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তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায়, বাাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিহতযক, ঔপন্যাহসক ও গল্পন্দলখক। ধ্রুপদী 

কথাহশল্পী, হন্ম্নবন্দগের গণমানু্ন্দষর কথাকার, সজীব জীবন্দন্র সহিত্রহশল্প সাধ্ক এমন্তর বহুমাহত্রক অহভধ্ায় 

সম্মাহন্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায়।বাাংলা সাহিন্দতযর অন্যতম হদকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র 

জীবন্ঘহন্ষ্ঠ শ্রলখন্ী তান্দক বাাংলা সাহিন্দতয অন্যতম মর্োদার আসন্দন্ অহধ্হষ্ঠত কন্দরন্দে। তারাশঙ্কর 

বন্দ্াপাধ্যায় ১৮৯৮ সান্দলর ২৩ জুলাই (ন্ান্া মতান্তরসি) জন্মগ্রিণ কন্দরন্। বাাংলা ভাষা ও সাহিন্দতযর 

অতযন্ত শহিমান্ এই কশাহশল্পী আমান্দদর মন্দন্ সদা জাগ্রত আন্দেন্ তাাঁ র শ্রমৌহলক সৃহিরন্দসর মাধ্যন্দম। 

জন্হিয় কথাসাহিহতযক তারাশঙ্কর বন্দ্াপাধ্যান্দয়র সৃ্মহতর িহত জান্াই হবন্ম্র েদ্ধাঞ্জহল। উন্দেখয শ্রর্, 

তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায় ১৯৭১ সান্দলর ১৪ শ্রসন্দেম্বর শ্রলাকান্তহরত িন্দলও বাাংলা সাহিন্দতয অহবস্মরণীয় 

অবদান্ রাখার জন্য হতহন্ হিরভাস্বর িন্দয় থাকন্দবন্। কালজয়ী সাহিতযসাধ্ক তারাশঙ্কর বন্দ্াপাধ্যান্দয়র 

‘কহব’ ‘সপ্তপদী’ ‘জলসাঘর’, ‘গণন্দদবতা’, ‘রাইকমল’ সি আন্দরা একাহধ্ক অমর সৃহি আমার অসম্ভব 

হিয় সাহিতযহশল্প। 

২. 

শ্রোট বা বড় শ্রর্ ধ্রন্দন্র মানু্ষই শ্রিাক ন্া শ্রকন্, তারাশঙ্কর তাাঁ র সব শ্রলখায় মানু্ন্দষর মিত্ত্ব ফুটিন্দয় 

তুন্দলন্দেন্, র্া তাাঁ র শ্রলখার সবন্দিন্দয় বড় গুণ। সামাহজক পহরবতে ন্দন্র হবহভন্ন হিত্র তাাঁ র অন্দন্ক গল্প ও 

উপন্যান্দসর হবষয়। তাাঁ র শ্রলখায় হবন্দশষ ভান্দব বীরভূম-বধ্েমান্ অঞ্চন্দলর সাাঁ ওতাল, বাগহদ, শ্রবািম, বাউহর, 

শ্র াম, গ্রাময কহবয়াল সম্প্রদান্দয়র কথা পাওয়া র্ায়। শ্রসখান্দন্ আরও আন্দে গ্রাম জীবন্দন্র ভাঙন্দন্র কথা, 

ন্গর জীবন্দন্র হবকান্দশর কথা। মানু্ন্দষর মন্দন্র গভীন্দর লুহকন্দয় থাকা সূক্ষ্ম অনু্ভূহতন্দক হতহন্ এমন্ভান্দব 



তার রিন্ায় বণেন্া কন্দরন্দেন্ শ্রর্, শ্রর্ শ্রকান্দন্া পাঠন্দকর পন্দে তা হৃদয়ঙ্গম করা সিজ হেল। আর এসব 

কারন্দণই তার সাহিতযকমে পাঠন্দকর হৃদন্দয় হিরজাগরূক িন্দয় আন্দে, থাকন্দব। তারাশঙ্কন্দরর জন্ম 

পহিমবন্দঙ্গর রাঢ় অঞ্চন্দলর বীরভূন্দমর লাভপুর গ্রান্দমর এক েহয়ষু্ণ জহমদার বাংন্দশ ১৮৯৮ সান্দল।  

৩. সাহিতয সমান্দলািকগন্দণর মন্দত, তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায় িথম হবশ্বরু্ন্দদ্ধাত্তর বাঙলা কথাসাহিন্দতযর 

এক িাতঃস্মরণীয় ন্াম। বাাংলা কথাসাহিন্দতযর এক অিহতদ্বহি হশল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায়। বহঙ্কমিন্দ্র, 

রবীন্দ্রন্াথ ও শরৎিন্দন্দ্রর হতহন্ র্থার্থ উত্তরসূরী। বাাংলা সাহিন্দতয আহবভূে ত হতন্ বন্দ্যাপাধ্যায় – এর মন্দধ্য 

হতহন্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথান্দকাহবদ। রবীন্দ্রন্ান্দথর িহতভার আন্দলাকস্পশে র্খন্ ক্রমশ হবলীয়মান্, র্খন্ 

শরৎিন্দন্দ্রর হদন্ও িায় শ্রশষ িন্দয় এন্দসন্দে, র্খন্ শ্রদন্দশর সমাজ ও রাজন্ীহতন্দত একটা অহিরতার স্পশে, 

এমহন্ এক রু্গসহিেন্দণ তারাশঙ্কন্দরর আহবভে াব ঘন্দট বাাংলা সাহিন্দতয। হবভূহতভূষণ বন্দ্যাপাধ্যান্দয় ও 

মাহণক বন্দ্যাপাধ্যান্দয়র পর তারাশঙ্কন্দরর শ্রলখন্ীর স্পন্দশে বাাংলা কথাসাহিতয আবার ন্তুন্ভান্দব আন্দলাহকত 

িয়।একহদন্দক সাম্রাজযবাদী হবন্দশ্বর আগ্রাসী তৎপরতা িশ্নহবদ্ধ কন্দরন্দে মান্ব অহিত্বন্দক; নন্রাজয-নন্রাশয-

অহন্িয়তা-ন্দেদ-শঙ্কা আর মন্িান্দপ বৃিদাঙশ মানু্ষ খন্ন্ কন্দরন্দে আত্মিতারণার হন্হবেঘ্ন হববর।মাহন্ক 

বন্দ্যাপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায় ও হবভূহতভূষণ বন্দ্যাপাধ্যায় বাাংলা উপন্যাসন্দক ন্তুন্ উচ্চতায় 

হন্ন্দয় শ্রগন্দেন্। হতন্জন্দন্র জগৎ আলাদা, তন্দব শহিন্দত তাাঁ রা স্বন্দগাত্রীয়। উপন্যান্দসর হবশ্বপটভূহমর কথা 

মন্দন্ শ্ররন্দখই বলা র্ায়, তাাঁ রা অসাধ্ারণ ঔপন্যাহসক। মাহন্ন্দকর পদ্মান্দীর মাহি, পুতুল ন্ান্দির ইহতকথা; 

তারাশঙ্কন্দরর িাসুহলবাাঁ ন্দকর উপকথা, গণন্দদবতা; হবভূহতভূষন্দণর পন্দথর পাাঁ িালী, আরণযক অপূেব রিন্া। 

মাহন্ন্দকর নবজ্ঞাহন্ক দৃহির সন্দঙ্গ বযহিজীবন্দন্র শ্রর্াগ, তারাশঙ্কন্দরর আঞ্চহলক জীবন্ন্দবাধ্-সামন্তন্দিতন্া, 

হবভূহতভূষন্দণর জীবন্-িকৃহত-দশেন্ বাাংলা উপন্যাসন্দক ধ্ন্ী কন্দর তুন্দলন্দে। শরৎিন্দন্দ্রর জগৎও হন্জ 

আন্দলায় উদ্ভাহসত; ন্ারীজীবন্-সামন্ত িহরত্র হন্ন্দয় তাাঁ র আন্দবগতপ্ত ভাষা আমান্দদর এক মহদর রণজগন্দত 

হন্ন্দয় র্ায়। তন্দব উপন্যান্দসর শহির হবন্দবিন্ায় তাাঁ ন্দক নূ্যন্ কন্দর শ্রদখন্দতই িয়।তারাশঙ্কর িার দশন্দকর 

শ্রবহশকাল ধ্ন্দর সাহিতয সাধ্ন্ায় ব্রতী হেন্দলন্। ১৯২৯-৩০ শ্রথন্দক ১৯৭১ সান্দলর মৃতুয অবহধ্ ১টি কাবযগ্রন্থ, 

৬৫টি উপন্যাস, ২০০-এর অহধ্ক শ্রোটগল্প, ১২টি ন্াটক, অসযাংখয িবি, সৃ্মহতকথা ও আত্মজীবন্ী রিন্া 

কন্দরন্। শ্রসগুহলর মন্দধ্য নিতালী ঘূহণে (১৯৩২), জলসাঘর (১৯৩৮), ধ্াত্রীন্দদবতা (১৯৩৯), কাহল্ী 

(১৯৪০), গণন্দদবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), কহব (১৯৪৪), িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর উপকথা (১৯৪৭), আন্দরাগয 

হন্ন্দকতন্ (১৯৫৩) ইতযাহদ ধ্রুপদী আহঙ্গন্দকর উপন্যাস হলন্দখ বাাংলা উপন্যাস সাহিন্দতয হতহন্ হবন্দশষ আসন্ 

লাভ কন্দরন্দেন্।  

৪. 

‘িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর উপকথা’ তারাশঙ্কন্দরর িথম ধ্ারার শ্রশষ পন্দবের মিাকাহবযক উপন্যাস। এই উপন্যান্দস 

তারাশঙ্কর ভূহম হন্ভে র আহভজাতয শ্রবান্দধ্ জাহরত জীবন্ বযবিার মান্দি হবত্ত-মর্োদা-সন্দিতন্ অথেদৃপ্ত 

অিহমকার অনু্ষঙ্গন্দক উপিাপন্ কন্দরন্দেন্। ‘িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর উপকথা’-এর একটা অনু্ষঙ্গ তাাঁ র হন্ন্দজর জীবন্ 

কাহিন্ীরই শ্রর্ন্ িহতচ্ছহব। উচ্চন্দকাটির জীবন্ আর হন্ম্নন্দকাটির জীবন্র্াত্রার সাংঘাত এই উপন্যান্দস বযি 

িন্দয়ন্দে। ‘িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর উপকথা’ উপন্যান্দস তারাশঙ্কর শ্রকৌম সমান্দজর শ্রগাষ্ঠী জীবন্ন্দক হবষয়ভুি 



কন্দরন্দেন্। উপন্যাসটিন্দত রন্দয়ন্দে সমান্তরাল দুটি কাহিন্ী। বাাঁ শবাহদ গ্রান্দমর পাশ হদন্দয় িবাহিত শ্রকাপাই 

ন্দীর হবখযাত িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর কািার সম্প্রদান্দয়র সুসাংিত জীবন্দন্র পতন্, কৃহষ হন্ভে র জীবন্দন্র পহরসমাহপ্ত 

ও কাাঁ শবন্ শ্রঘরা উপকথার িাাঁ সুহল বাাঁ ক হবরান্ভূহম পহরণত িওয়ার কাহিন্ী ‘িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর উপকথা।’ 

কািার সম্প্রদান্দয়র উন্দচ্ছদ ও বুন্দজে ায়া ধ্ন্তাহিক সমান্দজর র্িকন্দল তান্দদর দান্দস পহরণত িবার কাহিন্ী 

‘িাাঁ সুহল বাাঁ ন্দকর উপকথা। হদ্বতীয় ধ্ারার উপন্যান্দসর িসন্দঙ্গ ন্াম করন্দত িয় ‘মন্বন্তর’-এর । এ উপন্যাস 

অন্দন্কাাংন্দশ িগহত আন্দ্ালন্দন্র (১৯৩৫-৫০) দ্বারা অনু্িাহণত। ‘মন্বন্তর’ উপন্যাসটি গ্রহন্থত আকান্দর 

িকাহশত িয় ১৯৪৪ সান্দল। স্বাধ্ীন্তা আন্দ্ালন্ ও শ্রদশহবভাগ িাক পন্দবের রাজনন্হতক, সামাহজক 

জটিলতা তারাশঙ্কন্দরর মন্ন্দক আন্দ্াহলত কন্দর। ভয়াবি মন্বন্তন্দরর হিত্র হতহন্ িতযে কন্দরন্। হতহন্ 

রাজনন্হতক জীবন্ন্দবান্দধ্ উজ্জীহবত িন্, তার পন্দরই হতহন্ রিন্া কন্দরন্ ‘মন্বন্তর’, ‘গণন্দদবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’ 

এর মন্দতা রাজনন্হতক মতাদন্দশের অনু্ষন্দঙ্গ হলহখত উপন্যাসগুন্দলা। তারাশঙ্কন্দরর জীবন্ন্দবান্দধ্র িথম 

শ্রথন্দকই রাজন্ীহতর উপহিহতর কথা আমরা জাহন্। এ জীবন্ন্দবান্দধ্র কারন্দণই হতহন্ ‘গণন্দদবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’, 

‘ধ্াত্রীন্দদবতা’ উপন্যাস ত্রয় রাজনন্হতক মিাকাহবযক অনু্ষন্দঙ্গ হলখন্দত সমথে িন্ বািব অহভজ্ঞতার 

আন্দলান্দক। হতহন্ বারবার এসব উপন্যান্দস তাাঁ র স্বভূহম লাভপুন্দরর গ্রামযজীবন্দন্র কথাই শ্রর্ন্ তুন্দল ধ্ন্দরন্দেন্।  

 

৫. 

তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায় তাাঁ র গল্প-উপন্যান্দস শ্রর্ বহুমাহত্রক অনু্ষন্দঙ্গর অবতারণা কন্দরন্দেন্ তা অন্য 

শ্রলখকন্দদর মন্দধ্য খুব কমই শ্রদখা র্ায়। হতহন্ তাাঁ র গল্প- উপন্যান্দস ভয়ঙ্কর আহদমতাহিক ঐহতিয, শ্রিম, 

অন্দিম, পরকীয়া, শ্রসৌহখন্তা, হবলাহসতা, নবরাগয, নবষ্ণব সিহজয়াভাব, অবন্দিলা, িবঞ্চন্া, তঞ্চকতা, 

দ্বি- সাংঘাত, সুখ-দুঃখ, বযথা-ন্দবদন্া, ভাঙা-গড়ার কাহিন্ী হবধৃ্ত কন্দরন্দেন্ ন্ান্া অনু্ষন্দঙ্গ, ন্ান্া আহঙ্গন্দক, 

ন্ান্া ঘরাণায়। ধ্রুপদ আহঙ্গন্দকর গল্প-উপন্যাস োড়াও শ্রিম-ভালবাসা, হবরি-হবন্দচ্ছদ এবাং পরকীয়া শ্রিন্দমর 

গল্প- উপন্যাস হলন্দখন্দেন্ তার উদািরণ ‘িাাঁ পা াঙার শ্রবৌ’,‘জলসাঘর’,‘বযথে ন্াহয়কা’, ‘শ্রিম ও িন্দয়াজন্’, 

‘েলন্াময়ী’, ‘মঞ্জরী অন্দপরা’ ইতযাহদ। হতহন্ ‘সপ্তপদী’, ‘র্হতভঙ্গ’ উপন্যান্দস অবাঙালী ন্াগহরক জীবন্ 

হন্ন্দয় িগাঢ় ভালবাসার গল্প হলন্দখন্দেন্ তা হন্ঃসন্দ্ন্দি অসাধ্ারণ। এবার আমার দু’টি হিয় উপন্যান্দসর হদন্দক 

একটু ন্জর শ্রদন্দবা। 

৬. 

‘কহব’ উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্াপাধ্যায় রহিত একটি কালজয়ী সাহিতয। কথাহশল্পী তারাশঙ্কর `কহব` 

উপন্যান্দস ফুটিন্দয় তুন্দলন্দেন্ দহরদ্র ও হন্িু পহরবান্দরর এক তরুন্দণর কহব িন্দয় ওঠার ঘটন্া।‘সপ্তপদী’ 

উপন্যাস তারাশঙ্কর বন্দ্াপাধ্যায় রহিত আন্দরকটি কালজয়ী সাহিতযকমে। উপন্যান্দসর কাহিহন্ন্দত পাই, 

শ্রমহ ন্দকল কন্দলন্দজ়ে র সু্টন্দ ন্ট কৃন্দষ্ণ্ু ও রীন্া ব্রাউন্। রীন্া এযাঙ্গন্দলা ইহিয়ান্। কন্দলন্দজ ভারতীয় ও 

এযাঙ্গন্দলা ইহিয়ান্ন্দদর মন্দধ্য ফুটবল টুন্ান্দমন্ট িয়। এখান্দন্ই কৃন্দষ্ণ্ু ও রীন্া ব্রাউন্দন্র মন্দধ্য হবন্দরাধ্ শুরু 



িয়। র্া আন্দরা শ্রোট শ্রোট ঘটন্ায় বাড়ন্দত থান্দক। পন্দর কন্দলজ ফাাংশন্দন্ “ওন্দথন্দলার-ন্দ সহ ন্দমান্া”য় 

অহভন্য় করন্দত হগন্দয় তারা পরস্পন্দরর কান্দে আন্দস। ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর তান্দদর মন্দধ্য শ্রিন্দমর সম্পকে  গন্দড় ওন্দঠ। 

 

সব হমন্দল বলা র্ায়, তারা শঙ্কর এক কালজয়ী কথাহশল্পী হতহন্ শ্রবন্দদ, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, শ্রিৌহকদার, 

বাগদী, শ্রবািম, শ্র াম ইতযাহদ সাধ্ারণ মানু্ন্দষর জীবন্হিত্র মান্হবক দরদ হদন্দয় অঙ্কন্ কন্দরন্দেন্। তাাঁ র দুই 

পুরুষ, কাহল্ী, আন্দরাগয হন্ন্দকতন্ ও জলসাঘর অবলম্বন্দন্ িলহচ্চত্রও হন্হমেত িন্দয়ন্দে। বাাংলা সাহিন্দতয 

সৃজন্শীল সৃহি কন্দমের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যাপাধ্যায় উন্দেখন্দর্াগয সাংখযক পুরস্কান্দর ভূহষত িন্। 

সাহিতযকন্দমের স্বীকৃহতস্বরূপ হতহন্ কলকাতা হবশ্বহবদযালন্দয়র ‘শরৎসৃ্মহত পুরস্কার’ (১৯৪৭) ও ‘জগত্তাহরণী 

স্বণেপদক’ (১৯৫৬) লাভ কন্দরন্। এোড়া হতহন্ ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ (১৯৫৫), ‘সাহিতয আকান্দদহম পুরস্কার’ 

(১৯৫৬), ‘জ্ঞান্পীঠ পুরস্কার’ (১৯৬৭) এবাং ‘পদ্মশ্রী’ (১৯৬২) ও ‘পদ্মভূষণ’ উপাহধ্ন্দত ভূহষত িন্।  

 


