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জাতীয়তাব াবের প্রততচ্ছত  : তিরীন্দ্রব াতিনী দাসীর কত তা 
তপ্রয়কান্ত নাথ 

 াাংলা ত ভাি 

আসা  ত শ্বত দযালয়, তিলচর 

।।১।। 

 স ুদ্র পতরব তিত িবয়, তি ালয়বক তিরভূষণ কবর, উ বর - অনু বর ভূ - ভাি তনবয়, উপতযকা ও অতেতযকা ত তলবয়  হু 

ব তচবযযর প্রাকৃততক স াব বি ভারত ষব আক্র ণ প্রাচীনকাল থথবকই অতুলনীয়া ।  আচরণ, রীততনীতত থতও রূপ য় এই 

থদি । ভারতবর্ ষ ত শ্বাস কবর -  হুবে একে, আ ার একবয  হুে । এই ত ত েতাবক স্বীকার কবরই ত লবনর এক 

িভীর উপলতির কথা তাই  িা ান   লবত পাবরন এ ন কবর : 

“সাং িচ্ছধ্বাং সাং  দধ্বাং 

সাং থ া  নাাংতস জানতা  ।” 

 

তকন্তু এই একাত্মব াবের িাত েবর চলা ভারত বষবর উপর িক - হুন – পাঠান - থ াঘল তাবদর থলাভী দৃতি থিবন  ার 

 ার ভারত ষববক করবত থচবয়বে ক্ষত-ত ক্ষত । তাবদর আগ্রাসী থিাষবণর আগুবন ভারত বষবর জনিণ ত পর্বস্ত িবয়বে 

ক্র ািত । আর সাম্রাজয াদী ইাংবরজ ভারত - সাংসৃ্কততবকই থচবয়তেল স ূবল উৎপাটিত করবত । ভারত ষব দীঘবতদন এই 

ঔপতনব তিক িতির কাবে  ােয িবয়তেল  াথা নত কবর থাকবত । তিটিি সাম্রাজয াদী িতি তাবদর থিাষবণর পথবক 

সুি  করবতই ভারত বষব তিক্ষা, থরল, ডাক, তার প্রভৃতত আেুতনক থর্ািাবর্াি  য স্থার সূচনা কবরতেল । কিন্তু 

আপাতদৃতিবত দাসবের অন্ধকাবরর ভারত াসী তন তিত িবলও োই চাপা আগুবনর থভতর থথবকই অতিসু্ফতলবের 

তকরণ থরখা উঁতক তদবত শুরু কবরতেল েীবর েীবর । থকাথাও ত তক্ষপ্ত ভাব , থকাথাও সাংঘ দ্ধভাব  । তকন্তু অস  – 

ত ক্রব  পরােীনতার অপতরসী  গ্লাতনবক তারা অততক্র  কবর থর্বত পাবরতন সিবজ । অ িয পরাজয় জী ন থথব  র্ায় 

না  বলই থদি াতৃকার  ন্দনা স গ্র ইউবরাপীয় রাজনীততর  পতরবপ্রক্ষা  থথবক তিক্ষা তনবয় আেুতনক তিক্ষায় তিতক্ষত 

ভারত াসী অতভজ্ঞতা ও দািবতনক তচন্তা - ভা নাবক সতিতলত কবর জাতীয়তাব াবের নতুন থপ্ররণায় উববাতেত কবর 

থতাবল তনবজবক - প্রবতযকবক । 

 

ইউবরাবপ বীপায়ন - এর রু্বি জনবিাষ্ঠীর আত্মস্বাতন্ত্র থ াবের োরণা, রাবের সা ববভৌ  অ স্থাবনর সাবথ অেীভূত িওয়ার 

জনয এ াং থসই সূবয তনবজবকও স্বােীন কবর থতালার  ানতসকতা ও থসই লবক্ষয থপৌৌঁোবনার উবেবিয সাংগ্রা  - 

জাতীয়তা াবদর এই প্রাথত ক োরণা েীবর েীবর ভারত বষব   যাতপ্ত  লাভ কবর । জা বান দািবতনক ই ানুবয়ল কান্ট কতথত 
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রাতেক  েবলর সাবথ  যতির আত্ম - ত কাবির ভা নাবক অ িয ইউবরাপ তাবদর সুত োবথব তাবদর  বতা কবর নতুন 

আতেবক উপস্থাতপত করল । যার ফল হল ঋণ্বাত্মক । থকননা, তার সাবথ রু্ি িবলা আত্ম - থেষ্ঠতার অিত কা । 

 

ভারত বষব প্রায়ই জাতীয়তা াবদর উবেষ - এর সাবথ সাবথই পাশ্চাতয উগ্রজাতীয়তা াদবক গ্রিণ ও  জব বনর 

পবক্ষ ও ত পবক্ষ নানা  ত বততর িয় । রবীন্দ্রনাথের দৃকিথিাণথি অনুসরণ িথর বলা যায়, পৃতথ ীবত থর্ 

ব িযরাবজর পত্তন িবচ্ছ, থসখাবন  াতণজয তনেক  ুবখাি  ায । ঊকনশ - িতকীয়  

স য়পব ব  াতণবজযর সাবথ সাম্রাজয াবদর থসৌিাদব য - সম্পকব  স্থাতপত িবয়বে । তাই তার আিঙ্কা : “When this 

organisation of politics and commerce, whose other name is Nation, becomes all 

powerful at the cost of the harmony of the higher social life, then it is an evil day 

for humanity.”  তাই র ীন্দ্রনাথ সাম্রাজয তলপু্স পাশ্চাবতযর উগ্র জাতীয়তা াদবক  জব ন কবর ভারত াসীবক তথা 

থিাটা পৃতথ ীবকই জাতীয়তাব াবে উেীতপত িবত আহ্বান জানান  ার  ার । জাতীয় আত্মম্ভতরতা জাততিত আতেপবতযর 

আকাঙ্ক্ষাবক দু বার কবর থতাবল । থস উোদনায়  ানুষ িাতরবয় থেবল তার থ াে । তাই জাতীয়তা াদী  ুবখাি নয়, 

জাতীয়তাব ােই িবয় উঠুক  ানুবষর  ুখশ্রী - এই  াতব া তেল র ীন্দ্রনাবথর । 
   

সাতিবতয তচরকালই স কালীন রাজননততক, িণতাতন্ত্রক, সাংসৃ্কততর, আথব - সা াতজক আবন্দালবনর আবলাড়ন ও 

 ূলযব াবের প্রততেলন ঘবট থাবক । পরােীন ভারত বষবর সা াতজক ও রােীক থসই ডা াবডাবলর তদনগুতলবত 

জাতীয়তা াদ র্খন  াথাচাড়া তদবয় উঠতেল,  াাংলা সাতিতয ও থসই ক্রাতন্তলবির স য়পব ব আত্মস্থ করবত চাইতেল থসই 

স য় ও পতরসবরর রু্িল ন্দীবক তার আোবর স্থাপন করবত নানা  াযায় । সুকুমার সসন কবথেষণ িথরন এই অবস্থানথি 
“ াাংলা সাতিবতয জাতীয়তাব াবের প্রথ  প্রকাি থদবির অতীত ইততিাবসর পটভূত কায় থদিবপ্রব র লালন, তবতীয় 

প্রকাি জনসাোরবণর স্বােীনতা িীনতার প্রতত সবচতনতা, তৃতীয় প্রকাি ভারত বষবর অখন্ডে অনুভূতত, চতুথব প্রকাি 

িাসন কতৃব পবক্ষর অতযাচাবরর ত রুবদ্ধ পরােীন প্রজার  ল কল্পনা । ” আ রা থদতখ, রেলাল  বন্দযাপােযায় ঐততিাতসক 

পটভূত কায় থদিবপ্র বক কাব যর ত ষয় রূবপ গ্রিণ করবলন (পতিনী উপাখযান,১৮৫৮)। এই ধারাথি পকরপুি িথরন 
মধুসূদন দত্ত, থি চন্দ্র  বন্দযাপােযায়, ন ীনচন্দ্র থসন । আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রততষ্ঠার এই সাংগ্রাব  পুরুষ থলখকবদর 

পািাপাতি নারী থলতখকাবদরবকও আ রা উতনি িতবকর তবতীয়াবেব তনজ ক্ষ তা বল সাতিতযােবন উজ্জ্বল উপতস্থতত 

েুটিবয় তুলবত থদতখ । এই সাতিতযাকাবির উজ্জ্বল থজযাততষ্ক তিরীন্দ্রব াতিনী দাসী (৩রা ভাদ্র, ১২৬৫; ১৮ই আিস্ট, 

১৮৫৮- ২৮থি ো ণ,১২৯০; ১৬ই আিস্ট, ১৯২৪)। 
 

।।২।। 

 

র ীন্দ্রনাথ ঠাকুবরর পূ ব তী স বয়পব বর এই কত র জে কলকাতার ভ ানীপুবর । তাৌঁ র বপতৃক পদ ী তেল ত য (তপতা : 

িারাণচন্দ্র ত য) । ভারতবষষ তখন প্রথ  স্বােীনতা আবন্দালন ও স্ববদিী আনার থজায়াবর  াবতায়ারা । স্বণবকু ারী থদ ীর 

‘সখী’ তিরীন্দ্রব াতিনী অতত অল্প  য়বস (১০  ের) ত বয় িয় নবরিচন্দ্র দবত্তর সাবথ । তপতা এ াং স্বা ীর থপ্ররণায় তততন 
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প্রাচয ও পাশ্চাতয তিক্ষায় তিতক্ষত িবয় ওবঠন । সযাথেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার সম্ববন্ধ  বলন : “ তজলপুর গ্রাব  তিরীন্দ্রব াতিনীর 

বিি  অতত াতিত িইয়াতেল । বাটিস্থ  াতলকা - ত দযালবয় ইতন প্রথ  তিক্ষা লাভ কবরন । তদবনর অতেকাাংি স য়ই গ্রন্থ 

পাবঠর অতত াতিত িইত । তিক্ষার প্রতত তিরীন্দ্রব াতিনীর অকৃতয  অনুরাি তেল । ত দযালয় স বদাই তততন থরৌপয -পদকাতদ 

সব বাচ্চ পুরস্কার লাভ কতরয়াতেবলন । শশশব হইথতই তাহার কিত্তপরদুঃখকাতর, িাতন্ততপ্রয় ।“ তাৌঁ র শ্বশুর াতড়বত 

প্রতততষ্ঠত ‘সাত যী লাইবিরী’র অনযত  এক সভয তেবলন র ীন্দ্রনাথ । স্বাভাত কভাব ই তাৌঁ র রচনা বিলী বারা তততন তকেুটা 

প্রভাত ত িবয় থাকব ন । অ িয ‘প্রভা ’ িব্দটিবক এখাবন অনুবপ্ররণা তিবসব  গ্রিণ করায় সাংিত িব  । সিননাা, 
 ায পবনবরা  ের  য়বস রতচত তাৌঁ র প্রথ  কা যগ্রন্থ ‘কত তািার’ (১৮৭৩)। প্রকাবির পর স্বয়াং  তঙ্ক চন্দ্র ‘ েদিববন’ 

তলবখতেবলন, “ ইিার অবনক স্থান এ ন, তািা থকান প্রকাবরই অল্প  য়স্ক  াতলকার রচনা  তলয়া ত শ্বাস করা র্ায় না । 

আিী বাদ কতর, ন ীনা গ্রন্থ কযী স বসুখ ভাতিনী িউন ।” এোড়া Mookerjee’s Magazine’- এ থলখা িবয়বে : 

“One of the excellences of this little collection that makes it a gem is its equality 

in respect of quality.” আর ‘Hindu Patriot’ তলখবে : “Kavitahara is a collection of some 

exquisite pieces of poetry.” এই প্রিাংসাবক  ানযতা তদবয় প্রততভা য়ী কত  ‘ভারত কুসু ’(১৮৮২), 

‘অশ্রুক’(১৮৮৭), ‘আভাষ’(১৮৯০), ‘সন্ন্যাতসনী  া  ীরা াঈ’(১৮৯২), ‘তিখা’(১৮৯৬), 

‘অঘবয’(১৯০২), ‘স্ববদতিনী’(১৯০৫  তান্তবর ১৯০৬), ‘তসনু্ধিাথা’(১৯০৭) প্রভৃতত কা যগ্রন্থ রচনার  েয তদবয়  াাংলা 

িীততকত তা োরাবক পতরপুি কবর তুবলবেন সু েুর সুরঝাংকাবর । স াবলাচক তাই  বলন : “সরল আন্ততরকতা এ াং 

শুতচশুভ্র সততাই তাৌঁ র কত তার প্রোন ব তিিয এ াং এবক্ষবয তাৌঁ বক ‘স্বভা কত ’  লাই সেত ।” 

  

থপ্র , প্রকৃতত, নারী, থিাক প্রভৃতত ত ষবয় তিরীন্দ্রব াতিনী কত তা তলবখবেন অজস্র । প্রততভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর 

থরবখবেন থর্ ন কত তার ত ষয় স্তু তন বাচবন, অলাংকার চয়বন;  থত তন প্রিাংসাও কুতড়বয়বেন ত স্তর । শুেু তাই নয়, 

সূতচ তিবল্প তততন থর্ ন পারদিী তেবলন, তচয - তিল্পী ও তততন অসা ানয দক্ষতার পতরচয় তদবয়বেন । বতাি িতবকর 

প্রথ  দিবক থিাটা ভারত ষব র্খন  েভে ও স্বােীনতা সাংগ্রাব  উত্তাল, থসই স বয়র রু্বিাপবর্ািী ত ষয় তনবয় তততন 

তলখবলন আঠাবরাটি কত তা সম্বতলত কা যগ্রন্থ ‘স্ববদতিনী’ । উৎসিবপবয কত  তলখবলন : 

“ভারবতর 

স্ববদি ভি নর-নারীর 

কবর 

স্ববদতিনীবক 

অপবণ কতরলা  ।” 

 

।।৩।। 

 

ভারবতর প্রকৃত ঐততিয থসখাবনই তনতিত, থর্খাবন নানা জাততর ব তচযয স্বীকার কবরও ঐবকযর তভতত্তর সন্ধান করা 

িবয়বে । এই ঐততবিযর তভতত্ত সা াতজক - সাাংসৃ্কততক আ ি । তকন্তু ঔপতনব তিক সাম্রাজয াবদর িাত েবর থর্ 

জাতীয়তা াবদর আি ন ঘবট এ থদবি, তা তার জী ন - অতভজ্ঞতার েসল নয় । নীিাররঞ্জন রায়  বলন : “আ াবদর 
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উতনি িতকী জী নাবন্দালবনর সূচনা অতত স্বল্পসাংখযক  ুতিব য় একটি থিাষ্ঠীর িাবত, এ াং তাবদরও তচন্তা ও ক ববপ্ররণাটা 

এবসতেল পাশ্চাতয পৃতথ ী থথবক, প্রোনত ইাংবরজ ও ইাংবরতজ  ারেত ।” এই প্রারতম্ভক থপ্ররণা থথবক জাতীয়তা াদ 

উদু্ভত িওয়ার েবল এ াং তিক্ষা ও অথবননততক থক্ষবয সা াতজক ও ে ীয় কারবণ নানা েরবনর অসাব যর োৌঁ ক - থোকর 

তদবয় থর্ নতুন স াজ িবড় উঠবত থাবক, তারই েলশ্রুততবত উতনি িতবকর তবতীয়ােব থথবক জাতীয়তা াদ এক উগ্র 

 ূততব বত আত্মপ্রকাি করবত শুরু কবর । পািাপাতি ঔপতনব তিক িতির এক ায লক্ষযই তেল উপতনব িটিবক থদািন ও 

থিাষণ কবর সাম্রারাবজযর   ুতি ন্ধন দৃঢ় ও ত সৃ্তত করা । তনবজবদর আতথবক ক্ষ তাবক আবরা সুদৃঢ় করা । ফলত উকনশ 

শতথির কিতীয়াধষ থথবকই সাম্রাজয াদী িতির  ুবখািবক তচতনবয় তদবত ও তনবজবদর অতস্তে টিতকবয় রাখবত উবদযাি 

তনবলন এ থদবির পুবরাো  যতিেরা । ইাংবরতজ ভাষা, তিক্ষা য স্থা ও পদ্ধততর একাতেপতয, ইাংবরজ ঔপতনব তিক অথবনীতত 

ও অথবত নযাবসর করালগ্রাস, নব াদু্ভত  েযত ত্ত থেতণর  যাতিিত ও থিাষ্ঠীিত স্বাথব, রক্ষণিীল িাহ্মণয স াবজর সাবথ 

িাহ্মস াবজর সাংঘাত – তৎসি উতনি িতবকর থিষাবেব  াাংলা ও ভারবতর উত্তাল রাজননততক  ুতির আকাঙ্ক্ষা 

জাতীয়তা াদী ভা োরাবক উগ্রতার তদবক থেবল থদয় । তিটিি সাম্রাজয াবদর ত রুবদ্ধ ১৮৮৫ সাবল ভারতীয় জাতীয় 

কাংবগ্রস িঠিত িবলও প্রথ  তদবক এর কার্বকলাপ সী া দ্ধ তেল জাতত – ে ব -  সম্প্রদাবয়র সাংকীণবতা ঘুতচবয় থদিজ 

ঐকয স্থাপন ও থসৌিাদব য প্রততষ্ঠার  বেয । তকন্তু  াাংলা ও ভারবতর অনযানয প্রবদবি  হু সাংিঠন িবড় ওঠা ও েীবর েীবর 

রাজননততক থচতনার  তিিঃপ্রকাবি তিটিি সরকার ভীত িবয় ১৯০৩ সাবল  াাংলার থোটলাট এন্ড থপ্রসার - এর প্রস্তাব  

সাড়া তদবয়  াাংলাবক ভাি করবত সিত িয় । এই পতরকল্পনায় তস্থর িয়,  োকা - রাজিািী –চট্টগ্রা , পা বতয তযপুরা, 

উত্তর ে ও পূ ব েবক রু্ি কবর বতরী িব  একটি নতুন প্রবদি; আর  াাংলার অ তিি অঞ্চল, ত িার ও উতড়ষযা তনবয় 

িব  আবরকটি প্রবদি । ১৯০৫ সাবলর ১৯ থি জুলাই তিটিি সরকার এই আইন পাস কবর আর তা  াস্ত াতয়ত িয় ১৬ 

ই অবটা র । তকন্তু আপা র  াঙাতল থসতদন এই  েভবের ত রুবদ্ধ একবর্াবি রুবখ দাৌঁ তড়বয় তেল । প্রতত াদ প্রততবরাবে 

উত্তাল িবয় উবঠতেল থিাটা  েবদি । নতলনীকান্ত সরকাবরর ভাষায়, “সারা  াাংলাবদবি ত বক্ষাবভর ঝড় ওঠল । এ 

এক অতভন  জািরন ।” রবীন্দ্রনাে তাাঁ র রাখী ন্ধন উৎসব র  ােযব  তাবত থর্াি কবরতেবলন এক নতুন  াযা । “ওবদর 
 াৌঁ েন র্তই িি িব / থ াবদর  াৌঁ েন ততই টুটব  ।” - এই র ীন্দ্র াণী প্রতযয় থর্ািাবলা  াঙাতলবক জাততর জী বন এবলা 

নতুন থজায়ার । 
 

।।৪।। 

 

 ‘অশ্রুকণা’ - খযাতা কত  তিরীন্দ্রব াতিনী দাসী  েভে প্রততবরাে আবন্দালবন উববাতেত িবয় ‘স্ববদতিনী’ কা যগ্রবন্থর 

‘আিী বাদ’ না ক কত তায় আহ্বান জানাবলন স্ববদি াসীবক – 

 

“এস তিবর লবয় আতিষ  াতার 

পর আৌঁটি অবে   ব একতার  

েরি একতা তকবসর ভয় 

সািস র্ািার তািাতর জয় । 

থভতর িঙ্খনাবদ কতর থঘার ধ্বতন 

জািাবয় তনতদ্রবত কাৌঁ পাবয় অ নী 
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ন ীন আিার থরাবল 

দ্রুত আয় - আয় - আয় চবল - 

থর্ ন ঝটিকা োয় । 

তাই এত তদবন র্তদ েুবটবে নয়ন 

 বনর  ািাত্ময কর না তনেন 

কাবরা কাবে প্রভু; - প্রাণ তক া েন - 

র্তদ স্থাতপব  জিবত  াঙাতল না  ।” 

 
র ীন্দ্রনাথ তববজন্দ্রলাবলর পািাপাতি তিরীন্দ্রব াতিনীও সাংকীণব জাতযাতভ ান ভুবল স গ্র  াঙাতল জাততবক এক িওয়ার 

 বন্ত্র আহ্বান জানাবলন । তিনু্দ- ুসল াবনর  বেয ত বভবদর প্রাচীর বততর কবর এবদবির  ানুষবক থিাষণ করার  ূল 

 ানতসকতায় তততন প্রথব ই কুঠারাঘাত করবত চাইবলন । সরাসতর আহ্বান জানাবলন - 

“ভুতল তিনু্দ  ুসল ান 

প্রীতত সূয কর দান; 

 াৌঁ ে সুক্ষ সূয -  ূবল ত রাট জী ন 

কর  বন থদ্রৌপদীর থ ণী  াৌঁ ো পণ ।” (রাখীমন্ত্র) 

 

  ে াতাবক তবখতন্ডত িওয়ার িাত থথবক রক্ষা করবত তততন পরা িব তদবলন রাখী -  ন্ধবনর - 

 

“আতজকার তদবন স্মতরয়া  াবয়র  ুখ, 

িতরবষ - ত ষাবদ  াৌঁ তেনু  েল – রাখী; 

পুততচবত্ত শুভক্ষবণ ওই ভূজ ূল, 

অবচ্ছদয  ন্ধবন; তিনু্দ -  ুসল ান ভুতল; 

থর্ আিায় – দৃঢ়ত  - অটুট রহুক 

থসই ভ্রাতৃে  ন্ধন; এ প্রাথবনা তচর,- 

ক ববক্ষবয থর্ন এই পত য  ন্ধন 

দাবন সদা  জ্রিতি ও  াহুরু্িবল ।” (রাখী ন্ত্র) 

 

স্বণবকু ারী থদ ী র্াৌঁ র সম্ববন্ধ কত তা আকাবর  বলতেবলন, “অেবর থ ািন িাতস, নয়বন অ ৃত ভাবস”- থসই তিরীন্দ্রব াতিনী 

লক্ষয কবরতেবলন, পরােীন ভারত বষবর  ানুবষর  বেয সঞ্চাতরত িবচ্ছ এক নূতন প্রাণ য়তা । ভারত াসী র্তদ আ ার 

তনবজর আত্মিতি তেবর পায় তব  সম্ভ  পরােীনতার জ্বালা ঘুতচবয় স্বােীনতায় অ িািন করা । আর এ জনয প্রেথমই 

প্রথয়াজন কনথজর উপর অোধ কবশ্বাস স্থাপন করা । কত  তাই দীক্ষা তদবত চাইবলন নতুন -  বন্ত্র – 

 

“থক  বল থভবঙবে অে থভবঙবে থ াবির  াসা, - 

জাতিয়া উবঠবে  ে - হৃদবয় তরুণ আিা । 
থভবঙবে ঘুব র থঘার  
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তনরাি ত লাস - থচার 

ঐ উতদত সুবখর থভার – কাকলী ন ীন ভাষা, 

থক  বল থভবঙবে  ে থভবঙবে থ াবির  াসা । 
তব  ঘৃতণত ত লাস াস চরবণ দতলয়া সই 

কলযাণী ন ীন সাবজ সাজাবলা  েল তয় । 

দাও প্র াতিত ক্ষবত অ ৃত – প্রবলপ – থেবি, 

থকা ল িীতল কর  ুলাও পীতড়ত থদবি; 

থোয়াও নয়বন - নীবর  াবয়র থ দনা অই, 

থদি িতি সঞ্চাতরয়া অবে - অবে িতি য়ী । 
থদি - থদি ন তিক্ষা ন  বন্ত্র লি দীক্ষা 

ভুলাও ভারবত তভক্ষা, থদি প্রাবণ ন   ল, 

দুতখনীর দুখ নীর  ুোইবত চল - চল । 

িত সুত িত সুতা 

িইবল থস া তনরতা 

 ুিূবতব  দূতরব   যথা, আতসব  ন ীন  ল, 

 াবয়র আিীষ থস িব  িৃবি – িৃবি  সু েল ।”( অেবচ্ছদ) 

 

আ রা লক্ষয করব া, প্রাগুি কত তায় কত  শুেু থদি াতৃকাবক জী ন্ত  াবয়র আদবলই িবড়নতন, তততন আ াবদর দু বলতা 

ও  যাতেবকই তচতিত কবরনতন; তার প্রতত াবদর পথও  াতবল তদবয়বেন । ‘ যাতে ও তার প্রততকার’ প্র বন্ধ র ীন্দ্রনাথ 

তকাং া ‘ েলক্ষ্মীর িতকথা’য় রাব ন্দ্রসুন্দর তযব দী থর্ভাব  থদি াসীবক আহ্বান জাতনবয়তেবলন তচত্তশুতদ্ধ কথা  বল; 

তিরীন্দ্রব াতিনীও থত তন জী নবক নতুন প্রাবণর থোৌঁ য়ায় জাতিবয় তুলবত চাইবলন । শুেু ায ভা াব িবক জাতিবয় তুবলই 

তততন ক্ষান্ত িবলন না । আ রা স  ত ষবয় আরও লক্ষয কতর, ক ববক্ষবযর  বেযও তততন জানবত চাইবলন ন  উেীপনা । 
সয আথবে কতকন লক্ষ্য িরথলন বঙ্গভঙ্গথি সিন্দ্র িথর সজথে উথেথে ভারতবাসীর মথন; থসটাবকই কাবজ লাতিবয় 

তততন আ াবদর স্থত র িবয় র্াওয়া জী ন - র্াপবনর  বেযও তদবত চাইবলন থজায়ার - িতি । তাই আহ্বান জানাবলন : 

“ওই ভরা িাবঙ এবসবে থজায়ার 

ও ভাই ঝট চবল আয়, আয় থক র্াত  পার । 

ওবঠ উঠুক  াতাস ভয় তক তাবত এ ার পাকা  াতঝ আবে সাবথ 

তার আিার পসরা সাবথ ওবর দুগুবণা  যাপার - 

ঝট চবল আয় - আয় থক র্াত  পার । 

‘ দর’  বল থনৌকা খুবল সািস - পাবল র্াব  চবল 

দাৌঁ তড়বয় আর থাক  না খুবল থলবিবে থ জার । 
ওবর দুপুর - থরাবদ োটিবয়  াথা সার িবয়বে থেৌঁ ড়া কাৌঁ থা 

 বর অনািাবর  ৃদ্ধা -  াতা  লব া কত শুনত  তক আর; 
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ও ভাই ঘবরর লক্ষী পরবক তদবয় ঘুবর থ ড়াই দুয়ার - দুয়ার 

এ ার পণ কবরতে থিানবর ত বত ঘুরব া না আর পথ - ত পবথ 

 পা ই অন্ন্ আবেক রাবত - তচতনর  লদ নয়বকা এ ার ।” (  েভবে কৃষবকর িান) 

 

 ঘবরায়া আটবপৌবর ভাষায় এই আহ্বান, এই আত্মত শ্বাস, এই একতার  বন্ত্র  েভে প্রততবরাে আবন্দালবনর প্রোন 

প্রাণিতি তেল থসতদন তনিঃসবন্দবি । ভারবতর  ীরবদর কাতিনী শুতনবয়  রাভয় তদবত থচবয়বেন কত : 

ক । “সদা  ীর প্রসু  ভারত জননী 

  ীর রত্ন  াবল থকাতিনুর  তণ 

 স্মর তি  য় তি াজী কাতিনী 

 সিায় ভ ানী অ ূলয দান ।” (তি াজী উৎস ) 

 

খ। “এ নই প্রচন্ড নৃবতয নারী িরীয়সী 

 থনবচতেল ঝানতসর থেয়সী  তিষী ।” (স ুদ্র িজব ন ে বণ ) 

 
র ীন্দ্রনাথ আহুত রাতখ  ন্ধন উৎস  উপলবক্ষ স গ্র থদি াসীর একতার  বন্ত্র এতিবয় আসার  াবিন্দ্রক্ষণ তার কাবে 

স্বােীনতার প্রথ  উদর্াপবনর  তই । আিা াদী কত  তাই থদখবেন : 

 

“আতজ তক শুভতদন আইল 

তচর  বনারথ পুতরল; 

 া থতা ার থকাটি - থকাটি পুযিণ 

তেল থ াি - তনদ্রা ভবর ত বচতন 

আতজকার ন  – তপন - তকরবণ 

সব  আৌঁতখ থ তল জাতিল । 
পুতজবত থতা ার পুণয - চরবণ 

স ব ত সব  থদখ একসবন 

 া -  া -  া -  া  বল ত দারী িিবন 

থির আতখ নীবর ভাতসল । 
কই  া থকাথা  া রাজ - রাবজশ্বরী 

তক ভ্রব  আতেনু থতা াবর পাসতর - 

থকাবল থন  া থন  া আর ভুতল  না 

 তলয়া চরবণ লুঠিল ।” (‘রাখী সাংক্রাতন্ত’) 

 

পরােীনতার র্ন্ত্রণাবক এভাব ই  ুতির  রণীয়  যঞ্জনায় রূপান্ততরত করবত থচবয়তেবলন কত  তিরীন্দ্রব াতিনী । এ তন কবরই 

আ রা স্বণবকু ারী থদ ী থকও থদতখ একই থপ্ররণায় উববাতেত িবত: 
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“িত কবে কবরা িান জননীর পুত না  

 াবয়র রাতখব া  ান – লবয়তে এ  িািত । 
আর না কতর  তভক্ষা, স্বতনভব র এই তিক্ষা, 

এই  ন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অত রত ।” 

 

।।৫।। 

 
  ানুবষ  ানুবষ সাংকীণব থভদাবভদ ভুবল  ানত কতার নতুন দীতপ্তবত তিরীন্দ্রব াতিনী জাতিবয় তুলবত থচবয়বেন 

থদি াসীবক । সাম্রাজয াদ - ত বরােী আবন্দালবন উগ্র স্ববদিী আনা নয়, একাত্মতার  বন্ত্র সাংিীত ত িবয় উঠুক 

থদি াসীর – এই তেল তাৌঁ র লক্ষয ।  েভে প্রততবরাবের  িাত লন - তদ বস র ীন্দ্রনাথ থর্ আহ্বান জাতনবয়তেবলন, “ বের 

অেবচ্ছবদর কুেল নাি কতরবত এ াং  াঙাতল জাততর একতা সাংরক্ষণ কতরবত আ রা স গ্র  াঙাতল জাতত আ াবদর 

িতিবত র্ািা তকেু সম্ভ  তািার সকতল প্রবয়াি কতর ”; থত নই ব যীর  েয তদবয়ই থর্ জাতীয়তাব াবের ত কাি িবত 

পাবর, তিরীন্দ্রব াতিনী কত দৃতিবত তা েরা পবড়তেল সতযরূবপ । ভারতবথষষর সস  ূল ন্ত্র স বে ব স ন্বয় । চাতষ তকাং া 

েত ক তকাং া  াতঝই নয় শুেু সকবলই সাবথ তনবয় সকবলর সাবথ পা ত তলবয়  াাংলার তথা ভারবতর চর  ক্রাতন্তলবি থর্ 

জাতীয়তাব াবের ত লন িীতত রচনা করবলন তিরীন্দ্রব াতিনী; তা আসবল  াাংলার জাতীয় জী বনর ঐততিাতসক অতভঘাবতর 

স্বাক্ষর । 
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