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Abstract 

The real beginning of the Bengali polite literature was in the nineteenth century. Bankim 

Chandra is the real father of Bengali novel and this has been accepted by taking the 

conscent of all. Ramesh Chandra started writing novels by being influenced and inspired by 

the tradition of Bankim Chandra. He wrote six novels in total—1) History based romance, 

2) Historical novel, 3) Social novel. In history based novel and fictional history novels the 

place of Ramesh Chandra Dutta is just after Bankim Chandra. Bengali romance readers 

may have kept Ramesh Chandra Dutta in mind probably for this reason. Where Ramesh 

Chandra is a great historian in his historic novels, Bankim Chandra is a great historic 

novelist. His social novels are written to preach morality and idealism. He will be immortal 

to Bengali readers and in Bengali literature for his novels. 
 

ভওারীন উনযাক্ষও ক্ষযমফ: ফাাংরা ওথাাক্ষমতযয েওতৃ ূঘনা ঊনক্ষফাং তমও। প্রওননা ইক্ষতূমফে ফাাংরা 

কদয বালা শক্ষিও রূ ায়ক্ষন। ভাচ ওাঠামভায় তঔমনা ুযমনা নীক্ষত ক্ষনয়ভ ক্ষঙর ফরফৎ। উক্ষন তমওয 

ক্ষিতীয়াধে প্রথমও াশ্চাতয প্রযেঁমনা স্পেমুক্ত ইাংমযক্ষচ নমবমরয মে ক্ষযক্ষঘত খমে ক্ষক্ষিত ফাগারীয। 

ইাংমযক্ষচয অনুযমে ফাাংরা উনযা উদ্ভফ খেমর ক্ষযমফ ক্ষযক্ষিক্ষত ক্ষওন্তু ভরূ ক্ষঙর না। ক্ষফমদী ান 

 ক্ষনমফক্ষও ফযফিায় এমদীয় ভাচ তঔন ম্পূেেবামফ চক্ষভদাযতমে ফােঁধা। ভকু্ষিমভয় ক্ষক্ষিত প্রেক্ষে 

আধুক্ষনও বাফাদে  াক্ষতয মফে ভুগ্ধ ক্ষঘে মর প্রইভয় ফযক্ষক্ত স্বাতমেযয চ স্বাবাক্ষফও ক্ষফওা ক্ষঙর 

অফরুদ্ধ। 

 

     যাধীনতায দাময় শফলক্ষয়ও উমদযাক উন্নক্ষতয ুমমাক প্রথমও তঔন এমদীয় ুরুমলযা ক্ষঙমরন ফক্ষিত। 

অনযক্ষদমও ফহুক্ষফফা, ফারযক্ষফফা, দোেথা, চাক্ষত-ফমেেয ক্ষফক্ষফধ ফাধায় েূে ভানুলরূম এমদীয় ফযক্ষক্ত 

ুরুমলয আত্মক্ষফওাময থ চানা ক্ষঙর না। নাযী-ুরুমলয চ স্বাবাক্ষফও প্রভরামভায ক্ষঘন্তা প্রই ভয় 

অওিনীয় ক্ষঙর। তাই ভওামরয ভাচ আক্ষেত প্রেভ বামরাফাায ধমে বযা প্লে যঘনায ফাস্তফ অক্ষবজ্ঞতা 

অচেমনয ুমমাক েথভ মোময়য ফাগারী উনযাক্ষওমদয প্রিমে খমেক্ষন। ১৭৬৫ খ্রীিামে ওরওাতা নকযী 

ক্ষিক্ষে বাযমতয যাচধানী রূম স্বীওৃত য়। প্রই ভয় ইাংমযচ ায়তা ুি নতুন ধক্ষেও প্রকািীয এফাং 
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চীক্ষফওামেলী ভধযক্ষফমেয াভাক্ষচও চীফমন েক্ষতষ্ঠা রাব খমে। প্রইচনয প্রদঔা মায় ফাাংরা উনযাময 

োথক্ষভও রূক্ষে নওা চাতীয় যঘনায ভমধয ীভাফদ্ধ প্রথমওমঙ। 

 

     ড. েীওুভায ফমেযাাধযায় মথাথেই ভন্তফয ওমযমঙন প্রম ‚ফযে ধূভমওতুয চু্ছ ধক্ষযয়া ফাাংরায 

াক্ষতযাওাম উনযা প্রচযাক্ষতমেয যােয়ী আক্ষফবোফ‛। ফস্তুত ১৮২৫ খ্রীিামে বফানীঘযন ফমেযাাধযায় 

‘নফফাফুক্ষফরা’ নামভ প্রম ফযোত্মও নক্সা যঘনা ওমযন তামওই ফাাংরা উনযা াক্ষমতযয েথভ ূফেরূ ফমর 

প্রভমন প্রনয়া য়। অমনমওই এক্ষেমও নক্সা ফমর ঘারামর আমর এক্ষে নক্সাভাে নয়, আদযন্ত ওাক্ষনী মুক্ত 

এওক্ষে উনযামযই আক্ষদভ রূ। ১৮৫২ ক্ষখ্রিামে েওাক্ষত যানা ওামথযীন ভুযমরমেয ‘পুরভক্ষে  ওরুোয 

ক্ষফফযে’ গ্রন্থক্ষেমও প্রওউ প্রওউ ফাাংরা বালায় েথভ উনযাময ভমোদা ক্ষদমত ঘান। তমফ এক্ষে প্রভৌক্ষরও যঘনা 

নয়। 

 

     ‘আরামরয খময দুরার’ (১৮৫৮) গ্রন্থক্ষেমও েথভ মোময়য উনযা যঘনায েয়াময তাক্ষরওায় যাঔা 

মায়। উনযাক্ষও ওরামওৌমরয ক্ষওঙু ত্রুক্ষে থাওায় এক্ষেমও মথাথে উনযা ফরা মায় না। এই ভময়ই 

১৮৫৭ ক্ষখ্রিামে বূমদফ ভুমঔাাধযায় ‘পরস্বপ্ন’ এফাং ‘অেুযী ক্ষফক্ষেভয়’ নামভ দুক্ষে উাঔযান ক্ষদময় 

‘ঐক্ষতাক্ষও উনযা’ (১৮৫৭) নামভ প্রম গ্রন্থযঘনা ওমযন, অমনমওই এক্ষেমও ফাাংরা উনযাময ূঘনা ফমর 

গ্রে ওযমর ফক্ষিভঘন্দ্রই প্রম ফাাংরা উনযাময চন্মদাতা এই তথযক্ষেমও ফেফাক্ষদ ম্মত ফমর গ্রে ওযা 

য়। তায ‘দূমকেনক্ষেনী’ (১৮৬৪) গ্রন্থক্ষেমও ফাাংরা াক্ষমতযয েথভ াথেও উনযা রূম ক্ষঘক্ষিত ওময 

থামওন অক্ষধওাাং ভামরাঘও। ফক্ষিভ ূফে প্রম ভস্ত প্ররঔও প্ররক্ষঔওাযা প্রম গ্রন্থগুক্ষর ক্ষরমঔক্ষঙমরন এইগুক্ষরমত 

উনযাময ফ তে াক্ষরত য়ক্ষন। যমভঘন্দ্র দে ফক্ষিমভয ধাযা অনুোক্ষেত  েবাক্ষফত ময় উনযা 

ক্ষরঔমত শুরু ওমযন। ক্ষনচ যঘনাশরীয স্বতমন্দ্র ফাাংরা উনযাময ইক্ষতাম ক্ষনচ নাভ ভুদ্রমন ভথে 

ময়ক্ষঙমরন। 

 

যমভঘন্দ্র দমেয চীফন  যঘনা: যমভ ঘন্দ্র দে এওক্ষে ক্ষফক্ষি ফাগারী ওায়ি ক্ষযফাময চন্মগ্রে ওমযন। 

তায ক্ষযফামযয োয় ফাই ক্ষঙমরন উচ্চক্ষক্ষিত। তায ফাফা ক্ষঙমরন ঈান ঘন্দ্র দে এফাং ভা ক্ষঙমরন 

ঠাওাভানী। তায ফাফা ঈান ঘন্দ্র তৎওারীন ফাাংরায প্রডুক্ষে ওামরক্টয ক্ষঙমরন। অিফয়ম ক্ষতায ভৃতুযয 

ওাযমে ক্ষতৃফয ীঘন্দ্র দমেয তত্ত্বাফধামন চীফন কমে মঠ। যমভঘন্দ্র ১৮৬৪ ামর ওরওাতায 

প্রেক্ষমডক্ষে ওমরমচ োমানা শুরু ওমযন। ময ক্ষতক্ষন ক্ষফমরমত ক্ষকময় আই.ক্ষ.এ. যীিায় ক্ষিতীয় িান 

রাব ওময উেীেে ন এফাং ফযাক্ষযিাক্ষয যীিামত াথেওতা অচেন ওমযন। ওভেচীফমন যমভ ঘন্দ্র ক্ষফক্ষবন্ন 

প্রচরায় ভযাক্ষচমেে রূম এফাং আমযা উচ্চতয যাচমদ অক্ষবমুক্ত প্রথমও ভাে ৪৯ ফঙয ফয়ম প্রস্বচ্ছায় 

অফয গ্রে ওমযন। যফতেীওামর ক্ষতক্ষন রন্ডন ক্ষফশ্বক্ষফদযারময় বাযতীয় ইক্ষতাময অশফতক্ষনও অধযাও 

রূম এফাং ফমযাদায প্রদয়ান মদ ওভেযত ক্ষঙমরন। 

 

     যমভঘন্দ্র ইাংমযক্ষচ এফাং ফাাংরা বালায় ফহু েফন্ধ যঘনা ওমযন। এওক্ষদমও ক্ষতক্ষন বাযতীয় চাতীয় 

চীফমনয ক্ষফক্ষবন্ন ক্ষদও ক্ষফলময় প্রমভন ফহু াক্ষিতযূেে গ্রন্থাক্ষদ যঘনা ওমযমঙন। বাযতফমলেয অথেশনক্ষতও 
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ইক্ষতাম, ইাংরযান্ড  বাযতফমলেয ম্বমন্ধ োঘীন বাযতীয় বযতায ইক্ষতা ক্ষফলময় ক্ষতক্ষন মমথি 

আমরাওাত ওমযমঙন। এমত ভনীলী যমভঘমন্দ্রয াক্ষিতয  াভাক্ষচও চীফনমফামধয ক্ষযঘয় ায়া মায়। 

বাযতীয় াক্ষতয ক্ষফলময় তায আগ্র েওাক্ষত ময়মঙ াংস্কৃত ওামফযয ইাংমযক্ষচ অনুফাদ, যাভায়ে-

ভাবাযমতয ইাংমযক্ষচ দযানুফাদ। ক্ষফক্ষবন্ন জ্ঞান ক্ষফজ্ঞান ক্ষফলয়ও গ্রন্থগুক্ষর যমভঘন্দ্র েধানত ইাংমযক্ষচ 

বালামতই েেয়ন ওমযন। ভাতৃবালা ফাাংরায় াক্ষতয ৃক্ষিয ক্ষনমদেনা রাব ওমযন ক্ষতক্ষন ফক্ষিভঘমন্দ্রয ক্ষনওে। 

 

     ফাাংরা বালায় প্রভৌক্ষরও াক্ষতয যঘনা ওময ক্ষতক্ষন তায ৃচনী েক্ষতবায ক্ষযঘয় ক্ষদময়মঙন। প্রভাে ঙ-ঔাক্ষন 

উনযা ক্ষরমঔক্ষঙমরন ক্ষতক্ষন। 

   

তায যক্ষঘত উনযাময তাক্ষরওা:  

 

১) ইক্ষতাভরূও প্রযাভােধভেী উনযা:  
 

ও) ফেক্ষফমচতা (১৮৭৪) 

ঔ) ভাধফীওিে (১৮৭৭) 

 

২) ঐক্ষতাক্ষও উনযা:  
 

ও) ভাযাষ্ট্র চীফন েবাত (১৮৭৮) 

ঔ) যাচুত চীফন ন্ধযা (১৮৭৯) 

 

৩) াভাক্ষচও উনযা:  
 

ও) াংায (১৮৮৬) 

ঔ) ভাচ  (১৮৯৪) 

 

     তায ইাংমযক্ষচমত প্ররঔা ফাাংরা াক্ষমতযয ইক্ষতা Literature of Bengal  অক্ষত উমেঔমমাকয 

ওৃক্ষতমেয ক্ষযঘয় ক্ষদময়মঙন। ভাচ াংস্কাযও রূম ক্ষতক্ষন ক্ষঙমরন এও অগ্রনী রুুল। ১৮৯৪ ামর 

যমভঘন্দ্র ফেীয় াক্ষতয ক্ষযলমদয েথভ বাক্ষত ক্ষমমফ দাক্ষয়ে ারন ওমযন। ফাাংরা াক্ষমতযয ভৃক্ষদ্ধয 

রমিয ১৮৯৩ ক্ষখ্রস্টামে ক্ষযলদক্ষে কঠন ওযা য়। এঙাো ক্ষতক্ষন ইাংমযচ যওায ওতৃেও ক্ষ.আই.ই. 

উাক্ষধমত বূক্ষলত ময়ক্ষঙমরন। ১৯০৯ ক্ষখ্রস্টামেয ৩০প্র নমবম্বয ক্ষতক্ষন যমরাও কভন ওমযন। 

 

যমভঘন্দ্র দমেয উনযা:  
 

তায উনযাগুক্ষরয াংক্ষিপ্ত ক্ষযঘয় নীমঘ উমেঔ ওযা র- 

 

ইক্ষতাভরূও প্রযাভােধভেী উনযা: ইক্ষতাময েবূক্ষভওায় যক্ষঘত যমভঘমন্দ্রয েথভ উনযা 

‘ফেক্ষফমচতা’ ১৮৭৪ ক্ষখ্রস্টামে েওাক্ষত য়। এই উনযাময ভূর ক্ষফলয় র প্রোডযভমরয ফেক্ষফচয়। 

আওফমযয ভয় ঐক্ষতাক্ষও খেনায েবূক্ষভওায় প্ররঔা আওফমযয অনযতভ অভাতয প্রোডযভর আমরাঘয 
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উনযাময ওাক্ষক্ষনয মে চক্ষেত। প্রোডযভর মঔন ফাাংরায ানওতো তঔন অভযক্ষাং নাভও এও চক্ষভদায 

ক্ষফমদ্রাী ময় মঠ। ইন্দ্রনাথ নাভও চশনও অভাী ফাগারী মুফমওয ায়তায় প্রোডযভর তামও দভন 

ওময ‘ফেক্ষফমচতা’য ভমোদা রাব ওমযন। এই ভূর ওাক্ষক্ষনক্ষেয এওক্ষদমও যময়মঙ ইক্ষতা েক্ষদ্ধ ুরুল 

প্রোডযভমরয ঐক্ষতাক্ষওতা এফাং অনযক্ষদমও ফাগাক্ষর মুফও ইন্দ্রনামথয াক্ষযফাক্ষযও চীফন, ভমন্দ্রনাথ, 

তীঘন্দ্র, ক্ষফভরা েবৃক্ষত ফাগাক্ষর নযনাযীয ওািক্ষনও ওাক্ষক্ষন। এই উনযাম যমভঘমন্দ্রয েক্ষতবা ভযও 

ক্ষফওক্ষত য়ক্ষন। এ উনযাম যমভঘন্দ্র ইক্ষতামও নাভভাে ফযফায ওমযমঙন। ইক্ষতা  ওিনায ক্ষভরন 

খোফায চনয প্রম দিতায েময়াচন তা যমভঘন্দ্র মমথি দিতায মে ফযফায ওযমত ামযনক্ষন। 

 

     ‘ফেক্ষফমচতা’ (১৮৭৪) উনযাময ক্ষতন ফঙয য ক্ষরক্ষঔত য় ‘ভাধফীওিন’ (১৮৭৭)। ওাক্ষক্ষন 

ক্ষযওিনায় েমডয প্ররঔা যাচুতনায ইক্ষতা এফাং প্রেক্ষনমনয Enoch Arden  ওামফযয আদে এঔামন 

মুগ্মবামফ ফভান। ইক্ষতাময অনুযমে প্ররঔা মর এক্ষে ভূরতঃ এওক্ষে াক্ষযফাক্ষযও উনযা। চক্ষভদায 

নমযন্দ্রনাথ তায নাময়মফয ওনযা প্রভরতায েক্ষত েেয়াক্ত মর নাময়মফয ঘক্রামন্ত তামও প্রদ তযাক 

ওযমত য়। প্রদতযামকয োক্কামর েেময়য ক্ষনদেন স্বরূ প্র প্রভরতায ামত এওক্ষে ভাধফীরতায ওিন 

ক্ষযময় প্রদয়। প্রদময ক্ষফক্ষবন্ন অির ক্ষযভ্রভন ওময নমযন্দ্রনাথ অফমমল যাচভমর উক্ষিত য়। এঔামন 

তঔন আেয় গ্রে ওমযক্ষঙমরন াচাামনয ুে ুচা। াাচামনয প্রল চীফমন তায ক্ষাংামনয অক্ষধওায 

ক্ষনময় তায ুেমদয ভমধয প্রম যাচশনক্ষতও ওর প্রদঔা প্রদয় ুচায ি অফরম্বন ওময নমযন্দ্রনাথ প্রই 

যাচশনক্ষতও খূেোফমতে চক্ষেময় মে। 

 

     প্রম প্রেভাওাঙ্খা নমযন্দ্রনামথয েথভ প্রমৌফমন ক্ষযূেেতা রাব ওযমত ামযক্ষন, এঔামন ক্ষবন্ন ক্ষযমফম 

প্রচমরঔায তায েক্ষত প্রেভওাভনা উদ্দীপ্ত ময় মঠ। ক্ষওন্তু এঔামন তা েওাক্ষত ফায থ প্ররনা। 

নমযন্দ্রনাথ ফারয েেময়য আওলেমে আফায স্বমদম ক্ষপময এম প্রভরতায মে ািাৎ ওময। প্রভরতা 

তঔন েীঘমন্দ্রয ক্ষফফাক্ষত ত্নী। প্রভরতা ভাধফীওিনক্ষে নমযন্দ্রনাথমও ক্ষপক্ষযময় প্রদয়। প্রভনতা স্বাভীমও 

আেঁওমে ধময নমযন্দ্রনাথ ন্নযাী ময় ঘমর মায়। ‘ভাধফীওিন’ উনযাম ইক্ষতাত ক্ষনষ্ঠাূেে  আওলেনীয় 

ময়মঙ এফাং ইক্ষতাময মে নায়মওয চীফন চক্ষেত ময় মেমঙ। াক্ষযফাক্ষযও চীফমনয মে ইক্ষতাময 

প্রমাচনা মথামথ ময়মঙ। ড. েীওুভায ফমেযাাধযায় ফমরমঙন- "ভাধফীওিন এমওফাময েথভ প্রেেীয 

উনযাক্ষমওয যঘনা।’ 
 

ঐক্ষতাক্ষও উনযা: যমভঘন্দ্র দমেয প্রেষ্ঠ ঐক্ষতাক্ষও উনযা র ‘ভাযাষ্ট্র চীফন েবাত’ (১৮৭৮)। 

ফাাংরা াক্ষমতযয ইক্ষতাম এক্ষে এওক্ষে াথেও ঐক্ষতাক্ষও উনযা রূম ক্ষঘক্ষিত ময় যময়মঙ। এই গ্রমন্থ 

ফক্ষেেত ময়মঙ ক্ষফাচীয প্রনতৃমে ভাযাঠা ক্ষক্তয উত্থান, প্রভাখর ম্রাে যেমচমফয মে তায াংখলে এফাং 

তায ক্ষফচয়। এই উনযাম ইক্ষতাময ওাক্ষক্ষন অমনওোই আমঙ, ক্ষওন্তু উনযা ফা ওািক্ষনও ওাক্ষক্ষন 

উমক্ষিত নয়। এই গ্রমন্থ এওক্ষে প্রযাভাক্ষ ও প্রেভওাক্ষক্ষন প্রমাক ওমযক্ষঙমরন যমভঘন্দ্র। প্র ওাক্ষক্ষনক্ষে যখুনাথ- 

যচুয ওাক্ষক্ষন। ক্ষফাচীয ঘক্ষযে ৃক্ষি এফাং তায স্বাধীনতা াংগ্রাভ ফেেনায ভধয ক্ষদময় যমভ ঘন্দ্র আনায 
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স্বমদেীক্ষতয ুেয ক্ষযঘয় দান ওমযমঙন। যেমচমফয ঘক্ষযে ক্ষঘেমন ক্ষতক্ষন মমথি ওৃক্ষতমেয ক্ষনদেন 

প্রযমঔমঙন। 

 

     চাােীমযয ভয় যাচতুমদয মে প্রভাখরমদয মুদ্ধ ইক্ষতা ‘যাচুত চীফনন্ধযা’ (১৮৭৯) গ্রমন্থ 

ক্ষফফৃত ময়মঙ। যাচুত ক্ষক্তয ুওক্ষঠন াংগ্রাভ মত্ত্ব যাচুতমদয আত্মশফক্ষযতায পমর তামদয চাতীয় 

চীফমন প্রম বয়ার অন্ধওায প্রনমভ এর প্রই ওরুে ক্ষফলাদ ওথাই ফক্ষেেত ময়মঙ এই উনযাম। আয এই 

ঐক্ষতাক্ষও ক্ষযভন্ডমর প্রতচক্ষাং  ুষ্পওুভাযীয প্রেভ ওাক্ষক্ষন াথেওবামফ েওাক্ষত ময়মঙ। যাচুত ফীয 

যানােতাই উনযাময প্রওন্দ্রীয় ঘক্ষযে। েতাময ভৃতুযয য তায ুে অভয ক্ষাং যাক্ষচত ময় 

প্রভাখরমদয স্বাধীনতা স্বীওায না ওময ফানেি অফরম্বন ওমযন। েীওুভায ফমেযাাধযায় মথাথেই ফমরমঙন- 

‚‘চীফনেবাত’  ‘চীফনন্ধযা’ ফোক্ষমতয দুইঔাক্ষন ঘভৎওায ঐক্ষতাক্ষও উনযা। ফোক্ষমতয তাাযা 

ক্ষঘযস্মযেীয় ইয়া থাক্ষওমফ‛। 
 

াভাক্ষচও উনযা: ‘াংায’ (১৮৮৬) যমভঘন্দ্র দমেয েথভ াভাক্ষচও উনযা। এই উনযাম ফধেভান 

প্রচরায তারুওযু গ্রামভয দক্ষযদ্র ওনযা ক্ষফেু ভধযক্ষফে ক্ষযফামযয ওনযা ওারীতাযা এফাং ধনীওনযা উভা- এই 

ক্ষতন ফারযেীয াংায চীফমনয তুরনাভূরও ক্ষঘে অিন ওময যমভঘন্দ্র দে প্রদক্ষঔময়মঙন প্রম ধন ফা ওুর 

ভমোমদয প্রঘময় ুঔ  াক্ষন্তয চনয প্রফক্ষ েময়াচমন নীরতা  যস্পমযয েক্ষত কবীয বামরাফাা। 

তাই ক্ষফেু কযীমফয প্রভময় মর প্রফক্ষ ুঔী। উমেঔমমাকয গ্রন্থক্ষে যঘনায ভাে ক্ষতনফঙয আমক ক্ষফধফা ক্ষফফা 

আইন েঘক্ষরত য়। গ্রমন্থ ক্ষফেুয ক্ষফধফা প্রফান ুধায মে উচ্চক্ষক্ষিত যৎঘমন্দ্রয ক্ষফফা উরমিয প্রম 

াভাক্ষচও ক্ষফমলত্ত্ব প্রদঔা ক্ষদময়ক্ষঙর এফাং ক্ষওবামফ তা েক্ষভত র তায ক্ষযঘয় যময়মঙ। াংস্কাযক্ষফভুঔ 

মুক্ষক্তফাদী াশ্চাতয ক্ষিায় ক্ষক্ষিত যমভঘন্দ্র ক্ষফধফা ক্ষফফামও ভথেন ওযমতন। এই উনযাম প্রই ক্ষফধফা 

ক্ষফফাময স্বমি প্ররঔনী ধাযে ওমযমঙন যমভঘন্দ্র। 

 

     ‘াংায’ উনযাময আে ফঙয য ‘ভাচ’ (১৮৯৪) উনযাক্ষে যক্ষঘত য়। এই উনযাম অফেে 

ক্ষফফাময স্বমি ওাক্ষনী গ্রক্ষথত ময়মঙ ক্ষঠওই ক্ষওন্তু ভূর খেনা দুক্ষে ক্ষযফামযয ওাক্ষনী তাক্ষযনী ভক্ষেও  

ওাক্ষভনীওান্ত ভুমঔাাধযাময়য আঔযামনই এই উনযাময েধান খেনা। েকক্ষতীর ক্ষঘন্তায অক্ষধওাযী যমভঘন্দ্র 

উদায ভন ক্ষনময় ক্ষফধফা ক্ষফফা  অফেে ক্ষফফামও স্বীওৃক্ষত ক্ষদময়মঙন। ফাস্তফ চীফন ক্ষঘেন, ওরযান ধমভেয 

আওলেে যমভ ঘমন্দ্রয াভাক্ষচও উনযামও তাৎমেভক্ষন্ডত ওমযমঙ। 
 

উাংায: ইক্ষতাােয়ী  ওিঐক্ষতাক্ষও নযাক্ষও ক্ষমমফ যমভঘমন্দ্রয িান ফক্ষিভঘমেয মযই। 

ফাগাক্ষর প্রযাভাে াঠও য়মতা এইচনয তামও আচ ভমন প্রযমঔমঙন। ঐক্ষতাক্ষও ঘক্ষযেগুক্ষরয স্বাবাক্ষফও 

ক্ষফওা  ক্ষযোমভয ক্ষঘে অিমে াপরয প্রদক্ষঔময়মঙন ক্ষতক্ষন। ওাযে যমভঘমন্দ্রয প্ররঔায় ফক্ষিভঘমন্দ্রয প্রঘময় 

প্রফক্ষ ইক্ষতা আমঙ, ক্ষওন্তু ফক্ষিমভয প্ররঔায় ঐক্ষতাক্ষও ঘক্ষযমেয ভমধয ক্ষঘযওামরয ভানফ চীফমনয বাফনা 

প্রমবামফ পুমে উমঠমঙ তা যমভঘমন্দ্র অনুক্ষিত। তাই যমভঘন্দ্র প্রমঔামন ঐক্ষতাক্ষও উনযাম ফে 

ঐক্ষতাক্ষও, প্রঔামন ফক্ষিভঘন্দ্র ফে ঐক্ষতাক্ষও উনযাক্ষও। ঐক্ষতাক্ষও প্রযাভাে  ঐক্ষতাক্ষও উনযাম 
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স্কমেয আদে  যীক্ষতদ্ধক্ষত অনুযে ওমযমঙন। অক্ষফক্ষভে ঐক্ষতাক্ষও উনযাময ক্ষনদেন ফোক্ষমতয এও 

যমভঘমন্দ্রয উনযামই ায়া মায়। 

 

     ফক্ষিমভয ঐক্ষতাক্ষও উনযাগুক্ষর অমিাওৃত চক্ষের  ক্ষভে ধযমেয, ক্ষওন্তু যমভঘমন্দ্রয উনযাম 

ফক্ষিমভয ক্ষফক্ষঘে  প্রযাভাে  ঐন্দ্রচাক্ষরও প্রভা প্রনই। ুতযাাং ঐক্ষতাক্ষও উনযাময প্রিমে যমভঘমন্দ্রয 

কক্ষত ওািক্ষনওতা প্রথমও তযাক্ষনষ্ঠায ক্ষদমও। উক্ষন তমওয ফাাংরা ঐক্ষতাক্ষও উনযাময চকমত ক্ষতক্ষন 

ফক্ষিমভয ভওি না মর তায মযই তামও িান ক্ষদমত য়। তায াভাক্ষচও উনযাগুক্ষর নীক্ষত   

আদেফাদ েঘামযয উমদ্দময যক্ষঘত। াভাক্ষচও উনযাম তায ক্ষফমল গুে ূক্ষ্ম মেমফিে ক্ষক্ত  

েীগ্রামভয দুঃঔ দাক্ষযদ্রযূেে চীফমনয েক্ষত ওরুে  অওৃক্ষেভ ানুবূক্ষত। উনযা প্ররঔায চনযই ক্ষতক্ষন 

ফাগাক্ষর াঠও ভামচয ওামঙ তথা ফাাংরা াক্ষমতযয ইক্ষতাম ওারচয়ী ময় থাওমফন। 
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