
জয়ভতী সম্পৰ্কে ককছু কথা 

কজৰ্তন বফজফৰুৱা 

এআৰ্ া কফদযায়তকনকবাৰ্ৱ প্ৰকতকিত সতয বম জয়ভতী চকৰত্ৰৰ্ া তথা জীৱন-কাকহনীৰ্ া সম্পৰ্কে মোপ্ত 

ঐকতহাকসক সভলৰ বাৱ। ুৰকণ ফুৰঞ্জীসভূহত চকৰত্ৰৰ্ াৰ বকাৰ্না ঈৰ্েখ বাৱা নামায়। এআ সংক্ৰান্তত বজ. 

এভ. প’ষ্টাৰ্ৰ কাশীনাথ তাভুলীপুকনৰ ফুৰঞ্জীখনৰ কমৰ্ া অৰম্ভকণৰ সংস্কৰণৰ কথা ঈৰ্েখ ককৰৰ্ছ বসআৰ্ া 

াফলল নাআ। বসআফাৰ্ফ চকৰত্ৰৰ্ া তথা তৎৰ্ককন্নক কাকহনীৰ্ াৰ্ৱ সভৰ্য় সভৰ্য় কফতকেৰ সৃকষ্ট ককৰ অকহৰ্ছ। 

(„The Comprehensive History of Assam‟, vol. II, p. 251) অকভ জনাত লক্ষ্মীনাথ তাভুলীৰ্য় ‘অৰ্ৱগ 

ফনাভ আকতহাস’ গ্ৰন্থত এআ সম্পৰ্কে ফহলাআ অৰ্লাচনা ককৰৰ্ছ, ককন্তু অভাৰ হাতত গ্ৰন্থখন নথকাৰ ফাৰ্ফ 

সকফৰ্শষ অৰ্লাচনা ককৰফ ৰা নামাফ। কৰ্ছ অভাৰ ঈৰ্েশয জয়ভতীৰ ঐকতহাকসক সতযতা কনৰূণ কৰা 

নহয়, অভাৰ ঈৰ্েশয হ’ল সভীয়া জাতীয়তাফাদৰ কফকাশৰ প্ৰকক্ৰয়াত জাতীয় ফীৰাংগণা কহচাৰ্ ককদৰ্ৰ 

জয়ভতী প্ৰতীকৰ্ াৰ কনভোণ কৰা হহকছল তাৰ দু াভান কদশ ঈৰ্মাচন কৰা, অৰু তাৰ কফকনভোণৰ ভাৰ্জৰ্ৰ 

সভীয়া জাতীয় জীৱনৰ বযন্তৰৰ দ্বন্ধসভূহৰ ৰত ককদৰ্ৰ অৰ্লাকাত ককৰফ াকৰ তাৰ ককছু বচষ্টা কৰা।  

খুফ চভুলক ক’ফলল গ’বল, জাতীয়তাফাদৰ কনভোণ প্ৰকক্ৰয়াত নযানয প্ৰঞ্চৰ দৰ্ৰ জাতীয় ফীৰ-

ফীৰাংগণাৰ কনভোণ তথা প্ৰৰ্েণ এক কৰহামে গুৰুত্বূণে দৰ্ে। বাৰতফষেত জাতীয়তাফাদৰ কফকাশৰ 

লৰ্গ লৰ্গ উনকফংশ শকতকাৰ কদ্বতীয়াধেৰৰা কফকবন্ন প্ৰৰ্দশত এৰ্ন ফীৰ-ফীৰাংগণাৰ কনভোণ প্ৰকক্ৰয়াৰ সূচনা 

হহকছল। ককন্তু জাতীয়তাফাদৰ ৰাজনীকতৰ দৰ্ৰআ এআ সাংস্কৃকতক ৰাজনীকতৰ প্ৰকক্ৰয়াৰ্ া অকছল সভাজৰ 

কফকবন্ন বেণীৰ ভাজৰ দ্বন্ধৰ্ৰ ভুখৰ, প্ৰকতৰ্মাকগতা-জজেৰ , কফতকেভূলক বেত্ৰ। ঈদাহৰণস্বৰূৰ্, ভহাৰাষ্ট্ৰত 

সফেপ্ৰথভ কশৱাজীক ‘অকৱষ্কাৰ’ ককৰকছল বজাকতফা পুৰ্লআ - বসআ কশৱাজী অকছল দকলত-শূদ্ৰসকলৰ লগৰীয়া 

তথা প্ৰকতকনকধস্বৰূ। কশৱাজীক ‘ফযৱহাৰ’ ককৰফ কফচৰা ব্ৰাহ্মণযফাদী প্ৰৰ্চষ্টাৰ কফৰুৰ্ে পুৰ্লআ গৰকজ ঈকিকছল। 

ককন্তু ফাল গংগাধৰ কতলক অকদৰ বনতাৰ বনতৃত্বত কশৱাজীৰ্য় ক্ৰভাৎ এজন ব্ৰাহ্মণযফাদৰ সুৰোকাৰী 

সাম্প্ৰদাকয়ক কহনু্দ ফীৰ কহচাৰ্ প্ৰকতকিত হহকছল। বতঁৰ্লাৰ্ক অনকক কশৱাজীৰ আষ্টৰ্দৱতা গৰ্ণশ অৰু বফানীৰ 

ূজা জনকপ্ৰয় ককৰ তুকলকছল। কশৱাজীৰ ফণেফাদী অত্মসাৎকৰণ প্ৰকৃতৰ্ত ভহাৰাষ্ট্ৰৰ জাতীয় ৰাজনীকতৰ এক 

গুৰুত্বূণে সূচক : এৰ্ন প্ৰকক্ৰয়াৰ পলস্বৰূৰ্ তাৰ ৰাজনীকতত ব্ৰাহ্মণযফাদী-সাম্প্ৰদাকয়ক অৰু দকলত , এআ দু া 

সভান্তৰাল ধাৰাৰ সৃকষ্ট হহকছল মাৰ ভাজৰ দ্বন্ধ অকজ কফদযভান। কশৱাজী তথা কহনু্দ ফীৰূজাৰ এআ ৰম্পৰাৰ 

অভদাকন ফংগৰ্দশলল ঘক কছল, এআ বেত্ৰত ফংককভচন্নৰ ৱদান সফেজনজ্ঞাত। ফংগৰ কনম্নফণে কহনু্দ অৰু 

কফৰ্শষলক ভুছলভানসকলক জাতীয় অৰ্ন্দালৰ্ন ফৰলক অকষেণ নকৰাৰ এ া প্ৰধান কাৰণ অকছল এআ 

কহনু্দধভেীয় ফযঞ্জনাভয় জাতীয়তাফাদ। কিক এৰ্কদৰ্ৰ, সভয়ৰ লাকচত অৰু জয়ভতী অকছল ঈত্থানশীল 

সভীয়া জাতীয়তাফাদৰ প্ৰকক্ৰয়াত জমপ্ৰাপ্ত ফীৰ-ফীৰাংগণা। সভৰ এআ দুআ ফীৰ-ফীৰাংগণা তথা ফংগ-

ভহাৰাষ্ট্ৰৰ কশৱাজীলল লেয ককৰৰ্ল এ া ঈলভহতীয়া হফকশষ্টয চকুত ৰ্ৰ : বসয়া হ’ল, এআ প্ৰতীকসভূহ জাতীয় 

অৰ্ৱগ সঞ্চাৰকাৰী, ককন্তু এৰ্ক সভয়ৰ্ত আয়াৰ বকাৰ্নাৰ্ াৰ্ৱআ কব্ৰক ছকফৰ্ৰাধী নহয়। এয়া অকছল কদ্বধাগ্ৰস্ত 



জাতীয় ভধযৰ্েণীসভূহৰ সাধাৰণ চকৰত্ৰ : কব্ৰক ছকফৰ্ৰাধী চকৰত্ৰ (ধৰক, কয়কল-ভকণৰাভ) এৰ্কা াক জাতীয় ফীৰ 

কহচাৰ্ দাকঙ ধৰাৰ্ া বতঁৰ্লাকৰ ফাৰ্ফ কনৰাদ নাকছল। লাকচত ফৰপুকনক দাকঙ ধৰা সূমেকুভাৰ বূঞা বমৰ্নলক 

কব্ৰক ছৰ নুগত অকছল, প্ৰথভ কফশ্বমুেৰ সভয়ৰ্ত লাকচতক নায়ক ককৰ ‘চক্ৰধ্বজকসংহ’ কলখা লক্ষ্মীনাথ 

বফজফৰুৱাৰ্য়া এৰ্কদৰ্ৰ কফশ্বমুেত সভীয়া বলাৰ্ক বসাৎসাৰ্হ কব্ৰক ছক সহায় ককৰফ লাৰ্গ ফুকল অহ্বান 

জনাআকছল।  

জয়ভতীক প্ৰথভ তুকল ধকৰকছল ব্ৰাহ্মণযফাদী বাফধাৰাৰ সাকহকতযক ৰৰ্েশ্বৰ ভহন্তআ। বতঁৰ ভানত 

জয়ভতী অকছল কতবক্তা, কতৰ ফাৰ্ফ প্ৰাণ কফসজেন কদফ ৰা ‘সতী’ কহনু্দ নাৰী, কিক সীতা-সাকৱত্ৰীৰ দৰ্ৰ। 

কফংশ শকতকাৰ কদ্বতীয় দশকৰৰা জয়ভতীৰ কাকহনীৰ্য় সভৰ সভাজত ক্ৰভফধেভান জনকপ্ৰয়তা লাব ককৰফলল 

ধৰ্ৰ। ১৯১৪ চনত কশৱসাগৰত প্ৰথভফাৰৰ ফাৰ্ফ জয়ভতী ঈৎসৱ াকলত হয়। ক’ফলল গ’বল, ৰৰ্েশ্বৰ ভহন্তআ 

ংকন কৰা জয়ভতীৰ ব্ৰাহ্মণযফাদী সংস্কৰণৰ্ াৰ্ৱআ ভূলতঃ প্ৰবাৱশালী অকছল। ককন্তু দ্মনাথ বগাহাকঞফৰুৱাআ 

দাকঙ ধৰা সংস্কৰণৰ্ া অকছল ককছু বফৰ্লগ। বগাহাকঞফৰুৱাৰ জীৱন অৰু সাকহতযকভেত দু া সভান্তৰাল 

কৰকচকতৰ সহাৱস্থান বদকখফলল বাৱা মায় : অৰ্হাভ অৰু সভীয়া। স্বাবাকৱকৰ্তআ বতঁৰ জয়ভতীগৰাকী 

অকছল এগৰাকী অৰ্হাভ ৰভণী, এগৰাকী সভীয়া নাৰী। ৰৱতেী কালত জয়ভতীক বকন্ন ককৰ অৰ্হাভ-

ফণেকহনু্দ কফফাদ তীব্ৰ হহ ঈৰ্ি, বসয়া অনকক অকজ বদকখফলল বাৱা মায়। জয়ভতীক জাতীয় ফীৰাংগণাৰূৰ্ 

সম্পূণে প্ৰগকতশীল ৰূত ংকন ককৰকছল বজযাকতপ্ৰসাদ অগৰৱালাআ বতঁৰ কচৰ্নভাত। জয়ভতী ছকফৰ আংৰাজী 

নাভৰ্ া অকছল Princess Joymoti or Satyagrahi. ৰাষ্ট্ৰৰ কনীডনৰ কফৰুৰ্ে জয়ভতী হহ ঈকিল গান্ীফাদী 

প্ৰকতফাদৰ প্ৰকতভূকতে। এআসভূহ প্ৰসংগত ডঃ বদৱব্ৰত শভোআ বতঁৰ ‘সভীয়া জাকতগিন প্ৰকক্ৰয়া অৰু জাতীয়-

জনৰ্গািীগত নুিানসভূহ’ গ্ৰন্থত তথযসহকাৰ্ৰ অৰ্লাচনা অগ ফঢাআৰ্ছ। 

জাতীয় ফীৰ-ফীৰাংগণাৰ চকৰত্ৰগত হফকশষ্টয বকৰ্নধৰণৰ, এআসভূহ ককদৰ্ৰ কনকভেত হয় অৰু এআসভূৰ্হ 

জাতীয় জাগৰণত ককদৰ্ৰ সহায় কৰ্ৰ? জাতীয়তাফাদ সম্পৰ্কে প্ৰকসে কিত এন্থকন কিৰ্থ „Ethno-symbolism 

and Nationalism: A Cultural Approach‟ গ্ৰন্থত কলকখৰ্ছ বম ‘the cults of the hero and the genius help 

to open windows into the inner world of nationalist ideas and relations’. (ৃ. ৭০) আঈৰ্ৰাৰ কফকবন্ন 

জাতীয়তাফাদৰ ফীৰ-কনভোণ প্ৰকক্ৰয়াৰ কফষৰ্য় অৰ্লাচনা অগ ফঢাআ কিৰ্থ আয়াৰ তাৎমে সম্পৰ্কে এৰ্নদৰ্ৰ 

ঈৰ্েখ ককৰৰ্ছ : ‘The hero and heroine embodied the innate virtue and „true essence‟ of the 

nation, and it was his or her exemplum virtutis that could help to restore a sense of dignity to 

downtrodden peoples and inspire and mobilize them to resist oppression and fight for self-rule. 
As embodiments of the national spirit and the national Will in action, canons of heroes, heroines 
and geniuses became the most prized instruments, and possessions, for the forging of nations 

and their sense of selfworth.’ (ৃ. ৬৯) জয়ভতী প্ৰতীকৰ্ াৰ বেত্ৰৰ্তা কিথৰ এআ ফযাখযা সম্পূণেৰূৰ্ 

প্ৰৰ্মাজয।    

কব্ৰক ছ সাম্ৰাজযফাদৰ দানত বাৰতফষেত হীনভনযতাগ্ৰস্ত ভধযৰ্েণীৰ্য় সাংস্কৃকতক জাতীয়তাফাদৰ 

ভাধযৰ্ভৰ্ৰ তীতৰ বগৌৰৰ্ৱাজ্জ্বল আকতহাসৰ বসাঁৱৰণ ককৰ এহাৰ্ত জাতীয় হীনভনযতাৰ ভনস্তাকিক েকতূৰণ 

লাব ককৰকছল অৰু অনহাৰ্ত জাতীয় জাগৰণৰ ফাৰ্ফ কবকি স্থান ককৰকছল। এআ বগৌৰৰ্ৱাজ্জ্বল আকতহাসৰ 

কনভোণত স্বাবাকৱকৰ্তআ ফস্তুকনিতাতলক জাতীয় অৰ্ৱগ তথা বৰাভাকিকতাআ প্ৰাধানয কফস্তাৰ ককৰকছল। কিৰ্থ 

ঈৰ্েখ ককৰৰ্ছ বম তীত সম্পকেীয় বৰাভাকিকতাফাৰ্দ জাতীয়তাফাদীসকলক ৰাজলনকতক জাগৰণৰ ফাৰ্ফ 



শকক্তশালী স্ত্ৰৰ বমাগান ধকৰকছল। জয়ভতীৰ জনকপ্ৰয়কৰণৰ বেত্ৰত ভূল বূকভকা বলাৱাসকলৰ কবতৰত 

সূমেকুভাৰ বূঞা অকছল নাভজ্বলা ফুৰঞ্জীকফদ। ককন্তু বতঁৰ গ্ৰন্থসভূহত বদখা মায় বম আকতহাস অৰু কল্পকথা-

কল্পকাকহনীৰ ভাজত বতঁ কফৰ্শষ াথেকয ৰখা নাকছল : বতঁৰ বাৰ্লকখকন ঐকতহাকসক সৃকষ্টৰ্য়আ ধে-

ঐকতহাকসক অৰু ধে-কাল্পকনক। ‘ Lachit Barphukan and His Times’খন বমৰ্নলক কাল্পকনক 

সংলাাকদৰ্ৰ বৰূৰ, কিক বতৰ্নলকৰ্য় ‘জয়ভতী ঈাখযান’খৰ্না এখন ছদ্মৰ্ফশী ফুৰঞ্জীুকথ –  থচ ুকথখনৰ 

ক’বতাৰ্ৱ ঈৰ্েখ কৰা বহাৱা নাআ বম অধুকনক বলখক এজৰ্ন ৰচনা কৰা বসয়া এক কল্পকাকহনী। আকতহাসকফদ 

কুভকুভ বচ াজেীৰ্য় এৰ্নধৰণৰ ঐকতহাকসক ৰচনাসভূহক ‘জনকপ্ৰয় অৰু বৰাভাকিক আকতহাস’ ফুকল কবকহত 

ককৰৰ্ছ। বচ াজেীৰ প্ৰসংগ ঈৰ্েখ ককৰ জয়ীতা শভোআ এআ সম্পৰ্কে কলকখৰ্ছ : ‘. . . they combined and 

commingled fragments of historical “fact” with stories and accounts of cultural value and 

antiquity to better inspire and rejuvenate readers.’ („Empire‟s Garden: Assam and the Making of 

India‟, p. 224)  

জয়ভতী সম্পকেীয় ঐকতহাকসক ৰচনাসভূহত থাককৰ্ল সাকহকতযক সৃকষ্টৰাকজত এৰ্ন ফাদ-কফফাদৰ থল 

নাআ। লক্ষ্মীনাথ বফজফৰুৱাআ ‘জয়ভতী কুৱঁৰী’ না কৰ প্ৰথভ তাঙৰণৰ (১৯১৫ চন) াতকনত স্পষ্টবাৰ্ৱ 

কলকখৰ্ছ : ‘. . . তথাক একাষাৰ কথা বকাৱাৰ সকাভ বম না য কাফযৰ্হ, ফুৰঞ্জী নহয়; কাৰণ ফহুৰ্ত এআৰ্ া 

নুফুৰ্জ। সভাজনীকত ফা ৰাজনীকতৰ হসৰ্ত না ৰ সম্বন্ নাআ। . . . কচৰকলীয়া সতয অৰু সকৰ্লা বদশৰ 

সকৰ্লা ভানুহৰ সাধাৰণ সম্পকি ভহৎ প্ৰফৃকিৰ্ফাৰ ঈদৰ্গাৱাৰ্ াৰ্হ না ৰ কামে। . . . . . . কল্পনা ৰাজযৰ 

ভায়াকুৱঁৰীসকলৰ বখৰ্লৰ্ৰ হসৰ্ত ফুৰঞ্জীৰ ঘ না আয়াত সানকভহকল। . . .’ (নৰ্গন শআকীয়া সম্পাকদত 

‘বফজফৰুৱা ৰচনাৱলী’, তৃতীয় খি, ৃ. ৪৫২) নীলভকণ পুকন সম্পাকদত ‘হদকনক ফাতকৰ’ত প্ৰকাকশত 

‘বজযাকতপ্ৰসাদৰ ‘জয়ভতী’’ শীষেক বলখাৰ্তা বতঁ বজযাকতপ্ৰসাদৰ ‘জয়ভতী’ ছকফৰ প্ৰসংগত এৰ্ক কথাৰ্ক 

সৰ্জাৰ্ৰ বদাহাকৰৰ্ছ : ‘. . . ভআ হক হক হাকৰৰ্লা বম কাফয ফা না ক ফা অকজকাকল প্ৰচকলত কপল্মত প্ৰকৃত 

ফুৰঞ্জী ফা আকতহাস বকাৰ্না কফচেণ বলাৰ্ক কনকফচাৰ্ৰ। . . .’ (ডঃ হীৰ্ৰন বগাহাঁআ সম্পাকদত ‘বজযাকতপ্ৰসাদ 

ৰচনাৱলী’, সপ্তভ সংস্কৰণ, ৃ. ৯২১)  

ককন্তু আকতহাস হক ফা নহক, বতঁৰ্লাকৰ এআসভূহ সাকহকতযক প্ৰৰ্চষ্টাৰ অঁৰত বম ভানুহৰ ভাজত 

‘ভহৎ প্ৰফৃকি’সভূহ ঈদৰ্গাৱাৰ ঈৰ্েশয লুকাআ অকছল বসয়া কনঃসৰ্ন্দহ। ৰৰ ঈেৃকতত ‘ভহৎ প্ৰফৃকি’ ফুকল 

কনশ্চয় সাভাকজক প্ৰভূলয অৰু প্ৰধানলক বদশাত্মৰ্ফাধৰ্ক ফুৰ্জাৱা হহৰ্ছ। এৰ্ক ফছৰৰ্ত প্ৰকাকশত ‘চক্ৰধ্বজ 

কসংহ’ না কৰ াতকনত বতঁ কলখা এ া ফাকযত বসয়া কধক স্পষ্ট হহ কৰৰ্ছ : ‘. . . এআ ককতা ৰচনা কৰাৰ 

বভাৰ ঘাআ ঈৰ্েশয –  সভৰ তীত বগৌৰৱ-কাকহনী না ৰ অকাৰ্ৰৰ্ৰ অকজকাকলৰ সভীয়াৰ অগত প্ৰচাৰ 

কৰাৰ্ াৰ্হ, না  বলকখ মহ অকজেফলল বমাৱাৰ্ া নহয়। . . .’ (‘বফজফৰুৱা ৰচনাৱলী’, ৃ. ৪০১)  

একতয়া অকভ বজযাকতপ্ৰসাদ অগৰৱালাৰ ‘জয়ভতী’ বফালছকফৰ কাকহনীৰ প্ৰসংগলল মাঁ। বফজফৰুৱাৰ 

না কখনৰৰা বাৰ্লভান সালসলকন ককৰ ককৰ জয়ভতীৰ কাকহনীৰ্ া গ্ৰহণ কৰা হহৰ্ছ ফুকল ঈৰ্েখ ককৰ 

‘জয়ভতী অখযান’ নাভৰ েুদ্ৰ ব াকাত বজযাকতপ্ৰসাৰ্দ কলকখৰ্ছ : ‘. . . জয়ভতীৰ কম কাকহনী বজানাকী কাকতত 

ৰৰ্েশ্বৰ ভহন্তআ কলকখকছল বসআ কাকহনীৰ্কআ সাকহতয-গুৰু দ্মনাথ অৰু সাকহতযৰথী বফজফৰুৱাআ অলভ হল 

না ক কলকখ হগৰ্ছ। বসআ কাকহনীৰ্য়আ জনসাধাৰণৰ ভাজৰ্তা প্ৰচকলত হহ অৰ্ছ। তুংখুঙীয়া ফুৰঞ্জীৰ্য় প্ৰায় বসআ 

কাকহনীৰ্কআ সভথেন কৰ্ৰ। . . .’ ভন ককৰফ বম তুংখুঙীয়া ফুৰঞ্জীৰ প্ৰসংগত বতঁ ‘প্ৰায়’ শব্দৰ্ া প্ৰৰ্য়াগ ককৰৰ্ছ। 

জয়ীতা শভোআ জৰ্নাৱা ভৰ্ত, বসআ ফুৰঞ্জীত জয়ভতীৰ নাভ ঈৰ্েখ নাআ, বকৱল ‘গদাৰ ভানুহজনী’ –  

এআধৰৰ্ণৰ্হ ঈৰ্েখ অৰ্ছ। (ূৰ্ফোক্ত গ্ৰন্থ, ৃ. ২৭০) কস কম নহক, ব াকাৰ্ াত বজযাকতপ্ৰসাৰ্দ এআ হল 

বফজফৰুৱা অৰু ৰজনীকান্ত ফৰদললৰ ভাজত বহাৱা অৰ্লাচনা-কফৰ্লাচনা বহাৱাৰ কথা ঈৰ্েখ ককৰ ‘জয়ভতী’ 



ছকফৰ কাকহনীৰ বেত্ৰত ফাণীকান্ত কাককত অৰু সূমেকুভাৰ বূঞাৰ ৰাভশে বলাৱাৰ কথা হকৰ্ছ। 

(‘বজযাকতপ্ৰসাদ ৰচনাৱলী’, ৃ. ৮৬৩)  

এআ অৰ্লাচনাকখকনৰৰা এ া কথা স্পষ্ট হয় বম জয়ভতী কাকহনীৰ জনকপ্ৰয় কমৰ্ া ৰূ কফংশ শকতকাৰ 

প্ৰথভৰ্কআ া দশকত দৃঢবাৰ্ৱ প্ৰকতকিত হহকছল অৰু কমৰ্ া ফতেভাৰ্না প্ৰচকলত তাৰ কনভোণত আকতহাসতলক 

জাতীয় অৰ্ৱগ অৰু কল্পনাআ প্ৰধান বূকভকা ালন ককৰকছল। এআ জাতীয় অৰ্ৱগ অৰু কল্পনাৰ স্বৰূ 

ফুকজফলল অকভ ুনৰ বফজফৰুৱাৰ সহায় ল’ফ াৰ্ৰা। বজযাকতপ্ৰসাদৰ বফালছকফখনক হল সভাৰ্লাচনা চলাৰ 

সভয়ত বতঁ বজযাকতপ্ৰসাদলল সাহস বমাগাআ কলখা এখন কচকিত কলকখকছল : ‘. . . হৰকান্ত  ফুৰঞ্জী বফদফাকয 

ফুকল ধৰাৰ্ া এৰ্কফাৰ্ৰআ বুল। বতঁ নাজাকন ফা বাললক নাজাকন জয়ভতীৰ কথা বলকখৰ্ছ, আতযাকদ বভাৰ প্ৰফন্ত 

বদখুৱাআৰ্ছা। সভীয়া ভানুহৰ আভান ডাঙৰ imagination নাকছল, বম জয়ভতীৰ ঘ নাত আভানলক সাকজ 

সকদয়াৰৰা ধুফুৰীললৰ্ক প্ৰচাৰ ককৰকছল। হৰকান্তৰ জয়ভতীৰ এৰ্কা নাআ। বসআ জয়ভতী এজনী ordinary   

কতৰুতা। বভাৰ ককতাত বলখা জয়ভতী কাকহনীৰ্য়আ Universally admitted and known fact, থফা 

জয়সাগৰ, জয়ৰ্দৌলৰ্ফাৰ সাথেক। . . . . . . ভআ ককন্তু গদাাকণক নগা কফৰ্শৰ্ষা (বফৰ্শৰ্ৰ?) বজৰ্ৰঙালল 

নাৰ্হঁৰ্তন বাল াৰ্লাৰ্হঁৰ্তন বসআৰ্ া সতয ঘ না। তাৰ ফাকহৰ্ৰ গদাাকণ বককতয়া কনষ্কলংক hero নহয় অৰু 

হ’ফ বনাৱাৰ্ৰ। বভাৰ প্ৰফন্ত বদখুৱাআৰ্ছা। জয়ভতীৰ্হ ideal বনত্ৰী heroine  . . . ’ (ূৰ্ফোক্ত গ্ৰন্থ, ৃ. ৯১৫)  

৩২-০৭-১৯৩৫ তাকৰৰ্খ কলখা বফজফৰুৱাৰ এআ ত্ৰাংশৰৰা বকআফা া কথা ফুকজফ াকৰ। 

‘জয়ভতী কুৱঁৰী’ না কৰ াতকনত না কখন ফুৰঞ্জীৰ ঘ না অৰু কল্পনাৰ সানকভহকল ফুকল বকাৱাৰ কফৰীৰ্ত 

এআ কচকিত বতঁ দৃঢতাৰ্ৰ বঘাষণা ককৰৰ্ছ বম বসআ কাকহনীৰ্ াৰ্ৱআ সফেজনস্বীকৃত অৰু প্ৰকতকিত। এৰ্নলকৰ্য় 

জাতীয় ফীৰ-ফীৰাংগণা অৰম্ভকণৰ্ত কল্পনা হ’বল বসানকাৰ্লআ কস প্ৰকতকিত সতযত কৰণত হয়। কদ্বতীয়ৰ্ত, 

জয়ভতী এগৰাকী সাধাৰণ কতৰ্ৰাতা হ’ফআ বনাৱাৰ্ৰ। মকদ বতৰ্ন হয় বতৰ্ন্ত সভীয়াৰ জাতীয় বগৌৰৱ ধূকলসাৎ 

হহ মাফ –  ‘জয়সাগৰ, জয়ৰ্দৌলৰ্ফাৰ সাথেক’ হহ কৰফ। তৃতীয়ৰ্ত, জয়ভতীক অদশোকয়ত ফীৰাংগণা 

সৰ্জাৱাৰ স্বাথেত আয়াত গদাাকণক কনষ্কলংক নায়ক বহাৱাৰ সম্ভাৱনাকণৰৰা দূৰত ৰখা হহৰ্ছ। নায়ক হ’ফ 

াৰ্ৰ লাকচতৰ্হ, গদাাকণ নহয় –  একভাত্ৰ কনষ্প্ৰব গদাাকণৰ কফৰীৰ্তৰ্হ জয়ভতীৰ ভাহাত্ময সম্পূণেৰূৰ্ 

ঈজলাআ বতালা সম্ভৱ।  

জাতীয় ফীৰাংগণাৰ চকৰত্ৰ বকৰ্নধৰণৰ হ’ফ াৰ্ৰ বসয়া ফুকজফলল অকভ বজযাকতপ্ৰসাদৰ বফালছকফত 

সকন্নকৱষ্ট ‘লুআতৰ্ৰ ানী মাকফ ’ হফ’ গীতৰ্ া অৰু কফষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাবাৰ ‘জয়া নাআ জয়া নাআ’ শীষেক গীতৰ্ াৰ 

ঈদাহৰণ ল’ফ াৰ্ৰা। জাতীয় জীৱনৰ্ াৰৰা ৃথক বকাৰ্না কস্তত্ব জাতীয় ফীৰ-ফীৰাংগণাৰ নাথাৰ্ক - 

বতঁৰ্লাকৰ শৰীৰী কস্তত্ব জাতীয় জীৱনৰ সফেত্ৰ কফৰাজভান হহ থাৰ্ক, জাতীয় বূখিৰ প্ৰকতৰ্ া ধূকল-ফাকলত 

বতঁৰ্লাকৰ প্ৰাণ কনকহত হহ থাৰ্ক, জাতীয় বগৌৰৱৰ প্ৰতীকসভূৰ্হ হৰহ বসাঁৱৰাআ থাৰ্ক বতঁৰ্লাকৰ ভৰ 

কাকহনী। বসআফাৰ্ফআ –  

‘জয়সাগৰৰ ফুকৰু ভাজত ঈৰ্ি চকুৰ্লাৰ্ৰ ধল 

ভলয়াআ বতাৰ্ল কহয়াবগা সুৰ কৰুণ কফনকন বৰাল 

জয়া নাআ জয়া নাআ 

সভী অআৰ বচৰ্নহৰ জী 

সতী জয়ভতী নাআ।’  
লুআতৰ ানীৰ্য় ককঢয়াআ হল পুৰ্ৰ জয়াৰ কাকহনী –  

‘জয়াৰ্ৰ কীকৰকত বদৰ্শ কফৰ্দৰ্শ 

সাগৰ্ৰ নগৰ্ৰ পুকৰকফ হক।’  



জাতীয় ফীৰ-ফীৰাংগণাৰ জীৱনগাথা হদনকন্দন জীৱনৰ তুচ্ছতাত অফে নহয়, বসয়া হ’ল ভহাকাকফযক 

অয়তনত কফস্তৃত অৰু হদকৱক ভকহভাৰ্ৰ ঈদ্ভাকসত।  

‘ভাক ৰ্ৰ বদহাক  একৰ জয়ভতী জয়ভতী 

বজযাকতৰ্ৰ বদহাক  হল 

মাঈকতমুগীয়া কীকৰকত ৰাকখলা 

চাৰ্নকক জগতলল।’ 

এৰ্কদৰ্ৰ -‘জয়ৰ্দঈলৰ কশলত ফুলাৰ্ল বসাণৰ গকৰভা বফাল . . .’। জয়ভতীৰ্য় ভাক ৰ বদহা তযাগ ককৰ 

বজযাকতৰ বদহা গ্ৰহণ ককৰৰ্ছ অৰু জাতীয় জীৱনৰ্ াৰ্কা বসাণৰ গকৰভাৰ্ৰ ফুলাআ ধনয ককৰৰ্ছ।  

দুৰ্য়া া গীতৰ্ত বশাৰ্ক গুৰুত্বূণে বূকভকা ালন ককৰৰ্ছ। বজযাকতপ্ৰসাদৰ গীতৰ্ াৰ বশষত অহ্বান 

জৰ্নাৱা হহৰ্ছ : ‘সভৰ জীয়ৰী সভৰ বফাৱাৰী/এ ুক চকুৰ্লা বমাৱা বলাআ।’ অনহাৰ্ত, বশষত ‘অকজ 

জয়া আয়াৰ্তআ অৰ্ছ/নুতুকলফা বতৰ্ন বৰাল’ ফুকল হকৰ্ছ মকদ কফষ্ণুপ্ৰসাদৰ গীতৰ্ া বশাৰ্কৰ্ৰ চচীয়া। এআ 

বশাকৰ চকৰত্ৰ বকৰ্নকুৱা? ‘অকজ কুকলৰ্য় কলচীত ফকহ বতাৰ্ল কফনকনৰ বৰাল’ –  এয়া হ’ল এক জাতীয় 

বশাক। এয়া বকাৰ্না কফৰহ বফদনা, দুখৰ প্ৰকাশ নতুফা সহায় কফলা নহয়। এআ বশাক হ’ল জাকতৰ অত্ম-

অকৱষ্কাৰৰ প্ৰকাশ, এআ চকুানী হ’ল জাকতৰ সঞ্জীৱনী জল মাৰ ৰশত জাকতৰ্ া ুনৰুজ্জীকৱত হহ ঈকিফ।  

এআকখকনৰ্ত অকভ বজযাকতপ্ৰসাদৰ ‘জয়ভতীৰ অত্মাৰ ঈকক্ত’ শীষেক স্বগৰ্তাকক্তধভেী ককফতাৰ্ াৰ 

ককয়দংশ ঈৰ্েখ কৰ্ৰা (‘বজযাকতপ্ৰসাদ ৰচনাৱলী’, ৃ. ৬৩৪) :  

‘জগাফৰ্ল’ কনৰ্েকষত দকলত ধকৰত্ৰী,  

প্ৰকতৰ্ৰাধ ককৰফৰ্ল’, াশৱীয় শককতৰ ঈমি কফলাস 

ৰ্ভাঘ শককত হল অঁচলত বভাৰ 

জাৰ্গা ৰ্হাৰাকত্ৰ।’ 

‘বদকখছৰ্ন সভীয়া  

বদকখছৰ্ন বাৰতৰ দকলত ভানৰ্ৱ 

বদকখছৰ্ন ৃকথৱীৰ বদশ কফৰ্দশৰ 

শকক্তহীন অতে সৰ্ৱ? 

অৰ্ছা ভআ অকজ জীয়াআ 

ৰ্জয় অতভা হল   

ভৃতুযহীনা ভআ  

ককলৰ প্ৰদী হহ সভৰ বকালা শুৱাআ, 

চাৰ্ল বদকখকফ বভাক জয়সাগৰত 

ূকণেভাৰ কনশাআ কনশাআ।’ 

এআ ককফতাত জয়ভতী বকৱল জাতীয় জাগৰণৰ প্ৰতীক হহ নাথাকক দকলত-কনীকডত জনগণৰ 

বশাষণকফৰ্ৰাধী সংগ্ৰাভৰ প্ৰকতভূকতে হহ কৰৰ্ছ, জাতীয় বূখিৰ কৰসীভা কতক্ৰকভ জয়ভতীৰ্য় লাব ককৰৰ্ছ 

বাৰতৰ্জাৰা অৰু কফশ্বৰ্জাৰা ফযাকপ্ত। এৰ্নলকৰ্য় প্ৰগকতশীল জাতীয়তাফাৰ্দ জাতীয় অত্মপ্ৰকতিাৰ 

সভান্তৰালবাৰ্ৱ বশাকষত জনগণৰ ভাজত জগাআ বতাৰ্ল বশাষণভুকক্তৰ স্বপ্ন। এআকখকনৰ্ত এন্থকন কিথৰ ঈৰ্ৰাক্ত 

ফক্তফয ভনত বলাফ াকৰ। 

ককফতাৰ্ াৰ বশষত জয়ভতীৰ্য় হকৰ্ছ : ‘ভৰ্য় ভহাসতী / ভআ ুণযৱতী / ধ্ৰুৱতাৰকা সভ জ্বলন্ত বজযাকত’। 

এৰ্কদৰ্ৰ কফষ্ণুপ্ৰসাৰ্দ ‘সতী জয়ভতী’ ফুকল গীতৰ্ াত হকৰ্ছ। ‘বজযাকতপ্ৰসাদ’ নাভৰ ককফতাৰ্ াৰ্তা বতঁ 

‘জয়ভতী’ ছকফ সম্পকেত কলকখৰ্ছ : ‘ৰূালী  ত / জয়জয়কাৰ্ৰ ককৰ সতী জয়ভতী/ অদশে ৰভণী ভহাসতী . . 



.’। (কফষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাবা ৰচনা সম্ভাৰ’, প্ৰথভ খি, ৃ. ১৫৯) - এআ ‘সতীত্ব’ৰ স্বৰূৰ্ া বকৰ্নকুৱা, আয়াৰ হসৰ্ত 

কহনু্দধভেীয়-ব্ৰাহ্মণযফাদী সতীত্বৰ াথেকয বকৰ্নধৰণৰ? অকভ হক অকহৰ্ছা বম ৰৰ্েশ্বৰ ভহন্তৰ ‘সতী 

জয়ভতী’গৰাকীৰ সতীত্ব হ’ল সীতা-সাকৱত্ৰীৰ সতীত্ব। আয়াৰ হসৰ্ত প্ৰগকতশীল বজযাকতপ্ৰসাদ অৰু 

কফষ্ণুপ্ৰসাদৰ াথেকয অৰ্ছৰ্ন? এ া কথা কিক বম সফেবাৰতীয় বপ্ৰো ৰ দৰ্ৰআ সভীয়া সাংস্কৃকতক 

জাতীয়তাফাৰ্দা অকছল হফষ্ণৱফাদী ঈাদাৰ্নৰ্ৰ ফযঞ্জনাভয়। অনহাৰ্ত, বজযাকতপ্ৰসাদ অৰু কফষ্ণুপ্ৰসাদ 

দুৰ্য়াজৰ্নআ জীৱন অৰু কচন্তাৰ কফকবন্ন স্তৰত হফষ্ণৱফাদৰদ্বাৰা গবীৰবাৰ্ৱ প্ৰবাকৱত, শংকৰৰ্দৱৰ প্ৰকত ককছু 

দূৰলল গুৰুফাদী ভৰ্নাবাৰ্ফৰ্ৰ অচ্ছন্ন –  মকদ এআ বেত্ৰত দুৰ্য়াৰ্ৰ দৃকষ্টবংগী অকছল ভূলতঃ সাংস্কৃকতক। 

এআকফলাক প্ৰসংগত ফহল অৰ্লাচনা আকতভৰ্ধয হহৰ্ছ। কস কম নহক, বজযাকতপ্ৰসাদ-কফষ্ণুপ্ৰসাদৰ বেত্ৰত 

জয়ভতীৰ সতীত্বৰ ধাৰণাৰ্ া হফষ্ণৱফাদৰৰা ঘ া সাংস্কৃকতক সংক্ৰভণ কহচাৰ্ ফযাখযা ককৰফ ৰা মায়। ককন্তু 

অভাৰ বফাৰ্ধৰ্ৰ আ কফষয়ৰ্ াৰ জক লতা কৰ্ভাৱাতলক ফঢাআৰ্হ তুকলফ। ককয়ৰ্না সতীত্বৰ প্ৰশ্নৰ্ া ফাদ কদৰ্ল 

বজযাকতপ্ৰসাদ-কফষ্ণুপ্ৰসাদৰ ৰচনাৰাকজত ধভেীয় বাষা অৰু প্ৰতীকীফাদৰ ঈকস্থকত আভান ফযাক বম তাক 

কনছক ‘ধভেৰ লফধ নুপ্ৰৰ্ফশ’ অখযাৰ্ৰ সাভকৰ বথাৱা সম্ভৱ। আয়াৰ ফাৰ্ফ অকভ জাতীয়তাফাদৰ অন এক 

চকৰত্ৰলল লেয ককৰফ লাকগফ। 

প্ৰথৰ্ভ ৰ’জাছে ব্ৰুৰ্ফকাৰ্ৰ ঈত্থান কৰা এ া প্ৰশ্ন ঈৰ্েখ কৰা মাক : ‘First, what is religious about the 

religious or religiously tinged language, narratives, tropes, or images that are used to frame or color 

nation- or country-talk? Consider the political uses of the language of ‘sacredness’. When state 
representatives or nationalists speak of ‘sacred’ ideals, ‘sacred’ territory, or ‘sacred’ causes, does this 

signal an intertwining of religion and nation (or state)? Or can it be considered simply one of many ways 

in which originally religious language can be used metaphorically in other domains?’ (‘Religion and 

Nationalism: Four Approaches’ in ‘Nations and Nationalism’, 2011) নক’বল হ’ফ বম এআ প্ৰশ্নৰ সহজ 

অৰু কচধাকচকধ ঈিৰ এ া কদয়াৰ্ া  ান, ব্ৰুৰ্ফকাৰ্ৰ কদয়া নাআ। ধভে অৰু জাতীয়তাফাদৰ সম্পকে এক তযন্ত 

জক ল কফষয়। ককন্তু জাকত সম্পকেীয় অধুকনকতাফাদী কচন্তা-চচোত সাধাৰণৰ্ত এ া বছকুলাৰফাদী োকততা 

(secularist bias) বদখা মায় ম’ত ধভেক বতৰ্নআ ৱজ্ঞা কৰা হয় ফা জাতীয়তাফাৰ্দৰ্ৰ প্ৰকতিাকত কৰা হয়। 

বশহতীয়াবাৰ্ৱ এন্থকন কিথ, ব্ৰুৰ্ফকাৰ, একিয়ান বহকষ্টংছ, বান ডাৰ কবৰ অকদ কফকবন্ন কিতৰ গৰ্ৱষণাআ এআ 

োকততা কতক্ৰভ ককৰ ধভে অৰু জাতীয়তাফাদৰ ভাজৰ কফকবন্নধৰণৰ অন্তঃসম্পকে অৰু কফকনভয়ৰ চকৰত্ৰ 

ঈৰ্মাচন ককৰফলল সেভ হহৰ্ছ। কস কম নহক, বকাৰ্না জাতীয়তাফাদত ধভেীয় ঈাদান থাককফ াৰ্ৰ ফা 

বকাৰ্না জাতীয়তাফাদ ধভেকবকিক হ’ফ াৰ্ৰ ফুকল অকভ জাৰ্না –  এআ দুৰ্য়া বেত্ৰৰ্ত ধভে অৰু জাতীয়তাফাদক 

ৃথক অৰু কবন্ন সিা ফুকল ধকৰ বলাৱা হয়। ককন্তু ঈৰ্ৰাক্ত দুআধৰণৰ সম্পকেৰ ঈকৰ ধভে অৰু জাতীয়তাফাদৰ 

ভাজত এক হজকৱক সম্পকে অৰ্ছ কমৰ্ া প্ৰায় সকৰ্লাধৰণৰ জাতীয়তাফাদৰ ভাজৰ্ত কৰলকেত হয় –  মাক 

অকভ বছকুলাৰ জাতীয়তাফাদ বফাৰ্লা তাৰ ভাজৰ্তা। সভাজৰ ঐকতহাকসক কফকাশৰ প্ৰকক্ৰয়াত বাষা অৰু ধভেৰ 

কফকাশৰ ভাজত ংগাংগী অৰু কৰূৰক সম্পকে অৰ্ছ মাৰ পলস্বৰূৰ্ ধভেীয় বাষা অৰু প্ৰতীকীফাদ সভাজত 

সফেফযাপ্ত ৰূত কফৰাজভান হহ থাৰ্ক। এৰ্ন কাৰণৰ্ত ধভে-সংক্ৰকভত বাষা অৰু বছকুলাৰ বাষাৰ ভাজত 

ক ক ীয়া সীভাৰ্ৰখা  নাৰ্ া ফৰ সহজ নহয়। কস কম নহক, ধভেআ ‘. . . supplies myths, metaphors and 

symbols that are central to the discursive or iconic representation of the nation . . .’ ককন্তু 

জাতীয়তাফাৰ্দ ধভেৰ এআ ঈাদানসভূহ গ্ৰহণ কৰ্ৰ secularization ককৰ হল - থোৎ ধভেআ বমাগান ধৰা হ’বল 

এআ কভথ, ঈভা অৰু প্ৰতীকসভূহ ধভেীয় হহ নাথাৰ্ক, কসৰ্ফাৰ্ৰ গ্ৰহণ কৰ্ৰ বছকুলাৰ ৱতাৰ। জাকতৰ 

কৱত্ৰতাৰ ধাৰণাৰ্ া বতৰ্ন এ া ধাৰণা। জাকতৰ কমৰ্ া বূখি (মাক ভাতৃবূকভ ফুকল বকাৱা মায়) বসয়া বকৱল 

‘অভাৰ’ বূখিআ নহয়, বসয়া হ’ল ‘কৱত্ৰ’ বূখি। ভাতৃবূকভৰ্য় কৱত্ৰতা জেন কৰ্ৰ কফকবন্নধৰৰ্ণ : বৌৰাকণক 



মুগৰ ইশ্বৰৰ ৱতাৰ, সাধু, সন্তৰ ৱতৰণ অৰু কভেৰাকজৰ ভাধযৰ্ভৰ্ৰ, তীতৰ ফীৰুৰুষৰ ফীৰত্ব অৰু সতী 

নাৰীৰ সতীত্বৰ ভাধযৰ্ভৰ্ৰ। (কিথৰ ূৰ্ফোক্ত গ্ৰন্থ, ৃ. ৯৪; এৰ্ক বলখকৰ্ৰ ‘National Identity’ দ্ৰষ্টফয) 

একতয়া অকভ ুনৰ কফষ্ণুপ্ৰসাদৰ অৰ্লাচয গীতৰ্ াৰ প্ৰসংগলল ঈবকত মাফ কফচাকৰৰ্ছা :  

‘বতজৰ ব াাল চকুৰ্লা লাল  

নয়নৰ াকহ পাকল 

ককলজাৰ চাকক জ্বাকলৰ্ল দীালী 

ফুকৰু গকন জ্বাকল 

াৰত সাকজৰ্ল িৃকতৰ বদঈল  

বপ্ৰভৰ সুৰকব ঢাকল 

স্বাভীৰ্কা ৰাকখৰ্ল বদশৰ্কা তকৰৰ্ল 

কনজৰ্কআ কদৰ্ল ফকল’।  

আয়াত বদশৰ হৰ্ক জয়ভতীৰ তযাগক ভকহভাকিত ৰূত তুকল ধৰা হহৰ্ছ। তযাগ জাতীয়তাফাদৰ এ া 

ভূল ফস্তু : ককয়ৰ্না তযাগৰ ভাধযৰ্ভৰ্ৰআ তীতৰ ফীৰ-ফীৰাংগণাআ কৱত্ৰ ভাতৃবূকভক বগৌৰৱভকিত ৰূত অভাৰ 

হাতত গতাআ কদৰ্ছ, অৰু অকজৰ সন্তানসকলৰ তযাগৰ ভাৰ্জৰ্ৰআ জাকতৰ্য় অত্ম-অকৱষ্কাৰ ককৰফ লাকগফ, 

অত্মপ্ৰকতিা ককৰফ লাকগফ। অভাৰ ফাৰ্ফ জাতীয় তযাগৰ ফা  ৰাজনীকতৰ নানা জক লতা অৰু দ্বন্ধ-কফফাৰ্দৰ্ৰ 

কৰূণে, ককন্তু তীতৰ জাতীয় ফীৰ-ফীৰাংগণাসকলৰ তযাগ বতৰ্ন সকৰ্লা জঞ্জালৰৰা ভুক্ত। বসআসকলৰ 

তযাগ অৰু ছকহকদ ঐকহক তুচ্ছতা-সীভাফেতাৰৰা ভুক্ত, অকধলদকৱক ; বতঁৰ্লাকৰ মন্ত্ৰণা-বফদনা হদকহক 

নহয়, কাকফযক। বসআফাৰ্ফআ বতৰ্ন তযাগৰ ফণেনা কফভূতে। অনহাৰ্ত, জাকত তথা বদশৰ সিাৰ্ াৰ হসৰ্ত জাতীয় 

ফীৰ-ফীৰাংগণাসকলৰ সম্পকেৰ্ া বতৰ্নআ কনক , ফযকক্তগত –  বতঁৰ্লাৰ্ক বান ীয়াবাৰ্ৱ জাকতৰ বফদীত 

তযাগৰ ঘে েণ কৰ্ৰ।  

একতয়া অকভ জয়ভতী প্ৰতীকৰ অন দু াভান সভাজতাকিক অৰু ৰাজলনকতক কদশ বথাৰৰ্ত ঈৰ্েখ 

ককৰফ খুকজৰ্ছা। সভৰ ঈচ্চফণে-প্ৰধান ভধযৰ্েণীৰ্য় কনজৰ কৰকচকত কনভোণ ককৰকছল সফেবাৰতীয় কহনু্দ 

সংস্কৃকতৰ হসৰ্ত কনজৰ একাত্মতা অকৱষ্কাৰৰ ভাধযৰ্ভৰ্ৰ, অৰু সভৰ জনজাতীয় সভাজ তথা অকদফাসী চাহ 

ফনুৱা, কবফাসী ভুছলভানসকলৰ কফৰীৰ্ত কনজক কথয় কৰাআ। এআ ভধযৰ্েণীৰ্ াৰ ফাৰ্ফ বতঁৰ্লাক কনৰ্জ 

অকছল সংস্কৃত অৰু ঈচ্চ অমে সবযতাৰ ংশ, ককন্তু জনজাকতকফলাক, অকদফাসী অকদসকল অকছল নীচ,  

‘অকদভ’, ‘সৰলতা’ৰ প্ৰকতভূকতে। বসআ সভয়ৰ ঘাআ সাকহকতযকসকলৰ গল্প-ককফতা-ঈনযাসত এআ 

জনজাতীয়-অকদফাসী ‘নয’ব াৰ কল্পস্বগেীয় ঈস্থান কচ অৰ্ছ। বফজফৰুৱাৰ জয়ভতী অৰু 

বজযাকতপ্ৰসাদৰ জয়ভতী ঈবয়ৰ্ত এৰ্ন ছকফ বদখা মায় : জয়ভতী হ’ল অদশেনীয় নাৰী অৰু সভীয়া জাকতৰ 

নাকয়কা, ককন্তু ডাকলভী? ডাকলভী হ’ল প্ৰকৃকতৰ ভাজত ঈভকল পুৰা কনবাঁজ সৰলতাৰ প্ৰকতভূকতে কম সংসাৰৰ 

এৰ্কা অবা নাজাৰ্ন। এআ প্ৰকতভূকতেৰ বকাৰ্না আকতহাস নাথাৰ্ক, নাথাৰ্ক বকাৰ্না মুকক্ত - কম ভাত্ৰ 

অকদভতাৰ বফাজা ককঢয়াআ হল পুৰ্ৰ। 

বদখা মায় বম বফজফৰুৱা অৰু বজযাকতপ্ৰসাদ দুআজনৰ ফাৰ্ফআ জয়ভতী অৰু ডাকলভী দু া এৰ্ক 

সভয়ৰ্ত ভুখাভুকখ অৰু বকন্নীয় চকৰত্ৰ অকছল; গদাাকণৰ্ক ধকৰ নযানয চকৰত্ৰসভূহৰ গুৰুত্ব অকছল প্ৰান্তীয়। 

বফজফৰুৱাআ ডাকলভীৰ চকৰত্ৰত দান ককৰকছল কাকফযক ভকহভা, অনহাৰ্ত জয়ভতী চকৰত্ৰত দান ককৰকছল 

আকতহাস অৰু জাতীয় জাগৰণৰ দাকয়ত্ব : াথেকযৰ্ া বসআকখকনৰ্ত। ১৯৩৫ চনৰ ১০ ভাচেত ককলকতাৰ 

ৰালাত ভহলত ‘জয়ভতী’ ছকফৰ ঈৰ্দ্বাধনী নুিানত কদয়া ভুখয কতকথৰ বাষণত বতঁ হককছল :  

‘. . . ভুিৰ্ত ক’ফ াকৰ বম জয়ভতী কপল্মত বাৱৰীয়া-বাৱৰীয়ানীৰ্য় সপ্তদশ শকতকাৰ সভক এআ 

কপল্মত ুনজেীৱন কদ বদখুৱাৰ্ল সতীৰ সতীত্বৰ সনাতন বতজ, প্ৰকৃত ফীৰৰ দুজেয় ভকহভা বাহৰাআ কদৰ্ল। বভাৰ 



না খনৰ সৰহবাগ ভানুহ অৰু বতঁৰ্লাকৰ চকৰত্ৰ ঐকতহাকসক, ককন্তু ডাকলভীক, বভাৰ ভানস ৰ ফাকহৰ্ৰ 

বককতয়াফা বফা নাকছৰ্লা বম আহজনভত বদকখফলল াভ, ককন্তু ডাকলভীক বভাৰ জয়ভতী কপল্মৰ ডাকলভীৰ্য় বভাৰ 

সৰ্ান কদিক ককৰৰ্ল। বভাৰ ভনৰ কচত্ৰ ত থকা বসআ চঞ্চল, সৰল, অনন্দভয়ী, প্ৰকৃকতৰ জীয়ৰী, এঘাৰ 

ফছৰীয়া ডাকলভীক ভআ কপল্মত বসাঁশৰীৰ্ৰ কখলাক ৰ দৰ্ৰ ঈৰা, পুৰা বদকখৰ্লা। কমক  বছাৱালীৰ্য় জয়ভতী 

কপল্মত বভাৰ ভানস প্ৰকতভা ডাকলভীক বভাৰ চকুৰ অগত কথয় ককৰ কদৰ্ল, বসআ বাৱৰীয়ানী বছাৱালীক ক ভআ 

লগ বাৱাৰ্হঁৰ্তন তাআৰ ভূৰত হাত কদ অশীফোদ কদৰ্লাৰ্হঁৰ্তন। অশা কৰ্ৰা কচত্ৰৰ্লখা ভুকবৰ্ ানৰ গৰাকীৰ্য় 

বভাৰ অশীফোদ-কনভোকল পুলাকহ তাআৰ বখাাৰ ফনপুলত একাৰ্ষ গুকজ কদফ।’ (‘বফজফৰুৱা ৰচনাৱলী’, ঞ্চভ 

খি, ৃ. ২১৫) 

এআ ফক্তফযত জয়ভতীৰৰা ডাকলভীলল মাঁৰ্ত কক ককধৰণৰ কৰফতেন ঘক ৰ্ছ চাক : 

বদশাত্মৰ্ফাধদীপ্ত গাম্ভীমেৰৰা গকত ককৰৰ্ছ বৰাভাকিক কাকফযকতালল, বাষাৰ্ াৰ্ৱ গকত ককৰৰ্ছ গহীন তৎসভ 

শব্দৰাকজৰৰা সৰল বদশজ শব্দৰাকজলল। এয়া প্ৰকৃতৰ্ত দৃকষ্টবংগীগত কৰফতেনৰ্ৰ সূচক।  

‘জয়ভতী’ ছকফৰ ঈকৰ বজযাকতপ্ৰসাদৰ ককফতা-না কত জনজাতীয় সভাজৰ কচত্ৰণৰ্তা এআ দৃকষ্টবংগী 

পুক  ঈকিৰ্ছ। ৱৰ্শয ডঃ হীৰ্ৰন বগাহাঁৰ্য় ‘বজযাকতপ্ৰসাদৰ ‚কাৰ্ৰঙৰ কলকগৰী‛ (বৰাভাকিক কফপ্লৱফাদৰ 

সভসযা)’ শীষেক ৰচনাত আয়াৰ ককছু কবন্ন ফযাখযা কদৰ্ছ। সুন্দৰ বকাঁৱৰ চকৰত্ৰৰ ভাৰ্জকদ প্ৰকাশ বাৱা 

‘অত্মৰ্ককন্নক অদশেসম্ভূত কফপ্লৱফাদ’ৰ ন্তদ্বেন্ধ সম্পৰ্কে অৰ্লাচনাৰ এিাআত বতঁ কলকখৰ্ছ : 

‘নাগাাহাৰৰ কল্পৰূৰ্া এআ বৰাভাকিক কফপ্লৱফাদৰ্ৰ নয কদশ। সভাজৰ সুপ্ৰাচীন সিাৰ বভৰাকত 

বসাভাআ বৰাভাকিক কফপ্লৱফাদ বমকতয়া কফৱশ হয়, কফপ্লৱৰ বয়াৱহ ভূলয অৰু কফদৰ অশংকাত বমকতয়া 

কভেৰ্প্ৰৰণা স্তব্ধ হয়, বতকতয়া এৰ্ন এখন আকতহাসৰ তীত, সভয়ৰ সাঁচ নফহা অকদভ অৰু কৃকত্ৰভ ভানৱ 

সভাজৰ কল্পনাত কস অেয় লয়। নাকচ-ফাকগ কদন কৰ্ াৱা নগা-নাকগনীৰ ছকফৰ্ৰ বৰাভাকিক কফপ্লৱফাৰ্দ 

আকতহাসক, সংসাৰ জঁ ক ফুঢা অঙুকল বদখুৱায়। আ বমন ভ্ৰষ্ট ভানৱ সভাজ অৰু প্ৰকৃত ভানৱ-ভনৰ দেণ –  

কম জীৱন ঘূৰাআ াফলল বৰাভাকিক কফপ্লৱফাদীৰ্য় কফৰ্দ্ৰাহ কৰ্ৰ।’ (‘হীৰ্ৰন বগাহাঁআ ৰচনাৱলী’, প্ৰথভ খি, .ৃ 

৬৯৩) 

অভাৰ প্ৰশ্ন হ’ল : বজযাকতপ্ৰসাদৰ এআ দৃকষ্টবংগী অৰু বফজফৰুৱাৰ দৃকষ্টবংগীৰ ভাজৰ াথেকয 

বকানকখকনত? ডঃ বগাহাঁআৰ মেৰ্ফেৰ্ণ বফজফৰুৱা ফা নযানযসকলৰ সদৃশ দৃকষ্টবংগীৰ ফযাখযা অগ ফঢাফ 

াকৰফৰ্ন? কস কম নহক, সাভকগ্ৰকবাৰ্ৱ এ া কথা দৃঢতাৰ্ৰ ক’ফ াকৰ বম জয়ভতী প্ৰতীকৰ্ াৰ ভাধযৰ্ভৰ্ৰ 

এপাৰ্লকদ জাতীয় সংস্কৃকতৰ ৰত ফণেফাদী ভতাদশেগত অকধতয কমদৰ্ৰ প্ৰকতিা ককৰফ কফচৰা হহকছল, কিক 

বসআদৰ্ৰ সভীয়া জাতীয় কৰচয়ৰ্ াক সভৰ জনজাতীয় সভাজ, অকদফাসী- ভুছলভানসকলৰৰা ৃথক 

ৰূত দাকঙ ধকৰফলল বচষ্টা কৰা হহকছল।  

জয়ভতী প্ৰতীকৰ হলংকগক তথা বমৌকনক অয়তনৰ্ া ভন ককৰফলগীয়া। জয়ভতীৰ কনভোণত ঐকতহাকসক 

ঈৎসৰ সভাৰ্নআ, ফা তাৰ্তালক বফকছ কৰভাৰ্ণৰ্হ, ৱদান বমাগাআকছল ঈজকন সভৰ নাৰীসভাজত ভুৰ্খ ভুৰ্খ 

প্ৰচকলত জয়ভতী সম্পকেীয় ফালাড অৰু সাধুকথাসভূৰ্হ। এআ ফালাড-সাধুকথাসভূহৰৰা সভল গ্ৰহণ ককৰ 

তাৰ বমাগ-কফৰ্য়াগ ঘ াআ সাকহকতযকসকৰ্ল জয়ভতীৰ এ া বষ্টিাডে কাকহনী কনভোণ ককৰকছল। ককন্তু 

সাকহকতযকসকৰ্ল তাৰ ঈৎস কহচাৰ্ আকতহাসৰ কথাৰ্হ হককছল, বভৌকখক ঈৎসৰ কথা বকাৰ্নাকাৰ্ল স্বীকাৰ কৰা 



নাকছল। াছত বসআ জয়ভতীৰ কাকহনীৰ্ক নাৰীসভাজৰ ফাৰ্ফ অদশেনীয় ৰূৰ্ দাকঙ ধৰা হহকছল। (জয়ীতা শভোৰ 

ূৰ্ফোক্ত গ্ৰন্থ, ৃ. ২২৬) অনহাৰ্ত, ফণেকহনু্দপ্ৰধান ভধযৰ্েণীৰ্ াৰ্ৱ নাৰীৰ ৰত নতুনলক ধভেীয় নুশাসন 

জাক কদকছল। সতীত্ব অৰু কতবকক্ত নাৰীৰ ফাৰ্ফ অদশেনীয় হহ ঈিাৰ লগৰ্ত ভমোদাৰ সূচকত কৰণত 

হহকছল। ঈদাহৰণস্বৰূৰ্, জয়ভতীৰ কাকহনী কলখা ৰৰ্েশ্বৰ ভহন্তআ নাৰী-ুৰুৰ্ষ ভুককলভৰ্ন ঈদমান কৰা 

কফহুৰ প্ৰকত ঈৎক  ঘৃণাৰ ভৰ্নাবাফ বাষণ ককৰকছল। এৰ্ন বপ্ৰো ত জয়ভতীৰ সতীত্বৰ কাকহনীৰ্য় সভীয়া 

নাৰীসিাৰ কনভোণত অদশেৰ বূকভকা ালন ককৰকছল। ককন্তু এৰ্নৰ্ফাৰ সীভাফেতাৰ ভাজৰ্তা জয়ভতীৰ্য় 

সভীয়া নাৰীৰ জাগৰণত মৰ্থষ্ট ঈৎসাহ বমাগাআকছল। জয়ভতীৰ ঈত্থান অকছল ৰাজহুৱা জীৱন তথা জাতীয় 

ৰাজনীকতত নাৰীৰ প্ৰৰ্ৱশৰ সভসাভকয়ক। ঘৰৰ কবতৰৰৰা সভাজলল লাআ হা নাৰীসকৰ্ল জয়ভতীৰ ভাজত 

কনজৰ ভনৰ বাষা কফচাকৰ াআকছল। কফংশ শকতকাৰ কদ্বতীয় দশকৰৰা জয়ভতী ঈৎসৰ্ৱ জনকপ্ৰয়তা লাব 

ককৰকছল। আয়াৰ প্ৰকত নাৰীসভাজৰ সঁহাকৰ অকছল বূতূফে, আয়াক বকন্ন ককৰৰ্য়আ বতঁৰ্লাকৰ ভাজত ৰকচত 

হহকছল ফৃহৎ কৰভাণৰ সাকহতযৰাকজ। প্ৰথভ সভীয়া ভকহলা অৰ্লাচনী ‘ঘৰ বজঈকত’বয় প্ৰকত ফছৰ্ৰ জয়ভতীৰ 

কফষৰ্য় ৰচনা প্ৰকতৰ্মাকগতাৰ অৰ্য়াজন ককৰকছল - নফয কশকেত ভকহলাসভাৰ্জ দৰ্ল-ফৰ্ল বসআ প্ৰকতৰ্মাকগতাত 

ংশগ্ৰহণ ককৰকছল।  

স্বাধীনতা সংগ্ৰাভত নাকভ ৰা নাৰীসভাজক বপ্ৰৰণাৰ লগৰ্ত প্ৰকতফাদৰ বাষা বমাগান ধকৰকছল 

জয়ভতীৰ্য়। ককন্তু জাতীয়তাফাদী-গান্ীফাদী ৰাজলনকতক ফাগধাৰাত নাৰীৰ স্থান অকছল প্ৰান্তীয়। কস নাৰীক 

চাকৰৰ্ফৰৰ ভাজৰৰা ৰাজলনকতক অৰ্ন্দালনলল ঈকলয়াআ কনকছল সঁচা, ককন্তু নাৰীক সকক্ৰয় বনতৃত্বদায়ী বূকভকা 

ালন ককৰফলল কদয়া নাকছল। ৰাজহুৱা জীৱনত নাৰীৰ ংশগ্ৰহণ অকছল চতেসাৰ্ে অৰু সীভাফে –  

‘সুৰকেত’ অৰু ‘ভমোদাসম্পন্ন’ এক কৰসৰৰ কবতৰত অফে ৰখা হহকছল নাৰীৰ কফচৰণ। জয়ভতীৰ কনকিয় 

প্ৰকতৰ্ৰাধ অকছল এআ কস্থকতৰ্ৰ সূচক। এআ সংকীণেতাৰ কৰকধ বাকঙ বজযাকতপ্ৰসাৰ্দ কনভোণ ককৰকছল লকবতাক। 

লকবতা অকছল প্ৰকৃতাথেত ভুক্তভনা অধুকনক সভীয়া নাৰী, স্বাধীনতা সংগ্ৰাভত বতঁৰ ংশগ্ৰহণ অকছল 

সকক্ৰয় অৰু বনতৃত্বদায়ী –  কম স্পষ্ট বাষাৰ্ৰ বঘাষণা ককৰফ াকৰকছল বম বতঁ গান্ীৰ খাতাত নাভ কলৰ্খাৱা 

নাআ। এৰ্নলকৰ্য় সভীয়া নাৰীৰ ঈিৰণ ঘক কছল জয়ভতীৰৰা লকবতালল।  

(ৰচনাকাল : ১৩ বপব্ৰুৱাকৰ, ২০১৫) 

uploaded to www.jitenbezboruah.wordpress.com

  

   

  
 

 

http://www.jitenbezboruah.wordpress.com/

