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

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-11 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 112-122 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 112 of 122 

 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 112 –122 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848  
                                     __________________________________________________________________ 

রবীন্দ্র ছ োট োগটে সমকোল 
 

শংকরদেব মন্ডল 
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ববভাগ  
শরৎ সসবিনারী কদলজ, ধ্বনয়াখালী, হুগলী 
ইদমইল : profsdm.1979@gmail.com 

____________________________________________________ 

Keyword 
প ভূমম, জীবনসত্য, সমোজসত্য, জীবনদর্শন, সমকোল, জনজীবন, মিহ্ন, কোলটিত্নো।  
____________________________________________________ 

Abstract 
সোমিটত্যর প ভূমম ছলখক রুমিমভমিক। কোটলর ক্রমোগত্ এমগটে িলোর সোটে সোমিমত্যটকর জীবন অমভজ্ঞত্োরও 
ক্রমমববত্শন ঘট । কোটলর গমত্ মনেন্ত্রক ছকোটনো ছকৌর্ল ছনই, এ পর্শন্ত তত্মর িেমন। সব সমে নো িটলও কখটনো কখটনো 
সোমিটত্য কোটলর মিহ্ন স্পষ্ট িটে উঠটত্ ছদখো র্োে। রবীন্দ্রনোে ঠোকুটরর ছ োট োগটের মবসৃ্তত্ ছেক্ষোপট  মবমিত্র জীবনসত্য 
ও সমোজসত্য, ছলখটকর জীবনদর্শন সমকোটলর ছেমক্ষটত্ই ধরো পটেট । পরোধীন ভোরটত্র রোজননমত্ক গমত্েকৃমত্ ও 
কমশকোটের মিহ্ন, বঙ্গভঙ্গ আটদোলটনর েত্যক্ষ েমত্ফলন ছবর্ কটেকম  গটের কোেোগঠন ও ভোবধোরণ কটরট । এ োেো 
েমত্মদনকোর িলমোন জীবটনর ভোষোরূপ ত্োাঁর গটের অনযত্ম মবমর্ষ্টত্ো।  
             সমকোটলর পট  ছর্ জীবটনর বণশনো, ছর্ মোনমবক অনুভূমত্র সুলমলত্ কোমবযক বণশনোে রবীন্দ্রনোটের 
ছ োট োগে সমৃদ্ধ ত্োর আটবদন ছকোটনো মদনই ত্োৎক্ষমণকভোটব ফুমরটে র্োটব বটল মটন িে নো। মবমর্ষ্ট ছভৌটগোমলক 
পমরটবটর্, মবমর্ষ্ট সোমোমজক পমরকোঠোটমোটত্, মবমর্ষ্ট রোজননমত্ক পমরমেটল রবীন্দ্রনোে ছর্ ছ োট োগেগুমল মলটখম টলন ত্ো 
বত্শমোন কোটলও পোঠকসমোটজর কোট  খুব সমোদর ছপটে েোটক। এই পোঠক মটনোরঞ্জক মবটর্ষ তবমর্ষ্টয েোকোর কোরটণ 
রবীন্দ্রনোে ঠোকুর মবরমিত্ ছ োট োগটের সোমিত্যমূলয ছকোটনোভোটবই কম নে। আটগই উটেখ করো িটেট , ছ োট োগেকোর 
রবীন্দ্রনোটের ছ োট োগটের ছেক্ষোপ  মবসৃ্তত্। মবসৃ্তত্ এবং মবমিত্র। ছদর্কোটলর মবমিত্র ছর্ মবষেগুমল রবীন্দ্র ছ োট োগটের 
উপজীবয ত্োর মটধয পমেবোংলোর সমোজ, জীবনমিত্র ছবমর্ মোত্রোে েমত্ফমলত্ িটেট । বোংলোর নদীমোতৃ্ক রূপ, মনসগশ, 
মোনব তবমর্ষ্টয, পোমরবোমরক কোঠোটমো, মর্ক্ষো, সংসৃ্কমত্, ছলোকমবশ্বোস, ছলোকসংস্কোর, ধমশীে আিোর-মবিোর, মোনমবক উৎকষশ, 
ছেম, মবরি, মমলন, মনমশল িোসয-ছকৌতু্ক, নোরী েগমত্মূলক মিন্তো-ভোবনো – এককেোে বোংলো ও বোঙোমল জনজীবটনর 
সোমবশক জীবন-ধোরো রবীন্দ্রনোটের ছ োট োগটের ছ োট ো ছ োট ো আেত্টন এক ু এক ু কটর ধরো পটেট । ছসই কোরটণ 
ত্োাঁর ছ োট োগটের নোনো রকটমর ছেণীমবভোগ করো র্োে। পূটবশ অটনক মবমর্ষ্ট সমোটলোিক রু্মি-বুমদ্ধ েটেোটগ ছসই কোজ 
কটরট ন। রবীন্দ্রনোটের ছ োট োগটের সোেশকত্ো বো সোফলয এবং অসোেশকত্ো বো তবমর্টষ্টযর রকমটফর মবষটে আটলোিনো, 
িমরত্র মবিোর, বণশনোর ভোটলোমদ মবিোর এ ধরটণর ছকোটনো উটের্য আমরো রোখম  নো। সমকোল অেশোৎ রবীন্দ্রনোটের গে 
রিনোর সমটের মিহ্ন কত্ ো ত্োাঁর গটে েমত্ফমলত্ িটেট  ত্োর অনুসন্ধোন আমোটদর কোময বস্তু। ত্টব মনমদশষ্ট ও মনবশোমিত্ 

http://www.tirj.org.in/
http://www.tirj.org.in/
mailto:trisangamirj@gmail.com
mailto:profsdm.1979@gmail.com


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

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-11 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 112-122 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 113 of 122 

 

ছকোটনো ছ োট োগটের ত্োমলকো  এটক্ষটত্র পূবশ ছেটক মনণশে করো েোকট  নো। সমকোটলর েমত্ফলটন রিনো বোস্তব ত্েো 
জীবন্ত িটে ওটঠ। রবীন্দ্র ছ োট োগটের র্রীটর সমকোটলর ছর্ মিহ্ন রটেট  ত্ো ত্োাঁর কোলটিত্নোরই মবমর্ষ্ট ও তর্মেক 
নমজর। 

____________________________________________________ 

Discussion  
রবীন্দ্রনোে ঠোকুটরর ছ োট োগে বোংলো সোমিটত্যর ক্লোমসক সম্পদ। বোংলোর জনজীবনটক নোনো মোত্রোে ত্োাঁর গে উদ্ভোমসত্ 
কটরট । বোংলোর সমোজ, ছদর্-কোল; সোমোমজক, রোজননমত্ক, ধমশীে রীমত্-নীমত্; সংস্কোর, মবশ্বোস; মর্ক্ষো-সংসৃ্কমত্; বোংলোর 
েকৃমত্, ঋতু্নবমিত্র; বোঙোমলর স্বভোব-তবমর্ষ্টয ত্েো ছেণী ও অবস্থো-ছভটদ বোঙোমলমোনস ত্োাঁর গটে েমত্ফমলত্ িটেট । 
এই বহুমোমত্রক বোঙোমল জীবনমিত্রটনর ছেক্ষোপ  ছলখটকর সৃমষ্টক্ষম জীবটনর সুবৃিৎ কোল (১৮৭৭ ছেটক ১৯৪০ পর্শন্ত, 
ছত্ষমি ব র; মত্োন্তটর ১৮৭৭ ছেটক ১৯৪১ পর্শন্ত, ছিৌষমি ব র)। ছলখটকর জীবন অমভজ্ঞত্ো সঞ্চটের ছক্ষটত্র এ ধরটণর 
সংখযোত্ত্ত্ব-েটেোগ ফলোফল র্েোেশ  নোও িটত্ পোটর। ত্োর কোরণ, অধযেন অমভজ্ঞত্ো, বোস্তব জীবন অমভজ্ঞত্ো এবং 
ভমবষযৎ  সম্পটকশ  দূরদৃমষ্ট মোনবিমরত্র-মিত্রণ-মর্েীর মর্শোদো অকু্ষণ্ণ ভোটব তু্টল ধরটত্ পোটর। িলমোন সমে সব মক ুই 
দূটর সমরটে ছদে, সৃমষ্টর পোটল স্রষ্টোর মিহ্ন ক্রমর্ অটগোির িটে ওটঠ; মবশ্ব স্রষ্টোর সৃমষ্টর ছক্ষটত্র এই মনেম ছদখটত্ পোওেো 
র্োে। অটগোির িওেো সমেটক ধটর রোখবোর েটকৌর্ল সোমিটত্যর একম  মবটর্ষ তবমর্ষ্টয। মকন্তু অস্বীকোর করবোর ছকোটনো 
উপোে ছনই ছর্, সৃজযমোন সোমিত্য ও সোমিমত্যক একই সমে ছস্রোটত্র অনুকূটল সঞ্চরমোন। ত্োই ছলখটকর জীবন-পমরসর 
েবোমিত্ সমেধোরোে এক স্বণশদ্বীপ। মপ ন পোটন  ুট  িলো সমটের মবপরীটত্ মস্থর কীমত্শ স্থোপন সকটলর দ্বোরো সম্ভব নে। 
ওই কীমত্শর সোটেই বত্শমোন কোটলর সংটর্োগ রমিত্ িে। আমরো রবীন্দ্র-কীমত্শর সংটর্োগ সরণী ধটর সমকোটলর মিহ্ন 
সন্ধোন করটত্ িোই। সংমক্ষপ্তত্োর ছদোিোই নো মদটে, সোধযোনুসোটর ছিষ্টো করটত্ িোই। 
            জমমদোমর পমরিোলনো করটত্ মগটে গ্রোমবোংলোর সোটে মনমবেভোটব ত্োাঁর পমরিে িে। ছসই অমভজ্ঞত্ো 
েমত্ফমলত্ িটেট  গে কোেোে। ১৩৪৭ বঙ্গোটের তবর্োটখ  ‘ছসোনোর ত্রী’ কোটবযর ভূমমকোে রবীন্দ্রনোে মলটখম টলন ছর্,  

 “বোংলোটদটর্র নদীটত্ নদীটত্ গ্রোটম গ্রোটম ত্খন ঘুটর ছবেোমি, এর নূত্নত্ব িলন্ত তবমিটত্রযর নূত্নত্ব। শুধু 
ত্োই নে, পমরিটে অপমরিটে ছমলোটমর্ো কটরম ল মটনর মটধয। বোংলোটদর্টক ছত্ো বলটত্ পোমর ছন ছবগোনো 
ছদর্; ত্োর ভোষো মিমন, ত্োর সুর মিমন। ক্ষটণ ক্ষটণ র্ত্ ুকু ছগোিটর এটসম ল ত্োর ছিটে অটনকখোমন েটবর্ 
কটরম ল মটনর অদরমিটল আপন মবমিত্র রূপ মনটে। ছসই মনরন্তর জোনোটর্োনোর অভযেশনো পোমিলুম 
অন্তঃকরটণ, ছর্ উটদ্বোধন এটসম ল ত্ো স্পষ্ট ছবোঝো র্োটব ছ োট ো গটের মনরন্তর ধোরোে। ছস ধোরো আজও েোমত্ 
নো র্মদ ছসই উৎটসর ত্ীটর ছেটক ছর্তু্ম। র্মদ নো ছ টন আনত্ বীরভূটমর শুষ্ক েোন্তটরর কৃচ্ছ্রসোধটনর ছক্ষটত্র।’’১  

          বীরভূটমর (র্োমন্তমনটকত্টনর) কমশর্টজ্ঞর মোটঝও রবীন্দ্রনোটের “ছমো র িলো কলটমর’’ ছেটক আধুমনক জীবন-
সমৃ্পি ছ োট োগে ছবমরটেট । ছিমন্তবোলোটদবীটক একম  পটত্র গটের বোস্তবত্ো সম্পমকশত্ েটের উিটর রবীন্দ্রনোে 
বটলম টলন ছর্, -     

“এক ো কেো মটন ছরটখো, গে ো ছফোট োগ্রোফ নে।”২       
আমরো জোমন সোমিত্য রিনোে মোনবজীবনসম্ভব মক ু ো কেনোর আেেও ছলখকটক মনটত্ িে।  
          ‘মত্নসঙ্গী’ গে গ্রটের ‘ছর্ষ কেো’ গটের ‘পমরমর্ষ্ট’ অংটর্ এবং ‘গেগুি’ (অখন্ড সংস্করণ) গ্রটের ‘ছ োট ো 
গে’ গটে রবীন্দ্রনোে মলটখট , -  

“মোনুটষর জীবন ো মবপুল এক ো বনস্পমত্র মটত্ো। ত্োর আেত্ন ত্োর আকৃমত্ সুঠোম নে। মদটন মদটন িটলট  
ত্োর মটধয এটলোটমটলো ডোলপোলোর পুনরোবৃমি। এই সূ্তপোকোর একটঘটেমমর মটধয িঠোৎ একম  ফল ফটল ওটঠ, 
ছস মনট োল, ছস সুটডোল, বোইটর ত্োর রং রোঙো মকংবো কোটলো, মভত্টর ত্োর রস ত্ীব্র মকংবো মধুর। ছস সংমক্ষপ্ত, 
ছস অমনবোর্শ, ছস তদবলব্ধ, ছস ছ োট ো গে।” ৩ 

মোনুটষর জীবন - সম্ভব ঘ নোধোরোে ‘সংমক্ষপ্ত’, ‘অমনবোর্শ’, ‘তদবলব্ধ’ ছ োট োগটের ‘ফটল ওঠো’-র মবষেম  সবশসোধোরটণর 
মটনোগ্রোিী কটর বযি করোর জনয মবটর্ষ ক্ষমত্োর্োলী ছলখটকর আমবভশোটবর েটেোজন িে। বোংলো ছ োট োগটের সন্ধোনী 
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পোঠক মোটত্ররই জোনো আট  ছর্, রবীন্দ্রনোেই বোংলো ছ োট োগটের েেম সোেশক সৃমষ্টকত্শো, ছ োট োগটের সংজ্ঞো – স্বরূপ – 
তবমর্ষ্টয মনণশেকোরী; একজন ছেষ্ঠ ছ োট ো গেকোর। ছ োট োগটের সংজ্ঞো মিসোটব ত্োাঁর ‘ছসোনোর ত্রী’ কোটবযর  ‘বষশোর্োপন’ 
(১২৯৯ বঙ্গোটের ১৭ই তজযষ্ঠ মলমখত্) কমবত্োর সুমনমদশষ্ট কটেকম  পংমির উটেখ করো িে। মকন্তু ‘বষশোর্োপন’ কমবর 
বষশোর আকোর্-মোম র মমলটনর অবসটর, সৃ্মমত্র সরণী ছবটে একোন্ত আবদ্ধ মনজস্ব মটনর গভীটর অবগোিটনর ইিোে বযি 
র্োশ্বত্ রসোেনও। এই কমবত্োর দু’ম  অংটর্ (আলোদোভোটব) দৃমষ্ট আকষশণ করটত্ িোই। 

েেমত্, - 
“মোেোম  কমরেো মনিু            বটস বটস রমি মক ু 

বহুর্টে  সোরোমদন ধটর – 
ইিো কটর অমবরত্            আপনোর মটনোমত্ 

গে মলমখ এটককম  কটর।”৪ 
মদ্বত্ীেত্, - 

“জগটত্র র্ত্ র্ত্       অসমোপ্ত কেো র্ত্, 
অকোটলর মবমিন্ন  মুকুল, 

অজ্ঞোত্ জীবনগুলো       অখযোত্ কীমত্শর ধুলো, 
কত্ ভোব,  কত্ ভে ভুল – 

সংসোটরর দর্মদমর্       ঝমরটত্ট  অিমনশমর্ 
সংসোটরর দর্মদমর্            ঝমরটত্ট   অিমনশমর্ 

ঝরঝর বরষোর মটত্ো – 
ক্ষণ–অশ্রু  ক্ষণ–িোমস      পমেটত্ট  রোমর্ রোমর্ 

র্ে ত্োর শুমন অমবরত্। 
ছসই-সব ছিলোটফলো          মনটমটষর লীলোটখলো 

িোমর মদটক কমর সূ্তপোকোর, 
ত্োই মদটে কমর সৃমষ্ট            একম  মবসৃ্মমত্বৃমষ্ট 

জীবটনর  েোবণমনর্োর।”৫ 
ছ োট োগে ছলখক রবীন্দ্রনোে জীবটনর েেম পবশ ছেটকই  আপনোর ভোবনোর েমত্ফলন ঘ োটত্ িোন গটে। এবং অজ্ঞোত্, 
অখযোত্, অসমোপ্ত, অকোটল মবমিন্ন অপূণশ জীবটনর কত্ ভোব, ভে, ভুল; ছিলো, িোমস, কোন্নোে ভরো সংসোটরর েমত্মদনকোর 
মবসৃ্মমত্টক েমত্ফমলত্ করটত্ িোন। এই কমবত্ো ছ োট োগেকোর রবীন্দ্রনোটের মোনস েস্তুমত্র দমলল। 
            মূলত্ উমনর্ র্ত্কীে জীবনধোরোর মবমর্ষ্ট তবমর্ষ্টয এবং মবর্ র্ত্টকর আধুমনক ও আধুমনকত্ম জীবন-
স্পদন রবীন্দ্রনোটের ছ োট োগটের মোলোে ধীটর ধীটর স্নোেুজোটলর মটত্োই মবস্তোরলোভ কটরট । নোরীমর্ক্ষো-মবস্তোর ঘ ট , 
পোশ্চোত্য মর্ক্ষোর েসোর ঘ ট , মর্মক্ষত্ সমোটজ পূরটনো ধযোনধোরণো বজশটনর মোনমসকত্ো ধীটর ধীটর জোগট , সোমন্তত্োমন্ত্রক 
জমমদোমর বযবস্থোর ক্রমোবনমত্ ঘ ট , র্ির ছকোলকোত্োর িঞ্চল মবমিত্র জীবটনর কেো, জীমবকো সন্ধোটন ও মর্ক্ষো অজশটনর 
মনমমটি ছকোলকোত্ো র্িরটক ছবট  ছনওেো, নোনো সংস্কোর আটদোলন, রোজননমত্ক আটদোলন, নূত্ন মধযমবি ছেণীর উদ্ভব, 
নবয মর্ে-বোমনজয বযবস্থোর আেটে নবয পুাঁমজপমত্ ছেণীর উদ্ভব রোজধোনী ছকোলকোত্োর মনজস্ব সন্তোন। েমমক, মজুর, 
অমফটসর কমশিোরী, ছফরীওেোল, র্োত্রোওেোল, গোটেোেোন েভৃমত্ ছেণীর ছলোক এবং এটদর মটনোরঞ্জটনর জনয নোনো 
উপকরটণর মটধয খবটরর কোগজ এবং মেটে োর ম ল েধোন। 
            মোনবীে বোস্তব পৃমেবীর ছেমোকোঙ্ক্ষোে পমরপূণশ রু্বত্ী (তর্র্ব মবধবো) কমলোর আত্মমবসজশন  উমনর্ র্ত্কীে 
মিদু সংস্কোটররই অঙ্গ। ‘ঘো ’ ি’ল অিল অনে স্থোনু রক্ষণর্ীল  সমোটজর েত্ীক। অটনক মদটনর অটনক অবস্থোন্তটরর 
সোক্ষী জীণশ ঘো । মবধবোর আত্মদ্বন্দ্ব ছনই, ‘ঘোট র কেো’ কমলোর ছেমোকোঙ্খোর স্বীকৃমত্ মদটেট । ছস ছেম ভুলটত্ পোরটব 
নো, ত্োই ছস জটল ডুটব মটরট ।  
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            ‘ছদনোপোওনো’র েগমত্র্ীল ছডপুম  ছমমজটে  ত্োর স্ত্রী মনরুপমোর েমত্ কত্শবয পোলটনর ছক্ষটত্র এক ু ছবর্ী 
মবলম্ব কটর ছফটলট ন। ভদ্রটলোটকর ভোবনো ও বযবস্থোপনোর শুভটর্োগ তত্মর িে মন। মবটের মদটনর পণজমনত্ সমসযোর 
মবষটে অবগত্ িটেও ছস সম্পটকশ মো-বোবোটক ছবোঝোটনোর মটত্ো সৎ সোিস উমনর্ র্ত্টকর ছর্ষ মদটকর উচ্চমর্মক্ষত্টদর 
মটন জোটগ মন। মর্ক্ষোর েভোটব মববোি সভোে মক ু ো উদোরত্ো েদর্শন কটরট ন। বরপটণর  োকো মনরুপমোর স্বোমী িোে 
নো, এ কেো নীরু ত্োর বোবোটক ব’ছলট ।  
             উলোপুর গ্রোটমর সোব - ছপোস্টমোস্টোর ‘কমলকোত্োর ছ টল’। কোটজর িোপ কম। েকৃমত্র সোমন্নটধয মোটঝ-
মটধয কমবত্ো ছলটখন। একমদন ত্োর আমেত্ো গ্রোময বোমলকো রত্নটক বলটলন, -  

“ছত্োটক আমম এক ু এক ু কটর পেটত্ ছর্খোব।”৬  
ত্োর এই ইিোটত্ সুরুমির েকোর্ ঘট ট । অনযমদটক ‘মগমন্ন’ গটে উিম পুরুটষর জবোনীটত্ মবদযোলে মর্ক্ষোর ছর্ মমশোমন্তক 
বণশনো পোওেো র্োে, ত্ো রবীন্দ্রনোটের  োত্রজীবটনর েত্যক্ষ অমভজ্ঞত্ো ব’ছল মটন িে।  

“ োত্রবৃমি ক্লোটসর দুই-মত্ন ছেণী নীটি আমোটদর পমন্ডত্ ম টলন মর্বনোে।” ৭  
মত্মন  োত্রটদর র্োরীমরক ও মোনমসকভোটব পীেন করটত্ন, অকেয গোমলগোলোজ করটত্ন।  

“বোলকটদর পীেন কমরবোর জনয আমোটদর মর্বনোে পমন্ডটত্র একম  অস্ত্র ম ল, ছসম  শুমনটত্ র্ৎসোমোনয মকন্তু 
েকৃত্পটক্ষ অত্যন্ত মনদোরুণ। মত্মন ছ টলটদর নূত্ন নোমকরণ করটত্ন।” ৮ 

ছসইসব নোম অবর্যই ছ টলটদর ছিিোরো, স্বভোব ও ঘ নোটকমন্দ্রক খযোপো নোম। 
রোমকোনোই, ছলোকম র স্বোেশবুমদ্ধ ম ল নো। মত্মন এবং ত্োর দোদো গুরুিরণ উভটেই ছসকোটলর মর্মক্ষত্ বযমি। বটেো ভোই 
গুরুিরণ ডোফ সোটিটবর  োত্র ম টলন। অটনক অন্ধ সংস্কোরটক মত্মন  োেটত্ ছপটরম টলন এবং নবযবঙ্গ তবমর্ষ্টয গ্রিণ 
কটরম টলন। মর্ক্ষোমবদ ডোফ সোটিটবর উটেটখ এ গটের ঘ নোক্রম উমনর্ র্ত্টকর ছর্ষ মদটকর বটলই ধটর ছনওেো 
ছর্টত্ পোটর।  
খযোমত্ ও অেশোগটমর আর্োে স্ত্রীর অতু্যগ্র উৎসোটি ‘কমলকোত্োে’ মগটে ত্োরোেসন্ন স্ত্রীর গিনো বন্ধটকর  োকোে ‘ছবদোন্ত 
েভোকর’ নোটম গ্রে েকোর্ করটলন। সমোটলোিনোর জনয ‘ছগৌেবোত্শোবি’, ‘নবভোরত্’, ‘রু্গোন্তর’, ‘শুভজোগরণ’, 
‘অরুণোটলোক’, ‘সংবোদত্রঙ্গভঙ্গ’ েভৃমত্ ছ োট ো বটেো েোে সব পমত্রকোর সম্পোদটকর কোট  গ্রে পোমঠটে মদটলন। মবমভন্ন 
পমত্রকোে ত্োর পটক্ষ ও মবপটক্ষ ছলখো ছবর ি’ছলও অেশোগম ি’ল নো। এ এক বযেশ ছলখটকর কোমিমন। র্রৎিটন্দ্রর পূটবশ 
ছলখোটক ছপর্ো মিসোটব গ্রিটণর ছকোটনো উটেখটর্োগয দৃষ্টোন্ত বোংলো সোমিত্যটক্ষটত্র ম ল নো।  
           ‘ছখোকোবোবুর েত্যোবত্শন’–এ রোইিরটণর ত্যোটগর (জীবনসবশস্ব) মমিমো েোধোনয ছপটেট । এর পোর্োপোমর্ একম  
বোঙোমল সম্ভ্রোন্ত পমরবোটর েিমলত্ মর্ক্ষোর ধোরোম  িমৎকোরভোটব েকোমর্ত্ িটেট । বোবুটদর ছ টল অনুকূলবোবু মুটেফ, 
মুটেটফর ছ টল জজ িটব, এ ো রোইিরটণর মবশ্বোস। ছলখক সমটের উটেখ করট ন এবং অত্ীত্টক স্মরণ করট ন,   

ক. “ছর্ সমটের কেো বমলটত্ম  ত্খন এ ছদটর্ ইংটরটজর নূত্ন সমোগম িইেোট …। ” ৯             
খ. “র্খন সিমরণ েেো েিমলত্ ম ল, ত্খন এমন ঘ নো কদোমিত্ মোটঝ মোটঝ ঘম টত্ শুনো মগেোট ।” ১০                                                                                  
গ. “ছর্ সমটের কেো বমলটত্ম  ত্খন মনমদশষ্ট মদটন সূর্শোটস্তর মটধয গবটমশটের খোজনো ছর্োধ নো কমরটল জমমদোমর 
সম্পি মনলোম িইেো র্োইত্।”১১                                                        

            ‘কঙ্কোটল’র ঘ নোেবোি ১৮৫৬ সোটলর পূটবশর। ‘মুমির উপোে’ গটে –  
“তিমবত্ীর বোমলটর্র নীটি িইটত্ কৃষ্ণকোটন্তর উইল বোমির িে। ” ১২ 

‘ত্যোগ’ আসটল ত্যোগ নো করোরই গে। কমলো বোলমবধবো, এ অত্ীত্ ছজটনও অেশননমত্কভোটব স্বোধীন ছিমন্ত ত্োর মপত্োর 
মবটরোধীত্ো করটত্ সোিস ছপটেট । ছদর্টসবোব্রত্ গ্রিণ কটর ‘একরোমত্র’র নোেক অনুটর্োিনোে দগ্ধ। অবর্য ত্োর বোবোর 
মৃতু্যই ত্োর আদর্শ িুযমত্র ত্োৎক্ষমণক কোরণ মিসোটব মটন মটন ছস েমত্মষ্ঠত্ করটত্ ছিটেট । ‘জীমবত্ ও মৃত্’ গটে 
কোদমম্বনীর সই ছর্োগমোেোর সোটে কোদমম্বনীর পত্রোলোপ ি’লটত্ো – অেশোৎ ছস পেোশুনো জোনো একজন মমিলো। ‘স্বণশমৃগ’ 
গটে দমরদ্র তবদযনোে –  
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“একমদন রোটত্র মব োনোে শুইেো কোত্রভোটব েোেশনো কমরটলন, ছি মো জগদটম্ব, স্বটে র্মদ এক ো দুঃসোধয ছরোটগর 
ছপট ে ঔষধ বমলেো দোও, কোগটজ ত্োিোর মবজ্ঞোপন মলমখবোর ভোর আমম লইব।”১৩  

(‘রীমত্মত্ নটভল’ গটেও খবটরর কোগটজর েসঙ্গ আট ।) দুটগশোৎসব উপলটক্ষ েবোসীরো ছদটর্ ছফরোর সমে সটঙ্গ 
আনট ন,  
-  

“ম টনর বোটের মটধয ছ টলটদর জনয জুত্ো,  োত্ো, কোপে; এবং ছেেসীর জনয এটসে, সোবোন, নতু্ন গটের 
বমি এবং সুবোমসত্ নোমরটকলনত্ল।”১৪  

গটের বই-এর েসটঙ্গ বোঙোমলর অদরমিটলর উন্নত্ রুমির পমরিে পোওেো র্োটি। 
কলকোত্োে কোবুমল ছফমরওেোলোটদর আনোটগোনো রবীন্দ্র সমকোটলর তদনমদটনর ঘ নো ম ল। পেোশুনোর জনয গ্রোময বোলক 
ফম ক ছকোলকোত্োে এটস মোতৃ্টস্নিবমঞ্চত্ অবস্থোে মনত্োন্ত অনোদটরর পমরটবটর্ েোণ িোরোে। ত্োর মিরকোটলর  ুম  েোমপ্ত 
ঘট । ছকোলকোত্োর বোসোে কটন ছদখোর ত্োৎক্ষমণক পমরমস্থমত্টক কোটজ লোমগটে মপত্ো বোণীকন্ঠ ত্োর ছবোবো ছমটে সুভোটক 
পটরর িোটত্ সমপশণ কটর মনটজর জোমত্ ও পরকোল রক্ষো করটলন।  
‘মধযবমত্শনী’ গটে মদ্বত্ীে পটক্ষর ত্রুণী স্ত্রীর মটনোরঞ্জটনর জনয (“ছলোক ো ইমত্মটধয বমঙ্কমবোবুর িন্দ্রটর্খর পমেেো 
ছফমলেোট  এবং দুই-একজন আধুমনক কমবর কোবযও তর্লবোলোটক পমেেো শুনোইেোট ।”১৫) মনবোরণটক অটনক মূলয মদটত্ 
িটেট । মযোকটমোরোন ছকোম্পোমনর ছিডবোবুম  আেোই িোজোর  োকোর ত্িমবল ছভটঙট ন। তপমত্রক বোমে মবমক্র কটর 
ছকোম্পোমনর  োকো ছফরত্ মদটত্ িটেট । গেোংর্ – 

“বহু কটষ্ট িোটত্র ছবমে ো বোাঁমিল, মকন্তু িোকমর ছগল।” ১৬ 
মনবোরণ পুরুষোনুক্রটমর িোকমর খুইটে ভোাঁেো বোমের অস্বোস্থযকর পমরটবটর্ েোকটত্ বোধয িটলন। বোলক বেটস মদমদমোর 
কোট  রবীন্দ্রনোটের রূপকেো ছর্োনোর সৃ্মমত্-মবজমেত্ ঘ নো বমণশত্ িটেট  ‘অসম্ভব কেো’ গটে। আটগকোর মদটনর কেক 
ও ছেোত্ো এবং পরবত্শী কোটলর ছলখক ও পোঠটকর স্বভোটবর পোেশকয এ গটে ধরো পটেট ।  
        রুই পমরবোটরর দুই জোটের দ্বটন্দ্বর ছর্ উপমো ছলখক ‘র্োমস্ত’ গটে তু্টল ধটরট ন, ত্োটত্ কোটলর  োপ খুবই 
স্পস্ট ছরখোে ফুট  উটঠট , - 

“ত্োিোরো দুই ভোই ছর্ন দীঘশ সংসোরপে এক ো এক্কোগোমেটত্ কমরেো িমলেোট , দুই মদটকর দুই মরংমবিীন 
িোকোর অমবেোম  ে ে খেখে র্ে োটক জীবনরের্োত্রোর এক ো মবমধমবমিত্ মনেটমর মটধযই ধমরেো 
লইেোট ।” ১৭  

ছর্ গ্রোটমর ঘ নো, ছসই গ্রোটম ছপোস্ট অমফস ও সু্কল আট । 
         ‘সমোমপ্ত’ গটে – অপূবশকৃষ্ণ ছকোলকোত্ো ছেটক মব.এ. পোর্ কটর ছদটর্ অেশোৎ গ্রোটম মফরট । এর পর আইন 
পেটব। ছস মোমসক পটত্র গ্রে সমোটলোিনো কটর। নূত্ন কোটলর িলমত্ রীমত্ অনুসোটর মোটের কোট  ছজদ ধটরম ল, মব.এ. 
পোর্ নো কটর মবটে করটব নো। ছমটে নো ছদটখ মবটে করটত্ ছস িোে নো। ছমটে ছদখটত্ মগটে ছস ছজটনট , ছমটেম  ত্খন 
পেোশুনো কটর। ত্োর পোঠয মবষটের ত্োমলকো, - 

“িোরুপোঠ মদ্বত্ীে ভোগ, বযোকরণসোর েেম ভোগ, ভূটগোলমববরণ, পোম গমণত্, ভোরত্বটষশর ইমত্িোস।” ১৮   
অপূবশর স্ত্রী মৃন্মেীও মলখটত্ পেটত্ জোটন। অপূবশটক মিমঠ মলটখ দোসীর িোত্ মদটে ডোটক পোমঠটেট । (এখোটন একম  
মবষে মটন রোখো দরকোর ছর্, উমনর্ র্ত্টকর মদ্বত্ীেোটধশই আমোটদর ছদটর্ আধুমনক ডোক-বযবস্থোর মবস্তোর ঘ টত্ েোটক।) 
ত্টব নোরী মর্ক্ষোর মবস্তোটরর ছক্ষটত্র পোমরবোমরক পুরুষত্োমন্ত্রকত্ো েোেমমক ও েবল বোধো ম ল। নোরী মর্ক্ষো েিলটনর 
েেম রু্টগর মিত্রম  খুবই স্পষ্টভোটব ‘খোত্ো’ ছ োট োগটে েমত্ফমলত্ িটেট । ছসকোটল বোলযমববোি ম টলো নোরীমর্ক্ষো 
মবস্তোটরর আটরক েধোনত্ম অন্তরোে। ‘খোত্ো’র উমোটক বোটপর বোমের ত্রটফ মনটজর দোদো এবং শ্বশুর বোমের ত্রটফ 
স্বোমী ও ননটদরো ছলখোপেোে বোধো মদটেট । ‘ছমঘ ও ছরৌদ্র’ গটের ছক্ষটত্রও ছদখো র্োে মগমরবোলোর দোদোরো ত্োটক পেোশুনো 
ছর্খোটত্ িোে নো। ত্োর বোবো িরকুমোর ছত্ো রু্গেভোটব এ বযোপোটর সমূ্পণশ উদোসীন।  
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           মব্রম র্ ভোরটত্র রোজননমত্ক ছেক্ষোপট  উদোরপেী মর্মক্ষত্ জনদরদী মোনুষটক কীভোটব অকোরটণ অপমোমনত্ 
ি’ছত্ িটেট  র্মর্ভূষণ (এম.এ., মব.এল.) (‘ছমঘ ও ছরৌদ্র’ - গটে) ত্োর েকৃষ্ট দৃষ্টোন্ত। ত্োর সটঙ্গ কংটগ্রটসর ছর্োগ আট , 
ছস মব্রম র্ মবটরোধী – স্বটদর্ী মটন্ত্র দীমক্ষত্; একেো ের্োসটকর কোট  মব্রম র্ অপর্োসটনর বোিন, ছদর্ীে স্বোেশোটেষী 
মোনুটষর েত্ীক িরকুমোর জোমনটেট ।  
           ‘সমসযোপূরণ’-এর মঝাঁকেটকো োর জমমদোর কৃষ্ণটগোপোল সরকোর, ‘মনর্ীে’-এর জমমদোর দমক্ষণোিরণ বোবু, 
‘মবিোরক’-এর জজ (স্টয ু মর মসমভমলেোন) ছমোমিত্টমোিন দি - এাঁরো ছসকোটলর  োইপ িমরত্র। ‘ঠোকুরদো’ গটের 
নেোনটজোটের জমমদোর বংটর্র তকলোসিন্দ্র রোে ছিৌধুরী, ‘মোনভঞ্জন’-এর ছগোপীনোে র্ীলও ত্োই। ছগোপীনোটের স্ত্রী 
মগমরবোলো ছসকোটলর এক েমত্বোদী িমরত্র। মকন্তু রঙ্গমটঞ্চ মটনোরমোর িমরটত্র ন ী মিসোটব মগমরবোলো সমকোটলর একম  
সুদর পমরকেনো। ছকোলকোত্োর নবয অেশবোন রমোনোে র্ীটলর মৃতু্যর পর ছ টল ছগোপীনোে েভূত্ ধন িস্তগত্ কটর 
উিৃঙ্খল জীবনর্োপন শুরু কটর। মেটে োটরর অমভটনত্রী লবটঙ্গর েমত্ আকৃষ্ট িওেোর ফটল ঘটরর বধূ মগমরবোলো অতু্লনীে 
রূপ-ছর্ৌবন–লোবনয েোকো সটত্ত্বও উটপমক্ষত্ িে। দোম্পত্য জীবটনর শুরুটত্ অবর্য এমন ম ল নো। 
           ‘ঠোকুরদো’ গটের কেক এম.এ. পোর্ করো একোটলর বেটলোক মপত্োর একমোত্র পুত্র। ত্োর মপত্ো মনটজর 
ছিষ্টোে ও বহু পমরেম, বুমদ্ধটকৌর্টল নোনো েটলোভন ও ছলোকমুটখর তু্ি খযোমত্ অবটিলো কটর ধন সঞ্চে কটরট ন। এই 
মিসোবী মপত্োর পুত্র ত্োর মপত্োর জনয কৃত্জ্ঞত্ো ছবোধ কটর। ছস জোনোটি, -  

“রূ্নযভোন্ডোটর তপতৃ্ক বোবুেোনোর উজ্জ্বল ইমত্িোটসর অটপক্ষো ছলোিোর মসদুটকর মটধয তপতৃ্ক ছকোম্পোমনর কোগজ 
আমোর মনক  অটনক ছবমর্ মূলযবোন বমলেো মটন িে।”১৯ 

ঐমত্িোমসক খযোমত্র ছমৌমখক েলোপ আর ধনটকৌমলটনযর বোস্তব িমটকর মোনস দ্বন্দ্ব এ গটে েোধোনয লোভ কটরট । ছর্ষ 
পর্শন্ত জে িে মোনমবকত্োর। এ গটের নবযধনত্টন্ত্রর মবজে ছঘোষণোর সোটে সোটে ছকোলকোত্োর নবয উচ্চমর্মক্ষত্ 
সম্প্রদোটের মোনমসকত্োর ছর্ পমরিে পোওেো র্োে, ত্োটত্ উমনর্ র্ত্টকর মদ্বত্ীেোটধশর কোলমিহ্ন রটেট  বটল অনুমোন করো 
র্োে। অবস্থোপন্ন ঘটরর উচ্চ-মর্মক্ষত্রো অটনকসমে আপন পমরমিত্ পমরমন্ডল ছ টে দূটর ছকোেোও িোকরী বো বযবসোে 
করটত্ িোইটত্ন নো। অমম্বকোিরণ, জমমদোর মুকুদলোলবোবুর নোত্নী ইন্দ্রোণীর স্বোমী। ইন্দ্রোণীর স্বোমী সম্পটকশ মটনর 
ভোবনোম  এরকম, -  

“ত্োিোর সুমর্মক্ষত্ স্বোমী ইিো কমরটল ওকোলমত্ কমরটত্ পোমরটত্ন, সম্মোনজনক কোজ লইটত্ পোমরটত্ন, মকন্তু 
ত্োিোর স্ত্রীর হৃদটের দৃঢ় সংস্কোর অনুসরণ কমরেো মত্মন অননযমটন সন্তুষ্টমিটি মবটনোটদর মবষে সম্পমির 
ত্ত্ত্বোবধোন কমরটত্ট ন।”২০ 

‘েোেমশ্চি’ গটেও মঠক এই রকটমরই একম  িমরটত্রর ছদখো ছমটল। অনোেবনু্ধ অবর্য শ্বশুটরর  োকো িুমর কটর মবটলত্ 
পোমে মদটেট । এখোটন ছস এক ু বযমত্ক্রমী, বযোমরস্টোর িটেট  এবং মবটদটর্ ছগোপটন পুনরোে মবটে কটর ছদটর্ মফটরট ।  
            ‘মোস্টোরমর্োে’ (১৩১৪/১৯০৭) গটের ভুমমকোে ছকোলকোত্োর মেদোন, ভবোনীপুর – মবরমজত্লোওটে, পোকশ 
েী , ছরড ছরোড – এর উটেখ এবং অধর মজুমদোটরর মত্ন পুরুটষর পোমরবোমরক নোনো অবস্থোন্তটরর বণশনোে কোটলর 
মিহ্ন স্পষ্ট িটে উটঠট । ছর্ নূত্ন মবলোত্ ছফরত্ রু্বটকর অভযেশনোর জনয বনু্ধমিটল একম  খোনোর বযবস্থো িটেম ল, 
ত্োরই মোস্টোরমর্োটের জীবন-সংকট র জনয ছস মনটজ দোেী। মোস্টোরমর্োটের অমফটসর ত্িমবল ছেটক মত্ন িোজোর  োকো 
িুমর কটর ছস মবলোটত্ মগটেম ল।  
            ‘কু্ষমধত্ পোষোণ’ গটে অত্ীত্ ইমত্িোটসর ঘ নো বমণশত্বয িটলও রবীন্দ্র সমকোটলর কেো রটেট । ছলখক 
এবং ত্োর আত্মীে (মেেসমফস্ট) পূজোর  ুম টত্ ছদর্ভ্রমণ কটর ছকোলকোত্োে ছফরোর পটে একজন ভদ্রটলোটকর সোটে 
িে। মত্মন পৃমেবীর সব মবষটেই ধোরণো রোটখন। ছলখক জোনোটিন, - 

“রুমর্েোনরো ছর্ কত্দূর অগ্রসর িইেোট , ইংরোজটদর ছর্ এমনসকল ছগোপন মত্লব আট , ছদর্ীে রোজোটদর 
মটধয ছর্ এক ো মখিুমে পোমকেো উমঠেোট ,’’২১  

এ সবই ভদ্রটলোটকর জোনো। আটরকম  মবষে, ছকোলকোত্োে ১৮৮২ মিষ্টোটে মেেসমফকযোল ছসোসোইম র র্োখো েমত্মষ্ঠত্ 
িে। বলো িটল, এ গে সমকোলটক  ুাঁটে ছেটকট । 
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‘ইিোপূরণ’ গটের ছেটক এক ুখোমন উদ্ধোর করম , - 
“আজ র্মনবোটরর মদটন দুট োর সমে সু্কটলর  ুম  ম ল, মকন্তু আজ সু্কটল র্োইটত্ সুর্ীটলর মক ুটত্ই মন 
উমঠটত্ম ল নো। ত্োিোর অটনকগুলো কোরণ ম ল। এটক ছত্ো আজ সু্কটল ভূটগোটলর পরীক্ষো,’’২২  

র্মনবোর অধশমদবস  ুম । সু্কটল পূণশমদবস  ুম  িোলু িে ১০ই জুন, ১৮৯০ সোল ছেটক। ‘দুরোর্ো’র ঘ নো মসপোিীমবটদ্রোটির 
সমটে শুরু, ছর্ষ ১৮৯৫ সোটল। ‘পুত্রর্জ্ঞ’ গটে পোমি, বযবসো কটর তবদযনোটের েিুর উন্নমত্ িটেট । ফটল পেীগ্রোম 
ছ টে ছকোলকোত্োে মত্মন বটেো বটেো বোমে মকনট ন। ‘মডট কম ভ’ গটে ছকোলকোত্োর কটলজ- োত্র মন্মে ছফল কটরট । 
গ্রীটের  ুম টত্ ত্োই ছস বোমে র্োে মন। ‘অধযোপক’ গটে সমকোটলর  োপ স্পষ্ট ছরখোে অমঙ্কত্। স্নোত্ক ছেণীর  োত্র মিীন্দ্র 
েবন্ধ, নো ক, কোবয, েিসন েভৃমত্ সোমিত্য রিনোর অভযোস কটর। সিপোঠী মিটল এজনয ছস মবটর্ষ এক ু কদর ছপটে 
েোটক। েমত্মষ্ঠত্ পোশ্চোত্য ছলখকটদর অনুকরণই ম ল মিীটন্দ্রর অবলম্বন। নবমনরু্ি অধযোপক মিীটন্দ্রর ত্রুম  শুধটর 
ছদওেোে ছস কু্ষব্ধ। এই নবীন অধযোপক সম্পটকশ ত্োর মন্তবয ি’ল, - 

“ইিোর বেস ছর্ আমোটদর অটপক্ষো অমধক ম ল ত্োিো নটি; অেমদন িইল এম-এ. পরীক্ষোে েেম িইেো 
 মনসোটিটবর মবটর্ষ ের্ংসোলোভ কমরেো বোমির িইেো আমসেোট ন, মকন্তু ছলোকম  ব্রোহ্ম বমলেো ছকমন ত্োাঁিোটক 
অত্যন্ত সুদূর এবং স্বত্ন্ত্র মটন িইত্; আমোটদর সমকোলীন সমবেস্ক  বমলেো ছবোধ িইত্ নো। আমরো নবযমিদুর 
দল পরস্পটরর মটধয ত্োিোাঁটক ব্রহ্মনদত্য বমলেো ডোমকত্োম।” ২৩ 

মিীন্দ্র আরও জোমনটেট , - 
“আমোটদর ত্খনকোর ছসই নবীন অধযোপকম  আজকোলকোর একজন সুমবখযোত্ ছলোক, …আমোর েমত্ ত্োাঁিোর 
আিরণ লক্ষ কমরেো বত্শমোন ইমত্িোটস ত্োাঁটক বোমোিরণবোবু বমলেো ডোকো র্োইটব।” ২৪  

মব.এ. পরীক্ষো ছদওেোর পর মিীন্দ্র মনটজর সৃমষ্ট ক্ষমত্োর পমরিে মদটত্ মগটে ফরোসডোঙোে বোগোন বোমের মনজশন অবসটর 
বোমোিরণটক আদর্শ কটর একম  েিসন মলখটত্ ছপটরট । মিীন্দ্রটদর বোগোটনর উিরমদটক, পোর্োপোমর্ বোগোনবোমেটত্ 
মকরণবোলো ও ত্োর বোবো ভবনোেবোবুর সোটে পমরিে িে। এবোটরর পরীক্ষোে মকরণবোলো দর্শটন সোম্মোমনক িটেট   এবং 
সোমিটত্য েেম ছেণীটত্ উিীণশ িটেট । মিীন্দ্র ছফল কটরট । নোরী েগমত্র একম  মদর্ো এখোটন পোওেো র্োটি। ত্ো োেো 
েিমলত্ সংস্কোর ও েগমত্র্ীলত্োর দ্বটন্দ্ব ছসকোটলর মর্মক্ষত্ সমোজ আটদোমলত্ ি’ছি ত্োর েমোণও এই গটে  আট । 
ছর্মন-  

“ছস সমে োটত্ বোলযমববোি লইেো বোঙলোর মর্মক্ষত্সমোটজ এক ো বোগরু্দ্ধ বোমধেোম ল। বোমোিরণ বোলযমববোটির 
মবরুদ্ধ পটক্ষ ম টলন…” ২৫  

ঘ নোক্রটম মব্রম র্ রোজভি পমরবোটরর ছ টল নটবদুটর্খর এমন পমরবোটর মবটে কটর, র্োরো মব্রম র্ মবটরোধী কংটগ্রস 
দটল িোাঁদো ছদে, স্বটদর্ ভি। ছসই পমরবোটরর বটেোভোই েমেনোে মবদযোে মব.এ. এবং বুমদ্ধটত্ মবিক্ষণ ম টলন। এই 
পমরবোটরর ছমটেরোও ছলখোপেো জোটন। কংটগ্রস সংেটব নটবদুর রোেবোিোদুর ছখত্োব লোভ ি’ল নো। একেো ঐমত্িোমসক 
সত্য ছর্, মিোরোণীর জন্মমদটন ছদর্ীে জমমদোর বো ছবটন বো অেশবোন ছলোকটদর ছখত্োব মবত্রটণর ছরওেোজ ম ল। ত্োই 
বলো র্োে, এ গটের ঘ নোকোল মবংর্ র্ত্োেীর সূিনোলটের। 
          ‘মমণিোরো’ গটের কেক সু্কলমোস্টোর। নোেক ফণীভূষণ পেোশুনো জোনো ছলোক, খোাঁম  ইংরোমজ বলটত্ পোরটত্ন। 
দোমে রোখটত্ন। সোটিব বযবসোেীরো ত্োটক নবযবঙ্গ বটল মটন করটত্ো।  
          ‘সদর ও অদর’ এর রোজো মিিরঞ্জন মব.এ. পোর্। মেটে োর েমত্ষ্ঠো করবোর ইিো েকোর্ কটরন। গেম র 
রিনোকোল ১৯০০ সোল।  
           ‘উদ্ধোর’ –এ আট , পটরর্ পমশ্চটমর একম  কু্ষদ্র র্িটর ওকোলমত্ কটর। ‘ছফল’ – এর নদ মব.এ. পোর্, 
নমলন এনটেে ছফল।  
          ‘র্টজ্ঞশ্বটরর র্জ্ঞ’ – এ জমমদোর ছগৌরসুদর ছিৌধুরীর পুত্র মবভূমত্ভূষণ রোজর্োমিটত্ ত্োাঁর উমকটলর ত্ত্ত্বোবধোটন 
কটলটজ পটে। 
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           ‘রোসমমনর ছ টল’ গটে দোমরদ্রয ছেটক মুমির আর্োে মপত্ো-মোত্োর সন্তোনটক পেোশুনোে উজ্জীমবত্ করো এবং 
ছকোলকোত্োর ছমটস ছেটক কোলীপদর কোেটক্লটর্ িরম কটষ্টর মটধয জীবন-েদীপ ছকোটনো রকটম ম মকটে রোখোর লেোই 
উটঠ এটসট । মকন্তু ছমটসর বনু্ধটদর ছদওেো অেত্যোমর্ত্ মোনমসক আঘোটত্ ত্োর জীবটন িরম পমরনমত্ ছনটম আটস।  
           ‘িোলদোরটগোষ্ঠী’র ছগোাঁসোইগটঞ্জর সুমবখযোত্ িোলদোর বংটর্র জমমদোর মটনোিরলোটলর ছ োট ো ছ টল বংর্ী 
ছকোলকোত্োে আইন পটে। ছস জ্বটর মোরো র্োে। 
           ‘তিমন্তী’-ছত্ তিমন্তীর স্বোমী মব.এ. পেট । তিম ত্োর বোবোর কোট  ছলখোপেো মর্টখট ।  
           ‘নষ্টনীে’ পমরমধটত্ সবটিটে বটেো এবং মনস্তোমত্ত্বক রবীন্দ্র ছ োট োগে। মনত্োন্ত সখ কটর এবং সমে খরটির 
জনয র্যোলক উমোপমত্র উৎসোটি ভূপমত্ একম  ইংটরমজ খবটরর কোগজ ছবর কটরম ল। অে বেটসর সম্পোদমক ছনর্োে 
ছমটত্ দীঘশ ১২ম  ব র অমত্বোমিত্ করোর পর ছস ছদখটলো, দোম্পত্য জীবটন েিুর রূ্নযত্ো তত্মর িটেট । বোমলকোবধূ 
িোরুর দোম্পটত্যর রূ্নযত্ো  ভরো  কটরট  ভূপমত্র মপসতু্টত্ো ভোই, কটলজ পেুেো অমটলর নোনোন ছসৌমখন আেোর। িোরু 
ছলখোপেো ভোটলোবোটস। ছসইসূটত্র সমকোটলর নোনো পত্র-পমত্রকোে েকোমর্ত্ বোংলো সোমিত্য ত্োরো একটত্র পোঠ কটরট , 
সমোটলোিনো কটরট । পমত্রকোে ছলখো পোমঠটেট । সটরোরুি নোটমর মবখযোত্ মোমসক পটত্র অমটলর ‘খোত্ো’ েবন্ধম   োপো 
িটেম ল। ত্োরো িোটত্ ছলখো পমত্রকো েকোর্ করটত্ ছিটেট । এক সমে বধশমোটনর উমকল রঘুনোেবোবুর ছমটের সটঙ্গ 
অমটলর মবটে িে এবং ছস মবটলত্ িটল র্োে।  
          ‘বলোই’ গটে বলোই-এর বোবো মবটলটত্র এমঞ্জনীেোর। বলোইটকও ওর বোবো মবটলটত্ মনটে র্োটব। 
          ‘সম্পোদক’ গটে দুই জমমদোটরর দলোদমল খবটরর কোগটজর গোলোগোমল িটে ওটঠ। জোমিরগ্রোটমর কোগটজর 
সম্পোদক একজন েিসন ছলখক। সম্পোদমক ছনর্োে মত্মন বোস্তব সংসোরটক ভুটল মগটেম টলন। 
          ‘দপশিরণ’-এর িমরশ্চটন্দ্রর স্ত্রী মনঝশমরণী ছদবী ভোটলো কমবত্ো ও গে মলখটত্ পোটর। এই বযোপোটর িমরশ্চটন্দ্রর 
মন আিত্ অমভমোটন ভটর ওটঠ। স্ত্রীর খযোমত্টত্ স্বোমী মিনত্ো ছবোধ কটর – বযোপোরোম  বুঝটত্ ছপটর মনঝশমরণী ছর্ষ পর্শন্ত 
ছলখো ছ টে ছদে। মনঝশমরণী সোমিত্য ছবোটঝ এবং ভোটলো ছলটখ – এর ছেটক আমরো ঘ নোকোটলর এক ো আদোজ করটত্ 
পোমর। উমনটর্র ছর্ষ এবং মবটর্র শুরুর সমটে বোংলো সোমিত্য িিশোে অটনক ছলমখকোর আমবভশোব িটেম ল, র্োাঁটদর কেো 
আমরো বোংলো সোমিটত্যর ইমত্িোসএর পোত্োে পোই। মকন্তু ছর্ ছলমখকোরো নোনো কোরটণ েিোটরর আটলোে আসটত্ পোটরন 
মন, ত্োটদরই মটত্ো একজন ছলমখকোর জীবনকেো এ গটের মবষে।  
          ‘পণরক্ষো’ গটের বণশনোে পোওেো র্োটি, - বংর্ীবদন বসোটকর তপমত্রক বযবসোে ত্োাঁটত্ কোপে ছবোনো। মবটদর্ 
ছেটক আমদোনী করো সস্তো কোপটের সটঙ্গ েমত্টর্োমগত্োে মবটর্ষ সুমবধো িটি নো। ত্োাঁত্ ছবোনো একম  অলোভজনক 
কোরবোর িটে উঠট । ছর্ ব র বংর্ী ত্োর ভোই রমসটকর মবটের জনয পটণর  োকো সঞ্চে করটত্ িোে, ছস ব রই ছবর্ী 
আটের সুটর্োগ তত্মর িে। ছলখক সমকোলীন একম  ঘ নোর উটেখ কটরট ন, - 

“মবটর্ষত্ ছসই ব টরই বেকট র কলযোটণ িঠোৎ ত্োাঁটত্র কোপটের দর এবং আদর অত্যন্ত বোমেেো ছগল। 
ত্োাঁমত্টদর মটধয র্োিোরো অনয কোটজ ম ল ত্োিোরোও েোে সকটল ত্োাঁটত্ মফমরল।” ২৬ 

রমসক রোগ কটর ত্োাঁটত্র কোটজ ছিলো কটর গৃিত্যোগ কটর। ঘ নোক্রটম স্বটদর্ী মটন্ত্র দীমক্ষত্  োত্র সুটবোটধর আহ্বোটন 
রমসক ছকোলকোত্োে ত্োাঁটত্র সু্কটলর মর্ক্ষক মনরু্ি িে। 
          ‘স্ত্রীর পত্র’ গটের আদলম  একম  মিমঠর। মৃণোল পোেোগোাঁটের ছমটে িটলও পেোশুনো জোনো, কমবত্ো ছলটখ। 
ত্োর ভোই র্রৎ ছকোলকোত্োর কটলটজ এফ.এ. পটে, স্বটদর্ী কটর। ছেটগর পোেোে ইাঁদুর মোরটত্ র্োে (১৮৯৮ ছেটক 
১৯০০ সোল পর্শন্ত ছকোলকোত্োে ছেটগর েোদুভশোব িটেম ল। ‘মোলযদোন’ গটেও এই ছেটগর কেো আট । রবীন্দ্রনোে মনটজ 
ছেগ েমত্টরোটধ িোাঁদো তু্টল িোসপোত্োল খুটলট , িুন মবমল করট ন। মনটবমদত্োটক সটঙ্গ মনটে মত্মন পোেোে পোেোে ত্দটন্ত 
ছর্টত্ন।) 
মৃণোটলর স্বোমী মর্মক্ষত্, িোকমর কটর। মবর্ র্ত্টকর ছগোেোর মদটক বোঙোমলর সভযত্ো-ত্ীেশ ছকোলকোত্োেও নোরীর অপমোটন  
সব পুরুষ েমত্বোদ জোনোে মন। ত্টব নোরী মনটজই ঘর ছ টে িটল ছগট  – এ ো উমিত্ েমত্বোদ।  
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          ‘অপমরমিত্ো’-র কলযোণীর মবটর্ষ কোরটণ মবটে ছভটঙ্গ র্োে। ছস কনযোটদর মর্ক্ষো ছদেোর দোমেত্ব মনটেট , ত্োই 
মবটেও আর করটব নো।  
          ‘ত্পমস্বনী’ গটে - অমভভোবটকর েত্যোর্োর িোটপ বরদো ঘর ছ টে আটমমরকোে মগটেম ল। বোটরো ব র পর ছস 
ছকোন এক কোপে-কোিো কল ছকোম্পোমনর ভ্রমনকোরী এটজে িটে মফটরট । ঘর  োেোর আটগ বরদোর পোঠযপুস্তটকর মটধয 
িরেসোদ র্োস্ত্রীর ‘ভোরত্বটষশর ইমত্িোস’ (১৯০৭) - এর উটেখ আট । গটের ঘ নো অবর্যই ১৯০৭ এর পরবত্শী 
কোটলর।  
          ‘পোত্র ও পোত্রী’র সনৎকুমোটরর বোবো ছডপুম  মযমজটে , ঠোকুরদোও ছডপুম  ম টলন। ছস মনটজ কুমে ব র 
বেটস এম.এ. পোর্ কটরট । ছস বটলট , - 

“আমোর র্ত্ ুকু মবদযো ত্োটত্ আমম অত্যন্ত িোল ইংটরমজ ভোষোে বেটজোর িোট বোজোটর ছকনো-ছবিো করটত্ পোমর, 
মকন্তু মবংর্ র্ত্োেীর ইংমরমজটত্ ছেমোলোপ করোর কেো মটন করটল আমোর ছেমই ছদৌে মোটর।” ২৭ 

বঙ্গভঙ্গ রদ আটদোলটন ছর্োগদোটনর অপরোটধ েভুভি বোবো ছ টলর বোমে আসোই ‘নোমঞু্জর’ কটর মদটেট ন। খের পরো ো 
ছকোটনো ছকোটনো সমে ‘সংস্কোর’-এ পমরণত্ িটেট । মবদোর্ী বই ও কোপে বজশনীে ম ল।   
           ছদটর্র জনয সুটখর সংসোরও মবসজশন ছদওেো র্োে, এমন উদোিরণ ‘বদনোম’ গটের ছসৌদোমমনী িমরত্রম । 
গটের ছেক্ষোপ , - ভোরটত্র স্বোধীনত্োকটে সন্ত্রোসবোদী আটদোলন। আফগোমনস্থোটনর পে মদটে অকুটত্োভে মবেবী অনীল 
সোমটন িটল র্োটবন। অনীল পলোত্ক িবোর পটনটরো মদন পর সংবোদ েকোমর্ত্ িে। ছনত্োজীর অন্তধশোটনর সটঙ্গ এই 
মবেবী অমনটলর অন্তধশোটনর মবষেম  ছমটল।  
          ‘েগমত্সংিোর’-এর সুরীমত্ মর্ক্ষমেত্রী, মেমেপযোটলর পদও ছপটেম ল, গ্রিণ কটরমন। 
‘ছর্ষ পুরস্কোর’ গটের খসেোে পোওেো র্োটি, িোই ছকোট শর জজ জগদীর্েসোটদর মদমদ ইেটপক্টর অব সু্কলস। মৃণোমলনী 
– ছমটেটদর িোইসু্কটল তৃ্ত্ীে বটগশর অটঙ্কর মর্ক্ষমেত্রী।  
মর্ক্ষোলোটভর সোটে সোটে নোরীরো মর্শোদো সম্পন্ন পদ ও দোমেত্ব সোমলোটিন, এ ো মবর্ র্ত্কীে নোরী েগমত্র নমজর।  
          ‘ছবোষ্টমী’ গটে রবীন্দ্র-জীবটনর একম  মবটর্ষ পবশ ছমঘমুি মনমশল স্বি সকোটলর ছফো ো পটের মটত্োই 
েকোমর্ত্ িটে আট । গটের সূিনো িটি, –    

“আমম মলমখেো েোমক অেি ছলোকরঞ্জন আমোর কলটমর ধমশ নে, এইজনয ছলোটকও আমোটক সদোসবশদো ছর্ রটঙ 
রমঞ্জত্ কমরেো েোটক ত্োিোটত্ কোমলর ভোগই ছবমর্। আমোর সম্বটন্ধ অটনক কেোই শুমনটত্ িে; কপোলক্রটম 
ছসগুমল মিত্কেো নে, মটনোিোরী ছত্ো নটিই।” ২৮  

মর্লোইদটির মনজশন েকৃমত্র ছকোটল পেোর উপর ছবোট  বসবোটসর কেো বটলট ন মত্মন, - 
“কমলকোত্ো িইটত্ দূটর মনভৃটত্ আমোর একম  অজ্ঞোত্বোটসর আটেোজন আট ; আমোর মনজ িিশোর ছদৌরোত্ময 
িইটত্ ছসইখোটন অন্তধশোন কমরেো েোমক।” ২৯ 

‘মত্নসঙ্গী’র গে মত্নম র কোল ছিত্নো সমকোলটক  োমেটে মনত্যবত্শমোটন উিীণশ। িলমোন মিমনর্টলর মটত্ো মবপুল রবীন্দ্র 
গেসম্ভোটরর র্ীটষশ এরো সোমটনর মদটক এমগটে িটলট । এটদর ভোব ভোষো বিবয এখটনো অমমলন।  
একম  ইমঙ্গত্-ভমঙ্গ, স্বভোব, ছকোটনো একম  কোজ – এর মোধযটম জীবটনর একম   ুকটরোটক তু্টল ধরটত্ মগটে- ছসই 
জীবন এবং বিটবযর অনুকূটল একম  কোলখটন্ডরও েটেোজন িে। সমকোটলর পট  ছর্ জীবন বণশনোে, ছর্ মোনমবক 
অনুভূমত্র উদ্ধোটর রবীন্দ্রনোটের ছ োট োগে সমৃদ্ধ ত্োর আটবদন ত্োৎক্ষমণকভোটব ফুমরটে র্োবোর নে। মবমর্ষ্ট ছভৌটগোমলক 
পমরটবটর্, মবমর্ষ্ট সোমোমজক পমরকোঠোটমোটত্, মবমর্ষ্ট রোজননমত্ক পমরমন্ডটল রবীন্দ্রনোে ছর্ ছ োট োগেগুমল মলটখম টলন 
ত্োর রসোটবদন এখটনো সমোনভোটব পোঠক-হৃদেগ্রোিী। অেশোৎ সমকোটলর মবষেমভমিক সোমিটত্যর আটবদন ত্ৎকোটলই 
মনঃটর্ষ িটে র্োে নো। রবীন্দ্র–ছ োট োগটের র্রীটর সমকোটলর ছর্ মিহ্ন রটেট  ত্ো ত্োাঁর কোলটিত্নোরই মবমর্ষ্ট নমজর।  
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