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Abstract 
ভনিিী নিবেনিতাবক স্বামীনজ নিবয় এবসনিবলি ভারবত িারী নিক্ষার কাবজ আত্মনিবয়াি করবত। নকন্তু িনরদ্র, অনিনক্ষত, 
কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ভারতেবষথ িারী নিক্ষার পািাপানি নিবেনিতা সমাবজর িািা কাবজ নিবজবক নিবয়ানজত করবলি। ভারবতর 
প্রকৃনত, ভারতীয়বির জীেিযাত্রা, রীনতিীনত, িািা অিুষ্ঠাি, এোং ভারবত িারী সমসযার নিকগুনল লযমি নিবজ স্বচবক্ষ 
লিখবলি লতমনি তাাঁর িািা গ্রবের মবযয লসগুনলবক তুবল যরবলি। তাাঁর রনচত গ্রেগুনলর মাযযবম নতনি অেবেনলত, 
ভারতীয়বির জীেিযাত্রা, সাংসৃ্কনত ও পুরাণবক নেশ্বিরোবর একনি উচ্চ আসি নিবত সক্ষম েবয়নিবলি। 
            ললাকসাংসৃ্কতি হবে মানুবষর জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা ধারা। প্রবিযক জাতি বা লিাষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর 
এও একতট পতরবিতনশীল অথচ তনতিতষ্ট ধারা আবে যার মধয তিবয় একটা জাতির জীবনীশতি প্রবাতহি হয়।  তনববতিিা 
প্রথবম রামায়ণ, মহাভারি, পুরাণ, ইতিহাস, িশতন, কাবয, নাটক ইিযাতি পাবের মধয তিবয় লয ললাকায়ি ভারিবষতবক 
অনুধাবন কবরতেবলন। জীববনর লশষপ্রাবে এবস ললাকজীববনর মবধয তনবজবক তমতশবয় লেবল একতিবক সকবলর িৃতষ্ট 
আকষতণ করবলন এবাং লসগুতলবক ললাকায়ি জীববনর সবে যুি কবর তনবজবকও ললাকায়ি জীববনর সবে একাত্ম কবর 
িুলবলন। 

           ভারিীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ও গ্রামীণ ললাকায়ি সাংসৃ্কতির ধারায় লয রামায়ণ, মহাভারি, পুরাণ ইিযাতির মধয 
তিবয় আজও প্রবাতহি হবয় চবলবে এবাং উচ্চির শাস্ত্রীয় সাংসৃ্কতির সবে গ্রামীণ ললাকসাংসৃ্কতির ধারা লয ভারিীয় জীবন 
যাত্রার লেবত্র ঘতনষ্ঠভাবব সাংযুি িা তনববতিিার িৃতষ্টবি ধরা পবেবে। তলতিি সাতহবিযর সবে লমৌতিক সাতহবিযর লয 
অতববেিয সম্পকত ভারিীয় সাতহবিযর লেবত্র বিতমান, তনববতিিা িাবকও আতবষ্কার কবরতেবলন। ভারিববষত তচরকাল 
ললাকসাতহিয উচ্চির সাতহিযবক সমৃদ্ধ কবরবে। তনববতিিার ললাকসাংসৃ্কতির িৃতষ্টবি ভারিীয় সাতহিযধারার এই সম্পকততট 
ধরা পবেবে। 
             ভারিীয় আত্মাবক, ভারিববষতর সত্তাবক আতবষ্কার করবি লচবয়তেবলন তনববতিিা। তিতন উপলতি কবরতেবলন 
ভারিীয় জীবনধারার ললাকায়ি আচার-অনুষ্ঠানগুতলর মবধযই ভারিীয় লমৌল সাংসৃ্কতির রূপ লুতকবয় আবে। িাাঁর ‘Studies 
from an Eastern Home’ গ্রবে বাাংলাবিবশর কবয়কতট উৎসববর বণতনা কবরবেন। এই গ্রবের মবধয তিতন লিালযাত্রা, 
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জন্মাষ্টমী, সরস্বিীপূজা, িুিতাপূজা ও রাসপূতণতমা প্রভৃতি উৎসববর বণতনা কবরবেন। এই উৎসবগুতল সাধারণ ললাবকর উপর 
কীরকম প্রভাব তবস্তার কবরবে তিতন িাাঁর রচনায় উবেি কবরবেন। িাোো এই গ্রবে প্রবিযকতট উৎসববর মূবল লয 
লপৌরাতণক বৃত্তাে আবে িা তিতন লিতিবয়বেন।  
              তনববতিিার আর একতট উবেিবযািয গ্রে ‘The Web of Indian Life’. এই গ্রবে ভারিীয় জীবনযাত্রা ও 
সাংসৃ্কতিবক সুিরভাবব উপস্থাপন কবরবেন। প্রতিতট লিবশর সভযিা-সাংসৃ্কতি লপৌরাতণক কাতহতনবি তবধৃি ও সমৃদ্ধ। তনববতিিা 
ভারিববষতর সাংসৃ্কতির েুদ্র লথবক েুদ্রিম তবষয়গুতল- লযমন পুরাণ, সামানয ললাকতশল্প, ললাকিাথা ইিযাতি সম্ববে উৎসাহী 
তেবলন। ভারিববষতর নিনিী, পাহােপবতি, গ্রাম-জনপি, িার প্রভাি, িাাঁর লিাধূতল, িাাঁর ননশতনস্তিিা, িাাঁর জনপ্রবাহ, 
তভেুক, িীথতযাত্রী, অসহায় নরনারী সকবলই িাাঁর ভারিসোবনর পবথ এবসবে এবাং এই পবথর মধয তিবয়ই তিতন 
ভারিবষতবক তচবনবেন। ভারিীয় নারীর িযাি, সাংযম, পতবত্রিা তনববতিিাবক লযমন মুগ্ধ কবরবে লিমতন তনববতিিা উপলতি 
কবরতেবলন ভারিীয় নারীরাই ভারিীর সাংসৃ্কতিবক তকভাবব যুি যুি ধবর বহন কবর চবলবেন। 

______________________________________________________ 
Discussion 
উতনশ শিবকর লিাো লথবকই আমা লির লিবশ নবয তশো ও আিবশত উদু্বদ্ধ মানুষ কুসাংস্কারমুি সমাজ িেবনর কাবজ 
এতিবয় এবসতেবলন। সমগ্র উতনশ শিক জুবে বাাংলা িথা ভারিবষত যিন সামাতজক কলযাবণর জনয তনববতিি প্রাণ, তেক 
লসই সমবয় উতনশ শিবকর লশবষর তিবক ভারবির মাতটবি পা রািবলন এক আইতরশ িুতহিা। স্বামী তবববকানবির প্রতি 
ঐকাতেক শ্রদ্ধা ও ভারিবাসীর কলযাবণর মহান ব্রি যাপবনর সাংকল্পবক পাবথয় কবর তিতন হবয় উেবলন ভারিবসবায় 
তনববতিি প্রাণ তনববতিিা। ভনিিী নিবেনিতাবক স্বামীজী নিবয় এবসনিবলি ভারবত িারী নিক্ষার কাবজ আত্মনিবয়াি করবত। 
নকন্তু িনরদ্র, অনিনক্ষত, কুসাংস্কারাচ্ছন্ন ভারতেবষথ িারী নিক্ষার পািাপানি নিবেনিতা সমাবজর িািা কাবজ নিবজবক নিবয়ানজত 
কবরনিবলি। ভারিববষতর প্রকৃনত, ভারতীয়বির জীেিযাত্রা, রীনত-নীতি, িািা অিুষ্ঠাি, এোং ভারবত িারী সমসযার নিকগুনল 
লযমি নিবজ স্বচবক্ষ লিবিতেবলন, লতমনি তাাঁর িািা গ্রবের মবযয লসগুনলবক িুবল যবরবিি। তাাঁর রনচত গ্রেগুনলর মাযযবম 
নতনি অেবেনলত ভারতীয়বির জীেিযাত্রা, সাংসৃ্কনত ও পুরাণবক নেশ্বিরোবর একনি উচ্চ আসি নিবত সক্ষম েবয়নিবলি। 
           ভারিববষতর আকাবশ, বািাবস, মাতটবি, মতিবরর ঘন্টাধ্বতনবি, কারিানার কবলর শবে, কৃষবকর লােল চালনায় 
যতি কান পািা যায় িবব লশানা যায় এক ধ্বতন- লসই ধ্বতনরই অনুরণন হবয়তেল ভারি-ভারিীর চরণকমবল তনববতিি 
প্রাণ তনববতিিার অেরাত্মায়। যুি যুি ধবর নানা ধরবণর সাংতমশ্রণ, নানা পতরবিতন, ওো-পো, টানাবপােবনর মধয তিবয় 
জাতিবক চলবি হয়; তকন্তু সকল উত্থান-পিবন, ঘাি-প্রতিঘাবি তকেু নবতশষ্টয আবহমান কাল ধবর েল্গুধারার মবিা জাতির 
জীববন চলবি থাবক। জাতিিি লসই লমৌতলক সুরতট হবলা সাংসৃ্কতি।  
           ললাকসাংসৃ্কতি হবে মানুবষর জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা ধারা। প্রবিযক জাতি বা লিাষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালীর 
এও একতট পতরবিতনশীল অথচ তনতিতষ্ট ধারা আবে যার মধয তিবয় একটা জাতির জীবনীশতি প্রবাতহি হয়। স্বামীজী ভারিীয় 
ললাকায়ি সাংসৃ্কতি ও শাস্ত্রীয় সাংসৃ্কতির িুতট ধারাবক সাথতকভাবব অনুধাবন করবি লপবরতেবলন এবাং িা অবনযর মবধয 
সঞ্চাতরি কবর লিওয়ার লচষ্টা কবরতেবলন। কারণ তিতন জানবিন, ভারিীয় জীবন যাত্রার ধারা নিতর হবয়বে কবয়ক হাজার 
বেবরর জীবনচচতার প্রবাবহর মধয তিবয়। লসিাবন স্বামীজীর তবশ্বাস তেল– ‘বয ভারিীয় তচো, ভারিীয় নিনতিন জীববনর 
িুাঁতটনাতট বযাপাবরর উপর প্রতিতষ্ঠি।’ িাই স্বামীজী িাাঁর তবশ্বাস অনুযায়ী িাাঁর আবলাচনার মবধয সবসময় ভারিীয় জীবনযাত্রার 
িুাঁতটনাতট তবষয়গুতলবক উপতস্থি করবিন। 
            তনববতিিা ভারিীয় সাংসৃ্কতির ধারাবক স্বামীজীর মধয তিবয় লিিার লচষ্টা করবলও লস লিিা তেল িাাঁর 
প্রাথতমকভাবব িৃতষ্টর উবন্মাচন। এই সময়তট তনববতিিার জীববন ললাকসাংসৃ্কতির উবন্মষপবত। পরবিতী জীববন  তনববতিিা 
রামায়ণ, মহাভারি, পুরাণ, ইতিহাস, িশতন, কাবয, নাটক ইিযাতি পাবের মধয তিবয় লয ললাকায়ি ভারিবষতবক অনুধাবন 
কবরতেবলন িা হবে িার তবকাশ পবত। আর তনববতিিা িাাঁর জীববনর লশষপ্রাবে এবস ললাকজীববনর মবধয তনবজবক তমতশবয় 
লেবল একতিবক সকবলর িৃতষ্ট আকষতণ করবলন এবাং লসগুতলবক ললাকায়ি জীববনর সবে যুি কবর তনবজবকও ললাকায়ি 
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জীববনর সবে একাত্ম কবর িুলবলন লসতটবক বলা লযবি পাবর িাাঁর জীববনর ললাকসাংসৃ্কতির পতরণতি পবত। িাই তনববতিিা 
ববলবেন— 

“এমন একতট শতি ও িতির উৎস তনশ্চয় আবে, যা যুি যুি ধবর ভারিীয় জনিবণর সমগ্র সাাংসৃ্কতিক জীববনর 
পথ লিতিবয়বে এবাং রতিি কবরবে। লস উৎস পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীন সাংসৃ্কি গ্রবে। এই হল লসই 
চলমান তবশ্বতবিযালয় এবাং জািীয় সাতহিয পতরষি, যার লথবক নানা ভাষা লযন পৃথক পৃথক লিাষ্ঠীর মবিা জন্ম 
তনবয়বে।”১ 

 ভারিীয় জীবনযাত্রা প্রণালী ও গ্রামীণ ললাকায়ি সাংসৃ্কতির ধারায় লয রামায়ণ, মহাভারি, পুরাণ ইিযাতির মধয তিবয় আজও 
প্রবাতহি হবয় চবলবে এবাং উচ্চির শাস্ত্রীয় সাংসৃ্কতির সবে গ্রামীণ ললাকসাংসৃ্কতির ধারা লয ভারিীয় জীবন যাত্রার লেবত্র 
ঘতনষ্ঠভাবব সাংযুি িা তনববতিিার িৃতষ্টবি ধরা পবেবে। তলতিি সাতহবিযর সবে লমৌতিক সাতহবিযর লয অতববেিয সম্পকত 
ভারিীয় সাতহবিযর লেবত্র বিতমান, তনববতিিা িাবকও আতবষ্কার কবরতেবলন। ভারিববষত তচরকাল ললাকসাতহিয উচ্চির 
সাতহিযবক সমৃদ্ধ কবরবে। তনববতিিার ললাকসাংসৃ্কতির িৃতষ্টবি ভারিীয় সাতহিযধারার এই সম্পকততট ধরা পবেবে। 
             ভারিীয় আত্মাবক, ভারিববষতর সত্তাবক আতবষ্কার করবি লচবয়তেবলন তনববতিিা। তিতন িাাঁর িববষণার িৃতষ্টবি 
ধরবি লপবরতেবলন ভারিীয় সাংসৃ্কতির ধারাতট িাাঁতেবয় আবে লযমন ললাকসাংসৃ্কতির তভতত্তমূবল লিমতন িার সবে ভারিববষতর 
তবতভন্ন লশ্রতণর ধমতীয় ভাবনা এনাং ধমতননতিক আচার-অনুষ্ঠাবনর একতট িভীর তমতশ্রি রূপ যুি হবয় আবে। ভারিীয় 
জীবনধারার ললাকায়ি আচার-অনুষ্ঠানগুতলর তিতন এই লমৌল সাংসৃ্কতির রূপ লে কবরতেবলন। 
            ভারিববষতর অেবলতাবকর মবধয যারা প্রববশ করবি লচবয়তেবলন িারা প্রবিযবকই লকবলমাত্র লবি, উপতনষি, 
িশতন, পুরাবণর তভির তিবয়ই লয িারা সাথতক কবর িুবলতেবলন িা নয়, ভারিববষতর লয সুবৃহৎ আত্মা, িা লকবল এই 
সকল তলতিি ধমত এবাং শাস্ত্রগ্রবের মবধয শুধু সীমাবদ্ধ নয় বরাং লকাতট লকাতট সাধারণ মানুবষর প্রিযে জীবন ধারবণর মধয 
তিবয় নানাভাবব অতভবযতি লাভ কবরবে। িাই িার পতরচয় লপবি অবনবকই সাধারণ মানুবষর মবধয িার সোন কবরবেন।  
তনববতিিাও ভারিববষতর লকবলমাত্র লবি-উপতনষি, মতির-মসতজবির মবধয তিবয়ই লিিবলন না, সাধারণ মানুবষর মধয 
তিবয়ই িা প্রিযে কবরবেন। ভতিনী তনববতিিা লকবলমাত্র শাবস্ত্রর মবধয তিবয় ভারি এবাং ভারিবাসী সম্পবকত জ্ঞান লাভ 
কবরনতন ববলই মানুবষর প্রতি িাাঁর ভাবলাবাসা এি িভীর এবাং আেতরক হবি লপবরতেবলন। তনববতিিা বুঝবি লপবরতেবলন 
প্রািযতহক জীববনর তনিয আচরবণর মধয তিবয় মানুবষর প্রকৃি তববশষত্বতট বুঝবি পারা যায় না। িাওয়া িাওয়া চলাবেরা 
নিনতিন কিতবয সম্পািন করা এর মবধয মানুবষ মানুবষ, জাতিবি জাতিবি লকাবনা পাথতকয লনই। তকন্তু জাতির উৎসব 
অনুষ্ঠাবনর মবধয জাতির তবতশষ্ট পতরচয়তট সহবজই ধরা পবে। ভতিনী তনববতিিা ভারিবাসীর সামাতজক জীববনর েুদ্র বৃহৎ 
নানা উৎসববর মধয তিবয় এ লিবশর মানুষবক তনতবেভাবব জানবি লপবরতেবলন। িাাঁর তবতভন্ন রচনার মবধয িার পতরচয় 
পাওয়া যায়। িাাঁর ‘Studies from an Eastern Home’ গ্রবে বাাংলাবিবশর কবয়কতট উৎসববর বণতনা কবরবেন। এই 
গ্রবের মবধয তিতন লিালযাত্রা, জন্মাষ্টমী, সরস্বিীপূজা, িুিতাপূজা ও রাসপূতণতমা প্রভৃতি উৎসববর বণতনা কবরবেন। এই 
উৎসবগুতল সাধারণ ললাবকর উপর কীরকম প্রভাব তবস্তার কবরবে তিতন িাাঁর রচনায় উবেি কবরবেন। িাোো এই গ্রবে 
প্রবিযকতট উৎসববর মূবল লয লপৌরাতণক বৃত্তাে আবে িা তিতন লিতিবয়বেন। শ্রী আশুবিাষ ভট্টাচাযত তনববতিিার কাবজর 
প্রশাংসা কবর ববলবেন— 

‘‘বাাংলার ললাবকাৎসববক তনববতিিা লকবল মাত্র বাতহর হইবিই লিবিন নাই, ইহাবির অেতনততহি িাৎপযতও 
িভীরভাবব ভাতবয়া লিতিয়াবেন, িাাঁহার ভাবনার মবধয নবজ্ঞাতনক অনুসোনী িৃতষ্টর লেণ লিতিবি পাওয়া যায়। 
সুিরাাং তিতন লকবলমাত্র ভাবুক তেবলন না, যুতিবািী তবচারকও তেবলন; একইভাবব তিতন তহিু ধবমতর প্রতিতট 
মমতকথা বযািযা কতরয়াবেন।’’২  

            তনববতিিার আর একতট উবেিবযািয গ্রে ‘The Web of Indian Life’. এই গ্রবের ‘The setting of the 
wrap’, ‘The Eastern Mother’, Of the Hindu woman as wife’, ‘The Indian Sagas’ প্রবেগুতলর মবধয 
তনববতিিা ভারবির প্রকৃতির পাশাপাতশ ভারিীয় জীবনযাত্রা ও সাংসৃ্কতিবক সুিরভাবব উপস্থাপন কবরবেন। প্রতিতট লিবশর 
সভযিা- সাংসৃ্কতি লপৌরাতণক কাতহতনবি তবধৃি ও সমৃদ্ধ। সাংসৃ্কতির িৃঢ়তভতত্তস্বরূপ এবাং ক্রমতববিতবনর ধারা পবথর সােয 
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বহন কবর পুরাণ। তনববতিিা ভারিববষতর সাংসৃ্কতির েুদ্র লথবক েুদ্রিম তবষয়গুতল- লযমন পুরাণ, সামানয ললাকতশল্প, 
ললাকিাথা ইিযাতি সম্ববে উৎসাহী তেবলন। তনববতিিা লসই সময় পযতববেণ কবরতেবলন লয, রাবির অবসরেবণ ভারবির 
প্রতি ঘবর ঘবর কথা- কাতহতনর আসর ববস বা রাবির লবলা গ্রাবম গ্রাবম চন্ডীমন্ডবপ পাে হয় পুরাণ। সমস্ত তিবনর পতরশ্রবমর 
পর মানুষ তনতশ্চবে ববস আনতিি মবন লশাবন তনবজর লিবশর সাংসৃ্কতির কথা। লস সব কথা-কাতহতন অবসর তববনািবনর 
পাশাপাতশ িাাঁবির মানতসকভাবব সমৃদ্ধ কবর িুলি। এর মবধয তিতন ভারিীয় জীবনযাত্রার লসৌিযত, তববশষি ভারিীয় 
পতরবাবরর নারীর মযতািা এবাং িাবির জীববনর উচ্চ আিশত ও মহত্ব বণতনা কবরন। তনববতিিার ভারিবষত বিতমাবনর 
িীনিতরদ্র ভারিবষত, িারই অেরাবল িার তবতচত্র রূপ, িার আপাি অনুবতর মাতটবি অিীবির মতহমার স্পশত, ভতবষযবির 
শবষযর সম্ভাবনা। ভারিববষতর তবতভন্ন ভাষায় সাতহবিযর প্রকৃতি সম্ববে আবলাচনায় তনববতিিা িাাঁর এই মমততটবক স্পষ্ট কবর 
প্রকাশ কবরবেন-এই সাতহবিযর মবধয থাকবব অিীবির বাণী, বিতমানবক িা রূপােতরি করবব, আর িাাঁর মবধয তনতহি 
থাকবব ভতবষযবির আশা। এই অিীি-বিতমান-ভতবষযবির কালপ্রবাবহ ভাসমান অনে ভারিীমূতিততটবকই তনববতিিা সোন 
কবরবেন। এই সোবন যা তকেু িুে, েুদ্র ববল মবন হবি পাবর, তনববতিিা িাবকও বাি লিন তন, কারণ লক বলবি পাবর 
ভারিজীববনর লকান সিযতট িাাঁর মবধয লুতকবয় আবে। ভারিববষতর নিনিী, পাহােপবতি, গ্রাম-জনপি, িার প্রভাি, িাাঁর 
লিাধূতল, িাাঁর ননশতনস্তিিা, িাাঁর জনপ্রবাহ, তভেুক, িীথতযাত্রী, অসহায় নরনারী সকবলই িাাঁর ভারিসোবনর পবথ এবসবে 
এবাং এই পবথর মধয তিবয়ই তিতন ভারিবষতবক তচবনবেন। 
           ভারিববষতর লিাধূতল তনববতিিার লচাবি কি সহজ, অথচ কি সুিরভাবব ধরা পবেবে। ভারিীয় কতববির 
কাববয লিাধুতলর রমণীয়িার কথা আমরা শুবনতে। তকন্তু লিাধূতল শুধুই রূপমুগ্ধ কতবর িশতবনর বস্তু নয়, িা ভারিীয় সাধন 
সেীবি এক আধযাতত্মক প্রিীবক পতরণি হবয়বে, আবলা লথবক অেকাবর, এক জীবন লথবক অজাতনি অনয জীববন ঝাাঁতপবয় 
পরার মুহূিত। তনববতিিা িুতট সিযবকই গ্রহন কবরবেন। 
           তনববতিিার রচনায় লিাধূতলর মি ভারিববষতর রাতত্রগুতলরও অপরূপিা ধরা পবেবে ‘The setting of the 
Wrap’ প্রববে। এই প্রববে রাবত্রর লসৌিযত ও ভারিীয়বির জীববন এর গুরুত্ব তিতন উপস্থাতপি কবরবেন- 

‘‘ভারিীয় রাতত্রগুতলবক কিবনা লভালা যায় না। তবশাল, িভীর, অেকার; তবরাট লকামল নেবত্রর আবলা এক 
আকাশ  িীতিবি জ্ববল, কাাঁবপ, িূর পথচারী লকাবনা রাত্রীর মুশাতেবরর কবের ঈশ্ববরর নাবম লসই তনস্তিিা লভবে 
যায় তকাংবা শূনয প্রােবর প্রহবর প্রহবর শৃিাবলর িীঘতস্থায়ী ডাক লশানা যায়; চাাঁবির আবলাও লযন িালিােগুতলর 
পািায় তনস্তবি কথা কয়, কৃষ্ণোয়া লেবল। লসই িভীর ‘কৃষ্ণরাতত্র’ লযন িাাঁর লচবয়ও সুির সমস্ত বস্তু অেকাবর 
অবলুি সত্তা ও িাবির লমৌনিা তচবত্তর উপবর এক তবশাল মািৃবত্বর অনুভব ববয় আবন।’’৩  

           শুধু লিাধূলী ও রাতত্র নয়, লসই রাতত্রর িারাগুতলও তনববতিিার ভারিসোবন সহায় হবয়বে । পৃতথবীর সব লিবশ 
লকান সুিূর অিীি লথবক িাবির তনবয় মানুষ লভবববে, িল্প তলবিবে, কতবিা তলবিবে। ভারিববষতর মানুষ তবতচত্র কাতহতন 
সৃতষ্ট কবরবে নেত্রগুতলবক তনবয়। সিতষত, কালপুরুষ, শুকিারা সবই এই িবল্পর সূবত্র িাাঁথা। তকন্তু ভারিববষতর মবন লয 
িারাতট সববচবয় লবতশ প্রভাব তবস্তার কবরবে লস ধ্রুবিারা। এই িারাবক তনবয় পৃতথবীর নানাবিবশ িল্প সৃতষ্ট হবয়তেল তকন্তু 
ভারিববষতর িল্পতট একতট বালবকর ঈশ্ববরর জনয একাগ্রিার কাতহতন। নেবত্রর পাশাপাতশ তনববতিিার রচনায় এবসবে 
পাহাে ও নিীর কথা - এই িুইই ভারিববষত শুধু প্রাকৃতিক লিয়াবলর বস্তু নয়, মানুবষর প্রািযতহক জীবনও ধমতীয় জীববনর 
সবে িাাঁথা। তহমালয় শুধু নািাতধরাজ নয়, িা লিবাত্মা। শুধু লিবাত্মা ও ধবমতর সবেই িার অবেিয সম্পকত নয়, কি ভারিীয় 
কাবযকাতহতনরও উৎস তহমালয়।  তনববতিিা ইতিহাবসর িূর প্রাে লথবক অনুসুোন করবি লচবয়বেন লকন তহমালয় ভারিববষতর 
মবন এি িভীর প্রভাব লেবলবে। 
           ‘The Indian Sagas’ প্রববে লকমন কবর ভারবির মহাকাবযকাতহতনর জন্ম হবয়বে এই অনুমান করবি তিবয় 
তনববতিিা ‘বিাধূতল’ কাবলর অপরূপ লসৌিযত িুবল ধবরবেন। এর মবধয ভারিীয় জীববনর তচত্র িুাঁবজ লপবয়বেন তিতন। তিতন 
সন্নযাসীবির জীববনর মধয তিবয় লিতিবয়বেন ভারবির লপৌরাতণক কাতহতনগুতল কীভাবব প্রবাহমান কাল ধবর প্রবাতহি হবয় 
আসবে — 
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‘‘িতেবণর িভীর ও দ্রুি অেকাবরর লচবয় উত্তবরর িীঘতস্থায়ী লিাধূতল এই ধরবণর কাতহনীর তবকাবশর উপবযািী। 
হাজার হাজার বের ধবর ভারিববষতর ভ্রামযমান কথকবির চাতরতিবক সবেযর সময় িালাবন বা আতেনায় লিাল হবয় 
ববসবে মানুষ, লমবয়রা ঝবরািার আোবল, ঘন্টার পর ঘন্টা িার মুবি শুবনবে মবনাহরণ কাতহনী।’’৪ 

‘The Eastern Mother’,  প্রববে তনববতিিা প্রাচয লিশীয় জননীর আিশত, জািীয় জীববন নারীর স্থান এবাং প্রাচয নারীর 
বিতমান সমসযাগুতলবক আবলাচনার মধয তিবয় ভারিীয় সাংসৃ্কতির এক মহান আিশতবক ভারিবাসীসহ পাশ্চািযবাসীবির 
সামবন িুবল ধবরবেন। তনববতিিা লিতিবয়বেন প্রাচয জননীর লসই েতব-যার এক হাবি রবয়বে সোন, অবগুেবণ লস অবধতক 
আবৃি, অবধতক উনু্মি। এই তহিু জননীর ললাবটর লসই মতহমাময়ী পতবত্রিা বা িৃতষ্টর লসই লসৌকুমাযত অসাধারণ ও 
অিুলনীয়। এোোও এই প্রববের মবধয সোন  ও জননীর তনমতল সুসম্পকত সুিরভাবব তচতত্রি কবরবেন এবাং ভারিীয় 
জীববন এর প্রভাব বণতনা কবরবেন।   
           িাাঁর Footfalls of Indian History, The Web of Indian Life  গ্রে িুতটবি তিতন ভারিীয় সামাবজর 
নবতশষ্টয অিযে প্রািলভাবব বণতনা কবরবেন। তনববতিিার মনবন সবতিাই অবস্থান করি ভারিবষত। আর ভারিসাংসৃ্কতি তেল 
িাাঁর হৃিবয় শ্রদ্ধার সববতাচ্চ আসবন অতধতষ্ঠি। িবুও তনববতিিার ললিায় তববেষণ, তচেন বা নবজ্ঞাতনক স্বেিা কিনই ললাপ 
পায়তন। আর লস কারবণই তিতন ভারিীয় সাংসৃ্কতি সম্পবকত পাশ্চািয লিশবাসীর িৃতষ্টভতের তিক- পতরবিতন করবি সমথত 
হবয়তেবলন এবাং ভারিীয় মবন জাতিবয় িুবলতেবলন আত্মশ্রদ্ধাববাধ। ‘The web of Indian Life’-এর ভূতমকায় রবীন্দ্রনাথ 
োকুর যথাথতই তলবিবেন— 

‘‘ননবতযতিক কারবণ তনববতিিা তনবজবক উচ্চাসবন বতসবয় উিাসীন না হবয় আমাবির সবে আমাবির মি জীবনযাপন 
কবরবেন। জাতিিিভাবব আমাবির তববশষ তকেু সীমাবদ্ধিা ত্রুতট আবে এবাং িাাঁর সোন লপবি একজন তববিশীর 
তবরাট লকান অেিৃততষ্টর প্রবয়াজন হয় না। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানাবেন, এসব ত্রুতট তনশ্চয়ই তনববতিিার নজর 
এোয়তন। তকন্তু তিতন অতধকাাংশ তববিশীর মি লকান সবতজনীন ধারণা কবরনতন, বরাং িাাঁর বযাপক লবাধসম্পন্ন মন 
এবাং ভাবলাবাসায় ভরা অসাধারণ অেিৃততষ্ট থাকায় আমাবির সমাজ-সাংসৃ্কতির রূবপর আোবল তক্রয়ারি সৃজনশীল 
আিশততট তিতন লিিবি লপবয়বেন। অিীবির সবে জীবে সাংবযাি এবাং সাথতকিার তিবক এতিবয় চলার আত্মাবক 
আতবষ্কার করবি লপবরবেন।’’৫  

                তনববতিিা সমস্ত অের তিবয় বাাংলার ললাকজীববনর মমতকথাতট উপলতি করবার লচষ্টা কবরবেন। লয গ্রামীন 
সাতহিয ও সাংসৃ্কতির উপর তভতত্ত কবর বাঙাতল সাংসৃ্কতি িার মতহমা তবস্তার কবরবে  একাে আেতরকিার সবে তনববতিিা 
িাবক ভাবলাবববসবেন। চন্ডীপাে, কথকিা, কীিতন প্রভৃতির প্রতি িার একটা তববশষ আকষতণ তেল। লবাসপাোর বাতেবি 
কবয়কতিন ধবর চন্ডীপাে ও কথকিার বযবস্থা কবর তিতন পেীর লমবয়বির লসই অনুষ্ঠাবন আমন্ত্রন কবর এবনতেবলন। এই 
অনুষ্ঠাবনর মধয তিবয় তিতন লযমন িাবির তবশ্বাস অজতন করবি লচষ্টা কবরবেন লিমতন িাবির সবে একবত্র এগুতলর মমতিি 
আববিনবক অেবরর মবধয গ্রহবণর লচষ্টা কবরবেন। বাাংলা সাতহবিযর ইতিহাসকার িীবনশচন্দ্র লসবনর সবে িার ঘতনষ্ট 
পতরচয় িবে উবেতেল। িীবনশচবন্দ্রর কাবে কীিতন ও আিমনী িান লশানার আগ্রবহ িায়বকর বযবস্থা করার জনয অনুবরাধ 
করবিন। বাাংলা সাতহিয তবষয়ক পূণতাে রচনা তহসাবব তনববতিিার Kali The Mother গ্রবের ‘Ramprosad’ তনবেতট 
তববশষ মূলযবান। কতবসাধক রামপ্রসাবির লশ্রষ্ঠত্ব তনরূপণ প্রসবে তিতন সাধবকই সবতবশ্রষ্ঠ কতবরূবপ অতভতহি কবরবেন। 
লপ্রম, লবিনা অথবা বীরবত্বর িন্ডরূপবক সাধারবণর মবনারিবনর উবযযবশ সুির কবর প্রকাশ করাই লিা কতবর কিতবয 
নয়।  প্রকৃিপবে সাধবকর জীববনর তনিূঢ় অনুভূতির সবে ঐকয প্রতিষ্ঠা না হবল িার কাববযর যথাথত আস্বািন সম্ভব নয়। 
বাঙাতল পােবকর কাবে রামপ্রসাবির কাববযর যিই মূলয থাকুক না লকন তভন্ন ধমত বা তভন্ন প্রকৃতির পােবকর কাবে িার 
আববিন সম্পবকত সাংশবয়র যবথষ্ট অবকাশ আবে। তনববতিিা লস সম্পবকত সবচিন। তিতন পােকবক স্মরণ কতরবয় তিবয়বেন 
লয, লয- সাংসৃ্কতির পটভূতমকায় কতবর তবকাশ লসই সাংসৃ্কতি সম্ববে সমযক জ্ঞান না থাকবল কতববক লবাঝা যায় না। লসই 
কারবণই রামপ্রসাবির কাবযতববেষণ প্রসবে তিতন ভারিীয় জীবন ও ধবমতর মূল িত্ত্বতট পতরসু্ফট কবরবেন। এই রচনায় 
তনববতিিার ভারিীয় সাংসৃ্কতির সবে সাতহিযািশত ও লসৌিাযতানুভূতির সাংতমশ্রণ এবাং উপলতির ঐকাতেকিা ললতিকার সাধক 
ও কতব মূতিতবক উজ্জ্বল কবর লিাবল। 
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           রামপ্রসাবির কাববযর সহজ সরল সুরতট তনববতিিাবক মুগ্ধ কবরবে, তনববতিিার মবি রামপ্রসাি তভন্ন জিবির 
আর লকান মহৎ কতবর সমগ্র প্রতিভায় তশশুর অের আকুতি এভাবব প্রকাশ পায়তন। মািা- সোন সম্পবকতর পটভূতমকায় 
ঈশ্বর ও মানববর তবতচত্র লীলা তনববতিিার তচবত্তর উপর একতট স্থায়ী প্রভাব তবস্তার কবরবে। এই সহজ অথচ মাধুযতময় 
সাধনা ‘Kali the Mother’ গ্রবের মূল উপািান। মািৃবিনার লয তবতচত্র সম্ভাবর রামপ্রসাি বাাংলার সাতহিয ও সাধনার 
পতরপুতষ্টসাধন কবরবেন িার মমতগ্রাহী আবলাচনা তিতন এই প্রববে কবরবেন। 
           িীবনশচন্দ্র লসবনর ললিায় আমরা পাই, কি সাধারণ ঘটনা লথবক তনববতিিা কি িভীর িশতন উপলতি করবিন। 
‘শূনযপুরাণ’ লথবক একতট কতবিা শুবন তনববতিিা আবববি উচ্ছ্বতসি। কারণ, কতবিাতটবি আবে- ভি িাাঁর তনবজর ভাল-
মবির কথা ভুবল তিবয় তশববক ববলবে- লকন লস তভো কবর িায়, চাষ করবি পাবর না? বা বাঘোল লকন পবর, কাপতাস 
বুনবল লিা কাপে পরবি পারি! তনববতিিা ভবির এই আত্মতবসৃ্মতিবি তবতস্মি। তনবজর মেবলর জনয প্রাথতনা না কবর 
ভিবাবনর িুুঃবি িুুঃিী হওয়া- এ একমাত্র ভারিবাসীর পবেই সম্ভব। এিানকার মানুবষর এই স্বাভাতবক আত্মতবসৃ্মতি বা 
িযাবির মবধয ভারিববষতর সাংসৃ্কতিবক লিবিবেন তিতন।  
           ভারিববষতর যা তকেু তনববতিিার মবন িভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকষতণ কবরতেল িাাঁবির মবধয অনযিম হল ভারিীয় 
নারীর জীবন ও চতরত্র। ভারিববষতর লবি, পুরাণ,ইতিহাস ও সাতহবিয নারীর লিৌরবময় পতরতচতি তলতপবদ্ধ আবে এবাং  
ভারিীয় সাংসৃ্কতিবি নারীর স্থান প্রবিযক ভারিবাসীর পতরতচি। তবশ শিবকর শুরুবি যিন আমরা পাশ্চািয নারীর স্বাধীনিা, 
তশো, স্বাবলম্বন, কমতশতি প্রভৃতির কথা পবে, শুবন ও লিবি আমরা যিন িুলনায় আমাবির মািা, লবান, কনযাবির 
তশোভাব, ভীরুিা, লকামলিা ও কুসাংস্কাবরর কথা লভবব লজ্জায় মাথা নি হবয়তেল এবাং িাবির ঘর লথবক লবর কবর 
িাবিরবক পাশ্চািয নারীর অনুকরবণ সাজাবি সবচষ্ট তেলাম িিন তনববতিিা আমাবিরবক শুতনবয়তেবলন— 

“হাজার হাজার বৎসবরর সরলিা ও সতহষু্ণিা ভারিীয় নারী চতরবত্র লকন্দ্রীভূি। ভারিীয় নারীর নধযত এবাং 
কল্পনাশতিই ভারিীয় জািীয়িাবািবক িতেি কতরয়াবে এবাং কতরবব। ভারিীয় নারীর জীবন ভারবির মৃতত্তকা 
হইবি উদু্ভি একতট মবনারম কতবিা তববশষ। পাশ্চািয সমাজ কবয়ক শিােীর মবধয লয সাংহতি এবাং একিা 
হারাইয়াবে, ভারবি িাহা এিবনা  অেুণ্ণ রতহয়াবে, প্রধানি এই লিবশর নারীর জনয।”৬ 

তনববতিিা ভারিীয় নারীবির তভন্ন তভন্ন পতরববষ্টনীবি পযতববেণ কবরতেবলন। প্রবিযক লেবত্র তিতন আমাবির নারীর তববশষ 
পটভূতমকা লিিবি  লপবয়তেবলন। আমাবির লিবশর ধমত, িশতন, নীতি, কাবয এবাং তশল্পকলার মহান ঐতিবহয ভারিীয় নারীর 
আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বাথতিযাি, ধমততনষ্ঠা, হৃিয়াববি, মমিা, আিশত -সকলই িাাঁতেবয় আবে সুিৃঢ় তভতত্তর উপর। তনববতিিা িাাঁর 
নানা রচনায় ভারিীয় নারীবক লযভাবব সমথতন ও বিনা কবরবেন আমাবির মা, লবান, কনযা, বধূবির প্রতি একতট নূিন 
শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান জাতিবয় তিবয়বেন।   
           তহিু রমণীবক িোর ঘাবট িাাঁতেবয় িোবক নমস্কার, িোজলস্পশত, আবার িোয় লনবম িভীর প্রীতিভবর 
ভিবাবনর নাম করবি করবি স্নাবনর িৃশয লিবি ভতিনী তনববতিিা মুগ্ধ হবয়তেবলন। তব্রতটশ রাজবত্বর সময় শি শি তববিশী 
পযতটক তহিুবির তববশষ অনুষ্ঠাবন িো বা পুণয নিী বা পুকুবর স্নান করার তবষয়তটবক তনেক কুসাংস্কার োো অনয তকেু 
ভাববিই পাবরতন। তববিশীবির বই ও পতত্রকাবি তহিুবির নিী-স্নানরূপ ভতির অবনক সমাবলাচনা হবয়বে। তকন্তু ভতিনী 
তনববতিিা তহিুবির এই নিীভতির সাথতকিা বুবঝতেবলন। তিতন িাাঁর ‘The Web of Indian Life’ গ্রবের প্রথম অধযাবয় 
তিতন িো, যমুনা এবাং তহিুর িৃতষ্টবি পতবত্র  এবাং অনযানয নিীর সবে ভারিীয় সভযিার িভীর সম্ববের িথয আবলাচনা 
কবরবেন। এই নিীগুতলবক একতট বযতিত্ব তিবয় লিবিা তহবসবব ভাবনার তপেবন তনববতিিার মবি তহিুবির লকানও জািীয় 
িুবতলিা বা কুসাংস্কার লিা লনইই বরাং আবে তবশ্বপ্রকৃতির সবে তহিুজাতির একতট স্বাভাতবক অনাতবল সাংবযাবির লপ্ররণা 
এবাং তহিু মবনর প্রকৃতিিি অধযাত্মববাধ। তিতন ববলবেন— 

“তহিুবির একতট চতলি কথা-‘ সেযাবিনা না কতরয়া আহার করা যায় না, স্নান না কতরয়া পূজা করা চবল না’ 
নারীরা তববশষভাবব পালন কবরন। লসইজনয িাাঁহাবির তিন আরম্ভ হয় প্রিুযবষ নিীবি স্নান কতরয়া। লভাবরর 
অেকাবর িাাঁহারা সতেনীিণসহ নিীর ঘাবট উপতস্থি হন। এই স্নান িাাঁহাবির তনকট শুধু একতট শরীরকৃিয নয়, 
ইহা একতট মানসকৃিযও ববট। লিবহর শুতদ্ধর সবে মবনর তনমতলিা সম্পািনাও িাহাবির স্নাবনর লেয।”৭ 
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           ভারবির নারীর মািৃমূতিত তনববতিিাবক তববশষভাবব আকৃষ্ট কবরতেল। ভতিনী তনববতিিার মবি সমগ্র ধমত 
সাংসৃ্কতির সাতহবিয ও তচত্রকলায় তযশু জননী লমরীর লয পতরচয় েুবট উবেবে িা প্রাচযবিবশর জননীরই তচত্র। ভারবি সোন 
ও মািার মবধয লয তনুঃস্বাথত আকষতণ, লস্নহমমিা, শ্রদ্ধা-ভতির পতরচয় পাওয়া যায় িার িুলনা লনই।  তনববতিিা ববলবেন, 
তশল্পী র যাবেবলর অতিি তসতিন িীজতার লয প্রতসদ্ধ মযাবডানার কথা আমরা জাতন, িা বাম হাবি তশশুবক ধবর লঘামটাপরা 
সাধারণ লবশভূষায় িাাঁোবনা তহিু িরুণী মািার পতবত্র লস্নহময়ী মূতিতর কাবে িাাঁোবি পাবর না। ভারবির সোন যিই বে 
লহাক, মািার কাবে লস তচরকালই তশশু। তনববতিিার মবি এই তবষয়তট মানুষবক িুবতল কবর না, বরাং িাবক একতট মহান 
আধযাতত্মক স্তবর উন্নীি কবর। মাবয়র প্রতি অনুরাি ও ভতিই তহিু মবন পরবমশ্ববরর তবশ্বপ্রসারী মািৃভাবব সমুন্নীি কবর। 
িাই তনববতিিা ববলবেন-  

“এমতন একতট উবদ্বল ভাবলাবাসা যাহা কিবনা আমাতিিবক প্রিযািযান কতরবি পাবর না, এমন একতট আশীবতাি 
যাহা তচরকাল আমাবির সবে সবে থাবক, এমন একতট সাতন্নধয যাহা হইবি আমরা কিনও িূবর যাইবি পাতর না, 
এমন একতট হৃিয় লযিাবন আমাবির অতবতেন্ন তনরাপত্তা, অিাধ মাধুযত, অবেিয বেন, অমতলন তচরশুভ্র শুতচিা- 
ইহাই তহিুর মািৃমতহমা।”৮  

           তনববতিিা তনবজর তববশষ তববেষণ পদ্ধতির সাহাবযয নানা বযািযায় সমৃদ্ধ কবর সৃতষ্ট কবরতেবলন ‘Cradle Tales 
of Hinduism’নাবম পুস্তকতট। এতট ভারিীয় পুরাণ ও মহাকাববযর আিযাতয়কাগুতলর অসাধারণ বণতনা, যা একতট বযতিক্রমী 
প্রয়াস। প্রাচীন কাতহতনগুতল লথবক ও সৃতষ্ট রহসয লথবক ইতিহাস, প্রাচীন সাংসৃ্কতি তবধৃি হয়। সভযিার ক্রম তববিতবনর লয 
ধারাপথ আাঁকা হবয় থাবক পুরাণ িারই সােয বহন কবর। লোটববলা লথবক এই পুরাণ কাতহতনর মধয তিবয়ই আমরা 
আমাবির সাংসৃ্কতি ও সভযিার সবে পতরতচি হই। এই লপৌরাতণক কাতহতন বণতনায় ব্রতি হবয়তেবলন ভতিনী তনববতিিা। 
ভারিবষতবক জানার আগ্রবহ তনববতিিা ভারিববষতর সাংসৃ্কতির েুদ্র লথবক েুদ্রিম তবষয়গুতল সম্ববে তিতন তেবলন উৎসাতহ। 
এই উৎসাহ তনবয়ই তিতন এই পুরাণ কাতহতনগুতল পাে কবরতেবলন। তববিবশ জন্মগ্রহণ কবরও তিতন ভারিীয় সাংসৃ্কতির 
প্রাণস্বরূপ বস্তুতটবক তনপুনভাবব িুবল ধবরবেন এই পুস্তকতটর েবত্র েবত্র। উচ্চ আিশতবক লকন্দ্র কবর আবতিতি সাতবত্রী ও 
সীিা- এই িুই মহীয়সীর চতরত্র তনমতাণ কবরবেন। তনববতিিা লপৌরাতণক কাতহতন বণতনা করার সময় গ্রীক, লরামান পুরাণ 
লথবক িুলনামূলক িৃষ্টাে িুবল ধবরবেন। িাাঁর তনবজর লিবশর পুরাবণর প্রতি শ্রদ্ধা তেল ববলই তিতন ভারবির পুরাবণর 
িভীবর লযবি লপবরবেন। ইউবরাপীয় ললাকিাাঁথায় তনববতিিার লযমন জ্ঞান তেল, লিমতন তিতন মমত েুবয়তেবলন ভারিববষতর 
পুরাবণর। িাই মবন হবয়বে, সীিা, মা-বমরীর মবিাই মহীয়সী এবাং আিশত নারীরূবপ ভারবির লে লে হৃিবয় অতধতষ্ঠিা। 
 তনববতিিা ‘Cradle tales of Hinduism’ -এর ভূতমকায় তলবিবেন— 

“The Mahabharata may be regarded the Indian national sagas, but the Ramayana is rather 
the epic of Indian womanhood. Sita to the Indian conciousness, is its central figure’’৯ 

সাতবতত্রর চতরত্র তনমতাণ করবি একতনষ্ঠা, চতরবত্রর িৃঢ়িা োো স্বাধীনভাবব িাাঁর সমাজ সম্পবকত অতভজ্ঞিালি জ্ঞানলাভ এবাং 
সাধুসবে পরম জ্ঞান ও আশীবতাি লাবভর ইোবক তনববতিিা তববশষভাবব েুতটবয় িুবলবেন। আবার অনুপম সিী চতরত্র ও 
যবশাধরার কাতহতন বণতনা কবর ভারিসাংসৃ্কতির মূল অবেষণ কবরবেন তিতন। ভারিসাংসৃ্কতি লযন িাাঁর কাল-মতথি অতময়ধারা 
তবিু তবিু সতঞ্চি ও তসতঞ্চি কবরবে এই অনে, অিুলনীয় নারীচতরত্রগুতলর মবধয- যা প্রজ্ঞাময়ী তনববতিিাবক তবতস্মি করি। 
           ভারিীয় লমবয়বির সাংযম, পতবত্রিা, সতহষু্ণিা, িযাি তনববতিিার কাবে সবতশ্রষ্ঠ শ্রদ্ধার বস্তু। কারণ এগুতল হল 
সাংসৃ্কতির তভি। িতরদ্র গ্রাম বাাংলার মতহলাবির তশষ্টাচার লিবি মুগ্ধ তনববতিিা উপলতি কবরতেবলন ভারিসাংসৃ্কতির মূল 
কথা। বনযাকবতলি বতরশাল পতরিশতবন তিবয় তনববতিিা বনযািত িীন -িতরদ্র মানুষগুতলর বযবহাবরর লসৌজবনযর লয তচত্রতট 
তিতন লিবিতেবলন িা িাাঁর হৃিবয় লিাঁবথ তিবয়তেল।ববাবটর জানালার কাবে িাাঁতেবয় থাকা অধতভুি মতহলারা একসময় মাতজতি 
ভতেবি অনুবরাধ কবরবে- ‘আপনারা িাবেন না লকন? আপনারা িান।’ তপ্রয় অতিতথর সুবি এরা আত্মতবসৃ্মি হয় িাাঁর স্পষ্ট 
েতব তনববতিিার লচাবির সামবন লভবস উবেতেল।    
          ভারবি আিমবনর পূববত তশশুবির কীভাবব সতেক তশো লিওয়া যায় িার উপর নানা পরীো তনরীো কবরতেবলন। 
তনববতিিা যিন ভারবি এবস লমবয়বির তশোর জনয একতট সু্কল িুলবলন িিন িাবির পাে তিবি তিবয় তিতন এমন সব 
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কাতহতনর প্রবয়াজনীয়িা অনুভব কবরতেবলন, লয কাতহতনগুতলর মাধযবম জািীয়িাবািী তচোধারা লথবক সুস্থ তচোর তবকাশ 
সুসম্পন্ন হয়। একতট নারীমনবক বা তশশু মনবক সুিতেি করবি লিবল লযসব উপািানগুতল প্রবয়াজনীয় িা লপৌরাতণক 
কাতহতনর মবধয আবে। আমাবির অবাক হবি হয় একজন তববিশী হবয়, তভন্ন লিশ সাংসৃ্কতিবি পাতলি হবয়ও ভতিনী 
তনববতিিা তক তনপুণভাবব ভারবির প্রাণবস্তুতটবক ধরবি লপবরতেবলন। 
 
িথযসূত্র : 

১.   স্বামী, নচিনযানি (সম্পাতিি) : ভারিবচিনায় তনববতিিা, উবদ্বাধন কাযতালয়, কলকািা-০০৩, তদ্বিীয় পুনমুতদ্রণ  
     ১৪২৫, পৃ. ৬৪৯ 
২.   লঘাষ, বাতরিবরণ : ‘তনববতিিা বিনা’, সাতহিযম , কলকািা, প্রথম প্রকাশ, কলকািা পুস্তকবমলা ২০১৭,  
      পৃ. ৩২৫ 
৩.   রামকৃষ্ণ তমশন ইন্সতটতটউট অব কালচার (সম্পাতিি) : কাবলাত্তীণতা তনববতিিা, লিালপাকত, কলকািা-০২৯,  
     প্রথম প্রকাশ, নবভম্বর, ২০১৮, পৃ. ১৯৫-১৯৬  
৪.    িবিব, পৃ. ১৯৬ 
৫.   স্বামী, নচিনযাি (সিলক ও সম্পািক) : ‘ভারিবচিনায় ভতিনী তনববতিিা’, উবদ্বাধন কাযতালয়, কলকািা- 
      ০০৩, তদ্বিীয় পুনমুতদ্রণ আষাঢ় ১৪২৫, পৃ. ৬৩  
৬.   The Complete Work of Sister Nivedita, vol-2, Advaita Ashrama, kolokata-014, fifth  
      Reprint october 2012, pp-52-53 
৭.    Ibid, p. 5 
৮.    Ibid, p. 23 
৯.    স্বামী নচিনযানি (সম্পাতিি) : ভারিবচিনায় তনববতিিা, উবদ্বাধন কাযতালয়, কলকািা-০০৩, তদ্বিীয়  
      পুনমুতদ্রণ, ১৪২৫, পৃ. ৬৪৯ 

 
সহায়ক গ্রেপতি : 

১.  প্রব্রাতজকা মুতিপ্রাণা : ‘ভতিনী তনববতিিা’, তসিার তনববতিিা িালতস সু্কল, কলকািা, িশম সাংস্করণ জানুয়াতর  
    ২০১৭  
২.  প্রব্রাতজকা শ্রদ্ধাপ্রাণা : ‘অসামানয পত্রবলতিকা তনববতিিা’,  শ্রীসারিা মে,  িতেবণশ্বর, কলকািা, প্রথম পুনমুতদ্রণ  
    মাচত ২০১৭  
৩.  ববিযাপাধযায়, রাবমিু : ‘ভারি -উপাতসকা তনববতিিা’, উবদ্বাধন কাযতালয়, কলকািা, পঞ্চম পুনমুতদ্রণ নবশাি  
    ১৪২৫ 
৪.  বসু, কাঞ্চন (সম্পািনা) : ‘তনববতিিা সমগ্র’, তরবেক্ট পাবতলবকশন, কলকািা, পঞ্চম মুদ্রন জানুয়াতর ২০০১ 
৫.  বসু, শিরীপ্রসাি : ‘তনববতিিা ললাকমািা’ (১ম -৪থত িন্ড), আনি পাবতলশাসত, কলকািা, সিম মুদ্রণ অগ্রহায়ণ  
     ১৪২৪  
৬.  রামকৃষ্ণ তমশন ইন্সতটতটউট অব কালচার (সম্পাতিি) : কাবলাত্তীণতা তনববতিিা, লিালপাকত, কলকািা-০২৯,  
    প্রথম প্রকাশ নবভম্বর ২০১৮ 
৭.  সরকার, সরলাবালা :‘তনববতিিাবক লযমন লিতিয়াতে’, তসিার তনববতিিা িালতস সু্কল, কলকািা, অষ্টািশ  
     সাংস্করণ ১৪২০ 
৮.  লসনগুি, পূবতা, ‘ভারিপ্রাণা তনববতিিা’, তসিবনট লপ্রস, কলকািা, প্রথম সাংস্করণ, এতপ্রল ২০১৫  
৯.  স্বামী নচিনযাি (সিলক ও সম্পািক) : ‘ভারিবচিনায় ভতিনী তনববতিিা’, উবদ্বাধন কাযতালয়, কলকািা,  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-45 
Website: www.tirj.org.in, Page No.369-377 

___________________________________________________________________________ 

Page 377 of 377 

     তদ্বিীয় পুনমুতদ্রণ, আষাঢ়, ১৪২৫ 
১০.  স্বামী লিজসানি : ‘ভতিনী তনববতিিা’, উবদ্বাধন কাযতালয়, কলকািা, ৩১ িম পুনমুতদ্রন লপৌষ, ১৪২৪ 

 
English book :  

1. The Complete Work of Sister Nivedita, vol-2, Advaita Ashrama, kolokata-014, fifth 
Reprint october 2012, pp-52-53 

http://www.tirj.org.in/

