
মহাকািব �ক উপন �াস ও ধীের বেহ ডন 

রিবন পাল 

 

দীঘ�কালীন িশ�াচচ� ার অিভ�তায় অনুভব কেরিছ মহাকািব �ক উপন �াস স!েক�  একটা 
েধাঁয়াশা চিলত আেছ আমােদর মেধ �। মহাকাব � এক দীঘ� বণ�না)ক কিবতা, 
িবপুলায়তেন তা তুেল ধের েযা,ােদর, নায়কেদর ইিতবৃ/। এ এক ব0ভূজ সমি3ত 
বীরব �4ক আখ �ান যােত যু6 হেয় থােক িমথ, িলেজ8, েলাকগ:, ইিতহাস। 
মহাকােব �র জাতীয় ;<= আেছ এই অেথ� েয ইিতহাস ও জাতীয় অিভলাষ উ?মিহমায় 
@কাশ @েচAা থােক তােত। এর নায়ক হেব মহান জাতীয় বীর অথবা প �ারাডাইস 
লেBর আদম ও ঈভ) এর েসEং হেব িবপুল িবGারী, অেনকটা িবHময়। সিIয়তা 
থাকেব অিতমানিবক। গত একশত বছের ইপন �াস বা চলি?েJ, কখনও িথেয়টাের 
ন �ােরEভ উপKািপত হেL মহাকািব �ক িবশালতায়। উপন �ােসর Iমবধ�মান িবকােশর 
ধারায় ঔপন �ািসেকর ব �ি6ক এবং জাতীয় ভােগ �র উNান পতনেক ধরেত চাইেছন 
গেদ �, কািহনীর িবপুল িবGাের। ইিতমেধ � িবO উপন �াস ঐিতেহ � েবশ িকছু মহাকািব �ক 
উপন �ােসর িনদশ�ন গেড় উেঠেছ যা মহাকাব � ল�ণাIাS। অথ�াৎ থাকেছ ব �ি6 ও 
জািতর ভাগ �গত উNান পতন আখ �ান, তােত িমেশ যায় িমথ, িলেজ8, েলাকগ:, 
ইিতহাস। তার িবGার হেয়েছ িবপুল। কেয়কE মহাকািব �ক উপন �ােসর নাম করা যাক। 
যথা – েহম�ান েমলিভর এর ‘মিব িডক’ (১৮৫১), টলBেয়র ‘ওয়ার অ �া8 পীস’ 
(১৮৬৫-৭২), জােরা^াভ হােসক এর ‘িদ ;ড েসালজার েযচুিয়ক (১৯২০-২৩) 
(কিমক এিপক) জেয়েসর ইউিলিসস (১৯২২), েBইনেবক এর ‘িদ েbপস অফ র �াথ 
(১৯৩৯),‘ইেভা আিdরক এর eািভনকা েIািনকা’ (১৯৪৫), প �ািeক েহায়াইট এর 
‘অ �া8 েকায়ােয়ট েgাস িদ ডন’ (১৯২৫-৪০), পােhচরনাক এর ‘ডঃ িজভােগা’ 
(১৯৫৭) @ভৃিত। এইখােন আমরা @াসিjক েবােধ র �ালফ ফেkর এরE মSব � lরণ 
করব। িতিন বেলিছেলন – িবংশ শতাmীর মহাকােব �র Kান িনেয়েছ মহাকািব �ক 
উপন �াস। 

 িকn বাংলায়? িশ�কমশাইরা বছেরর পর বছর বেল আসেছন, মহাকািব �ক 
উপন �াস িহেসেব রবীoনােথর ‘েগারা’ (১৯৫৬) উপন �াসEর কথা। এর সেj আরও 
কেয়কE নাম সংেযাজন কির। তারাশpেরর ‘হাঁসুলী বাঁেকর উপকথা’ (১ম সংqরণ 
১৩৫৪), নারায়ণ গেjাপাধ �ায় এর ‘উপিনেবশ’ (২য় মুrণ ১৩৭৮), ;ণময় মাsার 
‘জনুাপুর Bীল’, েগৗরীশpর ভuাচায� এর ‘ইvােতর wা�র’ (১৩৬৩), @মথনাথ 
িবশীর ‘পেনরই আগB’, েদেবশ রায় এর ‘িতGা পােরর ব/ৃাS’ (১৯৩৫), সুনীল 



গেjাপাধ �ায় এর ‘এই সময়’ (১ম ১৩৮৮), ২য় খ8, ১৩৮৯, পূব� পিxম (১ম 
১৩৯৫, ২য় ১৯৮৯)@ভৃিত। 

 আমরা এই তািলকা, জািন, িবতক�  @েভািকং, তাইই চাইিছ। তােত তুলনামলূকতা 
vA হেত পাের। 

 আেলাচনার জন � আপাততঃ আিম েবেছ িনিL িমখাইল সেলাকভ এর ‘অ �া8 
েকায়ােয়ট েgাস িদ ডন’ উপন �াসEেক। িকn েক এই সেলাকভ? েক. েজিলনিqর 
ভাষায় িতিন েযন এক সমুr-নিুলয়া, িযিন <শ তরj�ুz জীবন সমুেrর সSান, িযিন 
রািশয়ােক েদেখেছন তার যাবতীয় উপাদান সহকাের, ল� কেরেছন জন-জীবেনর 
িবিচJ {| সংঘাতেক। চার খে8 িবভ6 এই মহাকািব �ক উপন �াসEর @থম িতন খ8 
েলখা হেয়িছল ১৯২৫ েথেক ১৯৩২ এর মেধ �, ‘অে}াবর’ পিJকায় @কািশত হেয়িছল 
১৯২৮ েথেক ১৯৩২ এর মেধ �, ৪থ� খ8 েলখা েশষ হয় ১৯৪০-এ। এর ১ম িতন 
খে8র ইংেরিজ অনবুাদ @কািশত হয় ১৯৩৪-এ। (বাংলায় এর একািধক অনবুাদ 
আেছ। আমার কােছ একE বাংলা অনবুাদ আেছ, েবিরেয়িছল ১৯৫৯-এ, অনবুাদক 
অবSী সান �াল, আর একE অনুবাদ হেয়িছল @গিত @কাশনী, মেqা েথেক। অনুবাদক 
েক িছেলন আজ আর মেন েনই।) 

 সেলাকভ ডন কসাক জীবেনর ইিতব/ৃ রচনাকারী ~ধু এটু� বলেল �ক হেব 
না, িতিন িনেজই একজন কসাক, িলেখেছন মুখ �তঃ কসাক জীবন িনেয়, আর এই সব 
েলখােলিখর মধ � িদেয় <শ জীবেনর ব0মািJক আেলখ � ফুেট  উেঠেছ। সেলাকভ (জ� 
১৯০৫)এর বাবা িছেলন েকরানী, গৃহপািলত প~ িবেIতা, পের এক বাvচািলত 
কারখানার ম �ােনজার। এই কারখানা সূেJই েলখক কসাক ধনী চাষীেদর, উ?স�াদয়, 
কারখানা বািড় স!েক�  অিভ�ান পান। (ধীের বেহ ডন উপন �ােসর েমাখভ এমনই 
এক কারখানা মািলক।) ১৩ বছর বয়েস qুল ছুট হন, ১৮ বছর বয়স েথেক 
পJপিJকায় গ: িলখেত থােকন। তাঁর @থম গে:র বই ‘ডন-এর গ:’ েবেরায় 
১৯২৬-এ। এ বইেত এবং ‘আিজওর েBপ’ বইেত িতিন ডন কসাকেদর গ: বলেত 
থােকন। েসটা গৃহযু, এবং েনপ @ক: কালীন। এ সবই িভত ৈতির কেরিছল পুেব�া6 
মহা-উপন �াসEর। বইE েযন আচার ব �বহার, রীিত নীিত, গান, শািSপেব� জীবন, 
১ম িবOযুে, অংশbহণ, ১৯১৭র অে}াবর িব�ব ও পরবত� স!েক�  তােদর 
@িতিIয়ার সে�লক এক িবOেকাষ। এ এক প �ােনােরািমক উপন �াস যা ঘটনা ও 
চিরেJ ঠাসা। 

 উপন �াসEর �ট েকমন? গ: আবিত� ত হেL তাতাq�  এর েমেলকভ পিরবারেক 
িনেয়। এেদর এক পূব�পু<ষ িIিময়ান যু,কােল এক যুবতীেক তুেল এেন েবৗ বানায়। 
েমেলকভ এর পড়িশরা তােক ডাইনী বেল @চার কের, েমের েফলার েচAা কের, িকn 



েবৗটার wামী খুেনেদর হ�েয় েদয়। তােদরই বংশধর এই েমেলকভ পিরবােরর 
নািতপুিত, তাই তােদর তুিক�  বলা হত। তাতাq�  অ�েলর েলাকজন এ পিরবােরর 
েলাকজনেক মান � করত। এ বািড়র ি{তীয় েছেল িbগির পাSািলেয়িভচ েমেলকভ এক 
েযাগ � ত<ণ েসানানী, ে@েম পড়ল পিরবােরর ব�ু েGাপান আGাকভ এর েবৗ এর। 
wামী �ীর মেধ � ে@ম িছল না, বরটা @ায়ই িপটত েবৗেক। িbগির ও আকিসিনয়ার 
েরামা� এবং পলায়ন আGাখভ ও েমেলকভ পিরবােরর মেধ � ঝগড়ার সূJপাত ঘটাল। 
এই েরামাে�র উঠানামা ঘেটেছ @থম িবOযু, ও গৃহযুে,র আবেহ। এই দইুেত ডাক 
পেড়িছল যুবক কসাকেদর, এ দেুটাই রািশয়ার র6�য়ী যু,। লড়াইেয়র আ;ন েপৗঁছায় 
অে�া-হাjারীয়ান �ে� েযখােন িbগির েGপান আGাকভেক বাঁিচেয় েদয়, তেব তােতও 
েমেট না িববাদ। বােপর েজেদ িbগির িবেয় কেরিছল নাতািলয়ােক, িকn অ�ুs েথেক 
যায় আকিসিনয়ার @িত ে@ম। - �েটর িবকােশর সেj সেj ঔপন �ািসক পাঠকেক িনেয় 
যান সামািজক নানা Gের কসাকেদর মেধ �। আমরা পাই দিরr িমশকা েকােসভয়েক, 
স!s িমল মািলক েমাখভেক। আটামান েকাসু�নলভ যার েমেয় নাতািলয়ার িবেয় 
েদওয়া হেয়িছল িগগির েমেলকেভর সেj। েপাশাক িববরণ, েগরKালীর বাসনপJ, ধান 
িনড়ান, লাঙল েদওয়া, মাছ ধরা, িবেয়র অন�ুান এবং নানা রকমাির দশৃ � েলখেকর 
ব0বিণ�ল চিরেJর চারপােশ ছড়ােনা। 

 আেছ েমেলকভ পিরবার – িbগিরর বাবা পােSেলই ে@ােকািফিভচ কক� শ আর 
েমজািজ মানষু, পুেরােনা জার সমথ�ক, কসাক ঐিতেহ �র @িতভূ। তার মা ইিলিনচনা, 
তার ভাই িপ/তর �AপুA সাদা ;ঁেফা কসাক। িপওডেরর েবৗ সুdরী আকষ�ণীয়া 
আকিসন। আকিসন আর িbগিবর ে@ম েযন কসাকেদর ৈনিতক ও জািতগত সংqােরর 
@িতবাদ- �ক তারাশpেরর করালী ও পািখর ে@েমর মেতা। সেলাকভ তুেল ধেরন 
ধম�, েসৗজন �, পিরবার, সমাজকত� ব � িবষেয় @াচীন ও আধুিনক জীবনাদেশ�র সংঘাত, 
পােশ থােক কসাক জীবন, নারী আকষ�ণ, নারী-ময�াদার কথা। পর�ীর সেj িbগিরর 
আশনাই এর ফল ঘরছাড়া, জিমদােরর অধীেন িদনমজরু হওয়া যা কসাক সংqাের ঘা 
েদয়। উপন �ােস আেছ {|ময় স!ক� -িbগির, নাতািলা, িপ/তর, দািরয়া, পােSেলই 
ে@ােকািফেয়িভচ এর। চিরJিচJেণ িকি�ৎ চড়া সুর সহায়তা কেরেছ নাটকীয়ে=। েযমন 
িbগিরেক েহায়াইটরা যখন িডিভসন কমা8ার কের, তার বাবা, বািড়র কত� া িকn 
ময�াদায় সােজ� � মেন মেন দঃুখ পায়। কসাকরা যখন যুে, জিড়েয় যায় তখন গ: 
পিরবারতাি�কতা েছেড় @সািরত {|ভূিমেত যায়, আরও @সািরত ভূিমেত নতুন নতুন 
চিরJ আেস। উপন �াসEর ি{তীয় খে8 @াধান � পায় কসাক আেdালেনর িমিলটারী ও 
িব�বী ইিতহাস ১৯১৬ েথেক ১৯১৮ র রাজৈনিতক ঘটানবলী। সেলাকভ তুেল ধেরন 
@িতিব�েবর উে�খেযাগ �  েনতােদর, যথা-েজনােরল েকািন�লভ, আেলেkেয়ভ, কসাক 



আটামার কােলািদন ও েবােগভিq, িব:বী কসাক েনতা েপাদেতালকভ, কৃেভাি�কভ 
@ভৃিতেক। আেনন েপাদেতালকভ আেdালন, েপাদেতাকেভর মতুৃ �, ডন কসাকেদর ি{ধা 
জিড়মা। ৩য় ও ৪থ� খে8 @াধান � পায় ডন সংল� অ�ল;িলেত গৃহযু, (১৯১৮-
২০), িবেশষতঃ েসািভেয়ত শি6র িব<ে, ডন নদীর উ? অংেশর সংঘাত। 
কসাকেদর েশষ িবেrাহ অpন কেরন ড�েম�াির েমেটিরয়াল, @ত ��দশ�র িববরণ 
@ভৃিতর সাহােয �। এই িবেrােহ েমলকভ ভাইরা, দইু েছেলই অংশ েনয়। িপয়তর িনহত 
হয়, িbগির এক েরিজেমে�র দািয়= পায়, িডিভসন কমা8ার হয়। েলখক েদখান 
কসাক জাতীয়তা ঐিতহািসক বাGবতার ভূিমেত হার wীকার কের, েশষ পয�S 

েসািভেয়ত ব �বKার অধীনK হয়। িমসকা েকােসভয় এবং বলেশিভকেদর েনতৃ= েমেন 
েনয়। বড়েলােকর টাকা কামাই, গরীেবর নােক দিড়। িকn েস� জজ�  Iস িনেয় 
েফরার পর ছলনা, কপটতা, তািরেফর মেধ � বুঝেত পাের কথাটা সিত � নয়। যুে, 
যাবার আেগ ও পের তার জীবন উপলিzর বদল েচােখ পড়ার মত। দইু পৃিথবীর 
{ে| িব�ল  তার সেত �াপলিz েবদনা িব�ল। তার েবৗ যখন মদ খাওয়া ও নারীসj 
িনেয় বাড়াবািড় সমােলাচনা কের তখন িbগির বেল লােলরা হয়ত স�ক পেথর যাJী, 
িকn েক ওেদর সেj আমায় যু6 করেব। কসাকেদর আেধ�ক েগেছ ডেনর অন � পাের, 
বাদ বািকরা কাটােL বেুনা জীবন। আমার মাথা ;িলেয়েছ, ভয় পািL। জীবন চমেক 
ওেঠ িবদ ু�ৎ ঝলেক। 

 উপন �াসEর মেধ � আদ �S সমােলাচকরা ল� � কেরেছন এক িলিরক �াল েমাEফ-
যার আ�েয় বিণ�ত হয় কসাক জীবন ইিতহাস, িbগিরর জীবনকথা, েয সমাজতে�র 
পেথ েপৗঁছায় দগু�ম পেথ, অিতIম করেত হয় যু,, তী� {d।ু েলখক যখন েGপ 
ভূিমর বণ�না েদন তােত তা ভাwরতা পায়। েকােসভয়-এর ব�ু েনভ যখন 
েহায়াইটেদর হােত ফাঁিস যায় তােক কবরK করা েGপ-এ। একটা মরুগী েস কবের 
বাসা কের, জীবন ~< হয় েসখােন। েলােক সুেখর স�ােন লেড়, জিম খঁুেজ পায় 
েসৗdয�, তািগদ আেস সত �িন� জীবেনর। অদশৃ � জীবন ব0@সু হেয় ওেঠ বসেS, 
দঢ়ৃভােব ক!মান, িবকােশর পাপিড় েমেল েদয় েGপ ভূিমেত। 

 নদী @বােহর িনরGরতা আর একE েমাEফ যা জীবন জেয়র অিভলাষেক রােখ 
বাঁিচেয়। 

সেলাকভ েগাড়ায় েভেবিছেলন িতিন করিনলভ এর � � েত ডন কসাকেদর 
ভুিমকা িনেয় উপন �াসE িলখেবন। িকn িলখেত বেস উপলিz করেলন অে}াবর 
িব�েবর সেj ডন কসাকেদর জীবন সম3য় যা জ<রী তাহেল যথাথ� �প পােব না। 
ডন কসাকেদর @াক যু, জীবন, @থম িবOযু,, তােদর ঐিতহািসক ভূিমকা আনেল 



সমbতা রি�ত হেব। ১৯২৫ বসেS উপন �াসE েলখার সময় িতিন কি:ত িবন �ােসর 
ব �াপকতা েভেব িচিSত। ১৯১৭ েত েভেবিছেলন ে@েJাbােদ করিনলেভর অিভযান পয�S 
রাখেবন, তারপর বদল  ঘটেত লাগল। েফ�য়ারী িব�িব পয�S এল @থম খে8, 
তারপর ি{তীয় খে8 করিনলেভর চIাS আেস। আমরা পিরিচত হই বানচুক চিরJEর 
সেj েয �ে� ৈসিনকেদর মেধ � কম ু�িনB @চার চালােL, আেস রাজত� সমথ�ক 
িলসটরিনটিqর কথা, েফ�য়ারী িব�ব লড়াই ও িনbেহর কথা। িbগির েমলকভ 
উপন �াস খসড়া করার সময় @ত �ািশত নায়ক �েপ ভাবনায় আেস িন। আেG আেG 
গ: েমলকভ পিরবােবর সংকীণ� পিরসর অিতIম কের িব�বী ঝEকায় উ�তা েপেত 
থােক। িবেশষ দশেকর <শ সািহত � তুলিছল নানা @সিjক @� – েদশ ও িব�েবর 
স!ক� , মানষু ও ইিতহােসর কথা, wাধীনতা ও @েয়াজনীয়তার সংঘাত, মানবতা ও 
কত� েব �র সংঘাত। �ণী ও িবOজনীন মূল �েবােধর {|, শরীরী ও সামািজক স!ক�  
কথা, সেচতন ও w� @েণািদত ভাবনার ৈ{রেথর কথা। রাজনীিতর িবে�ারণ স ব 
ভাবনা ধা¡া মারিছল িশে:র জগেত এই ৈবদ ু�িতক আবেহ িচরSন সমস �ায় নাড়া 
পড়িছল নব নব আিব¢ােরর উে/জনায়, জীবন ও মতুৃ �র ;<= ভাবািLল অন � 
ভােব। এই সব @ে�র স াব � উ/র েলখকবেৃdর মেন অpিরত হিLল। েগািক�  পথ 
েদিখেয়িছেলন মানেুষর @িত তাঁর অেLদ � ব�েনর েঘাষণায়, মানবজীবেনর যথাথ� 
সারাথ� এবং অিGে=র নব সৃজেনর িশ:ায়েন। মানষু তার কােজর জন �ই অহংকার 
করেত পাের, �মজীবী মানষু বদলােত পাের পৃিথবী – েগািক� র এই িJিবধ ে@রণা কাজ 
কেরিছল উ/রসূরী সমােলাচেকর মেধ �। টলBেয়র যু, ও শািS এবং সেলাকেভর ধীের 
বেহ ডন তুলনী হেয় থােক তােদর অিpত বাGবতার িবপুল পিরবত� ন, মহাকািব �ক 
িপরকাঠােমা, নাটকীয় ন �ােরEেভ এবং গভীর মনGাি£ক অনসু�ােন। সেলাকেভর এই 
উপন �াস lরণীয় ব �ি6 েরড আিম� মানেুষর িচJেণ (েযমন িনভ�ক কম �া8ার 
িলখাচভ), আSজ� ািতক গাইেত গাইেত নািবকেদর আIমণ বণ�নায়, ৈসন �েদর সােথ 
িনেয় কম �া8র ও কিমশারেদর আbসরেণ, ডন অববািহকায় রণিবGাের, ধৃত কম ু�িনB 
েভেসনqায়ার বণ�নায়, সশ� িসিনকেদর বীর ব �4কতায়। wেদশ ে@িমক েলখক 
@াসিjক নানা ঐিতহািসক ঘটনার দাশ�িনক ও ৈশি:ক ব �াখ �াও িদেয়েছন সেj সেj। 
েহায়াইট আিম�র উে�খ � ব �ি6= েডিনিকন, Iাসনভ এবং অন �ান �রা অথ�েলালুপতায়, 
জাম�াণ ও তােদর অনষুjীেদর সাহায় � করায় সেলাকভ সফল। রাজত�ী এবং ডন 
েwLাচারীেদর েদশে@মহীনতা জনশ¤= উদঘাটেন েলখক সফল। ঐিতহািসক সত � 
উপKাপেন তাঁর িভsতায়, যাি�ক ব¥বাদী �শ সতীথ� েলখকরা িব�প হেয়িছেলন 
িবেশষতঃ অিSম পব� উপKাপেন। এ িবষয় িনেয় িতিন েগািক� েক এক পেJ তার িভs 
প,িতর কথা ব �6 কেরিছেলন। ৪থ� পব� িতিন বারংবার ঘষামাজা কের িগেয়েছন। 



েভেবিছেলন আরও একটা পব� িলখেবন, িকn পের েস ভাবনা বািতল কেরন। িbগির 
েমলকেভর পিরক:নার wাত� � িচJণ ও সমােলািচত হেয়েছ িকn সমােলাচক তাঁর 
wত� িশ:েবােধ অিবচল তখন 0জেুগ উেঠিছল, েয েকােনা @কােরই পিজEভ িহেরা 
আঁকেত হেব। সেলাকেভর তােত vA সায় িছল না। চিরJেক যাি�কভােব এক রকম 
করা তাঁর পছdসই িছল না, সমাজতাি�ক বাGবতার িভs িভs িনরী�া সেলাকেভর 
এই উপন �াস ছাড়া ও ভািজ� ন সেয়ল আপটান�ড-এ, আেলিk টলBেয়র িপটার িদ 
েbট-এ, আে�াভিqর হাউ িদ িBল ওয়াজ েট!ারড-এ েফিডন এর িদ েরপ অফ 
ইউেরাপ-এ, ফাদােয়ভ –এর িদ লাB অব িদ উেদেঝ¦ -এ িমলেব। 

  


