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উপসংিার 

‘যসই সমে’, ‘েথম আশ্বলা’, ‘পূিি-পবিম’ এই বতি উপিযাশ্বস 
ঔপিযাবসক বশকশ্বের টাশ্বি তাবকশ্বেশ্বিি িাোলীর অিবত ইবতহাশ্বসর 
বদশ্বক। উবিশ শতশ্বকর িিজাগরণ যথশ্বক শুরু কশ্বর দীঘি সমে িশ্বর 
িাোলীর জীিি যিতিার যে বিিতি ি ঘশ্বটশ্বি, যসই বিিতি শ্বির রূপশ্বরখা 
এই বতিটি উপিযাস। ঔপিযাবসক উপিযাশ্বস খঁুশ্বজশ্বিি, বিশ্বজর সিার 
স্বরূপশ্বক। িশ্বমির কারশ্বণ বদ্বখবন্ডত িাোলী সমাজ, সিংসৃ্কবত ও ঐবতশ্বহযর 
সন্ধাি কশ্বরশ্বিি গশ্বিষশ্বকর দবৃিশ্বত আিার ঔপিযাবসশ্বকর দবৃিশ্বত 
ঘটিশ্বেশ্বিি তশ্বথযর সমন্বে। িািংলা উপিযাশ্বসর ভূবমশ্বত এই বতি উপিযাস 
দাঁবেশ্বে রশ্বেশ্বি বতিটি গুরুেপূণি স্থাপশ্বতযর মশ্বতা। িািংলা ও িাোলীেশ্বক 
বিশ্বে সুিীশ্বলর এই েোস অবভিি ও িািংলা সাবহশ্বতয অতুলিীে।
ঔপিযাবসশ্বকর ইবতহাস সন্ধাি তথা সমে সন্ধাি তথা আত্ম অিসুন্ধাি 
তথা বশকে সন্ধাি পােশ্বকও পবরবিত কবরশ্বেশ্বি বিশ্বজর বশকশ্বের সশ্বি। 
যকান্ পশ্বথ িাোলী পািাতয সভযতার ভাশ্বলা মন্দ গ্রহণ িজি শ্বির মিয বদশ্বে 
বিশ্বজর সিার স্বরূপশ্বক খঁুশ্বজ যপশ্বেবিল; যকান্ পশ্বথ িাোলী হশ্বেবিল
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আত্মদশিশ্বির পশ্বথ আত্মেবতবষ্ঠত; যসই পশ্বথর সন্ধাি বতবি কশ্বরশ্বিি
ইবতহাস ও কল্পিাশ্বক পাশাপাবশ যরশ্বখ। বতবি যদবখশ্বেশ্বিি দইু শতাব্দীর
মিযভাশ্বগ িাোলীর রাজনিবতক যিতিাে যজশ্বগ ওোর ইবতহাস। যেই
সমশ্বে দাবঁেশ্বে িাোলী িঝুশ্বত বশশ্বখবিল রাজনিবতক পরািীিতা
েকৃতপশ্বক্ষ যকাশ্বিা জাবতর আত্মীক পরািীিতা। িহু তরুণ োশ্বণর
আত্মিবলদাশ্বির কাবহিীশ্বত গাঁথা যদশ্বশর স্বািীিতার স্বপ্ন, যসই স্বপ্নভশ্বির

স্বরূপ বতবি যদবখশ্বেশ্বিি ঔপিযাবসক। স্বািীিতার পূশ্বিি যদশ হশ্বেউশ্বেবিল

মাতৃভূবম তথা মা, বকন্তু ঔপিযাবসক যদবখশ্বেশ্বিি কীভাশ্বি স্বািীিতা
পরিতী ভারতিাসীর কাশ্বি যদশ হশ্বে উেবিল বিতান্তই গ্রাসাোদশ্বির
পটভূবম। ঔপিযাবসক সন্ধাি কশ্বরশ্বিি িাোলীর তথা ভারতিাসীর
সিার গভীশ্বর লবুকশ্বে থাকা বহন্দ ু মসুবলম বিশ্বভশ্বদর িীজ। যে িীজই
ভবিষযশ্বত মহীরুহ হশ্বে িমিশ্বক যকন্দ্র কশ্বর যদশভাশ্বগর পতশ্বক কশ্বরবিল

েশি। যদবখশ্বেশ্বিি বদ্বখবিত যদশ্বশর মািশু্বষর যিশঁ্বি থাকার লোই।
যদবখশ্বেশ্বিি রাজনিবতক কাঁটাতাশ্বরর যিো কীভাশ্বি বিন্নবভন্ন কশ্বরবিল

আপামর সািারণ মািশু্বষর জীিি। যদবখশ্বেশ্বিি িহু স্বপ্ন বিশ্বে িশ্বমির

কারশ্বণ বভন্ন হওো পাবকিাি ঠিক যকাি পটভূবমশ্বত দাঁবেশ্বে িশ্বর রাখশ্বত

পাশ্বরবি বিশ্বজশ্বদর ঐকয তার স্বরূপশ্বকও। যদশ্বশর এশ্বহি রাজনিবতক

অথিনিবতক পবরমিশ্বলর কারশ্বণ িাোলী কীভাশ্বি িবেশ্বে পেশ্বত শুরু
কশ্বরবিল পৃবথিীর বিবভন্ন োশ্বন্ত; েেুবিগত উন্নবত কীভাশ্বি পৃবথিীশ্বক
িীশ্বর িীশ্বর িাবিশ্বে তুলবিল ‘বিে গ্রাম’, িািংলা ও িাোলীশ্বের এই সাবিিক
রূপােণ তথা িাোলী জাবতর বিিতি শ্বির রূপশ্বরখাশ্বক ঔপিযাবসক সন্ধাি
কশ্বরশ্বিি গশ্বিষশ্বকর দবৃিশ্বত। ‘যসই সমে’ ‘েথম আশ্বলা’ ‘পূিি পবিম’

সাবিিকভাশ্বিই হশ্বে উশ্বেশ্বি িাোলীর সমাজ, সিংসৃ্কবত ও ঐবতহয সন্ধাশ্বির

িহৃির পটভূবম।


