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Abstract 

From the later half of the nineteenth century, educated woman started taking part in 

political activities, which reflected on the literature as well. In the first half of 20
th
 century 

Dijadralal Roy wrote his nationalist plays about colonial India. In his writing he put across 

the transformation of women’s role in the political scenario of India. While developing the 

women character in his plays, he showcased a blend of traditional gender roles and 

nationalist awareness. And the same was the cause of popularity of his plays.  In this article 

we will discuss about the character development of women in Dijandralal Roy’s play and 

the purpose that it served in the light of the independence movement of India. 
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এক 

        াঈদ্বন তজকয ভাঝাভাদ্বঝ ভয় থথজক ফঙ্গীয় ভাজেয এক থশ্রদ্বণয থভজয়যা ত্র-দ্বত্রকায় প্রফজে াঅত্মেীফনীজত 

দ্বনজেজদয াঅত্মজচতনতায াাাদ্ব াভাদ্বেক  যােননদ্বতক দ্বচন্তায প্রদ্বতচ্ছদ্বফ তুজর ধজযদ্বিজরন। ান্ত:ুজযয গৃদ্বক্ষায 

দ্বদন াদ্বতক্রান্ত দ্বচ্ছর, ফাদ্বিজত দ্বদ্বক্ষত নাযী থাকা থমন জয় াঈঠদ্বির াভাদ্বেক প্রগদ্বতীরতায রক্ষণ। নাযী দ্বক্ষা  ভাজেয 

দ্বফদ্ববন্ন থক্ষজত্র নাযীজদয এদ্বগজয় াঅায জথ প্রচুয প্রদ্বতফেকতা থাকজর থাআভয় াদ্ববোত দ্বকিু দ্বযফায নতুন থচতনা  

েীফনজফাধজক ধাযণ কযজত থজযদ্বির। একাযজণাআ াঅভযা থদদ্বি ১৮৫৬ থথজক ১৮৬৩ দ্বিষ্টাজেয ভজধয নাযীজদয থরিা চাযদ্বি 

ফাআ প্রকাদ্বত জয়দ্বির।
১
 মা াঈদ্বন তজকয প্রথভ বাজগ ফা তায াঅজগ াঅভযা থদদ্বিনা। দ্বিষ্টান দ্বভনাদ্বয, নফযদ্বদ্বক্ষত েন, 

ভাে াংস্কাযক  াঈদায ভানফতাফাদী ভানুলজদয াঈজদযাজগ নাযী দ্বক্ষা ক্রভ দ্বফস্তৃদ্বত ায়। একাআ ভয় োতীয়তাফাদী 

াঅজদারন নাযীজদয ফযদ্বিত্ব দ্বফকাজয ায়ক জয়দ্বির। ভাজেয একিা াাংজয নাযীজদয দ্বযফদ্বতমত াফস্থান থাআ 

ভয়কায াদ্বতযজক দ্বনদ্বিতবাজফ গবীজয প্রবাদ্বফত কজযদ্বির। দ্বদ্বক্ষত  জচতন নাযীযা দ্বনজেজদয থরিায় তাজদয াফস্থা 

াঈন্নদ্বতয কথা থমভন াঅজরাচনা কজযদ্বিজরন তায জঙ্গ থদজয  ভাজেয াভদ্বিক াঈৎকলম ফৃদ্বিাআ থম তাজদয রক্ষয দ্বির থিা 

তাযা োদ্বনজয় দ্বদজয়দ্বিজরন। ক্রজভাআ যাধীন বাযতফজলময যােনীদ্বতয জঙ্গ এাআ ভাে জচতন দ্বদ্বক্ষত ভদ্বরাজদয াজনজকাআ 

েদ্বিজয় জিন। ১৮৮৫ দ্বিষ্টাজে বাযজতয োতীয় কাংজি প্রদ্বতঠায়ায় প্রথভ থথজকাআ নাযীযা এাআ াংগঠজনয জঙ্গ মুি দ্বিজরন। 

১৮৮৯ দ্বিষ্টাজে ফজেজত োতীয় কাংজিজয ঞ্চভ াদ্বধজফজন স্বণমকুভাযী থ ালার, যভাফাাই, কাদদ্বেনী গাঙ্গুদ্বর, দ্বফদযা 

থগৌযীরীরকন্ঠ, শ্রীভদ্বত দ্বনকস্বা এাআ াাঁচেন ভদ্বরা প্রদ্বতদ্বনদ্বধ দ্বিজরন। ফঙ্গবঙ্গ াঅজদারজনয নাযীজদয গুরুত্বূণম বূদ্বভকা দ্বির। 
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াঈদ্বন তজকয থলবাগ থথজক াদ্ববোত দ্বদ্বক্ষত দ্বযফাজযয থভজয়জদয এক াাং নাযীভুদ্বি াঅজদারন  োতীয়তাফাদী 

াঅজদারজনয জঙ্গ মুি জয় জিদ্বির। দ্বিজেন্দ্ররার যায় (১৮৬৩-১৯১৩) দ্বিজরন ভাজেয থাআ দ্বফজল থশ্রদ্বনযাআ প্রদ্বতদ্বনদ্বধ। 

াদ্ববোত নাযীজদয থম দয দ্বফকদ্বত াঅত্মজচতনতা  ফযদ্বিত্ব দ্বতদ্বন থদজিদ্বিজরন তাযাআ প্রবাজফ দ্বতদ্বন দ্বনভমাণ কজযদ্বিজরন 

নাযী চদ্বযত্র। বাযতফজলম নাযীভুদ্বি াঅজদারন  োতীয়তাফাদী াঅজদারন চজরদ্বির ভান্তযার বাজফ াঅফায কিজনা তা একাআ 

দ্বফদুজত দ্বভজ দ্বগজয়দ্বির। াংস্কাযভুি নাযীভুদ্বিকাভী ভদ্বরাযা থফীযবাগ থক্ষজত্রাআ থকান না থকান যােননদ্বতক াঅজদারজনয 

জঙ্গ মুি দ্বিজরন। স্বজদজপ্রভ, থদজািায, স্বজদজয ভমমাদা দ্বপদ্বযজয় াঅনায াংিাজভয াাাদ্ব চজরদ্বির নাযীজদয াফস্থায 

াঈন্নদ্বতয ারা। দ্বফ তজকয এজকফাজয প্রথভদ্বদজক দ্বিজেন্দ্ররার যায় মিন তায স্বজদজচতনাভূরক নািকগুদ্বর দ্বরিজরন তিন 

দ্বতদ্বন এাআ াআদ্বতাজকাআ ধাযণ কযজত থচজয়দ্বিজরন। নাযীজদয মুগ ভানদ্বকতাজক দ্বতদ্বন নািজক তুজর াঅনজরন। তাাঁয দ্বনদ্বভমত 

নাযী চদ্বযজত্র াঅত্মভমমাদাজফাধ, ফদ্বরঠায়তায জঙ্গ াংমুি জয়দ্বির থদজপ্রভ, স্বাধীনতায াঅকাঙ্ক্ষা  থোিাজরা ভানফতাফাদ। 

ভয়  াআদ্বতাজক এবাজফাআ চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয ভজধয দ্বদজয় ধযজত থচজয়দ্বিজরন দ্বিজেন্দ্ররার।  

১ 

       দ্বিজেন্দ্ররাজরয াঅজগাআ নাযীজদয দ্বনদ্বভমত নাযী চদ্বযজত্র াঈজঠ এজদ্বির াঅত্মজচতনতা  থদজপ্রজভয ফাতমা। স্বণমকুভাযী 

থদফীয থরিায় দ্বনদ্বভমত নাযীচদ্বযত্রগুদ্বরয ভজধয দ্বির নাযীজত্বয গফম  াঅত্মম্মাজনয থতে। কাদ্বভনী যাজয়য থরিায় ভাজেয 

ফৃত্তয থক্ষজত্র থভজয়জদয এদ্বগজয় াঅায কথা াঅভযা থরাভ। দ্বতদ্বন যাজে  ভাজে নাযী ুরুজলয ভান কতমজফযয কথা স্মযণ 

কদ্বযজয়দ্বিজরন। তাাঁয ‘দ্বদ্বতভা’ নািজক মিন াঈত্তয-দ্বিভ দ্বদক থথজক দ্বগদ্বযজদয যাো ফীযবজেয যােয াঅক্রান্ত য় তিন 

দ্বদ্বতভা াঈদ্দীক গান গায়  দ্বনজে ফদীত্ব স্বীকায কজয থনাদ্বত াঈজ্জ্বর দ্বাংজক কাযাভুি কজয থদযক্ষায েনয মুি থক্ষজত্র 

াদ্বঠজয় থদয়। এাআ ভস্ত থরদ্বিকাজদয বাফনা  তাজদয দ্বনদ্বভমত নাযী চদ্বযত্রগুদ্বর দ্বনদ্বিতবাজফ প্রবাদ্বতত কজযদ্বির 

দ্বিজেন্দ্ররারজক। 

 

       াঈদ্বন তজকয প্রথভদ্বদক থথজকাআ ফাাংরা াদ্বজতয োতীয়তাফাজদয ফীে দ্বির। াইশ্বয গুপ্ত, যঙ্গরার ফজদযাাধযাজয়য 

থরিায় াআাংজযে দ্বফজিল, স্বজদ থপ্রজভয একিা ুয থানা মাদ্বচ্ছর। জয াদ্বজতযয ভজধয এাআ ধাযাদ্বি াঅজযা দ্বযুঠায় য়। 

ফঙ্গযঞ্চভঞ্চাআ ফায াঅজগ ভকারীন যােননদ্বতক দ্বযদ্বস্থদ্বতজক ফদ্বরঠায়বাজফ ধাযণ কজযদ্বির। নযানার দ্বথজয়িাজয ১৯৭২ 

দ্বিষ্টাজে দীনফেু দ্বভজত্রয ‘নীরদমন’ নািকদ্বি াদ্ববনীত য়ায য থথজকাআ এজকয য এক স্বজদজচতনাভূরক নািক াদ্ববনয় 

চরজত থাজক। াজনকজক্ষজত্রাআ এাআ ফ নািক দ্বির াআদ্বতাাশ্রয়ী। াআদ্বতাজয থগৌযফভয় াধযায়জক নািজক, াঈনযাজ তিন 

তুজর ধযা দ্বচ্ছর। াআদ্বতা থথজক থমন ভানুল দ্বক্ষা থনয়, এাআ ধযজনয একিা াঈজদ্দয এয দ্বিজন কাে কযত। াআদ্বতাজয 

থপ্রক্ষাি দ্বনফমাচন কজয াঈদ্বনজফূফম বাযতফজলময াতীত থচাযািা তুজর াঅনায থচষ্টা কযজতন থরিজকযা জচতন বাজফ। 

দ্বিজেন্দ্ররার যায় এাআ ধাযাযাআ নািযকায দ্বতদ্বন ভকাজরয দ্বিদ্বিজদয ভাজরাচনা কযজরন াআদ্বতাজয থপ্রদ্বক্ষজত।  

 

       থেযাদ্বতদ্বযন্দ্রনাথ ঠাকুয স্বজদ বাফনাভূরক থফ দ্বকিু ঐদ্বতাদ্বক নািক দ্বরজিদ্বিজরন। ‘জযাদ্বেনী’ (১৮৭৫) নািকদ্বি 

নাদ্বয়কা নাভাদ্বিত জর জযাদ্বেনীয প্রবাফ নািজক থতভনবাজফ থোিাজরা জয় জঠদ্বন। ‘ুরুদ্বফক্রভ’, ‘জযাদ্বেনী’ 

নািকগুজরাজত কিন াআদ্বতাাদ্বশ্রত স্বজদজপ্রজভয থথজক থযাভাদ্বিক থপ্রভ থফী প্রাধানয থজয়জি। তফু স্বজদজপ্রভভূরক 

নািক থরিায ধাযাদ্বি এবাজফাআ াঈদ্বন তক থথজক শুরু জয় দ্বগজয়দ্বির মা দ্বফ তজক দ্বিজেন্দ্ররার যাজয়য থরিায় াঅজযা তীি 

 দ্বযক্ক জয় জঠ। 

 

       ১৮৮৪ দ্বিষ্টাজে কৃদ্বলদ্বফদযা থিায েনয দ্বফজরজত মান দ্বিজেন্দ্ররার যায়। থাআ ভয় দ্বতদ্বন দ্বফজদজ দ্বফদ্ববন্ন যঙ্গভজঞ্চ 

নািযাদ্ববনয় থদজিন এফাং াদ্ববনয় দ্বফলয়দ্বি তায কাজি দ্বপ্রয়তয জয় জঠ।
২
 ১৯০৩ দ্বিষ্টাজে রর্ম কােমন ফঙ্গবজঙ্গয দ্বযকল্পনা 

কজযন এফাং ১৯০৫ “ এ তা কামমকযী য়। ১৯০৬ াজর ফার গঙ্গাধয দ্বতরক দ্বফােী থভরায ত্তন কজযন। ফঙ্গবজঙ্গয 
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প্রদ্বতফাজদ যাস্তায় নাজভ ভানুল। এাআ াঈত্তার যােননদ্বতক দ্বযদ্বস্থদ্বতয ভজধয দ্বিজেন্দ্ররার তায ঐদ্বতাদ্বক নািকগুদ্বর দ্বরজিদ্বিজরন। 

াআ একাআ ভয় ঐদ্বতাদ্বক স্বজদজপ্রভ ভূরক নািক দ্বরিজিন দ্বগদ্বয থ াল, ক্ষীজযাদপ্রাদ দ্বফদযাদ্বফজনাদ। ক্ষীজযাদপ্রাজদয 

চাাঁদদ্বফদ্বফ (১৯০৭), নদকুভায (১৯০৮), রাীয প্রায়দ্বিত্ত (১৯০৭) নািকগুদ্বর থাআ ভজয়য যােননদ্বতক াঅজফগজক িন 

কজযাআ থরিা জয়দ্বির। থফাঝামায় দ্বিজেন্দ্ররার মজথষ্ট প্রদ্বতজমাদ্বগতায ভজধযাআ নািকগুজরা দ্বরজিদ্বিজরন। তায নািকগুজরায ভঞ্চ 

পরতায ানযতভ কাযণ র মুজগাদ্বচত নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাণ।  

দুাআ 

দ্বিজেন্দ্ররার যায় ভূরত াঅদমাদ্বয়ত নাযী চদ্বযত্র গঠন কজযজিন এফাং তায জঙ্গ দ্বচযাচদ্বযত নাযীজত্বয ধাযণায এক াংদ্বভশ্রন 

 দ্বিজয়জিন। মুগদ্বচত থদজপ্রভ এাআ চদ্বযত্রগুদ্বরয ানযতভ বফদ্বষ্টয। থমজতু দ্বতৃতাদ্বিক ভাজে নীদ্বত, াঅদম, াংস্কাযগুজরা 

াধাযণত দ্বযফাজযয থভজয়যাাআ ধাযণ কজয এফাং াঅদম, ভূরযজফাধ াআতযাদ্বদ তাজদয িাযাাআ যদ্বক্ষত য় তাাআ থরিকজদয একিা 

স্বাবাদ্বফক প্রফণতা থাজক নাযী চদ্বযত্রজক াঅদমাদ্বয়ত কযায। ুরুল চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয থক্ষজত্র দ্বকন্তু াধাযণত এাআ প্রফণতা থদিা 

মায়না। নাযী চদ্বযত্র াঅদমাদ্বয়ত জয় তা াঠকজদয কাজি াজনক থফী িনজমাগয জয় জঠ কাযণ াংস্কাযগুজরা ভূরত তাযাাআ 

ধাযণ কজয এফাং ভাে তা ানুজভাদন োনায়। এবাজফাআ ুরুলতাদ্বিক ভূরযজফাধগুজরা প্রধানত ভাজে থভজয়জদয িাযাাআ 

যদ্বক্ষত  ফাদ্বত য়। দ্বিজেন্দ্ররার থাআ ভাে ানুজভাদ্বদত াঅদমাদ্বয়ত নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয রজক্ষয থাঁজিদ্বিজরন। াঅত্মতযাগ, 

থফা, দয়া, ক্ষভা, থে াআতযাদ্বদ বফদ্বষ্টয দ্বনজয় থম দ্বচযাচদ্বযত নাযীজত্বয ধাযণা ভাজে গজি াঈজঠজি দ্বিজেন্দ্ররার থিা ুজযাুদ্বয 

ভথমন কজযজিন এফাং এাআ বফদ্বষ্টযগুজরা মতিা ম্ভফ নাযী চদ্বযত্র গঠজনয থক্ষজত্র ফযফায কজযজিন। াাাদ্ব স্বজদ থপ্রজভয 

মুগগত চাদ্বদাজক দ্বতদ্বন এদ্বিজয় মানদ্বন। নাযীজত্বয প্রথাগত ধাযণাগুদ্বর তায নািজক থকাজনা প্রদ্বতপ্রজেয ভুজিাভুদ্বি য়না াঅয 

এিা দ্বনদ্বিতবাজফ তাাঁয নািজকয েনদ্বপ্রয়তা  ভঞ্চপরতায একিা কাযণ জত াজয। 
 

       দ্বিজেন্দ্ররার তাাঁয ফাস্তুদ্বনঠায়  মুদ্বিফাদী ভন দ্বনজয় নািকগুজরা দ্বরজিদ্বিজরন তাাআ নাযীয াংস্কাযভুি থপ্রজভয কথা দ্বতদ্বন 

প্রথভ থথজকাআ ফরজত থজযদ্বিজরন। ‘ালাণী’ (১৯০০) নািজকয ারযায চদ্বযজত্র  ফিজফয ভাাআজকর ভধুূদন দজত্তয 

ফীযাঙ্গনায প্রবাফ জিদ্বির। এাআ নািজক াঅত্মজচতন নাযী ারযা ফজরজি – 

 তুদ্বভ  ুরুল। ফ াজয থ ুরুল – 

  ুভন্ত ত্নীয গজর ফাাআজত িুদ্বয, 

 করদ্বিজত াদ্বতিতয, াফ দ্বফক্রজভ; 

 নভয নজফাঢ়া; িুাঁদ্বি দ্বদজত ফাদ্বরকায  

প্রসু্ফদ্বিত থপ্রভভ থরাকচায জদ;
৩ 

 

‘ফীযাঙ্গনা’ কাজফযয নাযীযা থমবাজফ দৃপ্ত বদ্বঙ্গভায় তাজদয প্রদ্বত ানাচাজযয প্রদ্বতফাদ োদ্বনজয়জি এাআ াঈদ্বি াজনকিা থাআযকভাআ। 

‘তাযাফাাআ’ (১৯০৩) নািজকয তাযাফাাআ “এয াঈদ্বিজত াঅভযা যফীন্দ্রনাজথয দ্বচত্রাঙ্গদায প্রবাফ থদদ্বি। তাযা এাআ নািজক 

ফজরজি– 

 াঅদ্বভ নদ্ব দ্বফদুযৎ দ্বক থেযাৎো দ্বক ঙ্গীত। 

 াঅদ্বভ ভাত্র তাযা। - থদাল াঅজি গুণ াঅজি।
৪
 

থফাঝা মায় দ্বিজেন্দ্ররার তায ূজফময  ভাভদ্বয়ক থরিকজদয নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাণ থকৌর িাযা প্রবাদ্বফত জয়দ্বিজরন। মদ্বদ 

এাআ প্রবাফ দ্বতদ্বন ক্রভ কাদ্বিজয় জঠন এফাং নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয এক দ্বনেস্ব  যানা বতদ্বয কজযন। তায নািজকয নাযীযা 

াঅদমভয়ী, ভানফতাফাদী, াঅত্মতযাগী, থফাযায়ন  াঅত্মজচতন।  
 

৩ 

      ‘তাযাফাাআ’ নািকদ্বি দ্বিজেন্দ্ররার যাজয়য ঐদ্বতাদ্বক নািক জর এজক দ্বঠক স্বজদজপ্রভভূরক নািক ফরা দ্বঠক জফ না। 

তাাঁয যফতমীকাজর থরিা স্বজদ থচতনাভূরক ঐদ্বতাদ্বক নািকগুজরায জঙ্গ এদ্বিয থফ াথমকয াঅজি। ৃথবীযাে  
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তাযাফাাআজয়য থযাভাদ্বিক কাদ্বদ্বনাআ নািযকাযজক ‘তাযাফাাআ’ থরিায থপ্রযণা দ্বদজয়দ্বির। ৃথবীযাে চদ্বযজত্রয থথজক তাযাফাাআ চদ্বযত্র 

এাআ নািজক াজনক স্পষ্ট  াঈজ্জ্বর। তাযাফাাআ  তায ভাজয়য চদ্বযজত্র যােুত যভণীজদয থৌমম  ফীযজত্ব দ্বযচয় তুজর 

ধজযজিন নািযকায। ুরুলজফজ তাযাফাাআজয়য দ্বকায মাত্রা  চাদ্বযদ্বত্রক দৃঢ়তা তায চদ্বযত্রজক দ্বফদ্বষ্টতা দ্বদজয়জি। তাযাফাাআজয়য 

কাজি ফজিা জয় াঈজঠজি থদজপ্রভ। তাযাফাাআ চদ্বযত্রদ্বি থম ভজর্জর বতদ্বয এাআ ধযজনয নাযী চদ্বযত্র দ্বিজেন্দ্ররার তাাঁয স্বজদ 

থপ্রভভূরক নািজক জয দ্বনভমাণ কজযজিন। তাযাাআ-এ এাআ ধযজনয নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয ূচনা ধযা মায়।  

দ্বতন 

      িজর্য যােস্থান থথজক কাদ্বদ্বন দ্বনজয় ১৯০৫ দ্বিস্টাজে দ্বিজেন্দ্ররার যায় দ্বরিজরন তায ‘প্রতাদ্বাং’ নািকদ্বি। এিাজন ধভম, 

থপ্রভ, ভনুলযত্ব াআতযাদ্বদ ম্পজকম তাাঁয দ্বনেস্ব ধাযণা গজি তুরজতাআ দ্বতদ্বন াআযা, থভজযাঈদ্বন্না  থদৌরতাঈদ্বন্না এাআ দ্বতনদ্বি চদ্বযত্র 

দ্বনভমান কজযজিন। মা নািযকাজযয দ্বনেস্ব ভতফাজদয প্রদ্বতভূদ্বতম। াআযায কাজি থদজপ্রজভয থচজয় ভনুলযত্ব, জযাকায ফৃদ্বত্ত  

দ্বফশ্বজপ্রভ াজনক ফি। াআযায াআদ্বিজত ফায ফাযাআ এাআ দ্বচন্তা পুজি াঈজঠজি। াআযা চদ্বযজত্রয ভজধয াজনজক ‘থভফায তন’ নািজকয 

ভানী চদ্বযজত্রয ূফমাবা থদজিজিন। থদৌরতাঈদ্বন্না চদ্বযজত্র নািযকায দ্বফশ্বদ্বফেয়ী থপ্রজভয ভদ্বভাজক তুজর াঅনজরন াঅয 

থভজযাঈদ্বন্না চদ্বযত্রদ্বি ভাে ধজভময াঈজধম ভনুলযজত্বয েয়গান কজয থগর। নািযকাজযয াঈচ্চতয বাফাদম চদ্বযত্রগুজরাজক গজি 

তুজরজি, এযা থমন যিভাাংজয ভানুল নয়। এজদয কাফযধভমী াংরা িুফাআ াঅজযাদ্বত  কৃদ্বত্রভ ফজর ভজন য়।  

 

      ১৯০৮ “ এ থরিা ‘থভফায তন’ নািকদ্বিজক নািযকায দ্বনজোআ ফজরজিন ‘াঈজদ্দযভূরক’।
৫
 দ্বতদ্বন দ্বনজোআ স্বীকায কজযজিন 

এাআ নািজকয নীদ্বতাআ র দ্বফশ্বজপ্রভজক াভজন দ্বনজয় াঅা এফাং এয েনয করযানী, তযফতী  ভানী মথাক্রজভ দাম্পতযজপ্রভ, 

োতীয়জপ্রভ  দ্বফশ্বজপ্রজভয ভূদ্বতম দ্বাজফ কদ্বল্পত জয়জি। এাআ াঈজদ্দয ূযজণয তীিতায় নািজকয নািকীয় গুণ াজনকিাাআ ক্ষুন্ন 

জয়জি। স্বজদী াঅজদারজনয ত্রুদ্বি  দ্ববতযকায গরদ েজে মজথষ্ট জচতন দ্বিজরন নািযকায াঅয তাাআ োদ্বতজপ্রভ  

থদজপ্রজভয াঈজয থযজিদ্বিজরন দ্বফশ্বজপ্রভজক। োতীয়ফায থথজক ফি কজযদ্বিজরন ভনুলযত্বজক। এাআ নািক ভানী করযানীজক 

ফজরজিন “ ‚থতাভায থপ্রভজক ভনুলযজত্ব ফযাপ্ত কয। ান্ত্বনা াজফ। দ্বফশ্বজপ্রভ প্রদ্বতদান চায়না; থমাগয াজমাগয দ্বফচায কজযনা। থ 

থফা কজয ুিী।‛
৬
 থদফকুভায যায়জচৌধুযীজক থরিা দ্বচদ্বঠজত দ্বিজেন্দ্ররার ফজরজিন – 

 

 াঅদ্বভ োদ্বন, দ্বফশ্বা কদ্বফ, থফ থমন থদিজত াদ্বচ্ছ “ থম মাাআ ফরুক, মতাআ থকন  

াঅভাজদয নগনয  থয় থবজফ াঈজক্ষা করুকনা থকন – াঅভযা াঅফায োগ ফ, াঈঠফ, ভানুল ফ।  

াঅদ্বভ ‘থদ’ দ্বচদ্বননা, দ্বফজিল ভাদ্বননা াঅদ্বভ চাাআ শুধু ফীমমফর াঅয এাআ এককথায় ভনুলযত্ব।
৭
 

 

      দ্বচদ্বঠয এাআ াাংিুকু িজরাআ থফ থফাঝা মায় দ্বনজেয দ্বফশ্বা  স্বজদী াঅজদারজনয থপ্রদ্বক্ষজত তাাঁয দ্বনজেয াফস্থান 

দ্বনভমাণ কযায েনযাআ ভানী চদ্বযত্রদ্বিয ৃদ্বষ্ট। চদ্বযত্রদ্বি এতিা াঅদমাদ্বয়ত ফজরাআ এতিা াফাস্তফ। ‘থভফায তন’ প্রকাদ্বত য়ায 

কজয়ক ভা াঅজগাআ প্রকাদ্বত জয়দ্বির দ্বিজেন্দ্ররাজরয াঅজযা একদ্বি াআদ্বতাাদ্বশ্রত  নািক নূযোান। মায বূদ্বভকায় নািযকায 

দ্বনজোআ দ্বরজিদ্বিজরন থম এাআ নািজক দ্বতদ্বন থদফ চদ্বযত্র ৃদ্বষ্ট কযায থচষ্টা কজযনদ্বন। চদ্বযজত্রয ান্তিমন্দ্বজকাআ ভুিয কজয তুজরজিন। 

এাআ নািজক নূযোানাআ প্রধান চদ্বযত্র মাজক দ্বতযাআ নািযকায াঅদমাদ্বয়ত কযায থচষ্টা কজযনদ্বন এফাং ভনস্তজেয াঈয থফী গুরুত্ব 

দ্বদজয়জিন। থকননা নূযোান দুজিা নািজকাআ দ্বতদ্বন চদ্বযত্রগত ট্রাদ্বেদ্বর্ দ্বনভমাণ কযজত থচজয়দ্বিজরন।  

 

        নূযোান জচতন বাজফ োনজতন োাঙ্গীজযয প্রদ্বত তায থকাজনা াঅদ্বি ফা থপ্রভ থনাআ। তায াঈচ্চাা, াঅকািা  

ক্ষভাতা দ্বরপ্সাাআ তাজক োাঙ্গীজযয দ্বদজক দ্বনজয় এজজি। এভনদ্বক থয িাাঁয প্রদ্বত তায থকাজনা বাজরাফাা দ্বিরনা। নূযোান 

স্বগতদ্বি কজযজি – 

- ায় াঈদায স্বাভী! এাআ রূাআ থতাভায ভৃতুয াধন কজযজি। - এাআরূ, না াঅভায াকৃতজ্ঞ কদ্বঠন হৃদয়? ... থতাভায় 

বাজরাফাায েনয দ্বনজেয জঙ্গ দ্বক মুি কজযদ্বি। ফতু ারমাভ না। তাাআ তুদ্বভ াীভ বফযাজগয ভৃতুযজক থজধ থর্জক 

দ্বনজর। াঅভায াঈচ্চাাাআ থতাভায র্ব্মনা কজযজি, াঅভায যফনা কজযজি।
৮ 
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       নূযোাজনয এাআ াঈচ্চাায নাভাআ োাঙ্গীয। এাআ াঈচ্চাাজক থ াঅফায ‘য়তানী’  ফজরজি। এাআ ‘য়তানী’থক থ দভন 

কযজত থচজয়জি দ্বকন্তু াজযদ্বন। থ প্রদ্বত ভুূজতম দ্বনজেয এাআ াফস্থাজক ানুবফ কজয। থ এক থপ্রভ ন ভুহুজতম োাঙ্গীযজক 

ফজরজি ‘াঅদ্বভ দ্বচী’। নূযোান থম দ্বনজে তায চদ্বযজত্রয এাআ স্খরন  ত্রুদ্বি েজে মজথষ্ট জচতন তা এাআ যকভ নানা 

াংরাজ াঈজঠ এজজি।  

 নূযোান চদ্বযজত্রয াাাদ্ব এাআ নািজক থযফা চদ্বযত্রদ্বি দ্বনভমাণ কযা জয়জি। বাযজতয াম্রাজ্ঞী থযফা দ্বনজেয স্বাভী 

োাঙ্গীযজক এফাং বাযজতয াধীশ্বযীয ম্মানজক জোআ তযাগ কযজত াজয। থ প্রথভ থথজকাআ নূযোানজক ফ দ্বদজয় দ্বদজত 

প্রস্তুত। থযফা নূযোানজক ফজরজি – 

 

থান থভজয! তুদ্বভ াআচ্ছা কজরমাআ ম্রাজ্ঞী জত াজযা। থম থ ম্রাজ্ঞী নয় “ প্রধানা থফগভ, বাযজতয াধীশ্বযী থম 

ম্মান াঅে াঅদ্বভ ফন কদ্বচ্ছম।
৯ 

 

      এাআ াঅত্মতযাজগয ভজধযাআ থযফায থগৌযফ। নূযোান থযজফয ক্ষভতায প্রদ্বত াঈদাীনতা থদজি তফাি জয় মায়। থযফায 

ভজধয নািযকায এক াঅত্মতযাগী ভদ্বরা চদ্বযত্র দ্বনভমাণ কজযজিন। নূযোাজনয াজ এাআ চদ্বযত্র মজথষ্ট বফযীতয বতদ্বয কজযজি। 

দুজিা দ্ববন্ন ধভমী নাযী চদ্বত্রত্র গঠন কজয নািযকায নূযোান চদ্বযজত্রয ত্রুদ্বি, াাভঞ্জয াঅজযা বাজরা কজয পুদ্বিজয় থতারায থচষ্টা 

কজযজিন। 

 

       থযফায াঅজি দ্বদুজত্বয গফম, বগফাজনয াঈয দ্বফশ্বা। থযফায দ্বনঠায়ায কাজি নূযোাজনয ভাথা ফাজয ফাজয থাঁি জয়জি। 

াঈচ্চাকাঙ্ক্ষী নূযোাজনয চদ্বযজত্রয াঙ্গদ্বত এাআ বফযীতয বতদ্বয কজয াঠকজদয াঅজযা বাজরা কজয ফুদ্বঝজয় দ্বদজয়জিন 

নািযকায। নূযোান ানুবফ কজযজি থম তায ভজধয এক াঈচ্চাা  াঈদ্দাভ প্রফৃদ্বত্তয প্রাফরয াঅজি, মা ানযজক ধ্বাং কজয 

এফাং দ্বকিুিা াঅত্মধ্বাংদ্ব ফজি। দ্বিজেন্দ্ররার যায় নাযীয এাআ ধযজণয াঈচ্চাকাঙ্ক্ষা  প্রফৃদ্বত্তয াঈদ্দাভতাজক ভথমন কযজত 

াজযনদ্বন। নূযোান চদ্বযজত্রয ট্রাদ্বেদ্বর্য কাযণ দ্বতদ্বন দ্বনজদম  কজযজিন। তা র এাআ চদ্বযজত্রয ান্তগমত ত্রুদ্বি। নূযোান নািজক 

নািযকায থল মমন্ত ফরজত চাাআজরন থম নাযীজক তায গৃ  াংায দ্বনজয়াআ ুদ্বি থাকজত জফ, াম্রােয দ্বনজয় নয়। নাযীয 

কাজি থফা এফাং াঅত্মতযাগাআ প্রাথমনীয়, ানয দ্বকিু নয়। াঅয এয ভজধযাআ নাযী েীফজনয ম্পূণমতা। স্বাভী  ভাজক াজ দ্বনজয় 

রায়রায থল াঈদ্বিদ্বি এাআ কাযজণ গুরুত্বূণম থমিাজন নািযকায রায়রায েফানীজত াংাজযয ফুজক নাযীজদয াংদ্বক্ষপ্ত, প্রথাগত 

দ্বযযদ্বিজক দ্বচদ্বনজয় দ্বদজয়জিন। রায়রা ফজরজি – 

 

এজা ভা, এজা স্বাভী াঅভায। াঅভায ভজফদনায াশ্রুেজর থতাভাজদয দুাঃজিয ক্ষত ধুাআজয় দ্বদাআ। - এাআিাজনাআ 

থভজয়য কাে! এিাজনাআ নাযীয াম্রােয।
১০

 

 

       াঈদ্বিদ্বিয থল দুদ্বি রাাআন রক্ষণীয়। থল রাাআজনয াঅজগয রাাআজন মিন রায়রা ফরজি ভা  স্বাভীয াজ দািাজনাাআ 

‘থভজয়য কাে’ তাযয ফাকযদ্বি ভাপ্ত জচ্ছ দ্বফষ্ময় থফাধক দ্বচহ্ন দ্বদজয়। াঅয থল রাাআজন মিন এিাজকাআ নাযীয াম্রােয ফরা 

জচ্ছ তিন ূণমজচ্ছদ ফযফায কযা র। দ্বযফাজযয দ্বনকি ভানুজলয াজ থাকা, ভজফদনা জ্ঞান এফাং াঅত্মতযাজগাআ নাযী 

েীফজনয াথমকতা। এিাাআ থফাঝাজত থচজয়দ্বিজরন নািযকায। নূযোাজনয দ্ববতয এাআ বফদ্বষ্টয দ্বির না তাাআ থ ফযথম জয়জি। 

নািযকায থমন ভস্ত নািজকয থজল এাআ রজক্ষযাআ থৌাঁিাজত থচজয়জিন। ভাে ানুজভাদ্বদত বূদ্বভকায ফাাআজয দ্বতদ্বন নাযীজক 

থদিজত চাননা। নাযীজত্বয প্রথাগত ধাযণাজক দ্বতদ্বন াঅ াত কযজত চানদ্বন। নূযোান তায দ্বরঙ্গবূদ্বভকায ফাাআজয চজর এজদ্বির 

তাাআ তায েীফজন দ্বফদ্বত্ত থনজভ াঅজ। নািজকয থজল রায়রায াঈদ্বিজত এাআ দ্বরঙ্গবূদ্বভকাজকাআ দ্বনদ্বদমষ্ট কযজত চাাআজরন 

নািযকায। থজল রায়রায কাজি তায যাদ্বেত ভা থমন েননী ফুেযা থকননা থ তিন হৃতনফবফ, থক্ষাবনম্রা, দুাঃদ্বিনী। াঅয 

তাাআ রায়রা তায ভায াজ এজ দাাঁিায়।  
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 নূযোান নািজক থকাজনা প্রথাবাঙ্গায দ্বদজক না দ্বগজয় নাযীজক তায ভােদ্বি বূদ্বভকাজত থদদ্বিজয় দ্বদজয়দ্বিজরন 

নািযকায। াঅয এাআ থচতনা থথজকাআ ৃদ্বষ্ট জয়দ্বির ১৯০৯ দ্বিষ্টাজে প্রকাদ্বত াোান নািজকয োানাযা চদ্বযত্র। োানাযাজক 

নািযকায মুগদ্বচত ফীযত্ব দ্বদজয়দ্বিজরন। থ ানযায় াদ্বষ্ণু, দৃঢ়জচতা, মুদ্বিফাদী, বনদ্বতকতা থফাধ ম্পন্ন নাযী। দ্বকন্তু তায দ্বনজেয 

থকাজনা াঈচ্চাকাঙ্ক্ষা থনাআ। দ্বতা াোানজক যক্ষা কযা, তায দ্বযচমমা এফাং তায প্রদ্বত ানুবূদ্বত জ্ঞানাআ থমন োানাযায 

েীফজনয রক্ষয। োানাযায ভজধয ভাে স্বীকৃত নাযীয করযাণভয়ী রূ ুজযাুদ্বয যক্ষত জয়দ্বির। যথীন্দ্রনাথ যায় তাাঁয 

দ্বিজেন্দ্ররার কদ্বফ  নািযকায িজে োানাযা চদ্বযত্র েজে ফজরজিন – 

 

োানাযা ফীযাঙ্গনা “ প্রতযক্ষ যােনীদ্বতয জঙ্গ তাাঁয ম্পকম াঅজি, দ্বকন্তু এয েনয তাাঁয নাযী ুরব থে ভভতা 

দ্বফদুভাত্র িুদ্বচত য়দ্বন ।
১১ 

 

        ভাজরাচক মাজক ফজরজিন ‘নাযী ুরব থেভভতা’ থিাাআ নাযীয প্রথাগত দ্বরঙ্গ দ্বযচয়। প্রতযক্ষ যােনীদ্বতয জঙ্গ 

োানাযায থমাগ  তায চদ্বযজত্র মুগদ্বচত স্বজদ বাফনা থাআ ভজয়য নাযীজদয যােনীদ্বতয জঙ্গ মুি য়ায প্রবাজফ দ্বনদ্বভমত। 

নূযোাজনয ভজধয এাআ ‘নাযীুরব থেভভতা’ দ্বির না। প্রথাগত দ্বরঙ্গ বূদ্বভকায ফাাআজয এজ থ দাাঁদ্বিজয়দ্বির ফজরাআ দ্বক তায 

নািজক এাআ দ্বফমময়? দ্বিজেন্দ্ররাজরয নািজকয প্রায় প্রদ্বতদ্বি নাযী চদ্বযত্রাআ তাজদয থতেদ্বস্বতা  দৃঢ়তা দ্বনজয় াঈজ্জ্বর। তাজদয 

থকাজনা াঅত্মিরাদ্বন থনাআ একভাত্র াঅত্মদজন বুজগজি নূযোান এফাং থল মমন্ত যাদ্বেত জয়জি। এাআ বাজফ নাযী চদ্বযত্র 

দ্বনভমাজণয ভজধয দ্বদজয় থরিজকয দ্বরঙ্গ যােনীদ্বতয এক প্রচ্ছন্ন দ্বচত্র াঅভাজদয ভাজন াঈজঠ াঅজ। নাযী চদ্বযত্রজক ভৎ কজয 

দ্বনভমাণ কযায দ্বিজন কিন থথজক মায় এাআ দ্বরঙ্গ যােননদ্বতক থকৌর।  

 

 ‘াোান’ নািজকয ানযানয নাযী চদ্বযত্রগুজরায কভজফী এাআ একাআ িাাঁজচ দ্বনদ্বভমত। দ্বয়াযা থপ্রদ্বভকা, প্রাজণাচ্ছর নাযী 

দ্বকন্তু থ থম াঅত্মভমমাদা ম্পন্ন থতেস্বী। াঅযাকান যাো ুোজক াঅশ্রয় থদয়ায দ্বফদ্বনভজয় মিন দ্বয়াযাজক দাফী কজয তিন 

দ্বয়াযাাআ তায স্বাভীজক মুি কযজত ফজরজি াঅযাকান যাজেয জঙ্গ। দ্বয়াযা এ ফজরজি থম থ থাকজফ াজ এফাং দুেজন 

একজঙ্গ ভৃতুয ফযণ কযজফ। ফীযাঙ্গনা নাযী দ্বাজফ দ্বয়াযা প্রদ্বতদ্বঠায়ত। থমাধুয দুজগম যাো মজাফজন্তয স্ত্রী ভাভায়া স্বাভীয 

কাুরুজলাদ্বচত াঅদযজণ ক্ষুি য় এফাং েন্মবূদ্বভ ভিফাজযয ভদ্বভায কথা স্বাভীজক স্মযণ কদ্বযজয় থদয়। তাযাআ দ্বনজদমজ চাযণ 

ফারজকযা স্বজদজপ্রভভূরক গান গায় ‘ধনয ধাজনয ুজে বযা।’ ভাভায়া চদ্বযজত্র যােুয যভণীজদয ফীযত্ব প্রদ্বতঠায়া াঈজদ্দয 

প্রজণাদ্বদত  দ্বিজেন্দ্ররার যাজয়য থস্বজদজপ্রজভয পর। ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নািজকয থজরন চদ্বযজত্রয জঙ্গ োানাযা চদ্বযজত্রয াদৃয 

াঅজি। থ াঅদমফাদী, ভানফ করযানকাভী  দ্বতৃবি। থরুকা কনযা থজরন াঅদ্বিজগানাস জক বাজরাফাজর থ তাাঁয 

দ্বতায য িিগ তুজরদ্বির ফজর তাজক প্রতযািযান কজযজি। াঅফায এাআ প্রতযািযাজনয পজর মিন দ্বতায থচাজি ের থদজিজি 

তিন াঅদ্বিজগানস জক দ্বফজয় কযজত ম্মত জয়জি। মিন চন্দ্রগুজপ্তয কাজি দ্বতা থরুকা যাদ্বেত জয়জি এফাং কনযাজণ 

দ্বেয তম এজজি তিন থরুকা তা প্রতযািযান কযজর ফৃত্তয স্বাজথম থজরন তা থভজন দ্বনজয়জি। াজযয করযাজনয েনয 

থ দ্বনজেয হৃদজয়য দ্বফরুজি দ্বগজয় কাে কজযজি। এিাজন াঅত্মতযাগ, থে, করুনা াআতযাদ্বদ নাযীজত্বয প্রথাগত বফদ্বষ্টয দ্বনজয়াআ 

দ্বনদ্বভমত জয়জি থজরন চদ্বযত্রদ্বি।  

 

চায 

       দ্বিজেন্দ্ররাজরয স্বজদবাফনা  নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাণ াঅত্মম্পদ্বকমত। নািযকাজযয স্বজদবাফনা  মুগজচতনা দ্বদজয়াআ দ্বনদ্বভমত 

তায াদ্বধকাাং নাযী চদ্বযত্র। াঅফায এিাাআ তায নাযী চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয থল কথা নয়। থম ফৃত্তয ভানফতায াঅদম দ্বতদ্বন ভনজন 

ধাযণ কযজতন তায াদ্ববজ্ঞান থথজক থগজি এাআ চদ্বযত্রগুজরায ভজধয। নাযী চদ্বযত্রগুজরা তিনকায ভােজক ধাক্কা থদয়দ্বন নাযী 

ভুদ্বিয দ্বদক থথজক, ধাক্কা দ্বদজয়দ্বির স্বজদ বাফনায়, ভানফতায প্রচাজয। ভাে যদ্বক্ষত নাযীজত্বয ধাযণা তাযা বাজেনা ফযাং 

ভাে তিন নাযীজদয েনয মতিুকু দ্বযয থিজি দ্বদজয়দ্বির থাআিুকুয ভজধযাআ তাজদয চরাচর। থকাজনা এক ফৃৎ স্বাজথময দ্বদজক 

তাদ্বকজয়াআ তাজদয দ্বনভমাণ, াঅত্মদ্বচন্তা  দ্বরঙ্গ বূদ্বভকাজক াদ্বতক্রভ কযায থকান ুজমাগাআ থিাজন থনাআ। 
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 াঈদ্বন তজক ুরুলতাদ্বিক ভাে থভজয়যা দ্বক দ্বরিজফ, থকভনবাজফ দ্বরিজফ তা দ্বনধমাযণ কজয দ্বদজত থচজয়দ্বির। থাআ 

াঅদম ানুযন কজয মাযা দ্বরজিদ্বিজরন তাযাাআ থফী িনজমাগযতা থজয়দ্বিজরন। ভাে প্রকৃতজক্ষ নাযীত্বজক দ্বনভমাণ কজয 

াঅয নাযীজদয াঈয তা াঅজযা কজয। দ্বিজেন্দ্ররার নাযীজদয োতীয়তাফাদী াঅজদারজন এদ্বগজয় াঅা এফাং তাজদয 

যােননদ্বতক দ্বচন্তাজক ম্পূণম ভথমন োদ্বনজয়দ্বিজরন। এয াাাদ্ব ভাে দ্বনধমাদ্বযত নাযীজত্বয াংজ্ঞায প্রদ্বত দ্বির তাাঁয ম্পূণম 

াঅস্থা। পজর তায দ্বনদ্বভমত নাযী চদ্বযজত্র ফীযত্ব  নাযীজত্বয এক াংদ্বভশ্রন এফাং াভঞ্জয াঅভযা রক্ষয কদ্বয। এাআ বাযাভয ভাে 

ভদ্বথমত। থ মুজগয কাজি দ্বকিুিা প্রগদ্বতীর ফরজর বুর জফ না। াঈচ্চ বাফ াঅয াঈচ্চ াঅজফগজক নািজক ধাযণ কজযদ্বিজর 

ফজরাআ এাআ নাযী চদ্বযত্রগুজরা াজনকজক্ষজত্রাআ াঅদমাদ্বয়ত। াঅয এিাাআ দ্বিজেন্দ্ররাজরয চদ্বযত্র দ্বনভমাজণয দ্বফজলত্ব। াঈদ্বনজফ ক্লান্ত 

বাযতফজলময াভজন াঈচ্চ াঅদম  াঈচ্চ বাজফয দৃষ্টান্ত স্থান তিন েরুদ্বয জয় জিদ্বির। ভাে  স্বজদজয প্রদ্বত দায়ফি 

দ্বিজরন দ্বিজেন্দ্ররার। ‘েগৎ াদ্বরদ্বন! েগিাদ্বযদ্বন! েগজ্জনদ্বন ! বাযতফলম!’ তাাঁয ান্তজযয ধন। থাআ বাযতফজলময দ্বদজক 

তাদ্বকজয়াআ এাআ ৃদ্বষ্ট। দ্বিজেন্দ্ররাজরয াদ্বতয দ্বনজয় াঅজরাচনা কযজত দ্বগজয় এাআ াঈজদ্দযদ্বিজক াজ দ্বযজয় যািা মায়না। 

স্বজদবাফনাভূরক নািজক এাআ রক্ষযদ্বিাআ াদ্বফচর  াঈজ্জ্বর। ফাদ্বক ভস্ত দ্বকিু তায ানুগাভী ভাত্র। াঅয এিাাআ মুগ প্রতযাদ্বত  

মুগ াদ্বতক্রভী।  

 

ূত্র দ্বনজদম  ভন্তফয 
 

১. ১৮৫৬ দ্বিষ্টাে থথজক ১৮৬৩ দ্বিষ্টাজেয ভজধয থম চাযেন ভদ্বরা স্বনাজভ দ্বনদ্বেজদয ফাআ প্রকা কজযদ্বিজরন তাযা 

জরন “ কৃষ্ণকাদ্বভনী দাী, ফাভাুদযী থদফী, যকুভাযী থদফী  বকরাফাদ্বনী থদফী।  

২. ‚দ্বফরাজত মাাআফায ূজফম াঅদ্বভ ‘থভরতা’ নািক  ‘নীরদমন’ নািজকয াদ্ববনয় থদদ্বিয়াদ্বিরাভ ভাত্র, াঅয 

কৃষ্ণনগজযয এক থৌদ্বিন াদ্ববজনতৃদর কতৃমক াদ্ববনীত ‘ধফায একাদী’  ‘িেকায’ নাভক একিাদ্বন প্রজনয 

াদ্ববনয় থদদ্বি, াঅয Addison এয Cato এফাং Shakespeare এয Julius Caesar “ এয াঅাংদ্বক াদ্ববনয় 

থদদ্বি। থাআ ভয় াআজতাআ াদ্বপনয় ফযাাযদ্বিজত াঅভায াঅদ্বি য়। দ্বফরাজত মাাআয়া ফহু যঙ্গভজঞ্চ ফহু াদ্ববনয় 

থদদ্বি। এফাং ক্রজভাআ াদ্ববনয় ফযাাযদ্বি াঅভায কাজি দ্বপ্রয়তভ াআয়া াঈজঠ।’ 

- াঅভায নািয েীফজনয াঅযম্ভ, নািযভদ্বদয, শ্রাফণ, ১৩১৭ যথীন্দ্রনাথ যায়, ‘দ্বিজেন্দ্ররার যায় কদ্বফ  নািযকায’, 

করকাতা ফাক্  াদ্বতয (প্রা. দ্বর.), ১৪১৬, ৃ. ২০৫ “ এ াঈিৃত।   

৩. দ্বিজেন্দ্ররার যায়, ‘ালাণী’, দ্বিজেন্দ্রযচনাফরী (প্রথভ িন্ড), াষ্টভ ভেুণ, করকাতা, াদ্বতয াংদ, ২০১২, ৃ. 
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