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বাযতঘন্দ্র  ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ‘ীযা’: এওঙ্কি তুরনাভূরও াঠ
ড.ঙ্কফশ্বঙ্কচৎ ভুঔাচজী
ফাাংরা ঙ্কফবাক, করী ভাঙ্কফদযার, ঙ্কিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
The character ‘Hira’ is a miraculous creation in Bengali Literature. Many a great authors
got inspirations from the character Hiramalini as first created by Bharatchandra in
Vidyasundar. But ‘Hira’ gets a new turn in the hand of Bankimchandra. After a
comparative study of Bharatchandra and Bankimchandra, it seems that ‘Hiradasi’ in
Bankimchandra’s Bishabriksha is actually a modern representation of Bharatchandra’s
‘Hiramalini’ in Hiradasi. The present study aims at exploring the reciprocal relation of
these two ‘Hira’, their liveliness and how are they real in perspective of their age. The
paper even highlights on different psychological aspects of two ‘Hira’- a unique character
full of virtues and vices, vengeance, envy and a real emblem of love. The present paper also
tries to examine how luminous the character ‘Hira’ is- in the conscious creation of
Bharatchandra and Bankimchandra differently, thus making the two authors eternal in
Bengali Literature.
Keyword: Hira, Hiramalini, Vidyasundar, Bishabriksha, Sundar, Bharatchandra,
Bankimchandra
‘শ্রীওৃষ্ণওীতজন’ ওান্দ্রফযয ফড়াাআ  ওঙ্কফওিণ ভুওন্দ
ু ঘক্রফতজীয ‘ঘন্ডীভঙ্গর’ ওান্দ্রফযয বাাঁড়ু ঘঙ্কযন্দ্রেয ঙ্কযীঙ্করত রূবাযতঘন্দ্রন্দ্রয ‘ঙ্কফদযাুন্দয’-এয ীযাভাঙ্করনী। ীযায ফণজনা ঙ্কদন্দ্রত ঙ্ককন্দ্র ওঙ্কফ বাযতঘন্দ্র ঙ্করন্দ্রঔন্দ্রঙন‚ওথা ীযায ধায ীযা তায নাভ ।
দাাঁত ছঙারা ভাচা ছদারা ায াঙ্কফযাভ।।
কারবযা গুা ান াঙ্কও ভারা কন্দ্রর।
ওান্দ্রন ওঙ্কড় ওন্দ্রড় যাাঁড়ী ওথা ওত ঙন্দ্রর।।
ঘূড়া ফান্ধা ঘুর ঙ্কযধান াদা াড়ী।
পুন্দ্ররয ঘুড়ী ওাাঁন্দ্রঔ ঙ্কপন্দ্রয ফাড়ী ফাড়ী।।
াঅঙ্কঙর ঙ্কফস্তয ঠাি প্রথভ ফন্দ্র।
এন্দ্রফ ফুড়া তফু ঙ্কওঙু গুাঁড়া াঅন্দ্রঙ ছন্দ্রল।।‛১
‘ুন্দন্দ্রযয ভাঙ্করনী াক্ষাৎ’ াাংন্দ্র ভাঙ্করনী ঙ্কনন্দ্রচয ঙ্কযঘ াঈত্থান ওন্দ্রয ফন্দ্ররন্দ্রঙ- ছ দাঃঙ্কঔনী, যাচফাড়ীন্দ্রত ঙ্কনঙ্কভত
পুর ছচাকান্দ্রনা তায ওাচ। ফরাফাহুরয এাআ ীযাভাঙ্করনী ফাাংরা াঙ্কন্দ্রতয ান্দ্রনও পুর চুঙ্ককন্দ্রন্দ্রঙ। াঅয ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ‘ঙ্কফলফৃক্ষ’
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াঈনযান্দ্র ীযাদাী ছতা বাযতঘন্দ্রন্দ্রয ীযাভাঙ্করনীয াঅধুঙ্কনও াংস্কযণ ফন্দ্রর ভন্দ্রন ।ছঔান্দ্রন ীযায ঙ্কযঘ দান্দ্রনয ূন্দ্রে
নযাঙ্কও ঙ্করন্দ্রঔন্দ্রঙন “
‚এক্ষন্দ্রণ ীযায ফ ঙ্কফাংঙ্কত ফৎয। ফন্দ্র ছ ানযানয দাীকণ ান্দ্রক্ষা ওঙ্কনষ্ঠা।
তাায ফুঙ্কিয প্রবান্দ্রফ এফাং ঘঙ্কযে গুন্দ্রণ ছ দাী ভন্দ্রধয ছশ্রষ্ঠা ফঙ্করা কঙ্কণত াআাঙ্কঙর।‛২
াঅয ীযায দদঙ্কও ফণজনা প্রন্দ্রঙ্গ ফঙ্কঙ্গভঘন্দ্রন্দ্রয বালযঙ্কি র‚ীযা াঅফায ুন্দযী- াঈজ্জ্বর যাভাঙ্গী, দ্মরান্দ্ররাঘনা। ছদঙ্কঔন্দ্রত ঔফজাওৃঙ্কত;
ভুঔঔাঙ্কন ছমন ছভখঢাওা ঘাাঁদ; ঘুরগুঙ্কর ছমন া পনা ধঙ্কযা ছুঙ্করা যঙ্কান্দ্রঙ।‛৩
ছকাঙ্কফন্দুন্দ্রয তায ঙ্কযঙ্কঘঙ্কত ছ নাঙ্কও ফারযঙ্কফধফা। মঙ্কদ তায স্বাভীয ছওান্দ্রনা প্রঙ্গ ছওাঈ ওঔন ছান্দ্রন নাাআ। তন্দ্রফ
ীযায ছফঙ্কফনযা ঙ্কঙর ধফাযাআ ভন্দ্রতা। এ ছন ীযা াঅড়ান্দ্রর ফন্দ্র কান ওন্দ্রয, দাীন্দ্রদয ভন্দ্রধয ছকড়া ফাঙ্কধন্দ্র ঙ্কদন্দ্র ঙ্কনন্দ্রচ
ছ তাভাা াঈন্দ্রবাক ওন্দ্রয। ওূিফুঙ্কিন্দ্রত তায ছদায ছভরা বায। ছ‚াঙ্কঘওান্দ্রও ান্ধওান্দ্রয ব ছদঔা; ছঙন্দ্ররন্দ্রদয ঙ্কফফান্দ্রয াঅফদায ওঙ্কযন্দ্রত ঙ্কঔাাআা
ছদ; ওাান্দ্রও ঙ্কনঙ্কিত ছদঙ্কঔন্দ্রর ঘুরওাঙ্কন ঙ্কদা াং াচা।‛৪
‘ঙ্কফলফৃক্ষ’ াঈনযান্দ্র ীযা াতযন্ত চীফ এফাং ফাস্তফ ঘঙ্কযে। ফঙ্কিভ-াঈনযান্দ্র ঙ্কফতঙ্কওজত নাযী ঘঙ্কযেন্দ্রদয ভন্দ্রধয ানযতভ
ছ। শ্রন্দ্রি শ্রীওুভায ফন্দ্রন্দযাাধযা ভা ফন্দ্ররন্দ্রঙন‚ীযা ঘঙ্কযে ফঙ্কিন্দ্রভয াূফজ ৃঙ্কি; তাায ঘঙ্কযন্দ্রেয প্রথভ রক্ষণী ফস্তু াআন্দ্রতন্দ্রঙ ধনীয
ঙ্কফরুন্দ্রি দঙ্কযন্দ্রিয ছম এওিা কূঢ় াঙ্কবভান  াওাযণ ঙ্কফন্দ্রেল থান্দ্রও তাাাআ। ীযা
ূমজভুঔী ান্দ্রক্ষা াঅনান্দ্রও ছওান াাংন্দ্র ীন ভন্দ্রন ওন্দ্রয না। ুতযাাং বকফান্দ্রনয
ছম ফযফস্থা ছ দাী  ূমজভুঔী প্রবুত্নী, তাায ঙ্কফরুন্দ্রি তাায এওিা ঙ্কঘযস্থাী
াঙ্কবন্দ্রমাক াঅন্দ্রঙ।‛৫
ীযা ‘ঙ্কফলফৃক্ষ’ াঈনযান্দ্র ফঘাাআন্দ্রত চঙ্কির ঘঙ্কযে। ঙ্কওন্তু বাযতঘন্দ্রন্দ্রয ীযা র ‘নাঙ্কতনী খাঙ্কতনী ফুঙ্কড়।’ ঙ্কফদযায
ওান্দ্রঙ ছ মথাথজাআ ‘পঙ্কণয ভঙ্কণ’। মান্দ্রও বাযতঘন্দ্র ফন্দ্ররন্দ্রঙন- ‘মায ওথা ীযায ধায’।
‘ঙ্কফদযাুন্দয’ াঈাঔযান্দ্রনয শুরু ছথন্দ্রওাআ ীযা াঠও ভন্দ্রন চাকা ওন্দ্রয ছন। তন্দ্রফ ওঙ্কফ তায াঅঘযণ ম্পন্দ্রওজ
াঠওন্দ্রও ন্দ্রঘতন ওন্দ্রয চাঙ্কনন্দ্রন্দ্রঙন‚ফাতান্দ্র াঙ্কতা পাাঁদ ছওান্দর ছবচা ।
ড়ী না থান্দ্রও ওান্দ্রঙ ওন্দন্দ্ররয দা।‛৬
প্রথভ দজন্দ্রনাআ ীযা ুন্দন্দ্রযয প্রঙ্কত াঅওঙ্কলজত  এফাং ুন্দন্দ্রযয ফক্তফয ছথন্দ্রও ীযায ঘঙ্কযে ম্পন্দ্রওজ এওিা স্পি
ছযঔাঙ্কঘে াা মা‚ঙ্কওন্তু ভাকী এওা থান্দ্রও ছদঙ্কঔ নিযীত।
দর্ব্ুজঙ্কি খিা ান্দ্রঙ ঙ্কন্দ্রত ঙ্কফযীত।।‛৭
াফয ফুঙ্কিভতী ীযায ুন্দন্দ্রযয ঘাতুমজ ধযন্দ্রত ছফী ভ রান্দ্রকঙ্কন‚ভাঙ্করনী ফঙ্করন্দ্রঙ ফন্দ্রি ুচন ঘতুয।
তুঙ্কভ ছভায ফা ফাঙা ফান্দ্রয ঠাওুয।।‛৮
তন্দ্রফ মথাাধয াঅন্দ্রাচন ঙ্কদন্দ্র ভাঙ্করনী াঙ্কতঙ্কথয ৎওায ওন্দ্রয। এভনওী ুন্দন্দ্রযয দযফস্থা ভাধান্দ্রন ছ তৎয ।
ীযায ফাচায ওযায দৃযঙ্কি াঠওন্দ্রও ঘভৎওৃত ওন্দ্রয। াঅন্দ্রর ীযায ওথাফাতজা, যারা প্রবৃঙ্কতয প্রদজন্দ্রন ছফাছা মা ীযা
বাযতঘন্দ্রন্দ্রয ন্দ্রঘতন ওল্পনা ৃি। ুন্দয প্রওৃত ঙ্কযঘ ীযায ওান্দ্রঙ াঈত্থান ওযন্দ্রর ীযা প্রথন্দ্রভ ন্ত্রস্ত , ঙ্কওন্তু ফিজভান
যাচঙ্কযফান্দ্রযয ভস্ত ফৃত্তান্ত ছ ুন্দযন্দ্রও চানা। ফুঙ্কিভতী ীযা ন্দ্রচাআ ফুছন্দ্রত ান্দ্রয ুন্দন্দ্রযয এাআ াঅওলজন্দ্রণয ছতু ঙ্কফদযা।
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ুন্দন্দ্রযয ছওৌতূর ছদন্দ্রঔ এফাং তায ভত ঙ্কনন্দ্র ীযা স্বাং যাচা-যাঙ্কনয ওান্দ্রঙ প্রস্তাফ যাঔায ওথা ফন্দ্রর, ীযায এ ছন তৎযতা
প্রভান ওন্দ্রয খিওাঙ্করয ঙ্কফলন্দ্র ছ ঙ্কঙর ঙ্কিস্ত। মঙ্কদ তৎক্ষণাৎ ুন্দয ছ প্রস্তান্দ্রফ ভত ছালণ ওযন্দ্রত ান্দ্রযঙ্কন।
ুন্দন্দ্রযয ওথাভত ীযা যাচওনযান্দ্রও ুন্দন্দ্রযয কাাঁথা ভারা াঈায ছদ। ছক্রাঙ্কধত যাচওনযায মাফতী ওুওথা ীযা ঙ্কফনন্দ্র য
ওন্দ্রয। তাযয ওাভন্দ্রভাঙ্কত ঙ্কফদযায ানুনন্দ্র ুন্দন্দ্রযয ছাআ ছদন্দ্রৌষ্ঠফ  গুণনায ঙ্কযঘ প্রদান্দ্রন ছতা ীযা রাকাভঙাড়া‚ছদঙ্কঔা ওাতযা ীযা ভন্দ্রনাযা
ওঙ্কন্দ্রঙ ওান্দ্রনয ওান্দ্রঙ।
রূন্দ্রয নাকয
গুন্দ্রণয াকয
াঅয ঙ্কও ছতভন াঅন্দ্রঙ ।।
ফদন ভন্ডর
ঘাাঁদ ঙ্কনযভর
াইলদ ছকাাঁন্দ্রপয ছযঔা ।
ঙ্কফওঘ ওভন্দ্রর
ছমন ওুতূন্দ্রর
ভ্রভয াাঁঙ্কতয ছদঔা ।।
কৃঙ্কধনী কঙ্কিত
ভুওুতা যঙ্কিত
যঙ্কতঙ্কত শ্রুঙ্কতভূন্দ্রর ।।
…………………………………
াঅচানুরঙ্কিত
ফাহুুফঙ্করত
ওান্দ্রভয ওনও াঅা।
যন্দ্রয াঅর
ওাি হৃদ
পঙ্কণ ভঙ্কণ যওাা।।
মুফতীয ভন
পযী চীফন
নাঙ্কব ন্দ্রযাফয তায ।
ঙ্কেফঙ্করয ফন্ধন
ছদঔন্দ্র ছম চন
তায ঙ্কও ছভাঘন াঅয।।
ছদঙ্কঔন্দ্র ছ ঠাভ
ঙ্কচন্দ্র ছভায ওাভ
এত ছম দাঙ্কঙ ফুড়া।‛৯
াঅন্দ্রর ীযায এাআ ওভজ-তৎযতা যাচান্তাঃুন্দ্রযয ম্ভ্রভ বূরুঙ্কিত ওযন্দ্রণ াও ন্দ্রর ীযা ঙ্কওন্তু ছঘন্দ্রঙ্কঙর
যাচুযীয ান্ধওায দূয ওযন্দ্রত, যাচওনযায চীফনন্দ্রও দথজও ন্দ্রথ ঙ্কযঘাঙ্করত ওযন্দ্রত। ুষ্ঠ ভাঙ্গঙ্করও ানুষ্ঠান্দ্রনয যীঙ্কতন্দ্রত
ঙ্কফদযা  ুন্দন্দ্রযয ঘায াত এও ওযন্দ্রতাআ ফিঙ্কযওয ঙ্কঙর ছ‚ীযা ফন্দ্রর ঠাওুযাঙ্কণ
ঙ্কওফা ওয ওানাওাঙ্কন
শুব ওর্ম্জ ীঘ্র দন্দ্রর বার।
াঅঙ্কন ন্দ্রঘি 
যাচান্দ্রয যাণীন্দ্রয ও
াঅন্ধায খন্দ্রযন্দ্রত ওয াঅর।।‛১০
ঙ্কওন্তু ীযায ওথা যাচী ঙ্কন ঙ্কফদযা।এভনওী ঙ্কফদযায ‘ঘুন্দ্র ঘুন্দ্র’ ঙ্কফফান্দ্রয প্রস্তাফন্দ্রও ছ ছভন্দ্রন ঙ্কনন্দ্রত ান্দ্রয ঙ্কন। ছ
াঅতন্দ্রি ঙ্কঙ্কযত ন্দ্রন্দ্রঙ এফাং চাঙ্কত,প্রাণ  ওরন্দ্রিয বন্দ্র ন্ত্রস্ত ন্দ্রন্দ্রঙ ।ীযায ওথা‚োযী াঅন্দ্রঙ োন্দ্রয োন্দ্রয
ছওভন্দ্রন াঅঙ্কনন্দ্রফ তান্দ্রয
বাঙ্কফ ঙ্কওঙু না াাআ াঈা।
ছরান্দ্রও ন্দ্রফ চানাচাঙ্কন
াঅভা রন্দ্র িানািাঙ্কন
ভচাাআন্দ্রফ ন্দ্রযয ফাঙা।‛১১
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ঙ্কওন্তু খিনা যম্পযা ীযায াচান্দ্রন্তাআ শুরু  ুন্দন্দ্রযয ুড়ঙ্গ ন্দ্রথ যাঙ্কেওারীন াঙ্কবায  ঙ্কভরন। াঙ্কঘন্দ্রযাআ ঙ্কফদযা
কবজফতী । তাযয ছল মজন্ত যাচায াঅন্দ্রদ ভত ছওািার ওতৃজও াঅঙ্কফষ্কৃত  ঙ্কফদযায ওক্ষ ছথন্দ্রও ভাঙ্করনীয কৃ মজন্ত ুযঙ্গ
থ। ছঘান্দ্রযয াঅশ্রদােী রূন্দ্র ঙ্কনকৃীত  ছ। ছক্রাঙ্কধত ীযা, াভানাত ীযা ুন্দন্দ্রযয াঈন্দ্রেন্দ্রয তাাআ ফন্দ্ররন্দ্রঙ‚ঙ্কও ঙা ওার ছভায াঅঙ্কভ ভাী ফ ছতায।
ভাী ভাী ওন্দ্র
ঙ্কদঙ্কর ফাা রন্দ্র
ছও চান্দ্রন ঙ্কাঁন্দ্রধর ছঘায।।‛১২
ঙ্কফদযা  ুন্দন্দ্রযয ুষ্ঠ ঙ্কযণঙ্কত প্রাঙ্কথজত ঙ্কঙর ীযায। ঙ্কওন্তু গুপ্ত প্রণন্দ্রও ছ ভথজন ওযন্দ্রত ান্দ্রযঙ্কন। এভনওী ওন্দ্ররয
াজ্ঞাতান্দ্রয ঙ্কফদযায কবজধাযণ প্রঙ্গ তায চানা ঙ্কঙর না। তাাআ াঅভান্দ্রদয ভন্দ্রন  তায ঙ্কযনঙ্কত রখুান্দ্র গুরুদণ্ড ন্দ্রন্দ্রঙ।
াঅয যাচবা দাাঁঙ্কড়ন্দ্র তায প্রঙ্কতঙ্কি খিনায ানুুঙ্খ ফণজনান্দ্রত ঙ্কঙর না এও যঙ্কত্ত ঙ্কভন্দ্রথয। ীযা ঙ্কতয ঙ্কতযাআ ছঘিা ওন্দ্রযঙ্কঙর
ঙ্কফদযা  ুন্দন্দ্রযয ম্পন্দ্রওজয ুষ্ঠ াভাঙ্কচওীওযণ।
তন্দ্রফ ওাঙ্কঙ্কনয ছল রন্দ্রে ীযায াঅঘযণঙ্কি বীলণ তাৎমজূণজ। ুন্দন্দ্রযয ওাঞ্চীন্দ্রদন্দ্র মাোওান্দ্রর মঔন ভাঙ্করনী ভাঙ্কয
ওথা তায স্মযন্দ্রণ াঅন্দ্র তঔন ছ যাচান্দ্রও ফন্দ্রর‚ভাঙ্করনী ভাঙ্কন্দ্রয ভন্দ্রন ঙ্কড়র তঔন ।
যাচান্দ্রয ওঙ্কা তান্দ্রয ঙ্কদরা নানা ধন।।‛১৩
ানযঙ্কদন্দ্রও ীযাভাঙ্করনী াশ্রুঙ্কক্ত ছঘান্দ্রঔ ঙ্কফদা চাঙ্কনন্দ্রন্দ্রঙ ঙ্কফদযা  ুন্দযন্দ্রও।ওঙ্কফয াাভানয ফণজনা‚ওাাঁঙ্কদন্দ্রত রাঙ্ককর ীযা ুন্দন্দ্রযয ছভান্দ্র ।
ফন ঙ্কবঙ্কচা ছকর ছরাঘন্দ্রনয ছরান্দ্র।।‛১৪
- ীযায এাআ াঙ্কবফযঙ্কক্তন্দ্রত ছনাআ ছওান্দ্রনা ওিতায াঅবা। ওাঙ্কঙ্কনয শুরু ছথন্দ্রও ছলাফঙ্কধ ীযায এাআ দযঙ্কত াঠওন্দ্রও
ছভাঙ্কত ওন্দ্রয ।ফুঙ্কিয ঘাতুমজ, ক্ষুযধায ফাওয প্রন্দ্রাক, ফাস্তফ ছফান্দ্রধয ুঙ্কনুণ প্রওা ফঙ্কভঙ্করন্দ্র াঠও ভন্দ্রন বাযতঘন্দ্রন্দ্রয
ীযা ফাাংরা াঙ্কন্দ্রতযয ুভান ঐঙ্কতন্দ্রযয স্বণজৃন্দ্রঙ্গ ভুজ্জ্বর।
ছাআ ুভান ঐঙ্কতন্দ্রযয থ ছফন্দ্র ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ান্দ্রত ীযা ঘঙ্কযন্দ্রেয প্রা নফ রূ প্রাঙ্কপ্ত খন্দ্রিন্দ্রঙ। প্রঙ্গত ভন্দ্রন ন্দ্রড়‚বাযতঘন্দ্র ৃঙ্কি ওন্দ্রযন্দ্রঙন ছওাভর ীযা াঅয ফঙ্কিভঘন্দ্র ৃঙ্কি ওন্দ্রযন্দ্রঙন ওাাঁঘওািা ীযা।‛১৫
ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ীযাভাঙ্করনী াঈঙ্কন তওী ঙ্কঘন্তা-ছঘতনা ম্ভূত। এঔান্দ্রন ীযা ঘতুয, যশ্রীওাতয। স্বাং নযাঙ্কন্দ্রওয
ওথা-

‚ীযায ান্দ্রনও ছদাল।‛১৬

ীযায ওথাফাতজায ধযণ ানয যওভ। ূমজভুঔীয ‚ঐ দফষ্ণফীন্দ্রও ঙ্কঘঙ্কনস্‛- ওথায াঈত্তয দান্দ্রনয প্রন্দ্রঙ্গ ীযা চানা‚না। াঅঙ্কভ ওঔন াড়ায ফাঙ্কয াআ না।“াঅঙ্কভ দফষ্ণফী ঙ্কবঔাযীন্দ্রও ঙ্কওন্দ্র ঙ্কঘঙ্কনফ?
ঠাওুযফাড়ীয ভাকীন্দ্রদয ছডন্দ্রও ঙ্কচজ্ঞাা ওয না।‛১৭
াথঘ নূতন ফাযানী াড়ীয ঙ্কফঙ্কনভন্দ্র ূমজভুঔী মঔন দফষ্ণফীয ন্দ্রঙ্গ ওুন্দ্রন্দয ম্পওজ ীযায ওান্দ্রঙ চানন্দ্রত ঘা, তঔন ীযা
াাঁঘ াত ফুন্দ্রও চানন্দ্রত ছঘন্দ্রন্দ্রঙ‚ওঔন চাঙ্কনন্দ্রত ছমন্দ্রত ন্দ্রফ?‛১৮
ওভন্দ্ররয ওথায ূে ধন্দ্রয ূমজভুঔী মঔন ফন্দ্রর‚চাভাাআফাফুন্দ্রও ভন্দ্রন ধন্দ্রয? ফর তা ন্দ্রর ওভর িন্ধ ওন্দ্রয।‛১৯
ীযায াঈত্তয-

‚ছবন্দ্রফ ছদঔন্দ্রফা। ঙ্কওন্তু াঅভায ভন্দ্রনয ভত এওিা ফয াঅন্দ্রঙ।‛২০
ন্দ্রঙ্গ ন্দ্রঙ্গ ূমজভুঔী ছাআ ফন্দ্রযয ঙ্কদ চানন্দ্রত ঘাাআন্দ্রর ীযা ফন্দ্ররন্দ্রঙ-
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‚মভ‛
তীক্ষ্ণ ফুঙ্কি  াদভয ফযঙ্কক্তত্ব- এাআ দন্দ্রয ন্দ্রমান্দ্রক ীযা াঈনযান্দ্র ফন্দ্রঘন্দ্র চীফন্ত ঘঙ্কযে। ওামজঙ্কঙ্কিয মাফতী ছওৌর
তায ওযতরকত। ঘাঙ্কযঙ্কেও দফঙ্কযন্দ্রতয ওুন্দ নঙ্কন্দনীয ঙ্কফপ্রতীন্দ্র তায াফস্থান। ছমঔান্দ্রন ওুন্দ াঈন্দ্রঙ্কক্ষতা, যর, ছওাভর 
ান্তভুজঔী ছঔান্দ্রন ীযা ঙ্কফন্দ্রিাী। শ্রন্দ্রি শ্রীওুভায ফন্দ্রন্দযাাধযা ভন্দ্রাদ াঈন্দ্রেঔ ওন্দ্রযন্দ্রঙন‚ীযা াঈনযান্দ্রয villain; গ্রন্দ্রেয প্রধান াে-ােীন্দ্রদয ভন্দ্রধয ছমঔান্দ্রন
হৃদন্দ্রয াাংমত, াঈোভ প্রফৃঙ্কত্তয চনয াঙ্কে জ্বঙ্করান্দ্রঙ, ছাআঔান্দ্রনাআ ীযা
ফাঙ্কয াআন্দ্রত ছাআ াঙ্কে ঙ্কফস্তান্দ্রযয াতা ওঙ্কযান্দ্রঙ, াঙ্কেন্দ্রত াআন্ধন
ছমাকাাআান্দ্রঙ। ছ-াআ ূমজভুঔী-নন্দ্রকন্দ্রন্দ্রয ভন্দ্রধয ছল ঙ্কফন্দ্রেদ খিাাআান্দ্রঙ;
ছ-াআ ভভজীঙ্কড়তা ওুন্দনঙ্কন্দনীয ঙ্কনওি াঅত্মতযায ভন্ত্রনা  াস্ত্র ছৌাঁঙাাআা
ঙ্কদা ট্র্যান্দ্রচঙ্কডয ছল দৃন্দ্রযয চনয াঅনান্দ্রও দাী ওঙ্কযান্দ্রঙ।‛২২
ীযা বান্দ্ররাফান্দ্র ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রও। ঙ্কওন্তু ছদন্দ্রফন্দ্র ঘা ওুন্দন্দ্রও াঅত্ত ওযন্দ্রত। তাাআ ীযা ছপ্রঙ্কভন্দ্রওয ঙ্কপ্রােীন্দ্রও দূন্দ্রয যাঔন্দ্রত
দা ন্দ্রঘি। মঙ্কদ‚ীযা-ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয ওরি-রাঙ্কিত, াআঙ্কন্দ্র ুঔ প্রধান প্রণ ওাঙ্কনীঙ্কি ফঙ্কিভ
তাাঁায াতযন্ত াংমভ  ঙ্কভত বাঙ্কলতায ঙ্কত, ওন্দ্রওঙ্কি াথজূণজ াঅবা
 ুদূযপ্রাযী াআঙ্কঙ্গন্দ্রতয োযাাআ পুিাাআা তুঙ্করান্দ্রঙন।‛২৩
াঈনযান্দ্রয প্তদ ঙ্কযন্দ্রেন্দ্রদ ছদন্দ্রফন্দ্র ব্রাঙ্কন্ডয াঅন্দ্রফন্দ্র প্রভত্ত ন্দ্র কান ধন্দ্রযন্দ্রঙ। ছাআ কান্দ্রনয ওথান্দ্রত এন্দ্রন্দ্রঙ
ীযাভাঙ্করনীয নাভ-‘াঅভায নাভ ীযাভাঙ্করনী।/াঅঙ্কভ থাঙ্কও যাধায ওুন্দ্রি, ওুব্জা াঅভায ননঙ্কদনী’। যক্ষন্দ্রনাআ ছদন্দ্রফন্দ্র ছদন্দ্রঔন্দ্রঙ
ঔড়ঔঙ্কড়য াঅড়ান্দ্রর রানয এও স্ত্রীন্দ্ররাওন্দ্রও। ভন্দ্রদয ছছাাঁন্দ্রও তান্দ্রও ঙ্কঘনন্দ্রত না ছন্দ্রয কান্দ্রনয ুন্দ্রয ফন্দ্ররন্দ্রঙ-‘তুঙ্কভ ছও ফি ছ,
ছতাভা ছঘন ছঘন ওঙ্কয-ছওাথা ছদন্দ্রঔঙ্কঙ ছ’। এাআ স্ত্রীন্দ্ররাওঙ্কি ঙ্কনন্দ্রচয ঙ্কযঘ ঙ্কদন্দ্র ফন্দ্ররন্দ্রঙ ‘াঅঙ্কভ ীযা’। এাআ াাংন্দ্র ীযায
াঅঘযণঙ্কি ছফ গুরুত্বূণজ।
ীযায ঙ্কযঘ ছচন্দ্রন ভাতার রাঙ্কপন্দ্র াঈন্দ্রঠ ফন্দ্ররন্দ্রঙ-‚Hurah! Three cheers for ীযা!‛ এফাং তাযয ছ ীযান্দ্রও
বূঙ্কভষ্ঠ ন্দ্র প্রণাভ ওন্দ্রয গ্লা ান্দ্রত স্তফ ওন্দ্রযন্দ্রঙ‚নভস্তস্য নভস্তস্য নভস্তস্য নন্দ্রভা নভাঃ।
মা ছদফী ফিফৃন্দ্রক্ষলু ঙাারূন্দ্রণ াংঙ্কস্থতা।।
নভস্তস্য নভস্তস্য নভস্তস্য নন্দ্রভা নভাঃ।
মা ছদফী দত্তকৃন্দ্রলু ীযা রূন্দ্রণ াংঙ্কস্থতা।।
নভস্তস্য নভস্তস্য নভস্তস্য নন্দ্রভা নভাঃ।
মা ছদফী ুওুয খান্দ্রিলু ঘুঙ্কড় ন্দ্রস্তন াংঙ্কস্থতা।।
নভস্তস্য নভস্তস্য নভস্তস্য নন্দ্রভা নভাঃ।
মা ছদফী খযোন্দ্রযলু ছাাঁিান্দ্রস্তন াংঙ্কস্থতা।।
নভস্তস্য নভস্তস্য নভস্তস্য নন্দ্রভা নভাঃ।‛২৪
ীযা চানন্দ্রত ছঘন্দ্রন্দ্রঙ- ছওন দত্তকৃন্দ্র দফষ্ণফী-ছফন্দ্র ছদন্দ্রফন্দ্র মাতাাত ওযন্দ্রঙ? াথজাৎ ীযায এাআ দাঃাঙ্কও িল্প
এফাং াঈদযান্দ্রন ারন্দ্রক্ষয ছদন্দ্রফন্দ্র  ুন্দ্রযন্দ্রয ওন্দ্রথাওথন শুন্দ্রন ওাভনা ঙ্কনফৃঙ্কত্ত ওযায ূন্দ্রে-তায ঘঙ্কযেঙ্কি ম্পন্দ্রওজ এওঙ্কি
ুস্পি ধাযণা রাব ওযা ম্ভফ। ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয কান্দ্রন পুন্দ্রি াঈন্দ্রঠন্দ্রঙ ীযায রূন্দ্রয দফবফ‚ফ তাায ফঙয ছলার,
ছদঔন্দ্রত শুনন্দ্রত ওান্দ্ররা ওান্দ্ররা,
ঙ্কন্দ্রর াগ্রভান্দ্র ছলান্দ্ররা,
াঅঙ্কভ তঔন ঔানা ছান্দ্রড়া।‛২৫
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ীযা ূমজভুঔীয ওথা ছযন্দ্রঔন্দ্রঙ, ছ ঔফয এন্দ্রন ঙ্কদন্দ্রন্দ্রঙ-দত্ত ফাঙ্কড়ন্দ্রত ছদন্দ্রফন্দ্র ওুন্দনঙ্কন্দনীয চনয দফষ্ণফী ছন্দ্রচ
মাতাাত ওন্দ্রয। তন্দ্রফ ওুন্দ ছম ঙ্কনন্দ্রদজালী ছ ঔফয চানাঙ্কন ীযা। াঅন্দ্রর ীযায ভনস্তত্ত্বঙ্কিন্দ্রও াঠওন্দ্রও ছফাছায বায
ঙ্কদন্দ্রন্দ্রঙন স্বাং ফঙ্কিভঘন্দ্র। ীযায ওথান্দ্রতাআ ওুন্দন্দ্রও ছদালী াফযস্ত ওন্দ্রযন্দ্রঙ ূমজভুঔী। এফাং তান্দ্রও ওরন্দ্রিয দান্দ্র ফাড়ী ছথন্দ্রও
ছফঙ্কযন্দ্র মাফায াঅন্দ্রদ ঙ্কদন্দ্রন্দ্রঙ। াঅন্দ্রর ওুন্দনঙ্কন্দনীয এাআ াভান ছতা ীযায-াআ ওাযন্দ্রণ।
ভারতী ছকাাঙ্করনীয ডান্দ্রও ীযা ছৌাঁন্দ্রঙ ছকন্দ্রঙ ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয দফঠওঔানা। মাোওান্দ্রর ীযায কানঙ্কি তাৎমজূণজ‚ভন্দ্রনয ভতন যতন ছন্দ্রর মতন ওঙ্কয তা
াকয ছঙাঁন্দ্রঘ তুরন্দ্রফা নাকয তন ওন্দ্রয ওা,‛২৬
ছদন্দ্রফন্দ্র ফুন্দ্রছন্দ্রঙ, ীযা ফুঙ্কিভতী। এভনওী তায ভন্দ্রতা দাী াা ভন্দ্রন্দ্রন্দ্রয ছৌবাকয ফন্দ্রর ঙ্কফন্দ্রফঘনা ওন্দ্রযন্দ্রঙ ছদন্দ্রফন্দ্র।
ীযান্দ্রও ছ ফহুর াথজ ুযস্কান্দ্রযয প্রন্দ্ররাবন ছদঙ্কঔন্দ্র ওুন্দন্দ্রও ঙ্কফঙ্কক্র ওন্দ্রয ছদফায াঅন্দ্রদ ঙ্কদন্দ্রন্দ্রঙ। াঅন্দ্রর ীযা ুযস্কান্দ্রযয
ওাগার। ওুন্দন্দ্রও এন্দ্রন ঙ্কদন্দ্রর ওভর ফন্দ্ররন্দ্রঙ তান্দ্রও ায ছদন্দ্রফ। এওথা শুন্দ্রন ীযা াঅফায ছবন্দ্রফন্দ্রঙ‚এঔন ঙ্কও ওঙ্কয?...এঙ্কদন্দ্রও মঙ্কদ ওুন্দন্দ্রও দন্দ্রত্তয ফাড়ী ঙ্কপঙ্কযা রাআা মাাআ,
তন্দ্রফ ওভর ায ঙ্কদন্দ্রফ,কৃঙ্কণী ঙ্কওঙু ঙ্কদন্দ্রফন-ফাফুন্দ্রওাআ ঙ্কও ঙাঙ্কড়ফ? াঅয
মঙ্কদ এঙ্কদন্দ্রও ওুন্দন্দ্রও ছদন্দ্রফন্দ্র ফাফুয ান্দ্রত ঙ্কদাআ,তান্দ্রর ান্দ্রনও নকদ িাওা াাআ।
ঙ্কওন্তু ছ ত প্রাণ থাঙ্কওন্দ্রত াঙ্কযফ না।‛২৭
যক্ষন্দ্রণাআ ীযা ছবন্দ্রফন্দ্রঙ, ওুন্দন্দ্রও ছদন্দ্রফন্দ্র ঙ্কও এত ুন্দযী ছদন্দ্রঔন্দ্রঙ? াঅয ছবন্দ্রফন্দ্রঙ‚াঅভযা কতয ঔাঙ্কিন্দ্র ঔাাআ; াঅভযা মঙ্কদ বার ঔাাআ,বার ঙ্কয,ন্দ্রিয ঙ্কফঙ্কফয
ভত খন্দ্রয ছতারা থাঙ্কও,তা ন্দ্রর াঅভযা াভন ন্দ্রত াঙ্কয।‛২৮
ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয প্রঙ্কত তাাআ ছক্ষাব াঈকন্দ্রয ঙ্কদন্দ্র ছ াওন্দ্রিাআ ফরন্দ্রত ছন্দ্রযন্দ্রঙ‚ন্দ্রযয ছঘায ধযন্দ্রত ঙ্ককন্দ্র াঅনায প্রাণিা ঘুঙ্কয ছকর!...াঅফায ঙ্কভনন্দ্র
াঅভা ফন্দ্রর, ওুন্দন্দ্রও এন্দ্রন ছদ!াঅয ফরন্দ্রত ছরাও ছন্দ্ররন না!ভাঙ্কয ঙ্কভনন্দ্রয
নান্দ্রও এও ঙ্কওর।‛২৯
ওুন্দ্রন্দয ন্দ্রঙ্গ ঙ্কনন্দ্রচয তুরনা ওযন্দ্রত ঙ্ককন্দ্র ীযা ছবন্দ্রফন্দ্রঙ- ওুন্দ র ছফাওা ছভন্দ্র, াঅয ছ ঙ্কনন্দ্রচ ছানা ছভন্দ্র।
তাাআ ছল মজন্ত াত াাঁঘ ছবন্দ্রফ ভন্দ্রন ান্দ্রনও প্রতযাা ছযন্দ্রঔ ছ ঙ্কস্থয ওন্দ্রযন্দ্রঙ-ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রও ন, নন্দ্রকন্দ্রন্দ্রও ওুন্দনঙ্কন্দনী ঙ্কদফ।
ঙরনা,ঘাতুযীন্দ্রত ীযায চুঙ্কড় ছভরা বায। ছ ঙরনা ওন্দ্রযাআ, ওথায ওাঙ্কযওুঙ্কয ঙ্কদন্দ্রাআ নন্দ্রকন্দ্রয ভন চ ওন্দ্রয ভনস্কাভ
ঙ্কি ওন্দ্রযন্দ্রঙ। ছাআ ফন্দ্রর ঙ্কদন্দ্রন্দ্রঙ- ূমজভুঔীয ওথান্দ্রতাআ ওুন্দঠাওুযানী ছদতযাকী ন্দ্রন্দ্রঙ।
াঈনযান্দ্রয ঘঙ্কর্ব্তভ ঙ্কযন্দ্রেন্দ্রদ ছদঙ্কঔ, ছদন্দ্রফন্দ্র ীযায খন্দ্রয এন্দ্রন্দ্রঙ, ীযা তক্তন্দ্রান্দ্রলয াঈয মযা যঘনা ওন্দ্রয
তান্দ্রও ফঙ্কন্দ্রন্দ্রঙ। এফাং ানযঙ্কদন্দ্রও ছদন্দ্রফন্দ্র ছদন্দ্রঔন্দ্রঙ‚ীযায ঘক্ষু ফড় ুন্দয। ফস্তুত ছ ঘক্ষু ুন্দয। ঘক্ষু ফৃৎ ঙ্কনঙ্কফড়-ওৃষ্ণতায,
প্রদীপ্ত এফাং ঙ্কফন্দ্ররারওিাক্ষ।‛৩০
ীযায ভুন্দ্রঔ ছদন্দ্রফন্দ্র শুন্দ্রনন্দ্রঙ-ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রও ীযা ভন্দ্রন ভন্দ্রন প্রাণ ভজণ ওন্দ্রযন্দ্রঙ। াঅফায যক্ষন্দ্রণাআ ীযায দঘতন্দ্রনযাদ
ন্দ্রন্দ্রঙ, ছ ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রও খয ছথন্দ্রও ঘন্দ্রর ছমন্দ্রত ফন্দ্ররন্দ্রঙ। ঘঙ্কওত ন্দ্র ছ চাঙ্কনন্দ্র ঙ্কদন্দ্রন্দ্রঙ- ীযা ওুরিা ন, ছ দাঃঔী
এফাং কতয ঔাঙ্কিন্দ্র ছি ঘারা। াাাঙ্ক ছ ছযান্দ্রল াঈেীপ্ত  ফযঙ্কক্ত স্বাতন্দ্রন্ত্রয ফরীান ন্দ্র ফন্দ্ররন্দ্রঙ‚াঅঙ্কভ াঅনায াঈান্দ্রয ছমাকয নাআ-াঅনান্দ্রও াঙ্কত াধভ ছরান্দ্রও বারফাঙ্কন্দ্রর,
তাায বারফাা রাআা তাভাা ওযা বার ন। …াঅভায ধভজ জ্ঞান নাাআ, ধন্দ্রভজ
বঙ্কক্ত নাাআ-াঅঙ্কভ াঅনায বারফাায তুরনা ওরিন্দ্রও তৃণজ্ঞান ওঙ্কয। ঙ্কওন্তু াঅঙ্কন
বারফান্দ্রন না-ছঔান্দ্রন ঙ্কও ুন্দ্রঔয চনয ওরি ঙ্কওঙ্কনফ?‛৩১
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-াথজাৎ ছমঙ্কদন ছদন্দ্রফন্দ্র বান্দ্ররাফান্দ্রফ, ছঙ্কদন ীযা ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয দাী ন্দ্র তায ঘযণন্দ্রফা ওযন্দ্রত প্রস্তুত থাওন্দ্রফ।
ীযায ঙ্কক্ষা-দীক্ষা ছনাআ, াঅন্দ্রঙ ঙ্কনচস্বতা। ছ তীত্বধন্দ্রভজ ািুি। ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয প্রঙ্কত তায ানুযাক ঙ্কনষ্ফর ছচন্দ্রন
ুনযা ছ দাীফৃঙ্কত্তন্দ্রত ঙ্কপন্দ্রয ছকন্দ্রঙ। তন্দ্রফ তায নাযী প্রওৃঙ্কতয তীব্রতা ঙ্কদন্দ্র দাী ন্দ্র ছ ‘প্রবু ত্নীয প্রবু’ ন্দ্র
াঈন্দ্রঠন্দ্রঙ। তন্দ্রফ ীযায ঙ্কঙু ঙান্দ্রড়ঙ্কন ছদন্দ্রফন্দ্র। ফুঙ্কিভতী ীযা প্রতাঙ্কযত ঙ্কন তায ভধুয াঅরান্দ্র। ীযা তান্দ্রও ছঘায ফন্দ্রর
ঙ্কঘঙ্কিত ওন্দ্রয ছদান্দ্রফ, ছঘান্দ্রফ, াাঁন্দ্রড় এফাং ছতাঙ্কযন্দ্রদয োযা গুরুতয াঙ্কস্ত প্রদান ওন্দ্রযন্দ্রঙ। ছওান্দ্রনা ক্রন্দ্রভ াঙ্করন্দ্র যক্ষা
ছন্দ্র ছদন্দ্রফন্দ্র ভনস্থ ওন্দ্রয ীযান্দ্রও এয প্রঙ্কতপর ছদন্দ্রফ। াঈনযান্দ্রয ঙঙ্কেতভ ঙ্কযন্দ্রেন্দ্রদ ছদঙ্কঔ, ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয য ঙ্কযান্দ্র
ীযা ঙ্কফকঙ্করত। ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয াঙ্কিধয-তায ভন্দ্রন  স্বকজুঔ। তাযাআ ানুন্দ্রযান্দ্রধ ীযা কান ছকন্দ্রন্দ্রঙ। নযাঙ্কও ফন্দ্ররন্দ্রঙন, ছ
কান”ছপ্রভফাওয,ছপ্রভঙ্কবক্ষা ঙ্কযূণজ। তন্দ্রফ নযাঙ্কও চাঙ্কনন্দ্রন্দ্রঙন‚ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয ছপ্রভ ফনযায চন্দ্ররয ভত; ছমভন ঙ্কির, ছতভঙ্কন ক্ষঙ্কণও। ঙ্কতন ঙ্কদন্দ্রন
ফনযায চর ঙ্কযন্দ্র ছকর, ীযান্দ্রও ওাদা ফাাআা যাঙ্কঔা ছকর।‛৩২
তন্দ্রফ প্রঙ্কতন্দ্রাধযাণ ীযা ঙাড়ফায ােী ন। ছ ঞ্চা িাওায ঙ্কফঙ্কনভন্দ্র ঙ্কফল ঙ্কওন্দ্রনন্দ্রঙ এফাং ছবন্দ্রফন্দ্রঙ‚াঅঙ্কভ ঙ্কও ছদান্দ্রল ঙ্কফল ঔাাআা ভঙ্কযফ?... ছম াঅভায এ দা ওঙ্কযান্দ্রঙ,  ছাআ
াআা ঔাাআন্দ্রফ, নান্দ্রর তাায ওুন্দনঙ্কন্দনী াআা বক্ষণ ওঙ্কযন্দ্রফ। াআান্দ্রদয এওচনন্দ্রও
ভাঙ্কযা, ন্দ্রয ভঙ্কযন্দ্রত  ভঙ্কযফ।‛৩৩
াঈনযান্দ্রয ছল রন্দ্রে াঈন্মাঙ্কদনী ছফন্দ্র ীযা াঅফায ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয র্ম্ুন্দ্রঔ এন্দ্রন্দ্রঙ। ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রয প্রন্দ্রেয াঈত্তন্দ্রয ছযালদীপ্ত
ীযা ঙ্কনন্দ্রচয ঙ্কযণঙ্কতয চনয যাঙ্কয ছদন্দ্রফন্দ্রন্দ্রও দাী ওন্দ্রয ফন্দ্ররন্দ্রঙ‚তুঙ্কভ াঅফায ঙ্কচজ্ঞাা ওয- াঅভায এ দা ছও ওঙ্কযর? াঅভায এ দা তুঙ্কভাআ ওঙ্কযাঙ।
…এঔন ছতাভায ভযণ ঙ্কনওি শুঙ্কনা এওফায াঅহ্লাদ ওঙ্কযা ছতাভান্দ্রও ছদঙ্কঔন্দ্রত াঅঙ্কাঙ্কঙ।
াঅীফজাদ ওঙ্কয, নযন্দ্রও ছমন ছতাভায স্থান না ।‛৩৪
ফুঙ্কিয প্রঔযতা  ফযঙ্কক্তন্দ্রত্বয ঙ্কক্তন্দ্রত ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ীযা ানফদয। ছদান্দ্রল-গুন্দ্রণ, াইলজা, প্রঙ্কতঙ্কাংা  ছপ্রন্দ্রভ ফাাংরা
াঙ্কন্দ্রতয ছ াঙ্কেতী।
াঅন্দ্ররাঘনায াঈাংান্দ্রয এন্দ্র ফরন্দ্রত াঙ্কয, ীযা ঘঙ্কযে বাযতঘন্দ্র  ফঙ্কিভঘন্দ্র াঈব স্রিা েন্দ্রযাআ ন্দ্রঘতন ওল্পনা
ৃি। তন্দ্রফ দাআ ীযায ভন্দ্রধয তপাৎ াভানয। বাযতঘন্দ্রন্দ্রয ীযা ন্দ্রে ঙ্কফদযা  ুন্দন্দ্রযয প্রণন্দ্র ন্দ্রমাকীয বূঙ্কভওা
াফতীণজ। াঅয ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ীযা ঙ্কনন্দ্রচাআ প্রণপ্রাথজী। াাাঙ্ক ছ াঈঙ্কন তওী চঙ্কির ঙ্কঘন্তা-ছঘতনা াঙ্কবঙ্কলক্ত 
ফাস্তফযাক যঙ্কিত। প্রঙ্গত ভন্দ্রন ন্দ্রড়‚বাযতঘন্দ্রন্দ্রয ীযা যাচবা ছাবা া, াঙ্কয ঙ্কছঙ্করও ঙ্কদন্দ্র ভান্দ্রছ ভান্দ্রছ ফায
ছঘাঔ ধাাঁধা। ঙ্কওন্তু ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ীযা চীফন ভুন্দ্রিয াভৃত ভেন্দ্রন াঅহৃত।‛৩৫
ফন্দ্রন্দ্রল ফরন্দ্রত াঙ্কয, ফহুভূরয ‘ীযা’য ভন্দ্রতাাআ ফাাংরা াঙ্কন্দ্রতয ‘ীযা’ াঅন জ্জ্বন্দ্ররয বাস্কয। াঅয এ ছন ঘঙ্কযে
ৃঙ্কিয ভধয ঙ্কদন্দ্র বাযতঘন্দ্র  ফঙ্কিভঘন্দ্র াঈব স্রিাে াঙ্কফনশ্বয।
াঈন্দ্রেঔঙ্কিাঃ
১) যাগুণাওয বাযতঘন্দ্র, ‘বাযতঘন্দ্র গ্রোফরী’, ব্রন্দ্রচন্দ্রনাথ ফন্দ্রন্দযাাধযা  চনীওান্ত দা ম্পাঙ্কদত, ঞ্চভ
াংস্কযণ,ওরওাতা,ফঙ্গী-াঙ্কতয-ঙ্কযলৎ, ভাখ-১৪১৯, ৃ-২২০-২২১
২) ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘন্দ্রটাাধযা, ‘ফঙ্কিভ াঈনযা ভগ্র’(প্রথভ ঔণ্ড), ুনাঃপ্রওা, ওরওাতা, ফুভতী ওন্দ্রজান্দ্রযন ঙ্করঙ্কভন্দ্রিড,
নন্দ্রবিয-২০১৫, ৃ-১৭৪
৩) তন্দ্রদফ
৪) তন্দ্রদফ
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৫) শ্রীওুভায ফন্দ্রন্দযাাধযা, ‘ফঙ্গাঙ্কন্দ্রতয াঈনযান্দ্রয ধাযা’, প্তভ াংস্কযণ-ুনভুজিণ, ওরওাতা, ভডাণজ ফুও এন্দ্রচঙ্কি
প্রাাআন্দ্রবি ঙ্করঙ্কভন্দ্রিড, ২০১৬-১৭,ৃ-৬৭
৬) ব্রন্দ্রচন্দ্রনাথ ফন্দ্রন্দযাাধযা  চনীওান্ত দা ম্পাঙ্কদত, ‘বাযতঘন্দ্র গ্রোফরী’, ৃ-২২১
৭) তন্দ্রদফ, ৃ-২২২
৮) তন্দ্রদফ
৯) তন্দ্রদফ, ৃ-২৪০-২৪১
১০) তন্দ্রদফ, ৃ-২৪৫
১১) তন্দ্রদফ, ৃ-২৪৬
১২) তন্দ্রদফ, ৃ-৩১৩
১৩) তন্দ্রদফ, ৃ-৩৫৬
১৪) তন্দ্রদফ
১৫)াঙ্কনন্দ্রভল খযাঙ্কভ, ‘ািাদ তন্দ্রওয ফাাংরা াঙ্কন্দ্রতয মুককত প্রবাফ’, প্রথভ প্রওা, ওরওাতা, ফাভা ুস্তওার,
২০০৯, ৃ-৮৪
১৬)ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘন্দ্রটাাধযা, ‘ফঙ্কিভ াঈনযা ভগ্র’ (প্রথভ ঔন্ড) ৃ-১৭৪
১৭) তন্দ্রদফ, ৃ-১৭৪-১৭৫
১৮) তন্দ্রদফ, ৃ-১৭৫
১৯) তন্দ্রদফ
২০) তন্দ্রদফ
২১) তন্দ্রদফ
২২) শ্রীওুভায ফন্দ্রন্দযাাধযা, ‘ফঙ্গাঙ্কন্দ্রতয াঈনযান্দ্রয ধাযা’, ৃ-৬৬
২৩) তন্দ্রদফ
২৪) ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘন্দ্রটাাধযা, ‘ফঙ্কিভ াঈনযা ভগ্র’ (প্রথভ ঔন্ড) ৃ-১৮১
২৫) তন্দ্রদফ
২৬) তন্দ্রদফ, ৃ-১৮৫
২৭) তন্দ্রদফ, ৃ-১৮৭
২৮) তন্দ্রদফ
২৯) তন্দ্রদফ
৩০) তন্দ্রদফ, ৃ-১৯৬
৩১) তন্দ্রদফ, ৃ-১৯৭
৩২) তন্দ্রদফ, ৃ-২২৯
৩৩) তন্দ্রদফ, ৃ-২৩০
৩৪) তন্দ্রদফ, ৃ-২৪৮
৩৫) াঙ্কনন্দ্রভল খযাঙ্কভ, ‘ািাদ তন্দ্রওয ফাাংরা াঙ্কন্দ্রতয মুককত প্রবাফ’,ৃ-৮৪
াও গ্রোঃ
১) াঙ্কনন্দ্রভল খযাঙ্কভ। ‘ািাদ তন্দ্রওয ফাাংরা াঙ্কন্দ্রতয মুককত প্রবাফ’। প্রথভ প্রওা। ওরওাতা, ফাভা ুস্তওার,
২০০৯।
২) াঅশুন্দ্রতাল বটাঘামজ। ‘ফাাংরা ভঙ্গর ওান্দ্রফযয াআঙ্কতা’। ঙ্কযফঙ্কধজত ঘতুথজ াংস্কযণ। ওরওাতা, এ ভুঔার্জ্জী াযান্ড
ছওাম্পানী প্রাাআন্দ্রবি ঙ্করঙ্কভন্দ্রিড, ১৯৭৫।
৩) ছচযাৎস্না ঘন্দ্রটাাধযা ম্পাঙ্কদত। ‘যঙ্কফ প্রদঙ্কক্ষণ’। প্রথভ প্রওা। ওরওাতা, যফীন্দ্রবাযতী ঙ্কফশ্বঙ্কফদযার, ২০১২।
৪) ধ্রুফওুভায ভুন্দ্রঔাাধযা। ‘ফঙ্কিভঘন্দ্রন্দ্রয ঙ্কফলফৃক্ষ’। প্রথভ প্রওা। ওরওাতা, াঙ্কতয ঙ্গী, ২০০৭।
৫) ফঙ্কিভঘন্দ্র ঘন্দ্রটাাধযা। ‘ফঙ্কিভ াঈনযা ভগ্র’(প্রথভ ঔন্ড)। ুনাঃপ্রওা। ওরওাতা, ফুভতী ওন্দ্রজান্দ্রযন ঙ্করঙ্কভন্দ্রিড,
২০১৫।
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৬) ঙ্কফচনওাঙ্কন্ত নন্দী। ‘যাচবায েী  ানযানয প্রফন্ধ’। প্রথভ প্রওা। ওরওাতা, দীন, ২০০৮।
৭) যাগুণাওয বাযতঘন্দ্র। ‘বাযতঘন্দ্র গ্রোফরী’, ব্রন্দ্রচন্দ্রনাথ ফন্দ্রন্দযাাধযা  চনীওান্ত দা ম্পাঙ্কদত। ঞ্চভ াংস্কযণ।
ওরওাতা, ফঙ্গী-াঙ্কতয-ঙ্কযলৎ, ১৪১৯।
৮) ুওুভায ছন। ‘ফাঙ্গারা াঙ্কন্দ্রতযয াআঙ্কতা’ (তৃতী ঔন্ড)। প্রথভ প্রওা, নফভ ভুিণ। ওরওাতা, াঅনন্দ,
১৪১৮।
৯) শ্রীওুভায ফন্দ্রন্দযাাধযা। ‘ফঙ্গাঙ্কন্দ্রতয াঈনযান্দ্রয ধাযা’। প্তভ াংস্কযণ ুনভুজিণ। ওরওাতা, ভডাণজ ফুও এন্দ্রচিী
প্রাাআন্দ্রবি ঙ্করঙ্কভন্দ্রিড, ২০১৬-১৭।
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