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Abstract 

Nowadays postcolonial theory has become an important field for discussion of study throught the 

world. In art and literature, especially in novel, colonial story tellers and novelists are writing 

novels against colonial text through their indigenous and self-spoken theory. In the current 

disquisition, the famous novelist of Bengali literature, Debesh Roy’s ‘Tistaparer Brittanto’ has been 

illustrated. In this novel, Debesh Roy has come out of the fixed model of European novel and has 

inserted a new kind of mordanism in Bengali novel literature. Besides this, the application of 

‘polyphonic discours’ of Mikhail Bakhtin’s novel artistry in the structural form of  ‘Tistaparer 

Brittanto’ has been discussed. Moreover, in the present research paper, the essayist-theorist Debesh 

Roy’s novel philosophy is illustrated according to his own art and literary thought. 
 

উনতফাং তরওয তিতীোধধ দথরও এওতফাং তরওয দীখধ রথ ফাাংরা াতরতযঘঘধায ধাযা স্ববাফতাআ ফদরর তকরেরঙ 

ারনওঔাতন। াআউরযাীে উতনরফরয াঅদর দঙরে স্বাধীন বাযতফরলধয যাষ্ট্রীে তযওাঠারভাে দদ-চাতত-াআততা-াংস্কৃতত-

যাচনীতত-াথধনীততয খূণধাফরতধ চীফনমারনয ফহুভুঔী  চতির েওার াতরতযয ানযতভ েওযণ তররফ উনযাঘঘধা 

ফহুতফধ াতবখারত ত্বযাতিত রে েতততনেত। উনযা তও এফাং দওন? এওতি াতততনতদধতি ফা াতনতদিধ াঠ ওীবারফ উনযা 

রে রঠ? উনযা াংরগ্ন উাদানগুতর দওান াতবখারত উনযারয ান্তরদধ যঘনা ওরয? তফশ্বাতরতযয দেক্ষারি এওচন 

উনযাওারযয উনযামারনয ফৃত্তান্ত দওভন রত ারয?-এাআ ওর েরেয তাতত্ত্বও তফরেলণ এঔন াধযা। াথঘ াযা 

তফশ্বচুরোআ উনযা ফদরর মারে, এভনতও ফদরর মারে াঅভারদয উনযাারঠয ঘঘধায াতবফযতি। দাআ নফ াতচধত 

াতবজ্ঞতাে রঘতনবারফ উনযা তরেয ঘঘধাাআ াঅভারদয উদ্দীি ো উতঘত। 
 

    তে ফা াততয মাাআ দাও না দওন দভৌতরও তত্ত্ববাফনা ঙাো েওৃত তে ফা াততয ৃতি ম্ভফ নে। াথঘ োঘয ফা 

ািারতযয াতধওাাং নযাতওাআ তারদয যঘনায তেরূ তনরে নীযফ। এাআ নীযফতা দমভন এওতদরও উনযা তরেয 

ধাযাফাতও ঐততাতওতায াধযেনরও তফতিত ওরয দতভতন উনযারয কঠনঘঘধায াতবজ্ঞতারও তফতেন্ন ওরয দদে। ফাাংরা 

াতরতযয ানযতভ নযাতও  োফতিও দদরফ যাোআ (১৯৩৬-২০২০) ম্ভফত ফরঘরে রঘতনবারফ উনযারয 

তেরূ তনরে াঅররাঘনা ওরযরঙন। তনচ যঘনায তত্ত্বতফশ্ব ম্পরওধ তনযফতেন্ন তফরেলণ  মুতি তফনযারয েরঘিাে তাাঁয 

উনযা ম্পতওধত েফিগুতর ফাাংরা াতরতয তফরল ম্পদ। দদরফরয উনযারয র্ব্বধফ াঅররাঘনা তাাঁয েফিাঠ ঙাো 

াম্পূণধ। ফতধভান েফরি দদরফ যারেয স্ববূতভ দধরণয াঅররারও তাাঁয তফঔযাত উনযা ‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’ ম্পরওধ 

াঅররাঘনা ওযা রেরঙ। 
 

    ‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’ উনযাতি েথভ গ্রন্থাওারয েওাতত ে ১৯৮৮-য চুরাাআরত। তওন্তু এয ূরফধাআ উনযাতি তবন্ন তবন্ন 

ফধতফনযার তফতবন্ন েতিওাে েওা রেতঙর। ১৯৮০  ১৯৮১-য াযদীে ‘ফারযাভা’-এ ‘াঅতদফধ’  ‘ফনফধ’, ১৯৮৪  

১৯৮৬-দত াযদীে ‘ওারান্তয’ তিওাে ‘ঘযফধ’ এফাং ১৯৮৭-দত াযদীে ‘েততক্ষণ’-এ ‘ান্তযফধ’ েওাতত রেতঙর। 

উনযারয ফধরভাি ৃষ্ঠা াংঔযা ৫০৪। ভগ্র উনযাতি ঙেতি রফধ তফবি, াঅফায েতততি ফধাআ তরযানাভ মুি। এাআ ফৃৎ 
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াধযারে তফবি এওঔাতন ফৃৎ উনযা যঘনাে নযাতও এওাধারয উনযারয ঐততরযয ানুযণ  ঐততযরও াততক্রভ 

ওযায দাঃা দদতঔরেরঙন। 
 

    উনতফাং তরওয তিতীোরধধ াঅভারদয াতরতযয োে ফ াঔারতাআ াম্রাচযফাদী যাষ্ট্রনীতত  ওররাতনমারনয েবাফ 

তঙর াতযন্ত েফর। ওররাতনচীফরনয াততয তনভধারণয এাআ ‘ঐততাতও ভে’ ফধরও ভাররাঘরওযা ‘াঅধুতনও মুক’ নারভ 

াতবতত ওরযরঙন। ওররাতনোর তিরওারধয তিভুঔী েতক্রোে াআাংরযচ াঅতধরতয ফাাংরা াতরতয দম াঅধুতনওতায চন্ম র 

োক্-ওররাতনরফধয াতরতযয ারথ তায তফরেদ খরি দকর। ‘উনযারয াংওি’ েফরি দদরফরয এাআ ভন্তফয াতযন্ত 

তাৎমধূণধ-  

‚ভানুরলয াভাতচও তফওা  াথধর্ব্নততও চীফরনয রক্ষ াম্রাচযফাদী ফা াঅতধতযীর েতক্রো  দ্ধততয ফধ, 

মারও াঅভযা াম্রাচযফাদী ফা তনরফতওফধাআ ফররত াতয, ভাি দ-ততন ফঙরযয ুযরনা, […]। াথঘ দমরতু 

দাআ রফধ ৃতথফীয ফ-দদ যস্পরযয ওাঙাওাতঙ রেরঙ ারনও দফত, তাাআ তে-াততযকত েরেয য এাআ 

াঅতধতযফাদী তঘন্তায চফযদঔর ঘারুাআ দথরও মাে, […]।‛                                   

                                                                                                   (উনযারয তফতফধ াংওি ১৭) 

     দদরফ যাে এাআ ‘াঅতধরতয’য েরে াঅভারদয াতরতযয াঅধুতনও েওযণগুতরয ভরধয দফরঙ তনরেতঙরন উনযারও, 

দওননা-‘যাধীন এওতি চাততয াাং তররফ যাধীন াঅভারদয বালাে উনযারয চন্ম রেরঙ’ (যাে, ‚উনযারয নতুন 

ধযরণয দঔাাঁরচ‛ ১৬০)। তততন ভরন ওরযন এাআ ওাযরনাআ উনযাঘঘধায এরওফারয োথতভও রফধ যাযীঘাাঁদ তভরিয ‘াঅরাররয 

খরযয দরার’ (১৮৫৮) তওাংফা ওারীেন্ন তরঙ্ঘয ‘হুরতাভ যাঘায নক্া’ (১৮৬২-৬৫) দত মঔন াঅঔযান ওাততনয এওতি 

কঠন ততযী রে উঠতঙর তঔনাআ “‘ফতিভঘরেয ‘দরকধনতিনী’য (১৮৬৫) েথভ রাাআরনয াশ্বারযাীয দাখারত এাআ ধযরণয 

কদযওাতনীয দাআ নানা দঘিা াফান্তয উওযরণয ভত ঙতেরে তঙতিরে দকর উনযারয াআততারয ফাাআরয’ (যাে, ‚উনযা 

তনরে‛ ১৪)। এযাআ পরর াঅভারদয উনযার াআাংরযচী উনযারয ভরির স্বীওৃত পভধতিাআ এওভাি পভধ রে উঠর। 
 

    উনযাঘঘধায ধাযাে যফতধী ভরে তাযািয ফরিযাাধযাে, তফবূততবূলণ ফরিযাাধযাে, ভাতনও ফরিযাাধযাে েভুরঔযা 

তারদয ৃতি ক্ষভতাে তনচ তনচ স্ববূতভ াঅতফষ্কারযয েতযাাে, তফলেফস্তুয ঘার াঅধুতনওতায তিযওৃত ভরির দথরও ারনওিাাআ 

দফতেরে এরতঙররন। াঅরযা রয তীনাথ বাদেী ‘যাচনীতত াঅয ভানুলচরনয াআততার াঅয ফযতিকরতয এও 

ভুদ্রভন্থনতুরয াঅফরতধ’ (৩৯) দাআ উনযা ওেনারও াঅওায তদররন োক্-ওররাতনরফধয াঅঔযান ওাতনীয াঅধারয। 

াআউরযাীে উনযারয স্বীওৃত ভরিররয েতত নযাতরওয েধান াঅতত্ত- 
 

‚াআউরযাীে উনযারয ভরির াঅভারদয স্বারদতও াঔণ্ডতারও এওিা ঙাাঁরঘ দপররর, দ াঔণ্ডতা 

ম্পরওধ এওিা ধাযণা দদে াঅয াঅভারদয াভাতচও ফহুর্ব্ফতঘিয ম্পরওধ াতবজ্ঞতারব্ধ ধাযণা ধ্বাং 

ওরয। াআউরযাীে দাআ ভরির াঅভারদয ভারচয ভানুল  দাআ ভানুরলয চীফন ফুরছ দনোয রথ ফাধা 

রে দাাঁোে।‛  (যাে, ‚উনযারয নতুন ধযরণয দঔাাঁরচ‛ ২০) 
 

দদরফ যাে তাাঁয মুকান্তওাযী দাআ উনযা ‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’  ‘ততস্তাুযাণ’-দত এাআ ফাাঁধারও াততক্রভ ওরয এও স্বতন্ত্র 

াঅধুতনওতায ৃতি ওযররন কঠনযীততয ভুতিোনাে, বালা তরীরত, উনযারয ান্তরদধ তনভধারণ। 
 

    উনযারয প্লি তযওেনাে নযাতও াঅতদ-ভধয-ান্ত ভতিত াআাংরযচী ভরিররয ানুৃত পভধরও েতযাঔযান ওরযরঙন 

‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’দত। ভগ্র উনযাতি দমন ওরেওতি রফধ, দঙাি দঙাি এতরারি, ‘ওাওতার ফা াঅওতিও ভাতন 

চুরে চুরে’ দদীে াঅঔযারনয িবূতভওাে এ দদরয ভানুরলয চীফনঘঘধায ঙতফ। াঅাতদৃতিরত ফধ ফা এতরািগুতররও 

ম্পওধীন ভরন রর াভতগ্রওবারফ তা ম্পওধূণয নে। াঅঔযান কঠরনয এাআ যীততয ারথ তুরনা রত ারয াঅভারদয 

ভঙ্গরওাফয, তঘতণযচীফনী  াঅরযা যফতধীরত ারাকারনয ওাতনী ফরায এও দদীে তফফযরণ। দদরফ তাাঁয উনযার এাআ 

তফফযণরওাআ োধানয তদররন, তততন ভরন ওরযন- 
 

‚াঅঔযানরও এওতি দঙািকে ফা এওতি ফে উনযারয তবতয ম্পূণধ াঅিারত দকরর াঅঔযারনয 

ফধততাতেত ঔফধ ে। াঅঔযানরও মতদ দাআ তনকে দথরও ভুি ওরয দদঔা মাে তারর তা ওঔরনা 
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দঙািকরে, ওঔরনা তফফযরণ, ওঔরনা উনযার, ওঔরনা ওাততনরত ঙতেরে দমরত ারয, াঅফায এাআ 

ঙতেরে মাো রত্ত্ব তায তবতয দম ঐওয থারও দিাাআ দাআ াঅঔযারনয তেকত ঐওয।‛  

(কে ভগ্র তৃতীে ঔণ্ড ১৩-১৪) 

‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’-দত ওাতনীয দেতযিাাআরয ভরধয, াাংঔয ঘতযরিয াঅা-মাোয ভরধয কেওথও তায ফিফযরও 

গ্রতথত ওরয তদরেরঙন তনূণ ভুতিোনাে াঅয দাআ গ্রন্থনায পরর ওথাফৃরত্তয াফেফ ফদরর তকরেরঙ, ফদরর তকরেরঙ ঘতযরিয 

ারথ ঘতযরিয ম্পওধ। াঅতদরফধ ‘ারিয রথ’য ফণধনাে-  
 

‚এঔন এাআ যাস্তািুওু তদরে দাআ দল াি ঘররঙ। ঘররত দকররাআ রাাআন ফাাঁধা রে মাে। াঅয রাাআন ফাাঁধা 

রে মাে ফররাআ াঅওারয তদরও দপযারনা ‘ওৃতিভ দকা-েচনন দওে’ াঅয তরঠ দছারারনা ল্কা ওযাম্প 

দমন এাআ ুরযা রাাআনতিযাআ তযঘে রে উঠরত ঘাে। দমন, এাআ ুরযা রাাআনিাাআ তকরে ঢুওর দকা-

েচনরনয ওৃতিভ ফযফিাে ফা দিররভরেয ল্কা ওযারম্প।‛ (যাে, ‚ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত‛ ১৫)  
 

     এাআ ঙ্ততয ানুুঙ্খ তফরেলরণ াআতঙ্গতভে রে রঠ যফতধী াধযাে ‘নযাো নদীয দঔো’ এতরাি। ‘ারিয রথ’ মািা 

ওরযতঙর দম মািীদর তাযাাআ এর দাাঁতেরেরঙ ‘নযাো নদীয দঔো’ খারি। ‘াঅতদরফধ’য ‘ারিয রথ’, ‘নযাো নদীয দঔো’, 

‘তযরভফ চেরত’, তওাংফা ‘ঘযরফধ’য ‘তিরচ দওন াঅররা’, ‘চকদীরয যাক’, ‘ফৃক্ষরফধ’য ‘াঅরঘাাঁদ পরযরে যাত ততনরি’, 

‘ফাখারুয ফৃক্ষওতধন’ াআতযাতদ দঙাি দঙাি এতরাি তনরে ততযী রেরঙ ফৃত্ত। াঅফায দাআ ফৃরত্তয ভারছ ভারছাআ দরঔও দমন 

রঘতনবারফাআ গ্রতথত ওরয দদন েতক্ষপ্ত াাং। এাআ তফফযণাআ মুকতৎ দাআতি ফৃত্ত ফা এতরারিয ভরধয ‘খিনায ওারানুক্রভ ফা 

াআততা’ এফাং ‘যঘনায খিনাতফনযারয ানুক্রভ’দও াংমুি ওরয। দমভন দঙলতি নম্বয  ত্তয নম্বয এতরারি মথাক্ররভ 

‘তনফধারনয তদরও’  ‘তনফধানবূতভ’-য ভারছ ততনতি েতক্ষপ্ত এতরাি ‘াথধনীততয তওঙ ুেতক্ষপ্ত’, ‘যাচনীততয তওঙ ুেতক্ষপ্ত’, 

‘ওৃতল তফজ্ঞারনয তওঙ ুেতক্ষপ্ত’ যরেরঙ। ফাখারুয চীফনমান-চীফন দৃতি, েওৃতত  তযতধয ভানুরলয দফাছারাো, ফাখারুয 

স্ববূতভ াঅতফষ্কারযয ভফিারন যাষ্ট্রফযফিা-যাচনীতত-াথধনীততয চতির ম্পওধ রযাক্ষবারফ ফাখারুয াফিারনয ফযাঔযায 

ােও রে উরঠরঙ। াঅঔযারনয এাআ তফযীতযীতত ম্ভফ ে নযাতরওয েতযক্ষ তফফযরণয পরর। াঅফায এও ফৃত্তারন্তয 

ওথা েরঙ্গ ওথা ফররত তকরে দাআ ূি ধরযাআ ঘরর তকরেরঙন াঅরযওতি েরঙ্গ। দমভন ‘াঅতদরফধ’ ‘এাআ ািিা দওভন’ 

াধযারে রতয বততধ ফাাঁ এরন দপরায াঅোচ েরঙ্গ দরঔও ানয ফণধনাে দৌাঁরঙ তকরেরঙন-  
 

‚ািওায দাআ ভারঠয দথরও াঅোচ উরঠ াঅর ঘাা েততধ্বতনয ভত, তওন্তু ধাযাফাতও। দাআ ফাাঁরয 

াাঁচায য াতয াতয ফাাঁ দপরায াঅোচ। দাআ ঘাা াঅোচ এওফায দানা দকরর ওারন াঅরতাআ 

থারও। থারভ না। […] এভন ধাযাফাতও াঅোচ ত ািওারযয দবতয দথরও নানা ওাযরণাআ উঠরত 

ারয। তদরন রঠ। তওন্তু ািওারযাআ েত দফত দানা মাে। ততস্তা দওান তদরও? ওতদূরয? […]‛ (২৯) 

াঅফায এওাআ রফধয ‘দলাতি দথরও াি দল’-এ এও াশ্বারযাী েরঙ্গ- 

‚দাআ দখাো াঅয তায াশ্বারযাী এঔন এাআ ূণয ারিয াতররত কতররত খুরয দফোে, দমন এঔরনা 

দঔারন াি, দমন এঔরনা তারদয ভানুলচন দঠরর দঠরর এরকারত রে। তওন্তু এঔন াঅয াশ্বারযাী তায 

তবক্ষায ছুতর ওাতঠয িকাে ছুতররে এতকরে তদরে না। এঔন াঅয দখাোতিরও দঙরন ধাক্কা ঔাোে ঘভরও 

উঠরত ে না। াঅয াস্পি ঘাাঁদতনরত দাআ দখাো াঅয াশ্বারযাী খুভুরত খুভুরত োে তনচধন ারিয 

াতরকতর তদরে াও দঔরত দঔরত দমন ভারঠয য ভাঠ দতযরে ফতস্তয তদরওাআ ঘরররঙ। […]‛ (৩৪-৩৫) 
 

     এাআ দাআ তফিৃতোে উতনরফরয রযান্ডরস্ক, াতযরে মাো তনকধ, গ্রতথত ওরয দদো তদনতিরনয ঔুাঁতিনাতি াঅয 

ফতধভান ভাচচীফরনয তথয। উনযারয ান্তরদধরও দদরফ এাআবারফাআ তনভধাণ ওরযরঙন ‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’-দত।  
 

    াম্রাচযফারদয ুদূয তযওতেত লেমন্ত্র, চাততযারষ্ট্রয াঅতাে ওররাতনয নতুন ভাচ, যাষ্ট্রর্ব্নততও াফিান, তনরফতও 

‘যবৃত’ চীফনমারনয দাঃস্বপ্ন, উতনরফরয ফৃত্তয ৃতথফীয ান্তকধত এও োরদতও বালাে নযাতও দদরফ তাাঁয 

উনযার দভররাতরিান দওরেয তফযীরত তযতধয তদনতিন াথঘ ঐততাতও ফাস্তফতায ান্তখধাত খিান। দম ফাস্তফতাে 

ওররাতনয েঘতরত ফাস্তফতায দদোর দবরঙ্গ মাে-‚দ তযতধ মঔন ভানতফও  ফযতিকত রে রঠ, তঔন দ ফ ভানুল, 

তনকধ  তদনযাতি দওরেয তফযীত এও ািে াতনফামধত দরে মাে।‛ (যাে, ‚উনযা তনরে‛ ৭৮) নযাতও এওথা 

স্বীওায ওরযরঙন দম-‚াঅভায তবতরয এওিা তফলে মঔন াঅধায দঔাাঁরচ তঔন চরাাআগুতেয ভানুলচন  েওৃততয ভরধযাআ াঅতভ 



‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’: দদরফ যারেয স্ববাতলও তত্ত্বতঘন্তায রূােণ                                                          তাব্দী ওয 
 

Volume- IX, Issue-II                                                     January 2021           101 

দিারও রচ ঔুাঁরচ াাআ ফা দরত ঘাাআ। ‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’য দরঔা শুরু র দাআ চ াতধওায দফাধ দথরওাআ।‛ (দন, 

‚ফাঘন  স্বতনফধাঘন‛ ১০১) এাআ উনযার ফাখারু, ভাদাতয, ভাদাতযয ভা, ওৃলও, ঘা ফাকারনয শ্রতভও, দচাতদায, াতওভ, 

ুতর, যাচর্ব্নততও দনতা, াতিধ ওভধী, ততস্তানদী াংরগ্ন তফস্তীণধ াাং চুরে তফার বূঔরণ্ডয তনকধ, েওৃতত, াাংঔয ভানুরলয 

ওথাফাতধা, নো-ঘোে েস্তাতফত উনযারয ওথাফৃত্তরও ম্ভফাআ তঙর না াআাংরযচী ভরিররয স্বীওৃত পরভধ াঅধায দদো। তাাআ 

াআততা  যাচনীততয বাঙ্গরন, াতিত্ব ারিলরণ তযতধয এও চনরকাষ্ঠীয ওথা তুরর ধযরত দদরফ ানুিান ঘাতররেরঙন 

তযতধরতাআ েঘতরত ওাততন ফরায াঅধারযয। 
 

    দদরফ তযতধয াঅঔযানরও রূাতেত ওযরত তকরে ততস্তানদী াংরগ্ন ভগ্র বূরকাররওাআ দকাঁরথ দপরররঙন তাাঁয উনযার- 

‚রয, দাআ ভারফাচায-দরাফাতেয ওারঙ ভউোভাতযয ঘয দথরও শুরু ওরয নীরঘ রতদফাতেয 

ওাতোফাতে মধন্ত ততস্তায, ভারন, ততস্তা ফররত দম-বূঔণ্ড দফাছাে, তায এরওফারয ভাছঔারন, দরাওফতত 

তততয রে াঅরঙ ারনও তদন র। তওন্তু দ ারনও তদরনয এওিা াআততা াঅরঙ। 

যাচফাংীযা ততস্তায ঘরয াধাযণত ফতত কােত না, কারে তন। তাযাফযাং দমন দফত াবযস্ত তঙর ততস্তায 

ারয-চঙ্গররয ভরধয। […] 
 

নদীয রঙ্গ তারদয ম্পওধ তঙর নদীয স্ববারফয ভতাআ মঔন দমভন, তঔন দতভন। দম-নদী এভন খন-খন 

ফদরাে, দম নদী, নদী তররফ তঘনরত-তঘনরতাআ, িাঙ্গা রে মাে াঅয িাঙ্গা, নদীয দবতরয ঘরর মাে, দ 

নদীরও নদীয চােকা দঙরে তদরে যাচফাংীযা ফনান্তযার দথরও নদীরও ফযফায ওযত।‛   

                                      (যাে, ‚ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত‛ ২০০) 
 

    পরর ‘ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত’ এওাআারথ ক্ষভতায রঙ্গ চনভানরফয াংখারতয েঙ্গ দমভন াঅরঙ, দতভতন তযতধয াবযন্তরয 

ঢুরও ো াঅরঙ, তযতধয ভানুলচন-তনকধ-েওৃতত-ধভধ-ফণধতবতত্তও দশ্রতণয ওভধেফা দমভন াঅরঙ দতভতন দওে-তযতধয 

িানারারেন াঅরঙ। দাআ িানারারেরনাআ ফাখারু ফারয ফারয তায তিত াফিান াতযরে দপরর, শ্রতভও-ওৃলও ানাাযী 

দরি এওরচাি রত ারয না, ভাদাতযয ভারেয স্বতন্ত্র যাষ্ট্র স্বাধীন বাযতফরলধয দঔাাঁচ াে না। নযাতও তায াঠরওয 

াভরন এভন এও ারঘনা চকৎ তুরর ধরযন দমঔারন ভারেয ন্তারনযা দিতফর ভান উাঁঘু ররাআ তনরুরদ্দ রে মাে,াঅয 

কোনারথয ার্ব্ফধ ন্তান াঅরযও ন্তারনয াত ধরয ততস্তাারযয ফৃত্ত দঙরে াঅরযও ফৃত্তারন্তয দঔাাঁরচ াতে দদে। ভাররাঘও 

যাচ ফরিযাাধযাে ‘ফাখারু’ ঘতযি ম্পরওধ াঅররাঘনা ওযরত তকরে ফরররঙন- 
 

‚তযফতধভান ব-ূেওৃতত এফাং াঅথধ াভাতচও রি ফাখারুয াতযফতধনীেতা াঅয বাগঘুরযয-ফাখারুয নতুন 

নতুন ভূততধয িাতিওতা শ্রভতনষ্ঠ ওতিরত  দভধাফী েতযরে দরঔও করে দতাররন, েরতা ফা বাস্করযয 

াথুরয ওারচয রঙ্গাআ তায তুরনা। ওঔন ফা দরাওওথায োঘীন উাদান েততভাতেত ে ফাখারুয 

এওান্ত দরৌতওও াথঘ ফযতিও ানুবূতত। ফাখারুয াযীতযওতা এফাং োঘীনতায ঙিরও দদওাররয 

তযঙ্গাতেত রফধয রঙ্গ তভতররে এ ফৃত্তান্ত তফস্তায াে।‛  (ফাাংরা উনযা: িাতিও দধণ ১০৫) 
 

দরঔরওয উনযামান, তায রঘতন যাচর্ব্নততও  াআততা দঘতনা উনযারয াবযন্তরয দদওাররয এও ান্তরদধ তনভধাণ 

ওরযন মা এওাআারথ দওেতফভুঔ াঅফায দওেনুাতয। 
 

    দদরফ তাাঁয উনযার উত্তযফাাংরায রযান্ডরস্করও োে ভানুতফও তফফযরনয েততস্পধধী ওরয করে দতাররন- নযাতও 

তনরচাআ এরও েঘতরত উনযা ভরিররয তফরযাধীতা ওযা ফরররঙন। ভগ্র উনযা চুরে তততন েওৃতত-তনরকধয ানুুঙ্খ 

তিরিাআরস্-এ তযতধয ভানুলচন  তনকধরও তনরে াঅরন উনযারয েতযক্ষ ফোরন। ফনরফধয ‘েলতি’ াধযারে ফাখারুয 

ারথ ওওুুরযয দীখধক্ষণ দঔরায ফণধনা এাআ তফফযণ াঅরঙ। াঅফায এওাআ রফধয ‘ঙাপ্পান্ন’ াধযারে ঘা শ্রতভও দভরেরদয দর দফাঁরধ 

দরি মাোয ফণধনা, তওাংফা উনযারয শুরুরতাআ ারি মাোয ফনধণা াবূতূফধ তিরিাআররস্ তুরর ধরযরঙন দরঔও- 
 

‚দফতয বাকাআ দাঁরি ঘরর- ভাথাে ফা ফাাঁরও দফাছা ছুতররে। ফার াাআরেরত দনরভ, ফারয ভাথা দথরও 

দফাছা নাতভরে, তযক্সাে-তযক্সাে ওরেও দভাআর দূরযয ারি মাোয ুতফরধ। তওন্তু মাযা দতক্ষরণ 

ঘওরভৌরাতন দথরও ফা উত্তরয দাআ াোোথায দথরও িাতে-ফাতে-চঙ্গররয তবতয তদরে, নদী-নারা 

দতযরে দতযরে, ফারও ফা ভাথাে দফাছা তনরে, ফা করু-ঙাকর, তাতেরে-তাতেরে যাস্তা দঙাি ওযরত-
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ওযরত াঅর, তারদয াঅয এাআ াওা যাস্তািুওুরত তযক্সায দযওায ওী।[…]দওউ ওারযা তদরও তাওারো 

না, ওথা ফরর না। তাোতাতে াাঁিায ফা ভার ফাআফায পরর ভানুলচরনয দ্রুত তনশ্বারয াঅোচ দানা 

মাে। ঘাযা এত তনচধন দম ভানুরয শ্বা দনো-ঙাোয ভত োে তনাঃব্দ াঅোচ তভর দমরত ারয 

না, াঅরাদা রে থারও।[…]‛ (যাে, ‚ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত‛ ১৩-১৪) 
 

    এাআ ‘তিরিাআররস্’য ফযাারয তততন রঘতনবারফ তফবূতুবূলরণয উত্তযূযী। তওন্তু তফবূততবূলরণয তুরনাে দদরফরয যঘনাে 

িাতনও  ভানতফও োভাতণওতা ারনও দফী। দদরফ যাে তফবূততবূলণ ম্পরওধ াঅররাঘনাে দম ওথা ফররতঙররন এওাআ ওথা 

তাাঁয যঘনায দক্ষরি তয-‚দম দওারনা িান, দম দওারনা ভানুল, দম দওারনা িারনয রঙ্গ দম দওারনা িারনয ম্পওধ, দম দওারনা 

ভানুরলয রঙ্গ দম দওারনা ভানুরলয ম্পওধ এভন তিরির-এ তততন তততয ওরয দতাররন দম দাআ দফাঁরঘ থাওািাাআ রে-রঠ এও 

াঅরযাতত করেয েততস্পধধী।‛ (যাে, ‚উনযা তনরে‛ ৩৮) ‘ঘযরফধ’ ‘ফনযায ভুরঔ মযা’ াধযারে াঅব্দুররয াফাতিত াথঘ 

েততস্পধধী স্বয এাআ ফৃত্ত দথরও উদ্ধতু রে তফস্তায দরে মাে াঅরযও ফৃত্তারন্তয তযতধয ফাাআরয। 
 

    তাতত্ত্বও তভঔাাআর ফাঔততরনয ‘ফহুস্বয’ ফা ‘তরপতনও তিরওাধ’ উনযারয তেরূ াঅররাঘনাে ফরঘরে ঘতঘধত তফলে। 

দদরফ যাে তফতবন্ন ভরে দরঔা েফি গ্ররন্থ ফাঔততরনয ‘িাোরতচ’  ‘তরপতন’ াংক্রান্ত াঅররাঘনা যরেরঙ। াঅররাঘয 

উনযারয বালারত ‘তরপতন’য ফযফায ওরযরঙন।  ফাঔততন উনযারয ভূর াংরারও ‘েতযক্ষ  রযাক্ষ’ এাআ দাআ 

তিরওারধ বাক ওরযন- ‘েতযক্ষ তিরওাধ-এ ারথধয য ফিায ম্পূণধ াতধওায। ‘রযাক্ষ তিরওাধ’-এ াঅয-এও ফযতিয 

ওথা ফরা রে েতযক্ষ ফাঘরন।’ (৫১) এঙাো ফাঔততন াংরা াংরগ্ন তৃতীে াঅয-এওধযরনয তিরওারধয ওথা ফররন, 

াঅভারদয তদনতিন ওথাফাতধাে, াঅদানেদারন মঔন এও ফযতি ানুতিত াঅরযও ফযতিয ওথা ফররন তওাংফা তায ফাঘনবতঙ্গ 

নওর ওরয দদঔান দতভতন নযাতও মঔন ওাতনীয তফফযরণ ঘতযরিয ওথা ফররন তঔন তায তনচস্ব স্বয তায ভরধয তনতত 

থারও। তওন্তু েওৃতরক্ষ উনযার এাআ তিস্বয তনতিে। ফাঔততন তায াঅররাঘনাে এাআ দাআ ধযরনয তিস্বয তিরওারধয 

াাাত াঅরযা এওতি তিরওারধয ওথা ফরররঙন, মারও দদরফ ‘স্বতক্রে তিস্বয তিরওাধ’ (৫২) নারভ তঘতিত ওরযন, 

দঔারন-‚ফাাআরযয ওথা াচারনা ে তবতরয এওিা াথধ ঢুতওরে তদরে, দঔারন াঅত্মওথা ফরা ে ফা স্বীওারযাতি দনো ে 

াঅয-এওিা ওন্ঠস্বযরও রুতওরে দযরঔ, দঔারন ানয দওারনা ফিায েতত ওিারক্ষ দওারনা ভন্তফয ঙুাঁরে দদো ে, দঔারন ানয 

দওারনা াংরারয চফারফ তওঙু ফরর দদো ে, দঔারন াংরা দকান ওরয ওথা ফরর মাো ে।‛ (৫২) তক্রে  তনতিে 

তিরওারধয তন্মররনাআ ফাঔততন ওতথত ‘িাোরতচ’ ততযী ে, াঅয িাোরতচ দথরওাআ াঅর তরপতন। ফাঔততরনয বালাে- 

“The word in living conversation is directly, blatantly, oriented toward a future 

answer-word: it provoks an answer, anticipates it and structures itself in the 

answer’s direction. Forming itself in an atmosphere of the already spoken, the word 

is at the same time determined by that which has not yet been said but which is 

needed and in fact anticipated by answering word. Such is the situation with any 

living dialogue. The orientation towards an answer is open, blatant and concrete” 

(Bakhtin, “The Dialogic Imagination” 279). 
 

উনযার ফাখারুয াঅত্মতযঘে জ্ঞারনয তনতভত্ত ানকধর াংরা ফরর মাোরও এয উদাাযণ তররফ দনো দমরত ারয- 

‚এভ-এর-এ দঙন দথরও তচজ্ঞাা ওরয, ‘দতাভযারায নাভঔান ওী দ?’ […] 

ফাখারু ঔুফ তনঘু করাে ওথা ফরতঙর। […] 

‘দভায ভাঔান ত কোনারথযাআ াঅতঙর। ওাচওাভ ওতযত। দঔাো ঔাাআত। াঅয পরযরেয তবতযত তকো 

শুঔা ওাঠ, িারারা ওুতে াঅতনফায নাতকত।‛ […] ভুাআ মযারাে দভায ভারেয যািত াঅতঙ,ু যারিয 

তবতযত াঅত দকাআঙু, ভারেয যািঔান ফে ো ধতযরঙ, কাে চাতন দকাআরঙ ভুাআ াঅতভ, যারাে 

কাে দভাও িাতওফায ধাআঘরঙ-‚ওেুাতনোয দঙাো‛-‛ (যাে, ‚ততস্তাারযয ফৃত্তান্ত‛ ৯৪-৯৫) 
  

    এ াংরার শুধ ুফাখারুয নে, তভতরত রেরঙ ফাখারু এভ-এর-এ-য ওণ্ঠস্বয, কোনারথয তনরদধ, কোনারথয ঘতযি, 

ফাখারুয ভারেয ঘতযি এফাং রফধাতয নযাতরওয ওন্ঠস্বয। াঅফায এও ফা এওাতধও ঘতযরিযা মঔন ওথা ফরর তঔন দাআ 

ওথাে াঅরযা ারনও ঘতযরিয ারনও ারনও ওণ্ঠস্বয দানা মাে। উনযার াঠও দাআ াংরারয তবতয তদরোআ ঘতযরিয 
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ারথ তযতঘত ে, াংরাাআ ঘতযরিয ভস্ত যয উরন্মাঘন ওরয। ফাঔততরনয ‘তরপতনও তিরওাধ’ উনযাারঠয ঘঘধাে 

এও নতুন তদকন্ত উরন্মাঘন ওরয তদরেরঙ। 
 

     ভাভতেও যাচনীতত-াথধনীতত-ভাচফযফিা  রফধাতয াআততা রঘতন নযাতও দদরফ উনযামারনয স্ববূতভ 

াঅতফষ্কারযয তক্রেতারত দম উনযা যঘনা ওরযন, দ উনযা এওাআ ারথ ভওারীন  ওাররাত্তীণধ। াম্রারচযয ান্তকধত 

াঅঔযান ওাতনীরত দম াম্রাচয তফরযাধীতায ূিাত ওরযতঙররন াঅভারদয ূফধফতধী নযাতরওযা, দদরফ দাআ াঅঔযানরও 

গ্রণ ওরয াঅফায তারতাআ এও নতুন াঅধুতনওতায রূ তদরেরঙন। দদরফ এ ওথা তফশ্বা ওরযন-‚ওররাতনরত এভন দওারনা 

দরঔও থাওরতাআ ারযন না তমতন ওররাতনয দাআ চীফরনয ওাততন ঙাো ানয দওারনা ওাততন দররঔন। দাআ ওাততনাআ নতুন 

তরত্ত্বয তবতত্তরত ুনরুদ্ধায ওযা কে-উনযা দরঔওরদয ওাচ।‛ (উনযারয তফতফধ াংওি ২৯) দাআ াতনফামধতায িাতেত্ব 

দথরওাআ দদরফরয উনযা এভন াফরীর, এভন স্বারদতও, এভন াঅধুতনও রে উরঠরঙ।  
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