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‘তক্রত’ু ত্রিওা  ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযা 

ড. ওারীদ দা 

ওাযী অধযাও, ফাংরা ত্রফবাক, যাধাভাধফ ওলরচ, ত্ররঘয 

Abstract 

One more literary movement against the romanticism of Atandra was launched in Barak 

Valley in the decade of 70’s under the editorship of Bhaskarananda Sharma and Mithilesh 

Bhattacharjee of Satakratu. The first issue of Satakratu was published the Bengali year 

1380 in the day of Rathayatra. Later the name Bhaskarananda’s Sharma was changed into 

Tapadhir Bhattacharjee as Phydonoym. It came to widely circulated the first issue of 

Satakratu. The sixth issue ‘Ramnabami Sankhya’ was upon Shaktipada Brahmachari as a 

special issue. In this issue 19 Literary Person discussed about the Poet Shaktipada and 

human being Shaktipada. Ashutosh Das and Bhakta Singh have written poem about 

Shaktipada. Under the banner ‘Churna Bichurna’ more poets and Shaktipada readers have 

gave their comments with reference to poet Shaktipada Brahmachari, besides this a bunch 

of poem by Shaktipada were published in this same issue. 

The main Prognosis of this project is to assess and evaluate the issue of Satakratu and 

special issue of Shaktipada Brahmachari Sankhya. 
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     ফযাও উতযওায় ত্রফকত তাব্দীয ত্তলযয দলওয শুরুলতই বাস্কযানন্দ ভমা  ত্রভত্রথলর বট্টাঘালমময 

ম্পাদনায়, ‘তক্রতু’ ত্রিওালও কওন্দ্র ওলয ‘অতন্দ্র’য কযাভাত্রিত্রচলভয ত্রফরুলে প্রথভ কচাদ কখালণা ওলয 

কলড উলেত্রঙলরা আলযা এওত্রি াত্রতয আলন্দারন। ‘তক্রতু’য প্রথভ প্রওা ১৩৮০ ফাংরায যথমািায ত্রদন; 

প্রস্তাফনা ংঔযা ত্রললফ। যফতমী ভলয় বাস্কযানন্দ ভমায ত্রযফলতম তলাধীয বট্টাঘামমলও ‘তক্রতু’য 

ম্পাদনায় ত্রভত্রথলর বট্টাঘালমময লে কদঔা ককলঙ। আলর বাস্কযানন্দ ভমা কম তলাধীয বট্টাঘালমময 

ঙদ্মনাভ তা তঔন চানাচাত্রন লয় ত্রকলয়ত্রঙলরা। 
 

    ‘তক্রতু’ প্রস্তাফনা ংঔযায প্রচ্ছলদ করঔা লয়ত্রঙলর ‚মাযা ত্রতযওালযয াত্রতয ওলযন তাযা প্রালণয 

উদ্দীনায় আয ভলনয তাত্রকলদই াত্রতয ওলয থালওন। ‘তক্রতু’ এই প্রালণয উদ্দীনা আয ভলনয 

তাত্রকলদয ইন্ধন লয় ওাচ ওলয কমলত দৃঢ প্রত্রতজ্ঞ।
১
 ‘তক্রতু’য এই প্রালণয উদ্দীনা আয ভলনয তাত্রকদ 

প্রায় দ ফঙলযয ভলতা স্ায়ী লয়ত্রঙলরা। ‘তক্রতু’য প্রথভ ংঔযালত (চন্মষ্ঠভী, ১৩৮০ ফাংরা) ঋতু 

মমালয় প্রওা ওযায ওথা করঔা থাওলর অত্রধওাং কঙািত্রিওায ভলতা ‘তক্রতু’ তা যক্ষা ওযলত 
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ালযত্রন। ‘তক্রতু’ ত্রিওাত্রি প্রস্তাফনা ংঔযা, আলাঢ ১৩৮০ ফাংরা কথলও শুরু ওলয ত্রনয়ত্রভত  অত্রনয়ত্রভত 

বালফ, ওঔলনা দুই ফা ত্রতন ংঔযা এওই ভরালি, এওই লে প্রওা ওলয ‘তক্রতু’-২৫, চঘি ১৩৮৮ ফাংরা 

মমন্ত স্ায়ী লয়ত্রঙলর। তলফ ‘তক্রতু’-২৫ এয ত্রফজ্ঞালন করঔা লয়ত্রঙলরা, ‘তক্রতু’-২৬ প্রওালয 

আকাভ ফাতমা। ‘তক্রতু’-২৬ ংঔযাত্রি দুষ্প্রায, তাই কলফলণা তথয ংগ্র ওযলত ত্রকলয় ংঔযাত্রি ায়া 

মায়ত্রন। ‘তক্রতু’য অনযতভ ম্পাদও তথা আাভ ত্রফশ্বত্রফদযারলয়য প্রািন উাঘামম অধযাও তলাধীয 

বট্টাঘালমময ওাঙ কথলও চানা মায়- ‘তক্রতু’-২৬ মাথাভলয় প্রওা লয়ত্রঙলরা।
২
 ‘তক্রতু’-২৫ এয 

ত্রফজ্ঞালন করঔা লয়লঙ- ‘তক্রতু-২৬ কফলযালফ দুেমলম প্রফন্ধ, দুদমান্ত কল্প, কদাদমণ্ড আলরাঘনা ত্রনলয়, দযাঔ 

ােও তক্রতুয লে তুরনীয় শুধু তক্রতু-ই।‛ ‘তক্রতু’য এই আত্মলখালণায ভধয ত্রদলয় ত্রিওাত্রিয ফত্ররষ্ঠ 

দঘাযণায ইত্রেত ায়া মায়।  
 

    দ ফঙলযয আয়ুষ্কালর ‘তক্রতু’ ফযালওয কদয আলন্দারনলও ত্রফলল গুরুত্ব ত্রদলর ওত্রফতা ত্রযঘমমায় 

অাভানয অফদান কযলঔ ককলঙ। এই দ ফঙলযয ভয়ীভায় প্রায় ৮০ চন প্রধান  অপ্রধান ওত্রফ 

‘তক্রতু’য াতায় ওত্রফতা ত্ররলঔলঙন। এয ভলধয উলেঔলমাকয লরন- ত্রিদ ব্রম্মঘাযী, ত্রফত্রচৎ ওভুায 

বট্টাঘামম, ত্রফভর কঘৌধুযী, কদফাত্রল তযপদায, ান্তনু কখাল, ব্রলচন্দ্র ওুভায ত্রং, ত্রদরী ওাত্রন্ত রস্কয, অতীন 

দা, বাস্কযানন্দ ভমা যলপ তলাধীয বট্টাঘামম, ত্রচলতন নাক, বি ত্রং, আশুলতাল দা, ত্রমলূ যাউত, 

কঔয দা, অলাও ফভমা, ফীলযন্দ্রনাথ যত্রক্ষত, ত্রফচয় ওভুায বট্টাঘামম, ংওযলচযাত্রত কদফ, উদয়ন কখাল, 

কদফাত্রল ঘন্দ, ভঞ্জু ককাার কদফ, চয়লদফ বট্টাঘামম প্রভঔু। আফায ত্রিভফে কথলও ত্রি ঘলট্টাাধযায়, 

তাযাদ যালয়য ভলতা ওত্রফযা ‘তক্রতু’ াতায় ওত্রফতা ত্ররলঔলঙন। 
 

      ফযাও উতযওায ওত্রফতাঘঘমায় ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী কম প্রত্রতত্রনত্রধস্থানীয় ওত্রফফযত্রিত্ব তা ফরা ফাহুরয। 

ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ত্রঙলরন ‘তক্রতু’য ত্রনমত্রভত করঔও। ‘তক্রতু’য আমুষ্কালর ত্রিদ ‘তক্রতু’য ত্রফত্রবন্ন 

ংঔযাম প্রাম ৩৮ ত্রিয ভলতা ওত্রফতা ত্ররলঔলঙন। এই ওত্রফতাগুত্ররয ত্রলযানাভ উলেঔ ওযা ককলরা — 
 

     ‘ত্রনিঃতম ত্রফপ্লফ’, ‘ফহুত্রদন অুলঔ বুত্রকত্রন’, ‘আত্ররেলনয ত্রবতয থালও’, ‘ভুলঔা, ভুলঔা’, ‘এই স্বাবাত্রফও 

ংত্রি’, ‘অম্পূণম ঘতুদমদী’, ‘এই দৃলয নদী নম’, ‘ফম’, ‘ফাযলফরা’, ‘আত্মীমতায ম্পলওম’, ‘কমন 

কফাধ, ত্রওলড-ফাওলড’, ‘কফত্র দূলয আত্রভ মাফ না’, ‘কওান্ থিা আভায’, ‘আভায চ’, ‘াযীত্রযও’, 

‘চদত্রও’ এঙাডা ‘তক্রতু’য ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযা’ম ত্রিলদয এওগুচ্ছ ত্রনফমাত্রঘত ওত্রফতা প্রওাত্রত 

লমলঙ। ওত্রফতাগুত্ররয ত্রলযানাভ লরা“ ‚ঈশ্বয  ঈশ্বযী ফযাফলয আযত্রচ’, ‘তুত্রভ ুওুয ...... ভালন ুওুয’, 

‘কতাভালও কতাভায ভলতা’, ‘কালড তার,ু চতচ-ত্তয’, ‘কওাথাম ফরুন দাাঁত্রড ফাই’, ‘বারফাা ত্রফলমও’, ‘৬ 

ভাঘম/১৯৭১’, ‘ভুঔুডী  ত্রকমা উদ্দীন’, ‘ঔযা’, ‘ভনা ুলচায াাঁো’, ‘মত করা কপরা ওলযা’, ‘তুত্রভ কতা 

ভস্ত ায’, ‘ভস্ত উভা কবলে’, ‘করত্রনন’, ‘ংফতমন’, ‘ওত্রফতা’, ‘ভানুললয ওালঙ ত্রওঙ.ু . . . ত্রওঙু প্রওৃত্রতয’, 

‘ফহু ত্রদন অুলঔ বুত্রকত্রন’, ‘চম ত্রতরলওয ভাত্রি’, ‘যফীন্দ্রনাথ’, ‘আরয বালে না’, ‘োৎ কওান্ ত্রযণ্মম’। 
 

    ফযাও উতযওাম লালিয দলওয ত্ররির ভযাকাত্রচন আলন্দারন ত্রওংফা ওত্রফতা আলন্দারলনয ত্রদলও 

তাওালর কদঔা মাম, কদবালকয য আকত যণাথমীলদয াভাত্রচও  াংস্কৃত্রতও চীফন কলড উোয াভঞ্জয 

াধলনয চত্রির প্রত্রক্রমা তঔলনা ঘরত্রঙলরা। এওত্রদলও ফযাও উতযওাম ফৃত্তয ফে ংস্কৃত্রতয ভূরলরাত কথলও 

ত্রফত্রচ্ছন্ন মায মন্ত্রণা, অনযত্রদলও ভাথা ঘাডা ত্রদলম উলেত্রঙলরা দত্রক্ষণ আালভয প্রাত্রন্তও অত্রধফাী ত্রললফ 

ফযালওয ভানুললয ত্রফত্রবন্ন ভযাফরী । ১৯৬১ য বালা আলন্দারলনয অত্রবখাত, কদ  কদলয ফাইলয নানা 

ংখলম, ঘীন আক্রভণ, নাকা ত্রফলরা, এত্রমা  আত্রিওাম যিাি ংখলম, ফণম-ত্রফলেল, দাো, বাযত-াও মুে, 
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কফওায ভযা, দাত্রযরয ইতযাত্রদ, লাি  ত্তলযয ওত্রফতালও স্পম ওলযলঙ। কপ্রভ, প্রওৃত্রত, ইত্রতা কঘতনা  

ভাচ ফাস্তফতা ইতযাত্রদ এই দুই দলওয ওত্রফলদয কঘতনায চকলত প্রলফ ওলযলঙ অত্রত স্বাবাত্রফওবালফই। 
 

    ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীলও মত্রদ লালিয দলওয ওত্রফ ত্রললফ ত্রঘত্রিত ওযা ম ত্রওন্তু ত্রিস্পলদয ওাফয 

প্রওালয  ত্রিদ, ত্রিদ লম উোয ক্রভত্রযণত্রত রক্ষ ওযলর তাাঁলও ঞ্চালয দলওয ওত্রফ 

ত্রললফই ত্রঘত্রিত ওযলত ম। আলর লালিয দও তাাঁয ওত্রফতায ঐশ্বমম লফময মুক ফরা মাম। আয যফতমী 

ত্তয-আত্র-নব্বই এই দওগুত্রর ওত্রফয ওত্রফত্তায ক্রভভুত্রিয ত্রদও ত্রঘত্রিত ওলয। ত্রিদ এই ভুত্রিয লথ 

এত্রকলম ককলঙন নানা বাগা কডায ভধয ত্রদলম। ওঔলনা ত্রফলালদ আচ্ছন্ন, ওঔলনা ত্রফলালদাত্তীণম-চীফনলফালধয 

কঘতনাম আত্মভগ্ন। ওঔলনা ত্রতত্রন কপ্রত্রভও আফায ওঔলনা ফা প্রত্রতফাদী। কই প্রত্রতফাদী ওণ্ঠস্বয ‘তক্রতু’য 

প্রস্তাফনা ংঔযাম প্রওাত্রত ‘ত্রনিঃতম ত্রফপ্লফ’ ওত্রফতাত্রিলত অনুযত্রণত লত কদঔা মাম “ 

‚মা-কাও মা-ত্রওঙু এওিা খলি মালফ আচ 

ওত্রফতা ফা দযংত্রি, এলা রক্ষী . . . . না এলর বীলণ দুিঃঔ ালফা 

তঔত্রন প্রঘণ্ড লব্দ অন্দয পাত্রিলম াাঁাফাচ 

কল লে 

ওরলও াফধালন যাঔলত ত্রকলম ত্রনলচই াফধান লম ককলঙ।‛ 

ত্রওংফা 

‚মলথষ্ট ত্রনলমত্রঙ ত্রলঔ, তফু ফযাওরুবালফ ঞ্চাত্ররত াত 

কথলভ মাম ... গ্রীফাম দারুণ ওষ্ট .... ফুলও কেষ্মা, দুলঘালঔ ত্রাঁঘুত্রি 

এওত্রি লব্দয চনয কতাভায ভন্থনদণ্ড ফড কফত্র খন কখায ফালচ।‛ 

‘তক্রতু'য ১ভ ফলম প্রথভ ংঔযায ম্পাদওীমলত করঔা লমলঙ “ ‚তক্রতুয আত্মপ্রওা কওান আওত্রিও 

খিনা ত্রওম্বা কওান েওাযী ত্রোলন্তয পর নম। অতযন্ত চরুযী। ওাযলণই তক্রতু প্রওাত্রত লরা। শুধু 

এইিুওু ফরা মাম এই অঞ্চলরয ওত্রফ করঔলওযা মঔন ঘাযালয কফলযামা আক্রভলণ ত্রফব্রত, করঔা ম্পলওম 

ক্লান্ত এফং িালেলিড্, কওফর তালদয ধূয িৃত্রতলত জ্বলযয কখালযয ভলতা এওিা ত্রনলিার াত্রতয ত্রিওা 

কদলঔ মাফায কল স্বপ্ন, অনযলওান যাভাথম নম, তঔন তক্রতু ফায ওযা ঙাডা আয ত্রও ত্রেতীম উাম থাওলত 

ালয?
৩
 ফযাও উতযওায ওত্রফযা কম ‘অতন্দ্র’ মুলক ফা তায যফতমী ভলম ত্তলযয প্রাযলে কফলযামা 

আক্রভলণ ত্রফব্রত  িালষ্টলিড্ তা ধযা লড ত্রিলদয ‘ফহুত্রদন অুলঔ বুত্রকত্রন’ ওত্রফতাম। ওত্রফতাত্রি 

‘তক্রতু’ প্রথভ ফললময প্রথভ ংঔযাম ঙাা লমলঙ “ 

‚াাতার াাতার 

বীলণ কঘাঁত্রঘলম ডালও ফলেয ন্নযাত্রনী ামা 

াাওালয কপলি মালচ্ছ ত্রভূলরয কামাত্রত হৃদম 

াাতার াাতার 

ভলকম কওাঁল উেলঙ কমন ফাত্রকন্ধ, ভৃতলদ, ভানুললয আভরূ ত্রফশ্বা‛ 

ত্রওংফা 

‚এঔন অুলঔ বুকলঙ ঘযাঘয, ত্রনত্রঔর ভৃতুযয নীর ত্রফলল 

আভায অুঔ নাম, ত্রওলভতৎ? করাম ওওমি. . . . 
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হৃদলম ফাতা কনই, হৃৎত্রণ্ড শুলল ঔালচ্ছ চর . . . . 

ালড খুণ ? নাম নাম ... তুলর দা ছুলর ডা াত 

কোাঁলি আেুর কঙাাঁমালফ?‛ 

    লালিয দলওয ওত্রফতায বালাম প্রতীওধভমীতা ত্তলযয দলও এল অলনওিা ত্রযফত্রতমত লমলঙ। 

ত্তলযয দলও এল ওত্রফতাম ত্রওঙুিা ত্রফফৃত্রতধভমীতায ত্রদলও কছাাঁও কফলডলঙ। ‘তক্রতু’ ভূরত ফযালওয কদয 

আলন্দারনলও ৃষ্ঠলালওতা ওযলর ফযালওয ওত্রফতা আলন্দারলন ত্রিওাত্রিয অফদান কম অনস্বীওামম তা 

আলকই উলেঔ ওযা লমলঙ। ‘তক্রতু’য প্রথভ ফললময ২ম  ৩ম ংঔযা, মা এওই ভরালি প্রওাত্রত 

লমত্রঙলরা কই মুগ্ম ংঔযায ম্পাদওীমলত করঔা লয়লঙ - ‚ওাঙালডয ওত্রফতায লে ােওলদয ত্রনত্রফড 

ত্রযঘম যলমলঙ। এওথা এঔন আয ফরায অলক্ষা যালঔ না। দীখমওার ধলয ওাঙালড এওত্রনষ্ঠবালফ 

ওত্রফতাঘঘমায দরুণ আভযা কলমত্রঙ ত্রওঙু প্রথভ কেণীয ওত্রফতা উায, মা ফাংরা ওাফয াত্রলতয স্বীম চফত্রলষ্টয 

স্থান কনফায স্পধমা যালঔ।‛
৪
 প্রাগুি ‘ওাঙাড’ অঞ্চরত্রি অধুনা ফযাও উতযওা ত্রললফ ত্রযত্রঘত। 

 

   ‘তক্রতু’ প্রথভ ফললময ২ম  ৩ম ংঔযা মুগ্মবালফ প্রওাত্রত লমত্রঙলরা, এলত ত্রফজ্ঞান ত্রদলম আকাভ 

চাত্রনলম কদমা লমত্রঙর, ‘তক্রতু’-৪ ওত্রফ ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযা ত্রললফ প্রওাত্রত লচ্ছ, আকাভী 

কৌললয প্রথলভ, এলত থাওলঙ ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয এওগুচ্ছ ত্রনফমাত্রঘত ওত্রফতা এফং ওত্রফ ত্রিদ ম্পলওম 

ওলমওত্রি ভূরযফান  আন্তত্রযও যঘনা। তলফ ‘তক্রতু’-৪ ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযা ত্রললফ প্রওাত্রত মত্রন। 

‘তক্রতু, প্রথভ ফলম, ৬ষ্ঠ ংঔযা, যাভনফভী, চঘি-১৩৮০ ফাংরা, ংঔযাত্রি ‘ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযা’ ত্রললফ 

প্রওাত্রত লমত্রঙলরা। এই ংঔযাত্রিলত কভাি উত্রন চন আলরাঘও, ‘ওত্রফ ত্রিদ  ভানুল ত্রিদ’কও ত্রনলম 

আন্তত্রযও আলরাঘনা ওলযলঙন। আশুলতাল দা  বি ত্রং, ত্রিদলও ত্রনলম ত্ররলঔলঙন ওত্রফতা। ‘ঘূণম ত্রফঘূণম' 

ত্রলযানালভ আলযা াাঁঘ চন ত্রিদ ােও, ত্রিদ ম্পলওম িীওাধভমী ভন্তফয উস্থান ওলযলঙন। এঙাডা 

ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয স্বত্রনফমাত্রঘত ‘এওগুচ্ছ ওত্রফতা’  ঐ ংঔযাম প্রওাত্রত লমলঙ। 
 

   ‘ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযা’য প্রচ্ছলদ এওত্রি উেৃত্রত কদমা লমলঙ, ‚মথাভলম মথা ওতমফয ওযা আভালদয 

যীত্রত নম। গুণী ফযত্রিয গুণওীতমন তাাঁয চীফৎওালর ওযা আভালদয ভালচ ত্রনত্রলে কওন না কফাঁলঘ কথলও অভয 

মায যীত্রত কনই; অভয লত লর আলক ভযলত ম। পলর আভালদয কদল গুণ এফং গুণী দু-ই 

থুভা।
৫
 

 

    এই ংঔযাম ওত্রফ ত্রিদ  ভানুল ত্রিদলও ত্রনলম মাাঁযা আন্তত্রযও আলরাঘনা ওলযলঙন তাযা লরন; 

মথাক্রলভ অভলরন্দু বট্টাঘামম, ভযত্রচৎ ত্রং, অচম ত্রফশ্বা, অলাও ফাভমা, কঔয দা, ভলনালতাল ঘক্রফতমী, 

ীমূল যাউত, ত্রফত্রচৎ ওভুায বট্টাঘামম, যণফীয ুযওামস্থ, ান্তনু কখাল, ব্রলচন্দ্র ওুভায ত্রং, বাস্কযানন্দ ভমা, 

ত্রফভর কঘৌধুযী, উদমন কখাল, াস্তা যামলঘৌধুযী, ত্রভত্রথলর বট্টাঘামম, যাভলরন্দ ু ঘক্রফতমী, চকন্নাথ 

যামলঘৌধুযী, রুত্রঘযা যাভ। ‘ঘূণম-ত্রফঘূণম’ ত্রলযানালভ ত্রিদলও ত্রনলম িীওা ত্ররলঔলঙন কম াাঁঘ চন ত্রিদ 

ােও তাাঁযা লরন,  ভানলফন্দ্র যামলঘৌধুযী, ত্রফবাযঞ্জন কঘৌধুযী, ভলযন্দ্র বট্টাঘামম, ান্নারার কদফ  প্রফীয 

বট্টাঘামম । 
 

     ‘তক্রতু’ কওন ত্রিদলও ত্রনলম ত্রফলল ংঔযা প্রওা ওলযত্রঙলরা, তা ‘তক্রতু’য ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী 

ংঔযায, ‘কওন এই ংঔযা’ নাভ ত্রদলম ম্পাদওীমলত করঔা লমলঙ “ 
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   ‚ওাঙালডয এওচন ওত্রফ, ফম ভাি াাঁইত্রি ঙুই ঙুই, ভাথাবযত্রত ঘুলর, এওলপাাঁিা াও ধলযত্রন, কঘাযা 

ঙত্রফলত আঘায আঘাযলণ কম কওান মুফলওয ালথ াো কদন অফরীরাক্রলভ, তাাঁলও ত্রনলম োৎ কওন এই 

ত্রফলল ংঔযায আলমাচন? ‘ওাঙালডয ওত্রফ’ ব্দ দুলিা উচ্চাযলণয ালথ ালথ মায ঙত্রফ কঘালঔয য জ্বর 

জ্বর ওলয কবল লে ত্রতত্রন ত্রও ত্রিদ নন? মায অবালফ ুযালনা অলাওা কওত্রফন আয ভত্রভারলময 

কভালভয আলরাম চভচভাি আড্ডা ত্রনতান্তই াাঁশুলি রালক, খুলযত্রপলয এওচলনয অবাফলফাধ ভনলও ীডা 

কদম, ত্ররির ভযাকাত্রচলনয াতাম মায অনুত্রস্থত্রত ভযাকাত্রচনঔাত্রনলও কতচফীমমীন েপু্রাম ওলয কদম, মায 

লে ত্রনমত্রভত ‘কদঔা না লর যিা চনীন ভলন ম’, (উত্রিিা ত্রফলল ওলয ত্রিলদয ভফমস্ক এওচন 

ওত্রফয) তাাঁলও াভত্রগ্রওবালফ এওিা ত্ররির ভযাকাত্রচলনয ত্রফলল ংঔযাম তুলর ধযায প্রমা ত্রও র্ফমফ 

ফাডাফাত্রড? ওাঙালডয ওত্রফতা আলন্দারলনয ুলযাধা ফযত্রি, প্রাণলওন্দ্র ুরুল স্বরূ এই ত্রিদ ” এিা ত্রও 

ফুলও াত কেত্রওলম কওউ অস্বীওায ওযলত ালযন? এই াাঁইত্রি ঙুাঁই ঙুাঁই মুফও ত্রিদ অলনও ত্রিারী 

ওত্রফয প্রবাফ ওাত্রিলম উলেলঙন ূব্বম ত্রতত্রযলয অলনও আলকই, অত্রফযাভ বাগঘুলযয ভধয ত্রদলম ওত্রফতাম 

এলনলঙন ত্রনচস্ব ুয, ত্রস্থয ওলয কপলরলঙন কওভন ওলয ত্ররঔলফন, কদৌলডয াোম অলনও ভফমস্ক ওত্রফলও 

কপলর এললঙন ভাইর ভাইর ত্রঙলন, ” তাাঁলও ত্রনলম ওাঙাড তথা ত্রিুযায অগ্রচ, ওত্রনষ্ঠ  ভফমস্ক 

ওত্রফলরঔলওয দর এফং অগুণত্রত ত্রযত্রঘত অত্রযত্রঘত ােও ত্রও বালফন ক ত্রফললম মথােফ আলরাওাত 

ওযা ত্রও কওান কত্রমত ওভম? ােও রক্ষ যাঔুন, এই ত্রফলল ংওরন কওান ভরূযামণ িুরযামণ চাতীম 

কারবাত্রয গুরুকেীয ফযাায না, ধূধূলনা জ্বাত্ররলম অন্ধবিদলরয ীভাীন বত্রি প্রদমলনয ফযাায না, 

করপ ওাঙালডয ওত্রফতা আলন্দারলনয ুলযাধাফযত্রি প্রাণলওন্দ্রুরুল ত্রিদলও তাাঁয এওগুচ্ছ ত্রনফমাত্রঘত 

ওত্রফতা (প্রওাত্রত  অপ্রওাত্রত) এওিু উলোলে কদঔায ক্ষুর প্রমা ভাি। এ ধযলণয প্রমা 

ফরাইফাহুরয, এওচন তরুণ ওত্রফলও ত্রনলম ওাঙালড এই প্রথভ।‛
৬
 

 

   ‘তক্রতু’য ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ত্রফলল ংঔযাম ঊত্রনচন আলরাঘও ত্রিদলও ত্রনলম আলরাঘনায কঘষ্টা 

ওলযলঙন; মত্রদ তঔন মমন্ত ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয প্রওাত্রত ওাফযগ্রন্থ ভাি এওত্রি, ‘ভম যীয হৃদম’। 

কফত্রযবাক অলরাঘওই ওত্রফয প্রওাত্রত ওাফযওৃত্রত ত্রনলম এভন এওিা গুরুকেীয আলরাঘনায ত্রদলও মানত্রন, 

কওফরভাি ত্রিদলও ভানুল ত্রিদ এফং ওত্রফ ত্রিদ ত্রললফ উলোলে কদঔায কঘষ্টা ওলযলঙন। 

তফু আলরাঘলওযা ‘অতন্দ্র’ মুলকয ুলযাধা ওত্রফফযত্রিত্ব ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয ওাফযওৃত্রতয উয কভািাভুত্রি 

এওিা আবা কদমায কঘষ্টা ওলযলঙন। 
 

    ‘তক্রতু’য এই ত্রফলল ংঔযাম কম আলরাঘনাগুত্রর প্রওাত্রত লমলঙ, কই আলরাঘনাগুত্ররয ত্রলযানাভ 

লরা – ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযায চনয ওলমওত্রি ওথা/ ত্রফত্রচৎওুভায বট্টাঘামম; মন্ত্রণায অলভাখ 

ত্রনয়ত্রত/বাস্কযানন্দ ভমা; ত্রিদলও ত্রনলয় / ত্রফভর কঘৌধুযী; ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী/ উদয়ন কখাল; ওত্রফ  

ওত্রফতায ওালঙ/ ত্রভত্রথলর বট্টাঘামম; ফযত্রি  চফবফ – ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী  ওাফযগ্রন্থ ‘ভয় যীয হৃদয়’ / 

যাভলরন্দু ঘক্রফতমী; ওী কতাভায ওী কতাভায নাভ/ রুত্রঘযা যাভ; এওচন ঙালিয কঘালঔ/ অভলরন্দু বট্টাঘামম; 

তক্রতু ফনাভ ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী/ভযত্রচৎ ত্রং; যায, আত্রভ অচয় ত্ররঔত্রঙ/ অচয় ত্রফশ্বা; ভানুল ত্রিদিঃ 

ওত্রফ/ অলাও ফাভমা; ত্রঘত্রেিঃ পত্রডং  ওওলির/ কঔয দা; বি লফ ত্রফলরাীয ধ্বচা/ ভলনালতাল ঘক্রফতমী; 

এও ভুওুিীন ম্রাি/ ীমুল যাউত; কত্রিলভিার চাত্রনম/ যণফীয ুযওায়স্থ; আত্রভ এঔন ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয 

ওত্রফতা ত্রডই না/ ান্তনু কখাল; বুর ােও, ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী এফং/ ব্রলচন্দ্র ওভুায ত্রং; ত্রফিলয়য 

ত্রফদুযচ্চভলও/ ান্তা যায়লঘৌধুযী; ভয়, ওাফয যীয  ওত্রফ হৃদয়/ চকন্নাথ যায়লঘৌধযুী। 
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    ভাি াাঁইত্রি ঙুাঁই ঙুাঁই ফয়লয এওচন মুফও ওত্রফলও ত্রনলয় তক্রতুয কম ত্রফলল ংঔযা প্রওাত্রত লরা, 

এই ংঔযায আলরাঘনায় ত্রফত্রচৎ ওভুায বট্টাঘামম চাত্রনলয়লঙন – ‚ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয চাকত্রতও উত্রস্থত্রত এফং 

অাভানয ওত্রফ প্রত্রতবা ম্পলওম আত্রভ এতিাই ত্রনত্রিত কম তক্রতুয এই ত্রফলল ংঔযা প্রওালয ত্রোন্ত 

আভায ত্রফলফঘনায় দুিঃঔচনও।‛
৭
 ওাযণ এই তরুণ ফয়লয ওত্রফলও ত্রনলয় কওালনা ত্রিওায ত্রফলল ংঔযা 

প্রওা ওযা লর লন্দ য়, ওত্রফলও কচায ওলয ভৃত ফর কমলনা কখালণা ওযা র। ত্রফত্রচৎ ওভুায বট্টাঘামম 

আলযা চাত্রনলয়লঙন “ ‚ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীলও কওফরই এওচন ওাঙালডয ওত্রফ ত্রললফ বাফলর তাাঁয প্রত্রত 

অনযায় ওযা য়। ত্রিলদয আর ত্রযঘয় ত্রতত্রন াম্প্রত্রতও ফাংরাওালফযয চকলত এওচন ত্রিভান 

ওত্রফ।‛
৮ 

 

    ‘তক্রতু’য ৃষ্ঠায় প্রওাত্রত ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয ত্রওঙু ত্রওঙু ওত্রফতা কম ফহু ফঙয লয ােলওয হৃদলয় 

স্থান ওলয কনলফ তা ত্তলযয দলও ‘তক্রতু’য অনযতভ ম্পাদও বাস্কযানন্দ ভমা ধযলত কলযত্রঙলরন, 

ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযায় ত্রতত্রন ত্ররলঔলঙন “ ‚এিা স্বচ্ছলন্দ ফরা মায় কম, এই তক্রতু ংওরলনয ভলধয 

‘তুত্রভ কতা ভস্ত ায’, ‘ঔযা’, ‘ভানুললয লে ত্রওঙু ত্রওঙু প্রওৃত্রতয’, ‘ভনাূলচায াাঁো’, ‘বারফাা ত্রফলয়ও’, 

‘করত্রনন’- এয ভলতা ত্রওঙু ওত্রফতা াত্রতযযত্রও ফযত্রিয আদযণীয় লফ আলযা ফহু ফঙয লয।‛
৯
 

 

   ত্রিলদয ওত্রফতা কম চলফাধয এফং অথমীন ফাকত্রফস্তালযয ত্রফলযাধী তা বাস্কযানন্দ ভমা আভালদয 

চাত্রনলয়লঙন তাাঁয করঔায়। ওত্রফতা কতা মন্ত্রণায অলভাখ ত্রনয়ত্রত  অতৃত্রিয দন জ্বারা মা ত্রিলদয ওত্রফতায় 

উচ্চাত্রযত – ‚আভায কমৌফন এও প্রকাঢ ত্রফলাদভয়তায ত্রদলও ঙুলি ঘলরলঙ‛ (এওান্ত ফযত্রিকত)। বাস্কযানন্দ 

ভমা আলযা ত্ররলঔলঙন – ‚ওত্রফ-প্রত্রতবা থাওা াধাযণ ভানুললয ওালঙ আীফমাদ ত্রওন্তু ত্রিলদয ভলতা মথাথম 

ওত্রফয ওালঙ তা ত্রনরুায় মন্ত্রণায দন জ্বারা। কম ভৎ ক্ষধুায আলফ করুডলও উলের ওলয তুলরত্রঙর, কই 

দুভময ত্রিই য়লন স্বলন চাকযলণ য় ওত্রফয স্বত্রস্তযণ। কওননা ‘ক্ষুযয ধাযা ত্রনত্রতা দুযতযয়া দুকমং 

থস্তৎ।’ ত্রিলদয ত্রেওুত্রচ আত্রভ কদত্রঔত্রন, তলফ ভলন য় ত্রন  যাহুয মুগ্মবালফ ফক্রদৃত্রষ্টাত তাাঁয বালকয 

‘চদফ অতৃত্রি’ এলন ত্রদলয়লঙ ত্রঘযওালরয চনয।‛
১০

 
 

    ত্রিলদয ঙন্দজ্ঞান ত্রঙর তাাঁয ওযায়ত্ব এফং ব্দ কমলনা অনায়া রবয। ত্রফভর কঘৌধুযী তাাঁয আলরাঘনায় 

চাত্রনলয়লঙন – ‚ওত্রফতা করঔায ফযাালয করাওিা আলর ভাধযুন্ধয। ঙন্দ-িন্দ প্রবৃত্রত ওত্রফতায প্রথাত্রে 

ত্রনত্রভমত্রত কওৌরগুত্রর তায এত অনায়া-রব্ধ কম য যঘনায় ফযাওযলণয কাওা কফলঙ লও এওিু 

কাত্ররকারাচ ওযা মায়না। ব্দ-িলব্দয প্রলয়ালক তায ফাঙ-ত্রফঘায নাই। কফলঙ কফলঙ ওত্রফতায় অেীর ব্দগুত্রর 

এভন বালফ ঢুত্রওলয় কদয় কম কগুত্ররলও আয কঘনাই মায় না। ওালচই ভলনয ছার ভলন কঘল কযলঔ, ত্রনলচয 

অক্ষভতায় প্রলর ফুরালনা ঙাডা আয ত্রওঙু ওযণীয় থালও না।‛
১১

 
 

    ত্রিদ কম আাদভস্তও এওচন ওত্রফ লত কঘলয়ত্রঙলরন এফং কঙািলফরা কথলওই ককা ধলযত্রঙলরন ত্রতত্রন 

বালরা ওত্রফতা ত্ররঔলফন তা আভযা ত্রফভর কঘৌধুযীয আলরাঘনা কথলও চানলত াত্রয। ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী 

ত্তলযয দলওয আলকই ওত্রফতা করঔায ত্রনচস্ব োইর আয়ত্ব ওলয ত্রনলয়ত্রঙলরন। ত্রিলদয ওত্রফতা ােও, 

ত্রনলচলও যলত যলত ঔুাঁলচ ান তাাঁয ওত্রফতায আত্মভগ্নতায়। ত্রফভর কঘৌধযুী ত্রিলদয ওত্রফতা ম্পলওম 

ত্ররলঔলঙন – ‚আভযা তায ওত্রফতায় ত্রনলচলদযই ত্রযঘয় াই ত্রনত্রফডবালফ। চীফতায় ত্রনলিার যগীন লয় 

লে আভালদযই বারফাা, খৃণা, কক্রাধ, দুব্বমরতা প্রবৃত্রত ত্রভত্রেত চীফলনয ভায়াভয় অূণম তাৎক্ষত্রণত 

ত্রদওগুত্রর; লব্দয েফণলভান ধ্বত্রনলত আল ত্রঘত্ত-ঘভৎওৃত্রত।‛
১২
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     প্রায় অচাতত্রু ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয চনত্রপ্রয়তা ত্রনলয় ত্রফভর কঘৌধযুী আলযা ত্ররলঔলঙন – ‚ত্রিলদয 

চনত্রপ্রয়তা ত্রফত্রঘি। উত্রন তাত্রন্ত্রও ব্রাহ্মণ ফংলয কঙলর। ত্রলযযা েো ওলয ওতমায ফাডীয কঙলর ফলর। ঙাি-

ঙািীযা ম্মান ওলয ভাষ্টায ফলর, প্রত্রতলফী ফা ওভমীযা ঙন্দ ওলয উত্রন ত্রনত্রফমলযাধ ফলর, ওত্রফ ফন্ধুযা 

বারফাল য ওত্রফতায চলনয, তরুণ বিযা ভাথায় তুলর নালঘ উত্রন তালদয ংলক এওাত্ম লয় চ চঘ 

ওযলত ক্লাত্রন্ত কফাধ ওলযন না ফলর। তলফ কভলয়যা কম কওন বারফাল, তা ত্রেও চাত্রন না। ত্রনন্দুলওযা ভালছ 

ভালছ ওুত্রতলয় এওিু আফিু প্রংা ওলযন এই বলয় ালঙ করাও তালদয ত্রনতান্ত কফযত্রও বালফ।‛
১৩

 

    কবীয ত্রফলালদ, ওী অফযি ঔুীয উচ্জাল ত্রওংফা কখায অনযভনস্কতায় উচ্চাযণ ওযলত থালওন গুন গুন 

ওলয কম ফ ংত্রিভারা ভলন্ত্রাচ্চাযলণয ভলতা, তায ভলধয ত্রিলদয ংত্রিভারা উচ্চাত্রযত য়, এই 

ওথাগুত্রর চাত্রনলয়লঙন ত্রভত্রথলর বট্টাঘামম তাাঁয আলরাঘনায়। ত্রতত্রন ত্ররলঔলঙন “ ‚যফীন্দ্রনাথ ত্রওম্বা চীফনানন্দ 

কথলও অওিাৎ িান ঘলর আত্র ত্রিলদয কওালনা ওত্রফতায়। এ বালফই আভায ভয় মায়। ফুলওয ত্রবতয 

কালনয ওত্ররয ভলতা গুণ গুণ ওলয লে ওত্রফতা।‛
১৪

 
 

    ‘তক্রতু’য ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযায়, ত্রিলদয ওাফযগ্রন্থ ‘ভয় যীয হৃদয়’ ত্রনলয় যাভলরন্দু ঘক্রফতমী 

আলরাঘনা ওলযলঙন অত্রত ংত্রক্ষি বালফ। ওাফযগ্রলন্থয ওত্রফতাগুত্রর অত্রত ংলক্ষল উলেঔ ওলয ােলওয 

হৃদলয় ত্রিদ প্রত্রতবায ভরূযায়ন কৌাঁলঙ কদফায কঘষ্টা ওলযলঙন। যাভলরন্দু তাাঁয আলরাঘনায় ত্রিদ 

ম্পলওম ত্ররলঔলঙন “ ‚ কমন কওান এও দুিঃলঔ বুকলঙ – কওাথা কমন এওিা অতৃত্রি অয য কবতলয 

কঔাাঁঘা-ঔুাঁত্রঘ ওযলঙ। য়ত ফ ত্রনষ্ঠ ওত্রফয ভলধযই এিা থালও। ত্রনলচয ভলধয মালদয অয বাো-কডা, 

মাঘাই-ফাঘাই ওযলত য় অতৃত্রিয কয তালদয করলকই থালও। এফং থালও ফলরই ওত্রফয উত্তযণ খলি 

ওত্রফতায ভধয ত্রদলয়।‛
১৫

 
 

    ত্রিদ ব্রহ্মঘাযী ংঔযায়, ত্রিদ প্রত্রতবায ভলনাজ্ঞ আলরাঘনা ওলযলঙন রুত্রঘযা যাভ। ত্রিদ 

ব্রহ্মঘাযী কম ত্তলযয দলওই ফৃত্তয ফাংরা ওত্রফতায প্রত্রতত্রষ্ঠত আধুত্রনও ওত্রফলদয ভচাকত্রতও তা রুত্রঘযা 

কদত্রঔলয়লঙন – ত্রি ঘলট্টাাধযায়, ুনীর কলোাধযায়, অলরাও যঞ্জন দাগুি, তাযাদ যায়, যৎ ওুভায 

ভুলঔাাধযায়লদয লে ত্রিলদয তুরনাভরূও আলরাঘনা ওলয। 
 

    ওরওাতা কথলও ত্ররঘলযয কবৌলকাত্ররও দূযত্ব ঔুফ কফত্র নয়, দূযত্ব শুধু অত্রযঘলয়য। ফযালওয ওত্রফলদয, 

ত্রফলল ওলয ত্রিলদয ওত্রফ কঘতনায় কম মন্ত্রণা তা ত্রিভফলেয ওত্রফলদয কই এওই মন্ত্রণা  ত্রনয়ত্রত। 

তফু ত্রিভ ফাংরায ওত্রফলদয ালথ কথলও ত্রকলয়ত্রঙর ফযালওয ওত্রফলদয অত্রযঘয়; ত্রওঙুিা নাকত্রযও 

দাীলনয, ত্রওঙুিা অনাকত্রযও ম্ভ্রলভ। 
 

    ঞ্চালয দলওয ক্রুে, ক্ষুধাতম, াস্ত্রত্রফলযাধী ওত্রফযা ত্তলযয দলও এল এও অত্রনফামম ফাাঁলওয ম্মুঔীন। 

ত্রি, ুনীর, আলরাওযঞ্জন, তাযাদ, যৎ ভুলঔাাধযায় এাঁযা প্রলতযওই অত্রনফামম ফাাঁলওয ম্মুঔীন লয় 

ত্রওন্তু কত্রযলয় কমলত াযলঙন না; নাভলত লচ্ছ ঔত্রনকলবম – প্রািনলফাধ, ত্রফশ্বা, ূফমিৃত্রত আলদযাান্ত 

আলরাত্রডত ওলয। কম ঔত্রনকলবম থালও যিক্ষয়ী ঔনন। তফু ত্রিদ’য ত্রফশ্বা “ 

তুত্রভ কতা ভস্ত ায, রভায় ফ কদাল ক্ষভা ওলয দা 

তুত্রভ বালরাফালা ফলর কভলখ চর, কতাভাত্রয ইচ্ছায় 

ভস্ত নাত্রস্তও ত্রি ঈশ্বলযয ত্রদলও ঙুলি মায়।
১৬

 

 (তুত্রভ কতা ভস্ত ায) 
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    ত্রিলদয ওত্রফতায় নাযীলপ্রভ ত্রও বালফ ধযা লডলঙ তা রুত্রঘযা আলরাঘনা ওযায কঘষ্টা ওলযলঙন “ 

‚ত্রিদ ফালযফালযই ত্রনবময ঔুাঁচলঙন নাযীলপ্রলভ ‘অন্ধওালয ত্রস্থয জ্বলর ভৃতুযঞ্জয় কতাভায যীয।’ তাাঁয 

ওত্রফতায় নাযীলদলয াভত্রগ্রও ফযঞ্জনা আভালও ভুগ্ধ ওলযলঙ ফহুফায, আলঙ এও ত্রল্পচলনাত্রঘত ত্রনত্ররমত্রি, মায 

লে ত্রি ঘলট্টাাধযালয়য কওালনা কওালনা ওত্রফতা ওঔলনা তুরনীয়। ত্রওন্তু নাযীলপ্রভী নন ত্রি ঘলট্টাাধযায়। 

অথঘ ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয লে ুনীর কলোাধযায় তুরনীয় নন – যীয কপ্রত্রভও য়া লত্ব। ুনীলরয 

অেপ্রতে ত্রঘলয ত্রঘলয কদঔায ফৃত্রত্ত কনই ত্রিদ ব্রহ্মঘাযীয ভলধয।‛
১৭

 রুত্রঘযা ত্রিদ ম্পলওম আয 

ত্ররলঔলঙন “ ‚ঞ্চালয দলও ওাঙালডয ওাফযচকলত আত্মপ্রওা ওলযত্রঙলরন ত্রিদ, তাযয ত্রফত্রচৎ, 

উদয়ন, ত্রফভর কঘৌধুযী। কলড তুলরত্রঙলরন এাঁযা ‘অতন্দ্র’ ওত্রফলকাষ্ঠী। এই ওত্রফ ককাষ্ঠীয ভলধয প্রলতযলও তথাত্র 

এওা – এফং ত্রিদ এওও। তাাঁয ওত্রফতায় যলয়লঙ আত্মভনস্কতা তথা অত্রস্তফাদী এওাত্রওত্ব এফং চন্মকত 

কফাধ, ধভমফৃত্রত্ত তথা উত্তযাত্রধওালযয ত্রেচাত্রিরয। কই লে ব্দযঘনায়, ফযঞ্জনাভয় ত্রফত্রঘি ঙলন্দ তলপ্রাত কই 

আলরা ায়া কযাদ, চীফ, উষ্ণ, আযণযও। এই এওই লে যলয়লঙ অথমর্নত্রতও াভাত্রচও যাচর্নত্রতও 

ঙ্কলিয ঞ্চযভান ঙায়াাত।‛
১৮

 
 

    ‘তক্রতু’ ত্রিদলও ত্রনলয় ত্রফলল ংঔযা প্রওা ওলয ফযাও উতযওায ওত্রফতায ইত্রতাল এও 

ঐত্রতাত্রও দায় ারন ওলযত্রঙলরা। আয ‘তক্রতু’ কম ফযাও উতযওায ত্ররির ভযাকাত্রচলনয ইত্রতাল 

এওত্রি ত্রদওত্রঘি তা ফরায অলক্ষা যালঔ না। ‘তক্রতু’-২৫ এয প্রাওওথলন করঔা লয়ত্রঙর “ ‚তক্রতুয 

কদযদয ভানুললযই চলনয, যাং িাংলদয চলনয না।‛
১৯
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