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করে আমরা তা সকলের গ�োচরে আনতে চাই।

নিম্নে অধ্যাপক ভবত�োষ দত্তের লেখাটি উদ্ধৃ ত করা হল।
অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের বয়স আশী হল। বয়স বেড়েছে-একথা বললে সেই সঙ্গে মনে হয়
একটা কর্মময় জীবন অবসানের দিকে এগ�োচ্ছে। তেমনি আবার আনন্দ হয় এই কথা ভেবে যে এই
কর্মময় জীবন বহু সার্থকতার ভরা যার উত্তরাধিকার পেয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের মানু ষ। ক্ষুদিরামবাবু
প্রথিতযশা অধ্যাপক এবং সর্বমান্য পণ্ডিত।তাঁর কর্ম এবং কীর্তি বিস্তৃত হয়ে আছে তাঁর পাণ্ডিত্যপূ র্ণ
গ্রন্থে এবং অন্তত ষাট বৎসর ব্যাপী সংখ্যাহীন ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যে শিক্ষাদানে । ভাল�ো অধ্যাপকের
কথা ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে ফেরে।তাঁরা হয়ে যান কিংবদন্তী। কিন্তু যে অধ্যাপক তাঁর বিচারবুদ্ধি এবং
রসাস্বাদন শক্তিকে গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন, তিনি আর কিংবদন্তী থাকেন না। তিনি বেঁচে থাকেন ‘আজও যারা

জন্মে নাই’ সেইসব ভবিষ্যতের অনাগত পাঠকের চিত্তেও।অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তাঁদের অন্যতম।তিনি
শুধু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন, তাঁর কিংবদন্তীতুল্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে দিয়েছেন তাঁর
বইগুলিতে-রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, সমাজপ্রগতি রবীন্দ্রনাথ-বইগুলিতে।
আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আজ যাঁরা ষাট বা পঁয়ষট্রি বছরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন সেই সব বাংলা
সাহিত্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যপাঠের প্রত্যক্ষ য�োগ খুব কম। সেকালের বাংলার
শিক্ষকরা এমন ছিলেন না।সু নীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়, সু কুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রব�োধচন্দ্র
সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-আজ যারা আশী পেরিয়ে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলার সঙ্গে উত্তমরূপে
জানতেন সংস্কৃত।ইংরেজির কথা বলছি না,কারণ ইংরেজি সবাইকেই ভাল করে পড়তেই হত।কেউ
ইংরেজিতে বেশি পণ্ডিত কেউ কম পণ্ডিত।কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে সংস্কৃত শিক্ষা
ব্যবহারিকভাবে আবশ্যিক না হলেও সংস্কৃত সবাই জানতেন বলেই ব�োধহয় বাংলার চর্চায় তাঁরা এমন
প্রতিণ্ঠা লাভ করে গিয়েছেন।আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয়। তখন বাংলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি
সংস্কৃত বুঝতেও সাহায্য করত।ব্যাকরণকে খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ করে তুলতে হবে-এই উদ্যমের ফলেও
সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ আমাদের কমে গিয়েছে। বাংলার ব্যাকরণ সংস্কৃত নিয়মনীতি মেনে তৈরি হত
বলে সংস্কৃত ভাষাটা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হত।এখন প্রত্যয়,বিভক্তি,সমাস,সন্ধি,বাক্যগঠন
প্রভৃতি ক�োন�ো কিছুতেই আর আগেয় ডিসিপ্নিন মানা হয় না। এর ফলে সংস্কৃতের রীতিনীতির সঙ্গে
পরিচয় আমাদের কমে গিয়েছে।তবে কি বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শেই লেখা হবে?তার
কি নিজস্ব রীতি প্রকৃতি থাকবে না? এটা অবশ্যই বড় প্রশ্ন। এখানে তার আল�োচনা অবান্তর। সংস্কৃতের
প্রতি আমাদের বন্ধনের শৈথিল্যের অন্যতম কারণটু কু শুধু উল্লেখ করলাম।
যে কালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম

ছিল, সেই কালটা শেষ হয়ে

গিয়েছে। সেই কালের একজন যিনি আছেন তিনি আশীতে চলছেন-তিনি অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস।
ক্ষুদিরামবাবুর দিকে তাকালেই ব�োঝা যায় সাহিত্যাধ্যয়ন বস্তুটা কী। পূ র্বসূ রীদের মতামত অন্ধের মত�ো
বলে যাওয়া নয়, তথাকথিত বিশেজ্ঞতার নামে সাহিত্যের ক�োন�ো একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকা নয়।
ক্ষুদিরামবাবুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাহিত্য এবং ভাষার সব দিকগুলিকে হস্তামলকবৎ করে রাখা।সংস্কৃত তিনি
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর স্তরে অনু শীলন করেছিলেন। সংস্কৃতের ভিত্তিটা তাঁর খুবই পাকা। আবার শুধু
সংস্কৃত নয় ইতিহাস ও দর্শনেও তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি।আজকাল সাহিত্যকে নিছক শিল্প হিসাবে দেখার
প্রবণতা প্রচলিত হছে।ফলে আভ্যন্তরীণ বক্তব্য বা বিষয়ের অনু ধাবনের চেয়ে ‘নির্মাণ’ বা ফর্মের উপর
সাহিত্যপাঠের সবটা ঝ�োঁক পড়ছে। ধরা যাক আনন্দমঠের মত�ো একটি উপন্যাস।তার চরিত্রবিন্যাস এবং
ঘটনা সংস্থানের কারুকার্য আল�োচনা সাহিত্যপাঠকের কাছে যতখানি গুরুত্ব পায়,ঘটনার ঐতিহাসিক
সততা বিচার বা অনু রূপ আভ্যন্তরীণ বিষয়ের জ্ঞানের সেই তুলনায় ক�োন�ো গুরুত্ব নেই। ক্ষুদিরামবাবু

কখন�োই মনে করেন বলে মনে হয় না যে ,বিষয়ের সততা জানবার দরকার সাহিত্যপাঠকের নেই-শুধু
শিল্প হিসাবে বিন্যাসরীতি জানলেই যথেষ্ট। সেইজন্যই তিনি প্রথম দেখালেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যে
সময়ে ঘটেছিল সে-সময় মীরজাফর বাংলার নবাব ছিলেন না।
সাহিত্যের অধ্যাপকের বা ছাত্রের এই তথ্য না জানলেও চলে।শুধু গল্প রচনার ক�ৌশল ব�োঝা
এবং তার ব্যাখ্যা করাই তার কাজ। অন্য সব বিচার ঐতিহাসিকের অথবা তত্ত্বজ্ঞের-সাহিত্যাল�োচনার
এই মূ ল্যমান যে কালের, ক্ষুদিরামবাবু সেই যুগের শিক্ষক নন।তিনি যা জানেন তার সবটাই জানেন,
শিল্পরীতিই হ�োক আর তথ্য বা তত্ত্বই হ�োক। সুতরাং এর জন্য পড়াশ�োনা ত�ো শুধু সাহিত্যে নয়, ইতিহাস
দর্শন ও বিজ্ঞানেও দরকার।ক্ষুদিরাম বাবু সাহিত্যাল�োচনায় যে বিজ্ঞানকেও নিয়ে এসেছেন, এটাও লক্ষ্য
করবার বিষয়।
ক্ষুদিরামবাবুর বাংলা জ্ঞানের গভীরতার কথা বলছিলাম। সংস্কৃতের ভিত্তির উপরেই তার প্রতিষ্টা।
বঙ্কিমচন্দ্র নিজে খুব ভাল�ো সংস্কৃত জানতেন। ভাল�ো সংস্কৃত জানা সেকালের শিক্ষিত হওয়ারই অন্যতম
লক্ষণ ছিল।বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য সমাল�োচনায় সংস্কৃত রসশাস্ত্রকে বর্জন করেছিলেন। তারপর
থেকে বাংলা সমাল�োচনার পাশ্চাত্য পদ্ধতিই চলে আসছে। সে দেশেও যে অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতি
একই ভাবে চলে এসেছে, তাও নয়।নতু ন নতু ন পদ্ধতির উদ্ভাবনা হয়েছে বাংলা সাহিত্যেও তার
অনু করণ হচ্ছে।কিন্তু সংস্কৃত সমাল�োচনা-পদ্ধতির পরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে কখন�োই হয় নি, সে কথাও
ঠিক।আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য রীতি ছাড়া অন্য রীতির কথা শিক্ষার্থীরা প্রায় জানেই না
বললে অত্যুক্তি হবে না। অতুল গুপ্ত মশায় বলেছিলেন আলংকারিক পদ্ধতিতে আধুনিক সাহিত্যের বিচার
করা সম্ভব।কিন্তু তিনি নিজে এ ভাবে করেননি।কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ থেকে কয়েক
লাইন তুলে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন মাত্র।তা ছাড়া প্রধানত তিনি ধ্বন্যাল�োকের দৃষ্টান্তেই ব্যবহার করেছেন।
সুব�োধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাই করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য স্বীকার করতেন না যে অলঙ্কারতত্ত্ব
দিয়ে আধুনিক সাহিত্যাল�োচনা সম্ভব।
অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের ম�ৌলিকত্ব এখানে।তিনি প্রথম প্রয়�োগ করে দেখালেন যে আলঙ্কারিক
পদ্ধতি আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়�োগ করা যায়। বিশেষ করে চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণীতে সমগ্র
রবীন্দ্রকাব্যকেই এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।পাঠক যখন পড়েন তখন কাব্য রসাস্বাদনে লেখকের সঙ্গে মগ্ন
হয়ে যান-এটা ক�োন�ো ভিন্ন পদ্ধতি কিনা সেটা আর তার মনেই আসে না। এতেই ব�োঝা যায় আধুনিক
কাব্যাল�োচনাতেও এই পদ্ধতি কত স্বাভাবিক হতে পারে। ক্ষুদিরামবাবুর সমাল�োচনায় এটাই লক্ষ্য করতে
হবে যে ট�োল-চতু ষ্পাঠীর পণ্ডিতরা যে ভাবে সংস্কৃত কাব্য পাঠে এই পদ্ধতির প্রয়�োগ করেন, তিনি সেভাব
করেননি।পণ্ডিতী সমাল�োচনা পদে পদে বিশ্বনাথ কবিরাজের বিধান উঁচিয়ে ত�োলে। ক্ষুদিরাম বাবুর
সমাল�োচনা পাঠককে হাত ধরে স�ৌন্দর্যের নন্দনল�োকে পৌঁছে দেয়। তাতে না আছে কৃত্রিমতা, না আছে
চেষ্টাজাত ক্লান্তি। এর কারণ আলঙ্কারিক বিচারবিশ্লেষণে সঙ্গে অনন্যপরতন্ত্র ভাব�োপলব্ধি।‘রবীন্দ্র-প্রতিভার

পরিচয়’ বইতেই দেখা গেছে উপনিষদের ভাবনার সঙ্গে আলাদা করে দেখার প্রয়াস,দেখা গিয়েছিল রূপঅপরূপের কথা, নিসর্গপ্রকৃতি এবং র�োমাণ্টিক-চেতনার কথা।অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমথনাথ বিশীর
সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। তবু একজায়গার তাঁদের সঙ্গে ক্ষুদিরামবাবুর মিলও ছিল।তাঁদের ইঙ্গিত অনু সরণ
করে কাব্যের মধ্যে কবিব্যক্তিত্ত্বকে দেখিয়েছেন তিনি-কবিচেতনার উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতি।পূ র্বসূ রীর
প্রতি এই ছিল তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য।কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছেন নিজস্ব ভূমিতে।
ক্ষুদিরামবাবুর পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।কলেজে পড়িয়ে অভ্যস্ত অধ্যাপক
স্বাভাবতই বাংলা সাহিত্যের সব দিকেরই খ�োঁজ রাখেন।কিন্তু ক্ষুদিরামবাবুর অধিকারের যে ব্যাপকতা
আছে তা আজকালকার দিনে দুর্লভ।প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আত্মবিশ্বাস সহকারে
এমন স্বাধীন দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যের কারবারীরাও দেননি। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ মনে পড়ে
‘মুকুন্দরামের দেশত্যাগের কাল’। এই প্রবন্ধটির শরণাপন্ন হতে হয়নি এমন বিশেষজ্ঞ কেউ আছেন
কিনা জানিনা। প্রতিবাদ বা সমর্থন যাই করুন তাঁকে পাশ কাটিয়ে কেউ যেতে পারবেন না। ভাষাতত্ত্ব
এবং ছন্দতত্ত্ব দিয়েও তাঁর ম�ৌলিক চিন্তার কথাও যথায�োগ্য ব্যক্তিরা জানেন। ভাষাতত্ত্বের ক�োন�ো ক�োন�ো
ক্ষেত্র সু কুমার সেনেরও বির�োধী হয়েছেন; ছন্দতত্ত্বের ক�োন�ো ক�োন�ো ক্ষেত্রে প্রব�োধচন্দ্র সেনের প্রতিবাদ
করেছেন। এইসব বির�োধিতা বা প্রতিবাদের মূ ল্য কি ভবিষ্যৎ পাঠক তার পরিমাপ করবেন। আসলে
ক্ষুদিরাম বাবুর জ�োর হচ্ছে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টির সমন্বয়ে।
ক্ষুদিরাম বাবুর মনের আধুনিকতার নিদর্শন আছে তাঁর শেষের দিকের লেখায়।বিশুদ্ধ সাহিত্যাল�োচনার
সঙ্গে প্রবল সমাজমনস্কতা এসে গেছে।এই সমাজমনস্কতা শেষ পর্যন্ত স্মাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এসে
পৌঁছেছে।এটা সবাই পছন্দ করবেন কিনা জানি না।কিন্তু বিস্ময় ব�োধ করি বিশুদ্ধ রসাস্বাদনের (যে
রসের কথা আনন্দবর্ধন অভিনব গুপ্ত বলে গেছেন)সঙ্গে সমাজচেতনার সহাবস্থান দেখে।একালে বাংলা
সাহিত্যে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজতে হয়।
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ঙ্কিম-সাহিত্য আধুনিক বাঙ্লার ক্লাসিক । শতাব্দী পার হয়ে গেল, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে-

নিবন্ধে শত শত ফুল ফুটে উঠল, তবু সেই প্রথম স্তবকটি রইল অম্লান হয়ে, এমনকি
মূ ল উৎস হয়ে, এ দৃষ্টান্ত অন্য সাহিত্যে বিরল । বঙ্কিম বাঙ্লা উপন্যাসে পথিকৃৎ এবং

সেইসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা, প্রবন্ধ-নিবন্ধের রচনা-গুরু, বিদগ্ধচিত্তে মুদ্রিত হাস্যরসিকতার ম�ৌলিক
ভান্ডারী, প্রণয় ও নিসর্গ-স�ৌন্দর্যের আদিকবি, প্রবৃত্তি-ঝটিকা-তাড়িত নিরুপায় মানু ষচরিত্রের প্রথম
ব্যাখ্যাতা, স্বাদেশিকতার সারথি, আর সেই সঙ্গে যুক্তি ও কবিত্বে সমভাবে রমণীয় আধুনিক
বঙ্গবাণীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী পিতামহ-এক কথায় আধুনিক বাঙ্লা সাহিত্যের যা-কিছু স্মরণীয় বরণীয়
তার মহাজন হলেন বঙ্কিম, যিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও কৃতজ্ঞচিত্তে একাধিকবার বন্দিত হয়েছেন
। বঙ্কিম সম্পর্কে তথ্যবিদ্ ও মনীষী সমাল�োচকদের আল�োচনার পরিমাণ অপ্রচুর নয় । আর
এক কথা। কালে কালে এবং রসবিচারক পাত্রের পরিবর্তনে আল�োচনার দৃষ্টিক�োণ বদলায়,
পাঠকেরাও আগ্রহ সহকারে ন�োতু ন কথা শুনতে চান । কবির বীণাধ্বনি যদি বা নিরুদ্ধ হয়,
তার অনু রণন চলতে থাকে বহু শতাব্দী ধ’রে । বাল্মীকি কালিদাস শেক্স্পীয়ার রবীন্দ্রনাথের
কাব্যস�ৌন্দর্যে অবগাহনের অভিলাষী মানুষের কি ক�োন�োকালে অভাব হবে ? বাঙ্লায় বঙ্কিমের
পক্ষেও শতাব্দী পরে এই কথা মনে রাখতে হবে ।
ইংরেজি কাব্য-দর্শনের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফল-সাহিত্যের বিশৃ ঙ্খল নীহারিকার
অবস্থা থেকে দুই প্রচন্ড শক্তিশালী জ্যোতিষ্কের আর্বিভাব-মধুসূদন ও বঙ্কিম । দু’জনেই কল্পনাপ্রবণ কবি, দুইই বিশুদ্ধ সাহিত্যিক স্বভাবের, অথচ পার্থক্য আছে, কেবল কবিতা ও গদ্যভঙ্গির
দিক দিয়ে নয়-কল্পনাকে অব্যাহত রেখে তীক্ষ্ণ ও বাস্তব সামাজিক দৃষ্টির স্বতন্ত্রতায় । বঙ্কিমের
মধ্যে এক-আধারে দু’টি প্রায় পৃথক্সত্তার চেনাশ�োনা, জানাজানি এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বীতাও চলছিল ।
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সংক্ষেপে বলা যেতে পারে কবি-সত্তা ও বিচারক সত্তা । তবু বিচারক বঙ্কিম সাহিত্যিক বঙ্কিমকে
অভিযুক্ত করতে পারেনি, আর পারেনি যে এতেই বাঙ্লা সাহিত্যের পরম লাভ ঘটেছে । পশ্চিমের
সাহিত্য থেকে আমারা বাস্তব ও দুরবগাহ, অতএব বিস্ময়কর মানবচরিত্র ও নিসর্গ-প্রেরণায় দীক্ষা
পেয়েছিলাম । আমাদের সংস্কৃত কাব্যনাটক ন�োতু ন ক’রে এই প্রেরণার সঞ্চার করতে হয়ত
সক্ষম হতে পারত, কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মতন্ত্রের গ্রাসে বিশুদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে পড়ে ।
ঊনিশ শতকের শিক্ষিত-জাগরণের মধ্যে দিয়ে এবং ইউর�োপীয় পন্ডিতবর্গ সংস্কৃত সাহিত্যিক
ঐশ্বর্য দেখালে পরে বরং আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতের প্রভাব কিছু এসেছে । ধর্ম নৈতিকতা বাদ
দিয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের আগ্রহ নিঃসন্দেহে পশ্চিম থেকে সঞ্চারিত । মধুসূদনের
দীক্ষা যেমন হ�োমার ভার্জিল মিল্টন থেকে, বঙ্কিমের তেমনি শেক্স্পীয়ার স্কট থেকে । তার
সঙ্গে ইংরেজি র�োম্যান্টিক কবিকুলের অল্পস্বল্প প্রভাব অনু মান করা যেতে পারে । বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর
কলেজ-জীবনে ইংরেজিতে ভাল�ো জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছিলেন, আর সংস্কৃত শিখেছিলেন স্বগৃহে,
কাব্য অলংকারে বিদগ্ধ পন্ডিতের কাছে । পরের জীবনে ক�োঁত, মিল, হার্বাট স্পেন্সার প্রভৃতি
তখনকার ইউর�োপীয় মনীষীদের সমাজ দর্শনের মধ্যে যেমন ডু ব দিয়েছিলেন তেমনি এদেশের
রামায়ণ-মহাভারত থেকে আরম্ভ করে কালিদাস ভবভূতির কাব্যনাটক এবং মনু , চাণক্য প্রভৃতির
সমাজশাস্ত আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন ; আর আক্ষরিকভাবে বুঝে নিয়েছিলেন গীতার প্রতিপাদ্য
। নিয়ম হ’ল এই যে যথার্থ মনস্বী যারা, অধ্যয়ন তাঁদের ম�ৌলিক ভাবনা ও কল্পনাতেই উদ্বুদ্ধ
করে, পারিপার্শ্বিক সমাজ-পরিবেশ ও স্বদেশের প্রয়�োজন অনু সারে তাঁদের ভাবনা-চিন্তা নিয়ন্ত্রিত
হয়, ন�োতু নতর রূপ নেয় । বঙ্কিমের আধুনিক মনস্বীতার পরিচয় তার প্রবন্ধে-নিবন্ধে উৎসারিত
হয়েছে । সেখানে দেখা যায়, সমকালীন অথবা প্রাচীন মনীষীরা যা-ই বলুন, যুক্তি তর্ক সহ বিচার
বিশ্লেষণ না করে ক�োন�ো অভিমতকেই তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন । সেখানে দেখা যায় আরএক বঙ্কিমের স্বাক্ষর, তুলাদন্ডে বিচারক বঙ্কিমের । গঙ্গার পশ্চিম পারে ভূদেব মুখ�োপাধ্যায়,
অক্ষয় সরকার, আর পূ বপারে বঙ্কিম গ�োষ্ঠী । এ যেন নবদ্বীপের সেই পুরান�ো নৈয়ায়িকতা গঙ্গা
প্রবাহে ভেসে আসতে চুঁচুড়া-কাঁটালপাড়ায় কিছু কাল থেমে গিয়েছে, যা আরও পরে ভাটপাড়া হয়ে
জ�োড়াসাঁক�ো ভবানীপুরে এসে বিশ্রাম লাভ করেছে । কাটা খাল দিয়ে আর এগ�োতে চায়নি ।
কিন্তু রহস্য থাক । বঙ্কিমের দুই সত্তা-কাল্পনিক ও নৈতিক-নৈয়ায়িক । উপন্যাসে তা মিলতে গিয়েও
মেলেনি । খানিকটা মিলেছে কমলাকান্তে, তারপর নিজের নিজের পথ ধরেই এগিয়েছে । কিন্তু
বঙ্কিমের এই দ্বৈত স্বরূপ বুঝতে তখনকার বাঙ্লার সাংস্কৃতিক পরিবেশের একটা সাধারণ পরিচয়
মনে করে নেওয়া ভাল�ো । আঠার�ো শতাব্দীর শেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ক�োম্পানীর প্রশাসন
আত্মতুষ্টি লাভ করলে, ইংরেজি সাহিত্য ও ইয়�োর�োপীয় চিন্তা ধারার স্পর্শে শিক্ষিত চৈতন্যের
জাগরণ ঘটল । রেনেসাঁস নয়, বিবেকের প্রবুদ্ধতা মাত্র, তাও বাঙালীর শতকরা দুই-তিন অংশ
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। এর দ্বার�োদ্ঘাটন করলেন ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীরা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উদার দৃষ্টিতে মহীয়ান
কিছু সাহেব-সুব�ো । সেই পথে অন্ধকার থেকে বাইরে পদক্ষেপ করলেন রামম�োহন । ক্রমে
রাধাকান্ত দেব, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রেভারেন্ড কৃষ্ণম�োহন, ডির�োজিও-গ�োষ্ঠী ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ও অক্ষয়কুমার দত্ত ; ভূদেব ও মধুসূদন ; এলেন বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ, দীন্বন্ধু -হরিশচন্দ্র প্রমুখ
শতাধিক বাঙালী আধুনিক, এবং ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র । বঙ্কিম যখন লেখাপড়া শিখে
চিন্তাভাবনার আসরে দাঁড়ালেন তখন তাঁর সামনে প্রত্যক্ষে ছিল ব্রাহ্ম-ধর্মের নীতির প্রসার ও তার
মধ্যেকার বিদ্রোহ, ছিল বিদ্যাসারের বিধবা-বিবাহ-প্রতিষ্ঠা ও বহুবিবাহ নির�োধক আন্দোলন আর
তার পিছনে সন্ধ্যা-ধূ সর পটভূমিতে শয়ান ছিল ডির�োজিওদের নিরুপায় উদ্ভ্রান্তি, সতীদাহ নির্বাণ,
মিশনারি ও গ�োঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে রামম�োহনের দু’হাতে তর্ক যুদ্ধের প্রায় বিলীন ইতিবৃত্ত । ধর্ম,
সংস্কার, সমাজ, শিক্ষা এসব নিয়ে গঠনমূ লক ভাঙনমূ লক ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের কাছাকাছি
যে সব ঘটনা-দুর্ঘটনাই ঘটু ক না কেন দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটাই স্থিতধী হবার সময়ে সবচেয়ে প্রকট
হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সাহিত্যিক দৈন্য । ১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের অস্তগমনের পর একশ’
বছরের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দেখা পাওয়া গেল না । দেশ রইল বিদ্যাসু ন্দর
আর গ�োপাল উড়ে, নিধুবাবুর টপ্পা, দাশু রায়ের পাঁচালি আর কবিগানের উষ্ণসু রা-প্রমত্ত । ঈশ্বর
গুপ্ত সাহিত্যিকতার প্রসারে উন্মুখ হলেও প্রবল ম�ৌলিক প্রতিভার সঙ্গ তার হয়নি । আর পঞ্চম
ষষ্ঠ দশকের বিদ্যাসাগরীয় অনু বাদধর্মী রচনা শিক্ষা-সহায়ক ছিল মাত্র । সাহিত্য হ’ল জাতীয়
চৈতন্য উদ্ব�োধনের সব থেকে কুশলী কারুকৃৎ । ভাবগত বিপ্লবই চিন্তাবুদ্ধির মার্জিত সংগঠনের
পূ র্বশর্ত । ঊনিশ শতকের প্রথম অর্ধে যে গতিমুখর চঞ্চল অবস্থা তা সংহতি ও সংগঠনের
রূপ নিতে থাকল ১৮৬০-এর পর থেকে । এখন থেকেই অ-বিচ্ছিন্ন আধুনিক ও সংস্কৃতিমূ লক
জাতীয়তার অভিমুখে অগ্রগতি স্পষ্ট হয়ে উঠল-বঙ্কিম-বিবেকানন্দে-রবীন্দ্রনাথে যার পুষ্পবিকাশ
সহ ফলপ্রাচুর্যের পরিণাম । সংস্কার নিয়ে হাজার কমিটির প্রস্তাব যা পাওয়া দুষ্কর হ’ল সেই
অসাধ্য সাধিত হ’ল সাহিত্যে । মধুসূদন তীব্র বিদ্রোহ জানালেন, কিন্তু তার স্বরূপ আত্নস্থ হতে
প্রায় কুড়ি বছর কেটে যায় । অথচ ইতিমধ্যে বঙ্কিম যা দেখালেন তাতে শিক্ষিত দেশবাসীর
বিস্ময়ের অবধি রইল না । সাহিত্যের ন�োতু ন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কল্পনার ঊষারাগে ।
বিশুদ্ধ সাহিত্যব�োধে উদ্দীপিত তৃষিত বাঙালির চিত্তের বিমূ ঢ় তা-বিন্যাশ ও অপূ র্বতা-প্রাপ্তির এই
দুর্লভ মুহূর্তটিকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে পরিচায়িত করেছেনবঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূ র্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত
হইল । পূ র্বে কী ছিল এবং পরে কী ছিল পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা
এক মুহূর্তেই অনু ভব করিতে পারিলাম । ক�োথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তিক�োথায় গেল সেই “বিজয়বসন্ত” , সেই “গ�োলেব-কাওলি”, সেই বাল-ভুলান�ো কথা-ক�োথা হইতে
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আসিল এত আল�োক এত আশা, এত

সংগীত, এত বৈচিত্র্য ?

বঙ্কিম-অনু সারী পরবর্তী কথাকার রমেশচন্দ্র বর্ণনা দিচ্ছেনযখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি

নূ তন

আল�োকের বিকাশ হইল । দেশের ল�োক সে আল�োকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে
প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্ততে স্নাত হইয়া স্তুতিগান কবিল । কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও
পূ র্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূ তন যুগের আরম্ভ
হিয়াছে।একটি নূ তন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে-নূ তন চিন্তা ও নূ তন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া
আর্বিভূত হইয়াছে ।
সমাল�োচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস মন্তব্য করেছেনঅতএব দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূ তন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে ।যে পথ
দিয়া উহার অশ্বার�োহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে র�োমান্সের রাজপথ এবং
বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন ।
আর বঙ্কিম জীবনীকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা যথাযথ বিচারসহ বলেছেনদুর্গেশনন্দিনীতে যদিও বা সন্দেহ ছিল, কপালকুন্ডলাতে সকল সন্দেহের নিরসন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র
অবিসংবাদিতরূপে বাঙ্লা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সন্মানিত হইলেন ।
হ�োক র�োম্যান্স-ধর্মী, তবু একেবারে সু সংবদ্ধ প্লট, কাহিনী ও চরিত্র সহ পূ র্ণাঙ্গ উপন্যাসের স্রষ্টা
হিসেবে বঙ্কিমের সাহিত্যে অনু প্রবেশ প্রস্তুতই আকস্মিক । অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী কপালকুন্ডলার
পূ র্বে উপন্যাসে তেমন ক�োন�ো প্রস্তুতির আয়�োজন বাঙ্লায় ছিল না, যেমন ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ।
বঙ্কিমের আত্মপ্রকাশের আগে বাঙ্লায় যা ছিল তা ঐ সব রূপকথা উপকথা, যার বিষয় রবীন্দ্রনাথ
বলেছেন । আর ছিল কিছু অনু বাদ, ইংরেজি ফরাসি গল্প থেকে অথবা সংস্কৃত কাব্যনাটক থেকে,
যার মধ্যে বিদ্যাসাগরের বেতাল-পাঁচিশ ও শকুন্তলা, সীতার বনবাসেরও নাম করা যায় ।অবশ্য
এরই সঙ্গে ম�ৌলিক কিছু নক্শা-চিত্র-ধর্মী ও নীতিকথামূ লক আখ্যান, যার একটি থেকে বঙ্কিম তাঁর
ভাষাভঙ্গির আদর্শ আংশিকভাবে পেয়েছিলেন বলে নিজে উল্লেখ করেছেন । সেটি প্যারিচাঁদ মিত্রের
“আলালের ঘরের দুলাল” । সংস্কৃতের দ্বারা অপ্রভাবিত ঘর�োয়া ম�ৌখিক বাঙ্লা স্টাইলের জন্যই
বঙ্কিম এই রচনাটির বিশেষ প্রশংসা করেছেন । এগুলি বাদ দিলে, প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী
লিখতে গিয়ে প্লট ও কাহিনী নির্মাণে অন্তত একটি বাঙ্লা গল্পকাহিনী থেকে তাঁর সাহায্যগ্রহণের
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে ।কাহিনীটির নাম ‘অঙ্গুরীবিনিময়’ , লেখক স্বনামধন্য প্রবন্ধকার ভূদেব
মুখ�োপাধ্যায়।কাহিনীটি শিবাজির সঙ্গে ঔরংজেব কন্যা র�োসিনারার প্রণয় ও পরিশেষে আংটি
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বিনিময়ে তার পরিসমাপ্তি নিয়ে।ভূদেব মুখ�োপাধ্যায় এ কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন র�োম্যান্স্
অব্ হিসট্রিপুস্তকের ‘দি মারহাট্টা চীফ’ নামক আক্ষান থেকে ওখান থেকে কাহিনীটি নিয়ে
সম্ভবত স্কটের আইভানহ�ো, উপন্যাসের রেবেকা-চরিত্র থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে তিনি পল্লবিত
ও পরিবর্ধিত ‘অঙ্গুরী বিনিময়’ রচনা করেন । এই উপন্যাসকল্প রচনাটি প্রকাশিত হয় বঙ্কিমের
দুর্গেশনন্দিনী রচনার বছর দুই আগে।অঙ্গুরী-বিনিময়ের র�োসিনারা-চরিত্রের ভিত্তিতেই যে বঙ্কিম
নিঃস্বার্থ প্রণয়িনী আয়েষার অমর চরিত্রটি আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন এমন মনে করার
যথেষ্ট কারন রয়েছে । দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসই হ�োক আর র�োম্যান্স্ই হ�োক, এই প্রথম রচনাতেই
বঙ্কিমের নির্মাণশক্তির অপূ র্ব স্বাক্ষর দেখা গিয়েছিল । কিছু সত্য কিছু কল্পিত ইতিহাসের আধারে
তিনি যেভাবে প্লট নির্মাণ করেছে, কাহিনী কে অব্যাহত গতি দিয়েছেন, আর মানুষের ভাগ্যকে ঐ
ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়েছেন তাতে শিল্পী বঙ্কিমের প্রাথমিক প্রকাশ বিস্ময়করই হয়েছে ।
গল্প শ�োনার প্রবৃত্তি কেবল শিশুদেরই নয়, বয়স্ক মানু ষদের পক্ষেও সমানভাবে সত্য । গল্পে শ্রুত
ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে, ঘটনাচক্রে আবর্তিত মানুষের মানসিক দ্বন্দসংঘাতের সঙ্গে আমরা নিজেকে
মিলিয়ে নিতে চাই, তাদের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করি, অন্তত সেই সময়টু কুর জন্য,
আর তাতেই অদ্ভূত মানসিক আনন্দ উপভ�োগ করি । সেই আদিকাল থেকে মানুষের বহু নীরব
সন্ধ্যা কেটেছে গল্পকার চারদিক ঘিরে, সত্য অথবা কাল্পনিক যেমনই হ�োক, কাহিনীর মধ্যে ডু ব
দিয়ে চরিত্রের কার্যকলাপের সঙ্গে শ্রোতার নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার শক্তিও ছিল অসামান্য ।
ক্রমে দিন গেল পেরিয়ে, ঘটনার নিয়ন্ত্রণকে লঙ্ঘন করে মানু ষই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রত করতে থাকল,
মানুষের সংখ্যা ও পরিসর বেড়ে চলতে থাকল বিপুল বেগে, রূপকথার পৃথিবী কেবল শিশুর
বিস্ময়-বিস্ফারিত চ�োখই তার শেষ আশ্রয় ভিক্ষা করেছে । কানে শ�োনার স্থান নিলে লেখা, দৈত্যরাক্ষসের স্থান নিলে মানুষের বিরত্ব সংগ্রাম ও বিজয় । অতিপ্রাকৃত ও আকস্মিকতা ক্ষীণতর হয়ে
র�োম্যান্সের মধ্যে ক�োন�ো ক্রমে বেঁচে রইল । এ যুগেরও অন্ত ঘটল । বাস্তব জীবনের চাওয়াপাওয়ার ক্ষুধা, সংঘর্ষ ও ধুলিঝড় সমাজ পরিবর্তনের ক�োলাহলে জীবনযাত্রা অশান্ত হ্য় উঠল ।
বাণিজ্য, অর্থ, বিজ্ঞান, রষ্ট্রনীতির দ্বন্দ জীবনযাত্রাকে জটিল করে পুরান�ো মানবিকমুল্যের পরিবর্তন
ঘটিয়ে একদিকে দূ রাকাক্ষী অন্যদিকে নৈরাশ্যের সহচর করে তুললে । এর উপর মানুষের মন
বলে যে একটা রহস্যময় ও জটিল সত্তা রয়েছে, অন্য চরিত্রের সংঘাতে যার পরিবর্তন ও নিজ
বুদ্ধির সঙ্গে দ্বন্দ্ব সীমাহীন হয়ে ওঠে তারই দিকের ক্রমশ দৃষ্টি পরতে লাগল এসবের ফলে
কার্যকারণের নিয়মে যা ঘটছে না এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং ঋজু একমুখী মানব চরিত্র ও
দৈব নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে যেমন পাঠকের তেমনই লেখকের আগ্রহ তেমন রইল না । শুরু
হল মনস্তাত্ত্বিক গল্প উপন্যাস, দেখা দিলে চেতনাসন্ততির বিবরণমুলক আখ্যায়িকা, সংকেত ধর্মী
ও মননমূ লক কাহিনী । আজকের উপন্যাস মানসিক জটিলতার বিবরণেই চিত্তাকর্ষী, লেখকের
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বিশেষ দৃষ্টিক�োণ ও তার সাংকেতিক প্রকাশ হিসাবেই চমৎকার । এই দিক থেকে বঙ্কিম ঠিক
আধুনিক ঔপন্যাসিক নন, অন্তর্জগতের পরিচয়ই উপন্যাস, এ সত্যে আস্থাবান্ হয়েও তার জন্য
যে সামাজিক ও পারিবারিক উপাদান ও তার বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়�োজন সে বিষয়ে তেমন অবহিত
হতে চান নি । বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কাল হ’ল কাল্পনিকতা ও বাস্তবতার মিলন-মিশ্রণের কাল, আর
ইয়�োর�োপে যাই হ�োক, ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য বাঙ্লায় শেক্স্পীয়ার স্কটই সাহিত্যগুরু । বঙ্কিম
তাঁর অল্পবিস্তার সমসাময়িক ইংরেজি ঔপন্যাসিক ডিকেন্স ও থ্যাকারের বই হয়ত পড়েছিলেন,
কিন্তু প্রভাব গ্রহণ করেন নি, ফরাসী ভিক্টর হ্যুগ�ো সম্পর্কেও একই কথা বলা যায, আর বাস্তবতাপ্রিয় জর্জ এলিয়ট্ ছদ্ম-নামধারিণী সম্পর্কে বঙ্কিম বিরূপ মন্তব্যই করেছেন । বেশ ব�োঝা যায়,
নিখুত বাস্তব পরিস্থিতির সাধারণ চরিত্র ও সামান্য ঘটনা নিয়ে পুঙ্খানু পুঙ্খ বর্ণনা তিনি বির�োধী
ছিলেন । তাঁর উচ্চাভিলাষ ছিল অসামান্য চরিত্রকে অনায়ত্ত পরিবেশের অধীন করে তাদের
প্রণয়-ম�োহের পরিণাম পরীক্ষা করে দেখা ।পরকীয়া রতির বাস্তব ঘাত –প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে
পরীক্ষা।দুর্গেশনন্দিনী বিষবৃক্ষ ,কৃষ্ণকান্তের উইল,রাজসিংহ এমনকি সীতারামেও প্রনয়-ব্যাপারে
পরকীয়া ভাবেরই আধিপত্য । প্রণয়-বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সং ঘাত মূ লক এই স্বভাব অনেকটা শেক্স্পীরীয়,
কিছুটা র�োম্যান্টিক কবিসুলভ । এই কারণে বাস্তবকে গ্রহণ করেও বাস্তবের আতিশয্য বঙ্কিম তাঁর
পারিবারিক নাটকেও ত্যাগ করেছেন । কৃষ্ণকান্তের উইলের উপসংহারে বঙ্কিম লিখেছেন “ভ্রমর
অন্তরে, র�োহিণী বাহিরে, তাই র�োহিণী অত শীঘ্র মরিল” । ঠিক কথা । কিন্তু ঐ অন্তরে-বাহিরের
পূ র্ণাঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় উদ্ঘাটিত করা উচিত ছিল ব’লে আধুনিক পাঠক সাব্যস্ত করেছেন ।
আরও এক কারণে বঙ্কিম তাঁর ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র মনস্তাত্ত্বিক তরঙ্গলীলা পরিহার
করেছেন মনে হয় । তিনি শেক্স্প
 য়ারের মতই কাব্যধর্মী জীবন-ব্যাখ্যানের অনুগামী, এজন্য
কয়েকটি স্পষ্ট রেখা চিহ্নিত করে, বাকিটা ব্যঞ্জনায় অনু ভব করার জন্য পাঠকদের হাতে ছেড়ে
দিয়েছেন । আনু পূর্বিক মনস্তত্ত্ব বিচারে আত্মনিয়�োগ করেন নি । কিন্তু এমন কথা বলাও ঠিক হবে
না যে তিনি কেবল ঘটনা ও পরিবেশের উপরেই চরিত্র রূপায়নের স দ্বায়িত্ব তুলে দিয়েছেন ।
কুন্দনন্দিনীতে,আয়েষায় ও অথবা প্রসাদপুর-র�োহিণী চরিত্রে যার অভাবে আমরা ক্ষুণ্ণ হয়ি, তার
আংশিক সম্পূরণ অবশ্য ঘটেছে মৃণালিনী উপন্যাসের মন�োরামায় চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীতে এবং
রাজসিংহের জেবুন্নিসায় । অথচ এগুলি র�োম্যান্স্ শ্রেণীর উপন্যাস । পারিবারিক উপন্যাসের
মধ্যে বিষবৃক্ষের ট্র্যাজিক চরিত্র হীরাও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে লেখকের আগ্রহেরই পরিচয় দেয় ।
কতকগুলি নারীচরিত্রের বঙ্কিম মনস্তাত্ত্বিক জটিল পরিস্তিতির ইঙ্গিত দিয়েই রেখে দিয়েছেন, মুল
বর্ণনীয় ব্যাপার ব্যহত হবে হয়ত এই মনে করে । প্রেমের সঙ্গে প্রবল অভিমান এবং তার সঙ্গে
বালিকা বুদ্ধির য�োগে উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে লেখক ভ্রমরের একটা গ�োটা ছবি যদিচ আমাদের
উপহার দিয়েছেন, পরের অধ্যায়ে নীরবতা পালন করেছেন। সীতারাম উপন্যাসে শ্রীর ছদ্ম-
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সন্ন্যাস কেবল একমুহূর্তের জন্য উদ্ঘাটিত করেছেন, আর আনন্দমঠে মহেন্দ্র-পত্নীর প্রতি সন্ন্যাসী
ভবান্দের অবৈধ আকর্ষণ একবারমাত্র তুলে ধরেই ব্রতাগ্নিতে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন এইভাবে
বঙ্কিম আধুনিকের দাবী পালন করেছেন, আবার করেন ও নি । অতীত ইতিহাসের অজ্ঞাত বা
অর্ধজ্ঞাত মানু ষ আর বর্তমানের বলিষ্ঠ চরিত্রগুলি তাদের য�ৌনপ্রবৃত্তিবেগের মধুর ও বিষতিক্ত
সমস্যার প্রারম্ভ ও পরিণামের কল্প-ইতিবৃত্ত নির্মাণেই বঙ্কিম কে বিশেষ ভাবে নিয়জিত করেছিল
। এই সুয�োগের তিনি পূ র্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন প্রেমও য�ৌনাকর্ষণই
সংসারের চলমানতার মুলে, সুস্থতা ও রুগ্নতার সর্বত্র ব্যাপী আদি কারন । স্বদেশ-সুলভ ধর্মও
নীতিকে মুল প্রবৃত্তির সংগ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েও তিনি দেখেছেন
। প্রবৃত্তি অজয়, মানু ষ যেমন অতীতে তেমনি এখনও নিজ স্বভাবেই চালিত হয় ও সু খ দুঃখ
ভ�োগ করে। যথার্থ শিল্পী বলেই বঙ্কিম মনু ষ্যত্বকে শেষ পর্যন্ত জয়ী করেছেন, আর্দশকে সাক্ষী
খাড়া ক’রে তাতেই জীবন-সমস্যার চূ ড়ান্ত নিষ্পত্তি নির্ধারণ করেননি । শ্রী ও শৈবলিনী চরিত্রের
শেষাংশ দেখুন, লবঙ্গলতার স্বীকারক্তি প্রত্যক্ষ, করুন, আর দেখুন বধূ রূপে দেবীচ�ৌধুরানীর
সমাপ্তি । ভ্রমরের মৃত্যুর পরে বারুণীতীরে উদ্দানে ক্ষিপ্ত গ�োবিন্দলালের মানষিকতাও বিশেষভাবে
স্মরণীয় । পরিশিষ্টের সন্ন্যাসী গ�োবিন্দলাল পর জন্মের গ�োবিন্দলাল মাত্র, তার সঙ্গে উপন্ন্যাসের
ক�োন�ো সম্পর্ক নেই । বস্তুত শৈবলিনীর প্রায়েশ্চিত্ত ও উন্মাদ অবস্থা, শ্রীর সন্ন্যাস,দেবী চ�ৌধুরানীর
অনু শীলন তত্ত্বে দীক্ষা-এসব স্বকীয় বিশিষ্ট ধরনের লেখক বঙ্কিমের এক একটা এক্স্পেরিমেন্ট
মাত্র। কারণ লেখক নিজেই উন্মাদের নরক থেকে স্বাভাবিক মানু ষ, প্রবৃত্তি তাড়িত অসহায়
মানু ষকে উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, সন্ন্যাসিনীর গৈরিককে ভূলুন্ঠিত করেছেন আর অনু শীলন
তত্ত্বকে বহিরঙ্গ একটা মুল্য দিয়ে অসন্মানিতই করেছেন । নীতিও তত্ত্বের কাছে সাহিত্যিক বঙ্কিম
শেষপর্যন্ত আত্মদান করেননি । আর গার্হস্থ্য এবং দাম্পত্য লেখক জীবনের শেষ আশ্রয় যদি বা
নির্দেশ করে থাকেন, এর থেকে বিচ্যুতিকেও স্বভাবের মুল্যে মহীয়ান করে দেখেছেন । য�ৌন
আবেগ এবং রূপম�োহকে কখন�োও নিষ্ঠু র পরিণামে চিত্রিত করেছেন, আবার কখনও প্রেমের স্বর্গে
সমুন্নীত করেছেন, স্বভাবে যেমন হয়ে থাকে। বঙ্কিমের শেষ শিল্প হ’ল জেবউন্নিসার চরিত্র-“ত্রয়ী”
উপন্যাসের বহিরঙ্গ নীতিপ্রাবল্যের বিরুদ্ধে যেমন প্রতিবাদ, তেমনি চূ ড়ান্ত য�ৌনতাও বিলাসলীলার
নিবিড় প্রেমের স্বভাব-পরিণামের দৃষ্টান্ত। সমাজের যুপকাষ্ঠে র�োহিণী কে ঠিক বলি দিতে তিনি
চাননি, প্রেমে সমাধান সম্ভবপর নয় বলেই সরিয়ে নিয়েছেন মাত্র ; আর বেঁচে থাকার পাপে মরার
অধিক দুর্দশাগ্রস্ত করছেন তার ছদ্মপ্রণয়ীকে । আবার জবরদস্তি প্রায়শ্চিত্তের বিমুঢ়তা থেকে উদ্ধার
পাওয়া শৈবলিনীর স্পষ্টোক্ত শুনু ন।অতকান্ডের পরেও সে প্রতাপেই সমর্পিত চিত্ত।উপন্যাসের
বঙ্কিমকে বহিরঙ্গভাবে দেখলে নিষ্কামকর্ম, অনু শীলনতত্ত্ব এবং ক�োঁতের দর্শন (রজনী-অমরনাথ)
এসব বড় হয়ে দেখা দিতে পারে, রসবেত্তা শিল্প-সমাল�োচকের দৃষ্টিতেও গুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা-
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মুলক বাইরের ব্যাপার বলেই প্রতিভাত হবে ।
বঙ্কিম তাঁর উপন্যাস-শিল্প আরম্ভ করেছিলেন র�োম্যান্স্ রচনা দিয়ে।মাঝখানে পারিবারিক কাহিনীতে
সরে গেছেন, কিন্তু সেখানই স্থিতিলাভ করতে না পেরে শেষ আশ্রয় নিয়েছেন তাঁর অতিপ্রিয় ইতিহাসসম্পর্ক-যুক্ত মধ্যযুগীয় জীবন-ব্যাখ্যানে ।বস্তুত প্রত্যক্ষ থেকে দূ রবর্তী ইতিহাসের রাজ্যকল্পনাও
বাস্তবের অদ্ভূত সন্মিলনের রাজ্য-ইতিহাস-পড়া বঙ্কিমও সেই সঙ্গে কবি বঙ্কিমের অনায়াস আয়ত্তের
ক্ষেত্র। সন্দেহে নেই প্লটে কাহিনীতে, চরিত্র উদ্ভাবনের ও ঘটনাচক্রের লীলাপ্রদর্শনে এ-বঙ্কিমের
তুলনানেই এবং আজও বাঙ্লাসাহিত্যে তাঁর জুড়ি নেই । বিশুদ্ধ র�োম্যান্স্ অর্থাৎ কল্পকাহিনীর দিন
আজ আর নেই, কিন্তু ইতিহাস-গ্রথিত সেকালকার বাস্তব মানুষের রম্যজীবন-পরিচয় আস্বাদন
করার পাঠকের অভাব ত�ো নেই। কালের পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা হয়ত ন�োতু ন পথ নেয়,
ঘটনাচক্রের সে মহিমা আর থাকেনা, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষের ম�ৌলিকস্বভাব, সেই প্রেম, সেই
অন্ধতা, সেই দুরাকাঙ্খা, সেই ঈর্ষা এসবের ত�ো তেমন অদল-বদল হয়না ।কবি রহস্য করে
বললেও এক্থা সত্য যে ‘মরব না ভাই নিপণিকা চতুরিকার শ�োকে, তারা সবাই অন্য নামে আছেন
মর্তল�োকে।‘ ব্যাপারটা উল্টো করে বললেও সেই সত্যই দাঁড়ায় । বঙ্কিমযে-কালকেই আশ্রয় করুন
না কেন তাঁর স্থির লক্ষ্য হ’ল মুলপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখন�ো এবং ঘটনাচক্রেই হ�োক আর
কর্মবিপাকেই হ�োক বিড়ম্বিত মানু ষ কে তুলে ধরা । তবু র�োম্যান্স্ এবং উপন্যাসের গুরুতর কিছু
পার্থক্য আছেই । সে পার্থক্য মুখ্যভাবে ঘটনা ও পরিবেশ নিয়ে, গ�ৌণভাবে চারিত্রিক ক্রিয়াকলাপ
নিয়ে । ক�োথাও কিছুনেই, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল । অশ্বার�োহী ঝড় বৃষ্টিতে আত্মরক্ষার জন্য
মন্দিরে ঢুকেই দেখেন অনিন্দ্যসু ন্দরী তরুণী । সমুদ্রতীরে অরণ্যে পথ হারান�ো এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায়
কাতর পথিক ধূ সর সন্ধ্যায় সহসা সামনে দেখেন আলুলায়িত-কুন্তলা জ্যোৎস্নাতরলকান্তি ষ�োড়শী
। গৃহবধু অরণ্যে পরিত্যক্ত হয়ে ধার্মিক ডাকাতের সঙ্গলাভ করে এবং লুকান�ো স�োনাদানার
অধিকারিণী হয়ে ঐশ্বর্যময়ী রাণী হয়ে পড়ে । সন্ন্যাসীর কৃপায় অন্ধের দৃষ্টিলাভ হয় । গৃহরমণী
ইচ্ছাপূ র্বক অপহৃতা হতে চায় সাহেবের ন�ৌকায় অকাতরে দিন যাপন করতে থাকে । পুরুষ
বৈষ্ণবীর রূপধরে অন্তঃপুরে গান শুনিয়ে যায় অথবা নারী ব্রাহ্মণের বেশ ধ’রে গভীররাত্রে অরণ্যে
কাপালিকের সঙ্গে ষড় যন্ত্রে লিপ্ত হয় । রাজপুত-রমণী অনায়াসে ঔরংজীবের প্রাসাদে প্রবেশ
ক’রে সম্রাটকে কথায় পরাভূত ও বশিভূত করে । নারী প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সমাধান তরবারি
বা রিভলবার নিয়ে দ্বৈতযুদ্ধে হারজিতের মধ্যে স্থির হয় । এরকম ঘটনার জন্য আধূ নিক মন
প্রস্তুত থাকে না । তবু যখন জানি যে এসব ব্যাপার আজকের নয়, দু-চারশ বছর আগেকার,
তখন রেল-টেলিগ্রাফ ছিল না, দেশটাকেও তন্ন তন্ন ক’রে জানা হয়নি,যখন পিতামহের পিতমহ
এবং তস্য পিতামহের ক্রয় ধ’রে তখনকার সত্য অথচ এখানকার অতিপ্রাকৃত নানান্ কথাকাহিনী হাওয়া ভেসে এসে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী একটা রহস্যময় পটভূমি মনের মধ্যে

15

আগে থেকেই সৃ জন করে রেখেছে, তখন মধ্যযুগীয় বাস্তবতাকে অস্বীকারও করা যায় না । বস্তুত
র�োম্যান্সের রাজ্য যেমন জটিল জীবনাবর্তসংকুল আজকের মানুষের কাফে, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব,
সভা-সমিতি, অফিস এবং বার�োয়ারী পূ জ�োর হুল্লোড়ের পরিবেশ নয়, তেমনি আবার রূপকথার
অলীকরাজ্যও নয় । এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে অতর্কিত ঘটনার অবকাশ আজকের বাস্তব
জীবনেও কম নেই । প্রায়-মৃতের পুনর্জীবন আগে না হয় সন্ন্যাসীর ওষুধে ঘটত, এখন ঘটে
হাসপাতালে, অবশ্য উল্ট�ো ব্যাপারও না ঘটে এমন নয় । তখনকার নায়িকা আক্ষেপ করত-হয়
সাপ, নয় মবারক –ব’লে, আজকের নায়ক প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ব�োমা ছু ঁড়ে অথবা নায়িকাকে ছুরি
মেরে ঈর্ষাগ্নি নিবৃত্ত করে । তখনকার মত মিলনের সংকেতস্থান আজও আছে, আজও প্রেমিকা
গৃহত্যাগ করে, দূ র বিদেশ থেকে ছদ্মবেশে আজও মানু ষ আসে এবং থাকে এবং রাজবধূ কে
অপহরণ না করুক, রাজ্যে ভাঙন লাগায় । তফাৎ এই যে, আগে যে ভাবে যা ঘটত এখন আর
সে ভাবে তা ঘটে না । মধ্যযুগের সেই যে অতীত, যার মাত্র কিছু খ�োঁজখবর আমরা রাখি প্রচলিত
কাহিনী অথবা ইতিহাস থেকে, স্থূল ঘটনা এবং চরিত্র আছে জানা, কিন্তু সংয�োগ-সূ ত্র, কার্য-কারণ
এবং সংয�োগকারী ছ�োটমাপের মানু ষ সবই অজানা, সমাজ-পরিস্থিতিও আংশিক ধরা যায়-সেই
দূ রবর্তী অধ্যায় নিয়ে গল্পকার-নাট্যকার যখন লেখনী ধরেন তখন তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা
দাঁড়ায় প্লটের সঙ্গে সমন্বিত করে ঘটনাগুল�োকে মেলান�ো, আর তারই মধ্যে তখনকার এবং সেই
বিশেষ পরিস্থিতির মিলিত জীবনের স্বরূপ পাঠক বা দর্শকের গ�োচর করে ত�োলা । লেখক এবং
পাঠক দুয়েরই লক্ষ্য ত�ো মানু ষ আর মানুষের অন্তজীবন, পৃথক ভাবে ঘটনার ক�োন�ো আর্কষণ ত�ো
থাকতে পারে না, সেজন্য যে লেখক সঠিক কল্পনা করতে পারেন এবং যেটু কু মালমসলা হস্তগত
হয় তাই দিয়ে তখনকার যেমন বড়মানুষের তেমনি সাধারণ মানুষের বহির্জীবন-অন্তর্জীবন দুইই পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন তিনিই বরেণ্য র�োম্যান্স্-রচয়িতা । বঙ্কিমচন্দ্র এই ঔপন্যাসিক
গুণের অধিকারী ছিলেন না বা এ দায়ীত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি এমন নয় । ‘সীতারাম’
উপন্যাসের এক জায়গায় তিনি বলেছেন-“সে সকল ঐতিহাসিক কথা । কাজেই আমাদের কাছে
ছ�োট কথা । আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না । উপন্যাসলেখক
অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্ হইবেন- ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধে রাখা নিষ্প্রয়�োজন ।” অর্থাৎ
পরিচিত ও পঠিত ঘটনা-বর্ণনার উপর লেখক গুরুত্ব আর�োপ করতে চান না, চরিত্রের মানসিক
সংঘাত এবং তার ফলে বাইরে যে সব পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, উপন্যাসকারের কর্তব্য
সেগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা । আমরাও দেখেছি, একমাত্র দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনী বাদ
দিলে ইতিহাস-স্পর্শযুক্ত অন্যান্য উপন্যাস, যেমন চন্দ্রশেখর, সীতারাম ও রাজসিংহ ঐ অন্তর্জগৎ
প্রকাশের দিক থেকে কম গুরুত্বপূ র্ণ নয় । দেবী চ�ৌধুরানী এবং আনন্দমঠ ত�ো অসম্ভব রকমের
কাল্পনিক লেখা, তবু এতেও বাস্তব সমাজ পরিবারের নিয়ন্ত্রণের বিষয় খুব কম নয় । আবার
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অন্যদিকে পারিবারিক উপন্যাস যাকে বলছি, সেই বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তেও স্বল্প হলেও র�োম্যান্স্ধর্মী ঘটনার পরিচয় রয়েছে । সূ র্যমুখীর গৃহত্যাগ ও নিরুদ্দেশ-যাত্রা, গ�োবিন্দলালকে ফিরে
আসতেই হবে ভ্রমরের এমন স্থির বিশ্বাস প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত । রজনী ত�ো অল�ৌকিক ও অবিশ্বাস্য
ঘটনার পূ র্ণ । সব মিলিয়ে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ইয়�োর�োপীয় র�োম্যান্সে আকৃষ্ট থাকলেও এবং
ইতিহাসনিষ্ঠ-বুদ্ধি হলেও এক ধরনের মিশ্র র�োম্যান্স্ই প্রস্তুত করেছেন । আর তিনি ঐ বিমিশ্র
আধারে প্রমূ র্ত করতে চেয়েছেন

দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিবেগ, সু মহৎ ত্যাগ, আদর্শস্থানীয় পতিপ্রেম

বা পরকীয় প্রেম, পরার্থে আত্মবিসর্জন-প্রভৃতি সমন্বিত উল্লেখয�োগ্য ব্যক্তি-প্রতিমা । এই দিক
থেকে শেক্স্পীইয়ারই তাঁর কতকটা আদর্শস্থানীয় হয়েছেন । আর ট্র্যাজেডি ? ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে
চরিত্র ও কর্মফলের সূ ত্র অনু সরণ করেও পরিণাম প্রদর্শনে কিন্তু তিনি ইয়�োর�োপীয় নাট্যরীতির
অনু সারী হতে পারেন নি । বরং মধুসূদন তাঁর রাবণ চরিত্র অঙ্কনে নিয়তি ও চারিত্রিক-নিয়তির
বিমিশ্রণের একটা দিক রক্ষা করেছেন । দুঃখভ�োগী নায়ক চরিত্র শেষ পর্যন্ত অবিচল, তার খেদ
নেই, অনুতাপ নেই, মৃত্যুকে সামনে দেখেও বিশ্ববিধানের নৈতিকতায় সে উদাসীন থাকে । যেমন
ম্যাক্বেথ । বঙ্কিমের অনু রূপ নায়ক-চরিত্র অনুতপ্ত এবং শান্তিকামী । যেমন গ�োবিন্দলাল, যেমন
জেব-উন্নিসা । তা ছাড়া পরিনামে মৃত্যু ঘটলেও কয়েকটি চরিত্র ঠিক ট্র্যাজিক নয়, যেমন প্রতাপ
। সীতারাম নিঃসংশয়ে ট্র্যাজেডির চরিত্রে, তবু অন্তিমে অনুতাপক্ষীণ্ন দুর্বল হয়ে ঈশ্বরভক্তি আশ্রয়
করতে গিয়েও করতে অসমর্থ হয়েছে ।তা ছাড়া সীতারামের শ�োচনীয় পতনের কারণ বাইরের
দিক থেকে তার চরিত্র বিকৃতি, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে শ্রী বা নিয়তি । এক্ষেত্রে বঙ্কিম গ্রীক
ও শেক্সপীরীয় নাটকের মূ লতত্ত্বের বিমিশ্রণ ঘটিয়েছেন । জেব-উন্নিসার পক্ষেও কতকটা তাই
। রাজসিংহ-ঔরংজীব যুদ্ধ, তার বন্দীত্ব, য�ৌবনবিলাসের প্রতিফল ঠিক জেব-উন্নিসার কর্ম ও
চরিত্রের কার্য-কারণে এসেছে ব’লে দেখান�ো হয়নি । এক্ষেত্রেও নিয়তি । আবার মবারকের
সেই উক্তি “ইয়া আল্লা, আমাকে মরিতেই হইবে” নিয়তি পরিচালিত ঘটনাচক্রের অলঙ্ঘনীয়তাই
নির্দেশ করে । যাই হ�োক, আমরা দেখছি, বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে কাল্পনিকের সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধবন্ধন ঘটিয়েছেন, অদৃষ্ট অল�ৌকিককে জীবনসূ ত্রে গেঁথেছেন, চরিত্র এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্র
এবং চরিত্র-প্রবর্তিত ঘটনাচক্রকে প্লটের বন্ধনে এমনভাবে বেঁধেছেন যে উপন্যাস পড়ছি, না,
কল্পকাহিনীই শুনছি এমনতর অবিশ্বাস পাঠকচিত্তে জাগতে দেয় না । এটা সম্ভব হয়েছে তাঁর
শিল্পগুণে । প্রায় অজানা ইতিহাসের সঙ্গে বা ইতিহাসের মধ্যে জীবনের হাসিকান্না মিলিত করতে
বাঙ্লা সাহিত্যে আজও তাঁর জুড়ি নেই । বঙ্কিম আশ্চর্যজনক ঐতিহাসিক কল্পনাশক্তির অধিকারী
ছিলেন । অতিল�ৌকিক এবং অবিশ্বাস্যের ধার ঘেঁষে তিনি স্বচ্ছন্দে পথ অতিবাহন করেছেন,
মায়ানদীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে নি ।
এইবার অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও নৈতিক আদর্শে বঙ্কিমের প্রত্যয়ের কথা ধরা যাক । এ বিষয়ে
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প্রথমেই যে সত্যটা অনু ধাবন ক’রে নেওয়া দরকার তা এই যে, ভাল�ো শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা বা আদর্শ-প্রবণতা, সাধারণ্যে যার সমর্থন সংশয়িত, উপন্যাস-নাটকের মধ্যে তা অনু প্রবিষ্ট
ক’রে শিল্পকে বাধাগ্রস্ত করেন না । বঙ্কিমের শিল্পীমানসও তাঁর আদর্শ-প্রবণতাকে শেষ পর্যন্ত
নিয়ন্ত্রিত করেছে, সাহিত্যিক স্বভাবের পথেই তাঁকে চালিত করেছে । সাহিত্য ও নীতির-প্রচার এ
দুয়ের বৈপরীত্য বিষয়ে তিনি বেশ অবহিত ছিলেন । এ বিষয়ে তাঁর স্মরণীয় উক্তি হ’ল-সাহিত্যের
মুখ্য উদ্দেশ্য স�ৌন্দর্যসৃষ্টি, গ�ৌণ উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধিজনন । চিত্তশুদ্ধি অর্থে বঙ্কিম সাংসারিক স্থূল
প্রয়�োজন নির্বাহ থেকে মুক্তি মনে করেছেন । তাঁর লেখা ধর্মতত্ত্ব, অনু শীল তত্ত্ব এবং সাহিত্য
নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে এই কথাই ব�োঝা যায় যে ধর্ম ও নীতিকে তিনি জীবনের অঙ্গীভূত
ক’রে বিবেচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন । পারল�ৌকিক তু রীয় ক�োন�ো ব্যাপার ক�োন�ো ক্ষেত্রেই তাঁর
অভিপ্রেত ছিল না । ‘অনু শীলন’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-“মানুষের সকল বৃত্তিগুলি অনু শীলিত হইয়া
যখন ঈশ্বরানূ বর্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি । এই ভক্তির ফল জাগতিক প্রীতি । এই
জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতপক্ষে ক�োন বির�োধ নাই
।” সুতরাং জীবনের শ্রীবৃদ্ধিই চিত্তশদ্ধি, তাতে কেবল শুষ্ক নীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকা ব�োঝায় না
। ‘উত্তরচরিত’ সমাল�োচনায় বঙ্কিম পুনশচ বলেছেন-কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্যে নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু
নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য- অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি । এই বিবরণ দিতে গিয়ে বঙ্কিম
যেমন এ বিষয়ে পশ্চিমের কাব্যতত্ত্বগুরু এ্যারিস্টট্লের বিচার মনে রেখেছেন, তেমনি ভারতবর্ষের
প্রধান আলংকারিকদের বর্ণিত পাঠক বা দর্শকের রসাবিষ্ট মানসিক অবস্থার বিষয়ও চিন্তা ক’রে
দেখেছেন । কাব্য-উপন্যাস পাঠে বা নাট্যাভিনয় দর্শনে রসিক যে মানসিক অবস্থায় উত্তোলিত
হন তা হ’ল বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা । সে অবস্থায় জাগতিক কামনা বাসনার নির্বাণ ঘটে, চিত্ত
হয় বিশুদ্ধ । বঙ্কিম উপলব্ধি করেছেন যে ধর্মের রাজ্যে প্রবিষ্ট হ’লে ঠিক তা-ই হয়, কারণ ধর্মের
জগৎ বিশুদ্ধ প্রীতির জগৎ । কমলাকান্তের সেই উক্তি-প্রীতি সর্বব্যপিনী, প্রীতিই ঈশ্বর । এই জন্য
কমলাকান্ত জীবে-মানুষে প্রীতি ছাড়া আর কিছু শেষ কামনা করেন নি । সুতরাং বঙ্কিমের দৃষ্টিতে
বিশুদ্ধ ধর্ম, বিশুদ্ধ নীতি এবং বিশুদ্ধ সাহিত্য একই ব্যাপার । তফাৎ ব�োধ হয় এই যে সাহিত্যের
বিশুদ্ধতা ক্ষণিকের প্রাপ্তি মাত্র অর্থাৎ যতক্ষণ কাব্য-নাটক সমীক্ষণ করা যায় প্রায় সেটু কু সময়ের
মাত্র । ধর্মের অনু ভূতি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী । এইজন্যই তিনি সাহিত্যের ভাবী লেখক ও পাঠকদের
সাবধান করতে গিয়ে বলেছেন- সাহিত্যকে স�োপান করে ধর্মের উচ্চভূমিতে আর�োহণ করবে ।
সুতরাং সাহিত্যিক বঙ্কিমকে নীতিবাগীশ ব’লে আমরা যেন ভুল না করি । এইবার প্রশ্ন, তা’হলে
বঙ্কিম শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত কেন দেখালেন, কেনই বা র�োহিণীকে হত্যা করালেন, আর গৃহবধূ
প্রফুল্লকে অনু শীলন-তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট করার বা আদর্শ পর�োপকারী চরিত্র অমরনাথের পিঠে গরম
ল�ৌহশলাকার সাহায্যে ‘চ�োর’ এই ছাপ দেওয়ারই বা কী উদ্দেশ্য ছিল ?
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স�ৌন্দর্যবাদী সাহিত্যিক হলেও বঙ্কিম তাঁর পারিবারিক এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি
সংস্কার আপনা থেকে বুদ্ধিগত এবং হৃদ্গত ক’রে নিয়েছিলেন । এরকম সংস্কার সকলেরই
অল্পবিস্তর থাকে, বঙ্কিমেরও ছিল । বিশ্বাস, প্রত্যয়, সংস্কার এগুলি ক�োন�ো ক�োন�ো ক্ষেত্রে অর্জিত
হলেও এমনিভাবেই মানুষের প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে পড়ে যে তা থেকে বুদ্ধির সাহায্যেও পরিত্রাণ
পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে । লেখকের বিশিষ্ট স্বভাব তাঁর লেখায় বিশিষ্ট বর্ণসম্পাত ঘটিয়ে থাকে
। বঙ্কিমচন্দ্র প্রণয়ের কবি হলেও পরকীয়া প্রীতির পরিণামী ভক্ত ছিলেন না । তাঁর ধারণায়ধর্ম ভিন্ন প্রেম জন্মে না । (মন�োরমা-মৃণালিনী) । ধর্ম বলতে বিবাহ এবং দাম্পত্যই বঙ্কিম
স্থিরভাবে ধ’রে নিয়েছেন । সে প্রেমের প্রারম্ভে হয় বিবাহ থাকবে, নতু বা বিবাহ তা পরিণাম
লাভ করবে, তবেই প্রণয়ের সার্থকতা । এই জন্য দেখা যায় মন�োরমার সঙ্গে পশুপতির বাইরের
দৃষ্টিতে অবৈধ প্রণয় আসলে দাম্পত্য প্রীতিই । বীরত্ব, বুদ্ধি, উদারতা প্রভৃতি বহুগুণে সমন্বিত
নায়ক সীতারাম যে-অপ্রাপনীয়া নারীর ম�োহে আবিষ্ট হয়ে রাজ্যের, নিজ পরিবারের ও নিজের
সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি তাঁর বিবাহিত স্ত্রী, প্রধানা মহিষী । নিয়তির চক্রে হতবুদ্ধি না হয়ে
শ্রী যদি ধরা দিত এবং নিজ অধিকারে ফিরে যেত তাহ’লে সীতারামের সর্বনাশ ঘটত না ।
সীতারামের পতনকে রূপম�োহের ফল বলে বিচার করলে ভুল হবে । চরিত্রের দিক থেকে দেখলে
শ্রীর একগুয়েমিই সীতারামের সর্বনাশের কারণ । আবার শ্রীর অবাধ্যতার মূ লেও নিয়তি-নির্দিষ্ট
প্রিয়প্রাণহন্ত্রীত্বের অভিশাপ, তার সাবধানতা সত্ত্বেও যা প্রায় ঘটে গেল । রাজসিংহেও দেখা
যায়, মবারকের সঙ্গে জের-উন্নিসার সম্পর্ক প্রথমে অবৈধ হলেও পরিণামে দাম্পত্য বন্ধনে শেষ
হয়েছে । সন্ন্যাসী ভবানন্দের পরস্তী সু কুমারীর প্রতি আসক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়ছে । র�োহিণীগ�োবিন্দলালের পক্ষেও তাই । বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় এবং মুদ্রিত প্রথম সংস্করণে র�োহিণীর যে ছবি
বঙ্কিম একেছিলেন তাতে র�োহিণী ল�োভী, ধূ র্তা এবং হিতাহিত ব�োধশূ ন্যা সমাজ-কলঙ্ক রূপে স্থান
পেয়েছিল । সাহিত্যশিল্পের দিক দিয়ে এরকম উপনায়িকা চরিত্রহানিকর ব’লে শেষ সংস্করণে
লেখক তাকে অপেক্ষাকৃত কবি-সহানু ভূতির অধিকারিণী ক’রে বর্তমান রূপে যদ্যাপি দিয়েছেন,
তবু অবৈধ প্রণয়�োন্মত্তরতার জন্য লেখক তাকে ক্ষমা করেন নি । ভ্রমরকে র�োহিণীর গিল্টি করা
গয়না দেখিয়া গায়ের জ্বালা মেটান�ো নিঃশেষে ভ্রষ্টা কদর্য বাজার-সুলভ চরিত্রের দৃষ্টান্ত হয়েছে ।
লেখকের এই নিষ্ঠু রতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর এই মন্তব্য-স্ত্রীল�োকের গায়ে হাত তুলিতে
নাই, এ কথা মানি । কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না । এর
উপর নিশাকারকে দেখে র�োহিণীর একটু প্রলুব্ধ হওয়া এও র�োহিণী চরিত্রে বঙ্কিমের সহানু ভূতির
অভাব ব’লেই ধরে নেওয়া যেতে পারে । গুলি এবং হত্যা ত�ো এরকম অঙ্কনের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র
। শরৎচন্দ্র-প্রমুখ সমাল�োচকেরা বলেছেন রক্ষণশীল নীতিপথিক বঙ্কিমচন্দ্র র�োহিণীকে সমাজের
যূ পকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন । শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন এ তাঁর শিল্পগত ত্রুটি ।
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আমরা বলি , এ বঙ্কিমের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার । এ থেকে অব্যাহিত তাঁর ক�োন�োকালেই ছিল না ।
স্বভাবের গঠনেই বঙ্কিম পরকীয়া রতির পরকীয় পরিণামের প্রতি নিতান্ত বিমুখ ছিলেন । অথচ
সমাজে পরিপার্শ্বে যখন পরকীয়াসক্তি প্রায়শই দেখাও যায়, সেইহেতু ঔপন্যাসিক হিসাবে তার
ছবিও তাঁকে গ্রথিত করতে হয়েছে । বঙ্কিম এই ধারণাতেও স্থির ছিলেন যে পরকীইয়া প্রীতি
যদি একেবারে নি;শ্বার্থ হয় তাহ’লে অবশ্যই তা মহান্ ব’লে মনে করা যাবে । যেমন প্রতাপশৈবলিনী কেবল ইন্দ্রিয়গামী প্রণয় বঙ্কিমের মতে পশুজগতের । এবং তার ধারনা পরকীয়াসক্তি
প্রায়শই দৈহিকতাময়, ইন্দ্রিয়-পরবশ।কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনায় গ�োপীসহ কৃষ্ণলীলাকে তিনি কাল্পনিক
এবং সমাজবির�োধী ব’লে নিন্দিত করেছেন । অথচ বঙ্কিম পুর�োপুরি স�ৌন্দর্যবাদী ছিলেন । রজনী
উপন্যাসে অমরনাথের মুখ দিয়ে তিনি বলেছেনবস্তুত অতীত শৈশব অথচ অপ্রাপ্তয�ৌবনার স�ৌন্দর্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর স�ৌন্দর্য ইহাই
মন�োহর- য�ৌবনের স�ৌন্দর্য তাদৃশ নহে । য�ৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসি চাহনির ছটা,-বেণীর
দ�োলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি,-যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দ�োকানদারি
। আর আমরা যে চক্ষে সে স�ৌন্দর্য দেখি, তাহাও বিকৃত । যে স�ৌন্দর্যের উপভ�োগে ইন্দ্রিয়ের
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই স�ৌন্দর্যই স�ৌন্দর্য ।
আবার, পরকীয়া রতির আশ্চর্য শক্তি বিষয়েও বঙ্কিম অপরিচিত ছিলেন না, যেমন- “নূ তনের গুণ
অনেক সময় অসীম বলিয়া ব�োধ হয় । তাই সে নূ তনের জন্য বাসনা দুর্দমনীয় হইয়া পরে । যদি
ইহাকে প্রেম বল, সংসারে প্রেম আছে । সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে !” (সীতারাম) ।
অর্থাৎ নারীস�ৌন্দর্যের সঙ্গে পুরুষের বা পুরুষ স�ৌন্দর্যের সঙ্গে নারীর যে ম�ৌলিক য�ৌনতার
তান্ত্রিক সম্পর্ক রয়েছে, তা বর্জন ক’রে স�ৌন্দর্যকে আবিলতামুক্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ক’রে দেখতে
চান । অন্যত্রও স�ৌন্দর্য সম্পর্কে আল�োচনায় তিনি এই বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের পার্থক্যের
বিষয় তুলে ধরেছেন । রবীন্দ্রনাথও তাঁর স�ৌন্দর্যদৃষ্টিতে কিভাবে স্থূলতা পরিহার করতে চেয়েছেন
তার সাক্ষ্য তাঁর ‘মানসী’ ‘চিত্রা’ প্রভৃতি কাব্য । অথচ এও দেখা যায় যে বঙ্কিম একান্তভাবে
নারী-পক্ষপাতীই ছিলেন “স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন’ এই তাঁর মন্তব্য । তাহ’লে র�োহিণী সম্পর্কে
বঙ্কিমের যে অনীহা, তার মূ ল কেবল সমাজ-সপক্ষতায় নয়, আরও গভীরে । এই কারণে র�োহিণীর
চিত্তে প্রণয়াবির্ভাবের পরিচয় সহৃদয়তা সহকারে গ্রথিত করলেও সকাম হিসাবেই তা স্থির ক’রে
নিয়েছেন । হয়ত বা এই জন্যই, এই নিঃসংশয় সংস্কারের বশেই র�োহিণীর নিষ্ঠু র পরিণতির
ধীরভাবে শিল্পিত পটভূমি রচনার প্রয়�োজনব�োধ তিনি করেন নি । র�োহিণীর সদৃশ চরিত্র হ’ল
বিষবৃক্ষের হীরা । র�োহিণীর প্রথম প্রণয়াবির্ভাবের ছবিতে যেটু কু সহানু ভূতি অর্পণ করার শিল্প
প্রয়�োজন বঙ্কিম অনু ভব করেছিলেন, হীরার মানসিকতা নির্মাণে তার বিন্দুবিসর্গও নেই । অবশ্য
বিষবৃক্ষের হীরা তাঁর আগেকার রচনা । তা সত্ত্বেও পরবর্তী সংস্করণের কিছু পরিবর্তন তিনি
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করতে পারতেন, যেমন বহুক্ষেত্রেই করেছেন, কিন্তু তার প্রয়�োজন ব�োধ করেন নি । দেখিয়ছেন
হীরা যার রূপে ও বিলাসে নিমজ্জিত হয়েছিল তার তুলনায় কদর্য ও শয়তান দুর্লভ । হীরা যে তার
কাছে শেষ পর্যন্ত ধরা দিলে, দেহবিক্রয় করলে, সে ঘটনাকে বঙ্কিম পুর�োপুরি পাপাসক্তি ব’লেই
চিত্রিত করেছেন । তবু বঙ্কিম এও বুঝিয়েছেন যে হীরা মুহূর্তের জন্য ভুল বুঝেছিল, একেবারে
সহজে “কপর্দকের বিনিময়ে মহারত্ন বিক্রয়” করতে চায় নি । লেখক বর্ণনা করেছেনসে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল । মনে করিল, ইহাই
প্রণয় ; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী । হীরা চতু রা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফল�োপধায়িনী হইল না
। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্তিত
করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি ল�োপ পাইল ।... হীরা চিত্তসংযম করিতে জানিত,
কিন্তু তাহতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল ।
তবু এ হ’ল সাময়িক স্খলন, মানু ষ মাত্রেই এই অজেয় সাময়িকতার শিকার হতে পারে । এর
দ্বারা তার সামগ্রিক চরিত্রের পরিমাপ হতে পারে না । আজ যে ম�োহগ্রস্ত কাল সে অনুতপ্ত হতে
পারে । ভুল,বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার কাঁটা নিয়ে কত নারী পুরুষই ত�ো জীবন কাটাচ্ছে । ব্যাপারটাকে
না-দ�োষ, না-গূ ণ এই সহজ নৈসর্গিক অবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত । আজ থেকে প্রায়
দুহাজার বছর আগের লেখা মৃচ্ছকটিক নাটকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নায়ক চারুদত্তকে
ঠিক এই কথাই বলতে শ�োনা যায় – ‘য�ৌবনমত্রাপরাদ্ধম্ ন চারিত্র্যম্’-যদি অপরাধ ঘটে থাকে,
আমার য�ৌবন সে অপরাধ করেছে, আমি করিনি । সুতরাং অন্যত্র উদার ও বিচারক বঙ্কিমের যে
ক্ষমা এখানে প্রত্যাশিত ছিল, তা পাওয়া গেল না । র�োহিণীতেও যায়নি । আর শৈবলিনীতে এই
সহানু ভূতি দেওয়ার জন্য (এক্ষেত্রে চন্দ্রশেখরের বিষয় বিবেচনা ক’রে শৈবলিনীকে পরিবর্তিত
নূ তন ক’রে নেওয়ার ইচ্ছা বঙ্কিম করেছিলেন) তার দৈহিক ও মানসিক অতি গুরুতর নির্যাতনের
ব্যবস্থা করতে হয়েছিল । অথচ বঙ্কিম নারীর অন্তরে একেবারে অবগাহন করেন নি এমন নয় ।
না হ’লে দরিয়া, জেব-উন্নিসাঁ, মতিবিবি, লবঙ্গলতার বাহির ও ভিতর, বহিজীবনের সঙ্গে অন্তজীবন
দেখান�োর প্রয়াস তিনি করতেন না । হীরার অঙ্কনেই দেখা যায় কিভাবে দেবেন্দ্রের স্বার্থপর
কামুকতার বিরুদ্ধে তার নারীসত্তা জেগে উঠেছে“দেবেন্দ্র হীরার সুখে অর্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে
। কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল । তখন সে উন্মত্তের ন্যায়
আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল “আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান ।“
দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন “সে কি, হীরা ?”
হীরা । শীঘ্র আপনি যান-নহিলে আমি চলিলাম ।
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দে । সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন ?
হীরা । আপনি যান –নাহলে আমি ল�োক ডাকিব- আপনি কেন আমার সর্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন
?
হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা ।
দে । একেই বলে স্ত্রীচরিত্র ।
হীরা রাগিল-বলিল স্রীচরিত্র ? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে । ত�োমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ
। ত�োমাদের ধর্মজ্ঞান নাই-পরের ভালমন্দ ব�োধ নাই-কেবল আপনার সু খ খুঁজিয়া বেড়াও- কেবল
কিসে ক�োন্ স্ত্রীল�োকের সর্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের । নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে
বসিলে ? আমার সর্বনাশ করিবে, ত�োমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না ? আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে,
নহিলে ক�োন্ সাহসে বসিবে ? কিন্তু আমি কুলটা নহি । আমার দুঃখী ল�োক, গতর খাটাইয়া
খাই-কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই-বড়মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না”
এখানে চ�োখের বালি উপন্যাসের বিন�োদিনী এবং শরৎচন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূ ত্রে আঁকা
সমশ্রেণীর নারীর সঙ্গে হীরার বিশেষ পার্থক্য নাই । বস্ততঃ চরিত্রহীনের সতীশ ও সাবিত্রী একই
সূ ত্রে বাঁধা ভিন্ন দৃষ্টিক�োণের নরনারী মাত্র । ঐ দিক বঙ্কিমের দৃষ্টিতে পড়েনি, কারণ বঙ্কিম তাঁর
পঞ্চাশ বছর আগেকার লেখক, প্রথম ঔপন্যাসিক, তখনকার বিশেষ সমাজ ও সংস্কারে প্রতিপালিত
এবং তার উপর নিজ স্বভাবগত ধারণায় বশীভূত । যেখানে যা পাওয়া যাবে না, সেখানে তার
জন্য খেদ করে লাভ কি ? তবু বঙ্কিম যে নারীত্ব বা নারীর অন্তর্জগৎ অনু ধাবনে অক্ষম ছিলেন না,
তারই দৃষ্টান্ত হীরা চরিত্র থেকে সমাহরণ করা গেল । মতিবিবির যে সব সংক্ষিপ্ত উক্তি ও বর্ণনা
বঙ্কিম গ্রথিত করেছেন তাতেও অর্থাৎ তাঁর প্রথম লেখক-জীবনের চরিত্রাঙ্কনেও সহানু ভূতিমূ লক
গভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় ফুটেছে । প্রত্যক্ষ মৃত্যুর সম্মুখীন র�োহিণী যখন “মারিও না। মারিও না”
ব’লে করুণ কন্ঠে কাতর�োক্তি করেছিল তখন লেখকের চ�োখ বাষ্পীভূত হয়নি, এমন চিন্তা কি
যুক্তিযুক্ত ?
শৈবলিনীকে পূ নর্জন্ম দিতে বঙ্কিমের পরীক্ষামূ লক আগ্রহ হয়েছিল । তা ছাড়া তার পরকীয়াসক্তির
শান্তির প্রয়�োজনও হয়ত বা বঙ্কিম ব�োধ করেছিলে, তাই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রস্তরাঘাতে মূ র্ছাহত ও
প্রায় মৃত ক’রে এবং নরকদর্শনের দ্বারা দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ব�োধ করিয়ে তবেই খানিকটা শুদ্ধ
করা গেছে ব’লে মনে করেছেন । এর পর আবার চন্দ্রশেখরের দিকে তার মন ফেরান�োর
জন্য মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছেন । বঙ্কিমের পরবর্তী অধ্যায়ের ঔপন্যাসিক অবশ্য
প্রশ্ন করবেন, শৈবলিনীর পাপ ক�োথায় ? বঙ্কিম বলবেন বিবাহিত হওয়ার পর কায়মন�োবাক্যে
স্বামিসর্বস্বতা ব�োধে উদ্দিপীত এবং র্গাহস্থ্যে শৈবলিনীর নিবিষ্ট চিত্ত হওয়া উচিত ছিল । শৈবলিনী
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তার পূ র্ব প্রবৃত্তিকে কেন বদলে নিতে পারল না, যেমন বদলে নিয়েছিল লবঙ্গলতা ? পরবর্তী
ঔপন্যাসিক বলবেন এ ত�ো বহিরঙ্গ সমাধান মাত্র । মনকে এত সহজে ফেরান�ো যায় ? কিন্তু
বঙ্কিম তাও জানতেন । নিমেষের বিদ্যুৎ-স্ফু রণে তিনি লবঙ্গলতার অবদমিত চিত্তগুহাকে যেমন
আভাসিত করেছেন, তেমনি এত কাণ্ত ক’রেও শৈবলিনীকে ফেরাতে পারেন নি । সুতরাং মনে
করা যেতে পারে যে সংস্কার বদ্ধ বঙ্কিম ও শিল্পী বঙ্কিমের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল । তিনি স্বভাবকে
বেশিদূ র প্রশ্রয় দিতে চান নি, অথচ স্বভাবের দাবী লঙ্ঘন করতেও পারেন নি । তবে সব মিলিয়ে
এই ব্যাপারটা স্পষ্ট যে প্রেমের ঐশ্বর্যকে বঙ্কিম বন্দনা করলেও, পরকীয় প্রেমকে একমাত্র
প্রমাণিত নিঃস্বার্থতায় প্রতাপ এবং হয়ত বা অমরনাথের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র স্বীকারই করেন নি ।
নারীর ক্ষেত্রে ত�ো ক�োন�োমতেই নয় । এখানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের স্পষ্ট বির�োধ । দৈবচক্রে
বা সামাজিক কারণে যদি স্খলন ঘটেই থাকে তা দিয়ে মানুষের অন্তরাত্মার পরিমাপ করা যায় না,
মানু ষ মনু ষ্যত্ব বা নারীত্ব হারায় না । অতএব অন্তর্লোককে দেখতে হবে, এই হ’ল শরৎচন্দ্রের
উপলদ্ধি । সাময়িক ক�োন�ো ব্যাপারের স্থায়ী মূ ল্য দিতে বঙ্কিমও নিষেধ করেছেন, যেমন-“ল�োকে
মনে করে,মানু ষ যা তাই থাকে । মানু ষ যে কতবার মরে, তাহা আমরা বুঝি না । এক দেহেই
কতবার যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, তাহা মনেও করি না (সীতারাম)” অথচ তিনি একাধিক বার
জানিয়েছেন যে যথার্থ প্রেম অমর, অপরাজেয় । সুতরাং বঙ্কিম প্রতিপাদিত প্রণয়মূ লক ব্যর্থতা
ও দুঃখভ�োগ বিষয়ে ম�োটামুটি এই ধারণায় স্থির হওয়া যায় যে দেহাসক্তি, যাকে তিনি রিপুর
প্রাবল্য বলেছেন (বিষবৃক্ষ) তা বিষময় পরিণামে নিয়ে যেতে বাধ্য । পরকীয়াসক্তিরই অন্য নাম
দেহাসক্তি যদিও সর্বত্র তা নাও হতে পারে ক�োটিতে একটা যা হতে পারে । তা যতই উচ্চ স্তরের
হ�োক না কেন আমাদের মত সংসারীদের কাছে তা বর্জনীয় । এর উল্টো দিক হ’ল দাম্পত্য,তা
যতই ছলনাশ্রয়ী হ�োক না কেন (ইন্দিরা দ্রঃ) সংসার সুখের হেতু । আর সংসারেই সুখের সঙ্গে
আনন্দময় ধর্ম লাভ করা যায়, সন্ন্যাসে নয় ।
বঙ্কিমচন্দ্রর শেষ বয়সে ধর্ম ও নীতি নিয়ে লেখা বিশেষ আদর্শবাদী-অভিমতকে অতিকৃত ক’রে
অনেক সমাল�োচকই তাঁর পূ র্বলিখিত উপন্যাসগুলিতে সেই অদর্শের প্রভাব ধরেছেন । বিশেষে
১৮৮০ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৪ খ্রীঃ মধ্যে লেখা আনন্দমঠ, দেবী চ�ৌধুরানী ও সীতারাম উপন্যাস কে
১৮৮৪ খ্রীঃ এর পর লেখা ‘ধর্মতত্ত্ব ও অনু শীলন’ এরই ফসল ব’লে মনে করেছেন । এরকম
অভিমত আমরা শ্রদ্ধেয় ব’লে মনে করতে পারছি না । গীতা থেকে নিষ্কাম ধর্মের বা অন্যবিধ
দু’একটা শ্লোক উদ্ধার করা থাকলেই অথবা সন্ন্যাসিনীদের ধর্মমূ লক কথাবার্তার কিছু বর্ণনা
প্রয়�োজনবশে গ্রথিত হলেই তা উপন্যাসের নিয়ামক সামগ্রিক ব্যাপার ব’লে মনে করা যায় না
। নিষ্কাম কর্ম এবং অনু শীন�োত্তর ঈশ্বরভক্তি যে উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিপাদিত ব্যাপার নয় তার
প্রমাণ ১৮৯৩ এ অর্থাৎ মৃত্যর একবৎসর আগে সমাপ্ত-করা ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস । এর মধ্যে
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ক�োথাও বহিরঙ্গ হিসেবেও গীতার শ্লোকের অত্যাচার নেই । আর সন্ন্যাসিনীর সন্ন্যাস যে কত
অসার তা সীতারামে তিনি পরিস্ফুট করেছেন । উপন্যাসকারকে তাঁর নানান্ অভিজ্ঞতা দিয়ে
যেমন বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনতে হয়, তেমনি প্লটমধ্যবর্তী ঘটনাচক্রকেও স্বাভাবিক গতি দিতে হয়
। সেরকম খুঁটিনাটির কথা তুলে উপন্যাসের প্রকৃতিবিচার সমুচিত নয় । দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত
তাতে উপন্যাসের শিল্পগুণের হানি ঘটেছে কিনা । সীতারামের তা ঘটে নি, শেষাংশে অনুতাপের
মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি ধিক্কার তার মূ ল চরিত্রধর্মের উজ্জীবন ঘটেছে এইমাত্র । আরও দেখতে
হবে যে বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসে যে ক’টি সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে তারা
সংসারজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, উপন্যাসের চরিত্রও ঘটনার সঙ্গে ভাল�োভবেই বিজড়িত । এবং
অবাস্তব অল�ৌকিক নয় ।
অনু শীলন তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের গুরুশিষ্য-বিতর্ক প্রচার-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে বঙ্কিমের
চিন্তার মধ্যে ছিল । দস্যুদলনেত্রী দেবী চ�ৌধুরানীর র�োম্যান্টিক রহস্যময়তাকে উপন্যাসে রূপ
দেওয়ার প্রয়াস যখন লেখক করলেন তখন তাঁর ঐ অনু শীলনের একটা কাঠাম�ো দেবী চ�ৌধুরানীতে
অন্তর্নিবিষ্ট করার ঔৎসু ক্য তাঁর জেগেছিল । নতু বা নারী এবং সেই সঙ্গে ডাকাত এ দুই বিপরীতকে
ত�ো মেলাতে হবে । উপন্যাসে তাঁকে দেখাতে হয়েছে যে দেবী চ�ৌধুরানী ডাকাতির মধ্যেই যান নি
। তাঁর নামের অন্তরালে ভবানী পাঠকের আত্মগ�োপনের প্রয়�োজন সিদ্ধি করেছিলেন মাত্র । সুতরাং
দেবী চ�ৌধুরানীর পাঁচবছরের নিষ্কাম কর্মে দীক্ষা নারী ও ডাকাতির অসামঞ্জস্য থেকে লেখককে
রক্ষা করে । দেবী চ�ৌধুরানী উপন্যাস অনু শীলন তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে নেই । ব্রজেশ্বরের সঙ্গে
সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকেই দেবী চ�ৌধুরানী রানীগিরি ও দেবীত্ব এবং সেই সঙ্গে অনু শীলন তত্ত্বও
বিসর্জন দিয়েছে । এ ব্যাখ্যাও ঠিক নয় যে ঐ নিষ্কাম কর্মে দীক্ষাই প্রফুল্লকে আদর্শ সংসার বধূ
করে তুলেছে । তা যদি হয় তা হলে বলতে হবে যে বিষবৃক্ষের সূ র্যমুখী-কমলমণি, সীতারামের
নন্দা, রজনীর লবঙ্গ প্রভৃতি অনু শীনতত্ত্বহীনা বলে সুগৃহিণী নয় । আনন্দমঠ তার সন্তানধর্ম এবং
দেশমাতৃ কা নিয়ে ভিন্ন শ্রেণীর রচনা, উপন্যাস বলতে আমরা রাজি নই, যদিচ ওর প্রারম্ভ অর্থাৎ
দুর্ভিক্ষের চিত্র খুবই চমৎকার । কিন্তু ওর দেশমাতৃ ককার সেবায় সমর্পিত প্রাণ যুবকদের দীক্ষায়
আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে ঠিক অনু শীলনতত্ত্ব নেই । ঈশ্বরভক্তির কথাও নেই । তার পরিবর্তে আছে
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দেওয়ার শক্তিতে বঙ্কিমের জুড়ি নেই । সীতারাম এবং
রাজসিংহও তার প্রমাণ । যে মানসিক ভাব�োদ্দীপনা নিয়ে বঙ্কিম আনন্দমঠ আরম্ভ করেছিলেন,
পরিণামে তা রাখতে পারুন, নাই পারুন, আনন্দমঠের আবেদন পাঠকবিত্তে ভিন্নশ্রেণীর, ঠিক
উপন্যাসের নয় । ওর ভাব�োদ্দীপ্পনাময় চিত্রগুলি ও সংগ্রামের বর্ণনা বাদ দিলে আনন্দমঠের
আর কিছু ই থাকে না । বঙ্কিমের এই স্বাদেশিক ভাবস্বপ্নের দিক লক্ষ্য না ক’রে এর মধ্যে যাঁরা
ধর্মনীতির প্রভাব দেখেন তাঁরা নিঃশেষে বিভ্রান্তই বলতে হবে ।
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যেহেতু বঙ্কিম অনু শীলন ও ধর্মতত্ত্ব লিখেছিলেন, যেহেতু ক�োঁতএর বা মিলএর মানবতাবাদধর্মের উল্লেখ করেছিলেন, যেহেতু সীতার কয়েক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করেছিলেন শেষ জীবনে,
সেইজন্য ঐ সবের দ্বারা এবং গ�োঁড়া সমাজ সংস্থিতিমূ লক নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সব উপন্যাস
লিখেছেন এমন ধারণা ভ্রমাত্মক, যদিচ এমন কথা ঠিক যে বঙ্কিম তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কিছু কিছু
নিজস্ব দৃষ্টিক�োণের বা সংস্কারের অধিকারী ছিলেন । ক�োন�ো ক�োন�ো পূ র্ব-সমাল�োচকের ঠিক এই
ধরনের আর একটা ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টির পরিচয় হ’ল তাঁর উপন্যাসের বিচার এই উক্তিটিকে মূ ল সূ ত্র
রূপে দেখা । ধর্মতত্ত্ব নামক প্রশ্নোত্তরমূ লক আল�োচনার এক স্থানে গুরু শিষ্যকে বলেছেন –
অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, “এ জীবন লইয়া কি করিব
? লইয়া কি করিতে হয় ? সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি । উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন
প্রায় কাটিয়া গিয়াছে । অনেক প্রকার ল�োক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ
জন্য অনেক ভ�োগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি । যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি,
অনেক ল�োকের সঙ্গে কথ�োপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি । সাহিত্য, বিজ্ঞান,
ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি । জীবনের সার্থকতা সম্পাদন
জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি । এই পরিশ্রম, এই কষ্টভ�োগের ফলে এইটু কু শিখিয়াছি
যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানু বর্তিতই ভক্তি । সেই ভক্তি ব্যতীত মনু ষ্যত্ব নাই । “জীবন লইয়া কি
করিব” এ প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি ।
অনু শীলন বা সমস্ত প্রবৃত্তির ঈশ্বরে নিয়�োগ যে অতি দুরূহ সে বিষয় ব�োঝাবার জন্য গুরূ (ধরা
যাক এক্ষেত্রে বঙ্কিম স্বয়ং) তাঁর জীবন-রহস্য-অনু সন্ধানের প্রাথমিক আগ্রহের বিষয় উল্লেখ করে
অনেক জানাশ�োনা অনেক অভিজ্ঞতার ও শারীরিক মানসিক দুঃখসহন-ক্ষমতার কথা তুলেছেন
। শেষ-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-দার্শনিক হয়ে পড়েছিলেন, তাই এ ধরনের প্রসঙ্গ । কিন্তু
নিজস্ব মতে যে সমাধান তিনি পরে লাভ করলেন তাকে তার আগে বসান�ো যায় কি ভাবে ?
অর্থাৎ ‘এ জীবন লইয়া কি করব’ এরকম উদ্দীপনা থেকেই তিনি কপাল-কুন্ডলা বিষবৃক্ষ লিখতে
আরম্ভ করেছিলেন, এ বালক�োচিত ধারণা । এবং বঙ্কিমের প্রতি অবিচার । ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম
দার্শনিক হতে পারেন, উপন্যাসে বঙ্কিম গল্পকার ও কাব্যিকভাবে জীবন-ব্যাখ্যাতা । শৈবলিনী
অথবা গ�োবিন্দলাল অথবা সীতারামকে সামনে রেখে দার্শনিক বঙ্কিমকে তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা
সাহিত্যিক সমাল�োচকের কথনই সমুচিত হবে না ।
এবার অতিপ্রাকৃতের কথা । প্রকৃতিতে অর্থাৎ বাস্তবে বা নিসর্গে যার পরিচয় পাওয়া যায়
না অথচ ঘটতে পারেও বা এমন মনে হয়, তাই অতিপ্রাকৃত । কিন্তু বাইরের অভিজ্ঞতার এই
বাস্তব থেকে কাব্য-উপন্যাসের বাস্তব একটু পৃথক ধরনের । কতকগুলি এমন ব্যাপার আছে যে
তা না ঘটলেও তার সম্ভাব্য একটা ধারণা আমাদের মনে নিভৃত ক�োনে থাকে । যেমন এইচ জি
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ওয়েল্স্-এর একটা গল্পে আছে যে মহাকশের একটা নক্ষত্র পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসছে
এবং মানুষের অস্তিত্বের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে একেবারে ঘন্টা মিনিট ধ’রে । গল্পটা আমরা
রুদ্ধস্বাসে পড়ি এবং বিস্বাস করি যে এরকম ঘটতে পারে, কারণ, আজকের মহাকাশ-অধ্যয়ন
ওরকম সম্ভাব্যতার কথা তুলে ধরছে । আজকালের বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাসগুল�ো ত�ো আমাদের
একেবারে অনন্তদূ রবর্তী তারকায় পৌঁছে দিয়ে সেখানে ঘরসংসার পাতিয়ে ফেলছে । বাস্তব যা
ঘটেনি অথচ যা ঘটবার সম্ভব্যতা রয়েছে, ঘটতে পারে ব’লে আমাদের বিশ্বাস রয়েছে, তাই নিয়ে
কাব্য-উপন্যাসের রাজ্য । সুতরাং গল্পকাহিনীর ক�োন�ো ঘটনার বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিচার করতে
গিয়ে দেখতে হবে তা সম্ভাব্য কি না । বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে যে তিনটি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের
সমাবেশ ঘটিয়েছেন ব’লে কথা উঠেছিল তা হ’ল (১) স্বপ্ন, (২) সন্ন্যাসী, (৩) জ্যোতিষ গণনা
। এর মধ্যে প্রথমটির মনস্তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক সত্য অনেকটা পরীক্ষিত । স্বপ্ন নানান্ ধরনের
হতে পারে । এর ক�োন�ো ক�োন�োটিতে প্রচ্ছন্নভাবে দ্রষ্টার পক্ষে ভাবী ঘটনার সংকেত থাকতে
পারে । কপালকুন্ডলার প্রথম স্বপ্ন-তরুণী রক্ষা করি অথবা নিমজ্জিত করি-ব্রাহ্মণবেশধারীর
এই উক্তির প্রত্যুত্তরে কপালকুন্ডলার-‘নিমগ্ন কর’ কাপালিকের হাতে দেবীর কাছে আত্মোৎসর্গবাসনার ছায়াপাত ঘটিয়েছে । প্রাঙ্গণে কাপালিক দর্শনের পর ভৈরবীর কার্যকারিতার স্থির বিশ্বাসী
কপালকুন্ডলার যে মানসিক বিপ্লব তার ভূমিকা দিয়েই উপন্যাসকার এই স্বপ্নের উপস্থাপনা
করেছেন । সুতরাং পরিস্থিতি হিসেবে এরকম স্বপ্নের সম্ভাব্যতায় অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না ।
অনু রূপ স্বপ্ন হ’ল কুন্দনন্দিনীর । মাতৃবিয়�োগএর পর সহায়হীন বিমূ ঢ় অবস্থায় স্বপ্নের মাকে
দেখা ও তার সাবধান-বাণী শ�োনা সরলা কুন্দনন্দিনীর ঐ মানসিক অবস্থায় খুবই সম্ভবপর হতে
পারে । আনন্দমঠে মহেন্দ্র-পত্নী কল্যাণীর স্বপ্নও এই শ্রেণীর – ভাবী ঘটনার পূ র্বাভাসযুক্ত ।
কপালকুন্ডলার দ্বিতীয় স্বপ্ন নিতান্ত সম্মোহিত ও কিংকর্তব্যবিমূ ঢ়, অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা দিবা-স্বপ্ন
মাত্র । দেবীর কাছে সমর্পিতচিত্ত কপালকুন্ডলার যে অবস্থায় বঙ্কিম এ স্বপ্নের অবতারণা করেছেন
তার সম্ভাব্যতা, কাব্যিক প্রয়�োজন ও উৎকর্ষের তুলনা নেই । কপালকুন্ডলার চরিত্রের সঙ্গে এরকম
অল�ৌকিকদর্শনের পূ র্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে । এরকম স্বপ্ন-দেখার সঙ্গে বঙ্কিমের ক�ৌশলে অদৃষ্ট বা
নিয়তিকে সংযুক্ত ক’রে দিয়েছেন । মানু ষ ইচ্ছা করে এক, হয় আর । অনিবার্য পরিণামের মুখে
নিয়তিই তাকে চালনা ক’রে নিয়ে যায় । বঙ্কিম তাঁর ট্রাজেডিগুলিতে কর্মফল এবং অদৃষ্ট এ দুই
ব্যাপারকে এক সূ ত্রে গেঁথেছেন । কুন্দনন্দিনীকে তার নিয়তি যে আশ্রয় নিয়ে গেল তার প্রবৃত্তি
তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনিবার্য বিষপানের অভিমুখে তাকে চালিত করলে ।
অদৃষ্টের অপ্রতিবিধেয় কার্যকারীতার বিষয়টি পরিস্ফুট করতে বঙ্কিম ফলিত জ্যোতিষেরও সাহায্য
নিয়েছেন। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলে জ্যোতিষ নেই, কারণ, এ দুটি বাস্তব পরিবেশের
ও চরিত্র-প্রাধান্যের উপন্যাস। কিন্তু র�োম্যান্স্-ধর্মী অথবা ঐতিহাসিক-প্রধান উপন্যাসে যেখানে
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ঘটনার প্রাধান্য অথবা ঘটনা ও চরিত্রের গতি সমান্তরাল, সেক্ষেত্রে জ্যোতিষের সাহায্যেই
নিয়তির সংকেত দেখিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জীবনধারার বর্ণনায় জ্যোতিষে মানুষের আস্থা
সংগতিপূ র্ণও বটে। ফলিত জ্যোতিষে বঙ্কিমের স্বকীয় আস্থা ছিল কি ছিল না, এ প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে
অনেকটা অবান্তর। যেকালের জীবন ও চরিত্র তিনি বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে ব্যাপারটা সমঞ্জস
কি না তাই দেখা দরকার। জ্যোতিষে বিশ্বাস আজকের মানুষের চরিত্রেও কম নয়। কিন্তু এ-কাজে
হাত দেওয়া বা ওখানে যাওয়া ঠিক হবে কিনা এই ব্যাপারটি জানতে সেকালে জ্যোতিষীর পরামর্শ
অত্যাবশ্যক ব’লে পরিগণিত হ’ত। আর লেখকের জ্যোতিষে বিশ্বাস থাকাটাও অস্বাভাবিক কিছু
নয়। প্রাচীন হিন্দু দর্শনে ও শাস্ত্রে বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। জ্যোতিষও ক�োন�ো অল�ৌকিক ব্যাপার
নয়, ভুয়�োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র। স�ৌরপরিবারে সূ র্য সহ মুখ্য গ্রহ-উপগ্রহগুলি
তাদের সূ ক্ষ্ম কিরণকণিকা ও আকর্ষণ দিয়ে পৃথিবীর সূ ক্ষ্মতম গ্রাহক-যন্ত্রে অর্থাৎ জীবের মধ্যে
বিবিধ বিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তা কাল্পনিক ব্যাপার নয়। তাছাড়া গ্রহ-উপগ্রহও ভিন্নতর
শাসনে অধীন। মানু ষও তার কর্মফল নিয়ে ঐ শাসনের সঙ্গে রহস্যময় সম্পর্কে বিজড়িত। প্রাচীন
জ্যোতির্বিদেরা তাঁদের পুনঃপুন অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা সেই মূ ল শাসনসূ ত্রের
বহিরঙ্গ ফলিত ব্যাপারটা ম�োটামুটি ধরতে পেরেছিলেন। মহাকাশে গ্রহ-উপগ্রহ, বিভিন্ন নক্ষত্রপরিবার নিয়ে যেমন একটা অখঅণ্ডতা, তেমনি জীব পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সীমিত আর
একটা শৃ ঙ্খলার মধ্যবর্তী হয়ে পড়ে, আর সেটা হল জন্মকালীন গ্রহ-উপগ্রহের সূ র্যসনাথ অবস্থিতি।
সুতরাং জ্যোতিষ ক�োন�ো অল�ৌকিক ব্যাপার নয়, মানুষের নিয়তির নির্দেশক মাত্র। সে ধারণা
আজকের দিনে বিলুপ্তির পথে, কিন্তু দু’চারশ বছর আগেও তার প্রভাব সর্বব্যাপী ছিল। অতএব,
সেকালের কথা-প্রসঙ্গে জ্যোতিষকে উপন্যাসের অঙ্গীভূত করা ক�োন�োমতেই অস্বাভাবিক হয় নি।
এরই সঙ্গে বলা যায়, ভাল�ো জ্যোতির্বিদ যে ব্যক্তিজীবনের অতীত ও ভবিষ্যতের প্রধান ঘটনাগুলি
বিবৃত করতে পারেন এ বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও নিশ্চয়ই ছিল।
যেমন জ্যোতির্বিদ তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীরাও সেকালে সুলভ ছিলেন। এঁদের অনেক গ্রামে
নগরেই বাস করতেন এবং মানবিকতা-সম্পন্নও ছিলেন। তবু মনে হয়- অভিরাম স্বামী, মাধবাচার্য,
রামানন্দ স্বামী, রজনীর সন্ন্যাসী, সীতারামের চাঁদশাহ ফকির প্রভৃতি আধা-সন্ন্যাসীরা পাঠানম�োগল যুগের মুসলিম সাধকদের আদর্শেই পরিকল্পিত হয়েছেন, কারণ, ইস্লাম খাঁ চিস্তি, নূ র
কুতব আলম, অখী সিরাজুদ্দিন, শাহ জালাল, আলা-অল-হক প্রমুখ শতাধিক ইসলামী বা সূ ফী
সম্প্রদায়ের সাধকেরা তাঁদের প্রতি ভক্তিমান্ রাজাদের কল্যাণ কামনায় তখনকার রাজনীতির
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকতেন। রাজাকে পরামর্শ দেওয়া, যুদ্ধবিগ্রহে সক্রিয় অংশ নেওয়া
এঁরা হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের মত ধর্মবিরুদ্ধ ব’লে মনে করতেন না। সুতরাং এ বিষয়েও লেখক
অতিপ্রাকৃত-গ্রস্ত এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তবু এ মন্তব্যের বিপক্ষেও কিছু বলার আছে তা
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হ’ল ঐ পূ র্বে-আল�োচিত শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়, আর সন্ন্যাসীকৃত অন্ধতা-নিবারণ এবং
য�োগবলে শচীন্দ্র-চিত্তে রজনীর প্রতি প্রেমের উদ্ব�োধন ঘটান�ো। এ দু’টি তার শিল্পরীতিকে
অবশ্যই অতিমাত্রায় আহত করেছে। দু’টি ব্যাপারই অ-বিশ্বাসগম্য। বিশ্বাস উৎপাদনের ভিন্নতর
ব্যবস্থা গ্রহণ বঙ্কিমের ক্ষমতার বাইরে ছিল এমন মনে করা যায় না। আর আমাদের নিতান্ত
পরিচিত গ্রামবধূ শৈবলিনীকে তিনি যতই সাহসিকা করুন, গঙ্গাতীর থেকে বিন্ধ্যপর্বতের কাছাকাছি
হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন, সেখানে দুরার�োহ ও জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতে আর�োহণ করিয়েছেন এবং দিনের
পর দিন রাত্রির পর রাত্রি সেখানে একাকী রেখে স্বপ্নে নরকদর্শন প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন।
এই পরিবেশ এই নারী। এ যদি অল�ৌকিক না হয়, এর থেকে অসম্ভাব্য, অবিশ্বাস্য আর ক�োন্
ব্যাপার হতে পারে। রমণীকে গৃহত্যাগিনী চিত্রিত ক’রে দেশে বিদেশে ঘ�োরান�োর উপর বঙ্কিমের
কেমন যেন একটা ম�োহ ছিল। যার ফলে পারিবারিক ও চরিত্র-প্রধান বিষবৃক্ষেও নায়িকাকে
অবিশ্বাস্যভাবে বহুদূ র বিদেশে ও নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়েছেন। ইন্দিরাতেও তাই, সীতারামের
শ্রীতেও তাই। এ ব্যাপারে তার উপন্যাসের শিল্পগত ত্রুটি এবং অতিরিক্ত র�োম্যান্স্-প্রবণতা ব’লে
সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই অস্বাভাবিকতাটু কুই বাদ দিলে বঙ্কিমের নির্মাণগত শিল্পে
তেমন ক�োন�ো অভিয�োগের স্থান ত�ো নেই-ই, বরং প্রশংসার চিহ্ন সর্বত্র।
উপন্যাসের চরিত্র-সৃ জনে এবং খুচর�ো ক�োন�ো ক�োন�ো ঘটনার বর্ণনায় বঙ্কিমের আর্ট সম্পর্কে
কেউ কেউ বিরূপ সমাল�োচনা করলেও এবং বঙ্কিম ঐ সব ক্ষেত্রে সেরকম বিরূপ সমাল�োচনার
আংশিকভাবে য�োগ্য এমন কথা মেনে নিলেও দু’টি বিষয়ে তিনি যে অনতিক্রম্য তুলনারহিত
তা তাঁর কঠ�োরতম সমাল�োচকও স্বীকার না করে পারবেন না। তা হ’লে তার কাহিনী সহ
প্লট-গ্রন্থন-ক�ৌশল এবং পরিবেশ-বর্ণন-ক্ষমতা। তিনি তাঁর র�োম্যান্স্-প্রধান ও ইতিহাস-মিশ্রিত
উপন্যাসগুলিকে সামান্য-জনজীবন থেকে পৃথক এক অসাধারণত্বের মধ্যে স্থাপন করেছেন এবং
সেইরকম অসাধারন কল্পনার শক্তিতে অজানা দেশকালকে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষের সাজ পরিয়েছেন।
প্রকৃত ইতিহাস দুর্লভ, কিন্তু তার স্থান পূ রণ করেছে সুলভ এবং অত্যুচ্চ কল্পনা – যার প্রগাঢ়
কাব্যগুণ লেখকের পূ র্বসূ রী স্কটের মধ্যেও নেই। কবি এবং ঔপন্যাসিকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির
পার্থক্য আছে, আবার মিলও নেই এমন নয়। কিন্তু এ দুই সত্তা বঙ্কিমে পূ র্ণভাবে সন্মিলিত
হয়েছিল। তিনি নিসর্গপ্রীতির যেমন ভাবুক ছিলেন, তেমনি কবিসুলভ সহানু ভূতি ও কল্পনা নিয়ে
মানুষের অন্তরল�োক–রহস্যের সন্ধানেও যত্নবান্ হয়েছিলেন, আর বর্ণনীয় বিষয় বা মানুষের
সঙ্গে পরিবেশক যথসাধ্য সু চারুরূপেই সমীকৃত করে তুলেছিলেন। সে সব স্থান পড়তে পড়তে
বঙ্কিমকে, ঔপন্যাসিক বলব না কবি বলব, এ সংশয়ের সমাধান করা যায় না। বস্তুত কবিতা,
নাটক, উপন্যাস এ তিনটা সাহিত্য রচনার ল�ৌকিক শ্রেণীবিভাগ মাত্র। উন্নত শ্রেণীর রচনায় এ
তিন সমন্বিত অবস্থায় থাকে। শেক্স্প
 ীয়ার নাট্যকার ঠিকই, কিন্তু কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পারম্পর্য
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রচনায়, পার্শ্বকাহিনীর সংয�োজনে তিনি গল্পকারও বটেন, আর সর্বোপরি তিনি কবিত্বে অসামান্য,
আর সে সে কবিত্ব কঠিন পরিস্থিতির অভিমুখী ক’রে মানুষের অন্তরল�োককে পরিস্ফুট করা। এ
ছাড়া সংলাপের বাচনিকতার মধ্যেও তাঁর অসাধারণ প্রৌঢ় কবিত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান। এ কথা
ঠিক যে বঙ্কিম শেক্স্পীয়ারের মত মানুষের সবরকম প্রবল চিত্তবৃত্তির মুহূর্তবিশেষের সম্যক্
ছবি উপন্যাসে গ্রথিত করতে পারেননি, কেবল শৃঙ্গারকেই মুখ্যভাবে আশ্রয় ক’রে তারই ঈর্ষা,
প্রত্যাখান, ভ্রম ও দুর্বিপাক প্রভৃতির পরিচয়ই বিশেষভাবে দিতে পেরেছেন, তবু যা দিয়েছেন
তাতে স্থায়ীত্বের উপয�োগী আশ্চর্য সম্পদের দেখা মিলেছে। প্লট নির্মাণে দুর্গেশনন্দিনীতে কিছু
দুর্বলতা আছে, পরবর্তী উপন্যাস মৃণালিনীতেও আছে। সে দুর্বলতা নায়ক-নায়িকার ঘটনাচক্র
ও পরিস্থিতির বিবরণে। দুয়ের মধ্যে একই রকমের প্রত্যাখান ও ভুল-ব�োঝা দূ র হ’লে মিলন।
অথচ এ দু’টি উপন্যাসেই কেন্দ্রীয় কাহিনীর সংলগ্ন পার্শ্বকাহিনী বেশি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। তার
চরিত্রাঙ্কনও বেশ চমৎকার। সে দু’টি হ’ল জগৎসিংহ-আয়েষা ও পশুপতি-মন�োরমার কাহিনী।
দু’টি উপন্যাসেই মানসিক দ্বন্দে চমৎকারীতা দুই অপ্রধান নায়িকার মধ্যে। মৃণালিনী উপন্যাসে
দুই পৃথক কাহিনীর সংয�োগ সূ ত্র হ’ল তুর্কীর বাঙলা বিজয়, বাঙলার প্রথম পরাধীনতা; কিন্তু
এ দু’টি কাহিনী খুব দৃঢ়ভাবে সংয�োজিত হয়নি। পৃথক দু’টি কাহিনী এক সূ ত্রে আবদ্ধ করার
সু ন্দর দৃষ্টান্ত হ’ল চন্দ্রশেখর উপন্যাসের, শৈবলিনী-দলনীর মিশ্রণ আর রাজসিংহ উপন্যাসে
দরিয়া-মবারক কাহিনীর সঙ্গে মূ ল আখ্যায়িকা জেব-উন্নিসা-মবারকের একত্রীকরণ-নৈপুণ্য।
বিষবৃক্ষে হীরা-দেবেন্দ্র উপাখ্যান কুন্দনন্দিনীর মধ্যস্থতায় মূ ল কাহিনীর সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু
মিশেছে মাত্র, নগেন্দ্র-সূ র্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর ত্রিভুজ প্রেমের মধ্যে তার অনিবার্য ক্রিয়াশীলতা
নেই। কৃষ্ণকান্তের উইলে আখ্যান একটিই। প্লটের দিক থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল বিষবৃক্ষ থেকে
আরও দৃঢ় গ্রন্থনের, অধিকতর স্বাভাবিক প্রারম্ভ ও পরিণামের দিক থেকে। মনে হয়, বিষবৃক্ষ
অতৃ প্ত বঙ্কিম শেক্স্পীরীয় রীতির পূ র্ণাঙ্গ ট্রাজেডি দেখান�োর অভিপ্রায় ব�োধ করেছিলেন। সেই
হিসাবে শিথিলভাবে সংলগ্ন পার্শ্বকাহিনীকে বর্জন করেছেন। নগেন্দ্র-সূ র্যমুখীর মেল�োড্রামাটিক
মিলনে যে-ট্রাজেডি সংশায়িত রইল, কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুতেও নায়কের পুর�ো দুঃখভ�োগ ঘটল কিনা
সন্দেহ, তাকে পূ র্ণাঙ্গ করার জন্যই – বৈচিত্র্য বর্জন ক’রে ঘটনাকে একমুখী করার জন্যই –
উইলে পার্শ্বকাহিনী বর্জিত হয়েছে, এবং গৃহত্যাগিনী নায়িকার সাহসিক পর্যটন, যা র�োম্যান্স্-ধর্মী
উপন্যাসেই সাজে ভাল�ো, তাও পরিত্যক্ত হয়েছে। নতু বা, র�োহিনী হ’ল কতকটা কুন্দনন্দিনী ও
হীরা; সূ র্যমুখী হ’ল ভ্রমর, নগেন্দ্রের কাছাকাছি দাঁড়াল গ�োবিন্দলাল, এমন কি উদ্যান ও পুষ্করিণী
পর্যন্ত রইল। বঙ্কিম অসামান্য ক�ৌশলে দেখিয়েছেন, যদিচ গ�োবিন্দলালের কামাগ্নিজ্বলিত চারিত্রই
ট্র্যাজেডির মুখ্য কারণ, তবু উইলের পরিবর্তন এবং ভ্রমরের প্রবল অভিমানও তাতে ইন্ধনের
কাজ করেছে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ, উইলে গ�োবিন্দলালের র�োহিণীকে নিয়ে
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পলায়ন থেকে মৃদুতর ঘটনা, তার পরিণামের প্রাবল্যও তেমনি মৃদু । ধরা যাক্দু’পক্ষেই ট্রাজেডি
হয়েছে, কিন্তু ভ্রমর-গ�োবিন্দলাল- র�োহিণীর ট্রাজেডি ঢের বেশী মর্মান্তিক। বঙ্কিম বলেছেন যে
জীবন্ত দগ্ধ গ�োবিন্দলালের দুঃখভ�োগই ভ্রমর থেকে বেশি। র�োহিণীর মৃত্যুকে তিনি তার ট্রাজেডি
ব’লে গণ্য করেন নি। এই উপন্যাসে উইলকে কেন্দ্র ক’রে ঘটনা-পরিবর্তনের ও চারিত্রিক
অভিঘাতের যে চমৎকার ইতিবৃত্ত লেখক দিয়েছেন, তার তুলনা খুব কম উপন্যাসেই রয়েছে।
চারিত্রিক আন্তঃসংগ্রাম ও পরিবর্তনই উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণের বিষয়, ঘটনা গ�ৌণ ব্যাপার।
ঘটনার অভিঘাত ও চরিত্রের রূপান্তর এ দুই যেখানে অনিবার্যভাবে সমসূ ত্রে আবদ্ধ সেখানে
স�োনায় স�োহাগা। রাজসিংহ উপন্যাসে এটা ঘটেছে। প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ একটা শুষ্ক
ইতিবৃত্ত মাত্র। মবারক-দরিয়া-জেব-ঊণ্ণীসার য�োগেই তা উপন্যাস। যুদ্ধ ও বন্দীত্ব উপলক্ষ্য ক’রে
বঙ্কিম জেব-উন্নিসার যে রূপান্তর দেখিয়েছেন, তা কেবল বিস্ময়কর নয়, একান্তভাবেই স্বাভাবিক,
অর্থাৎ সেইভাবেই তা চিত্রিত করা হয়েছে। জেব-উন্নিসার প্রথম অধ্যায় থেকে জেব-উন্নিসার শেষ
অধ্যায় কবির উপন্যাস-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং তা বঙ্কিমের শেষ উপহারও বটে।
সীতারাম উপন্যাসের প্লট গ্রন্থনে বঙ্কিম প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন ইতিহাসের দিকে।
ইতিহাস শুধু দেখলেন যে সীতারাম রায় স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন অপূ র্ব বীরত্ব, বুদ্ধি
ও উদারতা সহকারে। অথচ মুরশিদ কুলি খাঁর সৈন্যদের হাতে তিনি অনায়াসেই রাজ্যচ্যুত
ও নিহত হন। দুর্ধর্ষ সীতারাম রায় এত সহজে পরাভুত হবেন এ তথ্য বঙ্কিম মেনে নিতে
পারেন নি। সুতরাং যথ�োপযুক্ত কারণ তাকে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। দেখাতে হয়েছিল
মহিষীর অসহয�োগীতা, জ্যোতিষের সাবধান-বাণী, উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নগরপাল গঙ্গারামের
বিশ্বাসঘতকতা। সীতারামের মৃত্যুতে শেষ পরিণাম না দেখালেও শুন্য-পরিণাম চিত্রিত করলেন।
সীতারাম কেবল চারিত্রিক ট্র্যাজেডি নয়, নিয়তির বিরুদ্ধ কার্যকারীতার ফল, এও তাকে দেখাতে
হয়েছে। গভীর প্রণয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীর বশ্যতা স্বীকার না করা এই হল উপন্যাসের নিয়তিলীলা,
যা জ্যোতিষ বচনের মধ্য দিয়ে চরিত্র ও ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত করেছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে
ঘটনার যৎকিঞ্চিত কার্যকারীতা আছে, আর শুদ্ধ নিয়তির একেবারেই নেই। ভ্রমরের নিয়তি
গ�োবিন্দলাল। একান্ত প্রেমিকা ভ্রমরের অসহিষ্ণুতা ও অভিমান আজকের দৃষ্টিতে সর্বৈব যথাযথ।
তখনকার পতি পরম গুরু’র নীতিতে একটু বাড়াবাড়ি হতে পারে। দেখতে হবে ভ্রমরের বয়সও
কম। গ�োবিন্দলালের দেওয়া এক আঘাতেই কিংকর্তব্যবিমূ ঢ় হয়ে পড়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক
হয়নি। বিহ্বল মানসিকতার এই অবস্থাই – বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই
কপালে লাগিল – প্রভৃতির মধ্যে সূ চিত হয়েছে। রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস ব’লে ঘটনাপরিবেশ কর্তৃক চরিত্র-নিয়ন্ত্রণ সেখানে স্বাভাবিক হয়েছে। সীতারামেও তাই। অথচ কৃষ্ণকান্তের
উইলে চরিত্রই ঘটনার উৎস। এ আধুনিক উপন্যাস। চন্দ্রশেখর বিমিশ্র কাঠাম�োর। শৈবলিনীর
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নিয়তির জন্য দায়ী শৈবলিনী নিজে। চরিত্র প্রাধান্যের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত। ‘দলনী’র পরিণাম তার
মুহূর্তের ভুলে, স্বগৃহ ত্যাগের মধ্যে, কিন্তু বাকি সবই ঘটনাচক্র। এখানেও জ্যোতিষ, রাজসিংহেও
জ্যোতিষ – ঘটনাচক্রেরই প্রাধান্যের নির্দেশক।
বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলের মাঝখানে রাধারানী, ইন্দিরা ও রজনী ক�োন�ো সীরিয়াস্
লেখাই নয়। লেখকেরা মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলেও কিছু সৃষ্টি ক’রে থাকেন- এ তাই। রজনীতে
বিশেষ ক�োন�ো বিদেশী বইয়ের আদর্শে বর্ণনায় টেক্নিক বদল ক’রে নেওয়ার মধ্যে লেখকের
এক্স্পেরিমেন্টই সূ চিত করে। রজনীতে তাঁর বর্ণনীয় শচীন্দ্র-রজনীর প্রণয় ও সন্মিলন কিন্তু তা
সহজে ঘটান�ো যায়নি। বিরুদ্ধ ঘটনার সমঞ্জসীকরণের য�োগসূ ত্রে আনতে হয়েছে অমরনাথকে,
সেই সূ ত্রে অমরনাথের জীবনী ও চরিত্র দেখাতে হয়েছে। তাকে ক’রে তুলতে হয়েছে বিশেষভাবে
মহিমান্বিত, নিঃশেষে স্বার্থত্যাগী মানবতাবাদী। কিন্তু এক অমরনাথেও প্লটের জটিল গ্রন্থনের
সমীকরণ সম্ভবপর হয়নি। সন্ন্যাসীর প্রয়�োজন হয়েছে। ব্যাপারটা সমগ্রভাবেই অবিশ্বাস্য। অন্ধ
ফুলওয়ালীর কাব্যিক মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্যই ‘রজনী’কে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যাবে না। আর
লবঙ্গলতার অতিরিক্ত বৃ দ্ধ পতিদেবতা-ভক্তির অন্তরালে একবারের জন্য লেখক পরকীয় প্রীতির
যে ক্ষীণ আল�োক ফেলেছেন তাতেও ‘রজনীর ঔপন্যাসিকতা দাঁড়ায় কি না সন্দেহ। ঔপন্যাসিক
শৈবলিনীর মত লবঙ্গকে মর্মমূ লে পরকীয় প্রণয়ে অনু রাগিণীই দেখালেন, কিন্তু সেজন্য দু একটা
লাইনের বেশি ব্যয় করতে চাইলেন না। তাহলে তিনি কি এই মনে করেন যে অবগুণ্ঠনযুক্ত
বহিরঙ্গে পতিসেবা থাকলেই সে নারীকে হিন্দুমতে সাধ্বী বলা উচিত যে ক�োন�ো কারণে হ�োক
না কেন বঙ্কিমচন্দ্র এসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনতে পারেন নি। প্রণয় এক ক্ষেত্রে আর বিবাহ
অন্য ক্ষেত্রে এমনটা নিয়ে যেখানে তিনি প্লটের গ্রন্থন করেছেন, সেখানে বেশ কিছু জ�োড়াতাড়া
তাঁকে লাগাতেই হয়েছে, আর তাতেও র�োগ সারে নি। কিন্তু ‘রজনী’র ঐ অমরনাথের পিঠে ছেঁকা
দিয়ে ‘চ�োর’ লিখে দেওয়াটা নারীর পক্ষে একটা অতি নিষ্ঠু র ও অতি-অসম্ভব ব্যাপার এবং এতে
লবঙ্গলতার নারীত্ব ও সাধ্বীত্বের মহিমা বেড়েছে কি না তা বালকেরও বিচার্য। সুতরাং উপন্যাস
হিসেবে ‘রজনী’ বাদ দিয়েই বঙ্কিম-সাহিত্যের রস গ্রহণ কর্তব্য। বরং ‘ইন্দিরা’ ওর র�োম্যান্স ও
গার্হস্থ্য রঙ্গরস নিয়ে ভিন্নভাবে কিছু উপভ�োগ্য হয়েছে।
এবার ইতিহাস-সম্পর্কযুক্ত উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিকতা। আজকের দিনে সার্ যদুনাথ
প্রমুখ ইতিহাসবেত্তাদের অনু সন্ধানের ফলে মধ্যযুগের অন্ধকার খানিকটা অপসৃত হয়েছে। বঙ্কিমের
সময় তা হয়নি। বিদেশীদের লেখা, অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ উপাদানের উপর নির্ভর করেই
ঐতিহাসিক র�োম্যান্স্ রচনায় বঙ্কিমকে পদক্ষেপ করতে হয়েছিল। অর্ম, টড়্, মানু চীর বিবরণ,
মুতাক্ষরীণ ও স্টুয়ার্টের বাঙ্লার ইতিহাস, এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক কথাই ছিল
তাঁর অবলম্বন। ফলে এখনকার অনু সন্ধান ও আবিস্কারে যা পাওয়া যাচ্ছে তা বঙ্কিমে নেই দেখলে
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তার বিপক্ষে তেমন ক�োন�ো অভিয�োগ আনাই যায় না। যেমন এখনকার অধ্যয়নে দেখা যাচ্ছে
যে সপ্তদশ অশ্বার�োহী নিয়ে বখ্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের ব্যাপারটা আংশিক সত্যই। এই
কারণে যে, নবদ্বীপে লক্ষ্মণসেন তাঁর বার্ধক্য যাপনের প্রয়�োজনীয় একটা ব্যবস্থা রেখেছিলেন মাত্র।
রাজধানী ছিল লখ্ন�ৌতি। সেখানেই সৈন্য সামন্ত রাজপুরুষেরা থাকতেন। আর বখ্তিয়ার ছিলেন
অত্যন্ত সু চতু র এবং অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা বিজয়ে ওস্তাদ। এইভাবেই চ�ৌসা এবং বিহার
শরীফ জয় করেন, লুঠ ক’রে নেন ব�ৌদ্ধ বিহারগুলি। নবদ্বীপ জয়ের পূ র্বে তিনি অশ্ব-ব্যবসায়ীর
ছদ্মবেশে এসে পুঙ্খানু পুঙ্খ সব দেখে গিয়েছিলেন। দেখেছিলেন নবদ্বীপে দুর্গও নেই সৈন্যও
থাকে না। এরই সুয�োগ তিনি নিয়েছিলেন। আর তখনকার নিয়মে রাজা গেল ত�ো সবই অচল।
অবশ্য বখ্তিয়ার তার পেছনে বীরভূম সীমান্তের জঙ্গলে বেশ কিছু সৈন্য রেখেছিলেন, ইতিহাসে
তারও সম্ভাবনার কথা বলছে। এ বিষয় বঙ্কিমও বলেছেন। কিন্তু মন্ত্রী পশুপতির ষড়যন্ত্রের ফলে
বঙ্গবিজয় এত সহজে সম্পন্ন হ’ল – ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসের এই তথ্য ঐতিহাসিক নয়, বঙ্কিমের
কল্পনা মাত্র, যেমন কল্পনা- নায়ক হেমচন্দ্র, নায়িকা মৃণালিনী ও মন�োরমা এবং মাধবাচার্য প্রভৃতি।
সবটাই অনৈতিহাসিক কথা, মাঝখানে কেবল বঙ্গবিজয়। কিন্তু ইতিহাসের তথ্য যাই হ�োক তাঁর
সূ ত্র ধ’রে পরিবেশ বর্ণনায় বঙ্কিম অতুলনীয় এবং অপারেজেয়। লক্ষ্মণসেনের সেই মন্ত্রণাসভা,
তুর্কী সৈন্য ও গুপ্তচরের আসা-যাওয়া, হেমচন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবন এবং পরিশেষে লুণ্ঠিত পর্যুদস্ত
নবদ্বীপের বর্ণনা- এসব বাস্তব থেকেও বাস্তব।
মনে হয়, দুর্গেশনন্দিনীকে বঙ্কিম খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস করতে পারতেন, অর্থাৎ তার
মানু ষ ও জীবনধারাকে সামঞ্জস্যময় বাস্তব রূপ দিতে পারতেন যদি খুঁটিনাটি ইতিবৃত্তের পরিচয়
তিনি পেতেন। ১৭৯০-৯১ খ্রীঃ মানসিংহ উড়িষ্যা বিজয় সমাপ্ত করেন, কতলুখাঁকে পরাজিত
ও নিহত করেন, ওসমান পূ র্ববঙ্গে পালিয়ে যান এসব ঐতিহাসিক ঘটনা। তখনকার উড়িষ্যার
অন্তর্গত মেদিনীপুর এবং মল্লভূমের দক্ষিণ-পশ্চিমে কতলুখাঁর সৈন্যের সঙ্গে জগৎসিংহ সহ ম�োগল
সৈন্যের যুদ্ধ হয় এও ঐতিহাসিক। কিন্তু দেখা যায়, মল্লভূম রাজ বীর হাম্বির সাংঘাতিক ভাবে
আহত জগৎসিংহকে বিষ্ণু পুরে নিয়ে এসে তার শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে ত�োলেন। কতলুখাঁর দুর্গে
জগৎসিংহের শুশ্রূষা এবং ওসমানের সঙ্গে ঐভাবে পরিচয় বঙ্কিমের কল্পনা, আয়েষা ত�ো বটেই
। কিন্তু কল্পনা হ’লে কী হবে, আয়েষা বঙ্কিমের সেই প্রথম বয়সেরই “ অপূ র্ববস্তু নির্মাণ ক্ষমা”
প্রজ্ঞার নিদর্শন। দেখা যায়, লেখক সর্বত্র ইতিহাসের একটা সূ ত্র মাত্র আশ্রয় হিসেবে ধরেছেন,
তারপর ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ, পরিণাম নিজ নিপুণ কল্পনার সাহায্যে সমাধান করেছেন।
ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় লেখকের পালনীয় নীতি হবে ইতিহাসের ধারায় আবর্তিত
তখনকার জীবন-পরিবেশ ফুটিয়ে ত�োলা। আজকের দিনের শিক্ষা দীক্ষা রুচি বিশ্বাস নিয়ে
জীবন এবং এখনকার মানসিক সংঘাত দু চারশ’ বছর আগেকার জীবনে প্রতিক্ষেপ করলে তা
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অবিশ্বাসয�োগ্য হবে। আর ঘনিষ্ঠ জীবন-পরিচয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখককে দিতেই হবে,
নতু বা উপন্যাস হবে না। ইতিবৃত্ত পাঠে যা পাওয়া যায় কেবল তাই যদি আবার উপন্যাস পাঠে
মেলে তাহলে ল�োকে উপন্যাস পাঠ করবে ক�োন্প্রয়�োজনে? জীবন ও মানসিক চিত্রেই পাঠকের
আকর্ষণ। এজন্য মনে হয়, আধুনিক উপন্যাস রচয়িতার চেয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতায়
দায়িত্বব�োধ এবং কল্পনা-নৈপুণ্য বেশি থাকা প্রয়�োজন। উপন্যাসে মুখ্য দুচারটি বাদে বাকি চরিত্র
অনৈতিহাসিক হতে পারে স্বচ্ছন্দে। অপ্রধান ক�োন�ো চরিত্রের ইতিহাসে এক নাম, উপন্যাসে আর
এক এমন হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু দেখতে হবে ঐসব চরিত্রের আচরণ ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা
অতিক্রম না করে। বঙ্কিম নিজে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বেশ অবহিত ছিলেন দেখা যায়। তাঁর
সর্বশেষ রচনা রাজসিংহ (এর প্রথম সংস্করণের কথা না ত�োলাই ভাল�ো) উপন্যাসের ভূমিকায়
তিনি বলছেনউপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূ ত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত
করিতে হইয়াছে।... উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়�োজন নাই।
এই সূ ত্রেই তিনি রাজসিংহকে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস ব’লে অভিহিত করেছেন।
তাঁর বক্তব্যের মর্ম ব�োধ করি এই যে রাজসিংহের মুখ্য ঘটনা ঔরংজীবের সঙ্গে রাজসিংহের
বির�োধ – সংগ্রাম ও ম�োগল অন্তঃপুরিকাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ইতিহাসের অনুগামী। আর
অন্যান্য উপন্যাসে এরকম সমগ্রভাবে ইতিহাসের নিয়ন্রণ নেই, ক্ষীণ ইতিবৃত্তের সঙ্গে কাল্পনিক
অর্থাৎ র�োম্যান্টিক জীবনযাত্রা জ�োড়াতাড়া দিয়ে লাগিয়ে এক একটা উপন্যাস বানান�ো এই মাত্র।
রাজসিংহ যেমন একটা সামগ্রিক ইতিহাসের সূ ত্র রয়েছে অন্যত্র তেমন নেই, ইতিহাস খুঁজে এই
পূ র্ণাঙ্গতা তিনি পানও নি। রাজসিংহের যাবতীয় বর্ণনার ইতিহাস-সংগতি বিষয়ে সার্ যদুনাথের
অকুণ্ঠিত সমর্থনই যথেষ্ট। “ বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্যকে অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত
আল�োকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র”। আধুনিক অন্য যারা রাজসিংহ সম্পর্কে আল�োচনা করেছেন
তাঁরা ছ�োটখাট�ো দু একটি অসংগতির বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেমন বলেছেন, জেব-উন্নিসার
জীবন-যাত্রা কলঙ্কিত ছিল না, ছিল ফখর-উন্নিসার। য�োধপুরী বেগম ম�োগল অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানী
পালন করতেন এ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে ঔরংজীব যান নি এবং সেইভাবে
বিপন্নও হন নি। টডের রাজস্থান-বিষয়ক কাহিনীতে ভুল রয়েছে। কিন্তু এসব আপত্তি যদি সত্যও
হয়, তবু এতে রাজসিংহের ঔপন্যাসিকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ঐতিহাসিক জীবন-পরিবেশ-চিত্র ঠিকই
থাকে। রাজসিংহের ঐতিহাসিক গুণ ও উপন্যাসধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন উপলব্ধ ক’রে পাঠকচিত্তে
যে বিস্ময়কর রসাস্বাদ ঘটে, তার বর্ণনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত আবেগ ও যথাযথ বিশ্লেষণ
সহকারেই করেছেন। পাঠকরা যারা প্রথম অথবা ন�োতু ন ক’রে রাজসিংহ পড়বেন তাঁরা পড়ার
আগে এবং পরে রবীন্দ্রনাথের রাজসিংহ উপভ�োগের অভিব্যক্তি নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন।
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দুর্গেশনন্দিনীতে ঐতিহাসিক কার্যকলাপ আদ্যন্ত, যদিচ খাঁটি ইতিবৃত্ত সামান্য, আর এক আয়েষার
মন�োরাজ্যের অপূ র্ব চিত্র ছাড়া ঔপন্যাসিকতাও বিশেষ বিশেষ নেই। মৃণালিনীতে ইতিহাস
একপাশে সংহত, কাল্পনিক প্রধান চরিত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে ইতিহাসের অনিবার্য য�োগ নেই। সে
নামে-সেনাপতি, আসলে শৃঙ্গার-রস-সাধক নায়ক মাত্র। দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহ বরং দুইকূল
রক্ষা করেছে। কপালকুণ্ডলায় ইতিহাসের একটা সম্পর্ক টানা হয়েছে, কিন্তু নু রজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী
হিসাবে মতিবিবি অবিশ্বাস্য। যদিও ফুলে ফুলে মধুআহরণকারিণীর দাম্পত্যে ফিরে যাওয়ার আগ্রহ
অস্বাভাবিক হয়নি। কপালকুন্ডলা স্বতন্ত্র শ্রেণীর উপন্যাস, পরিকল্পনায়, প্লটে এবং ঘটনার গ্রন্থনে
আশ্চর্য কল্পনাময় এবং নির্দোষ একখানি অতুলনীয় কাব্য। ইংরেজ অধিকারের একেবারে প্রারম্ভ
কাল আশ্রয় ক’রে কিছু ইতিহাসের মানু ষ এবং কাল্পনিক চরিত্রের অবিশ্বাস্য কাল্পনিক আচরণ
নিয়ে নির্মিত চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। শৈবলিনী অথবা দলনীর গৃহত্যাগ,
নানান্ সংকট এবং সেইসব সংকটের ক্ষেত্রে এবং অতর্কিতে রামনন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের
উপস্থিতি, ফস্টরের ন�ৌক�োয় শৈবলিনীর বাস এবং প্রতাপকে নারীদুর্লভ দুঃসাহসিক আচরণের
সহায়ে মুক্তিদান এবং সর্বোপরি শৈবলিনী পর্বতার�োহণ, গুহায়,বাস, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি রূপকথার
ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ১৭৬২-৬৩ খ্রীঃ’র ইতিহাসের ছাপ লেগেছে
ঠিকই কিন্তু প্রধান দুটি চরিত্র শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর ইতিহাসরূপ দৈবের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত হলেও
ইতিহাসের কার্যকারীতা উদাসীন। একদিকে মীরকাসিম, দলনী,গুরগন খাঁ, তকী খাঁ, প্রতাপ এবং
অন্যদিকে ভ্যান্সিটাট, ওয়ারেন হেস্টিংস, নন্দকুমার, আমিয়েট, গল্স্টন প্রভৃতিকে নিয়ে – বাঙ্লার
শেষ স্বাধীন নবাবের দৈবদুর্গতি দেখিয়ে একটা উপন্যাস বঙ্কিম গঠন করতে পারতেন না এমন
মনে হয় না, কিন্তু পরকীয়া-প্রীতি ও তার ফলাফল নির্ধারণেই লেখক তখন নিবিষ্ট চিত্ত, ফলে
ইতিহাসকে দূ রে রেখে আদিরসের পরিমাণকেই বিশেষভাবে তুলে ধরলেন।
সীতারাম উপন্যাসের ইতিহাস-জীবন মিলিত সংগতি ‘চন্দ্রশেখর’ থেকে উন্নত। একে
স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেত যদি লেখক পরিণাম ইতিহাস-অনু বতী করতেন। কিন্তু
তা তিনি করতে পারেন না। তা ছাড়া তারই মন্তব্য অনুযায়ী ‘গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।’
ইতিবৃত্তে দেখা যায়, সীতারাম ভূষণার ফ�ৌজদারের অধীনে তহশিলদার ছিলেন। মহন্মদপুরে তাঁর
পৈত্রিক বাড়ী ও জমিজমা ছিল। তহশিলদারি কাজে নৈপুণ্য দেখিয়ে জ�োত-জমি বাড়িয়ে পরগণার
অধিকার পান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে দিল্লী গিয়ে ‘রাজা’ খেতাব নিয়ে এসে সামন্তরাজার
অধিকার পান এবং রাজ্য বিস্তারে মন�োয�োগ দেন। তিনি বীর, বিদ্বান্ও প্রজাপ্রিয় জমিদার ছিলেন।
১৭১০ খ্রীঃ মুরশিদকুলি খাঁ নবাব হয়ে আসার পর থেকে সীতারাম রায়ের সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি
লেগেই থাকে। তাঁর পরই সীতারাম ভূষনার ফ�ৌজদার আবু ত�োরাবকে নৃ শংসভাবে হত্যা করেন।
মুরশিদকুলি ক্ষিপ্ত হয়ে সৈন্য পাঠিয়ে সীতারাম রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং গ�োরুর চামড়া
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গায়ে লাগিয়ে শুলে হত্যা করেন। ইতিহাসের এই ঘটনা বঙ্কিম নেন নি এবং যুদ্ধেরও বিস্তৃত
বর্ণনা দেন নি। মুরশিদকুলি জমিদারদের বিপক্ষে খুব কড়া শাসক ছিলেন। খাজনা নিয়মিত
আদায় না হ’লে তিনি সহজে ছাড়তেন না। বঙ্কিম, উপন্যাসে আবু ত�োরাবের যুদ্ধে পরাজয় ও
মৃত্যুর বিবরণ দিয়েছেন গ�োরুর চামড়া গায়ে পরিয়ে নৃ শংসভাবে হত্যা করার পরিচয় দেন নি।
আর পরিণাম নিয়ে ইতিবৃত্তের নির্দেশ মানেন নি। উপন্যাসে দেখা যায়, ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ
সীতারাম ত�োপ অধিকার ক’রে শত্রুসৈন্য হটিয়ে দিয়ে সপরিবারে নির্বিঘ্নে স্থানে গিয়ে পৌঁচেছেন।
কিন্তু উপন্যাসটির উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক নয়, এরকম মন্তব্য থেকে অনেকেই ধ’রে নিয়েছেন যে
নিশ্চয়ই

গীতায় কথিত নিস্কাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিম উপন্যাসটি লেখেন। এ কথা

যে ঠিক নয় তা বুঝতে গেলে দেখতে হবে রাজ্যের সংগঠক ও পরিচালক হিসাবে সীতারামের
গুণের তুলনা নেই। সীতারাম বঙ্কিমের বর্ণনা অনু সারে প্রায় নিঃস্বার্থই ছিলেন। রাজ্যসহ তাঁর
পতন নিয়তির দুর্বিপাক বশেই ঘটেছিল। আবার পতনের কারণ হিসাবে শ্রীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত
আসক্তিও বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন। এর থেকে তাঁর নিস্কাম কর্মের নীতি না-পালন করা এবং
আসক্তি বা রূপম�োহে অভিভুত হওয়া প্রভৃতিকে যে দায়ী করা চলে না তা পূ র্বেই দেখিয়েছি।
একদিকে অনিবার্য নিয়তি, অন্যদিকে কিছু পরিমাণে চরিত্র রাজ্যের ধ্বংস এনেছিল। কিন্তু তা
থেকে সীতারামের পরিত্রাণও ছিল না। একমাত্র পথ ছিল স্ত্রীর আত্মসমর্পণ, নিস্কাম ধর্ম নয়।
বিবাহিত জীবনে প্রার্থিত দাম্পত্যের অভাবই শ�োচনীয়তার কারণ। জয়ন্তী ও শ্রীর কথ�োপকথনে
ধর্মবিষয়ে আল�োচনা বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন পরীক্ষামূ লক ধর্মীয় মানসিকতরাই প্রতিরূপ, যেমনটা
দেবী চ�ৌধুরানীর অনু শীলন। এসব উপন্যাসের বহিরঙ্গ ব্যাপার। কাব্যব�োধ স�ৌন্দর্যব�োধ প্রভৃতির
মানসিক অভাব ঘটলে সমাল�োচকেরা কাব�োতর বিষয়কে বড় ক’রে দেখেন। তবে এটা ঠিক যে
অন্য ক�োন�ো ফিলসফির প্রসঙ্গ গল্পের মূ ল কাহিনীতে ঐভাবে অনু প্রবিষ্ট না করলেই লেখক ভাল�ো
করতেন।
চন্দ্রশেখর ও সীতারামের মধ্যে ইতিবৃত্তের যেটু কু অংশ আছে, আনন্দমঠ এবং দেবী চ�ৌধুরানীতে
তার সিকি অংশও নেই। লেখকও ঐতিহাসিকত্ব দাবী করেন না (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। সূ ক্ষ্ম বিচার
করলে ও দুটি উপন্যাসও হয়নি। হয়েছে গল্প এবং চিত্তরঞ্জক হয়েছে এই কারণে যে, ঘটনামূ লক
কাহিনীর গঠনে ও বর্ণনে লেখক আশ্চর্যকুশলী। রণক্ষেত্রে খাঁটি যুদ্ধটা কিভাবে ঘটছে তার
বর্ণনাতেও, অন্তত বাঙ্লায় তিনি অপ্রতিদ্বনন্দ্বী। দেবী চ�ৌধুরানীতে ভবানী পাঠক ইতিবৃত্ত কথিত
মানু ষ, আরা জেলার ব্রাহ্মণ। তাঁর সহকারী ছিলেন মেওয়াবাসী মজনু ন শাহ। ডাকাতেরা ম�োটামুটি
রাজপুত বংশীয়। ন�ৌকাবাসিনী দেবী চ�ৌধুরানীও ডাকাতেরা নেত্রী, কিন্তু তাঁর অন্য পরিচয় কিছু
সাহেবদের লেখায় পাওয়া যায় না। হিসাবে ব�োঝা যায়, ভবানী পাঠক এবং মজনু ন শাহ দেবী
চ�ৌধুরানীকে প্রচারের হাতিয়ার ক’রে তার অন্তরালে দস্যুবৃত্তি করতেন। সুতরাং পরিচয় যখন
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এইটু কু, তখন বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে তার চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছেন একথা বলতেই হবে।
রানীগিরি, দ�োকানদারি, বজ্রেশ্বরের সঙ্গে প্রেমপর্ব প্রভৃতি হাস্য-পরিহাস সহ খুব ভাল�োভাবেই
পরিবেশন করেছেন। ইতিবৃত্ত বলে, রঙ্পুরের ম্যাজিস্ট্রেট গুডল্যাড সাহেব তাঁর পুলিসি ফ�ৌজ
নিয়ে ডাকাতদের দমন করতে অসমর্থ হলে পর ওয়ারেন হেস্টিংস কিছু গ�োরা সৈন্য ও দেশী
সিপাই নিয়ে নিয়ে বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গল ঘেরাও করেন। লড়াইয়ে ভবানী পাঠক নিহত হন (১৭৮৭)
দেবী চ�ৌধুরানী সম্পর্কে ক�োন�ো খবর পাওয়া যায় না।এসব ব্যাপার মধ্যবর্তী যে ফাঁক,তার
সম্ভাব্যতা নিয়েই কল্পিত দেবী চ�ৌধুরানী উপন্যাস। ম�োগল শাসন পরিসমাপ্ত, ক�োম্পানির আংশিক
প্রশাসনিক অবস্থা, ইজারাদার দেবীসিংহের নিষ্ঠু র প্রজাশ�োষণ, আর তারই কিছু -আল�ো এবং
ব্যাপক কুহেলিকার মধ্যবর্তী একটা সম্ভাব্য কাল্পনিক ছবিই দেবী চ�ৌধুরানীর আকর্ষণ।
দেবী চ�ৌধুরানীর অল্প কয়েক বছর আগেকার ঘটনা নিয়ে ‘আনন্দমঠ’ ইস্ট ইন্ডিয়া ক�োম্পানি শাহ
আলমের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি কিনে নিয়ে সেই সবে রাজা হয়ে বসেছে।
তাদের প্রশাসন ব্যবস্থা তখন গড়েই ওঠেনি। এমন সময়ে উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী নামধারী কিছু পশ্চিমা
ল�োক অরণ্য আশ্রয় ক’রে লুঠতরাজ করতে থাকে। এদের ব্যাপারই আদর্শ-কল্পনায় সমাবৃত ক’রে
অপূ র্ব স্বাদেশিক স�ৌধ গড়ে তুলেছেন বঙ্কিম। আমরা পূ র্বেই বলেছি ইতিহাসের দু-চারটা বিন্দুকে
আশ্রয় ক’রে ফাঁকা জায়গাগুল�ো প্রায় বিশ্বাসয�োগ্য কল্পনা দিয়ে ভরাট ক’রে ত�োলার শক্তিতে বঙ্কিম
অদ্বিতীয়। আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছিলেন – “ এবার পরিশিষ্টে
বাঙ্গালার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃ ত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক
দেখিবেন ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল”। ব্যাপারটা ঐতিহাসিক ঠিকই, এবং এদের দমন করতে
ইংরেজদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এও ঠিক, কিন্তু তথাকথিত সন্ন্যাসীরা যে অবক্ষয়িত ম�োগল
শাসনের হাত থেকে রাজলক্ষ্মীকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গড়তে চেয়েছিল, তা ইতিহাস
সমর্থন করে না। সার্যদুনাথ বলছেন – “সত্যকারের সন্ন্যাসী-ফকিররা অর্থাৎ পশ্চিমা গিরিপুরীর
দল একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অয�োধ্যা সু বায় জমিদারিও করিত (যেমন, হিন্মত বাহাদুর,
মজনু শাহ) মাতৃ ভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এই
মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।“ আনন্দমঠ সম্পর্কে এ ছাড়াও বক্তব্য
আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাগরণ ও আধুনিক স্বাদেশিকতা চিত্রিত করতে
চেয়েছেন। কিন্তু হিসাবে দেখলে ঐ ১৭৬৮-৬৯ খ্রীঃ নাগাদ অধিকার ত�ো ইংরেজের। ছিন্নভিন্ন ও
পরিশেষে অন্তর্হিত মীরজাফরী শাসন নিয়ে প্রতিবাদের তেমন অবকাশ ক�োথায় ? বর্ণিত লড়াই যা
হয়েছে তা-ও ইংরেজদের সঙ্গেই, অথচ লেখক গ্রন্থশেষ কায়মান�োবাক্যে ইংরেজ-আধিপত্য কামনা
করছেন! অল�ৌকিক মহাপুরুষ চিকিৎসকের জবানীতে বলছেন (আনন্দমঠ – শেষ পরিচ্ছেদ )
– “ সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয়
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করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব ত�োমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে
না। আর, যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সন্তানধর্মের পুনরুদ্ধারের
সম্ভাবনা নাই। ভিন্নদেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি
সু পণ্ডিত, ল�োকশিক্ষায় বড় সু পটু । সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।... ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সু খী
হইবে- নিষ্কণ্টকে ধর্মচারণ করিবে।“ – ইত্যাদি। কিন্তু তাহলে? আমরা যে এদিকে আমাদের
স্বাদেশিকতার বেদস্বরূপে আনন্দমঠকে মাথায় রেখে কখন�ো অস্ত্র নিয়ে কখন�ো নিরস্ত্র হয়ে
ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আর আমাদের লড়াইয়ে মুসলিমদের সপক্ষতা চেয়েছি এবং
তাঁরা এতে য�োগও দিয়েছেন অনেকে। এইভাবে দেখা যায়, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নিয়ে বঙ্কিম হিন্দু
স্বাদেশিকতার কল্পনা ক’রে যেমন ইতিহাসের বৈপরীত্য করলেন, তেমনি আমারও স্বাধীনতাসংগ্রামে বিমুঢ়চিত্ত হয়ে আনন্দমঠের প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধতা করলাম আনন্দমঠকেই সাক্ষী ক’রে।
ব্যাপারটা মজার এবং সেইসঙ্গে গুরুতর সেন্টিমেন্টরেও । তবু এর মধ্যে একটা কথা আছে।
আনন্দমঠ আবার খুলু ন, দেখবেন, যুদ্ধ হচ্ছে টমাস ওয়াটসন, টম হ্যারির সঙ্গে হয়ত কিছু মুসলিম
সিপাহীর সঙ্গেও, আর ও-দিকে দমনার্থে পল্টন পাঠাচ্ছেন ওয়ারেন হেস্টিংস্। প্রত্যক্ষে ক�োথায়
মুসলমান শাসক, ক�োথায় তাঁর সেনাধ্যক্ষ ? প্রথম খণ্ডের আঠার�ো পরিচ্ছদের আগে পর্যন্ত একবার
গ�োরা পল্টনের সঙ্গে বিশেষ লড়াই, আর একবার নজরদ্দী জমাদারের সঙ্গে সামান্য কলহ মাত্র।
তার পর যা কিছু মুখ্যভাবে ইংরেজরই সঙ্গে। সুতরাং লেখক যতই বলুন – “ এই বাবুয়ের বাসা
ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শুয়রের খ�োঁয়াড় আগুনে
প�োড়াইয়া মাতা বসু মতীকে আবার পবিত্র করিব। “ মুখে যতই উচ্চারণ করুন, “ এ নেশাখ�োর
নেড়েদের না তাড়াইলে আর হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে না” – ব্যাপারটা মুলে অসত্য হয়ে পড়ে।
পাঠকের মনে যে ছবি গেঁথে গেল তা হ’ল ইংরেজই আমাদের শত্রু। বিশেষে স্বদেশী আন্দোলনের
প্রারম্ভের সময়, ইংরেজের শাসন শ�োষণের যন্ত্র প্রত্যক্ষে স্পষ্ট হবার পর এ বিষয়ে আর ক�োন�ো
দ্বিধাই রইল না। তখন ইংরেজ সামনে, মুসলমান নেই। স্বদেশিকরা স্পষ্ট দেখলেন – ‘মা যা
হইয়াছেন’ তা ইংরেজ শাসনে লক্ষণীয় এই যে বন্দেমাতরম্ গানের মধ্যে ক�োথাও ঘুণাক্ষরে
মুসলমান-শাসনের বির�োধী বাক্য নেই। বরং এমন প্রশ্নও করা যেতে পারে যে সপ্তক�োটি-কণ্ঠকলকলের সবই কি হিন্দু ? আমাদের নিশ্চিত ধারণা ‘বন্দেমাতরম্’ গান আনন্দমঠ ফাঁদবার
আগেই বঙ্কিম দেশভক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলেন , সম্ভবত কমলাকান্তের দপ্তরের “
আমার দুর্গোৎসব “ লেখায় কাছাকাছি সময়ে। সাম্প্রতিক এক লেখকের মত কালীমূ র্তি থেকে
অনুপ্রেরণা পেয়ে। তাই যদি হয় তা’হলে হয়ত ইংরেজ-পটভূমিতে বঙ্গমাতার এই স�ৌন্দর্য ও
শক্তির রূপ স্বাদেশিকদের ইংরেজ-পরাধীনতা-শৃ ঙ্খল ম�োচনের ভাব প্রেরণা হিসাবে গৃহীত হবার
বাধা তেমন থাকে না। আরও বিবেচনা-য�োগ্য কথা আছে। বাল্যকালে ক�োন�ো প্রবীণ স্বাদেশিককে
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বলতে শুনেছি , বঙ্কিম তাঁর চাকরির জন্য এবং রাজদ্রোহের ভয়ে বাহ্যভাবে ইংরেজ-সপক্ষতা
করেছিলেন। এ কথা আংশিক সত্য হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে তখনকার অন্যান্য মনিষীদের
মত ইংরেজ-শাসনের নানা ত্রুটি লক্ষ্য করেও, এমনকি গ্রামীণ কৃষক মজুরদের মধ্যে শিক্ষার
অভাব, জমিদারি শাসনে কৃষকদের দূ রবস্থা, ছ�োট ইংরেজদের অনু করণে বাবু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করেও ইংরেজ শাসনে আশা-ভরসা দেখেছেন তার জন্য অন্য প্রমাণও আছে।
ইংরেজদের কাছ থেকে যুক্তিবিচারের শক্তি এবং বিজ্ঞান পেয়েছি, প্রাচীন শাস্ত্রগুলিকে ন�োতু ন
আল�োকে তাঁরা দেখিয়েছেন, এসব কথা কে অস্বীকার করবে। সেজন্য ল�োকশিক্ষার অভাব
দেখলেও ইংরেজি শিক্ষার সুফল – তাদের সাহিত্য এবং বিচার দৃষ্টিতে স্বয়ং লেখক বিশেষভাবে
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ব’লে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে প্রবল প্রতিবাদ জানাতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন।
এও দেখতে হবে যে, বঙ্কিম ইংরেজ-অধিকার থেকেই আমাদের পরাধীনতা, এমন তত্ত্ব গ্রহণ
না ক’রে তুর্কী আক্রমণ থেকে ভারতের পরাধীনতা গণনা করেছেন। ঠিক এই কারণেই তিনি
খানিকটা মুসলমান-বিদ্বেষীর ভূমিকাও নিয়েছিলেন। আজকের দিনে আমাদের স্বাদেশিকতায়
এরকম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ক্ষমার্হ নয়, কিন্তু যদি লেখকের ঐরকম স্থির প্রত্যয়ের বিষয়টি বিবেচনা
করা যায় তা’হলে হয়ত মুসলিম ভায়েরা তাঁর প্রতি অতটা ক্রু দ্ধ নাও হতে পারেন। একথা ঠিক
নয় যে বঙ্কিম কেবল শাসক মুসলমান অর্থাৎ তাতার-আফগানিস্থান থেকে আসা মুসলমানদের
উপরেই ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, বাঙালি মুসলমানের উপর করেন নি, কারণ সীতারাম
উপন্যাসের “ মার, মার, যবন্ মার্” এবং আনন্দমঠের মধ্যে বারংবার উক্ত মুসলমানদের গ্রাম
নগর পুড়িয়ে ফেলার কথাই বা বলবেন কেন? তাঁর ত�ো এটা না জানার কথা নয় যে গ্রামনগরের
বেশির ভাগ মুসলিম অধিবাসীই বাঙালী। ব্যাপার হয়েছে এই যে, বঙ্কিমের কাছে স্বাধীনতার
অর্থ পুরাতন হিন্দু শাসনের উজ্জীবন, আর পরাধীনতার মূ ল তু রকী, পাঠান,ম�োগল । কিন্তু তাও
কতদূ র ঠিক বলা বলা হচ্ছে জানি না, কারণ, যিনি আয়েষা এবং ওসমান চরিত্র আঁকতে পারেন,
সহানু ভুতির সঙ্গে সঙ্গে “বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব” মীরকাশিমের ও তাঁর ধর্মপত্নী দলনীর
অপূ র্ব পরিচয় প্রথিত করতে পারেন, নিতান্ত স্বার্থময় বিলাসের ফাঁদ থেকে জেব-উন্নিসাকে উদ্ধার
করতে পারেন, আর সীতারামে হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতায় সন্তপ্ত ও সীতারামের অধঃপতনে বিক্ষুব্ধ
চাঁদ শাহ ফকিরের মুখে অবিস্মরণীয় কথা শ�োনাতে পারেন “ যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে
আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে। “ – তিনি যে সর্বত�োভাবে মুসলমান-বিদ্বেষী এ
কথাও ত�ো ঠিক মনে করতে দ্বিধা হয়। আবার এদিকে বঙ্কিম-বন্ধু দীনবন্ধু র মুখে মুসলমান-বিদ্বেষ
ত�ো নেইই বরং আদর্শ মানু ষ ত�োরাপের চিত্রে সুগভীর সহানু ভূতির পরিচয়ই ফুটেছে। সুতরাং
মুসলিম সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃষ্টি রহস্যময় এবং দ্বিধাগ্রস্ত একথা বলতেই হয়। আর আনন্দমঠে তিনি
এ নিয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি করেছেন এমনটাও স্বচ্ছন্দে বলা যায়। সুতরাং তাঁর এসব সৃষ্টি আমরা
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ক�োথাও সম্পূর্ণভাবে অনুম�োদন করছি, আর ক�োথাও তা পারছি না বলে দুঃখিত।
এইবার তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টিগুলির গুণাগুণ সম্পর্কে। বিষবৃক্ষে বঙ্কিমের অসামান্য উপন্যাসগঠন-শিল্প লক্ষিত হলেও ত্রুটিও লক্ষণীয়। এ ত্রুটি হীরার প্রতি নিষ্ঠু রতায়, সূ র্যমুখীর গৃহত্যাগ ও
পথচারিণীত্বে। কুন্দনন্দিনীর প্রতি যথ�োচিত সহানু ভূতিতে ঐ অস্বাভাবিকতার খানিকটা পূ রণ হয়
ঠিকই, তবু আমাদের প্রত্যাশা পূ রণ হয় না। তা’র উপর নগেন্দ্রের ছবি, যার অনু সরণে ‘চ�োখের
বালি’র মহেন্দ্র’, একটা জ্বালাহীন, দুষ্কার্যেও তেজস্বীতাহীন, প্রায় সংঘাত-বিকার-শুন্য পুতুলের
মত। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়�োজনীয় ছিল। সে প্র্য়াস করলেন তিন বৎসর পরে লেখা
কৃষ্ণকান্তের উইলে। দুই উপন্যাসের কাঠাম�ো এক, অথচ চরিত্র ও মানসিক সংঘাত প্রবলতর।
এবার বিবাহ নয়, পরকীয়া প্রীতি –যার কামনায় আকর্ষণ দাম্পত্যের থেকে শতগুণে প্রবল। যা
চাইলেই পাওয়া যায়, সংসারজীবনের নানা প্রয়�োজনের বিন্দুতে বিকীর্ণ হয়ে যায় তীব্র আকর্ষণ
প্রতিহত হয়, শান্ত ও বাৎসল্যের মিশ্রণে যে পার্বত্য নির্ঝরিণীর অপ্রতিহত দুর্দাম বেগ স্থির নিশ্চল
একটা জলাধারের রূপ নেয় তার প্রকৃতিই পরকীয়া রতি থেকে বিভিন্ন। দুয়ের পার্থক্য গুণগত,
পরিমাণগত নয়। আমাদের মনে হয়, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনিকে পাবার প্রবল বাসনা,
বিবাহের পর স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তখন আকর্ষণের দিক দিয়ে কুন্দ ও সূ র্যমুখী দুই-ই সমান,
তখন সূ র্যমুখীতেই বরং প্রীতির আধিক্য স্বাভাবিক, কারণ তা পূ রান�ো, বহু স্মৃতি সেবাযত্ন বহু
আলাপে প্রগাঢ়। এইজন্য কুন্দনন্দিনির নীরব বিরহভ�োগ নগেন্দ্রকে সন্তাপিত করতে পারেনি।
সে তীব্র পরকীয় আকর্ষণ, অপ্রাপ্যকে আধিকারের দুরন্ত আগ্রহ এখন আর ছিল না। এখন বেশ
কিছুটা অবহেলা। বিবাহিত প্রণয়ের এই পার্থক্যের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায় আভমানিনী কুন্দের মুমূর্ষু
অবস্থার আক্ষেপে – “তুমি কি দ�োষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?” দ�োষ আর কিছু ই নয়, যে প্রচণ্ড
বেগের আঘাতে ঐরাবত ভেসে যায়, তা আর তখন ছিল না।
পরকীয়ার এই সুতীব্র আকর্ষণ বঙ্কিম বিষবৃক্ষে দেখাতে পারেন নি, আর তার আঘাতে যে
সব চুরমার হয়ে যেতে পারে তাও হয়ত তখন তেমন ক’রে ভেবে দেখেননি। বিষবৃক্ষের এই দিক
দিয়ে সংশ�োধনই কৃষ্ণকান্তের উইল। এখানে কুসুমিত পল্লবিত বৃক্ষের সমূ লে দগ্ধ হওয়ার ছবি।
একই ব্যাপারের নায়ক এখানে যদিচ পুরুষ, চন্দ্রশেখর নারী। সমাজ-সংসার অনুম�োদিত প্রণয়ের
শক্তি যে কী প্রচণ্ড হতে পারে তার সাক্ষ্য শৈবলিনী। রবীন্দ্রনাথের সেই কালিদাস-ব্যাখ্যারে অনু সরণে
বলা যায় – যে প্রণয় সংসার, সমাজ, বন্ধু , স্বজন সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বঙ্কিম তার অম�োঘ
শক্তি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তার পায়ে কাব্যকে সমর্পণ করেন নি। তবে তাকে সংহার করতে
র�োগ, বিষ, আগ্নিশলাকা, সমরাগ্নি বা বুলেটের প্রয়�োজন ব�োধ করেছেন।আয়েষাকে বাদ দিয়েই
অবশ্য এ কথা বলতে হচ্ছে।আয়েষা চরিত্রের নির্মণ ভিন্ন,নিঃশেষে বাসনাবিমুক্ত।বঙ্কিম একে
পদ্মফুল বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। নিঃসন্দেহে কাব্যিক চরিত্র, সামান্যভাবে মাত্র কপালকুন্ডলা
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অথবা মৃণালিনী উপন্যাসের মন�োরমার মত, তবে রহস্যময় নয় । মৃণালিনী উপন্যাস পর্যন্ত
সামাজিক পরকীয়াকে নিয়ে বঙ্কিম ক�োন�ো পরীক্ষা করেন নি।
কৃষ্ণকান্তের উইলে র�োহিণীর আকর্ষণে সব ডু বল। কিন্তু নিশাকরের সঙ্গে র�োহিণীর
গ�োপন আলাপ না হলে র�োহিণী-হত্যা ঘটত কি ? র�োহিণী-চরিত্রের উপর বঙ্কিম যদি ক�োন�ো
অবিচার করে থাকেন তাহলে এখানে। বঙ্কিম র�োহিণীকে বারাঙ্গানার পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন –
...... বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি আঁচা-আঁচি হইয়াছিল। র�োহিণী দেখিয়াছিল
যে নিশাচর রূপবান্ - পটলচেরা চ�োখ। র�োহিণী দেখিয়াছিল যে মনু ষ্যমধ্যে নিশাকর একজন
মনু ষ্যত্বে প্রধান। ......
“ আমি যদি ভুলিবার ল�োক হইতাম, তাহলে আমার দশা এমন হইবে কেন ? একজনকে
ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি, আর আজ ত�োমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।
“
কিন্তু র�োহিণীর এমনতর পরিবর্তনের কথা ত�ো ছিল না। হলুদগাঁয়ে বারুণীপুকুরের ঘটনার পর
র�োহিণীর যে প্রণয়াকর্ষণের ছবি বঙ্কিম দিয়েছেন তার মধ্যে ত�ো এরকম বারনারীত্বের আভাস ছিল
না। প্রসাদপুরের কুঠিতেও ছিল না, যদিচ র�োহিণীর সঙ্গীত শিক্ষা সতৃ ষ্ণল�োচনে গ�োবিন্দলালের
সেদিকে নেত্রপাত ছাড়া প্রণয় সম্ভাষণের ক�োন�ো চিত্রই বঙ্কিম দেখান নি। না হ�োক, তবু র�োহিণীনিশাকর বিশ্রম্ভালাপ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বঙ্কিমকে শিল্পগত ত্রুটির দায়ে অভিযুক্ত
করতেই হয়। কিন্তু এ ত্রুটিও অবশ্যম্ভাবী, কারণ, দাম্পত্যে বিগলিত বঙ্কিম গার্হস্থের মধ্যে
জীবনের চ্রমতার সন্ধনী বঙ্কিম পরকীয়াত্বকে দুচ�োখে দেখতেই পারেন না। এ তাঁর স্বভাব, তাঁর
সংস্কার। ‘ তাই র�োহিণী অত শীঘ্র মরিল ’ –কারণ, র�োহিণী বারাঙ্গানার ন্যায় আচরণ করিল
বলিয়া? সেই জন্যই কি “ ভ্রমর অন্তরে, র�োহিণী বাহিরে?“
কিন্তু চন্দ্রশেখর শৈবলিনী অস্বাভাবিক চরিত্র, বিষম মাত্রাতিরিক্ত। ঐতিহাসিক বিস্মৃতি-কালের
বলে ক�োন মতে এখনও চলছে এই মাত্র। সাঁতারের নৈসর্গিক পরিবেশ বর্ণনা, অথবা, অন্ধকার
রাত্রে রাজপথ দাঁড়িয়ে অসহায় নবাব-মহিষীর সেই বর্ণনা, - দলনী কাঁদিয়া বলিল “কুলসম্”। অথবা শৈবলিনীর নরক-দর্শনের বর্ণনা যতই অপূ র্ব হ�োক না কেন তা উপন্যাসকে বা ইতিহাসউপন্যাস-গ্রন্থনকে প্রত্যাশিত বাস্তবল�োকে উত্তীর্ণ করতে পারে নি। সীতারামেও র�োম্যান্স্আছে,
পথচারিণী যুবতী সন্ন্যাসিনীদের বর্ণনা আছে, তবু ঐতিহাসিক বাস্তবতার কাছে ওগুলি তুচ্ছ হয়ে
ধরা পড়েছে। আর নারীর সন্ন্যাস ও নিষ্কাম ধর্মের মূ ল্য যে কী তা জয়ন্তীর বেত্রাঘাত-দৃশ্যে এবং
শ্রীর শেষপর্যন্ত পতিপ্রেম চিত্ত-পরিবর্তনের আগ্রহে বঙ্কিম প্রমাণ করেছেন। তা ছাড়া সেই তিনশ
বছর আগেকার দিনে জ্যোতিষ ফকিরের সন্ন্যাসিনীর ল�োকালয়ে বাস্তব অস্তিত্বের সম্ভাব্যতা যথেষ্ট
ছিল। সীতারাম শেষপর্যন্ত ধর্মের পথে নেমেছেন বলে বঙ্কিম দ্রুত একটা রূপান্তরের ব্যবস্থা
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করেছেন, নিঃশেষিত অবস্থার মুখ�োমুখি করে তবে যেন তার চৈতন্য সম্পাদন্য করেছেন, তা ছাড়া
ইতিহাসের কঠ�োর অনুগামী হয়ে সিতারামের বন্দী দশা ও নিষ্ঠু র হত্যা বর্ণনা করেন নি। তবু
সীতারাম নিস্করুণ ট্র্যাজেডিই হয়েছে। স্ত্রী গেল, প্রজা গেল, রাজ্য গেল, শ্রী অপ্রাপনীয়াই থেকে
গেল, ক্ষণিকের ধর্মপথে এসে “ ত্যাগাং শান্তিরনন্তরম্” – জ�োর ক’রে সীতারাম মেনে নিলে
? আর উপন্যাসের শান্তরস পরিণাম চিহ্নিত হ’ল- এ হতেই পারে না। আমরা পূ র্বেই বলেছি
সীতারাম উপন্যাসের শেষ অংশ লেখক জ�োড়াতাড়া একটা মিল খুঁজেছেন, তাতে সাহিত্যিক
ট্র্যাজেডির বিপরীত সম্পূরণ ঘটেনি। আর সীতারাম বঙ্কিম নিতীপ্রচারের বশে লিখেছিলেন- এ
সর্বৈব অশ্রদ্ধেয় কথা।
বঙ্কিমের সৃষ্ট মুখ্য উপন্যাসগুলি- বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, এমন কি
রাজসিংহেও আধুনিক সমীক্ষক লেখকের শিল্পনৈপুণ্যের মধ্যে ক�োন�ো আড়ষ্টতা ক�োন�ো ত্রুটি
দেখাতে পারেন, কিন্তু যেখানে চেষ্টা করেও তা পারবেন না তা হ’ল ‘কপালকুণ্ডলা’। এর সর্বাঙ্গ
আবেষ্টন করে রয়েছে রহস্যল�োকের মায়া-যবনিকা, যা অপসারণের ক�োন�ো উপায় নেই, আমাদের
মন�োরাজ্যের অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন-বিস্ময় বিজড়িত ক্ষীণ বিভীষিকার সঙ্গে যার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বন্ধন,
তা এই উপন্যাসে বিষাদময় আখ্যায়িকায় প্রসারিত হয়ে সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেছে। রুশ�োর
এমিলি, ওয়ার্ডস্ওআর্থের লুসি, টেমপেস্টের দ্বীপবাসিনী মিরাণ্ডা, কিট্সের মায়াময়ী নিষ্ঠু রা সু ন্দরী,
কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির মালতীমাধব ও উত্তরচরিতের অরণ্য-পর্বতের বর্ণনা এবং সর্বোপরি
দক্ষিণ মেদিনীপুরের নদীবাহিত ও সমুদ্র-সংলগ্ন প্রত্যক্ষ ভূ-প্রকৃতি সব মিলে কপালকুণ্ডলায় যে
র�োম্যান্টিক মায়াল�োক ঘনীভূত করেছে তার কেন্দ্রস্থল অধিকার করেছে সংহত একটি নারীমূ র্তি
– দেবী না, অপ্সরী না, র্যাফেল। ডা ভিন্সির আঁকা অনধিগম্যা ক�োন�ো মানবী ? সে চঞ্চলা
বালিকাও বটে, অরণ্যবিহারিণী মায়াবিনীও বটে। ধরা দেয় অথচ সঙ্গ দেয় না এমন নিষ্ঠু র তার
প্রকৃতি, কখন�ো স্বভাব করুণায় বিগলিতচিত্ত, কখন�ো ভক্তি বিহ্বলতায় আত্মবিস্মৃতা। কপালকুণ্ডলার
নারীত্ব সম্পর্কে যে প্রশ্নই থাক, তার পরিবেশ ও প্রকৃতি মিলে যে নিখুঁত সামঞ্জস্যের গঠন বঙ্কিম
দেখিয়েছেন তার তুলনা ক�োথাও নেই। এ রকম নির্মাণের প্রেরণা বঙ্কিম যেখান থেকেই পান
না কেন, তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমস্ত দেশের মাটিতেই। সমুদ্র, অরণ্য, গঙ্গাতীর, কালীমূ র্তি
তান্ত্রিক উপাসনা,বিলীন-জ্যোৎস্না মেঘান্ধাকার নিশীথিনী এবং বিষাদময় নিসর্গ পরিবেশ,সবই
বাঙলার। ধন্য দক্ষিণ মেদিনীপুর,যা কবি বঙ্কিমকে কখন�ো গ�োধুলিতে কখন�ো রজনীতে সম্মোহিত
করে এরকম আশ্চর্য কল্পনার অধিকারী করেছিল।কপালকুন্ডুলার সঙ্গে নিসর্গে ঠিক শিল্পিত নয়,
যেন আপনা থেকে উদ্ভুত একান্ত অনায়াস সামঞ্জসের একটা পরিচয় এই যে, লেখক স্পষ্ট
দিবাল�োকে কপালকুন্ডলাকে ক�োথাও দেখান নি বললেই চলে। প্রথম দেখার সেই সমুদ্রতীরের
প্রদ�োষতিমির থেকে আরম্ভ করে বিসর্জনের সেই মেঘান্ধকার নিশীথ পর্যন্ত সর্বত্র রজনী অথবা
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রজনীমুখ। প্রারম্ভে কালীমূ র্তি ও কাপালিক, শেষে অর্ধচেতন অবস্থায় আকাশে কালীমূ র্তি দর্শন,
তার পর তিমিরাচ্ছন্ন মহাশ্মশান। কপালকুন্ডলার চরিত্রে অরণ্যপ্রীতি ও দেবীভক্তির সংস্কারে হানি
ক�োথাও ঘটান�ো হয় নি। চটিতে পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংসারে শ্যামাসু ন্দরীর সঙ্গে আলাপচারী,
ব্রাহ্মণ বেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কাপালিকের ষড়যন্ত্র, ব্রাহ্মণ বেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে কপালকুন্ডলার
পরামর্শ – এসব ঘটনার মধ্যে ক�োথাও অস্বাভাবিকতা আর

নেই কপালকুন্ডলার সুদৃঢ়, ও

সুগভীর ধর্মীয় সংস্কারের পরিচিতিতে, বিল্বপত্র দেবী গ্রহণ না করায় অমঙ্গল হবে এই নিশ্চিত
বিশ্বাসে, আর ‘ভক্তিভাব বিম�োহিত’ অবস্থায় আকাশে কালীমূ র্তি দর্শনে। উপন্যাসের অধ্যায় এবং
পরিচ্ছেদ বিভাগ এত সুবিন্যস্ত, ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে শৃ ঙ্খলা করে সাজান�ো, যার তুলনা ক�োন�ো
উপন্যাসেই দেখা যায় না। কিন্তু এবার কপালকুন্ডলার চরিত্র নিয়ে সেই মূ ল কথাটা, সেই চিরন্তন
প্রশ্ন তুলি যার ক�োন�ো সমাধান নেই।
বাস্তব বিবেচনায় কপালকুন্ডলা একটি অসংগতিপূ র্ণ অদ্ভুত চরিত্র। তার করুণা বা দয়া
খুবই উচ্চগ্রামের, যদিও সাংসারিক বুদ্ধি-ক�ৌশল নেই, তবু যুক্তি বিবেচনা নেই এমন নয়।
একান্ত সরলা অথচ সাহসিকা। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে তার সম্পর্কে যা সবচেয়ে বড় কথা তা হ’ল
তার চরিত্রে Sex- ব�োধ বা কামবাসনা একেবারে নেই। যুবাপুরুষকে প্রথম দেখায় অন্তগুঢ়
আদি প্রবৃত্তির সঙ্গে বিজড়িত লজ্জা অথচ পুনঃপন দেখার ইচ্ছা বা অন্যবিধ হাবভাব তার অন্তরে
বাহিরে বিন্দু মাত্র ছিল না। আর একবৎসরে উপর নবকুমারের সঙ্গ-সাহচর্য পেলেও, একই শয্যায়
শায়িত হলেও তাকে অনঙ্গশরবশবর্তী হতে দেখা গেল না, যদিও শ্যামাসু ন্দরীর আগ্রহে বাইরের
বধূ সজ্জায় সে “কতকটা গৃহরমণীর স্বভাব প্রাপ্ত” হয়েছিল। স্বামীর দৃষ্টিতে বিশ্বাসিনী কাকে বলে
আর অবিশ্বাসিনী হওয়াই বা কী ধরনের, আর সে-বিষয়ে বহিরঙ্গ আচার-আচরণের ব্যাপারও
ক�োন্রীতির হতে পারে, খানিকটা অনু মান করেছিল বা পড়ুয়ার মত শিখেছিল মাত্র। শ্যামসু ন্দরীর
সঙ্গে কপালকুণ্ডলার আলাপের মধ্যে দেখা যায় স্বামী,সন্তান,সংসারের কেন্দ্রবর্তী সেই অপ্রতির�োধ্য
সহজ কামবাসনা তার চিত্তে জাগ্রতই হয় নি। আবার শ্যামসু ন্দরী যখন বলেছিল যে রাত্রে একাকী
ঘরের বাইরে গেলে ল�োকে মন্দ বলবে, তার প্রত্যুতরে কপালকুন্ডলা বলেছে –
বলুক, তাতে আমি মন্দ হব না।
...কিন্তু দাদাকে কেন অসু খী করিবে ?
ইহাতে তিনি অসু খী হয়েন, আমি কই করিব ? যদি জানিতাম যে স্ত্রীল�োকের বিবাহ
দাসীত্ব,

তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।

আবার ব্রাহ্মণ বেশীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূ র্বে কপালকুণ্ডলার বন্ধনমুক্ত ঋজু চিন্তাভাবনার পরিচয়
দিতে গিয়ে লিখেছেন –
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পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা
ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্তই ছিল যে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য
দূ ষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দ�োষ নাই- পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীল�োকে স্ত্রীল�োকে যেরূপ সাক্ষাতের
অধিরারী স্ত্রী পুরূষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেরূপ উচিত বলিয়া তাহার ব�োধ ছিল।
সুতরাং কপালকুণ্ডলা ল�োকাচার ও সমাজনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কেবল ত�োতাপাখীর
মত মন্দ-ভাল, সু চরিত্রা-কুচরিত্রা, বিশ্বাসিনী-অবিশ্বাসিনী এই সব শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছিল,
আসল ব্যাপার না বুঝেই। প্রণয় ও দাম্পত্যের বশীভূত সে হয়নি, নবকুমার প্রদত্ত শত উপচারেও
কাম ও প্রেমের মুকুল, দেহ ও মনের পুরুষসঙ্গ বাসনা তার জাগেই নি। একে ঠিক Sex-frigid
অবস্থাও বলা যায় না, এ পুর�োপুরি ক্লীবতা। এ যার আছে তাকে নিয়ে উপন্যাসই হতে পারে না।
টেম্পেস্ট নাটকে ফার্ডিন্যান্ডকে প্রথম দেখে মিরান্ডার বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দ এবং সঙ্গপ্রাপ্তির যে
অভিলাষ তা-ই ত�ো স্বাভাবিক। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি তার য�ৌবন�োদ্গমে কিরকম হতে পারত
তার পরিচয় কবি দেন নি।
শ�োনা যায়, কপালকুন্ডলা উপন্যাসের প্ল্যান যখন তাঁর মাথায় এসেছিল তখন বন্ধুদের সঙ্গে
আলাপে তিনি এই প্রশ্ন রেখেছিলেন যে ক�োন�ো বালিকা অরণ্যে এককভাবে প্রতিপালিত হলে,
তার সমাজ-সংস্পর্শ না ঘটলে য�ৌবনে তার মানসিকতা কী হবে। অভীষ্ট সদুত্তর তিনি পান নি।
কপালকুন্ডলার অঙ্কনই তাঁর সেই মন�োগত সদুত্তর, আমাদের কাছে যা কবিকল্পনার নামান্তর মাত্র।
অবশ্য লেখক তাঁর মন�োল�োকাহারিণী এই বালিকাকে প্রায় নিঃসঙ্গ রেখেই দায়িত্ব শেষ করেন নি,
প্রচণ্ডভাবে ধর্মসংস্কারের বশীভূত করেছেন, দেখিয়েছেন, কপালকুন্ডলার চিন্তা এবং কার্যের পিছনে
অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রবল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং একদিকে নিঃসঙ্গতা অন্যদিকে দৈব সংস্কার
দুয়ে মিলে তবেই কপালকুন্ডলাকে রতিবাসনাবিমুক্ত করেছিল পাঠকদের এই ধারণাই বঙ্কিম
দিতে চেয়েছেন। কপালকুন্ডলার মনেও ক�োন�ো রহস্যের জটিলতার স্থান লেখক রাখেন নি। মনে
এবং মুখে সে সম্পূর্ণ এক, গ�োপনতা সে চরিত্রের বিরুদ্ধ বস্তু। অরণ্য পরিবেশে যে কপালকুন্ডলা
ভয়হীনা, ল�োকসমাজে সে সন্দিগ্ধা। দেবীর পা থেকে বিদ্বপত্র বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার অমঙ্গল-ভাবনা
তার ক�োন�োদিনই যায়নি। দৃষ্ট স্বপ্নগুল�োতে তার গভীর প্রত্যয়। এইভাবে কপালকুন্ডলা চরিত্রে
বঙ্কিম এমন একটা আল�ো-ছায়ার আবরণ টেনে দিয়েছেন, এমন একটা রহস্য-কুহেলিকার মধ্যে
তাকে স্থাপন করেছেন যে পাঠক একটা দুর্নিবার আকর্ষণে উপন্যাসের ঘটনাচক্র ও প্রভাবিত
পরিবেশের অপূ র্ব বর্ণনার মধ্যে অগ্রসর হতে থাকে, প্রশ্নের ক�োন অবকাশই পায় না।
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কপালকুন্ডলার মানসিক গঠনে আরণ্য-পরিবেশে এবং দেবী-ভাবনা কত প্রবল
তার পরিচয় ফুটেছে নিশীথে সপ্তগ্রাম নিকটবর্তী অরণ্যে ওষু ধ সংগ্রহ করতে যাওয়ার মধ্যে, আর
ঐ অরণ্যেই ব্রাহ্মণ বেশী পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার ঠিক পূ র্বমুহূর্তে। কপালকুন্ডলার
বিশিষ্ট মানসিক পরিচয় উন্মোচন করতে বঙ্কিম একটু ও কার্পণ্য করেন নি এবং সব কিছু র সঙ্গে
সঙ্গতি রেখে কল্পনা ও বর্ণনায় এত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যার তুলনা ক�োথাও নেই। নিশীথ অরণ্যের
বর্ণনা দিয়েই সে অরণ্যে সঞ্চারিণীর প্রকৃতি পরিস্ফুট করতে বর্ণনা দিচ্ছেনকপালকুন্ডলার সেইরূপ পূ র্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বলিয়াড়ির শিখরে যে
সাগরবারিবিন্দু সংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল
নীলানন্ত গগন প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরুপী সমুদ্র মনে পড়িল।
কপালকুন্ডলা পূ র্বস্মৃতি সমাল�োচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।
ক�োথায় নবকুমার, ক�োথায় সমাজ-পরিবার, আর ক�োথায় বা নিদ্রা-প্রশংসার দিকে কুণ্ঠিত দৃকপাত্
? এর পরবর্তী দৈবী ঘটনা – গৃহ, গৃহত্যাগ, অরণ্য, জাগ্রত স্বপ্ন, শ্মশান-আখ্যান-বিন্যাস, পরিবেশচিত্র, মানসিকতা সবকিছু র অতিদ্রুত সংগঠন যেমন নাটকীয়ভাবে তেমনি অপূ র্ব-বিন্যাস-চিত্র
সহয�োগে উপস্থাপিত হয়ে অনিবার্য বিষাদ-পরিণামের অভিমুখে একাগ্র লক্ষ্যে চমৎকার ভাবে চালিত
করেছে। এই সময়কার কপালকুন্ডলার বিহ্বলতা, অথচ দৃঢ় চিত্ততা, শংকা এবং নিঃশংকতার,
দৈবের বিধানকে সফল করার জন্য অগ্রবর্তিনী হওয়ার যে ছবি লেখক নির্মাণ করেছেন তা অনন্য,
এক বঙ্কিম ছাড়া আর কাউকে এত যুক্তিযুক্তও চিত্তাকর্ষক হতে দেখা যায় না। কপালকুণ্ডলাকে
দৃঢ় সংকল্পে আত্মদানের জন্য কিভাবে প্রস্তুত করছেন, দেখুন। সেই বিল্বপত্র প’ড়ে যাওয়া থেকে
কপালকুন্ডলা ধরেই নিয়েছিলেন যে অমঙ্গল আসবে। স্বপ্নে যখন দেখলেন জটাজুটধারী তার
তরণী ড�োবাতে চাইছে, ব্রাহ্মণবেশী প্রশ্ন করছে এবং কপালকুণ্ডলা বলছেন ‘ নিমগ্ন কর ‘ (
কারণ কপালকুন্ডলার ধারণায় তা-ই দেবীর ইচ্ছা ) – তার পরবর্তী ব্রাক্ষণবেশীর সঙ্গে সাক্ষাতের
ব্যাপারে কপালকুন্ডলার মানসিক দ্বন্দ এবং দ্বন্দের সমাপ্তি বঙ্কিম কিরকম স্বাভাবিক ভাবে এবং
যুক্তিপরায়নতার সঙ্গে করেছেন তাও দেখা যেতে পারে –
অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত
করিতেন কিনা, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই।
কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না – সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। ক�ৌতু হলপরবশ
রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরুপরাশী দর্শনল�োলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন,
নৈশবনভ্রমণ-বিলাসিনী সন্ন্যাসীপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন,জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতন�োন্মুখ
পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।
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পূ র্বাপর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখে কপালকুণ্ডলার যুক্তিসঙ্গত মানসিকতার বিশ্লেষণ । এরপর কাপালিকের
স্বপ্নে তার বধের জন্য দেবীর প্রত্যাদেশ শ�োনা, লুৎফ-উন্নিসার উপকার করার প্রতিজ্ঞা, তারপর
আত্মবিসর্জনে সংকল্প- “ তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসদাকাঙ্খায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচশুন্য,
কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্খায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রুপ... সেই বিশ্বশাসন কর্ত্রী, সু খদুঃখবিধায়িনী,
কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা
সে আদেশ পালন না করিবেন ? “ এরপর অন্তরদ্বন্দ–সমাকুল অথচ আত্মদানে কৃত-নিশ্চয়
কপালকুণ্ডলার অর্ধচেতন অবস্থায় ঘরের দিকে চলতে চলতে কালিকা-মূ র্তি দর্শনযেন ঊর্ধ্ব হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল “ বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি।“
কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্ধ্ব দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত
মূ র্তি। ... যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুন্ডলাকে ডাকিতেছেন।...কপালকুণ্ডলা
আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ; যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন
; দেখিলেন রণরঙ্গিণী খলখল হাসিতেছে ।“
এরপর মাঝপথে কাপালিকের আহ্বানে চমকিত হয়ে কাপালিকের ও নবকুমারের সঙ্গে শ্মশানের
পথে বধ্যভূমিতে যাত্রা ।
লেখক এই সঙ্গে নবকুমারের মনের সাংঘাতিক বিপ্লবের ছবিও সু ন্দরভাবে রূপ দিয়েছেন । আর
সেইসঙ্গে কাপালিকেরও প্রত্যাশাভঙ্গের ট্র্যাজেডি । কাপালিক তার তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের
আশায় কপালকুণ্ডলাকে পালন ক’রে বড় ক’রে এতদিন বলে দেয়নি তার স্বাভাবিকতাও দেখিয়ে
দিয়েছেন কাপালিক দৃষ্ট স্বপ্নে ভবানীর অন্তরযামীত্বের মধ্য দিয়ে –- “ তু ই এই পর্যন্ত ইন্দিয়লালসায়
বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শ�োণিতে এতদিন আমার পূ জা করিস্নাই । “ কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের
গঠনে ক�োন�ো অবয়বেই ক�োন�ো অসম্পূর্ণতা নাই, আমাদের ক�োন�ো প্রশ্ন নাই – যে প্রশ্ন র�োহিণীশৈবালিনী-শ্রী নিয়ে রয়েছে ।
এই উপনাস্যের আরও এক অদ্ভুত নির্মাণ পদ্মাবতি-মতিবিবির উপস্থাপন । মূ ল কাহিনির সঙ্গে
এই কাহিনির সংয�োজন গ্রন্থনের ক�ৌশলও যেমন স্বাভাবিক তেমনি চমৎকার, যদিও সপ্তগ্রাম
নগরের গৃহবধূ পদ্মাবতীর লুৎফুন্নিসা হয়ে জাহাঙ্গীরের চিত্তজয়, ম�োগল অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রে
অনু প্রবেশ, ভাবী নু রজাহানের সঙ্গে ক�ৌশলপূ র্ণ আলাপ প্রভৃতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অস্বাভাবিকতা
থেকেই গেছে । তবু সে তেমন কিছু নয় । কপালকুণ্ডলা – নবকুমারের দৈব পরিণামের সঙ্গে
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পদ্মাবতীর চক্রান্ত উপন্যাসকার যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিয়েছেন তার পুনঃপুন তারিফ না ক’রে
পারা যায়না । ঐতিহাসিক কল্পনা নিয়ে সেকালের ঘটনাকে বাস্তব ক’রে ত�োলার আশ্চর্য নৈপুণ্য
আমাদের চমৎকৃত করে । আর, নু রজাহানের মানসিকতার যে পরিচিতি তিনি এখানে দিয়েছেন,
পরবর্তী ইতিহাস-অধ্যয়ন তা থেকে নূ তন ক�োন�ো কথা শ�োনায় নি, এও বিবেচনার য�োগ্য ।
এক দিক দিয়ে দেখলে পদ্মাবতী বা মতিবিবি কপালকুণ্ডলার একেবারে বিপরীত মূ র্তি, বাসনার
তীব্রতায় সাংসারিক অভিজ্ঞতায় কূটক�ৌশল – জাল-বিস্তারে ভিন্ন গ�োত্রের নায়িকা । ঐশ্বর্য বিলাসে
বিড়ম্বিত জীবনের এক উল্লেখয�োগ্য দৃষ্টান্ত । হারিয়ে-যাওয়া এবং ফিরে আসা এই পদ্মাবতীর
উপর বঙ্কিমের উদার সহানু ভূতিও লক্ষণীয় । আরও লক্ষণীয় পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার কাছে
তাদের ষড়যন্ত্রের কথা খুলে বলেছে, এবং কপালকুণ্ডলা হত্যা চায়নি, শুধু নিজের দাম্পত্য-বাসনা
নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছে। শৈবালিনি-র�োহিনীর উপর বঙ্কিম নিষ্ঠু র হয়েছেন, কিন্তু মতিবিবির
ভাব পরিবর্তনে উদারতা দেখিয়েছেন । উপন্যাসে অরন্য-প্রকৃতি, নিশীথ রজনী এবং সেই
সঙ্গে রহস্যময়ী কপালকুণ্ডলার স�ৌন্দর্য-বর্ণনায় বঙ্কিম যে কুশলতা দেখিয়েছেন, পদ্মাবতীর একটি
মুহূর্তের চিত্রণ তা থেকে কিছু মাত্র অনু ন্নত নয় । সেই আশাহতা অভিমানিনীর ছবি এই কয় ছত্রে
কি অপূ র্বই না হয়ে উঠেছে“ যে অবনমনীয় গর্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতি স্ফুরিল ; যে অজেয়
মানসিক শক্তি ভারত রাজ্য শাসন কল্পনায় ভীত হয় নাই সেই শক্তি আবার প্রনয়দুর্বল দেহে
সঞ্চারিত হইল । ললাটদেশের ধমনী-সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল ; জ্যোতির্ময় চক্ষু
রবিকর মুখরিত সমুদ্র বারিবৎ ঝলসিতে লাগিল ; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল । স্রোত�োবিহারিণীরাজহংসী যেমন গতিবির�োধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা
তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন ।
পদ্মাবতী আখ্যান কপালকুণ্ডলাকে গতিদান করে উপন্যাস হিসেবে সম্পূর্ণ করেছে । লেখকের
দ্বিতীয় লেখাতেই প্রমাণ করেছে, অত্যুচ্চ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ-বন্ধনের জুড়ি নেই ।
আর এক কথা । এই উপন্যাসেই বঙ্কিম ভাষার যে বিদ্যুৎগতি, যুক্তিমত্তার সঙ্গে স�ৌন্দর্যেরসম্মিলনের প্রকাশশক্তির যে সম্ভাবনা তিনি দেখালেন, তারপর আর ক�োন�ো পথ-পরিবর্তন হয়
নি বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ র�োম্যান্টিক কল্পনার দিক দিয়ে যেমন বঙ্কিম- শিষ্য ( তার প্রমাণ
নানা জায়গাতেই রয়েছে), তেমনি ভাষার ঐশ্বর্যের দিক থেকেও। সাহিত্য এবং ভাষা নির্মাণ যদি
জাতীয়তার একটা প্রধান সম্পদ বলে গণ্য করা যায় তা’হলে সেই জাতীয়তার ভিত্তি বঙ্কিমের
হাতেই সুগঠিত হয়েছে, এ স্বীকার করতেই হবে। তার পর এই ভাষাই আরও প্রসারিত, আরও
জনমুখী হয়ত হয়েছে, কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা অ্যাজও করা হচ্ছে ন�োতু ন প্রবণতার দিকে।
কিন্তু বঙ্কিমের গড়া বাঙ্লার ম�ৌল কাঠাম�ো তাতে বিলুপ্ত হচ্ছে না, বা হতে পারে না।
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পরিশেষে একটি মাত্র ক্ষুদ্র আপত্তি। উপন্যাসের একেবারে অন্তিমে লেখকের বর্ণনা যদি এখানেই
শেষ হ’ত—“ তাঁহাকে পাইলেন না তিনিও উঠিলেন না” এবং শেষ বাক্যে তাঁর এই ক�ৌতূহলী ও
আক্ষেপজনক মন্তব্য যদি না থাকত – “ সেই অনন্তগঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায়
আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার ক�োথায় গেল ?” – তা’হলে উপন্যাসের
নাটকীয়তা আরও সমুজ্জ্বল হ’ত বলে মনে করা যায়।
কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিতর্ক-নিষ্ঠ প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রে রূপান্তর কতকটা বিস্ময়ের
বিষয় হলেও তা নিষ্কারণ নয় । উনিশ শতকের সময়টাই হল শিক্ষিতের আত্মসমীক্ষার ।
ভাবুকতার পাশাপাশি মনন আশ্রয় করে, আমরা ক�োথায় দাঁড়িয়ে আছি, পশ্চিমের জীবনাদর্শও
বিজ্ঞাননিষ্ঠ চিন্তাধারার অনিবার্য অনু প্রবেশে আমাদের কি করা কর্তব্য এই নিয়ে বিচার-বিবেচনার
। মধুসুদন-বঙ্কিমের পূ র্ব পর্যন্ত আধুনিক ভাবনা-কল্পনামুলক বিশুদ্ধ সাহিত্যের উদয় ঘটেনি,
তার পরিবর্তে ধর্মীয়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আল�োচনায় তখনকার মুদ্রণ ও প্রকাশনা
মুখর হয়ে উঠেছিল । রামম�োহন, ডির�োজিও থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার,
রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেনের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও দর্শন, সমাজ, ইতিহাস ও বিজ্ঞানমূ লক
অনু সন্ধান ও চিন্তা প্রসার লাভ করতে থাকে । রামম�োহন ধর্মীয় বাদানু বাদে প্রবৃত্ত হয়ে সংকীর্ণ
রক্ষণশীল হিন্দুয়ানি বর্জন করে যুক্তিমূ লক একেশ্বরবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার আহ্বান জানান, ডির�োজিও
যুক্তিতর্কের মধ্যস্থতায় পুরন�ো কুসংস্কারকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য শিক্ষিত নব্যযুবকদের আমন্ত্রণ
জানান, তাঁর অনু সারী গ�োষ্ঠী একেবারে প্রান্তীয় অভিমত নিয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি তীব্র
আক্রমণ করতে থাকেন । এ দিকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণম�োহন ও মধুসূদন প্রমুখ বেশ কিছু কৃতবিদ্য
মানু ষ রক্ষণশীলতার বন্ধন থেকে আত্মরক্ষার জন্য খ্রিস্টান হয়ে পড়েন, অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব
ও তাঁর অনু সারী পণ্ডিতেরা আধুনিকের কিছু কিছু ভাল�ো স্বীকার করেও রক্ষণশীলতার সপক্ষে
প্রচারকার্য করতে থাকেন । এরই মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার
উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ রচনা করে চলেন আর রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন ঐতিহাসিক গবেষণায় নিযুক্ত হন
। য়ুর�োপীয় পণ্ডিতদের প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণার ধারা এর পূ র্বেই অবশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ।
সুতরাং স্বদেশ ও সমাজ, প্রাচীন ও আধুনিক পরিস্থিতির সমীক্ষণ ও পথ নির্ধারণ-কল্পে অধ্যয়ন
ও মনীষার অধিকারী বঙ্কিমও নীরব থাকতে পারেন নি । সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস,
বিজ্ঞান পূ র্ব-প্রারব্ধ সব বিষয়েই তাঁর স্বকীয় বিচারমূ লক চিন্তা উপস্থাপিত করার প্রয়াস পান
বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রচলিত করে।
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বঙ্কিমের সামনে তখন ছিল ম�োটামুটি পরস্পর-বির�োধী দুটি দিক। একটি পাশ্চাত্ত্যমুখী, অন্যটি
রক্ষণশীল হিন্দু সামাজিক। বিচারক হিসাবে তিনি দুটির ক�োন�োটিকেই সম্পূর্ণ মেনে নিতে
পারেন নি, যদিও তাঁর ঝ�োঁক ছিল প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে –- ধর্মে, দর্শনে, নীতিতে হিন্দু সমাজ
ও রাষ্ট্রে শক্তিমত্তার দিকে। তিনি দেখেছিলেন পরাধীনতায় অবক্ষয়িত হিন্দু, রক্ষণশীল আচার
ব্যবহার পালন করে চলেছে মাত্র, নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি বিষয়ে উদাসীন থেকে গেছে। এই
সমাচ্ছন্নতা থেকে প্রাচীন ধর্ম অ শাস্ত্রকে উদ্ধার করতে চাইলেন পশ্চিমেরই দেওয়া অস্ত্রের
সাহায্যে। প্রত্যক্ষবাদী ক�োঁত, হিতবাদী বেন্থাম, সমাজবাদী জন স্টুয়ার্ট মিল এরা ছিলেন তাঁর
সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে পথ-প্রদর্শক; ইতিহাস বিষয়ে পথ-প্রদর্শক টডের রাজস্থান কাহিনী, সয়ের
মূ তাক্ষরীণের অনু বাদ, সংগ্রহশালায় রক্ষিত সরকারি রেকর্ড প্রভৃতি, আর সাহিত্যের বিচার মূ ল্যে
সম্ভবত অ্যারিস্টটল,হ�োরেস,রাসকিন। কিন্তু এই বাহ্য; তুলাদণ্ডে বিচারক বঙ্কিম নিজেই নিজের
গুরু। তাঁর যে-ক�োন�ো বিষয় অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ পড়লে সবচেয়ে উল্লেখয�োগ্য যে বৈশিষ্ট্য
পাঠককে আকৃষ্ট করবে তা হ’ল প্রখর যুক্তিসত্তা। বাঙলা প্রবন্ধ রচনায় কার্যকারণসূ ত্রের শৃ ঙ্খলার
বিন্যস্ত পারস্পর্যযুক্ত এবং সেই সঙ্গে একান্তভাবে সংহত এরকম বাক্যের গ্রন্থন ঠিক আজও
দুর্ভল। আবার তারই সঙ্গে বিস্ময়ক্র হ’ল বুদ্ধিচাতু র্য সহ স্মিত হাস্যের প্রয়�োগ। বঙ্কিমের হাস্যরসে
এই অধিকারের বিষয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন। এ কেবল ‘ল�োকরহস্য’
বা ‘কমলাকান্ত’ প্রসঙ্গেই নয়, কারণ, সেগুলি মুখ্যভাবে হাস্যরস-প্রধান রচনা কিন্তু যা বিতর্কিত
ব্যাপার, যা সমর্থন অথবা খণ্ডনের, সেখানেও বঙ্কিম ব্যঙ্গে ও হাস্যে কী পরিমাণ সমুজ্জ্বল হতে
পারেন তার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিষয় পুস্তকের সমাল�োচনা বা সমীক্ষা। পুস্তক
বা প্রবন্ধের নাম রাজনারায়ণ বসু র ‘ সেকাল আর একাল ‘ । বক্তব- বাঙালির অনু করণপ্রিয়তা।
আল�োচনায় বঙ্কিমের বক্তব্য – অক্ষমের অনু করণ প্রবৃত্তি দ�োষের, কিন্তু শক্তিমানের নয়, পৃথিবীর
বড় বড় সৃষ্টির মূ লে পূ র্বেকার কীর্তির অনু করণ রয়েছে। অনু করণ মাত্রই দূ ষণীয় নয়। প্রতিপাদ্য
বিষয়ে ভূমিকা করছেন এইভাবে –
“ ক�োন ক�োন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিল�োকের সু ন্দরীগণের স�ৌন্দর্য তিল
তিল সংগ্রহ করিয়া তিল�োত্তমার সৃ জন করিয়াছিলেন; সেইরুপ পশুবৃত্তির তিল তিল সংগ্রহ পূ র্বক
এই অপূ র্ব নব্য বাঙালি চরিত্র সৃ জন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে ত�োষামদ
ও ভিক্ষানু রাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনু করণপটুতা এবং গর্দভ হইতে গর্জন এই
সকল একত্র করিয়া দিত্মন্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট ম�োক্ষমূ লের
আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সু ন্দরীমণ্ডলে তিল�োত্তমা,
গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডস্সিলেকসন্স্, যেমন প�োষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের
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মধ্যে খিচুড়ি তেমনি এই মাহাত্মাদিগের মতে মনু ষ্যমধ্যে নব্য বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীর�োদসমুদ্র মন্থন
করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু-চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আল�ো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায়,
যে সকল অমৃতলুব্ধ ল�োক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশুন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাঁহাদিগের
নিন্দা করি। (অনু করণ)
এই অংশে কেবল বাঙ্গালীকে নিয়েই নয়, সেই সঙ্গে সেকালে, ম্যাকসমুলার, রাজনারায়ণ বসু
প্রমুখদের নিয়েও ব্যঙ্গ এবং উজ্জ্বল হাস্য বিকীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রখর এবং
অবিমিশ্র যুক্তিমূ লক বাগ্বিন্যাসেও লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ
“ যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূ লে স্থাপিত
কর- পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্নিস্পত্তি করিতে না পারে।
জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্তী হয়,
ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন ? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য
একটি বন্ধনও নাই কেন ? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবতঃ দুশ্চরিত্র ? না রজ্জুটি
পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন ? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে
বলে, বলিতে পারি না ...বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও,- সেই
ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন ? ধর্মভ্রষ্ট স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্মভ্রষ্ট
পুরুষ বিষয় পাইবে কেন ? ধর্মভ্রষ্ট পুরুষ, যে লম্পট, যে চ�োর, যে মিথ্যাবাদী , যে মদ্যপায়ী,
কৃতঘ্ন সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না,
সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি ? ইহা যদি আইন, তবে বেয়াইন কি ? এই আইন
রক্ষার্থ চাঁদা ত�োলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর? “ (সাম্য)
কিন্তু কেবল যুক্তিমত্তার ব্যাপারই নয়, বঙ্কিমের শাণিত বিচারক বুদ্ধি অন্যায়ী রক্ষণশীলতাকে
কিভাবে আঘাত করতে পারে, এ তারই সাক্ষ্য। এরকম আরও বহু স্থান আছে। সাহিত্য নিয়ে,
ইতিহাস নিয়ে, কৃষকের অবস্থা নিয়ে, প্রাচীন ও নবীনের পার্থক্য নিয়ে, বিজ্ঞান শিক্ষার য�ৌক্তিকতা
নিয়ে, ইংরেজিতে শিক্ষার অমঙ্গল ও ল�োকশিক্ষার প্রয়�োজনীয়তা নিয়ে, তাঁর লেখনী অস্ত্রের মত
সব সময়ই রণাঙ্গনে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মহারথী, সব্যসাচী প্রভৃতি
বিশেষণে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিমের সব অভিমত আজকের দিনে আমরা সমর্থন করি না,
ব্যাপক সমাজ দর্শনে ইতিহাস গবেষণায় কিছু ন�োতু ন পথ আজ খুলে গেছে; বিশেষে বঙ্কিমের
মুসলিম-বিদ্বেষ অকারন অয�ৌক্তিক বলে আমরা দেখছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও দেখছি, যা নিয়ে
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আজ আমরা মানবিক ও প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত হতে চাইছি তারও গ�োরাপত্তন বঙ্কিমের হাতেই।
বঙ্কিম সমাজ-সাম্যের অগ্রদূ ত। রুস�োর অভিমত, ফরাসী বিপ্লবের মূ ল-কথা, ফু রীরিজম্, রবার্ট
ওয়েন লুই ব্লাং এর অভিমত এবং কম্যুনিজমের বিচারগত সপক্ষতা আমরা তাঁর লেখনী থেকেই
বিশেষভাবে পেলাম তখনকার দিনে। বঙ্গদর্শন বের হবার কিছু আগে তত্ত্বব�োধিনী পত্রিকায়
কৃষকদের দুর্গতির সকরুণ পরিচয় গ্রথিত হয়েছিল। বিচারকের আসনে বিচারের সময় তিনি
অসহায় কৃষকদের উপর নায়েব ও গ�োমস্তাদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ‘ বঙ্গদেশের কৃষক
’ না লিখে তিনি পারেন নি। নিম্নবর্ণের অবহেলিত ও অন্যায়ে জর্জরিত মানুষের উপর বঙ্কিমের
এই সহানু ভূতি অমর হয়ে রয়েছে। পাঠকেরা অনেকেই এ বিষয়ে পরিচিত, তবু আগামী দিনের
পাঠক যারা বঙ্কিম-মানসের সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাঁদের প্রেরণার জন্য কিছু অংশ উদ্ধৃত করে
শ�োনান�ো যেতে পারে। “ যতক্ষণ জমিদারবাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সার্সী প্রেরিত স্নিগ্ধাল�োকে স্ত্রী কন্যার
গ�ৌরকান্তির উপর হীরকদাসের শ�োভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই
প্রহরের র�ৌদ্রে,খালি মাথায়,খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্মাবশিষ্ট বলদে
ভ�োঁতা হালে তাঁহার ভ�োগের জন্য চাষকর্ম নির্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্র্যের র�ৌদ্রে মাথা
ফাটিয়া যাইতেছে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম
পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের
সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, নু ন লঙ্কা দিয়া আধপেটা
খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, ভূমে, গ�োহালের একপাশে শয়ান করিবে- উহাদের
মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে – যাইবার
সময়, হয় জমিদার নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে,
কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে পরিবার
কি করিবে ? উপবাস – সপরিবারে উপবাস । (বঙ্গদেশের কৃষক ) এরপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে
কৃষকদের উপর জমিদার মহাজনের অত্যাচারের বিভিন্ন দিক লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।
সম্ভবত এর থেকেই অনু প্রণিত হয়ে রেভাঃ লালবিহারী দে তাঁর উল্লেখ্য কাহিনী Bengal Peasant Life লেখেন ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ।
বিচার ও যুক্তির মহাস্ত্র নিয়ে য�োদ্ধা বঙ্কিমের অবিস্মরণীয় পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে তাঁর কৃষ্ণচরিত্র
উপস্থাপনে। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ তাঁর অনু শীলন ধর্মমতের সম্পুরক হলেও এবং বঙ্কিমের শেষ প্রতিপাদ্যের
সঙ্গে আজ আমরা একমত না হতে পারলেও সত্য নির্ধারণের জন্য গবেষণার রীতিবিষয়ে যে
পথ তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন্ আজও তা আমাদের আদর্শ। যদিও সে আদর্শ আমরা নিচ্ছি না,
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জ�োড়াতাড়া লাগিয়ে ক�োন�ো প্রকারে একটা বই খাড়া করছি এবং ডিগ্রির পিছনে ছুটছি। বঙ্কিম
তাঁর বিস্তৃত অধ্যয়নে এই ধারণায় এসেছিলেন যে, যে-কৃষ্ণকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলছি
এবং অবতার নাম দিলেও ক্ষতি নেই, সে-কৃষ্ণ আসলে ছিলেন পূ র্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ মানু ষ এবং কাল্পনিক,
দেবতা নন, ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর ইতিবৃত্ত সমাহরণে তিনি প্রধানভাবে নির্ভর করেছেন
মহাভারতের উপর, গ�ৌণভাবে বিষ্ণু পুরাণ, হরিবংশ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উপর। কিন্তু দেখেছেন
প্রচলিত পুরাণগুলি ত�ো বটেই, মহাভারতের মত গ্রন্থ যাকে ‘পূ র্ববৃত্ত কথাযুক্ত ইতিহাস’ বলে
প্রাচীন পণ্ডিতেরা সমাদৃত করেছেন এবং বস্তুত যা একাধারে ইতিহাস এবং নাটকীয় কাব্য, তার
মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পরবর্তী কালে য�োজিত কাল্পনিক কাহিনীর প্রক্ষেপ ঘটেছে। এর জন্য মূ ল
মহাভারত বা শুকদেব বৈশম্পায়নকে শুনিয়েছিলেন এবং যা নৈমিষারণ্যে পণ্ডিতদের সভায় গীত
বা অখ্যাত হয়েছিল, তা আবিস্কারে তিনি প্রথম প্রয়াসী হয়েছেন। ব্যাপারটি আদ�ৌ সহজ নয়,
এই দুচারশ বছরের পুরান�ো পুঁথির সঠিক পাঠ বাছাই করতেই আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ছি।
কিন্তু ধন্য বঙ্কিমের তীক্ষ্ণ মেধা ও বিচারনৈপুণ্য, আর সেই সঙ্গে বিজড়িত অমানুষিক পরিশ্রম,
বঙ্কিম মহাভারতের প্রক্ষেপ বিচার করতে উদ্য�োগী হয়ে মূ ল মহাভারতের একটি সম্ভাব্য কাঠাম�ো
পাঠকদের সামনে গুছিয়ে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে অন্যের কিছু বক্তব্য থাকলেও এই উদ্য�োগের
তুলনা নেই, এ সকলেই স্বীকার করেছেন, বিশেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃষ্ণচরিত্র আল�োচনায়
এ বিষয়ে বঙ্কিমের প্রভৃত প্রশংসা করেছেন। পুরাণগুলির অল�ৌকিক কাহিনীতে বঙ্কিম বিশ্বাস
করেননি, বিশেষে বৃন্দাবনে পরকীয়া লীলার উৎকট অসাম্ভব্যতা প্রতিপন্ন করেছেন এবং কৃষ্ণের
জন্ম থেকে কৈশ�োরলীলা, গ�োপীলীলার ঐতিহাসিক সারমর্ম (অর্থাৎ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনু শীলন),
রাধাপ্রসঙ্গের কাল্পনিকতা ও অর্বাচীনতা, মথুরালীলা ও কংসবধ, দ্বারকার জীবন, কৃষ্ণের সঙ্গে
পান্ডবদের সম্পর্ক ও কুরুক্ষেত্র, শিশুপাল বধ, জরাসন্ধ বধ প্রভৃতি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে আল�োচনা
ও বিচার করে কৃষ্ণ যে মহামানব ছিলেন তা প্রতিপন্ন করেছেন। মহামানব বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলতে
বঙ্কিম কী বুঝেছেন তা তাঁর ধর্মত্ত্ব অর্থাৎ ‘অনু শীলনে’ উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন
করার প্রয়াস করেছেন। ভূমিকায় কৃষ্ণের মানবিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে কাল্পনিক
কৃষ্ণলীলা যে গ্রহণীয় নয় তা ব�োঝাতে গিয়ে বলেছেন –
“ কৃষ্ণ স্তূ ভগবান্ স্বয়ম্। যদি তাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণকথা,
ধর্মেরই উন্নতি সাধক... কিন্তু ইহারা ভগবান্কে কিরকম ভাবেন ? ভাবেন ইনি বাল্যে চ�োর – ননী
মাখন চুরী করিয়া খাইতেন; কৈশ�োরে পারদারিক – অসংখ্য গ�োপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে
ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ – বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন।
ভাগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? ... আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্ত্য
শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।
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অন্যত্র গ্রন্থমধ্যে বলছেন –
“ এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর ল�োকশিক্ষার্থ আদর্শ মনু ষ্যস্বরুপ ল�োকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি
তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে কাজ করিবেন। তিনি কখনও ক�োন ল�োকাতীত
শক্তির দ্বারা ক�োন ল�ৌকিক বা অল�ৌকিক কার্য নির্বাহ করিবেন না।......(মহাভারত) এক স্থানে
তিনি স্পষ্টই বলেছেন, ‘আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে
আমার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই’ ।“ অতএব বঙ্কিম অপ্রাকৃত অবাস্তব কল্পনা-নির্ভর ধর্মীয়তা থেকে
তাঁর ধারণানুযায়ী ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে স্থাপন করার জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করেছেন। পূ র্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ
মানু ষ বলতে কী ব�োঝায় ধর্মতত্ত্ব থেকে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন –
“ মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনু শীলন, প্রস্ফু রণ
ও চরিতার্থতায় মনু ষ্যত্ব”
কী কী সেই বৃত্তি ? ধর্মতত্ত্বে বলেছেন – (১) শারীরিক বৃত্তি অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, সাহসিকতা
প্রভৃতি। (২) জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, অর্থাৎ পড়ে শুনে শাস্ত্রাদি থেকে জ্ঞান আহরণ করে নিজের মন
বুদ্ধিকে উৎকর্ষে নিয়ে যাওয়া। (৩) কার্যকারিণী বৃত্তি, অর্থাৎ কাজে কর্মে (নিঃস্বার্থ শুদ্ধ কর্মে )
উৎসাহ উদ্য�োগ। (৪) চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, অর্থাৎ প্রেম, সখ্য, স�ৌন্দর্যের বা কাব্য সাহিত্য সংগীত
চিত্র ভাস্কর্যের অনু শীলন। কৃষ্ণ দৈত্য ও দুষ্টের নিধনকারী বীর, কৃষ্ণ দর্শন ও ব্যবহারিক বিদ্যায়
পূ র্ণজ্ঞান অর্জন করেছিলেন, গীতাই তার প্রমাণ। কৃষ্ণ নিরলস কর্মী আর তাঁর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ
পরিচালনা পর্যন্ত সব কর্মই পরার্থে, ধর্মার্থে । কৃষ্ণ বৃন্দাবন, যমুনা, রৈবতকের স�ৌন্দর্যে পরিতৃ প্ত
হতেন এবং বৃন্দাবনের নারী পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগীতে নৃত্যে অপরিসীম আনন্দব�োধ
করতেন। যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন ,স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার
অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমায় চরিত্র কখন মনু ষ্য ভাষায় কীর্তিত হয় নাই”
উপনিষদ্ থেকে মহাভারত এবং তা থেকে বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণচরিত্র বহু বিচিত্ররূপে কীর্তিত।
কৃষ্ণ যদি মূ লে মহাপুরুষই হন তিনি এতই অসামান্য গুণাবিশিষ্ট ছিলেন যে তাঁকে নিয়ে সানু রাগ
ভক্তির একটি ধারা সৃষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তারপর সে ভক্তিধর্ম নিজের পথে চলতে চলতে
প্রেমধর্মে পরিণত হয়। গ�োপীসহ পরকীয়া প্রেমের উৎপত্তি হয়, যার লক্ষ্য শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ, অকপট
তীব্র অহেতু ক প্রীতি, পরকীয়ার আকর্ষণের মত | এই তীব্র লালসাময় শুদ্ধ প্রেমের অতুলনীয়া
মূ র্তি রাধা কল্পিতা হন | শ্রীচৈতন্য-প্রদর্শিত গ�ৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া-আকর্ষণকে আদর্শ ধরে
ব্রজগ�োপী পক্ষে রাগাত্মিকা এবং ভক্তপক্ষে রাগানুগা ভক্তি নির্ধারণ করা হয় | কিন্তু সাবধান করে
দেওয়া হয় -- মানু ষী প্রেমে এ আদর্শ পরীক্ষণীয় নয় | এ অল�ৌকিক ভাবের ব্যাপার -- “ব্রজ বিনা
অন্যত্র ইহার নাহি বাস |” বঙ্কিম কৃষ্ণ-উপাসক হলেও এ ধরনের কৃষ্ণের নয় | প্রেম-কল্পনার
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আগেকার ঐশ্বর্যময় কৃষ্ণের, তাঁর ভাষায় সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যময় কৃষ্ণের | কৃষ্ণ চরিত্র নবজীবন
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হওয়ার তিন বৎসর আগেই বঙ্কিম আনন্দমঠ উপন্যাস লিখতে শুরু
করেন | ঐ আনন্দমঠে সত্যানন্দ মহেন্দ্রর কাছে তাঁদের বৈষ্ণবতার (হরে মুরারে মধুকৈটভারে
ইঃ) স্বরূপ ব�োঝাতে গিয়ে বলছেন –
মহে
| সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন ? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম |
সত্যা | সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব | নাস্তিক ব�ৌদ্ধধর্মের অনু করণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন
হইয়াছিল,
এ তাহারই লক্ষণ | প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার | কেন না বিষ্ণু ই
সংসারের পালন কর্তা - চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে - উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র
| চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় - কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন - তিনি অনন্তশক্তিময় |
অতএব ধর্ম এবং কৃষ্ণচরিত্র লেখার পূ র্বেই বঙ্কিমের কৃষ্ণ বিষয়ক একটা ধারণা মনের মধ্যে
ছিল | আর মহাভারতে এই কৃষ্ণেরই পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায় | ভক্তির কৃষ্ণ পুরাণের,
বিশেষে ভাগবত পুরাণের | মহাভারতের ঐতিহাসিকতায় আস্হাবান্ বঙ্কিম ঐ কৃষ্ণকেই সত্যরূপে
দেখেছেন | ধর্ম নয় -- ইতিহাস | বঙ্কিমের এই দৃষ্টি আধুনিক এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন
ও ইতিহাস পাঠে এর উদব�োধন ঘটেছিল | প্রসঙ্গত বলতে হয়, “কৃষ্ণচরিত্রে”র সমাল�োচনায়
রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বাছাই করার ও বিশ্লেষণের তারিফ করার সঙ্গে বলেছেন, বঙ্কিম তাঁর কল্পনার
আদর্শ-মানু ষ কৃষ্ণকে মহাভারতে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, সুতরাং তিনি পূ র্বাহ্নেই পক্ষপাতগ্রস্ত
| তাঁর গ্রহণ-বর্জনরীতিতে ঐ হিসেবে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে | অগণিত জটিল জালের
মধ্য থেকে আসল কৃষ্ণকে বের করা অসম্ভব বললেই চলে | হয়ত তা-ই, তবু সত্য নির্ধারণের
জন্য বঙ্কিমের বাছাই করার আয়�োজন এবং যে তীক্ষ্ণ
যুক্তি ও বুদ্ধি সহকারে তা করা হয়েছে তার মূ ল্য স্বীকার করতেই হবে |
পূ র্বে উপন্যাসের আল�োচনায় আমরা বলছি বঙ্কিমের দুইসত্তা, সাহিত্যিক ও নৈয়াগ্নিক
পরস্পর-পৃথক, তবু ক�োথায় যেন একটা সংগতির মূ ল আছে | উপন্যাস-পাঠে আমরা লক্ষ্য
করেছি তাঁর ঋজু সংলাপ স্হানে স্হানে মধুর হাস্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে | আবার প্রবন্ধে যেখানে
যুক্তিময় কার্য-কারণ-অনু সারী বস্তু বা তত্ত্ব উপস্হাপনের অগ্রগতি, সেখানেও রসবাদী স�ৌন্দর্যবাদী
বঙ্কিমের পরিহাসকুশল হাস্যচ্ছবি অনায়াসে মূ র্ত হয়ে ওঠে | পরিহাসরসিকতা সাহিত্যকের একটা
বড় গুণ | বঙ্কিমের মধ্যে যে তা বিশেষ মাত্রায় ছিল তার প্রমাণ তাঁর ল�োকরহস্য, কমলাকান্ত,
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত | এগুলিতে একদিকে হাস্য ও ব্যঙ্গ সম্মিলিত, অন্যদিকে সংকেত
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রয়েছে সমাজ সংশ�োধনের দিকে | বিশেষে কমলাকান্ত হাস্যের সঙ্গে তত্ত্ব ও কাব্যরসের মিশ্রণে
এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি | এ বঙ্কিমের অন্তরের অভিব্যক্তিও বটে | উপন্যাসে এরকম অন্তর্মুখিতার
অবকাশ ছিল না বললেই চলে, তার সম্পূর করলেন কমলাকান্তে | ল�োকরহস্য ও কমলাকান্তের
নিবন্ধগুলি রচনার বহিরঙ্গ কারণ বঙ্গদর্শনকে বিচিত্র রসে পূ র্ণ করে ল�োকমন�োরঞ্জক করা | হয়ত
বহিরঙ্গ কারণটাই প্রথমে প্রবল ছিল, কিন্তু ওস্তাদ হাত লাগলে ধুলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে রূপান্তরিত
হয়ে যায় | বঙ্গদর্শন প্রকাশের দ্বিতীয় বর্ষ অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীঃ বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের আত্মপ্রকাশ
ঘটতে থাকে | তার আগে ল�োকরহস্যের নিবন্ধগুলি | ল�োকরহস্যের হাস্য ও ব্যঙ্গ দুইই খুব স্পষ্ট,
কমলাকান্ত গভীরতর রসাবেশ নিয়ে লেখা | কমলাকান্তের হাস্য পরিণামে কখন অশ্রুজলে ধুয়ে
মুছে যায় এবং পাঠকচিত্তে সকরুণ লিরিক কবিত্বের স্বাদে পূ র্ণ হয় তা বিশ্লেষণ করে ধরা যায় না |
খাপছাড়া অসংগত সামাজিক আচরণ নিয়ে হাস্য এবং ব্যঙ্গ দুইই সাহিত্যিকের মনে উদিত হতে
পারে। এর মধ্যে ব্যঙ্গ প্রযুক্ত হয় সমাজ সংশ�োধনের উদ্দেশ্যে, আর হাস্য শুধু হাসবার জন্য।
ল�োকরহস্যে আমাদের তখনকার রাজনীতি, বিবাহ ও দাম্পত্য, ইংরেজ-স্তাবকতা, সাহেবি অনু করণ
প্রভৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ যদিচ করা হয়েছে, তবু হাস্যের ভাগও কম নয়। পুস্তক আকারে প্রবন্ধগুলির
প্রকাশের সময় বঙ্কিম স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে এর ব্যঙ্গে ক�োন�ো দ�োষ নেই কারণ ব্যক্তিবিশেষকে
লক্ষ্য করে ক�োন�ো আক্রমণ করা হয় নি, সমাজ ও সাধারণের চরিত্র নিয়ে যে রঙ্গব্যঙ্গ তাতে
ব্যক্তিবিশেষের লক্ষ্য মনে করার কিছু নেই। ল�োকরহস্যের সব থেকে উপভ�োগ্য হয়েছে ‘বাবু’
নিবন্ধ। বলার ঢঙ্ প্রাচীন মহাভারত পুরাণের হওয়াতে এর উপভ�োগ্যতা বেড়েছে, তার উপর
লেখকের ভাষা নির্মাণের বক্রচাতু র্য ত�ো আছেই। বাক্য ও শব্দের বিন্যাসই যে-রমণীয়তা এখানে
উদ্ভুত হয়েছে তার তুলনা বাঙ্লা সাহিত্যে আর নেইঃ
“ যিনি রূপে কার্তিকেয়ের কনিষ্ঠ,গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্মে জড়ভরত এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই
বাবু | যিনি উৎসবার্থে দূ র্গাপূ জা করিবেন,গৃহিণীর অনুর�োধে লক্ষীপূ জা করিবেন, উপ-গৃহিণীর
অনুর�োধে সরস্বতীপূ জা করিবেন এবং পাঁঠার ল�োভে গঙ্গা পূ জা করিবেন, তিনিই বাবু | -- যাঁহার
বাক্য মন�োমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র্র, তিনিই বাবু | যাঁহার বুদ্ধি
বাল্যে পুস্তকমধ্যে, য�ৌবনে ব�োতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু | যাঁহার ইষ্টদেবতা
ইংরাজ, গুরু, ব্রাম্ভধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ “ন্যাশনাল থিয়েটার”, তিনিই
বাবু |” লক্ষ্যণীয় এই যে তখনকার অদ্ভূত-চরিত্র বাবুদের আচরণ নিয়ে লেখা হলেও শিক্ষিত
বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত খিচুড়ী-সমাজের সবটাই এই ‘বাবু’ নিবন্ধে পরিচায়িত হয়েছে | কল্পিত মানু ষ
কমলাকান্তের জবানীতে রঙ্গরসপ্রিয় অথচ স্বদেশ ও সমাজের জন্য অশ্রুপাতপ্রবণ বঙ্কিম তাঁর
প্রথম রচনা’ কে গায় ওই’ নিবন্ধে সম্পূর্ণ আত্মগত ভাষণে নিরত হয়েছেন | জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে
মধুরকন্ঠের সংগীত শুনে কমলাকান্তের যে চিত্তবিকার জন্মেছে তারই বর্ণনা | কবির মন চলে
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গেছে য�ৌবনের সেই অকারণ আনন্দের দিনগুলিতে, বিপরীত তুলনা জেগেছে পরিণত বয়সের
স্বভাব-নৈরাশ্যব�োধের সঙ্গে | কমলাকান্ত অথবা কবি বঙ্কিম বলছেন -- “এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে
বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে
ম�ৌক্তিক নাই | এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে কাচও হীরকের ন্যয় উজ্জ্বল, পিত্তলও সু বর্ণের ন্যয়
ভাস্বর, পঙ্ক ও চন্দনের ন্যয় স্নিগ্দ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যয় মধুরনাদী |” রূঢ়, কুটিল বাস্তব সমাজের
সংস্পর্শেসরলচিত্ত

স্বপ্নবিহারী যুবকের আশাভঙ্গের অপূ র্ব বর্ণনা | “পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের

মনু ষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল |” -- এই উপলব্দ্ধি নিয়ে ফলের রূপক দিয়ে ধন সংসারীকে কাঁঠাল,
উচ্চপদের সাহেব সুব�োকে আম, নারীজাতিকে নারিকেল, দেশহিতৈষীদের শিমুল ফুল, অধ্যাপক
ব্রাহ্মণদের ধূ তু রা ফল আর লেখকদের তেঁতুলের সঙ্গে মিলিয়ে ‘মনু ষ্য ফল’ নিবন্ধে হাস্যরসপ্রধান
সাহিত্যিক দৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছেন বঙ্কিম | তৃতীয় প্রবন্ধে বেন্হামের ‘হিতবাদ’ নিয়ে রসিকতা
| হিতবাদী দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে নিছক সু খান্বেষণের কথা বলা হয়েছে, উন্নত সংস্কৃতির
দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি বলে বঙ্কিমের মনে একটা অভিয�োগ ছিল | তাই একে উদর-দর্শন বলে
পরিহাস করে তার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন মানবকল্যাণকামী লেখক | ‘পতঙ্গ’ এও একটি অতি
চমৎকার সাহিত্যিক রচনা, অন্তর্দৃষ্টি সহকারে মানুষের চরিত্র প্রণিধান করে লেখা | মানু ষ তার
দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিবেগে দুঃখান্ত পরিণামের গিকেই এগিয়ে চলে এটি নেশাগ্রস্ত কমলাকান্তের অথবা
জীবন-দার্শনিক বঙ্কিমের কাব্যিক বক্তব্য | তত্ত্বের আকারে নয়, রসিকতার মিশেল দিয়ে | মানু ষ
ক�োন�োকালেই তার কাম্যবস্তুকে পায় না | সঠিক কাম্যবস্তু কি তাও জানে না, শুধু বাধা পেয়ে
পেয়ে শেষে আত্মোৎসর্গ করে মাত্র | কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের এই কামনা-বাসনা
ছন্দে অলংকারে অভিনয়ে সাজসজ্জায় প্রকাশ পেয়ে থাকে দেখা যায় | বঙ্কিম পতঙ্গের রূপক দিয়ে
এসব বর্ণনা করে পরিশেষে বলছেন, অজানার উদ্দেশ্যে মানুষের এই আত্মঘাতী নিরুদ্দেশ-যাত্রা,
তবু মানু ষ যেন বুঝেও বুঝতে চায় না –
“ রূপ বহ্নির “র�োমিও ও জুলিয়েত”, ঈর্ষাবহ্নির “ওথেল�ো” | গীতগ�োবিন্দ ও বিদ্যাসু ন্দরে
ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে | স্নেহবহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহজন্য রামায়ণের সৃষ্টি | বহ্নি কি, আমরা
জানি না | রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি এসকল কথার অর্থ নাই | এখানে দর্শন হারি মানে,
বিজ্ঞান হারি মানে | ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্হ হারি মানে | ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি,
স্নেহ কি ? তাহা কি, কিছু জানি না | তবু সেই অল�ৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া
ফিরি | আমরা পতঙ্গ না ত কি |”
একি শেকস্পীয়ারের ট্র্যাজেডির মূ লতত্ত্ব ? এই উপলব্দ্ধিতে আবিষ্ট হয়েই কি লেখক নিজে
গ�োবিন্দলাল, র�োহিণী, শৈবালিনী, সীতারাম অঙ্কণ করলেন ? স্বভাবতই লেখককে এ প্রশ্ন করতে
ইচ্ছা জাগে | আবার ঠিক এই জন্যই কি লেখক তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে সামাজিক মানু ষকে
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না দেখে ব্যক্তিমানু ষকেই. মুখ্যভাবে উপস্হাপিত করার প্রয়াস পেলেন ? কমলাকান্তে যুক্তিধারা
নেই, আছে জীবন-দর্শন, যা অন্তর্নিহিত যুক্তিমুলক অনু ভবেরই রূপায়ণ |
কমলাকান্তের পঞ্চম নিবন্ধ “আমার মন” রহস্যলাপ দিয়ে আরম্ভ, প্রসন্ন গ�োয়ালিনী নিয়ে হিউমার,
ধীরে ধীরে জীবন-বিচারে সমাজ-সমীক্ষায় অনু প্রবেশ | বক্তব্য, জীবনের আদর্শ টাকা নয়, বিষয়
সম্পত্তি বাড়ান�ো নয়, উদরপূ র্তি নয়, পরপ্রীতি, পরার্থে আত্মবিসর্জন | অন্যত্রও বঙ্কিম এই কথাটিই
বারংবার বলেছেন -- প্রীতিই সর্বব্যাপিনী, প্রীতিতেই যথার্থ সু খ, প্রীতিই ঈশ্বর | সংসারে প্রীতি,
বাইরেও মানু ষ সংসর্গে প্রীতির বন্ধন | কমলাকান্ত নিজ জীবন দিয়ে উপলব্দ্ধি করেছেন --”সু খ
থাকে না -- পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্যবস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর
এবং দুঃখের মূ ল |
সকল স্থানেই যশের অনুগামী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী র�োগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ;
কান্ত বপু জরাগ্রস্থ বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সু নামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্নীদারেও ভ�োগ করে;
মানসম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না।” বলা যেতে পারে এসব প্রৌঢ়, উক্তি ত�ো
আমরা সংস্কৃত নীতি শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ পড়ে থাকি, এতে কমলাকান্ত বা বঙ্কিমের ন�োতু ন কথা
কি ? তার উত্তরে বলা যায়, বর্তমান জীবন-দার্শনিকেরও এই একই উপলব্ধি, সুতরাং বর্তমান
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধির মাপকাঠিতে বিচার ক’রে ন�োতু ন ক’রে ব�োঝাবার জন্যেই এই
আগ্রহ। ‘আমার মন’ এ এই জীবন-দর্শনের সঙ্গে আধুনিক সমাজের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গও লক্ষণীয়।
ব্যঙ্গটা হ’ল অর্থনীতি-প্রধান সামাজিক দৃষ্টিক�োণের উপর “বাহ্য সম্পদের পূ জা কর। হর হর বম্বম্! টাকার রাশির ওপর টাকার ঢাল ! টাকা
ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি ! টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা ম�োক্ষ ! ...
বাহ্যসম্পদের পূ জা কর। এ পূ জার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ

পুর�োহিত;

এ্যাডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূ জার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ

উৎসবে

ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাল ঢ�োল, বাঙ্গলা সংবাদপত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং

উৎসাহ

ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূ জার ফল, ইহল�োকে অনন্ত

নরক।”

ক্ষুরধার সামাজিক ব্যঙ্গ অথচ রূপকের আশ্রয়ে বর্ণনার স্টাইলের জন্যও একান্তভাবে আস্বাদ্য হয়ে
উঠেছে। একা বঙ্কিম মাতৃ ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে কতদূ র এগিয়ে দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে
কমলাকান্ত থেকে এরকম বহু স্থানই চয়ন করে দেখান�ো যেতে পারে।
কমলাকান্তের সব নিবন্ধ নিয়েই বহু বিচিত্র কথা বলার অবকাশ রয়েছে কিন্তু আমাদের সময়
পরিমিত। আর দুটি উল্লেখয�োগ্য প্রবন্ধ স্পর্শ করেই কমলাকন্তকে আপাতত বিদায়-অভিনন্দন
জানাই। প্রবন্ধ দুটির একটি হ’ল ‘আমার দুর্গোৎব’, অন্যটি ‘বিড়াল’। প্রথমটিতে দুর্গামূ র্তিকে
বঙ্কিল বঙ্গজননীর মূ র্তিতে দেখেছেন দূ র্গাপূ জার নতু ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন – দেশমাতৃ কার পূ জা বলে।

56

প�ৌরাণিক হিন্দুধর্মের উপর বঙ্কিম আসক্ত নন, নব্য হিন্দুদের উপর, যার অন্যনাম জাতীয়তা,
দেশভক্তি অর্থাৎ স্বদেশের মানুষের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ। স্বদেশের জন্য বঙ্কিম কতদূ র কাতর
হয়েছিলেন তা আমার দুর্গোৎসবের ভাবাবেগে পূ র্ণ পঙ্ক্তিগুলিতে লক্ষণীয়। এর কিছু পরেই
‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস। সেও ভাবপ্রধান আর তার মূ ল সূ ত্র এখানে। এই নিবন্ধেই বঙ্কিম স্পষ্টভাবে
বললেন যে বাঙালির পরাধীনতা ১২০৩ সাল থেকে অর্থাৎ বখ্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় থেকে
প্রারব্ধ হয়েছে। এই কারণেই ব�োধ হয় তাঁর “হিন্দু স্বাধীনতার” জন্য আগ্রহ। বঙ্কিম ভাবাবেগ
সহকারে আক্ষেপ করেছেন “১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম ল�োপ পাইয়াছে সেই দিন
হইতে দিন গণি। ... আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে – নিদর্শন কই? দেবপালদেব,
লক্ষণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ – প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম,গ�ৌড়ী রীতি, এ সকলের
স্মৃতি আছে, কিন্তু, নিদর্শন কই? সু খ মনে পড়িল, কিন্তুচাহিব ক�োন্ দিকে ? সে গ�ৌড় কই ?
সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। আর্যরাজধানীর চিহ্ন কই ? কীর্তি কই ? আর্যের ইতিহাস
কই ? জীবনচরিত কই ? কীর্তি কই ? কীর্তিস্তম্ভ কই ? সু খ গিয়াছে – সু খ চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু
গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে – চাহিব ক�োন্দিকে ?”
বঙ্কিমের এই মন�োভাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় পাওয়া যাবে বাংলার ইতিহাসবিষয়ে তাঁর স্বকীয় উদ্য�োগ
– বাঙ্লার ইতিহাস নিয়ে ও বাঙালির জাতি-পরিচয় নিয়ে লেখা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ – বাঙ্গালার
ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার
প্রভৃতি। বঙ্কিমের সাহিত্যনিষ্ঠার পরই যদি তাঁর চরিত্রের অন্য গুণগুলির উল্লেখ করতে হয়
তাহলে প্রথমেই নাম করতে হবে তাঁর স্বদেশানু রাগের। তিনি হিন্দু হিন্দু করেছেন ঠিকই, প্রাচীন
ঐতিহ্যের বিষয় স্মরণ করেই তা করেছেন, এবং আজকের রাজনীতিক দেশচিত্রের সঙ্গে তাঁর
দেখা চিত্রের মিল না হতে পারে, তবু বঙ্কিমের আন্তরিকতায় সন্দেহ করবে কে ? বস্তুত বঙ্কিমই
আমাদের স্বাদেশিকতার সর্বপ্রধান প্রথম নেতা।
বঙ্কিমের বহুশ্রুত বহু জ্ঞাত ‘বিড়াল’ নিবন্ধ তখনকার দিনে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার
আশ্চর্য স্বাক্ষর। একটু আগেকার লেখা ‘সাম্য’ প্রবন্ধে এরই বিস্তৃত পরিচয়। আমরা পাঠকদের
এ দু’টি মিলিয়ে পড়তে বলি। উনিশ শতকের বিশ্ব-রাজনীতিতে স�োস্যালিস্ট চিন্তার ব্যাপকতা
বঙ্কিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাঁদের ধারণার য�ৌক্তিকতা আত্মস্থ করে ‘সাম্য’ প্রবন্ধ
লিখতে আরম্ভ করেন, আর যেন তারই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে কৃষক জীবনের চিরকালের দুর্দশা ও
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আরও ঘ�োরতর দুর্বিপাকের পরিস্থিতি স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত করতে আরম্ভ
করেন। এরই সারমর্ম নিয়ে হিউমার আশ্রয় করে লাঞ্ছিত বিড়াল মধ্যে দিয়ে শ�োষিত মানুষের
ছবি পরিস্ফুট করেন। লক্ষণীয় এই যে, বিড়াল প্রবন্ধে কেবল শ�োষিতের করুণ আবেদনই নয়,
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প্রাচীন সুবিধাবাদের শাস্ত্রসম্বল শ�োষকের ধাপ্পাবাজিও তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্কিম নিজে এদেশীয়
প্রাচীন শাস্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের ত�োষাম�োদ প্রবণ ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের ধাপ্পায় ভ�োলাবার ল�োক ছিলেন
না। য়ুর�োপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-পাঠ তাঁকে অন্তত এ সব ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তই করেছে।
যুক্তিবিচারে সাম্যবাদ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই দেখে শ�োষক পক্ষ গুরুগিরির বাক্ক�ৌশল
আশ্রয় ক’রে এবং কিছু ঘুষ দিয়ে শ�োষিতের আন্দোলন র�োধ করার প্রায়স করেছে। ‘বিড়াল’
নিবন্ধে এইটাই খুব বাস্তব ও মন�োজ্ঞ হয়েছে “এ সকল অতি নীতি বিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ
সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে ত�োমাকে আমি
নিউম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি ... এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে
বলিয়াছে, জলয�োগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহার ও হাঁড়ি খাইও
না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুর্নবার আসিও। এক সরিষা ভ�োর আফিঙ দিব।”
বঙ্কিম ঠিক দেখেছেন, ধর্ম এবং জাতিবর্ণভেদের শাস্ত্রকথায় কিভাবে মুষ্টিমেয় ল�োক অগণিত
জনসাধারণকে শ�োষণ ক’রে আসছে। এই ধরণের অত্যন্ত সীরিয়াস লেখক স্বচ্ছন্দে, সংক্ষেপে ও
হাস্যরস সহয�োগে পরিবেশন করলেন ক�োন্শক্তিতে তা-ই আমরা ভাবছি।
কমলাকান্তের মধ্যে সংয�োজিত কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জ�োবানবন্দী – এর মধ্যে
জ�োবানবন্দী উপভ�োগ্য নিছক হাস্যরস, ক�োর্ট ও বিচারের রীতি নিয়ে একটু কটাক্ষ থাকলেও
থাকতে পারে। আর কমলাকান্তের পত্র বুদ্ধিদীপ্ত চাতু র্যপূর্ণ সাহিত্যিক ব্যাপার, ব্যাঙ্গের মিশাল, কিছু
থাকলেও শিক্ষিত বিদগ্ধের স্মিতহাস্য সহকারে স্বীকৃতির বস্তু। যেমন, লেখকদের গতানুগতিক
পদ্ধতির নাটক সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে – “শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া
আপনি হা হত�োস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য
ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে এবং অন্যান্য “নাটক�োল্লিখিত ব্যক্তিগণ” কিরূপ করিবেন, তাহা
কিছু ই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি- মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন;
এবং আমি শপথ পূ র্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন,
তাহাতে আটটা “হা সখি” এবং তেরটা “কি হল�ো ! কি হল�ো !” সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে
একটি গীতও দিয়াছেন – নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে।” বস্তুত বাঙ্লা সাহিত্যের স্টেজে
অভিনয়ের কিছু জনপ্রিয়তা হতেই সাহিত্যিক প্রেরণা থাক আর নাই থাক জ�োড়া তাড়া দিয়ে
কিছু একটা খাড়া করার নেশা খুবই প্রবল হয়েছিল। বঙ্কিম তাঁর বঙ্গদর্শনে যেমন সমাল�োচনার
আঘাতে, তেমনি এখানেও রসিকতাসহ এই কাব্য-নাটক রস-কন্ডূয়ণে চপল স্বল্পবুদ্ধিদের বিড়ম্বত
করেছেন। এ পত্রেই আরও একটা মজার কটাক্ষ – এবার মিলিয়ে মিলিয়ে পদ্য খাড়া করার
সদ্য উদ্গত আগ্রহশীলদের সম্পর্কে – “মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না – আমরা পয়ার
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মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব।” যেন মিল না দিলেই অমিত্রাক্ষর
হ’ল, এতই স�োজা। দেখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যচ্ছন্দ কবিতার আবির্ভাবের পর যেমন ছন্দে
নৈরাজ্য চলেছিল এবং এখনও কিছু চলেছে, তেমনি সেকালেও মেঘনাদবধ প্রশংসিত হওয়া পর
অমিত্রাক্ষরে কবিতা লেখার দ�ৌড়াদ�ৌড়ি চলেছিল।
‘বিবিধ প্রবন্ধে’র রচনাবলীর বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করেছিল স্বদেশ ও ইতিবৃত্ত,
কিন্তু তার পরেই গুরুত্ব হ’ল সাহিত্য সমাল�োচনার। এও বহুমুখী, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আল�োচনা,
গ্রন্থ ও চরিত্রাঙ্কন বিষয়ক সমাল�োচনা, এবং ব্যক্তিহিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনন্ধু মিত্র, ও তাঁর
অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে আল�োকপাত। বঙ্কিমের পূ র্বে বাঙলার মধ্যযুগের কবিদের জীবনী গ্রন্থন
করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত, কিন্তু কাব্য কী বা স�ৌন্দর্য কী বস্তু এই নিয়ে ম�ৌলিক বিচার বিবেচনায়
আর কেউ প্রবৃত্ত হননি। মধুসূদন তাঁর ইংরেজিতে লেখা পত্রাবলীতে অবশ্য কিছু কিছু অভিমত
প্রকাশ করেছিলেন কাব্য, ছন্দ, ট্র্যাজেডি বা নায়ক-নায়িকা নিয়ে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্লার
প্রথম সাহিত্য-সমাল�োচক। ভবভূতি-কৃত উত্তরচরিতের অনন্য সাধারণ স�ৌন্দর্যের ক্ষেত্রগুলির
চমৎকারীতার বিষয় জানিয়ে পরিশেষে কাব্যের উদ্দেশ্যে কী বঙ্কিম এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন
এবং সংস্কৃতের রসবাদী সমাল�োচকদের উপর যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটু কটাক্ষ করেছেন। কাব্যের
উদ্দেশ্যে কী – বাস্তব জীবনকে সমৃদ্ধ করা অথবা অন্য ক�োন�ো আদর্শ বা ধর্মনীতি প্রচার করা,
না সাধারণভাবে চিত্তবিন�োদন করা – এর জবাবে বিচারক ও সাহিত্যিক দৃঢ় ভাবে নিজমত
জানালেন – কাব্যরচনার ও পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য স�ৌন্দর্য সৃষ্টি ও স�ৌন্দর্য আস্বাদন। গ�ৌণ উদ্দেশ্য
চিত্তশুদ্ধি, কিন্তু তা আনু ষাঙ্গিকভাবে, আপনা থেকেই সিদ্ধ হয়ে যায়। চিত্তশুদ্ধি শব্দটার অর্থও তিনি
যেভাবে অন্যত্র নির্দেশ করেছেন তাতে ব�োঝা যায় – চিত্তের মুক্তি। উচ্চপদ বা বিষয় সম্পদ লাভ
করার যে স্থূল আনন্দ তার মলিনতা থেকে মুক্তি, ল�োভ ও বাসনার বন্ধন থেকে মুক্তি। চিত্তের
আনন্দবিহ্বল প্রশান্তি। বস্তুত কাব্যের আনন্দ যে বস্তুজগতের প্রাপ্তির আনন্দ থেকে পৃথক, এ
সকল মনীষী সমাল�োচকই বলেছেন। বঙ্কিমও নিজের উপলব্দি দিয়ে সেই আনন্দ-চমৎকারেই
উপনীত হয়েছেন। তিনি বলেছেন “কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে – কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই
উদ্দেশ্য। কাব্যের গ�ৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন – চিত্তশুদ্ধি জনন।”
পাছে চিত্তশুদ্ধি ব’লে গ�ৌণ হলেও ভিন্নতর ক�োন�ো উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত কেউ ব�োঝে সে জন্য
পরিষ্কার করে বলেছেন (কবিরা) “স�ৌন্দর্যের চরম�োৎকর্ষ সৃ জনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।”
দ্বিতীয়টা যেহেতু একই সঙ্গে সিদ্ধ হয়ে পড়ে সেজন্য বস্তুত এই দাঁড়ায় যে কাব্যের উদ্দেশ্য –
স�ৌন্দর্য রচনা। এর থেকে এই সিদ্ধান্তও স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে যে উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম
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ধর্মনীতি প্রচারের আয়�োজন করেন নি। এই স�ৌন্দর্য-জনিত সু খ বা আনন্দ কী ধরনের তা
ব�োঝাতে গিয়ে অন্যত্র বলেছেন “এই স�ৌন্দর্যতৃ ষা যে রূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপ�োষনীয়া। মনুষ্যের
যতপ্রকার সু খ আছে, তন্মধ্যে এই সু খ সর্বোৎকৃষ্ট; কেন না, প্রথমত ইহা পবিত্র, নির্মল,
পাপসংস্পর্শশূ ন্য; স�ৌন্দর্যের উপভ�োগ কেবল মানসিক সু খ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নাই।”
(আর্যজাতির সূ ক্ষ্ম শিল্প)।
বস্তুত এই অভিমত কেবল বঙ্কিমেরই নয়। প্রায় যাবতীয় মুখ্য সাহিত্য সমাল�োচকেরও অর্থাৎ,
এ্যারিস্টটল, হ�োরেস, রাসকিন, ভরত-ভামহ-আনন্দ বর্ধন এবং ক্রোচে, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি
অনেকেরই। মানুষের স�ৌন্দর্যে অভিনিবেশ অথার্ৎ সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্যের অনু শীলনের
বিষয়টি বঙ্কিম তাঁর ধর্মব�োধের অঙ্গীভূত করে দেখেছেন। এ ছাড়া জীবনকে তিনি অপূ র্ণ বিবেচনা
করেছেন।
“গীতিকাব্য” বিষয়ে আল�োচনায় বঙ্কিম কাব্যের শ্রেণী-বিভাগ দেখিয়ে সংগীতের সঙ্গে এই
শ্রেণীর কাব্যকে একাত্ম বিবেচনা করেছেন অর্থাৎ ব্যক্তির একান্তভাবে মানসিক বা অন্তর্মুখী প্রকাশ
বলে ঠিকই চিহ্নিত করেছেন। এ যেন ব্যক্তির স�ৌন্দর্য-অনু ভবের সার নির্যাস। অন্যত্র (জয়দেব ও
বিদ্যাপতি সম্পর্কে আল�োচনায়) “বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে” তিনি দু’ শ্রেণীতে বিভক্ত করে
দেখেছেন, এক শ্রেণী নিসর্গসহ মানুষের হৃদয়ের মিশ্রিত করে দেখান�োতে নিপুণ, আর এক শ্রেণী
কেবল হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের কথাই চিত্রিত করতে চান। “এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত
হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদাল�োকের অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন। আর এক
দল, ... মনু ষ্যচরিত্র-খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা
করেন।” তাঁর অভিমতে - জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি
প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। যাইহ�োক ঐ জয়দেব – বিদ্যাপতির তুলনামূ লক আল�োচনার
প্রকল্পে কাব্য-কবিতার জন্ম বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়করভাবে একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচার
ব্যক্ত করেছেন। তাহ’ল – “সকলই নিয়মের ফল। ... সাহিত্যও দেশভেদে দেশের অবস্থাভেদে
অসংখ্য নিয়মের বশবরতী হইয়া রূপান্তরিত হয়।” সাহিত্য নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা উৎপন্ন ? সেকি
? আমরা ত�ো সাহিত্যকে এতদিন নিয়তিকৃত-নিয়ম-রহিত ও কবিহৃদয়ের ল�ৌকিকমুক্ত কল্পনা
সমুৎপন্ন ব’লেই ত�ো স্থির ক’রে আছি। পশ্চিমের প্রত্যক্ষ দর্শনে মুগ্ধ, মিল, স্পেনসার, হাক্সলি
পড়া বঙ্কিম কাব্যের ল�ৌকিকতা বিচ্ছিন্ন উদ্ভবের ইতিবৃত্তে প্রত্যয়ী নন। “প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত”
প্রবন্ধে বঙ্কিম নির্দেশ দিয়েছেন যে অতিপ্রাকৃত অর্থাৎ দেবতা-দৈত্য-বানর-রাক্ষস চরিত্র নিয়েও
কাব্য হতে পারে, যদি তাদের উপর মানুষের চারিত্র্য, মানুষের বাসনা-কামনা আচার আচরণ
আর�োপ করা যায়। তাঁর ভাষায় এখানেও “স্বভাবানু কৃতি” চাই। বাস্তব বিশ্বাসয�োগ্যতা না থাকলে
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তা পাঠক বা দর্শকের অন্তরে গৃহীত হওয়ার য�োগ্য হয় না। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম প্যারাডাইস্লস্ট
ও কুমারসম্ভব, যে দুটি কাব্যে দেবতার চরিত্র ও অতিপ্রাকৃত শয়তানের চরিত্র আছে, তা নিয়ে
তুলনামূ লক আল�োচনা করেছেন। মিলটনের চরিত্রনির্মাণ যতই উচ্চগ্রামের হ�োক, স্বভাবানু কৃতি
কম বলে জনসমাজে তার সমাদর নেই। অথচ কুমারসম্ভবে শিব-পার্বতীর প্রণয়-বিরহ মানুষের
মত ক’রে চিত্রিত ক’রা হয়েছে ব’লে কাব্য হিসাবে তা আরও উপাদেয় হয়েছে। এই আল�োচনায়
আরও একটি বিষয় আমাদের চমক লাগায়। কুমার সম্ভবের আল�োচনায় পরে রবীন্দ্রনাথ যে
অভিমত প্রকাশ করেছেন – পূ র্বমিলন এবং উত্তর মিলন – ইন্দ্রিয় ভ�োগেচ্ছাও মানসিক প্রণয় –
এ ধারণার পুর্বাভাস বঙ্কিমই দিয়েছেন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় কুমারসম্ভব কাব্যে এবং
শকুন্তল নাটকে প্রথম প্রেমে বা পূ র্বরাগে রূপলালসা, পরিণামে রূপৈশ্বর্যের নির্বাণ ও ভ�োগমুক্ত
স্থায়ী প্রেম। বঙ্কিম পূ র্বাহ্নেই বলেছেন “এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের
উদ্দেশ্য।পার্থিব পর্বত�োৎপন্না উমা শরীররূপিনী, তপশ্চারী মহাদেবের পারত্রিক শান্তির প্রতিমা।
শান্তির প্রাপনাকাঙ্খায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত নিস্ফল হইলেন।
ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা পাওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা
চিত্ত হইতে দূ র করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মন�োনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন।”
সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের রসগ্রহণেও বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। অবশ্য একটি সাহিত্যিক বিচারে
বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলদ্ধি মেলে নি। তা হ’ল ‘শকুন্তলা’ চরিত্রের বিচারে। বঙ্কিম তাঁর
“শকুন্তলা, মিরন্দা, এবং দেস্দিম�োনা” আখ্যার আল�োচনায় তিনটি চরিত্রের পারস্পরিক তুলনা,
বা আরও সঠিক বলতে গেলে, শকুন্তলার সঙ্গে একপক্ষে মিরান্দা এবং অন্যপক্ষে ডেস্ডিম�োনার
তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রবৃত্ত হয়ে দেখিয়েছেন যে শকুন্তলা ও মিরান্দা উভয়েই ঋষি বা রাজর্ষি
পালিতা এবং নির্জনবাসিনী হলেও কবিদের অঙ্কনে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই ঘটছে বেশি। মিরান্দা
যেরকম নিতান্ত সরলা,

শকুন্তলা তা নয়। শকুন্তলার লজ্জা খুব প্রবল, মিরান্দা লজ্জা কাকে বল

তা-ই জানেনা। “সমাজ প্রদত্ত যে সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে। মিরান্দার তাহার কিছু ই
নাই।” রাজপুত্রের সাথে সাক্ষাতে মিরান্দার এই সরলতা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে, সেক্ষেত্রে
শকুন্তলার বাহ্যিক আত্মগ�োপনের কৃত্রিমতা, এমন কি কথাবার্তায় ক�ৌশলসহ প্রগলভতা। প্রথম
প্রণয়ে শকুন্তলার ‘লুক�োচুরি’ আছে, ‘বাহানা’ আছে, মিরাব্দার নাই। আবার দুষ্যন্তের সঙ্গে ‘গ�োপন
মিলনে’ “অগ্রগামিনীর” ভাবও আছে। এই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ সম্যক্-দৃষ্টির অভাব দেখেছেন।
বলেছেন, মিরান্দার লজ্জাশীলা হবার আত্মগ�োপনে প্রবৃত্ত হবার ত�ো অবকাশই ছিল না। শকুন্তলা
সংসার অভিজ্ঞতা হয়েও যে সরলা বা সরল বিশ্বাসিনী এতেই ত�ো তার চরিত্র মহিমা। মিরান্দার
সরলতার পরীক্ষা হয়নি, শকুন্তলা বিরহিত হয়েও অচল বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিতা। বলা বাহুল্য, এসব
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ক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিক�োণকেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।
নাট্যকার দীনবন্ধু ও কবিতাকার ঈশ্বর গুপ্ত সম্বদ্ধে বঙ্কিমের আল�োচনা চমৎকার বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের
পরিচায়ক। কিন্তু এ ব্যাপারে যা সব চেয়ে লক্ষণীয় তা হ’ল বঙ্কিম উভয়ের গুণ ক�োন্খানে আর
দ�োষই বা ক�োথায় দুইই দেখিয়ে দিয়েছেন। আজকের দিনের সুবিধাবাদী পথ অনু সরণ ক’রে
কেবল ভাসাভাসা ভাবে ভাল�োর দিক আল�োচনা করেই ছেড়ে দেন নি। যে ক�োন�ো আল�োচনার
ব্যাপারে বঙ্কিমের তুলাদন্ডে বিচারের বিষয়টিপ্রণিধানয�োগ্য।
আমাদের সংক্ষিপ্ত বঙ্কিম প্রদক্ষিণ শেষ হ’ল। আজকের দিনে আমাদের সাহিত্য নানা শাখায়
নানা্ন দিকে আত্মপ্রসার চাইছে। পশ্চিমা সাহিত্যের অনু করণ তখনও ছিল, আজও রয়েছে।
সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা অনু পাতে তেমন বেড়েছে কিনা সন্দেহ। গন-অশিক্ষার পটভূমিতে আজও
সাহিত্য-নাটক-চিত্রকলা শিক্ষিত বিত্তবান সমাজের অনুগামী। আজ আমরা যদি সমাল�োচনা করি
যে বঙ্কিম কমন ম্যানকে নিয়ে উপন্যাস কেন লিখলেন না সে সমাল�োচনা বুদ্ধি বিবেচনার হতে
পারে না। বঙ্কিম ঐতিহাসিক বড় বড় চরিত্র বা সামাজিক বড় বড় চরিত্র নিয়ে যে লিখেছেন তার
আদর্শ ছিল ইংরেজি সাহিত্য বিশেষে শেকস্পীয়ারের আদর্শ। আর র�োমান্সের কল্পনা-জগৎই
তাঁর মুখ্য পটভূমি ছিল। কিন্তু তাই ব’লে তিনি বিচ্ছিন্নতাকামী সাহিত্যিক ছিলেন না। এখনকার
বিচার তখনকার কালে আর�োপ ক’রে ক�োন�ো অপ্রাপ্তি ঘটলে সে দায় তাঁর নয়। আর স্থানে স্থানে
অসম্পূর্ণতা ও অয�োগ্যতা নিয়েও তিনি আমাদের যে উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন, সেদিক দিয়ে
তিনি ইংরেজিসাহিত্য ও ইংরেজ জাতির গঠনকর্তা শেক্স্পীয়ারেরই এদেশীয় প্রতিমা।
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আনন্দমঠের
স্থপতির উদ্দেশ্যে

‘আ

নন্দমঠ লেখার একশ’ বছর পরে, আজ, তুমি সত্য ক’রে বল�ো, হে বঙ্কিম, হে
আধুনিক সাহিত্য – পথ – দিশারী তুমি ক�োন্প্রেরণা বহন ক’রে হত্যা রাহাজানি

লুঠপাটে প্রমত্ত উত্তর-পশ্চিমা সন্ন্যাসী ফকিরের ছদ্মবেশী একটা দলকে বাঙলার

মুক্তিফ�ৌজের প্রতিনিধি রূপে চিত্রিত করেছ, তা খুলে বলতে হবে আজ।

“হিন্দু ধর্মে বহু আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে, উহা ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে” – ধর্মতত্ত্বের
গুরুবেশী এ ত�ো ত�োমারই কথা। কী সেই আবর্জনা? সে কি অমানবিকতার কাছে যুক্তিবিবেকহীন
আত্মসমর্পণ নয়? সে কি পরার্থময় নিষ্কাম কর্ম অনু শীলনের প্রতিবন্ধক কিছু নয়? তা হ’লে একটা
নিষ্ঠু র ডাকাতের দলকে গৈরিকের অরুণ মহিমায় সাজিয়ে মনগড়া আদর্শের মায়া-কুহেলিতে
পাঠকচিত্ত কেন তুমি সমাচ্ছন্ন করতে চাইলে? পশ্চিমের ঐ হিন্দু-মুসলমান-মিলিত ফকিরের দল
স্বদেশ ছেড়ে বাঙ্লায় লুঠতরাজ করতে তখন কেন এসেছিল? দেউলিয়া ম�োগল-প্রশাসন শেষ
পর্যন্ত পূ র্বাঞ্চলকে ক�োম্পানির হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়ায়, ন�োতু নতর প্রশাসন চালু না হওয়ায়,
জ�োর যার মুলু ক তার নীতি স্বচ্ছন্দে চালান�ো যাবে – এই সুয�োগে ত�ো? মধ্য–বাঙ্লার এই ইতিবৃত্ত
ত�োমার চেয়ে ভাল�ো কে জানত, বল�ো? তুমি নরাধম মীরজাফরের উল্লেখ করেছ। কিন্তু ছিয়াত্তরের
মন্বন্তরের সময় ক�োথায় মীরজাফর? উপপত্নী মণিবেগম এবং নাবালক নজমের হাতে ছেঁড়া
মখমলের সেই ব্যঙ্গে-ভরা নবাবী-সিংহাসনটার দখল ছেড়ে দিয়ে মীরজাফর ত�ো তখন দ�োজখের
চুল্লীতে নয়া ইন্ধন লাগাতে ব্যস্ত! তারপর আবার এল ক্লাইভ, লব্দধ কলহে মসীলিপ্ত ক�োম্পানিকে
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খানিকটা চাঙ্গা ক’রে, পাওনা গন্ডা বুঝে নিয়ে তল্পী তল্পা বেঁধে শেষবারের মত জাহাজে চড়ল।
এর পরের বছরেই এল প্রচন্ড খরা, আর তারপরেই মন্বন্তর। সেই অকালবর্ষী কাল বৎসরটি হ’ল
১৭৬৯, যার ভয়ংকর সু ন্দর বর্ণনা দিয়ে তুমি আনন্দমঠের ভিত্তি করেছ। চ�োদ্দ-বছরের নজমদ্দৌলা
তখন ক�োম্পানির টেবিল টেনিসের বল, আর তস্য অছিমাতা মণিবেগম ডিরেকটরদের কক্টেলের
সাকী। আর মুসলিম-কলঙ্ক বে-ঈমান রেজা খাঁ ট্যাক্স্ বাড়িয়ে ক�োম্পানির ভান্ডার এবং নিজের
গদী অচল রাখতেই ব্যস্ত! কারই বা নবাবী, ক�োথায় ফ�ৌজদার, ক�োথায়ই বা ক�োত�োয়াল-কাজি?
সিরাজ-মীরকাসিমকে ঘায়েল-করা মুষ্টিমেয় গ�োরার আস্ফালনে হিন্দু-মুসলিম দুই-ই ত�ো তখন
জব্দ। এমন অবস্থায় কেন তুমি ত�োমার সাজান�ো সন্তানদের দিয়ে নামসম্বল মুসলমানী প্রশাসন
খতম করতে চাইলে আমরা বুঝতে পারছিনা, ত�োমার দিশেহারা বংশধরদের বুঝিয়ে দাও।
হে জাতীয়তার আদি-সম্রাট, ত�োমার স্থির ধারণা- বাঙলা তথা ভারতের পরাধীনতা বখ্তিয়ারের
বঙ্গবিজয় থেকে, এবং তার আগে বাঙালী কেবল শিল্পে সাহিত্যে দর্শনেই নয়,বীরত্বেও ছিল
অপরাজেয়। সন্দিগ্ধ হয়েও আমরা মেনে নিচ্ছি। আরও না হয় মেনে নিচ্ছি যে, সিংহাসন নিয়ে
প্রশানমন্ত্রীর চক্রান্তই নবদ্বীপের তীর্থকুটীরবাসী বিশ্রাম-ল�োলুপ লক্ষ্মণসেনের বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের
মূ লে। কিন্তু যা ঘট্ল তারও ছ’শ’ বছর পরেকার সপ্তক�োটির অর্ধসংখ্যার মুসলমান-জন কি সবই
ঐ তুর্কী-পাঠান-ম�োগল? ত�োমার বাঙালীর জাতীয়তামূ লক নিবন্ধগুল�োই কি প্রমাণ করছে না
যে ধর্মান্তরিত প্রভুত পরিমাণ হিন্দু বাঙালীই মুসলমান-সংখ্যাবৃদ্ধি কারণ? তার ওপর এমনতর
মূ ল্যবান্পরম শ্রদ্ধেয় কথা ত�ো ত�োমাকেই বলতে শ�োনা গেছে যে – “অন্যান্য গুণের সহিত যাহার
ধর্ম আছে-হিন্দু হউক-মুসলমান হউক-সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই-হিন্দু
হউক-মুসলমান হউক-সেই নিকৃষ্ট।” তাহ’লে বল�ো, তুমি ত�ো বিচারক, ক�োন্নীতির বলে ত�োমার
আনন্দের মঠে এবং কেবল আনন্দমঠেই এমন রায় দিতে পার�ো যে,- “এই বাবুয়ের বাসা ভাঙিয়া,
এই যবনপুরী ছারখার করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শুয়�োরের খ�োঁয়াড় আগুনে প�োড়াইয়া
মাতা বসু মতীকে আবার পবিত্র করিব।” ......... “তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল, আগুন
ধরাইয়া দিল” ......... ইত্যাদি। যদি বল�ো যে আমি বর্ণয়িতা মাত্র, যারা করেছে এবং বলছে তারা
ত�ো সন্তান সন্ন্যাসী। -তাহ’লে পূ র্বপক্ষীয় এই কথা শ�োনালে পরে আমরা কি ত�োমার এজলাসের
নীতিভঙ্গ করব এবং মানহানির দায়ে আবদ্ধ হব যে-সন্ন্যাসীদের, ত�োমার সংগঠিত সন্তানদের
এরকম চারিত্র্যের বাস্তব রেকর্ড তুমি ক�োথায় পেয়েছিলে? তাদের কাজ এবং তাদের মুখের কথা
কি ত�োমার রচিত নয়? যে প্রিয় সন্তানদের তুমি নিষ্কাম কর্মী,বীর ও দেশমাতৃ কার সাধক হিসাবে
অতুল ঐশ্বর্য দিয়ে গড়ে তুলেছ, ত�োমার অনবধানেই বলা যাক, তাদের চরিত্রে কী অনপনেয়
কালিমাই না অর্পণ ক’রে ফেলেছ! –“চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে, ভাই, বিষ্ণু পূ জা
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করবি? এই বলিয়া ২০/২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পরিয়া মুসলমানের ঘরে
আগুন দেয় ... যেখানে সরকারী টাকা পায় লুটিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম
পায় দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।” তুমি বল�ো, ওই ডাকাতে সন্ন্যাসীদের বিষ্ণু পূ জার-দ�োহাই
দেওয়া এরকম নকম হিন্দুধর্মে উজ্জীবন কি সত্য কাহিনী, না এতে তাদের ক�োন�ো মহিমা প্রকাশ
পেয়েছে। তুমি কাঁদতে পার�ো না কেন বঙ্কিম,- অতর্কিতে প্রজ্বলন্ত ওই গ্রামগুল�োর মধ্যে কত
বালক-বালিকা তাদের দুরন্তপনার শেষে সুপ্তিমগ্ন হয়ে পড়েছিল, পরিশ্রান্ত কত জননী শিশুর মুখে
স্তন দিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ছেঁড়া চাটাইয়ে বিবশ হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। তাদের অসহায়
আর্তনাদ কি ত�োমার কল্পনায় একটু আচঁড় কাটে নি? দুর্গেশনন্দিনীর কথা মনে কর�ো – রমণীউদ্যান মধ্যে পদ্মফুল, সেই আয়েষা। কই যবনী ব’লে তাকে উপেক্ষা ত�ো কর�োই নি, অর্ধ-মুদ্রিত
অর্দ্ধ-প্রস্ফুট সেই মানস-পদ্মের যে স�ৌরভ তুমি বিলিয়েছ, শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও ত�ো তা বিলুত
হয়নি। কেন তুমি শাহজাদী জেব-উন্নিসাকে বিলাসের নরক থেকে কৃষক-রমণীর স্বর্গে ওঠালে?
কেন দিশেহারা
মহাপ্রাণ মবারক আর বঞ্চিতা দরিয়াকে দেখিয়ে আমাদের মন এমনভাবে কেড়ে নিলে? চাঁদশাহ
ফকিরও ত�ো মুসলমান-কী গভীর দুঃখ নিয়েই না সে সীতারামের রাজ্য ছেড়ে গেল। আলখাল্লাপরা
নিরুদ্দেশের সেই পথিকের বিষাদ-সজল মুখচ্ছবি ত�ো আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কেন?
কেন ত�োমার মত�ো বিচারকের দুই মুখ? কেন নিরুত্তর? তুমি এ কী রহস্যময়, বঙ্কিম!
ত�োমার কল্পনার আর এক পৃষ্ঠা দেখা যাক। প্রবন্ধে নিবন্ধে তুমি শুনিয়েছ তুর্কী-পূ র্ব বাঙ্লার হিন্দু
গ�ৌরবের কাহিনী। পাঠান-ম�োগল শাসনে উদিত চৈতন্যচন্দ্র, আর তাঁর আগে-পরে বিদ্যাপতি
চন্ডিদাস ও শতাধিক মহাজন – কৃত্তিবাস মুকুন্দ আলাওল কাশীরাম ভারতচন্দ্র, গদ্যে পদ্যে
নাটকে শাস্ত্রে সংস্কৃতের নব অভ্যুদয়, বাঙলার সুলতানী ও নবাবী স্বাধীনতায় প্রজার সু খ – এসব
না হয় আগেকার পাল-সেন যুগের তুলনায় তেমন কিছু নয় – এ ধরেই নিচ্ছি, মর্মেও অনু ভব
করছি “মা যা ছিলেন” তার রাজ-রাজেশ্বরী রুপ, কিন্তু থই পাই না, দিশেহারা হই এই ভেবে যে
ত�োমার দশপ্রহরণ-ধারিণীর একটা প্রহরণও কি শাসক ইংরেজের বক্ষ লক্ষ্য ক’রে নিক্ষিপ্ত হ’লনা
– গ�োরা ইংরেজের সবাই কি এতই ভাল�ো? আনন্দমঠে তুমি বারংবার বলেছ লড়াই মুসলমানের
সঙ্গে, কিন্তু কই, তাদের লস্কর ফ�ৌজদার ক�োত�োয়ালের নাম ত�ো তেমন দেখিনা , যুদ্ধ হচ্ছে ত�ো
মুখ্যভাবে গ�োরাপল্টনের সঙ্গেই – “অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস ক্যাপ্টেন টমাস
নামক একজন সুদক্ষ সৈনিক কে অধিনায়ক করিয়া এক এক দল ক�োম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ
নিবারণ জন্য প্রেরণ করিলেন।” একই সঙ্গে দেখ�ো সাহিত্য-গুরু – “ইংরেজের কামান ডাকিল
... ত�োপ ইংরেজের” – কিন্তু শুধু কি ক্যাপটে্ন টমাস? হে, ওয়াট্সন, এড্ওয়ার্ডস্- ইতিহাসেরই
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ত�ো ল�োক সব। আবার ইংরেজদের সঙ্গে সন্তানদের যুদ্ধ যে ভুল ব�োঝাবুঝির ফল, ইংরেজ যে
ভারতবর্ষের উদ্ধার করতে এসেছে, ইংরেজ-শাসনেই যে শ�োষনমুক্ত নব্য ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
- এসব কথা গ্রন্থমধ্যে তুমিও বলেছ, হিমালয়ী ঋষির মুখ দিয়েও বলিয়েছ, সন্তানেরাও উচ্চারণ
করেছে। আশ্চর্য! ত�োমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টির, ত�োমার প্রজ্ঞার তারিফ আমরা করি না এমন নয়, এই
ভেবে ক’রে থাকি যে মুষ্ঠিমেয় মহৎ ইংরেজের অবদান অবশ্য স্মরণীয়। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।
কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুসুলভ এই চপল ব�োধটাও ত�ো তাড়াতে পারি না যে এই ইংরেজই ভারতের
মুষ্টি-গ্রাস কেড়ে নিয়ে ধনী হয়েছে, এই ইংরেজই জঘন্যভাবে নিষ্ঠু র ঘাতকের কাজ করেছে।
ত�োমার সন্ন্যাসী-সন্তান ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ ভুল করুক আর নাই করুক, এটা কি সঠিক ও স্পষ্ট
যে কেবল ম�োগলশাসন কায়েমী রাখার জন্য ইংরেজরা সন্ন্যাসী ফকিরদের হটাতে চেয়েছিল?
ত�োমার মতে তাহ’লে ইংরেজ-শাসন ঠিক পরাধীনতা নয়? আর পরাধীনতা হলেও যেহেতু তাতেই
শৃ ঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক মঙ্গল, সেইহেতু ত�োমার লেখনীতে রক্ষাকর্তা ইংরেজের এই সপক্ষতা?
যদি তাই হয় তাহ’লে মীরজাফরকেই বা কেন এরকম বিশেষণে কলঙ্কিত করলে –“আর প্রাণ
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনু ষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর।”
তাহ’লে আজ একশ’ বছর পরে ত�োমার নাতির নাতিরা যদি ত�োমাকে নিয়ে রহস্য করে যে তুমি
চল্লিশ�োত্তরেই বৃ দ্ধ হয়ে পড়েছিলে, কমলাকান্তের মতই বৃ দ্ধ, যে কাল�ো চশমা প’রে সংসারটাকে
দেখে দেখে সিনিক্ হয়ে গিয়েছিল, আর ইতিহাসের পটটা একেবারের জন্যেও উল্টো করে
ধরেছিল – তারা বেশি ভুল করবে কি?
তাই আমরা জানি ১৯০৫-৬ এর বঙ্গভঙ্গের স্বাদেশিকেরা ঠিক ত�োমার আনন্দমঠ নিয়ে আন্দোলনে
নামেন নি। তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছিলেন তুমি বিপ্লবের মূ লেই কুঠারাঘাত ক’রে বসে আছ এই
ঘ�োষণায়-“বিপ্লবীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।”
অথচ তাঁরা মজেছিলেন, ডু ব দিয়েছিলেন ত�োমার মন্ত্রবাণীর অমৃত-নির্ঝরিণীতে। তুমি নেশা
ধরিয়ে দিয়েছিলে বঙ্গজননীর স্বপ্নচিত্রময় সেই মায়ামন্ত্রগানে। কবি তুমি, এ গান আগেই রচনা
করেছিলে, পরে আনন্দমঠে সন্নিবেশিত করেছ সন্তানদের মাতৃ -উদ্ধারে ব্রতী করার প্রয়�োজনে।
‘মা যা হইবেন’। কিন্তু আজ প্রশ্ন করি, সে উদ্ধার কি সৈন্য-অস্ত্রবলদর্পী সামাজ্যবাদী শ�োষকের
অধিকারের মধ্যে? জানি, তুমি কিছু বিদগ্ধ উদার ইংরেজের দৃষ্টান্ত মনে রেখেছিলে। ভেবেছিলে
স্যার উইলিয়াম জ�োন্স্, ডেভিড্ হেয়ার, উইলসন, বেথুন, মিল, বার্ক প্রমুখদের কথা, যেমন
তদানীন্তন আরও অনেক আধুনিক বাঙালীই ভেবেছিলেন। হয়ত�ো তুমি মনে মনে বিবেচনা
করেছিলে যে নিরপরাধ সাঁওতাল-হত্যা বা নীলকরদের অত্যাচার সাময়িক ব্যাপার মাত্র, যেমন
ভেবেছিলে যে ১৮৫৮ খ্রী-র প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকদের দুরবস্থার প্রতিকার হয়েছে। কিন্তু স্বপ্নেও
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ভাব�ো নি সম্ভাব্য কর্জনী শাসন এবং জালিয়ানওয়ালা এবং ফাঁসির মঞ্চ। আর ১১৭৬ এর
মত�োই ১৩৫০ এও ভুখা নারীশিশুর অন্তিম ভূমিশয্যা! হতে পারে, দুঃখেও সু খদর্শী আশাবাদী
তুমি। কিন্তু হে স্বাধীনতা-সুখের অনন্য গীতিকার, ত�োমার পূ র্বেই উচ্চারিত – “নির্জনে স্বজন
শ্রেয়ঃ, পর পর সদা” এই মহাকবি-বাক্য কেন ত�োমার লেখনীমুখে এক্ষেত্রে সঞ্চারিত হ’ল
না? ত�োমার পরবর্তী বংশধর আমরা কেউ আজ ইংরেজের শত্রু নই, ব্রিটিশ শাসনের যা ভাল�ো
তা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ত�োমারই মত�ো স্মরণ ক’রে থাকি। কিন্তু ব্যবসায়ী ইংরেজ, অত্যাচারী
প্রশাসক ইংরেজ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, ভারতশ্মশানে শবদেহলুব্ধ ইংরেজ যারা আমাদের নিরক্ত
সর্বহারা করেছে, ঘুরতে ফিরতে ত�োমার লেখনী থেকে তাদের মহিমাগান ঐভাবে প্রত্যাশা করিনি,
হে সাম্যবাদী! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কৃষক-জীবনে যে অভিশাপ
এসেছিল তার নিপুণ পরিচয় তুমি গ্রথিত করেছ, ত�োমার এ মানবিকতার তুলনাও খুব বেশি নাই,
তাই বিস্ময় জাগে।
তারপর ১৯০৫-৬-৭ এর সেই প্রথম বিপ্লবী জাতীয়তার উন্মেষক্ষণ। সেই বিপিনচন্দ্র, শ্রী
অরবিন্দ বন্দেমাতরম্সম্প্রদায়, বন্দে-মাতরম্পত্রিকা, বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতির�োধের ঝড়, আর
অন্যদিকে মডারেট দল। তারপরেই অপ্রত্যাশিত অভূতপূ র্ব ঘটনা-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কুমিল্লা ও
ময়মনসিংহের জঘন্য দৃষ্টান্তের পর শ্রীঅরবিন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনের নীতি নিয়ে
দ্বিতীয় চিন্তাভাবনা। কাঁঠালপাড়া তখন স্বাদেশকিদের তীর্থক্ষেত্র । কিন্তু ভাল�ো করে লক্ষ্য কর�ো
ঋষি, সে ত�োমার রচিত ঐ দু’টি শব্দে প্রতিধ্বনিত ভাবমন্ত্রেরই জন্য, গ�োটা আনন্দমঠের জন্য
নয়। আনন্দমঠকে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়েই না স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তিত পরিচালিত হয়েছিল?
তুমিই বল�ো, স্বদেশী আন্দোলন প্রারব্ধ হতেই ‘বন্দে-মাতরম্’ – বাদে আনন্দমঠ কালবারিত হয়ে
পড়েছিল কি না। আর আজ যেখানে ভারত রাষ্ট্রের প্রগতি ও স্থায়িত্বের কারণে সুদৃঢ় জাতীয়
সংহতির প্রয়�োজনীয়তা, সেক্ষেত্রে আনন্দমঠের পুনরুজ্জীবন ঘটান�ো কি খানিকটা দেশদ্রোহের
পর্যায়ে পড়ে না? আমাদের সন্দেহ নেই, ভুলটা তখনই ধরা পড়লে বইটাকে তুমি বাতিল করতে।
দিন আসে, দিন যায়। আমরা পালা-বদলের যাত্রী। আমাদের প্রত্যাশা-পূ র্ণ অথচ সাবধানী পদক্ষেপের
আজকের জীবন মীরজাফরী-ক�োম্পানী শাসনের জীবন নয়, ভিক্ট�োরীয় কল্পনাবিলাসেরও নয়।
যা নিতান্ত সাময়িক, মিলিত-পদপাত-মুখরিত জাতির যাত্রাপথে তার পুনঃপ্রবর্তন কে চায়, কে
এমন ম�োহগ্রস্থ? আমরা জানি, পথ-পরিবর্তনের ভূমিকায় তুমি নিজেও তা চাইতে না। আমরা
জানি, এ নিয়ে হয় তুমি কমলাকান্তীয় ভঙ্গীতে বিলাপ করতে, নয়, সমাল�োচকের লেখনী নিয়ে
ভুলে-ভরা পুরান�োকে ধাক্কা দিয়ে রাজপথ থেকে অন্ধগলিতে সরিয়ে ফেলতে। আমরা দেখেছি,
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তুমি নিজের প্রতিও ক্ষমাশীল ছিলে না। রাজসিংহ, ইন্দিরা, সাম্য প্রভৃতির কথা স্মরণ কর�ো ।
তাহ’লে তারপর কি তুমি কল্পনার ইন্দ্রায়ুধ ত্যাগ ক’রে বাস্তবের লেখনী নিয়ে আজকের সংগ্রামী
জীবনের ন�োতু নতম ইতিবৃত্ত লিখতে বসতে না?
তাই কর�ো, পিতামহ। ন�োতু ন আনন্দমঠ লেখ�ো তুমি। হে কঠ�োর আত্মসমাল�োচক! নিজের রচনা
বারংবার কাঁটছাট করেছ ও দিয়েছ আমূ ল বদলে। আজকের ন�োতু ন সূ র্যের সঙ্গী হও ত�োমার
অভিযাত্রী বংশধরদের নিয়ে। দেখবে, কমলাকান্তে তুমি যা চেয়েছিলে, গীতায় যা দেখেছিলে
– সেই সর্বব্যাপিনী প্রতি, অপার মানবিকতা, সেই নিঃস্বার্থ কর্ময�োগের পথে আজকের তরুণ
সন্তানদল কিভাবে এগিয়ে যেতে চাইছে। কেউ পারছে, কেউ পারছে না, - হয়ত বাধছে সামরিক
সংঘাত – তবু লক্ষ্য ত�ো সেই একই – মা যা হইবেন । এ লক্ষ্যে তারা ব্যর্থ না হয়, ভু’লে
স্বজনের গায়ে আঘাত না হানে, এ তুমি না দেখলে আর কে দেখবে বল�ো, প্রথম পথ-পরিচায়ক
তুমি? কেটে কুটে ভাঙ্চুর ক’রে ন�োতু ন আনন্দমঠ সাজাও বঙ্কিম, ত�োমার সপ্তক�োটি সদা-প্রস্থুত
বংশধরদের চলার আঘাতে গৈরিকে ঢেকে যাক্এই ল�োভের দুনিয়া,- বণিক্-সভ্যতা মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন
দেখতে থাকুক। এ দেশে রাজনীতির তাত্ত্বিক জন্মদাতা তুমি, তুমি শিখিয়েছ ধর্ম নেশন গড়ে না,
ধর্মের বিভেদে জাতীয়তার সর্বনাশ ঘটে না। তুমি শিখিয়েছ আদর্শ গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সাম্যমন্ত্রের
উদ্গাতা তুমি। এখন থিওরি পিছনে রেখে কাজের মধ্যে তার সম্পূর্ণরূপে দেখার দিন এসে গেছে
। বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে ন�োতু ন দিনের তুমি আস�োনি ব’লে । আজকের লড়াই হিন্দু-মুসলমানের
নয়, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের অন্য এক সাধারণ বিপক্ষের সঙ্গে, যার কদাকার মূ র্তিতে রয়েছে
অর্থনৈতিক সরীসৃপের আগ্রাসী কুম্ভীপাক আর জাতিবর্ণ-বৈষম্যের ক্লেদাক্ত নরকাসু র । তুমি
ল�োকশিক্ষা চেয়েছিলে, তুমি চেয়েছিলে কিসান-গৃহিণীর মধ্যে তৃ প্ত বঙ্গজননীর স্নেহময়ী প্রতিমা।
তুলাদন্ডের বিচারক তুমি অপক্ষপাত পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির জাগরণ চেয়েছিলে। তুমি রবীন্দ্র বর্ণিত
সব্যসাচী, স্থুলরুচীর মধুকৈটভ-বিধ্বংসী অব্যর্থ ত�োমার মহাশেল। সুতরাং আজও ত�োমাকে
আমরা চাই, মৃতের শতবার্ষিকীতে নয়, চলমান রক্ত-প্রবাহেই।
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বঙ্কিম-মন�োধর্মের
পটভুমিতে সীতারাম

স

মাল�োচকেরা সমাল�োচনা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা পূ র্ণ করিবে,এমন কি গ্রন্থও

বানাইবে ইহা মনে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখেন নাই।তবে তিনি স্বয়ং গ্রন্থ-সমীক্ষক
ছিলেন বলিয়া ভাবী বিচারকদের কথা তাঁহার মনে হওয়া সম্ভবপর।তাহা ছাড়া কিছুটা নিজ

বুদ্ধিবিবেক অনু সারেও বটে,কিছুটা সমকালীন পাঠককুলের মন্তব্যের বশেও বটে,তিনি বেশ কয়েকটি
ক্ষেত্রে উপন্যাসের কাহিনী ও পরিণামের পরিবর্তন সাধন করেন।কী কী পরিবর্তন করিয়াছেন এবং
তাহার ফলে বঙ্কিম-মানসের কিরুপ বিচার হওয়া সংগত ইহা লইয়া অধ্য্যাপকেরা আড়ম্বরপূ র্ণ বাগ্বিন্যাস
করিতে থাকুন,আমরা বুঝি যে কালব্যবধানে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-চিন্তকদের অল্পস্বল্প মানসিক পরিবর্তন
অনিবার্য,আর নিজ মূ ল রচনার সংস্কার স্বাভাবিক বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করিতেন,সুতরাং তিনি জীবৎকালে
তাঁহার কয়েকটি উপন্যাসের যে সব পরিবর্তিত রূপ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহার উপর র্নিভর করিয়াই
আমাদের মত রসপ্রার্থী পাঠকের রসতৃ ষা চরিতার্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়।‘সীতারাম’ অবশ্য তাঁহার সতর্ক শেষ
রচনা বলিয়া গুরুতর ক�োনও পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় নাই।
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলির দিকে সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় সেগুলির বিষয়বস্তু
হইল দাম্পত্যের বা বিস্মৃত-দাম্পত্যের এবং অ-দাম্পত্য অর্থাৎ পরিস্ফুট র�োম্যান্টিক অর্থাৎ পরকীয়া রতির
প্রণয়-মূ লক দ্বন্দ ও পরিনামে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ,মৃত্যু অথবা ক্ষণ-মিলনের ট্র্যাজেডি।কয়েকটি ক্ষেত্রে
ক্কচিৎ দৈব-ঘটিত,কিন্তু প্রায়শই চারিত্র্য-কৃত।উক্ত প্রণয়-সম্পর্ক পরিস্ফুটভাবে পরকীয়া রতির,কয়েকটি
ক্ষেত্রে শাস্ত্রানুম�োদিত স্বকীয়া রীতির হইলেও পরিস্থিতিতে স্বভাবে ও আচরণে পরকীয়া রতির।বলিতে গেলে
প্রণয়-বৈচিত্র্য প্রদর্শনই তাঁর উপন্যাস-নির্মাণের ম�ৌল প্রেরণা,ইতিহাস ধর্ম নীতি প্রভৃতি গ�ৌণ,ঘটনাসহ
কাহিনীর স্থাপনাও বিস্তার কল্পে সংগঠিত।
মাতৃ ভাব বা সন্তান-বাৎসল্য বঙ্কিমের লেখায় তেমন ক�োনও সমাদর পায় নাই। তাঁহার উল্লেখ্য সৃষ্টিগুলির
দ্বিতীয় লক্ষণ হইল স্কট-এর মত পুরাতন ইতিহাসের পরিবেশে র�োমান্সের দিকে ঝ�োঁক,এমন কি বাস্তব
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পরিস্থিতিতেও র�োমান্সের রক্ষণ,কাব্যানুগত কল্পনার অনু রঞ্জন।আবার,তাঁর সৃষ্ট মুখ্যচরিত্রগুলি,পুরুষ
অথবা নারী,স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর এবং অন্তর্দ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত,অনেকটাই শেক্সপীয়ারের রীতির ।
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণের সঙ্গে ঘটনার দ্বান্দ্বিক বিন্যাসে, সহায়ক আখ্যায়িকার য�োজনায় এবং
পরিবেশের সংগতি রক্ষায় তাঁর উল্লেখ্য রচনাগুলি মহৎ সৃষ্টি,পরিচিত সাধারণ হইতে অনেকটাই
পৃথক । কিন্তু তাঁহার উপন্যাস র্নিমাণের প্রেরণা-মূ লে যাহা লক্ষণীয় ব্যাপার তাহা হইল নরনারীপ্রণয় । আর সে প্রণয় হ্য় পরকীয়বৎ,নয় পূ র্ণ পরকীয় । প্রথম ঔপন্যাসিক হইয়াও এই শাস্ত্র
সংস্কারে জীর্ণ সমাজের সামনে তিনি বিবাহিত নরনারীরাও পরকীয়াসক্তি দেখাইয়া সেকালে অসীম
সাহসিকতারই স্বাক্ষর রাখিয়াছিলেন।ধর্ম, নীতি, আত্মহিত, সমাজহিত প্রভৃতির চিত্রণ উপন্যাস
নির্মাণের পক্ষে প্রয়�োজনীয় বহিরঙ্গ ব্যাপার এবং তাহা বহিরঙ্গেই থাকিয়া গিয়াছে । অথচ এই
বহিরঙ্গ লইয়া আমরা আগে কতই না বাগ্বিস্তার করিয়াছি এবং আজও ক্ষান্ত হই নাই।
বঙ্কিমের উদ্দিষ্ট ও সেই সঙ্গে বিশিষ্ট র�োম্যান্টিক প্রণয় সম্পর্কে যথাযথতার জন্যও বটে
এবং বৈষ্ণব ধর্মের সূ ত্রে অনেকের পরিচিত থাকার কারণেও বটে ‘পরকীয়া’ বা ‘পরকীয়’
শব্দ আমাদের বারংবার ব্যবহার করিতে হইয়াছে । য�ৌনাকর্ষণ এবং প্রণয়ই মানু ষজীবনের
সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রবৃত্তি;বাৎসল্য,সখ্য প্রভৃতি তাহার নিম্নে। মননলব্ধ কৃত্রিম ধর্মভাব আরও নিম্নে
। এ বিষয়টি বৈষ্ণব রসিক ও তাত্বিকেরা মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণসহ বুঝাইয়া দিয়াছেন,তান্ত্রিকেরাও
তাঁহাদের সহিত একমত। অন্যদিকে কী প্রাচ্য কী পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-শিল্প সূ দুর্লভ পরকীয়া প্রীতির
র�োম্যান্টিক আর্কষণের বাণীতেই প্রগলভ। ধর্মপ্রবক্তা বা সমাজহিতকামী নীতির উচ্চারক বঙ্কিম
তাঁহার পরজীবনে মননমূ লক সমাজচিন্তায় যাহাই নির্ধারণ করুন না কেন,তিনি সাহিত্যিক বঙ্কিমের
নিকট পরাভুত। সৃষ্টির দিক বাদ দিয়া গীতা, ক�োঁৎ, বেন্থাম, অনু শীলনতত্ব প্রভৃতির বঙ্কিম এই
বিংশ শতক পর্ষন্ত ধ�োপে টিঁকিতেন কিনা সন্দেহ । ক�োথাও ক�োথাও উপন্যাসের কাহিনী-দেহে
বাস্তব-ভাবে অনু শীলনতত্ত্ব প্রদর্শন (দেবী চ�ৌধুরাণী) বা নিষ্কাম কর্মের উপয�োগিতা বিষয়ে উচ্চারণ
( সীতারাম ) তাঁহার অন্তরঙ্গ সাহিত্যিকতাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হ্য় নাই । অবশ্য, পশ্চিমা
ক�োন�ো ক�োন�ো ঔপন্যাসিকের মত বিশ্লেষণ-ধর্মী বর্ণনায় তাঁহাকে আত্মনিয়�োগ করিতে দেখা যায়
না, কিন্তু ঘটনাচক্রে এবং ব্যঞ্জনাক্রমে পরকীয় আকর্ষণের অম�োঘতা ও প্রবলতা যতদূ র স্পষ্ট
করা যায় সে বিষয়ে তিনি কার্পণ্যও করেন নাই । তবে এ বিষয়ে তাঁহার একটি প্রিয় রীতিও
বিচার্য । সেটি মধ্যযুগীয় প্রাচ্য জীবন-সম্পর্কের প্রভাব । ক�োন�ো ক�োন�ো ক্ষেত্রে তিনি প্রণয়ী ও
প্রণয়িনীকে বহুপূ র্বেই শাস্ত্রীয় বিবাহ-বন্ধনে মুহূর্তের জন্য বাঁধিয়া লইয়া নানান্ক�ৌশলে এমনভাবে
বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন যে ঐ বিবাহের অনুষ্ঠানটা তাহাদের বিস্মৃতির পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে এবং পরে
দৈবয�োগে মিলন ও অনু রাগের ক্ষেত্রে উহা ক�োন�ো রেখাপাত করে নাই,উহা পরকীয় আকর্ষণেরই
সগ�োত্রতা লাভ করিয়াছে । এসব ক্ষেত্রে উক্ত শাস্ত্রীয় সূ ত্রবন্ধনের বিষয়টাকে লেখক ঘটনামাত্রের
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অতিরিক্ত মর্যাদা দেন নাই, অর্থাৎ এমনতর ইঙ্গিত দেন নাই যে ঐ ক্ষণিকের সূ ত্রসংয�োগই
নায়ক-নায়িকার পরবর্তী আর্কষণের কারণ।এরূপ ক্ষেত্রে পরস্পর অজ্ঞাত-পরিচয় নায়ক-নায়িকা
পূ র্বরাগের নিয়মানু সারেই আসক্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত মৃণালিনী-উপন্যাসের মন�োরমাপশুপতি, দৃষ্টান্ত প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বর, শ্রী-সীতারাম এবং হয়ত বা মতিবিবি-নবকুমারও। বিবাহের
অনুষ্ঠান অথবা তাহার স্মৃতি মাত্রই গভীর অনু রাগের কারণ হয় নাই এবং হইতেও পারে না
। সাহিত্যে শিল্পে অশাস্ত্রীয় আকর্ষণ বা পরকীয়া রতিরই একচ্ছত্র আধিপত্য,উহার আশ্রয়েই
দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর রমনীয় চিত্রাবলী। দাম্পত্য মিলন�োত্তর জীবনের দৈনন্দিনতা বর্ণবৈচিত্র্যহীন,
একঘেয়ে ব্যাপার । উহা লইয়া দুই চারি পৃষ্ঠায় সংসার যাত্রার পরিচয় ফুটিতে পারে মাত্র। তাহার
অধিক হইলে বিরক্তিকর হয়,এবং উহাকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইলে ক�োন�ো পক্ষের অবৈধ
প্রণয় অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে । ‘ইন্দিরা’ উপন্যাস দেখুন,দাম্পত্যকে মধুময় করিয়া ত�োলার জন্য
বঙ্কিমকে কত রহস্যের আয়�োজনই না করিতে হইয়াছে,আর গ�োবিন্দলাল-ভ্রমর অথবা নগেন্দ্রসূ র্যমুখীর দাম্পত্য সংসার দেখান�োর জন্য লেখককে কয় পৃষ্ঠা ব্যয় করিতে হইয়াছে ।নীতিশাস্ত্রবির�োধী পরকীয়া রতির অলঙ্ঘনীয় প্রভাব বর্ণনেই বঙ্কিমের উপন্যাস সার্থক ও সাহিত্যগুণে শ্রেষ্ঠ
। কেবল র�োহিণী, কুন্দনন্দিনী, আয়েষা, শৈবলিনী, জেবউন্নিসাই নয়, কার্যক্ষেত্রে মন�োরমা শ্রীও
পরকীয়া শ্রেণীর নায়িকা । গতানুগতিক মিলনের লঘু মধুময়তা নয় । মিলনে গুরুতর বাধা ।
অপার বিরহ এবং পরিণামে ট্র্যাজেডিতে সমাপ্তিই এই প্রণয়ের কাব্যিক বৈশিষ্ট্য । বৈষ্ণব রসিকেরা
বিরহ এবং অন্যবিধ দুঃখসহনের মহিমাতেই পরকীয়া রতিকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন ।
এদিকে বঙ্কিম অপ্রাপ্যতাজনিত বিরহের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বিবাহিত পরিস্থিতিকেও যথাসাধ্য
পরকীয়াত্বে ভূষিত করিতে চাহিয়াছেন । দাম্পত্যের ক্ষেত্রে ঘটনাচক্রে দূ রত্বের সৃষ্টি করিয়া এবং
কালব্যবধানের সহায়তা লইয়াও এই ঔপন্যসিক স্বকীয়তার মধ্যেই যথাসম্ভব পরকীয় আর্কষণের
তীব্রতা আনার প্রয়াস করিয়াছেন । কয়েক বৎসর নিশ্চিন্ত একত্রবাসে র�োহিনী যখন সম্যক্ আয়ত্ত
গৃহরমণীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উভয়ের জীবনযাত্রা গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে, তখন
হইতেই র�োহিনীর উপর গ�োবিন্দলালের আকর্ষণ ক্ষীয়মান হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই অবসরে
ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ভ্রমরের দিকেই গ�োবিন্দ-লালের আকর্ষণ প্রবল হইয়াছে । র�োহিনী-হত্যা ক�োন�ো
গুরুতর ব্যতিক্রম নয় । এই মন�োভাবেরই বহিরঙ্গ নিদর্শনমাত্র । স্বয়ং উপন্যাসকারও একটা
পরিশিষ্ট য�োজনা করিয়া ব�োধকরি ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন । সীত-রামের ক্ষেত্রেও তা-ই ।
শ্রী হস্তগত হইয়াও অপ্রাপ্ত রহিয়া গিয়াছে । গ�োবিন্দলাল ও সীতারাম শেক্স্পীয়ারের ট্র্যাজেডির
নায়ক সদৃশ, ইহাদের আর্কষণ-বির্কষণ দুই-ই সাংঘাতিক এবং দুঃসহ-দুঃখ-পরিণামী । দাম্পত্য
প্রণয় ইহাদের কাছে নিয়মিত অন্নব্যঞ্জনের ন্যায় সহজলভ্য তুচ্ছ বস্তু। আর পরকীয়ার তীব্র মদিরা
পরিণামে হলাহলবৎ হইলেও নিতান্ত কাম্য হইয়াছে।
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বঙ্কিম উদ্ঘাটিত মনু ষ্য-প্রবৃত্তির এই গভীরে প্রবেশ না করিয়াই এরকম প্রণয়-সত্যকে ক�োন�ো
সমাল�োচক নিছক রূপম�োহ বলিয়া মনে করিয়াছেন । আমরা বলি,হাঁ,রূপসংয�োগ আছে বটে,কিন্তু
বহিরিন্দ্রিয় আর্কষণ অন্তরিন্দ্রিয় অনু ভবের বাহক না হইলে,অর্থাৎ দুই মিলিয়া ভাবরসে মনঃস্থির
না হইলে এতদূ র ঘটিতে পারে কিনা তাহা অন্তর্দর্শী সহৃদয়েরাই বিচার করিয়া দেখুন। কে বলিবে
যে র�োহিনী ও কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণে নায়কদের চিত্তে করুণাচালিত ভাবসংয�োগ ঘটে নাই
।দর্শন-শ্রবণাদি হইতে রাগ�োৎপত্তির সাধারণতত্বকে মান্য করিয়াও বলা যাইতে পারে যে বিশেষ
বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ রূপে পক্ষপাতই সূ ক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক সত্য। এমন অবস্থায় প্রথম
দর্শনেই বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ মিলিয়া একাকার হইয়া প্রবলতর অনু রাগের পথে চালিত হওয়াই স্বাভাবিক
পরিস্থিতি। এই ভাবমিশ্র রূপদর্শনকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের যাবতীয় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের
সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রও কেবল ক্ষণিক রূপলালসার মধ্যেই তাঁহার দাম্পত্য-বহির্ভূত আকর্ষণকে সীমিত
রাখেন নাই,ভাবরূপ সম্মিলিত প্রাথমিক উচ্ছ্বাসকে প্রবল আন্তর আর্কষণে পরিণত করিয়া তবেই
নায়কদের বিবাহিত পত্নী ত্যাগকে বা পতি-বিরাগকে বাস্তব করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।রূপ
ও গুণ একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীর প্রতি অপ্রতির�োধ্য প্রণয়ের প্লাবনে নন্দা ও রমা
ভাসিয়া গিয়াছিল। ‘প্রতাপ’কে যদি বীর ও দেবতুল্য চরিত্র বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে
শৈবলিনীর প্রতি তাহার সুগভীর অনু রাগ, যাহা সে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাকে রূপম�োহ
বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া স্পষ্টাক্ষরে বঙ্কিম-বির�োধী হইয়া পড়ে। আর সেই সঙ্গে অপ্রাপ্যতা-জনিত
অন্তর্দ্বন্দ্বে নায়কের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থাকেও ক�োন�ো মর্যাদা দেওয়া হয় না।
পরকীয়া রতির গভীরতা ও ল�োক�োত্তর-স্বভাব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং অত্যন্ত সচেতন
ছিলেন।তাঁহার স্বকীয় বিশ্লেষণ ইহার সপক্ষতার প্রমাণ।বঙ্কিমের এ মন্তব্য ‘সীতারাম’উপন্যাসে,
তাঁহার অভিজ্ঞতা ও লেখনীর পরিপাকাবস্থায় –
“ভাল�োবাসা বা স্নেহ,যাহা সংসারে এত আদরের,তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য,নূ তনের প্রতি জন্মে
না।যাহার সংসর্গে অনেককাল কাটাইয়াছি, বিপদে সম্পদে সু দিনে দুর্দিনে যাহার গুণ বুঝিয়াছি,
সু খ-দুঃখের বন্ধনে যাহার সঙ্গে বদ্ধ হইয়াছি,ভাল�োবাসা বা স্নেহ তাহারই প্রতি জন্মে । কিন্তু নূ তন
আর একটা সামগ্রী পাইয়া থাকে ।নূ তন বলিইয়াই তাহার একটা আদর আছে । কিন্তু তাহা ছাড়া
আরও আছে । তাহার গুণ জানি না কিন্তু চিহ্ন দেখিয়া অনু মান করিয়া লইতে পারি।যাহা পরীক্ষিত
তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া না দেওয়া মনের অবস্থার
উপর র্নিভর করে । তাই নূ তনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া ব�োধ হয়। তাই সে নূ তনের
জন্য বাসনা দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে।সে প্রেম
বড় উন্মাদকর বটে। নূ তনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়ে ভাসিয়া যায় ।
শ্রী সীতারামের পক্ষে নূ তন । শ্রীর প্রতি সেই উন্মাদকর প্রেম সীতারামের চিত্ত অধিকৃত করিল
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। তাহার স্রোতে নন্দা রমা ভাসিয়া গেল।
“হায় নূ তন ! তুমি কি সু ন্দর? না, সেই পুরাতনই সু ন্দর ? তবে তুমি নূ তন । তুমি অনন্তেরই
অংশ । অনন্তের একটু খানি আমরা জানি, সেই একটু খানি আমাদের কাছে পুরাতন । অনন্তের
আর সব আমাদের কাছে নূ তন । অনন্তের যাহা অজ্ঞাত তাহাও অনন্ত । নূ তন ।তুমি অনন্তেরই
অংশ । তাই তুমি এত উন্মাদকর । শ্রী আজ সীতারামের কাছে অনন্তেরই অংশ ।”
বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্লেষণ অপূ র্ব,উহা চির-আধুনিক এবং সাহিত্যের দিক দিয়া বিচারকের চূ ড়ান্ত
বিচার । ইহা শাস্ত্রতত্ববাদী হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রের নহে,গভীর-অনু ভূতি-প্রবণ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের ।
“সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য স�ৌন্দর্য সৃষ্টি”-উত্তরচরিতের আল�োচনায় তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে উপরিউক্ত মনস্তত্ত্ব বিকলন সর্বথা সংগত । এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্নেহ ভাল�োবাসা চিহ্নিত দাম্পত্যের সঙ্গে
প্রেম বা দৈব আকর্ষণের প্রভাবযুক্ত পরকীয়া-রতিরই প্রভেদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও প্রকারান্তরে
‘পরকীয়া’ আকর্ষণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । বৈষ্ণবেরা ব�োধহয় কিছুটা শাস্ত্রীদের ভয়েই
পরকীয়া প্রীতিকে ল�ৌকিকেতর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (“হেন প্রেমা নৃল�োকে না হয়”) ।
বঙ্কিমের এবং তৎশিষ্য রবীন্দ্রনাথের মতে আর সেই সঙ্গে পশ্চিমা কাব্য-দার্শনিকদের অভিমতে
উহা নরল�োকেই লভ্য । বৈষ্ণবেরা যে বিরহার্তিময় মানু ষী প্রেম হইতেই অল�ৌকিক রাধাকৃষ্ণ
প্রেমের আদর্শ লইয়াছেন ইহা রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত । অজ্ঞাত অপ্রাপ্য সুদূ রের প্রতি
অহেতু ক আকর্ষণ এবং অপ্রাপ্তিজনিত চিরবিরহ রবীন্দ্র কাব্য-কবিতারও একটি মুখ্য বিষয় ।
বঙ্কিমের উল্লিখিত বিশ্লেষণ হইতে আরও বুঝা গেল যে স্থায়ী মিলনে চরিতার্থ ভাল�োবাসা প্রেম বা
দৈব আকর্ষণ হইতে ভিন্ন-ধর্মের, ভিন্ন রীতির, এমনকি নিম্নতর পর্যায়েরও ।
উক্ত আশ্চর্য প্রণয়প্রবৃত্তির সঙ্গে ধর্মাধর্ম পাপ-পূ ণ্যের ক�োন�ো সম্পর্ক টানিয়া আনা অকর্তব্য-এমন
অভিমতও বঙ্কিম প্রকাশ করিয়াছেন । ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসের উপসংহারে মুমূর্ষু প্রতাপের প্রশ্ন
ও রমানন্দ স্বামীর প্রত্যূত্তরের মর্ম অনু ধাবন করিলে বুঝা যায় বঙ্কিম শুদ্ধ পরকীয়ারতির শ্রেষ্ঠতা
প্রদর্শনে ও কীর্তনে বিমুখ নহেন“প্রতাপঃ এ জগতে মনু ষ্য কে আছে যে আমার এই ভাল�োবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে আজি এই
ষ�োড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীতে কত ভাল�োবাসিয়াছি । পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনু রক্ত
নহি...আমার মৃত্যূ ভিন্ন উপায় নাই-এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ব শুনিলেন-আপনি
জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী-আপনি বলুন আমার পাপের কি প্রায়েশ্চিত্ত ।
“রমানন্দ স্বামী বলিলেন-তাহা জানি না । মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ ; শাস্ত্র এখানে মূ ক ।“
অতএব এই অগ্রগণ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের পথিকৃৎকে দাম্পত্য ও সতীত্বের মহিমাকীর্তনকারী,
হিন্দুধর্মের রক্ষক প্রভৃতি বিশেষণে যাঁহারা হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের মতামত
প্রচারয�োগ্য নহে, তাঁহারা সাহিত্যের অপক্ষপাত সমাল�োচক নন, স্ব স্ব মতাদর্শের অনু কূল প্রচারক
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মাত্র । সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষের দিকে লেখা কয়েকটি উপন্যাসে তাঁহার মনঃকল্পিত
অনু শীলনতত্ব এবং ক�োঁত,বেন্থাম, মিলের মতের সঙ্গে গীতার নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ পর�োপকারকে
মিশ্রিত করিয়া কাহিনী বিন্যাসপূ র্বক উক্ত মতাদর্শের পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়াছেন এমনভাবে যে তাহা
অ-সাহিত্যিক পাঠকপক্ষে বিভ্রান্তির কারণ হইয়াছে । কিন্তু ইহা ত�ো ঠিক যে ক�োনও ঔপন্যাসিক
তাঁহার কাহিনী সৃষ্টিকে পূ র্ণাবয়ব ও বিশ্বাসয�োগ্য করার অভিপ্রায়েই হ�োক আর নিজ চিন্তার
তাড়নাতেই হ�োক, তাঁহার উপন্যাসে ধর্মতত্ব, দর্শন, নিসর্গ-বর্ণন, ইতিহাসাদি উপন্যাসের জীবনসমস্যা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সংগতি ক্ষূন্ন না করিয়া যথেচ্ছ সন্নিবেশ করিতে পারেন । বঙ্কিমচন্দ্রও
তাহাই করিয়াছেন ।দেবী-চ�ৌধুরানীতে ইতিহাসের ঘটনাচক্রের মধ্যে তাঁহার সদ্যউদ্ভাবিত
অনু শীলনতত্ত্ব য�োগ করিয়া একটা এক্স্পেরিমেণ্ট করিয়া লইয়াছেন । বঙ্কিম নিজে উপন্যাসের
‘বহির্বিষয়’ ও ‘অন্তর্বিষয়ে’র বিভাগ করিয়াছেন (সীতারাম) । চন্দ্রশেখর উপন্যাসে ল�োকচক্ষে ভ্রষ্টা
শৈবলিনীর ‘প্রায়শ্চিত্তে’র একটি বিস্তৃত অধ্যায় তাঁহাকে সংয�োজন করিতে দেখা যায় । পরিনামে
ঔপন্যাসিক এরকম শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ার বিফলতাই তুলিয়া ধরিয়াছেন । দেখাইয়াছেন যে অকথ্য
দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে অন্যাসক্তা নায়িকা উন্মাদ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু ঐ অবস্থা ধীরে
ধীরে কাটিয়া গেলে শৈবলিনী পূ র্ববৎ অবৈধ প্রণয়কেই বহুমান করিয়াছে। সীতারাম উপন্যাসে
সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর বেত্রাঘাত দৃশ্যের অবতারণা বঙ্কিমের একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিকল্পিত ।
উহা এই যে, নারীর পক্ষে সন্ন্যাস অসার,গার্হস্থ্য জীবন যাত্রাই সঠিক পথ ।বেত্রাঘাতের উদ্দেশ্যে
জয়ন্তীকে উলঙ্গ করার মুখে তাহার নারীসুলভ স্বাভাবিক লজ্জার বর্ণনা দিয়া লেখক উহা বুঝাইয়া
দিয়াছেন । সীতারামে ইতিহাস বহির্বিষয় হইয়া থাকে নাই, শ্রী-সীতারাম দ্বন্দ্বের সঙ্গে একান্ত
হইয়াছে, কিন্তু মিথ্যা সন্ন্যাসের আচরণ, নিষ্কাম কর্মের আস্ফালন প্রভৃতির বেশ কিছুটা অংশ
বহিরঙ্গেই থাকিয়া গিয়াছে। অন্তিমের অসময়ে শ্রী-সীতারামের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া
বঙ্কিম সন্ন্যাসধর্ম , নিষ্কামকর্ম প্রভৃতি বহিরঙ্গ আবর্জনা দূ রে সরাইয়া দিয়াছেন ।
বাংলা উপন্যাসের এই পথিকৃৎ গ�োঁড়া হিন্দুয়ানিরও পরিপ�োষক ছিলেন না । আনন্দমঠ ও
সীতারামের অতিরিক্ত হিন্দু-হিন্দু, এমন কি ‘মার মার, যবন মার’ প্রভৃতির অনেকটাই ইতিহাসম�োহাবিষ্ট লেখকের তৎকালীন সীমিত জ্ঞানের প্রভাবে পরিপুষ্ট । তবু বলা যাইতে পারে যে,
অন্যত্র দৃষ্ট অ-সাম্প্রদায়িক বঙ্কিম শেষের দিকের এই সব লেখায় অত চড়া গলায় কথা না
বলিলেও পারিতেন । আসলে তখনকার প্রাপ্ত সীমিত উপাদানের ইতিহাস হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের
ধারণা হইয়াছিল যে মুসলমান অধিকারের পূ র্বেকার বাঙলা ও বাঙালী শ�ৌর্যে , জ্ঞানে , শিল্পসাহিত্যে গ�ৌরবাম্বিত ছিল এবং পাঠান আমলে যদিচ বাঙালী হতমান হয় নাই, ম�োগল প্রশাসনে
বাঙালীর সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল । এরকম একটা স্থির ধারণার অভ্যুদয়েই শেষের দিকে বঙ্কিম
হিন্দু ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকিবেন । নতু বা আয়েষা, ওসমান, মবারক,দলনী, জেবউন্নিসা,
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চাঁদশাহ, ফকির প্রভৃতি তাঁহার স্মরণীয় মানু ষ সৃষ্টি, আর হিন্দু হ�োক, মুসলমান হ�োক, যাহার ধর্ম
আছে সেই প্রকৃত মানু ষ-ইহাই বঙ্কিমের নিভৃত অন্তরের কথা ।
অতঃপর ‘সীতারাম’-এর পূ র্বে বিরচিত উল্লেখ্য কয়েকটি উপন্যাসে সাধারণভাবে মন�োয�োগ অর্পণ
করিয়া আমারা সীতারাম সম্পর্কে বিশেষভাবে যা শ্রোতব্য সে বিষয়ে আসিতেছি । সীতারামের
ম�ৌল প্রেরণা সম্পর্কে সাধারণভাবে যাহা উল্লেখ্য তাহা অবশ্য এই ভূমিকাংশেই বিবৃত করা গেল ।
‘দুর্গেশনন্দিনী’ র�োমান্স্বা উপন্যাস এ বিষয় একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে স�ৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া
ক�োন�ো সামাজিক বা নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লেখক কাহিনী গ্রন্থন করেন নাই । অন্তরে
হিন্দুয়ানির পাপ প�োষণ করিলে তিনি জগৎসিংহের সঙ্গে আয়েষার প্রণয় (যাহা অনৈতিহাসিক )
দেখাইতেন না এবং আয়ষাকেও মহত্তম প্রেমিকার আসনে বসাইতেন না । জগৎসিংহ বীরহৃদয়,
তাই দৈব-বিড়ম্বিতা তিল�োত্তমাকে বাগ্দান করিয়া (ইহাও অনৈতিহাসিক ) আয়েষার সঙ্গে পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন নাই । তিল�োত্তমাকে গ্রহণ ও আয়েষাকে বর্জনের দ্বারা বঙ্কিমের
শাস্ত্রীয় দাম্পত্যে আগ্রহও প্রমাণিত হয় । ইতিহাস বলে, পাঠান ওসমান তখনকার শ্রেষ্ঠ বীর ও
সাহসী পূ রুষ ছিলেন, এই ইঙ্গিত লইয়া বঙ্কিম একটি কল্পিত বাস্তব পটভূমিতে তাহাকে সমুজ্জ্বল
করিয়া তুলিয়াছেন ।
র�োমান্স্ ও উপন্যাসের নিপুণ বিমিশ্রণ হিসাবে ‘কপালকুন্ডলা’ কেবল বাঙলা সাহিত্যের নয়,
বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখয�োগ্য সৃষ্টি । এরকম পরিবেশ=বর্ণনশক্তি আমরা পশ্চিমা ক�োন�ো উপন্যাসেও
দেখি নাই । প্লট নির্মাণের মধ্যে দেখা যায়, দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও নায়িকা দুর্বোধ্য
রহস্যময়ী,অপ্রাপনীয়া সুদূ রের বস্তু হইয়াই রহিলেন । সূ তরাং কপালকুন্ডলায় বঙ্কিমের অভিপ্রায়
হইল এক চির-পরকীয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধন লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা । কপালকুন্ডলার বিশিষ্ট
চারিত্র্য সমাল�োচকদের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না,উহা কাব্যানুগত বিশিষ্ট মনস্তাত্বিক । বাস্তবে
দেহধারিণী মানবী,আসলে কবিহৃদয়ের সুদূ রশায়ী কল্পনা । সূ তরাং ট্র্যাজেডিতেই এ উপন্যাসেরস্বাভাবিক পরিণাম । বঙ্কিম যে র�োম্যান্টিক কবিত্বশক্তির উত্তম অধিকারী ছিলেন তাহার পরিচয়
অন্যান্য উপন্যাসে কিছু কিছু থাকিলেও (শৈবলিনী, মৃণালিনী-মন�োরমা, কুন্দনন্দিনী-সূ র্যমুখী, বারুণী
পুষ্করিণী, শ্রী-জয়ন্তীর পরিভ্রমণ প্রভৃতি) কপালকুন্ডলায় তার চরম�োৎকর্ষ । যে মূ ল প্রসঙ্গ তিনি
বাছিয়া লইয়াছিলেন,পরিবেশে, ঘটনায়, গ�ৌণ-কাহিনীর য�োগে কপালকুন্ডলায় যে নিপুণ সামঞ্জস্য
তাহা তাঁহার অন্য ক�োন�ো উপন্যাসেই দেখা যায় না । কপালকুন্ডলায় পদ্মাবতী বা ম�োতিবিবির
চরিত্রের উর্ধ্বায়ণেই প্রমাণ যে বঙ্কিম নারীত্বের অবমাননা করিতে পারেন না, আর হিন্দুয়ানি প্রচার
তাঁহার অভিপ্রায়ের নিতান্ত বাহিরে ।
‘মৃণালিনী’র সর্বাপেক্ষা আকর্ষক চরিত্র মন�োরমা । আর পশুপতি স্বার্থান্ধ কুটিল চরিত্রের হইলেও
তাহার ব্যক্তিত্ব শৃঙ্গার সাধক নায়ক হেমচন্দ্রের চরিত্রে দেখা যায় না । বিস্মৃত-বিবাহ-সম্পর্ক
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পশুপতির কাছে মন�োরমা পরকীয়া কন্যকা । হেমচন্দ্রে শিভ্যালরি ‘যুগের ছায়াপাত ঘটেছে,
সে জগৎ সিংহেরই পরিণত সংস্করণ । বঙ্কিম-পরিকল্পিত বেশ কয়েকটি নায়িকাই অভিযাত্রীমন�োভাবসম্পন্না । সংসারধর্মে আশ্রিত হইলেও নিরুদ্দেশের যাত্রী হইতে তাহাদের ক�োন�ো বাধাই
নাই । কপালকুন্ডলা আদন্তে র�োম্যান্টিক,তাহার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম । মধ্যযুগের
কুহেলিকায় আবৃত মৃণালিনীর কথাও না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল, কিন্তু সূ র্যমুখী?বিষবৃক্ষের বাস্তব
পরিস্থিতির মধ্যে এ ধরনের নায়িকা-চরিত্র নিতান্তই বেমানান । আর শৈবলিনীর বা আনন্দমঠের
শান্তির ত�ো কথাই নাই । মধ্যযুগের আধা-অজানা পরিবেশের ভূমিকাতেও এরুপ অবাস্তব
নারীচরিত্র-গ্রন্থন দূ ষণীয় মনে করিতে বাধা নাই, অন্ততঃ এসব ক্ষেত্রে উপন্যাস-বিচারের মানদন্ড
অচল ।সীতারামের শ্রী সম্পর্কেও একই কথা প্রয�োজ্য, তবে কিছূ কাল আগেও শ্রী-জয়ন্তীর মত
জটা-গৈরিক-রূদ্রাক্ষ বিভূষিতা দেয়াসিনী বা সন্ন্যাসিনীর অস্তিত্ব এদেশে একেবারে দুর্লভ ছিলনা
। এইটু কুই যা রক্ষা ।
বিষবৃক্ষে সূ র্যমুখীর গভীর দাম্পত্যপ্রীতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নগেন্দ্রের কুন্দ-আসক্তি এবং
অনু রূপভাবে ‘উইলে’ গ�োবিন্দলালের র�োহিনী-প্রণয়ই প্রমাণ করে যে অবৈধ প্রণয়ের বাস্তবতা
ও প্রবলতাকে বঙ্কিম অস্বীকার করেন নাই এবং উহাকে হেয় ও প্রতিপন্ন করেন নাই । পূ র্বেই
আমরা ইঙ্গিত দিয়াছি যে র�োহিণী হত্যার স্বাভাবিক কারণ হইল দম্পতির ন্যায় বেশ কিছু কাল
একত্র যাপনের কারণে র�োহিণীর সহজপ্রাপ্যতায় এখন স্বকীয়া হইয়া পড়া,আর সেইসঙ্গে অতীব
দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ভ্রমরপক্ষেই তীব্র আকর্ষণের উদয় । বিষয়টি আমরা স্বকীয়া-পরকীয়াতত্ত্বের
সাহায্যে সহজ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র । কিন্তু এরূপ মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা যে প্রকারান্তরে
বঙ্কিমেরও উদ্দিষ্ট তাহা র�োহিণী-হত্যা বিষয় পাঠকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে লিখিত পরিশিষ্টমন্তব্য হইতেও বুঝা যায় । বঙ্কিমের মতে –“তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া,র�োহিনী অত্যাজ্যা-তবু ভ্রমর
অন্তরে র�োহিনী বাহিরে । তাই র�োহিণী অত শীঘ্র মরিল ।“ র�োহিণীর মৃত্যু সম্পর্কে যদি বঙ্কিমের
স্বাভিমতকে কিছুটা গুরুত্বপূ র্ণ মনে করা যায় তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে দাম্পত্য ও
সামাজিক বাধাজন্য র�োহিণী যখন অনায়ত্ত ছিল তাহার উপর গ�োবিন্দলালের আকর্ষণ তীব্র ছিল ।
একত্রবাসে অপরিচিত পরিচিত,অজ্ঞাত জ্ঞাত এবং সুদূ র নিকটবর্তী হওয়ায় সে আকর্ষণ স্তিমিত
হইয়া পড়াই স্বাভাবিক । আর অন্যপক্ষে অপ্রাপ্যতার জন্য পরকীয়াবৎ ভ্রমরপক্ষেই গ�োবিন্দলালের
আকর্ষণ সমধিক হইয়া পড়িয়াছিল । জমিদারতনয় গ�োবিন্দলাল ইহার সহজ সমাধান করিতে
প্রয়াসী হইয়াছিলেন । হত্যার জন্য বঙ্কিম একটা বহিরঙ্গ কারণ ( সম্ভবতঃ ওথেল�ো নাটকের
সাদৃশ্যে ) দেখাইয়াছেন মাত্র । র�োহিণীর জন্য ভ্রমর-হত্যা এবং ভ্রমরের জন্য র�োহিণী-হত্যা
গ�োবিন্দলালের ক্ষেত্রে একই মানসিকতার অন্তর্ভূত । র�োহিণীকে হত্যা না করিয়া গ�োবিন্দলাল
যদি ছাড়িয়া পলাইতেন, তাহা কি র�োহিণীপক্ষে মৃত্যুরও অধিক হইত না ? আমাদের আরও মনে

76

হয় যে র�োহিণীর চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমের লেখনী কিছু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিল । যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া
অভিহিত করিলেন তাহার উপর কার্যক্ষেত্রে সহানু ভূতিও ত�ো বড় কম দেখাইলেন না । র�োহিণী
যদি কপট ও ছলনাময়ী হইবে, সে ডুবিয়া মরিতে গেল কেন? কেবল য�ৌন আকাঙ্ক্ষার অপূ র্তির
জন্য কেহ কি আত্মহত্যা করিতে চায় ? র�োহিণী কি ভান করিয়া ডুবিয়াছিল ? অতএব শরৎচন্দ্র
বঙ্কিমের অন্তর্গূঢ় ভাবনা ধরিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয় । এই অন্তর্গূঢ় স্রষ্টার কাছে বাহিরের
বঙ্কিমও পরাস্ত হইয়াছে । ‘চন্দ্রশেখর’ এবং ‘রজনী’তে বঙ্কিম পরকীয় প্রেমেরই প্রবলতা ও
দুর্দমনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন । বিপুল অধ্যবসায় সহকারে কৃত শুদ্ধীকরণ-যজ্ঞ যে কত অসার
তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । আর, ‘রজনী’ উপন্যাসের উপসংহারের দিকে লবঙ্গলতার মত
আদর্শ গৃহরমণীর অমরনাথের প্রতি সু প্ত বাসনার পরিচয় দিয়া যেমন গতানুগতিকতাগ্রস্ত শাস্ত্রীয়
দাম্পত্যে প্রকৃত প্রেমের অসম্ভাব্যতা ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক আধুনিকতার
পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যাহারা সাহিত্যসৃষ্টিতেও হিন্দুয়ানি, দাম্পত্য ও সতীত্বের ধ্বজাধারী
তাঁহারা কি এরূপ ধারণারই বশবর্তী যে বিবাহিত নারীর মর্ম-প্রদেশে যাহাই বিরাজ করুক না
কেন বহিরঙ্গভাবে পতিসেবা পতিপূ জা করিলেই তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে ?
কী দাম্পত্যে কী পরকীইয়ায় উল্লেখয�োগ্য উপন্যাসগুলির পরিণাম, হয় পূ র্ণ ট্র্যাজেডিতে,
নয় ট্র্যাজিকমেডিতে । মৃণালিনী, ইন্দিরা, আনন্দমঠ,দেবী চ�ৌধুরানী প্রভৃতির কল্পকথাগুলি বাদ
দিলে দেখা যায়, দুর্গেশনন্দিনী ট্র্যাজি-কমেডি, কপালকুন্ডলা সর্বাঙ্গীণ ট্র্যাজেডি, চন্দ্রশেখরও তাই,
বিষবৃক্ষ ট্র্যাজি-কমেডি কৃষ্ণকান্তের উইল পূ র্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি, রাজসিংহের জেবউন্নিসা পক্ষেও তাই,
আর সীতারামও তাই । সীতারআমের একেবারে শেষাংশে বর্ণিত মিলন বাহ্যিক একত্রতা মাত্র,
উহা উভয়কেই অনিবার্য বিনাশের সম্মুখীন করিয়াছে।
‘সীতারাম’কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন নাই, ‘রাজসিংহ’কে বলিয়াছেন ।
অথচ রাজসিংহের সর্বাপেক্ষা আকর্ষক গ্রন্থন জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়ার প্রণয়কথা ত�ো ইতিহাসে
লেখে না । আসল কথা এই যে, ইতিহাসে ক�োন�ো ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই থাকুক । কল্প-ঘটনা
যদি ইতিহাসের সম্ভাব্য বাস্তবতা অতিক্রম না করে তাহাতে উপন্যাসের ঐতিহাসিকত্ব খন্ডিত হয়
না ।সীতারামের ঘটনাবলীর সব কিছু খাঁটি ইতিহাস-সংগত না হইলেও ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা
পূ র্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়াছে । সীতারামের স্বাধীন জমিদার হওয়ার পর কয়েক বৎসরের রাজ্য
প্রশাসনের মধ্যেকার ফ�ৌজদার-হত্যা ও মুর্শিদকুলির আদেশে সীতারামকে শূ লে বিদ্ধ করা, ঘটনা
ছাড়া ইতিহাসে আরকি পাওয়া যায় ? অথচ গঙ্গারামকে আর কী জীবন্ত কবর দেওয়ার আয়�োজন,
শ্রী, রমা, নন্দা, চন্দ্রচূ ড়, চাঁদশাহ ফকির প্রভৃতি এবং দুর্গরক্ষা, যুদ্ধ বিবরণ প্রভৃতি লেখকের নিজ
কল্পনায় গ্রথিত হইলেও ঐ সময়কার বাস্তব সম্ভাব্যত্য সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছে । অতএব ‘সীতারাম’ও
উত্তম ঐতিহাসিক উপন্যাস । কেবল একটা ব্যাপারে একটু খানি গরমিল রহিয়াছে । উহা হইল
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হিন্দু-মুসলমান মন�োভাব ও পারস্পরিক জনবির�োধ । বস্তুতঃ তখনকার দিনে এখনকার মত
সাম্প্রদায়িক মন�োভাব লইয়া ক�োন�ো বির�োধ ক�োথাও গড়িয়া উঠার অবকাশ পায় নাই । মুসলমান
ফ�ৌজদার ও হিন্দু জমিদারের মধ্যেকার কলহে উভয়পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুইই থাকিত । দেবী
চ�ৌধুরাণীর দস্যুদলে হিন্দু-মুসলমান দুইই ছিল । সুতরাং সীতারাম উপন্যাসের পুনঃপুনঃ ‘হিন্দু
হিন্দু’ উক্তি এবং ‘মার্মার যবন মার্’ প্রভৃতি ইতিহাসের সমর্থন লাভ করে না । দেখিতে হইবে
বঙ্কিম তাঁহার পূ র্বেকার ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসেই প্রথম এরূপ হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য করিয়াছেন
ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখাইয়াছেন । ইহাও ইতিহাসের অনুগামী নহে ।লেখকের পূ র্বেকার লেখায় কুত্রাপি
এরূপ মুসলিম-বিদ্বেষ দেখা যায় না । বরং সহানু ভব ও বিচারকের অপক্ষপাত দৃষ্টিক�োণের
পরিচয়ই পাওয়া যায় । ‘সীতারাম’ উপন্যাসের চাঁদশাহ ফকির এই সূ ত্রে নির্মিত হইয়াছে ।
অনু মান হয়, বঙ্গদর্শনের অধ্যায় সমাপ্ত হইবার পর ক�োন�ো সময়ে বঙ্কিমের মাথায় এরূপ নূ তনতর
চিন্তার উদয় হইয়া থাকিবে । কেহ কেহ মনে করেন এইসময়ে উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়া স্বামী
শ্রদ্ধানন্দের আর্যসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করার পর হইতেই তাঁহার মন�োভাবে এরূপ
বিভ্রাট বাধিয়াছে । পূ র্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম নিজ অধ্যয়নে এরুপ ধারনায় উপনীত হইয়াছিলেন
যে বাঙ্লায় মূ সলিম অধিকার হইতেই বাঙালীর শ�ৌর্য-বীর্যের হ্রাস, জ্ঞান-গরিমার অবনতি । কিন্তু
ইহাও ঠিক নহে । পাল ও সেন শাসনে বাঙালী দেশজয় দিগ্বিজয়ের কী পরিচয় দিয়াছে তাহা বুঝা
যায় না, তবে অনু মান চলিতে পারে । কিন্তু পাঠান ও ম�োগল আমলে সংস্কৃত ও বাঙ্লায় এত শাস্ত্র
ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনা, নব্যন্যায়ের খ্যাতি, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে নবজাগরন প্রভৃতির কি
তুলনা আছে ? বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন-ইংরেজ আগমনে জাতির উন্নতির সু চনা হইয়াছে । স্বীকার
করি, নুতনতর সাহিত্য ও জ্ঞানবুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে । বিচারব�োধ জাগিয়াছে,শিক্ষার আয়�োজন
হইয়াছে । কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় উহা শ্রেণীবিশেষে হইয়াছে মাত্র । সাধারণ
জনের ঘ�োর তমিস্রা ও দারিদ্র্য আজও নিরাকৃত হইল না । সূ তরাং ‘সীতারাম’ উপন্যাসে ইতিহাস
হুবহু অনু সৃত হ�োক না হ�োক ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার তেমন হানি ঘটে নাই । সীতারাম দিল্লী
হইতে পাকাপাকিভাবে জমিদার বা রাজা উপাধির সনদ আনাইয়াছিলেন ইহা সত্য ঘটনা । তিনি
ভুষণার ফ�ৌজদারকে হত্যা করিয়া-ছিলেন ইহাও সঠিক তথ্য, কিন্তু ইতিহাস বলে যে ইহাতেই
মুরশিদকুলি ক্রু দ্ধ হইয়া সৈন্য পাঠান, সীতারামকে বন্দী করেন ও মৃত গ�োরুর চামড়া তাঁহার গায়ে
পরাইয়া শূ লে বিদ্ধ করেন । এই ইতিবৃত্ত বঙ্কিম হয়ত বা জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছেন এবং
উক্ত পরিণাম চিত্রিত করিতে দ্বিধা করিয়াছেন । কিন্তু ইহাতেই উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা খর্ব
হইয়া যায় না । যে নিসর্গচিত্র ও জীবনচিত্র তিনি দেখাইয়াছেন তাহা সেকালের এবং সে অবস্থার
অনেকটাই অনুগত ।
বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁহার মন�োধর্মের একমুখিতা লক্ষ্য করা গেল । সেই সঙ্গে
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সীতারামেরও ‘অন্তর্বিষয়’ খানিকটা পরিস্ফুট করা গেল । অতঃপর ঔপন্যাসিকের মূ ল প্রেরণা
সম্পর্ক দু’চার কথা বলিয়া আমরা সীতারাম উপন্যাসের আল�োচনায় ছেদ টানিব ।সীতারাম
ট্র্যাজেডি, নিয়তিকৃত নির্মম ট্র্যাজেডি । ইহার বহিরঙ্গে ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত জীবন, অন্তরঙ্গে
প্রণয়পাত্রীকে করায়ত্ত করার নিষ্ফল প্রয়াস । শেষ মুহূর্তে শ্রীর আত্মসমর্পণ ক�োন�ো কাজের
হয় নাই । পুর্বেই রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন সম্মুখে যুদ্ধ ও মৃত্যুর অহ্বআন । বীর
সীতারাম রাজ্যও চাহিয়াছিলেন, প্রণয়িনীও চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্য ধর্মাচরণে মন দেওয়ার
ক�োন�ো প্রয়�োজন কখনও অনু ভব করেন নাই । জয়ন্তীর প্রর�োচনায় তাঁহার মুখে গীতার স্তোত্র
অন্তিমের যাত্রীর মুখে হরিধ্বনি উচ্চারণের মত বিকৃত শুনাইয়াছে ।সুয�োগ আসিবামাত্র হরিধ্বনি
থামাইয় অস্ত্র ধরিয়াছেন ।এইভাবে সীতারামের চরিত্র শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিকই থাকিয়া গিয়াছে ।
একদিকে রাজ্য অন্যদিকে শ্রী,এ দুইকে একত্র মিলিত করার অভিলাষ বহন করিয়াও কার্যতঃ
তিনি অসমর্থ হইলেন । কেহ প্রশ্ন করিতে পারে, তিনি ত�ো শ্রীকে বলপূ র্বক আয়ত্ত করিতে
পারিতেন ।তাহার জবাবে বলা যায়,শ্রীকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি । বলপ্রয়�োগে
দেহ অধিকার করা যাইত মাত্র । আমরা পূ র্বেই বলিয়াছি যে বিবাহবন্ধনের একটা পূ র্বসূ ত্র
থাকিলেও, নিতান্ত অপ্রাপ্যতার কারণে ও কালবশে, পরিণীতাও পরকীয়ার স্বরূপ পরিগ্রহ করে ।
প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রবল বাধা বিবাহিতাকেও পরকীয়ায় পরিণত করিতে সক্ষম । শ্রীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমউদ্ভাবিত অধিক ক�ৌশল হইল জ্যোতিষীর গণনা ।ঐ গণনা অনু সারে প্রিয়প্রাণ হন্ত্রীত্বের ভিন্নরূপে
সার্থকতা দেখাইয়া বঙ্কিম Tragedy of Fate কে সুনিশ্চিত করিয়াছেন ।উক্ত জ্যোতিষবচনকে
কেন্দ্র করিয়াই শ্রীকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়াছেন এবং ঐভাবে সমীপবর্তী করিয়াও দুষ্প্রাপ্য করিয়া
তুলিয়াছেন । স্থানকালের নিরিখে ঔপন্যাসিকের ক�ৌশলটি অপূ র্ব হইয়াছে বলিতে হইবে ।কেহ
যদি একথা বলেন যে জয়ন্তী ও শ্রীর সন্ন্যাসের মধ্যস্থতায় বঙ্কিম ক�ৌশলে গীতার নিষ্কাম ধর্মের
সার্থকতা শুনাইতে চাহিয়াছেন । তাঁহাকে আমরা বাতুল বলিয়া উপহাস করিতে পারি, কারণ
বঙ্কিম কার্যতঃ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে প্রেমভিত্তিক গৃহধর্মের নিকট সন্ন্যাস ও নিষ্কামত্ব পরাভূত
হইতে বাধ্য । শেষ মুহূর্তে শ্রীর স্ত্রীরূপে আত্মসর্ম্পনের মধ্য দিয়া বঙ্কিম প্রণয়াকর্ষণেরই অম�োঘতা
প্রমাণ করিয়াছেন। আর জয়ন্তীর বেত্রাঘাত দৃশ্যে বঙ্কিম নারীর সন্ন্যাস যে কত মূ ল্যহীন তাঁহা
বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রণয়-নির্ভর গৃহধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা নানা ক্ষেত্রে নানা ক�ৌশলে বঙ্কিম প্রতিপন্ন
করিয়াছেন । এই কারণেই তিনি দেবী চ�ৌধুরানীকে প্রফুল্লরূপে সংসারে ফিরাইয়া আনিয়াছেন
। অন্যদিকে আনন্দমঠে দেখা যায়, পরকীয়া আকর্ষণের মুখে ভবানন্দের সন্তানধর্ম জলে ভাসিয়া
গিয়াছে । বঙ্কিম অবাস্তবভাবে নীতিবাগীশ ছিলেন না,মানু ষজীবনে যা স্বাভাবিক, বিশ্বসৃষ্টির যা
মূ লীভূত বিষয় তাহারই রহস্য উদ্ঘাটন

করিয়া অপূ র্বচমৎকারের সৃষ্টি করিয়াছেন । সীতারাম-

ক্ষেত্রে পরিণামের স্বাভাবিকতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই মহান আর্টিস্ট জ�োর করিয়া
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ঘটনার ম�োড় ঘুরাইয়া দিবেন ও হিন্দুশাস্ত্রের মহিমা কীর্তন করিতে থাকিবেন ইহা কল্পনাও করা
যায় না । তাই যুদ্ধের ও মৃত্যুর মুখেও সীতারামকে বিলাপসহকারে বলিতে শ�োনা যায়-হায়, শ্রী,
তুমি সেই আসিলে, কিন্তু কিছু কাল আগে ধরা দিলে না কেন ? এই উপসংহার বাক্যই উপন্যাসের
ম�ৌল প্রেরণার বিষয় নির্দেশ করিতেছে । হিন্দুধর্ম ও গীতা নহে ।
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বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্ক

ম

হাকাশে দুই সমুজ্জ্বল গ্রহ-জ্যোতিষ্কের আপাত-ঘনিষ্ঠতা দর্শন কদাচিতের ব্যাপার
। সাহিত্যাকাশেও তাই । মহাভারতকার রামায়ণকার এবং কালিদাসের মধ্যে শত
শত বৎসেরর ব্যবধান । ক�োথায় মহাকবি শেকস্পীয়ার আর ক�োথায় গ�োয়েটে
। বাঙলার স�ৌভাগ্যক্রমে বঙ্কিম রবীন্দ্র-নাথ কিছু কালের জন্য নিকটবর্তী হয়েছিলেন । এই
কারণে বিষয়টি পরবর্তী সাহিত্যরসিকদের কাছে লক্ষণীয় ব্যাপার হয়ে রয়েছে । তবে তা
উভয়ের এমন বয়সে , যখন একজন খুবই ভাস্বর অন্যজন তখনও ক্ষীণদীপ্তি । তা হ�োক,
তবু এই কাছাকাছি হওয়া ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কের কাছে অর্থহীন ও নিষ্ফল ত�ো হয়ই নাই,
বরং তেজস্ক্রিয়তাবর্ধক হয়েছে । কিন্তু কেবল উপন্যাস গল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে নয়, র�োম্যান্টিক
কাব্যস্বপ্ন সৃ জনের ক্ষেত্রেই এমনটি বিশেষভাবে ঘটেছে । এ হ’ল নিগূ ঢ় আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক
। মানস-প্রকৃতির গঠনের স�ৌসাদৃশ্য । তার আগে দেখা যাক বহিরঙ্গ ঘটনাচক্রে প্রৌঢ় এবং
তরুণ কতটা কাছাকাছি হয়েছিলেন ।
কবিরই লেখা ‘জীবলস্মৃতি’ গ্রন্থে দেখা যায়, কবির বয়স যখন পনের�ো ষ�োল�ো তখন
তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন । দেখেন রাজা স�ৌরীন্দ্রম�োহন ঠাকুরের ভবনে, এমারেল্ড্
বাওয়ারে, এখন যার সংলগ্ন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে, হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ও
নবীন ছাত্রদের রি-ইউনিয়ন সভায়, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে । এই প্রথম দর্শনে বঙ্কিমের উজ্জ্বল
গম্ভীর অথচ ওষ্ঠাধরে ক�ৌতুকের রেখা যুক্ত মুখশ্রী, খড়্গের মত নাসিকা ও ভাষায় সূ রুচিঁর
দিকে আগ্রহের বিষয় কবি উল্লেখ করেছেন । এর পরের বৎসর ‘হিন্দুমেলো’র বার্ষিক
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সভায় কবি নবীন সেনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয় । যাইহ�োক, এর পর ইং ১৮৮১, ’৮২,
’৮৩ সালে বঙ্কিম যখন হাওড়া এবং কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে বাসাবদল করে থাকতেন
তখন অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহচর হয়ে রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমের সঙ্গে মাঝে মাঝে
দেখা করতে যেতেন এ খবর পাওয়া যায় । ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ৩ জানুয়ারি ঠাকুরপরিবারের
জ�োড়াসাঁক�ো ভবনে তরূণ কবির লেখা ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ গীতিনাট্যের অভিনয় উপলক্ষে
কবি নিজে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমন্ত্রণ ক’রে নিয়ে আসেন । উক্ত বাল্মীকি-প্রতিভা
অভিনয় উপলক্ষে আরও যাঁরা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায়, রেভারেন্ড কৃষ্ণম�োহন বন্দ্যোপাধ্যায়,তারকনাথ
পালিত, বিহারীলাল গুপ্ত, স�ৌরিন্দ্রম�োহন ঠাকুর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব । অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের
সঙ্গে কবির মানসিক পরিচয় ঘটে এসবের বহু আগে, কবির দশ বার�ো বৎসর বয়স
থেকেই, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিষবৃক্ষ পাঠের মধ্য
দিয়ে । বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ের ঘটনার পর বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকারের একটি উল্লেখ্য
বিবরণ পাই জীবনস্মৃতিতেই । রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমকালীন উল্লেখ্য
ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমও এসেছিলেন । বঙ্কিম রমেশচন্দ্রের
গৃহে প্রবেশ করতেই রমেশচন্দ্র তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে অভিনন্দিত করেন । পাশেই
রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন । বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে দেখেই মন্তব্য করেন –এ মালা এখন ইঁহার
প্রাপ্য । রমেশ, তুমি ‘সন্ধ্যাসংগীত’ পড়েছ ? রমেশচন্দ্র ‘না’ বলতেই বঙ্কিম সন্ধ্যাসংগীতের
একটি কবিতার উল্লেখ করে কবির অজস্র প্রশংসা করেন । জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ
লিখেছেন-“তখন তিনি সন্ধ্যা-সংগীতের ক�োন�ো কবিতা সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করিলেন,
তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম ।“ ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র মিলে ‘বিদ্বজ্জনসমাগমের’ পরিবর্তে ‘সারস্বত সমাজ’ নামে একটি সূ ধী-মিলন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প
করেন । রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি ও বঙ্কিমচন্দ্র এর সহ-সভাপতি হ’তে রাজী হন । ঐ
খ্রীস্টাব্দেই ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘনাদবধ’ বিষয়ে দ্বিতীয় কিস্তির আল�োচনা
বের হয় । তাতে তিনি ‘মেঘনাদবধ’ মহাকাব্য কিনা ও ট্র্যাজেডি কিনা বিচার করেছিলেন ।
সেই সূ ত্রে বিষবৃক্ষ যে ট্র্যাজেডি এই অভিমতপ্রকাশ করে লিখেছিলেন-“নগেন্দ্রও সূ র্যমুখীর
মিলনে বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিঁরকাল বাঁচিয়া রহিল, ইহাই ট্র্যাজেডি” । (১৮৮৩)
বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রণ�োদিত হ’য়ে রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজিতে লেখা চিঁঠিতে তাঁর মন্তব্য জানান
। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-“বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে
ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে” এমন মন্তব্য করেন । এ বইকে তিনি নিন্দা করেন নি ।
“ছেলেমানুষির ভিতর থেকে এমন একটা কিছু তিনি দেখেছিলেন যাতে অপরিচিত বালককে
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হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করেছে ।” যেমন এই প্রসঙ্গে তেমনি অন্যত্রও
বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মহত্বের দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বারংবার তাঁর অনু ভব জানিয়েছেন ।
পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক নিযুক্ত হন । ঐ সালেরই শ্রাবণ মাসে অক্ষয়চন্দ্র সরকারেরে ‘নবজীবন’ পত্রিকা
এবং তার পক্ষকালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত ও তাঁর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত ‘প্রচার’ পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এই দুই পত্রিকা আশ্রয় ক’রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর
ধর্মতত্ব বা অনু শীলন ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এবং সেইসঙ্গে ভগবদ্গীতার ব্যাখা ও ‘কৃষ্ণচরিত্র’
বিষয়ে লিখতে থাকেন । তিনি যুক্তিবিজ্ঞানমূ লক নব্য হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং
সেই হিসাবে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তাঁর অনেক বিষয়েই মিল ছিল । তিনি নিজমতে অটল
থেকেও ব্রাহ্মধর্মমতের সপক্ষে শ্রদ্ধা প�োষণ করতেন । তবে প্রতীক উপাসনার সপক্ষতা
এবং কৃষ্ণ-ভগবান প্রভৃতি দু’একটা বিষয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল না । এই
সামান্য অনৈক্য থেকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাময়িকভাবে
তাঁর একটু ভুল ব�োঝাবুঝি সূ তরাং পারস্পরিক কটাক্ষপাতের সৃষ্টি হয় । রাজনারায়ণ বসূ
প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতারাও তাঁকে ক�োঁত্-প্রভাবিত নিরীশ্বরবাদী আখ্যা দেন । সে সব
১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের কথা । ‘নবজীবনী’ ও ‘প্রচার’ পত্রিকায় লেখা বঙ্কিমের ‘ধর্মজিজ্ঞাসা’ ও
‘হিন্দুধর্ম’- এর বিপক্ষে ‘তত্বব�োধিনী’তে নূ তন ধর্মমত নামে সমাল�োচনা প্রকাশিত হয় ।
‘সঞ্জীবনী’ এবং গ�োঁড়া হিন্দু পক্ষপাতী ‘বঙ্গবাসী’ও কথা কাটাকাটিতে য�োগ দেয় । আশ্বিন
মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হওয়ার কিছু পরেই তরুণ রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায়
কর্তব্যসচেতন হ’য়ে বঙ্কিমের ‘হিন্দুধর্ম’ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সমাল�োচনা লেখেন । বঙ্কিম তাঁর
প্রবন্ধের একস্থানে এই উপলব্ধি প্রকাশ করেছিলেন যে, অধিকতর মানবহিত সম্পাদনের
উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে মিথ্যাচারণ দ�োষের নয় । এর উপর রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ সহকারে
লিখেছিলেন মিথ্যা কখন�োই সত্য হয় না, বঙ্কিমবাবু বললেও নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বললেও
নয় । অগ্রহায়ণ মাসের ‘ভারতী’ পত্রিকায় ‘একটি পুরাতন কথা’ নামে রবীন্দ্রনাথের এই
সমাল�োচনা প্রকাশিত হয় । বঙ্কিম-এর জবাবে লেখেন “আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যহিন্দু
সম্প্রদায়” ( প্রচার, অগ্রহায়ণ ) । এতে বঙ্কিম তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ক�োন�ো আক্রমণ
ত�ো করেনই নাই, বরং এমন কথা লেখেন যে স্নেহভাজন উদীয়মান রবির পিছনে রাহুর
ছায়া রয়েছে বলেই এমনটা ঘটছে এবং এমন কথাও লেখেন যে প্রতিভাশালী তরুণ যদি
দুএকটি বেশী কথা বলেই থাকেন, তা তাঁর সহ্য করাই কর্তব্য, ইত্যাদি । ‘জীবনস্মৃতিতে’
রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-‘বঙ্কিমবাবূ সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বির�োধের কাঁটাটূকু উৎপাটন
করিয়া ফেলিয়াছিলেন ।‘ বঙ্কিম ও রবীন্দ্র দুয়েরই উদারতা ও মহানু ভবতা এই সাময়িক
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কলহের উপলক্ষে ফুটে উঠেছে । আমরা অনু মান করি, এর পর প্রত্যক্ষে উভয়ের মধ্যে
পূ র্বেকার স্নেহ-শ্রদ্ধা অবিকৃতভাবেই রক্ষিত হয়েছিল ।
১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ‘সাধনা’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যুগান্তকারী ‘শিক্ষার
হেরফের’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধটিতে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষণের কৃত্রিমতা ও
মাতৃ ভাষায় শিক্ষণের য�ৌক্তিকতার বিষয় মন�োজ্ঞতার সঙ্গে তুলে ধরা হয় । আল�োচনাটি
বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস ও আনন্দম�োহন বসূ প্রমুখের প্রশংসা লাভ করে । প্রবব্ধটি পড়ে
বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন । ঐ চিঠিটি ‘সাধনা’র চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের
মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয় । চিঠিতে বঙ্কিমের মন্তব্যে ছিল “প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার
মতের ঐক্য আছে ।“ এর পর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে
রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে তাঁর উল্লেখয�োগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ
‘ইংরেজ ও ভারতবাসী’ পাঠ করেন । পূ র্বাহ্নেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সভাপতিত্ব করার
জন্য তাঁর বাসগৃহে প্রতাপ চ্যাটার্জি লেন-এ অনুর�োধ জানাতে গিয়েছিলেন এবং প্রবন্ধটি
তাঁকে পড়ে শুনিয়ে তাঁর মতামত জেনে নিয়ে স্থানবিশেষে গ্রহন-বর্জনও করে নিয়েছিলেন
। প্রবন্ধটি ১৮৯৪ ( ১৩০১ বঙ্গাব্দ )- এর বৈশাখ ‘সাধনায়’ প্রকাশিত হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের
প্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন আগে ১৩০০ চৈত্র সংখ্যার ‘সাধনা’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের
‘রাজসিংহ’ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ।বঙ্কিম প্রবন্ধটি দেখে যেতে পারেননি এমনই মনে হয় ।
তবে শুনে থাকতে পারেন প্রবন্ধটি ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের সমাল�োচনা নয়, হৃদয়মন দিয়ে
রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির প্রকাশ মাত্র । শ�োনা যায়, ঐ বৎসরেই একদিন নিজ সু র সংয�োগে
‘বন্দেমাতরম্’ গানের প্রারম্ভ অংশ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়ে এসেছিলেন । পরের বৎসর
কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে উদ্বোধনী সংগীতরূপে, তাঁর বন্দেমাতরম্ গান সাধারণ্যে
পরিবেশিত হয় ।
এই হল বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ য�োগায�োগের অধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে
১৮৯৪ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ১৫-১৬ বৎসর বয়স থেকে চ�ৌত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত । মনে
হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবৎকাল মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ‘স�োনার তরী’র কবিতানিচয়, এমন কি
‘চিত্রা’ কাব্যেরও দু’একটি কবিতা, চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপের মত কাব্যনাট্য এবং
‘কাবুলিওয়ালার’ মত প্রথম শ্রেণীর গল্প প্রভৃতি পড়ে নিয়ে সু মহৎ ভাবী সাহিত্যিক হিসাবে
রবীন্দ্র-বিষয়ে দৃঢ় আশা প�োষণ করে যেতে পেরেছিলেন ।
বঙ্কিমের প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ নানান অবকাশে বঙ্কিমের আল�োচনা সমাল�োচনা
করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে তাঁর বঙ্কিম-ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন । এগুলি
পথিকৃৎ সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে পূ র্বসূ রির প্রতি তাঁর সূ গভীর শ্রদ্ধাব�োধের পরিচয় চিহ্নিত করে
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। বঙ্কিম-প্রয়াণের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তির
নিদর্শন প্রকাশ করেন তাঁর শ�োকসভা উপলক্ষে ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ নামে একটি অতিশয় সুলিখিত
প্রবন্ধ পাঠ ক’রে। প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীতে পঠিত ও ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখের
‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ সাহিত্যকৃতি
নিয়ে বঙ্কিমের অযাচিত প্রশংসা বিষয়ে সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন-“তদপেক্ষা উচ্চতর
পুরস্কার এ জীবনে আর প্রত্যাশা করিতে পারিব না” । এই প্রবন্ধের জন্য সুরেশচন্দ্র
সমাজপতি সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ পত্রিকা, যা রবীন্দ্রকৃতিকে সব সময় ভাল�ো চ�োখে দেখতে
অভ্যস্ত ছিল না, তাও রবীন্দ্রনাথের উচ্ছসিত প্রশংসা ক’রে জানায়-“এরূপ প্রবন্ধ ভাষার
গ�ৌরব” । ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্র দ্বিতীয়ভাগ লিখে উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত
করেন । রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ে আল�োচনা করেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে-এর মাঘ-ফাল্গুনে
‘সাধনা’ পত্রিকায় । বঙ্কিমের ক�োন�ো কৃতিত্ব নিয়ে এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমাল�োচনা ।
ল�োকপ্রচলিত কৃষ্ণচরিত্র বা কৃষ্ণ-গ�োপী সম্পর্কিত ঐতিহ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার ক’রে মহাভারত
ধ’রে কৃষ্ণচরিত্রের র্ঐতিহাসিকতা ও মহত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বঙ্কিমের মননশীলতা
ও অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা ক’রেও রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন যে, মূ ল মহাভারতেই
কৃষ্ণচরিত্র ল�ৌকিকে-অল�ৌকিকে এমনভাবে জট-পাকান�ো অবস্থায় রয়েছে যে তা থেকে
আসল শ্রীকৃষ্ণকে আবিষ্কার করা অসাধ্য বললেই চলে । কৃষ্ণচরিত্রের ক�োন্ অংশ গ্রহণ
করব এবং ক�োন্ অংশ করব না এরকম বাছাই করার মূ লে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের
একটি আর্দশ মানসিকতার ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন । অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূ র্বপ্রতিপাদিত
অনু শীলনতত্বের অনু কূল শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বত্র খুঁজেছেন, এই হল রবীন্দ্রনাথের সমাল�োচনার
কঠ�োর দিক । নতূবা বাংলা সাহিত্যে তথা ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম
গবেষণার প্রয়াস বলে রবীন্দ্রনাথ ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থকে অভিনন্দিতই করেছেন ।
১৯০১ খ্রীস্টাব্দের গ�োড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ‘চ�োখের বালি’ উপন্যাস লেখায় হাত দেন ।
উপন্যাসটি ‘বঙ্গদর্শ’ নবপর্যায়ের বঙ্গাব্দ ১৩০৮ বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে ১৩০৯ কার্তিক
সংখ্যায় শেষ হয় ।উক্ত উপন্যাসের পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে উপন্যাসটির
ভূমিকায় এমনকি মুল কলেবরেও রবীন্দ্রনাথ ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের নাম করেছেন ৩-৪ বার
। আসলে ‘চ�োখের বালি’ বিষবৃক্ষের কাঠাম�ো ধ’রেই লেখা । কেবল গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে
বিধবার মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র গঠনে । রবীন্দ্রনির্মিত এই আধুনিতা বিষবৃক্ষে নেই, সুতরাং মুখ্য
চরিত্র নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের স�োজাসুজি অনু বর্তন না ক’রে বিপরীতভাবে করেছেন ।
এর পরেও রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, ভাষণে, চিঠিপত্রে বঙ্কিমের সাহিত্যসৃষ্টি
বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করতে দেখা যায় । এগুলি বিশেষভাবে বঙ্কিমের সাহিত্য
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সংগঠন প্রতিভা, চরিত্র নির্মাণ ও স�ৌন্দর্যসৃষ্টি বিষয়ক । ক�োথাও ক�োথাও কবির বঙ্কিমী
পন্থা ত্যাগ করে নিজ উপলব্ধিতে আস্থার পরিচয়ও চিহ্নিত হয়েছে । যেমন, ‘কুমারসম্ভব ও
শকুন্তলা’ প্রবন্ধে (১৯০১) । তিনি বঙ্কিমের ‘শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমনা’ প্রবন্ধে বর্ণিত
মিরান্দা চরিত্রের বিশ্লেষণ ও শকুন্তলার সঙ্গে মিরান্দার সাদৃশ্য দেখান�োর সমাল�োচনা ক’রে
বুঝিয়ে দিলেন যে দুয়ের মধ্যে বহিরঙ্গে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও অন্তরঙ্গে নেই । দেখালেন যে
মিরান্দার মত শকুন্তলা নিঃসঙ্গ নন, আর তপ�োবনের তরুলতা ও মৃগদের সঙ্গে শকুন্তলার
যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক , দ্বীপ প্রকৃতির সঙ্গে মিরান্দার তা গড়ে ওঠেনি । দেখালেন চারিত্রিক
সারল্যের দিক দিয়েও শকুন্তলা মিরান্দার বহু উপরে । শকুন্তলার সারল্য তার অন্তরের
অটল বিশ্বাস থেকে সমুৎপন্ন, মিরান্দার সরলতা বাইরের পরিবেশগত, মিরান্দার সরলতার
অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, ইত্যাদি । “এমন স্থলে তুলনায় সমালচ�োনা বৃ থা”,”এই দুই কাব্যকে
পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশী ফুটিয়া উঠে । “
এর বহু পূ র্বেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সৃষ্টির একটি অপূ র্ণতা বিষয় ‘ভারতী’ পত্রিকায়
ইঙ্গিত করেন । “বঙ্কিম যেখানে individual চরিত্র ফুটিয়ে ত�োলার চেষ্টা করেছেন সেখানে
তিনি চমৎকার সফল । কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন সেখানে
সব তালগ�োল পাকিয়ে গেছে । আনন্দমঠের সমস্ত আনন্দগুলিই যেন এক রকমের” ।
এটা ১৮৮০-৮১ মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের আনন্দমঠ বের হবার পর ।
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ‘পূ র্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধের এক জায়গায় আমাদের অকুন্ঠচিত্তে ইংরেজি
সাহিত্য বস্তু বরণ ক’রে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বঙ্কিম প্রশস্তি করেছেন“বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূ র্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন সেইদিন
হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল-বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহারই
জন্য যে তিনি বড়�ো তাহা নহে , তিনিই বাঙলা সাহিত্যে পূ র্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের
রাজপথকে প্রতিভাবলে ভাল�ো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন” ।
‘সাহিত্য’ পুস্তকের এক জায়গায় দেখা যায় বন্ধু ল�োকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা একটি চিঠি
তে তিনি লিখছেন “আমার ত�ো মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেল গুলি ঠিক নভেল যত বড়�ো
হওয়া উচিত তার আদর্শ” । রবীন্দ্রনাথের ‘সাহিত্যের পথে’ পুস্তকের ‘সাহিত্য রূপ’ প্রবন্ধে
রূপ সৃষ্টি বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন-“গল্পে ন�োতু ন
রূপের স্রষ্টা বঙ্কিম । সাহিত্যের একটি রূপ পশ্চিম থেকে সংগ্রহ করে বাঙ্লায় তার প্রতিষ্ঠা
দিলেন । তাই মধুসূদনের মত বঙ্কিমও নবীনের অগ্রদূ ত ।... সে কালের পাশ্চাত্য সাহিত্যিক
স্কট বা লিটনের কাছ থেকে তিনি যদি ধার নিয়ে থাকেন সেটাতে আশ্চর্যের কথা কিছু নেই
। আশ্চর্য এই যে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা থেকে তিনি ফসল ফলিয়ে তুললেন । . . .
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. . .কথাসাহিত্যের ন�োতু ন রূপ প্রবর্তন করলেন” । পশ্চিম থেকে সাহিত্য-সম্পদ আহরণ
ক’রে নিজ সাহিত্যে তার রূপান্তরকে একান্ত স্বাভাবিক করে ত�োলার যে বঙ্কিমি শক্তি তাকে
কবি পুনঃ পুনঃ অভিন্দন জানিয়েছেন । প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত একটি
ভাষণে বাঙ্লা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বঙ্কিমের
ইংরেজি সাহিত্য বরনও আমাদের মনে তার আনন্দময় অভিঘাতের বিষয় এইভাবে উল্লেখ
করেছেন- “তখন অন্তঃপুরে বটতলার ফাঁকে ফাঁকে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপাল- কুন্ডলা
সঞ্চরণ করছে দেখতে পাই-একথা মানতেই হবে বঙ্কিম তাঁর নভেলে আধুনিক রীতিরই রূপ
ও রস এনেছিলেন । তাঁর ভাষা পূ র্ববর্তী প্রাকৃত বাঙ্লা ও সংস্কৃত বাঙ্লা থেকে অনেক ভিন্ন
। তাঁর রচনার আদর্শ কী বিষয়ে, কী ভাবে, কী ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুগত তাতে
সন্দেহ নেই” । অথচ সে লেখা ইংরেজি শিক্ষাহীন তরুণীরদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে বাধা
পায়নি ।- “এই নব্য রচনারীতির ভিতর দিয়ে সেদিনকার বাঙালি মন মানসিক চিরাভ্যাসের
অপ্রশস্ত বেষ্টনকে অতিক্রম করতে পারলে......এমন সময় বঙ্গদর্শন মাসিকপত্র দেখা দিল
। তখন থেকে বাঙালির চিত্তে নব্য বাঙ্লাসাহিত্যের অধিকার দেখতে দেখতে অবারিত হল
সর্বত্র ।...তরুণীরা সবাই র�োম্যান্টিক হয়ে উঠছে এটাই তখনকার দিনের ব্যঙ্গরসিকদের
প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠল ।.... ক্লাসিকের অর্থাৎ চিরাগত রীতির বাইরেই র�োম্যান্টিকের
লীলা । র�োম্যান্টিকের মুক্ত ক্ষেত্রে হৃদয়ের বিহার ।“ (বাঙ্লা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ’
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ) । সংগীত বিষয়ে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে কথা-বার্তার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ
ইংরেজি সাহিত্য ও বঙ্কিম বিষয়ে একই প্রসঙ্গ তুলেছেন দেখি – “হাজার প্রমাণ দাও না
যে ‘বিজয়বসন্ত’ বাঙলার বিশুদ্ধ কথাসাহিত্য, বঙ্কিমের নভেল বিশুদ্ধ বঙ্গীয় বস্তু নয় । তবু
বাঙ্লার আবালবৃ দ্ধ বনিতা বিজয়বসন্তকে ত্যাগ ক’রে বিষবৃক্ষকে গ্রহণ করার দ্বারা প্রমাণ
করেছে যে, ইংরেজি সাহিত্য বিশারদ বঙ্কিমের নভেল বাংলার নিজস্ব জিনিস।” সুতরাং
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই যে টপ্পাই হ�োক, খেয়ালই হ�োক এমন কি আরও পশ্চিম পদ্ধতিই
হ�োক , সংগীতে বাইরে থেকে আসা বহু জিনিস বাঙ্লার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে
। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বঙ্কিম-চন্দ্র’ প্রবন্ধে এবং অন্যত্রও বঙ্কিমের বাঙ্লা গদ্যসৃষ্টির প্রতিভার
দিকটি বারংবার সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন, তিনিও এবিষয়ে যে বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত
তার পরিচয় তাঁর স্টাইলে পরিস্ফুট , কিন্তু স্টাইলের অনু বর্তন সর্বসাহিত্যিক সাধারণ বস্তু,
কেবল রবীন্দ্রনাথেরই একলার নয়, তাই সেসবের উল্লেখ বর্তমান অবসরে বাহুল্য মাত্র ।
শেষ কথা এই যে, বঙ্কিমের নিসর্গ-পরিবেশ রচনায় এবং নরনারী প্রণয়-প্রদর্শনে যে
র�োম্যান্টিকতা, যে বন্ধহীনতা প্রকাশ পেয়েছে, নারী-চরিত্র কল্পনায় অজানা, অপরিচিতার
দিকে বঙ্কিম যেভাবে পক্ষপাত সহ জ�োর দিয়েছেন এবং তাতে বিরহ-প্রধান্য ও অপ্রাপ্যতার
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দিক যেভাবে ফুটে উঠেছে,তা থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর র�োম্যান্টিক কল্পনাভঙ্গির প্রেরণা
পেয়েছিলেন এ মন্তব্য স্বচ্ছন্দে করা যায় ।
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In Defence of Bankim
Chandra
as an Artist par excellence

F

or 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 stories 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, without 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.
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H

e 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 religious 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:

স�ৌন্দর্যসৃষ্টি ই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ............
গ�ৌণ উদ্দেশ্য পাঠকের চিত্তশুদ্ধি-জনন
(Presentation of art and beauty is the main aim of a literary production; purification of the reader’s soul is to be considered a secondary affair.)
In the third part of his novel Sitaram, he writes:
উপন্যাস লেখক অন্তরর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন। ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা
নিষ্প্রয়�োজন ।
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 refurbished edition of the so-called Hindu codes, i.e., of a purge of our current narrow 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 culminating 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 indicting 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 taboo 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 imaginative 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 Pashupati 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 presentations 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:

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বু নদ হেম
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হেন প্রেম নৃল�োকে না হয়।

-”Radha’s yearning for Krishna is unalloyed gold to be found only in the imaginary Jambunada and rarely in our worldly existence”. And the poet-saint continues:

যদি হয় তার য�োগ
না হয় তার বিয়�োগ
বিয়�োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ।।
-”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:

কহিবার য�োগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কে বা পাতিয়ায়।।
-”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 estrangement 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 :
যাহা পরীক্ষিত, তাহা সীমাবদ্ধ; যাহা অপরীক্ষিত, কেবল অনুমিত, তাহার সীমা দেওয়া নাদেওয়া মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই নূ তনের গুণ অনেক সময় অসীম বলিয়া
ব�োধ হয়। যদি ইহাকে প্রেম বল, সংসারে প্রেম আছে।
সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূ তনেই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময়
ভাসিয়া যায়…… তুমি নূ তন, তুমি অনন্তের ই অংশ… তাই তুমি এত উন্মাদকর ।
-”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 exquisite grace. A side-episode of the novel describes the physical appetite of a deceptive 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 counterpart, Krishnakanter Wil, that the assumption of the novelist’s preference for
married love and denouncement of extra-marital sex-relation has been so loudly 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 however 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 circumstances. In both cases, the hero’s fascination for the parakiya was a psychological 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 nature 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’

95

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’, became 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 behind 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 example 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-immolation. 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 experiment. 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 previous lover and finally confesses to Amarnath that so long she had secretly cherished 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 ultimately 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 began 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 desire 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 disaster 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 catchwords 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 Beliatore, Bankura. Struggling with poverty, he defied all odds and excelled academically. After securing first class 1st
as Masters of Art (Bengali), he became
the first D. Litt. of Calcutta University 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 University 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 literature. 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 Bengali language, a subject which had little research and substantial material
available back then. He even ventured to complete a colossal task of compiling 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 students, 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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