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Abstract
Rivers are an inseparable entity of nature. They represent the mobility of life. A river
cannot be confined into a small area of land. Rather an area of land is often dominated by
various rivers. Geographically, the history of the transformation of land in Bengal is
completely ruled by rivers. Not only Bengal, but our whole country is also favoured by
innumerable rivers. Many rivers flow through West Bengal and Bangladesh and those very
rivers have made their room in Bengali Literature. In the era of early significant Bengali
novels the rivers seemed to be the leading factor, yet they cannot be called river-centric
novels. In this essay an effort has been made to highlight the variegated influence of rivers
on Bengali novels from the early stage. The role of rivers in the novels of PyariChand Mitra
(‘Alaler Gharer Dulal’), Bankimchandra, Kaliprasanna Singha, Mir Mosaraf Hossain,
Haraprasad Sastri, Rabindranath and Saratchandra has been discussed chronologically up
to 1935 since ‘Padmanadir Majhi’ (1936) is considered to be the first significant rivercentric Bengali novel. In all the novels of Bankimchandra except ‘Durgesnandini’ there are
references of rivers. In Tagore’s novels such as ‘Chokher Bali’, ‘Gora’, ‘Chaturanga’,
‘Noukadubi’ symbolic expression of rivers can be noted. In ‘Kanchanmala’ of Haraprasad
Sastri there is vivid description of the river Sarayu. In ‘Srikanta’ (Volume–1) Saratchandra
depicted the river Ganga with all its splendor of beauty.
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যুগ যুগ ধ্সর ন্দী এক বহমান্ জীবন্। ন্দী প্রকৃলতর অলভন্ন েত্তা। লভসজ যাওয়া বৃলির জল, বরফশুভ্র লহমাবাহগলা
জল, অথবা তুষারগলা জলসক পৃলথবী ধ্ারণ কসর। সেই জল পৃলথবীর সকাল ছুুঁসয় ছুসে যায় লন্লিত লসযয। ন্দী সতা
সকান্ ভূখসের অন্তগগত হয় ন্া, একলে ভূখেই ন্দীর অন্তগগত হয়। সভৌসগাললক লদক সথসক, ভূলম লববতগসন্র ইলতহাসের
লদক সথসক, এই বাাংলা ন্দীবযবস্থায় শালেত।
অোংখয ন্দীর গভীর আন্ুকূসলয গলবগত আমাসদর সদশ। লেন্ধু -গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ন্দী বযবস্থায় পললেঞ্চসয়র ফসল
ভারসতর উত্তর ভাসগ সয লবশাল েমভূলমর জন্ম হসয়সছ, তারই পূবগ েীমান্ায় পলিমবঙ্গ ও বাাংলাসদসশর অবস্থান্।
আর এলদক লদসয়ই বসয় সগসছ অোংখয ন্দী। সেই ন্দীগুললই পরবতগীকাসল োলহসতয ন্ান্াভাসব উসে এসেসছ। বাাংলা
ভাষায় রলিত উপন্যাসের ধ্ারা যখন্ যথাথগ উপন্যাে পসবগ উপন্ীত, সেই পসবগ রলিত উপন্যােগুললসত ন্দীই সযন্
িাললকাশলি। আমরা সদখসত পাই বাাংলার অলধ্কাাংশ হাে ও সমলা বসে ন্দীপাসে। লবলভন্ন পুসজা-পাবগণ-উৎেসব
ন্দীর ভূলমকা আসছ। লবসশষ লদন্যসণ বাঙালল স্নান্ কসর ন্দীর জসল পুণযেঞ্চসয়র আকাঙ্ক্ষায়, ধ্মগীয় আন্ুষ্ঠালন্কতা
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ও লবসন্াদন্মূলক উৎেব ন্দীসক সকন্দ্র কসরই েম্পন্ন হয়। আর এই ন্দীসক লন্সয়ই বাাংলা োলহসতয রলিত হসয়সছ
সবশ লকছু উপন্যাে। যথাথগ লবিাসর এগুললসক ন্দীসকলন্দ্রক বাাংলা উপন্যাে বলা যায় ন্া। তাই এই অধ্যাসয় আমার
আসলািন্ার লবষয় যথাথগ ন্দীসকলন্দ্রক বাাংলা উপন্যাে রলিত হওয়ার পূসবগ বাাংলা উপন্যাসে ন্দী সয অন্ায়াসে জায়গা
কসর লন্সয়সছ তা আসলািন্া করা।
োলহসতযর ইলতহাসের কালান্ুক্রলমক ধ্ারাবালহকতা লদসয় বাাংলা উপন্যাসের ধ্ারাবালহক ইলতহাসের লদসক
তাকাসল প্রথসমই যাুঁর ন্াম আসে লতলন্ হসলন্ পযারীিাুঁদ লমত্র (১৮১৪-১৮৮৩)-এর ন্াম। লতলন্ তাুঁর গ্রন্থ ‘আলাসলর
ঘসরর দুলাল’ (১৮৫৮)–এ ন্দীর প্রেঙ্গ এসন্সছন্ দু’এক জায়গায়। লতলন্ ললসখসছন্– “রামলাল মাসয়র ও ভলগন্ীর
লন্কে ের্ব্গদা থালকসতন্, ববকাসল বরদাবাবুসক লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ কলরসতন্। একলদন্ পযগেন্ কলরসত কলরসত
সদলখসলন্ েম্মুসখ একলে মসন্ারম আশ্রয়, সেখাসন্ এক প্রািীন্ বযলি বলেয়া ভাগীরথীর সশাভা সদলখসতসছন্–ন্দী
সবগবতী–বালর তরতর শসে িললয়াসছ–আপন্ার লন্ম্মগলত্ব সহতু ববকাললক লবলিত্র আকাশসক সযন্ সক্রাসে লইয়া
যাইসতসছ।”১
বলিমিন্দ্র িসটাপাধ্যাসয়র (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসে ন্দীর প্রেঙ্গ এসেসছ একালধ্কবার, প্রায় অপলরহাযগভাসব।
সদশাত্বসবাধ্ প্রকাসশ, প্রণয়ােি ন্র-ন্ারীর লবিরণভূলমর লিত্রায়সণ, প্রকৃলতর বহুমালত্রক রূসপর উপস্থাপন্ায় বলিম
বহুবার ন্দীর দারস্থ হসয়সছন্। বলিম-উপন্যাসে েবসিসয় গুরুত্বপূণগ অাংশগুসলাসত ন্দীর অবস্থান্ ও উসেখ
লবসশষভাসব লযণীয়। ‘কপালকুেলা’ (১৮৬৬) উপন্যাসে ন্দী বযবহৃত হসয়সছ প্রধ্ান্ত কালহলন্র পেভূলম লহোসব।
কুয়াশাচ্ছন্ন আকাসশর লবমগষতাসক উসপযা কসর সন্ৌসকা যাত্রা েম্ভব লছল ন্া। েমেযালিি সন্ৌসকারাহীসদর লন্লিত
কসর মালিসক সন্ৌসকা আপাতত সবুঁসধ্ লদসত বসল। যথােমসয় সরৌদ্রাসলাসক তারা সদসখ রেুলপুসরর ন্দী উপকূসল
তারা েমাগত। পূবগ-সমলদন্ীপুসরর এই ন্দী বাসরা মাইল দীঘগ। যাইসহাক রেুলপুসরর এই তেভূলমসতই
সন্ৌসকারাহীসদর আহারালদর বযবস্থাপন্ায় সন্সম ন্বকুমার একাকী পলরতযি হয়। সজায়াসর সন্ৌসকা সভসে যায়।
সদৌলতপুর ও দলরয়াপুসরর লন্কেবতগী ন্দীতসে দাুঁলেসয় ন্বকুমারসক েমুসদ্রর বণগন্া করসত শুলন্– “সফলন্ল ন্ীল অন্ন্ত
েমুদ্র! উভয়পাসবগ যতদূর িযু যায়, ততদূর পযগন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রলযপ্ত সফন্ার সরখা; স্তূপীকৃত লবমল কুেুমদামগ্রলথত
মালার ন্যায় সে ধ্বল সফন্সরখা সহমকান্ত বেকসত ন্যস্ত হইয়াসছ, ... এ েমসয় অস্তগামী লদন্মলণর মৃদুল লকরসণ
ন্ীলজসলর একাাংশ দ্রবীভূত েুবসণগর ন্যায় জ্বললসতলছল।”২
স্বসণগাজ্জ্বল লবভা সযভাসব েমুসদ্রর গাসয় জলেসয় আসছ তা ন্বকুমাসরর লশল্পী-সিাখ লদসয়ই পােসকর হৃদয়গময
হয়। এরপর পান্থলন্বাসে অপলরলিতা রমণীরূসপ লবসমালহত ন্বকুমার তার বণগন্ায় ন্দীর উপমাই খুুঁসজ পায়–
“েুন্দরীর বয়ঃক্রসম েপ্তলবাংশলত বৎের-ভাদ্র মাসের ভরা ন্দী। ভাদ্র মাসের ন্দীজসলর ন্যায়, ইহার রূপরালশ েলেল
কলরসতলছল-উছললয়া পলেসতলছল বণগাসপযা, ন্য়ন্াসপযা, েবগাসপযা সেই সেৌন্দসযগর পলরপ্লব মুগ্ধকর।
পূণগসযৌবন্ভসর েবগশরীর েতত িঞ্চল; সে িঞ্চল মুহুমুগহু ন্ূতন্ ন্ূতন্ সশাভালবকাসশর কারণ।”৩ গঙ্গাোগর সথসক
যাত্রীপূণগ সন্ৌকালে সফরার েময় পথ হালরসয় রেুলপুসরর ন্দীর সমাহন্ায় সপৌুঁছায়। এখাসন্ ন্দীর লবপুল লবস্তার ও
জলরালশর অপূবগ বণগন্া লদসয়সছন্ সলখক। আবার কালহলন্র সশসষ সদখসত পাই পুরুষসবশী পদ্মাবতীর প্রকৃত পলরিয়
ন্বকুমারসক জালন্সয় লদসয়, োংোসরর বন্ধন্ সথসক মুলি লন্সয় কপালকুেলা লমসশ যায় ন্দীপ্রবাহ মসধ্য। ন্বকুমার
লকছুযণ োুঁতার লদসয় কপালকুেলার সখাুঁজ করসত লাগসলন্ লকন্তু সপসলন্ ন্া। তারপর ঔপন্যালেসকর অন্ন্ত
লজজ্ঞাো– “সেই অন্ন্ত গঙ্গাপ্রবাহমসধ্য, বেন্তবায়ুলবলযপ্ত বীলিমালায় আসন্দাললত হইসত হইসত কপালকুেলা ও
ন্বকুমার সকাথায় সগল?”৪
কালীপ্রেন্ন লোংহ (১৮৪০-১৮৭০) উলন্শ শতসকর বাবু উপাখযান্ ললসখসছন্ ‘হুসতাম পযাুঁিার ন্ক্সা’ (১৮৬৮)। এই
গ্রসন্থ লতলন্ জীবন্ািরসণর উদ্ভে অেঙ্গলত ও রুলিলবকারসক বযঙ্গচ্ছসল লছন্ন-দীণগ করাই উসেশয লছল। এখাসন্ও ন্দী
প্রকৃলত বণগন্ার প্রসয়াজন্ হসয় পসেলছল। ‘মাসহসশর স্নান্যাত্রা’ শীষগক অাংসশ গঙ্গা ভ্রমসণর লিত্র অিন্ কসরসছন্
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সলখক– “গঙ্গারও আজ িূোন্ত বাহার! সবাে, বজরা, লপসন্ে ও কসলর জাহাজ লগজলগজ কসে; েবগুসলা সথসকই
মাৎলাসমা, রাং, হালে ও ইয়ারলকর গররা উেসছ; সকান্লেসত খযামো ন্াি হসে, গুলে লত্রশ সমাোসহব মসদ ও সন্শায়
সভাুঁহসয় রাং কসেন্।”৫
‘মৃণাললন্ী’ (১৮৬৯) উপন্যাসের শুরুই হসয়সছ গঙ্গা-যমুন্া প্রেঙ্গ লদসয়– “একলদন্ প্রয়াগতীসথগ, গঙ্গাযমুন্ােঙ্গসম, অপূবগ প্রাবৃটলদন্ান্তসশাভা প্রকলেত হইসতলছল। প্রাবৃটকাল, লকন্তু সমঘ ন্াই, অথবা সয সমঘ আসছ, তাহা স্বণগময়
তরঙ্গ মালাবৎ পলিম গগসন্ লবরাজ কলরসতলছল। েূযগসদব অসস্ত গমন্ কলরয়ালছসলন্।”৬ এই উপন্যাসে অেহায়াআশ্রয়হীন্া সহমিন্দ্র পলরতযিা মৃণাললন্ীর অন্তযগন্ত্রণার গভীর প্রকাসশ লগলরজায়ার গাসন্ আসে ন্দীসত ভােমান্ তরণীর
উপমা–
“যাহাসর কাোরী কলর,
োজাইয়া লদন্ু তরী,
৭
সে কভু ন্া লদল পদ তরণীর অসঙ্গ।।”
লপ্রয়তম পুরুসষর েম্মলত ন্া পাওয়ায় ন্ারী হৃদসয় সয কথা বাজসত থাসক তাই লগলরজায়ার গাসন্ বযি হয়।
বলিমিন্দ্র িসটাপাধ্যাসয়র ‘লবষবৃয’ (১৮৭৩) উপন্যাসের প্রথম পলরসচ্ছসদর ন্ামই ‘ন্সগসন্দ্রর সন্ৌকাযাত্রা’।
সেখাসন্ ন্সগন্দ্র লন্সজর বজরায় যালচ্ছসলন্, ন্দীপসথ লতলন্ দুই-এক লদন্ সযসত সযসত উপসভাগ কসরন্ ন্দীর
প্রাণময়ী রূপসক– “ন্দীর জল অলবরল িল্ িল্ িললসতসছ– ছুলেসতসছ– বাতাে ন্ালিসতসছ– সরৌদ্র হালেসতসছ– আবসতগ
ডালকসতসছ। জল অশান্ত– অন্ন্ত– ক্রীোময়।”৮ এরপর ন্সগন্দ্র প্রসদাসষর আেন্ন অন্ধকাসর উদযাসন্র লভতসর
বাপীতসে একাকী বসে কুন্দন্লন্দন্ীর লিন্তায় মগ্ন। হৃদয় দহসন্র তীব্র জ্বালা েহয কসর সন্বার শলি খুুঁজসতই লক কুন্দ
জলাশয়তীসর এসেলছল? আেসল ন্দীর জসল অলবরল গলতধ্ারা। লকসশারীর মতই তার সরাত িঞ্চল, ন্ৃতযময়। ন্দীর
দু’পাসশ শুধ্ু জীবসন্র ছলব। এভাসব ন্দী এখাসন্ হসয় ওসে জীবসন্র প্রতীক। এরপর ন্দীই রিন্া কসর এই
উপন্যাসের পেভূলম।
‘ইলন্দরা’ (১৮৭৩) উপন্যাসে ন্দীর গুরুত্ব অপলরেীম। ঔপন্যালেক এই উপন্যাসের পঞ্চম পলরসচ্ছসদ গঙ্গান্দীর
প্রবাহ পসথ তাুঁর রূপ-সেৌন্দসযগর বণগন্া লদসয়সছন্- “গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়। তাহাসত সছাে সছাে সেউ– সছাে সেউর উপর
সরৌসদ্রর লিলকলমলক– যতদূর িযু যায়, ততদূর জল জ্বললসত জ্বললসত ছুলেয়াসছ– তীসরর কুসের মত োজান্ বৃসযর
অন্ন্ত সশ্রণী; জসল কতরকসমর কত সন্ৌকা, জসলর উপর দাুঁসের শে, দাুঁেী মালির শে, জসলর উপর সকালাহল,
তীসর ঘাসে ঘাসে সকালাহল; কতরকসমর সলাক, কতরকসম স্নান্ কলরসতসছ।”৯ ইলন্দরার এই গঙ্গা দশগসন্ স্বামীেুখ
সথসক লবলচ্ছন্ন হসয় সয দুঃসখর জীবন্ প্রবালহত হসয়লছল তা তাুঁর প্রাণ আহ্লাসদ ভসর যায়। মুহূসতগর জন্য তাুঁর েব
দুঃখ দূর হসয় যায়। অতৃপ্ত ন্য়সন্ সে সদসখ এই গঙ্গায় সজায়ার এসল জসলর েীমা কীরূপ হয়। আবার সে সজসলসদর
সমািার সখালার মত লডলঙসত িসে মাছ ধ্রসতও সদসখ। ব্রাহ্মণ পলেতসক ঘাসের রান্ায় বসে শাস্ত্রীয় লবিার করসতও
সে সদসখ। অথগাৎ ইলন্দরার দুঃসখর মাসি যলণসকর জন্য তাুঁর মসন্ আন্সন্দর ধ্বলন্ এসন্ লদসয়সছ এই গঙ্গান্দীর
প্রবাহ পসথর সেৌন্দযগ।
বলিমিসন্দ্রর ‘িন্দ্রসশখর’ (১৮৭৫) উপন্যাসেও দুই ন্র- ন্ারীর প্রণসয়র পেভূলম ন্দীসদশ। ভাগীরথী তীসরর এক
সরামালিক পলরসবসশ লকসশার প্রতাপ ও বাললকা বশবললন্ীর বশশব সপ্রসমর মধ্ুময় বাতাবরণ েৃলি কসর–
“ভাগীরথীতীসর আম্রকান্সন্ বলেয়া একলে বালক ভাগীরথীর োন্ধয জলকসোল শ্রবণ কলরসতলছল। তাহার পদতসল,
ন্বদূবগাশযযায় শয়ন্ কলরয়া, একলে যুদ্র বাললকা, ন্ীরসব তাহার মুখপাসন্ িালহয়ালছল– িালহয়া, িালহয়া, িালহয়া,
আকাশ ন্দী বৃয সদলখয়া, আবার সেই মুখপাসন্ িালহয়া রলহল। বালসকর ন্াম প্রতাপ-বাললকার বশবললন্ী।”১০
এভাসবই তারা গঙ্গার অন্ুপম পেভূলমসত ভালবােল পরস্পরসক। লকন্তু বশবললন্ী প্রতাসপর জ্ঞালতকন্যা হওয়ায়
তাসদর োমালজক লববাসহর পথ বন্ধ লছল। তাই তারা েুদীঘগ পরামসশগর পর একলদন্ গঙ্গাস্নাসন্ সগল। বষগার গঙ্গা িঞ্চল
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গলতসত ছুেসছ েরসব। তারা দু’জসন্ সেই জলরালশর মসধ্য োুঁতার কােসত লাগল– “দুইজসন্ োুঁতার লদসত আরম্ভ
কলরল। েন্তরসণ দুইজসন্ই পেু, সতমন্ োুঁতার লদসত গ্রাসমর সকান্ সছসল পালরত ন্া ... দুইজসন্ সেই জলরালশ লভন্ন
কলরয়া, মলথত কলরয়া, উৎলযপ্ত কলরয়া, োুঁতার লদয়া িললল।”১১ গঙ্গা এখাসন্ প্রতীকী বযেন্া লাভ কসরসছ। গঙ্গার
িঞ্চল জলধ্ারা সযন্ প্রতাপ ও বশবললন্ীর অন্তসর সপ্রমপ্রবাহ– যাসত তারা গা ভালেসয় লদসয়সছ। োমালজক
অন্ুশােসন্র জন্য তাসদর লববাহ অেম্ভব সজসন্ই তারা গঙ্গার বুসক আত্মলবেজগন্ কসর লমললত হসত িাইল। এই
উপন্যাসে পরবতগী অাংসশও ন্দীর কথা এসেসছ ঘুসরলফসর এবাং প্রতাপ-বশবললন্ীর োুঁতার দৃসশযরও অবতারণা করা
হসয়সছ একালধ্কবার।
বলিমিন্দ্র যখন্ কমগেূসত্র িলর্ব্শ পরগণার বারােসত থাকসতন্, তখন্ ‘বঙ্গদশগসন্’ প্রকালশত হসয়লছল ‘রজন্ী’।
গ্রন্থাকাসর প্রকালশত হয় ১৮৭৭ লিস্টাসে। রজন্ীর বাসপর বালে হুগললসত। দুি হীরালাল রজন্ীসক গঙ্গা ন্দীর উপসর
সন্ৌকাসত লববাসহর প্রস্তাব সদয়, রজন্ী অেম্মত হসল ন্দীতীসরই ন্ালমসয় সদয় হীরালাল। একালকন্ী অেহায় রজন্ী
কাতর লমন্লত জান্াসত থাসক। লকন্তু সশষরযা হয় ন্া। একেময় রজন্ী গঙ্গাসত ভােসত ভােসত এলগসয় িসল; মৃতুয
হয় ন্া। একলে সন্ৌকার আসরাহীরা তাসক তুসল লন্সলও, আর এক দুি আসরাহী তাসক কলকাতা সপৌুঁসছ সদবার
অলছলায় গঙ্গাতীসর ন্ালমসয় আক্রমণ কসর– সেখাসন্ই হালজর হয় রজন্ীর উদ্ধারকতগা অমরন্াথ। অথগাৎ কালহলন্র শুরু
সথসক সশষ পযগন্ত গলত সপসয়সছ গঙ্গান্দীসক সকন্দ্র কসরই।
লছয়াত্তসরর মন্বন্তসরর পেভূলমকায় ‘আন্ন্দমে’ (১৮৮২) উপন্যােলে সলখা হসলও মসহন্দ্র ও কলযাণী বহু
দুঃখসভাসগর পসর পরস্পসরর সদখা পায় এক কসোললন্ী ন্দীতীসর,- “এক স্থাসন্ অরণযমধ্য লদয়া একলে যুদ্র ন্দী
কল-কল শসে বলহসতসছ। জল অলত পলরষ্কার, লন্লবে সমসঘর মসতা কাসলা, দুই পাসশ শযামল সশাভাময় ন্ান্াজাতীয়
বৃয ন্দীসক ছায়া কলরয়া আসছ, ন্ান্া জাতীয় পযী বৃসয বলেয়া ন্ান্ালবধ্ রব কলরসতসছ। সেই রব– সেও মধ্ুর-মধ্ুর
ন্দীর রসবর েসঙ্গ লমলশসতসছ। সতমন্ কলরয়া বৃসযর ছায়া আর জসলর বণগ লমলশয়াসছ। কলযাণীর মন্ও বুলি সেই
ছায়ার েসঙ্গ লমলশল।”১২ বলিমিন্দ্র এখাসন্ ন্দী ও ন্ারীর মসধ্য অপূবগ সেৌোদৃশয রিন্া কসরসছন্। ‘সদবী সিৌধ্ুরাণী’
(১৮৮৪) সত িাুঁদন্ী রাসত বষগার লত্রসরাতার বুসক বজরায় বসে সদবী সিৌধ্ুরাণীর সয বীণাবাদন্রত মূলতগ বলিমিন্দ্র
এুঁসকসছন্ তা অতুলন্ীয়। লত্রসরাতা ন্দী বষগার জলরালশসত কূসল কূসল পলরপূণগ। সেই লবশাল জলধ্ারা েমুসদ্রর
অলভমুসখ ছুসে িসলসছ। এ ন্দীর বুসক অন্লতদূসর বাুঁধ্া একলে বজরায় সদবী সিৌধ্ুরাণী বীণাবাদসন্ রত। তাুঁর
রূপলাবণয, সযৌবসন্র উসেলতা একাত্ম হসয় সগসছ বষগার লত্রসরাতার েসঙ্গ– “এ েুন্দরী কৃশাঙ্গী ন্সহ– অথি স্থূলাঙ্গী
বললসলই ইহার লন্ন্দা হইসব। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব ের্ব্গত্র সষাল কলা েম্পূণগ – আলজ লত্রসরাতা সযমন্ কূসল কূসল
পুলরয়াসছ, ইহারও শরীর সতমন্ই কূসল কূসল পুলরয়াসছ ... জল অলস্থর, লকন্তু ন্দী অলস্থর ন্সহ, লন্স্তরঙ্গ।
লাবণযিঞ্চল, লকন্তু সে লাবণযময়ী িঞ্চলা ন্সহ– লন্লর্ব্গকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধ্ুর অথি আন্ন্দময়ী; সেই সজযাৎস্নাময়ী
ন্দীর অন্ুষলঙ্গন্ী।”১৩ ন্ারীরূসপর লিত্রসণ ন্দীর উপমা সযন্ এসক এসক পুষ্পদসলর মসতা উসন্মালিত হয়। ন্দীবসযই
সদবীর বীণাবাদসন্র লিুঁলিে-খাম্বাজ-লেন্ধুর-লমসে েুসরর েসঙ্গ সকদার-হাম্বীর-সবহাগ– এর গম্ভীর িিাসরর েসঙ্গ
কান্াো-োহান্া-বাগীবরীর জাুঁকাল রালগণী লমসল-লমসশ একাকার ঐকতান্ ন্দীকসোল সরাসত সভসে যায়। অবসশসষ
লবদযাবতীর বীণার িিাসর সদবীর লন্দ্রা সঘাসি; এবাং রঙ্গরাসজর দূরবীসন্ ধ্রা পসে ন্তুন্ এক বজরা। এভাসবই সদবী
সিৌধ্ুরাণীর জীবন্ ন্াসেযর বৃহত্তর ভূলমকা সন্য় ন্দী।
এ যুসগর আর একজন্ লবলশি গদযলশল্পী মীর মশাররফ সহাসেন্ (১৮৪৭– ১৯১২)। লতলন্ও বাাংলা গদযসক
পুুঁলথপসত্রর আলঙন্া সথসক সেসন্ বার কসর তৎেমশে-প্রধ্ান্ গসদযর ঋজুভূলমসত লন্সয় এসলন্। তাুঁর ‘লবষাদলেন্ধু’
(১৮৮৫-৯১) লশল্প-েুষমামলেত গসদযর প্রধ্ান্ লন্দশগন্। সফারাসতর কূসল এলজদ কতৃগক সহাসেন্-পলরবার লন্ধ্সন্র
কালহলন্ ললসখসছন্ লতলন্ এই গ্রসন্থ। এখাসন্ও ন্দী প্রেঙ্গ অলন্বাযগভাসব এসেসছ– “শত্রুপসযর লশলবরস্থ বেন্য
এসকবাসর লন্ঃসশলষত কলরয়া সহাসেন্ সফারাতকূসলর লদসক অস্ত্র িালাইসলন্। সফারাতরযীরা হোৎ পলাইল ন্া, লকন্তু
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অলত অল্পযণ সহাসেসন্র অলের আঘাত েহয কলরয়া আর লতিবার োধ্য হইল ন্া। সকহ জসল িাুঁপ লদয়া পলেল, সকহ
জসল লুকাইল, সকহ সকহ অন্য লদসক পলাইল। লকন্তু বহুতর বেন্যই সহাসেসন্র অস্ত্রাঘাসত লেখলেত হইয়া রিসরাসতর
েলহত সফারাত সরাসত ভালেয়া িললল।”১৪
বলিম েমোমলয়ক ঔপন্যালেক হসলন্ দাসমাদর মুসখাপাধ্যায় (১৮৫২-১৯০৭)। লতলন্ ‘লললতসমাহন্’
উপন্যাসেও ন্দীর প্রেঙ্গ এসন্সছন্। এই উপন্যাসে যমুন্া ন্দীর কথা আসছ। যমুন্ার তীসরর েন্ধযারলতর এক মসন্ারম
পলরসবশ বণগন্ায় ললসখসছন্– “োয়াংকাসল লকলঞ্চৎ পূসর্ব্গ রালধ্কা েুন্দরী আরলত দশগসন্র ইচ্ছা কলরসলন্।...
েন্ধযােমাগসম সেই স্থাসন্ এক সবলদকার উপর দোয়মান্ হইয়া ব্রাহ্মণ বহু দীপযুি দীপাধ্ার হসস্ত কাললন্দীর আরলত্রক
কলরয়া থাসকন্, সেই পলবত্র বযাপার দশগসন্র লন্লমত্ত তথায় তৎকাসল সলাকারণয হইয়া থাসক।”১৫
বলিমিসন্দ্রর পসরই বাাংলা কথাোলহসতযর এক উসেখসযাগয বযলি রবীন্দ্রন্াথ। েময় ও েমাসজর েসঙ্গ যুি
জীবন্ভাবন্ার প্রতযয সজারাসলা প্রকাশ তাুঁর কথাোলহসতযসক এক স্বতন্ত্র মাত্রা দান্ কসরসছ। বপতৃক জলমদালর
সদখাসশান্ার জন্য রবীন্দ্রন্াথসক ছসকবাুঁধ্া জীবসন্র সিৌহলে সছসে ন্দন্দী ভরা গ্রামবাাংলার জসল স্থসল সভসে
সবোসত হসয়সছ। গঙ্গা-পদ্মা-ইছামতীর জলকসোল এবাং তার তীরবতগী জন্কসোল রবীন্দ্রন্াথসক অন্াস্বালদতপূবগ
বাাংলাসদসশর েসঙ্গ পলরলিত কসরসছ। আর সেই পলরিসয়র এক বাস্তব রসোজ্জ্বল প্রকাশ ঘসেসছ রবীন্দ্রন্াসথর
রিন্ায়।
‘সন্ৌকাডুলব’ (১৯০৬) উপন্যাসে ন্দী কালহলন্র পেভূলম রিন্া কসরসছ। লববাহ কসর সফরার েময় রসমসশর সন্ৌকা
পদ্মার বুসক সঘারতর দুসযগাসগর মুসখ পসে এবাং সন্ৌকাডুলব হসয় যায়। ন্দীসক অবলম্বন্ কসর কালহলন্ জলেল আকার
ধ্ারণ কসর। ‘সগারা’ (১৯১০) উপন্যাসের একলবাংশ পলরসচ্ছসদ ও লত্রাংশ পলরসচ্ছসদ ন্দীর গুরুত্বপূণগ ভূলমকা লয করা
যায়– “আজ লকন্তু ন্দীর উপরকার ওই আকাশ আপন্ার ন্যত্রাসলাসক অলভলষি অন্ধকার োরা সগারার হৃদয়সক
বারাংবার লন্ঃশসে স্পশগ কলরসত লালগল। ন্দী লন্স্তরঙ্গ...”১৬ ন্দী সগারার জীবন্ লজজ্ঞাোর েসঙ্গ একাত্ম হসয় সগসছ।
রাসতর শান্ত, লন্স্তরঙ্গ গঙ্গা, তার উপসর ন্যত্রখলিত লবশাল আকাশ ন্দীর পরপাসর গাছগুললর কাললমা েব লমললসয়
সগারার উপললির এক স্বতন্ত্র জগসতর োর উসন্মািন্ করল।
‘িতুরঙ্গ’ (১৯১৬)–সত ন্দীর প্রতীকী বযবহার লয করা যায়। জীবসন্র েতযসক অন্ুেন্ধান্ করার জন্য শিীশ যখন্
আত্মমগ্ন তখন্ একলদন্ সে েকাসল ন্দী পার হসয় ওপাসর বালুিসর িসল যায়। দালমন্ী তার জন্য খাবাসরর থালা
লন্সয় ওপাসর লগসয় উপলস্থত হসল তার সিাসখ পসে– “িালরলদসক ধ্ুধ্ু কলরসতসছ– জন্প্রাণীর লিহ্ন ন্াই। সরৌদ্র সযমন্
লন্ষ্ঠুর, বাললর সেউগুলাও সতমলন্।”১৭ ন্দীিসর বাললর সেউগুললর মসধ্য লবরাে শূন্যতা। আেসল ন্দীপাসরর এই
শূন্যতা দালমন্ীর অন্তসররই শূন্যতা, হাহাকার। এখাসন্ ন্দী অেীম বযেন্া লন্সয় হালজর হসয়সছ রবীন্দ্র উপন্যাসে–
“...ন্দী সতালপাে কলরয়া উলেয়াসছ, আকাশ ভালঙয়া মুষলধ্ারায় বৃলি পলেসতসছ। সেই ন্দীর সেউসয়র ছলচ্ছল আর
আকাসশর জসলর িরির শসে উপসর ন্ীসি লমললয়া প্রলসয়র আেসর িমািম করতাল বাজাইসত লালগল।”১৮
এখাসন্ ন্দীপ্রেঙ্গ ভাবাত্মক মলহমায় এক অেীম, অন্সন্তর সদযাতন্া েঞ্চার কসরসছ।
হরপ্রোদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯১৩) লবখযাত উপন্যাে ‘কাঞ্চন্মালা’ (১৯১৬)। যলদও এই উপন্যােলে রিন্া
কসরসছন্ ইলতহাসের সপ্রযাপসে প্রািীন্ ভারসতর ইলতহাে অবলম্বসন্। এখাসন্ ব্রাহ্মণসদর েসঙ্গ অন্তযজ-অস্পৃশযসদর
অপার দূরত্বসক লন্সদগশ করার উসেসশযই মূলতঃ এই উপন্যােলে লললখত। এই উপন্যাসের এক জায়গায় েরযূ ন্দীর
প্রেঙ্গ এসন্সছন্ হরপ্রোদ শাস্ত্রী – “একলদন্ েরযূতীসর বহুোংখযক সলাক োংগ্রহ হইল, সদলখল, মধ্যাহ্ন েূযগলকরসণ
দীপযমান্ মূলতগ সদবতা বা গন্ধর্ব্গ বা লবদযাধ্র েকসলর েম্মুসখ েরযূজসল িাুঁপ লদল; েরযূ তখন্ উত্তাল-তরঙ্গ-মালাপলরপ্লুত মৃতুযর দন্তাবলীর মত বন্ধুর ... ‘বুদ্ধাং শরণাং গচ্ছালম’ বললসত বললসত বসযাভসর উত্তাল তরঙ্গমালা সভদ
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কলরয়া অলবরল ঘূণগযমান্ হস্তেসয়র েরা লন্সজর পথ পলরষ্কার কলরয়া অল্পযসণই ন্দীর অপর পাসর পুঁহুলছল।”১৯
এখাসন্ ঔপন্যালেক ন্দীর মাহাত্ময কথাই প্রকাশ কসরসছন্।
শরৎিন্দ্র িসটাপাধ্যাসয়র উপন্যাসেও ন্দীর উসেখসযাগয বযবহার লয করা যায়। তাুঁর ‘শ্রীকান্ত : ১ম পবগ’
(১৯১৭) ন্দী তার েমস্ত রূপ-ঐবযগ লন্সয় হালজর হসয়সছ। গঙ্গার বুসক রাসতর অন্ধকাসর সন্ৌকা লন্সয় ইন্দ্রন্াথ ও
শ্রীকাসন্তর বন্শ অলভযান্ এবাং তার লবলিত্র অলভজ্ঞতা-লাসভর অপূবগ বণগন্া এ উপন্যাসের েম্পদ– “কসয়ক মুহূসতগই
ঘন্ান্ধকাসর েম্মুখ এবাং পিাৎ সললপয়া একাকার হইয়া সগল। রলহল শুধ্ু দলযণ ও বাসম েমান্তরাল প্রোলরত লবপুল
উোম জলসরাত এবাং তাহারই উপর তীব্র গলতশীলা এই যুদ্র তরণীলে এবাং লকসশারবয়স্ক দুলে বালক।”২০ এছাো
সলখক ইন্দ্রন্াথ ও শ্রীকাসন্তর লন্শীথ-সন্ৌকালবহাসরর প্রেসঙ্গ গঙ্গার সয বণগন্া উপস্থাপন্ কসরসছন্, বাাংলা োলহসতয তা
তুলন্ারলহত। গঙ্গার তীসর গভীর লন্শীসথ একাকী শ্রীকাসন্তর শ্মশান্-অলভজ্ঞতার বণগন্া লদসত লগসয় শরৎিন্দ্র ন্দীর
প্রেঙ্গ এসন্সছন্– “িমলকয়া উলেলাম। েম্মুসখ িালহয়া সদলখ ধ্ূের বালুর লবস্তীণগ প্রান্তর এবাং তাহাসকই লবদীণগ কলরয়া
শীণগ ন্দীর বক্রসরখা আুঁলকয়া বাুঁলকয়া সকান্ েুদূসর অন্তলহগত হইয়া লগয়াসছ। েমস্ত প্রান্তর বযালপয়া এক একো কাসশর
সিাপ।”২১ ‘পসথর দাবী’ (১৯২৫) উপন্যাসে ন্দীবসয েবযোিীর ছদ্মন্াসম স্টীমার যাত্রা উপন্যাসের গুরুত্বপূণগ
লবষয়।
শরৎ-পরবতগীকাসল বাাংলা উপন্যাে বাুঁক সখসয়সছ, ন্দীর বযবহার বাাংলা উপন্যাে পাসে সগসছ। উলেলখত
উপন্যােগুলল ন্দীসকলন্দ্রক বাাংলা উপন্যাে ন্য়, এগুলল পরবতগী বাাংলা ন্দীসকলন্দ্রক উপন্যাে রিন্ার পথসক প্রশস্ত
কসরসছ। তাই বাাংলা উপন্যাসে ন্দীর ভূলমকা অতযন্ত গুরুত্বপূণগ। আর মালন্ক বসন্দযাপাধ্যাসয়র ‘পদ্মান্দীর মালি’–র
হাত ধ্সরই বাাংলা োলহসতযর প্রথম বাাংলা ন্দীসকলন্দ্রক উপন্যাসের যথাথগ েূিন্া।
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১১১
১৭. ঐ, পৃ. ৩৮৯
১৮. ঐ, পৃ. ৩৯১
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