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Discussion   
বাাংলা ক্তশশু সাক্তহচ্ছত্যর ধারা আজ বহুলাাংচ্ছশ সমৃদ্ধত্র। ক্তিন্তু, রবীন্দ্র পূবববত্বী বাাংলা ক্তশশু সাক্তহত্য ধারা এত্খাক্তন সমৃদ্ধশালী 
ক্তিল না। গদ্য ক্তশল্প সৃক্তির িাচ্ছল ক্তশশুমন ক্তনচ্ছয় ফ ার্ব উইক্তলয়াম িচ্ছলচ্ছজর পক্তণ্ডত্গণ ফসভাচ্ছব ভাচ্ছবনক্তন। ক্তশশুমনচ্ছি ফিন্দ্র 
িচ্ছর ক্তবশুদ্ধ ক্তশশু সাক্তহত্য সৃক্তি িরা সহজসাধয ক্তবষয় নয়। ক্তশশু মচ্ছনর গহন-চ্ছগাপন রহসয অচ্ছনির্াই আচ্ছলা-আঁধাক্তরময়। 
এিমাত্র বলচ্ছত্ ফগচ্ছল গদ্যক্তশল্পী ক্তবদ্যাসাগচ্ছরর অক্ষর ক্তশল্প ভাবনায় ক্তশশু মচ্ছনর আচ্ছলা-আক্তিনা আমাচ্ছদ্র সামচ্ছন প্রথম ঊষা 
ফবলািার সূযব ক্তিরচ্ছণর মচ্ছত্া িক্ত চ্ছয় প চ্ছলা। সুচ্ছবাধ বালি ফগাপাচ্ছলর শশশব জীবচ্ছনর সজীব িক্তবক্তর্ ক্তশশুমচ্ছন উৎসুচ্ছিযর 
ফখারাি যুক্তগচ্ছয় চচ্ছলচ্ছি আবহমান িাল ধচ্ছর। শশশচ্ছবর আচ্ছলা-আক্তিনায় প্রথম ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মচ্ছন দ্াগ িাচ্ছর্ ‘সহজপাচ্ছে’র 
ক্তশশু মচ্ছনা জগচ্ছত্র সহজ-সরল িক্তবগুক্তল। ক্তিন্তু এই ক্তশশুপােযগুক্তলচ্ছত্ ক্তশশু মচ্ছনাজগৎ ফসভাচ্ছব  ুচ্ছর্ ওচ্ছেক্তন। ক্তশশু মচ্ছন 
আিষবণ সৃক্তির জনয পাশ্চাত্য সাক্তহত্য ধারায় পশুিথা, উপিথা (Fables) নীক্তত্িথা সহ রূপিথার মচ্ছত্া ক্তবষয়গুক্তল ক্তশশুমচ্ছন 
চাঞ্চলয সৃক্তি িচ্ছর। সৃক্তি িচ্ছর ক্তশশু মচ্ছনর আিাচ্ছশ এি রহসযময় িল্পজগৎ। ফয জগচ্ছত্ ব চ্ছদ্র প্রশ্রয় পাওয়া সহজ সাধয 
নয়। ক্তশশু মনচ্ছনর হচ্ছয় ক্তবশুদ্ধ ক্তশশুসাক্তহত্য সৃক্তি, বাাংলা ক্তশশু সাক্তহচ্ছত্যর আক্তিনায় দ্ক্তক্ষণারঞ্জন ক্তমত্র মজুমদ্াচ্ছরর ‘োিুমার 
ঝুক্তল’চ্ছিই সাদ্চ্ছর স্বীিার িরচ্ছত্ হয়। গ্রাম জীবচ্ছনর অক্তত্ পক্তরক্তচত্ িক্তবচ্ছি ক্তশশু মচ্ছনর আক্তিনায় এচ্ছন দ্ক্তক্ষণারঞ্জন ক্তমত্র 
মজুমদ্ার যথাথব ক্তশশুর রূপিথার রাজয সৃক্তি িরচ্ছত্ ফপচ্ছরচ্ছিন। রূপিথার ফমাহঘন আিষবণ ক্তনচ্ছয় উচ্ছপন্দ্রক্তিচ্ছশার রায় 
ফচৌধুরী ও ক্তশশু মনস্তাক্তিচ্ছির ভূক্তমিায় ক্তশশুর িল্প জগচ্ছত্র আচ্ছলা-আক্তিনায় আমাচ্ছদ্র ক্তনচ্ছয় ফগচ্ছলন। ক্রচ্ছম, ফযাচ্ছগন্দ্রনাথ 
সরিাচ্ছরর ‘হাক্তস-খুক্তশ’ সহ, অবনীন্দ্রনাথ োিুচ্ছরর ‘বুচ্ছ া আাংলা’, ‘খাজাক্তঞ্চর খাত্া’, ‘বাদ্শাহীর গল্প’, সহ উদ্ভর্ সব ক্তশশু-
ক্তিচ্ছশার মনচ্ছনর িল্পিক্তবর গল্পিথায় সৃক্তি িরচ্ছলন শশশচ্ছবর আচ্ছলা-আক্তিনা। পরবত্বীচ্ছত্ সুিুমার রায় ‘খাইখাই’, 
‘আচ্ছবালত্াচ্ছবাল’, ‘হ-য-ব-র-ল’-র মচ্ছত্া রচনায় শব্দ িুশলী ক্তশশু ক্তশল্পী ক্তহচ্ছসচ্ছব অনায়াচ্ছসই ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মচ্ছন স্বত্ন্ত্র জায়গা 
িচ্ছর ক্তনচ্ছলন।  
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 বাাংলা সাক্তহচ্ছত্যর সবব শাখায় ক্তযক্তন ফরৌদ্র িচ্ছরাজ্জ্বচ্ছল আপন প্রক্তত্ভার দ্ীক্তি িক্ত চ্ছয় ক্তচর ভাস্মর হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছিন ফসই 
সবার অন্তচ্ছরর োিুর– রবীন্দ্রনাথ োিুচ্ছরর হাচ্ছত্ পচ্ছ  বাাংলা ক্তশশু সাক্তহচ্ছত্যর ভাণ্ডারক্তর্ ক্তবক্তচত্র পূণবভাচ্ছব পক্তরপুিত্া লাভ 
িরল। িক্তবর ‘ক্তশশু’ (১৯০৩) িাবয গ্রচ্ছের ক্তশশু ভাবনা ফথচ্ছি ‘ক্তশশু-চ্ছভালানাথ’ (১৯২২) সহ, ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মনচ্ছনর নার্য 
ক্তচত্র ‘মুিুর্’ (১৯০৮) সহ অসাংখয গল্পক্তশচ্ছল্প ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার চক্তরচ্ছত্রর মনস্তাক্তিি ক্তদ্িগুক্তল ক্তনখুঁত্ ভাচ্ছব উদ্ভাক্তসত্ হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। 
ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মনচ্ছনর ক্তশল্পী ক্তহচ্ছসচ্ছব স্বয়াং রবীন্দ্রনাচ্ছথর বালয ফবলািার সৃ্মক্তত্ ত্ারঁ ক্তশশু-সাক্তহচ্ছত্য ক্তবচ্ছশষভাচ্ছব প্রভাব ফ চ্ছলচ্ছি। 
ভৃত্য শযাম িতৃ্বি গণ্ডীবদ্ধ জীবন ফথচ্ছি মুক্তির অদ্ময আিাঙ্ক্ষা, ‘ডািঘর’ (১৯১২) নার্চ্ছির ফসই পীক্ত ত্ ক্তিচ্ছশার অমচ্ছলর 
ফচাখ ক্তদ্চ্ছয় ক্তবশ্বপ্রিৃক্তত্চ্ছি ফচাখ ফমচ্ছল ফদ্খবার বযািুলত্া আপন ক্তশশুপুচ্ছত্রর মচ্ছনারঞ্জন সহ পীক্ত র িনযার মমবচ্ছবদ্না সক্তবই 
িক্তবচ্ছি ক্তশশু মনস্তি ক্তনমবাচ্ছণ সহায়ত্া িচ্ছরচ্ছি। ক্তশশু মনচ্ছনর নব-নব ক্তচন্তা ও ক্তচরায়ত্ চাঞ্চচ্ছলযর স্বভাব শবক্তশিয ধরা পচ্ছ  
রবীন্দ্র গল্প-ক্তশচ্ছল্পর পাত্ায় পাত্ায়। ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মনচ্ছনর হষব-ক্তবষাদ্, মান-অক্তভমান, ফেহ-পরাচ্ছগর মমত্া মাখা ক্তনক্তব  
ভাচ্ছলাবাসার বন্ধন লীলার চাঞ্চলয, সুগভীর স্পশবিাত্রত্ার সচ্ছে  ুক্তর্চ্ছয় তু্চ্ছলচ্ছিন রবীন্দ্রনাথ।   
 ক্তিচ্ছশারী ক্তগক্তরবালা ও শক্তশদ্াদ্ার িথা সজীব রূচ্ছপ  ুচ্ছর্ উচ্ছেচ্ছি ‘চ্ছমঘ ও ফরৌদ্র’ (সাধনা, আক্তশ্বন-িাক্তত্বি, ১৩০১ 
বোব্দ) গল্প ক্তচচ্ছত্র। ‘সমাক্তি’র (সাধনা, আক্তশ্বন-িাক্তত্বি, ১৩০০ বোব্দ) মৃন্ময়ীর স্বভাব চাঞ্চলয বন্ধনহীনা বাক্তলিার স্বভাব 
চপলত্ায়  ুচ্ছর্ উচ্ছেচ্ছি। এভাচ্ছব, রবীন্দ্র-গল্প ক্তবচ্ছশ্বর অসাংখয ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী চক্তরত্র সজীব রূচ্ছপ  ুচ্ছর্ উচ্ছেচ্ছি। ‘খাত্া’ 
গচ্ছল্পর ক্তিচ্ছশারী উমা, ‘হহমন্তী’র শহমন্তী, ‘োিুরদ্া’র িুসুম, ‘সম্পাদ্চ্ছি’র প্রভা, ‘শুভদৃ্ক্তি’ ও ‘সুভা’ গচ্ছল্পর দু্ই ফবাবা ক্তিচ্ছশারী 
দ্বয় সহ, ‘স্বণবমৃগ’র শবদ্যনাচ্ছথর দু্ই ফিচ্ছল, ‘সম্পক্তি সমপবচ্ছণ’র ফগািুল ওরচ্ছ  ক্তনত্াইপাল, ‘ক্তগক্তি’র আশু, ‘ইোপূরচ্ছণ’র 
সুশীলচন্দ্র ফথচ্ছি শুরু িচ্ছর ‘রাসমক্তণর ফিচ্ছল’র িাক্তলপদ্, ‘পণরক্ষা’র রক্তসি, ‘আপদ্’ গচ্ছল্পর নীলিান্ত, ‘ক্তচত্রির’ গচ্ছল্পর 
চুক্তনলাল, ‘হালদ্ার ফগাষ্ঠী’র হক্তরদ্াস, ‘ভাইচ্ছ াঁর্া’র সুচ্ছবাধ, ‘ক্তদ্ক্তদ্’ গচ্ছল্পর নীলমক্তণ ‘অক্তত্ক্তথ’র ত্ারাপদ্, ‘িুক্তর্’র  ক্তর্ি, 
‘চ্ছপাস্টমাস্টাচ্ছর’র রত্ন, ‘বলাই; গচ্ছল্পর ক্তিচ্ছশার বলাই ‘িাবুক্তলওয়ালা’র ক্তিচ্ছশারী ক্তমক্তন সহ এমন অসাংখয ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী 
চক্তরত্র আচ্ছরা অজস্র গল্প ক্তশচ্ছল্প ফেহ-প্রীক্তত্র বন্ধন ও বন্ধন ভীরুত্া ফথচ্ছি মুক্তির লীলা রহসয ক্তশশু মনস্তাক্তিচ্ছির ভূক্তমিায় 
প্রাঞ্জলভাচ্ছব  ুক্তর্চ্ছয় তু্চ্ছলচ্ছিন স্বয়াং রবীন্দ্রনাথ ত্াঁর ফ চ্ছল আসা শশশব-হিচ্ছশাচ্ছরর সৃ্মক্তত্ ফমদু্র আচ্ছলা-আক্তিনায়। ক্তবক্তশি 
রবীন্দ্র ক্তবচ্ছশষচ্ছের মচ্ছত্–  

“এই ক্তশশুত্চ্ছির সূচ্ছত্র বাহুলয হইচ্ছলও মচ্ছন িরাইয়া ফদ্ওয়া যাইচ্ছত্ পাচ্ছর ফয, ক্তশশু ও বালি বাক্তলিার জীবন 
সম্বচ্ছন্ধ রবীন্দ্রনাচ্ছথর ফিৌতূ্হল ও সমচ্ছবদ্না অসীম। স্বভাবত্ই গল্পগুচ্ছের অচ্ছনিগুক্তল গল্প বালিজীবন সম্পক্তিবত্। 
- (‘ক্তগিী’, ‘িুক্তর্’, ‘অপবাদ্’, ‘অক্তত্ক্তথ’, ‘মাস্টারমশায়’, ‘ভাইচ্ছ াঁর্া’, ‘বলাই’, ‘ক্তচত্রির’ প্রভৃক্তত্) এইসব গচ্ছল্পর বালি 
নায়িগণ ক্তবক্তচত্র প্রিৃক্তত্র।”১ 

ক্তবশ্বরূচ্ছপর ফখলা ঘচ্ছর বালি-বাক্তলিার ফবচ্ছশ স্বয়াং ঈশ্বর এচ্ছস ফযন ফখলা িচ্ছর যান। ‘অক্তত্ক্তথ’র ত্ারাপদ্রা ফসই ঈশ্বচ্ছররই 
সন্তান। ক্তচরমুক্তি ক্তপয়াসী ত্ারাপদ্রা বচ্ছনর পাক্তখর মচ্ছত্াই বন্ধনভীরু। ‘আপদ্’ গচ্ছল্পর নীলিাচ্ছন্তর ক্তেি ক্তবপরীচ্ছত্ অবস্থান 
িচ্ছরচ্ছি ত্ারাপদ্। উভচ্ছয়ই ঘর ফিচ্ছ চ্ছি বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির অদ্ময আিাঙ্ক্ষায়। দু্জচ্ছনই জীবচ্ছনর ঘাচ্ছর্ ঘাচ্ছর্ ক্ত চ্ছরচ্ছি 
বন্ধন ভীরুত্ায়। এই দু্ই বালি সদ্য শিচ্ছশার উিীণব। মক্তত্লালবাবু ত্ারাপদ্চ্ছি ফেচ্ছহর বন্ধচ্ছন ফবঁচ্ছধ ত্াচ্ছি গ্রহণ িচ্ছরচ্ছিন। 
অপরক্তদ্চ্ছি নীলিান্ত এি দু্চ্ছযবাগপূণব রাক্তত্রচ্ছত্ নদ্ীবচ্ছক্ষ সাঁত্ার ফিচ্ছর্ ফিাচ্ছনারিম প্রাণ বাঁক্তচচ্ছয় আশ্রয় ফপচ্ছয়চ্ছি শরৎ ও 
ক্তিরণময়ীর সাংসাচ্ছর। ক্তিরণময়ী ত্াচ্ছি গ্রহণ িচ্ছরচ্ছি ফিবল এির্া সময় িার্াচ্ছনার অক্তিলায়। ক্তিরচ্ছণর বৃদ্ধা শাশুক্ত , বাক্ত র 
চাির-বাির এমনক্তি, ঐ বাক্ত র িত্বা শরৎবাবুর িাচ্ছি পযবন্ত নীলিান্ত ফযন আপদ্ ক্তহচ্ছসচ্ছবই উপক্তস্থত্।  ফিবল ক্তিরণময়ীয় 
প্রশ্রচ্ছয়ই শিচ্ছশার উিীণব নীলিান্ত সমাচ্ছজর এিজন হচ্ছয় ওোর ফচিা িচ্ছরক্তিল। ক্তিন্তু, ফস ফয এই সমাজ সাংসাচ্ছরর িাচ্ছি 
সক্তত্যই এির্া আপদ্ ত্া ফস ত্ার প্রক্তত্পক্ষ রূচ্ছপ সত্ীচ্ছশর আগমচ্ছনই ফর্র পায়। সত্ীচ্ছশর প্রক্তত্ ঈষবা প্রাচ্ছণাক্তদ্ত্ হচ্ছয়ই ফস 
সিচ্ছলর ফচাচ্ছখ আপদ্ রূচ্ছপ ক্তধকৃ্কত্ হচ্ছলা। নীলিান্ত বুঝচ্ছত্ পাচ্ছর এই সমাজ-সাংসাচ্ছরর ফেহ বন্ধন ত্ার জনয নয়। ত্াই 
ক্তিরণময়ীর প্রক্তত্ খাক্তনির্া অক্তভমান বশত্: হচ্ছয়ও এই সমাজ-সাংসাচ্ছরর সমস্ত বন্ধন অনায়াচ্ছস তু্ে িচ্ছর ক্তচর ক্তবদ্ায় ক্তনল।  
 অপর ক্তদ্চ্ছি ত্ারাপদ্ প্রিৃক্তত্র ক্তবক্তচত্র লীলা চাঞ্চচ্ছলযর সচ্ছে ত্ার আত্মার বন্ধন অনুভব িচ্ছর। প্রিৃক্তত্র ফিাচ্ছল ফস 
অক্তত্ক্তথ। ঘচ্ছরর বন্ধন ত্চ্ছি ফবঁচ্ছধ রাখচ্ছত্ পাচ্ছরক্তন। ক্তনক্তখল প্রিৃক্তত্র সবুজ বনানী ত্াচ্ছি হাত্িাক্তন ফদ্য়। গ্রাচ্ছমর ফমচ্ছো পথ, 
ডুবন্ত প্রায় পাচ্ছর্র ফক্ষত্, িক্তচ ধাচ্ছনর শীচ্ছষ চুম্বচ্ছন ক্তশহক্তরত্ িচ্ছর ফত্ালা বাত্াস, গভীর রাচ্ছত্ শৃগাচ্ছলর সমচ্ছবত্ চীৎিাচ্ছর 
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এি অনাস্বাক্তদ্ত্ সেীত্ লহরী- এসব ক্তিিুর সচ্ছে ক্তিচ্ছশার ত্ারাপদ্র আক্তত্মি বন্ধন রক্তচত্ হচ্ছয়চ্ছি। মুি প্রিৃক্তত্র সচ্ছে ত্ার 
ফয এই বন্ধন সম্বন্ধ গচ্ছ  উচ্ছেচ্ছি, এই সমস্ত বন্ধন ত্ারাপদ্র মচ্ছত্া চঞ্চল স্বভাবী ক্তিচ্ছশাচ্ছরর িাচ্ছি ক্তনত্ান্তই তু্ে। ত্াই, 
ফিাচ্ছনা বন্ধনই ত্ার িাচ্ছি স্থায়ী হয়ক্তন। যাত্রাদ্ল, পাঁচালীদ্ল, ক্তজমনযাক্তিচ্ছির দ্চ্ছল ঘুরচ্ছত্ ঘুরচ্ছত্ জলপচ্ছথ ফনৌিাক্তবহার িচ্ছর 
জীবচ্ছনর ঘাচ্ছর্-ঘাচ্ছর্ পাক্ত  জমায়। ফিাচ্ছনা খাচ্ছনই ফস ফবক্তশক্তদ্ন বাঁধা পচ্ছ ক্তন। বরাং ক্তবশ্ব প্রিৃক্তত্র মুক্তির আহ্বাচ্ছন-  

‘‘ক্তিচ্ছশার ত্ারাপদ্ ফিাথাও ক্তস্থর হইয়া থাচ্ছি না, িাহারও ক্তনক্তব  বন্ধচ্ছন বাঁধা পচ্ছ  না; মক্তত্বাবু, অিপূণবা অথবা 
চারু িারও ফেহ ফপ্রম বনু্ধচ্ছের মচ্ছধযও ফস ফশষ পযবন্ত বাঁধা পক্ত ল না। ত্াহার চক্তলষু্ণ ক্তচি এিক্তদ্চ্ছি ‘বষবার ফমঘ-
অন্ধিার রাচ্ছত্র আসক্তিক্তবহীন উদ্াসীন জননী ক্তবশ্ব-পৃক্তথবীর ক্তনির্ চক্তলয়া ফগল।’’২   

ত্ারাপদ্ সমস্ত বন্ধচ্ছনর বাইচ্ছর। চারুশশীর সচ্ছে শববাক্তহি বন্ধচ্ছনও বাঁধা পচ্ছ ক্তন। বাঁধা পচ্ছ ক্তন, অিপূণবার মাতৃ্চ্ছেহ ফডাচ্ছর। 
ফিবল জীবন ত্রীচ্ছি অজানা ফস্রাচ্ছত্ ভাক্তসচ্ছয় ক্তনচ্ছয় ফগচ্ছি। নীলিান্ত ও ত্ারাপদ্ এই উভয় ক্তিচ্ছশার সমস্ত বন্ধনচ্ছডার তু্ে 
িচ্ছর মুক্তির অদ্ময আিাঙ্ক্ষায় ডানা ফমচ্ছল ক্তদ্চ্ছয়চ্ছি ক্তবশ্বপ্রিৃক্তত্র বুচ্ছি। এই দু্ই বন্ধনভীরু ও মুক্তি ক্তপয়াসী ক্তিচ্ছশার চক্তরত্র 
প্রসচ্ছে স্বয়াং রবীন্দ্রনাচ্ছথর ‘দু্ই পাক্তখ’ িক্তবত্ার ত্িরূপক্তর্ স্মরচ্ছণ আচ্ছস। নীলিান্ত ও ত্ারাপদ্ ফযন ফসই দু্ই পাক্তখ। এিজন 
খাঁচার, আর এিজন বচ্ছনর পাক্তখ –  

“এমক্তন দু্ই পাক্তখ ফদ্াঁহাচ্ছর ভালবাচ্ছস  
ত্বুও িাচ্ছি নাক্তহ পায়, 
খাঁচার  াঁচ্ছি  াঁচ্ছি পরচ্ছশ মুচ্ছখ মুচ্ছখ  
নীরচ্ছব ফচাচ্ছখ ফচাচ্ছখ চায়। 
দু্জচ্ছন ফিহ িাচ্ছর বুক্তঝচ্ছত্ নাক্তহ পাচ্ছর  
বুঝাচ্ছত্ নাচ্ছর আপনায়। 
দু্জচ্ছন এিা এিা ঝাপক্তর্ মাচ্ছর পাখা  
িাত্চ্ছর িচ্ছহ িাচ্ছি আয়। 
বচ্ছনর পাক্তখ বচ্ছল না 
িচ্ছব খাঁচায় রুক্তধ ক্তদ্চ্ছব দ্বার 
খাঁচার পাক্তখ বচ্ছল হায় 
ফমার শক্তি নাক্তহ উক্ত বার।”৩ 

োিুর বাক্ত র িক্তেন অনুশাসন আর ক্তনয়ম বন্ধত্ার ক্তনগচ্ছ  বন্দী ক্তিচ্ছশার ফবলািার সৃ্মক্তত্ রবীন্দ্রনাথচ্ছি মুক্তির আিাঙ্ক্ষায় 
বযািুল িচ্ছর তু্চ্ছলক্তিল। বাস্তব সাংসাচ্ছরর িক্তেন ক্তনয়চ্ছমর বন্ধন ফথচ্ছি ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মন ফত্া মুক্তি খুঁজচ্ছবই। ত্ারা ফত্া মুি 
প্রিৃক্তত্র মচ্ছত্া সদ্াচঞ্চল। ফহচ্ছস-চ্ছখচ্ছল ফব াচ্ছত্ চায়। সমাজ-সাংসাচ্ছরর ক্তনয়ম-ক্তনচ্ছষধ, আইচ্ছনর রিচকু্ষ ত্াচ্ছদ্র ফবঁচ্ছধ রাখচ্ছত্ 
বযথব। ক্তশশুচ্ছদ্র জগৎ ত্াচ্ছদ্র এিান্ত ক্তনজস্ব। ফসখাচ্ছন শবষক্তয়ি ফলাচ্ছির ফিান স্থান ফনই। ত্ারা ফবাচ্ছঝ না, ক্তিম্বা বুঝচ্ছত্ চায় 
না বাস্তব সমাজ-সাংসার জীবচ্ছনর মারপযাঁচ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়াং ক্তশশু-ক্তিচ্ছশারচ্ছদ্র এই মচ্ছনাজগচ্ছত্র রহসয উদ ঘার্চ্ছন বচ্ছলচ্ছিন– 

“ডুক্তবরাই ডুচ্ছব মুিুত্া ফচচ্ছয়, 
বক্তণি ধায় ত্রণী ফবচ্ছয়, 
ফিচ্ছলরা নুক্ত  িু াচ্ছয় ফপচ্ছয় 
সাজায় বক্তস ফেলা। 
রত্ন-ধন ফখাঁচ্ছজ না ত্ারা, 
জাচ্ছন না জাল ফ লা।।”৪ 

ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মচ্ছন রচ্ছয়চ্ছি দু্ববার সারলয। আচ্ছি আপার ফিৌতূ্হল ফবাধ। আর ত্াই ‘িাবুক্তলওয়ালা’ (সাধনা, অগ্রহায়ণ, 
১২৯৯) গচ্ছল্পর ক্তশশু ক্তমক্তন অপক্তরক্তচত্, ক্তেচ্ছলোলা ফপাশাচ্ছি িাঁচ্ছধ ঝুক্তল ঝুক্ত  ক্তনচ্ছয় িাবুক্তলওয়ালা রহমত্ উপক্তস্থত্ হচ্ছল 
ফিৌতূ্হলপূণব দৃ্ক্তি ক্তনচ্ছয় প্রশ্ন িচ্ছর-  

“িাবুক্তলওয়ালা, ও িাবুক্তলওয়ালা, ফত্ামারও ঝুক্ত র ক্তভত্র ক্তি?”৫  
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রবীন্দ্রনাথ এই গচ্ছল্প দু্ক্তর্ অসম বয়সী হৃদ্চ্ছয়র মচ্ছধয আক্তত্মি বন্ধনসূত্র রচনা িচ্ছরচ্ছিন সূক্ষ্ম মনস্তাক্তিি দৃ্ক্তিভক্তেচ্ছত্। অপত্য 
িনযাচ্ছেচ্ছহ রহমত্ বাক্তলিা ক্তমক্তনচ্ছি ফিৌতু্চ্ছির সাচ্ছথ ক্তজচ্ছেস িচ্ছর–  

‘‘চ্ছখাঁক্তি ফত্াক্তম সসুর বাক্ত  যাচ্ছব না?’’৬ 
 ‘শ্বশুর বাক্ত ’র অথব ফবাঝার মচ্ছত্া ক্তমক্তনর বয়স হয়ক্তন। ত্াই, ফসও ঐ এক্তিই প্রশ্ন রহমত্চ্ছি ক্ত ক্তরচ্ছয় ক্তদ্চ্ছয় বচ্ছল; ‘তু্ক্তম শ্বশুর 
বাক্ত  যাচ্ছব?’ –উিচ্ছর রহমত্ বচ্ছলচ্ছি, ‘হাক্তস সসু চ্ছি মারব।’ –এভাচ্ছব দু্ই জগচ্ছত্র বাক্তসন্দা দু্ক্তর্ ক্তভি হৃদ্চ্ছয়র মচ্ছধয মধুর 
আক্তত্মি বন্ধনসূত্র ধীচ্ছর ধীচ্ছর গচ্ছ  ওচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এই গচ্ছল্পর ক্তশশু ক্তমক্তন চক্তরত্রক্তর্র স্বভাব চাঞ্চলযচ্ছি যথাথব ভাচ্ছবই  ুক্তর্চ্ছয় 
তু্চ্ছলচ্ছিন। ফলখচ্ছির আত্মিথন ভক্তেচ্ছত্ ক্তমক্তনর শশশচ্ছবর চাক্তরক্তত্রি শবক্তশিযগুক্তল ধীচ্ছর ধীচ্ছর ক্তবিক্তশত্ হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। ক্তমক্তনর 
শশশচ্ছবর স্বভাব-চাপলয ক্তহচ্ছসচ্ছব লক্ষয িরা যায়। অনগবল িথা বচ্ছল যাওয়া আর, অপার ফিৌতূ্হল ক্তনচ্ছয় ব চ্ছদ্র বার বার 
প্রশ্ন িরা। স্বয়াং গল্পিাচ্ছরর আত্মিথন সূচ্ছত্র ক্তমক্তনর ফসই স্বভাব শবক্তশিয ধরা পচ্ছ । যখন গল্পিথি বচ্ছলন–  

“আমার পাঁচ বির বয়চ্ছসর ফিাচ্ছর্া ফমচ্ছয় ক্তমক্তন এিদ্ণ্ড িথা না িক্তহয়া থাক্তিচ্ছত্ পাচ্ছর না। পৃক্তথবীচ্ছত্ জন্মগ্রহণ 
িক্তরয়া ভাষা ক্তশক্ষা িক্তরচ্ছত্ ফস ফিবল এিক্তর্ বৎসর িাল বযয় িক্তরয়াক্তিল, ত্াহারপর হইচ্ছত্ যত্ক্ষণ ফস জাক্তগয়া 
থাচ্ছি এি মুহূত্ব ফমৌনভাচ্ছব নি িচ্ছর না। ত্াহার মা অচ্ছনি সময় ধমি ক্তদ্য়া ত্াহার মুখ বন্ধ িক্তরয়া ফদ্য়, ক্তিন্তু 
আক্তম ত্াহা পাক্তর না। ক্তমক্তন চুপ িক্তরয়া থাক্তিচ্ছল এমক্তন অস্বাভাক্তবি ফদ্ক্তখচ্ছত্ হয় ফয, ফস আমার ফবক্তশক্ষণ সহয হয় 
না। এই জনয আমার সচ্ছে ত্াহার িচ্ছথাপিথনর্া ক্তিিু উৎসাচ্ছহর সক্তহত্ চচ্ছল।”৭ 

ক্তশশু মচ্ছন ফয আশ্চযব রিম িল্পনার জগৎ, রূপিথার রাজয গচ্ছ  ওচ্ছে; ফসই জগৎ ফথচ্ছি ক্তশশুর িল্পনা প্রবণ মন িখচ্ছনা-
িখচ্ছনা বাস্তচ্ছবর দ্রজায় ফর্ািা মাচ্ছর। অবাস্তব ফথচ্ছি বাস্তচ্ছবর আচ্ছলা-আক্তিনায় যুক্তি খুঁচ্ছজ ফ চ্ছর। পাঁচ বিচ্ছরর ক্তমক্তন ত্াই 
ত্ার সহপােীর অভ্রান্ত িল্পিথার সুর ধচ্ছর ফ চ্ছল, বযাচ্ছের হাক্তস ফহচ্ছস ত্ার বাবাচ্ছি এমন অচ্ছযৌক্তিি িথা ফশানায় ক্তবস্মচ্ছয়র 
সাচ্ছথ,  

“চ্ছদ্চ্ছখা বাবা, ফভালা বলক্তিল আিাচ্ছশ হাক্তত্ শুঁ  ক্তদ্চ্ছয় জল ফ চ্ছল, ত্াই বৃক্তি হয়।’’৮ 

রবীন্দ্রনাথ ত্ারঁ ফিার্গচ্ছল্প ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার মনচ্ছনর চক্তরত্রগুক্তলচ্ছি এভাচ্ছব, সূক্ষ্ম মনস্তাক্তিি ভক্তেমায় এঁচ্ছিচ্ছিন। ক্তশশু 
মনচ্ছনর ফেচ্ছহর বাঁধন ও সমাজ সাংসাচ্ছরর িচ্ছোর ক্তনয়ম বন্ধত্ার ক্তনগ  ফথচ্ছি মুক্তির ফয সুত্ীব্র উচ্ছ্বাস, ত্া ত্াঁর বহু 
ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী চক্তরচ্ছত্রর মধয ক্তদ্চ্ছয় ধরা পচ্ছ চ্ছি। এিথা পূচ্ছববও উচ্ছেখ িচ্ছরক্তি। ক্তশশু মনচ্ছনর প্রক্তত্ অত্যন্ত সাংচ্ছবক্তদ্ত্ার 
দ্রুন, িক্তব এই সব চক্তরত্রচ্ছদ্র ওপর ফদ্বত্ার পুষ্প বৃক্তি বষবচ্ছণর প্রাথবনার আিাঙ্ক্ষায় বচ্ছলচ্ছিন–  

“ইহাচ্ছদ্র িচ্ছরা আশীববাদ্। 
ধরায় উচ্ছেচ্ছি  ুক্তর্ শুভ্র প্রাণগুক্তল, 
নন্দচ্ছনর এচ্ছনচ্ছি সম্বাদ্,- 
ইহাচ্ছদ্র িচ্ছরা আশীববাদ্।”৯ 

ফসই ‘শুভ্র প্রাচ্ছণর সুন্দর মুখেক্তব ‘সমাক্তি’র (সাধনা, আক্তশ্বন-িাক্তত্বি ১৩০০ বোব্দ) স্বামী প্রত্যাখযাত্া ক্তিচ্ছশারী মৃন্ময়ীর 
ফসৌন্দযব বণবনায় গল্পক্তশল্পী রবীন্দ্রনাথ  ুক্তর্চ্ছয় তু্চ্ছলচ্ছিন। ক্তিচ্ছশারী ফথচ্ছি যুবত্ীচ্ছত্ পক্তরণত্ হওয়ার িক্তব এই মৃন্ময়ী চক্তরচ্ছত্রর 
মধয ক্তদ্চ্ছয় লক্ষয িরা যায়। ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী চক্তরত্র ক্তনমবাচ্ছণ গল্পিার রবীন্দ্রনাথ স্ব-চ্ছেহ প্রশ্রচ্ছয়ই ফয সিল চক্তরত্রগুক্তলচ্ছি 
অত্যক্তধি আন্তক্তরিত্ার সচ্ছে গচ্ছ  তু্চ্ছলচ্ছিন, এই বন্ধনহীন ক্তিচ্ছশারী মৃন্ময়ী ফসই সিল চক্তরচ্ছত্রর মচ্ছধয অনযত্ম এি সজীব 
চক্তরত্র। গল্পিার রবীন্দ্রনাথ এই ক্তিচ্ছশারীর স্বভাব চঞ্চলা হক্তরণীর সহজ-সরল মুখাবয়চ্ছবর িক্তবক্তর্ এঁচ্ছিচ্ছিন ক্তশল্পীর তু্ক্তলচ্ছত্– 

“এই বাক্তলিার মুচ্ছখ ফচাচ্ছখ এিক্তর্ দু্রন্ত অবাধয নারী প্রিৃক্তত্র উনু্মি ফবগবান অরণয মৃচ্ছগর মচ্ছত্া সববদ্া ফদ্খা 
যায়, ফখলা িচ্ছর; ফসই জনয এই জীবন-চঞ্চল মুখখাক্তন এিবার ফদ্ক্তখচ্ছল আর সহচ্ছজ ফভালা যায় না।”১০ 

  রবীন্দ্র-‘গল্পগুচ্ছে’র এমন অচ্ছনি বাক্তলিা বধূর অবযি যন্ত্রণার িক্তব লক্ষয িরার মচ্ছত্া। ‘খাত্া’র উমা ফসই শশশচ্ছবর 
স্বভাব ধমব ফপক্তরচ্ছয় সাংসার ধচ্ছমব বাঁধবার বযথব প্রচ্ছচিায় ত্ার ফযৌবন ফসভাচ্ছব ক্তবিক্তশত্ হচ্ছয় ওচ্ছেক্তন। বরাং, ফস বাক্তলিা বধূ 
রূচ্ছপ সাংসাচ্ছরর বন্ধচ্ছন উদ্াসীন ফথচ্ছিচ্ছি। উমার ফলখার খাত্াই ত্ার এিমাত্র সেী। এিমাত্র অবলম্বনও। ক্তিচ্ছশারী বয়চ্ছসর 
স্বভাব চপলত্ায় এই বাক্তলিা ঘরময় আচ্ছবাল-ত্াচ্ছবাল ক্তলচ্ছখ ফবক্ত চ্ছয়চ্ছি। ফদ্য়াল জুচ্ছ , ঘচ্ছরর ফমচ্ছঝ জুচ্ছ  শুধু নয়; খাত্ার 
পাত্ায় ত্ার খামচ্ছখয়ালী আঁক্তিবঁুক্তি ফলখা ক্তলক্তপবদ্ধ হচ্ছয়চ্ছি। গল্পক্তশল্পী রবীন্দ্রনাথ যক্তশর ভাবনার মধয ক্তদ্চ্ছয় ঐ খাত্াক্তর্ উমার 

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-16 
Website: www.tirj.org.in, Page No.131-136 

___________________________________________________________________________ 

Page 135 of 136 

শ্বশুর বাক্ত  যাত্রািাচ্ছল সচ্ছে িচ্ছর ক্তনচ্ছয় যাওয়ার মধয ক্তদ্চ্ছয় বাক্তলিা বধূর স্বাধীনত্ার আস্বাদ্রু্িু সম্পচ্ছিব মন্তবয িচ্ছর 
বচ্ছলচ্ছিন–  

“চ্ছেহশীলা যক্তশ অচ্ছনি ক্তবচ্ছবচনা িক্তরয়া উমার খাত্াক্তর্ সচ্ছে লইয়া ক্তগয়াক্তিল। এই খাত্াক্তর্ ত্াহার ক্তপতৃ্ভবচ্ছনর 
এিক্তর্ অাংশ, ত্াহার অক্তত্ ক্ষক্তণি জন্মগৃহবাচ্ছসর ফেহময় সৃ্মক্তত্ক্তচহ্ন, ক্তপত্ামাত্ার অঙ্কস্থলীর এিক্তর্ সাংক্তক্ষি ইক্তত্হাস, 
অত্যন্ত বাঁিাচ্ছচারা িাঁচা অক্ষচ্ছর ফলখা। ত্াহার এই অিাল গৃক্তহণীপনার মচ্ছধয বাক্তলিাস্বভাবচ্ছরাচি এিরু্খাক্তন 
ফেহমধুর স্বাধীনত্ার আস্বাদ্।”১১ 

 ‘খাত্া’র ক্তিচ্ছশারী উমার মচ্ছত্া ‘শুভদৃ্ক্তি’ গচ্ছল্পর (আক্তশ্বন, ১৩০৭) ফবাবা ফমচ্ছয়ক্তর্ গল্পিার রবীন্দ্রনাচ্ছথর ফেহসুশীত্ল 
িায়ায় ক্তনভৃত্ গ্রাময পর্ভূক্তমর ওপর ক্তচক্তত্রত্ হচ্ছয়চ্ছি। হাঁস ও খরচ্ছগাশ এই অচ্ছবাধ ক্তিচ্ছশারীর ক্তচরসহচর। শিচ্ছশার ফথচ্ছি 
ক্রচ্ছম সদ্য ফযৌবচ্ছন পদ্াপবণ িচ্ছরও এই বাক্তলিার স্বভাব-চাঞ্চচ্ছলয ফসই ফ চ্ছল আসা শশশচ্ছবর বাক্তলিা সুলভ চপলত্া এত্রু্িুও 
িচ্ছমক্তন। এই ফবাবা ফমচ্ছয়ক্তর্র সারচ্ছলযর সচ্ছে ‘সুভা’ গচ্ছল্পর (সাধনা, মাঘ ১২৯৯) ফবাবা ক্তিচ্ছশারী সুভার বাক্তলিা হৃদ্চ্ছয়র 
আিুলত্া প্রিৃক্তত্রই অনুষচ্ছে  ুচ্ছর্ উচ্ছেচ্ছি। এই ফবাবা ক্তিচ্ছশারীচ্ছদ্র অবযি মচ্ছনর ভাষা বযি িচ্ছরচ্ছি ক্তনসগব প্রিৃক্তত্। 
প্রিৃক্তত্র সচ্ছে ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী চক্তরচ্ছত্রর অসম্ভব রিম বন্ধনলীলা রূপাক্তয়ত্ হচ্ছয়চ্ছি রবীন্দ্রনাচ্ছথর এই সিল গল্পগুক্তলর 
ফভত্র ক্তদ্চ্ছয়। এ প্রসচ্ছে ক্তবক্তশি রবীন্দ্র-গল্প সমাচ্ছলাচি ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী চক্তরচ্ছত্রর ক্তবিাচ্ছশ প্রিৃক্তত্র গুরুেপূণব ভূক্তমিা 
সম্পচ্ছিব বচ্ছলচ্ছিন –  

“রবীন্দ্রনাথ ফযভাচ্ছব ত্াঁহার অক্তঙ্কত্ বালি-বাক্তলিা গণচ্ছি প্রিৃক্তত্র দ্বারা প্রভাক্তবত্ িক্তরয়া আঁক্তিয়াচ্ছিন, ত্াহাচ্ছত্ 
আবার ওয়াডবস ওয়াচ্ছথবর প্রিৃক্তত্ত্চ্ছির িথা মচ্ছন আক্তনয়া ফদ্য়। এই সূচ্ছত্র ত্াঁহার Lucy ও অনযানয অচ্ছনি বালি-
বাক্তলিা ক্তগক্তরবালা,  ক্তর্ি, সুভা, মৃন্ময়ী প্রভৃক্তত্ সচ্ছহাদ্র-সচ্ছহাদ্রা। ক্তমলর্া িত্খাক্তন আিক্তস্মি, িত্খাক্তন আন্তক্তরি 
ভাক্তবয়া ফদ্ক্তখবার ফযাগয।”১২ 

এই প্রিৃক্তত্র সাযুচ্ছজয ‘িুক্তর্’র  ক্তর্ি ক্তিম্বা, ‘বলাই’ গচ্ছল্পর বলাই – দু্ই ক্তিচ্ছশার চক্তরত্র গচ্ছ  উচ্ছেচ্ছি। এই দু্ই বালি 
ক্তবশ্বপ্রিৃক্তত্র ফিাচ্ছল মুক্তির বাত্াস বইচ্ছয় ক্তদ্চ্ছয়চ্ছি। এরা ফিাচ্ছনা বন্ধচ্ছন বাঁধা প চ্ছত্ জাচ্ছন না। উক্তদ্ভদ্ জীবচ্ছনর সচ্ছে বালি 
বলাই ক্তনক্তব ভাচ্ছব সমৃ্পি। উদ্ার প্রিৃক্তত্র মচ্ছত্াই ফস মুক্তির স্বাচ্ছদ্ আহ্লাক্তদ্ত্। আর পেী প্রিৃক্তত্র বুচ্ছি ফবচ্ছ  ওো বালি 
 ক্তর্ি ফত্া নগর জীবচ্ছনর দ্মবন্ধ পক্তরচ্ছবশ ফথচ্ছি ক্তচর মুক্তি ফচচ্ছয়চ্ছি। 
 রবীন্দ্রনাথ ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার চক্তরচ্ছত্রর মধয ক্তদ্চ্ছয় জগৎ ও জীবচ্ছনর বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির বাণীক্তবগ্রহ ক্তনমবাণ িচ্ছরচ্ছিন। 
‘িুক্তর্’র  ক্তর্ি আপন পক্তরচ্ছবশ ফথচ্ছি ক্তির্চ্ছি প ায় ত্ার ক্তিচ্ছশার প্রাচ্ছণর মুক্তির উচ্ছ্বাস ক্তবশুষ্ক হচ্ছয় ওচ্ছে। ক্তশশু আপন 
স্বিীয় রাচ্ছজয স্বেচ্ছন্দ ক্তবচরণ িরচ্ছত্ ভাচ্ছলাবাচ্ছস। ক্তিন্তু, ক্তশশুর ফসই জগৎ ফথচ্ছি ত্াচ্ছি উপচ্ছ  ফ লচ্ছল, ত্ার প্রাচ্ছণর রস 
আপনা আপক্তনই শুক্তিচ্ছয় যায়। রবীন্দ্রনাথ ফিবল ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার চক্তরত্রগুক্তল এঁচ্ছিই ক্ষান্ত নন। ক্তত্ক্তন এই অসাংখয ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার 
চক্তরচ্ছত্রর মধয ক্তদ্চ্ছয় ক্তবচ্ছশষ ত্িিথার রূপায়ণ ঘক্তর্চ্ছয়চ্ছিন।  চ্ছল, ত্াঁর এি-এিক্তর্ ক্তিচ্ছশার-ক্তিচ্ছশারী চক্তরত্র গল্পক্তশচ্ছল্পর বাণী 
বাহি হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। যন্ত্রবদ্ধত্া ফথচ্ছি প্রাণচ্ছি মুক্তি ফদ্ওয়ার লচ্ছক্ষয আচ্ছমক্তরিা ফথচ্ছি ক্ত চ্ছর িক্তব ক্তলচ্ছখক্তিচ্ছলন ‘ক্তশশু ফভালানাথ’ 
িাবয। িক্তবর ‘মুিধারা’, ‘রিিরবী’র মচ্ছত্া নার্যক্তচত্রগুক্তল ফসই প্রাচ্ছণর গক্তত্প্রবাচ্ছহ বাধাদ্ান িাক্তর বস্তুপুঞ্জ ত্থা, যন্ত্রবন্ধত্ার 
ক্তবরুচ্ছদ্ধ ক্তশক্তল্পত্ প্রক্তত্বাদ্। ক্তশশুত্চ্ছির সূত্রধচ্ছর গল্পক্তশল্পী রবীন্দ্রনাথ ক্তি নার্য ক্তচত্র (প্রিৃক্তত্র প্রক্তত্চ্ছশাধ) ক্তি এই গল্পক্তশল্প, 
এমনক্তি িাচ্ছবয-গাচ্ছন সববত্রই প্রাচ্ছণর মুক্তি ফচচ্ছয়চ্ছিন। প্রাচ্ছণর স্বেন্দ গক্তত্প্রবাচ্ছহ বাধাদ্ানিারী ক্তনষু্ঠর বন্ধচ্ছনর ক্তবরুচ্ছদ্ধ 
রবীন্দ্রনাচ্ছথর ফজহাদ্ ফঘাষণায় এই ক্তশশু ক্তিচ্ছশার চক্তরত্রগুক্তল ত্াঁর গল্পক্তশচ্ছল্পর ক্তবচ্ছশষ বাণী বাহি হচ্ছয় উচ্ছেচ্ছি। আর এর 
ক্তবচ্ছশষ িারণ ক্তহচ্ছসচ্ছব রবীন্দ্র-গল্প ক্তশচ্ছল্পর প্রাে-ক্তস্থত্ধী সমাচ্ছলাচি যথাথবই বচ্ছলচ্ছিন –  

“ক্তমক্তন, শশী, হাক্তস ও রঘুর দু্ক্তহত্া ফিহই জাচ্ছন না ত্াহাচ্ছদ্র আচরণ ও বািয িী প্রচণ্ড পক্তরবত্বন ঘর্াইয়া ক্তদ্চ্ছত্চ্ছি। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাচ্ছদ্র এমন িক্তরয়া মনুষযচ্ছের বাণীবাহি িক্তরচ্ছলন ফিন? হয়চ্ছত্া ত্াঁহার ক্তবশ্বাস এই ফয, ‘জগৎ 
পারাপাচ্ছরর ত্ীচ্ছর’ ফয ক্তশশুরা ফখলা িচ্ছর, জগৎরহসযচ্ছি ত্াহারা ফখলার নুক্ত র মচ্ছত্াই সাংগ্রহ িচ্ছর; এখন এই 
রিম দু্ই এিক্তর্ নুক্ত  যক্তদ্ ত্াহারা সাংসাচ্ছরর অভযস্ত জ ত্ার প্রক্তত্ লীলােচ্ছল ক্তনচ্ছক্ষপ িক্তরয়া বচ্ছস, ত্াহাচ্ছত্ 
ক্তবক্তস্মত্ হইবার ক্তিিুই নাই।”১৩ 
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রবীন্দ্রনাথ ফসই ‘সাংসাচ্ছরর অভযস্ত জ ত্ার’ বন্ধন ফথচ্ছিও মুক্তির বাণীক্তবগ্রহ ত্াঁর এই আচ্ছলাচয ক্তশশু-ক্তিচ্ছশার চক্তরচ্ছত্রর 
স্বভাব-লীলাচাঞ্চচ্ছলযর মধয ক্তদ্চ্ছয় ক্তচক্তত্রত্ িচ্ছরচ্ছিন। 
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