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Abstract: 
Rassundari Dasi( 1809-1899) is a Bengali author who is marked as the first writer of a full-

grown autobiography in her language. Before Rassundari, notable Bengali writers like 

Krittibas Ojha, Mukunda Chakraborty, Rupram Chakraborty wrote about the story of their 

lives but none of them could compose a perfect autobiography. Rassundari Dasi was the 

first to do it in Bengali literature. Ámar Jiban’ by Rassundari Dasi was first published in 

1876, 8 years after the death of her husband. She could free herself from the cage where she 

suffered humiliation in a society dominated by men. She could move forward only for her 

indomitable urge and desire. She wrote the first part of the book at the age of sixty and it 

was published when she was sixty seven. In the first part, there are sixteen chapters that are 

full of the various experiences of her life. The second part consists mainly of prayers to 

God. The second edition of this book was published when the author was eighty eight. This 

book shows the efforts of women to come out of imprisonment in a nineteenth century 

society. When we read the book we can find out the accounts of life of a self confident 

woman. The book is not merely relevant to the contemporary Bengali literature; it has 

become an important topic of discussion on the education of women afterwards. 

Key Words: Russundari Dasi, Amar Jiban, Autobiography, Nineteenth Century, Self-

confident.  

যাুন্দযী দাী এওচন ফাগানর লরঔও নমনন প্রথভ ূণণাঙ্গ াঅত্মচীফনীয লরঔও নককফ নঘনিত। ওাযণ এয 

াঅকক মাাঁযা াঅত্মনযঘয় নরনফদ্ধ ওকযকঙন তাাঁকদয ভকধয াঈকেঔকমাকয ওৃনিফা ছা, ভওুুন্দ ঘক্রফতণী, 

রূযাভ ঘক্রফতণী। এাঁনাযা লওাঈাআ ূণণাঙ্গ াঅত্মচীফনী যঘনা ওকযন নন। ফাাংরা ানকতয প্রথভ াঅত্মচীফনী 

যঘনয়তা যাুন্দযী দাী। তাাঁয চন্ম ১৮০৯ নিস্টাকে নিনি বাযকত ফাাংরা-য ান্তকণত াফনা লচরায 

লাতানচয়া গ্রাকভয এও ফনধণষু্ণ নযফাকয। নতনন ‘াঅভায চীফন’-এয ‘প্রথভ যঘনা’-লত নরকঔকঙন – ‚১২১৬ 

াকর চঘত্র ভাক াঅভায চন্ম য়, াঅয এাআ ১৩০৩ াকর াঅভায ফয়াঃক্রভ ৮৮ ফৎয াআর। াঅনভ 

বাযতফকলণ াঅনয়া এত দীখণওার মান ওনযরাভ।‛
১
 নতায নাভ দ্মকরাঘন যায়। ভাতায নাভ নতনন লওাথা 

াঈকেঔ ওকযন নন। তকফ প্রথকভ নতনন নতায নাভ চানকতন না। ঘায ফঙয ফয়ক নতনন নতৃাযা ন। 
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ঔুক ায ওাকঙ প্রথভ নতায নাভ শুকন ননভায ওাকঙ নচজ্ঞাা ওকযনঙকরন। তাাঁয ভা  াঅত্মীয়কদয দ্বাযা 

প্রনতানরত কয়নঙকরন। 
 

    যাুন্দযীয চফ নক্ষা াঅযম্ভ য় গ্রাকভয াঠারাকতাআ। তঔন তাাঁয ফয় াঅি। যান্নাফানি, ুতুরকঔরা 

াঅয দুষু্ট লভকয়কদয াত এন কয় তাাঁকদয ফাযফান য স্কুকর ানববাফকওযা ওনযানিকও ানঠকয় দাকমণযাআ 

নযঘয় নদকয়নঙকরন। যাুন্দযীকও ফান য ‘ফাঙ্গরা স্করু’-এ াঠাকনা কয়নঙর। াঅকর ল স্কুরনি নঙর 

লঙকরকদয। তাাঁকও লরঔা া লঔাকনায চনয স্কুকর াঠাকনা য় নন, ফনকয় যাঔািাাআ রক্ষয নঙর- ‚াঅভায 

ঔু া াঅভাকও ওার যকগয এওিা খাকযা যাাআয়া এওঔানা াঈ ানী কাকয় নদয়া লাআ স্কুকর লভভাককফয 

ওাকঙ ফাাআয়া যানঔকরন। াঅভাকও লমঔাকন ফাাআয়া যানঔকতন, াঅনভ লাআঔাকনাআ ফনয়া থানওতাভ। বকয় 

াঅনভ লওান নদকও নন তাভ না। ...াঅনভ ওাায কঙ্গ ওথা ওনতাভ না। এচনয াঅভায কঙ্গ লও ফ  ওথা 

ওনত না; াঅনভ ওর নদফ লাআ স্কুকরাআ থানওতাভ।‛
২
  ল ভকয় লভকয়কদয লরঔা া লঔায ফযাাযিাাআ 

নঙর না। ‘লভকয়কঙকর’ লরঔা া নঔকফ- াংায লম যাতকর মাকফ! ‘লনওা া’ নঔকর ল লম ানঘকয 

নফধফা কফ, ন্তানফতী কর স্তকনয দুধ শুনওকয় মাকফ, াভঙ্গকর াংায ণূণ কয় াঈঠকফ! এাআ ফ াভানচও 

নফধান প্রনতফন্ধওতাকও নযকয় ল  াকানািা নকঔকঙ নওন্তু ওাাঈকও চানকত লদন নন। এ প্রকঙ্গ তাাঁয 

ননকচয ওথা স্মযণ ওযা লমকত াকয – ‚লরঔা া ননঔফ ফনরয়া তত ফযাওরু থাকও। াঅনভ ভকন ভকন 

বানফকত রানকরাভ, মঔন াঅনভ লঙকরকফরায় স্কুকর ফনয়া থানওতাভ, তঔন মত ঙাত্র লরঔা া ওনযত, 

াঅনভকতা তাা শুননকত শুননকত ওতও ওতও ভকন ভকন ননঔয়ানঙরাভ, তাায নওঙাুআ নও াঅভায স্মযণ নাাআ? 

এাআ প্রওায বানফকত বানফকত ঐ লঘৌনত্র াক্ষয, পরা ফানান নত াঅভায ভকন াআর। তাা লওফর ন কত 

ানয, নরনঔকত ানয না। নও ওনযফ, বানফকত রানকরাভ। ফস্তুতাঃ এওচন না নঔাাআকর, লও লরঔা া 

ননঔকত াকয না।‛
৩
 তাযয তাাঁয লঙকরয তারাতায ুাঁনথ লদকঔ ননকচয ভকনয লওাকণ রানরত াক্ষযগুকরা 

ননকয় নভনরকয় নভনরকয় ননকচ ননকচাআ  কত নকঔনঙকরন। এবাকফাআ এওনদন ননকচয লঘষ্টায় ‘াঅনভ াকনও 

নদফক, াকনও নযশ্রকভ, াকনও মকে এফাং াকনও ওষ্ট ওনযয়া ঐ চঘতনযবাকফত ুস্তওঔানন লকাঙ্গাাআয়া 

ন কত ননঔরাভ’।  
 

     চঘতনযবাকফকতয ুাঁনথ যাুন্দযীয ভকধয এওিা নফপ্লফ একন নদর। নদ্বতীয়ফায  া নকঔনঙকরন ম্পূণণ 

ননকচয লঘষ্টায়। এভনবাকফ নফকে াঅয লওাঈ লরঔা া নকঔনঙকরন নওনা চানন না, তকফ যাুন্দযীয এাআ 

াআকে, চধমণয, প্রনতবা এফাং াচণন াঅভাকদয ওাকঙ নতযাআ নফস্মকয়য। তাাঁয  ায প্রনত একতা াঅগ্র নঙর লম, 

ঙাায াক্ষকয াতওাণ্ড যাভায়ণ লকয় ভাঔুন কয়নঙকরন, াঅফায াক্ষয লঙাকিা নঙর ফকর  কত না 

াযায় লওাঁকদ ফুও বানকয়নঙকরন। মাাআকাও লাি ফঙয ফয়ক াতযন্ত ছযছকয, চ, াফরীর এফাং কতচ 

ককদয নরকঔ লপরকরন ফাাংরা ানকতয প্রথভ াঅত্মচীফনী ‘াঅভায চীফন’। তাাঁয এাআ াঅত্মচীফনীকত াঈকঠ 

এককঙ াঈনন তকওয নাযীয াঅত্মচাকযকণয ুয। ুতা বট্টাঘামণ এয ওথায় – ‚যাুন্দযী যনঘত লাআ 

প্রথভ াঅত্মচীফনী প্রওৃত াকথণাআ ‘াঅত্ম’-য চীফনী।...াভানচওবাকফ লম লভকয় ােুত, ক্ষভতাীন, ল লতা 

াঅত্মওানননয ভাধযকভাআ ননকচয ফযনিকত স্বয াঈস্থানত ওযকত াকয, ক্ষভতাীকনয াঅত্মতা নওঙু াভানয 

নয়- ল ওথা চাননকয় নদকত াকয... এাআ প্রনতফাকদয ভকধয নদকয় নফদযানক্ষায প্রয়াকয ভকধয নদকয় 

যাুন্দযীয াঅত্মচীফনী ননঙও এওিা কল্প না কয় মথাথণবাকফ াঅত্ম-য ওাননন কয় াঈকঠকঙ।‛
৪
  

যাুন্দযী দাীয ‘াঅভায চীফন’ গ্রন্থনি প্রথভ প্রওানত কয়নঙর ১৮৭৬ নিস্টাকে, স্বাভীয ভৃতুযয াঅি ফঙয 

কয। ুরুলতানিও রানিত চীফকনয ঔাাঁঘা লবকগ নতনন ফাাআকয লফনযকয় াঅকত লকযনঙকরন। ভকনয াদভয 
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লচদ াঅয ভকনয ুপ্ত াআকেকত বয ওকয এনককয় াঅকত লকযনঙকরন। ওাযন নতনন কঘতনবাকফ নন্দু 

নফফা প্রথাকও ননকয় ওিাক্ষ ওকযকঙন। ‘নফফা’ ম্পকওণ লরঔকওয ধাযণা- ‚লরাকও াঅকভাদ ওনযয়া াঔী 

নঞ্জকয ফদ্ধ ওনযয়া যানঔয়া থাকও, াঅভায লমন লাআ দা খনিয়াকঙ। াঅনভ ঐ নঞ্জকয এ চকন্ময ভত ফন্দী 

াআরাভ, াঅভায চীফদ্দাকত াঅয ভুনি নাাআ।‛
৫
 এাআ ওথা শুকন স্বাবানফওবাকফ প্রশ্ন াঈঠকফ, াভানচও 

প্রথাগুনরকও লতা নতনন লঘাকঔ াঅগুর নদকয় লদঔাকরন। মনদ নতনন ফভয় প্রথাকও াস্বীওায ওযকত াকযন 

নন ফা বাঙ্গকত ঘান নন য়কতা, লাআচনযাআ নতনন গ্রন্থনি প্রওাকয ভয় ননকচয নাকভ ‘লদফী’য নযফকতণ ‘দাী’ 

ওকয নদকরন।  
 

   ফাআনিয প্রথভ বাক নরকঔকঙন লাি ফঙয ফয়ক, প্রওানত কয়নঙর াতলনট্ট ফঙয ফয়ক। প্রথভ বাকক 

াঅকঙ ললাকরানি যঘনা; লমঔাকন প্রধানত চীফকনয নানা ানবজ্ঞতায ওথায় ূণণ। াঅয নদ্বতীয় বাকক াঅকঙ 

প্রধানত বকফত ফন্দনা। এাআ গ্রন্থনিয নদ্বতীয় াংস্কযণ প্রওানত য় মঔন তঔন যাুন্দযীয ফয় াষ্টাঅন। 

প্রওা ওকযন ুত্র যীরার যওায। াঅয তৃতীয় াংস্কযণ প্রওানত য় ১৩১৩ ফঙ্গাকে। মনদ নতনন ননকচ 

এাআ তৃতীয় াংস্কযণ লদকঔ লমকত াকযন নন। যাুন্দযী এাআ গ্রন্থনিয লকল নরঔকরন, ‚এাআ ফাআঔানন াঅভায 

ননচ কস্তয লরঔা। াঅনভ লরঔা া নওঙুাআ চানন না। ানধওাযী ভাকয়যা, লতাভযা লমন াফকরা না ওয, 

লদনঔয়া খৃণা ওনয না ানধও লরঔা ফাহুরয।‛
৬
 এাআ চীফনওথা ৮৮ ফঙকয নরঔকঙন ভাকন চীফকনয একওফাকয 

ানন্তভরকে এক প্রায় াযাচীফন ধকয এওিু এওিু ওকয তাাঁয লম ৃনষ্ট, লাআ ৃনষ্ট লম এও ফযনতক্রভী ভনফীয 

– লিা লমন াঅভাকদয ভকন ওনযকয় নদকরন নতনন।  
 

    াঈনন তকওয ফাগানর লভকয়কদয ওাযারুদ্ধ াফস্থা লথকও লফনযকয় াঅায লঘষ্টািা লদঔাকনা কয়কঙ। ল 

ভকয় তাাঁকদয লরঔাকত লদঔা মায় লম ননীন ত লকাষ্ঠীয প্রনতনননধ নককফ ননকচকদয প্রানন্তও াফস্থান ম্বকন্ধ 

তাাঁযা কঘতন। এাআ কঘতনতা লথকওাআ ুরুকলয ননকদণনত কথ মাত্রা শুরু ওযকর াঅত্মপ্রনতষ্ঠা  ভাননফও 

ানধওায রাব ওযায চনযাআ এাঁযা ননকচকদয ভকতা ওকয র াাআ ওকয লককঙন। লাআ ভয় নযফাকযয 

ান্তাঃুকযয ননয়ভ ঔুফাআ ওকঠায নঙর। তায নফস্তানযত নফফযণ াঅভযা াাআ। নদকনয লফরায় স্বাভী তাাঁয কঙ্গ 

লদঔা ওযকত াযকতন না, াথফা নতনন াযকতন না স্বাভীয াভকন লমকত। স্বাভী নদকনয লফরা তাাঁয কঙ্গ 

ওথা ফরকত াযকতন না। ফান য লবতকয লওাকনা ুরুলকও াঅকত কর লওাকর করা ঔাওানয নদকয় 

াথণাৎ মকথষ্ট হুাঁনয়ানয নদকয় মাকত লভকয়যা ানযত্র কয লমকত াকযন াথফা ওা  লঘা  নদকয় াভকর 

বদ্র কত াকযন। এওফায াুস্থ যাুন্দযী দাী প্রায় ভাযা মানেকরন। ঔফয লকয় তাাঁয স্বাভী কাকয়য তা 

াথফা যীকযয াফস্থা লফাছায লঘষ্টা ওকযন নন। ফযাং দূয লথকও ‘ভকরা নানও!’ ফকর ননকচয াঈকদ্বক প্রওা 

ওকযকঙন ভাত্র। াঅকর লওৌরীনয, তীদা, ফারযনফফা, ফহুনফফা – াঈনন তকও প্রঘনরত এ ভস্ত 

ানাঘায দ্বাযা ফাগানর ভাচ ূণণ নঙর। নাযীযা ল ভয় এয দ্বাযা বীলণবাকফ ক্ষনতগ্রস্ত কয়কঙ। এ প্রকঙ্গ 

ুতা বট্টাঘামণ ফকরকঙন –‚লভকয়কদয ওী ওী ওযা াঈনঘত, ওী ানুনঘত এফ াঅকরাঘনা ননকয় ানধওাাং 

লরঔানরনঔ। এফ লরঔা ুরুকলয ভওকা ওকয লদয়া, এভন ওথা ফকরনন লওাঈ, াথঘ ুরুকলয লঔাকনা 

ফুনরাআ াঅাঈক  লককঙন লফ লরঔায লরনঔওাযা। তাাআ লদঔা মায়, স্ত্রীনক্ষা ননকয় এত লম নরকঔকঙন লভকয়যা, 

তায ানধওাাং লরঔাকতাআ নক্ষায প্রকয়াচনীয়তাকও লদঔা কয়কঙ বূনভওাারকনয নদও লথকওাআ। বাকরা ভা 

য়া, বাকরা কৃনণী য়া, ওঔকনা ফা বাকরা স্ত্রী য়াকওাআ নক্ষায াঈকদ্দয ফকর ভকন ওকযকঙন লফ 

লরনঔওাযা।‛
৭ 
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    াঈনন তকওয চাতীয়তাফাকদয াঈত্থাকন চাতীয়তা যক্ষায দায়িা এওাআকঙ্গ লভকয়কদয াঈকযাআ 

ফকতণনঙর। যাুন্দযী দাীয ‘াঅভায চীফন’ গ্রকন্থয াঅকরাঘনা ওযকত নককয় নতনন ফকরকঙন- ‚এাআ 

চীফনঔানন ফযনিকত ওথা ফনরয়া াঈকক্ষা ওযা ঘকর না। াআা প্রাঘীন নন্দু যভণীয এওনি ঔাাঁনি নক্সা। নমনন 

ননকচয ওথা যরবাকফ ওনয়া থাকওন, নতনন ারনক্ষতবাকফ াভানচও নঘত্র াঙ্কন ওনযয়া মান। ‘াঅভায 

চীফন’ ুস্তওঔানন শুধু যাুন্দযীয ওথা নক, াঈা লকওকর নন্দু যভণীককণয ওকরয ওথা; এাআ নঘকত্রয 

ভত মথামথ  াওি ভনরা-নঘত্র াঅভাকদয ফাঙ্গারা ানকতয াঅয নাাআ। এঔন ভকন য়, এাআ ুস্তওঔানন 

নরনঔত না াআকর ফাঙ্গারা ানকতযয এওনি াধযায় াম্পূণণ থানওয়া মাাআত।‛
৮
 তাকর নাযীকও খয  

ফাাআকযয, ঐনতয  াঅধুননওতা, স্থানয়ত্ব  ঘাঞ্চরয, াঅনত্মও  চাকনতও প্রবৃনত চদ্বকধয দাকয়াআ নাযীকও নাযী 

নককফ ননভণাণ ওকয লতারা য়কতা এত চরুনয নঙকরা। াঅয তায চনয প্রকয়াচন তীত্ব, নফত্রতা, 

লওাভরতা, রজ্জাীরতা, নষু্ণতা াআতযানদ ভূরযকফাধ। নযফতণন ভাকনাআ াঈন্ননত নয় লমভন এওথা নঠও, 

লতভনন াঈনন তকও নাযীয ভূরযকফাকধয চাকযণ লতা এবাকফাআ খকিকঙ। াঈনন তকওয লভকয়যা নন্দু 

ওুরওানভনী ফা লভানঙ্গনী ফা তদরফাননী ফা ওুুভওভুাযী এাঁনাযা লম নরকঔকঙন লাআ ভকয়, াঅভাকদয ভকন 

য় না এাঁকদয লওাকনা ঔযানত াফায প্রতযাা নঙকরা। লওকনানা তঔনওায নদকন লভকয়কদয লরঔা া ওযায 

পকর মাকত কৃওকভণ াভকনাকমাকী না ন লভকয়যা, ল নফলকয় াফধানফাণী াঈচ্চাযণ ওকযকঙন লভকয়যাাআ।  
 

     যাুন্দযী এাআ গ্রকন্থাআ াঅকক্ষকয ুকয চাননকয়কঙন,’লরাকও াঅকভাদ ওনযয়া াঔী নঞ্জকয ফদ্ধ ওনযয়া 

যানঔয়া থাকও, াঅভায লমন লাআ দা খনিয়াকঙ। াঅনভ ঐ নঞ্জকয এ চকন্ময ভত ফন্দী াআরাভ, াঅভায 

চীফদ্দাকত াঅয ভুনি লনাআ।’ াথণাৎ লমঔাকন লভকয়কদয স্বাধীনতা না থাওায াঅকক্ষ তীি বালাকত প্রওা 

লকয়কঙ। নফফাকািয চীফনকও নঞ্জযাফদ্ধ ানঔ নওাংফা ৃঙ্খরাফদ্ধ শুয কঙ্গ তুরনা ওকয লফ লরঔায় 

খুকয নপকয এককঙ। াঈনন তকওয প্রথভনদকও নাযীয ধভণীয়, ানযফানযও, াভানচও, যাচনননতও ানধওায 

াচণকন ুরুকলয বূনভওা প্রধান নঙকরা। ধীকয ধীকয নাযীযা তাাঁকদয ানধওায াচণকন তৎয ন। নাযী 

নক্ষায লক্ষকত্র লম নযফতণন লদঔা নককয়নঙর তায প্রবাফ ক নঙর তাাঁকদয ভকনাচককত। ক্রকভ লভকয়যা 

তাাঁকদয াংস্কায, চীফনঘমণা, ভকনয ওথা, ওাভনা-ফানায ওথা লরঔনীয ভাধযকভ প্রওা ওযকত কঘষ্ট করা। 

লরঔায ধায লম ফকক্ষকত্রাআ াফরীর নঙকরা এভন নয়, তফু ফহুকক্ষকত্র নতুন নঘন্তা-লঘতনা নফওনত 

কয়নঙর। স্বাভীুত্রীন েী রানিত লভকয়কদয ফাাঁঘায াফরম্বন নঙকরা লফাধয় ওাফযাআ। নওন্তু কদযানকতয 

লভকয়কদয াঅত্মপ্রনতষ্ঠা াঈনন তকওয নদ্বতীয়াকধণ যাুন্দযীয াত ধকয। াঅত্মচীফনী লরঔায ঙকর 

তৎওারীন াভানচও াাভঞ্জয নফনধয নফরুকদ্ধ স্পধণাফণণ াঈচ্চানযত কয়কঙ এাআ গ্রকন্থয াতায়। যাুন্দযী 

ভানচণত ফয়াকন াঈনন তকওয ফাগানর নাযীয নফক্ষবু্ধ ফয়ান নরকঔ লককরন।  
 

    যাুন্দযী াইেযনফোী নঙকরন নওন্তু বাকযফাদী নঙকরন না। াথঘ লাআ ওনঠন ভকয় চন্মগ্রণ ওকয 

যাুন্দযী লদফী ভকয়য নফপ্রতীক াঅিমণচনওবাকফ কয় াঈকঠনঙকরন ফযনতক্রভী। নতনন মঔন ‘াঅভায 

চীফন’ নরঔকঙন ফাাংরায় তঔন াঅত্মচীফনী যঘনায প্রঘরন নঙকরা না। দয স্বয়াং ননক্ষতা এওচন লপ্রৌঢ়া, 

ািাতয ানতয লম চাকন না – লাআ যাুন্দযীয াত নদকয় াঅত্মচীফনীয স্বতি ানতযরূ ৃনষ্ট ফাাংরা 

ানকতয ানযতভ গুরুত্বূণণ নফলয়। ফাাংরা কদয তঔন ফনঙ্কভমুক লনযকয় একর স্বীওৃত য় নন, লাআভয় 

ননকচয চীফনকও াফরম্বন ওকয ানতয ৃনষ্টয ঘর – লাআ ভকয় যাুন্দযীয ‘াঅভায চীফন’ এওাআকঙ্গ 

নতুন ানতযরূ ৃনষ্ট  ফাগানর াঠওকও লাআ ানতযাকঠয ানবঙ্গতা নদকয়নঙর, ‘তঔনওায লরাও ফনরত, 

ফুনছ ওনরওার াঈনস্থত াআয়াকঙ লদনঔকত াাআ। এঔন ফুনছ লভকয়কঙকরকত ুরুকলয ওাচ ওনযকফও। 
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এতওার াআা নঙর না, এওাকর াআয়াকঙ। এঔন ভাককয নাভডাও, নভন ক চ বযত, াঅভাকদয ওাকর এত 

াঅদ নঙর না। এঔন লভকয় যাচায ওার াআয়াকঙ। নদকন নদকন ফা াঅয ওত লদনঔফ! এঔন লমভত াআয়াকঙ, 

াআাকত াঅয বদ্রকরাকওয চানত থানওকফ না। এঔন ফুনছ ওর ভাকীযা এওত্র াআয়া লরঔা া ননঔকফ’(ঞ্চভ 

যঘনা)। এভন নয় লম, চনভদাযফান য এক্কান্নফতণী নযফাকয যাুন্দযীকও াফকযাধ ফাননীয চীফন মান 

ওযকত কতা। াঅফায ানযফানযও াভানচওবাকফ াতযাঘায াফকরায ননতয নদন মান নঙর না। াথঘ 

লরঔা া লঔা  াঅত্মপ্রওাকয এভন তীি াঅওাঙ্ক্ষা ফযনিকত চীফকন াতযন্ত বীরু  াঅত্মকওনন্দ্রও কয় 

ননকচয ওথা ফরকত নককয় াওি যঘনা যাুন্দযী  তাাঁয যঘনাকও স্বাতিয নদকয়কঙ।  
 

    যাুন্দযী মঔন লরকঔন – ‚াঅনভ লমন এঔন ল াঅনভ নাআ, াঅনভ লমন নবন্ন াঅয এওচন াআয়ানঙ; াঅভায 

ভকনয দুফণরতা খুনঘয়া ওত ফর এফাং ওত া প্রানপ্ত াআর।‛ তঔন াঅভযা লকয় মাাআ াঅত্মপ্রতযয়ী এওচন 

নাযীয বালয, মা শুধু ভওারীন ানকতযয নয় – কয় াঈঠকফ যফতণীওাকরয ভানফী নফদযাঘঘণায ানযতভ 

াঅকরাঘয নফলয়। যাুন্দযী লদফীয ‘াঅভায চীফন’ দুাআ বাকক নফবি। প্রথভ বাকক াঅকঙ যাুন্দযীয ভান 

নফফতণকনয রূ রূান্তয – মা লথকও াঅভযা ফুকছ ননকত ানয াউননফাং তােীয নাযী ভনস্তত্ত্বকও। নদ্বতীয় 

বাকক াঅকঙ ুকযািাাআ বকফতফন্দনা। এাআ বকফতকপ্রভ ফা াইেযনফো াঅাত বীরু যাুন্দযীকও নদকয়নঙর 

া  াঅত্মপ্রওাকয প্রতযয়। ‘াঅভায চীফন’-এয দুাআবাকক যাুন্দযী তাাঁয ভগ্র চীফকনয লাি ফঙয 

ভয়-ীভা মণন্ত ফণণনা ওকযকঙন, াআকে নঙর যফতণী চীফনকও তৃতীয় বাকক ধযায – মনদ ল াআো লল 

মণন্ত ফাস্তফানয়ত য়নন। ুনযাফৃনি ফা াইেযস্তুনতয াাংগুনর ফাদ নদকর যাুন্দযীয যঘনাযীনত, লঘাদ্দ াক্ষকয 

য়াকয নযকেকদয ূঘনা  ভগ্র গ্রন্থচুক  ফস্তুননষ্ঠা ঔুফ গুরুত্বণূণ। এওান্নফতণী নযফাকযয াঅিকৌকয 

কৃফধূ কয় প্রকনতীর – ভনন, াঈদায দৃনষ্ট  াঅত্মনফকেলকণয চকনয যাুন্দযীয াঅত্মচীফনী কয় যাআকরা 

াননয াঅধুননও। এওচন নাযীয ভঔু লথকও াউননফাং তােীয প্রথভ াধণ চুক  নাযীয াফস্থান তায নক্ষা-

স্বাধীনতা, াংস্কায-ওুাংস্কাযকও চানায ুকমাক ওকয নদর যাুন্দযীয ‘াঅভায চীফন’।  
 

    ভানফ াংস্কৃনতকত ননকচকও প্রওা ওযায ভাধযভ নঙর ওথা। ওাযণ তঔন ঙাায াক্ষকযয কঙ্গ তাযা 

নযনঘত য়নন। তাাআ াঅত্মচীফনী নরনঔকয় ফঙ্গভনরাকদয লরঔায চ ককল্পয ুযনি াঅভাকদয ানববূত 

ওকয লদয়। যাুন্দযী তাাঁয ভকয় াভানচও ানযফানযও প্রথা স্বীওায ওকয ননকয়াআ তাাঁয লঘতনায লফাধ 

ভওারকও ানয ভাত্রা দান ওকযনঙর। তাাঁয াঅত্মচীফনীকত শুধু স্মৃনতকভদুযতাাআ নয়, ানফবি ফঙ্গকদকয 

াঅঘায-ফযফায, যীনত-নীনত, ননয়ভ-ওানুন, চকফয ভুগ্ধতা ফাআ ানুলঙ্গ নককফ নঘত্রানয়ত কয়কঙ। এাআ লম 

চীফন-মাকনয াআনতা লঔাকন লভকয়কদয  াকানা লঔা শুধু নযফাকযয প্রকয়াচকন ফা ুরুকলয 

প্রকয়াচকন। তাাআ যাুন্দযীয াঅত্মচীফনী ক  লচযানতনযন্দ্রনাথ ঠাওযু ভন্তফয মথাথণ – ‚লরঔা া ননঔফায 

তাাঁায লওান ুনফধা খকি নাাআ। তঔনওায ওাকর স্ত্রীকরাকওয লরঔা া লঔা লদাকলয ভকধয কণয াআত। নতনন 

াঅনায মকে, ফহু ওকষ্ট লরঔা া ননঔয়ানঙকরন। তাায ধভণনাাাআ তাাঁাকও লরঔা া ননঔকত 

াঈকিনচত ওকয।...াআাঁায ধভণ ফানযও ানুষ্ঠান াঅ ম্বকয মণফনত নক, াআাঁায ধভণ চীফন্ত াঅধযানত্মও ধভণ। 

চীফকনয প্রকতযও খিনায় াআনন াইেকযয স্ত লদনঔকত ান, তাাঁায ওরুণা াঈরনব্ধ ওকযন, তাাঁায াঈয 

এওান্ত ননবণয ওনযয়া থাকওন; এও ওথায় নতনন াইেকযকতাআ তন্ময়। এরূ াঈন্নত ধভণচীফন ঘাযঘয লদঔা মায় 

না। াঅভাকদয লদক াইেকযয নাকভ লম নফগ্র স্থান ওযা য়, তাাকও নঠও লৌিনরওতা ফরা মায় না; তাা 

াইেকযয স্মাযও নঘি ভাত্র। তাাকত লৌনিরওতায ঙ্কীণণ বাফ নাাআ। ঔৃস্টাকনযা নন্দুকও লম বাকফ লৌিনরও 

ফনরয়া াফজ্ঞা ওকযন, নন্দুয লৌিনরওতা ল বাকফয নক। লরনঔওায চননী লরনঔওাকও াইেয ম্বকন্ধ লম 
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াঈকদ নদয়াকঙন, তাা াআকতাআ এাআ ওথা প্রনতন্ন াআকফ।‛
৯
  যাুন্দযীয মিণাগুনর এাঁযা লওাঈাআ লদঔকরন 

না। ুরুকলয প্রঘনরত  প্রনতনষ্ঠত ওতৃণত্বকও াঈকক্ষা ওকয নরঔকনয ভাধযকভাআ তাাঁয নীযফ প্রনতফাদ, ানুবফ, 

স্বাদ াঠওকও ননিয় ঙুাঁকয় মায়। নাযীকদয স্মৃনতওথা নানাবাকফ াঅভাকদয াআনতা-জ্ঞানকও ভদৃ্ধ ওকয। 

ফযনিকত চীফন, এওনি নফকল মুক  লাআ মুকক নাযীয াফস্থান ম্বকন্ধ াঅভাকদয কঘতন ওকয।  
 

    াঅত্মচীফনী যঘনায লওাকনা াঅদণাআ মঔন ফাাংরা ানকতয নঙর না ফা লওাকনা ুরুল লরঔওাআ তঔন 

মণন্ত ূণণাঙ্গ াঅত্মচীফনী লরকঔন নন ফকরাআ যাুন্দযীয ‘াঅভায চীফন’ ফাগানর াঠওকও ঘভকও লদয় এফাং 

ফাাংরা ানকতযয াআনতাক প্রথভ নাযীয ওরকভ াঅত্মচীফনী গ্রন্থ নাকফ নঘযওারীন াঅন রাব ওকয। ূফণ 

প্রস্তুনত ঙা াাআ ফাগানর াঠকওয দযফাকয ঠাৎ ওকয ঢুকও  ায ানবজ্ঞতা ানযযওভ লতা কফাআ নওন্তু এওিু 

তনরকয় লদঔকর লদঔকত ায়া মায় নদকনয য নদন তাকদয াঅা-াঅওাঙ্ক্ষা, লপ্রভ-নফয, ওাভনা-ফানা 

াআতযানদ াঅত্মচীফনী ঙা া ানয নানারূক প্রওা লকয়কঙ। ুতযাাং লওাকনা াঅত্মচীফনীয ভকধয এগুনরয 

প্রওাকয পর প্রয়া লদঔা লককঙ এওচন নাযীয ওরকভ। তাাআ ঙ্গত ওাযকণাআ যাুন্দযী দাীয লরঔা 

াঈনন তকও নাযীয ওরকভ প্রথভ ‘াঅভায চীফন’ ফাাংরা ানকতয স্মযণীয় াঅত্মচীফনী কয় থাওকফ।  
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