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াআততাসয দপসণ নুীর কসগাাধযাসেয ‘সাআ ভে’ 

াতনতিতা াা 

কসফতলওা, ফাাংরা তফবাক, সকৌাতি তফশ্বতফদযারে 

Abstract: 
History is a suspended form of atmospheric time that gains historicity in the future. Where 

there is a present, it must be admitted that there was once a kingdom of the past, which  has 

remained in the record of time as history. When we stand in the 21
st
 century and discuss 

history, we understand the former monarchies, empires, wars, or foreign invasions, 

independent countries, and so on. But apart from these, the history that can be written in 

gold letters can be understood by looking at the biographies of famous people of the past. 

Whether that person is bad or good, if he can become famous or infamous in the country-

time-person by doing some special deed, he becomes the historical personality of the future 

and history is written about him. It is pertinent to note that when the tide of Western 

renaissance came in the arena of Indian poetry, fiction was born and history took place as 

an element there. Gradually in the twentieth century, Sunil Gangopadhyay, a famous 

novelist in the world of Bengali literature, wrote a novel on the history of Calcutta in the 

nineteenth century. The novel is based on the main character Kaliprasanna Singh of 

Calcutta in the nineteenth century and various events in his life. Although life is the main 

preoccupation in the novel, the conscious reader will soon realize that the metaphorical 

twist has served the author a desolate history in the novel. So in our current article we will 

try to show the duo of history and novel in the novel ‘That Time’. 
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    সাআ ভে ফরসত াঅভযা াধাযণত ওী ফুতছ? াঅভযা ফুসছ থাতও সওান এও তফকত ভেসও। সাআ ভেিা 

াাঁঘ-দ-ওুতি-ঞ্চা াথফা তায ঘাাআসত দীখপসভোদী োিা স্বাবাতফও। তওন্তু এও তাব্দী ূসফপয 

ভেসও বাফসত াধাযণ ভানুসলয ঔাতনওিা ভে রাসক বফতও। তসফ তফাং তাব্দীসত ফস াাধাযণ 

ধীতি ম্পন্ন তফঔযাত নযাতও ুনীর কসগাাধযাে সবসফতঙসরন াঈতন তসওয ওথা, মায পরশ্রুতত 

‘সাআ ভে’ াঈনযা(প্রথভ  তিতীে ঔসেয প্রথভ প্রওা ১৯৮১  ১৯৮২ ার)। ফাাংরা াততয চকসতয 

াআোং সফগর দসরয তফঔযাত ঘতযত্র ওারীপ্রন্ন তাং যসপ হুতভ যাাঁঘায(১৮৪০-১৮৭০) চীফনওারসও সওন্দ্র 

ওসয নফচাকযসণয সচাোসযয িানাসিসন ওরওাতা নকযীয এওাধাসয াধাঃততত রূ  াযতদসও 

ভাচ াংস্কাযভরূও াঈৎওৃষ্ট তদওতিয াআততাসও সরঔও এাআ াঈনযাস রূদান ওসযসঙন। প্রগত াঈসেঔয 

ঐততাতও াঈনযাসয াআততাসয তথযসও ঙাতসে সে চীফনয। সঔাসন াআততাসয তথয সকৌণ, 
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াধাযণ ভানুসলয বদনতিন চীফসনয তযওাোসভাাআ প্রধান। তাাআ াঅভযা ‘সাআ ভে’ াঈনযাস সদতঔ সম 

নযাতসওয যঘনাসওৌসর াআততা সঔাসন ‘নতিো সফিাে’।  
 

     প্রগত যফীন্দ্রনাসথয ‘ঐততাতও াঈনযা’ প্রফসেয াঈদ্ধৃতত তদসর সফাছা মাসফ সম এওচন াতততযসওয 

দৃতষ্টসত াআততা  াঈনযাসয ভূরয ওতিুওু, সমভন “ ‚ াআততাসয াংশ্রসফ াঈনযাসয এওিা তফসল য 

ঞ্চায ওসয, াআততাসয সাআ যিুওুয প্রতত নযাতসওয সরাব, তাায সতযয প্রতত তাাঁায সওাসনা 

ঔাততয নাাআ।… সরঔও াআততাসও াঔে যাতঔোাআ ঘরুন াঅয ঔে ওতযোাআ যাঔুন, সাআ ঐততাতও যসয 

াফতাযণাে পর াআসরাআ াআর‛।
১
 তওন্তু তদ্ধযসয াতন খিসর তা সদালণীে। ওাযণ ফপচনতফতদত তযসও 

াঈরসিা ওসয যঘনা ওযসর তা ােওভসন াঅখাত াসন এফাং সাআ াততয তফপসর মাে। াঅফায চননও 

ভাসরাঘও ঐততাতও াঈনযা ম্পসওপ তাাঁয ভত প্রততষ্ঠা ওযায চনয ফতিভঘসন্দ্রয ফিফযসওাআ াঈদ্ধৃত 

ওসযসঙন- ‚… াআততাসয াঈসেসয ওঔন ওঔন াঈনাসয ুতদ্ধ াআসত াসয। াঈনযাস সরঔও ফপত্র 

সতযয ৃঙ্খসর াঅফদ্ধ নসন। াআচ্ছাভত াবীষ্ট ততদ্ধয চনয ওল্পনায াঅশ্রে রাআসত াসযন‛।
২  

তাাআ 

াআততাসয াঈাদান ‘সাআ ভে’ াঈনযাসয িবূতভওা াঅয সাআ সেত্রসও সওন্দ্র ওসয দানা সফাঁসধসঙ এয 

ওাততন, সমঔাসন যসেসঙ ঐততাতও ঘতযত্র  তাাঁসদয চীফসনয তয খিনাফরী। নযাতসওয ভসত- 

‚…াঈনযা াঈনযাাআ, াআততা নে, ফরা ফাহুরয। াআততাসয াথপওতা তথযতনষ্ঠাে, াঈনযাসয াঈচীফয 

র তত্ত্ব এফাং তল্পয‛।
৩  

এাআ তত্ত্ব এফাং তল্পযসও ফান ওসযাআ ‘সাআ ভে’ াঈনযাতি এওতি াথপও 

ঐততাতও াঈনযাস াঈত্তীণপ সেসঙ।  
 

        াঈনযা র াতসতয সাআ াঈওযণ, সমঔাসন প্রওা াসফ এওতি ভসেয তফফযণ এফাং ভসেয 

াত ধযাধতয ওসযাআ এতকসে মাসফ তায ওাততন। এাআ াঈনযাসয ওাততনফৃত্ত কসি াঈসেসঙ নােও 

নফীনওুভাসযয চন্ম সথসও ভৃতুয মপন্ত খিনাফরীসও সওন্দ্র ওসয। তওন্তু তফু াঈনযাতি িসত তকসে 

ােসওয এওভে ভসন সত াসয সরঔও েসতা নফীনওুভাযসও বুসর তকসে াঈতন তসওয য 

ওরওাতায াভাতচও াআততাসয তঘত্র াঅাঁওসত ফসসঙন। চননও ভাসরাঘসওয ভসত- ‚ ‘সাআ ভে’ 

সি সনাআ দুযন্ত ভে। াঈনযাতি তাযাআ চীফন্ত াঅসরঔয। এওতদসও েিা, বোতভ া রাম্পসিযয যভযভা, 

াযতদসও সদ  ভাচ ম্পসওপ নফসঘতনায াঈসন্মল। এওতদসও তফধফাতফফা নাযীতোয চনয াঅসিারন, 

ানযতদসও প্রাঘীন সকৌযফ ুনরুদ্ধাসযয প্রো। এওতদসও ােযা িাসনা   কতণওা তফরা, ানযতদসও াস্ত্র 

 ক্লাতও গ্রসেয ানুফাদ  প্রঘায, এওতদসও াসতফোনায াে ানুওযণ, ানযতদসও াশ্বত বাযসতয 

াসেলণ‛।
৪
 এাআ াঈতিয ভসধযাআ পুসি াঈসেসঙ ‘সাআ ভে’ াঈনযাসয ওাততনফৃত্ত  ঐততাতও  সপ্রোি। 

এঔাসন াঅভযা ঙাতুফাফুয ভাসে ফুরফুতরয রিাাআসেয দৃয সমবাসফ সদতঔ ানযতদসও তফদযাাকসযয 

তফধফাতফফা াঅাআন প্রণেন  নাযী তোয রিাাআ তফদযভান। এওতদসও যসেসঙ যাভওভর তাং  

ঘতেওাপ্রাদ ভতেসওয ভসতা োৎ ফাফুসদয ানাতি  কতণওা প্রততারসনয দৃয, াযতদসও সদসফন্দ্রনাথ 

োওুয  সওফঘন্দ্র সসনয ব্রাহ্মধসভপয প্রঘায এফাং এওাআসগ যাণী যাভতণয ভসতা সকাাঁিা তিু নাযী ঘতযত্র, 

সমঔাসন- ‚…ঔৃষ্টানী এফাং তনযাওায ব্রসহ্ময ূচা, তাাঁয দুাআ নেসনয তফল। তিু ধসভপয সকৌযফ তততন ুনাঃ 

প্রতততষ্ঠত ওসয মাসফনাআ‛
৫
 ফসর ণ ওসযসঙন। াথপাৎ তিুধসভপয াঈন্নততওসল্পয তঘন্তা ওযতঙসরন যানী 

যাভতণ। াঅফায এওতদসও ভাাআসওর ভধুূদন দসত্তয ‘তভপষ্ঠা নািও’  ‘সভখনাদফধ’ ওাসফযয যঘনা, 

াযতদসও তযঘন্দ্র ভুঔাতচপয তনযী নীরঘালীসদয ে সথসও নীরওয াসফসদয তফরুসদ্ধ রিাাআ। 

এওাআসগ নফীনওুভায তথা ওারীপ্রন্ন তাংসয ‘হুসতাভ যাাঁঘায নওা’  যাাঁযীঘাাঁদ তভসত্রয াঅরারী বালাে 



                                  ‘     ম ’                                                                               
 

Volume- IX, Issue-IV                                                     July 2021           67 

‘াঅরাসরয খসযয দুরার’ যঘনা ওসয ভাসচয ফাফুসদয প্রতত ওিাে প্রদান তথা চনচাকযসণয সঘষ্টা  াঅফায 

নফীনওুভায (ওারীপ্রন্ন তাং) ওতৃও ভাবাযত ানুফাসদয ভাধযসভ বাযতী ধভপ-াংস্কায-ঐততযসও ধসয 

যাঔায প্রসঘষ্টা। এফাং ফরাাআ ফাহুরয সম এঔাসনাআ াঈনযাতিয ওাততনয ঐততাতওতা প্রভাতণত। 
 

     াঈনযাসয ওাততনয ফুনন তনবপয ওসয ঘতযসত্রয াঈয। ‘সাআ ভে’ াঈনযাতি ঐততাতওতায তসযাা 

রাব ওযায ায ওাযণতি তনতত াঅসঙ াঈনযাসয ঘতযসত্রয াঈসয। সরঔও াআততাসয ঘতযত্রগুসরাসও 

রূও নাসভয াঅিাসর  াঈনযাস াতফওৃত বাসফ াঈস্থান ওসযসঙন। সাআ ঘতযত্র ম্বসে নযাতসওয 

ভন্তফয- ‚...াঈনযাসয ঘতযত্রগুতর ওথা ফসর এফাং খুসয তপসয সফিাে, তওন্তু াআততা াংরাসয ধায ধাসযনা, 

এফাং চীফনী গ্রেগুতরসত দু-ঘাযতি িুওসযা কল্প-ঙািা চীতফত ভানুলতিয ওীততপগুতরয াঅেতযও ফণপনা থাসও 

না। ুতযাাং মতদূয ম্ভফ তথয াঅযণ ওসয এাঁসদয চীফন্ত ওযায চনয ওল্পনাশ্রেী াংরা ফহুর তযভাসণ 

ফযাফায ওযসত াঅতভ ফাধয সেতঙ।...তসফ সওান ঐততাতও ঘতযত্রসওাআ াঅতভ স্বস্থান সথসও তওাংফা 

চীফণসফপয তনতদপষ্ট ভেগুতর সথসও তফঘুযত ওতযতন‛।
৬ 

তাাআ ‘সাআ ভে’ াঈনযাতিয ঐততাতওতা তনণপে 

ওযসত সকসর াঅভাসদয ভূরত ওাততনয ঘতযত্রগুরসও সওন্দ্র ওসযাআ াঅসরাঘনাসও এতকসে তনসে সমসত সফ। 

াতএফ
  

সরঔসওয ওথায াঈসয তবতত্ত ওসয াঈনযাসয ঘতযত্রগুতরসও ভরূত ততনতি বাসক বাক ওযাাআ 

ভীঘীন সফ, মথা- (১) ঐততাতও ঘতযত্র, (২) াননততাতও ঘতযত্র, (৩) ওল্পঐততাতও ঘতযত্র। তনসে এাআ 

ততনতি সকাষ্ঠীয ঘতযত্রাফরীয ঐততাতও ফণপনা ওযা র-  

(১) ঐততাতও ঘতযত্র “ এঔাসন াঈনযাসয ঐততাতও ফযাতিসদয শুধুভাত্র নাসভাসেঔ ওযা সফ, সওননা 

তাাঁসদয ঐততাতও ওসভপয তফস্তৃত ফণপনা াঅভযা সযয দুাআ মপাসে তফসেলণ ওযসফা। াঈনযাসয ঐততাতও 

ঘতযত্রগুতর র - াইশ্বযঘন্দ্র তফদযাাকয  তাাঁয ততা োওুযদা ফসিযাাধযাে, ভাাআসওর ভধুূদন দত্ত এফাং 

তাাঁয ততাভাতা যাচনাযােণ দত্ত  চাহ্নফী সদফী, সকৌযদা ফাও, যতওওৃষ্ণ ভতেও, বূসদফ ভুসঔাাধযাে, 

যাভসকাার সখাল, িাযওানাথ োওযু  তাাঁয ুত্র সদসফন্দ্রনাথ োওুয, সওফঘন্দ্র সন, যাধানাথ তওদায, 

যাধাওান্ত সদফ, ওৃষ্ণসভান ফসিযাাধযাে, যাচওৃষ্ণ ফসিযাাধযাে, যানী যাভতণ, যাচনাযােণ ফ,ু 

তযঘন্দ্র ভুসঔাাধযাে, ভদনসভান তওপারাংওায, াইশ্বয গুপ্ত, ফতিভঘন্দ্র ঘসটাাধযাে, ােেওুভায দত্ত, 

ডািায গুতডফ াসফ, দীনফে ু তভত্র, তফনাথ াস্ত্রী, যাভতনু রাতিী, প্রন্নওুভায োওুয, দতেণাযঞ্জন 

ভুসঔাাধযাে, যাাঁযীঘাাঁদ তভত্র, তওসাযীঘাাঁদ তভত্র, াসখাযনাথ গুপ্ত, ওৃষ্ণওভর বটাঘামপ, তফচেওৃষ্ণ সকাস্বাভী, 

সফথুন াসফ, রাং াসফ, ভগর াসে, যাভওভুায ঘসটাাধযাে, কদাধয/কদাাআ ঘসটাাধযাে (শ্রী যাভওৃষ্ণ) 

প্রভুঔ।  

(২) াননততাতও ঘতযত্র “ ঐততাতও াঈনযাসয ফ ঘতযত্রাআ প্রধানত ঐততাতও ে। তওন্তু ওঔসনা 

ওঔসনা সরঔও ওাততনয প্রসোচসন সওান সকাষ্ঠীয প্রতততনতধত্ব ওযায চনয াধাযণ দৃতষ্টসত তওঙু  

াননততাতও ঘতযত্র যঘনা ওসয থাসওন। ‘সাআ ভে’ াঈনযাস াঅভযা এভন ওসেওতি ঘতযত্র সসে থাতও মা 

াঈতন তসওয ভাচ চীফসনয তওঙু তফসল সশ্রণীয প্রতীও তসসফ াঅত্মপ্রওা ওসযসঙ। সমভন- যাাআভন 

সখালাসরয ঘতযত্রতি াঈনযাস াসনও াঅওলপণীে। ধনী ফাফুসদয সতালাসভাদ ওসয, সওচ্ছায প্রঘায ওসয স 

তনসচয ঔাদয  ভসদযয াংস্থান ওসয। াঅফায ুসমাক সসর ঘুতয ওযসত ঙাসিনা। তাাঁসও তৎওারীন 

ভাসচয দৃতষ্টসত সভাাসফ ফরা ঘসর।  
 

       াঈতন তসও ূফপফসগয চতভদাসযযা ফাফ ুোয াঅাে ওরওাতাে াঅসতন। তাাআ- ‚ভাতনওকসঞ্জয 

চতভদায ূণপঘন্দ্র যাে মাসফন ওরওাতা দপসন‛।
৭
 াঅয এাআ ধযসণয ফাফুসদয ফাকফাচাসযয খাসি 
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াঅযােনওাযী- ‚সভাাসফ  দারারযা দয প্রতয সঙাাঁও সঙাাঁও ওসয। এঔান সথসওাআ ফাফু াওিাসত ে। 

তীথপস্থাসনয াোসদয ভতন দারার সভাাসফযা সও াঅসক সওান ফাফুসও াওযাসফ তা তনসে যীততভতন 

প্রততসমাতকতা  ধুেুভায ওাে ঘসর। তফসলত ফাগার সদসয ফিভানুল সদঔসর তাসদয াঅসভাদ াঅয ধসযনা। 

ফাগার সদসয ফি ভানুসলযা প্রসতযসওাআ এও এওতি সমন নধয াাঁো‛।
৮ 

এাআ ধযসণয চতভদাযসদয ফাফ ু

তসসফ কসি তুসর তাসও সালণ ওযসত ওযসত ‘নিী বৃতগ’-য ভসতা সভাাসফসদয মঔন ভসন সতা- ‚এ 

ফযািা তঙফসি সে কযাসঘ!‛
৯ 

তঔন তাযা ঘরসতা নতুন ফাফুয োসন। প্রগত াঈসেঔয, তৎওারীণ ভাসচ 

কতণওা প্রততারন তফসল ফাফুোনায াতগবুত তঙর। ওভরাুিযী, ীসযভতণ, দ্মফারায ভসতা ঘতযত্রগুতর 

াঈনযাস তাযাআ প্রততবূ স্বরূ। 
 

      নফচাকযসণয ভাচ ম্পসওপ চননও ভাসরাঘও ফসরসঙন- ‚… তফত্তওুরীন, ফাংভমপাদাূনয এাআফ 

োৎ নফাফসদয রুতঘসফাধ তঙর াতযন্ত স্থূর। তাাঁযা ফাাআনাঘ সদঔসতন, াআোযফক্সী তনসে ভদ-ভাাং সঔসে 

রাম্পিয ওযসতন,… তভথযা ফসর, প্রফঞ্চনা ওসয, াঈৎসওাঘ তদসে ফা তনসে চার-চেুাঘুতয মা সাও ওসয তওঙু 

ো ওযসত াযসরাআ, ভাসচ সম সওাঈ সে াঈেত ভানযকণয তফতষ্ট াথপ মায- ম্মান তায, প্রতততত্ত তায, 

াযা ভাচ তায াসেয তরাে‛।
১০ 

 াঈনযাস এাআ ভন্তযসফযয প্রতততনতধত্ব ওসযসঙন ফৃদ্ধ চকাাআ ভতেও  

তাাঁয ুসত্রযা। তাাঁয ওতনষ্ঠ ুত্র ঘতেওাপ্রাদ ‚… এও এও ভে স তেপ্ত সে ততাসও ভাযসত মাে াঅয 

তঘৎওায ওসয ফসর, াযাভচাদা ফুসিা, ফরতঘ সম সতায সঙযাসে সদুদ্ধ ওাাঁতসে সদসফা। তা ভযতফতন!‛
১১  

 

      তাঙািা াঈনযাস সওান সওান চােকাে সরঔও য ওরওাতাসও ঙাতসে গ্রাভ ফাাংরায ফণপনা তদসত 

ভুঔয সে াঈসেসঙন। সঔাসন তততন তফসলবাসফ াঅসরাওাত ওসযসঙন তঘযস্থােী ফসিাফসস্তয ওুপর  

নীরঘাসলয াঈয। াঈনযাস চতভদায  তাাঁসদয নাসেফ সকাভস্তাসদয াতযাঘাসয কৃাযা বূতভাযা ওৃলসওযা 

প্রতততনতধত্ব ওসযসঙ  তঘযস্থােী ফসিাফসস্তয সালওসদয। তত্রসরাঘন দা  তায তযফায এঔাসন তাযাআ 

তযঘােও। াযতদসও নীরওয াসফসদয াতযাঘায, ‘যাভঘাাঁদ’ (ঘাফুসওয নাভ, াআততা ম্মত)- এয বে 

সদতঔসে নীরঘাল াঅদাে ওযায ফণপনা াঈনযাস ফতপভান। এঔাসন নীরওয াসসফয বূতভওাে যসেসঙন 

ভযাওসগ্রকয  ীতিত প্রচায াঈদাযণ র সতাযা ঘতযত্র। 
 

(৩) ওল্পঐততাতও ঘতযত্র “ ‘সাআ ভে’ াঈনযাস ুনীর কসগাাধযাে াআততাসয ঘতযসত্রয ঘাতযতত্রও 

বফতষ্টযসও গ্রণ ওসয, নতুন বাসফ নাভওযণ ওসয ওাততনসত তযসফন ওসযসঙন এভন াসনও ঘতযত্র 

যসেসঙ। ধযা মাও াঈনযাসয ভূর নােও ঘতযসত্রয ওথা। নযাতসওয ভসত- ‚এাআ ওাতনীয ভূর নােসওয 

নাভ ‘ভে’‛
১২

। তফু নােও তসসফ াঅভযা াাআ নফীনওুভাযসও। তততন াঅয ফসরসঙন- ‚… 

নফীনওুভাসযয ঘতযসত্র এও াওার ভৃত াাধাযণ ঐততাতও মুফসওয তওঙুিা াঅদর াঅসঙ‛
১৩

। এফাং এাআ 

ঐততাতও মুফওতি সরন ওারীপ্রন্ন তাং। তথয সথসও চানা মাে- “Hutom Paychar Naksha is his 

immortal creation in witch portrayed the picture of the Kolkata. Sunil Gangapadhyay in his 

epoch making novel ‘Sei Somoy’(Those Days), recreated the same period with 

Kaliprasanna as the symbolic character, his name in the novel being Nabinkumar‛.
১৪ 

তাঙািা 

ওল্পঐততাতও ঘতযসত্রয ভসধয যসেসঙন চকসভান যওায। াআততাস যাযীঘযণ যওাসযয- ‚াঈসদযাসক  

১৮৬৩ াসর প্রতততষ্ঠত সেতঙর ‘ুযাান তনফাযনী বা’‛,
১৫  

তওন্তু াঈনযাস চকসভান যওাসযয সনতৃসত্ব 

এাআ বা কতেত ে এফাং এঔাসনাআ এাআ ওল্পঐততাতও ঘতযসত্রয াআততা ম্মত ততা প্রভাতণত। এওাআসগ 

তফদযাাকয ওতৃও প্রথভ তফধফা তফফাওাযী দম্পতী তঙর শ্রীঘন্দ্র নযােযত্ন া ওারীভতত- মা াঈনযাস 
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যসেসঙ, তওন্তু াআততাসয তয র- ‚…তফধফা তফফাসয প্রথভ াত্র সরন ঔািুো গ্রাভ তনফাী (২৪-

যকণা) তফঔযাত ওথও যাভধন তওপফাকীসয ুত্র শ্রীঘন্দ্র তফদযাযত্ন‛।
১৬

  
 

      ‘সাআ ভে’ াঈনযাস াঈতন তসওয নকয ওরওাতায ভাচতঘত্র নযাতও ানুুঙ্খ বাসফ পুতিসে 

তুসরসঙন। ুনীর কসগাাধযাে তাাঁয সরঔায ভেতিসও এও চােকাে ‘ফযাঔযাীন াতস্থযতা’ ফসর াঈসেঔ 

ওসযসঙন। ওাযণ- ‚…ভসেয এও াতস্থয সযাবূতভসত দাাঁতিসে সরঔও াউনতফাং তাসব্দয সভাঘি ঔাো 

ভে ভাচ  ফযতি াসত্রয ঘতরষ্ণুতায তফযাি াঅসরঔয এাঁসওসঙন ‘সাআ ভে’ াঈনযাস‛।
১৭

  াঈতন 

তসওয নফচাকযসণয পসর এওতদসও ফাফুযা ফুরফুতরয রিাাআ, ানাতি, কতণওা প্রততারসন ফযস্ত তঙর, 

াঅফায- ‚…ানয এওদর নিীয নূুসয াঅয ভসদয সোরাে ডুফ তদসরন না, সঘাঔ ঔুসর াভসনয তদসও 

তাওাসরন, নতুন ভাসচয স্বপ্ন সদঔসরন‛।
১৮

 তাাআ ভাসচ বার  ভসিয াংতভশ্রসণ এওতি তেেসণয 

াঈতস্থত সেতঙর। কতণওা প্রততারন ম্পসওপ ফরা সেসঙ- ‚…ফযাসেয ফযাাসয যাভওভর তাংসয সওান 

ওাপণয সনাআ। …াাঁঘচন সরাও সডসও তনসচয যতেতায নাঘ সদঔাসনা ফাসত সর ওসরাআ ফাাইচী বািা 

ওসয াঅসন, তনসচয সভসে ভানুলসও যাসঔ াঅিাসর‛।
১৯ 

এাআ ঙতফয ভাধযসভ সরঔও নকয ওরওাতায 

বকতফরাততায দৃয পুতিসে তুসরসঙন। াঅফায চকসভান যওাসযয ভসতা ফযতিযা ুনাভ াচপসনয সরাসব 

‘তপসভর াঈদ্ধাসযয’ নাসভ এতকসে াঅস, তওন্তু তায ান্ততনপতত রূতি র- ‚…তপসভর াঈদ্ধাসযয নাভ ওসয 

বেযসরাসওয ফাতিসত ঢুসও চাত ওুর নষ্ট ওযসঘ। এও ব্রাহ্মসণয তফধফা, এওতি ভাত্র সঙাি সভসে াঅসঙ 

সতনায, সাআ সভসেসও ােওায সথসও াঅসরাে াঅনফায চনয সভসেয ভাসেয সবানা ওসয তদসর সকা!‛
২০

 

এয সথসওাআ সফাছা মাে সম ভাচ াংস্কাসযয নাসভ এভন দুনপীততগ্রস্ত ভানুল সাআ ভাসচ ফতপভান তঙর। 
 

      এওতি ভাসচয াঈন্নতত তনবপয ওসয তায াথপনীততয াঈয। তাাআ াঈতন তসওয নকযসওতন্দ্রও াথপনীততয 

ঙতফ সদঔাসত সরঔও বুসর মানতন। ওরওাতায ধনী ম্প্রদাসেয ভসধয াআাংসযচসদয সগ ফযফা ফাতণসচযয 

প্রগ াআততাস ফতণপত সেসঙ। এাআ াঈনযাস াঅভযা সদতঔ িাযওানাথ োওুয ‘ওায সিসকায সওাম্পাতন’ 

কেন ওসয সযভ, নীর, চাাচ প্রবৃততয ফযফা ওসযসঙন, ওাযণ- ‚বাযতফলপ এফাং াআাংরসেয ভসধয ফাষ্পীে 

মাসনয াাসময ফযাও মাতাোসতয ফযাফস্থা প্রফতপসনয চনয িাযওানাসথয চীফ াঅগ্র তঙর‛।
২১

 তাঙাযা- 

‚াঈতন তসও ফাগারীসদয ভসধয িাযওানাথ োওুসযয ভসতা স্বাধীন তল্প ফাতণসচযয প্রতত াঈৎা  ানুযাক 

তিতীে াঅয ওায তঙর তওনা সি‛।
২২

 তফতবন্ন ফযফায সগ সগ চতভদাযী প্রথা প্রঘতরত তঙর। সদসয 

াথপনীততয সফতয বাকিাাআ তনবপয ওযত চতভদাযী সথসও প্রাপ্ত ওসযয াঈয।  
 

      াআাংসযচযা ফাতণসচয াথপননততও ভুনাপা রাসবয ঔাততসয যযাভরা গ্রাভ ফাাংরায ঘাসলয চতভসত নীর 

ঘাল ওযাসতা এফাং সওান ওৃলসওয ওাঙ সথসও নীর াঈৎাদন ওভ সর তফতনভসে নীরওয াসসফযা নৃাং 

াতযাঘাসয চচপতযত ওযত। াঈনযাস াঅভযা সদতঔ সম চাভারুতেন  তায স্ত্রী াতনপায াঈয াতযাঘায সাআ 

াআততাসযাআ তযঘােও। নীর ওুতিয াসসফযা সচাি ওসয দাদন প্রদান ওযত ঘাতলসদয। এাআ প্রসগ াংফাদ 

প্রবাওসয ফরা সেতঙর- ‚…সম প্রচা নীসরয দাদন গ্রণ ওসয তাায াঈদযান্ন তনবপা ো াতযন্ত ওতেন 

াআো াঈসে। এও ুরুল দাদন রাআসর ততন ুরুল মপন্ত ক্রীতদাসয নযাে াতফশ্রান্ত রূস তযশ্রভ ওতযসর 

সাআ দাদসনয িাওা তযসাধ েনা…‛।
২৩

 তওন্তু এাআ াতযাঘাসযয ফাতপা চনভসে াঈস্থান ওযসরন 

দীনফেু তভত্র তাাঁয ‘নীরদপন’ নািসওয ভাধযসভ। তাঙািা তযঘন্দ্র ভুঔাতচপ নীরওযসদয তফরুসদ্ধ তাাঁয ‘তিু 

সতিেি’ তত্রওাে তনেতভত তরসঔসকসঙন। তত্রওাে প্রওাতত এওতি াংঔযাে নীরওসযয াতযাঘাসযয দৃয 

এাআরূ- “…Mr. Cockburn got angry, and ordered his men to use force, and then rode away 
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to his factory. The men advance killed one of the villagers, wounded two of them, 

plundered some houses and went away with about a hundred head of cattle.‛
২৪ 

প্রগক্রসভ 

াঈসেঔয াঈতন তসও ভাচ াংস্কাসযয চনয তথা াআাংসযচ াসনয তফরুসদ্ধ াসনও রিাাআ াঈনযাস ফতণপত 

সেসঙ। সতভনাআ নীর ঘাতলসদয দুযাফস্থায ওথা তব্রতি যওাযসও চানাসনায াঈসেসয াদ্রী রাং াসফ ‘নীর 

দপণ’ নািসওয াআাংসযতচ ানুফাদ ওযসর তাাঁয এওভা ওাযাদে  এও াচায তাওা চতযভানা ে। তঔন- 

‚… চতযভানায হুওুভ াআফাভাত্র ভাবাযসতয ানুফাদও ুপ্রতদ্ধ ওারীপ্রন্ন তাং ভসাদে, চতযভানায 

াচায িাওা গুতনো তদসরন‛
২৫ 

(াঈনযাস নফীনওুভায তাং)।  
 

      াঈতন তসওয তফতবন্ন ভাচ াংস্কাসযয ভসধয তফদযাাকয ভাে স্ত্রীতো, তফধফা তফফা প্রঘরন   

ফহুতফফা যসদয ভসতা তফঔযাত ওসেওতি ওসভপ াঅত্মভপণ ওসযতঙসরন। ভাসরাঘসওয ভসত- ‚তফধফা-

তফফা প্রঘরন াঅসিারনাআ তফদযাাকসযয ফপাসো তফঔযাত ভাচ-াংস্কায াঅসিারন‛।
২৬

 তততন তফধফা 

তফফাসয সে তফতবন্ন াস্ত্রীে ভত কেন ওসয গ্রে  প্রফে যঘনা ওসয চনচাকযণ ওসযসঙন। যাভসভাসনয 

তীদা যদ প্রথায পসর ভাসচ সম ফারতফধফায াংঔযা ক্রভােসে ফৃতদ্ধ াতচ্ছর, তফধফা তফফাসয প্রঘরসনয 

পসর তা হ্রা াোয ম্ভাফনা প্রফর বাসফ সদঔা তদর এফাং সাআ ওাযসণাআ তফদযাাকয ফগ নাযীয ওরযানাসথপ 

প্রততশ্রুততফদ্ধ বাসফ তফধফা তফফা প্রঘাসয াঅত্মতনসোক ওযসরন। এঔাসন াঈসেঔয সম প্রসতযও তফধফা তফফাস 

ওারীপ্রন্ন তাং যসপ াঅসরাঘয াঈনযাসয নফীনওুভায তাং াঅতথপও াাময ওযসত রাকসরন। 

াযতদসও তফধফা তফফাসয ভসতাাআ নাযী তোয ফযফস্থা ওযসত এতকসে এসরন ‘ওাাঈতির াফ এডুসওসনয’ 

বাতত সফথুন াসফ। প্রতততষ্ঠত র সফথুন স্করু া ানযানয তফতবন্ন ফাতরওা তফদযারে। ভদনসভান 

তওপারিায তাাঁয দুাআ সভসেসও সফথুন স্কুসরয প্রথভ ঙাত্রী ওসয াোসরন। তাঙািা াঈনযাসয িবূতভয তদসও 

দৃতষ্ট সযসঔ নযাতও সাআ ভাভতেও ভাসে্য ধভপ াংস্কাসযয ঙতফ ানুুঙ্খ বাসফ এাঁসওসঙন। ধভপীে 

সকাাঁিাতভয ভূসর ওুোযাখাত ওসয ােতফশ্বাসয তঘতাে এও াঅসরাতওত  াঈন্নত ফাগাতরয তবত কেন ওযাাআ 

ভুঔয াঈসেয তঙর। সকাাঁিা তি ুধসভপয সৌত্ততরওতায তফরুসদ্ধ সাআ ভসে সম ওর সঘতন ফযাতিযা ভুঔয 

সে াঈসেতঙসরন তাাঁসদয ভসধয যাভসভান যাে তঙসরন ানযতভ। াঈনযাস সরঔও ফসরসঙন-  ‚… সম 

সফদাস্ত্র বূসদফ ব্রাহ্মণ তবন্ন ায সওান ভনুসলযয স্পপ ওতযফায াতধওায তঙর না, যাভসভান যাে তাা 

ভুতদ্রত ওতযো সেসচ্ছয সস্ত মপন্ত ভপণ ওতযসরন‛।
২৭ 

যাভসভান যাে তৎওারীন ভাসচয ধাতভপও াফেে 

সযাধ ওযায চনয সম ব্রাহ্মধসভপয প্রততষ্ঠা ওসযন যফতপীসত সদসফন্দ্রনাথ োওুয সাআ ধভপসও এতকসে তনসে 

সকসরন  এওাআসগ ‘তত্বসফাতধনী বা’-য প্রততষ্ঠা ওযসরন। তৎওারীন াঈতন তসওয তফসিযাৎচসনযা 

তফতবন্ন ুস্তসওয ানুফাদ ওামপ তথা নতুন নতুন গ্রে যঘনায ভাধযসভ ভাচসও এও নতুন  সথয তদাযী ওসয 

তুসরতঙসরন। পসর ভাসচ তোয তফস্তাসযয সগ সগ তওঙ ুাংঔযও সরাসওয াঈন্নতত াতধত র। 
 

         াফসসল ফরা মাে  াআততা র এওতি চীফন্ত ভসেয দতরর। সাআ াআততাসয ঘঘপা সম মুসকাআ ওযা 

সাও না সওন, তা ফপদা সতযযাআ তযঘােও সে সে। তাাআ ‘সাআ ভে’ াঈনযাসয তফস্তৃত াঅসরাঘনা 

ওযসর সদঔা মাে সম এাআ ওাততন তনঙও ভাত্র চীফন সফাধাতাত্মও খিনা িাযা ৃষ্ট াধাযণ ওথাাততয নে, 

াঈযন্তু তা এওতি তনতদপষ্ট ভসেয তনসবপচার াআততাসয নতচয ভাত্র। াআততা  চীফ াঈনযা এঔাসন 

াগাগী বাসফ চতিসে যসেসঙ।এবাসফাআ নযাতও চ যর বাসফ াঈতন তসওয ওরওাতায াআততা 

ফণপনায সেসত্র এাআ াঈনযাসও ‘এওসভফ াতিতীেভ’ ওসয কসি তুসরসঙন। এফাং এঔাসনাআ ‘সাআ ভে’ 

যঘনাতি াআততা  াঈনযাসয এও াদ্ভুত মুকরফিী সে াঈসেসঙ।  
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২০০৯, ৃষ্ঠা- ২৮৯   

(১৭) সযাচ ফসিযাাধযাে “ ‘ফাাংরা াঈনযাসয ওারান্তয’, সদ’চ াফতরতাং, ওরওাতা, প্রথভ প্রওা 

: ১৯৬১, ঘতুথপ াং : ২০০০, ৃষ্ঠা- ৩৪১ 

(১৮) স্বন ফ ু“ ‘ফাাংরাে নফসঘতনায াআততা’, ুস্তও তফতন, ওরওাতা, প্রথভ প্রওা: ১৯৭৫, ঞ্চভ 

াং : ২০১৪, ৃষ্ঠা- ৯৬ 

(১৯) ুনীর কসগাাধযাে “ ‘সাআ ভে’, াঅনি, ওরওাতা, প্রথভ াঔে াং ১৩৯৮, ঘতুদপ ভুদ্রণ 

১৪২১, ৃষ্ঠা- ৭৩  

(২০) তসদফ, ৃষ্ঠা- ১৭৪ 

(২১) তওসাযীঘাাঁদ তভত্র “ ‘িাযওানাথ োওুয’ সম্বাতধ াফতরসওন প্রাাআসবি তরতভসিড, ওতরওাতা, 

প্রথভ প্রওা : ১৯৬২, ৃষ্ঠা- ৪৩ 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/kaliprasanna-singha
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(২২) তফনে সখাল “ ‘ফাাংরায াভাতচও াআততাসয ধাযা’, প্রওা বফন, ওরওাতা, তৃতীে প্রওা : 

২০০৯, ৃষ্ঠা- ১০৬ 

(২৩) স্বন ফ ু“ ‘াংফাদ াভতেওসত্র াঈতন তসওয ফাগাতর ভাচ (প্রথভ ঔে), তভফগ ফাাংরা 

াঅওাসদতভ, ওরওাতা, প্রথভ প্রওা ২০০০, ৃষ্ঠা- ২৪২ 

(২৪) তসদফ, ৃষ্ঠা- ২৪৩ 

(২৫) তফনাথ াস্ত্রী “ ‘যাভতনু রাতিী  তৎওারীন ফগভাচ’, তনাঈ এচ াফতরাপ প্রা.তর., 

ওরওাতা, প্রথভ প্রওা: ১৯০৪, তিতীে াং: ২০০৭, তৃতীে ভুদ্রণ : ২০০৯, ৃষ্ঠা- ১৪৮ 

(২৬) ফদরুেীন াঈভয “ ‘াইশ্বযঘন্দ্র তফদযাাকয  াঈতন তসওয ফাগারী ভাচ’, তঘযােত প্রওান 

প্রাাআসবি তরতভসিড, সওারওাতা, প্রথভ প্রওা: ১৯৭৪ (ঢাওা, ফাাংরাসদ), তিতীে বাযতীে াং 

১৯৮২, ঞ্চভ ভুদ্রণ ২০০১, ৃষ্ঠা- ৬০ 

(২৭) নসকন্দ্রনাথ ঘসটাাধযাে “ ‘ভাত্মা যাচা যাভসভান যাসেয চীফনঘতযত’, সদ’চ াফতরতাং, 

ওতরওাতা, প্রথভ প্রওা : ১২৮৮, সদ’চ তিতীে াং ১৩৮১, ৃষ্ঠা- ৫১               

       
 
     

                
  


