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অমিয়ভষূণের গণে গঠনশৈলীর মভন্নতা ও বহুশ্বর 

ঋতপুেণা সরকার 

অমতমি অধ্যাপক পাকুয়াহাট মিমি কণলজ, িালদহ, পমিিবঙ্গ, ভারত 

Abstract 

Amiyabhushan Majumdar (March 22, 1918–July 8, 2001) was an acclaimed Indian 

novelist, short-story writer, essayist and playwright. In a writing career spanning over four 

decades, Majumdar wrote numerous novels, short stories, plays and essays in Bengali. He 

wrote story of a different type of story that is not tied in the familiarity of Bengali short 

stories. Maybe that’s why he is not familiar in the Bengali literature world. But nothing 

comes out of the great creation. There has been a separation of Amiyanbhushan from the 

safer way of movement. And one Majumdars like Kamlokumar, considered him as a well-

read reader and critics 'author of writers'. We can understand the story of literature that is 

not the only entertainment, through its stories. Our survival graph is never straightforward. 

Love, hatred, love, stomach hunger and sexuality, curiosity and sweat, tears and blood - all 

mix together with a writer's ink. It's not the author's responsibility to point out what's good, 

which is bad. That is the responsibility of the social workers, the social worker, the Guru, 

the great men. Our main theme is discussing the story of Amiyabhusan, about his own 

personality. 
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     এিন মকছু ললখক িাণকন, যাাঁরা সামহতযসিাণজ জনমিয়তার ধ্ার ধ্াণরন না। মনণজর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখণত 

এণকবাণর মনজস্ব ভমঙ্গণত ললখনী চালনা কণর যান। আধু্মনক বাাংলা সামহণতয দুই িজুিদাণরর নাি এ িসণঙ্গ 

স্মরেীয় – একজন কিলকুিার, অনযজন অমিয়ভূষে। বাাংলা গণদযর এক অমভনব মনিণাে তাাঁণক তাাঁর সিসািময়কণদর 

এবাং অণনক পূবণসূমরণদর লিণক আলাদা কণরণছ, পাৈাপামৈ মভন্ন ধ্ারার বাঙামল ললখকণদর অণনণকর কাণছই এক 

মবকে িমতষ্ঠাণন পমরেত কণরণছ। 
 

     রবীন্দ্রনাণির পর, এিনমক লদৈ-ভাণগর পণরও আধু্মনক বাাংলা লছাণটাগে পমরিাণে কি ললখা হয়মন। তণব 

িসণঙ্গ আধু্মনক অিচ লছাণটাগে হণয় উঠল না এরকি নিুনাও লতা কি নয়। রাজনীমত, সিাজনীমত, অিণনীমত, 

ধ্িণনীমতর িণতা যাবতীয় ননমতক সিসযা ছাাঁণচ ঢালবার একটা সুলভ ছক হণয় পণেণছ আধু্মনক লছাণটাগে। 

মবণনাদন না হণল গে হণব না, িচার না হণল গে হণব না, সিাণজর-সিণয়র দমলল না হণল গে হণব না, যা 

ইণে তাই ফণতায়া জামর কণরণছন লয লকউ। এ অবস্থায় এখনকার বাঙামল পাঠকণক স্মরে করাণনা দরকার – ইমনও 

লছাণটাগে ললণখন, ইমন অমিয়ভূষে িজুিদার। 
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     মলখণত আরম্ভ করার ইো এণসমছল মনণজণক বাাঁচাণনার তামগণদই। পামরবামরক কণয়কমট দুর্ণটনার স্মৃমত, 

লপাস্টঅমফণস চাকমরর সণঙ্গ আণপাষ, পামরবামরক িমতষ্ঠা মবচুযমত, সণবণাপমর মনণজর িমতষ্ঠার অপসৃমত ললখকণক 

িিণাহত কণর লগণছ সারাজীবন। ‘লকন মলমখ’ িবণে তার’ই িশ্নণবাধ্ক অবতারো— 
 

“লকন? লকন আিাণক আিৃতুয এই যন্ত্র্ো?........এইসব অণহতুকী িৃতুযযন্ত্র্ো, এইসব িমতকারহীন 

আণরামপত চামপণয় লদওয়া বযিণতা ট্রিা সৃমি কণর। এই ট্রিার উৎপাত লিণক পালাণতই হয়। রাণতর গভীণর 

স্বপ্ন দুুঃস্বপ্ন মনণয় র্ুমিণয় ট্রিা লভালা যায়। মদণনর লবলায় কী কণর লবচারা অমধ্শদবত্ত? লস তাই, 

ট্রিাগুণলাণক মনণয় লভণঙ চুণর অধ্ণণচতন অবস্থার মদবাস্বপ্ন নতমর কণর।”১ 

 

     মনণজর অভাবণবাধ্ মকছুিাত্র মছল না, মকন্তু চামরমদণকর অভাবণবাধ্ উত্তাল লঢউ হণয় িাস করণত লচণয়মছল 

ললখকণক। এই রকি অবস্থায় ইমতপূণবণই কাগজ-কলি মনণয় সেযার মদণক বসা অভযাস হমেণলা। গেণলখার 

সূত্রপাত এইভাণব— 
 

“একমদন স্ত্রী বলণলন, টুমকটামক কী ললখ, উনুন ধ্রাণত মগণয় লদমখ, একটা গে ললখ না। লখলার িণতা িন 

মনণয় ছুমটর মদন লপণয় গে মলখলাি। হঠাৎ মক কণর সঞ্জয় ভট্টাচাণযণর পমত্রকা পূবণাৈার একমট কমপ 

বামেণত এণসমছল। গেটা লৈষ কণর পণরর মদন সকাণল গেটা সঞ্জয়বাবুর নাণি পামঠণয় মদলাি। মঠক 

পণনণরা মদন পণর এক কমপ পবূণাৈা এল। লদমখ, আিযণ, আিার লসই গে িায় দৈ পণনণরা পৃষ্ঠা জুণে। 

এই শুরু, মকন্তু শুরুটা ভাণলা হল।”২ 

 

     বলাই বাহুলয, ১৯৪৫–এ রমচত এই গণের নাি মছল– ‘িিীলার মবণয়’। এরপর অণনক গে মলখণলও, 

অমিয়ভূষণের মনণজর কাণছ উণেখণযাগয িণন হণয়মছল লযগুমল, তার সাংখযা লবমৈ নয়, লযিন– ‘অযাভলণনর সরাই’, 

‘এপস অযান্ড পীকক’, ‘রাজীণবাপাখযান’, ‘লিামহত লসণনর উপাখযান’, ‘শ্রীলতার দ্বীপ’, ‘পায়রার লখাপ’, ‘স্বেণসীতা’, 

‘িধু্সাধু্খা’ িভৃমত। 
 

মলমটল িযাগামজণন িকাৈ করার অভযাসমট  মচরকাল ধ্ণরই অমিয়ভূষণে বতণিান। 

লক্ষ করণল লদখা যাণব, অমিয়ভূষণের গেগুমল আদযন্ত গেসিমিত। গে মদণয় শুরু, িণধ্য গে, লৈষটাণতও 

গণের-ই িসঙ্গ। 
 

‘অযাভলণনর সরাই’ গেমটর শুরুণতই— 
 

 “ব্রণজন ওমদক লিণক মফণর এণস এই গেটা বণলণছ।”
৩
 

এবাং তারপর— 
 

 “এ রকি একটা নতুন উদ্বাস্তু দল মকাংবা দণলর ধ্বাংসাবণৈষ মনণয়ই এই গে।”
৪
 

 

‘তাাঁতী বউ’ গেমট শুরু হণয়ণছ এভাণব— 
 

“সব লদণৈর একটা যুগ আণছ যাণক বলা হয় অেকার-যুগ, আর একটা আণছ যাণক বলা হয় আণলাণকর 

যুগ। বাাংলাণদণৈ অমধ্কন্তু একটা আণছ যা আনামের লতালা ফণটািাণফর িণতা গভীর অেকার ও উজ্জ্বল 

আণলাণকর আকাঙ্খাহীন মিলণনর যুগ। লসই যুণগর গে এটা বলমছ।”৫ 

 

মকাংবা ‘দুলারমহন ণদর উপকিা’ গণের লৈষ অাংৈমট— 
 

“সেযার অেকাণর কুমপ লেণল কোইণয় ভাত চামপণয় সঙ্গীরা যখন মদনজািানার গে কণর, লদণৈর গে 

কণর, লকানও লকানও মদন লস চাটাই মবমছণয় নীরণব অেকাণর আকাণৈর মদণক লচণয় শুণয় িাণক। তারপর 

শুধ্ু গেটাই িাকণব।” 
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     বাাংলা লছাণটাগণের ইমতহাণস, িকরণে এই অমভনবত্ব আনণকারা। মফণর–মফণর একটা নবঠমক গান লযন নতমর 

হণয় যায় পাঠণকর িণধ্য। 
 

‘িািকাুঃ’ গণে— 
 

“হণত পাণর িস্, তাহণলও হসমপটযাণলর সাজণণনর স্ত্রী, লস যমদ লনাাংরা লচহারার লুমঙ্গ-পরা একজনণক লদখা 

িাত্র মবচমলত হণয় কুমলর সাহাণযয প্লাটফিণ লিণক কুমেণয় মরক ৈায় জমেণয় ধ্ণর বামে মনণয় আণস তণব তা 

আণলাচনার মবষয় হয় না? লসই কনণস্টবল লয পৃিাণক তার কাণছ মনণয় মগণয়মছল লস মক আর গে করণছ 

না?”  
 

আবার, ‘এপ স্ অযান্ড মপকক’ গণে— 
 

“মঠক লযন রমবঠাকুণরর সাজাণনা গে”
৭
 

 

অিবা,  “জানালা লিণক সণর এল ৈমিতা। িণন িণন বলল, এটা একটা রগরণগ কিা, একটা রাংদার গে।”৮ 
 

মকাংবা,  “আো, ৈমি, একটা গে বমল এস’। লসৌিয হাসল লযন। ‘লদখ আমি ঔপনযামসক হণত পামর মকনা।”৯ 

 

      আমঙ্গণকর এই নতুনত্ব ৈরৎচণন্দ্রর নবঠমক গেগুমলর কিা িণন কমরণয় মদণলও বলাইবাহুলয, বাাংলা 

লছাণটাগণের ধ্ারায় এই িয়াস সম্পূেণ অমভনব। 
 

     অমিয়ভূষণের ‘সামহতয’ িসণঙ্গ একমট বহুশ্রুত মবষয় হল –‘ভাষা জমটলতা’। এিন অণনণকই রণয়ণছন যাাঁরা 

লছাণটাগণের িণধ্য লকবল গে লপণলই পমরতৃপ্ত এবাং অমিয়ভূষণের রচনা তাণদর দুরূণহর অন্তুঃপুণর মনিন্ত্র্ে 

কণর। বুমিণয় লদয়– গে জানণলই তাাঁর গদযণক লচনা ফুমরণয় যায় না। আসণল, লছাণটাগে অমিয়ভূষণের কাণছ 

লসই কমবতা যা গণদয ললখা হয়। অনয অণনণকর িত শ্লি, মৈমিল, কিার অপমরপামট, আনমিক জাল, 

উণেৈযহীনভাণব বুণন চলার পক্ষপাতী নন মতমন। তাই ৈব্দচয়ণন, বাকয গঠণন, যমত বযবহাণর, অনুণেদ মবভণঙ্গ এত 

তীক্ষ্ণ িণনাণযাগী। বয়ণনর এই পমরপাটয তাাঁর সিি রচনায় বযঞ্জনার এক ধ্বমন এণন লদয়। তাাঁর ললখায় কখণনা 

কাদািামটর গেিাখা আনণকারা লদমৈ ৈব্দ এণস পণে, তাণত গণদযর ৈীমলত িসন্নতা একটুও কু্ষণ্ণ হয় না, উপরন্তু 

ভাষার অন্তরণঙ্গ শুমচবায়ুিস্ততা লনই বণলই অবলীলায় মলখণত পাণরন— 
 

“পৃিা দুধ্ কণর, লবাতণল ভণর, র্ণর মগণয়, লঠাাঁণট আঙুল লরণখ িান তজণনী ভাাঁজ কণর লঠাাঁণটর উপণর 

আলণতা আলণতা লছাাঁয়াণলই র্ুিন্ত অবস্থাণতই পামখর ছানার িণতা হাাঁ কণর িাই লখাাঁণজ।”১০ 
 

     অধ্ণমৈমক্ষত িধ্যমবত্ত লশ্রমে সম্পণকণ অবজ্ঞা এবাং অমৈমক্ষত িামটর িানুষণদর িমত আিযণ িিতা লবাধ্ লিণকই এই 

ভাষা উৎসামরত সণিহ লনই। তাাঁর সিূহ লছাণটাগেগুমল একমট কেনাকুৈল িননৈীল বযমিণত্বর মবেুরে, তাণত 

এক সণচতন সাংণবদনৈীল সত্তার পমরচয় পমরস্ফুট। িণন হয় এগুমল লযন সৃমি নয়, মনিণাে। অতীতচারী িন তাাঁর 

আিযণ কুৈলতায় মিণল যায় বতণিাণনর সণঙ্গ। লকািাও এতটুকু লহাাঁচট খায় না পাঠক, বরাং অে পমরসণরও স্ফুট 

হণয় ওণঠ দীর্ণজীবন। 
 

     কলকাতার ট্রমপকযাল হাসপাতাণল ভমতণ হণয় ইাংণরজণদর িিি সাংস্পৈণ হণয়মছল অমিয়ভূষণের িণনর সণঙ্গ। 

তাণতই িণন হণয়মছল ইাংণরজরাও আসণল আিাণদর িণতাই িানুষ, রাক্ষস-ও নয়, আবার লদবতা-ও নয়। অনায়াণস 

তাণদর ভাষার গঠনমবমধ্, বীফ, িদ আর লপাৈাকণক বাদ মদণয় তাণদর কালচাণরর মফমলস্টাইনজম্ লক্ষ করা যায় 

‘অযাভলণনর সরাই’, ‘সাইমিয়া কযামসয়া’ গেগুমলণত। ছাত্র মহণসণব অমিয়ভূষে মছণলন অতযন্ত লিধ্াবী। ইাংণরমজ 

সামহণতয সাম্মামনক স্নাতক হণলও গমেত, ইমতহাস, দৈণন, ভূণগাল, সাংস্কৃত এবাং আইনৈাণস্ত্র তাাঁর পামিতয মছল 

ঈষণনীয়, বাাংলা সামহণতযও তাাঁর পামিণতযর িমতফলন লকানও পাঠণকর-ই নজর এোয়মন। 
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     অমিয়ভূষণের গণে, রচনাশৈলীণত বেণনা অাংৈ লকানও সিণয়ই গুরুভার হণয় ওণঠমন। আখযান শুধু্িাত্র সাংলাপ-

আশ্রয়ী হণল, তাণত লযিন ললখণকর অপটুত্ব িকাৈ পায়, লতিমন বেণনার একণর্ণয়মি, কিণকর অমতমরি উপমস্থমত-

ও পাঠকণক মবব্রত কণর। মকন্তু অমিয়ভূষে অতযন্ত সণচতনতার সণঙ্গ, দক্ষতার সণঙ্গ দু’লয়র সহাবস্থান র্টাণত সক্ষি 

হণয়ণছন। িণয়াজন-মবণৈণষ, আঞ্চমলক ৈব্দমনভণর সাবলীল সাংলাপ, পাঠকণক আরও লবমৈিাত্রায় আকৃি কণর 

তুণলণছ পাঠণকর িমত। বাচনস্তণর, কিণনর মবনযাণস ললখক লকািাও সবণজ্ঞকিক মহণসণব ‘আমি’ বা ‘আিরা’ ৈব্দ 

বযবহার কণরনমন। পমরবণতণ ‘আিরা’ বা ‘আিাণদর’ ৈব্দগুে বযবহার কণরণছন। অিণাৎ পাঠকণকও সবণজ্ঞকিণকর 

পাণৈর স্থাণন বসার জনয আহ্বান জামনণয়ণছন। এণহন কিনরীমত তাাঁর রচনার লসৌিযণ বৃমি কণর লিৌমলকত্ব দান 

কণরণছ, সণিহ লনই। 
 

     রবীন্দ্রনাণির ‘গেগুে’-র কিা িণন লরণখও বলা যায়, গণদযর এই সুকুিার দৃঢ়তা বাাংলা কিাসামহণতয িায় 

লনই বলণলই চণল। 
 

     লক্ষ করণল লদখা যাণব– িামন্তক, কাণলা িানুষণদর িমত দুবণলতা অমিয়ভূষণের সামহতয জুণে। আমদবাসী 

িানুষণদর মৈে, সাংস্কৃমত, জীবনসাংিাি মবমভন্ন আমঙ্গণক রূপাময়ত হণয়ণছ তাাঁর ললখা রচনাগুমলণত। ‘দুমখয়ার কুমঠ’, 

‘মনবণাস’ উপনযাসদুমটণতা উপজামতণদর ভাষাণতই ললখা। ‘দুলারমহন ণদর উপকিা’ গেমটণতও লসই উপজামত 

জীবণনর-ই পমরচয় পাওয়া যায়— 
 

“মকন্তু হাল লছণে মদণল চণল না লবটাণছণলর। কাাঁচা কাাঁচাই লহাক, আহাণরর সাংস্থান না কণরও কাাঁচা কাৈ 

লকণট লবািা লবািা িািায় ব’লয় এণন স্তূপাকার ক’লর লফলণলা ভুখন কুাঁণের সািণন। তারপর সারা মবণকল, 

সারা সেযা, অণনক রাত অবমধ্ অস্পি আণলায় ব’লস ব’লস নতুন ক’লর চাল ছাইণলা ভুখন।”১১ 
 

     অন্তযজাণতর িমত এই ভাণলাবাসা ললখক অে কিায় বযাখযা কণরমছণলন ি. উত্তি দত্তণক লদওয়া একমট 

মচমঠণত— 
 

“বযাসণদব কাণলা িানুষণদর কিা বণলণছন। জন্মসূণত্র মতমনও অন্তযজ। আিার লতা িণন হয় িহাভারত 

বযাণসর নামতপুমতরই গে। আমি মনণজণক বাণরন্দ্র ব্রাহ্মে বণল পমরচয় মদণলও আমি িণন কমর আিার 

ৈরীণরও দ্রামবে, অমিক ও অনাযণ লগাষ্ঠীর রি বইণছ। মপতৃপমরচণয় আমি ব্রাহ্মে হণলও আিার িা মছণলন 

উাঁচু কপাণলর িমহলা। মতমন হয়ত লজণলর লিণয়।.....তাই আমি িণন কমর, লকাচ লিচ রাভা রাজবাংৈীয়রা 

আিারই সত্তার অাংৈ, আিার আত্মার আত্মজন। িহাভারত লদণখা, অজুণন কাণলা, লদ্রৌপদী কাণলা, বযাস 

মনণজ কাণলা। কাণলারাই তখন রাজা, লশ্রষ্ঠ িানুষ...।” 
  

     তণব, অন্তযজণদর িমত সহানুভূমত িাকণলও, রাজা-রানী, জমিদার, লজাতদার, িধ্যমবত্ত, লুণম্পন, িণলতামরণয়ত 

কাণরা কিা-ই অবণহলা কণরনমন ললখক। লগাটা সিাণজর সকল িানুণষর সিসযাই সিান সহানুভূমতণত উপস্থামপত 

হণয়ণছ তাাঁর রচনায়। এিনমক তারাও বাদ পণেমন, যারা ভাষায় অভাণব মনণজণদর অনুভূমত িকাণৈ অক্ষি। 
 

     অমিয়ভূষে িানুণষর কিা বণলণছন, অঞ্চণলর কিা নয়, িানুণষর কিা বলণত লগণল তাণক িামটণত দাাঁে করাণত 

হয়, িািার উপণর আকাৈ মদণত হয়, আবহাওয়া, গাছ-গাছো মদণত হয়। আর এসব করণত লগণল মনণজর লচাণখ 

লদখা িামট, আকাৈ, জল, গাছ আাঁকা যতটা সহজ, অণনযর িুণখ শুণন লস আাঁকা তত সহজ নয়। লসজনযই হয়ত পদ্মা 

লিণক শুরু কণর কাঞ্চনজঙ্ঘা পযণন্ত পমরমচত ভূ-ভাগ লবমৈ স্থান লপণয়ণছ তাাঁর রচনায়। 
 

     লসকাণলর সিাজ িানবিন সুিরভাণব ধ্রা পণেণছ অমিয়ভূষণের িমতমট রচনায়। সািামজক নান কুসাংস্কারও 

এখাণন দুলণভ নয়। লযিন– ‘তাাঁতী বউ’ গেমটণত  লছণলর আকাঙ্খায় লগাকুল নরিভাণব তার স্ত্রীণক বণল— 
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“এই লদখ মক এণনমছ, এইণট হাণত লবাঁণধ্ মদই আয়, মসমি – িাণনর িামট আণছ এণত, লদমক তার ওণর মক 

হয়।...মকছুমদন ওণর বাাঁদী লগাকুলণক মনণজ লিণক বলল, ‘ফমকর এণসণছ ও গাাঁণয়র িাণঠ, যা?”১২ 
 

     বাঙামল গণে স্ত্রী ও জননী িিি লিণকই একাকার, মকন্তু অমিয়ভূষণের গণের নাময়কা িয়নািতীর িণতা এক 

মৈশু স্বািীণক বুণক তুণল পি পার হণত চায়। ভাই-লবাণনর মনমষি সম্পণকণর বযবহারও এখাণন দুলণভ নয়। লযিন— 
 

“দুলারমহন লছাণটাণবলার ভমঙ্গণত শুণয় আণছ– লযিন কণর লছাণটাণবলায় বলণতা, আমি িণর লগমছ। উরু 

দুমট িসামরত, অধ্ণমনিীমলত দৃমি, ঈষৎ িুি লঠাাঁটদুমট, বুক কাাঁপণছ ির ির কণর। মকন্তু দুলারমহন ধ্েফে 

কণর উণঠ বসণলা।”১৩ 
 

িূলযণবাণধ্র অবিাননা লনই বণলই ললখক লিাাঁক লদন লৈষ বাকযমটর ওপর— 
 

“মকন্তু দুলারমহন ধ্েফে কণর উণঠ বসণলা।”১৪ 
 

এই গণের-ই অনয যায়গায়— 
 

“দুলারমহন একটা হাত রাখণলা ভুখণনর কাাঁণধ্। ভুখন দু’হাণতর সবটুকু লজার মদণয় দুলারমহণনর হাতখানা 

ছুণে লফণল মদণলা। যা লকাণনামদন লস কেনাও কণরমন, লতিমন ক’লর দুলারমহণনর আধ্ণখালা লঠাাঁণটর 

উপণর িচি একটা চে িারণলা লস।”১৫ 

 

     লযৌনসাংসণগণর র্টনা অমিয়ভূষণে কি, তণব টুকণরা – টুকণরা ইমঙ্গত িণয়াজনিণতা আসণতই িাণক। লযিন– 

‘তাাঁতী বউ’ গেমটণত— 
  

“িানুণষর ৈরীর লয এত তৃপ্ত হণত পাণর লক জানত? মৈরা-উপমৈরাগুমলর ৈূনযতা পূেণ হণয় লসগুমল এত 

মস্নগ্ধ হণয়ণছ লয িণন হণে লশ্বত চিন িাখা গাণয় লভাণরর হাওয়া লাগণছ। িণনর খামনকটা অাংৈ জুণে 

(ণগাকুণলর িণন হল বুণক) লয শুভ্রতা কিনীয় হণয় উঠমছল, মস্নগ্ধ হণয় উঠমছল তার একবার অনুভব হল 

লসটা শুভ্র উরুণদণৈর ছায়া। র্ণর মফণর এণস লস লদখল তার ৈযযায় উপুে হণয় শুণয় আণছ বাাঁদী। রামত্রর 

স্বণপ্নর সণঙ্গ মদণনর আণলার মিল লদণখ লস অবাক হল একটু।”১৬ 
 

মকাংবা— 
 

“মকন্তু কাাঁণধ্র কাণছ আাঁচলটায় টান পেণতই দুলারমহণনর পা দু’খানাও মববৈ হ’ললা। লস ললাকমটর গাণয়র 

উপণর প’লে লগণলা, আর লসখান লিণক িামটণত। তখন তার কষ লবণয় লফনাও গোণত লাগণলা।”১৭ 
 

     িকৃমতবাদী ললখকণদর সামরণত তাাঁণক বসাণত ইণে কণর যখন লদখা যায়– মতমন বারবার ধ্ষণণের দৃণৈয মফণর 

আসণছন। মকন্তু আসণল মপতৃতামন্ত্র্ক সিাণজর সািন্ততামন্ত্র্ক মপছুটান, লৈাষণের এক মভন্নরূপ মতমন িতযক্ষ কণরণছন, 

লচাণখ আণলা লফণল লদমখণয় মদণয়ণছন আিাণদর। 
 

‘দুলারমহন ণদর উপকিায়’— 
 

“আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুমে লতা বণটই। ভাইণক টাকা  লদণবা আমি।  

- চার কুমে? লবৈ তাই হণব। আিার সণঙ্গ মবণয়র পণরও ভাইণক টাকা মদণত ইণে হয়, লদখা যাণব। 

- না, টাকাটাই আণগ মদণত হণব। 

- ও খুব দাি বাোণত পাণরা যা লহাক। আণগ লদমখ কত দাি হণত পাণর। এই বণল দুলারমহণনর আাঁচণলর 

একিাণন্ত লচণপ ধ্রণলা ললাকমট।”১৮
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     বাস্তবতার একমট নতুন মদগন্ত িসামরত হণয় লগণছ এই নগ্ন িান্তর লিণক। সািামজক পেয নারী। মহাংস্রতার 

মৈকার, একই সণঙ্গ কািনার-ও বণট। 
  

‘সাইমিয়া কযামসয়া’ গণে— 
 

“আবার লযন লপিার ভামর লদহটাণক লটণন তুলণত লগল লস, মকন্তু তখনই হয়ণতা লপিার উজ্জ্বল ত্বক লচাণখ 

পেণলা তার, মকাংবা লপিার ছোণনা পা দুখানা। তীব্র কাণলা অে আণরাণৈ লিজণরর তত্ত্ব আর অনুভূমত 

এক হণব লগণলা, আর তখন তার দুহাণতর নৃৈাংসতায় লপিার লপমটণকাট মছন্নমভন্ন হণব লযণত লাগণলা।”১৯ 
 

     বহুিুখী এই মবনযাস লকৌৈল সামহমতযক অমিয়ভূষণের জীবন সম্পণকণ গভীর অনুভূমতর কিা-ই আিাণদর িণন 

কমরণয় লদয়। 
 

     িতযক্ষ রাজশনমতক সাংিাণির নানা অমভর্াত ‘অযাভলণনর সরাই’, ‘উরুিী’, ‘পায়রার লখাপ’, ‘িৃণ্ময়ী অণপরা’, 

‘িািকা’ গণের চমরত্রগুমলর িণধ্য লক্ষ করা যায়। মনজ জীবণনও এিন অমভজ্ঞতা লবাধ্হয় দুলণভ মছল না। ‘মনণজর 

কিা’ িবণে মতমন বণলণছন— 
 

“১৯২৬ এই লবাধ্হয় ঠনঠণন কালীবামে আরান্ত হণয়মছল। ঢাকাণত দাঙ্গা হমেণলা।.....বাবা বিুক মকণন 

আনণলন, কণয়ক বাকণসা মপতল লিাো বুণলট। অণনকমদন রাণত বাবা বিুক হাণত িাণি র্ুরণত 

লবণরাণতন। শুনতাি ওরা মহিুণদর লকণট লফণল, মহিুণদর চুমর কণর।....১৯৪৬ – ৪৭ পযণন্ত এরকি 

একটা মবণদ্বষ ও লরাধ্ মছণলা িণন। ফলত লসইসব রাজনীমতক যারা লদৈভাণগর জনয কাংণিস দলণক লদাষ 

মদণয় উদ্বাস্তু লভাট টানবার িয়াস কণর চণলণছ তাণদর মচন্তাণক মিিযাশ্রয়ী িণন হণত িাণক।”২০ 
 

     এ’লহন অমিয়ভূষে কখণনা লকানও মবণৈষ ‘তামন্ত্র্ক’ ললখক হণত চানমন। মনণজণক বািপন্থী বলণতও তাাঁর িচি 

আপমত্ত মছল। মকন্তু লখণট খাওয়া সাধ্ারে িানুষণদর িমত সহিমিণতা তাাঁণক ‘লট্রি ইউমনয়ন’ করণত বাধ্য কণরমছল। 

নতমর কণরমছণলন নতুন ইউমনয়ন িাক ও তার মবভাগ। এর ফণল যণিি িুাঁমকর-ও সম্মুখীন হণয়মছল তাাঁণক বহুবার। 

মকন্তু তাাঁর লট্রি ইউমনয়ন, িামতষ্ঠামনক, ছাপিারা লট্রিইউমনয়ণনর লচনা ছণক পেত না বণল, এই লাইণন িমতমষ্ঠত 

বলৈালী সাংিািীণদর সিিণন মতমন পানমন বলণলই চণল। সামহমতযক মহণসণবও মতমন লকানও ‘অিুকপন্থী’ সামহমতযক 

মছণলন না। তাাঁর িণত, সামহণতযর সণঙ্গ রাজনীমতর লকানও লযাগ লনই। দৈণন দৈণণনর জনয, মবজ্ঞান মবজ্ঞাণনর জনয, 

লতিমন সামহতয-ও সামহণতয-র জনয। সামহণতযর িণধ্য জীবণনর সব মকছুই িাকণত পাণর, মকন্তু িূলকিা হল আটণ, 

মরণয়ৈন। ‘রহসযিয়তা’-ও তাাঁর লছাণটাগণের সহজাত কারুকাজ। 
 

     এক অণিণ, অমিয়ভূষণের সব লছাণটাগে-ই লযন অনাদ্রণ গণদয ললখা কান্নার গে, কান্না আসার গে, কান্না 

আটণক রাখার গে। কান্নার এই িসঙ্গমটণক মতমন বেণনা কণরন না, বযাখযা কণরন না, বরাং লঢউ লযিন স্বেি 

সাবলীলভাণব সাাঁতারুণক জণল তুণল লদয়, লতিমন এই লচাণখর জল লচতনা তরণঙ্গর ৈীষণ লিণক ৈীণষণ পাঠকণক 

উত্তীেণ কণর। লযিন ‘তাাঁতী বউ’ গণে – 
 

“দুুঃণখর গভীরতা যখন লবণে যায় তখন লস আাঁ – আাঁ কণর কাাঁণদ। এক – একমদন সেযায় বষণা নাণি। 

বষণার ৈণব্দর িণধ্য তার লবাবা কান্নার ৈব্দ ছমেণয় পণে।”২১ 
 

মকাংবা ‘দুলারমহন ণদর উপকিা’য়— 
 

“মনুঃণৈষ ৈূনয বুণক লবাধ্হয় লবৈীক্ষে কাাঁদাও যায় না। লসই ভুখণনর িঙ্গণলর জনযই আজ লস পণি 

লবমরণয়ণছ।.....অণনক্ষে লকাঁণদ িণনর মনরুি পীোগুমলণক ধু্ণয় িুণছ দু’জণন মনণজর চাটাইণয় একসিণয় 

র্ুমিণয় পেণলা।”২২ 
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     অমিয়ভূষে লচতনামনভণর জমটলতার মচত্রকে মনিণাণের পক্ষপাতী মছণলন। িতীক মনিণাণের সিয় মতমন মবিূতণ 

ধ্ারোর (abstract) বযবহার কণরনমন। আিাণদর নদনমিন জীবন লিণকই মবষয় মনবণাচন কণর তাণক মভন্নিাত্রার অিণ 

িদান কণরণছন। যার ফণল তাাঁর নতমর িতীকগুণলা তুলনায় সরল ও আকাণর লছাণটা। আর এজনযই তারা অণনক 

লবমৈ িাত্রায় সািণক ও আখযাণনর বিবয মবষণয়র সণঙ্গ সাযুজযিমিত। ললখণকর পামিণতযর বাহক হণয় তারা গুরুভার 

হণয় ওণঠমন। 
 

     মচত্রমৈেী অমিয়ভূষে দৈণণনমন্দ্রয় মনভণর মচত্রকে নতমরর লক্ষণত্র নানামবধ্ রণঙর বযবহার কণরণছন। রাং এর 

বযবহার তাাঁর সামহতয নৈলীর এক অনযতি গুরুত্বপূেণ উপাদান। মচত্রকণরর দৃমি মনণয়ই মতমন িকৃমত লিণক শুরু কণর 

িানুণষর িণনাজগণতর নানান ভাবণক সামহণতযর কযানভাণস ভাষার সাহাণযয তুণল ধ্রণত চাইণতন। আর এণক্ষণত্র 

তাাঁর অনযতি সঙ্গী মছল রাং। অমিয়ভূষে িূলত লাল-নীল-সবুণজর বযবহার সবণচণয় লবমৈ কণরণছন। 
 

     লৈামষতণদর মনণয় গে মলখণত এিন ৈপি মতমন কণরনমন বা মলখণল লৈামষতণদর উপভাষায় মলখণত হণব 

এিন মদমবযও মতমন মনণজণক লদনমন। িসণঙ্গর টাণন গদয আসণব, মবশ্বাস উৎপাদণনর জনয যমদ দরকার হয় 

অমিয়ভূষে ‘মনভাষা’ বযবহার করণবন, অসািঞ্জসয এোণনার জনয যমদ দরকার হয় মতমন উপভাষা বজণন করণবন। 

তাাঁর চমরত্রগুমল তাাঁর সৃজনী-দৃমিণত অবয়ব পায়, সিাজগত অমস্তণত্বর মনমহত অমজণত তাণদর মনয়মত। তাাঁর চমরত্রগুমলর 

মনজস্ব মববতণন আণছ, এ জনযও মতমন বণো মৈেী। 
 

     তবু দুুঃণখর সাণি বলণত হয়, অমিয়ভূষে যত বণোিাণপর কিামৈেী, মঠক ততখামন লতা দূণর িাক, কীমতণর 

তলুনায় এক–দৈিাাংৈ পামরিাে সিাদর-ও মতমন লপণয়ণছন মকনা সণিহ। লয ধ্ারাবামহক সামহমতযক অবণহলার মতমন 

মৈকার, তাণত বাাংলা সামহণতযর লয সিূহ ক্ষমত, তাণত সণিহ লনই। 
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