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কৈলাসচন্দ্র সসিংহ ও তাাঁর সসৃিৈর্ম : এৈসি অনসুন্ধান 
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Abstract 

Kailaschandra Singha is well-known as a creator of ‘Rajmala’, the History of Tripura. At 

present it is very necessary to re-find the forgotten writer Kailaschandra. Not only in 

History, he had equal eagerness in Archeology, Literature and Music. He wrote many 

essays on these in different contemporary journals. He was born on 1851 A.D. in the village 

Kalikachchha in Tripura. His searching was extended to many part of India. He worked as 

a Finance Secretary under the king of Tripura. He was connected with Rabindranath and 

Jyotirindranath Tagore too. He was appointed as an estate manager of Tagore family in 

Odissa. He also took the responsibility of Assistant Secretary of the ‘Adi-Brahma Samaj’ 

when Rabindranath Tagore was the Secretary of the same. He wrote many essays on the 

history of Odissa, Bengal and Cooch Behar kingdom. His keen interest was on Biography, 

Sanhita, Archeology and Music. He was praised by Debendranath Tagore as an 

Archeologist. He was also honoured by Dineshchandra Sen as a Historical Preceptor. 

Kailaschandra and his creation can help us in establishing the truth against the confusions 

of History. Besides, the creation of Kailaschandra can play an important role on the 

research of History and Archeology as well as to open the facts and truths of ancient 

Literature.  
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      ‘রাজর্ালা’ বা সিপুরার ইসতহাস প্রণেতা সহসাণব কৈলাসচন্দ্র সসিংহ সর্সধ্ৈ পসরসচত। যসদও ইসতহাস, প্রত্নতত্ত্ব 

ছাড়া সাসহতয ও সিংগীণতর ক্ষেণিও তাাঁর অবদান অনস্বীৈাযম। সর্ৈাণল তাাঁর পাসিতয ও ৈর্মৈুশলতা সবদগ্ধ সর্াণজ 

সম্মাণনর সণে স্বীৈৃত হণয়সছল। কৈলাসচন্দ্র ১২৫৮ বোণের ১৮ আষাঢ় সিপুরার ৈালীৈচ্ছ গ্রাণর্ জন্মগ্রহে ৈণরন। 

১২৬৩ বোণে কৈলাসচণন্দ্রর সপতা ক্ষগাণলাৈচন্দ্র সসিংহ, সাধ্ৈ বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী (আনন্দ স্বার্ী) প্রর্ুণের 

উণদযাণগ ৈাসলৈচ্ছ গ্রাণর্ এৈসি ইিংণরসজ সবদযালয় স্থাসপত হয়। পাাঁচ বছর বয়ণস এই সবদযালণয়ই তাাঁর সবদযাসশো 

শুরু হয়। বছর সতণনৈ ক্ষসই স্কুণল পড়ার পর স্কুলসি বন্ধ হণয় যায়। আি বছর বয়ণস পসরবার ক্ষেণৈ দূণর 
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ব্রাহ্মেবাসড়য়ার এৈসি স্কুণল পড়ণত যান। ক্ষদড় বছর ক্ষসোণন অধ্যয়ণনর পর ১৮৬১ সিস্টাণে ৈুসর্ল্লা ক্ষজলা স্কুণল 

ভসতম হন। সৈন্তু ক্ষবসশসদন ক্ষলোপড়া চাসলণয় যাওয়া তাাঁর পণে সম্ভব হয়সন। ১৮৬৪ সিস্টাণে িাইফণয়ড জ্বণর আক্রান্ত 

হন সতসন। এর সৈছুসদন পর প্লীহার জ্বণর আক্রান্ত হণয় দীর্ম সর্য় পর আণরাগযলাভ ৈণরন। পুনরায় স্কুণল পড়ণত 

যাওয়ার সসদ্ধান্ত সনণলও তা আর হণয় ওণেসন কৈলাসচণন্দ্রর। ১৮৬৬ সিস্টাণে তাাঁর সপতার র্ৃতুয হয়। এন্ট্রান্স স্কুণলর 

চতুেম ক্ষেসেণত তাাঁর সবদযালণয়র পাে ক্ষশষ হণয় যায়। সপতার র্ৃতুযর আণগ ক্ষতর বছর বয়ণস সতসন সবণয় ৈণরসছণলন। 

ৈাণজই সিংসাণরর দাসয়ত্ব পুণরাপুসর তাাঁর ওপর চণল আণস।  
 

     কৈলাসচণন্দ্রর সপতা ক্ষগাণলাৈচন্দ্র সসিংহ সিপুরাসধ্পসতর রাজস্বসসচব সছণলন। ১২৪০ বোণে সনযুক্ত হণয় বসিশ 

বছর সবণশষ দেতার সণে সিপুরার রাজৈাযম সনবমাহ ৈণরণছন। ১২৭৩ বোণে তাাঁর র্ৃতুয হয়। সপতার র্ৃতুযর পর 

কৈলাসচন্দ্রও সিপুরার রাজসরৈাণরর অধ্ীণন চাৈসরণত সনযুক্ত হন। স্কুণলর পাে ক্ষশষ হণলও সরৈাসর ৈাণজর 

অবৈাণশ সতসন ক্ষলোপড়া চাসলণয় ক্ষযণত োণৈন। ৈৃসিবাণসর রার্ায়ে, ৈাশীরাণর্র র্হাভারত ছাড়া ‘দুগমাভসক্ত 

সচন্তার্সে’, ‘র্ায়াসতসর্র চসন্দ্রৈা’, ‘হসরভসক্তসবলাস’ প্রভৃসত গ্রণের প্রসত তাাঁর সবণশষ আৈষমে সছল। শুধু্ গ্রেপাে নয়, 

ক্ষলোণলসের প্রসতও তাাঁর সর্ান আগ্রহ জন্মায়। ১৭-১৮ বছর বয়ণস ঢাৈা ক্ষেণৈ প্রৈাসশত ‘সহন্দু সহততসষেী’ সাপ্তাসহৈ 

পসিৈায় সতসন ক্ষলোণলসে শুরু ৈণরন। তাাঁর প্রের্ প্রবন্ধ ‘ক্ষপ্রসরত পি’ এই পসিৈাণতই প্রৈাসশত হণয়সছল। আোণরা 

বছর বয়ণস এৈসি উপােযান গ্রে রচনা ৈণরসছণলন সতসন। সৈন্তু পািুসলসপ নি হণয় যাওয়ায় তা র্ুসিত হণত পাণরসন। 

ৈুসড় বছর বয়ণস রাজপসরবাণরর সণে সববাণদর জনয সতসন আগরতলা পসরতযাগ ৈণরন। ক্ষসই সর্য় সিপুরার 

সসিংহাসণনর অসধ্ৈার সনণয় প্রয়াত র্হারাজ ঈশানচন্দ্র র্াসনৈয বাহাদুণরর এৈর্াি জীসবত পুি ৈুর্ার নবদ্বীপচন্দ্র 

বাহাদুণরর সণে তৎৈালীন র্হারাণজর সববাদ শুরু হয়। কৈলাসচন্দ্র নবদ্বীপচণন্দ্রর পে অবলম্বন ৈণরন এবিং 

ক্ষর্াৈদ্দর্ার সৈল ভার সনজ দাসয়ণত্ব পালন ৈণরন।  
 

     রাজপসরবাণরর সণে ক্ষর্াৈদ্দর্ায় জসড়ত োৈার সর্য় পুরাণনা দসললপি ক্ষেণৈ উপৈরে সিংগ্রহ ৈণর ১২৮৩ 

বোণে ‘রাজর্ালা বা সিপুরার ইসতবৃি’ নাণর্ এৈসি েুি পুস্তৈ প্রৈাশ ৈণরন। ক্ষসই সর্য় ‘ক্ষসার্প্রৈাশ’, ‘সাধ্ারেী’ 

‘অর্ৃতবাজার’ প্রভৃসত পসিৈায় এই গ্রেসি সম্পণৈম উচ্চ প্রশিংসা ৈরা হণয়সছল। ৈলৈাতা হাইণৈাণিমর সবচারৈ শমু্ভনাে 

পসিণতর পুি হাইণৈাণিমর উসৈল পসিত প্রােনাে সরস্বতীও এই গ্রণের প্রশিংসা ৈণরসছণলন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধাণনর 

প্রোলীসশোর পাে কৈলাসচন্দ্র ক্ষপণয়সছণলন এই প্রােনাে সরস্বতীর ৈাছ ক্ষেণৈ। পরবতমী সর্ণয় পসরবসধ্মত আৈাণর 

‘রাজর্ালা বা সিপুরার ইসতহাস’ রচনা ৈণরন কৈলাসচন্দ্র। এই গ্রে রচনার জনয সতসন র্ূলত ‘প্রাচীন রাজর্ালা’, 

‘সিংস্কৃত রাজর্ালা’ ও ‘সিংসেপ্ত রাজর্ালা’ বা ‘ৈৃষ্ণর্ালার’ সাহাযয সনণয়ণছন। এছাড়াও ইিংণরজ ৈতৃমপণের সচসেপি, 

সরণপািম এবিং সবসভন্ন পুসে, র্ুিা, শাসনপি, ভ্রর্েবৃিান্ত প্রভৃসত ক্ষেণৈ সাহাযয ক্ষপণয়ণছন। আণলৈজািার ক্ষর্ণৈসি 

প্রসেত ‘History of Relations of the Government with the Hill-Tribes of the North-East 
Frontier of Bengal’ গ্রেসিও সিপুরার ইসতহাস সলেণত তাাঁণৈ সাহাযয ৈণরণছ। সিপুরার ইসতহাণসর ‘রাজর্ালা’ 

নার্ৈরে সনণয় র্ন্তবয ৈরণত সগণয় সতসন জাসনণয়ণছন,  
 

“যসদচ সিপুরার চতসুদ্দমৈস্থ রাজয সর্ূণহর ইসতহাস, ভ্রর্েৈাসরসদণগর ভ্রর্ে বৃিান্ত, অনযানয হস্তসলসেত পসুে, 

শাসনপি ও র্ুিা প্রভৃসত হইণত সাহাযয গ্রহে ৈসরয়াসছ, তিাচ ক্ষসই প্রাচীন গ্রণের ক্ষগৌরব রোর জনয আর্রা 

সিপুরার ইসতহাসণৈ রাজর্ালা আেযায় আেযাত ৈসরয়াসছ ।”১ 
 

     ১২৯৩ বোণে ‘পরাশরসিংসহতা’র র্ূল প্রসতপাদয সবষয় সনণয় গ্রেসির এৈসি সর্ৃদ্ধ ভূসর্ৈা সলণেসছণলন সতসন যা 

উচ্চ প্রশিংসা লাভ ৈণরসছল। এছাড়া সতসন ‘েীর্দ্ভগবদগীতা’ অনুবাদ সহ সম্পাদনা ৈণরন। এই গ্রণের সদ্বতীয় 

সিংস্করণের সবজ্ঞাপন ক্ষেণৈ জানা যাণচ্ছ প্রের্ সিংস্করণের ১৫০০ ৈসপ বই অল্প সর্ণয়র র্ণধ্যই সনিঃণশষ হণয় যায়। 

সদ্বতীয় সিংস্করণে এৈসি নতুন সূচনা সিংণযাজন ৈরা হণয়ণছ। এছাড়া উপসনষদ, সািংেয, ক্ষবদান্ত প্রভৃসত দশমন ক্ষেণৈ 
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িীৈা সিংযুক্ত হণয়ণছ এই গ্রণের অনুবাণদ। ১২৯৩ বোণে কৈলাসচন্দ্র রসচত ‘েীদারুব্রহ্ম’ প্রৈাসশত হয়। এই গ্রণে 

জগন্নােণদণবর ইসতহাস বসেমত হণয়ণছ। গ্রেসি উৎসগম ৈরা হণয়ণছ ক্ষজযাসতসরন্দ্রনাে োৈুরণৈ। উৎসগমপণি সতসন 

সলণেণছন,  
 

“েদ্ধাস্পদ েীযুক্ত বাবু ক্ষজযাসতসরন্দ্রনাে োৈুর র্হাশণয়র েীৈরৈর্ণল “েীদারুব্রহ্ম” ভসক্ত উপহার স্বরূপ 

অসপমত হইল।”২  
 

     কৈলাসচণন্দ্রর ইণচ্ছ সছল প্রাচীন ৈীসতমৈলাপ-পূেম উসড়ষযাণদণশর এৈসি পূেমাে ইসতহাস রচনা ৈরা। ক্ষসই ইচ্ছা 

পূরে না হণলও উসড়ষযার ইসতহাণসর ক্ষগৌরবর্য় অধ্যায় জগন্নােণদণবর সববরণের সারািংশ সিংস্কৃত, উসড়য়া ও 

ক্ষবৌদ্ধগ্রে ক্ষেণৈ সিংগ্রহ ৈণর ‘েীদারুব্রহ্ম’ নাণর্ সিংৈসলত ৈণরন। এই গ্রে সম্পণৈম ‘সবজ্ঞাপন’ অিংণশ সতসন 

জাসনণয়ণছন,  
       

“প্রসেক্রণর্ আর্রা এই েুি পুস্তণৈ উসড়ষযার ইসতহাণসর অণনৈ ভ্রর্ সিংণশাধ্ন ৈসরয়া সদলার্।”৩ 
 

      এগুসল ছাড়াও বািংলার সবেযাত সাধ্ৈণদর সিংগীত সিংগ্রহ ৈণর ‘সাধ্ৈ সেীত’ (১র্ ও ২য়) নাণর্ প্রৈাশ ৈণরন 

সতসন।  
 

      কৈলাসচন্দ্র ফরাসস বীরােনার জীবন অবলম্বণন ‘ক্ষজায়াণনর জীবনচসরত’ রচনা ৈণরসছণলন। এই গ্রেসিও সবসভন্ন 

বািংলা ও ইিংণরসজ পসিৈায় উচ্চ প্রশিংসা লাভ ৈণরসছল। গ্রেসির ভাষা সম্পণৈমও অতযন্ত প্রশিংসা ৈরা হণয়সছল 

ৈযালৈািা ক্ষগণজি, ক্ষবাণম্ব ক্ষগণজি, ৈযালৈািা সরসভও প্রভৃসত ইিংণরসজ পসিৈায়। এই গ্রে প্রৈাণশর পর কৈলাসচন্দ্র 

পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধাণন গভীরভাণব র্ণনাসনণবশ ৈণরন। এই সর্ণয় ‘বেদশমন’ ও ‘ভারতী’ পসিৈায় তাাঁর ৈণয়ৈসি প্রবন্ধ 

প্রৈাসশত হয়। সৈছুসদন পর ক্ষজযাসতসরন্দ্রনাে োৈুণরর আহ্বাণন কৈলাসচন্দ্র ৈলৈাতায় আণসন। ক্ষসোণন 

ক্ষজযাসতসরন্দ্রনাে ও রবীন্দ্রনাে োৈুণরর সণে তাাঁর সাোৎ হয়। এই সাোণতর সতন র্াস বাণদ ক্ষজযাসতসরন্দ্রনাে তাাঁণৈ 

উসড়ষযার জসর্দারী পসরচালনার জনয র্যাণনজার সহসাণব সনযুক্ত ৈণরন। উসড়ষযায় সগণয় কৈলাসচন্দ্র ‘উসড়ষযা যািা’ ও 

‘উসড়ষযার ইসতহাস’ নাণর্ প্রবন্ধ ক্ষলণেন। উসড়ষযার জসর্দারীর দাসয়ত্ব পালণনর পাশাপাসশ সতসন সবসভন্ন পসিৈায় 

সনয়সর্তভাণব ক্ষলোণলসে ৈরণতন। এরপর কৈলাসচন্দ্র পুনরায় ৈলৈাতায় সফণর আণসন। রবীন্দ্রনাে তেন আসদ 

ব্রাহ্মসর্াণজর সম্পাদৈ সছণলন। কৈলাসচন্দ্র আসদ ব্রাহ্মসর্াণজর সহৈারী সম্পাদণৈর দাসয়ত্বভার গ্রহে ৈণরন। আসদ 

ব্রাহ্মসর্াণজর সণে যুক্ত োৈার সর্য় জ্ঞানসপপাসু কৈলাসচন্দ্র অসিংেয গ্রে পাে ৈণরসছণলন। এই সহৈারী 

সম্পাদণৈর দাসয়ত্ব ক্ষেণৈ অবযাহসতর পর সতসন পুনরায় জসর্দারী সিংক্রান্ত ৈাণজ সনণয়াসজত হন। চসল্লশ বছর বয়ণস 

সতসন সিপুরায় সফণর আণসন।  
 

     সিপুরায় আসার আণগ কৈলাসচন্দ্র এৈসি সবণশষ ৈাণজ সনণজণৈ সনণয়াসজত ৈণরসছণলন। সতসন বািংলায় এৈসি 

সবমােসুন্দর ইসতহাস রচনার জনয অক্লান্ত পসরের্ ৈণর উপাদান সিংগ্রহ ৈণরন। সৈন্তু ৈাজসি সম্পন্ন ৈরণত 

পাণরনসন। দুভমাগযবশত র্ণর আগুন ক্ষলণগ পািুসলসপর প্রায় সবিাই নি হণয় যায়। নসি েণি ৈাজসি ক্ষশষ ৈরার 

পসরৈল্পনা ৈণরসছণলন সতসন। ক্ষৈর্ন ইসতহাস সলেণবন তার নর্ুনা সহসাণব ‘ক্ষসন রাজগে’ নাণর্ এৈসি অধ্যায় 

১২৯১ সণনর ‘ভারতী’ক্ষত প্রৈাশ ৈণর রবীন্দ্রনােণৈ উপহার সদণয়সছণলন কৈলাসচন্দ্র। রবীন্দ্রনাণের উণদ্দণশ সতসন 

সলণেণছন,  
 

“ক্ষয সদবস স্বগমাদসপ গরীয়সী জন্মভূসর্র ইসতহাস সমূ্পেম ৈসরয়া আপনার ৈরৈর্ণল সর্পমে ৈসরণত পাসরব 

ক্ষসই সদবস আর্ার র্হাপূজা ক্ষশষ হইণব । অদয প্রের্ অর্ময প্রদান ৈসরণতসছ, গ্রহে ৈসরয়া চসরতােম ৈরুন।”৪  
 

     সিপুরায় সফণর এণস কৈলাসচন্দ্র ‘রাজর্ালা বা সিপুরার ইসতহাস’ ক্ষলণেন। সিপুরার ইসতহাস তাাঁর রচনাৈণর্মর 

র্ণধ্য অনযতর্ ৈীসতম। ৈযালৈািা ক্ষগণজণি এই গ্রণের প্রশিংসা ৈণর ক্ষলো হণয়সছল,  
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“It contains a mass of interesting information and is a valuable contribution to the 

historical literature of Bengal.”৫  
 

     পঞ্চাশ বছর বয়স পযমন্ত কৈলাসচণন্দ্রর ক্ষৈাণনা সনসদমি ধ্ণর্মর প্রসত সনসবড় আস্থা সছল না। ৈেণনা সতসন ক্ষবদান্ত 

চচমা ৈরণতন, ৈেণনা ব্রণহ্মাপসনায় সনরত োৈণতন, ৈেণনা আবার ক্ষবৌদ্ধ ধ্ণর্মর প্রসত সবণশষ আৈষমে ক্ষবাধ্ 

ৈরণতন। ‘রাজর্ালা’ প্রৈাণশর ৈণয়ৈ বছর পর সতসন শযার্া সবষয়ৈ সিংগীত চচমায় র্ণনাসনণবশ ৈণরন। তেন ক্ষেণৈ 

সতসন এৈসনষ্ঠ শসক্তর উপাসৈ হণয় যান। এই সর্ণয় সতসন ‘ৈাোণলর গীত’ ও ‘ৈাোলগীতা’ নাণর্ দুসি গ্রে রচনা 

ৈণরন। সতসন ক্ষর্াি ১৪৫সি ভসক্তর্ূলৈ সিংগীত রচনা ৈণরণছন।  সর্াণলাচৈ চন্দ্রনাে বসু তাাঁর ৈাোলগীতা’র প্রশিংসা 

ৈণর সলণেসছণলন,  
 

“ৈাোলগীতা অসত েুি পুস্তৈ সৈন্তু গুরুতর ৈোয় পসরপূেম। সৈল ৈোই অর্ূলয। জীবন উন্নত ও পসবি 

ৈসরণত হইণল এই সৈল ৈো জপর্ালার স্বরূপ হৃদণয় রো ৈরা এৈান্ত ৈিমবয।”৬  
 

     ক্ষশষ জীবন সতসন ধ্র্মচচমা ও গ্রেপাণের র্ধ্য সদণয় অসতবাসহত ৈণরণছন। র্ৃতুযর ৈণয়ৈ র্াস আণগ সতসন তাাঁর 

লাইণব্রসরর অসধ্ৈািংশ র্ূলযবান ইিংণরসজ গ্রে ৈলৈাতার সাসহতয পসরষণদ দান ৈণর ক্ষদন। ১৩২১ বোণের ২৪ ক্ষপৌষ 

কৈলাসচণন্দ্রর প্রয়াে র্ণি।    
 

     কৈলাসচণন্দ্রর ক্ষবসশরভাগ প্রবণন্ধর র্ূল সবষয় সছল ইসতহাস ও পুরাতত্ত্ব। সর্ৈাণল ঐসতহাসসৈ তেয, পুরাতত্ত্ব 

প্রভৃসত সবষয় সনণয় অনযানয ঐসতহাসসৈ ও পুরাতত্ত্বসবদণদর সণে আণলাচনা, সর্াণলাচনা ও বাদপ্রসতবাণদর র্ধ্য 

সদণয় তাাঁর পাসিণতযর গভীরতার পসরচয় পাওয়া যায়। ক্ষদণবন্দ্রনাে োৈুর কৈলাসচন্দ্রণৈ ‘পুরাতত্ত্বদশমী’ নাণর্ অসভসহত 

ৈণরসছণলন। ইসতহাস, পুরাতত্ত্ব ছাড়া সাসহণতযর প্রসতও তাাঁর আগ্রহ সনতান্ত ৈর্ সছল না। দীণনশচন্দ্র ক্ষসন-এর 

‘র্ুসলর্ান ৈসবর বােলা ৈাবয’ প্রবণন্ধর আণলাচনা ৈরণত সগণয় যুসক্তসনষ্ঠ ও ঐসতহাসসৈ তেয সহ সুসচসন্তত র্ন্তবয 

ৈণরণছন কৈলাসচন্দ্র। এছাড়া ‘সাসহতয’ পসিৈায় দীণনশ্চন্দ্র ক্ষসন ৈবীন্দ্র পরণর্শ্বর ও েীৈর নন্দীর র্হাভারত সনণয় 

ক্ষয প্রবন্ধ সলণেসছণলন ক্ষস সম্পণৈমও ঐসতহাসসৈ তেয সদণয় দীণনশচণন্দ্রর ভুল সিংণশাধ্ন ৈণর সদণয়ণছন সতসন। 

দীণনশচন্দ্র কৈলাসচণন্দ্রর প্রসত অতযন্ত েদ্ধাশীল সছণলন। অণনৈ ক্ষেণিই কৈলাসচণন্দ্রর পরার্শম গ্রহে ৈরণতন সতসন। 

কৈলাসচন্দ্রণৈ সলসেত দীণনশচন্দ্র ক্ষসণনর এৈসি পণির উণল্লে ৈরণল এই সবষয়সি স্পি হণব,  
                                                             

                                                                                “ৈুসর্ল্লা। 

                                                                                “২৩ োবে ১৩০১ বোে  

“সপ্রয় কৈলাস বাবু!  
 

      “অকূ্রর বাবু ‘র্ায়াসতসর্র চসন্দ্রৈা’ ও ‘হসরভসক্তসবলাস’ নার্ৈ দুইোনা হস্তসলসেত পুস্তৈ আর্াণৈ পাোইয়া 

সদয়াণছন, গ্রে দুইোনা পূর্ব্মবণের রচনা ও ৈসবত্বপূেম। আপসন পুনর্ব্মার এোণন আসসণল ক্ষদসেণত পাসরণবন।  
 

      োবণের সাসহণতয ‘পরাগলী র্হাভারত’ শীষমৈ প্রবন্ধ অতযন্ত িস্ততার সসহত সলসেত হয়, আর্ার সবশ্বাস সছল, 

আসর্ র্ূণল নসরত োনণৈ পরাগণলর েুল্লতাত বসলয়াই পসড়য়াসছলার্; এ সবষণয় আপসন প্রবন্ধ রচনার পর আর্াণৈ 

ভাল ৈসরয়া ক্ষদসেণত অনুণরাধ্ ৈসরয়াসছণলন। বাস্তসবৈ র্ূল দৃণি ক্ষদসেণত পাইলার্, ইহা আর্ার ভ্রর্; র্ূণল শুধু্ এই 

দুইসি ৈো আণছ,  
 

                             ‘েীযুক্ত নায়ৈ ক্ষস ক্ষয নসরত োন।  

                             রচাইল পঞ্চালী ক্ষয গুণের সনদান।’    
 

     “বস্তুতিঃ সপতার নার্ রাসস্ত োণনর পণরই নসরত োণনর নার্ ক্ষদসেয়া আর্ার এইরূপ ভুল হইয়াসছল, এই েুি 

প্রবন্ধসি সলসেয়া আসর্ পুনবমার সিংণশাধ্ন ৈসরণত অবৈাশ পাই নাই।  
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     “ঐ প্রবণন্ধ আর এৈিা বড় ভুল আণছ। ২৫১ পৃষ্ঠায় ফুিণনাণি সবজয়গুণপ্তর পদ্মপুরাণের উণল্লে ৈসরয়া 

সলসেয়াসছ,  

                            ‘ছায়াশূনয রসবশশী পসরসর্ত শৈ,  

                            সনাতন হুণসন সাহ নৃপসত সতলৈ।’  
 

     প্রের্ পিংসক্তর ‘রসব’ স্থণল র্ূণল ‘ক্ষবদ’ আণছ। প্রৈৃতপণে তাহা না হইণল সৈছু অেমই হয় না। এই ক্ষলাণৈর ‘ছায়া’ 

শণের অেম আপসন সৈ ৈণরন?  
 

        “পূর্ব্মবণের ৈসবসদগণৈ যোণযাগয আসণন প্রসতসষ্ঠত ৈসরণত পাসরব সৈনা, এই ভাবনায় রাণি আর্ার র্ুর্ হয় 

না। ইসত  

                                                                                       “আপনার ক্ষেণহর  

                                                                                              দীণনশ।” 
 

“পুিঃ- এই ভ্রর্সঙ্কুল প্রবন্ধসিণত আর এৈসি প্রর্াদ ৈসরয়াসছ, ২৫২ পৃষ্ঠায় ‘েীৈরনন্দী’ স্থণল েীসূরনন্দী 

হইয়াণছ। আপসন আর্ার ঐসতহাসসৈ গুরু। এতগুসল পাণপর প্রায়সশ্চণির বযবস্থা ৈসরণবন।”৭  
 

       আর্রা ক্ষদেণত পাসচ্ছ দীণনশচন্দ্র কৈলাসচণন্দ্রর ৈাণছ শুধ্ু পরার্শমই চানসন; কৈলাসচন্দ্রণৈ সতসন ‘ঐসতহাসসৈ 

গুরু’ সহসাণবও বরে ৈণর সনণয়ণছন। এোণন উণল্লেয ক্ষয, দীণনশচন্দ্র ক্ষসণনর প্রণের জবাণব কৈলাসচন্দ্র ‘ছায়া’ 

শণের অেম ৈণরসছণলন ‘শূনয’। দীণনশচণন্দ্রর পণি সবজয়গুণপ্তর ‘পদ্মপুরাণে’র ক্ষয দুসি পিংসক্ত  উসল্লসেত হণয়ণছ তার 

সদ্বতীয় পিংসক্তর শুরুণত ‘সনাতন’ না হণয় ‘সুলতান’ হওয়া উসচত। কৈলাসচন্দ্র দীণনশচণন্দ্রর ‘সাসহতয’ পসিৈায় 

প্রৈাসশত প্রবণন্ধর উণল্লে ৈণর র্ন্তবয ৈণরণছন,   
 

“দীণনশবাবু গত অগ্রহায়ে র্াণসর “সাসহণতয” এই র্হাভারত সম্বণন্ধ যাহা সলসেয়াণছন তৎপাণে আর্রা 

সৈসঞ্চৎ দুিঃসেত হইয়াসছ। ৈারে, সতসন ৫২১ পৃষ্ঠায় চারসি * সচহ্ন সদয়া ক্ষয অিংশ পসরতযাগ ৈসরয়াণছন, তাহা 

ঐসতহাসসৈসদণগর সনৈি সবণশষ রূ্লযবান।”৮  
 

     তারপর দীণনশচন্দ্র েীৈর নন্দীর র্হাভারণতর ক্ষয অিংশ উদ্ধৃত ৈণরণছন তা উণল্লে ৈণর পসরতযাজয দশসি পিংসক্ত 

জুণড় সদণয় তার ঐসতহাসসৈ সতযণৈ প্রসতষ্ঠা ৈণরণছন কৈলাসচন্দ্র। দীণনশচণন্দ্রর পসরতযাজয ক্ষয দশসি পিংসক্ত * সচহ্ন 

সদণয় কৈলাসচন্দ্র যুক্ত ৈণরণছন ক্ষসগুসল উণল্লে ৈরা ক্ষযণত পাণর,   
 

                  * সিপুর নৃপসত যার ডণর এণড় ক্ষদশ।  

                  * পবমতগহ্বণর সগয়া ৈসরল প্রণবশ।।  

                  * গজবাসজ ৈর সদয়া ৈসরল সম্মান।  

                  * র্হাবন র্ণধ্য তার পুরীর সনর্মাে।।  

                  * অদযাসপ ভয় না সদল র্হার্সত।  

                  * তোসপ আতণঙ্ক কবণস সিপুরনৃপসত।।  

                  * আপন নৃপসত সন্তসপময়া সবণশণষ।  

                  * সুণে বণস লস্কর আপনার ক্ষদণশ।।  

                  * সদণন সদণন বাণড় তার রাজসম্মান।  

                  * যাবত পৃসেবী োণৈ সন্ততী তাহান।।  
 

     দীণনশচণন্দ্রর এই পদ্গুসল ক্ষগাপন ৈরার ক্ষৈাণনা নযায়সেত ৈারে েুাঁণজ পানসন কৈলাসচন্দ্র। েীৈর নন্দী 

আেয়দাতা ছুসি োাঁর গুেৈীতমন ৈরণত সগণয় ঐসতহাসসৈ সণতযর অপলাপ ৈণরণছন। কৈলাসচণন্দ্রর র্ণত,  
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“ছুসি োাঁর ভণয় তদানীন্তন সিপুণরশ্বর অরেযর্ণধ্য আেয় গ্রহে ৈসরয়া “গজ বাসজ ৈর” প্রদান পূর্ব্মৈ তাাঁহার 

পাদপূজা ৈসরয়াসছণলন, এই সৈল বেমনা, ক্ষতাষাণর্াদৈারী ৈসবর প্রলাপবাৈয; আর্রা ইহা ঐসতহাসসৈ সতয 

বসলয়া গ্রহে ৈসরণত অের্।”৯     
                           

      কৈলাসচন্দ্র দীণনশচন্দ্র ক্ষসন-এর ১৩০১, র্ার্ সিংেযায় প্রৈাসশত ‘র্ুসলর্ান ৈসবর বাোলা ৈাবয’ প্রবণন্ধর 

সর্াণলাচনা সলণেণছন ‘পদ্মাবতী সম্বণন্ধ র্ন্তবয’ নার্ সদণয়। ক্ষসোণন সতসন আলাওণলর ‘পদ্মাবতী’-র উৎৈণষমর ৈো 

বণলণছন। সৈন্তু দীণনশচন্দ্র ও গ্রে প্রৈাশৈ েীযুক্ত হাসর্দুল্লার অজ্ঞতার প্রসতও পােণৈর দৃসি আৈষমে ৈণরণছন। 

ক্ষশণষ কৈলাসচন্দ্র র্ন্তবয ৈণরণছন, 
 

“বাোলা সৈিংবা সিংস্কৃত ভাষায় হাসর্দুল্লা র্হাশণয়র সৈছুর্াি জ্ঞান নাই, এ জনয আলাওল ৈসবর ক্ষসানার 

“পদ্মাবতী” তাাঁহার হণস্ত পসড়য়া র্ািীণত পসরেত হইয়াণছ।”১০   
 

     এই ধ্রণের সতযানুসন্ধান ও ইসতহাস-সনষ্ঠার পসরচয় পসরচয় বহনৈারী বহু প্রবন্ধ রচনা ৈণরণছন কৈলাসচন্দ্র।  
 

     কৈলাসচণন্দ্রর ঐসতহাসসৈ সণতযর প্রসত সনষ্ঠা সছল প্রগাঢ়। প্রত্নতাসত্ত্বৈ অনুসন্ধাণন সতসন সছণলন সনরলস। 

সাসহণতযর প্রসতও তাাঁর অনুরাগ সছল যণেি। তাাঁর সবসভন্ন গ্রে ও প্রবন্ধগুসলণত ক্ষসই সনষ্ঠা, সততা ও পাসিণতযর স্বাের 

ছসড়ণয় রণয়ণছ। সবস্মৃতপ্রায় কৈলাসচন্দ্র ও তাাঁর সৃসিৈর্ম আর্াণদর ইসতহাণসর সবভ্রাসন্ত দূর ৈণর ইসতহাণসর সতয 

প্রসতষ্ঠায় সাহাযয ৈরণত পাণর।  
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৫। কৈলাসচন্দ্র সসিংহ (সম্পাদৈ ও অনুবাদৈ) : ‘েীর্দ্ভগবদগীতা’, প্রৈাশৈ-গুরুদাস চণটাপাধ্যায়, ২য় সিংস্করে, 

১২৯৮ বোে।  
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