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অনবুাদতত্ত্বের আত্ত্ব াত্ত্বে টিনটিন টিত্রোটিটনর বাাং া অনবুাদ: এেটি সাাংসৃ্কটতে পাঠপ্রয়াস 

টপনােী মাইটত 

সিোরী অধ্যাপে, বাাং া টবভাগ, ঈশ্বরিন্দ্র টবদযাসাগর েত্ত্ব জ, টবত্ত্ব ানীয়া, দটিণ টত্রপুরা 

Abstract 
The adventure comics of Tintin by Hergé is the most popular comics in the world. Though it 

is most popular but lots of complains of propaganda are there against Hergé and his 

creation. The slang which was used by Caption Haddock in several comics revels the 

hatred, disdain and hegemony of Hergé. When comics of Tintin translated into Bengali in 

the page of the periodical Anandamela, the editors always tried to reduce the hatred of 

Hergé because they didn’t want to publish the hatred, hegemony or violence of Tintin’s 

comics. In our main paper we tried to analyze the changes into Bengali translation through 

the view point of Translation Studies. We were tried to follow two school of thought of 

Translation Studies—‘Equivalence ‘and ‘Cultural Translation’. 
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     দীর্ঘটদন থেত্ত্বে টভন্ন ভাষার পাঠত্ত্বে আত্মস্থ েরত্ত্বত অনুবাত্ত্বদর প্রত্ত্বয়াজন িত্ত্বয়ত্ত্বে। উদািরণ স্বরূপ ব ত্ত্বত পাটর 

টিস্টপূবঘ প্রেম শতত্ত্বে টসত্ত্বসত্ত্বরা বা থিাত্ত্বরত্ত্বসর বা িতুেঘ শতত্ত্বে থসন্ট থজত্ত্বরাত্ত্বমর থ খাট টখর অনুবাদও আজও 

প্রাসটিে। থসন্ট থজত্ত্বরাত্ত্বমর থিত্ত্বত্র টিে বাইত্ত্ববত্ত্ব র  যাটিন অনুবাদ বা পরবতঘীোত্ত্ব  অনযানয বাইত্ত্ববত্ত্ব র অনুবাদ 

গুরুত্ব  াভ েত্ত্বরটে । থষাড়শ শতত্ত্বে পটিম ইউত্ত্বরাত্ত্বপ টরফত্ত্বমঘশত্ত্বনর যুত্ত্বগ টবটভন্ন টিন্তাপ্রস্থান বা ইটিও টজর 

অনুবাদ, বা প্রেম শতত্ত্বে টিত্ত্বন টবটভন্ন থবৌদ্ধ সূত্ত্বত্রর অনুবাদ, অনুবাত্ত্বদর পেি া প্রশস্ত েত্ত্বরটে । 
 

     অনুবাত্ত্বদর ইটতিাস দীর্ঘ িত্ত্ব ও টবদযািিঘার জগত্ত্বত আমরা থয তাটেে দৃটিভটিত্ত্বত অনুবাদত্ত্বে থদটখ থসই পেি া 

টবশ শতত্ত্বের টিতীয়াধ্ঘ থেত্ত্বে।  
 

     ১৯৭৬ সাত্ত্ব র ফ্রাত্ত্বের  ুুঁভ্রত্ত্বত এে আন্তজঘাটতে সত্ত্বে ত্ত্বন সাটিতযতত্ত্বের টবটশি গত্ত্ববষে আুঁত্ত্বন্দ্র থ ত্ত্বফত্ত্বে 

প্রস্তাব েত্ত্বরন অনুবাদ আর টবটেন্ন থোত্ত্বনা ভাষাতাটেে ও থ খাট টখর মত্ত্বধ্য সীমাবদ্ধ নয়, বরাং তা এেটি পৃেে 

টবদযািিঘা টিত্ত্বসত্ত্বব স্বীেৃটত দাটব েত্ত্বর েত্ত্বর—এই নবীনতম শাখার নাম থিাে Translation Studies. অনুবাদ রিনা 

এর উপত্ত্বযাটগতা, টবত্ত্বেষণ সাংক্রান্ত যাবতীয় সমসযা এবাং প্রত্ত্বের মীমাাংসা েরাই এই নতুন তাটেে টবনযাত্ত্বসর  িয।
১
 

অনুবাদ সাংক্রান্ত থ ত্ত্বফত্ত্বের এই থ খাটি ১৯৭৮ সাত্ত্ব র এেটি সাংে ত্ত্বন প্রোটশত িওয়ার পরই ইউত্ত্বরাত্ত্বপর 

ভাবটবত্ত্বশ্ব নতুন ধ্ারার সূিনা িয়। অনুবাত্ত্বদর অননযতা, থমৌট েতার দাটবর সত্ত্বি সত্ত্বিই তু নামূ ে শাখার সত্ত্বি 

অনুবাত্ত্বদর সম্পেঘ টনত্ত্বয়ও আত্ত্ব ািনা শুরু িয়। থযত্ত্বিতু দীর্ঘটদন থেত্ত্বেই অনুবাদ তু নামূ ে সাটিত্ত্বতযর অধ্ীন 

থেত্ত্বেই আত্ত্ব াটিত িত্ত্বয়ত্ত্বে তাই অনুবাদত্ত্বে স্বতন্ত্র টবদযািিঘা টিত্ত্বসত্ত্বব িিত্ত্বণ অত্ত্বনত্ত্বেরই টিধ্া টে । ধ্ীত্ত্বর ধ্ীত্ত্বর সমি 

পৃটেবী জুত্ত্বড়ই গত্ত্ববষণা, ক্রমাগত িিঘা অনুবাদত্ত্বে থমৌট ে এবাং স্বতন্ত্র টিন্তাপ্রস্থান টিত্ত্বসত্ত্বব স্বীেৃটত টদত্ত্বয়ত্ত্বে। শুধ্ু তাই 
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নয়, আেরত্ত্বণাত্তরবাদ (ত্ত্বপাস্ট-স্ট্রােিারাট জম ), টবটনমঘাণবাদ (টিেনস্ট্রােশন), নারীবাদ (ত্ত্বফটমটনজম ), 

উপটনত্ত্ববত্ত্বশাত্তর (ত্ত্বপাস্ট-েত্ত্ব াটনয়াট জম ) থিতনার সত্ত্বি সমৃ্পক্ত িওয়ার ফত্ত্ব  অনুবাদতে এত বযাপে পটরসর 

থপত্ত্বয় থগত্ত্বে থয ইদানীাং তাটেেরা ব ত্ত্বেন, তু নামূ ে সাটিতয আসত্ত্ব  অনুবাদ অধ্যয়ন ধ্ারার অনযতম শাখা মাত্র।
২
 

অনুবাদতে ক্রমশ টবেটশত িত্ত্বয়ত্ত্বে ভাষাতে, সাটিতযতে, সাংস্কৃটত, ইটতিাস, দশঘন, নৃতে ইতযাটদ টবদযািিঘার নানান 

উপেরত্ত্বণর সত্ত্বি টমেটিয়ার ফত্ত্ব ।  
 

     টবদযািিঘার থিত্ত্বত্র অনুবাদতে যখন ক্রমশ সাবা ে িত্ত্বয় উঠত্ত্বে তখনই আনন্দত্ত্বম ার পাতায় ১৯৭৫ সাত্ত্ব  

টিনটিত্ত্বনর আটবভঘাব।
৩
 টিনটিত্ত্বনর প্রেম অটভযান থসাটভত্ত্বয়ত থদত্ত্বশ টিনটিন িত্ত্ব ও আনন্দত্ত্বম ায় প্রোটশত টিনটিত্ত্বনর 

প্রেম দুটি টিত্রোটিটন ি  থবাত্ত্বেত্ত্বি জািাজ ও  া  থবাত্ত্বেত্ত্বির গুপ্তধ্ন।৪ টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনগুত্ত্ব া মূ  ফরাটস 

ভাষায় থ খা িত্ত্ব ও আনন্দত্ত্বম ার অনুবাদ মূ ত ইাংত্ত্বরটজ থেত্ত্বে। টিনটিত্ত্বনর সবঘিত্ত্বণর সিী েো ব া েুেুর ‘থনাটয়’ 

বাাং া অনুবাত্ত্বদ িত্ত্বয় উঠ  েুট্টুস। তত্ত্বব টবশ শতত্ত্বের পাুঁি ও েত্ত্বয়র দশত্ত্বে টনটমঘত িওয়া অনুবাদ তত্ত্বের 

‘ইেুযইভযাত্ত্ব ে’
৫
 টিন্তাপ্রস্থান নয়, আনন্দত্ত্বম ার অনুবাত্ত্বদ সবত্ত্বিত্ত্বয় থবটশ োজ েত্ত্বর সাাংস্কৃটতে অনুবাত্ত্বদর

৬
 

(Cultural Translation) উপাদান।  
 

     টিনটিন পৃটেবীর ইটতিাত্ত্বস জনটপ্রয়তম টিত্রোটিটনর িটরত্র িত্ত্ব ও টিনটিন স্রিা অযাত্ত্বজঘর টবরুত্ত্বদ্ধ বারবারই 

জাটতত্ত্বভদ, নাৎটস সমেঘন, ইহুটদ-টবত্ত্বিত্ত্বষর টবষ েড়াত্ত্বনার অটভত্ত্বযাগ উত্ত্বঠত্ত্বে। আনন্দত্ত্বম া থযত্ত্বিতু টশশু-টেত্ত্বশার 

পটত্রো থসজনয খুব স্বাভাটবেভাত্ত্ববই এই পটত্রোর িাত্ত্বগঘি টরিার টশশু ও টেত্ত্বশাররা। তাই আনন্দত্ত্বম ায় যখন 

টিনটিত্ত্বনর অনুবাদ প্রোটশত িয় তখন অত্ত্বশাে সরোর(১৯১২-১৯৮৩), নীত্ত্বরন্দ্রনাে িক্রবতঘী (১৯২৪-২০১৮) এবাং 

থদবাটশস বত্ত্বন্দযাপাধ্যায় (১৯৪২-২০১৬) প্রমুখ সম্পাদেত্ত্বদর এ সম্পত্ত্বেঘ সাবধ্ানতা অব েন েরত্ত্বতই িত্ত্বয়ত্ত্বে।   
 

     টিনটিন আুঁটেত্ত্বয় টিত্ত্বসত্ত্বব অযাত্ত্বজঘর প্রেম আত্মপ্রোশ ১৯২৯ সাত্ত্ব  থগাুঁড়া েযােট ে পটত্রো Le XXe Siecle 

পটত্রোয়। পটত্রোটি থ  থপটত ভাুঁটতত্ত্বয়ম নাত্ত্বম এেটি থক্রাড়পত্র প্রোশ েরত। পটত্রোর প্রোশে টেত্ত্ব ন থনাবািঘ 

ওয়াত্ত্ব স। বযটক্তগতভাত্ত্বব েযােট ে আদত্ত্বশঘ টবশ্বাসী জজঘ থরটম (১৯০৭-১৯৮৩) বা অযাত্ত্বজঘর থোত্ত্বনা অসুটবধ্াই ি  

না থসখাত্ত্বন মাটনত্ত্বয় টনত্ত্বত। আদশঘগত ভাত্ত্ববই পটত্রোটি টে  েটমউটনস্ট টবত্ত্বরাধ্ী। তাই থনাবািঘ অযাত্ত্বজঘত্ত্বে টনত্ত্বদঘশ 

টদত্ত্ব ন এেন এে টিত্রোটিটন বানাত্ত্বত যা থব টজয়ান টশশুত্ত্বদর মত্ত্বন েটমউটনস্টত্ত্বদর টবরুত্ত্বদ্ধ তীে র্ৃণার সঞ্চার 

েরত্ত্বব। এেেোয় থপ্রাপাগযান্ডা ব ত্ত্বত যা থবাঝায় থসিাই টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনগুট র মাধ্যত্ত্বম শুরু ি । অযাত্ত্বজঘ 

টনত্ত্বজও টবশ্বাস েরত্ত্বতন থনাবাত্ত্বিঘর আদত্ত্বশঘ। আনন্দত্ত্বম া থগাষ্ঠী বাাং া অনুবাত্ত্বদ এই জাতীয় থপ্রাপাগযাণ্ডাত্ত্বে প্রতযাখান 

েত্ত্বরই পাঠেেুত্ত্ব র সেুত্ত্বখ উপস্থাপন েরত্ত্বত থিত্ত্বয়টেত্ত্ব ন ফাটনসধ্মঘী এবাং মানটবে, ‘আপাত টনরীি’ টিনটিত্ত্বনর 

অযািত্ত্বভঞ্চারত্ত্বে। 
 

     অনুবাদ েখনই শুধ্ু এে ভাষা থেত্ত্বে অনয ভাষায় রূপান্তর নয়, এই পটরবতঘন সাাংস্কৃটতে থপ্রিাপত্ত্বিরও। 

অনুবাত্ত্বদর পেটিও খুব সিজ সর  সুগম নয়।
 Source Language (SL) যটদ তাুঁর আটধ্পতযত্ত্বে প্রদশঘন েত্ত্বর 

তখন Target Language (TL) থিিা েত্ত্বর থসই আটধ্পত্ত্বতযর টবরুত্ত্বদ্ধ খাড়া েরত্ত্বত এে প্রটতস্পধ্ঘী ‘অপর’থে --

"The processes of translation involved in making another culture comprehensible entail 

varying degrees of violence, especially when the culture being translated is constituted as 

that of the “other”.’’৭ টিনটিত্ত্বনর বাাং া অনুবাত্ত্বদ থস আটধ্পতযত্ত্বে প্রতযাখযান েত্ত্বরই টনমঘাণ েত্ত্বরত্ত্বে  তার উটিি 

পাঠ।  
 

     এেটদত্ত্বে বাটণটজযে িাটিদা এবাং অনযটদত্ত্বে অযাত্ত্বজঘর টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনত্ত্বত িটরত্রত্ত্বদর আটধ্পতযবাদী টিন্তা 

থেত্ত্বে টশশু-টেত্ত্বশার পাঠেত্ত্বদর দূত্ত্বর সটরত্ত্বয় রাখত্ত্বত িাইটেত্ত্ব ন আনন্দত্ত্বম ার সম্পাদেরা। প্রসিত উত্ত্বেখয থয এই 

সমস্ত অনুবাত্ত্বদ থোত্ত্বনা অনুবাদত্ত্বের নাম োেত না। থসত্ত্বিত্ত্বত্র অনুবাত্ত্বদর েৃটতত্ব বা দায়ভার সবটেেুই সম্পাদত্ত্বের 

উপর বতঘায়। নীত্ত্বরন্দ্রনাে িক্রবতঘী টনত্ত্বজই এোটধ্ে টিনটিত্ত্বনর অনুবাদ েত্ত্বরটেত্ত্ব ন।
৮
 আনন্দত্ত্বম ায় প্রোটশত 
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টিনটিত্ত্বনর প্রেম দুটি অযািত্ত্বভঞ্চার-এ েযাত্ত্বেন িযািত্ত্বের গা াগাট  েখত্ত্বনাই টনরাটমষ টে  না, বরাং তার মত্ত্বধ্য 

 ুটেত্ত্বয় টে  তীে ইহুটদ টবত্ত্বরাটধ্তা। থবাত্ত্বেত্ত্বি জািাজ এবাং The Secret of the Unicorn টিত্রোটিটনর ২৯ পৃষ্ঠার 

দুটি পযাত্ত্বন ত্ত্বে পাশাপাটশ রাখত্ত্ব   েোত্ত্বব ুত্ত্বনর
৯
 সাং াত্ত্বপর মত্ত্বধ্য টদত্ত্বয় ইহুটদ টবত্ত্বরাটধ্তার সাাংস্কৃটতে পােঘেযটি 

স্পি িত্ত্বব— 

 
 

     প্রেম পযাত্ত্বন 
১০

 দুটিত্ত্বত বাাং া েোত্ত্বব ুত্ত্বন েযাত্ত্বেন িযািত্ত্বের গা াগাট  শুধ্ুমাত্র জন্তুজাত্ত্বনায়াত্ত্বরর মত্ত্বধ্য 

সীমাবদ্ধ রাখা িত্ত্বয়ত্ত্বে। এমনটে শব্দগুট  সুেুমার রায় র্রানার িওয়ার জনয িাসযরত্ত্বসরও থযাগান টদত্ত্বয়ত্ত্বে। 

অনযটদত্ত্বে ইাংত্ত্বরটজ েোত্ত্বব ুত্ত্বন ‘থেভ থেিার’ শব্দটি গা াগাট  টিসাত্ত্বব বযবিার েরা িত্ত্ব ও বাাং া অনুবাত্ত্বদ 

অনুবাদে সত্ত্বিতন ভাত্ত্ববই শব্দটি বজঘন েত্ত্বরটেত্ত্ব ন। টিনটিত্ত্বনর সামটিে অযািত্ত্বভঞ্চাত্ত্বরর থপ্রটিত্ত্বত দাস বযবসায়ী 

ব ত্ত্বতই থয িটরত্রটির নাম মত্ত্বন আত্ত্বস থস ি  ‘থ াটিত সাগত্ত্বরর িাঙর’ টিত্রোটিটনত্ত্বত মােুঘযত্ত্বয়স দয গগঘনত্ত্বজা া 

ওরত্ত্বফ রত্ত্ববত্ত্বতঘা রাস তাপপু াসত্ত্বে। রাস তাপপু াস িটরত্রটি টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনত্ত্বত প্রেম থদখত্ত্বত পাই ফারাওত্ত্বয়র 

িুরুি-এ এবাং  পরবতঘীত্ত্বত নী েম , ফ্লাইি ৭১৪ ইতযাটদ এোটধ্ে অযািত্ত্বভঞ্চাত্ত্বর টিনটিত্ত্বনর প্রটতপি টিত্ত্বসত্ত্বব 

থদখত্ত্বত পাই। রত্ত্ববত্ত্বতঘা ইতা ীয় নাম আর রাস তাপপু াস টিে। অযাত্ত্বজঘ অস্বীোর েরত্ত্ব ও রাস তাপপু াস িটরত্রটি 

অযাত্ত্বজঘ এেজন টস্টটরওিাইপ ইহুটদর মত্ত্বতা েত্ত্বরই টনমঘাণ েত্ত্বরটেত্ত্ব ন। অযাত্ত্বজঘর এই ইহুটদ টবত্ত্বরাটধ্তাত্ত্বে প্রতযাখান 

েরত্ত্বতই বাাং া অনুবাদে ‘থেভ থেিার’ শব্দটি বজঘন েত্ত্বরটেত্ত্ব ন বত্ত্ব  আমাত্ত্বদর অনুমান। আমাত্ত্বদর বক্তবয আরও 

বট ষ্ঠভাত্ত্বব প্রটতটষ্ঠত িয় োুঁেড়া রিসয এবাং The Crab with The Golden Claws-এর ৩৭ নাং পৃষ্ঠার টতনটি 

পযাত্ত্বন ত্ত্বে পাশাপাটশ রাটখ— 
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     তািত্ত্ব  থদখব, মুস মান আক্রমণোরীত্ত্বদর েযাত্ত্বেন িযািে ‘থসায়াইন’ বত্ত্ব  গা াগাট  টদত্ত্বে। ইস াম 

ধ্মঘাব েীত্ত্বদর পটবত্র ধ্মঘিন্থ আ  থোরাত্ত্বণর টিতীয় সুরা বাোরহ -এর ১৭৩ সাংখযে আয়াত, পঞ্চম সুরা আ  

মাটয়দাহ -এর ৩ সাংখযে আয়াত, ষষ্ঠ সুরা আ  আনআম-এর ১৪৫ সাংখযে সুরা এবাং থষাড়শ সুরা আ  নাি -এর 

১১৫ সাংখযে আয়াত্ত্বত সজ্ঞাত্ত্বন শূেত্ত্বরর মাাংস িিণত্ত্বে পাপ এবাং শূেরত্ত্বে টনেৃি অপটবত্র প্রাণী টিত্ত্বসত্ত্বব টিটিত েরা 

িত্ত্বয়ত্ত্বে। স্বাভাটবেভাত্ত্ববই িযািত্ত্বের এই গা াগাট র মত্ত্বধ্য তীে মুস মান টবত্ত্বরাটধ্তাই প্রোটশত িত্ত্বয়ত্ত্বে। পাশাপাটশ 

‘সযাত্ত্বভজ’, ‘অযাজত্ত্বিক স’, ‘োত্ত্বপঘি থস ার’, ‘আইেত্ত্বনাক্লাস্ট’ ইতযাটদ শত্ত্বব্দর মত্ত্বধ্য েযােট ে ধ্ত্ত্বমঘর থগাুঁড়াটম এবাং 

উি জাতীয়তাবাদী আটধ্পতযই প্রোশ পাত্ত্বে। অযাত্ত্বজঘর ধ্মঘীয় থগাুঁড়াটম বা উিজাতীয়তাবাত্ত্বদর টবষ থেত্ত্বে িাত্ত্বগঘি 

টরিারত্ত্বদর রিা েরত্ত্ববন বত্ত্ব ই বাাং া অনুবাত্ত্বদ অনুবাদে সত্ত্বিতনভাত্ত্ববই এই সমস্ত শব্দাব ীত্ত্বে বাদ টদত্ত্বয়টেত্ত্ব ন। 

টিত্রোটিটনর অনুবাত্ত্বদ অনুবাদে স্বাধ্ীনতা টনত্ত্ব ও তার সুত্ত্বযাগ খুব েম োত্ত্বে োরণ তাুঁত্ত্বে টনটদঘি পযাত্ত্বনত্ত্ব র 

মত্ত্বধ্যই স্বাধ্ীনতাত্ত্বে সীমাবদ্ধ রাখত্ত্বত িয়। অনুবাত্ত্বদর প্রত্ত্বয়াজত্ত্বন সাধ্ারণভাত্ত্বব নতুন েত্ত্বর পযাত্ত্বন  টনমঘাণ েরা িয় 

না। টেন্তু টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনত্ত্বত ইস াত্ত্বমর প্রটত টবত্ত্বিষ এতিাই তীে থয Land of Black Gold-এর ২২ পৃষ্ঠার 

টতনটি পযাত্ত্বন ত্ত্বে টিত্রোটিটনর বাাং া অনুবাদ োত্ত্ব া থসানার থদত্ত্বশ থেত্ত্বে অনুবাদে সটরত্ত্বয় থদন। তার পটরবত্ত্বতঘ 

এেটি নতুন পযাত্ত্বন  সৃটি েত্ত্বর থসই শূনযস্থান পূরণ েত্ত্বরন। মরীটিো থভত্ত্ববই জনসন-রনসত্ত্বনর এেজন, নমাজরত 

এেজনত্ত্বে থসজদা েরার সময়  াটে থমত্ত্বরত্ত্বে। পত্ত্বরর পযাত্ত্বনত্ত্ব ই থদটখ তারা ভু  স্বীোর েত্ত্বরত্ত্বে। টেন্তু টিনটিত্ত্বনর 

এোটধ্ে টিত্রোটিটনত্ত্বতই ইস াত্ত্বমর প্রটত অযাত্ত্বজঘর র্ৃণা প্রতযি বা পত্ত্বরািভাত্ত্বব বারাংবারই প্রোটশত িত্ত্বয়ত্ত্বে। 



অনুবাদতত্ত্বের আত্ত্ব াত্ত্বে টিনটিন টিত্রোটিটনর বাাং া অনবুাদ : এেটি সাাংস্কৃটতে পাঠপ্রয়াস                টপনােী মাইটত 
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          67 

 
 

 
 

     এেইভাত্ত্বব এই অযািত্ত্বভঞ্চার টিত্রোটিটনর ৩৪ পৃষ্ঠার প্রেম পযাত্ত্বনত্ত্ব র েোত্ত্বব ুন এবাং এেই পৃষ্ঠায় নমাজরত 

মানুষত্ত্বদর উপর জনসন-রনসত্ত্বনর গাটড় টনত্ত্বয় মসটজদ থভত্ত্বঙ ঢুত্ত্বে পড়ার দৃশয পুনরায় বাাং া অনুবাত্ত্বদ অনুবাদে 

বাদ টদত্ত্বয় টদত্ত্বয়ত্ত্বেন।    
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     অনুবাদে স্পিতই ধ্মঘীয় আিাসত্ত্বনর দৃশয টশশু মত্ত্বন যাত্ত্বত প্রভাব না থফত্ত্ব  থসজনযই েোত্ত্বব ুন উটঠত্ত্বয় থদন বা 

পযাত্ত্বন  বাটত  েত্ত্বর থদন।  
 

     টশশুমত্ত্বন যাত্ত্বত টজর্াাংসার টবষ না েড়ায় থসটদত্ত্বে অবশযই টশশু-টেত্ত্বশার পটত্রোর থ খে-সম্পাদেত্ত্বদর নজর 

টদত্ত্বত িয়। টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনত্ত্বত ভাত্ত্বয়াত্ত্ব ে েমাত্ত্বত টগত্ত্বয় বা বাদ টদত্ত্বত টগত্ত্বয় অনুবাদে মূ ানুগ না থেত্ত্বে 
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অত্ত্বনেিাই স্বাধ্ীনতা থনন। The Secret of The Unicorn-এর অনুবাদ থবাত্ত্বেত্ত্বি জািাজ-এর ৪৮ পৃষ্ঠায়  বািঘত্ত্বদর 

েুেুর  ‘ব্রুিাস’ িত্ত্বয় থগত্ত্বে বার্া— 
 

 

 
 

     ‘ব্রুিাস’ শব্দটির মত্ত্বধ্য থয টবশ্বাসর্াতেতা, টিাংসা, পাশটবেতা আত্ত্বে তা ‘বার্া’ শব্দটির মত্ত্বধ্য সমূ্পণঘ টস্তটমত িত্ত্বয় 

থগত্ত্বে। পাশাপাটশ বার্া নামেরণ েরার সময় অনুবাদে থিত্ত্বমন্দ্রেুমার রাত্ত্বয়র িারা অনুপ্রাটণত িত্ত্বয় োেত্ত্বত পাত্ত্বরন। 

থিত্ত্বমন্দ্রেুমার রাত্ত্বয়র অযািত্ত্বভঞ্চার িটরত্র েুমার-টবম ত্ত্বদর েেুুত্ত্বরর নাম বার্া। প্রােটমেভাত্ত্বব বাাং া অযািত্ত্বভঞ্চার 

সাটিত্ত্বতযর মত্ত্বধ্য অত্ত্বনেখাটন টবত্ত্বদটশ প্রভাব টে । এমনটে ১৮৭৪ সাত্ত্ব  থরভাত্ত্বরন্ড  া টবিারী থদ যখন থবি  

থপজযান্ট  াইফ থ ত্ত্বখন তখন উত্ত্বেখ েত্ত্বরটেত্ত্ব ন বাাং ায় অযািত্ত্বভঞ্চার সাটিতয থনই।
১১
 খুব স্বাভাটবেভাত্ত্ববই শুরুর 

টদত্ত্বে ইাংত্ত্বরটজর প্রভাব বাাং া অযািত্ত্বভঞ্চার সাটিত্ত্বতয থজুঁত্ত্বে বত্ত্বসটে । থসই পটরটস্থটতত্ত্বত থিত্ত্বমন্দ্রেুমাত্ত্বরর েুমার-

টবম  টনিঃসত্ত্বন্দত্ত্বি ঔপটনত্ত্ববটশে সমত্ত্বয় দাুঁটড়ত্ত্বয় ঔপটনত্ত্ববটশে আটধ্পতয অস্বীোর েত্ত্বরত্ত্বে। তাই তাত্ত্বদর েুেুত্ত্বরর 

নাম ‘টজটম’ বা ‘িম’ না িত্ত্বয় ‘বার্া’ িয়। তাই টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটনর বাাং া অনুবাত্ত্বদ যখন ‘ব্রুিাস’-এর পটরবত্ত্বতঘ 

‘বার্া’ রাখা িয় এেটদত্ত্বে তা থযমন অনুবাদত্ত্বের পূবঘত্ত্বজর প্রটত শ্রদ্ধা এবাং বাঙাট  সাংস্কৃটতর অাংশ েত্ত্বর থতা া 

অনযটদত্ত্বে েত্ত্ব াটনয়া  িযাাংওভারত্ত্বে োটিত্ত্বয় ওঠার থিিা বত্ত্ব  অনুমান েরা থযত্ত্বত পাত্ত্বর।  
 

     সুজান থবসত্ত্বনি ‘প্রবত্ত্ব মস  অফ ইেুযইভযাত্ত্ব ে’ টনত্ত্বয় আত্ত্ব ািনার সময় এেটি ইতা ীয় প্রবাদ উদ্ধৃত েত্ত্বর 

বত্ত্ব টেত্ত্ব ন এে ভাষার প্রবিন বা প্রবাদ টভন্ন ভাষায় অনুবাত্ত্বদর সময় অসুটবধ্া িত্ত্বয়ই োত্ত্বে, থসত্ত্বিত্ত্বত্র অনুবাদত্ত্বের 

িরম স্বাধ্ীনতা িিণ োড়া গতযন্তর থনই।
১২
 থয ধ্রত্ত্বণর স্বাধ্ীনতা এখাত্ত্বন অনুবাদে িিণ েরত্ত্ব ন তাত্ত্বত এেটদত্ত্বে 

থযমন বাঙাট  পাঠত্ত্বের সত্ত্বি ননেিয প্রটতটষ্ঠত ি  থতমটন অনূটদত টিত্রোটিটনত্ত্বত সত্ত্বিতনভাত্ত্বব প্রতযাখান েরত্ত্ব ন 

টিনটিত্ত্বনর ভাত্ত্বয়াত্ত্ব েত্ত্বে।   
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     এই ভাত্ত্বয়াত্ত্ব ে বা জাটতগত আটধ্পত্ত্বতযর পরাোষ্ঠা ি  টিনটিত্ত্বনর টিতীয় অটভযান েত্ত্বিায় টিনটিন। এই 

োটিটনত্ত্বত টিনটিনত্ত্বে পাঠাত্ত্ব ন থব টজয়াত্ত্বমর তৎো ীন উপটনত্ত্ববশ েত্ত্বিায়। এই োটিটনত্ত্বত অযাত্ত্বজঘ থপ্রাপাগযাণ্ডার 

এমন এে েীটতঘ স্থাপন েরত্ত্ব ন থয পরবতঘী জীবত্ত্বন বহুবার এ োটিটনর পযাত্ত্বন  বা পযাত্ত্বনত্ত্ব র েোত্ত্বব ুন বদ  

েরত্ত্বত বাধ্য িত্ত্বয়ত্ত্বেন।  টিত িত্ত্বয়ত্ত্বেন প্রসি উত্থাটপত িত্ত্ব ই। বহুবার অনুত্ত্বরাধ্ েরা সত্ত্বেও টবখযাত প্রোশে 

Casterman অস্বীোর েত্ত্বরত্ত্বে Tintin au Congo বা েত্ত্বিায় টিনটিন োপত্ত্বত। এই অযািত্ত্বভঞ্চাত্ত্বর অযাত্ত্বজঘ 

আটফ্রোর থয েটব তুত্ত্ব  ধ্ত্ত্বরন, তা অসতয, পাশটবে এবাং সাম্রাজযবাদী বণঘটবত্ত্বিত্ত্বষ ভরা। টিনটিনও এই অটভযাত্ত্বন 

বড় টিাংস্র। থস টনটবঘিাত্ত্বর অযাটন্টত্ত্ব াপ িতযা েত্ত্বর, টিনামাইি টদত্ত্বয় গণ্ডার উটড়ত্ত্বয় থদয় (যটদও প্রোশত্ত্বের অনুত্ত্বরাত্ত্বধ্ 

পরবতঘীোত্ত্ব  এই পযাত্ত্বন গুট  বাটত  েত্ত্বর গণ্ডাত্ত্বরর েটব থতা ার পযাত্ত্বন  জুত্ত্বড় থদন)। টিনটিন যখন বাচ্চাত্ত্বদর 

ভূত্ত্বগা  পড়াত্ত্বে তখন থস বত্ত্ব , “বনু্ধরা, আটম থতামাত্ত্বদর থশখাব থতামাত্ত্বদর থদশ থব টজয়াত্ত্বমর েো।” আটফ্রোর 

থসই বাচ্চাগুত্ত্ব ার থদশ নাটে ‘সভয’ থব টজয়াম! পরবতঘী সাংস্করত্ত্বণ টিনটিনত্ত্বে থদখা যায় অঙ্ক থশখাত্ত্বত। শুধু্ তাই 

নয়, থিি আত্ত্বমটরোন সােঘাত্ত্বসর মাট ে টজটম মযােিাফ আত্ত্বগ েৃষাি োেত্ত্ব ও পত্ত্বর থশতাি িন। েুট্টুস বত্ত্ব  

‘টমশনারীত্ত্বদর জবাব থনই’। টিনটিনত্ত্বে আটফ্রোনরা আক্রমণ েরত্ত্ব  টিনটিন র্ৃণার সত্ত্বি বত্ত্ব  ওত্ত্বঠ ‘Turn and 

face these black fellows!’ প্রেত্ত্বম থোত্ত্বো নাত্ত্বমর থেত্ত্ব টির সত্ত্বি আ াপ িত্ত্ব  েুট্টুস বত্ত্ব ই বত্ত্বস, ‘থদত্ত্বখ খুব 

এেিা বুটদ্ধমান বত্ত্ব  মত্ত্বন িত্ত্বে না।
১৩

 আটফ্রোর মানুষরা থবাো, অ স এই থপ্রাপাগযাণ্ডা সমি টিত্রোটিটন জুত্ত্বড়ই 

েরা িত্ত্বয়ত্ত্বে।   
 

     োট ে টবিাত্ত্বর েত্ত্বিায় টিনটিন টিনটিত্ত্বনর টিতীয় অটভযান িত্ত্ব ও আনন্দত্ত্বম ায় প্রোটশত িয় টবশ শতত্ত্বের 

থগাড়ায় এত্ত্বস। এিা অনুধ্াবন েরা থমাত্ত্বিও েিের নয় থয এত টবত্ত্বিষ টবষ োোর জনযই এই অত্ত্বপিা। এিাই থয 

েত্ত্বিায় টিনটিত্ত্বনর সাদা-োত্ত্ব া সাংস্করণ বাাং া অনুবাদ আনন্দত্ত্বম ায় প্রোটশত িয়টন। প্রোটশত িত্ত্বয়ত্ত্বে তু নামূ ে 

মাটজঘত রটঙন সাংস্করণ। এই অটভযাত্ত্বনর অনুবাদ যতদূর সম্ভব মূ ানুগ িত্ত্ব ও বণঘটবত্ত্বিত্ত্বষর ঝাুঁঝ েমাত্ত্বনা িত্ত্বয়ত্ত্বে। 
 

 
 

‘MASTER DOG’-এর সাং াত্ত্বপর মত্ত্বধ্য থয প্রভু-ভৃত্ত্বতযর সম্পেঘ আত্ত্বে ‘েুেুরমশাই’ শত্ত্বব্দর মত্ত্বধ্য থসই আটধ্পত্ত্বতযর 

অবসান র্ত্ত্বিত্ত্বে। ‘েুেুরমশাই’ সাধ্ারণভাত্ত্বব বাাং ায় টনতয পটরটিত শব্দ না িত্ত্ব ও অনুবাদ মূ ানুগ রাখত্ত্বত টগত্ত্বয়ই 

অনুবাদে এই ধ্রত্ত্বণর অনুবাদ েত্ত্বরটেত্ত্ব ন। তত্ত্বব এত্ত্বিত্ত্বত্র অনুবাদত্ত্বের মূত্ত্ব র প্রটত আনুগতয স্বাদু গদযত্ত্বে টেটঞ্চৎ 

োষ্ঠ  েত্ত্বর টদত্ত্বয়ত্ত্বে। এই অটভযাত্ত্বন টিনটিত্ত্বনর সািাযযোরী থোত্ত্বো বারবার টনত্ত্বজত্ত্বে ‘োত্ত্ব া থোত্ত্বো’ ব ত্ত্ব ও 

বাাং া অনুবাত্ত্বদ থসই বণঘটবত্ত্বিত্ত্বষর ঝাুঁঝ বাদ পত্ত্বড়ত্ত্বে। শুধ্ু বাদ পত্ত্বড়ত্ত্বে ব ত্ত্ব  েম ব া িত্ত্বব থযখাত্ত্বন ইাংত্ত্বরটজ 

পযাত্ত্বনত্ত্ব  বাবাওরাত্ত্বমর রাজাত্ত্বে শুধ্ুমাত্র ধ্নযবাদ টদত্ত্বয়ই টিনটিন িান্ত িত্ত্বয়ত্ত্বে থসখাত্ত্বন বাাং া অনুবাত্ত্বদ টিনটিন 

রাজার জয় থর্াষণা েত্ত্বরত্ত্বে। ঔপটনত্ত্ববটশে প্রভু থব টজয়াত্ত্বমর বাটসন্দা যখন উপটনত্ত্ববত্ত্বশর রাজার োত্ত্বে টনত্ত্বজর িুটপ 

খুত্ত্ব  রাজার জয় থর্াষণা েত্ত্বর তখন তা িত্ত্বয় ওত্ত্বঠ ঔপটনত্ত্ববটশে আটধ্পত্ত্বতযর টবরুত্ত্বদ্ধ নীরব প্রটতবাদ।  
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     টিন্তাপ্রস্থানগত দৃটিভটিত্ত্বত থদখত্ত্ব  বাাং ায় অনূটদত টিনটিত্ত্বনর টিত্রোটিটন সাাংস্কৃটতে অনুবাত্ত্বদর অবস্থান থেত্ত্বেই 

সবত্ত্বিত্ত্বয় গুরুত্বপূণঘ। তত্ত্বব ইেুযইভযাত্ত্ব ে টিন্তন থগাষ্ঠীর আত্ত্ব ািনাও টিনটিত্ত্বনর বাাং া অনুবাত্ত্বদ গুরুত্বপূণঘ িত্ত্বয় ওত্ত্বঠ। 

থযমন আনন্দত্ত্বম ায় প্রোটশত টিনটিত্ত্বনর প্রেমটদত্ত্বের অযািত্ত্বভঞ্চাত্ত্বর ফরাটস ঐটতিয অনুযায়ী ফত্ত্বমঘর পটরবতঘত্ত্বনর 

টদত্ত্বে গুরুে টদত্ত্বয়ই অনুবাদ েরা িত। তাই অনুবাদ মূ ত মূ ানুগ না িত্ত্বয় ভাবানুবাদই িত্ত্বয়ত্ত্বে— 
 

 
 

 
 

     উটেটখত পযাত্ত্বন  দুটি Land of Black Gold এবাং োত্ত্ব া থসানার থদত্ত্বশ-এর ১৩ নাং পৃষ্ঠা থেত্ত্বে গৃিীত। 

“Dog?..Fog!..A foggy dog! Ha! Ha! Ha! Little dog laughed...That’s rum! Rum-te-

tum!Fifteen men on the dead man’s chest’’ সাং াপটির অসাধ্ারণ ভাবানুবাদ িত্ত্বয়ত্ত্বে “খুেুর েুেুর 

ঠােুরপুেুর থমর্ া দুপুর”-এ। টেন্তু মূ ানুগ রাখত্ত্বত টগত্ত্বয় আিটরে অনুবাদ েরত্ত্ব  এই পযাত্ত্বন টির রসাত্ত্ববদনই নি 

িত্ত্বয় থযত। টঠে থযমনটি িত্ত্বয়ত্ত্বে ‘The Shooting Star’-এর বাাং া অনুবাদ ‘আিযঘ উল্কা’য়— 
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     টিত্রোটিটনর ২৯ পৃষ্ঠায় ৬ নের পযাত্ত্বনত্ত্ব  েযাত্ত্বেন িযািত্ত্বের সত্ত্বি তার পুরত্ত্বনা বনু্ধ থিস্টাত্ত্বরর ধ্াক্কা  াগত্ত্ব  

েযাত্ত্বেন ‘The Shooting Star-এর সাং াত্ত্বপ ‘semaphore’ বযবিার েত্ত্বরত্ত্বে যাত্ত্বত থবাঝাত্ত্বত িাওয়া িত্ত্বয়ত্ত্বে 

েযাত্ত্বেন জািাত্ত্বজ দীর্ঘটদন পতাোর সত্ত্বঙ্কত টদত্ত্বয় যাত্রা শুরু েত্ত্বরত্ত্বেন বা তার দৃটিশটক্ত প্রখর বত্ত্ব ই টতটন টনশাত্ত্বনর 

টনশানার সত্ত্বঙ্কত সিত্ত্বজই বুঝত্ত্বত পাত্ত্বরন। ফরাটস ‘sémaphore’ শব্দটি থেত্ত্বেই ইাংত্ত্বরটজ ‘semaphore’ শব্দটি 

এত্ত্বসত্ত্বে। যার অেঘ ি  পতাো, আত্ত্ব া বা িাত্ত্বতর সািাত্ত্বযয সত্ত্বঙ্কত থদওয়া। এখাত্ত্বন অনুবাদে আটভধ্াটনে অত্ত্বেঘ 

অতযটধ্ে অনুগত োেত্ত্বত টগত্ত্বয় িযািত্ত্বের িােরা ভাব তুত্ত্ব  ধ্রত্ত্বত বযেঘ িত্ত্বয়ত্ত্বেন। যটদও ইেুযইভযাত্ত্ব ে টিন্তন 

থগাষ্ঠীর প্রেম টদত্ত্বের রুশ তাটেেরা ফত্ত্বমঘর পটরবতঘত্ত্বনর বদত্ত্ব  শব্দ, বাত্ত্বেযর অন্বয় ইতযাটদ ভাষাতাটেে ফত্ত্বমঘর 

উপর গুরুত্ব টদত্ত্বয়টেত্ত্ব ন। নীত্ত্বরন্দ্রনাে িক্রবতঘীর পরবতঘীোত্ত্ব  আনন্দত্ত্বম ায় প্রোটশত টিনটিন টিত্রোটিটন সঙত্ত্বেও 

প্রটত অনুগত োেত্ত্বত টগত্ত্বয় অত্ত্বনেসমত্ত্বয়ই পাঠত্ত্বের রসাস্বাদত্ত্বনর িাটনর োরণ িত্ত্বয়ত্ত্বে। েযাত্ত্বেত্ত্বনর গা াগাট র 

সাাংস্কৃটতে টবিার আমরা েত্ত্বরটে, টেন্তু েযাত্ত্বেন জািাত্ত্বজর সত্ত্বি যুক্ত বত্ত্ব ই তার বহু  বযবহৃত উত্ত্বিগজটনত 

ইাংত্ত্বরটজ  ব্জ ি  ‘Thundering typhoons’ বা ‘Blistering barnacles’ ইতযাটদ। নীত্ত্বরন্দ্রনাে িক্রবতঘী 

অত্ত্বনেখাটন স্বাধ্ীনতা টনত্ত্বয়ই েযাত্ত্বেত্ত্বনর টবত্ত্বিষপূণঘ গা াগাট ত্ত্বে মজার েত্ত্বর টনমঘাণ েত্ত্বরটেত্ত্ব ন টেন্তু তাুঁর 

পরবতঘীত্ত্বত রুশ ইেুযইভাত্ত্ব ে িয়ত্ত্বতা বজায় োে  এমনটে অনুবাদ আিটরে এবাং ইাংত্ত্বরটজর অনুগতও ি  টেন্তু 

বাাং া টিনটিন িাটরত্ত্বয় থফ   তার ফাটনসধ্মঘীতাত্ত্বে। 
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