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Abstract 
Kashi is attributed as the cultural capital of India. From time immemorial, the Bengali community 

share a soulful relationship with this holy city situated beside the Ganges. It is one of the few cities 

of the world having more than one name, that is Kashi, Banaras and Varanasi. It is not only sacred 

to the Shaiba, Sakta, Vaishnab sects of the Hindu religious community but also holy to the Jain and 

Buddhist faith. Sarnath located near this city is regarded as one of the holy sites by the Buddhists. 

One will find the reference of Kashi in Bengali literature for a long period of time. Kashi have been 

the theme and setting in the writings of Bankim Chandra Chattopadhyay, Rabindranath Thakur, Sarat 

Chandra Chattopadhyay, Prabhat Kumar Mukhopadhyay, Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay, 

Ashapurna Debi etc. We find the appearance of Sarat Chandra Chattopadhyay in the literary scene 

in the first half of twentieth century. The society then was full of rituals such as polygamy and child 

marriage which compelled women to become widows at a very young age. Moreover, it was highly 

difficult for the women folk to remarry which is why they lived a secluded life in the Ashrams and 

Dharamshalas of Kashi. A section of these widows followed prostitution. It can also be observed 

that few early aged widows used to leave their houses and used to elope with their lover. The very 

same widows used to come to Kashi in order to shed their sins after they used to be rejected by their 

lovers. Apart from these instances, women both widowed and married used to live their remaining 

life in Kashi to attain salvation. Sarat Chandra Chattopadhyay illustrated these women and their 

stories in his novels and short stories with acute sympathy. With time our society evolved. Today a 

widow does not require to live in Kashi but the Mutts and Ashrams exists still. These institutions of 

Ashrams and widowhouses carry the legacies of Bengali diaspora. Even today Kashi is highlighted 

as a centre for education, spiritualism and tourism in Bangla literature. 
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Discussion  
ভারযেত্ষের ধেে ও সাংসৃ্কহযর অন্েযে ককন্দ্রস্থল কাশী। আধুহন্ক োাংলা সাহিত্যেই কাশীত্ক সহিক ভাত্ে েূলোেন্ করা 
িত্েত্ে। প্রাচীন্ ও েধে যুত্গর োাংলা সাহিত্যে কাশীত্ক কযেন্ ভাত্ে পাওো যাে ন্া, িেত্যা কস সেে কাশীত্য েসোসরয 
োঙালীর সাংখ্ো খু্ে কেশী হেল ন্া, অথো যাাঁরা কাশীত্ক হন্ত্ে সাহিযে রচন্ার কপ্ররণা অনু্ভে কত্রহন্। ফত্ল প্রাচীন্ 
সাহিত্যে কাশীর উত্েখ্ কযেন্ ভাত্ে কন্ই। েধে যুত্গর সাহিযে বেষ্ণে পদ্ােলী, শাক্ত পদ্ােলীত্যও কাশীর কথা কযেন্ 
ভাত্ে কন্ই, কাশীর কথা রত্েত্ে অন্নদ্ােঙ্গত্ল কসখ্াত্ন্ও পহরপূণে আকাত্র ন্ে, পােেযীর অপর ন্াে অন্নদ্া। অন্নদ্ােঙ্গত্ল 
কদ্খ্া যাে হশে হভক্ষা করত্য হগত্ে হভক্ষা ন্া কপত্ে হফত্র আত্স, যখ্ন্ হশে জান্ত্য পাত্র কাশীত্য োস কত্র এক 
েহিলা, কস হভক্ষা হদ্ত্ল যার সাংকট সোধান্ িত্ে। হশে হভক্ষা কন্ওোর পর েুঝত্য পাত্র কস সাধারণ েহিলা ন্ন্ হযহন্ 
কদ্েী অন্নদ্া। এখ্াত্ন্ কাশীর উত্েখ্ কলৌহকক ও কপৌরাহণক কাহিহন্র সাংহেশ্রত্ণ ঘত্টত্ে। এরপর অন্নপূণোর সত্ঙ্গ োঙাহলর 
একহট সাংত্যাগ স্থাহপয িে। োঙাহলর সাধারণ প্রযোশা িল ‘আোর সন্তান্ কযন্ থাত্ক দু্ত্ধ ভাত্য’। যাই অন্নদ্াত্ক যারা 
হন্ত্জর কত্র হন্ত্েত্েন্। ধীত্র ধীত্র োঙাহলর সাংখ্ো কাশীত্য েৃহি পাে, হেহভন্ন সাহিহযেকত্দ্র রচন্াে এই প্রোসী 
োঙালীরা স্থান্ পাে।  
 ভারযেত্ষের একোত্র শির োরাণসী, যার একাহধক ন্াে রত্েত্ে। এগুহল িল কাশী, কেন্ারস, োরাণসী। কাশী 
সাংসৃ্কহযর পীিস্থাত্ন্র পাশাপাহশ ধেেীে পীিস্থান্ও েত্ট। কাশী হিনু্দ ধত্েের বশে, শাক্ত, বেষ্ণে েত্যর পাশাপাহশ বজন্ 
ধত্েের ও কেৌি ধত্েেরও অন্েযে পীিস্থান্ হিসাত্ে পহরগহণয িে। বজন্ ধত্েের কযইশযে যীথেঙ্কর পাশ্বেন্াত্থর জন্ম এই 
কাশীত্যই, এখ্াত্ন্ উত্েখ্ত্যাগে বজন্ েহন্দরও রত্েত্ে। কেৌি ধত্েের েিাপুরুষ কগৌযে েুি পঞ্চেৃক্ষত্ক প্রথে েন্ত্র প্রদ্ান্ 
কত্রত্ে এই কাশীত্যই। কগৌযে েুি যাাঁর হশষেত্দ্র যযগুহল পীিস্থাত্ন্র কথা েত্লত্েন্ যার েত্ধে অন্েযে িল কাশীর 
সারন্াথ, অপর গুহল িল লুহিন্ী, কুশীন্গর, েুিগো। অথোৎ কেৌি ধত্েেও কাশী যথা সারন্াত্থর গুরুত্ব অপহরসীে। 
আোর যাহিক বেষ্ণেীে সন্তত্দ্র পহেত্র যীথেত্ক্ষত্র কাশী, সন্ত রহে দ্াত্সর আশ্রে রত্েত্ে কাশীত্য হযহন্ রাোন্ত্ন্দর 
অন্েযে হশষে হেত্লন্। আোর শাক্তত্দ্র যন্ত্র সাধন্ার অন্েযে প্রাচীন্ পীিস্থান্ কাশী। েহণকহণেকা ঘাট একান্ন পীত্ির 
একহট পীি। সযীর কহণেকা এখ্াত্ন্ই পত্েহেল, এহট সযীপীি ও যন্ত্র সাধন্ারও একহট জােগা ও প্রাচীন্ কদ্ে-কদ্েীর 
অত্ন্ক েহন্দর এখ্াত্ন্ পহরলহক্ষয িে। যাই কাশীত্ক শাক্ত ধত্েেরও অন্েযে পীিস্থান্ হিসাত্ে গন্ে করা িে। বশে ধত্েের 
একাহধক পুরত্ন্া েহন্দর এখ্াত্ন্ রত্েত্ে। এোো কসৌর ও েৃিস্পহযর েহন্দরও কাশীর কশাভােধেন্ কত্রত্ে। 

শরৎ সাহিত্যে কাশী: োাংলা সাহিত্যে কাশী োর োর ঘুত্র হফত্র এত্সত্ে। েহঙ্কেচন্দ্র চত্টাপাধোে, রেীন্দ্রন্াথ 
িাকুর, শরৎচন্দ্র চত্টাপাধোে, প্রভাযকুোর েুত্খ্াপাধোে, হেভূহযভূষণ েত্ন্দোপাধোে, যারাশঙ্কর েত্ন্দোপাধোে, আশাপূণো 
কদ্েী প্রেুখ্ সাহিহযেকত্দ্র রচন্াে ‘কাশী’ গুরুত্বপূণে স্থান্ হিসাত্ে হেত্েহচয িত্েত্ে। অষ্টাদ্শ, ঊন্হোংশ ও হোংশ শযত্কর 
প্রথোধে পযেন্ত প্রচহলয ককৌলীন্ে প্রথার হেষেে ফলস্বরূপ ন্ারীরা অল্প েেত্স হেধো িত্ে কযয। এই সেস্ত হেধো ন্ারীরা 
সাোহজক হেহধ হন্ত্ষত্ধর ফত্ল পুন্রাে হেোি েন্ধত্ন্ আেি িত্ে সাংসাত্র প্রত্েশ লাভ করত্য পারয ন্া। কেহশর ভাগ 
ন্ারীর কশষ জীেত্ন্ স্থান্ িয কাশীত্য। এই হেধোত্দ্র অহধকাাংশ উচ্চ ও েধেেৃত্ত পহরোর কথত্ক আসয। আোর 
অত্ন্ত্ক েৃি েেত্স সাংসার জীেন্ কথত্ক অেসর গ্রিণ কত্র পুণে অজেত্ন্র জন্ে স্ব-ইচ্ছাে কাশীোসী িত্যন্। োঙাহলত্দ্র 
কাত্ে কাশী অপর একহট কারত্ণ আকষেণীে হেল োেু পহরেযেত্ন্র স্থান্ হিসাত্ে। কাশী হেত্দ্শী ভ্রেণকারীত্দ্র কাত্েও 
ককৌযুিত্লর হেষে, যাই প্রাচীন্কাল কথত্ক েহু হেত্দ্শী ন্াগহরক কাশীত্য েুত্ট এত্সত্েন্ ভারযীে সাংসৃ্কহযর স্বরূপ 
উপলহির জন্ে। সাহিত্যে সোত্জর ন্ান্া টান্াত্পাত্েন্ ফুত্ট ওত্ি, শরৎ সাহিযেও এর েেহযক্রে ন্ে। শরৎ সাহিত্যে 
কাশীত্ক হেত্শষ স্থান্ কদ্ওো িত্েত্ে। যুত্গর দ্ােীত্ক োন্েযা হদ্ত্ে যুগযন্তন্ার েহেত্ক যথেহন্ষ্ঠ ভাত্ে ভাত্ে ফুহটত্ে 
কযালার েত্ধেই হশল্পী-সাহিহযেকত্দ্র সাথেকযা। শরৎচন্দ্র কসই যুত্গর েহেত্ক যাাঁর সাহিত্যে যুত্ল ধত্র হেত্শষ যুগধত্েের 
েিান্ কযেেে সম্পাদ্ন্া কত্রত্েন্। দ্ীঘে ঔপহন্ত্েহশক কশাষত্ণ জজেহরয ভারত্যর গ্রােীণ অথেন্ীহয যখ্ন্ ভাঙত্ন্র 
কদ্ারত্গাোে দ্াাঁহেত্ে, কসই ক্ষহেষু্ণ সেত্ের আখ্োন্ত্ক শরৎচন্দ্র যাাঁর কলখ্ন্ীত্য যুত্ল আন্ত্লন্। শরৎ সাহিত্যে কাশীত্ক 
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ককন্দ্র কত্র ন্ান্া ঘটন্ার প্রোিোন্যা আেরা লক্ষে কহর। ‘কাশী’ অত্ন্ক কক্ষত্ত্র চহরত্ত্রর হেেযেত্ন্র কক্ষত্ত্র হেত্শষ ভূহেকা 
পালন্ কত্রত্ে।   
 শরৎ সাহিত্যে কাশীর উত্েখ্ কয সেস্ত রচন্ার েত্ধে রত্েত্ে যার েত্ধে অন্েযে ‘োেুত্ন্র কেত্ে’ (১৯২০) 
উপন্োস। কাশী উপন্োত্সর ঘটন্া প্রোিত্ক হন্েহন্ত্রয কত্রত্ে। কুলীন্ ব্রাহ্মণ োংত্শর কন্ো ও েধূ কালীযারা পুত্ত্রর 
জত্ন্মর পর কাশী োহসন্ী িত্ে যান্। হযহন্ কসখ্াত্ন্ সন্নোহসন্ীর জীেন্-যাপন্ কত্র পুত্রত্ক োনু্ষ করত্য থাত্কন্। পুত্র 
হপ্রের হেোি িে কুলীন্ কন্ো জগিাত্রীর সত্ঙ্গ, যার োো-ো কাশীত্য এত্স হপ্রেত্ক ঘরজাোই কত্র কদ্ত্শ হন্ত্ে আত্সন্। 
কাশীত্য কেত্ে ওিা হপ্রে েুত্খ্াপাধোত্ের চহরত্র গিত্ন্ যার োত্ের প্রভাে এোং কাশীর হশক্ষা ও সাংসৃ্কহযর প্রভাে প্রযেক্ষ 
ও পত্রাক্ষ ভাত্ে পত্েত্ে। যাইত্যা পরদু্ুঃখ্ কাযর এই োনু্ষহট হেন্ােূত্লে গ্রাত্ের কলাকত্দ্র হচহকৎসা করত্যা। গ্রাত্ের 
হেরাট ন্াহপত্যর দু্দ্েশার কথা শুত্ন্ যার সুদ্ েুকুে কত্র কদ্ওোর কারত্ণ স্ত্রীর কাত্ে অপোহন্য িত্লও গ্রাত্ের অপর 
দু্ই েেহক্ত বত্রলকে ও ষষ্ঠীচরণ যাাঁর কাত্ে সািাযে পাথেন্া করত্ল হযহন্ যাত্দ্র কফরাত্য পাত্রন্হন্। 
 হপ্রের কন্ো সন্ধোর হেোি হস্থর িত্ল কালীযারা কাশী কথত্ক কদ্ত্শ আত্স, কাশীর হশক্ষা-সাংসৃ্কহয এোং ধত্েের 
োন্হেক হদ্কগুহল হযহন্ েিন্ কত্র হন্ত্ে আত্সন্। ন্াযন্ী সন্ধো যখ্ন্ প্রচহলয ককৌহলন্ে প্রথার প্রোিোন্যা প্রসত্ঙ্গ 
হজজ্ঞাসা কত্র –  

“কয হজহন্সটার এয সম্মান্-এয হদ্ন্ ধত্র এেন্ ভাত্ে চত্ল আসত্ে িাকুো, যাত্ক হক ন্ষ্ট িত্য কদ্ওোই 
ভাত্লা?”১  
 

কালীযারার উত্তত্র যাাঁর গভীর জীেন্ অহভজ্ঞযা, েন্ন্ ও হচন্তত্ন্র পহরচে পাই। হযহন্ েত্লন্ –  
 

“হকেু একটা দ্ীঘেহদ্ন্ ককেল চত্ল আসত্চ েত্লই যা ভাত্লা িত্ে যাে ন্া হদ্হদ্, সম্মাত্ন্র সত্ঙ্গ িত্লও ন্া। 
োত্ঝ োত্ঝ যাত্ক যাচাই কত্র হেচার কত্র হন্ত্য িে। কয েেযাে কচাখ্ েুত্জ থাকত্য চাে কসই েত্র।”২  
 

উপন্োত্সর কশষ হদ্ত্ক সন্ধোর হেোি োসত্র যাাঁর োোর জন্ম পহরচে প্রকাশ িত্ে পেত্ল হেোি েন্ধ িত্ে যাে। 
কালীযারা পুন্রাে কাশীত্য স্থান্ পাে। সন্ধো োোর িায ধত্র েৃন্দােত্ন্র উত্েত্শে যাত্রা কত্র। কালীযারার কুলীন্ স্বােীর 
অসভে কেেকাত্ে হন্রপরাধ কালীযারার জীেন্ত্ক হেপযেস্ত কত্র কদ্ে ও যাত্ক কাশী হন্েোসত্ন্ কযত্য োধে কত্র। 
পরেযেীকাত্ল সন্ধোর জীেত্ন্ও অন্ধকার কন্ত্ে আত্স যার িাকুোর কুত্লর কদ্াত্ষর কারত্ণ। এই কুল যোত্গর কারত্ণ কয 
সেস্ত েহিলারা সোজ কথত্ক হন্েোহসয িয যাত্দ্র অহধকাাংশরই স্থান্ িয কাশীত্য। কালীযারার েন্ন্শীলযার েত্ধে 
কাশীর ধেেীে সাংসৃ্কহযর োপ লক্ষে করা যাে। যৎকালীন্ সেত্ে হেহভন্ন েত্ি ও আশ্রত্ে হেধোরা কযখ্াত্ন্ থাকত্যা, 
কসখ্াত্ন্ ধেেীে হশক্ষার পাশাপাহশ পুাঁহথগয হশক্ষাও কদ্ওো িয। এ প্রসত্ঙ্গ আেরা আশাপূণো কদ্েীর ‘প্রথে প্রহযশ্রুহয’ ও 
‘েকুল কথা’ উপন্োস দু্হটর কথা েলত্য পাহর। সযেেযী সাংসার যোগ কত্র কাশীত্য হগত্ে কেত্ে সু্কত্লর হশক্ষকযা কত্র 
োহক জীেন্টা কাহটত্ে হেল।  
 এরপর শরৎসাহিত্যর উত্েখ্ত্যাগে ভাত্ে কয উপন্োত্স কাশীর প্রসঙ্গ এত্সত্ে যা িল ‘চন্দ্রন্াথ’। এই উপন্োত্সর 
েুখ্ে ন্ারী চহরত্র হেধো সুত্লাচন্া একোত্র কন্ো সরযূত্ক হন্ত্ে কুলযোহগন্ী িে কপ্রহেক রাখ্াল ভটাচাত্যের সত্ঙ্গ। পহিত্ে 
হেহভন্ন স্থাত্ন্ ঘুত্র কশত্ষ যারা কাশীত্য েসোস করত্য থাত্ক। শরৎ সাহিত্যে আেরা কদ্খ্ত্য পাই কাহিহন্ত্য যখ্ন্ 
জহটলযা সৃহষ্ট িে যখ্ন্ ‘কাশীর’ আগেন্ ঘত্ট ঘটন্াত্ক শৃঙ্খলাহেয করার জত্ন্ে। উপন্োত্স এরপর কদ্হখ্ সুত্লাচন্া 
কপ্রহেক রাখ্ালদ্াত্সর কাত্ে লাহিয িত্ে িহরদ্োল ন্াত্ে কাশীর এক োঙাহল পাোর গৃত্ি আশ্রে কন্ে ও রাাঁধুহন্র কাত্জ 
হন্যুক্ত িন্। সুত্লাচন্ার কুলযোত্গর পর কাশীত্য আশ্রে কন্ওোর প্রসত্ঙ্গ আেরা ‘কাশীোহসন্ী’ গত্ল্পর োলযীর োত্ের 
পদ্স্থলত্ন্র পর কাশীোত্সর কাহিহন্ স্মরণ করত্য পাহর। ‘কাশীোহসন্ী’ গত্ল্প োলহযর ো কযেন্ োলহযত্ক হেোত্ির 
পর সুখ্ী কদ্খ্ত্য কচত্েত্েন্, কযেহন্ সুত্লাচন্াও যাাঁর পদ্স্থলন্ কগাপন্ করত্য কচত্েত্ে কন্ো সরযূর ভহেষেৎ কভত্ে। 
পরেযেী কাত্ল কদ্খ্া যাে কাহিহন্র ন্ােক চন্দ্রন্াথও কাশীত্য এত্স িহরদ্োত্লর োহেত্য ঘর ভাো হন্ত্ে েসোস করত্য 
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থাত্ক। সুত্লাচন্ার দ্শে েষেীো কন্ো সরযূ কক চন্দ্রন্াথ হেোি কত্র কদ্ত্শ হফত্র আত্স। এরপর চন্দ্রন্াত্থর গৃত্ি সরযূর 
োত্ের পদ্স্থলত্ন্র হেেরণ প্রকাশ িত্ে পেত্ল, চন্দ্রন্াথ সরযূত্ক যোগ কত্র। সরযূ আোর কাশীত্যই আশ্রে পাে বকলাশ 
ন্াত্ে এক েৃি ব্রাহ্মত্ণর কাত্ে। শরৎ সাহিত্যে কাশী কযন্ হন্রাশ্রে ও হেধো ন্ারীত্দ্র আশ্রেস্থল িত্ে উত্িত্ে অহধকাাংশ 
কক্ষত্ত্র। িহরদ্োত্লর েত্যা অত্ন্ক োঙাহল কাশীত্য যীত্থের পথ প্রদ্শেত্কর কাজ কত্র জীহেকা হন্েোি করত্যা, যাত্দ্র 
কাত্ে জায ও ধেেই প্রাধান্ে পাে েনু্ষত্ত্বর কচত্ে, যাইত্যা হন্রাশ্রে সরযূত্ক হযহন্ গৃত্ি স্থান্ কদ্ন্হন্ । আোর 
বকলাশচত্ন্দ্রর েত্যা েেহক্তরাও কাশীত্য রত্েত্ে যারা িেত্যা হন্েহেয েহন্দত্রও যান্ ন্া ো গঙ্গা স্নান্ও কত্রন্ ন্া হকন্তু 
হেপত্দ্র সেে োনু্ত্ষর পাত্শ থাত্কন্। বকলাশচন্দ্র অন্তুঃস্বত্বা সরযূত্ক প্রহযপালন্ কত্রন্ হন্ত্জর কন্োর েয,সরযূর পুত্র 
হেশুই িত্ে ওত্ি যাাঁর েৃি জীেত্ন্র প্রধান্ অেলিন্। দু্ই েের পর চন্দ্রন্াথ সরযূত্ক ও হেষুত্ক গৃত্ি হফহরত্ে হন্ত্ে কগত্ল 
বকলাসচন্দ্র আোর একাকীত্ত্ব ডুত্ে যান্। কাশীত্য জন্ম গ্রিত্ণর ফত্ল হযহন্ সরযূর পুত্ত্রর ন্াে হেত্শ্বশ্বর করত্খ্হেত্লন্, 
এই হেশুই যখ্ন্ যাাঁর কথত্ক দূ্ত্র চত্ল কগল, যখ্ন্ যারও জীেন্ প্রদ্ীপ হন্ত্ভ কগত্লা। ‘চন্দ্রন্াথ’ উপন্োত্সর কাহিহন্র 
েত্ধে হেরি ও হেলত্ন্র প্রধান্ স্থান্ হিসাত্ে কাশী উত্ি এত্সত্ে।       

‘েেহদ্হদ্’ উপন্োত্সও ‘কাশী’ ঘটন্ার প্রোিোন্যাে সািাযে কত্রত্ে। ন্াহেকা োধেী সুত্রন্দ্রন্াথত্ক যার 
প্রত্োজন্ীেযা কোঝাত্য কাশীত্য চত্ল যাে। কসখ্াত্ন্ োধেী যার হেধো ন্ন্হদ্ন্ীর কাত্ে োসাহধকাল অহযোহিয কত্র 
হফত্র এত্ল সুত্রন্দ্রন্াথ যার কাত্ে ন্া েুত্ঝ এেন্ অনু্ত্যাগ কত্র যার ফত্ল োধেী সুত্রন্দ্রন্াত্থর কথত্ক দূ্ত্র কযত্য োধে 
িে। আেরা এখ্াত্ন্ কদ্খ্ত্য পারহে কাহিহন্র েত্ধে সম্পত্কের টান্াত্পাত্েন্ ঘটাত্য ‘কাশীত্ক’ হন্ত্ে আসা িত্েত্ে। আোর 
‘পহরণীযা’ উপন্োত্স কশখ্ত্রর ো ভুেত্ন্শ্বরী কশাত্ক-দু্ুঃত্খ্ পাগত্লর েয িত্ে কস্বচ্ছাে কাশীোসী িত্েত্েন্ োন্হসক শাহন্ত 
লাত্ভর জত্ন্ে। হযন্ েের পর কশখ্ত্রর হেোি উপলত্ক্ষ োহেত্য এত্ল, কশখ্ত্রর কথার ইহঙ্গয েুঝত্য ন্া কপত্র অহভোন্ 
কত্র েত্লত্েন্ –  

“আজই আোত্ক কাশী পাহিত্ে কদ্, এেন্ সাংসাত্র আহে একটা রাযও কাটাত্য চাই ন্া।”৩  
 

অথোৎ সাংসাত্রর জহটলযা কথত্ক পহরত্রাণ লাভ করত্য যৎকালীন্ সেত্ে অহধকাাংশ হেধো েহিলারা কশষ জীেন্ কাশীত্য 
অহযোহিয করত্যন্।  

‘পেীসোজ’ উপন্োত্সর কশত্ষ হেত্শ্বশ্বরী কাশীযাত্রা করত্েন্, সত্ঙ্গ কত্র হন্ত্ে যাত্চ্ছ উপন্োত্সর ন্াহেকা হেধো 
রোত্ক। সাংসার জীেত্ন্র জহটল আেত্যে হেত্শ্বশ্বরী ক্ষযহেক্ষয, হন্ত্জর পুত্র কেণীর আচরত্ণ লহিয, োন্হসক ভাত্ে 
হেপযস্ত। যাইত্যা পরকাত্লর কথা হচন্তা কত্র সাংসার জীেন্ কথত্ক অেসর গ্রিণ কত্র কাশী চত্লত্েন্, রত্েত্শর প্রত্ের 
উত্তত্র হেত্শ্বশ্বরী জাহন্ত্েত্েন্ –  

“এখ্াত্ন্ যহদ্ েহর রত্েশ, কেন্ী আোর েুত্খ্ আগুন্ কদ্ত্ে। কস িত্ল কযা ককান্েত্যই েুহক্ত পাে ন্া। ইিকালটা 
য জ্বত্ল-জ্বত্লই কগল োো, পাত্ে পরকালটাও এেহন্ জ্বত্ল পুত্ে, আহে কসই ভত্ে পালাহচ্ছ রত্েশ।”৪  
 

রোও রত্েত্শর সত্ঙ্গ োর োর অহন্চ্ছআকৃয হেোত্দ্ জহেত্ে পত্ে োন্হসক যাযন্া কভাগ কত্রত্ে। কয সোত্জর োধা 
হন্ত্ষত্ধর ফত্ল রত্েত্শর সত্ঙ্গ যাাঁর হেলন্ িল ন্া, কসই সোজ কথত্ক কস হন্ুঃশত্ে দু্ত্র চত্ল কগত্ে। কাশীত্য োো 
হেশ্বন্াত্থর কাত্ে রো যার সুখ্ দু্ুঃখ্ত্ক সেপেণ কত্র োকী জীেন্টা অহযোহিয কত্র হদ্ত্য চাে। হেত্শ্বশ্বরীর কথাত্যই 
এর স্পষ্টযা কেত্ল –  

“সাংসাত্র যার কয স্থান্ কন্ই োো, যাই যাত্ক ভগোত্ন্র পাত্ের ন্ীত্চই হন্ত্ে যাহচ্ছ ; কসখ্াত্ন্ হগত্েও কস োাঁত্চ 
হকন্া জাহন্ত্ন্, হকন্তু যহদ্ োাঁত্চ সারা-জীেন্ ধত্র এই অযেন্ত কহিন্ প্রত্ের েীোাংসা করত্য অনু্ত্রাধ করে, 
ককন্ ভগোন্ যাত্ক এয রূপ, এত্যা গুন্, এয েে একটা প্রান্ হদ্ত্ে সাংসাত্র পাহিত্েহেত্লন্ এোং ককন্ই ো 
হেন্া কদ্াত্ষ এই দু্ুঃত্খ্র কোঝা োথাে হন্ত্ে আোর সাংসাত্রর োইত্র কফত্ল হদ্ত্লন্। এ হক অথেপূণে েঙ্গল 
অহভপ্রাে যাাঁরই, ন্া এ শুধু আোত্দ্র সোত্জর কখ্োত্লর কখ্লা।”৫  
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এখ্াত্ন্ ঘটন্ার পহরসোহি কাশী যাত্রার েত্ধে হদ্ত্েই কশষ িত্েত্ে। শরৎচন্দ্র হন্ত্জ লীলারান্ী গত্ঙ্গাপাধোেত্ক একোর 
েত্লহেত্লন্ কয আপহন্ আোর কাহিহন্ গুহল পেত্ল কদ্খ্ত্য পারত্েন্ হেধো সেসো েীোাংসা ন্া িওোে কয েিৎ ন্ারী 
পুরুত্ষর জীেন্ ন্ষ্ট িত্ে হগত্েত্ে। ‘পেীসোজ’ উপন্োত্সর কথা োথাে করত্খ্ই কয শরৎচন্দ্র একথা েত্লহেত্লন্ যা 
আেরা সিত্জই েলত্য পাহর।  

‘শ্রীকান্ত’ উপন্োত্সর ন্াহেকা রাজলক্ষীর হপোরী িত্ে ওিার সূত্রপায এই কাশী কথত্কই। এখ্াত্ন্ও কসই কুলীন্ 
ব্রাহ্মত্ণর জায রক্ষার ন্াত্ে সোত্জর হন্েেে অন্াচাত্রর হশকার রাজলক্ষী ও যার হদ্হদ্ সুরলক্ষ্মী। কয পাচক ব্রাহ্মত্ণর 
সত্ঙ্গ দু্ত্োত্ন্র হেোি িে, কস হেোত্ির দু্হদ্ন্ পরই যাত্দ্র যোগ কত্র হেোত্ির কযৌযুক সত্তর টাকা হন্ত্ে হন্ত্জর োহে 
োাঁকুোে চত্ল যাে। রাজলক্ষীর ো যাত্দ্র দু্ত্োন্ত্ক হন্ত্ে যখ্ন্ হপযৃগৃত্ি আশ্রে কন্ে যখ্ন্ রাজলক্ষীর েেস আট-ন্ে 
েের। হেোত্ির হযন্ েের পর রাজলক্ষী োত্ের সত্ঙ্গ কাশী হগত্ে আর হফত্র আত্স হন্। রাজলক্ষীর ো ও োো 
রহটত্েহেত্লন্ ওলাওিা করাত্গ রাজলক্ষীর েৃযুের সাংোদ্। আসত্ল  কাশীত্য রাজলক্ষীর েৃযুে ঘত্টহন্, যার ো এক 
রাজপুত্ত্রর কাত্ে যাত্ক হেহক্র কত্রহেল। যৎকালীন্ সেত্ে রাজলক্ষীর েত্যা কয অল্পেেসী কেত্েরা কয কাশীত্য এত্স 
হেপত্থ হগত্েত্ে যার হিত্সে কন্ই। এই সে কেত্েত্দ্র স্থান্ িয পহযযালত্ে অথো ককাত্ন্া ধহন্ জহেদ্াত্রর রহক্ষযা 
হিসাত্ে। রাজলক্ষী েহন্ত্ের কাে কথত্ক েুহক্ত কপত্ে হপোরী োইজী হিসাত্ে সোত্জ পহরহচহয কপত্েত্ে। এই সেস্ত 
কেত্েরা কয অগাধ সম্পত্দ্র োহলক িত্েও োন্হসক যন্ত্রন্াে ভুগত্যা যার প্রোন্ পাই রাজলক্ষীর উহক্তত্য-  

 
“…কসখ্াত্ন্ কখ্খ্ত্ন্া োত্ে টাকার কলাত্ভ কেত্েত্ক এ পত্থ পািাত্যা ন্া। যখ্ন্ ধেেভে হেল। আজ য আোর 
টাকার অভাে কন্ই, হকন্তু আোর েয দু্ুঃখ্ী হক ককউ আত্ে? পত্থর হভকু্ষক কয, কসও কোধ িে আজ আোর 
কচত্ে কের কের কেহশ সুখ্ী।”৬ 

 

             ‘শ্রীকাত্ন্তর’ হিযীে খ্ত্ের কশত্ষর হদ্ত্ক আেরা কাশীত্য রাজলক্ষীর োহের প্রথে হচত্র পাই। কসখ্াত্ন্ কদ্খ্া যাে 
ন্ান্া েেত্সর হেধো স্ত্রীত্লাক িারা রাজলক্ষীর োেী পহরপূণে। এই সে হেধোত্দ্র অত্ন্ত্ক পরকাত্লর পাত্থে সাংগ্রি 
করত্যই কাশীত্য আশ্রে গ্রিণ কত্রত্েন্। রাজলক্ষীর গুরুত্দ্ে অত্ন্কটা েুক্ত হচন্তাে হেশ্বাসী।  যাইত্যা হেপথ গােী  
ন্াহরত্দ্র ধেে হশক্ষা হদ্ত্ে সহিক পত্থ হফহরত্ে আন্ার কচষ্টা কত্রত্েন্। আোর লক্ষণীে হেষে িল এইসে ন্ারীরা সোজ 
হেচুেয িত্লও ধত্েের প্রহয আস্থাশীল হেল। সাম্পহযক কাত্ল ‘ওোটার’ ন্াত্ে এক চলহচত্র হন্হেেয িত্েত্ে, কযখ্াত্ন্ এই 
সে অসিাে হেধো কেত্েত্দ্র জীেন্কাহিহন্ যুত্ল ধরা িত্েত্ে। রাজলক্ষী শ্রীকাত্ন্তর সত্ঙ্গ অহভোন্ কত্র যখ্ন্ যার হেগয 
কপশাে হন্যুক্ত িত্ে অত্ন্করাত্য োেী কফত্র, যখ্ন্ যার অত্ঙ্গর জত্োো অলাংকাত্রর হচত্ত্র কাশীর কভাগ হেলাত্সর 
অন্ধকারেে হদ্কহট আোত্দ্র সােত্ন্ উত্ি আত্স। এখ্াত্ন্ই শ্রীকাত্ন্তর সত্ঙ্গ সােহেক হেত্চ্ছত্দ্র সূত্রপায িে। এরপর 
‘শ্রীকাত্ন্তর’ যৃযীে খ্ত্ের কশত্ষর হদ্ত্ক কাশীর োেীত্য  যখ্ন্ রাজলক্ষীর সত্ঙ্গ শ্রীকাত্ন্তর কদ্খ্া িে, যখ্ন্ রাজলক্ষী 
হপোরী কথত্ক েঙু্কর ‘ো’ হিত্সত্ে হন্ত্জত্ক যুত্ল ধরার কচষ্টা কত্রত্ে। যার কসই কভাগ হেলাত্সর জীেন্ কথত্ক হন্ত্জত্ক 
সহরত্ে হন্ত্েত্ে, শ্রীকাত্ন্তর কথাত্য যার পহরচে পাই –  
 

“… কস শুধু থান্কাপে পহরো কদ্ত্ির সেস্ত অলঙ্কার খু্হলো কফহলোত্ে যাই ন্ে, যািার কসই কেত্ঘর েয 
হপিত্জাো সুদ্ীঘে চুত্লর রাহশও আর ন্াই।…উপোস ও কত্িার আত্মহন্গ্রত্ির এেহন্ রুক্ষ শীণেযা েুত্খ্র পত্র 
ফুহটোত্ে কয িিাৎ েত্ন্ িইল এই একটা োত্সই েেত্সও কস কযন্ দ্শ েৎসর অহযক্রে কহরো হগোত্ে।”৭  
 

অথোৎ ‘কাশী’ কয কযেন্ রাজলক্ষী কথত্ক হপোরীর সৃহষ্ট িে কযেহন্ আোর ‘ো’ হিসাত্েও রাজলক্ষীরও জন্ম িে। কাশীত্য 
কযন্ কভাগ ও যোত্গর সোন্তরাল সিােস্থান্ রত্েত্ে। 

 শরৎচন্দ্র যাাঁর সাহিযে জীেত্ন্র শুরু কথত্ক কশষ পযেন্ত কাশীত্ক সোন্ভাত্ে গুরুত্ব হদ্ত্েত্েন্। কেশীরভাগ 
হেধো ন্ারীত্দ্র কশষ জীেত্ন্র আশ্রত্ের প্রসত্ঙ্গ কাশীর উত্েখ্ এত্সত্ে, আোর কাহিহন্র বেহচত্রযা আন্ত্যও কাশীর 
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অেযারন্া করা িত্েত্ে। অত্ন্ক সেে ‘কাশী’ পত্রাক্ষ ভাত্ে কাহিহন্ত্য এত্স পত্েত্ে। এ প্রসত্ঙ্গ ‘কদ্েদ্াস’ উপন্োত্সর 
কথা েলা যাে। কদ্েদ্াত্সর হপযার েৃযুের পর যাাঁর ো কাশীত্য োস করত্য থাত্কন্। উপন্োত্সর কশত্ষ কদ্েদ্াস যখ্ন্ 
লাত্িাত্র অসুস্থ িত্ে পত্ে, ধেেদ্াস কাশীত্য কদ্েদ্াত্সর োত্ের কাত্ে খ্ের হদ্ত্য কচত্েত্ে। হকন্তু কদ্েদ্াস োত্ের কাত্ে 
যাাঁর এই পাহপষ্ঠ েুখ্ কদ্খ্াত্য চােহন্। কাহশোত্সর ফত্ল কদ্েদ্াত্সর জন্ন্ী শুধু গৃি কথত্কই দু্ত্র যান্হন্, সন্তাত্ন্র 
কথত্কও দূ্ত্র চত্ল কগত্েন্। এরপর ‘কদ্ন্াপাওন্া’ উপন্োত্সও  কদ্হখ্ োযহঙ্গন্ী বভরেীর স্বােীর েৃযুের পর যার বভরেীর 
পদ্ চত্ল যাে, যাত্ক কাশী চত্ল কযত্য িে। এখ্াত্ন্ কলখ্ক োযহঙ্গন্ীত্ক ‘কাশী’কয পাহিত্ে হদ্ত্ে কষােশীত্ক ন্যুন্ বভরেী 
িওোর সুত্যাগ কত্র হদ্ত্েত্েন্। আোর এখ্াত্ন্ কদ্খ্ত্য পারহে হন্রাশ্রে হেধোত্দ্র কশষ আশ্রেস্থল ‘কাশী’। ‘অরক্ষণীো’ 
উপন্োত্সও কাশীর প্রসঙ্গ এত্সত্ে যীথে যাত্রার স্থান্ হিসাত্ে। দু্গোেহণ অযুত্লর কাত্ে যীথে যাত্রার হেেরণ শুত্ন্ আফত্সাস 
কত্রত্ে, যাাঁর একোর ‘কাশী’ কয োো হেশ্বন্াত্থর চরণ দ্শেন্ করার োসন্া হেল। হকন্তু সাংসাত্রর অভাে অন্টত্ন্ যা 
ককাত্ন্াহদ্ন্ পূরণ িেহন্। োঙাহল হিনু্দত্দ্র কাত্ে কাশী অন্েযে ধেেীে স্থান্ হিসাত্েই গুরুত্ব কপত্েত্ে। 
   যখ্ন্কার হদ্ত্ন্ িাওো েদ্ত্লর স্থান্ হিসাত্েও কাশীর পহরহচহয হেল। ‘িহরলক্ষী’ গত্ল্প কেলপুত্রর জহেদ্ার 
হশেচরণ োেুর স্ত্রী িহরলক্ষী িাওো েদ্ত্লর জন্ে ‘কাশী’ যাে। চার োস পর কাশী কথত্ক হফত্র এত্ল যার কদ্ত্ির 
কসৌন্দযে গাত্ের কেত্েত্দ্র কগাপন্ ঈষোর কারণ িত্ে দ্াাঁোে। কাশীর জল োযাত্সর গুত্ন্ যার কসৌন্দযে েৃহি িত্েত্ে েত্ল 
েত্ন্ করা িে। এই ধারন্ার েত্ধে অযুেহক্ত থাকত্লও কাশীত্য যৎকালীন্ সেত্ে েত্ন্ারে আেিাওো হেরাজ করত্যা 
যার পহরচে পাই হেহভন্ন কলখ্কত্দ্র রচন্ার েত্ধে হদ্ত্ে। িহরলক্ষ্মী হিযীেোর এক েেত্রর জত্ন্ে কাশী হগত্েত্েন্, কলখ্ক 
কযন্ এখ্াত্ন্ ইত্চ্ছ কত্রই যাত্ক কাশী পাহিত্ে হদ্ত্েত্েন্ ঘটন্ার সম্প্রসারত্ণর জত্ন্ে। 

 ‘পথ-হন্ত্দ্েশ’ গত্ল্প কিেন্হলন্ী হেধো িওোর পর গুত্ন্ন্দ্রর জীেন্ কথত্ক দু্ত্র সত্র কযত্য কাশী কযত্য কচত্েত্ে। 
এখ্াত্ন্ কাশী হেরি যাপত্ন্র স্থান্ হিসাত্ে হচহিয িত্েত্ে। ন্রন্ারীর কপ্রত্ের কক্ষত্ত্র অযৃি োসন্া কযেন্ েিৎ কপ্রত্ের 
প্রান্ কযেহন্ কপ্রে হেলত্ন্র অভাত্েই সুসমূ্পণে। গুণীন্দ্র কশত্ষ কিেন্হলন্ীত্ক প্রস্তাে কত্রত্ে কাশী যাত্রার জন্ে। সোজ 
কযা যাত্দ্র সম্পকে কেত্ন্ কন্ত্ে ন্া যাই গুন্ীন্দ্র জীেত্ন্র কশষ সেে কিেন্হলন্ীর কসো কপত্য যার সত্ঙ্গ একত্ত্র েসোস 
করত্য কাশীত্কই উপযুক্ত স্থান্ হিসাত্ে হেত্েচন্া কত্রত্ে। গুত্ন্ন্দ্র কথাে যারই স্পষ্টযা পাই – 

 
“…চল, আজই আেরা কাশী যাই। কয ক’টা হদ্ন্ আত্রা আহে, কস ক’টা হদ্ত্ন্র কশষ কসো কযাোর ভগোত্ন্র 
আশীেোত্দ্ অক্ষে িত্ে কযাোত্ক সারা-জীেন্ সুপত্থ শাহন্তত্য রাখ্ত্ে।”৮  
 

গত্ল্পর কশত্ষ কদ্খ্া যাে যারা কযন্ জীেত্ন্র পথ চলার হন্ত্দ্েশ কপত্ে কগত্ে।  
‘কোঝা’ গত্ল্প কাশী হভন্ন ভাত্ে উপস্থাহপয িত্েত্ে। কসখ্াত্ন্ সত্যেত্ন্দ্রর সত্ঙ্গ যার হিযীে স্ত্রী ন্হলন্ীর দূ্রত্ব 

বযহর িত্ল, রােেহণ ন্াত্ে ন্াহপয কেৌ ন্হলন্ীর ন্াত্ে হেথো অপোদ্ কদ্ে। হকন্তু ন্হলন্ীর শাশুহে যার চহরত্রিীন্ অপোদ্ 
কেত্ন্ হন্ত্য পাত্রন্হন্, হযহন্ ন্হলন্ীত্ক হন্ত্ে কাশীোসী িত্য কচত্েত্ে। সোত্জর জহটল আেত্যে ন্ারীরা যখ্ন্ োর োর 
লািন্া, অপোত্ন্র স্বীকার িত্েত্ে যার কথত্ক েুহক্ত কপত্য যারা কাশীত্কই আশ্রে করত্য কচত্েত্ে। দ্পেচূণে গত্ল্প ন্ত্রন্দ্রত্ক 
কজত্ল হন্ত্ল, ন্ত্রন্ যার োোত্যা কোন্ হেেলাত্ক খ্ের কদ্ে। হেেলা ঐ সেে হেল কাশীত্য ফত্ল শমু্ভ োেুত্ক টাকা 
হদ্ত্য ন্া কপত্র ন্ত্রন্দ্রত্ক কজত্ল কযত্য িে। পত্ে হেেলা এত্স গেন্া েন্ধক হদ্ত্ে ন্ত্রন্দ্রত্ক উিার কত্র। এখ্াত্ন্ কদ্খ্া 
যাত্চ্ছ কাশী ঘটন্া প্রোত্ির ধারা েদ্ত্ল হদ্ত্েত্ে।  

 ‘পত্রশ’ গত্ল্পর পহরসোহিত্য আেরা কদ্খ্ত্য পাই পত্রশ জোিােশাই গুরুচরণত্ক হন্ত্ে কাশী যাত্রা করত্েন্। 
কলখ্ক এখ্াত্ন্ সোজ ও পহরোত্রর জহটল আেত্যে গুরুচরণ েত্যা সম্মান্ীে অেসর প্রাি হশক্ষক পাোর হেশ্বকেো 
পুত্জার কখ্েটা ন্াত্চর েজহলত্শ কপৌেত্ন্ার করুণ হচত্র যুত্ল ধত্রত্েন্। পত্রশ জোিােশত্ের কাশী যাত্রার ইত্চ্ছ পূরণ 
কত্র যাত্ক সুস্থ স্বাভাহেক জীেত্ন্ হফহরত্ে আন্ত্য কচত্েত্েন্।       
 কাশীত্য োঙাহলর আগেন্ কদ্শ ভাত্গর আত্গ ও পত্র উভে সেত্েই ঘত্টত্ে। কদ্শ ভাত্গর পত্র েহু উিাস্তু 
পহরোর কাশীত্য স্থােীভাত্ে েসোত্সর উত্েত্শে শরণ কন্ে। কাশীত্য োঙাহলত্দ্র সাংখ্ো েৃহির সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ ন্ান্া োাংলা 
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সু্কল গত্ে ওত্ি, োাংলা পহত্রকা প্রকাহশযও িে। কাশীর এই োঙাহল অধেহষয স্থান্গুহল োঙাহল কটালা ন্াত্ে পহরহচয, 
আজও এখ্াত্ন্ োঙাহলরা োস কত্র। োঙাহলর সত্ঙ্গ কাশীর একহট প্রাচীন্ সম্পকে রত্েত্ে। কাশীর সত্ঙ্গ োঙাহলত্দ্র 
কযাগসূত্র েহু প্রাচীন্, গঙ্গাযীত্রর েহু ভেন্ োঙাহলরা হন্েোণ কত্রত্েন্। েযেোন্ সেত্ে এগুহল সহিক পহরচযোর অভাত্ে 
হেন্ষ্ট িত্য েত্সত্ে। যুগ পহরেযেত্ন্র সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ সোজ োন্হসকযার পহরেযেন্ িত্েত্ে, েযেোত্ন্ কাশীত্য হেধোত্দ্র 
কসভাত্ে হন্েোসত্ন্র পািাত্ন্ার প্রেণযা োঙাহল সোত্জ কত্ে এত্সত্ে, এখ্ন্ যীথে দ্শেন্ করত্য স্বইচ্ছাে অত্ন্ত্ক আত্সন্। 
যৎকালীন্ সেত্ে কাশীত্য যারা এত্সত্ে যাত্দ্র অত্ন্ত্কর েত্ধেই েত্ধেই কাশীত্য েৃযুে লাত্ভর পর েহণকহণেকা ঘাত্ট 
দ্াি িোর োসন্া লক্ষে করা যাে, এটা েূলয োইত্থালহজকাল ভােন্া কথত্ক এত্সত্ে। শরৎচন্দ্র কয সেে োাংলা সাহিত্যে 
অেযীণে িন্ কসটা হোংশ শযত্কর প্রথোধে। সোজ জীেত্ন্ ধত্েের প্রভাে যখ্ন্ গভীর ভাত্ে লক্ষে করা কযয। গ্রােীন্ 
সোত্জ জহেদ্ারত্দ্র শাষন্ ও কশাষণ হেদ্েোন্, অপরহদ্ত্ক সোজ দ্লাদ্লীত্য হেভক্ত। সোজপহযরা অন্াোত্সই কয 
কাউত্ক জাহযচুেয করত্য পারত্যন্। হেধো সেসো সোধাত্ন্র যাত্দ্র একোত্র  সুলভ পথ হেল যাত্দ্র কাশীত্য 
হন্েোসত্ন্ পাহিত্ে কদ্ওো। শরৎ সাহিত্যে এই সে ন্ারীত্দ্র করুণ হেেরণ যুত্ল ধত্রত্েন্ ও কসই সত্ঙ্গ কাশীর একহট 
সুন্দর হচত্রও উত্ি এত্সত্ে। শরৎচন্দ্র যাাঁর উপন্োস ও কোটগত্ল্প ন্ারীত্দ্র কথা দ্রত্দ্র সত্ঙ্গ যুত্ল ধত্রত্েন্। হেধো ও 
হেপথগােী ন্ারীরা যাাঁর সাহিত্যে অন্েযে স্থান্ কত্র হন্ত্েত্েন্, আর যাত্দ্র কথা েলত্য হগত্ে ‘কাশী’র প্রসঙ্গ োর োর 
এত্সত্ে যাাঁর কলখ্ন্ীত্য।  
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