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Abstract:
‘Tradition of Shakta-Tantra in Bengali Literature’ under the topic of this essay we starting
from the great Bengali Novelist Bankimchandra Chattopadhyay to recent writer such as
Gautam Goshdostidar’s fiction it has been noticed that the tendency of writing novel and
stories in Bengali is influenced by the Shakta-Tantras or the belifs of Tantras. Like the
traditional main stream literature, this tendency also present in literature beyond the
mainstream or traditional. Some of the authors are devoted to full faith in Shakta-Tantra
and others are writing in the context of it. Again some writers base their life experience as
the realm of their literature and depict characters and stories.Hence the main theme of this
article is to justify the reasons of the success and failure of the trend that is prevailing in
Bengali Literature from the nineteenth century to this time. Therefore,this essay is
searching a brief history of this tendency and also trying to conclude a deceison about
contribution to the Bengali Literature.

(১)
হক্তয াঈাক াক্ত াঅয াত্ক্তয াঅধায যন্ত্র। যত্ন্ত্রয প্রধান হক্ত ফা প্রাণ ত্রা ভাভাযৃকা। াক্ত যন্ত্রাচাহয জ্ঞাণী,
াধক ও দাশহনকত্দয থথত্ক াঅভযা জানত্য াহয থম, ভাযৃকা যথা ভায়া ত্রা ৃহি এফাং ভাভাযৃকা যথা ভাভায়া ত্রা হফশ্ব
ৃহিকযশা। এাআ ভাভায়া ফা ভাভাযৃকাাআ ত্রন হফশ্বজননী। াআদাং জগত্যয ভত্ধে াাং থচযনায ক্রত্ভান্নহযত্য( াদশকরা১) থদ
এফাং ভত্নয হনশ্চর াফস্থায় যভহফত্বরাব ফা হহি ঘহিত্য় জ্ঞাণী ও াধক চযুফশগশ রাব কত্যন। জযা ফোহধ থযাগ থাক ভৃযুে
প্রবৃহয যখন বূভাজগৎ থথত্ক ভন ভুক্ত-ত্য় চচযনে যথা থভাক্ষরাব থযু ‘বাগফযী ৃহি এফাং থপ্রভভয় জগত্যয াঅহফবশাফ’২-এ
াধকত্ক এক াাহথশফ াঅনন্দভয় ানুবূহযয জগত্য হনত্য় মায়। এাআ াঅনন্দভয় ভত্নাজগত্যয হক্ত যখন থভাক্ষদা ফা
াঅনন্দভয়ী রূত্ াক্তাধক ফা হিত্যয কাত্ছ প্রহযবায য়। হন্দু াক্তযত্ন্ত্র এহি’াআ ত্রা থভাক্ষ মা াধত্কয চযভযভ
াধেফ্তু।। থফ ি-যত্ন্ত্র এত্কাআ ফত্র ভাহনফশাণ। ফাস্তহফক, াক্ত-যত্ন্ত্রয াঅধোহিক ভয ও দশত্নয াযকথা ত্রা ‘যভহফত্ব’৩
রাব। যভহফত্ব ব্দফত্েয াঅয এক হযবালা মাভর, কাযণ ুরুল ও প্রকৃহযয মুগ্ম ত্তায াঈন্মীরন এত্ক্ষত্ে াঅফহেক।
াথশাৎ হফ ও হক্তয মুগ্মবাফ ফা াত্বদ-ধাযণা ফা াদ্বৈয-ধাযণা হনৃয াধশনাযীশ্বয ত্তা াক্ত-যত্ন্ত্রয ভূরকথা। ফরাফাহুরে থম,
শুধু াক্ত-যত্ন্ত্র থকন হফাদ্বৈযফাদী, াক্তাদ্বৈযফাদী, চফষ্ণফ াধনযত্েয াযকথাহিও এাআ ুরুল-প্রকৃহযয হভরন ধাযণা থথত্কাআ
াঅগয। ুযযাাং, জায-ায-হরঙ্গ-থদফত্দফী প্রবৃহয খহিয থচযনায াঈত্ধশ াইশ্বত্যয াদ্বৈয ফা মুগ্ম াফস্থান একাধাত্য ‘যভহফ’
ও ‘যাহক্ত’য যেত্ক প্রাভাণে থদয়। এ’কাযত্ণ যভহফ যেজায হফাদ্বৈযফাদী ও যাহক্ত যেজায াক্তাদ্বৈযফাদীয জন্ম।
ফরাফাহুরে থম, চফষ্ণফধভশ-দশত্ন াঅভযা মাত্ক ‘মুগর াধনা’ ফহর ফা থফ ি ধত্ভশয ‘মুগনি’ প্রকাযত্বত্দ াক্ত যত্ন্ত্র যা
‘মাভর’। মা াঅত্র এক ূক্ষ্ণ থচযনা-স্তত্যয াঈরহি ফা াধশনাযীশ্বত্যয ভাহক্তধয থচযনা াফস্থান। ফাাংরা াহত্যেয
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মাোত্থয শুরু থথত্ক াঅভযা থদখত্য াাআ াঈত্েহখয হযনহি প্রধান ধভশভত্যয ও দশত্নয থগাষ্ঠী াহযে যহচয ত্য়ত্ছ।
চমশাগীহযত্কাল,াক্ত দাফরী এফাং চফষ্ণফ দাফরী যায প্রকৃি প্রভাণ। হকন্তু াঅভাত্দয াঅত্রাচে হফলয় কথাাহত্যে াক্তযত্ন্ত্রয
ধভশদশত্নয প্রবাফ ও যচনা ধাযা। কাত্জাআ াঈহন যত্কয প্রথভ াথশক ঔনোহক ফহিভচন্দ্র চত্টাাধোত্য়য যচনা থথত্ক
াঅত্রাচনা শুরু কযা থমত্য াত্য। ১৮৬৬ াত্র প্রকাহয ‘কারকুিরা’, যৎচন্দ্র চত্টাাধোত্য়য ‘থদনাাওনা’,
হফবূহযবূলত্ণয ‘াত্র হকক গল্প’, যাযািত্যয াত্নকগুহর থছািগল্প,কথাাহহযেক াফধূত্যয াত্নকগুহর াঈনো ও থছাি
গল্প, প্রত্ভাদকুভায চত্টাাধোত্য়য থফহকছু ভ্রভণ-হবহত্তক যচনায ভত্ধে ‘যন্ত্রাহবরাহলয াধুঙ্গ’, ‘াফধূয ও থমাহগঙ্গ’,
যাযাপ্রণফ ব্রহ্মচাযী যহচয াাংখে যচনায ভত্ধে ‘যন্ত্র যো’, ুনীর গত্ঙ্গাাধোত্য়য ‘হকত্ায ও ন্নোহনী’, ভত্য
ভজুভদাত্যয ‘কুরকুিহরনী’, লষ্ঠীদ চত্টাাধোত্য়য ‘রুদ্রচিীভত্েয চবযফ’, ঙ্গীযা ফত্ন্দোাধোত্য়য ‘থমাহগনী’, থগ যভ
থঘালদহস্তদাত্যয থছািগল্প ‘ফীকযণ’ এাআ এত্যাগুহর দৃিাত্ন্ত প্রাথহভক বাত্ফ প্রভাহণয থম ফাাংরা গদেযচনা ধাযায় াক্তযন্ত্র
াধনায একহি ক্ত-প্রফা যত্য় থগত্ছ। াঅত্রাচনায ুহফধাত্থশ াঅভযা যচনা-কারানুক্রহভক ‘কারকুিরা’ থথত্ক ধাযা-প্রত্ফ
কযত্য াহয।
(২)
৪

ফহিভচন্দ্র চত্টাাধোয় (১৮৩৮-১৯৩৮)0 ‘কারকুিরা’ ( ১৮৬৬ খৃিাব্দ) এাআ াঈনোহিয ানেযভ প্রধান চহযে ত্রা
‘কাাহরক’। ভুদ্রত্ফহিয াযত্ণেয প্রাত্ন্ত হনজশন শ্মাত্ন নফকুভাযত্ক নযফহর হদত্য াঅগ্রী ফীযাচাহয াক্ত-যাহন্ত্রক ‘কাাহরক’
। এ’কাযত্ণ নফকুভাযত্ক থ শুরুত্য ফধ কত্যহন, হনহদশি হনয়ভ ও প্রহক্রয়ায াত্ক্ষায় হছর। হকন্তু ফাধ াধর যায াহরযা কনো
কারকুিরা। ত্থাআ যাত্দয (নফকুভায ও কারকুিরা) প্রথভ াঅরা াঅফায যা শ্মান থপ্রহক্ষত্য। রক্ষে কযফায হফলয় এাআ
থম এাআ দুাআ নায়ক-নাহয়কায হফত্েদও ঘত্িত্ছ ত্থ, শ্মান প্রাত্ন্ত। কাাহরক চহযত্েয ভত্ধে াঅভযা থদত্খহছ নয-কত্যাহিত্য
ুযাাণ, খড়গ-ফহরস্থান-থদফী বফানীয ূজা এফাং নয-ফহরয স্বাবাহফকযায় ূণশ একজন জিাজূি ভহিয রূদ্রাক্ষ ভারা থাহবয
হফকিাকায ভূহযশত্ক। চহযেহিয এাআ বয়ার বীলণ রূত্ক হল্পী ফহিভচন্দ্র কাহহনয গেন-প্রহক্রয়াত্য হযফযশন াঅনত্রন। হনজশন
াযণেচাযী যাহন্ত্রক াধকত্ক হনত্য় এত্রন প্তগ্রাত্ভ, জন্ম-ভৃযুে যে থবদ ক’থয হহিরাত্বয হযফত্যশ কুচক্রী খর-নায়ত্কয
াঅত্ন ফাত্রন হল্পী ফহিভ। শ্রী শ্রীকুভায ফত্ন্দোাধোয় যাাঁয ‘ফঙ্গাহত্যে াঈনোত্য ধাযা’ গ্রত্ে এ হফলত্য় মথাথশ
হরত্খত্ছন, ‘াঅভত্দয ান্ত, ধভশাহববূয জীফত্নয াঈয মহদ কখত্না কল্পত্রাত্কয াঅত্রাকায ম্ভফ য়, যত্ফ যাা প্রফর
ধত্ভশান্মাত্দয হদক ত্যাআ াঅহত্য াত্য,মুত্িয াঈদ্দীনা ফা থপ্রত্ভয াঈচ্ছ্বা াআত্য নত্। এ জনে কারকুিরায জীফত্নয
াঈয থম একিা াাধাযণত্ব াঅহয়া হড়য়াত্ছ,যাা যাহন্ত্রক প্রথায বীলণযা ও জ ধভশপ্রফনযা াআত্য াঈদ্ভূয ফহরয়া
াঅভাত্দয ফাস্তফ জীফত্নয হয একিা ুাংহয ও াভঞ্জে যক্ষা কত্য।’৪খ ফাস্তহফক কারকুিরায াংাযহফযহক্ত, ভাজ
যীহযনীহযয ফোাত্য াঈদাীনযা াআযোহদ শুধুভাে াযত্ণে প্রহযাহরয ফত্রাআ ঘত্িহন, প্রথানুযণ ও যন্ত্রাচাহয কাাহরত্কয
যন্ত্রাচায যায একহি ানেযভ কাযণ। েীভাজ, াভাহজক ম্পকশ, হদন ও যাত্য ফাঙাহর নাযীয চরা থপযায হফহধহনত্লধ, ঘযফাাআত্যয হফহধহনত্লধ প্রবৃহয হফলত্য় কারকুিরায হনত্বশদ ভানহকযা হছর ফত্রাআত্যা নফকুভাযত্ক এভনহক প্রণয় ম্পশকত্ক থ
থফাত্ঝহন1 (ফুঝত্য থচত্য়হছর হক াঅদত্য!)। ফীযাচাহয কাাহরক নফকুভাযত্ক ফহর থদত্ফ ফত্র থম-শ্মাত্নয মূকাত্ে থফাঁত্ধ
থযত্খহছর থাআ ফেন থথত্ক ভুক্ত ক’থয কারকুিরা াঅফায থত্ল থাআ শ্মাত্নয থপ্রহক্ষত্য ভস্ত ফেন ভুক্ত ক’থয াহযত্য় মায়
জর াযত্র। ুযযাাং কাহহনহিয ভত্ধে শ্মান থপ্রহক্ষয, যন্ত্রাচায, থদফী বফানী প্রবৃহয কথাূে ধ’থয াঅভযা থদহখ াঈনোহিত্য
থরখক কাাহরত্কয স্ব-বাত্ফয হযফযশন না-ঘহিত্য়ও শুধুভাে যায ভত্ধে প্রহযত্াধ-থফাধিুকু থযত্খ যন্ত্রাচাত্যয ভূর প্রফনযা
থথত্ক হযত্য় একহি াাধাযণ াঈনো াঈায হদত্রন ফাঙাহর ােকফৃন্দত্ক।
যৎচন্দ্র চত্টাাধোয় (১৮৭৮-১৯৩৮)0 ‘থদনাাওনা’৫ (১৯২৩)- এাআ াঈনোত্ চিীগত্ড়য চবযফী থলাড়ী নাহয়কা
চহযত্ে যত্য়ত্ছ। থরখক থলাড়ী যথা চবযফী চহযত্েয ভত্ধে প্রথাগয ধাযণাত্ক বাঙফায জনোআ যাত্ক গ্রাভীভাত্ন্ত স্থান
কত্যত্ছন। াংায হফহেন্না ফা রাযকা মুফযী রূত্ এত্ক থদখান হন , থ কাহহন ানুমাহয় ফার-হফধফা। জহভদায জীফানন্দ
থচ ধুযীয প্রাক্তন স্ত্রী। াক্ত যন্ত্রানুমায়ী চবযফী নান যাহন্ত্রক হক্রয়া-করাত্ জীফন াঈৎগশ কত্যন। হকন্তু াভাহজত্কয কাত্ছ যাত্দয
জীফন ও কভশ হফলত্য় থক যূত্রয ীভা থনাআ। ফেহবচাযী,ভ্রি জীফত্ন যীয ফশস্বযা থমন চবযফীত্দয প্রহয ভানুত্লয একিা বয়
হভহশ্রয াঅগ্র একাযত্ণ যত্য়ত্ছ। যদুহয গ্রাভ ীভাত্ন্ত ুরুলত্দয ভাত্ঝ থলাড়ীয াফস্থান! এফাং থরখক এাআ চহযত্েয নানা
ঘিনা াঈঘিনায ভত্ধে থদখাত্রন াধাযণ ধাযণায থবযত্য যত্য়ত্ছ প্রকৃয ভানফ জীফন ও যায াঅদশ। গ্রাভফাী থথত্ক শুরু
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ক’থয স্বয়াং জহভদায জীফানন্দযও ভ্রভ ঘুচর। থলাড়ী যথা চিীগত্ড়য থফাত্য়য যাযাদা চক্রফযশীয থভত্য় থত্ল ারকা নাত্ভ
াঅহফষ্কৃয ত্রা। রক্ষে করুন,ারকা ত্ব্দ থরখক চবযফী থথত্ক যী ফাচোত্থশ াঈনীয ফায ভহধেখাত্ন যাখত্রন ভূর কাহহনহি।
হফবূহযবূলণ ফত্ন্দোাধোয় (১৮৯৪-১৯৫০)0 ‘যাযানাথ যাহন্ত্রত্কয গল্প’৬ ‘ফীযবূত্ভয এক গ্রাত্ভ শুনরাভ থখানকায শ্মাত্ন
এক াগরী থাত্ক, থ াঅত্র খুফ ফড় যাহন্ত্রক ন্নোহনী। াগরীয ত্ঙ্গ থদখা কযরাভ নদীয ধাত্য শ্মাত্ন।’৭ ফক্তা যাযানাথ
যাহন্ত্রত্কয াঅিত্প্রক্ষত্ণ স্বয়াং থরখক হফবূহযবূলণ ফত্ন্দোাধোয় হফশ্বা কযত্রন থম, ‘ওফ াাঁহকনীত্দয ভায়া!’ ‘শ্রীত্লাড়ী
াক্ষাৎ ব্রহ্মহক্ত।’
‘যাযানাথ যাহন্ত্রত্কয হৈযীয় গল্প’ এয একহি াঈ-হত্যানাভ যত্য়ত্ছ, ‘ভধুুন্দযী থদফীয াঅহফবশাফ’৮। গল্পহিয ােক
ভাত্োআ জাত্নন থম গত্ল্প প্রচুয াক্ত-যত্ন্ত্রয হযবালা ও হক্রয়াকরাত্য ফণশনা যত্য়ত্ছ থমভন ছাহযভযরা, ঞ্চভুহিয াঅন,
থমাহগনীযন্ত্র প্রবৃহয। ভধুুন্দযী থদফীত্ক যাযানাথ থত্য়ত্ছ, থদত্খছ্ এভন-হক থরখক ফরত্ছন, ‘যখন ফুঝরাভ থদফত্দফীয ধোন
ভন-গড়া কথা নয়,াধত্ক প্রযেক্ষ না কযত্র এভন ফণশনা থদওয়া মায় না।’ ‘যহিনীত্দফীয খড়্গ’ গল্পহিয থপ্রহক্ষয ভানবূভ
থজরায থচাযা গ্রাভ। যহিনীত্দফী াঅত্র ‘কারীভূহযশ’,‘াবে ফনে জাহযয োকুয’। খত্ড়্গয াত্র হকক যক্তাত্যয ৈাযা
াশুবত্ক ূফশাংত্কত্য ‘করত্ক যশক কহযয়া থদন ভাে’। গল্পহিয কাহহন থল ত্ে ‘াঅহভ’ এাআ কথক দ্রিায একহি
হফফৃহযত্য, ‘স্কুর ফে াআয়া থগর। াঅহভ থদত্ রাাআয়া াঅহরাভ,যাযয াঅয কখনও থচত্যাত্য মাাআ নাাআ।’৯
যাযািয ফত্ন্দোাধোয় (১৮৯৮-১৯২১) যাযািত্যয চাযহি থছািগল্প১০ যাহয াক্তাচায ও াক্ত -যত্ন্ত্রয াঅধাত্য যহচয।
এছাড়া থফ হকছু গত্ল্প াল্পহফস্তয প্রঙ্গ যত্য়ত্ছ। ‘ছরনাভয়ী’(ফঙ্গশ্রী ১৩৪০) গত্ল্প কহরয়াহযয ভোত্নজায ফাফুয াহযপ্রাকৃয
হক্ত াজশত্নয প্রহয হফশ্বা ও একাযত্ণ াঈচ্চাকাক্ষী ভোত্নজাযফাফুয হফকৃয ভনস্ক াঅচযণ, নানা যাহন্ত্রক হক্রয়ায নাত্ভ নযযো
এভনহক হনজ হযফায কনোয স্বাভীত্ক যো ক’থয থাআ ফত্দত্য ওয ফত্ াধনায ঘিনা ফাস্তহফক যাত্ক হাচযুরে
কত্যত্ছ। থরখক ভোত্নজাত্যয প্রহয ানুবূহয থদহখত্য়ত্ছন। কম্পাত্ক যো ক’থয দ ফছয াগর ফায ত্যও ভোত্নজায
ুনযায় ‘াঅফায াঅহভ থদখফ’ ফরাত্য ােক াঅশ্চমশ ত্ফন না, কাযণ থরখক স্বয়াং থকন্দ্রীয় চহযত্েয প্রহয ানুবূহয প্রকা
কত্যত্ছন। ‘খড়্গ’( বাযযফলশ, াঅহশ্বন ১৩৮০) গত্ল্প াভন্ত-যাহন্ত্রক জহভদাহয ফেফস্থায এক হনদারুন থালণ ফঞ্চনায াঅখোত্নয
ভত্ধে থরখক যাযািয াাধাযণ দক্ষযায় থদহখত্য়ত্ছন হনম্ন-ফৃহত্তধাযী ভানুত্লয প্রযাত্য হফরুত্ি ফেহক্ত ত্তায জয়ত্ক। দীঘশ
গল্পহিয কাহহন ফুনত্ন থরখক এক শুত্ছত্তা মুফক কভশকাত্যয ত্ঙ্গ যাজা যাভজীফন যাত্য়য ম্পকশ ূত্ে যাজত্দফী
দুগশায(‘হাং ফাহনী’) ািভী ুত্জায ছাগ ফহরয হৈ-থেদ ঘিনা প্রধান। এফাং এাআ ঘিনাত্ক থকন্দ্র ক’থয যাজায শুবাশুব রক্ষণ
হফচায থমত্যু যাহন্ত্রক যাজুত্যাহয ও যাজ হযফাত্যয প্রথাগয াংস্কায থত্যু াঈফাহ কভশকাত্যয প্রহয যাজাত্দ (াহস্ত
হফধান) থনত্ভ াঅত্। ািভীয ফহর-হফত্েয প্রহযকায স্বরূ থনত্ভ াঅত্ াঅত্দ--‘যো কয ---ওাআ যবাগে থছত্তাত্ক ওাআখাত্ন
ফহর দাও।’১১ াভন্ত-যত্ন্ত্রয এাআ দবশ, ানোয় হফচায ও ফাস্তহফক হনম্ন-থশ্রহণয প্রহয যাজ প্রযাত্য দুওরশঙ্ঘেনীয় হফচাত্যয াঅত্যা
এক ফাকে—‘ভাত্য়য াঅভায নযফহর গ্রত্ণয াধ ত্য়ত্ছ।’১২ াঅভযা জাহন থম, থছত্তা থফচাযা কভশকায এাআ াঅত্দত্ক হকবাত্ফ
গ্রণ কত্যহছর। াঅিাহবভাত্ন যাজাত্দ াঈত্ক্ষা ক’থয থ প্রাণ হফশজন থদয়। হকন্তু গল্পহিয এহি াঅখোন ভাে, গল্পহি
ােকত্ক িাত্ন থম জায়গায় থহি ওাআ মুফত্কয যফযশী প্রজত্ন্ময এক ভোহিকুত্রন া কযা ও থছত্তাকত্ভশ ফীযযাগ কাভাত্যয
ত্ঙ্গ থেকা–যাজফাংত্য াঅয-এক াঈত্তয প্রজত্ন্ময ম্পকশ ূত্ে খত্ড়্গয াঅিকথত্ন। খড়্গহি যায হফলাদভয় জন্ম-কত্ভশয কথা
জানায় এাআ যপ্রজত্ন্ময কাত্ছ—‘াঅভায় ূণশাঙ্গ কত্য যুর না ফেু, ফযাং াঅভায এ জীফত্নয াফান কত্য দাও। াঅভায থফদনা
থযা যুহভ জান। াঅভায থফদনায ত্ঙ্গ জন্মান্তয ত্য থযাভায হযচয় যত্য়ত্ছ। থযাভায হক ভত্ন ত্ড় না? াঅত্র াঅড়াাআত্া
ফছয াঅত্গ ভাযাহন্ত্রক এক ব্রাহ্মণ াঅভায জড় থচযনাত্ক জাগ্রয কত্যহছত্রন। যাজা যাভজীফত্নয ুত্যাহয াঅভায় ভন্ত্র ফত্র
প্রাণফন্ত কত্যহছত্রন।’১৩ যফীন্দ্রনাত্থয ‘হফশজন’(১৮৯০) নািকহিয যাজুত্যাহয যঘুহয াঅয জয়হাংত্য ঘিনা াঅখোন
এ’প্রত্ঙ্গ স্মযত্ণ াঅত্। ‘ুত্েহি’ (প্রফাী শ্রাফণ ১৩৪২) াঈচ্চফগশীয় ব্রাহ্মণ হযফাত্যয ন্তানীন ‘থভজকযশা’য াঈচ্চাকাঙ্খায
কাযত্ণ জনাহন্তত্কয দুগ্ধত্ালে ুেত্ক শ্মানহস্থয এক যাহন্ত্রক কাাহরত্কয হনত্দশত্ ফহর থদফায াঅত্য়াজন ও হযত্ত্ল থাআ
হযকল্পনায হফযীত্য মাফযীয় থর হকক এফাং াত্র হকক ঘিনা ভাত্ফত্ থভজকযশায হফত্ফক দাংন থযু থচযনায ুনরুিায
কাহহনহিয ভূর াঅখোন ফ্তু।। ‘চিীযাত্য়য ন্নো’( থদ াযদীয়া, ১৩৪৩) এাআ গল্পহিয থকত্ন্দ্র যত্য়ত্ছ াহবজায ব্রাহ্মণ ফাংজ
চিী যাত্য়য াক্ত-যাহন্ত্রক াধনাত্য াঈচ্চাকাক্ষা থযু ন্নো গ্রত্ণয হিান্ত থথত্ক থথত্ক হফচুেয ত্য় থঘায াংাহয ফায
ফৃত্তান্ত। কাহহনহিয ফুনত্ন হৈস্তয যত্য়ত্ছ, প্রথভ স্তত্য াঅত্ছ চিী যাত্য়য াঈদায-ন্নো ুরব হফলয়াক্তীন এক ভানুত্লয জীফন
দশন। াঅয হৈযীয় স্তত্য াঅত্ছ যায প্রথভকায দশন থম ফাস্তহফক ভ্রভািক ফযাং প্রবুত্ব,ক্ষভযা, হফলয় থবাগাকাঙ্খা প্রবৃহয
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ূণশভাোয় যত্য়ত্ছ যায চূড়ান্ত হফলাদভয় কাহহন। ােত্কয হৃদত্য় ‘থচনকা’ একাযত্ণ করুণা ও ভস্ত াঅগ্র থিত্ন থনয়, যায
হফলদভয় হযণহয ও ভাভা চিী যাত্য়য ফাহড় যোগ ক’থয াহযত্য় মাওয়া হৃদয় স্পশ কত্য।
াফধূয( ১৯১০-১৯৭৮)১৪ ফাাংরা কথাাহত্যে কথাাহহযেক াফধূয একভাে থরখক হমহন যাাঁয প্রায় ভস্ত যচনাত্যাআ
াক্ত াধক ও াক্ত-যত্ন্ত্রয ফশ-বাযযীয় াধক ভাত্জয ূণশহচে াঈস্থান কত্যত্ছন । থযযাহেহি াঈনো এফাং হযনহি গল্প
াংকরন যচনা কত্যত্ছন। ‘ভরুযীথশ হাংরাজ’, ‘াঈিাযণুত্যয ঘাি’, ‘ফীকযণ’, ‘নীরকণ্ঠ হভারয়’, ‘হাংরাত্জয ত্য’,
‘কহরযীথশ কাহরঘাি’, ‘দুগশভ ো’ প্রবৃহয াঈনোত্য ভূর কাহহন ফ্তু।ত্য যত্য়ত্ছ াক্তধত্ভশয নানা ফেহবচায াঅচায ানাচায ও
াহবচায। ‘ভরুযীথশ হাংরাজ’ াঈনোহি যাাঁয হগত্নচায গ্রে। ১৩৬২ াত্র প্রথভ প্রকাহয ‘ভরুযীথশ হাংরাজ’ াঅত্দোান্ত
‘ভ্রভণ কাহহন’ ভানরুভ হকন্তু এাআ ‘াঈনোত্য’ থকন্দ্রীয় াঅকলশণ থদফী হাংরাজ দশন-াঈত্দ্দত্ এক দর হবন্ন থদ াংস্কৃহয
বালায ভানফ ভানফীয ভরুমাোয় ভ্রভত্ণয ত্ঙ্গ কাহহন হভত্ গত্ড় াঈত্েত্ছ ‘াযায় াযায় যযীথশ’ এাআ যেত্ক ভমশাদা হদত্য
য় ফায াঅত্গ। কাযণ, াহত্যে ফাস্তফ ত্যেয থকাত্না স্থান থনাআ, যায স্থান ােত্কয হৃদয়। ুযযাাং, ১৯৪৬ াত্রয বয়াফ
থদ বাগ ও জাহয দাঙ্গায থপ্রহক্ষত্য ুদূয াহকস্তান নাভক একহি থদত্য থফরুহচস্তান প্রত্দত্ কাফুহরওয়ারাত্দয ত্ঙ্গ হনত্য়
এক দর হন্দু াক্তীত্ে ধভশ-কভশ কযত্য কহেন ভরুথ াহযক্রভ কযত্য মাত্েন এভন নহজয ফাাংরা াহত্যে হৈযীয়হি থনাআ।
ভান্ত ভাযাজ চবযফী,কুন্তা,হথরুভর,ছহড়দায,ত্িরার দুাআ াঈি-হযচারক গুরভম্মদ হদরভম্মদ প্রভুখ চহযত্েয ৈাযা থরখক
ধভশ াত্ক্ষা ভানফ জীফত্নয এক াশ্বয দশনত্ক ানায়াত্ ফুত্ন থগত্রন। এ জীফন শুধু থাঁত্ি চরায, থাভায হফযাভ থনাআ।
থাভত্রাআ যুহভ থল। জয়িযহজ এফাং হথরুভত্রয থ চরা থথত্ভ থগত্ছ। জীফন মুত্ি যাহজয নায়ক হথরুভর জীফনত্ক গবীয
বাত্ফ থত্য থচত্য়হছর—কুন্তা থাআ াঅায ভযীহচকা। হকন্তু প্রাবফ ও লানাহন যাত্ক শ্রীযাধা থমভন যভািা শ্রীকৃত্ষ্ণয াঈত্দ্দত্
হফদিুর ত্থ হভহরয ফায জনে মাো কত্য াফধূত্যয হাংরাজ মােীগণও থরূ কযাহচ থথত্ক ভাকযাণ ভরুবূহভ াহযক্রভ
কত্য। ‘াঈিাযণুত্যয ঘাি’ (১৩৬৩) ধভশ াধনায গুোহযগুে যেত্ন্মাচত্ন ভানুত্লয হচযকারীন ধভশ বীরুযায াাাহ এক
থশ্রহণ ফেহবচাযী াধক চহযত্েয যোযে প্রকাত্ াযেন্ত াযদশী থরখক াফধূয এাআ কাহহনত্য জীফন ও ভৃযুেত্ক শ্মান
থপ্রহক্ষত্য ভান্তযার থযত্খ াাধাযণ দক্ষযায় হফধৃয কত্যত্ছন। ফাাংরা কথাাহত্যে হযহনাআ এ হফলত্য় াথশক হল্পী।
‘াঈিাযণুত্যয ঘাি’ কাহহনহি এক ফাস্তফ শ্মান ঘািত্ক াঅশ্রয় ক’থয যহচয। াঅনুভাহনক ১৯৩৭-৩৮ াত্র থরখক মখন
ুহরত্য যাড়া থখত্য় রাযক ও ূণশযাহন্ত্রক ত্য় ঘুযহছত্রন যখন এাআ গবীয গাছারায় থঘযা বাগীযথী যীয াংরগ্ন শ্মাত্ন
থাকত্যন। াঈনোহিয শুরু থথত্ক থলাফহধ াক্ত-যন্ত্রাচায এফাং এযদাঞ্চত্রয ভানুত্লয জীফন দশনত্ক ফুত্নত্ছন। ‘াঅহভ’
নাত্ভয াঅড়াত্র স্বয়াং কথক-নায়ক-দ্রিা শ্মান-চবযফ চহযত্ে াঈহস্থয াঅত্রাচে াঈনোত্। যত্য়ত্ছ চহেহিয াহধক চহযে,
াঈকাহহনত্য যত্য়ত্ছ ব্রহ্মহফদো াঅগভফাগীত্য যাহন্ত্রক মাভর াধনায ঘিনা । যত্য়ত্ছ ভৃয-ভানুত্লয থদত্ক হনত্য় ভযানাচাত্নায ঘিনা। এাআ কাহহনয থশ্রষ্ঠত্ব হনযাাআ-চযণদা াঈকাহহনয াংত্মাজন। চফষ্ণফীয় মুগর াধক হনযাাআ ও চযণ দা
ফীযবূত্ভয াঅখড়া যোগ ক’থয এাআ শ্মাত্ন াঅত্, হকন্তু হনযাাআ-এয াধনা চযণ দাত্য াূণশযায় ফেথশ ’থয ’থয থম হফলাদ
গ্রা কত্য যা হনযাাআত্ক ভয কযত্রও থল মশন্ত থও ভ্রি ত্য় মায়। শ্মান ও ভানফ জীফন একাকায ক’থয হদত্য় থরখক
ফানা ফঞ্চনা কাভনাত্ক হনত্য় াঅত্ন থপ্রযবূহভত্য। াঅফায থপ্রযবূহভয নানা ঘিনা প্রত্ফ ক’থয দূযদূযাত্ন্তয গ্রাভ ত্য।
গাশস্থে ানর প্রহযহদত্নয রীরাভয় জীফনত্ক চর যাত্খ, ানেহদত্ক শ্মাত্নয হচয জাজ্জ্ব্েরভান ানর গ্রা ক’থয থনয় ফিুকু।
মাফযীয় ফানা কাভনায াঅগুন যখন হচযানত্রয হচয াফকহখায় কুিরীকৃয থধাাঁয়ায ত্ঙ্গ াঅকাত্ হফরীন য়। থরখক এক
স্থাত্ন হরখত্ছন, ‘শ্মান জাহগত্য় থম ফত্ াঅত্ছ থাআ য াক্ষাৎ চবযত্ফয থচরা। প্রথত্ভ যায ভুত্খ না াঈেত্র াত্য এখাত্ন
ভুত্খ থদয় হক ক থয! এাআবাত্ফাআ থকত্িত্ছ যখন াঅভায াঈিাযণুত্যয থাআ ভধুয হদনগুহর।‘১৫ ফরাফাহুরে াঈনোহি হনছক
শ্মান কাহহন নয়, াক্তযন্ত্র াধনায নানা াঈকযত্ণ ভৃি একহি ূণশাঙ্গ কাহহন। ‘ফীকযণ’(১৩৬৩) এাআ কাহহনহিয দুহি
াঅখোন স্তয াঅত্ছ । প্রথভ স্তত্য গৃরাযক ফাঙাহর মুফত্কয ন্নোী ফায ফানায় হযৈায,কাীফাত্য াহবজ্ঞযা াঅয হৈযীয়
স্তত্য, ফাাংরাভুরুত্ক হপত্য াঅায কাহহন। ফাস্তহফক হৈযীয়হিয ফাাঁধন হহথর। কাীত্য বাগোত্েলত্ণ মুফক াধুয থদখা ভ্রিাচায
ভূর াঅগ্রত্য হফলয় । প্রহযি ভানফ ভত্নয ভত্ধে াফদহভয কাভ হক-বাত্ফ এত্ক াযত্ক ফীকযণ ক’থয থাকত্য চায় এফাং এয
পত্র ফেহক্ত চহযত্েয, ম্পত্কশয ও হযফায ভাত্জয ভাত্ঝ হক হক বাত্ফ থনত্ভ াঅত্ হফমশয় যায াাধাযণ ফণশনা যত্য়ত্ছ।
‘ফহুব্রীহ’ (বাদ্র,১৩৬৪) থরখত্কয গ্রোকাত্য প্রকাহয চযুথশ গ্রে, এফাং প্রথভ প্রকাহয গল্প াংকরন। ফশত্ভাি ত্নযহি
থছািগল্প যত্য়ত্ছ। যায ভত্ধে কত্য়কহি গত্ল্প াক্ত-যন্ত্রাচায হফলত্য় যত্য়ত্ছ। হফকৃয ভানুত্লয াহয হফকৃয থরাব রারায
প্রযীক ফাফু ফভ্রুফান াঅকহস্মক ‘দিী ভাযাজ’ ’থয় হভারত্য়য াঅযশ ভানুত্লয থফায় হনত্য়াহজয ত্রা। ূফশনাভ ও
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ফাাংরা কথাাহত্যে াক্ত-যন্ত্রাচাত্যয ধাযা

ান্তনু চত্টাাধোয়

যনাত্ভয ভত্ধে াথশগয হভর না-থাকািায় ফহুব্রীহ । াফেথশ কফচ গত্ল্প থদহখ যাহন্ত্রক থজোহযলী এক ুরুত্লয কাভনা ূযত্ণ
পর ত্রন হেকাআ হকন্তু, ুরুলহি ভুত্খ মা থচত্য়হছর াঅয ভত্নয গবীত্য মা থচত্য়হছর যা ম্পূণশ াঅরাদা। ‘ফাগীশ্বযী’ গত্ল্প
হযৈাত্যয াধুত্দয ভে াঅখড়ায াবেন্তত্য ফত্য় চরা ভ্রিযা থবাগ-রারায হচে াঅায হফেযায াঅড়াত্র হকবাত্ফ ফত্য়
চত্র এফাং াধাযণ ভানুত্লয কাত্ছ াধু-ন্নোীযা থম হফে জীফ হত্ত্ফ প্রহযবায ’ন থরখক থাআ ধাযণাত্ক, যেত্ক
াঈদ্ঘািন কযত্রন।
প্রত্ভাদ কুভায চত্টাাধোয়, যাযাপ্রণফ ব্রহ্মচাযী এাআ দুাআজন থরখক ভূরয কথাাহহযেক নন যাাঁযা ভ্রাভেভান াধক জীফত্নয ফা
াধক াহন্নেত্ধেয াহবজ্ঞযাত্ক য গত্দে ফণশনা ক’থয থগত্ছন। যথাহ, ‘যন্ত্রাহবরালীয াধুঙ্গ’, ‘াফধূয ও থমাহগঙ্গ’
াাধাযণ াঅস্বাদ থদয় ােক হচত্ত্ত। ‘যন্ত্রযো’ও হেক এভহন এক াঅস্বাদভয় যচনা।
(৩)
াম্প্রহযকাত্র হরত্খত্ছন এফাং এখনও হরখত্ছন এভন হকছু গদে-থরখকত্দয ভত্ধে াঅভযা াঅত্রাচে হফলত্য়য ভত্ধে
াহে ুনীর গত্ঙ্গাাধোত্য়য ‘হকত্ায ও ন্নোহনী’ (াঅনন্দ াফ), ভত্য ভজুভদাত্যয ‘কুরকুিহরনী’ (াঅনন্দ াফ),
লষ্ঠীদ চত্টাাধোত্য়য ‘রুদ্রচিীভত্েয চবযফ’ (দী প্রকান), ঙ্গীযা ফত্ন্দোাধোত্য়য ‘থমাহগনী’ (াঅনন্দ াফ), থগ যভ
থঘালদহস্তদাত্যয থছািগল্প ‘ফীকযণ’ (াযদীয়া প্রহযহদন)। হকত্ায ও ন্নোহনী াঈনোত্ ফেো নাযীয শ্মাত্ন
ফফা,যন্ত্রাচায ও এক গৃীন ভাযৃত্েীন ফাাঈিুত্র হকত্াত্যয একত্ে থাকায থবযয হদত্য় গত্ড় ওো হকছু ঘিনা াঅখোন
ভূরয াক্ত াধন হফলয়ক। থরখক ুনীর গত্ঙ্গাাধোয় াঅত্রাচে কাহহনত্য থদত্কহন্দ্রক মাভর াধনায হক্রয়াত্ক এক হযণয
ভানফীয ত্ঙ্গ এক হকত্াত্যয ভত্ধে ঘহিত্য়ত্ছন। পত্র হফজ্জনক হযহস্থহয থথত্ক ভুহক্ত থত্রন হেকাআ হকন্তু হল্প াথশক
ত্রা হক—এ প্রশ্ন যত্য় থগত্ছ । কাযণ, াঅখোত্ন স্পিয ন্নোহনী হনত্জত্ক ফেো ফায জনে স্বাভী হযযেক্তা ফায থফদনা
প্রকা কত্যত্ছ ও ফুত্ক দুধ াঅত্ হক-না যা যীক্ষা কত্যত্ছ হকত্াত্যয কাত্ছ। ‘কুরকুিহরনী’ াঈনোত্ ভাযৃগবশ হনফশাচত্ন
এক ভানফ ত্তায এক যাত্ে হফহবন্ন ও হফহচে দম্পহযয ঘত্য প্রত্ফ াঅখোত্ন াঅত্র ুলুম্নায জগ্রয স্বরূত্কাআ ধযত্য থচত্য় না
াওয়ায ফেথশযা প্রকাহয। ‘রুদ্রচিীভত্েয চবযফ’ গ্রত্ে থরখক াফধূত্যয ফেহক্ত জীফত্নয একাাং ফহণশয। পত্র থরখত্কয
াক্তাচাযহপ্রয় ঘিনাফরীয ত্ঙ্গ গত্ড় াঈত্েত্ছ ত্তয দত্ক ফাাংরা াহযে-াংস্কৃহয জগত্যয নানা কথা। ‘থমাহগনী’ াঈনোহি
াঅধুহনক ভয় থপ্রহক্ষয ও নাগহযক জীফত্ন াবেস্ত এক াযোধুহনকা নাযীয াফদহভয থম নাকাক্ষা হক-বাত্ফ াফত্চযত্ন
ম্প্রাহযয ত্ে এক জিাজূি ন্নোীয কহল্পয ভূহযশয প্রহয যাযাআ ভনস্তাহেক াঅকলশণ ভূর াঅখোন। রক্ষেণীয় থম, াঅধুহনক
থরহখকায কাহহন-হফলয় হনফশাচত্নও াক্ত যন্ত্রাচাযী ন্নোী শুধু চহযত্ে ফা হচেকত্ল্পাআ নয় যাহয কাহহনয থকন্দ্রীয় হফলয়
বাফনাত্য াযেন্ত গুরুত্ব হনত্য়ত্ছ। পত্র, এাআ াঈনোত্য থল হযত্েত্দ থদহখ ‘যেস্কে’ ও ‘ামত্নফহধশয হরঙ্গ’-যীত্যয
াক্তাচাযী ন্নোীয ত্ঙ্গ হভহরয য় ( ‘একহি কাল্পহনক হভরন’১৬ হযত্েদ)। ‘ফীকযণ’১৭ গত্ল্পয থপ্রহক্ষয াক্ত াধনীে
যাযাীে-ফত্ক্রশ্বত্য। এাআ গল্পহিয যচহয়যা ভূরয কহফ, পত্র নাহয়কা ুরক্ষণায যাহন্ত্রক াহবচায ,শ্মাত্ন যন্ত্রাচাত্যয ূফশফযশী
ফেহক্ত জীফত্ন এক মুফযী নাযীয চাওয়া াওয়ায থম কাহহন াঈস্থান কত্যত্ছন যা ধভশত্চযনাত্ক ছাহত্য় জীফত্নয থভ র
হজজ্ঞাায জনে ােকত্ক গত্ল্প থিত্ন থনয়। রক্ষেণীয় থম, গল্পকায ুরক্ষণায যীহয াঅগ্রত্য কাযণ ও এ ফোাত্য যায যীব্র
চাহদাত্ক যন্ত্রাচায থথত্ক াঅরাদা কত্যত্ছন, ‘থকাঈ থকানও হদন যায রূত্য ্তু।হয কত্যহন। স্বাভী থযা কখনও হপত্যাআ থদত্খহন
যায হদত্ক। চবযত্ফয কাত্ছ ও ুরক্ষণায রূত্য থকানও গুরুত্ব হছর না। হকন্তু ফেহক্ত ভানুল হনফশাচন কযর ফ থথত্ক হফজ্জনক
থ, থমখাত্ন াজায াজায ুরুল ওয থত্য থাত্ক থখাত্ন ‘ফনোয জত্রয ভত্যা থম ফন যায যীত্য াদভে প্রফাহয ত্ে’
থজত্নও চবযফীয থবক ধযর।
(৪)
ফাাংরা কথাাহত্যে াক্ত-যন্ত্রাচাত্যয ধাযা ীলশক াঅত্রাচনা, হফত্েলত্ণয ভত্ধে াঅভযা াঈহন যক থথত্ক একহফাং
যত্কয যচনা ক্রত্ভয প্রাহঙ্গক গ্রে ও াঈত্েখে যচনা ভূত্য একহি ুস্পি ধাযায াআহযা থদখাত্য ক্ষভ ত্য়হছ। এাআ
ধাযায ভত্ধে থরখকগত্ণয াত্নত্কাআ যত্য়ত্ছন ভূর ধাযায ক্ল্োহক াহহযেক াঅফায াত্নত্ক ভূর ধাযায ফাাআত্য প্রায়-াহযত্য়
মাওয়া কথাাহহযেক। হকন্তু এত্য ফাাংরা াহত্যে থম থগ যফ ফৃহি হবন্ন ানে থকাত্না ক্ষহয য়হন যা ফরা মায়। কাযণ,গত্ল্প ফা
াঈনোত্ একহি থছাি চহযত্েয থমভন হফত্ল বূহভকা থাত্ক গল্পহিয যাত্ফদত্ন থযভন একহি বাল ও যায াহত্যেয চফহচেে
ফৃহিত্য হফত্ল একহি ধাযায হফহচে যচনাযাহজ থাআ বালা ও যায াহযেত্ক হবন্নভাো এত্ন থদয়। াঅত্রাচে প্রফত্ে াঅভযা
থদত্খহছ থম, াক্তযত্ন্ত্রয চহযে, হফলয়-বাফনা ফা কাহহন ানুযত্ণ থরখকগণ থাআ াঈহন যক থথত্ক াদোফহধ ধভশভত্যয
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ান্তনু চত্টাাধোয়

াঈন্মাদনাত্ক হযায ক’থয ভানফ জীফন দশনত্ক প্রাধানে হদত্য়ত্ছন। ‘কারকুিরা’ থয একাযত্ণ থদহখ কাাহরত্কয যন্ত্রাচায
ফহজশয, ‘থদনাাওনা’-য় থলাড়ী চবযফী ত্য়ও চবযফী ুরব যাহন্ত্রক হক্রয়াকরা থথত্ক দূত্য াফস্থান ক’থয েী-ভাত্জয ভূর
থরাত্যয মন্ত্রণায ত্ঙ্গ মুক্ত। যাযািত্যয গত্ল্পয াক্ত–যাহন্ত্রক চহযত্ে থদহখ াঈচ্চাকাক্ষায াাাহ াহনফামশ চনহযক
যনত্ক। হফবূহযবূলত্ণয গত্ল্প রক্ষে কহয াত্র হকক হক্রয়ায প্রহয যীব্র াঅগ্র থাকা ত্েও থরখক ুহনুণ দক্ষযায় হবন্ন এক
চহযত্েয াঈস্থাত্ন মাফযীয় ধভশত্চযনাত্ক ভানফ জীফত্নয যেভয়যায হদত্ক থিত্ন াঅত্নন। থরখক াফধূয স্বয়াং ফেহক্ত
জীফত্ন যাহন্ত্রক ন্নোী থাকায পত্র যাাঁয জীফনত্ক থদখায াহবজ্ঞযা, বাযযীয় াধক ভাজত্ক াযেন্ত কাছ থথত্ক থদখা এফাং
ত্্শাহয হযহন পক্কয-যাহন্ত্রক ফায জনে যন্ত্রাচাত্যয ভ্রিযা স্খরনত্ক যাাঁয গল্প াঈনোত্ াযেন্ত ফাস্তফ হচত্েয ভত্যা হফধৃয
কযত্য থত্যত্ছন। হযহন থকাথাও হনভশর ধভশ াধনায হচে াঅাঁত্কন হন, ফশে থদহখ ভ্রিযায াঅফত্ গড়া স্থূর যীত্যয ভানফ
ভানফী। ছদ্মত্ফ থবদ ক’থয াঈত্ে াঅত্ থগরুয়া ধাযীয ভীনধ্বজ। াঅধুহনক াহত্যেয াঈত্েখে গ্রেগুহরত্য থদখত্য াাআ
াফদহভয কাভনা ফানা াক্ত-যন্ত্রাচাত্যয থপ্রহক্ষত্য এফাং ভুক্ত থক্ষত্ে ন্নোহনীয াঅফযণ থবদ ত্ে না না জহির াঅখোত্ন।
াফত্চযন স্তত্য গত্ড় ওো াূণশ থম নযাত্ক ূণশযায় হি কযত্য থদহখ াক্তাচাত্যয মাভর হক্রয়াত্ক ফেফায কযত্য । হকন্তু
াঅভযা হক ফহিভচত্ন্দ্রয ‘কারকুিরা’য় থরূ হকছু থত্য়হছ? যাযািত্যয গত্ল্প হক াঅভযা থম নযায ূণশযা প্রাহপ্তয জনে
নাযী চহযেত্ক হযহন হক গৃ রাযকা কত্যত্ছন ? না কত্যন হন, হফবূহযবুলণও কত্যন হন। াফধূযও কত্যন হন। যাাঁয নাযী
চহযেগুহর াধনায ত্থ ধত্ভশয হনহভত্ত্তাআ প্রত্ফ কত্যত্ছ, হনযান্ত স্বাভী হযযেক্ত ফা ফেোত্ত্বয জনে রাযক য়হন। ুযাযাাং
ফাাংরা কথাাহত্যেয এাআ হফত্ল ধাযাহিয াঅহঙ্গকগয, হল্পরূ-গয এফাং ভাজ-ধাযণাগয িহযফযশত্নয াঅবা াঅভযা
থদখত্য াহে । এখন থদখায যফযশী যচনাগুহরত্য এাআ ধাযায হক াংত্মাগ ঘত্ি, ফা াঅদত্য এ’ধাযায প্রফভানযা থাত্ক হকনা।
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১৩. যত্দফ-ৃষ্ঠা-২৭৮
১৪. াফধূয—(জন্ম২.১১.১৯১০ ভৃযুে ১৩.৪.১৯৭৮)। ফধশভান হফশ্বহফদোরয়-এ ফাাংরা হফবাত্গ ২০১৭ াত্র
কথাাহহযেক াফধূযাঃ জীফন ও াহযে’ হত্যানাত্ভ হ. এাআচ. হড াঈাহধ ান ফযশভান থরখক,এাআ গ্রে থথত্ক যাাঁয
হফলত্য় যথে থনওয়া ত্য়ত্ছ।
১৫. াফধূয- থ ল ১৩৬৩, ‘াঈিাযণুত্যয ঘাি’, হভে ও থঘাল াফাঃ প্রাাঃ হরাঃ,১০ োভাচযণ থদ স্ত্রীি,ক র-৭৩। ৃষ্ঠা৮
১৬. ঙ্গীযা ফত্ন্দোাধোয়-‘থমাহগনী’ প্রথভ প্রকা াযদীয়া থদ,১৪১৫
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ফাাংরা কথাাহত্যে াক্ত-যন্ত্রাচাত্যয ধাযা

ান্তনু চত্টাাধোয়

১৭. থগ যভ থঘালদহস্তদায—‘ফীকযণ’ প্রথভ প্রকা াযদীয়া প্রহযহদন, ১৪১৭
গ্রেহঞ্জ:
১. াফধূয - ভাঘ ১৪০২, ‘ভ্রভণ কাহনী ভগ্র’/ ‘াধক জীফন ভগ্র’ (১৪০৮) হভে ও থঘাল াফহরাশ প্রাাঃ হরাঃ,
কর -৭৩।
২. দ্মহফবূলণ কহফযাজ শ্রত্গাীনাথ- -১৮াআ থপব্রুয়াহয ১৯৮৩, ‘যাহন্ত্রক াধনা ও হিান্ত-২’ ফধশভান হফশ্বহফদোরয়,
কর -৮৫।
৩. গত্ঙ্গাাধোয় ুনীর—যৃযীয় ভুদ্রণ শ্রাফণ ১৪১৮, ‘হকত্ায ও ন্নোহনী’,াঅনন্দ াফাঃ প্রাাঃ হরাঃ,৪৫ থফহনয়াত্িারা
থরন,কর-৯।
৪. গুপ্ত থক্ষে--প্রথভ প্রকা াঅগস্ট ২০০৬, ‘ফাাংরা াঈনোত্য াআহযা-৬’, গ্রে হনরয়, ৫৯/১হফ, িুয়াত্িারা
থরন,কর-৯।
৫. চত্টাাধোয় প্রত্ভাদকুভায- ‘যন্ত্রাহবরাহলয াধুঙ্গ’(১৯৯৮) হফশ্বফাণী প্রকানী/ ‘াফধূয ও থমাহগঙ্গ’(১৪১৫),
হভে ও থঘাল াাঃ প্রাাঃ হরাঃ।
৬. চত্টাাধোয় যহকত্ভান (ম্পাহদয)—১৯৯৬, ‘ফৃৎযন্ত্রায’ নফবাযয াফহরাশ,ভািা গােী থযাড কর-৯।
৭. ব্রহ্ম শ্রীনহরনীকান্ত—১৩৫৪, ‘বাযত্যয াধোিফাদ’, হফশ্ববাযযী গ্রোরয়, ফহিভ চোিাহজশ স্ট্রীি, করকাযা।
হফ.দ্র--- এাআ থরখাহি াআহযূত্ফশ থকাথাও প্রকাহয য়হন ,ম্পূণশ নযুন যচনা। ‘প্রহযধ্বহন’ জানশাত্র প্রকা াঈত্দ্দেত্
যহচয।
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