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Abstract 
 

Balmiki’s Ramayana, the great Indian epic, is the hallmark of Indian culture and tradition. 

The Ramayana is the story of devotion and sublime feelings and ‘Meghanad Vadh’ by 

Madhusudhan Dutta is the modern version of this epic dimension. ‘Meghanad Vadh’ is a 

colossal effort at capturing the renaissance spirit prevalent in Bengal during the 19
th

 century. 

This article is a comparative study of the two protagonists of both the epics – Rama and 

Ravana. 

The essence of Balmiki’s Ramayana is the titanic clash between gods and demons; but it is 

the conflict between man and man which is what lies at the core of ‘Meghanadh Vadh’. Here 

Rama is human with his share of glories and imperfections and Ravana, the grand fellow. 

Here in this epic fortitude and mortality, valour and affection are all intermingled into 

creating a whole new perception.  

This work is a probe in to the differences that lie in the hearts of the two protagonists of the 

two epics of two different times.  
 

     যাভায়ণ এফং ভাবাযত বাযতফর্লেয জাতীয় 

ভাকাফয। এর্দয ভর্ধয যাভায়ণর্ক অনবনত কযা 

য় গােস্থ্য জীফর্নয ভাকাফয রূর্। ভাবাযর্তয 

র্ে যাভায়ণর্ক বাযতীয় ংস্কৃনতয আকয গ্রন্থ 

এফং বাযতীয় ংস্কৃনতয স্তম্ভ রূর্ গ্রণ কযা র্য় 

থার্ক। আমে ংস্কৃনতয গযখানচত্র যাভায়র্ণ রক্ষ্য 

কযা মায়। যাভায়র্ণ আর্ছ একনদর্ক ুভান 

কতের্ফযয ফনরষ্ঠ দর্ক্ষ্, অনযনদর্ক বার্ফয 

স্বগেীয় ভাধুমে। বাযতফর্লেয নাতন বাফধাযা, ভগ্র 

জানতয দদননিন জীফর্নয নফস্তৃত নযচয় এয 

ভর্ধয নননত আর্ছ। আভার্দয অতীত ঐনতয  

মুগ মুগান্তর্যয াধনায ফাণী যাভায়র্ণ নফধৃত 

আর্ছ। এই নফার ভাকাফয ম্পর্কে ফরা মায়, 

এনি ভগ্র বাযতীয় জীফনাদর্েয ভূর প্রতীক। 

বাযতফর্লেয জাতীয় বাফাদে যাভায়র্ণয নফনবন্ন 

গকৌনণক নফিুর্ত প্রনতপনরত র্য় ফণেচ্ছিা নফস্তায 

কর্যর্ছ ভগ্র গদভয়। 

     গরাককথায় প্রচনরত যাভকথার্ক অফরম্বন 

কর্য আনদ কনফ ভনলে ফাল্মীনক তাাঁয যাভায়ণ 

ভাকাফয যচনা কর্যর্ছন। আয ঊননফং তর্ক 

ভাইর্কর ভধুূদন দত্ত ফাল্মীনকয গই যাভায়র্ণয 

মুদ্ধকার্েয ৮৫ গথর্ক ১০১ র্গে ফনণেত অংিকুু 

ূত্রাকার্য গ্রণ কর্য তাাঁয নফখযাত ‘গভঘনাদফধ’ 

কাফয ৃনি কর্যর্ছন। আভার্দয আর্রাচনায 
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গকন্দ্রনফিুর্ত থাকর্ফ অতীত  ফতেভান কার্রয 

ৃথক গেণীয দুই ভাকার্ফযয দুনি প্রধান চনযত্র 

যাভ  যাফণ। ফাল্মীনকয যাভায়র্ণ আমে বযতা  

আমেভার্জয ফযানি  ভুন্ননতয প্রনত কনফয 

উৎুক দৃনি দাজাগ্রত নছর। আমে যাজতর্েয 

ভত্তভ ভানফ যাভচর্ন্দ্রয চনযত্র নচত্রর্ণয আকাঙ্ক্ষা 

যাভায়র্ণ প্রনতপনরত র্য়র্ছ। তাই তায একনদর্ক 

আর্ছ ুভান কতের্ফযয ফনরষ্ঠ দর্ক্ষ্, 

অনযনদর্ক বার্ফয স্বগেীয় ভাধুমে। গমখার্ন 

কতেফযর্ফাধ জাগ্রত গখার্ন ুখ-দুুঃখ, আনি-

গফদনা ভানফহৃদর্য় গকার্নানকছুই গযখাাত কযর্ত 

ার্য না; যাজ-অন্তুঃুর্যয গফদনাভয় গকার্না 

আনতেই তাাঁর্ক নফচনরত কযর্ত অক্ষ্ভ। গজর্নয 

ফরা মায় গম, ফাল্মীনকয কার্ফয ুরুলকায আর্ছ, 

আর্ছ কৃচ্ছ্রূণে দুুঃাধয কতের্ফযয প্রনত ননষ্ঠা। নকন্তু 

ভাননফকতা গখার্ন দুফেরতায অফার্দ ফহুর্ক্ষ্র্ত্র 

ননফোনত। ফাল্মীনকয যাভায়ণ ভানফজীফর্নয 

কাননী নয়, গদফতায র্ে যাক্ষ্র্য মুদ্ধ কীনতেই 

ফনণেত। যাভচন্দ্র গখার্ন মতিুকু দযথাত্মজ, তায 

গচর্য় অর্নক গফন নযভার্ণ আমেকুরনতরক 

যঘুনত। আয যাফণ দভাথা কুনি ার্তয বয়ঙ্কয 

নফবীনলকা-রূী যাক্ষ্ রূর্ নচযজাগ্রত র্য় 

আর্ছ। গজর্নয ফাল্মীনকয কার্ফয জনস্বতা 

থাকর্র হৃদয়তা আর্ছ কভ। 

     ক্লানককাফয  ভাকাফয যচনায আকাঙ্ক্ষা 

ভধুূদর্নয গছর্রর্ফরা গথর্কই নছর। ক্লানক 

কার্ফযয ভূর রক্ষ্ণ র দনফেযনিক গচতনা; 

আধুননক ভাকার্ফযয ভূর ফযঞ্জনা র 

ফযনিত্বর্চতনা। গভঘনাদফধ আধুননক ভাকাফয; 

নকন্তু তা আফায প্রাচীন ফর্ি। এয নফলয়ফস্তু 

গৌযানণক ফর্রই নয়; রূ-যঙ-গর্েয নফচার্য তা 

অতীর্তয। তাই গভঘনাদফর্ধ ক্লানক  

গযাভানির্কয ভবয় য় গদখা মায়। ফাল্মীনকয 

গৌযানণক কাননীর্ক ূত্র রূর্ গ্রণ কর্য 

ভধুূদন তাাঁয কার্ফয ঊনন তর্কয ফাঙানর 

গযর্নাাঁর্য নূতন ভূরযর্ফাধর্ক জাগ্রত  

উৎানযত কযায াধনা কর্যর্ছন। কনফয দৃনির্ত 

যাভ গতা ভানুল ফর্িই, যাফণ এক অূফে ভানুল, -

- „Grand Fellow‟ । ুত্র গভঘনার্দয 

র্মানগতায় যাফণ নত্রবুফন নফজয়ী ম্রাি। স্বর্গেয 

গদফতাযা যাফর্ণয বর্য় বীত, দা েস্ত। 

যাফর্ণয এই ফীযর্ত্বয ভর্ধয অায ভনভা 

থাকর্র তার্ত নকন্তু অনবনফতা ফা অূফেতা গনই। 

শুধুভাত্র ফীয ফর্রই ভধুূদর্নয কার্ছ যাফণ 

„Grand Fellow‟ নয়; গই ফীযর্ত্বয র্ে 

ভানফত্ব, গৌর্মেয র্ে গে-গপ্রভ-ফাৎরয গ্রনথত 

র্য় আর্ছ ফর্রই যাফণ অূফে ভানুল। নত্রবুফন 

নফজয়ী ম্রাি র্য় যাফণ একজন গেভয় নতা। 

তায যূধর্ভেয র্ে হৃদয়ধভে একাত্মতা রাব 

কর্যর্ছ। ফাল্মীনকয যাভায়র্ণয র্ে এখার্ন 

যর্য়র্ছ গভঘনাদফধ কার্ফযয আভূর াথেকয। 

অতীর্তয রঙ্কা  যাফর্ণয র্ে নফমুর্গয নফীন 

ভানফর্চতনা  ফযনিস্বাতেয মুি র্য় এক 

অনবনফ ৃনি র্য় উর্ের্ছ গভঘনাদফধ। ভধুূদন 

আধুননক জীফনাভৃত ান কনযর্য়র্ছন প্রাচীর্নয 

গদার্ত্র, মা একইর্ে গদ  প্রার্ণয ভতই 

অননয। 

     ফাল্মীনক যাভায়র্ণয প্রধান চনযত্র র যাভ। 

গই যার্ভয চনযত্র গমভন নফার, গতভনন জনির 

এফং নফস্ময়কয। নফষ্ণুয অফতায র্য় ননর্জর্ক 

নতনন ভানুল ফর্র ভর্ন কর্যন। আনদ কনফ তাাঁর্ক 

ুভান আদেফান ভানুল নর্র্ফ নচনত্রত 

কর্যর্ছন। নকন্তু ঊনন তর্কয গযর্নাাঁনফদ্ধ কনফ 

ভধুূদন নল্প  গৌির্মেয নতুন ভূনতে যচনায 

দুফোয গপ্রযণার্ত যাভচর্ন্দ্রয নযফর্তে যাফর্ণয 

প্রনত অনধক আকলেণ অনুবফ কর্যর্ছন  

গভঘনাদফর্ধ আাতদৃনির্ত যাভচন্দ্রর্ক ‘নবখাযী’ 

রূর্ এফং বীরু  আত্মপ্রতযয়ীন চনযত্ররূর্ 

অঙ্কন কযায় ফাল্মীনকয ভানায়র্কয অভমোদায 

নযচয় য়র্তা আভার্দয নচযন্তন নফশ্বা  

ংস্কাযর্ক ক্ষ্ণু্ণ কর্য নফিনম্বত কর্য। এর্ক্ষ্র্ত্র 

যফীন্দ্রনাথ, গজযানতনযন্দ্রনাথ, গমাগীন্দ্রনাথ ফু 

প্রবৃনত ভার্রাচকর্দয গভঘনাদফর্ধয কর্োয 

ভার্রাচনা য়র্তা ফা আভার্দয ভধুূদন ম্পর্কে 
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বুর ধাযণায় গৌাঁর্ছ গদয়। উদাযণ রূর্ তাাঁযা 

উর্েখ কর্যর্ছন গভঘনাদফর্ধয দু-একনি প্রর্েয 

কথা। গমভন ৩য় র্গে মুদ্ধর্ক্ষ্র্ত্র প্রভীরায গৌমে 

গদর্খ ‘মুদ্ধ-াধ তযনজনু তখনন!’ অথফা ৬ষ্ঠ র্গে 

গভঘনার্দয নফরুর্দ্ধ রক্ষ্মর্ণয মুদ্ধমাত্রায প্রাক্কার্র 

যাভচর্ন্দ্রয বয়  স্ত্রীর্রার্কয ভত নফননর্য় নফননর্য় 

কান্না -- ‚নান কাজ নভত্রফয ীতায় উদ্ধানয, / 

ফৃথা, গ জরনধ আনভ ফাাঁনধনু গতাভার্য;’ প্রবৃনত 

ঘিনায় যাভায়র্ণয যাভচনযর্ত্রয দৃঢ়তায অবাফ 

প্রকি র্য়র্ছ এফং তাাঁয ভত্ত্ব  গগৌযফ ক্ষ্ুণ্ণ কযা 

র্য়র্ছ।  

     ভধুূদর্নয যাভ গাচনীয় বার্ফ গৌরুলীন, 

দুফের  গকাভর চনযত্র --– ভার্রাচকর্দয এই 

ভার্রাচনায প্রতুযত্তর্য ফরা মায় গম, ফাল্মীনকয 

যাভচনযর্ত্র অর্নকর্ক্ষ্র্ত্রই উদ্ভ্রানন্ত, অপ্রকৃনতস্থ্তা 

 কাুরুলতা আধুননক াের্কয গৌরুল গচতনার্ক 

রনিত  নফিনম্বত কর্য। প্রেক্রর্ভ উর্েখয, 

ফাল্মীনকয আযণযকার্ে রক্ষ্মণ মখন ীতায 

অনুর্যাধ এফং তাাঁয গদয়া নফনচত্র অভূরক 

অফার্দ নফধ্বস্ত র্য় আের্ভ ীতার্ক একাকী 

গযর্খ অগ্রজ যাভচর্ন্দ্রয যক্ষ্ার্থে যার্ভয ম্মুর্খ 

উনস্থ্ত র তখন ভস্ত ঘিনা শুর্ন যাভচন্দ্র অনুজ 

রক্ষ্মণর্ক ান্ত্বনা গদয়া গতা দূর্য থাক, গক্রার্ধ  

নফযনিবর্য রক্ষ্মণর্ক ফর্রর্ছন --- 

‘ফেথা ত্বনীতং গত ীতয়া মৎপ্রর্চানদতুঃ। 

গক্রাধয ফভাগর্ন্না নাকর্যাৎানং ভভ।।’ 

        (আযণযকাে/৫৯ গে/২৪নং গলাক)  

(ীতায কথায় ক্রুদ্ধ র্য় তুনভ গম আভায আর্দ 

রঙ্ঘন কর্যছ, তা গতাভায র্ক্ষ্ অতযন্ত অনযায় 

কাজ র্য়র্ছ।) 

     এখার্ন আদে অগ্রজ নার্ফ যভ অনুগত 

অনুজ রক্ষ্মর্ণয প্রনত যাভচর্ন্দ্রয এই আচযণ 

ক্ষ্াতর্দাল নফফনজেত নয়, ভত্ত্ব ফা গৌরুর্লয 

নযচায়ক তার্ক ফরা মায় না। এযয আের্ভ 

ীতার্ক না গদর্খ যার্ভয গম উদ্ভ্রানন্ত  

অনস্থ্যনচত্ততা তা তাাঁয চনযর্ত্রয দৃঢ়তা  

গৌরুর্লয াক্ষ্য ফন কর্য না। তাছািা ীতায 

নফয গফদনায় আত্মাযা র্য় যাভচন্দ্র গম অংরগ্ন 

আচযণ কর্যর্ছন তা তাাঁয নচত্ত  চনযর্ত্রয দৃঢ়তা 

ফা গৌরুর্লয নভুনা ফরা চর্র না, --- 

‘ইর্তযফং নফরন্  যাভুঃ নযধাফবয় নাদ্বনম্ । 

ক্বনচদুদ্ভ্রভর্ত গফগাৎ ক্বনচনদ্বভ্রভর্ত ফরাৎ।।’ 

          (আযণয / ৬০/৩৬) 

(এইবার্ফ নফরা কযর্ত কযর্ত যাভ ফর্ন ফর্ন 

র্ফর্গ ভ্রভণ কযর্ত রাগর্রন, কখন উেম্ফন, 

কখন ফা নদগ নফনদগ ভ্রভণ কযর্ত আযম্ভ 

কযর্রন; আফায কখন উন্মর্ত্তয নযায় দৃি র্ত 

রাগর্রন।)  

     ীতানফযর্ ফাল্মীনকয যাভচর্ন্দ্রয এই জাতীয় 

উদ্ভ্রানন্ত  উন্মত্ততা গদর্খ একার্রয ােকই শুধু 

নফব্রত ন না; গকার্রয যাভচর্ন্দ্রয একান্ত 

অনুগত রক্ষ্মণ নফব্রত নফচনরত র্য় উর্েনছর্রন। 

রক্ষ্মণ ত গচিা কর্য মখন যাভচর্ন্দ্রয 

নচত্তনফকরতা  উন্মত্ততায অফান ঘিার্ত অক্ষ্ভ 

র্রন তখন তায অফস্থ্া গাচনীয়বার্ফ করুণ  

রিাকয। দুুঃর্খ, রিায়  গফদনায় ফযনথত রক্ষ্মণ 

াধযভত গচিা কর্য যার্ভয নফর্ফক  গচতনা 

জাগ্রত কযর্ত  ফযথে র্য়র্ছন। গম যাভচন্দ্র 

ফুনদ্ধভত্তা  হৃদয়ফত্তায় অননয চনযত্র, নমনন নস্থ্তপ্রজ্ঞ 

চনযত্ররূর্ াের্কয কার্ছ উায  অনুর্ধযয় 

র্ফন; ত্নী নফযর্য ূত্রার্তই তাাঁয এভন 

উন্মত্ততা  উদ্ভ্রানন্ত কতিুকু ভথেনর্মাগয তা নফচামে 

নফলয়। 

     অর্নক ভার্রাচক ভর্ন কর্যর্ছন, ভধুূদন 

যাভচন্দ্রর্ক গয় প্রনতন্ন কযর্ত গচর্য়র্ছন। তাাঁযা 

ফরর্ত গচর্য়র্ছন গম ভধুূদর্নয যাভচর্ন্দ্রয দৃঢ়তা 

গনই, অনভনীয়তা গনই, কতেফযফুনদ্ধয স্বাধীনতা 

গনই। কাযণ নতনন উের্ত ফর্ত রক্ষ্মণ  

নফবীলর্ণয ভুখার্ক্ষ্ী। ফাল্মীনকয যাভচনযর্ত্র 

দুফেরতা নছর না। ভধুূদন এই যাভর্ক 

ফাংরার্দর্য ভেরকার্ফযয দদফানুগৃীত দুফের 

নায়ক রূর্ অঙ্কন কর্যর্ছন। আর্র এর্ক্ষ্র্ত্র 

ভার্রাচকর্দয ভর্ন নক্রয়াীর নছর ফেুর্ক গরখা 

ভধুূদর্নয নচনেয একনি অং – “I despise 
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Ram and his rabble.” নকন্তু প্রকৃতর্ক্ষ্ গদখা 

মায়, ভধুূদন ফাল্মীনকয যাভচনযত্রর্ক গকানরূ 

ীনচনযত্র রূর্ অনঙ্কত কর্যননন। ভধুূদন যাভর্ক 

অনতনযি গকাভর হৃদয় এফং মুদ্ধ নফভুখ নর্র্ফ 

নচনত্রত কর্যর্ছন। যাফণ  প্রভীরা যাভচন্দ্রর্ক 

‘নবখাযী’ ফর্র র্ম্বাধন কর্যর্ছ নেকই; তফু যাভ 

ম্পর্কে গকার্না ীন ইনেত কর্যননন। যাভ 

চনযর্ত্রয অনতনযি গকাভরতা  দয়ার্দ্েতা তাাঁয 

চনযত্রর্ক মুর্গার্মাগী র্ত গদয়নন। যার্ভয কার্ছ 

ত্নী উদ্ধার্যয গচর্য় বাতৃর্প্রভ ফি; তাই 

বাতৃর্ের্ রক্ষ্মণর্ক গভঘনার্দয নফরুর্দ্ধ মুর্দ্ধ 

গমর্ত না গদয়ায বাফনায় এই গকাভরতা  

দুফেরতাগুনর পুর্ি র্ে। 

     নকন্তু ফাল্মীনকয যাভায়র্ণয যাভচন্দ্র চনযর্ত্র 

গতা এই দুফেরতায নযচয় নকছু কভ নয়? 

গখার্ন গতা গদনখ রক্ষ্মণ  নফবীলর্ণয উয 

যাভচর্ন্দ্রয যভ ননবেযতা। নকনিেযাকার্ে রক্ষ্মণ 

একনদর্ক যাভচন্দ্রর্ক ান্ত্বনা নদর্চ্ছন  অনযনদর্ক 

মুর্দ্ধ উৎানত কযর্ছন ---  

‘ন যফযফনতুঃ ত্রং যাক্ষ্ং তং নফর্লতুঃ। 

ভথে স্ত্বং যর্ণ ন্তুং নফক্রর্ভ নজহ্মকানযণম্ ।।’   

      (নকনিেযা /২৭ / ৩৬) 

(আনন অধযফায়ীর না ইর্র গই কিচাযী 

নফক্রান্ত যাক্ষ্র্ক মুর্দ্ধ ননত কযর্ত ভথে  র্ফন 

না।)  

     মুদ্ধকার্ে গদখা মায়, নফবীলণ নফনবন্নবার্ফ 

ফাযফায বগ্নভর্নাযথ  নফলাদগ্রস্ত যাভচন্দ্রর্ক 

প্রর্ফাধ নদর্য়র্ছন এফং যার্ভয দুফেরতা  

গৌরুলীনতায় নতনন ভর্ন ভর্ন অতযন্ত রনিত  

ঙ্কুনচত গফাধ কর্যর্ছন। 

‘তযজ যাজন্ ! ইভং গাকং নভথযান্তাভাগতম্ । 

তনদয়ং তযজযতাং নচন্তা ত্রলেনফফধেনী।।’ 

    (মুদ্ধকাে / ৮৫ / ৮) 

(গ যাজন্ , আনন অকাযণ গাক নযতযাগ করুন। 

গম নচন্তায় ত্রর্ক্ষ্য লে উৎানদত য়, গই 

তুচ্ছ নচন্তা ভন গথর্ক দূয করুন।) 

     ফাল্মীনকয যাভায়র্ণয যাভ চনযর্ত্রয এইফ 

দুফেরতায নযচর্য়য র্য মখন ভার্রাচর্কযা 

ভধুূদর্নয যাভচর্ন্দ্র গকাভরতায র্ে দৃঢ়তায 

াভঞ্জর্যয গাচনীয় অবার্ফয অনবর্মাগ 

গতার্রন, তখন গই ভার্রাচনায ননযর্ক্ষ্তা  

ংস্কাযভুি বাফনা ম্পর্কে প্রশ্ন জার্গ আভার্দয 

ভর্ন। যাভায়র্ণয র্ে গভঘনাদফধ কার্ফয 

নির্র্র আত রক্ষ্মর্ণয উর্ের্য ফযি 

যাভচর্ন্দ্রয গার্কয বাফ-বালা-ুর্যয ভর্ধয গমিকুু 

তাযতভয ঘর্ির্ছ তা মুগগত কাযর্ণ। নইর্র দুনি 

কার্ফযই যভ অনুগত রক্ষ্মর্ণয প্রনত আদে 

অগ্রর্জয ভভতা  গে প্রকানত র্য়র্ছ; 

উবয়র্ক্ষ্র্ত্রই যাভচন্দ্র তাাঁয অায় অফস্থ্ায কথা 

করুণবার্ফ ফযি কর্যর্ছন। অর্মাধযায় নপর্য 

নফভাতা ুনভত্রা, ভ্রাতৃফধূ ঊনভেরায কার্ছ 

কতেফযারন  দকনপয়ৎ গদয়ায কথা দুনি 

কার্ফযই একই বাফনায় নচনত্রত র্য়র্ছ। নকন্তু 

তাযর্য যাভচন্দ্রর্ক দুফের নর্র্ফ গদখার্নায 

অনবর্মার্গ শুধুভাত্র আধুননক কনফ ভধুূদনর্ক 

অনবমুি কযা নেক নয় ফর্রই ভর্ন য়। কাযণ 

রক্ষ্মর্ণয জনয গাকপ্রকার্য ূর্ত্র ভধুকনফয যাভ 

মখন ফর্রর্ছন --- 

‘তর্ফ মনদ ভভ বাগযর্দার্ল -– 

নচয বাগযীন আনভ –- তযনজরা আভার্য, 

প্রাণানফক, ক, শুনন, গকান্  অযার্ধ 

অযাধী তফ কার্ছ অবাগী জানকী? 

***  ***  *** 

গ বাই, গকভর্ন তুনভ বুনরর্র গ আনজ 

ভাতৃভ ননতয মার্য গনফর্ত আদর্য!         

(র্ভঘনাদফধ – ৮ভ গে,ৃুঃ ৮৭) 

     তখন এই যাভচন্দ্র চনযত্রনির্ক আভযা শুধুভাত্র 

করুণযর্য আধায ফর্র বাফর্ত ানয না, তায 

ফীযযানেত ভূনতেনি আভার্দয েদ্ধ দৃনি আকলেণ 

কর্য। কাযণ, মথাথে ফীযত্ব শুধ ুভর্নাফর, ৎা 

 ননবেীকতায ভর্ধয আর্ছ তা নয়; তযাগ-উদাযতা-

যাথেযতা-ভানুবফতায ভর্ধয প্রকৃত ফীযত্ব  

ভর্ত্ত্বয ূক্ষ্ম  ুিয নযচয় নননত। নফর্লত 
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গভঘনাদফর্ধয নফভ র্গে ুত্র গাকাতুয যাফর্ণয 

প্রনত যাভচর্ন্দ্রয ফযফার্যয ভর্ধয তাাঁয ভত্ত্ব  

উদাযতা, বর্দ্  ংস্কৃত রুনচয নযচয়ই পুর্ি 

উর্ের্ছ এফ উনির্ত --- 

‘নফর্দ অয য ভ ভভ কার্ছ, 

ভনেফয!’ 

        (র্ভঘনাদফধ, নফভ গে, ৃুঃ ১০৩) 

অথফা 

‘আকুর যাণ ভভ যক্ষ্ুঃকুর গার্ক! 

এ নফর্দ যায নান বানফ ভর্ন, 

কুভায!.............................. 

নিাচার্য, নিাচায গতাল তুনভ তার্য!’ 

         (র্ভঘনাদফধ, ৯ভ গে, ৃুঃ ১০৭) 

     গভঘনাদফধ কার্ফয যাভচন্দ্র নায়ক নন, 

প্রনতনায়ক নন; ানশ্বেক চনযত্র। ভধুূদর্নয ূর্ফে 

অনামে যাক্ষ্যাজ যাফণ ম্পর্কে গম এতনদর্নয 

ঘৃণা  ীনবাফ নছর তা গথর্ক তার্ক তুর্র এর্ন 

কনফ তার্ক কার্ফযয নায়র্কয ফযভারয নদর্য়র্ছন। 

আর্র এই মুর্গয ভস্ত গফাধ  নফশ্বার্ক 

ভধুূদন গ্রণ কর্যর্ছন প্রন্নতা  উদাযতায 

র্ে। গভঘনাদফর্ধয কর চনযর্ত্রই গদনখ মুগগত 

ভানফধর্ভেয যর্রাত প্রফানত। যাক্ষ্জানতয 

ফযফায, হৃদয়ার্ফগ, প্রাণধভে, গে-প্রীনত ম্পর্কে 

গম ভানর্ফতয  ফফের্যানচত ভর্নাবাফ নছর; 

ভধুূদন ৃি যাফণ চনযত্র ম্পর্কে তায নফযীত 

ভর্নাবাফই ােক হৃদর্য় জাগ্রত য়। ফাল্মীনকয 

যাফর্ণয গথর্ক ভধুূদর্নয যাফণ ফহুরাংর্ ৃথক। 

ফাল্মীনকয যাফণ যভ অধভোচাযী কি নফবীনলকা-

রূী যাক্ষ্। যাভায়র্ণ তায াী নচত্র নচত্রর্ণয 

প্রয়াই গদনখ। গখার্ন যাফণ া  অধর্ভেয 

প্রনতভূনতে। যাভ ধভে, যাফণ অধভে; ুতযাং 

‘যাভানদফৎ প্রফনতেতফযৎ যাফণানদফৎ’। এরূ 

যাফর্ণয ভর্ধয গম েদ্ধায গমাগয নকছু থাকর্ত ার্য 

তা ভধুূদর্নয ূর্ফে অনচন্তনীয় নছর। নকন্তু শুধুভাত্র 

ধভোধভে, া-ুর্ণযয ভানদর্ে নফচায কযর্র 

গভঘনাদফর্ধয যাফর্ণয নেক নযভা কযা মার্ফ 

না। ভধুূদর্নয যাফণ অবয ফফেয যাক্ষ্ নয়, 

ফযং এক নফর্ল ংস্কৃনতম্পন্ন ফীয, যাক্ষ্জানতয 

নিারী অনধনায়ক। যাফর্ণয যাজবায ফণেনা 

গথর্ক গফাঝা মায় গম, নতনন গকফর অতুর ঐশ্বর্মেয 

অনধকাযী নন, বয ভানজেত রুনচ  উন্নত কৃনিয 

অনধকাযী। ফাল্মীনকয যাফণ গকাঁর্দর্ছ, নকন্তু গ 

কান্না ােক আনর্ি উর্বাগ কর্য, কাযণ 

াের্কয দৃনির্ত াী তায ার্য ভুনচত পর 

গর্য়র্ছ। অভাননতা বনগনী ূেনখায অভার্নয 

প্রনতর্াধ গনয়ায কাযর্ণ ীতাযণ জননত 

অযাধ মতই ভার্জয নীনত-ফনবূেত কাজ গাক 

না গকন তার্ত যাফণর্ক নেক াী য়ত ফরা চর্র 

না। কাযণ রঙ্কায় অর্াকফর্ন যাফণ কখন 

ীতার্ক অম্মান ফা অেদ্ধা কর্যন নন। তফু এই 

ত্রনিিুকু ফাদ নদর্র ফরা মায় গভঘনাদফর্ধয যাফণ 

শুধু একজন যাজা নন, ুত্রফৎর নতা, স্বাধীনতা 

যক্ষ্ায় দৃঢ়-ংকল্প ম্রাি, গোর্দ্েভ্রাতা, 

ত্নীর্প্রনভক স্বাভী  র্ফোনয এক অনভত 

নিারী গমাদ্ধা। ভধুূদন যাফণর্ক 

কাাঁনদর্য়র্ছন; নকন্তু এই ক্রিন অনুতি াীয 

নফরা নয়; তা এক ননয়নত-তানিত বাগযাত 

ভানুর্লয ক্রিন।  

     এই যাফণ চনযত্রনির্ক অনধক গুরুত্ব নদর্ত 

নগর্য় ভধুূদর্নয ার্ত ফাল্মীনকয যাভচর্ন্দ্রয 

রিাকয  গাচনীয় রাঞ্ছনা এফং অফভাননা 

ঘর্ির্ছ ফর্র ভর্ন কযায গকার্না মথাথে ফযাখযা 

গনই। গভঘনাদফর্ধয যাফণ চনযর্ত্রয স্বরূ  

স্বধর্ভেয র্ে যাভচন্দ্র চনযর্ত্রয গৌাদৃর্যয 

ঘিনাগুনর তুরনাভূরক নফর্ললণ কযর্র এই 

অনবর্মার্গয তযতা ম্পর্কে ংয় জার্গ। 

প্রথভত গদনখ যাভ  যাফণ দুজর্নই গৌবার্গয  

ঙ্কর্ি নচযকারীন ফাঙানরয ভতই একান্ত গদফতা 

ননবেয। উবর্য়যই প্রার্ণয কথা – ‘ন চ দদফাৎ যং 

ফরম্ ।’ তাই ুত্র গভঘনাদর্ক গনানত র্দ 

অনবনলি কর্য মুদ্ধমাত্রায প্রাক্কার্র নতা যাফর্ণয 

উর্দ –-- 

‘তর্ফ মনদ একান্ত ভর্য 
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ইচ্ছা তফ, ফৎ, আর্গ ূজ ইি-গদর্ফ -’  

      (গভঘনাদফধ, ১ভ গে, ৃুঃ ১৩) 

গতভনন ইন্দ্রনজৎ  ফর্ধয য অনুজ রক্ষ্মণ মখন 

আনি উোর্ অগ্রজ যাভর্ক এই নফজয় ংফাদ 

জানার্ত এর্নছর্রন তখন যাভচন্দ্র অনুরূ 

ভর্নাবার্ফয নযচয়ই তুর্র ধর্যর্ছন –-- 

‘ূজ, নকন্তু, ফরদাতা গদর্ফ, 

নপ্রয়তভ! ননজ ফর্র দুফের তত 

ভানফ; ুপর পর্র গদর্ফয প্রার্দ।’  

   (গভঘনাদফধ, লষ্ঠ গে, ৃুঃ ৭২) 

     নদ্বতীয়ত গদনখ, জীফর্নয নফমেয়  কনেন 

নযনস্থ্নতর্ত গফদনা আর্ক্ষ্ প্রকার্ যাভ  

যাফর্ণয বালা  ুর্যয ভর্ধয াথেকয নকছু গনই। 

ভধুূদর্নয দৃনির্ত আতে  নফমেস্ত ভানুল যাভ-

যাফর্ণয ভর্নাগত কথা  ফযথা একই। তাই 

নির্র্র আত রক্ষ্মর্ণয উর্ের্য যাভচর্ন্দ্রয 

উনি --- 

‘...... আজন্ম আনভ ধর্ভে রক্ষ্য কনয, 

ূনজনু গদফতা কুর্র -– নদরা নক গদফতা 

এই পর?’  

 (গভঘনাদফধ, ৮ভ গে, ৃুঃ ৮৮) 

অনুরূ আর্ক্ষ্র্ানিয প্রনতধ্বনন গানা মায় 

ভুর্দ্তীর্য ুত্র  ুত্রফধূয ৎকাযকর্ল্প উর্দযাগী 

বগ্নহৃদয় নতা যাফর্ণয কথায় –--  

‘গনফনু নর্ফর্য আনভ ফহু মত্ন কনয, 

রনবর্ত নক এই পর?’ 

(গভঘনাদফধ, ৯ভ গে, ৃুঃ ১০৯) 

     নচযকার্রয ননয়নত তানিত কর অায় 

ভানুর্লয প্রনতনননধ নর্র্ফ যাভ-যাফর্ণয ভর্ধয 

গকার্না াথেকয কনফয দৃনির্ত ধযা র্ি না। 

     তৃতীয়ত ফরা মায়, যাফণ চনযর্ত্রয ুরুলকায 

 গৌমে গম যাভচনযর্ত্র এর্কফার্য অনুনস্থ্ত, তা 

নয়। কাফযভর্ধয এয অর্নক উদাযণ গদখা মায়। 

মথাথে ফীর্যয অনযতভ নফনি রক্ষ্ণ -– ত্র নভত্র 

নননফের্র্ল গুণীয ম্মান কযা। এই ফীযর্ত্বয  

ভর্ত্ত্বয আদর্ে ভধুূদর্নয যাভ – যাফর্ণয ভর্ধয 

গকান দুস্তয ফযফধান আভার্দয গচার্খ র্ি না। 

গমভন নফভ র্গে যাভচন্দ্র াযণর্ক ফর্রর্ছন --- 

‘যভানয ভভ, 

গ াযণ, প্রবু তফ; তফু তাাঁয দুুঃর্খ 

যভ দুুঃনখত আনভ, কননু গতাভার্য!’ 

(গভঘনাদফধ, ৯ভ গে,ৃুঃ ১০৩) 

যাফণ চনযর্ত্র একই আদে  একই ভর্নাবাফনা 

নক্রয় –-  

‘তফ ফাহুফর্র, ফনর’ ফীযূনয এর্ফ 

ফীযর্মানন স্বণেরঙ্কা! ধনয ফীযকুর্র 

তুনভ! শুবক্ষ্র্ণ ধনুুঃ ধনযরা, নৃভনণ!’  

         (র্ভঘনাদফধ, নফভ গে, ৃুঃ ১০২) 

     এযয নক ফরা চর্র গম ভধুূদন 

গভঘনাদফর্ধ যার্ভয প্রনত অনফনভেবার্ফ ঘৃণা  

অফজ্ঞা প্রকা কর্যর্ছন, যাফণই এই কার্ফয 

কনফহৃদর্য় একর্চনিয়া বার্ফ েদ্ধায আন 

অনধকায কর্য আর্ছন? আর্র গভঘনাদফধ কাফয 

একান্তই বাযতীয় তথা ফেীয় গৌিমে-গচতনা  

জীফন-বাফনায অনুরূ  অনুকূর। এই কাফয 

ঊনন তর্কয নফমুর্গয নফজাগ্রত ফাঙানর  

বাযতফাীয নফ ভাকাফয। 

 

ায়ক গ্রন্থাফরী : 

ফাল্মীনক যনচত  গভচন্দ্র বট্টাচামে অনূনদত যাভায়ণ , ১ভ প্রকা, ১৯৮৪, নযর্েক্ট াফনরর্কন, কনরকাতা – 

৭০০০০৯।  

বট্টাচামে ুখভয়, যাভায়র্ণয চনযতাফরী, ১ভ আনি ংস্কযণ, ১৩৯৩, আনি াফনরাে প্রাুঃনরুঃ, কনরকাতা – 

৭০০০০৯। 

গন দীর্নচন্দ্র, যাভায়ণী কথা , িভ ংস্কযণ, গুরুদা চর্ট্টাাধযায় এে ন্স, কনরকাতা।  
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ভজুভদায উজ্জ্বরকুভায ম্পানদত, গভঘনাদফধ কাফয চচো,  প্রথভ প্রকা, ২০০৪, গানায তযী, করকাতা – 

৭০০০৫৭।   

দত্ত বফর্তাল,  কাফযফানী , যানযা ংস্কযণ, ১৯৯১, কনরকাতা - ৭০০০০৪। 

ফর্িযাাধযায় েী ুকুভায ম্পানদত গভঘনাদফধ কাফয , গলাি ংস্কযণ, ১৯৮৩, ভডাণে ফুক এর্ন্সী প্রাুঃনরুঃ, 

কনরকাতা – ৭০০০৭৩। 

দা ননয কুভায, ভধুূদর্নয কনফভান, ২য় ংস্কযণ, ১৯৮৯, ুস্তক নফনণ, কনরকাতা – ৭০০০০৯।  

নফপ্রাদ বট্টাচামে,  গভঘনাদফধ কাফযনজজ্ঞাা , ১ভ প্রকা, ১৯৭৫, ভডাণে ফুক এর্জন্সী প্রাুঃনরুঃ, কনরকাতা – 

৭০০০১২। 

গচৌধুযী েী বূর্দফ, ফাংরা ানর্তযয ইনতকথা (২য় মোয়) , নূতন প্রথভ প্রকা, ৪থে ংস্কযণ, ১৯৭৩, ইনেয়ান 

অযার্ানর্য়র্িড াফনরনং গকাং প্রাুঃনরুঃ, কনরকাতা – ৭০০০০৭।  
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