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আচার্য ক্ষু দিরাম িাস মহাশয়ের আদশ বছর পূদ্্যয়্ ্াঁর সম্ভয়ধে অধ্াপক ভবয়্াষ    িয়তের লেখা 

“অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস”  আমায়ির উদ্ষুদ্ধ কয়রয়ছ। লসজন্ অধ্াপক ক্ষু দিরাম িায়সর বদকিমচন্দ্র ও 

কদবককিন মষুকষু ন্দ সম্ভয়ধে লেখাগুদে  E-Book  প্রকাশ   কয়র আমরা ্া সকয়ের ল�াচয়র আনয়্ চাই।   

দনয়নে অধ্াপক ভবয়্াষ িয়তের  লেখাদি উদ্ধধৃ ্ করা হে। 

অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস মহাশয়ের বেস আশী হে। বেস লবয়েয়ছ-একথা বেয়ে লসই সয়গে ময়ন হে 

একিা কম্যমে জীবন অবসায়নর দিয়ক এয়�ায়ছে। ল্মদন আবার আনন্দ হে এই কথা লভয়ব লর এই 

কম্যমে জীবন বহু সাথ্যক্ার ভরা রার উতেরাদধকার লপয়েয়ছ পরব্্যী প্রজয়মের মানষুষ। ক্ষু দিরামবাবষু 

প্রদথ্রশা অধ্াপক এবং সব্যমান্ পদডি্।্াঁর কম্য এবং কীদ্্য দবস্ধৃ্ হয়ে আয়ছ ্াঁর পাদডি্্পূর্য 

গ্রয়থে এবং অন্ত্ ষাি বৎসর ব্াপী সংখ্াহীন ছাত্রছাত্রীয়ির সাদহয়্্ দশক্ািায়ন । ভায়ো অধ্াপয়কর 

কথা ছাত্রছাত্রীয়ির মষুয়খ মষুয়খ লেয়র।্াঁরা হয়ে রান দকংবিন্তী। দকন্তু লর অধ্াপক ্াঁর দবচারবষুদদ্ধ এবং 

রসাস্ািন শদতিয়ক গ্রয়থে দনবদ্ধ কয়রন, দ্দন আর দকংবিন্তী থায়কন না। দ্দন লবঁয়চ থায়কন ‘আজও রারা 



জয়মে নাই’ লসইসব ভদবষ্য়্র অনা�্ পাঠয়কর দচয়তেও।অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস ্াঁয়ির অন্্ম।দ্দন 

শুধষু কয়েজ দবশ্বদবি্ােয়ের অধ্াপক নন, ্াঁর দকংবিন্তী ষ্ু ে্ পাদডিয়্্র পদরচে লরয়খ দিয়েয়ছন ্াঁর 

বইগুদেয়্-রবীন্দ্র প্রদ্ভার পদরচে, দচত্র�ী্মেী রবীন্দ্রবারী, সমাজপ্র�দ্ রবীন্দ্রনাথ-বইগুদেয়্। 

আদম েক্্ কয়র লিয়খদছ, আজ রাঁরা ষাি বা পঁেষদরি বছয়রর কাছাকাদছ এয়স লপঁয়ছয়ছন লসই সব বাংো 

সাদহয়্্র অধ্াপকয়ির সয়গে সংস্ধৃ ্ ভাষা ও সাদহ্্পায়ঠর প্র্্ক্ লরা� খষুব কম। লসকায়ের বাংোর 

দশক্করা এমন দছয়েন না।সষুনীদ্কষু মার চয়রিাপাধ্াে, সষুকষু মার লসন, শদশভূষর িাশগুপ্ত, প্রয়বাধচন্দ্র 

লসন, শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে-আজ রারা আশী লপদরয়ে ল�য়ছন ্াঁরা প্রয়্্য়কই বাংোর সয়গে উতেমরূয়প 

জানয়্ন সংস্ধৃ ্।ইংয়রদজর কথা বেদছ না,কারর ইংয়রদজ সবাইয়কই ভাে কয়র পেয়্ই হ্।লকউ 

ইংয়রদজয়্ লবদশ পদডি্ লকউ কম পদডি্।দকন্তু একথা অস্ীকার করা রায়ব না লর সংস্ধৃ ্ দশক্া 

ব্বহাদরকভায়ব আবদশ্ক না হয়েও সংস্ধৃ ্ সবাই জানয়্ন বয়েই লবাধহে বাংোর চচ্যাে ্াঁরা এমন 

প্রদ্ণ্া োভ কয়র দ�য়েয়ছন।আর একিা কথা এই প্রসয়গে ময়ন হে। ্খন বাংো ব্াকরয়র বষু্ৎপদতে 

সংস্ধৃ ্ বষুঝয়্ও সাহার্ কর্।ব্াকররয়ক খাঁদি বাংোর ব্াকরর কয়র ্ ষু েয়্ হয়ব-এই উি্য়মর েয়েও 

সংস্ধৃ য়্র প্রদ্ আকষ্যর আমায়ির কয়ম দ�য়েয়ছ। বাংোর ব্াকরর সংস্ধৃ ্ দনেমনীদ্ লময়ন ত্দর হ্ 

বয়ে সংস্ধৃ ্ ভাষািা আেতে করা  অয়পক্াকধৃ ্ সহজ হ্।এখন প্র্্ে,দবভদতি,সমাস,সদধে,বাক্�ঠন 

প্রভধৃ দ্ লকায়না দকছষুয়্ই আর আয়�ে দিদসদনিন মানা হে না। এর েয়ে সংস্ধৃ য়্র রীদ্নীদ্র সয়গে 

পদরচে আমায়ির কয়ম দ�য়েয়ছ।্য়ব দক  বাংো ব্াকরর সংস্ধৃ ্ ব্াকরয়রর আিয়শ্যই লেখা হয়ব?্ার 

দক দনজস্ রীদ্ প্রকধৃ দ্ থাকয়ব না? এিা অবশ্ই বে প্রশ্ন। এখায়ন ্ার আয়োচনা অবান্তর। সংস্ধৃ য়্র 

প্রদ্ আমায়ির বধেয়নর তশদথয়ে্র অন্্ম কাররিষু কষু  শুধষু উয়লেখ করোম।   

লর কায়ে সংস্ধৃ ্ ভাষা ও সাদহয়্্র প্রদ্ আমায়ির শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম  দছে, লসই কােিা লশষ হয়ে 

দ�য়েয়ছ। লসই কায়ের একজন দরদন আয়ছন দ্দন আশীয়্ চেয়ছন-দ্দন অধ্াপক ক্ষু দিরাম িাস। 

ক্ষু দিরামবাবষুর দিয়ক ্াকায়েই লবাঝা রাে সাদহ্্াধ্েন বস্তুিা কী। পূব্যসূরীয়ির ম্াম্ অয়ধের ময়্া 

বয়ে রাওো নে, ্থাকদথ্ দবয়শজ্ঞ্ার নায়ম সাদহয়্্র লকায়না একিা সংকীর্য লক্য়ত্র বদ্ধ থাকা নে। 

ক্ষু দিরামবাবষুর তবদশষ্্ হয়ছে সাদহ্্ এবং ভাষার সব দিকগুদেয়ক হস্ামেকবৎ কয়র রাখা।সংস্ধৃ ্ দ্দন 

দবশ্বদবি্ােয়ের উচ্চ্র স্য়র অনষুশীেন কয়রদছয়েন। সংস্ধৃ য়্র দভদতেিা ্াঁর খষুবই পাকা। আবার শুধষু 

সংস্ধৃ ্ নে ইদ্হাস ও িশ্যয়নও ্াঁর সমান বষু্ৎপদতে।আজকাে সাদহ্্য়ক দনছক দশল্প দহসায়ব লিখার 

প্রবর্া প্রচদে্ হয়ছ।েয়ে আভ্ন্তরীর বতিব্ বা দবষয়ের অনষুধাবয়নর লচয়ে ‘দনম্যার’ বা েয়ম্যর উপর 

সাদহ্্পায়ঠর সবিা লঝাঁক পেয়ছ। ধরা রাক আনন্দময়ঠর ময়্া একদি উপন্াস।্ার চদরত্রদবন্াস এবং 

ঘিনা সংস্ায়নর কারুকার্য আয়োচনা সাদহ্্পাঠয়কর কায়ছ র্খাদন গুরুত্ব পাে,ঘিনার ঐদ্হাদসক 

স্্া দবচার বা অনষুরূপ আভ্ন্তরীর দবষয়ের জ্ঞায়নর লসই ষ্ু েনাে লকায়না গুরুত্ব লনই। ক্ষু দিরামবাবষু 



কখয়নাই ময়ন কয়রন বয়ে ময়ন হে না লর ,দবষয়ের স্্া জানবার িরকার সাদহ্্পাঠয়কর লনই-শুধষু 

দশল্প দহসায়ব দবন্াসরীদ্ জানয়েই রয়থষ্। লসইজন্ই দ্দন প্রথম লিখায়েন দছোতেয়রর মন্বন্তর লর 

সময়ে ঘয়িদছে লস-সমে মীরজাের বাংোর নবাব দছয়েন না। 

   সাদহয়্্র অধ্াপয়কর বা ছায়ত্রর এই ্থ্ না জানয়েও চয়ে।শুধষু �ল্প রচনার লকৌশে লবাঝা 

এবং ্ার ব্াখ্া করাই ্ার কাজ। অন্ সব দবচার ঐদ্হাদসয়কর অথবা ্ত্ত্বয়জ্ঞর-সাদহ্্ায়োচনার 

এই মূে্মান লর কায়ের, ক্ষু দিরামবাবষু লসই রষুয়�র দশক্ক নন।দ্দন রা জায়নন ্ার সবিাই জায়নন, 

দশল্পরীদ্ই লহাক আর ্থ্ বা ্ত্ত্বই লহাক। সষু্রাং এর জন্ পোয়শানা ল্া শুধষু সাদহয়্্ নে, ইদ্হাস 

িশ্যন ও দবজ্ঞায়নও িরকার।ক্ষু দিরাম বাবষু সাদহ্্ায়োচনাে লর দবজ্ঞানয়কও দনয়ে এয়সয়ছন, এিাও েক্্ 

করবার দবষে।

ক্ষু দিরামবাবষুর বাংো জ্ঞায়নর �ভীর্ার কথা বেদছোম। সংস্ধৃ য়্র দভদতের উপয়রই ্ার প্রদ্ষ্া। 

বদকিমচন্দ্র দনয়জ খষুব ভায়ো সংস্ধৃ ্ জানয়্ন। ভায়ো সংস্ধৃ ্ জানা লসকায়ের দশদক্্ হওোরই অন্্ম 

েক্র দছে।বদকিমচয়ন্দ্রর বাংো সাদহ্্ সমায়োচনাে সংস্ধৃ ্ রসশাস্ত্রয়ক বজ্যন কয়রদছয়েন। ্ারপর 

লথয়ক বাংো সমায়োচনার পাশ্া্্ পদ্ধদ্ই চয়ে আসয়ছ। লস লিয়শও লর অ্াদরস্টিেীে পদ্ধদ্ 

একই ভায়ব চয়ে এয়সয়ছ, ্াও নে।ন ষ্ু ন ন ষ্ু ন পদ্ধদ্র উদ্াবনা হয়েয়ছ বাংো সাদহয়্্ও ্ার 

অনষুকরর হয়ছে।দকন্তু সংস্ধৃ ্ সমায়োচনা-পদ্ধদ্র পরীক্া বাংো সাদহয়্্ কখয়নাই হে দন, লস কথাও 

দঠক।আমায়ির কয়েজ দবশ্বদবি্ােয়ে পাশ্া্্  রীদ্ ছাো অন্ রীদ্র কথা দশক্াথ্যীরা প্রাে জায়নই না 

বেয়ে অ ষ্ু ্দতি হয়ব না। অ ষ্ু ে গুপ্ত মশাে বয়েদছয়েন আেংকাদরক পদ্ধদ্য়্ আধষুদনক সাদহয়্্র দবচার 

করা সম্ভব।দকন্তু দ্দন দনয়জ এ ভায়ব কয়রনদন।কাব্দজজ্ঞাসাে প্রসগেক্রয়ম রবীন্দ্রনাথ লথয়ক কয়েক 

োইন ষ্ু য়ে িধৃষ্ান্ত দিয়েদছয়েন মাত্র।্া ছাো প্রধান্ দ্দন ধ্বন্ায়োয়কর িধৃষ্ায়ন্তই ব্বহার কয়রয়ছন। 

সষুয়বাধচন্দ্র লসনগুপ্তও ্াই কয়রয়ছন। শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে অবশ্ স্ীকার করয়্ন না লর অেকিার্ত্ত্ব 

দিয়ে আধষুদনক সাদহ্্ায়োচনা সম্ভব।

    অধ্াপক ক্ষু দিরাম িায়সর লমৌদেকত্ব এখায়ন।দ্দন প্রথম প্রয়ো� কয়র লিখায়েন লর আেকিাদরক 

পদ্ধদ্ আধষুদনক সাদহয়্্র লক্য়ত্র প্রয়ো� করা রাে। দবয়শষ কয়র দচত্র�ী্মেী রবীন্দ্রবারীয়্ সমগ্র 

রবীন্দ্রকাব্য়কই এভায়ব দবয়লেষর কয়রয়ছন।পাঠক রখন পয়েন ্ খন কাব্ রসাস্ািয়ন লেখয়কর সয়গে মগ্ন 

হয়ে রান-এিা লকায়না দভন্ন পদ্ধদ্ দকনা লসিা আর ্ার ময়নই আয়স না। এয়্ই লবাঝা রাে আধষুদনক 

কাব্ায়োচনায়্ও এই পদ্ধদ্ ক্ স্াভাদবক হয়্ পায়র। ক্ষু দিরামবাবষুর সমায়োচনাে এিাই েক্্ করয়্ 

হয়ব লর লিাে-চ ষ্ুষ্াঠীর পদডি্রা লর ভায়ব সংস্ধৃ ্ কাব্ পায়ঠ এই পদ্ধদ্র প্রয়ো� কয়রন, দ্দন লসভাব 

কয়রনদন।পদডি্ী সমায়োচনা পয়ি পয়ি দবশ্বনাথ কদবরায়জর দবধান উঁদচয়ে ল্ায়ে। ক্ষু দিরাম বাবষুর 

সমায়োচনা পাঠকয়ক হা্ ধয়র লসৌন্দয়র্যর নন্দনয়োয়ক লপঁয়ছ লিে। ্ায়্ না আয়ছ কধৃ দত্রম্া, না আয়ছ 

লচষ্াজা্ ক্াদন্ত। এর কারর আেকিাদরক দবচারদবয়লেষয়র সয়গে অনন্পর্ন্ত্র ভায়বাপেদধি।‘রবীন্দ্র-প্রদ্ভার 



পদরচে’ বইয়্ই লিখা ল�য়ছ উপদনষয়ির ভাবনার সয়গে আোিা কয়র লিখার প্রোস,লিখা দ�য়েদছে রূপ-

অপরূয়পর কথা, দনস�্যপ্রকধৃ দ্ এবং লরামাদটিক-লচ্নার কথা।অদজ্কষু মার চক্রব্্যী প্রমথনাথ দবশীর 

সয়গে ্ াঁর পাথ্যক্ দছে। ্ বষু একজাে�ার ্ াঁয়ির সয়গে ক্ষু দিরামবাবষুর দমেও দছে।্াঁয়ির ইদগে্ অনষুসরর 

কয়র কায়ব্র ময়ধ্ কদবব্দতিত্ত্বয়ক লিদখয়েয়ছন দ্দন-কদবয়চ্নার উয়মেষ দবকাশ ও পদররদ্।পূব্যসূরীর 

প্রদ্ এই দছে ্াঁর শ্রদ্ধাঘ্য্।দকন্তু দ্দন িাঁদেয়েয়ছন দনজস্ ভূদময়্। 

ক্ষু দিরামবাবষুর পাদডিয়্্র ব্াপক্া আমায়ির দবস্ময়ের উয়রেক কয়র।কয়েয়জ পদেয়ে অভ্স্ অধ্াপক 

স্াভাব্ই বাংো সাদহয়্্র সব দিয়করই লখাঁজ রায়খন।দকন্তু ক্ষু দিরামবাবষুর অদধকায়রর লর ব্াপক্া 

আয়ছ ্া আজকােকার দিয়ন িষুে্যভ।প্রাচীন ও মধ্রষুয়�র বাংো সাদহ্্ দনয়ে আত্মদবশ্বাস সহকায়র 

এমন স্াধীন িধৃদষ্র পদরচে প্রাচীন সাদহয়্্র কারবারীরাও লিনদন। ্াঁর একদি দবখ্া্ প্রবধে ময়ন পয়ে 

‘মষুকষু ন্দরায়মর লিশ্্ায়�র কাে’। এই প্রবধেদির শররাপন্ন হয়্ হেদন এমন দবয়শষজ্ঞ লকউ আয়ছন 

দকনা জাদননা। প্রদ্বাি বা সমথ্যন রাই করুন ্াঁয়ক পাশ কাদিয়ে লকউ লরয়্ পারয়বন না। ভাষা্ত্ত্ব 

এবং ছন্দ্ত্ত্ব দিয়েও ্াঁর লমৌদেক দচন্তার কথাও রথায়রা�্ ব্দতিরা জায়নন। ভাষা্য়ত্ত্বর লকায়না লকায়না 

লক্ত্র সষুকষু মার লসয়নরও দবয়রাধী হয়েয়ছন; ছন্দ্য়ত্ত্বর লকায়না লকায়না লক্য়ত্র প্রয়বাধচন্দ্র লসয়নর প্রদ্বাি 

কয়রয়ছন। এইসব দবয়রাদধ্া বা প্রদ্বায়ির মূে্ দক ভদবষ্ৎ পাঠক ্ার পদরমাপ করয়বন। আসয়ে 

ক্ষু দিরাম বাবষুর লজার হয়ছে ্াঁর সংস্ধৃ ্ জ্ঞায়নর সয়গে আধষুদনক িধৃদষ্র সমন্বয়ে।

   ক্ষু দিরাম বাবষুর ময়নর আধষুদনক্ার দনিশ্যন আয়ছ ্ াঁর লশয়ষর দিয়কর লেখাে।দবশুদ্ধ সাদহ্্ায়োচনার 

সয়গে প্রবে সমাজমনস্্া এয়স ল�য়ছ।এই সমাজমনস্্া লশষ পর্যন্ত স্মাজ্াদন্ত্রক বাস্ব্ার এয়স 

লপঁয়ছয়ছ।এিা সবাই পছন্দ করয়বন দকনা জাদন না।দকন্তু দবস্মে লবাধ কদর দবশুদ্ধ রসাস্ািয়নর (লর 

রয়সর কথা আনন্দবধ্যন অদভনব গুপ্ত বয়ে ল�য়ছন)সয়গে সমাজয়চ্নার সহাবস্ান লিয়খ।একায়ে বাংো 

সাদহয়্্ ্ার দবি্ীে িধৃষ্ান্ত খষু ঁজয়্ হে।
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বদকিম-সাদহ্্ আধষুদনক বাঙ্ োর ক্াদসক । শ্াব্ী পার হয়ে ল�ে, উপন্ায়স ও প্রবয়ধে-

দনবয়ধে শ্ শ্ েষু ে েষু য়ি উঠে, ্বষু লসই প্রথম স্বকদি রইে অম্ান হয়ে, এমনদক 

মূে উৎস হয়ে, এ িধৃষ্ান্ত অন্ সাদহয়্্ দবরে । বদকিম বাঙ্ ো উপন্ায়স পদথকধৃ ৎ এবং 

লসইসয়গে প্রথম লশ্ররীর স্রষ্া, প্রবধে-দনবয়ধের রচনা-গুরু, দবিগ্ধদচয়তে মষুদরে্ হাস্রদসক্ার লমৌদেক 

ভান্ারী, প্ররে ও দনস�্য-লসৌন্দয়র্যর আদিকদব, প্রবধৃদতে-ঝদিকা-্াদে্ দনরুপাে মানষুষচদরয়ত্রর প্রথম 

ব্াখ্া্া, স্ায়িদশক্ার সারদথ, আর লসই সয়গে রষুদতি ও কদবয়ত্ব সমভায়ব রমরীে আধষুদনক 

বগেবারীর অপ্রদ্বিন্দী দপ্ামহ-এক কথাে আধষুদনক বাঙ্ ো সাদহয়্্র রা-দকছষু স্মররীে বররীে 

্ার মহাজন হয়েন বদকিম, দরদন রবীন্দ্রনায়থর বিারাও কধৃ ্জ্ঞদচয়তে একাদধকবার বদন্দ্ হয়েয়ছন 

। বদকিম সম্পয়ক্য ্থ্দবদ্  ও মনীষী সমায়োচকয়ির আয়োচনার পদরমার অপ্রচষু র নে । আর 

এক কথা। কায়ে  কায়ে এবং রসদবচারক পায়ত্রর পদরব্্যয়ন আয়োচনার িধৃদষ্য়কার বিোে, 

পাঠয়করাও আগ্রহ সহকায়র লনা ষ্ু ন কথা শুনয়্ চান । কদবর বীরাধ্বদন রদি বা দনরুদ্ধ হে, 

্ার অনষুররন চেয়্ থায়ক বহু শ্াব্ী ধ’লর । বাল্ীদক কাদেিাস লশক্ স্ পীোর রবীন্দ্রনায়থর 

কাব্য়সৌন্দয়র্য অব�াহয়নর অদভোষী মানষুয়ষর দক লকায়নাকায়ে অভাব হয়ব ? বাঙ্ োে বদকিয়মর 

পয়ক্ও শ্াব্ী পয়র এই কথা ময়ন রাখয়্ হয়ব ।

   ইংয়রদজ কাব্-িশ্যয়নর সয়গে পঞ্াশ বছয়রর ঘদনষ্ঠ সম্পয়ক্যর েে-সাদহয়্্র দবশধৃঙ্খে নীহাদরকার 

অবস্া লথয়ক িষুই প্রচন্ শদতিশােী লজ্াদ্য়কের আদব্যভাব-মধষুসূিন ও বদকিম । িষু ’জয়নই কল্পনা-

প্রবর কদব, িষুইই দবশুদ্ধ সাদহদ্্ক স্ভায়বর, অথচ পাথ্যক্ আয়ছ, লকবে কদব্া ও �ি্ভদগের 

দিক দিয়ে নে-কল্পনায়ক অব্াহ্ লরয়খ ্ীক্ষ্ণ ও বাস্ব সামাদজক িধৃদষ্র স্্ন্ত্র্াে । বদকিয়মর 

ময়ধ্ এক-আধায়র িষু ’দি প্রাে পধৃথক্  সতোর লচনায়শানা, জানাজাদন এমনদক প্রদ্বিন্দী্াও চেদছে । 

বদকিম-প্রসঙ্গ
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সংয়ক্য়প বো লরয়্ পায়র কদব-সতো ও দবচারক সতো । ্বষু দবচারক বদকিম সাদহদ্্ক  বদকিময়ক 

অদভরষুতি করয়্ পায়রদন, আর পায়রদন লর এয়্ই বাঙ্ ো সাদহয়্্র পরম োভ ঘয়িয়ছ । পদশ্য়মর 

সাদহ্্ লথয়ক আমারা বাস্ব ও িষুরব�াহ, অ্এব দবস্মেকর মানবচদরত্র ও দনস�্য-লপ্রররাে িীক্া 

লপয়েদছোম । আমায়ির সংস্ধৃ ্ কাব্নািক লনা ষ্ু ন ক’লর এই লপ্রররার সঞ্ার করয়্ হে্ 

সক্ম হয়্ পার্, দকন্তু মধ্রষুয়� ধম্য্য়ন্ত্রর গ্রায়স দবশুদ্ধ সাদহয়্্র ঐদ্হ্ েষুপ্ত হয়ে পয়ে । 

ঊদনশ শ্য়কর দশদক্্-জা�রয়রর ময়ধ্ দিয়ে এবং ইউয়রাপীে পদন্্ব�্য সংস্ধৃ ্ সাদহদ্্ক 

ঐশ্বর্য লিখায়ে পয়র বরং আধষুদনক সাদহ্্ সংস্ধৃ য়্র প্রভাব দকছষু এয়সয়ছ । ধম্য তনদ্ক্া বাি 

দিয়ে দবশুদ্ধ সাদহয়্্র প্রদ্ আমায়ির আগ্রহ দনঃসয়ন্দয়হ পদশ্ম লথয়ক সঞ্াদর্ । মধষুসূিয়নর 

িীক্া লরমন লহামার ভাদজ্যে দমল্ িন লথয়ক, বদকিয়মর ল্মদন লশক্ স্ পীোর স্ি লথয়ক । ্ার 

সয়গে ইংয়রদজ লরাম্াদটিক কদবকষু য়ের অল্পস্ল্প প্রভাব অনষুমান করা লরয়্ পায়র । বদকিমচন্দ্র ্াঁর 

কয়েজ-জীবয়ন ইংয়রদজয়্ ভায়ো জ্ঞান অজ্যন কয়র দনয়েদছয়েন, আর সংস্ধৃ ্ দশয়খদছয়েন স্�ধৃয়হ, 

কাব্ অেংকায়র দবিগ্ধ পদন্য়্র কায়ছ । পয়রর জীবয়ন লকাঁ্, দমে, হাব্যাি লপেন্ সার প্রভধৃ দ্ 

্খনকার ইউয়রাপীে মনীষীয়ির সমাজ িশ্যয়নর ময়ধ্ লরমন িষু ব দিয়েদছয়েন ল্মদন এয়িয়শর 

রামাের-মহাভার্ লথয়ক আরম্ভ কয়র কাদেিাস ভবভূদ্র কাব্নািক এবং মনষু, চারক্ প্রভধৃ দ্র 

সমাজশাস্ আেতে কয়র দনয়েদছয়েন ; আর আক্দরকভায়ব বষুয়ঝ দনয়েদছয়েন �ী্ার প্রদ্পাি্ 

। দনেম হ’ে এই লর রথাথ্য মনস্ী রারা, অধ্েন ্াঁয়ির লমৌদেক ভাবনা ও কল্পনায়্ই উদ্ বষুদ্ধ 

কয়র, পাদরপাদশ্ব্যক সমাজ-পদরয়বশ ও স্য়িয়শর প্রয়োজন অনষুসায়র ্াঁয়ির ভাবনা-দচন্তা দনেদন্ত্র্ 

হে, লনা ষ্ু ন্র রূপ লনে । বদকিয়মর আধষুদনক মনস্ী্ার পদরচে ্ার প্রবয়ধে-দনবয়ধে উৎসাদর্ 

হয়েয়ছ । লসখায়ন লিখা রাে, সমকােীন অথবা প্রাচীন মনীষীরা রা-ই বেষুন, রষুদতি ্ক্য সহ দবচার 

দবয়লেষর না কয়র লকায়না অদভম্য়কই দ্দন গ্রহর করয়্ রাজী নন । লসখায়ন লিখা রাে আর-

এক বদকিয়মর স্াক্র, ষ্ু োিয়ন্ দবচারক বদকিয়মর । �গোর পদশ্ম পায়র ভূয়িব মষুয়খাপাধ্াে, 

অক্ে সরকার, আর পূবপায়র বদকিম ল�াষ্ঠী । এ লরন নববিীয়পর লসই পষুরায়না তনোদেক্া �গো 

প্রবায়হ লভয়স আসয়্ চষু ঁচষু ো-কাঁিােপাোে দকছষুকাে লথয়ম দ�য়েয়ছ, রা আরও পয়র ভািপাো হয়ে 

লজাোসাঁয়কা ভবানীপষুয়র এয়স দবশ্রাম োভ কয়রয়ছ । কািা খাে দিয়ে আর এয়�ায়্ চােদন ।

 দকন্তু রহস্ থাক । বদকিয়মর িষুই সতো-কাল্পদনক ও তনদ্ক-তনোদেক । উপন্ায়স ্ া দমেয়্ দ�য়েও 

লময়েদন । খাদনকিা দময়েয়ছ কমোকায়ন্ত, ্ারপর দনয়জর দনয়জর পথ ধয়রই এদ�য়েয়ছ । দকন্তু 

বদকিয়মর এই তবি্ স্রূপ বষুঝয়্ ্ খনকার বাঙ্ োর সাংস্ধৃ দ্ক পদরয়বয়শর একিা সাধারর পদরচে 

ময়ন কয়র লনওো ভায়ো । আঠায়রা শ্াব্ীর লশয়ষ দচরস্ােী বয়ন্দাবয়স্র পর লকাম্পানীর প্রশাসন 

আত্ম ষ্ু দষ্ োভ করয়ে, ইংয়রদজ সাদহ্্ ও ইয়োয়রাপীে দচন্তা ধারার পেয়শ্য দশদক্্ তচ্য়ন্র 

জা�রর ঘিে । লরয়নসাঁস নে, দবয়বয়কর প্রবষুদ্ধ্া মাত্র, ্াও বাঙােীর শ্করা িষুই-দ্ন অংশ 
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। এর বিায়রাদ্ ঘািন করয়েন দক্রদশ্োন দমশনারীরা এবং দশক্া-সংস্ধৃ দ্ ও উিার িধৃদষ্য়্ মহীোন 

দকছষু সায়হব-সষুয়বা । লসই পয়থ অধেকার লথয়ক বাইয়র পিয়ক্প করয়েন রাময়মাহন । ক্রয়ম 

রাধাকান্ত লিব, প্রসন্ন কষু মার ঠাকষু র, লরভায়রন্ কধৃ ষ্ণয়মাহন, দিয়রাদজও-ল�াষ্ঠী ; মহদষ্য লিয়বন্দ্রনাথ 

ও অক্েকষু মার িতে ; ভূয়িব ও মধষুসূিন ; এয়েন দবি্াসা�র, প্াদরচাঁি, িীন্ বধেষু -হদরশচন্দ্র প্রমষুখ 

শ্াদধক বাঙােী আধষুদনক, এবং দঠক ্ার সয়গে সয়গেই বদকিমচন্দ্র । বদকিম রখন লেখাপো দশয়খ 

দচন্তাভাবনার আসয়র িাঁোয়েন ্খন ্াঁর সাময়ন প্র্্য়ক্ দছে ব্াহ্ম-ধয়ম্যর নীদ্র প্রসার ও ্ার 

ময়ধ্কার দবয়রোহ, দছে দবি্াসায়রর দবধবা-দববাহ-প্রদ্ষ্ঠা ও বহুদববাহ দনয়রাধক আয়ন্দােন আর 

্ার দপছয়ন সধে্া-ধূসর পিভূদময়্ শোন দছে দিয়রাদজওয়ির দনরুপাে উদ্ ভ্াদন্ত, স্ীিাহ দনব্যার, 

দমশনাদর ও ল�াঁো দহন্দষুয়ির সয়গে রাময়মাহয়নর িষু ’হায়্ ্ক্য রষুয়দ্ধর প্রাে দবেীন ইদ্বধৃতে । ধম্য, 

সংস্ার, সমাজ, দশক্া এসব দনয়ে �ঠনমূেক ভাঙনমূেক ঊদনশ শ্য়কর প্রথমায়ধ্যর কাছাকাদছ 

লর সব ঘিনা-িষুঘ্যিনাই ঘিষু ক না লকন দবি্ীোয়ধ্য অয়নকিাই দস্্ধী হবার সময়ে সবয়চয়ে প্রকি 

হয়ে িাঁদেয়েদছে আমায়ির সাদহদ্্ক তিন্ । ১৭৬০-এ ভার্চয়ন্দ্রর অস্�ময়নর পর একশ’ 

বছয়রর  ময়ধ্ উয়লেখয়রা�্ সাদহ্্ ও সাদহদ্্য়কর লিখা পাওো ল�ে না । লিশ রইে দবি্াসষুন্দর 

আর ল�াপাে উয়ে, দনধষুবাবষুর িপ্া, িাশু রায়ের পাঁচাদে আর কদব�ায়নর উষ্ণসষুরা-প্রমতে । ঈশ্বর 

গুপ্ত সাদহদ্্ক্ার প্রসায়র উমেষুখ হয়েও প্রবে লমৌদেক প্রদ্ভার সগে ্ার হেদন । আর পঞ্ম 

ষষ্ঠ িশয়কর দবি্াসা�রীে অনষুবািধম্যী রচনা দশক্া-সহােক দছে মাত্র । সাদহ্্ হ’ে জা্ীে 

তচ্ন্ উদ্ লবাধয়নর সব লথয়ক কষু শেী কারুকধৃ ৎ । ভাব�্ দবপ্লবই দচন্তাবষুদদ্ধর মাদজ্য্ সং�ঠয়নর 

পূব্যশ্্য । ঊদনশ শ্য়কর প্রথম অয়ধ্য লর �দ্মষুখর চঞ্ে অবস্া ্া সংহদ্ ও সং�ঠয়নর 

রূপ দনয়্ থাকে ১৮৬০-এর পর লথয়ক । এখন লথয়কই অ-দবদছেন্ন আধষুদনক ও সংস্ধৃ দ্মূেক 

জা্ীে্ার অদভমষুয়খ অগ্র�দ্ পেষ্ হয়ে উঠে-বদকিম-দবয়বকানয়ন্দ-রবীন্দ্রনায়থ রার পষুষ্দবকাশ 

সহ েেপ্রাচষু য়র্যর পদররাম । সংস্ার দনয়ে হাজার কদমদির প্রস্াব রা পাওো িষুকের হ’ে লসই 

অসাধ্ সাদধ্ হ’ে সাদহয়্্ । মধষুসূিন ্ীব্ দবয়রোহ জানায়েন, দকন্তু ্ার স্রূপ আত্নস্ হয়্ 

প্রাে কষু দে বছর লকয়ি রাে । অথচ ইদ্ময়ধ্ বদকিম রা লিখায়েন ্ায়্ দশদক্্ লিশবাসীর 

দবস্ময়ের অবদধ রইে না । সাদহয়্্র লনা ষ্ু ন দি�ন্ত উদ্ ভাদস্ হয়ে উঠে কল্পনার ঊষারায়� । 

দবশুদ্ধ সাদহ্্য়বায়ধ উদ্ীদপ্ ধ্ৃ দষ্ বাঙাদের দচয়তের দবমূঢ় ্া-দবন্াশ ও অপূব্য্া-প্রাদপ্তর এই 

িষুে্যভ মষুহূ্্যদিয়ক রবীন্দ্রনাথ এইভায়ব পদরচাদে্ কয়রয়ছন-

বদকিম বগেসাদহয়্্র প্রভায়্র সূয়র্যািে দবকাশ কদরয়েন, আমায়ির হৃৎপদ্ম লসই প্রথম উদ্ ঘাদি্ 

হইে । পূয়ব্য কী দছে এবং পয়র কী দছে পাইোম ্াহা িষুই কায়ের সদধেস্য়ে িাঁোইো আমরা 

এক মষুহূয়্্যই অনষুভব কদরয়্ পাদরোম । লকাথাে ল�ে লসই অধেকার, লসই একাকার, লসই সষুদপ্ত- 

লকাথাে ল�ে লসই “দবজেবসন্ত” , লসই “ল�ায়েব-কাওদে”, লসই বাে-ভষু োয়না কথা-লকাথা হইয়্ 
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আদসে এ্ আয়োক এ্ আশা, এ্   সং�ী্, এ্ তবদচত্র্ ?

বদকিম-অনষুসারী পরব্্যী কথাকার রয়মশচন্দ্র বর্যনা দিয়ছেন-

 রখন িষুয়�্যশনদন্দনী প্রকাদশ্ হইে, ্খন লরন বগেীে সাদহ্্াকায়শ সহসা একদি  নূ্ন 

আয়োয়কর দবকাশ হইে । লিয়শর লোক লস আয়োকছেিাে চমদক্ হইে, লস বাোক্যদকরয়র 

প্রেষু লে হইে, লস িীপ্তয়্ স্া্ হইো স্তুদ্�ান কদবে । কদেকা্া ও ঢাকা, এবং পদশ্ম ও 

পূব্যয়িশ হইয়্ আনন্দরব উদথি্ হইে, বগেবাদস�র বষুদঝে সাদহয়্্ একদি নূ্ন রষুয়�র আরম্ভ 

দহোয়ছ।একদি নূ্ন ভায়বর সধৃদষ্ হইোয়ছ-নূ্ন দচন্তা ও নূ্ন কল্পনা বদকিমচন্দ্রয়ক আশ্রে কদরো 

আদব্যভূ্ হইোয়ছ ।

সমায়োচক িঃ শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে সরস মন্তব্ কয়রয়ছন-

অ্এব িষুয়�্যশনদন্দনী আমায়ির উপন্াস সাদহয়্্ একদি নূ্ন অধ্াে খষুদেো দিোয়ছ ।লর পথ 

দিো উহার অশ্বায়রাহী পষুরুষদি অশ্বচােনা কদরোদছয়েন ্ াহা প্রকধৃ ্পয়ক্ লরামায়সের রাজপথ এবং 

বগে-উপন্ায়স প্রথম বদকিমচন্দ্রই এই রাজপয়থর লরখাপা্ কদরোদছয়েন ।

আর বদকিম জীবনীকার ব্য়জন্দ্রনাথ বয়ন্দ্াপাধ্াে অয়নকিা রথারথ দবচারসহ বয়েয়ছন-

িষুয়�্যশনদন্দনীয়্ রদিও বা সয়ন্দহ দছে, কপােকষু ন্োয়্ সকে সয়ন্দয়হর দনরসন হইে, বদকিমচন্দ্র 

অদবসংবাদি্রূয়প বাঙ্ ো সাদহয়্্র লশ্রষ্ঠ লেখক বদেো স্ীকধৃ ্ ও সমোদন্ হইয়েন ।

লহাক লরাম্ান্ স-ধম্যী, ্বষু এয়কবায়র সষুসংবদ্ধ প্লি, কাদহনী ও চদরত্র সহ পূর্যাগে উপন্ায়সর স্রষ্া 

দহয়সয়ব বদকিয়মর সাদহয়্্ অনষুপ্রয়বশ প্রস্তু্ই আকদস্মক । অথ্যাৎ িষুয়�্যশনদন্দনী কপােকষু ন্োর 

পূয়ব্য উপন্ায়স ল্মন লকায়না প্রস্তুদ্র আয়োজন বাঙ্ োে দছে না, লরমন দছে ইংয়রদজ সাদহয়্্ । 

বদকিয়মর আত্মপ্রকায়শর আয়� বাঙ্ োে রা দছে ্া ঐ সব রূপকথা উপকথা, রার দবষে রবীন্দ্রনাথ 

বয়েয়ছন । আর দছে দকছষু অনষুবাি, ইংয়রদজ েরাদস �ল্প লথয়ক অথবা সংস্ধৃ ্ কাব্নািক লথয়ক, 

রার ময়ধ্ দবি্াসা�য়রর লব্াে-পাঁদচশ ও শকষু ন্তো, সী্ার বনবায়সরও নাম করা রাে ।অবশ্ 

এরই সয়গে লমৌদেক দকছষু নক্ শা-দচত্র-ধম্যী ও নীদ্কথামূেক আখ্ান, রার একদি লথয়ক বদকিম ্ াঁর 

ভাষাভদগের আিশ্য আংদশকভায়ব লপয়েদছয়েন বয়ে দনয়জ উয়লেখ কয়রয়ছন । লসদি প্াদরচাঁি দময়ত্রর 

“আোয়ের ঘয়রর িষুোে” । সংস্ধৃ য়্র বিারা অপ্রভাদব্ ঘয়রাো লমৌদখক বাঙ্ ো স্টাইয়ের জন্ই 

বদকিম এই রচনাদির দবয়শষ প্রশংসা কয়রয়ছন । এগুদে বাি দিয়ে, প্রথম উপন্াস িষুয়�্যশনদন্দনী 

দেখয়্ দ�য়ে প্লি ও কাদহনী দনম্যায়র অন্ত্ একদি বাঙ্ ো �ল্পকাদহনী লথয়ক ্াঁর সাহার্গ্রহয়রর 

িধৃষ্ান্ত পাওো রায়ছে ।কাদহনীদির নাম ‘অগেষুরীদবদনমে’ , লেখক স্নামধন্ প্রবধেকার ভূয়িব 

মষুয়খাপাধ্াে।কাদহনীদি দশবাদজর সয়গে ঔরংয়জব কন্া লরাদসনারার প্ররে ও পদরয়শয়ষ আংদি 
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দবদনময়ে ্ার পদরসমাদপ্ত দনয়ে।ভূয়িব মষুয়খাপাধ্াে এ কাদহনীদি সংগ্রহ কয়রদছয়েন লরাম্াসেস্ 

অব্ দহসদরিপষুস্য়কর ‘দি মারহাট্া চীে’ নামক আক্ান লথয়ক ওখান লথয়ক কাদহনীদি দনয়ে 

সম্ভব্ স্য়ির আইভানয়হা, উপন্ায়সর লরয়বকা-চদরত্র লথয়ক ইদগে্ গ্রহর কয়র দ্দন পলেদব্ 

ও পদরবদধ্য্ ‘অগেষুরী দবদনমে’ রচনা কয়রন । এই উপন্াসকল্প রচনাদি প্রকাদশ্ হে বদকিয়মর 

িষুয়�্যশনদন্দনী রচনার বছর িষুই আয়�।অগেষুরী-দবদনময়ের লরাদসনারা-চদরয়ত্রর দভদতেয়্ই লর বদকিম 

দনঃস্াথ্য প্ররদেনী আয়েষার অমর চদরত্রদি আমায়ির উপহার দিয়্ লপয়রয়ছন এমন ময়ন করার 

রয়থষ্ কারন রয়েয়ছ । িষুয়�্যশনদন্দনী উপন্াসই লহাক আর লরাম্ান্ স্ ই লহাক, এই প্রথম রচনায়্ই 

বদকিয়মর দনম্যারশদতির অপূব্য স্াক্র লিখা দ�য়েদছে । দকছষু স্্ দকছষু কদল্প্ ইদ্হায়সর আধায়র 

দ্দন লরভায়ব প্লি দনম্যার কয়রয়ছ, কাদহনী লক অব্াহ্ �দ্ দিয়েয়ছন, আর মানষুয়ষর ভা�্য়ক ঐ 

ইদ্হায়সর সয়গে দমদেয়েয়ছন ্ায়্ দশল্পী বদকিয়মর প্রাথদমক প্রকাশ দবস্মেকরই হয়েয়ছ । 

  �ল্প লশানার প্রবধৃদতে লকবে দশশুয়িরই নে, বেস্ মানষুষয়ির পয়ক্ও সমানভায়ব স্্ । �য়ল্প শ্রু্ 

ঘিনা ও চদরয়ত্রর সয়গে, ঘিনাচয়ক্র আবদ্্য্ মানষুয়ষর মানদসক বিন্দসংঘায়্র সয়গে আমরা দনয়জয়ক 

দমদেয়ে দনয়্ চাই, ্ায়ির সয়গে একিা আদত্মক সম্পক্য স্াপন কদর, অন্ত্ লসই সমেিষু কষু র জন্, 

আর ্ায়্ই অদূ্্ মানদসক আনন্দ উপয়ভা� কদর  । লসই আদিকাে লথয়ক মানষুয়ষর বহু নীরব 

সধে্া লকয়িয়ছ �ল্পকার চারদিক দঘয়র, স্্ অথবা কাল্পদনক লরমনই লহাক, কাদহনীর ময়ধ্ িষু ব 

দিয়ে চদরয়ত্রর কার্যকোয়পর সয়গে লশ্রা্ার দনয়জয়ক দমদেয়ে লনওোর শদতিও দছে অসামান্ । 

ক্রয়ম দিন ল�ে লপদরয়ে, ঘিনার দনেন্ত্ররয়ক েঙ্ঘন কয়র মানষুষই ঘিনায়ক দনেন্ত্র্ করয়্ থাকে, 

মানষুয়ষর সংখ্া ও পদরসর লবয়ে চেয়্ থাকে দবপষুে লবয়�, রূপকথার পধৃদথবী লকবে দশশুর 

দবস্মে-দবস্াদর্ লচাখই ্ার লশষ আশ্রে দভক্া কয়রয়ছ । কায়ন লশানার স্ান দনয়ে লেখা, তি্্-

রাক্য়সর স্ান দনয়ে মানষুয়ষর দবরত্ব সংগ্রাম ও দবজে । অদ্প্রাকধৃ ্ ও আকদস্মক্া ক্ীর্র হয়ে 

লরাম্ান্ লসর ময়ধ্ লকায়না ক্রয়ম লবঁয়চ রইে । এ রষুয়�রও অন্ত ঘিে । বাস্ব জীবয়নর চাওো-

পাওোর ক্ষু ধা, সংঘষ্য ও ধষুদেঝে  সমাজ পদরব্্যয়নর লকাোহয়ে জীবনরাত্রা অশান্ত হে উঠে । 

বাদরজ্, অথ্য, দবজ্ঞান, রষ্ট্রনীদ্র বিন্দ জীবনরাত্রায়ক জদিে কয়র পষুরায়না মানদবকমষুয়ে্র পদরব্্যন 

ঘদিয়ে একদিয়ক িূরাকাক্ী অন্দিয়ক তনরায়শ্র সহচর কয়র ষ্ু েয়ে । এর উপর মানষুয়ষর মন 

বয়ে লর একিা রহস্মে ও জদিে সতো রয়েয়ছ, অন্ চদরয়ত্রর সংঘায়্ রার পদরব্্যন ও দনজ 

বষুদদ্ধর সয়গে বিন্দ সীমাহীন হয়ে ওয়ঠ ্ারই দিয়কর ক্রমশ িধৃদষ্ পরয়্ ো�ে এসয়বর েয়ে 

কার্যকারয়রর দনেয়ম রা ঘিয়ছ না এমন অপ্র্্াদশ্ ঘিনা এবং ঋজষু একমষুখী মানব চদরত্র ও 

তিব দনেন্ত্রর প্রভধৃ দ্ দবষয়ে লরমন পাঠয়কর ল্মনই লেখয়কর আগ্রহ ল্মন রইে না । শুরু 

হে মনস্াদত্ত্বক �ল্প উপন্াস, লিখা দিয়ে লচ্নাসন্তদ্র দববররমষুেক আখ্াদেকা, সংয়ক্ ধম্যী 

ও মননমূেক কাদহনী । আজয়কর উপন্াস মানদসক জদিে্ার দববরয়রই দচতোকষ্যী, লেখয়কর 
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দবয়শষ িধৃদষ্য়কার ও ্ার সাংয়কদ্ক প্রকাশ দহসায়বই চমৎকার । এই দিক লথয়ক বদকিম দঠক 

আধষুদনক ঔপন্াদসক নন, অন্তজ্য�য়্র পদরচেই উপন্াস, এ সয়্্ আস্াবান্  হয়েও ্ার জন্ 

লর সামাদজক ও পাদরবাদরক উপািান ও ্ার দবচার-দবয়লেষর প্রয়োজন লস দবষয়ে ল্মন অবদহ্ 

হয়্ চান দন । বস্তু্ঃ বদকিমচয়ন্দ্রর কাে হ’ে কাল্পদনক্া ও বাস্ব্ার দমেন-দমশ্রয়রর কাে, আর 

ইয়োয়রায়প রাই লহাক, ইংয়রদজ-দশদক্্ নব্ বাঙ্ োে লশক্ স্ পীোর স্িই সাদহ্্গুরু । বদকিম 

্াঁর অল্পদবস্ার সমসামদেক ইংয়রদজ ঔপন্াদসক দিয়কন্ স ও থ্াকায়রর বই হে্ পয়েদছয়েন, 

দকন্তু প্রভাব গ্রহর কয়রন দন, েরাসী দভক্ ির হু্য়�া সম্পয়ক্যও একই কথা বো রার, আর বাস্ব্া-

দপ্রে জজ্য এদেেট্  ছদ্ম-নামধাদররী সম্পয়ক্য বদকিম দবরূপ মন্তব্ই কয়রয়ছন । লবশ লবাঝা রাে, 

দনখষু্ বাস্ব পদরদস্দ্র সাধারর চদরত্র ও সামান্ ঘিনা দনয়ে পষুঙ্খানষুপষুঙ্খ বর্যনা দ্দন দবয়রাধী 

দছয়েন । ্াঁর উচ্চাদভোষ দছে অসামান্ চদরত্রয়ক অনােতে পদরয়বয়শর অধীন কয়র ্ায়ির 

প্ররে-লমায়হর পদররাম  পরীক্া কয়র লিখা ।পরকীো রদ্র বাস্ব ঘা্ –প্রদ্ঘায়্র মধ্ দিয়ে 

পরীক্া।িষুয়�্যশনদন্দনী দবষবধৃক্ ,কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইে,রাজদসংহ এমনদক সী্ারায়মও প্রনে-ব্াপায়র 

পরকীো ভায়বরই আদধপ্্ । প্ররে-দবষয়ে বিন্দ-সং ঘা্ মূেক এই স্ভাব অয়নকিা লশক্ স্ পীরীে, 

দকছষুিা লরাম্ান্ দিক কদবসষুেভ । এই কারয়র বাস্বয়ক গ্রহর কয়রও বাস্য়বর আদ্শর্ বদকিম ্ াঁর 

পাদরবাদরক নািয়কও ্্া� কয়রয়ছন । কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ের উপসংহায়র বদকিম দেয়খয়ছন “ভ্মর 

অন্তয়র, লরাদহরী বাদহয়র, ্াই লরাদহরী অ্ শীঘ্র মদরে” । দঠক কথা । দকন্তু ঐ অন্তয়র-বাদহয়রর 

পূর্যাগে মনস্াদত্ত্বক পদরচে উদ্ ঘাদি্ করা উদচ্ দছে ব’লে আধষুদনক পাঠক সাব্স্ কয়রয়ছন । 

আরও এক কারয়র বদকিম ্াঁর ঘিনা প্রবায়হর ময়ধ্ অদ্ ক্ষু রে মনস্াদত্ত্বক ্রগেেীো পদরহার 

কয়রয়ছন ময়ন হে । দ্দন লশক্ স্ পোয়রর ম্ই কাব্ধম্যী জীবন-ব্াখ্ায়নর অনষু�ামী, এজন্ 

কয়েকদি পেষ্ লরখা দচদনি্ কয়র, বাদকিা ব্ঞ্জনাে অনষুভব করার জন্ পাঠকয়ির হায়্ লছয়ে 

দিয়েয়ছন । আনষুপূদব্যক মনস্ত্ত্ব দবচায়র আত্মদনয়ো� কয়রন দন । দকন্তু এমন কথা বোও দঠক হয়ব 

না লর দ্দন লকবে ঘিনা ও পদরয়বয়শর উপয়রই চদরত্র রূপােয়নর স বিাদেত্ব ষ্ু য়ে দিয়েয়ছন । 

কষু ন্দনদন্দনীয়্,আয়েষাে ও অথবা প্রসািপষুর-লরাদহরী চদরয়ত্র রার অভায়ব আমরা ক্ষু ণ্ণ হদে, ্ার 

আংদশক সমূ্পরর অবশ্ ঘয়িয়ছ মধৃরাদেনী উপন্ায়সর ময়নারামাে চন্দ্রয়শখয়রর তশবদেনীয়্ এবং 

রাজদসংয়হর লজবষুদন্নসাে । অথচ এগুদে লরাম্ান্ স্  লশ্ররীর উপন্াস । পাদরবাদরক উপন্ায়সর 

ময়ধ্ দবষবধৃয়ক্র রি্াদজক চদরত্র হীরাও মনস্ত্ত্ব দবষয়ে লেখয়কর আগ্রয়হরই পদরচে লিে । 

ক্কগুদে নারীচদরয়ত্রর বদকিম মনস্াদত্ত্বক জদিে পদরদস্দ্র ইদগে্ দিয়েই লরয়খ দিয়েয়ছন, মষুে 

বর্যনীে ব্াপার ব্হ্ হয়ব হে্ এই ময়ন কয়র । লপ্রয়মর সয়গে প্রবে অদভমান এবং ্ার সয়গে 

বাদেকা বষুদদ্ধর লরায়� উপন্ায়সর প্রথম অধ্ায়ে লেখক ভ্ময়রর একিা ল�ািা ছদব রদিচ আমায়ির 

উপহার দিয়েয়ছন, পয়রর অধ্ায়ে নীরব্া পােন কয়রয়ছন। সী্ারাম উপন্ায়স শ্রীর ছদ্ম-
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সন্ন্াস লকবে একমষুহূয়্্যর জন্ উদ্ ঘাদি্ কয়রয়ছন, আর আনন্দময়ঠ ময়হন্দ্র-পত্নীর প্রদ্ সন্ন্াসী 

ভবায়ন্দর অববধ আকষ্যর একবারমাত্র ষ্ু য়ে ধয়রই ব্্াদগ্নয়্ ভস্মীভূ্ কয়র দিয়েয়ছন এইভায়ব 

বদকিম আধষুদনয়কর িাবী পােন কয়রয়ছন, আবার কয়রন ও দন । অ্ী্ ইদ্হায়সর অজ্ঞা্ বা 

অধ্যজ্ঞা্ মানষুষ আর ব্্যমায়নর বদেষ্ঠ চদরত্রগুদে ্ায়ির লরৌনপ্রবধৃদতেয়বয়�র মধষুর ও দবষদ্তি 

সমস্ার প্রারম্ভ ও পদররায়মর কল্প-ইদ্বধৃতে দনম্যায়রই বদকিম লক দবয়শষ ভায়ব দনেদজ্ কয়রদছে 

। এই সষুয়রায়�র দ্দন পূর্য সবি্বহার কয়রয়ছন বদকিম উপেদধি কয়রদছয়েন লপ্রমও লরৌনাকষ্যরই 

সংসায়রর চেমান্ার মষুয়ে, সষুস্্া ও রুগ্ন্ার সব্যত্র ব্াপী আদি কারন । স্য়িশ-সষুেভ ধম্যও 

নীদ্য়ক মষুে প্রবধৃদতের সংগ্রায়মর সয়গে দমদেয়ে পরীক্া-দনরীক্াে প্রবধৃতে হয়েও দ্দন লিয়খয়ছন 

। প্রবধৃদতে অজে, মানষুষ লরমন অ্ীয়্ ল্মদন এখনও দনজ স্ভায়বই চাদে্ হে ও সষুখ িষুঃখ 

লভা� কয়র। রথাথ্য দশল্পী বয়েই বদকিম মনষুষ্ত্বয়ক লশষ পর্যন্ত জেী কয়রয়ছন, আি্যশয়ক সাক্ী 

খাো ক’লর ্ায়্ই জীবন-সমস্ার চূোন্ত দনষ্দতে দনধ্যারর কয়রনদন । শ্রী ও তশবদেনী চদরয়ত্রর 

লশষাংশ লিখষুন, েবগেে্ার স্ীকারদতি প্র্্ক্, করুন, আর লিখষুন বধূরূয়প লিবীয়চৌধষুরানীর 

সমাদপ্ত । ভ্ময়রর মধৃ ষ্ু ্র পয়র বারুরী্ীয়র উদ্ায়ন দক্প্ত ল�াদবন্দোয়ের মানদষক্াও দবয়শষভায়ব 

স্মররীে । পদরদশয়ষ্র সন্ন্াসী ল�াদবন্দোে পর জয়মের ল�াদবন্দোে মাত্র, ্ার সয়গে উপন্ন্ায়সর 

লকায়না সম্পক্য লনই । বস্তু্ তশবদেনীর প্রায়েদশ্তে ও উমোি অবস্া, শ্রীর সন্ন্াস,লিবী লচৌধষুরানীর 

অনষুশীেন ্য়ত্ত্ব িীক্া-এসব স্কীে দবদশষ্ ধরয়নর লেখক বদকিয়মর এক একিা এয়স্পেদরয়মটি 

মাত্র। কারর লেখক দনয়জই উমোয়ির নরক লথয়ক স্াভাদবক মানষুষ, প্রবধৃদতে ্াদে্ অসহাে 

মানষুষয়ক উদ্ধার কয়র লিদখয়েয়ছন, সন্ন্াদসনীর ত�দরকয়ক ভূেষুদঠি্ কয়রয়ছন আর অনষুশীেন 

্ত্ত্বয়ক বদহরগে একিা মষুে্ দিয়ে অসমোদন্ই কয়রয়ছন । নীদ্ও ্য়ত্ত্বর কায়ছ সাদহদ্্ক বদকিম 

লশষপর্যন্ত আত্মিান কয়রনদন । আর �াহ্যস্্ এবং িাম্প্্ লেখক জীবয়নর লশষ আশ্রে রদি বা 

দনয়ি্যশ কয়র থায়কন, এর লথয়ক দবচষু ্দ্য়কও স্ভায়বর মষুয়ে্ মহীোন কয়র লিয়খয়ছন । লরৌন 

আয়ব� এবং রূপয়মাহয়ক কখয়নাও দনষ্ঠষু র পদররায়ম দচদত্র্ কয়রয়ছন, আবার কখনও লপ্রয়মর স্য়�্য 

সমষুন্নী্ কয়রয়ছন, স্ভায়ব লরমন হয়ে থায়ক। বদকিয়মর লশষ দশল্প হ’ে লজবউদন্নসার চদরত্র-“ত্রেী” 

উপন্ায়সর বদহরগে নীদ্প্রাবয়ে্র দবরুয়দ্ধ লরমন প্রদ্বাি, ল্মদন চূোন্ত লরৌন্াও দবোসেীোর 

দনদবে লপ্রয়মর স্ভাব-পদররায়মর িধৃষ্ান্ত। সমায়জর রষুপকায়ষ্ঠ লরাদহরী লক দঠক বদে দিয়্ দ্দন 

চানদন, লপ্রয়ম সমাধান সম্ভবপর নে বয়েই সদরয়ে দনয়েয়ছন মাত্র ; আর লবঁয়চ থাকার পায়প মরার 

অদধক িষুি্যশাগ্রস্ করয়ছন ্ ার ছদ্মপ্ররেীয়ক । আবার জবরিদস্ প্রােদশ্য়তের দবমষুঢ়্া লথয়ক উদ্ধার 

পাওো তশবদেনীর পেয়ষ্াতি শুনষুন।অ্কায়ন্র পয়রও লস প্র্ায়পই সমদপ্য্ দচতে।উপন্ায়সর 

বদকিময়ক বদহরগেভায়ব লিখয়ে দনকোমকম্য, অনষুশীেন্ত্ত্ব এবং লকাঁয়্র িশ্যন (রজনী-অমরনাথ) 

এসব বে হয়ে লিখা দিয়্ পায়র, রসয়বতো দশল্প-সমায়োচয়কর িধৃদষ্য়্ও গুদে পরীক্া-দনরীক্া-
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মষুেক বাইয়রর ব্াপার বয়েই প্রদ্ভা্ হয়ব ।

বদকিম ্ াঁর উপন্াস-দশল্প আরম্ভ কয়রদছয়েন লরাম্াসেস্ রচনা দিয়ে।মাঝখায়ন পাদরবাদরক কাদহনীয়্ 

সয়র ল�য়ছন, দকন্তু লসখানই দস্দ্োভ করয়্ না লপয়র লশষ আশ্রে দনয়েয়ছন ্ াঁর অদ্দপ্রে ইদ্হাস-

সম্পক্য-রষুতি মধ্রষু�ীে জীবন-ব্াখ্ায়ন ।বস্তু্ প্র্্ক্  লথয়ক িূরব্্যী ইদ্হায়সর রাজ্কল্পনাও 

বাস্য়বর অদূ্্ সদমেেয়নর রাজ্-ইদ্হাস-পো বদকিমও লসই সয়গে কদব বদকিয়মর অনাোস আেয়তের 

লক্ত্র। সয়ন্দয়হ লনই প্লয়ি কাদহনীয়্, চদরত্র উদ্াবয়নর ও ঘিনাচয়ক্রর েীোপ্রিশ্যয়ন এ-বদকিয়মর 
ষ্ু েনায়নই এবং আজও বাঙোসাদহয়্্ ্াঁর জষু দে লনই । দবশুদ্ধ লরাম্াসেস্ অথ্যাৎ কল্পকাদহনীর দিন 

আজ আর লনই, দকন্তু ইদ্হাস-গ্রদথ্ লসকােকার বাস্ব মানষুয়ষর রম্জীবন-পদরচে আস্ািন 

করার পাঠয়কর অভাব ল্া লনই। কায়ের পদরব্্যয়নর দচন্তাভাবনা হে্ লনা ষ্ু ন পথ লনে, 

ঘিনাচয়ক্রর লস মদহমা আর থায়কনা, দকন্তু রতিমাংয়সর মানষুয়ষর লমৌদেকস্ভাব, লসই লপ্রম, লসই 

অধে্া, লসই িষুরাকাঙ্খা, লসই ঈষ্যা এসয়বর ল্া ল্মন অিে-বিে হেনা ।কদব রহস্ কয়র 

বেয়েও এস্থা স্্ লর ‘মরব না ভাই দনপদরকা চ ষ্ু দরকার লশায়ক, ্ ারা সবাই অন্ নায়ম আয়ছন 

ম্্যয়োয়ক।‘ ব্াপারিা উয়্া কয়র বেয়েও লসই স্্ই িাঁোে । বদকিময়র-কােয়কই আশ্রে করুন 

না লকন ্াঁর দস্র েক্্ হ’ে মষুেপ্রবধৃদতের বিন্দ-সংঘা্ লিখয়না এবং ঘিনাচয়ক্রই লহাক আর 

কম্যদবপায়কই লহাক দবেদবি্ মানষুষ লক ষ্ু য়ে ধরা । ্বষু লরাম্াসেস্ এবং উপন্ায়সর গুরু্র দকছষু 

পাথ্যক্ আয়ছই । লস পাথ্যক্ মষুখ্ভায়ব ঘিনা ও পদরয়বশ দনয়ে, ল�ৌরভায়ব চাদরদত্রক দক্রোকোপ 

দনয়ে । লকাথাও দকছষুয়নই, অপ্র্্াদশ্ ঘিনা ঘিে । অশ্বায়রাহী ঝে বধৃদষ্য়্ আত্মরক্ার জন্ 

মদন্দয়র ঢষু য়কই লিয়খন অদনন্দ্সষুন্দরী ্রুরী । সমষুরে্ীয়র অরয়র্ পথ হারায়না এবং ক্ষু ধা- ধ্ৃষ্ণাে 

কা্র পদথক ধূসর সধে্াে সহসা সাময়ন লিয়খন আেষুোদে্-কষু ন্তো লজ্াৎস্া্রেকাদন্ত লষােশী 

। �ধৃহবধষু অরয়র্ পদর্্তি হয়ে ধাদম্যক িাকায়্র সগেোভ কয়র এবং েষুকায়না লসানািানার 

অদধকাদররী হয়ে ঐশ্বর্যমেী রারী হয়ে পয়ে । সন্ন্াসীর কধৃ পাে অয়ধের িধৃদষ্োভ হে । �ধৃহরমরী 

ইছোপূব্যক অপহৃ্া হয়্ চাে সায়হয়বর লনৌকাে অকা্য়র দিন রাপন করয়্ থায়ক । পষুরুষ 

তবষ্ণবীর রূপধয়র অন্তঃপষুয়র �ান শুদনয়ে রাে অথবা নারী ব্াহ্ময়রর লবশ ধ’লর �ভীররায়ত্র অরয়র্ 

কাপাদেয়কর সয়গে ষে রয়ন্ত্র দেপ্ত  হে । রাজপষু্-রমরী অনাোয়স ঔরংজীয়বর প্রাসায়ি প্রয়বশ 

ক’লর সম্ািয়ক কথাে পরাভূ্ ও বদশভূ্ কয়র । নারী প্ররয়ে প্রদ্বিন্দী্ার সমাধান ্রবাদর 

বা দরভেবার দনয়ে তবি্রষুয়দ্ধ হারদজয়্র ময়ধ্ দস্র হে । এরকম ঘিনার জন্ আধূদনক মন 

প্রস্তু্ থায়ক না । ্বষু রখন জাদন লর এসব ব্াপার আজয়কর নে, িষু-চারশ বছর আয়�কার, 

্খন লরে-লিদেগ্রাে দছে না, লিশিায়কও ্ন্ন ্ন্ন ক’লর জানা হেদন,রখন দপ্াময়হর দপ্মহ 

এবং ্স্ দপ্াময়হর ক্রে ধ’লর ্খনকার স্্ অথচ এখানকার অদ্প্রাকধৃ ্ নানান্  কথা-

কাদহনী হাওো লভয়স এয়স দবশ্বাস-অদবশ্বায়সর মধ্ব্্যী একিা রহস্মে পিভূদম ময়নর ময়ধ্ 
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আয়� লথয়কই সধৃজন কয়র লরয়খয়ছ, ্খন মধ্রষু�ীে বাস্ব্ায়ক অস্ীকারও করা রাে না । বস্তু্ 

লরাম্ান্ লসর রাজ্ লরমন জদিে জীবনাব্্যসংকষু ে আজয়কর মানষুয়ষর কায়ে, লরয়স্ারাঁ, নাইি ক্াব, 

সভা-সদমদ্, অদেস এবং বায়রাোরী পূয়জার হুয়লোয়ের পদরয়বশ নে, ল্মদন আবার রূপকথার 

অেীকরাজ্ও নে । এক দিক দিয়ে লিখয়্ ল�য়ে অ্দক্য্ ঘিনার অবকাশ আজয়কর বাস্ব 

জীবয়নও কম লনই । প্রাে-মধৃয়্র পষুনজ্যীবন আয়� না হে সন্ন্াসীর ওষষুয়ধ ঘি্, এখন ঘয়ি 

হাসপা্ায়ে, অবশ্ উল্ লিা ব্াপারও না ঘয়ি এমন নে । ্খনকার নাদেকা আয়ক্প কর্-হে 

সাপ, নে মবারক –ব’লে, আজয়কর নােক প্রদ্বিন্দীর দিয়ক লবামা ছষু ঁয়ে অথবা নাদেকায়ক ছষুদর 

লময়র ঈষ্যাদগ্ন দনবধৃতে কয়র । ্খনকার ম্ দমেয়নর সংয়ক্স্ান আজও আয়ছ, আজও লপ্রদমকা 

�ধৃহ্্া� কয়র, িূর দবয়িশ লথয়ক ছদ্ময়বয়শ আজও মানষুষ আয়স এবং থায়ক এবং রাজবধূয়ক 

অপহরর না করুক, রায়জ্ ভাঙন ো�াে । ্োৎ এই লর, আয়� লর ভায়ব রা ঘি্ এখন আর 

লস ভায়ব ্ া ঘয়ি না । মধ্রষুয়�র লসই লর অ্ী্, রার মাত্র দকছষু লখাঁজখবর আমরা রাদখ প্রচদে্ 

কাদহনী অথবা ইদ্হাস লথয়ক, সূ্ে ঘিনা এবং চদরত্র আয়ছ জানা, দকন্তু সংয়রা�-সূত্র, কার্য-কারর 

এবং সংয়রা�কারী লছািমায়পর মানষুষ সবই অজানা, সমাজ-পদরদস্দ্ও আংদশক ধরা রাে-লসই 

িূরব্্যী অধ্াে দনয়ে �ল্পকার-নাি্কার রখন লেখনী ধয়রন ্খন ্াঁর সবয়চয়ে বে সমস্া 

িাঁোে প্লয়ির সয়গে সমদন্ব্ কয়র ঘিনাগুয়োয়ক লমোয়না, আর ্ারই ময়ধ্ ্খনকার এবং লসই 

দবয়শষ পদরদস্দ্র দমদে্ জীবয়নর স্রূপ পাঠক বা িশ্যয়কর ল�াচর কয়র ল্াো । লেখক এবং 

পাঠক িষুয়েরই েক্্ ল্া মানষুষ আর মানষুয়ষর অন্তজীবন, পধৃথক ভায়ব ঘিনার লকায়না আক্যষর ল্া 

থাকয়্ পায়র না, লসজন্ লর লেখক সদঠক কল্পনা করয়্ পায়রন এবং লরিষু কষু  মােমসো হস্�্ 

হে ্াই দিয়ে ্খনকার লরমন বেমানষুয়ষর ল্মদন সাধারর মানষুয়ষর বদহজ্যীবন-অন্তজ্যীবন িষুই-

ই পদরস্ষু ি কয়র ষ্ু েয়্ পায়রন দ্দনই বয়রর্ লরাম্ান্ স্ -রচদে্া । বদকিমচন্দ্র এই ঔপন্াদসক 

গুয়রর অদধকারী দছয়েন না বা এ িােীত্ব দ্দন উপেদধি করয়্ পায়রন দন এমন নে । ‘সী্ারাম’ 

উপন্ায়সর এক জাে�াে দ্দন বয়েয়ছন-“লস সকে ঐদ্হাদসক কথা । কায়জই আমায়ির কায়ছ 

লছাি কথা । আমরা ্াহার দবস্াদর্ বর্যনাে কােয়ক্প কদরয়্ পাদর না । উপন্াসয়েখক 

অন্তদব্যষয়ের প্রকিয়ন রত্নবান্  হইয়বন- ইদ্বধৃয়তের সয়গে সবিয়ধে রাখা দনষ্প্রয়োজন ।” অথ্যাৎ 

পদরদচ্ ও পদঠ্ ঘিনা-বর্যনার উপর লেখক গুরুত্ব আয়রাপ করয়্ চান না, চদরয়ত্রর মানদসক 

সংঘা্ এবং ্ার েয়ে বাইয়র লর সব পদরব্্যন অবশ্ম্ভাবী হয়ে ওয়ঠ, উপন্াসকায়রর ক্্যব্ 

লসগুদের মধ্ দিয়ে এদ�য়ে চো । আমরাও লিয়খদছ, একমাত্র িষুয়�্যশনদন্দনী ও মধৃরাদেনী বাি 

দিয়ে ইদ্হাস-পেশ্যরষুতি অন্ান্ উপন্াস, লরমন চন্দ্রয়শখর, সী্ারাম ও রাজদসংহ ঐ অন্তজ্য�ৎ 

প্রকায়শর দিক লথয়ক কম গুরুত্বপূর্য নে । লিবী লচৌধষুরানী এবং আনন্দমঠ ল্া অসম্ভব রকয়মর 

কাল্পদনক লেখা, ্বষু এয়্ও বাস্ব সমাজ পদরবায়রর দনেন্ত্রয়রর দবষে খষুব কম নে । আবার 
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অন্দিয়ক পাদরবাদরক উপন্াস রায়ক বেদছ, লসই দবষবধৃক্-কধৃ ষ্ণকায়ন্তও স্ল্প হয়েও লরাম্ান্ স্ -

ধম্যী ঘিনার পদরচে রয়েয়ছ । সূর্যমষুখীর �ধৃহ্্া� ও দনরুয়দ্শ-রাত্রা, ল�াদবন্দোেয়ক দেয়র 

আসয়্ই হয়ব ভ্ময়রর এমন দস্র দবশ্বাস প্রভধৃ দ্ এর িধৃষ্ান্ত । রজনী ল্া অয়েৌদকক ও অদবশ্বাস্ 

ঘিনার পূর্য । সব দমদেয়ে লিখা রাে বদকিমচন্দ্র ইয়োয়রাপীে লরাম্ান্ লস আকধৃ ষ্ থাকয়েও এবং 

ইদ্হাসদনষ্ঠ-বষুদদ্ধ হয়েও এক ধরয়নর দমশ্র লরাম্ান্ স্ ই প্রস্তু্ কয়রয়ছন । আর দ্দন ঐ দবদমশ্র 

আধায়র প্রমূ্্য করয়্ লচয়েয়ছন  িষুি্যমনীে প্রবধৃদতেয়ব�, সষুমহৎ ্্া�, আিশ্যস্ানীে পদ্য়প্রম 

বা পরকীে লপ্রম, পরায়থ্য আত্মদবসজ্যন-প্রভধৃ দ্ সমদন্ব্ উয়লেখয়রা�্ ব্দতি-প্রদ্মা । এই দিক 

লথয়ক লশক্ স্ পীইোরই ্াঁর ক্কিা আিশ্যস্ানীে হয়েয়ছন । আর রি্ায়জদি ? রি্ায়জদির লক্য়ত্র 

চদরত্র ও কম্যেয়ের সূত্র অনষুসরর কয়রও পদররাম প্রিশ্যয়ন দকন্তু দ্দন ইয়োয়রাপীে নাি্রীদ্র 

অনষুসারী হয়্ পায়রন দন । বরং মধষুসূিন ্াঁর রাবর চদরত্র অকিয়ন দনেদ্ ও চাদরদত্রক-দনেদ্র 

দবদমশ্রয়রর একিা দিক রক্া কয়রয়ছন । িষুঃখয়ভা�ী নােক চদরত্র লশষ পর্যন্ত অদবচে, ্ার লখি 

লনই, অনষু্াপ লনই, মধৃ ষ্ু ্য়ক সাময়ন লিয়খও দবশ্বদবধায়নর তনদ্ক্াে লস উিাসীন থায়ক । লরমন 

ম্াক্ লবথ । বদকিয়মর অনষুরূপ নােক-চদরত্র অনষু্প্ত এবং শাদন্তকামী । লরমন ল�াদবন্দোে, লরমন 

লজব-উদন্নসা । ্া ছাো পদরনায়ম মধৃ ষ্ু ্ ঘিয়েও কয়েকদি চদরত্র দঠক রি্াদজক নে, লরমন প্র্াপ 

। সী্ারাম দনঃসংশয়ে রি্ায়জদির চদরয়ত্র, ্বষু অদন্তয়ম অনষু্াপক্ীণ্ন িষুব্যে হয়ে ঈশ্বরভদতি আশ্রে 

করয়্ দ�য়েও করয়্ অসমথ্য হয়েয়ছ ।্া ছাো সী্ারায়মর লশাচনীে প্য়নর কারর বাইয়রর 

দিক লথয়ক ্ার চদরত্র দবকধৃ দ্, দকন্তু দভ্য়রর দিক লথয়ক শ্রী বা দনেদ্ । এয়ক্য়ত্র বদকিম গ্রীক 

ও লশক্ সপীরীে নািয়কর মূে্য়ত্ত্বর দবদমশ্রর ঘদিয়েয়ছন । লজব-উদন্নসার পয়ক্ও ক্কিা ্াই 

। রাজদসংহ-ঔরংজীব রষুদ্ধ, ্ার বন্দীত্ব, লরৌবনদবোয়সর প্রদ্েে দঠক লজব-উদন্নসার কম্য ও 

চদরয়ত্রর কার্য-কারয়র এয়সয়ছ ব’লে লিখায়না হেদন । এয়ক্য়ত্রও দনেদ্ । আবার মবারয়কর 

লসই উদতি “ইো আলো, আমায়ক মদরয়্ই হইয়ব” দনেদ্ পদরচাদে্ ঘিনাচয়ক্রর অেঙ্ঘনীে্াই 

দনয়ি্যশ কয়র । রাই লহাক, আমরা লিখদছ, বদকিম ্াঁর উপন্ায়স কাল্পদনয়কর সয়গে বাস্য়বর সবিধে-

বধেন ঘদিয়েয়ছন, অিধৃষ্ অয়েৌদককয়ক জীবনসূয়ত্র ল�ঁয়থয়ছন, চদরত্র এবং অপ্র্্াদশ্ ঘিনাচক্র 

এবং চদরত্র-প্রবদ্্য্ ঘিনাচক্রয়ক প্লয়ির বধেয়ন এমনভায়ব লবঁয়ধয়ছন লর উপন্াস পেদছ, না, 

কল্পকাদহনীই শুনদছ এমন্র অদবশ্বাস পাঠকদচয়তে জা�য়্ লিে না । এিা সম্ভব হয়েয়ছ ্াঁর 

দশল্পগুয়র । প্রাে অজানা ইদ্হায়সর সয়গে বা ইদ্হায়সর ময়ধ্ জীবয়নর হাদসকান্না দমদে্ করয়্ 

বাঙ্ ো সাদহয়্্ আজও ্াঁর জষু দে লনই । বদকিম আশ্র্যজনক ঐদ্হাদসক কল্পনাশদতির অদধকারী 

দছয়েন । অদ্য়েৌদকক এবং অদবশ্বায়স্র ধার লঘঁয়ষ দ্দন স্ছেয়ন্দ পথ অদ্বাহন কয়রয়ছন, 

মাোনিীয়্ দনমদজি্ হয়ে পয়ে দন ।

   এইবার অদ্প্রাকধৃ ্ ঘিনা ও তনদ্ক আিয়শ্য বদকিয়মর প্র্্য়ের কথা ধরা রাক । এ দবষয়ে 



18

প্রথয়মই লর স্্িা অনষুধাবন ক’লর লনওো িরকার ্া এই লর, ভায়ো দশল্পী ্াঁর ব্দতি�্ ধ্ান-

ধাররা বা আিশ্য-প্রবর্া, সাধারয়র্ রার সমথ্যন সংশদে্, উপন্াস-নািয়কর ময়ধ্ ্া অনষুপ্রদবষ্ 

ক’লর দশল্পয়ক বাধাগ্রস্ কয়রন না । বদকিয়মর দশল্পীমানসও ্াঁর আিশ্য-প্রবর্ায়ক লশষ পর্যন্ত 

দনেদন্ত্র্ কয়রয়ছ, সাদহদ্্ক স্ভায়বর পয়থই ্াঁয়ক চাদে্ কয়রয়ছ । সাদহ্্ ও নীদ্র-প্রচার এ 

িষুয়ের তবপরী্্ দবষয়ে দ্দন লবশ অবদহ্ দছয়েন । এ দবষয়ে ্ াঁর স্মররীে উদতি হ’ে-সাদহয়্্র 

মষুখ্ উয়দ্শ্ লসৌন্দর্যসধৃদষ্, ল�ৌর উয়দ্শ্ দচতেশুদদ্ধজনন । দচতেশুদদ্ধ অয়থ্য বদকিম সাংসাদরক সূ্ে 

প্রয়োজন দনব্যাহ লথয়ক মষুদতি ময়ন কয়রয়ছন । ্াঁর লেখা ধম্য্ত্ত্ব, অনষুশীে ্ত্ত্ব এবং সাদহ্্ 

দনয়ে দবদভন্ন প্রবধে লথয়ক এই কথাই লবাঝা রাে লর ধম্য ও নীদ্য়ক দ্দন জীবয়নর অগেীভূ্ 

ক’লর দবয়বচনা করয়্ অভ্স্ দছয়েন । পারয়েৌদকক ষ্ু রীে লকায়না ব্াপার লকায়না লক্য়ত্রই ্াঁর 

অদভয়প্র্ দছে না । ‘অনষুশীেন’ প্রবয়ধে দ্দন বয়েয়ছন-“মানষুয়ষর সকে বধৃদতেগুদে অনষুশীদে্ হইো 

রখন ঈশ্বরানূবদ্্যনী হইয়ব, ময়নর লসই অবস্াই ভদতি । এই ভদতির েে জা�দ্ক প্রীদ্ । এই 

জা�দ্ক প্রীদ্র সয়গে আত্মপ্রীদ্, স্জনপ্রীদ্, এবং স্য়িশপ্রীদ্র প্রকধৃ ্পয়ক্ লকান দবয়রাধ নাই 

।” সষু্রাং জীবয়নর শ্রীবধৃদদ্ধই দচতেশদদ্ধ, ্ায়্ লকবে শুকে নীদ্র ময়ধ্ আবদ্ধ থাকা লবাঝাে না 

। ‘উতেরচদর্’ সমায়োচনাে বদকিম পষুনশচ বয়েয়ছন-কায়ব্র মষুখ্ উয়দ্য়শ্ নীদ্জ্ঞান নয়হ, দকন্তু 

নীদ্জ্ঞায়নর লর উয়দ্শ্ কায়ব্রও লসই উয়দ্শ্- অথ্যাৎ দচতেশুদদ্ধ । এই দববরর দিয়্ দ�য়ে বদকিম 

লরমন এ দবষয়ে পদশ্য়মর কাব্্ত্ত্বগুরু এ্াদরস্টট্ লের দবচার ময়ন লরয়খয়ছন, ল্মদন ভার্বয়ষ্যর 

প্রধান আেংকাদরকয়ির বদর্য্ পাঠক বা িশ্যয়কর রসাদবষ্ মানদসক অবস্ার দবষেও দচন্তা ক’লর 

লিয়খয়ছন । কাব্-উপন্াস পায়ঠ বা নাি্াদভনে িশ্যয়ন রদসক লর মানদসক অবস্াে উয়তোদে্ 

হন ্া হ’ে দবশুদ্ধ আনয়ন্দর অবস্া । লস অবস্াে জা�দ্ক কামনা বাসনার দনব্যার ঘয়ি, দচতে 

হে দবশুদ্ধ । বদকিম উপেদধি কয়রয়ছন লর ধয়ম্যর রায়জ্ প্রদবষ্ হ’লে দঠক ্া-ই হে, কারর ধয়ম্যর 

জ�ৎ দবশুদ্ধ প্রীদ্র জ�ৎ । কমোকায়ন্তর লসই উদতি-প্রীদ্ সব্যব্দপনী, প্রীদ্ই ঈশ্বর । এই জন্ 

কমোকান্ত জীয়ব-মানষুয়ষ প্রীদ্ ছাো আর দকছষু লশষ কামনা কয়রন দন । সষু্রাং বদকিয়মর িধৃদষ্য়্ 

দবশুদ্ধ ধম্য, দবশুদ্ধ নীদ্ এবং দবশুদ্ধ সাদহ্্ একই ব্াপার । ্োৎ লবাধ হে এই লর সাদহয়্্র 

দবশুদ্ধ্া ক্দরয়কর প্রাদপ্ত মাত্র অথ্যাৎ র্ক্র কাব্-নািক সমীক্র করা রাে প্রাে লসিষু কষু  সময়ের 

মাত্র । ধয়ম্যর অনষুভূদ্ সষুিধৃঢ় এবং স্ােী । এইজন্ই দ্দন সাদহয়্্র ভাবী লেখক ও পাঠকয়ির 

সাবধান করয়্ দ�য়ে বয়েয়ছন- সাদহ্্য়ক লসাপান কয়র ধয়ম্যর উচ্চভূদময়্ আয়রাহর করয়ব । 

সষু্রাং সাদহদ্্ক বদকিময়ক নীদ্বা�ীশ ব’লে আমরা লরন ভষু ে না কদর । এইবার প্রশ্ন, ্া’হয়ে 

বদকিম তশবদেনীর প্রােদশ্তে লকন লিখায়েন, লকনই বা লরাদহরীয়ক হ্্া করায়েন, আর �ধৃহবধূ 

প্রেষু লেয়ক অনষুশীেন-্য়ত্ত্ব অদভদনদবষ্ করার বা আিশ্য পয়রাপকারী চদরত্র অমরনায়থর দপয়ঠ �রম 

লেৌহশোকার সাহায়র্ ‘লচার’ এই ছাপ লিওোরই বা কী উয়দ্শ্ দছে ?
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  লসৌন্দর্যবািী সাদহদ্্ক হয়েও বদকিম ্ াঁর পাদরবাদরক এবং সামাদজক অদভজ্ঞ্া লথয়ক ক্কগুদে 

সংস্ার আপনা লথয়ক বষুদদ্ধ�্ এবং হৃদ্ �্ ক’লর দনয়েদছয়েন । এরকম সংস্ার সকয়েরই 

অল্পদবস্র থায়ক, বদকিয়মরও দছে । দবশ্বাস, প্র্্ে, সংস্ার এগুদে লকায়না লকায়না লক্য়ত্র অদজ্য্ 

হয়েও এমদনভায়বই মানষুয়ষর প্রকধৃ দ্র অগে হয়ে পয়ে লর ্া লথয়ক বষুদদ্ধর সাহায়র্ও পদরত্রার 

পাওো িষুকের হয়ে ওয়ঠ । লেখয়কর দবদশষ্ স্ভাব ্াঁর লেখাে দবদশষ্ বর্যসম্পা্ ঘদিয়ে থায়ক 

। বদকিমচন্দ্র প্ররয়ের কদব হয়েও পরকীো প্রীদ্র পদররামী ভতি দছয়েন না । ্াঁর ধাররাে-

ধম্য দভন্ন লপ্রম জয়মে না । (ময়নারমা-মধৃরাদেনী) । ধম্য বেয়্ দববাহ এবং িাম্প্্ই বদকিম 

দস্রভায়ব ধ’লর দনয়েয়ছন । লস লপ্রয়মর প্রারয়ম্ভ হে দববাহ থাকয়ব, ন ষ্ু বা দববাহ ্া পদররাম 

োভ করয়ব, ্য়বই প্ররয়ের সাথ্যক্া । এই জন্ লিখা রাে ময়নারমার সয়গে পশুপদ্র বাইয়রর 

িধৃদষ্য়্ অববধ প্ররে আসয়ে িাম্প্্ প্রীদ্ই । বীরত্ব, বষুদদ্ধ, উিার্া প্রভধৃ দ্ বহুগুয়র সমদন্ব্ 

নােক সী্ারাম লর-অপ্রাপনীো নারীর লমায়হ আদবষ্ হয়ে রায়জ্র, দনজ পদরবায়রর ও দনয়জর 

সব্যনাশ ঘদিয়েদছয়েন দ্দন ্াঁর দববাদহ্ স্ত্রী, প্রধানা মদহষী । দনেদ্র চয়ক্র হ্বষুদদ্ধ না হয়ে 

শ্রী রদি ধরা দি্ এবং দনজ অদধকায়র দেয়র লর্ ্াহ’লে সী্ারায়মর সব্যনাশ ঘি্ না । 

সী্ারায়মর প্নয়ক রূপয়মায়হর েে বয়ে দবচার করয়ে ভষু ে হয়ব । চদরয়ত্রর দিক লথয়ক লিখয়ে 

শ্রীর একগুয়েদমই সী্ারায়মর সব্যনায়শর কারর । আবার শ্রীর অবাধ্্ার মূয়েও দনেদ্-দনদি্যষ্ 

দপ্রেপ্রারহন্ত্রীয়ত্বর অদভশাপ, ্ার সাবধান্া সয়ত্ত্বও রা প্রাে ঘয়ি ল�ে । রাজদসংয়হও লিখা 

রাে, মবারয়কর সয়গে লজর-উদন্নসার সম্পক্য প্রথয়ম অববধ হয়েও পদররায়ম িাম্প্্ বধেয়ন লশষ 

হয়েয়ছ । সন্ন্াসী ভবানয়ন্দর পরস্ী সষুকষু মারীর প্রদ্ আসদতি মধৃ ষ্ু ্িয়ন্ িদন্্ হেয়ছ । লরাদহরী-

ল�াদবন্দোয়ের পয়ক্ও ্াই । বগেিশ্যয়নর পধৃষ্ঠাে এবং মষুদরে্ প্রথম সংস্রয়র লরাদহরীর লর ছদব 

বদকিম এয়কদছয়েন ্ায়্ লরাদহরী লোভী, ধূ্্যা এবং দহ্াদহ্ লবাধশূন্া সমাজ-কেকি রূয়প স্ান 

লপয়েদছে । সাদহ্্দশয়ল্পর দিক দিয়ে এরকম উপনাদেকা চদরত্রহাদনকর ব’লে লশষ সংস্রয়র 

লেখক ্ায়ক অয়পক্াকধৃ ্ কদব-সহানষুভূদ্র অদধকাদররী ক’লর ব্্যমান রূয়প রি্াদপ দিয়েয়ছন, 

্বষু অববধ প্ররয়োমেতের্ার জন্ লেখক ্ায়ক ক্মা কয়রন দন । ভ্মরয়ক লরাদহরীর দ�ল্ দি করা 

�েনা লিদখো �ায়ের জ্াো লমিায়না দনঃয়শয়ষ ভ্ষ্া কির্য বাজার-সষুেভ চদরয়ত্রর িধৃষ্ান্ত হয়েয়ছ । 

লেখয়কর এই দনষ্ঠষু র্ায়ক আরও বাদেয়ে ষ্ু য়েয়ছ ্াঁর এই মন্তব্-স্ত্রীয়োয়কর �ায়ে হা্ ষ্ু দেয়্ 

নাই, এ কথা মাদন । দকন্তু রাক্সী বা দপশাচীর �ায়ে হা্ ্ ষু দেয়্ নাই, এ কথা ্ ্ মাদন না । এর 

উপর দনশাকারয়ক লিয়খ লরাদহরীর একিষু  প্রেষুধি হওো এও লরাদহরী চদরয়ত্র বদকিয়মর সহানষুভূদ্র 

অভাব ব’লেই ধয়র লনওো লরয়্ পায়র । গুদে এবং হ্্া ল্া এরকম অকিয়নর অনষুদসদ্ধান্ত মাত্র 

। শরৎচন্দ্র-প্রমষুখ সমায়োচয়করা বয়েয়ছন রক্রশীে নীদ্পদথক বদকিমচন্দ্র লরাদহরীয়ক সমায়জর 

রূপকায়ষ্ঠ বদে দিয়েয়ছন । শ্রীকষু মার বয়ন্দ্াপাধ্াে মন্তব্ কয়রয়ছন এ ্াঁর দশল্প�্ ত্রুদি । 
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আমরা বদে , এ বদকিয়মর স্ভাবদসদ্ধ ব্াপার । এ লথয়ক অব্াদহ্ ্াঁর লকায়নাকায়েই দছে না । 

স্ভায়বর �ঠয়নই বদকিম পরকীো রদ্র পরকীে পদররায়মর প্রদ্ দন্ান্ত দবমষুখ দছয়েন । অথচ 

সমায়জ পদরপায়শ্ব্য রখন পরকীোসদতি প্রােশই লিখাও রাে, লসইয়হ ষ্ু  ঔপন্াদসক দহসায়ব ্ার 

ছদবও ্াঁয়ক গ্রদথ্ করয়্ হয়েয়ছ । বদকিম এই ধাররায়্ও দস্র দছয়েন লর পরকীইো প্রীদ্ 

রদি এয়কবায়র দন;শ্বাথ্য হে ্াহ’লে অবশ্ই ্া মহান্  ব’লে ময়ন করা রায়ব । লরমন প্র্াপ-

তশবদেনী লকবে ইদন্দ্রে�ামী প্ররে বদকিয়মর ময়্ পশুজ�য়্র । এবং ্ার ধারনা পরকীোসদতি 

প্রােশই   তিদহক্ামে, ইদন্দ্রে-পরবশ।কধৃ ষ্ণচদরত্র বর্যনাে ল�াপীসহ কধৃ ষ্ণেীোয়ক দ্দন  কাল্পদনক 

এবং সমাজদবয়রাধী ব’লে দনদন্দ্ কয়রয়ছন । অথচ বদকিম পষুয়রাপষুদর লসৌন্দর্যবািী দছয়েন । রজনী 

উপন্ায়স অমরনায়থর মষুখ দিয়ে দ্দন বয়েয়ছন-

   বস্তু্ অ্ী্ তশশব অথচ অপ্রাপ্তয়রৌবনার লসৌন্দর্য এবং অস্ষু িবাক্  দশশুর লসৌন্দর্য ইহাই 

ময়নাহর- লরৌবয়নর লসৌন্দর্য ্ািধৃশ নয়হ । লরৌবয়ন বসনভূষয়রর ঘিা, হাদস চাহদনর ছিা,-লবরীর 

লিােদন, বাহুর বেদন, গ্রীবার লহেদন, কথার ছেদন,-রষুব্ীর রূয়পর দবকাশ একপ্রকার লিাকানিাদর 

। আর আমরা লর চয়ক্ লস লসৌন্দর্য লিদখ, ্াহাও দবকধৃ ্ । লর লসৌন্দয়র্যর উপয়ভায়� ইদন্দ্রয়ের 

সয়গে সবিধেরষুতি দচতেভায়বর সংপেশ্যমাত্র নাই, লসই লসৌন্দর্যই লসৌন্দর্য । 

আবার, পরকীো রদ্র আশ্র্য শদতি দবষয়েও বদকিম অপদরদচ্ দছয়েন না, লরমন- “নূ্য়নর গুর 

অয়নক সমে অসীম বদেো লবাধ হে । ্াই লস নূ্য়নর জন্ বাসনা িষুি্যমনীে হইো পয়র । রদি 

ইহায়ক লপ্রম বে, সংসায়র লপ্রম আয়ছ । লস লপ্রম বে উমোিকর বয়ি !” (সী্ারাম) ।   

  অথ্যাৎ নারীয়সৌন্দয়র্যর সয়গে পষুরুয়ষর বা পষুরুষ লসৌন্দয়র্যর সয়গে নারীর লর লমৌদেক লরৌন্ার 

্াদন্ত্রক সম্পক্য রয়েয়ছ, ্া বজ্যন ক’লর লসৌন্দর্যয়ক আদবে্ামষুতি স্ভায়ব প্রদ্দষ্ঠ্ ক’লর লিখয়্ 

চান । অন্ত্রও লসৌন্দর্য সম্পয়ক্য আয়োচনাে দ্দন এই বদহদরদন্দ্রে এবং অন্তদরদন্দ্রয়ের পাথ্যয়ক্র 

দবষে ষ্ু য়ে ধয়রয়ছন । রবীন্দ্রনাথও ্াঁর লসৌন্দর্যিধৃ দষ্য়্ দকভায়ব সূ্ে্া পদরহার করয়্ লচয়েয়ছন 

্ার সাক্্ ্াঁর ‘মানসী’ ‘দচত্রা’ প্রভধৃ দ্ কাব্ । অথচ এও লিখা রাে লর বদকিম একান্তভায়ব 

নারী-পক্পা্ীই দছয়েন “স্ত্রীজাদ্ই সংসায়রর রত্ন’ এই ্াঁর মন্তব্ । ্াহ’লে লরাদহরী সম্পয়ক্য 

বদকিয়মর লর অনীহা, ্ ার মূে লকবে সমাজ-সপক্্াে নে, আরও �ভীয়র । এই কারয়র লরাদহরীর 

দচয়তে প্ররোদবভ্যায়বর পদরচে সহৃিে্া সহকায়র গ্রদথ্ করয়েও সকাম দহসায়বই ্া দস্র ক’লর 

দনয়েয়ছন । হে্ বা এই জন্ই, এই দনঃসংশে সংস্ায়রর বয়শই লরাদহরীর দনষ্ঠষু র পদররদ্র 

ধীরভায়ব দশদল্প্ পিভূদম রচনার প্রয়োজনয়বাধ দ্দন কয়রন দন । লরাদহরীর সিধৃশ চদরত্র হ’ে 

দবষবধৃয়ক্র হীরা । লরাদহরীর প্রথম প্ররোদবভ্যায়বর ছদবয়্ লরিষু কষু  সহানষুভূদ্ অপ্যর করার দশল্প 

প্রয়োজন বদকিম অনষুভব কয়রদছয়েন, হীরার মানদসক্া দনম্যায়র ্ার দবন্দষু দবস�্যও লনই । অবশ্ 

দবষবধৃয়ক্র হীরা ্াঁর আয়�কার রচনা । ্া সয়ত্ত্বও পরব্্যী সংস্রয়রর দকছষু পদরব্্যন দ্দন 
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করয়্ পারয়্ন, লরমন বহুয়ক্য়ত্রই কয়রয়ছন, দকন্তু ্ার প্রয়োজন লবাধ কয়রন দন । লিদখেয়ছন 

হীরা রার রূয়প ও দবোয়স দনমদজি্ হয়েদছে ্ ার ্ ষু েনাে কির্য ও শে্ান িষুে্যভ । হীরা লর ্ ার 

কায়ছ লশষ পর্যন্ত ধরা দিয়ে, লিহদবক্রে করয়ে, লস ঘিনায়ক বদকিম পষুয়রাপষুদর পাপাসদতি ব’লেই 

দচদত্র্ কয়রয়ছন । ্বষু বদকিম এও বষুদঝয়েয়ছন লর হীরা মষুহূয়্্যর জন্ ভষু ে বষুয়ঝদছে, এয়কবায়র 

সহয়জ “কপি্যয়কর দবদনময়ে মহারত্ন দবক্রে” করয়্ চাে দন । লেখক বর্যনা কয়রয়ছন-

   লস লিয়বয়ন্দ্রর মধষুরাোয়প মষুগ্ধ এবং ্াহার তক্ববায়ি প্র্াদর্ হইে । ময়ন কদরে, ইহাই 

প্ররে ; লিয়বন্দ্র ্াহার প্ররেী । হীরা চ ষ্ু রা, দকন্তু এখায়ন ্াহার বষুদদ্ধ েয়োপধাদেনী হইে না 

। প্রাচীন কদব�র লর শদতিয়ক দজয়্দন্দ্রে মধৃ ষ্ু ্ঞ্জয়ের সমাদধভয়গে ক্ম্াশাদেনী বদেো কীদ্্য্ 

কদরোয়ছন, লসই শদতির প্রভায়ব হীরার বষুদদ্ধ লোপ পাইে ।... হীরা দচতেসংরম কদরয়্ জাদন্, 

দকন্তু ্াহয়্ ্াহার প্রবধৃদতে দছে না বদেো সহয়জ প্গেবৎ বদনিমষুয়খ প্রয়বশ কদরে ।

্বষু এ হ’ে সামদেক স্খেন, মানষুষ মায়ত্রই এই অয়জে সামদেক্ার দশকার হয়্ পায়র । এর 

বিারা ্ার সামদগ্রক চদরয়ত্রর পদরমাপ হয়্ পায়র না । আজ লর লমাহগ্রস্ কাে লস অনষু্প্ত হয়্ 

পায়র । ভষু ে,বঞ্না ও োঞ্ছনার কাঁিা দনয়ে ক্ নারী পষুরুষই ল্া জীবন কািায়ছে । ব্াপারিায়ক 

না-লিাষ, না-�ূর এই সহজ তনসদ�্যক অবস্া দহয়সয়বই দবয়বচনা করা উদচ্ । আজ লথয়ক প্রাে 

িষুহাজার বছর আয়�র লেখা মধৃছেকদিক নািয়ক দবচায়রর কাঠ�োে িাঁদেয়ে নােক চারুিতেয়ক 

দঠক এই কথাই বেয়্ লশানা রাে – ‘লরৌবনমত্রাপরাদ্ধম্  ন চাদরত্র্ম্ ’-রদি অপরাধ ঘয়ি থায়ক, 

আমার লরৌবন লস অপরাধ কয়রয়ছ, আদম কদরদন । সষু্রাং অন্ত্র উিার ও দবচারক বদকিয়মর লর 

ক্মা এখায়ন প্র্্াদশ্ দছে, ্া পাওো ল�ে না । লরাদহরীয়্ও রােদন । আর তশবদেনীয়্ এই 

সহানষুভূদ্ লিওোর জন্ (এয়ক্য়ত্র চন্দ্রয়শখয়রর দবষে দবয়বচনা ক’লর তশবদেনীয়ক পদরবদ্্য্ 

নূ্ন ক’লর লনওোর ইছো বদকিম কয়রদছয়েন) ্ার তিদহক ও মানদসক অদ্ গুরু্র দনর্যা্য়নর 

ব্বস্া করয়্ হয়েদছে । অথচ বদকিম নারীর অন্তয়র এয়কবায়র অব�াহন কয়রন দন এমন নে । 

না হ’লে িদরো, লজব-উদন্নসাঁ, মদ্দবদব, েবগেে্ার বাদহর ও দভ্র, বদহজীবয়নর সয়গে অন্তজীবন 

লিখায়নার প্রোস দ্দন করয়্ন না । হীরার অকিয়নই লিখা রাে দকভায়ব লিয়বয়ন্দ্রর স্াথ্যপর 

কামষুক্ার দবরুয়দ্ধ ্ার নারীসতো লজয়� উয়ঠয়ছ-

“লিয়বন্দ্র হীরার সষুয়খ অধ্যব্তি স্য়র শুদনয়েন লর হীরা লিয়বন্দ্রয়ক ময়ন ময়ন প্রার সমপ্যর কদরোয়ছ 

। কথা ব্তি হইবার পর হীরার তচ্ন্ হইে, মস্ক ঘষুদরো উদঠে । ্খন লস উমেয়তের ন্াে 

আকষু ে হইো লিয়বন্দ্রয়ক কদহে “আপদন শীঘ্র আমার ঘর হইয়্ রান ।“

লিয়বন্দ্র দবদস্ম্ হইো কদহয়েন “লস দক, হীরা ?”

হীরা । শীঘ্র আপদন রান-নদহয়ে আদম চদেোম ।
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লি । লস দক, ্াোইো দিয়্ছ লকন ?

হীরা । আপদন রান –নাহয়ে আদম লোক িাদকব- আপদন লকন আমার সব্যনাশ কদরয়্ আদসোদছয়েন 

?

হীরা ্খন উমোদিনীর ন্াে দববশা ।

লি । এয়কই বয়ে স্ত্রীচদরত্র ।

হীরা রাদ�ে-বদেে স্রীচদরত্র ? স্ত্রীচদরত্র মন্দ নয়হ । ল্ামাদিয়�র ন্াে পষুরুয়ষর চদরত্রই অদ্ মন্দ 

। ল্ামায়ির ধম্যজ্ঞান নাই-পয়রর ভােমন্দ লবাধ নাই-লকবে আপনার সষুখ খষু ঁদজো লবোও- লকবে 

দকয়স লকান্  স্ত্রীয়োয়কর সব্যনাশ কদরয়ব, লসই লচষ্াে লের । নদহয়ে লকন ষ্ু দম আমার বােীয়্ 

বদসয়ে ? আমার সব্যনাশ কদরয়ব, ল্ামার দক এ অদভপ্রাে দছে না ? আমায়ক কষু েিা ভাদবোদছয়ে, 

নদহয়ে লকান্  সাহয়স বদসয়ব ? দকন্তু আদম কষু েিা নদহ । আমার িষুঃখী লোক, �্র খািাইো 

খাই-কষু েিা হইবার আমায়ির অবকাশ নাই-বেমানষুয়ষর বউ হইয়ে দক হই্াম, বদেয়্ পাদর না”

এখায়ন লচায়খর বাদে উপন্ায়সর দবয়নাদিনী এবং শরৎচয়ন্দর প্র্্ক্ অদভজ্ঞ্ার সূয়ত্র আঁকা 

সময়শ্ররীর নারীর সয়গে হীরার দবয়শষ পাথ্যক্ নাই । বস্্ঃ চদরত্রহীয়নর স্ীশ ও সাদবত্রী একই 

সূয়ত্র বাঁধা দভন্ন িধৃদষ্য়কায়রর নরনারী মাত্র । ঐ দিক বদকিয়মর িধৃদষ্য়্ পয়েদন, কারর বদকিম ্াঁর 

পঞ্াশ বছর আয়�কার লেখক, প্রথম ঔপন্াদসক, ্ খনকার দবয়শষ সমাজ ও সংস্ায়র প্রদ্পাদে্ 

এবং ্ার উপর দনজ স্ভাব�্ ধাররাে বশীভূ্ । লরখায়ন রা পাওো রায়ব না, লসখায়ন ্ার 

জন্ লখি কয়র োভ দক ? ্বষু বদকিম লর নারীত্ব বা নারীর অন্তজ্য�ৎ অনষুধাবয়ন অক্ম দছয়েন না, 

্ারই িধৃষ্ান্ত হীরা চদরত্র লথয়ক সমাহরর করা ল�ে । মদ্দবদবর লর সব সংদক্প্ত উদতি ও বর্যনা 

বদকিম গ্রদথ্ কয়রয়ছন ্ায়্ও অথ্যাৎ ্াঁর প্রথম লেখক-জীবয়নর চদরত্রাকিয়নও সহানষুভূদ্মূেক 

�ভীর অন্ত্যিধৃদষ্র পদরচে েষু য়িয়ছ । প্র্্ক্ মধৃ ষ্ু ্র সম্ষুখীন লরাদহরী রখন “মাদরও না। মাদরও না” 

ব’লে করুর কয়ঠি কা্য়রাদতি কয়রদছে ্খন লেখয়কর লচাখ বাষ্ীভূ্ হেদন, এমন দচন্তা দক 

রষুদতিরষুতি ?

  তশবদেনীয়ক পূনজ্যমে দিয়্ বদকিয়মর পরীক্ামূেক আগ্রহ হয়েদছে । ্ া ছাো ্ ার পরকীোসদতির 

শাদন্তর প্রয়োজনও হে্ বা বদকিম লবাধ কয়রদছয়ে, ্াই ক্ষু ধাে ধ্ৃষ্ণাে প্রস্রাঘায়্ মূছ্যাহ্ ও 

প্রাে মধৃ্ ক’লর এবং নরকিশ্যয়নর বিারা িষুঃসহ নরক-রন্ত্ররা লবাধ কদরয়ে ্য়বই খাদনকিা শুদ্ধ 

করা ল�য়ছ ব’লে ময়ন কয়রয়ছন । এর পর আবার চন্দ্রয়শখয়রর দিয়ক ্ার মন লেরায়নার 

জন্ মনস্াদত্ত্বক দচদকৎসারও ব্বস্া কয়রয়ছন । বদকিয়মর পরব্্যী অধ্ায়ের ঔপন্াদসক অবশ্ 

প্রশ্ন করয়বন, তশবদেনীর পাপ লকাথাে ? বদকিম বেয়বন দববাদহ্ হওোর পর কােময়নাবায়ক্ 

স্াদমসব্যস্্া লবায়ধ উদদ্পী্ এবং �্যাহয়স্্ তশবদেনীর দনদবষ্ দচতে হওো উদচ্ দছে । তশবদেনী 
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্ার পূব্য প্রবধৃদতেয়ক লকন বিয়ে দনয়্ পারে না, লরমন বিয়ে দনয়েদছে েবগেে্া ? পরব্্যী 

ঔপন্াদসক বেয়বন এ ল্া বদহরগে সমাধান মাত্র । মনয়ক এ্ সহয়জ লেরায়না রাে ? দকন্তু 

বদকিম ্াও জানয়্ন । দনয়ময়ষর দবিষু ্ৎ-স্ষু রয়র দ্দন েবগেে্ার অবিদম্ দচতেগুহায়ক লরমন 

আভাদস্ কয়রয়ছন, ল্মদন এ্ কাণ্ ্  ক’লরও তশবদেনীয়ক লেরায়্ পায়রন দন । সষু্রাং ময়ন 

করা লরয়্ পায়র লর সংস্ার বদ্ধ বদকিম ও দশল্পী বদকিয়মর ময়ধ্ একিা বিন্দ দছে । দ্দন স্ভাবয়ক 

লবদশিূর প্রশ্রে দিয়্ চান দন, অথচ স্ভায়বর িাবী েঙ্ঘন করয়্ও পায়রন দন । ্য়ব সব দমদেয়ে 

এই ব্াপারিা পেষ্ লর লপ্রয়মর ঐশ্বর্যয়ক বদকিম বন্দনা করয়েও, পরকীে  লপ্রময়ক একমাত্র 

প্রমাদর্ দনঃস্াথ্য্াে প্র্াপ এবং হে্ বা অমরনায়থর লক্ত্র ছাো অন্ত্র স্ীকারই কয়রন দন । 

নারীর লক্য়ত্র ল্া লকায়নাময়্ই নে । এখায়ন শরৎচয়ন্দ্রর সয়গে বদকিয়মর পেষ্ দবয়রাধ । তিবচয়ক্র 

বা সামাদজক কারয়র রদি স্খেন ঘয়িই থায়ক ্া দিয়ে মানষুয়ষর অন্তরাত্মার পদরমাপ করা রাে না, 

মানষুষ মনষুষ্ত্ব বা নারীত্ব হারাে না । অ্এব অন্তয়ে্যাকয়ক লিখয়্ হয়ব, এই হ’ে শরৎচয়ন্দ্রর 

উপেদদ্ধ । সামদেক লকায়না ব্াপায়রর স্ােী মূে্ দিয়্ বদকিমও দনয়ষধ কয়রয়ছন, লরমন-“লোয়ক 

ময়ন কয়র,মানষুষ রা ্াই থায়ক । মানষুষ লর ক্বার ময়র, ্াহা আমরা বষুদঝ না । এক লিয়হই 

ক্বার লর পষুনজ্যমে গ্রহর কয়র, ্াহা ময়নও কদর না (সী্ারাম)” অথচ দ্দন একাদধক বার 

জাদনয়েয়ছন লর রথাথ্য লপ্রম অমর, অপরায়জে । সষু্রাং বদকিম প্রদ্পাদি্ প্ররেমূেক ব্থ্য্া 

ও িষুঃখয়ভা� দবষয়ে লমািামষুদি এই ধাররাে দস্র হওো রাে লর লিহাসদতি, রায়ক দ্দন দরপষুর 

প্রাবে্ বয়েয়ছন (দবষবধৃক্) ্া দবষমে পদররায়ম দনয়ে লরয়্ বাধ্ । পরকীোসদতিরই অন্ নাম 

লিহাসদতি রদিও সব্যত্র ্া নাও হয়্ পায়র লকাদিয়্ একিা রা হয়্ পায়র । ্া র্ই উচ্চ স্য়রর 

লহাক না লকন আমায়ির ম্ সংসারীয়ির কায়ছ ্া বজ্যনীে । এর উয়্া দিক হ’ে িাম্প্্,্া 

র্ই ছেনাশ্রেী লহাক না লকন (ইদন্দরা রেঃ) সংসার সষুয়খর লহ ষ্ু  । আর সংসায়রই সষুয়খর সয়গে 

আনন্দমে ধম্য োভ করা রাে, সন্ন্ায়স নে ।

   বদকিমচন্দ্রর লশষ বেয়স ধম্য ও নীদ্ দনয়ে লেখা দবয়শষ আিশ্যবািী-অদভম্য়ক অদ্কধৃ ্ ক’লর 

অয়নক সমায়োচকই ্াঁর পূব্যদেদখ্ উপন্াসগুদেয়্ লসই অিয়শ্যর প্রভাব ধয়রয়ছন । দবয়শয়ষ 

১৮৮০ খীঃ লথয়ক ১৮৮৪ খীঃ ময়ধ্ লেখা আনন্দমঠ, লিবী লচৌধষুরানী ও সী্ারাম উপন্াস লক 

১৮৮৪ খীঃ এর পর লেখা ‘ধম্য্ত্ত্ব ও অনষুশীেন’ এরই েসে ব’লে ময়ন কয়রয়ছন । এরকম 

অদভম্ আমরা শ্রয়দ্ধে ব’লে ময়ন করয়্ পারদছ না । �ী্া লথয়ক দনকোম ধয়ম্যর বা অন্দবধ 

িষু ’একিা ললোক উদ্ধার করা থাকয়েই অথবা সন্ন্াদসনীয়ির ধম্যমূেক কথাবা্্যার দকছষু বর্যনা 

প্রয়োজনবয়শ গ্রদথ্ হয়েই ্া উপন্ায়সর দনোমক সামদগ্রক ব্াপার ব’লে ময়ন করা রাে না 

। দনকোম কম্য এবং অনষুশীয়নাতের ঈশ্বরভদতি লর উপন্ায়স বদকিয়মর প্রদ্পাদি্ ব্াপার নে ্ার 

প্রমার ১৮৯৩ এ অথ্যাৎ মধৃ্্র একবৎসর আয়� সমাপ্ত-করা ‘রাজদসংহ’ উপন্াস । এর ময়ধ্ 
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লকাথাও বদহরগে দহয়সয়বও �ী্ার ললোয়কর অ্্াচার লনই । আর সন্ন্াদসনীর সন্ন্াস লর ক্ 

অসার ্া সী্ারায়ম দ্দন পদরস্ষু ি কয়রয়ছন । উপন্াসকারয়ক ্াঁর নানান্  অদভজ্ঞ্া দিয়ে 

লরমন তবদচত্র্ ও সমধৃদদ্ধ আনয়্ হে, ল্মদন প্লিমধ্ব্্যী ঘিনাচক্রয়কও স্াভাদবক �দ্ দিয়্ হে 

। লসরকম খষু ঁদিনাদির কথা ষ্ু য়ে উপন্ায়সর প্রকধৃ দ্দবচার সমষুদচ্ নে । লিখয়্ হয়ব লশষ পর্যন্ত 

্ায়্ উপন্ায়সর দশল্পগুয়রর হাদন ঘয়িয়ছ দকনা । সী্ারায়মর ্া ঘয়ি দন, লশষাংয়শ অনষু্ায়পর 

মধ্ দিয়ে দনয়জর প্রদ্ দধক্ার ্ার মূে চদরত্রধয়ম্যর উজিীবন ঘয়িয়ছ এইমাত্র । আরও লিখয়্ 

হয়ব লর বদকিয়মর কয়েকদি উপন্ায়স লর ক’দি সাধষুসন্ন্াসীর চদরয়ত্রর অব্াররা করা হয়েয়ছ ্ ারা 

সংসারজীবন লথয়ক দবদছেন্ন নে, উপন্ায়সর চদরত্রও ঘিনার সয়গে ভায়োভয়বই দবজদে্ । এবং 

অবাস্ব অয়েৌদকক নে ।

 অনষুশীেন ্ত্ত্ব ও ধম্য্য়ত্ত্বর গুরুদশষ্-দব্ক্য প্রচার-পদত্রকাে প্রকাদশ্ হবার আয়� বদকিয়মর 

দচন্তার ময়ধ্ দছে । িসষু্িেয়নত্রী লিবী লচৌধষুরানীর লরাম্াদটিক রহস্মে্ায়ক উপন্ায়স রূপ 

লিওোর প্রোস রখন লেখক করয়েন ্ খন ্ াঁর ঐ অনষুশীেয়নর একিা কাঠায়মা লিবী লচৌধষুরানীয়্ 

অন্তদন্যদবষ্ করার ঔৎসষুক্ ্ াঁর লজয়�দছে । ন ষ্ু বা নারী এবং লসই সয়গে িাকা্ এ িষুই দবপরী্য়ক 

ল্া লমোয়্ হয়ব । উপন্ায়স ্াঁয়ক লিখায়্ হয়েয়ছ লর লিবী লচৌধষুরানী িাকাদ্র ময়ধ্ই রান দন 

। ্ াঁর নায়মর অন্তরায়ে ভবানী পাঠয়কর আত্ময়�াপয়নর প্রয়োজন দসদদ্ধ কয়রদছয়েন মাত্র । সষু্রাং 

লিবী লচৌধষুরানীর পাঁচবছয়রর দনকোম কয়ম্য িীক্া নারী ও িাকাদ্র অসামঞ্জস্ লথয়ক লেখকয়ক 

রক্া কয়র । লিবী লচৌধষুরানী উপন্াস অনষুশীেন ্য়ত্ত্বর উপর িাঁদেয়ে লনই । ব্য়জশ্বয়রর সয়গে 

সাক্াৎ হওোর পর লথয়কই লিবী লচৌধষুরানী রানীদ�দর ও লিবীত্ব এবং লসই সয়গে অনষুশীেন ্ত্ত্বও 

দবসজ্যন দিয়েয়ছ । এ ব্াখ্াও দঠক নে লর ঐ দনকোম কয়ম্য িীক্াই প্রেষু লেয়ক আিশ্য সংসার বধূ 

কয়র ষ্ু য়েয়ছ । ্া রদি হে ্া হয়ে বেয়্ হয়ব লর দবষবধৃয়ক্র সূর্যমষুখী-কমেমদর, সী্ারায়মর 

নন্দা, রজনীর েবগে প্রভধৃ দ্ অনষুশীন্ত্ত্বহীনা বয়ে সষু�ধৃদহরী নে । আনন্দমঠ ্ার সন্তানধম্য এবং 

লিশমা ধ্ৃ কা দনয়ে দভন্ন লশ্ররীর রচনা, উপন্াস বেয়্ আমরা রাদজ নই, রদিচ ওর প্রারম্ভ অথ্যাৎ 

িষু দভ্যয়ক্র দচত্র খষুবই চমৎকার । দকন্তু ওর লিশমা ধ্ৃ ককার লসবাে সমদপ্য্ প্রার রষুবকয়ির িীক্াে 

আবদ্ধ হওোর ময়ধ্ দঠক অনষুশীেন্ত্ত্ব লনই । ঈশ্বরভদতির কথাও লনই । ্ার পদরবয়্্য আয়ছ 

প্র্্ক্ সংগ্রাম । রষুয়দ্ধর প্র্্ক্ বর্যনা লিওোর শদতিয়্ বদকিয়মর জষু দে লনই । সী্ারাম এবং 

রাজদসংহও ্ার প্রমার । লর মানদসক ভায়বাদ্ীপনা দনয়ে বদকিম আনন্দমঠ আরম্ভ কয়রদছয়েন, 

পদররায়ম ্া রাখয়্ পারুন, নাই পারুন, আনন্দময়ঠর আয়বিন পাঠকদবয়তে দভন্নয়শ্ররীর, দঠক 

উপন্ায়সর নে । ওর ভায়বাদ্ীপ্নামে দচত্রগুদে ও সংগ্রায়মর বর্যনা বাি দিয়ে আনন্দময়ঠর 

আর দকছষুই থায়ক না । বদকিয়মর এই স্ায়িদশক ভাবস্য়নির দিক েক্্ না ক’লর এর ময়ধ্ রাঁরা 

ধম্যনীদ্র প্রভাব লিয়খন ্াঁরা দনঃয়শয়ষ দবভ্ান্তই বেয়্ হয়ব ।
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  লরয়হ ষ্ু  বদকিম অনষুশীেন ও ধম্য্ত্ত্ব দেয়খদছয়েন, লরয়হ ষ্ু  লকাঁ্এর বা দমেএর মানব্াবাি-

ধয়ম্যর উয়লেখ কয়রদছয়েন, লরয়হ ষ্ু  সী্ার কয়েক অধ্ায়ের ব্াখ্া কয়রদছয়েন লশষ জীবয়ন, 

লসইজন্ ঐ সয়বর বিারা এবং ল�াঁো সমাজ সংদস্দ্মূেক নীদ্র বিারা প্রভাদব্ হয়ে সব উপন্াস 

দেয়খয়ছন এমন ধাররা ভ্মাত্মক, রদিচ এমন কথা দঠক লর বদকিম ্াঁর স্ভাব অনষুরােী দকছষু দকছষু 

দনজস্ িধৃদষ্য়কায়রর বা সংস্ায়রর অদধকারী দছয়েন । লকায়না লকায়না পূব্য-সমায়োচয়কর দঠক এই 

ধরয়নর আর একিা ভাবাছেন্ন িধৃদষ্র পদরচে হ’ে ্াঁর উপন্ায়সর দবচার এই উদতিদিয়ক মূে সূত্র 

রূয়প লিখা । ধম্য্ত্ত্ব নামক প্রয়শ্নাতেরমূেক আয়োচনার এক স্ায়ন গুরু দশষ্য়ক বয়েয়ছন –

  অদ্ ্রুর অবস্া হইয়্ই আমার ময়ন এই প্রশ্ন উদি্ হই্, “এ জীবন েইো দক কদরব 

? েইো দক কদরয়্ হে ? সমস্ জীবন ইহার উতের খষু ঁদজোদছ । উতের খষু ঁদজয়্ খষু ঁদজয়্ জীবন 

প্রাে কাদিো দ�োয়ছ । অয়নক প্রকার লোক-প্রচদে্ উতের পাইোদছ, ্াহার স্্াস্্ দনরূপর 

জন্ অয়নক লভা� ভষু দ�োদছ, অয়নক কষ্ পাইোদছ । রথাসাধ্ পদেোদছ, অয়নক দেদখোদছ, 

অয়নক লোয়কর সয়গে কয়থাপকথন কদরোদছ এবং কার্যয়ক্য়ত্র দমদে্ হইোদছ । সাদহ্্, দবজ্ঞান, 

ইদ্হাস, িশ্যন, লিশী দবয়িশী শাস্ত্র রথাসাধ্ অধ্েন কদরোদছ । জীবয়নর সাথ্যক্া সম্পািন 

জন্ প্রারপা্ কদরো পদরশ্রম কদরোদছ । এই পদরশ্রম, এই কষ্য়ভায়�র েয়ে এইিষু কষু  দশদখোদছ 

লর, সকে বধৃদতের ঈশ্বরানষুবদ্্য্ই ভদতি । লসই ভদতি ব্্ী্ মনষুষ্ত্ব নাই । “জীবন েইো দক 

কদরব” এ প্রয়শ্নর উতের পাইোদছ । 

অনষুশীেন বা সমস্ প্রবধৃদতের ঈশ্বয়র দনয়ো� লর অদ্ িষুরূহ লস দবষে লবাঝাবার জন্ গুরূ (ধরা 

রাক এয়ক্য়ত্র বদকিম স্েং) ্াঁর জীবন-রহস্-অনষুসধোয়নর প্রাথদমক আগ্রয়হর দবষে উয়লেখ কয়র 

অয়নক জানায়শানা অয়নক অদভজ্ঞ্ার ও শারীদরক মানদসক িষুঃখসহন-ক্ম্ার কথা ষ্ু য়েয়ছন 

। লশষ-জীবয়ন বদকিমচন্দ্র জীবন-িাশ্যদনক হয়ে পয়েদছয়েন, ্াই এ ধরয়নর প্রসগে । দকন্তু 

দনজস্ ময়্ লর সমাধান দ্দন পয়র োভ করয়েন ্ায়ক ্ার আয়� বসায়না রাে দক ভায়ব ? 

অথ্যাৎ ‘এ জীবন েইো দক করব’ এরকম উদ্ীপনা লথয়কই দ্দন কপাে-কষু ন্ো দবষবধৃক্ দেখয়্ 

আরম্ভ কয়রদছয়েন, এ বােয়কাদচ্ ধাররা । এবং বদকিয়মর প্রদ্ অদবচার । ধম্য্য়ত্ত্ব বদকিম 

িাশ্যদনক হয়্ পায়রন, উপন্ায়স বদকিম �ল্পকার ও কাদব্কভায়ব জীবন-ব্াখ্া্া । তশবদেনী 

অথবা ল�াদবন্দোে অথবা সী্ারাময়ক সাময়ন লরয়খ িাশ্যদনক বদকিময়ক ্ার সয়গে গুদেয়ে লেো 

সাদহদ্্ক সমায়োচয়কর কথনই সমষুদচ্ হয়ব না ।

  এবার অদ্প্রাকধৃ য়্র কথা । প্রকধৃ দ্য়্ অথ্যাৎ বাস্য়ব বা দনসয়�্য রার পদরচে পাওো রাে 

না অথচ ঘিয়্ পায়রও বা এমন ময়ন হে, ্াই অদ্প্রাকধৃ ্ । দকন্তু বাইয়রর অদভজ্ঞ্ার এই 

বাস্ব লথয়ক কাব্-উপন্ায়সর বাস্ব একিষু  পধৃথক ধরয়নর । ক্কগুদে এমন ব্াপার আয়ছ লর 

্া না ঘিয়েও ্ার সম্ভাব্ একিা ধাররা আমায়ির ময়ন দনভধৃ ্ লকায়ন থায়ক । লরমন এইচ দজ 
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ওয়েল্ স্ -এর একিা �য়ল্প আয়ছ লর মহাকয়শর একিা নক্ত্র পধৃদথবীর খষুব কায়ছ চয়ে আসয়ছ 

এবং মানষুয়ষর অদস্য়ত্বর লশষ দিন ঘদনয়ে এয়সয়ছ এয়কবায়র ঘটিা দমদনি ধ’লর । �ল্পিা আমরা 

রুদ্ধস্ায়স পদে এবং দবস্াস কদর লর এরকম ঘিয়্ পায়র, কারর, আজয়কর মহাকাশ-অধ্েন 

ওরকম সম্ভাব্্ার কথা ষ্ু য়ে ধরয়ছ । আজকায়ের দবজ্ঞান-দভদতেক উপন্াসগুয়ো ল্া আমায়ির 

এয়কবায়র অনন্তিূরব্্যী ্ারকাে লপঁয়ছ দিয়ে লসখায়ন ঘরসংসার পাদ্য়ে লেেয়ছ । বাস্ব রা 

ঘয়িদন অথচ রা ঘিবার সম্ভব্্া রয়েয়ছ, ঘিয়্ পায়র ব’লে আমায়ির দবশ্বাস রয়েয়ছ, ্াই দনয়ে 

কাব্-উপন্ায়সর রাজ্ । সষু্রাং �ল্পকাদহনীর লকায়না ঘিনার বাস্ব্া-অবাস্ব্া দবচার করয়্ 

দ�য়ে লিখয়্ হয়ব ্া সম্ভাব্ দক না । বদকিম ্াঁর উপন্ায়স লর দ্নদি অদ্প্রাকধৃ ্ ব্াপায়রর 

সমায়বশ ঘদিয়েয়ছন ব’লে কথা উয়ঠদছে ্া হ’ে (১) স্নি, (২) সন্ন্াসী, (৩) লজ্াদ্ষ �রনা 

। এর ময়ধ্ প্রথমদির মনস্াদত্ত্বক তবজ্ঞাদনক স্্ অয়নকিা পরীদক্্ । স্নি নানান্  ধরয়নর 

হয়্ পায়র । এর লকায়না লকায়নাদিয়্ প্রছেন্নভায়ব রেষ্ার পয়ক্ ভাবী ঘিনার সংয়ক্ থাকয়্ 

পায়র । কপােকষু ন্োর প্রথম স্নি-্রুরী রক্া কদর অথবা দনমদজি্ কদর-ব্াহ্মরয়বশধারীর 

এই উদতির প্র ষ্ু ্তেয়র কপােকষু ন্োর-‘দনমগ্ন কর’ কাপাদেয়কর হায়্ লিবীর কায়ছ আয়ত্মাৎস�্য-

বাসনার ছাোপা্ ঘদিয়েয়ছ । প্রাগেয়র কাপাদেক িশ্যয়নর পর তভরবীর কার্যকাদর্ার দস্র দবশ্বাসী 

কপােকষু ন্োর লর মানদসক দবপ্লব ্ার ভূদমকা দিয়েই উপন্াসকার এই স্য়নির উপস্াপনা 

কয়রয়ছন । সষু্রাং পদরদস্দ্ দহয়সয়ব এরকম স্য়নির সম্ভাব্্াে অদবশ্বাস করা রায়ছে না । 

অনষুরূপ স্নি হ’ে কষু ন্দনদন্দনীর । মা ধ্ৃ দবয়ো�এর পর সহােহীন দবমূঢ় অবস্াে স্য়নির মায়ক 

লিখা ও ্ার সাবধান-বারী লশানা সরো কষু ন্দনদন্দনীর ঐ মানদসক অবস্াে খষুবই সম্ভবপর হয়্ 

পায়র । আনন্দময়ঠ ময়হন্দ্র-পত্নী কে্ারীর স্নিও এই লশ্ররীর – ভাবী ঘিনার পূব্যাভাসরষুতি । 

কপােকষু ন্োর দবি্ীে স্নি দন্ান্ত সয়ম্াদহ্ ও দকংক্্যব্দবমূঢ়, অবস্াে প্র্্ক্ করা দিবা-স্নি 

মাত্র । লিবীর কায়ছ সমদপ্য্দচতে কপােকষু ন্োর লর অবস্াে বদকিম এ স্য়নির অব্াররা কয়রয়ছন 

্ার সম্ভাব্্া, কাদব্ক প্রয়োজন ও উৎকয়ষ্যর ্ ষু েনা লনই । কপােকষু ন্োর চদরয়ত্রর সয়গে এরকম 

অয়েৌদককিশ্যয়নর পূর্য সামঞ্জস্ রয়েয়ছ । এরকম স্নি-লিখার সয়গে বদকিয়মর লকৌশয়ে অিধৃষ্ বা 

দনেদ্য়ক সংরষুতি ক’লর দিয়েয়ছন । মানষুষ ইছো কয়র এক, হে আর । অদনবার্য পদররায়মর মষুয়খ 

দনেদ্ই ্ায়ক চােনা ক’লর দনয়ে রাে । বদকিম ্াঁর রিায়জদিগুদেয়্ কম্যেে এবং অিধৃষ্ এ িষুই 

ব্াপারয়ক এক সূয়ত্র ল�ঁয়থয়ছন । কষু ন্দনদন্দনীয়ক ্ার দনেদ্ লর আশ্রে দনয়ে ল�ে ্ার প্রবধৃদতে 

্ারই সয়গে রষুতি হয়ে অদনবার্য দবষপায়নর অদভমষুয়খ ্ায়ক চাদে্ করয়ে । 

 অিধৃয়ষ্র অপ্রদ্দবয়ধে কার্যকারী্ার দবষেদি পদরস্ষু ি করয়্ বদকিম েদে্ লজ্াদ্য়ষরও সাহার্ 

দনয়েয়ছন। দবষবধৃক্ ও কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ে লজ্াদ্ষ লনই, কারর, এ িষু দি বাস্ব পদরয়বয়শর 

ও চদরত্র-প্রাধায়ন্র উপন্াস। দকন্তু লরাম্ান্ স্ -ধম্যী অথবা ঐদ্হাদসক-প্রধান উপন্ায়স লরখায়ন 
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ঘিনার প্রাধান্ অথবা ঘিনা ও চদরয়ত্রর �দ্ সমান্তরাে, লসয়ক্য়ত্র লজ্াদ্য়ষর সাহায়র্ই 

দনেদ্র সংয়ক্ লিদখয়েয়ছন। অয়পক্াকধৃ ্ প্রাচীন জীবনধারার বর্যনাে লজ্াদ্য়ষ মানষুয়ষর আস্া 

সং�দ্পূর্যও বয়ি। েদে্ লজ্াদ্য়ষ বদকিয়মর স্কীে আস্া দছে দক দছে না, এ প্রসগে এয়ক্য়ত্র 

অয়নকিা অবান্তর। লরকায়ের জীবন ও চদরত্র দ্দন বর্যনা কয়রয়ছন, ্ার সয়গে ব্াপারিা সমঞ্জস 

দক না ্ াই লিখা িরকার। লজ্াদ্য়ষ দবশ্বাস আজয়কর মানষুয়ষর চদরয়ত্রও কম নে। দকন্তু এ-কায়জ 

হা্ লিওো বা ওখায়ন রাওো দঠক হয়ব দকনা এই ব্াপারদি জানয়্ লসকায়ে লজ্াদ্ষীর পরামশ্য 

অ্্াবশ্ক ব’লে পদর�দর্ হ’্। আর লেখয়কর লজ্াদ্য়ষ দবশ্বাস থাকািাও অস্াভাদবক দকছষু 

নে। প্রাচীন দহন্দষু িশ্যয়ন ও শায়স্ত্র বদকিয়মর �ভীর শ্রদ্ধা দছে। লজ্াদ্ষও লকায়না অয়েৌদকক ব্াপার 

নে, ভষু য়োিশ্যয়নর উপর প্রদ্দষ্ঠ্ তবজ্ঞাদনক শাস্ত্র। লসৌরপদরবায়র সূর্য সহ মষুখ্ গ্রহ-উপগ্রহগুদে 

্ায়ির সূক্ষ্ম দকররকদরকা  ও আকষ্যর দিয়ে পধৃদথবীর সূক্ষ্ম্ম গ্রাহক-রয়ন্ত্র অথ্যাৎ জীয়বর ময়ধ্ 

দবদবধ দবদক্রো সধৃদষ্ করয়্ পায়র, ্া কাল্পদনক ব্াপার নে। ্াছাো গ্রহ-উপগ্রহও দভন্ন্র 

শাসয়ন অধীন। মানষুষও ্ার কম্যেে দনয়ে ঐ শাসয়নর সয়গে রহস্মে সম্পয়ক্য দবজদে্। প্রাচীন 

লজ্াদ্দব্যয়িরা ্াঁয়ির পষুনঃপষুন অধ্েন, পর্যয়বক্র ও পরীক্য়রর বিারা লসই মূে শাসনসূয়ত্রর 

বদহরগে েদে্ ব্াপারিা লমািামষুদি ধরয়্ লপয়রদছয়েন। মহাকায়শ গ্রহ-উপগ্রহ, দবদভন্ন নক্ত্র-

পদরবার দনয়ে লরমন একিা অখঅডি্া, ল্মদন জীব পধৃদথবীয়্ আসার সয়গে সয়গে সীদম্ আর 

একিা শধৃঙ্খোর মধ্ব্্যী হয়ে পয়ে, আর লসিা হে জমেকােীন গ্রহ-উপগ্রয়হর সূর্যসনাথ অবদস্দ্। 

সষু্রাং লজ্াদ্ষ লকায়না অয়েৌদকক ব্াপার নে, মানষুয়ষর দনেদ্র দনয়ি্যশক মাত্র। লস ধাররা 

আজয়কর দিয়ন দবেষুদপ্তর পয়থ, দকন্তু িষু ’চারশ বছর আয়�ও ্ার প্রভাব সব্যব্াপী দছে। অ্এব, 

লসকায়ের কথা-প্রসয়গে লজ্াদ্ষয়ক উপন্ায়সর অগেীভূ্ করা লকায়নাময়্ই অস্াভাদবক হে দন। 

এরই সয়গে বো রাে, ভায়ো লজ্াদ্দব্যি লর ব্দতিজীবয়নর অ্ী্ ও ভদবষ্য়্র প্রধান ঘিনাগুদে 

দববধৃ্ করয়্ পায়রন এ দবষয়ে লেখয়কর প্র্্ক্ জ্ঞানও দনশ্েই দছে। 

   লরমন লজ্াদ্দব্যি ল্মদন সাধষু-সন্ন্াসীরাও লসকায়ে সষুেভ দছয়েন। এঁয়ির অয়নক গ্রায়ম 

ন�য়রই বাস করয়্ন এবং মানদবক্া-সম্পন্নও দছয়েন। ্ বষু ময়ন হে- অদভরাম স্ামী, মাধবাচার্য, 

রামানন্দ স্ামী, রজনীর সন্ন্াসী, সী্ারায়মর চাঁিশাহ েদকর প্রভধৃ দ্ আধা-সন্ন্াসীরা পাঠান-

লমা�ে রষুয়�র মষুসদেম সাধকয়ির আিয়শ্যই পদরকদল্প্ হয়েয়ছন, কারর, ইস্ োম খাঁ দচদস্, নূর 

কষু ্ব আেম, অখী দসরাজষু দদ্ন, শাহ জাোে, আো-অে-হক প্রমষুখ শ্াদধক ইসোমী বা সূেী 

সম্প্রিায়ের সাধয়করা ্াঁয়ির প্রদ্ ভদতিমান্  রাজায়ির কে্ার কামনাে ্খনকার রাজনীদ্র 

সয়গে প্র্্ক্ভায়ব রষুতি থাকয়্ন। রাজায়ক পরামশ্য লিওো, রষুদ্ধদবগ্রয়হ সদক্রে অংশ লনওো 

এঁরা দহন্দষু সাধষু সন্ন্াসীয়ির ম্ ধম্যদবরুদ্ধ ব’লে ময়ন করয়্ন না। সষু্রাং এ দবষয়েও লেখক 

অদ্প্রাকধৃ ্-গ্রস্ এ অপবাি লিওো চয়ে না। ্বষু এ মন্তয়ব্র দবপয়ক্ও দকছষু বোর আয়ছ ্া 
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হ’ে ঐ পূয়ব্য-আয়োদচ্ তশবদেনীর প্রােদশ্তে অধ্াে, আর সন্ন্াসীকধৃ ্ অধে্া-দনবারর এবং 

লরা�বয়ে শচীন্দ্র-দচয়তে রজনীর প্রদ্ লপ্রয়মর উদ্ লবাধন ঘিায়না। এ িষু ’দি ্ার দশল্পরীদ্য়ক 

অবশ্ই অদ্মাত্রাে আহ্ কয়রয়ছ। িষু ’দি ব্াপারই অ-দবশ্বাস�ম্। দবশ্বাস উৎপািয়নর দভন্ন্র 

ব্বস্া গ্রহর বদকিয়মর ক্ম্ার বাইয়র দছে এমন ময়ন করা রাে না। আর আমায়ির দন্ান্ত 

পদরদচ্ গ্রামবধূ তশবদেনীয়ক দ্দন র্ই সাহদসকা করুন, �গো্ীর লথয়ক দবধে্পব্যয়্র কাছাকাদছ 

হাঁদিয়ে দনয়ে ল�য়ছন, লসখায়ন িষুরায়রাহ ও জগেোকীর্য পব্যয়্ আয়রাহর কদরয়েয়ছন এবং দিয়নর 

পর দিন রাদত্রর পর রাদত্র লসখায়ন একাকী লরয়খ স্য়নি নরকিশ্যন প্রভধৃ দ্ প্রােদশ্তে কদরয়েয়ছন। 

এই পদরয়বশ এই নারী। এ রদি অয়েৌদকক না হে, এর লথয়ক অসম্ভাব্, অদবশ্বাস্ আর লকান্  

ব্াপার হয়্ পায়র। রমরীয়ক �ধৃহ্্াদ�নী দচদত্র্ ক’লর লিয়শ দবয়িয়শ লঘারায়নার উপর বদকিয়মর 

লকমন লরন একিা লমাহ দছে। রার েয়ে পাদরবাদরক ও চদরত্র-প্রধান দবষবধৃয়ক্ও নাদেকায়ক 

অদবশ্বাস্ভায়ব বহুিূর দবয়িয়শ ও নানাস্ায়ন পদরভ্মর কদরয়েয়ছন। ইদন্দরায়্ও ্াই, সী্ারায়মর 

শ্রীয়্ও ্াই। এ ব্াপায়র ্ার উপন্ায়সর দশল্প�্ ত্রুদি এবং অদ্দরতি লরাম্ান্ স্ -প্রবর্া ব’লে 

সহয়জই ধয়র লনওো লরয়্ পায়র। এই অস্াভাদবক্ািষু কষু ই বাি দিয়ে বদকিয়মর দনম্যার�্ দশয়ল্প 

ল্মন লকায়না অদভয়রায়�র স্ান ল্া লনই-ই, বরং প্রশংসার দচনি সব্যত্র। 

উপন্ায়সর চদরত্র-সধৃজয়ন এবং খষুচয়রা লকায়না লকায়না ঘিনার বর্যনাে বদকিয়মর আি্য সম্পয়ক্য 

লকউ লকউ দবরূপ সমায়োচনা করয়েও এবং বদকিম ঐ সব লক্য়ত্র লসরকম দবরূপ সমায়োচনার 

আংদশকভায়ব লরা�্ এমন কথা লময়ন দনয়েও িষু ’দি দবষয়ে দ্দন লর অনদ্ক্রম্ ষ্ু েনারদহ্ 

্া ্াঁর কয়ঠার্ম সমায়োচকও স্ীকার না কয়র পারয়বন না। ্া হ’লে ্ার কাদহনী সহ 

প্লি-গ্রথেন-লকৌশে এবং পদরয়বশ-বর্যন-ক্ম্া। দ্দন ্াঁর লরাম্ান্ স্ -প্রধান ও ইদ্হাস-দমদশ্র্ 

উপন্াসগুদেয়ক সামান্-জনজীবন লথয়ক পধৃথক এক অসাধাররয়ত্বর ময়ধ্ স্াপন কয়রয়ছন এবং 

লসইরকম অসাধারন কল্পনার শদতিয়্ অজানা লিশকােয়ক রথাসম্ভব প্র্্য়ক্র সাজ পদরয়েয়ছন। 

প্রকধৃ ্ ইদ্হাস িষুে্যভ, দকন্তু ্ার স্ান পূরর কয়রয়ছ সষুেভ এবং অ ষ্ু ্চ্চ কল্পনা – রার প্র�াঢ় 

কাব্গুর লেখয়কর পূব্যসূরী স্য়ির ময়ধ্ও লনই। কদব এবং ঔপন্াদসয়কর ময়ধ্ িধৃদষ্ভদগের 

পাথ্যক্ আয়ছ, আবার দমেও লনই এমন নে। দকন্তু এ িষুই সতো বদকিয়ম পূর্যভায়ব সদমেদে্ 

হয়েদছে। দ্দন দনস�্যপ্রীদ্র লরমন ভাবষুক দছয়েন, ল্মদন কদবসষুেভ সহানষুভূদ্ ও কল্পনা দনয়ে 

মানষুয়ষর অন্তরয়োক–রহয়স্র সধোয়নও রত্নবান্  হয়েদছয়েন, আর বর্যনীে দবষে বা মানষুয়ষর 

সয়গে পদরয়বশক রথসাধ্ সষুচারুরূয়পই সমীকধৃ ্ কয়র ষ্ু য়েদছয়েন। লস সব স্ান পেয়্ পেয়্ 

বদকিময়ক, ঔপন্াদসক বেব না কদব বেব, এ সংশয়ের সমাধান করা রাে না। বস্তু্ কদব্া, 

নািক, উপন্াস এ দ্নিা সাদহ্্ রচনার লেৌদকক লশ্ররীদবভা� মাত্র। উন্ন্ লশ্ররীর রচনাে এ 

দ্ন সমদন্ব্ অবস্াে থায়ক। লশক্ স্ পীোর নাি্কার দঠকই, দকন্তু কাদহনীর অবশ্ম্ভাবী পারম্পর্য 
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রচনাে, পাশ্ব্যকাদহনীর সংয়রাজয়ন দ্দন �ল্পকারও বয়িন, আর সয়ব্যাপদর দ্দন কদবয়ত্ব অসামান্, 

আর লস লস কদবত্ব কদঠন পদরদস্দ্র অদভমষুখী ক’লর  মানষুয়ষর অন্তরয়োকয়ক পদরস্ষু ি করা। এ 

ছাো সংোয়পর বাচদনক্ার ময়ধ্ও ্াঁর অসাধারর লপ্রৌঢ়  কদবয়ত্বর স্াক্র দবি্মান। এ কথা 

দঠক লর বদকিম লশক্ স্ পীোয়রর ম্ মানষুয়ষর সবরকম প্রবে দচতেবধৃদতের মষুহূ্্যদবয়শয়ষর সম্ক্  

ছদব উপন্ায়স গ্রদথ্ করয়্ পায়রনদন, লকবে শধৃগোরয়কই মষুখ্ভায়ব আশ্রে ক’লর ্ারই ঈষ্যা, 

প্র্্াখান, ভ্ম ও িষু দব্যপাক প্রভধৃ দ্র পদরচেই দবয়শষভায়ব দিয়্ লপয়রয়ছন, ্বষু রা দিয়েয়ছন 

্ায়্ স্ােীয়ত্বর উপয়রা�ী আশ্র্য সম্পয়ির লিখা দময়েয়ছ। প্লি দনম্যায়র িষুয়�্যশনদন্দনীয়্ দকছষু 

িষুব্যে্া আয়ছ, পরব্্যী উপন্াস মধৃরাদেনীয়্ও আয়ছ। লস িষুব্যে্া নােক-নাদেকার ঘিনাচক্র 

ও পদরদস্দ্র দববরয়র। িষুয়ের ময়ধ্ একই রকয়মর প্র্্াখান ও ভষু ে-লবাঝা িূর হ’লে দমেন। 

অথচ এ িষু ’দি উপন্ায়সই লকন্দ্রীে কাদহনীর সংেগ্ন পাশ্ব্যকাদহনী লবদশ দচতোকষ্যক হয়েয়ছ। ্ার 

চদরত্রাকিনও লবশ চমৎকার। লস িষু ’দি হ’ে জ�ৎদসংহ-আয়েষা ও পশুপদ্-ময়নারমার কাদহনী। 

িষু ’দি উপন্ায়সই মানদসক বিয়ন্দ চমৎকারী্া িষুই অপ্রধান নাদেকার ময়ধ্। মধৃরাদেনী উপন্ায়স 

িষুই পধৃথক কাদহনীর সংয়রা� সূত্র হ’ে ষ্ু ক্যীর বাঙো দবজে, বাঙোর প্রথম পরাধীন্া; দকন্তু 

এ িষু ’দি কাদহনী খষুব িধৃঢ়ভায়ব সংয়রাদজ্ হেদন। পধৃথক িষু ’দি কাদহনী এক সূয়ত্র আবদ্ধ করার 

সষুন্দর িধৃষ্ান্ত হ’ে চন্দ্রয়শখর উপন্ায়সর, তশবদেনী-িেনীর দমশ্রর আর রাজদসংহ উপন্ায়স 

িদরো-মবারক কাদহনীর সয়গে মূে আখ্াদেকা লজব-উদন্নসা-মবারয়কর একত্রীকরর-তনপষুর্। 

দবষবধৃয়ক্ হীরা-লিয়বন্দ্র উপাখ্ান কষু ন্দনদন্দনীর মধ্স্্াে মূে কাদহনীর সয়গে দময়শয়ছ, দকন্তু 

দময়শয়ছ মাত্র, নয়�ন্দ্র-সূর্যমষুখী-কষু ন্দনদন্দনীর দত্রভষু জ লপ্রয়মর ময়ধ্ ্ার অদনবার্য দক্রোশীে্া 

লনই। কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ে আখ্ান একদিই। প্লয়ির দিক লথয়ক কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইে দবষবধৃক্ লথয়ক 

আরও িধৃঢ় গ্রথেয়নর, অদধক্র স্াভাদবক প্রারম্ভ ও পদররায়মর দিক লথয়ক। ময়ন হে, দবষবধৃক্ 

অ ধ্ৃ প্ত বদকিম লশক্ স্ পীরীে রীদ্র পূর্যাগে রিায়জদি লিখায়নার অদভপ্রাে লবাধ কয়রদছয়েন। লসই 

দহসায়ব দশদথেভায়ব সংেগ্ন পাশ্ব্যকাদহনীয়ক বজ্যন কয়রয়ছন। নয়�ন্দ্র-সূর্যমষুখীর লময়োড্ামাদিক 

দমেয়ন লর-রিায়জদি সংশাদে্ রইে, কষু ন্দনদন্দনীর মধৃ ষ্ু ্য়্ও নােয়কর পষুয়রা িষুঃখয়ভা� ঘিে দকনা 

সয়ন্দহ, ্ায়ক পূর্যাগে করার জন্ই – তবদচত্র্ বজ্যন ক’লর ঘিনায়ক একমষুখী করার জন্ই – 

উইয়ে পাশ্ব্যকাদহনী বদজ্য্ হয়েয়ছ, এবং �ধৃহ্্াদ�নী নাদেকার সাহদসক পর্যিন, রা লরাম্ান্ স্ -ধম্যী 

উপন্ায়সই সায়জ ভায়ো, ্াও পদর্্তি হয়েয়ছ। ন ষ্ু বা, লরাদহনী হ’ে ক্কিা কষু ন্দনদন্দনী ও 

হীরা; সূর্যমষুখী হ’ে ভ্মর, নয়�য়ন্দ্রর কাছাকাদছ িাঁোে ল�াদবন্দোে, এমন দক উি্ান ও পষুকেদররী 

পর্যন্ত রইে। বদকিম অসামান্ লকৌশয়ে লিদখয়েয়ছন, রদিচ ল�াদবন্দোয়ের কামাদগ্নজ্দে্ চাদরত্রই 

রি্ায়জদির মষুখ্ কারর, ্বষু উইয়ের পদরব্্যন এবং ভ্ময়রর প্রবে অদভমানও ্ায়্ ইধেয়নর 

কাজ কয়রয়ছ।  দবষবধৃয়ক্ নয়�য়ন্দ্রর কষু ন্দনদন্দনীয়ক দববাহ, উইয়ে ল�াদবন্দোয়ের লরাদহরীয়ক দনয়ে 
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পোেন লথয়ক মধৃিষু্র ঘিনা, ্ার পদররায়মর প্রাবে্ও ল্মদন মধৃিষু। ধরা রাক্  িষু ’পয়ক্ই রিায়জদি 

হয়েয়ছ, দকন্তু ভ্মর-ল�াদবন্দোে- লরাদহরীর রিায়জদি লঢর লবশী মম্যাদন্তক। বদকিম বয়েয়ছন লর 

জীবন্ত িগ্ধ ল�াদবন্দোয়ের িষুঃখয়ভা�ই ভ্মর লথয়ক লবদশ। লরাদহরীর মধৃ ষ্ু ্য়ক দ্দন ্ার রিায়জদি 

ব’লে �র্ কয়রন দন। এই উপন্ায়স উইেয়ক লকন্দ্র ক’লর ঘিনা-পদরব্্যয়নর ও চাদরদত্রক 

অদভঘায়্র লর চমৎকার ইদ্বধৃতে লেখক দিয়েয়ছন, ্ার ষ্ু েনা খষুব কম উপন্ায়সই রয়েয়ছ। 

চাদরদত্রক আন্তঃসংগ্রাম ও পদরব্্যনই উপন্ায়সর মষুখ্ আকষ্যয়রর দবষে, ঘিনা ল�ৌর ব্াপার। 

ঘিনার অদভঘা্ ও চদরয়ত্রর রূপান্তর এ িষুই লরখায়ন অদনবার্যভায়ব সমসূয়ত্র আবদ্ধ লসখায়ন 

লসানাে লসাহা�া। রাজদসংহ উপন্ায়স এিা ঘয়িয়ছ। প্রথম সংস্রয়রর রাজদসংহ একিা শুকে 

ইদ্বধৃতে মাত্র। মবারক-িদরো-লজব-ঊণ্ণীসার লরায়�ই ্া উপন্াস। রষুদ্ধ ও বন্দীত্ব উপেক্্ ক’লর 

বদকিম লজব-উদন্নসার লর রূপান্তর লিদখয়েয়ছন, ্া লকবে দবস্মেকর নে, একান্তভায়বই স্াভাদবক, 

অথ্যাৎ লসইভায়বই ্া দচদত্র্ করা হয়েয়ছ। লজব-উদন্নসার প্রথম অধ্াে লথয়ক লজব-উদন্নসার লশষ 

অধ্াে কদবর উপন্াস-দশয়ল্পর লশ্রষ্ঠ দনিশ্যন এবং ্া বদকিয়মর লশষ উপহারও বয়ি। 

       সী্ারাম উপন্ায়সর প্লি গ্রথেয়ন বদকিম প্রথম েক্্ কয়রদছয়েন ইদ্হায়সর দিয়ক। 

ইদ্হাস শুধষু লিখয়েন লর সী্ারাম রাে স্াধীন রাজ্ �য়ে ষ্ু য়েদছয়েন অপূব্য বীরত্ব, বষুদদ্ধ 

ও উিার্া সহকায়র। অথচ মষুরদশি কষু দে খাঁর তসন্য়ির হায়্ দ্দন অনাোয়সই রাজ্চষু ্্ 

ও দনহ্ হন। িষুধ্যষ্য সী্ারাম রাে এ্ সহয়জ পরাভষু ্ হয়বন এ ্থ্ বদকিম লময়ন দনয়্ 

পায়রন দন। সষু্রাং রয়থাপরষুতি কারর ্ায়ক উদ্ ভাবন করয়্ হয়েদছে। লিখায়্ হয়েদছে 

মদহষীর অসহয়রা�ী্া, লজ্াদ্য়ষর সাবধান-বারী, উদ্ ভাবন করয়্ হয়েদছে ন�রপাে �গোরায়মর 

দবশ্বাসঘ্ক্া। সী্ারায়মর মধৃ ষ্ু ্য়্ লশষ পদররাম না লিখায়েও শুন্-পদররাম দচদত্র্ করয়েন। 

সী্ারাম লকবে চাদরদত্রক রি্ায়জদি নে, দনেদ্র দবরুদ্ধ কার্যকারী্ার েে, এও ্ায়ক লিখায়্ 

হয়েয়ছ। �ভীর প্ররে থাকা সয়ত্ত্বও শ্রীর বশ্্া স্ীকার না করা এই হে উপন্ায়সর দনেদ্েীো, 

রা লজ্াদ্ষ বচয়নর মধ্ দিয়ে চদরত্র ও ঘিনার �দ্ দনেদন্ত্র্ কয়রয়ছ। কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ে 

ঘিনার রৎদকদঞ্্ কার্যকারী্া আয়ছ, আর শুদ্ধ দনেদ্র এয়কবায়রই লনই। ভ্ময়রর দনেদ্ 

ল�াদবন্দোে। একান্ত লপ্রদমকা ভ্ময়রর অসদহষ্ণষু ্া ও অদভমান আজয়কর িধৃদষ্য়্ সবব্যব রথারথ। 

্খনকার পদ্ পরম গুরু’র নীদ্য়্ একিষু  বাোবাদে হয়্ পায়র। লিখয়্ হয়ব ভ্ময়রর বেসও 

কম। ল�াদবন্দোয়ের লিওো এক আঘায়্ই দকংক্্যব্দবমূঢ় হয়ে পো ্ার পয়ক্ অস্াভাদবক 

হেদন। দবহ্বে মানদসক্ার এই অবস্াই – দবোে মাদরয়্, োদঠ দবোেয়ক না োদ�ো, ভ্ময়ররই 

কপায়ে োদ�ে – প্রভধৃ দ্র ময়ধ্ সূদচ্ হয়েয়ছ। রাজদসংহ ঐদ্হাদসক উপন্াস ব’লে ঘিনা-

পদরয়বশ ক ধ্ৃ ্যক চদরত্র-দনেন্ত্রর লসখায়ন স্াভাদবক হয়েয়ছ। সী্ারায়মও ্াই। অথচ কধৃ ষ্ণকায়ন্তর 

উইয়ে চদরত্রই ঘিনার উৎস। এ আধষুদনক উপন্াস। চন্দ্রয়শখর দবদমশ্র কাঠায়মার। তশবদেনীর 
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দনেদ্র জন্ িােী তশবদেনী দনয়জ। চদরত্র প্রাধায়ন্র জন্ই প্রােদশ্তে। ‘িেনী’র পদররাম ্ার 

মষুহূয়্্যর ভষু য়ে, স্�ধৃহ ্্ায়�র ময়ধ্, দকন্তু বাদক সবই ঘিনাচক্র। এখায়নও লজ্াদ্ষ, রাজদসংয়হও 

লজ্াদ্ষ – ঘিনাচয়ক্ররই প্রাধায়ন্র দনয়ি্যশক। 

       দবষবধৃক্ ও কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ের মাঝখায়ন রাধারানী, ইদন্দরা ও রজনী লকায়না সীদরোস্  

লেখাই নে। লেখয়করা মায়ঝ মায়ঝ লখোছেয়েও দকছষু সধৃদষ্ ক’লর থায়কন- এ ্াই। রজনীয়্ 

দবয়শষ লকায়না দবয়িশী বইয়ের আিয়শ্য বর্যনাে লিক্ দনক বিে ক’লর লনওোর ময়ধ্ লেখয়কর 

এক্ স্ লপদরয়মটিই  সূদচ্ কয়র। রজনীয়্ ্াঁর বর্যনীে শচীন্দ্র-রজনীর প্ররে ও সদমেেন দকন্তু ্া 

সহয়জ ঘিায়না রােদন। দবরুদ্ধ ঘিনার সমঞ্জসীকরয়রর লরা�সূয়ত্র আনয়্ হয়েয়ছ অমরনাথয়ক, 

লসই সূয়ত্র অমরনায়থর জীবনী ও চদরত্র লিখায়্ হয়েয়ছ। ্ায়ক ক’লর ষ্ু েয়্ হয়েয়ছ দবয়শষভায়ব 

মদহমাদন্ব্, দনঃয়শয়ষ স্াথ্য্্া�ী মানব্াবািী। দকন্তু এক অমরনায়থও প্লয়ির জদিে গ্রথেয়নর 

সমীকরর সম্ভবপর হেদন। সন্ন্াসীর প্রয়োজন হয়েয়ছ। ব্াপারিা সমগ্রভায়বই অদবশ্বাস্। অধে 

েষু েওোেীর কাদব্ক মনস্ত্ত্ব দবয়লেষয়রর জন্ই ‘রজনী’লক মনস্াদত্ত্বক উপন্াস বো রায়ব না। আর 

েবগেে্ার অদ্দরতি বধৃদ্ধ পদ্য়িব্া-ভদতির অন্তরায়ে একবায়রর জন্ লেখক পরকীে প্রীদ্র 

লর ক্ীর আয়োক লেয়েয়ছন ্ায়্ও ‘রজনীর ঔপন্াদসক্া িাঁোে দক না সয়ন্দহ। ঔপন্াদসক 

তশবদেনীর ম্ েবগেয়ক মম্যমূয়ে পরকীে প্ররয়ে অনষুরাদ�রীই লিখায়েন, দকন্তু লসজন্ িষু একিা 

োইয়নর লবদশ ব্ে করয়্ চাইয়েন না। ্াহয়ে দ্দন দক এই ময়ন কয়রন লর অবগুণ্নরষুতি 

বদহরয়গে পদ্য়সবা থাকয়েই লস নারীয়ক দহন্দষুময়্ সাধ্বী বো উদচ্ লর লকায়না কারয়র লহাক 

না লকন বদকিমচন্দ্র এসব লক্য়ত্র সামঞ্জস্ আনয়্ পায়রন দন। প্ররে এক লক্য়ত্র আর দববাহ 

অন্ লক্য়ত্র এমনিা দনয়ে লরখায়ন দ্দন প্লয়ির গ্রথেন কয়রয়ছন, লসখায়ন লবশ দকছষু লজাো্াো 

্াঁয়ক ো�ায়্ই হয়েয়ছ, আর ্ায়্ও লরা� সায়র দন। দকন্তু ‘রজনী’র ঐ অমরনায়থর দপয়ঠ লছঁকা 

দিয়ে ‘লচার’ দেয়খ লিওোিা নারীর পয়ক্ একিা অদ্ দনষ্ঠষু র ও অদ্-অসম্ভব ব্াপার এবং এয়্ 

েবগেে্ার নারীত্ব ও সাধ্বীয়ত্বর মদহমা লবয়েয়ছ দক না ্া বােয়করও দবচার্য। সষু্রাং উপন্াস 

দহয়সয়ব ‘রজনী’ বাি দিয়েই বদকিম-সাদহয়্্র রস গ্রহর ক্্যব্। বরং ‘ইদন্দরা’ ওর লরাম্ান্ স ও 

�াহ্যস্্ রগেরস দনয়ে দভন্নভায়ব দকছষু উপয়ভা�্ হয়েয়ছ। 

       এবার ইদ্হাস-সম্পক্যরষুতি উপন্াসগুদের ঐদ্হাদসক্া। আজয়কর দিয়ন সার্  রিষুনাথ 

প্রমষুখ ইদ্হাসয়বতোয়ির অনষুসধোয়নর েয়ে মধ্রষুয়�র অধেকার খাদনকিা অপসধৃ্ হয়েয়ছ। বদকিয়মর 

সমে ্ া হেদন। দবয়িশীয়ির লেখা, অসমূ্পর্য এবং পরপের-দবরুদ্ধ উপািায়নর উপর দনভ্যর কয়রই 

ঐদ্হাদসক লরাম্ান্ স্  রচনাে বদকিময়ক পিয়ক্প করয়্ হয়েদছে। অম্য, িড়্ , মানষুচীর দববরর, 

মষু্াক্রীর ও স্টষু োয়ি্যর বাঙ্ োর ইদ্হাস, এবং ই্স্্ দবদক্প্ত দকছষু ঐদ্হাদসক কথাই দছে 

্াঁর অবেবিন। েয়ে এখনকার অনষুসধোন ও আদবস্ায়র রা পাওো রায়ছে ্া বদকিয়ম লনই লিখয়ে 
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্ার দবপয়ক্ ল্মন লকায়না অদভয়রা� আনাই রাে না। লরমন এখনকার অধ্েয়ন লিখা রায়ছে 

লর সপ্তিশ অশ্বায়রাহী দনয়ে বখ্ দ্োর দখেজীর বগে দবজয়ের ব্াপারিা আংদশক স্্ই। এই 

কারয়র লর, নববিীয়প েক্ষ্মরয়সন ্ াঁর বাধ্যক্ রাপয়নর প্রয়োজনীে একিা ব্বস্া লরয়খদছয়েন মাত্র। 

রাজধানী দছে েখ্ লনৌদ্। লসখায়নই তসন্ সামন্ত রাজপষুরুয়ষরা থাকয়্ন। আর বখ্ দ্োর দছয়েন 

অ্্ন্ত সষুচ ষ্ু র এবং অ্দক্য্ আক্রময়রর বিারা দবজয়ে ওস্াি। এইভায়বই লচৌসা এবং দবহার 

শরীে জে কয়রন, েষুঠ ক’লর লনন লবৌদ্ধ দবহারগুদে। নববিীপ জয়ের পূয়ব্য দ্দন অশ্ব-ব্বসােীর 

ছদ্ময়বয়শ এয়স পষুঙ্খানষুপষুঙ্খ সব লিয়খ দ�য়েদছয়েন। লিয়খদছয়েন নববিীয়প িষু�্যও লনই তসন্ও 

থায়ক না। এরই সষুয়রা� দ্দন দনয়েদছয়েন। আর ্খনকার দনেয়ম রাজা ল�ে ল্া সবই অচে। 

অবশ্ বখ্ দ্োর ্ার লপছয়ন বীরভূম সীমায়ন্তর জগেয়ে লবশ দকছষু তসন্ লরয়খদছয়েন, ইদ্হায়স 

্ারও সম্ভাবনার কথা বেয়ছ। এ দবষে বদকিমও বয়েয়ছন। দকন্তু মন্ত্রী পশুপদ্র ষেরয়ন্ত্রর েয়ে 

বগেদবজে এ্ সহয়জ সম্পন্ন হ’ে – ‘মধৃরাদেনী’ উপন্ায়সর এই ্থ্ ঐদ্হাদসক নে, বদকিয়মর 

কল্পনা মাত্র, লরমন কল্পনা- নােক লহমচন্দ্র, নাদেকা মধৃরাদেনী ও ময়নারমা এবং মাধবাচার্য প্রভধৃ দ্। 

সবিাই অবনদ্হাদসক কথা, মাঝখায়ন লকবে বগেদবজে। দকন্তু ইদ্হায়সর ্থ্ রাই লহাক ্াঁর 

সূত্র ধ’লর পদরয়বশ বর্যনাে বদকিম অ ষ্ু েনীে এবং অপায়রয়জে। েক্ষ্মরয়সয়নর লসই মন্ত্ররাসভা, 
ষ্ু ক্যী তসন্ ও গুপ্তচয়রর আসা-রাওো, লহমচয়ন্দ্রর পশ্াদ্ধাবন এবং পদরয়শয়ষ েষুদণ্্ পরষু ্যিস্ 

নববিীয়পর বর্যনা- এসব বাস্ব লথয়কও বাস্ব। 

        ময়ন হে, িষুয়�্যশনদন্দনীয়ক বদকিম খাঁদি ঐদ্হাদসক উপন্াস করয়্ পারয়্ন, অথ্যাৎ ্ার 

মানষুষ ও জীবনধারায়ক সামঞ্জস্মে বাস্ব রূপ দিয়্ পারয়্ন রদি খষু ঁদিনাদি ইদ্বধৃয়তের পদরচে 

দ্দন লপয়্ন। ১৭৯০-৯১ খীঃ মানদসংহ উদেষ্া দবজে সমাপ্ত কয়রন, ক্েষুখাঁয়ক পরাদজ্ 

ও দনহ্ কয়রন, ওসমান পূব্যবয়গে পাদেয়ে রান এসব ঐদ্হাদসক ঘিনা। ্খনকার উদেষ্ার 

অন্ত�্য্ লমদিনীপষুর এবং মলেভূয়মর িদক্র-পদশ্য়ম ক্েষুখাঁর তসয়ন্র সয়গে জ�ৎদসংহ সহ লমা�ে 

তসয়ন্র রষুদ্ধ হে এও ঐদ্হাদসক। দকন্তু লিখা রাে, মলেভূম রাজ বীর হাদবির সাংঘাদ্ক ভায়ব 

আহ্ জ�ৎদসংহয়ক দবষ্ণষু পষুয়র দনয়ে এয়স ্ার শুশ্রূষা কয়র বাঁদচয়ে ল্ায়েন। ক্েষুখাঁর িষুয়�্য 

জ�ৎদসংয়হর শুশ্রূষা এবং ওসমায়নর সয়গে ঐভায়ব পদরচে বদকিয়মর কল্পনা, আয়েষা ল্া বয়িই 

। দকন্তু কল্পনা হ’লে কী হয়ব, আয়েষা বদকিয়মর লসই প্রথম বেয়সরই “ অপূব্যবস্তু দনম্যার ক্মা” 

প্রজ্ঞার দনিশ্যন। লিখা রাে, লেখক সব্যত্র ইদ্হায়সর একিা সূত্র মাত্র আশ্রে দহয়সয়ব ধয়রয়ছন, 

্ারপর ঘিনা, চদরত্র, পদরয়বশ, পদররাম দনজ দনপষুর কল্পনার সাহায়র্ সমাধান কয়রয়ছন। 

       ঐদ্হাদসক উপন্াস রচনাে লেখয়কর পােনীে নীদ্ হয়ব ইদ্হায়সর ধারাে আবদ্্য্ 

্খনকার জীবন-পদরয়বশ েষু দিয়ে ল্াো। আজয়কর দিয়নর দশক্া িীক্া রুদচ দবশ্বাস দনয়ে 

জীবন এবং এখনকার মানদসক সংঘা্ িষু চারশ’ বছর আয়�কার জীবয়ন প্রদ্য়ক্প করয়ে ্া 
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অদবশ্বাসয়রা�্ হয়ব। আর ঘদনষ্ঠ জীবন-পদরচে ঐদ্হাদসক উপন্ায়সর লেখকয়ক দিয়্ই হয়ব, 

ন ষ্ু বা উপন্াস হয়ব না। ইদ্বধৃতে পায়ঠ রা পাওো রাে লকবে ্াই রদি আবার উপন্াস পায়ঠ 

লময়ে ্াহয়ে লোয়ক উপন্াস পাঠ করয়ব লকান্  প্রয়োজয়ন? জীবন ও মানদসক দচয়ত্রই পাঠয়কর 

আকষ্যর। এজন্ ময়ন হে, আধষুদনক উপন্াস রচদে্ার লচয়ে ঐদ্হাদসক উপন্াস রচদে্াে 

িাদেত্বয়বাধ এবং কল্পনা-তনপষুর্ লবদশ থাকা প্রয়োজন। উপন্ায়স মষুখ্ িষুচারদি বায়ি বাদক চদরত্র 

অবনদ্হাদসক হয়্ পায়র স্ছেয়ন্দ। অপ্রধান লকায়না চদরয়ত্রর ইদ্হায়স এক নাম, উপন্ায়স আর 

এক এমন হয়েও ক্দ্ লনই, দকন্তু লিখয়্ হয়ব ঐসব চদরয়ত্রর আচরর ঐদ্হাদসক  সম্ভাব্্া 

অদ্ক্রম না কয়র। বদকিম দনয়জ উতি দবষেগুদে সম্পয়ক্য লবশ অবদহ্ দছয়েন লিখা রাে। ্াঁর 

সব্যয়শষ রচনা রাজদসংহ (এর প্রথম সংস্রয়রর কথা না ল্াোই ভায়ো) উপন্ায়সর ভূদমকাে 

দ্দন বেয়ছন- 

উপন্ায়সর ঔপন্াদসক্া রক্া কদরবার জন্ কল্পনাপ্রসূ্ অয়নক দবষেই গ্রথেময়ধ্ সদন্নয়বদশ্ 

কদরয়্ হইোয়ছ।... উপন্ায়স সকে কথা ঐদ্হাদসক হইবার প্রয়োজন নাই। 

এই সূয়ত্রই দ্দন রাজদসংহয়ক ্াঁর একমাত্র ঐদ্হাদসক উপন্াস ব’লে অদভদহ্ কয়রয়ছন। 

্াঁর বতিয়ব্র মম্য লবাধ কদর এই লর রাজদসংয়হর মষুখ্ ঘিনা ঔরংজীয়বর সয়গে রাজদসংয়হর 

দবয়রাধ – সংগ্রাম ও লমা�ে অন্তঃপষুদরকায়ির দবোসবহুে জীবনরাত্রা ইদ্হায়সর অনষু�ামী। আর 

অন্ান্ উপন্ায়স এরকম সমগ্রভায়ব ইদ্হায়সর দনেন্রর লনই, ক্ীর ইদ্বধৃয়তের সয়গে কাল্পদনক 

অথ্যাৎ লরাম্ান্ দিক জীবনরাত্রা লজাো্াো দিয়ে োদ�য়ে এক একিা উপন্াস বানায়না এই মাত্র। 

রাজদসংহ লরমন একিা সামদগ্রক ইদ্হায়সর সূত্র রয়েয়ছ অন্ত্র ল্মন লনই, ইদ্হাস খষু ঁয়জ এই 

পূর্যাগে্া দ্দন পানও দন। রাজদসংয়হর রাব্ীে বর্যনার ইদ্হাস-সং�দ্ দবষয়ে সার্  রিষুনায়থর 

অকষু দণ্্ সমথ্যনই রয়থষ্। “ বদকিম কল্পনার লবয়� স্্য়ক অদ্ক্রম কয়রন নাই, স্্য়ক জীবন্ত 

আয়োয়ক উদ্াদস্ কদরোয়ছন মাত্র”। আধষুদনক অন্ রারা রাজদসংহ সম্পয়ক্য আয়োচনা কয়রয়ছন 

্াঁরা লছািখায়িা িষু একদি অসং�দ্র দবষে উয়লেখ কয়রয়ছন, লরমন বয়েয়ছন, লজব-উদন্নসার 

জীবন-রাত্রা কেদকি্ দছে না, দছে েখর-উদন্নসার। লরাধপষুরী লব�ম লমা�ে অন্তঃপষুয়র দহন্দষুোনী 

পােন করয়্ন এ অদবশ্বাস্ ব্াপার। রাজদসংয়হর সয়গে রষুয়দ্ধ ঔরংজীব রান দন এবং লসইভায়ব 

দবপন্নও হন দন। িয়ির রাজস্ান-দবষেক কাদহনীয়্ ভষু ে রয়েয়ছ। দকন্তু এসব আপদতে রদি স্্ও 

হে, ্বষু এয়্ রাজদসংয়হর ঔপন্াদসক্া ক্ষু ণ্ণ হে না। ঐদ্হাদসক জীবন-পদরয়বশ-দচত্র দঠকই 

থায়ক। রাজদসংয়হর ঐদ্হাদসক গুর ও উপন্াসধয়ম্যর অয়ছেি্ বধেন উপেধি ক’লর পাঠকদচয়তে 

লর দবস্মেকর রসাস্াি ঘয়ি, ্ার বর্যনা স্েং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বদস্ আয়ব� ও রথারথ দবয়লেষর 

সহকায়রই কয়রয়ছন। পাঠকরা রারা প্রথম অথবা লনা ষ্ু ন ক’লর রাজদসংহ পেয়বন ্াঁরা পোর 

আয়� এবং পয়র রবীন্দ্রনায়থর রাজদসংহ উপয়ভায়�র অদভব্দতি দনয়জর সয়গে দমদেয়ে লনয়বন।
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িষুয়�্যশনদন্দনীয়্ ঐদ্হাদসক কার্যকোপ আি্ন্ত, রদিচ খাঁদি ইদ্বধৃতে সামান্, আর এক আয়েষার 

ময়নারায়জ্র অপূব্য দচত্র ছাো ঔপন্াদসক্াও দবয়শষ দবয়শষ লনই। মধৃরাদেনীয়্ ইদ্হাস 

একপায়শ সংহ্, কাল্পদনক প্রধান চদরত্র লহমচয়ন্দ্রর সয়গে ইদ্হায়সর অদনবার্য লরা� লনই। লস 

নায়ম-লসনাপদ্, আসয়ে শধৃগোর-রস-সাধক নােক মাত্র। িষুয়�্যশনদন্দনীর জ�ৎদসংহ বরং িষুইকূে 

রক্া কয়রয়ছ। কপােকষু ডিোে ইদ্হায়সর একিা সম্পক্য িানা হয়েয়ছ, দকন্তু নষুরজাহায়নর প্রদ্বিন্দী 

দহসায়ব মদ্দবদব অদবশ্বাস্। রদিও েষু য়ে েষু য়ে মধষুআহররকাদররীর িাম্পয়্্ দেয়র রাওোর আগ্রহ 

অস্াভাদবক হেদন। কপােকষু ন্ো স্্ন্ত্র লশ্ররীর উপন্াস, পদরকল্পনাে, প্লয়ি এবং ঘিনার গ্রথেয়ন 

আশ্র্য কল্পনামে এবং দনয়ি্যাষ একখাদন অ ষ্ু েনীে কাব্। ইংয়রজ অদধকায়রর এয়কবায়র প্রারম্ভ 

কাে আশ্রে ক’লর দকছষু ইদ্হায়সর মানষুষ এবং কাল্পদনক চদরয়ত্রর অদবশ্বাস্ কাল্পদনক আচরর 

দনয়ে দনদম্য্ চন্দ্রয়শখরয়ক ঐদ্হাদসক উপন্াস বো রাে না। তশবদেনী অথবা িেনীর �ধৃহ্্া�, 

নানান্  সংকি এবং লসইসব সংকয়ির লক্য়ত্র এবং অ্দক্যয়্ রামনন্দ স্ামী ও চন্দ্রয়শখয়রর 

উপদস্দ্, েস্টয়রর লনৌয়কাে তশবদেনীর বাস এবং প্র্াপয়ক নারীিষুে্যভ িষুঃসাহদসক আচরয়রর 

সহায়ে মষুদতিিান এবং সয়ব্যাপদর তশবদেনী পব্য্ায়রাহর, গুহাে,বাস, প্রােদশ্তে প্রভধৃ দ্ রূপকথার 

ব্াপায়র পদরর্ হয়েয়ছ। চন্দ্রয়শখর উপন্ায়স ১৭৬২-৬৩ খীঃ’র ইদ্হায়সর ছাপ লেয়�য়ছ 

দঠকই দকন্তু প্রধান িষু দি চদরত্র তশবদেনী-চন্দ্রয়শখর ইদ্হাসরূপ তিয়বর আঘায়্ উৎদক্প্ত হয়েও 

ইদ্হায়সর কার্যকারী্া উিাসীন। একদিয়ক মীরকাদসম, িেনী,গুর�ন খাঁ, ্কী খাঁ, প্র্াপ এবং 

অন্দিয়ক ভ্াদসেিাি, ওোয়রন লহদস্টংস, নন্দকষু মার, আদময়েি, �ল্ স্টন প্রভধৃ দ্য়ক দনয়ে – বাঙ্ োর 

লশষ স্াধীন নবায়বর তিবিষু�্যদ্ লিদখয়ে একিা উপন্াস বদকিম �ঠন করয়্ পারয়্ন না এমন 

ময়ন হে না, দকন্তু পরকীো-প্রীদ্ ও ্ার েোেে দনধ্যারয়রই লেখক ্খন দনদবষ্ দচতে, েয়ে 

ইদ্হাসয়ক িূয়র লরয়খ আদিরয়সর পদরমারয়কই দবয়শষভায়ব ষ্ু য়ে ধরয়েন। 

       সী্ারাম উপন্ায়সর ইদ্হাস-জীবন দমদে্ সং�দ্ ‘চন্দ্রয়শখর’ লথয়ক উন্ন্। এয়ক 

স্ছেয়ন্দ ঐদ্হাদসক উপন্াস বো লর্ রদি লেখক পদররাম ইদ্হাস-অনষুব্ী করয়্ন। দকন্তু 

্া দ্দন করয়্ পায়রন না। ্া ছাো ্ারই মন্তব্ অনষুরােী ‘গ্রয়থের উয়দ্শ্ ঐদ্হাদসক্া নয়হ।’ 

ইদ্বধৃয়তে লিখা রাে, সী্ারাম ভূষরার লেৌজিায়রর অধীয়ন ্হদশেিার দছয়েন। মহমেিপষুয়র ্াঁর 

তপদত্রক বােী ও জদমজমা দছে। ্হদশেিাদর কায়জ তনপষুর্ লিদখয়ে লজা্-জদম বাদেয়ে পর�রার 

অদধকার পান। সপ্তিশ শ্াব্ীর লশয়ষর দিয়ক দিলেী দ�য়ে ‘রাজা’ লখ্াব দনয়ে এয়স সামন্তরাজার 

অদধকার পান এবং রাজ্ দবস্ায়র ময়নায়রা� লিন। দ্দন বীর, দববিান্  ও প্রজাদপ্রে জদমিার দছয়েন। 

১৭১০ খীঃ মষুরদশিকষু দে খাঁ নবাব হয়ে আসার পর লথয়ক সী্ারাম রায়ের সয়গে ্াঁর দখদিদমদি 

লেয়�ই থায়ক। ্াঁর পরই সী্ারাম ভূষনার লেৌজিার আবষু ল্ারাবয়ক নধৃশংসভায়ব হ্্া কয়রন। 

মষুরদশিকষু দে দক্প্ত হয়ে তসন্ পাদঠয়ে সী্ারাম রােয়ক রষুয়দ্ধ পরাস্ কয়রন এবং ল�ারুর চামো 
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�ায়ে োদ�য়ে শুয়ে হ্্া কয়রন। ইদ্হায়সর এই ঘিনা বদকিম লনন দন এবং রষুয়দ্ধরও দবস্ধৃ্ 

বর্যনা লিন দন। মষুরদশিকষু দে জদমিারয়ির দবপয়ক্ খষুব কো শাসক দছয়েন। খাজনা দনেদম্ 

আিাে না হ’লে দ্দন সহয়জ ছােয়্ন না। বদকিম, উপন্ায়স আবষু ল্ারায়বর রষুয়দ্ধ পরাজে ও 

মধৃ ষ্ু ্র দববরর দিয়েয়ছন ল�ারুর চামো �ায়ে পদরয়ে নধৃশংসভায়ব হ্্া করার পদরচে লিন দন। 

আর পদররাম দনয়ে ইদ্বধৃয়তের দনয়ি্যশ মায়নন দন। উপন্ায়স লিখা রাে, ঈশ্বয়র সমদপ্য্প্রার 

সী্ারাম ল্াপ অদধকার ক’লর শত্রুবসন্ হদিয়ে দিয়ে সপদরবায়র দনদব্যয়নে স্ায়ন দ�য়ে লপঁয়চয়ছন। 

দকন্তু উপন্াসদির উয়দ্শ্ ঐদ্হাদসক নে, এরকম মন্তব্ লথয়ক অয়নয়কই ধ’লর দনয়েয়ছন লর 

দনশ্েই  �ী্াে কদথ্ দনস্াম ধম্য প্রচায়রর উয়দ্য়শ্ই বদকিম উপন্াসদি লেয়খন। এ কথা 

লর দঠক নে ্া বষুঝয়্ ল�য়ে লিখয়্ হয়ব রায়জ্র সং�ঠক ও পদরচােক দহসায়ব সী্ারায়মর 

গুয়রর ষ্ু েনা লনই। সী্ারাম বদকিয়মর বর্যনা অনষুসায়র প্রাে দনঃস্াথ্যই দছয়েন। রাজ্সহ ্াঁর 

প্ন দনেদ্র িষু দব্যপাক বয়শই ঘয়িদছে। আবার প্য়নর কারর দহসায়ব শ্রীর প্রদ্ মাত্রাদ্দরতি 

আসদতিও বদকিম দনয়ি্যশ কয়রয়ছন। এর লথয়ক ্াঁর দনস্াম কয়ম্যর নীদ্ না-পােন করা  এবং 

আসদতি বা রূপয়মায়হ অদভভষু ্ হওো প্রভধৃ দ্য়ক লর িােী করা চয়ে না ্া পূয়ব্যই লিদখয়েদছ। 

একদিয়ক অদনবার্য দনেদ্, অন্দিয়ক দকছষু পদরমায়র চদরত্র রায়জ্র ধ্বংস এয়নদছে। দকন্তু ্া 

লথয়ক সী্ারায়মর পদরত্রারও দছে না। একমাত্র পথ দছে স্ত্রীর আত্মসমপ্যর, দনস্াম ধম্য নে। 

দববাদহ্ জীবয়ন প্রাদথ্য্ িাম্পয়্্র অভাবই লশাচনীে্ার কারর। জেন্তী ও শ্রীর কয়থাপকথয়ন 

ধম্যদবষয়ে আয়োচনা বদকিমচয়ন্দ্রর ্ ৎকােীন পরীক্ামূেক ধম্যীে মানদসক্রাই প্রদ্রূপ, লরমনিা 

লিবী লচৌধষুরানীর অনষুশীেন। এসব উপন্ায়সর বদহরগে ব্াপার। কাব্য়বাধ লসৌন্দর্যয়বাধ প্রভধৃ দ্র 

মানদসক অভাব ঘিয়ে সমায়োচয়করা কায়বা্র দবষেয়ক বে ক’লর লিয়খন। ্য়ব এিা দঠক লর 

অন্ লকায়না দেেসদের প্রসগে �য়ল্পর মূে কাদহনীয়্ ঐভায়ব অনষুপ্রদবষ্ না করয়েই লেখক ভায়ো 

করয়্ন। 

চন্দ্রয়শখর ও সী্ারায়মর ময়ধ্ ইদ্বধৃয়তের লরিষু কষু  অংশ আয়ছ, আনন্দমঠ এবং লিবী লচৌধষুরানীয়্ 

্ার দসদক অংশও লনই। লেখকও ঐদ্হাদসকত্ব িাবী কয়রন না (ভূদমকা রেষ্ব্)। সূক্ষ্ম দবচার 

করয়ে ও িষু দি উপন্াসও হেদন। হয়েয়ছ �ল্প এবং দচতেরঞ্জক হয়েয়ছ এই কারয়র লর, ঘিনামূেক 

কাদহনীর �ঠয়ন ও বর্যয়ন লেখক আশ্র্যকষু শেী। ররয়ক্য়ত্র খাঁদি রষুদ্ধিা দকভায়ব ঘিয়ছ ্ার 

বর্যনায়্ও, অন্ত্ বাঙ্ োে দ্দন অপ্রদ্বিনন্দী। লিবী লচৌধষুরানীয়্ ভবানী পাঠক ইদ্বধৃতে কদথ্ 

মানষুষ, আরা লজোর ব্াহ্মর। ্াঁর সহকারী দছয়েন লমওোবাসী মজনষুন শাহ। িাকায়্রা লমািামষুদি 

রাজপষু্ বংশীে। লনৌকাবাদসনী লিবী লচৌধষুরানীও িাকায়্রা লনত্রী, দকন্তু ্াঁর অন্ পদরচে দকছষু 

সায়হবয়ির লেখাে পাওো রাে না। দহসায়ব লবাঝা রাে, ভবানী পাঠক এবং মজনষুন শাহ লিবী 

লচৌধষুরানীয়ক প্রচায়রর হাদ্োর ক’লর ্ার অন্তরায়ে িসষু্বধৃদতে করয়্ন। সষু্রাং পদরচে রখন 
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এইিষু কষু , ্খন বদকিমচন্দ্র উপন্ায়স ্ার চমৎকার সবি্বহার কয়রয়ছন একথা বেয়্ই হয়ব। 

রানীদ�দর, লিাকানিাদর, বয়রেশ্বয়রর সয়গে লপ্রমপব্য প্রভধৃ দ্ হাস্-পদরহাস সহ খষুব ভায়োভায়বই 

পদরয়বশন কয়রয়ছন। ইদ্বধৃতে বয়ে, রঙ্ পষুয়রর ম্াদজয়্রেি গুিে্াি সায়হব ্াঁর পষুদেদস লেৌজ 

দনয়ে িাকা্য়ির িমন করয়্ অসমথ্য হয়ে পর ওোয়রন লহদস্টংস দকছষু ল�ারা তসন্ ও লিশী 

দসপাই দনয়ে দনয়ে তবকণ্পষুয়রর জগেে লঘরাও কয়রন। েোইয়ে ভবানী পাঠক দনহ্ হন (১৭৮৭)

লিবী লচৌধষুরানী সম্পয়ক্য লকায়না খবর পাওো রাে না।এসব ব্াপার মধ্ব্্যী লর োঁক,্ার 

সম্ভাব্্া দনয়েই কদল্প্ লিবী লচৌধষুরানী উপন্াস। লমা�ে শাসন পদরসমাপ্ত, লকাম্পাদনর আংদশক 

প্রশাসদনক অবস্া, ইজারািার লিবীদসংয়হর দনষ্ঠষু র প্রজায়শাষর, আর ্ারই দকছষু-আয়ো  এবং 

ব্াপক কষু য়হদেকার মধ্ব্্যী একিা সম্ভাব্ কাল্পদনক ছদবই লিবী লচৌধষুরানীর আকষ্যর। 

লিবী লচৌধষুরানীর অল্প কয়েক বছর আয়�কার ঘিনা দনয়ে ‘আনন্দমঠ’ ইস্ট ইদন্ো লকাম্পাদন শাহ 

আেয়মর কাছ লথয়ক বাঙো, দবহার, উদেষ্ার লিওোদন দকয়ন দনয়ে লসই সয়ব রাজা হয়ে বয়সয়ছ। 

্ায়ির প্রশাসন ব্বস্া ্ খন �য়েই ওয়ঠদন। এমন সময়ে উতেরবয়গে সন্ন্াসী নামধারী দকছষু পদশ্মা 

লোক অরর্ আশ্রে ক’লর েষুঠ্রাজ করয়্ থায়ক। এয়ির ব্াপারই আিশ্য-কল্পনাে সমাবধৃ্ ক’লর 

অপূব্য স্ায়িদশক লসৌধ �য়ে ষ্ু য়েয়ছন বদকিম। আমরা পূয়ব্যই বয়েদছ ইদ্হায়সর িষু-চারিা দবন্দষুয়ক 

আশ্রে ক’লর োঁকা জাে�াগুয়ো প্রাে দবশ্বাসয়রা�্ কল্পনা দিয়ে ভরাি ক’লর ল্াোর শদতিয়্ বদকিম 

অদবি্ীে। আনন্দময়ঠর ধ্ৃ ্ীে সংস্রয়রর দবজ্ঞাপয়ন লেখক বয়েদছয়েন – “ এবার পদরদশয়ষ্ 

বাগোোর সন্ন্াসী-দবয়রোয়হর রথাথ্য ইদ্হাস ইংয়রদজ গ্রথে হইয়্ উদ্ধধৃ ্ কদরো লিওো ল�ে। পাঠক 

লিদখয়বন ব্াপার বে গুরু্র হইোদছে”। ব্াপারিা ঐদ্হাদসক দঠকই, এবং এয়ির িমন করয়্ 

ইংয়রজয়ির লবশ লব� লপয়্ হয়েদছে এও দঠক, দকন্তু ্থাকদথ্ সন্ন্াসীরা লর অবক্দে্ লমা�ে 

শাসয়নর হা্ লথয়ক রাজেক্ষ্মীয়ক দছদনয়ে দনয়ে স্াধীন দহন্দষুরাজ্ �েয়্ লচয়েদছে, ্া ইদ্হাস 

সমথ্যন কয়র না। সার্  রিষুনাথ বেয়ছন – “স্্কায়রর সন্ন্াসী-েদকররা অথ্যাৎ পদশ্মা দ�দরপষুরীর 

িে এয়কবায়র েষুয়ঠরা দছে, লকহ লকহ অয়রাধ্া সষুবাে জদমিাদরও কদর্ (লরমন, দহমে্ বাহািষুর, 

মজনষু শাহ) মা ধ্ৃ ভূদমর উদ্ধার, িষুয়ষ্র িমন ও দশয়ষ্র পােন উহায়ির স্য়নিরও অ্ী্ দছে। এই 

মহাব্্ চয়ট্াপাধ্াে মহাশয়ের কল্পনাে সধৃষ্ কষু োশা মাত্র।“ আনন্দমঠ সম্পয়ক্য এ ছাোও বতিব্ 

আয়ছ। বদকিমচন্দ্র মষুসেমানয়ির দবরুয়দ্ধ দহন্দষু জা�রর ও আধষুদনক স্ায়িদশক্া দচদত্র্ করয়্ 

লচয়েয়ছন। দকন্তু দহসায়ব লিখয়ে ঐ ১৭৬৮-৬৯ খীঃ না�াি অদধকার ল্া ইংয়রয়জর। দছন্নদভন্ন ও 

পদরয়শয়ষ অন্তদহ্য্ মীরজােরী শাসন দনয়ে প্রদ্বায়ির ল্মন অবকাশ লকাথাে ? বদর্য্ েোই রা 

হয়েয়ছ ্ া-ও ইংয়রজয়ির সয়গেই, অথচ লেখক গ্রথেয়শষ কােমায়নাবায়ক্ ইংয়রজ-আদধপ্্ কামনা 

করয়ছন! অয়েৌদকক মহাপষুরুষ দচদকৎসয়কর জবানীয়্ বেয়ছন (আনন্দমঠ – লশষ পদরয়ছেি ) 

– “ স্্ানন্দ কা্র হইও না। ষ্ু দম বষুদদ্ধর ভ্মক্রয়ম িসষু্বধৃদতের বিারা ধন সংগ্রহ কদরো ররজে 
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কদরোছ। পায়পর কখন পদবত্র েে হে না। অ্এব ল্ামরা লিয়শর উদ্ধার কদরয়্ পাদরয়ব 

না। আর, রাহা হইয়ব ্াহা ভােই হইয়ব। ইংয়রজ রাজা না হইয়ে সন্তানধয়ম্যর পষুনরুদ্ধায়রর 

সম্ভাবনা নাই। দভন্নয়িশ হইয়্ বদহদব্যষেক জ্ঞান আদনয়্ হইয়ব। ইংয়রজ বদহদব্যষেক জ্ঞায়ন অদ্ 

সষুপদডি্, লোকদশক্াে বে সষুপিষু । সষু্রাং ইংয়রজয়ক রাজা কদরব।... ইংয়রজ রায়জ্ প্রজা সষুখী 

হইয়ব- দনকেটিয়ক ধম্যচারর কদরয়ব।“ – ই্্াদি। দকন্তু ্াহয়ে? আমরা লর এদিয়ক আমায়ির 

স্ায়িদশক্ার লবিস্রূয়প আনন্দমঠয়ক মাথাে লরয়খ কখয়না অস্ত্র দনয়ে কখয়না দনরস্ত্র হয়ে 

ইংয়রয়জর দবরুয়দ্ধ েোই কয়রদছ। আর আমায়ির েোইয়ে মষুসদেময়ির সপক্্া লচয়েদছ এবং 

্াঁরা এয়্ লরা�ও দিয়েয়ছন অয়নয়ক। এইভায়ব লিখা রাে, সন্ন্াসী-দবয়রোহ দনয়ে বদকিম দহন্দষু 

স্ায়িদশক্ার কল্পনা ক’লর লরমন ইদ্হায়সর তবপরী্্ করয়েন, ল্মদন আমারও স্াধীন্া-

সংগ্রায়ম দবমষুঢ়দচতে হয়ে আনন্দময়ঠর প্রদ্পায়ি্র দবরুদ্ধ্া করোম আনন্দমঠয়কই সাক্ী ক’লর। 

ব্াপারিা মজার এবং লসইসয়গে গুরু্র লসদটিয়মটিয়রও । ্বষু এর ময়ধ্ একিা কথা আয়ছ। 

আনন্দমঠ আবার খষুেষুন, লিখয়বন, রষুদ্ধ হয়ছে িমাস ওোিসন, িম হ্াদরর সয়গে হে্ দকছষু মষুসদেম 

দসপাহীর সয়গেও, আর ও-দিয়ক িমনায়থ্য প্ন পাঠায়ছেন ওোয়রন লহদস্টংস্ । প্র্্য়ক্ লকাথাে 

মষুসেমান শাসক, লকাথাে ্ াঁর লসনাধ্ক্ ? প্রথম খয়ডির আঠায়রা পদরছেয়ির আয়� পর্যন্ত একবার 

ল�ারা প্য়নর সয়গে দবয়শষ েোই, আর একবার নজরদ্ী জমািায়রর সয়গে সামান্ কেহ মাত্র। 

্ার পর রা দকছষু মষুখ্ভায়ব ইংয়রজরই সয়গে। সষু্রাং লেখক র্ই বেষুন – “ এই বাবষুয়ের বাসা 

ভাদগেো, এই রবনপষুরী ছারখার কদরো, নিীর জয়ে লেদেো দিব। এই শুেয়রর লখাঁোে আগুয়ন 

লপাোইো মা্া বসষুম্ীয়ক আবার পদবত্র কদরব। “ মষুয়খ র্ই উচ্চারর করুন, “ এ লনশায়খার 

লনয়েয়ির না ্াোইয়ে আর দহন্দষুর দহন্দষুোনী থায়ক না” – ব্াপারিা মষুয়ে অস্্ হয়ে পয়ে। 

পাঠয়কর ময়ন লর ছদব ল�ঁয়থ ল�ে ্ া হ’ে ইংয়রজই আমায়ির শত্রু। দবয়শয়ষ স্য়িশী আয়ন্দােয়নর 

প্রারয়ম্ভর সমে, ইংয়রয়জর শাসন লশাষয়রর রন্ত্র প্র্্য়ক্ পেষ্ হবার পর এ দবষয়ে আর লকায়না 

দবিধাই রইে না। ্খন  ইংয়রজ সাময়ন, মষুসেমান লনই। স্য়িদশকরা পেষ্ লিখয়েন – ‘মা রা 

হইোয়ছন’ ্া ইংয়রজ শাসয়ন েক্রীে এই লর বয়ন্দমা্রম্  �ায়নর ময়ধ্ লকাথাও ঘষুরাক্য়র 

মষুসেমান-শাসয়নর দবয়রাধী বাক্ লনই। বরং এমন প্রশ্নও করা  লরয়্ পায়র লর সপ্তয়কাদি-কণ্-

কেকয়ের সবই দক দহন্দষু ? আমায়ির দনদশ্্ ধাররা ‘বয়ন্দমা্রম্ ’ �ান আনন্দমঠ োঁিবার 

আয়�ই বদকিম লিশভদতিয়্ অনষুপ্রাদর্ হয়ে দেয়খদছয়েন , সম্ভব্ কমোকায়ন্তর িপ্তয়রর “ 

আমার িষুয়�্যাৎসব “ লেখাে কাছাকাদছ সময়ে। সাম্প্রদ্ক এক লেখয়কর ম্ কােীমূদ্্য লথয়ক 

অনষুয়প্রররা লপয়ে। ্াই রদি হে ্া’হয়ে হে্ ইংয়রজ-পিভূদময়্  বগেমা্ার এই লসৌন্দর্য ও 

শদতির রূপ স্ায়িদশকয়ির ইংয়রজ-পরাধীন্া-শধৃঙ্খে লমাচয়নর ভাব লপ্রররা দহসায়ব �ধৃহী্ হবার 

বাধা ল্মন থায়ক না। আরও দবয়বচনা-লরা�্ কথা আয়ছ। বাে্কায়ে লকায়না প্রবীর স্ায়িদশকয়ক 
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বেয়্ শুয়নদছ , বদকিম ্াঁর চাকদরর জন্ এবং রাজয়রোয়হর ভয়ে বাহ্ভায়ব ইংয়রজ-সপক্্া 

কয়রদছয়েন। এ কথা আংদশক স্্ হয়্ পায়র। দকন্তু বদকিমচন্দ্র লর ্খনকার অন্ান্ মদনষীয়ির 

ম্ ইংয়রজ-শাসয়নর নানা ত্রুদি েক্্ কয়রও, এমনদক গ্রামীর কধৃ ষক মজষুরয়ির ময়ধ্ দশক্ার 

অভাব, জদমিাদর শাসয়ন কধৃ ষকয়ির িূরবস্া, লছাি ইংয়রজয়ির অনষুকরয়র বাবষু সম্প্রিায়ের সধৃদষ্ 

প্রভধৃ দ্ প্র্্ক্ কয়রও ইংয়রজ শাসয়ন আশা-ভরসা লিয়খয়ছন ্ার জন্ অন্ প্রমারও আয়ছ। 

ইংয়রজয়ির কাছ লথয়ক রষুদতিদবচায়রর শদতি এবং দবজ্ঞান লপয়েদছ, প্রাচীন শাস্ত্রগুদেয়ক লনা ষ্ু ন 

আয়োয়ক ্াঁরা লিদখয়েয়ছন, এসব কথা লক অস্ীকার করয়ব। লসজন্ লোকদশক্ার অভাব 

লিখয়েও ইংয়রদজ দশক্ার সষুেে – ্ায়ির সাদহ্্ এবং দবচার িধৃদষ্য়্ স্েং লেখক দবয়শষভায়ব 

অনষুপ্রাদর্ হয়েদছয়েন ব’লে ইংয়রজ শাসন সম্পয়ক্য প্রবে প্রদ্বাি জানায়্ দ্দন কষু দণ্্ দছয়েন। 

এও লিখয়্ হয়ব লর, বদকিম ইংয়রজ-অদধকার লথয়কই আমায়ির পরাধীন্া, এমন ্ত্ত্ব গ্রহর 

না ক’লর ষ্ু ক্যী আক্রমর লথয়ক ভারয়্র পরাধীন্া �রনা কয়রয়ছন। দঠক এই কারয়রই দ্দন 

খাদনকিা মষুসেমান-দবয়বিষীর ভূদমকাও দনয়েদছয়েন। আজয়কর দিয়ন আমায়ির স্ায়িদশক্াে 

এরকম সাম্প্রিাদেক দবয়বিষ ক্মাহ্য নে, দকন্তু রদি লেখয়কর ঐরকম দস্র প্র্্য়ের দবষেদি দবয়বচনা 

করা রাে ্া’হয়ে হে্ মষুসদেম ভায়েরা ্াঁর প্রদ্ অ্িা ক্রষু দ্ধ নাও হয়্ পায়রন। একথা দঠক 

নে লর বদকিম লকবে শাসক মষুসেমান অথ্যাৎ ্া্ার-আে�াদনস্ান লথয়ক আসা মষুসেমানয়ির 

উপয়রই লক্রাধ ও ঘধৃরা প্রকাশ কয়রয়ছন, বাঙাদে মষুসেমায়নর উপর কয়রন দন, কারর সী্ারাম 

উপন্ায়সর “ মার, মার, রবন্  মার্ ” এবং আনন্দময়ঠর ময়ধ্ বারংবার উতি মষুসেমানয়ির গ্রাম 

ন�র পষুদেয়ে লেোর কথাই বা বেয়বন লকন?  ্াঁর ল্া এিা না জানার কথা নে লর গ্রামন�য়রর 

লবদশর ভা� মষুসদেম অদধবাসীই বাঙােী। ব্াপার হয়েয়ছ এই লর, বদকিয়মর কায়ছ স্াধীন্ার 

অথ্য পষুরা্ন দহন্দষু শাসয়নর উজিীবন, আর পরাধীন্ার মূে ষ্ু রকী, পাঠান,লমা�ে । দকন্তু ্াও 

ক্িূর দঠক বো বো হয়ছে জাদন না, কারর, দরদন আয়েষা এবং ওসমান চদরত্র আঁকয়্ পায়রন, 

সহানষুভষু দ্র সয়গে সয়গে “বাঙোর লশষ স্াধীন নবাব” মীরকাদশয়মর ও ্াঁর ধম্যপত্নী িেনীর 

অপূব্য পদরচে প্রদথ্ করয়্ পায়রন, দন্ান্ত স্াথ্যমে দবোয়সর োঁি লথয়ক লজব-উদন্নসায়ক উদ্ধার 

করয়্ পায়রন, আর সী্ারায়ম দহন্দষুর দবশ্বাসঘা্ক্াে সন্তপ্ত ও সী্ারায়মর অধঃপ্য়ন দবক্ষু ধি 

চাঁি শাহ েদকয়রর মষুয়খ অদবস্মররীে কথা লশানায়্ পায়রন “ লর লিয়শ দহন্দষু আয়ছ, লস লিয়শ 

আর থাদকব না। এই কথা সী্ারাম দশখাইোয়ছ। “ – দ্দন লর সব্যয়্াভায়ব মষুসেমান-দবয়বিষী এ 

কথাও ল্া দঠক ময়ন করয়্ দবিধা হে। আবার এদিয়ক বদকিম-বধেষু  িীনবধেষু র মষুয়খ মষুসেমান-দবয়বিষ 

ল্া লনইই বরং আিশ্য মানষুষ ল্ারায়পর দচয়ত্র সষু�ভীর সহানষুভূদ্র পদরচেই েষু য়িয়ছ। সষু্রাং 

মষুসদেম সম্পয়ক্য বদকিয়মর িধৃদষ্ রহস্মে এবং দবিধাগ্রস্ একথা বেয়্ই হে। আর আনন্দময়ঠ দ্দন 

এ দনয়ে অনথ্যক বাোবাদে কয়রয়ছন এমনিাও স্ছেয়ন্দ বো রাে। সষু্রাং ্াঁর এসব সধৃদষ্ আমরা 
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লকাথাও সমূ্পর্যভায়ব অনষুয়মািন করদছ, আর লকাথাও ্া পারদছ না বয়ে িষুঃদখ্। 

       এইবার ্াঁর দবখ্া্ সধৃদষ্গুদের গুরাগুর সম্পয়ক্য। দবষবধৃয়ক্ বদকিয়মর অসামান্ উপন্াস-

�ঠন-দশল্প েদক্্ হয়েও ত্রুদিও েক্রীে। এ ত্রুদি হীরার প্রদ্ দনষ্ঠষু র্াে, সূর্যমষুখীর �ধৃহ্্া� ও 

পথচাদররীয়ত্ব। কষু ন্দনদন্দনীর প্রদ্ রয়থাদচ্ সহানষুভূদ্য়্ ঐ অস্াভাদবক্ার খাদনকিা পূরর হে 

দঠকই, ্বষু আমায়ির প্র্্াশা পূরর হে না। ্া’র উপর নয়�য়ন্দ্রর ছদব, রার অনষুসরয়র ‘লচায়খর 

বাদে’র ময়হন্দ্র’, একিা জ্াোহীন, িষুকোয়র্যও ল্জস্ী্াহীন, প্রাে সংঘা্-দবকার-শুন্ পষু ষ্ু য়ের 

ম্। এই পদরদস্দ্র পদরব্্যন প্রয়োজনীে দছে। লস প্রস্োস করয়েন দ্ন বৎসর পয়র লেখা 

কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ে। িষুই উপন্ায়সর কাঠায়মা এক, অথচ চদরত্র ও মানদসক সংঘা্ প্রবে্র। 

এবার দববাহ নে, পরকীো প্রীদ্ –রার কামনাে আকষ্যর িাম্পয়্্র লথয়ক শ্গুয়র প্রবে। রা 

চাইয়েই পাওো রাে, সংসারজীবয়নর নানা প্রয়োজয়নর দবন্দষুয়্ দবকীর্য হয়ে রাে ্ীব্ আকষ্যর 

প্রদ্হ্ হে, শান্ত ও বাৎসয়ে্র দমশ্রয়র লর পাব্য্্ দনঝ্যদররীর অপ্রদ্হ্ িষুি্যাম লব� দস্র দনশ্ে 

একিা জোধায়রর রূপ লনে ্ার প্রকধৃ দ্ই পরকীো রদ্ লথয়ক দবদভন্ন। িষুয়ের পাথ্যক্ গুর�্, 

পদরমার�্ নে। আমায়ির ময়ন হে, দবষবধৃয়ক্ নয়�য়ন্দ্রর কষু ন্দনদন্দদনয়ক পাবার প্রবে বাসনা, 

দববায়হর পর দস্দম্ হয়ে পয়েদছে। ্খন আকষ্যয়রর দিক দিয়ে কষু ন্দ ও সূর্যমষুখী িষুই-ই সমান, 

্খন সূর্যমষুখীয়্ই বরং প্রীদ্র আদধক্ স্াভাদবক, কারর ্া পূরায়না, বহু স্মধৃদ্ লসবারত্ন বহু 

আোয়প প্র�াঢ়। এইজন্ কষু ন্দনদন্দদনর নীরব দবরহয়ভা� নয়�ন্দ্রয়ক সন্তাদপ্ করয়্ পায়রদন। 

লস ্ীব্ পরকীে আকষ্যর, অপ্রাপ্য়ক আদধকায়রর িষুরন্ত আগ্রহ এখন আর দছে না। এখন লবশ 

দকছষুিা অবয়হো। দববাদহ্ প্ররয়ের এই পাথ্যয়ক্র ব্ঞ্জনা পাওো রাে আভমাদননী কষু য়ন্দর মষুমূষষু ্য 

অবস্ার আয়ক্য়প – “ ষ্ু দম দক লিায়ষ আমায়ক ্্া� কদরোছ?” লিাষ আর দকছষুই নে, লর প্রচডি 

লবয়�র আঘায়্ ঐরাব্ লভয়স রাে, ্া আর ্খন দছে না। 

         পরকীোর এই সষু্ীব্ আকষ্যর বদকিম দবষবধৃয়ক্ লিখায়্ পায়রন দন, আর ্ার আঘায়্ লর 

সব চষু রমার হয়ে লরয়্ পায়র ্ াও হে্ ্ খন ল্মন ক’লর লভয়ব লিয়খনদন। দবষবধৃয়ক্র এই দিক 

দিয়ে সংয়শাধনই কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইে। এখায়ন কষু সষুদম্ পলেদব্ বধৃয়ক্র সমূয়ে িগ্ধ হওোর ছদব। 

একই ব্াপায়রর নােক এখায়ন রদিচ পষুরুষ, চন্দ্রয়শখর নারী। সমাজ-সংসার অনষুয়মাদি্ প্ররয়ের 

শদতি লর কী প্রচডি হয়্ পায়র ্ ার সাক্্ তশবদেনী। রবীন্দ্রনায়থর লসই কাদেিাস-ব্াখ্ায়র অনষুসরয়র 

বো রাে – লর প্ররে সংসার, সমাজ, বধেষু , স্জন সব দকছষু  ভাদসয়ে দনয়ে রাে, বদকিম ্ার অয়মাঘ 

শদতি স্ীকার কয়রয়ছন, দকন্তু ্ার পায়ে কাব্য়ক সমপ্যর কয়রন দন। ্য়ব ্ায়ক সংহার করয়্ 

লরা�, দবষ, আদগ্নশোকা, সমরাদগ্ন বা বষুয়েয়ির প্রয়োজন লবাধ কয়রয়ছন।আয়েষায়ক বাি দিয়েই 

অবশ্ এ কথা বেয়্ হয়ছে।আয়েষা চদরয়ত্রর দনম্যর দভন্ন,দনঃয়শয়ষ বাসনাদবমষুতি।বদকিম এয়ক 

পদ্মেষু ে দবয়শষয়র দচদনি্ কয়রয়ছন। দনঃসয়ন্দয়হ  কাদব্ক চদরত্র, সামান্ভায়ব মাত্র কপােকষু ন্ো 
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অথবা মধৃরাদেনী উপন্ায়সর ময়নারমার ম্, ্য়ব রহস্মে নে । মধৃরাদেনী উপন্াস পর্যন্ত  

সামাদজক পরকীোয়ক দনয়ে বদকিম লকায়না পরীক্া কয়রন দন। 

            কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইয়ে লরাদহরীর আকষ্যয়র সব িষু বে। দকন্তু দনশাকয়রর সয়গে লরাদহরীর 

ল�াপন আোপ না হয়ে লরাদহরী-হ্্া ঘি্ দক ? লরাদহরী-চদরয়ত্রর উপর বদকিম রদি লকায়না 

অদবচার কয়র থায়কন ্াহয়ে এখায়ন। বদকিম লরাদহরীয়ক বারাগোনার পর্যায়ে নাদময়ে দিয়েয়ছন – 

       ...... বষু দঝ আরও দকছষু দছে। একিষু  ্াকা্াদক আঁচা-আঁদচ হইোদছে। লরাদহরী লিদখোদছে 

লর দনশাচর রূপবান্  - পিেয়চরা লচাখ। লরাদহরী লিদখোদছে লর মনষুষ্ময়ধ্ দনশাকর একজন 

মনষুষ্য়ত্ব প্রধান। ......

       “ আদম রদি ভষু দেবার লোক হই্াম, ্াহয়ে আমার িশা এমন হইয়ব লকন ? একজনয়ক 

ভষু দেয়্ না পাদরো এয়িয়শ আদসোদছ, আর আজ ল্ামায়ক না ভষু দেয়্ পাদরো এখায়ন আদসোদছ। 

“ 

দকন্তু লরাদহরীর এমন্র পদরব্্যয়নর কথা ল্া দছে না। হেষুি�াঁয়ে বারুরীপষুকষু য়রর ঘিনার পর 

লরাদহরীর লর প্ররোকষ্যয়রর ছদব বদকিম দিয়েয়ছন ্ ার ময়ধ্ ল্া এরকম বারনারীয়ত্বর আভাস দছে 

না। প্রসািপষুয়রর কষু দঠয়্ও দছে না, রদিচ লরাদহরীর সগেী্ দশক্া স ধ্ৃষ্ণয়োচয়ন ল�াদবন্দোয়ের 

লসদিয়ক লনত্রপা্ ছাো প্ররে সম্ভাষয়রর লকায়না দচত্রই বদকিম লিখান দন। না লহাক, ্বষু লরাদহরী-

দনশাকর দবশ্রম্ভাোপ দন্ান্তই অপ্র্্াদশ্। সষু্রাং বদকিময়ক দশল্প�্ ত্রুদির িায়ে অদভরষুতি 

করয়্ই হে। দকন্তু এ ত্রুদিও অবশ্ম্ভাবী, কারর, িাম্পয়্্ দব�দে্ বদকিম �াহ্যয়স্র ময়ধ্ 

জীবয়নর চ্রম্ার সধেনী বদকিম  পরকীোত্বয়ক িষুয়চায়খ লিখয়্ই পায়রন না। এ ্াঁর স্ভাব, ্াঁর 

সংস্ার। ‘ ্াই লরাদহরী অ্ শীঘ্র মদরে ’ –কারর, লরাদহরী বারাগোনার ন্াে আচরর কদরে 

বদেো? লসই জন্ই দক “ ভ্মর অন্তয়র, লরাদহরী বাদহয়র?“ 

দকন্তু চন্দ্রয়শখর তশবদেনী অস্াভাদবক চদরত্র, দবষম মাত্রাদ্দরতি। ঐদ্হাদসক দবস্মধৃদ্-কায়ের 

বয়ে লকান ময়্ এখনও চেয়ছ এই মাত্র। সাঁ্ায়রর তনসদ�্যক পদরয়বশ বর্যনা, অথবা, অধেকার 

রায়ত্র রাজপথ িাঁদেয়ে অসহাে নবাব-মদহষীর লসই বর্যনা, - িেনী কাঁদিো বদেে “কষু েসম্ ”। - 

অথবা তশবদেনীর নরক-িশ্যয়নর বর্যনা র্ই অপূব্য লহাক না লকন ্া উপন্াসয়ক বা ইদ্হাস-

উপন্াস-গ্রথেনয়ক প্র্্াদশ্ বাস্বয়োয়ক উতেীর্য করয়্ পায়র দন। সী্ারায়মও লরাম্ান্ স্  আয়ছ, 

পথচাদররী রষুব্ী সন্ন্াদসনীয়ির বর্যনা আয়ছ, ্বষু ঐদ্হাদসক বাস্ব্ার কায়ছ ওগুদে ষ্ুছে হয়ে 

ধরা পয়েয়ছ। আর নারীর সন্ন্াস ও দনকোম ধয়ম্যর মূে্ লর কী ্া জেন্তীর লবত্রাঘা্-িধৃয়শ্ এবং 

শ্রীর লশষপর্যন্ত পদ্য়প্রম দচতে-পদরব্্যয়নর আগ্রয়হ বদকিম প্রমার কয়রয়ছন। ্া ছাো লসই দ্নশ 

বছর আয়�কার দিয়ন লজ্াদ্ষ েদকয়রর সন্ন্াদসনীর লোকােয়ে বাস্ব অদস্য়ত্বর সম্ভাব্্া রয়থষ্ 

দছে। সী্ারাম লশষপর্যন্ত ধয়ম্যর পয়থ লনয়ময়ছন বয়ে বদকিম দ্রু্ একিা রূপান্তয়রর ব্বস্া  
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কয়রয়ছন, দনঃয়শদষ্ অবস্ার মষুয়খামষুদখ কয়র ্য়ব লরন ্ার তচ্ন্ সম্পািন্ কয়রয়ছন, ্া ছাো 

ইদ্হায়সর কয়ঠার অনষু�ামী হয়ে দস্ারায়মর বন্দী িশা ও দনষ্ঠষু র হ্্া বর্যনা কয়রন দন। ্বষু 

সী্ারাম দনস্রুর রি্ায়জদিই হয়েয়ছ। স্ত্রী ল�ে, প্রজা ল�ে, রাজ্ ল�ে, শ্রী অপ্রাপনীোই লথয়ক 

ল�ে, ক্দরয়কর ধম্যপয়থ এয়স “ ্্া�াং শাদন্তরনন্তরম্ ” – লজার ক’লর সী্ারাম লময়ন দনয়ে 

? আর উপন্ায়সর শান্তরস পদররাম দচদনি্ হ’ে- এ হয়্ই পায়র না। আমরা পূয়ব্যই বয়েদছ 

সী্ারাম উপন্ায়সর লশষ অংশ লেখক লজাো্াো একিা দমে খষু ঁয়জয়ছন, ্ায়্ সাদহদ্্ক 

রি্ায়জদির দবপরী্ সমূ্পরর ঘয়িদন। আর সী্ারাম বদকিম দন্ীপ্রচায়রর বয়শ দেয়খদছয়েন- এ 

সবব্যব অশ্রয়দ্ধে কথা। 

          বদকিয়মর সধৃষ্ মষুখ্ উপন্াসগুদে- দবষবধৃক্, কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইে, সী্ারাম, এমন দক 

রাজদসংয়হও আধষুদনক সমীক্ক লেখয়কর দশল্পবনপষুয়র্র ময়ধ্ লকায়না আেষ্্া লকায়না ত্রুদি 

লিখায়্ পায়রন, দকন্তু লরখায়ন লচষ্া কয়রও ্া পারয়বন না ্া হ’ে ‘কপােকষু ডিো’। এর সব্যাগে 

আয়বষ্ন কয়র রয়েয়ছ রহস্য়োয়কর মাো-রবদনকা, রা অপসারয়রর লকায়না উপাে লনই, আমায়ির 

ময়নারায়জ্র অপ্র্্াদশ্ স্নি-দবস্মে দবজদে্ ক্ীর দবভীদষকার সয়গে রার অয়ছেি্ সবিধে-বধেন, 

্া এই উপন্ায়স দবষািমে আখ্াদেকাে প্রসাদর্ হয়ে সাদহয়্্ অমরত্ব  োভ কয়রয়ছ। রুয়শার 

এদমদে, ওোি্যস্ ওআয়থ্যর েষুদস, লিময়পয়স্টর বিীপবাদসনী দমরাডিা, দকট্ লসর মাোমেী দনষ্ঠষু রা সষুন্দরী, 

কাদেিায়সর শকষু ন্তো, ভবভূদ্র মাে্ীমাধব ও উতেরচদরয়্র অরর্-পব্যয়্র বর্যনা এবং সয়ব্যাপদর 

িদক্র  লমদিনীপষুয়রর নিীবাদহ্ ও সমষুরে-সংেগ্ন প্র্্ক্ ভূ-প্রকধৃ দ্ সব দময়ে কপােকষু ডিোে লর 

লরাম্াদটিক মাোয়োক ঘনীভূ্ কয়রয়ছ ্ার লকন্দ্রস্ে অদধকার কয়রয়ছ সংহ্ একদি নারীমূদ্্য 

– লিবী না, অপ্সরী না, র স্রায়েে। িা দভন্ দসর আঁকা অনদধ�ম্া লকায়না মানবী ? লস চঞ্ো 

বাদেকাও বয়ি, অরর্দবহাদররী মাোদবনীও বয়ি। ধরা লিে অথচ সগে লিে না এমন দনষ্ঠষু র ্ার 

প্রকধৃ দ্, কখয়না স্ভাব করুরাে দব�দে্দচতে, কখয়না ভদতি দবহ্বে্াে আত্মদবস্মধৃ্া। কপােকষু ডিোর 

নারীত্ব সম্পয়ক্য লর প্রশ্নই থাক, ্ার পদরয়বশ ও প্রকধৃ দ্ দময়ে লর দনখষু ঁ্ সামঞ্জয়স্র �ঠন বদকিম 

লিদখয়েয়ছন ্ার ষ্ু েনা লকাথাও লনই। এ রকম দনম্যায়রর লপ্রররা বদকিম লরখান লথয়কই পান 

না লকন, ্ায়ক  প্রদ্দষ্ঠ্ কয়রয়ছন সমস্ লিয়শর মাদিয়্ই। সমষুরে, অরর্, �গো্ীর, কােীমূদ্্য 

্াদন্ত্রক উপাসনা,দবেীন-লজ্াৎস্া লমঘাধোকার দনশীদথনী এবং দবষািমে দনস�্য পদরয়বশ,সবই 

বাঙোর। ধন্ িদক্র লমদিনীপষুর,রা কদব বদকিময়ক কখয়না ল�াধষুদেয়্ কখয়না  রজনীয়্ সয়ম্াদহ্ 

কয়র এরকম আশ্র্য কল্পনার অদধকারী কয়রদছে।কপােকষু ন্ষু োর সয়গে দনসয়�্য দঠক দশদল্প্ নে, 

লরন আপনা লথয়ক উদ্ষু্ একান্ত অনাোস সামঞ্জয়সর একিা পদরচে এই লর, লেখক পেষ্ 

দিবায়োয়ক কপােকষু ন্োয়ক  লকাথাও লিখান দন বেয়েই চয়ে। প্রথম লিখার লসই সমষুরে্ীয়রর 

প্রয়িাষদ্দমর লথয়ক আরম্ভ কয়র দবসজ্যয়নর লসই লমঘাধেকার দনশীথ পর্যন্ত সব্যত্র রজনী অথবা 
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রজনীমষুখ। প্রারয়ম্ভ কােীমূদ্্য ও কাপাদেক, লশয়ষ অধ্যয়চ্ন অবস্াে আকায়শ  কােীমূদ্্য িশ্যন, 

্ার পর দ্দমরাছেন্ন মহাশ্মশান। কপােকষু ন্োর চদরয়ত্র অরর্প্রীদ্ ও লিবীভদতির সংস্ায়র হাদন 

লকাথাও ঘিায়না হে দন। চদিয়্ পদ্মাব্ীর সয়গে সাক্াৎ সংসায়র শ্ামাসষুন্দরীর সয়গে আোপচারী, 

ব্াহ্মর লবশী পদ্মাব্ীর সয়গে কাপাদেয়কর ষেরন্ত্র, ব্াহ্মর লবশী পদ্মাব্ীর সয়গে কপােকষু ন্োর 

পরামশ্য – এসব ঘিনার ময়ধ্ লকাথাও অস্াভাদবক্া আর  লনই কপােকষু ন্োর সষুিধৃঢ়, ও 

সষু�ভীর ধম্যীে সংস্ায়রর পদরদচদ্য়্, দবল্বপত্র লিবী গ্রহর না করাে অমগেে হয়ব এই দনদশ্্ 

দবশ্বায়স, আর ‘ভদতিভাব দবয়মাদহ্’ অবস্াে আকায়শ কােীমূদ্্য িশ্যয়ন।  উপন্ায়সর অধ্াে এবং 

পদরয়ছেি দবভা� এ্ সষুদবন্স্, ঘিনার সয়গে এমনভায়ব শধৃঙ্খো কয়র সাজায়না, রার ্ ষু েনা লকায়না 

উপন্ায়সই লিখা রাে না। দকন্তু এবার কপােকষু ন্োর চদরত্র দনয়ে লসই মূে কথািা, লসই দচরন্তন 

প্রশ্ন ষ্ু দে রার লকায়না সমাধান লনই। 

       বাস্ব দবয়বচনাে কপােকষু ন্ো একদি অসং�দ্পূর্য অদ্ষু্ চদরত্র। ্ার করুরা বা িো 

খষুবই উচ্চগ্রায়মর, রদিও সাংসাদরক বষুদদ্ধ-লকৌশে লনই, ্বষু রষুদতি দবয়বচনা লনই এমন নে। 

একান্ত সরো অথচ সাহদসকা। দকন্তু এসব ছাদেয়ে ্ার সম্পয়ক্য রা সবয়চয়ে বে কথা ্া হ’ে 

্ার চদরয়ত্র Sex- লবাধ বা কামবাসনা এয়কবায়র লনই। রষুবাপষুরুষয়ক প্রথম লিখাে অন্তগুঢ় 

আদি প্রবধৃদতের সয়গে দবজদে্ েজিা অথচ পষুনঃপন লিখার ইছো বা অন্দবধ হাবভাব ্ার অন্তয়র 

বাদহয়র দবন্দষু মাত্র দছে না। আর একবৎসয়র উপর নবকষু মায়রর সগে-সাহচর্য লপয়েও, একই শর্াে 

শাদে্ হয়েও ্ায়ক অনগেশরবশব্্যী হয়্ লিখা ল�ে না, রদিও শ্ামাসষুন্দরীর আগ্রয়হ বাইয়রর 

বধূসজিাে লস “ক্কিা �ধৃহরমরীর স্ভাব প্রাপ্ত” হয়েদছে। স্ামীর িধৃদষ্য়্ দবশ্বাদসনী কায়ক বয়ে 

আর অদবশ্বাদসনী হওোই বা কী ধরয়নর, আর লস-দবষয়ে বদহরগে আচার-আচরয়রর ব্াপারও 

লকান্  রীদ্র হয়্ পায়র, খাদনকিা অনষুমান কয়রদছে বা পেষু োর ম্ দশয়খদছে মাত্র। শ্ামসষুন্দরীর 

সয়গে কপােকষু ডিোর আোয়পর ময়ধ্ লিখা রাে স্ামী,সন্তান,সংসায়রর লকন্দ্রব্্যী লসই অপ্রদ্য়রাধ্ 

সহজ কামবাসনা ্ার দচয়তে জাগ্র্ই হে দন। আবার শ্ামসষুন্দরী রখন বয়েদছে লর রায়ত্র একাকী 

ঘয়রর বাইয়র ল�য়ে লোয়ক মন্দ বেয়ব, ্ার প্র ষ্ু ্্য়র কপােকষু ন্ো বয়েয়ছ – 

             বেষুক, ্ায়্ আদম মন্দ হব না। 

             ...দকন্তু িািায়ক লকন অসষুখী কদরয়ব ?

             ইহায়্ দ্দন অসষুখী হয়েন, আদম কই কদরব ? রদি জাদন্াম লর স্ত্রীয়োয়কর দববাহ 

িাসীত্ব,        ্য়ব কিাদপ দববাহ কদর্াম না। 

আবার ব্াহ্মর লবশীর সয়গে সাক্ায়্র পূয়ব্য কপােকষু ডিোর বধেনমষুতি ঋজষু দচন্তাভাবনার পদরচে 

দিয়্ দ�য়ে দেয়খয়ছন – 
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পদ্ব্্া রষুব্ীর পয়ক্ রাদত্রকায়ে দনজ্যয়ন অপদরদচ্ পষুরুয়ষর সদহ্ সাক্াৎ লর অদবয়ধে, ইহা 

ভাদবো ্াঁহার ময়ন সয়কিাচ জয়মে নাই; ্দবিষয়ে ্াঁহার দস্র দসদ্ধান্তই দছে লর সাক্ায়্র উয়দ্শ্ 

িূষ্ না হইয়ে এম্ সাক্ায়্ লিাষ নাই- পষুরুয়ষ পষুরুয়ষ বা স্ত্রীয়োয়ক স্ত্রীয়োয়ক লররূপ সাক্ায়্র 

অদধরারী  স্ত্রী পষুরূয়ষ  সাক্ায়্র উভয়েরই লসরূপ উদচ্ বদেো ্াহার লবাধ দছে।  

            সষু্রাং কপােকষু ডিো লোকাচার ও সমাজনীদ্র অন্তভষু ্যতি হেদন, লকবে ল্া্াপাখীর 

ম্ মন্দ-ভাে, সষুচদরত্রা-কষু চদরত্রা, দবশ্বাদসনী-অদবশ্বাদসনী এই সব শব্ উচ্চারয়র অভ্স্ হয়েদছে, 

আসে ব্াপার না বষুয়ঝই। প্ররে ও িাম্পয়্্র বশীভূ্ লস হেদন, নবকষু মার প্রিতে শ্ উপচায়রও 

কাম ও লপ্রয়মর মষুকষু ে, লিহ ও ময়নর পষুরুষসগে বাসনা ্ার জায়�ই দন। এয়ক দঠক Sex-frigid 

অবস্াও বো রাে না, এ পষুয়রাপষুদর ক্ীব্া। এ রার আয়ছ ্ায়ক দনয়ে উপন্াসই হয়্ পায়র না। 

লিম্ লপস্ ি নািয়ক োদি্যন্ান্য়ক প্রথম লিয়খ দমরান্ার দবস্মে-দমদশ্র্ আনন্দ এবং সগেপ্রাদপ্তর লর 

অদভোষ ্া-ই ল্া স্াভাদবক। ওোি্যসওোয়থ্যর েষুদস ্ার লরৌবয়নাদ্ �য়ম দকরকম হয়্ পার্ 

্ার পদরচে কদব লিন দন। 

লশানা রাে, কপােকষু ন্ো উপন্ায়সর প্ল্ান রখন ্াঁর মাথাে এয়সদছে ্খন বধেষু য়ির সয়গে 

আোয়প দ্দন এই প্রশ্ন লরয়খদছয়েন লর লকায়না বাদেকা অরয়র্ এককভায়ব প্রদ্পাদে্ হয়ে, 

্ার সমাজ-সংপেশ্য না ঘিয়ে লরৌবয়ন ্ার মানদসক্া কী হয়ব। অভীষ্ সিষুতের দ্দন পান দন। 

কপােকষু ন্োর অকিনই ্ াঁর লসই ময়না�্ সিষুতের, আমায়ির কায়ছ রা কদবকল্পনার নামান্তর মাত্র। 

অবশ্ লেখক ্াঁর ময়নায়োকাহাদররী এই বাদেকায়ক প্রাে দনঃসগে লরয়খই িাদেত্ব লশষ কয়রন দন, 

প্রচডিভায়ব ধম্যসংস্ায়রর বশীভূ্ কয়রয়ছন, লিদখয়েয়ছন, কপােকষু ন্োর দচন্তা এবং কায়র্যর দপছয়ন 

অদ্প্রাকধৃ ্ শদতির প্রবে দনেন্ত্রর রয়েয়ছ। সষু্রাং একদিয়ক দনঃসগে্া অন্দিয়ক তিব সংস্ার 

িষুয়ে দময়ে ্য়বই কপােকষু ন্োয়ক রদ্বাসনাদবমষুতি কয়রদছে পাঠকয়ির এই ধাররাই বদকিম 

দিয়্ লচয়েয়ছন। কপােকষু ন্োর ময়নও লকায়না রহয়স্র জদিে্ার স্ান লেখক রায়খন দন। ময়ন 

এবং মষুয়খ লস সমূ্পর্য এক, ল�াপন্া লস চদরয়ত্রর দবরুদ্ধ বস্তু। অরর্ পদরয়বয়শ লর কপােকষু ন্ো 

ভেহীনা, লোকসমায়জ লস সদন্দগ্ধা। লিবীর পা লথয়ক দববিপত্র দবচষু ্্ হয়ে রাওোর অমগেে-ভাবনা 

্ার লকায়নাদিনই রােদন। িধৃষ্ স্নিগুয়োয়্ ্ার �ভীর প্র্্ে। এইভায়ব কপােকষু ন্ো চদরয়ত্র 

বদকিম এমন একিা আয়ো-ছাোর আবরর লিয়ন দিয়েয়ছন, এমন একিা রহস্-কষু য়হদেকার ময়ধ্ 

্ায়ক স্াপন কয়রয়ছন লর পাঠক একিা িষু দন্যবার আকষ্যয়র উপন্ায়সর ঘিনাচক্র ও প্রভাদব্ 

পদরয়বয়শর অপূব্য বর্যনার ময়ধ্ অগ্রসর হয়্ থায়ক, প্রয়শ্নর লকান অবকাশই পাে না। 
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                  কপােকষু ন্োর মানদসক �ঠয়ন আরর্-পদরয়বয়শ এবং লিবী-ভাবনা ক্ প্রবে 

্ার পদরচে েষু য়িয়ছ দনশীয়থ সপ্তগ্রাম দনকিব্্যী অরয়র্ ওষষুধ সংগ্রহ করয়্ রাওোর ময়ধ্, আর 

ঐ অরয়র্ই ব্াহ্মর লবশী পদ্মাব্ীর সয়গে সাক্াৎ করয়্ রাওোর দঠক পূব্যমষুহূয়্্য। কপােকষু ন্োর 

দবদশষ্ মানদসক পদরচে উয়মোচন করয়্ বদকিম একিষু ও কাপ্যর্ কয়রন দন এবং সব দকছষুর সয়গে 

সগেদ্ লরয়খ কল্পনা ও বর্যনাে এ্ তনপষুর্ লিদখয়েয়ছন রার ্ ষু েনা লকাথাও লনই। দনশীথ অরয়র্র 

বর্যনা দিয়েই লস অরয়র্ সঞ্াদররীর প্রকধৃ দ্ পদরস্ষু ি করয়্ বর্যনা দিয়ছেন-                     

                 কপােকষু ন্োর লসইরূপ পূব্যস্মধৃদ্ জা�দর্ হইয়্দছে; বদেোদের দশখয়র লর 

সা�রবাদরদবন্দষু সংপেধৃষ্ মেোদনে ্াঁহার েবিােকময়ধ্ ক্রীো কদর্, ্াহা ময়ন পদেে; অমে 

নীোনন্ত ��ন প্রদ্ চাদহো লিদখয়েন; লসই অমে নীোনন্ত ��নরুপী সমষুরে ময়ন পদেে। 

কপােকষু ন্ো পূব্যস্মধৃদ্ সমায়োচনাে অন্মনা হইো চদেয়েন। 

লকাথাে নবকষু মার, লকাথাে সমাজ-পদরবার, আর লকাথাে বা দনরো-প্রশংসার দিয়ক কষু দণ্্ িধৃকপাত্  

? এর পরব্্যী তিবী ঘিনা – �ধৃহ, �ধৃহ্্া�, অরর্, জাগ্র্ স্নি, শ্মশান-আখ্ান-দবন্াস, পদরয়বশ-

দচত্র, মানদসক্া সবদকছষুর অদ্দ্রু্ সং�ঠন লরমন নািকীেভায়ব ল্মদন অপূব্য-দবন্াস-দচত্র 

সহয়রায়� উপস্াদপ্ হয়ে অদনবার্য দবষাি-পদররায়মর অদভমষুয়খ একাগ্র েয়ক্্ চমৎকার ভায়ব চাদে্ 

কয়রয়ছ। এই সমেকার কপােকষু ন্োর দবহ্বে্া, অথচ িধৃঢ় দচতে্া, শংকা এবং দনঃশংক্ার, 

তিয়বর দবধানয়ক সেে করার জন্ অগ্রবদ্্যনী হওোর লর ছদব লেখক দনম্যার কয়রয়ছন ্ া অনন্, 

এক বদকিম ছাো আর কাউয়ক এ্ রষুদতিরষুতিও দচতোকষ্যক হয়্ লিখা রাে না। কপােকষু ডিোয়ক 

িধৃঢ় সংকয়ল্প আত্মিায়নর জন্ দকভায়ব প্রস্তু্ করয়ছন, লিখষুন। লসই দবল্বপত্র প’লে রাওো লথয়ক 

কপােকষু ন্ো ধয়রই দনয়েদছয়েন লর অমগেে আসয়ব। স্য়নি রখন লিখয়েন জিাজষুিধারী ্ার 

্ররী লিাবায়্ চাইয়ছ, ব্াহ্মরয়বশী  প্রশ্ন করয়ছ এবং কপােকষু ডিো বেয়ছন ‘ দনমগ্ন কর ‘ ( 

কারর কপােকষু ন্োর ধাররাে ্া-ই লিবীর ইছো ) – ্ার পরব্্যী ব্াক্রয়বশীর সয়গে সাক্ায়্র 

ব্াপায়র কপােকষু ন্োর মানদসক বিন্দ এবং বিয়ন্দর সমাদপ্ত বদকিম দকরকম স্াভাদবক ভায়ব এবং 

রষুদতিপরােন্ার সয়গে কয়রয়ছন ্াও লিখা লরয়্ পায়র – 

অ্এব কপােকষু ডিো ্াঁহার সদহ্ সাক্াৎ করাই দস্র করয়েন। দবজ্ঞ ব্দতি এইরূপ দসদ্ধান্ত 

কদরয়্ন দকনা, ্াহায়্ সয়ন্দহ; দকন্তু দবজ্ঞ ব্দতির দসদ্ধায়ন্তর সদহ্ আমাদিয়�র সংস্রব নাই। 

কপােকষু ডিো দবয়শষ দবজ্ঞ দছয়েন না – সষু্রাং দবয়জ্ঞর ন্াে দসদ্ধান্ত কদরয়েন না। লকৌ ষ্ু হেপরবশ 

রমরীর ন্াে দসদ্ধান্ত কদরয়েন, ভীমকান্তরুপরাশী িশ্যনয়োেষুপ রষুব্ীর ন্াে দসদ্ধান্ত কদরয়েন, 

তনশবনভ্মর-দবোদসনী সন্ন্াসীপাদে্ার ন্াে দসদ্ধান্ত কদরয়েন,জ্েন্ত বদনিদশখাে প্য়নামেষুখ 

প্য়গের ন্াে দসদ্ধান্ত কদরয়েন। 



45

পূব্যাপর সবিধে অক্ষু ণ্ণ লরয়খ কপােকষু ডিোর রষুদতিসগে্ মানদসক্ার দবয়লেষর । এরপর কাপাদেয়কর 

স্য়নি ্ার বয়ধর জন্ লিবীর প্র্্ায়িশ লশানা, েষুৎে-উদন্নসার উপকার করার প্রদ্জ্ঞা, ্ারপর 

আত্মদবসজ্যয়ন সংকল্প- “ ্াদন্ত্রক লররূপ কাদেকাপ্রসিাকাঙ্খাে পরপ্রার সংহায়র সয়কিাচশুন্, 

কপােকষু ডিো লসই আকাঙ্খাে আত্মজীবন দবসজ্যয়ন ্ দ্রুপ... লসই দবশ্বশাসন কত্র্যী, সষুখিষুঃখদবধাদেনী, 

তকবে্িাদেনী তভরবী স্য়নি ্াঁহার জীবনসমপ্যর আয়িশ কদরোয়ছন। লকনই বা কপােকষু ডিো 

লস আয়িশ পােন না কদরয়বন ? “ এরপর অন্তরবিন্দ–সমাকষু ে অথচ আত্মিায়ন কধৃ ্-দনশ্ে 

কপােকষু ডিোর অধ্যয়চ্ন অবস্াে ঘয়রর দিয়ক চেয়্ চেয়্ কাদেকা-মূদ্্য িশ্যন- 

লরন ঊধ্ব্য  হইয়্ ্াঁহার কর্যকষু হয়র এই শব্ প্রয়বশ কদরে “ বৎয়স, আদম পথ লিখাইয়্দছ।“ 

কপােকষু ডিো চদকয়্র ন্াে ঊধ্ব্য  িধৃদষ্ কদরয়েন। লিদখয়েন, লরন আকাশমডিয়ে নবনীরিদনদন্দ্ 

মূদ্্য। ... লরন তভরবী িদক্র হস্ উয়তোেন কদরো কপােকষু ন্োয়ক িাদকয়্য়ছন।...কপােকষু ডিো 

আকায়শ িধৃদষ্দনয়ক্প কদরয়েন ; রথাে ��নদবহাদররী ভেকিরী লিদখোদছয়েন, লসই দিয়ক চাদহয়েন 

; লিদখয়েন রররদগেরী খেখে হাদসয়্য়ছ ।“ 

এরপর মাঝপয়থ কাপাদেয়কর আহ্বায়ন চমদক্ হয়ে কাপাদেয়কর ও নবকষু মায়রর সয়গে শ্মশায়নর 

পয়থ বধ্ভূদময়্ রাত্রা ।

লেখক এই সয়গে নবকষু মায়রর ময়নর সাংঘাদ্ক দবপ্লয়বর ছদবও সষুন্দরভায়ব রূপ দিয়েয়ছন । আর 

লসইসয়গে কাপাদেয়করও প্র্্াশাভয়গের রি্ায়জদি । কাপাদেক ্ার ্াদন্ত্রক সাধনাে দসদদ্ধোয়ভর 

আশাে কপােকষু ডিোয়ক পােন ক’লর বে ক’লর এ্দিন বয়ে লিেদন ্ার স্াভাদবক্াও লিদখয়ে 

দিয়েয়ছন কাপাদেক িধৃষ্ স্য়নি ভবানীর অন্তররামীয়ত্বর মধ্ দিয়ে –- “ ্ ষু ই এই পর্যন্ত ইদন্দেোেসাে 

বদ্ধ হইো এই কষু মারীর লশাদরয়্ এ্দিন আমার পূজা কদরস্  নাই । “ কপােকষু ডিো উপন্ায়সর 

�ঠয়ন লকায়না অবেয়বই লকায়না অসমূ্পর্য্া নাই, আমায়ির লকায়না প্রশ্ন নাই – লর প্রশ্ন লরাদহরী-

তশবাদেনী-শ্রী দনয়ে রয়েয়ছ । 

এই উপনায়স্র আরও এক অদ্ষু্ দনম্যার পদ্মাবদ্-মদ্দবদবর উপস্াপন । মূে কাদহদনর সয়গে 

এই কাদহদনর সংয়রাজন গ্রথেয়নর লকৌশেও লরমন স্াভাদবক ল্মদন চমৎকার, রদিও সপ্তগ্রাম 

ন�য়রর �ধৃহবধূ পদ্মাব্ীর েষুৎেষু দন্নসা হয়ে জাহাগেীয়রর দচতেজে, লমা�ে অন্তঃপষুয়রর ষেরয়ন্ত্র 

অনষুপ্রয়বশ, ভাবী নষুরজাহায়নর সয়গে লকৌশেপূর্য আোপ প্রভধৃ দ্র ময়ধ্ রৎদকদঞ্ৎ অস্াভাদবক্া 

লথয়কই ল�য়ছ । ্বষু লস ল্মন দকছষু নে । কপােকষু ডিো – নবকষু মায়রর তিব পদররায়মর সয়গে 
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পদ্মাব্ীর চক্রান্ত উপন্াসকার লর অয়ছেি্ বধেয়ন দমদেয়েয়ছন ্ার পষুনঃপষুন ্াদরে না ক’লর 

পারা রােনা । ঐদ্হাদসক কল্পনা দনয়ে লসকায়ের ঘিনায়ক বাস্ব ক’লর ল্াোর আশ্র্য তনপষুর্ 

আমায়ির চমৎকধৃ ্ কয়র । আর, নষুরজাহায়নর মানদসক্ার লর পদরদচদ্ দ্দন এখায়ন দিয়েয়ছন, 

পরব্্যী ইদ্হাস-অধ্েন ্া লথয়ক নূ্ন লকায়না কথা লশানাে দন, এও দবয়বচনার লরা�্ ।  

এক দিক দিয়ে লিখয়ে পদ্মাব্ী বা মদ্দবদব কপােকষু ডিোর এয়কবায়র দবপরী্ মূদ্্য, বাসনার 

্ীব্্াে সাংসাদরক অদভজ্ঞ্াে কূিয়কৌশে – জাে-দবস্ায়র দভন্ন ল�ায়ত্রর নাদেকা । ঐশ্বর্য দবোয়স 

দবেদবি্ জীবয়নর এক উয়লেখয়রা�্ িধৃষ্ান্ত । হাদরয়ে-রাওো এবং দেয়র আসা এই পদ্মাব্ীর 

উপর বদকিয়মর উিার সহানষুভূদ্ও েক্রীে । আরও েক্রীে পদ্মাব্ী কপােকষু ডিোর কায়ছ 

্ায়ির ষেরয়ন্ত্রর কথা খষুয়ে বয়েয়ছ, এবং কপােকষু ডিো হ্্া চােদন, শুধষু দনয়জর িাম্প্্-বাসনা 

দনকেটিক করয়্ লচয়েয়ছ। তশবাদেদন-লরাদহনীর উপর বদকিম দনষ্ঠষু র হয়েয়ছন, দকন্তু মদ্দবদবর 

ভাব পদরব্্যয়ন উিার্া লিদখয়েয়ছন । উপন্ায়স অরন্-প্রকধৃ দ্, দনশীথ রজনী এবং লসই 

সয়গে রহস্মেী কপােকষু ডিোর লসৌন্দর্য-বর্যনাে বদকিম লর কষু শে্া লিদখয়েয়ছন, পদ্মাব্ীর একদি 

মষুহূয়্্যর দচত্রর ্া লথয়ক দকছষু মাত্র অনষুন্ন্ নে । লসই আশাহ্া অদভমাদননীর ছদব এই কে ছয়ত্র 

দক অপূব্যই না হয়ে উয়ঠয়ছ-

“ লর অবনমনীে �ব্য হৃিোদগ্নয়্ �দেো দ�োদছে, আবার ্াহার লজ্াদ্ স্ষু দরে ; লর অয়জে 

মানদসক শদতি ভার্ রাজ্ শাসন কল্পনাে ভী্ হে নাই লসই শদতি আবার প্রনেিষুব্যে লিয়হ 

সঞ্াদর্ হইে । েোিয়িয়শর ধমনী-সকে স্ী্ হইো রমরীে লরখা লিখা দিে ; লজ্াদ্ম্যে চক্ষু  

রদবকর মষুখদর্ সমষুরে বাদরবৎ ঝেদসয়্ োদ�ে ; নাসারন্ধ্র কাঁদপয়্ োদ�ে । লস্রায়্াদবহাদররী-

রাজহংসী লরমন �দ্দবয়রাধীর প্রদ্ গ্রীবাভগেী কদরো িাঁোে, িদে্েরা েদরনী লরমন েরা 
ষ্ু দেো িাঁোে, ল্মদন উমোদিনী রবনী মস্ক ষ্ু দেো িাঁোইয়েন । 

পদ্মাব্ী আখ্ান কপােকষু ডিোয়ক �দ্িান কয়র উপন্াস দহয়সয়ব সমূ্পর্য কয়রয়ছ । লেখয়কর 

দবি্ীে লেখায়্ই প্রমার কয়রয়ছ, অ ষ্ু ্চ্চ কল্পনার সয়গে বাস্য়বর সবিধে-বধেয়নর জষু দে লনই । 

আর এক কথা । এই উপন্ায়সই বদকিম ভাষার লর দবিষু ্ৎ�দ্, রষুদতিমতোর সয়গে লসৌন্দয়র্যর-

সদম্েয়নর প্রকাশশদতির লর সম্ভাবনা দ্দন লিখায়েন, ্ারপর আর লকায়না পথ-পদরব্্যন হে 

দন বেয়েই চয়ে।  রবীন্দ্রনাথ লরাম্ান্ দিক কল্পনার দিক দিয়ে লরমন বদকিম- দশষ্ ( ্ার প্রমার 

নানা জাে�ায়্ই রয়েয়ছ), ল্মদন ভাষার ঐশ্বয়র্যর দিক লথয়কও। সাদহ্্ এবং ভাষা দনম্যার রদি 

জা্ীে্ার একিা প্রধান সম্পি বয়ে �র্ করা রাে ্া’হয়ে লসই জা্ীে্ার দভদতে বদকিয়মর 

হায়্ই সষু�দঠ্ হয়েয়ছ, এ স্ীকার করয়্ই হয়ব। ্ার পর এই ভাষাই আরও প্রসাদর্, আরও 

জনমষুখী হে্ হয়েয়ছ, দকছষু দকছষু পরীক্া-দনরীক্া অ্াজও করা হয়ছে লনা ষ্ু ন প্রবর্ার দিয়ক। 

দকন্তু বদকিয়মর �ো বাঙ্ োর লমৌে কাঠায়মা ্ায়্ দবেষুপ্ত হয়ছে না, বা হয়্ পায়র না। 
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পদরয়শয়ষ একদি মাত্র ক্ষু রে আপদতে। উপন্ায়সর এয়কবায়র অদন্তয়ম লেখয়কর বর্যনা রদি এখায়নই 

লশষ হ’্—“ ্াঁহায়ক পাইয়েন না দ্দনও উদঠয়েন না” এবং লশষ বায়ক্ ্াঁর এই লকৌ্ূহেী ও 

আয়ক্পজনক মন্তব্ রদি না থাক্ – “ লসই অনন্ত�গোপ্রবাহময়ধ্, বসন্তবােষু দবদক্প্ত বীদচমাোে 

আয়ন্দাদে্ হইয়্ হইয়্ কপােকষু ডিো ও নবকষু মার লকাথাে ল�ে ?” – ্া’হয়ে উপন্ায়সর 

নািকীে্া আরও সমষুজ্জ্বে হ’্ বয়ে ময়ন করা রাে।                 

কল্পনাপ্রবর সাদহদ্্ক বদকিমচয়ন্দ্রর রষুদতি্ক্য-দনষ্ঠ প্রাবদধেক বদকিমচয়ন্দ্র রূপান্তর ক্কিা দবস্ময়ের 

দবষে হয়েও ্া দনকোরর নে । উদনশ শ্য়কর সমেিাই হে দশদক্য়্র আত্মসমীক্ার । 

ভাবষুক্ার পাশাপাদশ মনন আশ্রে কয়র, আমরা লকাথাে িাঁদেয়ে আদছ, পদশ্য়মর জীবনািশ্যও 

দবজ্ঞানদনষ্ঠ দচন্তাধারার অদনবার্য অনষুপ্রয়বয়শ আমায়ির দক করা ক্্যব্ এই দনয়ে দবচার-দবয়বচনার 

। মধষুসষুিন-বদকিয়মর পূব্য পর্যন্ত আধষুদনক ভাবনা-কল্পনামষুেক দবশুদ্ধ সাদহয়্্র উিে ঘয়িদন, 

্ার পদরবয়্্য ধম্যীে, সামাদজক, তবজ্ঞাদনক ও িাশ্যদনক আয়োচনাে ্খনকার মষুরের ও প্রকাশনা 

মষুখর হয়ে উয়ঠদছে । রাময়মাহন, দিয়রাদজও লথয়ক আরম্ভ কয়র লিয়বন্দ্রনাথ ঠাকষু র, অক্েকষু মার, 

রায়জন্দ্রোে দমত্র, লকশবচন্দ্র লসয়নর মধ্ দিয়ে ধম্য ও িশ্যন, সমাজ, ইদ্হাস ও দবজ্ঞানমূেক 

অনষুসধোন ও দচন্তা প্রসার োভ করয়্ থায়ক । রাময়মাহন ধম্যীে বািানষুবায়ি প্রবধৃতে হয়ে সংকীর্য 

রক্রশীে দহন্দষুোদন বজ্যন কয়র রষুদতিমূেক এয়কশ্বরবায়ি প্রবধৃতে হওোর আহ্বান জানান, দিয়রাদজও 

রষুদতি্য়ক্যর মধ্স্্াে পষুরয়না কষু সংস্ারয়ক দবিখদডি্ করার জন্ দশদক্্ নব্রষুবকয়ির আমন্ত্রর 

জানান, ্াঁর অনষুসারী ল�াষ্ঠী এয়কবায়র প্রান্তীে অদভম্ দনয়ে দহন্দষুধম্য ও দহন্দষুসমায়জর প্রদ্ ্ীব্ 

আক্রমর করয়্ থায়কন । এ দিয়ক লরভায়রডি কধৃ ষ্ণয়মাহন ও মধষুসূিন প্রমষুখ লবশ দকছষু কধৃ ্দবি্ 

মানষুষ রক্রশীে্ার বধেন লথয়ক আত্মরক্ার জন্ দখস্টান হয়ে পয়েন, অন্দিয়ক রাধাকান্ত লিব 

ও ্াঁর অনষুসারী পদডিয়্রা আধষুদনয়কর দকছষু দকছষু ভায়ো স্ীকার কয়রও রক্রশীে্ার সপয়ক্ 

প্রচারকার্য করয়্ থায়কন । এরই ময়ধ্ অক্েকষু মার িতে পদশ্য়মর তবজ্ঞাদনক দচন্তার প্রসার  

উয়দ্য়শ্ প্রবধে রচনা কয়র চয়েন আর রায়জন্দ্রোে দমত্র প্রাচীন ঐদ্হাদসক �য়বষরাে দনরষুতি হন 

। েষুয়রাপীে পদডি্য়ির প্রাচ্দবষেক �য়বষরার ধারা এর পূয়ব্যই অবশ্ প্রদ্দষ্ঠ্ হয়ে ল�য়ছ । 

সষু্রাং স্য়িশ ও সমাজ, প্রাচীন ও আধষুদনক পদরদস্দ্র সমীক্র ও পথ দনধ্যারর-কয়ল্প অধ্েন 

ও মনীষার অদধকারী বদকিমও নীরব থাকয়্ পায়রন দন । সাদহ্্, সমাজ, ধম্য, িশ্যন, ইদ্হাস, 

দবজ্ঞান পূব্য-প্রারধি সব দবষয়েই ্াঁর স্কীে দবচারমূেক দচন্তা উপস্াদপ্ করার প্রোস পান 

বগেিশ্যন পদত্রকা প্রচদে্ কয়র। 
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বদকিয়মর সাময়ন ্খন দছে লমািামষুদি পরপের-দবয়রাধী িষু দি দিক। একদি পাশ্াতে্মষুখী, অন্দি 

রক্রশীে দহন্দষু সামাদজক। দবচারক দহসায়ব দ্দন িষু দির লকায়নাদিয়কই সমূ্পর্য লময়ন দনয়্ 

পায়রন দন, রদিও ্াঁর লঝাঁক দছে প্রাচীন দহন্দষু শায়স্ত্র –- ধয়ম্য, িশ্যয়ন, নীদ্য়্ দহন্দষু সমাজ 

ও রায়ষ্ট্র শদতিমতোর দিয়ক। দ্দন লিয়খদছয়েন পরাধীন্াে অবক্দে্ দহন্দষু , রক্রশীে আচার 

ব্বহার পােন কয়র চয়েয়ছ মাত্র, দনজ অন্তদন্যদহ্ শদতি দবষয়ে উিাসীন লথয়ক ল�য়ছ। এই 

সমাছেন্ন্া লথয়ক প্রাচীন ধম্য অ শাস্ত্রয়ক উদ্ধার করয়্ চাইয়েন পদশ্য়মরই লিওো অয়স্ত্রর 

সাহায়র্। প্র্্ক্বািী লকাঁ্, দহ্বািী লবথোম, সমাজবািী জন স্টষু োি্য  দমে এরা দছয়েন ্াঁর 

সমাজ ও ধম্য দবষয়ে পথ-প্রিশ্যক; ইদ্হাস দবষয়ে পথ-প্রিশ্যক িয়ির রাজস্ান কাদহনী, সয়ের 

মূ্াক্রীয়রর অনষুবাি, সংগ্রহশাোে রদক্্ সরকাদর লরকি্য প্রভধৃ দ্, আর সাদহয়্্র দবচার মূয়ে্ 

সম্ভব্ অ্াদরস্টিে,লহায়রস,রাসদকন। দকন্তু এই বাহ্; ষ্ু োিয়ডি দবচারক বদকিম দনয়জই দনয়জর 

গুরু। ্াঁর লর-লকায়না দবষে অবেবিয়ন দেদখ্ প্রবধে পেয়ে সবয়চয়ে উয়লেখয়রা�্ লর তবদশষ্্ 

পাঠকয়ক আকধৃ ষ্ করয়ব ্া হ’ে প্রখর রষুদতিসতো। বাঙো প্রবধে রচনাে কার্যকাররসূয়ত্রর শধৃঙ্খোর 

দবন্স্ পারপের্যরষুতি এবং লসই সয়গে একান্তভায়ব সংহ্ এরকম বায়ক্র গ্রথেন দঠক আজও 

িষুভ্যে। আবার ্ারই সয়গে দবস্মেক্র হ’ে বষুদদ্ধচা ষ্ু র্য সহ দস্ম্ হায়স্র প্রয়ো�। বদকিয়মর হাস্রয়স 

এই অদধকায়রর দবষে স্েং রবীন্দ্রনাথ স্প্রশংসভায়ব উয়লেখ কয়রয়ছন। এ লকবে ‘লোকরহস্’ 

বা ‘কমোকান্ত’ প্রসয়গেই নে, কারর, লসগুদে মষুখ্ভায়ব হাস্রস-প্রধান রচনা দকন্তু রা দব্দক্য্ 

ব্াপার, রা সমথ্যন অথবা খডিয়নর, লসখায়নও বদকিম ব্য়গে ও হায়স্ কী পদরমার সমষুজ্জ্বে হয়্ 

পায়রন ্ ার একিা মাত্র িধৃষ্ান্ত লিওো লরয়্ পায়র। দবষে পষুস্য়কর সমায়োচনা বা সমীক্া। পষুস্ক 

বা প্রবয়ধের নাম রাজনারাের বসষুর ‘ লসকাে আর একাে ‘ । বতিব- বাঙাদের অনষুকররদপ্রে্া। 

আয়োচনাে বদকিয়মর বতিব্ – অক্য়মর অনষুকরর প্রবধৃদতে লিায়ষর, দকন্তু শদতিমায়নর নে, পধৃদথবীর 

বে বে সধৃদষ্র মূয়ে পূয়ব্যকার কীদ্্যর অনষুকরর রয়েয়ছ। অনষুকরর মাত্রই িূষরীে নে। প্রদ্পাি্ 

দবষয়ে ভূদমকা করয়ছন এইভায়ব – 

“ লকান লকান ্াম্শ্মশ্রু ঋদষর ম্ এই লর, লরমন দবধা্া দত্রয়োয়কর সষুন্দরী�য়রর লসৌন্দর্য দ্ে 

দ্ে সংগ্রহ কদরো দ্য়োতেমার সধৃজন কদরোদছয়েন; লসইরুপ পশুবধৃদতের দ্ে দ্ে সংগ্রহ পূব্যক 

এই অপূব্য নব্ বাঙাদে চদরত্র সধৃজন কদরোয়ছন। শধৃ�াে হইয়্ শঠ্া, কষু ক্ষু র হইয়্ ল্াষামি 

ও দভক্ানষুরা�, লমষ হইয়্ ভীরু্া, বানর হইয়্ অনষুকররপিষু ্া এবং �ি্যভ হইয়্ �জ্যন এই 

সকে একত্র কদরো দিত্মন্ে উজ্জ্বেকারী, ভার্বয়ষ্যর ভরসার দবষেীভূ্  এবং ভট্ লমাক্মূয়ের 

আিয়রর স্ে, নব্ বাগোদেয়ক সমাজাকায়শ উদি্ কদরোয়ছন। লরমন সষুন্দরীমডিয়ে দ্য়োতেমা, 

গ্রথেময়ধ্ দরচাি্যস্  দসয়েকসন্ স্ , লরমন লপাষায়কর ময়ধ্ েদকয়রর জামা, ময়ির ময়ধ্ পঞ্, খায়ি্র 
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ময়ধ্ দখচষু দে ল্মদন এই মাহাত্মাদিয়�র ময়্ মনষুষ্ময়ধ্ নব্ বাগোদে। লরমন ক্ীয়রািসমষুরে মথেন 

কদরো, এই অদনন্দনীে বাবষু-চাঁি উদঠো ভার্বষ্য আয়ো কদরয়্য়ছন। রাজনারাের বাবষুর ন্াে, 

লর সকে অমধৃ্েষুধি লোক রাহু হইো এই কেকিশুন্ চাঁিয়ক গ্রাস কদরয়্ রান, আমরা ্ াঁহাদিয়�র 

দনন্দা কদর। (অনষুকরর) 

এই অংয়শ লকবে বাগোেীয়ক দনয়েই নে, লসই সয়গে লসকায়ে, ম্াকসমষুোর, রাজনারাের বসষু 

প্রমষুখয়ির দনয়েও ব্গে এবং উজ্জ্বে হাস্ দবকীর্য করা হয়েয়ছ। দকন্তু একই সয়গে প্রখর এবং 

অদবদমশ্র রষুদতিমূেক বাগ্ দবন্ায়সও েক্্ করা লরয়্ পায়র ঃ 

“ র্ প্রকার বধেন আয়ছ, সকে প্রকার বধেয়ন স্ত্রী�য়রর হস্পি বাঁদধো পষুরুষপিমূয়ে স্াদপ্ 

কর- পষুরুষ�র লস্ছোক্রয়ম পিাঘা্ করুক, অধম নারী�র বাঙ্ দনপেদতে কদরয়্ না পায়র। 

দজজ্ঞাসা কদর, স্ত্রী�র পষুরুয়ষর বশবদ্্যনী হে, ইহা বে বাঞ্ছনীে; পষুরুষ�র স্ত্রীজাদ্র বশব্্যী হে, 

ইহা বাঞ্ছনীে নয়হ লকন ? র্ বধেন আয়ছ সকে বধেয়ন স্ত্রী�রয়ক বাঁদধোছ, পষুরুষজাদ্র জন্ 

একদি বধেনও নাই লকন ? স্ত্রী�র দক পষুরুষায়পক্া অদধক্র স্াভাব্ঃ িষুশ্দরত্র ? না রজিষুদি 

পষুরুয়ষর হায়্ বদেো, স্ত্রীজাদ্র এ্ িধৃঢ় বধেন ? ইহা রদি অধম্য না হে, ্য়ব অধম্য কাহায়ক 

বয়ে, বদেয়্ পাদর না ...দবষয়ে বদঞ্্ হইবার ভে লিখাইো স্ত্রীদিয়�র স্ী কদরয়্ চাও,- লসই 

ভে লিখাইো পষুরুষ�রয়ক সৎপয়থ রাদখয়্ চাও না লকন ? ধম্যভ্ষ্ স্ত্রী দবষে পাইয়ব না; ধম্যভ্ষ্ 

পষুরুষ দবষে পাইয়ব লকন ? ধম্যভ্ষ্ পষুরুষ, লর েম্পি, লর লচার, লর দমথ্াবািী , লর মি্পােী, 

কধৃ ্নে লস সকয়েই দবষে পাইয়ব; লকন না, লস পষুরুষ; লকবে অস্ী দবষে পাইয়ব না; লকন না, 

লস স্ত্রী! ইহা রদি ধম্যশাস্ত্র, ্য়ব অধম্যশাস্ত্র দক ? ইহা রদি আইন, ্য়ব লবোইন দক ? এই আইন 

রক্াথ্য চাঁিা ল্াো রদি লিশবাৎসে্, ্য়ব মহাপা্ক লকমন্র? “ (সাম্) 

দকন্তু লকবে রষুদতিমতোর ব্াপারই নে, বদকিয়মর শাদর্ দবচারক বষুদদ্ধ অন্ােী রক্রশীে্ায়ক 

দকভায়ব আঘা্ করয়্ পায়র, এ ্ারই সাক্্। এরকম আরও বহু স্ান আয়ছ। সাদহ্্ দনয়ে, 

ইদ্হাস দনয়ে, কধৃ ষয়কর অবস্া দনয়ে, প্রাচীন ও নবীয়নর পাথ্যক্ দনয়ে, দবজ্ঞান দশক্ার লরৌদতিক্া 

দনয়ে, ইংয়রদজয়্ দশক্ার অমগেে ও লোকদশক্ার প্রয়োজনীে্া দনয়ে, ্াঁর লেখনী অয়স্ত্রর ম্ 

সব সমেই ররাগেয়ন রাওোর জন্ উমেষুখ। এই জন্ই রবীন্দ্রনাথ ্াঁয়ক মহারথী, সব্সাচী প্রভধৃ দ্ 

দবয়শষয়র অদভদহ্ কয়রয়ছন। বদকিয়মর সব অদভম্ আজয়কর দিয়ন আমরা সমথ্যন কদর না, 

ব্াপক সমাজ িশ্যয়ন ইদ্হাস �য়বষরাে দকছষু লনা ষ্ু ন পথ আজ খষুয়ে ল�য়ছ; দবয়শয়ষ বদকিয়মর 

মষুসদেম-দবয়বিষ অকারন অয়রৌদতিক বয়ে আমরা লিখদছ। দকন্তু লসই সয়গে এও লিখদছ, রা দনয়ে 
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আজ আমরা মানদবক ও প্র�দ্শীে বয়ে দচদনি্ হয়্ চাইদছ ্ারও ল�ারাপতেন বদকিয়মর হায়্ই। 

বদকিম সমাজ-সায়ম্র অগ্রিূ্। রুয়সার অদভম্, েরাসী দবপ্লয়বর মূে-কথা, েষু রীদরজম্ ,  রবাি্য 

ওয়েন েষুই বাং এর অদভম্ এবং কমষু্দনজয়মর দবচার�্ সপক্্া আমরা ্াঁর লেখনী লথয়কই 

দবয়শষভায়ব লপোম ্খনকার দিয়ন।  বগেিশ্যন লবর হবার দকছষু আয়� ্ত্ত্বয়বাদধনী পদত্রকাে  

কধৃ ষকয়ির িষু�্যদ্র সকরুর পদরচে গ্রদথ্ হয়েদছে। দবচারয়কর আসয়ন দবচায়রর সমে দ্দন 

অসহাে কধৃ ষকয়ির উপর নায়েব ও ল�ামস্ায়ির অ্্াচার প্র্্ক্ কয়রদছয়েন। ‘ বগেয়িয়শর কধৃ ষক 

’ না দেয়খ দ্দন পায়রন দন। দননেবয়র্যর অবয়হদে্ ও অন্ায়ে জজ্যদর্ মানষুয়ষর উপর বদকিয়মর 

এই সহানষুভূদ্ অমর হয়ে রয়েয়ছ। পাঠয়করা অয়নয়কই এ দবষয়ে পদরদচ্, ্বষু আ�ামী দিয়নর 

পাঠক রারা বদকিম-মানয়সর সয়গে পদরদচ্ হয়বন, ্াঁয়ির লপ্রররার জন্ দকছষু অংশ উদ্ ধধৃ্ কয়র 

লশানায়না লরয়্ পায়র। - 

“ র্ক্র জদমিারবাবষু সায়ে সা্ মহে পষুরীর ময়ধ্ রদগেে সাস্যী লপ্রদর্ দস্গ্ধায়োয়ক স্ত্রী কন্ার 

ল�ৌরকাদন্তর উপর হীরকিায়সর লশাভা দনরীক্র কদরয়্য়ছন, ্্ক্র পরার মডিে, পষুত্রসদহ্ িষুই 

প্রহয়রর লরৌয়রে,খাদে মাথাে,খাদে পাে, এক হাঁিষু  কািার উপর দিো িষুইদি অদস্চম্যাবদশষ্ বেয়ি 

লভাঁ্া হায়ে  ্াঁহার লভায়�র জন্ চাষকম্য দনব্যাহ কদরয়্য়ছ। উহায়ির এই ভায়রে্র লরৌয়রে মাথা 

োদিো রাইয়্য়ছ ্ ধৃষ্ণাে ছাদ্ োদিো রাইয়্য়ছ ্ াহার দনবারর জন্ অঞ্জদে কদরো মায়ঠর কি্যম 

পান কদরয়্য়ছ; ক্ষু ধাে প্রার রাইয়্য়ছ, দকন্তু এখন বােী দ�ো আহার করা হইয়ব না, এই চায়ষর 

সমে। সধে্ায়বো দ�ো উহারা ভাগো পা্য়র রাগো রাগো বে বে ভা্, নষুন েকিা দিো আধয়পিা 

খাইয়ব। ্াহার পর লছঁো মািষুয়র, না হে, ভূয়ম, ল�াহায়ের একপায়শ শোন কদরয়ব- উহায়ির 

মশা োয়� না। ্াহার পরদিন প্রায়্ আবার লসই একহাঁিষু  কািাে কাজ কদরয়্ রাইয়ব – রাইবার  

সমে, হে জদমিার নে মহাজন, পথ হইয়্ ধদরো েইো দ�ো লিনার জন্ বসাইো রাদখয়ব, 

কাজ হইয়ব না। নে্ চদষবার সমে জদমিার জদমখাদন কাদেো েইয়ব, ্াহা হইয়ে লস পদরবার 

দক কদরয়ব ? উপবাস – সপদরবায়র উপবাস । (বগেয়িয়শর কধৃ ষক ) এরপর পধৃষ্ঠার পর পধৃষ্ঠা ধয়র 

কধৃ ষকয়ির উপর জদমিার মহাজয়নর অ্্াচায়রর দবদভন্ন দিক লেখক সদবস্ায়র বর্যনা কয়রয়ছন। 

সম্ভব্ এর লথয়কই অনষুপ্রদর্ হয়ে লরভাঃ োেদবহারী লি ্াঁর উয়লেখ্ কাদহনী Bengal Peas-

ant Life লেয়খন ১৮৭৪ খীস্টায়ব্ । 

দবচার ও রষুদতির মহাস্ত্র দনয়ে লরাদ্ধা বদকিয়মর অদবস্মররীে পদরচে মষুদরে্ হয়েয়ছ ্াঁর কধৃ ষ্ণচদরত্র 

উপস্াপয়ন। ‘কধৃ ষ্ণচদরত্র’ ্ াঁর অনষুশীেন ধম্যময়্র সম্পষুরক হয়েও এবং বদকিয়মর লশষ প্রদ্পায়ি্র 

সয়গে আজ আমরা একম্ না হয়্ পারয়েও স্্ দনধ্যারয়রর জন্ �য়বষরার রীদ্দবষয়ে লর 

পথ দ্দন লিদখয়ে দ�য়েয়ছন্  আজও ্া আমায়ির আিশ্য। রদিও লস আিশ্য আমরা দনদছে না, 



51

লজাো্াো োদ�য়ে লকায়না প্রকায়র একিা বই খাো করদছ এবং দিদগ্রর দপছয়ন ছষুিদছ। বদকিম 

্াঁর দবস্ধৃ্ অধ্েয়ন এই ধাররাে এয়সদছয়েন লর, লর-কধৃ ষ্ণয়ক আমরা ঈশ্বয়রর অব্ার বেদছ 

এবং অব্ার নাম দিয়েও ক্দ্ লনই, লস-কধৃ ষ্ণ আসয়ে দছয়েন পূর্যাগে লশ্রষ্ঠ মানষুষ এবং কাল্পদনক, 

লিব্া নন, ঐদ্হাদসক চদরত্র। ্াঁর ইদ্বধৃতে সমাহরয়র দ্দন প্রধানভায়ব দনভ্যর কয়রয়ছন 

মহাভারয়্র উপর, ল�ৌরভায়ব দবষ্ণষু পষুরার, হদরবংশ এবং শ্রীমদ্া�বয়্র উপর। দকন্তু লিয়খয়ছন 

প্রচদে্ পষুরারগুদে ল্া বয়িই, মহাভারয়্র ম্ গ্রথে রায়ক ‘পূব্যবধৃতে কথারষুতি ইদ্হাস’ বয়ে 

প্রাচীন পদডিয়্রা সমািধৃ্ কয়রয়ছন এবং বস্তু্ রা একাধায়র ইদ্হাস এবং নািকীে কাব্, ্ার 

ময়ধ্ প্রচষু র পদরমায়র পরব্্যী কায়ে লরাদজ্ কাল্পদনক কাদহনীর প্রয়ক্প ঘয়িয়ছ। এর জন্ মূে 

মহাভার্ বা শুকয়িব তবশম্পােনয়ক শুদনয়েদছয়েন এবং রা তনদমষারয়র্ পদডি্য়ির সভাে �ী্ 

বা অখ্া্ হয়েদছে, ্া আদবস্ায়র দ্দন প্রথম প্রোসী হয়েয়ছন। ব্াপারদি আয়িৌ সহজ নে, 

এই িষুচারশ বছয়রর পষুরায়না পষু ঁদথর সদঠক পাঠ বাছাই করয়্ই আমরা দিয়শহারা হয়ে পেদছ। 

দকন্তু ধন্ বদকিয়মর ্ীক্ষ্ণ লমধা ও দবচারবনপষুর্, আর লসই সয়গে দবজদে্ অমানষুদষক পদরশ্রম, 

বদকিম মহাভারয়্র প্রয়ক্প দবচার করয়্ উদ্ লরা�ী হয়ে মূে মহাভারয়্র একদি সম্ভাব্ কাঠায়মা 

পাঠকয়ির সাময়ন গুদছয়ে ্ ষু য়ে ধয়রয়ছন। এ দবষয়ে অয়ন্র দকছষু বতিব্ থাকয়েও এই উদ্ লরায়�র 
ষ্ু েনা লনই, এ সকয়েই স্ীকার কয়রয়ছন, দবয়শয়ষ রবীন্দ্রনাথ ্াঁর কধৃ ষ্ণচদরত্র আয়োচনাে 

এ দবষয়ে বদকিয়মর প্রভধৃ ্ প্রশংসা কয়রয়ছন। পষুরারগুদের অয়েৌদকক কাদহনীয়্ বদকিম দবশ্বাস 

কয়রনদন, দবয়শয়ষ বধৃন্দাবয়ন পরকীো েীোর উৎকি অসাম্ভব্্া প্রদ্পন্ন কয়রয়ছন এবং কধৃ য়ষ্ণর 

জমে লথয়ক তকয়শারেীো, ল�াপীেীোর ঐদ্হাদসক সারমম্য (অথ্যাৎ দচতেরদঞ্জনী বধৃদতের অনষুশীেন), 

রাধাপ্রসয়গের কাল্পদনক্া ও অব্যাচীন্া, মথষুরােীো ও কংসবধ, বিারকার জীবন, কধৃ য়ষ্ণর সয়গে 

পান্বয়ির সম্পক্য ও কষু রুয়ক্ত্র, দশশুপাে বধ, জরাসধে বধ প্রভধৃ দ্ পষুঙ্খানষুপষুঙ্খভায়ব আয়োচনা 

ও দবচার কয়র কধৃ ষ্ণ লর মহামানব দছয়েন ্া প্রদ্পন্ন কয়রয়ছন। মহামানব বা লশ্রষ্ঠ পষুরুষ বেয়্ 

বদকিম কী বষুয়ঝয়ছন ্া ্াঁর ধম্যত্ত্ব অথ্যাৎ ‘অনষুশীেয়ন’ উপস্াদপ্ রষুদতি্য়ক্যর সাহায়র্ প্রদ্পন্ন 

করার প্রোস কয়রয়ছন। ভূদমকাে কধৃ য়ষ্ণর মানদবক লশ্রষ্ঠ্া প্রদ্পােন করার উয়দ্য়শ্ কাল্পদনক 

কধৃ ষ্ণেীো লর গ্রহরীে নে ্া লবাঝায়্ দ�য়ে বয়েয়ছন – 

“ কধৃ ষ্ণ সূ্ ভ�বান্  স্েম্ । রদি ্াই বাগোেীর দবশ্বাস, ্য়ব সব্যসময়ে কধৃ ষ্ণারাধনা, কধৃ ষ্ণকথা, 

ধয়ম্যরই উন্নদ্ সাধক... দকন্তু ইহারা ভ�বান্ লক দকরকম ভায়বন ? ভায়বন ইদন বায়ে্ লচার – ননী 

মাখন চষু রী কদরো খাইয়্ন; তকয়শায়র পারিাদরক – অসংখ্ ল�াপনারীয়ক পাদ্ব্্্ ধম্য হইয়্ 

ভ্ষ্ কদরোদছয়েন; পদরর্ বেয়স বঞ্ক ও শঠ – বঞ্নার বিারা লরোরাদির প্রারহরর কদরোদছয়েন। 

ভা�বচ্চদরত্র দক এইরূপ? ... আদম দনয়জও কধৃ ষ্ণয়ক স্েং ভ�বান্  বদেো িধৃঢ় দবশ্বাস কদর; পাশ্াতে্ 

দশক্ার পদররাম আমার এই হইোয়ছ লর, আমার লস দবশ্বাস িধৃঢ়ীভূ্ হইোয়ছ। 
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অন্ত্র গ্রথেময়ধ্ বেয়ছন – 

“ এমন হইয়্ পায়র লর, ঈশ্বর লোকদশক্াথ্য আিশ্য মনষুষ্স্রুপ লোকােয়ে জমেগ্রহর কয়রন। রদি 

্াই হে, ্য়ব দ্দন লকবে মানষুদষক শদতিয়্ কাজ কদরয়বন। দ্দন কখনও লকান লোকা্ী্ 

শদতির বিারা লকান লেৌদকক বা অয়েৌদকক কার্য দনব্যাহ কদরয়বন না।......(মহাভার্) এক স্ায়ন 

দ্দন পেষ্ই বয়েয়ছন, ‘আদম রথাসাধ্ পষুরুষকার প্রকাশ কদরয়্ পাদর, দকন্তু তিয়বর অনষুষ্ঠায়ন 

আমার দকছষুমাত্র ক্ম্া নাই’ ।“ অ্এব বদকিম অপ্রাকধৃ ্ অবাস্ব কল্পনা-দনভ্যর ধম্যীে্া লথয়ক 

্াঁর ধাররানষুরােী ঐদ্হাদসক কধৃ ষ্ণয়ক স্াপন করার জন্ প্রভূ্ শ্রম স্ীকার কয়রয়ছন। পূর্যাগে লশ্রষ্ঠ 

মানষুষ বেয়্ কী লবাঝাে ধম্য্ত্ত্ব লথয়ক ব্াখ্া দিয়্ দ�য়ে বয়েয়ছন – 

“ মনষুয়ষ্র ক্কগুদে শদতি আয়ছ। আদম ্াহার বধৃদতে নাম দিোদছ। লসইগুদের অনষুশীেন, প্রস্ষু রর 

ও চদর্াথ্য্াে মনষুষ্ত্ব” 

কী কী লসই বধৃদতে ? ধম্য্য়ত্ত্ব বয়েয়ছন – (১) শারীদরক বধৃদতে অথ্যাৎ তিদহক শদতি, সাহদসক্া 

প্রভধৃ দ্। (২) জ্ঞানাজ্যনী বধৃদতে, অথ্যাৎ পয়ে শুয়ন শাস্ত্রাদি লথয়ক জ্ঞান আহরর কয়র দনয়জর মন 

বষুদদ্ধয়ক উৎকয়ষ্য দনয়ে রাওো। (৩) কার্যকাদররী বধৃদতে, অথ্যাৎ কায়জ কয়ম্য (দনঃস্াথ্য শুদ্ধ কয়ম্য ) 

উৎসাহ উদ্ লরা�। (৪) দচতেরদঞ্জনী বধৃদতে, অথ্যাৎ লপ্রম, সখ্, লসৌন্দয়র্যর বা কাব্ সাদহ্্ সং�ী্ 

দচত্র ভাস্য়র্যর অনষুশীেন। কধৃ ষ্ণ তি্্ ও িষুয়ষ্র দনধনকারী বীর, কধৃ ষ্ণ িশ্যন ও ব্বহাদরক দবি্াে 

পূর্যজ্ঞান অজ্যন কয়রদছয়েন, �ী্াই ্ার প্রমার। কধৃ ষ্ণ দনরেস কম্যী আর ্াঁর কষু রুয়ক্ত্র-রষুদ্ধ 

পদরচােনা পর্যন্ত সব কম্যই পরায়থ্য, ধম্যায়থ্য । কধৃ ষ্ণ বধৃন্দাবন, রমষুনা, তরব্য়কর লসৌন্দয়র্য পদর ধ্ৃ প্ত 

হয়্ন এবং বধৃন্দাবয়নর নারী পষুরুষয়ির সয়গে দমদে্ হয়ে সং�ীয়্ নধৃয়্্ অপদরসীম আনন্দয়বাধ 

করয়্ন। রষুদধদষ্ঠর রাঁহার কায়ছ ধম্য দশক্া কয়রন ,স্েং অজষু ্যন রাঁহার দশষ্, রাম ও েক্ষ্মর রাঁহার 

অংশ মাত্র, রাঁহার ষ্ু ে্ মহামদহমাে চদরত্র কখন মনষুষ্ ভাষাে কীদ্্য্ হে নাই” 

উপদনষদ্  লথয়ক মহাভার্ এবং ্া লথয়ক দবদভন্ন পষুরায়র কধৃ ষ্ণচদরত্র বহু দবদচত্ররূয়প কীদ্্য্। 

কধৃ ষ্ণ রদি মূয়ে মহাপষুরুষই হন দ্দন এ্ই অসামান্ গুরাদবদশষ্ দছয়েন লর ্াঁয়ক দনয়ে সানষুরা� 

ভদতির একদি ধারা সধৃদষ্ হওো দকছষু দবদচত্র নে। ্ারপর লস ভদতিধম্য দনয়জর পয়থ চেয়্ চেয়্ 

লপ্রমধয়ম্য পদরর্ হে। ল�াপীসহ পরকীো লপ্রয়মর উৎপদতে হে, রার েক্্ শুদ্ধ, দনঃস্াথ্য, অকপি 

্ীব্ অয়হ ষ্ু ক প্রীদ্, পরকীোর আকষ্যয়রর ম্ | এই ্ীব্ োেসামে শুদ্ধ লপ্রয়মর অ ষ্ু েনীো 

মূদ্্য রাধা কদল্প্া হন | শ্রীবচ্ন্-প্রিদশ্য্ ল�ৌেীে তবষ্ণব ধয়ম্য পরকীো-আকষ্যরয়ক আিশ্য ধয়র 

ব্জয়�াপী পয়ক্ রা�াদত্মকা এবং ভতিপয়ক্ রা�ানষু�া ভদতি দনধ্যারর করা হে | দকন্তু সাবধান কয়র 

লিওো হে -- মানষুষী লপ্রয়ম এ আিশ্য পরীক্রীে নে | এ অয়েৌদকক ভায়বর ব্াপার -- “ব্জ দবনা 

অন্ত্র ইহার নাদহ বাস |” বদকিম কধৃ ষ্ণ-উপাসক হয়েও এ ধরয়নর কধৃ য়ষ্ণর নে | লপ্রম-কল্পনার 
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আয়�কার ঐশ্বর্যমে কধৃ য়ষ্ণর, ্াঁর ভাষাে সকে বধৃদতের সামঞ্জস্মে কধৃ য়ষ্ণর | কধৃ ষ্ণ চদরত্র নবজীবন 

পদত্রকাে ধারাবাদহকভায়ব লবর হওোর দ্ন বৎসর আয়�ই বদকিম আনন্দমঠ উপন্াস দেখয়্ শুরু 

কয়রন | ঐ আনন্দময়ঠ স্্ানন্দ ময়হন্দ্রর কায়ছ ্াঁয়ির তবষ্ণব্ার (হয়র মষুরায়র মধষুবকিভায়র 

ইঃ) স্রূপ লবাঝায়্ দ�য়ে বেয়ছন – 

                                                                                                                  ময়হ 

| সন্তায়নরা তবষ্ণব লকন ? তবষ্ণয়বর অদহংসাই পরম ধম্য | 

স্্া | লস তচ্ন্য়িয়বর তবষ্ণব | নাদস্ক লবৌদ্ধধয়ম্যর অনষুকরয়র লর অপ্রকধৃ ্ তবষ্ণব্া উৎপন্ন 

হইোদছে,

এ ্াহারই েক্র | প্রকধৃ ্ তবষ্ণবধয়ম্যর েক্র িষুয়ষ্র িমন, ধদরত্রীর উদ্ধার | লকন না দবষ্ণষু ই 

সংসায়রর পােন ক্্যা - তচ্ন্য়িয়বর তবষ্ণবধম্য প্রকধৃ ্ তবষ্ণবধম্য নয়হ - উহা অয়ধ্যক ধম্য মাত্র 

| তচ্ন্য়িয়বর দবষ্ণষু  লপ্রমমে - দকন্তু ভ�বান লকবে লপ্রমমে নয়হন - দ্দন অনন্তশদতিমে | 

অ্এব ধম্য এবং কধৃ ষ্ণচদরত্র লেখার পূয়ব্যই বদকিয়মর কধৃ ষ্ণ দবষেক একিা ধাররা ময়নর ময়ধ্ 

দছে | আর মহাভারয়্ এই কধৃ য়ষ্ণরই পদরচে দবয়শষভায়ব পাওো রাে | ভদতির কধৃ ষ্ণ পষুরায়রর, 

দবয়শয়ষ ভা�ব্ পষুরায়রর | মহাভারয়্র ঐদ্হাদসক্াে আসহাবান্ বদকিম ঐ কধৃ ষ্ণয়কই স্্রূয়প 

লিয়খয়ছন | ধম্য নে -- ইদ্হাস | বদকিয়মর এই িধৃদষ্ আধষুদনক এবং পাশ্া্্ রষুদতিবািী িশ্যন 

ও ইদ্হাস পায়ঠ এর উিয়বাধন ঘয়িদছে | প্রসগে্ বেয়্ হে, “কধৃ ষ্ণচদরয়ত্র”র সমায়োচনাে 

রবীন্দ্রনাথ বদকিয়মর বাছাই করার ও দবয়লেষয়রর ্াদরে করার সয়গে বয়েয়ছন, বদকিম ্াঁর কল্পনার 

আিশ্য-মানষুষ কধৃ ষ্ণয়ক মহাভারয়্ আদবকোর করয়্ লচয়েয়ছন, সষু্রাং দ্দন পূব্যায়নিই পক্পা্গ্রস্ 

| ্াঁর গ্রহর-বজ্যনরীদ্য়্ ঐ দহয়সয়ব প্রয়শ্নর অবকাশ লথয়কই রায়ছে | অ�দর্ জদিে জায়ের 

মধ্ লথয়ক আসে কধৃ ষ্ণয়ক লবর করা অসম্ভব বেয়েই চয়ে | হে্ ্া-ই, ্বষু স্্ দনধ্যারয়রর 

জন্ বদকিয়মর বাছাই করার আয়োজন এবং লর ্ীক্ষ্ণ

রষুদতি ও বষুদদ্ধ সহকায়র ্া করা হয়েয়ছ ্ার মূে্ স্ীকার করয়্ই হয়ব | 

       পূয়ব্য উপন্ায়সর আয়োচনাে আমরা বেদছ বদকিয়মর িষুইসতো, সাদহদ্্ক ও তনোদগ্নক 

পরপের-পধৃথক, ্বষু লকাথাে লরন একিা সং�দ্র মূে আয়ছ | উপন্াস-পায়ঠ আমরা েক্্ 

কয়রদছ ্াঁর ঋজষু সংোপ সহায়ন সহায়ন মধষুর হায়স্ িীপ্ত হয়ে উয়ঠয়ছ | আবার প্রবয়ধে লরখায়ন 

রষুদতিমে কার্য-কারর-অনষুসারী বস্তু বা ্ত্ত্ব উপসহাপয়নর অগ্র�দ্, লসখায়নও রসবািী লসৌন্দর্যবািী 

বদকিয়মর পদরহাসকষু শে হাস্ছেদব অনাোয়স মূ্্য হয়ে ওয়ঠ | পদরহাসরদসক্া সাদহ্্য়কর একিা 

বে গুর | বদকিয়মর ময়ধ্ লর ্া দবয়শষ মাত্রাে দছে ্ার প্রমার ্াঁর লোকরহস্, কমোকান্ত, 

মষুদচরাম গুয়ের জীবনচদর্ | এগুদেয়্ একদিয়ক হাস্ ও ব্গে সদম্দে্, অন্দিয়ক সংয়ক্ 
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রয়েয়ছ সমাজ সংয়শাধয়নর দিয়ক | দবয়শয়ষ কমোকান্ত হায়স্র সয়গে ্ত্ত্ব ও কাব্রয়সর দমশ্রয়র 

এক আশ্র্যজনক সধৃদষ্ | এ বদকিয়মর অন্তয়রর অদভব্দতিও বয়ি | উপন্ায়স এরকম অন্তমষু ্যদখ্ার 

অবকাশ দছে না বেয়েই চয়ে, ্ার সমূ্পর করয়েন কমোকায়ন্ত | লোকরহস্ ও কমোকায়ন্তর 

দনবধেগুদে রচনার বদহরগে কারর বগেিশ্যনয়ক দবদচত্র রয়স পূর্য কয়র লোকময়নারঞ্জক করা | হে্ 

বদহরগে কাররিাই প্রথয়ম প্রবে দছে, দকন্তু ওস্াি হা্ ো�য়ে ধষুদেমষুদষ্ স্র্যমষুদষ্য়্ রূপান্তদর্ 

হয়ে রাে | বগেিশ্যন প্রকায়শর দবি্ীে বষ্য অথ্যাৎ ১৮৭৩ খীঃ বগেিশ্যয়ন কমোকায়ন্তর আত্মপ্রকাশ 

ঘিয়্ থায়ক | ্ার আয়� লোকরহয়স্র দনবধেগুদে | লোকরহয়স্র হাস্ ও ব্গে িষুইই খষুব পেষ্, 

কমোকান্ত �ভীর্র রসায়বশ দনয়ে লেখা | কমোকায়ন্তর হাস্ পদররায়ম কখন অশ্রুজয়ে ধষুয়ে 

মষুয়ছ রাে এবং পাঠকদচয়তে সকরুর দেদরক কদবয়ত্বর স্ায়ি পূর্য হে ্ া দবয়লেষর কয়র ধরা রাে না | 

খাপছাো অসং�্ সামাদজক আচরর দনয়ে হাস্ এবং ব্গে িষুইই সাদহদ্্য়কর ময়ন উদি্ হয়্ 

পায়র। এর ময়ধ্ ব্গে প্ররষুতি হে সমাজ সংয়শাধয়নর উয়দ্য়শ্, আর হাস্ শুধষু হাসবার জন্। 

লোকরহয়স্ আমায়ির ্ খনকার রাজনীদ্, দববাহ ও িাম্প্্, ইংয়রজ-স্াবক্া, সায়হদব অনষুকরর 

প্রভধৃ দ্ দনয়ে ব্গে রদিচ করা হয়েয়ছ, ্বষু হায়স্র ভা�ও কম নে। পষুস্ক আকায়র প্রবধেগুদের 

প্রকায়শর সমে বদকিম পেষ্াক্য়র বয়েয়ছন লর এর ব্য়গে লকায়না লিাষ লনই কারর ব্দতিদবয়শষয়ক 

েক্্ কয়র লকায়না আক্রমর করা হে দন, সমাজ ও সাধারয়রর চদরত্র দনয়ে লর রগেব্গে ্ায়্ 

ব্দতিদবয়শয়ষর েক্্ ময়ন করার দকছষু লনই। লোকরহয়স্র সব লথয়ক উপয়ভা�্ হয়েয়ছ ‘বাবষু’ 

দনবধে। বোর ঢঙ্  প্রাচীন মহাভার্ পষুরায়রর হওোয়্ এর উপয়ভা�্্া লবয়েয়ছ, ্ার উপর 

লেখয়কর ভাষা দনম্যায়রর বক্রচা ষ্ু র্য ল্া আয়ছই। বাক্ ও শয়ব্র দবন্াসই লর-রমরীে্া এখায়ন 

উদ্ষু্ হয়েয়ছ ্ার ষ্ু েনা বাঙ্ ো সাদহয়্্ আর লনইঃ

“ দরদন রূয়প কাদ্্যয়কয়ের কদনষ্ঠ,গুয়র দনগু্যর পিাথ্য, কয়ম্য জেভর্ এবং বায়ক্ সরস্্ী, দ্দনই 

বাবষু | দরদন উৎসবায়থ্য িূ�্যাপূজা কদরয়বন,�ধৃদহরীর অনষুয়রায়ধ েক্ীপূজা কদরয়বন, উপ-�ধৃদহরীর 

অনষুয়রায়ধ সরস্্ীপূজা কদরয়বন এবং পাঁঠার লোয়ভ �গো পূজা কদরয়বন, দ্দনই বাবষু | -- রাঁহার 

বাক্ ময়নাময়ধ্ এক, কথয়ন িশ, দেখয়ন শ্ এবং কেয়হ সহস্রস্র, দ্দনই বাবষু | রাঁহার বষুদদ্ধ 

বায়ে্ পষুস্কময়ধ্, লরৌবয়ন লবা্েময়ধ্, বাধ্যয়ক্ �ধৃদহরীর অঞ্য়ে, দ্দনই বাবষু | রাঁহার ইষ্য়িব্া 

ইংরাজ, গুরু, ব্াম্ভধম্যয়বতো, লবি লিশী সংবািপত্র এবং ্ীথ্য “ন্াশনাে দথয়েিার”, দ্দনই 

বাবষু |” েক্্রীে এই লর ্খনকার অদূ্্-চদরত্র বাবষুয়ির আচরর দনয়ে লেখা হয়েও দশদক্্ 

বা অদ্ধ্য-দশদক্্ দখচষু েী-সমায়জর সবিাই এই ‘বাবষু’ দনবয়ধে পদরচাদে্ হয়েয়ছ | কদল্প্ মানষুষ 

কমোকায়ন্তর জবানীয়্ রগেরসদপ্রে অথচ স্য়িশ ও সমায়জর জন্ অশ্রুপা্প্রবর বদকিম ্াঁর 

প্রথম রচনা’ লক �াে ওই’ দনবয়ধে সমূ্পর্য আত্ম�্ ভাষয়র দনর্ হয়েয়ছন | লজ্াৎস্ামেী রজনীয়্ 

মধষুরকয়ঠির সং�ী্ শুয়ন কমোকায়ন্তর লর দচতেদবকার জয়মেয়ছ ্ারই বর্যনা | কদবর মন চয়ে 
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ল�য়ছ লরৌবয়নর লসই অকারর আনয়ন্দর দিনগুদেয়্, দবপরী্ ষ্ু েনা লজয়�য়ছ পদরর্ বেয়সর 

স্ভাব-তনরাশ্য়বায়ধর সয়গে | কমোকান্ত অথবা কদব বদকিম বেয়ছন -- “এখন জাদনোদছ লর, বধৃয়ক্ 

বধৃয়ক্ েে ধয়র না, েষু য়ে েষু য়ে �ধে নাই, লময়ঘ লময়ঘ বধৃদষ্ নাই, বয়ন বয়ন চন্দন নাই, �য়জ �য়জ 

লমৌদতিক নাই | এখন বষুদঝয়্ পাদরোদছ লর কাচও হীরয়কর ন্ে উজ্জ্বে, দপতেেও সষুবয়র্যর ন্ে 

ভাস্র, পকি ও চন্দয়নর ন্ে দস্গ্দ্ধ, কাংস্ও রজয়্র ন্ে মধষুরনািী |” রূঢ়, কষু দিে বাস্ব সমায়জর 

সংপেয়শ্যসরেদচতে  স্নিদবহারী রষুবয়কর আশাভয়গের অপূব্য বর্যনা | “পধৃথক্ পধৃথক্ সম্প্রিায়ের 

মনষুষ্ পধৃথক্ জা্ীে েে |” -- এই উপেদদ্দ্ধ দনয়ে েয়ের  রূপক দিয়ে ধন সংসারীয়ক কাঁঠাে, 

উচ্চপয়ির সায়হব সষুয়বায়ক আম, নারীজাদ্য়ক নাদরয়কে, লিশদহব্ষীয়ির দশমষুে েষু ে, অধ্াপক 

ব্াহ্মরয়ির ধূ ষ্ু রা েে আর লেখকয়ির ল্ঁ ষ্ু য়ের সয়গে দমদেয়ে ‘মনষুষ্ েে’ দনবয়ধে হাস্রসপ্রধান 

সাদহদ্্ক িধৃদষ্র প্রসার ঘদিয়েয়ছন বদকিম | ধ্ৃ ্ীে প্রবয়ধে লবনহায়মর ‘দহ্বাি’ দনয়ে রদসক্া 

| দহ্বািী িধৃদষ্য়্ মানষুয়ষর জীবয়ন দনছক সষুখায়ন্বষয়রর কথা বো হয়েয়ছ, উন্ন্ সংস্ধৃ দ্র 

দিয়ক েক্্ রাখা হেদন বয়ে বদকিয়মর ময়ন একিা অদভয়রা� দছে | ্াই এয়ক উির-িশ্যন বয়ে 

পদরহাস কয়র ্ার ব্াখ্াে প্রবধৃতে হয়েয়ছন মানবকে্ারকামী লেখক | ‘প্গে’ এও একদি অদ্ 

চমৎকার সাদহদ্্ক রচনা, অন্তিধৃ ্যদষ্ সহকায়র মানষুয়ষর চদরত্র প্রদরধান কয়র লেখা | মানষুষ ্ার 

িষুি্যমনীে প্রবধৃদতেয়বয়� িষুঃখান্ত পদররায়মর দ�য়কই এদ�য়ে চয়ে এদি লনশাগ্রস্ কমোকায়ন্তর অথবা 

জীবন-িাশ্যদনক বদকিয়মর কাদব্ক বতিব্ | ্য়ত্ত্বর আকায়র নে, রদসক্ার দময়শে দিয়ে | মানষুষ 

লকায়নাকায়েই ্ার কাম্বস্তুয়ক পাে না | সদঠক কাম্বস্তু দক ্াও জায়ন না, শুধষু বাধা লপয়ে 

লপয়ে লশয়ষ আয়ত্মাৎস�্য কয়র মাত্র | কাব্-সাদহয়্্র ময়ধ্ দিয়ে মানষুয়ষর এই কামনা-বাসনা 

ছয়ন্দ অেংকায়র অদভনয়ে সাজসজিাে প্রকাশ লপয়ে থায়ক লিখা রাে | বদকিম প্য়গের রূপক দিয়ে 

এসব বর্যনা কয়র পদরয়শয়ষ বেয়ছন, অজানার উয়দ্য়শ্ মানষুয়ষর এই আত্মঘা্ী দনরুয়দ্শ-রাত্রা, 

্বষু মানষুষ লরন বষুয়ঝও বষুঝয়্ চাে না –

 “ রূপ বদনির “লরাদমও ও জষু দেয়ে্”, ঈষ্যাবদনির “ওয়থয়ো” | �ী্য়�াদবন্দ ও দবি্াসষুন্দয়র 

ইদন্দ্রে-বদনি জ্দেয়্য়ছ | লস্হবদনিয়্ সী্াপ্য়গের িাহজন্ রামােয়রর সধৃদষ্ | বদনি দক, আমরা 

জাদন না | রূপ, ল্জ, ্াপ, দক্রো, �দ্ এসকে কথার অথ্য নাই | এখায়ন িশ্যন হাদর মায়ন, 

দবজ্ঞান হাদর মায়ন | ধম্যপষুস্ক হাদর মায়ন, কাব্গ্রনহ হাদর মায়ন | ঈশ্বর দক, ধম্য দক, জ্ঞান দক, 

লস্হ দক ? ্াহা দক, দকছষু জাদন না | ্বষু লসই অয়েৌদকক, অপদরজ্ঞা্ পিাথ্য লবদেো লবদেো 

দেদর | আমরা প্গে না ্ দক |” 

এদক লশকপেীোয়রর রি্ায়জদির মূে্ত্ত্ব ? এই উপেদদ্দ্ধয়্ আদবষ্ হয়েই দক লেখক দনয়জ 

ল�াদবন্দোে, লরাদহরী, তশবাদেনী, সী্ারাম অকির করয়েন ? স্ভাব্ই লেখকয়ক এ প্রশ্ন করয়্ 

ইছো জায়� | আবার দঠক এই জন্ই দক লেখক ্াঁর লশ্রষ্ঠ উপন্াসগুদেয়্ সামাদজক মানষুষয়ক 
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না লিয়খ ব্দতিমানষুষয়কই. মষুখ্ভায়ব  উপসহাদপ্ করার প্রোস লপয়েন ? কমোকায়ন্ত রষুদতিধারা 

লনই, আয়ছ জীবন-িশ্যন, রা অন্তদন্যদহ্ রষুদতিমষুেক অনষুভয়বরই রূপাের |

কমোকায়ন্তর পঞ্ম দনবধে “আমার মন” রহস্োপ দিয়ে আরম্ভ, প্রসন্ন ল�াোদেনী দনয়ে দহউমার, 

ধীয়র ধীয়র জীবন-দবচায়র সমাজ-সমীক্াে অনষুপ্রয়বশ | বতিব্, জীবয়নর আিশ্য িাকা নে, দবষে 

সম্পদতে বাোয়না নে, উিরপূদ্্য নে, পরপ্রীদ্, পরায়থ্য আত্মদবসজ্যন | অন্ত্রও বদকিম এই কথাদিই 

বারংবার বয়েয়ছন -- প্রীদ্ই সব্যব্াদপনী, প্রীদ্য়্ই রথাথ্য সষুখ, প্রীদ্ই ঈশ্বর | সংসায়র প্রীদ্, 

বাইয়রও মানষুষ সংসয়�্য প্রীদ্র বধেন | কমোকান্ত দনজ জীবন দিয়ে উপেদদ্দ্ধ কয়রয়ছন --”সষুখ 

থায়ক না -- পধৃদথবীয়্ লর সকে দবষে কাম্বস্তু বদেো দচরপদরদচ্, ্াহা সকেই অ ধ্ৃ দপ্তকর 

এবং িষুঃয়খর মূে |

সকে স্ায়নই রয়শর অনষু�ামী দনন্দা, ইদন্দ্রেসষুয়খর অনষু�ামী লরা�, ধয়নর সয়গে ক্দ্ ও মনস্াপ; 

কান্ত বপষু জরাগ্রস্ বা ব্াদধিষুষ্ হে; সষুনায়মও দমথ্া কেকি রয়ি; ধন পত্নীিায়রও লভা� কয়র; 

মানসম্ভ্রম লমঘমাোর ন্াে শরয়্র পর আর থায়ক না।” বো লরয়্ পায়র এসব লপ্রৌঢ়, উদতি ল্া 

আমরা সংস্ধৃ ্ নীদ্ শায়স্ত্র পষুনঃ পষুনঃ পয়ে থাদক, এয়্ কমোকান্ত বা বদকিয়মর লনা ষ্ু ন কথা 

দক ? ্ার উতেয়র বো রাে, ব্্যমান জীবন-িাশ্যদনয়করও এই একই উপেদধি, সষু্রাং ব্্যমান 

সামাদজক পদরয়প্রদক্য়্ উপেদধির মাপকাদঠয়্ দবচার ক’লর লনা ষ্ু ন ক’লর লবাঝাবার জয়ন্ই এই 

আগ্রহ। ‘আমার মন’ এ এই জীবন-িশ্যয়নর সয়গে আধষুদনক সমায়জর প্রদ্ ্ীব্ ব্গেও েক্রীে। 

ব্গেিা হ’ে অথ্যনীদ্-প্রধান সামাদজক িধৃদষ্য়কায়রর উপর -

         “বাহ্ সম্পয়ির পূজা কর। হর হর বম্  বম্  ! িাকার রাদশর ওপর িাকার ঢাে ! িাকা  

ভদতি, িাকা মষুদতি, িাকা নদ্, িাকা �দ্ ! িাকা ধম্য, িাকা অথ্য, িাকা কাম, িাকা  লমাক্ ! ... 

বাহ্সম্পয়ির পূজা কর। এ পূজার ্াম্শ্মশ্রুধারী ইংয়রজ নায়ম ঋদষ�র           পষুয়রাদহ্; 

এ্ািাম দস্মথ পষুরার এবং দমে ্ন্ত্র হইয়্ এ পূজার মন্ত্র পদেয়্ হে; এ           উৎসয়ব 

ইংয়রজী সংবািপত্র সকে ঢাে লঢাে, বাগেো সংবািপত্র কাঁদসিার; দশক্া এবং           উৎসাহ 

ইহায়্ তনয়বি্, এবং হৃিে ইহায়্ ছা�বদে। এ পূজার েে, ইহয়োয়ক অনন্ত          নরক।” 

ক্ষু রধার সামাদজক ব্গে অথচ রূপয়কর আশ্রয়ে বর্যনার স্টাইয়ের জন্ও একান্তভায়ব আস্াি্ হয়ে 

উয়ঠয়ছ। একা বদকিম মা ধ্ৃ ভাষার প্রকাশ ক্ম্ায়ক ক্িূর এদ�য়ে দিয়েয়ছন ্ার িধৃষ্ান্ত দহসায়ব 

কমোকান্ত লথয়ক এরকম বহু স্ানই চেন কয়র লিখায়না লরয়্ পায়র।

      কমোকায়ন্তর সব দনবধে দনয়েই বহু দবদচত্র কথা বোর অবকাশ রয়েয়ছ দকন্তু আমায়ির সমে 

পদরদম্। আর িষু দি উয়লেখয়রা�্ প্রবধে পেশ্য কয়রই কমোকন্তয়ক আপা্্ দবিাে-অদভনন্দন 

জানাই। প্রবধে িষু দির একদি হ’ে ‘আমার িষুয়�্যাৎব’, অন্দি ‘দবোে’। প্রথমদিয়্ িষু�্যামূদ্্যয়ক 

বদকিে বগেজননীর মূদ্্যয়্ লিয়খয়ছন িূ�্যাপূজার ন ষ্ু ন ব্াখ্া দিয়েয়ছন – লিশমা ধ্ৃ কার পূজা বয়ে। 
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লপৌরাদরক দহন্দষুধয়ম্যর উপর বদকিম আসতি নন, নব্ দহন্দষুয়ির উপর, রার অন্নাম জা্ীে্া, 

লিশভদতি অথ্যাৎ স্য়িয়শর মানষুয়ষর কে্ায়র আয়ত্মাৎস�্য। স্য়িয়শর জন্ বদকিম ক্িূর কা্র 

হয়েদছয়েন ্া আমার িষুয়�্যাৎসয়বর ভাবায়বয়� পূর্য পঙ্ দতিগুদেয়্ েক্রীে। এর দকছষু পয়রই 

‘আনন্দমঠ’ উপন্াস। লসও ভাবপ্রধান আর ্ার মূে সূত্র এখায়ন। এই দনবয়ধেই বদকিম পেষ্ভায়ব 

বেয়েন লর বাঙাদের পরাধীন্া ১২০৩ সাে লথয়ক অথ্যাৎ বখ্ দ্োর দখেদজর বগেদবজে লথয়ক 

প্রারধি হয়েয়ছ। এই কারয়রই লবাধ হে ্াঁর “দহন্দষু স্াধীন্ার” জন্ আগ্রহ। বদকিম ভাবায়ব� 

সহকায়র আয়ক্প কয়রয়ছন - 

           “১২০৩ সাে হইয়্ দিবস �দর। লরদিন বয়গে দহন্দষুনাম লোপ পাইোয়ছ লসই দিন 

হইয়্ দিন �দর। ...  আমার এই বগেয়িয়শর সষুয়খর স্মধৃদ্ আয়ছ – দনিশ্যন কই? লিবপােয়িব, 

েক্রয়সন, জেয়িব, শ্রীহষ্য – প্রো� পর্যন্ত রাজ্, ভারয়্র অধীশ্বর নাম,ল�ৌেী রীদ্, এ সকয়ের 

স্মধৃদ্ আয়ছ, দকন্তু, দনিশ্যন কই? সষুখ ময়ন পদেে, দকন্তুচাদহব লকান্  দিয়ক ? লস ল�ৌে কই ?  

লস লর লকবে রবনোদঞ্ছ্ ভগ্নাবয়শষ। আর্যরাজধানীর দচনি কই ? কীদ্্য কই ? আয়র্যর ইদ্হাস 

কই ? জীবনচদর্ কই ? কীদ্্য কই ? কীদ্্যস্ম্ভ কই ? সষুখ দ�োয়ছ – সষুখ দচনিও দ�োয়ছ, বঁধষু 

দ�োয়ছ, বধৃন্দাবনও দ�োয়ছ – চাদহব লকান্  দিয়ক ?”

বদকিয়মর এই ময়নাভায়বর দবস্ধৃ্ ব্াখ্াে পাওো রায়ব বাংোর ইদ্হাসদবষয়ে ্ াঁর স্কীে উদ্ লরা� 

– বাঙ্ োর ইদ্হাস দনয়ে ও বাঙাদের জাদ্-পদরচে দনয়ে লেখা লবশ কয়েকদি প্রবধে – বাগোোর 

ইদ্হাস, বাগোোর কেকি, বাগোোর ইদ্হায়সর ভগ্নাংশ, বাগোেীর উৎপদতে, বয়গে ব্াহ্মরাদধকার 

প্রভধৃ দ্। বদকিয়মর সাদহ্্দনষ্ঠার পরই রদি ্াঁর চদরয়ত্রর অন্ গুরগুদের উয়লেখ করয়্ হে 

্াহয়ে প্রথয়মই নাম করয়্ হয়ব ্াঁর  স্য়িশানষুরায়�র। দ্দন দহন্দষু দহন্দষু কয়রয়ছন দঠকই, প্রাচীন 

ঐদ্য়হ্র দবষে স্মরর কয়রই ্া কয়রয়ছন, এবং আজয়কর রাজনীদ্ক লিশদচয়ত্রর সয়গে ্াঁর 

লিখা দচয়ত্রর দমে না হয়্ পায়র, ্বষু বদকিয়মর আন্তদরক্াে সয়ন্দহ করয়ব লক ? বস্তু্ বদকিমই 

আমায়ির স্ায়িদশক্ার সব্যপ্রধান প্রথম লন্া।

  বদকিয়মর বহুশ্রু্ বহু জ্ঞা্ ‘দবোে’ দনবধে ্খনকার দিয়ন ্াঁর প্র�দ্শীে দচন্তাধারার 

আশ্র্য স্াক্র। একিষু  আয়�কার লেখা ‘সাম্’ প্রবয়ধে এরই দবস্ধৃ্ পদরচে।  আমরা পাঠকয়ির 

এ িষু ’দি দমদেয়ে পেয়্ বদে। উদনশ শ্য়কর দবশ্ব-রাজনীদ্য়্ লসাস্াদেস্ট দচন্তার ব্াপক্া 

বদকিয়মর িধৃদষ্ আকষ্যর কয়র এবং দ্দন ্াঁয়ির ধাররার লরৌদতিক্া আত্মস্ কয়র ‘সাম্’ প্রবধে 

দেখয়্ আরম্ভ কয়রন, আর লরন ্ারই অনষুদসদ্ধান্ত দহসায়ব কধৃ ষক জীবয়নর দচরকায়ের িষুি্যশা ও 

দচরস্ােী বয়ন্দাবয়স্র েয়ে আরও লঘার্র িষু দব্যপায়কর পদরদস্দ্ পেষ্াক্য়র দববধৃ্ করয়্ আরম্ভ 

কয়রন। এরই সারমম্য দনয়ে দহউমার আশ্রে কয়র োদঞ্ছ্ দবোে ময়ধ্ দিয়ে লশাদষ্ মানষুয়ষর 

ছদব পদরস্ষু ি কয়রন। েক্রীে এই লর, দবোে প্রবয়ধে লকবে লশাদষয়্র করুর আয়বিনই নে, 
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প্রাচীন সষুদবধাবায়ির শাস্ত্রসবিে লশাষয়কর ধাপ্াবাদজও ষ্ু য়ে ধরা হয়েয়ছ। বদকিম দনয়জ এয়িশীে 

প্রাচীন শাস্ত্র ও সামন্ত্য়ন্ত্রর ল্াষায়মাি প্রবর ব্াহ্মর পদন্্য়ির ধাপ্াে লভাোবার লোক দছয়েন 

না। েষুয়রাপীে জ্ঞান-দবজ্ঞান-পাঠ ্াঁয়ক অন্ত্ এ সব লক্য়ত্র রক্রশীে্া লথয়ক মষুতিই কয়রয়ছ। 

রষুদতিদবচায়র সাম্বাি স্ীকার করা ছাো �্্ন্তর লনই লিয়খ লশাষক পক্ গুরুদ�দরর বাক্  লকৌশে 

আশ্রে ক’লর এবং দকছষু ঘষুষ দিয়ে লশাদষয়্র আয়ন্দােন লরাধ করার প্রােস কয়রয়ছ। ‘দবোে’ 

দনবয়ধে এইিাই খষুব বাস্ব ও ময়নাজ্ঞ হয়েয়ছ - 

             “এ সকে অদ্ নীদ্ দবরুদ্ধ কথা, ইহার আয়ন্দােয়নও পাপ আয়ছ। ষ্ু দম এ 

সকে িষু দশ্ন্তা পদর্্া� কদরো ধম্যাচরয়র মন িাও। ষ্ু দম রদি চাহ, ্য়ব পাঠায়থ্য ল্ামায়ক আদম 

দনউম্ান ও পাক্যায়রর গ্রথে দিয়্ পাদর ... এক্য়র স্স্ায়ন �মন কর, প্রসন্ন কাে দকছষু ছানা দিয়ব 

বদেোয়ছ, জেয়রায়�র সমে আদসও, উভয়ে ভা� কদরো খাইব। অি্ আর কাহার ও হাঁদে খাইও 

না; বরং ক্ষু ধাে রদি দন্ান্ত অধীরা হও, ্য়ব পষুন্যবার আদসও। এক সদরষা লভার আদেঙ দিব।” 

বদকিম দঠক লিয়খয়ছন, ধম্য এবং জাদ্বর্যয়ভয়ির শাস্ত্রকথাে দকভায়ব মষুদষ্য়মে লোক অ�দর্ 

জনসাধাররয়ক লশাষর ক’লর আসয়ছ। এই ধরয়রর অ্্ন্ত সীদরোস লেখক স্ছেয়ন্দ, সংয়ক্য়প ও 

হাস্রস সহয়রায়� পদরয়বশন করয়েন লকান্  শদতিয়্ ্া-ই আমরা ভাবদছ।

    কমোকায়ন্তর ময়ধ্ সংয়রাদজ্ কমোকায়ন্তর পত্র ও কমোকায়ন্তর লজাবানবন্দী – এর ময়ধ্ 

লজাবানবন্দী উপয়ভা�্ দনছক হাস্রস, লকাি্য ও দবচায়রর রীদ্ দনয়ে একিষু  কিাক্ থাকয়েও 

থাকয়্ পায়র। আর কমোকায়ন্তর পত্র বষুদদ্ধিীপ্ত চা ষ্ু র্যপূর্য সাদহদ্্ক ব্াপার, ব্ায়গের দমশাে, দকছষু 

থাকয়েও দশদক্্ দবিয়গ্ধর দস্ম্হাস্ সহকায়র স্ীকধৃ দ্র বস্তু। লরমন, লেখকয়ির �্ানষু�দ্ক 

পদ্ধদ্র নািক সধৃদষ্র পদরকল্পনা দনয়ে – “লশষ অয়কি শদশরম্ভা নােয়কর বষুয়ক ছষুদর মাদরো 

আপদন হা হয়্াদস্ম কদরো পষুদেো মদরয়বন, এই সকে দস্র কদরোয়ছন। দকন্তু নািয়কর আি্ 

ও মধ্ভা� দক প্রকার হইয়ব এবং অন্ান্ “নািয়কাদলেদখ্ ব্দতি�র” দকরূপ কদরয়বন, ্াহা 

দকছষুই দস্র কদরয়্ পায়রন নাই। লশষ অয়কির ছষুদর- মারা দসয়নর দকছষু দেদখো রাদখোয়ছন; 

এবং আদম শপথ পূব্যক আপনার দনকি বদেয়্ পাদর লর, লর কষু দে ছত্র দেদখো রাদখোয়ছন, 

্াহায়্ আিিা “হা সদখ” এবং ল্রিা “দক হয়ো ! দক হয়ো !” সমায়বশ কদরোয়ছন। লশয়ষ 

একদি �ী্ও দিোয়ছন – নাদেকা ছষুদর হয়স্ কদরো �াদেয়্য়ছ।” বস্তু্ বাঙ্ ো সাদহয়্্র লস্টয়জ 

অদভনয়ের দকছষু জনদপ্রে্া হয়্ই সাদহদ্্ক লপ্রররা থাক আর নাই থাক লজাো ্াো দিয়ে 

দকছষু একিা খাো করার লনশা খষুবই প্রবে হয়েদছে। বদকিম ্াঁর বগেিশ্যয়ন লরমন সমায়োচনার 

আঘায়্, ল্মদন এখায়নও রদসক্াসহ এই কাব্-নািক রস-কনূ্েয়র চপে স্ল্পবষুদদ্ধয়ির দবেবি্ 

কয়রয়ছন। এ পয়ত্রই আরও একিা মজার কিাক্ – এবার দমদেয়ে দমদেয়ে পি্ খাো করার 

সি্ উদ্ �্ আগ্রহশীেয়ির সম্পয়ক্য – “দমত্রাক্র আমায়ির হইয়্ হইয়ব না – আমরা পোর 
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দমোইয়্ পাদর না। ্য়ব অদমত্রাক্র র্ বদেয়বন, ্্ পাদরব।” লরন দমে না দিয়েই অদমত্রাক্র 

হ’ে, এ্ই লসাজা। লিখয়্ হয়ব, রবীন্দ্রনায়থর �ি্ছেন্দ কদব্ার আদবভ্যায়বর পর লরমন ছয়ন্দ 

তনরাজ্ চয়েদছে এবং এখনও দকছষু চয়েয়ছ, ল্মদন লসকায়েও লমঘনািবধ প্রশংদস্ হওো পর 

অদমত্রাক্য়র কদব্া লেখার লিৌোয়িৌদে চয়েদছে। 

    ‘দবদবধ প্রবয়ধে’র রচনাবেীর লবশ দকছষুিা স্ান অদধকার কয়রদছে স্য়িশ ও ইদ্বধৃতে, 

দকন্তু ্ার পয়রই গুরুত্ব হ’ে সাদহ্্ সমায়োচনার। এও বহুমষুখী, সাদহ্্্ত্ত্ব দনয়ে আয়োচনা, 

গ্রথে ও চদরত্রাকিন দবষেক সমায়োচনা, এবং ব্দতিদহয়সয়ব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, িীনধেষু  দমত্র, ও ্াঁর 

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পয়ক্য আয়োকপা্। বদকিয়মর পূয়ব্য বাঙোর মধ্রষুয়�র কদবয়ির জীবনী গ্রথেন 

কয়রদছয়েন ঈশ্বর গুপ্ত, দকন্তু কাব্ কী বা লসৌন্দর্য কী বস্তু এই দনয়ে লমৌদেক দবচার দবয়বচনাে 

আর লকউ প্রবধৃতে হনদন। মধষুসূিন ্াঁর ইংয়রদজয়্ লেখা পত্রাবেীয়্ অবশ্ দকছষু দকছষু অদভম্ 

প্রকাশ কয়রদছয়েন কাব্, ছন্দ, রি্ায়জদি বা নােক-নাদেকা দনয়ে। বস্তু্ বদকিমচন্দ্রই বাঙ্ োর 

প্রথম সাদহ্্-সমায়োচক। ভবভূদ্-কধৃ ্ উতেরচদরয়্র অনন্ সাধারর লসৌন্দয়র্যর লক্ত্রগুদের 

চমৎকারী্ার দবষে জাদনয়ে পদরয়শয়ষ কায়ব্র উয়দ্য়শ্ কী বদকিম এই প্রসগে উথিাপন কয়রয়ছন 

এবং সংস্ধৃ য়্র রসবািী সমায়োচকয়ির উপর রষুদতিসগে্ভায়বই একিষু  কিাক্ কয়রয়ছন। কায়ব্র 

উয়দ্য়শ্ কী – বাস্ব জীবনয়ক সমধৃদ্ধ করা অথবা অন্ লকায়না আিশ্য  বা ধম্যনীদ্ প্রচার করা, 

না সাধাররভায়ব দচতেদবয়নািন করা – এর জবায়ব দবচারক ও সাদহদ্্ক িধৃঢ় ভায়ব দনজম্ 

জানায়েন – কাব্রচনার ও পায়ঠর মষুখ্ উয়দ্শ্ লসৌন্দর্য সধৃদষ্ ও লসৌন্দর্য আস্ািন। ল�ৌর উয়দ্শ্ 

দচতেশুদদ্ধ, দকন্তু ্া আনষুষাদগেকভায়ব, আপনা লথয়কই দসদ্ধ হয়ে রাে। দচতেশুদদ্ধ শব্িার অথ্যও দ্দন 

লরভায়ব অন্ত্র দনয়ি্যশ কয়রয়ছন ্ায়্ লবাঝা রাে – দচয়তের মষুদতি। উচ্চপি বা দবষে সম্পি োভ 

করার লর সূ্ে আনন্দ ্ার মদেন্া লথয়ক মষুদতি, লোভ ও বাসনার বধেন লথয়ক মষুদতি। দচয়তের 

আনন্দদবহ্বে প্রশাদন্ত। বস্তু্ কায়ব্র আনন্দ লর বস্তুজ�য়্র প্রাদপ্তর আনন্দ লথয়ক পধৃথক, এ 

সকে মনীষী সমায়োচকই বয়েয়ছন। বদকিমও দনয়জর উপেদব্ দিয়ে লসই আনন্দ-চমৎকায়রই 

উপনী্ হয়েয়ছন। দ্দন বয়েয়ছন -

          “কায়ব্র উয়দ্শ্ নীদ্জ্ঞান নয়হ – দকন্তু নীদ্জ্ঞায়নর লর উয়দ্শ্, কায়ব্রও লসই 

উয়দ্শ্। কায়ব্র ল�ৌর উয়দ্শ্ মনষুয়ষ্র দচয়তোৎকষ্যসাধন – দচতেশুদদ্ধ জনন।”

পায়ছ দচতেশুদদ্ধ ব’লে ল�ৌর হয়েও দভন্ন্র লকায়না উয়দ্য়শ্র প্রদ্ ইদগে্ লকউ লবায়ঝ লস জন্ 

পদরকোর কয়র বয়েয়ছন - 

          (কদবরা) “লসৌন্দয়র্যর চরয়মাৎকষ্য সধৃজয়নর বিারা জ�য়্র দচতেশুদদ্ধ দবধান কয়রন।”

দবি্ীেিা লরয়হ ষ্ু  একই সয়গে দসদ্ধ হয়ে পয়ে লসজন্ বস্তু্ এই িাঁোে লর কায়ব্র উয়দ্শ্ – 

লসৌন্দর্য রচনা। এর লথয়ক এই দসদ্ধান্তও স্ছেয়ন্দ করা লরয়্ পায়র লর উপন্াস রচনাে বদকিম 
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ধম্যনীদ্ প্রচায়রর আয়োজন কয়রন দন। এই লসৌন্দর্য-জদন্ সষুখ বা আনন্দ কী ধরয়নর ্া 

লবাঝায়্ দ�য়ে অন্ত্র বয়েয়ছন - 

       “এই লসৌন্দর্য ধ্ৃ ষা লর রূপ বেব্ী, লসইরূপ প্রশংসনীো এবং পদরয়পাষনীো। মনষুয়ষ্র 

র্প্রকার সষুখ আয়ছ, ্মেয়ধ্ এই সষুখ সয়ব্যাৎকধৃ ষ্; লকন না, প্রথম্ ইহা পদবত্র, দনম্যে, 

পাপসংপেশ্যশূন্; লসৌন্দয়র্যর উপয়ভা� লকবে মানদসক সষুখ, ইদন্দ্রয়ের সয়গে ইহার সম্পক্য নাই।” 

(আর্যজাদ্র সূক্ষ্ম দশল্প)। 

  বস্তু্ এই অদভম্ লকবে বদকিয়মরই নে। প্রাে রাব্ীে মষুখ্ সাদহ্্ সমায়োচয়করও অথ্যাৎ, 

এ্াদরস্টিে, লহায়রস, রাসদকন, ভর্-ভামহ-আনন্দ বধ্যন এবং লক্রায়চ, রবীন্দ্রনাথ প্রভধৃ দ্ 

অয়নয়করই। মানষুয়ষর লসৌন্দয়র্য অদভদনয়বশ অথাৎ্য সগেী্, কাব্, দচত্রকো, ভাস্য়র্যর অনষুশীেয়নর 

দবষেদি বদকিম ্াঁর ধম্যয়বায়ধর অগেীভূ্ কয়র লিয়খয়ছন। এ ছাো জীবনয়ক দ্দন অপূর্য দবয়বচনা 

কয়রয়ছন। 

     “�ীদ্কাব্” দবষয়ে আয়োচনাে বদকিম কায়ব্র লশ্ররী-দবভা� লিদখয়ে সং�ীয়্র সয়গে এই 

লশ্ররীর কাব্য়ক একাত্ম দবয়বচনা কয়রয়ছন অথ্যাৎ ব্দতির একান্তভায়ব মানদসক বা অন্তমষু ্যখী প্রকাশ 

বয়ে দঠকই দচদনি্ কয়রয়ছন। এ লরন ব্দতির লসৌন্দর্য-অনষুভয়বর সার দনর্যাস। অন্ত্র (জেয়িব ও 

দবি্াপদ্ সম্পয়ক্য আয়োচনাে) “বগেীে �ীদ্কাব্ লেখকদি�য়ক” দ্দন িষু ’ লশ্ররীয়্ দবভতি কয়র 

লিয়খয়ছন, এক লশ্ররী দনস�্যসহ মানষুয়ষর হৃিয়ের দমদশ্র্ কয়র লিখায়নায়্ দনপষুর, আর এক লশ্ররী 

লকবে হৃিয়ের   ঘা্-প্রদ্ঘায়্র কথাই দচদত্র্ করয়্ চান। “এক িে মানবহৃিয়ের সধোয়ন প্রবধৃতে 

হইো বাহ্প্রকধৃ দ্য়ক িীপ কদরো ্িায়োয়কর অয়ন্বষ্ বস্তুয়ক িীপ্ত এবং প্রস্ষু ি কয়রন। আর এক 

িে, ... মনষুষ্চদরত্র-খদনয়্ লর রত্ন দময়ে, ্ াহার িীদপ্তর জন্ অন্ িীয়পর আবশ্ক নাই, দবয়বচনা 

কয়রন।” ্াঁর অদভময়্ - জেয়িবাদিয়্ বদহঃপ্রকধৃ দ্র প্রাধান্, দবি্াপদ্র প্রাধান্, দবি্াপদ্ 

প্রভধৃ দ্য়্ অন্তঃপ্রকধৃ দ্র রাজ্। রাইয়হাক ঐ জেয়িব – দবি্াপদ্র ষ্ু েনামূেক আয়োচনার 

প্রকয়ল্প কাব্-কদব্ার জমে দবষয়ে বদকিমচন্দ্র দবস্মেকরভায়ব একদি আধষুদনক ও তবজ্ঞাদনক দবচার 

ব্তি কয়রয়ছন। ্াহ’ে – “সকেই দনেয়মর েে। ... সাদহ্্ও লিশয়ভয়ি লিয়শর অবস্ায়ভয়ি 

অসংখ্ দনেয়মর বশবর্ী হইো রূপান্তদর্ হে।” সাদহ্্ তনসদ�্যক দনেয়মর বিারা উৎপন্ন ? লসদক 

? আমরা ল্া সাদহ্্য়ক এ্দিন দনেদ্কধৃ ্-দনেম-রদহ্ ও কদবহৃিয়ের লেৌদককমষুতি কল্পনা 

সমষুৎপন্ন ব’লেই ল্া দস্র ক’লর আদছ। পদশ্য়মর প্র্্ক্ িশ্যয়ন মষুগ্ধ, দমে, লপেনসার, হাক্সদে 

পো বদকিম কায়ব্র লেৌদকক্া দবদছেন্ন উদ্য়বর ইদ্বধৃয়তে প্র্্েী নন। “প্রকধৃ ্ এবং অদ্প্রকধৃ ্” 

প্রবয়ধে বদকিম দনয়ি্যশ দিয়েয়ছন লর অদ্প্রাকধৃ ্ অথ্যাৎ লিব্া-তি্্-বানর-রাক্স চদরত্র দনয়েও 

কাব্ হয়্ পায়র, রদি ্ায়ির উপর মানষুয়ষর চাদরত্র্, মানষুয়ষর বাসনা-কামনা আচার আচরর 

আয়রাপ করা রাে। ্াঁর ভাষাে এখায়নও “স্ভাবানষুকধৃ দ্” চাই। বাস্ব দবশ্বাসয়রা�্্া না থাকয়ে 
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্া পাঠক বা িশ্যয়কর অন্তয়র �ধৃহী্ হওোর লরা�্ হে না। এই প্রসয়গে বদকিম প্ারািাইস্  েস্ট 

ও কষু মারসম্ভব, লর িষু দি কায়ব্ লিব্ার চদরত্র ও অদ্প্রাকধৃ ্ শে্ায়নর চদরত্র আয়ছ, ্া দনয়ে 
ষ্ু েনামূেক আয়োচনা কয়রয়ছন। দমেিয়নর চদরত্রদনম্যার র্ই উচ্চগ্রায়মর লহাক, স্ভাবানষুকধৃ দ্ 

কম বয়ে জনসমায়জ ্ার সমাির লনই। অথচ কষু মারসম্ভয়ব দশব-পাব্য্ীর প্ররে-দবরহ মানষুয়ষর 

ম্ ক’লর দচদত্র্ ক’রা হয়েয়ছ ব’লে কাব্ দহসায়ব ্া আরও উপায়িে হয়েয়ছ। এই আয়োচনাে 

আরও একদি দবষে আমায়ির চমক ো�াে। কষু মার সম্ভয়বর আয়োচনাে পয়র রবীন্দ্রনাথ লর 

অদভম্ প্রকাশ কয়রয়ছন – পূব্যদমেন এবং উতের দমেন – ইদন্দ্রে লভায়�ছোও মানদসক প্ররে – 

এ ধাররার পষুব্যাভাস বদকিমই দিয়েয়ছন লিখা রাে। রবীন্দ্রনায়থর ধাররাে কষু মারসম্ভব কায়ব্ এবং 

শকষু ন্তে নািয়ক প্রথম লপ্রয়ম বা পূব্যরায়� রূপোেসা, পদররায়ম রূবপশ্বয়র্যর দনব্যার ও লভা�মষুতি 

স্ােী লপ্রম। বদকিম পূব্যায়নিই বয়েয়ছন - 

              “এই শারীদরক এবং পারদত্রয়কর পদররে �ী্ করাই কষু মারসম্ভব কায়ব্র 

উয়দ্শ্।পাদথ্যব পব্যয়্াৎপন্না উমা শরীররূদপনী, ্পশ্ারী মহায়িয়বর পারদত্রক শাদন্তর প্রদ্মা। 

শাদন্তর প্রাপনাকাঙ্খাে উমা প্রথয়ম মিয়নর সাহার্ গ্রহর কয়রদছয়েন, দকন্ত দনস্ে হইয়েন। 

ইদন্দ্রেয়সবার বিারা পাওো রাে না। পদরয়শয়ষ আপন দচতে দবশুদ্ধ কদরো, ইদন্দ্রোসদতি সমে্া 

দচতে হইয়্ িূর কদরো, রখন শাদন্তর প্রদ্ ময়নাদনয়বশ কদরয়েন, ্খনই ্াঁহায়ক প্রাপ্ত হইয়েন।”

সষু্রাং প্রাচীন সাদহয়্্র রসগ্রহয়রও বদকিম রবীন্দ্রনায়থর আিশ্য। অবশ্ একদি সাদহদ্্ক দবচায়র 

বদকিমচয়ন্দ্রর সয়গে রবীন্দ্রনায়থর উপেদদ্ধ লময়ে দন। ্ া হ’ে ‘শকষু ন্তো’ চদরয়ত্রর দবচায়র। বদকিম ্ াঁর 

“শকষু ন্তো, দমরন্দা, এবং লিস্ দিয়মানা” আখ্ার আয়োচনাে দ্নদি চদরয়ত্রর পারপেদরক ষ্ু েনা, 

বা আরও সদঠক বেয়্ ল�য়ে, শকষু ন্তোর সয়গে একপয়ক্ দমরান্দা এবং অন্পয়ক্ লিস্ দিয়মানার 
ষ্ু েনাে প্রবধৃতে হয়েয়ছন। প্রবধৃতে হয়ে লিদখয়েয়ছন লর শকষু ন্তো ও দমরান্দা উভয়েই ঋদষ বা রাজদষ্য 

পাদে্া এবং দনজ্যনবাদসনী হয়েও কদবয়ির অকিয়ন সািধৃয়শ্র লচয়ে পাথ্যক্ই ঘিয়ছ লবদশ। দমরান্দা 

লররকম দন্ান্ত সরো,    শকষু ন্তো ্া নে। শকষু ন্তোর েজিা খষুব প্রবে, দমরান্দা েজিা কায়ক বে 

্া-ই জায়ননা। “সমাজ প্রিতে লর সংস্ার, শকষু ন্তোর ্ াহা সকেই আয়ছ। দমরান্দার ্ াহার দকছষুই 

নাই।” রাজপষুয়ত্রর সায়থ সাক্ায়্ দমরান্দার এই সরে্া চমৎকার প্রকাশ লপয়েয়ছ, লসয়ক্য়ত্র 

শকষু ন্তোর বাদহ্ক আত্ময়�াপয়নর কধৃ দত্রম্া, এমন দক কথাবা্্যাে লকৌশেসহ প্র�েভ্া। প্রথম 

প্ররয়ে শকষু ন্তোর ‘েষুয়কাচষু দর’ আয়ছ, ‘বাহানা’ আয়ছ, দমরাব্ার নাই। আবার িষুষ্য়ন্তর সয়গে ‘ল�াপন 

দমেয়ন’ “অগ্র�াদমনীর” ভাবও আয়ছ। এই ষ্ু েনাে রবীন্দ্রনাথ সম্ক্ -িধৃদষ্র অভাব লিয়খয়ছন। 

বয়েয়ছন, দমরান্দার েজিাশীো হবার আত্ময়�াপয়ন প্রবধৃতে হবার ল্া অবকাশই দছে না। শকষু ন্তো 

সংসার অদভজ্ঞ্া হয়েও লর সরো বা সরে দবশ্বাদসনী এয়্ই ল্া ্ার চদরত্র মদহমা। দমরান্দার 

সরে্ার পরীক্া হেদন, শকষু ন্তো দবরদহ্ হয়েও অচে দবশ্বায়স প্রদ্দষ্ঠ্া। বো বাহুে্, এসব 
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লক্য়ত্র আমরা রবীন্দ্রনায়থর িধৃদষ্য়কারয়কই অদধক্র রষুদতিরষুতি বয়ে ময়ন করদছ। 

নাি্কার িীনবধেষু  ও কদব্াকার ঈশ্বর গুপ্ত সবিয়দ্ধ বদকিয়মর আয়োচনা চমৎকার দবয়লেষর তনপষুয়র্র 

পদরচােক। দকন্তু এ ব্াপায়র রা সব লচয়ে েক্রীে ্া হ’ে বদকিম উভয়ের গুর লকান্ খায়ন আর 

লিাষই বা লকাথাে িষুইই লিদখয়ে দিয়েয়ছন। আজয়কর দিয়নর সষুদবধাবািী পথ অনষুসরর ক’লর 

লকবে ভাসাভাসা ভায়ব ভায়োর দিক আয়োচনা কয়রই লছয়ে লিন দন। লর লকায়না আয়োচনার 

ব্াপায়র বদকিয়মর ষ্ু োিয়ন্ দবচায়রর দবষেদিপ্রদরধানয়রা�্। 

আমায়ির সংদক্প্ত বদকিম প্রিদক্র লশষ হ’ে। আজয়কর দিয়ন আমায়ির সাদহ্্ নানা শাখাে 

নানাস্ ন দিয়ক আত্মপ্রসার চাইয়ছ। পদশ্মা সাদহয়্্র অনষুকরর ্খনও দছে, আজও রয়েয়ছ। 

সাদহয়্্র পাঠক সংখ্া অনষুপায়্ ল্মন লবয়েয়ছ দকনা সয়ন্দহ। �ন-অদশক্ার পিভূদময়্ আজও 

সাদহ্্-নািক-দচত্রকো দশদক্্ দবতেবান সমায়জর অনষু�ামী। আজ আমরা রদি সমায়োচনা কদর 

লর বদকিম কমন ম্ানয়ক দনয়ে উপন্াস লকন দেখয়েন না লস সমায়োচনা বষুদদ্ধ দবয়বচনার হয়্ 

পায়র না। বদকিম ঐদ্হাদসক বে বে চদরত্র বা সামাদজক বে বে চদরত্র দনয়ে লর দেয়খয়ছন ্ার 

আিশ্য দছে ইংয়রদজ সাদহ্্ দবয়শয়ষ লশকস্ পীোয়রর আিশ্য। আর লরামায়সের কল্পনা-জ�ৎই 

্াঁর মষুখ্ পিভূদম দছে। দকন্তু ্াই ব’লে দ্দন দবদছেন্ন্াকামী সাদহদ্্ক দছয়েন না। এখনকার 

দবচার ্খনকার কায়ে আয়রাপ ক’লর লকায়না অপ্রাদপ্ত ঘিয়ে লস িাে ্াঁর নে। আর স্ায়ন স্ায়ন 

অসমূ্পর্য্া ও অয়রা�্্া দনয়েও দ্দন আমায়ির লর উতেরাদধকার দিয়ে ল�য়ছন, লসদিক দিয়ে 

দ্দন ইংয়রদজসাদহ্্ ও ইংয়রজ জাদ্র �ঠনক্্যা লশক্ স্ পীোয়ররই এয়িশীে প্রদ্মা।
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‘আনন্দমঠ লেখার একশ’ বছর পয়র, আজ, ষ্ু দম স্্ ক’লর বয়ো, লহ বদকিম, লহ 

আধষুদনক সাদহ্্ – পথ – দিশারী ষ্ু দম লকান্  লপ্রররা বহন ক’লর হ্্া রাহাজাদন 

েষুঠপায়ি প্রমতে উতের-পদশ্মা সন্ন্াসী েদকয়রর ছদ্ময়বশী একিা িেয়ক বাঙোর 

মষুদতিয়েৌয়জর প্রদ্দনদধ রূয়প দচদত্র্ কয়রছ, ্া খষুয়ে বেয়্ হয়ব আজ।

“দহন্দষু ধয়ম্য বহু আবজ্যনা প্রয়বশ কদরোয়ছ, উহা ঝাঁিাইো পদরকোর কদরয়্ হইয়ব” – ধম্য্য়ত্ত্বর 

গুরুয়বশী এ ল্া ল্ামারই কথা। কী লসই আবজ্যনা? লস দক অমানদবক্ার কায়ছ রষুদতিদবয়বকহীন 

আত্মসমপ্যর নে? লস দক পরাথ্যমে দনকোম কম্য অনষুশীেয়নর প্রদ্বধেক দকছষু নে? ্া হ’লে একিা 

দনষ্ঠষু র িাকায়্র িেয়ক ত�দরয়কর অরুর মদহমাে সাদজয়ে মন�ো আিয়শ্যর মাো-কষু য়হদেয়্ 

পাঠকদচতে লকন ষ্ু দম সমাছেন্ন করয়্ চাইয়ে? পদশ্য়মর ঐ দহন্দষু-মষুসেমান-দমদে্ েদকয়রর িে 

স্য়িশ লছয়ে বাঙ্ োে েষুঠ্রাজ করয়্ ্খন লকন এয়সদছে? লিউদেো লমা�ে-প্রশাসন লশষ 

পর্যন্ত পূব্যাঞ্েয়ক লকাম্পাদনর হায়্ লছয়ে দিয়্ বাধ্ হওোে, লনা ষ্ু ন্র প্রশাসন চােষু না হওোে, 

লজার রার মষুেষুক ্ ার নীদ্ স্ছেয়ন্দ চাোয়না রায়ব – এই সষুয়রায়� ল্া? মধ্–বাঙ্ োর এই ইদ্বধৃতে 

ল্ামার লচয়ে ভায়ো লক জান্, বয়ো? ্ ষু দম নরাধম মীরজােয়রর উয়লেখ কয়রছ। দকন্তু দছোতেয়রর 

মন্বন্তয়রর সমে লকাথাে মীরজাের? উপপত্নী মদরয়ব�ম এবং নাবােক নজয়মর হায়্ লছঁো 

মখময়ের লসই ব্য়গে-ভরা নবাবী-দসংহাসনিার িখে লছয়ে দিয়ে মীরজাের ল্া ্খন লিাজয়খর 

চষু লেীয়্ নো ইধেন ো�ায়্ ব্স্! ্ারপর আবার এে ক্াইভ, েব্ধ কেয়হ মসীদেপ্ত লকাম্পাদনয়ক 

আনন্দমকের 
স্থপদতর উকদেকযে
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খাদনকিা চাগো ক’লর, পাওনা �ন্া বষুয়ঝ দনয়ে ্ল্পী ্ল্পা লবঁয়ধ লশষবায়রর ম্ জাহায়জ চেে। 

এর পয়রর বছয়রই এে প্রচন্ খরা, আর ্ারপয়রই মন্বন্তর। লসই অকােবষ্যী কাে বৎসরদি হ’ে 

১৭৬৯, রার ভেংকর সষুন্দর বর্যনা দিয়ে ্ ষু দম আনন্দময়ঠর দভদতে কয়রছ। লচাদ্-বছয়রর নজময়দ্ৌো 

্খন লকাম্পাদনর লিদবে লিদনয়সর বে, আর ্ স্ অদছমা্া মদরয়ব�ম দিয়রকিরয়ির কক্ লিয়ের 

সাকী। আর মষুসদেম-কেকি লব-ঈমান লরজা খাঁ ি্াক্ স্  বাদেয়ে লকাম্পাদনর ভান্ার এবং দনয়জর 

�িী অচে রাখয়্ই ব্স্! কারই বা নবাবী, লকাথাে লেৌজিার, লকাথােই বা লকায়্াোে-কাদজ? 

দসরাজ-মীরকাদসময়ক ঘায়েে-করা মষুদষ্য়মে ল�ারার আস্ােয়ন দহন্দষু-মষুসদেম িষুই-ই ল্া ্খন 

জব্। এমন অবস্াে লকন ষ্ু দম ল্ামার সাজায়না সন্তানয়ির দিয়ে নামসবিে মষুসেমানী প্রশাসন 

খ্ম করয়্ চাইয়ে আমরা বষুঝয়্ পারদছনা, ল্ামার দিয়শহারা বংশধরয়ির বষুদঝয়ে িাও।

লহ জা্ীে্ার আদি-সম্াি, ল্ামার দস্র ধাররা- বাঙো ্থা ভারয়্র পরাধীন্া বখ্ দ্োয়রর 

বগেদবজে লথয়ক, এবং ্ার আয়� বাঙােী লকবে দশয়ল্প সাদহয়্্ িশ্যয়নই নে,বীরয়ত্বও দছে 

অপরায়জে। সদন্দগ্ধ হয়েও আমরা লময়ন দনদছে। আরও না হে লময়ন দনদছে লর, দসংহাসন দনয়ে 

প্রশানমন্ত্রীর চক্রান্তই নববিীয়পর ্ ীথ্যকষু িীরবাসী দবশ্রাম-লোেষুপ েক্ষ্মরয়সয়নর দবনারষুয়দ্ধ পধৃষ্ঠপ্রিশ্যয়নর 

মূয়ে। দকন্তু রা ঘট্ ে ্ারও ছ’শ’ বছর পয়রকার সপ্তয়কাদির অধ্যসংখ্ার মষুসেমান-জন দক সবই 

ঐ ষ্ু ক্যী-পাঠান-লমা�ে? ল্ামার বাঙােীর জা্ীে্ামূেক দনবধেগুয়োই দক প্রমার করয়ছ না 

লর ধম্যান্তদর্ প্রভষু ্ পদরমার দহন্দষু বাঙােীই মষুসেমান-সংখ্াবধৃদদ্ধ কারর? ্ার ওপর এমন্র 

মূে্বান্  পরম  শ্রয়দ্ধে কথা ল্া ল্ামায়কই বেয়্ লশানা ল�য়ছ লর – “অন্ান্ গুয়রর সদহ্ রাহার 

ধম্য আয়ছ-দহন্দষু হউক-মষুসেমান হউক-লসই লশ্রষ্ঠ। অন্ান্ গুর থাদকয়্ও রাহার ধম্য নাই-দহন্দষু 

হউক-মষুসেমান হউক-লসই দনকধৃ ষ্।” ্ াহ’লে বয়ো, ্ ষু দম ল্া দবচারক, লকান্  নীদ্র বয়ে ল্ামার 

আনয়ন্দর ময়ঠ এবং লকবে আনন্দময়ঠই এমন রাে দিয়্ পায়রা লর,- “এই বাবষুয়ের বাসা ভাদঙো, 

এই রবনপষুরী ছারখার কদরো নিীর জয়ে লেদেো দিব। এই শুয়োয়রর লখাঁোে আগুয়ন লপাোইো 

মা্া বসষুম্ীয়ক আবার পদবত্র কদরব।” ......... “্াহারা লরখায়ন মষুসেমায়নর �ধৃহ লিদখে, আগুন 

ধরাইো দিে” ......... ই্্াদি। রদি বয়ো লর আদম বর্যদে্া মাত্র, রারা কয়রয়ছ এবং বেয়ছ ্ারা 

ল্া সন্তান সন্ন্াসী। -্াহ’লে পূব্যপক্ীে এই কথা লশানায়ে পয়র আমরা দক ল্ামার এজোয়সর 

নীদ্ভগে করব এবং মানহাদনর িায়ে আবদ্ধ হব লর-সন্ন্াসীয়ির, ল্ামার সং�দঠ্ সন্তানয়ির 

এরকম চাদরয়ত্র্র বাস্ব লরকি্য ষ্ু দম লকাথাে লপয়েদছয়ে? ্ায়ির কাজ এবং ্ায়ির মষুয়খর কথা 

দক ল্ামার রদচ্ নে? লর দপ্রে সন্তানয়ির ষ্ু দম দনকোম কম্যী,বীর ও লিশমা ধ্ৃ কার সাধক দহসায়ব 

অ ষ্ু ে ঐশ্বর্য দিয়ে �য়ে ষ্ু য়েছ, ল্ামার অনবধায়নই বো রাক, ্ায়ির চদরয়ত্র কী অনপয়নে 

কাদেমাই না অপ্যর ক’লর লেয়েছ! –“চর গ্রায়ম দ�ো লরখায়ন দহন্দষু লিয়খ, বয়ে, ভাই, দবষ্ণষু পূজা 
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করদব? এই বদেো ২০/২৫ জন জে কদরো মষুসেমায়নর গ্রায়ম আদসো পদরো মষুসেমায়নর ঘয়র 

আগুন লিে ... লরখায়ন সরকারী িাকা পাে েষুদিো েইো ঘয়র আয়ন, লরখায়ন মষুসেমায়নর গ্রাম 

পাে িগ্ধ কদরো ভস্মাবয়শষ কয়র।” ষ্ু দম বয়ো, ওই িাকায়্ সন্ন্াসীয়ির দবষ্ণষু পূজার-লিাহাই 

লিওো এরকম নকম দহন্দষুধয়ম্য উজিীবন দক স্্ কাদহনী, না এয়্ ্ায়ির লকায়না মদহমা প্রকাশ 

লপয়েয়ছ। ষ্ু দম কাঁিয়্ পায়রা না লকন বদকিম,- অ্দক্যয়্ প্রজ্েন্ত ওই গ্রামগুয়োর ময়ধ্ ক্ 

বােক-বাদেকা ্ায়ির িষুরন্তপনার লশয়ষ সষুদপ্তমগ্ন হয়ে পয়েদছে, পদরশ্রান্ত ক্ জননী দশশুর মষুয়খ 

স্ন দিয়ে হায়্র ওপর মাথা লরয়খ লছঁো চািাইয়ে দববশ হয়ে ঘষুদময়ে দছে। ্ায়ির অসহাে 

আ্্যনাি দক ল্ামার কল্পনাে একিষু  আচঁে কায়ি দন? িষুয়�্যশনদন্দনীর কথা ময়ন কয়রা – রমরী-

উি্ান ময়ধ্ পদ্মেষু ে, লসই আয়েষা। কই রবনী ব’লে ্ায়ক উয়পক্া ল্া কয়রাই দন, অধ্য-মষুদরে্ 

অদ্ধ্য-প্রস্ষু ি লসই মানস-পয়দ্মর লর লসৌরভ ষ্ু দম দবদেয়েছ, শ্াব্ী অদ্ক্রান্ত হয়েও ল্া ্া দবেষু্ 

হেদন। লকন ষ্ু দম শাহজািী লজব-উদন্নসায়ক দবোয়সর নরক লথয়ক কধৃ ষক-রমরীর স্য়�্য ওঠায়ে? 

লকন দিয়শহারা           

মহাপ্রার মবারক আর বদঞ্্া িদরোয়ক লিদখয়ে আমায়ির মন এমনভায়ব লকয়ে দনয়ে? চাঁিশাহ 

েদকরও ল্া মষুসেমান-কী �ভীর িষুঃখ দনয়েই না লস সী্ারায়মর রাজ্ লছয়ে ল�ে। আেখালোপরা 

দনরুয়দ্য়শর লসই পদথয়কর দবষাি-সজে মষুখছেদব ল্া আজও আমরা লিখয়্ পাদছে। দকন্তু লকন? 

লকন ল্ামার ময়্া দবচারয়কর িষুই মষুখ? লকন দনরুতের? ষ্ু দম এ কী রহস্মে, বদকিম!

ল্ামার কল্পনার আর এক পধৃষ্ঠা লিখা রাক। প্রবয়ধে দনবয়ধে ষ্ু দম শুদনয়েছ ষ্ু ক্যী-পূব্য বাঙ্ োর দহন্দষু 

ল�ৌরয়বর কাদহনী। পাঠান-লমা�ে শাসয়ন উদি্ তচ্ন্চন্দ্র, আর ্াঁর আয়�-পয়র দবি্াপদ্ 

চদন্িাস ও শ্াদধক মহাজন – কধৃ দতেবাস মষুকষু ন্দ আোওে কাশীরাম ভার্চন্দ্র, �য়ি্ পয়ি্ 

নািয়ক শায়স্ত্র সংস্ধৃ য়্র নব অভষু ্িে, বাঙোর সষুে্ানী ও নবাবী স্াধীন্াে প্রজার সষুখ – এসব 

না হে আয়�কার পাে-লসন রষুয়�র ষ্ু েনাে ল্মন দকছষু নে – এ ধয়রই দনদছে, ময়ম্যও অনষুভব 

করদছ “মা রা দছয়েন” ্ার রাজ-রায়জশ্বরী রুপ, দকন্তু থই পাই না, দিয়শহারা হই এই লভয়ব লর 

ল্ামার িশপ্রহরর-ধাদররীর একিা প্রহররও দক শাসক ইংয়রয়জর বক্ েক্্ ক’লর দনদক্প্ত হ’েনা 

– ল�ারা ইংয়রয়জর সবাই দক এ্ই ভায়ো? আনন্দময়ঠ ষ্ু দম বারংবার বয়েছ েোই মষুসেমায়নর 

সয়গে, দকন্তু কই, ্ায়ির েস্র লেৌজিার লকায়্াোয়ের নাম ল্া ল্মন লিদখনা , রষুদ্ধ হয়ছে ল্া 

মষুখ্ভায়ব ল�ারাপ্য়নর সয়গেই – “অ্এব দনরুপাে লিদখো ওোয়রন লহদস্টংস ক্াপ্ লিন িমাস 

নামক একজন সষুিক্ তসদনক লক অদধনােক কদরো এক এক িে লকাম্পাদনর তসন্ দবয়রোহ 

দনবারর জন্ লপ্ররর কদরয়েন।” একই সয়গে লিয়খা সাদহ্্-গুরু – “ইংয়রয়জর কামান িাদকে 

... ল্াপ ইংয়রয়জর” – দকন্তু শুধষু দক ক্াপয়িস্ ন িমাস? লহ, ওোট্ সন, এড্ ওোি্যস্  - ইদ্হায়সরই 
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ল্া লোক সব। আবার ইংয়রজয়ির সয়গে সন্তানয়ির রষুদ্ধ লর ভষু ে লবাঝাবষুদঝর েে, ইংয়রজ লর 

ভার্বয়ষ্যর উদ্ধার করয়্ এয়সয়ছ, ইংয়রজ-শাসয়নই লর লশাষনমষুতি নব্ ভারয়্র উজ্জ্বে ভদবষ্ৎ 

- এসব কথা গ্রথেময়ধ্ ষ্ু দমও বয়েছ, দহমােেী ঋদষর মষুখ দিয়েও বদেয়েছ, সন্তায়নরাও উচ্চারর 

কয়রয়ছ। আশ্র্য! ল্ামার ভদবষ্ৎ িধৃদষ্র, ল্ামার প্রজ্ঞার ্াদরে আমরা কদর না এমন নে, এই 

লভয়ব ক’লর থাদক লর মষুদষ্ঠয়মে মহৎ ইংয়রয়জর অবিান অবশ্ স্মররীে। আমরা অকধৃ ্জ্ঞ নই। 

দকন্তু ্া সয়ত্ত্বও দশশুসষুেভ এই চপে লবাধিাও ল্া ্াোয়্ পাদর না লর এই ইংয়রজই ভারয়্র 

মষুদষ্-গ্রাস লকয়ে দনয়ে ধনী হয়েয়ছ, এই ইংয়রজই জঘন্ভায়ব দনষ্ঠষু র ঘা্য়কর কাজ কয়রয়ছ। 

ল্ামার সন্ন্াসী-সন্তান ইংয়রয়জর সয়গে রষুদ্ধ ভষু ে করুক আর নাই করুক, এিা দক সদঠক ও পেষ্ 

লর লকবে লমা�েশাসন কায়েমী রাখার জন্ ইংয়রজরা সন্ন্াসী েদকরয়ির হিায়্ লচয়েদছে? 

ল্ামার ময়্ ্ াহ’লে ইংয়রজ-শাসন দঠক পরাধীন্া নে? আর পরাধীন্া হয়েও লরয়হ ষ্ু  ্ ায়্ই 

শধৃঙ্খো ও সাংস্ধৃ দ্ক মগেে, লসইয়হ ষ্ু  ল্ামার লেখনীয়্ রক্াক্্যা ইংয়রয়জর এই সপক্্া? 

রদি ্াই হে ্াহ’লে মীরজােরয়কই বা লকন এরকম দবয়শষয়র কেদকি্ করয়ে –“আর প্রার 

সম্পদতের রক্রায়বক্য়রর ভার পাদপষ্ঠ নরাধম দবশ্বাসহন্তা মনষুষ্কষু ে-কেকি মীরজােয়রর উপর।” 

্াহ’লে আজ একশ’ বছর পয়র ল্ামার নাদ্র নাদ্রা রদি ল্ামায়ক দনয়ে রহস্ কয়র লর ষ্ু দম 

চদলেয়শাতেয়রই বধৃদ্ধ হয়ে পয়েদছয়ে, কমোকায়ন্তর ম্ই বধৃদ্ধ, লর কায়ো চশমা প’লর সংসারিায়ক 

লিয়খ লিয়খ দসদনক্  হয়ে দ�য়েদছে, আর ইদ্হায়সর পিিা এয়কবায়রর জয়ন্ও উয়্া কয়র 

ধয়রদছে – ্ারা লবদশ ভষু ে করয়ব দক? 

্াই আমরা জাদন ১৯০৫-৬ এর বগেভয়গের স্ায়িদশয়করা দঠক ল্ামার আনন্দমঠ দনয়ে আয়ন্দােয়ন 

নায়মন দন। ্াঁরা দনশ্েই লিয়খদছয়েন ষ্ু দম দবপ্লয়বর মূয়েই কষু ঠারাঘা্ ক’লর বয়স আছ এই 

লঘাষরাে-“দবপ্লবীরা আত্মঘা্ী। ইংয়রজরা বাগোোয়িশ অরাজক্া হইয়্ উদ্ধার কদরোয়ছন।” 

অথচ ্াঁরা ময়জদছয়েন, িষু ব দিয়েদছয়েন ল্ামার মন্ত্রবারীর অমধৃ্-দনঝ্যদররীয়্। ষ্ু দম লনশা 

ধদরয়ে দিয়েদছয়ে বগেজননীর স্নিদচত্রমে লসই মাোমন্ত্র�ায়ন। কদব ষ্ু দম, এ �ান আয়�ই রচনা 

কয়রদছয়ে, পয়র আনন্দময়ঠ সদন্নয়বদশ্ কয়রছ সন্তানয়ির মা ধ্ৃ -উদ্ধায়র ব্্ী করার প্রয়োজয়ন। 

‘মা রা হইয়বন’। দকন্তু আজ প্রশ্ন কদর, লস উদ্ধার দক তসন্-অস্ত্রবেিপ্যী সামাজ্বািী লশাষয়কর 

অদধকায়রর ময়ধ্? জাদন, ষ্ু দম দকছষু দবিগ্ধ উিার ইংয়রয়জর িধৃষ্ান্ত ময়ন লরয়খদছয়ে। লভয়বদছয়ে 

স্ার উইদেোম লজান্ স্ , লিদভড্  লহোর, উইেসন, লবথষুন, দমে, বাক্য প্রমষুখয়ির কথা, লরমন 

্িানীন্তন আরও অয়নক আধষুদনক বাঙােীই লভয়বদছয়েন। হেয়্া ষ্ু দম ময়ন ময়ন দবয়বচনা 

কয়রদছয়ে লর দনরপরাধ সাঁও্াে-হ্্া বা নীেকরয়ির অ্্াচার সামদেক ব্াপার মাত্র, লরমন 

লভয়বদছয়ে লর ১৮৫৮ খী-র প্রজাস্ত্ব আইয়ন কধৃ ষকয়ির িষুরবস্ার প্রদ্কার হয়েয়ছ। দকন্তু স্য়নিও 
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ভায়বা দন সম্ভাব্ কজ্যনী শাসন এবং জাদেোনওোো এবং োঁদসর মঞ্। আর ১১৭৬ এর 

ময়্াই ১৩৫০ এও ভষু খা নারীদশশুর অদন্তম ভূদমশর্া! হয়্ পায়র, িষুঃয়খও সষুখিশ্যী আশাবািী 
ষ্ু দম। দকন্তু লহ স্াধীন্া-সষুয়খর অনন্ �ীদ্কার, ল্ামার পূয়ব্যই উচ্চাদর্ – “দনজ্যয়ন স্জন 

লশ্রেঃ, পর পর সিা” এই মহাকদব-বাক্ লকন ল্ামার লেখনীমষুয়খ এয়ক্য়ত্র সঞ্াদর্ হ’ে 

না? ল্ামার পরব্্যী বংশধর আমরা লকউ আজ ইংয়রয়জর শত্রু নই, দব্দিশ শাসয়নর রা ভায়ো 

্া আমরা কধৃ ্জ্ঞদচয়তে ল্ামারই ময়্া স্মরর ক’লর থাদক। দকন্তু ব্বসােী ইংয়রজ, অ্্াচারী 

প্রশাসক ইংয়রজ, সাম্াজ্বািী ইংয়রজ, ভার্শ্মশায়ন শবয়িহেষুধি ইংয়রজ রারা আমায়ির দনরতি 

সব্যহারা কয়রয়ছ, ঘষুরয়্ দেরয়্ ল্ামার লেখনী লথয়ক ্ায়ির মদহমা�ান ঐভায়ব প্র্্াশা কদরদন, 

লহ সাম্বািী! দচরস্ােী বয়ন্দাবয়স্র েয়ে দহন্দষু মষুসদেম দনদব্যয়শয়ষ কধৃ ষক-জীবয়ন লর অদভশাপ 

এয়সদছে ্ার দনপষুর পদরচে ষ্ু দম গ্রদথ্ কয়রছ, ল্ামার এ মানদবক্ার ষ্ু েনাও খষুব লবদশ নাই, 

্াই দবস্মে জায়�।   

্ারপর ১৯০৫-৬-৭ এর লসই প্রথম দবপ্লবী জা্ীে্ার উয়মেষক্র। লসই দবদপনচন্দ্র, শ্রী 

অরদবন্দ বয়ন্দমা্রম্  সম্প্রিাে, বয়ন্দ-মা্রম্  পদত্রকা, বেকি ও দনদ্রিে প্রদ্য়রায়ধর ঝে, আর 

অন্দিয়ক মিায়রি িে। ্ারপয়রই অপ্র্্াদশ্ অভূ্পূব্য ঘিনা-সাম্প্রিাদেক িাগো। কষু দমলো ও 

মেমনদসংয়হর জঘন্ িধৃষ্ায়ন্তর পর শ্রীঅরদবন্দ, ও রবীন্দ্রনায়থর স্য়িশী আয়ন্দােয়নর নীদ্ দনয়ে 

দবি্ীে দচন্তাভাবনা। কাঁঠােপাো ্খন স্ায়িশদকয়ির ্ীথ্যয়ক্ত্র । দকন্তু ভায়ো কয়র েক্্ কয়রা 

ঋদষ, লস ল্ামার রদচ্ ঐ িষু ’দি শয়ব্ প্রদ্ধ্বদন্ ভাবময়ন্ত্ররই জন্, ল�ািা আনন্দময়ঠর জন্ 

নে। আনন্দমঠয়ক রথাসম্ভব পাশ কাদিয়েই না স্য়িশী আয়ন্দােন প্রবদ্্য্ পদরচাদে্ হয়েদছে? 
ষ্ু দমই বয়ো, স্য়িশী আয়ন্দােন প্রারধি হয়্ই ‘বয়ন্দ-মা্রম্ ’ – বায়ি আনন্দমঠ কােবাদর্ হয়ে 

পয়েদছে দক না। আর আজ লরখায়ন ভার্ রায়ষ্ট্রর প্র�দ্ ও স্াদেয়ত্বর কারয়র সষুিধৃঢ় জা্ীে 

সংহদ্র প্রয়োজনীে্া, লসয়ক্য়ত্র আনন্দময়ঠর পষুনরুজিীবন ঘিায়না দক খাদনকিা লিশয়রোয়হর 

পর্যায়ে পয়ে না? আমায়ির সয়ন্দহ লনই, ভষু েিা ্খনই ধরা পেয়ে বইিায়ক ষ্ু দম বাদ্ে করয়্।

দিন আয়স, দিন রাে। আমরা পাো-বিয়ের রাত্রী। আমায়ির প্র্্াশা-পূর্য অথচ সাবধানী পিয়ক্য়পর 

আজয়কর জীবন মীরজােরী-লকাম্পানী শাসয়নর জীবন নে, দভক্ লিারীে কল্পনাদবোয়সরও নে। 

রা দন্ান্ত সামদেক, দমদে্-পিপা্-মষুখদর্ জাদ্র রাত্রাপয়থ ্ার পষুনঃপ্রব্্যন লক চাে, লক 

এমন লমাহগ্রস্? আমরা জাদন, পথ-পদরব্্যয়নর ভূদমকাে ষ্ু দম দনয়জও ্া চাইয়্ না। আমরা 

জাদন, এ দনয়ে হে ষ্ু দম কমোকান্তীে ভগেীয়্ দবোপ করয়্, নে, সমায়োচয়কর লেখনী দনয়ে 

ভষু য়ে-ভরা পষুরায়নায়ক ধাক্া দিয়ে রাজপথ লথয়ক অধে�দেয়্ সদরয়ে লেেয়্। আমরা লিয়খদছ, 
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ষ্ু দম দনয়জর প্রদ্ও ক্মাশীে দছয়ে না। রাজদসংহ, ইদন্দরা, সাম্ প্রভধৃ দ্র কথা স্মরর কয়রা । 

্াহ’লে ্ারপর দক ষ্ু দম কল্পনার ইন্দ্রােষুধ ্্া� ক’লর বাস্য়বর লেখনী দনয়ে আজয়কর সংগ্রামী 

জীবয়নর লনা ষ্ু ন্ম ইদ্বধৃতে দেখয়্ বসয়্ না? 

্াই কয়রা, দপ্ামহ। লনা ষ্ু ন আনন্দমঠ লেয়খা ষ্ু দম। লহ কয়ঠার আত্মসমায়োচক! দনয়জর রচনা 

বারংবার কাঁিছাি কয়রছ ও দিয়েছ আমূে বিয়ে। আজয়কর লনা ষ্ু ন সূয়র্যর সগেী হও ল্ামার 

অদভরাত্রী বংশধরয়ির দনয়ে। লিখয়ব, কমোকায়ন্ত ষ্ু দম রা লচয়েদছয়ে, �ী্াে রা লিয়খদছয়ে 

– লসই সব্যব্াদপনী প্রদ্, অপার মানদবক্া, লসই দনঃস্াথ্য কম্যয়রায়�র পয়থ আজয়কর ্রুর 

সন্তানিে দকভায়ব এদ�য়ে লরয়্ চাইয়ছ। লকউ পারয়ছ, লকউ পারয়ছ না, - হে্ বাধয়ছ সামদরক 

সংঘা্ – ্বষু েক্্ ল্া লসই একই – মা রা হইয়বন । এ  েয়ক্্ ্ারা ব্থ্য না হে, ভষু ’লে 

স্জয়নর �ায়ে আঘা্ না হায়ন, এ ষ্ু দম না লিখয়ে আর লক লিখয়ব বয়ো, প্রথম পথ-পদরচােক 
ষ্ু দম? লকয়ি কষু য়ি ভাঙ্ চষু র ক’লর লনা ষ্ু ন আনন্দমঠ সাজাও বদকিম, ল্ামার সপ্তয়কাদি সিা-প্রস্ষু্ 

বংশধরয়ির চোর আঘায়্ ত�দরয়ক লঢয়ক রাক্  এই লোয়ভর িষু দনো,- বদরক্ -সভ্্া মধৃ ষ্ু ্র িষুঃস্নি 

লিখয়্ থাকষু ক। এ লিয়শ রাজনীদ্র ্াদত্ত্বক জমেিা্া ষ্ু দম, ষ্ু দম দশদখয়েছ ধম্য লনশন �য়ে না, 

ধয়ম্যর দবয়ভয়ি জা্ীে্ার সব্যনাশ ঘয়ি না। ষ্ু দম দশদখয়েছ আিশ্য �াহ্যস্্ই লশ্রষ্ঠ ধম্য। সাম্ময়ন্ত্রর 

উদ্া্া ষ্ু দম। এখন দথওদর দপছয়ন লরয়খ কায়জর ময়ধ্ ্ার সমূ্পর্যরূয়প লিখার দিন এয়স ল�য়ছ 

। দবেবি হয়ে রায়ছে লনা ষ্ু ন দিয়নর ষ্ু দম আয়সাদন ব’লে । আজয়কর েোই দহন্দষু-মষুসেমায়নর 

নে, দমদে্ দহন্দষু-মষুসেমায়নর অন্ এক সাধারর দবপয়ক্র সয়গে, রার কিাকার মূদ্্যয়্ রয়েয়ছ 

অথ্যবনদ্ক সরীসধৃয়পর আগ্রাসী কষু ম্ভীপাক আর জাদ্বর্য-তবষয়ম্র লক্িাতি নরকাসষুর । ষ্ু দম 

লোকদশক্া লচয়েদছয়ে, ষ্ু দম  লচয়েদছয়ে দকসান-�ধৃদহরীর ময়ধ্ ধ্ৃ প্ত বগেজননীর লস্হমেী প্রদ্মা। 
ষ্ু োিয়ন্র দবচারক ষ্ু দম অপক্পা্ পদরছেন্ন বষুদদ্ধর জা�রর লচয়েদছয়ে। ষ্ু দম রবীন্দ্র বদর্য্ 

সব্সাচী, স্ষুেরুচীর মধষুবকিভ-দবধ্বংসী অব্থ্য  ল্ামার মহায়শে। সষু্রাং আজও ল্ামায়ক 

আমরা চাই, মধৃয়্র শ্বাদষ্যকীয়্ নে, চেমান রতি-প্রবায়হই।                  
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সমায়োচয়করা সমায়োচনা সাপ্তাদহক বা মাদসক পদত্রকাগুদের পধৃষ্ঠা পূর্য কদরয়ব,এমন দক গ্রথেও 

বানাইয়ব ইহা ময়ন কদরো বদকিমচন্দ্র উপন্াস লেয়খন নাই।্য়ব দ্দন স্েং গ্রথে-সমীক্ক 

দছয়েন বদেো ভাবী দবচারকয়ির কথা ্াঁহার ময়ন হওো সম্ভবপর।্াহা ছাো দকছষুিা দনজ 

বষুদদ্ধদবয়বক অনষুসায়রও বয়ি,দকছষুিা সমকােীন পাঠককষু য়ের মন্তয়ব্র বয়শও বয়ি,দ্দন লবশ কয়েকদি 

লক্য়ত্র উপন্ায়সর কাদহনী ও পদররায়মর পদরব্্যন সাধন কয়রন।কী কী পদরব্্যন কদরোয়ছন এবং 

্াহার েয়ে বদকিম-মানয়সর দকরুপ দবচার হওো সং�্ ইহা েইো অধ্্াপয়করা আেবিরপূর্য বাগ্ দবন্াস 

কদরয়্ থাকষু ন,আমরা বষুদঝ লর কােব্বধায়ন সাদহদ্্ক ও সাদহ্্-দচন্তকয়ির অল্পস্ল্প মানদসক পদরব্্যন 

অদনবার্য,আর দনজ মূে রচনার সংস্ার স্াভাদবক বদেো বদকিমচন্দ্রও ময়ন কদরয়্ন,সষু্রাং দ্দন জীবৎকায়ে 

্াঁহার কয়েকদি উপন্ায়সর লর সব পদরবদ্্য্ রূপ দনদি্যষ্ কদরো দিোয়ছন ্াহার উপর দন্যভর কদরোই 

আমায়ির ম্ রসপ্রাথ্যী পাঠয়কর রস ধ্ৃ ষা চদর্াথ্য হওো বাঞ্ছনীে।‘সী্ারাম’ অবশ্ ্াঁহার স্ক্য লশষ 

রচনা বদেো গুরু্র লকানও পদরব্্যয়নর সম্ষুখীন হে নাই।

  বদকিমচয়ন্দ্রর প্রদসদ্ধ উপন্াসগুদের দিয়ক সাধাররভায়ব িধৃদষ্পা্ কদরয়ে লিখা রাে লসগুদের দবষেবস্তু 

হইে িাম্পয়্্র বা দবস্মধৃ্-িাম্পয়্্র এবং অ-িাম্প্্ অথ্যাৎ পদরস্ষু ি লরাম্াদটিক অথ্যাৎ পরকীো রদ্র 

প্ররে-মূেক বিন্দ ও পদরনায়ম নােক-নাদেকার দবয়ছেি,মধৃ ষ্ু ্ অথবা ক্র-দমেয়নর রি্ায়জদি।কয়েকদি লক্য়ত্র 

ক্দচৎ তিব-ঘদি্,দকন্তু প্রােশই চাদরত্র্-কধৃ ্।উতি প্ররে-সম্পক্য পদরস্ষু িভায়ব পরকীো রদ্র,কয়েকদি 

লক্য়ত্র শাস্ত্রানষুয়মাদি্ স্কীো রীদ্র হইয়েও পদরদস্দ্য়্ স্ভায়ব ও আচরয়র পরকীো রদ্র।বদেয়্ ল�য়ে 

প্ররে-তবদচত্র্ প্রিশ্যনই ্াঁর উপন্াস-দনম্যায়রর লমৌে লপ্রররা,ইদ্হাস ধম্য নীদ্ প্রভধৃ দ্ ল�ৌর,ঘিনাসহ 

কাদহনীর স্াপনাও দবস্ার কয়ল্প সং�দঠ্।

 মা ধ্ৃ ভাব বা সন্তান-বাৎসে্ বদকিয়মর লেখাে ল্মন লকানও সমাির পাে নাই। ্াঁহার উয়লেখ্ সধৃদষ্গুদের 

দবি্ীে েক্র হইে স্ি-এর ম্ পষুরা্ন ইদ্হায়সর পদরয়বয়শ লরামান্ লসর দিয়ক লঝাঁক,এমন দক বাস্ব 

বদকিম-মকনাধকম্যর 
পিভষুদমকত সডীতারাম
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পদরদস্দ্য়্ও লরামান্ লসর রক্র,কাব্ানষু�্ কল্পনার অনষুরঞ্জন।আবার,্াঁর সধৃষ্ মষুখ্চদরত্রগুদে,পষুরুষ 

অথবা নারী,স্কীে মদহমাে ভাস্র এবং অন্তবি্যয়ন্দ ক্্দবক্্,অয়নকিাই লশক্সপীোয়রর রীদ্র । 

চাদরদত্রক তবদশষ্্ দনম্যায়রর সয়গে ঘিনার বিাদন্দক দবন্ায়স, সহােক আখ্াদেকার লরাজনাে এবং 

পদরয়বয়শর সং�দ্ রক্াে ্াঁর উয়লেখ্ রচনাগুদে মহৎ সধৃদষ্,পদরদচ্ সাধারর হইয়্ অয়নকিাই 

পধৃথক । দকন্তু ্াঁহার উপন্াস দন্যমায়রর লপ্রররা-মূয়ে রাহা েক্রীে ব্াপার ্াহা হইে নরনারী-

প্ররে । আর লস প্ররে হে পরকীেবৎ,নে পূর্য পরকীে । প্রথম ঔপন্াদসক হইোও এই শাস্ত্র 

সংস্ায়র জীর্য সমায়জর সাময়ন দ্দন দববাদহ্ নরনারীরাও পরকীোসদতি লিখাইো লসকায়ে অসীম 

সাহদসক্ারই স্াক্র রাদখোদছয়েন।ধম্য, নীদ্, আত্মদহ্, সমাজদহ্ প্রভধৃ দ্র দচত্রর উপন্াস 

দনম্যায়রর পয়ক্ প্রয়োজনীে বদহরগে ব্াপার এবং ্াহা বদহরয়গেই থাদকো দ�োয়ছ । অথচ এই 

বদহরগে েইো আমরা আয়� ক্ই না বাগ্ দবস্ার কদরোদছ এবং আজও ক্ান্ত হই নাই।

  বদকিয়মর উদদ্ষ্ ও লসই সয়গে দবদশষ্ লরাম্ান্ দিক প্ররে সম্পয়ক্য রথারথ্ার জন্ও বয়ি 

এবং তবষ্ণব ধয়ম্যর সূয়ত্র অয়নয়কর পদরদচ্ থাকার কারয়রও বয়ি ‘পরকীো’ বা ‘পরকীে’ 

শব্ আমায়ির বারংবার ব্বহার কদরয়্ হইোয়ছ । লরৌনাকষ্যর এবং প্ররেই মানষুষজীবয়নর 

সব্যায়পক্া প্রবে প্রবধৃদতে;বাৎসে্,সখ্ প্রভধৃ দ্ ্াহার দনয়নে। মননেধি কধৃ দত্রম ধম্যভাব আরও দনয়নে 

। এ দবষেদি তবষ্ণব রদসক ও ্াদত্বয়করা মনস্াদত্বক দবয়লেষরসহ বষুঝাইো দিোয়ছন,্াদন্ত্রয়করাও 

্াঁহায়ির সদহ্ একম্। অন্দিয়ক কী প্রাচ্ কী পাশ্াতে্ সাদহ্্-দশল্প সূিষুে্যভ পরকীো প্রীদ্র 

লরাম্ান্ দিক আক্যষয়রর বারীয়্ই প্র�েভ। ধম্যপ্রবতিা বা সমাজদহ্কামী নীদ্র উচ্চারক বদকিম 

্াঁহার পরজীবয়ন মননমূেক সমাজদচন্তাে রাহাই দনধ্যারর করুন না লকন,দ্দন সাদহদ্্ক বদকিয়মর 

দনকি পরাভষু ্। সধৃদষ্র দিক বাি দিো �ী্া, লকাঁৎ, লবথোম, অনষুশীেন্ত্ব প্রভধৃ দ্র বদকিম এই 

দবংশ শ্ক পষ্যন্ত লধায়প দিঁদকয়্ন দকনা সয়ন্দহ । লকাথাও লকাথাও উপন্ায়সর কাদহনী-লিয়হ 

বাস্ব-ভায়ব অনষুশীেন্ত্ত্ব প্রিশ্যন (লিবী লচৌধষুরারী) বা দনকোম কয়ম্যর উপয়রাদ�্া দবষয়ে উচ্চারর 

( সী্ারাম )  ্াঁহার অন্তরগে সাদহদ্্ক্ায়ক দবনাশ কদরয়্ সক্ম হে নাই । অবশ্, পদশ্মা 

লকায়না লকায়না ঔপন্াদসয়কর ম্ দবয়লেষর-ধম্যী বর্যনাে ্াঁহায়ক আত্মদনয়ো� কদরয়্ লিখা রাে 

না, দকন্তু ঘিনাচয়ক্র এবং ব্ঞ্জনাক্রয়ম পরকীে আকষ্যয়রর অয়মাঘ্া ও প্রবে্া র্িূর পেষ্ 

করা রাে লস দবষয়ে দ্দন কাপ্যর্ও কয়রন নাই । ্য়ব এ দবষয়ে ্াঁহার একদি দপ্রে রীদ্ও 

দবচার্য । লসদি মধ্রষু�ীে প্রাচ্ জীবন-সম্পয়ক্যর প্রভাব । লকায়না লকায়না লক্য়ত্র দ্দন প্ররেী ও 

প্ররদেনীয়ক বহুপূয়ব্যই শাস্ত্রীে দববাহ-বধেয়ন মষুহূয়্্যর জন্ বাঁদধো েইো নানান্  লকৌশয়ে এমনভায়ব 

দবদছেন্ন কদরোয়ছন লর ঐ দববায়হর অনষুষ্ঠানিা ্াহায়ির দবস্মধৃদ্র পর্যায়ে চদেো দ�োয়ছ এবং পয়র 

তিবয়রায়� দমেন ও অনষুরায়�র লক্য়ত্র উহা লকায়না লরখাপা্ কয়র নাই,উহা পরকীে আকষ্যয়ররই 

সয়�াত্র্া োভ কদরোয়ছ । এসব লক্য়ত্র উতি শাস্ত্রীে সূত্রবধেয়নর দবষেিায়ক লেখক ঘিনামায়ত্রর 
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অদ্দরতি মর্যািা লিন নাই, অথ্যাৎ এমন্র ইদগে্ লিন নাই লর ঐ ক্দরয়কর সূত্রসংয়রা�ই 

নােক-নাদেকার পরব্্যী আক্যষয়রর কারর।এরূপ লক্য়ত্র পরপের অজ্ঞা্-পদরচে নােক-নাদেকা 

পূব্যরায়�র দনেমানষুসায়রই আসতি হইোয়ছ । এ দবষয়ে িধৃষ্ান্ত মধৃরাদেনী-উপন্ায়সর ময়নারমা-

পশুপদ্, িধৃষ্ান্ত প্রেষু লে-ব্য়জশ্বর, শ্রী-সী্ারাম এবং হে্ বা মদ্দবদব-নবকষু মারও। দববায়হর 

অনষুষ্ঠান অথবা ্াহার স্মধৃদ্ মাত্রই �ভীর অনষুরায়�র কারর হে নাই এবং হইয়্ও পায়র না 

। সাদহয়্্ দশয়ল্প অশাস্ত্রীে আকষ্যর বা পরকীো রদ্রই একছেত্র আদধপ্্,উহার আশ্রয়েই 

বিন্দ-সংঘা্মষুখর রমনীে দচত্রাবেী। িাম্প্্ দমেয়নাতের জীবয়নর তিনদন্দন্া বর্যববদচত্র্হীন, 

একয়ঘয়ে ব্াপার । উহা েইো িষুই চাদর পধৃষ্ঠাে সংসার রাত্রার পদরচে েষু দিয়্ পায়র মাত্র। ্াহার 

অদধক হইয়ে দবরদতিকর হে,এবং উহায়ক দচতোকষ্যক কদরয়্ হইয়ে লকায়না পয়ক্র অববধ 

প্ররে অ্্াবশ্ক হইো উয়ঠ । ‘ইদন্দরা’ উপন্াস লিখষুন,িাম্প্্য়ক মধষুমে কদরো ল্াোর জন্ 

বদকিময়ক ক্ রহয়স্র আয়োজনই না কদরয়্ হইোয়ছ,আর ল�াদবন্দোে-ভ্মর অথবা নয়�ন্দ্র-

সূর্যমষুখীর িাম্প্্ সংসার লিখায়নার জন্ লেখকয়ক কে পধৃষ্ঠা ব্ে কদরয়্ হইোয়ছ ।নীদ্শাস্ত্র-

দবয়রাধী পরকীো রদ্র অেঙ্ঘনীে প্রভাব বর্যয়নই বদকিয়মর উপন্াস সাথ্যক ও সাদহ্্গুয়র লশ্রষ্ঠ 

। লকবে লরাদহরী, কষু ন্দনদন্দনী, আয়েষা, তশবদেনী, লজবউদন্নসাই নে, কার্যয়ক্য়ত্র ময়নারমা শ্রীও 

পরকীো লশ্ররীর নাদেকা । �্ানষু�দ্ক দমেয়নর েঘষু মধষুমে্া নে । দমেয়ন গুরু্র বাধা । 

অপার দবরহ এবং পদররায়ম রি্ায়জদিয়্ সমাদপ্তই এই প্ররয়ের কাদব্ক তবদশষ্্ । তবষ্ণব রদসয়করা 

দবরহ এবং অন্দবধ িষুঃখসহয়নর মদহমায়্ই পরকীো রদ্য়ক সমষুজ্জ্বে কদরো ষ্ু দেোয়ছন । 

এদিয়ক বদকিম অপ্রাপ্্াজদন্ দবরয়হর সয়গে রষুতি কদরো দববাদহ্ পদরদস্দ্য়কও রথাসাধ্ 

পরকীোয়ত্ব ভূদষ্ কদরয়্ চাদহোয়ছন । িাম্পয়্্র লক্য়ত্র ঘিনাচয়ক্র িূরয়ত্বর সধৃদষ্ কদরো এবং 

কােব্বধায়নর সহাে্া েইোও এই ঔপন্দসক স্কীে্ার ময়ধ্ই রথাসম্ভব পরকীে আক্যষয়রর 

্ীব্্া আনার প্রোস কদরোয়ছন । কয়েক বৎসর দনদশ্ন্ত একত্রবায়স লরাদহনী রখন সম্ক্ আেতে 

�ধৃহরমরীর স্ভাব প্রাপ্ত হইোয়ছ এবং উভয়ের জীবনরাত্রা �্ানষু�দ্ক হইো পদেোয়ছ, ্খন 

হইয়্ই লরাদহনীর উপর ল�াদবন্দোয়ের আকষ্যর ক্ীেমান হইো পদেোয়ছ এবং লসই অবসয়র 

ক্রয়ম িষুষ্প্রাপ্ ভ্ময়রর দিয়কই ল�াদবন্দ-োয়ের আকষ্যর প্রবে হইোয়ছ । লরাদহনী-হ্্া লকায়না 

গুরু্র ব্দ্ক্রম নে । এই ময়নাভায়বরই বদহরগে দনিশ্যনমাত্র । স্েং উপন্াসকারও একিা 

পদরদশষ্ লরাজনা কদরো লবাধকদর ইহাই বষুঝাইয়্ চাদহোয়ছন । সী্-রায়মর লক্য়ত্রও ্া-ই । 

শ্রী হস্�্ হইোও অপ্রাপ্ত রদহো দ�োয়ছ ।  ল�াদবন্দোে ও সী্ারাম লশস্পেীোয়রর রি্ায়জদির 

নােক সিধৃশ, ইহায়ির আক্যষর-দবক্যষর িষুই-ই সাংঘাদ্ক এবং িষুঃসহ-িষুঃখ-পদররামী । িাম্প্্ 

প্ররে ইহায়ির কায়ছ দনেদম্ অন্নব্ঞ্জয়নর ন্াে সহজেভ্ ষ্ুছে বস্তু। আর পরকীোর ্ীব্ মদিরা 

পদররায়ম হোহেবৎ হইয়েও দন্ান্ত কাম্ হইোয়ছ।
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 বদকিম উদ্ ঘাদি্ মনষুষ্-প্রবধৃদতের এই �ভীয়র প্রয়বশ না কদরোই এরকম প্ররে-স্্য়ক লকায়না 

সমায়োচক দনছক রূপয়মাহ বদেো ময়ন কদরোয়ছন । আমরা বদে,হাঁ,রূপসংয়রা� আয়ছ বয়ি,দকন্তু 

বদহদরদন্দ্রে আক্যষর অন্তদরদন্দ্রে অনষুভয়বর বাহক না হইয়ে,অথ্যাৎ িষুই দমদেো ভাবরয়স মনঃদস্র 

না হইয়ে এ্িূর ঘদিয়্ পায়র দকনা ্াহা অন্তি্যশ্যী সহৃিয়েরাই দবচার কদরো লিখষুন। লক বদেয়ব 

লর লরাদহনী ও কষু ন্দনদন্দনীর প্রদ্ আকষ্যয়র নােকয়ির দচয়তে করুরাচাদে্ ভাবসংয়রা� ঘয়ি নাই 

।িশ্যন-শ্রবরাদি হইয়্ রায়�াৎপদতের সাধারর্ত্বয়ক মান্ কদরোও বো রাইয়্ পায়র লর দবয়শষ 

দবয়শষ ব্দতির দবয়শষ দবয়শষ রূয়প পক্পা্ই সূক্ষ্ম্র তবজ্ঞাদনক স্্। এমন অবস্াে প্রথম 

িশ্যয়নই বদহরগে অন্তরগে দমদেো একাকার হইো প্রবে্র অনষুরায়�র পয়থ চাদে্ হওোই স্াভাদবক 

পদরদস্দ্। এই ভাবদমশ্র রূপিশ্যনয়ক অবেবিন কদরোই দবয়শ্বর রাব্ীে উৎকধৃ ষ্ সাদহয়্্র 

সধৃদষ্। বদকিমচন্দ্রও লকবে ক্দরক রূপোেসার ময়ধ্ই ্াঁহার িাম্প্্-বদহভূ্য্ আকষ্যরয়ক সীদম্ 

রায়খন নাই,ভাবরূপ সদম্দে্ প্রাথদমক উচ্ছ্বাসয়ক প্রবে আন্তর আক্যষয়র পদরর্ কদরো ্য়বই 

নােকয়ির দববাদহ্ পত্নী ্্া�য়ক বা পদ্-দবরা�য়ক বাস্ব কদরো ষ্ু দেয়্ পাদরোদছয়েন।রূপ 

ও গুর একত্র দমদে্ হইোদছে বদেোই শ্রীর প্রদ্ অপ্রদ্য়রাধ্ প্ররয়ের প্লাবয়ন নন্দা ও রমা 

ভাদসো দ�োদছে। ‘প্র্াপ’লক রদি বীর ও লিব ষ্ু ে্ চদরত্র বদেো ময়ন করা রাে ্াহা হইয়ে 

তশবদেনীর প্রদ্ ্াহার সষু�ভীর অনষুরা�, রাহা লস দনজমষুয়খ ব্তি কদরোয়ছ, ্াহায়ক রূপয়মাহ 

বদেো উোইো লিওো পেষ্াক্য়র বদকিম-দবয়রাধী হইো পয়ে। আর লসই সয়গে অপ্রাপ্্া-জদন্ 

অন্তবি্যয়ন্দ নােয়কর ক্্-দবক্্ অবস্ায়কও লকায়না মর্যািা লিওো হে না।

   পরকীো রদ্র �ভীর্া ও লোয়কাতের-স্ভাব সম্পয়ক্য বদকিমচন্দ্র স্েং অ্্ন্ত সয়চ্ন 

দছয়েন।্াঁহার স্কীে দবয়লেষর ইহার সপক্্ার প্রমার।বদকিয়মর এ মন্তব্ ‘সী্ারাম’উপন্ায়স, 

্াঁহার অদভজ্ঞ্া ও লেখনীর পদরপাকাবস্াে –

 “ভায়োবাসা বা লস্হ,রাহা সংসায়র এ্ আিয়রর,্াহা পষুরা্য়নরই প্রাপ্,নূ্য়নর প্রদ্ জয়মে 

না।রাহার সংসয়�্য অয়নককাে কািাইোদছ, দবপয়ি সম্পয়ি সষুদিয়ন িষু দি্যয়ন রাহার গুর বষুদঝোদছ, 

সষুখ-িষুঃয়খর বধেয়ন রাহার সয়গে বদ্ধ হইোদছ,ভায়োবাসা বা লস্হ ্াহারই প্রদ্ জয়মে । দকন্তু নূ্ন 

আর একিা সামগ্রী পাইো থায়ক ।নূ্ন বদেইোই ্াহার একিা আির আয়ছ । দকন্তু ্াহা ছাো 

আরও আয়ছ । ্ াহার গুর জাদন না দকন্তু দচনি লিদখো অনষুমান কদরো েইয়্ পাদর।রাহা পরীদক্্ 

্াহা সীমাবদ্ধ; রাহা অপরীদক্্, লকবে অনষুদম্, ্াহার সীমা লিওো না লিওো ময়নর অবস্ার 

উপর দন্যভর কয়র । ্াই নূ্য়নর গুর অয়নক সমে অসীম বদেো লবাধ হে। ্াই লস নূ্য়নর 

জন্ বাসনা িষুি্যমনীে হইো পয়ে। রদি ইহায়ক লপ্রম বে, ্য়ব সংসায়র লপ্রম আয়ছ।লস লপ্রম 

বে উমোিকর বয়ি। নূ্য়নরই ্াহা প্রাপ্। ্াহার িায়ন পষুরা্ন অয়নক সময়ে ভাদসো রাে । 

শ্রী সী্ারায়মর পয়ক্ নূ্ন । শ্রীর প্রদ্ লসই উমোিকর লপ্রম সী্ারায়মর দচতে অদধকধৃ ্ কদরে 
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। ্াহার লস্রায়্ নন্দা রমা ভাদসো ল�ে।

 “হাে নূ্ন ! ষ্ু দম দক সষুন্দর? না, লসই পষুরা্নই সষুন্দর ? ্য়ব ষ্ু দম নূ্ন । ষ্ু দম অনয়ন্তরই 

অংশ । অনয়ন্তর একিষু খাদন আমরা জাদন, লসই একিষু খাদন আমায়ির কায়ছ পষুরা্ন । অনয়ন্তর 

আর সব আমায়ির কায়ছ নূ্ন । অনয়ন্তর রাহা অজ্ঞা্ ্াহাও অনন্ত । নূ্ন । ষ্ু দম অনয়ন্তরই 

অংশ । ্াই ষ্ু দম এ্ উমোিকর । শ্রী আজ সী্ারায়মর কায়ছ অনয়ন্তরই অংশ ।”

 বদকিমচয়ন্দ্রর এই দবয়লেষর অপূব্য,উহা দচর-আধষুদনক এবং সাদহয়্্র দিক দিো দবচারয়কর চূোন্ত 

দবচার । ইহা শাস্ত্র্ত্ববািী দহন্দষু বদকিমচয়ন্দ্রর নয়হ,�ভীর-অনষুভূদ্-প্রবর সাদহদ্্ক বদকিমচয়ন্দ্রর । 

“সাদহয়্্র মষুখ্ উয়দ্শ্ লসৌন্দর্য সধৃদষ্”-উতেরচদরয়্র আয়োচনাে ্াঁর এই মন্তয়ব্র সয়গে উপদর-

উতি মনস্ত্ত্ব দবকেন সব্যথা সং�্ । এয়ক্য়ত্র বদকিমচন্দ্র লস্হ ভায়োবাসা দচদনি্ িাম্পয়্্র সয়গে 

লপ্রম বা তিব আকষ্যয়রর প্রভাবরষুতি পরকীো-রদ্রই প্রয়ভি দবয়লেষর কদরোয়ছন ও প্রকারান্তয়র 

‘পরকীো’ আকষ্যয়রর লশ্রষ্ঠ্া প্রদ্পন্ন কদরোয়ছন । তবষ্ণয়বরা লবাধহে দকছষুিা শাস্ত্রীয়ির ভয়েই 

পরকীো প্রীদ্য়ক লেৌদকয়ক্র বদেো বর্যনা কদরোয়ছন (“লহন লপ্রমা নধৃয়োয়ক না হে”) । 

বদকিয়মর এবং ্ৎদশষ্ রবীন্দ্রনায়থর ময়্ আর লসই সয়গে পদশ্মা কাব্-িাশ্যদনকয়ির অদভময়্ 

উহা নরয়োয়কই েভ্ । তবষ্ণয়বরা লর দবরহাদ্্যমে মানষুষী লপ্রম হইয়্ই অয়েৌদকক রাধাকধৃ ষ্ণ 

লপ্রয়মর আিশ্য েইোয়ছন ইহা রবীন্দ্রনায়থর সষুদচদন্ত্ অদভম্ । অজ্ঞা্ অপ্রাপ্ সষুিূয়রর প্রদ্ 

অয়হ ষ্ু ক আকষ্যর এবং অপ্রাদপ্তজদন্ দচরদবরহ রবীন্দ্র কাব্-কদব্ারও একদি মষুখ্ দবষে । 

বদকিয়মর উদলেদখ্ দবয়লেষর হইয়্ আরও বষুঝা ল�ে লর স্ােী দমেয়ন চদর্াথ্য ভায়োবাসা লপ্রম বা 

তিব আকষ্যর হইয়্ দভন্ন-ধয়ম্যর, দভন্ন রীদ্র, এমনদক দননে্র পর্যায়েরও ।

 উতি আশ্র্য প্ররেপ্রবধৃদতের সয়গে ধম্যাধম্য পাপ-পূয়র্র লকায়না সম্পক্য িাদনো আনা অক্্যব্-এমন 

অদভম্ও বদকিম প্রকাশ কদরোয়ছন । ‘চন্দ্রয়শখর’ উপন্ায়সর উপসংহায়র মষুমূষষু ্য প্র্ায়পর প্রশ্ন 

ও রমানন্দ স্ামীর প্র্ূ্তেয়রর  মম্য অনষুধাবন কদরয়ে বষুঝা রাে বদকিম শুদ্ধ পরকীোরদ্র লশ্রষ্ঠ্া 

প্রিশ্যয়ন ও কী্্যয়ন দবমষুখ নয়হন-

“প্র্াপঃ এ জ�য়্ মনষুষ্ লক আয়ছ লর আমার এই ভায়োবাসা বষুদঝয়ব! লক বষুদঝয়ব আদজ এই 

লষােশ বৎসর আদম তশবদেনীয়্ ক্ ভায়োবাদসোদছ । পাপদচয়তে আদম ্াহার প্রদ্ অনষুরতি 

নদহ...আমার মধৃ্ূ্ দভন্ন উপাে নাই-এই জন্ মদরোম। আপদন এই গুপ্ত ্ত্ব শুদনয়েন-আপদন 

জ্ঞানী, আপদন শাস্ত্রিশ্যী-আপদন বেষুন আমার পায়পর দক প্রায়েদশ্তে ।

 “রমানন্দ স্ামী বদেয়েন-্াহা জাদন না । মানষুয়ষর জ্ঞান এখায়ন অসমথ্য ; শাস্ত্র এখায়ন মূক ।“

 অ্এব এই অগ্র�র্ দবশুদ্ধ সাদহয়্্র পদথকধৃ ৎয়ক িাম্প্্ ও স্ীয়ত্বর মদহমাকী্্যনকারী, 

দহন্দষুধয়ম্যর রক্ক প্রভধৃ দ্ দবয়শষয়র রাঁহারা হীন প্রদ্পন্ন কদরয়্ চাদহোয়ছন ্াঁহায়ির ম্াম্ 

প্রচারয়রা�্ নয়হ, ্াঁহারা সাদহয়্্র অপক্পা্ সমায়োচক নন, স্ স্ ম্ািয়শ্যর অনষুকূে প্রচারক 
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মাত্র । স্্ বয়ি, বদকিমচন্দ্র ্াঁহার লশয়ষর দিয়ক লেখা কয়েকদি উপন্ায়স ্াঁহার মনঃকদল্প্ 

অনষুশীেন্ত্ব এবং লকাঁ্,লবথোম, দময়ের ময়্র সয়গে �ী্ার দনকোম কম্য অথ্যাৎ পয়রাপকারয়ক 

দমদশ্র্ কদরো কাদহনী দবন্াসপূব্যক উতি ম্ািয়শ্যর পরীক্া দনরীক্া কদরোয়ছন এমনভায়ব লর ্ াহা 

অ-সাদহদ্্ক পাঠকপয়ক্ দবভ্াদন্তর কারর হইোয়ছ । দকন্তু ইহা ল্া দঠক লর লকানও ঔপন্াদসক 

্াঁহার কাদহনী সধৃদষ্য়ক পূর্যাবেব ও দবশ্বাসয়রা�্ করার অদভপ্রায়েই লহাক আর দনজ দচন্তার 

্ােনায়্ই লহাক, ্াঁহার উপন্ায়স ধম্য্ত্ব, িশ্যন, দনস�্য-বর্যন, ইদ্হাসাদি উপন্ায়সর জীবন-

সমস্া বা বিন্দ-সংঘায়্র সং�দ্ কূ্ন্ন না কদরো রয়থছে সদন্নয়বশ কদরয়্ পায়রন । বদকিমচন্দ্রও 

্াহাই কদরোয়ছন ।লিবী-লচৌধষুরানীয়্ ইদ্হায়সর ঘিনাচয়ক্রর ময়ধ্ ্াঁহার সি্উদ্ ভাদব্ 

অনষুশীেন্ত্ত্ব লরা� কদরো একিা এক্ স্ লপদরয়মটি কদরো েইোয়ছন । বদকিম দনয়জ উপন্ায়সর 

‘বদহদব্যষে’ ও ‘অন্তদব্যষয়ে’র দবভা� কদরোয়ছন (সী্ারাম) । চন্দ্রয়শখর উপন্ায়স লোকচয়ক্ ভ্ষ্া 

তশবদেনীর ‘প্রােদশ্য়তে’র একদি দবস্ধৃ্ অধ্াে ্াঁহায়ক সংয়রাজন কদরয়্ লিখা রাে । পদরনায়ম 

ঔপন্াদসক এরকম শুদ্ধীকরর প্রদক্রোর দবেে্াই ষ্ু দেো ধদরোয়ছন । লিখাইোয়ছন লর অকথ্ 

তিদহক ও মানদসক দনর্যা্য়নর েয়ে অন্াসতিা নাদেকা উমোি হইো দ�োদছে দকন্তু ঐ অবস্া ধীয়র 

ধীয়র কাদিো ল�য়ে তশবদেনী পূব্যবৎ অববধ প্ররেয়কই বহুমান কদরোয়ছ। সী্ারাম উপন্ায়স 

সন্ন্াদসনী জেন্তীর লবত্রাঘা্ িধৃয়শ্র অব্াররা বদকিয়মর একদি উয়দ্শ্ দসদদ্ধর জন্ পদরকদল্প্ । 

উহা এই লর, নারীর পয়ক্ সন্ন্াস অসার,�াহ্যস্্ জীবন রাত্রাই সদঠক পথ ।লবত্রাঘায়্র উয়দ্য়শ্ 

জেন্তীয়ক উেগে করার মষুয়খ ্াহার নারীসষুেভ স্াভাদবক েজিার বর্যনা দিো লেখক উহা বষুঝাইো 

দিোয়ছন । সী্ারায়ম ইদ্হাস বদহদব্যষে হইো থায়ক নাই, শ্রী-সী্ারাম বিয়ন্দর সয়গে একান্ত 

হইোয়ছ, দকন্তু দমথ্া সন্ন্ায়সর আচরর, দনকোম কয়ম্যর আস্ােন প্রভধৃ দ্র লবশ দকছষুিা অংশ 

বদহরয়গেই থাদকো দ�োয়ছ। অদন্তয়মর অসময়ে শ্রী-সী্ারায়মর কায়ছ আত্মসমপ্যয়রর মধ্ দিো 

বদকিম সন্ন্াসধম্য , দনকোমকম্য প্রভধৃ দ্ বদহরগে আবজ্যনা িূয়র সরাইো দিোয়ছন ।

    বাংো উপন্ায়সর এই পদথকধৃ ৎ ল�াঁো দহন্দষুোদনরও পদরয়পাষক দছয়েন না । আনন্দমঠ ও 

সী্ারায়মর অদ্দরতি দহন্দষু-দহন্দষু , এমন দক ‘মার মার, রবন মার’ প্রভধৃ দ্র অয়নকিাই ইদ্হাস-

লমাহাদবষ্ লেখয়কর ্ৎকােীন সীদম্ জ্ঞায়নর প্রভায়ব পদরপষুষ্ । ্বষু বো রাইয়্ পায়র লর, 

অন্ত্র িধৃষ্ অ-সাম্প্রিাদেক বদকিম লশয়ষর দিয়কর এই সব লেখাে অ্ চো �োে কথা না 

বদেয়েও পাদরয়্ন । আসয়ে ্খনকার প্রাপ্ত সীদম্ উপািায়নর ইদ্হাস হইয়্ বদকিমচয়ন্দ্রর 

ধাররা হইোদছে লর মষুসেমান অদধকায়রর পূয়ব্যকার বাঙো ও বাঙােী লশৌয়র্য , জ্ঞায়ন , দশল্প-

সাদহয়্্ ল�ৌরবাদবি্ দছে এবং পাঠান আময়ে রদিচ বাঙােী হ্মান হে নাই, লমা�ে প্রশাসয়ন 

বাঙােীর সব্যস্ অপহৃ্ হইোদছে । এরকম একিা দস্র ধাররার অভষু ্িয়েই লশয়ষর দিয়ক বদকিম 

দহন্দষু ভাবনায়ক প্রশ্রে দিো থাদকয়বন । ন ষ্ু বা আয়েষা, ওসমান, মবারক,িেনী, লজবউদন্নসা, 
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চাঁিশাহ, েদকর প্রভধৃ দ্ ্াঁহার স্মররীে মানষুষ সধৃদষ্, আর দহন্দষু লহাক, মষুসেমান লহাক, রাহার ধম্য 

আয়ছ লসই প্রকধৃ ্ মানষুষ-ইহাই বদকিয়মর দনভধৃ ্ অন্তয়রর কথা ।

  অ্ঃপর ‘সী্ারাম’-এর পূয়ব্য দবরদচ্ উয়লেখ্ কয়েকদি উপন্ায়স সাধাররভায়ব ময়নায়রা� অপ্যর 

কদরো আমারা সী্ারাম সম্পয়ক্য দবয়শষভায়ব রা লশ্রা্ব্ লস দবষয়ে আদসয়্দছ । সী্ারায়মর 

লমৌে লপ্রররা সম্পয়ক্য সাধাররভায়ব রাহা উয়লেখ্ ্ াহা অবশ্ এই ভূদমকাংয়শই দববধৃ্ করা ল�ে । 

‘িষুয়�্যশনদন্দনী’ লরামান্ স্  বা উপন্াস এ দবষে একদি প্র্্ক্ প্রমার লর লসৌন্দর্যসধৃদষ্র উয়দ্শ্ ছাো 

লকায়না সামাদজক বা তনদ্ক উয়দ্শ্ সাধয়নর জন্ লেখক কাদহনী গ্রথেন কয়রন নাই । অন্তয়র 

দহন্দষুোদনর পাপ লপাষর কদরয়ে দ্দন জ�ৎদসংয়হর সয়গে আয়েষার প্ররে (রাহা অবনদ্হাদসক ) 

লিখাইয়্ন না এবং আেষায়কও মহতেম লপ্রদমকার আসয়ন বসাইয়্ন না । জ�ৎদসংহ বীরহৃিে, 

্াই তিব-দবেদবি্া দ্য়োতেমায়ক বাগ্ িান কদরো (ইহাও অবনদ্হাদসক ) আয়েষার সয়গে পদররে-

বধেয়ন আবদ্ধ হইয়্ পায়রন নাই । দ্য়োতেমায়ক গ্রহর ও আয়েষায়ক বজ্যয়নর বিারা বদকিয়মর 

শাস্ত্রীে িাম্পয়্্ আগ্রহও প্রমাদর্ হে । ইদ্হাস বয়ে, পাঠান ওসমান ্খনকার লশ্রষ্ঠ বীর ও 

সাহসী পূরুষ দছয়েন, এই ইদগে্ েইো বদকিম একদি কদল্প্ বাস্ব পিভূদময়্ ্াহায়ক সমষুজ্জ্বে 

কদরো ষ্ু দেোয়ছন ।

  লরামান্ স্  ও উপন্ায়সর দনপষুর দবদমশ্রর দহসায়ব ‘কপােকষু ন্ো’ লকবে বাঙো সাদহয়্্র নে, 

দবশ্বসাদহয়্্র উয়লেখয়রা�্ সধৃদষ্ । এরকম পদরয়বশ=বর্যনশদতি আমরা পদশ্মা লকায়না উপন্ায়সও 

লিদখ নাই । প্লি দনম্যায়রর ময়ধ্ লিখা রাে, িাম্প্্ বধেয়ন আবদ্ধ হইোও নাদেকা িষুয়ব্যাধ্ 

রহস্মেী,অপ্রাপনীো সষুিূয়রর বস্তু হইোই রদহয়েন । সূ্রাং কপােকষু ন্োে বদকিয়মর অদভপ্রাে 

হইে এক দচর-পরকীোর সয়গে সবিধে-বধেন েইো পরীক্া-দনরীক্া । কপােকষু ন্োর দবদশষ্ 

চাদরত্র্ সমায়োচকয়ির দবয়লেষয়রর অয়পক্া রায়খ না,উহা কাব্ানষু�্ দবদশষ্ মনস্াদত্বক । বাস্য়ব 

লিহধাদররী মানবী,আসয়ে কদবহৃিয়ের সষুিূরশােী কল্পনা । সূ্রাং রি্ায়জদিয়্ই এ উপন্ায়সর- 

স্াভাদবক পদররাম । বদকিম লর লরাম্ান্ দিক কদবত্বশদতির উতেম অদধকারী দছয়েন ্াহার পদরচে 

অন্ান্ উপন্ায়স দকছষু দকছষু থাদকয়েও (তশবদেনী, মধৃরাদেনী-ময়নারমা, কষু ন্দনদন্দনী-সূর্যমষুখী, বারুরী 

পষুকেদররী, শ্রী-জেন্তীর পদরভ্মর প্রভধৃ দ্) কপােকষু ন্োে ্ার চরয়মাৎকষ্য । লর মূে প্রসগে দ্দন 

বাদছো েইোদছয়েন,পদরয়বয়শ, ঘিনাে, ল�ৌর-কাদহনীর লরায়� কপােকষু ন্োে লর দনপষুর সামঞ্জস্ 

্াহা ্াঁহার অন্ লকায়না উপন্ায়সই লিখা রাে না । কপােকষু ন্োে পদ্মাব্ী বা লমাদ্দবদবর 

চদরয়ত্রর উধ্ব্যােয়রই প্রমার লর বদকিম নারীয়ত্বর অবমাননা কদরয়্ পায়রন না, আর দহন্দষুোদন প্রচার 

্াঁহার অদভপ্রায়ের দন্ান্ত বাদহয়র ।

  ‘মধৃরাদেনী’র সব্যায়পক্া আকষ্যক চদরত্র ময়নারমা । আর পশুপদ্ স্াথ্যাধে কষু দিে চদরয়ত্রর হইয়েও 

্াহার ব্দতিত্ব শধৃগোর সাধক নােক লহমচয়ন্দ্রর চদরয়ত্র লিখা রাে না । দবস্মধৃ্-দববাহ-সম্পক্য 
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পশুপদ্র কায়ছ ময়নারমা পরকীো কন্কা । লহমচয়ন্দ্র দশভ্ােদর ‘রষুয়�র ছাোপা্ ঘয়িয়ছ, 

লস জ�ৎ দসংয়হরই পদরর্ সংস্রর । বদকিম-পদরকদল্প্ লবশ কয়েকদি নাদেকাই অদভরাত্রী-

ময়নাভাবসম্পন্না । সংসারধয়ম্য আদশ্র্ হইয়েও দনরুয়দ্য়শর রাত্রী হইয়্ ্াহায়ির লকায়না বাধাই 

নাই । কপােকষু ন্ো আিয়ন্ত লরাম্ান্ দিক,্াহার কথা না হে ছাদেোই দিোম । মধ্রষুয়�র 

কষু য়হদেকাে আবধৃ্ মধৃরাদেনীর কথাও না হে ছাদেো লিওো ল�ে, দকন্তু সূর্যমষুখী?দবষবধৃয়ক্র বাস্ব 

পদরদস্দ্র ময়ধ্ এ ধরয়নর নাদেকা-চদরত্র দন্ান্তই লবমানান । আর তশবদেনীর বা আনন্দময়ঠর 

শাদন্তর ল্া কথাই নাই । মধ্রষুয়�র আধা-অজানা পদরয়বয়শর ভূদমকায়্ও এরুপ অবাস্ব 

নারীচদরত্র-গ্রথেন িূষরীে ময়ন কদরয়্ বাধা নাই, অন্ত্ঃ এসব লক্য়ত্র উপন্াস-দবচায়রর মানিন্ 

অচে ।সী্ারায়মর শ্রী সম্পয়ক্যও একই কথা প্রয়রাজ্, ্য়ব দকছূকাে আয়�ও শ্রী-জেন্তীর ম্ 

জিা-ত�দরক-রূরোক্ দবভূদষ্া লিোদসনী বা সন্ন্াদসনীর অদস্ত্ব এয়িয়শ এয়কবায়র িষুে্যভ দছেনা 

। এইিষু কষু ই রা রক্া ।

  দবষবধৃয়ক্ সূর্যমষুখীর �ভীর িাম্প্্প্রীদ্য়ক উলেঙ্ঘন কদরো নয়�য়ন্দ্রর কষু ন্দ-আসদতি এবং 

অনষুরূপভায়ব ‘উইয়ে’ ল�াদবন্দোয়ের লরাদহনী-প্ররেই প্রমার কয়র লর অববধ প্ররয়ের বাস্ব্া 

ও প্রবে্ায়ক বদকিম অস্ীকার কয়রন নাই এবং উহায়ক লহে ও প্রদ্পন্ন কয়রন নাই । পূয়ব্যই 

আমরা ইদগে্ দিোদছ লর লরাদহরী হ্্ার স্াভাদবক কারর হইে িম্পদ্র ন্াে লবশ দকছষুকাে 

একত্র রাপয়নর কারয়র লরাদহরীর সহজপ্রাপ্্াে এখন স্কীো হইো পো,আর লসইসয়গে অ্ীব 

িষুষ্প্রাপ্ হওোে ভ্মরপয়ক্ই ্ীব্ আকষ্যয়রর উিে । দবষেদি আমরা স্কীো-পরকীো্য়ত্ত্বর  

সাহায়র্ সহজ কদরো বষুঝাইবার লচষ্া কদরোদছ মাত্র । দকন্তু এরূপ মনস্ত্ত্ব ব্াখ্া লর প্রকারান্তয়র 

বদকিয়মরও উদদ্ষ্ ্াহা লরাদহরী-হ্্া দবষে পাঠকয়ির ভ্ান্ত ধাররা দনরসনকয়ল্প দেদখ্ পদরদশষ্-

মন্তব্  হইয়্ও বষুঝা রাে । বদকিয়মর ময়্ –“্খন ভ্মর অপ্রাপরীো,লরাদহনী অ্্াজ্া-্বষু ভ্মর 

অন্তয়র লরাদহনী বাদহয়র । ্াই লরাদহরী অ্ শীঘ্র মদরে ।“ লরাদহরীর মধৃ ষ্ু ্ সম্পয়ক্য রদি বদকিয়মর 

স্াদভম্য়ক দকছষুিা গুরুত্বপূর্য ময়ন করা রাে ্াহা হইয়ে ইহাই বষুদঝয়্ হইয়ব লর িাম্প্্ ও 

সামাদজক বাধাজন্ লরাদহরী রখন অনােতে দছে ্াহার উপর ল�াদবন্দোয়ের আকষ্যর ্ীব্ দছে । 

একত্রবায়স অপদরদচ্ পদরদচ্,অজ্ঞা্ জ্ঞা্ এবং সষুিূর দনকিব্্যী হওোে লস আকষ্যর দস্দম্ 

হইো পোই স্াভাদবক । আর অন্পয়ক্ অপ্রাপ্্ার জন্ পরকীোবৎ ভ্মরপয়ক্ই ল�াদবন্দোয়ের 

আকষ্যর সমদধক হইো পদেোদছে । জদমিার্নে ল�াদবন্দোে ইহার সহজ সমাধান কদরয়্ 

প্রোসী হইোদছয়েন । হ্্ার জন্ বদকিম একিা বদহরগে কারর ( সম্ভব্ঃ ওয়থয়ো নািয়কর 

সািধৃয়শ্  ) লিখাইোয়ছন মাত্র । লরাদহরীর জন্ ভ্মর-হ্্া এবং ভ্ময়রর জন্ লরাদহরী-হ্্া 

ল�াদবন্দোয়ের লক্য়ত্র একই মানদসক্ার অন্তভূ্য্ । লরাদহরীয়ক হ্্া না কদরো ল�াদবন্দোে 

রদি ছাদেো পোইয়্ন, ্াহা দক লরাদহরীপয়ক্ মধৃ ষ্ু ্রও অদধক হই্ না ? আমায়ির আরও ময়ন 
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হে লর লরাদহরীর চদরত্রাকিয়ন বদকিয়মর লেখনী দকছষু দবিধাগ্রস্ হইোদছে । রাহায়ক পাদপষ্ঠা বদেো 

অদভদহ্ কদরয়েন ্াহার উপর কার্যয়ক্য়ত্র সহানষুভূদ্ও ল্া বে কম লিখাইয়েন না । লরাদহরী 

রদি কপি ও ছেনামেী হইয়ব, লস িষু দবো মদরয়্ ল�ে লকন? লকবে লরৌন আকাঙ্কার অপূদ্্যর 

জন্ লকহ দক আত্মহ্্া কদরয়্ চাে ? লরাদহরী দক ভান কদরো িষু দবোদছে ? অ্এব শরৎচন্দ্র 

বদকিয়মর অন্ত�ূ্যঢ় ভাবনা ধদরয়্ পায়রন নাই বদেো ময়ন হে । এই  অন্ত�ূ্যঢ় স্রষ্ার কায়ছ বাদহয়রর 

বদকিমও পরাস্ হইোয়ছ । ‘চন্দ্রয়শখর’ এবং ‘রজনী’ল্ বদকিম পরকীে লপ্রয়মরই প্রবে্া ও 

িষুি্যমনীে্া ব্তি কদরোয়ছন । দবপষুে অধ্বসাে সহকায়র কধৃ ্ শুদ্ধীকরর-রজ্ঞ লর ক্ অসার 

্াহা প্রমার কদরো দিোয়ছন । আর, ‘রজনী’ উপন্ায়সর উপসংহায়রর দিয়ক েবগেে্ার ম্ 

আিশ্য �ধৃহরমরীর অমরনায়থর প্রদ্ সষুপ্ত বাসনার পদরচে দিো লরমন �্ানষু�দ্ক্াগ্রস্ শাস্ত্রীে 

িাম্পয়্্ প্রকধৃ ্ লপ্রয়মর অসম্ভাব্্া ব্তি কদরোয়ছন, ল্মদন উপন্ায়সর মনস্াদত্ত্বক আধষুদনক্ার 

পথ লিখাইো দিোয়ছন। রাহারা সাদহ্্সধৃদষ্য়্ও দহন্দষুোদন, িাম্প্্ ও স্ীয়ত্বর ধ্বজাধারী 

্াঁহারা দক এরূপ ধাররারই বশব্্যী লর দববাদহ্ নারীর মম্য-প্রয়িয়শ রাহাই দবরাজ করুক না 

লকন বদহরগেভায়ব পদ্য়সবা পদ্পূজা কদরয়েই ্াহার অক্ে স্�্যোভ হইয়ব ?

   কী িাম্পয়্্ কী পরকীইোে উয়লেখয়রা�্ উপন্াসগুদের পদররাম, হে পূর্য রি্ায়জদিয়্, 

নে রি্াদজকয়মদিয়্ । মধৃরাদেনী, ইদন্দরা, আনন্দমঠ,লিবী লচৌধষুরানী প্রভধৃ দ্র কল্পকথাগুদে বাি 

দিয়ে লিখা রাে, িষুয়�্যশনদন্দনী রি্াদজ-কয়মদি, কপােকষু ন্ো সব্যাগেীর রি্ায়জদি, চন্দ্রয়শখরও ্াই, 

দবষবধৃক্ রি্াদজ-কয়মদি কধৃ ষ্ণকায়ন্তর উইে পূর্যাগে রি্ায়জদি, রাজদসংয়হর লজবউদন্নসা পয়ক্ও ্াই, 

আর সী্ারামও ্াই । সী্ারআয়মর এয়কবায়র লশষাংয়শ বদর্য্ দমেন বাদহ্ক একত্র্া মাত্র, 

উহা উভেয়কই অদনবার্য দবনায়শর সম্ষুখীন কদরোয়ছ।

  ‘সী্ারাম’লক বদকিমচন্দ্র প্রকধৃ ্ ঐদ্হাদসক উপন্াস বয়েন নাই, ‘রাজদসংহ’লক বদেোয়ছন । 

অথচ রাজদসংয়হর সব্যায়পক্া আকষ্যক গ্রথেন লজবউদন্নসা-মবারক-িদরোর প্ররেকথা ল্া ইদ্হায়স 

লেয়খ না । আসে কথা এই লর, ইদ্হায়স লকায়না ঘিনা দেদপবদ্ধ নাই থাকষু ক । কল্প-ঘিনা 

রদি ইদ্হায়সর সম্ভাব্ বাস্ব্া অদ্ক্রম না কয়র ্াহায়্ উপন্ায়সর ঐদ্হাদসকত্ব খদন্্ হে 

না ।সী্ারায়মর ঘিনাবেীর সব দকছষু খাঁদি ইদ্হাস-সং�্ না হইয়েও ঐদ্হাদসক সম্ভাব্্া 

পূর্যমাত্রাে রক্া কদরোয়ছ । সী্ারায়মর স্াধীন জদমিার হওোর পর কয়েক বৎসয়রর রাজ্ 

প্রশাসয়নর ময়ধ্কার লেৌজিার-হ্্া ও মষুদশ্যিকষু দের আয়িয়শ সী্ারাময়ক শূয়ে দবদ্ধ করা, ঘিনা 

ছাো ইদ্হায়স আরদক পাওো রাে ? অথচ �গোরাময়ক আর কী জীবন্ত কবর লিওোর আয়োজন, 

শ্রী, রমা, নন্দা, চন্দ্রচূে, চাঁিশাহ েদকর প্রভধৃ দ্ এবং িষু�্যরক্া, রষুদ্ধ দববরর প্রভধৃ দ্ লেখয়কর দনজ 

কল্পনাে গ্রদথ্ হইয়েও ঐ সমেকার বাস্ব সম্ভাব্্্ সমূ্পর্য রক্া কদরোয়ছ । অ্এব ‘সী্ারাম’ও 

উতেম ঐদ্হাদসক উপন্াস । লকবে একিা ব্াপায়র একিষু খাদন �রদমে রদহোয়ছ । উহা হইে 
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দহন্দষু-মষুসেমান ময়নাভাব ও পারপেদরক জনদবয়রাধ । বস্তু্ঃ ্খনকার দিয়ন এখনকার ম্ 

সাম্প্রিাদেক ময়নাভাব েইো লকায়না দবয়রাধ লকাথাও �দেো উঠার অবকাশ পাে নাই । মষুসেমান 

লেৌজিার ও দহন্দষু জদমিায়রর ময়ধ্কার কেয়হ উভেপয়ক্ দহন্দষু ও মষুসেমান িষুইই থাদক্ । লিবী 

লচৌধষুরারীর িসষু্িয়ে দহন্দষু-মষুসেমান িষুইই দছে । সষু্রাং সী্ারাম উপন্ায়সর পষুনঃপষুনঃ ‘দহন্দষু 

দহন্দষু ’ উদতি এবং ‘মার্  মার রবন মার্ ’ প্রভধৃ দ্ ইদ্হায়সর সমথ্যন োভ কয়র না । লিদখয়্ হইয়ব 

বদকিম ্াঁহার পূয়ব্যকার ‘আনন্দমঠ’ উপন্ায়সই প্রথম এরূপ দহন্দষু-মষুসেমান  পাথ্যক্ কদরোয়ছন 

ও রষুদ্ধদবগ্রহ লিখাইোয়ছন । ইহাও ইদ্হায়সর অনষু�ামী নয়হ ।লেখয়কর পূয়ব্যকার লেখাে কষু ত্রাদপ 

এরূপ মষুসদেম-দবয়বিষ লিখা রাে না । বরং সহানষুভব ও দবচারয়কর অপক্পা্ িধৃদষ্য়কায়রর 

পদরচেই পাওো রাে । ‘সী্ারাম’ উপন্ায়সর চাঁিশাহ েদকর এই সূয়ত্র দনদম্য্ হইোয়ছ । 

অনষুমান হে, বগেিশ্যয়নর অধ্াে সমাপ্ত হইবার পর লকায়না সময়ে বদকিয়মর মাথাে এরূপ নূ্ন্র 

দচন্তার উিে হইো থাদকয়ব । লকহ লকহ ময়ন কয়রন এইসময়ে উতের ভার্ ভ্ময়র দ�ো স্ামী 

শ্রদ্ধানয়ন্দর আর্যসমায়জর সয়গে ঘদনষ্ঠ্া অজ্যন করার পর হইয়্ই ্াঁহার ময়নাভায়ব এরূপ 

দবভ্াি বাদধোয়ছ । পূয়ব্যই বদেোদছ, বদকিম দনজ অধ্েয়ন এরুপ ধারনাে উপনী্ হইোদছয়েন 

লর বাঙ্ োে মূসদেম অদধকার হইয়্ই বাঙােীর লশৌর্য-বীয়র্যর হ্াস, জ্ঞান-�দরমার অবনদ্ । দকন্তু 

ইহাও দঠক নয়হ । পাে ও লসন শাসয়ন বাঙােী লিশজে দিদবিজয়ের কী পদরচে দিোয়ছ ্ াহা বষুঝা 

রাে না, ্ য়ব অনষুমান চদেয়্ পায়র । দকন্তু পাঠান ও লমা�ে আময়ে সংস্ধৃ ্ ও বাঙ্ োে এ্ শাস্ত্র 

ও সাদহ্্ দবষেক গ্রথে রচনা, নব্ন্ায়ের খ্াদ্, শ্রীবচ্য়ন্র আদবভ্যায়ব নবজা�রন প্রভধৃ দ্র দক 
ষ্ু েনা আয়ছ ? বদকিমচন্দ্র দেদখোয়ছন-ইংয়রজ আ�ময়ন জাদ্র উন্নদ্র সষুচনা হইোয়ছ । স্ীকার 

কদর, নষু্ন্র সাদহ্্ ও জ্ঞানবষুদদ্ধর উয়মেষ হইোয়ছ ।  দবচারয়বাধ জাদ�োয়ছ,দশক্ার আয়োজন 

হইোয়ছ । দকন্তু দবয়বচনা কদরো লিদখয়ে বদেয়্ হে উহা লশ্ররীদবয়শয়ষ হইোয়ছ মাত্র । সাধারর 

জয়নর লঘার ্দমস্রা ও িাদররে্ আজও দনরাকধৃ ্ হইে না । সূ্রাং ‘সী্ারাম’ উপন্ায়স ইদ্হাস 

হুবহু অনষুসধৃ্ লহাক না লহাক  ঐদ্হাদসক সম্ভাব্্ার ল্মন হাদন ঘয়ি নাই । সী্ারাম দিলেী 

হইয়্ পাকাপাদকভায়ব জদমিার বা রাজা উপাদধর সনি আনাইোদছয়েন ইহা স্্ ঘিনা । দ্দন 

ভষু ষরার লেৌজিারয়ক হ্্া কদরো-দছয়েন ইহাও সদঠক ্থ্, দকন্তু ইদ্হাস বয়ে লর ইহায়্ই 

মষুরদশিকষু দে ক্রষু দ্ধ হইো তসন্ পাঠান, সী্ারাময়ক বন্দী কয়রন ও মধৃ্ ল�ারুর চামো ্ াঁহার �ায়ে 

পরাইো শূয়ে দবদ্ধ কয়রন । এই ইদ্বধৃতে বদকিম হে্ বা জাদনোও উয়পক্া কদরোয়ছন এবং 

উতি পদররাম দচদত্র্ কদরয়্ দবিধা কদরোয়ছন । দকন্তু ইহায়্ই উপন্ায়সর ঐদ্হাদসক্া খব্য 

হইো রাে না । লর দনস�্যদচত্র ও জীবনদচত্র দ্দন লিখাইোয়ছন ্াহা লসকায়ের এবং লস অবস্ার 

অয়নকিাই অনষু�্ । 

  বদকিমচয়ন্দ্রর দবদভন্ন উপন্ায়স ্াঁহার ময়নাধয়ম্যর একমষুদখ্া েক্্ করা ল�ে । লসই সয়গে 
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সী্ারায়মরও ‘অন্তদব্যষে’ খাদনকিা পদরস্ষু ি করা ল�ে । অ্ঃপর ঔপন্াদসয়কর মূে লপ্রররা 

সম্পক্য িষু ’চার কথা বদেো আমরা সী্ারাম উপন্ায়সর আয়োচনাে লছি িাদনব ।সী্ারাম 

রি্ায়জদি, দনেদ্কধৃ ্ দনম্যম রি্ায়জদি । ইহার বদহরয়গে ইদ্হাস-দনেদন্ত্র্ জীবন, অন্তরয়গে 

প্ররেপাত্রীয়ক করােতে করার দনষ্ফে প্রোস । লশষ মষুহূয়্্য শ্রীর আত্মসমপ্যর লকায়না কায়জর 

হে নাই । পষুয়ব্যই রাজ্ নষ্ হইো দ�োয়ছ । এখন সম্ষুয়খ রষুদ্ধ ও মধৃ ষ্ু ্র অহ্বআন । বীর 

সী্ারাম রাজ্ও চাদহোদছয়েন, প্ররদেনীও চাদহোদছয়েন, দকন্তু বাহ্ ধম্যাচরয়র মন লিওোর 

লকায়না প্রয়োজন কখনও অনষুভব কয়রন নাই । জেন্তীর প্রয়রাচনাে ্াঁহার মষুয়খ �ী্ার লস্াত্র 

অদন্তয়মর রাত্রীর মষুয়খ হদরধ্বদন উচ্চারয়রর ম্ দবকধৃ ্ শুনাইোয়ছ ।সষুয়রা� আদসবামাত্র হদরধ্বদন 

থামাইে অস্ত্র ধদরোয়ছন ।এইভায়ব সী্ারায়মর চদরত্র লশষ পর্যন্ত স্াভাদবকই থাদকো দ�োয়ছ । 

একদিয়ক রাজ্ অন্দিয়ক শ্রী,এ িষুইয়ক একত্র দমদে্ করার অদভোষ বহন কদরোও কার্য্ঃ 

দ্দন অসমথ্য হইয়েন । লকহ প্রশ্ন কদরয়্ পায়র, দ্দন ল্া শ্রীয়ক বেপূব্যক আেতে কদরয়্ 

পাদরয়্ন ।্াহার জবায়ব বো রাে,শ্রীয়ক দ্দন �ভীরভায়ব ভােবাদসো লেদেোদছ । বেপ্রয়োয়� 

লিহ অদধকার করা রাই্ মাত্র । আমরা পূয়ব্যই বদেোদছ লর দববাহবধেয়নর একিা পূব্যসূত্র 

থাদকয়েও, দন্ান্ত অপ্রাপ্্ার কারয়র ও কােবয়শ, পদররী্াও পরকীোর স্রূপ পদরগ্রহ কয়র । 

প্রাদপ্তর লক্য়ত্র প্রবে বাধা দববাদহ্ায়কও পরকীোে পদরর্ কদরয়্ সক্ম । শ্রীর লক্য়ত্র বদকিম-

উদ্াদব্ অদধক লকৌশে হইে লজ্াদ্ষীর �রনা ।ঐ �রনা অনষুসায়র দপ্রেপ্রার হন্ত্রীয়ত্বর দভন্নরূয়প 

সাথ্যক্া লিখাইো বদকিম Tragedy of Fate লক সষুদনদশ্্ কদরোয়ছন ।উতি লজ্াদ্ষবচনয়ক 

লকন্দ্র কদরোই শ্রীয়ক সন্ন্াদসনী সাজাইোয়ছন এবং ঐভায়ব সমীপব্্যী কদরোও িষুষ্প্রাপ্ কদরো 
ষ্ু দেোয়ছন । স্ানকায়ের দনদরয়খ ঔপন্াদসয়কর লকৌশেদি অপূব্য হইোয়ছ বদেয়্ হইয়ব ।লকহ 

রদি একথা বয়েন লর জেন্তী ও শ্রীর সন্ন্ায়সর মধ্স্্াে বদকিম লকৌশয়ে �ী্ার দনকোম ধয়ম্যর 

সাথ্যক্া শুনাইয়্ চাদহোয়ছন । ্াঁহায়ক আমরা বা ষ্ু ে বদেো উপহাস কদরয়্ পাদর, কারর 

বদকিম কার্য্ঃ প্রমার কদরো দিোয়ছন লর লপ্রমদভদতেক �ধৃহধয়ম্যর দনকি সন্ন্াস ও দনকোমত্ব পরাভূ্ 

হইয়্ বাধ্ । লশষ মষুহূয়্্য শ্রীর স্ত্রীরূয়প আত্মসম্প্যয়নর মধ্ দিো বদকিম প্ররোকষ্যয়ররই অয়মাঘ্া 

প্রমার কদরোয়ছন। আর জেন্তীর লবত্রাঘা্ িধৃয়শ্ বদকিম নারীর সন্ন্াস লর ক্ মূে্হীন ্াঁহা 

বষুঝাইো দিোয়ছন। প্ররে-দনভ্যর �ধৃহধম্যই লশ্রষ্ঠ ধম্য, ইহা নানা লক্য়ত্র নানা লকৌশয়ে বদকিম প্রদ্পন্ন 

কদরোয়ছন । এই কারয়রই দ্দন লিবী লচৌধষুরানীয়ক প্রেষু লেরূয়প সংসায়র দেরাইো আদনোয়ছন 

। অন্দিয়ক আনন্দময়ঠ লিখা রাে, পরকীো আকষ্যয়রর মষুয়খ ভবানয়ন্দর সন্তানধম্য জয়ে ভাদসো 

দ�োয়ছ । বদকিম অবাস্বভায়ব নীদ্বা�ীশ দছয়েন না,মানষুষজীবয়ন রা স্াভাদবক, দবশ্বসধৃদষ্র রা 

মূেীভূ্ দবষে ্াহারই রহস্ উদ্ ঘািন  কদরো অপূব্যচমৎকায়রর সধৃদষ্ কদরোয়ছন । সী্ারাম-

লক্য়ত্র পদররায়মর স্াভাদবক্ার দিয়ক িধৃদষ্পা্ না কদরো এই মহান আদি্যস্ট লজার কদরো 
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ঘিনার লমাে ঘষুরাইো দিয়বন ও দহন্দষুশায়স্ত্রর মদহমা কী্্যন কদরয়্ থাদকয়বন ইহা কল্পনাও করা 

রাে না । ্াই রষুয়দ্ধর ও মধৃ ষ্ু ্র মষুয়খও সী্ারাময়ক দবোপসহকায়র বদেয়্ লশানা রাে-হাে, শ্রী, 
ষ্ু দম লসই আদসয়ে, দকন্তু দকছষুকাে আয়� ধরা দিয়ে না লকন ? এই উপসংহার বাক্ই উপন্ায়সর 

লমৌে লপ্রররার দবষে দনয়ি্যশ  কদরয়্য়ছ । দহন্দষুধম্য ও �ী্া নয়হ ।
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মহাকায়শ িষুই সমষুজ্জ্বে গ্রহ-লজ্াদ্য়কের আপা্-ঘদনষ্ঠ্া িশ্যন কিাদচয়্র ব্াপার 
। সাদহ্্াকায়শও ্ াই । মহাভার্কার রামােরকার এবং কাদেিায়সর ময়ধ্ শ্ 
শ্ বৎয়সরর ব্বধান । লকাথাে মহাকদব লশকস্ পীোর আর লকাথাে ল�ায়েয়ি 

। বাঙোর লসৌভা�্ক্রয়ম বদকিম রবীন্দ্র-নাথ দকছষুকায়ের জন্ দনকিব্্যী হয়েদছয়েন । এই 
কারয়র দবষেদি পরব্্যী সাদহ্্রদসকয়ির কায়ছ েক্রীে ব্াপার হয়ে রয়েয়ছ । ্য়ব ্া 
উভয়ের এমন বেয়স , রখন একজন খষুবই ভাস্র অন্জন ্খনও ক্ীরিীদপ্ত । ্া লহাক, 
্বষু এই কাছাকাদছ হওো ক্ীর্র লজ্াদ্য়কের কায়ছ অথ্যহীন ও দনষ্ফে ল্া হেই নাই, 
বরং ল্জদ্রিে্াবধ্যক হয়েয়ছ । দকন্তু লকবে উপন্াস �ল্প দনম্যায়রর লক্য়ত্র নে, লরাম্াদটিক 
কাব্স্নি সধৃজয়নর লক্য়ত্রই এমনদি দবয়শষভায়ব ঘয়িয়ছ । এ হ’ে দন�ূঢ় আভ্ন্তরীর সম্পক্য 
। মানস-প্রকধৃ দ্র �ঠয়নর লসৌসািধৃশ্ । ্ার আয়� লিখা রাক বদহরগে ঘিনাচয়ক্র লপ্রৌঢ় এবং 
্রুর ক্িা কাছাকাদছ হয়েদছয়েন ।
   কদবরই লেখা ‘জীবেস্মধৃদ্’ গ্রয়থে লিখা রাে, কদবর বেস রখন পয়নয়রা লষায়ো  ্খন 
দ্দন বদকিমচন্দ্রয়ক প্রথম লিয়খন । লিয়খন রাজা লসৌরীন্দ্রয়মাহন ঠাকষু য়রর ভবয়ন, এমায়রল্ ড্  
বাওোয়র, এখন রার সংেগ্ন রবীন্দ্র-ভার্ী দবশ্বদবি্ােে লসখায়ন, দহন্দষু কয়েয়জর প্রাতিন ও 
নবীন ছাত্রয়ির দর-ইউদনেন সভাে, ১৮৭৬ খীস্টায়ব্ । এই প্রথম িশ্যয়ন বদকিয়মর উজ্জ্বে 
�ম্ভীর অথচ ওষ্ঠাধয়র লকৌ ষ্ু য়কর লরখা রষুতি মষুখশ্রী, খয়গের ম্ নাদসকা ও ভাষাে সূরুদচঁর 
দিয়ক আগ্রয়হর দবষে কদব উয়লেখ কয়রয়ছন । এর পয়রর বৎসর ‘দহন্দষুয়ময়ো’র বাদষ্যক 

বদকিম-রবডীন্দ্র সম্পক্য
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সভাে কদব নবীন লসয়নর সয়গেও ্াঁর পদরচে হে । রাইয়হাক, এর পর ইং ১৮৮১, ’৮২, 
’৮৩ সায়ে বদকিম রখন হাওো এবং কেকা্ার বউবাজার অঞ্য়ে বাসাবিে কয়র থাকয়্ন 
্খন অগ্রজ দবিয়জন্দ্রনাথ ঠাকষু য়রর সহচর হয়ে রবীন্দ্রনাথও বদকিয়মর সয়গে মায়ঝ মায়ঝ 
লিখা করয়্ লরয়্ন এ খবর পাওো রাে । ১৮৮২ খীস্টায়ব্ ৩ জানষুোদর ঠাকষু রপদরবায়রর 
লজাোসাঁয়কা ভবয়ন ্রূর কদবর লেখা ‘বাল্ীদকপ্রদ্ভা’ �ীদ্নায়ি্র অদভনে উপেয়ক্ 
কদব দনয়জ দ�য়ে বদকিমচন্দ্রয়ক আমন্ত্রর ক’লর দনয়ে আয়সন । উতি বাল্ীদক-প্রদ্ভা 
অদভনে উপেয়ক্ আরও রাঁরা আমদন্ত্র্ হয়ে আয়সন ্াঁয়ির ময়ধ্ দছয়েন স্ার গুরুিাস 
বয়ন্দ্াপাধ্াে, হরপ্রসাি শাস্ত্রী, রাজকধৃ ষ্ণ রাে, লরভায়রন্ কধৃ ষ্ণয়মাহন বয়ন্দ্াপাধ্াে,্ারকনাথ 
পাদে্, দবহারীোে গুপ্ত, লসৌদরন্দ্রয়মাহন ঠাকষু র, ময়হশচন্দ্র ন্ােরত্ব । অবশ্ বদকিমচয়ন্দ্রর 
সয়গে কদবর মানদসক পদরচে ঘয়ি এসয়বর বহু আয়�, কদবর িশ বায়রা বৎসর বেস 
লথয়কই, িষুয়�্যশনদন্দনী, কপােকষু ন্ো, মধৃরাদেনী ও বগেিশ্যয়ন প্রকাদশ্ দবষবধৃক্ পায়ঠর মধ্ 
দিয়ে । বাল্ীদক-প্রদ্ভা অদভনয়ের ঘিনার পর বদকিম-রবীন্দ্র সাক্াৎকায়রর একদি উয়লেখ্ 
দববরর পাই জীবনস্মধৃদ্য়্ই । রয়মশচন্দ্র িয়তের কন্ার দববাহ উপেয়ক্ সমকােীন উয়লেখ্ 
ব্দতিরা আমদন্ত্র্ হয়েদছয়েন । রবীন্দ্রনাথ এবং বদকিমও এয়সদছয়েন । বদকিম রয়মশচয়ন্দ্রর 
�ধৃয়হ প্রয়বশ করয়্ই রয়মশচন্দ্র ্াঁয়ক েষু য়ের মাো পদরয়ে অদভনদন্দ্ কয়রন । পায়শই 
রবীন্দ্রনাথ িাঁদেয়েদছয়েন । বদকিম রবীন্দ্রনাথয়ক লিয়খই মন্তব্ কয়রন –এ মাো এখন ইঁহার 
প্রাপ্ । রয়মশ, ষ্ু দম ‘সধে্াসং�ী্’ পয়েছ ? রয়মশচন্দ্র ‘না’ বেয়্ই বদকিম সধে্াসং�ীয়্র 
একদি কদব্ার উয়লেখ কয়র কদবর অজস্র প্রশংসা কয়রন । জীবনস্মধৃদ্য়্ রবীন্দ্রনাথ 
দেয়খয়ছন-“্খন দ্দন সধে্া-সং�ীয়্র লকায়না কদব্া সম্পয়ক্য লর ম্ ব্তি কদরয়েন, 
্াহায়্ আদম পষুরস্ধৃ ্ হইোদছোম ।“ ১৮৮২ খীস্টায়ব্ লজ্াদ্দরন্দ্র-রবীন্দ্র দময়ে ‘দববিজিন-
সমা�য়মর’ পদরবয়্্য ‘সারস্্ সমাজ’ নায়ম একদি সূধী-দমেন-লকন্দ্র প্রদ্ষ্ঠার সংকল্প 
কয়রন । রায়জন্দ্রোে দমত্র সভাপদ্ ও বদকিমচন্দ্র এর সহ-সভাপদ্ হ’ল্ রাজী হন । ঐ 
খীস্টায়ব্ই ভার্ী পদত্রকাে রবীন্দ্রনায়থর ‘লমঘনািবধ’ দবষয়ে দবি্ীে দকদস্র আয়োচনা 
লবর হে । ্ায়্ দ্দন ‘লমঘনািবধ’ মহাকাব্ দকনা ও রি্ায়জদি দকনা দবচার কয়রদছয়েন । 
লসই সূয়ত্র দবষবধৃক্ লর রি্ায়জদি এই অদভম্প্রকাশ কয়র দেয়খদছয়েন-“নয়�ন্দ্রও সূর্যমষুখীর 
দমেয়ন বষুয়কর ময়ধ্ কষু ন্দনদন্দনীর মধৃ ষ্ু ্ দচঁরকাে বাঁদচো রদহে, ইহাই রি্ায়জদি” । (১৮৮৩) 
বদকিমচন্দ্র স্্ঃপ্রয়রাদি্ হ’লে রবীন্দ্রনাথয়ক ইংয়রদজয়্ লেখা দচঁদঠয়্ ্াঁর মন্তব্ জানান 
। এ দবষয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখয়ছন-“বইদি রদিও কাঁচা বেয়সর প্রথম লেখা ্বষু এর ময়ধ্ 
ক্ম্ার প্রভাব লিখা দিয়েয়ছ” এমন মন্তব্ কয়রন । এ বইয়ক দ্দন দনন্দা কয়রন দন । 
“লছয়েমানষুদষর দভ্র লথয়ক এমন একিা দকছষু দ্দন লিয়খদছয়েন রায়্ অপদরদচ্ বােকয়ক 
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হঠাৎ একিা দচদঠ দেখয়্ ্াঁয়ক প্রবধৃতে কয়রয়ছ ।” লরমন এই প্রসয়গে ল্মদন অন্ত্রও 
বদকিমচয়ন্দ্রর ব্দতি�্ মহয়ত্বর দিক সবিয়ধে রবীন্দ্রনাথ বারংবার ্াঁর অনষুভব জাদনয়েয়ছন । 
   পয়রর বৎসর অথ্যাৎ ১৮৮৪ খীস্টায়ব্ আদশ্বন মায়স রবীন্দ্রনাথ আদি ব্াহ্মসমায়জর 
সম্পািক দনরষুতি হন । ঐ সায়েরই শ্রাবর মায়স অক্েচন্দ্র সরকায়রয়র ‘নবজীবন’ পদত্রকা 
এবং ্ার পক্কায়ের ময়ধ্ বদকিমচন্দ্র পদরচাদে্ ও ্াঁর জামা্া রাখােচন্দ্র বয়ন্দ্াপাধ্াে 
সম্পাদি্ ‘প্রচার’ পদত্রকা প্রকাদশ্ হে । এই িষুই পদত্রকা আশ্রে ক’লর বদকিমচন্দ্র ্াঁর 
ধম্য্ত্ব বা অনষুশীেন ধম্য দবষেক প্রবধে এবং লসইসয়গে ভ�বদ্ �ী্ার ব্াখা ও ‘কধৃ ষ্ণচদরত্র’ 
দবষয়ে দেখয়্ থায়কন । দ্দন রষুদতিদবজ্ঞানমূেক নব্ দহন্দষুধয়ম্যর পক্পা্ী দছয়েন এবং 
লসই দহসায়ব ব্াহ্মধয়ম্যর সয়গে ্াঁর অয়নক দবষয়েই দমে দছে । দ্দন দনজময়্ অিে 
লথয়কও ব্াহ্মধম্যময়্র সপয়ক্ শ্রদ্ধা লপাষর করয়্ন । ্য়ব প্র্ীক উপাসনার সপক্্া 
এবং কধৃ ষ্ণ-ভ�বান প্রভধৃ দ্ িষু ’একিা দবষয়ে ব্াহ্ময়ির সয়গে ্াঁর মব্ক্ দছে না । এই 
সামান্ অবনক্ লথয়ক আদি ব্াহ্মসমায়জর সম্পািক অথ্যাৎ রবীন্দ্রনায়থর সয়গে সামদেকভায়ব 
্াঁর একিষু  ভষু ে লবাঝাবষুদঝ সূ্রাং পারপেদরক কিাক্পায়্র সধৃদষ্ হে । রাজনারাের বসূ 
প্রমষুখ ব্াহ্মসমায়জর লন্ারাও ্াঁয়ক লকাঁত্ -প্রভাদব্ দনরীশ্বরবািী আখ্া লিন । লস সব 
১৮৮৪ খীস্টায়ব্র কথা । ‘নবজীবনী’ ও ‘প্রচার’ পদত্রকাে লেখা বদকিয়মর ‘ধম্যদজজ্ঞাসা’ ও 
‘দহন্দষুধম্য’- এর দবপয়ক্ ‘্ত্বয়বাদধনী’ল্ নূ্ন ধম্যম্ নায়ম সমায়োচনা প্রকাদশ্ হে । 
‘সঞ্জীবনী’ এবং ল�াঁো দহন্দষু পক্পা্ী ‘বগেবাসী’ও কথা কািাকাদিয়্ লরা� লিে । আদশ্বন 
মায়স আদি ব্াহ্মসমায়জর সম্পািক হওোর দকছষু পয়রই ্রুর রবীন্দ্রনাথ অদ্মাত্রাে 
ক্্যব্সয়চ্ন হ’লে বদকিয়মর ‘দহন্দষুধম্য’ প্রবয়ধের দবরুয়দ্ধ সমায়োচনা লেয়খন । বদকিম ্াঁর 
প্রবয়ধের একস্ায়ন এই উপেদধি প্রকাশ কয়রদছয়েন লর, অদধক্র মানবদহ্ সম্পািয়নর 
উয়দ্য়শ্ সামদেকভায়ব দমথ্াচারর লিায়ষর নে । এর উপর রবীন্দ্রনাথ কিাক্ সহকায়র 
দেয়খদছয়েন দমথ্া কখয়নাই স্্ হে না, বদকিমবাবষু বেয়েও নে, স্েং শ্রীকধৃ ষ্ণ বেয়েও 
নে । অগ্রহাের মায়সর ‘ভার্ী’ পদত্রকাে ‘একদি পষুরা্ন কথা’ নায়ম রবীন্দ্রনায়থর এই 
সমায়োচনা প্রকাদশ্ হে । বদকিম-এর জবায়ব লেয়খন “আদি ব্াহ্মসমাজ ও নব্দহন্দষু 
সম্প্রিাে” ( প্রচার, অগ্রহাের ) । এয়্ বদকিম ্রুর রবীন্দ্রনাথয়ক লকায়না আক্রমর 
ল্া কয়রনই নাই, বরং এমন কথা লেয়খন লর লস্হভাজন উিীেমান রদবর দপছয়ন রাহুর 
ছাো রয়েয়ছ বয়েই এমনিা ঘিয়ছ এবং এমন কথাও লেয়খন লর প্রদ্ভাশােী ্রুর রদি 
িষুএকদি লবশী কথা বয়েই থায়কন, ্া ্াঁর সহ্ করাই ক্্যব্, ই্্াদি । ‘জীবনস্মধৃদ্য়্’ 
রবীন্দ্রনাথ দেয়খয়ছন-‘বদকিমবাবূ সমূ্পর্য ক্মার সদহ্ এই দবয়রায়ধর কাঁিািূকষু  উৎপািন 
কদরো লেদেোদছয়েন ।‘ বদকিম ও রবীন্দ্র িষুয়েরই উিার্া ও মহানষুভব্া এই সামদেক 
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কেয়হর উপেয়ক্ েষু য়ি উয়ঠয়ছ । আমরা অনষুমান কদর, এর পর প্র্্য়ক্ উভয়ের ময়ধ্ 
পূয়ব্যকার লস্হ-শ্রদ্ধা অদবকধৃ ্ভায়বই রদক্্ হয়েদছে ।
  ১৮৯২ খীস্টায়ব্র লশয়ষর দিয়ক ‘সাধনা’ পদত্রকাে রবীন্দ্রনায়থর রষু�ান্তকারী ‘দশক্ার 
লহরয়ের’ প্রবধে প্রকাদশ্ হে । প্রবধেদিয়্ ইংয়রদজর মাধ্য়ম দশক্য়রর কধৃ দত্রম্া ও 
মা ধ্ৃ ভাষাে দশক্য়রর লরৌদতিক্ার দবষে ময়নাজ্ঞ্ার সয়গে ষ্ু য়ে ধরা হে । আয়োচনাদি 
বদকিমচন্দ্র, স্ার গুরুিাস ও আনন্দয়মাহন বসূ প্রমষুয়খর প্রশংসা োভ কয়র । প্রবধিদি পয়ে 
বদকিম রবীন্দ্রনাথয়ক একদি দচদঠ লেয়খন । ঐ দচদঠদি ‘সাধনা’র তচত্র সংখ্াে রবীন্দ্রনায়থর 
মন্তব্সহ প্রকাদশ্ হে । দচদঠয়্ বদকিয়মর মন্তয়ব্ দছে “প্রদ্ ছয়ত্র আপনার সয়গে আমার 
ময়্র ঐক্ আয়ছ ।“ এর পর ১৮৯৩ খীস্টায়ব্ শ্রাবর-ভারে মায়স বদকিমচয়ন্দ্রর সভাপদ্য়ত্ব 
রবীন্দ্রনাথ তচ্ন্ োইয়ব্রীর দবয়শষ অদধয়বশয়ন ্াঁর উয়লেখয়রা�্ রাজবনদ্ক প্রবধে 
‘ইংয়রজ ও ভার্বাসী’ পাঠ কয়রন । পূব্যায়নিই দ্দন বদকিমচন্দ্রয়ক সভাপদ্ত্ব করার 
জন্ ্াঁর বাস�ধৃয়হ প্র্াপ চ্ািাদজ্য লেন-এ অনষুয়রাধ জানায়্ দ�য়েদছয়েন এবং প্রবধেদি 
্াঁয়ক পয়ে শুদনয়ে ্াঁর ম্াম্ লজয়ন দনয়ে স্ানদবয়শয়ষ গ্রহন-বজ্যনও কয়র দনয়েদছয়েন 
। প্রবধেদি ১৮৯৪ ( ১৩০১ বগোব্ )- এর তবশাখ ‘সাধনাে’ প্রকাদশ্ হে । বদকিমচয়ন্দ্রর 
প্রোয়রর মাত্র কয়েকদিন আয়� ১৩০০ তচত্র সংখ্ার ‘সাধনা’ পদত্রকাে রবীন্দ্রনায়থর 
‘রাজদসংহ’ প্রবধে প্রকাদশ্ হে ।বদকিম প্রবধেদি লিয়খ লরয়্ পায়রনদন এমনই ময়ন হে । 
্য়ব শুয়ন থাকয়্ পায়রন  প্রবধেদি ‘রাজদসংহ’ উপন্ায়সর সমায়োচনা নে, হৃিেমন দিয়ে 
রবীন্দ্রনায়থর উপেদধির প্রকাশ মাত্র । লশানা রাে, ঐ বৎসয়রই একদিন দনজ সষুর সংয়রায়� 
‘বয়ন্দমা্রম্ ’ �ায়নর প্রারম্ভ অংশ দ্দন বদকিমচন্দ্রয়ক শুদনয়ে এয়সদছয়েন । পয়রর বৎসর 
কেকা্ার কংয়গ্রস অদধয়বশয়ন উয়বিাধনী সং�ী্রূয়প, ্াঁর বয়ন্দমা্রম্  �ান সাধারয়র্ 
পদরয়বদশ্ হে ।
  এই হে বদকিয়মর সয়গে রবীন্দ্রনায়থর প্র্্ক্ লরা�ায়রায়�র অধ্াে ১৮৭৬ খীস্টাব্ লথয়ক 
১৮৯৪ অথ্যাৎ রবীন্দ্রনায়থর ১৫-১৬ বৎসর বেস লথয়ক লচৌদত্রশ বৎসর পর্যন্ত ব্াপ্ত । ময়ন 
হে, বদকিমচন্দ্র ্াঁর জীবৎকাে ময়ধ্ রবীন্দ্রনায়থর ‘লসানার ্রী’র কদব্াদনচে, এমন দক 
‘দচত্রা’ কায়ব্রও িষু ’একদি কদব্া, দচত্রাগেিা ও দবিাে-অদভশায়পর ম্ কাব্নাি্ এবং 
‘কাবষুদেওোোর’ ম্ প্রথম লশ্ররীর �ল্প প্রভধৃ দ্ পয়ে দনয়ে সষুমহৎ ভাবী সাদহদ্্ক দহসায়ব 
রবীন্দ্র-দবষয়ে িধৃঢ় আশা লপাষর কয়র লরয়্ লপয়রদছয়েন ।
  বদকিয়মর প্রোয়রর পর রবীন্দ্রনাথ নানান অবকায়শ বদকিয়মর আয়োচনা সমায়োচনা 
কয়রয়ছন এবং প্রসগেক্রয়ম স্ায়ন স্ায়ন ্াঁর বদকিম-ভাবনার পদরচে দিয়েয়ছন । এগুদে 
পদথকধৃ ৎ সাদহ্্স্রষ্া দহসায়ব পূব্যসূদরর প্রদ্ ্াঁর সূ�ভীর শ্রদ্ধায়বায়ধর পদরচে দচদনি্ কয়র 
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। বদকিম-প্রোয়রর অব্বদহ্ পয়রই রবীন্দ্রনাথ বদকিম সম্পয়ক্য ্াঁর অপদরসীম শ্রদ্ধাভদতির 
দনিশ্যন প্রকাশ কয়রন ্াঁর লশাকসভা উপেয়ক্ ‘বদকিমচন্দ্র’ নায়ম একদি অদ্শে সষুদেদখ্ 
প্রবধে পাঠ ক’লর। প্রবধেদি তচ্ন্ োইয়ব্রীয়্ পদঠ্ ও ১৩০১ বগোয়ব্র তবশায়খর 
‘সাধনা’ পদত্রকাে প্রকাদশ্ হে । প্রবধেদির লশয়ষ রবীন্দ্রনাথ ্াঁর দনজ সাদহ্্কধৃ দ্ 
দনয়ে বদকিয়মর অরাদচ্ প্রশংসা দবষয়ে সশ্রদ্ধভায়ব উয়লেখ কয়রয়ছন-“্িয়পক্া উচ্চ্র 
পষুরস্ার এ জীবয়ন আর প্র্্াশা কদরয়্ পাদরব না” । এই প্রবয়ধের জন্ সষুয়রশচন্দ্র 
সমাজপদ্ সম্পাদি্ ‘সাদহ্্’ পদত্রকা, রা রবীন্দ্রকধৃ দ্য়ক সব সমে ভায়ো লচায়খ লিখয়্ 
অভ্স্ দছে না, ্াও রবীন্দ্রনায়থর উছেদস্ প্রশংসা ক’লর জানাে-“এরূপ প্রবধে ভাষার 
ল�ৌরব” । ১৮৯২ খীস্টায়ব্ বদকিমচন্দ্র ্াঁর কধৃ ষ্ণচদরত্র দবি্ীেভা� দেয়খ উতি গ্রথে সমাপ্ত 
কয়রন । রবীন্দ্রনাথ কধৃ ষ্ণচদরত্র দবষয়ে আয়োচনা কয়রন ১৮৯৫ খীস্টায়ব্-এর মাঘ-োল্গুয়ন 
‘সাধনা’ পদত্রকাে । বদকিয়মর লকায়না কধৃ দ্ত্ব দনয়ে এদিই রবীন্দ্রনায়থর প্রথম সমায়োচনা । 
লোকপ্রচদে্ কধৃ ষ্ণচদরত্র বা কধৃ ষ্ণ-ল�াপী সম্পদক্য্ ঐদ্হ্ সমূ্পর্য অস্ীকার ক’লর মহাভার্ 
ধ’লর কধৃ ষ্ণচদরয়ত্রর র্ঐদ্হাদসক্া ও মহত্ব প্রদ্পািয়নর উয়দ্য়শ্ বদকিয়মর মননশীে্া 
ও অধ্বসায়ের ভূেসী প্রশংসা ক’লরও রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্ কয়রন লর, মূে মহাভারয়্ই 
কধৃ ষ্ণচদরত্র লেৌদকয়ক-অয়েৌদকয়ক এমনভায়ব জি-পাকায়না অবস্াে রয়েয়ছ লর ্া লথয়ক 
আসে শ্রীকধৃ ষ্ণয়ক আদবকোর করা অসাধ্ বেয়েই চয়ে । কধৃ ষ্ণচদরয়ত্রর লকান্  অংশ গ্রহর 
করব এবং লকান্  অংশ করব না এরকম বাছাই করার মূয়ে রবীন্দ্রনাথ বদকিমচয়ন্দ্রর 
একদি আি্যশ মানদসক্ার দক্রো েক্্ কয়রয়ছন । অথ্যাৎ বদকিমচন্দ্র ্াঁর পূব্যপ্রদ্পাদি্ 
অনষুশীেন্য়ত্বর অনষুকূে শ্রীকধৃ ষ্ণয়কই সব্যত্র খষু ঁয়জয়ছন, এই হে রবীন্দ্রনায়থর সমায়োচনার 
কয়ঠার দিক । ন্ূবা বাংো সাদহয়্্ ্থা ভার্ীে প্রাচীন ইদ্হায়সর লক্য়ত্র এদিই প্রথম 
�য়বষরার প্রোস বয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘কধৃ ষ্ণচদরত্র’ গ্রথেয়ক অদভনদন্দ্ই কয়রয়ছন ।
  ১৯০১ খীস্টায়ব্র ল�াোর দিয়ক রবীন্দ্রনাথ ‘লচায়খর বাদে’ উপন্াস লেখাে হা্ লিন । 
উপন্াসদি ‘বগেিশ্য’ নবপর্যায়ের বগোব্ ১৩০৮ তবশাখ লথয়ক আরম্ভ কয়র ১৩০৯ কাদ্্যক 
সংখ্াে লশষ হে ।উতি উপন্ায়সর পাঠয়করা দনশ্েই েক্্ কয়রয়ছন লর উপন্াসদির 
ভূদমকাে এমনদক মষুে কয়েবয়রও রবীন্দ্রনাথ ‘দবষবধৃক্’ উপন্ায়সর নাম কয়রয়ছন ৩-৪ বার 
। আসয়ে ‘লচায়খর বাদে’ দবষবধৃয়ক্র কাঠায়মা ধ’লরই লেখা । লকবে গুরু্র পাথ্যক্ ঘয়িয়ছ 
দবধবার মনস্াদত্ত্বক চদরত্র �ঠয়ন । রবীন্দ্রদনদম্য্ এই আধষুদন্া দবষবধৃয়ক্ লনই, সষু্রাং মষুখ্ 
চদরত্র দনম্যায়র রবীন্দ্রনাথ বদকিয়মর লসাজাসষুদজ অনষুব্্যন না ক’লর দবপরী্ভায়ব কয়রয়ছন ।
  এর পয়রও রবীন্দ্রনাথয়ক ্াঁর দবদভন্ন প্রবয়ধে, ভাষয়র, দচদঠপয়ত্র বদকিয়মর সাদহ্্সধৃদষ্ 
দবষয়ে প্রাসদগেকভায়ব মন্তব্ করয়্ লিখা রাে । এগুদে দবয়শষভায়ব বদকিয়মর সাদহ্্ 
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সং�ঠন প্রদ্ভা, চদরত্র দনম্যার ও লসৌন্দর্যসধৃদষ্ দবষেক । লকাথাও লকাথাও কদবর বদকিমী 
পথো ্্া� কয়র দনজ উপেদধিয়্ আস্ার পদরচেও দচদনি্ হয়েয়ছ । লরমন, ‘কষু মারসম্ভব ও 
শকষু ন্তো’ প্রবয়ধে (১৯০১) । দ্দন বদকিয়মর ‘শকষু ন্তো, দমরান্দা ও লিসদিমনা’ প্রবয়ধে বদর্য্ 
দমরান্দা চদরয়ত্রর দবয়লেষর ও শকষু ন্তোর সয়গে দমরান্দার সািধৃশ্ লিখায়নার সমায়োচনা ক’লর 
বষুদঝয়ে দিয়েন লর িষুয়ের ময়ধ্ বদহরয়গে দকছষু সািধৃশ্ থাকয়েও অন্তরয়গে লনই । লিখায়েন লর 
দমরান্দার ম্ শকষু ন্তো দনঃসগে নন, আর ্য়পাবয়নর ্রুে্া ও মধৃ�য়ির সয়গে শকষু ন্তোর 
লর ঘদনষ্ঠ সম্পক্য , বিীপ প্রকধৃ দ্র সয়গে দমরান্দার ্া �য়ে ওয়ঠদন । লিখায়েন চাদরদত্রক 
সারয়ে্র দিক দিয়েও শকষু ন্তো দমরান্দার বহু উপয়র । শকষু ন্তোর সারে্ ্ার অন্তয়রর 
অিে দবশ্বাস লথয়ক সমষুৎপন্ন, দমরান্দার সরে্া বাইয়রর পদরয়বশ�্, দমরান্দার সরে্ার 
অদগ্নপরীক্া হে নাই, ই্্াদি । “এমন স্য়ে ষ্ু েনাে সমােয়চানা বধৃথা”,”এই িষুই কাব্য়ক 
পাশাপাদশ রাদখয়ে উভয়ের ঐক্ অয়পক্া তবসািধৃশ্ই লবশী েষু দিো উয়ঠ । “
  এর বহু পূয়ব্যই অবশ্ রবীন্দ্রনাথ বদকিয়মর সধৃদষ্র একদি অপূর্য্া দবষে ‘ভার্ী’ পদত্রকাে 
ইদগে্ কয়রন । “বদকিম লরখায়ন individual চদরত্র েষু দিয়ে ল্াোর লচষ্া কয়রয়ছন লসখায়ন 
দ্দন চমৎকার সেে । দকন্তু লরখায়ন মানষুয়ষর সমদষ্ দনয়ে নাোচাো কয়রয়ছন লসখায়ন 
সব ্ােয়�াে পাদকয়ে ল�য়ছ । আনন্দময়ঠর সমস্ আনন্দগুদেই লরন এক রকয়মর” । 
এিা ১৮৮০-৮১ ময়ধ্ সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদি্ বগেিশ্যয়ন বদকিয়মর আনন্দমঠ লবর হবার পর । 
১৯০৮ খীষ্ায়ব্ লেখা ‘পূব্য ও পদশ্ম’ প্রবয়ধের এক জাে�াে আমায়ির অকষু ঠিদচয়তে ইংয়রদজ 
সাদহ্্ বস্তু বরর ক’লর লনওোর প্রসগে ষ্ু য়ে রবীন্দ্রনাথ এইভায়ব বদকিম প্রশদস্ কয়রয়ছন-
“বদকিমচন্দ্র বগেিশ্যয়ন লরদিন অকস্মাৎ পূব্য-পদশ্য়মর দমেনরজ্ঞ আহ্বান কদরয়েন লসইদিন 
হইয়্ বগেসাদহয়্্ অমর্ার আবাহন হইে-বদকিম রাহা রচনা কদরোয়ছন লকবে ্াহারই 
জন্ লর দ্দন বয়ো ্াহা নয়হ , দ্দনই বাঙো সাদহয়্্ পূব্য-পদশ্য়মর আিান-প্রিায়নর 
রাজপথয়ক প্রদ্ভাবয়ে ভায়ো কদরো দমোইো দিয়্ পাদরোয়ছন” ।
‘সাদহ্্’ পষুস্য়কর এক জাে�াে লিখা রাে বধেষু  লোয়কন্দ্রনাথ পাদে্য়ক লেখা একদি দচদঠ 
ল্ দ্দন দেখয়ছন “আমার ল্া ময়ন হে বদকিমবাবষুর নয়ভে গুদে দঠক নয়ভে র্ বয়ো 
হওো উদচ্ ্ার আিশ্য” । রবীন্দ্রনায়থর ‘সাদহয়্্র পয়থ’ পষুস্য়কর ‘সাদহ্্ রূপ’ প্রবয়ধে 
রূপ সধৃদষ্ দবষয়ে মন্তব্ করয়্ দ�য়ে রবীন্দ্রনাথ বদকিম-প্রসগে লিয়ন বয়েয়ছন-“�য়ল্প লনা ষ্ু ন 
রূয়পর স্রষ্া বদকিম । সাদহয়্্র একদি রূপ পদশ্ম লথয়ক সংগ্রহ কয়র বাঙ্ োে ্ার প্রদ্ষ্ঠা 
দিয়েন । ্ াই মধষুসূিয়নর ম্ বদকিমও নবীয়নর অগ্রিূ্ ।... লস কায়ের পাশ্া্্ সাদহদ্্ক 
স্ি বা দেিয়নর কাছ লথয়ক দ্দন রদি ধার দনয়ে থায়কন লসিায়্ আশ্য়র্যর কথা দকছষু লনই 
। আশ্র্য এই লর বাঙো সাদহয়্্র লক্য়ত্র ্া লথয়ক দ্দন েসে েদেয়ে ষ্ু েয়েন । . . . 
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. . .কথাসাদহয়্্র লনা ষ্ু ন রূপ প্রব্্যন করয়েন” । পদশ্ম লথয়ক সাদহ্্-সম্পি আহরর 
ক’লর দনজ সাদহয়্্ ্ার রূপান্তরয়ক একান্ত স্াভাদবক কয়র ল্াোর লর বদকিদম শদতি ্ায়ক 
কদব পষুনঃ পষুনঃ অদভন্দন জাদনয়েয়ছন । প্রবাসী বগেসাদহ্্ সয়ম্েন উপেয়ক্ প্রিতে একদি 
ভাষয়র বাঙ্ ো সাদহয়্্র ক্রমদবকায়শর পদরচে দিয়্ দ�য়ে রবীন্দ্রনাথ পষুনশ্ বদকিয়মর 
ইংয়রদজ সাদহ্্ বরনও আমায়ির ময়ন ্ার আনন্দমে অদভঘায়্র দবষে এইভায়ব উয়লেখ 
কয়রয়ছন- “্খন অন্তঃপষুয়র বি্োর োঁয়ক োঁয়ক িষুয়�্যশনদন্দনী, মধৃরাদেনী, কপাে- কষু ন্ো 
সঞ্রর করয়ছ লিখয়্ পাই-একথা মানয়্ই হয়ব বদকিম ্ াঁর নয়ভয়ে আধষুদনক রীদ্রই রূপ 
ও রস এয়নদছয়েন । ্ াঁর ভাষা পূব্যব্্যী প্রাকধৃ ্ বাঙ্ ো ও সংস্ধৃ ্ বাঙ্ ো লথয়ক অয়নক দভন্ন 
। ্াঁর রচনার আিশ্য কী দবষয়ে, কী ভায়ব, কী ভদগেয়্ পাশ্া্্ আিয়শ্যর অনষু�্ ্ায়্ 
সয়ন্দহ লনই” । অথচ লস লেখা ইংয়রদজ দশক্াহীন ্রুরীরয়ির হৃিয়ে প্রয়বশ করয়্ বাধা 
পােদন ।- “এই নব্ রচনারীদ্র দভ্র দিয়ে লসদিনকার বাঙাদে মন মানদসক দচরাভ্ায়সর 
অপ্রশস্ লবষ্নয়ক অদ্ক্রম করয়্ পারয়ে......এমন সমে বগেিশ্যন মাদসকপত্র লিখা দিে 
। ্খন লথয়ক বাঙাদের দচয়তে নব্ বাঙ্ োসাদহয়্্র অদধকার লিখয়্ লিখয়্ অবাদর্ হে 
সব্যত্র ।...্রুরীরা সবাই লরাম্ান্ দিক হয়ে উঠয়ছ এিাই ্খনকার দিয়নর ব্গেরদসকয়ির 
প্রহসয়নর দবষে হয়ে উঠে ।.... ক্াদসয়কর অথ্যাৎ দচরা�্ রীদ্র বাইয়রই লরাম্ান্ দিয়কর 
েীো । লরাম্ান্ দিয়কর মষুতি লক্য়ত্র হৃিয়ের দবহার ।“ (বাঙ্ ো সাদহয়্্র ক্রমদবকাশ’ 
প্রবধে রেষ্ব্ ) । সং�ী্ দবষয়ে দিেীপকষু মার রায়ের সয়গে কথা-বা্্যার ময়ধ্ও রবীন্দ্রনাথ 
ইংয়রদজ সাদহ্্ ও বদকিম দবষয়ে একই প্রসগে ষ্ু য়েয়ছন লিদখ – “হাজার প্রমার িাও না 
লর ‘দবজেবসন্ত’ বাঙোর দবশুদ্ধ কথাসাদহ্্, বদকিয়মর নয়ভে দবশুদ্ধ বগেীে বস্তু নে । ্বষু 
বাঙ্ োর আবােবধৃদ্ধ বদন্া দবজেবসন্তয়ক ্্া� ক’লর দবষবধৃক্য়ক গ্রহর করার বিারা প্রমার 
কয়রয়ছ লর, ইংয়রদজ সাদহ্্ দবশারি বদকিয়মর নয়ভে বাংোর দনজস্ দজদনস।” সষু্রাং 
রবীন্দ্রনায়থর বতিব্ এই লর িপ্াই লহাক, লখোেই লহাক এমন দক আরও পদশ্ম পদ্ধদ্ই 
লহাক , সং�ীয়্ বাইয়র লথয়ক আসা বহু দজদনস বাঙ্ োর দনজস্ সম্পয়ি পদরর্ হয়েয়ছ 
। রবীন্দ্রনাথ ্াঁর ‘বদকিম-চন্দ্র’ প্রবয়ধে এবং অন্ত্রও বদকিয়মর বাঙ্ ো �ি্সধৃদষ্র প্রদ্ভার 
দিকদি বারংবার সশ্রদ্ধ দচয়তে স্মরর কয়রয়ছন, দ্দনও এদবষয়ে লর বদকিয়মর বিারা প্রভাদব্ 
্ার পদরচে ্াঁর স্টাইয়ে পদরস্ষু ি , দকন্তু স্টাইয়ের অনষুব্্যন সব্যসাদহদ্্ক সাধারর বস্তু, 
লকবে রবীন্দ্রনায়থরই একোর নে, ্াই লসসয়বর উয়লেখ ব্্যমান অবসয়র বাহুে্ মাত্র । 
 লশষ কথা এই লর, বদকিয়মর দনস�্য-পদরয়বশ রচনাে এবং নরনারী প্ররে-প্রিশ্যয়ন লর 
লরাম্ান্ দিক্া, লর বধেহীন্া প্রকাশ লপয়েয়ছ, নারী-চদরত্র কল্পনাে অজানা, অপদরদচ্ার 
দিয়ক বদকিম লরভায়ব পক্পা্ সহ লজার দিয়েয়ছন এবং ্ায়্ দবরহ-প্রধান্ ও অপ্রাপ্্ার 
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দিক লরভায়ব েষু য়ি উয়ঠয়ছ,্া লথয়ক রবীন্দ্রনাথ ্াঁর লরাম্ান্ দিক কল্পনাভদগের লপ্রররা 
লপয়েদছয়েন এ মন্তব্ স্ছেয়ন্দ করা রাে ।
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For sometime past, there has been a tendency in Bengali critical studies to 
recognize Bankim more as a moralist and chauvinist Hindu writer than 
as an eminent literary personality. Such narrow and biased acceptance 

still lingers; even a section of the Bengali elite prefers to remember him as a 
Rishi, without caring much for his literary creations. It is, of course, a fact that 
towards the end of his literary career, this great novelist who was also a great 
social thinker and a pioneer of Bengal renaissance, felt an urge to turn towards 
socio-religious speculations which may be briefly described as refined Hinduism 
based on a mixture of the Gita and the tenets of contemporary Western thinkers 
like Comte, Mill and Bentham. It is also a fact that in presenting real life sto-
ries in fiction, he had to make use of such materials in describing situations and 
building characters. We all know that a novelist is entitled to give free vent to 
his imagination, thought or other susceptibilities according to situations, with-
out impairing the inner artistic qualities of his creation. But a few sermon-like 
comments to be found in the body of Bankim’s later novels do not touch the 
inner core of his characters.

In Defence of Bankim 
Chandra

as an Artist par excellence
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He is another man there - the visionary and lover of mankind. In the 
depiction of natural scenes close to the moments of conflict within 
characters, perhaps, Bankim has no equal. As far as the social and re-

ligious predilections to his characters are concerned, Bankim sometimes sought 
help from his own theories about the reconstruction of our society out of the 
clash between the West and the East. But in most cases, he has been found to 
make experiments only to see if such theories worked well.

I would like to quote Bankim himself in support of his preference for art and 
beauty in a literary composition. The following opinion is from his criticism of 
UTTARACHARITA OF BHABABHUTI:

লসৌন্দর্যসধৃদষ্ ই কায়ব্র মষুখ্ উয়দ্শ্ ............ 
ল�ৌর উয়দ্শ্ পাঠয়কর দচতেশুদদ্ধ-জনন

(Presentation of art and beauty is the main aim of a literary production; purifi-
cation of the reader’s soul is to be considered a secondary affair.)

In the third part of his novel Sitaram, he writes: 

উপন্াস লেখক অন্তরদব্যষয়ের প্রকিয়ন রত্নবান হইয়বন। ইদ্বধৃয়তের সয়গে সবিধে রাখা 
দনষ্প্রয়োজন । 

The chief consideration of a novelist ought to be to discover the inner secrets. the 
conflicts within and between the characters; a faithful presentation of external 
events is of minor importance, and has to be avoided if occasion so demands). 
Here, however, I want to take the liberty to substitute the word ‘philosophical 
speculations· in place of his ‘Itivritta’ or historical events.

Very much allied to the above misconception about our novelist runs another 
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set of conservative and perfunctory observations describing him as the upholder 
of traditional Hinduism with its accompanying narrowness and superstitious 
beliefs. This also we must discourage as mistaken and biased. The novelist’s later 
essays on religion and culture clearly indicate that he was in favour of a refur-
bished edition of the so-called Hindu codes, i.e., of a purge of our current nar-
row Hinduism by the rational and scientific outlook of modern Europe. Soon 
we shall see that this great novelist did not hesitate to describe the power of 
pure love between men and women either not united by sacramental ties, or 
once united but since separated, or in adulterous relation with each other. So 
much for my introduction of the novelist negatively, i.e., under the shadow of 
unsympathetic and careless criticism. I shall now consider the positive aspect of 
some of his novels and try to present him in his true colour. But before that, I 
would request our modern readers of Bankim to give consideration to the fact 
that treatment
of love or sexual passion is the main theme of all his novels and that this love, 
whether married or unmarried, whether lawful or illicit, is in general depicted 
to end in tragedy.

In his first novel Durgeshanandini, the chief attraction of the readers is the deep 
love of Ayesha for Jagat Singh and the hero’s tacit acceptance and appreciation 
of her feelings towards him. The love-affair of Jagat Singh with Tilottama cul-
minating in their marriage is rather colourless for the readers. I would not have 
been surprised if the orthodox critics were found to put their prohibitive seal on 
Ayesha’s love for Jagat Singh and to comment that such illicit love is bound to 
suffer its doom. But so far as my knowledge goes, they have desisted from indict-
ing the author here, perhaps because the author himself expressed his highest 
esteem for Ayesha and described her love as a light from heaven on this earth. 
It is also to be noted that the writer did not think for a single moment that the 
narration of meetings between· a Hindu youth and a Muslim girl should be ta-
boo from the Hindu point of view. 
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His second novel Kapalakundala has an entirely different setting and although 
the writer’s basic hypothesis of a heroine without the normal sex-instinct may 
be questioned, his workmanship from start to finish reveals the superb imagina-
tive faculty of an artist. Romance or novel by whatever term one may call these 
compositions, the redemptions of Mati Bibi in Kapalakundala and likewise of 
Jebunnisa in Rajasimha must be considered as highly sympathetic treatments of 
two fallen women. The Hindu dogma, if there had been any in Bankim’s mind, 
did not prevail in the face of the writer’s true artistic sensibility.

His third· novel Mrinalini is also highly romantic and poetic, save of course his 
very realistic description of the sack of Nabadvipa by Bakhtiar’s army. Here too 
the writer treats the apparently illicit affair between the hypocrite minister Pash-
upati and the innocent girl Manorama whom he knew to be a widow although 
she had been married to him many years back, the episode being kept a secret 
from Pashupati till his doom. Bankim was gifted with the highest imaginative 
faculty and penetrative insight and successfully blended earth with heaven and 
heaven with earth; hence, his romances are not songs of empty days, but presen-
tations of real life based on a distant setting. Like Ayesha of Durgeshanandini, 
Manorama of Mrinalini is a product of unique talent displaying his eternal quest 
of true love. This particular quest and his ultimate findings have been the theme 
of all his later great novels, viz., Bishabriksha, Chandrasekhar, Krishnakanter 
Wil, Rajasimha and Sitaram. The depiction of maternal and paternal affection 
has never been a chief note of any of his themes. This fact, this eternal attraction 
between man and woman serving as a motif of all his creations reminds one of 
the romantic treatment of love in the Vaishnava and Baul songs which have 
their basis on parakiya love with its accompanying sufferings as exhibited by Sri 
Chaitanya and elaborated by the Vaishnava saints:

অবক্ব কধৃ ষ্ণয়প্রম লরন জাবিষুনি লহম
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লহন লপ্রম নধৃয়োয়ক না হে।

-”Radha’s yearning for Krishna is unalloyed gold to be found only in the imag-
inary Jambunada and rarely in our worldly existence”. And the poet-saint con-
tinues:

রদি হে ্ার লরা�              না হে ্ার দবয়ো�
দবয়ো� তহয়ে লকহ না জীেে ।।

-”Still, if there happens any such union on this earth, mental separation until 
the pair’s demise in not possible”. And he concludes by saying:

কদহবার লরা�্ নয়হ ্থাদপ বাউয়ে কয়হ
কদহয়ে বা লক বা পাদ্োে।।

-”It is ineffable, still the mystic singers sing about it; but alas! worldly beings do 
not believe in the existence of such soaring passion”. The Vaisnavas, however, 
did not accept marital or sacramental union made through priest and fire as a 
source of such love, because the highest ecstatic bliss to be found in estrange-
ment or biraha is not there; neither is there any obstruction hindering their 
union because the social bar preventing unlawful union only accelerates the 
force of an illicit love.

If we examine the state of passionate love in the novels of Bankim Chandra, 
we find that lovers, married or unmarried, have either to go through immense 
sufferings owing to circumstances before their momentary union at the final 
tragic state, or they do not meet at all. In some cases, the novelist is found to give 
only a hint of the lovers’ early marriage, but conceals the fact from one of the 
couples in such a tricky way that their love-affair fully resembles the nature of 
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parakiya rati. In others, prohibited passion appears in all its glamour, remaining 
indifferent to any probable attack from a blind society. Bankim Chandra is a 
naturalist and a consummate artist and not an orthodox Hindu as a few critics 
attempt to describe him according to their prejudiced mental make-up.

I now quote Bankim’s own opinion of the irresistible charm of the parakiya rati 
or non marital and so-called illicit love which is capable of transcending our 
finite existence. The quotation is from Sitaram, his most mature work when he 
is describing Sitaram’s uncontrollable desire for uniting with ‘Sri’ with whom 
he has happened to be acquainted only very recently :

রাহা পরীদক্্, ্াহা সীমাবদ্ধ; রাহা অপরীদক্্, লকবে অনষুদম্, ্াহার সীমা লিওো না-
লিওো ময়নর অবস্ার উপর দনভ্যর কয়র। ্াই নূ্য়নর গুর অয়নক সমে অসীম বদেো 
লবাধ হে। রদি ইহায়ক লপ্রম বে, সংসায়র লপ্রম আয়ছ।
লস লপ্রম বে উমোিকর বয়ি। নূ্য়নই ্াহা প্রাপ্। ্াহার িায়ন পষুরা্ন অয়নক সমে 
ভাদসো রাে…… ষ্ু দম নূ্ন, ষ্ু দম অনয়ন্তর ই অংশ… ্াই ষ্ু দম এ্ উমোিকর ।
 
-”What is in hand and has been tested, stands limited through our experience 
of it, but that of which we have no previous acquaintance, and which has to be 
inferred or imagined, has a place in our heart. The unknown is endowed with a 
light that never was on sea or land. If you call such attraction love, then surely 
love is available in this dusty world. It is bewildering indeed. The unknown has 
an overwhelming charm and is very often a cause for hatred of the known, the 
established and tested ..... oh, thou unknown, thy charm is infinite. Surely you 
are part and parcel of infinity”.

It will not be out of place to mention in this connection that poet Tagore too 
felt a deep attraction for the distant and unknown and this particular sentiment 
was responsible for the composition of many of his poems of permanent value.
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Our author’s fourth novel is Bishabriksha, a tale of extra-marital connection 
of a young and already married zaminder with a widow of tender age and ex-
quisite grace. A side-episode of the novel describes the physical appetite of a de-
ceptive person and the devouring passion of a woman for him. The novel is a 
tragi-comedy. It is chiefly on the basis of this social novel and its better coun-
terpart, Krishnakanter Wil, that the assumption of the novelist’s preference for 
married love and denouncement of extra-marital sex-relation has been so loud-
ly voiced by some critics. The Wil too describes the running away of the hero, 
already possessing a loving wife, with a widow of exceptional beauty, with how-
ever this difference that in the first novel the non-marital attachment of the 
hero developed gradually from the hero’s kind sympathy for the distressed girl 
while in the second one outward circumstances like changes made in the will of 
Krishnakanta played some part. Here too, however, pity and sympathy had their 
part to play. Still Govindalal’s accidental presence near the Baruni-tank, where 
the unfortunate widow Rohini drowned herself, acted as an irony of circum-
stances. In both cases, the hero’s fascination for the parakiya was a psycholog-
ical reality and has been accepted by the novelist as a valid reason for rejection 
of the loving wife. The novelist, however, believed that grace of physical form 
must serve as a dominant factor in cases of love at first sight, which concept is 
traditionally romantic as well as classical; but what happens afterwards is that 
human passion, affection and struggle have their natural course as in modern 
novels. Like other great writers, Bankim created characters torn between good 
impulses and bad, between ‘Sumati’ and ‘Kumati’. He portrays this conflict in 
Govindalal. The readers have felt much for Bhramar and perhaps wept along 
with her, but the course of love never runs smooth and what is inevitable in such 
cases did happen. Had the novelist wielded the iron-rod of morality, he would 
have nipped such ‘infatuation’, a term coined by some critics to describe the na-
ture of this forbidden attraction, in the bud. Instead, he aroused the hero’s pity 
for the distressed girl, and who would dare say that Rohini’s drowning herself 
in the Baruni-tank was a coquettish show ? ‘Let events take their own course’ 
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was our novelist’s firm determination as an artist and hence, at the conclusion 
of this tragedy he is found to comment: Govindalal loved two women but when 
he came to his senses or, rather when the second woman, his ‘fairy queen’, be-
came fully revealed, or, in other words, became his swakiya like Bhramar, the 
adventurist turned towards the other who in the meantime, on account of long 
separation, had behaved like a parakiya. This appears to be the psychology be-
hind Govindalal taking a drastic step to let rid of his second love and going back 
to the first one. Nowhere does the author sermonize that marriage is a sacred 
tie, a religious bond which must not be transgressed. He has done only what an 
impartial artist should do in such cases.

Chandrasekhar, Bankim’s important romance-cum-novel, supplies another ex-
ample of his maintenance of justice in favour of pure but unlawful love. It was a 
tragedy of fate for Pratap and Shaibalini that they deeply loved each other from 
their adolescence and suffered till their end. The extreme torture of Shaibalini 
to which her husband had recourse to cure her of her mental guilt, was of no 
avail at the end and Pratap’s most selfless love led him towards self-immola-
tion. That their case was a case of true love and not momentary infatuation or 
physical hunger is attested by many incidents, particularly the risky steps taken 
by both the hero and the heroine, and the worst suffering of the heroine caused 
by the Hindu method of application of psychic force (prayaschitta) as an ex-
periment. We must thank the artist that he did not respond favourably to this 
liturgical experiment. One can get a glimpse of our artist’s opinion about the 
obscure Hindu rites of shuddhikarana and such other pseudo-religious practices 
of feudal times vis-a-vis the Hindu dogma for penalising unlawful love in the 
incident of the conversation between Pratap and the ascetic Ramananda Swami 
:

Pratap: Do please tell me what sort of penance can bring me salvation if my true 
love of Shaibalini is considered as a vice.
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Ramananda Swami: I do not know. Human power of judgement cannot reach 
such height. The scriptures are speechless. ·

Surely we hear Bankim’s voice through such submission of a revered ascetic. He 
was no defender of Hindu dogmas. As a first-rate novelist, he did not care for 
whatever Hindu idea Sati would proclaim. There is another glowing instance 
of the artist’s indifference towards codes of religion and social behaviour. It is 
the case of Lavangalata of Rajani accepted in society as a perfect housewife. She 
is found to have kept reserved one corner of her heart tor Amarnath her previ-
ous lover and finally confesses to Amarnath that so long she had secretly cher-
ished her desire for him. These are facts of our human existence and Bankim 
was no supporter of Hindu fanaticism. If we cite Lavangalata and Amarnath’s 
case as a crucial instance, would the Hindu chauvinists hold that adoration of 
husband, or, in other words, seeming patiseva or patipuja with internal devotion 
to a non-pati is a sufficient certificate for a woman to enter the gates of Heaven ?

At the end I must say a word or two about the traditional criticism of Sitaram, 
the last great novel of Bankim. It is known to every reader of the novel that “Sri”, 
the legally married first wife of Sitaram, was not allowed to meet her husband 
on the pretext of an astrological prediction that she was destined to be the killer 
of a person dear to her, mistakenly thought to be her husband. Sri was ultimate-
ly forgotten by Sitaram, till after a lapse of years there was a chance-meeting 
between them in the tense moment of a historical incident.
Sitaram was so overwhelmed by her youthful beauty and her bravery that he felt 
a keen desire to obtain her although meanwhile he had secured two other wives 
and also had progeny by them. Although earnestly solicited, Sri could not agree 
to join him as wife in the face of the ominous prediction about her. Ultimately 
she left the land, took to hermitage along with a maiden companion and be-
gan to tour extensively till again on the advice of another astrologer she with 
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her companion was obliged to come back to Sitaram, at that time recognised 
as a feudal Rajah, to save him from the eminent danger of Mughal invasion. 
The other woman-hermit, i.e., her companion, saved the situation through her 
presence of mind, but this time Sitaram would not let ‘Sri’ go and he kept her 
confined. As under this situation too she did not agree to submit, Sitaram’s de-
sire to have her increased day by day, so much so that he forgot to administer his 
land and people and even did not visit his harem and eventually brought disas-
ter to his kingdom. Sitaram is a tragic novel of untold suffering on the part of 
both the heroine and the hero and amply proves that the ideology of ‘Niskama 
karma’ preached by the Sannyasini Jayanti was of no avail in the face of the very 
natural hankering of man for woman, embodying eternal passion and eternal 
pain at moments and carrying the inevitable nemesis with it.

I have reached the conclusion of this discussion and at the end I would exhort 
the modern readers of Bankim’s or Tagore’s or Saratchandra’s novels or, for that 
matter, any creative piece of literature to try to catch the intention of the artist, 
to arrive at the meaning he intends to convey and not be deluded by catch-
words of opinionated and superficial critics. Bankim is to be remembered not 
only as a novelist but also as a great poet of man and
nature. 

Based on a speech at the Literary Society of Manipur.
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Professor Khudiram Das
(9th October 1916 - 28th April 2002) was 
an educationist, litterateur, linguist, 
critic and scholar. He was born in Be-
liatore, Bankura. Struggling with pov-
erty, he defied all odds and excelled ac-
ademically. After securing first class 1st 
as Masters of Art (Bengali), he became 
the first D. Litt. of Calcutta Universi-
ty in Bengali Literature. He taught in 

various educational institutions notably the Presidency College (1945-55), 
Moulana Azad College (1959-73) and others. He worked in Calcutta Uni-
versity as Ramtanu Lahiri Professor of Bengali & Head of the Department 
of Modern Indian Languages (1973-1981). During his active service life and 
even after retirement he penned down various masterpieces in Bengali lit-
erature. His series of books on Tagore coupled with research and analysis, 
made him the authority on Rabindra Literature. Through his writings 
he revealed various aspects of Rabindra psyche which was never explored 
previously. His extensive study on medieval Bengali and how it developed 
to its current form led him to edit the great Chandikavya of Mukunda 
Kavikanana. He explored neo-Vaisnavism of Sri Chaitanya and wrote 
down its literary impact. His works were applauded by eminent scholars 
and he was the recipient of numerous awards and recognition notably the 
Vidyasagar Smriti Puraskar (1984) and Rabindra Smriti Puraskar (1994). 
He compiled the Dictionary of Santhali-Bengali identical words and thus 
successfully publicized the influence of Santhali language on the Benga-
li language, a subject which had little research and substantial material 
available back then. He even ventured to complete a colossal task of com-
piling the linguistic Dictionary of current Bengali Words. Though this 
work remains unpublished, you can learn more about it in this website. 
He was a generous and compassionate person who helped the needy with 
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whatever meager savings he had. He was witty and he charmed everyone 
with his sense of humor. Along with his expertise in Bengali and Sanskrit, 
he was brilliant in English. He was a science enthusiast and read a lot to 
quench his inquisitiveness. He was a visionary and upheld his belief of an 
egalitarian society. There is a compiled book titled ‘Pather Chayachobite 
Adhyapak Khudiram Das’ to honour his life and achievements by his stu-
dents, family and eminent scholars. This website is another small effort to 
preserve his legacy and is an ode to this great literary genius, socio-cultural 
contributor and a phenomenal human being.
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