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                       কাকত : ৬.৩  
               উপন�াস - ময়লা আঁচল     
        
      ' ময়লা আঁচল ' উপন�াসৰ িবষয়ব� 
                                        
           ফণী�ৰনাথ �ৰণুৰ�াৰা ৰিচত ' ময়লা আঁচল ' উপন�াসখিন ভাৰতীয় িহ�ী সািহত�ৰ এক আপু�গীয়া সৃি� । ১৯৫৪ চনত ৰিচত �হাৱা
এই উপন�াসখিন িহ�ী সািহত�ৰ পৰ�ৰা �ল নত�ন উপাদানৰ আমদািন ঘটাইিছল । মূলতঃ িবহাৰৰ পূিণ�য়া িজলাৰ �মৰীগ� নামৰ এখন
িভত�ৱা গাঁৱৰ কািহনীক �ক� কিৰ ময়লা আঁচল উপন�াসখিন ৰচনা কৰা �হেছ । যিদও �মৰীগ�ৰ পটভ� িমেত উপন�াসখিন ৰচনা কৰা �হেছ
তথািপও সমসামিয়ক ভাৰতীয় গাঁও অ�লৰ সাধাৰণ �বিশ�� উপন�াসখিনত �দিখবৈল �পাৱা যায় । পৰ�ৰাগত ৰীিত - নীিতক ত�াগ কিৰ
উপন�াস ৰচনা কৰা ফণী�ৰনাথ �ৰণুৰ ময়লা আঁচলৰ িবষয়ব� স�ূণ� নত�ন �শলীত বা নত�ন ভংিগমাত ৰচনা কৰা �হেছ । কথাসািহত�ত
পিৰদশৃ�মান �হাৱা �নব��ি�কতাক এই উপন�াসখনৰ জিৰয়েতই �ৰণুেৱ িহ�ী সািহত�ৈল �পান�থমবাৰৰ বােব আমদািন ঘটাইিছল ।  
           উপন�াসখনত �মৰীগ� নামৰ গাঁওখনক �তীকা�ক �পত উপ�াপন কৰা �হেছ । সমসামিয়ক সমাজ জীৱনৰ িবিভ� গিত িবিধৰ
লগেত তাত বাস কৰা জনসাধাৰণৰ আিথ�ক , সামািজক , ৰাজৈনিতক আ� সাং�� িতক ি�িতৰ সু�ৰ বণ�না উপন�াসখিনত �পাৱা যায় ।
উপন�াসখিনত সমসামিয়ক সমাজ জীৱনত �চিলত �হ থকা অ�িব�াস , ধম�ৰ নামত থকা ভ�ািম , উ� - নীচৰ ধাৰণা , িশ�াৰ অভাৱ আিদ
িবিভ� িদশক বিল�ভােৱ উপ�াপন কৰা �হেছ । মূলতঃ িবহাৰৰ পটভ� িমেত ৰচনা �হাৱা উপন�াসখিনত ভাৰতীয় �াধীনতা আে�ালেন
জনসমাজত �পেলাৱা �ভাৱ , �তওঁেলাকৰ �লাককলা আ� �লাকসং�� িত আিদ িবিভ� িদশক এেক পৃ�ভ� িমৈল আিন সু�ৰভােৱ
উপন�াসখিনত উপ�াপন কিৰেছ । উপন�াসখনৰ �ায়  সকেলা বণ�নাই আ�িলক জীৱনেবাধৰ �সেত স�িক� ত । উপন�াসখিনৰ িকছ�  িকছ�
���ত ঔপন�ািসেক পাৰ�িৰক অস�ি�ত বণ�না আগবঢ়াইেছ যিদও ঘটনােবাৰৰ মাজত এক সূ�তা ৰািখবৈল পৰ�ৰাগত �শলী ব�ৱহাৰ
নকিৰ চলিচ�গত �শলীৰ �েয়াগ কিৰেছ ।  
             ভাৰতীয় সামািজক জীৱনৰ দােপান��প এই উপন�াসখিনৰ ঔপন�ািসেক  ঘটনাব�ল উপন�াস িহচােপ ৰচনা কিৰেছ । উপন�াসখিনৰ
ভ� িমকাত �তওঁ �কেছ -  
        " ইয়াত ফুেলা আেছ , শূেলা আেছ , ধূিলও আেছ , আিবেৰা আেছ , �বাকাও আেছ , চ�েনা আেছ , সু�ৰতাও আেছ , কু�পতাও আেছ -
মই কােকা �নওচা িদব পৰা নাই । "  
              �দখা যায় �য  পূিণ�য়া অ�লৰ মািটৰ  �সেত স�ৃ� এই উপন�াসখিনত কািহনী আৰ� �হেছ এটা �মেলৰীয়া িনবাৰণ �ক� �াপনক
�ল । য'ত �মেলৰীয়া আিদৰ দেৰ �ৰাগৰ পৰা সাধাৰণ জনতাৰ বােদও প� - প�ীেয়ও িন�� িত লাভ নকেৰ । অ�িব�াসী এই �লাকসকেল
�মেলৰীয়া �িতেৰাধৰ বােব ব�ৱহাৰ কৰা ইনজ�াকশ�নৰ পৰােহ �মেলৰীয়াৰ উৎপি� হয় বুিল িবেবচনা কেৰ । অ�তাৰ অ�কােৰ আৱিৰ থকা
এই �লাকসকেল দেুবলা দসুাজ ভালৈক খাবৈল নাপােলও �সই ক�ময় জীৱন - যাপনৰ মাজেত আন�ৰ স�ান কেৰ । দখু - �দন�ৰ �াৰা
পািলত এই জীৱনধাৰাত �লাককথা আ� �লাকগীতৰ মাদকতাই উপন�াসখিনৈল এক অনন� বাত� া কিঢ়য়াই আিনেছ । এক িবেশষ
মানিসকতােৰ জীৱন - যাপন কৰা এই মানুহিখিনৰ সাহস আ� �ধয��ই উপন�াসখিনৰ মূল স�দ । কৃিষে��ৰ বােব জনসংঘষ� , মঠৰ সাম�ীয়
�প , বামন দাসৰ দেৰ সত�বাদী আ� িন�াবান �লাকৰ মৃত� � আিদ অেনক মম��শ� ঘটনাই ময়লা আঁচলক অনন� �বিশ�� �দান কিৰেছ ।  
         ১৯৫২ চনৰ পৰা ১৯৪৮ চনৰ িভতৰত পূিণ�য়া িজলাৰ �মৰীগ�ক �ল ৰিচত উপন�াসখিনত �ৰণুেৱ সাম�ীয় ব�ৱ�াক �তীকা�ক �পত
উপ�াপন কিৰেছ যিদও �কােনা িনিদ�� ব�ি�ক খলনায়কৰ দেৰ উপ�াপন নকিৰ ব� ব�ি�ৰ পিৰিধৈল ইয়াক টািন িনেছ । িবিভ� চিৰ�ৰ মুখৰ
পৰা িনসৃত িবিভ� ধৰনৰ উপকািহনীেয় উপন�াসখিনৰ সামি�ক িবষয়ব�ক িবিচ� কিৰ ত� িলেছ । জীৱনৰ িবিভ� উ�ান পতনৰ লগত জিড়ত
িবিভ� ঘটনা , ��মৰ সু�ৰতম �কাশ , সাধাৰন মানুহৰ মহানুভৱতা , হাজাৰ ক�ৰ মাজেতা সমাজ জীৱনৈল আিনব িবচৰা নত�ন পিৰৱত� ন
আিদেয় উপন�াসখিনক বিণ�ল কিৰ ত� িলেছ । ��মচ�ৰ '�গাদান' উপন�াসৰ দেৰ কািহনী িবন�াস এই উপন�াসখিনত নাই যিদও মহাকাব�া�ক
�শলীত ৰচনা কৰা এই উপন�াসখিনত স� স� ঘটনা বা �ু� �ু� কথাইও মহ�তা দািঙ ধিৰব পােৰ ।  
            সাম�বাদী �শাষণত জজ�িৰত ভাৰতীয় �ামীণ জনতাৰ দখুঃবহ কািহনীেয় ময়লা আঁচল উপন�াসত মুখ� ভ� িমকা �হণ কৰা �দখা যায় ।
মূলতঃ উপন�াসখিনৰ পাঁেচাটা কািহনীৰ িভ�ধাৰাই উপন�াসখিনত িব�াৰ লাভ কৰা �দখা যায় । এই পাঁেচাটা ধাৰাৰ �বােহেৰ উপন�াসখিনৰ
আিদৰ পৰা অ�ৈল স�ীিৱত কিৰ ৰািখেছ । এই পাঁেচাটা মুখ� ধাৰা হ'ল -  
ক) ভাৰতীয় �াধীনতা সং�াম আ� �ামীণ জনতাৰ ইয়াত �যাগদান ।  
খ) পুঁিজবাদী ব�ৱ�াৰ লগত জনসাধাৰনৰ সংঘাত ।  
গ) সাম�বাদৰ �তীক কিবৰপ�ী মঠৰ ব�িভচািৰতা উে�াচন ।  
ঘ) �মেলৰীয়া কলা�ৰ আিদ �ৰাগৰ পৰা জনসাধাৰণৰ মুি�ৰ বােব ড° �শা� কুমাৰৰ অ�া� �চ�া ।  
ঙ) ��মকািহনীৰ িব�াৰ ( ড° �শা� আ� কমলী তথা লছমী আ� বালেদৱৰ ��মকািহনী )  
            ফণী�ৰনাথ �ৰণুেৱ এই পাঁেচাটা ধাৰাক �ক� কিৰ উপন�াসখন ৰচনা কিৰেলও িবিভ� ধৰণৰ স� বৰ ঘটনা - পিৰঘটনাই
উপন�াসখিনক সমৃ� কৰাত সহায় কিৰেছ । ইয়াত পিৰদশৃ�মান �হাৱা �াম� জীৱনৰ অেলখ ঘটনা - পিৰঘটনা , সামািজক সং�াৰ , িবিধ িবধান

, ধম�য় ৰীিত - নীিত , িব�াস , কুসং�াৰ , জািতেভদ �থা , �যৗন �কেলংকাৰী , ধম�য় আ� সামািজক ভ�ািম , হাই - কািজয়া আিদ িবিভ�



, ধম�য় ৰীিত - নীিত , িব�াস , কুসং�াৰ , জািতেভদ �থা , �যৗন �কেলংকাৰী , ধম�য় আ� সামািজক ভ�ািম , হাই - কািজয়া আিদ িবিভ�
উপাদােন উপন�াসখিন অনন� কিৰ ত� িলেছ । ফণী�ৰনাথ �ৰণুেৱ ময়লা আঁচল উপন�াসখিনক িবষয়ব�গত িবিশ� �কৃিতৰ আ� সৃি�ৰ
আ�িৰক �ি�য়াৰ সহায়ত ৰচনা কৰা �হেছ । �সেয় ময়লা আঁচল স�েক�  সমােলাচক সকেল এেনদেৰ ম�ব� দািঙ ধিৰেছ -  
" �ৰণুৰ ময়লা আঁচলৰ িশ�গত �েয়াগ, উপন�াসখনৰ িবষয়ব�গত িবিশ� �কৃিত , তাৰ �িত িবিশ� �লখকীয় দিৃ�েকাণ আ� সৃি�ৰ আ�িৰক
�ি�য়াৰ পৰা উ�� ত । ই �চ�াপূব�ক নহয় , ই উপন�াসখিনৰ দাবী অনুসােৰ িস� , িলখকৰ ই�াৰ�াৰা নহয় ।   "  
         িবিভ� ধৰণৰ ঘটনা - পিৰঘটনাৰ সমি� ময়লা আঁচলৰ িবষয়ব� । �ত�� দিৃ�ত অসংগব� �যন লািগেলও পেৰা�ভােৱ ইয়াত
উপ�াপন কৰা স� বৰ সকেলােবাৰ ঘটনাৰ মাজেত সংেযাগসূ� িবচািৰ �পাৱা যায় । �কৃতেত এই সংেযাগসূ�ই ইয়াক গিতশীলতা �দান
কিৰেছ ।  ময়লা আঁচলত িবিভ� ধৰণৰ সমস�াৰ উে�খ িযদেৰ আেছ �সইদেৰ ইয়াৰ লগত এেকা এেকাটা খ�িচ�ও স�িক� ত �হ আেছ । এই
�িতেটা খ�িচ� �য়ংস�ূণ� আ� �ত� । ��মচ�ৰ '�গাদান'ৰ �সেত ত�লনা কিৰ ড° ব�ী �সােদ 'ময়লা আঁচল' স�েক�  �কেছ �য -  
       " �গাদানৰ কািহনীৰ নদীত দটুা ধাৰা আেছ , দটুা পাৰ আেছ , �শাষক আ� �শািষতৰ কািহনী িক� দেুয়া পৃথক নহয় , বৰ� এটা আনেটাৰ
পিৰপূৰক । �শািষত বগ�ৰ কািহনী �শাষক বগ�ৰ অিবহেন স�ূণ� নহয়। ত�প �শািষত বগ� অিবহেন �শাষক বগ� । তথািপ �যিতয়া দেুয়াটা ধাৰাৰ
সংঘষ� হয় �তিতয়া �শাষণৰ ভয়ংকৰ কািহনী উে�ািচত হয় , িক� ময়লা আঁচলত �ৰণুৰ �ামীণ সমস�াৰ িভ� কািহনীৰ মহাসাগৰীয় তৰংগৰ
দেৰ , য'ত শতমুখী অ�ৱত� কথাৰ ধাৰা আেছ , য'ত সম� সাগৰখনেক আে�ািলত কিৰ ৰািখেছ । "  
        সমস�াৰ ব�মুখী �সাৰৰ মাজত কথািশ�ৰ উ�ৃংশলতা আ� অব�ৱ�াই 'ময়লা আঁচল ' ৰ �মৗিলকতা �কাশ কেৰ । �িতবাদী আ�
�াি�কাৰী ঔপন�ািসক িহচােব িচি�ত �ৰণুৰ ' ময়লা আঁচল' ত �কােনা জীৱনৰ আহিৰত িবিভ� ঘটনাৰ সম�য়ত ৰচনা �হাৱা । ই �সেয়েহ এখন
অগতানুগিতক আ�িলক উপন�াস ।  
                                        ✍ ি�তা ৰাভা


