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সদশ তথা ক্ষবমের পক্ষরক্ষিক্ষতমত সকমন একটা টািমাটাি অবিা িি করা যামচ্ছ 

ইদানীং। কমরানার প্রমকাপ সথমক শুরু কমর ক্ষবে রাজনীক্ষত। সাধারি মানুমর্র প্রক্ষতক্ষদমনর 
জীবন যাপমন তাই সদখ্া ক্ষদমচ্ছ হাজামরা প্রক্ষতবন্ধকতা। তবু বমস সনই সুি মনন ও 
মানক্ষসকতা। বনযার প্রমকাপ সহাক, ক্ষকংবা কমরানার করাি গ্রাস, দাক্ষরদ্র ক্ষকংবা অসহায়তা— 
মানুর্ ছুমট িমিমছ মানুমর্র পামশ দাাঁড়ামত। এ ক্ষিিও ক্রমশ ক্ষবস্তারিাভ করমছ। সসই সূি 
ধমরই প্রমতযমকর মানক্ষসকতায় সদথষক ক্ষিন্তার উদয় হময় িমিমছ—না, এখ্মনা মনুর্যত্ব 
সবাঁমি আমছ, এখ্মনা ভামিা মানুর্ আমছ। এই ভামিা মানুমর্র সংজ্ঞায় ক্ষনমজমদর সংজ্ঞাক্ষয়ত 
করমত পারমিই ঐসব সদথষক ঘটনার উন্নততম প্রভাব। 

সময়মক কামজ িাগামত না পারমি সকবি একটা ক্ষনস্ফি জীবন ও শরীরমক 
পক্ষরমবমশ জীবন্ত জীবামের মমতা কমর রাখ্া হয়। অথি সময় হি ক্রমক্ষবকামশর একক্ষট 
সরাত। সসই সরামত না ভাসমি এমগামনা যায় না। তাই যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না সকন, 
এক্ষগময় যাওয়াটাই একমাি িিয। সসই িমিযর ক্ষদমক ধাক্ষবত হওয়ার সিমি সামানয 
সহায়ক হমত আবামরা প্রকামশানু্মখ্ ‘সৃজনী—সাক্ষহতয সন্ধামন’। এবামর সামানয ক্ষকছু প্রবন্ধ 
ক্ষদময় ডাক্ষি সাক্ষজময় সাক্ষহমতযর আক্ষিনায় হাক্ষজর পক্ষিকার নবম বমর্ষর প্রথম সংখ্যা।  
 
 



 

“গাই গীত শুনামত সতামায়” 

রুক্ষহদাস বক্ষিক 

 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী ক্ষবমবকানন্দ – দু’জমনর জীবমনই সঙ্গীমতর ক্ষবক্ষশষ্ট ভূক্ষমকা ক্ষছি। 
বস্তুত দুজমনর প্রথম সািাৎকারই ঘমটক্ষছি সঙ্গীমতর মাধযমম। একথা সকমিই জামনন সয, 
মানুমর্র মমনর উপর সঙ্গীমতর প্রভাব অমমাঘ ও অপক্ষরসীম। ক্ষবমশর্ত আধযাক্ষিক পমথ 
সতা কথাই সনই! সাধমকর সাধনার একটা অঙ্গই হি সঙ্গীত। এ ক্ষবর্ময় স্বামী ক্ষবমবকানন্দ 
বমিমছন, “মনুর্য মমনর উপর সঙ্গীমতর প্রি্ড  প্রভাব – উহা মুহূমতষ মনমক একাগ্র কক্ষরয়া 
সদয়। সদক্ষখ্মবন, অক্ষতশয় তামক্ষসক জড়প্রকৃক্ষত বযক্ষিগি – যাহারা এক মুহূতষও মন ক্ষির 
কক্ষরমত পামর না, তাহারাও উত্তম সঙ্গীত শ্রবি কক্ষরয়া মুধ হ হইয়া যায়, একাগ্র হইয়া যায়।” 
  
ঠাকুমরর সঙ্গীতপ্রীক্ষত — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গান খু্ব ভামিাবাসমতন। তমব অবশযই সস গান 
মহান ভাব উদ্দীপক বা ঈেরীয় সিতনা সম্পন্ন হমত হমব।  ক্ষতক্ষন ক্ষনমজ খু্ব ভাি গাইমত 
পারমতন। গিার স্বর ক্ষছি আসাধারি। সুর তাি ছন্দ সম্পমকষ জ্ঞান ক্ষছি অসাধারি। 
কক্ষথত আমছ সছমিমবিায় ক্ষতক্ষন একক্ষদন পাঠশািা কামাই কমর বমনর মমধয (মাক্ষনক রাজার 
বাগামন) বনু্ধমদর ক্ষনময় ক্ষগময় গান ও সপৌরাক্ষিক যািাপািা অক্ষভনয় করক্ষছমিন। খ্বর সপময় 

৫ 



গুরুমশাই সসখ্ামন যান শাক্ষস্তক্ষবধামনর উমদ্দমশয। সক গান গাইক্ষছি ক্ষতক্ষন ক্ষজজ্ঞাসা করমি 
বাক্ষক ছািরা গদাধরমক সদক্ষখ্ময় সদয়। গুরুমশাই  তখ্ন গদাইমক গান গাইমত বমিন। 
তাাঁর উমদ্দশয ক্ষছি গদাই গান গাইমত অসম্মত হমি ক্ষতক্ষন শাক্ষস্ত ক্ষদমবন। ক্ষকন্তু সহজ সরি 
গদাধর সক্ষতযই গান আরম্ভ করমিন এবং গামনর মাধুমযষ মুধ হ হময় কখ্ন সয তাাঁর হাত 
সথমক ছক্ষড়খ্াক্ষন পমড় সগমছ ক্ষতক্ষন বুঝমতই পামরনক্ষন। গান সশমর্ গুরুমশাই ক্ষনমজই 
ভাবাক্ষবষ্ট । ক্ষতক্ষন গদাইমক শাক্ষস্ত সতা ক্ষদমিনই না, উপরন্তু তাাঁমক প্রািভমর আশীবষাদ 
কমরন।১ সুতরাং সঙ্গীত সয শ্রীরামকৃমষ্ণর ক্ষবমশর্ ক্ষপ্রয় ক্ষজক্ষনস তা সহমজই অনুমান করা 
যায়। কথামৃমত আমরা ২৪০ খ্াক্ষন সঙ্গীমতর তাক্ষিকা পাই সযগুক্ষি ক্ষবক্ষভন্ন সমময় ঠাকুর 
ক্ষনমজ সগময়মছন, বা অনয সকউ তাাঁমক শুক্ষনময়মছন। প্রসঙ্গত উমেখ্য, এই গানগুক্ষির 
অক্ষধকাংশই নমরন্দ্রনামথর জানা ক্ষছি।  
 
নমরন্দ্রনামথর সঙ্গীতসাধনা— সসকামি উত্তর কক্ষিকাতার ক্ষসমুক্ষিয়ার দত্ত পক্ষরবার 
সজাড়াসাাঁমকার ঠাকুরবাক্ষড়র মতই ক্ষছি কিাবতী বা ক্লাক্ষসকযাি সঙ্গীমতর সাধনামিি ও 
পীঠিান। সসখ্ামন প্রক্ষত সপ্তামহ শক্ষন ও রক্ষববামর দুক্ষদন কিাবতী সঙ্গীমতর আসর বসত, 
নমরন্দ্রনাথ তা সুকুমার বয়স সথমকই শুনমত অভযস্ত ক্ষছমিন। তাাঁর ক্ষপতামহ দুগষাপ্রসাদ দত্ত, 
ক্ষপতা ক্ষবেনাথ দত্ত প্রমুখ্রা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীমতর রসগ্রাহী ও সমথষক ক্ষছমিন। স্বামীক্ষজর মধযম 
ভ্রাতা মমহন্দ্রনাথ দত্ত ক্ষিমখ্মছন – “পূজনীয় ক্ষবেনাথ দত্ত জীবমনর এক সমময় ওস্তাদ 
রাক্ষখ্য়া ক্ষকছু সঙ্গীতও অভযাস কক্ষরয়াক্ষছমিন।..” ক্ষপতার কামছই নমরন্দ্রনামথর সঙ্গীত ক্ষশিার 
হামত খ্ক্ষড়। তাাঁর কণ্ঠসঙ্গীমতর প্রথম ক্ষশিক ক্ষছমিন সবিী ওস্তাদ (গুপ্ত)। এছাড়া ওস্তাদ 
আহম্মদ খ্াাঁ, উক্ষজর খ্াাঁ এবং সজায়ািাপ্রসামদর কামছও ক্ষতক্ষন ক্ষশিা সনন। কাশী সঘার্ামির 
কামছ ক্ষশমখ্মছন তবিা, পামখ্ায়াজ। এছাড়া ক্ষতক্ষন এসরাজ ক্ষশিা কমরন। মৃদঙ্গও খু্ব 
ভামিা বাজামত পারমতন।২ সসইসময় বাংিার সাধারি সাংসৃ্কক্ষতক জগমত তরুি 
নমরন্দ্রনামথর স্বীকৃত সশ্রষ্ঠ পক্ষরিয় ক্ষছি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ রূমপই। কুক্ষড় বাইশ বছমরর 
মমধযই ক্ষতক্ষন বয়মসর গ্ড ীমক অক্ষতক্রম কমর ক্ষবজ্ঞ সমামজ সঙ্গীমতর অথক্ষরক্ষট ক্ষহমসমব গিয 
হময়ক্ষছমিন।৩ স্বামীক্ষজর জীবনীকার প্রমথনাথ বসু মন্তবয কমরমছন, “[নমরন্দ্রনাথ] সযখ্ামন 
যাইমতন সসখ্ামনই গান গাক্ষহমত অনুরুদ্ধ হইমতন—সকমিই তাাঁহামক ওস্তামদর নযায় খ্াক্ষতর 
যত্ন কক্ষরত। এবং সঙ্গীত সম্বমন্ধ তাাঁহামক একজন অথক্ষরক্ষট বক্ষিয়া গিয কক্ষরত।”৪ 
 
গামনই হি পক্ষরিয়— ১৮৮১ সামির নমভম্বর মামসর সকান একক্ষদমনর ঘটনা। নমরন্দ্রনাথ 
সসই সময় এ . এ. পরীিার জনয প্রস্তুত হক্ষচ্ছমিন। বয়স প্রায় উক্ষনশ বছর। সসইক্ষদন 
তাাঁর ডাক পড়ি তাাঁরই বাক্ষড়র কাছাকাক্ষছ শ্রীরামকৃষ্ণ ভি শ্রীসুমরন্দ্রনাথ ক্ষমি মহাশময়র 
বাক্ষড়মত। সসখ্ামন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণমদব এমসমছন একক্ষট িুদ্র অনুষ্ঠামন। ঠাকুর গান শুনমত 
ভািবামসন। পূমবষই বিা হময়মছ, এিাকায় সুকণ্ঠ গায়ক ক্ষহমসমব তখ্ন নমরন্দ্রনাথ 
ভামিারকম পক্ষরক্ষিত ক্ষছমিন। তাই গায়ক ক্ষহমসমব ঐ অনুষ্ঠামন তাাঁর ডাক পড়ি। নমরন্দ্রনাথ 
ঐ অনুষ্ঠামন ক্ষগময় গান শুক্ষনময় সবাইমক পক্ষরতৃপ্ত করমিন। ঠাকুর এই নবাগত গায়মকর 
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গান শুমন তাাঁর প্রক্ষত আকৃষ্ট হমিন। সুমরন্দ্রনাথমক সডমক এই যুবমকর পক্ষরিয় ক্ষজজ্ঞাসা 
করমিন এবং তাাঁমক ও রামিন্দ্র দত্তমক ক্ষবমশর্ভামব বমি ক্ষদমিন এই যুবকমক দক্ষিমিেমর 
একক্ষদন ক্ষনময় যাবার জনয। ঠাকুর ক্ষক তাাঁর বািীর বাহকমক ক্ষিনমত সপমরক্ষছমিন? নইমি 
ক্ষতক্ষন তাাঁমক দক্ষিমিেমর ক্ষনময় যাবার জনয এত কমর বিমবন সকন? 
     মাস দু’সয়ক পমর একক্ষদন দুইজন বনু্ধ ও সুমরন্দ্রনাথসহ নমরন্দ্রনাথ দক্ষিমিেমর ক্ষগময় 
উপক্ষিত হমিন। মমন তীব্র ক্ষজজ্ঞাসা – ভগবান আমছন ক্ষক সনই। যক্ষদ থামকন তাহমি 
এমন সকউ আমছন ক্ষক ক্ষযক্ষন তাাঁমক সদমখ্মছন? কারি বহু ক্ষবক্ষশষ্ট বযক্ষিমক ক্ষতক্ষন এই ক্ষবর্ময় 
ক্ষজজ্ঞাসা কমরমছন ক্ষকন্তু সকান স্পষ্ট উত্তর পান ক্ষন। দক্ষিমিেমরর মুখু্য বামুমনর কথা ক্ষতক্ষন 
অমনক শুমনমছন -- রামিন্দ্র ও সুমরন্দ্রনামথর কাছ সথমক – রামিন্দ্র দত্ত আবার তাাঁমদর 
(নমরন্দ্রনামথর ক্ষপতৃগৃমহ) বাক্ষড়মতই থাকমতন। এমনক্ষক স্কক্ষটশিািষ কমিমজর অধযি সহক্ষষ্ট 
সামহমবর ক্ষনকটও প্রসঙ্গক্রমম শ্রীরামকৃমষ্ণর নাম শুমনমছন। সুতরাং হাক্ষজর হমিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ সকামশ।  
     আমিািয প্রবমন্ধ আমরা স্বামীক্ষজর জীবনী আমিািনা করক্ষছ না। আমামদর ক্ষবর্য়বস্তু 
স্বতন্ত্র। যাই সহাক, ঠাকুমরর ক্ষনমজর কথায় নমরন্দ্রনাথমক প্রথম দশষমনর অক্ষভজ্ঞতা এরকম 
– “সদক্ষখ্িাম ক্ষনমজর শরীমরর ক্ষদমক িিয নাই, মাথার িুি ও শরীমরর সবশভূর্ার সকান 
পাক্ষরপাটয নাই। বাক্ষহমরর সকান পদামথষই ইতরসাধারমনর মমতা একটা আাঁট নাই ; সবই 
সযন তার আিগা এবং িিু সদক্ষখ্য়া মমন হইি, তাহার মমনর অমনকটা ক্ষভতমরর ক্ষদমক 
সক সযন সবষদা টাক্ষনয়া রাক্ষখ্য়ামছ। সদক্ষখ্য়া মমন হইি, ক্ষবর্য়ী সিামকর আবাস কক্ষিকাতায় 
এত বড় সত্ত্বগুিী আধার থাকাও সম্ভব? ... 
“ গান গাক্ষহবার কথা ক্ষজজ্ঞাসা কক্ষরয়া জাক্ষনিাম, বাংিা গান তখ্ন সস দুই িাক্ষরক্ষট মাি 
ক্ষশক্ষখ্য়ামছ; তাহাই গাক্ষহমত বক্ষিিাম। তাহামত সস ব্রাহ্মসমামজর ‘মন িি ক্ষনজ ক্ষনমকতমন’ 
গানক্ষট ধক্ষরি এবং সর্াি আনা মন প্রাি ঢাক্ষিয়া গাক্ষহমত িাক্ষগি –শুক্ষনয়া আর সামিাইমত 
পাক্ষরিাম না – ভাবাক্ষবষ্ট হইয়া পক্ষড়িাম। ...”৫ ঐক্ষদন নমরন্দ্রনাথ আমরকক্ষট গান 
সগময়ক্ষছমিন – “ যামব ক্ষক সহ ক্ষদন আমার ক্ষব মি িক্ষিময় /আক্ষছ নাথ ক্ষদবাক্ষনক্ষশ আশাপথ 
ক্ষনরক্ষখ্ময়”  
     একটু ভাি কমর িি করমি সদখ্া যায়, এই দুক্ষট গামনর মমধযই সযন নমরন্দ্রনামথর 
মমনর অবিা ও মনুর্যজীবমনর সাথষকতার জনয গভীর আকুক্ষতর বক্ষহোঃপ্রকাশ ঘমটমছ। 
     উপক্ষরউি দুক্ষট সািাৎকামরই নমরন্দ্রনাথ ঠাকুরমক গান শুক্ষনময়মছন এবং সস গান 
শুমন ঠাকুর মুধ হ ও ভাবাক্ষবষ্ট হময়মছন। নমরন্দ্রনামথর গান ঠাকুমরর খু্বই ক্ষপ্রয় ক্ষছি। আমরা 
সদক্ষখ্ যখ্নই নমরন্দ্রনাথ ঠাকুমরর কামছ ক্ষগময়মছন, সস দক্ষিমিেমরই সহাক বা সকান 
ভিগৃমহ, সবশীরভাগ সময়ই তাাঁমক ঠাকুরমক গান সশানামত হময়মছ। সকমিই নমরন্দ্রনামথর 
গান ভামিাবাসমতন। 
 
নমরন্দ্রনামথর গান ও আনমন্দর তু ান— নমরন্দ্রনাথ দক্ষিমিেমর এমি সযন উৎসমবর 
পক্ষরমবশ ততক্ষর হমতা। এমক সতা ঠাকুর উনু্মখ্ হময় থাকমতন কখ্ন নমরন্দ্র আসমব ! নমরন্দ্র 
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এমস সপৌঁছান মাি তাাঁমক সদমখ্ ঠাকুর সমাক্ষধি হমত। পমর বাহয দশায় স রত এমি 
নমরন্দ্রনাথমক এমকর পর এক গান গাইমত হমতা। এ ক্ষবর্ময় স্বামী গম্ভীরানন্দ ক্ষিমখ্মছন 
– “ নমরন্দ্র দক্ষিমিেমর আক্ষসমি আনমন্দর তু ান ছুক্ষটত। নমরন্দ্র  গামনর পর গান গাক্ষহয়া 
যাইমতন। ঠাকুর সস পক্ষবি সুমধুর কমণ্ঠ আিতত্ত্ব শুক্ষনয়া সমাক্ষধি হইমতন; আবার 
অধষবাহযদশাপ্রাপ্ত হইয়া সকান একখ্াক্ষন ক্ষবমশর্ গান শুক্ষনমত িাক্ষহমতন। সবষমশমর্ নমরমন্দ্রর 
মুমখ্ ভক্ষিমূিক বা আিসমপষিসূিক ‘তুঝমস হামমন ক্ষদিমকা িাগায়া, সযা কুছ হযায় সসা 
তুক্ষহ হযায়’ ইতযাক্ষদ বা ঐরূপ সকান গান না শুক্ষনমি তাাঁহার তৃক্ষপ্ত হইত না।...”৬  আমরা 
কথামৃমত এই বিমবযর সমথষমন অমনক দৃষ্টান্তই খু্াঁমজ পাই।  
 
নমরন্দ্রনামথর গামনর বযাপকতা – এই প্রসমঙ্গ আমরা নমরন্দ্রনামথর গাওয়া গামনর তবক্ষিমির 
ক্ষদমক একবার দৃক্ষষ্টপাত করমত পাক্ষর। অধযাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নমরন্দ্রনামথর গামনর 
তবক্ষিিয সম্পমকষ ‘মহাসাগরীয় ঔদাযষ’ কথাক্ষট বযবহার কমরমছন। মুিত উত্তর ভারতীয় 
ঘরানার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীমতর গায়ক হময়ও ক্ষতক্ষন আিযষ দিতায় ও উদারতায় ক্ষতক্ষন সবষপ্রকার 
সঙ্গীমতর সমাদর কমরমছন ও ক্ষনমজর কমণ্ঠ সসগুক্ষি পক্ষরমবশন কমরমছন অপূবষ সুরমাধুযষ 
সহকামর। ক্ষতক্ষন সযমন ধ্রুপদ, ধামার, সখ্য়াি সগময়মছন, সতমক্ষন সগময়মছন টপ্পা, টপ 
সখ্য়াি, নানা ধরমনর ভজন, ক্ষশব সঙ্গীত, শযামা সঙ্গীত, কৃষ্ণ সঙ্গীত, ক্ষবদযাপক্ষত, কবীর, 
নানক, সুরদাস, তুিসীদাস, তানমসন, ি্ড ীদাস, রামপ্রসাদ, কমিাকামন্তর গান; ক্ষগক্ষরশ িন্দ্র 
সঘামর্র সিখ্া গান এবং সসকামি ব্রাহ্মসমামজর ব্রহ্মসঙ্গীতও ক্ষতক্ষন সগময়মছন। সসইকামি 
সদয রক্ষিত হওয়া সবশ ক্ষকছু রবীন্দ্রসঙ্গীতও সগময়মছন ক্ষতক্ষন এবং ঠাকুরমক শুক্ষনময়মছন। 
গামনর ভার্া কখ্মনা সংসৃ্কত, কখ্মনা ক্ষহক্ষন্দ, কখ্মনা বাংিা, কখ্মনা উদুষ বা  াক্ষসষ। এমন 
উদার ক্ষবেমতামুখ্ গায়ক সিরাির সদখ্া যায় না। ক্ষনভুষি ও পূিষভামব সশানামনার জক্ষনয ক্ষতক্ষন 
তানপুরা যমথাক্ষিতভামব সবাঁমধ ক্ষনমতন আর তবিা বা পামখ্ায়াজ বাদক থাকমি সতা কথাই 
সনই। 
 
নমরন্দ্রনামথর গান সকমির ভামিািাগার কারি— শুধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই নন, 
নমরন্দ্রনামথর গান শুনমত সকমিই ভামিাবাসমতন। নমরন্দ্রনামথর গান এত ভামিািাগার 
কারি ক্ষহমসমব আমরা বিমত পাক্ষর – 
১) নমরন্দ্রনাথ  কময়কজন ওস্তামদর কামছ প্রথামাক্ষ ক সঙ্গীত ক্ষশিার তাক্ষিম ক্ষনময়মছন। 
২) নমরন্দ্রনামথর গামনর গিা ক্ষছি খু্ব ক্ষমক্ষষ্ট --এমকবামর ঈেরপ্রদত্ত ! 
৩) নমরন্দ্রনাথ গান গাওয়ার সময় ত্রুক্ষটহীনভামব গাইমতন। এবং সসইজনয ক্ষতক্ষন তানপুরা 
যমথাক্ষিতভামব সবাঁমধ ক্ষনমতন। এছাড়া তবিা, পামখ্ায়াজ বা মৃদমঙ্গ তাাঁর সমঙ্গ সঙ্গত করার 
সকউ থাকমি সতা সকান কথাই ক্ষছি না। ক্ষনমদনপমি একটা তানপুরাও না থাকমি ক্ষতক্ষন 
গান গাইমত অক্ষনচ্ছা প্রকাশ করমতন।  
৪) নমরন্দ্রনামথর সঙ্গীত িয়ন ক্ষছি অসাধারি। এছাড়া তাাঁর গাওয়া গানগুক্ষির ভাব এবং 
ক্ষবর্য়বস্তুর মাধুযষ ও গভীরতা ক্ষছি অতুিনীয়। 
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৫) গান গাইবার সময় নমরন্দ্রনাথ সর্ািআনা মন প্রাি সঢমি গান গাইমতন। তাাঁর ক্ষনজস্ব 
উপিক্ষির রমস জাক্ষরত হময় সঙ্গীতগুমিা সশ্রাতামদর কামনর ক্ষভতর ক্ষদময় এমকবামর মরমম 
প্রমবশ করত। 
৬) সমবষাপক্ষর সসই সমময়র মমধযই নমরন্দ্রনাথ সঙ্গীত ক্ষবর্ময় সুপক্ষ্ড ত হময় উমঠক্ষছমিন। 
তার প্রমাি আমরা পাই এই সময় তাাঁর রক্ষিত ‘সঙ্গীত কল্পতরু’ গ্রন্থ সথমক।  
 
নমরন্দ্রনাথ ও সঙ্গীতক্ষবদযা— স্বামীক্ষজর মধযমভ্রাতা শ্রীমমহন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীতক্ষবদযার প্রক্ষত 
নমরন্দ্রনামথর দৃক্ষষ্টভক্ষঙ্গ অক্ষত িমৎকারভামব তুমি ধমরমছন—“সঙ্গীতক্ষবদযা তাাঁহার ক্ষনকট 
িাপিয বা বািমকর সখ্িা ক্ষছি না। ইহা অক্ষত গম্ভীর ঋক্ষর্ক্ষবদযা। শুদ্ধ পক্ষবি ক্ষজক্ষনস, ঈের 
আরাধনার ও ঈের উপিক্ষির একক্ষট ক্ষবমশর্ পক্ষবি অঙ্গ। সঙ্গীতকিায় অপক্ষবি ভাব 
ঢুক্ষকমি তাহা নাশ হইয়া যায়। এই ক্ষবদযামক অক্ষত শুদ্ধ পক্ষবিভামব রাক্ষখ্মত হয়, তাহা 
হইমি ইহা পক্ষরবক্ষধষত হয়। নমরন্দ্রনাথ সুর বাাঁক্ষধয়া তানপুরায় টান ক্ষদয়া যখ্ন ধ্রুপদ গান 
ধক্ষরমতন তখ্ন ক্ষতক্ষন স্বতন্ত্র বযক্ষিমত পক্ষরিত হইমতন। িিুদ্বয় ক্ষবস্ফাক্ষরত ও উজ্জ্বি, দৃক্ষষ্ট 
ক্ষির এবং অিক্ষিতভামব িিয কক্ষরমতমছন এরূপ গভীর সতজোঃপুঞ্জ, পক্ষরক্ষমত স্পন্দনযুি 
শব্দ তাাঁহার কণ্ঠ হইমত বক্ষহগষত হইত, তাাঁহার মুখ্ তখ্ন মহামতমজাদ্দীপ্ত হইয়া উক্ষঠত এবং 
অবয়ব অক্ষত গম্ভীর ও ক্ষির হইয়া যাইত। ক্ষনমজর মুমখ্ সকান িাপমিযর ভাব নাই এবং 
উপক্ষিত বযক্ষিমদরও িাপিয কক্ষরবার সকান সামথষয থাক্ষকত না। ঈের উপাসনা সঙ্গীমতর 
উমদ্দশয, -- শব্দ সথমকই নামদ যাওয়া সঙ্গীমতর উমদ্দশয, নাদই ব্রহ্ম এবং নাদ বা স্পন্দন 
হইমতই সৃক্ষষ্ট হইয়ামছ – এই সতয প্রকাশ করাই সঙ্গীমতর মুখ্য উমদ্দশয। সসইজনয 
নমরন্দ্রনাথ সঙ্গীতকামি এত গম্ভীর বা সতজোঃপূিষ হইয়া উক্ষঠমতন। সসই সময়টা গৃহাভযন্তমর 
বায়ু সদাদুিযমান হইত। শক্ষি সযন সবষি পক্ষরবযপ্ত হইত এবং উপক্ষিত বযক্ষিক্ষদমগর মনও 
সযন ঐ শক্ষির সমঙ্গ ক্ষমক্ষিত হইয়া সকাথায় ্ম ষ িক্ষিয়া যাইত। ধযান আপনা আপক্ষন সযন 
সকমির মমধয আক্ষসমত থাক্ষকত।...”৭ মমহন্দ্রনাথ আরও ক্ষিমখ্মছন সয , বিরামবাবুর 
বাক্ষড়মত কখ্মনা কখ্মনা নমরন্দ্রনাথ সন্ধযার সময় ভজন গাইমতন – তখ্ন তানপুরায় সুর 
বাাঁধমতন, তারগুক্ষি টং টং কমর বাজামতন, আবার বাাঁয়াতবিায় সটাকা ক্ষদমতন, সব সুর 
ক্ষঠক হ’ি ক্ষকনা সদখ্মতন। সসইসময় ক্ষতক্ষন এত গম্ভীর হ’সতন ও এত ক্ষনক্ষবষ্টমমন সুমরর 
ক্ষদমক িিয রাখ্মতন সয, আগন্তুক বযক্ষিগমির মমধয যক্ষদ সকউ সামানযতম আওয়াজ করত 
তাহমিও ক্ষতক্ষন ক্ষবর্ম ক্ষবরি হ’সতন।৮ 
 
 সহপাঠীমক গান সশানামনা— নমরন্দ্রনামথর বনু্ধরাও তাাঁর গান শুনমত ভীর্ি 
ভামিাবাসমতন। হয়মতা সকানক্ষদন নমরন্দ্রনাথ পামঠ মমনাক্ষনমবশ কমরমছন, এমন সময় তাাঁর 
সকান বনু্ধ এমস হাক্ষজর! তখ্ন সবিা এগামরাটা। ক্ষপ্রয়নাথ ক্ষসংহ ক্ষিমখ্মছন – “বনু্ধ এমস 
নমরনমক বিমিন, “ভাই রাক্ষত্তমর পক্ষড়স, এখ্ন দুমটা গান গা।” অমক্ষন নমরন পড়বার বই 
মুমড় একধামর সঠমি রাখ্মিন। তানপুরার জুক্ষড়র তার ক্ষছাঁমড় সগমছ। সস তামরর সুর সবাঁমধ 
নমরন গান ধরবার আমগ বনু্ধমক বিমিন, “তমব বাাঁয়াটা সন।” বনু্ধ বিমিন, “ভাই আক্ষম 
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সতা বাজামত জাক্ষন না। ইসু্কমি সতক্ষবি িাপমড় বাজাই বমি ক্ষক সতামার সমঙ্গ বাাঁয়া বাজামত 
পারব?” অমক্ষন নমরন আপক্ষন একটু বাক্ষজময় সদখ্ামিন বিমিন, “সবশ কমর সদমখ্ সন 
সদক্ষখ্ক্ষন। পারক্ষব বই ক্ষক, সকন পারক্ষব ক্ষন? ক্ষকছু শি কাজ নয়। এমক্ষন কমর সকবি সঠকা 
ক্ষদময় যা, তাহমিই হমব।” সমঙ্গ সমঙ্গ বাজনার সবািটাও বমি ক্ষদমিন। বনু্ধ দু’একবার সিষ্টা 
কমর সকানরকমম সঠকা ক্ষদমত িাগমিন, গান িিি। টপ্পা, টপ্ সখ্য়াি, সখ্য়াি, ধ্রুপদ, 
বাংিা, ক্ষহক্ষন্দ, সংসৃ্কত। নূতন সঠকার সময় নমরন এমক্ষন সহজভামব সবািসহ সঠকাক্ষট 
সদক্ষখ্ময় সদমঞ্জ, একক্ষদমনই কাওয়াক্ষি, একতাি, আড়ামঠকা , মধযমান, এমনক্ষক সুর াাঁক 
তাি পযষন্ত তার দ্বারা বাক্ষজময় ক্ষনমিন। বনু্ধ মামঝ মামঝ তামাক সসমজ নমরনমক খ্াওয়ামচ্ছন 
ও ক্ষনমজ খ্ামচ্ছন; সসটা সকবি বাজামনা সথমক একটু অবসর না ক্ষনমি হাত সয যায়! 
নমরমন্দ্র ক্ষকন্তু গামনর কামাই সনই, ক্ষহক্ষন্দ গান হমি নমরন তার মামন বিমছন ও তার 
অন্তক্ষনষক্ষহত ভাবতরমঙ্গর সমঙ্গ সুর িময় অপূবষ ঐকয সদক্ষখ্ময় বনু্ধমক ক্ষবমমাক্ষহত করমছন। 
ক্ষদন সকাথা ক্ষদময় িমি সগি। সন্ধযা এমিা। বাক্ষড়র িাকর এমস একক্ষট ক্ষমটক্ষমমট প্রদীপ 
ক্ষদময় সগি। ক্রমম রাক্ষি দশটার সময় দু’জমনর হুাঁশ হমি সসক্ষদনকার মমতা পরস্পর ক্ষবদায় 
ক্ষনময় নমরন্দ্র ক্ষপিািময় ভজমনর জনয সগমিন, বনু্ধ স্বিামন প্রিান করমিন।৯ 
 
‘জুড়াইমত িাই, সকাথায় জুড়াই’— এইরকম সঙ্গীতিিষাও নমরন্দ্রনামথ প্রামি ক্ষকন্তু সসইসময় 
শাক্ষন্ত এমন ক্ষদমত পামরক্ষন। কারি ক্ষতক্ষন সসইসময় ঈেরসতয িামভর জনয বযাকুি হময়মছন। 
জগমতর িরম সতযমক সবষি খু্াঁমজ সবড়ামচ্ছন, ক্ষকন্তু সকউ তাাঁমক সন্ধান ক্ষদমত পারমছন না। 
শ্রীরামকৃমষ্ণর সমঙ্গ সািামতর পর  তাাঁর ঈের দশষমনর জনয বযাকুিতা ও তপসযা আরও 
সবমড় ক্ষগময়ক্ষছি। এইসময় ঠাকুমরর ভি তথা বাংিার ক্ষবখ্যাত নাটযকার ক্ষগক্ষরশিন্দ্র সঘার্ 
রিনা কমরন ‘বুদ্ধিক্ষরত’ নামম একক্ষট ক্ষবখ্যাত নাটক। তামত একক্ষট গান ক্ষছি, ‘জুড়াইমত 
িাই, সকাথায় জুড়াই’। গানক্ষট নমরন্দ্রনামথর অতযন্ত ক্ষপ্রয় ক্ষছি। স্বামীক্ষজর মধযম ভ্রাতা 
শ্রীমমহন্দ্রনাথ দত্ত ক্ষিমখ্মছন, “ নমরন্দ্র যখ্ন এই গানক্ষট গভীর রাক্ষিমত শযযাতযাগ কক্ষরয়া 
ক্ষসমিার সগৌরমমাহন মুখ্াজষী ষ্ট্রীটি বাক্ষড়র দািামন আপনার মমন পায়িাক্ষর কক্ষরমত কক্ষরমত 
গাক্ষহমতন তখ্ন তাাঁহার মুখ্ হইমত এমন শ্রুক্ষতমধুর হইত সয বাক্ষড়র আমশ পামশর ঘমরর 
ক্ষনক্ষদ্রত বযক্ষিরা ক্ষনদ্রা তযাগ কক্ষরয়া ক্ষির হইয়া শুক্ষনমতন। সুর তাি রামগর সকাথা নমহ ক্ষকন্তু 
ক্ষভতমরর প্রাি হইমত ক্ষঠক ক্ষনমজর অবিাটা প্রকাশ কক্ষরয়া ক্ষতক্ষন জীবন্তভামব গানক্ষট 
গাক্ষহমতন। যাাঁহারা নমরন্দ্রনামথর মুমখ্ রাক্ষিমত সসই গান শুক্ষনমতন তাাঁহামদর তখ্ন আর 
বাহযজ্ঞান ক্ষকছু থাক্ষকত না – সংসামরর মায়া মমতা ভুক্ষিয়া ক্ষগয়া সকাথায় এক অসীম জগমত 
প্রমবশ কক্ষরমতন।...”১০ 
 
‘তিতনযিীিা’ ও সঙ্গীমতর ভাবরামজয নমরন্দ্রনাথ— এই সমময় ক্ষগক্ষরশিমন্দ্রর ‘তিতনযিীিা’ 
নাটমকর অক্ষভনয় খু্ব িিক্ষছি। নমরন্দ্রনাথ এই নাটমকর কময়কক্ষট গান খু্ব পছন্দ করমতন 
এবং মামঝ মামঝই সসগুক্ষি গাইমতন। ঈেমরর প্রক্ষত তীব্র বযাকুিতার কথা থাকায় এবং 
তাাঁর ক্ষনমজর মমনর অবিার অনুরূপ হওয়ায় গানগুক্ষি নমরন্দ্রনামথর ক্ষবমশর্ ক্ষপ্রয় হময়ক্ষছি 

১০ 



এবং ক্ষতক্ষন ক্ষনমজর অনুভূক্ষত ক্ষমক্ষশময় সসগুক্ষি সমময় সমময় গাইমতন। মমহন্দ্রনাথ ক্ষিমখ্মছন 
–“ সসই সময় নমরন্দ্রনাথ তিতনযিীিার গান গাক্ষহমতনোঃ  রাধা বই আর নাইমকা আমার / 
রাধা বমি বাজাই বাাঁক্ষশ/ মামনর দাময় সসমজ সযাগী / সমমখ্ক্ষছ গায় ভস্মরাক্ষশ । ... রামি 
বাক্ষড়মত নমরন্দ্রনাথ এই গানক্ষট প্রামির ক্ষভতর সথমক ক্ষনমজমদর অবিা প্রক্ষতক্ষবক্ষম্বত হইমতমছ, 
সস উমেখ্ কক্ষরয়া অক্ষত মধুর করুি স্বমর গাক্ষহমতন। গামনর প্রমতযক ভাব প্রমতযকক্ষট শব্দ 
সশ্রাতার গাি ক্ষবদ্ধ কক্ষরয়া অন্তর পযষন্ত প্রমবশ কক্ষরত। যথাথষই সতা গাময় ভস্ম সমমখ্ নগ্ন 
পমদ ক্ষভিুক হইয়া ভগবানিামভর জনয পমথ পমথ কাাঁক্ষদয়া সবড়াইমতমছন। সসইজনয এই 
গানক্ষট সসই সমময়র উপমযাগী হওয়ায় সিামকর পমি বড়ই ক্ষিত্তাকর্ষক হইয়াক্ষছি।...  
     “নমরন্দ্রনাথ আমরকক্ষট তিতনয ক্ষবর্য়ক গান গাক্ষহমতন। এবং তাাঁহার দুই িমি 
অনবরত অশ্রু ক্ষবগক্ষিত হইত      “তুক্ষম দ্বামর দ্বামর নাক্ষক সকাঁমদছ 
                   কত পার্্ড  তনয়                  কত কথা কয় 
                                  তবু নাক্ষক সপ্রম সযমিছ... 
 “নমরন্দ্রনাথ এই ভাবক্ষট জীবমনর সাধনার অঙ্গ কক্ষরয়া িইয়াক্ষছমিন।... এইজনয যখ্ন এই 
দুই কক্ষি গাক্ষহমতন, ক্ষনমজর অবিা ও জীবমনর উমদ্দশয স্মরি কক্ষরয়া কাাঁক্ষদয়া স ক্ষিমতন।”১১ 
 
নমরন্দ্রনামথর মা কািীমক মানা ও শযামাসঙ্গীত গাওয়ার সূিপাত— নমরন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম 
মা কািীমক বা অনয সকান সাকার সদবমদবী মানমতন না। ঠাকুর কখ্নও তাাঁর সামমন যক্ষদ 
বিমতন, “ মা আমামক এরকমই সদক্ষখ্ময় ক্ষদময়মছন।” তখ্ন নমরন্দ্রনাথ বমি উমঠমছন, “ 
মা এরকম বমিমছন, না আপন মাথার সখ্য়ামি সদমখ্মছন সক জামন!” এ সহন নমরন্দ্রনাথ  
ক্ষপতৃক্ষবময়ামগর পর সাংসাক্ষরক ক্ষবপযষময় প্রবি সিষ্টা কমরও সকান কূিক্ষকনারা না সদখ্মত 
সপময় অবমশমর্ একক্ষদন ঠাকুমরর কামছ সগমিন যামত ঠাকুর তাাঁর  মা ভাই সবামনমদর 
দুোঃমখ্র কথা ভগবানমক জানান। ক্ষকন্তু ঠাকুর নমরনমকই সসক্ষদন মা কািীর কামছ পাঠান 
সাহাযয প্রাথষনার জনয। বমিন, “আজ মঙ্গিবার। আজ রামি কািীঘমর ক্ষগময় মামক  প্রিাম 
কমর তুই যা িাইক্ষব, মা সতামক তাই ক্ষদমবন।...” অবমশমর্ গভীর রাত পযষন্ত অমপিা কমর 
নমরন্দ্রনাথ সগমিন মা কািীর মক্ষন্দমর। মামক সামমন সপময় তাাঁর মমন হি, মা সতয সতযই 
ক্ষিন্ময়ী। ক্ষকন্তু ক্ষতক্ষন সাংসাক্ষরক স্বাচ্ছমন্দযর পক্ষরবমতষ সিময় বসমিন ক্ষবমবক ,ববরাগয, জ্ঞান, 
ভক্ষি এইসব। বার বার ক্ষতনবার একই ঘটনার পুনরাবৃক্ষত্ত হি। তখ্ন তাাঁর অনুমরামধ 
ঠাকুরই বমিন, “আচ্ছা যা, তামদর সমাটা ভাত কাপমড়র  কখ্মনা অভাব হমব না।” 
     এই ঘটনার পর সথমক নমরন্দ্রনামথর মমন এক অপুবষ ভক্ষিধারা প্রবাক্ষহত হমত থামক। 
মক্ষন্দর সথমক ক্ষ মরই ক্ষতক্ষন ঠাকুরমক বমিন, মাময়র গান ক্ষশক্ষখ্ময় ক্ষদন। ঠাকুর তাাঁমক ‘মা 
ত্বং ক্ষহ তারা’ গানক্ষট ক্ষশক্ষখ্ময় ক্ষদমি নমরন্দ্রনাথ সমস্ত রাক্ষি সজমগ ঐ গানক্ষট সগময়ক্ষছমিন। 

ঠাকুর এই ঘটনায় অক্ষতশয় সন্তুষ্ট হন এবং ভিমদর কামছ আনন্দ প্রকাশপূবষক ঘটনাক্ষট 
বামর বামর বিমত থামকন। এরপর সথমক নমরন্দ্রনাথ শযামাসংগীত গাওয়া আরম্ভ কমরন।১২ 
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“ওমর সতার গান অমনকক্ষদন শুক্ষনক্ষন, গান গা”— ঠাকুর নমরন্দ্রনাথমক কত তীব্র 
ভামিাবাসমতন ও তাাঁর গান কত সতৃষ্ণভামব শুনমত িাইমতন, তাাঁর একক্ষট িমৎকার ক্ষিি 
পাওয়া যায় ক্ষপ্রয়নাথ ক্ষসংমহর সৃ্মক্ষতকথা সথমক – “একক্ষদন সকামি রামকৃষ্ণমদব , নমরন 
অমনকক্ষদন তাাঁর কামছ না যাওয়ায় তাাঁমক সদখ্বার জনয রামিামির সমঙ্গ কিকাতায় 
নমরমনর ‘টমি’ আগমন কমরন। সসক্ষদন সকামি নমরমনর ঘমর দুই সহপাঠী বনু্ধ হক্ষরদাস 
িমটাপাধযায় ও দাশরক্ষথ সান্নযাি বমস কখ্নও পাঠ করমছন, আবার কখ্নও বা কথাবাতষা 
বিমছন। এমন সময় বক্ষহদ্বষামর ‘নমরন’ ‘নমরন’ শব্দ সশানা সগি। স্বর শুমনই নমরন অতীব 
বযস্ত হময় দ্রুত নীমি িমি সগমিন। তাাঁর বনু্ধরাও বুঝমিন পরমহংসমদব এমসমছন, তাই 
নমরন এত বযস্ত হময় তাাঁমক অভযথষনা কমর আনমত সগমিন। বনু্ধরা সদখ্মিন, ক্ষসাঁক্ষড়র 
মাঝখ্ামনই পরস্পমরর সািাৎ হি। শ্রীরামকৃষ্ণ নমরনমক সদমখ্ই অশ্রুপূিষ সিািমন গদ গদ 
সবমর বিমত িাগমিন, “তুই এতক্ষদন যাসক্ষন সকন?” “ তুই এতক্ষদন যাসক্ষন সকন?” 
বারংবার এই বিমত বিমত ঘমর এমস বসমিন। পমড় গামছায় বাাঁধা সমন্দশ খু্মি নমরনমক 
‘খ্া’ ‘খ্া’ বমি খ্াওয়ামত িাগমিন। নমরন একিা খ্াবার পাি নয়, তা সথমক কতকগুক্ষি 
সমন্দশ ক্ষনময় আমগ তাাঁর বনু্ধমদর ক্ষদময় তমব সখ্মিন। রামকৃষ্ণ তারপমর বিমিন, “ওমর, 
সতার গান অমনকক্ষদন শুক্ষন ক্ষন, গান গা।” অমক্ষন তানপুরা ক্ষনময় তার কান মমি সুর সবাঁমধ 
নমরন্দ্র গান আরম্ভ করমিন – “জাগ মা কুিকু্ড ক্ষিনী”। গানও আরম্ভ হি,শ্রীরামকৃষ্ণও 
ভাবি হমত িাগমিন। গামনর স্তমর স্তমর মন ্ম ষ উঠি, িমি পিক সনই, মুখ্াবয়ব 
অমানুর্ী ভাব ধারি করি, ক্রমম মমষর মূক্ষতষর মমতা ক্ষনস্পন্দ হময় ক্ষনক্ষবষকল্প সমাক্ষধি হমিন। 
নমরমনর বনু্ধরা পূমবষ সকান মানুমর্র এরূপ সদমখ্ন ক্ষন। তারা এই বযাপার সদমখ্ মমন 
করমিন বুক্ষঝ বা ক্ষতক্ষন শরীমর সহসা সকান পীড়া হয়ায় অজ্ঞান হময় পমড়মছন। তাাঁরা মহা 
ভীত হমিন। দাশরক্ষথ তাড়াতাক্ষড় জি এমন তাাঁর মুমখ্ ক্ষসঞ্চন করবার উমদযাগ করমছন 
সদমখ্ নমরন্দ্র তাাঁমক বারি কমর বিমিন, “জি সদবার দরকার সনই, উক্ষন অজ্ঞান হন ক্ষন, 
ওাঁর ভাব হময়মছ। আবার গান শুনমত শুনমতই জ্ঞান হমব।  নমরন্দ্র এইবার শযামা ক্ষবর্য়ক 
গান ধরমিন, “একবার সতমক্ষন সতমক্ষন কমর নাি মা শযামা” শযামাক্ষবর্য়ক গান আমনক 
হি, কৃষ্ণক্ষবর্য়ক গানও অমনক হি। গান শুনমত রামকৃষ্ণ কখ্মনা ভাবাক্ষবষ্ট হমচ্ছন, আবার 
কখ্নও বা সহজাবিা প্রাপ্ত হমচ্ছন। নমরন্দ্র অমনকিি ধমর গান গাইমিন। অবমশমর্ গান 
সশর্ হমি রামকৃষ্ণ বিমিন, “ দক্ষিমিেমর যাক্ষব? ক’ক্ষদন সতা যাস ক্ষন। িি না আবার 
এখ্ক্ষন ক্ষ মর আক্ষসস। নমরন্দ্র তখ্নই সম্মত হমিন এবং পুস্তকাক্ষদ সযমন পমড়ক্ষছি সতমক্ষনই 
রইি সকবি তানপুরাক্ষট সযমত্ন তুমি সরমখ্ গুরুমদমবর সমঙ্গ দক্ষিমিেমর গমন 
করমিন।...”১৩ 
 
নমরমন্দ্রর কীতষন ও ঠাকুমরর আনন্দ— নমরন্দ্র গান বা কীতষন গাইমি কীরকম আনন্দঘন 
পক্ষরমবশ সৃক্ষষ্ট হমতা এমনই একক্ষট ক্ষববরি রামকৃষ্ণ কথামৃমত আমছ। ১৮৮২ ক্ষি. অমটাবর 
মামসর  সকান একক্ষদমনর ঘটনা। অথষাৎ নমরন্দ্রনামথর তখ্ন মাি সামড় আঠামরা বছর 
বময়স। ঐক্ষদন ক্ষবমকমি নমরন্দ্রনাথ এমকর পর এক কীতষন গাইমছন – ১) ক্ষিন্তয় মম মানস 
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হক্ষর ক্ষিদঘন ক্ষনরঞ্জন, ২) সতযং ক্ষশব সুন্দর রূপ ভাক্ষত হৃক্ষদ মক্ষন্দমর, ৩) আনন্দ বদমন বি 
মধুর ব্রহ্ম নাম। সখ্াি করতাি ক্ষনময় গাইমত গাইমত নমরন্দ্রাক্ষদ ভিরা ঠাকুরমক মামঝ 
সরমখ্ ঘুমর ঘুমর কীতষন করমছন। সশমর্ নমরন্দ্র ক্ষনমজ সখ্াি ধমর মত্ত হময় ঠাকুমরর সমঙ্গ 
গাইমছন, “ আনন্দ বদমন বি মধুর হক্ষরনাম।”  কীতষন সশমর্ “ঠাকুর নমরন্দ্রমক অমনকিি 
ধক্ষরয়া বারবার  আক্ষিঙ্গন কক্ষরমিন ! বক্ষিমতমছন, “ তুক্ষম আজ আমায় সয আনন্দ ক্ষদমি 
!!!”১৪ 
 
“আগুন সেমি সগমছ, এখ্ন থাকি আর সগি!”— নমরন্দ্রনামথর গান সকমির ক্ষনকটই 
পরম আদমরর বস্তু । তাই আমরা কথামৃমত বামর বামর সদখ্মত পাই, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণমদব 
নমরমন্দ্রর গান সশানার জনয বযাকুি! নমরমন্দ্রর একটু আধটু শরীর খ্ারামপ পযষন্ত ক্ষনস্তার 
সনই! “ নমরমন্দ্রর শরীর তত সুি নয়, ক্ষকন্তু তাাঁহার গান শুক্ষনমত ঠাকুমরর ভারী ইচ্ছা। 
ক্ষতক্ষন বক্ষিমতমছন, “নমরন্দ্র, এরা বিমছ একটু গা না।” অমক্ষন নমরন্দ্র তানপুরা ক্ষনময় গামন 
প্রবৃত্ত হমিন।১৫ দক্ষিমিেমর একক্ষদন নমরন্দ্র গাইমত গাইমত ঠাকুর সমাক্ষধমগ্ন হময়মছন, 
সঙ্গীত সমাপনামন্ত ঠাকুরমক সমাক্ষধি সদমখ্ নমরন্দ্র নীরমব পূবষক্ষদমকর বারান্দায় িমি 
সগমছন। সমাক্ষধভমঙ্গর পর এক্ষদক ওক্ষদক তাক্ষকময় সদমখ্ন সয নমরন্দ্র ঘমর সনই, সকবি 
তানপুরাক্ষট পমড় রময়মছ। অথি নমরমন্দ্রর গামনর সরশ তখ্নও ভিমদর মমন রময় সগমছ! 
তখ্ন ঠাকুর নমরন্দ্র ও তাাঁর গান সম্পমকষ ভিমদর বিমছন, “আগুন সেমি সগমছ, এখ্ন 
থাকি আর সগি!”১৬ 
 
“আহা, নমরমন্দ্রর কী গান !”— আমরকক্ষদমনর কথা। দক্ষিমিেমর ঠাকুমরর জন্মক্ষতক্ষথ 
উপিমি অমনক ভিই উপক্ষিত হময়মছন। নমরন্দ্রও  উপক্ষিত আমছন। খ্াক্ষনক কীতষন 
ইতযাক্ষদর পমর ঠাকুর নমরন্দ্রমক গাইমত বিমিন। ঐক্ষদন অপরাম  আবার নমরমন্দ্রর গান 
হমব। নমরন্দ্র অমনকিি ধমর তানপুরার সুর বাাঁধমছন। ঠাকুর ও ভিরা নমরমন্দ্রর গান 
সশানার জনয অবধযষ হমচ্ছন। সকউ সকউ অবধযষ হময় বিমছন, “তানপুরা আজ বাাঁধা হমব, 
গান অনয একক্ষদন হমব।” ঠাকুর অবধযষ হময় বিমছন, “এমক্ষন ইমচ্ছ হমচ্ছ সয তানপুরাক্ষট 
সভমি স ক্ষি। ক্ষক টং টং – আবার তানা নানা সনমর নুম হমব ! ...” 
     এরপর নমরন্দ্র গান আরম্ভ করমি সকমিই মুধ হ হময় শুনমত থামকন। ঠাকুর সছামটা 
খ্াটক্ষটমত বমসই শুনমত িাগমিন। খ্াক্ষনকিি পমরই ভাবাক্ষবষ্ট অবিায় নীমি সনমম নমরমন্দ্রর 
কামছ এমস বসমিন। এইক্ষদন নমরমন্দ্রর গাওয়া গামনর মমধয একক্ষট ক্ষছি – “ক্ষনক্ষবড় আাঁধামর 
মা সতার িমমক ও রূপ রাক্ষশ”। গান সগময় উৎসবামন্ত গৃমহ প্রতযাবতষন কমরমছন, ক্ষকন্তু 
সবার মমন --এমনক্ষক ঠাকুমরর মমনও নমরমন্দ্রর গামনর আমবশ রময় সগমছ। মক্ষন্দমর 
আরক্ষতর পমর মাস্টার ঠাকুরমক প্রিাম করমত সগমি ঠাকুর মাস্টারমক সমম্বাধন কমর 
বিমছন, “ আহা, নমরমন্দ্রর ক্ষক গান! ... আমার মনটা এখ্নও সযন সটমন সরমখ্মছ।...”১৭ 
এই প্রসমঙ্গ উমেখ্ করা যায় সয, ঠাকুমরর মতই মা সারদাও নমরমন্দ্রর গান শুনমত ভীর্ি 
ভামিাবাসমতন । মামঝ মামঝ ক্ষতক্ষন মামক  ভক্ষিমূিক গান সশানামতন। মা বিমতন, 

১৩ 



“নমরমনর ক্ষক পঞ্চমমই সুর ক্ষছি! আমমক্ষরকা যাবার আমগ আমামক গান শুক্ষনময় সগি 
ঘুসুক্ষরর বাক্ষড়মত।...”১৮ 
 
ডািামরর ভজন সশানা— ক্ষবখ্যাত ক্ষিক্ষকৎসক ডািার মমহন্দ্রিাি সরকার একসময় 
শ্রীরামকৃমষ্ণর গিমদমশর কযান্সারার ক্ষিক্ষকৎসার দাক্ষয়ত্ব গ্রহি কমরন এবং এই উপিমিই 
ক্ষতক্ষন রামকৃষ্ণ ও তাাঁর ভিম্ড িীর সাক্ষন্নমধয আমসন। এইসময় ক্ষতক্ষন নমরন্দ্রনামথর সমঙ্গ 
আিাপ কমর মুধ হ হন এবং তাাঁমক একক্ষদন ক্ষনমজর গৃমহ ক্ষনমন্ত্রি কমর খ্াওয়ান। ক্ষতক্ষন 
সসক্ষদন নমরমন্দ্রর গান সশানার ইচ্ছা প্রকাশ করমি নমরন্দ্র একক্ষদন ঠাকুমরর সকামশ তা 
সশানামবন বমিন। এর ক্ষকছুক্ষদন পমর ডািারবাবু ঠাকুমরর ক্ষিক্ষকৎসার জনয এমি প্রক্ষতজ্ঞা 
রিার জনয নমরন্দ্রনাথ দুই-ক্ষতনঘণ্টা ধ’সর তাাঁমক ভজন শুক্ষনময়ক্ষছমিন। “ ডািার শুক্ষনয়া 
এত প্রীত হইয়াক্ষছমিন সয, ক্ষবদায় গ্রহিকামি গায়কমক আদর ও িুম্বন কক্ষরয়া ঠাকুরমক 
বক্ষিয়াক্ষছমিন, “এর মমতা সছমি ধমষিাভ কক্ষরমত আক্ষসয়ামছ সদক্ষখ্য়া আক্ষম ক্ষবমশর্ আনক্ষন্দত; 
এ একক্ষট রত্ন, যামত হাত ক্ষদমব সসই ক্ষবর্ময়ই উন্নক্ষতসাধন কক্ষরমব।” ঠাকুর তদুত্তমর 
নমরমন্দ্রর প্রক্ষত সেহদৃক্ষষ্ট ক্ষনবদ্ধ রাক্ষখ্য়া বক্ষিয়াক্ষছমিন, “কথায় বমি ,অবদ্বমতর হুঙ্কামরই 
সগৌর নদীয়ায় আক্ষসয়াক্ষছমিন। সসইরূপ ওর জনযই সতা এবার সব সগা!” অতোঃপর 
ডািারবাবু শযামপুকুমর  আক্ষসয়া যখ্নই নমরন্দ্রমক কামছ পাইমতন, তাাঁহার মুমখ্ দুই-একক্ষট 
ভজন না শুক্ষনয়া বাক্ষড় ক্ষ ক্ষরমতন না।”১৯ 
          
নমরন্দ্রনামথর গামনর  মি সৃষ্ট অপাক্ষথষব পক্ষরমবশ— শযামপুকুর ও কাশীপুমর ক্ষিক্ষকৎসাধীন 
ঠাকুরমক গান শুনামনা নমরন্দ্রনামথর একটা ক্ষনতয কতষমবযর মমতা হময় ক্ষগময়ক্ষছি। আর সস 
কী গান! কখ্মনা কখ্মনা নমরমন্দ্রর গামনর পমর একটা অপাক্ষথষব পক্ষরমবশ ততক্ষর হমতা। 
ক্ষিক্ষকৎসার উমদ্দমশয আগত ডািার পযষন্ত সস গান শুমন মুধ হ ও আক্ষবষ্ট হময় সযমতন। এমনই 
একক্ষদমনর ক্ষববরি পাই কথামৃমত । ডািার মমহন্দ্রিাি সরকার সসক্ষদন গান শুনমত িাইমি 
ঠাকুর নমরন্দ্রমক অনুমরাধ কমরন গান গাইমত। নমরন্দ্র তানপুরা সহমযামগ গান আরম্ভ 
কমরন। প্রথমম গান – ‘সুন্দর সতামার নাম দীনশরি সহ।’ অতোঃপর ‘ আমায় সদ মা পাগি 
কমর’। কথামৃত গ্রমন্থ তারপমরর ক্ষববরি –  
“ গামনর পর অদু্ভত দৃশয। সকমিই ভামব উন্মত্ত। পক্ষ্ড ত পাক্ষিতযাক্ষভমান তযাগ কক্ষরয়া 
দাাঁড়াইয়ামছন। বিমছন, “ আমায় সদ মা পাগি কমর, আর কাজ নাই জ্ঞানক্ষবিামর।” ক্ষবজয় 
সবষপ্রথম আসন তযাগ কক্ষরয়া ভামবান্মত্ত হইয়া দাাঁড়াইয়ামছন। তাাঁহার পমর শ্রীরামকৃষ্ণ। 
ঠাকুর সদমহর কক্ষঠন অসাধয বযাক্ষধ এমকবামর ভুক্ষিয়া ক্ষগয়ামছন। ডািার সমু্মমখ্। ক্ষতক্ষনও 
দাাঁড়াইয়ামছন। সরাগীরও হুাঁশ নাই। সছামটা নমরমনরও ভাব সমাক্ষধ হইি। িাটুরও ভাবসমাক্ষধ 
হইি। ডািার সাময়ন্সার পক্ষড়য়ামছন, ক্ষকন্তু অবাক হইয়া এই অদু্ভত বযাপার সদক্ষখ্মত 
িাক্ষগমিন। সদক্ষখ্মিন, যাাঁহামদর ভাব হইয়ামছ, তাাঁহামদর বাহয তিতনয ক্ষকছুই নাই, সকমিই 
ক্ষির, ক্ষনস্পন্দ; ভাব উপশম হইমি সকহ কাাঁক্ষদমতমছন, সকহ সকহ হাক্ষসমতমছন। সযন 
কতকগুক্ষি মাতাি একি হইয়ামছ।”২০ 
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ক্ষগক্ষরশিমন্দ্রর ‘ক্ষবল্বমঙ্গি’ সদখ্মত ক্ষগময় নমরন্দ্রনামথর গান— স্বামীক্ষজর মধযম ভ্রাতা 
মমহন্দ্রনাথ দত্ত নমরন্দ্রনামথর গান প্রসমঙ্গ সবশ একক্ষট অসাধারি ঘটনার বিষনা ক্ষদময়মছন 
– “এইসময় ক্ষগক্ষরশবাবুর ‘ক্ষবল্বমঙ্গি’ অক্ষভনয় হয়। সম্ভবতোঃ ক্ষগক্ষরশবাবু নমরন্দ্রনাথমক 
‘ক্ষবল্বমঙ্গি’ অক্ষভনয় সদখ্াইবার জনয িইয়া যান। অক্ষভনয় সমাপ্ত হইমি পর দশষকবৃন্দ 
সকমি িক্ষিয়া সগমি, ক্ষগক্ষরশবাবু নমরন্দ্রনাথমক িইয়া রঙ্গমমঞ্চ ঢুক্ষকমিন। তখ্ন ক্ষভড় নাই 
– সকমিই একটু ক্ষনক্ষরক্ষবক্ষি কথাবাতষা কক্ষহমতমছন, নতষক নতষকীগি িাক্ষরক্ষদমক দ্ড ায়মান 
আমছ, এমন সময় নমরন্দ্রনাথ তথায় উপক্ষিত হইমিন। নতষক ও নতষকীগি সমৌক্ষখ্ক সম্মান 
প্রদশষন কক্ষরয়া দূমর দ্ড ায়মান রক্ষহি এবং আপনা আপক্ষন কথা কক্ষহমত িাক্ষগি। নমরন্দ্রনাথ 
রঙ্গমমঞ্চ বক্ষসয়া একক্ষট তানপুরা িইয়া ক্ষিরভামব ভজন গাক্ষহমত আরম্ভ কক্ষরমিন। 
স্বভাবক্ষসদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধযামন ক্ষনমগ্ন হওয়ায় তাাঁহার শক্ষি জাক্ষগয়া উক্ষঠি। িিু 
ক্ষনমীক্ষিত, কণ্ঠ হইমত ভক্ষিপুিষ স্বর উক্ষঠমতমছ এবং দুই িিু ক্ষদয়া অশ্রুধারা ক্ষবগক্ষিত 
হইমতমছ। ক্ষঠক সযন নমরন্দ্রনাথ ক্ষনমজর ইষ্টমক  প্রতযি দশষন কক্ষরয়া সুস্বমর আহ্বান 
কক্ষরমতমছন। িানক্ষট নতষকাগার হইমত সদবমক্ষন্দমর পক্ষরিত হইি, ভক্ষি ও ঈেরানুরাগ সযন 
িতুক্ষদষমক প্রবাক্ষহত হইমত িাক্ষগি। বায়ু সযন ধমষ পক্ষবিতা ও ঈেরানুরামগ পক্ষরপূিষ হইয়া 
উক্ষঠি। িপিস্বভাব নতষকীবৃন্দ তখ্ন িস্ত হইয়া উক্ষঠি এবং কাহার সমু্মমখ্ তাহারা 
িাপিযভাব প্রকাশ কক্ষরয়াক্ষছি, এই ক্ষিন্তায় তাহারা কক্ষম্পত ও িস্ত হইয়া উক্ষঠি এবং ভীতু 
উক্ষদ্বগ্ন হইয়া করমজামড় অক্ষত ক্ষবনীতভামব দূমর দ্ড ায়মান রক্ষহি। ক্ষগক্ষরশবাবু তখ্ন 
নমরন্দ্রনামথর ধযান ও গভীর ক্ষিন্তা উত্তমরাত্তর বৃক্ষদ্ধ পাইমতমছ সদক্ষখ্য়া একটু ক্ষিক্ষন্তত ও 
উন্মনা হইমিন এবং ঐরূপ ভাব আর যাহামত পক্ষরবক্ষধষত হইমত না পামর এই উমদ্দমশয 
ক্ষতক্ষন নমরন্দ্রনামথর হাত হইমত তানপুরা উঠাইয়া িইমিন এবং নমরন্দ্রনামথর হস্তধারি 
কক্ষরয়া মঞ্চ হইমত বাক্ষহর হইয়া ক্ষনমজর গাক্ষড়মত বসাইমিন এবং বাগবাজামর আক্ষনমিন।”২১ 
 
“দাদাঠাকুর, এমন মধুর হক্ষরনাম কখ্নও শুক্ষনক্ষন”— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সিাকান্তক্ষরত হবার 
পর নমরন্দ্রনাথ এবং তাাঁর আরও কময়কজন যুবক গুরুভ্রাতা আর সংসামর ক্ষ মর না ক্ষগময় 
বরাহনগমর একক্ষট অক্ষত জীিষ ভূতুমর বাক্ষড় ভাড়া ক্ষনময় মঠ িাপন কমরন। তখ্ন প্রবি 
কমষ্টর ক্ষদন। পরমনর কাপড় সনই , খ্াবার দাবার সবক্ষশরভাগ ক্ষদনই প্রায় ক্ষকছু জুটত না। 
সসখ্ামনও নমরন্দ্রনাথ মামঝ মমধযই কীতষনানমন্দ সমমত উঠমতন। অশ্রুধারায় বুক সভমস 
সযত। বহু মানুর্ সসখ্ামন সমমবত হময় সযত সস মধুর কীতষন সশানার জনয। সকান সকানক্ষদন 
টানা ঘণ্টািামরক কীতষমনর পর থামমতন। সমাগত মানুর্জন তখ্ন বিমতন, “দাদাঠাকুর 
এমন কীতষন কখ্নও শুক্ষনক্ষন, এমন মধুর হক্ষরনাম কখ্নও শুক্ষনক্ষন।”২২   
 
“এমিা না এমিা না শযাম, কুমঞ্জ সতা এমিা না”— নমরন্দ্রনাথ যখ্ন সন্নযাস গ্রহি করমিন, 
সসই সময় তাাঁমক যারা জানমতন, তাাঁরা সকউ সকউ খু্বই আ মশাস কমরক্ষছমিন, “তাই 
সতা সহ, নমরন্দ্র পাগি হময় সবক্ষরময় সগি ! এমন গানটা মাক্ষট কমর সগি ; এত বছর 
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গানটা ক্ষশমখ্ গিা সসমধ সব মামঠ মারা সগি !” ক্ষকন্তু নমরন্দ্রনাথ সতা ওস্তাদ বা নামজাদা 
সঙ্গীতক্ষশল্পী হবার জনয গান সশমখ্ন ক্ষন। গানমক ক্ষতক্ষন তাাঁর অনযতম সাধন বা উপাসনা 
পদ্ধক্ষত বমি মমন করমতন। পক্ষরব্রাজক জীবমন বামর বামর সদখ্া সগমছ সয ক্ষতক্ষন সযখ্ামনই 
সযমতন, সকউ অনুমরাধ করমি ক্ষতক্ষন গান সশানামত ক্ষদ্বধা করমতন না। একক্ষদমক সযমন 
এর মাধযমম ভগবানমক ডাকার ও সিতনা জাগরমির সুমযাগ পাওয়া যায়, সতমক্ষন সঙ্গীমতর 
িমতা আমছ মানুমর্র হৃদময় ধাক্কা সদবার, সযটা হাজার হাজার উপমদশ ও বিৃতায় সম্ভব 
নাও হমত পামর। ক্ষতক্ষন সয কত উাঁিুদমরর গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞ ক্ষছমিন, সসটা তাাঁর 
সযমকামনা জীবনীগ্রন্থ পড়মিই তার ভুক্ষর ভুক্ষর ক্ষনদশষন পাওয়া যায়। এমনই একক্ষট 
সৃ্মক্ষতিারি কমরমছন শ্রী মন্মথ সিৌধুরী মহাশয় । 
     স্বামীক্ষজ তখ্ন পক্ষরব্রাজক অবিায় ভাগিপুমর ক্ষগময়মছন। মন্মথবাবু ক্ষিমখ্মছন–  
“...একক্ষদন সদক্ষখ্িাম, ক্ষতক্ষন আপন মমন গুন গুন কক্ষরয়া গান গাক্ষহমতমছন; তাই ক্ষজজ্ঞাসা 
কক্ষরিাম ক্ষতক্ষন গান গাক্ষহমত জামনন ক্ষকনা। ক্ষতক্ষন উত্তর ক্ষদমিন, ‘খু্ব সামানযই।” আমামদর 
পীড়াপীক্ষড়মত ক্ষতক্ষন গান গাক্ষহমত রাজী হইমিন। তখ্ন আিযষাক্ষিত হইয়া সদক্ষখ্িাম, 
পাক্ষ্ড মতয সযমন, সঙ্গীমতও ক্ষতক্ষন সতমক্ষন পারদশষী। পরক্ষদন জাক্ষনমত িাক্ষহিাম, আক্ষম যক্ষদ 
জনকময়ক গায়ক ও বাদকমক ক্ষনমন্ত্রি কক্ষরয়া িইয়া আক্ষস তমব তাাঁহার আপক্ষত্ত আমছ 
ক্ষকনা। ক্ষতক্ষন সম্মত হইমিন এবং আক্ষম অমনক গায়কমক ডাক্ষকয়া আক্ষনিাম ; তাাঁহামদর 
মমধয অমনক ওস্তাদও ক্ষছমিন। ভাক্ষবয়াক্ষছিাম রাক্ষি নয়টা দশটার মমধযই গামনর আসর 
ভাক্ষিয়া যাইমব। এক্ষদমক স্বামীক্ষজ রাক্ষি দুইটা-ক্ষতনটা পযষন্ত অক্ষবরাম গান গাক্ষহয়া িক্ষিমিন। 
সকমিই গামন এত মাক্ষতয়া ক্ষগয়াক্ষছমিন সয, িুধা, তৃষ্ণা বা সমময়র জ্ঞান ক্ষছি না। সকহই 
আসন তযাগ কক্ষরমিন না বা বাক্ষড় ক্ষ ক্ষরবার কথা ভাক্ষবমিন না। তকিাসবাবু সঙ্গত 
কক্ষরমতক্ষছমিন; ক্ষকন্তু অবমশমর্ তাাঁহামক বাধয হইয়া থাক্ষমমত হইি; কারি তাাঁহার আিুি 
অসাড় ও অিি হইয়া ক্ষগয়াক্ষছি। এরূপ অমিৌক্ষকক শক্ষি আক্ষম আর কখ্নও সদক্ষখ্ নাই, 
ভক্ষবর্যমতও সদখ্ার আশা রাক্ষখ্ না। ...”  
     পূমবষই বমিক্ষছ, মানুমর্র জীবমন সঙ্গীমতর প্রভাব অপক্ষরসীম। মুহূমতষর মমধয মানুমর্র 
মমনাজগমত অভাবনীয় পক্ষরবতষন ক্ষনময় আসমত পামর সঙ্গীত, ক্ষবমশর্ত যক্ষদ গায়ক হন 
স্বামী ক্ষবমবকানমন্দর মমতা সকউ! মন্মথবাবু পূমবষ ব্রাহ্ম মমত ক্ষবোসী ক্ষছমিন, ক্ষকন্তু স্বামীক্ষজর 
সামথ আিাপ পক্ষরিময়র পর এবং স্বামীক্ষজর গান সশানার পর ক্ষতক্ষন আবার ক্ষহনু্দমমতই 
প্রতযাবতষন কমরন। “স্বামী অখ্্ড ানন্দ” গ্রমন্থর মমত স্বামীক্ষজ মন্মথবাবুর বাক্ষড়মত প্রথম ক্ষদন 
গামনর মজক্ষিমস সয সমস্ত গান সগময়ক্ষছমিন, তার মমধয একক্ষট ক্ষছি—“এমিা না এমিা না 
শযাম, কুমঞ্জ সতা এমিা না/ রজনী সপাহাময় যায় তবুও  সস এমিা না।২৩ 
 
“সযাক্ষগনীর সবমশ, যামবা সসই সদমশ সযথায় ক্ষনঠুর হক্ষর”— রাজিান তবষ্ণবপ্রধান িান। 
এখ্ানকার ধমষীয় জীবমন রাধাকৃমষ্ণর প্রভাব অতযন্ত সবক্ষশ। পক্ষরব্রাজক জীবমন স্বামীক্ষজ যখ্ন 
রাজিামন  উপনীত হন, তখ্ন সসখ্ানকার  মানুমর্র ধমষীয় ক্ষবোস অনুযায়ী স্বামীক্ষজ কৃমষ্ণর 
প্রসঙ্গ আমিািনা করমতন এবং ক্ষবদযাপক্ষত, ি্ড ীদাস, সুরদাস প্রমুমখ্র কীতষন ও ভজন গান 
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গাইমতন ও মানুমর্র মমন অনপমনয় প্রভাব সৃক্ষষ্ট করমতন। মানুর্ ভাবতন্ময় হময় সসগুক্ষি 
শুনত ও ভক্ষিরমস প্লাক্ষবত হমতা এবং তাাঁমদর মমন আধযাক্ষিকতার প্রক্ষত আগ্রহ জাগক্ষরত 
হমতা। স্বামীক্ষজ যখ্ন বাংিা গান  বা কীতষন গাইমতন তার আমগ ক্ষহক্ষন্দমত অনুবাদ কমর 
তার অথষ সকিমক বুক্ষঝময় ক্ষদমতন। সকউ সকউ আবার তাাঁর সমঙ্গ কণ্ঠ ক্ষমক্ষিময় কীতষমন 
মত্ত হমতন। অমনমক আবার ভুমি যাবার ভময় গানগুক্ষি ক্ষিমখ্ রাখ্মতন। কখ্নও কখ্নও 
গান বা কীতষন এত ক্ষদবয পক্ষরমবশ সৃক্ষষ্ট করত সয, মানুমর্র সকামনা ইহজাগক্ষতক হুাঁশই 
থাকত না। হয়মতা সমস্ত রাক্ষিই এমত অক্ষতবাক্ষহত হি! এরকম একক্ষদমনর কথা বিষনা 
কমরমছন স্বামী গম্ভীরানন্দ – 
 “একক্ষদন ক্ষতক্ষন গাক্ষহমিন – 
                       ‘আক্ষম সগরুয়া বসন            অমঙ্গমত পক্ষরময় 
                                      শমের কুন্তি পক্ষর। 
                      সযাক্ষগনীর সবমশ                      যাব সসই সদমশ  
                                       সযথায় ক্ষনঠুর হক্ষর।।  
                     আক্ষম মথুরা নগমর                    প্রক্ষত ঘমর ঘমর  
                                       খু্াঁক্ষজব সযাক্ষগনী হময়, 
                       যক্ষদ সকান ঘমর                ক্ষমমি প্রািবধু  
                                       বাাঁক্ষধব অঞ্চি ক্ষদময়।...’ 
ভামব গদগদ কমণ্ঠ গাক্ষহমত গাক্ষহমত স্বামীক্ষজর িমি অশ্রুধারা সদখ্া ক্ষদি, সসই মহাপুরুমর্র 
প্রক্ষত ক্ষনবদ্ধদৃক্ষষ্ট সমপ্রাি ভিমদরও গ্ড  বাক্ষহয়া নয়নবাক্ষর প্রবাক্ষহত হইমত িাক্ষগি। সকহ 
সকহ ভাক্ষবমত িাক্ষগমিন, “বাবাজী ক্ষনিয়ই বৃন্দাবনিমন্দ্রর দশষন সপময়মছন, তাই এত 
সপ্রমক্ষবমভার, নতুবা আমরাও সতা তাাঁমক ডাক্ষক, ক্ষকন্তু কই আমামদর সতা এরূপ তন্ময়তা 
আমস না।” সকহবা ভাক্ষবমিন, “এমতা সব ঈেমররই ক্ষবভূক্ষত! ইক্ষন ক্ষনিয়ই ঈেরিাভ 
কমরমছন।” সসক্ষদন গাক্ষহমত গাক্ষহমত স্বামীক্ষজর কণ্ঠস্বর ক্রমম করুি হইমত করুিতর হইয়া 
অবমশমর্ হৃদময়র আমবমগ কণ্ঠ রুদ্ধ ও সদহ প্রস্তরবৎ কক্ষঠন হইয়া সগি এবং মুখ্শ্রী 
প্রািবাঁধুর স্পশষক্ষবহ্বিা ও উৎ ুেমুখ্ী সগাক্ষপকার নযায় সপ্রমরামগ রক্ষঞ্জত হইয়া ক্ষদবয মাধুযষ 
ধারি কক্ষরি।”২৪ 
 
পািাতয ক্ষশর্যামদর গান সশানামনা— স্বামীক্ষজ তাাঁর পািাতয ক্ষশর্য-ক্ষশর্যামদরও ভারতীয় গান 
সশানামতন। ক্ষনমবক্ষদতা, ওক্ষি বুি, সজামস াইন মযাকিাউড প্রমুখ্মক ক্ষনময় স্বামীক্ষজ উত্তর 
ভারত ভ্রমি করার সময় ক্ষদমনর পর ক্ষদন ভারতীয় গান শুক্ষনময়মছন, যার মমধয কীতষন, 
রামপ্রসাদসহ অনযানয শযামাসংগীত, মীরার ভজন, সুরদামসর ভজন ইতযাক্ষদ। তমব ভারতীয় 
গান সশানামনার সময় ক্ষতক্ষন ইংমরক্ষজ অনুবাদ কমর গানক্ষটর অথষ সবাইমক বুক্ষঝময় ক্ষদমতন। 
এ ক্ষবর্ময় প্রিুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যামব ভক্ষগনী ক্ষনমবক্ষদতার সিখ্া ‘স্বামীক্ষজর সক্ষহত ক্ষহমািময়’ 
গ্রমন্থ।২৫ 
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সঙ্গীত ক্ষবর্ময় স্বামীক্ষজর বিবয— স্বামীক্ষজ প্রািয ও পািাতয উভয় ধরমির সঙ্গীত সম্পমকষই 
সবশ গভীর আমিািনা কমরমছন। পক্ষরব্রাজক অবিায় তাাঁর কামছ  রাক্ষস সঙ্গীমতর বই 
সদখ্া সগমছ। ক্ষপ্রয়নাথ ক্ষসংমহর সৃ্মক্ষত সথমক পাই পািাতয সঙ্গীমতর সমঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীমতর 
এক উৎকৃষ্ট তুিনামূিক আমিািনা করমছন স্বামীক্ষজ— 
   “স্বামী ক্ষশবানন্দ ক্ষজজ্ঞাসা করমিন, ‘ক্ষবিাতী সঙ্গীত সকমন?’ 
স্বামীজী॥ খু্ব ভাি, harmony-র িূড়ান্ত, যা আমামদর সমামটই সনই। তমব আমামদর 
অনভযস্ত কামন বড় ভাি িামগ না। আমারও ধারিা ক্ষছি সয, ওরা সকবি সশয়ামির ডাক 
ডামক। যখ্ন সবশ মন ক্ষদময় শুনমত আর বুঝমত িাগিুম, তখ্ন অবাক হিুম। শুনমত 
শুনমত সমাক্ষহত হময় সযতাম। সকি art-এরই তাই। একবার সিাখ্ বুক্ষিময় সগমি একটা 
খু্ব উৎকৃষ্ট ছক্ষবর ক্ষকছু বুঝমত পারা যায় না। তার উপর একটু ক্ষশক্ষিত সিাখ্ নইমি সতা 
তার অক্ষগ্ন-সক্ষন্ধ ক্ষকছুই বুঝমব না। আমামদর সদমশর যথাথষ সঙ্গীত সকবি কীতষমন আর 
ধ্রুপমদ আমছ। আর সব ইসিামী ছাাঁমি ঢািা হময় ক্ষবগমড় সগমছ। সতামরা ভামবা, ঐ সয 
ক্ষবদুযমতর মত ক্ষগটক্ষকক্ষর ক্ষদময় নাকী সুমর টপ্পা গায়, তাই বুক্ষঝ দুক্ষনয়ার সসরা ক্ষজক্ষনস। তা 
নয়। প্রমতযক পদষায় সুমরর পূিষক্ষবকাশ না করমি music-এ (গামন) science (ক্ষবজ্ঞান) 
থামক না। Painting-এ (ক্ষিিক্ষশমল্প) nature (প্রকৃক্ষত)-সক বজায় সরমখ্ যত artistic 
(সুন্দর) কর না সকন ভািই হমব, সদার্ হমব না। সতমক্ষন music-এর science বজায় 
সরমখ্ যত কারদাক্ষন কর, ভাি িাগমব। মুসিমামনরা রাগরাক্ষগিীগুমিামক ক্ষনমি এমদমশ 
এমস। ক্ষকন্তু টপ্পাবাক্ষজমত তামদর এমন একটা ক্ষনমজমদর ছাপ স িমি সয, তামত science 
আর রইি না। 
প্রশ্ন॥ সকন science মারা সগি? টপ্পা ক্ষজক্ষনসটা কার না ভাি িামগ? 
স্বামীজী॥ ক্ষঝাঁক্ষঝ সপাকার রবও খু্ব ভাি িামগ। সাাঁওতািরাও তামদর music অতুযৎকৃষ্ট 
বমি জামন। সতারা এটা বুঝমত পাক্ষরস না সয, একটা সুমরর ওপর আর একটা সুর এত 
শীঘ্র এমস পমড় সয, তামত আর সঙ্গীতমাধুযষ (music) ক্ষকছুই থামক না, উমে 
discordance (সব-সুর) জন্মায়। সাতটা পদষার permutation, combination 
(পক্ষরবতষন ও সংমযাগ) ক্ষনময় এক-একটা রাগরাক্ষগিী হয় সতা? এখ্ন টপ্পায় এক তুক্ষড়মত 
সমস্ত রাগটার আভাস ক্ষদময় একটা তান সৃক্ষষ্ট করমি আবার তার ওপর গিায় সজায়ারী 
বিামি ক্ষক কমর আর তার রাগত্ব থাকমব? আর সটাকরা তামনর এত ছড়াছক্ষড় করমি 
সঙ্গীমতর কক্ষবত্ব-ভাবটা সতা এমকবামর যায়। টপ্পার যখ্ন সৃক্ষষ্ট হয়, তখ্ন গামনর ভাব 
বজায় সরমখ্ গান গাওয়াটা সদশ সথমক এমকবামর উমঠ ক্ষগময়ক্ষছি! আজকাি ক্ষথময়টামরর 
উন্নক্ষতর সমঙ্গ সসটা সযমন একটু ক্ষ মর আসমছ, সতমক্ষন ক্ষকন্তু রাগরাক্ষগিীর শ্রাদ্ধটা আরও 
ক্ষবমশর্ কমর হমচ্ছ। 
এইজনয সয ধ্রুপদী, সস টপ্পা শুনমত সগমি তার কষ্ট হয়। তমব আমামদর সঙ্গীমত cadence 
(ক্ষমড়, মূচ্ছষনা) বড় উৎকৃষ্ট ক্ষজক্ষনস।  রাসীরা প্রথমম ওটা ধমর, আর ক্ষনমজমদর music-এ 
ঢুক্ষকময় সনবার সিষ্টা কমর। তারপর এখ্ন ওটা ইওমরামপ সকমিই খু্ব আয়ত্ত কমর 
ক্ষনময়মছ। 
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প্রশ্ন॥ ওমদর music-টা সকবি martial (রিবাদয) বমি সবাধ হয়, আর আমামদর 
সঙ্গীমতর ক্ষভতর ঐ ভাবটা আদমতই সনই সযন। 
স্বামীজী॥ আমছ, আমছ। তামত harmony-র (ঐকতামনর) বড় দরকার। আমামদর 
hormony-র বড় অভাব, এই জনযই ওটা অত সদখ্া যায় না, আমামদর music-এর খু্বই 
উন্নক্ষত হক্ষচ্ছি, এমন সমময় মুসিমামনরা এমস সসটামক এমন কমর হাতামি সয, সঙ্গীমতর 
গাছক্ষট আর বাড়মত সপমি না। ওমদর (পািামতযর) music খু্ব উন্নত, করুিরস বীররস—
দুই আমছ, সযমন থাকা দরকার। আমামদর সসই কদুকমির আর উন্নক্ষত হি না। 
প্রশ্ন॥ সকান্ রাগরাক্ষগিীগুক্ষি martial? 
স্বামীজী॥ সকি রাগই martial হয়, যক্ষদ harmony-সত বক্ষসময় ক্ষনময় যমন্ত্র বাজামনা 
যায়। রাক্ষগিীর মমধযও কতকগুক্ষি হয়।২৬ 
     আবার ‘বাঙ্গািা ভার্া’ নামক প্রবমন্ধ ভারতীয় সঙ্গীমতর অধোঃপতন সম্পমকষ স্বামীক্ষজ 
ক্ষিখ্মছন—  
“গান হমচ্ছ, ক্ষক কান্না হমচ্ছ, ক্ষক ঝগড়া হমচ্ছ—তার ক্ষক ভাব, ক্ষক উমদ্দশয, তা ভরত ঋক্ষর্ও 
বুঝমত পামরন না; আবার সস গামনর মমধয পযাাঁমির ক্ষক ধুম! সস ক্ষক আাঁকাবাাঁকা ডামামডাি—
ছক্ষিশ নাড়ীর টান তায় সর বাপ! তার উপর মুসিমান ওস্তামদর নকমি দাাঁমত দাাঁত সিমপ, 
নামকর মধয ক্ষদময় আওয়ামজ সস গামনর আক্ষবভষাব! এগুমিা সশাধরাবার িিি এখ্ন হমচ্ছ, 
এখ্ন ক্রমম বুঝমব সয, সযটা ভাবহীন প্রািহীন—সস ভার্া, সস ক্ষশল্প, সস সঙ্গীত সকান 
কামজর নয়।”২৭ 
  
স্বামীক্ষজ রক্ষিত গান ও অতুিবাবুর অক্ষভমত— স্বামীক্ষজ ক্ষনমজ কময়কক্ষট সঙ্গীত রিনা 
কমরমছন – যক্ষদও তা সংখ্যায় এমকবামরই অল্প --শ্রীরামকৃষ্ণ সস্তাি, অম্বা সস্তাি, শ্রীরামকৃষ্ণ 
আরাক্ষিক ভজন, দুক্ষট ক্ষশব সঙ্গীত, একক্ষট শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত, আর একক্ষট সৃক্ষষ্ট ও একক্ষট ‘প্রিয় 
বা গভীর সমাক্ষধ’ নামাক্ষঙ্কত সঙ্গীত। গানগুক্ষিমত গভীর আধযাক্ষিক অনুভুক্ষতর প্রকাশ ঘমটমছ, 
সস ক্ষবর্ময় সকান সমন্দহ সনই। 
     নমরন্দ্রনামথর রক্ষিত “নাক্ষহ সূযষ, নাক্ষহ সজযাক্ষতোঃ, নাক্ষহ শশাঙ্কসুন্দর” গানক্ষট শুমন প্রখ্যাত 
নট ও নাটযকার ক্ষগক্ষরশিন্দ্র সঘামর্র ভাই অতুিবাবু বমিক্ষছমিন, “এই গানটা সয বাধমত 
পামর, সস একতা বড় সিাক – এই একটা গামনর জনয সস জগমত ক্ষবখ্যাত হময় থাকমব। 
           
সবিা সশমর্র গান— জীবমনর সশর্ক্ষদমক সপৌঁমছ স্বামীক্ষজ সসইসমস্ত গানগুক্ষিই সবক্ষশ কমর 
গাইমতন সযগুক্ষি একসময় ক্ষতক্ষন তাাঁর গুরু তথা জীবন সদবতা শ্রীরামকৃষ্ণমক বামর বামর 
শুক্ষনময়মছন – ক্ষবমশর্ত শযামাসংগীতগুক্ষি। কখ্নও জীবন সায়ামের সকান অমাক্ষনশায় 
প্রকৃক্ষতর ক্ষনস্তি রূপ সদমখ্ গাইমছন – “ক্ষনক্ষবড় আাঁধামর মা িমমক সতার রূপরাক্ষশ” , আবার 
কখ্নও পাক্ষথষব শরীরতযামগর মাি কয়ক্ষদন আমগ ক্ষশর্যসমঙ্গ সনৌকামযামগ কক্ষিকাতা সথমক 
মমঠ আসমত আসমত গঙ্গাবমির উপর গাইমছন – “সকবি আশার আশা, ভমব আসা, 
আসামাি হি/ এখ্ন সন্ধযা সবিায় ঘমরর সছমি ঘমর ক্ষনময় িি।” এইসময় স্বামীক্ষজ ক্ষনিয়ই 
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তাাঁর পাক্ষথষব কামযষর সশমর্ ঘমর স রার জনয বযাকুি হময় উমঠক্ষছমিন। আর জীবমনর সশর্ 
ক্ষদমন গাওয়া স্বামীক্ষজর কমণ্ঠ সশর্ গান– “শযামা মা ক্ষক আমার কামিা সর /কামিা রূমপ 
এমিামকশী হৃক্ষদ পদ্ম কমর আমিা সর।” এই গানক্ষটও ঠাকুমরর অনযতম ক্ষপ্রয় গান এবং 
নমরন্দ্রনাথ ঠাকুরমক বহুবার শুক্ষনময়মছন। 
     নমরন্দ্রনাথ তাাঁর সন্নযাস পূবষ জীবমন অথবা সন্নযাস জীবমন বা জীবন সায়ামে যখ্নই 
গান সগময়মছন, সস গান সযন ক্ষতক্ষন তাাঁর জীবন সদবতার উমদ্দমশযই ক্ষনমবদন কমরমছন– 
তাাঁমকই শুক্ষনময়মছন। স্বামীক্ষজ একসময় একটা কক্ষবতা রিনা কমরক্ষছমিন– “গাই গীত 
শুনামত সতামায়/ভািমন্দ নাক্ষহ গক্ষন,/নাক্ষহ গক্ষি সিাকক্ষনন্দা যশকথা/ দাস সতামা সদাাঁহাকার, 
সশক্ষিক নক্ষম তব পমদ।...” কথাগুক্ষি বহুমাক্ষিক অথষক্ষবক্ষশষ্ট। স্বামীক্ষজর জীবনমক যক্ষদ 
একক্ষট মহান গামনর সমঙ্গ তুিনা করা হয়, তমব সস গামনর উক্ষদ্দষ্ট  সদবতা অবশযই 
শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার যখ্ন ক্ষতক্ষন সঙ্গীত রিনা কমরমছন বা সগময়মছন তখ্নও সস গান 
ক্ষনমবদন কমরমছন তাাঁর ঈের শ্রীরামকৃষ্ণমকই। তাই সতা ক্ষতক্ষন সবষমশ্রষ্ঠ ক্ষনমবদমনর সুমর 
বিমত পামরন—“গাই গীত শুনামত সতামায় /ভািমন্দ নাক্ষহ গক্ষি/ নাক্ষহ গক্ষি সিাকক্ষনন্দা 
যশকথা...।” 
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সাংবাক্ষদক রামানন্দ িমটাপাধযায় এবং ‘প্রবাসী’-র পাতায় 
মননশীি রিনা 
সকৌক্ষশক মুখ্ার্জ্ষী 

 
বাাঁকুড়ায় তখ্ন সকশবিন্দ্র সসমনর ‘সুিভ সমািার’ সংবাদপমির প্রিার ক্ষছি। তার দাম 
ক্ষছি মাি ১ পয়সা। রামানন্দ যখ্ন সজিা সু্কমি পড়মতন তখ্ন এই সু্কমির একমাষ্টারমশাই 
সপ্তামহ ১৪০ খ্ানা কমর কাগজ এমন ক্ষবক্ষক্র করমতন। নামমর তিায় িার িাইন কক্ষবতা 
ছাপা থাকত — এরকম 

সহমজ পাইমত যক্ষদ িাও জ্ঞান ধন। 
সুিভ সংবাদপি কর অধযয়ন।।১ 

আবার পূজার যা সংখ্যা থাকত, তামত থাকত ক্ষনমষি বযঙ্গমমকৌতুক ক্ষমক্ষশ্রত ক্ষকছুছক্ষব। পুমজা 
সংখ্যা হত রক্ষিন কাগজ ক্ষদময়। এমক সতা এত খ্বর তার উপর আবার রক্ষিন ছক্ষব, জ্ঞান 
সসৌন্দমযষর আবশশব অনুরাগী রামানমন্দর এ কাগজ বড়ই ক্ষপ্রয় ক্ষছি। তাই হয়মতা ক্ষতক্ষন 
তশশমবই স্বপ্ন সদখ্মতন — বড় বয়মস সুন্দর কমর কাগজ সাক্ষজময় ঘমরঘমর সৃজন ও 
আনন্দ ক্ষবতরি করমবন। বিাই বাহুিয তাাঁর এই মমনর স্বপ্নক্ষট পূিষ হময়ক্ষছি অতযন্ত 
স িতার সমঙ্গই। 
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     ইংমরক্ষজ সাক্ষহমতযর সুপক্ষ্ড ত ও আদশষ অধযাপক হমিও তাাঁর সবষাক্ষধক খ্যাক্ষত মূিত 
সাংবাক্ষদকতা ও সম্পাদনার জনযই এবং সয দুক্ষট পক্ষিকা সম্পাদনা কমর ক্ষতক্ষন এই উচ্চ 
ক্ষশখ্মর উমঠক্ষছমিন — সসই পক্ষিকা দুক্ষট হি ‘প্রবাসী’ (১৯০১ এক্ষপ্রি) ও ‘মডানষ ক্ষরক্ষভউ’২ 
(১৯০৭ ক্ষিস্টাব্দ)। সম্পাদক ক্ষহসামবই জনক্ষপ্রয় হমিও ক্ষতক্ষন একাধামর ক্ষছমিন মানবদরদী, 
সদশমসবক, ক্ষশল্প-সাক্ষহতয-সংসৃ্কক্ষত-সদশজ ঐক্ষতমহযর একান্ত অনুরাগী, অনযক্ষদমক শুধু 
সমাজজীবমন নয়, উন্নয়নকামী একজন সিাকক্ষশিক। ব্রাহ্মসমামজর আদমশষ প্রাক্ষিত হমিও 
সমামজর বহুক্ষবধ জনক্ষহতকর ও ক্ষশিা-সংসৃ্কক্ষত সম্পক্ষকষত যাবতীয় কাযষাবক্ষিমত ক্ষতক্ষন সবষদা 
ক্ষিপ্ত থাকমতন। এইসব নানাক্ষবধ কারমি মনস্বী রাজনারায়ি বসু তাাঁমক প্রীক্ষতসুিভ ‘সযার 
রামানন্দ’ বমি সম্মাক্ষনত কমরক্ষছমিন। 
    ক্ষশবনাথ শাস্ত্রীর ভাবধারায় অনুপ্রাক্ষিত মানবমসবাই সয প্রকৃত কমষ তা রামানমন্দর 
জীবনাদমশষ প্রক্ষতভাক্ষসত হয় এবং সাংবাক্ষদক ক্ষহসামব একাজমকই ক্ষতক্ষন দায়বদ্ধতা ক্ষহসামব 
গ্রহি কমরক্ষছমিন। এত সিখ্া, Notes, সম্পাদকীয় ক্ষিমখ্মছন ক্ষকন্তু গল্প, উপনযাস, নাটক 
সিখ্ামত মন সদন ক্ষন। ক্ষনমজ সিখ্ক ক্ষহসামব প্রক্ষতষ্ঠা সপমত িানক্ষন, সিময়ক্ষছমিন জনমসবক 
রূমপ প্রক্ষতষ্ঠা সপমত এবং মাধযম ক্ষহসামব আাঁকম ড ধমরক্ষছমিন সিখ্নী ও পক্ষিকামক। 
রামানন্দবাবু ক্ষবোস করমতন ভারতীয় ক্ষশিার উন্নক্ষতর জনয অক্ষবিমম্ব ক্ষশিার বাধাগুক্ষিমক 
দূর করমত হমব। স্বভাবতই ক্ষতক্ষন প্রাথক্ষমক ও মাধযক্ষমক স্তমরর ত্রুক্ষটপূিষ ক্ষশিাবযবিার 
ক্ষবরুদ্ধ তীব্র আমন্দািন গম ড সতামিন িক্ষ্সনৌময়র ইংমরক্ষজ সাপ্তাক্ষহক ‘এডমভামকট’ পক্ষিকার 
মাধযমম। প্রাথক্ষমক ক্ষশিা-ক্ষবস্তামরর গুরুত্ব সম্পমকষ ওয়াক্ষকবহাি ক্ষছমিন বমিই একথা 
মমনপ্রামি ক্ষবোস করমতন সয জনক্ষশিাই ভারমতর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূি বুক্ষনয়াদ (India’s 
Political Salvation depends on mass education) আর ক্ষঠক এই কারমিই 
পরবতষীকামি অকপমট সমথষন কমরক্ষছমিন — সগাপািকৃষ্ণ সগাখ্মির প্রস্তাক্ষবত ক্ষশিা-
সংস্কার নীক্ষতমক। শুধু ক্ষশিা বযবিায় নয় — সাংবাক্ষদক ক্ষহসামব সযমকান অনযাময়র ক্ষবরুমদ্ধ 
কিম ধরমত ক্ষতক্ষন ক্ষপছুপা হমতন না। সসই সময় এিাহাবাদ বা উত্তর পক্ষিম অঞ্চমির 
সযমকান সমাজকিযাি মূিক কামজ ক্ষতক্ষন ক্ষনমতন অগ্রিী ভূক্ষমকা। সযমন ঐ অঞ্চমি সয 
মাদকদ্রমবযর ক্ষবরুমদ্ধ আমন্দািন গম ড উমঠক্ষছি — সস কক্ষমক্ষটর ক্ষতক্ষন ক্ষছমিন সভাপক্ষত। 
১৮৯৬ ক্ষিস্টামব্দ ঐ অঞ্চমি সয দুক্ষভষি সদখ্া ক্ষদময়ক্ষছি, সসই সব দুগষতমদর সাহামযযর জনয 
সয `অনাথ-আশ্রম' সখ্ািা হময়ক্ষছি, তার পক্ষরিািনার ভারও ক্ষছি রামানমন্দর উপর। 
এছাড়াও ১৮৯৭-৯৮ ক্ষিস্টামব্দ সদমশর ক্ষবক্ষভন্ন িামন সয সপ্লমগর প্রাদুভষাব সদখ্া সদয়, সসই 
সময় ক্ষনজ অঞ্চমি তাাঁর ভূক্ষমকা ক্ষছি স্মরিমযাগয। 
     ১৮৯৫ সামির অমটাবর মামস সম্পাদক মহাশয় সপক্ষরবামর এিাহাবাদ িমি আমসন 
‘কায়ি পাঠশািা’র অধযি পমদর দাক্ষয়ত্ব সনবার জনয। কিকাতায় থাকাকািীন রামানন্দ 
‘দাসী’ পক্ষিকার সম্পাদনা করমতন। এিাহাবাদ আসার পমরও অমনকক্ষদন ক্ষতক্ষনমসখ্ান 
সথমকই `দাসী' পক্ষিকার সম্পাদনা কমরক্ষছমিন। এক্ষদমক এিাহাবামদর কায়ি পাঠশািার 
কতৃষপমির অনুমরামধ ‘কায়ি সমািার’ পক্ষিকার সম্পাদনার ভারও সনন ক্ষতক্ষন। সসখ্ামন 
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ক্ষতক্ষন ক্ষশিাবযবিা, সমামজ সকমির ক্ষশিার প্রময়াজনীয়তা এবং ক্ষবমনাদন সম্পমকষ ক্ষনয়ক্ষমত 
ক্ষিখ্মতন। 
     এরপর ১৮৯৭ সামি রামানমন্দর সম্পাদনায় আিপ্রকাশ কমর ‘প্রদীপ’ পক্ষিকা। 
প্রকাশক ক্ষছমিন শ্রী তবকুন্ঠনাথ দাস। এ পমির সূিনায় ক্ষতক্ষন ক্ষিমখ্ক্ষছমিন — “ক্ষশিি এবং 
ক্ষিত্ত ক্ষবমনাদন উভময়র যথামযাগয সংক্ষমশ্রমির প্রক্ষত িিয রাক্ষখ্য়া আমরা ‘প্রদীপ’ সম্পাদন 
এবং পক্ষরিািমনর সিষ্টা কক্ষরব।”৩ কিকাতা সথমকই প্রকাক্ষশত হত ‘প্রদীপ’, মহৎ উমদ্দশয 
ক্ষনময় ক্ষতক্ষন পক্ষিকা সম্পাদনা করমতন। এই পক্ষিকার মাধযমমই রামানন্দ ও রবীন্দ্রনামথর 
সুসম্পকষ ততক্ষর হয়। তমব কময়ক বছমরর মমধয ‘প্রদীপ’ পক্ষিকা সম্পাদনার দাক্ষয়ত্ব ক্ষতক্ষন 
তযাগ কমরন। ‘প্রদীপ’ পক্ষিকাক্ষটর সম্পাদনাকামিই রবীন্দ্রনামথর সমঙ্গ তাাঁর হাক্ষদষক 
সম্পমকষর সূিপাত এবং এই পক্ষিকাক্ষট সম্পাদনাকামিই সযন তাাঁর সাংবাক্ষদকতা ও 
সম্পাদনার িরম উৎকর্ষ সাক্ষধত হয়। এই পক্ষিকার প্রক্ষত সংখ্যায় মুক্ষদ্রত হত সমামজর 
কৃতক্ষবদয বযক্ষিত্বমদর সক্ষিি জীবনী, যা তৎকািীন সমামজ ও সাক্ষহমতয এক অনয প্রভাব 
স মি। সযমন — ডাোঃ মমহন্দ্রিাি সরকার, রামকৃষ্ণ সগাপাি ভা্ড ারকর, আনন্দমমাহন বসু, 
ক্ষশল্পী শশীকুমার সহসা, অধযাপক মযাক্সমুিার, পযারীমমাহন বমন্দযাপাধযায় এর সক্ষিি 
জীবনকাক্ষহক্ষন ক্ষতক্ষন প্রকাশ কমরন। ক্ষতক্ষন ক্ষনমজই ক্ষবজ্ঞানী আিাযষ জগদীশিন্দ্র বসু, 
রসায়নক্ষবদ প্র ুেিন্দ্র রায়,ক্ষশিাক্ষবদ আশুমতার্ মুমখ্াপাধযাময়র জীবনামিখ্য রিনা কমরন। 
     পরবতষী সমময় ক্ষতক্ষন ১৩০৮ সামি (১৯০১, এক্ষপ্রি) ‘প্রবাসী’ পক্ষিকা প্রকাশ কমরন। 
সয সমময় ‘প্রবাসী’ প্রকাশ পায়, তখ্ন এিাহাবামদ বাংিা ভার্া ও সাক্ষহতযিিষার ক্ষদ্বতীয় 
যুগ। বাংিামদশ সথমক এত দূমর প্রবামস সথমক ক্ষক সিখ্া, ক্ষক ছক্ষব ছাপা হমব এ ক্ষবর্ময় 
তাাঁমক ‘প্রবাসী’ প্রকাশ করমত অমনক বাধা ক্ষবপক্ষত্ত অক্ষতক্রম করমত হময়মছ। তমব প্রথম 
সংখ্যামতই সম্পাদক ক্ষনজ সসৌন্দযষমবাধ ও ক্ষশল্পানুরামগর পক্ষরিয় সদন স্বক্ষিক্ষখ্ত ‘অজন্তা 
গুহা ক্ষিিাবিী’ প্রবমন্ধ। ভারতীয় ক্ষশমল্পর এই অপূবষ ক্ষনদশষন সম্পমকষ তখ্নও পযষন্ত সকান 
সংবাদপি এরকম ক্ষকছু প্রকাশ করবার আগ্রহ সদখ্ায়ক্ষন। বাস্তক্ষবকভামবইএিাহাবামদ বমস 
ক্ষতক্ষন প্রায় অসাধয সাধন কমরক্ষছমিন। তমব একটা ক্ষজক্ষনস ক্ষতক্ষন অনুভব কমরক্ষছমিন 
কাগমজর সম্পাদক যক্ষদ তার স্বত্তাক্ষধকারী না হন, তা হমি তামক অমনক অসুক্ষবধা সভাগ 
করমত হয় এবং ক্ষনমজর স্বাধীন মতামত প্রকামশর সিমি অমনক বাধার সমু্মখ্ীন হমত 
হয়। সকননা স্বাধীনমিতা রামানন্দ িমটাপাধযায় ‘প্রদীমপ’ সসই অসুক্ষবধা সভাগ কমরক্ষছমিন 
বমিই সমূ্পিষরূমপ ক্ষনজস্ব পক্ষিকা ‘প্রবাসী’ প্রকাশ কমরন। রামানন্দ সম্পাক্ষদত নবীন 
পক্ষিকাক্ষটমক গুিী সমাজ সাদমর অভযথষনা জাক্ষনময়ক্ষছমিন। ‘প্রবাসী’ পক্ষিকার প্রথম সংখ্যায় 
‘অজন্তা গুহা ক্ষিিাবিী’ প্রবন্ধ সম্বমন্ধ ক্ষনক্ষখ্িনাথ রায় ক্ষিখ্মিন— 
“আমামদর প্রবাসী কক্ষব শ্রীযুি সদমবন্দ্রনাথ সসমনর সপ্রমাশ্রুজমি ইহার অক্ষভমর্ককাযষ 
সুসম্পন্ন হইয়া ক্ষগয়ামছ। প্রবাসীও ধনয, প্রবাসী বািাক্ষি কক্ষবও ধনয। স্বগষীয়কমিাকান্ত শমষা 
সিাকান্তর হইমত ইহমিামক এবং বমঙ্গর বঙ্গদশষন হইমত প্রবামস সগমিন, এ ইন্দ্রজাি সক 
ঘটাইি? তাাঁহার নাম সগাপন কক্ষরয়া  াাঁক্ষক ক্ষদমত পাক্ষরমবন না — কক্ষবর সিখ্নী ছাড়া এ 
যাদু আর সকাথায়? সয কক্ষব অমশাকমঞ্জরী হইমত তাহার তরুিতা এবং বধূর ভূর্িঝঙ্কার 
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হইমত তাহার রহসয কথাক্ষট িুক্ষর কক্ষরয়া িইমত পামরন ক্ষতক্ষন সয রাতারাক্ষত বঙ্গদশষন হইমত 
তাহার কমিাকান্তক্ষটমক হরি কক্ষরয়া প্রবামস পিাইমবন, ইহামত আিযষ হই না। ক্ষকন্তু 
সিারমক যক্ষদ আমামদর বঙ্গদশষমন বাাঁক্ষধমত পাক্ষর তমবই তাাঁহার উপযুি শাক্ষস্ত হইমব। অজন্তা 
গুহা ক্ষিিাবিী মমনাহর সক্ষিিপ্রবন্ধ। ...”৪ 
     সাংবাক্ষদকতার এই উতু্তঙ্গ ক্ষশখ্র রামানন্দবাবু সপৌমছক্ষছমিন সুকক্ষঠন সাধনার দ্বারা। 
তাাঁর ক্ষতমরাধামনর অল্পক্ষদমনর মমধযই সারা ভারত সংবাদপি সম্পাদক সমম্মিমনর (All 
India Newspaper Editor’s Conference) এক স্মরিসভায় সকমি ক্ষমক্ষিত হময় 
‘ভারতীয় সাংবাক্ষদকতার সশ্রষ্ঠ প্রক্ষতমূক্ষতষ’ (The Greatest Figure Indian Journalism 
has produced) বমি তাাঁর প্রক্ষত শ্রদ্ধাঞ্জক্ষি ক্ষনমবদন কমরন। The Statesman পক্ষিকাও 
তাাঁমক শ্রদ্ধাঞ্জক্ষি জানান সয ক্ষতক্ষন ক্ষছমিন সা মিযর সথমক বড়। 
     ক্ষনমজর সম্পাক্ষদত ‘প্রবাসী’, ‘Modern Review’ পক্ষিকা ছাড়াও সমকািীন ভারমতর 
বহু নামী দামী পক্ষিকামত ক্ষতক্ষন সিখ্ার মাধযমম িক্ষতকর অনযাময়র ক্ষবরুমদ্ধ িড়াই 
িাক্ষিময়মছন। সস যুমগর দুক্ষট ক্ষবখ্যাত পক্ষিকা হি— ‘Indian Social Reformer’ এবং 
‘Social Welfare’. এরমমধয প্রথমক্ষট রামানন্দবাবুমক উমেখ্ কমরমছন— Ramananda 
was a great force making for unity and good will among all castes and 
communities. এবং ক্ষদ্বতীয় পক্ষিকাক্ষট তাাঁর প্রক্ষত শ্রদ্ধা জানামত ক্ষগময় উমেখ্ কমরমছন—
Ramananda dominated the scene of Indian Journalism for about half a 
century. He had successfully brought the Indian problems to the notice 
of the people of other nations. He was a terrible fighter. Against the 
greatest of difficulties has fight was the keenest.৫ 
     রামানন্দ শুধু মাি সুপক্ষ্ড ত বা সাহসী সম্পাদকই ক্ষছমিন না; ক্ষছমিন একজন 
ক্ষনভষরমযাগয খ্বমরর আধার। Rev. J. T. Sunderland তাাঁমক অতযন্ত শ্রদ্ধার সমঙ্গ স্মরি 
কমরমছন। শুধু ক্ষতক্ষন মানবতার পূজারীই নন, ক্ষতক্ষন বাংিার অথষবনক্ষতক ক্ষভক্ষত্তমক শি 
করার অক্ষভপ্রাময় সবরকম প্রমিষ্টা কমরক্ষছমিন, ক্ষনজ পক্ষিকার মাধযমম। এই বযাপামর ক্ষতক্ষন 
একক্ষদমক ক্ষবক্ষভন্ন ইউমরাপীয় সদশগুক্ষির উন্নয়ন প্রমিষ্টামক পযষমবিি ও অনুসরি করার 
কথা বমিমছন। অনযক্ষদমক ক্ষবজাতীয় সরকামরর দয়া ক্ষভিার উপর ক্ষনভষর না কমর 
স্বয়ম্ভরতার উপর সজার ক্ষদময়ক্ষছমিন। ক্ষতক্ষন বমিমছন সয, “ইংমরজরা সযমন ইউমরামপর 
ক্ষবক্ষভন্ন সদশ সথমক ক্ষশিিীয় ক্ষবর্য় আিি কমর ক্ষনজজাক্ষতর শরীমর পুক্ষষ্ট বর্ষি কমরমছ, 
সতমক্ষন বািিার জনগিমকও সবষপ্রথম ভারমতর অনযানয প্রমদশগুক্ষির প্রক্ষত দৃক্ষষ্ট ক্ষদমত 
হমব। ক্ষবক্ষভন্ন প্রমদমশ িামর্র রীক্ষত, সসিবযবিা,বযবসা-বাক্ষিমজযর নীক্ষত, ক্ষশল্পদ্রবয প্রস্তুত 
প্রিািী, বস্ত্রবয়ন, ক্ষিক্ষন ও গুম ডর বযবসাপ্রভৃক্ষত ক্ষবর্য়গুক্ষিমত আমরা সবশী অক্ষভজ্ঞতা অজষন 
করা আবশযক।”৬ 
     সম্পাদক হময় রামানন্দ বাংিার অথষবনক্ষতক কাঠামমামক মজবুত করবার অক্ষভপ্রাময়—
‘বযবসা বাক্ষিমজয বািািীর দিতা নাই’, ‘বািািীর বযবসাবুক্ষদ্ধ নাই’ —এই ধরমনর প্রিক্ষিত 
সমামিািনাগুক্ষিমক পামশ সক্ষরময় সরমখ্ প্রমাি করমত সিময়ক্ষছমিন অতীমতও বািাক্ষি 
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বাক্ষিমজয সা িয সপময়ক্ষছি এবং এখ্মনা পামর। এই সা মিযর কারি ক্ষহসামব ক্ষতক্ষন দুক্ষট 
কারি উমেখ্ কমরমছন—“প্রথমত ইংমরক্ষজ ক্ষশিা সবষপ্রথম বাংিায় সম্প্রসাক্ষরত হওয়ায় 
বািািী তদক্ষহক পক্ষরশ্রমিি উপাজষমনর পক্ষরবমতষ সকরানী, ওকািক্ষত, ডািারী প্রভৃক্ষত সপশার 
প্রক্ষত আকৃষ্ট হয়। ক্ষদ্বতীয়ত — বািািী সমামজ ও কৃক্ষর্ এবং ক্ষশল্প-বাক্ষিজয ক্ষনভষর অথষবনক্ষতক 
উন্নয়ন সামাক্ষজক মযষাদার আসন সথমক ক্ষবিূযত হয়। বািািীর সকরানী হওয়ার সাক্ষবষক 
আকাঙ্ক্ষা সথমক সদমশর অনযানয প্রমদশগুক্ষির সথমক অথষবনক্ষতকভামব দুবষি কমর সদয়।”৭ 
সম্পাদক ক্ষহসামব শুধু বাংিা তথা সদমশর আক্ষথষক উন্নক্ষতর ক্ষিন্তাই নয়, বাংিার অন্নাভাব, 
অনটন ও দুক্ষভষিও তাাঁমক নানাভামব আমিাক্ষড়ত কমরক্ষছি। এইজনয ১৯১৯ সামি ‘প্রবাসী’র 
প্রমতযকক্ষট সংখ্যায় অক্ষনবাযষভামব দুক্ষভষি ক্ষবর্য়ক সংবাদ, এই দুক্ষভষমির কারি সম্পমকষ 
সম্পাদমকর ভাবনা ও দুক্ষভষি ক্ষনবারমির উপায় অতযন্ত সুিারুভামব প্রকাশ সপময়মছ। ক্ষতক্ষন 
ক্ষনমজই বমিমছন—“প্রক্ষত মামস একই কথা ক্ষিখ্মত ইচ্ছা কমর না; সকবি অভাব, তদনয, 
ক্ষনরুপায় অবিার কথা ক্ষিখ্মত কষ্ট হয়, ক্ষনমজর মনুর্যমত্বর প্রক্ষত সমন্দহ জমন্ম, জীবমন 
ক্ষধক্কার আমস, হতাশায় মন দুবষি অবসন্ন হইয়া পম ড।”৮ 
     সদশবাসীর এই অভাব, অনাহার বযক্ষি রামানন্দমক ক্ষবিক্ষিত করমিও, সম্পাদক 
রামানন্দমক হতাশায় স িমত পামর ক্ষন। তাই ক্ষতক্ষন এই দুক্ষভষমির কারি সম্পমকষ সরকামরর 
মমনাভাবমক অক্ষতক্রম কমর আসি কারিগুক্ষিমক অমির্ি করমত সিময়ক্ষছমিন। আবার 
অনযক্ষদমক এই দুক্ষভষমির প্রক্ষতমরামধর গঠনমূিক উমদযাগ, িাি সংগ্রহ, গিমিতনা গম ড 
সতািার সিষ্টাও কমরক্ষছমিন। সযমন এমদমশ সরিপথ িাপমনর জনয সয ক্ষবপুি পক্ষরমাি 
িামর্র জক্ষম কমম যায়, তা এক দুক্ষভষমির কারি ক্ষহসামব ক্ষতক্ষন ক্ষনিষয় কমরমছন। এইপ্রসমঙ্গ 
ক্ষতক্ষন ‘প্রবাসী’ পাতায় উমেখ্ কমরমছন — “১৮৯০-৯৫ সামির মমধয বাাঁকুড়া সজিায় ২০ 
িি ক্ষবঘা িামর্র জক্ষম ক্ষছি, ক্ষকন্তু ১৯১০-১৫ সামির মমধয গম ড ৩ িি ক্ষবঘা জক্ষম হ্রাস 
পায়। কারি ১৮৯০-১৯১৫ সামির মমধয সজিার মমধয দুক্ষট সরিিাইমনর ক্ষবস্তামরর জনয 
প্রিুর জক্ষম গৃহীত হময়ক্ষছি।”৯ 
     একক্ষদমক জনগমির দুদষশামক িাঘব করবার জনয ক্রমাগত তাাঁর পক্ষিকায় প্রিার, 
অনযক্ষদমক সহৃদয় বযক্ষিমদর অন্তমর আঘাত কমর এ কামজ উৎসাহী কমর সতািার ক্ষনরিস 
প্রমিষ্টা ক্ষতক্ষন কমর সগমছন। সম্পাদমকর কথায় —“‘প্রবাসী’ এবং ‘মডানষ ক্ষরক্ষভউ’ কাযষািয় 
দুক্ষভষি িাি সংগ্রমহর অক্ষ মস পক্ষরিত হময়ক্ষছি।”১০ শুধু দুক্ষভষি ক্ষনবারমির প্রমিষ্টাই নয়, 
বাংিার অথষবনক্ষতক কাঠামমা পুনগষঠমনর সিমি সমবায় পদ্ধক্ষতর বযাখ্যা করমত ক্ষগময় 
সম্পাদক রামানন্দ বাংিার ক্ষবক্ষভন্ন সজিায় গম ড ওঠা জি সরবরাহ সক্ষমক্ষতগুক্ষির সা িযমক 
তুমি ধরমত সিময়ক্ষছমিন। তাাঁর মমত এই জি সরবরাহ সক্ষমক্ষতগুক্ষির কমষসূক্ষি ও সসমির 
উন্নক্ষত পক্ষিমবাংিায় রুি সজিাগুক্ষির মুক্ষির পথ ততক্ষর কমর সদয়। সম্পাদক বাাঁকুড়ার 
দৃষ্টান্ত তুমি এমন সদক্ষখ্ময় সদন সয —“এই সজিায় ‘কৃক্ষর্ ও ক্ষহতসাধন’ সক্ষমক্ষতর সিষ্টায় 
৮২ক্ষট জি সরবরাহ সক্ষমক্ষত িাক্ষপত হময়ক্ষছি। সসমির ক্রমপ্রসামরর  মি সয জক্ষমমত বছমর 
একবার ধান িার্ হওয়া ক্ষছি কক্ষঠন, সসখ্ামন সসমির কিযামি ধান ছাড়াও গম ও অনযানয 
 সি উৎপাক্ষদত হমচ্ছ।”১১ 
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     শুধু কৃক্ষর্মত নয়, ক্ষবক্ষভন্ন ধরমনর সদশীয় কাক্ষরগক্ষর ক্ষশল্পগুক্ষি সযমন সরশম, কাাঁসা-
ক্ষপতি,তাাঁত, িামড়া প্রভৃক্ষত ক্ষশল্পগুক্ষির উন্নয়মনর সিমিও সমবায় সয গুরুত্ত্বপূিষ হময় উঠমত 
পামর, এই ক্ষবোস ক্ষছি রামানমন্দর।  একইভামব বাংিার অথষবনক্ষতক উন্নয়মনর পমথ 
সরকামরর ঔদাসীনযমক িরমভামব আঘাত কমরমছন ক্ষনজ পক্ষিকার মাধযমম। সমাজ মঙ্গমির 
প্রক্ষত অতযন্ত সমিতন ক্ষছমিন সম্পাদক। তাাঁর ক্ষবক্ষবধ রিনায় এবং সম্পাদকীয়মত এই 
সম্পক্ষকষত সিখ্া ছাপা হময়মছ বারবার। সযমন, ‘ঐক্ষতহাক্ষসক তীথষযািা’, ‘প্রামদক্ষশককক্ষথত 
বাংিা’, তার প্রকৃষ্ট উদাহরি। ক্ষবমনাদনমূিক রিনার পাশাপাক্ষশ সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ 
করমতন বুক্ষদ্ধদীপ্ত, তথযপূিষ মননশীি রিনা ‘প্রবাসী’র পাতায়। বুক্ষদ্ধদীপ্ত ক্ষবিার শক্ষিসম্পন্ন 
রিনামক মননশীি রিনা বিা হয়। (বাংিা অক্ষভধান - ৬৮১) 
     ‘প্রবাসী’ পক্ষিকার মূি উমদ্দশয ক্ষছি বািাক্ষিমদর ক্ষহত সাধন করা, তামদর কৃক্ষতমত্বর 
কথা প্রিার করা, বাংিামদমশর ঐক্ষতমহযর কথা প্রকাশ করা। তাই সযন পরাধীন ভারতবমর্ষ 
বািািী জাক্ষতমক জাতীয় জাগরমি উদু্বদ্ধ করার প্রয়াস `প্রবাসী'র পাতায় িিয করা যায়। 
‘প্রবাসী’সত সিখ্া হত সাক্ষহতয-সংসৃ্কক্ষত-ক্ষশল্পকিা, রাজনীক্ষত ও আন্তজষাক্ষতক পক্ষরক্ষিক্ষত 
ক্ষবর্য়ক রিনা। এর পাশাপাক্ষশ থাকত সম্পাদক মহাশময়র ক্ষনজস্ব দৃক্ষষ্টভক্ষঙ্গ অনুযায়ী 
মতামত। সসইসব মতামতগুক্ষি সম্পাদক মহাশয় ক্ষিক্ষপবদ্ধ করমতন প্রবাসীর ‘ক্ষবক্ষবধ প্রসঙ্গ’ 
ক্ষবভাগক্ষটমত। এই ক্ষবভাগক্ষটমত থাকত ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষবর্য় সম্পক্ষকষত আমিািনা, সমামিািনা ও 
ক্ষবিারপূবষক তত্ত্বমূিক রিনা। তাই এই ‘ক্ষবক্ষবধ প্রসঙ্গ’ ক্ষবভাগক্ষট ক্ষছি পাঠমকর কামছ অতযন্ত 
আকর্ষিীয়। সসখ্ামন থাকত ধমষ, ধমষসম্প্রদায়, সাম্প্রদাক্ষয়কতা ক্ষবর্য়ক প্রবন্ধ, ক্ষব্রক্ষটশ 
শাসনাধীন ভারতবর্ষর ধমষ ও আধযাক্ষিক প্রসঙ্গ, ক্ষহনু্দ-সবৌদ্ধ-মুসিমান সাম্প্রদাক্ষয়কতা 
ক্ষবর্য়ক রিনা। তাছাড়াও প্রবাসীর পাতায় ধারাবাক্ষহকভামব প্রকাক্ষশত হত রামকৃষ্ণ, 
ক্ষবমবকানন্দ, সারদামদবী, ভক্ষগনী ক্ষনমবক্ষদতা, রামকৃষ্ণম্ড িী প্রসমঙ্গ রিনা। ক্ষবমের ক্ষবক্ষভন্ন 
জ্ঞান ক্ষবজ্ঞান সাধনার কথা প্রকাক্ষশত হত প্রবাসী পক্ষিকায়। তাই অমনক পাঠমকরই 
জ্ঞানিিু খু্মি ক্ষদময়ক্ষছি এই পক্ষিকা। ‘প্রবাসী’র প্রবন্ধগুক্ষি ক্ষছি সবষজনস্বীকৃত সম্পদ ও 
গুরুগম্ভীর, তথযযুি। সম্পাদক মহাশয় তথযমূিক রিনার কমঠার পিপাতী ক্ষছমিন। তাই 
‘প্রবাসী’র সবক্ষশরভাগ রিনা ক্ষছি ক্ষশিামূিক। সমসামক্ষয়ককামির রাজনীক্ষত, ইক্ষতহাস, 
অথষনীক্ষত, ধমষ, ক্ষশল্প, সংসৃ্কক্ষত, সাক্ষহতয, ক্ষহনু্দসমামজর গড়ন প্রভৃক্ষত ক্ষবক্ষিি ক্ষবর্ময়  
অকুণ্ঠভামব মতামত প্রকাশ করমতন সম্পাদক মহাশয় প্রবাসীর পাতায়। 
     ‘প্রবাসী’ সম্পাদক মহাশয় ক্ষছমিন ক্ষহনু্দ ব্রাহ্মি ঘমরর সন্তান। ক্ষকন্তু ক্ষছমিন সপৌত্তক্ষিক 
সদবমদবী ক্ষবমরাধী ব্রাহ্মধমমষ ক্ষবোসী। তমব ক্ষতক্ষন ক্ষহনু্দ সংসৃ্কক্ষতর সংস্কার ভুমি যানক্ষন । 
ক্ষহনু্দধমষ ক্ষছি তাাঁর মমমষ গাাঁথা। ক্ষকন্তু  ক্ষহনু্দ ও ব্রাহ্ম এই দুই ধমষ ক্ষনময় ক্ষছি তাাঁর ক্ষদ্বধা। 
সম্পাদক মহাশয় মমন করমতন ব্রাহ্মধমষ ক্ষহনু্দধমষ সথমক উদু্ভত এবং এরকম মতামতই 
প্রকাশ সপময়মছ প্রবাসীর পাতায়। তমব তার ক্ষিত্তসংকট ঠুনমকা ক্ষহনু্দ ও ব্রাহ্ম ধমষ ক্ষনময় 
ক্ষছি না, তাাঁর ক্ষছি স্বমদশী ও ক্ষবমদশী সংস্কামরর দ্বন্দ্ব। এই প্রািয ও পািাতয সংসৃ্কক্ষত ক্ষনময় 
দ্বন্দ্ব প্রকাশ সপময়মছ সবশ কময়কক্ষট প্রবমন্ধ এবং যা প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি প্রবাসীর পাতায়। 
সযমন ‘ধমমষর প্রকাশ ক্ষক শুধু অতীমত আবদ্ধ’ (১৩২৩), ‘পরাধীন জাক্ষতর মমধয 
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ধমম্মষাপমিষ্টার আক্ষবভষাব’ (১৩৪৫), ‘ক্ষব্রক্ষটশ শাসন ও ভারতীয় সংসৃ্কক্ষত’ (১৩৪৫), ‘ক্ষব্রক্ষটশ 
শাসমন ভারতীয় আধযাক্ষিকতা’ (১৩৪৬), ‘ভারমত আধযাক্ষিকতার নূতন আততায়ী’ 
(১৩৪৬), ‘দুই সংসৃ্কক্ষতর সংঘমর্ষ ক্ষক হয়?’ (১৩৪৭) প্রভৃক্ষত রিনা। 
     ‘ধমমষর প্রকাশ ক্ষক শুধু অতীমত আবদ্ধ’ (১৩২৩) রিনায় মূি কথা হি ধমষমত ক্ষববক্ষতষত 
হয় সমময়র সমঙ্গ সমঙ্গ। যুমগ যুমগ কামি কামি ধমষও নতুন নতুন মত ও পথ আক্ষবস্কার 
কমর। তাই বমি সসই অক্ষভমতগুক্ষি পুরমনা সকামনা অংমশই আঘাত কমর না। প্রাবক্ষন্ধক 
তুমি ধমরমছন ধমষসাধক তুিসীদাস, রক্ষবদাস, দাদূ, তুকারাম, একনাথ প্রমুখ্ বযক্ষিমদর 
ধমষক্ষবোমসর কথা। তাছাড়াও উদাহরি ক্ষদময়মছন তিতনযমদব, রামকৃষ্ণ প্রমুখ্ ধমষসাধকমদর 
কথা। এখ্ামন বিা হময়মছ —“ধমমষর প্রকাশ শুধু অতীতকামি আবদ্ধ নমহ; তাহার ক্ষবকাশ 
ও প্রকাশ এখ্নও িক্ষিমতমছ এবং পমরও িক্ষিমব। সকহ নূতন ক্ষকছু বক্ষিমি বা কক্ষরমিই 
তাহামক ক্ষহনু্দধমমষর বা অনয সকান ধমমষর ক্ষবমরাধী মমন কক্ষরবার সকামনা কারি নাই। .... 
জ্ঞান ও ধমমষর নূতন আমিাকমক ভয় করাও খু্ব আশার িিি নমহ।”১২ 
     ‘প্রবাসী’ পক্ষিকার সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মধমমষ দীিা ক্ষনময়ক্ষছমিন। ব্রাহ্ম সমামজর 
সদসযও হময়ক্ষছমিন। ক্ষকন্তু ক্ষশিক সকদারনামথর কাছ সথমক রামকৃষ্ণমদমবর জীবন ও 
ভাবাদমশষর কথা সজমন তাাঁর প্রক্ষত শ্রদ্ধাশীি হময়ক্ষছমিন। তার পক্ষরিয় পাই প্রবাসীর পাতায় 
রামকৃষ্ণ-সারদা সদবী-ক্ষবমবকানন্দ ও ক্ষনমবক্ষদতার প্রসঙ্গ উপিাপনায়। ১৩১১ এ ‘প্রবাসী’সত 
সম্পাদক রামানন্দ রামকৃষ্ণ কথামৃমতর ক্ষনবষাক্ষিত অংশ প্রকাশ কমরন। ১৯৩৬-৩৭ সামি 
বাংিা ও সারা ভারমত ক্ষবপুি আময়াজমন রামকৃষ্ণ শতবাক্ষর্ষকী উৎসব পাক্ষিত হময়ক্ষছি। 
এই সূমি রামানন্দ প্রবাসীমত একাক্ষধক সম্পাদকীয় টীকায় উদ্দীপনার সমঙ্গ রামকৃমষ্ণর 
প্রক্ষত শ্রদ্ধা জানান। রামকৃষ্ণ ক্ষবর্য়ক ক্ষতক্ষন ক্ষতনক্ষট সৃ্মক্ষতকথা সবর কমরক্ষছমিন প্রবাসীমত । 
সযমন, ১৩৪১ এ ক্ষশবনাথ শাস্ত্রী-র ‘পরমহংস রামকৃষ্ণ’, ১৩৪২-এ কৃষ্ণকুমার ক্ষমমির 
‘রামকৃষ্ণপরমহংস’ এবং ঐ সংখ্যায় কামাখ্যানাথ বমন্দযাপাধযাময়র 
‘শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসমদমবর কথা’। রামকৃষ্ণ ক্ষমশমনর কাযষাবিী সম্বমন্ধ সম্পাদক মহাশময়র 
মূিযায়ন এই — “রামকৃষ্ণ ক্ষমশমনর দ্বারা জনমানমসর সয কিযাি হইয়ামছ — িুদ্র ও 
িিভঙু্গর জীবনসম্বমন্ধ তবরাগয, মহৎ ও শােমতর প্রক্ষত অনুরাগ এবং দক্ষরদ্র ও অমজ্ঞর 
সসবার ভার হইমত তাহা হইয়ামছ।”১৩ এছাড়াও প্রবাসীমত প্রকাক্ষশত হময়মছ ইনু্দভূর্ি 
রাময়র সিখ্া ‘শ্রী রামকৃমষ্ণর সংক্ষিপ্ত জীবনী’ (১৩১২), ‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’-র একাংশ 
(১৩১১)। একাক্ষধক ক্ষনমবক্ষদতা ক্ষবর্য়ক রিনা, স্বামী সারদানন্দ কৃত স্বরূপানন্দ স্বামীর 
জীবনকথা (১৩১৩), স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ সহ একাক্ষধক রামকৃষ্ণ ক্ষশর্য-ক্ষশর্যা 
এবং ক্ষবমবকানন্দর সদহতযাগ সূমি তাাঁমদর জীবনসাধনার মূিযায়ন প্রভৃক্ষত। তাছাড়াও 
প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি রামানমন্দর ক্ষনমজর সিখ্া শ্রীরামকৃষ্ণ সহধক্ষমষনী সারদামদবীর বহুক্ষিি 
সংবক্ষিত সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৩৩১)। রামানন্দ ক্ষছমিন সারদামদবী িক্ষরি মক্ষহমায় মুধ হ। 
জীবনীক্ষট ক্ষিমখ্ক্ষছমিন সারদানমন্দর ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ িীিাপ্রসঙ্গ’ সথমক সংগৃহীত উপাদামনর 
সাহামযয তথযসমৃদ্ধ এবং ক্ষিিঘনভামব। 
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     ‘প্রবাসী’ ক্ষছি ক্ষকছুটা রবীন্দ্রমকক্ষন্দ্রক পক্ষিকা। উপনযাস, সছাটগল্প, কক্ষবতা রিনার 
পাশাপাক্ষশ তাাঁর সবশ ক্ষকছু আমিািনা সমামিািনামূিক, জাতীয়তাবাদী প্রবন্ধ প্রকাক্ষশত হয় 
প্রবাসীর পাতায়। সযমন, ‘সাক্ষহমতযর পমথ’ (১৯৩৬) ও ‘কািান্তর’ (১৯৩৭) ইতযাক্ষদ।  
তাছাড়া প্রকাক্ষশত হয় ‘কতষার ইচ্ছাই কমষ’ (১৩২৪), ‘সছাট ও বড়’ (১৩২৪), ‘ক্ষশিার 
ক্ষমিন’ (১৩১৮), ‘সমতযর আহ্বান’ (১৩১৮), ‘সমসযা ও সমাধান’ (১৩৩০), ‘সভযতার 
সংকট’ (১৯৪১) প্রভৃক্ষত। মৃতুযর প্রাক্কামি রক্ষিত হয় ‘সভযতার সংকট’। ‘প্রবাসী’সত 
প্রকাক্ষশত রবীন্দ্রনামথর স্বমদশ, সমাজ ও রাজনীক্ষত ক্ষবর্য়ক প্রবন্ধ হি ‘কািান্তর’ ও 
‘সভযতার সংকট’। ‘কািান্তর’ গ্রমন্থ ভারতবমর্ষর রাজবনক্ষতক সমসযা সম্বমন্ধ আমিািনা 
কমরমছন। সামমযর স্বরূপ সকমন এই প্রবমন্ধ সসই কথায় বযি হময়মছ।এই গ্রমন্থ ক্ষতক্ষন 
ইংমরজ সরকামরর সশার্মির ক্ষবরুমদ্ধ তীব্র ভার্ায় ক্ষধক্কার জাক্ষনময়মছন। মৃতুযর প্রাক্কামি 
রক্ষিত ‘সভযতার সংকট’ প্রবমন্ধও রবীন্দ্রনাথ ইংমরজ সরকামরর সশার্িনীক্ষত সম্পমকষ ক্ষধক্কার 
জাক্ষনময়মছন। ক্ষদ্বতীয় ক্ষবেযুমদ্ধর ভয়ঙ্করতা উপিক্ষি কমর রবীন্দ্রনাথ মানবসমাজমক জাগমত 
বমিমছন। এই প্রবমন্ধ বক্ষিষত হময়মছ সসই ক্ষিরন্তন বািী সয— মানুমর্র প্রক্ষত ক্ষবোস হারামনা 
পাপ। 
    রাক্ষশয়ায় ক্ষশিা, সমাজ এবং জীবনভাবনার পক্ষরিয় পাওয়া যায় ‘রাক্ষশয়ার ক্ষিক্ষঠ’ প্রবমন্ধ  
যা ‘প্রবাসী’সত প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি। রাক্ষশয়ার ক্ষিক্ষঠমক বযক্ষিগত প্রবন্ধ বিা সযমত পামর। 
এই গ্রমন্থ আমছ সিাদ্দক্ষট পি এবং একক্ষট উপসংহার। রাক্ষশয়ায় সকমির জনয ক্ষশিার 
বযবিা সদমখ্ রবীন্দ্রনাথ মুধ হ হময়ক্ষছমিন। সসখ্ামন তাাঁর ধনী ও দক্ষরমদ্রর পাথষকয খু্ব একটা 
সিামখ্ পম ডক্ষন। ক্ষবক্ষশষ্ট বযক্ষিমদর মমধয আক্ষভজামতযর অহংকারও সদমখ্নক্ষন। রাক্ষশয়ায় 
রবীন্দ্রনাথ সদমখ্মছন ক্ষশিায় সজায়ার রাক্ষশয়া ভ্রমি বৃত্তান্ত এবং তামদর সংসৃ্কক্ষত, দশষন, 
ইক্ষতহাস হি ‘রাক্ষশয়ার ক্ষিক্ষঠ’র মূি প্রক্ষতপাদয। ‘সাক্ষহমতযর পমথ’ রিনাগ্রন্থক্ষট সাক্ষহতয 
সমামিািনা ক্ষবর্য়ক গ্রন্থ। ‘সাক্ষহমতযর পমথ’ গ্রমন্থর সবক্ষশরভাগ প্রবন্ধই ‘প্রবাসী’ পক্ষিকায় 
প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি। এই গ্রমন্থ রবীন্দ্রনাথ সাক্ষহতযতত্ত্ব, সাক্ষহতয ক্ষবিার, সাক্ষহমতযর তাৎপযষ, 
সাক্ষহতযরূপ এবং ক্ষবমশর্ ক্ষবমশর্ কক্ষব-সাক্ষহক্ষতযকমদর সম্পমকষ ক্ষিমখ্মছন। তাছাড়া সাক্ষহতয 
সমামিািনামূিক ক্ষকছু রিনা প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি প্রবাসীর পাতায়। সযমন ১৩১৮-এ 
প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি ‘সমামিািনা’, ‘সমামিািনার আকাক্ষেত প্রকৃক্ষত’ ইতযাক্ষদ। ‘সমামিািনার 
আকাক্ষেত প্রকৃক্ষত’ রিনায় সমামিািনার উপকাক্ষরতাও স্বীকার কমর সনওয়া হময়মছ সয 
সমামিািনাপূবষক যা ক্ষকছু করা হয় তামত ভুি হবার সম্ভাবনাকম থামক। সম্পাদক 
মহাশময়র সমঙ্গ প্রাবক্ষন্ধমকর মমতর ক্ষমি নাও থাকমত পামর, ক্ষকন্তু পক্ষিকায় প্রকাক্ষশত 
হওয়ার সমঙ্গ এর সকামনা সম্পকষ সনই । তাই প্রবাসী পক্ষিকায় ‘মাক্ষসকপমির প্রবন্ধ প্রসঙ্গ’ 
শীর্ষক রিনায় সম্পাদক তা প্রকাশ কমরমছন —“বস্তুতোঃ প্রবন্ধ সিখ্কগমির মমতর সক্ষহত 
সম্পাদমকর মমতর ক্ষমি না থাক্ষকমিও সযমন অমনক প্রবন্ধ মুক্ষদ্রত হয়, সতমক্ষন সকান সকান 
সমামিািনা সম্পাদমকর মমতর ক্ষবপরীত হইমিও তাহা ছাপা হইমত পামর।”১৪ 
     বাংিা ক্ষিক্ষখ্ত গদযভার্ার রীক্ষতর পক্ষরবতষমনর যুগসক্ষন্ধকামি প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি 
‘নানামুক্ষনর নানা মত’। তার প্রক্ষত িন পমড়ক্ষছি প্রবাসীর পাতায়। সাক্ষহতয রিনায় ভার্া 
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সংকট একটা ক্ষবমশর্ সমসযা। ক্ষবশ শতমকর প্রথমক্ষদমক সাধু ও িক্ষিত ভার্ারীক্ষত ক্ষনময় 
সিখ্কমদর মমধয দ্বমন্দ্বর অন্ত ক্ষছি না। সসই সময় প্রমথ সিৌধুরী সাধুরীক্ষত সথমক সবক্ষরময় 
এমস িক্ষিত রীক্ষতমত সাক্ষহতয রিনা কমরন। তার  মি তাাঁমক অমনক সমামিািনার মুমখ্ামুক্ষখ্ 
হমত হময়ক্ষছি। তখ্ন  বাংিা ভার্া ক্ষবর্য়ক ক্ষবক্ষভন্ন মননশীি রিনা প্রকাক্ষশত হময়ক্ষছি 
প্রবাসীর পাতায়। সযমন — ‘বাংিা ভার্ার আকার’ (১৩২০), ‘সাধুভার্া ও কক্ষথতভার্া’ 
(১৩২২), ‘সামহবী বািিা’ (১৩২২), ‘রিনার বই’ (১৩১২), ‘বাংিা ভার্ার উৎপক্ষত্তও 
ক্রমক্ষবকাশ’ (১৩৩৩), ‘বাংিা বানান’ (১৩৪৪) ইতযাক্ষদ ।  
     ‘বািিা ভার্ার আকার’ প্রবন্ধক্ষটত প্রমথ সিৌধুক্ষরর িক্ষিত বাংিার সবশ ক্ষকছু শব্দ 
সমামিাক্ষিত হময়মছ। সযমন—‘সমন্দশওয়ািার’ ‘য়’ সিাপ সপময় ক্ষতক্ষন ক্ষিমখ্মছন 
‘সমন্দশওিা’, ‘ক্ষবময়’-এর ‘সব’, ‘সবহাই’ হময়মছ ‘সবই’, ‘সবহান’ হময়মছ ‘সবন’ ইতযাক্ষদ। এই 
প্রবমন্ধর মূি কথা সাক্ষহমতয বানামনর বাাঁধ সদওয়া প্রময়াজন। তাছাড়াও বযাকরমির ক্ষবক্ষভন্ন 
সূিগুক্ষি যুক্ষি ক্ষদময় ক্ষবমের্ি করা হময়মছ। সাধু বা িক্ষিত সয রীক্ষতমতই সিখ্া সহাক না 
সকন কৃক্ষত সিখ্কমদর রিনা আপক্ষনই সজীব হময় ওমঠ। সিখ্ার জনয দুমটা ক্ষজক্ষনস থাকা 
উক্ষিত— এক হি সিখ্ার ক্ষবর্য় ও সিখ্ায় ক্ষনষ্ঠা থাকা। আবার ‘বাংিা ভার্ার উৎপক্ষত্ত 
ক্রমক্ষবকাশ’ প্রবমন্ধ ভার্াক্ষবদ্ ড. সুনীক্ষতকুমার িমটাপাধযাময়র দীঘষকাি বাংিা ভার্া ক্ষনময় 
গমবর্িা ক্ষবর্য়ক পুস্তমকর প্রশংসা কমরক্ষছমিন। 
     ‘প্রবাসী’ পক্ষিকায় সদখ্া যায় সবশ ক্ষকছু ক্ষবজ্ঞান ক্ষভক্ষত্তক রিনা। তাই প্রবাসীর পাতা 
উোমি সদখ্া যামব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুমরর পমর আিাযষ জগদীশিমন্দ্রর মানব প্রক্ষতভা প্রকাশ 
সবষাক্ষধক িান অক্ষধকার কমর আমছ। ক্ষবজ্ঞানািাযষ জগদীশিন্দ্র বসুর প্রক্ষত রামানমন্দর ক্ষছি 
শ্রদ্ধা ও আনুগতয, তাাঁর ক্ষবজ্ঞানিিষামক জনমগাির করবার একটা প্রয়াস সদখ্া ক্ষগময়ক্ষছি 
সম্পাদক মহাশময়র। প্রবাসীমত প্রকাক্ষশত হয় জগদীশিন্দ্র বসুর সবশ ক্ষকছু প্রবন্ধ— ১৩১৮ 
সামি তবশামখ্ বঙ্গীয় সাক্ষহতয সক্ষম্মিনীর তমমনক্ষসংহ অক্ষধমবশমন সভাপক্ষত ক্ষবজ্ঞানািাযষ 
জগদীশিন্দ্র বসু মহাশময়র অক্ষভজ্ঞান, ‘ক্ষবজ্ঞামন সাক্ষহতয’ নামম প্রকাক্ষশত হয়। ১৩২৯-এ 
প্রকাক্ষশত হয় ‘বৃির অঙ্গভঙ্গী’। জগদীশিন্দ্র ক্ষছমিন সমৌি সতয সন্ধানী সযখ্ামন ক্ষবজ্ঞান ও 
দশষন ক্ষমমি একাকার হময় যায়। 
প্রবাসীমত আিাযষ প্র ুেিন্দ্র রাময়র সবশ ক্ষকছু ক্ষবজ্ঞানক্ষবর্য়ক প্রবন্ধ প্রকাক্ষশত হয়। ১৩০৯ 
সথমক ১৩৪২ অবক্ষধ প্রবাসীমত প্রকাক্ষশত আিাযষ প্র ুেিমন্দ্রর রিনা সংখ্যা প্রায় সাাঁইক্ষিশক্ষট। 
তার মমধয উমেখ্মযাগয হি— ‘ক্ষবজ্ঞান সভা: পুরাতন ও নতুন’ (১৩১১),’বঙ্গমদমশ ক্ষশল্প ও 
ক্ষবজ্ঞান ক্ষশিা’ (১৩১৩), ‘তবজ্ঞাক্ষনক পক্ষরভার্া’ (১৩১৩), ‘বঙ্গসাক্ষহমতযক্ষবজ্ঞান’ (১৩১৫), 
‘হ মযান ইংিম্ড  রসায়ন ক্ষশিায় ভূক্ষমকা’ (১৩১৬) ইতযাক্ষদ। 
     অতোঃপর বিা সযমত পামর প্রািয ও পািামতযর ক্ষবজ্ঞানসাধনার প্রক্ষত িন প্রবাসীর 
পাতায় পমড়ক্ষছি। বািাক্ষি জাক্ষতমক ক্ষবজ্ঞামনর জয়যািার বাতষা সপৌঁমছ ক্ষদমত ‘প্রবাসী’র 
ভূক্ষমকা ক্ষছি অপক্ষরসীম। প্রবাসীর পাতায় প্রকাক্ষশত মননশীি রিনাগুক্ষি সদশ ও কামির 
পক্ষরমপ্রক্ষিমত রক্ষিত হময়ক্ষছি, যা বািািী পাঠমকর মনন ও ক্ষিন্তমনর উৎকর্ষতা সাক্ষধত 
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করক্ষছি। তাই বুক্ষদ্ধদীপ্ত রিনাগুক্ষি পাঠমকর কামছ সপৌঁমছ সদওয়ার মাধযম ক্ষহসামব ‘প্রবাসী’র 
ভূক্ষমকা অনস্বীকাযষ। 
 
 
তথযসূি 
১। ‘ভারত-মুক্ষিসাধক রামানন্দ িমটাপাধযায় ও অধষশতাব্দীর বাংিা’, শান্তা সদবী, সদ’জ 
পাবক্ষিক্ষশং, কিকাতা - ৭৩, পৃ. ৪৬ 
২। ‘মডানষ ক্ষরক্ষভউ’ — রামানন্দ িমটাপাধযায় সম্পাক্ষদত মাক্ষসক পক্ষিকা, প্রথম প্রকাশ — 
১৯০৭ ক্ষিস্টাব্দ 
৩। ‘প্রদীপ’ (১৩০৪, সপৌর্; ক্ষডমসম্বর, ১৮৯৭), সূিনাংশ সথমক উদৃ্ধত (দ্রষ্টবয - রামানন্দ 
িমটাপাধযায়, শ্রী সযামগশিন্দ্র বাগি, দশম খ্্ড , পৃ. - ৫৪-৫৬) 
৪। ‘ভারত-মুক্ষিসাধক রামানন্দ িমটাপাধযায় ও অধষশতাব্দীর বাংিা’, শান্তা সদবী, সদ’জ 
পাবক্ষিক্ষশং, কিকাতা — ৭৩, পৃ. - ১৪০ 
৫। ‘এবং এই সময়’, শীত সংখ্যা, ১৪২১, সম্পা - অরুি বমন্দযাপাধযায়, উত্থক প্রকাশনী, 
প্রকাশক - ক্ষবেনাথ বমন্দযাপাধযায়, কিকাতা - ৬০, পৃ. ২৯৫ 
৬। ‘প্রবাসী’ সক্ষিি মাক্ষসক পি, সম্পাদক - রামানন্দ িমটাপাধযায়, ১৩১৯, শ্রাবি, পৃ. ৪৫৮ 
৭। ‘প্রবাসী’ সক্ষিি মাক্ষসক পি, সম্পাদক - রামানন্দ িমটাপাধযায়, ১৩৪০, আর্াঢ়, পৃ. 
৪৩৯ 
৮। ‘প্রবাসী’ সক্ষিি মাক্ষসক পি, সম্পাদক - রামানন্দ িমটাপাধযায়, ১৩২৬, আর্াঢ়, পৃ. 
২৭৭ 
৯। ‘প্রবাসী’ সক্ষিি মাক্ষসক পি, সম্পাদক - রামানন্দ িমটাপাধযায়, ১৩২৬, তবশাখ্, পৃ. ৮৯ 
১০। ‘Modern Review’, 1928, July, p. 115 
১১। ‘প্রবাসী’ সক্ষিি মাক্ষসক পি, সম্পাদক - রামানন্দ িমটাপাধযায়, ১৩৩১, তবশাখ্, পৃ. 
১১৮ 
১২। রামানন্দ িমটাপাধযাময়র ‘প্রবাসী’ ইক্ষতহামসর ধারা, (৪থষ খ্্ড ), সম্পাদনা শঙ্করীপ্রসাদ 
বসু, পক্ষিমবঙ্গ বাংিা আকামডক্ষম, ১/১ আিাযষ জগদীশিন্দ্র বসু সরাড, কিকাতা - ২০, পৃ. 
৮-৯ 
১৩। ‘প্রবাসী’ সক্ষিি মাক্ষসক পি, সম্পাদক - রামানন্দ িমটাপাধযায়, ১৩৩৮, আক্ষেন, পৃ. 
২২ 
১৪। রামানন্দ িমটাপাধযাময়র ‘প্রবাসী’ ইক্ষতহামসর ধারা, (১ম খ্্ড ), শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
ও সুদীপ বসু, পক্ষিমবঙ্গ বাংিা আকামদক্ষম, ১/১ আিাযষ জগদীশিন্দ্র বসু সরাড, কিকাতা 
- ২০, পৃ. ৩৭৭ 
 

৩১ 



 
বতষমান যুব সমাজ ও স্বামী ক্ষবমবকানন্দ 

ক্ষমিন ক্ষমশ্র 
 

আঠার সথমক উনিক্ষেশ বছর বয়সী মানুর্মদর যুবক বিা হয়। একটা সদমশর সমাট 
জনসংখ্যার সবশক্ষরভাগটাই হি এই যুবক। আমামদর সদশ ভারতবর্ষ হি গিতাক্ষন্ত্রক সদমশ। 
তাই এই যুবকমদর সদওয়া সভামটর উপর ক্ষনভষর কমর সদমশর সরকার গক্ষঠত এবং 
পক্ষরবক্ষতষত হয়। সুতরাং সবাঝাই যামচ্ছ এই যুবকমদর হামত সদমশর ভাি-মন্দ অমনকক্ষকছু 
ক্ষনভষর করমছ। যুবক বয়মসর ক্ষকছু তবক্ষশষ্টয আমছ। বিা হয় এক্ষট হি জীবমনর সবমিময় 
গুরুত্বপূিষ সময়। এই যুক্ষির সপছমন আবার ক্ষকছু কারিও রময়মছ। যুবক বয়মস মানুর্ 
থামক কমষিঞ্চি। শরীর ও মন উভয়ই এই সময় শক্ষিমত ভরপুর থামক। মানুর্ িাইমি 
এই সময় সব ক্ষকছু করমত পামর। সসই সম্ভাবনা ও শক্ষি দুই-ই এই সময় মানুমর্র মমধয 
থামক।  
    ক্ষকন্তু বতষমামন আমরা সদখ্মত পাক্ষচ্ছ যুব সমাজ সযন একটা সমসযার মমধয আমছ। 
সকামনা ক্ষকছুর একটা অভাব সযন যুবমনমক সবষদা ক্ষবপমদর মুমখ্ সঠমি ক্ষদমচ্ছ। যুবকরা 
সযন ক্ষদশাহারা হময় পমড়মছ। যুবক বয়স হি জীবনমক গড়ার সময়, জীবমন ক্ষনমজর পাময় 
দাাঁড়ামনার সময়। ক্ষকন্তু এই সময় যুবকরা ক্ষবক্ষভন্ন ভামব তামদর িিযভ্রষ্ট হময় পড়মছ। 
যথাযথ আদমশষর অভামব তারা ক্ষবক্ষভন্ন খ্ারাপ কামজর সমঙ্গ যুি হময় পড়মছ,  মি তামদর 
জীবনটা গড়ার বদমি ধংমসর ক্ষদমক িমি যামচ্ছ। বতষমামন সদখ্া যামচ্ছ তারা ক্ষবক্ষভন্ন 
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রাজবনক্ষতক পতাকার তমি আশ্রয় ক্ষনমচ্ছ এবং বতষমান রাজবনক্ষতক ধারা অনুযায়ী তারাও 
ক্ষবক্ষভন্ন দুনষীক্ষতমূিক কাজকমমষর সমঙ্গ যুি হময় পড়মছ। যখ্ন যুবকমদর ভামিা কমর 
পড়ামশানা কমর ক্ষনমজমদর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত করার সময়, তখ্ন তারা ক্ষবক্ষভন্ন সনশার দ্বারা আক্রান্ত 
হময় পড়মছ, সসাশযাি ক্ষমক্ষডয়ায় অতযাক্ষধক সবক্ষশ সময় অপিয় করমছ, পাড়ার সমামড় বা 
িাময়র সদাকামন বমস আড্ডা ক্ষদমচ্ছ বা ক্লামব ক্ষগময় ক্ষবক্ষভন্ন কুরুক্ষিকর আমিািনার মধয 
ক্ষদময় সময় কাটামচ্ছ। বযায়াম কমর শরীর গঠমনর বদমি অনিাইন সগম সখ্মি শরীর ও 
মক্ষস্তমের িরম িক্ষত করমছ। যুবমকরা এখ্ন বড্ড সবক্ষশ স্বাথষপর হময় পমড়মছ। সয যুবকমদর 
হামত সদশ-গঠমনর ভার অক্ষপষত, তারা ক্ষকনা শুধুমাি ক্ষনমজমদর সভাগ-সুখ্ ক্ষনময়ই বযস্ত। 
মানুমর্র ক্ষবপমদ পামশ দাাঁড়ামনার মানক্ষসকতাটাও সযন তামদর মধয সথমক হাক্ষরময় সগমছ। 
স্বামী ক্ষবমবকানমন্দর সমময়ও যুবকমদর মমধয একটা সনক্ষতবািক মমনাভাব সদখ্া ক্ষগময়ক্ষছি। 
স্বামীক্ষজর জাপান সথমক সিখ্া এক ক্ষিক্ষঠমত আমরা পাই, স্বামীক্ষজ ক্ষিখ্মছন, “সতামরা ক্ষক 
করছ? সারা জীবন সকবি বামজ বকছ। এস, এমদর [জাপানীমদর] সদমখ্ যাও, তারপর 
যাও―ক্ষগময় ির্জ্ায় মুখ্ িুমকাও সগ। ভারমতর সযন জরাজীিষ অবিা হময় ভীমরক্ষত ধমরমছ! 
সতামরা―সদশ সছমড় বাইমর সগমি সতামামদর জাত যায়!! এই হাজার বছমরর ক্রমবধষমান 
জমাট কুসংস্কামরর সবাঝা ঘামড় ক্ষনময় বমস আছ, হাজার হাজার বছর ধমর খ্াদযাখ্ামদযর 
শুদ্ধাশুদ্ধতা ক্ষবিার কমর শক্ষিিয় করছ! সপৌরক্ষহতয-রূপ আহাম্মক্ষকর গভীর ঘূক্ষিষমত ঘুরপাক 
খ্াচ্ছ! শত শত যুমগর অক্ষবরাম সামাক্ষজক অতযািামর সতামামদর সব মনুর্যত্বটা এমকবামর 
নষ্ট হময় সগমছ―সতামরা ক্ষক বি সদক্ষখ্? আর সতামরা এখ্ন করছই বা ক্ষক? আহাম্মক, 
সতামরা বই হামত কমর সমুমদ্রর ধমর পায়িাক্ষর করছ! ইউমরামপর মক্ষস্তেপ্রসূত সকান তমত্ত্বর 
এক কনামাি―তাও খ্াাঁক্ষট ক্ষজক্ষনস নয়―সসই ক্ষিন্তার বদহজম খ্াক্ষনকটা ক্রমাগত 
আওড়াচ্ছ, আর সতামামদর প্রািমি সসই ৩০.০০ টাকার সকরাক্ষনক্ষগক্ষরর ক্ষদমক পমড় রময়মছ; 
না হয় খু্ব সজামর একটা দুষ্ট উক্ষকি হবার মতিব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগমির 
সমবষাচ্চ আকাো।”১ সসসময় এক দুমভষদয তমসাবরি সয যুবকমদরকর গ্রাস কমরক্ষছি,  
তার প্রমািও আমরা পাই স্বামীক্ষজর কথা সথমক। তাাঁর কথায়: “দুমভষদয তমসাবরি এখ্ন 
সকিমক সমানভামব আচ্ছন্ন কক্ষরয়ামছ। এখ্ন সিষ্টায় সতজ নাই, উমদযামগ সাহস নাই, মমন 
বি নাই, অপমামন ঘৃিা নাই, দাসমত্ব অরুক্ষি নাই, হৃদময় আশা নাই; আমছ প্রবি ঈর্ষা, 
স্বজাক্ষতমদ্বর্, আমছ দুবষমির ‛সযন সতন প্রকামরি’ সবষনাশ-সাধমন একান্ত ইচ্ছা, আর 
বিবামনর কুকু্করবৎ পদমিহন। এখ্ন তৃক্ষপ্ত ঐেযষ-প্রদশষমন, ভক্ষি স্বাথষ-সাধমন, জ্ঞান 
অক্ষনতযবস্তুসংগ্রমহ, সযাগ তপশাক্ষিক আিামর, কমষ পমরর দাসমত্ব, সভযতা ক্ষবজাতীয় 
অনুকরমি, বাক্ষিতা কটু-ভার্মি, ভার্ার উৎকর্ষ ধনীমদর অতযদু্ভত িাটুবামদ বা জঘনয 
অেীিতা-ক্ষবক্ষকরমি।”২ 
    তাহমি ক্ষক আমরা বিমত পাক্ষর সব সদার্ যুবকমদর। পািামতযর এক ক্ষিন্তাশীি সিখ্ক 
বিমছন, “একক্ষট ক্ষশশুর পমি খু্বই দুভষামগযর কথা, যক্ষদ সস এমন একক্ষট পাক্ষরপাক্ষেষমকর 
মমধয বৃক্ষদ্ধ সপমত থামক সযখ্ামন সসৌন্দমযষর প্রক্ষত ভামিাবাসা সনই, সযখ্ামন শুদ্ধ ধনক্ষিপ্সার 
মমনাভাব, সযখ্ামন আবশশব তামক ক্ষিন্তা ক্ষিন্তা করমত সশখ্ামনা হয় ― জীবমন সবমিময় 
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সবশী মূিযবান ক্ষজক্ষনস, ক্ষক কমর সবশী অথষ, সবশী ঐেযষ িাভ করা যায় ― ক্ষক কমর সবশী 
মনুর্যত্ব, সবশী মহত্ব, সবশী সসৌন্দযষ িাভ হয় হয় তা নয়। একক্ষট নবীন জীবনমক 
ঈেরাক্ষভমুখ্ী (পূিষত্বক্ষভমুখ্ী) কিপথ সথমক এভামব কুক্ষশিার প্রভামব সবমি ক্ষবিুযত করা, 
তার আধযাক্ষিক সকন্দ্র সথমক তামক ক্ষছক্ষনময় আনবার প্রয়াস , মূিযহীন সাধারি জাগক্ষতক 
িমিযর ক্ষদমক তামক সঠমি সদওয়া বড়ই ক্ষনদষয় কাজ। যতিি তার মন নরম আমছ, 
ততিি তামক ভাি-মন্দ সয সকান ছাাঁমি অনায়ামস সঢমি সাজামনা যায়।”৩ অথষাৎ বতষমান 
সমামজর রীক্ষত-নীক্ষত এমন হময় পমড়মছ যা তশশব অবিা সথমকই মানুমর্র মমন স্বাথষপরতার 
বীজ বপন কমর ক্ষদমচ্ছ। আজকািকার ক্ষপতা-মাতারা ক্ষঠক বুঝমত পারমছন না তারা 
সন্তানমদর ভামিা হমত সশখ্ামচ্ছন, নাক্ষক একটা স্বাথষপর মানুর্ হমত সশখ্ামচ্ছন। বতষমান 
ক্ষশিাবযবিামতও আমরা সদখ্মত পাক্ষচ্ছ ক্ষশিাথষীমদর সসরকম সকান ক্ষশিা সদওয়া হমচ্ছ না 
যার  মি তারা ক্ষনোঃস্বাথষপর মানুর্ রূমপ গমড় উঠমব, সদশ ও দমশর সসবায় ক্ষনমজমদর 
জীবন পি করমব। অথি স্বামী ক্ষবমবকানন্দ কত আশা ক্ষনময় বমি সগমছন: “বঙ্গীয় 
যুবকগমির স্কমন্ধ অক্ষত গুরুভার সমক্ষপষত। আর কখ্নও সকান সদমশর যুবক দমির উপর 
এত গুরুভার পমড় নাই। আক্ষম গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমি 
কক্ষরয়াক্ষছ―তাহামত আমার দৃঢ় প্রতীক্ষত হইয়ামছ সয, বঙ্গীয় যুবকগমির ক্ষভতর ক্ষদয়াই সসই 
শক্ষি প্রকাক্ষশত হইমব, যাহা ভারতমক তাহার উপযুি আধযাক্ষিক অক্ষধকামর পুনোঃপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত 
কক্ষরমব। ক্ষনিয় বক্ষিমতক্ষছ, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগমির মধয হইমতই শত শত 
বীর উক্ষঠমব, যাহারা আমামদর  পূবষপুরুর্গমির প্রিাক্ষরত সনাতন আধযাক্ষিক সতয প্রিার 
কক্ষরয়া ও ক্ষশিা ক্ষদয়া জগমতর এক প্রান্ত হইমত অপর প্রান্ত―এক সমরু হইমত অপর 
সমরু পযষন্ত ভ্রমি কক্ষরমব।”৪ সদমশর সয এই হাজামরা সমসযা রময়মছ তা দূর করার দাক্ষয়ত্ব 
এই যুবকমদরই।  স্বামীক্ষজর কথায়: “উদীয়মান যুবকসম্প্রদাময়র উপমরই আমার ক্ষবোস। 
তাহামদর ক্ষভতর হইমতই আমরা আক্ষম কমষী পাইব । তাহারাই ক্ষসংহক্ষবক্রমম সদমশর যথাথষ 
উন্নক্ষত-কমল্প সমুদয় সমসযা পূরি কক্ষরমব।”৫ 
      তাই আমামদর সদশমক সক্ষঠকভামব গমড় তুিমত হমি এই যুবকমদর উপযুিভামব 
গমড় ওঠা খু্ব জরুক্ষর। তাহমি এখ্ন যুবকমদর সকমন হমত হমব, যুবকমদর মমধয ক্ষক ক্ষক 
গুিাবক্ষি থাকা প্রময়াজন, তামদর িিয ও আদশষ ক্ষক হওয়া উক্ষিত সসসব আমামদর জানা 
প্রময়াজন। আর এইসব প্রমশ্নর উত্তর আমরা সবমিময় ভামিা সপমত পাক্ষর স্বামী 
ক্ষবমবকানমন্দর কাছ সথমক। স্বামীক্ষজ সয শুধু একজন ক্ষহনু্দ সন্নযাসী ক্ষছমিন তাই নয়, ক্ষতক্ষন 
ক্ষছমিন একজন যথাথষ যুবমনতা ক্ষযক্ষন সারা ভারতবর্ষ ঘুমর সবক্ষড়ময়ক্ষছমিন এই যুবকমদর 
মমন শক্ষি সঞ্চার করার জনয। স্বামীক্ষজর ক্ষবক্ষভন্ন বিৃতা, ক্ষিক্ষঠপি, ঘমরায়া আমিািনা প্রভৃক্ষত 
সথমক আমরা জানমত পাক্ষর ক্ষতক্ষন যুবকমদর উমদ্দমশয ক্ষক ক্ষক বাতষা ক্ষদময় সগমছন।  
    প্রথমত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবকরা সযন নীক্ষতপরায়ি ও সাহসী হয়। যুবকমদর মমধয 
সকানরূপ ভীরুতা বা কাপুরুর্তা ক্ষতক্ষন একদম িাইমতন না। স্বামীক্ষজর কথায়: 
“নীক্ষতপরায়ি ও সাহসী হও, হৃদয় সযন সমূ্পিষ শুদ্ধ থামক। সমূ্পিষ নীক্ষতপরায়ি ও সাহসী 
হও―প্রামনর ভয় পযষন্ত রাক্ষখ্ও না। ধমমষর মতামত িইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুমর্রাই 
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পাপ ক্ষক্রয়া থামক, বীর কখ্নও পাপ কমর না―মমন পযষন্ত পাপক্ষিন্তা আক্ষসমত সদয় না।”৬ 

কিকাতার যুবকমদর উমদ্দশয কমর স্বামীক্ষজ বমিক্ষছমিন, “কক্ষিকাতাবাসী যুবকগি, 
উঠ―জামগা, কারি শুভ মুহূতষ আক্ষসয়ামছ। এখ্ন আমামদর সকি ক্ষবর্ময় সুক্ষবধা হইয়া 
আক্ষসমতমছ। সাহস অবিম্বন কর, ভয় পাইও না, সকবি আমামদর শামস্ত্রই ভগবানমক িিয 
কক্ষরয়া ‛অভী:’ এই ক্ষবমশর্ি প্রদত্ত হইয়ামছ। আমাক্ষদগমক ‛অভী:’―ক্ষনভষীক হইমত হইমব, 
তমবই আমরা কামযষ ক্ষসক্ষদ্ধিাভ কক্ষরব। উঠ―জামগা, কারি সতামামদর মাতৃভূক্ষম এই 
মহাবক্ষি প্রাথষনা কক্ষরমতমছন।…‛আক্ষশষ্ঠ দ্রক্ষঢ়ষ্ঠ বক্ষিষ্ঠ সমধাবী’ যুবকমদর দ্বারাই এই কাযষ 
সাক্ষধত হইমব।”৭ ক্ষতক্ষন আরও বিমছন, “সতামরা কাজ কমর িি। সদশবাসীর জনয ক্ষকছু 
কর―তাহমি তারাও সতামামদর সাহাযয করমব, সমগ্র জাক্ষত সতামার ক্ষপছমন থাকমব। 
সাহসী হও, সাহসী হও! মানুর্ একবারই মমর। আমার ক্ষশমর্যরা সযন কখ্মনা সকানমমত 
কাপুরুর্ না হয়।”৮ স্বামীক্ষজ তাাঁর “নািুক তাহামত শযামা” কক্ষবতামতও যুবকমদর উমদ্দমশয 
সাহসী হওয়ার বাতষা ক্ষদময়মছন- 
         “জামগা বীরভয় ক্ষক সতামার সামজ ,ক্ষশয়মর শমন ,ঘুিাময় স্বপন ,? 
          দুোঃখ্ভারসপ্রতভূক্ষম ক্ষিতা মামঝ॥ ,মক্ষন্দর তাাঁহার ,এ ভবঈের , 
          পূজা তাাঁর সংগ্রাম অপারতাহা না ডরাক সতামা॥ ,সদা পরাজয় , 
          িূিষ সহাক্ স্বাথষ হৃদয় ,মান ,সাধ ,েশাননািুক তাহামত শযামা॥ ,”৯ 
    ক্ষদ্বতীয়ত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবমকরা সযন শ্রদ্ধাবান ও আিক্ষবোসী হয়। তাই ক্ষতক্ষন 
উপক্ষনর্মদর নক্ষিমকতা িক্ষরিমক এত পছন্দ করমতন এবং যুবকমদরমক নক্ষিমকতার কথা 
বারবার বিমতন। স্বামীক্ষজর কথায়: “আমামদর বািকমদর সয ক্ষবদযাক্ষশিা হমচ্ছ, তাও একান্ত 
সনক্ষতভাবপূিষ―সু্কি-বািক ক্ষকছুই ক্ষশমখ্ না, সকবি সব সভমি িুমর যায়― ি ‛শ্রদ্ধাহীনত্ব’। 
সয শ্রদ্ধা সবদমবদামন্তর মূিমন্ত্র, সয শ্রদ্ধা নক্ষিমকতামক যমমর মুমখ্ যাইয়া প্রশ্ন কক্ষরমত 
সাহসী কক্ষরয়াক্ষছি, সয শ্রদ্ধাবমি এই জগৎ িক্ষিমতমছ, সস ‘শ্রদ্ধা’র সিাপ।… তাই আমরা 
ক্ষবনামশর এত ক্ষনকট। এিমি উপায়―ক্ষশিার প্রিার।”১০ স্বামীক্ষজ মমন করমতন সয ক্ষনমজর 
উপর ক্ষবোস রাখ্মত পামর না সসই নাক্ষস্তক। ক্ষতক্ষন বারবার যুবকমদর আিক্ষবোসী হমত 
বমিমছন। যুবকমদর মমন আিক্ষবোস আনার জনয ক্ষতক্ষন বিমছন, “আিক্ষবোসরূপ আদশষই 
মানব-জাক্ষতর সবষাক্ষধক কিযাি সাধন কক্ষরমত পামর। যক্ষদ এই আিক্ষবোস আরও 
ক্ষবস্তাক্ষরতভামব প্রিাক্ষরত ও কামযষ পক্ষরিত করা হইত, আমার দৃঢ় ক্ষবোস, জগমত যত দুোঃখ্-
কষ্ট রক্ষহয়ামছ, সসগুক্ষির সবক্ষশর ভাগ দূরীভূত হইত। সমগ্র মানব জাক্ষতর ইক্ষতহামস মহাপ্রাি 
নরনারীর মমধয যক্ষদ সকান সপ্ররিা অক্ষধকতর শক্ষি সঞ্চার কক্ষরয়া থামক, তাহা 
আিক্ষবোস।”১১ জীবমন মুক্ষিিামভর জনযও স্বামীক্ষজ আিক্ষবোসমকই সবমিময় সবক্ষশ গুরুত্ব 
ক্ষদমতন―“ক্ষবোস, ক্ষবোস, ক্ষবোস―ক্ষনমজর উপর ক্ষবোস―ঈেমর ক্ষবোস―ইহাই 
উন্নক্ষতিামভর একমাি উপায়। যক্ষদ সতামার পুরামির সতক্ষিশ সকাক্ষট সদবতার এবং 
তবমদশীমকরা মমধয মমধয সয-সকি সদবতার আমদাক্ষন কক্ষরয়ামছ, তাহার সবগুক্ষিমতই 
ক্ষবোস থামক, অথি যক্ষদ সতামার আিক্ষবোস না থামক, তমব সতামার কখ্নই মুক্ষি হইমব 
না।”১২ 
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   তৃতীয়ত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবকরা সযন সবি হয়। শরীর যক্ষদ দুবষি হয় তাহমি সকান 
কাজই মন ক্ষদময় করা যায় না। তাই শরীর সুি-্সবি থাকা খু্বই জরুরী। স্বামীক্ষজ বিমছন, 
“সহ আমার যুবক বনু্ধগি, সতামার সবি হও―সতামামদর ক্ষনকট ইহাই আমার বিবয। 
গীতাপাঠ অমপিা  ুটবি সখ্ক্ষিমি সতামার স্বমগষর আরও ক্ষনকটবতষী হইমব। আমামক অক্ষত 
সাহস পূবষক এ-কথাগুক্ষি বক্ষিমত হইমতমছ; ক্ষকন্তু না বিমি নয়। আক্ষম সতামাক্ষদগমক 
ভািবাক্ষস। আক্ষম জাক্ষন, পাময় সকাথায় কাাঁটা ক্ষবাঁক্ষধমতমছ। আমার ক্ষকছু অক্ষভজ্ঞতা আমছ। 

সতামামদর বক্ষি, সতামামদর শরীর একটু শি হইমি সতামরা গীতা আরও ভাি বুক্ষঝমব।”১৩ 
অথষাৎ স্বামীক্ষজ বিমত িাইমছন ‘গীতা’-র মমষাথষ সবাঝার জনযও আমামদর সবি থাকা 
জরুক্ষর। স্বামীক্ষজ আরও বিমছন, “আক্ষম িাই এমন সিাক―যামদর সপক্ষশসমূহ সিৌমহর নযায় 
দৃঢ় ও োয়ু ইস্পাত-ক্ষনক্ষমষত, আর তার মমধয থাকমব এমন একক্ষট মন, যা বমের উপাদামন 
গক্ষঠত। বীযষ, মনুর্যত্ব―িািবীযষ, ব্রহ্মমতজ।”১৪ 
   িতুথষত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যামত যুবকমদর মন একাগ্র হয়। স্বামীক্ষজ মমনর একাগ্রতামক 
সকমির উপমর িান ক্ষদমতন। মন বমশ না এমি সকান কাজই ভািভামব করা সম্ভব নয়। 

স্বামীক্ষজর কথায়: “মনমক রাক্ষশ রাক্ষশ তথয ক্ষদয়া ভক্ষরয়া রাখ্ার নাম ক্ষশিা নয়। মনরূপ 
যন্ত্রক্ষটমক সুষু্ঠতর কক্ষরয়া সতািা এবং উহামক সমূ্পিষ বশীভূত করা―ইহাই হি ক্ষশিার 
আদশষ।”১৫ স্বামীক্ষজ আরও বিমছন, “আমার মমত মমনর একাগ্রতা-সাধনই ক্ষশিার প্রাি, 
শুধু তথয সংগ্রহ করা নমহ। আবার যক্ষদ আমামক নুতন কক্ষরয়া ক্ষশিািাভ কক্ষরমত হইত 
এবং ক্ষনমজর ইচ্ছামত আক্ষম তাহা কক্ষরমত পাক্ষরতাম, তাহা হইমি আক্ষম ক্ষশিিীয় ক্ষবর্য় 
িইয়া সমামটই মাথা ঘামাইতাম না। আক্ষম মমনর একাগ্রতা ও ক্ষনক্ষিষপ্ততার িমতামকই ক্রমম 
ক্রমম বাড়াইয়া তুক্ষিতাম; তার পমর ঐভামব ক্ষনখু্াঁত যন্ত্র-সহাময় খু্ক্ষশমত তথয সংগ্রহ কক্ষরমত 
পাক্ষরতাম। মনমক একাগ্র ও ক্ষনক্ষিষপ্ত কক্ষরবার ক্ষ্মতাবধষমনর ক্ষশিা ক্ষশশুমদর একসমঙ্গই সদওয়া 
উক্ষিত”১৬ স্বামীক্ষজর মমত, মন একাগ্র হমি ক্ষবমের সমস্ত ক্ষকছুর জ্ঞান িাভ করা সম্ভব। 

ক্ষনমজর মনমক অধযয়মনর মাধযমমই বক্ষহষজগৎ ও অন্তষজগৎ―উভময়র জ্ঞানিাভই সম্ভব। 
    পঞ্চমত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবকরা শক্ষির আরাধনা করুক। সকানপ্রকার দুবষিতা সযন 
যুবকমদরমক ক্ষঘমর না ধমর সস বযাপামর ক্ষতক্ষন খু্ব সজার ক্ষদমতন। স্বামীক্ষজর কথায়: “জীবমনর 
পরম সতয এই : শক্ষিই জীবন, দুবষিতাই মৃতুয। শক্ষিই সুখ্ ও আনন্দ, শক্ষিই অনন্ত ও 
অক্ষবনের জীবন; দুবষিতাই মৃতুয।”১৭ স্বামীক্ষজর মমত, পৃক্ষথবীমত যক্ষদ পাপ বমি ক্ষকছু সথমক 
থামক, তমব ‛আক্ষম দুবষি’ বা ‘ওরা দুবষি’―এরূপ বিাই একমাি পাপ। স্বামীক্ষজ বিমছন, 
“মানুর্মক সবষদা তাহার দুবষিতার ক্ষবর্য় ভাক্ষবমত বিা তাহার দুবষিতার প্রক্ষতকার নয়; 
তাহার শক্ষির কথা স্মরি করাইয়া সদওয়াই প্রক্ষতকামরর উপায়।”১৮ স্বামীক্ষজ বিমছন, এই 
শক্ষির জাগরমির জনয আমামদর শক্ষিস্বরূক্ষপনী নারী-জাক্ষতর পূজা করমত হমব অথষাৎ 
নারীমদর যথাযথ সম্মান ক্ষদমত হমব। 
    র্ষ্ঠত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবকরা সযন নাম, যশ প্রভৃক্ষত তুচ্ছ ক্ষজক্ষনমসর ক্ষপছমন ছুমট 
তামদর মূিযবান সময় অপিয় না কমর। সমূ্পিষ ক্ষনোঃস্বাথষভামব কাজ করামক ক্ষতক্ষন সবক্ষশ 
গুরুত্ব ক্ষদমতন। স্বামীক্ষজর কথায়: “ভাব ও সঙ্কল্প যাহামত কামযষ পক্ষরিত হয়, তাহার সিষ্টা 
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কর; সহ বীরহৃদয় মহান বািকগি! উমঠ পমড় িাগ!  নাম, যশ বা অনয সকান তুচ্ছ 
ক্ষজক্ষনমসর জনয পিামত িাক্ষহও না। স্বাথষমক এমকবামর ক্ষবসজষন দাও এবং কাজ কর।”১৯ 
স্বামীক্ষজ আরও বিমছন, “দুইক্ষট ক্ষজক্ষনস হইমত ক্ষবমশর্ সাবধান থাক্ষকমব―িমতাক্ষপ্রয়তা ও 
ঈর্ষা। সবষদা আিক্ষবোস অভযাস কক্ষরমত সিষ্টা কর।”২০ 
   সপ্তমত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবকমদর মমধয অনুকরিক্ষপ্রয়তা সযন একদম না থামক। 

স্বামীক্ষজ মমন করমতন অনুকরি করমি সমৌক্ষিকত্ব হাক্ষরময় যায় এবং সকান কাজই স ি 
হমত পামর না। স্বামীক্ষজর কথায়: “হীন কাপুরুমর্র মমতা অনুকরি কখ্নই উন্নক্ষতর কারি 
হয় না, বরং উহা মানুমর্র সঘার অধোঃপতমনর ক্ষিে। যখ্ন মানুর্ ক্ষনমজমক ঘৃিা কক্ষরমত 
আরম্ভ কমর, তখ্ন বুক্ষঝমত হইমব―তাহার উপর সশর্ আঘাত পক্ষড়য়ামছ।…অতএব সতামরা 
আিক্ষবোসসম্পন্ন হও, সতামামদর পূবষপুরুর্গমির নামম িক্ষর্জ্ত না হইয়া তাহামদর নামম 
সগৌরব অনুভব কর; আর অনুকরি কক্ষরও না, অনুকরি কক্ষরও না। যখ্নই সতামরা অপমরর 
ভাবানুসামর পক্ষরিাক্ষিত হইমব, তখ্নই সতামরা ক্ষনমজমদর স্বাধীনতা হারাইমব। এমনক্ষক, 
আধযাক্ষিক ক্ষবর্ময়ও যক্ষদ সতামরা অপমরর আজ্ঞাধীমন কাযষ কর সতামরা সকি শক্ষি, 
এমনক্ষক ক্ষিন্তাশক্ষি পযষন্ত হারাইয়া স ক্ষিমব।  
    সতামামদর ক্ষভতমর যাহা আমছ, ক্ষনজ শক্ষিবমি তাহা প্রকাশ কর, ক্ষকন্তু অনুকরি কক্ষরও 
না; অথি অপমরর যাহা ভাি, তাহা গ্রহি কর। আমাক্ষদগমক অপমরর ক্ষনকট ক্ষশক্ষখ্মত 
হইমব।…অবশয অপমরর ক্ষনকট হইমত আমামদর অমনক ক্ষকছু ক্ষশক্ষখ্বার আমছ; সয ক্ষশক্ষখ্মত 
িায় না, সস সতা পূমবষই মক্ষরয়ামছ।… অপমরর ক্ষনকট ভাি যাহা ক্ষকছু পাও ক্ষশিা কর, ক্ষকন্তু 
সসইক্ষট িইয়া ক্ষনমজমদর ভামব গঠন কক্ষরয়া িইমত হইমব।”২১ 
   অষ্টমত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুবকমদর মমধয থাকুক অনন্ত শক্ষি, অ ুরন্ত উৎসাহ, 
সীমাহীন সাহস এবং অসীম তধযষ। যুবকরা যামত ক্ষনমজমদরমক িক্ষরিবান রূমপ গমড় সতামি 
সস বযাপামর ক্ষতক্ষন খু্ব সজার ক্ষদমতন। স্বামীক্ষজর কথায়: “আক্ষম িাই a band of Young 
Bengal (একদি বািািী যুবক); এরাই সদমশর আশাভরসা-িি। িক্ষরিবান, বুক্ষদ্ধমান 
পরামথষ সবষতযাগী এবং আজ্ঞানুবতষী যুবকগমির উপরই আমার ভক্ষবর্যত ভরসা―আমার 
idea (ভাব)-গুক্ষি যারা work out (কামজ পক্ষরিত) কমর ক্ষনমজমদর ও সদমশর কিযাি-
সাধমন জীবনপাত করমত পারমব।”২২ স্বামীক্ষজ িাইমতন এমন ক্ষশিার প্রিিন সহাক যামত 
যুবমকরা ক্ষনমজর পাময় দাাঁড়ামত পামর। তাাঁর মমত, “সয ক্ষবদযার উমন্মমর্ ইতর-সাধারিমক 
জীবন-সংগ্রামম সমথষ কক্ষরমত পারা যায় না, যামত মানুমর্র িক্ষরিবি, পরাথষপরতা, ক্ষসংহ-
সাহক্ষসকতা এমন সদয় না, সস ক্ষক আবার ক্ষশিা? সয ক্ষশিায় জীবমন ক্ষনমজর পাময়র উপর 
দাাঁড়ামত পারা যায়, সসই হমচ্ছ ক্ষশিা।”২৩ 
   নবমত, স্বামীক্ষজ িাইমতন যুকমদর মমধয থাকুক উদযম, স্বাধীনতাক্ষপ্রয়তা এবং িরম 
উন্নক্ষত-তৃষ্ণা। ক্ষতক্ষন মমন করমতন ভারতীয় যুবকরা তমভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হময় পমড়মছ। 

তাই তামদর উন্নক্ষতর জনয তামদর মমধয রমজাগুমির ক্ষবকাশ খু্ব দরকার। স্বামীক্ষজর কথায়: 
“যাহা যবনক্ষদমগর ক্ষছি, যাহা অবিম্বমন ইওমরাপীয় ক্ষবদুযদাধার হইমত ঘন ঘন মহাশক্ষির 
সঞ্চার হইয়া ভূম্ড ি পক্ষরবযাপ্ত কক্ষরমতমছ, িাই তাহাই।…িাই সসই উদযম, সসই 
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স্বাধীনতাক্ষপ্রয়তা, সসই আিক্ষনভষর, সসই অটি তধযষ, সসই কাযষকাক্ষরতা, সসই একতা-বন্ধন, 
সসই উন্নক্ষত-তৃষ্ণা; িাই―সবষদা-পিাদৃ্দক্ষষ্ট ক্ষকক্ষঞ্চৎ িক্ষগত কক্ষরয়া অনন্ত সমু্মখ্-প্রসাক্ষরত 
দৃক্ষষ্ট, আর িাই―আপাদমস্তক ক্ষশরায় ক্ষশরায় সঞ্চারকারী রমজাগুি।”২৪ স্বামীক্ষজ িাইমতন 
যুবকরা যক্ষদ কাজ করমত করমত ক্ষব িও হয়, তবু তারা সযন হতাশ না হময় পমড়। 

স্বামীক্ষজ বিমছন, “ক্ষব িতা, ভ্রম থাক্ষকিই বা, গরুমক কখ্নও ক্ষমথযা কথা বক্ষিমত শুক্ষন 
নাই, ক্ষকন্তু উহা ক্ষিরকাি গরুই থামক, কখ্নই মানুর্ হয় না। অতএব বার বার ক্ষব ি হও, 
ক্ষকছুমাি িক্ষত নাই; সহরবার ঐ আদশষ হৃদময় ধারি কর, আর যক্ষদ সহরবার অকৃতকাযষ 
হও, আর একবার সিষ্টা কক্ষরয়া সদখ্।” স্বামীক্ষজর কথায় প্রবি অধযবসাময়র এবং প্রি্ড  
ইচ্ছাশক্ষির মাধযমমই সা িয িাভ করা সম্ভব। 
   দশমত, স্বামীক্ষজ িাইমতন ভারতীয় যুবকমদর অন্তমর থাকা উক্ষিত সদশমপ্রম। সদমশর 
প্রমতযকক্ষট মানুর্মক তারা সযন আপন ভামব এবং সদমশর মানুমর্র কিযামির জনয সযমকান 
কাজ করমত তারা প্রস্তুত থামক। স্বামীক্ষজ বিমছন, “ভারতমাতা অন্ততোঃ সহর  বক্ষি িান। 

মমন সরমখ্া―মানুর্ িাই পশু নয়। প্রভু সতামামদর এই বাাঁধাধরা সভযতা ভািবার জনয 
ইংমরজ গভনষমমন্টমক সপ্ররি কমরমছন, আর মাদ্রামজর সিাকই ইংমরজমদর ভারমত বসবার 
প্রধান সহায় হয়। এখ্ন ক্ষজজ্ঞাস কক্ষর, সমামজর এই নূতন অবিা আনবার জনয 
সবষান্ত:করমি প্রািপি যত্ন করমব, মাদ্রাজ এমন কতগুক্ষি ক্ষনোঃস্বাথষ যুবক ক্ষদমত প্রস্তুত―যারা 
দক্ষরমদ্রর প্রক্ষত সহানুভূক্ষতসম্পন্ন হমব, তামদর িুধাতষ মুমখ্ অন্ন দান করমব, সবষসাধারমির 
মমধয ক্ষশিাক্ষবস্তার করমব, আর সতামামদর পূবষপুরুর্গমির অতযািামর যারা পশুপদবীমত 
উপনীত হময়মছ, তামদর মানুর্ করবার জনয আমরি সিষ্টা করমব? 
  ধীর, ক্ষনস্তি অথি দৃঢ়ভামব কাজ করমত হমব। খ্বমরর কাগমজ হুজুক করা নয়। সবষদা 
মমন রাখ্মব নাম যশ আমামদর উমদ্দশয নয়।”২৫ স্বামীক্ষজ যুবকমদর আহ্বান কমর বিমছন 
– “ভুক্ষিও না—নীিজাক্ষতমু ,অজ্ঞ ,দক্ষরদ্র ,মূখ্ষ ,ক্ষিসহ  !সতামার ভাই ,সমথর সতামার রি ,
 ,আক্ষম ভারতবাসী—সদমপষ বি ;সাহস অবিম্বন কর ,বীরভারতবাসী আমার ভাই। বি—
ি্ড াি ভারতবাসী আমার ভাই ,ব্রাহ্মি ভারতবাসী ,দক্ষরদ্র ভারতবাসী ,মূখ্ষ ভারতবাসী; 
তুক্ষমও কক্ষটমাি-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদমপষ ডাক্ষকয়া বি―ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী 
আমার প্রািআমার  ,ভারমতর সমাজ আমার ক্ষশশুশযযা ,ভারমতর সদবমদবী আমার ঈের ,
 সযৌবমনরউপবন ,ভারমতর মৃক্ষত্তকা আমার স্বগষ—বি ভাই ;আমার বাধষমকযর বারািসী ,
 ,রাত-আর বি ক্ষদন ;ভারমতর কিযাি আমার কিযাি‘সহ সগৌরীনাথআমায়  ,সহ জগদমম্ব ,
”আমায় মানুর্ কর। ,আমার দুবষিতা কাপুরুর্তা দূর কর ,মা ;মনুর্যত্ব দাও২৬ প্রক্ষতক্ষট 
মানুমর্র মমধযই সসই ঈের আমছন, সুতরাং এই দক্ষরদ্র নর-রূপী নারায়মির সসবাই একমাি 
ধমষ। স্বামীক্ষজ বিমছন, “পমড়ছ, ‛মাতৃমদমবা ভব, ক্ষপতৃমদমবা ভব’ আক্ষম বক্ষি, ‛দক্ষরদ্রমদমবা 
ভব, মুখ্ষমদমবা ভব’। দক্ষরদ্র, মূখ্ষ, অজ্ঞানী, কাতর―ইহারাই সতামামদর সদবতা হউক, 
ইহামদর সসবাই পরমধমষ জাক্ষনমব।”২৭ 
    এইভামব স্বামীক্ষজমক ভামিাভামব পড়মি আমরা জানমত পাক্ষর ক্ষতক্ষন যুকমদর উমদ্দমশয 
ক্ষক ক্ষক বাতষা ক্ষদময় সগমছন। যুবকমদর সৎ, িক্ষরিবান এবং ক্ষনোঃস্বাথষপর হমত হমব। ক্ষনয়ক্ষমত 
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পড়ামশানা, জ্ঞানিিষার মাধযমম মক্ষস্তমের ক্ষবকাশ ঘটামত হমব; ক্ষনয়ক্ষমত বযায়াম, পুক্ষষ্টকর খ্াদয 
খ্াওয়ার মাধযমম শারীক্ষরক শক্ষির ক্ষবকাশ ঘটামত হমব এবং মানুমর্র কিযামির জনয কাজ 
এবং প্রাথষনার মাধযমম হৃদয়বত্তার ক্ষবকাশ ঘটামত হমব। মনমক ক্ষনমজর ক্ষনয়ন্ত্রমি আনার 
সিষ্টা করমত হমব এবং সবষদা ক্ষিন্তা, কথা, কামজ সামঞ্জসয আনমত হমব। যুবকমদর 
আিক্ষবোসী ও ভয়শূনয হমত হমব এবং যথাথষ মানুর্ ক্ষহমসমব ক্ষনমজমদরমক গমড় তুিমত 
হমব। স্বামীক্ষজর কথায়: “মানুর্ হও রামিন্দ্র! অমক্ষন সদখ্মব ওসব বাক্ষক আপনা আপক্ষন 
গড়গক্ষড়ময আসমছ। ও পরস্পমরর সনক্ষড়কুমত্তার সখ্য়ামখ্ক্ষয় সছমড় সদুমদ্দমশয, সদুপায়, 
সৎসাহস, সদ্বীযষ অবিম্বন কর। যক্ষদ জমন্মছ সতা একটা দাগ সরমখ্ যাও।”২৮ 
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বাাঁকুড়ায় ক্ষবজয়ার উৎসব 

সুমখ্নু্দ হীরা 

 

ক্ষবজয়া দশমী হি দুগষা ক্ষবসজষমনর ক্ষতক্ষথ। আক্ষেন শুক্লপিীয় দশমী। দুগষার এক নাম 
ক্ষবজয়া। সদবী পুরাি মমত পদ্মনামা তদতযরাজমক জয় কমরক্ষছমিন বমি তার এই নাম। 
আবার পাবষতীর দুই সখ্ীর নাম জয়া ও ক্ষবজয়া। এই দুই সখ্ীমক অমনক জায়গায় 
দুগষাপ্রক্ষতমার সমঙ্গ পূজা হমত সদখ্া যায়। কাক্ষিকা পুরামি এক ক্ষবজয়ার উমেখ্ আমছ। 
ক্ষতক্ষন হমিন সতীর সবানক্ষঝ। সতীর ক্ষপতা দি যখ্ন সবষ-জীবন যমজ্ঞর আময়াজন 
কমরক্ষছমিন তামত ক্ষতক্ষন ক্ষনমক্ষন্ত্রত হময় যাওয়ার পমথ সতীর সমঙ্গ সদখ্া করমত সতীর গৃমহ 
যান। তখ্ন সতী ক্ষবজয়ার কাছ সথমক ‘দিযমজ্ঞ’র কথা জানমত পামরন এবং জানমত 
পামরন ক্ষশব এই যমজ্ঞ ক্ষনমক্ষন্ত্রত নন। তারপমরর ঘটনা সবার জানা। এছাড়া ৬৪ সযাক্ষগনীর 
অনযতম হমিন ক্ষবজয়া। 

    একদা শরৎ ঋতু ক্ষদময় বর্ষ শুরু হমতা। আক্ষেন শুক্লা দশমী ক্ষছি বমর্ষর প্রথম ক্ষদন। 
তাই আমামদর সদমশ ক্ষবজয়া দশমী ক্ষছি নববর্ষ। পৃক্ষথবীর প্রায় সমস্ত জাক্ষত তামদর নতুন 
বছমরর শুরুর ক্ষদন উৎসব কমর থামক। সসই নববমর্ষর প্রথা এখ্মনা পািন কমর িমিক্ষছ 
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আমরা। সযমন নববস্ত্র পক্ষরধান, আিীয়-স্বজনমক ক্ষনময় ভামিামন্দ খ্াওয়া দাওয়া, সারাক্ষদন 
আমমাদ-আহ্লামদ কাটামনা। সবাই ক্ষবোস কমর বছমরর প্রথম ক্ষদন সুমখ্-সচ্ছমন্দ কাটমি 
সারা বছর এই ভামব কাটমব। ক্ষকন্তু এই দশমীর নাম সকন ক্ষবজয়া সকন? তার উত্তর 
প্রখ্যাত সিাকসংসৃ্কক্ষত গমবর্ক সযামগশিন্দ্র রায় ক্ষবদযাক্ষনক্ষধ ক্ষদময়মছন, “এই আমরা নববমর্ষ 
ক্ষবজয় কামনা কক্ষর। এক বছর অক্ষতক্রম কমরক্ষছ, সকি কামনা ক্ষসদ্ধ হয় নাই, কত দুোঃখ্ 
কষ্ট সপময়ক্ষছ, এই নূতন বৎসমর সযন আমামদর সকি কাযষ ক্ষসক্ষদ্ধ হয়। এই আনমন্দর ক্ষদমন 
কক্ষনমষ্ঠরা গুরুজনক্ষদগমক প্রিাম কমর, নববমর্ষ ক্ষবজয়িামভর জনয তারা তামদর আশীবষাদ 
িায়। বয়সযরা পরস্পর আক্ষিঙ্গন কমর, এমক অমনযর শুভ কামনা কমর আহ্লাদ প্রকাশ 
কমর।” 

    ক্ষবজয়ার অনয অথষ হমিা ক্ষসক্ষদ্ধ বা ভাঙ্গ। দুগষাপূজামত ক্ষবজয়ার ক্ষদমন ক্ষসক্ষদ্ধ পান করার 
প্রথা আমছ। ক্ষযক্ষন পান কমরন না ক্ষতক্ষন স্পশষ কমরন। সযামগশিন্দ্র রায় ক্ষবদযাক্ষনক্ষধর মমত, 
আমগ নববমর্ষর আমগর ক্ষদন রুদ্রমদমবর উমদ্দমশয যজ্ঞ করা হমতা। এখ্ন আমরা রুদ্রািীর 
পূজা কক্ষর। ক্ষযক্ষন রুদ্রািী ক্ষতক্ষনই দুগষা। ক্ষতক্ষন সবষমদমবর সক্ষম্মক্ষিত শক্ষি, ক্ষতক্ষন মহাশক্ষি। 
তাাঁর ক্ষনকট আমরা প্রাথষনা কক্ষর, সযন নববমর্ষ আমামদর ক্ষবজয় হয়। ক্ষতক্ষন 'ক্ষবজয়া' নামমর 
উৎপক্ষত্তর কারমি এই বমি সমাক্ষপ্ত সটমনমছন, “আক্ষেন শুক্ল-দশমীর নাম ক্ষবজয়া-দশমী 
হময়মছ সসক্ষদন আমরা ক্ষবজয় কামনা কক্ষর, এই সহতু ক্ষবজয় ক্ষকংবা, সসক্ষদন আমরা ক্ষবজয়া 
পান কক্ষর, এই সহতু ক্ষবজয়া নামমর উৎপক্ষত্ত এই দুই-ই হ’সত পামর।” 

    শুধু বঙ্গমদমশ নয় উত্তর ভারমত ক্ষবজয়া দশমী খু্ব উৎসামহর সমঙ্গ পাক্ষিত হয়। পাঞ্জামব 
এক্ষদন বক্ষিমকরা 'হািখ্াতা' কমর। সসক্ষদন দুযতক্রীড়া দ্বারা ভাগয পরীিা কমর। উত্তর 
ভারমত বমি 'দমশরা'। সসখ্ামন নবরাক্ষি ব্রমতর পর দশমীর ক্ষদন দমশরা। সসক্ষদন রামিীিা, 
রাম-রাবমির যুদ্ধ, রাবি বধ, সীতা উদ্ধার, রামমর ক্ষবজয় যািা ইতযাক্ষদ অক্ষভনয় করা হয়। 
অমনমক বমিন সিতা যুমগ রাম রাবিমক শুক্লা নবমীমত বধ কমরক্ষছমিন। এইজনয দশমীমত 
ক্ষবজয় উৎসব। বাংিায় মহাকক্ষব কৃক্ষত্তবাস ক্ষিমখ্মছন র্ষ্ঠীমত সবাধন, আর দশমীমত রাবি 
বধ। যাই সহাক দশমীমত রামমর এক ক্ষনক্ষবড় সযাগ সদখ্মত পাওয়া যায়। অমনক িামন 
রাবি সপাড়া অথষাৎ রাবমির প্রক্ষতমূক্ষতষ ততক্ষর কমর তামত আগুন ক্ষদময় সপাড়ামনা হয়। 
পক্ষিমবমঙ্গ খ্ড়গপুর শহমর রাবি সপাড়া খু্ব ক্ষবখ্যাত। এছাড়া ঝাড়গ্রাম শহমরও রাবি 
সপাড়া হয়। বাাঁকুড়া সজিামত দু’একক্ষট রাবি সপাড়া হক্ষদস পাওয়া সগমছ। এবামর বাাঁকুড়া 
সজিার কময়কক্ষট ক্ষবজয়া দশমীর উৎসমবর ক্ষববরি সদওয়া হমিা। 

তবতি ঝগড়াই িিী মক্ষন্দমর কাদা সখ্িা: উত্তর বাড় গ্রাম পঞ্চাময়ত, জয়পুর থানা।  

    তবতি গ্রামমর “মা ঝগড়াই ভঞ্জনী” মক্ষন্দরক্ষট খু্ব প্রািীন। প্রক্ষতষ্ঠা ক্ষিক্ষপ অনুসামর ৯৬৫ 
মোমব্দ (১৬৫৯ িীোঃ) ক্ষবষু্ণপুমরর মেরাজা প্রথম রঘুনাথ ক্ষসংহ কতৃষক ক্ষনক্ষমষত। মাকড়া 
পাথমরর ততরী সপ্তরথ সদউি। ক্ষকংবদন্তী আমছ, সিমতায়া বরদার রাজার ক্ষবরুমদ্ধ যুমদ্ধ 
যাওয়ার সময় রাজা প্রথম রঘুনাথ ক্ষসংহ গভীর জঙ্গমি সদবীর সদখ্া পান। সদবীর আশীমর্ 
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যুমদ্ধ জয়িাভ কমরন। তারপর এই মক্ষন্দর ক্ষনমষাি কমরমছন। ঝগড়া (যুদ্ধ) সথমক সদবীর 
প্রক্ষতষ্ঠা বমি সিাকমুমখ্ সদবী “ঝগড়াই িিী” নামম পক্ষরক্ষিত। তমব সকান বাদ-ক্ষবসম্বাদ 
থাকমি, মাময়র কামছ মানত কমর সগমি সসই ঝগড়া ক্ষমমট যায়। এমনই ক্ষবোস 
এিাকাবাসীর। তাই মাময়র আমরক নাম ঝগড়াই ভঞ্জনী। এখ্ামনর সদবী প্রকৃতপমি 
আদযাশক্ষি মহামায়া অথষাৎ মা দূগষা। মাময়র এখ্ামন ক্ষশিামূক্ষতষ। মুখ্টুকু ছাড়া আপাদমস্তক 
বস্ত্রাবৃত। এই মক্ষন্দমর দুগষাপূজার সময় মাময়র পূজা হয় ধুমধাম কমর। অবশয সারাবছর 
ক্ষনতয পূজা হয়, ভাত সভাগ হয়। অনযানয পূজা সসরকম হয় না। মাময়র নামম সবশ জক্ষম 
জায়গা ও পুকুর আমছ। তামতই মাময়র বছর কার ভরিমপার্ি হময় যায়। বতষমামন 
সসবাময়ত রায় ও সমন্তার্ী পদবীর ব্রাহ্মিরা।  

     এখ্ামন ক্ষবজয়া দশমীর ক্ষদন হয় ‘কাদা সখ্িা’। মক্ষন্দমরর সামমন জায়গাক্ষট িারধার 
মাক্ষট ক্ষদময় সবাঁমধ সদওয়া হয়। এমক্ষনমত মাঠক্ষট সামানয নীিু। তারপর সসই মামঠ সাতঘামটর 
জি এমন ঢািা হয়। পুমরাক্ষহত ক্ষনময় আমস আমশপামশর সাতক্ষট পুকুমরর জি। তমব 
সবক্ষশরভাগ জিটা থামক গ্রামমর এক ক্ষকমিাক্ষমটার দূরবতষী রাজার পুকুমরর জি। এই 
পুকুমরর জি সবক্ষশ আনার কারন এক্ষটই ক্ষনকটবতষী পুকুর। তারপর সসই সবমধ সদওয়া 
জমি সখ্িমত সনমম পমর গ্রামমর মানুর্ জন। ক্ষকছুিমনর মমধয সসই “জিক্রীড়া” কদষম 
ক্রীড়ামত পক্ষরিত হয়। কারন এত সিামকর দাপাদাক্ষপমত অক্ষিমরই সাত ঘামটর জি হময় 
ওমঠ মা 'ঝগড়াই ভঞ্জনী’র কাদা। এই অনুষ্ঠানক্ষট হয় দুপুর সথমক সন্ধযা পযষন্ত। প্রথমম 
ক্ষকছু মক্ষহিা ও ক্ষশশুরা সখ্মি সনয়, তারপর পুরুমর্রা নামম। 

     এিাকার বাক্ষসন্দামদর কামছ জানমত সিময়ক্ষছিাম এই কাদা সখ্িার উৎস বা ইক্ষতহাস 
কী? জনশ্রুক্ষত অনুযায়ী, রাজা রঘুনাথ ক্ষসংহ যখ্ন এই বনপমথ যাক্ষচ্ছমিন তখ্ন একক্ষট 
বাক্ষিকামক অথষাৎ সদবীমক জিক্রীড়া করমত সদমখ্ক্ষছমিন। যুদ্ধ জয় কমর স রার সময় 
ক্ষতক্ষন সসই িামন এমস কথা ক্ষদময়ক্ষছমিন সয, এখ্ামন মাময়র মক্ষন্দর প্রক্ষতষ্ঠা করব এবং 
সসই সমঙ্গ দশমীর ক্ষদন জিক্রীড়ার বযবিা কমর সদমবা। 

   এই কাদা সখ্িার একক্ষট বযাখ্যা শামস্ত্র পাওয়া যায়। কাক্ষিকা পুরামি বিা আমছ-  

ক্ষবসজষময়ৎ দশমযান্তু শ্রবমি শাবমরাৎসববোঃ।। ১৭।। 

…………………………………………………….. 

তদা সমম্প্রর্িং সদবযা দশমযাং কারময়দু্বধোঃ।। ১৮।। 

সুবাক্ষসনীক্ষভোঃ কুমারীক্ষভমবষশযাক্ষভনষতষবক স্তথা। 

শেতূযষক্ষননাবদি মৃদবঙ্গোঃ পটবহস্তথা।। ১৯।। 

 বজবষবস্ত্রবষহুক্ষববধিষাজপুষ্প প্রকীিষবকোঃ। 
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ধূক্ষিকদষমক্ষবমিবপোঃ ক্রীড়ামকৌতুকমঙ্গবিোঃ।। ২০।। 

ভগক্ষিঙ্গাক্ষভধাবনি ভগক্ষিঙ্গপ্রগীতবকোঃ। 

ভগক্ষিঙ্গাক্ষদশবব্দি ক্রীড়াময়রু্রিং জনাোঃ।। ২১।। 

পবরনষাক্ষিপযমত যস্তু য পরান্নাক্ষিমপদ্ যক্ষদ। 

কু্রদ্ধা ভগবতী তসয শাপং দদযাং সুদারুিম্ ।। ২২।। 

অথষাৎ: দশমীর ক্ষদবস শ্রবিা নিমি শারমদাৎসমবর সক্ষহত সদবীর ক্ষবসজষন কক্ষরমব। -----
জ্ঞানীবযক্ষি দশমীমত শ্রবিা নিমি সদবীমক জমি সপ্ররি কক্ষরমবন। সুন্দর বমস্ত্র সক্ষর্জ্তা 
কুমারী ও সবশযা এবং নতষকগি সমঙ্গ িইয়া শে, তূরী, মৃদঙ্গ এবং পটমহর শব্দ কক্ষরমত 
কক্ষরমত নানাক্ষবধ বমস্ত্রর  জা উড়াইয়া খ্ই এবং  ুি ছড়াইমত ছড়াইমত ধূক্ষিকদষম ক্ষনমিপ 
করতোঃ নানা ক্রীড়ামকৌতুক ও মঙ্গিািরিপূবষক ভগক্ষিঙ্গাক্ষদবািক গ্রামযশব্দ উচ্চারি ও তাদৃশ 
শব্দবহুি গান এবং তাদৃশ অেীি বাকযািাপ কক্ষরয়া ক্ষবসজষমনর সমময় ক্রীড়া কক্ষরমব। সসই 
ক্ষদবস (অথষাৎ ক্ষবজয়াদশমীর ক্ষদন) যক্ষদ সকানও মনুর্য ক্ষনমজর উপর অেীি বযবহার কক্ষরমত 
না িামহ, অথবা যক্ষদ অনযমক অেীি বযবহামরর দ্বারা আক্ষিপ্ত না কমর, তমব ভগবতী কু্রদ্ধ 
হইয়া তাহামক শাপ প্রদান কক্ষরয়া গমন কমরন। 

িাতরা গ্রামম রঘুনাথ জীউময়র রথযািা: সিমগা গ্রাম পঞ্চাময়ত, সকাতিপুর থানা।  

    িাতরা গ্রামম একক্ষট প্রািীন রঘুনাথ জীউ মক্ষন্দর আমছ। এক্ষট আসমি তবষ্ণব ক্ষনম্বাকষ 
সগাষ্ঠীর মক্ষন্দর। অথষাৎ এক্ষট একক্ষট অিি। মেরাজ রাজবীর ক্ষসংমহর মক্ষহয়সী িূড়ামক্ষি 
সদবী শ্রীমিি পুরী ক্ষগময় সীতারাম দাস সমাহন্তর কামছ দীিা সনন। ক্ষতক্ষন ক্ষ মর এমস 
এখ্ামন এক িত্বর জক্ষম দান কমরন সমাহন্তমদর। এই ‘িত্বর’ সথমক এই িামনর নাম হয় 
িাতরা। তখ্ন এক িত্বর জক্ষমর পক্ষরমান ক্ষছি ২০০-২৫০ ক্ষবঘা। বতষমামন মক্ষন্দমরর নামম 
আমছ ৩০/৪০ ক্ষবঘা জক্ষম। এমতই বছর কার ক্ষনতযমসবা কাযষ িমি যায়। দশ জন সমাহন্ত 
এমস এই মক্ষন্দর প্রক্ষতষ্ঠা কমরক্ষছমিন। ১০ জন সমাহমন্তর নাম উমেখ্ কমর একক্ষট  িক 
আমছ। সশর্ সমাহন্ত অমযাধযা শরি সদব সমাহন্ত মারা সগমছন প্রায় ৩০ বছর আমগ। 
বতষমামন আর সকান সাধু সনই। গ্রামমর সর্ািআনা কক্ষমক্ষট এই অিমির সদখ্ভাি কমর। 
মক্ষন্দমর দুগষাপূজা করমতন সশর্ সমাহন্ত। ১৯৯২ সাি সথমক বতষমান কক্ষমক্ষট নবকমিবমর 
দুগষাপূজা শুরু কমরমছ। এই দূগষা পূজার ক্ষবমশর্ত্ব হি দশমী সথমক ক্ষতনক্ষদন রাবন কাটা 
রথযািা। একক্ষট কামঠর রথ মক্ষন্দমরর সামমন ছাউক্ষনমত রাখ্া হমব। রমথর ক্ষদন রঘুনাথজীউ 
রমথ সওয়ার হন। রমথর উচ্চতা ১০/১২  ুট। বতষমামন মক্ষন্দমর আমছ ক্ষপতমির প্রায় 
দু ুট উচ্চতার। আর আমছ রাধা-কৃষ্ণ। সসই সময় কার রঘুনাথজীউময়র মূক্ষতষ আর সনই। 
সকাথায় সগমছ, তাও সকউ বিমত পামর না। তবকামি রথ সবক্ষড়ময় গ্রাম ঘুমর মক্ষন্দমর ক্ষ মর 
আমস। ক্ষদ্বতীয় ক্ষদন ও একই রীক্ষত। তৃতীয় ক্ষদন রথ স রার সময় মক্ষন্দমরর ক্ষনকটবতষী 

৪৩ 



িাতরা রাম নারায়ি প্রাথক্ষমক ক্ষবদযািময়র মামঠ থামম। এখ্ামন থামক মাক্ষটর ততক্ষর সামড় 
িার / পাাঁি  ুমটর রাবি। পানুয়ার ক্ষশল্পী ক্ষযক্ষন দুগষা প্রক্ষতমা কমর গমড় সদন, ক্ষতক্ষনই মাক্ষটর 
রাবি ততক্ষর কমর সদন। রাবমনর সামমন রথ এমস দাড়ায়। গ্রামমর মহাদন্ত পাড়ার কািীপদ 
ক্ষসংহ রাম সসমজ রাবি মূক্ষতষর িারপামশ নৃমতযর ছমন্দ যুদ্ধ কমর। যুদ্ধ সশমর্ সিাহার তরবাক্ষর 
ক্ষদময় মাক্ষটর রাবিমক বধ কমর। এই উপিমি ঐ সু্কি মামঠ ক্ষতনক্ষদন সমিা বমস। রথ 
সদখ্া, রাবি কাটা সদখ্া ও সমিা সদখ্া এই িহযস্পমশষ মাঠ হময় ওমঠ পক্ষরপূিষ।  

তথযসূি: ক্ষনক্ষখ্ি কুমার পাি। 

বাক্ষতকরা গ্রামমর দুগষাপূজা: সগাপািপুর গ্রাম পঞ্চাময়ত, হীড়বাাঁধ থানা।  

    বাক্ষতকরা একক্ষট সছাট গ্রাম। সপাস্ট শািুই পাহাড়ী। গ্রামম একক্ষট দুগষাপূজা হয়। পূজাক্ষট 
সদষারমদর। অথষাৎ ভূক্ষমজমদর। গ্রামম মাি ৭০ ঘর সিামকর বাস। তার মমধয ৪০ ঘর 
সদষার। বাক্ষক ঘর গুক্ষি ব্রাহ্মন, তবষ্ণব, সক্ষহস। পূজা কমরন ব্রাহ্মন পুমরাক্ষহত। বতষমামন 
পূজা পক্ষরিািনা কমরন বৃিধর ক্ষসং সদষার ও সুবি ক্ষসং সদষার। পূজামক সাবষজনীন করমত 
সদষাররা অক্ষনচু্ছক। কারন এমত সদবীর ক্ষকছু অক্ষনয়ম হমত পামর; এই রকমই ক্ষবোস 
ভূক্ষমজমদর। তমব পূজাক্ষট সাবষজনীন রূপ সপময়মছ, পূজাক্ষট প্রায় ২০০ বছমরর প্রািীন। দুগষা 
ঠাকুমরর একক্ষট দািান মক্ষন্দর আমছ। পূজা শুরু কমরক্ষছমিন বীর ক্ষসং সদষার। প্রক্ষতমা ক্ষশল্পী 
 ক্ষটক কুম্ভকার। ইন্দপুমরর ব্রাহ্মিক্ষডহামত বাক্ষড়। িাাঁদা বাবদ কামরা কামছ ক্ষকছু সনওয়া হয় 
না। সকউ দান করমি তা শ্রদ্ধার সমঙ্গ গ্রহি করা হয়। পূজামত নবমীর ক্ষদন ছাগ বক্ষি হয়। 
আমগ মানত থাকমি মক্ষহর্ বক্ষিও হময়মছ। অষ্টমীর ক্ষদন আাঁখ্, কুমমড়া, শশা প্রভৃক্ষত বক্ষি 
হয়। ক্ষবজয়া দশমীর ক্ষদন আমস পামশর সাাঁওতাি জাক্ষতর সিামকরা জমড়া হন নাি করমত। 
ডুংক্ষরমগাড়া, ডাক্ষহবাক্ষড়, ক্ষতিাবাইদ, ভীমপুর, সদউিক্ষভড়া গ্রাম সথমক আক্ষদবাসী নর-নারী 
িমি আমস বাক্ষতকরা গ্রামম। সাাঁওতাি পুরুমর্রা গ্রাম ঘুমর দাাঁসায় নৃতয পক্ষরমবশন কমর। 
গৃহি বাক্ষড় সথমক িাি, ডাি, কিা, িাউ, কুমমড়া ইতযাক্ষদ আদায় হয়। তারপর পূজা 
ম্ড মপর সামমন নারী পুরুর্ সমমবত ভামব পক্ষরমবশন কমর করম নাি, পাতা নাি ইতযাক্ষদ। 
দুপুর সথমক ক্ষবকাি নাি গান কমর সন্ধযায় তারা গ্রামম ক্ষ মর যায়, এমদর নাি সদখ্মত 
প্রিুর সিামকর সমাগম হয়। তখ্ন গ্রামমর রাস্তার দুপামশ সমিা বমস যায়। সমিামত ক্ষমক্ষষ্ট, 
িপ, ঘুগক্ষন,  ুিকা, সখ্িনা, মমনাহারী সদাকান থামক। 

পুখু্ক্ষরয়া গ্রামম রাবি সপাড়া: পােষিা গ্রাম পঞ্চাময়ত, ক্ষসমিাপাি থানা।  

     পুখু্ক্ষরয়া গ্রামম একক্ষট সাবষজনীন দুগষা পূজা হয়। যার বয়স আনুমাক্ষনক পিাত্তর বছর। 
বতষমামন পুখু্ক্ষরয়া পূজা সথমক সভমি পামশর গ্রাম সরঙু্গরবাাঁমধ কুমষী সগাষ্ঠী আিাদা কমর দুগষা 
পূজা কমর। ক্ষসমিাপাি খ্াতড়া সরামডর দক্ষিি পামশ পুখু্ক্ষরয়া, সরঙু্গরবাাঁধ, ক্ষনমক্ষডক্ষহ 
পাশাপাক্ষশ গ্রাম। উত্তর ক্ষদমকর গ্রামগুক্ষি হি  ুিহক্ষর, ক্ষটকান, সগািকপুর। এই গ্রামগুক্ষি 
হি আক্ষদবাসী অধুযক্ষর্ত গ্রাম। এই গ্রামমর আক্ষদবাসী স্বতোঃসূ্ফতষ ভামব এই পুখু্ক্ষরয়ার 
দুগষাপূজামত অংশগ্রহি কমর। এরা নবমীর ক্ষদন এমস সারাক্ষদন নাি গান কমর। এমদর 
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পূজার সময় ক্ষবখ্যাত নাি দাাঁসায়। যামত সছমিরা অংশগ্রহি কমর। রক্ষিন শাক্ষড় ধুক্ষতর মমতা 
পমড়, মাথায় পাগক্ষড় সবাঁমধ, তামত ময়ূমরর পািক গুাঁমজ গৃহমির বাক্ষড়মত ঘুমর ঘুমর দাাঁসায় 
নৃতয পক্ষরমবশ কমর। ধামসা মাদমির পক্ষরবমতষ সনয় বুয়াং (ভুয়যাং) বাজনা। সমঙ্গ থামক 
বাাঁক্ষশ ও কাাঁসর ঘন্টা। দশমীর ক্ষদন আক্ষদবাসীরা একক্ষট ক্ষনজস্ব ক্রীড়া প্রক্ষতমযাক্ষগতায় 
অংশগ্রহি কমর। তার নাম ‘সভজাক্ষবাঁধা’। একক্ষট কিাগামছর কাম্ড  দূর সথমক তীর ছুাঁমড় 
ক্ষবদ্ধ করা হয়। পুরস্কার ক্ষহমসমব সদওয়া হয় ধুক্ষত, সগক্ষঞ্জ, গামছা, ক্ষিমড়, ক্ষমক্ষষ্ট। ক্ষযক্ষন প্রথম 
িান অক্ষধকার কমরন, তামক বাক্ষক প্রক্ষতমযাগীরা কাাঁমধ কমর পূজা ম্ড মপ ক্ষনময় আমসন। 
এই কাাঁমধ কমর আনাটা খু্ব সম্মামনর বযাপার। এই প্রক্ষতমযাক্ষগতা দীঘষক্ষদন ধমর িমি 
আসমছ। সাত-আট বছর আমগ সথমক এই ‘সভজাক্ষবাঁধা’র সমঙ্গ সামঞ্জসয সরমখ্ শুরু হময়মছ 
‘রাবি সপাড়া’। ১০/১২  ুট উাঁিু একক্ষট রাবমির মূক্ষতষ ততক্ষর করা হয় বাাঁশ, খ্ড় ও কাগজ 
ক্ষদময়। রাবমির মাথাগুক্ষি হয় ঝুক্ষড় ক্ষদময়। ততক্ষর কমর গ্রামমর যুবা সছমিরা। তারপর তীর 
ছুমড় আগুন ধরামনা হয়। দশমীর সন্ধযামবিা হয় এই অনুষ্ঠান। গ্রামমর সিামকরা এই 
অনুষ্ঠান খু্ব উপমভাগ কমর। এজনয ভামিাই ভীড় হয়। 

বড়মজাড়া গ্রামম ক্ষবজয়া দশমী সমিা: বড়মজাড়া গ্রাম পঞ্চাময়ত, বড়মজাড়া থানা।  

    দুগষাপূজা বািািীর জীবমন এক আনমন্দর বাতষা ক্ষনময় আমস। ক্ষবজয়া ক্ষনময় আমস 
ক্ষবর্াদ। ক্ষকন্তু বড়মজাড়া গ্রামম ক্ষবজয়ার ক্ষদন থামক বাড়ক্ষত আনন্দ। এক্ষদন বড়মজাড়া গ্রামম 
বমস ক্ষবজয়া দশমীর সমিা। গ্রামম সাবষজনীন ও পাক্ষরবাক্ষরক ক্ষমক্ষিময় ২৯ ক্ষট প্রক্ষতমা হয়। 
এইসব প্রক্ষতমা রাজারবাাঁধ নামক পুকুমরর সামমন, বড়মজাড়া  ুটবি গ্রাউমির মামঠ। দুপুর 
সথমক জমড়া হওয়া শুরু হয়। ঠাকুর মামঠ নাক্ষমময় সবাই সমিা সঘামর। এই উপিমি মামঠ 
সমিা বমস যায় সয। সমিা পক্ষরিািনা কমর বড়মজাড়া গ্রাম সর্ািআনা। এটা প্রায় ৪০ 
বছমরর পুরমনা প্রথা। সমিামত খ্াবার সদাকান সবক্ষশ থামক। ক্ষবক্ষভন্ন ক্লাব ঠাকুর আনার 
সময় বাজনা বাক্ষজময় আমস। রাত আটটা সথমক ঠাকুর ক্ষবসজষন শুরু হয় রাজারবাাঁমধ। 
সর্ািআনার তর  সথমক থামক আতশবাক্ষজ প্রদশষনী। িানীয় রাজ ক্লাব গত িার-পাাঁি বছর 
ধমর তারা ‘রাবন সপাড়া’র বযবিা কমরমছ। ১০/১৫  ুট একক্ষট বাাঁশ ও খ্ড় ক্ষদময় কাঠামমা 
করা হয়। হাক্ষড় ক্ষদময় রাবমির দশ মাথা ততরী কমর। তামত থামক বাক্ষজ ঠাাঁসা। আগুন 
সজমি রাবি সশমব্দ েমি ওমঠ। রাত দশটা/এগামরাটা পযষন্ত িমি ক্ষবসজষন প্রক্ষক্রয়া। । 
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শুশুক্ষনয়া অঞ্চমির আক্ষদবাসী সাাঁওতািমদর জীবন ও সংসৃ্কক্ষত 
সসৌমমন রক্ষিত 

 
আক্ষদবাসী অমথষ আক্ষদ বাক্ষসন্দা। ভারমতর আক্ষদবাসীমদর ক্ষিক্ষেত করমত প্রধান সয দুক্ষট পথ 
উনু্মি তা হি ভার্াগত ক্ষবিার ও নৃতাক্ষত্ত্বক ক্ষবিার। ভারমত সয িারক্ষট প্রধান ভার্াবংশ 
রময়মছ, তার অনযতম ভার্াবংশক্ষট হি অক্ষিক। এক্ষটই ভারমতর প্রািীনতম ভার্ামগাষ্ঠী। 
ভারমত প্রিক্ষিত অক্ষিক ভার্ামগাষ্ঠীমক প্রধানত দুক্ষট ভামগ ভাগ করা যায়— ক) সমান্ -
খ্মমর, এই ভার্ায় কথা বমিন আসামমর খ্াক্ষসয়া উপজাক্ষতর সিামকরা। এবং খ্) মু্ড ারী 
সগাষ্ঠীর ভার্াসমূহ। এর অন্তগষত খ্ারওয়াক্ষর, কুরকু, খ্ক্ষরয়া, জুয়াং, শবর ও গডাবা। 
খ্ারওয়াক্ষর সগাষ্ঠীর অন্তভুষি ভার্াগুক্ষি হি—সাাঁওতাক্ষি বা হড়, মুনাক্ষর, ভূক্ষমজ, ক্ষবরহড়, 
সকাডা, সহা, তুক্ষরম, আসুক্ষর, আগাক্ষরয়া ও সকারওয়া। বাাঁকুড়ায় অক্ষিক ভার্ামগাষ্ঠীর অন্তগষত 
সবশ ক্ষকছু ভার্ার মানুমর্র বাস িি করা যায়। আবার নৃতাক্ষত্ত্বক ক্ষবিামর ভারমতর জনগিমক 
সয পাাঁিক্ষট নরমগাষ্ঠীমত ভাগ করা হয়, তার মমধয প্রািীনতম নরমগাষ্ঠী ক্ষহমসমব ধরা হয় 
প্রমটা-অিািময়ড (Proto-Australoid) বা আক্ষদ-অস্ত্রাি। এমদর একসময় ক্ষবস্তার ক্ষছি 
উত্তর ভারত সথমক প্রশান্ত মহাসাগমরর ইস্টার দ্বীপ পযষন্ত। নৃতত্ত্বক্ষবদগি অনুমান কমরন, 
এরা ভারত সথমক ইমন্দামনক্ষশয়া হময় অমিক্ষিয়ায় সপৌঁছায়। আক্ষদ-অস্ত্রািমদর তবক্ষশষ্টযসম্পন্ন 
মানুর্মদর ক্ষমি আক্ষদবাসী সম্প্রদাময়র মানুমর্র সমঙ্গ খু্াঁমজ পাওয়া যায়। যক্ষদও ক্ষরসমি ও 
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ডােন সাাঁওতাি উপজাক্ষতর উদ্ভব দ্রক্ষমি জাক্ষত সথমক বমি মমন কমরন। বাাঁকুড়া সজিার 
আক্ষদবাসীরা হমিন মূিত সাাঁওতাি, ভূক্ষমজ, সকাড়া প্রভৃক্ষত উপজাক্ষতর মানুর্। তমব এমদর 
মমধয সবষবৃহৎ জনমগাষ্ঠী অবশযই সাাঁওতাি জনজাক্ষত। সজিার ক্ষবক্ষভন্ন প্রামন্ত তাাঁমদর 
দীঘষক্ষদমনর বসবাস। শুশুক্ষনয়া অঞ্চমিও এমদর বসবাস সুপ্রািীনকাি সথমকই। 
   শুশুক্ষনয়া গ্রাম পঞ্চাময়মতর অন্তভুষি সয কময়কক্ষট গ্রাম আমছ তার মমধয বাগক্ষডহা, 
ভরতপুর, ক্ষবশমকাদর, ক্ষগধুক্ষরয়া, সগায়ািডাঙ্গা, হাপাক্ষনয়া, জিজক্ষিয়া বানমশাি, রামনাথপুর, 
শুশুক্ষনয়া পড়ক্ষশবনা, ক্ষশউক্ষিবনা ইতযাক্ষদ গ্রামগুমিামত কম-মবক্ষশ সংখ্যক আক্ষদবাসীমদর 
বাস। জনগিনা-২০১১ অনুযায়ী ক্ষগধুক্ষরয়ায় আক্ষদবাসীমদর সংখ্যা ৬৫৫, রামনাথপুমর ৬৩৯, 
বাগক্ষডহায় ৫৩৯, ক্ষশউক্ষিবনায় ৪০৬, ক্ষবশমকাদমর ৩৯০, হাপাক্ষনয়ায় ২৫৭, সগায়ািডাঙ্গায় 
২৫৩, পাহাড়মবদযায় ১৭৮, ভরতপুমর ৮৯।  আক্ষদবাসী বিমত প্রধানত সাাঁওতাি জনজাক্ষতর 
প্রাধানযই িি করা যায় এই এিাকায়। এছাড়াও আমছ মাহাক্ষি ও করঙ্গা সাাঁওতািমদর 
প্রধান বামরাক্ষট সগাি বা পাক্ষরস হি—হাাঁসদা, মুমুষ, ক্ষকসু্ক, সহমব্রম, মা্ড ী, টুডু, বামস্ক, সবশরা, 
পাাঁউক্ষরয়া, িাঁমড় ও বড়য়া বা সবমডয়া। এরমমধয সশমর্র কময়কক্ষট বাদ ক্ষদময় বাক্ষক প্রায় সব 
সগামির সাাঁওতাি এই এিাকায় বসবাস কমরন। তাাঁমদর সংস্কার, রীক্ষত-নীক্ষত সজিার 
অনযানয সাাঁওতািমদর মমতাই। 

জন্ম সংস্কার: সাাঁওতাি বাক্ষড়মত সকামনা সন্তামনর জন্ম হমি ঐ বাক্ষড় ও পাড়া-
পড়ক্ষশ ‘অমশৌি’ পািন কমরন। িায়া এমস শুক্ষদ্ধকরমির কাজ কমরন। জমন্মর ক্ষতন বা 
পাাঁিক্ষদন পর ক্ষততা ভাত খ্াওয়ার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠামন নাক্ষপত প্রথমম িায়ামক, পমর 
বাক্ষক পুরুর্মদর দাক্ষড়-মগাাঁ  কাক্ষমময় সদয়। পমর নবজাতক বা নবজাক্ষতকার মাথা সথমক 
এক সগাছা িুি সকমট একটা পাতায় সরমখ্ তামত সামানয সতি ক্ষদময় ধািী বা ধাইমামক 
সদন। প্রমতযমকর োন হওয়ার পর বুমক আতপ িামির গুাঁক্ষড় মামখ্ন। ধািী এক সগাছা 
সুমতামক হিুদ-জমি মাক্ষখ্ময় সন্তামনর সকামমর সবাঁমধ সদন। সাত ক্ষদমনর ক্ষদন নবজাতমকর 
মা সবার সমঙ্গ োন করমত পামরন। গভষাবিায় সাাঁওতাি রমিীমক কমঠার ক্ষনয়ম পািন 
করমত হয়। পাতা সসিাই করা, উনুন ততক্ষর করা িমি না এই সময়। নদী, খ্াি, ঝিষা 
ইতযাক্ষদ পার হওয়া িমি না ইতযাক্ষদ। নবজাতমকর নামকরমির অনুষ্ঠানমক বিা হয় 
ছাক্ষতয়ার। যক্ষদ জাতক প্রথম সন্তান হয়, তাহমি তার নাম তার ঠাকুরদাদার নামম হয়, 
জাক্ষতকা হমি তার ঠাকুমার নামম হয়। অনুষ্ঠামন সন্তামনর ক্ষপতা না থাকমি প্রসূক্ষতর বাবার 
মত অনুসামর নামকরি হয়। তমব এখ্ন আর এই ক্ষনয়ম সকমিই মামনন না। এরপর 
পাড়া-পড়ক্ষশমদর ক্ষততা ভাত অথষাৎ ক্ষনমপাতা ক্ষমক্ষশ্রত ভাত খ্াওয়ামনা হয়। জাতমকর খ্ামটর 
ক্ষনমি সবসমময়র জনয তীর ধনুক ও কামস্ত রাখ্া হয়। জাক্ষতকা হমি রাখ্া হয় কামস্ত ও 
কাজিিতা। আক্ষদবাসী সমাজ মমন কমর, এগুক্ষি জাতক ও প্রসূক্ষতমক অপমদবতার হাত 
সথমক রিা কমর। এরপমরর অনুষ্ঠান মুমখ্ ভাত বা অন্নপ্রাশন। জাতমকর ছয় মাস বয়মস 
এবং জাক্ষতকার সাত মাস বয়মস অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়। 

ক্ষববাহ সংস্কার : আক্ষদবাসী সমামজ বমরর পি সথমক কনযা সখ্াাঁজা হয়। 
সমমগামির মমধয ক্ষবময় হয় না। ক্ষহনু্দমদর মমতাই ক্ষবময়র পর সমময়মদর সগাি ও পদক্ষব 
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পািমট যায়। বহু ক্ষববাহ সনই, ক্ষবধবা ক্ষববামহর প্রিিন আমছ। বরপি সনই। ক্ষববাহ-
ক্ষবমচ্ছমদর ক্ষনয়ম আমছ। স্ত্রীর মৃতুয হমি সছাট শািীমক ক্ষবময় করার ক্ষবধান আমছ। সগাি 
অনুযায়ী ক্ষববামহ বাধা-ক্ষনমর্ধও িি করা যায়। সযমন সবশরামদর সমঙ্গ টুডুমদর বা ক্ষকসু্কমদর 
সমঙ্গ মাক্ষ্ড মদর ক্ষববাহ হয় না। ড. অতুি সুমরর মমত, সাাঁওতাি সমামজ প্রধানত ক্ষতন 
রকমমর ক্ষববাহ পদ্ধক্ষত প্রিক্ষিত—ক) ঘটকািী পদ্ধক্ষত, খ্) ক্ষসাঁদুর-ঘর্া পদ্ধক্ষত এবং গ) 
ক্ষনরমবািক পদ্ধক্ষত। ঘটকািী পদ্ধক্ষতমত ঘটক পামির কামছ ক্ষবক্ষভন্ন পািীর সম্বন্ধ ক্ষনময় 
আমসন। পছন্দ হমি ক্ষবময় হয়। ক্ষসাঁদুর-ঘর্া পদ্ধক্ষতমত, যক্ষদ সকান পুরুর্ প্রকাশয সকান 
িামন সকান সমময়র ক্ষসাঁক্ষথমত ক্ষসাঁদুর ঘমর্ সদন, তাহমি সস ক্ষববাহমক মানযতা সদওয়া হয়। 
ক্ষনরমবািক পদ্ধক্ষতর ক্ষববাহ হি, সমময় তার পছন্দমমতা সছমির বাক্ষড়মত ক্ষগময় একপ্রকার 
সজার কমর থাকমত শুরু কমর। তমব শুশুক্ষনয়া অঞ্চমি ঘটকািী পদ্ধক্ষতমতই সবমিময় সবক্ষশ 
ক্ষববাহ হয়। ভামিামবমস ক্ষবময় করার আক্ষধকযও ক্রমশ বাড়মছ আক্ষদবাসী সমামজ। অনযভামব, 
সাাঁওতািমদর ক্ষবময়র প্রথা বা ‘বাপ্ িা’সক সাতভামব ভাগ কমরমছন অমনমক—১। ক্ষকক্ষরঞ 
বাহু বাপ্ িা—বর ও কমন দুই পমির মমধয সদখ্াশুনা কমর সয ক্ষবময় হয়। ২। টুড’ক্ষক বাহু 
বাপ্ িা—কমনর বাক্ষড়মত ক্ষবময়র আময়াজন না করা সগমি বমরর বাক্ষড়মত কমনমক এমন সয 
ক্ষবময় হয়। ৩। অর্ আমদর বাপ্ িা—কুমারী সমময়মক সজার কমর ধমর এমন সয ক্ষবময়। ৪। 
ক্ষঞব বি বাপ্ িা—পরস্পর ভামিামবমস সয ক্ষবময়। ৫। ইতুযৎ ক্ষসনু্দর বাপ্ িা—যুবক যুবতী 
পরস্পর ভামিামবমস ক্ষবময় করমত িাইমি যক্ষদ সমময়র বাবা বাধা সদয়, সসমিমি গ্রামমর 
মাঁমড় হড় বা গ্রাম পঞ্চাময়ত ক্ষবময়র বযবিা কমর। এই ক্ষবময়মক ইতুযৎ ক্ষসনু্দর বাপ্ িা বমি। 
৬। সামঙ্গা বাপ্ িা—সকান ক্ষবধবা বা স্বামী পক্ষরতযিা সমময়র ক্ষবময়মক সাঙ্গা বমি। ৭। 
ক্ষকক্ষরঞ জাওয়ায় বাপ্ িা—কুমারী সমময় যক্ষদ অন্তসত্ত্বা হয় এবং সদার্ী পুরুর্মক খু্াঁমজ না 
পাওয়া যায়, সসমিমি ইচু্ছক সযমকান পামির সমঙ্গ ক্ষবময় সদওয়া হয়। এই ক্ষবময়মক ক্ষকক্ষরঞ 
জাওয়ায় বাপ্ িা বমি। 
    ক্ষবময়র জনয পাি-পািী ক্ষনধষাক্ষরত হময় সগমি পািপি ভামিা ক্ষদন সদমখ্ পািীর বাড়ী 
যায়। তমব সসটা ক্ষবমজাড় সংখ্যায় অথষাৎ ৩,৫ বা ৯ বা ১১ জন ক্ষমমি যায়। পািপি 
পািীপমির বাক্ষড়মত বা উমঠামন বসমি সসখ্ামন জিপূিষ ঘট রাখ্া হয়। এই ঘট শুভ বা 
ভামিা ক্ষকছু ঘটনার প্রতীক। অবমশমর্ ক্ষবময়র ক্ষদন ধাযষ করা হয়। পূমবষ দুক্ষট দক্ষড়মত ক্ষগাঁট 
ক্ষদময় ক্ষবময়র ক্ষদনমক সুক্ষনক্ষিত করা হত এবং দুই পিমক সসই দক্ষড় সদওয়া হত। সযমন 
ক্ষবময়র আর কুক্ষড়ক্ষদন সদক্ষর হমি দক্ষড়মত কুক্ষড়টা ক্ষগাঁট সদওয়া হত। প্রক্ষতক্ষদন একক্ষট কমর 
ক্ষগাঁট খু্িমত হত। বতষমামন কযামিিামরর সুপ্রিিমনর জনয এই বযবিা প্রায় সনই বিমিই 
িমি। ক্ষবময়র দু-একক্ষদন পূমবষ হয় গাময় হিুদ বা গািহক্ষরদ্রা। ক্ষববাহ অনুষ্ঠান যামত সুষু্ঠভামব 
সম্পন্ন হয় সসজনয জামহর থামন ক্ষগময় পুমজা সদওয়া হয়। পামির বাক্ষড়র উমঠামন দুক্ষট গতষ 
করা হয়। সছাট গতষক্ষটমত কাাঁিা হিুদ, পাাঁিক্ষট কক্ষড় বা মুদ্রা, পাাঁিক্ষট ধান, কময়কক্ষট দুবষাঘাস, 
আতপ িাি একক্ষট শািপাতায় মুমড় সরমখ্ সদওয়া হয়। বড় গতষক্ষটমত একক্ষট সমতজ শাি 
ডাি, একক্ষট মহুি ডাি, একক্ষট ক্ষিরুডাি, দুবষাঘাস, আতপ িাি বনমখ্জুমরর িাটাই ক্ষদময় 
সবাঁমধ খ্ড় ক্ষদময় জড়ামনা হয়। তারপর তামত মাক্ষট সিমপ সমান কমর একক্ষট ম্ড প ততক্ষর 
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করা হয়। িায়া ও জগমাক্ষঝ ঐ ডািগুক্ষিমক পুমজা কমরন। তারপর কাাঁিা হিুদ সবাঁমট 
সরমর্র সতমির সমঙ্গ সমশামনা হয়। সসই সতি হিুদ গাময় মাখ্ামনা হয়। বমরর গাময় 
সদওয়া হিুদ সতি কমনর বাক্ষড়মত পাঠামনা হয়। কমন সসই হিুদ-মতি মামখ্ন। ক্ষবময়র 
ক্ষদন বাক্ষড়মত একক্ষট সছাট খ্াি কাটা হয়, পুকুমরর প্রতীক ক্ষহমসমব। এখ্ামন পািমক োন 
করামনা হয়। একক্ষট সজায়ামির ওপর প্রথমম পামির বাবা, তারপর পামির মা, সশমর্ পাি 
দাাঁড়ান। একক্ষট তরবাক্ষর ক্ষনময় পামির বাবার মাথা সথমক পামির মাথা পযষন্ত রাখ্া হয়। 
তামত পামির বাবার মাথায় থাকা তরবাক্ষরর হাতমির ওপর এমনভামব জি ঢািা হয় 
যামত তরবাক্ষর ক্ষদময় সসই জি পামির মাথায় ক্ষগময় পমড়। ক্ষবমকমির ক্ষদমক ক্ষনকটবতষী 
পুকুমর বা নদীমত জি আনমত যাওয়া হয়। ক্ষবময়র সময় পািমক কাাঁমধ সনন পামির 
ভক্ষগ্নপক্ষত বা বামুন। কমনমক ক্ষনময় আসা হয় বড় ডািা বা িাঙ্গাক্ষরমত। বর-কমনর শুভদৃক্ষষ্টর 
পর ক্ষসাঁদর দান হয়। এভামবই ক্ষবময়র কাজ সসক্ষদমনর মমতা সশর্ হয় এবং সকমি 
সক্ষম্মক্ষিতভামব নাি-গামন ক্ষিপ্ত হয়। এই অনুষ্ঠানমক বমি ‘ক্ষসাঁদুর সিমবদ িটম’। সকমি 
এই সময় ‘হক্ষরমবাি’ বমি ক্ষিৎকার কমর ওমঠন। ক্ষবময়র পমরর ক্ষদন হয় কমন ক্ষবদায় পবষ। 
সাাঁওতাি সমামজর ক্ষববাহ অনুষ্ঠান অমনকটাই ক্ষহনু্দ রীক্ষতর। তমব তাাঁমদর ক্ষবময়মত সকামনা 
মন্ত্র পড়া হয় না। 

মৃতুয সংস্কার : সাাঁওতািমদর মৃতুয সংস্কার প্রায় ক্ষহনু্দমদর মমতাই। অন্নপ্রাশমনর 
পূমবষই সকান জাতক মারা সগমি মৃতমদহমক মাক্ষটমত সপাাঁতা হয়। অনয সিমি মৃতমদহমক 
দাহ করা হয় বা কবর সদওয়া হয়। মৃতমদহমক েশানঘামট ক্ষনময় যাওয়ার সময় খ্ই ও 
কাপষামসর বীজ ছড়ামনা হয়। েশানযািীরা োন কমর বাক্ষড় ক্ষ মর এমি একক্ষট বাচ্চা মুরক্ষগ 
সকমট তার ডানা ও পাময়র নখ্ আিাদা কমর িামির সমঙ্গ রান্না করা হয়। সমঙ্গ সদওয়া 
হয় আম। নুন বা সতি সদওয়া হয় না সসই মাংস রান্নায়। তারপর একক্ষট শািপাতায় সসই 
রান্না ক্ষবমদহী আিার উমদ্দমশয েশান যাবার রাস্তায় একক্ষট সছাট িািা কমর তামত রাখ্া 
হয়। সসখ্ান সথমক ক্ষ মর আসার পর ঘমরর সভতমর একক্ষট কুিায় আতপ িাি ও খু্দ 
রাখ্া হয। এক্ষট আসমি মানুর্ক্ষটর মৃতুযর কারি জানার জনয একক্ষট সংস্কার। এইসমময়ই 
শবদাহকারীমদর একজমনর ওপর (মূিত মুমুষ সগামির সকামনা সিামকর ওপর) ‘ভর’ হয়। 
সস তখ্ন মৃমতর সম্পমকষ অমনক কথা বমি। তামক পক্ষবি হাাঁক্ষড়য়া পান করমত সদওয়া হয় 
যামত তার মধয ক্ষদময় ক্ষবমদহী আিা ঐ হাাঁক্ষড়য়া পান কমর। মৃমতর ক্ষনকট আিীময়রা ৫ ক্ষদন 
অমশৌি পািন কমরন এবং ছয় ক্ষদমনর ক্ষদন িুি-নখ্-দাক্ষড় কাক্ষমময় সশৌি হন। শ্রামদ্ধর ক্ষদন 
মারাং বুরুর পুমজা সদওয়া হয়। পুমজামত মুরগী বক্ষিও সদওয়া হয়। সসক্ষদন োমনর সময় 
পক্ষরবামরর সবাই এাঁমটি মাক্ষট ও মহুয়ার খ্ইি মামখ্ন। শুশুক্ষনয়া এিাকার আক্ষদবাসীরা 
মৃতমদমহর অক্ষি মূিত দামমাদর নমদর জমি ভাক্ষসময় সদন। সকউ দামমাদর না সযমত 
পারমি ক্ষনকটবতষী নদীমত ভাক্ষসময় সদন। এখ্ানকার আক্ষদবাসী সমামজ পটুয়ামদর আগমন 
ও িিুদান প্রথা সক্ষবমশর্ উমেখ্মযাগয। ক্ষনকটবতষী ভরতপুর ও কাক্ষিপাহাক্ষড় গ্রামমর 
পটুয়ারা মৃতমদমহর পক্ষরবামর এমস পট সদক্ষখ্ময় মৃতমদমহর িিুদান কমরন। প্রিক্ষিত, এমত 
মৃতমদমহর আিা শাক্ষন্তিাভ কমর। 
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ক্ষবিার বযবিা : আক্ষদবাসী সমামজর ক্ষবিার বযবিা তাাঁমদর উন্নত জনজীবমনর 
পক্ষরিয়বাহী। মাঁমড় হড় অথষাৎ পাাঁি জন মুখ্য বযক্ষির ওপর সকামনা গ্রামমর ক্ষবিার বযবিা 
নযস্ত থামক। প্রধান ক্ষবিারপক্ষত হন মাক্ষঝ অথষাৎ গ্রাম প্রধান। মাক্ষঝর সমঙ্গ থামকন জগ মাক্ষঝ 
বা গ্রাম উপপ্রধান, সগামড়ৎ, নায়মক এবং পরাক্ষনক। জগ মাক্ষঝ গ্রামমর উৎসব-অনুষ্ঠামনর 
ক্ষবর্য়গুক্ষি সদমখ্ন। সগামড়ৎ এর কাজ ক্ষববামদর তথয সংগ্রহ করা বা গ্রামম ক্ষনমন্ত্রমির কাজ 
করা। সাাঁওতাি সমামজ পুমরাক্ষহমতর কাজ কমরন নায়মক। শুশুক্ষনয়া অঞ্চমি এখ্মনা এরূপ 
ক্ষবিার বযবিার প্রিিন আমছ। সাাঁওতাি সমামজ সয সব পদাক্ষধকারীমদর কথা জানা যায়, 
তারা মূিত ক্ষনম্নরূপ— 

ক) মাক্ষঝ—আক্ষদবাসী গ্রামমর সমবষাচ্চ আসমন ইক্ষন অক্ষধক্ষষ্ঠত। মূিত ক্ষযক্ষন প্রথম 
সকাথাও গ্রাম িাপন কমরন, ক্ষতক্ষনই মাক্ষঝ হন। পমর বংশানুক্রমম সসই পদ িমি। সমময়রা 
এই পমদর অক্ষধকারী হমত পামর না। 

খ্) পারাক্ষিক—ইক্ষন মাক্ষঝর সহায়ক। সকান মাক্ষঝ অপুিক বা ভ্রাতাহীন হমি তাাঁর 
মৃতুযর পর পারাক্ষনক-ই মাক্ষঝ হন। 

গ) জগমাক্ষঝ—গ্রামমর তরুি-তরুিীমদর কাজকমষ ও িাক্ষরক্ষিক ক্ষদক সদমখ্ন 
জগমাক্ষঝ। গ্রামমর সকামনা যুবক বা যুবতী কাউমক ভামিাবাসমি সস খ্বর প্রথমম 
জগমাক্ষঝমক জানামত হয়। জগমাক্ষঝ তখ্ন সগামডৎমক জাক্ষনময় সভা ডাকার ক্ষনমদষশ সদন। 

ঘ) জগ পারাক্ষিক—ইক্ষন পারাক্ষিমকর সহায়ক। জগমাক্ষঝর অনুপক্ষিক্ষতমত ক্ষতক্ষন 
জগমাক্ষঝর দাক্ষয়ত্ব পািন কমরন। 

ি) ভদ্দ—গ্রামমর শাসন বযবিা ক্ষঠকঠাক িিমছ ক্ষকনা তা সদখ্ার জনয থামকন 
একজন ভদ্দ। 

ি) নাইমক বা নায়মক—মাক্ষঝর সছাট ভাই এই পদ পান। ইক্ষত সাাঁওতািমদর 
পুমরাক্ষহত। এই পদক্ষটও বংশানুক্রক্ষমক। 

ছ) সগামডৎ—গ্রামমর ক্ষবক্ষভন্ন খ্বরাখ্বর গ্রামবাসীর কামছ সপৌঁমছ সদন এই 
সগামডৎ। 

জ) ক্ষদশম মাক্ষঝ—সমস্ত সাাঁওতাি সমামজর প্রধান হমিন ক্ষদশম মাক্ষঝ। ক্ষতক্ষন 
মহারাজাতুিয। 

ঝ) কুডাম নাইমক—ইক্ষন সাধারিত ডাইক্ষন সশ্রক্ষির সদবমদবী বা অপমদবতার 
পূজা কমরন। এই পদ বংশানুক্রক্ষমক।  

ঞ) সদশমকাটাি—এনার কাজ অমনকটা সগামডৎ এর মমতা। তমব সগামডৎ 
সকবি গ্রামমর মমধযই খ্বর বা ক্ষনমদষশ জাক্ষনময় সদন প্রমতযকমক। সদশমকাটামির কাজ হি 
ক্ষবিারসভার খ্বর সংক্ষেষ্ট গ্রামগুক্ষির মাক্ষঝমদর কামছ সপৌঁমছ সদন। দুই বা তার সবক্ষশ 
গ্রামমর মমধয ক্ষববাদ হমি তা সমাধামনর জনয পাশাপাক্ষশ কময়কক্ষট গ্রামমর পারগানামদর 
ক্ষনময় ক্ষবিারসভা বসামনা হয়। এই সিমি সংবাদ বা ক্ষনমদষশ সপ্ররমির জনয সদশমকাটামির 
ভূক্ষমকা থামক।  
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ক্ষশকার উৎসব: সাাঁওতািমদর অনযতম উৎসব ক্ষশকার উৎসব বা মারাং বুরু 
সসন্দ্রা। সাধারিত তবশাখ্ী পূক্ষিষমার ক্ষদন এই উৎসব হময় থামক। এই অঞ্চমির সাাঁওতািরা 
শুশুক্ষনয়া পাহামড় এই উৎসব পািন কমরন। শুশুক্ষনয়া সথমক ক্ষশউক্ষিবনা যাবার রাস্তার 
মুমখ্ই আমছ আক্ষদবাসীমদর পক্ষবি সদবিি। সসখ্ামন পুমজা ক্ষদময় প্রিাম কমর এই এিাকার 
সাাঁওতািরা ক্ষশকামর সবর হন। ক্ষশকার সশমর্ আবার তারা এই জায়গায় এমস ক্ষমক্ষিত হন। 
ক্ষশকারীরা সছাট সছাট দমি ক্ষবভি হময় বাদযযন্ত্র ক্ষনময় শুশুক্ষনয়া পাহামড়র ওপমরর ক্ষদমক 
উঠমত থামক। বতষমামন তারা ক্ষকছু সছাট সছাট প্রািী ও পাক্ষখ্ ক্ষশকার কমর থামকন। সমগ্র 
ক্ষশকার উৎসবক্ষট সবশ ক্ষকছু পািমনর মধয ক্ষদময় সমূ্পিষ হয়। পূক্ষিষমার আমগর ক্ষদন রামত 
জিপূিষ ক্ষপতমির কিক্ষসমত শািগামছর দুক্ষট সছাট সছাট ডাি ডুক্ষবময় রাখ্া হয়। সভারমবিায় 
সসই ডািগুক্ষি তুমি ‘ক্ষদহক্ষর’ ক্ষশকামরর িি ও ভক্ষবর্যৎ সম্পমকষ ক্ষসদ্ধান্ত সনন। পাশাপাক্ষশ 
গ্রামমর সমাড়িমদর শাি গামছর ডাি পাক্ষঠময় আমগ সথমকই ক্ষশকামরর ক্ষদন-িি ও ক্ষমিন 
িি জাক্ষনময় সদন। এমক বিা হয় ‘শাি-ক্ষগরা’। সসইমমতা ক্ষশকামরর ক্ষদন একক্ষট ক্ষনক্ষদষষ্ট 
জামহর থামন সকমিই জমড়া হন। জামহর থামন সদবতামদর উমদ্দমশয পূজা ও প্রিাম সসমর 
যুবমকরা তীর, ধনুক, বেম ইতযাক্ষদ অস্ত্র ক্ষনময় ক্ষশকামর যাবার জনয প্রস্তুত হন। বাক্ষড়র 
মক্ষহিারা পুরুর্মদর জনয মহুয়ার সমায়া সহ ক্ষবক্ষভন্ন রান্না কমর ক্ষনময় আমসন। পুরুর্মদর 
ক্ষশকার সথমক না ক্ষ মর আসা পযষন্ত মক্ষহিামদর নানারকম ক্ষনয়ম পািন করমত হয়। সযমন, 
স্ত্রী হামতর শাাঁখ্া ও কপামি ক্ষসাঁদুর পরমব না, ক্ষবমশর্ কাজ ছাড়া গ্রামমর বাইমর যামব না 
ইতযাক্ষদ। ক্ষশকামর যাবার আমগ পুরুমর্রা স্ত্রীর হামতর বািা খু্মি সনন এবং স্ত্রীর সদওয়া 
খ্াবার সবাঁমধ রওনা সদন। স্ত্রী স্বামীমক ক্ষ মর আসার পমথ ‘মারাড় বাহা’  ুি আনমত বমিন। 
   সাাঁওতাি সমামজ ক্ষশকার উৎসমবর দুক্ষট গুরুত্বপূিষ ক্ষদক আমছ। একক্ষট হি ক্ষনকটবতষী 
জঙ্গি সথমক ক্ষহংর প্রািীমদর তাক্ষড়ময় ক্ষনমজমদর আশ্রয়িিমক ক্ষনরাপদ করা। এমক বিা 
হয় ‘ি ক্ষবর সসাঁদরা’। এবং অনযক্ষট হি এই ক্ষশকার উৎসমবই তাাঁমদর সমবষাচ্চ ক্ষবিারসভা 
বমস। এমক বিা হয় ‘ি ক্ষবর বায়ক্ষস’। ক্ষশকার উৎসমবর প্রধান আময়াজক বা আহ্বায়ক 
বা পক্ষরিািক হমিন ‘ক্ষদহক্ষর’। ইক্ষনই এই উৎসমবর সবষময় কতষা। ক্ষশকামরর সশমর্ সয 
ক্ষবিারসভা বমস তার সভাপক্ষতত্বও কমরন এই ক্ষদহক্ষর। ক্ষশকার সশর্ হমি পূবষ ক্ষনধষাক্ষরত 
‘ক্ষগক্ষপক্ষতি’ বা সুতান টাক্ষ্ড  বা ক্ষশকার সশমর্র ক্ষমিন িমি সবাই ক্ষমক্ষিত হন। সসখ্ামন 
ক্ষশকামরর মাংস রান্না কমর সবাই ক্ষমমি একসমঙ্গ খ্াওয়া দাওয়া িমি। তারপর িমি ক্ষবিার 
সভা। গ্রামমর অমীমাংক্ষসত ক্ষবিার থাকমি এক্ষদন তার আপীি ও পুনক্ষবষিার হয়। আবার 
ক্ষশকার িিাকািীন সকামনা ক্ষববাদ উপক্ষিত হমি সসগুক্ষিও এখ্ামন ক্ষবিার করা হয়। তারপর 
িমি নাি গামনর আসর। সব সশমর্ সভামরর আমিা সদখ্া ক্ষদমি সয যার বাক্ষড়র ক্ষদমক রওনা 
সদয়। 

ভযাজা ক্ষবাঁধা: সাাঁওতাি জাক্ষতর একক্ষট ক্ষবমশর্ অনুষ্ঠান হি ভযাজা ক্ষবাঁধা। মামঠর 
একক্ষদমক সাাঁওতাি যুবমকরা তীর ধনুক ক্ষনময় বমস থামকন। অনযক্ষদমক থামক একক্ষট ক্ষনক্ষদষষ্ট 
খু্াঁক্ষট বা কিা গাছ। সসই ক্ষনক্ষদষষ্ট িিযমক সভদ করমত হয়। ক্ষযক্ষন পামরন, তামক  ুমির 
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মািা, বস্ত্র ক্ষদময় অক্ষভনন্দন জানামনা হয়। ভরতপুর যাবার রাস্তায় শুশুক্ষনয়া পাহামড়র সকাি 
সঘাঁমর্  াাঁকা মামঠ ভযাজা ক্ষবাঁধা অনুষ্ঠান হত।  

সখ্রওয়াি তুমকৌ : আক্ষদবাসীমদর পাতা পরব ধূমধামমর সমঙ্গ অনুক্ষষ্ঠত হয়। 
শুশুক্ষনয়া অঞ্চমির ক্ষশউক্ষিমবানায় প্রক্ষত বছর ৩১ ক্ষডমসম্বর ও ১ জানুয়াক্ষর এই অনুষ্ঠান হয়। 
পুমরা মাঠ জুমড় কাগমজর ক্ষশকি ও পাতাকা কমর ছাইময় সদওয়া হয়। বাাঁমশর সতারিও 
করা হয়। শুশুক্ষনয়া পাহামড়র সকামি অনুক্ষষ্ঠত এই পরব অনযতম আকর্ষমির ক্ষবর্য়।  
এক্ষটমক বিা িমি আক্ষদবাসীমদর ক্ষমিন সমিা। ক্ষশউক্ষিমবানার প্রায় ৬৫ ক্ষট পক্ষরবার এই 
অনুষ্ঠানক্ষটমক সুষু্ঠভামব সম্পন্ন করার জনয দীঘষক্ষদন ধমর এই সমিার কমষকাম্ড র সমঙ্গ যুি 
থামকন। ক্ষদনরাত ধমর হয় বাহা নাি, িাগমড়, সহরায়, নাটুয়া নাি, সকারাস নাি ইতযাক্ষদ। 
পাহাড়মবক্ষদয়া, ক্ষশউক্ষিমবানা, বামুনক্ষডহা, রামনাথপুর, শুয়াবাসা, বাক্ষিখু্ন, মাহাক্ষি, 
বাবিাডাঙ্গা, যাদবপুর, ক্ষগধুক্ষরয়া, বাাঁকাজক্ষড়য়া, হাক্ষড়ভাঙ্গা ইতযাক্ষদ পাশাপাক্ষশ আক্ষদবাসী 
গ্রামগুক্ষির ক্ষশল্পীরা এই অনুষ্ঠামন অংশগ্রহি কমরন। শুধু সজিার আক্ষদবাসী গ্রামমর ক্ষশল্পীরা-
ই নয়, বরং রামজযর বাইমর সথমকও ক্ষবক্ষভন্ন ক্ষশল্পীর দি আমস এই সমিায় তাাঁমদর ক্ষশল্প 
প্রদশষন করমত। 

সহরায় : সাাঁওতািমদর অনযতম উৎসব সহরায় বা সরহায়। কািীপূজার পরক্ষদন 
সথমক পাাঁিক্ষদন অনুক্ষষ্ঠত এই উৎসব বাাঁদনা পরমবর সমঙ্গ এক হময় সগমছ। এই পরমবর 
প্রথম ক্ষদন ‘উম’ অথষাৎ শুভ সূিনা। নাইমক তার সহকারীমক ক্ষনময় পুমজার যাবতীয় দাক্ষয়ত্ব 
পািন কমরন। ক্ষতক্ষন প্রকৃক্ষতর সদবতামক সন্তুষ্ট করার জনয ‘গড়মটক্ষি’ বা ময়দামন এমস 
উপক্ষিত হন। সসখ্ামন থামক আতপ িাি, ক্ষসাঁদুর, মুরক্ষগর ছানা, িাি বাখ্র ক্ষমক্ষশ্রত পক্ষবি 
পানীয় ‘সহক্ষি’ বা হাাঁক্ষড়য়া। মামঠ একটু অংশ জুমড় নাইমক পুমজার ‘থান’ ততক্ষর কমরন, 
সযখ্ামন এই পক্ষবি ক্ষজক্ষনসগুক্ষি রাখ্া হয়, সসই ম্ড পক্ষটমক বিা হয় ‘খ্টাঁ’। সসখ্ামন মুরক্ষগর 
ছানাগুক্ষিমক বক্ষি ক্ষদময় তার রি ম্ড মপ ক্ষছক্ষটময় সদওয়া হয়। পমর আতপ িাি ছক্ষড়ময় 
সদওয়া হয় ও ম্ড মপ ক্ষসাঁদুর সিপন করা হয়। এরপর সদবতামদর উমদ্দমশয প্রিাম জানান 
উপক্ষিত সবাই। তারপর সসখ্ামন সকমির সদওয়া িাি ও অনযানয উৎসগষীকৃত দ্রবয মাক্ষটর 
হাাঁক্ষড়মত রান্না করা হয়, যামক বিা হয় ‘সুমড়ৌ’ বা মহাপ্রসাদ। এক্ষট হময় সগমি প্রমতযকমক 
ক্ষবতরি করা হয়। পক্ষবি হাাঁক্ষড়য়া ক্ষনময় সসক্ষটও মাক্ষটমত ক্ষছক্ষটময় সদওয়া হয়। ক্ষবমকিমবিায় 
গ্রামমর সব গরুমক সসই ময়দামন ক্ষনময় আসা হয় যামত তারা সদবতামদর আশীবষাদ িাভ 
কমর। অবমশমর্ সসখ্ামন মাদি বাক্ষজময় উৎসমব সমমত ওমঠন গ্রামবাসী। এর পমরর ক্ষদন 
হি ‘হাপড়াম’। স্বগষীয় গুরুজনমদর স্মরমি এই ক্ষদনক্ষট পািন করা হয়। তৃতীয় ক্ষদন ‘খু্মন্টৌ। 
এক্ষদন গৃহপাক্ষিত পশুমদর উমদ্দমশ গান করা হয় বাদযযন্ত্র সহমযামগ। মূিত গৃহপাক্ষিত 
পশুমদর বন্দনা করা হয় এইসব গামনর মধয ক্ষদময়। সকাি সথমকই িমি গরুমক োন 
কক্ষরময় নানা রমি রািামনার কাজ। ক্ষশমি ক্ষসাঁদুর, হিুদ সদওয়া হয়। ভামিামন্দ খ্াওয়ামনা 
হয়। িতুথষ ক্ষদন হি ‘জাক্ষি’। এক্ষদন প্রমতযমক ক্ষমক্ষিত হময় প্রমতযমকর বাক্ষড় যান ও খ্াওয়া-
দাওয়া কমরন। সহরাময়র সশর্ ক্ষদন হি ‘সাাঁকরাত’। এক্ষদন বীর সবাঙ্গা অথষাৎ বনমদবতার 
উমদ্দমশয পুমজা সদওয়া হয়। সপৌর্ মামসর সশর্ ক্ষদমনও সাাঁকরাত অনুষ্ঠান পািন কমরন 
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সাাঁওতািরা। সসক্ষদন আবার সভজাক্ষবাঁধাও হয়।  পুমজার সমঙ্গ নাি গান সহরাময়র অনযতম 
তবক্ষশষ্টয। সকাথাও সকাথাও গরু ও সমামর্র গাময় রমির সছাপ সদওয়ার পর তামদর ক্ষবময় 
সদওয়া হয়। কাড়া ( সমামর্র আঞ্চক্ষিক নাম) খু্াঁটাও হয় সকামনা সকামনা িামন। মামঠর 
মাঝখ্ামন বা পাড়ার  াাঁকা জায়গায় কাড়া বা সমার্মক একক্ষট শি খু্াঁক্ষটমত সবাঁমধ শুকমনা 
িামড়া শুাঁকামনা হয় বা িাি শািু সদখ্ামনা হয়। এমত সসই কাড়া বা বিদ উমত্তক্ষজত হময় 
দক্ষড় ক্ষছাঁমড় ছুমট যাওয়ার সিষ্টা কমর। অক্ষহরার গানও গাওয়া হয় ধামসা মাদি সহমযামগ। 
এই উৎসব উপিমি ঘমর ঘমর সদওয়াি ক্ষিি আাঁকা িমি। শুশুক্ষনয়া এিাকায় সসভামব রি 
সবরমির সদওয়াি ক্ষিি সদখ্া না সগমিও ক্ষনকামনা সদওয়ামি গাঢ় ধূসর রমির প্রমিপ 
সদওয়া হয়। সপাড়া খ্মড়র গুাঁমড়া, ছাই, সগাবর ও সকাঁমিা মাক্ষট ক্ষদময় এবং সসইসমঙ্গ বাখ্র 
 মির বীজ ক্ষদময় সটমন সটমন সদওয়ািগুক্ষিমক সুন্দর ও মসৃি করা হয়। 

বাহা উৎসব : বাহা অথষাৎ  ুমির উৎসব। বাহা শমব্দর অনয অথষ হি কুমারী 
সমময়।  াল্গুন মামসর পূক্ষিষমা ক্ষতক্ষথমত এই উৎসব হয়।  াল্গুমনর িাাঁদ ‘বাহা িাাঁদ’সক সদখ্ার 
পর পাাঁি ক্ষদমনর ক্ষদন শুরু হয় বাহা উৎসব। এই উৎসমবর প্রথম ক্ষদনমক বমি ‘উম’, 
ক্ষদ্বতীয় ক্ষদনমক বিা হয় ‘সাক্ষদষ’ এবং তৃতীয় তথা সশর্ ক্ষদনমক বিা হয় ‘সসাঁন্দরা’। ক্ষকংবদন্তী 
আমছ সয, সাাঁওতািরা অতযািারী মামধা ক্ষসং কতৃষক ক্ষবতাক্ষড়ত হমি তারা আশ্রয় সখ্াাঁমজন। 
তাাঁমদর দিপক্ষত আশ্রয় সখ্াাঁজার জনয আকামশর ক্ষদমক তীর সছাাঁমড়ন। তীরক্ষট একক্ষট শাি 
গামছর নীমি ভূপক্ষতত হয়। তখ্ন তারা সসখ্ামনই আশ্রয় সনয়। এই শািগাছ তাই 
সাাঁওতািমদর অতযন্ত পক্ষবি বৃি। এমক বিা হয় ‘সাক্ষর সারজম’ অথষাৎ ‘সতয শাি’। সযক্ষদন 
তারা এই আশ্রয় পায় সসক্ষদন ক্ষছি  াল্গুনী পূক্ষিষমা। এই ক্ষদমনই সাাঁওতািমদর িায়ী আশ্রয় 
ও ধমষ ক্ষনক্ষদষষ্ট হময়ক্ষছি। তাই ঐক্ষদনক্ষট তাাঁমদর কামছ অক্ষত আনমন্দর। সাাঁওতাি সমময়রা 
এই পরব না করমি সারজাম বাহা বা শাি  ুি, ইিাক বাহা, মুরুপ বাহা ইতযাক্ষদ  ুি 
সখ্াাঁপায় গুাঁজমত পামর না। এই পরব আসমি প্রকৃক্ষতমক নতুন কমর নতুনভামব স্পশষ করার 
পরব। অ-আক্ষদবাসীমদর অমনক সিমি বসন্ত উৎসব বতষমামন পািন করা হময় থামক। 
বাহা পরব আসমি সাাঁওতািমদর বসন্ত পরব যা অক্ষত প্রািীন। অনুষ্ঠামনর প্রথম ক্ষদমন 
বাক্ষড়র মক্ষহিারা োন কমর ঘর-দুয়ার পক্ষরস্কার কমরন। ক্ষদ্বতীয় ক্ষদমন জামহর থামন মারাং 
বুরু, জামহর এরা ও পারগানা সবাঙ্গার পুমজা হয়। পুমজা কমরন নাইমক। সদবতামক উৎসগষ 
করা হয় শাি ও মহুি  ুি। এই সমঙ্গ নারী-পুরুর্ সক্ষম্মক্ষিতভামব নাি কমরন। পুরুমর্রা 
আিাদা সাক্ষরমত দাাঁক্ষড়ময় শরীর দুক্ষিময় িাক্ষ ময় িাক্ষ ময় নাি কমরন। এই ধরমনর িা ামনা 
নািমক বিা হয় বাহা দন ও জাতুর দন। পূজা হময় সগমি নাইমক মাথায় শাি  ুমির 
ডািা ধমর গ্রামমর প্রমতযক বাক্ষড়মত যান। সপছমন একজন যুবক জিপূিষ কিসী ক্ষনময় যায়। 
প্রমতযক বাক্ষড়র মক্ষহিারা ঐ নাইমক ও যুবমকর পা ধুইময় সদন। নাইমক তার ডািা সথমক 
পুমজার পক্ষবি  ুি সদন। এই কাজ সমাপমনর পর নাইমকর বাক্ষড়র উঠামন গ্রামবাসী এমস 
জমড়া হন ও নাি-গান, খ্াওয়া-দাওয়ার মাধযমম রাত কাটান। এ ক্ষদন যুবক-যুবতীমদর 
কামছ অমনকটা ভযামিন্টাইন সড-র মমতা। পমরর ক্ষদন সসন্দরা। সসক্ষদন গ্রামমর পুরুমর্রা 
ক্ষশকামর যায়। প্রমতযমকই এক্ষদন হাাঁক্ষড়য়া পান কমরন। বাক্ষড়মত রক্ষিন জি ততক্ষর করা 

৫৩ 



থামক। ঐ জি ক্ষছক্ষটময় তারা আনমন্দ সমমত ওমঠ। এমক বমি ‘বাহা বামস্ক’। এই অনুষ্ঠানক্ষট 
অমনকটা সদাি উৎসমবর মমতা। 

সাকরাত : সপৌর্ মামসর সংক্রাক্ষন্তমত এই উৎসব হয়। এক্ষট সাাঁওতািমদর কামছ 
অক্ষত পক্ষবি ক্ষদন, মুক্ষির ক্ষদন। এক্ষট আবার বছমরর সশর্ ক্ষদন। এই সমময়  সি সতািাও 
সশর্। একক্ষট বছর সথমক আর একক্ষট বছমর পদাপষমির িিক্ষটমত সাাঁওতািরা তাাঁমদর 
ক্ষপতৃপুরুর্মদর উমদ্দমশয শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানায়। অনুষ্ঠান শুরু হয় রামি, িমি সারা রাত। 
তমব সসক্ষদন সকাি সথমকই পুজার আময়াজন িমি। সকামিই প্রক্ষত বাক্ষড়মত মুরক্ষগ সকমট 
রান্না করা হয়, ততক্ষর করা হয় ক্ষপমঠ। সসসব খ্াদয দ্রবয প্রথমম মারাং বুরু ও পূবষপুরুর্মদর 
ক্ষনমবদন করা হয়, তারপর তারা ক্ষনমজরা গ্রহি কমর। উৎসমবর ক্ষদন ক্ষবমকমি নাইমক বা 
জগমাক্ষঝ একক্ষট কিাগামছর কা্ড মক গ্রামমর বাইমর  াাঁকা মামঠ পুাঁমত রামখ্ন। এমক ‘সবঝা’ 
বা ‘ভযাজা’ বমি। এক্ষট আসমি অশুভ শক্ষির প্রতীক। সবার প্রথমম নাইমক এই অশুভ 
শক্ষির ক্ষদমক তীর সছাাঁমড়ন। তারপর বাক্ষক গ্রামবাসীরা তীর সছাাঁমড়ন। আসমি এই অশুভ 
শক্ষিমক ক্ষবনাশ করমতই এই তীর সছাাঁড়া। ক্ষযক্ষন কিা গামছর কা্ড মক তীর ক্ষদময় ক্ষবদ্ধ 
করমত পামরন, তামক ক্ষনময় আনন্দ করমত করমত সবাই বাক্ষড় স মর। রামি ‘িাাঁগমড়’ 
নামির আময়াজন করা হয়। 

আখ্যান যািা বা আখ্যান পরব : মাঘ মামসর প্রথম ক্ষদন আক্ষদবাসী সমামজ 
নববমর্ষর সূিনা কমর। তাই নতুন বছমরর ক্ষদনগুক্ষি যামত ভামিা কামট, শরীর সুি থামক, 
গ্রামবাসী সুি থামক, সসই কামনায় জামহর থামন পূজা ক্ষনমবদন করা হয়। এক্ষদন তারা 
ক্ষশকার সথমক সংগৃহীত ক্ষবক্ষভন্ন ওর্ক্ষধ গামছর িতা-পাতা-মশকড় ক্ষদময় প্রস্তুত করা ওরু্ধ 
সসবন কমরন। 

মাঘসীম : এক্ষটও মাঘ মামসর পুমজা। জামহর থামন পুমজা হময় যাওয়ার পর 
যুবমকরা প্রবীি বযক্ষিমদর ক্ষনমদষমশ ডািপািা ও গুল্ম সংগ্রহ কমর। এগুক্ষি ক্ষদময় তারা সছাট 
সছাট গাড়ী ততক্ষর কমর যামক বিা হয় ‘সগড়গাক্ষড়’ বা সবাঝাই গাক্ষড়। অবমশমর্ সসইসব 
ডািপািা ও গুল্ম মাক্ষঝর ঘমরর িািায় তুমি রামখ্ এবং জি ও সছাট সছাট নুক্ষড়পাথর 
সছাাঁমড়। এগুক্ষি আসমি ক্ষশিাবৃক্ষষ্টর প্রতীক। সাাঁওতািমদর প্রক্ষতক্ষনয়ত জঙ্গমি প্রমবশ করমত 
হয়। তাই জঙ্গমি ঢুকমত যামত সকামনারূপ ক্ষবপমদর সমু্মখ্ীন হমত না হয়, সসইজনযই এই 
পূজানুষ্ঠান।  

সদবমদবী : শুশুক্ষনয়ার ক্ষবক্ষভন্ন অঞ্চমি আক্ষদবাসী গ্রামগুক্ষির প্রান্তমদমশ  াাঁকা িামন 
ক্ষতনক্ষট পাথমরর িম্বা  াক্ষিমক পুাঁমত সরমখ্ পুমজা করা হয়। এগুক্ষি আসমি সাাঁওতাক্ষি সদব-
সদবী। এই সদবমদবীর থানগুক্ষিমক জামহর থান বমি। ক্ষশউক্ষিবনা, রামনাথপুর, ক্ষগধুক্ষরয়ায় 
এরকম জামহর থান আমছ। সাাঁওতািমদর প্রধান সদবমদবীরা হমিন জামহর বুড়ী বা 
ঠাকুরান, জামহর হাড়াম বা গরাম ঠাকুর, মারাংবুরু, মমড়ক, তুরুইক ও সীমাসামড়। 
মারাংবুরু হি সাাঁওতািমদর প্রধান সদবতা। মমড়ক হমিন ৫ জন সদবতা। জামহর থামন 
৫ ক্ষট পাথর সপ্রাক্ষথত অবিায় থামক, সসক্ষটই মমড়ক। এর প্রতীক তীর ধনুক। তুরুইক হি 
ছয় জন সদবী, যারা একাসমন পূক্ষজতা হন। সীমাসামড় হমিন পশু ও বন রিাকারী সদবতা। 
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জামহর থানগুক্ষি প্রধানত শাি, মহুি বা সতাঁতুি গামছর তিায় হয়। ক্ষশউক্ষিবনার কামছ 
জামহর থামন সয ক্ষতন সদবতার প্রতীক রূমপ পাথর সপ্রাক্ষথত তারা হমিন জামহর বুড়ী, 
জামহর হাড়াম ও মারাংবুরু। এর বাক্ষর্ষক পুমজা হয় মাঘ মামস। আমছ ক্ষসং সবাঙ্গার 
উপাসনা। এছাড়াও আক্ষদবাসী গ্রামগুক্ষিমত শাি গামছর গুাঁক্ষড় পুাঁমত রাখ্া হয় আটিািার 
ক্ষঠক মাঝখ্ামন। এিাকার আক্ষদবাসীরা প্রক্ষত উৎসব অনুষ্ঠামন মারাংবুরু বা ক্ষিটামগাাঁসাইময়র 
উমদ্দমশয পুমজা সদন। জামহর থামন মুরগী বক্ষিও হয়। বতষমামন এই এিাকার আক্ষদবাসীমদর 
সদব সদবীমদর সমঙ্গ মনসা ইতযাক্ষদ ক্ষহনু্দ সদবমদবীও সংযুি হময়মছন। জাতক জাক্ষতকার 
নামমও সদখ্া যায়, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মনসা, িক্ষ্মী, সরস্বতী, দুগষা নাম রাখ্া হমচ্ছ। সদবতামদর 
পাশাপাক্ষশ িুক্ষড়ন, যুক্ষগন ইতযাক্ষদ অপমদবতামদরও পূজা কমর সাাঁওতািরা। 

মাক্ষসক পুমজা : গ্রামমর মানুর্মদর ক্ষমক্ষিত পুমজা প্রক্ষত মামসই হময় থামক। 
সাাঁওতািরা এই পুমজাগুক্ষি সুষু্ঠভামব কমর থামকন ক্ষনমজমদর সুখ্-শাক্ষন্তর জনয। মাঘ মাস 
সথমক তামদর নববর্ষ। মাঘ মামস তাই পুজা সহায় ‘মাঘ ক্ষসমবঙ্গা’ ক্ষদময়।  াল্গুমন ‘বাহাবঙ্গা’ 
, তিমি ‘পাতাবঙ্গা’, তবশামখ্ ‘সসন্দরাবঙ্গা’, তজযমষ্ঠ ‘এরোঃ ক্ষসমবঙ্গা’ , আর্ামঢ় ‘আর্াক্ষঢ়য়া 
বঙ্গা’, শ্রাবমি ‘নাওয়ই বঙ্গা’, ভামদ্র হইবয়ইর ক্ষসমবঙ্গা’, আক্ষেমন ‘দাাঁশায় বঙ্গা’, কাক্ষতষমক 
‘সহরায় বঙ্গা’, অগ্রহায়মি ‘জান্থাড় ক্ষসমবঙ্গা’, সপৌমর্ ‘পুর্ বঙ্গা সাক্ রাত’ পূজা অনুক্ষষ্ঠত হয়। 
সাাঁওতািরা মমন কমরন এই সদবতারাই মাস, ক্ষদন, বার সৃক্ষষ্ট কমরমছন। তাই তাাঁমদর নামম 
মাস বা বার। সযমন মামসর সিমি মাঘ,  াগুন, িইত, তববশত, সঝট, আর্াঢ়, শান্ , ভাদর, 
দাাঁশায়, সহরায়, আাঁঘাড়, পুর্বঙ্গা ; বামরর সিমি রক্ষববার সথমক ক্ষসমঙ্গ, অমত, বামি, সাগুন, 
সারক্ষদ, জারুম ঞুহুম। বছমরর প্রক্ষত মামস এইভামব পূজা অনুষ্ঠামনর সমঙ্গ সাাঁওতাি 
জনজীবন জক্ষড়ত। 

কৃক্ষর্ক্ষভক্ষত্তক অনুষ্ঠান : সয সব জনজাক্ষত কৃক্ষর্কমমষর সমঙ্গ যুি তারা প্রমতযমকই 
কৃক্ষর্ সংক্রান্ত সকান না সকান উৎসব বা কক্ষতপয় উৎসব কমর থামকন। মূিত বীমজর 
সক্ষঠক পক্ষরিযষা, িারা সরাপন, িারার সক্ষঠক বৃক্ষদ্ধ, উপযুি বৃক্ষষ্টপাত, সক্ষঠক  িমনর কামনায় 
এইসব উৎসবগুক্ষি হময় থামক। সাধারিত বাক্ষড়র সমময়রা এই উৎসমব সরাসক্ষর যুি 
থামকন। সাাঁওতাি জনজাক্ষতর সিমি জামহর থামন পূজা সদওয়া হয়। এইরূপ কৃক্ষর্ সংক্রান্ত 
কময়কক্ষট উৎসব যা সাাঁওতািরা পািন কমর থামকন সসগুক্ষি সদখ্া সযমত পামর— 

ক) মামমড়োঃ : এই পরব হয় তবশাখ্ মামসর শুক্লা পঞ্চমীমত। কৃক্ষর্কাজ যামত 
ভামিা হয়, বৃক্ষষ্ট ভামিা হয়, সসইজনয জামহর থামন পূজা সদওয়া হয়। খ্) এরোঃসীম : বীজ 
বপন করার সময় সাাঁওতািমদর ক্ষবমশর্ অনুষ্ঠান হি এরোঃসীম। উপযুি বৃক্ষষ্টপাত, 
শসযবীমজর সক্ষঠক অঙু্কমরাদ্গম ও সমতজ িারার কামনায় জামহর থামন গ্রামমদবতার 
আরাধনায় রত হন গ্রামবাসীরা। গ) আর্াক্ষঢ়য়া : ির্া জক্ষমমত ধামনর িারা সরাপন করার 
সময় এই উৎসব পািন করা হয়। আর্াঢ়-শ্রাবি মামস এই পূজা অনুক্ষষ্ঠত হয়। ঘ) হাক্ষরয়াড় 
: শ্রাবি-ভাদ্র মামস এই উৎসব হয়। িারা সরাপন করার পর যামত গামছর সকামনা িক্ষত 
না হয়, উপযুি বৃক্ষষ্ট সযন হয়, যামত সপাকা না িামগ, গামছর সুস্বািয কামনা কমর 
গ্রামবাসীরা এই পূজা কমরন। ি) জানথাড়োঃ : অগ্রহায়ি মামস এই অনুষ্ঠান হয়। সসসময় 
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 সি প্রায় সপমক সগমছ। এইসমময়ই পাকা  সমি সপাকা ধমর  সি নষ্ট কমর সদয়। 
তাই যামত সপাকায়  সি নষ্ট করমত না পামর সসইজনয সাাঁওতাি গ্রামবাসীরা 
সক্ষম্মক্ষিতভামব জামহর থামন ক্ষগময় সদবতার পূজা সদন। পূজার আমগ তারা একক্ষট সভড়া 
ক্ষকমন আমনন। পূজার ক্ষদন নাইমক সকমির বাক্ষড় সথমক ক্ষখ্িুক্ষড় রান্নার জনয িাি ও অনযানয 
উপকরি সংগ্রহ কমর আমনন। জামহর থামন সদবতার উমদ্দমশয সভড়াক্ষট উৎসগষ করা হয়। 
ক্ষখ্িুক্ষড়ও উৎসগষ করা হয়। তারপর সকি গ্রামবাসী ক্ষখ্িুক্ষড় প্রসাদ গ্রহি কমরন। সমময়রা 
এই প্রসাদ খ্ায় না। এই অনুষ্ঠামনর পর সথমকই  সি কাটা শুরু হময় যায়। ি) িাাঁগমড় 
: পক্ষ্ড মতরা মমন কমরন ‘িাাঁগমড়’ শমব্দর অথষ হি মাক্ষটর উপমরর ঘাস সিাঁমছ পক্ষরোর করা। 
আবার ‘িাাঁগমড়’-র আিক্ষরক অথষ হি ক্লাক্ষন্ত ভুমি যাওয়া। গ্রামমর সয িানক্ষট আখ্ড়া বা 
ক্ষমিন িি, সসই জায়গাক্ষট পক্ষরোর কমর সগাবর জি ক্ষদময় সশৌি করা হয়। তারপর 
গ্রামবাসীরা সবাই জমড়া হময় স্তব ও প্রাথষনা কমরন এবং উৎসমব সমমত ওমঠন। তারা মমন 
কমরন, এই উৎসমবর কারমিই কৃক্ষর্কামজর জনয উপযুি বৃক্ষষ্টপাত সম্ভব। অ-আক্ষদবাসীমদর 
সমঘারাক্ষনর ব্রমতর মমতা বৃক্ষষ্ট কামনায় সাাঁওতািমদর এই উৎসব হয়। 

উৎসব-পাবষমির অঙ্গ— নাি-গান : মাক্ষিকিাি ক্ষসংহ জাক্ষনময়মছন, জগমতর 
আক্ষদম সগাষ্ঠীগুক্ষি উবষরতা বৃক্ষদ্ধর জনয নৃতয করত। সস যুমগ  সি উৎসমবর সমঙ্গ নৃমতযর 
অক্ষবমচ্ছদয সম্পকষ ক্ষছি। সাাঁওতাি জনজাক্ষতর সিমিও সদখ্া যায় ক্ষবক্ষভন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব 
উপিমি নাি-গামনর প্রতুিতা। কৃক্ষর্কাজ যামত ভামিা হয়, গ্রামমর যামত মঙ্গি হয় অথবা 
সদবতা ক্ষকংবা অপমদবতামক সন্তুষ্ট করার জনয ক্ষকংবা আপনমভািা মমন সাাঁওতািরা 
সক্ষম্মক্ষিতভামব নাি ও গামন সমমত ওমঠ। সাাঁওতাি জাক্ষতর মমধয ক্ষবক্ষভন্ন প্রকার নাি 
প্রিক্ষিত। সব নািই ক্ষকন্তু সব অনুষ্ঠামন করা হয় না। তাই ক্ষবময়র সময় সয নাি করা হয়, 
অনয উৎসমবর সময় সসই নাি করা হয় না।  মি সবাঝা যায় অনুষ্ঠান অনুযায়ী নামির 
ক্ষবক্ষভন্নতা ও গুরুত্ব আমছ। পুরুর্ ও নারী সবসময় একই সমঙ্গ নাি কমরন না। আিাদা 
আিাদা ভামবও হয়। আবার ক্ষববাক্ষহত সমময়মদর নামি পুরুমর্রা বা কুমারী সমময়রা সযাগ 
সদয় না। আবার উমোটাও হয়। মাক্ষিকবাবু সাাঁওতািমদর নািগুক্ষিমক ক্ষতনক্ষট ভামগ ক্ষবভি 
কমরমছন— 

ক) সকবি সমময়মদর নাি—পাক, ডম, ডাহা ইতযাক্ষদ। মূিত ক্ষবময়মক সকন্দ্র কমর 
এই নািগুক্ষি পক্ষরমবশন করা হয়। 

খ্) সমময়-পুরুমর্র সক্ষম্মক্ষিত নাি—িাাঁগমড়, দং, গুিাউক্ষড়, বাহা, ক্ষরঞ্জা ইতযাক্ষদ 
ঋতু উৎসব ও সগাষ্ঠীর কিযািামথষ এই নাি অনুক্ষষ্ঠত হয়। 

গ) সকবি পুরুর্মদর নাি—িবয়, দুমঙ্গড় ইতযাক্ষদ। 
শুধু নাি নয়, নামির সমঙ্গ গানগুক্ষিও এই অনুষ্ঠামন ওতমপ্রাত জক্ষড়ত। 
বনু্ধ পাতামনা—কর্ মু ধর্ মু ও  ুি : সাাঁওতাি সমামজ অক্ষববাক্ষহত দুই ক্ষকমশামরর 

মমধয ক্ষকংবা দুই ক্ষকমশারীর মমধয বনু্ধত্ব পাতামনার িি আমছ। সছমিমদর সিমি একজনমক 
বিা হয় ‘কর্ মু’, আর একজনমক বিা হয় ‘ধর্ মু’। তারা সারা জীবন এমক অপমরর বনু্ধ 
হময় থামক। অনযক্ষদমক দুই অক্ষববাক্ষহত সমময়র সিমি এই বনু্ধত্ব পাতামনামক বিা হয় ‘ ুি’ 
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পাতামনা। দুই ক্ষকমশারী একই  ুি গামছর কামছ ক্ষগময়  ুি তুমি ক্ষনজ ক্ষনজ সখ্াাঁপায় গুাঁমজ। 
তারপর প্রমতযমক ক্ষনমজর সখ্াাঁপা সথমক একক্ষট  ুি সবর কমর অমনযর সখ্াাঁপায় গুাঁমজ সদয়। 
এভামবই তারা এমক অপমরর বনু্ধ হয় এবং এমক অপরমক ‘ ুি’ বমি সমম্বাধন কমর। 
এই বনু্ধত্ব সকবি নামমই নয়, বরং দুই পক্ষরবামরর মমধযও আক্ষিক সম্পকষ গমড় ওমঠ, 
সুমখ্-দুোঃমখ্ সমঙ্গ থাকার ক্ষবর্য়ক্ষট খু্ব সহমজই দুই বনু্ধ সহ তাাঁমদর পক্ষরবামরর মমধয 
ক্ষবস্তারিাভ কমর। 

সদওয়ািক্ষিি : সাাঁওতািমদর গ্রামগুক্ষি সযমন সছাট সছাট, ঘরগুক্ষিও সতমক্ষন সছাট 
সছাট। আসমি যতটুকু প্রময়াজন, ততটুকুই তাাঁমদর সম্বি। ক্ষকন্তু এত পক্ষরচ্ছন্ন সয অনয 
প্রাসাদমকও হার মানায়। মাক্ষটর বাক্ষড়গুক্ষিমত উপযুি দাওয়া থামক। তামত সমময় সমময় 
বসা যায়। বাক্ষড়র দাওয়া, উমঠান, ঘমরর সমমঝ ও সদওয়ািগুক্ষি এত সুন্দর ও এত মসৃি 
সযন সান-বাাঁধামনা। এর সপছমন থামক তাাঁমদর ইচ্ছা, শ্রম, সসৌন্দযষক্ষপয়াসু মমনাভাব ও 
পক্ষরচ্ছন্নতা নামক গুি। সপাড়াখ্মড়র গুমড়া, ছাই, সগাবর, সকাঁমিা মাক্ষট ইতযাক্ষদ ক্ষমক্ষশময় 
সমমঝ ও সদওয়ািগুক্ষিমক সুন্দর করা হয়। মূিত বর্ষার পর কািী পূজার সময় সদওয়ামি 
ক্ষবক্ষভন্ন নকশা ও ছক্ষব আাঁকা হয়। অঞ্চিমভমদ এই সব সদওয়ািক্ষিমির ক্ষবক্ষভন্নতা িি করা 
যায়। পুরুক্ষিয়া ও সছাটনাগপুর অঞ্চমি সাাঁওতাি আক্ষদবাসীমদর  সদওয়ািক্ষিি 
ক্ষবক্ষভন্নরকমমর সদখ্া যায়। তুিনায় বাাঁকুড়ায় অমনক কম। তমব ঘরগুক্ষিমক সুন্দর কমর 
ক্ষনকামনা হয় ও মসৃি করা হয়। সকাথাও সকাথাও নকশা কমর সছাট সছাট বরক্ষ  আকৃক্ষতর 
কাাঁি বসামনা হয়। তমব বাাঁকুড়ার আক্ষদবাসী গ্রামগুক্ষিমত বরক্ষ  আকৃক্ষতর বা ক্ষিমকাি 
আকৃক্ষতর জযাক্ষমক্ষতক নকশা িি করা যায়। পূমবষ খ্ক্ষড়, ক্ষগক্ষর মাক্ষট, হিুদ ইতযাক্ষদ বযবহার 
করা হমিও বতষমামন অমনমক সকনা রি বযবহার কমরন। দরজার ওপমর ও দুই পামশ 
ক্ষবমজাড় সংখ্যক স াাঁটা বা হামতর ছাপ সদওয়া হয় সকাথাও সকাথাও। কক্ষথত, এমত গৃমহর 
মঙ্গি হয়, সকানরূপ অপমদবতা ঐ গৃমহ প্রমবশ করমত পামর না। 
গ্রন্থপক্ষঞ্জ 
১। The Tribes & Castes of Bengal, H.H. Risley 
২। Report on the Condition of the Sonthals in the Districts of 
Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore, M.C. Mcalpin. 
৩। A Statistical Account of Bengal, by W. W. Hunter, Vol- 4, Trubner 
& co., London, 1876, E-Book 
৪। Census Report 2011 
৫। বাাঁকুড়া, তরুিমদব ভটািাযষ 
৬। ভারমতর নৃতাক্ষত্ত্বক পক্ষরিয়, ড. অতুি সুর 
৭। রামঢ়র জাক্ষত ও কৃক্ষষ্ট (১ম খ্্ড ), মাক্ষিকিাি ক্ষসংহ 
৮। সখ্রওয়াি বংশা ধরম পুক্ষথ, অনুবাদ ও সম্পাদনা সুকুমার ক্ষসকদার ও সারদা প্রসাদ 
ক্ষকসু্ক 
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ক্ষনমবষাধ 
প্রশান্ত কুমার ঝক্ষরয়াৎ 

 
মক্ষহমবাবুর গ্রামম বাক্ষড়, সবশ অবিাপন্ন িার্ী। কময়কক্ষট পুকুর, তামত মাছ িার্ কমর 
ভামিাই আয় কমরন। এছাড়াও রময়মছ কময়ক একর জক্ষম যামত ধান িার্ কমরন। এছাড়াও 
অনযানয  সি সতা রময়মছই। বযামঙ্ক তাাঁর সমাটা টাকার বযামিন্সার। বাক্ষড়মত িারজন িাকর 
রময়মছ  াই- রমাশ খ্াটার জনয। পড়াশুনায় সু্কমির গক্ষ্ড  না সপমরামত পারমিও ক্ষহসামব 
ক্ষতক্ষন অতযন্ত দি। এক পয়সা এক্ষদক-ওক্ষদক হারাবার সযা সনই। এইমতা সসক্ষদন সভািামক 
পঞ্চাশ টাকা ক্ষদমিন ক্ষমক্ষষ্ট ক্ষকনমত। পাাঁি ক্ষদন পর মক্ষহমবাবুর সখ্য়াি হমিা ক্ষমক্ষষ্ট ক্ষকনমত 
সতা পাঁয়তাক্ষেশ টাকা খ্রি হময়মছ, তখ্নই ডাক পড়মিা সভািার। তিব পাওয়া মাি সভািা 
এমস হাক্ষজর। সভািা, আমগর ক্ষদমনর পাাঁি টাকাটা কই? কাাঁিুমািু মুমখ্ সভািার উত্তর, 
আমজ্ঞ, খ্রি কমর স মিক্ষছ। 
--তা সবশ, ভামিা কমরমছা, ক্ষকন্তু এ মামস সতামার মাইমন সথমক ছয় টাকা কাটা যামব, 
মক্ষহম বাবুর হুংকার। 
--ক্ষকন্তু বাবু, কক্ষম্পত কমন্ঠ সভািা উত্তর সদয়, আমগর মামস আপনামক বাজার কমর এমস 
দশ টাকা স রত ক্ষদমত সগমি আপক্ষন ওটা আমামক সরমখ্ ক্ষদমত বিমিন। তাই এবামর 
আর পাাঁি টাকাটা স রত ক্ষদইক্ষন। 
--িুপ সবয়াদব, আবার হুংকার ছাড়মিন মক্ষহম বাবু, ওই টাকাটা আক্ষম সতামামক 
ক্ষদময়ক্ষছিাম। ক্ষকন্তু এবামরর টাকাটা তুক্ষম ক্ষনমজ সথমক সকমট ক্ষনময়ছ, দুমটার মমধয অমনক 
ত াৎ আমছ। 
    এই সভািা ছাড়া আবার মক্ষহম বাবু িমি না। তশশমব মা বাবা মারা যাওয়ার পর মক্ষহম 
বাবুর কামছ এমস মানুর্। কখ্ন সকানটা দরকার সসটা সভািার সিময় ভামিা সকউ জামন 
না, এমনক্ষক মক্ষহম ক্ষগক্ষন্নও না। ইক্ষতমমধযই সভািা তামাক সসমজ ক্ষনময় হাক্ষজর। বাবুর হামত 
ক্ষদমতই বাবুর মন এমকবামর খু্শ। ইক্ষজ সিয়ামর বমস একমমন তামাক টানমছন প্রক্ষতবার 
তার সামথ সামথ ভুক্ষড়টা ওঠানামা করমছ। 
    মক্ষহমবাবুর একটু তন্দ্রা মমতা এমসক্ষছি। হঠাৎ এই সময় মক্ষহমক্ষগক্ষন্নর ক্ষিৎকার—বক্ষি, 
এইরকম মরার মতন সবসময় ঘুমামি হমব, এক্ষদমক সমময়টা সয বড় হমিা, তার একটা 
ক্ষবময় ক্ষদমত হমব না? মক্ষহম বাবুর তন্দ্রাভাব সগি িটমক। পৃক্ষথবীমত ক্ষতক্ষন যক্ষদ কাউমক ভয় 
কমরন, তমব তার এই বউমক। উক্ষকমির বাক্ষড়র সমময়। ক্ষকছুমতই ঝগড়ামত পরাস্ত করমত 
পামরন না। ঝগড়ার মামঝ এমন সব পময়ন্ট তুমি ধমরন সয মক্ষহমবাবুর মতন এমন 
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সঘামড়ি সিাকও হতভম্ব হময় যান। তমব দর্জ্াি হমিও মক্ষহম বাবুর সখ্য়াি সস খু্ব রামখ্। 
কখ্ন তার সপ্রসামরর ওরু্ধ সখ্মত হমব, কখ্ন হজমমর গুক্ষিটা ক্ষদমত হমব, এগুমিা তার 
স্ত্রীর এমকবামর নখ্দপষমন। এই সতা সসবামরর ভাদ্র মামস তার স্ত্রী বামপর বাক্ষড়মত িমি 
যাওয়ায় মক্ষহম বাবুর সপ্রসামরর ওরু্ধ ক্ষঠকমতন খ্াওয়া হয়ক্ষন। সপ্রসার মাথায় িমড় ক্ষগময় 
যায় যায় অবিা। ক্ষগক্ষন্নমা একমাস থাকমব বমি পি কমর ক্ষগময়ও সাত ক্ষদমনর মমধয ক্ষ মর 
আসমত বাধয হন। তারপর সথমক আর বামপর বাড়ী যাবার নাম কমরক্ষন। 
    মক্ষহম বাবু সমময়র আরক্ষত। প্রায় আঠামরা বছর বয়স হময় সগি। গ্রামমর সু্কি সথমকই 
উচ্চ মাধযক্ষমক পাশ কমর শহমরর কমিমজ পড়মত যামব ক্ষক যামব না, এই ক্ষনময় টািবাহানা 
িিমছ। মক্ষহম বাবু ইমচ্ছ পড়ুক, ক্ষকন্তু ক্ষগক্ষন্নমার ইচ্ছা আমগ ক্ষবময় হময় যাক, তারপর পড়ুক। 
   আরক্ষত খু্ব িাজুক স্বভামবর সমময়। বাক্ষড়মত সকউ অমিনা অক্ষতক্ষথ এমি সস ছুমট 
এমকবামর বাক্ষড়র ক্ষভতমর। বাবার সস নয়মনর মক্ষি। এমন সমময়মক ক্ষবময় ক্ষদময় েশুরবাক্ষড় 
পাঠামত হমব ক্ষিন্তা করমিই মক্ষহমবাবুর বুকখ্ানা সমািড় ক্ষদময় ওমঠ। ক্ষকন্তু কনযাদায় বড় 
দায়। তামক সুপািি করা ক্ষপতার একান্ত কতষবয। এই একক্ষট সমময় তার, আর সকামনা 
সছমিপুমি হয়ক্ষন। তাই সমময়র ক্ষবময় হময় সগমি ক্ষতক্ষন ক্ষক ক্ষনময় থাকমবন, এটা ভাবমিই 
মন খ্ারাপ হময় যায়। সমস্ত মানক্ষসক দ্বন্দ্ব কাক্ষটময় মক্ষহমবাবু মন ক্ষির করমিন একটা 
ভামিা পামির সখ্াাঁজ করমতই হমব। তার টাকা পয়সার অভাব সনই, অভাব সনই গুনগ্রাহী 
সিামকরও। তারাই মক্ষহমবাবুমক সন্ধান ক্ষদমিন কময়কজন ভামিা পামির। সসই রকম 
একজন ভাি পাি তরুি ডািারমক সদখ্মত সভািামক ক্ষনময় মক্ষহমবাবু শহমরর উমদ্দমশয 
যািা করমিন। 
    ক্ষঠকানা ক্ষমক্ষিময় ডািামরর সিম্বামর হাক্ষজর মক্ষহমবাবু। ডািারবাবুর সিম্বামর িম্বা িাইন। 
সরাগীমক মুখ্ তুমি সদখ্মছন, নাক্ষড় ক্ষটপমছন, আর ঘাড় গুাঁমজ ওরু্ধ ক্ষিখ্মছন। ওরু্ধ সিখ্া 
হময় সগমি ক্ষভক্ষজট সাইড বযামগ গুাঁমজ রাখ্মছন। বযাগটাও ক্রমশ  ুমি উঠমছ। মক্ষহমবাবুর 
উমদ্দশয জানমত সপমর ডািারবাবু তামক বাক্ষড়র ক্ষভতমর ক্ষগময় বাবার সমঙ্গ কথা বিমত 
বিমিন। ক্ষকন্তু মক্ষহম বাবু অমনক সপাড়খ্াওয়া সিাক। আমগ পািমক ভামিা কমর যািাই 
করমবন, তারপর তাাঁর বাবার সমঙ্গ কথা। সিম্বামরর বাইমর সবক্ষরময় মক্ষহমবাবু ডািামরর 
উপর নজর সরমখ্ িমিমছন। ডািারবাবু সরাগী সদমখ্ িমিমছন। মামঝমামঝই সটক্ষবমির 
উপর রাখ্া বড় সসিম ানটা সবমজ িমিমছ, কামন ক্ষদময় কাউমক ক্ষকছু উপমদশ ক্ষদমচ্ছন, 
আবার সরমখ্ ক্ষদমচ্ছন। প্রক্ষত পাাঁি ক্ষমক্ষনট ছাড়াই সসি স ান সবমজ িমিমছ। তার মামঝ 
িিমছ সরাগী সদখ্া। এ সযন বযস্ততার িরমসীমা। ডািারবাবু সিহারাটা এবার মক্ষহমবাবু 
িি করমিন। সিহারা সবশ ক্ষছপক্ষছমপ, সুদশষন, শযামু্প করা িুি, পুমরা কাক্ষতষমকর মতন। 
ক্ষকন্তু মুমখ্ হাক্ষস সনই। যমন্ত্রর মমতা কাজ কমর িমিমছন। সিামখ্র তিায় একটু কাক্ষি। 
মমন হয় রামত ক্ষঠকমমতা ঘুম হয় না। 
   প্রায় ক্ষতন িার ঘন্টা দাাঁক্ষড়ময় থাকার পর সিম্বার  াাঁকা হমত ডািারবাবু উমঠ দাাঁড়ামিন। 
মক্ষহমবাবু ভাবমিন, যাক, এবার ক্ষনিয়ই সস তার বাক্ষড় ঢুকমব আর মক্ষহমবাবু এই  াাঁমক 
তাাঁর বাবার সমঙ্গ কথা বমি সনমবন। ক্ষকন্তু এক্ষক! সিম্বার সথমক ঘমর না ঢুমক বাইমর দাাঁড় 
করামনা গাক্ষড়মত ক্ষতক্ষন উমঠ পড়মিন। গাক্ষড়ও সছমড় ক্ষদি। মক্ষহমবাবুও কম যান না। ক্ষতক্ষনও 
তাাঁর গাড়ী কমর ক্ষপছু ক্ষনমিন। ক্ষপছু ক্ষনমত ক্ষনমত এমস সপৌঁছামিন একটা ঝা-িকিমক 
নাক্ষসষংমহামম। সদখ্মিন ডািারবাবু ঢুমক সগমিন সভতমর। 
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     মক্ষহমবাবু আজ সযন সগাময়ন্দা হময় সগমছন। ক্ষতক্ষনও বাইমর অমপিা করমত িাগমিন 
ডািার বাবুর জনয। ঘন্টাখ্ামনক পমর ডািারবাবু সবমরামিন। আবার গাক্ষড়মত উঠমিন। 
যথারীক্ষত মক্ষহমবাবুও ক্ষপছু ক্ষনমিন। আবার এক সুবৃহৎ নাক্ষসষংমহাম ডািারবাবু ঢুকমিন। 
আবার ঘন্টাখ্ামনক পমর সবর হমিন। এইভামব সবশ কময়কক্ষট নাক্ষসষংমহাম ঘুমর ডািারবাবু 
যখ্ন বাক্ষড় ক্ষ রমিন, ঘক্ষড়মত তখ্ন রাত আটটা। বাক্ষড়মত এমস মক্ষহমবাবু ভাবমিন, এবার 
পাি এবং পামির বাবার সমঙ্গ একসামথ বমস কথা বিা যামব। ক্ষকন্তু কপাি মন্দ। 
ডািারবাবু বাক্ষড় না ক্ষগময় আবার সিম্বামর ঢুকমিন। সরাগীরা অমপিা করমছ। মক্ষহমবাবুও 
অমপিা করমত করমত একটু ঘুক্ষমময় পমড়ক্ষছমিন। ঘুম ভাঙ্গমতই সদখ্মিন রাক্ষি এগামরাটা 
বামজ। তখ্নও জনা দমশক সরাগী অমপিা করমছন। 
     মক্ষহমবাবু ডাকমিন, সভািা। সভািা বাবুর মুমখ্র ক্ষদমক তাকামিা। 
  ---সভািা, বাক্ষড় িি। এই পামির সামথ সতার ক্ষদক্ষদমক্ষনর ক্ষবময় ক্ষদমি ও সতা বমরর মুখ্ই 
সদখ্মত পামবনা। শুধু সসানাদানা আর দাক্ষম সসিম ান ক্ষনময় সংসার করমত হমব। স্বামীমক 
পামব না। এ পাি কযানমসি। িি িি, বাক্ষড় িি, অমনক রাত হময় সগমছ। 
     ডািার পাি সদমখ্ আসার পর সথমক মক্ষহমবাবু গুম হময় রইমিন ক্ষকছুক্ষদন। এর 
মমধযই মাধব ঘটক সবশ ক্ষকছু ভামিা ভামিা পামির সখ্াাঁজ ক্ষদময়মছন। ক্ষকন্তু মক্ষহমবাবুর 
আর সযন পাি সদখ্মত সযমত উৎসাহ সনই। রক্ষববার মক্ষহমবাবু সকামির খ্বমরর কাগজ 
খু্মি সমব িাময় িুমুক ক্ষদময়মছন, এমন সময় মাধব ঘটক এমস হাক্ষজর। 
---ক্ষক সহ, মাধব, আজ আবার ক্ষক খ্বর এমনমছা? যত্তসব গাাঁজাখু্ক্ষর গল্প সতামার। একটাও 
সক্ষঠক পামির সন্ধান ক্ষদমত পারছ না। 
মাধব হাত কিমি উত্তর ক্ষদি, আমজ্ঞ বাবু, এবার একটা ভামিা উক্ষকি পাি সপময়ক্ষছ। 
ক্ষবশাি পসার। যখ্ন সকামটষ সওয়াি করমত ওমঠন, তখ্ন নাক্ষক জজ সামহবরাও তটি 
হময় থামকন এই বুক্ষঝ আইমনর পযাাঁমি তারা কুমপাকাত হময় যান। িিুন বাবু যামবন সতা 
এইমবিা সদমখ্ আক্ষস। সবক্ষশ দূমর নয়, গাক্ষড়মত ঘন্টাখ্ামনক িাগমব। আক্ষছপুমরর পমরই 
মুকুন্দপুর। 
 মুকুন্দপুর সবশ বক্ষধষষু্ণ গ্রাম। উক্ষকমির নাম বিমতই গাাঁময়র সিামকরা সদক্ষখ্ময় 
ক্ষদমিন। ক্ষবশাি ক্ষতনতিা বাক্ষড়, বড়  টক। সামমন বাগামনর মতন করা রময়মছ। বাগামনর 
মাঝখ্ান সথমক পাথর বসামনা রাস্তা সসাজা িমি ক্ষগময়মছ তবঠকখ্ানার ঘমরর ক্ষদমক, 
সসখ্ামনই উক্ষকিবাবুর সিম্বার। মমক্কিরা তবঠকখ্ানার ঘমরর ক্ষভতমর বমস রময়মছন। 
সভতমরর দরজা সঠমি মাধব ঘটক মক্ষহমবাবুমক ক্ষনময় প্রমবশ করমিন। রমমন উক্ষকি 
ইশারায় তামদর বসমত বিমিন। মমক্কমির সমঙ্গ উক্ষকি সামহমবর আমিািনা িিমছ। মমক্কি 
স ৌজদাক্ষর মামিায় জক্ষড়ময় পমড়মছন। পড়ক্ষশর সমঙ্গ মারামাক্ষরমত জক্ষড়ময় পমড় পুক্ষিমশর 
নজর এক্ষড়ময় মমক্কি পাক্ষিময় সবড়ামচ্ছন। উক্ষকমির কামছ এমসমছন পরামশষ ক্ষনমত। 
--- আপনার সমঙ্গ ঝামমিা কমব হময়ক্ষছি?, উক্ষকমির প্রশ্ন মমক্কিমক। 
---আমজ্ঞ, গত রক্ষববার। মমক্কমির উত্তর। 
---রক্ষববার আপক্ষন ক্ষদঘামত ক্ষছমিন, রমমন উক্ষকি মমক্কিমক বিমিন। 
---ক্ষকন্তু আক্ষম সতা বাক্ষড়মতই ক্ষছিাম, মমক্কি অবাক হময় উত্তর সদন। 
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---আক্ষম বিক্ষছ সতা আপক্ষন ক্ষদঘামত ক্ষছমিন। ওখ্ামন আমার পক্ষরক্ষিত সহামটি আমছ। আক্ষম 
বমি ক্ষদক্ষচ্ছ সস আপনামক সব ক্ষবি বাক্ষনময় সদমব। সসই ক্ষবিগুক্ষি সকামটষ আক্ষম সপশ কমর 
বিমবা আমার মমক্কিমক ক্ষমথযা মামিায়  াাঁসামনা হময়মছ। 
---ক্ষকন্তু এখ্ানকার সিামকরা যক্ষদ সািী সদয় আক্ষম বাক্ষড়মতই ক্ষছিাম, তখ্ন?, মমক্কমির 
প্রশ্ন।  
---এইরকম ক্ষতন-িারজন সািীমক পয়সা ক্ষদময় ক্ষকমন সনমবন। আর তামদর আমার কামছ 
ক্ষনময় আসমবন। তামদরমক বমি সদমবা জজ সামহমবর কামছ কী বিমত হমব। 
      মক্ষহম বাবুর মাথা সবাাঁ সবাাঁ কমর ঘুরমছ। কামন ক্ষঝাঁক্ষঝাঁ সপাকা ডাকমছ। এইরকম ভামব 
এক একক্ষট মমক্কি ঢুকমছন আর রমমন উক্ষকি তামদর উদ্ধামরর জনয ক্ষমথযার মািা সাক্ষজময় 
মমক্কমির গিায় পক্ষরময় ক্ষদমচ্ছন। মক্ষহমবাবু টিমত টিমত মাধব ঘটমকর হাত ধমর উমঠ 
পড়মিন। ‘ক্ষক হি বাবু, শরীর খ্ারাপ? ডািার সদখ্ামত হমব?’, মাধমবর শশবযস্ত প্রশ্ন। 
‘না-না, আমামক বাইমর ক্ষনময় িমিা তাড়াতাক্ষড়’। বাইমর এমস গাক্ষড়মত বমস মক্ষহমবাবু হা  
সছমড় বাাঁিমিন। ‘উ ! বাবা, সকাথায় এমস পমড়ক্ষছিাম। এমক্কবামর ক্ষমথযার সবসাক্ষত। এ 
সতা সমময়মক ক্ষবময় করার পমরর ক্ষদনই বিমব এই সমময়মক সতা আক্ষম ক্ষবময় কক্ষরক্ষন। খু্ব 
বাাঁিন সবাঁমি সগক্ষছ। বাক্ষড় ি, বাক্ষড় ি। 
     ক্ষদন যায়, মাস যায়। বছর ঘুমর সগি। মক্ষহমবাবু সমময়র জনয মমনর মমতা পাি খু্াঁমজ 
পান না। মামঝ দু-ক্ষতনক্ষট পামির সন্ধান ঘটক ক্ষদমিও তা মমন ধমরক্ষন। এক্ষদমক তার 
শািার সমময়র ক্ষবময় ক্ষঠক হময় সগমছ। আগামী ২১ সশ  াল্গুন শািার সমময় রীতার ক্ষবময়। 
সছমি মস্ত বড় সরকাক্ষর িাকুমর। অক্ষ মসর গাক্ষড় তার সবষিমির সঙ্গী, সামথ দু'জন 
সহকাক্ষর। এমহন পাি কখ্মনা হাত ছাড়া করা যায়! তাই মক্ষহমবাবুর শািা সবিীমাধব যত 
তাড়াতাক্ষড় সম্ভব ক্ষবময়র ক্ষদন ক্ষঠক কমর স মিমছন। শুধু খ্ারামপর মমধয একটাই, সছমিমক 
বছমর ছয় মাস বাইমর থাকমত হয়। ক্ষহেী ক্ষদেী ঘুমর সবড়ামত হয়। এখ্ামন সমময় সতা রাক্ষন 
হময় থাকমব। বড় গাক্ষড়, বাক্ষড়, সসিম ান, অমধষক সদয়ািমজাড়া রক্ষিন ক্ষটক্ষভ--- এসব ক্ষনময়ই 
সমময়র সময় সকমট যামব। 
    শািার সমময়র ক্ষবময়র ক্ষদন সকাি সথমকই মক্ষহমবাবু বযস্ত। সবক্ষকছু ক্ষঠকঠাক ক্ষনময় 
সযমত হমব। ক্ষবময়র সসানাটা সযাকরার সদাকান সথমক মক্ষহমবাবুমকই ক্ষনময় সযমত হমব। বউ 
আর সমময় দুক্ষদন আমগই িমি সগমছ। ক্ষবশাি ক্ষবময়বাক্ষড়, আমিার সরাশনাই। বরপি 
এমসমছন দাক্ষম দাক্ষম গাক্ষড় িমড়। বরমক একদম রাজপুমির মমতা সদখ্মত। মক্ষহমবাবুর 
শািা এমস বিমিন, ‘জামাইবাবু, সছমিমক সকমন সদখ্মছন?’ মক্ষহমবাবুর উত্তর, ‘খু্ব 
ভামিা’। শযািক মশাই আবার গবষ কমর বিমত িাগমিন, ‘জামনন জামাইবাবু, সছমির 
একদম হামত সময় সনই। ক্ষবময়র জনয মাি িার ক্ষদন ছুক্ষট সপময়মছ। ক্ষবময় সসমরই ক্ষবমদমশ 
কামজ সযমত হমব এক মামসর জনয। সমময় সস সময় আমার কামছই থাকমব।’ মক্ষহমবাবু 
সসমকমি মানুর্। ক্ষতক্ষন অমনক সিষ্টা কমরও বুমঝ উঠমত পারমিন না, এত বযস্ত মানুমর্রা 
ক্ষবময় কমরন সকন। 
     ক্ষবময় বাক্ষড় ভামিা ভামবই কাটি। পরক্ষদন সকামি মক্ষহমবাবু তাাঁর সঙ্গী সভািামক ক্ষনময় 
গাক্ষড় কমর ক্ষ রমছন। ক্ষগক্ষন্নমা আর সমময় দুক্ষদন পর ক্ষ রমবন। সমারামমর রাস্তা ধমর গাক্ষড় 
িমিমছ। এ রাস্তায় মক্ষহমবাবু খু্ব সবক্ষশ যাতায়াত কমরনক্ষন। প্রায় দশ বছর বামদ েশুরবাক্ষড় 
এমসমছন। আপন-মমন জানািার বাইমরর দৃশয সদখ্মছন। মামঝ মামঝ দু পামশ পুকুর। 
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তামত শািুক  ুি  ুমট আমছ। গ্রামমর সমময় বউরা পুকুমর োন করমত এমসমছ। গাক্ষড় 
সদমখ্ তারা একটু সংমকাি সবাধ করমছ। মামঝ মামঝই বমকর সাক্ষর উমড় যামচ্ছ। সকান 
সকান বক আবার গরুর ক্ষপমঠর উপর উঠমছ। গরুক্ষট সিজ ক্ষদময় বামর বামর সিষ্টা কমর 
যামচ্ছ তামক তাড়ামনার। বকক্ষটও িািাক। মামঝ মামঝই উমড় ক্ষগময় আবার ক্ষপমঠ এমস 
বসমছ। 
       এই গাক্ষড়টা থামাও---মক্ষহমবাবু ক্ষনমদষশ সদন তাাঁর ড্রাইভারমক। ‘ক্ষক হি বাবু’-- 
সভািা ক্ষজজ্ঞাসা কমর। ‘সভািা, সদমখ্ক্ষছস—কী সুন্দর একটা বাগান! এখ্ামন সয এত সুন্দর 
একটা বাগান আমছ, তা সতা জানতাম না। িল্ িল্, সদক্ষখ্ ক্ষভতমর ঢুমক’, মক্ষহমবাবু গাক্ষড় 
সথমক সনমম পমড়ন। 
       বাাঁমশর কক্ষঞ্চ ক্ষদময় বাগামনর সগট করা আমছ, সসই গুক্ষির গাময় অমনকগুমিা িতা 
জক্ষড়ময় জক্ষড়ময় উমঠমছ। তার সামথ হমরক রকমমর নাম না জানা  ুি সগমটর সশাভা সযন 
হাজার গুি বাক্ষড়ময় তুমিমছ। বাগামনর সগট সখ্ািাই আমছ। ঢুকব ক্ষক ঢুকব না ইতস্তত 
কমর সশর্ পযষন্ত সভািামক ক্ষনময় মক্ষহমবাবু ঢুমকই পড়মিন। বাগামনর সভতমর ঢুমকই 
মক্ষহমবাবু হাাঁ হময় সগমিন। এ সযন সমূ্পিষ এক নতুন জগমত ক্ষতক্ষন প্রমবশ কমরমছন। 
সগমটর বাইমর এক রকম পক্ষরমবশ, আর ক্ষভতমর অনযরকম। নাম না জানা কত রকম 
 ুমির গাছ। সকানওটার রং নীি, সকানওটার সাদা, আবার সকামনাটা িাি। নানা রমির 
সমাহামর রামধনুর সিহারা ক্ষনময়মছ বাগামনর একক্ষদকটা। আমরকক্ষদমক নানা রকমমর 
 মির গাছ--- আম, জাম, নারমকি, আমরা কত ক্ষক। গামছর সগাড়াগুমিা বাাঁধামনা। আমমর 
ডাি সথমক আমগুমিা সযন তিার ক্ষদমক সনমম আসমত িায়মছ। মক্ষহমবাবুর মমন হি ক্ষতক্ষন 
সযন স্বমগষর মাঝখ্ামন দাাঁক্ষড়ময় আমছন। গামছর ছায়ার আর সরৌদ্র ক্ষমক্ষিময় সযন এক আমিা-
আাঁধাক্ষরর মায়াময় জগৎ ততক্ষর কমরমছ। মক্ষহমবাবু আমরা খ্াক্ষনকটা এক্ষগময় সগমিন। মামঠর 
ঘাস সুন্দর কমর কাটা, আর তার মাঝখ্ান ক্ষদময় নুক্ষড়-পাথর ক্ষবছামনা রাস্তা। ক্ষকছুটা এক্ষগময় 
সদখ্মত সপমিন একটা বড় পুকুর, বাাঁধামনা ঘাট। পুকুমর খ্ই সদমখ্ বুঝমত পারমিন সয 
বড় বড় মাছ সসখ্ামন রময়মছ। জমির মামঝ িাি িাি শািুক  ুি আর তার সগাি সগাি 
পাতা পুকুমরর সসৌন্দযষমক বহুগুি বাক্ষড়ময় তুমিমছ। পুকুমরর ওপরটায় ধানমিত, তামত 
ভক্ষতষ ধান গাছ। হাওয়া ক্ষদমি ধানগাছগুক্ষি আমন্দাক্ষিত হময় সঢউময়র সৃক্ষষ্ট করমছ। হঠাৎ 
সদখ্মিন ওই সিমতর আিপথ ক্ষদময় একজন এ ক্ষদমক এক্ষগময় আসমছ। 
     সামমন আসমত সদখ্মত সপমিন একজন সুদশষন যুবক, বয়স আর কত হমব, বড়মজার 
িক্ষিশ ক্ষক পাঁক্ষিশ। যুবক সামমন আসমতই মক্ষহমবাবু বিমিন--ক্ষকছু মমন করমবন না, এমতা 
সুন্দর বাগান সদমখ্ আপনার অনুমক্ষত ছাড়াই এখ্ামন ঢুমক পমড়ক্ষছ। যুবকক্ষট বিমিন, ‘না 
না, তামত ক্ষক আমছ। আপক্ষন ভািই কমরমছন, আর আমামক ‘আপক্ষন’ বমি সমম্বাধন 
করমবন না। আক্ষম আপনার সথমক অমনক সছাট।’ ‘তা সবশ, তা সবশ। সতামার নামক্ষট ক্ষক 
জানমত পাক্ষর?’-- মক্ষহমবাবু প্রশ্ন কমরন। 
---‘আমার নাম ভরত। এখ্ান সথমক একটু দূমর আমার বাক্ষড়। আপক্ষন আমার সামথ আমার 
বাগানবাক্ষড়মত িিুন’। 
মক্ষহমবাবু ভরমতর সামথ এক্ষগময় িিমিন। খ্াক্ষনকটা এক্ষগময় ক্ষগময় একটা বাক্ষড়র কামছ 
ক্ষগময় থামমিন। বাক্ষড়ক্ষট সমূ্পিষ সপাড়ামাক্ষটর ততক্ষর। সকানরকম ইাঁট, বাক্ষি, ক্ষসমমমন্টর 
বযবহার সনই। ক্ষভতমর সবশ ঠািা। প্রাি জুক্ষড়ময় যায়। ভরত মাক্ষট সথমক জি গক্ষড়ময় 
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ক্ষদমিন মাক্ষটর গ্লামস কমর। সমঙ্গ মাক্ষটর সপ্লমট কমর বাগামনর আম, কিা আর জাম। 
মক্ষহমবাবু খ্ামচ্ছন আর ভাবমছন এ সযন অনয এক দুক্ষনয়ামত িমি এমসমছন। ক্ষভতরটা 
অসম্ভব শান্ত। সময় সযন এখ্ামন সথমম সগমছ। সকান তাড়াহুমড়া সনই। অক্ষতক্ষথ আপযায়মনর 
জনয সদাকামনর িপ ক্ষসঙ্গারা আর ক্ষমক্ষষ্ট সনই। আপযায়নকারীর কৃক্ষিম হাক্ষস সনই। এখ্ামন 
আমছ প্রাকৃক্ষতক খ্াবার আর ক্ষনমভষজাি ভামিাবাসা। ‘বাবা, তুক্ষম ক্ষক এখ্ামন একিাই 
থামকা?’-- মক্ষহম বাবু ক্ষজজ্ঞাসা করমিন। 
ভারত উত্তর ক্ষদমিন, ‘এখ্ামন আক্ষম থাক্ষক আর কময়কজন থামকন যারা আমামক ক্ষবক্ষভন্ন 
কামজ সাহাযয কমরন। তারা আজ ক্ষবময় বাক্ষড়র জনয ছুক্ষট ক্ষনময়মছন।’ 
---তা বাবা, তুক্ষম কত দূর পড়ামশানা কমরছ? 
--- আক্ষম কৃক্ষর্ক্ষবজ্ঞান মামন এক্ষগ্রকািিার ক্ষনময় মাস্টার ক্ষডগ্রী কমরক্ষছ।– ভরত উত্তর সদয়। 
--- তুক্ষম এত দূর পড়ামশানা কমরও সকান িাকক্ষর করমি না?-- প্রশ্ন মক্ষহমবাবুর। 
--- না দশটা-পাাঁিটার িাকক্ষর আমামক টানমত পামরক্ষন। প্রথম সথমকই আমার গামছর সনশা। 
এই সয সদখ্মছন বাগান, এখ্ামন অমনক দুিষভ প্রজাক্ষতর গাছ রময়মছ। এক প্রজাক্ষতর সামথ 
আমরক প্রজাক্ষতর সংকরায়ন ঘক্ষটময় আক্ষম নতুন নতুন প্রজাক্ষতর সৃক্ষষ্ট কক্ষর। সদশ-ক্ষবমদশ 
সথমক বহু গমবর্ক আমার বাগামন আমসন। আমার বাগামনর ছক্ষব আর আমার এই কামজর 
কথা তারা তামদর জানষামি সিমখ্ন। 
-- তা বাবা, সতামার বাক্ষড়মত সক সক আমছন? সতামার সংসারই বা িািাও ক্ষকভামব?, মক্ষহম 
বাবু জানমত িান। 
--- আমজ্ঞ, বাক্ষড়মত আমার বৃদ্ধ মা-বাবা আমছন। বাগামনর কাজ করার  াাঁমক  াাঁমক আক্ষম 
তামদর সসবা কক্ষর। বহু দূর দূরান্ত সথমক ক্ষবক্ষভন্ন নাসষাক্ষরর মাক্ষিক আমার কামছ িারা 
ক্ষকনমত আমসন। তামদর আক্ষম িারা ক্ষবক্ষক্র কক্ষর। আমার িামর্র িাি, বাগামনর  ি, সবক্ষজ 
আর পুকুমরর মামছ আমামদর খ্াবামরর সকান অভাব হয় না। উপরন্তু উদৃ্বত্ত ধান,  ি ও 
সবক্ষজ বাজামর ক্ষবক্ষক্র কমর সয আয় হয়, তামত বাবা-মামক ক্ষনময় বছমর দুবার তীথষদশষমন 
সবক্ষরময় পক্ষড়। আমগর বামর পুমজার সময় বাবা-মামক ক্ষনময় হক্ষরদ্বার, সকদারনাথ, 
বদ্রীনাথধাম দশষন কমর এমসক্ষছ। এবারও আর ক্ষকছুক্ষদন পমর পুমজার সময় মা-বাবামক 
ক্ষনময় যাব মথুরা-বৃন্দাবন। 
   মক্ষহমবাবু হাাঁ হময় কথাগুমিা সশামনন। পরিমিই সক্ষম্বত ক্ষ মর সপময় প্রশ্ন কমরন, 
‘সারাক্ষদন কামজর সশমর্ সমন্ধমবিা তুক্ষম কী কর?  
---সন্ধযামবিা বাগান সথমক বাক্ষড় ক্ষ মর বাবা-মামক সময় ক্ষদই। সারাক্ষদন ক্ষক ক্ষক কাজ 
করিাম তা তামদর সমঙ্গ আমিািনা কক্ষর। আর ক্ষকছু গক্ষরব ছািছািী আমার বাক্ষড়মত বই 
ক্ষনময় পড়মত িমি আমস। তামদর বাক্ষড়মত ইমিকক্ষিক সনই বমি তামদরমক আক্ষম আমার 
সাধযমত পড়া সদক্ষখ্ময় ক্ষদই। মক্ষহমবাবু গামি হাত ক্ষদময় ভামবন, এখ্মনা পৃক্ষথবীমত এরকম 
মানুর্ আমছ সয আধুক্ষনক ক্ষশিায় ক্ষশক্ষিত হময়ও সিাভনীয় িাকক্ষরর জনয সছাটাছুক্ষট কমর 
না। পৃক্ষথবীর সিাভনীয় ক্ষজক্ষনমর্র উপর তার আকর্ষি সনই। সস আপন মমন ক্ষনমজর সৃক্ষষ্ট 
সুমখ্র উোমস সমমত আমছ। এ সযন রামায়ি-মহাভারমতর যুমগর সসই প্রািীন ঋক্ষর্মদর 
মত আশ্রক্ষমক জীবন। আধুক্ষনক যুমগর সঘাড়মদৌমড়র প্রক্ষতমযাক্ষগতা এখ্ামন সনই, সনই 
অনযমক ঠক্ষকময় ক্ষনমজ এক্ষগময় যাবার প্রবিতা, সততার মুমখ্াশ পমর অসৎ কাজ করার 
মানক্ষসকতাও এখ্ামন সনই। 
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---বাবা, সতামার বাক্ষড়মত একবার আমামক ক্ষনময় যামব? সতামার মা-বাবার সমঙ্গ একবার 
সদখ্া করমবা। মক্ষহমবাবু আগ্রহ প্রকাশ কমরন। 
--- তা সবশ সতা, িিুন না। এইমতা কামছই আমার বাক্ষড়। 
      মক্ষহমবাবু, ভরত আর সভািা একসমঙ্গ িিমিন ভরমতর বাক্ষড়। সুন্দর সদা'তিা বাক্ষড়। 
সিাহার সগমটর বাইমর সুন্দর িতাবাহার গাছ। সবশ ক্ষছমছাম পক্ষরচ্ছন্ন উমঠান। বাক্ষড়মত 
ঢুমক বাাঁক্ষদমক বসার ঘর। সুন্দর সবমতর সিয়ার আর সটক্ষবি। িাক্ষরক্ষদমক কামঠর 
আসবাবপি। মক্ষহমবাবু একক্ষট সবমতর সিয়ামর বসমিন। ক্ষকছুিি পর িশমা-পরা একজন 
ভদ্রমিাক ঘমর ঢুকমিন। সবাঝা সগি ক্ষতক্ষন ভরমতর বাবা। উনামক সদমখ্ উমঠ দাাঁড়ামিন 
মক্ষহমবাবু। বিমিন, ‘আপনার সছমির সামথ আিাপ কমর খু্ব ভামিা সিমগমছ। তাই 
আপনার সামথ আিাপ করমত িমি এিাম।’ 
---আমার সছমি ওই রকমই। ওমক ভামিা না সবমস সকউ থাকমত পামর না। অমনকদূর 
পযষন্ত পড়ামশানা কমর কমিমজ একটা পড়ামনার িাকক্ষরও সপময়ক্ষছি। ক্ষকন্তু আমামদর সছমড় 
যামব না, তাই এখ্ামনই ও  ামষ হাউস কমর রময় সগি। ক্ষনমজর সছমি বমি বিক্ষছ না, এই 
যুমগ সয আমরা সছমির হামতর সসবা পাব, তা স্বমপ্নও ভাক্ষবক্ষন। আক্ষম এখ্ামনই প্রাইমাক্ষর 
সু্কমি ক্ষশিকতা করতাম। এখ্ন অবসমরর পর দুই বুমড়াবুক্ষড় এখ্ামনই আক্ষছ। মন খ্ারাপ 
করমিই সছমির বাগামন িমি যাই, নানা রকম  ুমির সামথ কথা বক্ষি, তামদর আদর 
কক্ষর, আবার মামঝ মামঝ তামদর সামথ ঝগড়া হয়। তখ্ন তামদর অক্ষভমান হয়, গুম হময় 
থামক, হাওয়ার তামি তামি তখ্ন ওরা সদামি না। আক্ষম বুঝমত পাক্ষর, তখ্ন তামদর একটু 
আদর করমি, একটু সেমহর পরশ ক্ষদমি আবার তারা সনমি ওমঠ। 
    মক্ষহমবাবু আমবগভমর ভরমতর বাবার হাত দুক্ষট সিমপ ধরমিন। বিমিন--- আমার 
বযাংমক হয়মতা প্রিুর টাকা রময়মছ, সসানা দানা গয়না-গাক্ষট রময়মছ প্রিুর, তবুও বিক্ষছ, 
আপক্ষন আমার সথমক অমনক অমনক সবক্ষশ ধনী। আক্ষম মমনর ক্ষদক সথমক আপনামদর 
সথমক অমনক সবক্ষশ গক্ষরব। আমার বাক্ষড়মত ক্ষববাহমযাগযা একক্ষট কনযা আমছ। আমার 
একমাি সমময়। তামক যক্ষদ আপক্ষন আপনার পুিবধূ ক্ষহমসমব বরি কমর সনন, তাহমি আক্ষম 
অতযন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। 
     ক্ষনক্ষদষষ্ট িমগ্ন মক্ষহমবাবুর সমময়র সামথ ভরমতর ক্ষববাহ সম্পন্ন হি। আিীয়-স্বজমনরা 
মক্ষহমবাবুর কামছ না হমিও আড়ামি-আবডামি বিমত থাকমিন, মক্ষহম একটা সবাকা। এত 
ধনসম্পক্ষত্ত, একমাি সমময়, তার ক্ষকনা ক্ষবময় ক্ষদমিা একটা িাক্ষর্র সমঙ্গ! মক্ষহম এমকবামর 
ক্ষনমবষাধ। তার মত ক্ষনমবষাধ এই ভূ-ভারমত সনই। 
      মক্ষহমবাবু আর মক্ষহম-ক্ষগক্ষন্ন ক্ষকন্তু সবশ আনমন্দই আমছন। মামঝ মামঝ মন খ্ারাপ 
করমি তারা িমি যান ভরমতর বাগামন। সসখ্ামন িতার সমঙ্গ কথা বমিন,  ুমির সমঙ্গ 
সখ্িা কমরন, আবার মামঝ মামঝ গাছমক জক্ষড়ময় ধমর আদর কমরন। মনটা আবার ভামিা 
হময় যায়। সছাটমবিার ক্ষদনগুমিা আবার ক্ষ মর আমস। আর হযাাঁ, মক্ষহমবাবুর এখ্ন বছমর 
দুবার তীথষদশষন বাাঁধা। এবার পূমজামত সমময়-জামাইময়র পক্ষরবামরর সমঙ্গ দশষন কমর 
এমসমছন মথুরা-বৃন্দাবন। আর ক্ষকছুক্ষদন পমরই যামবন সবনারস, জামাই ক্ষটক্ষকট সকমট 
সরমখ্মছন। ‘জয়বাবা ক্ষবেনাথ’। 
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