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• কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস ন্ায়ক চররত্রটি রিন্তেষণ কন্তরা 
অথিা 

• কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস ককন্দ্রীয় চররত্রটি রিন্তেষণ কর। 

 

            এই উপন্যান্তস ক ারিন্দলাল ককন্দ্রীয় চররত্র । িরিমচন্দ্র তান্তক রিরিত মারজি ত রুরচ সম্মত গুন্িান্ 
চররত্র রূন্তপ অরিত কন্তরন্তেন্ । ক ারিন্দলাল শুধু গুণিান্ রেন্তলন্ ন্া রেন্তলন্ অতযে রুপিান্ ।  ক ারিন্দলাল 
রিিারিত , কেরমক দাম্পতয জীিন্ তার অপররন্তময় সুখ ও িারেন্তত ভরা িারলকা িধূ উজ্জল ক ৌর িন্তণির 
অরধকারী ন্া িন্তলও আপরন্ রসদ্ধাে কেন্তমর েিাি রদন্তয়রেল । রতরন্ ভ্রমন্তরর সরলতা িারলকা স্বভন্তি তার  
েরত কেন্তম মুগ্ধ রেন্তলন্ রকন্তু ক ারিন্দলাল কিষ পর্িে একজন্ লম্পট চররত্র এিং ন্ারী ঘাতক পররন্ত 
িল । এই পররণরত স্বাভারিক িন্তয়ন্তে রকন্া কসটাই রিচার্ি রিষয় 

            ক ারিন্দলান্তলর সন্তে পাঠন্তকর েথম সািাৎ িারুণী পষ্কররণীর তীন্তর । দয়ার্দ্ি   হৃদয় ক ারিন্দলাল 
কদন্তখন্তেন্ ব্রহ্মান্ন্দ কঘান্তষর ভাতৃ কন্যা করারিণী জল রন্ন্তত এন্তস কসাপান্তন্ িন্তস কাাঁ দন্তে ।  সিানু্ভুরতর সন্তে 
তান্তক তার কান্নার কারণ রজজ্ঞাসা করন্তলন্ ।কসই চন্দ্রান্তলারকত সন্ধ্যায় কসাপান্তন্ দন্ডায়মান্ চম্পক রন্রমিত 
মূরতি িৎ ক ারিন্দ লালন্তক কদন্তখ করারিণী মুগ্ধ িন্তলা। ক ারিন্দলাল ও ভাস্কর মূরতি িৎ অপূিি সুন্দরী কর্ৌিন্িতী 
করারিন্ী কক কদন্তখ মুগ্ধ িন্তলা। ক ারিন্দলাল িুঝন্তত পান্তররন্ এই মুগ্ধতা ভরিষযন্তত ককান্ সিিন্ান্তির অতন্তল 

তান্তক তরলন্তয় কদন্তি। আসন্তল ক ারিন্দলান্তলর অেন্তর কর্ অতৃপ্ত রূপ তৃষ্ণা রেল ভ্রমর তা কমটান্তত পান্তররন্। 
তাই করারিণীর সংস্পন্তিি এন্তস তার মন্তন্র মন্তধয কসরূপ তৃষ্ণা চররতাথি করার এক েিল িাসন্া কজন্ত  উঠন্তলা। 

                    পর দুঃখ কাতর ফন্তল উইল চুররর জন্য কৃষ্ণকান্তের দন্ড কথন্তক করারিন্ী কক িাাঁ চান্তত কচন্তয়রেন্তলা 
ক ারিন্দলাল। রকন্তু ররিরন্ তার রূন্তপর ফাাঁ ন্তদ ক ারিন্দলাল কক এমন্ ভান্তি জর়িন্তয় কফলন্তলা কর্ অেুঃপুন্তর 
রন্ভৃত আলান্তপর কিন্তষ র্খন্ িার়ি রফরল তখন্ কস িুন্তঝ ক ল ক ারিন্দলান্তলর হৃদয় কক কস অন্তন্কখারন্ 
জয় করন্তত কপন্তরন্তে ।কারণ কসই রদন্ কর্ কলন্তি িন্ধ্ন্তন্ করারিন্ীর েথম সম্ভাষণ িইল। 



       রকন্তু ক ারিন্দলাল করারিন্ীর েরত র্তই আকৃষ্ট কিাক ন্া ককন্ তখন্ও পর্িে রন্ন্তজন্তক সংর্ত করার 
আোণ কচষ্টা কন্তরন্তে। তাই করারিণীর সন্তে তার র্ান্তত আর কদখা ন্া িয় কসজন্য তান্তক কদিােরী িন্তত 
িন্তলন্তে একরদন্তক ভ্রমর অন্যরদন্তক করারিন্ী এই দইন্তয়র মাঝখান্তন্ পন্ত়ি তার রচত্ত অের্দ্ি ন্তে জজি ররত িন্তয়ন্তে 
। অন্তচতন্ করারিন্ীন্তক জল কথন্তক তুন্তল পালন্তির কিায়ান্তন্ার পর অনু্ন্তিাচন্ার তার মন্ অনু্ন্তিাচন্ায় দগ্ধ িন্তয়ন্তে 
। এই সুন্দরীর আত্মঘান্ততর জন্য রতরন্ দায়ী- এ কথা মন্তন্ কন্তর তার িুক কফন্তটন্তে। তারপর আোণ 
কচষ্টায় তার োণ রফররন্তয় এন্তন্ন্তে।কসই রান্তত করারিন্ী র্খন্ তার িরিত হৃদন্তয়র কামন্ান্তক ক ারিন্দলান্তলর 
কান্তে িযক্ত কন্তর িার়ি রফন্তর ক ন্তে তখন্ ক ারিন্দলাল ভ্রমন্তরর ভরিষযৎ রচোয় আতরিত িন্তয়ন্তে। কস  
রন্দারুণ সিন্তটর মুন্তখ পন্ত়িন্তে তার কথন্তক কস  উদ্ধার কপন্তত কচন্তয়ন্তে । কসই  রিজন্ কন্তির মন্তধয সিসা 
ভূপরতত  কিান্তয় করাদন্ কন্তরন্তে।  মাটিন্তত মুখ লুরকন্তয় ঈশ্বন্তরর কান্তে োথিন্া কন্তরন্তে – “িা ন্াথ! তুরম আমায় 
রিা কন্তরা। তুরম িল ন্া   কািা িন্তল আরম এই রিপদ িন্তত উদ্ধার পাইি। আরম মররন্তিা  ভ্রমর  মররন্তি 

।তুরম এই রচন্তত্ত রিরাজ কররও- আরম কতামার িন্তল আত্ম জয় কররি”। 

        এই োথিন্ার মন্তধয ককান্তন্া ফাাঁ রক কন্ই,  কস সতয সরতযই আত্মজয় করন্তত কচন্তয়ন্তে। করারিন্ীর সারন্নন্তধয 
এ়িািার জন্য জরমদারর কদখিার আরেলায় িন্দর খারল র্াত্রা কন্তরন্তেন্। একথা সতয েথম িষিার কমঘ দিিন্তন্ 

চিলা ময়ূরীর মত ক ারিন্দলান্তলর মন্ করারিণীর রূপ কদন্তখ রন্ন্তয়ন্তে উন্তঠরেল। তার পূণি কর্ৌিন্ রূপ তৃষ্ণা 
অতযে েিল। ভ্রমর কথন্তক কস তৃষ্ণা রন্িারণ রন্িাররত িয়রন্। তিুও মন্তন্ মন্তন্ িপথ করন্তলন্ “মররন্তত িয় 

মররি তথারপ ভ্রমন্তরর কান্তে  ভ্রমন্তরর কান্তে অরিশ্বাসী িা কৃতজ্ঞ িইি ন্া “। 

          এপর্িে ক ারিন্দ্র লান্তলর চররত্র োয় রন্ষ্কলুষ। তার রচত্তন্তক তখন্তন্া স্পিি কন্তররন্। রকন্তু এরপন্তর ঘটন্াচন্তে 
তান্তক অরত দ্রুত সিিন্ান্তির রদন্তক কটন্তন্ রন্ন্তয় ক ন্তে। কুৎসা রটন্াকারী চাকরান্ীর দল ভ্রমন্তরর মন্ন্তক 
রিরষন্তয় রদন্তয়ন্তে ।তান্তক িন্তলন্তে ক ারিন্দলাল করারিণীর েরত েণয়াসক্ত। শুধু তাই ন্য় ক ারিন্দলাল তান্তক সাত 

িাজার টাকার   িন্াও রদন্তয়ন্তে। ন্ান্া জন্তন্র কাে কথন্তক একথা শুন্তন্ ভ্রমন্তরর একরন্ষ্ট পরত কেম ধাক্কা 
কখন্তয়ন্তে। কসই ক ারিন্দলাল কক রুর ভাষায় রচঠি রলন্তখন্তে। একই ডান্তক ব্রহ্মান্ন্তন্দর কান্তে কথন্তক  রিন্দলাল রচঠি 

কপন্তয়ন্তে । কস রচঠির রিষয় িস্তু ভ্রমর ন্ারক রটন্া কন্তরন্তে কর্ ক ারিন্দ লাল করারিন্ী কক  সাত িাজার টাকা রদন্তয়ন্তে । 
রিরিত ক ারিন্দলাল রকেুই িুঝন্তত ন্া কপন্তর দ্রুত িার়ি রফন্তরন্তে। আর ক ারিন্দলাল রফন্তরন্তে শুন্তন্ ভ্রমর 
অরভমান্তন্ রপত্রালন্তয় র্াত্রা কন্তরন্তে। 

          এরপর কথন্তকই ক ারিন্দলান্তলর অধুঃপতন্ শুরু িন্তয়ন্তে। ভ্রমর রপত্রালন্তয়  মন্ কন্তরন্তে শুন্তন্ তার 
আত্মরভমান্ আঘাত লা ন্তলা। রতরন্ ভািন্তলন্ “এত অরিশ্বাস ?ন্া িুরঝয়া ন্া রজজ্ঞাসা কররয়া আমান্তক তযা  
কররয়া ক ল!  আরম আর কস ভ্রমন্তর মুখ কদখন্তিা ন্া” । 



ক ারিন্দ লাল ভ্রমর কক ভুলন্তত চাইল। আর ভ্রমরন্তক ভুলিার উৎকৃষ্ট উপায় রিন্তসন্তি করারিন্ীর রচোয় মগ্ন 
িন্তলা। করারিন্ীর অন্তলৌরকক রূপ েভা একরদন্তন্র জন্য ক ারিন্দলান্তলর হৃদয় কথন্তক মুন্তে র্ায়রন্ । ক ারিন্দলাল 
এতরদন্ কজার কন্তর তান্তক স্থান্ রদন্তয়ন্তেন্। রকন্তু ভ্রমন্তরর অিতি মান্তন্ স্ত্রী তার মন্তন্র মন্তধয আিার কামন্ার 
আগুন্ জ্বারলন্তয় তুলল তারপর একরদন্ িষিার রান্তত উদযান্িাটি ক ারিন্দলাল অরগ্নরিখা  ভীরভান্তি েচরলত 
িন্তলা।   

         রেয় ভাতুষ কন্যা ক ারিন্দলান্তলর অধুঃপতন্ কদন্তখ কৃষ্ণকাে ক ারিন্দলাল কক সম্পরত্ত কথন্তক িরিত 
করন্তলন্। কৃষ্ণকান্তের মৃতুযর পর ক ারিন্দলান্তলর জন্ন্ী কািীিাসী িন্তলন্। আর ক ারিন্দলাল করারিণীন্তক রন্ন্তয় 
েসাদপুর কভান্ত র জীিন্ শুরু করন্তলা। রকন্তু রূন্তপর  কন্িা একসময় ককন্তট ক ল। কভান্ত  ক্লারে এন্তলা। 
করারিন্ী কক কপন্তয় ক ারিন্দলাল িুঝন্তত পারল রূপ তৃষ্ণা িলািল তুলয এন্তত সুখ কন্ই। তখন্ আিার তার মান্সপন্তট 
কভন্তস উঠন্তলা ভ্রমন্তরর িৃরত। রন্িাকর তান্তক ভ্রমন্তরর কথা িরণ কররন্তয় রদন্তয়ন্তেন্ । র্দ্ার রুদ্ধ কন্তর দই 
িান্তত মুখ কেন্তক ক ারিন্দলাল কাাঁ দন্তত আরম্ভ করল। কৃত অপরান্তধর জন্য তখন্ কস িৃরিক দংিন্ জ্বালা 
অনু্ভি কন্তরন্তে। সুতরাং কান্না রভন্নতার ককান্তন্া উপায় রেল ন্া ।এক সরলমন্া রূপিীন্া িারলকার জন্য তার 
অনু্ন্তিাচন্া শুরু িন্তলা। তার মন্তন্র র্খন্ এই অিস্থা তখন্ করারিন্ী সম্বন্তন্ধ্ কজন্ত  উঠল এক েিল 
সন্তন্দি। সন্ধ্যার অন্ধ্কান্তর এক পর পুরুন্তষর সন্তে রন্জি ন্ স্থান্তন্ সািাৎকার । র্ার জন্য রাজার ন্যায় ঐশ্বর্ি  

কলিিীন্ চররত্র অতযাজয ধমি পররতযা  কন্তরন্তেন্। র্ার জন্য ভ্রমন্তরর ন্াই অমৃতময় সাধিী ন্ারীন্তক তযা  
কন্তরন্তেন্ কস আজ অন্য পুরুন্তষর েরত আসক্ত। ক ারিন্দলাল রস্থর থাকন্তত পারন্তলন্ ন্া িান্ততর রপস্তল 
 ন্তজি  উঠন্তলা িন্তলন্ ন্ারী ঘারত। 

           তার চররন্তত্রর এই পররণরতর ককাথাও অসেরত িয়রন্।িরিমচন্দ্র ক ারিন্দলান্তলর সুক্ষ্ম মানু্ষ 
েরতরেয়াগুন্তলান্তক মন্স্তত্ত্ব সম্মত কন্তর অিন্ কন্তরন্তেন্। ককন্ করারিণীন্তক িতযা করন্তত রতরন্ িাধয িন্তলন্ 
তার মন্স্তারত্ত্বক িযাখযা রতরন্ রদন্তয়ন্তেন্। ক ারিন্দলাল কক তার পান্তপর োয়রিত্ত করন্তত িন্তয়রেল । ভ্রমন্তরর 
মৃতুযর পর মান্রসক ধধর্ি িাররন্তয়  িাররন্তয় রতরন্ উন্মাদ গ্রস্ত িন্তয়ন্তেন্ । তারপর িন্তয়রেন্তলন্ সংসার তযা ী সন্নযাসী 
। ভ িদ পদ পন্তে মন্  স্থাপন্ কন্তর রতরন্ িারে কপন্তত কচন্তয়রেন্তলন্ । সাংসাররক দুঃখ র্ন্ত্রণায় িাত কথন্তক 
মুরক্ত কপন্তত কচন্তয়রেন্তলন্ । অনু্তাপ জজি ররত ক ারিন্দলান্তলর  এই পররণরত স্বাভারিক এিং সেত। 


