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Abstract: 

Bankimchandra was the first successful novelist in Bengali literature. When he started 

writing novels, no clear structure of the novel was created in Bengali literature. In front of 

him  there was some design, suh as kaliprasanna singh’s ‘ Hutum penchar noksha’ , 

pyarichand Mitra’ s ‘Alaler ghore dulal’ etc. He became famous for writing novels such as 

social, historical romance. Yet the mother character in his novel had been neglected. There 

is not much to say about mother in any novel. In some stories the mother of the heroine is 

dead and some where the mother is sick. My discussion is about this unnoticed being of the 

maternal character. 
 

াঙ্কতয ম্রাট ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘসটযাাধযায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ফাাংরা কদযাঙ্কসতযয কঙ্কতসও নতুন ধাযায় ফাআসয় 

ফাগাঙ্কর চন ভানসয কল্প শানায াঅওাগক্ষাসও ঙ্কযতৃপ্ত ওসযঙ্কঙসরন। ঊঙ্কন তাব্দীসত াআঙ্কতাসয ঙ্কভশ্রসণ 

ফঙ্কিভঘন্দ্র ফাাংরা াঙ্কসতয শযাভাসেয প্রঘরন ওসযন। কল্প যসয াঠও তাসত তৃপ্ত সরা ঙ্কওন্ত চীফন যসয 

ন্ধানী মাযা তাসদয াঅওাঙ্ক্ষা ঙ্কভটসরানা। তথাঙ্ক ফঙ্কিভঘন্দ্র ফসেয ফবসশ্রষ্ঠ নযাঙ্কও। ঙ্কতঙ্কন 

ওঙ্কফ,দাবঙ্কনও, াঙ্কতয ভাসরাঘও, প্রাফঙ্কন্ধও  চাতীয়তায উদ্গাতা। এযওভ ফহুভুঔী প্রঙ্কতবায াঙ্কধওাযী 

এওচন ফযঙ্কিত্বসও ঙ্কনসয় াঅসরাঘনা ভাসরাঘনা  াসনও সয়সঙ। ফঙ্কিভ চীফনী  াঅভযা াাআ শমঔান 

শথসও ফযঙ্কি ফঙ্কিভসও চানা মায়, মা স্রষ্টা ফঙ্কিভসও ফুছসত াাময ওসয। ঙ্কফঙ্কবন্ন ঙ্কফশ্বঙ্কফদযারসয় ফঙ্কিভ 

াঙ্কসতযয নানা ঙ্কদও ঙ্কনসয় কসফলণা সয়সঙ , শমভন ‘ফঙ্কিভ াঙ্কসতয স্বসদঙ্কঘন্তা’ , ‘ ফঙ্কিভ উনযাস 

নযনাযী ম্পওব’, ‘ফঙ্কিভ উনযাস নাযীসঘতনাফাদী াধযায়ন’ প্রবৃঙ্কত। াঅভায াঅসরাঘনা য াঙ্কবভুঔ  

ানযঙ্কদসও। ফঙ্কিভ উনযাস নানান ওাঙ্কঙ্কন  ঘঙ্কযসেয ঙ্কবতয শম ঘঙ্কযেঙ্কটয য এওটু াঅসরা সেঙ্কন, 

শটা র ভাতৃ ঘঙ্কযে। উনযাসয ভূর ওাঙ্কঙ্কন  ভূর ঘঙ্কযসেয সে প্রায় শওান উনযাসাআ ভা ঘঙ্কযসেয 

শওান শমাক শনাআ। ৃঙ্কষ্টয াঅঙ্কদসত  ভা। এওঙ্কদন এসদসয কৃ  ভাচ ভাসয়য ঙ্কনয়ন্ত্রসনাআ কসে উসঠঙ্কঙর। 

ওারক্রসভ ুরুলপ্রধান াঅমব ভাসচয প্রবাফ সেসঙ। পসর ফাাআসযয ওভবােসন ুরুল ঙ্কক্রয় সয় উসঠসঙ। 

ভাসয়য স্থান ঙ্কনঙ্কদবষ্ট সয়সঙ ান্তাঃুসয, কৃওভবাঙ্কদ ম্পন্ন ওযা, ন্তান প্রঙ্কতারসন ভাসয়য শওান ঙ্কফওল্প 

য়না। এাআ ভা ঘঙ্কযে ঙ্কনসয় ফঙ্কিভঘন্দ্র প্রায় নীযফ। াসনও দাঃাী নাযী ঘঙ্কযে শসয়ঙ্কঙ ফঙ্কিভ উনযাস, 

শসয়ঙ্কঙ ঙ্কনভবরওভুাযী, ঘঞ্চরওুভাযীসও, প্রপুল্ল  শফঙ্করনীসও। যি ভাাংসয এাআ ভানফী ভা বীলণ উসঙ্কক্ষতা 

ফঙ্কিভ উনযাস। ঐঙ্কতাঙ্কও শযাভাসেয শম াঅঔযান ঙ্কতঙ্কন ঙ্কনভবান ওসযঙ্কঙসরন শঔাসন খসযায়া চীফসনয 
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ফনবনা ওযায ঙ্কযয ঔুফ াআ ওভ, ঙ্কওন্তু াভাঙ্কচও উনযাস  এাআ ভাতৃ ঘঙ্কযসেয  ঙ্কফসল স্থান শনাআ, শওাথা 

নাভভাে উসল্লঔ শওাথা ফা ওাঙ্কঙ্কনয রৄরুসতাআ ভাসয়য ভৃতুয খসট শকসঙ, শফ ঙ্কওঙু শক্ষসে ওাঙ্কঙ্কনয নাঙ্কয়ওাযা 

ভাতৃাযা।  ফাাংরা াঙ্কসতয উনযাসয উদ্ভফ ভূরত উঙ্কন তসওয প্রথভ ঙ্কদসও। তায ূসফব ঙো, াাঁঘারী, 

ব্রত ওথা, রূওথা, ভেরওাফয, দাফঙ্কর াঙ্কসতয  শেভয়ী ভাতৃ রূসয ঙ্কযঘয় ায়া মায়। ঊঙ্কন তসও 

ফঙ্কিভঘন্দ্র মঔন উনযা াঙ্কসতয াঅঙ্কফবূবত সরন  ঙ্কতঙ্কন শসরন ভধুূদসনয উত্তযাঙ্কধওায। ফীযােনা নাযী 

ঘঙ্কযেয ভাসছ শওওয়ীয ভাতৃ হৃদয় স্পষ্ট সয়সঙ াঠসওয ওাসঙ, ‘ শভখনাদ ফধ’ এয ভসতা ভাওাঙ্কফযও 

াঅঔযাসন ঙ্কঘোেদা, ভসদাদযীয ভসতা শাওাওুর ভা যা াঅসঙন। 

    ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘস্যাাধযায় যঙ্কঘত দসকবনঙ্কদনী (১৮৬৫) ফাাংরা বালায় যঙ্কঘত প্রথভ াথবও উনযা। 

ঐঙ্কতাঙ্কও, শযাভােধভবী, শযাভাঙ্কিও াভাঙ্কচও, াঙ্কযফাঙ্কযও,ভনস্তাঙ্কিও াআতযাঙ্কদ ঙ্কফলয় াফরম্বসন উনযা 

যঘনা ওসযসঙন। উনযা গুঙ্করসও ঙ্কনসনাঙ্করঙ্কঔত বাসক বাক ওযা মায়। 

১)  শযাভােধভবী উনযা - দসকবনঙ্কদনী (১৮৬৫), ওারওনু্ডরা (১৮৬৬), ভৃণাঙ্করনী (১৮৬৯),মুকরােযুীয় 

(১৮৭৪),  ঘন্দ্রসঔয (১৮৭৫),  

২)  শদাত্মসফাধভূরও উনযা “ াঅনদভঠ (১৮৮৪), শদফীসঘৌধুযানী (১৮৮৫) 

৩) াঙ্কযফাঙ্কযও  াভাঙ্কচও উনযা “ ঙ্কফলফকৃ্ষ (১৮৭৩), যচনী (১৮৭৭), ওৃষ্ণওাসন্তয উাআর (১৮৭৮), 

৪)  ঐঙ্কতাঙ্কও উনযা -   যাচঙ্কাং (১৮৮২), ীতাযাভ (১৮৮৭) 

     ুওুভায শন ফাোরা াঙ্কসতয াআঙ্কতাস য তৃতীয় ঔসে ফসরসঙন    ‚যাচঙ্কাং ঙাো ফঙ্কিসভয াঅয ফ 

উনযাসয াঅঔযানফস্তু ফাোরাসদসয শঘৌঙ্কিসত ঙ্কযওঙ্কল্পত। ঙ্কওন্তু তাায ভসধয রৄধু দাআঙ্কটসত ,  ঙ্কফলফৃসক্ষ 

 ওৃষ্ণওাসন্তয “ উাআসর প্রায় ভাভঙ্কয়ও ফাোরীয ওথা স্থান াাআয়াসঙ।’’[১] ফাাংরাসত ঙ্কযওঙ্কল্পত ওাঙ্কঙ্কন 

সয়  ভাসয়য ওথা শঔাসন স্থান ায়ঙ্কন, ঙ্কফলফৃক্ষ  ওৃষ্ণওাসন্তয উাআসর  শাআ াবাফ শভসটঙ্কন। ভা ডাও 

ফোআ ভধুয। ফৃথা চীফন তায, মায খসয ভা শনাআ। ভাতৃসে শথসও শম ফঙ্কঞ্চত শ ৃঙ্কথফীয শশ্রষ্ঠ ম্পদ শথসওাআ 

ফঙ্কঞ্চত।  

    ঙ্কতঙ্কন শম ফ নাযী ঘঙ্কযে এাঁসওসঙন, তাযা শপ্রভ ফবস্ব নাযী ঘঙ্কযে। শেভয়ী চননীয শঔাসন শওান স্থান 

শনাআ।যফতবী াধযায় গুঙ্করসত াঅসরাঘনা ওসয শদসঔ শনসফা ফঙ্কিভ  উনযাস ভাতৃ ঘঙ্কযেয শম াপ্রতুরতা 

শরাভ তা  প্রথভ সফবয ফাাংরা াঙ্কসতয ঙ্কঙর ঙ্কও না ? 

প্রাক্  াঅধুঙ্কনও ফাাংরা াঙ্কতয  াংস্কৃঙ্কতসত ভা ঘঙ্কযে 

     ফাাংরায ব্রত ওথা রূওথাসত শদঔা মায় ভাসয়য দীনদাঃঔীঙ্কন ভূঙ্কতব। ফাাংরায ব্রত দপ্রওায, এও ওুভাযী ব্রত 

ানযঙ্কট ফধ ূব্রত। ফধ ূব্রসত ভাতৃসত্বয ওাভনা স্পষ্ট। রৄধ ুন্তান ওাভনা ওযসরাআ য়না, ন্তান শমন শফাঁসঘ থাসও 

তায চনয  ব্রসত ভা যা  ওাভনা ওসয ‚সয় ুে ভযসফ না ।/ৃঙ্কথফীসত ধযসফনা ।।‛ শঙসরবুরাসনা ঙোয় 

শম ভাসয়য ওথা াঅসঙ শ ভাসয়য রক্ষয ন্তাসনয ভনস্তুঙ্কষ্ট। তায (ভাসয়য) স্তফ স্তুঙ্কত শদফতায উসিসয নয়, 

প্রতযক্ষ নফচাতসওয উসিসয। ব্রতওথায় ভাসয়সদয রক্ষয শদফতায ন্তুঙ্কষ্ট। ঙোয় ঙ্করৄসও শবারাসনায াসনও 

প্রসঘষ্টা। প্রঙ্কতঙ্কট ঙোয় ভাতৃসেসয প্রওা। ন্তাসনয াভানয ওসষ্ট ভা ফযাওুর। শভসয় দ্মঙ্কদখীসত চর 

াঅনসত শকসঙ। ূমব াসট ফর , াঅওা চুসে শভখ ওসয এর। ভাসয়য বয় মঙ্কদ ঔুওুয শকাঙাবযা ঘুর ঙ্কবসচ 

মায়।তাাআ ভা ঙ্কনসলধ ওসয   - 

‘ ঙ্কফঙ্কষ্ট এসর ঙ্কবচসফ শানা 

ঘুর রৄঔাসনা বায। 
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চর াঅনসত ঔুওভুঙ্কণ 

মায়না শমন াঅয।।’[২] 

াঅফায ভাসয়য ওঔসনা ঙ্কঘন্তা- 

‘  ঘাাঁদ ভুসঔসত শযাদ শরসকসঙ 

যি শপসট সে।’[৩] 

ঙো , ব্রত ওথা এগুসরা শভসয়ঙ্কর যীঙ্কত । শভসয়সদয ভসধযাআ এগুসরা প্রঘঙ্করত । এগুসরা ভুসঔ ভুসঔ প্রঘঙ্করত 

ঙ্করঙ্কঔত াঙ্কঙ্কতযও উাদান ঙ্কাসফ এগুসরায গ্রনসমাকযতা ততটা নয়। এঙাো  দাফঙ্কর াঙ্কসতয (শফষ্ণফ, 

াি) ভের ওাসফয  াঅভাসদয াঅসরাঘয ভাতৃ ঘঙ্কযেযা যসয়সঙ, মাযা ন্তানসও রারন ওসযসঙ, ন্তাসনয 

চনয বয় শসয়সঙ াঅফায ন্তাসনয ুসঔ স্বঙ্কস্ত শসয়সঙ। এওটা প্রঘঙ্করত ওথা াঅসঙ , ওুুে মঙ্কদ য় 

ওুভাতা ওঔসনা নয়। ফঙ্কিভ উনযাস ওুভাতা ঙ্কও ুভাতা এটা ঙ্কননবয় ওযায াফওা াআ াঠও ানঙ্কন ওাযণ 

ভাতৃ ঘঙ্কযে ৃঙ্কষ্টয াপ্রতুরতা। 

     শফষ্ণফ াঙ্কসতয াঅভযা ভা মসাদাসও াাআ। ফারও ওৃষ্ণসও শওন্দ্র ওসয মসাদায ফাৎসরযয ঙ্কঘে াঅাঁওা 

সয়সঙ। ফাগাঙ্কর ভাসয়য ভসন ফবদা   শমভন াঅতি, দঙ্কিন্তা  উৎওণ্ঠা থাসও তায ন্তানসও ঙ্কনসয় 

শকাষ্ঠরীরায সদ শতভঙ্কন ভা মসাদায ঙ্কফয ফযাওুরতা পুসট উসঠসঙ। ওৃষ্ণসও শকাসষ্ঠ শমসত সফ রৄসন ভা 

মসাদা য ভন নানা াংওায ওথা শবসফ ফযাওুর সয়সঙ। স্বপ্ন শদসঔ ঙ্কতঙ্কন শওাঁসদ ফসরন 

‚ ওুস্বপ্ন শদসঔঙ্কঙ াঅচ ঙ্কনীসথ। 

মাাআসত ঙ্কদফ না শকাার শকাসষ্ঠসত।। ’’[৪] 

তফু শঙসরসও ঙােসত সয়সঙ াঅয ফাযফায ফসরসঙন “ 

‚ ফরাাআ ধাাআসফ াঅসক                     াঅয ঙ্করৄ ফাভ বাসক 

শ্রীদাভ ুদাভ ফ াসঙ । 

তুঙ্কভ তায ভাসছ মাাআ                           ে ঙাো না াআ 

ভাসঠ ফসো ঙ্কয ুবয় াঅসঙ ।।’’[৫]  

াি কীসত ভা শভনওা শে শাাসক প্রঙ্কতঙ্কট ফাগারীয হৃদসয় াঅচ  ঙ্কফদযভান। ঙ্কফফাঙ্কতা ওনযা উভা 

ফৎযাসন্ত যৎ ওাসর ভাে ঙ্কতনঙ্কদসনয চনয ভাসয়য ওাসঙ াঅস। ভাসয়সদয ওাভনা শভসয় ঙ্কতকৃস ুঙ্কঔ 

শাও। ঙ্কওন্তু ভাসয়সদয শ াঅা প্রঙ্কত সদ বে য়। যাসে দাঃস্বপ্ন শদসঔন শভনওা “ 

‚ফাঙায নাাআ শ ফযণ, নাাআ াঅবযণ 

শভােী সয়সঙ ওারীয ফযণ 

শসয তায াঅওায ঙ্কঘসন উঠা বায 

শ উভা াঅভায, উভা নাাআ শ াঅয‛[৬] 

ািকীঙ্কতয ভা শভনওা কৃঙ্কনীনায প্রঙ্কতভূঙ্কতব। ঙ্কতঙ্কন চাসনন, ুরুসলয শরাও শরৌঙ্কওওতা জ্ঞান াল্প তাাআ 

স্বাভীসও স্মযণ ওঙ্কযসয় শদন, 

‘ ঙ্ককঙ্কযযাচ শ, চাভাসয় এসনা শভসয়য সে।’ 

ঘীভাতা ফেচননীয াঅয এও বাসফয ভূঙ্কতব , শকৌযাে ন্নযা গ্রণ ওযসফ রৄসনাআ  ঙ্কতঙ্কন 

‘ ভূঙ্কঙবতা াআয়া ক্ষসন সে ৃঙ্কথফীসত।’[৭] 

জ্ঞান ঙ্কপসয এসর ঙ্কতঙ্কন াাওায ওসয ফসরন 
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‘ না মাাআয় না মাাআয় ফাপ্।’ 

ভেরওাসফযয শদফসদফী ঙ্কনববয ওাঙ্কনীয াঅোসর ভানফী ভাসয়য ভাতৃত্বয ঙ্কঘে পুসট উসঠসঙ।  

ভেরওাসফযয ভা ভাসচয ঙ্কফঙ্কবন্ন স্তয শথসও উসঠ এসসঙ, ফযাঙ্কধনী, শডাভনী, ওৃলানী,যাচযানী,ফঙ্কনওত্নী 

প্রবৃঙ্কত। ভনাভের ওাসফয নওা ফাাংরা াঙ্কসতযয দাঃঙ্কঔনী  ভা ।  ঙয় ুেসও াঙ্কযসয় ঙ্কসয ওযাখাত ওসয 

ফসর শম এভন শাো ওার ওায, মায এওঙ্কদসন ঙয় শঙসর াযায়। ুেীনায চীফসন ঙ্কও াধ? খসয াঅগুন 

ঙ্কদসয় শমাঙ্ককনী ফ, ঙ্কফল শঔসয় প্রাণতযাক ওযফ। এাআ ওাসফযয াঅয এও দাঃঙ্কঔনী ঘঙ্কযে শফহুরায ভা ুঙ্কভো। 

শফহুরায সে  মঔন রঔাাআয ঙ্কফসয়য প্রস্তাফ এর, তঔন ভা শফাঁসও ফসরন “ 

‚ুঙ্কভো ফসরন ঙ্কফবা না ঙ্কদফ তথাাআ। 

ঙ্কফবাযাসত বাখাসত ভঙ্কযসফ রঔাাআ।।‚[৮] 

ঘেীভেরওাসফয ফযাধ ওারসওতুয ভা ঙ্কনদয়া ুসেয ঙ্কফফাস উরুধ্বঙ্কন ঙ্কদসয়সঙ, মা ফাগারী শরাওাঘাসযয ওথা 

ভসন ওঙ্কযসয় শদয়। ুে ুেফধূয ুসঔয াংায শদসঔ ঙ্কনদয়া তৃপ্তভসন ওাীমাো ওসযসঙন স্বাভীয সে। 

াঅয এও ভা ঔুল্লনা, শ্রীভন্তসও শওন্দ্র ওসয তায  শে ফাৎরয য প্রওা খসটসঙ। শ্রীভন্তয ঙ্কাংর মাোয 

ওথায় ঔুল্লনায ভাতৃহৃদয় শওাঁস উসঠসঙ। উসযাি ফাাংরা াঙ্কসতযয ঙ্কফঙ্কবন্ন শক্ষসে াঅভযা শদঔরাভ শম 

শরৌঙ্কওও  ভানঙ্কফও ঙ্কওাংফা শদফী শমসওান াঅঔযাসন াআ স্বভঙ্কভায় ভাসয়য উঙ্কস্থঙ্কত। াঅভযা মঙ্কদ যাভায়ন , 

ভাবাযসতয ঙ্কদসও তাওাাআ শঔাসন াসনও এযওভ দৃষ্টান্ত াসফা। ুঙ্কভো, শওৌযরা, শওসওয়ী, ভসদাদযী 

 ঙ্কঘোেদায ভসতা ভা াঅসঙ যাভায়সনয গুরুকম্ভীয ভাওাঙ্কফযও াঅঔযাসন। শওাভর শেীর  ভাসয়সদয ওথা 

শঔাসন াঅসঙ। ভা এয ভঙ্কভা শমন ফবফযাী। ফাাংরায প্রওৃঙ্কত শমন াঅভাসদয ভানফী ভাসয়য াআ এও রূ। 

যফীন্দ্রনাসথয বালায় ‘ভা ফঙ্করসত প্রাণ ওসয াঅনঘান শঘাসঔ াঅস চর বসয।’ (দাআঙ্কফখাচঙ্কভ/ ঙ্কঘো ওাফয) 

     ফঙ্কিভ ভওাসর নওা চাতীয় উনযা াঙ্কসতয ভা প্রথভ ফাাংরা উনযা শওানঙ্কট, এাআ ঙ্কনসয় ভতসবদ 

াঅসঙ। ‘ভের ওাসফযয াআঙ্কতা’  এয স্রষ্টা  াঅরৄসতাল ব্াঘাসমবয ভসত ফাাংরা উনযাসয ূঘনা বফানীঘযণ 

ফসদযাাধযাসয়য ‘ নফফাফ ু ঙ্কফরা’ শথসও। ফঙ্কিভঘসন্দ্রয ভসত যাযীঘাাঁদ ঙ্কভসেয ‘ াঅরাসরয খসয দরার’ 

‘পার্স্ব নসবর াআন ঙ্কদ শফেঙ্কর ঙ্করটাসযঘায’। ঙ্কফনাথ াস্ত্রী ‘ াঅরাসরয খসয দরাসরয াাাঙ্ক ওাগার 

ঙ্কযনাথ ভচভুদাসযয ‘ঙ্কফচয় ফন্ত’ শও প্রথভ উনযাসয ভমবাদা ঙ্কদসয়সঙন।  শাআ তওব ঙ্কফতসওবয শল শনাআ, 

াঅভায াঅসরাঘনা ফঙ্কিভ ূফব নওায় ঙ্কওবাসফ ভাতৃঘঙ্কযে শও শদঔাসনা সয়সঙ ? শওান গুরুত্ব াঅসঙ ঙ্কও শনাআ ? 

ওাগার ঙ্কযনাথ ভচভুদাসযয ‘ঙ্কফচয় ফন্ত’ (১৮৫৯)  শত চয়ুসযয যাচা চয়সন, তায  স্ত্রীয ভৃতুযয য 

ুনঙ্কফবফা ওসযন এফাং ঙ্কিতীয়া স্ত্রীয যাভসব দাআ ুে ঙ্কফচয়ঘন্দ্র  ফন্তওুভাযসও ওাযারুদ্ধ ওযা য় , 

তযাচযুে শখালণা ওসয তাসদয  শদ শথসও ঙ্কফতাঙ্কেত ওযা য়। ানযঙ্কদসও ঙ্কফচয়ুসযয যাচা যভণীসভান 

মুসদ্ধ ঙ্কনত ন , তাাঁয ত্নী ুীরা এওভাে ওনযান্তান াাঁঘ ফঙসযয ঙ্কফভরাসও প্রঙ্কতারন ওসযন। এঙাো 

প্রধানন্ত্রীসও াভসন শযসঔ ঙ্কতঙ্কন ঙ্কনসচাআ ভস্ত  যাচওামব ঘারান। এাআ ুীরা এওচন ভঙ্কয়ী নাযী, 

যাচভঙ্কলী সয়  তায শওান ািায ঙ্কঙরনা। াংাসযয ফ ওাচ ঙ্কনসচ াসত াভরাসতন, ঙ্কযঘাঙ্কযওাসদয 

ঔায়াসতন, াঙ্করত রৄসদয  শযাঙ্কত ফৃক্ষরতায তিাফধান ওযসতন। মুদ্ধসক্ষসে ফসরঙ্কঙসরন শম াংাসয 

 মত দাঃঔ াঅসঙ যাধীনতায দাঃঔ ওর াআসত দাঃ াঅয স্বাধীনতা ওর ুঔ শথসও শশ্রষ্ঠ। এঔাসন 

ুীরা ভা , শ ন্তান শও এওাাআ াভসরসঙ। ুীরা  এওটা গুরুিূনব ঘঙ্কযে াঅঔযান শও কঙ্কতভয় ওযসত 

তায বূঙ্কভওা ানস্বীওামব। 
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     উঙ্কন তসও ফাগাঙ্কর ভাসচ  বদ্রসরাও ম্প্রদাসয়য স্বঙ্কফসযাধ এফাং বন্ড শরাওাঘাযসও ফযে  ঙ্কফদ্রু 

ওসয ফহু প্রন  নওা শরঔা সয়ঙ্কঙর। নওা ফরসত শফাছায় এভন যঘনা মা সফ ঙ্কফদ্রুাত্মও এফাং 

ভাসচয াআ শওান াাংসয ভাসরাঘনাভূরও যঘনা। এওাঙ্কধও গ্রসেয শরঔও যাযীঘাাঁদ ঙ্কভে য (১৮১৪-

১৮৮৩) ‘াঅরাসরয খসয দরার’ (১৮৫৮, ঙ্কি “  ১৮৭০ ) ফাাংরা াঙ্কসতয প্রথভ উনযা নাসভ ঙ্কযঙ্কঘত। 

ওরওাতায ভওারীন ভাচ এয প্রধান ঙ্কফলয়ফস্তু। শফদযফাঙ্কটয ফাফুযাভ ফাফু , তায ঙ্কফরু শফলঙ্কয়ওতায ভসধয 

ঙ্কতঙ্কন বুসর মান তায এওভাে ুেসও শনঙ্কতওতায ঙ্কক্ষা ঙ্কদসত। ঙ্কতায এভন াঅদয  দাীসনয ুে  

ভঙ্কতরার ফসঔ মায়। ভা, শফান তাসও তযাক ওসয। শসল ফযদাফাফুয শে ঙায়ায় এস ভঙ্কতরাসরয 

শঘতসনযাদয় য় । ওাী ঙ্ককসয় ভা শফাসনয াসথ ঙ্কভরন য়। এাআ ওাঙ্কঙ্কনয ভসধয  ভাসয়য ওথা াাআ স্বল্প 

াফওাস । াঅভাসদয ঙ্কযঙ্কঘত শঘনা ভাতৃ ভূঙ্কতবসত। ভঙ্কতরাসরয ফসঔ মায়া তায ভাসয়য দঙ্কিন্তায 

ওাযণ সয়সঙ। াঅরাসরয খসয দরাসরয ৬ নম্বয াধযাসয়য নাভওযণ াআ এযওভ ‘ ভঙ্কতরাসরয  ভাতায 

ঙ্কঘন্তা,বঙ্ককনীিসয়য ওসথাওথন,শফণী  শফঘাযাভফাফযু নীঙ্কত ঙ্কফলসয় ওসথাওথন  ফযদাপ্রাদফাফুয ঙ্কঘন্তা’  

এযয ২১  নম্বয াধযাসয় য  ঙ্কসযানাভ ‘ভঙ্কতরাসরয কঙ্কদপ্রাঙ্কপ্ত  ফাফুয়ানা, ভাতায প্রঙ্কত ওুফযফায- ভাতা 

বঙ্ককনীয ফাঙ্কট াআসত কভন  ভ্রাতাসও ফাঙ্কটসত াঅঙ্কসত ফাযণ  তাায ানয শদস কভন’ । ভঙ্কতরাসরয 

সে তায ভাসয়য ওসথাওথসনয ঙ্কওঙুটা াাং ঙ্কনসন উসল্লঙ্কঔত র, 

      ‘ফাফা! াঅভায ওাসর মাা ঙ্কঙর তাা াআয়াসঙ ,এক্ষণ শম ওঙ্কদন ফাাঁঙ্কঘ শ ওঙ্কদন  শমন শতাভায ওুওথা 

না রৄনসত য় “ শরাওকঞ্জনায় াঅঙ্কভ   ওান াঙ্কতসত াঙ্কযনা , শতাভায শঙাট বাাআঙ্কটয , ফসো শফানঙ্কটয    

ঙ্কফভাতায এওট ুতি ঙ্কন-…………………ফাফা! াঅঙ্কভ ঙ্কনসচয চনয ঙ্কওঙু ফঙ্করনা, শতাভাসও বায  

ঙ্কদাআনা।’[৯] 

        ভঙ্কতরার এওথা রৄসন দাআ ঘক্ষু রার ওসয ফরর শম ঙ্কও ফওসঙা তুঙ্কভ চাননা াঅঙ্কভ ঙ্কনসচ মা ভসন ওঙ্কয 

শবাসফাআ ঘঙ্কর এাআ ফসর ভাসও এও ঘে শভসয শঠসর শপসর ঙ্কদর। এযয ‘ চননী উঙ্কঠয়া াঞ্চর ঙ্কদয়া ঘসক্ষয 

চর ুাঁঙ্কঙসত ুাঁঙ্কঙসত ফঙ্করসরন “ ফাফা! াঅঙ্কভ ওঔন রৄঙ্কন নাাআ শম ন্তাসন ভাসও ভাসয, ঙ্কওন্তু াঅভায ওার 

াআসত তাা  খঙ্কটর- াঅভায াঅয ঙ্কওঙুও ওথা নাাআ শওফর এাআভাে ফঙ্কর শম তুঙ্কভ বার থাসওা। ভাতা য 

ঙ্কদফ াঅন ওনযাসও রাআয়া ওাাসও ঙ্কওঙু না ফঙ্করয়া ফাটী  াআসত কভন ওঙ্কযসরন ।’[১০] 

এঔাসন ভাসয়য শাআ ঙ্কঘযন্তন াশ্বত তযাকী  শেভয়ী ভাসও াআ াঅভযা শদঔরাভ। ন্তান াঅখাত ওযায য ভা 

ঙ্কমঙ্কন ন ঙ্কতঙ্কন াআ াসযন প্রতযাখাত না ওসয ন্তাসনয বাসরা থাওায ওাভনা ওযসত। াঅঔযাসনয শসল ভাতা 

ুসেয ঙ্কভরন সয়সঙ। 

       এযয শম যঘনাঙ্কটয ওথা াঅস শঙ্কট ওারীপ্রন্ন ঙ্কাং (১৮৪০-১৮৭০)  য ‘ হুসতাভ যাাঁঘায নওা ’ 

(প্রথভ ঔে ১৮৬২ াসর াঅয প্রথভ  ঙ্কিতীয় ঔে এওসে ১৮৬৫ াসর প্রওাঙ্কত য়) । ‘হুসতাভ যাাঁঘায 

নওা’ য় াঅসঙ ঊনঙ্কফাং তাব্দীয  ওরওাতায এও নগ্ন ঙঙ্কফ। ওরওাতায াভাঙ্কচও, াথবননঙ্কতও ,াাংস্কৃঙ্কতও 

ঙ্কঘে   ােঙ্কত গুসরা ঔুফ ুদয বাসফ পুসট উসঠসঙ এাআ নওায়। াসনও টুওসযা টুওসযা খটনায ঙ্কঘে 

াঅসঙ, ওাঙ্কনীয ুঘারু ফয়ান এঔাসন শনাআ। হুসয হুচুক াঅয বোঙ্কভ শও তুসর ধযা সয়সঙ। তফু  টুওসযা 

টুওসযা বাসফ ভাসয়য শম ঙঙ্কফ তুসর ধযা সয়সঙ তা ঔাঙ্কনওটা এযওভ, ঠাৎ াফতায নওায় দ্মসরাঘসনয 

ফে শঙসরয ঙ্কফসয়সত, ‘ …… ফযমাে  ফসযয াঅত্মীয় ওুটুম্বযা চুটসত রাকসরন, শফওাসর ুনযায়  শাআ 

যওভ ভাভাসযাস ফয ওসনসও ফাঙ্কে ঙ্কনসয় মায়া সরা, ফসযয ভা ফয ওসনসও ফযণ ওসয খসয ঙ্কনসরন ’ 

“ এঔাসন স্ত্রী াঅঘাসযয সে ভাসয়য গুরুত্বসও স্বীওায ওযা সয়সঙ। াঅফায ানয াঅয এওঙ্কট দৃষ্টাসন্ত শদঙ্কঔ 
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ভাসসয োনমাো  য নওায় গুরুদা গুাঁাআ এয ফাঙ্কেসত তায ফুসো ভা, ফাঙ্করওা স্ত্রী  ঙ্কফধফা ঙ্কঙ্ক 

থাওসতা। গুরুদাসয ফাঙ্কেসত াআয়ায শদাস্তযা এসর গুরুদাসয ভা তাসদয াঅযায়সনয চনয ঘওভওী, 

শারা,ঙ্কটসও  তাভাসওয শভসট ফাক্স এসন শদয়। গুরুদাসয ঙ্কঔসদ শসর ভাসও ঔাফায ঙ্কদসত ফরসর ‘ খসয 

াযাভন তাআঙ্কয ঔাফায ঙ্কওঙুাআ ঙ্কঙরনা, শওফর ান্তা বাত, াঅয শতাঁতুর ঙ্কদসয় ভাঙ ঙ্কঙর, তাাঁয ভা তাাআ ঘাযঔাঙ্কন 

শভযসট শঔাযায় শফসে ঙ্কদসরন, গুরুদা  তাাঁয াআয়াযযা তাাআ ফহুভান ওসয শঔসরন।’ 

       শবারানাথ ভুসঔাাধযাসয়য উসল্লঔসমাকয নওা ‘াঅনায ভুঔ াঅুঙ্কন শদঔ’ (১৮৬৩)। ঘন্নন ঙ্কফরাী ফাফ ু

ফসরসঙন ভা, শফান মঙ্কদ য য় তা শাসর যওাসর াঅয াঅনায শও সফ? ভাতা দভা দঙ্কদন কসবব  

স্থান প্রদান শওাসয ায প্রফ শফদনা শাসয় ঙ্কফশ্বওারুয এাআ ুঘারু ৃঙ্কষ্ট শদঔাসরন, শভসকয ফ সয় মঙ্কদ 

চননীয বযণ শালসণ াি য়া য়, তাা াআসর যওাসর কঙ্কত ঙ্কও সফ?  াঅয  ফসরসঙন ‘ ভা ঙ্কও 

ওভ ওষ্ট শাসয় ভানুল ওসযসঙন ? ঔাফায ঙ্কচঙ্কন শসয় এও ঙ্কদফসয চনয ভুসঔ দযান ঙ্কন । ভা শম ওত শে 

ওসযন , তা শঙসরয শঙসর শাসর তঔন ঙ্কফসফঘনা শওাসল্ল চানসত াসয, ঙ্কওন্তু এঔনওায ভানুল শ ঙ্কফসফঘনা 

ওসযনা । াঅভযা াঅভাঙ্কদসকয ুে ওনযাঙ্কদয প্রঙ্কত শমরূ শে ওঙ্কযসতঙ্কঙ, ভাতা  শতা াঅভাঙ্কদসকয প্রঙ্কত 

শাআরূ শে ওঙ্কযয়াসঙন এফাং এ মবন্ত তাসও ওষ্ট ঙ্কদসর তায শেসয রাখফ  য়না ; তায শ শে ভবাফ 

াআ থাসও।‘[১১] ফাস্তঙ্কফওাআ তাাআ ভাসয়য শেসয শওান ঙ্কবন্নসবদ য়না। ন্তান ত াযাধ ওযসর ভাসয়য 

ওাসঙ শ প্রশ্রয় ায়, ভাসয়য ওাসঙ শ যভ ঙ্কপ্রয়। ঙ্কনসচয ুঔ ুঙ্কফধায ওথা না শবসফ ভা তায ন্তানসও 

ফটুওু ঙ্কদসয় ফসো ওসয। াঅয শাআ ভাসও ফাদ ঙ্কদসয় ভাচ ,াঙ্কতয ঙ্কওঙুাআ য়না। 
 

ফঙ্কিভ উনযাস ানাসরাঙ্কওত ভাতৃত্ব 

       ফঙ্কিভঘন্দ্র ঙ্কঙসরন এও ফহুভঔুী প্রঙ্কতবায াঙ্কধওাযী। াআাংসযঙ্কচ শযাভাঙ্কিও াঙ্কতয, ঙ্কফসল ওসয য়াল্টায 

স্কসটয শযাভাঙ্কিও উনযাভূ , ধ্রুঙ্কদ  াংস্কৃত াঙ্কতয এফাং চয়সদফ “ বাযতঘন্দ্র ধাযায ফেসদসয 

াঙ্কতয, এাআ ঙ্কতন ধাযা এস ঙ্কভসঙ্কঙর ফঙ্কিসভয যঘনায়। উনযাসয চকসত ফঙ্কিভঘন্দ্র শম দঙ্কট শক্ষেসও 

শফসঙ ঙ্কনসয়ঙ্কঙসরন তায এওঙ্কট র াআঙ্কতা ানযঙ্কট ভওারীন ভাচ। ফঙ্কিভঘসন্দ্রয প্রায় ফ  উনযাসাআ 

নায়ও ঘঙ্কযে গুঙ্কর শমভন ফযঙ্কিিীন ,বীরু দ এওটা শক্ষে ঙাো শতভঙ্কন াঅয এওঙ্কট ঘঙ্কযেসও  ঙ্কনঙ্কিয়, 

গুরুিীন ওসয ঙ্কনভবান ওযা সয়সঙ শঙ্কট াঅভাসদয ওসরয শঘনা ভা ঘঙ্কযে। ফঙ্কিভ উনযাসয াঠও 

ভাসোআ  চাসনন শম তাাঁয াঙ্কসতয ভা ঘঙ্কযে উসল্লঔসমাকয শওান াঅদব স্থান ওযসত ফযথব। ঐঙ্কতাঙ্কও 

ওাঙ্কনী ঙ্কনববয াঅঔযানগুঙ্কর ফাদ ঙ্কদসর াভাঙ্কচও ভযা ঙ্কনসয় শম ওাঙ্কনীয ফয়ান ঙ্কনঙ্কভবত সয়সঙ শঔাসন 

ঙ্কফসল এওঙ্কট ঘঙ্কযেসও াস শযসঔ ওাঙ্কনী এঙ্ককসয়সঙ, প্রধান ঘঙ্কযেযা তায শওান যাভব , াাময ঙাোাআ 

ঙ্কযণঙ্কতয থ ঔুাঁসচ ঙ্কনসয়সঙ। ১৮৬৫ শত ‘দসকবনঙ্কদনী’ শত ঙ্কমঙ্কন ফাাংরা উনযাসয ূঘনা ওযসরন াঅয 

১৮৮৭ শত ীতাযাভ ঙ্করসঔ ঙ্কমঙ্কন শল ওযসঙন , ঙ্কতঙ্কন শওন শওান উসল্লঔসমাকয ভা ঘঙ্কযে ৃঙ্কষ্ট ওসযনঙ্কন? এটা 

ঙ্কও াঅঔযাসনয ফয়াসনয চনয না স্রষ্টায ফযঙ্কিচীফসনয শওান প্রবাসফয চনয? ঙ্কনসন ফঙ্কিভ উনযা গুঙ্কর 

াঅসরাঘনায ভধয ঙ্কদসয় শদসঔ শনফ উসঙ্কক্ষতা  ভাতৃঘঙ্কযসেয স্বরূ। 

   ‘দসকবনঙ্কদনী’  াঙ্কতয ম্রাট যঙ্কঘত প্রথভ উনযা। এাআ উনযা প্রওাঙ্কত য়ায য ফাাংরা 

ওথাাঙ্কসতযয ধাযায় এও নতুন মুক প্রফঙ্কতবত য়। শলাে তাব্দীয শলবাসক উঙ্কেলযায াঙ্কধওাযসও শওন্দ্র 

ওসয শভাখর  াঠাসনয াংখসলবয টবূঙ্কভসত এাআ উনযা যঙ্কঘত। এওঙ্কদসও যসয়সঙন মুদ্ধ  খটনায খাত 

প্রঙ্কতখাত, ানযঙ্কদসও শপ্রসভয ূঘনা , ঙ্কফওা  ঙ্কযণঙ্কত । যসয়সঙ ভানঙ্কাং, চকৎঙ্কাং,ওতুর ঔাাঁ, উভাসনয 

ভসতা ঐঙ্কতাঙ্কও ঘঙ্কযে । ঙ্কওন্তু এাআ শযাভাসেয প্রধান াঅওলবণ ঙ্কফভরা- াঅসয়লা- ঙ্কতসরাত্তভা এাআ ঙ্কতনঙ্কট নাযী 
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ঘঙ্কযে। ঙ্কফভরায, ঙ্কতসরাত্তভায চন্ম ঙ্কফফযণ প্রসে শম ভাসয়য ঙ্কঘে পুসট উসঠসঙ, ফরা শমসত াসয তা 

ওরসিয । ঙ্কফভরা রৄদ্র ওনযা াঅয ঙ্কতসরাত্তভা চাযচা ওনযা। লষ্ঠ ঙ্কযসেসদ ঙ্কফভরায ে শথসও াঠও 

চানসত াসয 

     ‘ দাঃঙ্কঔনী ভাতা াঅভাসও রাআয়া এও ওুটীসয যঙ্কসরন। ওাঙ্কয়ও ঙ্কযশ্রভ িাযা চীফন ধাযণ ওঙ্কযসতন ; শও 

দাঃঙ্কঔনীয প্রঙ্কত ঙ্কপঙ্কযয়া ঘাঙ্কত না। ’ [১২] তাযয ওাঙ্কনীয াগ্রকঙ্কতয সে ভাসয়য শওান শমাক শনাআ। ঙ্কতায 

ন্ধান ায়া শকসঙ, ীসঔয ব্াঘামব াঙ্কবযাভ স্বাভী নাসভ ওাঙ্কনীয সে মুি সয়সঙ  ঙ্কফভরায াস 

তাসওাআ শদঔা শকসঙ। ঙ্কতসরাত্তভায ভা ভৃত, ঙ্কফভরা তায শদঔবাসরয ওাসচ ঙ্কনমুি ঙ্কঙর। শবাসফ ভাতৃসত্বয 

প্রওাও শওান খটনায উসল্লঔ াাআনা। ওসথাওথন ওাসর চকৎঙ্কাংসয ওাসঙ ঙ্কফভরায  তায ঔী ফসরসঙ 

ঙ্কতসরাত্তভাসও। াঅঔযান শথসও চানসত াঙ্কয ীসঔয এয দফায দস্খরসনয য  শ  গুরুত্ব শসরা 

ঙ্কওন্তু ঙ্কফভরা  ঙ্কতসরত্তভা য ভা মাযা ান্ধওাসয ওরসিয ভসধয ডুসফ শকর। শল মবন্ত তাযা শওাথা ম্মান 

শ্রদ্ধা শরনা, মা এওচন ভাসয়য াঙ্কধওায। াঠও শওফর এটুও ু চানসরা শম তাযা াতওী, াঅয াসয 

সিাআ ডুসফ শকর। তাসদয উত্তযসনয শওান ম্ভফনা নযাঙ্কও শতঙ্কয ওসযনঙ্কন 

     ‘ দসকবনঙ্কদনী’ য এওফঙয য প্রওাঙ্কত য় ‘ওারওুন্ডরা’ । ওারওনু্ডরা নাভও নাযীয ওাঙ্কনীাআ এ 

উনযাসয প্রধান ম্পদ। ওারওনু্ডরা ঙ্কনচবন িীস  ওাাঙ্করও ওতৃবও াঙ্করতা। এও প্রাওৃঙ্কতও দসমবাসকয 

ওফসর সে নফওুভায এও চনঙ্কফঙ্কেন্ন  িীস াঅটসও সে। ওাাঙ্করও তাসও ফঙ্কর ঙ্কদসত উদযত য়, 

ওারওনু্ডরা তাসও াাময ওসয। নফওুভায ওারওেুরায ঙ্কফসয় য় ভঙ্কদসযয াঙ্কধওাযীয ায়তায়। 

ওারওনু্ডরায ভাসয়য শওান উসল্লঔ শনাআ ওাঙ্কঙ্কনসত। নফওুভায মঔন ঙ্কফসয়  ওসয স্বসদস ঙ্কপসয াঅস তঔন  

ঙ্কিতীয় াধযাসয়য ‘স্বসদস’ নাভও ঞ্চভ ঙ্কযসেসদ াাআ ‘ ওারওনু্ডরাসও ঙ্কনসয় শদস ঙ্কপসয এসসঙ 

নফওুভায ফাফা শফাঁসঘ শনাআ য। ফাঙ্কেসত শওফর ঙ্কফধফা ভা াঅয দাআ শফান। ফে শফান  ঙ্কফধফা। শঙাটচন 

যাভাদুযী ধফা সয়  ঙ্কফধফা, ওাযণ শ ওুরীসনয স্ত্রী ’  [১৩]এযয াঅয ভাসয়য শওান উসল্লঔ শনাআ, 

নফওুভাসযয শঙাট শফান যাভাুদযীয সে ওারওুেরায ঙ্কওঙ ুওথাফাতবায় শফৌঙ্কদ  ননসদয ভসধয শমভন 

ম্পওব য় তায  াআ াঅবা ায়া  মায়। ভাসয়য নফফধূয সে শওান ওথা শনাআ। শঙসর এতঙ্কদন সয শদস 

ঙ্কপযসরা শমঔাসন গ্রাসভয ওসর যঙ্কটসয় ঙ্কদসয়ঙ্কঙর শম নফওুভাযসও ফাসখ শঔসয়সঙ শ াঅয শফাঁসঘ শনাআ । 

নযাঙ্কও শঔাসন ভাসয়য চনয শওান চায়কা যাসঔনঙ্কন। যাভাদুযী ওারওুেরায ভাথায় এওসকাঙা 

াঙ্কফনযস্ত ঘুর শদসঔ ফসরসঙ , 

‘এওফায াঅভাসদয কৃসস্থয শভসয়য ভসতা াসচা। ওতঙ্কদন শমাঙ্ককনী থাওসফ?’[১৪] 

শমঔাসন খয কৃসস্থয ওথা য়, শঔান শতা ভাসয়য ওথা  থাওসত াসয। ঙ্কওন্তু  ভাসয়য াযাসনা ুে ঙ্কপসয 

ায়ায শম ানুবূঙ্কত,  এওটা াঅসফকপ্রফন ভূহুতব শতঙ্কয সত াযসতা াঠওসও তা শথসও ফঙ্কঞ্চত ওসযসঙন 

ফঙ্কিভঘন্দ্র 

    ‘ভৃণাঙ্করনী’ য উচীফয ঙ্কফলয় শতসযা তসও ভুরভান ফাঙ্কনীয ফেসদস ঙ্কফচয় ওাঙ্কঙ্কন। ফঙ্কিয়ায 

ঙ্কঔরঙ্কচয নফিী াঙ্কধওায এাআ াঅঔযাসনয উচীফয। এাআ ঐঙ্কতাঙ্কও খটনায শপ্রক্ষাসট দঙ্কট শপ্রভওাঙ্কঙ্কন 

ভুঔয সয়সঙ। এও শভঘন্দ্র “ ভৃণাঙ্করনীয ানযঙ্কট রৄঙ্কত- ভসনাযভায। ভৃণাঙ্করনী   ভসনাযভা দচসন াআ প্রায় 

ানাথ। শভঘসন্দ্রয গুরু ভাধফাঘামব ভৃণাঙ্করনীসও শকৌেনকসয তায এও ঙ্কসলযয ফােী যাসঔন, ওাযণ তায 

াঅন শওউ শনাআ। ভসনাযভায ঙ্কতায ওথা াঅসঙ।  শভসয় চাভাতায ানুভৃতা সফ শচযাঙ্কতল কণনায় এাআ ওথা 
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রৄসন শভসয়সও (ভসনাযভাসও) াযাফায বসয় ঔুফ দাঃঙ্কঔত সয় ঙ্কতঙ্কন  মা ওসযঙ্কঙসরন তা ঙ্কনসন উসল্লঔ ওযা 

র, 

      ‘ঙ্কতঙ্কন ধভব নাসয বসয় শভসয়সও ােস্থ ওঙ্কযসরন , ঙ্কওন্তু ঙ্কফঙ্কধঙ্করঙ্ক ঔন্ডাাআফায বযায় ঙ্কফফাসয যাসোআ 

শভসয় রাআয়া  প্রয়াসক রায়ন ওঙ্কযসরন…………ঙ্কওঙুওার সয প্রয়াসক শওসফয ভৃতুয াআর।  তাাঁায 

শভসয় ূসফবাআ ভাতৃীনা  াআয়াঙ্কঙর এঔন ভৃতুযওাসর শওফ শভফতীসও াঅঘাসমবয াসত ভবণ ওঙ্কযয়া 

শকসরন। ’[১৫] াঅসকয উনযা দঙ্কটয ভসতা এঔাসন ভাতৃ ঘঙ্কযে উসঙ্কক্ষতাাআ শথসও শকসঙ। ঙ্কতাযা স্থান 

াসে, ঙ্কওন্তু ভাতাযা নাভভাে উচ্চাযসনয ভসধযাআ ীভাফদ্ধ। যফতবী ‘মুকরােুযীয়’ নাভও উনযাস  

এযওভ শচযাঙ্কতল প্রে াঅসঙ, ফয ফধ ূয ঙ্কফসয় য় শঘাঔ শঢসও। তাযা শওউ ওাউসও ঙ্কঘনসফনা শওফর াঅাংঙ্কট 

াআ এওভাে ঙ্কঘহ্ন মা শদসঔ সয তাযা দচন দচনসও ঙ্কঘনসফ। এঔাসন শযওভ াআ খটনা খসটসঙ প্রায়। মাাআ 

শাও ভাসয়য শওান বূঙ্কভওা শনাআ এঔাসন। 

      ফঙ্কিভ কসফলও াঙ্কভেূদন  ব্াঘামব ঙ্করসঔসঙন, ‚ ফঙ্কিভঘসন্দ্রয প্রথভ ঙ্কতনঙ্কট উনযা  শযাভােধঙ্কভব ; 

এফাং শঔাসন শৌদমবৃঙ্কষ্টাআ তাাঁয ঙ্কঙর ভুঔয উসিয। ঙ্কওন্তু ঙ্কফলফকৃ্ষ তাাঁয যঙ্কঘত প্রথভ াভাঙ্কচও উনযা। এাআ 

উনযাস  রৄধুসৌদমবৃঙ্কষ্ট নয়; শাআ সে শদ  ভনুলযচাঙ্কতয ঙ্কওঙ ুভের াধসনয াআো  শম তাাঁয ঙ্কঙর 

তাসত শওান সদ শনাআ। ‘ঙ্কফলফকৃ্ষ’ উনযাসয শল ঙসে ( ফেদবন ১২৭৯ পারৃন) তাাআ তাাঁয ভন্তফয , ‘ 

াঅভযা ঙ্কফলফকৃ্ষ ভাপ্ত ওঙ্কযরাভ ।  বযা ওঙ্কয, াআাসত কৃস কৃস াভৃত পঙ্করসফ । ’  ফেদবসনয এাআ ঙসে 

‘ঙ্কফলফৃক্ষ’  ‘াভৃত’  ব্দ দঙ্কট ফে যসপ ঙাা সয়ঙ্কঙর।’’ ‘ঙ্কফলফৃক্ষ’ উনযাস ফারযঙ্কফধফা নাযীয শপ্রভ  

ঙ্কফসয়সও াভাঙ্কচওবাসফ স্বীওঙৃ্কত শদয়ায এওটা াঙ্কঙ্কতযও প্রয়া াঅসঙ। নসকন্দ্র- ূমবভুঔী- ওুদনঙ্কদনী এাআ 

ঙ্কতনচনসও শওন্দ্র ওসযাআ ভূর ওাঙ্কনী াঅফঙ্কতবত সয়সঙ। াাাঙ্ক এসসঙ ীযা- শদসফন্দ্র- ঙ্কযদাী শফষ্ণফী 

(ঙদ্মসফী শদসফন্দ্র দত্ত) “ ওভরভঙ্কণ-তাযাঘযণ প্রবৃঙ্কত ঙ্কওঙ ুপ্রসয়াচনীয় ঘঙ্কযে। এঔাসন  ভাসয়য ঘঙ্কযে ঙ্কনসয় 

নযাঙ্কও াঅরাদা ঙ্কওঙু যীক্ষা ঙ্কনযীক্ষা ওযসরন না। ওুদনঙ্কদনীয ফাফা াআ ঙ্কঙর এওভাে ায়, শাআ ফাফায 

ভৃতসদ য াস ফস থাওসত থাওসত ওুদ এওটা স্বপ্ন শদসঔ । শাআ স্বসপ্ন াূফব শচযাঙ্কতাঃসফঙ্কষ্টত শম নাযী 

ভূঙ্কতবসও শদঔসত ায় ,তাসও ভা ফসর ভসন য় তায। উনযাসয ‘ তৃতীয় ঙ্কযসঙদ ‘ঙায়া ূফবকাঙ্কভনী’  

শঔাসনাআ স্বসপ্নয ওথা াঅসঙ াঅয ওুদ য ভসন সয়ঙ্কঙর ‘শাআ ওরুণাভয়ী তাায ফহুওার ভৃতা প্রূঙ্কতয 

াফয়ফ ধাযণ ওঙ্কযয়াসঙ। ’ [১৬ ]শাআ ভূঙ্কতব ওুদসও চানায় শম শ (ওুদ) াসনও দাঃঔ শসয়সঙ এফাং াঅসযা 

দাঃঔ শ াসফ। ওুদয ফাঙ্করওা ফয়, এত দাঃঔ শ াআসত াযসফনা। ৃঙ্কথফী শঙসে ওুদসও ঘসর াঅায 

াঅহ্বান চানায়। দচন ভনুলযভূঙ্কতবসও শদঙ্কঔসয় তাসদয শথসও  দূসয থাওায যাভব শদন, এসদয শথসও 

ওুদনঙ্কদনীয ফবনা সফ, াঅয  ফসরন শম ঙ্কতঙ্কন াঅয এওফায াঅঙ্কফববাফ সফন মঔন  ওুদ ‘ভনাঃীোয় 

ধূরযফরুঙ্কণ্ঠতা াআয়া, াঅভাসও ভসন ওঙ্কযয়া, াঅভায ওাসঙ াঅঙ্কফায চনয ওাাঁঙ্কদসফ, তঔন াঅঙ্কভ াঅফায শদঔা 

ঙ্কদফ, তঔন াঅভায সে াঅঙ্ক।’[১৭] নযাঙ্কও ওাঙ্কঙ্কনয ঙ্কযণঙ্কত য ূে াঠওসও এঔাসন ধঙ্কযসয় শদন । 

ওুদনঙ্কদনীয চীফসন শম ছে উঠসফ শটা এাআ স্বসপ্নয খটনাাআ শথসওাআ শফাছা মায়। এটা শতা ভানফী ভা নয়, 

স্বসপ্ন াঅঙ্কফবূবতা সয় স্বসপ্নাআ ঙ্কভঙ্করসয় শকঙ্কঙসরন। এাআ খটনা ঙ্কনাঃসদস উনযাসয চনয ঔুফ াআ গুরুত্বূনব , 

ঙ্কওন্তু  এাআ উসদ শওান ভানুসলয সক্ষ দান ওযা ম্ভফ নয়।  ওভরভঙ্কণ  শ্রীঘসন্দ্রয শঙসর তীসয 

প্রে াভানয াঅসঙ। ভাতৃসত্বয শতভন াঅওরুতা শঔাসন প্রওা ায়ঙ্কন, ওভরভঙ্কণ শফী চঙ্কেসয় সেসঙ  

নসকন্দ্র- ওুদ-ূমবভূঔীয ভসধয ম্পসওবয শম চঙ্কটরতা তায চট  উসন্মাঘন ওযায ওাসচ। প্রেত উসল্লঔ ওযা 

শমসত াসয ুওুভায শন তাাঁয  ‘ ফাোরা াঙ্কতযয াআঙ্কতা’  নাভও গ্রসেয তৃতীয় ঔসে ফসরসঙন ‘ ফঙ্কিসভয 
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শওান ঙ্কফফাঙ্কত নাঙ্কয়ওাাআ ন্তানফতী নয়। ফাৎরযঙ্কঘসেয দাআঙ্কট টুওসযাভাে ায়া মায়,- ঙ্কফলফৃসক্ষ 

ওভরভঙ্কণয ুে তীঘসন্দ্রয এফাং াঅনদভসঠ ওরযাণী ভসসন্দ্রয ওনযায ঙঙ্কফসত। ঙ্কওন্তু দাআঙ্কটাআ ঙ্কনতান্ত 

ক্ষঙ্কণও ঙ্কঘে।’[১৮] শে, ফাৎরয , তযাক প্রবৃঙ্কত গুণ শমগুঙ্কর  ভাতৃঘঙ্কযসেয ভসধয চাত বাসফ থাও, ভয়- 

ঙ্কযসফ “ ঙ্কযঙ্কস্থঙ্কত শত মা পুসট সঠ  াভাঙ্কচও উনযাসয ভসধয শাআ ভাসয়য চায়কা সরা না। 

      ‘াআঙ্কদযা’ য় শদঙ্কঔ ধনীফাংসয াঅদসয শভসয় াআঙ্কদযা, ফাসয ফাঙ্কে শথসও শ্বরৄয ফাঙ্কে মায়ায ভয়  

ওাঙ্করদীঙ্কখয ডাওাসতয াসত সে। এযয ওরওাতায় যাাঁধুঙ্কনয ওাচ ওসয। যভণফাফ ুাঅয ুবাঙ্কলনীয ভসতা 

ভঙ্কনফ শসয়ঙ্কঙর াআঙ্কদযা। প্রথসভ াআঙ্কদযায ভাসয়য নাভভাে উসল্লঔ াঅসঙ। তাযয াঅয ভাসয়য শভসয়য চনয 

শওান উসিক প্রওা ায়ঙ্কন। াআঙ্কদযায শফান ওাঙ্কভনী , ভাসয়য শথসও তাসও  ঙ্কওঙুটা ঙ্কক্রয় বূঙ্কভওায় শদঙ্কঔ।  

এঔাসন ভা ভৃত নয়, শথসও না থাওায ভসতান তায াফস্থা। 

       ‘মুকরােযুীয়’ ক্ষুদ্রতভ উনযা। ধনদাসয ওনযা ঙ্কযণ্ময়ী, শ ুযদয  নাভও মুফসওয সে ফারয 

প্রণসয় চঙ্কেত। তাসদয ঙ্কফসয়য ম্বন্ধ  উবসয়য ঙ্কযফায শথসওাআ ওযা। ঠাৎ ধনদা শভসয়য বঙ্কফলযত 

ম্পসওব াঅকাভ চানসত শসয ম্বন্ধ শবসগ শদয়। এাআ ঙ্কনসয়াআ খটনা এঙ্ককসয় মায়। শসল ঙ্কভরসনয ভধয ঙ্কদসয় 

ভাঙ্কপ্ত। ূসফবয ভসতা এাআ ওাঙ্কঙ্কনসত ভা ওাসঠয ুতুর। শ াঅসঙ, ঙ্কওন্তু শওান বূঙ্কভওা তায শনাআ। ফাফা 

ঙ্কঘঙ্কন্তত, ঙ্কতঙ্কন ঙ্কফসয় বাগসঙন । শভসয়সও ঙ্কনসয় ভাসয়য উসিসকয শওান প্রওা শনাআ। শমটা াঅসযা াঅিসমবয 

মঔন ধনদা ভাযা মায় তায স্ত্রী ানুভৃতা সয়সঙ। ঘতুথব ঙ্কযসেসদ াাআ শভসয় ভা শও তায া ধসয ওাাঁদসঙ 

শম শ শমন স্বাভীয ানুভৃতা না ন, ভাসয়য তাসত  ঙ্কওঙু ভসন য়না। 

      ‘ধনদাসয ত্নী ানুভৃতা াআসরন ঙ্কযন্ময়ীয াঅয শও ঙ্কঙরনা, এচনয ঙ্কযন্ময়ী ভাতায ঘযণ ধাযণ 

ওঙ্কযয়া াসনও শযাদন ওঙ্কযয়া ওঙ্কসরন শম , তুঙ্কভ ভঙ্কয না। ঙ্কওন্তু শশ্রষ্ঠীত্নী রৄঙ্কনসরন না। তঔন ঙ্কযন্ময়ী 

ৃঙ্কথফীসত এওাঙ্কওনী াআসরন।’[১৯]  ভাতা তাসও ান্ত্বনা ঙ্কদসয় ফসরঙ্কঙর ‘ ফাঙা শতাভায ঙ্কওসয বাফনা? 

শতাভায এওচন স্বাভী াফয াঅসঙন। ঙ্কনয়ঙ্কভত ওার াতীত াআসর তাাঁায ঙ্কত াক্ষাৎ াআসর  াআসত 

াসয । না য়, তুঙ্কভ ঙ্কনতান্ত ফাঙ্করওা নস…।[২০]  ন্তান ঙ্কঘযওার ভাসয়য ওাসঙ শঙাট থাসওাআ,এঔাসন 

ঙ্কওঙু ওসঠায হৃদয় ভাসও াঅভযা শদঔরাভ। 

      ‘ঘন্দ্রসঔয’ উনযাস ভীযওাঙ্কসভয াআাংসযসচয াংখসলবয টবূঙ্কভসত াঙ্কযফাঙ্কযও চীফসনয ভযা 

প্রধান সয় উসঠসঙ। শফঙ্করনীয ভাসয়য উসল্লঔ প্রথসভ এওফায ঙ্কঙর, তাযয াআ শফঙ্করনী ফসরসঙ তায ভা 

ফাফা শওউ শনাআ। প্রতাসয ভাসয়য  এওফায উসল্লঔ াঅসঙ ,সয শওাথা শনাআ। ঘন্দ্রসঔয শফঙ্করনীয স্বাভী 

ঙ্কওন্তু শ বাসরাফাস প্রতাসও, মায সে তায ফারয প্রণসয়য ম্পওব ঙ্কঙর।  হৃদসয়য িসে ক্ষতঙ্কফক্ষত 

সয়সঙ শফঙ্করনী।  ভা এঔাসন ওাঙ্কঙ্কনয ভসধয াপ্রসয়াচনীয় াআ যশয় শকসঙ। 

      ‘যচনী’ ফাাংরা বালায় প্রথভ ভনস্তি ঙ্কফসেলণভূও উনযাস যচনী চন্মান্ধ। যচনীয ভাসয়য ওথা াঅসঙ। 

ভা তাসও শওান াাময ওযসত াসযঙ্কন। প্রথভত তায চীফসন ভযা শতঙ্কয য় ঙ্কওঙুটা ভাসয়য চনযাআ। 

যাভদয় ঙ্কভসেয ফােী পুসরয ভারা ঙ্কদসত শকঙ্কঙসরা ভা এয জ্বয সয়ঙ্কঙর ফসর। যাভদসয়য প্রথভ সক্ষয 

শঙসর যচনীয ঘক্ষ ুযীক্ষা  ওসয । ঘীসন্দ্রয াসতয স্পসব যচনী তাসও বাসরাসফস শপসর। এযয ানযে 

যচনীয ঙ্কফসয় ঙ্কস্থয সর শ ঙ্কফসয়সত াঅঙ্কত্তয ওথা ভাসও চাঙ্কনসয় শওান পর য়ঙ্কন। ভা শাআ ওথা ফাফাসও 

ফসর শদয়ায় যচনী  ভায শঔসয়সঙ। ঙ্কনরুায় সয় শ ফােী শঙসে াঙ্করসয় শকসঙ। এযসযয ওাঙ্কঙ্কনয সে 

ভা এয শওান শমাক শনাআ। এ প্রসে ভসন সে মায় যফীন্দ্রনাসথয ুবা য ওথা, মঙ্কদ শ ঙ্কনসচসও যক্ষা 
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ওযসত াভথব সয়ঙ্কঙর। ফঙ্কিভঘন্দ্র যচনী ঘঙ্কযে ঙ্কটয প্রঙ্কত ুঙ্কফঘায ওসযসঙন, ঙ্কনসচয প্রঙ্কতফন্ধওতায  ওাসঙ 

শ ায ভাসনঙ্কন। শ ঘসর শকসঙ ফাঙ্কে শঙসে, াসনও ফঙয য    ুবা মা াসযঙ্কন। 

     ‘ যাধাযানী’ উনযাসয প্রথভ ঙ্কযসেসদাআ যাধাযানী দ একাসযা ফঙসযয ফাঙ্করওা তায ভা শখাযতয 

াুস্থ শটা াঅভযা চানসত াঙ্কয। যাধাযানী ফসো খসযয শভসয়, জ্ঞাঙ্কতযা তাসদয ম্পঙ্কত্ত াঅত্মাৎ ওসয 

শনয়ায চনয তাযা দঙ্কযদ্র সয় সেসঙ। ভা ফ কনা ঙ্কফঙ্কক্র ওসয ভাভরা ওসযসঙন। ঙ্কিতীয় ঙ্কযসেসদাআ ভা 

ভাযা মায়। তাযয যাধাযানী য ওাভাঔযা ফাফযু াঙ্কববাফওসত্ব থাওা, রুঙ্কিনীওভুায শও শঔাাঁচা, শসল 

ঙ্কভরনান্তও ঙ্কযভাঙ্কপ্ত খঙ্কটসয়সঙন শরঔও। মঙ্কদ  াল্প উঙ্কস্থঙ্কতসত ভাসয়য ঘঙ্কযেসও ুদয বাসফ তুসর 

ধসযঙন নযাঙ্কও। ভা ঙ্কনসচয ওাঙ্কয়ও ঙ্কযশ্রভ ওসয াংায ঘারাসতা, শওস শসয শকসর ঙ্কনসচয ারিায 

ঙ্কফঙ্কক্র ওসয ভাভরা ওসযসঙন , ওাভাঔযাফাফ ু যাধাযানীয ঙ্কতায ফন্ধ ু ভৃতুযয াঅসক তায ওাসঙ ানুসযাধ 

ওসযসঙন 

    ‘‘াঅঙ্কভ ঘঙ্কররাভ,ঙ্কওন্তু যাধাযানী যঙ্কর। এক্ষসণ াঅদারত াআসত াঅভায শ্বরৄসযয মথাথব উাআর ঙ্কদ্ধ 

াআয়াসঙ, াতএফ যাধাযানী এওা ভস্ত ম্পঙ্কত্তয াঙ্কধওাঙ্কযণী াআসফ। াঅঙ্কন তাাসও শদঙ্কঔসফন, াঅনায 

ওনযায নযায় তাাসও যক্ষা ওঙ্কযসফন, এাআ াঅভায ঙ্কবক্ষা। াঅঙ্কন এাআ ওথা স্বীওায ওঙ্কযসরাআ াঅঙ্কভ ুসঔ 

ভঙ্কযসত াঙ্কয।’’[২১] 

    এাআ উদ্ধৃঙ্কত শথসও ফুছসত াঙ্কয যাধাযানীয ভাসয়য বুঙ্কভওা াল্প সর তায ঙ্কঘন্তা, দাঙ্কয়ি এওচন 

শেীর ভাসয়য ভসতান াআ। ফঙ্কিভঘন্দ্র যাধাযানীসও ওাঙ্কঙ্কনয শওন্দ্রঙ্কফদুসত স্থান ঙ্কদসত শঘসয়ঙ্কঙসরন তাাআ নানা 

যওভ ভযা, ভাতৃঙ্কফসয়াক এফ প্রঙ্কতওূর ঙ্কযঙ্কস্থঙ্কতয ভধয ঙ্কদসয় যাধাযানীয চীফন াঙ্কচসয়সঙন, ভাসও 

ওাঙ্কঙ্কন শথসও ঙ্কিতীয় ঙ্কযসেসদ ঙ্কফদায় ঙ্কনসত সয়সঙ। 

    ‘ ওৃষ্ণওাসন্তয উাআর’ উনযাস উাআর াআ এওটা ঘঙ্কযে সয় ঘঙ্কযে  খটনাসও াসনওাাংস ঙ্কনয়ন্ত্রন 

ওসযসঙ। । শকাঙ্কফনরার- ভ্রভয- শযানীয চীফসনয িদ াআ ভরূ ঙ্কফলয় সয় উসঠসঙ। প্রথভ ঔসন্ডয ঙ্কোং 

ঙ্কযসেদ রৄরু সয়সঙ নযাঙ্কসওয ফয়াসন ঙ্কদসয় , 

‘‘ াঅভায এভন ঙ্কফশ্বা াঅসঙ শম , শকাঙ্কফদরাসরয ভাতা মঙ্কদ াওা কৃঙ্কণী াআসতন, তসফ পুৎওায ভাসে এ 

ওাসরা শভখ উঙ্কেয়া মাাআত। ঙ্কতঙ্কন ফুঙ্কছসত াঙ্কযয়াঙ্কঙসরন শম , ফধূয সে তাাঁায ুসেয াঅন্তঙ্কযও ঙ্কফসেদ 

াআয়াসঙ। স্ত্রী শরাও াআা সচাআ ফুঙ্কছসত াসয ঙ্কতঙ্কন মঙ্কদ এাআ ভয় দসদস, শেফাসওয এফাং স্ত্রীফুঙ্কদ্ধুব 

ানযানয দাসয় তাায প্রঙ্কতওায ওঙ্কযসত মত্ন ওঙ্কযসতন , তাা াআসর ফুঙ্কছ ুপর পরাাআসত াঙ্কযসতন; ঙ্কওন্তু 

শকাঙ্কফদরাসরয ভাতা ফে াওা কৃঙ্কণী নসন ’’[২২] 

নযাঙ্কও ূফবফতবী উনযাসয তুরনায় এঔাসন ঙ্কওঙুটা এঙ্ককসয়। ঙ্কতঙ্কন ানুবফ ওসযঙ্কঙসরন ভাসয়য শওান 

বূঙ্কভওা থাওা প্রসয়াচন ঙ্কঙর, ঙ্কওন্তু ওাঙ্কঙ্কনয প্রসয়াচসন ভা শও ঙ্কনঙ্কিয় াআ যাঔসত সয়সঙ। 

এওঙ্কোং ঙ্কযসেসদ ভ্রভযসও  মঔন  স্বাভী তযাক ওসয শকর শ তায ুসেয চনয ওষ্ট শসয়সঙ, 

ূঙ্কতওাকাসযাআ শম ভাযা শকসঙ ।ভ্রভয ফসরসঙ 

     ‚ াঅভায ননীয ুত্তরী,াঅভায ওাোসরয শাণা ,াঅচ তুঙ্কভ শওাথায়? াঅচ তুাআ থাঙ্কওসর ওায াধয 

াঅভায় তযাক ওসয? াঅভায ভায়া ওাটাাআসরন, শতায ভায়া শও ওাটাাআত? াঅঙ্কভ ওুরূা ওুৎঙ্কতা, শতাসও শও 

ওুৎঙ্কত ফঙ্করত? শতায শঘসয় শও ুদয? এওফায শদঔা শদ ফা “ এাআ ঙ্কফসদয ভয় এওফায ঙ্কও শদঔা ঙ্কদসত 

াঙ্কয না? ভঙ্কযসর ঙ্কও াঅয শদঔা শদয় না ’’[২৩] 
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    ভাসয়য ওাসঙ ন্তাসনয গুরুি ভ্রভসযয এাআ াঅঙ্কতবসতাআ শফাছা মায়। এঔাসন ভ্রভসযয ভাতৃসত্বয ক্ষঙ্কণও 

াঅবা াঅভযা শদঔরাভ। ভাসয়য শঘনা শেসয ডাও ফাঙা, শানা,  ননীয ুতুর প্রবৃঙ্কত রৄসন াঅভাসদয ভন 

বসয মায়। ভ্রভসযয ঙ্কফন্নতা শফাছাসতাআ এাআ াাং টুওুয াফতাযনা, মা  মসথামুি সয়সঙ। তফু  এঔাসন 

ভ্রভসযয স্বাথব াঅসঙ , শকাঙ্কফদরার তাসও শঙসে মাসে ফসরাআ শ ন্তানসও ভসন ওসযসঙ। ঙ্কনাঃস্বাথব ভাতৃত্ব 

এঔাসন  াাআনা। 

    ‚ যাচঙ্কাং ’’ উনযাস ঘতুথব ঔসন্ডয‘‘ প্রথভ ঙ্কযসেদ ‘ ঘঞ্চসরয ঙ্কফদায়’ নাভও াাংস  ভাসদসফয 

ফদনা ওসয ঘঞ্চরওুভাযী ভাসও প্রণাভ ওসয ওাাঁদসত রাকসরা। ভাসয়য শওান প্রঙ্কতঙ্কক্রয়া াঅভযা শদঔরাভ না 

এঔাসন। 

   ‚ াঅনদভঠ’’ উনযাস ওাঙ্কঙ্কনয রৄরুসত ভসন্দ্র “ওরযাণীয এওটা ওনযা ন্তান ঙ্কঙর, প্রথভ দ এও 

াধযায় ঙাো তাসও ঙ্কখসয ওরযাণীয ভাতৃত্ব শবাসফ পুসট উঠসত শদঙ্কঔনা। ‘শদফীসঘৌধযুানী’ উনযাস প্রথভ 

ঔসন্ডয প্রথভ ঙ্কযসেদ রৄরু সয়সঙ ভাসয়য সে প্রপুল্লয ওসথাওথসনয ভধয ঙ্কদসয়াআ। তাযয াঅয ঙ্কফসল 

বাসফ শদঔা মায়না। মঙ্কদ  ভাসয়য ঙ্কঘন্তা ঙ্কঙর প্রপুল্ল য চনয তাাআ ফসরসঙ 

   ‘াঅঙ্কভ ভঙ্কযসর মা য় ওঙ্কয; তুাআ উপ্ ওঙ্কযয়া ভঙ্কযঙ্কফ, াঅঙ্কভ ঘসক্ষ শদঙ্কঔসত াঙ্কযফ না । শমভন ওঙ্কযয়া 

াঙ্কয , ঙ্কবক্ষা ওঙ্কযয়া শতাসও ঔায়াাআফ।’[২৪]  ঙ্কওন্তু ওাঙ্কনীয রৄরু শল এযওভ ঘঙ্কযত শওান উনযাসাআ 

ফঙ্কিভঘন্দ্র যাসঔনঙ্কন। ািুসযাআ পুসট ঠায ম্ভফনাসও ফ শক্ষসোআ শল ওযা সয়সঙ। 

     ফঙ্কিভঘন্দ্র বাযতীয় াঙ্কসতযয ানযতভ শশ্রষ্ঠ নযাঙ্কও। ওাঙ্কঙ্কন গ্রেসন, চীফননাসটযয উস্থানায়, 

ঐঙ্কতাঙ্কও খটনায ভাসফস , হৃদয় ফৃঙ্কত্তয খাতপ্রঙ্কতখাসত এফাং দাবঙ্কনও কবীযতায় তাাঁয  উনযা াঅচ 

াঠসওয াঅনদ এফাং ভাসরাঘসওয ভাসরাঘনায  নানা যদ শচাকায়।  ফঙ্কিভঘসন্দ্রয াসত ফাাংরা াঙ্কসতয 

মথাথব উনযাসয ূোত সর তাযয শাআ থ ধসয াসনসওাআ ঔযাঙ্কতয ঘূোয় াঅসযান ওসযঙ্কঙর। 

যফীন্দ্রনাথ- যৎ- ঙ্কফবূঙ্কতবূলণ- তাযািয- ভাঙ্কনও প্রবৃঙ্কত স্রষ্টায যঘনায় উসঠ এসসঙ নানাঙ্কফধ ঙ্কফলয়, তা 

ভাতৃ ঘঙ্কযে  শঔাসন উসঙ্কক্ষত নয়। যফীন্দ্রনাসথয  ানযতভ উসল্লঔসমাকয উনযা ‘ শকাযা’  শত াঅনদয়ী য 

ভসতা ভাতৃঘঙ্কযে ঙ্কমঙ্কন ঙ্কনসচয ন্তান রৄধ ুনয় , শকাযা শম াঅাআঙ্কয তাসও ঙ্করৄ াফস্থা শথসও রারন ারন 

ওসযসঙন।  ‘শঘাসঔয ফাঙ্কর’ শত ভসন্দ্রয ভা যাচরক্ষ্মী  ুে াঅয ুেফধযূ াংাসয ুদযী ঙ্কফসনাঙ্কদনীসও এসন 

তাসদয ম্পওব শও ঙ্কফঙ্কলসয় ঙ্কদসয়সঙ, াঅফায ঙ্কতঙ্কন সয ঙ্কনসচয বুর ফুছসত শসয দচনসও  ঙ্কভঙ্করসয় 

ঙ্কদসয়সঙন। শঙসর াঅভায , াঅয তায য াঙ্কধওায রৄধু ভাসয়য াআ  এাআ ভ্রান্ত ধাযণা শঔাসন ঙ্কঙর। ভসন্দ্র 

ঙ্কনসচয ঙসদ াঅাসও ঙ্কফসয় ওসযসঙ এটা ভানসত াসযনঙ্কন ভসন্দ্র য ভা। াঅা শও শঙাট প্রঙ্কতন্ন ওযসত 

প্রঙ্কতসমাঙ্ককনী ঙ্কাসফ ঙ্কফধফা ুদযী ঙ্কফসনাঙ্কদনীসও াংাসযয ভসধয স্থান ঙ্কদসয়সঙ। উনযাস গুরুিূণব 

বুঙ্কভওায়  ভাসও শদসঔঙ্কঙ। যৎ উনযাস কবব ধাঙ্কযনী ভাসয়য ওথা না থাওসর ভাতৃসেসয শঔাসন াবাফ 

শনাআ। যৎঘসন্দ্রয উনযাস নাযীসদয ভসধয শপ্রঙ্কভও ত্বায শথসও  নাযীসদয ভসধয ভাতৃত্ব  িা াআ শফী 

পুসট উসঠসঙ। ‘যাসভয ুভঙ্কত’, ‘ঙ্কফদুয শঙসর’ এয প্রওৃষ্ট উদাযণ সত াসয।  ঙ্কফবূঙ্কতবূলণ 

ফসদযাাধযাসয়য ‘সথয াাঁঘারী’ ফবচয়ায ভসতা ভাতৃঘঙ্কযে শদসঔঙ্কঙ। তাযািসযয ‘ ধােীসদফতা’ য় 

ঙ্কফনাসথয ভাসয়য ঘঙ্কযসে শরঔসওয াআ ভাসয়য ঙা সেসঙ, তাযািসযয াঅত্মচীফনী েসর তা চানা 

মায়। ভাঙ্কনও ফসদযাাধযাসয়য এওঙ্কট উনযাসয নাভ াআ ‘ চননী’ , এঙাো  ‘দ্মানদীয ভাঙ্কছ’ শত ভারাসও 

শসয়ঙ্কঙ, শম েু সর  তায ভসধয ভাতৃত্ব াঅসঙ। ফঙ্কিভঘন্দ্র এাআ ভা ঘঙ্কযে শও ঙ্কনসয় ওাঙ্কনীসত শফঙ্কদূয 

এসকানঙ্কন, এটা ঙ্কও ফযঙ্কিকত চীফসনয চনয। ফঙ্কিভঘন্দ্র, শ্রীঘন্দ্র ভচুভদাযসও ফসরঙ্কঙসরন 
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      ‘এওচসনয প্রবাফ াঅভায চীফসন ফে শফঙ্ক যওসভয-  াঅভায ঙ্কযফাসযয। াঅভায চীফনী ঙ্করঙ্কঔসত 

াআসর তাায   ঙ্করঙ্কঔসত য়  ঙ্কতঙ্কন না থাঙ্কওসর াঅঙ্কভ ঙ্কও াআতাভ ফঙ্করসত াঙ্কযনা। াঅভায মত ভ্রভ প্রভাদ 

ঙ্কতঙ্কন চাসনন াঅয াঅঙ্কভ চাঙ্কন ’ 

     ানযঙ্কদসও ফঙ্কিভঘসন্দ্রয ভা দূকবাুদযী শদফী, নাভ টুওু ঙাো াঙ্কতঙ্কযি াঅয ঙ্কওঙাুআ তাাঁয ম্পসওব চানা 

মায়না। ফঙ্কিভঘন্দ্র তাাঁয ঙ্কতায ওভব স্থসর ঙয় াত ফঙয ফয়সাআ ঘসর াঅসন শরঔা োয উসিযস, ভাসয়য 

শওান প্রবাসফয ওথা তায চীফসন  ায়া মায়ঙ্কন শওান তাাঁয ম্পসওব ঙ্করঙ্কঔত গ্রসে। ফঙ্কিভঘসন্দ্রয চীফসন 

তায ঙ্কতৃসদসফয  প্রবাফ ঙ্কঙর ,তাাঁয ানুচ ূনবঘন্দ্র  এবাসফ ফনবনা ওসযসঙন 

    ‘তঔন  ওয়  ফৎয  ঙ্কতৃসদসফয ঙ্কনওসট থাঙ্কওয়া ধভব ম্বসন্ধ ঙ্কক্ষা াাআসত রাঙ্ককসরন। ……… শওান  

ধভব প্রঘাযসওয ঙ্কনওট ঙ্কতঙ্কন  ঙ্কদুধভব ঙ্কক্ষা ান নাাআ । তাাঁায এভাে ধসভবাসদষ্টা ঙ্কঙসরন াঅভাসদয 

ঙ্কতৃসদফ। ‘ শদফী শঘৌধযুানী’ গ্রেঔাঙ্কন তাাঁাসও  উৎকব ওঙ্কযসত ঙ্ককয়া ঙ্করঙ্কঔয়াসঙন ‘ মাাঁায ওাসঙ ঙ্কনষ্কাভ ধভব 

রৄঙ্কনয়াঙ্কঙ , ঙ্কমঙ্কন স্বয়াং ঙ্কনষ্কাভ ধভব ব্রত ওঙ্কযয়াঙ্কঙসরন।’  

      উসযাি উদ্ধৃঙ্কত শথসও ফঙ্কিসভয চীফসন তায ঙ্কতা, ঙ্কযফাসযয ( স্ত্রী য) প্রবাফ ঙ্কঙর শটা ঙ্কতঙ্কন ঙ্কনসচাআ  

ফসরঙ্কঙসরন াঅয তাাঁয ৃষ্ট াঅঔযাসন  াঅভযা তা শসয়ঙ্কঙ। ঙ্কতৃঘঙ্কযে যা গুরুি  স্থান শসয়সঙ (ভাধফীনাথ, 

ধনদা, ঙ্কসঔয প্রবৃঙ্কত) । ূমবভুঔী, ভ্রভয (স্ত্রী ঘঙ্কযে) এওভুঔীনতায়, ঙ্কতসপ্রসভ, তযাসকয ঘূোন্ত যাওাষ্ঠা 

শদঙ্কঔসয়সঙ। ফঙ্কিভঘসন্দ্রয াভসন উনযাসয শতভন াঅদব ঙ্কঙরনা তা ওাঙ্কঙ্কন গ্রেসন, ঘঙ্কযে ৃচসন, 

াঅঔযসনয কঠন শওৌসর, ভনস্তাঙ্কিও ঙ্কফসেলসণ ফঙ্কিভ প্রঙ্কতবায স্বাক্ষয শযসঔসঙন। ফাাআসয ুরুসলয স্থান, 

শভসয়যা খসযয ঙ্কবতয থাওসফ এযওভ বাফনা তাাঁয ঙ্কঙর শতভন ফরা মাসফনা। প্রপুল্ল, ঙ্কনভবর ওুভাযী, শফঙ্করনী 

য ভসতা ঘঙ্কযত ঙ্কতঙ্কন ৃঙ্কষ্ট ওসযঙ্কঙসরন। ফ ঙ্কওঙু ঙ্কফঘায ওসয এাআ ঙ্কদ্ধাসন্ত াঅা শমসত াসয শম তাাঁয চীফসন 

ভাসয়য প্রবাফ ওভ ঙ্কঙর য়সতা ফা। ভাে একাসযা ফঙয ফয়স তায ঙ্কফসয় য়, এওফঙয য স্ত্রী ঙ্কফসয়াক য়। 

১৮৬০ াসর ুনযায় ঙ্কফসয় য়। এয াঅসক ঙয় াত ফঙয ফয়স ফাফায ওভবূসে শরঔা োয চনয  ঘসর 

াঅসন। তাাঁয চীফসন ভাসয়য প্রবাফ য়সতা তাাআ ঙ্কওঙ ুওভ মা াঙ্কসতয  প্রঙ্কতঙ্করত  সয়সঙ। 
 

তথযূে: 

১) শন ুওুভায , ফাোরা াঙ্কসতযয াআঙ্কতা, তৃতীয় ঔে, াঅনদ , প্রথভ প্রওা ১৯৪০, ৃষ্ঠা১৭৮ 

২) ঘক্রফতবী চাহ্নফী ওুভায , ফাাংরা াঙ্কসতয ভা, শদচ াফঙ্করঙ্কাং,প্রথভ  প্রওা াগ্রায়ণ ১৩৬৭, ৃষ্ঠা 

াংঔযা২৯ 

৩)  তসদফ, ৃষ্ঠা াংঔযা ২৯ 

৪) তসদফ, ৃষ্ঠা াংঔযা ৫২ 

 ৫) তসদফ ৃষ্ঠা াংঔযা, ৫৪ 

৬) তসদফ ৃষ্ঠা াংঔযা, ৫৮ 

৭)তসদফ, ৃষ্ঠা াংঔযা ৬৭ 

৮)তসদফ, ৃষ্ঠা াংঔযা ৭৯ 

৯)  ঠাওুয শটওঘাাঁদ , াঅরাসরয খসয দরার, ৃষ্ঠা ৯০ 

১০) তসদফ, ৃষ্ঠা াংঔযা,৯০ 

১১)                     ,         ,           ১৮৬৩      ,      ৮৯ 

১২)            ,         ,          ১            ২০০৯,      ৫৯ 
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১৩)                 ১১৭ 

১৪)               ১১৯ 

১৫)               ২০৭ 

১৬)               ২৩১ 

১৭)               ২৩১ 

১৮)শন ুওুভায , ফাোরা াঙ্কসতযয াআঙ্কতা, তৃতীয় ঔে, াঅনদ , প্রথভ প্রওা ১৯৪০, ৃষ্ঠা১৮০ 

১৯)             ,      ,          ১            ২০০৯,     ৩৭৪ 

২০)                ৩৭৪ 

২১)               ৪৭৪ 

২২)               ৫৮৬ 

২৩)               ৫৮৯ 

২৪)                ৮১৭ 

গ্রেঙ্কঞ্জ 

াঅওয গ্রে 

 ফঙ্কিভ যঘনাফরী , ১ভ ঔে, শদচ াফঙ্করঙ্কাং , প্রথভ প্রওা চানুয়াঙ্কয,২০০৬ 

  ভুসঔাাধযায় শবারানাথ, ‚ াঅনায ভুঔ াঅুঙ্কন শদঔ ’’ প্রজ্ঞা বাযতী, প্রথভ াংস্কযণ ১৮৬৩ খ্ীাঃ 

ায়ও গ্রে 

 ব্াঘামব াঙ্কভেূদন , ‚ফঙ্কিভঘন্দ্র চীফনী‛ াঅনদ াফঙ্করাব ,১৯৯১ 

 ব্াঘামব াঙ্কভেূদন  , ‚ফঙ্কিভঘন্দ্র  ফেদবন‛ , ঙ্কচজ্ঞাা, াঅলাঢ় ১৩৬৬  

 নাক ারুণ  ম্পাঙ্কদত ‘টীও হুসতাভ যাাঁঘায নওা’,াঅনদ , প্রথভ প্রওা াঅঙ্কশ্বন ১৩৯৮ 

  গুপ্ত শক্ষে ম্পাঙ্কদত ‘ফঙ্কিভঘসন্দ্রয যাচঙ্কাং’, প্রজ্ঞা ঙ্কফওা,চুরাাআ ২০০৭ 

 াা চয়ন্তী, ‚ ফঙ্কিভ ফীক্ষা‛ ,  াংফাদ ১ভ প্রওা ভারয়া, ২৪ শ শসেম্বয ১৯৬০ 

 যায় শদসফ  ,  ‚উনযা ঙ্কনসয়‛ শদচ াফঙ্করঙ্কাং , প্রথভ প্রওা  ফাআসভরা  

           চানুয়াযী   

  ানযার নঙ্করনীসভান, ‚ফঙ্কিভ প্রঙ্কতবা‛, ফাোরী ফুও ঙ্কডসা, ১রা  শ্রাফণ, ১৩৪৬ 

 ফু যাভদরার ,‛ ফঙ্কিভ ঘসন্দ্রয ভওারীন শকৌণ নযাঙ্কও ফৃদ, ঘরঙ্কন্তওা, প্রথভ প্রওা ৫ াআ 

এঙ্কপ্রর ১৯৫৪ঙ্কয ১৯৯১ 

 দাগুপ্ত ীবূলণ , ‚ ফঙ্কিভঘন্দ্র  াঙ্কসতযয াঅদবফাদ’’ প্রফাী ১৩৪৫ শফাঔ াংঔযা 

 শনগুপ্ত ুসফাধঘন্দ্র  ‘ফঙ্কিভঘন্দ্র’ ওারীখাট , ওরওাতা ১৩৪৫ 

 শন ুওুভায  , ‚ ফাোরা াঙ্কসতয াআঙ্কতা ’’ তৃতীয় ঔন্ড ,াঅনদ , প্তভ  াংস্কযন ১৩৮৫ 

 দাগুপ্ত যাহুর  , ‚ফাাংরা উনযা শওা‛, প্রঙ্কতবা প্রওানী, প্রথভ প্রওা চানুয়াঙ্কয ২০১৭ 

ফাআসভরা। 

 ব্াঘামব ুওুভাযী , ‚প্রাঘীন বাযতাঃ ভাচ‛ ,কাাংঙ্কঘর প্রওানী। 


