
2ND SEMESTER          PROG –PCC( P-1)         

বিয় – কথাাবত্য      ধযাবকা – রানু বিশ্বা  

 

উনযা লব্দবি এসসছ আংসরবজ ‘Novel” word  থথসক। িস্তুত্ঃ নসে লব্দবির িাংার প্রবত্লব্দ 

নেনযা । াথথক উনযাস ‘প্লি’ থাকার ালাাবল উকাবনী, চবরত্র, থখসকর জীিন োয 

থাকসিাধারণত্ঃ । সনসকর মসত্ িাংার প্রথম উনযা যাবরচাাঁদ বমসত্রর ‚অাসর ঘসরর 

দুা‛।বকন্তু ত্ার গঠনগত্ মান উন্নত্ নয়,থখাসন িবিমচসের ‘দুসগথলনবিনী’উনযা িবদক 

থথসক াথথক।এর ূসিথ বত্বন একবি আংসরবজ উনযা থসখন ‚Rajmohan’s Wife” , যা 

মাপ্ত।   

িবিম চসের উনযাসক অমরা বত্ন থেবণসত্ োগ কবর-  

ক) ঐবত্াবক  থরামান্স উনযা – দুসগথলনবিনী(১৮৬৫), কাকুন্ডা(১৮৬৬), 

আবিরা(১৮৭৩),  মৃণাবনী(১৮৬৯),যুগাঙ্গরীয়(১৮৭৪),চেসলখর(১৮৭৫),রাজবং(১৮৮২), 

ীত্ারাম(১৮৮৭) 

খ) ত্ত্ত্ব  থদলাত্মসিাধক উনযা- অনিমঠ(১৮৮৪),থদিী থচৌধুরাণী(১৮৮৫) 

গ) ামাবজক  াবরিাবরক উনযা- বিিৃক্ষ(১৮৭৩),রজনী(১৮৭৭),কৃষ্ণকাসের উআ(১৮৭৮)  

 

রিীেনাথ নি দ্ধবত্সত্ উনযা থসখন। এিা ত্য থয ত্াাঁর ঐবত্াবক উনযাস িবিমী প্রোি 

ক্ষয করা যায়। ত্সি িবিসমর মসত্া ুগেীর স্বসদলীোি িা ঘন,গম্ভীর োা ত্াাঁর উনযাস বছ 

না, বকন্তু রিীে উনযাস অমরা মনস্তাবত্ত্বক থছাাঁয়া ক্ষয কবর ।  

িবিমচসের মত্ রিীেনাথ ঠাকুসরর উনযাসক অমরা কসয়কবি থেবণসত্ োগ কসর থাবক- 

ক) ঐবত্াবক উনযা – িউ ঠাকুরানীর াি(১৯০৩), রাজবথ (১৮৮৭) । 



খ) ামাবজক উনযা- থচাসখর িাব(১৯০৩), থনৌকাডুবি(১৯০৬), থযাগাসযাগ (১৯২৩) । 

গ) স্বসদলসচত্নামূক উনযা- থগারা(১৯১০),ঘসরিাআসর(১৯১৬),চার ধযায়(১৯৩৪) । 

ঘ) থরামাবিক উনযা- থলসর কবিত্া(১৯২৯),দুআ থিান(১৯৩৩), মাঞ্চ(১৯৩৪)। 

ঙ) থচত্নাপ্রিাী উনযা- চতু্রঙ্গ (১৯১৬) 

িবিমচসের উনযাস অমরা থদল  জাবত্র কযাসণর কথা াআ, থত্মবন রিীেনাসথর উনযাস 

ত্ত্ত্ব  কািযানুেুবত্র অসাচনা  ায়া যায় । বকন্তু লরৎচসের উনযাস অমরা াধারণ 

মানুসর বনত্য বদসনর িঞ্চনার কথা থাসক।মকাসর জবমদাসরর ত্যাচাসরর কথা, গ্রাম িাংার 

াবরিাবরক জীিসনর কথা ত্াাঁর উনযাস প্রকাল ায়। শরৎচন্দ্রের উনযাস অমরা প্রথম নারী 

মসনর প্রবত্চ্ছবি ায়। নারী মন্দ্রনর ক ামল   বিসরাী প্রিৃবিগুব বত্বন যত্ন কাসর 

এাঁসকসছন – নলীা(ন্নদা বদবদ), থিারায়ণা( াবিত্রী), স্বস্ববরণী 

(বকরণ্ময়ী),থপ্রবমকা(রাজক্ষ্মী),প্রবত্িাদ-মুখরা(েয়া,কমা)। বত্বন প্রায় ১৯বি উনযা 

বসখসছন।অবম কত্কগুব বিখযাত্ উনযাসর নাম বদবচ্ছ- 

থদনাানা(১৯১২),িড়বদবদ(১৯১৩),বিরাজ থিৌ(১৯১৪),ল্লীমাজ(১৯১৬), স্বিকুসের 

উআ(১৯১৬),চেনাথ(১৯১৬), দিা(১৯১৮), গৃদা(১৯২০), সথর দািী(১৯২৬),শুেদা(১৯৩৮), 

থলসর বরচ(১৯৩৯)। 

ত্াাঁর অত্মজীিনীমূক উনযা -শ্রীকাে।এবি চার খসে বিেক্ত- (১ম ১৯১৭, ২য় ১৯১৮, ৩য় 

১৯৩৩ , ৪থথ ১৯৩৪) । লরৎচসের বকছু উনযা নািসকর রূ ায়- থাড়লী ,রমা,বিরাজ থিৌ, 

বিজয়া। 

লরৎচসের থিবলরোগ উনযাগুব ামাবজক, ত্াাঁর থপ্রমমূক উনযা থদিদা , রাজননবত্ক 

উনযা সথর দািী ।  

 


