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Abstract 
োাংলার প্রথর্ সাথমৈ ত্রেবরাহ ত্রহসাবে কৈেতম ত্রেবরাবহর সাথমৈতা সম্পবৈম ৈর্বেত্রি আর্াবদ্র সৈবলরই জানা। সাথমৈ এই 
ৈারবণ দে, েবরত্রির র্হা িত্রিিালী পাল রাজোংবির সবে েুবে এৈটা জনব াষ্ঠীর এৈতার জয় হবয়ত্রিল। সন্ধ্যাৈর নন্দীর 
‘রার্চত্ররত’ ৈােযগ্রন্থ এই ত্রেবরাবহর এৈর্াি প্রার্াণয তথয দজা াবত সক্ষর্। ত্রৈন্তু প্রত্নতত্ব, নৃতত্ব েবল ত্রৈিু ত্রজত্রনস আবি, 
দেগুবলার সাহাবেয প্রাচীনৈাবলর ত্রেত্রেধ েস্তু, স্থান, িত্রে, ভগ্নস্তুপ ইতযাত্রদ্ দথবৈ অনুর্ানলব্ধভাবে সতযতার রু্বখ্ারু্ত্রখ্ উপত্রস্থত 
হওয়া োয়।  
          কৈেতম ত্রেবরাহ হবয়ত্রিল, এ ত্রেষবয় আর্রা ত্রনিঃসবন্দহ। ত্রৈন্তু সন্ধ্যাৈর নন্দী েলবলন কৈেতম ত্রেপ্লে ‘অত্রনৈর্ 
ধর্ম্মত্রেপ্লেম্’। অথমাৎ কৈেতম ত্রেবরাহ অধবর্মর সবে সাংঘত্রটত হবয়বি। দেি ৈবয়ৈজন পত্রণ্ডত, ঐত্রতহাত্রসৈ ‘রার্চত্ররত’এর 
েযাখ্াবৈ সাক্ষয দর্বন এই তথযবৈ গুরুত্ব ত্রদ্বয়বিন। ত্রৈন্তু ভীবর্র জাোল, ত্রদ্েযবৈর গুহা এসবের ভগ্নপ্রায় রূপবৈ তথয 
ত্রহসাবে দজবন ত্রদ্েযৈ, রুবদ্াৈ, ভীর্ প্ররু্খ্ চত্ররবির ও কৈেতম ত্রেবরাবহর এৈ অনয ইত্রতহাস রচনা ৈরবলন। আখ্যান েত্রণমত 
হল ইত্রতহাবসর আদ্বল। চত্ররবির র্বধয ত্রর্বি দ বলা ইত্রতহাস ও ঔপনযাত্রসবৈর ৈল্পনা।  
         র্হাবশ্বতা দদ্েীর ‘কৈেতম খ্ণ্ড’, অনুরূপা দদ্েীর ‘ত্রিবেণী’, সবতযন দসবনর ‘ত্রেবরাহী কৈেতম’, হত্ররিাংৈর জলদ্াবসর 
‘দর্াহনা’, জাত্রৈর তালুৈদ্াবরর ‘ত্রপতৃ ণ’ ইতযাত্রদ্ উপনযাবস ঔপনযাত্রসৈরা তাবদ্র ত্রনজস্ব রীত্রতবত কৈেতম ৈাত্রহত্রনবৈ 
সাত্রজবয়বিন। প্রত্রতত্রট উপনযাবসই কৈেতম ত্রেবরাবহর পািাপাত্রি েবরিীর কৈেতমবদ্র স্বতন্ত্রধর্মী জীেনাচরবণর ত্রচি অত্রিত 
হবয়বি। রবয়বি পাল রাজা ত্রিতীয় র্হীপাবলর রাজযিাসবনর সর্য়ৈার িত্রে। প্রজািাসবন ত্রেবিষ ৈবর কৈেতম জনব াষ্ঠীর 
প্রত্রত র্হীপাবলর অরাজৈতা, অননত্রতৈতার দৃ্িযএর ৈথা দৈউই োদ্ দদ্নত্রন।  
         এৈাধাবর ত্রদ্েযৈ, ভীর্, রুবদ্াৈ ইতযাত্রদ্ চত্ররবির েণমনা, ত্রেবরাবহ র্হীপাল হতযা, রার্পাবলর পলায়ন ইতযাত্রদ্, 
অপরত্রদ্বৈ র্হীপাবলর ভাই রার্পাবলর রাজয পুনরুোবরর জনয ৈব ার সাংগ্রার্ ও অেবিবষ ভীবর্র িাসন দথবৈ রাজয 
পুনরুোবরর িত্রে উপনযাসগুত্রলবত ইত্রতহাবসর র্ত ৈবর পত্ররবেত্রিত হবয়বি।       
          আর্ার আবলাচয প্রেবন্ধ্ এই কৈেতম ৈাত্রহত্রনরূ্লৈ উপনযাবসর র্বধয দথবৈ শ্রীর্তী অনুরূপা দদ্েীর ‘ত্রিবেণী’ 
উপনযাবস েত্রণমত কৈেতম ত্রেবরাবহর পটভূত্রর্, উপত্রস্থত ত্রেবরাহৈাল ও ত্রেবরাহ পরেতমী সর্য় এোং সবেমাপরী রাজয পুণরুোবরর 
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পর ভীবর্র সবে রার্পাবলর আন্তত্ররৈ হৃদ্য়েৃত্তজত্রনত সত্রন্ধ্ েৃত্তান্ত আবলাচনা ৈরা হবয়বি। দসইসবে কৈেতম ৈাত্রহত্রন রূ্লৈ 
অনযানয উপনযাবসর সবে এর স্বতন্ত্রতা দদ্খ্াবনা হবয়বি। 

______________________________________________________ 

Discussion    
কৈেতম ত্রেবরাহ ত্রনবয় োাংলা সাত্রহবতয গ্রবন্থর সাংখ্যা খু্ে এৈটা দেত্রি না হবলও সর্য়ান্তবর দেি ৈবয়ৈজন ঔপনযাত্রসৈ 
তাাঁবদ্র আখ্যান সাংগ্রহ ৈরবত ত্র বয় তৎৈালীন োাংলাবদ্বির তথা ভারতেবষমর প্রথর্ সফল ত্রেবরাবহর নত্রথর প্রত্রত র্বনাবো  
ত্রদ্বয়বিন। েত্রদ্ও এ ত্রেবরাবহর প্রার্াত্রণৈ তবথযর ত্রেষবয় আব ই েলা হবয়বি। সুতরাাং উপনযাস কৈেতম ত্রেবরাহবৈ ৈতটা 
োস্তেতা ত্রদ্বত দপবরবি এোং এর সাত্রহত্রতযৈ র্ানদ্ণ্ড ত্র ৈ ৈতটা দস ত্রেষবয়ই আবলাৈপাত ৈরবো।  
        অনুরূপা দদ্েীর ‘ত্রিবেণী’ উপনযাবসর েণমনানুসাবর কৈেতম ত্রেবরাবহর দপ্রক্ষাপট ও অনযানয কৈেতম ত্রেবরাহ রূ্লৈ 
আখ্যােুলর সবে এ উপনযাবসর স্বতন্ত্রতা খু্াঁবজ দদ্খ্বো। উপনযাস শুরুর আব  ভূত্রর্ৈা অাংবি ঔপনযাত্রসৈ শ্রীর্তী অনুরুপা 
দদ্েী পাল সাম্রাবজযর োংিজ ইত্রতহাস সম্পবৈম ধারণা ত্রদ্বয়বিন। ভুত্রর্ৈাবলাচনা অনুসাবর  রুরস্তম্ভ ত্রলত্রপ দথবৈ জানা োয় 
পাল রাজাবদ্র র্ন্ত্রীপদ্ োংিানুক্রত্রর্ৈ ত্রিল এোং েণমাশ্রর্ ত্রেভাজন অনুসাবর তাাঁরা ব্রাহ্মণোংিী ত্রিবলন। উপনযাবসর ভূত্রর্ৈা 
অাংবি র্ন্ত্রী পত্ররচবয়র দে তাত্রলৈা দদ্ওয়া হবয়বি তা ত্রনবে দদ্ওয়া হল- 

“শ্রীোর্নভট্ট র্হীপাবলর র্ন্ত্রী (োন ড়ত্রলত্রপ, ২০ি দলাৈ) ত্রিবলন। ৩য় ত্রেগ্রহপাবলর পুি রার্পাবলর র্ন্ত্রী ত্রিবলন 
দো বদ্বের পুি দোত্রধবদ্ে (৫র্ দলাৈ)। কেদ্বদ্বের (ৈার্রূপরাজ) ৈবর্ৌলী ত্রলত্রপ দথবৈ ৩য় ত্রেগ্রহ পাবলর র্ন্ত্রীর 
নার্ জানা োয়। কেদ্বদ্বের ত্রপতার্হ দো বদ্ে োংিক্রবর্ ত্রেগ্রহপাবলর র্ন্ত্রী হইয়াত্রিবলন েত্রলয়া উহাবত উবেখ্ 
ৈত্ররয়াত্রিবলন।”১ 

আবলাচয তথযগুবলার র্াধযবর্ পালরাজাবদ্র িাসনৈােম পত্ররচালনার জনয উপনযাবস েত্রণমত ত্রেত্রভন্ন পাত্ররষদ্েব মর ত্রেত্রেধ 
ভূত্রর্ৈাগুবলা সম্পবৈম সুস্পষ্ট ধারণা লাভ ৈরা সহজ হবয় ওব । পাত্ররষদ্ে মবদ্র ভূত্রর্ৈা এখ্াবন োন ড়ত্রলত্রপর অনুৈরবণই 
ৈরা হবয়বি। 
       উপনযাবসর আখ্যান েণমনার প্রারবম্ভ ঔপনযাত্রসৈ তাাঁর উপনযাবস েত্রণমত কৈেতমজনব াষ্ঠীবৈ তাবদ্র দু্’দটা িাখ্ার 
(জাত্রলৈ ও হাত্রলৈ) প্রথর্ পেমাবয়র েবল অত্রভত্রহত ৈবরবিন। অথচ সবতযন দসন, র্হাবশ্বতা দদ্েী, জাত্রৈর তালুৈদ্ার, 
হত্ররিাংৈর জলদ্াস ত্রেবরাহী কৈেতমবদ্র হাত্রলৈ দশ্রত্রণভুি ৈবর দদ্ত্রখ্বয়বিন। ‘ত্রিবেণী’র কৈেতমবদ্র সম্পবৈম দলত্রখ্ৈার 
অত্রভর্ত ত্রনবে দদ্ওয়া হল— 

“র্াত্রসৈ েসুর্তীবত প্রৈািৈাবল আর্ার এই উপনযাবস ত্রদ্বেযাৈ ও ভীর্ প্রভৃত্রতবৈ “জাত্রলৈ” কৈেত্তমরূবপ অত্রিত 
ৈরায় ৈবয়ৈজন র্াত্রহষয পা ৈ ইহার প্রত্রতোদ্ ৈত্ররয়াত্রিবলন,”২   

প্রত্রতোবদ্র ৈারণ এখ্াবন আবলাচয ত্রেষয় নয়, শুধুর্াি কৈেতম ত্রেবরাহ দৈি ৈবর দলখ্া প্ররু্খ্ ঔপনযাত্রসবৈর আখ্যাবন 
কৈেতমবদ্র হাত্রলৈরূবপ সূত্রচত ৈরার ত্রেপরীবত অনুরূপা দদ্েী তাাঁর উপনযাবস কৈেতমবদ্র জাত্রলৈ পেমায়ভুি ৈবরবিন তা 
প্রৈাি  ৈরা হবয়বি। েবরত্রি ত্রেবরাবহর কৈেতমরা দে হাত্রলৈ দশ্রত্রণর নয়, তারা দে জাত্রলৈ এ ত্রেষবয় অনুরূপা দদ্েী তাাঁর 
েুত্রিপূণম র্তার্ত ত্রদ্বয়বিন উপনযাবসর ভূত্রর্ৈা অাংবি – 

“নদ্ীর্াতৃৈ েেবদ্বি োস ত্রনেন্ধ্ন পালরাজাবদ্র কসনযেবলর র্বধয দে দনৌেল দে প্রধান েল ত্রিল, েহুতর তাম্রিাসন 
হইবত তাহা প্রর্াত্রনত হইয়া থাবৈ। এই দনৌোত্রহনী ৈাহাবদ্র িারা পত্ররচাত্রলত হইত, েত্রদ্ও ইহার দৈান প্রৈৃষ্ট 
প্রর্াণ পালিাসনাত্রদ্ হইবত পাওয়া োয় নাই, তথাত্রপ প্রাচীন ভারবত েহুৈাল হইবতই দনৌেুবের অত্রধনায়ৈ কসনযদ্ল 
দে কৈেত্তম জাতীর হইত, তাাঁহার ত্রেবিষ প্রর্াণ রার্ায়বণর অবোধযাৈাবণ্ডর ৮৪ অধযাবয়র এই দলাৈ হইবত— 
‘নাোাং িতানাাং পঞ্চানাাং কৈেত্তমানাাং িতম্ িতম্। 
সন্নোনাাং তথা েুনাত্রন্তষ্ঠত্রিভযবচাদ্য়ৎ’।।”৩  
“রার্ায়বণর ত্রিতীয় ৈাবণ্ডর ৮৪ সব ম রাবর্র অনুসরবণ েখ্ন ভরত ত্রচিৈূট  র্ন ৈবরন, দসই সর্বয় ত্রতত্রন 
ত্রনষাদ্রাবজয আ র্ন ৈত্ররবল, গুহ তাাঁহার দূ্রত্রভসত্রন্ধ্ সবন্দহ ৈত্ররয়া  র্বন োধা ত্রদ্োর ত্রনত্রর্ত্ত অনযানয কসনয 
সর্াবেবির আজ্ঞা ত্রদ্য়া ৈত্রহবতবিন।”৪  
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উপনযাবসর ভূত্রর্ৈা অাংবি উি দলাৈ রষ্টেয। ঔপনযাত্রসৈ েত্রদ্ও তাাঁর আখ্যাবনর কৈেতমবদ্র জাত্রলৈ পেমাবয়র অন্তভুমি েবল 
স্বীৈৃত্রত ত্রদ্বলও, তাবদ্র েৃত্রত্ত দে ৈৃত্রষৈাজ তা আখ্যাবনর র্বধয ত্রদ্বয়ই েুত্রিবয় ত্রদ্বয়বিন।  
        জলজীেী র্ানুবষর ৈৃষৈেৃত্রত্তর দৃ্ষ্টান্ত েবরত্রি অঞ্চবলর কৈেতমবদ্র র্বধযই প্রাথত্রর্ৈভাবে জানবত পারা োয়। 
পরেতমীৈাবল ত্রেত্রভন্ন উপনযাবস দের্ন, র্াত্রণৈ েবন্দযাপাধযাবয়র ‘পদ্মানদ্ীর র্াত্রি’, অনিত র্েের্মবণর ‘ত্রততাস এৈত্রট নদ্ীর 
নার্’, হত্ররিাংৈর জলদ্াবসর ‘দ্হনৈাল’ ইতযাত্রদ্ উপনযাবস দদ্ত্রখ্ দজবল, ধীের, র্াবলাবদ্র েৃত্রত্ত পত্ররেতমন হবত। শুধুর্াি 
স্বাধীনভাবে জীত্রেৈা ত্রনেমাবহর জনয জাত্রলৈবদ্র এই েৃত্রত্ত পত্ররেতমন পাল আর্বলর িাসৈেব মর রিচকু্ষ এত্রড়বয় োয়ত্রন। 
কৈেতমরা দে স্বাধীনবচতা জাত্রত তা প্রাচীনৈাল দথবৈই ত্রেত্রভন্ন গ্রন্থাত্রদ্ দথবৈ প্রর্াত্রণত। র্হাভারবতর অনুিাসন পবেম উবেখ্ 
রবয়বি দে র্য়ুরধ্বজ ও ত্রিরধ্বজ ত্রিবলন কৈেতম রাজা। হত্ররোংবি দদ্ত্রখ্ শ্রীৈৃবের আত্মীয়া শ্রুতবদ্েীর সবে কৈেতম রাজার 
ত্রেবয় হয়। র্হাভারবতর র্ৎসয ন্ধ্া উপাখ্যাবনর ৈথা আর্রা প্রায় সৈবলই জাত্রন। অথমাৎ কৈেতমবদ্র দে এৈটা পৃথৈ সত্তা 
েজায় ত্রিল তা তাবদ্র রাজা, রাজযিাসন ইতযাত্রদ্ এইসে দথবৈ খু্ে সহবজই অনুর্ান ৈরা োয়। ক্ষত্রিয় সুলভ তাবদ্র 
আচরণ। ঔপনযাত্রসৈ এই ৈারবণই েবরত্রির কৈেতমবদ্র হাত্রলৈ না েবল জাত্রলৈ আখ্যা ত্রদ্বয়বিন। সর্য়, স্থান ও জীত্রেৈা 
ত্রনেমাবহর সুত্রেধাবথম েবরিীর েন-জেল, জলাভূত্রর্, ৈৃত্রষজত্রর্র ওপর তাবদ্র এৈচ্ছি অত্রধৈার। জীত্রেৈা ত্রনেমাবহর উপেুি 
সাংস্থান না হওয়াই, েবরিীর কৈেতমরা ৈৃত্রষৈাজবৈই জীেবনর দশ্রষ্ঠ ও এৈর্াি ধযান েবল র্বন ৈবরত্রিল।  
         আধুত্রনৈবলর এৈজন ত্রেত্রিষ্ট ৈথাসাত্রহত্রতযৈ অত্রভত্রজৎ দসন রত্রচত ‘রহু চণ্ডাবলর হাড়’ উপনযাবস োজীৈর 
জনব াষ্ঠীর জীেনৈড়চা এাঁবৈবিন। উপনযাবস োত্রজৈরবৈ োোের জনজাত্রত েলা হবয়বি। অথমাৎ তাবদ্র দৈাবনা স্থায়ী েসত্রত 
দনই। দ াষ্ঠীেেভাবে তারা ত্রেত্রভন্ন সর্বয় ত্রেত্রভন্ন স্থাবন অস্থায়ী েসত্রত  বড় দতাবল। তাবদ্র ত্রনজস্ব ত্রভবটর্াত্রট দনই, দনই 
চাবষর জত্রর্, পশুপালন ও পশু দৈনাবেচা তাবদ্র রবি। দসইসবে ত্রেত্রভন্ন দভলত্রৈরূ্লৈ দখ্লা দদ্ত্রখ্বয় তাবদ্র জীত্রেৈা 
সাংস্থান। অত্রভত্রজৎ দসন োজীৈর জনজাত্রতর র্ানুবষর সবে েত্রদ্ও হাত্রলৈ ো জাত্রলৈ কৈেতম ত্রনধমারণ উপনযাবসর রু্খ্য ত্রেষয় 
নয়। ইত্রতহাবসর ত্রেষয়বৈ সার্বন দরবখ্ পাল সম্রাট ত্রিতীয় র্হীপাল ও তাাঁর পরেতমী সর্য়ৈাল সবেমাপত্রর েবরত্রি অঞ্চবলর 
কৈেতমবদ্র ত্রেবরাহীসত্তা ও পাল সাম্রাজয দ্খ্ল ও পতন এ উপনযাবসর উপজীেয। ইত্রতহাস দেখ্াবন সতয উদ্ঘাটবন ৈুত্রিত, 
সাত্রহতয দসখ্াবন স্বল্প প্রার্াণয তথযবৈ ত্রনভমর ৈবর আপন েুত্রি ও অনুর্ানরষ্ট আখ্যান ত্রনবয় উপত্রস্থত।  
         কৈেতম ত্রেবরাহবৈ উপজীেয ৈবর অনুরূপা দদ্েী দথবৈ শুরু ৈবর সবতযন দসন, র্হাবশ্বতা দদ্েী, হত্ররিাংৈর 
জলদ্াস, জাত্রৈর তালুৈদ্ার, অর্রজযত্রত রু্বখ্াপাধযাবয়র র্বতা সাত্রহত্রতযবৈরা তাাঁবদ্র স্বঅত্রজমত তথযবৈ ত্রনভমর ৈবর স্বৈত্রল্পত 
নানা িাাঁবদ্র ৈাত্রহত্রনর অেতারনা ৈবরবিন। ৈাত্রহত্রনর ত্রদ্ৈ দথবৈ প্রবতযৈত্রট উপনযাবসর র্বধয স্বতন্ত্রতা রবয়বি। তবে 
সন্ধ্যাৈর নন্দী ত্রদ্েযৈবৈ উপত্রধব্রতী ও কৈেতম ত্রেবরাহবৈ ‘অত্রনৈম্ ধর্মত্রেপ্লেম্’ েবল অত্রভত্রহত ৈরবলও ঔপনযাত্রসৈরা তাাঁবদ্র 
আখ্যাবন তা দদ্খ্াবলন না। তাাঁরা স্বাধীনবচতা এই জাত্রতত্রটর ত্রেবরাহরু্খ্ীন হবয় ও ার  েথাথম ৈারণ দদ্খ্াবলন। 
        ‘ত্রিবেণী’ উপনযাবস ভীর্বৈই সেবচবয় গুরুত্বপূণম ৈবর দদ্খ্াবনা হবয়বি। প্রেল িত্রিিালী েুেৈ এই ভীর্। তার 
পত্ররোর, প্রত্রতবেিী, গ্রার্ সৈবলর ৈাবিই দস সর্াদৃ্ত ও সর্ম্ানীয়। সর্ম্ানীয় হওয়ার ত্রপিবন েত্রদ্ও আরও এৈটা ৈারণ 
দদ্ত্রখ্, দসটা হবলা, তার জযা া ত্রদ্েযৈ ত্রিবলন পাল সাম্রাবজযর পূেমতন ৈর্মচারী। েতমর্াবন দস েৃে কৈেতম। ত্রৈন্তু পাল 
সাম্রাবজযর এৈজন অত্রধৈতমা হওয়ার ৈারবণ কৈেতমব াষ্ঠী তাবৈ তাবদ্র প্রধান ো রাজার সর্ম্াবন অত্রধত্রষ্ঠত ৈবরত্রিল। 
কৈেতমবদ্র সম্পবৈম আব ই েলা হবয়বি তারা স্বাধীনবচতা জাত্রত। তারা ত্রনবজবদ্র দ াষ্ঠীর র্বধয দথবৈই রাজা ো দ্লপত্রত 
ত্রনেমাচবন দেিী স্বাচ্ছন্দয দোধ ৈবর। দসই দথবৈই ত্রদ্েযবৈর োংি কৈেতমবদ্র ৈাবি এৈপ্রৈার রাজোংি। 
       েত্রদ্ও ত্রদ্েযবৈর পত্ররোবরর এই সর্ম্ান প্রাবপযর আরও এৈটা ৈারণ উপনযাবসর র্বধয জানা োয়– 

“ত্রদ্বেযাবৈর ত্রপতা পুণযৈ দদ্বির জনয ত্রনবজর প্রাণ এোং সর্স্ত ধনজন, এর্নত্রৈ, জীেনধারবণর এৈর্াি 
উপায়ন্তরুপ িসয দক্ষিগুত্রল পেমযন্ত সর্স্তই আনবন্দর সত্রহত রাজার ৈাবেময সাঁত্রপয়া ত্রদ্য়া দদ্বির জনয েুেবক্ষবি 
ত্র য়া প্রাবণাৎস ম ৈত্ররয়াত্রিবলন।”৫  

ত্রৈন্তু প্রশ্ন আবস র্হািত্রিিালী পাল সাম্রাবজযর র্বধয সার্ানয এৈজন দজবলর দিবল এবতােড় আত্মতযাব র সুবো  দপবলন 
ত্রৈ ৈবর? এ প্রসবে উপনযাবসর ভূত্রর্ৈা অাংবি ঔপনযাত্রসবৈর র্ন্তবেযর ৈথা আোরও স্মরণ ৈরবত হয়। অথমাৎ েবরত্রির 
কৈেতমরা জাত্রতবত দজবল। জল, দনৌবৈা, র্াবির জাল এসবের সবে তাবদ্র অবচ্ছদ্য সম্পৈম। জল ও জলোবন তাবদ্র র্বতা 
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পারদ্িমী জাত্রত আর দনই। সুতরাাং েুেবক্ষবি পাল সাম্রাবজযর এৈটা অত্রতত্ররি ও প্রেল িত্রির জায় া দে কতত্রর হবয় 
ত্র বয়ত্রিল তা েলাই োহুলয। খু্ে স্বাোত্রেৈভাবেই পাল কসনযদ্বলর র্বধয দৈাত্রটেবষমর কৈেতমবদ্র আহ্বান জানাবনা হবয়ত্রিল।  
       এখ্াবন আোরও প্রবশ্নর উবরৈ হয়। সদ্া িাত্রন্তত্রপ্রয় ত্রনবজবদ্র  ত্রণ্ডর র্বধয সহজ-সরল জীেনোপবন অভযস্ত কৈেতমরা 
দৈন পাল সাম্রাবজযর হবয় েুবে অেতীণম হবত োবে! এখ্াবন এৈটা ত্রেষয় পত্ররস্কার দে কৈেতমবদ্র র্বধয দদ্িবপ্রর্ জাগ্রত 
ত্রিল। হয়বতা দ ৌড়রাবজযর অধীবন দথবৈও তারা ত্রনবজবদ্র জনয পৃথৈ িাসন দ্ােী ৈবরত্রিল। তাবদ্র দ াষ্ঠীেে জীেবন 
তথাৈত্রথত দৈানরৈর্ উচ্চেব মর পাবয়র িাপ দেন না পবর এই দ্ােী তাবদ্র ত্রিল। তৎৈালীন ত্রনয়র্ অনুোয়ী উৎপাত্রদ্ত 
ফসবলর এৈ ষষ্ঠর্াাংি রাজার ৈাবি দপ্ররবণও তারা সর্ম্ত ত্রিল। আোর পৃত্রথেীর ত্রেত্রেধ প্রাৈৃত্রতৈ সম্পদ্ দের্ন জল, 
জেল, ভূত্রর্ এসবে তারা রাজার হস্তবক্ষপ চায়ত্রন। ত্রৈন্তু এসে সবেও দদ্বির প্রত্রত ৈতমেয ও দ্াত্রয়বত্বর ত্রনষ্ঠাবতই তারা 
দ ৌবড়র হবয় িত্রুপবক্ষর ত্রেরুবে এৈ হবয় েুে লড়বত দপবরবি। দদ্ি ও রাজার প্রত্রত দপ্রর্ ও ভাবলাোসার ত্রনদ্িমনস্বরূপ 
পুণযবৈর আত্মতযাব র দৃ্ষ্টাবন্তর ৈথা আব ই েলা হবয়বি।  
       শুধুর্াি পুণযৈই নয়, সর্গ্র কৈেতম জাত্রত দ ৌবড়র দনৌ-দসনার ভার ত্রনবত ত্রপিপা হয়ত্রন। ত্রৈন্তু এরই র্বধয ত্রদ্েযবৈর 
পত্ররোর েথাথম সর্ম্াবনর দ্ােী রাবখ্ েবল র্বন হয়। উপনযাবসর ‘ভীর্’ নার্ৈ ত্রিতীয় অাংবি ভীবর্র অপহত্ররত স্ত্রী উজ্জ্বলাবৈ 
ত্রফবর পাওয়ার জনয নযায় ত্রেচার চাইবত ত্র বয় সত্তর েিবরর েৃে ত্রদ্েযবৈর রু্খ্ দথবৈ দেত্ররবয় আসা ঘটনা এোং ত্রিতীয় 
র্হীপাল ৈতৃমৈ দসই ঘটনার স্বীৈাবরাত্রি এই সর্ম্াবনর প্রার্াণয তথয।– 
       ত্রদ্েযবৈর দেৌেনৈাবল ত্রিতীয় র্ত্রহপাবলর ত্রপতার্হ নয়পাবলর রাজবত্বর দিষ সর্বয় দচত্রদ্রাজ ৈবণমর সবে েবরিভূত্রর্র 
প্রেল েুে হয়। দসসর্য় দ ৌবড়র রাজবৈাষ টান পড়া দথবৈ শুরু ৈবর দসনাোত্রহনীর র্বধয অসবন্তাষ, খ্াদ্যাভাে ইতযাত্রদ্ 
ৈারবণ েবরিভূত্রর্র তথন ত্রেধ্বস্তপ্রায় অেস্থা। িত্রু েখ্ন িাবর আ তপ্রায় তখ্ন দৈাত্রটেবষমর েনয, ৈাবলা র্ানুষগুবলা তাবদ্র 
ধন-জন-প্রাবণর র্ায়া তযা  ৈবর আত্মত্রনবয়া  ৈবর পালসাম্রাবজযর সর্ম্ান রক্ষা ৈবরত্রিল। চরর্ দু্ত্রদ্মবন সাহাবেযর জনয 
দদ্ওয়া দৈাবনাত্রৈিুই তারা পুনরায় ত্রফবর না দপবলও তার দ্াত্রেদ্ার হবয় পাল সম্রাবটর ৈাবি ধনমা দদ্য়ত্রন। পক্ষান্তবর 
পরেতমীৈাবল ত্রদ্েযৈ দদ্বির স্বাবথম রাজরক্ষীপবদ্ আসীন হবয় সম্রাবটর তথা পাল সাম্রাবজযর ৈাবি ত্রনবজবৈ ত্রনবয়াত্রজত 
ৈবর। জানা োয়, ত্রেগ্রহপাবলর রাজযাবরাহবণর পর পুনরায় দচত্রদ্পক্ষ পাল সাম্রাজয আক্রর্ণ ৈরবল ের্ম্মারাজ দচত্রদ্পবক্ষ 
দো দ্ান ৈবর, এর্ত অেস্থায় প্রেল িত্রিিালী দচত্রদ্সম্রাবটর িত্রিক্ষয়বহতু ের্ম্মারাজবৈ েন্দী ৈবর ত্রদ্েযৈ। েত্রদ্ও 
পরেতমীৈাবল রাজা ভৃতয র্নর্াত্রলবনযর ৈারবণ ত্রদ্েযৈবৈ রাজপ্রাসাদ্ দথবৈ দূ্বর সত্ররবয় দদ্ওয়া হয়। ত্রৈন্তু কৈেতমপেীবত 
তার সর্ম্ান ক্রর্ি দেবড় ওব  োংিপরম্পরায়। ত্রদ্েযৈ দথবৈ রুবদ্াৈ, রুবদ্াবৈর পুি ভীর্, প্রবতযৈবৈ দৈাত্রটেবষমর র্ানুষ 
সর্ম্ান ৈবর। 
        উপনযাবস রাজধানীর এৈপ্রাবন্ত অেত্রস্থত কৈেতমপেীর ৈুত্রটরগুবলাবৈ, ত্রেবিষত ত্রদ্েযৈ, রুবদ্াৈ কৈেতমবদ্র 
ৈুত্রটরগুবলাবৈ দ্াত্রররেযঞ্জৈ ৈবর দদ্খ্াবনা হয়ত্রন, েরাং স্বচ্ছল  ৃহবস্থর পত্ররচয়বৈই তুবল ধরা হবয়বি– 

“র্বধয এৈখ্াত্রন আটচালা, ইহার এৈধাবর ৈবয়ৈখ্ানা সুন্দরভাবে র্াত্রজমত সুসাংেেভাবে অেত্রস্থত  ৃহ এোং 
অপরপাবশ্বম সাত্ররসাত্রর  লা র্ড়াই, দ াঁত্রৈিালা ও দ া- ৃহ। পশ্চাবত ও পাবশ্বম সুত্রেসৃ্তত ো ান এোং এৈত্রট পুসু্কত্ররনী। 
তত্রিন্ন অবনৈ ত্রেঘা ধান জর্ীও তাহাাঁবদ্র আবি। দর্াবটর ওপর ইহাবদ্র অেস্থা আব র দচবয় অবনৈখ্াত্রন খ্াবটা 
হইয়া দ বলও এখ্নও েবথষ্ট স্বচ্ছল েলা চবল।”৬  

উেৃতাাংি দথবৈ আরও এৈটা ত্রেষয় পত্ররস্কার দে, কৈেতমবদ্র পূেম অেস্থা অবনৈ দেিী স্বচ্ছল ত্রিল। অথমাৎ অগ্রজ পাল 
রাজাবদ্র সর্বয় কৈেতমপেী এৈপ্রৈার তথাৈত্রথত উচ্চত্রেত্ত  ৃহস্ত পত্ররোবরর র্বতাই ত্রিল। সবতযন দসবনর ‘ত্রেবরাহী কৈেতম’ 
উপনযাবসর েণমনা অনুোয়ী, ধর্মপাবলর সবে কৈেতমবদ্র এৈপ্রৈার সত্রন্ধ্ হবয়ত্রিল, িতম অনুোয়ী কৈেতমপেী অঞ্চবলর ভূত্রর্র 
ওপর রাজা হাত দদ্বে না। ত্রৈন্তু দস িবতমর ত্রলত্রখ্ত খ্সড়া পাল রাজাবদ্র ৈাবি থাৈবলও কৈেতমরা রু্বখ্র ৈথাবৈই 
দেদ্োৈয র্বন ৈবর তার দৈাবনা ত্রলত্রখ্ত খ্সড়া ত্রনবজবদ্র ৈাবি রাবখ্ত্রন। তাবদ্র এই সহজ সরল র্ানত্রসৈতার রূ্লয 
পরেতমীৈাবল তাবদ্রবৈ ত্রদ্বত হবয়ত্রিল ৈত্র ন পত্ররত্রস্থত্রতর রু্বখ্ারু্ত্রখ্ হবয়।  
        ত্রিতীয় র্হীপাবলর রাজত্বৈাবল েখ্ন রাজবৈাবষ টান পড়বত শুরু ৈবর অত্রধৈ ত্রেলাত্রসতার ৈারবণ, তখ্ন েরাহস্বার্ীর 
নজবর পবড় কৈেতমপেীর জত্রর্জর্া, ফসল ইতযাত্রদ্র ওপর। রাজপুরুষে ম ধর্মপাবলর সর্য়ৈাবলর িবতমর ৈথা র্বন রাখ্বলও, 
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তাবদ্র ধূতম র্ানত্রসৈতা এও স্মরবণ ত্রনবয় আবস দে সহজ-সরল কৈেতমজাত্রত িবতমর দৈাবনা ত্রলত্রখ্ত রূপ তাবদ্র ৈাবি 
রাবখ্ত্রন। সুতরাাং েত্রসবয় ত্রদ্বলন কৈেতম সম্পদ্ েবল এতত্রদ্ন ো পত্ররত্রচত ত্রিল, দসসবের ওপর রাজৈর। জল, র্াি, ভূত্রর্ 
এসবের ওপর ৈর দদ্ওয়াবত অভযস্ত ত্রিল দৈাত্রটেবষমর প্রজারা। দ্ীঘমত্রদ্ন ধবর এই ৈবরর দোিা কৈেতম পেীর অথম ও  ৃবহর 
শ্রী ও দসৌষবর্যর ওপর প্রভাে ত্রেস্তার ৈবর। প্রেল কদ্ত্রহৈ পত্ররশ্রবর্ অত্রজমত সম্পবদ্র ওপর রাজবৈাবষর িত্রনদৃ্ত্রষ্ট েত্রষমত 
হয়। 
        ‘ত্রিবেণী’দত দদ্ত্রখ্ পাত্ররোত্ররৈ অেস্থা আব র তুলনায় অস্বচ্ছল হবলও জীেন ও জীত্রেৈার জনয সাংগ্রাবর্ কৈেতমরা 
ত্রেনু্দর্াি ভীত নয়। পত্ররোবর পুরুবষর সবে সবে ভীবর্র স্ত্রী উজ্জ্বলার র্বতা ৈর্মর্য়ী নারীবদ্র জীেন ও জীত্রেৈার জনয 
সাংগ্রাবর্ সত্রক্রয়ভাবে অাংিগ্রহণ আত্রথমৈ দু্েমলতাবৈ জয় ৈরবত সমূ্পণমভাবে সক্ষর্ না হবলও দর্াবটর ওপর সুখ্-দু্িঃখ্, হাত্রস-
ৈান্না, ঘবরায়া দৈান্দল সেত্রৈিু ত্রনবয় েলা োয় এৈপ্রৈার িাত্রন্তর জীেন োপবনর ত্রচি কৈেতমপেীর র্বধয পাওয়াই োয়।  
        ৈৃত্রষৈাবজর পািাপাত্রি র্েক্রীড়া, অস্ত্রত্রিক্ষার ত্রনদ্িমন ভীর্ ও তার েনু্ধ্ হত্রর কৈেতম হবত পাওয়া োয়। খু্ে 
সহজভাবেই দোিা োয়, কৈেতমরা েুেত্রপ্রয় জাত্রত। রাজার জনয েুে ৈরবত হবল অস্ত্রত্রিক্ষা অেিযই প্রবয়াজন। ত্রৈন্তু রাজ 
অননত্রতৈতা েখ্ন চরবর্ তখ্ন অস্ত্রত্রিক্ষার দহতু হবয় োয় ত্রভন্ন। অথচ রাজার ৈাবি খ্ের োয়, কৈেতমপেীবত রাজনসনযবৈ 
িত্রিিালী ৈরোর জনযই ত্রনয়ত্রর্ত প্রস্তুত্রত চলবি। অস্ত্রত্রিক্ষায় ত্রেনু্দর্াি খ্ার্ত্রত দদ্ওয়া োবে না, দ্বলর র্াথা ভীবর্র ত্রনবদ্মি। 
প্রশ্ন জা বত পাবর, রাজার তরফ দথবৈ েুবের আিিার ৈথা দঘাষণা না ৈরবলও, ত্রনয়ত্রর্ত অস্ত্রত্রিক্ষা ত্রৈবসর প্রবয়াজবন। 
এর দু্বটা েযাখ্যা হবত পাবর। রেীিনাথ  াৈুর ো অবনৈ পবর ত্রলবখ্বিন, তা েহুপূবেমই কৈেতম জনজাত্রত ত্রেবিষত ভীর্ 
কৈেবতমর েুত্রেদ্ীপ্ত র্ানত্রসৈতার পত্ররচায়ৈ ত্রিল। ভীর্ কৈেবতমর সদ্া-সেমদ্া প্রস্তুত থাৈার পরার্বিমর ৈথা রেীিনাথ  াৈুর 
‘দিবষর ৈত্রেতা’য় ত্রদ্বলন এভাবে— 

“সম্ভেপবরর জবনয সে সর্বয়ই প্রস্তুত থাৈাই সভযতা; েেমরতা পৃত্রথেীবত সৈল ত্রেষবয়ই অপ্রস্তুত।”৭  
পাল সম্রাট ও রাজনযে ম দেখ্াবন কৈেতমবদ্র কু্ষর দভবে অেবহলা ৈবর এবসবি েরাের, তাবদ্র িত্রি সম্পবৈম সেমদ্া 
দথবৈবি উদ্াসীন, দসত্রদ্ৈ দথবৈ ভীবর্র ত্রচন্তাধারা েবল ত্রদ্বচ্ছ কৈেতমরা পাল রাজনযে ম হবত েথাথম আধুত্রনৈ ত্রচন্তাধারার 
র্ানুষ।          
        ৈৃষবৈর ফসল অপহরণ, রাজনসনয ৈতৃমৈ দখ্ালা োজার দথবৈ েুেত্রত দর্বয় অপহরণ, ধষমণ, খু্ন, প্রত্রতোবদ্র ফল 
সর্গ্র গ্রাবর্ অত্রগ্নৈাণ্ড এসে দতা চবল আসত্রিল। ত্রৈন্তু এর প্রভাে দে কৈেতম জনজাত্রতর র্বধয প্রেলভাবে পড়বত পাবর দস 
ত্রেষবয় পাল রাজনযে মবৈ এবৈোবরই উদ্াসীন থাৈবত দদ্খ্া োয় এ উপনযাবস। দসইৈারবণই রাজৈর্মচারীবদ্র তরফ দথবৈ 
অতযাচাবরর র্ািা ক্রবর্ োড়বত থাবৈ। ত্রৈন্তু অপরাধ সীর্া অত্রতক্রর্ ৈবর উপনযাবসর ত্রিতীয় অাংি ‘ভীর্’ এর প্রথর্ 
পত্ররবিবদ্ েত্রণমত র্েক্রীড়ার ত্রদ্ন র্হাপ্রতীহার ৈতৃমৈ িলনার আশ্রবয় ভীবর্র স্ত্রী উজ্জ্বলাবৈ অপহরবণর ঘটনার র্বধয ত্রদ্বয়। 
ক্রীড়ােবন গ্রাবর্র সৈবল উপত্রস্থত থাৈবলও অপহরবণর ঘটনা ভীবর্র েনু্ধ্ হত্ররর দচাখ্বৈ এত্রড়বয় দেবত পাবরত্রন। প্রজ্জ্বত্রলত 
হয় কৈেতমপেীর জনর্ানবসর র্বধয অন্তদ্মাহ ও পাল রাজার ত্রেরুবে প্রেল দক্ষাভ।  
          ত্রেবরাবহর েত্রদ্ সাংজ্ঞা ৈরা হয়, তাহবল েলবত হয়- সাধারণত সরৈার ো স্থানীয় প্রিাসবনর ত্রেরুবে র্ানুবষর 
অসবন্তাষ অথমাৎ িাসবৈর ো সরৈাবরর কস্বরাচারী িাসবনর অথো অতযাচাবরর ত্রেরুবে পুত্রঞ্জভূত দক্ষাবভর েত্রহিঃপ্রৈািবৈ 
ত্রেবরাহ েলা োয়। তবে এটা সাংঘটবনর জনয ত্রনত্রদ্মষ্ট পত্ররৈল্পনার প্রবয়াজন আবি। িাসবৈর অননত্রতৈতা, অরাজৈতা, 
অতযাচার েখ্ন চরবর্ ওব  তখ্ন প্রজা ো সাধারণ র্ানুষ অথো দৈাবনা ত্রনত্রদ্মষ্ট জনব াষ্ঠী তাবদ্র উপেুি দ্াত্রে ত্রিত্রনবয় 
দনওয়ার জনয ত্রেবরাহ ৈবর েবস। উপনযাবস ত্রেবরাবহর পটভূত্রর্টা েত্রদ্ পরপর সাজাবনা হয় তাহবলই েুিবত পারা োবে 
দৈাত্রটেবষমর সাধারণ দখ্বট খ্াওয়া র্ানুষগুবলার পাল রাজধানীবত আক্রর্ণ ও ত্রিতীয় র্হীপালবৈ হতযা ৈরার ৈারণ ও তার 
দপিবন স্বাথম ত্রৈিু ত্রিল ত্রৈ না।   
প্রথর্ত— কৈেতমপেীর জত্রর্ত্রজরাত, উৎপাত্রদ্ত ফসবল দেত্রহসােী ৈর আদ্ায়। 
ত্রিতীয়ত— ৈৃষবৈর ফসল দৈবড় দনওয়া। 
তৃতীয়ত— রাজৈর্মচারী ৈতৃমৈ কৈেতম নারী অপহরণ ও ধষমণ। 
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চতুথমত— প্রত্রতোদ্ ৈরবত দ বল গ্রার্ জ্বাত্রলবয় দদ্ওয়া। 
পঞ্চর্ত— সন্ধ্যার আাঁধাবর গ্রার্য হাবসযাচ্ছ্বল ৈর্মর্য়ী ভীর্ কৈেবতমর স্ত্রীর প্রত্রত র্হীপাবলর ৈুদৃ্ত্রষ্ট।  
ষষ্ঠত— ভীর্ কৈেবতমর স্ত্রী অপহরণ। 
সপ্তর্— পাল রাজনযে মবদ্র  ৃহেুে।  
ভীবর্র পত্ররচয় আব ই দদ্ওয়া হবয়বি। ত্রদ্েযৈ তথা ভীবর্র জযা ার্িাই রাজ দ্রোবরর েৃে ৈর্মচারী। অপহরবণর সাংোবদ্ 
ত্রদ্েযৈ ৈতৃমৈ রাজার ৈাবি নযায় ত্রেচার চাওয়ার দৃ্ষ্টান্তও পাওয়া োয়। ত্রৈন্তু নারী র্াাংবস ত্রেবভার র্হীপাল তাবত ৈণমপাত 
না ৈরবল দ্ীঘমৈালীন পাল রাবজযর জনয ত্রনবজবৈ ত্রনবয়াত্রজত ত্রদ্েযবৈর র্বন দক্ষাভ জন্মায়। দক্ষাভেিত র্হীপাবলর সভাবতই 
প্রৈাবিয র্হাপ্রতীহারবৈ অপহরণৈারী েবল উবেখ্ ৈরার দৃ্ষ্টান্ত দথবৈ দোিা োয় ত্রেবরাহ শুরু হবয় দ বি এৈপ্রৈার।  
        উপনযাবস ত্রদ্েযবৈর দদ্াষাবরাবপর প্রর্াণ দচবয় র্হীপাল ৈতৃমৈ ত্রদ্েযৈবৈ দে উপবদ্ি দ্ান ও উজ্জ্বলার প্রত্রত দে 
র্ন্তেয ৈরা হবয়বি, কৈেতম জনব াষ্ঠীর রবি উন্মাদ্না জা াবনার জনয তা েবথষ্ট– 

“ত্রৈন্তু দূ্তী ও পাল্কী পাত্র বয় দৈউ ৈখ্বনা ৈারুবৈ চুরী ৈবর না, তবে এ হ’দত পাবর দে, পূর্ব্ম হবত তাবদ্র র্বধয 
সবিত ত্রিল, তাই দূ্তী ও পাল্কী পাত্র বয় ত্রদ্বতই উজ্জ্বলা দস্বচ্ছায় দসখ্াবন চবল দ বি।”৮  

র্হীপাল তাাঁর ৈুেুত্রিবৈ তীক্ষ্ণ ৈরবত আরও েবলন— 
“েত্রদ্ ত্রতত্রন সতীরানীই হবেন, তা’হবল অনায়াবস পর পুরুবষর পা াবনা পাল্কী চবড় দূ্তীর সবে চবল দ বলন ত্রৈ 
ৈবর? এ ত সতী সাত্রেিীর দৈান র্বতই লক্ষ্মণ নয়! তাই েত্রল ত্রৈ, এৈটা অসতী স্ত্রীর জনয েৃথা দিাবৈ আচ্ছন্ন 
দথবৈ দপৌরুষ নষ্ট না ৈবর, ভীর্বৈ েরাং এৈটা ত্রৈিু ৈাে ত্রনবয় ত্রৈিু ত্রদ্ন দদ্িান্তবর োোর পরার্িম দ্াও দ  োও, 
তারপর এৈটা সুন্দরী দদ্বখ্ েড়সড় দর্বয় এবন তার ত্রেবয় ত্রদ্বয় দ্াও, সে  াণ্ডা হবয় োবে।”৯  

স্ত্রী অপহরবণর ত্রেষয়বৈ চাপা দদ্ওয়ার সেমত দচষ্টা ৈরার পর র্হীপাল ৈতৃমৈ ভীবর্র প্রত্রত তথা তার দপৌরুবষর প্রত্রত 
সর্ম্ান প্রদ্িমবনর দচষ্টা ৈরবত। রাজা ত্রনবজ দথবৈ এৈজন তথাৈত্রথত ত্রনেে ম প্রজাত্রতর র্ানুষবৈ র্ বধ দ্ণ্ডপাত্রনবৈর পদ্ 
ত্রদ্বচ্ছন, আপাতভাবে তা সত্রতযই র্হানুভােবৈর পত্ররচয়– 

“আপাততিঃ র্ বধ ও দৈৌত্রিৈী-ৈবচ্ছ ৈতৈগুত্রল দলাৈ ত্রনেুি ৈরবত হবে, দতার্ার ভ্রাতুষু্পিবৈ আত্রর্ র্ বধ 
দ্ণ্ডপাত্রনবৈর পদ্ প্রদ্ান ৈ’দর পা াবত প্রস্তুত আত্রি। এর্ন ত্রৈ তাবৈ দৈৌত্রিৈী-ৈবচ্ছর র্হাপ্রতীহাবরর পদ্ 
দদ্ওয়াবতও আর্ার আপত্রত্ত দনই।”১০  

র্হীপাবলর ৈথায় ত্রদ্েযৈ অসন্তুষ্ট হয়। ৈারণ, পুিেধূবৈ ৈুলতযাত্র নী েবল দস দর্বন ত্রনবত পাবরত্রন। তাই োরোর এৈই 
অনুবরাধ ৈরবল রাজা ত্রেরি হবয় তাত্রড়বয় দদ্য় ত্রদ্েযৈবৈ। অথমাৎ, ত্রদ্েযবৈর সবন্দবহর েিেতমী হবয় ত্রতত্রন র্হাপ্রতীহার 
রুরদ্র্নবৈ িাত্রস্ত ত্রদ্বত পারবেন না।  
      ঔপনযাত্রসবৈর েণমনা দথবৈ পত্ররস্কার দে, ত্রদ্েযৈ এখ্াবন ‘উপত্রধব্রতী’ নয়। ৈারণ, ত্রদ্েযৈ নযায় ত্রেচার না দপবয় 
প্রৈাবিযই র্ন্তেয ৈবর— 

“আজ হবত ত্রচরত্রদ্বনর জনয আপনার ত্রসাংহাসন তার অবনৈগুত্রল ত্রেশ্বস্ত ভৃতয দথবৈ ত্রচর েত্রঞ্চত হবলা! হয়বতা 
এৈত্রদ্ন এ ক্ষত্রতবৈ খু্ে সার্ানয ে’দল র্বন ৈরবত পারবেন না, হয়বতা এর জনয আপনাবৈ অনুতাপও ৈরবত 
হবে। আজ দথবৈ আপত্রন আর্ার এোং আত্রর্ আপনার র্হািত্রু।”১১  

অতএে, অনুরূপা দদ্েীর েণমনায় কৈেতম ত্রেবরাহ ‘অত্রনৈর্ ধর্মত্রেপ্লেম্’ আর রইল না। 
         র্হীপাবলর দভা  ত্রেলাস তথা নারী দলালুপতা েখ্ন ভীবর্র স্ত্রী পেমন্ত দপৌঁিায় এোং ঘটনাক্রবর্ আত্মহনবন সফল 
উজ্জ্বলার দিষ ত্রনশ্বাস তযাব র অত্রন্তর্ৈাবল জানবত পারা োয় অপহরৈারী স্বয়াং র্হারাবজর আবদ্বির স্বীৈার, ত্রেবরাহ অত্রগ্ন 
তখ্ন জ্বালারু্খ্ দথবৈ ত্রন মত হবয় দ বি। পত্ররণার্ অপ্রস্তুত দ ৌবড় ত্রদ্েযবৈর দনতৃবত্ব ও ভীর্ ও তার েনু্ধ্ হত্ররর দসনাপত্রতবত্ব 
িাাঁবৈ িাাঁবৈ কৈেতম দসনার আক্রর্ণ ও ত্রনদ্ময় হতযাৈাণ্ড। দসইসবে ভীর্ ৈতৃমৈ র্হীপাল হতযা।  
         ‘রার্চত্ররত’ৈার সন্ধ্যাৈর নন্দীবৈ সূি ৈবর ত্রেত্রভন্ন ঐত্রতহাত্রসৈ ভীর্ ৈতৃমৈ ত্রিতীয় র্হীপালবৈ হতযা সহজ দচাবখ্ 
দনয়ত্রন। ভীর্ ৈতৃমৈ এবহন হতযার পত্ররণাবর্ ভীর্ ৈলত্রিত েবল পত্রণ্ডত র্হবল আবলাত্রচত হবয়বি ত্রেত্রভন্ন সর্বয় ত্রেত্রভন্নভাবে। 
ত্রৈন্তু এ প্রসবে র্হাবশ্বতা দদ্েীর ‘কৈেতমখ্ণ্ড’ উপনযাবসর স্মরণ ৈরা দেবত পাবর— 
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“ভীর্বৈ ভাবলা দজবনই তাবৈ ৈাত্রলর্াত্রলপ্ত ৈরবে। জানবে, এৈ অৈলি র্ানুবষর নার্ স্থায়ীভাবে ৈলত্রিত ৈবর 
োচ্ছ।”১২ 

র্হীপাল হতযার পবর পাল রাজভেন ও দ ৌবড় কৈেতমবদ্র এৈচ্ছি অত্রধৈার সূত্রচত হবলও রার্পাল দ ৌবড় কৈেতম িাসন 
দর্বন ত্রনবত পাবরনত্রন। েত্রদ্ও ভাই হওয়া সবেও সবন্দবহর েবি তাাঁবৈ ও িূরপালবৈ ৈারা াবর ত্রনবক্ষপ ৈরা হবয়ত্রিল 
ত্রিতীয় র্হীপাল ৈতৃমৈ। পাল সাম্রাবজযর প্রজাে মও তাবত অসন্তুষ্ট হবয়ত্রিল। ত্রৈন্তু ঘটনাক্রবর্ ৈারা ার দথবৈ পলায়বনর 
ফবল দৈাবনারৈবর্ জীেন রক্ষা হয়। েত্রদ্ও ত্রিতীয় র্হীপাল তথা রার্পাবলর দ্াদ্ার অতযাচারী, অত্রতত্রেলাসী, িাসনৈােম 
পত্ররচালনায় উদ্াসীন, প্রজাবদ্র প্রত্রত অননত্রতৈ পদ্বক্ষপ এসবের ৈারবণ র্বন র্বন রার্পাল কু্ষব্ধ ত্রিবলন। ত্রৈন্তু েনয, 
অত্রিত্রক্ষত, েেমর, ত্রনেবশ্রত্রণর  কৈেতম দসনানায়ৈ ভীর্ ৈতৃমৈ র্হীপাবলর রৃ্তুয ত্রতত্রন দর্বন ত্রনবত পাবরনত্রন।  
         ‘কৈেতমখ্বণ্ড’ র্হাবশ্বতা দদ্েীর উি উত্রির েথাথমতা অবেষণ ৈরবত দ বল ভীবর্র িাসনৈাবলর ত্রৈিু দৃ্ষ্টান্ত দদ্ওয়া 
প্রবয়াজন। ‘রার্চত্ররবত’র এৈত্রট দলাৈ এখ্াবন উেৃত ৈরা হল— 

“ত্রেশ্বম্ভবরণ লক্ষ্মীবলমবভরৃ্তর্লত্রম্ভ সুর্বনাত্রভিঃ।  
ত্রৈঞ্চ লভবত স্ম িমু্ভ রাজানাাং োং সর্াসাদ্য।। ২৪।। 
অথমাৎ োাঁহাবৈ (দে ভীর্বৈ) রাজরূবপ পাইয়া সর্স্ত জ ৎ অতযত্রধভাবে সম্পৎ লাভ ৈত্ররয়াত্রিল, সজ্জ’দনরা অোত্রচত 
দ্ান প্রাপ্ত হইয়াত্রিবলন এোং পৃথ্বী ৈলযাণ লাভ ৈত্ররয়াত্রিল।”১৩  

আোর এৈই সবে ‘রার্চত্ররবত’র ত্রিতীয় পত্ররবচ্ছবদ্র প্রথর্ দলাৈত্রট পা  ৈরবল ত্রেপরীত র্ন্তেয পাওয়া োয়— 
“অথ ধৃতযর্ষম বর্ব্মাচ্ছলদু্ৎসাবহায়রু্ত্রর্ম্লৎপুলৈিঃ।। 
রাবর্া র্হানুভাবোত্র  কেত্ররত্রেজবয়াদ্যর্ঞ্চবক্র।। ১।। 
অথমাৎ, অনন্তর র্হানুভে ো রাজৈীয়-প্রভাে-ত্রেত্রিষ্ট রার্ (রার্চি ও রার্পাল) উত্রন্মত্রলত পুলৈ িারা ৈণ্টত্রৈতাে 
হইয়াও, কধবেময, দক্রাবধ ো অসহনিীলতায়, ও  বর্ব্ম ত্রনজ উৎসাহ-ভাে উচ্ছত্রলত ো সাংেত্রেমত ৈত্ররয়া, িত্রুর(রার্চি 
পবক্ষ রােবনর, রার্পালপবক্ষ ভীবর্র) ত্রেজবয়র জনয উদ্যর্ ৈত্ররবতত্রিবলন।”১৪  

          এৈই গ্রন্থৈাবরর ভাষযৈাবরর র্বধয এই দদ্ালাচলতা দথবৈ ভীর্বৈ ত্রৈভাবে ৈাত্রলর্াত্রলপ্ত ৈরা োয়? ‘রার্চত্ররত’ 
গ্রন্থৈাবরর ভাষযবৈ প্রার্াণয তথয ত্রহবসবে ৈখ্বনাই দর্বন দনওয়া োয় না। ত্রৈন্তু উপনযাবসর েণমনা অনুোয়ী এোং পত্রণ্ডত 
র্হবলর  বেষণার ফল স্বরূপ— 

“েগুড়া দথবৈ র্হাস্থান বড়র র্ািার্াত্রি ৈন জায় ায় ১৯৪৩ সাবল ‘ভীবর্র জাোল’ নাবর্ এৈত্রট চর্ৎৈার ইট 
োধাবনা রাস্তার ত্রৈয়দ্াংি তখ্নও ত্রিল।”১৫  

ক্রবর্ ক্রবর্ ত্রদ্েযৈ খ্ত্রনত ত্রদ্ত্রঘর ৈথাও জানবত পারা োয়। অনুরূপা দদ্েীর ‘ত্রিবেণী’র তৃতীয় অাংি ‘রার্পাল’, এর ত্রিতীয় 
পত্ররবচ্ছবদ্র আখ্যানভাব  ভীবর্র সর্য়ৈাবলর এৈ নতুন দ ৌবড়র ৈথা েত্রণমত হবয়ি। েণমনা অনুসাবর, রাজত্রেলাস প্রায় েন্ধ্ 
হবয় ত্র বয়ত্রিল। উন্নত্রত হবয়ত্রিল ৈৃত্রষর। ত্রিতীয় র্হীপাবলর সর্বয় না ত্ররৈ র্াবিই ত্রেলাত্রসতায় র্িগুল থাৈবতা। দদ্ত্রিয় 
ৈৃত্রষ ও ৈুত্রটর ত্রিল্পবৈ তাত্রচ্ছলয ৈবর ত্রেবদ্িী পণয আর্দ্াত্রনর র্বধয ত্রদ্বয় র্া ধী প্রভৃত্রতবৈ ধনিালী ৈবর তুলত। ত্রৈন্তু 
নতুন রাজা ভীর্ ত্রনজ দদ্ত্রিয় ৈুত্রটর ত্রিল্প ও ৈৃত্রষর প্রত্রত র্বনাবো  ত্রদ্বলন— 

“আজ ন রীর আবিপাবি সৈল দক্ষবিই পত্ররপূণম িসযভাণ্ডার। দক্ষবি দক্ষবি ৈৃষাণ েুেবৈর শ্রবর্াৎফুে সেীতর্য় 
ৈি, পবথ পবথ ৈৃষৈেধুর হাত্রসভরা রু্খ্। এর্নত্রৈ, রাজাবদ্বি ৈৃত্রষর উন্নত্রতর জনয স্থাবন স্থাবন েজ্ঞাত্রদ্ও সম্পন্ন 
হইবতত্রিল। েজ্ঞধুবর্র র্ধয হইবত ঋত্রত্বৈ বণর রু্বখ্ রু্বখ্, উদ্াত্ত অনুদ্াত্ত ও স্বত্ররত সুত্রেশুে স্ববর উচ্চাত্ররত 
হইবতত্রিল— 
“শুনাং নিঃ ৈালা ত্রেসৃেস্তিঃ ভূত্রর্াং— 
শুনাং ৈীনািা অত্রভোস্ত োনহিঃ। 
শুনাং পবজ্জমানয র্ধুনা পবরাত্রভিঃ— 
শুনাসীরা শুনর্র্ম্াসুধযর্।”১৬  

           শুধুর্াি অনুরূপা দদ্েী নন, তাাঁর পরেতমী ৈাবল পূেমেবের ত্রেত্রিষ্ট ৈথাসাত্রহত্রতযৈ জাত্রৈর তালুৈদ্াবরর ‘ত্রপতৃ ণ’ 
উপনযাবসর র্বধযও ভীর্ ত্রদ্েযৈবৈ উদ্ারতার প্রতীৈ ৈবর দদ্খ্াবনা হবয়বি। সন্ধ্যাৈর নন্দীর রার্পাল দের্ন স্বয়াং রার্চি, 
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জাত্রৈর তালুৈদ্াবরর রার্পাল ত্র ৈ দতর্ত্রন ত্রেপরীত। র্হীপাল ৈতৃমৈ ৈারা াবর েন্দী রার্পাল কৈেতম রক্ষীবদ্র উদ্ারতার 
সুবোব ই ৈারারু্ি তথা ৈারা ার দথবৈ পালাবত সক্ষর্ হয়। দে ভীর্বৈ পাল রজনযে ম ও দ ৌবড়র তথাৈত্রথত উচ্চেব মর 
র্ানুষসৈল পাল রাজর্হলবৈ ৈলত্রিত ৈরবি েবল অত্রভত্রহত ৈবরবি, আোর দ ৌবড় তথা েবরিীবত হতযাৈারীর িাসন 
চলবি েবল র্বন হবয়বি তাবদ্র, দসইসবে েেমর ও অত্রিত্রক্ষত েবল ভীবর্র প্রত্রত আন্তত্ররৈ দক্ষাভ দরবখ্ দৈউ েবরত্রি 
দিবড়বি, দৈউো অত্রভিপ্ত জীেনোপবনর র্বতা ৈবর ত্রনবজবদ্র জীেনবৈ এত্র বয় ত্রনবয় চবলবি েবল র্বন ৈবরবি, দসই 
ভীর্ই েবরত্রিোসী ও দ ৌবড়র সর্স্ত প্রজাে মবৈ সর্ান দচাবখ্ দদ্বখ্ তাবদ্র সৈবলর সুরক্ষার জনয ত্রনর্মাণ ৈরবলন ‘জাোল’, 
ৈারণ কেবদ্ত্রিৈ আক্রর্ণ রুখ্বত পারবল শুধুর্াি কৈেতম প্রজারা সুরক্ষা পাবে না, পাবে সর্গ্র েবরত্রিোসী। এৈসর্বয় 
কৈেতমবদ্র প্রত্রত দু্েমযেহাবর প্রেৃত্ত উচ্চত্রেত্ত দশ্রত্রণ, ধনী র্হাজন ও েত্রণৈবদ্র প্রত্রতও ভীবর্র দু্রাচাবরর ত্রনদ্িমন দৈাথাও 
পাওয়া োয় না। এখ্ন প্রশ্ন জাব , ভীবর্র ৈলি তাহবল দৈাথায়? দৈন তাবৈ রাজা ত্রহসাবে দর্বন ত্রনবত েবরত্রিোসীর 
সর্সযা হত্রচ্ছল। ‘ত্রপতৃ ণ’ উপনযাবস ভীর্-রার্পাবলর োৈেুবের র্াধযবর্ ঔপনযাত্রসৈ ত্রেষয়ত্রট পত্ররস্কার ৈবর ত্রদ্বয়বিন— 

“ত্রেনা রিপাবত তুত্রর্ েত্রদ্ েবরিী আর্ার হাবত প্রতযপমন ৈবরা, তাহবল আত্রর্ দতার্াবৈ ক্ষর্া ৈবর দদ্বো।”১৭  
এিাড়া সার্ন্ত রাজয দ্ান, সহবো ীবদ্র অপরাধ ক্ষর্া, তাবদ্র েবথাত্রচত পদ্াত্রধৈার দ্ান, ভীর্বৈ স্বণম-দরৌপয-প্রাসাদ্-সুন্দরী 
রর্নী ইতযাত্রদ্ দ্াবনর ত্রেত্রনর্বয়— 

“আত্রর্ (রার্পাল) শুধু চাই, আেম ভূখ্ণ্ড আেম অত্রধৈাবর ত্রফবর আসুৈ।”১৮  
আেমােবতমর আেমবদ্র এই দ্ােী(‘েবরত্রি আেম ভূখ্ণ্ড’) সর্গ্র কৈেতম জাত্রতর সবে সবে তাবদ্র দনতৃত্বৈারী ভীবর্র র্বতা 
দদ্িবপ্রত্রর্বৈর ৈাবি হাসযৈর েবল র্বন হবয়বি। পত্ররণত্রত স্বরূপ দদ্খ্া োয়— র্ বধর ভীর্েিা, দৈাটাটেীর েীরগুণ, 
দ্ণ্ডভুত্রির জয়ত্রসাংহ, অপরর্ন্দাবরর লক্ষ্মীিূর, ৈুজেটীর িূরপাল এোং ত্রনরােলীর ত্রেজয়রাবজর সবে রার্পাবলর তথা 
ৈত্রলবের দসনার ত্রেপুল োত্রহনীর সবে ভীর্োত্রহনীর েুে। অনযায় েুবে ভীর্ েন্দী এোং তার সরু্ম্বখ্ই তাাঁর পত্ররোবরর 
ত্রিরবেদ্ ও অেবিবষ তার ত্রিরবেদ্।  
         
          ৈাত্রহনী ও ইত্রতহাবসর স্বল্প সূি দথবৈ এটুৈু স্পষ্টীৈৃত ৈবর েলা োয়, দিষ কৈেতম রাজা ভীবর্র সম্পবৈম ৈলি 
িব্দটা েযােহাবরর র্বধয ত্রদ্বয় র্হাবশ্বতা দদ্েী পাল আর্বলর ও রাবজযর তথাৈত্রথত উচ্চে ম দশ্রত্রণর প্রত্রত তাাঁর ঘৃণাত্মৈ 
র্বনাভােই দপাষণ ৈবরবিন। ত্রৈন্ত অনুরূপা দদ্েী অনয ত্রচি আাঁৈবলন। অনুরূপা দদ্েীর উপনযাবস কৈেতমবদ্র দক্ষাভ ও তার 
পত্ররণাবর্ অপ্রস্তুত দ ৌবড় হানার েথাথম ৈারণ দদ্ত্রখ্বয়বিন, ত্রৈন্তু দসইসবে ত্রতত্রন উভয় িত্রি তথা পালিত্রি ও কৈেতমিত্রির 
র্বধয দৈাথায় দেন এৈটা র্ধযস্ততা ৈরাবত দচবয়বিন। এই সর্তা দদ্খ্াবত ত্র বয় েত্রদ্ও ত্রতত্রন দৈাবনা এৈটা িত্রিবৈ র্হান 
ৈবর দদ্ত্রখ্বয় আবরৈটাবৈ কু্ষর ৈবরবিন তা নয়। ৈখ্বনা ভীর্বৈ র্হান ৈবরবিন, ৈখ্বনা ো রার্পালবৈ। ত্রদ্েযবৈর 
দক্ষাভ, েুত্রের্ত্তা, চতুরতাবৈ ত্রতত্রন দিাবটা ও স্বাথমবলাভী ও সাম্রাজযোদ্ী নীত্রতর দচাবখ্ দদ্বখ্নত্রন। ত্রদ্েযবৈর ভূত্রর্ৈা এখ্াবন 
োহুেলী তথা িত্রিসার্থময দোো ত্রহসাবে নয়, এখ্াবন দস তাাঁর রনত্রনপুণ ভাইবপা ভীবর্র পত্ররচালৈ।  
           ঔপনযাত্রসৈ ত্রদ্েযৈবৈ সত্তর েিবরর েৃে ৈবর  বড় তুলবলও, তার র্বধয েথাথম েুত্রের্ত্তার িাপ ত্রদ্বত ত্রতত্রন 
ৈুত্রিত হনত্রন। পুিেধুর অপহরণৈারী দে রাজানুগ্রাহী দৈাবনা েযত্রি অথো রাজা স্বয়াং, দস ত্রেষবয় ত্রদ্েযৈ ত্রনবজর অনুর্ান 
সম্পবৈম ত্রস্থরত্রচত্ত। ত্রৈন্তু তার ত্রস্থর ও অচঞ্চল এোং কস্থেমোন র্ত্রস্তষ্ক তাবৈ রাজার সবে প্রথবর্ই উগ্রর্ত্রস্তবষ্ক উচ্চোচয 
প্রবয়াব র র্াধযবর্ োৈযালাপ ৈরবত দদ্য়ত্রন। েরাং এৈজন রাজভৃবত্তর র্বতাই নত র্ত্রস্তবষ্ক ও নম্র েযেহাবর রাজাবৈ সন্তুষ্ট 
ৈরবত দচবয়বি। িাত্রন্তপূণমভাবে ৈােমসর্াধার জনয  পত্ররোবরর অেস্থা ও ভীবর্র দু্রেস্থার ৈথা জাত্রনবয় অশ্রুত্রেবয়াজন পেমন্ত 
ৈবরবি। ত্রৈন্তু র্হীপাবলর ৈটুোৈয প্রবয়াব  েৃে ত্রদ্েযবৈর ৈবি তারুবণযর িন্দ ধ্বত্রনত হয়। উপনযাবসর নের্ পত্ররবচ্ছবদ্ 
এর েত্রহিঃপ্রৈাি দদ্খ্া োয় ত্রদ্েযবৈর ভােনা ো স্ব বতাত্রির র্বধয ত্রদ্বয়– 

“আত্মপরায়বনর রাজা হওয়া সাবজ না। দে রাজা প্রজার জনয ত্রনবজবৈ েত্রঞ্চত ৈত্ররবত পাবর না, ত্রনবজর িাত্রন্ত, 
ত্রনবজর স্বাথম খু্াঁত্রজয়া দেড়ায়, দস রাজবেিী প্রজািত্রু, —প্রজা তাবৈ রাজপূজা ত্রদ্বত োধয নয়! এৈত্রদ্ন দতার্ার 
পূেমপুরুষ দ াপালবদ্েবৈ এই প্রজারাই তাাঁবদ্র রাজা ে’দল দেবি ত্রনবয়ত্রিল, আর আজ তারাই আোর দিাঁড়া ৈাপবড়র 
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র্ত তর্ায় তাাঁবদ্র  া দথবৈ দটবন ত্রনবয় আস্তাৈুাঁবড় িুাঁবড় দফবল দদ্বে।–পারবেনা? ত্রনশ্চয়ই পারবে। োরা  ড়বত 
জাবন, তারা ভােবতও পাবর।”১৯  

         এৈোর ত্রদ্েযৈবৈ র্ধযস্থতাৈারী ৈবর আাঁৈবলন, এৈোর প্রেল রণসাংগ্রাবর্র তুেমধ্বত্রনৈারৈ ৈবর দদ্খ্াবলন।  
ঘটনা ত্রভন্ন হবলও পাল রাজনযেব মর তথা ত্রিতীয় র্হীপাবলর রিত্রপপাসু ভীর্ ৈতৃমৈ র্হীপাল হতযার পর রার্পাল পত্নী 
সন্ধ্যারানী, রাজর্ত্রহষী সহ অন্তপুবরর নারীবদ্র পাত্রলবয় োওয়ার সুবো  ৈবর দদ্ওয়ার র্বধযও প্রত্রতবিাধ সৃ্পহা উপেুি 
স্থাবন প্রবয়াব র দৃ্ষ্টান্ত পত্ররসু্ফট হয়। ৈারণ ভীবর্র প্রত্রতবিাধ ত্রিতীয় র্হীপাল ও তাাঁর সহচরে মবদ্র সবে সবে পাল 
রাজধানী দ ৌবড়র তথাৈত্রথত উচ্চে মবদ্র প্রত্রত। তার র্ানত্রেৈতা ও র্নুষযত্ববোধ নারী হতযা ও ধষমবণ দঘার ত্রেবরাত্রধতা ৈবর 
ত্রনবজরই পবক্ষর কৈেতম দসনাবদ্র ওই ত্রেষবয় অনযায় ও অতযাচার ৈরবত দদ্য়ত্রন।  
         আোর উপনযাবস দিষাাংবি েুবে পরাত্রজত ও দৃ্ত ভীবর্র রৃ্তুযদ্ণ্ড িাত্রস্তর দঘাষৈ রার্পাবলর র্বধযও র্ানত্রেৈতা 
প্রদ্িমবনর র্বধয ত্রদ্বয় কৈেতম ও পাল িত্রির র্বধয এৈটা র্ধযস্থতা স্থাপবনর ইত্রেত দর্বল। ধৃত ভীবর্র ত্রেচার সভায় 
েবরত্রির তথা েবরত্রির সৈল স্তবরর প্রজাবদ্র উন্নত্রতর জনয ভীবর্র উবদ্যা  ও ৈােমৈলাপ এোং ত্রেবদ্িী আক্রর্ণ 
প্রত্রধবরাবধর জনয েযেস্থাপনা ও কসনযসর্াবেবির ত্রেপুলতা ইতযাত্রদ্বৈ সার্বন দরবখ্ও রার্পালবৈ তার অত্রনচ্ছায় ভীবর্র 
রৃ্তুযদ্ণ্ড দঘাষণা ৈরবত হয়। ৈারণ, রাজপুরুষ ও উচ্চে মবদ্র র্ানহাত্রন রুখ্বত রাজা রার্পাবলর তরফ দথবৈ এই ৈতমেয 
পালন ৈরবতই হবতা। ত্রৈন্তু িাত্রস্তর আব র রাবি িদ্মবেবি ভীর্বৈ ৈারারু্ি ৈবর ভীনরাবজয চবল োওয়ার পরার্িম দদ্ওয়ার 
র্বধয ত্রদ্বয় রার্পাবলর র্ানত্রেৈতার িত্রেত্রট আাঁৈা হবয় োয়। উপনযাবস েত্রণমত রার্পাল ও ভীবর্র দিষ ৈবথাপৈথবনর 
ত্রৈত্রঞ্চদ্াাংি উেৃত ৈরা হল। রার্পাল ভীবর্র উবেবিয েলবিন— 

“আত্রর্ ত্রেবরাহীর িাত্রস্তত্রেধান ৈবরত্রি, ত্রৈন্তু দে রাজা এত অল্পত্রদ্বন এর্ন প্রজারঞ্জৈ হ’দত দপবরত্রিল তার অরূ্লয 
জীেন নষ্ট ৈরোর অত্রধৈার আর্ার দনই; দৈ ে’লবত পাবর? আত্রর্ ত্রনবজ হয়ত দতার্ার র্ত প্রজাপালৈ হ’দত 
দপবর উ বো না।”২০  

সহৃদ্য় েযত্রির জনয উপেুি সর্ম্ান প্রদ্িমবনর নরু্না ভীবর্র েিেয দথবৈও পত্ররস্কার হবয় োয়।– 
“আত্রর্ প্রজাবদ্র পক্ষ দথবৈ তাবদ্র রাজ ত্রনেমাচন ৈায়র্বনাোবৈয ৈ’দর ত্রদ্লুর্ তুত্রর্ই েবরিীর উপেুি 
রাজাত্রধরাজ।”২১  

কৈেতম ত্রেবরাবহর ইত্রতহাস পেমাবলাচনা দথবৈ শুরু ৈবর অত্রধৈাাংি উপনযাবসই ভীর্ ও তার পত্ররোবরর প্রত্রত রার্পাবলর 
ত্রনষু্ঠরতার িত্রে দদ্খ্াবনা হবয়বি। ত্রৈন্তু উপনযাবসর দিবষ দু্ই িত্রু পবক্ষর রাজার র্বধয অনুরূপা দদ্েী আাঁৈবলন সখ্যতা ও 
দর্লেন্ধ্বনর তথা িাত্রন্তর পটভূত্রর্।    
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