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াম্প্রতিক বাাংা কতবিায় অ্যাতউলন
তমঠুনকুমার দে
গববক, তবশ্বভারিী
২০০৭ াব Terry Eagleton একতি বই দবেন যার নাম ‘How To Read A Poem’ । এই বইবয়র
একতি জায়গায় তিতন পাশ্চাবিযর তবেযাি একজন মাবাচকবক উবেে কবর জানান দয এরা কবই াতিযমাবাচনায় য় নস্টাতজকভাবব, তকাংবা আেলশগি দমৌ িাড়নায় মাজ-ইতিাবক বশাতিক গুরুত্ব তেবি
শুরু কবরন। এই েব দযমন তছবন উতনল লিকীয় F.R Leavis, I.A Richards, William Empson
প্রমুে; দিমতন তছবন তবল লিবকর Mikhail Bakhtin, Eric Auerbach, Walter Benjamin, Kenneth
Burke, Edward Said প্রমুে স্বনামিনয বযতিবগশ। মার্ক্শীয় প্রভাব এর একিা বড় কারণ তনশ্চয়ই, তকন্তু কিিা
জরুতর বা প্রাতিক এই িরবনর মাবাচনা? জানাবেনAs philologist or „lovers of the language‟, their passion for literature was bound up
with an engagement with entire civilization. What else is language but the bridge
which links the two? Language is the medium in which both Culture and cultureliterary art and human society- come to consciousness…১
Eagleton-এর এই বিববয literary art, যা Culture-এর অ্ন্তগশি এবাং human society যা culture- এর
অ্াংলভাগ –এই েু তিবক াংগ্ন কবর দেোর একতি প্রবণিা স্পষ্ট। পূ ববশাি মাবাচকরা ভাবপ্রমী তববব এই
েু ইবক এক কবর দেোর পক্ষপািী। মবন রােবি বব তবল লিবক াততিযক এবাং াতিয মাবাচক তববব
T.S. Eliot যেন „Tradition and The Individual Talent‟ তেববন, িেনও গুরুত্ব দেববন Tradition দক।
বাই বাহুয এই Tradition-ও দিা culture তনরবপক্ষ নয়। অ্র্শাৎ ৃ জনাত্মক তলবের দক্ষবে culture বা
Tradition অ্িু নািন মবয় দজারাবা একতি তবয়। াম্প্রতিক বাাংা কতবিায় অ্যাতউলন প্রবয়াবগর তনতরবে
আমরা বুঝবার দচষ্টা করব কীভাবব ‘কতবিা’, াংস্কৃতির দযাগূ ে তববব কাজ কবর আমাবের দযৌর্ দচিনাবক
একিা প্রতিি মাো দেয় এবাং এর ফব কীভাবব কতবরা দপৌঁবছ যান ইতিি বযঞ্জনায়।
প্রর্বমই দযিা ম্পবকশ একিু পতরস্কার ওয়া েরকার, িা  allusion কী? M.H Abrams জানাবেনAllusion is a passing reference, without explicit identification, to a literary or
historical person, place, or event, or to another literary work or passage.
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Allusion-এর বাাংা করা বয়বছ ‘উতেেন’। অ্শ্রুকুমার তকোর বববছন ‘পূ বশূে’ বা ‘উবেে’।৩ যতেও
‘উতেেন’ লব্দতি প্রবয়াবগর অ্ভাবব আমাবের কাবছ ািারণি অ্পতরতচি, আর দকব ‘পূ বশূে’ বা ‘উবেে’
বব এর যর্ার্শ অ্র্শতি প্রতিপাতেি য় না। তরচরণ বব্যাপািযায় এর একতি অ্র্শ কবরবছন‘াংকতেিার্শপ্রতিপােক লবব্দর উচ্চারণ’।৪ অ্র্শাৎ িা একতেবক কতবর াংকতেি বব এবাং িা অ্বলযই বব
অ্র্শ-প্রতিপােক। দযমন াংস্কৃি াতবিযর কতব কাতো দমঘেূ ি কাববযর একতি জায়গায় বববছনস্থানােস্ভাৎ রতনচুােু ৎপবিােঙমুেঃ োং।
তেঙনাগাঙ পতর্ পতররণ স্থূ স্তাববপান।। (পূ বশবমঘ-১৪)
অ্যার্শ – তনচু কাতোবর ািযায়ী একজন কতব; তেঙনাগ – তবেযাি আচাযশ, কাতোবর তবপক্ষ
মাবাচক। এই দলাবক কাতো তনবজবক বা তনবজর রচনাবক বববছন – দিামার ায় রতক কতব তনচু
এোবন রবয়বছন। িুতম উেঙমুে বয় (মার্া োড়া কবর) ারস্বিমাবগশ আবরাণ কর, তেঙনাবগর ািনাড়া
(মাবাচনা) গ্রায দকাবরা না। তদ্ধ অ্র্শাৎ মাকতবরা এবাং অ্িনারা (?) দেেবছন দয অ্তিকে তেঙনাগাচাবযশর
লৃ ি (প্রতিপতি) িুতম রণ কবরছ।৫
এোবন কাতো ওই কবয়কতি লব্দ (তনচু, তেঙনাগ) উবেে কবর তনবজর কতববত্বর প্রতি পবরাক্ষ মাবাচনা
দযমন কবর তনবন, দিমতন দমঘবকও একিু প্রলাংা কবর তনবন তনবজর কাযশততদ্ধর জনয।
াম্প্রতিক বাাংা কতবিাবিও অ্যাতউলবনর প্রবয়াগ প্রিুও। দযমন দশ্বিা চক্রবিশীর একতি কতবিা‘অ্ঙ্কার’। কতব তেবছন –
মুিও জাবন
দকানও নেী কুমারী বয় িার কাবছ আব না,
িবু দচৌতি কার বা দয অ্বকৌমাবযশ
দ িরবি কি মতণার
দক না জাবন, েু শ্চতরে নারীবের পুরুবরা দবতল ভাবাবাব!
নেী মুবি তমতি ওয়ার আবগ অ্বনক উপনেী বা নে এব তমতি য়। ফব মুি জাবন ‘দকানও নেী
কুমারী নয়’। তকন্তু এোবন দয দচৌতি কার দরফাবরন্সিা বযবার করা , িাবি আমাবের ামবন চতকবি
আভাতি য় প্রাচীন ভারিববশর মাজ ও াংস্কৃতি।৬ মাবজর কুনারী আর গতণকার প্রবভে তছ স্পষ্ট।
মনু াংতিায় আবছ কুনারীর পবক্ষ তববয়ই তছ উপনয়ন, পতিববা তছ দবে পড়ার মি, আর পতিগৃব বা
মাবন গুরুগৃব বা। তকন্তু গতণকা বি দগব প্রবয়াজন দচৌতি কায় পারেতলশিা। িাই মুি এোবন দপ্রতমকা
নেীর চতরে ম্পবকশ দজবনও িাবক ভাবাবাব। দযমন ভাবাবাি চারুেি, গতণকাু ্রী বন্তবনাবক।৭
কতব দযন এোবন ববি দচবয়বছনবয, আজবকর নারীরা তক দই মিাতবিায়ক মাজবযবস্থায় পারেলশী
নারীবের মি? িারা কী আবেৌ জাবন দচৌতি কার মমশ? বাই বাহুয, জাবন না। স্বভাবিই আজবকর
পুরুবরও ভাবাবাাববাি তনবয় একিা তনঃলবব্দর িজশনীাংবকি দপবয় যাই আমরা।
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তববশ্বশ্বর রাবয়র কতবিা ‘তলকড়ও যাবব’। আমার দগৌরী জননী
আি দপবরাবার আবগ ানাইবয়র কান্না শুবনবছন
িার দই াবি গড়া-াংার, মাতি
ঘর দছবড় কি েূ বর যাব!
তলকড়ও দিা যাবব িিেূ র।
আি বছবরর দমবয়বক বা ি দরাতণী। আর নয়-এ পড়বই দ তববাবযাগযা। িেন দ দগৌরী। ছতবতি মবন
কতরবয় দেয় লািপোবীর িৎকাীন মাজবযবস্থার কর্া। শ্বশুরবাতড় দছবড় বাবপর বাতড় যাওয়ার উবেগ
কতবিাতিবি একিা তববয়াগবযর্ার আব তিতর কবরবছ। িাই ানাইবয়র মূ েশনা দমবয়তির কাবছ কান্নার মি।
এোবন মিযযু বগর বাঙাতর পতরবারতচেতি পতরস্ফুি বয়বছ ওই ‘দগৌরী জননী’র অ্যাতউলবন।
াতিযাংক্রান্ত অ্যাতউলবনর বযবার দেতে তনববতেিা মাাকাবরর ‘আমার না-ওয়া দপ্রতমক’ কতবিাতিবি।
কতবিাতি শুরুই বে এরকমভাবব –
বনমাী িুতম পরজনবম ইও রািা।
বস্তুি, বযর্শ দপ্রবমর তচে। এরপর কতবিাতি জুবড় রতচি বয়বছ দই বযর্শিার আব। এই আববগিমশী
অ্নু ভূতিবক প্রতিি মাো তেবি রািা-বনমাীর উতেেন বয়বছ কতবিাতির ভরবকন্দ্র।
এবাবর দেো দযবি পাবর কবয়কতি আিু তনক মাজ প্রতিবববলর িাৎপযশ দবাঝাবি অ্যাতউলবনর বযবার।
দযমন তমবন্ত বব্যাপািযাবয়র ‘দক্টর ফাইভ’ কতবিাতি। কতব বিশমান কমশবযস্ত জীববন দপ্রবমর স্বরূপ প্রবি
বববছন –
তবর মিু র  আতজ, িবব দকতরয়াবর দিুীন চাপ
অ্িকশ স্ববে দযন দপ্রতমকার বি দেক-আপ।
ববর অ্তফব ই দক কাতঠ কতর ব, কী দম আই?
েূ বর তেন জাতগবিবছ, কতফলপ কবর রব রাতি দপাাই।
এতি একতি ইনতিবরক্ট অ্যাতউলন। মেনবমান িকশাঙ্কাবরর াইন – ‘পােী ব কবর রব রাতি দপাাই’।
দপ্রবম বযর্শ  দিা কী ! নব তলক্ষার্শীর মি জীববনর বাতক প্রিুযিা পবড় আবছ। িাই ‘েূ বর তেন
জাতগবিবছ’। িাই দই আবার নিুন কবর ট্রাই করা। আবার কতফলবপ ককাতন। আবার নিুন দপ্রম।
ু িরাাং চররববতি! চররববতি।
াততিযক অ্যাতউলবনর েু তি অ্নবেয েৃ ষ্টান্ত েু ’জন আিু তনক কতব দামেি রকাবরর ‘বৃ তষ্ট’ এবাং রামানু জ
মুবোপািযাবয়র ‘রিকরবী’।
বশাতববিৌি পতরবববল কতব গণ্ডমূ েশ তবস্ভয়ীন একাবর েলশকবক উবেলয কবর ববছন –
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বত িুতম দকান অ্রতক? প্রর্ম বশার জব
তভজবি ভাবা াবগ না দিামার। কাগবজর দকাণামাে
দভবঙ দভবঙ দনৌকা বাতনবয় তনবয় এক মাবঠ জমা জব
ইছামিী বাতড় তনবয় আবাতন কেনও
িবব িুতম তবভূ তিভূ ণ বুঝবব। মাচমৎকৃতি
পেয ববব, ঘন বয় এ দমঘ: আয় বৃ তষ্ট দঝেঁবপ
বাতড়র োওয়ায় এক বয় বা দাকজন
গরম দবগুতন। ারাতেন অ্বঝার-কাতো দবািয়
দমবঘ দমবঘ তচতঠ পাতঠবয়বছ, েু ’একতি াংবকি
আর রবীন্দ্রনার্ শ্রাববণর গাবন এিোতন প্রকালময়।
এববর পবরও বৃ তষ্ট ভাবা াবগ না দিামার?
বাাংবেবলর বৃ তষ্ট বা বােঝবরা পতরববল দবাঝাবি উবঠ এববছ দবল কবয়কতি নাম অ্যাতউলন তববব –
তবভূ তিভূ ণ, কাতো, রবীন্দ্রনাবর্র শ্রাববণর গান। তিয কর্া ববি বাাংাবেবলর প্রকৃতি তনবগশর অ্পূ বশ
তবতচেয দবাঝাবি ব ‘হৃেয় ামাতজক’এর কাবছ উি উতেেনগুতই যবর্ষ্ট, বযঞ্জনাব তনমশাবন আর তকছু
াবগ না।
কতব রামানু জ মুবোপািযায় বিশমান মাবজর াংকবির তেবন শুতনবয়বছন দপ্রবমর আবববগ বতকছু র ামঞ্জয ও
আলাবাবের ু র রবীন্দ্রনাবর্র ‘রিকরবী’ নািবকর অ্যাতউলন প্রবয়াবগ –
লাক যেন রিচক্ষু
িারাবা িজশনী
তেবক তেবক ভাঙবছ েু গশ
রাজা ও নত্নী
ওই দয তকবলার ফু এবনবছ
রবি দভজা ফু
এবকও িুতম তমবর্য ববব
এবকও ববব ভু?
আতম দিা আজ দেবেতছ, কী
ভীণ অ্িবরাব
িযবক দক েুন কবরবছ
চািুবযশ, দকৌলব
েপশ যতে চূ ণশ িবব
এই দিা েুতলর তেন
তেগতবজবয়র েু গশ ভাঙু ক
রাজা ও নত্ন৮
কি আবগ দো বয়বছ রিকরবী। অ্র্চ িার যর্ার্শ উতেেবন বিশমান মাজ ও াংস্কৃতির ছতবতি পতরষ্কার
তবিৃ ি কবর কতব এক নিুন িাৎপবযশ উন্নীি বয়বছন।
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িাব দেো যাবে অ্যাতউলন পাঠকমবন েু ই াংস্কৃতির দমবন্ধন ঘিায়। দই তববব দযন অ্র্শাঙ্কাবরর
কাজ কবর অ্যাতউলন। আর লীতি পাঠক এর উবেলয বও অ্বনকময় আমাবের দযৌর্ তনবশ্চিনার
অ্াংলভাক বয় োেঁড়ায় এর প্রবয়াগ। দতেক দর্বক এর িাৎপযশ বযাপক ও গভীর। এই কারবণই দবািয়
এতয়ি, দজম জবয় প্রমুে অ্যাতউলন প্রবয়াবগর দজারাবা পক্ষপাতিবত্ব কতবিায় একিা নিুন দমাড় তনবয়
আবি চাইতছবন। ‘ওবয়স্টযান্ড’ দিা দলই বে উপতনবের উবেে তেবয়। িাই উিরািু তনকরা চােঁছাবছাা
গবেযর নাম কবর কতবিায় যিই দমিাফর, তবনকিতক প্রবয়াগবক কতবিার ‘আনতরায়াতবততি’ তববব দেেবি
চান না দকন, অ্বনক মাবাচকই এর তবপবক্ষ কর্া বববছন। িােঁবের মবি এগুত কতবিার ‘তবিন ট্রুর্’এর
মবিা। শুিু িাই নয়, িােঁরা এও াবিান কবর তেবয়বছন –
Literary criticism is in danger of breaking faith with its origins in classical rhetoric. ৯
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