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চীবন শলল্পী  মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায়
াল্টু মণ্ড
কন্দবও, ববনার শ্ু শবশ্বশবদ্যায়, আউ. শপ., ভারত
Abstract
The world of literature has seen many a gem in the first phase of the twentieth century and Manik
Bandopadhyay most definitely was one of them. Imbued in the caustic sap of hyper-real life and
world, Bandopadhyay`s fiction caters to the generations of a state struggling and striving for its
identity in the matrix of confusing modern complexities. His fiction occasioned a new narrative
revolution in the mosaic of Bengali literature. He announced his arrival at the literary sphere with
his first novel janani (1935) and his first collection of short stories Atasi mami ( published in the
same year) ; his first novel of note was Dibaratrir Kabya (1935) followed by Padma Nadir Majhi
and Putulnacher Itikatha (both published in 1936). This paper seeks to study how Bandopadhyay
has narrated the complex configurations and relations in the lives of his characters in ways that
appeal to the existential angst of modern life.
,

মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় চীবনন্দও বদ্ন্দঔন্দঙন বাস্তব ভূশমন্দত দ্াাঁশিন্দয়, বাস্তন্দবর কভীন্দর ছাাঁপ শদ্ন্দয় শতশন চীবন্দনর চশিতান্দও
ধ্রন্দত বঘন্দয়ন্দঙন। ভযস্ত চীবনযাত্রার লৃঙ্খন্দর মন্দধ্য নয়, দুদ্দমনীয় চীবনপ্রবান্দর মন্দধ্য শতশন চীবন্দনর রয নুন্ধান
ওন্দরন্দঙন। চীবন্দনর চশিতা  কভীরতা ন্দেন্দে ব ময় তৎপর শঙন্দন শতশন; অর ব ওারন্দেআ অপাতশশিন্দও বপঙন্দন
বেন্দ তযন্দও চানবার বযাওুতায় শতশন এশকন্দয় বকন্দঙন। উপনযান্দর প্রঙ্গ  পিশত শনন্দয় বার বার শতশন পরীক্ষা শনরীক্ষা
ঘাশন্দয়ন্দঙন। বাস্তব চীবনন্দও তার পশরন্দবলন্দমত তুন্দ ধ্রন্দত বঘন্দয়ন্দঙন বন্দআ স্তা বরামাশিওতা, অন্দবক শবহ্বতা 
ভাববাদ্ন্দও পশরতযাক ওন্দর শতশন বস্তুবাদ্ন্দও, শবজ্ঞানদ্ৃশিন্দও, মানব চীবন্দনর র্দননশতও শিয়া প্রশতশিয়ান্দও-মাওদবাদ্ন্দও
গ্রে ওন্দরন্দঙন। এওিা প্রওাণ্ড চিপ্রওৃশত মানুন্দর চীবনন্দও ঘাান্দে, তার শবরুন্দি শতশন ংগ্রান্দম বতীেদ ন্দয়ন্দঙন। চন্দির
শবরুন্দি িাআ ওন্দর বয চঘতনয, বআ চঘতন্দনযর শবওাল শতশন বদ্ঔান্দত বঘন্দয়ন্দঙন, নুভব ওন্দরন্দঙন এআ চি প্রওৃশতর শবরুন্দি
ংগ্রান্দম মানু পরাশচত য় শওন্তু মানুন্দর ংগ্রাম বর্ন্দম যায় না। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় এমশন এওচন বযশিত্ব ম্পন্ন শলল্পী
শযশন চনবদযশিও ভান্দব মৃতুযন্দও রূপ শদ্ন্দত বঘন্দয়ন্দঙন তাাঁর উপনযান্দ। এ মৃতুয চীবন্দনরআ পর শপঠ। ওারে মৃতুযর উপশি না
র্াওন্দ চীবনন্দও উপশি ওরা যায় না।
চীবন  চকৎ ম্পন্দওদ বওান শলল্পীর দ্ৃশিভঙ্গী স্বতন্ত্র স্বয়ংশনভদর শবয় নয়। এিা পশরস্ফূি ন্দয় ন্দঠ বআ শলল্পীর শনন্দচর
বদ্ল-ওান্দর পশরন্দপ্রশক্ষন্দত। তাআ এওচন বঔন্দওর মান প্রবেতা শনধ্দারে ওরন্দত য় তার মওাীন চীবন  াশন্দতযর
পিভূশমর নুন্দঙ্গ। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র চীবন প্রবাশত ন্দয়ন্দঙ এও ছঞ্ঝাশবক্ষুি চীবন মুন্দের তরঙ্গাখান্দতর ক্ষুি
বেশনতায়। ময়শি শবল লতন্দওর প্রর্মাধ্দ। এ মন্দয় পুরান্দনা পৃশর্বীর প্রঘশত ঐশতয অর শবশ্বা, মনন অর মূযমান,
এওিা প্রঘন্ড ভাগন রূপান্তন্দরর মুন্দঔামুঔী। পশিমা ভযতার নতুন প্রােওন্দলান্দ শবপরীতমুঔী শঘন্তা অর তন্দের ংখান্দত উন্দে
উত্তা ভাবওনযা। দুশি শবশ্বযুন্দির েশ্রুশতন্দত ামাশচও অর চনশতও চীবন্দনর প্রশতশিয়া। পালাপাশল মাওদীয় চবপ্লশবও
ামযনীশত অর ফ্রন্দয়শিয় যুকান্তওারী বযৌনতন্দের অন্দািন। পুরান্দনা পৃশর্বী ম্পন্দওদ মানুন্দর স্বপ্ন অর শির শনশিন্ত অদ্ন্দলদর
বৌন্দধ্ োি ধ্শরন্দয়ন্দঙ। এওশদ্ন্দও মানুন্দর ভাবচীবন্দনর এআ শবন্দক্ষান্দভর ঙশব, নযশদ্ন্দও বশচদীবন্দনর শলল্পশবপ্লন্দবর েন্দ
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যন্ত্র- যুন্দকর িম-প্রান্দরর শঘত্র। এরআ েশ্রুশতন্দত ভযতার ভারন্দওন্দ্র চ গ্রামচীবন বর্ন্দও িমল ন্দর এন্দন্দঙ নাকশরও
চীবন্দন, যন্ত্রবি ওৃশত্রম নাকশরও পশরন্দবন্দল। এমন্দয় মানু ংলয়াশেত ন্দয়ন্দঙ পুরান্দনা ধ্মদশবশ্বা, ংস্কার অর নীশতন্দবাধ্
ম্পন্দওদ। যুশির মমদন্দভদ্ী অন্দান্দত তারা ব শওঙুন্দও নতুন ওন্দর যাঘাআ ওরন্দত শুরু ওন্দরন্দঙ। দ্াশরন্দেযর মন্দধ্য তযান্দকর
মশমান্দও তারা মানন্দত রাচী নয় শওংবা বপ্রন্দমর নান্দম বওান ন্দৌশওও ভাবশবহ্বতার বঘতনায় শবহ্ব ন্দয় পন্দি না। মস্ত
শওঙুন্দওআ াদ্া বঘান্দঔ বদ্ঔবার, যাঘাআ ওরবার বনলায় এ মন্দয়র মানু বমন্দত উন্দঠন্দঙ। এআ ংলয়-শচজ্ঞাা, বুশিচীশব
মানুন্দর অদ্ন্দলদর েন্দ্ব, শবন্দক্ষাভ, তালা, তীব্রতর ন্দয়ন্দঙ রাচননশতও ংগ্রাম বঘতনা। মানুন্দর মন মাচ  যুকশঘন্তার
অখান্দত অখান্দত চচদশরত শবক্ষুি ন্দয়ন্দঙ বহু শবশঘত্র ভান্দব।

াশতযন্দও বা য় চীবন্দনর দ্পদে। বঔান্দন যুক  চীবন্দনর ঙশব নানারন্দগ, নানারূন্দপ শনরন্তর অত্মপ্রওাল ওন্দর
মাশনন্দওর চীবনন্দঘতনার মন্দধ্য স্বাভাশবও ভান্দব তাআ েুন্দি উন্দঠন্দঙ যুক  চীবন্দনর বক্ষয় অর ংলয়-শচজ্ঞাার ঙশব।
ঔন্ড  মগ্র চীবনন্দও দ্লদন ওরন্দত বঘন্দয়ন্দঙন শতশন অর তাআ চীবনন্দও ওঔন বদ্ন্দঔন্দঙন ফ্রন্দয়িীয় বযৌন মযার
পশরন্দপ্রশক্ষন্দত ওঔন মাওদীয় ামযবান্দদ্র দ্ৃশিন্দত। তাাঁর চীবনদ্ৃশিন্দত প্রঔর বাস্তবতা শঙ শওন্তু অলান্দতর শওংবা
অদ্লদবাদ্ীর স্বপ্নভন্দঙ্গর শবহ্বতা শঙ না।
তাাঁর চীবনদ্ৃশি শঙ মাচ  যুকন্দঘতন এবং চকত  চীবন্দনর শবশঘত্র উপওরন্দে শিত। তাাঁর চীবন বঘতনার মন্দধ্য
য়ত যুন্দকর রুগ্নতা শবওৃতরূপ  শবওাঙ্গ বঘারার ঙায়াপাত খন্দিন্দঙ শওন্তু তাআ বন্দ বঔান্দন ঔশন্ডত এওদ্শলদতা ওঔন্দনাআ ঠাাঁআ
পায় শন। এঔান্দনআ মাশনও তার মওাীন শলল্পীন্দদ্র বর্ন্দও অাদ্া। র্দীন ভান্দবাচ্ছ্বা  শ্বান্দরাধ্ওারী Morbid অন্দবক
তাাঁর াশন্দতয িান পায় শন।
শবল লতন্দওর শেতীয় লতও পযদন্ত বাংা াশন্দতয রবীন্দ্রনান্দর্র প্রভাব প্রশতত কশতন্দত ঘশঙ। বাংা াশতয মন্দন
মন্দন এআ এও বখন্দয়শমর এওিা বান ওামনা ওরশঙ। ওামনা ওরশঙ এর ঘার পন্দর্ এওিা নতুন বমাি। প্রর্ম শবশ্বযুন্দির
শভখাত তান্দদ্র বআ অওাঙ্খান্দও বাস্তবাশয়ত ওন্দরন্দঙ। যুন্দিাত্তর বাংা াশন্দতযর প্রবেতা  রবীন্দ্র প্রভাবন্দও পশরার ওরা
 নতুন ভাব বযঞ্জনায় াশন্দতয যুন্দকর ংওিন্দও শঘশত্রত ওরা। এমশন মন্দয় প্রাঘীনতার মাশধ্ রঘনার প্রওন্দল্প নবীন াশতয
বকাষ্ঠী এশকন্দয় এন্দন ‘ওন্দলা’(১৯২৩) পশত্রওার মাধ্যন্দম। এতশদ্ন পযদন্ত অমান্দদ্র ওর্াাশন্দতয বয েন্দ্ব বদ্ঔা শকন্দয়শঙ তার
মূন্দ শঙ ধ্মদ, পশরবার বা মান্দচর ংস্কারচাত বাধ্া। শওন্তু এআ নতুন যুন্দকর কন্দল্প যা শওঙু েন্দ্ব, যা শওঙু ংওি বআ
ন্দদ্যাভূত র্দননশতও ংওি। অখাত মানুন্দও প্রতযাখাত ওরন্দত বলঔায়। যুন্দির ভয়াবতা  বলাশত চীবন্দনর বঞ্চনা
মানুন্দও শধ্ওার ন্দঘতন ওন্দরন্দঙ, ওন্দরন্দঙ প্রশতবাদ্মুঔর এবং ামযবাদ্ী অদ্ন্দলদ উেুি। যুন্দির শভখান্দত মাচ বযন
অন্দাশিত ন্দয়ন্দঙ, বতমশন মান্দচর অন্দািন্দন াশতয বপন্দয়ন্দঙ এওশি ভূতপূবদ কশত। প্রর্ম শবশ্বযুন্দির পর উিত
বযৌবন্দনর উদ্দামতা শনন্দয়আ ওন্দলা বকাষ্ঠীর তরুে বঔওমাচ, চীবনবান্দদ্র শবন্দোন্দর বলাকান্দন উচ্ছ্বশত ন্দয় উন্দঠশঙন্দন।
‘ওন্দলান্দর’ এআ বওাান্দ বাগাী এওিা উন্দত্তচও ধ্বশন শুনন্দত বপন্দয়শঙ। শঘন্তযওুমার বনগুপ্ত তাাঁর ‘ওন্দলা যুক’ গ্রন্দে
শন্দঔন্দঙন"রবীন্দ্রনার্ বর্ন্দও ন্দর এন্দশঙ ‘ওন্দলা’। ন্দর এন্দশঙ পচাত  বজ্ঞাত মনুযন্দত্বর চনতায়। শনম্নকত
মধ্যশবত্তন্দদ্র ংান্দর ওয়া ওুশঠন্দত, বঔাার বশস্তন্দত, েুিপান্দত। প্রতাশরত  পশরতযন্দির এাওায়’। ১
যুন্দিাত্তর পৃশর্বীন্দত মানু নানারওম মানশও বযাশধ্ন্দত অিান্ত ন্দয়শঙ। এআ বযাশধ্র উৎ  প্রওৃশত শনন্দয় কন্দবো
ওরন্দত ওরন্দত ফ্রন্দয়ি বঘতনান্দান্দওর নীন্দঘ এও বন্দঘতনন্দান্দওর শস্তত্ব অশবষ্কার ওন্দরন। বদ্শমত বযৌন প্রবৃশত্ত বয
মান্দচর মন্দধ্য শবওৃত পন্দর্ শবওাল াভ ওন্দর তার শবশঘত্র তর্য উদ্ঘাশিত ওন্দর ফ্রন্দয়ি, আয়ং প্রমুঔ মন্দনাশবজ্ঞানীরা শবজ্ঞান্দনর
চকন্দত এও নবযুন্দকর োর উন্দমাশঘত ওন্দরন। তাাঁন্দদ্র নব অশবষ্কৃত তর্যগুন্দা ওন্দলাীয়ন্দদ্র রঘনায় বযাপও প্রভাব শবস্তার
ওন্দর। মাশনও বন্দ্যা পাধ্যায় ওান্দর শদ্ও বর্ন্দও ওন্দলান্দর মওক্ষ ; শওন্তু তাআ বন্দ তাাঁন্দও শঠও ‘ওন্দলান্দর ওুবধ্দন ‘
বা যান্দব না। ওারে নযানযন্দদ্র তুনায় মাশনন্দওর চীবন বঘতনা শঙ শভন্ন ধ্রন্দের। শতশন তযন্ত প্রকশতলী দ্ৃশিভঙ্গীর
শধ্ওারী এবং এওচন চবজ্ঞাশনও চীবন-মান্দাঘও। ‘তারালংওর যশদ্ বাংা াশতযন্দও Space শদ্ন্দয় র্ান্দওন, মাশনও
বন্দ্যাপাধ্যায় শদ্ন্দয়ন্দঙন depth. মগ্ননঘতনয বর্ন্দও চাকার চঘতনয, মনঃমীক্ষা বর্ন্দও ামযবান্দদ্-এ যুন্দকর অশবস্কৃত ব
ওয়শি দ্ৃশিন্দওাে বর্ন্দও মানুন্দও শতশন বদ্ঔন্দন বভন্দঙ্গঘুন্দর প্রায় শপওান্দলার মত, িিয়ভস্কীর মত-মানুন্দর রূন্দপর শবশভন্ন ত
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েুন্দি উঠ তাাঁর উপনযান্দ। বা বাহুয তাাঁন্দদ্র শবস্ময়ওর শওঙুিা ভীশতওর চবপরীতয শনন্দয়। মৃতুযর বর্ন্দও চন্দমর শদ্ন্দও যাবার
অওাঙ্খাআ তাাঁর মগ্র াশন্দতযর মূ ওর্া।’’২
শ্রীন্দন্তা ওুমার বখা যর্ার্দআ বন্দন্দঙন-

"মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র প্রন্দঙ্গ অ বযাপার  তাাঁর শনন্দচর বঘাঔ। এন্দওবান্দর জ্বজ্বন্দ িযাবন্দিন্দব এওন্দচািা
বঘাঔ। ববাধ্য় তার রঞ্জনরশি শঙ, এমন অনন্দওারা নতুন বঘান্দঔ চীবনন্দও তার অন্দক বওউ দ্ীখদওা বদ্ন্দঔনশন। অমান্দদ্র
মাচ, পশরবার, বপ্রম যুশি শবশ্বা ব শওঙু বদ্ঔবার ধ্রে অকাপালতা বদ্ন্দ বক। শবনা প্রন্দে বওান তর্যআ অমরা অর
গ্রে ওশরশন। ব খন্দ খন্দ যাঘাআ ওন্দর তন্দব রাঔা অর না রাঔা। ন্দনও শওঙু বয ঘ, তঔন বর্ন্দওআ শঠও এতিা িাা ভান্দব
ববাছা বক। প্রর্ম বুশছন্দয় শদ্ন্দন মাশনও, তাাঁর আ বঘাঔ দু’বিা শদ্ন্দয়। বন্দত শও অমার মন্দন য় মাশনন্দওর পর বাংা
াশন্দতয লরীর বদ্ন্দন্দঙ, াচন্দকাচ খন্দিন্দঙ ন্দনও শওঙু। শওন্তু আ দু’শি বঘাঔ ? তারপর নতুন বঘাঔ অর এনা, এঔন্দনা
অন্দশন’।৩
মাশনও বন্দ্যাপাধ্ায় তাাঁর প্রর্ম উপনযা ‘চননী’ বর্ন্দওআ ঘশরত্র শনমদান্দে শনচস্ব রীশত ববন ন ওন্দরন্দঙন। প্রর্ম বর্ন্দওআ
শতশন ন্দঘতন শঙন্দন বয, বযশি মাচ শবঘুযত বওান শবমূতদ ত্তা নয়। শতশন চানন্দতন বয পিভূশম, পশরন্দপ্রশক্ষত-ামাশচও 
প্রাওৃশতও পশরন্দবল-স্বয়ং ম্পূেদ ংওরে নয়, তা ঘশরত্র বযশি ন্দয় ঠার পন্দর্ চরুরী। বঔও শান্দব বযশি ঘশরন্দত্রর প্রশত
মাশনও শঙন্দন পক্ষপাতলূনয, অন্দবক শবন্দয় শনশবদওার। বযশি রূপায়ন্দন  পশরবতদন্দন র্দননশতও শিয়া প্রশিয়া ম্পন্দওদ শতশন
শঙন্দন ন্দঘতন। দ্ৃলয  অঘরে চকন্দতর ব শওঙুন্দও যাঘাআ ওন্দর বদ্ঔার Espia প্রবেতা তাাঁর শঙ-এশিন্দওআ বা ন্দয়ন্দঙ
তাাঁর ‘অনন্দওারা নতুন বঘাঔ।’
মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র াশতযওমদ শনন্দয় অন্দাঘনা ওরন্দত বকন্দ প্রঙ্গিন্দম ‘ওন্দলাযুন্দকর’ ওর্া বযমন শনবাযদ
ভান্দবআ ন্দঠ অন্দ, বতমশন রবীন্দ্রনার্  চকদ্ীল গুন্দপ্তর ওর্া এন্দ যায়। ‘ওন্দলা’  চকদ্ীল গুপ্তন্দও ঙাশিন্দয় মাশনও
বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র যাত্রা শুরু।
বাংা উপনযান্দর বক্ষন্দত্র রবীন্দ্রনান্দর্র ‘বঘান্দঔর বাশ’ (১৯০৩) উপনযান্দ অধ্ুশনওতার প্রশতষ্ঠা ন্দয়ন্দঙ। এঔান্দনআ বাংা
উপনযান্দর বমাি খুন্দরন্দঙ। বশিমঘন্দন্দ্রর পর্ বঙন্দি রবীন্দ্রনার্ এও নতুন পন্দর্ যাত্রা ওন্দরন্দঙন-ব পর্ বাস্তবতা বা Realisamএর পর্। শবারী-শবন্দনাদ্নীর বাস্তবতার পন্দর্ অত্ম-উদখািন  অত্ম-অশবষ্কান্দরর মন্দধ্যআ বাংা উপনযান্দর বমাি বেরার
ংন্দওত ধ্বশন ববন্দচ উন্দঠন্দঙ। রবীন্দ্রনার্ বাংা উপনযান্দও শুধ্ুমাত্র Realisam-এর পন্দর্ ঘানা ওন্দরআ ক্ষান্ত নশন। ‘বঘান্দঔর
বাশ’ উপনযান্দ শতশন বয ঘশরত্র শনমদান্দের ূঘনা ওন্দরন্দঙন মৎ উপনযা ‘বকারা’(১৯০৯) বত তার পশরেশত খশিন্দয়ন্দঙন।
এঔান্দন শতশন ঘশরত্রন্দও শস্তন্দত্বর মযার বওন্দন্দ্র শনন্দয় বযন্দত বঘন্দয়ন্দঙন। ‘বকারা’ এওাধ্ান্দর ভারত ভাবনার রূপায়ে 
চীবনধ্মদী ওাশনী। তাআ এআ উপনযাশি মৎ ন্দয় ঘশরত্র শনভদর  চীবনধ্মদী। বাস্তবতার ান্দর্ এঔান্দন অদ্লদবান্দদ্র শমন
খন্দিন্দঙ। রবীন্দ্রনার্ এরপর অন্দরা এশকন্দয় বকন্দঙন ামন্দনর শদ্ন্দও। বাস্তবতা  বরামাশিও অদ্লদবাদ্ বপশরন্দয় শতশন চীবন্দনর
ন্তঃ বাস্তবতায় (Reality) বপৌাঁন্দঙ বকন্দঙন।
এআ লতাব্দীর ূঘনা পন্দবদআ (ন্দঘান্দঔর বাশ ১৯০৩) বাংা উপনযা ঘশরত্র প্রধ্ান ন্দয় উন্দঠন্দঙ। ‘বকারা’র পন্দর রবীন্দ্রনান্দর্র
উপনযা শবস্ময়ওরভান্দব অধ্ুশনওতায় রূপান্তশরত য়। শওন্তু লরৎঘন্দন্দ্রর বযাপও প্রভান্দব ন্দনন্দওরআ তা নচন্দর পন্দিশন।
‘ঘতুরঙ্গ’ উপনযাশি প্রওাশলত য় ১৯১৬ ান্দ। বাংা উপনযান্দর শববতদন্দন এআ গ্রেশির মূয পশরীম। এঔান্দনআ প্রর্ম
বাগাশ পাঠও চানন্দত বপন্দরন্দঙন ঘশরন্দত্রর শববতদন শও ? ঘশরন্দত্রর শববতদন  বওান ঘশরন্দত্রর শনঃলতদ স্বাধ্ীন শববতদন রন্দে
ঘশরন্দত্রর চমান্তর। ‘ঘতুরঙ্গ’ এওশি লঘীন্দলর ওাশনী নয়। নানা লঘীন্দলর ওাশনী। লঘীন্দলর ন্দনও চম ন্দনও মৃতুয খন্দিন্দঙ
লঘীল চীবন্দনর এওশি ঙও অশ্রয় ওন্দরন্দঙ। নশতশবন্দবন আ তান্দও বভন্দগ বেন্দ নতুন এওশি ঙও অশ্রয় ওন্দরন্দঙ এবং
পরমুূন্দতদআ তান্দও পশরতযাক ওন্দর ামন্দনর শদ্ন্দও এশকন্দয় বকন্দঙ। দ্াশমনী তাআ ওন্দরন্দঙ। বাংা উপনযান্দ এ দুআ ঘশরত্র প্রর্ম
অধ্ুশনও ঘশরত্র।’ ৪
এআ উপনযাশিন্দত রবীন্দ্রনার্ শতনশি অধ্ুশনও উপায় ববন ন ওন্দরন্দঙন-এর বযবার বাংা াশন্দতয প্রর্ম। বন্দঘতন,
প্রতীও  ংাপন্দও শতশন ঘশরন্দত্রর শনঃলতদ স্বাধ্ীন শববতদন খিন্দত বযবার ওন্দরন্দঙন। ‘শদ্ন  রাশত্রর’, ‘ি  চন্দর’
বমানায় ঘশরন্দত্রর চমান্তর াশধ্ত ন্দয়ন্দঙ। আশন্দ্রয় শনভদর শভজ্ঞতার চকৎ বর্ন্দও বন্দঘতন্দনর নুভূশতন্দত লঘীন্দলর বার বার
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প্রতযাবতদন খন্দিন্দঙ। শুধ্ু তাআ নয়, শনশবদন্দলন্দও ব শবন্দল রূন্দপ বপন্দত বঘন্দয়ন্দঙ, শবন্দলন্দও শতিম ওন্দরআ শনশবদন্দলন্দ বযন্দত
বঘন্দয়ন্দঙ।
‘ন্ধওার গুা, চীেদ বাশি, িভান্দকর ক্লান্ত ান্দতর মন্দতা ন্তরীপ, ন্দঘনা চন্তুর ঘাপা ওান্না, দুন্দযদান্দকর রান্দত মন্দনর চানাা,
দ্রচার শঙিওাশন ঔুন্দ যায়া, মন্দনর শভতন্দর চন্দির প্রন্দবল  মন্দনর ভে অবাবপত্রগুন্দার উন্দাি পান্দাি এআ ব প্রতীও
বন্দঘতন্দনর চকৎন্দও এ উপনযান্দ বয়ব শদ্ন্দয়ন্দঙ।

ংাপ এঔান্দন ন্দয় উন্দঠন্দঙ ঘশরন্দত্রর দ্পদে, বয ওারন্দেআ ; ঘতুরন্দঙ্গ’ ংান্দপর উপর এত বচার পন্দিন্দঙ। বঘতনবন্দঘতনন্দান্দও ঘশরন্দত্রর যাত্রার আশঙ্গত বন ওন্দর বন্দআ ভাা ন্দয়ন্দঙ প্রধ্াশবত, উজ্জ্ব এবং চশি।’৫
Stream of consciousness বা বঘতন-প্রবান্দর শলল্পরূপ বয Interior monologue তার বযবার রবীন্দ্রনার্ এআ
উপনযান্দ তযন্ত শনপুেতার ান্দর্ বদ্শঔন্দয়ন্দঙন লঘীল ১০ নুন্দেন্দদ্। রবীন্দ্রনার্ শবল লতন্দওর শেতীয় দ্লন্দও বাংা উপনযান্দ
নতুন রীশত যঔন প্রবতদন ওন্দরন-শঠও বআ মন্দয় আংন্দরচী উপনযান্দ নতুন রীশত প্রবশতদত শে। বচম চন্দয়, ভাশচদশনয়া
উলে, িা ািশ, ড্রন্দরার্ী শরঘািদন প্রমুঔ পনযাশওকে নতুন রীশতর উপনযা রঘনায় বযস্ত।
রবীন্দ্রনান্দর্র প্রবশতদত এআ অধ্ুশনও রীশত ‘ওন্দলা’ ‘ওাশওম’ ‘শবশঘত্রার’ বঔওরা বযবার ওন্দরন শন। বওব মাত্র চকদ্ীল
গুপ্ত  মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় তাাঁন্দদ্র উপনযান্দ মানব মন্দনর  চীবন্দনর চশিতান্দও বদ্ঔবার প্রয়া বপন্দয়ন্দঙন। ১৯১৬
ান্দর শদ্ন্দও রবীন্দ্রনার্ ভারতীয় ওর্াাশন্দতযর বক্ষন্দত্র বয ুশবপু শলল্প-ম্ভাবনার দুয়ার ঔুন্দ শদ্ন্দয়শঙন্দন, তার বযবার
লরৎঘন্দন্দ্রর প্রভান্দব াওা পন্দি শকন্দয়শঙ। লরৎ-পরবতদী বাংা উপনযান্দর বক্ষন্দত্র চকদ্ীল গুপ্ত বয শনন্দমদা শবজ্ঞান দ্ৃশির
প্রবতদনা ওন্দরশঙন্দন, মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় তার ার্দও শলল্পী। মাশনন্দওর শলল্প-ােয প্রাও-স্বাধ্ীনতা পন্দবদর উপনযান্দ
যতিা, স্বাধ্ীনতা উত্তর উপনযান্দ ততিা নয়। ‘চননী’, ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’, ‘পদ্মা নদ্ীর মাশছ’, ‘রতী’, ‘দ্পদে’,
‘লরবান্দর আশতওর্া’য় বয শলল্প ােয ক্ষয ওরা যায় তা পরবতদী পযদান্দয় অর বদ্ঔা যায় না। বাংা উপনযান্দ মাশনন্দওর
প্রভাব তাাঁর প্রর্ম শদ্ন্দওর উপনযান্দর ওারন্দে। ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’ (১৩১৬) বস্তুশনষ্ঠ শলল্পভাবনা, শনন্দমদা ঘশরত্র শঘত্রন্দে,
চীবন্দনর চশিতা শবন্দলন্দে বাংা াশন্দতযর উজ্জ্ব শনদ্লদন।

অমান্দদ্র মাচ, পশরবার, বপ্রম, ভশি, শবশ্বা, তযাক বশওঙুন্দও বদ্ঔার ধ্রে পান্দি শদ্ন্দয়ন্দঙ এআ গ্রেশি। প্রঘশত
মূযন্দবাধ্  ধ্ারো ম্পন্দওদ প্রবভান্দব নািা-বদ্য় উপনযাশি অমান্দদ্র মন মানশওতান্দও। ববাঁন্দঘ র্াওার প্রশিয়া, বপ্রন্দমর
পশরেশত  রূপান্তর বয ওত চশি তা এঔান্দনআ অমরা ক্ষয ওশর।
তারালিন্দরর শবপরীত পর্ ধ্ন্দরআ মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র যাত্রা। তারালির াশতয ওরবার অন্দকআ রাচনীশতন্দত বযাক
বদ্ন। মাশনও স্বে চবজ্ঞাশনও দ্ৃশিন্দত এন্দদ্ন্দলর শনপীশিত মানুন্দর দুদ্দলার মূ ওারে ঔুাঁন্দচ ববর ওরন্দত বঘন্দয়ন্দঙন।
াশতযচীবন শুরু ওরার পর চীবন  াশতয ম্পন্দওদ তাাঁর দ্ৃশিভঙ্গী পশরবশতদত ন্দয়ন্দঙ, শওন্তু মাওদবান্দদ্র ান্দর্ পশরঘয়
খশনষ্ঠ বার পর শতশন উপশি ওন্দরন্দঙন বয তাাঁর অন্দকর বঔায় ‘ন্দনও ভু, ভ্রাশন্ত, শমর্যা অর ম্পূেদতার োাঁও রন্দয়
বকন্দঙ।’ মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় মানুন্দর মুশি বন্দত বুন্দছন্দঙন শনপীশিত মানুন্দর মুশিন্দও।
মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র "ন্দদ্ঔার দ্ৃশি  দ্ৃি শভন্ন প্রওান্দরর শঙ। শতশন তযাঘাশরত বশ্রেীর মন্দধ্য লশির উন্দম ক্ষয
ওন্দরন্দঙন এবং বআ উন্দমন্দও াশন্দতয শঘশত্রত ওন্দরন্দঙন। এ লশির এওমাত্র উৎ ন্দে উৎপীশিত বশ্রেীর বঘতনা এবং
এওতা।’৬
নযানয পনযাশন্দওর মত মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় মাশনন্দয় ঘার বাও শঙন্দন না। শতশন বমনতী মানুন্দর র্দননশতও
মুশির অওাঙ্খী শঙন্দন। তাাঁর শঘন্তাধ্ারার বল ক্ষয শঙ বলােমুি রাষ্ট্র। ‘এ পযদান্দয়র রাচননশতও উপনযাগুন্দান্দত শতশন
শবন্দলে ওন্দর বদ্শঔন্দয়ন্দঙন বলান্দের রূপ। মধ্যশবন্দত্তর দ্ূরত্ব শতিম ওন্দর চনচীবন্দনর ওান্দঙ বকন্দ বয তয ামন্দন অন্দ
তা শতশন উন্দমাশঘত ওন্দর বদ্শঔন্দয়ন্দঙন। ব ন্দতযর নাম বশ্রেীংগ্রাম।’৭
এ পযদান্দয়র উপনযান্দ শতশন বদ্শঔন্দয়ন্দঙন বয প্রঘশত মধ্যশবত্ত অন্দ্ানগুশ বশ্রেীস্বার্দ অদ্ান্দয়রআ অন্দ্ান। তাাঁর বিবয
িমলঃ স্পি ন্দয়ন্দঙ। শনপীশিত ঘশরত্রগুশ ন্দয় উন্দঠন্দঙ অর ংগ্রামী। মাওদীয় দ্ৃশিন্দত শতশন বশ্রেীর ঐওযবি ংগ্রামী লশির
উপর শতশন অিা বরন্দঔন্দঙন। বনতৃত্ব প্রন্দঙ্গ তাাঁর ঘূিান্ত শিান্ত ঃ ‘পশরন্দবলআ বনতার চমভূশম। উপন্দযাশকতা  ঘাশদ্া
নুান্দর বনতার ভুযদ্য় বয বওান বশ্রেী বর্ন্দওআ ম্ভব।’৮
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চীবন শলল্পী  মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায়
াল্টু মণ্ড
নযানয পনযাশন্দওর মত মাশনও অশঙ্গওপ্রধ্ান উপনযা বন্দঔনশন। শন্দঔন্দঙন বিবয প্রধ্ান উপনযা। চবজ্ঞাশনও রূঢ়তার
ওারন্দে এবং চীশবওান্দেন্দের তাশকন্দদ্ শতশরি বযস্ততার েন্দ বঔা ব ময় শলন্দল্পাত্তীেদ বয ন্দয়ন্দঙ এমন নয়। ‘‘বাংা
উপনযান্দর ধ্ারায় মাশনও বয বিবয উপশিত ওরন্দত বঘন্দয়ন্দঙন বআ বিন্দবযর পন্দক্ষ ববন নন্দযাকয  ায়ও বওান ঐশতয
শঙনা। শতশন পশর্ওৃন্দতর ভূশমওা এন্দক্ষন্দত্র পান ওন্দরন্দঙন। তাআ তাাঁর রঘনার মন্দধ্য নভযস্ততা অন্দঙ যা শলল্প উৎওদ
চদন্দনর বক্ষন্দত্র ধ্নাত্মও নয়, ঋোত্মও।’৯

বঔও বয চীবনন্দও বদ্ন্দঔন বিা বলযআ তাাঁর শলল্পওন্দমদ প্রশতভাত য় এবং বআ চীবনর-মৃি শলল্পওমদ বঔন্দওর
শবশলি মন্দনাভঙ্গীর ওর্াআ বখাো ওন্দর। এন্দক্ষন্দত্র বনশর বচমন্দর বিবযশি স্মরে ওরা বযন্দত পান্দর। শতশন বন্দন্দঙনঃ "No
good Novel will ever proceed from a superficial mind.’’ এওর্ার উপর শভশত্ত ওন্দর বা যায় বয উপনযান্দর
শলল্পওমদ শবঘান্দর বঔন্দওর মান শবঘারআ ওরা ন্দয় র্ান্দও। শলল্পওমদ তর্া উপনযা শবঘান্দর মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র বক্ষন্দত্র
অমান্দদ্র শবন্দবঘয  অন্দাঘয শবয় য়া উশঘত :
(ও) মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় শও পিশতন্দত চীবনন্দও বদ্ন্দঔন্দঙন;
(ঔ) শতশন চীবন বর্ন্দও শও গ্রে ওন্দরন্দঙন এবং শও বচদন ওন্দরন্দঙন;
(ক) তাাঁর মস্ত বিবয বওান্ চনশতও ববান্দধ্ শবশলি।
মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র বক্ষন্দত্র শলল্প ংওন্দির এওিা নুন্দযাক বলানা যায়। এ ংওি মূতঃ তাাঁর মতবান্দদ্র ংওি। এ
ংওন্দির স্বরূপ উপশি ওরার চনয মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র উপনযাগুশর শবশভন্ন পযদায় অন্দাঘনা ওরা দ্রওার। তাাঁর
‘ঘতুন্দষ্কাে’  ‘রীৃপ’ পযদান্দয়র রঘনাগুশ ঙািা ‘পদ্মা নদ্ীর মাশছ’, ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’ র্বা ‘রতী’বত শওংবা
‘শঘহ্ন’, উপনযান্দ বযৌনতান্দও মুঔয শবয় শান্দব বদ্ঔান্দনা য়শন। ‘রতী’, ‘পদ্মা নদ্ীর মাশছ’, ‘শঘহ্ন’, ‘পুতু নান্দঘর
আশতওর্া’-এ মস্ত উপনযান্দর প্রধ্ান শবয় মানু। শুধ্ুমাত্র ‘ঘতুন্দষ্কান্দে’র মত এওশি গ্রন্দের চনয মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র
শবরুন্দি বযৌন বদস্বতার শভন্দযাক অনার বওান বযৌশিওতা অন্দঙ বন্দ মন্দন য় না। তাাঁর াশতয চীবন্দনর প্রর্ম পযদায় 
তৃতীয় পযদান্দয়র মন্দধ্য শবস্তর পার্দওয অন্দঙ এওর্া তয। শওন্তু এআ দুআ পযদান্দয়আ শতশন মানুন্দর শস্তন্দত্বর শবশভন্ন প্রন্দের
ম্মুঔীন ন্দয়ন্দঙন। বগুশন্দও শনন্দয় নািাঘািা ওন্দরন্দঙন, শবঘার শবন্দলে ওন্দরন্দঙন এবং শলন্দল্পর মাধ্যন্দম প্রওাল ওরার াধ্না
ওন্দরন্দঙন। ুতরাং তাাঁর াশন্দতয চীবন ওম বযৌনতা ববলী এমনতর শভন্দযাক ওরা বঔন্দওর প্রশত শবঘান্দররআ াশম। তাাঁর
‘পদ্মা নদ্ীর মাশছ’  ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’ শনন্দয় অন্দাঘনা ওরন্দ বদ্ঔা যায় বয চীবন্দনর দুন্দিা শভন্ন শবনযান্দ বরঔাপাত
ওরা ন্দয়ন্দঙ। শতশন চীবন্দনর বেদবহু মুূতদগুশন্দও পশরার ওন্দর মানুন্দর াশ-ওান্না, বপ্রম-শবরন্দর উপশরতার মস্ত
শবওারগুশন্দও পশরতযাক ওরার পক্ষপাশত। বন্দক্ষন্দত্র চীবন-চঘতন্দনযর কভীরতার প্রেন্দও শতশন ধ্রন্দত বঘন্দয়ন্দঙন। তাাঁর শবয়
শঙ মানুন্দর মন অর ব ওারন্দেআ খিনার ঘিা রন্দগর বেদনার ঘাআন্দত বরং শতশন মানুন্দর মন্দনর উপর খিনার প্রশতশিয়া
ন্ধান্দনর চনয মন্দনান্দযাকী ন্দয়ন্দঙন। ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’য় ললীর মযা বযৌন মযা নয় বরং তা ললীর মন্দনর মযা।
তার ত্তার মূীভূত মযাআ এ উপনযান্দর শবয়। ‘পদ্মা নদ্ীর মাশছ’  ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’ এ দু’শি উপনযান্দর
উপচীবয ন্দে দ্ৃন্দির ান্দতর িীিনও মানুন্দর ওর্া। কাশদ্য়ার গ্রাময মাচ এবং পদ্মা নদ্ী এআ উপনযােন্দয় দ্ৃন্দির
ন্ধ শনয়শতর প্রতীও রূন্দপ উপিাশপত ন্দয়ন্দঙ।
‘ঘতুন্দষ্কাে’ এর ক্ষশেও পযদায় শদ্ন্দয় ামশগ্রওভান্দব মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায়ন্দও শবঘার ওন্দর রায় বদ্য়া শঠও ন্দব না। ওারে এআ
ক্ষশেও পযদান্দয়র েশ্রুশত বা প্রওার তাাঁর নয পযদায়গুশন্দত িায়ী বওান শঘন্তার প্রভাব বেন্দশন। এআ গ্রন্দের বযবশত পন্দরর
স্তন্দরআ মাশনও নতুন ওন্দরআ মানুন্দওআ বদ্ঔন্দত বঘন্দয়ন্দঙন। মানুন্দর মগ্র বঘারান্দত তারআ মাচ-প্রশতন্দবল শিয়ালী-এমশন
ভাবনা ‘ঘতুন্দষ্কান্দে’ উপিাশপত ন্দয়শঙ। শওন্তু স্বাভাশবওভান্দবআ এর পরবতদী পযদান্দযদ মাশনও নতুন শচজ্ঞাায় গ্রর ন্দয়ন্দঙন।
অর এআ নতুন শচজ্ঞাা তাাঁন্দও মাওদবান্দদ্র ওান্দঙ শনন্দয় বকন্দঙ। শতশন মাওদবাদ্ন্দও স্বীওার ওন্দরন্দঙন।
প্রর্ন্দম ফ্রন্দয়ি তঃপর মাওদন্দও ববন ন ওন্দর শতশন গ্রর ন্দয়ন্দঙন। বওান্ পযদান্দয় তাাঁর ােয  বযর্দতা ওতিুওু ব
শদ্ন্দও দ্ৃশিপাত না ওন্দর বরং মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় চীবন বর্ন্দও শও শনবদাঘন ওন্দরন্দঙন ; বওান্ বিন্দবয বপৌাঁঙান্দত বঘন্দয়ন্দঙনর্দাৎ তাাঁর চীবনন্দও বদ্ঔার মন্দনাভঙ্গীশি শও বশদ্ন্দও তাশওন্দয় শবঘার ওরন্দআ মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র ন্তকদত শলল্পী
মানুশিন্দও অমরা বদ্ঔন্দত পাব। ওারে মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র চীবন বর্ন্দও াশতয ওমদ অাদ্া নয়। তাাঁর চীবনন্দও বঔাাঁচার
চনয শলল্পীন্দও ঔুাঁচন্দত ন্দব। ‘ঘতুন্দষ্কাে’ (১৯৪৮) বন ন্দন্ধ বযৌনতার শভন্দযাক বমান্দিআ মীঘীন নয়। ওারে মাশনও
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চীবন শলল্পী  মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায়
াল্টু মণ্ড
বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র মত ামাশচও  র্দননশতও শিয়া প্রশতশিয়া-ন্দঘতন চীবনরয-ন্ধানী বঔন্দওর পন্দক্ষ বযৌনতার অশ্রয়
বনয়া ম্ভব নয়। ‘ঘতুন্দষ্কাে’-বও শররংার ঙশব মন্দন না ওন্দর নায়ন্দওর ুি চীবনন্দবান্দধ্ প্রতযাবতদন্দনর অন্তশরও প্রয়াওাশনীরূন্দপ বদ্ঔাআ ঙ্গত।

শনন্দধ্-শবিশবন ত মান্দচ নরনারীর ুি স্বাভাশবও চীবন পন্দদ্ পন্দদ্ বযাত য়। ব ওারন্দে বযৌন চীবন্দন  যুবও যুবতীর
খশনষ্ঠ বমান্দমলার ুিতা বনআ, অন্দঙ ন্দ্, শবওার, শমর্যাঘার, অর ব ওারন্দেআ ংযম। নায়ও রাচওুমান্দরর দ্ৃশিন্দত
মাশনও এআ শবঘার ওন্দরন্দঙন এভান্দবঃ- "বওব ব এওা নয়, ওন্দআ এআ রওম। ন্দনও পশরবান্দর পন্দনর বঙন্দরর বমন্দয়র
বাপ ভাআ ঙািা বওান পুরুন্দর ামন্দন যায়া বারে। এমন এওশি বমন্দয় যশদ্ বওব ঘুশপ ঘুশপ দু’শি ওর্া বার চনয পান্দলর
বাশির বঙন্দশিন্দও িান্দও বঙন্দশি শও ভাশবন্দব ? শরশন ঘুমু ঔায়ার ঔাশনও অন্দক ব যা ভাশবয়াশঙ। এমন এওিা শবওৃত
অন্দবিনীর মন্দধ্য তারা মানু ন্দয়ন্দঙ বয, স্বাভাশবও শমর্যা ,ংযমন্দওআ তারা স্বাভাশবও তয বন্দ চানন্দত শলন্দঔন্দঙ। মানু
বওব পন্দরর নয়, শনন্দচর ংযন্দম শবশ্বা ওন্দর না। ংযন্দমর বঘন্দয় ংযম বয মানুন্দর পন্দক্ষ ববলী স্বাভাশবও এ বযন বওউ
ওল্পনা ওরন্দত পান্দর না। "১০
রাচওুমান্দরর এ ভাবনা ঔুবআ যুশিযুি। বয বরুি মান্দচর অমরা বাশ্া ‘ঘতুন্দষ্কাে ‘ -এ তারআ পশরঘয় েুন্দি
ঊন্দঠন্দঙ। উপনযান্দর শুরুন্দতআ বয খন্দরর বেদনা বদ্য়া ন্দয়ন্দঙ তা প্রতীও মাত্র। রাচওুমার  অমরা বাআ এমশন ঘার
বদ্য়ান্দর বন্দরান্দধ্র মন্দধ্য বয স্বাভাশবও চীবন যাপন ওরশঙ, তারআ প্রতীও এআ খরশি। লন্দর চীবন্দনর চশিতা অর
স্বাভাশবওতার শবন্দলে এআ উপনযান্দর উপচীবয। রাচওুমার চানন্দত ঘায় -’’বওান চীবন্দনর উপন্দযাকী এআ বদ্, শভতন্দরর
প্রওৃশতর বওান পশরঘয় অাঁওা অন্দঙ এআ বদ্ন্দর বাশন্দর, শওঙুআ বির পায়া যায় না।" ১১
এআ প্রন্দের উত্তর রাচওুমার বযাওু ন্দয় শরশন শকশর মাতী রী রুশিনী ওাশ-এন্দদ্র মন্দধ্য ন্দেে ওন্দর ববিায়। নগ্ন
নারীন্দদ্ বদ্ঔন্দত ঘায়ার প্রস্তান্দব ন্দনন্দওআ রাক ওন্দর, বওব রাশচ য় রী। রীর নগ্ন লরীর বদ্ন্দঔ রাচওুমার বন্দ তুশম এত ু্র। বতামান্দও অশম এঔন প্রোম ওরন্দত পাশর।
লহুন্দর চীবন্দনর শনঃঙ্গতা, শবশেন্নতা, স্বাভাশবওতা, বযশিন্দওশন্দ্রওতার েন্দ লাশন্ত  ুঔ বদ্ঔা বদ্য়, রাচওুমার
তারআ প্রশতশনশধ্। চীবন্দন বাদ্  উদ্যমীনতা অন্দ চীবনশবমুঔতা, রাচওুমার তারআ স্বীওার। শওন্তু তার তন্দের মর্দন
ন্দেে ওরন্দত শকন্দয় ব চীবন্দনর প্রশত অশি শেন্দর বপন্দয়ন্দঙ। ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’য় ারু বযান্দর মৃতুযন্দত ললী
িািান্দরর চীবন চবরাকয উপশিত য়শন বরং চীবনিা া তাার ওান্দঙ শত ওাময শত উপন্দভাকয বশয়া মন্দন য়।
রাচওুমান্দরর পন্দক্ষ লহুন্দর চীবন্দনর স্বাভাশবওতা  বাদ্ন্দও ওাশিন্দয় ঠান্দতআ চীবন ওাময  উপন্দভাকয বন্দ মন্দন য়।
রী ওাী বল পযদন্ত ুি শরশন তান্দও চীবন্দনর পন্দর্, দ্াশয়ত্ব  ওতদন্দবযর পন্দর্, ুি চীবন ববান্দধ্ শেশরন্দয়ন্দঙ। রাচওুমান্দর
চীবন ন্দেে শঙ অন্তশরও। তাআ পাক শরশনন্দও ববা ওরন্দত শকন্দয় তান্দও ব শবন্দয় ওন্দরন্দঙ। তার ওান্দঙ চীবনিা অর
বঔার শচশন র্ান্দও শন। ুতরাং বদ্ঔা যান্দে বয চীবন্দনর শবওার বা স্বীওৃশত নয়, চীবন্দনর প্রশত অশিআ মাশনও
ব্যপাধ্যান্দয়র উপনযান্দর বলওর্া। শতশন চীবন্দনর রয নুন্ধান ওন্দরন্দঙন দুদ্দমনীয় চীবন প্রবান্দর মন্দধ্য, তরঙ্গশবক্ষুি
মানুন্দর অত্মপ্রশতষ্ঠার ংগ্রান্দমর মন্দধ্য।
চীবন্দনর প্রশত মমতাবলতঃ মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় বযশি  মাচ চীবন্দনর ব নযায়  শবলৃংঔান্দও ধ্রন্দত
বঘন্দয়শঙন্দন। তাাঁর দ্ৃঢ় প্রতযয়, কভীর চীবনাশি, তীক্ষ্ণ বাস্তবন্দঘতনতা, প্রঔর ামাশচও-র্দননশতও বঘতনা অপাত ােযন্দও
বেন্দ নতুন পন্দর্ াাঁিবার দুঃাশওতা, তযশনষ্ঠায় অপন ীমান্দও উত্তীেদ বার অন্তশরওতা তাাঁন্দও এমন এও শবশলিতা
শদ্ন্দয়ন্দঙ যা ব ময় অমান্দদ্র শ্রি মন্দনান্দযাক দ্াবী ওন্দর। উপনযান্দর স্বরূপ  তাৎপযদ শনেদন্দয়, প্রঙ্গ  পিশতর নব নব
প্রন্দয়ান্দক, চীবনন্দও খশনষ্ঠ ভান্দব চানায়  াশন্দতয তার রূপায়ন্দে, তীক্ষ্ণ ন্দঘতনতা  অন্তশরওতায় যা াম্প্রশতও বাংা
উপনযান্দ দুদভ। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় মৃতুযর নন, চীবন্দনর উপাও। চীবন শলল্পী মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় বওান শদ্ন মুন্দঔাল
পন্দরনশন। তাআ শতশন ংওার ওন্দর বন্দত পান্দরন:
েুগুন্দা শরন্দয় না
অমার াকন্দঙ।
মাা
চন্দম চন্দম পাাি য় েু
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চমন্দত চমন্দত পার্র
পার্রিা শরন্দয় না
অমার াকন্দঙ।
েুন্দও শদ্ন্দয়
মানু বি ববলী শমন্দর্য বায় বন্দআ
েুন্দর ঊপর বওানশদ্নআ অমার িান বনআ।
তার বঘন্দয় অমার প্
অগুন্দনর েুশও
যা শদ্ন্দয় বওাশ্ন ওান্দরা মুন্দঔাল য় না। ১২
মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র ‘পুতু নান্দঘর আশতওর্া’ ঊপনযাশির মূ ুর চীবনন্দঘতনা। এিাআ মাশনন্দওর চীবনন্দঘতনার মূ
ুর। মৃতুযন্দঘতনান্দও বাদ্ শদ্ন্দয় চীবনন্দঘতনা ওঔন্দনাআ পূেদতা পায় না। চীবন্দনর মগ্রতান্দও বপন্দত ন্দ মৃতুযন্দঘতনার ন্দঙ্গ
ংপৃি ওন্দরআ তান্দও বপন্দত ন্দব। নশ্বর চীবনন্দও মৃতুযর পিভূশমন্দত বদ্ঔার এওিা শভা এআ উপনযান্দ শিয়। তাআ
উপনযা শুরু ন্দয়ন্দঙ এওিা চনবদযশিও ায় মৃতুযদ্ৃলয শদ্ন্দয়। ূঘনার এআ ধ্াাঁঘ বা পযািানদ বাংা উপনযান্দর পূবদতন মস্ত
ংস্কারন্দও শবপযদস্ত ওন্দর শদ্ন্দত ক্ষম ন্দয়ন্দঙ। চীবন ম্পন্দওদ ববাধ্ এবং ঊপশি উপনযাশির বলাংন্দল ু্রভান্দব েুন্দি
ঊন্দঠন্দঙ ংান্দপর মধ্য শদ্ন্দয়। বযমন- ওুুন্দমর বাবা নন্তঃ ‘ংান্দর মানু ঘায় এও, য় অর, শঘরওা এমশন বদ্ন্দঔ অশঙ
িািারবাবু। পুতু বআন্দতা নআ অমরা , এওচন অিান্দ বন্দ বঔান্দেন ।’১৩
অমান্দদ্র বদ্ঔা প্রওাণ্ড এআ চিপ্রওৃশত চঘতন্দনযর শবন্দরাধ্ী। তার শবরুন্দি িাআ ওরাআ ন্দঘতন মানুন্দর চীবন। মানু
িাআ ওন্দর শওন্তু বন্দর যায়, বন্দর বযন্দত য়। তবু মানু জ্ঞান্দন অত্মমপদন ওরন্দত নারাচ। ললী িািান্দরর শঘন্তার মধ্য
শদ্ন্দয় চীবন্দনর প্রশত তার মমতা বি ন্দয় ঊন্দঠন্দঙ। চীবনিা তার ওান্দঙ শত ওাময শত উপন্দভাকয বশয়া মন্দন য়। মন্দন
য়, এওিা চীবনন্দও ব বযন এতওা শঠওভান্দব বযবার ওন্দর নাআ। মৃতুয পযদন্ত নযমনস্ক বাাঁশঘয়া র্াওার মন্দধ্য চীবন্দনর
ন্দনও শওঙুআ বযন তাার পবযশয়ত আয়া যাআন্দব। শুধ্ু তাার নয় ওন্দর। চীবন্দনর এআ ক্ষশত প্রশতওারীন।
এআ চীবনময়তায় ওাশনীর ূঘনা এবং চীবনন্দরাতন্দও বয চানা লশি পশরঘানা ওরন্দঙ তার ওান্দঙ মানুন্দর শনতয পরাচয়
শঘন্তার মধ্য শদ্ন্দয় ওাশনীর মাশপ্ত। ললীর ভাবনাঃ
"ওাচ অর দ্াশয়ত্ব শঙ চীবন্দন, ওাচ অর দ্াশয়ন্দত্বর চীবনিা অবার ভরপুর আয়া ঊশঠ। নদ্ীর মন্দতা শনন্দচর ঔুলীন্দত
কিা পন্দর্ শও মানুন্দর চীবন্দনর বরাত বশন্দত পান্দর? মানুন্দর ান্দত ওািা ঔান্দ তার কশত, এও চানা লশির শনবাযদ
আশঙ্গন্দত। মাধ্যাওদন্দের মন্দতা, যা শঘরন্তন, পশরবতদনী।"১৪ ওুুন্দমর ঘন্দ যায়াআ তাআ ললীর মন্দন য়- "মাশির শ াশির
ঊপর ঊশঠয়া ূযদাস্ত বদ্শঔবার লঔ এ চীবন্দন অর এওবার ললীর অশন্দব না। তবু ওাচ অর দ্াশয়ন্দত্ব চীবনিা ভন্দর যায়,
লূনযতা অর বরামাশিও ভাবান্দবক পরাস্ত য় "১৫ ঊপনযাশির এঔান্দনআ চীবনময়তার প্রশতষ্ঠা। মানু অপন ন্তরান্দ
বন্দঘন্দয় দুকদম, তার মন্দনর কশত র, ওুশি, তার শভপ্সা বৃত্তর চীবনন্ধান। শবন্দলে  শশপওুলতার ান্দর্
াধ্ারে শলল্প ংযন্দমর পশরঘয় অমরা পাআ এ ঊপনযান্দ। অর এআ ংযন্দমর প্রওাল খন্দিন্দঙ মাশনন্দওর শনরান্দবক ভাায় 
শনরাি দ্ৃশিন্দত।
শবল বঙর মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় এওিানা শন্দঔন্দঙন ৪০ শি উপনযা, প্রায় ১৭শি কল্পগ্রে। তাাঁর বঔার ময়ীমা ১৯৩৫৫৬ পযদন্ত। এআ মন্দয়র মন্দধ্য রাষ্ট্র  মাচ চীবন্দন বহু পশরবতদন ংখশিত ন্দয়ন্দঙ। ভারতবদ স্বাধ্ীন ন্দয়ন্দঙ। শ্ুমুমান্দনর পৃর্ও অবাভূশম শান্দব বদ্ল শবভি ন্দয়ন্দঙ শ্ুিান পাশওিান্দন। র্দননশতও স্বাতন্ত্রয অমরা পাআশন, শব্রশিল
পুাঁশচবাদ্ীর িান দ্ঔ ওন্দরন্দঙ ভারতীয় পুশচবাদ্ী, বদ্ন্দলর বহু উন্নশত ন্দয়ন্দঙ, এ উন্নশত  ৃি ম্পন্দদ্র শংভাক মুশিন্দময়
ধ্শেন্দওর ান্দত ওুশক্ষকত ন্দয়ন্দঙ, মধ্যশবত্ত ন্দয়ন্দঙ বমরুদ্ণ্ডীন, করীব ন্দয়ন্দঙ অর করীব, বযবধ্ান ববন্দিন্দঙ লর  গ্রান্দমর।
র্দননশতও চবন্দমযর ওুে মাচ  রাষ্ট্রচীবন্দন কন্দিন্দঙ বযাপও ভান্দব নানা মযা চীবনন্দও ওন্দরন্দঙ শবপযদস্ত। রাচননশতও
বক্ষন্দত্র বনতৃবৃন্দ্র  দ্মূন্দর বযর্দতা এবং বুশিচীবী ম্প্রদ্ান্দয়র নযান্দয়র ান্দর্ অন্দপাপ্রবেতা, ভীরুতা 
এিাবশলন্দমি-এর প্রশত ভয় ভশি বদ্ঔা শদ্ন্দয়ন্দঙ। স্বাভাশবও ভান্দবআ এরওম পশরশিশতন্দত এওচন বঔওন্দও নানা অশর্দও 
ামাশচও ংওন্দির অবন্দতদ পিন্দত য়। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় এআ অবন্দতদ পন্দি শদ্ন্দলারা ন্দয়ন্দঙন এওর্া শঠও, তন্দব শতশন
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ওঔন্দনা পাশন্দয় যানশন, অত্মপ্রতরো ওন্দরনশন। রাষ্ট্র  মাচ চীবন্দন ন্দনও ংওিন্দগ্ন ন্দনযরা যঔন নীরব বর্ন্দওন্দঙন,
শতশন তঔন উচ্চওন্দে প্রশতবাদ্মুঔর ন্দয়ন্দঙন। ন্ততঃ এ ওারন্দে মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায়ন্দও ‘নযায়-শবন্দরাধ্ী অন্দপা-শবন্দরাধ্ী
ৎ বঔও’ বা যায়। ১৬

শনন্দচর বঔা ম্পন্দওদ শেধ্াীন শঘন্দত্ত শতশন বন্দন্দঙনঃ- ‘অমার বঔায় বয ন্দনও ভু ভ্রাশন্ত অর ম্পূেদতার োাঁশও অন্দঙ
অন্দক অশম চানতাম। শওন্তু মাওদবান্দদ্র ন্দঙ্গ পশরঘয় বার অন্দক এতিা স্পি  অন্তশরওভান্দব চানবার াধ্য য়শন।’ ১৭
শতশন বারংবার চানা দুঃাশও পরীক্ষার পন্দর্ এশকন্দয়ন্দঙন। ঙন্দও বেন্দ শতশন চীবনন্দও বদ্ন্দঔনশন। চীবন্দনর রযন্ধান্দন
শতশন বার বার ভযস্ত চীবন যাত্রার লৃঙ্খন্দও শঙন্ন ওন্দর চীবনপ্রবান্দর মন্দধ্য ছাাঁপ শদ্ন্দয়ন্দঙন। শতশন চীবনন্দও মগ্রভান্দব
ধ্রন্দত বঘন্দয়শঙন্দন। ‘চীবনন্দও বতা চানন্দতআ ন্দব, এ শবন্দয় বওান প্রেআ ন্দঠ না। শওন্তু চীবনন্দও চানাআ যন্দর্ি নয়। াশতয
শও এবং বওন ব তে বলঔা যন্দর্ি নয়। বয চীবনন্দও খশনষ্ঠ ভান্দব বচন্দনশঙ বুন্দছশঙ বআ চীবনিাআ াশন্দতয ওতঔাশন
রূপাশয়ত ন্দয়ন্দঙ এবং ন্দে বিা াশশতযওন্দও স্পিভান্দব চানন্দত  বুছন্দত ন্দব, নআন্দ নতুন ৃশির বপ্ররো চাকন্দব না,
পর্ মুি ন্দব না।’ ১৮
চীবন্দনর অপাত ােন্দযর মন্দধ্য অবি না বর্ন্দও এওচন মৎ শলল্পীর মত শনন্দচর ীমা বার বার উত্তীেদ ন্দত বঘন্দয়ন্দঙন
শতশন এবং উপনযান্দর প্রঙ্গ  পিশত শনন্দয় দুঃাশও পরীক্ষায় অচীবন শনরত শঙন্দন-এিাআ ববাধ্ য় মাশনও বন ন্দন্ধ
বন্দঘন্দয় বি  শনরন্দপক্ষ মন্তবয। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র চীবন অর াশতয শঙ শভন্ন, এ দু’বয়র মন্দধ্য বওান োাঁশও বা
প্রতারো শঙ না-এিাআ মাশনও বন ন্দন্ধ ঘূিান্ত শিান্ত। ‘‘মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় প্রর্ম বর্ন্দওআ ন্ধানী, তাআ তাাঁর এশকন্দয় ঘার
মন্দধ্য র্মন্দও দ্াাঁিান্দনা অন্দঙ, শপঙু িন্দত ন্দয়ন্দঙ ওঔন্দনা ওঔন্দনা। বা বাহুয, তাাঁর এশকন্দয় ঘা, র্মন্দও দ্াাঁিান্দনা  শপঙু
িা শবশেন্ন বযাপার নয়-এঔান্দন শতশন ঔন্ড নুশন্ধৎারআ পশরঘয় শদ্ন্দয়ন্দঙন।’’ ১৯
মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় ম্পন্দওদ অন্দাঘনা ওরন্দত শকন্দয় নীন্দরন্দ্রনার্ ঘিবতদী D.H.I awrence বন ন্দন্ধ চননওয পািাতয
মান্দাঘন্দওর উশি উিৃত ওন্দরন্দঙনঃ
"His conduct towards his friends and especially to those who tried to help him was cavalier .
He made a principale of biting the hands that tried to feed him . And the curious things is
that he loved those friends none the less, while they were grateful to accept his abuse."
(Richard Church on D. H. Lawrans)

ন্দরন্স বযমন নাশও শলল্প  চীবনন্দও এওীভূত ওন্দর বদ্ঔন্দত বপন্দরশঙন্দন, বাংা াশন্দতয মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায়
বপন্দরশঙন্দন। শলল্পাদ্ন্দলদ না ন্দ শলন্দল্পর উপওরন্দে এবং চীবন্দন ন্তত এ বযাপান্দর ন্দরন্দন্সর ান্দর্ মাশনও
বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র াদ্ৃলয ক্ষয ওরা যায়। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় প্রর্ম বাগাশ াশশতযও, অমান্দদ্র শলক্ষাকত নানাপ্রওার পূবদ
ংস্কার এবং শঘন্তাকত নানাপ্রওার ভাবাুতা ম্পন্দওদ যাাঁর শব্ুমাত্র বমা শঙ না। মান্দচর বন্দশত মানুন্দও শনন্দয় তাাঁর
অন্দক ন্দনন্দও াশতয রঘনা ওন্দরন্দঙন। শওন্তু তাাঁন্দদ্র ন্দঙ্গ মাশনও বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র এওশি স্বাতন্ত্রয বতদমান। নযানয শলল্পীরা
যঔন নাশও াশন্দতযর উপওরে শনবদাঘন্দন ঘরম দুঃাশওতার পশরঘয় শদ্ন্দয় বুশির অশভচাতযন্দও তযাক ওরন্দত পান্দরন শন,
মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় বঔান্দন ম্পূেদ বমামুি র্াওন্দত বপন্দরন্দঙন। নীন্দঘর তার মানুন্দও শতশন বদ্ঔন্দত বঘন্দয়ন্দঙন এবং
বদ্ন্দঔন্দঙন, শুধ্ু বদ্ন্দঔন্দঙন বয তাআ নয়-াশশতযওন্দদ্র মন্দধ্য এওমাত্র শতশনআ প্রর্ম নীন্দঘর তায় শকন্দয় তান্দদ্রন্দও বদ্ন্দঔন্দঙন।
এঔান্দনআ শতশন বাংা াশন্দতয ননয। মাশনও বন্দ্যাপাধ্যায় চীবনন্দও ভাবান্দত বঘন্দয়শঙন্দন তাাঁর অপন পোয়।
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