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Abstract 
উপন্যান্দ্রসর মন্দ্রধ্য পুরাতন্ ও সমকালীন্তার আদশষ এক সন্দ্রঙ্গ ঙ্কবরাজ কন্দ্রর। উপন্যাস সাঙ্কহন্দ্রতয উচ্চতর আদন্দ্রশষর এই 
অতঙ্ককষত প্রন্দ্রয়াগ ও পঙ্করবতষন্দ্রন্র গভীরতার প্রকৃত রূপঙ্কি ঙ্কবন্দ্রশর্ভান্দ্রব গ্রহণন্দ্রযাগযতা লাভ কন্দ্রর বঙ্কিমচন্দ্রের হান্দ্রত উপন্যাস 
যয উৎকর্ষতা লাভ কন্দ্ররঙ্কিল তা ঙ্কিল ন্ান্া বাধ্া ঙ্কবঘ্ন অঙ্কতক্রম করার একাি প্রন্দ্রচষ্টার ফসল। তাই বলা যায় প্রথম সাথষক 
প্রবতষন্দ্রকর যয সাথষক যগৌরব তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাপয। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাসগুঙ্কল অন্দ্রপক্ষাকৃত জঙ্কিল ও ঙ্কমশ্র 
ধ্রন্দ্রণর। তাই ইঙ্কতহাস বহুন্দ্রক্ষন্দ্রেই কল্পন্ারঙ্কিত ও রূপািঙ্করত হন্দ্রয় যগন্দ্রি। তাাঁর আদশষবাদ জাঙ্কতর ভঙ্কবর্যৎ সম্বন্দ্রি প্রবল 
আশা-আকাঙ্ক্ষা ইতযাঙ্কদ উপাদান্গুঙ্কল অনু্রঙ্কিত উপন্যাসগুঙ্কল মহাকান্দ্রবযর ঙ্কবশালতা লাভ কন্দ্ররন্দ্রি। ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যান্দ্রসর 
সতযঙ্কন্ষ্ঠা সম্পন্দ্রকষ যয কন্দ্র ার দাঙ্কয়ত্ব তা ঙ্ককন্তু সবষে মান্া হয়ঙ্কন্। স্বন্দ্রদশন্দ্রপ্রমমূলক উপন্যান্দ্রস জ্বলি ঙ্কবশ্বাস সঞ্চার কন্দ্রর 
জ্ঞান্-ন্দ্রগৌরবমঙ্কিত আদন্দ্রশষর আকার দান্ কন্দ্ররন্দ্রিন্। আবার তারই মন্দ্রধ্য ঙ্কতঙ্কন্ সুদূরপ্রসারী রাজনন্ঙ্কতক, ধ্মষনন্ঙ্কতক ঙ্কবপ্লন্দ্রবর 
যগৌরব আন্দ্ররাপ কন্দ্ররন্দ্রিন্। তার ফন্দ্রল অতীত ইঙ্কতহান্দ্রসর ঙ্কচেপন্দ্রির উপর ভঙ্কবর্যৎ সম্ভাবন্ার উজ্জ্বল ঙ্কদকঙ্কি ঙ্কবন্যস্ত হন্দ্রয়ন্দ্রি। 
যপ্রঙ্কমক যযমন্ সমগ্র বাস্তব জগৎন্দ্রক ঙ্কন্জ আদশষ স্বন্দ্রের সাদৃন্দ্রশয রূপদান্ কন্দ্রর যতমঙ্কন্ স্বন্দ্রদশন্দ্রপ্রঙ্কমক বঙ্কিমচেও অতীত 
ইঙ্কতহাসন্দ্রক যদশভঙ্কির প্রবল অঙ্কিন্দ্রত গঙ্কলন্দ্রয় কল্পন্ার রন্দ্রে রাঙ্কেন্দ্রয় তার উপর ঙ্কন্ন্দ্রজর রান্দ্রজাঙ্কচত মন্দ্রন্র প্রভাব মুঙ্কিত কন্দ্রর 
ঙ্কদন্দ্রয়ন্দ্রিন্। এখান্দ্রন্ই বঙ্কিমচে সাথষকতা লাভ কন্দ্ররন্দ্রি। ঙ্কবশ্বসাঙ্কহন্দ্রতযর ইঙ্কতহান্দ্রস উপন্যাস ন্ব আঙ্কবস্কার। চঙ্করন্দ্রের 
বযঙ্কিস্বরূন্দ্রপ, বাস্তবতায় এবাং ঙ্কবন্দ্রের্ণধ্ন্দ্রমষ পুরাতন্ কাঙ্কহন্ী যথন্দ্রক উপন্যাস এন্দ্রকবান্দ্ররই পৃথক। বঙ্কিমচন্দ্রের পূন্দ্রবষ উপন্যাস 
যলখা আরম্ভ হন্দ্রলও বঙ্কিন্দ্রমই উপন্যান্দ্রসর প্রকৃত প্রঙ্কতষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের পূন্দ্রবষ বাাংলা ভার্ায় উপন্যাস রচন্ার সূেপাত ঘন্দ্রিঙ্কিল, 
ঙ্ককন্তু বঙ্কিম প্রঙ্কতভায় অতীন্দ্রতর ঙ্কন্কি ঋণ গ্রহন্দ্রণর যচষ্টা ঙ্কবনু্দমাে যন্ই, বরাং ভঙ্কবর্যৎন্দ্রক সমূ্পণষভান্দ্রব প্রভাঙ্কবত করার শঙ্কি 
আন্দ্রি। বঙ্কিমচে বাাংলা উপন্যান্দ্রসর ধ্ারান্দ্রক পুষ্ট কন্দ্রর উত্তরাঙ্কধ্কান্দ্ররর হান্দ্রত দান্ কন্দ্রর যগন্দ্রলন্। যগািা ঊন্ঙ্কবাংশ শতক ধ্ন্দ্রর 
এই ধ্ারার অনু্বতষন্ চন্দ্রলন্দ্রি। বঙ্কিমচে ঙ্কন্ঙ্কমষত উপন্যান্দ্রসর গ ন্ যকৌশল এ শতাব্দীর প্রায় সব যলখকন্দ্রকই অনু্সরণ করন্দ্রত 
হন্দ্রয়ন্দ্রি। বঙ্কিম প্রবঙ্কতষত ঐঙ্কতহাঙ্কসক যরামান্স রচন্ায় পরবতষীকান্দ্রল বহু ঔপন্যাঙ্কসক আত্মঙ্কন্ন্দ্রয়াগ কন্দ্ররন্দ্রিন্। যরামান্স কল্পন্ার 
অাংশিুকু বাদ ঙ্কদন্দ্রয় ঙ্কবশুদ্ধ ইঙ্কতহাস কাঙ্কহন্ী রচন্ার যয যচষ্টা চাঙ্কলন্দ্রয়ঙ্কিল যকান্ যকান্ ঔপন্যাঙ্কসকগণ, তান্দ্রত ঙ্ককিুিা সাফলয 
যপন্দ্রলও, পুন্দ্ররাপুঙ্কর সাফন্দ্রলযর জায়গায় যপৌঁিান্দ্রত পান্দ্ররন্ঙ্কন্। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আন্দ্রলাচন্ায় আমরা তা খুব ভান্দ্রলাভান্দ্রবই 
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অনু্ধ্াবন্ করন্দ্রত পাঙ্কর। 
______________________________________________________ 

Discussion    
“উপন্যাস জীবন্দ্রন্র পূণষতান্দ্রক আাঁকার যচষ্টা কন্দ্রর থান্দ্রক, তাই যয ঔপন্যাঙ্কসক যতন্দ্রবশী বাস্তব জীবন্ বা যসই জীবন্-
কল্প ঙ্কচে উপঙ্কস্থ্ত করন্দ্রত সন্দ্রচষ্ট ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কশল্পী ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব ততন্দ্রবশী আদৃত হন্।”১ 

‘দুন্দ্রগষশন্ঙ্কন্দন্ী’র ন্যায় বঙ্কিমচে তাাঁর অঙ্কধ্কাাংশ উপন্যান্দ্রসই ঐঙ্কতহাঙ্কসক পিভূঙ্কমকার সাহান্দ্রযয উপন্যান্দ্রসর কাল্পঙ্কন্ক কাঙ্কহন্ীন্দ্রক 
অতীত যুন্দ্রগ যিন্দ্রন্ ঙ্কন্ন্দ্রয় যগন্দ্রিন্। রাজঙ্কসাংন্দ্রহর পিভূঙ্কমকাই শুধু্ ঐঙ্কতহাঙ্কসক ন্য়, এর মূলকাঙ্কহন্ী, ঔরঙ্গন্দ্রজব, চঞ্চলকুমারী, 
রাজঙ্কসাংহ চঙ্করে ইঙ্কতহাস যথন্দ্রক গৃহীত। এই কারন্দ্রণই হয়ত বঙ্কিমচে তাাঁর উপন্যান্দ্রসর মন্দ্রধ্য একমাে রাজঙ্কসাংহন্দ্রকই 
ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস বন্দ্রল স্বীকার কন্দ্ররঙ্কিন্দ্রলন্।  

“ঐঙ্কতহাঙ্কসক কল্পন্া বা historical imagination বঙ্কিন্দ্রমর ঙ্কিল...”২  
ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস, ঐঙ্কতহাঙ্কসক কাল ও প্রঙ্কতন্দ্রবন্দ্রশ বযঙ্কিগত জীবন্ ও বযঙ্কিগত অনু্ভূঙ্কতর কাঙ্কহন্ী। এর জন্য 

দুঙ্কি ঙ্কবর্ন্দ্রয়র অবতারণা করা হয় যযমন্, একঙ্কি হল ঐঙ্কতহাঙ্কসক ঘিন্া এবাং ইঙ্কতহান্দ্রসর অিঙ্কন্ষঙ্কহত গৃঢ় সতয সম্বন্দ্রি পূণষ 
ধ্ারণা এবাং তার প্রঙ্কত প্রান্দ্রণর িান্। ঙ্কিতীয়ঙ্কি হল, বযঙ্কিগত জীবন্দ্রন্র মূলয সম্বন্দ্রি জ্ঞান্ ও উপলঙ্কি। এই ঙ্কন্য়মানু্সান্দ্রর 
বঙ্কিমচন্দ্রের যয সব উপন্যান্দ্রস ইঙ্কতহান্দ্রসর সাংস্পশষ রন্দ্রয়ন্দ্রি তার মন্দ্রধ্য কপালকুিলা এবাং যদবী যচৌধু্রাণী’ ঙ্কভন্ন আর সব 
উপন্যাসন্দ্রকই ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস বলা যায়। ‘কপালকুিলার’ যমন্দ্রহরউঙ্কন্নসা ঐঙ্কতহাঙ্কসক চঙ্করে এবাং দু'একঙ্কি যরখায় এাঁন্দ্রদর 
যতিুকু পঙ্করচয় পাওয়া যায় তা উপন্যাস বঙ্কণষত রাজনন্ঙ্কতক অঙ্কন্শ্চয়তার ঙ্কচে ইঙ্কতহাস-সম্মত। ঙ্ককন্তু সামঙ্কগ্রকভান্দ্রব 
কপালকুিলা’য় যুন্দ্রগাপন্দ্রযাগী পঙ্করন্দ্রবশ যন্ই এবাং অঙ্কধ্কাাংশ ঘিন্া সপ্তগ্রান্দ্রম ঘিন্দ্রলও এন্দ্রত সপ্তগ্রান্দ্রমর তৎকালীন্ 
যপৌরজীবন্দ্রন্র যকান্ ঙ্কচে যন্ই। আবার যদখা যায়, যদবী যচৌধু্রান্ী’যত যুন্দ্রগাপন্দ্রযাগী পঙ্করন্দ্রবশ ঙ্কবদযমান্। ঙ্ককন্তু যকান্ ঐঙ্কতহাঙ্কসক 
চঙ্করে বা ইঙ্কতহাস প্রঙ্কসদ্ধ ঘিন্া যন্ই। যদবী যচৌধু্রান্ী ও ভবান্ী পা ক আসন্দ্রল এাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পন্ায় সৃঙ্কষ্ট। আবার 
যকান্ যকান্ পঙ্কিন্দ্রতর মন্দ্রত ঐঙ্কতহাঙ্কসক চঙ্করে থাক বা ন্া থাক, ঐঙ্কতহাঙ্কসক পঙ্করন্দ্রবশ থাকন্দ্রলই উপন্যাসন্দ্রক ঐঙ্কতহাঙ্কসক 
উপন্যাস বলা যায়। এই সব পঙ্কিতন্দ্রদর মন্দ্রত ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যান্দ্রসর প্রধ্ান্ অঙ্গ যুন্দ্রগাপন্দ্রযাগী পঙ্করন্দ্রবশ, চঙ্করেসৃঙ্কষ্ট সমূ্পণষ 
কাল্পঙ্কন্ক হন্দ্রলও যকান্ অসুঙ্কবধ্া যন্ই। এই যশ্রণীর উপন্যান্দ্রসর মন্দ্রধ্য যদবীন্দ্রচৌধু্রান্ী উপন্যাসন্দ্রক অিভূষি করা যায়। সামাঙ্কজক 
উপন্যাস, ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস ইতযাঙ্কদ বাাঁধ্াধ্রা যশ্রণীঙ্কবভাগ অন্দ্রন্ক যক্ষন্দ্রেই ত্রুঙ্কিপূণষ হন্দ্রয় থান্দ্রক, কারণ অন্দ্রন্ক সময় একই 
উপন্যান্দ্রস ঙ্কবঙ্কভন্ন যশ্রণীর ববঙ্কশষ্টয লক্ষয করা যায়, যযমন্ ‘ন্দ্রদবী যচৌধু্রান্ী’র উন্দ্রেখ করা যায়। বযাপক সাংজ্ঞা অনু্সান্দ্রর এিা 
ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস, অথচ এন্দ্রত ঙ্কন্খুাঁত গাহষস্থ্য জীবন্ ও সমাজ জীবন্দ্রন্র ঙ্কচে রন্দ্রয়ন্দ্রি। আমরা যদন্দ্রখঙ্কি বঙ্কিমচন্দ্রের সবগুঙ্কল 
উপন্যাসই কমন্দ্রবশী যরামান্সগিী। ঙ্কবর্য় বস্তুর প্রঙ্কত লক্ষয যরন্দ্রখ তাাঁর উপন্যাসগুঙ্কলন্দ্রক ঙ্কন্ম্নঙ্কলঙ্কখত ভান্দ্রগ ভাগ করা যায়। 
যযমন্ ঐঙ্কতহাঙ্কসক, সামাঙ্কজক, যরামাঙ্কিক, সমসযামূলক ও তত্ত্বমূল্ক উপন্যাস। ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস এর মন্দ্রধ্য ধ্রা হন্দ্রয়ন্দ্রি, 
‘দুন্দ্রগষশন্ঙ্কন্দন্ী’ (১৮৬৫), ‘মৃণাঙ্কলন্ী’(১৮৬৯), ‘চেন্দ্রশখর’ (১৮৭৫) ও ‘রাজুঙ্কসাংহ’ (১৮৮২)। সামাঙ্কজক উপন্যাস হল—
‘ঙ্কবর্বৃক্ষ’ (১৮৭৩) , ‘ইঙ্কন্দরা’ (১৮৭৩), ‘কৃষ্ণকান্দ্রির উইল’ (১৮৭৮)। যরামাঙ্কিক উপন্যাস হল—‘রাধ্ারান্ী’ (১৮৮৬), 
‘যুগলাঙ্গরীয়’ (১৮৭৪)। সমসযামূলক উপন্যাস হল—‘কপালকলা’ (১৮৬৬), তত্ত্বমূলক উপন্যাস—‘আন্ন্দম ’ (১৮৮৪)। , 
‘যদবীন্দ্রচৌধু্রান্ী’ (১৮৮৪), ‘সীতারাম’ (১৮৮৭)। 

বঙ্কিমচে তাাঁর সামাঙ্কজক বা গাহষস্থ্য উপন্যান্দ্রস ভান্দ্রলামন্দ্রন্দায় ঙ্কমশান্দ্রন্া তৎকালীন্ সমাজ জীবন্দ্রন্র ঙ্কচে এাঁন্দ্রকন্দ্রিন্। 
ঙ্ককন্তু এই ঙ্কচে প্রধ্ান্ত অঙ্কভজাত সম্প্রদান্দ্রয়র ঙ্কচে। যযখান্দ্রন্ সাধ্ারণ মানু্র্ এন্দ্রসন্দ্রি পঙ্করপূরক ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যান্দ্রস 
সাধ্ারণ মানু্ন্দ্রর্র জীবন্যাোর যকান্ পূণষাঙ্গ ঙ্কচে যন্ই। প্রকৃতপন্দ্রক্ষ ঙ্কতঙ্কন্ যয যুন্দ্রগর মানু্র্, যস যুগ অঙ্কভজাত সম্প্রদান্দ্রয়র যুগ 
বলা যযন্দ্রত পান্দ্রর। শরৎচে, মাঙ্কন্ক, ঙ্কবভূঙ্কতভূর্ণ, তারাশির প্রভৃঙ্কত ঔপন্যাঙ্কসকন্দ্রদর সন্দ্রঙ্গ সাধ্ারণ মানু্ন্দ্রর্র যযাগ ঙ্কিল 
ঙ্কন্ঙ্কবড়। বঙ্কিমচে সহানু্ভূঙ্কতশীল হন্দ্রলও সাধ্ারণ মানু্র্ন্দ্রক যদন্দ্রখন্দ্রিন্ দূর যথন্দ্রক, ঙ্কতঙ্কন্ তান্দ্রদরন্দ্রক ঙ্কচন্দ্রন্ন্দ্রিন্ বুঙ্কদ্ধর সাহান্দ্রযয, 
ঙ্কন্কি যথন্দ্রক তান্দ্রদর জীবন্দ্রন্র স্পন্দন্ অনু্ভব কন্দ্ররন্ঙ্কন্। বঙ্কিমচে তাাঁর একাঙ্কধ্ক প্রবন্দ্রি যয যুন্দ্রগর সামাঙ্কজক সমসযার 
আন্দ্রলাচন্া কন্দ্ররন্দ্রিন্ এবাং তাাঁর উপন্যান্দ্রসও এই সকল সমসযার উন্দ্রেখ বা আভাস রন্দ্রয়ন্দ্রি। এই সব সমসযার মন্দ্রধ্য ঙ্কবদযাসাগর 
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মহাশন্দ্রয়র পঙ্করচালন্ায় ‘ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববাহ’ আন্দ্রন্দালন্ ঙ্কবন্দ্রশর্ভান্দ্রব উন্দ্রেখন্দ্রযাগয। বঙ্কিমচে তাাঁর উপন্যান্দ্রস ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর প্রশ্ন 
তুন্দ্রলঙ্কিন্দ্রলন্, শুধু্ তাই ন্য়, ঙ্কবর্বৃন্দ্রক্ষ’ ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কবধ্বা কুন্দ্রন্দর ঙ্কবন্দ্রয় ঙ্কদন্দ্রয়ন্দ্রিন্। কুন্দ্রন্দর এই ঙ্কবন্দ্রয় সুন্দ্রখর হয়ঙ্কন্ সঙ্কতয, ঙ্ককন্তু তাাঁর 
করুণ পঙ্করণঙ্কতর ঙ্কপিন্দ্রন্ রন্দ্রয়ন্দ্রি আন্দ্রিষর দাবীর প্রশ্ন, ইহা ঙ্ককন্তু ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববাহ সম্বন্দ্রি বঙ্কিম মতবান্দ্রদর পঙ্করচয় যদয় ন্া। 
বঙ্কিমচে যয সকল উপন্যান্দ্রস ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর প্রশ্ন তুন্দ্রলন্দ্রিন্, যসই সকল উপন্যান্দ্রস আখযাঙ্কয়কার, পঙ্করন্দ্রবশন্ প্রণালী যথন্দ্রক 
মন্দ্রন্ হয়, ঙ্কতঙ্কন্ বন্দ্রলন্দ্রত যচন্দ্রয়ন্দ্রিন্ যয, শাস্ত্র বা ঙ্কবচারবুঙ্কদ্ধ যাই বলুক; ঙ্কহনু্দর সাংস্কার কখন্ও ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববাহন্দ্রক সমান্দ্রজ চালু 
হন্দ্রত ঙ্কদন্দ্রত পান্দ্রর ন্া। ‘মৃণাঙ্কলন্ী’র পিভূঙ্কমকা সুদূর অতীন্দ্রতর হন্দ্রলও এই উপন্যান্দ্রসই প্রথম ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর প্রশ্ন উত্থাঙ্কপত 
হন্দ্রয়ন্দ্রি। পশুপঙ্কত ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববাহ সমথষন্ কন্দ্ররন্, ঙ্কতঙ্কন্ বোল যসন্দ্রন্র মত ন্তুন্ সমাজঙ্কবধ্ান্ প্রবতষন্দ্রন্র স্বে যদন্দ্রখঙ্কিন্দ্রলন্ ঙ্ককন্তু 
তা বযঙ্কিগত তাঙ্কগন্দ্রদ। ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর ভান্দ্রলামন্দ ঔঙ্কচতযান্দ্রন্ৌঙ্কচন্দ্রতযর ঙ্কবচার কন্দ্ররন্ঙ্কন্। ‘ঙ্কবর্বৃন্দ্রক্ষ’ ন্ন্দ্রগেন্ান্দ্রথর দৃঙ্কষ্টভঙ্কঙ্গ 
কতকিা একই রকন্দ্রমর। কুন্দ ন্া থাকন্দ্রল এ সম্বন্দ্রি তাাঁর মন্দ্রন্ যকান্রূপ প্রশ্ন জাগত ন্া, অথবা ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববাহ শাস্ত্রানু্ন্দ্রমাঙ্কদত 
যুঙ্কিতন্দ্রকষর িারা ইহা প্রমাণ করবার যকান্ প্রন্দ্রয়াজন্ীয়তাও ঙ্কতঙ্কন্ অনু্ভব করন্দ্রতন্ ন্া। ‘কৃষ্ণকান্দ্রির উইন্দ্রল’ হরলান্দ্রলর 
যুঙ্কিতন্দ্রকষর যকান্ বালাই যন্ই; তার দৃঙ্কষ্ট স্বচ্ছ। হরলাল প্রথন্দ্রম প্রাচীন্পন্থী ঙ্কপতান্দ্রক ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর হুমঙ্কক ঙ্কদন্দ্রয় ঙ্কন্ন্দ্রজর 
উন্দ্রেশয ঙ্কসঙ্কদ্ধ করন্দ্রত যচন্দ্রয়ন্দ্রিন্, পন্দ্রর ঙ্কন্রাশ হন্দ্রয় যশর্ উপায় ঙ্কহন্দ্রসন্দ্রব যরাঙ্কহন্ীন্দ্রক হান্দ্রতর মুন্দ্র াই আন্বার জন্য তান্দ্রক ঙ্কমথযা 
আশায় প্রলুি কন্দ্ররন্দ্রি, ঙ্ককন্তু যকান্ সমন্দ্রয়ই যয সতযসতযই ঙ্কবধ্বা ঙ্কববান্দ্রহর কল্পন্া কন্দ্রর ন্াই। যগাঙ্কবন্দলাল গণন্ার বাইন্দ্রর, 
কারণ ঙ্কতঙ্কন্ ঙ্কবধ্বা যরাঙ্কহন্ীন্দ্রক ঙ্কন্ন্দ্রয় সমাজ তযাগ কন্দ্ররন্দ্রিন্, যরাঙ্কহন্ীন্দ্রক ঙ্কবন্দ্রয় কন্দ্রর তার সন্দ্রঙ্গ সম্পকষ ববধ্ করন্দ্রত যচষ্টা 
কন্দ্ররন্ঙ্কন্। তাই যদখা যান্দ্রচ্ছ যয, পশুপঙ্কত যথন্দ্রক আরম্ভ কন্দ্রর হরলাল পযষি যারাই ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর কথা তুন্দ্রলন্দ্রিন্, তারাই 
কমন্দ্রবশী আত্মসুখ ও আত্মস্বাথষ খুাঁন্দ্রজন্দ্রিন্ ঙ্ককন্তু ঙ্কবদযাসাগন্দ্ররর মন্দ্রতা ঙ্কবধ্বার দুুঃখ তাাঁন্দ্রক মমষস্পশষ কন্দ্ররঙ্কন্। বঙ্কিমচে হয়ত 
বলন্দ্রত চান্, ঙ্কহনু্দসমান্দ্রজ যাাঁরা ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর জন্য আন্দ্রন্দালন্ কন্দ্ররন্ বা আন্দ্রন্দালন্কারীন্দ্রক সমথষন্ কন্দ্ররন্ তান্দ্রদর মন্দ্রধ্য 
একিা বড় অাংশ যকহ বা পশুপঙ্কত ন্ন্দ্রগেন্ান্দ্রথর, যকহ বা হরলান্দ্রলর, যকহ বা তারাচরন্দ্রণর সমন্দ্রগােীয়। আর যান্দ্রদরন্দ্রক 
উপলক্ষয কন্দ্রর এই প্রথা প্রবতষন্দ্রন্র যচষ্টা, তাাঁরাও বড় যকহ এন্দ্রক অিন্দ্ররর সন্দ্রঙ্গ সমথষন্ করন্দ্রত পান্দ্ররন্ঙ্কন্। যরাঙ্কহন্ীর মত 
যকান্ বাল-ঙ্কবধ্বা হয়ত এই আন্দ্রন্দালন্দ্রন্র কথা শুন্দ্রন্ ক্ষঙ্কণন্দ্রকর জন্য উন্মন্া হন্দ্রত পান্দ্রর, কুন্দ্রন্দর মন্দ্রতা যকহ হয়ত ন্বন্দ্রন্মাঙ্কচত 
প্রণন্দ্রয়র আন্দ্রবন্দ্রগ ভালমন্দ ঙ্কবচার ন্া কন্দ্রর বা ঙ্কবচার করন্দ্রত ন্া যপন্দ্রর পুন্রায় ঙ্কবন্দ্রয় করন্দ্রত পান্দ্রর, ঙ্ককন্তু ঙ্কবধ্বাঙ্কববাহ সম্বন্দ্রি 
ঙ্কহনু্দন্ারীর অঙ্কভমত প্রকৃতপন্দ্রক্ষ বযি হন্দ্রয়ন্দ্রি সূযষমুখীর মুন্দ্রখ। ঙ্কবদযাসাগর মহাশন্দ্রয়র ঙ্কবরুন্দ্রদ্ধ বযান্দ্রঙ্গাঙ্কি বাদ ঙ্কদন্দ্রল সূযষমুখী 
যা বন্দ্রলন্দ্রিন্ তাই ঙ্কহনু্দ ন্ারীর মমষকথা এবাং পােপােীর দৃঙ্কষ্টন্দ্রকাণ ঙ্কদন্দ্রয় বঙ্কিমচে যয ভান্দ্রব প্রশ্নঙ্কির ঙ্কবচার কন্দ্ররন্দ্রিন্ তান্দ্রত 
স্পষ্টই প্রতীয়মান্ হয় যয শুধু্ যুঙ্কির ঙ্কদক ঙ্কদন্দ্রয় যকান্ যকান্ যক্ষন্দ্রে ঙ্কবধ্বান্দ্রক ঙ্কবন্দ্রয়র অঙ্কধ্কাঙ্করন্ী বন্দ্রল স্বীকার করন্দ্রলও তার 
মন্ তান্দ্রত সায় যদয় ন্া। 

একদা যদখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দ্রঙ্গ ঙ্কবদযাসাগন্দ্ররর মতানন্কয ঘন্দ্রি। ঙ্কবদযাসাগর মহাশয় যযখান্দ্রন্ শাস্ত্রবাকয উদৃ্ধত 
কন্দ্রর যবাঝান্দ্রত যচন্দ্রয়ঙ্কিন্দ্রলন্ যয, বহুঙ্কববাহ অশাস্ত্রীয় ন্য়, বঙ্কিম যসখান্দ্রন্ মন্দ্রন্ কন্দ্ররন্ শান্দ্রস্ত্রর যদাহাই যদওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রি। বহুঙ্কববাহ 
অশাস্ত্রীয় ঙ্কতঙ্কন্ মন্দ্রন্ কন্দ্ররন্, শান্দ্রস্ত্রর যদাহাই যদওয়া ঙ্কবপজ্জন্ক, কারণ বহুঙ্কববাহ যযমন্ সাধ্ারণভান্দ্রব শাস্ত্রঙ্কবরুদ্ধ, যতমঙ্কন্ 
শান্দ্রস্ত্রই আবার এমন্ অন্দ্রন্ক অবস্থ্ার উন্দ্রেখ রন্দ্রয়ন্দ্রি, যার অন্যায় সুন্দ্রযাগ ঙ্কন্ন্দ্রয় শাস্ত্রীয় অনু্শাসন্ লঙ্ঘন্ ন্া কন্দ্ররও বহুঙ্কববাহ 
সম্ভব। ঙ্ককন্তু প্রশ্ন জান্দ্রগ, বঙ্কিমচে তাাঁর উপন্যান্দ্রস বহু-ঙ্কববান্দ্রহর যয সকল ঙ্কচে এাঁন্দ্রকন্দ্রিন্ জন্মত গ ন্দ্রন্ তা কতখাঙ্কন্ 
সহায়ক। রজন্ী’যত রামসদয় ঙ্কমন্দ্রের বহু-ঙ্কববাহ তাাঁর পঙ্করবান্দ্রর যকান্রূপ অশাঙ্কির সৃঙ্কষ্ট কন্দ্ররঙ্কন্। যদবী যচৌধু্রান্ী’যত যদবীর 
ন্তুন্ যবৌ রূন্দ্রপ ব্রন্দ্রজশ্বন্দ্ররর সাংসান্দ্রর আসার পন্দ্ররর কথা যিন্দ্রড় পূন্দ্রবষর কথা আন্দ্রলাচন্া করন্দ্রল যদখা যায় এই রকম—ন্য়ান্ন্দ্রবৌ 
কুরূপা ও ঝগ ড়ান্দ্রি, ঙ্ককন্তু এন্দ্রক সাগরন্দ্রবৌ প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী আসত ন্া, তান্দ্রত যস সদা-হাসযময়ী। দু-একঙ্কি যখাাঁচা ঙ্কদন্দ্রয় 
ন্য়ান্ন্দ্রবৌন্দ্রক রাঙ্কগন্দ্রয় তুন্দ্রল তান্দ্রক ঙ্কন্ন্দ্রয় রঙ্গ করা ঙ্কভন্ন যস কখন্ও সতীন্দ্রন্র সন্দ্রঙ্গ সতযকার কলহ কন্দ্রর ব্রন্দ্রজশ্বরন্দ্রক ঙ্কবব্রত 
কন্দ্ররঙ্কন্। সীতারান্দ্রম’ যদখা যায়, কারণ যাই হউক, ন্ন্দা কখন্ও রমান্দ্রক অবজ্ঞা বা অবন্দ্রহলা কন্দ্ররঙ্কন্, পরন্তু বজযষ্ঠার যেহ 
ঙ্কদন্দ্রয় তান্দ্রক আগন্দ্রল যরন্দ্রখঙ্কিন্দ্রলন্। যশর্ পযষি সীতারান্দ্রমর অন্াদন্দ্ররর রমা মারা যগন্দ্রি সতয, ঙ্ককন্তু এর কারণ সন্নযাঙ্কসন্ী শ্রীর 
প্রঙ্কত সীতারান্দ্রমর অনু্ঙ্কচত যমান্দ্রহ। শ্রী যঙ্কদ গৃঙ্কহন্ীরূন্দ্রপ সীতারান্দ্রমর সাংসান্দ্রর তাাঁর ন্যায় আসন্ গ্রহণ করন্দ্রত পারত তাহন্দ্রল 
এরূপ অন্থষ হয়ত ন্াও ঘিন্দ্রত পারত। ‘ঙ্কবর্বৃন্দ্রক্ষ’ এ সম্বন্দ্রি ঙ্ককিুিা বযঙ্কতক্রম লক্ষয করা যায়, এই উপন্যান্দ্রস ন্ন্দ্রগে-কুন্দ্রন্দর 
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ঙ্কবন্দ্রয় সুযষমুখীর জীবন্দ্রন্, ন্ন্দ্রগন্দ্রের সাংসান্দ্রর দারুণ ঙ্কবপযষয় এন্দ্রন্ন্দ্রি। একথাও সতয যয, সূযষমুখীর জীবন্দ্রন্ স্বামীর ঙ্কিতীয়বান্দ্ররর 
ঙ্কবন্দ্রয়র সামঙ্কয়ক প্রঙ্কতঙ্কক্রয়া যাই থাক ন্া যকন্, যবাঁন্দ্রচ থাকন্দ্রল কুন্দ তার ঙ্কন্কি যথন্দ্রক ভঙ্কগন্ীর যেহলান্দ্রভ বঙ্কঞ্চত হত ন্া। 
এই সকল ঙ্কচে ঙ্কন্শ্চয়ই বহু-ঙ্কববান্দ্রহর ঙ্কবরুন্দ্রদ্ধ জন্মতগ ন্দ্রন্র সহায়ক ন্ন্দ্রহ।  

‘রজন্ীন্দ্রত’ বহুঙ্কববান্দ্রহর যয ঙ্কচে পাই তা এই রকম-বৃদ্ধ রামসদয় ঙ্কমন্দ্রের পান্দ্রশ রন্দ্রয়ন্দ্রি তার তরুন্ী ভাযষা 
লবঙ্গলতা। ঙ্ককন্তু লবঙ্গলতার মন্দ্রন্র ঙ্কন্ভৃত যকান্দ্রন্ অমরন্ান্দ্রথর সম্বি যয দুবষলতাই থাক, বৃদ্ধ স্বামী এবাং সপত্নীপুে শচীেন্দ্রক 
ঙ্কন্ন্দ্রয় তার ঙ্কদন্গুঙ্কল সুন্দ্রখ যকন্দ্রিন্দ্রি। এখান্দ্রন্ বঙ্কিমচে ঙ্কবধ্বা-ঙ্কববান্দ্রহর মত বৃদ্ধসয তরুণী ভাযষার ঙ্কচন্দ্রেও এই কুপ্রথার কুৎঙ্কসত 
ঙ্কদক এঙ্কড়ন্দ্রয় ঙ্কগন্দ্রয়ন্দ্রিন্। সবঙ্কদক ঙ্কদক ঙ্কদন্দ্রয় ঙ্কবচার করন্দ্রল যদখা যায়, সমসামঙ্কয়ক যকান্ সামাঙ্কজক সমসযা বঙ্কিমচন্দ্রের মন্দ্রন্ 
গভীর যরখাপাত কন্দ্ররঙ্কন্। তাাঁর সমসযামূলক উপন্যাস ‘কপালকুিলা’য় যয সমসযার অবতারণ কন্দ্ররন্দ্রিন্ তাও এই ধ্ারণার 
পঙ্করন্দ্রপার্ক বন্দ্রল মন্দ্রন্ হন্দ্রয়ন্দ্রি।  

“মৃণাঙ্কলন্ীর প্রকৃত ত্রুঙ্কি হইন্দ্রতন্দ্রি ইহার ঐঙ্কতহাঙ্কসক আন্দ্রবষ্টন্দ্রন্ ও ইঙ্কতহান্দ্রসর সঙ্কহত যপ্রমকাঙ্কহন্ীর সামিসয স্থ্াপন্দ্রন্।”৩  
‘মৃণাঙ্কলন্ী’যত বঙ্কিমচে জাতীয় চঙ্করন্দ্রে দুবষলতার প্রঙ্কত অঙু্গঙ্কল ঙ্কন্ন্দ্রদষশ কন্দ্ররন্দ্রিন্। ঙ্ককন্তু এই উপন্যান্দ্রসই পশুপঙ্কত 

ও শািশীন্দ্রলর পান্দ্রশ ঙ্কতঙ্কন্ সৃঙ্কষ্ট কন্দ্ররন্দ্রিন্ মাধ্বাচাযষন্দ্রক। ঙ্কতঙ্কন্ চঙ্করেঙ্কিন্দ্রক যথাযথ রূপ ঙ্কদন্দ্রত ন্া পারন্দ্রলও, উত্তরকান্দ্রল 
বঙ্কিমচন্দ্রের পঙ্করণত প্রঙ্কতভার যাদুকাঙ্ক র স্পন্দ্রশষ এই মাধ্বাচাযষই পুন্জষীবন্ লাভ কন্দ্রর সতযান্ন্দরূন্দ্রপ সিান্ন্দ্রসন্ার অঙ্কধ্ন্ায়ক 
হন্দ্রয়ন্দ্রিন্।  

“কপালকুণ্ডলার যরামাঙ্কিক আন্দ্রবষ্টন্ রচন্ায় বঙ্কিম অদু্ভত প্রঙ্কতভার পঙ্করচয় ঙ্কদয়ান্দ্রিন্।”৪ 

‘কপালকুিলা’ উপন্যান্দ্রস বঙ্কিমপ্রঙ্কতভা বশশব অঙ্কতক্রম কন্দ্রর পঙ্করপূণষ যযৌবন্দ্রন্ এন্দ্রস যপৌঁন্দ্রিন্দ্রি। কপালকুিলা’র কাঙ্কহন্ীন্দ্রত 
যকাথাও যকান্ জড়তা বা অন্াবশযক জঙ্কিলতা ন্াই, অথবা যকান্ অন্াবশযক চঙ্করেও ন্াই, চঙ্করোিন্দ্রন্, আখযাঙ্কয়কার 
ক্রমঙ্কবকান্দ্রশ সবষেই সূক্ষ্ম পঙ্করমাণন্দ্রবান্দ্রধ্র পঙ্করচয় পাওয়া যায়। দুন্দ্রগষশন্ঙ্কন্দন্ী’র ন্যায় আন্দ্রলাচয উপন্যান্দ্রসও বঙ্কিমচে তার 
কঙ্কল্পত আখযাঙ্কয়কান্দ্রক ভারন্দ্রতর অতীন্দ্রতর এক ঙ্কবঙ্কশষ্ট অধ্যান্দ্রয়র সন্দ্রঙ্গ জঙ্কড়ত কন্দ্ররন্দ্রিন্। এই উপন্যান্দ্রস ইঙ্কতহান্দ্রসর স্থ্ান্ 
ঙ্কন্তাি যগৌণ, একমাে মঙ্কতঙ্কবঙ্কধ্র চঙ্করন্দ্রের ক্রমঙ্কবকান্দ্রশর ঙ্কদক ঙ্কদন্দ্রয় তার যা ঙ্ককিু সাথষকতা। প্রকৃতপন্দ্রক্ষ দুন্দ্রগষশন্ঙ্কন্দন্ী’র 
ন্যায় ইঙ্কতবৃত্তমূলক উপন্যাস রচন্া, এন্দ্রক্ষন্দ্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উন্দ্রেশয ন্য়। কপালকুিলা’ কল্পন্ারান্দ্রজয ঔপন্যাঙ্কসন্দ্রকর এক ন্তুন্ 
দুুঃসাহঙ্কসক অঙ্কভযান্ এবাং এর অভাবন্ীয় সাফলয তাাঁর প্রঙ্কতভার অন্যতম প্রকৃষ্ট ঙ্কন্দশষন্। বঙ্কিমচন্দ্রের রঙ্কচত প্রথম সামাঙ্কজক 
উপন্যাস ঙ্কবর্বৃক্ষ। ন্ন্দ্রগে ও সূযষমুখীর সুখদুুঃন্দ্রখর ঙ্কচে ঙ্কচরিন্ মান্ব জীবন্দ্রন্র একঙ্কি ঙ্কবঙ্কশষ্ট ঙ্কদন্দ্রকর ঙ্কচে হন্দ্রলও, ইহা 
প্রধ্ান্তুঃ বাোঙ্কল জীবন্দ্রন্র সুখ-দুুঃন্দ্রখর ঙ্কচে বন্দ্রল মন্দ্রন্ হয়। ‘রাধ্ারান্ী’ ও ‘যুগলাঙ্গরীয়’ উভন্দ্রয়ই প্রণয় কাঙ্কহন্ী এবাং 
উভয়ন্দ্রক্ষন্দ্রেই প্রণন্দ্রয়র পঙ্করণঙ্কত ঙ্কমলন্দ্রন্। প্রথম যুন্দ্রগর উপন্যান্দ্রসর ন্যায় ‘যুগলাঙু্গরীয়’যত বঙ্কিমচে অতীন্দ্রতর প্রঙ্কতন্দ্রবশ রচন্া 
কন্দ্ররন্দ্রিন্। ঙ্কহরন্ময়ী প্রাচীন্ তাম্রঙ্কলন্দ্রপ্তর যশ্রষ্ঠ কন্যা। পক্ষািন্দ্রর রাধ্ারান্ী’ ঙ্কবর্বৃন্দ্রক্ষর মত সমসামঙ্কয়ক যুন্দ্রগর কাঙ্কহন্ী, গন্দ্রল্পর 
ন্াঙ্কয়কা পাশ্চাতয ঙ্কশক্ষার আন্দ্রলাকপ্রাপ্ত স্বাধ্ীন্ন্দ্রচতা ন্ারী। ঙ্কশক্ষা ও প্রঙ্কতন্দ্রবন্দ্রশর তারতন্দ্রমযর ফন্দ্রল ঙ্কহরন্ময়ী ও রাধ্ারান্ীর 
মন্দ্রতা স্বভাবতুঃই চঙ্করেগত পাথষকয লঙ্কক্ষত হয়। উভন্দ্রয়ই যপ্রঙ্কমকা ঙ্ককন্তু ঙ্কহরন্ময়ীর ঙ্কপতা যখন্ তার ঙ্কবন্দ্রয়র উন্দ্রদযাগ করল, 
তখন্ যস অবস্থ্ায় ঙ্কবন্দ্রয় তার পন্দ্রক্ষ মৃতুযতুলয হন্দ্রলও ঙ্কহরন্ময়ীর মুখ ফুন্দ্রি যকান্রূপ প্রঙ্কতবাদ বা আপঙ্কত্ত করন্দ্রত পারল ন্া। 
উভয় উপন্যান্দ্রসর দৃঙ্কষ্টভঙ্কঙ্গ অতীন্দ্রতর দৃঙ্কষ্ট যথন্দ্রক স্বতন্ত্র এবাং সমূ্পণষ আধু্ঙ্কন্ক বন্দ্রল মন্দ্রন্ হয়। 

‘চেন্দ্রশখর’ উপন্যান্দ্রস বঙ্কিমচে ঐঙ্কতহাঙ্কসক পিভূঙ্কম বযবহার কন্দ্ররন্দ্রিন্। ঙ্কবর্বৃক্ষ ও ইন্দারা’র মন্দ্রতা এই 
উপন্যান্দ্রসও মূল কাঙ্কহন্ী গাহষস্থ্য জীবন্দ্রন্র কাঙ্কহন্ী, এর সমসযা গাহষস্থ্যজীবন্দ্রন্র সমসযা। রজন্ী’ বাাংলা সাঙ্কহন্দ্রতয ন্তুন্ যশ্রণীর 
উপন্যাস। রজন্ী’যত যকান্ একঙ্কি চঙ্করে একমাে বিা ন্ন্দ্রহন্। উপন্যান্দ্রসর প্রন্দ্রতযকঙ্কি প্রধ্ান্ চঙ্করে আখযাঙ্করকার যকান্ ন্া 
যকান্ অাংশ বণষন্া কন্দ্ররন্দ্রিন্ এবাং তান্দ্রদর পরস্পর বণষন্ার সাংন্দ্রযাজন্ায় সমগ্র কাঙ্কহন্ীঙ্কি রূপাঙ্কয়ত হন্দ্রয়ন্দ্রি। কৃষ্ণকান্দ্রির উইল’ 
ঙ্কবর্বৃন্দ্রক্ষর মন্দ্রতা খাাঁঙ্কি পাঙ্করবাঙ্করক উপন্যাস। এই উপন্যান্দ্রসর আখযান্বস্তু হল এই রকম যগাঙ্কবন্দলাল ও ভ্রমন্দ্ররর জীবন্দ্রন্র 
ট্র্যান্দ্রজঙ্কড শ্বাশ্বত মান্ব জীবন্দ্রন্র ট্র্যান্দ্রজঙ্কড হন্দ্রলও বাোঙ্কল জীবন্দ্রন্র বাস্তব ঙ্কভঙ্কত্তর উপর গন্দ্রড় উন্দ্র ন্দ্রি। হরলান্দ্রলর ঙ্কবধ্বা-
ঙ্কববান্দ্রহর হুমঙ্কক, যরাঙ্কহন্ী কতৃষক উইল চুঙ্করর সাংবান্দ্রদ চাকরান্ী মহন্দ্রল চাঞ্চলয, কৃষ্ণকান্দ্রির কািাঙ্করবাঙ্কড় ও যরাঙ্কহন্ীর 
ঙ্কবচারপবষ, বারুন্ীর ঘান্দ্রি পেীরমন্ীগন্দ্রণর জিলা ও কুৎসাপ্রচান্দ্রর তান্দ্রদর উৎকি আন্ন্দ, কৃষ্ণকান্দ্রির শ্রদ্ধানু্ষ্ঠান্, হঙ্করিগ্রান্দ্রমর 
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যপাষ্ট অঙ্কফস, এ সমস্তই যসকান্দ্রলর বাস্তব সমাজঙ্কচন্দ্রের পঙ্করচয় বহন্ কন্দ্ররন্দ্রি। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্দ্রত রাজঙ্কসাংহ’ তাাঁর একমাে 
ঐঙ্কতহাঙ্কসক উপন্যাস। এই উপন্যান্দ্রসর ঐঙ্কতহাঙ্কসকত্ব সম্বন্দ্রি বঙ্কিমচে বন্দ্রলন্দ্রিন্, সূ্থ্ল ঘিন্া অথষাৎ যুদ্ধাঙ্কদর ফল ইঙ্কতহান্দ্রস 
যযমন্ আন্দ্রি প্রায় যতমন্ই বন্দ্রলন্দ্রিন্ যকান্ যুদ্ধ বা তার ফল কল্পন্াপ্রসূত ন্য়, যুন্দ্রদ্ধর প্রকরণ যা ইঙ্কতহান্দ্রস ন্াই তা গন্দ্রড় 
ঙ্কদন্দ্রত হন্দ্রয়ন্দ্রি। ঔরঙ্গন্দ্রজব, রাজঙ্কসাংহ, যজব-উঙ্কন্নসা, উঙ্কদপুরী, এাঁরা প্রন্দ্রতযন্দ্রকই ঐঙ্কতহাঙ্কসক বযঙ্কিত্ব। এাঁন্দ্রদর চঙ্করে ইঙ্কতহান্দ্রস 
যযরূপ আন্দ্রি, যতমন্ই রাখা হন্দ্রয়ন্দ্রি। তন্দ্রব তাাঁন্দ্রদর সম্বন্দ্রি যয সকল ঘিন্া ঙ্কলখত হন্দ্রয়ন্দ্রি তার সবিাই ঐঙ্কতহাঙ্কসক ন্য়। 

আন্ন্দমন্দ্র ’র আখযান্ভাগ বাাংলার ইঙ্কতহান্দ্রসর এক যুগসঙ্কিক্ষন্দ্রণর দুঙ্কি স্মরণীয় ঘিন্া, ঙ্কিয়াত্তন্দ্ররর মন্বির এবাং 
তা মন্বিন্দ্ররর সন্দ্রঙ্গ সাংঙ্কেষ্ট সন্নযাসী ঙ্কবন্দ্রিাহ অবলম্বন্দ্রন্ গন্দ্রড় উন্দ্র ন্দ্রি। একঙ্কদন্দ্রক রাজশঙ্কির অক্ষমতা ও অবযবস্থ্া, অন্যঙ্কদন্দ্রক 
যদশবযাপী দুঙ্কভষক্ষ এই উভয় কারন্দ্রণ যয ঙ্কবশৃঙ্খলার সৃঙ্কষ্ট হল তাই সন্নযাসী ঙ্কবন্দ্রিান্দ্রহর পিভূঙ্কমকা। বঙ্কিমচে তাাঁর উপন্যান্দ্রসর 
প্রথম কন্দ্রয়কঙ্কি পঙ্করন্দ্রচ্ছন্দ্রদ এই ঙ্কবশৃঙ্খলতার ঙ্কন্খুাঁত ঙ্কচে এাঁন্দ্রকন্দ্রিন্। ‘আন্ন্দম '-এর মন্দ্রতা ‘যদবী যচৌধু্রীন্ী’যত বঙ্কিমচে 
আখযাঙ্কয়কার পশ্চান্দ্রত একঙ্কি ঐঙ্কতহাঙ্কসক পিভূঙ্কম জুন্দ্রড় ঙ্কদন্দ্রয়ন্দ্রিন্। ইাংন্দ্ররজ রাজত্ব সুপ্রঙ্কতঙ্কষ্ঠত হন্দ্রত ন্া হন্দ্রতই যদন্দ্রশর সবষে 
অরাজকতার রাজত্ব, যদশবযাপী অরাজকতার সুন্দ্রযাগ ঙ্কন্ন্দ্রয় ডাকাঙ্কত বযাপকভান্দ্রব যবন্দ্রড় যগল। এবাং মন্বুঃন্ত্বন্দ্ররর ফন্দ্রল গ্রাময 
চার্ীরাও ডাকান্দ্রতর দন্দ্রল যযাগ ঙ্কদন্দ্রত লাগল। ভবান্ী পা ক অবাোঙ্কল হন্দ্রলও বাোঙ্কলর মন্দ্রধ্যও ডাকান্দ্রতর সদষান্দ্ররর ভূঙ্কমকা 
ঙ্কন্ন্দ্রয়ন্দ্রি। একঙ্কদন্দ্রক এই সকল যপশাদার ডাকান্দ্রতর যবআইন্ী কাযষকলাপ, অন্যঙ্কদন্দ্রক ইজারাদার যদবী ঙ্কসাংন্দ্রহর আইন্দ্রন্র 
আশ্রন্দ্রয় অতযাচার—উপন্যান্দ্রস বঙ্কণষত যদবী যচৌধু্রান্ীর জীবন্ কাঙ্কহন্ী ঙ্কবন্দ্রশর্ ঙ্কবন্দ্রশর্ মুহূন্দ্রতষ এই দুই ঐঙ্কতহাঙ্কসক সন্দ্রতযর সন্দ্রঙ্গ 
জঙ্কড়ত রন্দ্রয়ন্দ্রি। অবস্থ্া ঙ্কবপযষন্দ্রয় আশ্রয়হীন্ গৃহস্থ্যকন্যা প্রফুে ডাকান্দ্রতর সদষার ভবান্ী পা ন্দ্রকর আশ্রয় লাভ কন্দ্রর যদবী 
যচৌধু্রান্ীন্দ্রত রূপািঙ্করত হল, আবার যদবী ঙ্কসাংন্দ্রহর অতযাচান্দ্রর সবষহারা শ্বশুরন্দ্রক রক্ষা করন্দ্রত ঙ্কগন্দ্রয় যদবী যচৌধু্রান্ী সরল 
এবাং পুরাতন্ প্রফুে ন্তুন্ রূন্দ্রপ আত্মপ্রঙ্কতষ্ঠা করল। ‘আন্ন্দমন্দ্র ’র মন্দ্রতা যদবী যচৌধু্রান্ীন্দ্রত বঙ্কিমচে আখযাঙ্কয়কার মাধ্যন্দ্রম 
ধ্মষতত্ত্ব সম্বন্দ্রি তাাঁর মতবাদ প্রচার কন্দ্ররন্দ্রিন্। আন্ন্দমন্দ্র ’র সতযান্ন্দ সন্নযাসী, জীবান্ন্দ ও শাঙ্কি গৃহী হন্দ্রয়ও গৃহাশ্রন্দ্রমর 
বাইন্দ্রর। ঙ্ককন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মন্দ্রত গৃহাশ্রমই ঙ্কন্স্কাম সাধ্ন্ার প্রশস্ত যক্ষে এবাং তার আদশষ পুরুর্ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। আন্দ্রলাচয 
উপন্যান্দ্রস প্রফুেচঙ্করন্দ্রে গৃহাশ্রন্দ্রম ঙ্কন্স্কাম সাধ্ন্ার চরম উৎকন্দ্রর্ষর রূপায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখয উন্দ্রেশয ঙ্কিল। পঙ্করন্দ্রশন্দ্রর্ বলা 
যায় যয বঙ্কিমচন্দ্রের হান্দ্রতই উপন্যান্দ্রসর ঙ্কশল্পসমৃদ্ধ পূণষ প্রঙ্কতষ্ঠা যপন্দ্রয়ন্দ্রি। ঙ্কতঙ্কন্ প্রথন্দ্রম ইাংন্দ্ররজী সাঙ্কহন্দ্রতযর আদশষ গ্রহণ 
করন্দ্রলও তার প্রন্দ্রতযকঙ্কি উপন্যাস যমৌঙ্কলক কল্পন্া ও রচন্াগুন্দ্রন্ই সমৃদ্ধ। 
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