ পসে। কবিতার গঠসন্র মসধয সয  সোিদ্ধ রূপবট উসঠ আসে সেবট 
মূেত তার েব্দ ও িাসকযর েজ্জার উপসর বন্ভথরেীে। আর এই েজ্জা  সের োেসন্ েৃঙ্খোিদ্ধ থাসক। েয় সগাস্বামীর 
কবিতার মসধযও সেই বিবেষ্টয আস । পাোপাবে এই বন্বেথষ্ট োেন্ সমসন্  োর বিষয়বট তাাঁর সেখা গসেযর মসধযও ধরা 
পসে। উোিরসণ বিষয়বট স্পষ্ট িসি -  

“অঙ্ক মন্ ভাে রাখার উপায়। অসঙ্কর িই বেখসে টাকা। অসঙ্কর বটউোন্ করসে টাকা। অসঙ্কর খাতা সেখসে 
টাকা। সকাব াং-এ পোসেও টাকা। সিবে ন্য় িয়ত– তিু টাকা। কষ্টাবেথতও।’’৪ 

          উপন্যাসের এই অাংেবটর পাোপাবে েয় সগাস্বামীর কবিতার অাংে পাোপাবে রাখার স ষ্টা করব  যার মসধয 
বেসয় েব্দ িযিিার ও অন্বসয়র এক অদু্ভত োেৃেয আমাসের স াসখ পেসি –  

“িস্তুবপণ্ড ক্ষ্য়েীে। মন্বপণ্ড গা িবম গা িবম। 
পরমুসখসপক্ষ্ী বেন্, অপসর বন্ভথরেীে সিো 

িসয় যায়, স সপ িসে, ঘবি মাসর, পবরব তসের 
প্রভুোে ন্াম বন্সয় েিথেন্েমসক্ষ্ োাঁোয় 

সরাধ। প্রবতসোধ। সরাধ–মধযখাসন্ এক অস্ত্রিীন্ 
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ভযািো িসে থাসক, তার মুখ  াসট সোন্ার িবরণ…”৫ 
          অনু্প্রাে অেঙ্কাসরর িযিিার সতা খুি েরােবরভাসি স াসখ পেস । তসি এর পাোপাবে িাকযগঠন্ ও পেেজ্জার 
বেসক ন্ের বেসেও সিাঝা যায় উপন্যাে ও কবিতার গঠসন্র মসধয পারস্পবরক প্রভাি আস ।  
বদ্বতীয় উোিরসণ আো যাক –  

“সঝাসো এক ঝেক িাওয়া এে। ঘর সথসক ইবে স য়ারটা এসন্ িারাোয় সপসত িেসেন্ রেত সেন্। িাওয়ার 
েমসক েু- ারসট শুকসন্া পাতা আসে পাসের গা  সথসক িারাোয় এসে পেে। এক একটা পাতা সভসে 
পাাঁব সের ওপাসর  সে যাসচ্ছ।  
অনু্মান্, এই সয েমুদ্র, েমুসদ্রর ওপাসর বক আস , তা বক এপাসরর মানু্ষ োন্ত কখসন্া? অনু্মান্ কসরই সতা 
সে প্রথম সন্ৌসকা বন্সয় সভসে পসেব ে? যবে েসের পসর, েসের পসর, েসেই পৃবথিী সেষ িসয় সযত? বকন্তু 
তা সতা িয়বন্? মাবত সতা পাওয়া সগস ? অন্য সেে! সেই সেে সতা একেময় অনু্মান্ ব ে। েিই সতা 
অনু্মান্।’’৬ 

এই অাংসের পাোপাবে রাখা যায় বন্স র কবিতাাংেবট –  
“সক শুসয় আস  ওটা? আবম সতা? বেয়সর অিন্তা  
সক মবিো অশ্রু মুস  সন্ন্? িাত আমারই কপাসে! 
একবট যুিক পাসে; আর উবন্? বিেয েম্ভিত।  
একবট সমসয়ও, তার মুখ সযন্ েন্তাসন্র মসতা –  
বকন্তু এরা সক আমার? কী একটা ঘসরর সভতর  
েিবক ু বন্সভ আেস , বকন্তু ওরা? মসন্ আেস  ন্া’’৭  

িিসিযর োেৃেয ধরা আমাসের উসেেয ন্য়, েব্দেজ্জা, িাকযগঠন্ এখাসন্ মূে আসো য বিষয়। সেই বেক সথসক েক্ষ্য 
করসে সিাঝা যায় গেয ও পেয উভয় বেক সথসকই পবরষ্কার োেৃেয স াসখ পসে। স াট স াট িাকয বেসয় বন্বমথত িিিয, 
উদৃ্ধবত ব সহ্নর িযিিাসর বেজ্ঞাোর পর বেজ্ঞাোর সয তরি উসঠস  তার উপবস্থবত উপন্যাে ও কবিতায় স্পষ্ট ধরা 
পসেস ।  

“উাঁ ু উাঁ ু িাবে ...  ারতো, পাাঁ তো, েেতো, বন্স  রাস্তা … রাস্তার েুধাসর িাবে … রাস্তার েুধাসর সোকান্, 
োবের সোকান্, বমবষ্টর সোকান্, কযাসেসটর সোকান্,  াসয়র সোকান্, সোকাসন্র ওপর িাবে … উাঁ ু উাঁ ু িাবে 
…  ারতো, পাাঁ তো, েেতো … বপস র রাস্তা  সেস , … সিাঁসক সগস  … রাস্তার েুধাসর িুটপাত … সকাথাও 
সকাসন্া সোক সন্ই …”৮ 

েমস্ত স ন্া  সকর িাকযেজ্জার োয়গা সথসক েয় সগাস্বামী েসর এসেস ন্ এখাসন্। আশ্চসযথর বিষয় এই অন্ন্য প্রসয়াগ 
বতবন্ কসরস ন্ গেযিসন্ধ; এখাসন্ উপন্যাসে। কবির িাসত গসেযর এই পরীক্ষ্ামূেক গঠন্ তাাঁর সভতসরর কবিেত্ত্বাসকই 
প্রকাবেত কসর।  
আমাসের পরিতথী উপন্যাে ‘োাঁঝিাবতর রূপকথারা’(১৯৯৮)। এই উপন্যাসের গেসন্ কািযভাসির একট িে প্রভাি েক্ষ্য 
করা যায়। উপন্যােবটর শুরু ও সেষ একই িিসিযর মসধয বেসয় উপস্থাপন্ করা িসয়স ,  

“োাঁঝিাবত। আমার ন্াম। েসন্ধয সিোয় েসন্মব োম িসে মা সরসখব ে। িািা িসেব ে েসন্ধযসিোয় ন্াবক 
আসোর মসতা জ্বসে উসঠব োম আবম। স াট্ট েীসপর মসতা।’’৯  

উপন্যাসের সেষ িসয়স  একই কথাগুসোর মসধয বেসয়। এই অন্িেয উপস্থাপন্ায় উপন্যাসের কাবিবন্র েমাবপ্তসরখা 
সকাথাও টান্সত  ান্বন্ কবি–ঔপন্যাবেক, উপন্যােবট  েসতই থাসক,  েসতই থাসক। বঠক একই রকম উপস্থাপন্ায় 
েমৃদ্ধ েয় সগাস্বামীর প্রায় প্রিাে িসয় যাওয়া একবট কবিতার কথা মসন্ পসে যায়; ‘মােতীিাো িাবেকা বিেযােয়’। এই 
কবিতায় “সিণীমাধি’  বরত্রবটর ন্ামখান্া কবি প্রায় মাোর মত েবেসয় সরসখস । আসরকটু অনু্ধািন্ করসে সিাঝা যায় 
কবিতার েমাবপ্ত কবিতার শুরুসত পাঠকসের বন্সয় যায়। কবিতাবটর সেষ কসয়কবট স্তিক ও শুরু েুসটা পরপর বন্স  
উসেখ করা িে বিষয়বটসক আরও পবরষ্কার কসর সতাোর েন্য –  

“আে েুসটস , কাে কী িসি? – কাসের ঘসর েবন্ 
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আবম এখন্ এই পাোর সেোই বেবেমবণ 
তিু আগুন্, সিণীমাধি, আগুন্ জ্বসে কই? 
কমন্ িসি, আবমও যবে ন্ষ্ট সমসয় িই?” 

“সিণীমাধি, সিণীমাধি, সতামার িাবে যাসিা 
সিণীমাধি, তুবম বক আর আমার কথা ভাসিা 
সিণীমাধি, সমািন্িাাঁবে তমাে তরুমূসে 

িাবেসয়ব সে …”১০ 
কবিতার সেষ সথসক যবে আিার শুরুসত বিসর যাওয়া যায় তািসে কথাও রেভি িয় ন্া। ন্াম ন্া োন্া সেই সমসয়বটর 
আবতথ, তার সৃ্মবত ারণা ও িাস্তি েীিসন্র কবঠন্ কসঠার অিস্থার  বিবট ও সিণীমাধসির প্রবত তার ব রন্তন্ অনু্রাগ 
কবিতাবটর মসধয ‘সিণীমাধি’ ন্ামবটসক অিেম্বন্ কসর রমাগত ঘুরসত থাসক। কবিতাবটসক সেষ িসত সেয় ন্া। বঠক 
আসো য উপন্যােবটর মত।   
           উপন্যােবটর েিস সয় আকষথণীয় েিস সয় কািযময় বিষয়বট িে এর শুরু ও সেষ। উপন্যাসের শুরু িসচ্ছ,  

‘‘োাঁঝিাবত। আমার ন্াম। েসন্ধযসিোয় েসন্মব োম িসে মা সরসখব ে।’’১১  
উপন্যাসের সেষবটও এই িাকযগুসো বেসয়ই। বিষয়বট অন্িেয ও আেযন্ত কািযময়। বকন্তু সকন্? আেসে কবিতা পাসঠর 
পসরও পাঠসকর অন্তসর সেই কবিতার ভাি, তার মমথিস্তুর অনু্রণন্ সথসক যায়। কবি আশ্চযথভাসি সেই অনু্রণন্সক 
েসব্দর োে বেসয় সিাঁসধ সিসেস ন্ এই উপন্যাসে। একই েব্দ ও িাকযেজ্জায় সয অনু্প্রাসের েৃবষ্ট িসয়স  তা এই 
উপন্যাসের আরম্ভ ও েমাবপ্তসক একবট মাোয় সগাঁসথ সিসে - কাবিন্ীর েমাবপ্তসত সপৌঁস  আমরা আিার  সে যাই শুরুসত। 
কাবিন্ীর অনু্রণন্  েসত থাসক। এই অনু্রণন্ শুধু কাবিযক ন্য়, িাকয গঠসন্ গেযেজ্জার উপস্থাপন্ায় এবট মূতথ। 
          উপন্যাসের  েসন্র বেসক একটু ন্ের সেওয়া যাক এিার। প্রথসমই স াসখ পসে িাকয গঠসন্র পবরবমত 
োংিত রূপবট। স াট স াট িাকয, কখসন্াও আিার একবট েব্দ একবট িাসকযর সযাগযতা অেথন্ কসর বন্সয়স  এখাসন্।  

“মাসয়র েসি েুপুসর সট্র্সন্ িাবে বিরব । োন্োর ধাসর িসেব । হু হু কসর গা পাো বপ সন্ েসর যাসচ্ছ। 
সভসে উসঠস  মাঠ। ... সভসে উসঠস । বমবেসয় যাসচ্ছ। সযন্ ধীরগবতসত একটা  ক্কর সমসর। িগথসক্ষ্ত্র। 
আয়তসক্ষ্ত্র। মসধয মসধয পুকুর িুসট আস । িাবে োাঁবেসয় আস ।  বির েন্য েবম ভাগ করা সযন্।”১২  

িাকয গুবের বেসক েক্ষ্য করসেই স্পষ্ট িসয় উঠস  এসের গঠন্-স্বাতন্ত্র্য। কবিতার র ন্ায় িযাকরসণর প্রােবিকতা কবির 
মবেথবন্ভথর। গেয র ন্ায় বকন্তু বিষয়বট এত েিেভাসি োয়গা কসর বন্সত পাসরবন্। অথথাৎ গেয িাসকয িযাকরণগত ত্রুবট 
বি ুযবতর প্রবত স াখ আকৃষ্ট িয় খুি েিসেই। কবিতায় সেরকম িয় ন্া। কবিতা িযাকরণ-বন্বেথষ্ট অন্বসয়র ভারসক অসন্ক 
েময় গ্রিণ করসত পাসরন্া।  

“িাাংো পসেয যবে েেথন্ িা িযাকরণ   থা আরও সিবে িত তািসে পেয েম্ভিত তার ভার িিন্ করসত পারত 
ন্া।”১৩ 

েয় সগাস্বামী স াট স াট িাসকযর িযিিাসর একবেসক সযমন্ কাবিবন্সক েরে উপস্থাপন্ার পসথ  াবেত কসরস ন্ পাোপাবে 
তাাঁর অন্তসরর কবিেত্ত্বাবটও প্রকাবেত িসয় পসেস ।  

“একেন্ প্রবতভাযুি মানু্সষর কা  সথসক আমরা যবে তার সশ্রষ্ঠ োন্  াই, সকাসন্া বদ্বতীয় স্তসরর োন্ ন্য়, 
তািসে তা সপসত পাবর সেই রাসেযর পবরবধর বভতসরই শুধু সযখাসন্ তার প্রবতভার প্রণােী ও বিকাে 
একবত্রত।”১৪  

েয় সগাস্বামী কবি; তাাঁর প্রবতভার পূণথাি বিকাে কবিতার মসধযই সেই কবি যখন্ উপন্যাে র ন্া করস ন্ তখন্ তার 
কবি প্রবতভার সরে অিেযই উপন্যােসক আসোবকত কসর তুেসি এ কথা িোর অসপক্ষ্ায় রাসখ ন্া। 
          আমাসের আসো য উপন্যাসের কাবিন্ীবটর বেসক একিার বিসর সেখা যাক। উপন্যাসের কাস  েিস সয় িে 
সয প্রতযাো থাসক তা িে মানু্সষর িযবিসত্বর প্রকাে। েমাসের ও েমসয়র প্রসক্ষ্প উপন্যাসে থাকসিই, অন্তত োথথক 
উপন্যাসের সক্ষ্সত্র তা েক্ষ্ণীয়। েীিন্ বেজ্ঞাোর বিষয়বট উপন্যােসক অন্যান্য েমস্ত োবিতয সক্ষ্ত্র সথসক আোো 
কসরস ।  
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“মানু্সষর েীিসন্র গল্প শুন্িার উৎোি সথসকই উপন্যাসের েন্ম।”১৫  
‘োাঁঝিাবতর রুপকথারা’ উপন্যাসে মানু্সষর েীিসন্র গল্প উসঠ এসেস । উপন্যাসের মুখয  বরত্র োাঁঝিাবতর েীিসন্র 
গল্পবট স্বচ্ছ েিেভাসি কবি উপস্থাবপত কসরন্। পাোপাবে োাঁঝিাবতর েীিন্যাত্রায় সয ওঠাপো, অিোে-আন্ে-সিেন্া-
প্রাবপ্ত েিটাই উসন্মাব ত করসত করসত উপন্যােবট এবগসয়  সে। অতএি এ বিষসয় সকাসন্া েসেি সন্ই োাঁঝিাবতর 
িযবিসত্বর বিকাে ও সেই বিকাসের েমান্তরাে পসথ মান্ি েীিসন্র কাবিন্ী তুসে ধরসত এই উপন্যােবট সকাসন্াভাসিই 
িযথথ িয়বন্। 
 উপন্যাসের আরও েুবট গুরুত্বপূণথ েক্ষ্ণ তার িাস্তিতা সিাধ ও পাঠক হৃেসয়র েসি সযাগ স্থাপন্। উপন্যাসে এ বিষয় 
েুবট োাঁঝিাবতর  বরসত্রর মসধয বেসয় োথথকভাসি উসঠ এসেস । 
           োাঁঝিাবত তার ন্ামবট সপসয়স  মাসয়র কা  সথসক। স াট োংোর, িািা ব ত্র বেল্পী। োাঁঝিাবতর েিী ‘কাাঁো-
বপতসের পূোবরণী।’ একবট েন্ঠন্। এই েন্ঠন্বটসক বঘসর োাঁঝিাবতর গভীর সগাপন্ কথাগুবে পাঠসকর োমসন্ উসঠ 
আসে; কখসন্াও তার হৃেসয়র সোো েতা, কখসন্াও আিার আঘাসতর যন্ত্র্ণা, কখসন্াও িা প্রাবপ্তর প্রোবন্ত- োাঁঝিাবতর 
েীিন্ পসথ বিবভন্ন ঘটন্া প্রিাি প্রকাবেত িসয়স  পূোবরণী োমসন্। আেসে োাঁঝিাবতর অপর একবট েত্ত্বা পূোবরণী - 
আত্মকথসন্র রীবতসক অনু্েরণ কসর োাঁঝিাবতর অন্তসরর কথাগুসো পাঠসকর কাস  সপৌঁস  বেসয়স ন্ সেখক।  বরত্রবটর 
িহুমাবত্রক রূপবট ধরা পসেস  এখাসন্ ও পাোপাবে িাস্তি েীিসন্র স াট স াট ঘটন্ার টান্া সপাসেন্ এর  বিবটর েসি 
পাঠসকর োংসযাগ বতবর িসয়স । কসয়কবট েৃষ্টান্ত সেওয়া যাক - 

 “সেবেন্ই েকােসিো আমার িাবে সিরার েময় েকসেই আপবি কসরব ে। তা কখন্ও িয়! কােসকই সমসয় 
অমন্ অেুস্থ ব ে, আেই কখন্ও  াো যায়। বকন্তু আবম সেে ধসর রইোম। তাসত কী িসয়স । েুপুসর একটু 
িবম িসয়ব ে। িবম বক মানু্সষর িয় ন্া। মাসক একটু একো সপসত েবেসয় ধরোম, বিে মা,  সো। সতামার 
পাসয় পবে। িাবে  সো। িািার কাস   সো।”১৬ 

োাঁঝিাবতর এই আবতথর মসধয বেসয় েন্তান্ ও মাসয়র ব রায়ত সেি েম্পসকথ এর আভােবট স্পষ্ট িসয় ওসঠ।  বরত্রবট 
পাঠসকর স ন্া পবরেসর এসে োাঁোয়। আরও একবট োয়গায় সযখাসন্ ন্ে সেঠু অবস্থর োাঁঝিাবতসক োন্ত করার স ষ্টা 
করস ন্ –  

“অসতা অবস্থর িচ্ছ সকন্, টুকুন্? মাথা একটু ঘুসর বগসয়ব ে, বঠকই। বকন্তু তা-ই িা িসি সকন্? এিাং িসে 
ব বকৎো করসত িসি। সেটাই  েস । তুবম োন্ত িসয় সিাসো আসগ। এত িে সমসয়, একটুসতই এত উতো 
িসয় পেসে  েসি বক কসর?”১৭  

ন্েসেঠুর এই স্বল্প োেসন্ অবভমাসন্ সঠাাঁট সকাঁসপ ওসঠ োাঁঝিাবতর।  বরসত্রর স াট স াট অনু্ভূবতগুসোই সতা তাসক 
আরও সিবে েীিন্ত িাস্তিময় কসর সতাসে। 
              কাবিবন্র েূত্র ধসর এবগসয়  েসে সেখা যায় োাঁঝিাবতর িহুবেসন্র যসে োবেত সপ্রম রিন্-এর স িারায় তার 
োমসন্ উপবস্থত, বকন্তু স্বপ্ন েবতয িসেও েমূ্পণথ িয় ন্া। িাস্তসির আঘাসত সভসি  ুরমার িসয় যায়। রিসন্র েম্পকথ 
োাঁঝিাবতর বপ্রয় িনু্ধ সকয়ার েসি। িাস্তসির এই  ূোন্ত আঘাত এক মুিূসতথ তার িহুবেসন্র সগাপন্  বির েি রঙসক 
ধুসয় বেসয় যায়। এখাসন্ িাস্তিতার েসি বক ুটা ন্াটকীয়তার বমসেেও িসয়স ।  
         োাঁঝিাবতর েসি তার িািার েম্পসকথর রূপসরখাবট িহুস্তরীয়। স াট সথসকই িািা তার অন্তরি িনু্ধ। পূোবরণী 
েণ্ঠন্বট তার আত্মকথসন্র সগাপন্ েিী। তসি তার িািা েি অনু্ভূবতর োথী। িািা োাঁঝিাবতসক বেবখসয়স ন্ কল্পন্া 
করসত, কল্পন্ার রঙসক তার িািাই ব ন্সত বেবখসয়স ন্। সেই িািার েসি োাঁঝিাবতর েম্পসকথর সিারবট ব ন্ন িসয় সগসো 
তার িািা ও েীপুবপবের অবিধ েম্পসকথর েূত্র ধসর। এই ঘটন্ার েূত্র ধসর োাঁঝিাবত মাসক িাবরসয় সিসে। একবট 
মধযবিি োংোর সভসঙ টুকসরা টুকসরা িসয় যায়। পবরিাসরর এই ওঠান্ামার েসি পাঠকসের োংসযাগ িসত সিবে েময় 
োসগ ন্া। উপন্যাসের সেসষ আমরা িযবিত্বময়ী েৃঢ়স তা োাঁঝিাবতসক সেবখ সয বন্সের অনু্ভূবত, বন্সের সিেন্া-যন্ত্র্ণার 
মুসখামুবখ োাঁোসত পাসর। 
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 উপন্যাসের এই েীঘথ পবরেসর উপন্যাসের বিবেষ্টয োথথকভাসি গ্রবথত িসয়স । এিার এই উপন্যাসের মসধয কািযময়তার 
োয়গাবট একিার বি ার করা প্রসয়ােন্। আসগই িো িসয়স  উপন্যাসের শুরু ও সেষ এক অদু্ভত কািযধমথী সেযাতন্ায় 
উপস্থাবপত। এিার উপন্যাসের ঘটন্া প্রিাসির মসধয কবিতার েক্ষ্ণ কীভাসি ঢুসক পসেস  কসয়কবট উোিরসণর মসধয 
বেসয় তা সেখাসন্া প্রসয়ােন্। 
িািার আাঁকা  বির িণথন্ায়, োাঁঝিাবতর েসি কসথাপকথসন্ ধরা পসেস  কবিতার েক্ষ্ণ –  

“সেিার িৃবষ্টর যত  বি এাঁসকব ে িািা, েিটাই আন্সের। মস্ত একটা আকােসক একটা  াতা সভসে সিোসচ্ছ। 
বকাংিা একটা  বির েমস্তটাই বঘসর অেস্র পাতা। পাতা সথসক েসের সিাাঁটা ঝসর পেস  বন্স ।” 

১৮ 
“িািা িসে, সকউ এাঁসকস । ি সরর পর ি র ধসর, িাোর িাোর মাইে ধসর সকউ এেি এাঁসক বগসয়স । 
এাঁসক  সেস  এখন্ও। তাই ন্া এত িেসে যায় েি। কী িেসে যায় িািা! সকন্ আকাে! সয আকাে আমরা 
স াখ সমসে সেখসত পাই সে বক একরকম থাসক! ন্া থাসক ন্া সতা? তার রাং পাসে পাসে যায়।’’১৯ 

েমস্ত উপন্যাে েুসে কখসন্া প্রকৃবতর িণথন্ায় কখসন্া মান্িহৃেসয়র অনু্ভূবতর সরখব ত্রসক গেযিসন্ধর মসধয কবি ধসর 
সিসেস ন্ -  

“আমরা োন্োর ধাসর িীে োবগসয় িসে রইোম। ... আবম  সে যাবচ্ছ সেই োন্োটা েসি। িৃবষ্টর সেই 
োন্ো আমাসক বন্সয় যাসচ্ছ আমার িাবে সথসক েূসর, সেখসত সেখসত গুন্গুন্ েসব্দ িৃবষ্ট েব্দ আি া িসো 
একটু... ন্ীস  তাকাসে েে, েসের ওপসর আসো, একটা েুসটা বতন্সট, োন্োটা আমাসক বন্সয়  সে যাসচ্ছ 
একটা সেতু সপবরসয় ...”২০ 

 অনু্ভূবতর এই  েন্ কািযরসে আদ্রথ। েীিসন্র িাস্তিতার  বি আাঁকসত িসে কবি কখন্ সযন্ তার কািযভািসক বমবেসয় 
বেসয়স ন্ উপন্যাসে। 

 “সয উপন্যাসে  বরত্রব ত্রসণর স সয় িণথন্া-পদ্ধবতসক মুখয স্থান্ সেয় এিাং এই িণথন্া রীবতসক োিণযমবণ্ডত 
করার েন্য কবিতােুেভ ভাি ও ভাষার আশ্রয় গ্রিণ কসর এিাং ভাষায় েূরিগাি ইবিতময়তার একবট গুঢ় 
িযঞ্জন্া থাসক তাসক স ন্া যায় কািযধমথী উপন্যাে িসে।”২১ 

 আমাসের আসোব ত উপন্যােবট কাসিযাপন্যাে; একথা প্রবতষ্ঠা করার েক্ষ্য আমার ন্য়। তসি উপন্যাসে পবরেসর 
অিগািন্ করসেই সিাঝা যায় কবি এখাসন্ এক ধরসন্র ‘কাবিযক পবরসিসের আশ্রয়’ বন্সয়স ন্ যা উপন্যাসের মূে ধারার 
েসি একাত্ম িসয় বগসয়স । এ কথা সেষ পযথন্ত িুঝসত অেুবিধা িয় ন্া, কবির িাসত সেখা উপন্যাসের মসধয কবিতার 
ভািবট সথসক যায়। সেই ভাি িণথন্ায়, িাকযগঠসন্,  বরসত্রর িুন্সন্, বমসেবমসে একাকার িসয় যায়।  
          পরিতথী উপন্যাসের ন্াম ‘সপ্রতপুরুষ’ (২০০৪)। এই উপন্যাসের মূে িিিয এক ব রন্তন্ েসতযর মসধয 
বন্বিত। মানু্ষ তার অবস্তত্বসক েন্ম-মৃতুযর অিেযম্ভািী িাাঁধন্ সথসক মুবি বেসত অপসতযর েন্ম সেয়। তার ব রায়ত অবস্তত্ব 
রক্ষ্ার ইচ্ছা তাসক প্রসরাব ত কসর িীে িপসন্র। এই ধারণাসক সকে কসরই সেখা িয় ‘সপ্রতপুরুষ’ উপন্যােবট। 
কাবিবন্র মুখয  বরত্র তাাঁর অপূণথ ও অেুখী োম্পতয বন্সয় প্রবতবন্য়ত বিষাসের আগুসন্ েগ্ধ িসয়স ন্। এই  বরত্রবটর 
মসধয উপন্যাসের  বরত্রগত সে েি বিবেষ্টয তার প্রায় বক ুই স াসখ পসে ন্া। সপ্রমিীন্, সেিিীন্ এই  বরত্রবটর শুধু 
একবট িােন্াই তাসক  াবেত কসরস  আর অন্য বক ুই তাসক স্পেথ করসত পাসরবন্। এই ভািন্ার মসধয বক ুতা 
আত্মসকবেকতার সিাধ কাে কসর। পাোপাবে শুধু বন্সের েসি বন্সের আসিগ ভাসোিাোর অনু্ভূবতও এই উপন্যাসের 
মসধয বেসয় ধরা পসেস  – এই বিষয়বট উপন্যােবটসক কািযময় কসর তুসেস  একথা মান্সত বদ্বধা সন্ই  বরসত্রর মসধয 
একবট আইবিয়ার উপস্থাপন্া ও তাসক েমূ্পণথ উপন্যাে েুসে োেন্ কসর  ো– এই ধারণার অিবস্থবত উপন্যাসে খুি 
একটা স াসখ পসে ন্া। েয় সগাস্বামী অিেীোয় এই বিষয়বটসক শুধু আসো য উপন্যাসেই ন্য়, তাাঁর অন্যান্য উপন্যাসের 
মসধযও সেখা যায়।  
          আে য উপন্যাসের ন্ায়ক প্রথম সথসকই বিমষথ, বিমষথ কারণ তার েরীসরর অনু্ভূবত, িীে িপসন্র ইচ্ছা সেষ 
িসয় বগসয়স । এই েসতযর মুখমুবখ িসয় বতবন্ অধথমৃত সপ্রসতর মতন্ েমস্ত উপন্যাসে এবগসয়  সেস ন্, উপন্যাসের শুরু 
সিে  মকপ্রে ও একই েসি কবিতার ভািসক উসদ্রক কসর।  
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“সে বক ুকাে িে  সে সগস । সে মাসন্ সযৌন্েবি। মাসের পর মাে, ি সরর পর ি র, তার আর সেখা 
সমসে ন্া। এই সয সে  সে সগস , এর েন্য বক আমার বিপুে সকাসন্া অেুবিধা িসচ্ছ? … বিরসি? বিরি? এই 
বিরি িযাপারটা অসন্কটাই সতা তার সেওয়া। সে যখন্ ব েন্া, বিরি ব ে সকাথায়!’’২২ 

একটু েক্ষ্য করসেই সেখা যাসি উপন্যাসের মূে ভািন্াবট এই অাংসে খুি পবরষ্কারভাসি ধরা আস । তসি অন্য আসরকবট 
বিষসয়র প্রবত মসন্াবন্সিে করসত িসি, সেইবট িে েসব্দর প্রসয়াগ ও তাসের বঘসর বতরী িওয়া িযঞ্জন্া। একই েসব্দর 
একাবধক প্রসয়াগ পাঠসকর হৃেয় ও মন্সক বন্বেথষ্ট একবট পসথ  াবেত কসরস । ‘বিরি’ এই েব্দবটর িার িার প্রসয়াসগ 
একবেসক অনু্প্রাে অেঙ্কাসরর অিতারণা সযমন্ সেখা যায় অন্যবেসক উপন্যাসের সকোবভগ আবতথ; অপতয েৃবষ্টর সেই 
ব রা বরত আবতথর েসি পাঠকসের পবর য় কবরসয় সেয়। এখাসন্ই উপন্যাসের েরীসর কবিতার অেঙ্কার েবজ্জত িসয়স , 
এই উপন্যাসের আরও সিে বক ু অাংে উসেখ করসে বিষয়বট আরও স্পষ্ট িইসয় উঠসি –  

“আবম সরৌসদ্রর মসধয বেসয় িাাঁটিার েময় সেই স্বাধীন্তা পাই। আবম িৃবষ্টর বভতর বেসয় যাওয়ার েময় সেই 
স্বাধীন্তা পাই। পাই, অসন্ক সোসকর েসি িাসে সঠসে উসঠ। পাই, অসন্ক সোসকর েসি সেৌসে িৃবষ্ট সথসক 
িাাঁ সত, সেসির তোয় োাঁবেসয়। আবম সযন্ ধসর থাকসত পাবর এই েিসরর িাত। ওুঃ িে কষ্ট সগস  
এতবেন্।’’২৩  

স্পষ্ট অনু্প্রাে অেঙ্কাসরর উপবস্থবতর পাোপাবে িাকয গঠসন্র বেসকও স াখ পসে পাঠসকর। এই েব্দেজ্জার পুন্রািৃবি 
পাঠসকর অনু্ভূবতসক বিবরসয় বিবরসয় আসন্। কবিতার মসধযও এই ভািবট স্পষ্ট েক্ষ্য করা যায়। আসরাও একবট েৃষ্টান্ত 
সন্ওয়া যাক –  

“সেবেন্ সেষ রাসত্র ঘুবমসয় পোর পর একটা স্বপ্ন সেখোম।  
প্রথসম একটা আওয়াে। খটাে, ঠক। খটটাে। বট্র্ক। বঠক। আওয়াে শুন্সত শুন্সত আবম সযন্ একটা োন্োয় 
োাঁবেসয়ব  এসে। োন্োর ন্ীস  বেউবে গা । িে গা । একটা েুসটা বতন্সট গা । ও, এই তািসে বেউবের 
েিে। অন্য সকান্ও গা  এখাসন্ িয় ন্া। বেউবের পর বেউবে গা । স াট িে  ারা েি গা । আর মাবটসত 
 াবরবেসক বেউবে ঝসর োো িসয় আস । িঠাৎ ঘাে ঘুবরসয় সেবখ িে একটা কযারাম সিািথ। ঘুাঁবট, স্ট্রাইকার 
েি বস্থর। তিু সেই েব্দ খটাে খট। ঠকাে। বট্র্ক। টুপটাপ কসর বেউবে ঝসর পেস  কযারাম সিাসিথর 
ওপর।’’২৪  

এই স্বপ্ন েেথসন্র িণথন্ার মসধয আেযন্ত কািয িযঞ্জন্াসক ধসর সরসখস ন্ কবি।   
েয় সগাস্বামীর উপন্যাে ও কবিতা বভন্ন পসথ এবগসয়  েসেও মাসঝ মাসঝ এসক অন্যসক  ুাঁসয় যায়। উপন্যাসের গেসন্ 
িিসিয ও েব্দেজ্জায় িার িার বিষয়বট ধরা পসেস । কবির একবট কবিতার েৃষ্টান্ত সন্ওয়া যাক –  

“স্পষ্ট তুবম িারাসে আিার। আর সমঘ ভূসম পা সরসখ োাঁোসে 
মম অন্ধকার। তার পান্পাত্র, তার েুপ্ত  াাঁে -– সে-বক খারাপ ন্া ভাসো  
তুবম সতা োসন্াই  
েকে অোধয কৃচ্ছ্র েমস্ত োবধত পথ – েুপসক্ষ্রই শুরু 
ভুরুমধয সথসক। সরাধ:  কু্ষ্িীণ, কণথিীণ। েুই েখা, েুই েঘু গুরু,  
েীঘথ-ই, হ্রস্ব-ই”২৫ 

এই কবিতাাংেবটর বেসক একটু েক্ষ্য করসেও সিাঝা যায় উপন্যাসের েব্দেজ্জা ও কবিতার েব্দেজ্জার মসধয কতখাবন্ 
বমে আস । কবিতার বন্েস্ব গেসন্র মসধয  সের বন্বেথষ্ট একটা স্পেন্ থাসক। এই স্পেন্ তাসক গেযিাসকযর গঠসন্র 
সথসক আোো কসর রাসখ। কবির স্পসেথ এই পাথথকয অসন্ক েময় বিসক িসয় যায়। ‘সপ্রতপুরুষ’ উপন্যাে সথসক আরও 
সিে বক ু েৃষ্টান্ত বেসয় বিষয়বটসক সিাঝাসন্ার স ষ্টা করা িে –  

“বেন্গুবে েি ন্ীে রসঙর। রাবত্রগুবে সমঘ রসঙর। গাস রা গাস র স সয় আোো বক ু ন্য়। মানু্ষেসন্র সকান্ও 
রঙ আবম সেখসত পাই ন্া। আবম বক ু বক ু বেখসত স ষ্টা কসরব োম। িন্ধ কসর বেসয় িাসয়বর  াো বক ু বেবখ 
ন্া। িাসয়বরসত পাগে ন্া িিার উপায় খুাঁেসত  াই। এখন্ও পাইবন্।’’২৬ 

এই উদৃ্ধবতর পাোপাবে েয় সগাস্বামীর কবিতা ‘এখাসন্ সতামার মাবটসেে’ সথসক বক ু অাংে উসেখ করা যাক –  
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“এইেি গাস সের পূিথপুরুসষর প্রাণ / তুবম স্পেথ কসরব সে িাসত তুসে। বিাঁব  িািোয় / েে িা আসোর 
সিাাঁটা কতটা একাগ্র িসয় পসে / বেষ সথসক বেসষ সযসত পতসির কী গবত পাখায় / িসন্র সকান  বেক সথসক 
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ আবিভূথত।’’২৭  

উবেবখত েুবট উদৃ্ধবতর মসধয সয বমে েক্ষ্য করা যায় সেবট িে েব্দেজ্জার। একই েসব্দর িার িার প্রসয়াসগ, বরয়ার 
িযিিাসর অদু্ভত এক োময স াসখ পসে। এই বিষয়বটই কবির িাসত ধরা পসেস  িার িার।  

“তারপর অসন্ক রাসত্র, যখন্ েিাই ঘুবমসয় পসে, আবম এসে োাঁোই এই েমুসদ্রর তীসর – আমার পাসয় সঢউ 
সেয় েে – তখন্ মাথা তুসে আকাসের েিস সয় উাঁ ু তারাসক আবম িবে:  
সোন্ার সমসয় সতামার েন্য, সকিে সতামার েন্যই েসন্মব োম আবম   
মাথার উপর সথসক িাোর িাোর িুট েমুদ্র েবরসয়  
একবেন্ আবম সভসে এসেব োম সকিে সতামার েন্যই’’২৮ 

এই একাকীসত্বর সিাধ ও সপ্রয়েীসক পাওয়ার প্রিে আকাঙ্ক্ষা এই বিষয়বট ‘সপ্রতপুরুষ’ উপন্যাসের মসধযও ধরা আস । 
তসি একটু অন্যভাসি, এই উপন্যাসে সপ্রম ন্য়, েীিসন্র মূে আকাঙ্ক্ষা অথথাৎ বন্সের ব হ্নসক সরসখ যাওয়ার ইচ্ছা 
সেবটই সপ্রম িসয় সেখা বেসয়স । বন্সের েসি সপ্রম, বন্সের েসি ভাসোিাো। বকন্তু েি ভাসোিাোর সতা আধার থাসক, 
সেই আধার পুরুসষর কাস  ন্ারী। এই বিষয়বট এখাসন্ সপ্রম িসয় সেখা বেসয়স । একটা আইবিয়া এই উপন্যাসের সকে 
িসয় উসঠস । তাই সেখক সেসষ িসেস ন্,  

“আর োমসন্ তাকাসে সেখা যায়, েূসর এক িাবের  ো সযখাসন্ োাঁবেসয় আস  এক সপ্রত, এক অন্ন্তকাে 
েমূ্পণথ িিার পর আিারও েন্মাসি ওই সপ্রত আিারও এক সপ্রবতন্ীসক খুাঁসে আন্সি, সগাঁসথ সেসি বন্সের েসি 
– আিারও ভাসোিােসি ন্া, পরস্পরসক আাঁ সে ও কামসে রিাি কসর সেসি …”২৯ 

এই আবেম িন্য িােন্ার মসধয সয প্রিে আকাঙ্ক্ষার আবতথ আস  তা অতযন্ত কািযময়। কবিতার ভাষাসক সকে কসর সয 
িযঞ্জন্ার প্রকাে ঘসট, মূতথতাসক অবতরম কসর কবি সযভাসি বিমূতথতার মসধয আমাসের বন্সয় যান্, বঠক সেভাসিই 
উপন্যাসের মসধযও কবি এই বিমূতথতার ভািন্াসক প্রবতবষ্ঠত কসরস ন্।  
         সয বতন্বট উপন্যাসের আসো ন্া এখাসন্ করা িসয়স , তাসের মসধয একবট বিষসয় বমে আস । বতন্বট উপন্যাসে 
বতন্েন্ পুরুষ  বরত্রসক আমরা সপসয়ব  যাসের মসধয অদূ্ভত এক বমে আস । তাসের বিষােময় েীিন্ ও সেই বিষােময় 
অিস্থার মসধয সথসক ধীর পসে তাসের এবগসয়  েে,  েসতই থাকা। এই অন্সন্তর বেসক এবগসয়  োর মসধয কবি এক 
অদূ্ভত িযঞ্জন্াময় আিসির েৃবষ্ট কসরস ন্। বতন্েন্ পুরুষ বতন্বট উপন্যাসের  বরসত্রর গবণ্ডসক  াবপসয় একটা আইবিয়াসক 
েন্ম বেসয়স । সেই আইবিয়া আেসে কািযময় এক বিমূতথ ভািন্া, যাসক অনু্ভূবত বেসয় স্পেথ করা েম্ভি। উপন্যাসের 
ব রা বরত কাঠাসমায় এই আইবিয়াসক ধরা যাসি ন্া। এই কারসন্ই ঔপন্যাবেক েয় সগাস্বামী কবি েয় সগাস্বামীর েসি 
িাসত িাত বমবেসয় এক পাংবিসত এসে োাঁবেসয়স ন্।  
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      োবিতযসোক, কেকাতা, পৃ. ৫৬ 
২২.  সগাস্বামী, েয়। ২০০৪, সপ্রতপুরুষ ও অনু্পম কথা, আন্ে, কেকাতা, পৃ. ১১ 
২৩.  তসেি, পৃ. ১৪ 
২৪.  তসেি, পৃ. ১৬ 
২৫.  সগাস্বামী, েয়। ১৯৯৭, ন্মস্তবে, সগাো, কবিতাোংগ্রি ২, আন্ে, কেকাতা, পৃ. ৯৩ 
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