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Abstract 

Surendra Kumar Chakraborty’s novel ‘Narishakti Ba Aushrumalini’ is regarded as the first 

successful social novel in Barak Valley. Here an attempt has been made to study the place 

of this novel in the light of development of the tradition of the novels written in Barak Valley 

given special emphasis on the social, cultural aspects of the Valley.  
 

ঘূনাক্তফন্দ:ু দক্তিণ আারভয এওক্তি প্রাক্তিও চনরদয নাভ ফযাও উতযওা। প্রাঘীন ফযফক্র নদী উতযওায ফততভান 

নাভ ফযাও উতযওা। ওাঙাড়,ওক্তযভকঞ্জ  াইরওাক্তন্দ এই ক্ততনক্তি জচরা ক্তনরয়ই ফযাও উতযওা।এই ক্ততন জচরায 

প্রায় নব্বই াংতা ভানুলই ফাাংরা বালাবালী ফাগাক্তর। অভীয়া প্রধান যারচয ফাাংরা বালী ভানুরলযা ভাতৃবালা ফাাংরা 

যিায চনয প্রক্ততক্তনয়ত রড়াই ওরয আরঙ। এই উতযওায়ই স্বাধীন বাযতফরলত ভাতৃবালা যিায চনয ১৯৬১ 

ক্তিস্টারেয ১৯জ জভ ক্তরঘরয ১১ চন ফাগাক্তর আত্ম ফক্তরদান ক্তদরয়ক্তঙর, এফাং যফততীওারর ১৯৮৬ ক্তিস্টারে 

ওক্তযভকঞ্জ রয আয দুচন ক্তদ রয়ক্তঙর। ক্তরদয যিস্নাত ফযাও উতযওায ফাাংরা বালা ঘঘতায ইক্ততা 

ওরয়ও ফঙরযয ুযরনা। ড. ুওুভায জরনয ভরত- 
 

‚ওাচওরভত ফাাংরা করদযয প্রথভ এফাং ফযাও ফযফায জলাড় তােী ইরত ক্তিুযা-ওাঙাড়-ওাভতা অঞ্চররই 

াইরতক্তঙ‛। (‘ফাাংরা াক্তরতযয ইক্ততা’ ৃঃ, ২০৭) 
 

উরযাি ‘ওাঙাড়’ অঞ্চর ফততভান ফযাও উতযওায ক্ততনক্তি জচরায ভরধয এওক্তি, আরক ফযাও উতযওা ফররত ভগ্র  

ওাঙাড়রওই  ফুছাত। জওননা ফযাও উতযওায ক্ততনক্তি জচরা ক্তনরয় এওরে অক্তফবি ওাঙাড় জচরা ক্তঙর। ফযাও 

উতযওায ফাাংরা বালা ঘঘতায ইক্ততা ভূরত ফৃত্তয ফাাংরা বালাঘঘতায ঐক্ততযানুাযী। 
 

     আধুক্তনও ফযাও উতযওায াক্ততযঘঘতা  ভূরত ওক্তফতা জওক্তন্দ্রও। ফহু তােী জথরও ওক্তফতায ঘঘতা রয় আরঙ 

ফযাও উতযওায়। এচনয ভরনাযভ প্রাওৃক্ততও ক্তযরফ য়রতা ওতওাাংর দায়ী। ফযাও উতযওায প্রাণরওন্দ্র ক্তরঘয 

যরও ফরা য় ‘ওক্তফয য’ ফযারওয আওার ফাতার ওক্তফতায ভভতযধ্বক্তন ধ্বক্তনত য়। ফযারওয ভাক্তি-ায়া-চর 

চন্ম ক্তদরয়রঙ ওক্তফ অরাওক্তফচয় যাা, ভৃণারওাক্তি দা, যভয় দা, জদরফন্দ্রওুভায াররঘৌধুযী, ুধীয জন, 

যারভন্দ্র জদভুঔয, রুক্তঘযা যাভ, অনুরূা ক্তফশ্বা, ক্তিদ ব্রহ্মঘাযী, যণক্তচৎ দা প্রভুঔ ওক্তফরদয। 
 

     ফযাও উতযওায় ওক্তফতা যঘনায ইক্ততা ফহুক্তদরনয। ক্তফাং  এওক্তফাং তােীয ফও’ক্তি ওক্তফতা আরন্দাররনয 

ধাযা ফযাও উতযওায় প্রফাভান। আফার-ফৃদ্ধ-ফক্তনতা প্ররতযরওই ওক্তফতা ঙুুঁরয় মায়। ওক্তফতা ফযাও উতযওায 

ভানুরলয প্রাণ স্পন্দন। মক্তদ ুরমাক ুক্তফধায অবারফ ফহু ওক্তফয ওক্তফতা ওাফযাওারয প্রওারয ুরমাক ায়ক্তন, ক্তওন্তু 

মা প্রওাক্তত রয়রঙ তায তাক্তরওা দীখত। 
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     ওক্তফতা াকর ফযাও উতযওায় ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’  উনযা ফযক্ততক্রভ 

ধভতীতায ক্তযঘায়ও ফরি। ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ফযাও উতযওায প্রথভ াভাক্তচও উনযা। ফযাও উতযওায 

উনযা ক্তরে ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয এই উনযা এওিা ভাইররটান।  
 

‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয এওক্তি ক্তফজ্ঞান প্রাক্তেও জফারধ এঔারন তুরর ধযা র“  
 

‚ ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয ক্তফজ্ঞান-  

উনযা চকরত মুকািয। 

 বাফ ভন্দাক্তওনীয নূতন ধাযা-ওাফয-ওানরন নফ ফি চাকযণ‛। 

ক্তঘত্তফৃক্তত্ত ক্তফরেলরণ  ঘক্তযি ক্তঘিাঙ্করন ক্তদ্ধস্ত ক্তঘিাীর জরঔও- শ্রীমুি ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততী  

ক্তফএ প্রণীত 

‚নাযীক্তি‛ ফা ‚অরভাক্তরনী‛ 

রৄধু ওক্তফয ওেনা নয়, বারফয উন্মাদনা নয়; 

বাফ ওেনায ভরধয ক্তদরয় রতযয জপ্রযণা !! 

াে ওরুণ-ফুক্তছরফন- 

অিঃুযই ভাচ ক্তিয জওন্দ্রস্থর; 

অিঃুরযয অক্তধষ্ঠািী নাযীই এই গুপ্ত ক্তিয রীরাভয়ী ক্তনছতক্তযণী‛। 

                   (‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ম্াঃ অভররন্দু বট্টাঘামত ৃঃ১৭৫) 
 

     ক্তফজ্ঞারন উরেক্তঔত ‚বাফ-ভন্দাক্তওনীয নূতন ধাযা, ওাফয ওানরন নফ ফি চাকযণ‛ ক্ততযওায অরথত ফযাও 

উতযওায ওাফয ওানরন উনযা রূী ‘নফফরিয’ চাকযণ খির ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’-য াত ধরয। 
 

     ফযাও উতযওায াভাক্তচও উনযারয জপ্রিারি এই উনযারয বূক্তভওা গুরুত্বূণত। ফক্ততফরেয এও প্রাক্তিও 

অঞ্চরর ফর জম ভরয় এই উনযা যক্তঘত রয়রঙ, জ ভরয়য জপ্রিারি এই উনযারয গুরুত্ব অরনও। 

‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয ভরধয ক্তদরয় ফযাও উতযওায াভাক্তচও উনযারয নান্দীাে রৄরু য়। 

উনযা ক্তে ক্তারফ ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ওতিা াথতও জ ক্তফতওত রয, ক্তওন্তু জম ভয়  ক্তযরযয এই 

উনযা যক্তঘত রয়রঙ তা এওথায় দুঃাক্তও অক্তবমান। অক্তবমািী করফলও ক্তররফ আচরওয অিতচার মুি ভরয় 

ফর আভযা ক্তরেয াথতওতা ক্তনরয় ঘুররঘযা ক্তফরেলণ ওযরত াক্তয। ক্তওন্তু যফীন্দ্রনারথয ভরয় এওক্তি প্রাক্তিও 

অঞ্চরর ফর াভাক্তচও উনযা যঘনা ওযায ভরতা দুঃাক্তও ওাচ জতা অক্তবমারনযই নাভািয।         
 

ফযাও উতযওায উনযাঃ রৄরু জথরও রুযন্দ্রওভুায ঘক্রফততী: ফযাও উতযওায় উনযা ক্তরেয নান্দীাে য় 

১২৮৩ ফোরে প্রওাক্তত াযাণঘন্দ্র যাায ‘যণঘণ্ডী’ উনযারয ভধয ক্তদরয়। ওাঙারড়য ইক্ততারও জওন্দ্র ওরয এই 

উনযাক্তি যক্তঘত রয়ক্তঙর। ক্তওন্তু উনযাক্তি মথাথত অরথত উনযা রয় উেরত ারযক্তন। তাঙাড়া াযাণঘন্দ্র যাা 

আরদৌ ফযাও উতযওায ফাক্তন্দা ক্তওনা জিা ক্তনরয় মরথট রন্দ যরয়রঙ। াযাণঘন্দ্র যাারও ক্তনরয় ক্তফক্তবন্ন ক্তণ্ডত 

ক্তফক্তবন্ন ভতাভত জালণ ওরযরঙন। ‘ফাাংরা াক্তরতয ঐক্ততাক্তও উনযা’ গ্ররে ড. ক্তফক্তচত ওুভায দত্ত ‘াযাণঘন্দ্ররও 

ওাঙারড়য অক্তধফাী ফরর উরেঔ ওরযরঙন’ ( ‘ফাাংরা াক্তরতয ঐক্ততাক্তও উনযা’ ওক্তরওাতা, ঘতুথত াংস্কাযণ 

১৪০২, ৃঃ ২০৯)। ক্তওন্তু ড. অভররন্দু বট্টাঘামত জ জিরি ক্তবন্ন ভত জালণ ওরযরঙন। ক্ততক্তন ভরন ওরযন ‚আনুাক্তেও 

তথযাক্তদ মতাররাঘনা ওযরর ভরন য় াযাণঘন্দ্র যাা ওাঙারড়য অক্তধফাী নন, তরফ ক্তওঙুক্তদন ক্ততক্তন ওাঙারড় ফফা 

ওরযক্তঙররন‛। (‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ম্াদও অভররন্দু বট্টাঘামত, ভাচাক্তত প্রওান ওরওাতা-৭০০৭৩ ৃঃ, 

৮)। তাঙাড়া তাুঁয নারভ আয ওরয়ওক্তি উনযা ায়া জকরঙ। জগুররা র ‘ফারযঔী’ ওক্তরওাতা ২৩, অরটাফয, 

১৮৮৩) ‘নাড়ু জকাার’ (ওক্তরওাতা ২৪ আকট ১৮৮৫), ‘দ্মভাক্ত’ (ওক্তরওাতা ৭ ভাঘত, ১৮৮৫)। ফ ও’ক্তি উনযাই 
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ওরওাতা জথরও প্রওাক্তত রয়রঙ। তা জথরও আভারদয অনুভান ক্ততক্তন ক্তিভফরেযই জরাও, ওভতূরি ক্তওঙুক্তদন য়রতা 

ওাঙারড় ক্তঙররন। তাঙাড়া ড. অভররন্দু বট্টাঘামতয ভরন ওরযন ‚াযাণঘন্দ্র মক্তদ ওাঙারড়য অক্তধফাী রতন তা রর 

স্থানীয় স্তরয াক্ততয এফাং ইক্ততা ঘঘতায জম ফ ইক্ততফৃত্ত ভূরও আররাঘনা ফা জওাল গ্রে চাতীয় াংওরন প্রওাক্তত 

রয়রঙ জ ফ  যঘনায় জওান না জওান ভয় তাুঁয নাভ উরেক্তঔত ত। অথঘ তা য়ক্তন। (তরদফ ৃঃ ৯)। আভযা তাুঁয 

রে ভত জালণ ওযক্তঙ। 
 

     উনক্তফাং তােীয জল দরও যাভওুভায নন্দী ভচুভদারযয জরঔা ‘ভাক্তরনীয উযাঔান’ (১৮৯২) উনযা ধভতী 

আঔযান প্রওাক্তত য়। জরঔও যাভওুভায নন্দী ভচুভদায ফযাও উতযওায ফাক্তন্দা। ফযাও উতযওায ভাক্তি-ায়া-

জযারে তায জফরড় ো। ‘ভাক্তরনীয উযাঔান’ মথাথত উনযা রয় উেরত ারযক্তন। উনযা রিণাক্রাি যঘনা ফরা 

জমরত ারয। জওান ক্তফততরও না ক্তকরয় ফরা জমরত ারয প্রদী জ্বারারনায আরক ররত াওারনায ওাচিা 

যাভওুভায নন্দী ভচুভদায ওযররন তাুঁয ‘ভাক্তরনীয উযাঔান’ উনযারয ভধয ক্তদরয়। যাভওুভায নন্দী ভচুভদারযয 

থ অনুযণ ওরয রাফযণওুভায  ঘক্রফততী যঘনা ওরযন ‘ভাযানী ইন্দুপ্রবা’ উনযা। ‘শ্রীবূক্তভ’ (১৯১৫) ক্তিওায় 

ধাযাফাক্তও বারফ, বফাঔ ১৩২২ ফোে জথরও প্রওাক্তত য় ‘ভাযানী ইন্দুপ্রবা’ উনযা। ুরযা উনযা প্রওাক্তত 

য়ক্তন, জওননা এওফঙয য ‘শ্রীবূক্তভ’ ক্তিওা ফন্ধ রয় জকরর উনযাক্তিয প্রওা ফন্ধ রয় মায়। ফযাও উতযওায 

াশ্বতফততী যাচয ভক্তণুু্রযয যাচক্তযফারযয ওাক্তক্তন ক্তনরয় উনযাক্তি যক্তঘত য়। 
 

     ফযাও উতযওায ভাক্তি, ভানুল  ভাচ চীফন ক্তনরয় প্রথভ উনযা যক্তঘত য় রযন্দ্রওুভায ঘক্রফততীয ারত-

‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ (১৯২৫)। এই উনযা ফযাও উতযওায প্রথভ াথতও াভাক্তচও উনযা। জায় 

ক্তিও (নযক্তাং াইস্কুররয প্রধান ক্তিও) ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয (চন্ম ১৮৮৬ ক্তিস্টারেয ২যা এক্তপ্রর, ভৃতুয ১৯৩৯ 

ক্তিস্টারেয ২৩ জ এক্তপ্রর) প্রথভ উনযা ‘জস্নরয ফাুঁধন’ (১৯২৪)। ‘জস্নরয ফাুঁধন’ উনযা চচত ইক্তরয়রিয 

‘াইরা ভানতারযয’ অনুওযরণ জরঔা। ‘াইরা ভানতারযয’ অনুওযরণয জরঔা রর অরনওিাই জভৌক্তরও উনযারয 

মতারয় উন্নীত রত জরযরঙ ‘জস্নরয ফাুঁধন’। ‘াইরা ভাণতারযয’ ওাক্তক্তনয রূািয খক্তিরয়রঙন এই উনযার। এ 

প্ররে ড. অভররন্দু বট্টাঘারমতয অক্তবভত প্রক্তণধানরমাকয- 
 

     ‚ক্তফরদী উনযারয ঙায়া অফরম্বরন ক্তরক্তঔত রর ‘জস্নরয ফাুঁধন’-এ ািাতয প্রবারফয জওান ক্তঘহ্ন জনই। 

নযাক্তও আিমত দিতায় ক্তফরদক্ত ঘক্তযি গুক্তরয ফেীওযণ ওরযরঙন‛। (‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ৃঃ ১৭) 

ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততী ভূরত ওক্তফ ক্তঙররন। ঙািাফস্থায় ওক্তফতা ক্তদরয় তাুঁয াক্ততযঘঘতায ারত ঔক্তড়। তাুঁয প্রওাক্তত  

অপ্রওাক্তত জফক্তয বাক যঘনাই ওক্তফতা। এও নচরয ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয যঘনাক্তফশ্ব- 
 

ওক্তফতা :  
 

েীফাাংরায ক্তত ূচা                       অপ্রওাক্তত 

প্রফাীয ি                                     ” 

ুরুল চীফরন যভণী     ” 

স্ববাফ জপ্রভ (তয খিনা ভূরও)   ” 

ভানফ রীরা     ” 

জানায ফাাংরারদ    ‘প্রবাত’ পারৃন, ১৩১৩ ফোে 

ক্তঘনরর নাক্তও তারয    ‘প্রবাত’ বঘি, ১৩১৫ ফোে 

চীফন প্ররক্তরওা     ‘ওুুভ’ ক্তিওায় প্রওাক্তত 

ক্তফপর প্রয়া      ” 

ফারয সৃ্মক্তত     ” 
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প্রফন্ধ:  
 

দুক্তি জপ্রভধাযা (রভরতা  বফক্তরনী) ‘শ্রীবূক্তভ’ প্রথভ ফলত ১২  াংঔযা বঘি, ১৩২২ ফোে। 

ভারচ নাযীয স্থান                অপ্রওাক্তত      

ওক্তফ  ওাফয                       অপ্রওাক্তত   

 

কীক্তত ঙ্করনঃ 
 

ওরঙ্ক বঞ্জন : স্মযক্তণওা,ওাঙাড় ফোক্ততয  াংস্কৃক্তত রেরন, লট অক্তধরফন,ক্তরঘয ১৩৯০-৯১ ফোে 
 

উনযাঃ 
 

জস্নরয ফাুঁধন (২য় াংস্কযণ) : প্রওাও  শ্রী বফদযনাথ জদ, যস্বতী রাইরব্রযী ক্তরঘয, ১৩৩১ ফোে 
 

‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’: প্রওাওঃ শ্রী প্রপুে ঘন্দ্র ঘক্রফততী ািুয়ািুক্তর, ঢাওা, ১৩৩২ ফোে 
 

     ওক্তফ ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয উনযা যঘনায ভূরর যরয়রঙ কবীয দাম্তয জপ্রভ। তাুঁয উনযার এই দাম্তয 

জপ্ররভয ঙায়া রড়রঙ। স্ত্রী রযাক্তচনী জদফীরও ক্ততক্তন প্রঘুয বারফারতন। ক্ততক্তন জঘরয়ক্তঙররন স্ত্রীযা ক্তিাদীিায় 

ুরুরলয ভওি রয় উেুও, তাই জতা ক্তনরচয স্ত্রীরও ক্তক্তিত ওরয জতারায চনয তঔনওায ভরয় কৃ ক্তক্তিওা 

ক্তনরয়াক ওরযক্তঙররন। তাুঁয স্ত্রীয কৃ ক্তক্তিওা ক্তঙররন ওাঙারড়য  তাযাুয অঞ্চররয ক্তফক্তট ক্তঘক্তওৎও ড. অূফত ওুভায 

দরত্তয বাক্তকরনয়ী জৌদাক্তভনী দত্ত। ুরযন্দ্রওুভারযয স্ত্রী রযাক্তচনী জদফী অনুরূা জদফীয ‘ভন্ত্রক্তি’ উনযা রড় 

স্বাভীরও অনুরযাধ ওযররন এওিা উনযা যঘনা ওযায চনয। স্ত্রীয অনুরযারধ ক্ততক্তন উনযা যঘনায় াত ক্তদররন 

এফাং যঘনা ওযররন ‘জস্নরয ফাুঁধন’। এ প্ররে ড. অভররন্দু বট্টাঘারমতয বালয প্রক্তণধানরমাকয- 
 

‚অনুরূা জদফীয ‘ভন্ত্রক্তি’ উনযা রড় রযাক্তচনী জদফী অনুপ্রাণীত রয় স্বাভীরও ফরররন- ‚আক্তন 

এত জ্ঞানী ভানুল! এযওভ ফই ক্তও আক্তন ক্তরঔরত ারযন না?‛ ুরযন্দ্রওুভায ভৃদু জর ফররক্তঙররন- ‘তুক্তভ 

ফররর ক্তরঔরত াক্তয!’ জই রৄরু। ওক্তফ প্রাফক্তন্ধও ুরযন্দ্র ওুভায ররন নযাক্তও ুরযন্দ্রওুভায‛। 

(‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ৃঃ, ১৯৮) 
 

     ‘জস্নরয ফাুঁধন’ ভূরত ক্তফরয়াকািও উনযা। নাক্তয়ওা ভৃণাক্তরনীয ক্তফযরয ভধয ক্তদরয় উনযা ভাক্তপ্ত ক্তফন্দুরত 

জৌুঁঙায়। ভৃণাক্তরনীয এই ক্তফয উনযাক্তও ুরযন্দ্রওুভারযয স্ত্রী রযাক্তচনী জদফী জভরন ক্তনরত ারযন ক্তন। তাই স্বাভীরও 

অনুরমাক ওযররন, ভৃণাক্তরনীয ক্তফয জমন তাযই ক্তফয রয় জকরঙ। ক্ততক্তন ক্তফযরয ওথা রৄনরত ঘান না ‘ আক্তভ ক্তফযরয 

ওথা রৄনরত ঘাই ক্তন, ক্তভররনয ওথা রৄনরত ঘাই।’ ুরযন্দ্রওুভায ওথা ক্তদররন এফায ক্তভরনািও উনযা ক্তরঔরফন। 

জরঔা র ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ (তরদফ, ৃষ্ঠাঃ ১৯৮)। 
 

     ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয স্ত্রী রযাক্তচনী জদফীয চনযই য়রতা ফযাও উতযওায প্রথভ াথতও াভাক্তচও উনযা 

‘অরভাক্তরনী’ ফা ‘নাযীক্তি’ ১৯২৫ ক্তিস্টারে ায়া জকর, না রর য়রতা আরযা জদযী রতা ফযাও উতযওায 

প্রথভ াথতও  াভাক্তচও উনযা যঘনায জিরি। আভারদয অরিা ওযরত ত লারিয দও মতি। ১৯২৫ 

ক্তিস্টারে ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’   যঘনায আরযা ৩৩ ফঙয য ১৯৫৮ ারর যারভন্দ্র জদভুঔযয ‘ইবাওুযক্তয়’  

‘ভযুভী পুর’ নারভ দুক্তি উনযা জফয য়। 
 

‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’য উনযারয ওাক্তক্তন: ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয নাক্তয়ওা জমাকযাণী। তারও 

জওন্দ্র ওরযই জকািা উনযা। তায চীফরনয খাত-প্রক্ততখাত-াংখাতই উনযারয উচীফয। জমাকযাণী যাভগ্রারভয 

চক্তভদায ওারীঘযণ যায় এয এওভাি ওনযা। তায ক্তফরয় রয়ক্তঙর যাধানকয এয িক্তয়ষ্ণু চক্তভদায প্রাণধন গুপ্ত  

বুফরনশ্বযীয এওভাি জঙরর রযরয রে। প্রাণধন গুপ্ত তায জঙরররফরায ফনু্ধ ওারীঘযণ ফাফুয জভরয় জমাকযাণীরও 
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ক্তফনা রণ তায ুিফধূ ওরয এরনক্তঙররন। জওননা ক্ততক্তন জমাকযাণীয গুরণ ভুগ্ধ রয় ক্তঙররন। তাই রক্ষ্মীমুি জভরয়য 

রে জঙরর রযরয ক্তফরয় ক্তদরয়ক্তঙররন। জওননা বুফরনশ্বযী  তায দাম্তয চীফন ক্তফলভয় রয় উরেক্তঙর 

বুফরনশ্বযীয চনয। দাম্তয চীফরনয ক্তফলপর মারত তায জঙরর রযরয চীব্নরও ক্তফলভয় ওরয তুররত না ারয জ 

ক্তদরওই ধযান ক্তদরয়ক্তঙররন প্রাণধন গুপ্ত। ক্তওন্তু বুফরনশ্বযী জমৌতুও ফা ণ ঙাড়া ক্তওঙুরতই জঙররয ক্তফরয় জদরফন না। 

নারঙাড়ফান্দা স্বাভীয এওগুরয়ক্তভরতই জমাকযাণী  রযরয ক্তফরয় রর দাম্তয চীফন ুরঔয র না। ারৄড়ী 

বুফরনশ্বযীয ক্তনমতাতন এফাং স্বাভী রযরয অন্ধ ভাতৃবক্তি জমাকযাণীয চীফনরও অক্তবপ্ত ওরয তুরর, অফররল 

অনরনযাায় রয় অক্তবভারন জমাকযাণী স্বাভীয খয জঙরড় ফাফায ফাক্তড় ঘরর মায়। তারত ারৄক্তড় বুফরনশ্বযী প্রক্ততক্তাংা 

যায়ণ রয় জঙরর রযরও ক্তিতীয়ফায ক্তফরয়য ীক্তড়রত ফায়। ক্তওঙুক্তদরনয ভরধয রয  বুফরনশ্বযীয চীফন নতুন 

জফৌরয়য িাযা দুক্তফতল রয় উরে। বুফরনশ্বযীয ারধয খয জবরগ মায়। ওাযণ রযরয নতুন জফৌ রযরও প্রতযাঔান 

ওরয। রয প্রথভ স্ত্রী জমাকযাণীয ভভত ফুছরত ারয। অনুতপ্ত রয ক্তওঙুক্তদরনয ভরধয ক্তনরুরে রয় মায়। 

জওাম্ানীয তক্তফর তঙরূরয দারয় জ জচরর মায়। তায জচর মায়ায ঔফয জরয় জমাকযাণী অক্তস্থয রয় উরে এফাং 

স্বাভীরও ক্তফদ জথরও উদ্ধায ওযায চনয জ ফদযুয আর এফাং নীযরদয ায়তায় জ স্বাভীরও জচর জথরও 

ঙাক্তড়রয় ক্তনরয় আর। উনযা জরল ফদযুয ক্তরদ্ধশ্বয ধারভ গুপ্ত ক্তযফারযয ুনতক্তভরন য়। আাত যর ওাক্তক্তনয 

জরল নাযী ক্তিয চয় জখাক্তলত রয়রঙ। 
 

‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয ফযফরেদ: ২৩ক্তি ক্তযরেরদ ক্তফবি এই উনযার ঘক্তযি াংঔযা ফতরভাি 

২০ক্তি। তায ভরধয ভুঔযঘক্তযি ৭ক্তি। জকৌণ ঘক্তযি ১৩ক্তি। াতক্তি ভুঔয ঘক্তযরিয ভরধয মাযা যরয়রঙ তাযা র- প্রাণধন 

গুপ্ত, বুফরনশ্বযী জদফী, ওারীঘযণ যায়, ভন্দাক্তওনী, জমাকযাণী, নীযদ  রয। জকৌণ ঘক্তযরিয ভরধয যরয়রঙ প্রাণধন 

গুরপ্তয ক্তছ (ধাইভা), ভথুযানাথ, জভািদা, যাধাযাণী, নন্দরার, নীযরদয ভা, ক্তনরুভা, ক্তনভতর, িীরযাদ, জযর 

ইন্সরটয, ক্তওযণ, ফউক্তদক্তদ (ক্তওযরণয স্ত্রী)  ুযচা। 
 

     ‘অরভাক্তরনী’ ফা ‘নাযীক্তি’ উনযা জমাকযাণীয ওাক্তক্তন। নাক্তয়ওা জমাকযাণীরও জওন্দ্র ওরয জকািা উনযারয 

ফাক্তও ঘক্তযিগুররা আফক্তততত রয়রঙ । এওক্তি ক্তঘরিয ভাধযরভ ফযাাযিা জদঔারনা ররা”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

স্বাভী রয 

 জমাকযাণী 
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     ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ নাক্তয়ওা প্রধান উনযা। জমাকযাণীয ক্তফপ্রতীর দুরিা ুরুল ঘক্তযি আরঙ, তারদয 

এওচন র জমাকযাণীয স্বাভী রয এফাং ক্তিতীয়চন র নীযদ, জ জমাকযাণীয ক্ততায আক্তশ্রত। জমাকযাণীয ভা 

ভন্দাক্তওনী জদফী নীযরদয গুরণ ভুগ্ধ রয় ভরন ভরন তায রেই জভরয় জমাকযাণীরও ক্তফরয় ক্তদরফন ফরর ক্তস্থয ওরয 

জনন। ক্তওন্তু ক্তযক্তস্থক্ততয ঘার জিা ভব ফ রয় উরেক্তন। অথফা ফরা বার নীযরদয ীনভনযতায় তায জ াধ ূণত য়ক্তন। 

নীযদ জমাকযাণীয গুরণ ভুগ্ধ। ক্তওন্তু অিরযয ীনভনযতারফারধ তায দুফতরতা জ তায ভরনয ভরধয জঘর যারঔ তারত 

ক্তফযীত পর র। জমাকযাণীয চীফরন ক্তফমতরয়য চনয ওতওিা রর জ দায়ী। জমাকযাণীয চীফরন ওরুণ ক্তফমতয় 

জনরভ আত না, মক্তদ নীযদ জমাকযাণীয ভা ভন্দাক্তওনী জদফীয প্ররেয উত্তয দাতক্তনও বারফ না ক্তদরয় চবারফ ক্তদত। 

ফাকারন পুর াড়রত াড়রত ‘জঙাি ভা’ অথতাৎ জমাকযাণীয ভা ভন্দাক্তওনী জদফী তারও প্রে ওযররন” 
  

 ‚... া ভন্দাক্তওনী ফক্তরয়া উক্তেররন 

 আভায এওিা ওথা রৄনরফ নীযদ?’’ 
 

     নীযদ তাায জঙাি ভায ওণ্ঠস্বরয আওক্তস্মও ওরোযতায় ঘভক্তওয়া উক্তের। আফায ভন্দাক্তওনী ফক্তরররন” ‚ক্তেও উত্তয 

ক্তদরত রফ‛। নীযদ ওক্তম্ত ওরণ্ঠ ধীরয ধীরয ক্তচজ্ঞাা ওক্তযর” ‚ক্তও ওথা ভা?‛ ‚আো, ঐ জম জদঔঙ দুইক্তি রতা 

চন্মাফক্তধ এওক্তি আযক্তিরও চড়াইয়া ধক্তযয়া ফাক্তড়য়া উক্তেয়ারঙ‛- তুক্তভ ক্তও জচায ওক্তযয়া এই দুক্তি রতারও ক্তফক্তেন্ন 

ওক্তযরত াক্তযরফ?‛ 
 

জওান ক্তওঙু না বাক্তফয়া নীযদ ফক্তরয়া উক্তের 
 

--‚জওন াযফ না ভা?‛ 

‚জদঔ নীযদ ক্তফক্তেন্ন ইরর দুইক্তি রতাই ীণত ভক্তরন ইয়া ক্তড়রফ, য়রতা না ফাুঁক্তঘরত ারয”তুক্তভ 

ক্তও অতুিুওু ক্তনষ্ঠুয ইরত াক্তযরফ?‛ 

‚প্ররয়াচন ইরর জওন াযফ না ভা‛ 

  (‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ৃঃ ৩৯) 
 

     জমাকযাণীয  ক্তফরয়য ক্তেও আরক জমাকযাণীয ভা ভন্দাক্তওনী তারও ক্তওন্তু স্পট ফুছারনায জঘটা ওরযরঙন“ ‚ক্তফক্তেন্ন 

রর দুইক্তি রতাই ীণত ভক্তরন ইয়া ক্তড়রফ; য়রতা না ফাুঁক্তঘরত ারয‛। -এ ক্তওরয ইাযা? এ ইাযা জতা 

জমাকযাণী  নীযরদয বাফী চীফরনয ইাযা। নীযরদয ভরতা ফ ক্তফলরয় ক্তযক্ক এওক্তি জঙররয এ ইাযা না ফুছায 

ওথা নয়। ক্তওন্তু যারন্ন প্রক্ততাক্তরত ীনভনযতারফারধ নীযদ নীক্ততয ধ্বচা তরর ভাক্তধস্থ ররা। 
 

      ফক্তঙ্কভী আদরত অনুপ্রাক্তণত নযাক্তও ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততী নীক্ততরফারধয ওারঙ াক্তথতফ চীফনরফাধরও অঞ্জক্তর 

ক্তদররন। জম ওাযরণ নীযদরও আভযা নায়রওয ভমতাদা ক্তদরত াযরাভ না। মক্তদ ভস্ত উনযা চুরড় নীযদরও  

গুরুত্বূণত বূক্তভওা ারন ওযরত জদঔা জকরঙ। জমাকযাণী  রযরয দাম্তয চীফন ুনযায় জচাড়া রাকারত জ 

গুরুত্বূণত বূক্তভওা ারন ওরযরঙ। তফু জ নায়ও নয়। নাক্তয়ওা জমাকযাণীরও আদত নাযী ওরয তুররত জ জওফর 

এও রমাকী অনুখিরওয ওাচ ওরযরঙ।  
 

     ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয আরযা এওক্তি ুরুল ঘক্তযি র রয। জ জমাকযাণীয স্বাভী। প্রফর 

ফযক্তিত্ব গুণ ম্ন্না জমাকযাণীয তুরনায় জ ক্তনষ্প্রব। অক্তত ভাতৃবক্তি  বয় তারও আরযা ক্তনষ্প্রব ওরয ক্তদরয়রঙ। জ 

জমন জভরুদণ্ডীন এও ুরুল ঘক্তযি। ক্তনরচয ভারয়য ওারঙ তাযই ক্তফফাক্ততা স্ত্রীরও রাক্তঞ্চত রত জদরঔরঙ, জদরঔ জ 

নীযফ, তায এওিাই ওথা ‚অত দায় িায় ফুক্তছনা। আক্তভ ক্তওঙুরতই ভাতা-ক্ততায অফাধয অাংমত ুি ফক্তরয়া ক্তযক্তঘত 

ইরত াক্তযফ না‛। (‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ৃঃ ৮১) 
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     ‘ভাতা-ক্ততা’ না ফরর রৄধু ‘ভাতা’ ফররর বার ক্তঙর ওাযণ তায ক্ততা প্রাণধন গুপ্ত অওৃক্তিভ বারফ জঘরয়ক্তঙররন 

জমাকযাণীয রে রযরয ুঔী-ুন্দয দাম্তয চীফন। মা তায ভা বুফরনশ্বযী জদফী ঘানক্তন। জমাকযাণী মঔন তারও 

প্রে ওযর” ‚ক্তওন্তু স্ত্রীয ওারঙ হৃদয়ীন অরপ্রক্তভও স্বাভী ফক্তরয়া ক্তযক্তঘত ইরত াক্তযরফ‛। 
 

     উরত্তক্তচত ওরণ্ঠয এই জঔাুঁঘা ওথায় ভযরভ আখাত াইয়াই জমন ফযাথাতুয িুব্ধ দৃক্তট জমাকযাণীয ক্তদরও তুক্তরয়া 

জতভক্তনই উরত্তচনা বরয রয মা ফক্তরয়া ফক্তর- ‚আরকইরতা চাক্তন আভায় ক্তনরয় তুক্তভ ুঔী রফ না; নীযদই 

জতাভায উমুি স্বাভী ইত,- তারও জররই তুক্তভ ুঔী রত‛ -অথঘ আভযা জদঔরাভ এযওভ জওান জপ্রিাি 

ওঔনই বতযী য়ক্তন উনযার। রযরয এই অক্তবরমাক মূ্ণত ক্তভথযা, জওননা জ জতা তায ভারয়য জঘারঔই 

জমাকযাণীরও জদঔরতা, স্বাভীয জঘাঔ ক্তদরয় স্ত্রী জও জম জদঔা, এ জদঔা জতা জ ওঔনই জদরঔক্তন। ভাতৃরপ্ররভ অন্ধ রয 

স্ত্রীরও গুরুত্বই ক্তদরনা। ক্তওন্তু জমাকযাণী জতা ফিুওু ঘায়ক্তন, জ জঘরয়ক্তঙর রয তায ফাফা ভারয়য রে তারও জমন 

এওিু স্বাভীয জপ্ররভয বাকী ওরয। এ ঘায়া জতা াংারযয ক্তঘযওারীন ঘায়া। তাঙাড়া জম নীযদরও ক্তনরয় রয 

স্বাভী রয় জমাকযাণীরও এতফড় অফাদ ক্তদররা, আভযা ােও ক্তারফ জদঔরাভ রযরয রে জমাকযাণীয ক্তফরয়য 

য জওান ক্তদন জমাকযাণী নীযরদয ওথা বারফক্তন। এভনক্তও ক্তফরয়য য জভািদায ারত নীযদ জম ক্তঘক্তে াক্তেরয়ক্তঙর 

জ ক্তঘক্তেয চফাফ মতি জদয়ক্তন। জমাকযাণীয ওারঙ ুরমাক ক্তঙর জস্বোঘাযী য়ায। ক্তওন্তু জ য়ক্তন। রযরয ক্তফক্তশ্র 

ইক্তেত (নীযদরও চক্তড়রয়) ক্তওাংফা ফরা বার ঘযভাখারতয য তায অফস্থা নযাক্তও ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততী এবারফ 

ক্তদরয়রঙন— 
 

‚তৎভুূরতত দুই রস্ত ওণত ঘাক্তয়া ধক্তযয়া জমাকযাণী ওক্তম্ত জদর কৃতরর ক্তড়য়া মাইরত ক্তকয়া জিক্তফররয 

উয উুড় ইয়া ক্তড়র। স্ত্রী ঘক্তযরি অনক্তবজ্ঞ স্বাভীয এই অতওত ক্তনদারুণ আখারত স্ত্রীয জভরুদণ্ড বাক্তেয়া 

জকর” অক্তস্তঞ্জয ঔক্তয়া মাইরত রাক্তকর! আতা ফাক্তরওা ফুক্তছর তাায হৃৎক্তণ্ড জওন্দ্রঘুযত ইয়া ক্তফক্তিপ্ত 

ইয়া ঔক্তয়া ক্তড়রতরঙ;- এতক্তদন তাায জম জভরুদণ্ড ক্তঘিাচীণত ওঙ্কারায জদবাযরও ফক্তয়া রইয়া 

ঘক্তররতক্তঙর, আচ জমন জ জভরুদণ্ড অভথত ইয়া ক্তড়রতরঙ। উঃ! ক্তও ক্তনদারুণ ফজ্রাখাত! জ ক্তও রৄক্তনরত 

আক্তয়া ক্তও রৄক্তনর! এক্তও রযঘন্দ্র? তুক্তভই না তাায স্বাভী? তুক্তভ স্বাভী ইয়া ফুক্তছরর না জম নাযী 

াংারয আয ভস্ত ক্তনষ্ঠুয অস্ত্রাখাতই য ওক্তযরত ারয”জওফর এই ভভতরবদী জরাখাতক্তিই য ওক্তযরত 

ারয না”এইক্তিই - এই অক্তফশ্বা ফাণীই নাযীয ভযণাস্ত্র‛। (তরদফ ৃঃ ৮১) 
 

     জম ক্তফশ্বা ক্তনরয় জ স্বাভীয খরয এরক্তঙর। জম ক্তিরত এতক্তদন ধরয জমাকযাণী ারৄক্তড়য ভস্ত অতযাঘায নীযরফ 

য ওরয আক্তঙর আচ রযরয এই আখারত জমাকযাণীয ক্তফশ্বারয ক্তবত ুরযাুক্তয ক্তফধ্বস্ত রয় জকর। তাযয 

ক্তন্দু নাযীয াংস্কায ক্তনরয় জ রযরয অভের ওাভনা ওরযক্তন। 
 

     উনযারয জরল আভযা জদঔরাভ রয জতর জওাম্ানীয তক্তফর তঙরূরয দারয় জচরর জকরঙ। অথঘ তা 

য়ায ওথা ক্তঙরনা। রযরয য়রতা ক্তনরচয উয খৃণা ধরয ক্তকরয়ক্তঙর। জ ঘাইক্তঙর ক্তঘত্তরৄক্তদ্ধ। ক্তনরচরও ক্তনরচ 

াক্তস্ত ক্তদরত ঘাইক্তঙর জ। নীযদ  ুযচায ুঔী দাম্তয চীফন এফাং তায ক্তিতীয় ফারযয ক্তফফাক্তত ফধূয অস্বাবাক্তফও 

আঘায আঘযণ তায জঘাঔ ঔুরর ক্তদরয়রঙ। তায ক্তিতীয় ত্নী তারও রন্দ ওরয মঔন প্রতযাঔযান ওযর-  
 

‚তচতনী ঞ্চাররন ফরর- ‚জঙরড় দা ফরক্তঙ; অচ্চক্তযি স্বাভীয ভুঔ জদঔা া;- এতক্তদরন ফুরছক্তঙ 

ক্তদক্তদয জওন এ কৃর ফা য় নাই;- আভায জ রথ জমরত রফ‛... 
 

-‚এই ফক্তরয়া জ রচারয অঞ্চর ধক্তযয়া রইয়া দতবরয ফাক্তরয ঘক্তরয়া জকর; জই িারনয জঘারি 

রয েুঔস্থ জিক্তফররয উয নুইয়া ক্তড়র।“ ভাথা তুক্তররত াক্তযর না -জই তচতনী ঞ্চারন ক্তফদুযৎ 

ঘভরওয নযায় তাায ওণত ফক্তধয ওক্তযয়া ঘক্তরয়া ক্তকয়ারঙ‛।... 
 

     জই যারিই কৃতযাক ওক্তযয়া অভাক্তনায জখায খনান্ধওারয জওাথায় ক্তভক্তয়া জকর!‛    (তরদফ, ৃঃ ১৪৩) 



ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফততীয ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’: এওক্তি ুনঃারেয প্রস্তাফনা            অক্তবক্তচৎ ঘক্রফততী 
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আভযা ফররত াক্তয আত্মরৄক্তদ্ধয থ জ ধযর। আত্ম অনুরাঘনা জথরও রয জচরর জকরঙ। জঔান জথরও জমাকযাণী 

তারও ভুি ওযরর জমাকযাণীয ওারঙ জ তায বুর স্বীওায ওরযরঙ”‚চীফরন বুর ফুরছ জতাভায় অরনও ওট ক্তদরয়ক্তঙ 

যাণী‛। (তরদফ, ৃঃ ১৬৫) 
 

     জমাকযাণীয তুরনায় জ এও ক্তনষ্প্রব ঘক্তযি। নায়ও ফায ভমতাদা জ দাফী ওযরত ারয না। নীযদ  রয জওউই 

নায়ও নয়। য়রতা নযাক্তরওয তা উরেয ক্তঙরনা। উনযার নাযীক্তিয চয় জখালণা ওযাই ক্তঙর তাুঁয ভুঔয 

উরেয। ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযারয রৄরু জথরও জল মতি জমাকযাণী ফতফযাপ্ত। উনযারয জরল 

উনযাক্তও ুরযন্দ্রওুভায ফক্তঙ্কভী স্টাইরর নীক্ততয প্রঘায ওযররন” 
 

‚জই ভক্তণভাক্তরনী জমাকযাণী আচ ওত ুন্দয জদঔাইরতরঙ। এই অরায এই বাযরতয প্ররতযও নাযীওরণ্ঠ 

জমন। জাবা ায়” এই াক্তি চর এই অতযাঘায- ওরুক্তলত ফেবূক্তভরও প্লাক্তফত ওক্তযয়া জমন কৃর কৃর াক্তি 

আনয়ন ওরয‛। (তরদফ- ৃঃ ১৬৭) 
 

‘ নাযীক্তি’  ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযার ভাচফাস্তফতা : জম জওান উনযা আররাঘনায় জ উনযারয ভাচ ক্তনরয় 

আররাঘনা ঔুফই চরুযী। ‚ফাাংরা উনযা  তায আধুক্তনওতা‛ গ্ররে রতযন্দ্রনাথ যায় জররঔরঙন” 
 

‚উনযার াই ভাচভধযকত ভানুরলয চীফন মারনয এওিা মথাভব ফ ফাস্তফ জঘরযা। এওরা ভানুল নয়। 

ক্তনঃে ভানুল নয়, উনযার াই খরযায়া ভানুলরও, াক্তযফাক্তযও ভানুলরও, াভাক্তচও ভানুলরও”নানা 

ক্তদরওয ম্ওত চাররয ভরধয ক্তদরয় করড় ো চীফরনয ফহু ক্তফক্তঘি রূরয ভগ্রতারও। ভানুল মঔন এওই 

রে আত্মরঘতন এফাং ভাচ রঘতন, ক্তনরচয ফযক্তি ত্তা এফাং ক্তনরচয ফাস্তফ ক্তযরফ এওই রে মঔন 

ভানুলরও উরত্তক্তচত ওরয, তঔক্তন আর উনযারয ওার‛। (রতযন্দ্রনাথ যায়, ‚ফাাংরা উনযা  তায 

আধুক্তনওতা‛, ৃঃ ২৮) 
 

     ফযাও উতযওায প্রথভ াথতও াভাক্তচও উনযা ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ ম্রওত এওথা প্ররমাচয। 

‘অরভাক্তরনী’ উনযার ফযাও উতযওায ‘খরযায়া ভানুল’, ‘াক্তযফাক্তযও ভানুল’, ‘াভাক্তচও ভানুল’ এয ওথা এও 

আিমত মাদুওাক্তেয স্পরত পুরি উরেরঙ। এই উনযার প্রক্ততপক্তরত ভাচ চীফন ফযাও উতযওাযই ভাচ চীফন। 

ক্তফাং তােীয উজ্জ্বর দীাররারও দাুঁক্তড়রয় নযাক্তও জম নাযী ক্তিয চয়কান জকরয়রঙন, তা নফচীফন জফারধযই 

জঙাুঁয়া। 
 

     এভন এও ভাচ চীফরনয ঙক্তফ ক্তঘিাক্তয়ত ওরযরঙন নযাক্তও, জম ভাচ চীফন প্রাঘীন চক্তভদায তরন্ত্রয 

নাকা জথরও ধীরয ধীরয জফয রয় আরঙ। উনযার ফক্তণতত প্রথভ প্রচরন্ময ওারীঘযণ যায় চক্তভদায এফাং 

যাভধন গুপ্ত িক্তয়ষ্ণু চক্তভদায ফাংরয িান। ধীরয ধীরয আধুক্তনওতায জানায মাদুওাক্তেয স্পরত নফ চীফন জফাধ 

ভাচ চীফরন আরত রৄরু ওরযরঙ। ক্তিতীয় প্রচরন্ময ভারছ ক্তিায আররা রড়রঙ, ফযাও উতযওায ভাচ চীফন 

অক্তিায অন্ধওায জথরও জফয রয় আরঙ। চক্তভদায ওারীঘযণ যারয়য জঙরর ক্তওযণওুভায ড়ারৄনা ওরয জডুক্তি রয় 

প্রথরভ ক্তডব্রুকড় রয জকৌাক্তি ঘরর জকরঙ। নীযদ ক্তক্তিত এফাং জযররয ঘাওুযী জরয়রঙ। রয  এন্ট্রা া ওরয 

রয়র জওাম্াক্তনরত ঘাওুযী ওযরঙ। ফযাও উতযওায নাযী চীফরন ক্তিায জঙাুঁয়া জররকরঙ। জমাকযাণী ক্তক্তিত, 

ওতিুওু রড়রঙ মক্তদ তা উনযার উরেক্তঔত য়ক্তন। ক্তওন্তু নীরুদায ওারঙ অথতাৎ নীযরদয ওারঙ জ ক্তিা ক্তনরয়রঙ। 

জ ফক্তঙ্কভঘরন্দ্রয ‘ওৃষ্ণওারিয উইর’ রড়রঙ “ 
 

-‚ওৃষ্ণওারিয উইর তাায ড়া ক্তঙর; তাই ফৃদ্ধ কু্রদ্ধ শ্বরৄরড়য এই ইক্তেত ফারওয ক্তঘক্তিত বাফী ক্তঘরিয 

বয়াফ দৃয তাায ভান-জনরি উক্তদত ইফা ভাি জ ফাক্তরওা বীত ইয়া জকর‛। (‘নাযীক্তি’ ফা 

‘অরভাক্তরনী’ ম্াদনা, অভররন্দু বট্টাঘামত- ৃঃ ৮৪) 
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     জ ক্তঘক্তে ক্তরঔরত ারয, শ্বরৄযরও ‘ভাবাযত’ রড় জ রৄক্তনরয়রঙ। ফযাও উতযওায ভাচ চীফরন ক্তফাং 

তাক্তেয প্রথভ ারদ মরথট আররা জদঔা জকরঙ। ঘা-ফাকারনয ত্তরনয পরর জযর রাইন ঊনক্তফাং তােীরত ঢুরও 

জকরঙ এই উতযওায়। পরর ওৃক্তল ক্তনবতয ভাচ চীফন ধীরয ধীরয ক্তরেয ক্তদরও ছুুঁরও ড়রত রৄরু ওরযক্তঙর তায 

ইক্তেত উনযার আরঙ। ক্তফাং তােীয প্রথভ ারদ নাযী মরথট আত্মরঘতন রয় উরেরঙ। উনযারয এওক্তি 

জকৌণ ঘক্তযি ক্তনরুভায জওৌতুওঙরর এওক্তি উক্তি এঔারন মরথট প্রাক্তেও। উনযারয নফভ ক্তযরেরদ নীযরদয জফান 

ক্তনরুভায রে জমাকযাণীয ওথা ফাততা ক্তের, এই ওথা ফাততায ভয় ক্তনরুভা ফরর” 
 

‚এ মািা ভা মঔন ঔুফ আরি ওরয ক্তঘক্তে  জরঔররন, তঔন আভায ভরন এওিু যাক ররা। আক্তভ 

উক্তনয ওারঙ ক্তকরয় ফররাভ- ‘আভায ভা-ফা ক্তও আভায় জতাভায ওারঙ ক্তফক্তক্র ওরয জপরররঙন জম, 

আক্তভ জতাভায জওনা দাী রয় ক্তঘযক্তদন জতাভায ারয়য ওারঙ রড় থাওফ। এওিা ক্তদন ঙুরি ক্তকরয় ক্তও 

আভায  ভারও জদঔফ না‛। (তরদফ ৃঃ ৭৩-৭৪) 
 

     জ ভরয়য জপ্রিারি ক্তনরুভায এ উক্তি মরথট দুঃাক্তও। এঔারন নাযীয আত্মরঘতনায ওথাই পুরি 

উরেরঙ। ক্তফাং তােীয ক্তিতীয় দরও নাযীয এই আত্মরঘতনা জফাধ জথরও ফযাও উতযওায ভাচ ভানরয 

অগ্রকক্ততয ক্তদওক্তি ক্তদফাররারওয ভত উদ্ভাক্তত রয়রঙ। জমাকারমাক ক্তফক্তেন্ন ক্তওাংফা াংফাদ ভাধযরভয অপ্রতুরতায় 

ফাক্তরযয জওান ঔফযই মঔন এঔারন জৌুঁঙাত না, জ ভরয় ক্তনরুভায এযওভ ক্তঘিা বাফনা তাৎমতূণত। ফররত জকরর 

তঔনওায ফযাও উতযওায় নাযীয অিচতকত  আনা জথরও আক্তন ক্তফওক্তত ক্তঙর। 
 

     ‘ণ’ ফা ‘জমৌতুরওয’ ভত চখনয প্রথা এঔারন ক্তঙর মক্তদ তা ক্তওন্তু প্রথভ প্রচরন্ময ভরধয ীভাফদ্ধ ক্তঙর।মা  ধীরয 

ধীরয রুপ্ত য়ায রথ ক্তঙর। জমাকযাণীয চীফন জম দুক্তফতল রয় উরেক্তঙর তায ক্তঙরন ক্তওন্তু ণ জরাবী এওচন 

নাযীয াত ক্তঙর। ুরুলযা ক্তওন্তু জমৌতুরওয ক্তফরযাধী ক্তঙর, যাভধন গুপ্ত ক্তওন্তু জমৌতুও ঘানক্তন জমাকযাণীরও ুিফধু 

ওযরত। জমৌতুরওয জঘরয় জমাকযাণীয গুণই ক্তঙর তায ওারঙ ফরঘরয় ফড় প্রায। ‘ণ প্রথা’ ক্তনরয় নতুন প্রচরন্ময 

ওারঙ মরথট ক্তফরুদ্ধ ভরনাবাফ জাক্তলত রত জদক্তঔ নীযদ এফাং তায ফনু্ধযা ‘জমৌতুও’ ক্তওাংফা ‘ণপ্রথা’ ক্তনরয় তওতক্তফতওত 

ওরযরঙ। অটাদ ক্তযরেরদ এযওভ এও ঙক্তফ আভযা জদঔরত াই- 
 

‚নীযদ  রযরয ােী আয ওয়ক্তি গ্রারভয জঙরর আক্তয়া জই বফেরও জমাক ক্তদত। াংফাদি াে 

 তদিকতত েীন ক্তফলয়গুক্তর ক্তনয়া ইারদয ভরধয তওতক্তফতওত ঘক্তরত াংফাদরিয জচারয এও এও ভয় 

এও এওক্তি ক্তফলয় ক্তনয়া জদর তুভুর আরন্দারন ঘক্তরত। তঔন ণপ্রথা রইয়া ঔুফ আরন্দারন ঘক্তররতক্তঙর। 

এওক্তি ফয়ঃপ্রাপ্তা জভরয় ণ দারন অভথত ক্ততায  দুঃরঔ ফযক্তথত ইয়া স্বীয় ক্তযধান ফন  জওরযাক্তন ক্তি 

ওযতঃ তাারত আগুন ধযাইয়া আত্মতযা ওক্তযয়া ভুূততওাররয ভরধযই ভস্ত দুঃরঔয অফান ওক্তযর। ... 
 

... আরা নাযীয এই অক্তবভান, এই নীযফ আত্মদান- এই অক্তাং প্রক্ততরাধ- তুক্তভ ুরুরলয ওত ওরঙ্ক 

জখালণা ওক্তযরতঙ! স্র স্র যাচুত যভণী এভক্তন অনরর আত্মতযা ওক্তযয়াক্তঙর! ক্তওন্তু জই 

যাভুঔারিী অনরনযাায় নাযীরদয আন্ন ভরয় আত্মধভত যিাওরে এই আত্মদান জমভন এওক্তদরও 

তাারদয ম অর্জ্তন ওক্তযয়ারঙ, অনযক্তদরও জতভক্তন তৎওারীন আত্মওরর ীনফীমতয নাযীযিায় অভথত 

যাচুত ফীযকরণযই ওরঙ্ক ইক্ততারয ৃষ্ঠায় অিরয অিরয অক্তঙ্কত ওক্তযয়া ক্তকয়ারঙ! আভযা ক্তও  আচ 

জই ওররঙ্ক ওরক্তঙ্কত নই জ?‛ (তরদফ, ১৩৩-১৩৪) 
 

     স্পটতই আত্মক্তফরেলণ ক্তফাং তােীয প্রথভারধত ফযাও উতযওায ভত প্রায়ন্ধওাযভয় এও চায়কায় ফর এযওভ 

আত্মক্তফরেলণ জদরঔ আভারদয ভরন য় ভরয়য জঘরয় ফহু এক্তকরয় জকরঙ মুফ প্রচরন্ময ক্তঘিাধাযা। 
 

     ক্তন্দুধরভত ফহু ক্তফফারয জয তঔন ভারচ ক্তঙর। রযরয ক্তিতীয় ক্তফরয়রত তা স্পট। ক্তওন্তু মুফ প্রচন্ম তারত 

ভত জালণ ওরযক্তন। রযরও ক্তনরয় যা াাাক্ত ওরযরঙ। উনযারয অটাদ ক্তযরেরদ আভযা জদক্তঔ” 
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‚... রযঘরন্দ্রয ঙ্কি তদরিা ক্তফলভ ইয়া দাুঁড়াইর। ক্তফফারয যাক্তিরত গ্রারভয ফারযফনু্ধকণ প্রীক্তত-

উারযয ঙরর জতা ওত ফযে জওৌতুও ওক্তযরই;-- অতঃয মঔন জ ওভতস্থরর রয ক্তকয়া াক্তচয ইর, 

তঔনই ঘাক্তযক্তদক ইরত দরর দরর জরাও ঙুক্তিয়া আক্তরত রাক্তকর। জওান ুদূয চের ইরত অদ্ভূত চন্তু 

ধৃত ইয়া আক্তরর তাারও জদক্তঔফায চনয জমভনররাও ক্তঘক্তড়য়াঔানায ক্তদরও ঙকু্তিয়া মায়; জই অদ্ভুত 

চন্তুিা রইয়া নানা ক্রীড়ারওৌতুও, োট্টা তাভাা ওক্তযয়া থারও, রযরয  জই অফস্থাইর। ুক্তযক্তঘত 

ফনু্ধকণ  জম তাারও রন্দরয ঘরি জদক্তঔরত রাক্তকর;‛ - (তরদফ ৃঃ ১৩০) 
 

     ফযাও উতযওায ভারচ আধুক্তনও চীফনরফারধয জঙাুঁয়া জররকরঙ। নতুন চীফনরফারধ উেীক্তত রত রৄরু 

ওরযরঙ ভাচ, ক্তফাং তােীয এরওফারয ূঘনাররে। ‘নাযীক্তি’ ফা ‘অরভাক্তরনী’ উনযার নযাক্তরওয ভাচ 

ফাস্তফতা আভারদয ক্তফস্ময় উরেও ওরয। ভী চাকায়। 
 

জলওথা: ‘জল রয় ইর না জল’ তফু আাত ভাক্তপ্ত ক্তফন্দুরত আভারদয জৌুঁঙারতই য়। ‘নাযীক্তি’ ফা 

‘অরভাক্তরনী’ উনযারয আররাঘনায জরল আভযা ক্তনক্তিতধায় ফররত াক্তয এ উনযা মথাথত অরথত ফযাও উতযওায 

প্রথভ াভাক্তচও উনযা প্রথভ উনযা রর ভরয়য জঘরয় ফহু এক্তকরয় জকরঙ নযাক্তও ুরযন্দ্রওুভায ঘক্রফত্ততীয 

ওেনা ক্তফশ্ব। মথাথত অরথত আধুক্তনওতায নান্দক্তনও জঙাুঁয়া জররকরঙ এই উনযার। 
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