
শিবরাজশবজয়ম 

 

মহাকবি অবিকাদত্তিয়াস কর্ত কৃ বিরবির্   বিিরাজবিজয়ম   

নামক ঐবর্হাবসক উপনয়াসটি বর্নটি বিরামম বিভক্ত | 

প্রমর্য়কটি বিরাম আিার িারটি কমর বনশ্বামস   অধ্য়ায়   বিভক্ত | 

এভামি সম্পূর্ ৃ উপনয়াসটিমর্ মমাি বর্নটি বিরাম এিং িামরাটি 

বনশ্বাস আমে | বিিরাজবিজময়র প্রারম্ভ হময়মে 

শ্রীমদ্ভগির্পুরামর্ দুটি সূক্ত বদময় | মেটি মদির্ািািক এিং 

িস্তুবনমদৃিাত্মক মঙ্গলািরর্ প্রর্ীর্ হময়মে | র্ারপর মূলকথাভাগ 

শুরু হময়মে েত্রপবর্ বিিাজী মহারাজ কর্ত কৃ সনার্ন ধ্মরৃক্ষার 

জনয় সংস্থাবপর্ এক আশ্রমমর সূমে ৃাদময়র ির্নৃা বদময় | 

আশ্রমমর ব্রক্ষ্মিারীমদর গুরুমদি এিং ব্রক্ষ্মিারীদ্বময়র 

  মগৌরবসংহ এিং িয়ামবসংহ   কমথাপকথমন গর্রাত্রত্রমর্ সংঘটির্ 

বিজাপুমরর সুলর্ান িাময়স্তা খামনর গুপ্তির েিনেুিমকর দ্বারা 

সার্ িের িয়স্কা ব্রাক্ষ্মর্ কনয়ার   মসৌির্ীর   অপহরমর্র ঘিনা 

জানা োয় | মসই েিনেুিকমক আশ্রমমর বিষ্য় মগৌরবসংহ র্ার 

িন্দ্রহাস র্রিাবর বদময় মাথা মকমি হর্য়া কমর এিং বিিাজীর 

সবির িমর্ ৃরাজী কমর র্ামক িন্দী িানামনার পবরকল্পনা মতর্ 

েিন েুিমকর কাে মথমক প্রাপ্ত গুপ্তপত্র মথমক জানা োয় | 

বিিাজী মহারামজর সাম্রাজয় বিস্তামর িাময়স্তা খান ক্রদ্ধ হময় 

আফজল খান নামক মসনাপবর্মক মহারামে পাঠামলন | 

আফজল খান ভীমানদীর র্মি বনমজর বিবির স্থাপন কমরন | 

বর্বন বিিাজীমক িন্দী িানামর্ মিময়বেল | বকন্তু পমূি ৃ প্রাপ্ত 

গুপ্তপমত্রর মাধ্য়মম বিিাজী আফজল খামনর এই পবরকল্পনা 

মজমন বগময়বেমলন | বিিাজী মগৌরবসংহমক র্ানরঠ নামক 

গায়মকর েদ্মমিমি আফজল খামনর বিবিমর পাটঠময় মসখামন 

বিিাজীর িীরমের কথা শুবনময় সম্পূর্ ৃ সসনয়মদর মমধ্য় ভময়র 



সঞ্চার কমর | র্খন বিজাপুমরর সবিিার্াৃ িাহক মগাবপনামথর 

মাধ্য়মম বিিাজী আফজল খানমক মধ্য়স্থর্ার জনয় প্রর্াপগড় 

দুমগ ৃ আমন্ত্রর্ জানান | বিিাজী মলাহার জাল িম ৃ পমরও িাঘনখ 

নামম ধ্ারমলা অস্ত্র সমঙ্গ বনময় মসখামন োন | আফজল খান 

আবলঙ্গমনর েমল দমন করমর্ মগমল বিিাজী িাঘনমখর সাহামেয় 

আফজল খানমক হর্য়া কমরন এিং সমস্ত মসনামক িন্দী কমরন | 

আশ্রমমর দুই বিষ্য়   মগৌরবসংহ এিং িয়ামবসংহ   মে ব্রাক্ষ্মর্ 

কনয়ামক রক্ষা কমরবেল, মসই ব্রাক্ষ্মর্ কনয়ার সংরক্ষক পত্রির্ 

মদি িম ৃা আশ্রমম আসার পর জানা োয় মে, এই ব্রাক্ষ্মর্ কনয়া 

মগৌরবসংহ এিং িয়ামবসংমহর মিান মসৌির্ী এিং িতদ্ধব্রাক্ষ্মর্ 

মদিিম ৃা র্ামদরই কুমলাপুমরাবহর্ | এই ঘর্নার পর আশ্রমমর 

গুরুমদমির আমদমি মগৌরবসংহ র্ার বনমজর পূি ৃ জীিমনর পূর্ ৃ 

িতত্তান্ত সকলমক মিানামর্ লাগমলন - মস িলল মে র্ারা বর্নজন 

  মগৌরবসংহ, িয়ামবসংহ এিং মসৌির্ী   উঅদয়পুমরর জায়গীরদার 

খড়্গবসংমহর পুত্র-কনয়া বেল | িালয়কামল মার্াবপর্ার মতর্য় য়র 

কারমর্ র্ারা র্ামদর কুলপুমরাবহর্ মদিিম ৃার বনকি লাবলর্-

পাবলর্ হমর্ থামক | একদা দুই ভাই বিকার করার জনয় িমনর 

মমধ্য় গমন করমল মসখামন দসুয়রা র্ামদর দুই ভাইমক িন্দী কমর 

মফমল | মসখান মথমক মকামনাক্রমম পাবলময় র্ারা হনুমান 

মত্রন্দমরর প্রধ্ান পুমরাবহমর্র সহায়র্ায় মকাঙ্কন   মহারাে   

মক্ষমত্র মপৌোয় | মসখামন ভীমানদীর র্ীমর র্ামদর সাক্ষার্ িীর 

বিিাজীর সমঙ্গ ঘমি এিং র্খন মথমকই র্ার দুই ভাই এই 

আশ্রমম থাকমর্ শুরু কমর | এরপর মহারােসহ সমগ্র দবক্ষর্ 

ভারমর্ েিনমদর অর্য়ািার বদন বদন িাড়মর্ থাকায় বিিাজী 

িাময়স্তা খামনর সমঙ্গ েুমদ্ধর প্রস্তুবর্ শুরু করমলন | এই েুমদ্ধর 

পবরর্াম জানার জনয় বিিাজী আপন বিশ্বসনীয় দরূ্ রঘুিীর 

বসংহমক মর্ারর্দমূগ ৃ পত্রির্ মদিিম ৃার কামে পাঠামলন | রঘুিীর 



বসংহ ঝড়-িতটিমক প্রবর্হর্ কমর বনমজর জীিমনর মায়া র্য়াগ 

কমর মকামনাক্রমম মর্ারর্দমূগ ৃ মপৌোমলন | এখামন মসৌির্ীর 

সমঙ্গ র্ার সাক্ষার্ ঘমি | প্রথম দিমৃনই উভময় এমক অপমরর 

প্রবর্ প্রর্য়াসক্ত হন | র্ারপর পত্রির্ মদিিম ৃা হনুমান মত্রন্দমর 

মসৌির্ীর দ্বারা রঘুিীর বসংহমক মমাদমকর প্রসাদ বদময় এিং মালা 

পবরময় রাত্রত্রমর্ মদখা স্বপ্ন সকামল মিানামর্ িলমলন | সকামল 

রঘুিীর বসংমহর স্বমপ্নর বিিরর্ অনুোয়ী পত্রির্ মদিিম ৃা 

বিিাজীমক েিনমদর সমঙ্গ েুমদ্ধ জয়লামভর ভবিষ্য়র্িার্ী 

করমলন | এরপর রঘুিীর বসংহ 

মর্ারর্ দগূ ৃ মথমক পুনরায় বসংহদমূগরৃ জনয় প্রস্থান করমলন | 

এরপর কথাভামগ বিিাজীর দ্বারা েিনমদর বিরুমদ্ধ অমনক 

সংগ্রামমর ঘিনা র্থা মিমষ্ বিিাজীর বিজময়র ির্নৃা করা 

হময়মে | এই উপনয়ামস ঐবর্হাবসক কথািস্তুর সামথ কবি বকেয়  

কাল্পবনক পামত্রর এিং ঘিনার সবিমিি কমরমেন | র্মি মুখয়র্ 

বনম্নবলবখর্ ঐবর্হাবসক ঘিনাগুবল বিিাজীবিজময়র কথাভামগ 

আমলাবির্ হময়মে - 

1. বিিাজীর দ্বারা আফজল খামনর িধ্ | 

2. বিিাজীর দ্বারা িাময়স্তা খামনর পুনা বস্থর্ বনিাস আক্রমর্ | 

3. ভূষ্র্ কবির সামথ বিিাজীর সাক্ষার্ | 

4. বিিাজীঅ দ্বারা িাহজাদা মুয়ামেমমক িন্দী করা র্থা 

ঔরঙ্গমজমির কনয়া মরািন আরার বিিাজীর প্রবর্ প্রিল মপ্রম 

প্রসঙ্গ | 

5. বিিাজী কর্ত কৃ সুরাি নগর জয়লাভ | 

6. বিিাজী এিং জয়বসংমহর েুদ্ধ ও সবি | 

7. বিিাজীর ঔরঙ্গমজমির রাজদরিামর উপবস্থবর্ ও িন্দী | 

8. বিিাজীর পুনরায় মহারামে বফমর আসা এিং পরির্ী ঘিনা | 



এইসি মুখয় ঐবর্হাবসক ঘিনার সমঙ্গ উপকথারূমপ রঘুিীর 

বসংহ ও মসৌির্ীর কাবহনী িবর্রৃ্ হময়মে | এই উপকথার সমঙ্গ 

আর একটি উপকথামকও কবি অবিকাদত্তিয়াস রােভত্রক্তর 

মপ্ররর্া দামনর জনয় সংেুক্ত কমরমেন | মেখামন মগৌরবসংহ এিং 

িীমরন্দ্রবসংহ নামক দুজন অসাধ্ারর্ রােভক্ত রাজপুর্ েুিমকর 

িবরত্রবিত্রর্ করা হময়মে | িীমরন্দ্রবসংহ জয়পুমরর রাজপবরিামরর 

সদসয় হময়ও মার্ত ভূবমর স্বাধ্ীনর্া সংগ্রামমর জনয় বিিাজীর দ্বারা 

সনার্ন ধ্মরৃক্ষার জনয় সংস্থাবপর্ আশ্রমম ব্রক্ষ্মিারীমদর 

গুরুমদিরূমপ উর্্কত ি রােকাে ৃ সম্পাদন করমর্ বগময় 

মগৌরবসংহ, িয়ামবসংহ প্রমুখ বিষ্য়মদর সনার্নধ্মমরৃ রক্ষা এিং 

স্বাধ্ীনর্া মামভর জনয় সিদৃাই অনুমপ্ররর্া ও উর্্সাহ দান 

কমরমেন | 

 
 
 


