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              ভ           (Johan Wolfgang von Goethe) (১৭৪৯— ১৮৩২) 

                            ভ          -য ভয়কার অষ্টাদ তাব্দীয শল শথকক ঊনবফিং 

তাব্দীয বতন দক মযন্ত। বতবন একাধাকয াববতিক, দাযবনক  বফজ্ঞানী। ভানফকদকয গঠনতন্ত্র  

উবিদবফজ্ঞাকন তাাঁয উকেখকমাগি গকফলণা যকয়কছ। উনিা, ভাকাফি, গীবতকাফি, নাটক, সৃ্মবতকথা, 

আত্মজীফনী, ভাকরাচনা াবতি ইতিাবদ াবকতিয ফ াখাকতই বছর তাাঁয অফাধ বফচযণ। এছাড়া 

তাাঁয শরখা প্রায় ১০০০০ বচবঠ  আাঁকা ৩০০০ বট ছবফ ায়া শগকছ।  

 

উকেখকমাগি যচনা 

নাটক:  Faust (প্রথভ খণ্ড ১৮০৬, বিতীয় খণ্ড ১৮৩১)। এই নাটকক কাবরদাকয ‘অববজ্ঞান 

কুন্তরম্ ’-এয প্রবাফ যকয়কছ।  

উনিা:  The Sorrows of Young Werther (১৭৭৪)  

Wilhelm Meister’s Apprenticeship (১৭৯৬)  

Wilhelm Meister’s Journeymanship (১৮২৯)  

আত্মজীফনী:  Poetry and Truth (৪বট বাগ, ১৮৩১-১৮৩৩)— ভাকরাচকযা এবটকক বফকেয শেষ্ঠ 

আত্মজীফনীয ভমযাদা বদকয়কছন।  

 

ভাজ  ভকার  

শগিাকয়কট শম ভকয় জকেবছকরন শবট ইউকযাকয ইবতাকয এক গুরুত্বূণয কারফয। এবট পযাব 

বফপ্লকফয (১৭৮৯) ভকার। শগিাকয়কট জাবতকত বছকরন জাভযান। ইতাবরয শযকনাাঁকয তুরনায় জাভযাবনয 

শযকনাাঁ ূবচত কয়বছর কয। শগিাকয়কট স্বয়িং ভকন কযকতন এয কাযণ ভাবটযন রুথাকযয শপ্রাকটস্ট্িান্ট 

ধভযাকলারন। জাভযান দাযবনক শেকডবযখ দি শেট জাভযাবনকত নফি পযাব মুবিফাকদয িায খুকর শদন, 

বকন্তু জাভযান বালাকক বতবন তুচ্ছ জ্ঞান কযকতন। ভাতৃবালা চচযায অবাফ জাভযাবনকত জ্ঞানচচযায কে 

ফাধা কয় দাাঁড়ায়। বফববন্ন দাযবনক ভতফাকদ ইউকযা তখন আকরাবড়ত। যাজতন্ত্র, মাজকতন্ত্র, 

াভন্ততকন্ত্রয বফরুকে াভি, মভত্রী, স্বাধীনতায আদয তুকর ধযর পযাব বফপ্লফ। ভকাকর ইউকযাকয 

যাজননবতক ুকযাধা কয় দাাঁড়ান শনকাবরয়ন শফানাাটয। ইবতাকয এই বিেকণ শগিাকয়কটয 

আবফবযাফ। মবদ অকনকক ভকন ককযন পযাব বফপ্লফকক শগিাকয়কট শদকখবছকরন ববন্ন দৃবষ্টকত। তাাঁয ভকত 
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উচ্চকেবণয অবফচাকযয বযণাভ বনম্নকেবণয উত্থান। অকনককই তাাঁকক ফকরকছন ‘প্রচবরত ফিফস্থায বভত্র’। 

শগিাকয়কটয কথায়— ‘আবভ ঈেকয বফোী, বনকগয বফোী, অশুবয উয শুবয জকয় বফোী।’— 

মবদ তাাঁয ঈেযবচন্তায় ফযান্তয আকছ।   

 

জীফনকথা 

শগিাকয়কট জকেবছকরন ১৭৪৯ াকরয ২৮ আগস্ট্ জাভযাবনয োঙ্কপুটয কযয এক ম্মাত বযফাকয। 

তাাঁয ফারিকককর োঙ্কপুটয াত ফছয ফিাী পযাব মনিকদয দখকর বছর। শগিাকয়কট জাভযাবনয বরবজগ 

বফেবফদিারকয় ড়াকানা ককযন, কয আইনবফদিায় স্নাতক ন। বকছুবদন আইনফিফায শচষ্টা কযকর 

অববকপ্রত াপরি আকবন। 

একু ফছকযয তরুণ শগিাকয়কট দাযবনক  শরাকিংসৃ্কবতবফদ্  শজাান গট বেড পন শডযায-এয 

াোৎ য়। তাাঁযা প্রকা কযকত শুরু কযকরন ‘Frank Frurter Geleherte Anzeigen’ নাকভয 

একবট বত্রকা। এই বত্রকায কে মুি করন বেডবয বিোয, শজকফ শরনজ , শভকয প্রভুখ। তাাঁকদয 

ফরা ত োঙ্কপুটয-স্ট্রান্সফুগয শগাষ্ঠী। তাাঁযা বাফজগকত ‘ঝড়-ঝাটা’ আকলারকনয বথকৃৎ। এই 

আকলারকনয শেষ্ঠ পর ‘মুফক শবটযয-এয দুুঃখকথা’। ‘প্রবভবথউ’ কবফতাবট এই ভকয় যবচত। 

১৭৮৬ বিস্ট্াকব্দ বতবন ইতাবর ভ্রভণ ককযন। কবফ-দাযবনক বরায-এয কে গকড় কঠ শগিাকয়কটয 

অবফকচ্ছদি ফিুত্ব। ১৭৯১-শত শগিাকয়কট মুি ন বডউককয বথকয়টাকয। দীঘয ২২ ফছয এই দাবয়ত্ব ারন 

ককযকছন বতবন। 

দীঘয ৮৩ ফছকযয জীফকন ফহু নাযীয কে ম্পককয বরপ্ত কয়কছন শগিাকয়কট। স্ত্রী বছকরন 

বিবস্ট্য়ান বারবয়া, বকন্তু মককায শথকক আভৃতুি তাাঁয শম ফহু প্রণবয়নী   শরন তাাঁকদয অকনকককই 

বতবন তাাঁয যচনায় অভয ককয শযকখকছন। বফয়াবত্রকচ-য প্রবত দাকন্ত-য বকিংফা রযা-য প্রবত শত্রাকয-এয 

ভকতা একবনষ্ঠ শপ্রকভয বযচয় শগিাকয়কট শদন বন। এ বনকয় যফীন্দ্রনাথ প্রফি বরকখবছকরন ‘শগকট  

তাাঁায প্রণবয়নীগণ’ (‘বাযতী’, কাবতযক ১২৮৫ ফোব্দ)।  

 

ফাঙাবর াববতিককদয শগিাকয়কট চচযা 

শগিাকয়কট-শক বনকয় যফীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রফি যচনা ককযকছন ধূজযবটপ্রাদ ভুকখাাধিায়, বফনাযায়ণ যায়, 

প্রকফাধচন্দ্র শন, অন্নদাঙ্কয যায় প্রভুখ। কাবজ আফদুর দুদ দুই খকণ্ড যচনা ককযকছন ‘কবফগুরু 

শগিকট’ েন্থ।  
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তাাঁয কবফতা ফািংরায় অনুফাদ ককযকছন কতিন্দ্রনাথ দত্ত, শপ্রকভন্দ্র বভত্র, বফষু্ণ শদ, ফুেকদফ ফু, 

অকরাকযঞ্জন দাগুপ্ত প্রভুখ। 

‘প্রবভবথউ’ কবফতাবটযই একাবধক ফািংরা অনুফাদ ায়া মায়। অনুফাদকযা করন— শপ্রকভন্দ্র বভত্র, 

আবু্দর ভান্নান ময়দ, অকরাকযঞ্জন দাগুপ্ত, বফনাযায়ণ যায়।  

 

‘Prometheus’ কবফতায আকরাচনা 

যচনা  প্রকাকার  

 ভূর কবফতাবট জাভযান বালায় শরখা কয়বছর ১৭৭২-৭৪-এয ভকধি। এবট ‘ঝড়-ঝাটা’ 

আকলারকনয ভয় বরকখবছকরন কবফ। বেক ুযাকণয প্রবভবথউকক বনকয় নাটক শরখায 

বযকল্পনা থাককর যবচত য় কবফতা। যচনায ভয় কবফয ফয় ২৩-২৫।  

 কবফতাবট প্রথভ প্রকাবত য় ১৭৮৫-শত অখিাত প্রকাককয িাযা। কয ১৭৮৯-এ কবফতাবট 

ুনুঃপ্রকাবত য়।  

 

বেক বভথ-এয প্রবভবথউ 

প্রবভবথউ বেক বভকথয একজন ‘টাইটান’ (কদফমূ্ভত)। টাইটানযা ভাবফকেয স্রষ্টা। টাইটান আয 

অবরবম্পয়ানকদয ভকধি মুকে টাইটানযা শকয মায়। তখন টাইটানকদয কাযাগাকয বনবেপ্ত কযা য়। ছাড়া 

ায় প্রবভবথউ আয তায বাই এববভবথউ। তাযা ৃবথফীকত এক প্রাণীকুর ৃবষ্ট কযর। প্রবভবথউ 

কাদা আয জর বদকয় মতবয কযর ঈেয-দৃ প্রাণী ভানুল। তাকদয শভরুদণ্ড শাজা শযকখ াাঁটকত 

শখার। শদফযাজ বজউ ৃবথফী শথকক আগুন বনকয় বগকয় বনকজয ুত্র শকপস্ট্াকয কাকছ গবচ্ছত 

শযকখবছকরন। শই আগুন প্রবভবথউ স্বগয শথকক চুবয ককয একন ভানুলকক বদকয় শদয়। ভানফবিতায 

অেগবতকত এই তায দান।  

এয াবিস্বরূ বজউ প্রবভবথউকক কককা ফযকত শফাঁকধ যাকখন। প্রবতবদন একবট ঈগর 

এক তায কবরজা বেণ কযত। বকন্তু এত কজ তায মন্ত্রণায অফান ঘটাকফন না ফকর বজউকয 

ইচ্ছায় যাকত্র তায কবরজা আফায বনবভযত ত, যবদন কাকর আফায ঈগর এক তায কবরজা বছাঁকড় 

শখত। প্রবভবথউকয ভৃতুি ত না, বকন্তু শ শবাগ কযত অফণযনীয় মন্ত্রণা। কয াযবকউবর তাকক ভুি 

ককযন।  
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আড়াই াজায ফছয ধকয ুযাকণয প্রবভবথউ ঈেকযয প্রবতস্পধযী চবযত্র বককফ াশ্চাতি 

ঐবতকি ফাযফায স্থানরাব ককযকছ। বিুঃ ূুঃ ঞ্চভ তাব্দীকত এস্কাইরা ‘প্রবভবথউ ফাউন্ড’, 

‘প্রবভবথউ আনফাউন্ড’ এফিং ‘প্রবভবথউ দি পায়ায-বরিংগায’ নাকভ বিরবজ নাটক শরকখন। যফতযীকাকর 

িাকপা, ববদ, বভরটন প্রভুকখয শরখায় প্রবভবথউকয প্রে এককছ।  

 

          ‘       ’                   

শগিাকয়কটয কবফতা জাভযান বালায় যবচত, ৬৩ িংবি  ৭ বট িফকক বফনিি। যচনাযীবতয বদক শথকক 

‘বভ’ জাতীয় কবফতা। ছলফিকক আজককয বদকনয বফচাকয ফরা শমকত াকয ‘বে বায’।  

বনকজয আত্মজীফনী ‘কাফি  তি’-শত শগিাকয়কট এই কবফতাবট ম্পককয ফরবছকরন শকউ 

চাইকর একত ধভযীয় ফা দাযবনক ফিাখিা শমাগ কযকতই াকযন বকন্তু ফায আকগ এবট একবট কবফতা। 

তাাঁয এটা বাফকত বাকরা শরকগবছর শম ভানুল ঈেয অকো বনম্নিকযয শকাকনা অবিকত্বয িাযা ৃষ্ট। 

এখাকন বিস্ট্ধভয ূফযফতযী শৌত্তবরক ফা শগান ধকভযয ঈেয রেি কর শগিাকয়কট প্রশ্ন তুকরকছন 

ফাইকফর কবথত ঈেকযয বফরুকে। এই কবফতায যচনাকাকর শগিাকয়কট বছকরন মুবিফাকদয আকরাকক 

আকরাবকত।  

এ কবফতায় প্রবভবথউ বজউকক অববমুি ককযকছ তায প্রবত শদফতাকদয শিলূণয ফা বফরূ 

আচযকণয জনি, প্রকাযান্তকয ভানফকত্বয বফরুকে মফলভিভূরক আচযকণয জনি। তাই এই কবফতাবটকত 

প্রশ্নকফাধক ফাককিয আবধকি রে কযা মায়।  

প্রবভবথউ আকাকয শদফতা বজউকক ফরকছ, তাাঁয আকা শভঘফাকে আচ্ছন্ন কযায ভকধি 

একধযকনয বশুুরব শজদ এফিং ঈলযা প্রকা ায়। প্রবভবথউকয মতবয কুবটয আয অবিকুকণ্ডয শকাকনা 

েবত কযায াধি শদফতায শনই। এয কযয িফকক প্রবভবথউ শদফতাকদয শৌযকরাককয ভকধি 

ফকচকয় তবাগি দাবফ ককযকছ, কাযণ ভানুকলয শদয়া ূজায মনকফদি আয প্রাথযনায বনুঃোই 

শদফতাকদয একভাত্র অফরম্বন। তাই প্রবভবথউ শদফতাকদয ববেুক ফকর ভকন ককযকছ। প্রবভবথউ 

স্মযণ ককযকছ তায মকফয কবঠন বদনগুবরকক মখন শদফতাযা অায় প্রবভবথউকয প্রবত হৃদয় 

আচযণ ককযনবন। শল বতনবট িফকক প্রবভবথউ ঈেযকক প্রশ্নফাকণ বফে ককযকছ। ঈেকযয বনষু্ঠযতায 

বফরুকে তায প্রবতফাদ। তাই প্রবভবথউকয ঈেকযয উকেক প্রশ্ন— 

‘আবভ শতাভাকক েো কযফ? শকন?’ 
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                         ,                               আ            । 

           ভ                                               ,               

                     ।                                                          

আ          ।         — 

 ‘       আ        আ            আ    আ     

                      আ                    

 আ         আ              ভ        

 আ  শতাভায় কযকফ অস্বীকায।’  

এই িংবিগুবরকত যাবয ুযাণ প্রকেয উকেখ আকছ শম ভানুল প্রবভবথউকয ৃবষ্ট। এখাকন কবফ 

প্রবভবথউকয ভুখ বদকয় ঐেবযক চিাকন্তয বফরুকে ভতযিভানকফয শেষ্ঠকত্বয শঘালণা ককযকছন।  

 

অনুফাদ প্রকে  

শপ্রকভন্দ্র বভকত্রয অনুফাদ কবফতাবট প্রথভ প্রকাবত কয়বছর ‘জাভযান শেষ্ঠ কবফতা’ (১৯৬৩) িংকরকন। 

কয শপ্রকভন্দ্র বভকত্রয কাফিেন্থ ‘অথফা বকন্নয’ (১৯৬৫)-শত ‘প্রবভবথউ’ িংকবরত য়।  

 অনুফাদবট ভূকরয তুরনায় িংত, ৪৪ িংবি ৬ বট িফকক বফনিি। 

 ভূকরয ভকতাই প্রশ্নাত্মক ফাককিয ফিফায ককযকছন অনুফাদক শপ্রকভন্দ্র বভত্র।  

 অনুফাদ কখকনা ভূরানুগ কখকনা রেি বালায ব্দ ফিফায অনুমায়ী। শমভন, প্রথভ িফকক বতবন 

অনুফাদ কযকছন— ‘শছাকটা শছকর শমভন ককয ক গাকছ আয াাকড়য য...’ আয বিতীয় 

িফকক বরখকছন— ‘ূজায মনকফদি আয প্রাথযনায বনোই...’। প্রথভ উদাকণ অনুফাদ 

আেবযক আয বিতীয় উদাযকণ বতবন বাফানুফাকদয াামি বনকয়কছন। একইবাকফ বতবন 

উমুি ফািংরা প্রবতকব্দয অবাকফ চতুথয িফকক ‘টাইটান’-এয ফািংরা অনুফাদ ককযকছন 

‘মদতিযাজ’। 

 একবট অিংক ফাঙাবর কবফয আকফগ অনুবফ কযা মায়। ‘আায ছরকন শবারা’ ব্দফকিয 

ফিফাকয বতবন ভধুূদনকক স্মযণ কবযকয় বদকয়কছন।  

 তকফ আভাকদয একবট প্রশ্ন জাকগ, শপ্রকভন্দ্র বভত্র জাভযান শথকক অনুফাদ ককযকছন না ইিংকযবজ 

অনুফাদ শথকক ফািংরায় তযজভা ককযকছন? ম্ভফত জাভযান> ইিংকযবজ> ফািংরা এই িকভ অনুফাদ 

ভূর শথকক িভ বকছুটা বফচুিত কয়কছ।   


