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াষ্টাদ তকেয ফাাংরা  যাভপ্রাদ সকনয াক্তদ 

করী সঘাল 

গকফলে, ফাাংরা বফবাগ, যফীন্দ্র বাযতী বফশ্ববফদযারয় এফাং 

াঅাংবে ভকয়য াধযাবো, ফাাংরা বফবাগ, ববি েকরজ, েরোতা 

Abstract 
Shakta Sadhak Ramprasad Sen appeared in the troubled socio-economic environment of the 

eighteenth century Bengal. Indeed, the first true beginning of Shakta Song is through him. 

The eighteenth century socio-economic turmoil, the change in political potholes, attacks of 

bargi and the aggression of English merchants were all stored in the experience of 

Ramprasad. And in the troubled times, the worship of the mother to seek shelter from the 

feeling of insecurity of the ordinary people was expressed in the Shakti verses of 

ramprasad. Marks of time are found effortlessly in his writing. 
 

Keywards: Eighteenth century Bengal, Ramprasad sen, Shakta Song, Worship of Mother, 

Marks of time.  
 

     ফাাংরা ভাজ   াবকতযয সেকে তুবেি াঅক্রভণ যফতিী ফাাংরায় এে ঐবতাবে বযকপ্রবেকত ভঙ্গরোফয তথা 

ভঙ্গর সদফ-সদফীকদয াঅবফবিাফ ঘকিবির। াঅয এে ঐবতাবে সপ্রোকি াআউকযাীয় জাবতয াঅগভন, াঅক্রভণ  

প্রবতষ্ঠায বিোকর াষ্টাদ তকে সদখা বদর এে নতুন সদফতা, শ্মানচাবযণী োরী। এাআ নতুন সদফতায 

াঅবফবিাকফয োযণ ানুিান েযকত বগকয় সদখা মায় ফাাংরায যাবিে াআবতাক াষ্টাদ তে এে বফমিস্ত োর। 

াষ্টাদ তকেয প্রায় শুরু সথকোআ বফকদী ফবণে বযতায াংস্পকি এফাং মন্ত্র বযতায ফীজ ফকন ফাাংরায াঅথি-

াভাবজে  যাজননবতে জীফন বযফবতিত কত থাকে। াষ্টাদ তকেয ূফিফতিী তেগুবরকত ভুরভান াকনয 

াবনশ্চয়তা থােকর গ্রাভজীফন সভাকিয উয ুযবেত  স্বয়াং বনবিয বির। 
 

     প্তদ তকেয সল সথকে াষ্টাদ তকেয প্রথভাকধিয ভকধয ফাাংরায ান-তাবন্ত্রে বিযতা ফাযফায বফবিত 

কয়বির। সভাঘর ুফাদাযকদয যাজস্ব াঅদাকয়য নতুন দ্ধবত নফাবফ াঅভকর াঅয েক ায কয়কি। াযবদকে 

বফকদব ফবণেকদয াঅগ্রাকন সদকয ফাবণজয সেন্দ্রগুবরকত বফকদব কণযয প্রায ফাাংরায বনজস্ব ফাবণজযকে শ্রীীন 

েকয তুকরবির। সফাধয় সাআজনযাআ প্তদ াষ্টাদ তকেয ভঙ্গরোফযগুবরকত সোথা ফবণে উাখযাকনয 

াফতাযণা ঘিকত সদখা সগর না। ফস্তুত, সভাঘর ান োকরয াবিভ ভয় সথকে স্বাধীন নফাবফ াঅভকরয যাজত্বোর 

মিি ফাাংরায ান-তাবন্ত্রে বফৃঙ্খরতা ক্রভ ফৃবদ্ধভান। প্তদ তকেয সল সথকোআ সেন্দ্রীয় াকনয দুফিরতায 

ুকমাকগ ভুবিদেুবর খাাঁ  াঅবরফবদি খাাঁ যাজস্ব াঅদাকয়য জনয উৎীড়নভূরে নীবত াফরম্বন েযকরন, যাজস্ব 

ানাদাকয় জবভদাবয  িাফয-ািাফয ম্পবি বনরাকভ সতারা কত রাগর। সদকয াবিবতীর ান, ভগ  

তুিবগজ দুযকদয ানা, ফগিীয াঅক্রভণ, বাংাকনয েভতা দখকরয লড়মন্ত্র এফাং সাআ োযকণ ান শবথরয, বূবভ 
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সথকে েৃলেকদয উকেদ, ম্পন্ন বযফাকযয াঅেবিে বাগয-বফমিয় “ এাআ ফ বেিুাআ তখন শদনবিন জীফকনয াঙ্গ 

কয় উ কত রাগর।  
 

     ভুবিদেুবর খাাঁ সম ান  যাজস্ব ফযফিায প্রচরন েযকরন তায েক াযতায় বূস্বাভী  াধাযণ প্রজাকদয াকনে 

সফী দুগিবতয োযণ কয় উ বির। াঅফায ফগিীয াঅক্রভণ ফাাংরায ফুকে এে তীব্র াঅতকেয ৃবষ্ট েকযবির মা শুধুভাে 

শফলবয়ে জীফকনয বফমিস্ততায োযকণ নয়, ভানবে বনযািা-ীনতায োযকণ। গঙ্গাযাকভয ‘ভাযাি ুযাণ’  

বাযতচকন্দ্রয ‘ান্নদাভঙ্গর’-এ সাআ ভয়োয ফগিী াঅক্রভকণয বয়াফ বচে ায়া মায়। াযবদকে তুিবগজ, 

পযাব  ানযানয বফকদী ফবণেকদয কঙ্গ প্রবতদ্ববিতায় াআস্ট াআবিয়া সোম্পাবন ধীকয ধীকয ফাাংরায় তথা বাযকত 

তাকদয যাজদণ্ড িায়ী েযকত তৎয কয়কি। 
 

    ভুবিদেুবর খাাঁয যফতিী ভকয় ুজাউবিকনয ানোকর দ্রফযভূকরযয বযভাণ াকনেিাাআ ফৃবদ্ধ ায়। যফতিী 

াে াঅবরফবদিয ানোকর দ্রফযভূরয ফৃবদ্ধ ায়। এিাড়া ফগিী াঅক্রভণ, াবতফৃবষ্ট-ানাফৃবষ্ট দ্রফযভূরয ফৃবদ্ধয োযণ 

বির। 
 

     রাীয মুকদ্ধ বযাকজয তন ঘিকর ফাাংরায় যাধীনতায ািোয ঘবনকয় াঅক। সাআ ভয় সথকে ফাাংরায় সম 

শনযাজয ৃবষ্ট কয়বির তায ফকচকয় বয়াফ প্রবাফবি বির াঅবথিে সেকে। সোম্পাবন নফাকফয োি সথকে ানোমি 

বযচারনায ভস্ত েভতা সেকড় বনকর বনকজযা বেিু েযত না। তৎোরীন ানফযফিা দূনিীবত  ীভাীন 

শনযাকজযয স্তকেয উয দাাঁবড়কয় বির। তায াকথ মুক্ত র দস্তকেয াফযফায।এযাআ ভকধয দূনিীবতগ্রি রর্ি ক্লাাআব 

বদ্বতীয়ফায ফাাংরায় াঅকন দূনিীবত দভন েযকত। সোম্পাবনয ের েভিচাযীযাাআ বনজ স্বাথি ববদ্ধ েযকতাআ ফযস্ত। ফ 

বভবরকয় াধাযণ ভানুকলয াফিা বির প্রাণািেয। এাআ বফৃঙ্খর বযবিবতকে াঅয বফৃঙ্খর েকয তুকরবির শদ্বত 

ান ফযফিা। প্রথভ াফিায় সোম্পাবন ফাাংরায় ফযফা েযায জনয সদ সথকে াথি াঅনকর রাীয মুকদ্ধয য তা 

ফি কয় মায়। বযফকতি বদ্ধাি সনয়া য় ফাাংরা, সফাম্বাাআ  ভাদ্রাকজয ফাবণকজযয ুাঁবজ ফাাংরা সথকোআ াংগ্র েযা 

কফ। এাআ াফিায সপ্রবেকত সোম্পাবনয াাংীদাযযা তাকদয রগ্নী-েৃত ভূরধকনয উয ১২.৫% াকয রবযাাং 

াঅদায় েযকত থাকে। বব্রবি যোয এাআ ভয় ফাবলিে ৪০াজায াউি াঅদায় েযায ফযফিা েকয। সোম্পাবনয 

েভিচাযীযা ানফধবাকফ বফুর াথি উাজিন েযকত সথকে। সাআ ভয় াআাংরযাকি ক্লাাআব াবববত কতন ‘বাযতীয় 

নফাফ’ ফকর। 
 

     সবস্টাংকয ভয়োকর বূবভ যাজস্ব ফযফিায বেিু বযফতিন ঘকি। াআজাযাদাবয ফযফিায বযফকতি ‘াাঁচারা 

ফকিাফস্ত’ (১৭৭২-১৭৭৭) প্রফবতিত য়।বেন্তু াআজাযাদাযযা সোম্পাবনকে ভয়ভত াথি না সদয়ায় সোম্পাবনয াঅয় 

াবনবশ্চত কয় ড়কর ১৭৭৭ বিস্টাকে প্রফবতিত য় ‘এোরা ফকিাফস্ত’। এাআ ফকিাফস্ত বির বাযতীয় াথিননবতে 

ো াকভায য চযভ াঅঘাত। প্রাচীন জবভদাকযযা াকনকোআ বফরুপ্ত কয় মান। ফাৎবযে ফকিাফস্ত  তা াঅদাকয় 

েক াযতায োযকণ ফাাংরায প্রায় ফ প্রাচীন  ফৃৎ জবভদাযীগুবর বফমিকয়য ম্মুখীন য়। যাজস্ব ানাদাকয় 

জবভদাবযগুবর বনরাকভ উ কত সথকে। যফতিীোকর বূবভ যাজস্ব ফযফিা ‘বচযিায়ী ফকিাফস্ত’-এ বযণত য়। এাআ 

ফযফিায় যোকযয াঅয় বনবদিষ্ট কর াঅয় ফৃবদ্ধয োফনা বফরুপ্ত কয় মায়। সোম্পাবনয াঅগ্রাী সালণ নীবতয পকর 

ম্পন্ন বূস্বাভীযা সদউবরয়া কয় ড়কত থাকে। ূমিাস্ত াঅাআন দ্বাযা ফহু জবভদায জবভদাবয াবযকয় সপরকর বুাঁাআকপাড় 

জবভদাকযয ৃবষ্ট য়। প্রজােরযাকনয বযফকতি প্রজা সালণাআ তাকদয ভুখয উকিয বির। এাআ ানুবিত জবভদাকযযা 

কয বফরা-ফযকন ফযস্ত থােত াঅয গ্রাভগুবর শ্রীীন াফিায় কড় থােত। এাআ ভয় েৃবলয ফাবণজয-েযণ ঘকি। 

েৃলেকদয ধান-গকভয বযফকতি নীর-াঅখ-াি-তুরা চাকল ফাধয েকয াআজাযাদাকযযা। পকর েৃলকেয ান্ন-াংেি 

াঅয ফৃবদ্ধ সকত থাকে। এযাআ ভকধয ভধযত্ত্বকবাগী িবনদাকযয ৃবষ্ট কর প্রজা  েৃলেকদয াঅয ভভিাবিে 

াফিা য়। ১৭৯৩ বিস্টাকে জবভদাকযযা যোযকে ৩৫ রে াউি যাজস্ব বদকত স্বীেৃত কর যায়তকদয  সথকে 
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তাকদয াঅদায়েৃত াকথিয বযভাণ বির ১সোবি ৩৫রে াউি। এাআ ফাড়বত াঅকয়য সোন াাং তাযা সোম্পাবনকে 

সদয়বন। 
 

     এাআ যািীয় াফযফিায মুকগ প্রকতযেবি ভানুল এভন এে াঅশ্রয় খুাঁজবির সমখাকন তাযা ফি দুাঃখ, ফি েি সথকে 

যো সকত াকয। শফষ্ণফ ধকভিয ভকধয তাযা সাআ াঅশ্রয় াবের না। াষ্টাদ তকেয ভয়োকর শফষ্ণফ ধকভিয 

ফবরষ্ঠ সপ্রভ-ধকভিয প্রাণপ্রাচুমি েকয় াঅবির, তা দুফির-বাফারুতা ূণি কয় উক বির। সাআ কঙ্গ শফষ্ণফ ধভি গুরুফাদ 

ফিস্ব কয় ড়ায় গুরুপ্রাদীয ফযববচায জনভাজকে বফভুখ েকয তুকরবির, তাযা াঅয াঅশ্বস্ত কত াযবির না। 

াধাযণ ভানুল তখন উন্মুখ কয় উক বির এভন এে াঅশ্রকয়য জনয সমখাকন দুফিরতা সনাআ,ফযববচায সনাআ, সমখাকন 

যভ বনবিযতায় াঅত্মভিণ েযা মায়, াতযাচাকযয েফর সথকে ভুবক্ত  রাব েযা মায়। এাআ াঅশ্রয় তাযা সকরন 

‘োরবয়াবযণী’ জগজ্জননীয চযকণ। ান ফযফিায দুফিরতায় সমখাকন ‘বফচাকযয ফাণী নীযকফ বনবৃকত োাঁকদ’ 

সখাকন ভাকয়য চযণাআ এেভাে াঅশ্রয়, এেভাে বযাির সমখাকন াববকমাগ-ানুকমাগ-াববভান জানাকনা মায়।  
 

     এাআ ভয় াঅখযান-োকফযয দীঘি বফরবম্বত িকি শদফী ভবভা উচ্চাযকণয নয়। দুকমিাকগয িবূবভকত দাাঁবড়কয় ভাতৃ 

ভবভাকে জাগ্রত েযায উৎেবিত প্রয়াাআ এাআ ভয়োকর ভানুলকে তাবড়ত েকযকি। াষ্টাদ তকেয দুবিাকগযয 

প্লাফকন ভাতৃনাকভয বনযাদ াঅশ্রয় খুাঁজকত সচকয়কি ভানুকলয ভন। ফস্তুত  ,নাবক্ত উা াষ্টাদ তকেয ূকফি 

ফভান বির। বেন্তু াষ্টাদ তকে বক্ত উানা াঅনুষ্ঠাবনে েদমিতা, ঞ্চ ভ-োয াধনা াআতযাবদকে সগৌণ েকয 

ভানবফে বচিফৃবিয প্রোে কয় উ র। েবফযা শ্মাকনয ফীবৎতায ভকধয ভাকয়য সেিায়া খুাঁকজ বনকত চাাআকরন। 
 

     জীফকনয শদনবিন প্রবতেূরতাকে াবতক্রভ েযায ভানবে তাড়নাাআ বে এাআ ভাতৃ-াধনায োযণ? াআবতা ােয 

সদয়, াষ্টাদ তকেয সগাড়া সথকোআ ফাাংরায় োরীূকজায ভাকযা  াংখযা উকেখকমাগয বাকফ ফৃবদ্ধ সকয়বির। 

এাআ ভয়োকর ফাাংরায াকনে জবভদায-বূস্বাভীযা র্াোবত েকয ধনম্পদ ফৃবদ্ধ েকযন। তাযা এাআ সগান র্াোবত 

সায সপ্রযণা স্বরূ োরীূজা েযকতন। ফাাংরায বফববন্ন াঞ্চকরয োরীভূবতি ‘র্াোকত োরী’ নাকভ বযবচত। েবথত 

াঅকি, ভাযাজ েৃষ্ণচন্দ্র প্রজাকদয এাআ ূজা ারকনয সমভন বনকদি বদকয়বিকরন সতভবন বনকজ ভাভাকযাক 

োরীূজা েযকতন। তাাঁয াঅজ্ঞায় এে ফিকয দ াজায োরীূজা ানুবষ্ঠত য়। এাআ জাতীয় সৌিবরে উৎকফয 

াঙ্গ স্বরূ াক্ত ঙ্গীত যচনায প্রফণতা েবফ াধেকদয ভকধয শতবয কয়বির তা ানুভান েযা াঙ্গত নয়।  
 

     াঅয এাআ াক্তগীবত ধাযায ূচনা েকযবিকরন যাভপ্রাদ সন। জাহ্নফী েুভায চক্রফতিী তাাঁয ‘বাযতকোল' গ্রকে 

যাভপ্রাদ সনকোআ াক্ত াংগীকতয বথেৃৎ াধে ফকরকিন। যাভপ্রাকদয ূকফি এাআ ধযকনয  ভাতৃ-গীবত ফাাংরা 

াবকতয ায়া মায়বন। ভঙ্গরচণ্ডীয গীত, দুগিাভঙ্গর, চণ্ডীভঙ্গর প্রবৃবত ভধযমুগীয় াাঁচাবর োফযগুবরকত বেিু বেিু 

দুগিাস্তফ-চণ্ডীস্তফ থােকর সগুবর ভঙ্গর োকফযয প্রকোষ্ঠ সথকে সফবযকয় স্বতন্ত্র গানরূক ফিাধাযকণয স্বীেৃবত 

সকয়কি এভন সোন োফনায ভথিন ায়া মায় না। মথাথি বক্ত-গীবত যাভপ্রাকদয ভাধযকভাআ ূবচত কয়বির এাআ 

বফলকয় বফকল ভতকবদ সনাআ। 
 

     ঐবতাবেযা ানুভান েকযন াষ্টাদ তকেয বদ্বতীয় দকেয সকল ফা তৃতীয় দকেয প্রাযকে যাভপ্রাদ সন 

তাবন্ত্রে বযফাকয জন্মগ্রণ েকযন। জন্মূকে বতবন শফদয বিকরন। তাাঁয বতা বিকরন াঅয়ুকফিদজ্ঞ বচবেৎে। াল্প 

ফয়কাআ াংস্কৃত  পাযবকত ফুৎবি াজিন েকযন যাভপ্রাদ। বতায ভৃতুযকত াংায প্রবতারকনয তাড়নায় 

েরোতায ধনী ফযফায়ী দুগিাচযণ বভকেয (ভতািকয, বখবদযুকযয সদয়ান সগােুরচন্দ্র সঘালাকরয) োিাবযকত 

ভুহুবযয (সেযানী) োজ গ্রণ েকযন। সকেকে বতবন াভানয াআাংকযবজ য়কতা জানকতন। তাাঁয ফহু কদ াআাংকযবজ 

বেিু বেিু ে ায়া মায়। মাাআকাে, তাাঁয েভিজীফন শুরু য় উচ্চফকগিয াধীনতা গ্রকণয ভাধযকভ। যাভপ্রাকদয 

জীফনীোযকদয ভকত তাাঁয াবযফাবযে াফিা বফমিয় এয োযণ। াঅফায াষ্টাদ তকেয ফাাংরায াঅথি-াভাবজে  

যাজননবতে বযফতিকনয কঙ্গ তাাঁয এাআ জীবফো ফদকরয সমাগাকমাগ থােকতাআ াকয। বূবভ-বনবিয েৃবলজীফী  
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াভিতাবন্ত্রে বূভযবধোযীকদয ের জীফকনয ভাকে সম ূণযতায ৃবষ্ট কয়বির তাযাআ ভকধয সথকে যফতিী ভকয় 

ভধযবফি সশ্রণীয উদ্ভফ য়। াঅয যাভপ্রাদ সন বিকরন তথােবথত ভধযবফি সশ্রণীয াষ্টাদ তেীয় প্রবতবনবধ স্বরূ। 

মাাআকাে, ভুহুবযয োজ েযায ভকয় বাকফয খাতায় যাভাাংগীত যচনা েযায় তাাঁয নাকভ তবফরদায দুগিাচযণ 

বভকেয োকি নাবর জানায়। বেন্তু যাভপ্রাকদয েবফকত্ব ভুগ্ধ ভবনফ েবফকে েভিফৃবি সথকে ভুবক্ত বদকয় ভাবে বে 

িাো ফৃবি বদকয় গ্রাকভ বপকয বক্ত াধনায ুকমাগ েকয সদন। এযয বতবন োরীেীতিণ  োরী-াধনায় ভগ্ন 

থােকর ফাাঁেুড়া যাকয়য ানুকযাকধ ‘বফদযাুিয’ ারা বরকখবিকরন। যফতিীোকর বতবন ‘েবফযঞ্জন’ উাবধ ান।  
 

     াধাযণত াধে েবফযা সদোরকে গুরুত্ব না বদকয় াধনায় ভগ্ন থাকেন। যাভপ্রাদ াধে েবফ। বেন্তু বতবন 

সদোরকে উকো েকযনবন। ফযাং সদোরকে জাবযত েকয বনকয়কিন বনজ োফয াধনায়। াংায বফচুযত কয় 

নয়, জীফনধকভি সথকোআ তাাঁয াধনায ভাকগি ভগ্ন সথকেকিন। ফরা বাকরা, েবফ বনকজ াংাকযয খুাঁবি সথকে দূকয 

থােকত চাাআকর সদফীাআ তাাঁকে াংায খুাঁবিকত সফাঁকধকিন। তাাঁয োকফয ব্রহ্মভয়ী ঘকযায়া জননী কয় উক কিন। 
 

     যাভপ্রাকদয গান াধনা, াঅত্মভিণ  সতকজ বযূণি। সখাকন াঅগভ-তকন্ত্রয তত্ত্ব থােকর তা দুকফিাধয ফা 

নীয নয়। সদোকরয তাড়নায় সমখাকন ানযানয েবফযা সদফতাকদয ভতিযকরাকে নাবভকয় শদকফ ানািা প্রো 

েযকিন, াংয় প্রেি েযকিন”সখাকন যাভপ্রাদ সদফীকে াঅত্মনচতকণযয ভকধয উরবি েকয সদফীয োকিাআ 

বনকজকে ভিণ েযকত সচকয়কিন। সাআ সদফী েখকনা েনযা, েখকনা ফা জননী। ফস্তুত, াষ্টাদ তকেয শনযাজে 

বযবিবতকত বযফাকযয ফিাংা জননীয ভকধয সদফীকে ানুবফ েযা মুবক্তমুক্ত ফকি। 
 

     যাভপ্রাকদয াকনে কদ াষ্টাদ তেীয় ভাজজীফকনয াণ্ডযু িবফ পুকি ক  সমখাকন এেবদকে সেন্দ্রীয় 

ােকদয সথকে সেউ সেৌকর বফযাি বূম্পবিয ভাবরোনা েযায়ি েকযকি, ানযবদকে েৃবলজীফী ভানুলকদয 

াভানয েৃবলজবভ াযাকত কে; ানয ফৃবিয সখাাঁজ েযকত কে। াঅফায সোথা এেবদকে বফিফানকদয 

োরীূজা-দুগিাূজায াবযবভত ফযয়-বফরা, ানযবদকে বনযন্ন ভানুকলয াাোয। এেবদকে নাকিাকযয ভাযাজা 

যাভেৃষ্ণ যায় সোম্পাবনকে ফাবলিে যাজস্ব বদকেন ফাান্ন রে িাো, াঅয াযবদকে যাভপ্রাকদয কদ,- ‘নুন সভকর 

না াঅভায াকে’
 ১
 -একতা তৎোরীন াথিননবতে শফলকভযযাআ প্রতীে।  

 

     জায়গীকযয যাজস্ব  ভাবে ফৃবিকত যাভপ্রাদ য়কতা ফযবক্তগতবাকফ সভািাভুবি ের বিকরন, বেন্তু ভোরীন 

জীফন তাাঁকে াধাযকণয াফিায কঙ্গ ভানবেবাকফ এেীবূত েকয বদকয়বির। তাাঁয াক্তকদ তাাআ উফা জজিয 

দাবযকদ্রয েুধাকে াংমুক্ত েকয বদকত সকযবিকরন। 
 

     যাভপ্রাকদয কদ ভোরীন জীফকনয সম তাা-শনযায, বিন্নভূর জীফকনয বয়াতি রূ  াঅশ্রয় প্রাথিনায 

াঅেুবত প্রো সকয়কি তায শ্চাৎি াফযাআ ফাাংরায় ভাযা া ফগিী াঅক্রভণ  বিয়ািকযয ভন্বিয। ১৭৪২-৪৩ 

বিস্টাকে ভাযা াযা ‘সচৌথ’ াথিাৎ যাজকস্বয এে-চতুথিাাং াঅদাকয়য জনয ফাাংরায় সম াঅক্রভণ চারায় াআবতাক তা 

ফগিী াঅক্রভণ নাকভ বযবচত। এাআ ভয়োকর যাভপ্রাকদয ফয় াঅনুভাবনে ২২-২৫ ফিয। এাআ ফগিী াঅক্রভকণয াত 

সথকে নফাফ, যাজা-ভাযাজা, জবভদায সথকে সফকন, ভুদী, েৃলে- বনস্তায ায়বন সেউ। ফগিী াঅক্রভকণয প্রথভ 

াফিায় ফাাংরায নফাফ াঅবরফবদি খাাঁ যাজয় স্বীোয েকয োকিায়া সথকে াবরকয় মান। যফতিীোকর ািনা  

ূবণিয়া সথকে সপৌজ এক নফাকফয বক্তফৃবদ্ধ ঘিায় এফাং নফাফ সেৌকর ভাযা া সনাকদয প্রধান বাস্কয বণ্ডতকে 

সর্কে া ান  তযা েকযন। 
 

     ফগিী াঅক্রভণ যফতিী দাবযকদ্রয াাোযাআ বিয়ািকযয ভন্বিকযয িবূবভ বনভিাকণ উকেখকমাগয বূবভো গ্রণ 

েকযবির। ূকফি াধাযণ প্রজাকদয প্রবত নফাফকদয উদাীনতা বির মা রাীয মুকদ্ধয য াঅয ফৃবদ্ধ সর। তখন 

নফাফ সোম্পাবনয াজাকনা ুতুর ভাে। বযাজকদৌোয যফতিী নফাফকদয সোম্পাবন শুধুভাে ভনকদ াঅীন েযকতা 

প্রজাকদয সথকে সম সোন প্রোকয যাজস্ব াঅদাকয়য জনয। াঅয মখনাআ সোন নফাফ সোম্পাবনয াঅকদ ভানয েযকত 
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চায়বন তখনাআ সফকধকি াংঘাত। বাংান সরাবী ুকফদায-সনাবতকদয লড়মকন্ত্রয েথা এখাকন উকেখয। াআাংকযজ-

বক্তয ক্রভফধিভান েভতা াঅয ফাাংরায ভনকদ াঅীন য়ায লড়মকন্ত্রয াঅফক ফাাংরায াভাবজে  াথিননবতে 

বফমিয় চযকভ ক । এাআ ভয় ধভিীয় াংেীণিতা, ধকভিয নাকভ বণ্ডাবভ মুগধকভি বযণত য়। ভাপ্রবুয বনষ্কাভ 

সপ্রভাধনা বনভবজ্জত কত থাকে োভ সদ-াধনায়। োরী তখন সোথা তন্ত্রাধনায সদ-রীরায াঙ্গ, সোথা 

র্াোতকদয উাযা, সোথা ফা বফদযা  ুিকযয োভ রীরায সদফী। শনযাজে বযবিবতকত সেউ সেউ াঅফায 

প্রবূত ম্পবিয ভাবরোনা রাব েকয ভাভাকযাক রীরা প্রচায েকয বণ্ড াধে কয় উক বির। ১৭৬৫ বিস্টাকে 

সোম্পাবন সদয়াবন রাব েযকর াফিায সোন বযফতিন র না। াআাংকযজ াকনয াাঁচ ফিয াবতক্রভ কত না 

কতাআ দুবিে সদখা বদর।  
 

     যাভপ্রাদ সনকে তথা তাাঁয ৃবষ্টকে বনকয় াঅকরাচনা েযকর এাআ ঐবতাবে সপ্রোিকে াস্বীোয েযা মায় 

না।বতবন ফগিীয াতযাচায সদকখকিন, সদকখকিন ভাযা াকদয াঅক্রভকণ ফাাংরায গ্রাভগুবরয শ্মাকণ বযণত য়া, 

সদকখকিন ভীযজাপকযয বফশ্বাঘাতেতা  বযাকজয তন, সদকখকিন সোম্পাবনয ফঙ্গ বফজয়। সবস্টাংকয ান 

মিি েফত বতবন জীবফত বিকরন। পরত বিয়ািকযয ভন্বিয, শদ্বতান- এফাং এয প্রবতবক্রয়ায় ফাাংরায াযাজে 

াফিা “ফাআ তাাঁয াববজ্ঞতায াভগ্রীকত বযণত কয়কি। এাআ াবযাবশ্বিে াফিান, এাআ তাা, এাআ াাোকযয 

ভকধয যাভপ্রাদ ভাতৃচযকণ এেবনষ্ঠ ববক্ত-িানা েকযকিন “ াঅয সাআ ববক্তকত বাগয-বফড়বম্বত ভানুলগুকরায েুধায 

াাোয ানুক্ত থাকেবন” 
 

 ‚ান্ন সদ সগা, ান্ন সদ সগা, ান্ন সদ, 

 জাবন ভাকয় সদয় েুধায ান্ন াযাধ েবযকর কদ কদ। 

 সভােপ্রাদ সদ াকম্ব, এ ুকখ াবফরকম্ব 

 জ কযয জ্বারা াঅয ক না তাযা 

   োতযা াআ না প্রাকদ।‛
২
 

 

     তাাঁয ‘বকক্তয াঅেুবত’ মিাকয়য দ্গুবরকত বফিফান  বফিীনকদয াফিানগত শফলভযাআ প্রাধানয সকয়কি। 

োকযায ানুবচত সৌবাগয ফৃবদ্ধ োকযা ফা ািীন দুবিাগয- এাআ শফলভয এাআ শফযীকতয বফন্ন েবফ ভাকয়য োকি 

াববকমাগ জাবনকয়কিন— 
 

  ‚ভবয সগা এাআ ভকনয দুাঃকখ। 

(ভা বফকন দুাঃখ ফরফ োকে)।। 

এ েী ােফ েথা, শুকন ফা বে ফরকফ সরাকে। 

ঐ সম মায ভা জগদীশ্বযী, তায সিকর ভকয সকিয বুকে।। 

  স বে সতাভায াকধয সিকর ভা, যাখকর মাকয যভ ুকখ। 

 ভা াঅবভ েত াযাধী, নুন সভকর না াঅভায াকে।। 

 সর্কে সর্কে সোকর রকয়, ািায ভাবযকর াঅভায ফুকে। 

 ভা, ভাকয়য ভকতা োজ েকযি, সঘাবলকফ জগকতয সরাকে।‛
৩
 

 

     -াঅকেকয েথা দবিকত থােকর এাআ াভাবজে শফলভযকে সদফীয েরযানপ্রূ াআো ফকর ভানকত াকযনবন 

যাভপ্রাদ। তাাআ এাআ ‘ােফ েথা’, এাআ শফলকভযয াঅর োযণ বক্তভান  োযী াকেয াযাজে ান  

ানেতিায প্রবত কযাকে াঙু্গবর বনকদি নয় েী? 
 

     াষ্টাদ তকেয গ্রাভকেবন্দ্রে ফাাংরাকদকয েৃবলবনবিয জীফনধাযা তথা েৃবলজীফী ভানুলগুবর াঅেবিে াঅোয 

ফূকয চকর সগর।  োযী ানেতিাকদয ঘৃণয াতযাচায ক্রভ ফাড়কত রাগর। এাআ োযণগুবর ধীকয ধীকয ভানুলকে 
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নগযাববভুখী েকয তুকরবির। াথচ তখকনা তাযা নাগবযে জীফন মাকনয জনয উমুক্ত কয় ক বন। তাকদয ভকনয 

ভকধয যকয় সগকি গ্রাভজীফকনয িৃবত াথচ বযবিবত তাকদয জীবফো ফদর েযকত ফাধয েকযকি। একন ভানুলকদয 

েৃবলোকজয ফদকর ভুহুবযবগবযয শফলবয়ে জবিরতায যাধীনতা স্বীোয েযত কর মা ভকন াফিা য় তা 

যাভপ্রাকদয কদ পুকি ক ,- 
 

  ‚ভনকয েৃবল োজ জান না। 

এভন ভানফ জবভ শযকরা কড়, াঅফাদ েযকর পরত সাণা।। 

 োরীয নাকভ সদকয সফড়া, পকর তিরু কফ না। 

   (ভনকয াঅভায) 

 স সম ভুক্তকেীয ক্ত সফড়া, তায োকিকত মভ সঘাঁকনা।‛
৪
 

 

     রাীয মুকদ্ধ বাযকত বব্রবিকদয াম্রাজযফাকদয তাো উকড়কি। ১৭৬৫ বিস্টাকে সোম্পাবন সদয়াবন রাব 

েকযকি। যাভপ্রাদ তখন জীবফত। প্রচবরত তথযানুমায়ী যাভপ্রাদ সন চােবয-ূকে েরোতায় একবিকরন। 

১৭৭২ বিস্টাকে সবস্টাং  সপৌজদাবয  নগয সদয়াবন াঅদারত েরোতায় িান েকযন। এাআ াআাংকযজ প্রফবতিত 

াঅদারকতয োমিপ্রণারীয কঙ্গ াধাযণ জনজীফন মৃ্পক্ত কয় উ বির তায াঅবা যাভপ্রাকদয কদ াাআ মখন 

সদবখ ‘বর্বক্র’, ‘বর্বভ’-াআাংকযজ-ান যফতিী এাআ েগুবর ভকয়াকমাগী রূক ফযফহৃত ফা প্রমুক্ত কয়কি। 
 

এেবি কদ সদবখ বতবন ফরকিন,- 
 

 ‚ভর্ সরভ বূকতয সফগায সখকি। 

 াঅভায বেিু ম্বর নাাআে সগাঁকি।। 

বনকজ াআ যোযী ভুকি, বভকি ভবয সফগায সখকি। 

াঅবভ বদনভজুযী বনতয েবয, ঞ্চবূকত খায় সগা সফাঁকি 

 ঞ্চবূত িয়িা বযু, দকবন্দ্রয় ভা সরক । 

তাযা োয েথা সেউ শুকন না, বদন াঅভায সগর সেকি।।‛
৫
 

 

     -াষ্টাদ তকেয াধাযণ ভানুকলয ফাস্তবফে াফিা দবিকত ফবণিত। এাআ ীড়ন সতা াতযাচাযী াকেয 

সাবলকতয উয ীড়ন। যোযী েভিচাযী কর উচ্চদি েভিী ফা নফাফ-জবভদায-বফকদী ফবণেকদয স রায় তায 

ের েভিপরাআ ফৃথা সমত। প্রবতবদকনয দীনভজুযী েকয তায াবাফ দুয েযকত াযত না। দবিয রূোকথি 

াধকনয েথা থােকর ফাচযাথিবি ভ-ভকয়য জীফন ফাস্তফতায জীফি দবরর। 
 

     যাভপ্রাদ তাাঁয ভয়কে সদকখকিন, সদকখকিন ভানুকলয ভভিকফদনা-াাোয- ফবেিুাআ তাাঁয ভকধয াঅকেকয 

ৃবষ্ট েকযকি। এেভয় সাআ াঅকেকয প্রো তাাঁয ‘ভা’সে বতবন জাবনকয় মখন সোন াঅানুরূ পর সকরন না 

তখন তা াববভাকন বযণত কয়কি। ফস্তুত, ভাকয়য োকি িাকনয াঅকে-ানুকমাগ-াববভান ফাআ সতা সমন 

বচযিন াবধোয। সাআ াবধোয সথকোআ াববভানী যাভপ্রাদ ‘ভা’সে ফরকত াকযন,- 
 

  ‚াঅবভ তাাআ াববভান েবয। 

াঅভায় েকযি সগা ভা াংাযী।। 

াথি বফনা ফযথি সম এাআ, াংায ফাবয। 

 ভা তুবভ সোির েকযি, ফবরকয় বফ ববখাবয।। 

  জ্ঞান-ধম্মি সশ্রষ্ঠ ফকি, দান-ধম্মি তদুবয। 

ভা বফনা দাকন ভথুযাাকয, মানবন সাআ ব্রকজশ্বযী।‛
৬
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-দবিয ফিাবধে গুরুত্বূণি াাং-‚াথি বফনা ফযথি সম এাআ াংায ফাবয।‛ 

-াষ্টাদ তকেয ভকয়য ধভিকে মথামথবাকফ প্রো েকযকি এাআ উদ্ধৃবত তাকত সোন কি সনাআ। 
 

াঅফায েখন বতবন ফরকিন,- 

   ‚াঅবভ বে াঅিাক সিকর। 

   বকয় বুরফ নাকো সচাখ যাঙ্গাকর।। 

ম্পদ াঅভায  যাঙ্গাদ, বফ ধকয মা হৃদেভকর। 

ভা াঅভায বফলয় চাাআকত সগকর, বফড়ম্বনা েতাআ িকর।। 

বকফয দবরর াআ সভায, সযকখবি হৃদকয় তুকর। 

এফায েযফ নাবর নাকথয াঅকগ, বর্বক্র রফ এে য়াকর।। 

জানাাআফ সেভন সিকর, সভােিভায় দাাঁড়াাআকর। 

মখন গুরু-দি দস্তাকফজ, গুজযাাআফ বভবির োকর।। 

ভাকয় সাকয় সভােিভা,ধূভ কফ যাভপ্রাদ ফকর। 

াঅবভ োি ফ মখন াঅভায়, াি েকয রকফ সোকর।‛
৭
 

 

     -েবফ াধে কর ভ-ভকয়য জীফি তযকে াঅগ্রায েযকত াকযনবন। তাাআ তাাঁয কদ ভাভরা-সভােিভায 

েথা উক  এককি। াষ্টাদ তকেয নফাফ েতৃিে জবভদায, জবভদায েতৃিে সিাি জবভদায, সিাি জবভদায ফা 

জায়বগযদায েতৃিে াধাযণ ভানুলকদয সজাযূফিে ম্পবিয ভাবরোনা স্তগত েযায ঘিনা প্রায়াআ ঘিত। দবিকত 

যাভপ্রাদ সমন াধাযণ প্রজাকদয াবয় বদকয় ফরকত চান াতযাচাকযয োকি াঅত্মভিণ েযকর চরকফ না। 

‚াঅিাক সিকর‛ (াঅি ভাক বূবভষ্ঠ ফা বীরু) কর চরকফ না। প্রবতকযাধ েযায প্রকয়াজন াঅকি। বরকভায সদয়া 

দবরর বনকয় াঅদারকত সভােিভা েযায এফাং ‘বর্বক্র’ াঅদায় েকয বনজ কে ভাভরায বনষ্পবি েকয তকফ োি 

য়ায যাভি সদন যাভপ্রাদ। দবিয াধন াথি মাাআ সাে না সেন ভকয়য তযকে ধাযণ েকযাআ দবি গকড় 

উক কি তা স্পষ্ট। 
 

     াধাযণত, াধনগীবতয সেকে ফাচযাকথিয বযফকতি রূোথিাআ ভুখয য়, বেন্তু  যাভপ্রাকদয কদ ভকয়য দাফীয 

প্রেিতায় ফাচযাথি তাৎমিূণি কয় ক ।যাভপ্রাকদয এেবি কদ সদবখ,- 
 

 ‚ভা সগা তাযা  েযী। 

 সোন্  াবফচাকয াঅভায উয, েকে দুাঃকখয বর্ক্রীজাবয।। 

 এে াঅাভী িয়িা যাদা, ফর ভা বেক াভাাআ েবয। 

 াঅভায াআো েকয ঐ িিাকয, গযর খাাআকয় প্রাকণ ভাবয।।  

 যাদায যাজা েৃষ্ণচন্দ্র, তায নাকভকত বনরাভ জাবয। 

 ঐ ান সফকচ খায় েৃষ্ণাবি, তাকয বদবর জবভদাযী।। 

 হুজুকয দযখাস্ত বদকত, সোথা াফ িাোেবড়। 

 াঅভায় বপবেকয বপবেয ফানাকয়, ফক াঅকি যাজেুভাযী।। 

 হুজুকয উবের সম জন, বর্স বভস  তাাঁয াঅায় বাবয। 

 েকয াঅর বি য়ার ফবি, সমরূককত াঅবভ াবয।। 

 বির িাকনয ভকধয াবয় চযণ, তা বনয়াকি বেুযাবয।।‛
৮
 

 

     -দবিকত কঞ্চবন্দ্রয়  লড়বযুয তাড়নায় াধন-ভাকগি বফকিয প্রঙ্গ সগৌণ কয় বগকয় ভুখয কয় উক কি 

ভভকয়য াআবতা। ব্রহ্মভয়ী তাাঁয বক্ত িাকনয উয বর্ক্রী (হুেুভনাভা) জাবয েকযকিন এফাং তাাঁয বনকদিকাআ িবি 

হুেুভনাভা বনকয় সয়াদা বক্তকে ীড়ন েকয। াধকেয কদ ব্রহ্মভয়ী ভাতায োকি এরূ াববকমাগ ফা লড়বযুকে 



াষ্টাদ তকেয ফাাংরা  যাভপ্রাদ সকনয াক্তদ         করী সঘাল 
 

Volume-V, Issue-IV                                                       July 2019                                                                      14 

জয় েযায রূে াধকেয কদ ায়াযাআ েথা। বেন্তু যাভপ্রাকদয এাআ কদ রূোকথিয ফদকর ফাচযাথিাআ প্রধান 

কয় দাাঁড়াকে। দবিকত বতবন যাজা েৃষ্ণচন্দ্রকে ‘যাদায যাজা’ ফকর উকেখ েকযকিন। প্রঙ্গত উকেখয সাআ ভকয় 

ফড় জবভদাকযযা সিাি জবভদাযকদয ভাধযকভ নফাকফয হুেুভনাভা ানুমায়ী প্রজাকদয সথকে যাজস্ব াঅদায় েযত। 

বদেীয ুকফদায সথকে ফাাংরায স্বাধীন নফাফ”প্রকতযকে যাজস্ব াঅদাকয়য জনয বনতয নতুন হুেুভনাভা া াকতন। 

একদয হুেুভনাভায স রায় াবিয থােকতন স্বয়াং জবভদাযযাাআ, সকেকে জবভদাযকদয সপ্রবযত ‘যাদা’(সয়াদা)-এয 

ীড়কন প্রজা াধাযকণয াফিা কজাআ ানুকভয়। াধে সমভন লড়বযুকে জয় েযকত কচষ্ট থাকে, লড়বযুকে 

াংায েযকত চায় প্রজাাধাযণ সতভবন ঐ সয়াদাকদয প্রবতকযাধ েযকত চায়”মবদ তাকদয বক্তয োকি 

াধাযকণয প্রবতকযাধ াঅয েতিুেু? াঅফায মখন যাভপ্রাদ ফকরন,- 
 

 ‚ঐ ান সফকচ খায় েৃষ্ণাবি, তাকয বদবর জবভদাযী‛
৯
 

 

     -তখন াভানয ফযফায়ীয িাৎ ধনী কয় বনরাকভ জবভদাযী সেনায ঐবতাবে তযবি াধে উকেখ েকয সমন 

ভভকয়য াযাজেতায ফাস্তফ রূবিকে উজ্জ্বর েকয সতাকরন। াঅফায বফচায ফযফিায বফৃঙ্খর াফিা াধকেয 

াকগাচয নয়। াধে যাভপ্রাদ াধনায রূকে ফকরকিন ভাকদফ োরীনাভ প্রচাকযয াবধোয সম-োউকে বদকয় 

সদন ফকর োরীয নাকভ বনকি যকি এফাং এাআ াববকমাগ সম ব্রহ্মভয়ী ‘ভা’সে জানাকফন বেন্তু- 
 

 ‚হুজুকয দযখাস্ত বদকত, সোথা াফ িাোেবড়।‛
১০

 
 

     -এখাকন াধন াথি মাাআ সাে না সেন ফাচযাথিবি যভ তয সম, াধাযণ দবযদ্র প্রজা বফচাকযয জনয াববকমাগ 

জানাকত চাাআকর াকযনা, োযণ দযখাস্ত শতবযয জনয উবেরকে সম াথি বদকত কফ স ম্বরিুেু তাকদয থাকে 

না। েখন েখন াববকমাগ জানাকর বফকল উাকয় তা ফযখাস্ত কয় মায়। প্রজাযা সম াবরকয় ফাাঁচকফন স থ 

ফি”জবভদাযকদয েভিচাযীকদয এবড়কয় তাকদয ারাফায উায় সনাআ।  
 

     একেকে াঅকযেবি বফলয় রেযণীয়, ফাচযাকথিয স্পষ্টতা যাভপ্রাকদয দকে োফযগুকণয বযেী েকয সতাকরবন; 

তা কয় উক কি মুগধকভিয েথা, মা বেনা াঅফায মুকগািীণি। বতবন াধে কর াঅত্মকবারা নন। াষ্টাদ তকেয 

ফাাংরায াবিযতা, বফন্নতা তাাঁকে াঅত্মকবারা কয় থােকত সদয়বন। াধাযকণয ভকনয েথা তাাঁয াধনায ফাণীকত 

মৃ্পক্ত কয় ভকয়য েথা কয় উক কি। 
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