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Abstract 
ছড়াকার সুকুমার রাঝের সঝিাদরা ও চলবিত্রকার সিিবিৎ রাঝের বপবস িঝলন বিবিষ্ট বিশু-সাবিবিিক ও সমািঝসিক 
সুখলিা রাও। সুখলিা রাও, ডাক নাম িাবস। ১৮৮৬ সাঝলর ১০ই অঝটাির, কলকািার ১৩ নং কর্ণওোবলস বিঝের 
িাবড়ঝি িন্মগ্রির্ কঝরন িাবস ওরঝে সুখলিা। িাঝদর আবদ িাবড় বছল িিণমান িাংলাঝদঝির মেমনবসংঝির মসুোে। 
সুখলিার বপিা বিখিাি বিশু সাবিবিিক, সংগীিজ্ঞ, বচত্রবিল্পী, যন্ত্রকুিলী উঝপন্দ্রবকঝিার রােঝচ ধুরী। িাাঁর মা বিধুমুখী মদিী 
বছঝলন বিবিষ্ট সমাি সংস্কারক, ব্রাহ্ম সমাঝির অনিিম প্রধান মনিা দ্বারকানাথ গঝগাপাধিাঝের কনিা। সুখলিা রাও 
কলকািাে ব্রাহ্ম িাবলকা বিদিালে এিং মিথুন কঝলি মথঝক িিাঝচলার বডবগ্র লাভ কঝরন। ১৯০৭ সাঝল উবড়ষ্িার িেন্ত 
রাও-এর সাঝথ কেঝক চঝল যান। কেক যাওোর পর বিবন মসখাঝন ‘বিশু ও মািৃৌ্মগল মকন্দ্র’, ‘উবড়ষ্িা নারী মসিা সংঘ’ 
প্রভৃবি সামাবিক প্রবিষ্ঠান গঝড় মিাঝলন। সমািঝসিার পািাপাবি বিবন িাংলা ও ইংঝরবিঝি ‘আঝলাক’ নাঝম একবে 
পবত্রকাও সম্পাদনা কঝরন। 

সুখলিার প্রথম প্রকাবিি গ্রন্থ ‘গঝল্পর িই’ (১৯১২)। িারপর এঝক এঝক প্রকাি মপঝেঝছ ‘আঝরা গল্প’ (১৯১৫), 
‘পড়াশুনা’ (১৯২১), ‘নিুন পড়া’ (১৯২২), ‘মিহুলা’ (১৯৩৩) প্রভৃবি গ্রন্থগুবল। বিি িিঝকর বদ্বিীোঝধণ প্রকাি মপঝেঝছ িাাঁর 
মিি বকছু উঝেখঝযাগি রচনা। ‘নূিন ছড়া’ (১৯৫২), ‘বনঝি পড়’ (১৯৫৬), ‘বনঝি মিখ’ (১৯৫৭), ‘আবলভুবলর মদঝি’ 
(১৯৫৭), ‘নানান গল্প’ (১৯৬৩), মখলার পড়া (১৯৬২), ‘মখাকা এল মিবরঝে’ (১৯৬১), ‘ঈিঝপর গল্প’ (১৯৬৩), 
‘বিঝিাপঝদঝির গল্প’ (১৯৬৫), ‘বকঝিার গ্রন্থািলী’ (১৯৬৬) প্রভৃবি রচনাগুবল এই পঝিণর সৃবষ্ট। 

একবদঝক প্রাচীন পুরার্-কথা-রূপকথা, মলাককথার সংগ্রি-সংকলর্, অনুিাদ। অনিবদঝক অবভনি মম বলক বিষ্ে 
ও ভািনাে সংঝযািন, সি বমঝল সুখলিার সাবিিিসৃবষ্টর ধারাবে বছল গবিিীল, প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ। ১৯০৬-০৭ সাঝল 
কলকািাে ভারিী কৃবষ্ ও কাবরগরী প্রদিণনীঝি বিবন মিল রং বিভাঝগ পদক পান। ১৯১০ সাঝল ইলািািাঝদ ইউনাইঝেড 
প্রবভঝনঝের (িিণমান উত্তরপ্রঝদি) প্রদিণনীঝি িল রং বিভাঝগ পদক মিঝিন। ওই িছরই প্রিাসীঝি ছাপা িে সুখলিার 
আাঁকা ‘পূিাবরর্ী’, পঝরর িছর ‘সাবিত্রী’। 

রিীন্দ্রনাঝথর ‘রািা ও রার্ী’ নােক ও ‘িাপান যাত্রী’ ভ্রমর্ পত্রািলীর অনুিাদ কঝরবছঝলন বিবন যথাক্রঝম 
‘Devouring Love’ ও ‘A Visit to Japan’ নাঝম। বনউইেণক মথঝক অনুিাদ দুবে প্রকাি িঝেবছল রিীন্দ্র িন্মিিিাবষ্কীর 
(১৯৬১) লঝে ও ‘East-West Institute Series’-এর িই বিসাঝি। িাাঁর ‘বনঝি পড়’ গ্রন্থবে বিশুসাবিিি সংসদ কিৃণক 
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প্রকাবিি িে এিং এরিনি বিবন ‘মলবখকা’ পুরস্কার লাভ কঝরন। সমািঝসিাে অিদান রাখার িনি বিবন স্বামীর সঝগ 
ময থভাঝি ‘কাইিার-ই-বিন্দ’ পদক লাভ কঝরন। 

এই িহুমুখী প্রবিভা ১৯৬৯-এ কিানসাঝর আক্রান্ত িঝে মারা যান। আিীিন বিবন সাবিিি চচণা কঝরঝছন। 
বিশুসাবিঝিির বিষ্ে, িক্তিি ও আবগক বনঝে মভঝিঝছন। বিশুর বিকাঝির স্তঝর িার িারীবরক, মানবসক গঠঝনর কথা 
আঝলাচনা কঝরঝছন বিবন। বিবচত্র িাাঁর রচনাসম্ভার। সাবিিির পািাপাবি সমাি ও সংসাঝরর দাবেত্ব পালন কঝরঝছন 
যথাযথভাঝি। 

______________________________________________________ 
Discussion 
একিন িাঙাবল সাবিবিিক ও সমািঝসিী বযবন ১৮৮৫ সাঝলর ২৩ঝি অঝটাির, কলকািার বিখিাি বিশু সাবিবিিক 
উঝপন্দ্রবকঝিার রাে মচ ধুরীর ঘঝর িন্মগ্রির্ কঝরন। উঝপন্দ্রবকঝিার রাে মচ ধুরীর িড় মমঝে িঝল নন, সুকুমার রাঝের বদবদ 
িঝল নন, সুখলিা িাাঁর িহুমুখী কািকমণ আর মলখাঝলবখর িনি সাবিিি, বিশুবিক্ষা আর নারী িগঝির ইবিিাঝস স্বমবিমাে 
উজ্জ্বল। সুখলিা রাও কলকািার ব্রাহ্ম িাবলকা বিদিালঝে, মসখাঝন মথঝক এন্ট্রাে পাি কঝর ভবিণ িঝলন মিথুন কঝলঝি। 
িৃবত্ত মপঝে এে.এ পাি কঝরন। িঝি বি.এ পরীক্ষাো মিষ্ পযণন্ত সুখলিার মদওো িেবন। কারর্ এই সমঝে অথণাৎ ১৯০৭ 
সাঝল উবড়ষ্িা বনিাসী সুখিাি ডাক্তার িেন্ত রাওঝের সাঝথ িাাঁর বিিাি িে। 

উঝপন্দ্রবকঝিার ও বিধুমুখীর প্রথম সন্তান সুখলিার িন্ম ১৮৮৬ সাঝল। ‘সুখলিা’ এই নামকরর্বের মঝধিই 
উঝপন্দ্রবকঝিার মসই আমঝলর গিানুগবিক নামকরঝর্র ধারা মথঝক সঝর এঝস বনি স্বকীেিা িিাে মরঝখ বছঝলন। এর 
পঝরর িছর অথণাৎ ১৮৮৭ মি সুকুমাঝরর িন্ম। মসই িছরই মিঝরাল রিীন্দ্রনাঝথর ‘রািবষ্ণ’ উপনিাস। সুখলিা ও সুকুমাঝরর 
ডাক নাম িাই বির িল িাবস আর িািা। গান, মিিালা, মসিার, বপোন, অগণিান, ছবি আাঁকা– সন্তানঝদর িনি সিরকম 
বিক্ষার িিিিা কঝরবছঝলন উঝপন্দ্রবকঝিার। সুখলিা িলঝিন– 

‘‘আমার সি মপ্ররর্ার মূঝল বছঝলন বিবন। গান, িািনা, মিিালা, মসিার, বপোঝনা, অগণিান িািাঝনা, ছবি আাঁকা 
কি রকম বিক্ষার কি িিিিা কঝরবছঝলন আমাঝদর িনি।’’১ 

 সুখলিা রাওরা বছঝলন মমাে ছ’ভাইঝিান– সুখলিা, সুকুমার, পুর্িলিা, সুবিনে, িাবন্তলিা, সুবিমল। িার সঝগ 
কাদবিনীর মছঝলঝমঝেরা আর এিং রামচন্দ্র বিদিারঝের মমঝে সুরমা (লীলা মিুমদাঝরর মা) এাঁরা একসঝগ িড় আনঝন্দর 
মধি বদঝে িড় িঝেবছঝলন। 

সুখলিা পাাঁচ-ছে মাস িেঝসই ১৩ নির কর্ণওোবলি বিঝের (িিণমান বিধান সরবর্) িাবড়ঝি উঝঠ আঝস 
উঝপন্দ্রবকঝিার রাে মচ ধুরীর সংসার। বিনিলা িাবড়র িাইঝরর বদঝক ব্রাহ্মিাবলকা বিক্ষালে। বভিঝর িসিিাবড়। প্রথঝম 
থাকঝিন বিনিলাে। সুখলিা বলঝখঝছন–  

‘‘খািার ঘঝরর সামঝনর িারান্দাে, কার একো মপাষ্া চন্দনা খাাঁচাে মোলাঝনা থাকি। খাাঁচার বিকগুঝলা বছল োাঁক 
োাঁক। িািা খাাঁচার সামঝন দাাঁবড়ঝে েুংেুং কঝর মিিালার িাঝর সুর িািাঝিন।’’২  

লিা িারান্দাে প্রােই িসি মিাবিক, ছাোছবি, িাবস-মক িুঝকর আসর। পরিিণী িীিঝন সুখলিা রাও মছােঝদর িনি মসইসি 
িাবসঝখলার আঝোিঝনর ধারাবে িিাে মরঝখবছঝলন। 

সুখলিা মছােঝিলাে মথঝকই বছঝলন একেু গম্ভীর প্রকৃৌ্বির। পুর্িলিা মদিী বলঝখঝছন– ‘বদবদ সিার িড় আর খুি 
িান্তবিষ্ট প্রকৃবির বছঝলন। মছঝলঝিলাে বিবন বদবদঝক কখনও মচাঁচাঝমবচ করঝি বকংিা হুঝড়াহুবড় কঝর মখলঝি মদঝখনবন’। 
কলিার্ী কা মলণকর ‘আমার মাবসমা সুখলিা রাও’ বনিঝে বলঝখঝছন–  

‘‘স্বভাঝি বিবন সি ভাইঝিাঝনর মথঝক একেু আলাদা বছঝলন, অঝনিরা মসখাঝন িাবস-খুবিঝি উচ্ছল মসখাঝন বিবন 
িান্ত, গম্ভীর ও রািভাবর বছঝলন।’’৩  

লীলা মিুমদাঝরর ির্ণর্াে সুখলিা মসই মমঝে, যাাঁর বসংিীর মঝিা মঝনর মিার, অথচ আরঝিালা মদখঝল অজ্ঞান। 
এই মিন সুখলিা রাওঝক একিার কী কারঝর্ িঝকবছঝলন উঝপন্দ্রবকঝিার। িঝলবছঝলন–  
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‘‘িুবম মিবরঝে যাও আমাঝদর িাবড় মথঝক, আমরা মিামাঝক চাইনা।’’৪  
বিবন মকিলমাত্র বনঝিঝক অপরাধী মভঝি িাি মদবখঝে বিজ্ঞাসা করঝলন— 

‘‘িালা দুঝো বক মরঝখ যাি?’’৫    
‘‘িািা মিঝস মেলঝলন, আমাঝক মকাঝল িুঝল বনঝলন, িার মচাঝখ িুবে িল এঝস বগঝেবছল।’’৬  

১৯০৭ সাঝল িাাঁর বিঝে িে কেঝকর বিখিাি ডাক্তার িেন্ত রাওঝের সঝগ। িেন্তর িািা মধুসূদন রাও বছঝলন 
ওবড়িার ব্রাহ্মসমাি আঝন্দালঝনর পুঝরাধা, কবি ও মলখক। িাংলাে ‘ির্ণপবরচে’ ওবড়ো ভাষ্াে মিমন মধুসূদঝনর মলখা 
‘ির্ণঝিাধ’, ‘বিশুঝিাধ’। ওবড়ো সমাি িাাঁঝক ‘ভক্তকবি’ িঝল। সুিরাং সুখলিা বপিৃগৃঝি মযভাঝি মানুষ্ িঝেবছঝলন, বিঝের 
পরও অনুরূপ একবে আঝলাবকি পবরঝিিই মপঝলন। একবদঝক বসবভল সাঝিণন স্বামীর সঝগ বিবভন্ন িােগাে ঘুঝর িাাঁর 
অবভজ্ঞিার মক্ষত্রবে িে প্রসাবরি। মসই সঝগ িাাঁর আাঁকা এিং সাবিিি কঝমণ িেন্তর পূর্ণ সিঝযাবগিা সুখলিা পান। িরং 
বিিাি সূঝত্রই িাংলা, ইংঝরবির পািাপাবি ওবড়ো সাবিিি এিং সংসৃ্কবির সঝগ গভীর পবরচে িাপন এিং িাংলা-ওবড়ো 
মমলিেঝন খুিই গুরুত্বপূর্ণ ভূবমকা বনঝি মপঝরবছঝলন সুখলিা। কেঝক বিবন ‘বিশু ও মািৃৌ্মগল মকন্দ্র’, ‘উবড়ষ্িা নারী মসিা 
সংঘ’ প্রভৃবি সামাবিক প্রবিষ্ঠান গঝড় মিাঝলন। 

উঝপন্দ্রবকঝিার বনঝি ছবি আাঁকঝিন। মছঝলঝমঝেঝদর মঝধি আাঁকার মনিাবে ধবরঝেবছঝলন বিবন। মলখারও আঝগ 
আাঁকার িনি পবরবচবি মপঝি শুরু কঝরবছঝলন সুখলিা। ১৯০৬-০৭ সাঝলই কলকািাে ভারিীে কৃবষ্ ও কাবরগবর প্রদিণনীঝি 
বিবন মিল রং বিভাঝগ পদক পান। ১৯১০ সাঝল ইলািািাঝদ ইউনাইঝেড প্রবভঝনঝের (িিণমান উত্তরপ্রঝদি) প্রদণিনীঝি 
িল রং বিভাঝগ পদক মিঝিন। ওই িছরই প্রিাসীঝি ছাপা িে সুখলিার আাঁকা ‘পূিাবরর্ী’ পঝরর িছর ‘সাবিত্রী’। 
তিলবচঝত্র মানুঝষ্র প্রিৃকৃবি আাঁকার িখ িাাঁর পূরর্ িেবন। কারর্ মবিলা বিসাঝি কারও কাঝছ কাবরগবর ও প্রঝোগ-মক িল 
মিখার মস ভাগি মসই সমে বছল না। পাঝির ঘঝর িরুর্ ইিাবল বিল্পী িবিকুমার মিি থাকঝলও মস বিদিা আেও করার 
অবধকার িেবন িাাঁর। 
 

আিও িাঙাবলরা সুখলিাঝক মঝন মরঝখঝছ। সাবিিি িগঝি পদাপণর্ করার আঝগ মথঝকই বিবন িাঝি বনঝেবছঝলন 
িুবল। ‘প্রিাসী’ পবত্রকাঝি িেঝিা বিবনই প্রথম মবিলা যাাঁর আাঁকা ছবি ছাপা িে। িাংলার প্রথম বিল্পী এিং একই সঝগ 
মলবখকা িওোর কৃৌ্বিত্ব িাাঁরই প্রাপি অথণাৎ সবচত্র গল্প বলঝখ ওাঁর আঝগ মকউ ছাপানবন। 

১৯১২ মি যখন িাাঁর প্রথম িই মিঝরাে িাঝি বছল বনঝির িাঝি আাঁকা িাচ্ছাঝদর িনি সি সাদা কাঝলা ছবি। 
১৯২০ অিবধ বনঝিই আাঁকঝিন িইঝের ছবি। ক্রমি িা িাবরঝে যাে িেঝিা মপিাগি বিল্পীঝদর চাঝপ। মিষ্ ছবি আাঁঝকন 
িাচ্ছাঝদর িনি ১৯৩০ এর পর। মস িইবে নানা কারঝর্ খুিই িিবিক্রমী। এবে িাাঁর একমাত্র িই যাঝি ওাঁর আাঁকা রবঙন 
ছবি মদখা যাে। সুখলিার রাও-এর ছবিঝি ময বিঝদবি প্রভাি পবরলবক্ষি িে মসই মক িল বিবন িাাঁর বপিা উঝপন্দ্রবকঝিার 
রােঝচ ধুরীর কাঝছই বিঝখবছঝলন। বিষ্ে ও আবগক দুবদক মথঝকই বিচার করঝলই িা সুদৃিি ভাঝি মিাো সম্ভি। 

১৯১২ সাঝল সুখলিার প্রথম িই ‘গঝল্পর িই’ প্রকাবিি িে। কুবড়বে বভনঝদবি রূপকথাঝক মসখাঝন িাংলার 
মছঝলঝমঝেঝদর উপঝযাবগ কঝর উপিাপন কঝরঝছন বিবন। ভারিীঝি মসসম্পঝকণ মলখা িঝেবছল–  

‘‘গল্পগুবল োেকা েুৌ্ঝলর মঝিাই সুন্দর, উপঝভাগি, মলবখকার ভাষ্াবে ও মিি সিি– িািাঝি একবে সুর আঝছ – 
সুরেুকু এঝকিাঝর বগো প্রাঝনর িাঝর আঘাি মদে, …গ্রঝন্থ অঝনকগুবল সুন্দর ছবি আঝছ। মসগুবল আিার গ্রন্থকত্রণীর 
স্বরবচি। িগনারীর িঝস্ত এমন বচত্র রবচি িে –ইিা মদবখো শুধু আনঝন্দ নঝি মগ রঝি ও আমাবদঝগর বচত্ত ভবরো 
ওঝঠ।’’৭  

রিীন্দ্রনাথ খুিই পছন্দ করঝিন সুখলিার ছবি। ‘সঝন্দি’ –এ িার কবিিার িনিও ছবি এঝকঝছন সুখলিা। আিার সুখলিা 
যখন ইংরািীঝি ‘মিহুলার গল্প’ অনুিাদ করঝলন, সঝগ ছবি- িইঝের ভূবমকা বলঝখ বদঝলন রিীন্দ্রনাথ। পরিিণীঝি কবির 
িিিঝষ্ণ বনউইেকণ মথঝক প্রকাবিি ‘রািা ও রার্ী’ এিং ‘িাপান যাত্রী’ র ইংরাবি অনুিাদ সুখলিারই করা। ‘বডভাঝেবরং 
লাভ’ এিং ‘আ বভবিে েু িাপান’। 
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 মছােঝদর মলখার মক্ষঝত্র সুখলিার বিচরর্ বছল নানা িাখাে – মম বলক গঝল্প (‘দুই ভাই, ‘মখাকা এল মিবরঝে’, 
‘আবল ভুবলর মদঝি’), অনুিাদ গল্প (নানান মদঝির রূপকথা’, ‘গল্প আর গল্প’, মসানার মেূর’) কবিিা (‘নূিন ছড়া’, ‘বিঝদবি 
ছড়া’), গল্প, নােক (‘িঝন ভাই কি মিাই’, িীর িনুমান’, আিিপুর’, ‘পাবখর মদি’, পাঠিপুস্তক, জ্ঞান-বিজ্ঞাঝনর বনিে 
প্রভৃবি।   
 সুখলিা রাও মকিলমাত্র মছােঝদর িনি শুধু গল্প িা ছড়া বলঝখ ক্ষান্ত িনবন। সারািীিন ধঝর বিশু বিক্ষার উপঝযাবগ 
নানা ধরঝনর িই বলঝখঝছন। শুধুমাত্র ির্ণ বিক্ষার িই িনিই সািবে িই বলঝখঝছন সুখলিা। এ বিষ্ঝে িার প্রথম িই 
পড়াশুনা’ প্রকাবিি িে ১৯১৭সাঝল। এছাড়া বলঝখঝছন ‘স্বািি’ (১৯২২), ‘নূিন পড়া’ (১৯২২), ‘বনঝি পড় (১৯৫৬), ‘বনঝি 
মলখ’ (১৯৬৭) ইিিাবদ।  
 সুখলিা মদিী শুধু মছােঝদর সাবিিি মকমন িওো উবচি িা উবচি নে এ বিষ্ঝেও বিবন যঝথষ্ট মভঝিঝছন। বিবন 
চাইঝিন– বিশু সাবিিি বনমণল িঝি। িাঝি মকান মন্দ ভাঝির প্রশ্রে িা গুরুিনঝদর প্রবি অশ্রদ্ধার ভাি থাকঝি না। কারও 
প্রবি বিঝদ্বঝষ্র িা অিজ্ঞার ভাি থাকঝি না। ‘বিশু সাবিঝিি সুরুবচ’ প্রিঝে বিবন িাবনঝেঝছন–  

‘‘বিশু সাবিঝিির বভির বদো বিশুর সরল মঝনর ময ছবি, ময বিক্ষা ময আদিণ মপ ছাে, িািা িািার অজ্ঞািসাঝর 
মসখাঝন বনঝির ছাপ রাবখো যাে, এিং ভবিষ্িঝি িািার বিক্ষা দীক্ষা, এমনবক রুবচর উপঝর প্রভাি বিস্তার 
কঝর।’’৮ 

 শুধু িইপড়া নে, মছােঝদর বনঝে নাচগান, নােক করাঝনার উপাদাঝনর কথাও সুখলিা সমান গুরুত্ব বদঝে মভঝিঝছন, 
বলঝখঝছন। পাবরিাবরক িীিঝন এমন অঝনক মখলা-নাবেকা ইিিাবদ বিবন মছােঝদর বদঝে কবরঝেঝছন। কলিানী কাঝলকঝরর 
মলখাে িার বিিরর্ পাই– পদণার বপছঝন আঝলা বদঝে কাগঝির পুিুল নাড়াঝনা িি। িার ছবি পদণাে েুঝে উঠি চলবিঝত্রর 
মঝিা। সািান িল বদঝে িড় িুদিুদ তিরী কঝর মমামিাবি আর ছবির মাঝে িসাঝনা িি। মমাঝমর আঝলা িুদিুঝদর মধি 
বদঝে বগঝে ছবির উপর রামধনু তিরী করি। মছােরা ভারী মিা মপি। কলিানী বলঝখঝছন,  

‘‘আমাঝদর মখলার সবগনী মাবসমার সঝগ মলাক প্রবসবদ্ধর রাসভাবর সুখলিা রাওঝের মকান বমল বছলনা।’’৯  
িাছাড়া বিশুঝদর বদঝে বিবন অঝনক রকম আনন্দানুষ্ঠান কবরঝে বনঝিন। উদািরর্ বিসাঝি িলা যাে– 

‘‘গুবেঝপাকা মথঝক প্রিাপবির িন্ম। িারান্দার মিষ্ বদঝক লিা দবড় মিাঁঝধ িার মথঝক পািাপাবি একসাবর মকাচান 
কাপড় েুবলঝে মদওো িি– ওপর বদকো িঝড়া কঝর দবড়র সঝগ িাাঁধা আর বনচো মখালা। এঝককিন মমঝে 
এঝককো িাবড়র মঘরাঝোঝপর মঝধি দাাঁড়াঝিন– িারা সি গুবে মপাকা।’’১০   

িারা সিাই দুঝল দুঝল গান গাইি– ‘‘পরার্ পুলবকি মদিমন চমবকি, / আবি মকান শুভক্ষঝন ভাবঙল এ ঘুমঝঘার।’’১১  
 সুখলিার মলখাে - ভািনাে সামবগ্রক ভাঝি ওবড়িা সংসৃ্কবি অঝনকো িােগা কঝর বনঝেবছল। মসখানকার প্রচবলি 
িিূ ছড়া গান সুখলিা অনুিাদ কঝর িাংলা বিশু সাবিঝিির পবরবধবে িাবড়ঝে বদঝেবছঝলন। িার একবে সমূ্পর্ণ প্রিেই আঝছ 
‘উবড়ো ছড়া’ নাঝম। ১৯৫২ সাঝল কেঝক অনুবষ্ঠি প্রিাসী িগ সাবিিি সঝেলঝন িার ময অবভভাষ্র্ িারও বিষ্ে ওবড়ো 
বিল্প-সাবিিি-সংসৃ্কবির ইবিিাস, িাংলার সঝগ িার সাদৃিি এিং পারস্পবরক আদান–প্রদাঝনর প্রঝোিনীেিা আঝলাচনা 
কঝরঝছন। বিবন বিশ্বাস করঝিন, সাবিিি প্রাঝদবিকিা মদাঝষ্ দুষ্ট িওোো মদঝির পঝক্ষ ক্ষবিকারক।  
 সুখলিার মনঝন আসঝল ব্রাহ্ম মূলিঝিাঝধর ভূবমকা অপবরসীম। িৃিঝির সঝগ বমলঝনর আকাগাবে িার অন্তগণি। 
সুখলিা উঝপন্দ্রবকঝিাঝরর প্রবিভার সঝগ িার ভগিদভবক্তর উত্তরাবধকাবরর্ী িঝেবছঝলন। ‘পঝথর আঝলা’ আর িার ইংঝরবি 
অনুিাদ ‘Leading Lights’ এই দুবে িইঝে িার ধমণীে উপলবির কথা বলঝখঝছন। পরঝমর এই সাধনার পািাপাবি িার 
আর এক মুবক্তর িগৎ বছল (সাবিঝিি িগৎ িিিীি)। কেঝক বিবন ‘বিশু ও মািৃমগলঝকন্দ্র’ গঝড় মিাঝলন। ‘উবড়ষ্িা 
নারীঝসিা সংঘ’ প্রবিষ্ঠা কঝরন। মিাযুঝদ্ধ আিিঝদর মসিার দাবেত্ব কাঝধ বনঝে মরড ক্রস মসিক িাবিনী গঠন কঝরন। 
‘কাইিার এ বিন্দ’ পদক (১৯৪৫-৪৬) িার মসই মসিারই স্বীকৃবি। িার ‘বনঝি পড়’ গ্রন্থবে বিশুসাবিিি সংসদ কিৃণক 
প্রকাবিি িে এিং এর িনি বিবন ‘মলবখকা’ পুরস্কার ও ভারি সরকাঝরর ‘সাবিিি’ পুরস্কার’ (১৯৫৬) লাভ কঝরন। সংসার 
কঝরও বকভাঝি সাংসাবরকিাে বনমাবিি না থাকা যাে, সুখলিা রাও মযন সারািীিন ধঝর মসোই মদবখঝেঝছন। লীলা 
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মিুমদাঝরর ির্ণ্ণাে মদবখ বনপুনা গৃবিনী িঝলও বিবন একেুও সংসারী বছঝলন না। চমৎকার রান্না করঝিন, অবিবথ মসিা 
করঝিন, ঘর সািাঝিন। বকন্তু িার মঝন থাকি মলখাে ও ছবি আকাে। 
 সুখলিার প্রাে প্রবিবে রচনাঝিই িার িাস্তিিাদী সুবচবন্তি মননধঝমণর প্রকাি লক্ষি করা যাে। বিশুঝদর ির্ণ 
পবরচে করাঝনার মক্ষঝত্র বিবন সমূ্পর্ণ স্বিন্ত্র ও বিজ্ঞানসেি পঝথর িবদি বদঝেঝছন। প্রচবলি ির্ণমালার ক্রমানুসাঝর না 
সাবিঝে বিবন ির্ণগুবলঝক িাঝদর মচিারার সাদৃিি অনুসাঝর সাবিঝেঝছন। যাঝি মছােরা সিঝিই একবে ির্ণ বিঝখ িার 
সাদৃঝিি অনি ির্ণগুবলও সিিভাঝি বিঝখ বনঝি পাঝর। এইভাঝি একবে বিশুর পঝক্ষ প্রাথবমক পযণাঝের বিক্ষালাভ অঝনকোই 
সিি–সরল ও আকষ্ণর্ীে কঝর িুঝলবছঝলন। 
 সুখলিা মছােঝদর িনি নানা স্বাঝদর গঝল্পর িইও বলঝখঝছন। ‘আবল ভুবলর মদঝি’, ‘নানান গল্প’, ‘মখাকা এল 
মিবরঝে’ প্রভৃবি িইঝে প্রকাবিি গল্পগুবলর আঝিদন বচরন্তন। ‘আবল ভুবলর মদঝি’ গঝল্পর মছােঝদর মঝনর কল্পনার অপ্রুপ 
িগৎিীিন্ত িঝে উঝঠঝছ মলবখকার আন্তবরক মেিস্পঝিণ। গঝল্প মদখা যাে, পড়ার সমে আবল ভুবলরা মদঝি যািার িনি িার 
পড়া িেবন। িার মা িার উপর রাগ করঝলন, িাবস্তও বদঝলন। িাই ননুর বির কঝরঝছ –  

‘‘এিার মথঝক পড়ার সমে যবদ আবল ভুবলরা ডাকঝি আঝস িাঝদর সঝগ যাঝি না, খাবল মখলার সমে যাঝি।’’১২  
এই গঝল্প একই সঝগ প্রকাি মপঝেঝছ বিক্ষামূলক বিষ্ে ও অপার আনন্দ।  
 মদবি–বিঝদবি নানা রূপকথা-উপকথার গল্প সংকলঝনর পািাপাবি সুখলিা মদি-বিঝদঝির বভন্ন বভন্ন স্বাঝদর মিার 
ছড়া–কবিিাও সংগ্রি কঝরবছঝলন। ‘নূিন ছড়া’ িইঝে মদখা যাে অবধকাংিই ইংঝরবি মছঝলভুলাঝনা ছড়ার অনুিাদ। ছড়াগুবল 
বিবন অনুিাদ করঝি বগঝে সুখলিা বিঝদবি ছড়ার মূল্ভাি ও ছন্দ তিবিষ্ঠিঝক এক মরঝখ মসগুবলঝক যথাসম্ভি মদিীে ছাাঁঝদ 
মেঝল সাবিঝেঝছন। অনিবদঝক, এঝদিীে মলাকি ছড়াগুবল বনঝেও িহু পরীক্ষা-বনরীক্ষা কঝরঝছন বিবন। ছড়া গুবলঝক সমূ্পর্ণ 
পবরিিণন না কঝর বভন্ন বভন্ন অংি বিঝিঝষ্র সংঝযািন ঘবেঝেঝছন। মযমন- উদািরর্ বিসাঝি িলা যাে, প্রকৃি মছঝল ভুলাঝনা 
ছড়াে আঝছ– 

‘‘সূবযিমামা সূবযিমামা, মরাদ কঝরা না, 
মিামার িাশুড়ী িঝল মগঝছ মিগুন মকাে না; 
মিগুন িল চাকা চাকা, মি  িল খাদা নাকা; 

িড় মরাঝে িাি বদঝে, মছাে মরাঝে প বদঝে, 
আে সূবযি েলমবলঝে!’’১৩ 

সুখলিা এই ছঝন্দই বলখঝলন–  
‘‘সূবযিমামা, সূবযিমামা 

মরাদ কর’মস। 
িাঝন রাবিি যাে মস মভঝস 

পান কর মস। 
মখঝির িঝল লাগুক োন, 
পাকুক গম, পাকুক ধান। 

িড় মরা ইঝে দুই পা বদঝে, 
মছাি মরাইঝে মিলান বদঝে, 
আে সূবযি েলমবলঝে।’’১৪ 

এই সমস্ত ছড়াগুবল পুরািন, পবরবচি। বকন্তু নিুনঝত্বর স্বাঝদ ও আনঝন্দ ভরা। আধুবনক িীিনঝিাধ গড়া।  
 মছােঝদর িনি সুখলিা মিি বকছু মিার মিার কবিিা ও বলঝখঝছন। মকানও মকানও কবিিাে আঝছ বনঝোল গল্প 
কাবিনীর স্বাদ। ‘েুবনর িাসা’ কবিিাবে পড়ঝি পড়ঝি মঝন পঝড় উঝপন্দ্রবকঝিার রাে মচ ধুরীর মসই ‘েুনেুবন আর বিড়াঝলর 
কথা’। আিার ‘মগাষ্ঠিানা’ কবিিাে রাঝির অেকাঝর িারাঝনা িাছুর খুিঝি বগঝে ভুল কঝর মগাষ্ঠ িানা ধঝর এঝনঝছ এক 
িাঝঘর ছানা–  

‘’মসথা মোঝপর কাঝছ 
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িাছুর আঝছ 
অস্পষ্ট মদখঝি মপল। 

িাঝর িাপঝে ধঝর 
আনল ঘঝর 

চিাচাে সঝি– ‘এ বকএ, িানা?’ 
শুঝন চাবিঝি মকাঝল 

পঝড় মস েঝল 
এঝনঝছ ভুঝল িাঝঘর ছানা।’’১৫ 

এমনই অনাবিল িাবস আর মিার মখারাক রঝেঝছ, ‘উৎপাি’, বপঝঠ’, চাঝদাঁর িাবি’ প্রভৃবি কবিিাে। অনিবদঝক ‘মেবলঝোন 
মািাত্ম্ি’ কবিিাবেঝি েুঝে উঝঠঝছ মঝনারম এক ছবি – 

‘‘মছাে আঝজ্ঞ িঝল 
‘আঝজ্ঞ’ ‘আঝজ্ঞ’ কঝর 

সাড়া বদঝে মিাঝর মিাঝর 
মেবিঝলর নীঝচ মখাঝি 
পরদাো ধঝর বখাঁঝচ, 

আলমাবর ঘুঝর বপঝছ, 
দিাঝখ মসথা মনই মনই। 

মকাথা ও িািু মনই। 
মেবলঝোন মিঝি চঝল।’’১৬ 

 অিিি সুখলিা রাওঝের কবিিার পািাপাবি গল্প উপনিাসগুবলও মছােঝদর হৃদেগ্রািী। এরকমই উপনিাস িল 
‘অনুসোন’ মযখাঝন রঝেঝছ দুই ভাই সুবিি ও সুবচঝির কাবিনী। িানা যাে তিিি ঘেনাচঝক্র বনঝির িািা–মা–ভাই-মিাঝনর 
কাছ মথঝক পৃথক িঝে বিবচ্ছন্ন িঝে সূবচি ‘মনীন্দ্র’ নাঝম িঝড়া িঝেঝছ দবরদ্র এক কৃৌ্ষ্ক পবরিাঝর। পড়াশুনার িনি 
কলকািাে আসার পর িঠাৎ একবদন বকছু মলাক িাঝক িুঝল বনঝে যাে কালীবকঙ্কর িািুর িাবড়ঝি। মসখাঝন বগঝে মস 
িাঝন ময িারই মঝিা মদখঝি এই িাবড়র মছঝল সুবিি, ময িাবড় মথঝক পাবলঝে মগঝছ। কালীবকঙ্কর িািু ও িার স্ত্রী িাঝক 
সুবিি িঝল মঝন কঝরঝছ। এরই মাঝে মনীন্দ্র িানঝি পাঝর, িার সঝগ মচিারার বমল আঝছ এমন একবে মছঝল িািাঝি 
পাবড় বদঝেঝছ লন্ডঝনর উঝেঝিি। মনীন্দ্রও লন্ডঝন যাে পড়াশুনার অবছলাে। যবদও িার প্রধান লক্ষি বছল সুবিঝির অনুসোন। 
লন্ডঝন ঘেনাচঝক্র দুিঝনর সাক্ষাৎ িঝল মনীন্দ্র িানঝি পাঝর, মস আসঝল সুবিঝির যমি ভাই সুবচি। উপনিাঝসর মিঝষ্ 
দুই-ভাইঝের বমলঝনর মঝধি বদঝে ঘঝেঝছ সমগ্র কাবিনীর মধুর পবরর্াম।  
 সুখলিা বছঝলন মছােঝদর িনি অিিন্ত মরমী মলবখকা, ভীষ্র্ আন্তবরক িার উপিাপনা। মছােঝদর মঝনর উপযুক্ত 
খাঝদির মযাগান বদঝেঝছন বিবন। সাবিিি সৃবষ্টর মক্ষঝত্র লক্ষি কবর অিান্তর, অিাস্তি বিষ্েঝক গ্রিন কঝরনবন বিবন। িরং 
কীভাঝি মছােঝদর চারপাঝির িাস্তি পবরঝিি পবরবিবি সম্পঝকণ সঝচিন কঝর মিালা যাে, মস বিষ্ঝে গভীর ভাঝি মভঝিঝছন। 
িার গল্প উপনিাস–ছড়া-কবিিার পািাপাবি নােকগুবলঝি (িীর িনুমান, পাবখর মদি) মদখা যাে রুবচিীল বচন্তা-মচিনার 
প্রকাি। 
 ১৯৫৬ সাল মথঝক সুখলিা ও িেন্ত রাও কলকািা বনিাসী িন। ‘বনঝি মিখ’, মাবের মানুষ্’, ‘আবলভুবলর মদঝি’, 
‘ঈসঝপর গঝল্প’র মঝিা িহু িই কলকািাে পূঝিণই মিবরঝেঝছ। রাষ্টীে পুরষ্কার ও ভুিঝনশ্বরী পদঝকর মঝিা সোন মপঝেঝছন। 
১৯৬৫ মি মারা যান িেন্ত রাও। ১৯৬৬ মি মারা যান সুখলিা রাও। মৃিুির মাসখাঝনক আঝগও লীলা মিুমদারঝক 
িঝলবছঝলন মিষ্ না িওো মলখার কথা, িঝলন–  

‘‘মযখাঝন যা আঝছ, আর যা কাঝি লাঝগ, বদঝেঝছ, নষ্ট িঝল আমার কষ্ট িঝি।’’১৭ 
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 সুখলিা রাও বলখঝিন, আর বলখঝিন িঝলই ‘সিি পাঠ’ আর ‘িাবসখুবি’ র সঝগ িার ‘বনঝি পড়’ আর ‘বনঝি 
মলখ’– িাংলার সাবিঝিির সাঝথ সাঝথ আমাঝদর তিিঝির সাঝথ িবড়ঝে আঝছ। উঝপন্দ্রবকঝিার রাে মচ ধুরীর িড় মমঝে 
িঝল নন, সুকুমার রাঝের বদবদ িঝল নন, সুখলিা িার িহুমখী কািকমণ আর মলখাঝলবখর িনি সাবিিি, বিশুবিক্ষা আর 
নারী িগঝির ইবিিাঝস স্ব মবিমাে উজ্জ্বল।  
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