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বাাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃসষ্ণর আববর্ভাব ন্ান্ার্াসব ববকবিত হসয়সে। উবন্ি িতসকর যু গববপযভসয়র
কাসল শ্রীরামকৃসষ্ণর আববর্ভাব যযমন্ আবিযক হসয় পসেবেল—যয কারসে বতবন্ অসন্ক র্সের কাসে
যু গসেবতা, যতমবন্ আবার তাাঁর র্াব ও জীবন্ অসন্সকর আেিভ হসয় উসেবেল। যেসেসে বতবন্
যেবসের আবরে যেসে মান্সবর আোসল মহামান্ব হসয় ন্ান্ারূসপ উসে আসেন্। তাই শ্রীরামকৃষ্ণউত্তর বাাংলা োবহসতয শ্রীরামকৃসষ্ণর আববর্ভাব জন্মান্সে মন্ন্প্রেূ ত হসয় বববর্ন্ন মাোয় ধ্রা যেয়।
তাই বতবন্ কখসন্া যু গসেবতা, কখসন্া অবতারববরষ্ঠ, কখসন্া মুেপুরুষ, কখসন্া পরমপুরুষ, কখসন্া
মহামান্ব, কখসন্া বা পরমহাংে গুরু।
শ্রীরামকৃসষ্ণর বতসরাধ্াসন্র কসয়ক বেসরর মসধ্যই োবহসতযর আবিন্ায় তাাঁর পোপভে ঘসে। তসব
কথাোবহসতযর জগসত বতবন্ এসেসেন্ েম্ভবত হারাে চন্দ্র রবেসতর হাত ধ্সর। এই কথাোবহসতয
আববর্ভাব তাাঁর জন্বপ্রয়তাসক ইবিত কসর। কারে কথাোবহসতয আোর আসগই জীবন্ী োবহসতয তাাঁর
েচল ও েবিয় গবতিীলতা লে করা যায়। যবি বকেু জীবন্ী গ্রন্থ রবচত হসলও তা উপন্যাসের
অিসন্ এসে যপৌঁোসত পাসরবন্। এর প্রধ্ান্ কারে অবিযই যলখসকর েৃ বিসকাে যথসক শ্রীরামকৃষ্ণসক
যেখার ববষয়বেসত বন্বহত। তারা শ্রীরামকৃষ্ণসক যচসয়বেসলন্ মহাপুরুষ তথা যেবপুরুষরূসপ। ফসল
উপন্যাসের বববিিয েকল বাে বেসয় জীবন্ী গ্রসন্থর মসতা অবলীলায় জীবন্ বচে বলসখ যগসেন্। োধ্ুেন্তসের জীবন্ীর েসি যেকারসে শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর জীবন্ীর যকাসন্া পাথভকয যেখা যায় ন্া। অন্যবেসক
উপন্যাে রেমাাংসের েজীবতায় পূ েভ থাসক। যেখাসন্ বাস্তসবর মাবেসত োাঁবেসয় মান্ু সষর কথা বলা
হয়। চবরে হয় প্রােময়, জীবন্ত মান্ব। বকন্তু জীবন্ীসত কথার মসতা কসর বলার যযমন্ যকাসন্া ববষয়
থাসক ন্া, যতমবন্ চবরসের অসলৌবকক আবহ রচন্াসতও যকাসন্ারূপ দ্বন্দ্ব যেখা যায় ন্া। ফসল একবেসক
মহাপুরুসষর জীবন্ী যলখা যতো েহজ, যতমবন্ তাসক উপন্যাসের আেসল যফসল চবরেসক জীবন্ত ও
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বাস্তসবাবচত করাোও যবি েুরূহ। আবার জীবন্ী গ্রন্থগুবল যখন্ উপন্যাসের আকর গ্রন্থ বহসেসব
প্রবতবন্বধ্ে কসর, তখন্ একাধ্াসর যযমন্ উপন্যােগুবল জীবন্ীর আধ্ার হসয় ওসে, যতমবন্ অন্যবেসক
উপন্যাসের োথভক বববিিযগুবল পালন্ করসল তখন্ জীবন্ীর যথাথভতাসক অস্বীকার কসর জীবন্ীর
আধ্ার হসয় ওসে।
তসব জীবন্ী ও উপন্যাসের ববতসকভ শ্রীরামকৃষ্ণ যয প্রর্াবই ববস্তার করুক ন্া যকন্, একথা ন্া
যমসন্ উপায় যন্ই যয বাাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর প্রর্াব অবত প্রবল। ববসিষত উপন্যাসে
শ্রীরামকৃসষ্ণর আসবেন্ অসন্ক যববি েসতজ, প্রােবন্ত ও েবিয়। তাই উপন্যাসে শ্রীরামকৃসষ্ণর র্ূ বমকা
যযমন্ গুরুেপূ েভ হসয় ওসে, যতমবন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ােিভ উপন্যাসের আধ্াসর েফল রূপায়সের
মাধ্যসম জীবন্ীধ্মভী উপন্যাসের ন্ববেগন্ত েূ বচত হয়।
যযসহতু কথাোবহসতয রেমাাংসের মান্ু ষসকই েবসচসয় যববি আসলাবকত কসর, তাই যেসেসে
শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্াশ্রয়ী উপন্যাে বকাংবা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্ ও বােী প্রর্াববত উপন্যােগুবল আলাো
মাো পায়। কারে যেখাসন্ যু গপুরুসষর তুলন্ায় মান্ু ষ শ্রীরামকৃসষ্ণর কথা গুরুেেহকাসর বচবেত হয়।
বাাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর আববর্ভাব তাই েুইর্াসব আসলাচন্া করা যযসত পাসর—প্রতযে ও
পসরাে র্াসব। প্রথমবের যেসে শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্াশ্রসয় উপন্যাে রবচত হসয়সে। অন্যবে উপন্যাসে
তাাঁর বযবেজীবন্ ও র্াবােিভ ন্ান্ার্াসব, ন্ান্া প্রেি-অন্ু ষিিসম উসে এসেসে। যেবেক যথসক বাাংলা
উপন্যাসে শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ ও আেিভ ন্ান্ার্াসব বযবিত, ন্ান্া রসি রবিত। যেই বযিন্া ও রিন্ার
পবরচসয় বাাংলা কথাোবহসতয শ্রীরামকৃষ্ণ উপবিবত শুধ্ু আসবেন্েম হসয় ওসেবন্, কথাোবহসতযর
ধ্ারোবেসকও েমৃদ্ধ কসরসে তা উপন্যাে-গসেই প্রতীয়মান্ মসন্ হয়। এবার যেই লসেয অগ্রের
হওয়াই ববসধ্য়।
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উপন্যাসের যেসে শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর প্রতযে প্রর্াব লে করা যায়। ববসিষ কসর তাাঁর জীবন্
আশ্রসয় যযেব উপন্যাে যলখা হসয়সে তাসত তাাঁর প্রতযে প্রবত্ছববব আমরা খুাঁসজ পাই। তাসত তাাঁর
জীবন্ই হল উপন্যাসের ববষয়-আিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ েম্পসকভ প্রথম উপন্যাে রচন্ায় প্রয়ােী হন্
হারােচন্দ্র রবেত (১৮৬৪-১৯২৬)। তাাঁর েম্পসকভ যেরকম পবরচয় পাওয়া ন্া যগসলও যযেুকু পাওয়া
যায়, তাসত বতবন্ চবিি পরগন্ার মবজলপুসরর বাবেন্দা। তাাঁর রবচত গ্রন্থগুবলসত বেকান্ায় যলখা
আসে—‘কেভধ্ার কুেীর’, মবজলপুর, ২৪ পরগো। ‘কেভধ্ার’ এবাং ‘বিবােী’ পবেকার বতবন্ েম্পােক
বেসলন্। ১৯০৩ বিিাসের ১ জান্ু য়াবর েপ্তম এডওয়াসডভর রাজযাবর্সষক উপলসে বতবন্ ‘রায় োসহব’
উপাবধ্ পান্। হারােচন্দ্র যবিবকেু উপন্যাে, গে, জীবন্ীগ্রন্থ ও বন্বসের রচবয়তা। উসেখসযাগয—
‘বিোবহসতয ববিম’, ‘র্বান্ী’ ‘ফুল’, ‘ফুসলর বাগান্’, ‘যহম-হার’, ‘যমাহন্-মালা’, ‘প্রবতর্ােু ন্দরী’, ‘যপ্রম
ও িাবন্ত’, ‘বসির যিষ বীর প্রতাপাবেতয’, ‘মসের োধ্ন্ বা রাো প্রতাপ’, ‘যজযাবতর্ম্ভয়ী বা ন্ূ রজাহান্’,
‘েুলালী’, ‘বচো ও যগৌরী’, ‘পাবরজাত-মালা’, ‘োবহতয-োধ্ন্া’, ‘রামকৃষ্ণ-িাবন্তিতক’, ‘বিান্ু বাে
যেক্সবপয়ার’, ‘বর্সটাবরয়া-যু সগ বািালা-োবহতয’ ইতযাবে।
শ্রীরামকৃষ্ণ ববষসয় তাাঁর েুবে উপন্যাে পাওয়া যায়—‘কাবমন্ী ও কাঞ্চন্’ (২য় োংস্করে-১৩১৫
বিাে) ও ‘র্সের র্গবান্’ (বদ্বতীয় োংস্করে-১৩৩২ বিাে)। েুবে উপন্যাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেসেন্
অন্য ন্াম বন্সয়। বকন্তু প্রথম কসয়কপাতা পেসলই যবাঝা যায় মূ ল চবরে শ্রীরামকৃষ্ণ োো যকউ ন্ন্।
যেই েসি শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াবধ্ারা পবরবযাপ্ত হসয়সে। হারােচসন্দ্রর ‘কাবমন্ী ও কাঞ্চন্’ প্রথম কসব
প্রকাবিত হয়, তা ন্া পাওয়া যগসলও গ্রসন্থর বদ্বতীয় োংস্করসের েময়কাল পাওয়া যায় শ্রাবে, ১৩১৫
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অথভাৎ ১৯০৮ বিিাে। অথভাৎ োকুসরর বতসরাধ্াসন্র মাে বাইি বেসরর মসধ্য তাাঁর জীবন্ ও বােী
(মূ লত বােী) বন্সয় যলখা প্রথম উপন্যাসের বদ্বতীয় োংস্করে প্রকাবিত হল।
বদ্বতীয় োংস্করসের প্রায় েসতর বের পর চতুথভ োংস্করে প্রকাবিত হয় পবরববধ্ভতরূসপ। এবে
উৎেগভ কসরন্ শ্রীযু ে বগবরিচন্দ্র মুসখাপাধ্যায়সক। মূ লয েুই োকা। বদ্বতীয় োংস্করসে গ্রসন্থর বিসরান্াম
পসে যলখা বেল একবে ইাংসরবজ র্াষায় প্রবােবাকয : “Truth is stranger than Fiction.”১ চতুথভ’যত
তা পবরবতভন্ কসর যলসখন্ : “ঈশ্বরই মান্বজসের উসেিয। েতযকথা কবলর তপেযা। েসতয আাঁে
থাকসল র্গবান্ লার্ হয়। যিষজসে মান্ু ষ েরল হয় ও একেু খযাপাসে র্াব থাসক। র্বেই একমাে
োর ও জীসবর যিষ েম্বল।”২ বস্তুত এই উদ্ধৃবতবে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ যথসক যন্ওয়া।
গ্রসন্থর র্ূ বমকাসত যলখক জান্ান্ :
“ধ্যাসন্ যয পরমপুরুসষর অসলৌবকক চবরে, অমূ লয উপসেি হৃেসয় উদ্ভূত হইয়াসে,—তাহার েু ই একবে
র্াব, েু ই চাবরবে কাবহন্ী, আর এক ঈশ্বরজবন্ত মহাত্মার অদ্ভুত চবরসের েবহত বমবিয়া বগয়াসে।”৩

যেই আবেগুরুর ববলাপাসন্ত যলখক জাবন্সয়সেন্ : “আবজ দ্বােি বৎেসররও অবধ্ক,—যেই
পুেযমূ বত্তভ,—যেই অপূ িভ হােয-করুো-মাখা মুখমণ্ডল যেবখ ন্াই,”।৪ ইবন্ যয শ্রীরামকৃষ্ণ যে ববষসয়
েসন্দহ যন্ই। কারে এই র্ূ বমকা যলখার বাসরা বের আসগই োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর মহাপ্রয়াে ঘসে।
তসব ববতকভ বাাঁসধ্ পসরর বেসবয : “—‘কাবমন্ী-কাঞ্চন্’-ববজয়ী, যযাগীশ্বর, র্েবৎেল পরমহাংেসেসবর
শ্রীপােপদ্ম েিভসন্র যেৌর্াগয আমার হয় ন্াই।”৫ এই বেবয যথসক স্পি যয বতবন্ই শ্রীরামকৃষ্ণ, বকন্তু
যলখসকর েসি তাাঁর োোৎ আসেৌ হসয়বেল বকন্া যে ববষসয় উপযু ে প্রমাে পাওয়া যায় ন্া। চতুথভ
োংস্করসের র্ূ বমকায় অমসরন্দ্র েসত্তর িার বথসয়োসর বতভমান্ উপন্যােবের ন্ােযরূপ অবর্ন্য় করার
ববষয়বে োংযু ে হসয়সে।
েমগ্র উপন্যােবে বতন্বে খসণ্ড ববর্ে। প্রথম খসণ্ডর ন্াম—‘কাবমন্ী—জন্ন্ী’। এসত ১৪ বে পবরস্ছবে
আসে। বদ্বতীয় খণ্ড—‘কাঞ্চন্—বেন্’, এসত আসে ১৬ বে পবরস্ছবে। তৃতীয় খসণ্ডর ন্াম—‘কর্ম্ভফল—
তুষান্ল’, এর োতবে পবরস্ছবে।
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প্রথম খসণ্ডর ন্াসমই বযবিত হসয়সে খসণ্ডর ববষয়বস্তু। মান্বজীবসন্ কাবমন্ী কতখাবন্ মায়ামবয়ত
হসয় জীবন্সক যেোর োগসর বন্মবিত করসত পাসর যেই বন্সয় এর ববষয়। প্রথম পবরস্ছবসেই
োকুর রামকৃষ্ণ এসেসেন্ োকুর রামপ্রোে ন্াসম :
“ন্গরপ্রাসন্ত এক বেদ্ধ মহাপুরুষ অববিবত কসরন্। তাাঁহার বহু বিষয-িাখা। বহু যলাক তাাঁহাসক অন্তসরর
েবহত র্বে ও শ্রদ্ধা কবরয়া থাসক। তাাঁহার ন্াম রামপ্রোে। র্েগে তাাঁহাসক োকুর ন্াসমও অবর্বহত
কসরন্।”৬

োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর যা যা চাবরবেক বববিিয তা েবই রামপ্রোে ন্ামক োকুসরর বযবেসে প্রবতবষ্ঠত।
ন্াম পবরবতভন্ করসলও পােসকর ববন্দুমাে বুঝসত অেু ববধ্া হয় ন্া যয ইবন্ই শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃসষ্ণর
র্াসে হৃেয়রাম েবেমসয়র জন্য মামার েসি থাকত। োকুর তাাঁসক হৃেু বসল ডাকসতন্। এখাসন্ও
একজন্ বিষয েবেমসয়র জন্য োকুর রামপ্রোসের েসি থাকসত যেখা যায়, যাাঁসক বতবন্ বেসধ্ বসল
ডাসকন্। তার র্াসলা ন্াম বেসদ্ধশ্বর। বলাবাহুলয, হৃসে-র েসি বেসধ্র ন্ামকরসেও একো বমল খুাঁসজ
পাওয়া যায়। একই েসি আসে োকুসরর বাসরবাসর েমাবধ্ি হসয় যাওয়ার ববষয়, গান্ করা, মুসখ যা
আসে তা-ই বলা, মা-মা কসর ডাকা ইতযাবে গুোববলর পবরচয়। যবি বকেু ঘেন্ার কথাও আসে যা
শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র েসি জবেত, যযমন্ বেগম্বর যবসি গিার বান্ যেখসত যাওয়া।
প্রথম পবরস্ছবসে উপন্যাসের প্রধ্ান্ েুবে চবরে বেুদ্বয় অতুলকৃষ্ণ ও প্রতুলকৃষ্ণ োকুর রামপ্রোসের
কাসে আসে। এই েুবে চবরে বন্সয়ই ঔপন্যাবেক োকুসরর মূ ল বােী কাবমন্ী-কাঞ্চন্ তযাসগর ববষয়বে
যেবখসয়সেন্। প্রথমজন্ কাবমন্ীসত আেে, তার গে প্রথম খসণ্ড। বদ্বতীয়জন্ কাঞ্চসন্ আেে, তার
গে বদ্বতীয় খসণ্ড এবাং যিষ খসণ্ড এই েুই ববষসয় আেে পাপীসের িাবস্তর ববধ্ান্ ও শ্রীরামকৃষ্ণ র্াব
প্রচার।
বদ্বতীয় পবরস্ছবসে যেখা যায় েু ন্দরীর যপ্রসম মসজসে অতুলকৃষ্ণ। েু ন্দরীর যপ্রমাবর্ন্সয় অতুল
পাগল। আপন্ স্ত্রী-পুে যেসে অতুল যেই রমেীর পাসন্ই ধ্াববত হসয়সে। এই প্রেসি যলখসকর বেবয
খুব েু ন্দর :
“েু ন্দরী বক কুৎবেত জাবন্ ন্া,—তসব যেৌন্দসযভর মসধ্যই অবধ্ক ববষ থাসক।—োপও েু ন্দর, হীরাও
েু ন্দর,—উর্য়ই বকন্তু ববসষর আকর।”৭
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তৃতীয় পবরস্ছবসে অতুসলর োংোসরর কথা ও তার স্ত্রী ও ন্াবালক পুে েু কুমাসরর কথা আসে। অতুল
বুঝসত পাসর েু ন্দরীর প্রবত তাাঁর পরকীয়া যপ্রম গবহভত কাজ, বকন্তু মন্ যথসক মুসে যফলসত পাসরন্া।
চতুথভ ও পঞ্চম পবরস্ছবসে অতুল-েু ন্দরীর পরকীয়া যপ্রসমর উৎে ও প্রকাি ববেভত হসয়সে। ষষ্ঠ
পবরস্ছবসে যেখা যায়, েু ন্দরীর স্বামী বন্রুসেি বসল েু ন্দরীর এসহন্ কাজ। অতুল কলকাতায় এসে
োধ্ক োকুর রামপ্রোসের োহচযভ পান্ ও েু ন্দরীসক যর্ালার যচিা কসরন্। বকন্তু বকেু বেন্ পর আবার
েু ন্দরীর প্রবত যমাহ জসে। অিম পবরস্ছবসে অতুলসক যেবখ আত্মোংগ্রাসম রত থাকসত। ‘কািাসলর
োকুর’ অতুলসক িবে যজাগায়। প্রবতজ্ঞাবদ্ধ হসয়ও অতুল েু ন্দরীর যমাহ যথসক বন্সজসক বাাঁচাসত
পাসরন্া। ন্বম পবরস্ছবসে গায়সকর গান্ র্ীষের্াসব ইবিতবাহী :
“বুবঝ, জন্ম ববফসল যায়।
হ’যলা ন্া, হ’যলা ন্া,
মাসয়র োধ্ন্া,
মা বুবঝ যগা ফাাঁবক যেয়।।”৮

এই অধ্যাসয় অতুসলর আন্তঃোংগ্রাম গর্ীরর্াসব প্রকে হসয়সে। েিম পবরস্ছবসে উবন্ি িতকীয়
মবহলা মজবলিসক মসন্ কবরসয় যেয়। তারা েু ন্দরী ও অতুসলর পরকীয়া যপ্রসমর চচভা কসর। মুসখ
মুসখ েপ্পা, পাাঁচালী যফসর। পূ সবভর ‘জন্ম ববফসল যায়’ গান্বের গায়ক বর্রবরূবপন্ী েন্নযােীর কথা
আসে। একােি পবরস্ছবসে অতুল-েু ন্দরীসক পরকীয়া যপ্রসমর যমাহ যথসক বাাঁচাসত মবহলা মহসলর
কাবমন্ী ও েু রধ্ন্ী ন্াসমর েুই মবহলা উসেযাগ যন্য়। যলখক জাবন্সয়সেন্ :
“যখন্ অধ্র্ম্ভ-আগুসন্র বফন্বক েু ই আধ্াসর বগসয় পসেসে, তখন্ ঐ বফন্বক যবে ন্া বন্বাসন্া যায়, ত,
ও বধ্বক বধ্বক কসর েু জন্সকই পুবেসয় োই কসর যফলসব।”৯

দ্বােি পবরস্ছবসে বতন্কবে অতুলকৃষ্ণসক এবাং োন্বেবে েু ন্দরীসক তাসের কলি েম্পসকভ েজাগ কসর
যেয়। েসয়ােি পবরস্ছবসে অতুসলর পুে েু কুমাসরর ববেূ বচকা যরাগ হয়। মৃতপ্রায় পুে েন্নযােীর
অর্য়োসন্ যবাঁসচ ওসে। েন্নযােী অতুলসক জান্ান্ যয, েব ন্ারী যেই জগেম্বার অাংিেম্ভূতা। তাই
মাসয়র অবমান্ন্া করা উবচত ন্য়। চতুেভি পবরস্ছবসে পুে েু কুমার যবাঁসচ ওসে। অতুসলর স্ত্রী
অবময়াসেবী বসলন্ : “েু ন্দরীসক মাতৃেসম্বাধ্ন্ কর। মা’র বচেয়ী
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মূ বত্তভ ধ্যান্ কর।—ন্বহসল এ

মহাপাসপর মহাপ্রায়বিত্ত হসব ন্া।”১০ অবময়ার বেসবয যযন্ োকুর রামকৃষ্ণসেসবরই বােী। বতবন্ই
ন্ারীজাবতসক মাতৃের্ম্াসন্ শ্রদ্ধা করসত বসলন্। এপ্রেসি অবময়া োকুসরর কথা স্মরে কবরসয় যেয়
অতুলকৃষ্ণসক। এখাসন্ই প্রথম খণ্ড যিষ। বস্তুত োকুসরর পথ ধ্সরই কাবমন্ীর প্রবত যমাহ তযাগ করার
উপায় জাবন্সয়সেন্ যলখক। কথামৃসতর প্রবত পাতায় এই বােী েহজলর্য। কাবমন্ীর মায়াজাল যথসক
আপন্ার মুবে েম্ভব যকবল তাসক মাতৃজ্ঞাসন্ পূ জা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবসন্ও যেখা যায় তেোধ্ন্ার
কাসল মাতৃপূ জা বা যষােিী উপচাসর স্ত্রী োরোসেবীসক িবেসেবীরূসপ পূ জা করা। যলখক হারােচন্দ্র
শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর বসল যাওয়া উপায়সক েফলর্াসব অন্ু েরে কসর উপন্যাসের একবে খণ্ড েমাপ্ত
কসরসেন্।
বদ্বতীয় খসণ্ডর ন্াম ‘কাঞ্চন্—বেন্’। এবেও শুরু হসয়সে োকুর রামপ্রোসের বােী ‘োকা মাবে,
মাবে োকা’ বেসয়। পােকমাসেই এবে জ্ঞাত থাকসব যয এই উবে ও আববষ্কার েবেসেশ্বসরর োকুর
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংসের োো আর কাসরা ন্য়। এই খসণ্ডর প্রথম পবরস্ছবসে আসে :
“গিার গসর্ভ ববেয়া, োকুর রামপ্রোে বন্বিভকার বন্ববিবচসত্ত, েবস্মত বেসন্ এই কথা ববলসত ববলসত
এল ন্ূ তন্ যখলা যখবলসতসেন্।”১১

রামপ্রোসের মুসখও বারাংবার ‘িালা’ িেবে বযবহার করা হসয়সে যা শ্রীরামকৃষ্ণসেব করসতন্। গিা
তীসরই োধ্ক রামপ্রোে বহুমূ লযবান্ তাগা েু াঁসে যেন্। এই পবরস্ছবসেই আসে এক বৃ সদ্ধর কথায়
োকুসরর বােী প্রকাি—‘েিভজীসব বিবজ্ঞান্’ বা বিবজ্ঞাসন্ জীবসেবা।
বদ্বতীয় পবরস্ছবসে প্রতুলকৃসষ্ণর কাবহবন্ শুরু হসয়সে। েেয কসলজ যথসক পাি করা প্রতুসলর মসন্
হসয়সে োকাই েব। তৃতীয় পবরস্ছবসে র্াগযিসম প্রতুল বৃ দ্ধ মাধ্বচন্দ্র বেু র জহরসতর বযবোয়
ন্াসম। বেু র্বসেব রায় োবয়ে পান্ মাধ্সবর যপৌসের গৃহবিেক পসের। চতুথভ পবরস্ছবসে র্বসেব
এই োবয়ে বন্সত অস্বীকার কসর এবাং প্রতুসলর কূেবুবদ্ধ ধ্সর যফসল। বেুসক তাই যে বসল : “েম্পদ্
ও ববর্ূ বত হস্তগত হইবার অসগ্র, মন্সক পববে ও োংযত কবরসত হয়। ন্সচৎ যে িবের অপবযবহার
হইয়া থাসক।”১২ প্রতুসলর মুখ বেসয় যবর হয় বতভমান্ েমাসজর যববিরর্াগ মান্ু সষর মসন্র কথা ও
আচরসের উপায়। যে জান্ায়, প্রতারো, কপেতা ও র্াে,—এগুবলই উন্নবতর যোপান্। এইকারসে
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যেখা যায় পঞ্চম পবরস্ছবসে প্রতুল েৎ হওয়ার র্ান্ কসর মাধ্বচসন্দ্রর কাসে। মাে-মাাংে যেসে
বন্রাবমষ যর্াজী হয়। জ্ঞাসন্র কথা বসল। র্বের্াব প্রকাি কসর। যলখক জাবন্সয়সেন্ :
“িেতা ও প্রতারো স্বর্াবতই বে র্য়ান্ক বজবন্ে। তাহা যবে আবার বিো ও ের্যতার আবরসে
অবর্ন্ীত হয়, তাহা হইসল তাাঁহার প্রর্াব তখন্ আরও র্য়ান্ক হইয়া থাসক। প্রতুলরূপী এই ‘ের্’ ও
‘বিবেত’ জীববেই তাহার প্রকৃি প্রমাে।”১৩

ষষ্ঠ পবরস্ছবসে প্রতুসলর আেল রূপ ধ্রা পসে স্ত্রী রিমতীর েসি বাগান্বাবেসত খাওয়া ও
কসথাপকথসন্র মাধ্যসম। েপ্তম পবরস্ছবসে যেখা যায়, প্রতুল স্ত্রী রিমতী ও ডাোর বেু ন্ীলকৃষ্ণ
রায়সক অসপরা হাউে বন্সয় যায় হযামসলে ন্ােক যেখাসত। এই ঘেন্া ঘোসন্ার উসেিয ডাোরসক
রিমতী বেসয় প্রলুব্ধ করা ও বসি আন্া। অষ্ঠম পবরস্ছবসে অথভসলার্ী ন্ীলকৃষ্ণসক হাসত আন্সত েেম
হয় প্রতুল। ন্বম পবরস্ছবসে কপে স্বামী-স্ত্রীর কসথাপকথসন্ ফুসে ওসে ডাোরসক বযবহার কসর বৃ দ্ধ
মাধ্ব ও তার যপৌেসক যলা পয়জবন্াং করা এবাং পৃবথবী যথসক েবরসয় যেওয়া। এই উসেিয বেদ্ধ
করসত েিম পবরস্ছবসে ন্ীলকৃষ্ণসক অথভসলার্, কাবমন্ীসলার্ ও প্রচুর খাবাসরর আসয়াজন্ কসর। এই
কাজ করার জন্য তাাঁসক েি হাজার োকা পুরস্কার যেসব বসল প্রতুল জান্ায়। অন্যবেসক রিমতী তাাঁর
কাসে যঘাঁসষ থাসক, মায়ায় জবেসয় যফসল। একােি পবরস্ছবসে প্রতুল ন্ীলকৃষ্ণসক মাধ্বচসন্দ্রর কাসে
বন্সয় আসে তার গৃহডাোর কসর। ডাোরও একেু একেু কসর ববষ যমিায় োেু-ন্াবতর ওষু সধ্।
এখাসন্ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বােী ফুসে উসেসে যলখসকর কথায় :
“বকন্তু হায়, যমাহা্ছবন্ন বৃ দ্ধ! জীবসন্র ববতরেী তীসর োাঁোইয়া যতামার এত মায়া যকন্? যক এ যপৌে?
কার জন্য এমন্ আাঁকু-পাাঁকু কবরয়া মবরসতে? কার জন্য এ যসখর ধ্ন্ মুবন্য়া ববেয়া আে?”১৪

কথামৃত-সত োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ োংোসরর এই মায়াসকই বেন্ন কসর এবগসয় যযসত বসলসেন্। দ্বােি
পবরস্ছবসে োকুসরর প্রেি আসে। েবভর্ূসত ঈশ্বসরর কথা এসেসে। বসলসেন্ মন্ োফ কসর রাখসত
আর োধ্ন্-র্জসন্ মন্ বেসত। েসয়ােি পবরস্ছবসে ডাোর ন্ীলকৃষ্ণ ববষ প্রসয়াসগ েেম হয়। ১৪তম
পবরস্ছবসে ‘যমাহা্ছবন্ন মাধ্বচসন্দ্রর যমাহ অবোসন্র যিষবেন্।’ মাধ্বচসন্দ্রর যপৌে তথা বগবরসির পুে
েু িীসলর ববষপ্রসয়াসগ মৃতুযমুসখ পতন্। ডাোসরর শুর্বুবদ্ধর জাগরসে অযাবিসডাে প্রোন্ েু িীলসক।
বফবরবি ডাোসরর েদ্মসবসি রিমতীর আগমন্ ও েু িীসলর উেরাময় যরাসগ মৃতুয বসল যঘাষো। ১৫তম
পবরস্ছবসে শ্মিাসন্র উসেসিয যাো। যষােি পবরস্ছবসের িান্ বন্মতলার ঘাে। যেখাসন্ই বচতার পাসি
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োকুর রামপ্রোে বসে আসেন্ র্েমণ্ডলীর মাসঝ। এখাসন্ই ববসরাধ্ীসের বেবয প্রকাি যপসয়সে : “ও
যেই যরসমা পাগলার বুজরুবক!” বকাংবা “ওঃ! যেই ‘পরমহাাঁে’—তাই বসলা!”১৫ এই ঘাসেই েু িীসলর
মৃতসেহ েসি বন্সয় বৃ দ্ধ মাধ্ব ও প্রতুলেহ ডাোর এসল োকুর অসলৌবককর্াসব েব ষেযসের কথা
বযিন্ায় বসল যফসলন্। মাধ্বসক েব বসল এই প্রবতজ্ঞা কবরসয় যন্ন্ যাসত যে প্রতুসলর ওপর
প্রবতবহাংো ন্া যন্য়। এখাসন্ই োসহব ডাোরসবিী রিমতীর েদ্মসবি উদ্ঘাবেত হয়। েু িীল যবাঁসচ
ওসে। অধ্যাসয়র যিসষ মাধ্ব োকুসরর ন্ামকীতভসন্ রত হয় :
“চল, যাই তরী যবসয়।
কেতরু, কািাল-গুরু, প্রোসের ন্াম বন্সয়।।
যযই কৃষ্ণ, যেই রাম,
যেই আমার প্রোে, ...”১৬

গান্বেসত আসরা স্পি বতবন্ রামকৃষ্ণ পরমহাংেসেব।
তৃতীয় খসণ্ডর ন্াম ‘কর্ম্ভফল—তুষান্ল’। এসত উপন্যাসের প্রধ্ান্ চবরেগুবলর কমভফল বন্ধ্ভাবরত
হসয়সে। প্রথম পবরস্ছবসে অতুসলর েসি েন্নযােীর পবরচয় হয়, বযবন্ একবেসক েু ন্দরীর বন্রুবেি
স্বামী বিবন্াথ যেব, অন্যবেসক োকুসরর বিষয। বিবন্াসথর োংলাসপ যযন্ োকুসরর বােীরই প্রবতফলন্
যেখা যায় : “যতেূ র পাবর, গ্রাসম গ্রাসম ন্গসর ন্গসর ঘুবরয়া, বাসকয কথসন্, কাসযভয, বযবহাসর—জীসবর
কলযােোধ্ন্ কবরব।”১৭ বদ্বতীয় পবরস্ছবসে োকুর রামপ্রোে অতুলসক কাবমন্ীর যমাহ যথসক যবসরাসন্ার
উপায় বসলসেন্ চুবপ চুবপ :
“েু ন্দরীসক মুসখ মা যবাসলবেস, মসন্ মসন্ও েবতয েবতয মা ববলস। বুঝবল? যতার বন্সজর মা’র মুখ
যতা মসন্ আসে? যেই মা’র মুখ মসন্ যকাসর মা ববলে, —তা যহাসল আর যকান্ আপে-বালাই জুেসব
ন্া।”১৮

এ প্রেসি আসরা একবে কথা এই যয, শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ীসত যেখা যায়, বতবন্ ন্াবক র্সের যরাগ
ও পাপ বন্সজর ঘাসে বন্সতন্। এখাসন্ও তার বযতযয় হয়বন্। রামপ্রোসের োংলাসপ পাওয়া যায় :
“বে আিা যকাসর মা যতামার োাঁই এসয়সে,—মুখ যরসখা মা! ওর পাপ ন্া হয় আমায় বেও,—যোহাই
মা আন্ন্দময়ী!”১৯
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তৃতীয় পবরস্ছবসে প্রতুল েুই যবিযা বেসয় োকুর রামপ্রোসের োধ্ন্ার্ি করসত চাইসল তাসত বযথভ
হয় ও ধ্রা পসে যায়। োকুসরর েন্তান্ হসয় মাতৃপূ জার ববষয়বে ধ্রা পসে। তাাঁর কথায় :
“যবিযা যকসর বাপ?—েকসলই যয আমার মা! যেই ই্ছবাময়ী মা-ই যয আজ এইরূসপ এসয়সচন্।—মা!
যবিযারূবপেী পরসমশ্ববর! েন্তান্সক স্তন্যোন্ কর।”২০

কুবেল প্রতুসলর েপভাঘাত হসল রামপ্রোসের কববরাবজ গুসে আবার যবাঁসচ ওসে। এসেসেও োকুর
রামকৃসষ্ণর যপ্রমময় মূ বতভ প্রকাবিত হসয়সে। চতুথভ পবরস্ছবসে রিমতী ও ডাোসরর যপ্রম এবাং
রিমতীর স্বামীতযাসগর কথা জাবন্সয়সেন্। পঞ্চম পবরস্ছবসে যেখা যায়, প্রতুল বন্ঃেহায় হসয় ডাোররিমতীর বাগান্বাবেসত উপবিত হসয়সে। ষষ্ঠ পবরস্ছবসে ডাোসরর েসি স্ত্রীসক যেসখ প্রতুসলর আত্মঅন্ু সিাচন্া আসরা যবসে যায় : “অন্তসরর অন্তর হইসত এতবেসন্ বুবঝল, ইহারই ন্াম প্রকৃবতর
প্রবতসিাধ্!”২১ হোৎ প্রবল ঝসে বাবে যর্সি রিমতীর মৃতুয এবাং বাইসর বজ্রাঘাসত ডাোসরর মৃতুয
তাসের কমভফলসক েু বন্বিত কসর।
েপ্তম তথা যিষ পবরস্ছবসে মান্বেক ববকারগ্রি প্রতুলসক যেখা যায়। মাঘী পূ বেভমার বেসন্র ঘেন্া।
োকুসরর মবন্দসর বহু র্েেমাগম। যেখাসন্ েকসলর এাঁসো পাতা যখসয় যবোয় প্রতুল। আপন্ যখয়াসল
েু েসত বগসয় পসথ পসে পাগল প্রতুসলর মৃতুয হয়। বিসষযরা ধ্ববন্ যতাসল—‘কাবমন্ী—জন্ন্ী, কাঞ্চন্—
বেন্।’২২ উপন্যাসের যিষ লাইসন্ আবার চমক বেসয় যান্ যলখক : “যেই িান্ এখন্ পুেযতীসথভ
পবরেত।”২৩ পােসকর বুঝসত অেু ববধ্া হয়ন্া এই িান্ েবেসেশ্বর।
এই উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেসেন্ েবেসেশ্বসরর োকুররূসপই। চবরসের এতেুকু পবরবতভন্
কসরন্বন্ যলখক হারােচন্দ্র রবেত। যকবল ন্ামেুকুই পবরবতভন্ কসরসেন্। গ্রন্থসিসষ বিষয রামচন্দ্র
েসত্তর মসতা ‘যেবক’ বলসখ স্বাের কসরসেন্। এসত যলখসকর োকুসরর প্রবত অন্ু রাগ প্রকাবিত
হসয়সে। উপন্যাসে োকুসরর কথাগুবলই যকবল চবলত র্াষায় যলখা এবাং োকুর যযর্াসব বলসতন্
যের্াসবই অন্ু করে করা। স্বার্াববকর্াসবই একথা স্বীকার করসত আপবত্ত যন্ই যয পরমপুরুষ
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংেসেসবর মহাপ্রয়াসের কসয়ক বৎেসরর মসধ্যই বাাংলা কথাোবহসতয যযর্াসব
এতখাবন্ প্রর্াব ববস্তার কসরসেন্ তা বন্তান্তই অমূ লক ন্য়, বরাং অসন্ক যববি প্রােবান্। এমন্কী,
পরবতভী েমসয় এই উপন্যােবের ন্ােযরূপ ববখযাত বথসয়োসরও অবর্ন্ীত হসয়সে। শ্রীরামকৃষ্ণ এখাসন্
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যযমন্ বাস্তসবর চবরেরূসপ প্রবতর্াত হসয়সে, যতমবন্ েমাসজ তাাঁর গ্রহেসযাগযতাও স্বীকৃত হসয়সে।
উপন্যাসে বতবন্ োংলাপ ও ঘেন্ায় েবেসেশ্বসরর শ্রীরামকৃষ্ণেম েজীবতা লার্ কসরসেন্ োথভকর্াসব।
যেবেক যথসক উপন্যােবে জীবন্ত হসয় উসেসে। অন্যবেসক শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রধ্ান্তম বােী কাবমন্ী ও
কাঞ্চন্ পবরতযাসগর ববষয় ও তার েমেযা-েমাধ্াসন্র ববষয়বেও তাাঁর র্াবােিভ অন্ু েরসে মূ ল ঘেন্াবে
পবরচাবলত হসয়সে। েু তরাাং যেবেক যথসকও বাস্তসবর র্াবােিভ যথসক এতেুকু ববচুযত হয়বন্।

হারােচন্দ্র রবেসতর অপর এক উপন্যাে ‘র্সের র্গবান্’। এই উপন্যাসের বদ্বতীয় এবাং
োংসিাবধ্ত োংস্করে প্রকাবিত হয় আষাঢ় ১৩৩২ বিাসে। গ্রন্থবে কলকাতা ৩৭ ন্াং যমেু য়াবাজার
স্ট্রীে, ‘স্বেভসপ্রে’-এ শ্রীবদ্বসজন্দ্রন্াথ যে কতৃভক মুবিত ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রবেত কতৃভক প্রকাবিত। এবে
বতন্বে খসণ্ড ববর্ে—প্রথম খসণ্ডর ন্াম ‘োধ্ন্া ও বেবদ্ধ’, বদ্বতীয় খসণ্ডর ন্াম ‘লীলা ও আকষভে’ এবাং
তৃতীয় খসণ্ডর ন্াম ‘র্বে ও র্ে-মবহমা’। গ্রসন্থর র্ূ বমকাসত যলখক বারাংবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
পরমহাংেসেসবর প্রবত শ্রদ্ধা ও প্রোম বন্সবেন্ কসরসেন্ :
“যয মহাপুরুসষর পোরববন্দ ধ্যান্ কবরয়া ‘কাবমন্ী ও কাঞ্চন্’ বলবখয়াবেলাম, যেই পুরুসষাত্তমই আজ
র্েবৎেল র্গবান্রূসপ আমার হৃেসয় অবধ্বষ্ঠত হইয়াসেন্;—তাাঁহারই লীলামৃত অবলম্বসন্ ‘র্সের
র্গবান্’ বলবপবদ্ধ কবরলাম। অসহতুক কৃপাবেেু কািাসলর োকুর বতবন্;—মসন্ হয় এ কািালসক কৃপা
কবরসবন্।”২৪

উপন্যাসের প্রধ্ান্ চবরে তথা শ্রীরামকৃসষ্ণর োয়াপাত ঘসেসে রামরূপ চােুসিয চবরসে। প্রথসমই
তাাঁর মা কালীর প্রবত আকূবত প্রকাি যপসয়সে যা ইবতহাসের েতয ঘেন্া যথসক যন্ওয়া :
“মা, আমায় র্বে োও। যতামার র্াসলা ন্াও, মন্দ ন্াও, আমায় র্বে োও। যতামার েু ন্াও, কু ন্াও,
২৫
আমায় র্বে োও। যতামার পাপ ন্াও, পুেয ন্াও, আমায় র্বে োও।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতসতও যেখসত পাই োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শুদ্ধার্বেসকই োরকথা বসলসেন্,
বসলসেন্ আর েব বমথযা। েবেসেশ্বসরর র্বতাবরেী রূপ র্বান্ীর কাসে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ রামরূসপর
এই আকূবত বহুবববেত। প্রথম খসণ্ড শ্রীরামকৃসষ্ণর োধ্ন্া ও বেবদ্ধলাসর্র বচে ববেভত হসয়সে।
েবেসেশ্বসর র্বতাবরেীর গর্ভগৃসহ শ্রীরামকৃসষ্ণর মাতৃেিভন্ ও পঞ্চবেী প্রািসে োধ্ন্ার কথা
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ইবতহাসের ঘেন্া যমসন্ই েসচতন্র্াসব রচন্া কসরসেন্ যলখক হারােচন্দ্র। একই েসি শ্রীরামকৃসষ্ণর
োধ্ন্ার কারসে যযরূপ তাাঁর খযাপাবম প্রচাবরত হসয়বেল, বতভমান্ উপন্যাসেও তার োয়াপাত আসে।
ঔপন্যাবেক বদ্বতীয় পবরস্ছবসে বলসখসেন্ :
“েকসলই বসল, রামরূপ চােুসিয যেবপয়া বগয়াসে। বক এক কাবমন্ী-কাঞ্চন্’ যত অন্সথভর মূ ল বসল,
আর ‘মা তুবম যেসখা’ বসল পাগসলর মত প্রলাপ কসর। ঘর-োংোসর মন্ যন্ই। যজমান্ বিবষযসের
কাসজ আো যন্ই। যন্ওয়া-সথায়ার বেসক আসেৌ যলহাজ-ই যন্ই। মার কান্নাকাবেসত ববসয় যকাসে, তা
যে বউসক বন্সয় ঘরও যকাসে ন্া। আহা েতীলক্ষ্মী যে বউ; র্গবতীর মত রূপ; অন্াথার মত বাসপর
বােী যপাসে রইল।”২৬

তৃতীয় পবরস্ছবসের পের্ূ বম জয়রামবােী—শ্রীরামকৃসষ্ণর শ্বশুরবাবে, যলখক ন্াম বেসয়সেন্
বমোপুর। প্রেিিসম এসেসে যযাবগন্ী বর্রবীর কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যাাঁর কাসে ব্রহ্মববেযা বা তেোধ্ন্া
বিসখসেন্ যেই বর্রবীর বচে েু বন্পুের্াসব তুসল ধ্সরসেন্ যলখক। রামরূসপর কথায় ধ্রা পসে বর্রবী
প্রেিবে :
“তবুও যলাকবিোর জসন্য, তুবম আমার বিোবয়েী হ’যয়া। আমায় ব্রহ্মববেযা বিবখসয়া। যেখ, যবে
পুরাে তে এ েব উব্ছবি যহাসয় যগসে,—বাকী আসে ঐ ব্রহ্মববেযা। আবম বন্রের, মূ খভ,—আমায় মুসখ
মুসখ উহা বিবখসয় যযসয়া। যকন্ ন্া, শুসন্ যিখাই আমার পসে উপসযাগী হসব।”২৭

চতুথভ পবরস্ছবসে রামরূসপর শ্বশুরবাবের বচে ফুসে উসেসে। যেখান্কার ববখযাত েীবঘর কথা যযমন্
আসে, যতমবন্ গ্রাসমর পবরবচবতও বতভমান্ :
“েুি গ্রাম, পেীবে আবার তসতাবধ্ক েুি। পাাঁচ োত ঘর ব্রাহ্মে, ঘর েু ই চার কায়ি, বাকী েিববি
ঘর অন্যান্য জাবতর বাে। একঘর ধ্ন্াঢ্য বকবত্তভয তেসধ্য প্রধ্ান্। তাাঁহারাই গ্রাসমর জবমোর।”২৮

শ্বশুরবাবেসত শ্রীরামকৃসষ্ণর যযরূপ পবরবচবত, যলখক হারােচন্দ্র যেবেকবেও র্াববত হসয়সেন্।
উপন্যাসে আসে :
“যজযাৎস্নারাত, তায় ফাল্গুন্মাে, তায় ন্ূ তন্ জামাই ন্ূ তন্ শ্বশুরবােী আবেয়াসে;—েু তরাাং গ্রামময় একো
আন্সন্দর োো পবেয়া যগল। ববসিষ বববাসহর পর আে বৎেসরর মসধ্য, জামাই এ-মুসখা হন্ ন্াই।
েু তরাাং বববাহ পুরাতন্ হইসলও জামাই যেই ন্ূ তন্ই আসেন্ তারপর এক গুজব উবেয়াবেল যয, জামাই
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যকমন্ এক যেপাসে রকসমর—রাতবেন্ পূ জাবিক বন্সয়ই আসে, আর আপন্ মসন্ মা মা ক’যর
কাাঁসে।”২৯

বস্তুত এই ঘেন্া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবসন্ অববকল েতয। একই েসি শ্রীমা োরো যেবীর কথাও উসে
এসেসে। এখাসন্ বতবন্ বিবােু ন্দরী ন্াম বন্সয়সেন্। বর্রবীর েসি োরো যেবীর যয েম্পকভ ববরাজমান্
বেল তা এই উপন্যাসে বিবােু ন্দরী ও যযাবগন্ীর েম্পকভসক েমান্র্াসব প্রবতবষ্ঠত কসর। এই অাংসিই
যলখক শ্রীরামকৃসষ্ণর োরো-পূ জার কথা জাবন্সয়সেন্। যযাবগন্ী েরমার োহাযয বন্সয় রামরূপ তাাঁর
েহধ্বমভেী বিবােু ন্দরীসক প্রোম কসর বসলন্ :
“আজ িবন্বার, মা পূ জার প্রিস্ত বেন্। যতামাসক আমার ‘মা’ হইসত হইসব। আজ হইসত যতামায়
আবম এই পববে েসম্বাধ্ন্ কবরলাম। যেবব! আজ আবম মাতৃপসে—যতামার চরে-েসরাসজ পুষ্পািবল
বেব। তসব লও মা, র্ে েন্তাসন্র মান্ে-অঘভয! —আবম যতামায় বন্দন্া কবরয়া ধ্ন্য হই।—জয় মা
কালী, করালী, মহািবে!”৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবসন্ োধ্ন্া যযমন্ েতয, যতমবন্ ইহলীলায় যু ে েকল অসলৌবককতাও েতয। তাই
কখসন্া বতবন্ জগসত আববর্ভাসবর কারেবে র্াগবসতর বযাখযা অন্ু যায়ী আপন্মসন্ই র্সের ের্ম্ু সখ
বেভন্া কসরসেন্ :
“পববে মাতৃর্াসব আমায় গৃহী ও েন্নযােীর েু ই োধ্ন্ার আেিভই যেখাইয়া যাইসত হইসব। যকন্ন্া
অহাংজ্ঞাসন্ এখন্ পৃবথবী পূ েভ। তাই আমার এ েীন্সবি—এ গুপ্ত ন্রলীলা।”৩১

বদ্বতীয় খসণ্ড যলখক আসরা যববি েবিয় হসয়সেন্ শ্রীরামকৃষ্ণসক পবরপূ েভর্াসব বচবেত করসত।
এখাসন্ এসে হারােচন্দ্র েরােবর শ্রীরামকৃষ্ণ ন্াম বন্সয়সেন্ ও যেবে আসরাপ কসরসেন্। প্রথম
পবরস্ছবসেই আসে :
“েহো যক এক েরল োধ্ু সবিধ্ারী, —বেবয আন্ন্দময় পুরুষ—যেইখাসন্ আবেয়া, বেবয, হাবে-হাবে
মুসখ কবহসলন্, “বল—‘জয় শ্রীরামকৃষ্ণ’। যেই পুরুসষাত্তম রামকৃষ্ণ—যেই েয়াময়—করুোর োগর—
রামকৃষ্ণ—আমাসের ন্যায় েু িভল গৃহীর পাসরর কাণ্ডারী।—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।””৩২

এক আগন্তুসকর কথায় আসে :
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“ধ্যাসন্ বতবন্ আমায় যেখা বেয়াসেন্ মাে। একাধ্াসর রামকৃষ্ণরূসপ যেখা বেয়াসেন্। তসব বিশুরূপী
এক ন্ারায়সের মুসখ শুসন্বে, বতবন্ েিরীসর, েহসরর েবন্নকে—গিার ধ্াসর—এক কালী-বােীসত
আসেন্। অন্নপূ েভার কালী বাবে;—েি বৎের যধ্াসর, লাখ্ লাখ্ োকা বযয় যকাসর, যা বন্র্ম্ভাে যহাসলা।
মার পূ জকরূসপ,—বন্রের েীন্ ব্রাহ্মেসবসি,—বতবন্ ঐখাসন্ থাসকন্।—হা প্রর্ু লীলাময় শ্রীসগৌরািসেব!
তুবম কখন্ বক রূপ ধ্সরা!”৩৩

এই আগন্তুক আর যকউ ন্ন্—ববজয়কৃষ্ণ যগাস্বামী, বযবন্ শ্রীরামকৃষ্ণ োংস্পসিভ এসে বুসঝবেসলন্,
েবেসেশ্বসরর এই মান্ু ষবে বন্েক কালী পূ জন্ ন্ন্—অবতার। ন্ররূসপ ন্রলীলা োি করার জন্য
মসতভয এসেসেন্। উপন্যাসে ববজয়কৃসষ্ণর ন্াম হসয়সে যেসবন্দ্রববজয় যগাস্বামী। তাাঁর কথাসতই আবার
রাম ও কৃসষ্ণর েবর্ম্লীত রূসপর আধ্ার খুসাঁ জ পাওয়া যায়। যগাস্বামী বসলসেন্ : “যযই রাম, যেই
কৃষ্ণ, েুসয় বমসল রামকৃষ্ণ!”৩৪ েরমার কসেও যলখক গান্ ববেসয়সেন্ যা শ্রীরামকৃষ্ণ ববষয়ক। গাসন্
আসে :
রামকৃষ্ণ রূসপ

ন্রসেহ ধ্বর,

এসেসেন্ হবর, চল যেবখ যর।
বে েয়া তাাঁর,

যপ্রম-অবতার,

পবতসত উদ্ধার কসরন্ ওসর।।”৩৫

বস্তুত মধ্যববত্ত েমাসজ শ্রীরামকৃসষ্ণর জন্বপ্রয়তার মূ ল কারে শ্রীরামকৃসষ্ণর এই পবরোেোতার
র্ূ বমকাবে। মধ্যববত্ত জন্োধ্ারে মসন্ কসর শ্রীরামকৃষ্ণসেবই পাসরন্ োংোসরর েকল কাবলমা যথসক
উদ্ধার করসত। যযকারসে বাাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃসষ্ণর আসবেন্ যে েমসয়র প্রতযে েবলল হসয়
ইবতহাে হসয় যগসে।
উপন্যােবেসত কথামৃসতর পািাপাবি উসে এসেসে বহু গান্ যা শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর বপ্রয় গান্ এবাং
কথামৃসত একাবধ্ক েমসয় উবেবখত। যযমন্—‘েোন্ন্দময়ী কালী, মহাকাসলর মন্সমাবহন্ী’, ‘র্সব
আো, যখলব পািা’, ‘এই োংোর মজার কুেী’, ‘যর্সব যেখ মন্, যকউ কাসরা ন্য়’, ‘আপন্াসত মন্
আপবন্ যথসকা’ ইতযাবে।

122

উপন্যাসের তৃতীয় খসণ্ড র্সের কথা বেভন্া কসরসেন্। শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবৎকাসল যযরূপ তাাঁসক
বন্সয় একেল মাতামাবত কসরবেসলন্ অবতারসের প্রসে, অন্যবেসক ববপরীতবােীরা তাাঁর অবতারেসক
স্বীকার কসরন্বন্। ন্াম পালবেসয় েু বন্পুের্াসব যলখক রামচন্দ্র েত্ত, যকিবচন্দ্র যেন্ ও র্ে
যেসবন্দ্রন্াসথর কথা উসেখ কসরসেন্। ব্রাহ্মেমাসজর প্রেিও এসেসে। েুই ন্গরবােীর কসথাপকথসন্
রামচন্দ্র েত্ত ওরসফ উপন্যাসের রাম ডাোসরর গৃহী হসয়ও তাাঁর তযাসগর কথা আসলাবচত হসয়সে।
আবার েরােবর ন্সরন্ েত্ত, রাম-রাখাসলর কথা এসেসে। শ্রীরামকৃসষ্ণর ডাোর মসহন্দ্রলাল েরকারসক
েূ বচত কসরসেন্ ডাোর েরকার ন্াসম। প্রেিিসম এসেসে ববেযাোগর, প্রতাপ মজুমোর ও িাস্ত্রী
বা বিবন্াথ িাস্ত্রীর কথা। ঔপন্যাবেসকর কলম-েেতায় েুজসন্র কসথাপকথসন্ শ্রীরামকৃষ্ণসক
পবরবচত করার বববর্ন্ন বেকগুবল বচবেত হসয়সে।
বস্তুত েমগ্র উপন্যােবেসত োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর চবরে রেমাাংসের যযমন্ হসয় উসেসে, যতমবন্
েবেসেশ্বসরর শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র বহু ঘেন্া হুবহু বচবেত হসয়সে। যেবেক যথসক ববি িতসকর
প্রথম েিসকই যযর্াসব শ্রীরামকৃষ্ণসেব বহুচবচভত ববষয় হসয় উসেবেল তা আর একবার প্রমাবেত হয়।
যবেও উপন্যাসের গেন্ েম্পসকভ যলখসকরই অন্যমত বেল। র্ূ বমকায় বতবন্ জাবন্সয়সেন্ :
“এই গ্রন্থ বেক উপন্যাে ন্য়, উপকথা ন্য়, ইাংসরজী যরামান্সও ন্য়, খাাঁবে র্গবৎ যপ্রম বা র্বেতত্ত্ব।
যে তত্ত্বও আবার যয যে যলাসকর যলখা ন্য়,—স্বয়াং র্োবতার র্গবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেসবর অপূ িভ
কথামৃত তাহার উপাোন্।”৩৬

তসব যলখক এরূপ োবব করসলও ‘র্সের র্গবান্’ উপন্যাসের বববিিযেকল পূ েভ কসরসে, যযকারসে
তাসক উপন্যাে বলসত বদ্বধ্া হয় ন্া।
হারােচন্দ্র রবেত যযসহতু শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর একান্ত র্ে বেসলন্ তাই একবেসক উপন্যাসে যযমন্
শ্রীরামকৃষ্ণ চবরে যকাসন্ারূপ পবরববতভত ন্া হসয়ই ঘেন্ািসম প্রসবি কসরসে, যতমবন্ র্বের কারসে
শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর অবতারেসক কথাোবহসতয প্রবতষ্ঠা করসত েহজতা লার্ কসরসে। বকন্তু
েমকালীন্তার বন্বরসখ উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর এর্াসব এত পবরপূ েভর্াসব ও অপবরববতভত হসয়
আোো যবাধ্হয় হারােচন্দ্র রবেসতর উপন্যাসেই প্রথম ঘসেসে। যেবেক যথসক হারােচসন্দ্রর েুবে
উপন্যােই েববসিষ গুরুেপূ েভ।
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শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংেসেসবর জীবন্-কাবহবন্সক উপন্যাসের আেসল গ্রন্থ রচন্ায় উৎোহী হসয়বেসলন্
কসোল যু সগর অবচন্তযকুমার যেন্গুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)। বলাবাহুলয, যযেমসয় বাাংলা োবহসতযর ন্ব ন্ব
বেগসন্তর েূ চন্া যেখা যাস্ছব এবাং প্রথাগত ববষয় আিয় যর্সি ন্তুন্ আবিক ও র্াব যেখা বেস্ছব
পািাতয োবহসতযর বযাপক প্রর্াসবর কারসে, যেইেময় যেই েসলরই একজন্ হসয় অবচন্তযকুমার
ধ্মভীয় জগসতর পুসরাধ্া বযবেসের জীবন্ী বলখসলন্। শুধ্ু জীবন্ী ন্য়, গে বলার মসতা কসর আপন্
েৃ বির জগসত অবাধ্ ববচরসের মধ্য বেসয় পরমহাংসের জীবন্ীসক তুসল ধ্রসলন্ আপামর জন্োধ্ারসের
কাসে। তাাঁর যেই ববখযাত গ্রন্থ চার খসণ্ডর ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’।
‘মাবেক বেু মতী’ পবেকায় ১৩৫৭ বিাসের ববিাখ োংখযা যথসক ধ্ারাবাবহকর্াসব প্রকাবিত হয়।
বই আকাসর প্রকাবিত হয় পসরর বৎের ১৩৫৮-এর ৬ ফাল্গুন্ বেগসন্ে যপ্রে যথসক। বইবে প্রকাসির
েসি েসি পােকমহসল োো পসে যায়। বেগসন্ে যপ্রে যথসক প্রকাবিত গ্রন্থবের মুিে কবপ পবরমাে
যেখসল যবাঝা যায় এর জবপ্রয়তার িান্। প্রথম প্রকাসি (৬ ফাল্গুন্ ১৩৫৮) ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’
প্রথম খণ্ড মুবিত হয় পাাঁচ হাজার কবপ। এর বেক কুবে বেসন্র মাথায় বদ্বতীয় মুিে যবসরায়। মুবিত
হয় চার হাজার পাাঁচি কবপ। তৃতীয় মুিে হয় ৮ ববিাখ ১৩৫৯। োংখযা োত হাজার ন্য়’ি কবপ।
চতুথভ মুিে ৬ র্াি ১৩৫৯, কবপ েি হাজার একি। র্াবসল অবাক হসত হয়, মাে এক বৎেসরর
মসধ্য এরূপ বববি বাাংলা োবহসতয আর যকাসন্া গ্রসন্থর যেসে ঘসেসে বকন্া েসন্দহ। পরবতভীকাসল
অখণ্ড আকাসর প্রকাি কসরন্ বমে ও যঘাষ প্রকািন্ী। ১৯৭৮ বিিাসের এবপ্রসল যখন্ অখণ্ড আকাসর
তা প্রকাবিত হয়, তখন্ও তার জন্বপ্রয়তা কসমবন্, বরাং অসন্ক যববি বৃ বদ্ধ পায়। ১ ববিাখ বমে ও
যঘাসষর কাউণ্টাসর হাজার হাজার যলাসকর জমাসয়ত হয়। মাে এক বেসন্ই বববি হয় েয় হাজার
কবপ। েু তরাাং গ্রন্থবের জন্বপ্রয়তা বন্সয় যযমন্ যকাসন্া প্রে আসে ন্া, যতমবন্ এই জন্বপ্রয়তা প্রমাে
কসর গ্রন্থবের োবলীলতাসক, যা েকসলর কাসে েমােসরর বস্তুসত পবরেত কসরসে।
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গ্রন্থবের ববষয়বস্তুসত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংে। প্রথম খণ্ড শুরু হসয়সে গোধ্র চসটাপাধ্যাসয়র কলকাতা
আগমসন্র মধ্য বেসয়। ফ্ল্যাি বযাসক উসে এসেসে গোধ্সরর পূ বভ জীবসন্র তথা জে ও বিিসবর
কাবহবন্। যিষ হসয়সে শ্রীমা োরোসেবীসক যষােসিাপচাসর শ্রীরামকৃসষ্ণর পূ জা বেসয় অথভাৎ
শ্রীরামকৃসষ্ণর োধ্ক জীবসন্র পবরেমাবপ্ত পযভন্ত। বদ্বতীয় খণ্ড এরপর যথসক ১৮৮২ বিিাে পযভন্ত।
তৃতীয় খণ্ড শুরু হসয়সে ন্সরন্দ্রন্াসথর বপতা ববশ্বন্াথ েসত্তর মৃতুযর প্রেি বেসয়। যিষ হসয়সে
শ্রীরামকৃসষ্ণর গলায় েত ও বযথার উপিসমর মধ্য বেসয়। চতুথভ খণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ জীবসন্র যিষ অাংি
এবাং যিষ অমৃত যা কথামৃসত ববধ্ৃ ত। খুব েহজ কসর বলসল হয়, প্রথম খসণ্ড গোধ্সরর োধ্ন্ার
মধ্য বেসয় শ্রীরামকৃষ্ণ হসয় ওো, বদ্বতীয় খসণ্ড পরমহাংেসেব পবরবচবত লার্, তৃতীয় খসণ্ড র্ে েমাগম
ও আকষভে এবাং চতুথভ খসণ্ড অন্তযজীবসন্র পাবথভব যেো ও অমৃতবােী বষভে। চারখসণ্ড এর্াসব
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংেসেসবর জীবন্সক তুসল ধ্সরসেন্ অবচন্তযকুমার যেন্গুপ্ত।
বলাবাহুলয, শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর বতসরাধ্াসন্র পর তাাঁর জন্বপ্রয়তা যয এতেুকু কসমবন্ তার প্রমাে
প্রধ্ান্ কসয়কবে গ্রসন্থর ববপুল প্রচার—এক, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, েুই, ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’
এবাং বতন্, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রেি’। তসব যিষ েুবে গ্রন্থ োবহসতযর ধ্ারায় জীবন্ী গ্রন্থ রূসপ
আখযাবতত হসলও ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ বাাংলা োবহসতয অন্য মাো যন্য়। তথাকবথত জীবন্ী
োবহতয যথসক েসর এসে ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ মুসখর র্াষা অবলম্বন্ কসর রবচত হয়। কসোল
যু সগর ববখযাত োবহবতযক অবচন্তযকুমার যেন্গুপ্ত যখন্ কাবযজগসতর মহাকাসি আপন্াসক স্বতের্াসব
ববকাি করসত তৎপর, যেইেসি বাাংলা কথাোবহসতযও ন্তুন্ আবিক ও ববষয় আন্সত েেম হন্।
যযকারসে অন্যান্য উপন্যাসের েসি এসে পসেসে জীবন্ী োবহতযও। যন্তাজী েু র্াষচন্দ্র, ন্জরুল,
ববসবকান্ন্দ, োরোসেবী, ববজয়কৃষ্ণ যগাস্বামী, রবীন্দ্রন্াথ, বচতন্যসেব প্রমুসখর জীবন্ বন্সয় োবহতয
রচন্ায় োথভক ববচরে কসরসেন্। তসব অন্যান্য জীবন্ী গ্রন্থ যথসক এর পাথভকয বহুগুে। প্রথম ববষয়
এর র্াষা। কথাোবহসতযর র্াষাগত উপাোন্সক গ্রহে কসর অবচন্তযকুমার ‘পরমপুরুষ’-এ র্াষার
যকামলতা ও তীব্রতাসক প্রবতষ্ঠা বেসয়সেন্। মুসখর কথাসক োবলীলর্াসব বলার র্বিসত শ্রীরামকৃসষ্ণর
জীবন্ হসয় উসেসে চলমান্ জীবন্ী। তথয ন্য়, গে রচন্াসতই েবসচসয় যববি ন্জর বেসয়সেন্ যলখক।
তাই তাাঁর যলখন্ীসত উসে আসে র্াষার েরলতা, মাধ্ুযভ। প্রথম খসণ্ডর েূ েপাত যযর্াসব হসয়সে খসণ্ডর
যিষ অববধ্ তার ধ্ারাবেও েমান্ তাসল োংরবেত যথসকসে। যলখক শুরু কসরসেন্ এইর্াসব :
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“যতাসক কলকাতায় বন্সয় এলাম। যেসখবেে?
মস্ত িহর কলকাতা। যচাসখর োমসন্ জ্বলজ্বল করসে। ন্া যেসখ উপায় বক?
এ বক আমাসের কামারপুকুসরর মত বন্ঝঝুম? বন্বরবববল?
রামকুমার বচবন্তত মুসখ বলসলন্, ‘কলকাতায় এসে যোল খুললাম—’”৩৭

আবার শ্রীরামকৃসষ্ণর মুসখর কথাগুবলও জযান্ত প্রবতফবলত হসয়সে। ন্সরসন্র ঈশ্বর যখাাঁজা প্রেসি
শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর কসয়কবে োংলাপ যেখা যযসত পাসর :
“‘ববলে বকসর! কথা হয় যয!’
‘কথা কয় ন্া কচু!’ কথাো যহসে উবেসয় বেল ন্সরন্দ্র।
‘েব আপন্ার মাথার যখয়াল!’
বসল বক যোাঁো! মাথার যখয়াল?
‘ববলে বক যর! মা স্পি যচাসখর োমসন্ োাঁোন্, হাাঁসেন্-চসলন্, কথা কন্—’
‘বাসজ কথা, মাবের প্রবতমা ন্েসব-চেসব বক! কথা কইসব বক!’
‘বাঃ, বন্সজর যচাখ-কান্সক অবশ্বাে করব?’
‘মাথার গরসম োয়া যেসখন্ আপবন্, হয় যতা বা অপ্ছবায়া!’ ন্সরন্ বন্ষ্ঠুসরর মত বলসল,
‘হাওয়াসত হয়সতা বা বক িে হয়, র্াসবন্ োয়া বুবঝ কথা কইসে।’
‘তুই বলসলই হল?’ ন্সরন্সক উবেসয় বেসত চাইসলন্ রামকৃষ্ণ।”৩৮

আবার শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াবময় বােীগুবলও কথামৃত অন্ু েরসে যলখা। তসব তা যবি বকেু যেসে
আরও েরল অথভ বববিি িে কম-সববি যলখাপো জান্া েকল পােসকর কাসে েহসজই গ্রহেসযাগয
হসয় ওসে গ্রন্থবে। এই কারসেই গ্রন্থবে জীবন্ী োবহতয োবেসয় অসন্ক যববি েরে গেময়
কথাোবহসতযর আবিসক এসে ধ্রা যেয়। ঘেন্ার উপযু ে পবরসবি রচন্াসতও তার োথভক প্রবতফলন্
লে করা যায়। একবে েৃ সিয পাওয়া যায় :
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“বতন্বেন্ পসর োকুর বফরসেন্ েবেসেশ্বসর। োকুসরর যন্ৌকাসত যগালাপ-মা, যগাপাসলর মা আর একবেেু বে র্ে বালক। আিযভ, যগাপাসলর মা’র হাসত একবে পুাঁেবল। বক করসব, বলরাসমর বাবের যমসয়রা
যবাঁসধ্ বেসয়সে! খান্ েু ই কাপে রাাঁধ্বার জসন্য বকেু হাতা-খুবন্ত।”৩৯

বকাংবা
“গান্ যিষ হওয়া মাে ন্সরসন্র হাত ধ্রল রামকৃষ্ণ। হাত ধ্সর যেসন্ আন্ল উত্তসরর বারান্দায়।
বাইসর যথসক বে কসর বেল ঘসরর েরজা। িীতকাল। উত্তুসর হাওয়া আেকাবার জসন্য থাসমর
ফাাঁকগুসলা ঝাাঁপ বেসয় যঘরা। বন্বিন্ত, বন্বরবববল জায়গা। ঘসরর েরজা বে কসর যেবার পর কারু
োধ্য যন্ই এখাসন্ উাঁবক মাসর। বন্বরবববলসত বকেু উপসেি যেসব যবাধ্ হয় রামকৃষ্ণ, ন্সরন্ তাই
যকৌতূ হলী হসয় রইল।”৪০

অন্যবেসক যলখসকর মন্ন্ ও তার প্রবতফলন্ ঘসেসে আপন্ র্াষায়। যেখাসন্ জবেলতা যন্ই, বরাং
কথার কথায় জবেল ববষয়ও েহজ হসয় প্রকাি যপসয়সে। েমগ্র রচন্ায় যলখসকর এই মন্ন্িীল
র্াবন্ার অন্ু প্রসবি ঘসেসে বারাংবার, অথচ এতেুকু ঘেন্ার ববব্ছবন্নতা যেখা যায়বন্, বরাং বন্রবব্ছবন্ন
েূ েতার কাজ কসরসে। একবে উোহরে যথসক তা যবাঝা যযসত পাসর :
“যোে-সোে যবো তুসল বেসয়সে আমাসের চার পাসি। ধ্সন্র যবো মাসন্র যবো অহিাসরর যবো।
তু্ছব আিা-আকাঙ্ক্ষার শুকসন্া খেকুসো বেসয় চাল যেসয় বেসয়ে মাথার উপসর। আসি-পাসি যোেযোে েু খ-েু ঃসখর ঘুলঘুবল ববেসয়ে, মৃবত্তকার যমসঝবে িীতল কসর যলসপ বেসয়ে যস্নহ-সপ্রসমর বেঞ্চসন্।
এমবন্ কসর অপবরের ঘসরর মসধ্য আমাসের ঢ্ুবকসয় বেসয় তুবম েূ সর েসর োাঁবেসয়ে। েসর ন্া োাঁবেসয়ই
বা করসব বক! যতামার বক যোষ! আমরাই যয অিে, অেমথভ... যতমবন্ ঈশ্বর, এই মায়াময় োংোর
েৃ বি কসর তুবম আমাসের েৃ বি যথসক বন্সজসক আোল কসরে। যতামাসক র্ুসল থাকবার যখলায় অিপ্রহর
যমসত আবে আমরা। ...পদ্ম যযমন্ েূ যভসক যেসখ, যতমবন্ কসর যেখসত োও যতামাসক। তুবম অপাবৃ ত
হও, উদ্ঘাবেত হও, েূ র কসর োও এই আ্ছবােসন্র কুসহবল।
“োরো হোৎ মুসখর যঘামো খুসল োাঁোল রামকৃসষ্ণর োমসন্।”৪১

শ্রীরামকৃসষ্ণর মাতৃেিভসন্র ঈপ্সা চূ োন্ত মাোয় যপৌঁোসল এরূপ র্াবন্া তাাঁর অন্তসর জাগরুক হওয়া
অবাবঞ্চত ন্য়, বকন্তু যলখসকর কলসম োধ্ারে পােসকর কাসে েীঘভ বেভন্া ও মন্ন্ র্বিমা এতেুকু
ক্লাবন্ত আসন্ ন্া, বরাং উপন্যাসের প্রিাবন্তসক েূ বচত কসর। তাই গ্রন্থবে উপন্যাে লেোিান্ত।
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অবচন্তযকুমাসরর অপর গ্রন্থ ‘কবব শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৩৬০ বিাে)। তসব এই গ্রন্থবে ‘পরমপুরুষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’-এর মসতা যতমন্ জন্বপ্রয়তা পায়বন্। বমে ও যঘাষ-এর প্রথম োংস্করে প্রকাবিত হয়
ফাল্গুন্ ১৩৬৭ বিাসে। কলকাতা ববশ্বববেযালয় যথসক ‘িরৎচন্দ্র চসটাপাধ্যাসয়র স্মৃ বত’ বেৃতা যেওয়ার
জন্য অবচন্তযকুমারসক আমেে জান্াসন্া হয়। অবচন্তযকুমার ববষয় বন্বভাচন্ কসরন্ ‘কবব রামকৃষ্ণ’।
যেই বেৃতার গ্রন্থরূপ প্রকাবিত হয় আবশ্বন্ ১৩৬০ বিাসে। এরূপ ববষয় বন্বভাচসন্র যপেসন্ও
যলখসকর অদ্ভুত এক র্াবন্া কাজ কসর। গ্রসন্থর র্ূ বমকায় বতবন্ বলসখসেন্ :
“কববমভন্ীষী পবরর্ূ ঃ স্বয়ম্ভূ। বযবন্ যেসখন্ জাসন্ন্ প্রকাি কসরন্ বতবন্ই কবব। শ্রীরামকৃষ্ণ যেসখসেন্,
যজসন্সেন্, প্রকাি কসরসেন্। বতবন্ েবভেিভী, েবভান্ন্দী, েবভান্ু র্ূ। ... েু ন্দসরর যচাখ বেসয় যেসখসেন্
শ্রীরামকৃষ্ণ, আন্ন্দমসয়র েত্তা বেসয় যজসন্সেন্, েীমাহীন্ েরসলর র্াষায় বসলসেন্ েু ষমাবিত কসর।
বববহত অসথভই শ্রীরামকৃষ্ণ কবব। পূ জার যিসষ যযন্ প্রোেী ফুল হসত পাবর বসন্র ফুসলর এই শুধ্ু
বন্সবেন্।”৪২

বস্তুত অবচন্তযকুমার শ্রীরামকৃষ্ণসেবসক যয েৃ বিসকাে যথসক যেসখসেন্ ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’
গ্রসন্থ, এই গ্রসন্থও বতবন্ যের্াসবই পরমপুরষ রূসপই বচবেত হসয়সেন্। তসব র্াষা পূ সবভর ন্যায়
েরলতায় র্রা ন্য়। তত্ত্বকথা েমৃদ্ধ এই গ্রন্থবে শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াবরে বন্যভাে। যেবেক যথসক
উপন্যাসের আবহ খাবন্কো হসলও েবতগ্রি হসয়সে। বকন্তু গ্রসন্থর েূ চন্ায় যলখক যযর্াসব কববসক
ঋবষর েসি তুলন্া কসর স্বার্াববকতায় যপৌঁসেসেন্, েমগ্র গ্রন্থবেসত যলখসকর যেই েৃ বির্বিই েবিয়
যথসকসে।
আবার গসের আবিসক যখন্ যলখক কথা বসলন্ তখন্ বন্তান্তই েরলবৎ মসন্ হয়। ঊন্ষাে অধ্যায়
যথসক একবে উোহরে যেখা যযসত পাসর :
“ ববশ্বম্ভসরর যমসয়, ে-োত বের বসয়ে, প্রোম করল রামকৃষ্ণসক। বলসল অবর্মাসন্র েু সর, ‘আবম
যতামায় ন্মস্কার করলু ম, যেখসল ন্া!’
‘কই যেবখবন্ যতা!’ বলসলন্ রামকৃষ্ণ।
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‘তসব োাঁোও, আবার ন্মস্কার কবর।’ বলসল যেই বাবলকা। ‘োাঁোও এ পা-ো কবর।’ রামকৃষ্ণ আর্ূ বম
মাথা ন্ু ইসয় কুমারীসক প্রবতন্মস্কার করসলন্। বলসলন্ ‘গান্ জাসন্া? গান্ গাও।’
যমসয়বে বলসল, ‘মাইবর, গান্ জাবন্ ন্া।’
রামকৃষ্ণ আবার অন্ু সরাধ্ করসলন্।”৪৩

লে করার ববষয়, শ্রীরামকৃসষ্ণর কববেসক প্রবতষ্ঠা বেসত বগসয় যলখক একবেসক যযমন্ তত্ত্বকথা
শুবন্সয়সেন্ প্রসয়াজসন্র োসপসে, যতমবন্ অন্যবেসক উসে এসেসে কথার কথা, জীবসন্র কথা। ফলত
গ্রন্থবে উপন্যাসের বেসক িমি প্রবাবহত হসয়সে।
কখসন্া অধ্যায় বন্বভাচন্ কসর যলখক যু বের োসপসে গে কসরসেন্। যেগুবল যযমন্ প্রােবিক
হসয়সে, যতমবন্ মূ ল েূ সের েসি েহসজই গ্রবথতও হসত যপসরসে। যযমন্ ন্য় অধ্যাসয় যলখক বসলসেন্
: “যেই িবের ন্াম মহামায়া। ব্রসহ্মর যচসয় মহামায়ার যজার যববি। বক রকম? রামকৃষ্ণ বলসলন্,
‘জসজর যচসয় পযায়োর যববি েমতা।’...”৪৪
বববচে উপমা বেসলন্ রামকৃষ্ণ : ‘যযন্ পান্া ঢ্াকা পুকুর। পান্া ঢ্াকা পুকুসর বঢ্ল মারসল ...’৪৫
... েুবে েরল-েু ন্দর গে বসলসেন্ রামকৃষ্ণ : ‘এক গুরু বিষযবাবে যাস্ছবন্, েসি চাকর যন্ই। ...’৪৬
এর্াসবই একবেসক যযমন্ অন্তঃেবললার মসতা যলখসকর মূ ল প্রবতপােয ববষয় প্রবাবহত হসয়সে,
যতমবন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর বলা গে ও জীবসন্র ঘেন্াসক যকন্দ্র কসর বন্রবব্ছবন্নর্াসব অধ্যাসয়র পর অধ্যাসয়
িমববস্তৃত হসয়সে। শ্রীরামকৃসষ্ণর মহাপুরুষ রূপবে যযমন্ বন্খুাঁত বচবেত হসয়সে, যতমবন্ উপন্যােবে
োথভক হসয় উসেসে।
অবচন্তযকুমার আরও কসয়কবে রামকৃষ্ণ-ববসবকান্ন্দ-মা োরো ববষয়ক গ্রন্থ রচন্া কসরসেন্,
যযমন্—‘েকসলর রামকৃষ্ণ’, ‘রত্নাকর বগবরিচন্দ্র’, ‘র্ে ববসবকান্ন্দ’, ‘বীসরশ্বর ববসবকান্ন্দ’,
‘পরমাপ্রকৃবত শ্রীোরোমবে মাতাোকুরােী’ ইতযাবে। ‘েকসলর রামকৃষ্ণ’ োংবেপ্ত পবরেসর যলখা জীবন্ী
োবহতয। বববর্ন্ন মান্ু সষর েসি শ্রীরামকৃসষ্ণর কসথাপকথন্ ও তাাঁর চাবরবেক বববিিযেকল উসেখ
কসর গ্রন্থবে হালকা চাসল রচন্া কসরসেন্ অবচন্তযকুমার। গ্রন্থবের মূ ল উসেিয যযসহতু েকসলর োমসন্
শ্রীরামকৃষ্ণসক তুসল ধ্রা, তাই কসয়কবে প্রধ্ান্ ঘেন্াসক অবলম্বন্ কসর ও বিসরান্াম বেসয়
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শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্সক প্রবতবষ্ঠত করা হসয়সে। আবার ‘র্ে ববসবকান্ন্দ’ গ্রসন্থ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রধ্ান্
চবরে হসলও তাাঁর মহাপ্রােতা ও গুরুেু লর্ আচরেসক তুসল ধ্রা হসয়সে। এখাসন্ও ববসবকান্সন্দর
েসি তাাঁর োোৎ ও তাাঁর র্াবােিভ অন্ু েরে কসর ববসবকান্সন্দর ববসবকান্ন্দ হসয় ওোর বকেু ঘেন্া
ও মন্ন্ বচে ফুসে উসেসে। তসব ‘রত্নাকর বগবরিচন্দ্র’-সত কীর্াসব ববশ্বাে আর র্বের যজাসর
বগবরিচন্দ্র রত্নাকর হসয় উসেসেন্, তার কাবহবন্ বেভন্া কসরসেন্। যেবেক যথসক র্ূ বমকা অাংসি যলখক
স্পি জাবন্সয় বেসয়সেন্, শ্রীরামকৃষ্ণ কারুর র্াব ন্ি ন্া কসর অবর্ন্ব বচবকৎোয় ন্ােযকার
বগবরিচন্দ্রসক যলাকসেবায় বন্সয়াবজত কসরসেন্। এখাসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ মুখয চবরে ন্া হসলও বতবন্ই
বগবরিচসন্দ্রর র্াবমূ বতভ পবরবতভসন্র একমাে রূপকার। যেবেক যথসক বতবন্ বগবরি যঘাসষর আেিভ
বযবেসে পবরেত হসয়সেন্। তসব অসলৌবককে ন্য়, বরাং পরমপুরুসষর পরম স্পিভ বেসয় শ্রীরামকৃষ্ণ
বগবরিচসন্দ্রর জীবন্সক োথভক কসর গসে তুলসত েহায়ক হসয় উসেসেন্।
‘বীসরশ্বর ববসবকান্ন্দ’ গ্রন্থবে স্বামী ববসবকান্সন্দর জীবন্ কাবহবন্ হসলও প্রেিিসম যযমন্
শ্রীরামকৃষ্ণসেব এসেসেন্, যতমবন্ তাাঁর র্াবােসিভর ববস্তৃত পবরেসর ন্সরসন্র বে হসয় ওো ও স্বামী
ববসবকান্ন্দ হসয়ও গুরুসেবসক স্মরে করার মধ্য বেসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর আেিভ গুরুমূ বতভ প্রবতবষ্ঠত
হসয়সে। ‘পরমাপ্রকৃবত শ্রীোরোমবে মাতাোকুরােী’ গ্রন্থবেসতও প্রােবিকর্াসব শ্রীরামকৃষ্ণসেব
এসেসেন্ োরোসেবীর পবত বহসেসব যকবল ন্য়, বরাং বিোগুরু বহসেসবও। যেইেূ ে ধ্সরই
শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর পরমপুরুষ রূপবে প্রকাবিত হসয়সে।

(৩)

বাাংলা কথাোবহসতযর অপর এক বববিি কথাোবহবতযক অমসলন্দু চিবতভী (১৯৩৪-২০০৯)। ববি
িতসকর বদ্বতীয়াসধ্ভ গ্রামীে েমাসজর র্ািা-গোসক বতবন্ উপলবদ্ধ কসরন্, ববসিষত অবস্তসের জন্য
োংগ্রাম ও মূ লযসবাসধ্র দ্বন্দ্বসক বতবন্ গর্ীরর্াসব লে কসরন্। আর তারই প্রবত্ছববব ধ্রা পসে তাাঁর
উপন্যােগুবলসত। মধ্যববত্ত জন্জীবসন্ োংকে ও দ্বন্দ্বসক কথাোবহসতযর যমােসক যযর্াসব তুসল ধ্রসত
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েেম হসয়বেসলন্ অমসলন্দু চিবতভী, তাসত তাাঁর যলখন্ী েেতা প্রকাি পায়। তাাঁর প্রথম উপন্যাে
‘ববপন্ন

ববস্ময়’

(১৯৬০)।

এোোও

অন্যান্য

উসেখসযাগয

উপন্যােগুবল

হল—‘আকাসলর

েোসন্’(১৯৮২), ‘যগাষ্ঠববহারীর জীবন্যাপন্’ (১৯৮৪), ‘যাবিীবন্’(১৯৮৪), ‘চাাঁে মন্োর
যজাে’(১৯৮৮), ‘রাবধ্কা েু ন্দরী’ (১ম খণ্ড-১৯৯৬,২য় খন্ড-১৯৯৭), ইতযাবে। তাাঁর ববখযাত গেগ্রন্থ
‘অববরত যচন্ামুখ’(১৯৮৬), ‘গৃসহ গৃহান্তসর’ (১৯৮৭) প্রর্ৃবত। ঔপন্যাবেক অমসলন্দু চিবতভী
‘অজাতিত্রু’ েদ্মন্াসম যবি কসয়কবে গ্রন্থ রচন্া কসরন্। এই েদ্মন্াসমই বতবন্ যলসখন্ গোধ্র
চসটাপাধ্যাসয়র জীবন্ীমূ লক উপন্যাে ‘গোধ্র’।
‘গোধ্র’ েুবে খসণ্ড ববর্ে। প্রথম খণ্ড প্রকাবিত হয় ১৩৬৫ বিাসে রথযাোর বেন্। প্রকািকশ্রী কমসলি চিবতভী, কেতরু প্রকািন্ী। বদ্বতীয় খণ্ড প্রকাবিত হয় পসরর বের একই বেসন্ একই
প্রকািন্ী যথসক। েুই খসণ্ডই যলখা ‘র্গবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেসবর বালযলীলা কাবহন্ী’। স্বার্াববকর্াসবই
মসন্ হসত পাসর এবে েন্ত জীবন্ী। েু তরাাং অসলৌবককতায় র্রা বন্েক একবে জীবন্ী গ্রন্থ োো বকেু
ন্য়। বকন্তু গ্রসন্থর র্ূ বমকাসত যলখক বকবফয়ৎ বেসয়সেন্ যে ববষসয়ই, যা পসে পােক েহসজই বুঝসত
পাসরন্ গ্রন্থবে বন্েক েন্ত জীবন্ী ন্য়। র্ূ বমকায় যলখক বলসখসেন্ :
“র্গবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেসবর পূ ত জীবন্ী বন্সয় অসন্ক শ্রসদ্ধয় বযবেই গ্রন্থ রচন্া কসরসেন্। তারপর
আবার আবম যকন্ বলখলাম যেই বকবফয়ৎ যেবার জন্যই এইেুকু যলখা।
“োকুসরর পূ ত জীবন্ বন্সয় অসন্ক গ্রন্থ রচন্া হ’যলও, তাাঁর জন্ক জন্ন্ী, পাবরবাবরক ও বালযজীবন্
বন্সয় একমাে স্বামী োরোন্ন্দ মহারাজ রবচত “রামকৃষ্ণ লীলাপ্রেি” োো অন্য যকান্ গ্রসন্থ ববিের্াসব
যকউ যলসখন্ বন্ বা যকউ বলখসলও যে কথা আমার জান্া যন্ই।
“আবার বালযজীবসন্র অসন্ক ববসিষ ববসিষ ঘেন্া যা শ্রী অেয়কুমার যেন্ মহািয় রবচত “রামকৃষ্ণ
পুাঁবথসত” যপসয়বে তা আবার “রামকৃষ্ণ লীলাপ্রেসি” উসেখ যন্ই। আবম উর্য় গ্রসন্থর ও শ্রীববেযন্াথ
লাহা মহািসয়র যলখা “কামারপুকুসর শ্রীরামকৃষ্ণ” ইতযাবে রচন্া যথসক ঘেন্াগুসলা বন্সয় কাবহন্ীর
মত ক’যর ধ্ারাবাবহকর্াসব োবজসয় যগবে। ঘেন্াগুসলা যকান্োই আমার মান্ে কবেত ন্য়। তসব
কারেগুসলাসত ও চবরেসক ববসিষ র্াসব ফুবেসয় যতালবার জসন্য বকেু বকেু কেন্ার োহাযয বন্সয়বে।”৪৭

বলাবাহুলয, যলখসকর যলখাসত েুবে ববষয় স্পি হসয় ওসে— ইবতপূ সবভ শ্রীরামকৃসষ্ণর বালয ও
পাবরবাবরক জীবন্ বন্সয় যের্াসব যকাথাও যকাসন্া আসলাচন্া হয়বন্ এবাং েুই, বববর্ন্ন প্রচবলত গ্রন্থ
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যথসক জীবন্ী োংগ্রহ কসর তা বন্সজর মসতা প্রসয়াজন্ ববসিসষ কেন্ার আশ্রয় বন্সয়সেন্। কেন্া
যকবল ঘেন্ার কারে ও চবরেসক রেমাাংসের কসর যতালার জন্য। কেন্া কখন্ই কাযভ হসয় ওসেবন্।
তাই একবেসক যযমন্ গোধ্সরর জীবন্ ববকৃত হয়বন্ বা অবন্বতহাবেক হসয় ওসেবন্, অন্যবেসক যতমবন্
অসন্ক যববি জীবন্ত হসয় প্রকািলার্ কসরসে। আবার কারসের আধ্াসর যয কেন্া যলখক প্রাধ্ান্য
বেসয়সেন্ তাও বাস্তসবাবচত মসন্ কসরই োংযু ে কসরসেন্। বদ্বতীয় খসণ্ডর র্ূ বমকায় যলখসকর যেই
যপ্রবেসতই স্বীকাসরাবে :
“কারে বযবতসরসক কাযভয হয় ন্া, বকন্তু যকাসন্া গ্রসন্থই ঘেন্ার কারে উসেখ যন্ই। আবম যেই
কারেগুসলাসক ও ধ্ারাবাবহকতা রোর জন্য বকেু -বকেু বাস্তবধ্মভী কেন্ার আশ্রয় গ্রহে কসরবে।”৪৮

ফসল আর পাাঁচো জীবন্ী গ্রন্থসক োবেসয় কথাোবহসতযর র্বিমায় যয চবরেখাবন্ উসে আেসব যে
ববষসয় যলখক র্ূ বমকাসত পােকসক বন্বিত কসরসেন্। অবিয গ্রন্থপাসে যলখসকর কথাসক স্বীকার কসর
বন্সতই হয়, যেই বেকবেই আমাসের যেখার ববষয়।
‘গোধ্র’ উপন্যাসের প্রথম খসণ্ডর কাবহবন্ ববস্তৃত হসয়সে গোধ্সরর বপতা েুবেরাসমর মৃতুয পযভন্ত।
বদ্বতীয় খসণ্ডর কাবহবন্ গোধ্সরর কলকাতা গমসন্র প্রাক মুহূতভ পযভন্ত। প্রথম খসণ্ড গোধ্সরর গে
যথসকও যববি আসে তাাঁর পবরবাসরর কথা। বপতা েুবেরাম, মাতা চন্দ্রমবে যেবীর পাবরবাবরক জীবন্সক
বন্খুাঁতর্াসব তুসল ধ্সরসেন্। যলখসকর যলখন্ীর েেতায় খণ্ড বচেগুবল যযর্াসব উপিাবপত হসয়সে তার
বন্েিভন্ যেওয়া যযসত পাসর :
“েেযা অসন্কেে উত্তীেভ হ’যয় যগসে। েুবেরাম তখন্ও যফসরবন্। চন্দ্রমবের উৎকো যবসে যায়। ন্ান্া
আিিা মসন্র মসধ্য ঘবন্সয় আসে। রঘুবীসরর েেযারবতর আসয়াজন্ করসত করসত বার বার শুধ্ু
কাতযায়ন্ীর কথাই মসন্ হয়। রঘুবীসরর পােপসদ্ম মন্োসক বন্ববি রাখসত পাসর ন্া। ঘন্ ঘন্ বযাকুল
েৃ বিসত েেসরর বেসক চায়। যজযষ্ঠপুে রামকুমারও বাবে যন্ই, যয তাসক এবগসয় যখাাঁজ বন্সত ব’লসব।
আর কবন্ষ্ঠ রাসমশ্বর বালক, তাসক এবগসয় যেখসত ব’লসল যে হয়সতা যাসব, বকন্তু তাসক পাবেসয় আর
এক েু বিন্তা।”৪৯

বস্তুত উপন্যাসের েব চবরেগুবলই ইবতহাসের হসয়ও বাস্তসবাবচত হসয় উসেসে। গ্রসন্থর র্ূ বমকা
যথসক স্পি যয এ ববষসয় যলখক েবভো েসচতন্ বেসলন্। যমসয় কাতযায়ন্ীসক র্ূ সত ধ্রা এবাং র্ূ ত
োোসন্া বকাংবা ধ্র্ম্ভোসের েসি গয়া যাবার পবরকেন্া করা বকাংবা চন্দ্রমবের গর্ভাবিা ও প্রেব যেো
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উপন্যাসে ববস্তৃত পবরেসর গসের আবসহ অোধ্ারে বচে র্বিমায় ও চবরসের োংলাসপ পবরসববিত
হসয়সে। যেবেক যথসক কথাোবহসতযর মযভাোসক যলখক এতেুকু েুণ্ণ হসত যেন্ বন্।
আবার গোধ্রও পবণ্ডতমিাসয়র অন্ু করে কসর যযর্াসব বেুসের কাসে হাবের যরাল তুলত বকাংবা
বাগাসন্ বাগাসন্ বেুসের েসি ঘুসর যবোত তা বন্েক োধ্ারে একবে যেসলর বালযস্বর্াসবর োথভক
ববহঃপ্রকাি োো বকেু ন্য়। যলখকও উপযু ে কেন্ায় ও প্রকৃবতর আবসহ গেগুবলসক গ্রন্থন্ কসরসেন্।
আেবেিতম অধ্যাসয় যলখসকর প্রকৃবতর মুগ্ধ বেভন্া অমবলন্ :
“এমবন্ ক’যর বষভা যায়, িরৎ আসে। আকাি আবার েু ন্ীল হয়। বন্ববে কাসলা যমসঘর আস্তরে বোঁসে
তপন্সেব যববরসয় আসে। ধ্রেীসক আসলার বন্যায় র্াবেসয় যেয়। যমঘগুসলা খণ্ড খণ্ড হ’যয় োরা
আকািময় েু োেু বে কসর। কখসন্া কখসন্া েূ যভসেবসক আোল ক’যর োাঁোয়। বকন্তু আসগর মতন্ আর
বন্ষ্প্রর্ ক’রসত পাসর ন্া— েু িু যেসলর মতন্ একেু ববরে ক’যর আবার েু সে পালায়। েবুজ ধ্াসন্র
যেত পীতার্ হ’যয় উসে। ফলর্াসর ন্ত হ’যয় পসে। কেম ঝসে, যিফালী যফাসে। যোসয়ল, িযামা
মুখর হ’যয় কলগুিন্ কসর। ধ্বরেী যবি-পবরবত্তভন্ ক’যর োাঁোয়। গোধ্র কবব। যবি-পবরবত্তভন্ যেসখ
মুগ্ধ হয়।”৫০

এরূপ যেৌন্দযভসচতন্া গোধ্সরর েৃ বিসত যলখসকর মসন্ার্াবন্ার পবরচায়ক হসয় ওসে।
প্রথম খসণ্ডর যিসষ েুবেরাসমর মৃতুয হসল েবাই হাহাকার কসর উেসলও গোধ্সরর অন্ু র্ূবতসত যয
যেরকম োপ পসেবন্ তা জাবন্সয়সেন্ যলখক। কারে যে বন্তান্তই যোে। তার যবাঝার েমতা যতমন্
যন্ই। যলখসকর বাচন্র্বিসত বচবেত হয় :
“গোধ্র তখন্ জান্সতও পাসর ন্া যয, তার জীবন্-বীোর একবে তার বোঁসে যগল। আের, আোর,
অবর্মান্ জান্াবার পাে বচরবেসন্র মত পৃবথবী যথসক ববোয় বন্সয় চ’যল যগল।”৫১

যেবেক যথসক প্রথম খসণ্ড গোধ্র বন্তান্তই বালক। বালসকাবচত বববিিযেকল যলখসকর গুসে োথভক
প্রবতফবলত হসয়সে এই খসণ্ড।
বদ্বতীয় খণ্ড শুরু হসয়সে বেক এর পসরর অাংি বেসয়। প্রথম খসণ্ড েরােবর মৃতুযর কথা থাকসলও
বদ্বতীয় খসণ্ডর শুরুসত উসে এসেসে মৃতুযোংবাে শুসন্ স্ত্রী চন্দ্রমবের অস্ফূে আতভন্াে, রাসমশ্বসরর যেো,
পুেবধ্ূ র কান্না, প্রবতসবিীসের হাহাকার। গ্রামীে জন্জীবন্ যযর্াসব প্রথম খসণ্ড ধ্রা পসেসে, বদ্বতীয়
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খসণ্ডও তার অন্যথা হয়বন্। ববসিষত প্রবতসবিীসের েসি চসটাপাধ্যায়-পবরবার েসি যযর্াসব একাত্ম
হসয় ওসেসে উপন্যাসে, তা কথাোবহসতযর োমাবজক আসবেন্সক পূ েভ কসর যতাসল। েমকালীন্
কামারপুকুসরর জন্জীবন্ ববধ্ৃ ত হসয়সে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। অন্যবেসক তারই প্রকাসি
গোধ্সরর আত্মপ্রকাি েহজ হসয় ওসেসে। েুবেরাসমর মৃতুযর শ্রাদ্ধ-িাবন্তর অন্ু ষ্ঠান্ও এ যথসক বাে
যায়বন্। পঞ্চম অধ্যাসয় শ্রাদ্ধ উপলসে প্রচবলত বৃ সষাৎেগভও করা হসয়সে। যে বচেও অন্বেয। গ্রাম
বাাংলার এই প্রথা বতভমাসন্ ববলুপ্তপ্রায়। বকন্তু ঔপন্যাবেক অমসলন্দু চিবতভীর কলসম তা অোধ্ারে
র্বিমায় পবরবচবত লার্ কসরসে।
তসব গোধ্সরর কলকাতা গমসন্র েময় যত বন্কেতর হসয়সে ততই গোধ্সরর বকসিার ও
যযৌবসন্র গে যিষ হসয় চসলসে এবাং র্ববষযসতর প্রবত ইবিত তত যববি প্রকে হসয় উসেসে। একই
অধ্যাসয় বেসরর পবরবতভন্ও হসয়সে। িমি োো রামকুমাসরর হাত ধ্সর কলকাতা গমসন্র েৃ িয
এসে পসে। গোধ্সরর বন্ঃিে গমসন্ মা চন্দ্রমবে কাতর হসয় পসেন্। উপন্যাসের যিসষ যেখা যায়
যলখসকর র্াবীকাসলর প্রবত ইিারার পুন্রাবৃ বত্ত :
“ িসম িসম ওরা েৃ বির অন্তরাসল চ’যল যায়। ............ েীঘভশ্বােো যচসপ যকাাঁোর খুাঁে বেসয় যচাসখর
জল মুসে যবেন্াসক যেসে যফসল র্াবীকার পরমহাংে অজান্া মহান্গসরর উসেসিয োোসক অন্ু েরে
ক’যর দ্রুত এবগসয় যায়, আর র্াসব—যক জাসন্, তার স্বপ্ন েতয হসব বক ন্া?”৫২

এর্াসবই চন্দ্রমবে যেবীর যচাসখর জল যযমন্ গ্রাম-বাাংলার মাসয়র আত্মযেোর বচেসক মসন্ করায়,
যতমবন্ োো রামকুমাসরর অথভ উপাজভন্ করার উপায় র্াবন্া, েুবেরাসমর বপতৃেেু লর্ যপৌরবহসতযর
জীবন্ বেভন্া, গ্রাসমর অন্যান্য পবরবারগুবলর েসি েম্পকভ ও যেই েসি প্রকৃবতর বচে অিন্ উপন্যাসের
েকল লক্ষ্মেসক পূ েভ কসর। যাসক যকন্দ্র কসর এই উপন্যাে, যেই গোধ্সরর জীবন্-পবভ যযমন্
েন্তজীবসন্র জীবন্ী হসয় ওসেবন্, যতমবন্ গোধ্র েম্পূ েভর্াসব রেমাাংসের বাস্তসবাবচত বালকরূসপ
প্রবতর্াত হসয়সে। যেবেক যথসক উপন্যােবে োথভকর্াসব কথাোবহসতয জায়গা কসর বন্সয়সে।
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(৪)

ববি িতসকর বদ্বতীয়াসধ্ভর একজন্ প্রখযাত কথাোবহবতযক মৃোলকাবন্ত োিগুপ্ত। তাাঁর রবচত গ্রন্থগুবল
হল—‘মুেপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’, ‘পরমারাধ্য শ্রীমা’, ‘যু গববপ্লবী ববসবকান্ন্দ’, ‘মুেপ্রাো র্বগন্ী বন্সববেতা’,
‘ববরবহেী ববষ্ণুবপ্রয়া’, ‘েবার মা োরো’, ‘রূপ হসত অরূসপ’ ইতযাবে। শ্রীরামকৃষ্ণববষয়ক তাাঁর প্রধ্ান্
রচন্া ‘মুেপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’।
‘মুেপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’ গ্রসন্থর প্রথম প্রকাি ১৫ আগি ১৯৫৬। প্রকািক শ্রীতপন্ বাবরক, অসিাক
পুস্তকালয়, কলকাতা। গ্রন্থবে েু ন্দর যোে যোে বাকয বন্সয় রবচত। শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্সক অবলম্বন্
কসর বলবখত হসলও এই গ্রন্থবেও জীবন্ীগ্রন্থ হসয় ওসেবন্, বরাং তা োবেসয় কথাোবহসতযর আবিন্ায়
যপৌঁসে যায়। েসি কববসের েরেতা। গ্রসন্থর প্রথম অাংিবে যেখসলই প্রমাে পাওয়া যায় :
“ ‘ যতামার পুে হসয় যতামার বাবেসত বগসয় জোব। যেবা যন্ব।’
চমসক ওসেন্ েুবেরাম।
তাকান্ বফসর—
বফসর তাকান্ ঘুম ঘুম যচাসখ।
বন্িা ন্য়। ঘুম ন্য়। ন্য় যকা তন্দ্রা। যযন্ বকসের আসবসি অবি হসয়সে তাাঁর যেহ।
ধ্ীসর ধ্ীসর এসলন্ চসলচসল এসলন্ েু বপ্তর েমুি যথসক যচতন্ার তীসথভ। তাকাসলন্ েু বে যচাখ যমসল। এসলা যচাসখ জল। জাগল
বুসক প্লাবন্। অধ্ীর আকুল হল েুবের অন্তর। ”৫৩

কববতার র্াষা বেসয় যয রচন্ার েূ েপাত, রচন্ার যিষ পযভন্ত তার েু র অববকৃত এবাং বন্রববেন্ন
অবিায় যথসক যগসে। পাঁয়তাবেিবে অধ্যাসয় ববর্ে এই উপন্যাসের শুরু েুবেরাসমর স্বপ্ন বেসয়, যিষ
হসয়সে শ্রীরামকৃসষ্ণর মাতৃমবন্দসর মা কালীসত গুরু যতাতাপুরীর ববশ্বাে ও আত্মেমপভসের মধ্য বেসয়।
প্রথম োত অধ্যাসয় গোধ্সরর কামারপুকুর জীবসন্র যিষ।
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তসব েমগ্র উপন্যাে জুসে যয কাববযক েু র প্রবাবহত হসয়সে, যেই েু র যথসক চবরসের োংলাপগুবলও
বাে পসেবন্। যচৌবেিতম অধ্যাসয় একবে েৃ সিয ববেভত হসয়সে :
“গোধ্র একহাসত একমুো মাবে, আর হাসত একবে োকা বন্সয় োাঁবেসয় োাঁবেসয় র্াবসত লাগল—
েু সোই মায়ার পাি! মাসক পাওয়ার অন্তরায়। মাসক যপসত হসল পািমুে হসত হয়।.....
বল্ মন্, যকান্ো বন্বব- োকা চাই? মাসক যেসে এই মায়ার োংোসর মসজ থাকবব?
মন্ বলসল- ন্া, ন্া, ন্া। ন্া োকা। ন্া মাবে। ন্া কাঞ্চন্। ন্া কাম। আবম চাই যতামাসক। তুবম যেসন্
৫৪
বন্সব যকাসল। জবেসয় ধ্রসব বুসক।......”

আবার অন্যান্য চবরসের োংলাপগুবলসত একই রকম েু র ধ্রা পসে, যযকারসে যলখসকর বেভন্া ও
চবরসের োংলাপ এক হসয় যায়। অবিযই এই বববিিয গ্রন্থবেসক একবেসক যযমন্ উপন্যাে হসত বাধ্া
যেয়, যতমবন্ অন্যবেসক চাবরবেক েৃ ঢ়তাসকও প্রায় অস্বীকার কসর।
আবার প্রকৃবতর আবহ রচন্ায় যলখসকর কাবযময়তা েু ন্দর রূপ ধ্ারে কসর। েসতরতম অধ্যাসয়
গোধ্সরর পঞ্চবেী বসন্ োধ্ন্াকাসলর একবে েৃ সিয তা প্রকাি পায় :
“ঊষােে। পাবখ ডাকসে। হাওয়া বইসে বঝরবঝর কসর। উসোলা গিা, গোধ্র বফরসে ঘরপাসন্। োরা
যেসহ যস্বেববন্দু। ঘন্ ঘন্ কম্পন্। আেি পেেঞ্চার। অন্তসর যবেন্ার ববষাে-বেেু। যক যযন্ তার
অধ্র-ইন্দুসক যঢ্সক বেসয়সে অবেত বসেভ। রেসন্ে। বিবথলবেন্। উোেপ্রায়।
তখন্ও আকাি যথসক মুসে যায়বন্ যজযাছন্ার রজত-প্রর্া। কাসেবন্ রাত। বন্িােন্ন পুরী। বন্স্তব্ধ।
বন্ঝুম।”৫৫

বস্তুত একবে িে বন্সয় একবে বাকয োংগবেত করার মধ্য বেসয় যলখসকর কাবযময়তার
আকষভেসক প্রাধ্ান্য যেয়। যেই েসি গোধ্সরর োথভক োধ্ন্জীবসন্র বচেবেও পবরষ্কৃত হয়।
যযসহতু গ্রসন্থর ন্াম ‘মুেপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’, যেইসহতু বুঝসত অেু ববধ্া হয়ন্া যলখসকর
শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রবত েৃ বির্বি কীরূপ। তসব োবহসতযর আবিন্ায় যলখক যখন্ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন্
পবরসবিন্ করসত তৎপর হসয়সেন্, তখন্ যকবল তথয োবজসয় গ্রন্থবেসক জীবন্ীগ্রন্থ কসর যতাসলন্
বন্। বরাং আপন্ মসন্র কেন্া বমবিসয় িসের পর িে োবজসয় শ্রীরামকৃষ্ণসক এসন্সেন্ োধ্ারে
136

মান্ু সষর জীবসন্র মসতা কসর। শুধ্ু শ্রীরামকৃষ্ণ ন্ন্—েব ক’বে চবরেই এসেসে রেমাাংসের মান্ু ষ
হসয়। যযমন্ রাবন্ রােমবে েম্পসকভ যলখসকর বেভন্া :
“অবেন্ন রাবন্র যেহ। যচাসখর জসল বর্সজ যগসে বুক। তন্দ্রালু ন্য়ন্। বসে আসেন্। োমসন্
মথুরসমাহন্। আর আসে রাবন্র যেওয়ান্ রামধ্ন্।”৫৬

বকাংবা েবেসেশ্বসরর র্াাঁোরীর কথা :
“... েমা করসলন্ বতবন্, েমা করসলন্ র্াাঁোরীসক। চাকবর তার রইল। আশ্বস্ত হসলা র্াাঁোরী। আন্সন্দ
র্সর যগল তার মন্। করসজাসে মাসয়র মবন্দসর প্রোম করল বাসর বাসর। গোধ্র োকুরসক জান্াল
অন্তসরর অকুে প্রোম।”৫৭

গোধ্র চবরেবেও োধ্ারসের জীবন্ অন্ু োরী হসয় উসেসে। আেসল গ্রন্থবে যযসহতু মান্ব যথসক
মহামান্ব হসয় মুেপুরুসষর বেসক যাো, তাই েন্তজীবসন্র আধ্ার হসয়ও এখাসন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর েন্ত
হসয় ওোর প্রাক মুহূতভবে ধ্রা পসে। যেসেসে োধ্ারে জীবসন্র োধ্ারে বচে উপিাপসন্ যকাসন্ারূপ
বাধ্া থাসক ন্া। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তথা গোধ্র চবরেবে খুব েহসজই রেমাাংসের হসয় উেসত যপসরসে।
বর্রবীর েসি কসথাপকথন্ বকাংবা বিিসবর গোধ্র-জীবন্ এই বেসবযর েমথভসন্ যজারাসলা প্রমাে
যপি কসর।

মৃোলকাবন্ত োিগুসপ্তর অন্য বতন্বে রচন্া যাসত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংে এসেসেন্ স্বার্াববক চবরে
হসয়, যেগুবল হল- ‘পরমারাধ্য শ্রীমা’, ‘যু গববপ্লবী ববসবকান্ন্দ’ (১৩৬২ বিাে), এবাং ‘েবার মা োরো’
(১৩৭০ বিাে) গ্রসন্থ। ‘েবার মা োরো’(১৩৭০ বিাে) গ্রন্থও কাবযলেোিান্ত উপন্যাে। মা োরো
ববষয়ক জীবন্ীোবহসতয যযর্াসব শ্রীরামকৃষ্ণসেব আসেন্, এই গ্রন্থসতও তার বযবতিম হয়বন্। বলা
চসল, এই গ্রন্থবে মা োরোসেবীর োংবেপ্ত জীবন্ী। তাই যযরকম মা োরোর জীবসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ
কখসন্া স্বামী হসয়, কখসন্া বা গুরু হসয়, কখসন্াবা পূ জক হসয় আসেন্, যেরকমই এখাসন্ও তাাঁর
যের্াসবই আগমন্। তাই ন্তুন্ কসর বা অন্যর্াসব শ্রীরামকৃষ্ণসক যেখা যায় ন্া এখাসন্। ‘পরমারাধ্য
শ্রীমা’-র যেসেও একই কথা খাসে। তসব ‘যু গববপ্লবী ববসবকান্ন্দ’ (১৩৬২ বিাে) গ্রসন্থ
শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর আগমন্ যবি বকেু েসে। আেসল স্বামী ববসবকান্সন্দর জীবসন্বতহাসেও যেখা যায়
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বতবন্ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণসক বববর্ন্ন েমসয় মসন্ কসরসেন্। এমন্কী, পািাসতয বেৃতা যেওয়ার েময়ও
তাাঁর গুরুসেব েম্পসকভ আসলাচন্া আসে। যেসেসে ববসবকান্সন্দর জীবসন্ বববর্ন্ন েমসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর
আগমন্ প্রােবিক। এই আগমন্ ন্সরন্সক ন্সরন্ যথসক েন্নযােী ববসবকান্ন্দ হসয় ওোর যপ্ররো
যজাগায়। স্বার্াববকর্াসবই এই েব রচন্াগুবলসত যের্াসব শ্রীরামকৃসষ্ণর যকাসন্া ন্তুন্ বেক উসোবচত
হয়বন্।

(৫)

বচেগুপ্ত েদ্মন্াসম মসন্াসমাহন্ যঘাষ একাবধ্ক গ্রন্থ রচন্া কসরসেন্। যেগুবলর মসধ্য উসেখসযাগয—
‘গহরজান্’(১৯৫৪), ‘কলুবষত যপ্রম’, ‘আবম চঞ্চল যহ’(১৩৬৭), ‘এরা অবর্যু ে আোমী’, ‘যচন্া মুসখর
বমবেল’, ‘জীবন্ বববচো’, ‘বরেীয় যাাঁরা আোলসত’, ‘আোলসত ববপন্ন ববসবকান্ন্দ’, ‘গ্রীেরুম যথসক
যকােভরুম’ ইতযাবে গ্রন্থ। আোলসতর ন্বথ যঘাঁসে তথয উদ্ধার কসর তাসক োবহসতযর রূপ বেসয় প্রকাি
কসরসেন্ যলখক। তাাঁর েৃ ি রচন্াগুবল পেসল েহসজই তার প্রমাে যমসল। েু তরাাং যেবেক যথসক
ববলুপ্ত চাঞ্চলযকর তথযেহসযাসগ যরামাঞ্চকর বাতাবরসে োবহসতযর পবরসবিন্ কসর মসন্াসমাহন্ যঘাষ
বচেগুপ্ত েদ্মন্াসম পবরবচবত লার্ কসরন্। তসব তাাঁর রচন্া ‘মুেপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৩৪৬ বিাে)
অন্যমাবেক পবরসবিন্।
েমগ্র গ্রসন্থর ববষয় গ্রহে করা হসয়সে কথামৃত যথসক। বলাবাহুলয, কথামৃসতর গে ও ঘেন্া যলখক
বন্সজর মসতা কসর োবজসয় বন্সয়সেন্। যেবেক যথসক গ্রন্থবে যমৌবলক ন্য়। আবার গ্রসন্থর উপিাপন্
রীবতবে োবহসতযর মসতা কসর। অথভাৎ কথামৃসতর োল তাবরখ বাে বেসয় যকবল শ্রীরামকৃসষ্ণর তত্ত্বকথা
ও গেগুবলসক োংগ্রহ কসর যলখক যোে যোে বাকয বেসয় অধ্যায় োবজসয়সেন্। স্বার্াববকর্াসবই
যকাসন্া অধ্যাসয়র েসি পূ বভবতভী বা পরবতভী যকাসন্া অধ্যাসয়র েম্পকভ যের্াসব ধ্রা পসে ন্া। একবে
যোট উোহরে যেখসলই যবাঝা যায় যলখসকর বলার ধ্রন্বে :
“আেয় োংিয় যথসকই োংোরীর েসন্দহ বতবন্ কী আসেন্?
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“বকন্তু একবেসন্ই বক ন্ােী যেখা যিখা যায়? ববসেযর েসি অসন্ক ঘুরসত হয়। যকান্বে কসফর, যকান্ো
বায়ু র, যকান্ো বপসত্তর ন্ােী তখন্ বলসত পারা যায়। যাসের ন্ােী যেখা বযবো তাসের েসি থাকসত
হয়। তসব যতা ন্ােীজ্ঞান্ হসব। োংোরী যলাক স্ত্রীর োে।
“জজ, মযাবজসস্ট্রে , উবকল, যমাোর হসয় বাইসর যত যবালসবালও যহাক, স্ত্রীর কাসে যকাঁসচা। অন্দর
যথসক যকান্ হুকুম এসল অন্যায় হসলও যেো যরাধ্ করবার িবে ন্াই। র্ালই যহাক মন্দই যহাক
বন্সজর পবরবারসক েবাই েু খযাত কসর।”৫৮

আবার কখসন্া কখসন্া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবসন্র কাবহবন্ যোে যোে কসর তুসল ধ্সরসেন্। তসব
যেসেসে পরবতভী বা পূ বব
ভ তভী ঘেন্ার েসি যকাসন্া েম্পকভ যন্ই। শুধ্ু যার েম্পসকভ বলা হস্ছব তাসক
বন্সয় পরপর গে বলা হসয়সে। যযমন্ োরো যেবীর েসি শ্রীরামকৃসষ্ণর েম্পসকভর কথা গ্রসন্থর প্রায়
যিসষ তুসল ধ্সরসেন্। যেখাসন্ যযমন্ েমসয়র যকাসন্া যবে যন্ই, যতমবন্ ঘেন্ার যকাসন্া যযাগেূ ে
যন্ই। যযমন্ োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা োরোসক প্রে করসেন্ ক’োকা হসল তাাঁর চলসব। মা লিা
পাস্ছবন্। এই ঘেন্ার েসিই যলখক বলখসলন্ :
“শুসয় আসেন্ োকুর।
েরজা খুসল যক যযন্ বর্তসর এসলন্।
োকুর র্াবসলন্, লক্ষ্মী।
বলসলন্, যাবার েময় েরজা যর্বজসয় যাে।”৫৯

বেক একই েসি যলখক আবার যু ে করসলন্ :
“োকুর রাগ কসরসেন্ শুসন্ শ্রীমা যকাঁসে যফলসলন্। চসল এসলন্ কলকাতায়।.........”৬০

ফসল গ্রন্থবে একবেসক যযমন্ এক েূ সে গ্রবথত হয়বন্, যতমবন্ োবহতয-স্বাংরূসপও েুবভলতা
প্রকাি যপসয়সে। যযকারসে এবে োথভক উপন্যাে হসয় উেসত পাসরবন্। আবার জীবন্ী োবহসতযর
কাোসমাসতও তাসক যফলা যায় ন্া। অথচ কথাোবহসতযর আেলবের অমাবজভত রূপ ধ্রা পসে।
রচন্ায় পুজয ও র্গবান্ শ্রীরামকৃসষ্ণর মাগভেিভসন্র বচেবে অপরূপ বচবেত হসয়সে।
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(৬)

জীবন্ীকার মবে বাগবচ অসন্কগুবল জীবন্ী গ্রন্থ রচন্া কসরন্। যেগুবলর মসধ্য উসেখসযাগয হল
‘রববর আসলা’, ‘যেই ববশ্ববসরেয েন্নযােী’, ‘যেিন্ায়ক েু র্াষচন্দ্র’, ‘বন্সববেতা’, ‘েপাষভে শ্রীরামকৃষ্ণ’,
‘মাইসকল’, ‘পরমা প্রকৃবত োরো’, ‘ন্ান্াোসহব’, ‘যু গমান্ব অরববন্দ’, ‘যু গসেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ’,
‘রামসমাহন্’, ‘িরৎচন্দ্র’, ‘ববেযাোগর’ প্রর্ৃবত। গ্রন্থগুবল েবই বকসিার োবহতয এবাং জীবন্ী গ্রন্থ। তসব
‘যু গসেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৩৬৩) বকসিারসের হসয়ও শ্রীরামকৃসষ্ণ যেবে আসরাবপত হসয়সে। যেবেক
যথসক বকসিার মসন্ও এই র্াব েঞ্চরসে গ্রসন্থর র্ূ বমকা অন্বেয। তসব কথাোবহসতযর পযভাসয় এই
রচন্া যের্াসব পসে ন্া। কারে ঘেন্ার ঘন্ঘো যন্ই, আসে প্রচবলত জীবন্ী গ্রন্থগুবলসক অবলম্বন্
কসর কথার মসতা কসর বকসিারসের জন্য বলা কাবহবন্। তাই একবেক বেসয় যযমন্ এর েরলতা ও
েহজতা কথাোবহসতযর আবিন্ায় যোলা যেয়, যতমন্ই মধ্যববত্ত জন্মান্সে ববপুলর্াসব প্রচাবরত ও
র্গবান্ বহসেসব প্রবতবষ্ঠত শ্রীরামকৃসষ্ণর উজ্জ্বল অবিান্ প্রমাে কসর।

অপর একজন্ োবহবতযক মবে গসিাপাধ্যায়ও শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্সক অবলম্বন্ কসর োবহতয রচন্া
কসরসেন্। তসব তা একেু বর্ন্ন যমােসক। গ্রসন্থর ন্াম ‘োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৯৬০)। গ্রসন্থর েূ চন্াসত
‘গ্রন্থম্’ প্রকািন্ীর তরসফ বলা হয় :
“আজও যতমন্ই ক’যর প্রকাি কসরসে একবে ন্তুন্ র্াংগীসত যলখা অপূ বভ জীবন্-কাবয। যলখক
উেীয়মান্ হ’যলও প্রবতশ্রুবতেম্পন্ন এবাং একবন্ষ্ঠ।”৬১

গ্রন্থবের েূ চন্া হসয়সে এইর্াসব :
“কলযােীয় রণ্টু,
যতামার যেবেন্কার প্রেো আবম র্ুবলবন্। ববসেি যাবার বযবিায় বযস্ত বেলাম তাই েসি েসি
উত্তর বেসত পাবরবন্। এখাসন্ এসে প্রথম যতামাসক বচবে বলখসত ব’যেবে।

140

“তুবম জান্সত যচসয়বেসল—মান্ব জসের উসেিয কী? এই প্রসের যবাধ্হয় একবেমাে উত্তর আসে।
আর যেই উত্তর বেসয়সেন্ োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।”৬২

বস্তুত, েূ চন্া যথসকই যবাঝা যায় এবে পোকাসর যলখা। পেপ্রাপক বকসিার। গ্রসন্থর উৎেগভও করা
হসয়সে মণ্টু, রণ্টু র্ুেু, বাপীসক। বলাবাহুলয, বুঝসত অেু ববধ্া হয় ন্া যয, এই রচন্া বকসিারসের
উপসযাগী কসর পোকাসর যলখা োবহতয। স্বার্াববকর্াসবই এর র্াষা যযমন্ কথযরীবতর, যতমন্ই
পেোবহসতযর আবিসক মাধ্ুযভময় হসয় উসেসে। আর একবে উোহরে যেখা যযসত পাসর :
“তুবম জান্, অমৃত উসেবেল েমুি মন্থসন্র ফসল। েু তরাাং এমন্ কথামৃত, একবে ন্য় িতিত কথামৃত
যাাঁর মুখ বেসয় মুোর মত ঝ’যর পসেসে তাাঁর জীবন্ও েমুসির মত গর্ীর, রহেযময় আর েম্পসের
আকর। এত ববরাে জীবন্সক জান্সত যগসল েীঘভ োধ্ন্ার প্রসয়াজন্ হয়। এখন্ যথসক তুবম যবে একেু
একেু ক’যর প্রস্তুত হও তা হ’যল র্ববষযসত এই মহাপুরুষসক বন্িয়ই বচন্সত পারসব, পারসব তাাঁর
কথামৃসতর মসমভাদ্ধার করসত।”৬৩

ফসল যবাঝা যায়, যলখক পসের আকাসর বিশু বকসিারসের মসতা কসর শ্রীরামকৃষ্ণসক তাাঁসের
কাসে উপিাবপত কসরসেন্। তসব তা বাস্তবের্ম্তর্াসব। যেখাসন্ যযমন্ যকাসন্া অসলৌবককতার প্রাধ্ান্য
যন্ই, যতমন্ই যু বেবন্র্ভর গ্রন্থ রচন্ায় েফলকাম হসয়সেন্ যলখক। আবার এর র্াষা ও র্বিমা লে
করসল যেখা যায় োথভক োবহসতযর েেোয়ায় রবচত। যযমন্ :
“রােী রােমবের অন্ু সরাসধ্ রামকুমার মবন্দসর প্রতযহ পূ জার র্ার গ্রহে ক’যরবেসলন্। ফসল যেখাসন্ই
থাকসত হ’যয়বেল তাাঁসক। গোধ্র বক আর কসর! োোর কাে যথসক েূ সর একা একা কতবেন্ থাকা
যায়? বাধ্য হ’যয় েবেসেশ্বসর এসে বেবাে শুরু হ’ল তার। বকন্তু আহাসরর বযাপাসর বন্সজর োংকে
েৃ ঢ় রইসলন্ তরুে ব্রহ্মচারী।”৬৪

পসোপন্যাসের যিষ পে তথা যিষ অধ্যাসয় যলখক আবার বফসর যগসেন্ প্রথম অধ্যাসয়র প্রেসি।
যয কথামৃত বেসয় বচবে শুরু হসয়বেল তা বেসয়ই যিষ হসয়সে এই গ্রন্থ। কথামৃত যথসক যবি বকেু
বােী উদ্ধৃত কসর োবহবতযক এই গ্রসন্থর ইবত োসন্ন্। বস্তুত, পসের আবিসক উপন্যাসের এই ধ্রন্বে
যকবল বকসিার ন্য়, আপামর পােসকর কাসে জন্বপ্রয়তা অজভন্ কসর। এর প্রধ্ান্ কারে যকবল
োবহসতযর আবিকবে ন্য়, বরাং শ্রীরামকৃসষ্ণর মান্ব যথসক মান্সবাত্তসর যপৌঁোসন্ার প্রবতবে যোপাসন্র
যু বেেহ ববসেষে ও তা কথযর্াষায় পবরসবিন্ পােকসক মুগ্ধ কসর। শ্রীরামকৃষ্ণসেব যকবল অধ্যাত্ম
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জগসতর পুসরাধ্াই ন্ন্—বতবন্ও যয েমান্র্াসব বিশু-বকসিারসেরও মহান্ আেিভ হসত পাসরন্, তার
োথভক পবরস্ফূেন্ ঘসেসে এই গ্রসন্থ।

প্রায় একই েমসয় অপর একবে গ্রন্থ প্রকাি পায় ন্ন্দলাল র্টাচাসযভর ‘িতােীর কেতরু’ (১৩৬৭
বিাে)। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ বিিাসের ১ জান্ু য়াবর র্েসের কাসে কেতরু হসয়বেসলন্। তাাঁর জীবসন্র
এই যিষপবভসক যকন্দ্র কসর এই গ্রন্থবে রবচত হসয়সে। েূ চন্া অাংসি যলখক জাবন্সয়সেন্ :
“যেই পসবভর অন্যতম লীলা তাাঁর ওই কেতরু রূসপর প্রকাি। যেবেই আমাসের উপজীবয। বকন্তু
প্রােবিকর্াসবই এসেসে বলরামর্বন্, িযামপুকুরবােী এবাং কািীপুর উেযান্বােীর কথা। মূ লত
কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ পুাঁবথ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রেি আর লীলামৃত-র অন্ু েরসে—এ শুধ্ু বফসর
যলখা।”৬৫

োকুসরর অন্তযলীলাসক যকন্দ্র কসর যলখা এই উপন্যােবে ধ্মভীয় জগসতর অধ্যাত্ম পুরুষ
অবতারববরষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণসক প্রকাি কসর। উপন্যাসের শুরুসতই আসে :
“যু গোতা বযবন্—যু সগর প্রসয়াজসন্ই যাাঁর আববর্ভাব—র্সের িন্দসন্-আকুলতায়—যেই অবতারববরষ্ঠ
োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর চরেস্পসিভ ধ্ন্য—ববলাসের র্ূ বম—মবন্দর পবরেত হসয় হ’ল োধ্ন্ার যেে।”৬৬

আবার ইবতহাসের জবান্বন্দীসত তথয োংগ্রহ কসর আপন্ মসন্র মাধ্ুবর বমবিসয় যলখক
উপন্যাসোবচত বেবয ও োংলাপ রচন্া কসরসেন্। ডাোর মসহন্দ্রলাসলর েসি কসথাপকথসন্ তার
প্রবতফলন্ েহসজ ধ্রা পসে :
“আ্ছবা, এই যয যতামার োকুর—পরমহাংে—এাঁর বচবকৎো—থাকা খাওয়া খরচ চলসে কী কসর?
বচবকৎো করসত আোর প্রায় েসি েসিই বজসজ্ঞে করসলন্ ডাোর েরকার।
যকন্? আমরাই বেব্ছব। যার যা োধ্য যেইমত চাাঁো বেব্ছব আমরা—তাসতই হস্ছব েব—হসয় যাস্ছব।
ও। একেু যযন্ গম্ভীর হসলন্ ডাোর েরকার। েবাই র্াসবন্—বক জাবন্ বেকমত বফজ্ পাসবন্ বকন্া
যেকথাই হয়ত র্াবসেন্ ডাোর।”৬৭
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বলাবাহুলয, কী অোধ্ারে বাকর্বিমায় যলখক শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র অন্তযলীলাসক উপজীবয কসর
শ্রীরামকৃষ্ণেহ োংবেি েকল চবরেসক বন্খুাঁত বচবেত কসরসেন্। আবার শ্রীরামকৃসষ্ণর োংলাসপও
ইবতহাসের প্রবত্ছববব যর্সে ওসে।
তসব তাাঁসক অবতার যজসন্ও মহামান্সবর েীমান্ায় বাাঁধ্সত যচসয়সেন্ যলখক। যযকারসে যিষপসবভ
োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর জন্য র্েবৃ সন্দর আকুলতা প্রকাি যপসয়সে। একই েসি কথামৃসতর েকল
কথাসক যতমন্ গুরুে ন্া বেসয় বরাং র্েবৃ সন্দর েসি শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর বেন্যাপসন্র জীবন্পবিই
যববি আসলাবকত হসয়সে এই গ্রসন্থ। যেবেক যথসক গ্রন্থবে উপন্যাে হসয় উেসত েেম হসয়সে। আবার
শ্রীরামকৃষ্ণও মান্সবর মাসঝ মুেপুরুষ হসয় জ্ঞান্ ববতরসে রত যথসকসেন্।

অজ্ঞাত এক বযবের যলখা ‘জন্ক-জন্ন্ী’ ন্াসম একবে ন্কিাধ্মভী রচন্া পাওয়া যায়। উপন্যাে
একারসেই বলা যাস্ছব ন্া, এর গে বলার ধ্রন্বে অবত োংবেপ্ত। এখাসন্ জন্ক হসলন্ শ্রীরামকৃষ্ণসেব
এবাং জন্ন্ী হসলন্ শ্রীমাোরো যেবী। জন্ক অাংসি একবে যরখাবচে ধ্রা যযসত পাসর :
“মথুরবাবু এসে ধ্সর বেসলন্, এবার যথসক মা র্ব-তাবরেীর পুসজা আপন্াসকই করসত হসব!
রামকৃষ্ণ বসলন্, যকমন্ কসর পুসজা করসত হয়, তা যতা আবম জাবন্ ন্া এখসন্া!
মথুরবাবু বসলন্, আমরা তা জাবন্ ন্া। আপন্ার যযমন্ র্াসব পুসজা করসত ইস্ছব যায়, যতমন্ই র্াসবই
করসবন্।
রামকৃষ্ণ রাজী হন্ ... ...”৬৮

বস্তুত এ জাতীয় োংলাপ ও বেভন্া উপন্যাসের লক্ষ্মেসক ধ্রসত পাসর ন্া। স্বার্াববকর্াসবই তা অসন্ক
তরল হসয় পসে।
গ্রন্থকার গ্রসন্থর র্ূ বমকায় এরূপ ন্ামকরসের কারে বলসখসেন্ :
“এই পুস্তসকর ন্াম রাবখয়াবে ‘জন্ক-জন্ন্ী’। জন্ক, োকুর রামকৃষ্ণ ও জন্ন্ী, যেবী োরোমবে ...
এই পুস্তক হইল তাাঁহাসের েু ইজসন্র জীবন্-কাবহন্ী।”৬৯

143

তসব কাবহবন্র গেসন্ যযমন্ েুবল
ভ তা যতমন্ই ববষসয়ও অগর্ীরতা লে করা যায়। যোে যোে বাষবটবে
অধ্যাসয় ‘জন্ক’ অাংিবে েমাপ্ত হসয়সে। এখাসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ জগসতর েবভজীসবর বপতাস্বরূপ। তাাঁর
আববর্ভাব যু সগর প্রসয়াজসন্। ববসিষত বিবজ্ঞাসন্ জীবসেবার ববষয়বে অন্যতম বিষয ন্সরন্দ্রন্াসথর মধ্য
বেসয় েমগ্র ববসশ্ব প্রচারপূ বভক এক যচতন্ার েঞ্চার করসত যচসয়বেসলন্ বতবন্। তার জন্যই তাাঁর এই
র্সব আো। এই ববষয়বেই যববি আসলাবকত হসয়সে। অাংিবেসত শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ী খুবই োংবেপ্ত।
অসন্ক গুরুেপূ েভ ঘেন্ারও উসেখ যন্ই।
বদ্বতীয় অাংি ‘জন্ন্ী’ েম্পূ েভ হসয়সে আেবেিবে অধ্যাসয়। পরমহাংেসেসবর যেহরোর পসরর পযভায়
যথসক অাংিবে শুরু হসলও বকেু পসরই োকুসরর জীবৎকাসলর গে এসে ধ্রা পসে। তসব েমগ্র
অাংিবেসত জন্ন্ী োরোর জীবন্কাবহবন্ প্রবতফবলত হসয়সে।

(৭)

বতভমান্কাসলর একজন্ প্রবথতযিা শ্রীরামকৃষ্ণ-োবহবতযক হসলন্ েিীব চসটাপাধ্যায় (১৯৩৬—)।
েীঘভবেন্ ধ্সরই বতবন্ শ্রীরামকৃষ্ণ-োরোসেবী ববষসয় বহু গ্রন্থ রচন্া কসর চসলসেন্। তাাঁর এই ববষসয়
রবচত প্রতযে গ্রন্থগুবলর মসধ্য উসেখসযাগয হল—‘রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৪১৬ বিাে), ‘শ্রীরামকৃসষ্ণর
বগবরিচন্দ্র’ (২০০০), ‘বগবরিচসন্দ্রর শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০০০), ‘মা োরোর পালবক’ (২০১৪), ‘যেবর্ূ বম
কামারপুকুর’ (২০১৪), ‘পাসয় পাসয় পথচলা’ (২০১৪), ‘বর্রবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৯৯৯), ‘কাসলর
কাণ্ডারী’ (২০০২), ‘েবেসেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০১১), ‘যোন্ার ধ্ুসলা’ (২০০৭), ‘ধ্মভযুদ্ধ’ (২০১১),
‘গিাবসে শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০১২), ‘অসিষ’ (২০০৬) ইতযাবে। বলাবাহুলয, গ্রন্থগুবল প্রায় েবকবেই হাল
আমসলর রচন্া। যলখক বতভমান্ েমসয় এই জাতীয় রচন্া বলসখ চসলসেন্।

144

েিীব চসটাপাধ্যাসয়র যলখা একবে বৃ হৎ জীবন্ীমূ লক উপন্যাে হল ‘রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৪১৬
বিাে) গ্রসন্থর র্ূ বমকাসতই বতবন্ জাবন্সয়সেন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর আববর্ভাসবর কারেবে। যলখক বলসখসেন্
:
“যু গ প্রসয়াজসন্ বাসর বাসর তাাঁরা এসেসেন্। ... অবসিসষ এসলন্ বতবন্। ন্ীরসব বন্র্ৃসত। ... ববসিষ
যকাসন্া যঘাষো যন্ই। োজ যন্ই। অসন্সকর েৃ বি আকষভসের প্রয়াে যন্ই। বন্তান্তই একজন্। তাাঁর
অপ্রকািোই প্রকাি। যযমন্ বেন্ত আসে েবুজপাতায়, বষভা আসে কাসলা যমসঘ।”৭০

ফসল শ্রীরামকৃসষ্ণর উপবিবত অবতাররূসপ। তসব তাাঁর বালযকাসলর ঘেন্াববলসক একপ্রকার বাে
বেসয় তাাঁর কলকাতার জীবন্সক অিন্ কসরসেন্ এই গ্রসন্থ। গ্রহে কসরসেন্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃসতর
গে ও ঘেন্া। কথামৃসত যয েরল র্াষায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপসেিাবে বযে কসরসেন্, তার যচসয়ও আরও
েহজ হয় বকন্া তা জান্া যন্ই। তসব যলখক হয়সতা যে যচিাও কসরসেন্। ন্া হসল কথামৃসতর
কথাসক এর্াসব যর্সি যর্সি বলসত যাসবন্ই বা যকন্। ঈশ্বরজ্ঞান্ লার্ কসর োংোসর থাকার প্রেিবে
উত্থাপন্ কসর শ্রীরামকৃসষ্ণর কথাসক উদ্ধৃবত ন্া কসর বলসখসেন্ :
“একথা বসলই বলসেন্, জসল অসন্ক হাির, কুমীর, মকর আসে। ন্ামসলই তারা গ্রাে করসব
যতামাসক। উপায়ো বক? উপায় হস্ছব, হলু ে গাসয় যমসখ জসল ন্ামসল ওাঁরা বকেু করসত পারসব ন্া।
যে হলু ে তুবম পাসব যকাথায়? োংোসরর জসল যয এত ন্ি মকরাবে ঘুসর যবোস্ছব, তার জন্য তুবম
যকান্ হলু ে মাখসব? কুকমী বা ডাোর গুাঁসো মিলার হলু ে? ন্া। ববসবক হলু ে। ববসবক হলু ে গাসয়
যমসখ ন্াসমা।”৭১

বলাবাহুলয, শ্রীরামকৃষ্ণ এত কথা বসলন্বন্। এক লাইসন্ই মূ ল র্াববে অবত েহজ কসর বুবঝসয়সেন্
বিষযসের। বকন্তু যলখক েিীব চসটাপাধ্যায় তার র্াব েম্প্রোরে কসরসেন্।
যলখক অধ্যায় র্াগ কসরসেন্। বকন্তু েমসয়র ধ্ারাবাবহকতা যমসন্ ন্য়। যযমন্ পঞ্চম অধ্যাসয়
যকোরন্াথ চসটাপাধ্যায় ও শ্রীরামকৃসষ্ণর আলাপচাবরতা রসয়সে। পসরর অধ্যাসয় শ্রীম’র েসি োোৎ,
ঈশ্বরচন্দ্র ববেযাোগসরর েসি োোৎ, েত্তবাবের ইবতহাে ইতযাবে। যেইেসি হোৎ কসর শুরু হসয়সে
কসয়কজন্ বিসষযর পবরচয় জ্ঞাপন্। েিম অধ্যাসয় রসয়সে কলকাতার কালীপূ জা ও শ্রীরামকৃসষ্ণর
কালীপূ জার বেভন্া। পসরর অধ্যায়গুবলর মূ ল ববষয় যবে োজাসন্া হয়, তাহসল এইরূপ হসত পাসর—
১১) মন্ ও আত্মা তথা ব্রহ্ম েম্পসকভ আসলাচন্া, ১২) কালীতত্ত্ব, ১৩) রামপ্রোসের জীবন্ী, ১৪)
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শ্রীরামকৃসষ্ণর পূ জাচভন্া, ১৫) েন্নযােী ও গৃহী, ১৬) কািী ভ্রমসের পসথ, ১৭) কািীসত, ১৮) বারােেীসত
বেলি স্বামীর েসি োোৎ, ১৯) প্রর্ুেয়াল বমশ্র, ২০) যরাগগ্রি শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৮৫) কসয়কবে বেসন্র
বেভন্া কথামৃত অন্ু োসর, ২১) পসরাপকার জীবন্ র্াবন্া, ২২) পুরীর জগন্নাথ ও মবন্দর বৃ ত্তান্ত, ২৩)
মা োরোর প্রসয়াজন্ যকন্?, ২৪) িবেরূবপন্ী মা োরো, ২৫) ঈশ্বরতত্ত্ব, ২৬) ববেযাোগর-শ্রীরামকৃষ্ণ,
২৭) জীবসন্র লেয, ২৮) ন্সরন্দ্রন্াসথর জীবন্, ২৯) ব্রহ্ম ও মায়া, কেতরু বেবে, ৩০) ববসবকান্সন্দর
মধ্য বেসয় র্াবপ্রচার, ৩১) কথামৃত-র ইবতহাে, ৩২) কালীতত্ত্ব, ৩৩) শ্রীরামকৃসষ্ণর েসি কােবন্ক
োংলাপ, ৩৪) শ্রীরামকৃসষ্ণর িরোগত, ৩৫) োংসেসপ েবেসেশ্বর জীবন্, ৩৬) জযান্ত েুগভা শ্রীমা, ৩৭)
ন্সরসন্র শ্রীরামকৃষ্ণ।
বস্তুত েমগ্র গ্রন্থবেসত ঘেন্ার যকাসন্া ধ্ারাবাবহকতা যন্ই। যলখক যেই পসথ যযসতও চান্বন্। বকন্তু
বতবন্ যা যচসয়সেন্, বতভমান্ েমাসজ শ্রীরামকৃসষ্ণর বােী ও তার গুরুে কতখাবন্—তার েসি পােসকর
পবরবচবত ঘোসন্া। বতভমান্ েমসয় একজন্ মধ্যববত্ত মান্ু সষর জীবন্ বচে বেভন্া কসরসেন্ :
“বক েরকার? যবি যতা আবে। একো চাকবর জুসে যগসে। যরাজগার যন্হাত খারাপ ন্য়। োংোরোংোর হসয়সে। পুে-পবরবার বন্সয় যবি যতা আবে। আর আধ্ু বন্ক যেের্যতা যর্াগযবস্তু োসন্ অকৃপে!
... কতরকসমর ইজ্ম—মাকভবেজম, যেরবরজম! তবু যকন্ যহবর তব ববষণ্ণ বেন্! প্রােসখালা হাবে কই!
যকাথায় যেই র্াসলাবাো! যকাথায় মান্ু সষ মান্ু সষ যেই মধ্ু র েম্পকভ!”৭২

তারপসরই জাবন্সয়সেন্, যকাথাও বকেু যন্ই। এই োংোর করা যকবল বন্ঃেিতা কাোসন্ার জন্য।
শুধ্ু কসির জীবসন্র বেভন্া বেসলন্ ন্া, যেইেসি যেখান্ যথসক উত্তরসের পথবেও বসল বেসলন্।
বলসলন্ শ্রীরামকৃষ্ণসক স্মরে করসত। যকমন্ কসর শ্রীরামকৃষ্ণসক অন্ু েরে করসত হসব তাও বতবন্
জাবন্সয় বেসলন্। কথামৃত আসে, শ্রীরামকৃসষ্ণর েবব আসে—এসতই যকবল যেি উদ্ধার হসব ন্া, বকাংবা
বন্সজর উন্নবত হসব ন্া, প্রসয়াজন্ তাাঁর বােী, তাাঁর আসেিসক বিসরাধ্াযভ কসর জীবন্ পবরচালন্া করসত
হসব। েব রসত্নর যশ্রষ্ঠ রত্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। আসত্মান্নবতর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ রত্ন ধ্ারে করসত হসব।
কারে বতবন্ রত্নাকর। তাই গ্রসন্থর ন্াম বেসয়সেন্ ‘রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ’। আেসল েিীব বতভমান্
েমাজবযবিায় মধ্যববত্ত জন্গসের যু গযেো ও বদ্বধ্া-দ্বসন্দ্ব অববরাম েত-ববেত জবেল জীবন্ যাপসন্র
র্য়াংকর রূপবে লে কসরসেন্। আর তা যথসক বাাঁচার একমাে রাস্তা েতয, র্াসলাবাো—যার ঘন্ীর্ূ ত
রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। েিীব চসটাপাধ্যায় তাাঁসকই অন্ু েরে করসত বলসলন্ ও মসন্-প্রাসে তাাঁর বােী গ্রহে
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করার ববধ্ান্ বেসলন্। এসেসে শ্রীরামকৃষ্ণ হসয় উসেসেন্ মধ্যববত্ত জীবসন্র পরমপুরুষ, োাংোবরক
যোলাচলতা েমাধ্াসন্ একমাে রত্নবস্তু। একইেসি গ্রন্থবেও র্সর উসেসে োমবগ্রক োবহতযরসে।
েিীসবর অপর েুই ববখযাত উপন্যাে ‘শ্রীরামকৃসষ্ণর বগবরিচন্দ্র’ (২০০০) ও ‘বগবরিচসন্দ্রর
শ্রীরামকৃষ্ণ’ (োংস্করে ২০০০) েুবে উপন্যাসের ববষয় প্রায় এক হসলও েৃ বিসকাে বর্ন্ন। উপন্যােেুবে
এক মলাসে যে’জ পাববলবিাং যথসক ‘শ্রীরামকৃসষ্ণর কৃপাধ্ন্য বগবরিচন্দ্র’ (২০১৪) ন্াসম প্রকাি পায়।
‘শ্রীরামকৃসষ্ণর বগবরিচন্দ্র’ উপন্যাসের যকন্দ্রীয় চবরে বগবরিচন্দ্র। স্বর্াবতই বগবরিচন্দ্র চবরেবের
প্রবত যলখসকর অন্যরকম েৃ বির্বি থাকা স্বার্াববক। অন্যরকম অসথভ অসন্ক যববি েজীব ও প্রােবন্ত
কসর যতালা। যেবেক যথসক বকেু ভ্রাবন্ত হয়বন্। পঞ্চম অধ্যাসয় একবে েৃ সিয যেখা যায় :
“েু পুর গবেসয় এই ববসকল হয় আর বক! িরসতর যবলা। েূ যভ দ্রুত গবতসত পবিসম ডুসব যযসত
পারসলই যযন্ বাাঁসচন্। বগবরিচন্দ্র আহারাবের পর ববোন্ায় বচত হসয় শুসয় আসেন্। কপাসলর ওপর
একবে হাত যফসল যরসখসেন্, বিবথল। কখন্ও োমান্য তন্দ্রা, কখসন্া র্াবন্া। বচতন্যলীলার পর স্টাসর
পরবতভী ন্ােক প্রলাদাে চবরে। ...”৭৩

বলাবাহুলয বগবরিচন্দ্রসক যলখক যযর্াসব অবিত কসরসেন্ তা যকাসন্ামসতই ইবতহাসের বগবরিসক
মসন্ হয় ন্া। মসন্ হয় যযন্ বাস্তসবর মাবেসত ঘসে চলা একবে ঘেন্ার চবরে ন্ােযকার বগবরি যঘাষ।
অন্যবেসক শ্রীরামকৃষ্ণ চবরেবেও অসন্ক যববি বাস্তব মসন্ হসয়সে। কারে বগবরি যঘাসষর েসি
কসথাপকথসন্র েূ ে ধ্সরই ন্য়, বরাং বগবরি যঘাষ ও শ্রীরামকৃসষ্ণর কালপসবভর বববর্ন্ন ঘেন্া
শ্রীরামকৃসষ্ণর েূ ে ধ্সর িম প্রকাবিত হসয়সে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ চবরেবেও একবে কালপসবভ
েম্পূ েভর্াসব পবরবচত হসয়সে এই উপন্যাসে।
তসব উপন্যাসের একবে চবরে কােবন্ক বসল যবাধ্ হয়। চবরেবে বিশু মাবন্সকর। ‘বচতন্যলীলা’
যেখসত যাওয়ার পসথ মসহন্দ্রবাবু ময়োর কসলর গবেসত োমান্য ববশ্রাম বন্সত উপবিত হসয়সেন্
শ্রীরামকৃষ্ণ। যেখাসন্ োকুর বাসহয যযসত চাইসল মাবন্ক গােু র্সর জল বন্সয় আসে। যেই মাবন্ক
তামাক যেসজ যেয় এবাং পান্ বন্সয় োকুসরর গাবের যপেসন্ যপেসন্ েু েসত থাসক। পসর আর একবে
েৃ সিয যেখা যায় যে বগবরসির েসি গসে মিগুল। একেময় পথবিশু মাবন্সকর মৃতুয হস্ছব। মৃতুয
েম্পসকভ মাবন্সকর যেই োংলাপ :
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“আবম মবন্দসর মাসক বগসয় বললু ম, মা, আমাসক যমসর যফল।’
‘এই অে বয়সে মরসত চাইবেে যকন্?’
‘র্াসলা কসর জোব বসল।’”৭৪

একবে অিালীন্ অর্ি চবরে বকর্াসব োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংেসেসবর োংস্পসিভ এসে
পবরববতভত হস্ছব তারই বেভন্া এই উপন্যােবেসত যেখাসন্া হসয়সে। বকন্তু যযসহতু এসত কেন্ার আশ্রয়
খুব যববি যন্ই বা করা যাসব ন্া ইবতহাে ববকৃত হসব বসল, তাই যলখক খুব েন্তপভসে বগবরি
চবরেবেসক েববেক বেসয় েবেক যরসখও রেমাাংসের বতবর করসত যপসরসেন্। এখাসন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর
র্ূ বমকা চবরে গেসন্র বিেক বহসেসব। তসব েরােবর ন্য়, বগবরসির যর্তসরর আসলাবেসক যেবখসয়
আপন্ চবরেবসল েমূ হ উন্নবতর যোপাসন্ অগ্রের হসত েহায়তা কসরসেন্ মাে। েিবে পবরস্ছবসে
ববর্ে এই উপন্যােবে শ্রীরামকৃষ্ণ যস্নহস্পসিভ বগবরিচন্দ্র হসয় উসেসেন্ আসলাবকত বযবেে। তাই
োকুসরর েমাবধ্সত চসল যাওয়ার েমসয় যযন্ বতবন্ বগবরসির ববষসয় বেববােী কসরসেন্। উপন্যাে
যিষ হসয়সে োকুসরর র্ববষযৎবােী বেসয় :
“‘বগবরি যঘাষ, তুই বকেু র্াববেসন্, যতাসক যেসখ যলাসক অবাক হসয় যাসব।’
“ববমুগ্ধ ন্সরন্দ্রন্াথ যেখসেন্। েমাবধ্ যথসক যন্সম এসে পরমকরুোময় বগবরসির হাত ধ্সরসেন্, ‘চল্
েবেসেশ্বসর।’
“ন্সরন্দ্রন্াথ বগবরিচসন্দ্রর পেধ্ূ বল বন্সয় বলসলন্, ‘বজ.বে., তুবমই ধ্ন্য!’”৭৫

অপর একবে উপন্যাে ‘বগবরিচসন্দ্রর শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০০০)। এই উপন্যােবের ববষয়ও প্রায় একই।
তসব এর গেন্ একেু অন্যরকম। প্রবতবে পবরস্ছবে োংখযােূ চক ন্য়, ন্াম রসয়সে। প্রথম অধ্যাসয়র
ন্াম—‘যপাহাল যাবমন্ী, বসহ ধ্ীর েমীরে’। রাসতর অেকাসর যন্ৌকায় মে যখসত যখসত েিী কালীপে
যঘাষসক বন্সয় বগবরিচন্দ্র েবেসেশ্বসর গমন্ এবাং যেখাসন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর োংস্পসিভ কালীপের ন্বজীবন্
লার্ এই অাংসির মূ ল ববষয়। যয কালীপের জন্য তাাঁর স্ত্রী শ্রীরামকৃসষ্ণর কাসে এসে মেযপ স্বামীর
মে োোর উপায় চাইসতন্, যেই কালীপেসক প্রথমবার যেসখই শ্রীরামকৃষ্ণ অসলৌবকক উপাসয় বসল
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যগসলন্, ‘যবৌোসক বাসরা বের র্ুবগসয় তসব এখাসন্ এবল।’৭৬ এই চমৎকাবরসে কালীপে হতর্ম্ব ও
তাাঁর িরোগত হসয়সেন্। তসব বগবরিচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রথম যথসকই শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্ু গত প্রাে।
বদ্বতীয় অধ্যাসয়র ন্াম ‘কাাঁেসে যক যতার ধ্ন্ ববহসন্’। অবশ্বন্ীকুমার েত্ত, বগবরিচন্দ্র যঘাষ,
যকিবচন্দ্র যেন্—েবাই শ্রীরামকৃসষ্ণর পেপ্রাসন্ত উপবিত। বাবক যকবল ন্সরন্দ্রন্াথ আর বিবন্াথ।
লােুর েসি একান্ত কসথাপকথসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ জাবন্সয়সেন্ র্াসে হৃেসয়র চাবরবেক অবন্বতর কথা ও
েবেসেশ্বর যথসক ববতাবরত হওয়ার ঘেন্া। শ্রীরামকৃসষ্ণর জন্য বজবলবপ আন্ার ঘেন্াসক যকন্দ্র কসর
রামচন্দ্র েত্ত যয স্বীকার কসরসেন্, ‘আজ এসকবাসর পাকাপাবক বুসঝ যগলুম, ইবন্ অবতার’।৭৭
তৃতীয় অধ্যায়—‘ন্া রাবখব মহাসেব ন্াম—অযাাঁ এ বক বলখসল বগবরি!’ ‘েেযজ্ঞ’ ন্ােসক
েেরাজরূপী বগবরি যঘাসষর োংলাপ এবে। োকুর তা যেসখ বিউসর উেসলন্। োকুর বলসলন্, ‘এেব
বক বলসখে—বিব ন্াম আর ন্া রাবখব ধ্রায়—এেব বক বলখসত আসে!’৭৮ বগবরি অপরাধ্ীর মসতা
উত্তর যেন্, ‘বক করব! যপসের োসয় েব করসত হয়। বক করব। েিভক আর অবর্সন্তা। পালা আর
পয়ো!’৭৯ োকুর এবার প্রতুযত্তসর বগবরসির ন্ােযপ্রবতর্াসক তুসল ধ্রার অবকাি বসল বেসলন্, ‘যতামার
লেয হসব ববশ্বাে, আমাসের বহন্দু ধ্সমভর অবর্জাত োংস্কার। ববশ্বাসের খুবাঁ ে কখসন্া ন্োসব ন্া।’৮০
এইেসি যু ে হসয়সে লােুর েসি কসথাপকথসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ োধ্ন্ার বচে, যতাতাপুরী ও বর্রবীর কথা
প্রর্ৃবত প্রেি।
চতুথভ অধ্যায়—‘আমার জাত বগসয়সে।’ এই অধ্যাসয় যেখা যায় বগবরি িমি শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াবোগসর
ডুসব যাস্ছবন্। স্ত্রী েু রতকুমারীসক তাই বসলসেন্, ‘আমার জাত বগসয়সে।’ র্াই অতুলচন্দ্রসক েৃ ঢ়স্বসর
জাবন্সয়সেন্, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। এরপসরর ঘেন্া শ্রীরামকৃসষ্ণর জেমসহাৎেব। েময় ২২ যফব্রুয়াবর
১৮৮৫। এখাসন্ যলখক কথামৃত যথসক হুবহু ন্কল কসরসেন্। কসয়কবে োংলাসপ োমান্য পবরবতভন্
ঘসেসে। যযমন্—কথামৃসত আসে, ‘ফচবকবমসতও আপন্াসক পারলুম ন্া।’ উপন্যাসে যলখক
প্রসয়াজন্সবাসধ্ বলসখসেন্, ‘আহা। ফচবকবমসত আপন্াসক পারলুম কই।’৮১ কসয়কবে োংলাপ কথামৃত
অন্ু েরসে বান্াসন্া। যযমন্ :
“মাস্টারমিাই বলসলন্, ‘বেক এই কথাবেই বৃ হোরেযক উপবন্ষসে আসে।’ োকুর বলসলন্, ‘এই যেসখা,
ও পসেসে আবম পবেবন্ অথচ েু জসন্র মাথা যোকােুবক।’”৮২
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যিষ অাংসি মা োরোর েসি কসথাপকথসন্ও োকুসরর অবতারেসক স্বীকার করা হসয়সে : “মা
বলসলন্, ‘তুবম বক আমার?’ ‘আবম তাহসল কার?’ ‘তুবম জগসতর।’”৮৩
পঞ্চম অধ্যাসয়র ন্াম ‘োধ্ুেসির ন্াসম আসে পান্থধ্াম’। ২৫ যফব্রুয়াবর ১৮৮৫ বিিাসের ঘেন্া।
শ্রীরামকৃষ্ণসেব ‘’বৃ ষসকতু’ ন্ােক যেখসত যাসবন্। তার আসগ বগবরি যঘাসষর বাবেসত। ন্ান্ান্ প্রসের
মধ্য বেসয় বগবরি খুাঁসজ যপসত যচসয়সেন্ আপন্ জীবন্বজজ্ঞাোর উত্তর। অবসিসষ বগবরিসক োবয়ে
বেস্ছবন্ গৃহী র্েসের যন্তৃে বেসত। উপন্যাসের যিষ অন্ু স্ছবে : “বগবরিচন্দ্র যেই েু উচ্চ মসঞ্চ ওোর
যচিা করসেন্। পাস্ছবন্ ন্া। োকুর একবে হাত বাবেসয় বেসয় বলসলন্, ‘ধ্সরা। িে কসর ধ্সরা।’”৮৪
বস্তুত এই উপন্যােবেসত বগবরিচসন্দ্রর গুরুসেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংে আপন্ বিষযসক েহজ হসয়
ধ্রা বেসয়সেন্। ফসল শ্রীরামকৃষ্ণ এসেসেন্ পরমপুরুষ হসয়, অন্যবেসক বগবরিচন্দ্র যঘাষ যযন্ যেই
পরমপুরুসষর চরোবশ্রত র্ে। স্বার্াববকর্াসবই বগবরি যঘাষ প্রবতষ্ঠা যপসয়সেন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর
কারসেই। উপন্যাসে তাই বগবরিচন্দ্র এসেসেন্ েহজ েরল মান্ু ষ হসয়। গুরুসেব শ্রীরামকৃসষ্ণর েসি
কসথাপকথসন্ তাাঁর হৃেসয় উসে এসেসে অন্ন্ত বজজ্ঞাো। যেেব প্রসের উত্তর খুাঁসজ যপসয়সেন্ যেই
গুরুসেসবর কথাসতই। তাই বগবরি চবরেবের োথভক উত্তরসের বচে এই উপন্যাসের একবে অন্যতম
পযভায়।

যে’জ যথসক প্রকাবিত ‘মা োরোর পালবক’ (২০১৪) েয়ী উপন্যাসের েমবি। গ্রসন্থর প্রথম উপন্যাে
‘মা োরোর পালবক’। উপন্যােবের ন্ামকরে যেসখ েহসজই যবাঝা যায় োরোমাসয়র জীবন্ অবলম্বসন্
রবচত। বকন্তু ববষয়বে তা ন্া হসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ ও কামারপুকুরেহ বসির ইবতহাে বচবেত
হসয়সে। প্রথসম যলখক হয়সতা েমগ্র উপন্যােবেসক কসয়কবে পবরস্ছবসে র্াগ করসত যচসয়বেসলন্।
যেইমসতা প্রথম পবরস্ছবসের ন্াম বেসয়সেন্ ‘লক্ষ্মী এসলন্ গ্রাসম’। বকন্তু েমগ্র উপন্যােবেসত আর
যকাসন্া ন্াম বা পবরস্ছবে ববর্াজন্ যেখা যায় ন্া। এর কারে পােসকর কাসে অজান্া।
উপন্যাসের প্রথসম বসির ইবতহাে ফুসে উসেসে। এসেসে মাসকভাসপাসলা ও ফরােী যরন্সলর ভ্রমে
বৃ ত্তাসন্তর কথা। মের্ূ সম ববষ্ণবধ্মভ প্রবতভন্ ও শ্রীবন্বাসের র্ূ বমকা গসের মসতা উসে এসেসে। এসেসে
ববষ্ণুপুসরর মেন্ যমাহসন্র গে। এরপর হোৎ কসর শুরু হসয়সে জয়রামবােীসত রামচন্দ্র ও
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িযামােু ন্দরীর কাবহবন্। োরো মাসয়র জে ও ন্ামকরে এবাং যোট োরোর গে শুন্সত শুন্সত বাবার
যকাসল ঘুবমসয় পোর গে বেসয় োরোমবের জীবন্কাবহবন্ এই উপন্যাসের যিষ। এরপর শ্রীরামকৃসষ্ণর
বপতা েুবেরাসমর পবরচয় বেসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্কাবহবন্ শুরু। েুবেরাম ও চন্দ্রমবে যেবীর
অসলৌবকক স্বপ্নেিভন্, গোধ্সরর জে, অন্নপ্রািন্, পোশুন্া ইতযাবের পর হোৎ কসর ইবতহাে শুরু
কসরসেন্ ঔপন্যাবেক। কলকাতার ইবতহাসের েূ ে ধ্সর যপৌঁসে যগসেন্ র্ারসতর েু লতাবন্ িােন্কাল,
জাহাবিসরর আত্মজীবন্ী, আকবসরর িােন্কাল, বাবসরর আত্মজীবন্ী, েন্াতন্ যগাস্বামীর কাবহবন্,
র্াসস্কা-ডা-গামােহ বববর্ন্ন পযভেকসের আগমন্, যির খাাঁ, েমাে যরা ইতযাবে ববষয় হোৎ হোৎ উত্থাপন্
কসরসেন্ যলখক। ইবতহাসের িমিসয় ন্য়, বরাং যখন্ যা মসন্ হসয়সে তা-ই বলসখসেন্। এরপর
হোৎ কসর ইবতহাে বে কসর বালক গোধ্সরর গে বলসখসেন্। বচন্ু িাাঁখাবরর গে, পবণ্ডতসের
ববতকভের্ায় গোধ্র, েুবেরাসমর মৃতুয ইতযাবে জীবসন্র কাবহবন্গুসলা বলার পর আবার ইবতহাে
রচন্া কসরসেন্। এবার ধ্সমভর ইবতহাে, বহন্দু-মুেবলম ববসরাধ্, ধ্মভান্তরীকরে। এরপর আবার
গোধ্সরর জীবসন্ প্রসবি। গোধ্সরর উপন্য়ন্। তারপর কলকাতার ইবতহাে। শুরু হসয়সে ১৮০০
বিিাে যথসক। যফােভ উইবলয়াম কসলসজর ববস্তৃত বেভন্ার পর যোজা ১৮৮১-১৮৮২ োসল যপৌঁসে
যান্। তখন্ গোধ্র শ্রীরামকৃষ্ণ হসয় কলকাতার বুসক ববরাজমান্।
এবার েমাজ-োংস্কারক ও ধ্মভীয় োংস্কারকসের ন্াম উসেখ কসর বহন্দুধ্সমভর োংস্কার োধ্সন্র
রূপবে তুসল ধ্রসলন্। এপ্রেসি ১৮৭৬ োসল কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর আববর্ভাব উসে এসেসে।
তারপর ঈশ্বরচন্দ্র ববেযাোগসরর জীবসন্র গে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও ববেযাোগসরর কসথাপকথন্। এসকবাসর
যিষ পযভাসয় বিবন্াথ িাস্ত্রীর শ্রীরামকৃষ্ণ েম্পসকভ যলখা প্রবসের যবি বকেু ো অাংি তুসল একজন্
ব্রাসহ্মর যচাসখ শ্রীরামকৃষ্ণসক যেবখসয়সেন্। েবসিসষ একবে বচেপসে এাঁসকসেন্ োন্াসের ঘর, বলরাম
বেু র গৃহ, যবলুে মে, শ্রীশ্রীমাসয়র বাবে ও উসদ্বাধ্সন্র বচে।
লে করা যায়, উপন্যােবের গেন্রীবত যবি েুবল
ভ । হোৎ হোৎ যযর্াসব ববষয় পবরবতভন্ কসরসেন্
বা উপন্যাসের ন্াসমর েসি যযর্াসব ববষসয়র অবমল পাওয়া যায় তাসত উপন্যােবে যবি েুবভল বসলই
মসন্ হয়। মা োরোর যচসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রাধ্ান্যই এসত যববি এবাং তার যচসয়ও যববি রসয়সে
কলকাতােহ বসির ইবতহাে। এখাসন্ শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর প্রবতষ্ঠা ধ্মভীয় োংস্কারকরূসপ। তসব
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ঔপন্যাবেক তাাঁর গ্রসন্থ মধ্যববত্ত জন্মান্সে শ্রীরামকৃসষ্ণর র্ূ বমকাসক বচবেত করসলন্ একান্তই
বাস্তবের্ম্তর্াসব। যেবেক যথসক উপন্যােবে বাস্তসবাবচত হসয় উসেসে।

গ্রসন্থর বদ্বতীয় উপন্যাে ‘যেবর্ূ বম কামারপুকুর’ (২০১৪)। উপন্যােবে শুরু হসয়সে োসমাের ও
আসমাের ন্সের উৎপবত্তর বববরে বেসয়। তারপর বিসেসির ইবতহাে, ববসিষত ববষ্ণুপুর-মান্দারসন্র
ইবতহাে। ‘েুসগভিন্বন্দন্ী’ উপন্যাে যথসক অসন্কখাবন্ অাংি তুসল বেসয় এই ইবতহােসক যলখক তসথয
েমৃদ্ধ কসরসেন্। শ্রীরামকৃসষ্ণর জের্ূ বমর বেসক লে যরসখ যে ইবতহাে িমি ববন্দুর বেসক ধ্াববত
হসয়সে। এরপর বেন্গসির ইবতহাে, জবমোর রামান্ন্দ রায় ও েুবেরাসমর গে। অবসিসষ
েুবেরাসমর কামারপুকুসর গমন্। এই প্রেসি উসে এসেসে কামারপুকুর ন্াসমর বযিন্ার ইবতহােবে।
এরপসরর ইবতহােবে প্রায় েব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন্ীসতই পাওয়া যায়। েুবেরাম ও চন্দ্রামবের যেখা
স্বপ্ন, চন্দ্রামবের অসলৌবকক লক্ষ্মী েিভন্, শ্রীরামকৃসষ্ণর জে, বালযলীলা, পোশুন্া, বালযবেু ও
প্রবতসবিীসের পবরচয়, গোধ্সরর প্রথম েমাবধ্, েুবেরাসমর মৃতুযসত গোধ্সরর যগাপন্ যিাক,
উপন্য়ন্, তকভের্ায় বজত ইতযাবে কাবহবন্গুসলাসক রেময় কসর বেভন্া কসরসেন্ েিীব চসটাপাধ্যায়।
উপন্যােবের েমাবপ্ত ঘসেসে োো রামকুমাসরর েসি গোধ্সরর কলকাতা গমসন্র মধ্য বেসয়।
যলখক কামারপুকুরসক যেবিান্রূসপ তুসল ধ্সরসেন্। শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর জসের পূ সবভ কামারপুকুর
যকমন্ বেল এবাং শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর জসের পর তাাঁর বালযলীলাকাসল কামারপুকুর যকমন্ যেই বচে
বন্খুাঁতর্াসব তুসল ধ্সরসেন্। আেসল যলখসকর উসেিয—কামারপুকুর যয যেবর্ূ বম, তা পােকেমসে
বচবেত করা। তাই যু বে ও ইবতহাসের যপ্রবেসত কামারপুকুর হসয় উসেসে জীবন্তর্ূ বম।
উপন্যােবে আেসল গোধ্সরর জীবন্-কাবহবন্। স্বামী োরোন্সন্দর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রেি’ এই
উপন্যােবে রচন্ার মূ ল বর্বত্ত। ফসল যলখক গোধ্সরর বালযলীলার ঘেন্াগুবলসক কাল পরম্পরায় তুসল
ধ্সরসেন্ এই উপন্যাসে। একই েসি এসেসে তাাঁর জীবসন্র অসলৌবকক ঘেন্াগুবলও। যেবেক যথসক
উপন্যাসের োংজ্ঞা ও গেন্সক এতেুকু উসপো করা হয়বন্। বরাং অসলৌবককতার বাতাবরেসক স্বীকার
কসরও যলখক গোধ্র চবরেবে যযর্াসব রচন্া কসরসেন্ তা কখসন্াই েন্ত জীবসন্র অবধ্কারী যকাসন্া
অসলৌবকক মবহমােমবিত বালসকর কথা মসন্ হয়বন্। এখাসন্ যে যযন্ আর পাাঁচো বালসকর মসতাই—
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পাোয় পাোয় ঘুসর যবোয়, যোসল যায়, পুাঁবথ পাে কসর। যোসোসবলার প্রায় েকল ঘেন্াসক
েবন্নসববিত কসর যলখক েু চারুর্াসব তা পবরসবিন্ কসরসেন্ এই গ্রসন্থ। ফসল উপন্যােবে হসয় উসেসে
কামারপুকুসরর একবে বালসকর গে।
এই গ্রসন্থর তৃতীয় উপন্যাে ‘পাসয় পাসয় পথচলা’ (২০১৪) েম্পূ েভতই মা োরোসেবীর
জীবন্কাবহবন্। তসব জীবন্ীসত যাওয়ার আসগ ববষ্ণুপুসরর ইবতহাে অন্ু েোসন্ রত হসয়সেন্। তারপর
োরোসেবীর জীবসন্র ন্ান্া ঘেন্াসক খণ্ড খণ্ড বচসে উপিাবপত কসরসেন্। স্বামী বহসেসব শ্রীরামকৃসষ্ণর
উপবিবত যতেুকু প্রসয়াজন্ যকবল ততেুকুই তাাঁর অন্ু প্রসবি। বাবকো আপন্ েত্তায় যেবী োরোর
মতভযলীলার কাবহবন্মাে।

েিীব চসটাপাধ্যাসয়র অপর েুই যোে উপন্যাে ‘অসিষ’ (২০০৬) ও ‘হৃেসয়র এাঁসে বােু র’ (২০০৬)
একমলাসে ‘অসিষ’ ন্াসম প্রকাি পায় ২০০৬ বিিাসে েু বপ্রম পাববলিােভ যথসক। ‘অসিষ’ (২০০৬)
ন্ামক উপন্যােবেসত ন্য়বে পবরস্ছবে আসে, তসব তা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্ু ষি বববর্ন্ন
ঘেন্াসকবন্দ্রক। ঘেন্ার িম-পরম্পরা যন্ই, োকুসরর জীবসন্র বববর্ন্ন অাংি—ববসিষ কসর েবেসেশ্বর,
িযামপুকুর ও কািীপুসরর ঘেন্া ববধ্ৃ ত হসয়সে। েমান্তরাসল স্বামী ববসবকান্সন্দর জীবন্ও পবরবযাপ্ত
হসয়সে। প্রথম পবরস্ছবসে কামারপুকুসরর ইবতহাে তুসল ধ্সরসেন্। তসব উপন্যাসের েূ েপাত হসয়সে
শ্রীরামকৃসষ্ণর েবেসেশ্বর পবভ বেসয় :
“আকাসি আসলা ফুসেসে। েবেসেশ্বসরর আকাসি। পঞ্চবেীর অেকার পবিসম গিার বেসক পালাস্ছব।
কাবতভসকর বিবির পাতা যথসক চুাঁইসয় চুাঁইসয় পেসে। িীত আেসে। িান্ত গিা যর্াসরর আসলায়
র্ােসে।”৮৫

এই গ্রসন্থ েিীসবর গে বলার ধ্রন্বে একেু অন্যরকম। তৃতীয় পবরস্ছবসে যযমন্ বতবন্ শুরু
কসরসেন্ এইর্াসব :
“কযাসলন্ডারো একবার যেবখ। ১৮৮২ োল। অসটাবর মাসের ১৬ তাবরখ। বৃ বিবােলা যা হওয়ার হসয়
যগসে। যমৌেু মী যমঘ োগসর বফসর যগসে। আকাি বৃ বি-সধ্ায়া ন্ীল। মাসঝ মাসঝ উত্তর যথসক যর্সে
যর্সে আেসে বৃ বিহীন্ যিৌবখন্ োো োো যমঘ। যকাসন্াো রাজহাাঁে, যকান্ো শুাঁেসতালা যশ্বত হস্তী।
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প্রকৃবত িরসতর যবি পসরসেন্। যরাসের জবর-বোসন্া ন্ীল িাবের আাঁচল উেসে। বিবিসরর যন্ালক
ঝুলসে ন্াসক।
“আর বতন্ বেন্ পসরই েু গভাপুসজা। েরকার এগাসরা বেন্ েু বে যঘাষো কসরসেন্। িীত উাঁবক মারসে
গাসের আোল যথসক। পাতা ঝরার কাল। প্রথসম বরে হসব, তারপসর আেসব েবুসজর পূ েভতা। ডাসল
ডাসল কবচ বকিলসয়র হুসোপুবে। মাস্টারমিাইসয়র হাত ধ্সর এই তীসথভ অসন্কেে এসেবে। র্েসের
ববরামহীন্ েিীত এইবার যথসমসে। গিায় বক যজায়ার আসে। এ যয আন্সন্দর প্লাবন্! যকন্ এত
আন্ন্দ! আজ যয ন্সরন্দ্রন্াথ এসেসেন্।”৮৬

প্রকৃবতর বন্সমভাহ েু ন্দর যপ্রোপে বেভন্ায় যলখক যযর্াসব উপন্যাসের কাবহবন্সত পােকসক প্রসবি
করাস্ছবন্ তা যেখার ববষয়। প্রথসমই কযাসলন্ডার বেসয় ইবতহাসে প্রসবি করাসলন্। তারপর মাে।
তারপর বেন্। প্রকৃবতর েিায় তার েু ববিাল আেম্বর। বাস্তসবর আন্ন্দ প্রকৃবতসত প্রবত্ছববব হসয়
ধ্রা যেয়। অবসিসষ মাস্টারমিাইসয়র যচাখ বেসয় যেসখ যন্ওয়ার ববষয়বেও বসল যেন্। তারপর
পােক ঢ্ুসক যান্ গসের অন্দসর। একইেসি প্রধ্ান্ চবরেেুবের প্রবত প্রিান্ত েৃ বিসত েমগ্র ববসশ্বর
কলযােময়তা বচবেত হসয়সে।
বলাবাহুলয, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ববসবকান্ন্দ—গুরু-বিসষযর জীবন্ ও কমভধ্ারাসক তুসল ধ্সর যলখক
এোই পবরস্ফূে করসত যচসয়সেন্ যয, েুই তীব্র গবতধ্ারা মান্বজীবসন্ িাবন্ত ও মুবে প্রাবপ্তর যমােম
উপায়। তাই একবেসক যযমন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর উোর ধ্মভীয় যচতন্া গৃহীত হসয়সে উপন্যাসে, অন্যবেসক
যতমবন্ ববসবকান্সন্দর যপ্রমসচতন্ার ববষয়বে উসে এসেসে। উপন্যাসের যিষ অাংসি এই যমলবেন্
ধ্রা পসে। অতীসতর েসি বতভমান্সক যু ে কসর েুই মহান্ বযবের অসিষ কমভধ্ারাসক তুসল ধ্সরসেন্।
কারে অবিযই যু সগর প্রসয়াজসন্ :
“ওই যয গিা, যবলু ে মসের োমসন্ বেসয় প্রবাবহত। গর্ীর রাসত একাগ্র যকান্ও োধ্ক আজও যেখসত
পাসবন্—একো যন্ৌকা যর্সে চসলসে েবেসেশ্বসরর বেক যথসক বাগবাজাসরর বেসক। ডান্ বেসক যবলু ে
মেসক যরসখ। যেই যন্ৌকার হাল ধ্সর আসেন্ স্বয়াং শ্রীরামকৃষ্ণসেব আর োাঁে বাইসেন্ ন্সরন্দ্রন্াথ—
স্বামী ববসবকান্ন্দ। আর েইসয়র যর্তর বসে আসেন্ েু ই রমেী। একজন্ ন্সরন্দ্রন্াসথর মা োকুরুে,
জযান্ত েু গভা, জন্ন্ী োরো। আর একজন্ আইবরি েু বহতা র্বগন্ী বন্সববেতা। ওই েইসয়র যর্তর
মাসয়র যস্নসহর আাঁসচ োকুসরর যপ্রসম ন্সরন্দ্রন্াসথর জ্ঞাসন্ আর বন্সববেতার বাতাসে বতবর হস্ছব এমন্
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একবে বস্তু, আমাসের এই মহাজীবসন্র মহামবন্দসর যযবেসক যেবতার যর্াগ বহসেসব যু গ যু গ ধ্সর
বন্সবেন্ করা যাসব।”৮৭

আেসল েিীব চসটাপাধ্যায় আিাবােী। বতভমান্ েমেযাোংকুল পবরসবসি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণর্াবােিভ যয র্ীষের্াসব প্রােবিক ও আসবেন্েম, তা তাাঁর যলখায় পাওয়া যায়। যেবেক যথসক
শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবসন্র আধ্ার।

এই গ্রসন্থর বদ্বতীয় উপন্যাে ‘হৃেসয়র এাঁসে বােু র’ (২০০৬)। এবে মূ লত র্াসে হৃেসয়র কাবহবন্
বন্সয় রবচত। যয মান্ু ষবের েসি েীঘভবেন্ কাবেসয়সেন্ হৃেয়—যেই শ্রীরামকৃষ্ণসক বতবন্ বচন্সত
পাসরন্বন্। যযকারসে হৃেসয়র যিষ পবরেবত যকবল একো এাঁসে বােু র বন্সয় যাওয়া পযভন্ত। অথভাৎ
জীবসন্ মুবে প্রাবপ্তর পরম মান্ু ষবে যখন্ োয়ার মসতা থাসকন্, তখন্ও যবাসধ্ােসয়র অর্াসব তাসক
অেকাসরই যথসক যযসত হয়। যহলায় ন্ি হয় জীবন্। এই উপন্যাসের ববষয়বে শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃেসয়র
জীবন্ যথসক গৃহীত হসলও আেসল তা বতভমান্ েমসয়র েকল মান্ু সষর জন্য প্রতীবক। যখন্ আকাসি
বাতাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াব েবেসয়, তখন্ও মান্ু ষ আপন্ স্বাথভসক জলািবল বেসত পাসরবন্। তাই
োংোসরর জবেল ঘূ েভাবসতভ আবদ্ধ হসয় একেময় মৃতুযবরে কসর। অথভাৎ জীবসন্র যিষ েমসয় ওই
এাঁসে বােু রেুকুই প্রাপ্ত হয়। বচতন্য আর হয় ন্া। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ‘বচতন্য’ হওয়ার আিীবভােই
কসরসেন্।
তসব অববশ্বােযর্াসব বদ্বতীয় অধ্যাসয়র একবে অাংসি ‘অসিষ’ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়বে অববকৃত
ও অপবরববতভত অবিায় ঢ্ুসক যগসে। উদ্ধৃবত োো এরূপ প্রবতবলবপ হওয়া এসকবাসরই অন্ু বচত। এই
অাংিবে অবিযই উপন্যাসের ত্রুবে।

বর্রবী ও শ্রীরামকৃসষ্ণর েম্পকভ ও তেোধ্ন্ার কথা বন্সয় বলখসলন্ ‘বর্রবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ’
(১৯৯৯)। যবেও েিীসবর েকল োবহসতযর মসতা এসতও তাাঁর েহজাত বববিিযগুবল ধ্রা পসেসে,
তসব এখাসন্ যেগুবল আরও বন্খুাঁত রূপ যপসয়সে। যোে যোে বাকয তাাঁর কথাোবহসতযর অন্যতম
েম্পে। তসব এসেসে িেচয়সন্ আরও যববি েসচতন্ হসয়সেন্। েৃ িয প্রকাসি আরও গর্ীর মন্সযাগী
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হসয়সেন্। উপন্যাসের প্রথম অাংসিই যেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ গিার তীসর যর্ারসবলায় গান্ গাইসেন্
আর ফুল তুলসেন্। এখাসন্ই বর্রবী ব্রাহ্মেীর েসি যেখা বযবন্ পরবতভীকাসল শ্রীরামকৃষ্ণসক তেবিো
বেসয়সেন্। তসব এই বর্রবীই শ্রীরামকৃষ্ণসক প্রথম বচসন্বেসলন্ অবতাররূসপ। এই প্রেসি যলখসকর
বেভন্ার র্বিমাবেও অোধ্ারে। বর্রবী বসলসেন্ :
“িাস্ত্র বলসেন্, যেবতা হসয় যেবতার পূ জা করসব। যতামার মামা তাই কসরন্ বাবা।’
হোৎ যকাথা যথসক একো ভ্রমর উসে এল। কুচকুসচ কাসলা এতখাবন্ ডুসমা মসতা। শুাঁে েু সো হলু ে।
ফুসলর পরাগ যমসখ এসেসে। যর্াাঁ যর্াাঁ কসর চক্কর মারসে। বর্রবী অবাক হসয় যেখসেন্।
হৃেয় বলসল, ‘বাগান্ যথসক এসেসে। র্য় যন্ই বকেু বলসব ন্া।’
‘বলসব ন্া কী? বলসে ত! কত কথা বলসে, বুঝসত পারে ন্া। শ্রীকৃসষ্ণর বাতভা এসন্সে শ্রীরাবধ্কার
কাসে।’”৮৮

বস্তুত অাংিবে যেখসল যবাঝা যায় উপন্যাে রচন্ায় যলখক কী পবরমাে েসচতন্। একবেসক
ইবতহাসের কসয়কবে তথয, অন্যবেসক োবহসতযর চাবহো। এই েুইসক বমবলসয় কেন্ার আশ্রসয়
অোধ্ারে কথাোবহতয রচন্ায় েেম হন্ যলখক। তাই কখসন্া কখসন্া পবরসবসির বন্োরুে বেভন্া
ঘেন্ার আবহসক মধ্ুর ও বাস্তসবাবচত কসর যতাসল। তসব পঞ্চম অধ্যাসয়র আসগ পযভন্ত শ্রীরামকৃসষ্ণর
জীবসন্র বহু ঘেন্াসক যলখক প্রেিিসম তুসল ধ্সরসেন্। পঞ্চম অধ্যাসয় এসে যেখা যায়, বর্রবী
শ্রীরামকৃষ্ণসক তেকথা যিান্াস্ছবন্। তেোধ্ন্ার পািাপাবি শ্রীরামকৃষ্ণসেব িম্ভুচরে মবেসকর বাবেসত
বিিধ্মভও বুসঝ বন্স্ছবন্। যতাতাপুরী ও যগৌরী পবণ্ডসতর কথা এসেসে প্রেিিসম। ফসল উপন্যােবে
যকবল বর্রবী ও শ্রীরামকৃসষ্ণর মসধ্য েীমাবদ্ধ থাসকবন্, শ্রীরামকৃসষ্ণর োধ্ন্ জীবন্ও প্রকেলার্
কসরসে।
একবেসক শ্রীরামকৃসষ্ণর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংেসেব হসয় ওোর কাবহবন্ যযমন্ ববেভত হসয়সে,
অন্যবেসক তাাঁর অবতাররূসপর প্রকাি গ্রবথত হসয়সে। ফসল পােসকর কাসে শ্রীরামকৃসষ্ণর গ্রহেীয়তার
ববষয়বে দ্বন্দ্বময় হসয় উসেসে। এমন্কী, শ্রীরামকৃষ্ণ চবরসের মসধ্যও যেই যোলাচলতার োপ স্পি
হয়। যযমন্ একবে েৃ সিয যেবখ, পরম যোহাসগ মথুরাসমাহসন্র েুই হাত যচসপ বসলসেন্ :
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“ও যেজবাবু। যতামাসক যেসে আবম যকাথায় যাব— তসব একো কথা, যয যা বসল বলু ক, তুবম আমাসক
অবতার বসল প্রচার যকাসরা ন্া। আবম মাসয়র যেসল।”৮৯

উপন্যাসের পবরেমাবপ্ত ঘসেসে কামারপুকুর যথসক শ্রীরামকৃসষ্ণর কাসে বর্রবীর ববোয় যন্ওয়ার
েৃ িয বেসয়। যেই েৃ িয বেভন্াও অোধ্ারে হসয় উসেসে ববচেে কথাোবহবতযসকর যলখন্ীসত :
“েু গাল যবসয় জল পেসে বর্রবীর, যরাসত র্ােসত র্ােসত কাসে আো, আবার েূ সর চসল যাওয়া।
েমসয়র ন্ৃ িাংে যরাত। বর্রবী বলসলন্, ‘যতামাসক যতা আবম বাইসর প্রোম করসত পারব ন্া, অন্তসর
প্রোম করবে। যতামরা েবাই আমাসক েমা যকাসরা। অসন্ক েু ঃখ বেসয়বে, এবার েব আন্সন্দ থাসকা।
আমাসক তাোসত হয় ন্া, আবম বন্সজ আবে, আবার বন্সজই চসল যাই। যযমন্ যতামার জীবসন্
এসেবেলু ম একবেন্। যক এল, যকাথা যথসক এল, যযমন্ জাসন্া ন্া, যক যগল, যকাথায় যগল, তাও
জান্সব ন্া।’”৯০

বস্তুত এখাসন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর োধ্ন্লীলার যথসকও যববি প্রাধ্ান্য যপসয়সে বর্রবীর জীবন্ ও জীবন্যেো। শ্রীরামকৃষ্ণসক পরম যস্নসহ র্াসলাসবসে তাাঁসক বুবঝসয়বেসলন্ তেোধ্ন্া। যেবেক যথসক বতবন্
শ্রীরামকৃসষ্ণর গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণসকও একজন্ বিসষযর ন্যায় বিোগ্রহে করসত যেখা যায়। বকন্তু
বর্রবীর ট্র্যাবজক জীবন্ উপন্যােসক আরও যববি প্রােবন্ত কসর যতাসল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উপন্যাসে
অবতারসের স্বীকৃবত যপসলও োধ্ারে হসয় অোধ্ারে হসয় ওোর পবরেসর মহত্তর রূপবে পবরবযে
হসয়সে। যেবেক যথসক শ্রীরামকৃসষ্ণর এই হসয় ওোর ববষয়বে অসন্কখাবন্ ইহসলৌবকক। মহামান্সবর
বেসক শ্রীরামকৃসষ্ণর যাোপথ তাই অসন্কসববি বাস্তব হসয় উসেসে।

অপর একবে রচন্া ‘ধ্মভযুদ্ধ’ (২০১১)। যকিবচন্দ্র যেন্ শ্রীরামকৃষ্ণ-োংস্পসিভ এসে বন্সজর ধ্সমভর
উৎকষভোধ্সন্ েেম হসয়বেসলন্—যেই ববষয়সক উপজীবয কসর েিীব চসটাপাধ্যায় এই উপন্যাে
রচন্া কসরসেন্। উচ্চবিবেত যকিবচন্দ্র ব্রাহ্মধ্সমভর প্রবতবন্বধ্, অন্যবেসক েবেসেশ্বসরর প্রায়
যলখাপো-ন্া-জান্া গ্রাময োকুর গোধ্র চসটাপাধ্যায় কালীর উপােক। ব্রাহ্মরা বন্রাকার, বকন্তু
শ্রীরামকৃসষ্ণর কাসে ঈশ্বর বন্রাকার আবার োকারও। শ্রীরামকৃষ্ণ-োংস্পসিভ এসে বতবন্ ব্রাহ্মধ্সমভর
েীমাবদ্ধতাসক আসরা উোর ও মুে করসত যচসয়বেসলন্। বকন্তু েবভস্তসর েকল ব্রাহ্মসন্তাসক মান্াসত
পাসরন্বন্ বসল একেময় বন্সজই যেখান্ যথসক যববরসয় ন্তুন্ েল গসেন্। যেেব কথা অসন্ক পসর।
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বকন্তু অসন্ক ঘাসের জল যখসয় যকিবচন্দ্র পবরশ্রান্ত হসয় পেসল েমেযাোংকুল আবহ যথসক মুবে
যপসত চান্ বতবন্। গ্রসন্থর প্রায় েমস্ত অাংি জুসেই ব্রহ্মান্ন্দ যকিবচসন্দ্রর প্রর্াব ও প্রকাসির কথা
বতভমান্। যেবেক যথসক বলা যযসত পাসর উপন্যােবে যকিবচসন্দ্রর জীবসন্র আধ্াসর রবচত। বকন্তু
ন্ামকরে যখন্ ‘ধ্মভযুদ্ধ’, তখন্ যু সদ্ধর একো র্াবন্া এসেই যায়। আর তা ঘসেসে উপন্যাসের
এসকবাসর যিসষ। আপন্ জীবসন্ েত-ববেত যকিবচন্দ্র বুঝসত পাসরন্ আপন্ েীমাবদ্ধতা,
প্রবতবেকতা। উপন্যাসের এসকবাসর যিষ অাংসি শ্রীরামকৃসষ্ণর েসি যকিব যেসন্র প্রথম োোসতর
বেন্বে জাবন্সয়ই ধ্মভযুসদ্ধর ইবত োসন্ন্ যলখক।
স্বর্াবগত যলখন্ীই েিীবসক েহজাত পবরচসয় আবদ্ধ কসর। কারে তাাঁর গে যলখার যেৌকযভবে
তাাঁর অন্যান্য অসন্ক উপন্যাসেই খুাঁসজ পাওয়া যায়। এসেসেও তার বযতযয় হয়বন্। যযমন্ এই
উপন্যােবে শুরু হসয়সে এর্াসব :
“কযাসলন্ডার বলসে, তাবরখ ২৭ অসটাবর, ১৮৮২। ঘবে জান্াস্ছব েময় যবলা চারসে। েকসল েরসব
বলসেন্, োবধ্ান্, োবধ্ান্, খুব োবধ্াসন্ োকুরসক যর্তসর বন্সয় চল। বতবন্ র্াবি। যকিবচন্দ্র এই
মান্ু ষবের জন্য অধ্ীর অসপোয় রসয়সেন্। ঝম ঝম কসর শুরু হল কীতভন্। জাহাসজর কল চলসত শুরু
কসরসে। ধ্ীসর ধ্ীসর েবেসেশ্বসরর মবন্দর, যপাস্তা, চাাঁেবন্, ঘাে যপেসন্ েসর যাস্ছব। হু হু বাতাে।
িরৎকাল, একই আন্ন্দ, জাহাজ চসলসে কলকাতার বেসক। েূ সর আরও েূ সর।”৯১

এখাসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ এসেসেন্ োমান্য একেু জায়গা জুসে। তােসত্ত্বও তাাঁর আববর্ভাব েমগ্র
উপন্যােবেসক আসন্দাবলত কসর যতাসল। কারে উপন্যাসের চূ োন্ত মুহূসতভ তাাঁর আববর্ভাব প্রিান্ত জীবন্
যাপসন্র েমাধ্ান্ হসয়। অববশ্বােয অথচ যলৌবকক ববষয় হসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর আগমন্ ধ্মভীয় জগসতর
পুসরাধ্া হসয়। যেবেক যথসক উপন্যােবে শ্রীরামকৃসষ্ণর আধ্যাবত্মক পবরবচবতসক প্রকাি কসর।
েিীব চসটাপাধ্যাসয়র আরও কসয়কবে উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ েরােবর এসেসেন্, যযমন্—‘গিাবসে
শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০১২), ‘যোন্ার ধ্ুসলা’ (২০০৭), ‘েবেসেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০১১), ‘কাসলর কাণ্ডারী’
(২০০২) ইতযাবে। প্রবতবে গ্রসন্থই বতবন্ প্রবতর্াত হসয়সেন্ আধ্যাবত্মক জগসতর যশ্রষ্ঠ মহাপুরুষরূসপ।
জগসতর অধ্মভ অন্াচার বৃ বদ্ধর কাসল শ্রীরামকৃসষ্ণর আগমন্ যযমন্ অবতারেসক বন্বিত কসর, যতমবন্
তাাঁর র্াবােসিভর মধ্য বেসয় কাসলর োংকে যমাচন্ েম্ভব—তা প্রমাবেত হয়।
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‘কাসলর কাণ্ডারী’ (২০০২) উপন্যােবেসত কালসক গুরুে বেসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর আগমন্ বাতভাসক
প্রকাি কসরসেন্ েিীব চসটাপাধ্যায়। প্রথম অধ্যাসয় বাাঁকুোর ববষ্ণুপুসরর ইবতহােসক তুসল ধ্সরসেন্।
যেইেসি জয়রামবােীসত মুসখাপাধ্যায় পবরবাসরর আোর কারেবে বচবেত হসয়সে ধ্সমভর ইবতহাে
ধ্সর। তৃতীয় অধ্যাসয় বেভন্া কসরসেন্ বাাংলার ইবতহাে। যমাগল যু গ যথসক ইাংসরজসের কাল পযভন্ত
েময়বচে প্রবাবহত হসয়সে োংবেপ্ত পবরেসর। যেইেসি গোধ্সরর জীবন্কাবহবন্ বেভন্া কসরসেন্।
তসব এখাসন্ যকাসন্া অসলৌবককতা যন্ই। যিষ অধ্যাসয় ইাংসরজসের রাজেকাল ও কলকাতার ইবতহাে
ববেভত। এই পবরেসরই শ্রীরামকৃসষ্ণর কলকাতার জীবন্ ও যেইেসি তাাঁর মহাপুরুষে প্রবতফবলত
হসয়সে। কাসলর প্রবাহপসথ তাাঁর র্ূ বমকা যকবল জে-মৃতুয ন্য়, বরাং কাসলর কাণ্ডারী হসয়
মান্বেমাজসক পথ যেখাসন্া—যেই বচেই এখাসন্ ধ্রা পসে। উপন্যাসের যিসষ যেই প্রর্াবসক
েু েূরপাসন্ ইবিত করসত যবলুে মে, মাসয়র মবন্দর, উসদ্বাধ্ন্ প্রর্ৃবতর কথা এসেসে।
‘যোন্ার ধ্ুসলা’ (২০০৭) উপন্যােবে েম্পূ েভতই শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ আবশ্রত উপন্যাে। চারবে
অধ্যাসয় ববর্ে এই রচন্ায় শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র বববর্ন্ন বচে খণ্ড খণ্ড আকাসর প্রবতফবলত হসয়সে।
তসব এই উপন্যাসের চতুথভ অধ্যাসয়র একবে েৃ িয তাাঁরই যলখা ‘অসিষ’ ন্ামক উপন্যাসের তৃতীয়
অধ্যায় যথসক হুবহু যতালা। ‘যোন্ার ধ্ুসলা’-র ১১৫ পৃষ্ঠা যথসক ১১৮ পৃষ্ঠা হুবহু একই যলখা যচাসখ
পসে ‘অসিষ’ উপন্যাসের ১৫ পৃষ্ঠা যথসক ১৮ পৃষ্ঠা। েিীসবর উপন্যাসের যবি কসয়কবেসত এজাতীয়
ন্কল ধ্রা পসে যা বকন্া তাাঁর োবহতয রচন্াসক অসন্কখাবন্ েুবল
ভ কসর তুসলসে।
‘েবেসেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ’

(২০১১) উপন্যােবে বাসরাবে অধ্যাসয় ববন্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর

েবেসেশ্বর জীবসন্র কাবহবন্ ববেভত হসয়সে। প্রথম অধ্যাসয় েবেসেশ্বর মবন্দর বতবরর ইবতহাে রচন্া
কসরসেন্ কথাোবহসতযর বয়াসন্। যলখক েিীব চসটাপাধ্যাসয়র েু বন্পুের্াসব ইবতহােসক তুসল ধ্সরসেন্
এই উপন্যাসে। বদ্বতীয় অধ্যাসয় এসেসে রােমবে ও েবেসেশ্বর কালী মবন্দর বতবরর প্রেি। উপন্যাসের
গবত এবগসয়সে শ্রীরামকৃসষ্ণর হাত ধ্সর। তসব প্রেিমাে যথােম্ভব বেভন্া বেসয়সেন্ কালী মাতার।
উসে উসেসে শ্রীরামকৃসষ্ণর বববর্ন্ন র্েসের পবরবচবত ও প্রেি। এই উপন্যাসেও বতবন্ মহাপুরুষ।
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উপন্যাসের পবরেমাবপ্তও কসরসেন্ অন্য উপন্যােগুবলর মসতাই ন্সরন্দ্রন্াথেহ বিষযসের হাত ধ্সর
তাাঁর র্ববষযসতর বেসক যাো।
‘গিাবসে শ্রীরামকৃষ্ণ’ (২০১২) উপন্যাসের ন্ামকরে লে করসল মসন্ হসত পাসর গিায়
শ্রীরামকৃসষ্ণর ববচরে তথা ভ্রমেসক ইবিত কসর এই উপন্যাে যলখা। বকন্তু আেসল তা ন্া হসয়
গিান্েীর েসি শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর জীবসন্র যয যযাগ, তা প্রকাবিত হসয়সে এই গ্রসন্থ। স্বর্াবতই এই
উপন্যাসের ন্ায়ক বা চালক হল গিা। উপন্যাসে আসে :
“মা গিা গর্ীর রাসত এই জায়গাবের পাি বেসয় বসহ যযসত যযসত যেখসতন্ অেকাসর প্রায় একবে
জিসলর মসধ্য োাঁবেসয় আসে একবে কুবে। জান্লায় কাাঁপসে যমামবাবতর আসলা। ঝুলসে যন্সের
পেভা।”৯২

বস্তুত গিার প্রেি মাসঝ মসধ্যই যলখক জান্ান্ বেসয়সেন্। যযমন্, ‘মাগিা এসলন্ চুবপ চুবপ যেখসত
এ যতা তাাঁরই োধ্ন্পীে’, বকাংবা ‘েবভসেবসেবী েমবিত কাল আর মহাকাসলর অেৃ িয একবে পবরমণ্ডল
লুবেসয় রইল মা গিার এই তসে।’ ফসল উপন্যােবে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রধ্ান্ ন্া হসয় গুরুে যপসয়সে গিার
েসি েময় বা কাল। একই েসি শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর েবেসেশ্বর জীবন্, ববসিষত গিার েসি জবেত
জীবন্-বচে প্রবতবববম্বত হসয়সে এই উপন্যাসে। যেবেক বেসয় উপন্যােবে অন্য মাো লার্ কসরসে।

(৮)

শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র যিষ অধ্যায় বন্সয় যলখা একাসলর েুবে উপন্যাে ড. পাথভ চসটাপাধ্যাসয়র
‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : যিষ অমৃত’(১৯৯৮ বি) এবাং ন্েরাজসন্র ‘যিষ ২৪৮ বেন্’(২০১৫ বি)।
ড. চসটাপাধ্যাসয়র উপন্যাসের েময়কাল এবপ্রল ১৮৮৫ যথসক আগি ১৮৮৬। শ্রীরামকৃষ্ণসক
যকসন্দ্র যরসখ যলখক ঘেন্া োবজসয়সেন্ অন্যান্য চবরেগুবলর পূ বভবতী জীবসন্র ঘেন্া বেসয়। যযমন্
উপন্যাে শুরু কসরসেন্ িযামপুকর যমসট্র্াপবলেন্ স্কুসলর মাস্টারমিায় মসহন্দ্রন্াথ গুসপ্তর েূ ে ধ্সর।
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এই প্রেসি বতবন্ মাস্টারমিাসয়র কথা বেভন্া কসরসেন্ এবাং ববস্তৃত পবরচয় বেসয়সেন্। একইরকম
র্াসব ন্সরন্দ্রন্াথ েসত্তর প্রেি এসল তাাঁর পবরবাসরর পবরচয় ও তাাঁর বেভন্া বেসয়সেন্। তসব এই
পবরচয় কাবিত। কারে উপন্যাসের শুরুসতই ‘যলখসকর কথা’ অাংসি বতবন্ জাবন্সয়সেন্ :
“আমার উপন্যাসে যেই অসথভ যকান্ যকন্দ্রীয় চবরে যন্ই। আবম তুসল ধ্রসত যচসয়বে একজন্ যেব
মান্ু সষর মান্ববক আিা আকাঙ্ক্ষা ও যেোর কাবহন্ী। যেবে অজভন্ করসত যগসল আর পাাঁচজন্ োধ্ারে
মান্ু সষর যচসয়ও ‘গড মযান্সক’ মান্ববক যেো েহয করসত হয়। একজন্ েৎ মান্ু সষর বপেসন্ থাসক
আরও বকেু েৎ মান্ু ষ। এাঁসের অসন্সকই পােপ্রেীসপর অন্তরাসল যথসক যান্। আবম যেই েব বকেু
মান্ু সষর চবরে এাঁসকবে। োকুর রামকৃসষ্ণর অর্ুযত্থাসন্র অন্তরাসল মা োরোর বন্র্ৃত আত্মতযাগ এবাং
তাাঁর মান্ু ষী দ্বন্দ্ববেসক বন্বভযবেকর্াসব আবম ফুবেসয় যতালবার যচিা কসরবে। যতমবন্ স্বামীজীর জীবন্
ন্াসেযর বপেসন্ ববঞ্চত মাতৃহৃেসয়র হাহাকারসক আবম তুসল ধ্রার যচিা কসরবে। যতমবন্র্াসব যেখাবার
যচিা কসরবে বিেী ববসন্াবেন্ীর জীবন্ যেোসক। আর েমস্ত বকেু োবপসয় এই উপন্যাসে বে হসয়
উসেসে েময়।”৯৩

ফসল যবাঝা যায়, যলখসকর উসেিয বেল োকুর শ্রীরামকৃষ্ণসক রেমাাংসের কসর যতালা। েমগ্র
উপন্যােবের বর্বত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবসন্র যিষ পবভ হসলও যলখক যেখান্ যথসকই রেে যপসয়সেন্
োকুসরর জীবসন্র কি-যেোর অন্ু র্ূবতগুবল প্রকাি করার। চতুথভ অধ্যাসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর যেোর
একবে বচে আন্তবরকতার েসি যযর্াসব বচবেত কসরসেন্ তা যেখা যযসত পাসর :
“োকুসরর ঘসরর যমসঝসত শুসয় পসেন্ মসহন্দ্র। রাত বতন্সে ন্াগাে প্রচণ্ড যগািাবন্র িসে ঘুম যর্সি
যায় মসহসন্দ্রর।
োকুর কাতরাস্ছবন্।
তাোতাবে উসে পাখা বন্সয় বাতাে করসত থাসকন্ মসহন্দ্র।
োকুর বসলন্, বাতাে করসব- আর কাজ যন্ই-এত কি আর েহয হয় ন্া।
হবরসিরও ঘুম যর্সি বগসয়সে। েু সে আসে যে।
োকুর হবরসির বেসক তাবকসয় বসলন্, েমস্ত রাত ঘুম হয়বন্।
যচাখ পসে যায় মসহসন্দ্রর বেসক।
বসল উসেন্,মবহন্দর, আর রসে করসত পারলু ম ন্া।
োকুসরর পাসয় হাত যবালাসত যবালাসত মসহন্দ্র বসলন্, আপবন্ র্াল হসয় যাসবন্ োকুর। র্াল হসয়
যাসবন্।”৯৪
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অাংিবেসত যেখা যায় মসহসন্দ্রর অেহায়তা ও শ্রীরামকৃসষ্ণর যেো। এ যেো যকাসন্া অবতাসরর
ন্য়—এ যেো যকবল এক মান্ু সষর—অেহায়, যরাগগ্রি মান্ু সষর। বস্তুত যলখক শ্রীরামকৃষ্ণসক
এর্াসবই এই উপন্যাসে গ্রহে কসরসেন্। যেইেসি অন্যান্য চবরেগুবলও োথভক জীবন্ত হসয় উসেসে।
শ্রীরামকৃসষ্ণর পািাপাবি মসহন্দ্র চবরেবে যববি মাোয় আসলাবকত।
উপন্যাসের গেন্রীবতও েরল। যতইিবে অধ্যাসয় ববর্ে। ববষয়বস্তুসত ঘেন্ার িমববন্যাে লে
করা যায়। শ্রীরামকৃসষ্ণর যিষ যেে বেসরর কাবহবন্ বন্সয় এই উপন্যাসের ধ্ারাবে প্রবাবহত হসয়সে।
তসব যলখক েসচতন্র্াসব কথামৃতেহ একাবধ্ক আকর গ্রন্থ এই উপন্যাসের বর্বত্তর্ূ বম করসলও
োংলাসপ বন্জস্বতার োপ এসন্সেন্। ফসল কেন্ার আশ্রসয় শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্ এই উপন্যাসে
আরও যববি আকষভেীয় হসয় উসেসে। গ্রন্থবেও োথভক উপন্যাে হসত বাধ্া পায়বন্।

ন্েরাজসন্র(১৯২৮— ) ‘যিষ ২৪৮ বেন্’ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবসন্র যিষ আে মাসের জীবন্ কাবহবন্
বন্সয় রবচত উপন্যাে। উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বহসেসবই স্বীকৃবতলার্ কসরসেন্। উপন্যাসের
শুরুসতই ‘বন্সবেন্’ অাংসি যলখক বলবখসেন্ : “ যেবমান্ব র্গবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ েম্পসকভ বকেু যলখার
োমান্যতম যযাগযতাও আমার আসে বসল আবম মসন্ কবর ন্া।...”৯৫ উপন্যাসেও এই যেবমান্সবর
পবরচয় পাওয়া যায়।
আবার উপন্যাে রচন্াসতও যলখক যকবল ঘেন্ার ওপর বর্বত্ত কসর এবে রচন্া কসরসেন্। একবে
তথযবন্র্ভর কাবহবন্ গোর বেসকই যলখসকর েৃ বিপাত লে করা যায়। যযকারসে শ্রীমা’র কথামৃত,
োরোন্সন্দর লীলাপ্রেি, স্বামী প্রর্ান্ন্দ রবচত শ্রীরামকৃসষ্ণর অন্তযলীলা, অেয় রবচত পুাঁবথ ইতযাবে
কসয়কবে গ্রন্থ যথসক ঘেন্া োংগ্রহ কসর তার োবহতয রূপ বেসয় এই উপন্যাে রচন্া কসরসেন্। যলখক
বন্সজই তা স্বীকার কসর ‘বন্সবেন্’ অাংসি জাবন্সয়সেন্ :
“শ্রীরামকৃষ্ণ োম্রাসজযর েন্নযােী ও গৃহী র্েবৃ সন্দর বলবখত ও প্রামােয বসল ববসববচত গ্রন্থরাবজ যথসক
ঐ েমসয়র ঘেন্াবলী আহরে কসর কাবহবন্র আকাসর যলখার যচিা কসরবে, অবিয েন্-তাবরখ, বতবথন্েে ইতযাবে পবরহার কসর। যচিা কসরবে যেই বেন্চচভার ধ্ারাবাবহকতা বজায় রাখসত, যবেও তা
েবভে েম্ভব হয়বন্ কাবহবন্ ববন্যাসের প্রসয়াজসন্। যেই বহোসব এসক হয়সতা যমাোমুবে বস্তুবন্ি বলা
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যযসত পাসর, তসব তা েময়ান্ু গত ন্য়। এর মসধ্য আমার কেন্াপ্রবে মসন্র যমৌবলক বচন্তা-র্াবন্ার
প্রবতফলসন্র যকাসন্া প্রেই ওসে ন্া একমাে ঘেন্ার ববস্তার োো। আমার একমাে ন্জর বেল বন্সোল
তথযবন্র্ভর কাবহবন্ গোর বেসক।”৯৬

স্বার্াববকর্াসবই যলখসকর কলসম একবেসক যযমন্ কেন্ার িান্ পবরপূ েভ ন্য়, অন্যবেসক যতমবন্
ঘেন্ায় োো ২৪৮ বেসন্র জীবন্ কাবহবন্ উপন্যােবেসক র্ারী কসর তুসলসে। শ্রীরামকৃসষ্ণর
অবতারেসক েূ বচত কসরই যযসহতু উপন্যাসের শুরু, তাই যর্তসর যকাসন্া দ্বন্দ্ব থাসক ন্া। তসব ঘেন্ার
োবহবতযকীকরে যবি োবলীল, যযমন্ :
“েু পুসর মা োরো ও লক্ষ্মীবেবে েু জসন্ বমসল অসন্ক োধ্যোধ্ন্া কসর োমান্য একেু েু বজর মণ্ড খাইসয়
বেসয় যগসেন্। ববোন্ায় শুসয় আসেন্ শ্রীরামকৃষ্ণ। তন্দ্রা্ছবন্ন। মাসঝ মাসঝ ‘মা-মা’ িে মুসখ। েবেসের
যেয়াসল যেে বেসয় বসে আসে িিী। যচাখ তার তন্দ্রা্ছবন্ন শ্রীরামকৃসষ্ণর বেসক। এখন্ এখাসন্ বডউবে
তার।”৯৭

উপন্যাসে প্রকৃবতর বচে অিসন্ যলখসকর েেতার পবরচয় পাওয়া যায়। যবি বকেু অধ্যায় প্রকৃবতর
বেভন্া বেসয়ই শুরু। যযমন্ ন্বম পবরস্ছবসের প্রথসমই আসে :
“ ঘন্ বষভায় আকাসি যরাে ও যমসঘর যখলা একবে প্রাকৃবতক ঘেন্া। যঘার কৃষ্ণবেভ যমঘ আোল কসর
েূ যভসক— অেকাসর যঢ্সক যায় চাবরবেক। আবার তারই মসধ্য যোঁো যমসঘর ফাাঁসক মুখ বাবেসয়
বকেু েসের জসন্য আসলার রবশ্ম েবেসয় যহসে উসেন্ েূ যভসেব।”৯৮

প্রকৃবতর পবরচয় বেসলন্। আর যেইেসি প্রকৃবতসক যু ে করসলন্ উপন্যাসের ঘেন্ায়। এরপরই
বলখসলন্ :
“কাবিপুর উেযান্বােীসত শ্রীরামকৃসষ্ণর কেসরাগ বন্সয় চসলসে যতমবন্ আসলা-আাঁধ্াসরর যখলা। কখন্ও
যরাসগর তীব্রতা র্য়ান্ক যবসে উসে। যেোয় েেফে কসরন্ বতবন্।”৯৯

এর্াসবই যলখক চবরসের অবতরে ঘবেসয় চবরেগুবলসক অসন্ক যববি বাস্তবময় কসর তুসলসেন্।
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আমরা উপন্যাসের মসধ্য যযর্াসব শ্রীরামকৃষ্ণসক প্রতযে খুসাঁ জ যপসয়বে পসরাে উপন্যাসের যেসে
তা পাওয়া যায় ন্া। যেখাসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ ন্ান্ার্াসব ন্ান্া রসি আববর্ূ ভত হসয়সেন্। কখসন্া তাাঁর খবণ্ডত
জীবন্, কখসন্া প্রেসি-অন্ু ষসি, কখসন্া যকবল কযাসলন্ডাসর িান্ বন্সয় তাাঁর আববর্ভাব ঘসেসে। এরূপ
উপন্যাসের োংখযাও যন্হাত কম ন্য়। এই তাবলকায় এসেসেন্ রবীন্দ্রন্াথ, িরৎচন্দ্র, জরােে, ববমল
বমে, িাংকর, েু ন্ীল গসিাপাধ্যায় প্রমুখ বববিি কথাোবহবতযক।

(১)

রবীন্দ্রন্াসথর কথাোবহসতয শ্রীরামকৃষ্ণ এসেসেন্ পসরাের্াসব। কখসন্া েরােবর ন্াম বযবহার
কসরসেন্, কখসন্া তাাঁর র্াবােিভ অন্ু েরে কসরসেন্, যযকারসে শ্রীরামকৃসষ্ণর বিষয স্বামী ববসবকান্সন্দর
োয়াপাত কখসন্া কখসন্া ঘসেসে। বস্তুত ধ্মভীয় জগসত োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর োো জাগাসন্া
আসলােন্সক বতবন্ এোসত পাসরন্বন্।
রবীন্দ্রন্াসথর বদ্বতীয় উপন্যাে ‘রাজবষভ’ (১৮৮৭)-সত একবে ববষয় স্বামী ববসবকান্ন্দসক স্মরে
কবরসয় যেয়। ববল্বন্ ন্াসম এক েন্নযােী যখন্ পীবেত পাোন্সের যেবা করসেন্, যেই ঘেন্ার বেভন্া
বেসত বগসয় যলখক বলসখসেন্ :
“আবম েন্নযােী, আমার যকাসন্া জাত যন্ই। আমার জাত মান্ু ষ। মান্ু ষ যখন্ মবরসতসে তখন্ বকসের
জাত। র্গবাসন্র েৃ ি মান্ু ষ যখন্ মান্ু সষর যপ্রম চাবহসতসে তখবন্ বা বকসের জাত!”১০০

164

যবেও উপন্যােবে যলখা হসয়সে ১৮৮৭ বিিাসে, স্বামী ববসবকান্ন্দ তখন্ও যের্াসব পবরবচত হন্বন্
োরা ববসশ্ব। বকন্তু েন্নযােী িেবের মূ ল অথভ বযাখযা কসর যযর্াসব যেেমসয় বযবহার কসরসেন্ একবে
চবরসের মধ্য বেসয় তাসত পবরব্রাজক স্বামী ববসবকান্ন্দসক পাওয়া যায়। েু ন্ীল গসিাপাধ্যায়
জাবন্সয়সেন্ :
“র্াবসত অবাক লাসগ এ কথা রবীন্দ্রন্াথ বলসখবেসলন্ ১৮৮৭ োসল, যখন্ আমাসের েমাজ জাতপাসতর ববচার ও কুোংস্কাসর জীেভ, পরবতভীকাসল স্বামী ববসবকান্ন্দ যযন্ এ কথারই প্রবতধ্ববন্
কসরবেসলন্।”১০১

রবীন্দ্রন্াসথর একবে বববিি উপন্যাে ‘যগারা’-সত (১৯১০) শ্রীরামকৃষ্ণ র্াবােসিভ েীবেত স্বামী
ববসবকান্সন্দর োয়াপাত লে করা যায় উপন্যাসের যকন্দ্রীয় চবরসে। মহাকাবযধ্মভী এই উপন্যােবে
বহন্দু ও ব্রাহ্ম ধ্মভ ববসরাসধ্র পের্ূ বমকায় রবচত। েুবে োংোসরর কথা উপন্যাসে ববধ্ৃ ত—আন্ন্দময়ীর
োংোর ও পসরিবাবুর োংোর। আন্ন্দময়ীসক যেখাসন্া হসয়সে যেিমাতৃকা রূসপ। আন্ন্দময়ীর
পালকপুে যগারা আেিভপ্রাে চবরে। অন্যবেসক পসরিবাবুর োংোসরর েু চবরতা যগারার আেসিভ
উিীববত হসয় যেিসেবায় অন্ু প্রাবেত হন্। আবার ববন্য়সক জাগবরত করার জন্য লবলতার অবোন্সক
অস্বীকার করা যায় ন্া। ফসল চবরেগুবল এসক অপসরর প্রর্াসব িম ববস্তৃত ও প্রকাবিত হসয়সে।
পরাধ্ীন্ র্ারতবসষভ যচতন্ামুবখ ও জাগরেমুবখ অবর্েবের কথা যর্সব রবীন্দ্রন্াথ যযেব
প্রবতবন্বধ্েমূ লক চবরেগুবল রচন্া কসরসেন্ তা একবেক বেসয় যযমন্ েম্পূ েরূ
ভ সপ বাস্তবের্ম্ত হসয়সে
যতমবন্ কথাোবহসতযর বববিিযগুবলও গৃহীত হসয়সে।

‘যগারা’ োো আর একবে উপন্যাসে রবীন্দ্রন্াথ শ্রীরামকৃসষ্ণর কথা বলখসলন্। ১৯৩৩ বিিাসের
মাচভ মাসের প্রথমবেসক বরান্গসর প্রিান্তচন্দ্র মহলান্বীসির বাবেসত রচন্া শুরু কসরন্ ‘মালঞ্চ’
উপন্যাসের, যযখাসন্ শ্রীরামকৃষ্ণসক েরােবর িান্ বেসলন্। তসব চবরসে ন্য়, ফসোসত। আর
শ্রীরামকৃষ্ণ-র্ে ন্ীরজাসক করসলন্ উপন্যাসের ন্াবয়কা। আবেসতযর স্ত্রী ন্ীরজা। ঘেন্াচসি ন্ীরজা
মৃত েন্তান্ প্রেব করসল তাাঁরও িরীর অেু ি হয়। শুধ্ু িরীসর ন্য়, মসন্ও। তাই মধ্যববসত্তর
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আশ্রয়োতা শ্রীরামকৃসষ্ণর ফসোর োমসন্ ন্ীরজা আত্মেমপভে কসর। যকাঁসে ওসে। তাাঁর খুেতুসতা
যেওর রসমন্সক যে বসলসে :
“যখন্ যচাসখর জসল বর্তসর বর্তসর বুক যর্সে যায় তখন্ ওই পরমহাংেসেসবর েববর বেসক তাবকসয়
থাবক।”১০২

বস্তুত রবীন্দ্রন্াথ যত বয়সের বেসক এবগসয়সেন্ তত োবহসতযর চবরসের বেসক যেসখসেন্ যববি।
ববসিষত মন্স্তত্ত্ব বেকবে। যেবেক যথসক ‘মালঞ্চ’ উপন্যাসে আবেতয যখন্ অেু ি স্ত্রীসক যরসখ তারই
যবান্ েরলাসক র্াসলাবাসে, তখন্ চবরেগুবলর অন্তমুখ
ভ স্পি যববরসয় পসে। যেবেক যথসক উপন্যােবে
অসন্ক যববি আধ্ুবন্ক ও বাস্তব হসয় উসেসে।

(২)

িরৎচন্দ্র চসটাপাধ্যাসয়র (১৮৭৬-১৯৩৮) ‘শ্রীকান্ত’ (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য়-১৯১৮, ৩য়-১৯২৭, ৪থভ১৯৩৩) উপন্যাসে রামকৃষ্ণ বমিসন্র েন্নযােী ও তাাঁসের কমভধ্ারার কথা বচবেত হসয়সে। িরৎচসন্দ্রর
র্াই স্বামী যবোন্ন্দ রামকৃষ্ণ বমিন্ যথসক েন্নযাে যন্ন্। তাাঁর আেসিভই এই গ্রসন্থর একবে চবরে
অিন্ কসরন্ বতবন্, যার ন্াম যেন্ বজ্রান্ন্দ। একবে েৃ সিয যেখা যায় বজ্রান্ন্দ ওষু ধ্ বন্সয় চসলসেন্
কসলরা আিান্ত গ্রাসম। পসথ রাজলক্ষ্মীর েসি যেখা হয়। যেইেূ সে বতবন্ বমিসন্র েন্নযােীসের
আেসিভর কথা যিান্ান্ যা রামকৃষ্ণ বমিসন্র র্াবােসিভর েসি বমসল যায় :
“োধ্ু জী একেু যমৌন্ থাবকয়া ববলসলন্, োরাবার মাবলক যতা আমরা ন্ই বেবে, আমরা শুধ্ু ওষু ধ্ বেসয়
যচিা করসত পাবর। বকন্তু এও েরকার, এও তাাঁরই হুকুম।
“রাজলক্ষ্মী ববলল, েন্নযােীসত ওষু ধ্ যেয় বসে, বকন্তু ওষু ধ্ যেবার জসন্যই যতা েন্নযােী হসত হয় ন্া।
আ্ছবা আন্ন্দ, তুবম বক যকবল এইজসন্যই েন্নযােী হসয়ে র্াই?
“োধ্ু কবহসলন্, যে বেক জাবন্সন্ বেবে, তসব যেসির যেবা করাও আমাসের একো ব্রত বসে।”১০৩
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আেসল গ্রন্থবে যলখসকর আত্মজীবন্ীমূ লক উপন্যাে (চার খসণ্ড) বসল অন্যতম কথাোবহবতযক
িরৎচসন্দ্রর জীবসন্ আো বববর্ন্ন বাস্তব চবরেগুবলই এখাসন্ যবন্াসম প্রকাি যপসয়সে যববি। েসি
যলখসকর অদ্ভুত কেন্ািবে ও োবহতযপ্রবতর্া োংযু ে হসয়সে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর যপ্রমকথাই বলা
চসল এই উপন্যাসের অন্যতম ববষয়। েমাজ ববগবহভত অববধ্ যপ্রম ববষয়বে িরৎচন্দ্র যযর্াসব এই
উপন্যাসে তুসল ধ্সরসেন্ তা বেভন্াতীত। েমাসলাচক শ্রীকুমার বসন্দযাপাধ্যায় তাই বসলসেন্ :
“বন্বষদ্ধ েমাজ ববগবহভত যপ্রসমর ববসেষসে, আমাসের োমাবজক রীবতন্ীবত ও বচরাগত োংস্কারগুবল
তীব্র তীক্ষ্ম েমাসজর ন্ারী-পুরুসষর পরস্পর েম্পসকভর বন্র্ভীকপূ েভ ববচাসর বতবন্ যয োহবেকতার, যয
অকুে েহান্ু র্ূবত ও উোর মসন্াবৃ বত্তর পবরচয় বেসয়সেন্ তাহাসত বতবন্ বািাবলর মসন্র োংকীেভ গবন্ডর
বহুেূ র োোইয়া আধ্ু বন্ক ইউসরাপীয় োবহসতযর েবহত আত্মীয়তা িাবপন্ কবরয়াসেন্।”১০৪

িরৎচন্দ্র চসটাপাধ্যাসয়র অপর একবে উপন্যাে ‘চবরেহীন্’ (১৯১৭)-এও রামকৃষ্ণ বমিসন্র
েন্নযােীসের প্রবত্ছববব ধ্রা পসে। উপন্যাসের প্রথসমই আসে :
“পবিসমর একো বে িহসর এই েময়োয় িীত পবে-পবে কবরসতবেল। পরমহাংে রামকৃসষ্ণর এক
যচলা বক একো েৎকসমভর োহাযযকসে বর্ো োংগ্রহ কবরসত এই িহসর আবেয়া পবেয়াসেন্। তাাঁহারই
বেৃতা-ের্ায় উসপন্দ্রসক ের্াপবত হইসত হইসব ... । এই প্রস্তাব লইয়া একবেন্ েকালসবলায়
কসলসজর োসের েল উসপন্দ্রসক ধ্বরয়া পবেল।
“উসপন্দ্র বজজ্ঞাো কবরসলন্, েৎকমভো বক শুবন্?
“তাহারা কবহল, যেো এখসন্া বেক জান্া ন্াই। স্বামীজী ববলয়াসেন্, ইহাই বতবন্ আহুত ের্ায়
ববিেরূসপ বুঝাইয়া ববলসবন্ এই ের্ার আসয়াজন্ ও প্রসয়াজন্ অসন্কো এই জন্যই।”১০৫

বস্তুত প্রেিিসম বমিসন্র কথা এসলও উপন্যাসের মূ ল ববষয়বেও বকন্তু এইেসিই জবেত। প্রাচীন্
কুোংস্কারগ্রি জীেভ েমাসজর ববরুসদ্ধ িরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রথম প্রতযে প্রবতবাে কসরন্। ফসল
তা যথসক যবসরাসন্ার রাস্তা বসল যেওয়াো একজন্ েু সযাগয কথাোবহবতযক ও োিভবন্সকর কাজ।
যলখক যেই কাজবেও কসরসেন্। েমগ্র উপন্যােবেসত েুবে আখযান্— েতীি-োববেী-েসরাবজন্ী এবাং
বকরেময়ী-উসপন্দ্র-েু রবালা-বেবাকর। প্রধ্ান্ যপ্রম আখযান্বে হল েতীি ও োববেীর যপ্রসমর গে।
ব্রাহ্মেকন্যা ববধ্বা োববেী পবততাবৃ বত্ত গ্রহে ন্া কসর একবে যমেবাবের বঝ-এর কাজ শুরু কসর।
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যেই যমসের যু বক েতীসির েসি তাাঁর েম্পকভ বতবর হয়। অন্যবেসক েতীসির েসি েসরাবজন্ীর
ববসয়র বেক হসল েতীি তা যমসন্ যন্য় বন্। আবার বকরেময়ীর চবরেবেও একবেসক চবরেহীন্া।
স্বামীর যোহাগ পায়বন্ বসল ডাোর অন্িসমাহসন্র েসি তাাঁর েম্পকভ বতবর হয়। ফসল মূ ল এই বতন্বে
চবরে একবেসক যযমন্ েমাসজর যচাসখ চবরেহীন্ অন্যবেসক যু বের যবোজাসল অেহায়।

(৩)

চারুচন্দ্র বসন্দযাপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) ববি িতসকর প্রথম র্াসগর একজন্ জন্বপ্রয়
কথাোবহবতযক। তাাঁর ‘মুবেস্নান্’ উপন্যাসে েন্নযােীর প্রেি আসে। এাঁসের বেভন্া বেসয়সেন্ যলখক
এইর্াসব, এাঁরা মসে বাে কসরন্ এবাং এাঁসের চুল খাসো, োবে যগাাঁফ কামাসন্া, পরসন্ যগরুয়া কাপে
লুবির ধ্রসন্ পরা, গাসয় যগরুয়া রসির যমরজাই, পাসয় েবের তলা কযাবম্বসের জুসতা—তাও যগরুয়া
রি করা।
পুেযান্ন্দ স্বামী ও ব্রহ্মান্ন্দ স্বামীর জীবন্ যাপসন্ আসে যবলুে মসের েন্নযােীসের জীবন্যাোর
প্রবত্ছববব। যবলুে মসের েন্নযােীসের মসতাই পুেযান্ন্দ বসলন্ :
“আমরা েন্নযােী মান্ু ষ, পসরর োকা বন্সয় যাব্ছব েবরি-ন্ারায়সের যেবা করসত, তা যথসক বন্সজর
জসন্য যত কম খরচ হয় ততই র্াল।”১০৬

আবার অন্নোিাংকর রায় (১৯০৪-২০০২) তাাঁর ‘েতযােতয’ (১৯৩২-৪২) উপন্যাসেও মে বমিসন্র
কথা তুসল ধ্সরসেন্। যেখাসন্ আসে ন্ায়ক বােসলর জীবসন্ চাবরবেক পবরবতভন্ ও তার ফসল মসে
যযাগোন্। এসত ন্ায়সকর জীবন্ আসরা মধ্ুর হসয় ওসে।
উপন্যােবে ে’বে উপন্যাসের কাবহবন্ বন্সয় রবচত। এগুবল হল— ‘যার যযথা যেি’ (১৯৩২),
‘অজ্ঞাতবাে’ (১৯৩৩), ‘েুঃখসমাচন্’ (১৯৩৩), ‘কলিবতী’ (১৯৩৪), ‘মসতভযর স্বগভ’ (১৯৪০) ও
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‘অপেরে’ (১৯৪২)। এই যপ্রোপে র্ারতবষভ যথসক ইউসরাপ পযভন্ত ববস্তৃত। ববষসয় বববচেয—
রাজন্ীবত, েমাজন্ীবত, অথভন্ীবত, েিভন্—প্রায় েব বকেু ই এসে পসেসে এই উপন্যাসে। উপন্যাসের
প্রথসম েতয হল েু খী এবাং অেতয হল বােল। েু খী েতযসক যথাযথ উপলবব্ধ করসত যপসরসে, বকন্তু
বােল েতযসক লার্ করসত পাসরবন্। প্রবতবে খসণ্ডই েু খীর জীবন্ েিভন্ প্রবতফবলত হসয়সে যা বকন্া
যলখসকর েৃ বির্বিসক প্রবতষ্ঠা কসর। ‘অপেরে’-এ যযমন্ েু খী বসলসে , েমাজ আসে, েমাসজর কান্ু ন্
আসে, বকন্তু যেই একমাে বরয়াবলবে ন্য়, চরম বরয়াবলবে ন্য়। েতয হল মান্ু ষ। তা যবে ন্া হত তসব
রাধ্াকৃসষ্ণর অোমাবজক যপ্রম যু গ যু গ ধ্সর র্ারসতর হৃেয় অবধ্কার করত ন্া। বস্তুত এই উপন্যােবে
যলখসকর জীবন্ েিভসন্র প্রবতফলন্।

ববমল কসরর (১৯২১-২০০৩) উপন্যাে ‘পূ েভ অপূ েভ’ (১৯৬৭) -সত যেখা যায় একবে োধ্ারে মান্ু ষ
বন্সজর জীবন্সক উৎেগভ কসরসেন্ অে মান্ু ষসের জন্য। একবে আশ্রসম যথসক তাাঁর এই কমভোধ্ন্া।
বস্তুত এই োধ্ন্া মে বমিসন্র েন্নযােীসের কমভধ্ারার েসি মসল যায়। উপন্যােবে মূ লত বতন্জন্
মান্ু সষর েুঃখ ববহ্ববলত জীবসন্র কাবহবন্। এই বতন্জন্ হসলন্—েু সরশ্বর, বহমন্তী ও অবন্ী। েু সরশ্বর
বহমন্তীসক মৃতুযর হাত যথসক রো কসর। স্বার্াববক কারসে েু সরশ্বসরর প্রবত বহমন্তীর অন্ু রাগ জোয়।
হাজাবরবাসগর গুরুবডয়াসত েু সরশ্বসরর আশ্রসম বহমন্তী ডাোর হসয় যরাগীসের যেবা কসর। এমতাবিায়
বহমন্তীর মসন্ হয়, েু সরশ্বর যযন্ আর তাাঁসক র্াসলাবাসে ন্া। অন্যবেসক গুরুবডয়াসত অবন্ী-লবলতার
অিাবন্তর োংোর যথসক অবন্ী যযন্ বহমন্তীসক যপসত চায়। উপন্যাসের চরম পবরেবত আসে যখন্
বন্মভলার মৃতুয হয়। বন্মভলা অন্ু রে েু সরশ্বসরর জীবসন্ অবিরতার েৃ বি হয়। পবরবতভন্ ঘসে েু সরশ্বসরর
জীবন্। তখন্ই তাাঁর মসন্ হসয়সে মান্ু সষর জীবন্ পূ েভ ন্য়, পূ েভ যকবল ঈশ্বর। মান্ু ষ যকবল যেই
পূ েভতার পসথ যােী। েু সরশ্বরও যযন্ বন্মভলার মৃতুযসত এই পসথর যােী হসয় উসেসে। চেুসরাগ বন্রাময়
আশ্রম বতবর কসর যেও যযন্ পূ সেভর েসি বমবলত হসত যচসয়সে।

169

(৪)

জরােসের (১৯০২-১৯৮১) ‘যলৌহকপাে’ একবে ববখযাত উপন্যাে। কারাজীবসন্র ঘেন্া বন্সয়
চারুচন্দ্র চিবতভী ‘জরােে’ েদ্মন্াসম বতন্ খসণ্ড (১ম- এবপ্রল ১৯৫৪, ২য়- বডসেম্বর ১৯৫৫, ৩য়যেসেম্বর ১৯৫৮) এই উপন্যাে রচন্া কসরন্। যলখক চাকবরেূ সে প্রথম পযভাসয় যডপুবে যজলার
বেসলন্। পসর পসোন্নবত হয়। তসব এই কমভজীবসন্র েূ সেই বতবন্ যজসলর বাইসরর ও বর্তসরর
মান্ু সষর জীবন্ বন্সয় অসন্ক োবহতয রচন্া কসরন্। ‘যলাহকপাে’ উপন্যাসের প্রথম পসবভ আসে যজসলর
িােন্বযবিা, চা বাগাসন্র োসহব ও যশ্বতািসের ষেযে, স্বসেিীসের কাযভকলাপ, অতযাচার ইতযাবে।
বদ্বতীয় খসণ্ড যজল-েু পার রামজীবন্বাবুর েরল জীবন্ যাপন্ ও মান্বতাসবাধ্ প্রকাবিত। যজসলর
বববর্ন্ন কসয়বের মান্বেকতার বচে অোধ্ারের্াসব বচবেত হসয়সে। তৃতীয় খসণ্ড আসে যজসলর বববর্ন্ন
েমেযায় অপরাধ্ীসের বন্যভাতন্ ও তাসের র্াগয ববপযভসয়র বচে। এই পসবভ জ্ঞান্ো ন্াসম এক
অপরাবধ্ন্ীর কথা আসে যাাঁসক োবরসিযর চাসপ অবন্্ছবাকৃতর্াসব যজসল আত্মেমপভে করসত হয়। বকন্তু
যেখাসন্ও তাাঁর স্পবধ্ভত আচরে েকলসক অিান্ত কসর যতাসল। তাাঁর স্পবধ্ভত আচরেসক যিাধ্রাসত
যজলেপ্তর যথসক তাাঁসক শ্রীরামকৃসষ্ণর একখাবন্ েবব ও এক খণ্ড কথামৃত যেওয়া হয়। এর পরই
ঘেল জ্ঞান্োর জীবসন্ অর্ূ তপূ বভ পবরবতভন্। শ্রীকুমার বসন্দযাপাধ্যায় জাবন্সয়সেন্ :
“রামকৃষ্ণকথামৃত ও রামকৃষ্ণসেসবর একখাবন্ েবব যয অবন্বভাে অন্তেভাহসক প্রিবমত কবরয়া যেই
েু ববভন্ীতা, ববিস্ফূবলিময়ী ন্ারীসক যকামলশ্রীমবণ্ডতা, র্বেন্ম্রা পূ জাবরেীসত পবরেত কবরল তাহা মান্ব
মন্স্তসত্ত্বর একবে বচরন্তন্ প্রসহবলকা।”১০৭

উপন্যাসে যেখা যায় একজন্ মান্বীর মন্ পবরবতভসন্র জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াবােিভ কতখাবন্ প্রর্াব
ববস্তার করসত পাসর। বস্তুত এ বচে কােবন্ক ন্য়। বাস্তসবর অন্ু করসে যলখা এই অাংি েম্পূ েভতই
েতয। যেবেক যথসক বাস্তসবর েমাসজ ও মন্সন্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংেেসেসবর প্রর্াসবর োপ পসেসে
বাাংলা কথাোবহসতযও। আেসল োবহতয েমাসজরই েবলল। তাই বাস্তসবর েবব প্রকাসির েসি েসি
একথাও প্রমাবেত হয় যয োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক ববস্তৃত পবরসবসি অবতার হসয় যকবল ন্য়, বরাং
মান্ু সষর মান্বেকতা পবরবতভন্ ও জীবন্ উত্তরসের বেকবেও উবচত কসরন্।
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িাংকসরর (১৯৩৩— ) ‘মসন্ার্ূ বম’ (১৩৯২ বিাে) উপন্যাসের প্রধ্ান্ দ্বন্দ্ববের েূ েপাত ঘসে
শ্রীরামকৃষ্ণসক যকন্দ্র কসর। স্বামী-স্ত্রী-র মাঝখাসন্ দ্বন্দ্বরূসপ হাবজর হয় শ্রীরামকৃষ্ণ র্াবধ্ারা। স্ত্রী
শ্রীরামকৃসষ্ণর পূ জারী। েবভেে তাাঁর ধ্যান্, তাাঁর বচন্তা, তাাঁর র্াবােসিভ চবরে গেন্। স্বার্াববকর্াসবই
স্ত্রী মহৎ চবরসের অবধ্কারী। অন্যবেসক স্বামী একজন্ বববিি কথাোবহবতযক। বতবন্ মসন্ কসরন্
যকাসন্া যলখক মহৎ আেিভসক গ্রহে কসর যথাথভ কথাোবহবতযক হসত পাসরন্া। তাই বতবন্ও মহৎ
আেিভ গ্রহসের ববপসে। স্বামী-স্ত্রী-র এই যোট োংোসর এই র্াবােিভ বন্সয়ই ঝগো ও মসন্ামাবলন্য
শুরু হয়।
োবহবতযক স্বামী আবার যখন্ োবহতয রচন্া কসরন্ তখন্ যেখা যায় তাাঁর েৃ ি ন্ায়ক জন্বপ্রয় হয়
তার আেিভপরায়ে েৃ ঢ়সচতা স্বর্াসবর জন্য। এখাসন্ ন্ায়ক পববে, আেিভগত প্রাে। ফসল োবহবতযক
স্বামীর মসন্ অন্তদ্বভন্দ্ব শুরু হয়। তসব বক তাাঁর আচরে র্ণ্ড? কপে? এবেসক উপন্যাসের যমাে যঘাসর
স্ত্রীর মৃতুয হসল। বন্ঃেি ও অন্তদ্বভসন্দ্বর যেোয় েতববেত স্বামী অবসিসষ আেিভ গ্রহে কসর।
শ্রীরামকৃসষ্ণর িরোপন্ন হয় ও আশ্রয় চায়। উপন্যাসের যিসষ তাই তাাঁর যঘাষো :
“মাধ্ু রী, যতামার কথা মসতা আবম শ্রীরামকৃষ্ণচরসেই আশ্রয় চাইসবা। বন্তযবেসন্র তু্ছবতায় েময় বযয়
ন্া কসর, আবম ওাঁসের কথাই বসল যবোসবা, প্রসতযক মান্ু সষর মসধ্যই র্গবান্ বন্সজই ববরাজ
করসেন্.....।”১০৮

বস্তুত এই উপন্যাসে স্বামী চবরেবের উত্তরে যেখাসন্া হসয়সে। তসব এই উত্তরে আপন্াআপবন্
আসেবন্। চবরসের মসন্ার্ূ বমসত বারাংবার তকভ-যু বের জাল রবচত হসয়সে। স্ত্রীর েসি কসথাপকথসন্
প্রথম পযভাসয় বন্সজসক প্রবতবষ্ঠত করসত চাইসলও পরবতভীসত আপন্ োবহসতযর জাসলই জবেসয়
পসেসে। এখাসন্ই উপন্যােবের োথভকতা। একই েসি উসেখ করা যযসত পাসর তাাঁর যলখা ‘মন্জিল’
উপন্যােবের কথা। যেখাসন্ যলখক জাবন্সয়সেন্ : “... আমার জীবসন্র েবসচসয় েুঃসখর মুহূসতভ, যখন্
আমার ববসিষ যকাসন্া বেু বেল ন্া, তখন্ রাধ্াসগাববন্দ আমাসক ববসবকান্সন্দর বােী েম্বসে অববহত
কসরবেল।”১০৯ বস্তুত এর্াসবই যলখক শ্রীরামকৃষ্ণ-ববসবকান্ন্দ র্াবধ্ারার প্রবত আকৃি হন্। এই
উপন্যাসে এইর্াসব শ্রীরামকৃষ্ণ –ববসবকান্সন্দর প্রর্াব পবরবযে হসয়সে, যেই েসি তাাঁসের র্াবােিভও
উপন্যাসের মূ ল কাবহবন্র েসি বমসি যগসে।
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বচত্তরিন্ মাইবত (১৯২২-২০১৩) মূ লত কবব। তসব বতবন্ উপন্যাসের জগসতও োথভক পোপভে
কসরসেন্। তাাঁর ববখযাত কসয়কবে উপন্যাে হল— ‘যিষ প্রহসরর ঘণ্টা’, ‘ববেজভন্’, ‘অমৃতপুসরর যােী’,
‘মুবের বেন্’ প্রর্ৃবত। ‘মুবের বেন্’ প্রকাবিত হয় ‘ন্বান্নর্ারতী’ পূ জাোংখযা ১৯৯৬ যত। এই
উপন্যাসের যপ্রবেসত ১৯৪২-এর র্ারত োসো আসন্দালন্, ববসিষত র্গবান্পুর থান্ায় োংঘবেত
আসন্দালন্ লে করা যায়। উপন্যােবে যলখসকর বযবেগত অবর্জ্ঞতােিাত। ফসল উপন্যাসের চবরে
ও কাবহবন্সত বাস্তসবর প্রবত্ছবায়া লে করা যায়। যেখান্কার গালভে স্কুসলর বিবেকা মায়াসেবীর
যন্তৃসে এই আসন্দালন্ ও উপন্যাসের গবতধ্ারা প্রবাবহত। শ্রীরামকৃষ্ণ র্াবধ্ারা বন্সয়ই মায়াসেবীর
মহত্ত্ব প্রকাবিত হসয়সে।

(৫)

ববমল বমসের (১৯২১-১৯৯১) ‘োসহব বববব যগালাম’ (১৯৫৩) উপন্যাসে স্বামী ববসবকান্সন্দর একবে
ঐবতহাবেক বচে পবরলবেত হয়। যেখাসন্ আসে :
“হোৎ জন্েমুি উসদ্ববলত হসয় উেসলা। ইবিসন্র বাাঁবি যিান্া যগল। চীৎকার উেসলা—জয় রামকৃষ্ণসেব
কী জয়—জয় ববসবকান্ন্দ স্বাবমজী কী জয়। ...
“মান্ব েমাসজ যযন্ এম মহামান্ব এসে োাঁোসলন্। েমস্ত র্ারতবসষভর আত্মা মবথত কসর ন্বজে
গ্রহে করসলা যযন্ এক অন্াবে পুরুষ। ...
“হোৎ যেসলরা চঞ্চল হসয় উেসলা। যঘাোগুসলাসক খুসল বেল তারা। তাসের উপােযসক তারা বন্সজরা
বহন্ করসব। স্বাবমজীসক তারা মাথায় তুসল কৃতজ্ঞতা প্রকাি করসব। তাসের অন্তসরর উৎে আজ
অবাবরত।—জয় স্বামী ববসবকান্ন্দ কী জয়।”১১০

পািাতয জয় কসর স্বামী ববসবকান্ন্দ যখন্ েবেে র্ারত হসয় কলকাতায় যপৌঁোন্ যেেমসয় যু বকসের
উসত্তজন্াসক তুসল ধ্সরসেন্ এই অাংসি।
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উপন্যােবে বলা চসল পুরাসন্া কলকাতার ইবতহাে। র্ূ তন্াথ চবরসের অন্তরাসল যলখক বেভন্া
বেসয়সেন্ যে ইবতহাসে। বতবন্ বলসখসেন্ :
“আর ওই যেখসো আমাসের এই যতসরা ন্ম্বর কেভওয়াবলে স্ট্রীসের বাবের উলসোবেসক যগাল যগাল
থামওয়ালা বাবেো, ওইসে হল োধ্ারে ব্রাহ্মেমাজ। ব্রাহ্মেমাসজর মবন্দর। েতুর কথা শুসন্ মসন্ হসতা
েু ’বেসকর েু সো বাবে একই েসি গবজসয় উসেসে—একো বব্রবেি োমন্ত যু সগর যিাষে-িােসন্র
পাকাসপাে বর্ত আর একো বেক ববপরীত, োমন্ততসের মূ সলর ওপর প্রথম ববসিাহ, প্রথম বজ্রাঘাত
রামসমাহন্ রাসয়র প্রতীক।”১১১

স্বার্াববকর্াসবই উপন্যাসে এসেসে রামসমাহন্, ববেযাোগর, যেসবন্দ্রন্াথ, ববসবকান্সন্দর কথা।
অন্যবেসক রাধ্ার কথা, র্ূ তন্াসথর বেু ন্ন্ীলাসলর প্রেি, যোেসবৌোন্, র্ৃতযবাংিীেহ েমাসজর বববর্ন্ন
মান্ু সষর কথা উসে এসেসে।

কলকাতার ইবতহাে বন্সয় যলখা অপর একবে ববখযাত গ্রন্থ েু ন্ীল গসিাপাধ্যাসয়র (১৯৩৪-২০১২)
‘প্রথম আসলা’ (১ম-১৯৯৬, ২য়-১৯৯৭)। উপন্যােবের বর্বত্তর্ূ বম ১৮৮৩ যথসক ১৯০৭ বিিাে পযভন্ত
ন্গর কলকাতার ইবতহাে। স্বার্াববকর্াসবই এই ঐবতহাবেক েবলসলর অন্যতম স্বাের থাকল
রবীন্দ্রন্াথ, ববসবকান্ন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, র্বগন্ী বন্সববেতা, অবন্ীন্দ্রন্াথ োকুর, বগবরিচন্দ্র যঘাষ,
অসধ্ভন্দুসিখর মুস্তাফী প্রমুখ চবরে। একই েসি যেইেমসয়র েমাজবচে, ধ্মভীয় বাতাবরে, অবিরতা,
রাজন্ীবত উসে এসেসে। ধ্মভীয় আসন্দালসন্র পািাপাবি রাজবন্বতক ও োমাবজক আসন্দালন্, েিস্ত্র
স্বাধ্ীন্তা আসন্দালসন্র বচেও লে করা যায়।
তসব স্বামী ববসবকান্সন্দর েূ ে ধ্সর রামকৃষ্ণ বমিসন্র অসন্ক েন্নযােীর কথা এসেসে, এ প্রেসি
স্বামী যপ্রমান্ন্দ ও স্বামী ব্রহ্মান্সন্দর কথা ন্া বলসলই ন্য়। বস্তুত যলখসকর যচাসখ শ্রীরামকৃষ্ণ যযখাসন্
রেমাাংসের মান্ু ষ, যেখাসন্ মে-বমিন্ও একবে যেবাসেে বহসেসব প্রবতষ্ঠালার্ কসরসে এই
উপন্যাসে। এসত বতবন্ েময়সক ধ্রসত যচসয়সেন্,সযখাসন্ িান্ হল ন্গর কলকাতা, চবরে হল ববসিষ
কসয়কবে। যেই েমসয়র মসধ্য রাজন্ীবত, ধ্মভ, ববজ্ঞাসন্র েবিয় জাগরে ও প্রর্াবসক যবসে বন্সয়সেন্
যলখক। স্বার্াববকর্াসবই বতবন্ কলকাতার জন্জীবসন্র একবে োমবগ্রক প্রবত্ছববব তুসল ধ্রসত
েবিয়। যেবেক যথসক বন্বভাবচত ঐবতহাবেক চবরেগুবলর পুিান্ু পুি বেভন্া উপন্যােবেসক অসন্ক
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প্রােবন্ত কসরসে। তথাকবথত জীবন্ী গ্রন্থ বা অবতবরে র্বেসক অগ্রাহয কসর যলখক বন্রসপের্াসব
কাসলর প্রধ্ান্ চবরেগুবল এাঁসকসেন্। ফলত উপন্যােবের গবতময়তা অসন্ক যববি েহজাত হসয়
উসেসে। উপন্যাসের যিসষ ‘যলখসকর কথা’-য় বলসখসেন্ :
“র্বেবাে আমার ববষয় ন্য়। যাাঁরা আমাসের যেসি মহাপুরুষ বহসেসব গেয, তাাঁসের রেমাাংসের মান্ু ষ
বহসেসবই আবম যেখাসত যচসয়বে। জে যথসকই যকউ মহাপুরুষ হয় ন্া। োধ্ারে মান্ু সষর মতন্ই
তাাঁসের বকেু র্ুল-ভ্রাবন্ত হসত পাসর, কখন্ও েু ’একো েু বভলতা প্রকাি পায়। স্বামী ববসবকান্সন্দর তামাক
ও ইবলি মাসের প্রবত আেবে, যকৌতুক প্রবেতা, যকৌতুসকর যঝাাঁসক প্রাকৃতজসন্র মতন্ র্াষা বযবহার,
তাাঁসক আমাসের অসন্ক কাসের কসর যতাসল। রবীন্দ্রন্াথও কখন্ও কখন্ও েু বভল হসয় পসেসেন্, মাসঝ
মাসঝ অববসবচসকর মতন্ এমন্ র্ুল কসরসেন্ ..., যয জন্য বন্সজসক গেভর্ পযভন্ত বসলসেন্। বকন্তু এসত
যেই মহান্ কবব ও মহান্ মান্ু ষবের অোধ্ারেে বকেু মাে েুণ্ণ হয়বন্। োধ্ারে অবিা যথসক, র্ুল
ভ্রাবন্তর পথ যর্সি যর্সি অোধ্ারেসে উন্নীত হওয়ার কাবহন্ীই অন্যসের যপ্ররো বেসত পাসর।”১১২

েু তরাাং এই েীঘভ মহাকাবযময় উপন্যাসে শ্রীরামকৃসষ্ণর আগমন্ যকবল েমসয়র বন্বরসখ একজন্
যলখাপো-ন্া-জান্া অথচ যশ্রষ্ঠ জ্ঞান্ী বহসেসব, যাাঁর জীবৎকাসল পবরবচবত যেরকম ন্া থাকসলও
পরবতভীকাসল প্রচার প্রোর লার্ কসর মে বমিসন্র মধ্য বেসয়। েমকালীন্ ইবতহাসের প্রামােয পাতায়
এই তথয যথাথভ ও এই উপন্যাসে তা োথভকর্াসব প্রকািলার্ কসর।

(৬)

ববি িতসকর একজন্ প্রবথতযিা কথাোবহবতযক আিাপূ েভা যেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তাাঁর ববখযাত
উপন্যাে ‘প্রথম প্রবতশ্রুবত’ (১৯৬৫) উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেি এসেসে উপন্যাসের েুবে চবরে েতয
ও ন্বকুমাসরর কসথাপকথসন্ :
‘ব্রাহ্মধ্মভও বহন্দুধ্মভ। কান্ বেসয় যিান্ ন্া যতা বকেু ? এই যয আজ অত বে ব্রাহ্মেমাসজর চাাঁই যকিব
যেসন্র বাবে পরমহাংে এসেবেসলন্—’
‘কী কী! যকাথায় এসেবেসলন্?’
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‘পরমহাংেসেব, —ববল তাাঁর ন্ামোও বক যিান্ বন্ কখসন্া?’
‘শুন্ব ন্া যকন্?’ যবজার মুসখ বসল ন্বকুমার, ‘েবেসেশ্বসর যেসখও যতা এসেবে যেবার আবপসের
বেুসের েসি। তা বতবন্—’
‘হযাাঁ, বতবন্ যকিব যেসন্র বাবেসত এসেবেসলন্। যেই যেখসত যতা আজ আমার এত যেবর, আর
যতামাসের কাসে েব ফাাঁে!’১১৩

তসব উপন্যাসের মূ ল ববষয় গ্রাময জীবন্ধ্ারায় যমসয়সের মসধ্য বিো ও যচতন্া আন্য়সন্র
প্রবতশ্রুবতময় ইবতহাে। উবন্ি িতসকর কলকাতায় ন্গরসকবন্দ্রক বিো প্রচলন্ েম্ভব হসয়বেল। বকন্তু
গ্রাসমর যমসয়সের কাসে তা বেল স্বপ্ন। এই উপন্যাসের ন্াবয়কা েতযবতী এইরকমই একবে চবরে যয
বাাংলাসেসির যেই অজ্ঞাত অন্তঃপুসরর বন্র্ৃসত প্রথম প্রবতশ্রুবতর স্বাের বসয় আসন্। োত বের
বয়সে ববসয় হওয়া েতযবতী বপতার কাে যথসক অন্যাসয়র ববরুসদ্ধ প্রবতবাে করসত যিসখ।
শ্বশুরবাবেসত তাাঁসক যকউ িাসয়স্তা করসত পাসরন্া। আবার যেখা যায় ন্বকুমাসরর অেু খ করসল গ্রাময
কুোংস্কারসক েতযবতী গ্রহে করসত পাসরবন্। েতযবতীর কথা যমসন্ ডাোর যেখাসন্া হসল ন্বকুমার
ন্বজীবন্ লার্ কসর। আর েতযবতীসকও জীবন্োেী বহসেসব যমসন্ যন্য়। ফসল যেখা যায়, েতযবতী
বচরকাল অন্যাসয়র প্রবতবাে কসরসে, প্রবতসরাধ্ কসরসে। একা বন্সজ েকল েমাসলাচন্াসক েকল
কুোংস্কারসক যর্সি তেন্ে কসর বেসয়সে। উবন্ি িতসকর গ্রাময েমাজবযবিায় েতযবতী ন্ারীজাবতর
যচতন্া হসয় প্রকাি যপসয়সে এই উপন্যাসে।

বমসেয়ী যেবীর (১৯১৪-১৯৯০) ‘ন্ হন্যসত’ (১৯৭৪) উপন্যাসে একবে বচবের অন্ু ষসি শ্রীরামকৃষ্ণববসবকান্সন্দর কথা উসে আসে। যেবে যলবখকার আত্মজীবন্ীমূ লক উপন্যাে। উপন্যাসের ন্ায়ক
ফরােী যু বক ইউবক্লড বমচভা। বতবন্ েিভন্িাস্ত্র ববষসয় পোশুন্ার জন্য র্ারসত আসেন্ ও যলবখকার
বপতার অন্যতম োে বহসেসব পবরগবেত হন্। যেইেূ সে যলবখকার েসি প্রেয় েম্পকভ গসে ওসে।
বকন্তু তাাঁসের েম্পসকভর মাসঝ বাধ্া হসয় োাঁোয় যলবখকার বপতা। ফসল বমচভা যলবখকার োবন্নধ্য তযাগ
করসত বাধ্য হয়। এই েময় র্ারসতর বববর্ন্ন প্রান্ত ভ্রমসের কাসল বমচভা স্বগভাশ্রম যথসক যলবখকাসক
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যয বচবে যলসখন্ তাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-ববসবকান্সন্দর প্রেি এসেসে। যেখাসন্ তাাঁরা ববসশ্বর যশ্রষ্ঠ
ধ্মভোধ্কসের মসধ্য অন্যতম োধ্করূসপ স্বীকৃবত যপসয়সেন্। বচবেসত আসে :
“আমার ববরাসগযর কথা যখন্ র্াবসব তখন্ ইউসরাপীয়সের মত যর্সবা ন্া। র্ারতীয় হও। তুবম আমার
যচসয় র্াসলা বুঝসব যকন্ যীশুসক মরুর্ূ বমসত ববি বৎের োধ্ন্া করসত হসয়বেল, তাাঁর বােী পৃবথবীসত
প্রচার করার আসগ। ... আবম তাোতাবে োংোসর বফরসত চাই ন্া। রামকৃসষ্ণর েরজার কাসে োরা
ববশ্ব এসে যগল যখন্ বতবন্ বেদ্ধ হসলন্। আর স্বামী ববসবকান্ন্দ োরা পৃবথবী ঘুরসলন্; তবু কাউসক
েীবেত করসত পারসলন্ ন্া। অসন্ক বাগববস্তাসর লার্ যন্ই—োধ্ন্ার অথভ যেি যঘারা আর বই যলখা
ন্য়। অন্ততঃ আমার কাসে োধ্ন্ার অথভ অন্য বকেু ও অসন্ক যবিী বকেু । — ১০.১১.১৯৩০”

বলাবাহুলয, এই মতামত েম্পূ েভর্াসব বমচভার। তাই

১১৪

এই মসতর োবভজন্ীন্ গ্রহেসযাগযতা ন্া

থাকসলও েমাসজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ববসবকান্সন্দর প্রর্াব যয খুব যববি বেল তা বুসঝ বন্সত অেু ববধ্া হয়
ন্া। ববসবকান্ন্দ েম্পসকভ পেসলখক র্ুল তথয পবরসবিন্ করসলও এই েুই মহান্ পুরুসষর প্রর্াবসক
স্বীকার কসর বন্সয়সেন্ তা লে করা যায়।

িাংকর তথা মবেিাংকর মুসখাপাধ্যাসয়র (১৯৩৩— ) যলখা উপন্যাে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহেযামৃত’
(১৯৯৮)। গ্রসন্থর প্র্ছবসে যলখক জাবন্সয়সেন্ : “োকুর শ্রীরামকৃষ্ণসক বন্সয় বাাংলায় প্রথম রহেয
উপন্যাে”। েু তরাাং গ্রন্থবে ন্া পেসলও যকবল প্র্ছবে যথসকই জান্া যায় রহেয উপন্যাে বলখসত
যচসয়সেন্ িাংকর। গ্রসন্থর র্ূ বমকায় যলখক জাবন্সয়সেন্ :
“যু গাবতার শ্রীশ্রীরামকৃসষ্ণর যপ্রমঘন্ লীলাকথাসক বন্র্ভর কসর এসেসি িতােীর অবধ্ক েময় ধ্সর
োংখযাহীন্ জীবন্ী, স্মৃবতকথা, কথামৃত, কববতা, েিীত, উপন্যাে, ন্ােক, যাো ও চলবচ্চে রবচত
হসয়সে। অর্াব বেল একবে রহেযকথার। যেই অর্াবসমাচসন্র উসেসিযই ইবতহাসের পের্ূ বমকায় এই
রহেয-উপন্যাসের পবরকেন্া।”১১৫

বস্তুত, যলখক েসচতন্র্াসবই এবাং একপ্রকার বাাংলা শ্রীরামকৃষ্ণ-োবহসতয রহেয উপন্যাসের
অর্াবসবাধ্ যথসকই এই গ্রন্থবে রচন্া কসরসেন্ তা স্পি।
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পূ বভেূরী যলখকসের ন্ান্ান্ রচন্া যথসক ববস্ময়কর তথয োংগ্রহ কসর যলখক যেগুবলসক রচন্ায়
বমবিসয় ইবতহােসক েবিয় কসরসেন্। গ্রন্থবের মূ ল েময় ১৮৮৬ যত শ্রীরামকৃসষ্ণর পরসলাক গমন্
ও তাাঁর অবি োংগ্রসহর েময়কাসল োাঁত চুবর। োকুসরর এক গৃহী বিষয বাংিসগাপাল ববশ্বাে। প্রবত
কাসজই তার যেবর বসল শ্রীরামকৃসষ্ণর কেতরু হওয়াসত তাাঁর অর্য় আিীবভােী যথসক বতবন্ ববঞ্চত।
বকন্তু শ্রীরামকৃসষ্ণর মৃতুযর েময় বতবন্ই চুবর কসর যন্ন্ একবে োাঁত। আর যেবেই একি বের পর
বতভমান্ েমসয় তাাঁর প্রজসের কাসে রহেয হসয় োাঁোয়।
বতভমান্ েমসয়র বেভন্ায় যযেব চবরেগুবল রবচত হসয়সে তার যববিরর্াগই কােবন্ক। চমচম
পবেকার েম্পােক হবরময়বাবু, বপকলু, যলখক র্বন্াথ যেন্, বমস্টার োমতাবন্ প্রমুখ চবরেগুবল েবই
উপন্যাসের রহেযঘন্ পবরসবসির কােবন্ক চবরে। তসব পসরাসে এসেসে ববসবকান্ন্দ-গসবষক
িিরীপ্রোে বেু , শ্রীরামকৃষ্ণ-গসবষক স্বামী প্রর্ান্ন্দ মহারাজ। এগুবল বাস্তব চবরে অন্ু করসে েৃ ি।
বাংিসগাপাল ববশ্বাে ও তাাঁর বাংি—পুসরাোই কােবন্ক। যকবল েতয হল শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র
ঘেন্াগুবল। গ্রসন্থর প্রথসমই যলখক শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবসন্র ববস্ময়কর তথযগুবলর েূ ে বা
আকরগ্রন্থগুবলর তাবলকা বেসয়সেন্। শ্রীরামকৃষ্ণ-েম্পবকভত যাবতীয় তথয বতবন্ োংগ্রহ কসরসেন্
‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-পুাঁবথ’, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রেি’, ‘শ্রীরামকৃসষ্ণর অন্তযলীলা’-েহ
যমাে যতরবে গ্রন্থ যথসক।
উপন্যােবেসত শ্রীরামকৃষ্ণ এসেসেন্ অবতাররূসপ। তাাঁর োংস্পিভ যপসত যেযু সগর বাংিসগাপাল খুব
উৎেু ক বেসলন্। বকন্তু ‘যলে লবতফ’ বসল শ্রীরামকৃসষ্ণর োংস্পিভ যপসত যসথি কি হসয়বেল। এখাসন্
বাংিসগাপাল চবরেবে যলখসকর অর্াবন্ীয় েৃ বি। শ্রীরামকৃসষ্ণর মৃতুযর পর পূ তাবে োংগ্রহকাসল তাাঁর
শ্রীেন্ত োংগ্রসহ বাংিসগাপাসলর র্ূ বমকাবে অবন্বতহাবেক। বকন্তু যলখক এমন্র্াসব বাস্তসবর ইবতহােসক
উপন্যাসের কেন্ায় বমবিসয়সেন্, যাসত কসর শ্রীরামকৃষ্ণ েম্পসকভ অজ্ঞাত পােক বাংিসগাপালসকও
বাস্তসবর চবরে যর্সব বন্সয় র্ুল করসব।
গ্রন্থবে অবিযই রহেয উপন্যাে। যরামাসঞ্চ র্রা গ্রসন্থর েসে েসে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীেন্ত উদ্ধাসর বপকলু
যযর্াসব উসেযাগী হসয় েফল হসয়সেন্ তা যবি আকষভেীয়। বকন্তু গ্রসন্থ শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রতযে যকাসন্া
র্ূ বমকা যন্ই। ইবতহােসক অববকৃত যরসখ যযখাসন্ োংিয় যেই োাঁত চুবরর েময় যথসক বাবকো কেন্া।
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শ্রীরামকৃসষ্ণর যিষজীবসন্র খণ্ড খণ্ড বচে বচবেত হসয়সে উপন্যাসের প্রসয়াজসন্। এসত ধ্ারাবাবহকতা
যন্ই। যতেুকু প্রসয়াজন্ ততেুকু বন্সয় যলখক এই গ্রন্থবে রচন্া কসরসেন্। শ্রীরামকৃসষ্ণর কেতরু
হওয়ার ঘেন্াবে বকাংবা তাাঁর মৃতুযর পরবতভী অাংিবে েু ন্দর ববেভত হসয়সে। বাংিসগাপাসলর বচবেসত
এইেব তথয ধ্রা পসেসে। তসব ন্ামকরসে আপবত্ত যথসক যায়। ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’-র অন্ু করসে
যলখক ন্াম বেসয়সেন্ ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহেযামৃত’। বকন্তু রহেয অমৃসতর ন্যায় হসয় ওসেবন্। রহেয
রহেযই। তা অমৃত হসয়সে বক হয়বন্ তা যতা পােক ববচার করসবন্। তসব ন্ামকরসে যলখসকর অবাধ্
স্বাধ্ীন্তা। এখাসন্ যকাসন্া প্রে বচি থাসক ন্া।
উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ র্গবান্। তাই র্গবাসন্র োাঁত উদ্ধার এবাং তা ধ্ারন্ বা স্পিভ করসল যয
অসন্ক অসলৌবকক ঘেন্া ঘসে যাসব, এ ববষসয় বন্বিত উসেযাগীরা। এমন্কী, এই কারসেই তার
োমও আকাি যোাঁয়া হসব, যে ববষসয় েসন্দহ যন্ই।

অন্যবেসক েিীব চসটাপাধ্যাসয়র (১৯৩৬ –

) ‘একা’ (১৪০৪ বিাে) উপন্যাসে পসরাের্াসব

শ্রীরামকৃষ্ণ বন্ববের্াসব উসে এসেসেন্। অথচ উপন্যােবে রুমবক ও মধ্যবয়েী এক বযবের গে।
উপন্যােবের েূ চন্াসতই শ্রীরামকৃসষ্ণর উপবিবত লেেীয় :
“বসে আসেন্ বতবন্!
“বেক যযমন্ বসে থাকসতন্ গত িতােীসত। বাইসরো অসন্ক বেসল যগসে। ববষবয়ক জগৎ যতা
পাল্টাসবই। ... তবু বতবন্ আসেন্। বাস্তসবর খাসে, র্াসবর জগসত, র্বের েৃ বিসত।
“বতবন্ বসে আসেন্, েব িূ ন্যতা পবরপূ েভ কসর। বসে আসেন্ র্গবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ।”১১৬

ফসল উপন্যাসের প্রথম যথসকই যযমন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রর্াব লে করা যায়, যতমবন্ তাাঁর র্গবান্
রূপবেও ধ্রা পসে। এরপসরই উপন্যাসের গে এবগসয়সে োকুর শ্রীরামকৃসষ্ণর কাবমন্ী-কাঞ্চসন্র প্রবত
মায়া ও আকষভসের েূ ে ধ্সর। এখাসন্ কাবমন্ী হল রুমবক আর যে-ই যলখকসক তাাঁর যমাসহ আবদ্ধ
করসত চায়। েম্পসকভ যলখক রুমবকর কাকাবাবু। তবু রুমবকর ঔদ্ধতযপন্ায় যলখক অবতষ্ঠ ও র্ীত
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হসয় ওসেন্। শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াবােসিভ েীবেত যলখক েবভোই গুরুর বচন্তায় রত যথসকসেন্। মান্বেকর্াসব
ববপযভস্তও হসয়সেন্। বকন্তু রুমবকর মায়াসক যলখক এবেসয় যযসত পাসরন্ বন্। যলখসকর কথায় :
“যখন্ যে আমার বউ হয়বন্ তখন্ আমার েৃ বি বেল একরকম। এখন্ অন্যরকম। তখন্ বেল আকষভে।
একো যেহ। আমার কামন্া বােন্ায় বেে। এখন্ েমপভে। বন্র্ভরতা। আত্মার আত্মীয়।”১১৭

অবসিসষ রুমবক েন্তান্ েম্ভবা হয়। যলখসকর েসন্দহ জসে এই েন্তান্ িান্ু র। উপন্যাসের যিসষ
যেখা যায় রুমবক বাথরুসম গাসয় আগুন্ লাবগসয় আত্মহতযা কসর। িান্ু ও মারা যায়।
েমগ্র উপন্যােবেসত যলখসকর বয়াসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেি এসেসে বহুবার। কাবমন্ীর মায়া যথসক
আপন্াসক বাাঁচার জন্য েবভো শ্রীরামকৃষ্ণময় হসয় থাকসত যচসয়সেন্ যলখক, বকন্তু পাসরন্বন্। তাই
রুমবকর কাসে তাাঁর মুসখাি খুসল যগসে। যযকারসে একেময় তাাঁর মসন্ হসয়সে এর যথসক িান্ু
র্াসলা, কারে তার যর্তর যকাসন্া কপেতা যন্ই। বস্তুত বাস্তসবর মাবেসত এ জাতীয় চবরে েহসজই
যেখা যমসল। মধ্যববত্ত মান্বেকতার মান্ু ষ এর্াসবই শ্রীরামকৃষ্ণসক আাঁকসে ধ্সর যবাঁসচ থাকসত চান্।
বকন্তু েময় ও পবরবিবত যযন্ তাসক বেসল যফসল। আর একারসেই যন্সম আসে যেো ও একাকীে।
যেবেক যথসক উপন্যােবের ন্ামকরে যযমন্ োথভক হসয়সে, যতমবন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াবময় জীবন্
প্রকাি যপসয়সে েু ন্দরর্াসব।

তাাঁর যলখা অপর একবে উপন্যাে ‘েীন্জসন্’ (১৩৯৬-৯৭ বিাে) েুই খসণ্ড ববর্ে। উপন্যােবে
ববলু ও েববর জীবন্ কাবহবন্। এর যপ্রবেসতই শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াবােিভ ও তাাঁর বােী-গে েু ন্দরর্াসব ফুসে
উসেসে। উপন্যাসের প্রথম খসণ্ড (১৩৯৬ বিাে)) ববলু ও েববর যেসলসবলার গে আসে। অন্াথ ববলু
বে হয় যগাকুল কাকার বাবেসত। তাাঁর যমসয় েবব ববলুর েমবয়েী। যগাকুল কাকার বন্য়মবন্ষ্ঠ আশ্রবমক
পবরসবসি েববর োহচসযভ ববলু বে হসয় ওসে। িমি েবব ও ববলু ঘবন্ষ্ঠ হয়। বিিসব একেসি
যখলসত বগসয় এক অেু ি েন্নযােীর েসি তাাঁসের যেখা হয়। তাসক বাবেসত বন্সয় এসল তাাঁর পবরচয়
যমসল—বতবন্ মহাববপ্লবী পববে োন্যাল। এরপর তাসক বাাঁচাসত েবব ও ববলু পাাঁচু োকুসরর কাসে যায়
োধ্ন্া বিখসত। পাাঁচু োকুরও শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্ত প্রাে। কথায় কথায় োকুর রামকৃসষ্ণর গে বসলন্।
ববলুর মসন্ হয় :
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“মান্ু ষোর এতেুকু ববরবে যন্ই। এসকই বসল অসন্যর জন্য বাাঁচা। োকুসরর পাসি পাসি হাাঁেসত হাাঁেসত
যকবলই মসন্ হব্ছবল, বে হসয় আবম যযন্ অমন্ হসত পাবর।”১১৮

এরপর যেখা যায় েন্নযােীসক বাাঁচাসন্ার জন্য েবাই তৎপর হয়। যগাকুলবাবুর বাবেসত যহাম হয়।
বকন্তু তাাঁসক বাাঁচাসন্া যায় ন্া। যগাকুলবাবু পাাঁচু োকুসরর কাসে েন্নযাে যন্ন্ ও যেইমসতা তার আশ্রসম
জীবন্ কাোসত থাসকন্। ববলুও বে হসয় েন্নযােীর কাসে োধ্ন্া বিখসত শুরু কসর।
বস্তুত ‘েীন্জসন্’ উপন্যাসের প্রথম খসণ্ডর পবরেমাবপ্ত এখাসন্ই। ববলুর জবান্বন্দীসত েমগ্র
উপন্যােবে েঞ্চাবরত হসয়সে। তসব মসধ্য মসধ্য এসেসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেি। যে প্রেি আন্য়সন্ ববলুর
মসন্ার্াবন্া কাজ কসরসে। এমন্কী, ববলু যযন্ তাাঁর জীবসন্র েমগ্র কাবহবন্ বসল যগসেন্ োকুর
শ্রীরামকৃষ্ণসেসবর ের্ম্ু সখ বসে। এর অসন্ক উোহরে পাওয়া যায়। যযমন্ :
“আমার যগাকুলবাবা, ন্তুন্ মা বেসলন্ োধ্ু র মসতা। বাবেো আশ্রম। যেখাসন্ আমার মসতা মকভেও
মান্ু ষ হসত বাধ্য। যেবেন্ আপবন্ যখন্ আমাসক যেই গেো বলসলন্ তখন্ই আমার মসন্ হল, আমার
োংস্কারো যবাধ্হয় যতমন্ র্াসলা বেল ন্া। যকান্ গেো জাসন্ন্? গেো আপবন্ আমারই মসতা এক
যোকরাসক বসলবেসলন্। তার যর্তসর আমারই মসতা বকেু একো ন্োচো করবেল, বেকবেবক বক
বগরবগবে। ... অথবা আপন্ার যেই পরম ববস্মসয়র মান্ু ষবে, যেই হবরবাবু। োকুর যেই হবরবাবু।
মাস্টারমিাইসয়র েসি একবেন্ েবেসেশ্বসর এসেবেসলন্ আপন্ার েিভসন্।”১১৯

আবার উপন্যাসে কখসন্া একবে অধ্যায় রবচত হসয়সে শ্রীরামকৃসষ্ণর যকাসন্া একবে কাবহবন্ বেসয়।
যযমন্ প্রথম অধ্যাসয়ই আসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টারমিাইসয়র কসথাপকথন্, অিম অধ্যাসয়র প্রথম
অাংি যন্ওয়া হসয়সে কথামৃত যথসক, তাবরখ ৬ মাচভ ১৮৮২। ফসল এই উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ
বববর্ন্নর্াসব এসেসেন্। ববলুর জীবসন্ শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াবােসিভর র্ূ বমকা অসন্কখাবন্। তাাঁর জীবন্
অবতবাবহত হসয়সে এই র্াবােসিভর পবরেসরই। তাই োকু রামকৃসষ্ণর কাসে যযন্ তাাঁর অতীত জীবসন্র
কাবহবন্ অকপসে স্বীকার কসরসেন্, শুধ্ু স্বীকার ন্য়, কীর্াসব তাাঁর র্াবােিভ আপন্ জীবসন্ র্াবময়
হসয় থাকসত হয় যেই বচেও প্রকাবিত হয় ববলুর বলা আত্মজীবন্ীসত। যেবেক যথসক ববলুর
মন্স্তত্ত্বগত বেকবেরও প্রকাি ঘসেসে এই উপন্যাসে।
বদ্বতীয় খসণ্ড (১৩৯৭ বিাে) আসে ববলুর পববে জীবসন্র কথা। েন্নযােীর কাসে উপবিত হয় লকা,
অধ্যাপক। এই অাংসি েববর র্ূ বমকা িবেপ্রোবয়েীরূসপ। তাই আশ্রমোও যযন্ যমসয়সের আশ্রম হসয়
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যায়। যেখাসন্ স্কুলও যখালা হয়। ববলু যথসক যায় েববর মাসয়র কাসে। অবসিসষ যে উপাজভসন্র জন্য
বববর্ন্ন বই পসে যিান্াসন্ার কাজ পায় জবমোর প্রােসগাপাল যচৌধ্ুরীর বাবেসত। তসব এই খসণ্ডও
শ্রীরামকৃষ্ণ যশ্রাতার র্ূ বমকা গ্রহে কসরসেন্। যিসষর একবে অাংি যেখা যযসত পাসর :
“আজ আপন্াসক ববল োকুর, যকান্ও তুলন্া যন্ই আপন্ার। আপন্ারই অবত বপ্রয় বিষয বগবরি যঘাষ
মিাই ‘বচতন্যলীলা’য় বলসখবেসলন্ গান্...।”১২০

যেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-র্াবােসিভ পবরচাবলত ববলুর জীবন্ েু ন্দরর্াসব প্রবাবহত হয়। বস্তুত েন্নযােী ন্া
হসয়ও গৃসহ যথসক যযর্াসব একো পববে জীবন্ বতবর করা যায়, তার প্রমাে ও উপায়স্বরূপ ববলুসক
বচবেত কসরসেন্। যেইেসি তাাঁর আেিভ শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াব ও র্াবজীবন্ বযে হসয়সে। অথভাৎ এখাসন্
শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ, আেিভ চবরে, যাসক অবলম্বন্ কসর জীবন্ পসথ পববের্াসব অগ্রের হওয়া
েম্ভব। অন্যবেসক ববলু ও েববর পারস্পবরক েম্পকভ, েন্নযােীর অববচলতা ও বন্ষ্ঠা, যগাকুলবাবার
বন্য়মবন্ষ্ঠ জীবন্ বাস্তসবর আবিন্া যথসক তুসল যন্ওয়া বন্যভাে ববষয় হসয় উসেসে এই উপন্যাসে।
যেবেক যথসক উপন্যােবে োথভক রূপ লার্ কসরসে।
েিীব চসটাপাধ্যাসয়র অপর একবে উপন্যাে ‘যলাোকম্বল’ (১ম খণ্ড ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৯২)
যলখসকর আত্মজীবন্ীমূ লক উপন্যাে। এসতও যেখা যায় শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াবােসিভ যলখসকর জীবন্
কীর্াসব প্রর্াববত হসয়সে। জয়ন্ারায়সের গান্ করার প্রেসি এসেসে স্বামী ববসবকান্সন্দর কথা।
আবার েন্নযােীর কথাবাতভায় শ্রীরামকৃষ্ণ র্াব ববস্তারলার্ কসরসে অবত েহসজই। আবার উপন্যাসের
যিষ অাংসি শ্রীরামকৃসষ্ণর অসলৌবকক বাতাবরেবে প্রেিিসম উত্তাপন্ কসরসেন্ যলখক :
“োকুর কীর্াসব যজসন্বেসলন্! মন্সক যবে ববশ্বমন্, যচাখসক যবে ববিাসলর যচাখ করা যায়, তা হসল
েবই জান্া যায়। একবার োকুসরর এক র্সের পাবলতা কন্যার কসলরা হসয়সে। বতবন্ রামকৃষ্ণসক
স্মরে কসরসেন্। োকুর েসি েসি যেখাসন্ উপবিত। অথভাৎ যিান্া যায়। বহু েূ র যথসকও যিান্া যায়
র্সের কাতর ডাক।”১২১

বস্তুত মহাকাবযধ্মভী এই উপন্যাসে চবরেগুবল এসেসে এবাং যলখসকর জীবসন্ প্রর্াব ববস্তার কসরসে
বববর্ন্নর্াসব। যলখসকর জীবন্ প্রবাসহর বববর্ন্ন বেক যযমন্ ধ্রা পসে, যেইেসি শ্রীরামকৃষ্ণ র্াবােিভ
এসে উপবিত হয় েমসয় েমসয়।
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একাসলর অপর এক খযাতমান্ যলখক েু ব্রত মুসখাপাধ্যায় (১৯৫০— )। তাাঁর রবচত ববখযাত
উপন্যাে ও গেগ্রন্থ হল—‘বীরােন্’, ‘যপৌেভমােী’। ‘মধ্ুকর’, ‘রবেক’, ‘রাজেরবার’, ‘যয যেসিসত
রজন্ী ন্াই’ ইতযাবে। ‘আত্মারাসমর যকৌো’ (১৪২০ বিাে) উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণসক পাওয়া যায়।
উপন্যােবেসত েুবে েময়কাল—একবে শ্রীরামকৃসষ্ণর, অন্যবে বতভমান্ কলকাতা। একই েসি এসেসে
ন্সরন্দ্রন্াথ েসত্তর র্াই মসহন্দ্রন্াথ েসত্তর কথা।
উপন্যােবে শুরু হসয়সে ১৮৮৫ বিিাে যথসক, যখন্ শ্রীরামকৃষ্ণ গলার যবেন্া অন্ু র্ব কসরন্।
পসরর বচেবে ২০১২ োসলর। ফসল কলকাতার যেকাল ও একাসলর বচে প্রবতফবলত হসয়সে েুই
যমরুসত। ববরান্িই বেসরর ব্রজন্াথ পাসলর ন্াবত বপলু এই উপন্যাসের একবে আধ্ুবন্ক চবরে।
যেকাসলর কলকাতায় ন্সরন্ েত্ত এবাং একাসলর কলকাতায় বপলুর পরস্পর ববপরীত জীবন্ যাপন্,
অন্যবেসক ববরান্িই বেসরর ব্রজন্াথ ও যেকাসলর মসহন্দ্রন্াথ েসত্তর জীবসন্র পাথভকয যেবখসয়সেন্
যলখক। আেসল জীবসন্ ও মন্সন্ কতখাবন্ বেসল যগসে ন্গর কলকাতা—তা-ই এই উপন্যাসের মূ ল
যকন্দ্রববন্দু। স্বর্াবতই প্রথমবার উপন্যােবে পেসল োমান্য কি হসলও এই পাথভকয বুসঝ বন্সত
অেু ববধ্া হয় ন্া। উপন্যাসের চবরেগুবলও বাস্তবধ্মভী। মেযপায়ী বপলু চবরেবে বতভমান্ মেযপ, আেিভহীন্
যু বকসের ইবিত কসর। ব্রজন্াথ যযন্ গড্ডাবলকা প্রবাসহ চসল যাওয়া কাবমন্ী-কাঞ্চন্ যলার্ী বৃ দ্ধ।
মৃতুযর আসগও যে মাঝবয়স্কা আয়াসক যেসখ খাবব খায় : “আহা—কী মুবেমাপ স্তন্।”১২২ েু তরাাং যেখা
যায় উপন্যােবে শ্রীরামকৃসষ্ণর র্াবসক োমসন্ যরসখ কলকাতার যেকাল ও একাসলর জীবন্ যাোর
পাথভকযসক েূ বচত কসর।

েু তরাাং লেেীয় ববষয় যয, কথাোবহসতযর অিসন্ শ্রীরামকৃসষ্ণর আববর্ভাব বববর্ন্নর্াসব। কখসন্া
মান্ু ষ হসয়, কখসন্াবা মান্ু ষ যথসক অবতাসর। কখসন্া ধ্মভীয় োধ্ক হসয়, যতা কখসন্া েমাজ-োংস্কারক
হসয়। কখসন্াবা মধ্যববত্ত জন্মান্সে একান্ত আশ্রয়োতা হসয়। শ্রীরামকৃসষ্ণর জীবন্সক প্রতযে যকন্দ্র
কসর যলখা উপন্যাসের পবরমাে হাসত যগান্া হসলও পসরাে প্রর্াব অসন্কখাবন্। আবার শ্রীরামকৃষ্ণর্াবােসিভর প্রর্াসব অসন্ক উপন্যাে যলখা হসলও হয়সতা প্রমাোর্াসব তা প্রর্াববত বসল স্বীকার কসর
বন্সত কি হয়। কারে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ন্ ও মান্বেকতায় যখন্ যেবাই প্রধ্ান্ বকাংবা জীবসন্র উসেিয
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‘পরবহতায় চ জগবদ্ধতায় চ’, তখন্ আসরা অসন্ক মহাজীবন্ বা মহাপুরুসষর বােীর েসি বমসল যায়।
অন্যবেসক মান্বজীবসন্র অন্তঃেত্তার এই প্রকািবে োবভজন্ীন্। যেবেক যথসক শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রর্াসবই
যয উপন্যােবে রবচত তা বলা উবচত ন্য় েবেক প্রমাে ন্া থাকসল। ফসল এরকমর্াসব অসন্ক উপন্যাে
েূ বচত করা যায়বন্ ও আমাসের আসলাচন্ায় আেসত পাসরবন্। বকন্তু যয কবে উপন্যাে এসেসে তাসত
েমকালীন্ েময় যথসক বতভমান্ েময় পযভন্ত, এমন্কী, র্ববষযসতও যয শ্রীরামকৃসষ্ণর প্রর্াব যথসক
যাসব অবির মান্বেকতার মধ্যববত্ত র্াবন্ায়—তা বলা যায়।
একই েসি যেখা যায়, এই মান্বেকতার েরুে কথাোবহসতযও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রর্াব ববস্তার কসরসে।
এমন্কী, অসন্ক যেসে কথাোবহসতযর বববর্ন্ন আেসল বতবন্ এসেসেন্। যেবেক যথসক কথাোবহসতযর
ধ্রসন্ যযমন্ ন্তুন্ে এসেসে, যতমবন্ জীবন্ী উপন্যাে রচন্ায় গুরুে যপসয়সে। অন্যবেসক উপন্যাে
একবে ববপরীতধ্মভী র্েেু লর্ মান্বেকতায় শ্রীরামকৃসষ্ণর অবতারসের পািাপাবি শ্রীরামকৃষ্ণসক
অসন্কখাবন্ বাস্তসবাবচত কসর তুলসত েহায়ক হসয় উসেসে।
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েূ ে বন্সেভি

১. হারােচন্দ্র রবেত, ‘কাবমন্ী ও কাঞ্চন্’, প্রকািক যকিবচন্দ্র রবেত, মবজলপুর, ২৪ পরগো, বদ্বতীয় োংস্করে,
শ্রাবে ১৩১৫, বিসরান্াম পে
২. হারােচন্দ্র রবেত, ‘কাবমন্ী ও কাঞ্চন্’, প্রকািক যকিবচন্দ্র রবেত, মবজলপুর, ২৪ পরগো, চতুথভ োংস্করে, আষাঢ়
১৩৩২, বিসরান্াম পে
৩. হারােচন্দ্র রবেত, ‘কাবমন্ী ও কাঞ্চন্’, প্রকািক যকিবচন্দ্র রবেত, মবজলপুর, ২৪ পরগো, বদ্বতীয় োংস্করে,
শ্রাবে ১৩১৫, র্ূ বমকা অাংি
৪. ঐ, র্ূ বমকা অাংি
৫. ঐ, র্ূ বমকা অাংি
৬. ঐ, পৃ. ৩
৭. ঐ, পৃ. ২২
৮. ঐ, পৃ. ৭৪
৯. ঐ, পৃ. ৯২
১০. ঐ, পৃ. ১১০
১১. ঐ, পৃ. ১১৯
১২. ঐ, পৃ. ১৪৬
১৩. ঐ, পৃ. ১৫৬
১৪. ঐ, পৃ. ২১৯
১৫. ঐ, পৃ. ২৬২
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১৬. ঐ, পৃ. ২৮০
১৭. ঐ, পৃ. ২৯২
১৮. ঐ, পৃ. ২৯৯
১৯. ঐ, পৃ. ২৯৯
২০. ঐ, পৃ. ৩১২
২১. ঐ, পৃ. ৩৩১
২২. ঐ, পৃ. ৩৪৬
২৩. ঐ, পৃ. ৩৪৬
২৪. হারােচন্দ্র রবেত, ‘র্সের র্গবান্’, প্রকািক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রবেত, মবজলপুর, ২৪ পরগো, বদ্বতীয় োংস্করেোংসিাবধ্ত, আষাঢ় ১৩২২, র্ূ বমকা অাংি
২৫. ঐ, পৃ. ৩
২৬. ঐ, পৃ. ১৩
২৭. ঐ, পৃ. ৩২
২৮. ঐ, পৃ. ৩৮
২৯. ঐ, পৃ. ৩৮
৩০. ঐ, পৃ. ৬৬
৩১. ঐ, পৃ. ৬৩
৩২. ঐ, পৃ. ৭৫
৩৩. ঐ, পৃ. ৭৫
৩৪. ঐ, পৃ. ৭৭
৩৫. ঐ, পৃ. ৮০-৮১
৩৬. ঐ, র্ূ বমকা অাংি
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৩৭. অবচন্তযকুমার যেন্গুপ্ত, ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’, বমে ও যঘাষ, কলকাতা, অখণ্ড োংস্করে, ববিাখ ১৩৮৫, পৃ.
৩৭
৩৮. ঐ, পৃ. ৩১৯
৩৯. ঐ, পৃ. ৪৩৭
৪০. ঐ, পৃ. ২৮৬
৪১. ঐ, পৃ. ২৩৯-২৪০
৪২. অবচন্তযকুমার যেন্গুপ্ত, ‘কবব শ্রীরামকৃষ্ণ’, বমে ও যঘাষ, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, ফাল্গুন্ ১৩৬৭, র্ূ বমকা অাংি
৪৩. ঐ, পৃ. ১৩৩
৪৪. ঐ, পৃ. ১৮
৪৫. ঐ, পৃ. ১৯
৪৬. ঐ, পৃ. ১৯
৪৭. অজাতিত্রু, ‘গোধ্র’ (১ম খণ্ড), কেতরু প্রকািন্ী, কলকাতা, প্রথম প্রকাি, রথযাো ১৩৬৫, ‘যলখসকর কথা’
অাংি
৪৮. ঐ
৪৯. ঐ, পৃ. ১০
৫০. ঐ, পৃ. ২৬৪
৫১. ঐ, পৃ. ২৭০
৫২. ঐ, পৃ. ৩২৬
৫৩. শ্রীমৃোলকাবন্ত োিগুপ্ত, ‘মুেপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’, অসিাক পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, ১৫ আগি ১৯৫৬,
পৃ. ১
৫৪. ঐ, পৃ. ২০৪-২০৫
৫৫. ঐ, পৃ. ১০০
৫৬. ঐ, পৃ. ৫৭
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৫৭. ঐ, পৃ. ১৩৩
৫৮. শ্রীবচেগুপ্ত, ‘মুেপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’, বেবে বুক এসজন্সী, কলকাতা, প্রথম প্রকাি, জোিমী ১৩৬৪, পৃ. ৪৪৪৫
৫৯. ঐ, পৃ. ১১১
৬০. ঐ, পৃ. ১১১-১১২
৬১. মবে গসিাপাধ্যায়, ‘োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ’, গ্রন্থম্, কলকাতা, যম ১৯৬০, েূ চন্া অাংি
৬২. ঐ, পৃ. ৩
৬৩. ঐ, পৃ. ৩-৪
৬৪. ঐ, পৃ. ৪১
৬৫. ন্ন্দলাল র্টাচাযভ, ‘িতােীর কেতরু’, বলবপকা, কলকাতা, ১৩৬৭, ‘ক’বে কথা’ অাংি
৬৬. ঐ, পৃ. ৯
৬৭. ঐ, পৃ. ১৬-১৭
৬৮. অজ্ঞাত, ‘জন্ক-জন্ন্ী’, পৃ. ২৪
৬৯. ঐ, ‘গ্রন্থকাসরর বন্সবেন্’ অাংি
৭০. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ’, বমে ও যঘাষ, কলকাতা, চতুথভ মুিে, আষাঢ় ১৪২০, র্ূ বমকা অাংি
৭১. ঐ, পৃ. ২৮
৭২. ঐ, পৃ. ২৯২
৭৩. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘শ্রীরামকৃসষ্ণর কৃপাধ্ন্য বগবরিচন্দ্র’, যে’জ পাববলবিাং, কলকাতা, তৃতীয় োংস্করে, যফব্রুয়াবর
২০১৬, পৃ. ৮৩
৭৪. ঐ, পৃ. ৯৩
৭৫. ঐ, পৃ. ১৫২
৭৬. ঐ, পৃ. ১৬১
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৭৭. ঐ, পৃ. ১৮৪
৭৮. ঐ, পৃ. ১৯১
৭৯. ঐ, পৃ. ১৯১-১৯২
৮০. ঐ, পৃ. ১৯২
৮১. ঐ, পৃ. ২১৭
৮২. ঐ, পৃ. ২১৭
৮৩. ঐ, পৃ. ২২৭
৮৪. ঐ, পৃ. ২৪০
৮৫. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘অসিষ’, েু বপ্রম পাববলিােভ, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, কলকাতা বইসমলা ২০০৬, পৃ. ৭
৮৬. ঐ, পৃ. ১৫
৮৭. ঐ, পৃ. ৫০
৮৮. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘বর্রবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ’, আন্ন্দ পাববলিােভ, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, জান্ু য়াবর ১৯৯৯, পৃ.
১৬
৮৯. ঐ, পৃ. ১২৮
৯০. ঐ, পৃ. ১৪৫
৯১. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘ধ্মভযুদ্ধ’, যে’জ পাববলবিাং, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, জান্ু য়াবর ২০১১, পৃ. ১২৭
৯২. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘গিাবসে শ্রীরামকৃষ্ণ’, লালমাবে প্রকািন্, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, এবপ্রল ২০১২, পৃ.
১৯-২০
৯৩. ড. পাথভ চসটাপাধ্যায়, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : যিষ অমৃত’, যে’জ পাববলবিাং, কলকাতা, পবরববতভত োংস্করে, জুন্
২০০০, ‘যলখসকর কথা’ অাংি
৯৪. ঐ, পৃ. ১০৮
৯৫. ন্েরাজন্, ‘যিষ ২৪৮ বেন্’, যে’জ পাববলবিাং, কলকাতা, প্রথম োংস্করে, জান্ু য়াবর ২০১৫, ‘বন্সবেন্’ অাংি
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৯৬. ঐ
৯৭. ঐ, পৃ. ১৪১
৯৮. ঐ, পৃ. ১৪৬
৯৯. ঐ, পৃ. ১৪৬
১০০. রবীন্দ্রন্াথ োকুর, ‘রবীন্দ্র-রচন্াবলী’ ১ম খণ্ড, ববশ্বর্ারতী, কলকাতা, েু লর্ োংস্করে, মুিে- যপৌষ ১৪১৭, পৃ.
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১০১. ‘যেি’, োবহতযোংখযা, ১৩৯৮, রবীন্দ্রন্াসথর বাসরাবে উপন্যাে (প্রবে), েু ন্ীল গসিাপাধ্যায় (প্রাববেক), পৃ. ১৩৮
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১৩৯২, পৃ. ৩৯৪
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১১৬. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘একা’, বমে ও যঘাষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাি ১৪০৪, পৃ. ৯
১১৭. ঐ, পৃ. ১০৮
১১৮. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘েীন্জসন্ (১ম)’, বমে ও যঘাষ, কলকাতা, তৃতীয় মুিে, শ্রাবে ১৪১৪, পৃ. ৮২
১১৯. ঐ, পৃ. ৪৬
১২০. েিীব চসটাপাধ্যায়, ‘েীন্জসন্ (২য়)’, বমে ও যঘাষ, কলকাতা, চতুথভ মুিে, ববিাখ ১৪০৬, পৃ. ১৩৮-১৩৯
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