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ঐতিহাতিক উপন্যাি
যে উপন্যাসির পটভূতি ইতিহাি এবং তবতভন্ন ঐতিহাতিক চতরত্র, িাধারণি িাসক
ঐতিহাতিক উপন্যাি বলা হয়। ইতিহাসির কাতহতন্ ও চতরত্রসক আশ্রয় কসর
ঔপন্যাতিক তন্সের কল্পন্া তিতিসয় উপন্যাি রচন্া কসরন্।
ঐতিহাতিক উপন্যািসক িাধারণি দুতট ভাসে ভাে করা হয়।
এক, তবশুদ্ধ ঐতিহাতিক উপন্যাি, যেখাসন্ ইতিহাসির বাইসর তভন্ন যকাসন্া প্রিঙ্গ
তন্সয় যলখক আসলাচন্া কসরন্ ন্া। যেিন্ – রসিিচন্দ্র দসের ‘রােপুি েীবন্িন্ধ্যা’।
দুই, তিশ্র ঐতিহাতিক উপন্যাি, যেখাসন্ ইতিহাসির পািাপাতি তবতবধ িািাতেক
এবং রােনন্তিক বক্তবয যলখক প্রকাি করসি থাসকন্। যেিন্ – রবীন্দ্রন্াসথর
‘রােতষি’।

উদাহরণ: ঐতিহাতিক উপন্যাসির প্রথি িাথিক তন্দিিন্ ওয়াল্টার স্কসটর দুতট উপন্যাি
‘ওসয়ভারতল’ ও ‘আইভযান্সহা’। বাংলািাতহসিয ঐতিহাতিক উপন্যাি যলখার িূ চন্া
বতিিচসন্দ্রর হাি ধসর। বতিিচসন্দ্রর ‘দুসেিিন্তিন্ী’-যক অসন্ক িিাসলাচক প্রথি
ঐতিহাতিক উপন্যি তহসিসব িসন্ কসরন্। বতিি তন্সে অবিয ‘রােতিংহ’-যক িাাঁর

যলখা প্রথি ঐতিহাতিক উপন্যাি তহসিসব তচতিি কসরতিসলন্। বতিসির পসর কৃতিসের
িসঙ্গ ঐতিহাতিক উপন্যাি তলসখসিন্ রসিিচন্দ্র দে, িরতদিু বসিযাপাধযায়, হরপ্রিাদ
িাস্ত্রী প্রিুখ। িরতদিুর ‘িুঙ্গভদ্রার িীসর’, ‘তিসির বিী’, ‘িুতি িন্ধ্যার যিঘ’,
হরপ্রিাসদর ‘যবসন্র যিসয়’, রসিিসন্দ্রর ‘রােপুি েীবন্িন্ধ্যা’, ‘িহারাষ্ট্র েীবন্প্রভাি’
ইিযাতদ উসেখসোেয ঐতিহাতিক উপন্যাসির উদাহরণ।

ববতিষ্ঠ্য:
১। অিীি ইতিহাসির যকাসন্া তবসিষ একতট িিয়পসবির কথা ঐতিহাতিক উপন্যাসি
তববৃ ি হয়। যেিন্ রােতিংসহ িপ্তদি িিাব্দীর যিাঘল আিসলর কথা পাওয়া োয়।
২। ঐতিহাতিক উপন্যাসির চতরত্ররা তিংহভাে যেসত্রই ইতিহাসির িু পতরতচি বযতক্তে।
যেিন্ – রােতিংহ উপন্যাসি ঔরঙ্গসেব, রােতিংহ প্রিুখ। আবার যলখক প্রসয়ােন্
িসিা কাল্পতন্ক চতরত্রও িৃ তি কসরন্।
৩। ইতিহাসির অন্তসলিাসক উাঁতক তদসয় ঐতিহাতিক তবতভন্ন বযতক্তসের তিধা-িন্দ্ব-যপ্রিভাসলাবািা-হিািা ইিযাতদ যলখক তন্সের কল্পন্াগুসণ ফুতটসয় যিাসলন্। যেিন্
আেসকর িিসয় দাাঁতিসয় োন্ার উপায় যন্ই রােতিংসহর িসঙ্গ েুদ্ধকাসল ঔরঙ্গসেব
তিক কী ধরসন্র তচন্তাভাবন্া করতিসলন্। যলখক এইখাসন্ কল্পন্ার আশ্রয় যন্ন্, এবং
তন্সের ইসে িসিা ঔরঙ্গসেসবর ভাবন্াসক ফুতটসয় যিাসলন্।
৪। ইতিহািসক েিদূ র িম্ভব অেুণ্ণ যরসখ চতরত্রগুতলর েীবন্ভাবন্া বযক্ত কসর যিালা
যলখসকর কাি যথসক প্রিযাতিি। ইতিহািসক তবকৃি করসল ঐতিহাতিক উপন্যাসির
যকাসন্া িূ লয থাসক ন্া। অসন্সেসত্রই যলখকসদর তবসিষ যকাসন্া একতট দিিসন্র প্রতি

পেপািীে থাসক। যকাসন্া যকাসন্া যলখক তহিুেবাদী হন্, যকউ বা ইিলািপন্থী। তকন্তু
যিই ধিিীয় পেপাি েতদ যলখসকর ইতিহািভাবন্াসক তবকৃি কসর, িাহসল যি
যলখাসক ঐতিহাতিক উপন্যাি বলা োয় ন্া।
৫। ঐতিহাতিক চতরত্রগুতল েতদ যকবল ইতিহাসির িািগ্রী হসয়ই যথসক োয়, িাহসল
ঐতিহাতিক উপন্যাসির িেিাদা ন্ি হয়। যলখক যচিা কসরন্ িাসদর িসধয একতট
িািতগ্রক রি ফুতটসয় িুলসি, োসি অিীসির কালিীিা অতিক্রি কসর বিিিান্
িিসয়র পািকও িা যথসক রিাস্বাদন্ করসি পাসর।
৬। ঐতিহাতিক উপন্যাসির একতট তবসিষ প্রতিসবি বা যিতটং থাসক। যে িিসয়র কথা
উপন্যাসি বলা হসে যিই িিসয়র যপািাক-কথাবািিা-েৃহতন্িিাণ-রাস্তাঘাট-েুদ্ধপতরকল্পন্া
ইিযাতদ যেন্ উপন্যাসি েথাথিভাসব তববৃ ি হয়, িা যলখকসক যখয়াল রাখসি হয়। যিতটং
ন্ি হসল উপন্যাসির কালাসন্ৌতচিয যদাষ ঘসট। যেিন্ রােতিংহ উপন্যাসির যকাসন্া
চতরত্র চাইসলই ইংসরতেসি কথা বলসি পাসর ন্া, বা েুসদ্ধ আধুতন্ক যকাসন্া আসেয়াস্ত্র
বযবহার করা োয় ন্া।

একতট উদাহরণ:
একতট ঐতিহাতিক উপন্যাসির উদাহরণ হল বতিিচসন্দ্রর রােতিংহ (১৮৮২)। এই
উপন্যাসি যিােল ও রােপুিসদর িসধযকার টান্াসপাসিন্ এবং িসন্দ্বর ইতিহাি যলখক
তবশ্বস্তভাসব বণিন্া কসরসিন্। উপন্যাসির িসধযকার িূ ল চতরত্রগুতল – রােতিংহ,
ঔরঙ্গসেব, যেবউতন্নিা, এবং চঞ্চলকুিারীর তববরসণ যলখক িিকালীন্ িথযপ্রিাণসক
বযবহার কসরসিন্ এবং িাধযিসিা ইতিহািসক অন্ু িরণ কসরসিন্। রােতিংসহ

একাতধক েুদ্ধ আসি। যিিব েুসদ্ধর বণিন্াসি খাতন্কটা অতিিসয়াতক্ত থাকসলও যিাসটর
উপর িা তবশ্বািসোেয। যলখক উপন্যাসির িূ ল কাতহতন্র ফাাঁসক ফাাঁসক যবি তকিু
উপকাতহতন্সক গুাঁসে তদসয়সিন্। যেিন্ – দতরয়া-িবারক-যেবউতন্নিার তত্রসকাণ িম্পকি
বা তন্িিলকুিারী-িাতন্কলাল-ঔরঙ্গসেসবর কাতহতন্। এই উপকাতহতন্গুতল যলখসকর
কাল্পতন্ক, তকন্তু িাসদর বুন্সন্ ঐতিহাতিক প্রজ্ঞা স্পি। িাতন্কলাল, িবারক,
তন্িিলকুিারী প্রিুখ অনন্তিহাতিক চতরত্র হসলও িাসদর বণিন্ার িসধয যকাথাও
কালাসন্ৌতচিয যদাষ ঘসটতন্। চঞ্চলকুিারীর িঙ্গী তহসিসব তন্িিল বা রােতিংসহর িঙ্গী
তহসিসব িাতন্কলালসক তদতবয িাতন্সয় যেসি। ঐতিহাতিক েদুন্াথ িরকার এই কারসণ
বতিসির ইতিহািসবাসধর প্রিংিা কসরতিসলন্। অিীি ইতিহাসির কাতহতন্ িাসত্রই যি
তববরসণ ভাষা একতট গুরুেপূ ণি উপাদান্। ঐতিহাতিক উপন্যাসির ভাষা হওয়া উতচি
েুোন্ু েি, েম্ভীর এবং িাধু। িাধারণ চটুল এবং চলতি ভাষা েথািম্ভব পতরহার করা
উতচি। বতিি ভাষােি এই োম্ভীেিসক আোসোিা যলখার িসধয বোয় যরসখসিন্।
এিািাও িিকালীন্ তদতে, যিােল হাসরি এবং চঞ্চলকুিারীর অন্তঃপুসরর বণিন্াসিও
যলখসকর প্রখর ইতিহািজ্ঞান্ ফুসট উসিসি। এই যিতটং বা প্রতিসবি তন্িিাসন্ যলখক
কল্পন্ার েল যিিান্তন্, ো েথাথি িাই বণিন্া কসরসিন্। িবতিতলসয় ‘রােতিংহ’-এ
ঐতিহাতিক উপন্যাসির োবিীয় ববতিিয িেুি থাকায়, এসক ঐতিহাতিক উপন্যাি
তহসিসব তচতিি করা যেসি পাসর।

