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টমাস হািড
 

িভোরীয় যুেগর অন�তম �িতিনিধ�শীল েলখক টমাস হািড
 (১৮৪০-১৯২৮) ) চাল
স 

িডেকে+র পর ইংেরিজ সািহেত� সবেচেয় পিঠত ও আেলািচত েলখক িতিন) এখেনা �িত বছর 

িবে6র েকাথাও না েকাথাও তাঁেক িনেয় 9: েবর হে;) িব6সািহেত�র েখাঁজখবর রােখন এমন 

পাঠকমা<ই তাঁর েটস অব দ�া ড’আরবারিভলস (১৮৯১), ফার Aম দ�া ম�িডং Bাউড (১৮৭৪), 

দ�া েময়র অব কাEারিFজ (১৯৮৬), জুড দ�া অবসিকউর (১৮৯৫) �ভৃিত উপন�ােসর নােমর 

সেJ পিরিচত) 

 

ইংল�ােKর পূব
 ডেচMারশায়ােরর হায়ার বকহ�াNটন নামক এক পিO9ােম জP9হণকারী 

হািড
র িপতা টমাস িছেলন েপশায় রাজিমRী) আিথ
ক S;লতা না থাকার কারেণ েষাল বছর 

বয়েস পড়ােলখা েছেড় িদেয় েজমস িহV নােমর Wানীয় এক Wপিতর কােছ িশXানিবশ িহসােব 

কাজ YZ কেরন) এরপর িতিন লKেনর িকংস কেলেজ ভিত
 হন) 

 

টমাস হািড
র �থম উপন�াস ‘দ�া পুওর ম�ান অ�াK দ�া েলিড’ কখেনা �কািশত হয়িন) িতিন 

েকােনা �কাশক খুঁেজ পানিন) একপয
ােয় ব\ু, েলখক েমরিডেথর কথায় পাKুিলিপিট নM কের 

েফেলন হািড
) েমরিডথ বেলিছেলন, েলখািটর মেধ� িবতিক
ত রাজৈনিতক িবষয় থাকার কারেণ 
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�কািশত হেল সমস�া হেত পাের) এরপর হািড
র েডসপােট েরেমিডস (১৮৭১) ও আKার দ�া 

ি9ন উড ি^জ (১৮৭২) শীষ
ক দুিট েলখা েবনােম �কািশত হয়) িকছুিদেনর েভতর কিব ও 

কথািশ_ী হািড
 সমেয়র অন�তম �ধান েলখক িহেসেব আিবভূ
ত হন) 

 

উপন�াস-গ_-কিবতার েভতর িদেয় িতিন সমসামিয়ক পিরবত
নশীল সমাজব�বWার �ায় 

সবধরেনর অনুষJ তুেল ধেরেছন) িবেশষ কের িভোিরয়ান সমােজ মানুেষর তথাকিথত 

ভ`তার মুেখােশর আড়ােলর কুaিসত েচহারািট উেPাচন কের েদন) েয কারেণ তাঁর সবেচেয় 

�িতিনিধ�শীল কাজ "Tess of the D'Urbervilles" এবং     ““““Jude the Obscure" উপন�াস 

দুিট Sকােল কেঠার সমােলাচনার মুেখ পেড়) এই সময় িবxান বনাম ধেম
র yািzক 

পিরিWিতেত িতিন িবxােনর পেX অবWান িনেয়েছন) ১৮৬৯ সােল ডারইউেনর ‘On the 
Origin of Species’ বইিট �কািশত হওয়া মা<ই িতিন েসটা পেড়ন) এই পােঠর দৃশ�ত 

�ভাব তার পরবত
ী সমেয়র েলখায় পেড়েছ) 

 

হািড
র উপন�ােস ইংিলশ কাি�সাইড বা 9ামা�েলর ভূদৃশ� সু�রভােব ফুেট উেঠেছ) িতিন 

িনেজ েবেড় উেঠেছন ডরেচEাের) এর আেশপােশর জায়গা�েলা হািড
র অিধকাংশ উপন�ােসর 

ে�Xাপট িহেসেব গৃহীত হেয়েছ) েযমন েটস অব িড’আরবারিভেলস উপন�ােস েEানেহ� 

নামক ঐিতহািসক Wানিটর িবেশষ �Z� আেছ) তaকালীন িFিটশ সমােজ িবেয় এবং 

িডেভােস
র জন� ক�র আইন চালু িছল) হািড
 কেঠারভােব তার সমােলাচনা কেরন) িতিন 

১৯১২ সােল একিট Wানীয় পি<কায় েলেখন,    

"The English marriage laws are...the gratuitous cause of at least half of the "The English marriage laws are...the gratuitous cause of at least half of the "The English marriage laws are...the gratuitous cause of at least half of the "The English marriage laws are...the gratuitous cause of at least half of the 
misery of the community." misery of the community." misery of the community." misery of the community."     

"Jude the Obscure" উপন�ােস িতিন �চিলত েসেকেল িববাহ আইেনর েনিতবাচক �ভাবটা 

তুেল ধেরেছন) হািড
 িনেজও ব�ি�জীবেন দুবার িবেয় কেরন, দুবারই দাNত� জীবেন সুখ পান 

িন) তখন ইংল�ােKর আইন অনুযায়ী িবেয়র আেগ সব সNি�র উপর েমেয়েদর সমান 

অিধকার থাকত) িক� িবেয়র পর েসই সNি�র উপর সব ধরেনর অিধকার চেল েযত Sামীর 

উপর) আইন অনুযায়ী কারণ েদিখেয় Rীেদর মারধর করেত পারেতন Sামীরা) িডেভােস
র 

েXে< িছল কড়াকিড় আইন) Rীর এডা�াির বা পরকীয়া ে�ম �মাণ করেত হেতা) েসটাও 

একটা জিটল ও ব�য়ব�ল আইিন �িBয়া) বরং সহজ ও ঝােমলামু� িছল বউ িবিB কের 

েদওয়ার িবষয়িট) হািড
 “দ� েময়র অফ ক�াEারিFজ” উপন�ােস েসিটই েদিখেয়েছন) 
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উপন�ােস মাইেকল েহনচাড
 তার বউেক িনলােম িবিB কের েদয়) হািড
র জীব�শােতই ১৯১৩ 

সােল এই �থা িবলু� হেয় যায়) 

হািড
র কােছ আধুিনক ইংেরিজ সািহত� নানাভােব ঋণী) ভািজ
িনয়া উলফ, িডএইচ লের+ ,

রবাট
 ে9বস-এর মেতা খ�াতনামা কথািশ_ীরা তাঁর গ_-উপন�াস yারা �ভািবত হেয় েছন) 

অনু�পভােব রবাট
 AE, এজরা পাউK, িডলান টমােসর মেতা অেনক �খ�াত কিব তাঁর 

কিবতা yারা �ভািবত হন) কিব হািড
 সNেক
 িডলান টমােসর ব�ব� হেলা  

"One could never write a poem dominated by time as Hardy could." "One could never write a poem dominated by time as Hardy could." "One could never write a poem dominated by time as Hardy could." "One could never write a poem dominated by time as Hardy could."      

১৮৯৮ েথেক ১৯২৮ সােলর মেধ� হািড
 �ায় ৯০০ কিবতা �কাশ কেরন) এই িবপুল সংখ�ক 

কিবতার মধ� িদেয় িতিন কিব িহেসেবও িব6সািহেত� অনন� উ�তায় আসীন আেছন) 

এ পয
ােয় আমরা হািড
র একিট উপন�াস ধের তাঁর সািহিত�ক �বণতা ও সমকালীন সমাজ-

বা�বতা সNেক
 িকছুটা xাত হেত পাির) এেXে< তাঁর অন�তম ে�� সৃিM েটস অব 

িড’আরবারিভেলস (১৮৯১) উপন�াসিটেক আমরা েবেছ িনেত পাির) উপন�াসিট অবল�েন 

‘েটস’ নােম চলি�< িনম
াণ কেরন িবখ�াত পিরচালক েরামান পেলানি�, ১৯৭৯ সােল) ছিবিট 

৬িট িবভােগ অ�ার মেনানয়ন েপেয় ৩িট িবভােগ জয়লাভ কের) 

েটস নামক একজন নারীর সং9ামী জীবন এই উপন�ােসর েক�ীয় িবষয়) অিত সাধারণ ঘেরর 

েমেয় েটস, যিদও তার পিরবােরর পদিব ডারেবিফ¡ Yেন এক 9াম� পা`ী কাম ইিতহাসিবদ 

জানান, তারা িবখ�াত বংশ ডারবারিভেলেসর বংেশা¢ূত) এ কথা Yেন মাতাল কৃষক তার বড় 

েমেয় েটসেক আ£ীয়তার সূ< ৈতির কের এক িড’আরবারিভেলস পিরবাের কােজর জন� 

পািঠেয় েদয়) েসখােন এেলক িড’আরবারিভেলস কতৃ
ক ধিষ
ত হয় েটস)  

েটস অ¥ঃস§া অবWায় বািড় িফের আেস) িশYিট জP9হণ কেরই মারা যায়) 

এরপর েটস একিট েডইিরফােম
 িম¨ম�ােনর কাজ জুিটেয় বািড় ছােড়) এখােন সিত�কােরর 

ে�িমক অ�াে�ল ©ােরর সেJ তার সাXাa ও �ণয় ঘেট) আে�ল সªা¥ পিরবােরর স¥ান) 

কৃিষকাজ তার প�াশন) েটস তার জীবেন ঘেট যাওয়া পূেব
র ঘটনা�েলা অ�াে�লেক জানােব 

জানােব কের জানােনার সুেযাগ পায় না) িবেয়র রােত েস অ�াে�লেক সব খুেল বেল) আে�ল 

সব Yেন েটসেক �ত�াখ�ান কের) 

�ত�াখ�াত েটস বািড় িফের আেস) ততিদেন তােদর পিরবােরর অবWা আেরা েশাচনীয় হেয় 

পেড়েছ) বাবা মারা েগেছ) পিরবােরর দািয়� তখন েটেসর উপর) বাধ� হেয় েটস িফের যায় 

ধষ
ক এেলেকর কােছ) বাধ� হেয় তােক িবেয়ও কের েস) এরই েভতর েS;ায় স«�াসজীবন 
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েথেক িফের আেস অ�াে�ল) েটেসর �িত েয অন�ায় কেরেছ, েসটা বুঝেত েপের অনুত� হয় 

েস) িফের আেস েটেসর কােছ) িববািহত েটেসর সেJ েদখা কের হতাশ হেয় িফের যায়) 

পিরবিত
ত অ�াে�েলর সাXাa েপেয় েটস বুঝেত পাের, তােক সুখী হেত হেল তার সিত�কােরর 

ে�িমক অ�াে�েলর কােছ িফের েযেত হেব) এজেন� েস এেলকেক খুন কের অ�াে�েলর কােছ 

পািলেয় আেস) তারা দুজেন এক েপােড়া বািড়েত আ�য় েনয়) দুিদন Sামী-Rীর মেতা বাস 

কের) তৃতীয় িদন পুিলশ এেস ধের িনেয় যায় েটসেক) েটেসর ফাঁিস হেয় যায় খুেনর 

অপরােধ) েটেসর কথা মেতা তার েছাটেবানেক িবেয় কের অ�াে�ল েটেসর পিরবােরর দািয়� 

9হণ কের) 

 

সম� উপন�াসজুেড় উপWািপত হেয়েছ িনরপরাধ অসহায় েটেসর েভাগাি¥) তার এই কZন 

পিরণিতর জেন� েস িনেজ দািয় নয়) এেলক তােক ধষ
ণ কের) আর েসই অপরাধ িগেয় পেড় 

েটেসর ওপর) েয-কারেণ েটসেক ভুল েবােঝ অ�াে�ল) অথচ অ�াে�েলর িববাহপূব
 জীবেনও 

একজন নারী এেসিছল) অ�াে�েলর েসই জীবন েটস েমেন িনেত পারেলও েটেসর জীবন 

মানেত পােরিন তার ে�িমক কিথত পুZষ) েটস বারবার সমাজ-সংসার েথেক �ত�াখ�াত 

হেয়েছ) তবু েস দািয়�শীল েথেকেছ সংসােরর �িত) পিরবােরর কথা েভেব িনেজেক পুনরায় 

সেপ িদেয়েছ তার ধষ
ক পুZেষর কােছ) েটসেক ধষ
ণ করার জেন� এেলেকর েকােনা শাি� 

হয়িন) িক� এেলেকর হত�ার অপরােধ েটেসর ফাঁিস হেয়েছ) এইভােব িভোিরয়ান সমােজ 

একজন নারীর জীবনসং9ােমর িচ< তুেল ধেরেছন হািড
) গ_টা YZ েথেক েশষ পয
¥ 

েবদনার) �টাগিনE েটসেক আমরা সাথ
ক ^ািজক নািয়কা বলেত পাির) পুেরা 

সমাজকাঠােমাটাই েযখােন এ¬াগিনE িহেসেব কাজ কেরেছ একথা বলা েযেত পাের)  

সািহেত� একািধকবার েনােবল পুর�ােরর জন� মেনানীত হওয়া টমাস হািড
 িনঃসে�েহ িব6 

সািহেত�র ইিতহােস এক উেOখেযাগ� নাম)   

 

 


