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প্রতিবাদী কতব রবীন্দ্রনাথ 
 

      কতথি হয়, তবথে প্রথম প্রতিবাদবাকে উচ্চাতরি হথয়তছল আতদকতবর কথে, 

যিৌঞ্চ হিোর রূপথক–মা তনোদ! প্রকৃিপথক্ষ এক নারীথক, লুথি-যনওয়া 

পেেসামগ্রী তহসাথব তবথবচনা কথরতছল যে-বব ঝর, িার তবরুথে। িথম যসই প্রতিবাদ 

ছতিথয় যগল তদগন্তথর, কাথল কাথল, কাথবে নািথক গাথন- রাজপ্রাসাদ যথথক 

দীনিম কুটিথর। েিাব্দীর পর েিাব্দী যগল যকথি। তনোদবনু্ধ রাম, প্রজািাতিক 

রাম, অনোথয়র তবরুথে প্রচণ্ড কালান্তক রাথমর প্রোসন মানুথের স্বপ্নথক অতিকার 

কথর তবলীন হথয় পিল িথম ঝর মথিে।  

         ইতিমথিে ভারথি প্রারে হল ক্ষক্রিয়-ব্রাহ্মেে পারস্পতরক স্বাথ ঝরক্ষার আিঁাি, 

িথম ঝর নাথম জাতিবে ঝ তবভাগ চিতর কথর মানুে-যোেথের পাকাপাতক বেবস্থা। 

যবৌথেরা সংঘাথির পথথ যগথলন না, ভক্রিবাদ রইল মাথা তনচু কথর, চলল 

যেেীতনতম ঝি োস্ত্র-সহাথয় আরও তবথভদ, আরও তনগ্রহ, আর উচ্চবথে ঝর নেৃংস 

েক্রির আস্ফালন। যগল পািান, এল যমাগল, যকৌেলী  ইংথরজ তেতবর পািথল 

তনরথপক্ষিার িুয়া তনথয়, নয়া জতমদাতর পেথন হল নবজাগরে, দািঁাল তেতক্ষি 

তবেবানথদর মিকলথহ। জলা ও বােঁবথন যঘরা গ্রাম  ‘যকালথকিা’ একথো বছথরই 

রূপ তনথল রাজিানী কতলকািার, হথয় উিল মুটিথময় তকছু ভদ্রমানুথের সথঙ্গ 

অজস্র টিকাদার, বেবসায়ী ও নয়া জতমদারথদর তবলাসরঙ্গভূতম। একতদথক পুরাথনা 

সামন্তিাতিক িারার তেক্ষাদীক্ষা, আচার আচরে, অনেতদথক জ্ঞান-তবজ্ঞান 

েুক্রিিকঝ এ দুথয়র আবথিঝ ‘কতলকািা’ চবিথক ও গলাবাক্রজথি উেপ্ত থাকথলও 

গ্রাম-অঞ্চল থাকল সামন্তিি আকঁথি, মকূ কৃেককুল নয়া জতমদারথদর নূিনির 

যকৌেথলর যবিাজাথল আিকা পথি ও ঋথে জজঝতরি হথয় চলমান শ্মোথনর রূপ 

তনথল। সামন্তিাতিকিা যগল না, অথচ বুথজঝায়ার আথলাছায়া নামল প্রাঙ্গথে। 

       বেবসাতয়ক স্বাথ ঝ ও জতমদারী লক্ষ্মী তনথয় এথসতছথলন দ্বারকানাথ, চবেতয়ক 

িারাবাতহকিা েথাসম্ভব রক্ষা কথরও িথম ঝর তদথক রঁু্কথলন মহতে ঝ, আর অলক্ষ্মী 

কাবেসরস্বিী ভর করথলন অনে ভ্রািাথদর অবথহলা কথর তবথেথে রবীন্দ্রনাথথর 

উপর। বয়স হথিই কতবর যচাথে পিল যকালকািার তবেবান্ যগাষ্ঠীর একান্ত 

সংকুতচি তবলাসজীবথন অন্তঃসারেনূে বাকেছিা, একথেেীর তেতক্ষি তহন্দরু 

যগািঁাতম চালু রাোর যকৌেল, যদেথলন োসক ইংথরথজর প্রভুমনে যস্বচ্ছাচারীিা, 

স্বথদথের ফ্োেনিারীথদর ইংথরজ-তনভঝরিা আর স্ব-সম্প্রদাথয়র জতমদারথদর 

ইংথরজ-পদােথয় প্রজাথোেথের ভূতমকা। একতদথক অি ঝ-অেন অি ঝ-বসন ও 

সংস্কারথরর অন্ধদাসথে তবমূঢ় যকাটি যকাটি গ্রামীে মুমূে ঝ মানুে, অনেতদথক েহথর 

িনী ও তেতক্ষথির তবতচি রঙ্গোলা। 
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        মানুে ও কতব তহসাথব রবীন্দ্রনাথথর চবতেিে, এমনতক তনজ পতরবার যথথকও 

পাথ ঝকে এই যে, তিতন তছথলন প্রবলভাথব সমাজমুেী। েতদ চদবাৎ তকছুকাথলর জনে 

আত্মগি যপ্রম-যসৌন্দে ঝ-ভাবনায় তনেুি থাকথিন, পরক্ষথেই অনুিপ্ত হথয় 

প্রবলথবথগ মুে যফ্রাথিন মানুথের তদথক। তনজথগাষ্ঠীর বাইথর বহৃের জনসমাথজর 

মূতছ ঝি যোতেি মানেুই িেন িারঁ কাবেকলার আেয় হথয় উিি। েুব সািারে 

কতবথদর রচনায় সমাজ-বেক্রিথের স্ফু্রে প্রায়ই ঘথি না, সমকাতলক ঘিনায় মাথর্ 

মথিে চাতলি হথলও িারঁা যবতেমািায় আত্মসথচিন থাকথিই ভাথলাবাথসন। 

রবীন্দ্রনাথথর মথিে আপাি-পথৃক এ-দুই প্রবতৃের একিা দ্বাক্রিক সমন্বয় ঘথিতছল 

এবং তদ্বচাতরিার তবতচি পরস্পরা পার হথয় অতনবাে ঝ সমুেরে ঘথিতছল তনসগ ঝ যথথক 

মানুথে, প্রাচীন যথথক আিুতনক বাস্তথব।  

       এ তবেথয় আথলাচক ও পািক সমাথজ আথগ-আথগ তকছু ভুল িারোর প্রচার 

ঘিথলও আজথকর আমাথদর স্বথদে তনঃসথন্দহ ও তনক্রিন্ত যে, রবীন্দ্রনাথ সমাজ- 

যদথেরই সুেদুঃথের কতব- অন্ধকার যথথক আথলাথক, জিিা যথথক চলমানিার 

মথিে অগ্রসর কথর যদওয়ার অন্তরঙ্গ বনু্ধ ও অতভভাবক। কতব একদা তনিান্ত 

তবকু্ষব্ধ হথয় আজ যথথক একথো বছর আথগকার যকালকািার আত্মসুেমগ্ন 

বুথজঝায়াথদর যে- অথমাঘ বাকেবাথে জাগতরি করার প্রয়াস কথরতছথলন, িা যেমন 

কতব তহসাথব রবীথন্দ্রর স্বভাথবর তদক তনথদঝে করথছ, যিমতন স্বথদথের পথক্ষ 

সদাস্মরেীয় ও পালনীয় নীতিবাথকের রূপ তনথয়থছ- 

 

তমথো আপনার সুে, তমথো আপনার দুঃে। 

স্বাথ ঝমগ্ন যে জন তবমেু 

বহৃৎ জগৎ হথি, 

যস কেথনা যেথেতন বাতঁচথি। 

 

          বস্তুি এই হল জাি মহাকতবর স্বভাব। সমাজ ও  মানুথের কতব হওয়া ছািা 

মহাকতব হওয়া োয় না। আবার যেে জীবথন এই কতব যমহনিী মানুে ও তনরন্ন 

তকসাথের জীবথনর েতরক হথি পারথলন না বথল যে আথক্ষপ বারংবার প্রকাে 

কথরথছন, িাথি তবপরীিমুথে এিাই প্রমাে হয় যে, দৃেেি বুথজঝায়া যগাষ্ঠীর মানুে 

হথয়ও তিতন তভন্ন যগাথির তদথকই অতিমািায় সথচিন তছথলন। যেেীস্বাথ ঝ িাথঁক 

তকছুমাি স্পে ঝ করথি পাথরতন। আবার এই সথঙ্গ িারঁ  পল্লী-সংগিথনর দীঘ ঝস্থায়ী 

ভূতমকা একি তমতলথয় যদেথল িাথঁক যকবল মহাকতবই নয়, মহাপুরুে বথল 

তবথবচনা করথলও যকাথনা অসংগতি ঘথি না। এই রবীন্দ্রনাথথকই সরল ভাোয় ও 

মথনাজ্ঞ ভতঙ্গথি অল্পতেতক্ষি গ্রামীে মানুথের কাথছ যপৌৌঁথছ যদওয়ার দায়ীে 

আমাথদর তেতক্ষিথদর তনথিই হথব। 
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          উতনে েিথকর িথাকতথি যরথনসাথঁসর সমান্তরাল যে মানুেঘেৃে, জাতিবে ঝ- 

সম্বল যে রক্ষেেীলিার আবজঝনা যদথে স্িৃপীকৃি তছল িারই তবরুথে যসাচ্চার 

প্রতিবাদ তনথয় এই কতবর প্রকাে ঘিল, প্রায় সহসাই  বলথি হথব, িারঁ এথকবাথর 

প্রথম যেৌবথন। ‘তনর্ঝথরর স্বপ্নভঙ্গ’ই প্রথম জানাথল যে, কতবর আত্মলীনিা যথথক 

যমাহমুক্রি অতনবাে ঝ ভাথবই ঘিথব- 

 

        ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা আঘাথি আঘাি কর্ । ওথর, আজ কী গান যগথয়থছ 

পাতে।  

 

এরপর একতদন যমৌতেকভাথব স্বাথদতেক এক অতভজাি যগাষ্ঠীর সভায় কতবথক 

একিা গান গাওয়ার অনুথরাি করা হথল কতব ভদ্রিার তবনয় উথপক্ষা কথরই িাথদর 

বাকেমািসার স্বাথ ঝপর চাতরিে গাথনর মিে তদথয় িুথল িরথলন- 

                                             

                               আমার যবাথলানা গাতহথি যবাথলা না। 

                               এতক শুিু হাতসথেলা প্রথমাথদর যমলা, 

                               শুিু তমথছ কথা, ছলনা?  

 

 তেতক্ষি বাঙালীর বাকেসম্বল স্বাথ ঝমগ্নিা কতবথক িীব্র আথক্ষপ সহকাথর এই 

সমথয়ই বলথি যপ্ররো তদথয়তছল- 

                                  

                             ইহার যচথয় হথিম েতদ আরব যবদুতয়ন! 

 

   ক্রিে বৎসর বয়থস জতমদাতরর কাথজ তগথয় যোতেি গ্রামীে মানুথের বাস্তব পতরচয় 

যপথয় রবীন্দ্রনাথ তনক্রিিভাথব অনে মানেু ও অনে কতব হথয় পিথলন। ো তছল 

যকবল যোনার মথিে, িার সথঙ্গ বাস্তব পতরচথয় কতব কী পতরমাে তবকু্ষব্ধ 

হথয়তছথলন এবং তেতক্ষি তবেবানথদর মানতসকিা বদলাবার জনে কী িীব্র আথবদন 

যরথেতছথলন, িার স্বাক্ষর রথয়থছ- ‘ এবার তফ্রাও যমাথর’ কতবিায়- 

 

                         “ওথর িুই ওি্ আক্রজ, আগুন যলথগথছ যকাথা!” 

 

িারঁ তনজ মহাতনষ্ক্রমথের বািঝা সকথলর কে ঝথগাচর করথি জানাথলন- 

 

                           বাতহতরনু যহথা হথি 

                           উন্মুি অম্বরিথল, িসূরপ্রসর রাজপথথ 
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                           জনিার মার্োথন। 

 

তনরন্ন ঋেভার-জজঝতরি কৃেকথদর মম ঝস্পেী বে ঝনা তদথয় যবার্াথলন যে, প্রকৃি 

স্বাথদতেকিা এইোথনই – এই পশু–কথর-যিালা মানুথের উোথর। ইংথরজ োসথকর 

অমানতবকিার বে ঝনায় বলথলন- 

 

যবদনাথর কতরথিথছ পতরহাস স্বাথথ ঝােি অতবচার। 
 

আর কতলকািাবাসী ইংথরজ পদাতেি জতমদারথদর স্বরূপ তচক্রিি করথলন- 
 

সংকুতচি ভীি ক্রিিদাস লুকাইথছ ছদ্মথবথে। 

 

এরকম বতলষ্ঠ জািীয় প্রতিবাদ এর আথগ যকউই উচ্চারে কথরন তন, আর এর পর 

যথথক লাতিি কৃেক-জীবথনর জনে যে-প্রিেক্ষ সহানুভূতি কতব যদোথি আরম্ভ 

করথলন, িা ঐ সময় আর যকাথাও যদো োয়তন। এই কতবিাটি রবীন্দ্রনাথথর 

মানতসক পতরবিঝথনর ও বাস্তব মানতবকিা একটি আিে ঝ দতলল। আর এর সথঙ্গ 

েতদ – ‘দুভঝাগা যদে’, ‘ওরা কাজ কথর’ বা ‘ঐকিাথন’র মথিা অন্তি দু’চারটি 

কতবিাও তমতলথয় যনওয়া োয়, আর কতবর যকবল এই কয়টি কতবিাই যবথঁচ থাথক, 

িাহথলও রবীন্দ্রনাথ তনে ঝাতিথির তনতবি সপক্ষ কতব তহসাথব তচরস্মরেীয় হথয় 

থাকথিন। 

       মনীেী কতবর প্রবন্ধাবলী পািক-সািারথের ক’জন পথিন জাতন না, পিথল 

যদেথবন যে, জািীয়িার পথক্ষ ও সমাথজর তদক যথথক সমুতচি  হথচ্ছ না িেনকার 

এমন বহু তবেথয় আপতে জাতনথয় সটিক পথ তনথদঝে করার জনেই তিতন যলেনী 

গ্রহে করথিন। সুরতসকিামক্রণ্ডি সাতহতিেক ও মথনাজ্ঞ যসইসব যলো যেমন 

পািথকর হৃদয়গ্রাহী, যিমতন আমাথদর পঞ্চাে-একথো বছর আথগকার যসকাল 

তবেথয় োর তকছুমাি যকৌিূহল আথছ, িার যস-যকৌিূহলও চতরিাথ ঝ করথব। আর 

যসসব যলোর তবেথয়র বোপকিাই বা কি তবতচি ! তহন্দয়ুাতন ও আে ঝাতম, একতদথক 

যোেক ও অনেতদথক যোসামুথদ অকাল- কুষ্মাণ্ড  জতমদার, তবথদেী রীতির তেক্ষা 

বজঝন ও মািৃভাোয় তেক্ষার অবেে প্রথয়াজনীয়িা, যনটিভ-ঘেৃাসহ দাতম্ভক 

ইংথরথজর কুোসন, বঙ্গ-তবথচ্ছদ, গ্রাম সংগিন, জাতি-বে ঝ-সংকীে ঝিা, তহন্দ-ু

মুসতলম ঐকে, চরকা ও বয়কি তবথরািীিা, দুঃে ও সংগ্রাথমর পথথ জয়োিার 

যপ্ররো, আথ ঝনীতিক সমাজসামে, আর পতরথেথে তদ্বিীয় মহােুথের তনে্িুর 

আগ্রাসন ও সাম্রাজেবাদী ইংথরথজর যোেথের উপর যেে অতভোপ বে ঝে। স্বথদথের 

এমন যকাথনা প্রতিবাদথোগে তবেয় যসকাথল তছল না, োর তবথরািীিা কতব কথরনতন। 
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তকন্তু আজথকর এই সংতক্ষপ্ত অবসথর আমরা কতবর ছথন্দাবে বােীর তদথকই 

মনঃসংথোগ করতছ। 

          আে ঝাতম ও তহন্দয়ুাতন তনথয় ছদ্মতবজ্ঞাথনর সাহাথেে পূথজাপাব ঝে, ঘণ্টানািা, 

চপিা, টিতক প্রভৃতির যছথলমানুতে ও হাসেকর বোেোর প্রিুেেথর কতব বাঙ্গকতবিা 

তলথেতছথলন যবে তকছু, ১৮৯০ যথথক দে বছথরর মথিেই, ‘তহং টিং ছি’ োর মথিে 

একটি স্মরেীয় যলো। এই অবসথরই কতব যেমন ইংথরজ-প্রোসথনর কুৎতসি মূতি ঝ 

িুথল িথরথছন, যিমতন আমাথদর সুতবিাবাদী চতরথির তদথকও কিাক্ষ করথি 

যভাথলন তন। যেমন ‘অপমাথনর প্রতিকার’ প্রবথন্ধ তলথেতছথলন যে, মুটি-প্রহার- 

োওয়া মুহুতর েতদ ঘুতেিা তফ্তরথয় মারথিা িাহ’যল সাথহব আর কাউথকই হাি িুথল 

মারথি সাহসী হি না। এই তবেয়টি তনথয় স্বথদেী ও চাকুতরজীবীথদর ও ইংথরজ-

অনুগ্রহ-প্রাথী কাগথজর সম্পাদকথদর উপর কিাক্ষ কথর কতব তলেথলন- 

 

‘োরা শুিু মথর তকন্তু নাতহ যদয় প্রাে, 

যকহ কভু িাহাথদর কথরতন সম্মান....... 

পদাঘাি যেথয় েতদ না পার তফ্রাথি...... 

িথব ঘথর নিতেথর চুপ কথর থাক্, 

সাপ্তাতহথক তদতিতদথক বাজাস্ থন ঢাক।‘ 

 

এই কথাই আরও প্রবল ভাথব এবং স্পি তবথদ্রাথহর সুথর জানাথলন চনথবথদের যসই 

তবেোি কতবিায়- 

                            

যিামার নোথয়র দণ্ড প্রথিেথকর কথর অপ ঝে কথরছ তনথজ....... 

অনোয় যে কথর, আর অনোয় যে সথহ 

িব ঘেৃা যেন িাথর িৃেসম দথহ। 

 

 

সাথহবী যবেভূোর সথঙ্গ ইংথরজ-পদথলহন িেন লক্ষেীয় তছল বথলই কতব 

আথক্ষপ-সহকাথর তলেথলন- 

 

যক িুতম তফ্তরছ পতর প্রভুথদর সাজ...... 

সব ঝাথঙ্গ লািনা বতহ এ কী অহঙ্কার ?  
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কৃপাপ্রাথী কাগথজর সম্পাদকথদর উপর কিাক্ষ কথর কতব তলেথলন- তেল্প, 

স্বথদথের ভাো ও তেক্ষায় অনুরাগ যথথকই প্রকৃি স্বাথদতেক হওয়া োয়, ইংথরক্রজথি 

আস্ফালন ও রাষ্ট্রীয় সভার সভে হওয়ার মথিে নয়। “ ইংথরথজর কাথছ তভক্ষা কতরয়া 

আমরা আর সব পাইথি পাতর তকন্তু আত্মতনভঝর পাইথি পাতর না।“ কতবিা তলেথলন- 

“ তভক্ষায়াং চনব চনব চ’। মািৃভাো অথ ঝাৎ বাঙলায় তেক্ষার যেৌক্রিকিা প্রবন্ধ তলথে 

প্রতিপন্ন করথি প্রথম প্রয়াস পান রবীন্দ্রনাথই। মািৃভাোয় তেক্ষার প্রসার 

রবীন্দ্রনাথথর প্রস্তাতবি গিনমূলক স্বাথদতেকিার একটি প্রিান অঙ্গ। যসইসথঙ্গ গ্রাম 

ও কৃেথকর অবস্থার উন্নয়ন, যে তবেথয় পদথক্ষপ সাম্প্রাতিক পক্রিমবথঙ্গ আজ 

দ্রিুগতি চথলথছ। বঙ্গীয় কংগ্রথসর নাথিার সথম্মলথন রবীন্দ্রনাথ সদলবথল প্রতিবাদ 

জানাথলন প্রবীেথদর ইংথরক্রজথি ভােথের তবপথক্ষ, বয়স িারঁ িেন ৩৬-৩৭। 

রবীন্দ্রনাথ বক্রঙ্কমচথন্দ্রর তবথেেে তদথয়তছথলন সবেসাচী, তকন্তু একহাথি ও একমুথে 

এি তবতভন্ন রকথমর সংকীে ঝিা ও হীনিার তবরুথে লিথি আজ পে ঝন্ত শুি ু

সাতহতিেক নয়, ক’জন একক রাজনীতিক বেক্রিথকই বা যদো যগথছ ? 

  

     বঙ্গ-তবথচ্ছথদর প্রতিবাথদ কাবেকল্পনা যথথক রবীন্দ্রনাথথর জনিার মথিে যনথম 

আসা ও ভ্রািৃভাথবর প্রবল যপ্ররো যদওয়া তবেোি ঘিনা। যসই সময় তিতন যেমন 

ইংথরজ-প্রতিবাদী, যিমতন স্বথদেবাসীর জাগরথে উদ্দীপনা-সঞ্চারী। এই প্রথম 

ইংথরজ –োসথনর আসল রূপ আমাথদর কাথছ পতরস্ফু্ি হথয়তছল। রবীন্দ্রনাথ িীব্র 

উদ্দীপনাময় গান গাইথলন- ‘েতদ যিার ডাক শুথন যকউ না আথস’, ‘ওথদর বািঁন 

েিই েি হথব’, ‘তবতির বািঁন কািথব িুতম এমতন েক্রিমান’ প্রভৃতি। প্রথম 

জাগরথের যঢউ এল যদথে, এল প্রবল যজায়ার, তকন্তু যসই প্রথম যজায়াথরর িাক্কায় 

যেভাথব  তবলাতি বস্ত্র যপািাথনা আরম্ভ হল, তবলাতি নুন বন্ধ করা হল, িাথি গরীব 

মানুথের অসুতবিা হল প্রচণ্ড, তবথেথে মুসতলম সম্প্রদায় যগল যেথপ। যদথের বহৃের 

স্বাথ ঝরক্ষায় কতব তফ্রথলন। গিনমূলক ভ্রািৃথের পথথ আহ্বান জানাথলন- ‘সুপ্রভাি’ 

কতবিায়- ‘রুদ্র, যিামার দারুে দীতপ্ত এথসথছ দুয়ার যভতদয়া’। সমাতপ্তথি আো 

প্রকাে করথলন যে, এই অপ্রিোতেি কলথহ উভয় সম্প্রদাথয়রই যচাে েুথল োথব, 

িারা তনথজর স্বাথ ঝ যকাথায় িা বুথর্ তনথয় একথোথগ পল্লীসংগিথন আত্মতনথয়াগ 

করথব- ‘তমলনেথজ্ঞ অতগ্ন জ্বালাথব বজ্রতেোর দাহথন’। ঘথর-বাইথর উপনোথসও 

তিতন এই সহসা-আগি সাম্প্রদাতয়ক তবথভথদর দুঃেজনক পতরোম তচক্রিি 

করথলন। তহন্দ-ুমুসতলম তমলন তনথয় এেন যথথক সমাথজর গুরুির প্রথয়াজথন 

তলথে চলথলন অজস্র প্রবন্ধ-তনবন্ধ। 

      স্বাথদতেকিা তবেথয় কতবর একিা স্বকীয় যমৌতলক অিেয়ন ও দৃটিভতঙ্গ তছল। 

যসিা এই যে, গ্রাম-স্বরাজ গথি যিালার সূথি একিাবে হথয় কাজ করায় অভেস্ত 

হথল পথর ইংথরজ, সথর যগথল দুই সম্প্রদায় তমথল অনায়াথস যদে চালাথি পারথব। 
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তহন্দ-ুমুসতলম সম্পকঝ তনথয় রবীন্দ্রনাথথর িারো তছল এই যে, আমাথদর তনথজর 

মথিে দুব ঝলিা না থাকথল িৃিীয় পক্ষ এর সুথোগ তনথি পারি না। তিতন 

যদথেতছথলন, জাতিবথে ঝ এবং যছায়ঁাছঁুতয়র অতভোথপ সংকীে ঝ  তহন্দসুমাথজর মথিেই 

মানুথে-মানুথে যভদ িানার তবে-বীজােু রথয় যগথছ। এর জনে কী প্রবথন্ধ কী 

কতবিায় পুঞ্জীভূি কুসংস্কাথর ভূিগ্রস্ত অচল তহন্দ ু সমাজথক িীব্র কোঘাথি 

জাগতরি করথি প্রয়াস কথরথছন বারংবার। সংগ্রাথমর িূতল- িূসতরি পথ বরে কথর 

অন্তথর মুি না হথল বাইথরর মুক্রি দুল ঝভ হথব, এই অনুভব ছন্দাতয়ি কথরই তিতন 

তলেথলন- 

 

শুিু তদন োপথনর শুিু প্রাে িারথের গ্লাতন, 

েরথমর ডাতল, 

তনতে তনতে রুে ঘথর কু্ষদ্রতেো –ক্রস্ততমি দীথপর 

িূমাক্রঙ্কি কাতল, 

লাভ ক্ষতি িানািাতন অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংে ভাগ 

কলহ সংেয়, 

সথহ না সথহ না আর জীবথনথর েণ্ড েণ্ড কতর 

দণ্ড দণ্ড ক্ষয়। 

 

যে িরুথেরা যদথের আোভরসা, িারাও অন্ধিার যবিাজাথল আিথক পথি অদৃি-

তনভঝর তবমূঢ় জীবনোপন কথর চথলথছ যদথে িাথদরও সংকীে ঝিা িোগ কথর কথম ঝর 

পথথ উৎসাতহি করার জনে এই সময় তচরস্মরেীয় একটি কতবিা রচনা কথরতছথলন 

কতব- 

 

তকথসর িথর অশ্রু র্থর 

তকথসর লাতগ দীঘ ঝোস। 

হাসেমুথে অদৃথিথর 

করব যমারা পতরহাস...... 

যেৌবরাথজে বতসথয় যদ মা 

লক্ষ্মীছািার তসংহাসথন। 

ভাঙা কুথলায় করুক পাো 

যিামার েি ভৃিেগথে....... 

 

জাতিবে ঝ যভথদর োস্ত্রীয় মাকঝা বুথক এথঁি তনম্নবে ঝথক তনপীতিি-যোতেি কথর রাোর 

জািীয় হীনিা সাম্প্রদাতয়ক তবথভথদর মথিাই কতবর তচেথক পনুঃপুন আঘাি 
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কথরথছ। বস্তুি বাঙালী ও ভারিীথয়র দৃঢ় সংস্কাথর জি-পাকাথনা এই দুই হীনিার 

তবরুথেই কতবর যলেনীথি সব যথথক যবতে প্রতিবাদ-বােী উচ্চাতরি হথয়থছ। এই 

অথথ ঝ ‘অপমান’ কতবিার- 

 

োথর িুতম তনথচ যফ্ল যস যিামাথর বাতঁিথব যে তনথচ, 

পিাথি যরথেছ োথর, যস যিামাথর পিাথি িাতনথছ।....... 

চরথে দতলি হথয় িুলায় যস োয় বথয় 

যসই তনথম্ন যনথম এস, 

নতহথল নাতহথর পতরিাে। 

 

 এবং যসই  সথঙ্গ ‘অচলায়িন’ নািথক তচক্রিি হীনবথে ঝর সংগ্রাম সহাথয় মুক্রি- “না 

েতদ কুথলায়, িাহথল এমতন কথর যদয়াল আর একতদন ভাঙথিই হথব”। আর 

‘িাথসর যদে’ নািথকর যসই ঐতিহাতসক উজ্জীবনমি- “ বািঁ যভথঙ দাও,- জীে ঝ 

পুরািন োক যভথস োক”- এসব একসথঙ্গ গ্রতথি কথর রবীন্দ্রনাথথর সামূতহক 

প্রতিবাদী তচথের স্বরূপ বুর্থি হথব। 

 

     এল প্রথম মহােেু, হল সবুজপথির সূচনা। কতবকথে যনািুন কথর আথরা 

প্রবলিার সথঙ্গ স্ফু্তরি হল জাতির জিে তনঃথেথে দরূ করার উথদ্বািন। কতব 

যদেথলন, পুরাথনা সংস্কাথর জীে ঝ হথয় পথিথছ এমন অকালবথৃের দলথক তদথয় 

অগ্রগতির তকছুই হথব না, িাই নবীন ও যেৌবনথক অতভতেি করথলন িারঁ স্বথপ্নর 

ভাবী স্বথদথের জনে- “ আয়থর নবীন, আয়থর আমার কাচঁা”। এথক্ষথি কতবর 

প্রতিবাদ হল মানতসক জরার তবপথক্ষ, কুসংস্কাথরর তবরুথে, আর অতভনন্দথনর 

বােী উচ্চাতরি হল সব ঝতবি সংগ্রাথমর সপথক্ষ। প্রথম মহােুথের ঘিনাথক কতব 

যনািুন জীবথনর প্রিীক তহসাথবই বরে কথর তনথয়তছথলন, যভথবতছথলন এর ফ্থল 

ইথয়াথরাথপর সাম্রাজেবাদী আগ্রাসন ও যোেথের জি তবধ্বস্ত হথব, আর যসই 

পতরবিঝন ভারথির মুক্রিও সম্ভব কথর িুলথব। এই কারথেই সংস্কাথর তবমূঢ় 

যদেবাসীথক প্রস্তুতি তহসাথব তনথজর তবরুথে সংগ্রাথম অগ্রসর না হওয়ার জনে 

তিক্কার তদথলন- 

 

দরূ হথি কী শুতনস্ মিুৃের গজঝন 

ওথর দীন, ওথর উদাসীন।......... 

 

োতন্ততনথকিথনর উপাসনার যবদী যথথকও জানাথলন- ইথয়াথরাথপর লিাইথয়র 

দৃিাথন্ত আমাথদরও সংগ্রাথম নামথি হথব। আমাথদর লিাই হথব তনথজর সথঙ্গ, 
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সংকীে ঝ  স্বাথ ঝপূে ঝ কুসংস্কাথরর যে ভূিিা েুগ েুগ িথর আমাথদর োসন কথর 

চথলথছ,িার সথঙ্গ। ভােথে বলথলন, যেেীস্বাথথ ঝর সঞ্চয় েেন প্রবল হথয় মানবিার 

পথ যরাি কথর, িেন অতনবাে ঝ প্রথয়াজন হয় সংগ্রাথমর। তলেথলন, ইতিহাস-

তবিািাথক ইতিহাথসর যবিা েুথগ-েুথগ ভাঙথি হয়- “িারঁ আথলাকথক িারঁ 

আকােথক ো তনথেি কথর দািঁায়, িারই উপথর একতদন িারঁ বজ্র এথস পথি। 

যসইোথন একতদন িারঁ র্ি বয়, িথব মুক্রি। সূ্তপাকার সংস্কার ো জমা হথয় উথি 

সমস্ত চলবার পথথক আিথক বথস থাথক, যসইোথন রিথস্রাি বথয় োয়। িথব 

মুক্রি। স্বাথথ ঝর সঞ্চয় েেন অভ্রথভদী হথয় ওথি িেন কামাথনর যগালা তদথয় িাথক 

ভাঙথি হয় িথব মুক্রি”।  

   

    মহােুথের পরই যদো তদথল যদথে অসহথোথগর বনো। গান্ধীজী স্বকীয় িারো 

অনুসাথর যনািুন আথন্দালথনর সূথি যদেথক জাগাথলন। তকন্তু রবীন্দ্রনাথ চরকা ও 

বয়কিথক নবে সংকীে ঝিা ও যনতিবাচক আথন্দালন বথল অতভতহি করথলন, সমথ ঝন 

করথি পারথলন না, গিনমূলক স্বাথদতেকিা অথ ঝাৎ গ্রাম-সংগিথনর পথথই 

অতবচল থাকথলন। ইতিমথিে সাম্রাজেবাদীর জঘনে পশু-পতরচয় উদ্ ঘাটিি হল 

জাতলয়ানওয়ালার হিোকাথণ্ড। এ তবেথয় রাজনীতিথকরা নীরব থাকথলও এ 

অিোচার কতব যকাথনামথিই সহে করথি পারথলন না, আত্মগ্লাতনর আগুথন দগ্ধ 

হথয় ইংথরথজর যদওয়া ‘সের’ যেিাব বজঝন করথলন। প্রতিবাথদর চূিান্ত   নক্রজর 

রােথলন স্বথদথে। ইংলোণ্ড ও আথমতরকায় তগথয় এই জঘনে নৃেংসিার তবরুথে 

যসোনকার শুভবুক্রেসম্পন্ন মানুথের প্রতিবাদ দাতব করথলন, যপথলন না, িারঁা মুে 

অবরুে কথর রইথলন। 

     

    তকন্তু এই অিোচার কতবর সুপ্ত রাজননতিক বেক্রিেথক উদ্ বুে কথর িুথলতছল। 

১৯০৫-এ তিতন প্রিেক্ষ রাজনীতিথি যনথমতছথলন এবং তফ্থরতছথলন, তকন্তু এবার 

আর তপতছথয় থাকথি পারথলন না এবং এর পর যথথক প্রতিটি সাম্রাজেবাদী 

জঘনেিার প্রতিবাদ করথি আর একিুও তদ্বিা রােথলন না। তহজতলর কারাগাথর 

অবরুে বন্দীথদর হিোর প্রতিবাথদ দািঁাথলন মনুথমথণ্টর পাদথদথে, সংেয় প্রকাে 

করথলন – অতহংসার জয় ও সথিের জথয় তচতিি কাল্পতনক ঈেরথবাথির উপর। এ-

তবেথয় কতবর তচরস্মরেীয় কতবিা হল-  

 

‘ভগবান, িুতম েুথগ েুথগ দিূ পািাথয়ছ বাথর বাথর’ 

 

তনে্িুর বাস্তথব জাগতরি হথয় কতব অন্তর যথথক মুথছ যফ্থল তদথলন তবিতকঝি 

ঈেথরর অক্রস্তে- নাক্রস্তথের িারো- 
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োহারা যিামার তবোইথছ বায়ু , 

তনভাইথছ িব আথলা- 

িুতম তক িাথদর ক্ষমা কতরয়াছ- 

 

    কতবর এ প্রশ্ন নয়, প্রশ্নকাথর উপস্থাতপি অিোচাথরর মুথে দয়াময়-সিেময় 

ঈেথরর সংস্কার বজঝন।  

 

    পক্রিথমর মানুে-তবথরািী োতিক সভেিা, তবথেেি আথমতরকার িনিাতিকিায় 

তবরুথে আমরা স্বথদথে আমাথদর কতবথকই যদেলাম একটি পতরপূে ঝ প্রতিবাথদর 

ছতব আকঁথি, মুিিারা ও রিকরবী নািথক। সমাজননতিক প্রতিবাথদর সথঙ্গ যোগ 

করথি ভুলথলন না মানবিার বীর চসতনক ও যোেথের অতভোপগ্রস্ত েমজীবীথদর 

েহীদ হওয়ার যগৌরব। কতবর উপলতব্ধ হল, িনিথির তনে্িুর উন্মেিা, মানুথের 

রথির তবতনমথয় পেে- উদ্ গার সটৃির পথক্ষ কদাচ স্বাভাতবক  নয়, এ আপনা 

যথথকই অতভেপ্ত, তকন্তু এর ধ্বংথসর জনে েতমকপথক্ষও আত্মদাথনর প্রতিজ্ঞার 

প্রথয়াজন। কতবসোর সথঙ্গ কতবর রাজননতিক বেক্রিথের যোথগর ফ্থল িাথঁক এই 

সিে পতরসফু্্ি করথি হল যে, যমহনিী মানুে ছািা েি, রাষ্ট্র, বাতেজে, পেে, 

সভেিা, সংসৃ্কতির আস্ফালনসহ যে রথোিা তদগ্ তবতদথক চালু করা হথয়থছ িার 

চাকা অচল হথয় পিথব। 

     

      কাথলর োিার রথ উিাও হথয় ছুথিথছ, আর িারই সমিাথল ছুথিথছন আমাথদর 

প্রগতিেীল আিুতনকিম কতব। ১৮৯০ সাথল রবীন্দ্রনাথ যেমন আিুতনক, ১৯১৪ 

সাথল যিমনই আিুতনক, আর ১৯২৩-২৪ এর পর যথথক আিুতনকিম। জানা োয় 

না, বলথেতভক তবপ্লথবর সংবাদ ও িত্ত্ব টিক ঐ সমথয় কতবর মথন যকাথনা যরোপাি 

কথরতছল তক না, তকন্তু এিা তনক্রিি, তিতন অদমে যকৌিূহল বহন কথর চথলতছথলন 

যে, মানুথের মুক্রির বাস্তব রূপ একতদন িাথঁক স্বচথক্ষ যদথে আসথিই হথব। িাই 

তপছথনর তদথক-যফ্রাথনা-মুে বান্ধবথদর সাবিান-বােীথক উথপক্ষা কথর যেতদন 

তিতন এই মুক্রি প্রিেক্ষ করথলন, যসতদন িারঁ প্রথম অনভূুতি হথয়তছল যে, তিতন 

িীথ ঝ দে ঝথন এথসথছন। 

 

      যদেথলন, যসোথন বেক্রিগি িথনর অহতমকার স্থান গ্রহে কথরথছ সামাক্রজক 

কথম ঝ আত্ম- উৎসগ ঝ –আর কী িার স্ফু্তরি দীপ্ত গতিথবগ! ১৯৩০-এর পর যথথক 

রবীন্দ্রনাথথর কতব তহসাথবও যেিুকু আতভজাথিের দাতব তছল, িা তিতন ছঁুথি 

যফ্লথলন। অনুভব করথলন যে, প্রতিতনয়ি অতনক্রিি অবস্থার কমী মানুথের তিথল 
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তিথল আত্মদাথনর জীবন যিা িারঁ হয়তন- ‘অপতরস্ফু্িিার অসন্মান’ তনথয়ই িাথঁক 

পতৃথবী যথথক তবদায় তনথি হথব। মুিমথন স্পিভাথবই জানাথলন যে, তকসান ও 

যমহনিী মানুথের জীবন িারঁ হয়তন, সুিরাং িারঁ কাথবেও এ-তবেথয় যকাথনা পতরচয় 

যফ্াথি তন- এই অপূে ঝিাথক সঙ্গী কথরই িাথঁক চথল যেথি হথচ্ছ। কতবর এই 

পতরোমী মানতবকিার িুলনা যনই। িেনও তছল না, আজও তক সব ঝি আথছ ? 

মহাকতবর সিূ িথর যকান কতব আজ এথিা স্পি ,কারাই বা তনঃথেথে মিু? এরকম 

বাস্তবভাথব মানতবক োরঁ তচে, তিতন যেে জীবথনর কাবে-কতবিায় মুহুমু ঝহু 

তনপীতিি মানুথের তববরে গ্রতথি করথবন, এ স্বাভাতবক। তকন্তু এরই সথঙ্গ িারঁ 

একাথলর কতবিায় দুই পথৃক যেেীর মানথুের মূতি ঝ এবং যসই সথঙ্গ িাথঁদর পথৃক 

অবস্থাথনর স্বরূপ যে ফু্থি উথিথছ এিাই হথয়থছ লক্ষেীয়, যেমন- 

 

মহা ঐেথে ঝর তনম্রিথল 

অি ঝােন-অনেন দাহ কথর তনিে কু্ষিানথল। 

 

   তনগহৃীি মানুথের জনে আন্ততরক মম ঝথবদনা কতবথক তবগতলি কথরথছ এবং িারঁ 

তনথজর আতভজাথিের জনে গ্লাতনথবাি এথনথছ টিকই, তকন্তু যেথের তদনগুতলথি িারঁ 

প্রতিবাদ-বােী স্তব্ধ কথরতন। িাই যদতে, যেতদন ক্রিপুরী কংথগ্রথস সুভােচন্দ্রথক প্রায় 

বতহষ্কার করা হল এবং কংথগ্রথসর তহিলাতর োসথনর যগৌরব কীিঝন করা হল, 

যসতদনও যেমন কতব তনে্চুপ থাকথি পাথরন তন, যিমতন তেশুঘািী- নারীঘািী 

ফ্োতসস্ট আিমেগুতল সম্পথকঝও। আতবতসতনয়া, যস্পন, চীথন পরপর অতভোন ও 

তনতব ঝচার নরহিোর কদে ঝরূপ যেমন িাথঁক পতরতিি কথরথছ, যিমতন অতভোপ-

বাকেও উচ্চারে কতরথয়থছ কথিারিম ভাোয়। একই সথঙ্গ সাম্রাজেবাদী ইংথরজ 

োসন সম্পথকঝও কতব প্রকাে কথরথছন িীব্র ঘেৃাপূে ঝ যেে উপলতব্ধ ক্রুে স্বাক্ষর –

িারঁ ‘ সভেিার সঙ্কি’ তনবথন্ধ ও র োথ্ থবাথনর তনল ঝজ্জ  ভারিতনন্দার ও ইংথরজ-

মতহমা-যঘােোর প্রতিবাথদ। মিুৃের মাি দু’মাস আথগ স্বাক্ষতরি এই প্রতিবাদই 

আমাথদর স্মরে কতরথয় যদয় যে, কতব চতল্লে বছর আথগ যে-প্রতিজ্ঞা কথরতছথলন, 

যেে তদন পে ঝন্ত িা অক্ষথর অক্ষথরই পালন কথর যগথছন-  

 

ক্ষমা যেথা ক্ষীে দুব ঝলিা, 

যহ রুদ্র, তনে্িুর যেন হথি পাতর িথা 

যিামার আথদথে ...... যেন রসনায় মম 

সিে বাকে র্তল উথি ের েি্ গসম। 

 

-০- 
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রতবর চলার  কক্ষপথথ পালাবদল 

 

               পালাবদল, এথকবাথর োিাবদল নয়। যেমন পথথ-চলা পতথকথক ডাইথন 

বাথঁয় যমাি তফ্রথি হয়, যেমন পার হথি হয় দুগ ঝম তগতরকান্তার-মরু। যসই সব 

যনািুন অতভজ্ঞিার স্বাক্ষর বহন কথর পতথথকর তচে। একই মূল গিথনর মথিে িার 

নব নব রূপান্তর ঘথি। আর এই পতথক েতদ কতব হয়, বথে ঝ ছথন্দ িারঁ প্রকােেক্রি 

থাথক িাহথল পথথর এই ঘুরতফ্র আর সুেদুঃথের তবতচি অতভজ্ঞিা িারঁ তচথে 

ছায়াপাি কথর িারঁ কতব-বেক্রিেথক নানান বথে ঝ অনুরক্রঞ্জি কথর থাথক। এরই জনে 

কতব সম্প্রদাথয় যকউ একই তবেয় তনথয় সব কতবিা যলথেন না, কাথল কাথল িাথঁদর 

কাথবে রূপরথসর বদল হথি থাথক। সািারে মাথনর কতবথদর পথক্ষ ো সিে িা 

মহাকতবর পথক্ষ সিেির। তবথেথে রবীন্দ্রনাথথর মি যলাথকাের কল্পনােীল ও বহু- 

তবতচি-অতভজ্ঞিাময় সুদীঘ ঝ-কাবেজীবনবাহী কতবর পথক্ষ। রবীন্দ্রনাথ আিুতনক 

কাথলর মহাগীতিকতবও বথিন, আবার যসই সথঙ্গ ভাব- যপ্ররো-চাতলি মহা মনস্বীও 

বথিন। কল্পনা ও বাস্তব, তনসগ ঝ ও মানুে, নগর ও গ্রাম, তবে ও স্বথদে, পতৃথবী ও 

মহাকাে, প্রাচীন বিঝমান ও ভাবীকাল িারঁ কাথবে নাথিে গাথন এি তবতচি মূতি ঝ ও 

এমনই তচোকে ঝক ভাোর ইতঙ্গি তনথয় রথয়থছ যে তিতন এক অপতরথময় তবস্মথয়র 

উৎস হথয় আথছন তেতক্ষি বাঙালীর কাথছ। আর, তনথজর স্বািীন বেক্রিে ও 

সামাক্রজক বেক্রিেথক সমতন্বি কথর কাথলর োিার ধ্বতন কান যপথি শুথন তিতন যে-

চবপ্লতবক নূিথনর তবজয় যঘােো কথরথছন, পুরাথনা সংস্কাথর বন্দী এই জাতিিা িার 

মতহমা উপলতব্ধ করথি আজও অক্ষম হল। পতরবিঝনই সিে, পুরািন জীে ঝ হথয় 

তপছথন সথর োথচ্ছ, সটৃিথি তচরনূিথনরই জয়, এ  িত্ত্ব পতৃথবী ও মহাকাথের তনসগ ঝ 

যথথক সঞ্চয়ন কথর কতব আমাথদর উপহার তদথলও িা মানে কতর তন, এিই 

জিচতরি এিই সংকীে ঝ আমরা। 

       নূিন, তচর নূিন- িুতম বাথরবাথরই নূিন, িুতম তফ্থর তফ্থর নূিন –কতবর যপ্রৌঢ় 

বয়থস উপলব্ধ এই চবপ্লতবক চচিনে িারঁ প্রায় অথগাচথরই বলথি হথব, িারঁ 

কাবেিারাথক তনয়তিি কথর ভাব যথথক ভাবান্তথর রূপ যথথক রূপান্তথর তনথয় যগথছ। 

একই রবীন্দ্রনাথ িথরথছন নানা রবীন্দ্রনাথথর একটি মালা, তকভাথব িার সূি 
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অনুসরে কথর যদো আর এক তবস্ময়। তকছুিা িরথি যগথল আমাথদরই প্রিেথক্ষর 

মথিে  যে সব তনসগ ঝ-বস্তু রথয়থছ িার সথঙ্গ তনিে চলমান এই কতবর স্বভাথবর 

উপমান সন্ধান কথর যদেথি হয়। আর যসথক্ষথি ের যবথগ প্রবহন্তী একিা 

মহানদী, িরা োক পদ্মারই সথঙ্গ কতবর সমানিম ঝিা সহথজই যচাথে পথি। কতব 

তনথজও পদ্মার সথঙ্গ িারঁ সেে এবং েরথস্রািা নদীর সথঙ্গ িারঁ চঞ্চল মথনািথম ঝর 

িুলনা কথরথছন। িুলনািাথক আরও এতগথয় তনথয় যদো যেথি পাথর। উৎথসর 

চারপাথে তচররহসোবিৃ অচঞ্চল স্তব্ধ তহমতগতর- ভারিীয় জীবনসথিের ইতঙ্গিবাহী, 

সমুক্রিি িুঙ্গেঙৃ্গতনচথয় মহাকাে-স্পিী। আর তনথচ অজস্রিারায় কলমক্রন্দ্রি হথয় 

তচক্রিি প্রকৃতি ও যকালাহলমুের জনিার সাহচে ঝ তনথয় ছুথি চথলথছ িরতঙ্গেী, 

তপছনথক যফ্থল এতগথয়ই চথলথছ, মাথর্ মাথর্ প্রতিহি হথয় আবথিঝ, যফ্নার, 

িিতবঘািী যস্রাথি উদ্দাম হথচ্ছ মতলন হথয়, আর পতরথেথে আত্মসমপ ঝে করথছ 

আর এক রহসেময় মানুে-চচিথনের মহাসাগথর।  

                উতনে েিথকর নব-বুথজঝায়া অভুেত্থাথনর যকন্দ্রভূতম যকালকািা, িারই 

তবতেি তবন্দ ু িাকুর-পতরবার। ভারিীয় প্রাচীন এবং ইথয়াথরাপ প্রভাতবি আিুতনক 

সামাক্রজকিা ও সংসৃ্কতির যমোথমতের অঙ্গন। এরই সাতহতিেক তদক- নবে  

যরামোন্ টিকিা ও বেক্রি স্বািিে তনথয় রবীন্দ্রনাথথর প্রথম প্রকাে। তচন্তায় বচথন 

িম ঝকথম ঝ বাঙালী সমাথজর সািারে মানতসকিার সথঙ্গ িাকুর-পতরবাথরর 

উচ্চমিেতবে জীবথনর তবথেে পাথ ঝকে েতদও তছল না, িবু অথথ ঝ মাথন অগ্রগেে 

থাকায় এক িরথনর পতরেীতলি রুতচ, এক রীতির রক্ষেেীল শুতচিা বহু-োোতয়ি 

িাকুর-পতরবাথরর চাল-চলন তনয়তিি করি। ঐ উচ্চ –মিেতবে স্বিিিার তনয়ামক 

তছথলন মহতে ঝ যদথবন্দ্রনাথ; আর িারঁ পুি যপৌথিরা আিুতনক দৃটিথকাে সহ তকছুিা 

পাথ ঝকে রক্ষা কথরও যমািামুটি ঐ পাতরবাতরক যকথন্দ্রই আবতিঝি তছথলন। 

মিেতবথের সমাজ-জীবথন স্বািীন ও উন্নি তেল্পকলাচচঝার যে তবতেিিা িা তনথয়ই 

িাকুর-পতরবাথরর স্বািিে। তকন্তু রবীন্দ্রনাথ এরকম পতরবাথরর িারাবাহী হথয়ও 

সীমাহীনভাথব আত্মতবস্তার করথি যপথরতছথলন- যেমন সূক্ষ্ম কল্পনার আকাথে , 

যিমতন সািারে মানুথের অতভমুথে। এই তবস্িৃতির জনেই তিতন আত্মমুেী গীতিকতব 

হথয়ও বতহমু ঝে মহাকতব। 
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                 িারঁ প্রথম কাবেজীবথন তনিান্ত আত্মলীন অবস্থার পে ঝায় যকথিথছ 

আত্মীয়-পতরজথনর তমলন-তবরহ- যেলায়, নন্দন-মন্দাথরর উদ্ ভ্রান্ত স্বপ্নতবলাথস, 

যসই , “বকুল-মুকুল-আকুল কুঞ্জভবথন”। কতবর কথায়- 

কুসুমদথলর যবিা, িাতর মাথর্ ছায়া, 

িার মাথর্ বথস কতর কল্পমিু পান, 

তবজথন যসৌরভময়ী মিুময়ী মায়া, 

িাহাতর কুহথক আতম কতর আত্মদান। 

যরেুমাো পাো লথয় ঘথর তফ্থর আতস, 

                                  আপন যসৌরথভ থাতক আপতন উদাসী। (কতি ও যকামল) 

অথবা, যপ্রতমকার হৃদয়-আকাথের তনঃসীম তবজনিার রহথসে পাতি তদথি যসানালী 

ডানা তবস্তার করথি চাওয়া- 

                                   যিামার হৃদয়াকাে অসীম তবজন, 

                                   তবমল নীতলমা িার োন্ত সুকুমার, 

                                   েতদ তনথয় োই ওই েূনে হথয় পার 

                                   আমার দু’োতন পাো কনক-বরে! (ঐ) 

অতি যলাভনীয় রমে অতভলাে সথন্দহ নাই, িবু এই স্বজন ও পতরতচি পতরথবথের 

তবমূঢ় পতরিৃতপ্তর মথিেও কতব কিথবাি কথরথছন, একান্ত আত্মলীনিা যথথক 

তনষ্ক্রমে যচথয়থছন বারংবার। যকন চাইথছন অবরুেিা যথথক মুক্রি, যকন যেয় 

মথন কথরথছন োতন্তস্বক্রস্তর গহৃবন্ধন যথথক উৎিাতন্ত, িার পতরচয় তনতহি রথয়থছ 

িারঁ তবতেি কতবস্বভাথবর মথিে, োর প্রভাথব গহৃলীনিা যথথক সমাজমথিে, তনসগ ঝ 

যথথক মানুথে এবং যসৌন্দে ঝ যথথক বাস্তথব সমুেরে কতবর পথক্ষ অনায়াথসই 

তনব ঝাতহি হথয়থছ। এই কারথে িারঁ প্রাথতমক আত্মগি কল্পনার জাথল বন্দী অবস্থার 

মথিেও চতকথি তবেমুেী ও মানবমেুী হওয়ার প্রবল বাসনা-তবথক্ষাভ ছক্রন্দি হথয়থছ- 

                                      আক্রজ চাতরতদথক যমার 
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                                       এ কী কারাগার যঘার! 

                                        ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, 

                                         আঘাথি আঘাি কর্। 

এবং যসইসথঙ্গ- 

                                          গগথন পবথন  সাগথর আক্রজথক 

                                          কী কথল্লাল! 

                                         যদ যদাল্ যদাল্।  (রু্লন) 

    িথম জীবথনর অতভজ্ঞিায় কতব যদেথলন যে তবে চলমান, স্বাথ ঝ তনথয় 

আত্মতনতহি থাকার যকাথনা পথই আমাথদর যনই। িুলনায় যদোথলন- 

                                           এ নথহ মুের বন-মম ঝর- গুক্রঞ্জি, 

                                           এ যে অজাগর- গরথজ সাগর ফু্তলথছ ; 

                                          এ নথহ বনানী কুন্দ-কুসুম-রক্রঞ্জি, 

                                          যেন- তহথল্লাল কল-কথল্লাথল দুতলথছ। 

সুিরাং মুিপথক্ষ তবহথঙ্গর মি অজানা জনিার মাথর্ তনরুক্রদ্দি দুঃথের জীবনই 

িারঁ কামে হল- 

                                           আথছ শুিু পাো, আথছ মহা নভ-অঙ্গন 

                                           উো তদোহারা তনতবি- তিতমর-আকঁা। 

        প্রথম যবদনার মথিে তদ্বিা এবং পথর মানুথের অতভমুথে তনঃসংেয় 

পালাবদলথক কতব আপনার অজ্ঞাথি অথ ঝাৎ তনগূঢ় স্বভাববথে তকভাথব স্বকীয় কথর 

তনথি বািে হথলন যস তবেথয় িারঁ পতরস্ফু্ি মম ঝকথা পাওয়া োথচ্ছ িারঁই বেক্রিথের 

তচিবাহী জীবনথদবিা-যেেীর একটি কতবিায়- 

এ কী যকৌিুক তনিে নিুন 
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ওথগা যকৌিুকময়ী, 

আতম োহা তকছু চাতহ বতলবাথর 

বতলথি তদথিছ কই? 

অন্তরমাথর্ বতস অহরহ 

মুে হথি িুতম ভাো যকথি লহ, 

যমার কথা লথয় িুতম কথা কহ 

তমোথয় আপন সুথর। 

কী বতলথি চাই সব ভুথল োই, 

িুতম ো বলাও আতম বতল িা-ই, 

সংগীি-যস্রাথি কূল নাতহ পাই, 

যকাথা যভথস োই দথূর। 

            কতব যভথবতছথলন িারঁ আেপাথের তপ্রয় পতরজথনর সুেদুঃে তমলনতবরহ 

তনথয়ই সারাজীবন কািাথবন। তকন্তু তবতি বাদ সািথলন। কতবথক আসথি হল 

জতমদাতরর কাথজ, তনঃসম্বল ও ঋেগ্রস্ত কৃেক প্রজাথদর মাথর্, োর ফ্থল িারঁ 

কতবিার তনিান্ত আত্মলীনিা এবং মায়াস্বপ্ন যগল যকথি। এেন যথথক সংগ্রামী দুঃেী 

মানুথের যবদনা-কাতহনী আত্ম-অবরুেিা চূে ঝ কথর িাথঁক নিূন পথথ,  মানুথের 

সমাথজ তনথয় আসথিই কল্পনার বদল হল অথনকিা িারঁ অথগাচথরই। এরই তবেয় 

কতবর ঐ আত্মজীবন-ইতিবেৃ-মূলক কতবিাটির মথিে ফু্থি উথিথছ- 

এ কী যকৌিুক তনিেনিূন 

ওথগা যকৌিুকময়ী, 

যে পথথ পান্থ চাথহ চতলবাথর 

চতলথি তদথিছ কই? …….. 
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পথদ পথদ িুতম ভুলাইথল তদক, 

যকাথা োব আজ নাতহ পাই টিক, 

কান্তহৃদয় ভ্রান্ত পতথক 

এথসতছ নূিন যদথে।.......... 

কভু বা পন্থ গহন জটিল, 

কভু তপচ্ছল ঘন পক্রঙ্কল, 

কভু সংকি-ছায়া-েক্রঙ্কল 

বক্রঙ্কম দরূগম। 

ের কণ্টথক তছন্ন চরে, 

িুলায় যরৌথদ্র মতলন বরে, 

        কতব এোথন তনথজই উপলতব্ধ কথরথছন যে, জীবথনর পিপতরবিঝথনর সথঙ্গ 

িারঁ কতবিাও ঋিু-পতরবিঝন ঘথিথছ, আত্মলীন কল্পনার রাজে যথথক মানুে-

সমাথজর মথিে আসায় িারঁ কাথবে িারঁ অজ্ঞাথি অথচ অতনবাে ঝভাথবই এক 

রূপান্তর ঘথি যগথছ। এই ইতিবেৃ রচনার পূব ঝ অিোথয় রথয়থছ যসই আিে ঝ 

পতরবিঝথনর ভাববোকুতলি প্রিেক্ষ তচি- ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ নাথমর অিেন্ত 

স্মরেীয় কতবিাটিথি- 

                                  এবার তফ্রাও যমাথর, লথয় োও সংসাথরর িীথর 

                                  যহ কল্পথন, রঙ্গময়ী। 

       তনথজর জিথের তবরুথে ভারী িীব্র মানতবক কতব তনথজই তবথদ্রাহ কথর আহ্বান 

জাতনথয়থছন- 

                                ওথর িুই ওি আক্রজ। আগুন যলথগথছ যকাথা। 

     এই হল গ্রাথম জতমদাতরর কাজ করথি এথস মূঢ় ম্লান মূক তহন্দ-ুমুসলমান 

প্রজাথদর দরূবস্থা যদথে কতবর রূঢ় বাস্তবথক তনতদ্ব ঝিায় বরথের ইতিবেৃ- 



21 
 

কতবজীবথনর অতভজ্ঞিালব্ধ একান্ত বাস্তব সিে। বাঙলার তচরদুঃেী কৃেকজীবন 

বাঙালীর িথা ভারিীয় ইতিহাথসর েুগ েুগ বোপী যোেথের প্রিেক্ষ  করুে দৃিান্ত- 

রাি ও সমাথজর অনপথনয় কলঙ্ক। রবীন্দ্রনাথথর আথগ অবেে এতদথক দৃটি 

তদথয়তছথলন বক্রঙ্কমচন্দ্র, রথমেচন্দ্র দে এবং অক্ষয়কুমার দে, তকন্তু তনথজর যচাথে 

প্রতিতদন যদো বাস্তব অতভজ্ঞিা কতব-তচেথক যে- অপতরসীম দুঃে-যবদনায় দীে ঝ ও 

দুরূহ কথম ঝ প্রবেু কথর িুথলতছল িার িুলনা হয় না। ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ কতবিা 

রবীন্দ্রনাথথর চবপ্লতবক তচে-পতরবিঝথনর একটি অসামানে দতলল। যকাথায় কাল্পতনক 

কতবিা, আর যকাথায় বাস্তব দঃুথে জীে ঝ হিভাগে মানুে! এই দুই তবপরীিথক 

যমলাথলন আমাথদর কতব। োর ফ্থল এরপর যথথক স্বাথ ঝপর দীনিার ঊথধ্ব ঝ ওিার 

জনে এবং িুলায় লুটেি মানুেথক িার স্বাতিকাথর প্রতিটষ্ঠি করার জনে কতবকথে 

বারংবার যোনা যগথছ আথবদন, কেনও উদাে স্বথর কেনও তবলাথপর করুে 

পূরবীথি। ঐ একই সমথয় কতব প্রবেৃ হথয়থছন সাম্রাজেবাদী ইংথরজ প্রোসথনর 

প্রিেক্ষ তনে ঝািথনর প্রতিবাথদ। ‘সািনা’ পক্রিকায় িমাগি তলথে যগথছন-ইংরাথজর 

আিঙ্ক, ইংথরজ ও ভারিবাসী, অপমাথনর প্রতিকার, রাজা ও প্রজা, রাজনীতির 

তদ্বিা প্রভৃতি প্রবন্ধমালা। এইভাথব কতবর কল্পনাকুল আত্মসংবিৃ অবস্থা যথথক 

মুক্রির সূচনা ঘথিথছ যচৌক্রিে পয়ঁক্রিে বছথর, িারঁ তচিা-কাবে রচনার অিোথয়। 

কতব তনথজ িারঁ এই যনািুন অতভজ্ঞিার তবেয় স্মরে কথর আত্মজীবনীথি  

তলেথছন- 

     ‘এর পর যথথক তবরাি তচথের সথঙ্গ মানবতচথের ঘাি প্রতিঘাথির 

কথা ক্ষথে ক্ষথে আমার কতবিার মথিে যদো তদথি লাগল ….. েিই এিা 

এতগথয় চলল িিই পূব ঝজীবথনর সথঙ্গ আসন্ন জীবথনর একিা তবথচ্ছদ যদো 

তদথি লাগল। অনন্ত আকাথে তবেপ্রকৃতির যে োতন্তময় মািেু ঝ-আসনিা পািা  

তছল, যসিাথক হিাৎ তছন্ন তবক্রচ্ছন্ন কথর তবথরাি-তবকু্ষব্ধ মানবথলাথক রুদ্রথবথে যক 

যদো তদথল? এেন যথথক দ্বথির দঃুে, তবপ্লথবর আথলািন।‘ 

 

     ‘বে ঝথেে’ কতবিা যথথক উদ্িতৃি তদথয় কতব িারঁ সংগ্রাথমর পথথ যফ্রার 

তনঃসংেয় তচথির অবিারো কথরথছন এই বথল- 

           

যহ দুদঝম, যহ তনক্রিি, যহ নূিন, তনে্িুর নিূন, 

সহজ প্রবল ….. 

যহ তকথোর, িুথল লও যিামার উদার জয়থভরী, 
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করহ আহ্বান। 

আমরা দািঁাব উটি, আমরা ছুটিয়া বাতহতরব 

অতপ ঝব পরাে। 

চাব না পিাথি যমারা, মাতনব না বন্ধন িন্দন, 

যহতরব না তদক, 

গতেব না তদনক্ষে , কতরব না তবিকঝ তবচার 

উদ্দাম পতথক। (বে ঝথেে) 

 

     রবীন্দ্রকাথবে কল্পনা ও বাস্তব এই দুইথয়র দ্বাক্রিক তচি আগাথগািাই লক্ষেীয়। 

তিতন তনসগ ঝ অথবা প্রাচীন ভারি যে তবেথয় েেনই কল্পনায় তনথয়াক্রজি হথয়থছন, 

যসই মুহথূি ঝ সংগ্রামী বাস্তব জীবন িাথঁক তফ্তরথয় এথনথছ পথথর িুলায়। যদো োয়, 

স্বথদথে অথবা পতৃথবীথি রাটষ্ট্রক অথবা সামাক্রজক জীবথন যে সব প্রতিঘাি এথসথছ, 

িারঁ যকানটিই িারঁ অন্তরঙ্গ স্বীকরে যথথক বক্রঞ্চি হয় তন। এরই ফ্থল রবীন্দ্রনাথ 

তচর-আিুতনক কতবরূপ প্রতিটষ্ঠি হথয়থছন। 

    পদ্মািীরবাথস কতবর তনসগ ঝসেে ও গ্রামপ্রীতি- উৎসাথরর একটি অিোয় রতক্ষি 

হথয়থছ যসানার িরী, তচিা, চচিাতলথি; অনেটি গ্রামজীবন-তভতেক গল্প রচনায়। 

এগুতল মানুে-সম্পথকঝর সাতহতিেক গ্রন্থথনর মূলেবান দৃিান্ত, তনরুোপ সহজ 

জীবনপ্রবাথহর রমেীয় করুে-যকামল ছতবর যমলা- সহানভূুতিথি পতরতেি , 

মানতবক কলধ্বতনথি মুের। কতবর তবরতহি যসৌন্দে ঝ-অতভলাথের পূে ঝ পতরিৃতপ্তও 

আবার এই একই পে ঝাথয়, কতল্পি তপ্রয়ার সথঙ্গ তমলন-তবরথহর প্রথদাে-সংগথম – 

দথূর বহুদথূর 

স্বপ্নথলাথক উজ্জতয়নীপুথর 

েুকঁ্রজথি যগতছনু কথব তেপ্রানদীপাথর 

যমার পূব ঝজনথমর প্রথমা তপ্রয়াথর। 

 

বস্তুিঃ কল্পনা-যপ্রতরি রবীন্দ্র-কতবদৃটির  মথিেই তদ্বচারীিা স্পি। িারঁ কতবজীবথনর 

আদান্ত এই দুই প্রাথন্ত যদাল োওয়ার এক তবতেি ইতিবথৃের স্বাক্ষর বহন করথছ। িবু 

িমে সমুেরে ঘথিথছ কল্পনা যথথক বাস্তথব, তনসগ ঝ যথথক মানুথে, আর পতৃথবী 

যথথক মহাকাথে। যলেতচি তদথয় যবে যদোথনা োয় যে কতব- প্রবেিার মানতবক 

যরোটি িথম উপথরর অথঙ্ক উথি যগথছ, আর অনেটি উপর যথথক িথম তনথচ 

যনথম এথসথছ। তনতদি সূথির একমেুীনিায় নয়, এপাে- ওপাে করথি করথি 

অগ্রগতির তবতেি লীলাতবস্তাথর তিতন সাথ ঝক মহাকতব। এই আিে ঝ সংগতির বথেই  

রাষ্ট্র ও সমাথজর যছাি বি পতরবিঝথনর অতভঘাি িারঁ যসৌরবে ঝালীথি গভীর 

যরোপাি কথরথছ। এক মথনাভাথবর ভতঙ্গমা প্রারব্ধ হাওয়ার সথঙ্গ সথঙ্গ তভন্নির 
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যমজাজ কতবথক অনেি তনবে কথরথছ, সমাজ –আবিঝথনর তবতভন্ন অতভজ্ঞিাথক 

সঙ্গী কথর। এমন একটি কতবিা হল ‘কল্পনা’ কাথবের যরামোতণ্টক্ প্রাচীন-প্রয়াথের  

মথিেকার ঐ ‘বে ঝথেে’। এথি কতব পূথব ঝাি সংগ্রামী উদ্দীপনার সথঙ্গ মিেতবে 

উচ্চবে ঝ যগাষ্ঠীর জঘনে চবেতয়ক স্বাথ ঝপরিাথক িীব্র ঘেৃার যচাথে যদথেথছন- 

                  

শুিু তদনোপথনর, শুিু প্রােিারথের গ্লাতন- 

েরথমর ডাতল, 

তনতে তনতে রুে ঘথর কু্ষদ্রতেো-ক্রস্ততমি দীথপর 

িূমাক্রঙ্কি কাতল। 

লাভ ক্ষতি িানািাতন, অতিসূক্ষ্ম ভগ্নঅংে-ভাগ 

কহল সংেয়, 

সথহ না সথহ না আর জীবথনথর েণ্ড েণ্ড কতর 

দথণ্ড দথণ্ড  ক্ষয়। 

 

এ সময় অবেে কাবে-কতবিায় মুেেভাথব চথলথছ কতবর স্বপ্নপ্রয়াে, আর গথদে 

চথলথছ তসতডেন তবল এবং কজঝনীয় ভাোতবথচ্ছথদর তবরুথে প্রতিবাদ। আবার একিু 

পথরই কতবর প্রগতিমলূক কমীর ভূতমকা- তেলাইদহ পতিসথর গ্রাম সংগিন। তকন্তু 

ঘিনাচথি কতবথক যকবল কল্পনায় নয়, তচন্তায় ও কথম ঝ তপছথনর তদথকও তফ্রথি 

হথয়তছল স্বল্প তকছু আথগই। ইংথরক্রজ সু্কথলর তনয়মিথি বালক বাতলকাথদর তেক্ষা 

কতবর মনঃপিূ না হওয়ায় োতন্ততনথকিথন েুথল বসথলন আেম-তবদোলয়। কল্পনা 

কথর তনথলন প্রাচীন ভারথি িথপাবথনর কী আদে ঝ তছল। একই সথঙ্গ উপতনেথদর 

ব্রহ্মবাদ তনথয় যনািুন আথলাচনা ও অনবুাদ প্রকাে করথি লাগথলন। নবপে ঝায় 

বঙ্গদে ঝথন কাল্পতনক প্রাচীনিা তনথয় ও িেনকার তেক্ষার আদে ঝ তনথয় প্রবন্ধ তলেথি 

লাগথলন, চনথবদে সাজাথলন প্রাচীন ভারথির সিেলব্ধ জািীয়িার যবদীথি। 

োতন্ততনথকিন ঐ জািীয়িার ও কাল্পতনক কাবোদথে ঝর মহিা চলথি লাগল। 

এইভাথব কািল কথয়ক বৎসর, তকন্তু ঘিনাচথি িাথঁক আবার মুে যফ্রাথি হল 

সামথনর তদথক, রূঢ় বাস্তথব। রাষ্ট্র ও সমাথজর অতভঘাথি কতবর সমাচ্ছন্নিা কািল। 

সূচনা হল বঙ্গতবথচ্ছথদর। আথন্দালথন কতব যোগ তদথলন, তলেথলন উদ্দীপনামূলক 

গান, তকন্তু তবলািী নুন ও কাপথির বজঝন-বয়কি ও অতগ্নদাহ েেন তহন্দ-ু

মুসলমাথনর তবথরাি তনথয় এল িেন কতব আথন্দালথনর পথ যছথি তহন্দ-ুমুসলমান 

সক্রম্মতলি পল্লীসংগিথনর আদে ঝ প্রচার করথি লাগথলন, আর ১৯০৭-এ যেতদন 

জামালপুর চমমনতসংথহ অপ্রিোতেিভাথব সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা আরম্ভ হল িেন িার 

তনে্িুর অতভঘাথি কতব তনঃথেথে জাগথলন। তেতথল হথয় এল িারঁ প্রাচীথনর কাতবেক 

যমাহ। ঐ সমথয় যলো ‘সপু্রভাি’ কতবিার মূথল রথয়থছ যসই ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ 
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কাথলর প্রিেক্ষ মানেু-সহানভূুতি। অন্ধকাথর ডুথব থাকা মানেুরূপী পশুজীবথনর 

যেন কাির প্রাথ ঝনা- ওথগা তেতক্ষি বাবুরা, সব ঝহারা আমাথদর উোর কথরা। স্বামীজী-

কতথি ভারথির ‘চলমান শ্মোন’ বে ঝনার অনুরূপ ছতব যদতেথয় কতব ঐ তনে ঝাতিি 

তহন্দ-ুমুসলমাথনর উন্নয়নকথল্প সহায়িার জনে কাির প্রাথ ঝনা জাতনথয়থছন 

িেনকার তেতক্ষি বেক্রি ও জতমদারথদর কাথছ, রুদ্র-মহাকালথক সাক্ষী যরথে- 

 

যিামার শ্মোন-তকঙ্করদল দীঘ ঝ তনোয় ভুোতর, 

শুষ্ক অির যলতহয়া যলতহয়া উটিথছ ফু্কাতর ফু্কাতর। 

অতিতথ িারা যে আমাথদর ঘথর 

কথরথছ নৃিে প্রাঙ্গে পথর, 

যোল যোল দ্বার, ওথগা গহৃস্থ, যথথকানা যথথকানা লুকাথয়, 

োর োহা আথছ আথনা বতহ আথনা, সব তদথি হথব চুকাথয়। 

ঘুমাথয়া না আর যকহ যর, 

হৃদয়-তপণ্ড তছন্ন কতরয়া 

ভাণ্ড ভতরয়া যদহ যর। 

 

       কথয়ক বৎসথরর মানুে যদোর বাস্তব অতভজ্ঞিায় তনিান্ত তেতথল হথয় এল িারঁ 

প্রাচীন আদথে ঝর ভাববন্ধন, সামথন সাতর তদথয় দািঁাল কঙ্কালসার অগতেি মানুে, 

অি ঝ-অেন জীে ঝ-বসন তনে ঝাতিি হীনবে ঝ তহন্দ ু ও মসুলমান। এই যে এেন যথথক 

কতব সুতনক্রিি ভাথব তফ্রথলন, মুি মানবিার মহাপূজারী বুে-েীনচিথনের 

সাতরথি এথস দািঁাথলন, িার আর তবথচ্ছদ হল না িারঁ কতবজীবথনর যকাথনা 

অিোথয়ই। গীিাঞ্জতলর মানুথের অপমান বে ঝনা যথথক, অচলায়িথনর অস্পেৃে 

অন্তেথজর অভুেত্থান যপতরথয় বলাকার পুরািনথক অস্বীকাথরর অিোয় সমাপ্ত হল 

চবপ্লতবক ভাঙথনর মি উচ্চারে কথর –বািঁ ভাথঙ দাও, চূে ঝ কথরা বািাবন্ধ, জীে ঝ 

পুরািনথক তনঃথেথে হিাও, িার স্থান তনক যেৌবথনর উদ্দামিা, নবীথনর অগ্রগতি। 

একই কতবর কাবেজীবথন কী গভীর পতরবিঝন ! রক্ষেেীলিার কাছাকাতছ তগথয়ও 

অন্ততন ঝতহি  সহজ েক্রি ও স্বচ্ছ তবথবথকর যজাথর তিতন বাস্তথব এথলন, যবথছ তনথলন 

সংঘািকু্ষব্ধ চলার জীবনথক। পুরাথনা সমাজ ও দৃটির পুরাথনা আবরে তছন্ন কথর 

বরে করথলন চতলষু্ণিার সিে, সমাজ-পতরবিঝথনর ি্রুব ইতঙ্গিথক। ১৯০৭-৮  

সাথলর মথিে পথ-হারাথনা মানুেথক তফ্থর যপথয় ‘যগারা’ উপনোথসর দৃিাথন্ত উগ্র 

জািীয়িার যমাহথক প্রতিহি করথলন এবং ১৯১২-যি তবলাি োওয়ার আথগ যলো 

‘পথথর সঞ্চয়’ প্রবথন্ধ তহন্দ ু রক্ষেেীলিার উপথর পক্রিথমর সামে ও চবজ্ঞাতনক 

তবথবকথক িুথল িরথলন। 
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      ‘গীিাঞ্জতল’ নাম যথথক সািারথের িািঁা যলথগতছল এর গানগুতল ঈেথরর কাথছ 

কতবর চবষ্ণব রীতির আত্মসমপ ঝন। তকন্তু িা যে নয়, ঈের বথল আভাতসি সো যে 

তনসথগ ঝরই কল্পথসৌন্দথে ঝর রূপকল্পনা িা যবাি হয় ইদানীং রবীন্দ্র- পািকথদর আর 

বুর্থি অসুতবিা যনই। র্থির রাথি োর অতভসার ঘথিথছ, েরথির আথলা-ছায়ায় 

োর সঞ্চরে, োবথের বজ্রকু্ষব্ধ তনেীথথ যগাপথন যে আসথছ, িা যে পুরাথনা িারোর 

ঈের হথি পাথর না এ তবেথয় যবাি হয় আজথকর পািক তনক্রিন্ত। তবথেথে 

গীিাঞ্জতলর মানবমুেী বাস্তবতনভঝর আদথে ঝর উদ্ ভাস আমাথদর কতবথক জাতিবথে ঝর 

রক্ষেেীল সমাজবেবস্থার প্রতিবাদীরূথপ তচতিি কথরথছ। এর বহুপতরতচি যেষ্ঠ 

তনদে ঝন ো একই সথঙ্গ আথক্ষপ ও অতভোথপর স্বাক্ষরবাহী িা হল ‘যহ যমার দুভঝাগা 

যদে’ কতবিা। এ-কতবিাই আমাথদর তনঃসথন্দহ কথর যে, সমাজবাদী রবীন্দ্রনাথ, 

ঈেথরর কাথছ এমন তক যমাহতবস্তারী তনসথগ ঝর কাথছও আত্মসমপ ঝে কথরন তন। 

‘অপমান’ কতবিার ‘সম্মুথে’ দািঁাথয় যরথে িবু যকাথল দাও নাই স্থান’ এর সথঙ্গ যোগ 

কথর তনথি হথব যোল বছর আথগকার ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ কতবিার ‘ঐ োরা 

নিতের’ ইিোতদ, ‘সুপ্রভাি’ কতবিার ‘অতিতথ িারা যে আমাথদর ঘথর’ বলাকার 

‘পাতি’ কতবিায় ‘যস থাথক এক পথথর পাথে অতদথন োর িথর বাতহর হল যনথয়’ 

আর পতরথেথে ‘ঐকিান’ কতবিার সকরুে আথবদথনর স্বপ্ন- 

  

মূক োরা দুঃথে সুথে 

নিতের স্তব্ধ োরা তবথের সম্মুথে, 

ওথগা গুেী- 

কাথছ যথথক দথূর োরা িাহাথদর বােী যেন শুতন। 

 

      গীিাঞ্জতলর মানতবকিার পর কতবতচথে োিী-মথনাভাব এবং সঞ্চয় না যরথে 

অজানার পথথ এতগথয় োওয়ার দৃপ্ত দরূন্ত আোয় উদ্দীপনা। েীঘ্রমথিে প্রথম 

মহােুে আসথছ, সংঘাি  সংগ্রাম এমনতক মিুৃেবরে করার মথিেই প্রাথের সথিের 

পরীক্ষা হথব এই যনািুন ভাবুকিায় কতব উদ্দাম অিীর। আমাথদর জিজীবন বহন 

ও তস্থতিেীলিার আগ্রহ প্রবলভাথব আহি হল যনািুন কল্পনার আঘাথি। এেন 

যথথক অজানা পতরবিঝথনর অতভমুথে নবথেৌবথনর জয়োিা পতরস্ফু্ি ও প্রতিটষ্ঠি 

হথয় উিথি লাগল। এবার সিেদেীর সুতনক্রিি দে ঝন তনথয় কতব যদেথলন মানুথের 

তবস্ময়কর জয়োিা, আতদম জীবন যথথক আজ পে ঝন্ত, অতভবেক্রির সিূ িথর। 

যদেথলন মানুেথক েঙৃ্খল যথথক অপমান যথথক মিু করার বািঝা তনথয় আসথছন 

মানুথেরই অগ্রগতির মূি ঝ স্বরূপ- মহামানব সো, তেতন লাতিি মানুথের জনেই 

দুথে ঝাথগর মিে তদথয় এথসথছন, তেতন- ‘অথগৌরবার বাতিথয় গরব করথব আপন 

সাথী’। বলাকায় এথস এই যে পতরবিঝন ও সংগ্রাথমর সথিে অতবচল হথলন কতব, 
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পুরািথনর আবজঝনা তনঃথেথে পতরষ্কার করার মথনাভাব জানাথলন, িার যরে চলল 

কতবজীবথনর যেে পে ঝন্ত। 

      গীিাঞ্জতল-পব ঝ সটৃির তস্থর সথিে সুতস্থর কতবথক মানেু-দে ঝথন অনুথপ্রতরি 

কথরথছ। িাই যেেীস্বাথ ঝপরায়ে সমাথজর মানুে-অবমাননার আঘাি কতবথক 

কথরথছ রক্ষেেীল তহন্দসুমাথজর প্রবল প্রতিবাদী। ‘যহ যমার দভুঝাগা যদে’ কতবিায় 

কতবর যে যবদনা-তবথক্ষাভ িাথক আরও পতরস্ফু্ি কথর যিালার কাথজ িাথঁক 

তলেথি হল ‘অচলায়িন’- নািোকাথর। এথি উচ্চবথে ঝর সথঙ্গ তনম্নবথে ঝর সংঘথে ঝ 

হীনীকৃি মানুথের তবজয় যঘােো কথর, আর, পুনরায় অচলায়িন গথি উিথল 

এইভাথবই িাথক ভাঙথি হথব এই আোস তদথয়ই তিতন পতরিৃপ্ত হথয়থছন। 

গীিাঞ্জতল- পে ঝায়থক োরঁা কতবর ঈের-অনুভূতির পতরচয় তহসাথব যদথেথছন িারঁা 

ভুল যদথেথছন। ঐ ঈের প্রচতলি িারোর ঈের নয় আর মানুেও তনজীব স্তুতিবাদী 

নয়, তবলাপ করথি করথি যেথে সংগ্রামথকই সমািান বথল বরে কথর তনথয়থছ। 

আচার-প্রথার বন্ধন, ভুয়া োস্ত্র-বাতহি জিে ও স্বাথ ঝ- কলক্রঙ্কি চবেতয়ক জীবথনর 

বন্ধন-যছদই হল ‘ডাকঘথর’র মম ঝকথা। ‘রাজা’ নািথকর না-যদেথি-পাওয়া রাজাও 

পথথর িূলায় মুক্রির জনে স্বাথথ ঝ বন্দী মানুেথক আহ্বান কথরথছন। কতব তনথজর 

বাউল-জীবথনও োিামুের পথথর মথিেই মুক্রির স্বাদ যনওয়ার আগ্রহ প্রকাে 

কথরথছন। এই সব অনুভথবর একক্রিি ও প্রচণ্ড যে মূতি ঝ িারই নাম বলাকা, 

মহােুথের আগুথন কামান- গজঝথনর মথিে োর স্বরূপ কতবর কাথছ স্পিাক্ষথর 

উদ্ ভাতসি হথয়তছল। এথি কতব উপলতব্ধ কথরতছথলন যে সংগ্রামী আত্মদাথনর মথিে 

তদথয়ই নূিন জীবন আসথব, অনেথায় নয়, যকাথনামথিই নয়, আর এরই ফ্থল 

সমাথজর পুথরাথনা জিিা তবধ্বস্ত হথব। এই সমথয় কতব োতন্ততনথকিথনর 

উপাসনাগথৃহ যে কটি ভােে যদন  (অমিৃসা পুিাঃ, মানভঃ, মা মা তহংসীঃ প্র) 

িাথি প্রথম মহােুেথক অভেথ ঝনা জানাথনা হথয়থছ এই বথল যে এই েুথের ফ্থল 

সাম্রাজেবাদ ধ্বংস হথব , তকন্তু যসই সথঙ্গ স্বথদেবাসীথদর উদ্দীতপি করা হথয়থছ 

যেেীস্বাথ ঝবাহী বে ঝসম্প্রদায়-যভথদর তবরুথে তনরবক্রচ্ছন্ন সংগ্রাম চালাথি। যদো োয়, 

োতন্ততনথকিন- ভােেমালায় কতব যকবল ব্রহ্মিত্ত্বই কথরন তন, সমাজিথত্ত্বও 

কথরথছন, আর আিতুনক জীবথনর উপথোগী মুি মানবিার পথথ দুঃথের মিে 

তদথয় অগ্রবিী হওয়ার আহ্বানও জাতনথয়থছন। 

       বলাকা-পূথব ঝ যে রূপান্তর-সথিে ও সংগ্রাম-সথিে কতব দৃঢ়ভাথব  এথস 

দাতঁিথয়থছন িার আর একিা বি স্বাক্ষর তচতিি হথয়থছ ফ্াল্গুনী, িাথসর যদে ও 

অনে বহু গীতিনাথিে। কতব যদতেথয়থছন পুরাথনাথক অস্বীকার কথর নূিথনর 

জয়োিা চথলথছ ঋিুপে ঝাথয়র আবিঝথন, আর যসই সথঙ্গ মানবসমাথজর 

তববিঝথনও। স্বাথ ঝথলাভী আমরা পুরাথনাথক আকঁথি িথর থাতক সামতয়ক সুতবিাবাথদর 

নীতিথি। অথচ সটৃির তনয়থম রথয়থছ নিূথনর আহ্বান, ভাঙার পর গিা, আবার 
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ভাঙা, আবার গিা এর অফু্রন্ত এক প্রবাহ। এথক আমাথদর বরে করথিই হথব, 

পুথরাথনা সংস্কার ও পুরাথনা প্রথার জিেথক চলমান মানবসমাজ কেথনাই ক্ষমা 

করথব না, এর অপঘাি-মিুৃে অতনবাে ঝ। এই হল যগািঁা অন্ধথদর ও 

প্রতিক্রিয়ােীলথদর প্রতি কতবর সাবিান-বােী। এর একিা িাক্রত্ত্বক সথিের তদক কতব 

উদ্ ঘাটিি করথি যচথয়থছন ‘বসন্ত-নবীথনর’ গীতিগুথচ্ছর মিে তদথয়, আর পতৃথবীর 

কথায় সথঙ্গ মহাকাথের িত্ত্বথক সমতন্বি কথর। 

          পতরবিঝনচি-বিী চবজ্ঞাতনক মহাকাে-দে ঝন কতবর অহরহ ধ্বংস-সটৃির 

িারোথক আরও সুতস্থর , আরও প্রগল্ ভ কথরথছ। আিুতনক পারমােতবক তবজ্ঞাথনর 

দৃিাথন্ত, পরমােুতভতেক সূে ঝনক্ষথির যভৌি রূপান্তর দৃথি িারঁ তনথজর অনুভূি 

নূিথনর জয়োিার বােীথকই আরও তনক্রিিভাথব সিে কথর প্রমাে করথলন কতব। 

গথদে পথদে ও নৃিেগীথির আকাথর িা েিতিকবার আমাথদর যগাচথর তনথয় এথলন 

আমাথদর সংকীে ঝ তবমূঢ়িার সংথোিন করথি। পরমােু- তবজ্ঞান এবং িদনুসাথর 

নীহাতরকা-সূে ঝ-নক্ষথির আতবভঝাব তিথরাভাথবর নব পতরচয় যপথয় গীিাঞ্জতল রচনার 

পে ঝথয়ই কতব আমাথদর একবার উদ্ বুে করার প্রয়াস কথরতছথলন উদাে আহ্বাথন- 

 

পারতব না তক যোগ তদথি এই 

ছথন্দ যর। 

এই েথস োবার যভথস োবার 

ভাঙবারই আনথন্দ  যর।……. 

পাতিয়া কান শুতনস ্না যে 

তদথক তদথক গগন মাথর্ 

মরেবীোয় কী সুর বাথজ 

িপন িারা চথন্দ্র যর।। 

 

     ফ্াল্গুনী –বলাকা পে ঝাথয় নবীনিায় সুতনক্রিি আস্থা কতবথক বারংবার মহাকাে 

ও পতৃথবীর অতবরাম চলমান গতিচ্ছথন্দর সথঙ্গ চবজ্ঞাতনক বাস্তবিাথক একক্রিি 

যদোর সথিে উপনীি কথরথছ। কতব কল্পনা কথরথছন নিরাথজর িাণ্ডব, োর এক 

পদথক্ষথপ ধ্বংস ও অনে পদথক্ষথপ সটৃির বে ঝনবতচিে প্রকাে পাথচ্ছ। কতবর িারোয় 

এই পতরবিঝন-সিেথক অন্তথর উপলতব্ধ করাথিই মুক্রি। মুক্রি মথি িোথন নয়, 

পূজার মক্রন্দথর নয়, অথনের যথথক তনথজথক পথৃক করায় নয়, চবজ্ঞাতনক সথিে 

আস্থাবান্ হথয়ই। অিএব কতব গাইথলন- 

 

নৃথিের িাথল িাথল, নিরাজ, 

ঘুচাও সকল বন্ধ যহ। 
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সুতপ্ত ভাঙাও, তচথে জাগাও 

মুি সুথরর ছন্দ যহ। 

নৃথিে যিামার মুক্রির রূপ 

নৃথিে যিামার মায়া, 

তবেিনুথি অেুথি অেুথি 

কাথঁপ নৃথিের ছায়া।…….. 

নৃথিের বথে সুন্দর হল 

তবথদ্রাহী পরমােু , 

পদেুগ তঘথর যজোতি-মঞ্জীথর 

বাক্রজল চন্দ্র-ভানু। 

 

কতবর এই জরা-জিে-তবধ্বংসী তনিেনবীথনর আদে ঝ তবজ্ঞাথনর অতভজ্ঞিার স্পথে ঝ 

সিেির হথয় ফু্থি উিল পর পর যলো অজস্র কাথবে নাথিে। কল্পনা ও বাস্তথবর এই 

আিে ঝ তমলথনর রহসেকথাই কতবর প্রজ্ঞানময় উপলতব্ধ যেে কথা। এর পর আথছ 

ঐ সিে-সমেৃ মন তনথয় মানুেথক পে ঝথবক্ষে, কমী ও যমহনিী মানুথের প্রতি 

কৃিজ্ঞিা ও প্রীতির উৎসাথরর পে ঝায়। তকন্তু আরও আিথে ঝর তবেয় এই যে, এেনও 

তবজ্ঞান ো সমেক্ পতরস্ফু্ি করথি পাথর তন, অথচ ভাবীকাথল পারথব এমন 

সম্ভাবনা রথয়থছ, আমাথদর মহাকতব িা পূব ঝাথিই অনুভব কথর, জ্বলন্ত-গোস-

বলতয়ি সূে ঝরক্রশ্মকোর তবচু্ছরথের স্পথে ঝই িারঁ িথা আমাথদর তচন্তা কল্পনা প্রভৃতি 

মানতসক বতৃে তনয়তিয় হথচ্ছ- এমন তবস্ময়কর কথা যোনাথলন পূরবী কাথবের 

‘সাতবিী’ ও ‘আহ্বান’ কতবিায়- 

                                        

যিথজর ভাণ্ডার হথি কী আমাথর তদথয়থছ যে ভতর 

যকই বা যস জাথন? 

কী জাল হথিথছ যবানা স্বথপ্ন স্বথপ্ন নানা বে ঝথডাথর 

যমার গুপ্ত প্রাথে? 

 

আবার, পতৃথবীর প্রােচাঞ্চলে ও যসৌন্দে ঝ প্রকাথের মূথল যে ঐ সূে ঝরক্রশ্মই রথয়থছ িাও 

পতরস্ফু্ি ভাথব জানাথলন- 

 

যকান্ যজোতিময়ী যহাথা অমরাবিীর বািায়থন 

রতচথিথছ গান 

আথলাথকর বথে ঝ বথে ঝ; তনতন ঝথমে উদ্দীপ্ত নয়থন 

কতরথছ আহ্বান। 
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িাই যিা চাঞ্চলে জাথগ মাটির গভীর অন্ধকাথর, 

যরামাক্রঞ্চি িৃথে 

িরেী িক্রন্দয়া ওথি, প্রােস্পন্দ ছুথি চাতরিাথর 

তবতপথন তবতপথন। 

 

      কতব এেন মানতসকভাথব মহাকাে-োিী আর যসই সথঙ্গ তবতকতরি রক্রশ্ম-

সংথোগ ও মহাকথে ঝর বন্ধথন তবজতিি পাতথ ঝব বে ঝগন্ধময় মতৃেকার সথঙ্গও। পতথক 

কতব যকবল পতরবিঝন-সথিের িত্ত্ববাহীই নন, তনজ মানতসক জীবথন বাস্তবভাথব 

িার অনুগামীও। িাই তনসগ ঝ ও গহৃ-পতরথবে যথথক “িসূর প্রসর রাজপথথ, জনিার 

মার্োথন” যেমন অনায়াথসই চাতলি হথয়থছন, যিমতন কল্পনার দৃটিথি প্রাচীন ও 

মিেেথুগর ভারি পে ঝথবক্ষে কথর ও িথপাবথনর আরেে জীবথনর মতহমা কীিঝন 

কথর সামতয়ক িৃপ্ত হথয় দ্রিুপদ – সঞ্চাথর তফ্থরথছন র্টিকাকু্ষব্ধ সংগ্রামী জীবথনর 

তদথক, তস্থর হথয়থছন পতৃথবী ও মহাকাথের সটৃি ও তবলয়চথির অতিতনক্রিি 

ঘূে ঝাবথিঝ এবং মানুেথক যডথকথছন স্বাথথ ঝ আতবল তবেথয়র বন্ধন িোগ কথর 

তনিেনবীন বসথন্তর তদথক , যে বসন্ত ভাঙথনর মিে তদথয় আথস তনদঝয় নবথেৌবথনর 

দিূরূথপ- 

 

 ........দসুের মি যভথঙ চুথর যদয় 

তচরাভোথসর যমলা। 

মূলেহীথনথর যসানা কতরবার 

পরেপাথর হাথি আথছ িার 

িাই যিা প্রাচীন সক্রঞ্চি িথন 

উেি অবথহলা। 

 

এর পথরর অিোথয় ঐকাতন্তক প্রীতি ও সহানুভূতির যোথগ তচরদুঃেী অথচ সদা- 

নীরব যমহনিী মানুথের সথঙ্গ আক্রত্মকিার আগ্রহ। আর, িারঁ বাস্তব জীবথন ঐ 

কমী মানুথের আত্মদাথনর সথঙ্গ িারঁ সেেবন্ধন ঘথিতন বথল বারংবার আথক্ষপ- 

 

যে মানুে যদয় প্রাে, যদো যমথলতন িার 

মিুৃের গ্রতন্থ যথথক তছতনথয় তছতনথয় 

যে উোর কথর জীবনথক, 

         যসই রুদ্রমানথবর আত্মপতরচথয় বক্রঞ্চি 

ক্ষীে পাে্ডুর আতম 

অপতরস্ফু্িিার অসম্মান তনথয় োক্রচ্ছ চথল। 
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তবেোি ‘ঐকিান’ কতবিাথিও কতব িারঁ এই অপূে ঝিার কথা অকপথি বেি 

কথরথছন- 

 

সবথচথয় দুগ ঝম যে মানুে আপন অন্তরাথল 

িার যকাথনা পতরমাপ নাই বাতহথরর যদথে কাথল।......... 

পাইথন সব ঝি িার প্রথবথের দ্বার, 

বািা হথয় আথছ যমার যবিাগুতল জীবনোিার। 

 

আর যসই সথঙ্গ কৃোথের এবং যমহনিী মানুথের েতরক হথয় িাথদর জীবনরহসে 

তেতন তচক্রিি করথবন এমন কতবথক অতভনক্রন্দি করার জনেও মহাকতব প্রিীক্ষা 

কথরথছন।  

 

        এই তনরবক্রচ্ছন্ন সািারে-মানুে-প্রীতি একাথল কতবথক েুেতবথরািীও কথর 

িুথলথছ। প্রথম মহােথুের মথিে িনিি চবেেিথির সব ঝনাে যহাক এই কামনা কথর 

কতব মহােুেথক অভেথ ঝনা জাতনথয়তছথলন, বথলতছথলন- “ স্বাথথ ঝর সঞ্চয় েেন 

অভ্রথভদী হথয় ওথি িেন কামাথনর যগালা তদথয় িাথক ভাঙথি হয়, িথব মুক্রি”। 

আবার তদ্বিীয় তবেেুথে তনতব ঝচাথর নারী-তেশু-হিোকারী ফ্োতসস্টথদর তবনাথের 

জনে তিতন  েুবেক্রিথক আহ্বান জানাথলন- 

 

দানথবর সাথথ োরা সংগ্রাথমর িথর- 

প্রস্তুি হথিথছ ঘথর ঘথর। 

 

         তকন্তু শুি ু কতবিা নয়, আথবদন আরও প্রিেক্ষ োর এমন নািেসটৃির মিে 

তদথয়ও মানুথের যোেেমুক্রির কথা তচক্রিি কথরথছন একাথলর যলো প্রায় সব কটি 

নািথকই। ‘মিুিারা’ নািথকর মািেথম েিসহায় রাথষ্ট্রর দ্বারা যোতেি ও তনপীতিি 

সািারে প্রজাথদর জয়ধ্বতন পূথব ঝই প্রকাে কথরতছথলন, যিমতন িনিতিথকর 

কারোনার গহ্বথর বন্দী ও মনুেেে-হারা মানুেথক তফ্তরথয় তদথি যচথয়তছথলন িার 

মনুেেে ‘রিকরবী’র রিক্ষয়ী তবপ্লথবর মিে তদথয়। পরবিী “কাথলর োিা’য় প্রমাে 

করথলন যে হীনবথে ঝর েমজীবী মানুে না িান তদথল জািীয় জগন্নাথথর রথ অচল 

হথয়ই থাকথব। 

       কতবর সািারে মানুেপ্রীতির আর একটি বাস্তব দৃিান্ত সাওঁিাল েমজীবীনীথদর 

উপর প্রিেক্ষ মমে। সাওঁিাল নারীথক যদেথলন িার নারীথের স্বমতহমায়। 

যদোথলন, এর যে দু’োতন হাথির যেহথসবা পাবার জনে সন্তান ও স্বামী সারাতদন 
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প্রিীক্ষা কথর থাথক, যসদু’টিথক মাতলকথেেীর তবেবান আতম মাটি বওয়ার কাথজ 

লাতগথয়তছ, পয়সার তসঁিকাটি তদথয় চুতর কথর তনক্রচ্ছ িার েমেক্রি, আর যসই সথঙ্গ 

িাথক বক্রঞ্চি করতছ প্রাথের স্বগ ঝ যথথক। কী অপতরসীম করুো, কী বাস্তব সমথবদনা 

তনে ঝাতিি যোতেি মানুথের জনে! সটৃির ো যেষ্ঠিম অবদান, ো যেে অথ ঝ, যসই 

মানুেজীবনথক বারংবার প্রিেক্ষথগাচর কতরথয়ই যেন কতব িারঁ মহান দায়ীে পালন 

কথরথছন। পতরোম পে ঝন্ত তনজ কাবেকতবিার মানতবক উপসংহার রচনা কথর 

কতবথদর যেে লক্ষে কী হওয়া উতচি িা প্রতিপন্ন কথরথছন- 

 

নিতের স্তব্ধ োরা তবথের সম্মুথে, 

ওথগা গুেী, 

কাথছ যথথক দথূর োরা িাহাথদর বােী যেন শুতন……… 

 

    রবীন্দ্রনাথ তক ব্রহ্ম উপলতব্ধর জনে কাির হথয়তছথলন  ? যে ব্রথহ্মর এি মতহমা 

যবথদ উপতনেথদ? এর উের, না। সটৃির প্রিেক্ষ তনসগ ঝ এবং মানুেব্রহ্মই িারঁ 

উপাসে হথয়থছ। িাই িারঁ পতরেি বিবে হল – বারবার যডথকতছ যদবিাথক, 

বারবার সািা তদথয়থছ মানুে। পে ঝায় যথথক পে ঝাথয়র লীলা পার হথয়, একই সমথয় 

কল্পথসৌন্দে ঝ ও মানুেথক যদেথি যদেথি পতরথেথে তিতন মানুথের অতি কাথছ এথস 

দাতঁিথয়থছন। এর উপথরর কাল্পতনক িত্ত্ববস্তু তনথয় িত্ত্ববাদীরা বহু জল্পনা কথরথছন, 

প্রিেক্ষ বজঝন কথর যভথবথছন িুরীয় যলাথকর কথা। তকন্তু কতল্পি ব্রহ্মথক না 

যপথরথছন ছঁুথি, না যপথরথছন িরথি- ব্রহ্ম িাথঁদর দ্বারা উক্রচ্ছি হয় তন। অিলান্ত 

মানুে- রহথসেই সটৃির যেে সীমা, িার বাইথর েতদ তকছু থাথক িা তনথয় না চথল 

আথলাচনা, না তনতম ঝি হথি পাথর কাবে। আমাথদর কতবও িারঁ অন্তথর প্রশ্ন 

িুথলথছন, যেমন প্রথম জীবথন , যরামোতণ্টক কল্পনার মথিে, যিমতন যেে জীবথন 

মানুথের দ্বাথর এথস। জবাব পান তন এবং না যপথয় সামতগ্রক মানুথের মথিেই 

সমািান তনে ঝয় কথরথছন, আমাথদর আোথস জাতনথয়থছন-ঐ মহামানব আথস। 
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যে পথথ অনন্তথলাক……… 

 
               বুথজঝায়া যেেী-চতরথির জটিল মানতসকিা যথথক পতরেীতলি বাক্ -

ভতঙ্গমার তবস্তার ঘিথি পাথর, সু-কাবেকতবিার আতবভঝাব সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ জন্ম 

ও পতরথবথে পুরাথনা অতভজাতিক হথলও অবস্থা-তবপাথক ও তনজ মানতসক েক্রিথি 

িা লঙ্ঘন কথরতছথলন। অবেে িারঁ তনজ-পতরবাথরই এমন উদার মানতবক হাওয়া 

বইি ো কাউথক সমাজ যথথক তবক্রচ্ছন্ন ও উন্নাতসক কথর িুলথি পাথর তন। দুল ঝভ 

অপক্ষপাি দৃটিথকাথের অতিকারও কতবর মজ্জাগি তছল। 

                তকছু যবতে একে’ বছর আথগকার কথা বলতছ। চনসতগ ঝক রমেিা ও 

যকালকািা-যকক্রন্দ্রক সীতমি মানুে-পতরথবে তনথয় কাল কািাক্রচ্ছথলন এক 

উদীয়মান িরুে কতব। িারঁ সামথন তছল তবহারী-বক্রঙ্কথমর প্রকৃতি-তচি ও যপ্রমাতিঝ, 

পাথে তছল ইংরাক্রজর যরামোন্ টিক স্বপ্নাথবে, আর তপছথন তছল চবষ্ণবীয় অপার 

তবরহ-পারাবার ও প্রাচীনির কতবকুথলর অলংকার-তেক্রঞ্জি রমে পদথক্ষথপর 

পিভূতম। এরই সথঙ্গ তছল যজািাসাথঁকায় তনজ পতরবাথর গথি ওিা শুে সাতহতিেক 

পতরমণ্ডল। অজানার যবদনায় তবে কতবর যসতদন মথন হথয়তছল- এইভাথবই কািথব 

তদন, ঐ েনূে- নীতলমায় কনকবে ঝ পাো যমথল উিাও হাওয়ার মথিে, হারাথনা কল্প – 

প্রেতয়নীথক তেপ্রানদীপাথর অথন্বেে করথি করথি। কতব জানথিন না, িারঁ জথনে 

তবপরীি তবতিতলতপ অথপক্ষা কথর আথছ, সামতয়কভাথব অতিতপ্রয় ঐ েনূেতবহাথরর 

কুথহলী যথথক িাথঁক মুি কথর – প্রের সূে ঝাথলাথকর রূঢ় বাস্তথব তনথক্ষপ করার 

জনে। পূব ঝসংস্কারতবথরািী এরকম যকাথনা অপ্রিোতেি অতভজ্ঞিার যসৌভাগে প্রািন 

সাম্প্রতিক যকাথনা কতবর যক্ষথিই ঘথিতন। বলা বাহুলে , মিে-উের বথঙ্গ জতমদাতর 

যদোর কাথজ এথস কতবর নবজন্ম ঘথিতছল, কৃক্রিম আতভজাথিের আবরে প্রায় 

স্থতলি হথয় পথিতছল। 

               ো চলথছ, বািঁা বরাদ্দ ো আথছ, িাথকই যমথন চলার প্রবৃতে তনথয় এই 

কতব জন্মান তন। তেলাইদথহ আসার পর জতমদাতর যদোর সথঙ্গ আর ো যদেথলন 

িাথি িথম িথম িারঁ পূব ঝিন স্বপ্নদে ঝন তবপে ঝস্ত হথয় পিল, যনািুন কথর গথি 

উিল একান্ত বাস্তব মানুেথক যদোর দে ঝন। বলা চথল োটঁি জীবন-দে ঝন, বাঙলা 

কাথবের তনিান্ত গিানুগতিক পতরতস্থতিথি ো চবপ্লতবক। কতব যদেথলন অি ঝাতেি 

প্রায়-নগ্ন ঘামর্রা কঙ্কলগুতল অিান্ত পতরেথম ফ্সল উৎপাদন কথর চথলথছ। 

যজািদার-মহাজন সম্প্রদাথয়র কাথছ ঋথের যবার্া তনথয় এরা আপাদমস্তক 

তবিীি, এথদর নাই গান, নাই আনন্দ, আথছ শুিু তদনোপথনর প্রতিতনয়ি দুভঝাবনা, 
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আর নাথয়ব-যগামস্তার লািনা। কতবর আত্মভাবনা ও েনূেকল্পনা ছায়াছতবর মি 

তমতলথয় যগল যে-মুহথূিঝ তিতন িাথদর ওপািার প্রাঙ্গথের িাথর এথস দািঁাথলন, 

প্রিেথক্ষ যদেথলন অভূি তনরানন্দ তেশুকুল ও দীনা মািৃমূতি ঝ। তফ্থর এথসই 

তনক্রিথন্ত সুেথভাগী িারঁই স্বথেেীর মানুথের তবথবক উথদ্বাতিি করার জনে হাকঁ 

তদথলন- ওথর, িুই ওি আক্রজ। আগুন যলথগথছ যকাথা ! তকন্তু যকউ সািা তদথল না, 

কারে, এ পথথ যে তিল তিল কথর যকৌেথল গথিথিালা এিতদথনর পতরপুি জীবথনর 

ভয়ংকর অপমিুৃে। একই সমথয় পতৃথবীর আর এক প্রান্ত যথথক একই আহ্বান 

জানাথলন জািীয় জাগরথের অপর এক তবস্ময়-এক নবীন সন্নোসী। তকন্তু যকাথায় 

তনক্রিন্ত লালথন লাতলিথদর সুেস্বগ ঝ িোগ কথর আসার আোস! তবথদেী মানুে বরং 

ছুথি এল, দীন স্বথদেবাসীরা রইল তপিৃতপিামথহর পুরাথনা সংস্কার এবং 

যেেীথোেেমূলক আরাথমর জীবন যকন্দ্র কথর। পতরথেথে মানুেদ্রিে অতস্থর 

মহাকতব একাকী পথথ ও কাথজ যনথম পিথলন কািঁার অভেথ ঝনা ও গুপ্ত 

সমাথলাচনা িুচ্ছ কথর। িারঁ তনজ অন্তথর যে তবথবকী আত্মা প্রচ্ছন্ন রথয়থছ িার 

কাথছ নূিন-যদো এই অদ্ভুি মানুেগুতলর সঙ্গ-সাহচথে ঝর কািরিা জাতনথয় 

আথবদন করথলন- 

 

যে পথথ অনন্ত যলাক চাতলয়াথছ ভীেে নীরথব, 

যস পথপ্রাথন্তর 

এক পাথে ঝ রাথো যমাথর, তনরতের তবরাি স্বরূপ 

েুগ েুগাথন্তর। 

 

 েুগ েুগ িথর কু্ষিা তনথয় ঘম ঝিারা বহন কথর যেথি চথলথছ যে ভাোহীন তনব ঝাক 

জীবগুতল িাথদর অবেি আহ্বাথন সািা না তদথয় পারথলন না একদা আত্মলীন কতব 

এবং এই পতরবতিঝি মহাকতব। িারঁ ভাবনার মথিে দৃঢ়ভাথব সংসি যকাটি যকাটি 

সািারে ও যমহনিী  মানুথের কথা িারঁ জীবন-সায়াথিও সমানভাথব পনুঃপুন 

উচ্চাতরি হথি যদো োয়- 

  

ওরা তচরকাল 

িাথন দািঁ িথর থাথক হাল; 

ওরা মাথি মাথি 

বীজ যবাথন, পাকা িান কাথি। 

ওরা কাজ কথর 

নগথর প্রান্তথর 
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       তভক্ থিারীয়  কাথলর সমাতপ্তর তদথক সাম্রাজেবাদী প্রোসন আরও যজঁথক বসল, 

যছাি-বি ইংথরজ প্রোসথকর কাথছ যনটিভ্ আেোয় তবথেতেি ভারিবাসীর লািনার 

সীমা রইল না। এই পতরতস্থতিথি যকবল কতবিায় তনমগ্ন না যথথক কতব হাথি িরথলন 

গথদের েি লাটি। এথকর পর এক তলথে চলথলন – সাওঁিাল তবথদ্রাথহর েথােথ 

কারে ও ইংথরথজর আিঙ্ক, অপমাথনর প্রতিকার, সুতবচাথরর অতিকার, রাজা ও 

প্রজা, অনোথয়র প্রতিথরাি, ইংথরজ ও ভারিবাসী। আর একতদথক ফু্টিথয় িুলথি 

লাগথলন যমাসাথহবী জতমদার-চতরি ও কৃেক-প্রজা-তনগ্রহ, আর জাতিথভদথক 

ক্রজইথয় রাোর চাতরক্রিক হীনিা। স্বািীনথচিা কতব কংথগ্রথসর মডাথরি ও আলট্রা 

যকাথনা দথলই প্রিেক্ষভাথব যোগ না তদথয় প্রকৃিপথক্ষ  আথপােহীন নীরব 

সংগ্রাথমরই যঘােো তদথয় বসথলন মাটি- সংলগ্ন মানুথের অতিকার দাবী কথর। কতব 

যদেথলন, ইংথরজ প্রোসথনর সুতবিা কথর তদক্রচ্ছ আমরাই, িাথদর তেক্ষানীতি বরে 

কথর। তকছু কম ঝচারী ও প্রথয়াজনমাতফ্ক যকরাতনর সটৃি হথচ্ছ যদথে, তকন্তু 

মনুেেথের সথঙ্গ সমাজ-উন্নয়থনর  তবকাে ঘিথছ না। আর সব যথথক বি কলঙ্ক 

হল এ তেক্ষানীতি গেিাতিক নয়। একই সমথয় একই  কথা স্বামীজীর মুথেও বেি 

হথি থাকল। মািৃভাোয় তেক্ষা-বেবস্থায় দাবী বারংবার জানাথি লাগথলন কতব, 

মনীেীথদর তচে ও  তবেতবদোলয়থক এ তবেথয় উদ্ থবাতিি করথি চাইথলন। 

পতরথেথে দৃিান্ত স্থাপন করথি তনথজই একিা প্রয়াস তনথলন এই ইং েিাব্দীর প্রথম 

বৎসথরই োতন্ততনথকিথন। তকন্তু িেনকার স্বথদেীয় যকাথনা আদে ঝ সামথন না যপথয় 

ছুিথলন প্রাচীন কাথবে তচক্রিি িথপাবথনর অতভমুথে, অবেে সামতয়কভাথব, কারে 

েেন তিতন বরু্থলন যে িেনকার মুটিথমথয়র তেক্ষাপ্রোলী সামতগ্রকভাথব এেন 

চলথব না, ওিা একটি ইউথিাতপয়ায় দািঁাথচ্ছ, িেন ছঁুথি যফ্থল তদথলন পুরাথনা 

রীতিনীতির বালাই, সূক্ষ্ম ভাবিুকু মাি রােথলন-যস হল স্বািীন তনসগ ঝ-পতরথবথে 

মুিমথনর স্বচ্ছন্দ তবকাথের িাৎপে ঝ। পতরথেথে ো দািঁাল িা আিুতনক তেক্ষার 

অমানতবক োতিকিাও নয়, পুরািথনর বে ঝােমী তবিানও নয়; সামাক্রজক কথম ঝর 

মিে তদথয় স্বিঃ-তবকাথোন্মুে তচথের উদ্দীপন, আর যসই সথঙ্গ আিুতনক তবথের 

চবজ্ঞাতনক সংসৃ্কতির সথঙ্গ ভারিীয় সংসৃ্কতির তমলন ঘিাথনা। আবার গেতেক্ষার 

অতভনব িারা তচতিি কথর েুলথলন সমাজ-তেক্ষা-তেতবর, হাথি-কলথম কৃতে-তেক্ষা, 

তেল্পথকক্রন্দ্রক তেক্ষা। কতব চথল যগথছন, এসব উদ্ থোগও যসই সথঙ্গ প্রায় স্তব্ধ অথবা 

তভন্ন রূপ তনথয়থছ, প্রোসতনক স্বাথ ঝ গুরু-তেক্ষাথী সবই যেন এক োদুঘথরর মথিে 

তনয়তিি। হাথি-গলায়  কাকঁন-হাসঁুলী আর মাথায়-ফু্ল কোথমতলয়াথদরও আর 

যিমন স্বগহৃথবাথি োতন্ততনথকিথন স্বচ্ছন্দ তবচরে করথি যদো োয় না। কাবেস্বপ্ন ও 

বাস্তথবর সমন্বয় ও িার মথিে সব ঝস্তথরর মানুথের তবতমেে-িত্ত্ব তদল্লীর বেবসাতয়ক 

বনু্ধথদর মাথায় ঢুকথব এিিা যিা আর প্রিোো করা োয় না।  
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             একটি সুন্দর ও সুমহৎ আদথে ঝর তিথল তিথল োসরুে হথয় তক অবথেথে 

মিুৃে ?  তকন্তু নাঃ- 

                      

                  মথর না, মথর না িাহা, সিে োহা, েি েিাব্দীর তবস্মতৃির িথল। 

 

িাই কতব আজও জীতবি, বরং িমাগি প্রতিবাদী মানুথের মথিে ছতিথয় পথি 

আথগর যথথকও আরও জীবন্ত। জীবন্ত-নীরথব অবথহলায় মিুৃে-বরে-করা 

মানুেগুতলর শুষ্ক ভগ্ন বুথক।  

      এই মানুথের িাথনই কতবরতব স্বপ্নরাজে যথথক তফ্থরতছথলন, তফ্থরতছথলন 

যহমথন্তর স্বে ঝেীে ঝ মাথি, তফ্থরতছথলন িাথদর পািার প্রাঙ্গথে, োথদর বীজ যবানা ও 

িানকািার অতিকার মাি আথছ, সারা যদথের অথন্নর সংস্থান কথর োরা 

কতেকাপ্রিোেী হথয় তদন কািায়। তিতরে বছর বয়থস গ্রামাঞ্চথল এথস  গ্রাথমথঘারা 

অভোথস পাকা-হথয় কতব এবার লাগথলন ভূতম-সংলগ্ন সব ঝহারা মানুথের তেক্ষা ও 

আথ ঝনীতিক উন্নয়থনর কাথজ। অতভজাি মানুে ও অথ ঝবান জতমদারথদর কাথছ 

আথবদন জানাথি লাগথলন, আর যসই সথঙ্গ সংস্কাথর তবমূঢ় সািারেথক উদ্ থবাতিি 

করথি চাইথলন ভােথে ও প্রবথন্ধ। তহন্দ-ুমুসলমানথক পরাস্পর পথৃক যরথেথছ যে 

তবকৃি োস্ত্রবুক্রে ও আচাথরর যগািঁাতম, িার যগািায় আঘাি হানথি লাগথলন 

বারংবার। যকউ বা ছুথি এল িারঁ পাথে, িারঁ উদ্ থোথগ সহায়িা করথি, অথনথকই 

দুঃস্বথপ্ন তেহতরি হথি থাকল।  এই রূঢ় বাস্তব মানতবকিার আঘাথি চূে ঝ হল িারঁ 

প্রাচীনিমী নস্টোলক্রজয়া, যেমন আথগই তেতথতলি হথয়তছল িারঁ ‘উব ঝেী তবজতয়নীর’ 

চন্দ্রকাতন্তময় মতেহম ঝা। কতব এেন সবেসাচী, এেন যোো। িারঁ এক হাথি চক- 

ব্ল্োকথবাডঝ, অনে হাথি যকাদাল-লাঙল। সু্কল-পেন, পথ-তনম ঝাে, েসেভাণ্ডার, 

পঞ্চাথয়িী তবচার, তচতকৎসালয়, সমবায়, চােীথদর ছ’মাথসর অবসর সময়থক 

উৎপাদনমুেী কথর যিালার প্রয়াস পে ঝন্ত বাদ যগল না। 

       এরই মথিে এথস পিল প্রথম মহােুে। ভারথির প্রোসকথদর সেথে গথি 

যিালা উপতনথবেগুতল প্রায় োয় োয়। ইথয়াথরাথপ অথস্ত্রর র্ন্ র্না, কামাথনর 

গজঝন, আর এোনকার যকথন্দ্র ও প্রথদথে িার দুরুদুরু প্রতিধ্বতন। আিক্রঙ্কি তবহ্বল 

পতৃথবীথি তকন্তু কতব উিথলন যজথগ। বোেো কথর বুক্রর্থয় তদথলন যে এ েুে চবেে-

ক্ষক্রিথয়র বোপার নয়, সাম্রাজেবাদী লালসার। যদেথলন সাম্রাজেবাদ িার প্রাপে 

সব ঝনাথের মুথে। সিুরাং মুিকথে অতভনক্রন্দি করথলন লিাইথক, আর যসই সথঙ্গ 

উপাসনা-গথৃহ বথস যবার্াথি লাগথলন ভারথিও একই সথঙ্গ লিাইথয়র 

প্রথয়াজীয়িার তদক। বলথলন , আমাথদর লিাই তকন্তু আমাথদরই সথঙ্গ, 

কুসংস্কাথরর ভূথির সথঙ্গ, জািপািঁ- সম্প্রদায়- যভথদর, োস্ত্র ও আচার তদথয় পাকা 

কথর গথি যিালা কারাগাথরর তবরুথে, এইভাথব যোেথের দুগ ঝথক ভাঙবার সংকল্প 
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তনথয় উচ্চকথে আহ্বান জানাথলন িরুেথদর- লিতব যক আয় ধ্বজা যবথয়, গান 

আথছ োর ওি্ না যগথয়, প্রাে আথছ োর আয় না যিথয়, আয় না যর তনঃেঙ্ক। এেন 

যথথক তনছক যসৌন্দে ঝস্বথপ্নর তবলাসী কতবজীবন স্খতলি হথয় তছন্ন হথয় পিল। যরে 

েতদ তকছু যথথকও থাথক, গ্রাম ও মানুে, অতেক্ষার িতমস্রে ও কু্ষিার অতগ্নদাহ িা 

তনঃথেে করথল। এেন যথথক যকবল সংগ্রাথমর ডাক-এবার সকল অঙ্গ যছথয় পরাও 

রেসজ্জা। এেন যথথক োবিীয় কাবে-নািথক লাতিি সািারে মানুথের অবেেম্ভাবী 

জথয়র যঘােো। 

     স্বথদেী আথন্দালথনর উদ্দাম আথবগ যদো তদথয়তছল মহােুথের যবে তকছু 

আথগই। কতব তহন্দ-ুমুসতলম, কৃেক ও যেিমজরুথক যস আথন্দালথনর যকন্দ্রীভূি 

যদেথি যচথয়তছথলন। তকন্তু িা হয় তন। এথদর তনথয় িাথঁক চলথি হথয়তছল একাকী। 

মহােুোথন্ত  যনািুন স্বথদেী যজায়াথর এল অসহথোগ, এল চরকা। কতব যমলাথি 

পারথলন না। বলথলন, জাতিবে ঝতবথভদই মানুথের প্রিান েি্রু, গহৃে্ি্রু, আর 

মাটি ও মাটি-সংলগ্ন মানুথের উথদ্বািনই স্বাথদতেক প্রয়াথসর প্রথম পাদপীি। তহন্দ-ু

মুসলমান না তমলথল ভারথির স্বািীনিা হথব ফু্থিা কলতসথি জল ভরা, আর 

জািপাথঁির যনাংরাতমর উথচ্ছদ না হথল গরীথবরা থাকথব তচর-েঙৃ্খতলি –যস 

স্বািীনিার রঙীন ফ্ানুস যদেথি েিই চিকদার যহাক, িা আপনাথক আপতন 

আঘাি করথি থাকথব। কারে, িা হথব মটুিথমথয়র স্বািীনিা। ফ্থল, পতরথেথে যে 

অন্তঘ ঝাি আসথব িা সামলাথনার েক্রি তবভি-মানতসকিার যদথে থাকথব না। 

সুিরাং কতব আরও যজাথরর সথঙ্গ একক প্রয়াথসই অবথহতলথির মুক্রি-সািনায় 

তনেুি রইথলন। বান্ধবথদর উপথদে উথপক্ষা  কথর যসাতভথয়ি পতরদে ঝথন তগথয় 

তিতন তনজ প্লোতনং-এরই সুবহৃৎ সমথ ঝন লক্ষে কথর স্বথদে সম্পথকঝ দীঘ ঝোস যমাচন 

করথি লাগথলন- হায়, কী হথি পারি! 

        এল ফ্োতসস্ট েুে। দুই মহােুথের সাক্ষী কতব হথলন, তকন্তু এবারকার –

তেশুঘািী বীভৎসিায় ফ্োতসস্ট প্রতিবাথদ যফ্থি পিথলন কতব। কতবিায় প্রবথন্ধ 

তচটিপথি েেুবাজথদর িীব্র কিূক্রিসহ তিক্কার তদথি থাকথলন। অনোথয়র তবরুথে 

সমস্ত েক্রি তদথয় সংগ্রাম করার মানতবক সথিে তচর আস্থাবান কতব এই কাপুরুেী 

সামাতগ্রক েুেথক প্রতিহি করার জনে তবথবকী মানুে ও িরুেথদর আহ্বান 

জানাথলন। 

       মহাকতবর সমাজ-বেক্রিে আমাথদর স্বথদতেক পনুগ ঝিথনর তনথদঝেক স্তম্ভ হথয় 

আথছ। িারঁ সীতমি সমাজিাতিকিারও সাতমল এেনও হওয়া োয় তন। আবার েি্রু 

আমাথদরই মথিে রথয়থছ। রথয়থছ বে ঝ- অতভমান ও যোেেমূলক সুতবিাথভাথগর 

লালসায়- পূথব ঝ োস্ত্রনীতির ও বিঝমাথন রাজনীতির ছদ্মথবথে। ক্ষমিা করায়ে কথর, 

কতব আথগ ো যভথবতছথলন টিক িাই করথছ। দ্রিা কতব বারংবার সিকঝ কথর 

তদথয়তছথলন- সুতবিাবাদ, যমৌলবাদ , অথ ঝাৎ িমীয় যগািঁাতম এবং প্রচ্ছন্ন যোেে-
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প্রবতৃে েিতদন থাকথব িিতদন ভারথির মুক্রি যনই। মহাকতবর দৃটি যে কি স্বচ্ছ , 

কি প্রগতিমুেী িার অবান্তর পতরচয় রথয়থছ আিুতনক তবজ্ঞানীথদর সথঙ্গ একই 

সূথি িারঁও পরমাে-ুতভতেক তবে দে ঝন। আজও আিুতনকিম কতব তিতন। কল্পনা 

এবং তবজ্ঞান, মাটি-মানুে এবং স্বথদে-উন্নয়ন িারঁ সামতগ্রক জীবন-দে ঝথন এক 

হথয় তমথল যগথছ। অন্তরঙ্গভাথব চনটষ্ঠক সিেদেী তিতন। এজনে প্রতি বৎসর িাথঁক 

তবথেেভাথব স্মরে কথর আমাথদর অনথুপ্রতরি হওয়ার ও ইতিকিঝবে তনি ঝারথের 

যেৌতেকিা রথয়থছ। 

       কতব োতন্ততনথকিন গথিতছথলন, তকন্তু স্বথদথের অন্তথর-বাইথর কেনও –

প্রজ্বতলি  কেনও- িূমাতয়ি বতি িাথঁক োতন্ত তনথয় যলাকান্ততরি হথি যদয়তন। 

হিাোথক তচরন্তন মথন করার কতব ও মানুে তিতন তছথলন না, তকন্তু পতরোথম 

যকাথনা আোথসর উোরাগও তিতন যদথে োন তন। না স্বথদেবাসীথদর কাছ যথথক, না 

স্বাথ ঝ-সংঘািী তবথে। িবু অভেন্তরীে স্বথদে সম্পথকঝ িারঁ যে অতভথোগই থাকুক, 

সাম্রাজেবাদীথদর যোেেমূলক অপোসথনর তবরুথে িারঁ স্বথদে-গব ঝ বারংবার 

যসাচ্চাথরই বেি হথয়থছ। জন্মভূতম যথথক তচরতবদায় যনওয়ার টিক দু’মাস আথগ 

র োথ্ যবাথনর ভারি-তনন্দার প্রতিবাথদ যলো তচটিথি িারঁ গভীর স্বথদতেকিার যেে 

স্বাক্ষর মুতদ্রি যদো োয়।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

রবীন্দ্র-ভাবাদথে ঝ  সমাজ ও স্বরাজ 
       

               রবীন্দ্রনাথ সাংসৃ্কতিক তবপ্লব এথনথছন, সামতগ্রক সমাজ-তবপ্লব ঘিাথনার 

প্রয়াস কথরথছন, যকবলমাি  রাষ্ট্রতবপ্লব আনথি চান তন। িারঁ িারোয়, ভাবস্পথে ঝ 

মানুে সথচিন হথল পর এবং সামাক্রজক সাথমের অতিকার আয়ে করথল পর 

নামিঃ রাষ্ট্র একিা থাকথব বথি, তকন্তু িার যোেে োসথনর রূপ থাকথব না, েঙৃ্খল 

আপনা যথথক স্থতলি হথয় পিথব। যেমন তিতন যভথবতছথলন যে িনিি বা যোেে 

িথম আপনা যথথকই হথি োথব। যোেক বতেক িার জটিল কুম্ভীপাথক আথিপথৃষ্ঠ 

বািঁা পথি মরোপন্ন কাির হথি থাকথব, আর, সামবাতয়ক ও যমহনিী মানুথের 

একিা মাি আঘাথিই ভবলীলা সাঙ্গ করথব। আজথকর তদথন – এই উতনে েিক 

যথথক উেথরাের-রাটষ্ট্রক বা রাষ্ট্র-আথ ঝনীতিক সংগিনিাই যে মানুথের মেুে 

সংগিন এবং িা সমাথজরও প্রভু- এ িত্ত্বিা রবীন্দ্রনাথ বুথর্ও বুর্থি চাইথিন না। 

এই তনথয় ইথয়াথরাথপর সথঙ্গ ভারথির চবপরীিে উপলতব্ধ িারঁ প্রারতম্ভক তবে-

েিকীয় ভাবনা-তচন্তার একটি তদক ো যথথক তিতন পথর অবেে োতনকিা সথর 

আসথি বািে হথয়তছথলন। র োথথবাথনর যলোর জবাথব তিতন ইংথরজ োসথনর 

তবরুথে যে অতভথোগ এথনতছথলন িাথি এই যবার্া োয় যে সমাথজর উপর রাষ্ট্র- 

কিৃ ঝে তিতন অনুমানই কথর তনথচ্ছন। 

           রবীন্দ্রনাথ যদথেতছথলন, কী প্রাচীথন কী মিেেুথগ ভারিবথে ঝর েক্রির যকন্দ্র 

রাষ্ট্র নয়, সমাজ। “যহ ভারি, নৃপতিথর তেোথয়ছ িুতম” “যহ ভারি, আক্রজ নবীন 

বথে ঝ” প্রভৃতি কতবিা এবং ‘স্বথদেী সমাজ’ প্রভৃতি প্রবথন্ধ এইসব িথত্ত্বই যদো োয়। 

কাতলদাথসর রঘুবংথে এবং েকুন্তলায় ভারিীয় রাজাথদর োস্ত্রোতসি এবং অ-

সাব ঝথভৌম তহসাথবই যদো হথয়থছ। রামায়ে মহাভারিও কতবর িারোর উৎস হথি 

পাথর। তকন্তু এিা যসকাথলর সমাজরাষ্ট্রথক যদোর একিা দৃটিথকাে মাি। এর 

অনেপষৃ্ঠা হল অগতেি দীন ও তনরক্ষর েূদ্রথদর পশুিুলে যরথে িাথদর যোেথে 

সমাজ ও রাথষ্ট্রর, অথ ঝাৎ োস্ত্র ও োসথনর পারষ্পতরক অনবুিীিা। ক্ষাি এবং 

ব্রাহ্মেে দুথয়রই স্বাথ ঝ তছল একই সূথি বািঁা, িাই পারস্পতরক আনুগিে। যসই জনেই 

রাজা  বে ঝােথমর রক্ষাকিঝা তহসাথব বারংবার উৎসাতহি, আর যসই কারথেই 

োস্ত্রকাররা রাজদরবাথর ভূতমদান অথ ঝদাথনর দ্বারা সংবতি ঝি। রাজা অথোক ব্রাহ্মেে 

সমাজ- োসথন উদ্ বেু না হথয় তনজ মানতবক প্রবেিা অনুোয়ী যনািুন অনুোসন 

চিতর করার প্রথয়াজন অনুভব কথরতছথলন। কতলঙ্গরাজ  োরথবল এবং আরও যকউ 

যকউ প্রচতলি ব্রাহ্মেে সমাজ- আতিপথিের তবথরািী স্বকীয় আদথে ঝ অনপু্রাতেি হথয় 

থাকথবন। এিাই যবার্া োয় যে ভারিবেীয় আপামর জনসািারথের সমাজ সথব ঝসব ঝা 

 হথয় রাথষ্ট্রর উপর কিৃ ঝে কথরথছ- এ িারো কাে ঝথক্ষথি সব ঝথিাভাথব টিক নয়। বরং 

এিাই যবতে টিক যে রাজা বা রাষ্ট্র তবদোবুক্রে-প্রিান ব্রাহ্মেে সমাজথক হাথি যরথে 
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বে ঝথভদ োিা কথর উৎপাদন-বণ্টন েিিাথক দেথল এথনথছ। নব্বই ভাগ মানুেথক 

স্বাতিকার না যদওয়ার বোপাথর ক্ষক্রিয়- ব্রাহ্মেে একই যগাথির। এই কারথেই ক্ষক্রিয় 

রাজারা েুব োগেজ্ঞ কতরথয়থছন, যদবালয় তনম ঝাে কথরথছন অজস্র। এই প্রবেিা 

সামন্তিাতিক ভূমেতিকারীর দল পে ঝন্ত প্রসাতরি হথয়তছল। অজস্র যদবালয় িাথদর 

প্রজা টিক রাোর অথ ঝাৎ উৎপাদন তনজ আয়থে রাোর রাজননতিক যকৌেল। 

সাতহথিে ও ইতিহাথস এরকম যকৌেথলর বহু পতরচয় ছতিথয় আথছ। এক একিা 

মক্রন্দর-তবহার প্রচুর িনসম্পতের যেমন আেয় তছল, যিমতন তছল তনরক্ষর প্রজাথদর 

গুরুির সম্ভ্রথমর বস্তু। এই কারথেই যসামনাথথর মক্রন্দর লুেন, এই কারথেই 

বে্ তিয়াথরর বহু তবহার ধ্বংস। রাজননতিক েক্রির উৎস চুরমার হথব, িনসম্পদও 

হস্তগি হথব, এই তছল প্রথম মুসতলম অতভোিীথদর যকৌেল। িা যকাথনা 

সাম্প্রদাতয়ক বোপার তছল না। 

      পািান- যমাগল আমথল তহন্দসুমাজ আহি হয়তন, কারে, সুলিানী োসথন িম ঝ 

ও সম্প্রদাথয়র তদথক লক্ষে তছল না। লক্ষেবস্তু তছল অথ ঝ ও আতিপিে আর, জাতিবে ঝ 

তবভাথগর তস্থতিবস্থা তবতিি কথর প্রথয়াজনীয় অথ ঝ সমাহরে কুিারাঘাি করথি িারঁা 

চাইথবন যকন ? এই জথনেই পািান-যমাগল োসথন এি সাতহথিের উন্নতি, তহন্দথুদর 

উচ্চ রাজপথদ তনথয়াগ এবং তহন্দ ু জতমদারথদর সংেোতিকে। এই তহসাথবই 

রবীন্দ্রনাথথর প্রতিধ্বতন কথর হয়থিা বা বলা োয় যে মিেেুথগ সমাজই তবদোদান 

অন্নদান কথরথছ, সমাজই রাস্তাঘাি পূষ্কতরেী তনম ঝাে কথরথছ। নিুবা পািান-যমাগল 

সুলিাথনরা িাথঁদর রাষ্ট্রীয় আতিপিে অকু্ষণ্ণ রােথি ও বািাথি কী প্রিাপ 

যদতেথয়থছন, আলাউক্রদ্দন তেজজী যথথক ঔরংথজব পে ঝন্ত িার প্রমাে। প্রজাপথক্ষ 

যথথক প্রাপে কথরর অনাদায় বা সমাজ- তবপ্লথব অনাদাথয়র সম্ভাবনা যদেথল 

উপেুি বেবস্থা তনথি িারঁা কৃপেিা করথিন না। এই কারথেই যকবল মুসতলম 

সম্প্রদাথয়র প্রতি সামাক্রজক পক্ষপাি যদোথনার বেবস্থা িারঁা কথরন তন। 

সাম্প্রদাতয়ক হাঙ্গামাও িেন যদো োয়তন। েীনচিথনের নবিম ঝ আথন্দালথন পুরািন 

ব্রাহ্মেেপন্থী তহন্দরুা প্রতিতদন কাজীর কাথছ অতভথোগ করথল পর, িমীয় তবেঙৃ্খলায় 

প্রোসতনক অসুতবিা যদো যেথি পাথর, এই ভথয় কাজী ঐ আথন্দালন বন্ধ করার 

জনে একিা প্রাথতমক উদ্ থোগ তনথয়তছথলন। পথর েেন বুর্থলন ওসব মুটিথময় 

তকছু যলাথকর ‘লাগাতন’ মাি এবং এথি প্রোসতনক তবেঙৃ্খলার যকাথনা কারে যনই, 

সাম্প্রদাতয়ক যগালমাথলর যকাথনা ভয় যনই, িেন তিতনও তবরূপিা িোগ 

কথরতছথলন।  

      সমাথজর উপর রাথষ্ট্রর জবরদক্রস্ত হস্তথক্ষথপর একটি বি দৃিান্ত হল বল্লাল যসন 

লক্ষ্মে যসথনর যকৌলীনে প্রথা চালাথনা এবং পাকাপাতকভাথব জাথির যভদ চিতর 

করা। যসন রাজারা দাতক্ষোথিের যলাক তছথলন, যে দাতক্ষোথিে সািবাহন রাজাথদর 

সময় যথথক গুরুির ব্রাহ্মেে আচারতবতি আনথি রাজারা উথি পথি যলথগতছথলন। 
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বতৃে তহসাথব মানুথের তবভাগ নয়, বে ঝ এবং জন্ম িথর তবভাগ, এই যসনরাজাথদর 

সময় যথথকই বাঙলায় পাকাপাতক চালু হথয় োয়। তবথেে একিা সুতবিাথভাগী যেেী 

তহসাথব দতক্ষে ও পক্রিম যথথক আগি ব্রাহ্মে- ক্ষক্রিয়থদর অনুকূথল সম্পদ বণ্টন 

পরবিীকাথল যেমন িাথদর তনথজথদর যিমতন যদথের দুতব ঝপাথকর কি বি কারে 

হথয়তছল িা ছািথদরও অজানা নয়। এই অমানবীয়, েুক্রিহীন ও অিোচারী 

ব্রাহ্মথেের তবরুথেই েীনচিথনের তবথদ্রাহ, ো তকছুিা কাে ঝকরী হথয়ও যেে পে ঝন্ত যে 

হল না, িার কারে, এটি যকবলমাি সাংসৃ্কতিক তবপ্লব তছল, এথি রাথষ্ট্রর যকাথনা 

পক্ষিা- তবপক্ষিা তছল না। যসন রাজারা যে ব্রাহ্মেে োস্ত্র-োসন –মূলক ঐতিথহের 

প্রতিষ্ঠা করথলন িা চবষ্ণবীয় ভাবপ্লাবথন তকছু কাথলর জনে ডুথব রইল মাি, বনোর 

জল একিু সথর যেথিই আবার মাথা িুথল দািঁাল োিিাতিক জতমদারথদর 

সহায়িায়। এোথনও যদো োয় বি বি ভূতমতিকারীরা যসই সমাজথকই তনব ঝাচন 

কথর প্রািানে তদথি থাকথলন, যে সমাজ োি-ব্রাহ্মেে- িথির যপােক। নদীয়ারাজ 

কৃষ্ণচন্দ্রথক  যকবল নরপতি বথলই নয়, সমাজপতি বথলই উচ্চ মে ঝাদা তদথয়থছন 

োথস্ত্র দীতক্ষি সাতহতিেথকরা। সুিরাং কতবগুরুর ভাবুকিাময় এই িারো, যে, যদথে 

সমাজই প্রিান তছল, রাজারা তছথলন সমাথজর দাস, এ িত্ত্ব যিাথপ যিঁথক তকনা 

সথন্দহ। েতদ  িা কিকিা টিকও হয় িাহথল বুর্থি হথব পািান-যমাগল আমথলর 

সমাজ-বেবস্থাথকই  রবীন্দ্রনাথ িেনকার মি মথন যরথেতছথলন। নব্বই েিাংে 

অতেতক্ষি সািারে ও যলৌতকক দীন মানুথের েঙৃ্খতলি অবস্থায় তদথক যচথয় সামতগ্রক 

অিোয়থনর কথা বথলন তন। োথক বথলথছন যগৌরবময়, িা যে  সামন্তিাতিক রাথষ্ট্রর 

সথঙ্গ সুতবিা সমাহরথের ও যোেথের সেেসম্পথকঝ  আবে িা িেনই িারঁ উপলব্ধ 

হয়তন, অবেে পথর হথয়থছ, এই রক্ষা। 

        তবপ্লব বাঙলায় বার তিথনক এথসথছ, এথসথছ সাংসৃ্কতিক তবপ্লব তহসাথবই। িা 

সমাজথদথহ প্রথবে কথর মানুথের মথনর গিন তকছু তকছু বদথলথছ। আর, যসই 

উপকরে তনথয় িার জীবথন ও সাতহথিে তকছুতদন িথর যনািুথনর যপ্ররো চথলথছ। 

তকন্তু দাে ঝতনক তভতের ভাবতবপ্লথবর সথঙ্গ রাষ্ট্রতবপ্লব তমলথল যে- পতরবিঝন সামতগ্রক 

হথয় যদো তদথি পাথর, িার স্বাদ বাঙালী-জীবথন আথসতন। যকামল-ভাব 

সহায়বনু্ধহীন, রাটষ্ট্রক পতরবিঝথনর সহগামী হথলই যস স্থায়ীভাথব আত্মরক্ষা করথি 

পাথর, নিুবা নয়। ইতিহাস পাওয়া োয় না, এমন যকাথনা দু’চার েিাব্দী িথর 

অতিক তমতেি বাঙলায় চজন ও যবৌেিথম ঝর মিে তদথয় পক্রিম যথথক আে ঝ-অনাে ঝ  

তবতমে সংসৃ্কতির অনুপ্রথবে ঘথিতছল। এর ফ্থল িেন কী অবস্থা যথথক যকান্ 

রূপান্তর এথসতছল িা অনুমাথনর তবেয় মাি। হয়থিা রাঢ়বাসী অতিথকরা িাথদর 

দুি ঝে ঝিা তকছুিা িোগ কথরতছল, এবং চাথের কাথজ মন তদথয়তছল, হয়থিা গাছ 

পাথর এবং চনসতগ ঝক উপথদবিার সথঙ্গ চজন িীথ ঝংকরথদর ও যবাতিসথত্ত্বর মূতি ঝর 

পূজাও িথরতছল। িার পর পক্রিম যথথক বেবসায় সম্পথকঝ  বা রাষ্ট্র সম্পথকঝ 
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অনুপ্রথবেকারী ব্রাহ্মেে সম্প্রদাথয়র যলাক এথস যজািজতম করায়ে কথরথছ, আর 

দ্রাতবি অতিক যগাষ্ঠীর মানুে িাথদর আতিপিে ও ভাো স্বীকার কথর তনম্ন 

সম্প্রদাথয় স্থান কথর তনথয়থছ। অনেতদথক অনাথে ঝরা অরথেের অতিকার যথথক 

যেমন তবচুেি হথয়থছ, যিমতন ব্রাহ্মেে সম্প্রদাথয় দান কথরথছ িাথদর তবতেি িারো 

ও সংস্কার, ভাোরীতি ও পঞ্চাথয়িী সমাজ-তবনোস প্রভৃতি। প্রাচীন বাঙলা সাতহথিে 

এই মূল অনাে ঝ সংস্কার বাতহি কথা- কাতহনী ও িার উপর ব্রাহ্মেে যপৌরাতেক 

উপাদাথনর আথরাথপর বোপারটি লুতকথয় রথয়থছ। এসব তনথয় আিুতনক গথবেকরা 

যবে তকছু আথলাচনা কথরথছন, সুিরাং বাকে বেয় বাহুলে মাি। আমাথদর দে ঝনীয় 

হল যলৌতকক সমাজ–তবনোথসর উপর রাষ্ট্রীয় িদারতক। যসনরাজারা উচ্চথেেীর 

মানুথের অতিকার তনথয় যে সমাজ-তবনোস কথরতছথলন, োথক যমািামুটি ভারিীয় 

সমাজ-তবনোথসর প্রতিধ্বতনও বলা োয়, োর িাক্কা আজও আমাথদর সামলাথি 

হথচ্ছ, িার সথঙ্গ পািান-যমাগল বাদো’যদর বা ইংথরজ সরকাথরর যিমন যকাথনা 

সম্বন্ধ তছল না। বাঙলার সমাজ-োসন যেসব ভূমোতিকারীথদর হাথি তছল িাথদর 

অতিকাংেই উচ্চ বথে ঝর তহন্দু, ব্রাহ্মেে োস্ত্রমথি পুথরাপুতর আস্থাবান। ইংথরজ 

আমথলও এথঁদর আতিপথিের অনাথা হয়তন।  সুিরাং একথা বলা যবািহয় টিক হথব 

না যে সমাজ-োসন করথিন সমাথজরই যলাক, রাজা-জতমদাথররা থাকথিন 

তনতরতবতলথি। যছাি যছাি রাষ্ট্রীয় প্রোসন অবোহি রাোর জনে িারঁা যেভাথব যছাি 

বি তবতভন্ন তবভাগ সটৃি করথিন, যলাক তনথয়াগ করথিন এবং যজািজতমর তবতল 

বেবস্থা যেভাথব তনথিন িার পতরচয় বাঙলার ইতিহাথসর পািক মাথিরই জানা। 

মুসতলম সুবাদার বা রাজকম ঝচারীরা এসব জতমদারিাতিক সমাজ-তবনোথস 

হস্তথক্ষপ করথিন না। ইংথরজরা যিা িাথঁদর তনেুি জতমদারথদর উপর গ্রামীে 

প্রোসথন ো-েুেী –িাই করার অতিকার তদথয়তছথলন। ফ্থল ো দাতঁিথয়থছ িা এই –

উচ্চবথে ঝর ব্রাহ্মেে এবং জতমদার তমতলিভাথব পুরাথনা প্রথা এবং িমীয় বেবস্থাথক 

পাকা কথরথছন, োর যকাথনা প্রতিবাদ যমহনিী তনম্নবথে ঝর মানুথের কাছ যথথক 

আসার যকাথনা কাথল যকাথনা সম্ভাবনাই হয়তন।  

     চজন- যবৌে-ব্রাহ্মথেের অতভঘাথি অনাে ঝ বাঙলায় প্রথম সংসৃ্কতিক তবপ্লব এবং 

যনািুন রাষ্ট্র-বেবস্থা েতদ তকছু এথস থাথক িা িার কাথছ তবনা বাথকে আত্মসমপ ঝথে, 

ও কাল্িথম রাষ্ট্র-সহথোগী সমাথজ তবথভদমূলক োস্ত্র ও প্রথার প্রবিঝথন। সহজ 

মানতবকিার িম ঝ তবলুপ্ত হবার মি হথল িার প্রতিঘাথি আভেন্তরীে তবপ্লথবর উদ্ভব। 

এ-তবপ্লব আনথলন েীনচিনে। এ তবপ্লব কৃক্রিম োথস্ত্রর তবরুথে, জ্ঞাথনর 

আতভজাথিের তবরুথে, ভাবমূলক যলাকিথম ঝ হীন পতিথির এমন তক তহন্দ-ু

মুসলমাথনর সমানাতিকার যঘােোয়। তনঃসথন্দথহ সাংসৃ্কতিক তবপ্লব বা ভাবতবপ্লব, 

স্বল্প সমথয়ই োর অপ্রিোতেি তবস্তার। তকন্তু যেথহিু এ তবপ্লব সামতগ্রক হয়তন অথ ঝাৎ 

যকবল ভাথবর তদক যথথকই নয়, বাস্তব জীবথনর যক্ষথিও অথ ঝাৎ রাথষ্ট্র এবং 
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উৎপাদনমূলক আতথ ঝক েক্রিথিও এথি সমস্ত মানুথের সমান অতিকার প্রতিটষ্ঠি 

হল না, যসজনে তবপ্লথবর পূে ঝাঙ্গ সাফ্লে এল না। ভাথবর বনো িীথর িীথর অপসিৃ 

হথিই যসই পুরািন ব্রাহ্মেে আতিপিে, যসই োস্ত্র ও প্রথার অিোচার যনািুন কথর 

প্রাবে  হল দগু ঝা-চণ্ডী-মতহমা মূলক োিিথম ঝর যঘােোয়। যলাকিম ঝ চলথি লাগল 

সমাথজর সবথচথয় তনম্ন স্তথর। জতমদারিাতিক বাঙলায় মুটিথময় উচ্চবথে ঝর 

আতিপিে জািপাথঁির তবথভদথক আরও প্রবল কথর িুলথল। টিক এই অবস্থায় এথস 

পিল বাতেজে- সম্বল তবথদেী োসন ো এথদেীয় সমাজতস্থতি তবেথয় উদাসীন যথথক 

যোেে-সহায় বুথজঝায়া সমাজ গথি অতভনব যেেীথভথদর প্রতিষ্ঠা করথল। ইংথরক্রজ 

তেক্ষায় তেতক্ষিথদর তকছু চচিথনের জাগরে হল, তকন্তু অগতেি সািারে মানুে 

যকবল তিতমথরই রইল না, ঘেৃায় দাতরথদ্রে ও নয়া জতমদাতরর দাসথে পশুর মি 

জীবন োপথন বািে হল। এথকই নবে-সুতবিাথভাগী যকউ যকউ যরথনসাসঁ আেো 

তদথি লাগথলন, সাম্রজেবাদী যেেীস্বাথথ ঝর দালাতলথি তনমজ্জজ্জি হথয়। বলা বাহুলে, 

যস যরথনসাসঁ আজও আথসতন, স্বািীন ভারথির পক্রিমা-অথ ঝনীতির অনুকরথে িা  

আসথবও না, সম্ভাবিঃ গুরুির প্রতিঘাি না পাওয়া পে ঝন্ত। 

    িবু ভারথির যকাথনা যকাথনা অংথে কৃেক-েতমথকর অতিকারথবাি জাগতরি 

হথি শুরু কথরথছ  এবং যে আদে ঝ তনথয় যস জাগরে ঘিথছ িা যকবল সামেিমী 

রাজননতিক আদে ঝই নয়, িাথি যদেীয় সাতহতিেকথদর ভাবগি যোগসািনও নগেে 

হয়তন। আর এইোথনই নবসমাজ গিথনর সপথক্ষ রবীন্দ্রনাথথর োেি আবদান। যে 

তবপ্লবাত্মক যরথনসাসঁ আসথবই, কতবগুরু িারই স্বপ্নদ্রিা এবং প্রবল যপ্ররোদািা। 

রাষ্ট্র-পতরবিঝন অথ ঝাৎ স্বািীনিা তিতন অন্তথর চানতন এমন নয়, সাম্রাজেবাদী 

যোেথের স্বরূপ তিতন অবগিই তছথলন, তকন্তু যে আথন্দালথনর ফ্থল স্বরাজ 

অনায়াথস আয়ে হথব যস-তবেথয় িারঁ িারো চলমান স্বাথদতেকথদর যথথক তবতভন্ন 

তছল। তিতন নরমপন্থী জািীয় কংথগ্রসবাদীথদর আথবদন- তনথবদনথক ঘেৃার যচাথে 

যদথেথছন, গান্ধীজীর চরকা-অসহথোগথক প্রবলভাথব আিমে কথরথছন এবং 

গুপ্ত স্বথদেীথদর ভুল সংথোিন করথি যচথয়থছন। ইংথরজ োসথনর প্রতি ঔদাসীনে 

সহকাথর গ্রাম-স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, তেক্ষা-সহাথয় জনসংগিন, সমবায় আেথয় 

আথ ঝনীতিক আত্মসংগিন প্রভৃতি চবথদতেক োসনথক অথ ঝহীন কথর িুলথব এবং 

যসই সথঙ্গ কথম ঝর যক্ষথি িমীয় যেেীতবথভদ অপসাতরি হথল সাথ ঝক স্বািীনিা 

করায়ে হথব এ-ই তছল িারঁ িারো। িারঁ কাথছ সংগ্রাথমর অথ ঝ তছল এিাই এবং 

প্রবথন্ধ ও ভােথে এই উদ্ থোথগর জনে তিতন যেমন প্রচুর েক্রি তনথয়াগ কথরথছন, 

যিমতন গ্রাম-বাঙলায় কম ঝথক্ষিও রচনা কথরথছন। কাবে-কতবিায় ‘এবার তফ্রাও 

যমাথর’ যথথক আরম্ভ কথর যেে তদন পে ঝন্ত সব ঝস্বপে সংগ্রাথমর যে উদ্দীপনা তিতন 

তদথয়থছন িা রাটষ্ট্রক স্বািীনিার পথক্ষ নয়, বরং আরও দুরূহ ঐ গ্রাম-সংগিথনর 

পথক্ষ। িবু, দীনতচে ও সাম্রাজেবাদী বতেক-সভেিার সহায়ক তেতক্ষি বাঙালীথক 
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মানতবকিার অতভমুথে জাগাথনার জনে যেসব কাবে-কতবিা তিতন তলথে যগথছন িা 

তবপ্লবাত্মক সেস্ত্র প্রিেক্ষ সংগ্রাথমর আহ্বান বথলই বীর স্বাথদতেকথদর কাথছ গহৃীি 

হথয়থছ। আর রবীন্দ্রনাথ সেস্ত্র সংগ্রাথমর কথা বথলন তন এমনও নয়। বথলথছন 

অচলায়িথন, ভাথলাভাথবই আভাস তদথয়থছন বলাকা, রিকরবী, মুিিারায়, আর 

প্রথম মহােুে আরথম্ভর বছথর যলো ‘োতন্ততনথকিন’ এর ভােেমালায়, এথকবাথর 

স্পিাক্ষথর। িারঁ ‘ ওথর িুই ওি আক্রজ, আগুন যলথগথছ যকাথা’ প্রভৃতি, “এবার 

সকল অঙ্গ যছথয় পরাও রেসজ্জা” “ অথস্ত্র দীক্ষা যদহ রেগুরু”, “তনঃথেথে প্রাে যে 

কতরথব দান”, “অমর মরে রিচরে নাতচথছ সথগৌরথব”, “োিা কথরা, োিা কথরা 

োিীদল” এবং “ভাঙথনর জয়গান গাও” প্রভৃতি পঙ্ ক্রি গুপ্ত স্বাথদতেকথদর সেস্ত্র 

সংগ্রাথমর পথথই চাতলি কথরথছ। আবার, রবীন্দ্র-সাক্ষে তনথয়ই নজরুল এবং সকুান্ত 

পরািীনিা, সাম্রাজেবাদ এবং বতেকিথির সথঙ্গ আথপােহীন সংগ্রাথমর কথা 

উচ্চারে কথরথছন। প্রবথন্ধ এবং ভােথে – কালান্তর , সমবায়নীতি, পল্লীপ্রকৃতির 

প্রবন্ধাবলীথি –আিতুনক সমসো তবেথয় সম্পূে ঝ সজাগ এবং যসই সথঙ্গ তবেমনা 

রবীন্দ্রনাথ তবক্রচ্ছন্ন স্বাথদতেক স্বািীনিার জনে সেস্ত্র সংগ্রাথমর কথা বথলনতন, 

বাস্তবিাহীন এবং যকবল ভাবুকিাময় বথলই হয়ি বথলন তন, অথচ কাবে-কতবিায়-

নািথক িার আভাস তদথচ্ছন, এই তদ্বচারীিার সমািান যক করথব? রিদাথনর দ্বারা 

বািা-প্রতিবন্ধকথক সম্পূে ঝ অপসাতরি কথরা, তবচূে ঝ কথর যফ্থলা জীে ঝ পুরািন 

রক্ষেেীলিা – এই সুিীব্র উৎসাথহর বােী- এ যিা গ্রাম-সংগিথন উথদোগী অথচ 

আোহি যসই মানুেটিরই, তেতন সামতগ্রক তবপ্লব যচথয়তছথলন, যকবল রাষ্ট্রক্ষমিা 

হস্তগি করায় পতরিৃতপ্ত যবাি করথি চান তন।  

        রবীন্দ্রনাথথর গ্রাম-স্বরাজ যিাথপ টিকি তকনা, িার পরীক্ষা হয়তন, িথব যদো 

যগথছ, কংথগ্রসী যনিাথদর অথেৌক্রিক কালহরথে হিাে হথয় একদা যনিাজী সুভাে 

এবং যগালথিতবল চবিথকর অসাফ্থলে গান্ধীজী গ্রাম-সংগিথন মন যদওয়ার সংকল্প 

তনথয়তছথলন। যস োই যহাক, রবীন্দ্রনাথ িারঁ গ্রাম-সংগিথনর কম ঝসূচীথি এিদরূ 

আস্থাবান তছথলন যে রাতেয়ার তবপ্লথবাের কাে ঝিম যদথে শুথন আসার পরও িারঁ 

যমৌতলক পতরকল্পনা যথথক সথর আসার প্রথয়াজন যবাি কথরনতন। রাথষ্ট্রর সহায়িা 

না থাকথল উথদোগ তকভাথব এতগথয় চলথব িাও ভাথলা কথর যভথব যদোর প্রথয়াজন 

যবাি কথরন তন।  তবথবচনা কথরন তন যে সামন্তিাতিক মথনাভাথব ও োস্ত্রপ্রথার 

দাসথে জজঝর তবমূঢ় জািিা সামতগ্রক তবপ্লথব মথনাথোগী না হথল চাতরক্রিক শুক্রে 

এবং িারই ফ্থল কম ঝশুক্রেথি আত্ম-উৎসগ ঝ করথব তকভাথব?  প্রোসন হাথি না 

থাকথল সামন্তিাতিক এবং িনিাতিক দুই প্রবল েিরুর হাি যথথক মানুথের 

পতরিােই বা হথব তকভাথব। িবু কতবর গ্রাম-স্বরাজ ইউথিাতপয়ার সপথক্ষ তকছু 

বলারও আথছ। স্বািীনিা-উের আজথকর ভারথির সামাক্রজক এবং রাজননতিক 

অক্ষম অবস্থাদৃথিই যসকথা বলথি হথচ্ছ। জাতিবে ঝতবথভদমূলক যেেীথোেে তবলুপ্ত 
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করার সুদৃঢ় পদথক্ষপ যকানোথন ? পশুবৎ বেবহৃি অগতেি মানুথের তেক্ষা এবং 

টিকমথিা বাচঁার অতিকার আজও আোর পথথ নয় যকন? িথাকতথি তেতক্ষি 

যেেীর জঘনে স্বাথ ঝপর ও কূিথকৌেলী চতরি যদেথক যকান্ পথথ তনথয় োথচ্ছ? োরঁা 

তবথবকী িারঁা সামথন যকাথনা আথলার আভাস যদেথি পাথচ্ছন? আতম যগািা 

ভারথির তদথক যচথয়ই একথা বলতছ, বাঙলার বামফ্রণ্ট সরকাথরর জনতহিকর 

পদথক্ষপগুতলর তবেথয় সপ্রেংস  মথনাভাব যরথেও বলতছ। তবলতম্বি নোয়-তবচার 

প্রাতপ্ত অপ্রাতপ্তরই সাতমল। পুকঁ্রজবাদ-মুেী আথ ঝনীতিক পীিথন অসহায় তনঃসম্বল 

মানুে িথম তনক্রিি হথয় যগথল পর যে সমািান ও কবথরর োতন্ত আসথব িাথক 

মানুথের মুক্রি বলথবন? কথা এই যে, যসই আথগকার স্বথদেী আথন্দালন এবং 

উেথরাের প্রবল সাম্প্রদাতয়কিার তবেয় স্মরে কথরই আমরা বলথি বািে যে প্রকৃি 

সংগিথনর অথন্ত স্বািীনিা এথল পর, তবপ্লবী চতরি সটৃি হথল পর, আজথকর পথ –

েুথঁজ –না- পাওয়া গুরুির জািীয় দুথভঝাগ যথথক অথনকিা যরহাই পাওয়া যেি, 

বতেক- তনথষ্পেে এবং যসই সথঙ্গ কািঁায় কািঁায় অগ্রসর চাতরক্রিক অিঃপিন এি 

িীব্র হয়ি হি না। 

     রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির যলাক তছথলন না, ইংথরজ-পক্ষপািীও তবন্দমুাি তছথলন 

না। রাষ্ট্র যেমন চলথছ চলুক, আপনা যথথকই িাথক যেথি হথব, তকন্তু এই মুহথূিঝ, 

আসুন, আমরা অভেস্ত হই এবং অনায়াস তবপ্লথবর পথ প্রস্তুি করথি থাতক, এই 

তছল যমািামুটি িারঁ গ্রাম-উন্নয়নমূলক ভাবী স্বরাথজর আদে ঝ। ভাব এবং কম ঝথক 

তিতন একসথঙ্গ যমলাথি যচথয়তছথলন, কথম ঝ পাথরনতন, তকন্তু ভাবুকিায় আজও 

অপতরম্লান  রথয়থছন। সথূ্লিা চবেতয়কিা পতরহার কথর যসৌন্দথে ঝ এবং জ্ঞাথন 

মুক্রির তবেয়, কতবিায় ো অনুভব কথরতছথলন, িার বাস্তব কম ঝরূপ তদথি 

যচথয়তছথলন োতন্ততনথকিন ও তবেভারিীথি। বাস্তব তনক্রিি হথি চথলথছ, িার 

আদে ঝ মূতি ঝিা দাতঁিথয় রথয়থছ অতবচল হথয় কতবিায় তনবথন্ধ,- আজ অবমাতনি 

হথলও ো সিে। গ্রাম-সংগিথনর আদে ঝ আজথকর পঞ্চাথয়থির রূথপ তকছুিা 

কাে ঝকর হথি চথলথছ বাঙলায়, তকন্তু ভাবাদথে ঝ স্বথপ্ন এই তবপ্লবী কতব ো অনুভব 

কথরতছথলন যসই সমগ্রিা কেন সুলভ হথব যক জাথন? িথব আন্তজঝাতিক আদথে ঝ 

আজথকর আত্মথোিন ও প্রগতির পূব ঝ তদোরী তহসাথব কতব তচতিি থাকথবন 

বহুতদন, িারঁ কল্পনাদৃটি তনঃসীম মানতবকিা আয়থে না এথলও। আর “শুি ু

তদনোপথনর, শুিু প্রােিারথের গ্লাতন, েরথমর ডাতল” তনথয় আজথকর তেতক্ষি 

সুতবিাবাদীরা আসথর কথক্ষ আসন তনথি ও ভােে তদথি থাকথলও, যহ কতব, যিামার 

বােী তনিয়ই িাথদর তচেথক  িৃেসম দগ্ধ করথি থাকথব, যিামার বারংবার 

উচ্চাতরি জিেমুক্রি অথ ঝাৎ সমেক তবপ্লব েিতদন না আথস। িবু আসুন, 

আজথকর এই যচাদ্দে’ সাথলর প্রারথম্ভ বাঙলার পতরবিঝমান আকােপথি পূে ঝির 

দীতপ্তথি নবরতবর আতব ঝভঝাব কল্পনা কথর োতনকিা আেস্তও হওয়া োক। 
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মানুথের সপথক্ষ মহাকতব 
 

      এই আিুতনক গীতি- মহাকতবর সূক্ষ্ম অথচ বোপক কতবকল্পনায় তনসগ ঝপ্রকৃতির 

তবতচি যসৌন্দে ঝ যেমন িরা তদথয়থছ, যিমনই সািা জাতগথয়থছ ভারিীয় মানুে-

জীবথনর চলমান দ্বি-সংঘাি, চনরােে যথথক অভুেদথয়র তবজয়বািঝা  ও 

পথতনথদঝে। মহাকতবরা িাথঁদর প্রায় অজ্ঞাথিই ভাবীকাথলর জািীয় জীবথনর 

ভূতমকা রচনা কথর োন, রবীন্দ্রনাথও িাই কথরথছন, এজনে তিতন আমাথদর 

সম্ভাবনাময় জািীয় মহাকতব। যকবলমাি তনসগ ঝ-যসৌন্দথে ঝর রহসেময় ইন্দ্রজাল 

রচনায় মহাকতবে তসে হয় তকনা সথন্দহ। 

      িারঁ গতিেীল কাবেজীবথনর তদথক লক্ষেপাি করথল যদো োয়, সুদরূচারী স্বপ্ন 

ও আথবগ তনথয় এর োিা, অকারে তবরহ-তবকার এর যকন্দ্রতবন্দু, তনসগ ঝ-যসৌন্দে ঝ-

তবলাস এর পতরতমতি, বেক্রিগি তবতচি বাসনা হল এর তদগন্ত-প্রসার। এককথায় 

বলথি যগথল রবীন্দ্রনাথ প্রবল যরামোন্ টিক মথনাভাব তনথয় জথন্মতছথলন, তকন্তু 

যেথহিু িারঁ তবতেি কতবস্বভাব তবন্দমুাি রক্ষেেীল বা স্থাবর-প্রকৃতির তছল না, তছল 

একান্তভাথবই চতলষু্ণ, যসইজনে সািারে প্রকৃতি- প্রীতিথক অতিিম কথর 

পতরবিঝন-প্রবাথহর মথিে সমগ্র সটৃিথক পে ঝথবক্ষে, ঋিুপে ঝাথয়র আবতৃের মথিে 

জীবথনর তচরনবীনিার সংথকি, সাম্প্রতিক পারমােতবক আতবষ্কার ও মহাকাে-

গথবেোর সথঙ্গ কতবকল্পনাগি সথিের সামঞ্জসে  অনুভব- এসব যেমন িারঁ 

কতবিায় ও গাথন তবস্মথয়র সথঙ্গ লক্ষে করা োয়, যিমতন অতভভূি হথয়ই যদেথি 

হয় রাষ্ট্রনীতি ও তবজ্ঞাথনর প্রভাথব তববতিঝি সমাজ-জীবথনর অগ্রগতির সপক্ষিা 

আর এরই সূথি কমী যমহনিী মানুথের িোগ ও বীরথের মতহমা উপলতব্ধ। 

     বস্তুি কতব রমেীয় যসৌন্দথে ঝর ও েব্দতবনোথসর মায়া সজৃথন অতদ্বিীয় হথলও 

চতলষু্ণ ও সংগ্রামী মানুথের দুঃেময় জীবন-সংঘাথিরও তনয়ি সঙ্গী হথয়থছন-হয় 

কাথবে ও নাথিে, নয় প্রবথন্ধ, তচটিপথি, কথম ঝ ও নানান্ বাদ-প্রতিবাথদর মথিে। 

কতবর উতল্লতেি দুই পথৃক্  মথনাভতঙ্গর তববিঝথনর একটি যলেতচি অথ ঝাৎ গ্রাফ্্ েতদ 

এথঁক যদোথনা োয়, িাহথল প্রায় গাতেতিকভাথব িরা যেথি পাথর যে 

যসৌন্দে ঝতবলাথসর যরোটি প্রথম কাবেজীবথন যে-পতরমাে সমুন্নতি-অথঙ্ক, 

মিেজীবথনর পর যথথক মানবসমাজ –সপক্ষিা িমে যসই পতরমােই েীথে ঝ উথি 

যগথছ। প্রথম কাবেজীবথন অথ ঝাৎ যসানার-িরী, তচিা, কল্পনা, যেয়া প্রভৃতি 

রচনাকাথল মানুে-প্রীতি ও সমাজ-তনষ্ঠা কতবকল্পনায় যগৌে এবং তনসগ ঝথরোর যবে 

তনথচ, েতদচ দু’ একটি যক্ষথি একাথলও সমাজভাবনার উন্নি দৃিান্ত যদো োয় 

 (থেমন “এবার তফ্রাও যমাথর” কতবিা)। তকন্তু যলেতচথির তদ্বিীয়াথি ঝ  অথ ঝাৎ 

মহােুথোের বলাকা, মুিিারা, রিকরবী, মহুয়া, চণ্ডাতলকা, কাথলর োিা, িাথসর 
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যদে প্রভৃতি যথথক পুনি, পিপুি, জন্মতদথন পে ঝন্ত রচনায় যকবল প্রকৃতির প্রিাপ 

ক্ষীে হথয় এথসথছ ,বরং যবথজ উথিথছ মানুেরই জীবনোিার সংথকি। এই মানুে 

অতবরাম যনািুন পথথর োিী, এই মানুে তনিান্ত সািারে অবথহতলি তনরন্ন েীে ঝ 

মানুে- তবথবকানথন্দর ভাোয় ভারথির চলমান শ্মোন। শুিু িাই নয়, একাথলও 

কতবতচথে প্রকৃতির আতিপিে যেোথন রথয়থছ এমন ফ্াল্গুনী, নবীন, বসন্ত প্রভৃতি 

ঋিুনাথিাও বেক্রঞ্জি হথয়থছ মানুথেরই উত্থান-পিন- বনু্ধর পথথ অতবোন্ত চলার 

জয়ধ্বতন। 

      প্রবন্ধ রচনার যক্ষথি, কুথহলীমি স্পি ভাোয় কতব যেোথন েুক্রি ও অনুজ্ঞার 

পথবিী হথয়থছন, যসোথন, ঐ তদ্বিীয়াথি ঝ, এমন প্রিেক্ষ মানতবকিার দৃিান্ত প্রচুর। 

তহন্দ-ুমুসতলম তমলন- সম্পকঝ  গথি যিালার আগ্রহ, অতেক্ষা ও অনাহাথর তনপীতিি 

অনুন্নি সম্প্রদাথয়র েঙৃ্খলথমাচন ও গ্রাম-উন্নয়থনর প্রথয়াজনীয়িা তনথয় 

যলোসমূহ, কালান্তথরর প্রবন্ধাবলী, রাতেয়ার তচটি, সমবায়, পল্লীপ্রকৃতি এর উজ্জ্বল 

দৃিান্ত। গথদে রচনার সথঙ্গ কতবিাবলী তমতলথয় তনথয় বলা োয় কতবর সমাজভাবনা 

যকবল ভাববাষ্পাকুল তছল না, তনঃথেথে ি্রুব এবং প্রিেক্ষভাথব আন্ততরকই তছল। 

আবার এরই সথঙ্গ কতবর কথম ঝর উদ্ থোগথক- প্রথম অিোথয় তেলাইদহ – পতরসথর, 

তদ্বিীয় অিোথয় েীতনথকিন- েতদ তমতলথয় যনওয়া োয় িাহথল একথা স্বীকার 

করথিই হথব যে, িারঁ প্রাকৃতিক রহসেস্বপ্ন বাস্তব মানতবকিার লীন হথয় চতরিাথ ঝ 

হথয়থছ। এ কতব েথাথ ঝই িান্তদেী , যদে ও জাতির উন্নয়ন-প্রয়াথসর জনে সুতচরকাল 

স্মরেীয়। 

       তকন্তু দঃুথের তবেয়, কতবর এই একান্ত মানুে-সপক্ষিার তদকটি বহুকাল 

উথপতক্ষি যথথক যগথছ, দীঘ ঝকাথলর পরািীনিা ও যেেীস্বাথথ ঝর সংস্কার আমাথদর 

তচথেক্রন্দ্রয়থক এিই অসুস্থ ও সংকীে ঝ কথর িুথলতছল যে আমরা িারঁ স্বপ্নরচনাথিই 

যমাহাতবি ও সুেী তছলাম। যেোথন কাবোথ ঝ িরথি পাতরতন যসোথন এই মথন কথর 

আত্মিুটির সন্ধান কথরতছলাম যে, কতব উপতনেথদর বােীগুতল পুনরায় বলথছন এবং 

সব ঝি ঈেথরর তদথকই অঙু্গতলসংথকি করথছন। ইচ্ছায় যহাক অতনচ্ছায় যহাক, িারঁ 

সমাজমুেীিার তদথক আিথচাথে িাতকথয় আমাথদর পরমতপ্রয় োতন্ত অতহংসা 

রক্ষেেীলিা এবং কপি ঈেরপ্রীতির রথঙ ডুতবথয় মনগিা এক ঋতেথক প্রতিটষ্ঠি 

কথরতছ জীবনমেুী েথাথ ঝকতবর জায়গায়। সুথের তবেয় এই িরথের অবুক্রে ও 

কপিিা-তবজতিি স্বপ্নথমাথহর আবরে যথথক তনষ্ক্রান্ত হথয় আজথকর কালান্তথর 

কতব িারঁ স্বমতহমায় প্রতিটষ্ঠি হথি চথলথছন। এই পতরথপ্রতক্ষথি কতবতচথে স্বথদেীয় 

মানুেসমাথজর অতভঘাি সংথক্ষথপ পে ঝাথলাচনা কথর তনথি ক্ষতি যনই। 

       কতবতচথের প্রথম পতরস্ফু্ি স্বপ্নমুক্রি ঘথিতছল তিতরথোের বয়ঃিথম, তবেোি 

‘এবার তফ্রাও যমাথর’ কতবিায়। িার আথগ তনর্ঝথরর স্বপ্নভথঙ্গর অবস্থায় 

অপ্রকাথের যবদনার সথঙ্গ হয়থিা বা সামাক্রজক অবরুেিার অনুভথবর যোগ তছল, 
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‘ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাথি আঘাি কর্’- এরকম প্রবল প্রতিবাদী উচ্চকে িার 

প্রমাে হথি পাথর। তকন্তু ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ একালকার তবশুে যসৌন্দে ঝ- আসক্রির 

অবসথরর একটি আিে ঝ সটৃি। কতবিাটি িেনকার তবপ্লবীথদর কী পতরমাথে উদ্বেু 

কথরতছল িা হয়থিা সকথলরই জানা। তকন্তু যে-অসহায়িার করুে ছতব কতবথক এ 

িরথনর চবপ্লতবক আথক্ষপ ও উৎসাথহর বােীপ্রকাথে অনুথপ্রতরি কথরতছল িা 

হয়থিা অথনথকর জানা যনই। িা হল যজািদার-জতমদার- মহাজন –কবতলি কু্ষদ্র 

কৃেক ও কৃতে-েতমকথদর জীবনিারা। এর ছতব ফু্থিথছ ঐ কতবিায় তনথচর 

পঙক্রিগুতলথি- ‘স্কথন্ধ েি চাথপ ভার/ বতহ চথল মন্দগতি েিক্ষে থাথক প্রাে িার/ 

িার পথর সন্তাথনথর তদথয় োয় বংে বংে িতর/ নাতহ ভৎঝথস অদৃথিথর, নাতহ তনথন্দ 

যদবিাথর স্মতর/ মানথবথর নাতহ যদয় যদাে,’ – ইিোতদ। এই ছতব কল্পনাপ্রবে কতবথক 

স্বল্প পথরই গ্রাম-উন্নয়থনর ও দতরদ্র কৃেকথদর পতরিাথের কাথজ তনথয়াক্রজি 

কথরথছ। কতব এই মূঢ় মূক যোতেি জনিাথক কী পতরমাে ভাথলাথবথসতছথলন িার 

পতরচয় যরথেথছন, একালকার “ তছন্নপিাবলী” যি – “ এই দতরদ্র চােী প্রজাগুথলাথক 

যদেথল আমার ভাতর মায়া কথর- এরা যেন তবিািার তেশুসন্তাথনর মথিা – 

তনরুপায়- তিতন এথদর মুথে তনথজর হাথি তকছু িুথল না তদথল এথদর আর গতি যনই  

……… যসাতসয়াতলস্টরা  যে সমস্ত পতৃথবীময় িন তবভাগ কথর যদয় যসিা সম্ভব তক 

অসম্ভব টিক জাতনথন-েতদ এথকবাথরই অসম্ভব হয় িাহথল তবতির তবিান বথিা 

তনে্িুর, মানুে বথিা হিভাগে!” এবং “আহা, এমন প্রজা আতম যদতেতন- এথদর 

অকৃক্রিম ভাথলাবাসা এবং এথদর অসহে কি যদেথল আমার যচাথে জল আথস” 

ইিোতদ। 

      কতবর তেলাইদহ-বাস এবং মাটি ও মানুথের সথঙ্গ পতরচথয়র প্রভাব িারঁ 

কাতবেক পতৃথবীপ্রীতিথকও তনয়তিি কথরথছ (‘বসনু্ধরা’ কতবিা দ্রিবে)। বলা যেথি 

পাথর, এরকম আিে ঝ পতৃথবীপ্রীতি যকবল কল্পথলাক যথথক যনথম আথস তন, এর 

তপছথন বাস্তব েি তভতে রথয়থছ। তকন্তু ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ কতবিার ঐ সহসা-

আগি উি্িুঙ্গ বাস্তবিা পথরর যবে কথয়ক বছথরর মথিে আর পুনরাবেৃ হয়তন। 

টিক এসমথয় তনসগ ঝ- কল্পথলাথকরই প্রািানে। যকবল ‘মাতলনী নািথক রাজকনোর 

জনগথের সুে-দুঃথের সঙ্গী হওয়ার প্রবল বাসনায় উি মানতবকিার োতনকিা 

অনুসতৃি ঘথিথছ, আর পথরর কাবে ‘চচিাতলর’ মথিে অবথহতলি মানুথের প্রতি 

করুোর স্বাক্ষথর এথস কতবর এ ভাবনা আপািি তনবতৃেলাভ কথরথছ। হথি পাথর 

যে, পল্লী-স্বরাজ  সটৃির তচন্তাভাবনা কাথবে িারঁ মানুে-সম্পতকঝি আথবগথক 

কিকিা তনয়তিি ও ক্রস্ততমি কথরথছ। চার-পাচঁ বছর পথর যলো কল্পনাকাথবের 

সমথয় ভাবাদথে ঝর যপ্ররোয় কতব “হাসেমুথে অদৃথিথর কবর যমারা পতরহাস” এবং 

“শুিু তদন-োপথনর, শুিু প্রাে িারথের গ্লাতন” প্রভৃতি স্মরেীয় বাকে গ্রন্থন কথরথছন। 

এগুতলর মিে তদথয় িেনকার যেেীস্বাথ ঝমগ্ন স্থতবর জীবথনর প্রতি অতভজাথির 
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মমিা লক্ষে কথর কতব তিরস্কার প্রকাে কথরথছন। তেতক্ষি িনী সম্প্রদাথয়র, 

পাে ঝবিী সািারে মানুথের সথঙ্গ পাথ ঝকে রক্ষা ও  আরামপ্রবেিার গ্লাতনর তদক 

কতবতচেথক বেতথি ও তবথদ্রাহী কথর িুথলথছ। আথগ যথথকই কতব যগািঁা তহন্দয়ুাতনর 

ও যমতক স্বথদেীর তবথরািী তছথলন, িথম যে- যকাথনা স্বাথ ঝ সংরক্ষথেরই তবথরািী হথয় 

উিথলন। 

         তকন্তু টিক এই সমথয়, বক্রঙ্কমচথন্দ্রর মিুৃের পূথব ঝ ‘সািনা’ পক্রিকা প্রকাথের 

সময় যথথক কতবতচথে জািীয়িা ও স্বাথদতেকিার প্রবল উথদ্বািন ঘথি। কতব 

বাস্তবথক্ষথি তবথভদ ও সংকীে ঝিার মথিে জািীয়িার যকাথনা আদে ঝরূপ যদেথি না 

যপথয় যরামোতণ্টক কল্পনার বথে সামতয়কভাথব প্রাচীন ভারথির রাজিি ও বে ঝােম- 

বন্ধথনর মথিেই যেন সিে যদেথি যপথলন। প্রাচীন সাতহিে এবং উপতনেদ তকছু 

কাথলর জনে িারঁ তচেথক আতবি কথর িুলথল। ‘যে জীবন তছল িব িথপাবথন/ যে 

জীবন তছল িব রাজাসথন/ মিু দীপ্ত যস মহাজীবথন/ তচে ভতরয়া’ – বরে করার 

আগ্রহ তিতন প্রকাে করথি লাগথলন এই সময়কার যবে তকছু কতবিায়। একাথল 

আিুতনক তেতক্ষথির কৃক্রিম সভেিার যচথয় কতল্পি প্রাচীথনর সরল জীবনিারাই িারঁ 

কাথছ অতিকির কামে বথল মথন হথয়থছ। চনথবথদের কতবিাগুথচ্ছর এবং 

উপতনেথদর রাথজে ভাবমূলক প্রয়ােও একাথল। জাতির তেক্ষার মিে তদথয়ও 

ঐরকম আদথে ঝর একটি স্থায়ী মূতি ঝ গথি িুলথি িারঁ আগ্রহ জাগল। কাল্পতনক 

িথপাবন-জীবনথক োতন্ততনথকিথন বাস্তথব প্রতিষ্ঠা করথি চাইথলন তিতন। ফ্থল 

কাে ঝথক্ষথি তিতন োতনকিা রক্ষেেীলও হথয় পিথলন। িথব এই প্রাচীথনর সথম্মাহ 

িারঁ তচথে আিেতন্তক হথয় রইল না। আেম-তবদোলথয় মি, উপাসনা, 

বে ঝথভদরক্ষার পরীক্ষামূলক বোপার তকছুতদন যসাৎসাথহ চলল বথি, তকন্তু 

চতলষু্ণমনা কতব আন্ততরক েুক্রির উপর তনভঝর কথর প্রাচীন অনুসরথের অসারিা 

বুর্থলন েীঘ্রমথিেই। তিতন তফ্রথলন। হয়থিা দুদঝোগ্রস্ত গ্রামীে কৃেথকর মেুচ্ছতবই 

িাথঁক যফ্রাথল। এরই মথিে এল বঙ্গভথঙ্গর প্রস্তাব। কতব যেৌতেন জীবনথক 

তনঃথেথে প্রিোেোন কথর দুঃে, কম ঝ ও সংগ্রাথমর জীবনথক গ্রহে করার আহ্বান 

জানাথলন। এল স্বথদেী, আর বইল িারঁ যদেপ্রীতির গাথনর যস্রাি। তকন্তু ভাবপ্রবে 

স্বাথদতেকিাথিও কতব স্থায়ী হথি পারথলন না, কারে, যদেথলন যদথের মথিেই 

রথয়থছ প্রকাণ্ড তবথভদ। অপ্রিোতেি তহন্দ-ুমুসতলম দাঙ্গা স্বাথদতেকিার অভেন্তরীে 

ি্রুটির তদথক িারঁ যচাে তফ্তরথয় তদথল। উথল্লেথোগে ‘সপু্রভাি’ কতবিাটি (রুদ্র 

যিামার দারুে দীতপ্ত- ) এই দাঙ্গারই প্রতিঘাথি যলো। কতব যদেথলন ভাবাথবগ- 

সম্বল আথন্দালথন যকাথনা ফ্ল হথব না েতদ তহন্দমুুসলমান না যমথল। 

             ঐ কতবিায় তিতন বলথলন রিক্ষয়ী দাঙ্গার এই রাহুগ্রাস োথপ বর হথয়থছ। 

এবার যচাে েুলথব যে, তনম্নবে ঝ ও তকসাে-তহন্দ ু তকসাে-মুসলমাথনর উন্নয়নকাে ঝ 

ছািা স্বাথদতেকিার অনে পথ যনই- ‘তমলনেথজ্ঞ অতগ্ন জ্বালাথব বজ্রতেোর দাহথন’। 
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উি কতবিায় তিতন জতমদার ও িনী উচ্চবে ঝথক প্রতিটষ্ঠি স্বাথ ঝ িোগ করার আহ্বান 

জানাথি তগথয় যোতেি অসহায় মানুথের ছতব িুথল িরথলন- 

“যিামার শ্মোন- তকংকরদল দীঘ ঝ তনোয় ভুোতর। 

শুষ্ক অির যলতহয়া যলতহয়া উটিথছ ফু্কাতর ফু্কাতর-“ 

 

জতমদার ও যজািদারথদর কাথছ আথবদন জানাথলন- 

 

“ অতিতথ িারা যে আমাথদর ঘথর 

কতরথছ নৃিে প্রাঙ্গে ‘ পথর 

 

যোথলা যোথলা দ্বার, ওথগা গহৃস্থ, যথথকা না যথথকা না লুকাথয়।“ 

 

           কাথরা অথপক্ষায় না যথথক তনথজই আরম্ভ করথলন জতমদারী এলাকায় 

তনতদঝি একটি প্রোসতনক কািাথমায় গ্রাম-উন্নয়ন গ্রাম-স্বরাজ প্রবিঝথনর প্রয়াস। 

তেক্ষায় জনে সু্কল, স্বাথস্থর জনে তচতকৎসক- উপথদিা, ঋেথমাচথনর জনে সমবায় 

বোঙ্ক, পানীয় জথলর বেবস্থা, সাতলেী তবচার প্রভৃতি। এই তছল িারঁ গিনমূলক 

স্বাথদতেকিার পতরকল্পনা। তেক্ষা ও উন্নয়ন কথম ঝর মিে তদথয় তহন্দ-ুমুসলমাথনর 

তমলন অনায়াথসই ঘিথব এই তছল িারঁ আো। পথর চরকা, অসহথোগ প্রভৃতি 

আথন্দালথনর মুথে িাথঁক বারংবার আথক্ষপ করথি যোনা যগথছ যে স্বাথদতেকরা ঐ 

সংগিথনর পথথ এথলন না। 

            োই যহাক, উথপতক্ষি পল্লীর ও অবথহতলি মানুথের উপর এই কাে ঝকর 

দৃটিথক্ষপ িাথঁক প্রাচীনিমী কাতবেক আদে ঝপ্রবেিা যথথক সতরথয় িথম বাস্তথব 

তনথয় এথসথছ। যেয়া ও গীিাঞ্জতলথি তিতন যনািুন কথর প্রিেক্ষ গ্রামীে তনসথগ ঝর 

তচি রচনায় তফ্থর এথসথছন। আর মানুথে মানুথে জাতিবে ঝগি যেেীথভথদর উপর 

ঈেথরর অতভোপ কামনা করথছন। যগারা উপনোথস িথম ঝর সংকীে ঝিা ও 

আচারসব ঝস্বিা যে তনিান্ত অসার বস্তু িা  কতব যদতেথয়থছন। তকন্তু গীিাঞ্জতলর মথিা 

কাথবেও, প্রকৃতি যথথক অরূপরহসে অনভুথবর মুহথূিঝও, কতব যে যমহনিী মানুেথক 

উথচ্চ িুথল িথরথছন (তিতন যগথছন যেথায় মাটি যকথি করথছ চাো চাে –ইিোতদ) 

এবং সামাক্রজক অতবচাথরর িীব্র প্রতিবাদ জানাথচ্ছন, এইটিই িারঁ মানতবকিা 

তবেথয় বি কথা। এই সময়কার ‘অপমান’ কতবিার মথিা এি স্পি সমাজ তবেথয় 

আতবি কতবিা একাথল আর একটিও যনই,  বহুপূথব ঝ তছল একমাি- ‘ এবার তফ্রাও 

যমাথর’। যদেথি যগথল গীিাঞ্জতলথি কতবতহসাথব তনিান্ত সহজ হবার অবসথর 

মানতবক অসাথমের জনে িারঁ সহজবুক্রেপ্রসূি যবদনাথবাি আথরা কথয়কটি গাথনও 
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পতরস্ফু্ি। িব ুহয়থিা কতবর এই প্রতিবাদ যেন অসহাথয়র তবলাপ, মানুে স্বহথস্ত 

এই সামাক্রজক অসামে চূে ঝ করথব এমন উদ্দীপনা ‘অপমান’ কতবিায় এেনই যদো  

না বলা যেথি পাথর, তকন্তু এোথন যদেথি হথব যে এই সংতক্ষপ্ত গীতিকাতবেক 

অবসথর এর যবতে প্রিোোও করা োয় না। কতবস্বপ্নজাি যসই প্রাচীন িথপাবন- 

মতহমার যরে তকন্তু গীিাতলথি ক্ষীে হথয় এথসথছ। যেিুকু রথয়থছ তবলািোিার পূব ঝ- 

পথি তিতন িা চুতকথয় তদথয় যগথলন, এোনকার িুলনায় ইথয়াথরাপীয় জীবনিারায় 

মানতবক সাথমের মতহমা স্মরে কথর। 

        

     এথদথে সামন্তিাতিক োস্ত্র ও প্রথার সহায়িায় দীঘ ঝকাল িথর যে মানুে –তনে ঝািন 

চলথছ, কতবতচথে িার দাহ তকন্তু ‘অপমান’ কতবিা যলোথিই যেে হল না। তলেথলন 

‘অচলায়িন’ নািক। অনুন্নি তনম্নবথে ঝর প্রতি কতবর সহানুভূতি কী গভীর িার 

পতরচায়ক এই নািকটি। আর লক্ষেীয় এই যে, রিাি সংগ্রাথমর মিে তদথয়ই কতব 

এই সমসোর সমািান চাইথলন। ‘যোেপাংশু ‘ তনম্নবথে ঝর সহায়িায়  আে ঝাতমর 

অচলায়িন চুরমার কথর সংগ্রাথমর নায়ক সাবিান কথর তদথয়থছন, অচলায়িথনর 

তভি পুনরায় গাথঁবার যচিা করা হথল তিতন আবার ভাঙথবন। নািকটি 

রক্ষেেীলথদর প্রতি িীব্র বেথঙ্গ তবচু্ছতরি। আর এটি প্রকাতেি হথল কতব রক্ষেেীল 

পি-পক্রিকায় যে-ভাথব আিান্ত হথয়তছথলন িাথিই এটির রচনার সাথ ঝকিারই 

প্রমাে তমথল। যদো োয়, যদথের এই পতরতস্থতি চবথদতেক পরািীনিা যথথকও কতবর 

কাথছ গুরুির বথল মথন হথয়থছ। কালান্তথরর একটি প্রবথন্ধ বথলথছন, মানুে-

যপোই-করা, আবহমান কাল যথথক তস্থর, োথস্ত্র প্রথায় তনথরি তনজ্জিদ্র কথর গিা 

এই জািঁাকল তক ইথয়াথরাথপর োতিকিা যথথক যকাথনা অংথে োথিা? 

 

   কতবর ইথয়াথরাপ যথথক যফ্রার তকছু পরই এথস যগল প্রথম মহােুে, ো িারঁ 

তনসগ ঝস্বপ্ন ও প্রাচীন জীবথনর প্রতি তকছুকাথলর যমাথহর উপর িীব্র অতভঘাথির 

সঞ্চার করথল। আর, এেন যথথক িারঁ কাবে তবশুে তনসগ ঝথক ও সািারে 

মানবপ্রীতিথক সতরথয় যফ্থল প্রিেক্ষ মানেু ও সমাজথক স্থান কথর তদথল। গতি, 

পতরবিঝন, সংঘাি ও তবজথয়র আোথস মুের চলমান মানবসমাজ িারঁ সমস্ত 

মথনাথোগ এেন যথথক আকে ঝে করথল। িারঁ কাথবে নাথিে এেন যথথকই েথাথ ঝ 

পালাবদল শুরু হথয়থছ আর এই সংগ্রামী অিোয় স্বাভাতবক পতরোম লাভ কথরথছ 

দীনহীন মানুথের জনে বেতথি উথদ্বথগ। 

 

    প্রথম মহােুথের প্রতিক্রিয়ায় যলো হল গীিাতলর গান ও বলাকার কতবিা। 

প্রথথমর তদথক কতব তনজজীবথন দঃুে বরথের উৎসাহ অনভুব কথরথছন, পথর 

জাতির জীবথন সংগ্রামী মথনাভাথবর, মরেভয় িোগ কথর যনািুন জীবনথক স্বীকার 



51 
 

করার যপ্ররো তবস্তার কথরথছন। বলাকার ‘পাতি’  (মেসাগর তদল পাতি গহন 

রাক্রিকাথল-) কতবিাটি মহােুে আরথম্ভর মাি কথয়কতদন পথর যলো। ফ্থল তিতন 

এই েুেথক যকান্ দৃটিথি যদেথছন িার পতরচয় এর মথিে সহজ ও স্পিভাথব 

পাওয়া োথব। মথন রােথি হথব, কতব ইতিহাথসর মিে তদথয় মানবজীবথন ক্রিয়ােীল 

েক্রিথক মহাকাল, ইতিহাস-তবিািা, পথথর পতথক, যেয়ার নাতবক প্রভৃতিরূথপ 

কল্পনা কথরথছন। পূথব ঝকার গীিাঞ্জতল প্রভৃতির মথিে কতব তনসথগ ঝর যসৌন্দথে ঝর 

অথবা দুথে ঝাথগর মিে তদথয় এই সোর আগমন কল্পনা কথরতছথলন। এই সো কতবর 

রহসেময় কল্পসো, টিক আমাথদর বহুপতরতচি ঈের নয়। ‘পাতি’ কতবিায় এথঁক 

দুথে ঝাথগর মিে তদথয় অতভোিী নাতবক অথ ঝাৎ মানব-ইতিহাথসর নায়ক তহসাথব 

কল্পনা কথর বলথলন- মানবসমাথজর আপাি দুথে ঝাগ–দুঃথের মিে তদথয়ই এই 

ইতিহাস-তবিািার অতনবাে ঝ সঞ্চরে প্রিেক্ষ করা োয়। মহােুথের মািেথম তিতন 

এথকবাথর আমাথদর সামথন এথস পথিথছন। র্থির মথিে ঐ িারঁ িরী যদো োথচ্ছ, 

িুফ্াথনর উপর অনায়াথস পাতি জতমথয়থছন তিতন। তকন্তু তিতন আসথছন কী জনে? 

এর উেথর কতবই জানাথচ্ছন- মানুে বহুতদন িথর লাতিি হথচ্ছ, উৎপীতিথির দুঃে 

িার সীমা অতিিম কথরথছ, িাই মুক্রির আোস তনথয়ই তিতন এথসথছন- 

 

যস থাথক এক পথথর পাথে, অতদথন োর িথর 

বাতহর হল যনথয়। 

 

তবথের কাথছ এইসব বক্রঞ্চথির যকাথনা পতরচয় যনই, নাম যনই। পথথর পাথে পথি-

থাকা এইসব মানুথের দরূবস্থার প্রিীকী তচিও কতব তদথয়থছন- 

 

                           রুক্ষ অলক উথি পথি, তসি-পলক আতঁে, 

                           ভাঙা তভথির ফ্াকঁ তদথয় িার বািাস চথল হাতঁক 

 

আোবাদী কতব িথরই তনথয়তছথলন যে, এবার একিা ওলি-পালি হথব তনিয়ই, 

সাম্রাজেবাদ িনিি হিথব এবং মানুথের মুক্রি আসথব। এই সমথয় োতন্ততনথকিথন 

প্রদে কথয়কটি ভােথে কতব মহােুেথক ঐ কারথে অভেথ ঝনাও কথরথছন যদো োয়- 

“ঈেরথক ইতিহাথসর যবিা েুথগ েুথগ ভাঙথি হয়। িারঁ আথলাকথক আকােথক ো 

তনথেি কথর দািঁায় িারই উপথর একতদন িারঁ বজ্র এথস পথি। যসইোথন িারঁ র্ি 

বয়। িথব মুক্রি। সূ্তপাকার সংস্কার ো জমা হথয় উথি সমস্ত চলবার পথথক আিথক 

বথস আথছ যসইোথন রিথস্রাি বথয় োয়। িথব মুক্রি। স্বাথথ ঝর সঞ্চয় েেন অভ্রথভদী 

হথয় ওথি িেন কামাথনর যগালা তদথয় িাথক ভাঙ্ থি হয়। িথব তমক্রি। …….. এ 

সংগ্রাম মানুেথক করথিই হথব।“ 
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         রবীন্দ্রনাথ এরকম বহু ভােথের মিেতদথয় ( “োতন্ততনথকিন” দ্রিবে) যকবল 

এই তবথেে েুেথকই নয়, প্রকারান্তথর সমাজ তবপ্লবথকও  সমথ ঝন জাতনথয়থছন। 

মহােুেথক অভেথ ঝনা করথি তগথয় স্বথদথের মানুে-তনে ঝািথনর প্রসথঙ্গ কতব 

এথসথছন এবং িীব্র প্রতিবাদ জাতনথয় এই তবথভথদর চবপ্লতবক সমািাথনর জনে 

যদেবাসীথক উৎসাতহি কথরথছন- 

 

“রুে সথিের করাঘাি তক ভারিবথে ঝর ললাথি এথস পথিতন। 

সিেথক ফ্াতঁস পরাথি যচথয়থছ যে যদে যস যদে তক সথিের 

আঘাথি মূতছ ঝি হয় তন। অপমাথন মাথা যহঁি হয় তন? সইথব 

না বন্ধন, বথিা দুঃথে ভাঙথব, বথিা অপমাথন ভাঙথব, যসই 

প্রলয়মি পতৃথবীথি যজথগথছ। …… আমরা এ যদথে প্রতিতদন 

পরস্পরথক  আঘাি  করতছ,  মানুেথক িার অতিকার যথথক 

বক্রঞ্চি  করতছ,  স্বাথ ঝথক  একান্ত কথর িুথলতছ। ……. ইতিহাস- 

তবিািা  যসই  স্পি ঝা  চূে ঝ  করথবন না! মানেু অন্ধ জিপ্রথার 

কারাপ্রাচীর  যেোথন  অভ্রথভদী  কথর  িুলথব  এবং  সথিের 

                 যজোতি প্রতিহি করথব যসোথন িারঁ বজ্র পিথব না? “ 

 

কতব নবজীবথনর প্রতিষ্ঠাকথল্প যে –তবপ্লথবর কথা বলথছন িার মথিে ভাগেতবিািার 

প্রসঙ্গ িুলথলও একথা যিা অস্পি থাকথছ না যে মানুথের মিে তদথয়ই যস যপ্ররো 

কাে ঝকরী হথব। বস্তুি কতব স্বকীয় ভাথব ইতিহাস-তবিািার সোয় তবোসী। িাই তিতন 

এইভাথবই কথা বথলথছন। 

     বলাকায় কতবিাতনচথয়র সংগ্রামী জীবনথক অতভনন্দন, দুঃেপথথর োিী 

মানুথের জীবথনর মূলেথবাি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সথঙ্গ অথনথকই পতরতচি, যসজনে এ 

তনথয় আমরা কালথক্ষপ করথি চাই না। তকন্তু পরবিী ‘মহুয়া’ কাথবের মেুে 

কতবিাগুতলর সম্বথন্ধ দু-চার কথা না বলথলই নয়। ‘মহুয়া’ একাথলর যপ্রম-কতবিার 

সংকলন। তকন্তু এ যপ্রম তনিান্ত তবতেি, অপ্রিোতেি ও তবস্ময়করভাথব যনািুন। 

তবলাসী জীবথনর সুপতরতচি এবং আমাথদর বহু –অতভলতেি যসই পুরািন সংকীে ঝ 

যগাপন প্রেয় এ নয়। রবীন্দ্রনাথ যপ্রথমর িতূল- িূসতরি অথচ যসইভাথব মতহমাতন্বি 

একটি যনািুন রূপ যদতেথয় তচর-আিুতনক কতব তহসাথব প্রতিটষ্ঠি হথয়থছন। বলা 

বাহুলে, বলাকায় উপলব্ধ কতবর চবপ্লতবক জীবনথবািই মহুয়ার যপ্রমথক চবপ্লতবক 

যনািুনে তদথয়থছ। মহুয়ার প্রেতয়নী যপ্রতমথকর সথঙ্গ সাক্ষাৎ করথি চাইথছন 

কু্ষব্ধতসনু্ধিীথর। আর তচরাচতরি যগাপন তমলন-তবলাস িোগ কথর দুগ ঝম দুঃথের পথথ 

যপ্রতমথকর সথঙ্গ চলার আগ্রহ প্রকাে কথরথছন-োব না বাসর কথক্ষ …… বাজাথয় 
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তকক্রঙ্কেী/ আমাথর যপ্রথমর বীথে ঝ কথরা অেক্রঙ্কনী। উভথয় প্রতিজ্ঞা কথরথছ- আমার 

দু’জনা স্বগ ঝ-যেলনা গতিব না িরেীথি/ মুগ্ধ লতলি অশ্রু-গতলি গীথি/ পঞ্চেথরর 

যবদনামািুরী তদথয়/ বাসররাক্রি রতচি না যমারা তপ্রথয়। মহুয়ার বসন্ত প্রাচীন সক্রঞ্চি 

সংস্কারথক তিক্কার তদথয় পুরািনথক ভাঙ্ বার মি তনথয় (‘আথস তনদঝয় নবথেৌবন 

ভাঙথনর মহারথথ’) যপ্রতমথকর সামথন সমপুতস্থি হথয়থছ। 

             তকন্তু মহােুথের অতভঘাথি কতবর দৃটি যকবল ভাবজগথি তনলীন রইল না, 

বাস্তথবর িূলা-মাটিও  প্রিেক্ষভাথব স্পে ঝ করথল। কতব তনপীতিি জনিা, তবথেথে 

যমহনিী মানুথের তদথক আকৃি হথলন। তপছথনর পিভূতমথি রইল তনসগ ঝ, সামথন 

এতগথয় এল মানুে- অি ঝাতেি কঙ্কালসার মাটির কাথছর মানুে। আকঁথলন রাটষ্ট্রক 

অিোচাথরর ছতব- মিুিারা, আর িনিাতিক যোেথের একটি যবদনাকরুে দতলল 

চিতর করথলন- রিকরবী। আিুতনক রাষ্ট্র েিতবজ্ঞাথনর  সহায়িায় েক্রিমান হথয় 

অতিকৃি যদথে পথেের হাি বসাথচ্ছ, েিেক্রিহীন মানুেথক দাসথে বে করথছ। 

তবগি েুথে ইথয়াথরাথপর সাম্রাজেবাদী রাষ্ট্রগুতলর কুিথকৌেলী মানুে- তনে ঝািথনর 

স্বরূপপুি মিুিারায় এই জঘনে অসভেিার আভাসমাি কতব তদথলন। রবীন্দ্রনাথ 

তনঃসথন্দথহ জানথিন যে সাম্রাজেবাদী চিাথন্তর তপছথন রথয়থছন িনিাতিক 

প্রথয়াজন (‘লিাইথয়র মূল’- কালান্তর), আবার িারও  তপছথন রথয়থছ একিা জঘনে 

প্রবতৃে-যলাভ। িনিাতিকিার তনল ঝজ্জ স্বভাব যদথে এবং মানুেতনপীিন যদথে কতব 

উপলতব্ধ কথরতছথলন, তনজকৃি জটিল জাথল আবে হথয় এ পাপিা আত্মহনন 

করথব, আবার েতমক-তবপ্লবও যসই অপমিুৃেথক েরাতন্বি করথব। আমরা 

রিকরবীর কথা বলতছ। এ নািথক সাংথকতিকিা থাকথলও কারোনার বাস্তব 

পতরতস্থতির তচথিরও তকছুমাি অভাব যনই। সব যথথক উথল্লেথোগে েিসংস্কাথর 

তবমূঢ় েতমকথদর মানতসক অবস্থার তচি। িারা পুনঃপুন যপৌথের ফ্সথলর ও মাটির 

ডাক শুথনও সািা তদথচ্ছ না, বরং প্রতিথরাথির আথয়াজন করথছ। তকন্তু অবথেথে 

বহু সংঘাথির পর অতিকাংথের চচিনে জাগল, িারা দলবে হথয় তবথদ্রাহই করথল। 

এরই সথঙ্গ কতব যদোথলন তমথলর মাতলকও স্বে ঝজাথল আথিপথৃষ্ঠ আবে হথয় 

ছিফ্ি করথি করথি পতরথেথে জাল তছন্ন কথর যবতরথয় এথস যমহনিী মানুথের 

মুক্রির সথঙ্গ যোগ তদথয়থছ। রিকরবীর এই অংেিুকুথিই কতবর কল্পনা ও 

আদে ঝবাদ। মাতলক িার কারোনা তনথজ যভথঙ যফ্লথছ এর ইতিহাথসর নক্রজর কতব 

রবািঝ  ওথয়থনর দৃিান্ত যথথক যপথয়তছথলন হয়থিা বা। িবু এর মথিে কতবসুলভ 

ভাবাদে ঝও রথয়থছ েথথি। আর এিুকু না থাকথল রিকরবী যেেী- সংঘথে ঝর বাস্তব 

নািকই হথয় পিি। রিকরবীথি ো ধ্বংথসর মথিে প্রিীয়মান এবং সমসো তহসাথব 

োর এলাকা তবেবোপী, িারই স্বাথদতেক ও গিনমূলক রূপ কতব যদোথলন রথথর 

রতে বা ‘কাথলর োিা’ নাটিকার স্বল্প পতরসথর। যদোথলন এ যদথের তনম্নবে ঝ, োরা 

যমহনিীও, িারা রাথষ্ট্রর সহথোগী না হথল রাথষ্ট্রর রথ অচল হথয় পিথব। বেঞ্জনা 
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এই যে- অিএব এথদর উন্নয়ন অথ ঝাৎ তেতক্ষি তবেবান সমাথজর সাতমল কথর 

যনওয়া তনিান্ত প্রথয়াজন। এই তবেয়টি কতব সমাজথনিাথদর প্রতি িারঁ যেে 

অনুথরাথির মথম ঝ একটি কতবিায় বেি কথরথছন, োর কথা একিু পথরই বলতছ। 

তকন্তু রিকরবী ও কাথলর োিা পিার পর রবীন্দ্র-রচনার পািথকর যকাথনা সথন্দহ 

থাকা উতচি নয় যে এই রবীন্দ্রনাথ অনে রবীন্দ্রনাথ নন, একই  রবীন্দ্রনাথ  , িমে 

অনুভূতি ও উপলতব্ধর পতরোথম এথসথছন। 

      কতবর রচনার যলেতচথির এই তদ্বিীয়াথি ঝ, মানবমুেেিার অংথে , কাবেকতবিার 

রীতিবদল ও যসই সথঙ্গ তবেয়বস্তুর বদলও লক্ষেীয়। ‘পুনি’ কাথবে কতবর এই 

চবপ্লতবক পথ- পতরবিঝথনর তবেয় অথনক পািকই জাথনন। িারঁ অবলতম্বি যনািুন 

বাহন গদাচ্ছন্দ িেনকার কাগজপথি কী তবিথকঝরই না সটৃি কথরতছল। িার উপর 

অতি নগেে মানতবক তবেথয়র পতরসফু্্িথন কতবর আগ্রহ- যনতিকুোর সহচর 

ইসু্কল-পালাথনা যসই দুরন্ত যছথলিা যোপঁায় কোথমতলয়া-যগাজঁা যসই সাওঁিাল রমেী ; 

তকনু যগায়ালার গতলর পতঁচে িাকা মাইথনর যকরানী, আর যকাপাই-িীথরর মাতসক 

তিন িাকা মাইথনর গুরু, যছঁিা ছাতি মাথায়! তদ্বিীয় পালাবদথলর হাওয়ায় কতবর 

যেন হাথিমাথস রূপান্তর ঘিল, কতব স্বপ্নচারীিায় আর পতরিুি থাকথিই চাইথলন 

না। ‘পুনি’র অস্পেৃেিা-তবথরািী কথয়কটি কতবিা এবং একই সথঙ্গ চণ্ডাতলকা ও 

িাথসর যদে নািেগ্রন্থনও লক্ষেীয়। ‘িাথসর যদে’ পূথব ঝাি অচলায়িথনরই সকূ্ষ্ম 

প্রতিরূপ, যদথের রক্ষেেীল সম্প্রদাথয়র উপর আরও পতরেীতলি বেথঙ্গ দীতপ্তমান। 

আর এই নাথিা সংথোক্রজি সমাতপ্ত- সংগীথির একটি বােী তচরকাথলর মি অক্ষয় 

হথয় কতবর তবপ্লবী মতহমা কীিঝন করথছ- জীে ঝ পুরািন োক্ যভথস োক্। কতব এই 

সমথয় েীতনথকিথন অবথহতলি মানুথের উন্নয়থনর কাথজ তনমগ্ন, উি্িুঙ্গ 

ভাবস্বথপ্নর তবকার সেথে পতরহার করারই প্রয়াস করথছন। 

      েীতনথকিনীয় মানুে-উন্নয়ন প্রসথঙ্গ িারঁ ‘পল্লীপ্রকৃতি’ পুক্রস্তকায় তনবে 

ভােোবলী তমতলথয় যনওয়া কিঝবে। এ তবেয়টি বুথর্ যদেথি হথব যে িারঁ কাবেগি 

মানব-অনুরাগ ছথন্দাতবলাসতবভ্রম মাি তছল না, িার তভতে কাে ঝকরী, সুদৃঢ় ও 

সামতগ্রক আত্মতনথয়াথগ। তচন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও কথম ঝর এথহন সামঞ্জসে দলূ ঝভ। ‘ 

সমবাথয়’র ভােেগুতলথি স্বথদথের সামাক্রজক ও আতথ ঝক অসামঞ্জথসের তনরাকরে 

তহসাথব, রিক্ষয়ী তবপ্লথবর কিকিা তবকল্প তহসাথব, কতব বহু পূব ঝ যথথকই সমবায় 

বেবস্থায় প্রথয়াগ তবতহি কথর এথসথছন। আর পল্লীতবেয়ক ভােেবলীথিও সংগিথনর 

পথ যদতেথয়থছন- যে গিনমূলক স্বাথদতেকিার তবেথয় তিতন তেলাইদথহ- কাতলগ্রাথম 

বহুপূব ঝই অতভজ্ঞিা সঞ্চয় কথর যরথেতছথলন। বস্তুি রবীন্দ্রনাথ তবথদ্রাহ-তবপ্লথবর 

বােী গদে রচনাগুতলথি  যিমন বেি কথরন তন, যেমন কথরথছন কাথবে নাথিা 

সংগীথি- ‘বািঁ যভথঙ দাও- ‘প্রভৃতি োর উজ্জ্বল দৃিান্ত। োই যহাক, এও যদেথি হথব 

যে আমাথদর স্বথদথের মানতবক সমসো পক্রিথমর যদেগুতল যথথক তভন্ন, বরং 
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জটিলির, কারে আিুতনক িনিাতিক যোেথের বহুপূব ঝ যথথকই জাতিবে ঝ তবভাগময় 

সামন্তিাতিক যোেে এর মজ্জার মথিে বাসা যবথঁি রথয়থছ। কতবর মানুেপ্রীতি কি 

আন্ততরক ও গভীর এবং আিুতনক সমসোবলী সম্পথকঝও কতব কী পতরমাে 

ওয়াতকবহাল, এমনতক  েোিনামা স্বাথদতেকথদরও অগ্রবিী, আর নীথচর িলার 

মানুেগুতলর উপর িারঁ কী গভীর অনুরাগ! ‘পল্লীপ্রকৃতির’ এক জায়গায় তিতন 

বলথছন- 

  

“যদে বলথি আমরা ো বুক্রর্ যস হথচ্ছ ভদ্রথলাথকর যদে। জনসািারেথক 

আমরা  বতল  যছািথলাক;   এই  সংজ্ঞািা  বহুকাল   যথথক     আমাথদর 

অতস্থমজ্জায়   প্রকাে   কথরথছ।   যছািথলাকথদর  পথক্ষ সকলপ্রকার 

মাপকাটিই  যছাথিা।  িারা  তনথজও  যসিা  স্বীকার  কথর তনথয়থছ। বথিা 

মাথপর  তকছু  দাতব  করবার  ভরসা  িাথদর    যনই।  িারা   ভদ্রথলাথকর 

          ছায়াচর, িাথদর প্রকাে অনজু্জ্বল। অথচ যদথের অতিকাংেই িারা।“ 

 

‘উথপতক্ষিা পল্লী’ কতবর একটি তবতেি ভােে। এর মথিে তিতন আিুতনক তবথের 

যেেী-পাথ ঝথকের তববরে তদথয়থছন- 

    

“ বিঝমান সভেিায় যদতে,  এক জায়গায় একদল মানুে অন্ন উৎপাদথনর 

যচিায়  তনথজর  সমস্ত  েক্রি  তনথয়াগ  কথরথছ,  আর  এক    জায়গায় 

আর-এক দল মানুে  স্বিি  যথথক  যসই  অথন্ন প্রােিারে কথর। চাথঁদর 

           যেমন একতপথি অন্ধকার, অনেতপথি আথলা, এ যসই রকম।“ 

 

পথর স্বথদথে এই অমানতবক বেবিাথনর জটিলির গিন তবথেেে কথর তেতক্ষি 

যোেকথদর অবতহি করথি তগথয় ভাবী তবপ্লথবর আভাস সূচনা কথর বলথছন- 

 

“এইিাথরই  সব  তকছু  থাথক,  আর  এক-িাথর যকাথনা তকছুই যনই, 

এই ভারসামঞ্জথসের  বোঘাথিই সভেিার যনৌথকা কাি হথয় পথি। 

একান্ত অসাথমেই আথন প্রলয়। …… এই আসন্ন তবপ্লথবর আেঙ্কার 

মথিে আজ তবথেে কথর মথন রােবার তদন এথসথছ যে, োরা তবতেি 

সািারে বথল  গব ঝ  কথর, িারা  সব ঝসািারেথক  যে পতরমাথে বক্রঞ্চি 

কথর িার যচথয় অতিক পতরমাথে তনথজথকই বক্রঞ্চি কথর- যকননা, 

শুিু যকবল ঋেই যে পুঞ্জীভূি হথচ্ছ িা নয়, োক্রস্তও উিথছ জথম।“ 
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এর তকছু পূথব ঝ কতব কাথরা কাথরা অনুথরাি উথপক্ষা কথরই রাতেয়া পতরভ্রমে কথর 

এথসথছন, মুগ্ধ তবস্মথয় িাথদর যদে-উন্নয়ন কম ঝেজ্ঞ লক্ষে কথরথছন, আর স্বথদথের 

তেতক্ষি বেক্রিথদর স্বাথ ঝময় ঔদাসীনে অনভুব কথর তবলাপ কথরথছন- কী হয়তন, 

আর কী হথি পারি! ‘রাতেয়ার তচটি’র তবেয় সকথলরই জানা। এ তনথয় কালথক্ষপ 

কিঝবে হথব না। আমরা িারঁ একান্ত প্রগতিমুেী তচন্তাভাবনার ও কাে ঝকলাথপর সথঙ্গ 

একালকার এবং এথকবাথর যেে তদককার কতবিার সম্বন্ধ যদতেথয় উপসংহাথর 

আসতছ।  

      কাবেগ্রথন্থর নাম ‘পুনি’। কতবিার নাম- প্রথম পূজা। আমরা যদথেও যদতেতন, 

অথচ কতব টিকই লক্ষে কথরথছন যে মিেেুথগ রাজা জতমদাথররা যেসব উৎসব 

অনুষ্ঠান কথর জনতচে িৃপ্ত ও বেীভূি রােথিন, এই যসতদনও োর যরে তছল এবং 

আজ ো বাথরায়াতরথি পতরেি হথয়থছ, যস-সব িাকুর-যদবিা অস্পেৃে তনম্নবে ঝ বা 

অনাে ঝথদর কাছ যথথক দেল-করা, যকথি তনথয় আসা। এরকম রাজনে-প্রতিটষ্ঠি 

একটি যদবিার মক্রন্দর বা ‘রাজদথম্ভর মক্রন্দর’ একতদন ভাঙল ভূতমকথম্প, সারাবার 

জনে তনরুপায় হথয় রাজাথক ডাক তদথি হল রাথজের যেষ্ঠ কাতরগর তকরািবেৃথক, 

পূথব ঝ োর সম্প্রদাথয়র প্রাথের িাকুর তছল এই যদবিা। রাথষ্ট্রর তনয়ম অনুসাথর 

অন্তেজ তকরাথির যদবিার তদথক িাকাথনা তনথেি, িাই িার যচাে যবথঁি যদওয়া 

হল। মক্রন্দর সারাবার কাজ েেন সমাপ্ত িেন বেৃ কাতরগর আর থাকথি পারথল না, 

যচাথের বািঁন েুথল আকে পান করথি লাগল তনথজর যদবিার রূপথক। েবর যগল। 

রাজা এথস স্বহথস্ত িার তেরথিদ করথলন। গদেচ্ছথন্দ যলো কতবর এটি একটি 

উৎকৃি কতবিা, ভাথব ভাোয় চবপ্লতবক বেঞ্জনায়।  

          কাবেগ্রন্থ ‘পিপুি’, কতবিাটি কতবর আত্মচতরি বে ঝন তবেথয়। এথি কতব 

উদােভাথব যেেীজাতির তবভাগমুি বাউথলর সথঙ্গ তনথজর সথগািিা- সম্পকঝ 

বুক্রর্থয় তদথয়থছন- 

 

                              ওরা অন্তেজ, ওরা মিবক্রজঝি ......... 

                                 কতব আতম ওথদর দথল- 

                              আতম ব্রািে, আতম মিহীন। 

 

এবং একিা আদথে ঝর পতথক তহসাথব তিতন যে-সোর পূজারী িাথক অন্তরিম মানেু 

আেো তদথয় অননুয় কথরথছন- 

 

যহ তচরকাথলর মানুে, যহ সকল মানুথের মানুে, 

পতরিাে কথরা 

যভদতচথির তিলক-পরা 
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সংকীে ঝিার ঔেিে যথথক। 
 

পিপুথির ‘আতফ্রকা’ কতবিা এই তনপীতিি মানবমথম ঝই রতচি। িথব লক্ষেীয় এই 

যে, রাষ্ট্রথনিা ও োসক বাদ তদথয় ইথয়াথরাথপর জনসািারথের উপথর কতবর যে 

সামানে আস্থা তছল িাও এথক্ষথি ক্রস্ততমি হথয় যগথছ। কতব যদথেথছন, ওপাথর েেন 

বীভৎস হিোলীলা চথলথছ, িেন এপাথর িাথদর মক্রন্দথর বাজথছ ঘণ্টা, িারা 

খ্রীথস্টর কাথছ জথয়র জনে প্রাথ ঝনা জানাথচ্ছ। পক্রিথমর সভে জীবথনর উপর প্রচণ্ড 

তিক্কার ও ঘেৃার কতবিা এটি। 

       যেে জীবথন কতব িারঁ তনজ স্বরূপথক তনঃথেথে পতরচাতয়ি করথি বেগ্র 

হথয়তছথলন, কারে, তিতন যদথেতছথলন িাথঁক যকবল তনসগ ঝ-যপ্রতমক ও 

উপতনেদবাদী কতব বথল প্রতিষ্ঠার যচিা করা হথয়থছ। িাই যেেথবলায় আত্মপতরচয় 

তদথি তগথয় মানহারা ভাোহারা কমী মানুথের সথঙ্গ আক্রত্মক যদৌহাদঝে , অথচ 

বতহরথঙ্গ বক্রঞ্চি থাকার যবদনার তবেয়ও কতবথক বারবার জানাথি হথয়থছ- 

 

                               যসই রুদ্র মানথবর আত্মপতরচথয় বক্রঞ্চি 

                                     ক্ষীে পাে্ডুর আতম 

                                অপতরস্ফু্িিার অসম্মান তনথয় োক্রচ্ছ চথল। 

এই কতবিারই অনুপূরক তহসাথব মিুৃের মাসছথয়ক আথগ যলো তবেোি কতবিা হল 

‘ঐকিান’- প্রায় সব ঝজনপতরতচি। এই কতবিায় তিতন আরও স্পিভাথব যমহনিী 

মানুথের সথঙ্গ িারঁ তনকি অন্তরঙ্গ পতরচথয়র অভাথবর কথা জাতনথয় ঐ মূঢ় 

সম্প্রদায় যথথকই উথি আসা যকাথনা কতবর আগমন কামনা কথরথছন। কতব িারঁ 

তনথজর চদনে জাতনথয়থছন, যসকথা টিক, তকন্তু অবথহতলি যোতেি মানুেথক 

প্রিেক্ষ যদথে িাথদর দরূবস্থার পতরচয় যজথন এি অশ্রুপাি, ক্ষতি-স্বীকার এবং 

কাে ঝকর বেবস্থা গ্রহথের উদ্ থোগই বা আর যকান্ সাতহতিেক কথরথছন? 

       কতবর প্রয়াথের বৎসথর মানতবক-অতিকার –েূনে মানুথের সপক্ষিা তবেথয় 

যলো আরও অন্তি দুটি কতবিা স্মরেীয়। প্রথমটি রথয়থছ ‘আথরাগে’ কাথবে, 

তদ্বিীয়টি পরবিী কাবে ‘জন্মতদথনর’ মথিে। এসব উি ‘ঐকিান’ কতবিারই 

কাছাকাতছ সমথয় যলো। এর প্রথমটিথি (ওরা কাজ কথর) কতব রাটষ্ট্রক প্রিাপ, 

জটিল োসন-বেবস্থা ও োসক বেক্রিথদর ক্ষেস্থায়ী ও মূলেহীন মথন কথরথছন। 

অপরপথক্ষ, অতভনক্রন্দি কথরথছন যমহনিী সািারে মানুেথক, তচরকাথলর সিে 

মানুে বথল। কারে, এরাই মানুথের বাচঁার আথয়াজন ও সভেিার তভি চিতর কথর 

সটৃিথক সাথ ঝক কথর চথলথছ তচরকাল। সািারে মানুথের মমথে উদ্ থবাতিি হথয় 

যলো কতবর যেে কতবিা হল- ‘তসংহাসনিলচ্ছাথয়-‘। বে ঝনায় মানুে রবীন্দ্রনাথথর কী 

তবগতলি করুো, কী অপতরসীম যেহ! অথচ কতবিাটি রাষ্ট্রথনিাথদর ও 



58 
 

সমাজোসনথদর প্রতি অনুজ্ঞাবাহীও বথি। ইংথরজ োসথনর অবসথর যলো হথলও 

এটি কাথলােীে ঝিার মতহমাও বহন করথছ। যোতেি মানুথের বাস্তব তচি তনরলংকার 

স্পি ভাোয় তলতপবে কথর কতব রাষ্ট্র-সমাজ-যনিাথদর সমািান কথর তদথয়থছন, 

মানুথে-মানুথে তনদারুে পাথ ঝথকের অবসান না ঘিাথল রাজে তবপ্লথবর আঘাথি 

তবচূে ঝ হথব- 

 

তসংহাসনিলচ্ছাথয় দথূর দরূান্তথর 

যে রাজা জানায় স্পি ঝাভথর 

রাজায় প্রজায় যভদ মাপা, 

পাথয়র িলায় রাথে সব ঝনাে চাপা। …….. 

মহাঐেথে ঝর তনম্নিথল 

অি ঝােন অনেন দাহ কথর তনিে কু্ষিানথল, 

শুষ্কপ্রায় কলুতেি তপপাসার জল, 

যদথহ নাই েীথির সম্বল, 

অবাতরি মিুৃের দুয়ার, 

তনে্িুর িাহার যচথয় জীবন্মিৃ যদহ চম ঝসার 

যোেে কতরথছ তদনরাি 

রুে আথরাথগের পথথ যরাথগর অবাি অতভঘাি- 

যসথা মুমূেু ঝর দল রাজথের হয় না সহায়, 

হয় মহা দায়। ইিোতদ 

তনিে এই দাহ অন্তথর বহন কথর কতব যে োতন্তথি প্রয়াে কথরন তন এ আমরা জাতন।  
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একটি কতবিার একক কতব 

 
 

মূক োরা দুঃথে সুথে 

নিতের স্তব্ধ োরা তবথের সম্মুথে, 

ওথগা গুেী, 

কাথছ যথথক দথূর োরা 

িাহাথদর বােী যেন শুতন। 

                                                               (ঐকিান কতবিা) 

 

     কতব তনথজই িা শুতনথয়থছন, তকন্তু আমরা কান তদই তন। অন্তি িার সাক্ষে 

আমাথদরই তনতম ঝি আজথকর ভারি-রাষ্ট্র যদয় না। 

     তনরক্ষর, অি ঝাতেি ও জাতিবথে ঝর োস্ত্রথকৌেথল লাতিি যমহনিী মানুথের প্রতি 

কতবর মমিার পতরচয় ‘চচিাতল’ কাথবে, ‘তছন্নপথি’ গীিাঞ্জতলথি, অচলায়িথন এবং 

যেেজীবথনর যবে তকছু কতবিা ও তনবথন্ধ বারবার প্রকাে যপথয়থছ। তকন্তু যে- 

কতবিাটি িথর আজ কতবস্মরে করা হথচ্ছ িার পিভূতমর তবথেেে রথয়থছ। 

কতবিাটির নাম ‘সাওঁিাল যমথয়’- কতবর চুয়াের বছর বয়থস যলো। 

     ভারিবথে ঝর ইতিহাস নাথম তকছু যলো হথয়থছ টিকই,  তকন্তু মানুথের ইতিহাস 

বলথি ো যবার্ায় িার যিমন পতরচয় উি ইতিহাথসর বইগুতল যথথক তকছু পাওয়া 

োয় না। তবথেথে এ রহসে আজও উথন্মাতচি হয় তন যে পাচঁ-ছ হাজার বছর আথগ 

উের ভারথির তবপুল সংেোর যকাল- মুণ্ডা মানুে মুটিথময় আে ঝথদর কাথছ যকন ও 

তকভাথব তনঃথেথে আত্মদান কথর দাসে বরে করথল। আজথকর তদথনও অরেে-

পব ঝথি যেসব আতদবাসী সভেিা- সংস্রব প্রায় পতরহার কথরই কাল কািাথচ্ছন  

িাথঁদর মানতসকিার উপাদান তবচাথর আথগকার তদথনর িাথঁদর যসই উদাসীনিা বা 

সহজবেেিার যকাথনা সমথ ঝন পাওয়া োয় তক না। োই যহাক, একিা সটিক সিে 

এই যে, োস্ত্র প্রথা আচার তনথয় যে তহন্দ ু ব্রাহ্মেে সংসৃ্কতি চলথছ িার অথনকিাই 

দ্রাতবি-অতিক উপাদান তদথয় গিা। পবূ ঝাঞ্চলীয় তহন্দথুদর সামাক্রজক রীতি-নীতি 

পাল- পাব ঝে আচার-অনুষ্ঠান এমন তক ভাোভতঙ্গথিও যকাল বা সাওঁিালথদর 

অবদান েথথি রথয়থছ। এরা তনথজথদর ভূতম যথথক উৎোি হথয়থছ, তকন্তু তনগ্রথহর 

পতরবথিঝ উথে দানই কথরথছ অথনক তকছু। এরা চনসতগ ঝক তবরুেিার সথঙ্গ 

সংগ্রামী অথচ অতিপ্রাকৃি বা চদব তনথয় অিেন্ত ভীরুস্বভাব। কিঝবেপরায়ে 
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কম ঝথোগী অথচ যসৌন্দথে ঝ গাথন আত্মপ্রকাথের আনথন্দ তনিান্ত বোকুল। কু্ষিার 

িািনায় বহুতদন িথর িাথদরই তমতেি সংস্করে তহন্দ-ুব্রাহ্মেে তদক্ কুথদর যসবায় এরা 

েমদান কথর আসথছ। অথথ ঝ প্রভুথে অপথকৌেথল বলোলীথদর জনে অরেে সাফ্্ 

কথর জতম চিতর কথর তদথচ্ছ, গহৃ তনম ঝাে করথছ, আরেে ফ্ল ও কাষ্ঠভার সমাহরে 

কথর আনথছ। র্াথমলা র্ঞ্ঝাথি যেথি তনিান্ত অনভেস্ত এই তনঃসম্বল মানুেগুতল 

িমাগি িতিবাজ মহাজনথদর ও সুতবিাথলাভী ‘তদক্ কু’ অথ ঝাৎ ‘পীিাদায়ক’ 

বে ঝতহন্দথুদর যোেথে জজঝতরি হথয়ই এথসথছ। এথদর মানতসকিা তনথয় ইতিহাথসর 

পক্রণ্ডথিরাও  গথবেো কথরন তন, আর আমরাও সামানে মানতবক সহানুভূতি তনথয় 

িাকাই তন এথদর তদথক, ইংথরজ তমেনাতর ও আমলাথদর যকউ যকউ সাওঁিালথদর 

তবেথয় আমাথদর যচাে ফু্টিথয় তদথলও। এর বেতিিমও হয়ি রথয়থছ। চজন ও 

যবৌথেরা িম ঝপ্রচাথরর জনে র্ািেথণ্ড এথস উন্নয়থন কিদরূ  অগ্রসর হথয়তছথলন 

জানা োয় না, আর বনৃ্দাবন োিায়াথি েীনচিনে র্ািেথণ্ডর পথ যবথছ তনথয় হয়ি 

বা এই আতদম মানুেগুতলর স্পে ঝলাথভর জনেই বোকুলিা যদতেথয়তছথলন। তকন্তু 

এথকবাথর আিুতনথক োরঁা এথদর জনে সহানুভূতি প্রকাে কথরথছন িাথঁদর মথিে দইু 

মহৎ বেক্রি রথয়থছন, রথয়থছন সাম্প্রতিক দু-চার জন যলেক-যলতেকা। তকন্তু 

রাথষ্ট্রর সহায়িা ছািা যকাথনা   সহানভূুতিই যিা আর সক্রিয় হথি পাথর না। আর 

বিঝমান ভারি-রাষ্ট্র যেভাথব যোলােুতল বতেক-রাষ্ট্র হথয় পথিথছ িাথি আিঝ ভাথলা 

মানুথের উথচ্ছদ-সম্ভাবনাই প্রবল হথয় উথিথছ, উন্নয়থনর প্রসঙ্গ বহু দথূর। তকন্তু 

থাক যস দঃুথের কথা। 

      কতবমম ঝ যথথক আন্ততরকভাথব উৎসাতরি ‘সাওঁিাল যমথয়’ কতবিাটি আিুতনক 

মহাকতবর সাওঁিাল- জীবন-প্রীতি ও যসই সথঙ্গ মানতবক মমেথবাথির অননে একটি 

তনদে ঝন । োতন্ততনথকিথন বািী চিতর হথব, িাই সাওঁিাল মজরু কািথছ মাটি, 

সাওঁিাল নারী মাথায় মাটির রু্তি তনথয় দ্রিু পদথক্ষথপ োিায়াি করথছ। তবরাম-

তবোথমর ফু্রসি যনই, যবাি হয় ইথচ্ছও যনই। কতবর যলেনীথি রূপ তনথয় যেমন 

এই নারী অমরিা যপথয়থছ, যিমতন উথন্মাতচি হথয়থছ তবেবাথনর নগ্ন তনে্িুর 

যোেকমূতি ঝ। তবমুগ্ধ অথচ তবথবকী কতব এই কাথজ-োিাথনা নারী-প্রতিমাটির স্বভাব-

রূথপ আকৃি হথয়ই িাতকথয়থছন অন্তথরর তদথক, আর কতবিাটি সমাপ্ত কথরথছন 

আত্ম-তিক্কাথর। প্রারথম্ভই যদো োথচ্ছ এই সাওঁিাল রমেীর উপর কতবর যে মমিা 

িা আমরা োথক বতল কতব-সহানুভূতি  িার বহু উপথরর বা গভীথরর বোপার। 

চমৎকারভাথব বাস্তব একটি রূপ এবং কল্পনা যথথক আহতরি আিে ঝ একটি 

সাদৃথেের ইথমজ কতবর এই মমেময় তবমুগ্ধিাথক পতরস্ফু্ি কথরথছ। আিঁসািঁ, 

কাথজর যবথে লঘুগতি কৃষ্ণঙ্গীথক কতব চঞ্চলে কাথলা পােীর সথঙ্গ অতভন্ন যবাি 

কথরথছন, আর িার গাথয়র রঙ্ যদথহর িনুিা ও চঞ্চল গতির সমন্বয় বাস্তথব 
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যকাথাও না যপথয় োবথের যমঘ ও তবদুেথির মথিে উপমাথনর সন্ধান কথরথছন। 

যদথেথছন এ পােী তবিািার এথকবাথর হাথি গিা সটৃি- 

 

তবিািার যভালা-মন কাতরগর যকহ 

যকান্  কাথলা পাতেটিথর গতিথি গতিথি 

োবথের যমথঘ ও িতিথি 

উপাদান েুকঁ্রজ 

ওই নারী রতচয়াথছ বুক্রর্। 

  কতবর বে ঝনা এইভাথব আলংকাতরক যসৌন্দে ঝময় হথলও িা এিই যকৌেলহীন 

অনায়াস যে প্রতি ছথি এমনতক েথব্দও কতবর তপ্রয়িা ও আন্ততরকিাই স্পি হথয় 

উথিথছ। গতিচ্ছথন্দ আথন্দাতলি ওর আচঁল-প্রাথন্তর লাল যরো উদাসীন আকাথের 

বুথক পলাথের আভাস ছঁুথয় তদথচ্ছ। ওর ‘লঘু পাথয় তমথল যগথছ চলা আর ওিা’। 

মুহথূিঝ কতব সাওঁিালীর অন্তরঙ্গ হথয় উথিথছন। 

 

      এর পথরই কতব মথনাথোগ তদথয়থছন তনসগ ঝ-পতরথবথে, যে পতরথবে এই মানবী 

মূতি ঝথক আিে ঝ সুন্দর কথরথছ এবং তনতবিভাথব  িথরও যরথেথছ। োতন্ততনথকিথন 

েীথির তদ্বিীয়াথি ঝর মিোি। তহম-রু্তর গাছ কতচ পািা প্রকাথের জনে বেগ্র, 

আমলকী  োোয় ক্কতচৎ দতক্ষোর আমিে, মাথায় উপথর আকাথে পাক োথচ্ছ 

তচল, আর মাটিথি এই মানুে-পােী – তক্ষপ্র, ঋজ ু অথচ মাথায় মাটি-ভতিঝ রু্তি। 

কতবর করুো-দৃটি যকবল মাটিথকই যসানা কথর তন, যসই মাটির মথিে লুকাথনা 

রথয়থছ যে আিে ঝ মানুথের মন, ো যেথহ যসবায় তবগতলি, সুথে দুঃথে অকািথর 

সহনেীল এবং প্রথয়াজথন আত্মোসথন প্রস্তুি – িাথক উদ্ ঘাটিি কথর যদোথনাথিই 

কতবর যসই অসামানে েক্রির প্রকাে হথয়থছ যে-তবেথয় আথগর তদথনর এক 

নারীকতব সটিকভাথবই বথলথছন- ‘ িারঁ চকু্ষ অচকু্ষথর কথর চকু্ষষ্মান’। 

       

   উপসংহাথর মহাকারুতেক এবং যসই সথঙ্গ সমাজদ্রিা কতব িারঁ তনথজর স্বথ ঝতলপ্স ু

নগ্ন যোেথকর ভূতমকা িথর যফ্থলথছন। রবীন্দ্রনাথ না হথয় সািারে কতব হথল 

এিদরূ করুো ও সমাজথবাথির সিেিায় আসথি পারথিন বা সাহসী হথিন এমন 

মথন করা োয় না। কারে, আমরা সাম্প্রতিক বহু কতবথকই যিা যদেতছ। কতবিাটির 

িৃিীয় পে ঝাথয় কতব বতহরঙ্গ মজরুনীর অন্তথরর মানবীথক যদেথলন, যদেথলন তনজ 

সংসাথর িার মতহমাতন্বি তসংহাসন- যপ্রথম যেথহ শুেূোয় যপ্ররোয় আত্মতনথবদথন। 

যসোথন যস অতমি েক্রির অতিকাতরেী। আর, অথথ ঝ প্রভুথে সমাথজর উপথরর 

মানুে আতম পয়সার তবতনমথয় িার মথিেকার যসই যদবিার েক্রি অপহরে করতছ 

গহৃতনম ঝাথের প্রথয়াজথন। কতব বলথছন- 
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আতম িাথর লাতগথয়তছ যকনা কাথজ কতরথি মজতুর- 

মূথলে োর অসম্মান যসই েক্রি কতর চুতর 

পয়সার তদথয় তসঁিকাটি। 

 

    মানুে রবীন্দ্রনাথথর তবথবক ও করুো িারঁ তনথজর নগ্ন প্রথয়াজথনর তদক 

যদোথনার সথঙ্গ পতরষ্কার কথর বুক্রর্থয় তদথল অথথ ঝর মাতলথকরা চজব স্বাথ ঝ 

সংরক্ষথের িাতগথদ অহরহ কী অমানতবক কাজই না কথর চথলথছ। কতবিাটির 

উপসংহাথর কতব যসৌন্দে ঝ –রচনা সংরুে কথর যসই সব মানুথের প্রচ্ছন্ন মম ঝবােীথক 

স্পি ভাোরূপ তদথলন োরা চদতহক েথমর তবতনমথয় যকাথনামথি আত্মরক্ষার যচিা 

কথরও পারথছ না, আর যসই সথঙ্গ পতরস্ফু্ি কথর িুলথলন েুথগ েুথগ আতথ ঝক 

েক্রির সঞ্চথয় প্রবল হথয় ওিা তকছু দানব কিৃ ঝক তনরক্ষর ও সরল মানুেথক যোেে। 

কতব ভাথলাভাথবই জাথনন বহু েিাব্দী আথগ যথথকই জাতিবে ঝ- যভদমূলক 

োস্ত্রপ্রথার আেথয় ভারথি এই ছদ্ম মানুে-যোেে চলথছ এবং চলথবও েিতদন না 

সবথল এর তনরাকরে করা োয়। ফ্থল এই কতবিাটিথি ভাতেি সমাজসিে তবথেে 

দৃিাথন্ত অতিিম কথর সামাথনে তগথয়ও যপৌৌঁছাথচ্ছ। িা সথত্ত্বও কতবিাটি 

তবথেেভাথব প্রতিপন্ন করথছ এই তবেয় যে োরা েুগ েুগ িথর আরেে প্রতিথবেী, 

োথদর প্রস্তুি –জতম যকৌেথল অপহরে কথর আমরা যভাগদেল করতছ , পতরবথিঝ 

িাথদর সামানে তকছুও তফ্তরথয় তদইতন তেক্ষাগি সভেিার তদথক যচথয়ও। 

 

     কথায় কথা এথস পথি। আগন্তুক তবথদেীয় আথে ঝরা যে দ্রাতবিভােীথদর কাথছ 

বারংবার আহি হথিন রামায়ে এবং ঋগ্ থবদ িার একিা আভাস যদয়, তকন্তু 

োতন্তকামী তনর্ঝঞ্ঝাি প্রকৃতির যকাল-মুণ্ডাথদর কাথছ যিমন যকাথনা বািা িারঁা পান 

তন, হয়ি বা সহায়িাই যপথয়তছথলন, এথদর স্বভাব-প্রকৃতি যথথকই িা িথর যনওয়া 

যেথি পাথর। ঋগ্ থবদ ও ঐিথরয় আরেেথকর তববরথে পাওয়া োয় পূব ঝাঞ্চল ও 

দতক্ষে ভারি িথর িেনও, অথ ঝাৎ যদি হাজার খ্রীস্টপূব ঝাথব্দ অনাে ঝথদর প্রবলিা 

তছল। ‘অিোয়মায়ুঃ’ িীকাকার সায়ে ভুল বোেো সহকাথর এথদর সাথপর জাি 

পােীর জাি বথল বে ঝনা কথর বথলথছন এরা ব্রাহ্মেে েজ্ঞাতদ না যমথন উচ্ছন্ন 

তগথয়তছল। যকালমুণ্ডাথদর সহজ আে ঝবেেিা টিক যসই যসই কারথে হথি পাথর, যে 

–যে কারথে আমরা পািান-যমাগল বা ইংথরজ কিৃ ঝে তনতব ঝবাথদ যমথন তনথয়তছলাম। 

দল-উপদল ও মথির পাথ ঝকে  সহ সভে আমাথদর তবক্রচ্ছন্ন থাকার স্বভাব আতদম 

অনাে ঝ রিিারায় পতরোম তকনা িার তবচার নৃিত্ত্ব ও সমাজতবজ্ঞাথনর পক্রণ্ডিথদর 

করেীয়। অঙ্গ-বঙ্গ-মগথির অতিকথদর মথিে যে োো তবতমতেি আে ঝথদর 

কাছাকাতছ এথসতছল িা হল সাওঁিাল-ভূতমজ। েথুের প্রথয়াজথন িেনকার সামন্ত 
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রাষ্ট্রগুতল িীরন্দাজ চসতনকরূথপ যে এথদর কাথজ লাগাথিা িার পতরচয় সাতহিে 

যথথক পাওয়া োয়। বস্তুি এরা তহন্দথুদর গ্রাম-নগথরর কাছাকাতছ এথসথছ অথনথকই, 

অথনথকই তবতভন্ন বতৃে তনথয় অন্তেজ তহসাথব বহৃের তহন্দ ু মথিে স্থানও যপথয়থছ। 

তকন্তু ঐ পে ঝন্তই। নোয়তবচার এবং অতিকার বলথি তকছুই এরা পায় তন। আজথকর 

তদথনর চাকতরথি সংরক্ষে সথত্ত্বও উথল্লেে তকছু যে হথচ্ছ না িার কারে এথদর 

তেক্ষার অভাব ও উচ্চবথে ঝর ঘতৃেি স্বাথ ঝবুক্রে। এথদর সম্পথকঝ যবদনার কথা 

রবীন্দ্রনাথ নানান্ যক্ষথি নানা আকাথর বথল যগথছন। আর েীতনথকিন যকন্দ্র কথর 

এথদর উন্নয়থনর জনে িারঁ যে বেক্রিগি উথদোগ িা সকথলরই জানা। সুিরাং 

‘সাওঁিাল যমথয়’ কতবিা িারঁ গভীর মম ঝথবদনা যথথক উৎসাতরি। সাম্প্রতিক 

কাবেিারার মি আন্ততরকিাহীন নয় এবং সমাজমেুী মানতবকিার আজও েীথে ঝ 

এমন বলা যেথি পাথর।   
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সংগ্রামী জনজাগরথে কতবর ভূতমকা 
 

 

       রবীন্দ্র-প্রয়াথের পঞ্চাথোের কাল এবং স্বায়ে-োসন হাথি আসার দীঘ ঝ  

যছচতল্লে বছর পরও আমরা কতবর অতভথপ্রি স্বাথদতেকিা িথা সামন্তিাতিক ও 

বুথজঝায়া-কলঙ্কেূনে চতরথির অতিকার অজঝথন সক্ষম হথি যে পাতরতন এই বাস্তব 

সিে রবীন্দ্রনাথ সম্পথকঝ ভােথে ও তলেথন লজ্জা তদথচ্ছ। যেসব তবেথয় রবীন্দ্রনাথ 

আমাথদর বারংবার সাবিান কথর তদথয়তছথলন, জািীয়িার তবথরািী যসই সব সংকীে ঝ 

ভাব আজ প্রবল হথয় যদেথক গ্রাস করথি চাইথছ। সাম্প্রদাতয়কিা এবং দলীয়িা 

প্রকি হথয় উথিথছ, গেিথির আিাথল স্বাথ ঝ ও সুতবিাবাদী বেক্রিচতরি ক্রিয়ােীল 

হথয় নীতিগুতলথক পণ্ড কথর চথলথছ। েহর এবং গ্রাথমর উন্নি এবং অননু্নি 

মানুথের তেক্ষা, সামাক্রজক মে ঝাদা ও জীবনিরথের মাথনর গুরুির পাথ ঝকে স্বল্পই দরূ 

হথয়থছ। আমরা যবে উপলতব্ধ করথি পারতছ যে িথাকতথি স্বািীনিা পাওয়ার 

আথগ গিনমূলক কাথজর তভির তদথয় জািীয় চতরি অথ ঝাৎ তেতক্ষি চতরথির 

যোিন আবেেক তছল। রবীন্দ্রনাথথর গ্রাম-সংগিথনর আদে ঝ িেন আমরা নসোৎ 

কথর তদথয়তছলাম, আজথকর পক্রিমবঙ্গ সরকাথরর আন্ততরক ও নীতিগি আয়াস 

সথত্ত্বও সম্ভবিঃ কমীথদর চাতরক্রিক চদনে এবং েমতবমেুিা উক্রদ্দি তসক্রে যথথক 

যদেথক বক্রঞ্চি করথছ। উনয়নমুেী বহু পতরকল্পনা কাথে ঝ যিমন পতরেি করা োথচ্ছ 

না। িা ছািা তেতক্ষি মানুথের দায়ীেপূে ঝ স্বথদেথবাি এথসথছ তকনা সথন্দহ। 

রবীন্দ্রনাথথর জনজাগরথের নীতি তছল হাথি-কলথম যদোত্মথবাি জাতগথয় যিালা, 

যদথের সবথচথয় দুব ঝল সবথচথয় অসহায় মানুেথক স্বাতিকাথর সমুন্নি করা, োর 

জনে তিতন তনথজই এতগথয় তগথয়তছথলন সঙ্গী না যপথয়। সামন্তিাতিক সংকীে ঝিা, 

তেতক্ষি বুথজঝায়াথদর স্বাথ ঝতসক্রের হীনিা এবং সাম্প্রদাতয়ক যভদবুক্রের 

তবথলাপসািনও একই সথঙ্গ রবীন্দ্রনাথথর কামে তছল। যসই োটঁি স্বথদেথপ্রতমক ও 

কমী রবীন্দ্রনাথথর চতরি স্মরে কথর আজ সংথকাথচর সথঙ্গ দু’চার কথা তলেথি 

হথচ্ছ। 

      

     আমার দৃঢ় তবোস রবীন্দ্রনাথ েতদ শুিুমাি যসৌন্দে ঝ ও যপ্রথমর কতবই হথিন 

িাহথল যে উদ্ থোগ সহকাথর যদেবাসী এবং পক্রিমবঙ্গ সরকার িারঁ 

স্মরথোৎসথবর আথয়াজন কথর থাথকন, এবং আপনারাও হয়ি গভীর েো তনথয় 

িাথি যোগ যদন, িার বোপকিার হ্রাস ঘিি বথল মথন করার কারে আথছ। 

কল্পথলাক- সঞ্চারী আিে ঝ কতবস্বভাব িারঁ, অথচ িার যচথয়ও তবস্ময়কর বোপার 

হল যসই কল্পনার সমসূি যদে, সমাজ ও জািীয়িার সথঙ্গ িারঁ কতবজীবথনর 

আদেন্ত সংথোগ, আর যসই সথঙ্গ জািীয় জীবথনর প্রতিটি যক্ষথি অজস্রবার দুল ঝভ 
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মনস্বীিা ও হৃদয়বোর স্বাক্ষর রাো। স্বথদে ও সমাথজর উন্নয়ন-কামনায় এিোতন 

আত্মতনথয়াগ পতৃথবীর আর যকাথনা কতবথকই করথি যদো োয় না। যদথের যেোথন 

দুব ঝলিা যসোথন মিূ ঝ সমথবদনায়, জািীয় জীবথনর যেোথন যেোথন জিিা 

যসোথনই আঘাি কথর কতব এই মূতছ ঝি মমুূেু ঝ  যদেবাসীথক জাতগথয় িুলথি প্রয়াস 

কথরথছন, অজস্র প্রবন্ধ-তনবথন্ধ ও ভােথে, কাবে কতবিায় যিা বথিই।  যসোথন 

আমরা আর লতলি-কতবথক পাই না, পাই কোহস্ত সংগ্রামী চসতনকথক, যদে ও 

সমাথজর উন্নতির প্রয়াথস আত্মসমতপ ঝি সন্নোসীথক, তনিান্ত অিীরতচে 

চদবথপ্রতরথির মি এক আিে ঝ মানবসন্তানথক। ‘ওথর িুই ওি আক্রজ, আগুন 

যলথগথছ যকাথা’ এই উথদ্বািন-মি তদথয় কতবর জািীয় জাগরথের প্রারম্ভ, আর 

জাতিবে ঝথভদ, সাম্প্রদাতয়কিা এবং োবিীয় মিেেুথগর কুসংস্কাথরর তবরুথে 

মিুৃেপে সংগ্রাথমর িুে ঝতননাথদ এর সমাতপ্ত। আমাথদর সংকীে ঝ জরাজীে ঝ 

মানতসকিায় যেৌবথনর যজায়ার লাগুক, তনঃথেথে যভথস োক  প্রথা ও োথস্ত্রর 

জঘনে জঞ্জাথলর সূ্তপ, এই িারঁ তচরিারুেেময় বােী। 

    

     যেমন পরািীনিার, যিমতন সামাক্রজক দীনিার অথ ঝাৎ যেেী-চবেথমের তনে্িুর 

যোেথের ছতব কতবথক যকাথনা সমথয়ই তস্থর তনক্রিথন্ত থাকথি যদয়তন, প্রতিবাদী ও 

সংগ্রামী স্বভাথবর কথর িুথলথছ। “যিামার কাথছ আরাম যচথয় যপলাম শুিু লজ্জা। / 

এবার সকল অঙ্গ যছথয় পরাও রেসজ্জা।“ এ যেমন সমাথজর পথক্ষ সিে, যিমতন 

িারঁ তনভৃি অন্তজীবথনরও েথােথ পতরচয়। কতব েতদ িারঁ কাবেস্বপ্ন তনথয়ই মেগুল 

থাকথিন, আমাথদর তচথে, যকবল সাতহিে- ভাবনা তঘথর কতবর প্রভাব এি বোপক 

হি তকনা সথন্দহ। বস্তুি রবীন্দ্রনাথথর ভাবথলাথক আকােতবহারী কল্পনার সথঙ্গ 

জািীয় আদে ঝথবাি সমতন্বি হথয়ই একি আেয় যপথয়থছ, আিে ঝ বোপার হথলও 

এটি সিে, এবং আমাথদর পথক্ষ পরম যসৌভাথগের তবেয়। 

 

      যদো োয়, িারুেে যথথক আরম্ভ কথর কতবর যলেনী উেথরাের প্রতিবাথদই 

চাতলি হথয়থছ। প্রারতম্ভক প্রতিবাদ (১) সাম্রাজেস্বাথ ঝপর বতেথকর রক্ষক 

োসকথগাষ্ঠীর তবরুথে  (২) স্বথদেী আথন্দালথনর তভকু্ষকবতৃের তবরুথে এবং (৩) 

ইংথরজ তসতভতলয়ান ও িাথদর আেয়পুি সুিরাং ইংথরজপদথলহী জতমদারথদর 

তবরুথে। এ হল কতবর কুতি বাইে বৎসর বয়থসর কথা।  যদেসম্বথন্ধ যসই প্রাথতমক 

সথচিনিা, িেন কতব “ তহন্দথুমলা’র  আত্মতনভঝরিার আদথে ঝ দীতক্ষি। বতেক- 

যোেথের স্বরূপ যস-ই বুর্থি আরম্ভ কথরথছন, ইংথরজথদর যদওয়া ‘এেক্রজথিির’ 

আেোর স্বাথদতেকথদর – লািসাথহথবর কাউন্তসথল ভারিীয় সদসে যনওয়ার অথবা 

তসতভল সাতভঝথস তক জতুরথি ভারিীয়থদর স্থান যদওয়ার আথবদন-তনথবদথনর 

যছথলমানুতে উপলতব্ধ কথরথছন। িেনকার ‘ভারিী’ পক্রিকায় প্রকাতেি কতবর 
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নোেনোল ফ্ণ্ড, িাউন হথলর িামাো, হাথি-কলথম, মিী- অতভথেক প্রভৃতি প্রবন্ধ 

এবং প্রসঙ্গ-কথার মন্তবেগুতল কতবর প্রকৃি স্বাথদতেকিায় জাগরথের প্রাথতমক তচি 

বহন কথর। স্বথদেবাসী তেতক্ষিথদর আত্মমে ঝাদাজ্ঞানহীন দীনিার প্রতিকাথর কতবর 

যসই প্রথম পদথক্ষপ। কতবিায় কতবর এই অসহিার প্রতিধ্বতন পাওয়া োয়- ইহার 

যচথয় হথিম েতদ আরব যবদুতয়ন, অথবা, আমার যবাথলা না গাতহথি যবাথলা না- 

প্রভৃতির মথিে। কতবর জািীয় মে ঝাদাথবাথির উচ্ছ্বতসি অবাতরি প্রকাে যদো যগল 

িারঁ টিক তিতরথোের বয়ঃিথম। 

 

     এই সমথয় কতব তেলাইদথহ জতমদাতর যদোর কাথজর সথঙ্গ যোতেি লাতিি 

কৃেকথদর পতরতস্থতি প্রিেক্ষভাথব উপলতব্ধ করথছন, মফ্স্ সথল ইংথরজ 

রাজকম ঝচারীথদর  যদেীয় মানুেথক ঘেৃে এবং অপমান করার তনিেকার কাতহনী সব 

শুনথছন এবং বাস্তথব উপায়ান্তর না যপথয় যলেনীমুথেই সংগ্রাম জাতনথয়থছন 

বারংবার । িারঁ এই সংগ্রামী বেক্রিথের পতরচয় তদথচ্ছ ‘সািনা’ পক্রিকায় চার-পাচঁ 

বছথর প্রকাতেি অজস্র প্রবন্ধ- ইংথরজ ও ভারিবাসী,ইংথরথজর আিঙ্ক অপমাথনর 

প্রতিকার (োথি তিতন জাতনথয়তছথলন যে ঘতুে যেথয় ঘুতে তফ্তরথয় তদথি হথব, পাো 

মার না তদথি পারথল বব ঝথরর তেক্ষা হথব না), িা ছািা,- সুতবচাথরর অতিকার, রাজা 

ও প্রজা, রাজনীতির তদ্বিা প্রভৃতি প্রবন্ধ। আজথকর তদথনর প্রগতি আথন্দালথনর 

পথবিীরা এর একিা প্রবন্ধ মথনাথোগ তদথয় পিথল যদেথবন, োসক ও যোেক 

ইংথরজথদর প্রতি কতবর কী তবথদ্বে এবং স্বথদেীয় ইংথরজপদথলহীথদর উপর কতবর 

কী িীব্র ঘেৃা। কাবে-কতবিায় এই সময়কার অতভবেক্রি হল – ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ 

কতবিা ো তবপ্লবীথদর আত্মিোগ ও মিুৃেবরথের পথথ একদা চাতলি কথরতছল এবং 

‘সময় হথয়থছ তনকি এেন বািঁন তছঁতিথি হথব’ অথবা ‘চার ন পিাথি যমারা, 

মাতনব না বন্ধন িন্দন, যহতরব না তদক/ গতের না তদনক্ষে, কতরব না তবিকঝ তবচার, 

উদ্দাম পতথক- এই রকম জিেঘািী উৎসাথহর বােী। রবীন্দ্র-অনুরাগী পািথকরা 

ভাথলা কথর পথি যদেথবন, কতবর যলো গদে-পথদে তচটিপথি যকাথাও তদ্বচারীিা 

যনই, একমুথে একই আদথে ঝর উচ্চারে চথলথছ সব ঝি। ইংথরজ োসথনর প্রতিকূথল 

একক্রিি হওয়ার কথা যকবল স্বাথদতেথকরাই বথলন তন, কতবও বথলথছন, েতদও 

কতবর আদে ঝ তছল স্বিি।  

    

      কতবথক এই সময় েুব যবতে আহি কথর ইংথরক্রজথি- তেতক্ষি এবং অতেতক্ষথির 

মথিে গুরুির বেবিান সটৃি এবং তেতক্ষথির পথক্ষ নম্র ও সরলতচে গ্রামীে মানুেথক 

‘অতেতক্ষি অভদ্র চাো’ ‘যছাথিাথলাক’ প্রভৃতি সথম্বািন। কতব টিক উপলতব্ধ কথরন 

যে জািপািঁ এবং িম ঝসম্প্রদাথয় বহুিা-তবভি ভারিীয় সমাথজ এ আর এক যনািুন 

ঢথঙর তবথভাথদর ও যেেীথোেথের আতবভঝাব। এই যনািুন আপদিা দরূ হয় েতদ 
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মািৃভাোয় তেক্ষার তবতি প্রবতিঝি হয়। ভােে তদথলন, যলেনী চালনা করথি লাগথলন 

তেক্ষাপেতিথি এই সংস্কার আনার জনে। এ তবেথয় তিতন প্রথম স্পি অতভমি 

জানাথলন “তেক্ষার যহরথফ্র” নামক তনবথন্ধ এবং কথয়ক বৎসর পথর দলবে হথয় 

নাথিার প্রাথদতেক সক্রম্মলথনর ইংথরক্রজথি ভােে যদওয়ার তবরুথে প্রতিবাদ জাতনথয়। 

যদথের যলাথকর েিকরা নব্বই জন যেোথন ইংথরক্রজথি অতেতক্ষি, যসোথন 

ইংথরক্রজথি কাজকম ঝ  চালাথনা কী পতরমাে অস্বাভাতবক অবুক্রে অথবা বুথজঝায়া 

চতরথির ইিরিা িা রবীন্দ্রনাথই তবথেেভাথব অনুভব কথরতছথলন। িারপর যথথক 

যদথের তেক্ষার বেবস্থা তনথয় জীবথনর অপরাি পে ঝন্ত কতবথক বারংবার যলেনী 

চালনা করথি হথয়থছ, তবেতবদোলয় কতমেথনর কাথছ তববতৃি তদথি হথয়থছ, আর এ-

সথবর মথিে িারঁ যসই একিা কথাই বারংবার যদো যগথছ- আগাথগািা সব তেক্ষার 

বেবস্থা মািৃভাোথিই হথব। ইংথরক্রজ সম্বথন্ধ িারঁ এই অতভমি প্রকাে যপথয়থছ যে, 

ইংথরক্রজ আমাথদর তেেথি হথব, িথব তদ্বিীয় ভাো তহসাথব। সোড্ লার কতমেথনর 

কাথছ তেক্ষার ভাোনীতি তনথয় িারঁ তববতৃি ইংথরক্রজ ও বাঙ্ লার সম্পকঝথক পতরসফু্্ি 

কথরথছ।  আসথল রবীন্দ্রনাথ যদথেথছন যে ইংথরক্রজর মািেথম মুেস্থতবদোয় কৃক্রিম 

তেক্ষা যপথয় েহথর েিকরা দু’চারজন মাি ইংথরজ-োসথনর কাথজ লাগথছ, 

অতেতক্ষি মানুেথক ঘেৃা করথছ, গ্রামীে আতে-নব্বই জথনর জীবথনর সথঙ্গ িাথদর 

জীবনিারা পথৃক হওয়ার যেেীনবেমে চলথছ, ইংথরক্রজ-তেতক্ষথিরা সাম্রাজেবাদী 

োসকথদর যোেথের হাতিয়াথর পতরেি হথচ্ছ। েহরবাসী জতমদারথদর সম্পথকঝও 

রবীন্দ্রনাথথর এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদ যেোথন প্রথয়াজন যসোথন এই মহাকতবই িারঁ 

সংগ্রামী বেক্রিে তনথয় সব ঝাথগ্র উথি দাতঁিথয়থছন, এমনতক এককভাথবও প্রতিথরাি 

করথি প্রয়াস কথরথছন। যেমন, তবগি েিাব্দীর যেথের তদথক সংবাদপি 

সামতয়কপথির  ইংথরজ- সমাথলাচনা বন্ধ করার জনে আনা তসতডেন তবথলর 

প্রতিবাদ। তবেোি ‘কেথরাি’ প্রবথন্ধ ঐ জািীয় বতেক্ োসথনর তবরুথে িারঁ বিবে 

উচ্চাতরি হথয়তছল। 

       

     চতল্লথোের রবীন্দ্রনাথথর যিজস্বী বেক্রিথের এক স্বাক্ষর বঙ্গভথঙ্গর প্রতিবাদ 

আথন্দালন সংগিন। আর এক, গ্রাম-স্বরাজ স্থাপথনর আগ্রহ। বঙ্গভঙ্গ আথন্দালনই 

ভারথির প্রথম স্বািীনিার আথন্দালন। এথি রবীন্দ্রনাথ তকরকম সাগ্রথহ যোগ 

তদথয়তছথলন এবং মুহুমু ঝহু গান ও কতবিা রচনা কথর যদেবাসীথক উৎসাতহি 

কথরতছথলন িা অথনথকরই জানা। তকছু পথর অবেে মিপাথ ঝথকে এবং তহন্দ-ু

মুসতলম তবথভথদর ফ্থল ঐ আথন্দালন তবপে ঝস্ত হয়। তকন্তু কতব যসই যে 

স্বাথদতেকিায় কাে ঝকরভাথব অনুপ্রতবি হথলন, যদথের সািারে মানুে অথ ঝাৎ তনিান্ত 

অবথহতলি ও মানতবক অতিকাথর বক্রঞ্চি কৃেকথেেী যসই যে িারঁ অন্তঃকরে দেল 

কথর তনথল, িা িারঁ স্বকীয় উদ্ থোথগর স্থায়ী পতরচয় তচতিি কথরথছ িারঁ জীবথনর 
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যেে তদন পে ঝন্ত । কৃেক ও কৃতের উন্নয়ন, পল্লী-সংগিন, গ্রাম-স্বরাজ তবেথয় কতবর 

বাস্তব কথম ঝর আদে ঝ আজথকর স্বািীন রাথষ্ট্রও আদে ঝস্থানীয় হথয় রথয়থছ। 

 

     যোতেি সব ঝহারা কৃেকথদর সম্পথকঝ কতবর উচ্ছ্বতসি আথবথগর কাতবেক পতরচয় 

প্রথম ফু্থিতছল ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ কতবিার- “ ঐ যে দািঁাথয় নিতের” প্রভৃতি 

বে ঝনার মথিে, যসই ১৮৯৪ খ্রীস্টাথব্দ, যদথের স্বাথদতেথকরা েেন েহথর িাথঁদর 

আথবদন-তনথবদন তনথয়ই বেস্ত। িারপর তচক্রিি হল ‘সুপ্রভাি’ কতবিায়, যে 

কতবিাটির আসল মম ঝ না বুথর্ই আমরা মুটিবে আস্ফালন কথর আবতৃে কতব- 

উদথয়র পথথ শুতন কার বােী ইিোতদ। আসথল এই কতবিাটি যলো হয় প্রথম 

সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গার ঘিনা উপলক্ষে কথর যসই ১৯০৭ খ্রীঃ। এই অদ্ভুি 

অতচতন্তিপূব ঝ ঘিনা েেন ঘিল, কতব অনুভব করথলন যে িেনকার স্বথদেী 

আথন্দালথনর মূথলই একিা গলদ যথথক যগথছ। গ্রাম-সংগিথনর মিে তদথয়ই দুই 

সম্প্রদায় কাছাকাতছ আসথব এবং িাথি িাথদর স্থায়ী সামাক্রজক তমলন সম্ভবপর 

হথব। এজনে স্বাথদতেকথদর দৃটি তিতন গ্রাথমর উভয় সম্প্রদাথয়র সব ঝহারা মানুথের 

তদথক তফ্তরথয় যদওয়ার জনে েে তনথলন আথবগময়ী ভাোয় রুদ্রথক সথম্বািন কথর- 

 

যিামার শ্মোন-তকংকরদল দীঘ ঝ তনোয় ভুোতর। 

শুষ্ক অির যলতহয়া যলতহয়া উটিথছ ফু্কাতর ফু্কাতর। 

অতিতথ িারা যে আমাথদর ঘথর, কতরথছ নিৃে প্রাঙ্গে পথর 

যোল যোল দ্বার, ওথগা গহৃস্থ, যথথকানা যথথকানা লুকাথয়। 

 

আর এই গ্রাম-উন্নয়থন গ্রাম-স্বরাথজ স্বাথদতেথকরা যকউ েেন আগ্রহ যদোল না , 

িেন কতবই “েতদ যিার ডাক শুথন যকউ না আথস, িথব একলা চল যর” –এর 

মম ঝকথা সার কথর মাি দু’চারজন কমী তনথয় সংগিথনর কাথজ র্াপঁ তদথলন। িারঁ 

জতমদাতরর অিীন দুটি পরগনায় তেক্ষার বেবস্থা, পানীয় জথলর বেবস্থা, ঋে যথথক 

িাথের বেবস্থা, সমবায়, এমন তক পঞ্চাথয়িী তবচার পেতির প্রতিষ্ঠা কথর, ট্রাকিার 

তদথয় একক্রিক চাে প্রবিঝথনর পথ যদতেথয় অসহায় মানুথের সামতগ্রক উন্নয়থনর 

পথ েুথল তদথলন। এই বোপাথর রবীন্দ্রনাথ কিদরূ আন্ততরক তছথলন িা িারঁ 

েীতনথকিথনর কাে ঝবলীও প্রমাে কথর। তনপীতিি মানুথের উন্নয়থন কতবর এই 

আত্মদান স্বে ঝাক্ষথরই যলো থাকা উতচি। পথর ১৯৩০ খ্রীঃ যসাতভথয়ি রাতেয়া 

পতরদে ঝন কথর তিতন উপলতব্ধ কথরন যে, এিতদন তিতন ো ো কথর এথসথছন, রাষ্ট্র-

সহায়িায় িারই বোপক উদ্ থোগ যসোথন হথয়থছ- তেক্ষাতবস্তাথর, অথ ঝননতিক 

উন্নয়থন, ঐকক্রিক ও োতিক কৃতেবেবস্থায়। কতব আগাথগািা পতরিাপ কথরথছন যে 

যদথের তেতক্ষিথদর দৃটি এতদথক যগল না। যদথের মানুেথক অতেক্ষায় এবং দাতরথদ্রে 
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এবং মহাজন ও নাথয়থবর যোেথে পশুর স্তথর তনগহৃীি যদথেও তেতক্ষিথদর 

সহানুভূতি ও কথম ঝ উৎসাহ জাথগ না। 

 

        অনোথয়র প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথথর প্রের মূতি ঝ যদো যগল জাতলয়ানওয়ালার 

হিোকাথণ্ড। পথর যেমন তহজলী কারার বন্দীথদর উপর তনে ঝািথনর তবরুথেও 

কতবতচথে প্রতিক্রিয়া যদো যগথছ। যসই সথব গান্ধীজীর অসহথোগ আথন্দালন 

আরম্ভ হথয়থছ। অতিকাথরর দাতবথি েি্রুর অমানুেী তনে ঝািথনর মুথেও অতহংসা-

এিবি আিোক্রত্মক আদে ঝ গ্রহে করথি যদেবাসী যচিা কথরও অপারগ হথয়থছ। 

রবীন্দ্রনাথ িারঁ স্বকীয় কিঝবে অনুসাথর গান্ধীজীর কাথছ এতবেথয় সাবিান-বােীও  

পাটিথয়থছন। স্বাভাতবকভাথবই তনে ঝাতিক মানুে অি উঁচুথি উিথি পাথরতন। এজনে 

গান্ধীজীথক  বারংবার সিোগ্রথহর আথন্দালথনর ডাক তদথয় বারংবার িা প্রিোহার 

কথর তনথিও হথয়থছ। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর বেক্রিথের প্রতি  েোেীল হথয়ও িারঁ 

নীতি মানথি পাথরন তন। যলেনীমুথে পথি-প্রবথন্ধ িমাগি প্রতিবাদ জাতনথয় 

এথসথছন। িারঁ চরকা, সথিের আহ্বান প্রভৃতি তবতেি কথয়কটি প্রবন্ধ রথয়থছ োথি 

িাথঁক িীব্র প্রতিবাদ জানাথি হথয়থছ গান্ধীজীর ঐসব আদে ঝ  অবাস্তব এবং োতিক 

বথল। এজনে িৎকালীন ভারথি মহামানব নাথম আেোি বেক্রির সথঙ্গ 

মিপাথ ঝথকের বোপারটিথক তবন্দমুাি আমল যদন তন তিতন।  গান্ধীজীর তেলাফ্ি 

আথন্দালথনর অসারিার তবেয় তিতন পূব ঝাথিই অনুিাবন করথি যপথরতছথলন এবং 

দৃঢ়কথে বারংবার জাতনথয়তছথলন যে রাজনীতির যকৌেথলর দতলথল তমল হথব না, 

তমল হথব সামাক্রজকিায়, গ্রাম-উন্নয়থনর মািেথম। সাম্প্রদাতয়কিার রাজননতিক 

সমািানথক িৃিীয় পক্ষ ইংথরজ যে তবধ্বস্ত করথি যচিা করথবই, এ যিা জানা 

কথা। ইতিহাস যদথেথছ , আমাথদর স্বািীনিা- আথন্দালন এবং সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা 

একই সথঙ্গ পাোপাতে চথলথছ এবং রাজননতিক যক্ষথি এর সমািান সম্ভব হয়তন, 

যদেতবভাগ অতনবাে ঝ হথয়থছ। 

    

        স্বািীনথচিা রবীন্দ্রনাথথর আর এক প্রতিবাথদর ভূতমকা হল প্রথম মহােুথের 

সমথয় আতবভূঝি এবং িমাগি পতরবতি ঝি পক্রিমী রাষ্ট্রগুতলর উগ্র জািীয় অহতমকা 

এবং যসই সথঙ্গ সাম্রাক্রজক যোেেেথির যপােে। এই তনথয় তিতন জাপাথন 

আথমতরকায় যেসব  বক্িৃিা কথরন িা যসোনকার অতিবাসীরা, তবথেথে  

সংবাদপিগুতল, অতভনক্রন্দি কথর তন। তকন্তু রবীন্দ্রনাথ িাথি পিাৎপদ না হথয় 

িাথদর িনিাতিকিার সপথক্ষ রাষ্ট্রেিথক তনথয়াথগর তবরুথে বারংবার িারঁ মানতবক 

অনুভব বেি কথরথছন। যসই ১৯২০-২২ খ্রীঃ েেন এথদথের স্বাথদতেক মহাত্মারা 

পক্রিথমর সাম্রাজেবাথদর মূলস্বরূপ অথ ঝাৎ িনিাতিকিা বা বাতেক্রজেক যোেে 
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তবেথয় অবতহি হাওয়ার প্রথয়াজন যবাি কথরন তন, িেন আমাথদর মহাকতবথকই 

জাগ্রি যদথে তবস্ময় যবাি করথি হয়। পক্রিম না হয় কতবর মানতবক তমলথনর বােী  

নাই তনথল, তকন্তু কতবথক এর জনে প্রচণ্ড সমাথলাচনার সম্মুেীন হথি হথয়থছ 

স্বথদথের মাটিথিই। পক্রিথমর অনুকরথে ভারথিও সংকীে ঝ জািীয়িাবাদ বা 

আত্মসব ঝস্বিা আসথছ এমন অনুমান কথর কতব একটি ভােে ও তনবন্ধ রচনা কথরন, 

িার নাম, Nationalism in India. এই প্রবন্ধটির জনে তবতপনচন্দ্র পাল ও যদেবনু্ধ 

তচেরঞ্জন কতবথক যলেনীমুথে িীব্রভাথব আহি কথরন। উি প্রবথন্ধর প্রারতম্ভক 

বাকেটিথি রবীন্দ্রনাথ এই কথা বথলতছথলন যে- Our problem in India is not political. 

It is social. এই কথায় যদেথি যগথল স্বথদেী আথন্দালথনর মথূলই কুিারাঘাি করা 

হয়।  রবীন্দ্রনাথ বলথি যচথয়তছথলন যে পক্রিথমর অনকুরথে যপাতলটিকোল 

আথন্দালন পক্রিথমর সথঙ্গ তবথরািই বাতিথয় িুলথছ, আর ভারি উগ্র জািীয়িার 

তদথকও োথচ্ছ। আমাথদর সামাক্রজক ও সাম্প্রদাতয়ক তবথভদ-সমসোর সমািান 

আথগ কথর তনথয়, স্বািীনিার যোগে হথয়, িথবই স্বািীনিা চাওয়া উতচি। বস্তুি এই 

উপলতব্ধ বহু পূব ঝ যথথক িারঁ অন্তথর প্রতিটষ্ঠি একটি স্থায়ী উপলতব্ধ। অসহথোগ 

আথন্দালথনর সথঙ্গ সথঙ্গ তবলাতি তেক্ষা তবলাতি বস্ত্র প্রভৃতির তবরুথে জনমি গথি 

ওিার িারায় এর আতিেেে সম্পথকঝ রবীন্দ্রনাথ সাবিান করথি যচথয়তছথলন। 

‘তেক্ষার তমলন’ প্রবথন্ধ ভারিীয় তেক্ষা-িারার সথঙ্গ পািািে তেক্ষািারার োথি 

একান্ত তবথরাি না ঘথি এবং ইথয়াথরাথপর অনুসরথে চবজ্ঞাতনক তেক্ষা এথদথে 

প্রসারলাভ কথর রবীন্দ্রনাথ িা-ই যচথয়তছথলন। রাজননতিক আথন্দালথনর সথঙ্গ েুি 

হথয় েরৎচন্দ্র িেন এর প্রতিবাদ কথরন। যস োই যহাক, খ্রীঃ ১৯২০ যথথক ৩০ 

পে ঝন্ত রবীন্দ্রনাথথক প্রচতলি স্বথদেী আথন্দালথনর প্রবল প্রতিবাদী তহসাথবই যদো 

োয়। কতবর এ প্রবতৃে ভাথলা তক মন্দ িার তবচাথর না তগথয় শুিু এই কথা বলথল 

অনোয় হয় না যে সামন্তিাতিক িমীয়  ও সামাক্রজক অবস্থার প্রতিকার বহু- 

অিেবসায়-সাথপক্ষ বোপার হথলও একথোথগ যলথগ পথি িেনই েতদ কাথজ নামা 

যেি িাহথল স্বািীনিা-উের-কাথল এই তবথভথদর আিমে এবং বোপকভাথব 

অবক্ষতয়ি তেতক্ষি-চতরথির গ্লাতন যথথক যদেিা পতরিাে যপথি পারি। 

     

      রবীন্দ্র-জীবথনর মিেবিী অিোয়টি অথ ঝাৎ গীিাঞ্জতল পব ঝ যথথক মহুয়া পব ঝ 

পে ঝন্ত অিোয়টি প্রাবতন্ধক ও কতবর যলেনী যথথক প্রগতিমূলক যবে তকছু রচনার 

আতবভঝাব ঘটিথয়থছ। মহােুথের পূব ঝ যথথক স্বথদথের সমাজ গিথন তনমগ্ন কতব 

অস্পেৃে তনম্নবথে ঝর প্রতি আমাথদর আচরথের প্রতিবাথদ তলথেথছন তবেোি 

‘অপমান’ কতবিা এবং ‘অচলায়িন ‘ নািক। ‘অপমান’ কতবিাটিথি েতদও কতব 

আথক্ষপ কথরথছন ও তবিািাপুরুথের হস্তথক্ষপ প্রাথ ঝনা কথরথছন, অচলায়িথন 

বাস্তব সংগ্রাথমর মিেস্থিায় তনম্নবথে ঝর লাতিি মানুথের সমসোর সমািান কথরথছন। 
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বলাকায় কতবর তচে-পতরবিঝন এবং সংগ্রামথক অতভনন্দথনর আগ্রথহর তদক 

সকথলরই পতরতচি। ‘এবার যে ঐ এল সব ঝথনথে যগা’ ‘দরূ হথি কী শুতনস্ মিুৃের 

গজঝন, ওথর দীন’ “ যিামার কাথছ আরাম যচথয় যপথলম শুিু  লজ্জা, এবার সকল 

অঙ্গ যছথয় পরাও রেসজ্জা” প্রভৃতি রচনা িেন তবপ্লবীথদর মুক্রি- আথন্দালথনর 

সহায়ক হথয়থছ, েতদও এমনই হওয়া সম্ভব যে এই উদ্দীপনার মিে তদথয় কতব 

আমাথদর তনথজথদর মথিেকার সংগ্রামথকই লক্ষে কথরথছন। এর পথরই যলো 

“মুিিারা” নািক অমানতবক রাষ্ট্রেথির তনথষ্পেথের তবরুথে আর “রিকরবী” 

িনিাতিক তেল্পায়থনর ফ্থল তনরি তনষ্প্রাে মানুথের উোরকথল্প যলো। এথদথে 

রবীন্দ্রনাথই িনিথির তবরুোচারী প্রথম ও প্রবল যলেক। রিকরবীথি রাজা বা 

িনিথির ইতিহাথসর তনয়থম আপনা যথথকই অপসিৃ হওয়ার মথিে কতব তকন্তু 

েতমকথদর তবথদ্রাহ –তবপ্লথবরও প্রথয়াজনীয়িা যদতেথয়থছন। এই দুটি নািক, 

তবথেথে রিকরবী িেনকার সামেবাদী আথন্দালথন এবং িনিথির স্বরূপ তবেথয় 

আমাথদর চচিথনের জাগরথে প্রভূি সহায়িা কথরতছল এ বলাই বাহুলে। তকছুকাল 

পথর যলো ‘কাথলর োিা’য় তিতন রাথষ্ট্রর অগ্রগতিথি েূদ্রথদর অথ ঝাৎ েতমকথদর 

আিেতন্তক প্রথয়াজনীয়িা বেি কথরথছন এবং ‘িাথসর যদথে’ কুসংস্কাথর জজঝর 

যদথের জি সামন্তিাতিক পতরতস্থতিথক তিতন বেঙ্গ-বাথে তবে কথর যছথিথছন। 

‘িাথসর যদেই’ িারঁ যেে উথল্লেথোগে যলো োথি তিতন স্বথদথের অন্ততন ঝতহি 

দুব ঝলিাথক আঘাি কথর দরূ করথি যচিা কথরথছন, অথচ ো আজও আমরা 

ছািথি পাতরতন, পরম উল্লাথস বছর বছর রবীন্দ্র-জয়ন্তী করা সথত্ত্বও। 

 

     কতবমনীেীর তবথদ্রাহী স্বভাথবর স্বাক্ষর বহন করথছ আর একটি উথল্লেথোগে 

ঘিনা। যসিা হল ১৯৩৮-৩৯ এর কথা। রবীন্দ্রনাথ দুঃথের সথঙ্গ লক্ষে কথরতছথলন 

যে কংথগ্রথসর মক্রন্দথর তভিথর তভিথর েক্রিপূজার একটি যবদী প্রস্তুি হথয়থছ 

এবং যসোন যথথক তহিলারী নীতি চলথছ। যনিাজী সুভাে ক্রিপুরী কংথগ্রথসর 

সভাপতির পদ যছথি তদথল পর রবীন্দ্রনাথ এ তবেথয় িারঁ সমথ ঝন জানাথলন ও 

‘যদেনায়ক’ প্রবথন্ধ সুভােচন্দ্রথকই অতবসংবাতদি যনিা তহসাথব বরে করথলন। 

নানা তবেথয় মিপাথ ঝকে থাকথলও মহাত্মা গান্ধী পতরচাতলি কংথগ্রসথকই 

রবীন্দ্রনাথ এিকাল যদথের একমাি প্রতিতনতিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান তহসাথব বরে কথর 

এথসতছথলন, তকন্তু এেন আর িা পারথলন না। যেে জীবথনও সাহতসকিা ও 

স্পিভােথের একিা উজ্জ্বল দৃিান্ত স্থাপন করথলন। এরপর যদথে চলথি লাগল 

ইংথরথজর ক্ষমিা- হস্তান্তথরর অতভনয়। আর যসই সথঙ্গ যসই পুরাথনা তহন্দ-ুমুসতলম 

সমসো, সুভােচথন্দ্রর নািকীয় যদেিোথগর ঘিনা। মিুৃের মাসদুথয়ক আথগ 

যরাগেেোয় োতয়ি যথথকও কতব প্রতিবাদ জানাথলন তমস্ র োথ যবাথনর ভারি -

তনন্দার। আমরা তনক্রিি অনুমান করথি পাতর যে কতব মানতসক োতন্ত তনথয় যেথের 
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তদনগুতল কাটিথয় যেথি পাথরন তন। কারে, যদথে তবথভদ, অননকে এবং সংকীে ঝিা 

যিমনই থাকল। দীঘ ঝ চতল্লে বছর িথর িারঁ উচ্চাতরি ও দৃিান্ত তদথয় প্রদতে ঝি 

গিনমূলক স্বাথদতেকিার পথথ যদে চল্ ল না। স্বায়েোসন যপথলও এর  ফ্ল ো 

দািঁাথব, ভতবেেৎ -দ্রিার মি রবীন্দ্রনাথ িা পূব ঝাথিই বুথর্তছথলন। অথচ যদথের 

রাজনীতি ও বেক্রিচতরি সম্পথকঝ  হিাো কতবথক আত্মথকক্রন্দ্রকিায় তপতছথয় তনথয় 

যেথিও পাথরতন। যদথের গুরুির সমসোগুতল সম্ভথন্ধ সব সমথয়ই সথচিন কতব 

পথ- তনথদঝে তদথয় যগথছন। ভারথির েথাথ ঝ মুক্রি যে তেক্ষাদীক্ষাহীন তনে ঝাতিি যকাটি 

যকাটি মানুথের উন্নয়থনর মথিেই তনতহি রথয়থছ –িারঁ এই উপলতব্ধ ভারথি 

বাস্তবাতয়ি হথি আর কি তবলম্ব হথব যক জাথন?  
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গেনচিথনের জাগরথে রবীন্দ্রনাথ 
 

     মহাকতবর জীবথন সাতহতিেক স্বপ্নাথবে ও সমাজ- অতভঘাথির প্রবাহ পাোপাতে 

চথলতছল, কী ছক্রন্দি পথদে , কী গদে রচনায়। অবরুে সমাজ–জীবথনর 

গিানুগতিকিা উল্লঙ্ঘথনর প্রথম পতরচয় আভাতসি হথয়তছল িারঁ একুে বছর 

বয়থসর যলো ‘তনর্ঝথরর স্বপ্নভঙ্গ’ কতবিায়। িারুথেের অতিতরি ভাবাথবথগ 

কতবিাটি আদান্ত উচু্ছতসি এবং োতনকিা অস্পি হথলও এিা যবে যবার্া োয় যে 

কতব একিা তকছুর তবরুথে তবথদ্রাহ জানাথচ্ছন। নিুবা- আক্রজ চাতরতদথক যমার/ এ 

কী কারাগার যঘার/ ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা/ আঘাথি আঘাি কর- এরকম প্রবল 

যসাচ্চার ভােে সম্ভব নয়। কতবর স্বজন- পতরথবথের তদক যথথক এ িরথনর িীব্র 

প্রতিবাথদর যকাথনা কারে যদো োথচ্ছ না। আমরা মথন কতর এিা কতবর অস্ফু্ি 

চচিথনে স্বথদথের অমানতবক সমাজ – পতরতস্থতির তবরুথে তবথদ্রাহ। যে- কারথে 

দু’বছর আথগ ইংলোণ্ড- প্রবাথসর মথিে এথদথের সমাজ –কািাথমার বন্ধন যথথক 

মানুথের, তবথেথে নারীর মুক্রির তবেথয় িারঁ প্রবল আগ্রহ যজথগতছল। যে –কারথে 

স্বল্প পথরই িাথঁক জানাথি হথয়থছ- ‘এস, যছথি এস সেী, কুসমু-েয়ন/ চল, তগথয় 

থাতক যদাথঁহ মানথবর সাথথ’ এবং উেথরাের িীব্রিা ও প্রবলিার সথঙ্গই। যেমন, 

‘সথহ না সথহ না আর জীবথনথর েণ্ড েণ্ড কতর দথণ্ড দথণ্ড ক্ষয়’; ‘তেকল যদবীর ঐ 

যে পূজাথবদী তচরকাল তক রইথব োিা’ সিুরাং ‘ লিতব যক আয় ধ্বজা যবথয়’ এবং 

পতরথেথে ‘বািঁ যভথঙ দাও, জীে ঝ পুরািন োক্ যভথস োক্’ প্রভৃতির মথিে। আর 

যকবল কাবে-কতবিাথিই নয়, অসংেে প্রবথন্ধ তনবথন্ধ ভােথে। মূল স্বভাথব 

আমাথদর কতব েতদও সমুচ্চ কল্পনাপ্রবে, যরামোন্ টিক এবং তনরুথদ্দে সুদরূ বা 

অজানার োিীও, িবু যদো োয় একই সথঙ্গ ভারিীয় সমাথজর েূদ্র-তবথরািী 

যোেে- তভতেক সামন্তিাতিক সংস্কার এবং সদে-তবস্ফাতরি ইথয়াথরাথপর িনিাতিক 

অজগর গ্রাস িাথঁক প্রবলভাথব তবকু্ষব্ধ কথরতছল। এ দুথয়র তবরুথে স্বথদেবাসীথক 

প্রবুে করা তিতন সামাক্রজক ও সাতহতিেক কিঝবে বথল তস্থর কথরতছথলন এবং এই 

কারথে তিতন জীবথনর মহাকতব, যকবল বেক্রিগি স্বপ্নতবলাসী নন। তিতন চতলষু্ণভাথব 

যরামোন্ টিক, তনসগ ঝ এবং জীবন িারঁ মথিে বাস্তথব ও কল্পনায় একি সমতহি, 

এমনতক আিুতনক তবজ্ঞান ও সমাজিত্ত্ব িারঁ কল্পনায় সমাকৃি হথয় িাথি একক্রিি 

হথয়থছ- আমাথদর পূব ঝ- পতরতচি মহাকতবথদর মথিে ো যদো োয় না। 

 

       কতবর সমাজথবাি সফু্্তরি হথয়তছল যেৌবনারম্ভ যথথকই, ভারিী- পক্রিকায় 

প্রকাতেি তনবন্ধ- আথলাচনা িার প্রমাে। এই সময় যথথকই ইংথরজ প্রোসকথদর 

যনটিভ-ঘেৃা, চীথন উপতনথবেবাদীথদর বাতেক্রজেক আগ্রাসন, যদেীয় জতমদারথদর 

কপি প্রজাতহি- বাসনার িামাো, স্বথদেী আথন্দালনকারীথদর পদাতিকার-তভক্ষার 



74 
 

সথঙ্গ ইংথরজ-যিােে, ইলবািঝ তবথলর সমাতি প্রভৃতি তবেথয় িারঁ আগ্রহ সফু্্তরি 

হথি যদো োয়, আর এেন যথথকই িারঁ তচথে স্বথদতেকিায় যসই তবতেি বীজটি 

অঙ্কুতরি হথি যদো োয় যে, তভক্ষার দাথন আমরা স্বািীনিা পাব না, অপমানই 

পাব এবং প্রকৃি স্বািীনিার পথ হথচ্ছ  তনে ঝাতিি তনরক্ষর মানুেথক তেতক্ষি ও সরল 

কথর সংগটিি কথর মানতবক অতিকাথর প্রতিটষ্ঠি করা আর এইসথঙ্গ তেক্ষার 

সাথ ঝকিার জনে মািৃভাোর মািেম- োর তবকল্প হয় না। ভারিী-পক্রিকায় প্রকাতেি 

“শুিু হাতস যেলা, প্রথমাথদর যমলা, শুিু তমথছ কথা, ছলনা। আমার যবাথলা না 

গাতহথি যবাথলা না” এবং “িবু পাতরথন সঁতপথি প্রাে, আথগ চল আথগ চল ভাই” 

প্রভৃতি বহু গাথনর মথিেও তিতন িারঁ প্রাথতমক স্বাথদতেক অনভুবগুতল বেি করথি 

লাগথলন। এর পরই প্রতিবাদ জানাথি আরম্ভ করথলন বক্রঙ্কম- ভাবনািারা যথথক 

তবকৃিভাথব উৎসাতহি েেির িকঝচূিামতে ও চন্দ্রনাথ বসুর তহন্দয়ুাতনর আতিেথেের 

তবরুথে। িারপর সািনা-পক্রিকা প্রকাতেি হথিই অথ ঝাৎ ১৮৯১ সাল যথথকই প্রায় 

উথি-পথি লাগথলন সাম্রাজেবাদী ইংথরথজর দুঃোসথনর স্বরূপ প্রকাে করথি। 

সাওঁিাল- তবথদ্রাহ, আতফ্রকায় আতদবাসী –তনগ্রহ, তহন্দ-ুমুসলমাথনর মথিে তবথভদ-

সটৃি, ক্ষমিাসীন ইংথরজ প্রোসকথদর ঔেিে, সাম্রাজেবাথদর স্বরূপ প্রভৃতি স্পি 

কথর িুলথি লাগথলন প্রবথন্ধর পর প্রবন্ধ তলথে। যসই সথঙ্গ স্বথদেবাসীথক উদ্দীতপি 

করথি চাইথলন মনেুেথে ও মানতবকিায়- ইংথরজ-অতিকারথক অননতিকভাথব 

স্বীকার কথর তনথয় তনল ঝথজ্জর মি পদাতিকার- তভক্ষা না চাইথি। এই সমথয় কতব 

প্রায়ই তেলাইদথহ।  িাকুর- পতরবাথরর জতমদাতরর কাজকম ঝ যদেথি তগথয় তকন্তু এক 

করথি আর হথয়থছ। মুিমনা কতব যদেথলন যজািদার- মহাজথনর তনপীিথন ও 

যোেথের ফ্থল কৃেককুল ও ভূতমেতমকথদর ঋথে-পঙু্গ গুরুির জজঝতরি অবস্থা। 

প্রকৃি স্বথদে সম্পথকঝ এেন যথথক িারঁ তবথেেভাথব যচাে ফু্িল। তিতন যে হৃদয়-

তবদারক দৃেে যদেথলন ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ নামক তবেোি কতবিায় িার বে ঝনা 

তদথলন- ওই যে দািঁাথয় নিতের/ ম্লানমুথে যলো শুিু েি েিাব্দী/ যবদনার করুে 

কাতহনী, ইিোতদ। এবং বে ঝনা তদথয়ই স্বথদেবাসীথক আহ্বান করথলন এর প্রতিতবিান 

করথি –ওথর  িুই ওি আক্রজ, আগুন যলথগথছ যকাথা!  

     তিতন তনথজ এই পশু-কৃি মানুেথদর দুদঝো যমাচথনর উপায় তচন্তা করথি 

লাগথলন এবং যদে যথথক যকাথনা সািা না যপথয় স্বল্প সম্বল তনথয়ই র্াতঁপথয় 

পিথলন পল্লী-মানুে সংগিথন। মাটির কাছাকাতছ থাকা হীনীকৃি তহন্দ-ু মুসলমান 

মানুেগুতলর জনে প্রথম ভাবথলন ঋে- যমাচথনর বেবস্থায় তবেয়, আর যসই সথঙ্গ 

অন্তি প্রাথতমক তেক্ষায় িাথদর তেতক্ষি কথর যিালার কথা। িারপর ভাবথলন 

পথঘাি সংস্কার, স্বাস্থে- উন্নয়ন ও পানীয় জথলর বেবস্থার তবেয় এবং িথম সমবায়-

নীতির মািেথম আতথ ঝক উন্নয়ন, যজািদার-মহাজথনর গ্রাস যথথক রক্ষা, আর 

কলহ- তনষ্পতের জনে সাতলেী তবচার। এ তবেথয় িেনকার স্বাথদতেকথদর তচে 
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উদ্ থবাতিি করথি চাইথলন। তলেথন ভােথে আথবদন জানাথি লাগথলন, এমন তক 

সিকঝও কথর তদথি চাইথলন যে মানুে সংগিথনর আথগ যেন- যিন- প্রকাথর 

স্বয়ংোসন পাওয়া যগথলও িা যেে পে ঝন্ত  মুটিথমথয়র ো-েুেী –িাই করার অতিকার 

পতরেি হথব। যকাটি যকাটি মানুে থাকথব অতেক্ষার িতমস্রায়, ভারবাহী পশুজীবন 

োপন কথর। আথগ স্বািীনিা তছতনথয় যনওয়া, না , আথগ সামূতহক সংগিন এই দুই 

তনথয় যকাথনা তবিথকঝর আথয়াজন িেন হয় তন, তকন্তু ভূতম-সংস্কার, সাম্প্রদাতয়কিা, 

তবক্রচ্ছন্নিা প্রভৃতি তমতলথয় আজ যদো োথচ্ছ কতবর আথবদন কাল্পতনক বোপার বথল 

উতিথয় তদথয় আমরা ভুলই কথরতছ। োই যহাক, স্বথদেী যনিাথদর যকউ েেন কতবর 

কথায় কে ঝপাি করথলন না এবং আথবদন- আথন্দালথনর পথ আকঁথি রইথলন, 

িেন তনরুপায় হথয় কথয়ক বৎসর পরই কতব তনথজ িারঁ স্বল্প সম্বথলর উপর তনভঝর 

কথরও কথয়কজন কিসতহষু্ণ সহায়ক তনথয় িারঁ সীতমি জতমদাতর এলাকায় র্াতঁপথয় 

পিথলন মানুে সংগিথনর পথথ এবং ো করথি চাইথলন িাথক দীনদঃুেী মানুথের 

পতরিাে না বথল ইংথরজ োসথনর সমান্তরাল স্বয়ংোতসি সরকার গিনই বলা চথল। 

ইতিমথিে যে ঘিনা িাথঁক দ্রিু গ্রাম- সংগিথনর অতভমুথে চাতলি করথল িা হল 

বঙ্গতবথচ্ছদ এবং যস তবেথয় আথন্দালন ও িার ফ্লাফ্ল। 

 

       ১৯০৪ সাথল বঙ্গতবথচ্ছথদর কজঝনী পতরকল্পনা যোনা যেথিই কতব তলেথলন 

‘পাগল’ তনবন্ধ এবং তকছু পথরই তবেোি “ স্বথদেী সমাজ” প্রবন্ধ। এটিই িারঁ 

প্রাথতমক গ্রাম- সংগিথনর আহ্বান। ইতিমথিে বঙ্গ-তবথচ্ছদ আইন কাে ঝকরী হথিই 

এথক উপলক্ষে কথর ভারথির প্রথম ও প্রকৃি স্বথদেী আথন্দালন জন্ম তনথল। 

বঙ্গভঙ্গ- প্রতিথরাি আথন্দালথন আমাথদর কতব প্রিেক্ষভাথব যোগ তদথলন এবং 

‘বাঙলার মাটি বাঙলার জল’  ‘েতদ যিার ডাক শুথন যকউ না আথস’ ‘ওথদর বািঁন 

েিই েি হথব’ প্রভৃতি যবে কথয়কটি বাউল সুথরর গাথন প্রতিথরাি আথন্দালন 

দীঘ ঝস্থায়ী করার জনে উৎসাতহি করথলন। তকন্তু েেন যদো যগল তবলািী পেে 

বয়কি করার নীতিথি এবং ইংথরজ প্রোসকথদর দ্বারা প্রথরাতচি হথয় মুসলমাথনরা 

এ আথন্দালথনর তবথরািীিা করথছ িেন রবীন্দ্রনাথ তচন্তাকুল হথয় তপতছথয় যগথলন 

এবং গ্রাম- সংগিন প্লোথন একথোথগ কাজ করথি করথি তহন্দ-ুমুসতলম ঐকে 

আসথব এই িারোয় তস্থর হথলন। ইতিমথিে তহন্দ-ুমুসলমান ভুল-যবার্াবুক্রর্ চরথম 

উথি ১৯০৭ সাথল জামালপুর- ময়মনতসংথহ দাঙ্গা আরম্ভ হল। এই হল ভারথির 

সব ঝপ্রথম সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গা। রবীন্দ্রনাথ হিবাক্ হথয় ‘সুপ্রভাি’ কতবিায় তনজ 

মথনাভাব বেি কথর গ্রাম-সংগিথনর কাজ পূে ঝ উদেথম আরম্ভ করথলন এবং 

পরপর যলো কথয়কটি প্রবথন্ধ এবং পাবনায় প্রাথদতেক সথন্মলথনর ভােথে 

সংগিন, তবথেথে তহন্দ-ুমুসতলম ঐথকের প্রথয়াজনীয়িার তবেয়টি িুথল িরথি 

লাগথলন। এই সথঙ্গ তিতন জাতিবে ঝথভথদর তবরুথে সংগ্রাথমও প্রবেৃ হথলন। 
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‘ভারিবথে ঝ ইতিহাথসর িারা’ প্রবন্ধ, ‘অপমান’ কতবিা ও ‘অচলায়িন’ নািক কতবর 

এতবেথয় প্রবল তবথক্ষাভ প্রকাে করথছ। 

 

       এই সমথয় আমাথদর মহাকতব কম ঝথক্ষথি দুই িরবাতর ঘুতরথয়থছন। এক তদথক 

এই গ্রাম-স্বরাজ প্রবিঝন ও অনেতদথক ইংথরক্রজ সু্কথলর তেক্ষা-বেবস্থায় অিৃপ্ত হথয় 

োতন্ততনথকিথন আেম- তবদোলয় প্রবিঝন। ছাি-ছািী প্রতেক্ষথে মািৃভাোর আেয় 

বরে কতবর তেক্ষাভাবনার একটি তবথেে তদক। এর সথঙ্গ তিতন যমলাথলন প্রাচীন 

িথপাবথনর মুি তেক্ষার আদে ঝ কল্পনা। এই তনথয় যকালকািায় োতন্ততনথকিথন 

এবং বাইথরও প্রবথন্ধ ও ভােথে তিতন প্রচার কাথে ঝ লাগথলন। তকন্তু তকছু তদন না 

যেথিই তিতন উপলতব্ধ করথলন যে িথপাবন –বাথদর সথঙ্গ বে ঝােমিথম ঝর 

রক্ষেেীলিা েুি হথয় পথিথছ এবং প্রকৃি জনতেক্ষার আদে ঝ এটি হথচ্ছ না, 

িাছািা জ্ঞান-তবজ্ঞান তনথয় ইথয়াথরাপীয় প্রগতিমূলক তচন্তার সথঙ্গও এর যোগ 

থাকথছ না। সুিরাং সমন্বথয় ও পতরবিঝথন আগ্রহী হথলন। বাঙলার মািেমথক মেুে 

যরথে যগৌেভাথব ইংথরক্রজ তেক্ষা, জনতেক্ষার জনে তবেভারিী, িমান্বথয় গথি 

িুলথলন। কৃতে-তবজ্ঞান-তবেয়ক গথবেো, স্মাজ-যসবা তেক্ষেও পথর এসথবর সথঙ্গ 

েুি করথলন। যে বোপারটি কতবথক অসংেতয়ি প্রগতির অথ ঝাৎ মানবমুক্রির 

অতভমুথে তনথয় এল িা হল প্রথম মহােেু এবং প্রায় একই সমথয় ‘সবুজপথি’র 

প্রকাে।  এেন যথথক আমাথদর কতব হথয় উিথলন পুরািনথক ভাঙার অগ্রদিূ, 

জীে ঝ প্রথায় সামন্তিাতিক জীবনথক িোগ কথর যেৌবথনর পতথক। 

 

        প্রথম মহােুে িারঁ তচথে উদ্ থবািথনর সংগীি তনথয় এল। একতদথক তিতন 

যেমন সাম্রাজেবাদী বুভুক্ষায় মানুেগ্রাথসর পতরচয় যপথলন (‘লিাইথয়র মূল’ প্রবন্ধ ও 

োতন্ততনথকিথন ভােে ‘পাথপর মাজঝনা, মা মা তহঃসীঃ, অমিৃসে পুিাঃ’ দ্রঃ) , 

অনেতদথক যিমতন সামন্তিাতিক সংস্কাথর লাতলি ভারিীয় সমাথজর তবমূঢ়িার 

তবরুথে প্রবল আঘাি হানার জনে িরুেথদর উদ্ বুে করথি চাইথলন। এরই ফ্থল 

যদো যগল েঙ্খ, র্থির যেয়া, নববে ঝ উপলক্ষে কথর েুবকথদর সংগ্রামী হওয়ার 

যপ্ররো তদথচ্ছন, জানাথচ্ছন, ‘পথথ পথথ অথপতক্ষথছ কালনবোেীর আেীব ঝাদ/ 

……এই যিার রুথদ্রর প্রসাদ’ – প্রভৃতি উৎসাহবােী। একই সথঙ্গ যলো ‘ফ্াল্গুনী 

নািথক কতব প্রতিপন্ন করথলন যে যেৌবন অথ ঝাৎ নবীনিাই সিে এবং জরা অথ ঝাৎ 

পুরািন অসিে, কারে সটৃির মথিেই প্রতি ঋিুথি পুরািনথক হাতরথয় তদথয় 

যনািুথনর লীলা প্রিেক্ষ করা োয়। েুথের প্রতিঘাথি নারী-মুক্রি সম্বথন্ধও কতব 

সথচিন হথলন। গথল্প এতবেথয় পথ যদোথলন স্ত্রীর পি, চহমন্তী, যবািমী প্রভৃতিথি, 

কতবিায় যদোথলন মঞ্জতুলকা এবং তবনুর তবথবকী নারীে, আর তকছু পথরই 

‘মহুয়া’য় যদোথলন  িম ঝ ও প্রথাচাতলি সংকীে ঝ সমাথজর যস্বচ্ছাচাথরর তবরুথে নারীর 
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প্রতিবাদ- আমাথর যপ্রথমর বীথে ঝ কথরা অোক্রঙ্কনী। বস্তুি বলাকা যথথক মহুয়া এবং 

িাথসর যদে নািক প্রথায় জীে ঝ, স্বাথ ঝতনমগ্ন, িনথলাভী ও কম ঝকুষ্ঠ সমাথজর তবরুথে 

প্রবল প্রতিঘাথির তচি বহন করথছ। কতব িারঁ পূব ঝ-জীবথনর যপ্রম-কল্পনা যথথক 

কিদরূ সথর এথসথছন িা মহুয়া কাথবের ‘যদো হথব কু্ষব্ধতসনু্ধিীথর’ অথ ঝাৎ সংগ্রামী 

ভূতমকায় এবং ‘আমরা দুজনা স্বগ ঝ-যেলনা গতির না িরেীথি’ প্রভৃতির মথিে, 

এমনতক প্রেয়-সহায়ক  বসন্তথকও ভাঙথনর দিূ,  যোো প্রভৃতি রূথপ তচতিি 

করার মথিে স্পি। োথিাের, এমনতক, পঞ্চাথোের যকাথনা কতব িারঁ পুরাথনা 

সংস্কাথরর বন্ধন তছন্ন কথর নূিথনর পথথ, মুক্রিবাহী সমাজিথির পথথ পা বািাথি 

পাথরন এমন দৃিান্ত আমাথদর কতব ছািা আর যনই। িবু তিতন যঘারির স্বাথদতেকই, 

কারে, োথদর তিতন জাগাথি যচথয়থছন িারা সংস্কাথরর বন্ধথন জজঝতরি আমাথদরই 

সমাথজর মানুে। “তেকলথদবীর ঐ যে পূজাথবদী” বলথি কতব অন্ধ জাতি- বে ঝ- 

সম্প্রদায়- যভদ এবং আচারপ্রথার েঙৃ্খলথকই বুক্রর্থয়থছন এবং োতন্ততনথকিথন 

প্রদে ভােথেও জাতনথয়থছন যে আমাথদর সক্রঞ্চি পাথপর তবরুথে আমাথদর লিাই 

করথি হথব। গতিমুের জীবনই হল প্রকৃি জীবন, এবং জীবনদাথনর দ্বারাই যসই 

নবজীবন আয়ে হথি পাথর, অনে পথ নাই। এই যগল চলমান কতবজীবথনই 

পরবিী  অিোয়।  

 

          িৃিীয় পে ঝাথয় কতব তচথের পতরবিঝন ঘিল ১৯২০ সাথলর পর, পুনরায় 

ইংলোণ্ড আথমতরকা ঘুথর এথস যনািুনির অতভজ্ঞিা সঞ্চথয়র পর। যভদবুক্রে এবং 

আচার প্রথার সথঙ্গ সংগ্রাথমর কথা যিা রইলই, অতিকন্তু এর সথঙ্গ যোগ তদথল 

েিসহায় িনিাতিক পথথ মানুে – তনথস্পেথের তবরুথে অতভোন, প্রায় আিুতনক 

সমাজিাতিক িারায়। যসাতভথয়ি তবপ্লথবর আথলাচনা- প্রিোথলাচনা ইথয়াথরাপ-

ভ্রমথে িারঁ দৃটিথগাচর কে ঝথগাচর হওয়াই সম্ভব। কতবর এবাকার োিায় যছাথিা- 

ইংথরজ বথিা-ইংথরজ তবেথয় িারঁ পূব ঝ িারো তেতথল হল। তিতন যদেথলন, যেোথন 

সাম্রাক্রজেক স্বাথথ ঝর প্রশ্ন, যসোথন ইংথরজ কতব- মনীেীরাও জঘনে অনোথয়র 

তবরুথে প্রতিবাথদ অক্ষম। কথাটি জাতলয়ানওয়ালার হিোকাণ্ড যকন্দ্র কথর। কতব 

তনথজ এর তবরুথে প্রবল প্রতিবাদ জানাবার পর প্রিোো কথরতছথলন যে, 

ইংলোথণ্ডর সদ্বুক্রে- সম্পন্ন মানুে একিা ক্ষীে প্রতিবাদ-বােীও উচ্চারে করথবন। 

প্রিুেেথর িাথঁদর রুেবাক্ যদেথলন। এই হল এক কথা, আর এক তদক হল, 

আথমতরকায় িনিথির আথয়াজথন উেথরাের মুনাফ্াবকৃ্রের আগ্রহ তকভাথব 

যমহনিী মানুেথক দাসথের পথথ চাতলথয় পেু ঝদস্ত কথরথছ, িাই যদথে তিতন 

িনিিথক অতভোপ তদথি তদথি তফ্থর এথলন। এর ফ্থল পক্রিথমর েি ও 

িনিিতভতেক রাষ্ট্রনীতির উপর কতবর িীব্র ঘেৃা জাগল এবং এরই অতভঘাথি 

মুিিারা ও রিকরবী নািক পরপর রচনা করথলন, আর রথথর রতে বা কাথলর 
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োিা নািথক যদোথলন, যে- যমহনিী মানুেথক এই ভাথব অবক্ষতয়ি করা হথচ্ছ, 

িাথদর সক্রিয় সহথোগীিা না থাকথল রাষ্ট্র অচল হথব। ‘মিুিারা’ ে িসহায় রাষ্ট্রীয় 

োসথনর তবরুথে, আর ‘রিকরবী’ েিসহাথয় মানুে যোেথের তবরুথে যলো, 

যেেী-সংগ্রাম –যঘঁো নািক। তকছু পথরকার যলো ‘িাথসর যদে’ বরং এথদথের 

গিানুগতিক োস্ত্র- প্রিেয় চাতলি জীবথনর তবরুথে তবথদ্রাথহর পতরচায়ক, আর কতব 

যদতেথয়থছন এ তবথদ্রাহ করথছন নারীরাই। এই সময় যথথকই তিতন কৃতে-তবজ্ঞান 

গথবেোর ও সমাজ-যসবা তেক্ষার পেন কথরথছন। জনতেক্ষা ও হাথি-কলথম 

তেক্ষার জনে উদ্ থবািন কথরথছন তেক্ষাসূথির। চবথদতেক তচন্তার যোথগ 

জিেমুক্রির স্বপ্ন যদেথছন ‘তবেভারিী’ প্রতিষ্ঠা কথর। রবীন্দ্রনাথথর অতভজ্ঞিায় 

এথদেীয় মানুে- তনগ্রথহর বেবস্থা পক্রিম যথথকও পাকা। কারে, েতমকথদর হরিাল 

ও প্রতিবাদ িনিিথক োতনকিা েব ঝ েতদও বা করা োয়, মান্ধািার আমথলর োস্ত্র-

প্রথার উপর গটিি রথি গাথঁা জাতিবে ঝ-যভথদর সংস্কার সহথজ অপসাতরি হবার 

নয়। এ অপরাি সমস্ত জািিার মজ্জায় অনুপ্রতবি। রিকরবীর অল্প পথরই যলো 

‘যোগাথোগ’ উপনোথস কতব এথদেীয় মনুাফ্াথোর বেবসায়ী যগাষ্ঠী সম্পথকঝ িীব্র 

ঘেৃা প্রকাে কথরথছন। এই সমথয় যলো নবীন, বসন্ত প্রভৃতি তনসগ ঝ- কল্পনার 

নািকগুতলর মথিেও জীবথনর অগ্রগতির তবেয়ই সংথকতিি হথয়থছ। 

 

          এই পে ঝাথয় কতবতচথের আর একটি প্রগতির লক্ষে যদো োয় আিুতনক 

তবজ্ঞান বরথে। মহাকাে-তবজ্ঞান তবেথয় চলমান েিাব্দীর প্রারম্ভ যথথক নূিন 

দৃটিথকাথের প্রসার ঘিথিই কতব তবজ্ঞাথন পূে ঝ  আস্থা সহকাথর সমগ্র সটৃিথক 

যদেথলন। চনথবদে পরমােু-তবজ্ঞানথক  স্বীকৃতি তদথলন, উৎসথগ ঝর কতবিায় 

নীহাতরকা-িারকার আতবভঝাব যদোথলন, পূরবীর সাতবিী ও আহ্বান কতবিায় সূথে ঝর 

স্বরূথপ আতবি হথয় িার সথঙ্গ কতব- অন্তরাত্মার যোগ স্থাপন করথলন এবং 

তিতরথোের ‘যেে সপ্তথক’র রচনায় আইনস্টাইথনর আথপতক্ষক িথত্ত্বর তভতেথি 

মহাকাে ও পতৃথবীর পতরতস্থতি িুলনামূলকভাথব তবচার কথর যদেথলন। কতবর এই 

তবজ্ঞান-বরে যথথক প্রমাতেি হল যে িারঁ কতল্পি ঈের-সো যপৌরাতেক চবতদক 

যকাথনা বোপার নয়, একিা আইতডয়া মাি, োর সটিক পতরচয় কতব যকান তদনই 

পানতন বথল ‘যেে যলো’র একটি কতবিায় বেি কথরথছন। কতব যদথে বুক্রের অন্ধিা 

দরূ করার জনে তবজ্ঞান-তেক্ষার উপর যজার তদথি বথলথছন। কতবর এই তবজ্ঞান-

বরে যথথক আমাথদর কুসংস্কাথরর জাথল আবে জীবথন চবজ্ঞাতনক দৃটিথকাথের 

প্রথয়াজনীয়িা প্রতিটষ্ঠি হথয়থছ।  

 

      এইভাথব যদো োয়, সাতহতিেক জীবথনর প্রথম অিোয় যথথক কতব যরামোন্ টিক 

তনসগ ঝ প্রেয়-কল্পনা তনথয় বহু আিে ঝ কতবিা-কাতহনী রচনায় কালথক্ষপ করথলও 
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সমাজ ও বাস্তব মানুে সম্পথকঝ প্রভূিভাথব সথচিন যথথক পুরাথনা দৃটিথকাথের 

আমূল পতরবিঝন যচথয়থছন, আর অননু্নি মানুথের পূে ঝাঙ্গ উন্নয়নথকই স্বািীনিা 

পাওয়ার প্রাথতমক েিঝ বথল গেে কথরথছন। িারঁ তদ্বিীয় অিোয়টি কতব, মনীেী ও 

কমীর তমতলি উদ্ থোথগর একিা আিে ঝ অিোয়। আথগকার অিোথয় তিতন আদে ঝ 

জীবথনর সন্ধাথন প্রাচীন ভারথির মথিে অনুপ্রথবে কথর পথর তফ্থর এথসথছন এবং 

তনে ঝাতিি তহন্দ-ুমুসলমান অতিদীন মানুথের মথিেই বাস্তব ভারিথক যপথয় িার 

উন্নয়থন সব ঝেক্রি তনথয়াগ কথরথছন। িারঁ কতব- কল্পনাও মানতবক আদথে ঝর পূতি ঝর 

জনে  আত্ম- উৎসথগ ঝর বােীবাহক হথয়থছ। জীে ঝ-পুরািথনর স্বপ্ন না যদথে কথিার 

বাস্তথব অগ্রগতিেীল হওয়ার উচ্ছ্বতসি আথবথগ িারঁ এই সময়কার কাবে কতবিা 

স্পক্রন্দি হথয়থছ। এই সমথয় গান্ধীজী প্রবতিঝি অসহথোগ আথন্দালথনর নূিনির 

উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথ এথি উৎসাতহি হয়তন, গিনমূলক পথ নয় বথল এর 

সমাথলাচনা করথলন এবং তনরক্ষর যোতেি মানুথের সংগিথনর পথই একমাি 

উপায় বথল মন্তবে করথলন। তহন্দ-ুমুসতলম তমলন রাজনীতির পথথ সম্ভব নয়, হথি 

পাথর সামাক্রজক আদান-প্রদাথনর সূথি, এই অতভমিও প্রকাে করথলন। কুসংস্কার- 

জতনি েঙৃ্খলমুক্রির প্রথয়াজনথবাি এবং একই সথঙ্গ সাম্রাজেবাদী রাষ্ট্রগুতলর 

তনজস্বাথথ ঝ েুে লাতগথয় নরহিোর আথয়াজথনর স্বরূপটি এ সমথয় তিতনই িথরথছন, 

েতদও এই ভাবনার পূে ঝাঙ্গ বাস্তব প্রতিঘাি টিক পথরর অিোয় অথ ঝাৎ মুিিারা, 

রিকরবী ও কাথলর োিা নািেরচনার মথিে রূপাতয়ি হথয়থছ।  

 

        রবীন্দ্র-জীবথনর যেে অিোয় রাষ্ট্রসহায় িনিাতিক যোেথকর গ্রাস যথথক 

মানুথের মুক্রির ভাবনায় তবথেেভাথব তচতিি। এই অিোথয় তিতন সরুুথল ও 

েীতনথকিথন কৃতে ও মানুে সংগিথন তবথেেভাথব আত্ম তনথয়াগ করথছন, 

চবজ্ঞাতনক রীতিথি চাথের উন্নতি তবেথয় পরীক্ষা করথছন ও অথ ঝননতিক সমসোর 

সমািাথন সমবায়প্রথায় বোপক প্রথয়াগ তবেথয় ভাবথছন। ছািথদর সমাজথসবা 

তেক্ষার উদ্ থোগ করথছন, সভা সতমতিথি  যদেতহি তবেথয়, তবথেথে পল্লীর দতরদ্র 

মানুথের উন্নয়ন তবেথয় ভােে তদথচ্ছন আর কতবিায় অবথহতলি যমহনিী মানুথের 

জীবথনর তচি পতরথবেন কথর িাথদর জীবথনর েতরক না হথি পারার জনে 

একাতিক বার আথক্ষপ প্রকাে করথছন। এই অিোথয়ই তিতন তহনিেীথদর পরামে ঝ 

লঙ্ঘন কথর ও ইংথরজ সরকাথরর সথন্দহথক অগ্রাহে কথর মানুথের মুক্রি স্বচথক্ষ 

যদথে আসার জনে যসাতভথয়ি রাতেয়া পতরদে ঝথন যগথছন। ফ্োতসজথমর 

নেদন্ততবকাথের পুনঃপুন প্রতিবাদ উচ্চারে কথরথছন এবং মিুৃের অবেবতহি 

পূথব ঝও ইংথরজ অপোসথনর স্বরূপ িাথদরই সামথন পতরস্ফু্ি কথর যগথছন। তিতন 

যসাতভথয়িথদর মানেু – উন্নয়থনর কাে ঝকলাথপ তবক্রস্মি হথয় স্বথদথের দুভঝাথগের 

তদথক তফ্থর িাতকথয়থছন এবং যে- গ্রামসংগিন ও  মানুে- সংগিথনর অিেবসায় 
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তিতন িারঁ সীতমি েক্রিথি স্বথদথে চালু কথরতছথলন, তবপ্লথবাের রাতেয়ায় িার পূে ঝঙ্গ 

উদ্ থোগ যদথে যেমন অপতরসীম িৃতপ্ত লাভ কথরথছন যিমতন আথক্ষপ সহকাথর 

যভথবথছন যে, ভারথি কী হথয়থছ আর কী হথি পারি ! অননু্নি মানুে সংগিথনর 

প্রাথতমক কথা হল সব ঝজনীন তেক্ষা এবং চবজ্ঞাতনক রীতিথি তেক্ষা, তদ্বিীয় কথা 

হল- িাথদর অথননতিক উন্নয়ন। ইংথরজ োসথনর অবস্থায় িেনকার তদথন ভারথি 

এসব হথি পাতরতন এবং হওয়ার কথাও নয়, তকন্তু আজই বা কিদরূ হথয়থছ? 

সংঘবে প্রতিক্রিয়ােীল েক্রি তক আজ িনিাতিক রািনীতি সম্বল কথর ভারিথক 

বরং তপছথনর তদথক তনথয় োথচ্ছ না? যসাতভথয়ি নীতিথি একমাি  বেক্রিগি 

সম্পথদর তবথলাপ সািথনর তবেয়টি কতবর পছন্দ হয়তন, তিতন এ জায়গায় 

সমবায়নীতির প্রথয়াগ অনুথমাদন কথরথছন, তকন্তু একথা যিা টিকই যে িথনর 

আস্ফালন ও মানুে-যোেথের তবেথয় তিতন বারংবার প্রবল ঘেৃাই জাতনথয় এথসথছন। 

িবু যসথক্ষথি একিা প্রশ্নও যথথক োয়। যকবল সমবায়নীতি সাথ ঝক হথয় বেক্রিগি 

স্বাথ ঝ- বাসনাথক তনমূ ঝল করথি তক সক্ষম হথব, েতদ সমবায় প্রভৃতিথক একিা 

সব ঝথিাবোপী সামাক্রজক োসথনর অন্তভুঝি না করা োয়?  বস্তুি সমাজিাতিক 

রাষ্ট্রকািাথমা তপছথন না থাকথল যেমন সামবাতয়ক চাে, যেৌথ োমার প্রভৃতি সাফ্লে 

অজঝন করথি পাথর না, যিমতন বেবসাতয়ক যক্ষথিও অবাি িনসঞ্চয় যরাি করা োয় 

না, আর এর প্রিেক্ষ দৃিান্ত যিা আজথকর ভারথিই রথয়থছ। যমৌল সমাজিাতিক 

নীতির দৃঢ়মূল আেয় না থাকথল গেিি তকভাথব স্বে ঝিথির রূপ তনথি পাথর আমরা 

যিা িারই ভুিথভাগী। োই যহাক, এথকবাথর যেেজীবথন কতব মানুথের অতিকাথরর 

জনে যে যবদনািঝ হথয়থছন এবং যসই সথঙ্গ সািেমি পথও যদতেথয় চথলথছন এিাই 

তবথেেভাথব লক্ষেীয় । এই সথঙ্গ আরও লক্ষেীয় এই যে, যেে জীবথন অনোথয়র 

তবরুথে প্রতিবাথদ তিতন বরং আথগর যথথক আরও যসাচ্চার হথয়থছন। ফ্োতসস্ট 

েুথের জঘনে নৃেংসিা ও চীথনর উপর জাপাথনর অনোয় আিমথের বারংবার 

প্রতিবাদ এবং মিুৃের অবেবতহি পূথব ঝ  সভেিাদপী ইংথরথজর ভারি যোেথের স্বরূপ 

পতরস্ফু্ি কথর োওয়া িাথঁক একাথলর যেষ্ঠ সমাজবাদী মহাপুরুেরূথপ তচতিি 

করথব। যেে দে বৎসথরর রবীন্দ্রনাথ আর স্বিি বেক্রি রবীন্দ্রনাথ নন, যকবল 

যরামোন্ টিক স্বপ্নচারীও নন, স্বথদে ও সমাথজর সথঙ্গ অতভন্ন এবং যসই সথঙ্গ 

সংগ্রামীও। এই তবেয়টি উপলতব্ধ কথরই কতব সুকান্ত রবীন্দ্রনাথথক কাতবেকভাথব 

আর এক পা মাি এতগথয় আসার অনথুরাি করথি যপথরথছন। সকুান্ত সটিক 

উপলতব্ধ কথরতছথলন যে, এই মহাকতব কল্পনার জগৎ যথথক িথম অতনবাে ঝভাথব 

বাস্তব মানুথের আটঙনায় এথস দাতঁিথয়থছন, িাথদর সংগ্রামী জীবথন প্রবল 

সহানুভূতি বেি কথরথছন অথচ, যসই সংগ্রাথমর টিক েতরক হথি পাথরন তন। বলা 

বাহুলে, এ  আথক্ষপ যেেজীবথন স্বয়ং মহাকতবরও এবং কতবিায় িা বারংবার 

উচ্চাতরি। 
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োথদর কথরছ অপমান ……….. 
 

        যদো োয়, মানুথের প্রচতলি জীবথনর একিা তদথক রথয়থছ িার পুরথনা তবোস 

ও কল্পনা, অনে তদকিায় রথয়থছ বাস্তব জীবথন বাচঁা-বািা তনথয় বংেপরস্পরায় 

অবাথি চলার আগ্রহ। একতদথক যকবল সংস্কাথরর আেথয় প তরবিঝনহীন তচরাচতরি 

সিে বথল পূব ঝিন উপলতব্ধগুতলথক তনতব ঝচাথর যমথন যনওয়া, অনেিায় প্রথয়াজন ও 

সুতবিা অনুসাথর তনয়মনীতির সটৃি কথর েথাসম্ভব তনর্ঝঞ্ঝাথি চবেতয়ক জীবন রক্ষা 

করা। এ দুথয়র তকছুিা বেবিাথনই রথয়থছ মানতসক সটৃি-প্রবেিার তবেয়, োথক বলা 

োয় সাতহিে ও তেল্পকলা, জীবথনর উি দুই মথনািথম ঝর সথঙ্গ ো কমথবতে সম্পকঝ 

যরথে চথল। 

 

       রবীন্দ্রনাথ েুব বি সাতহিেস্রিা। একাথলর যেষ্ঠ কতব। এিাই েতদচ িারঁ 

প্রাথতমক পতরচয় এবং এথিই িারঁ সমুচ্চিা, িবু এর কাছাকাতছ আর একিা তদকও 

িারঁ রথয়থছ, যেোথন তিতন মনীেী এবং তবথেেভাথব সমাজ-তচন্তক। 

যমাগলপ্রোসথনর অবক্ষয় যথথক আরম্ভ কথর বাঙলা িথা ভারিবথে ঝর উচ্চবে ঝ 

জীবথন যভাগদেথলর হীনিা পতরবোপ্ত হথি আরম্ভ কথর। উপথরর স্তথরর মুটিথময় 

তকছু যলাক অল্পস্বল্প ক্ষমিা ও অথ ঝ করায়ে কথর মানুে-তনগ্রহ করথি থাথক। 

ইংথরজ োসন ও তচরস্থায়ী বথন্দাবস্ত প্রবতিঝি হওয়ার পর এই যেেীর মানুেই  

সমাথজ প্রািানে পায়। ইংথরথজর সংস্রথব এথস ইংথরক্রজ তেক্ষায় দীতক্ষি েহথরর 

মিেতবে সমাজ িমে নূিনির তচন্তায় ও সাতহিে – ভাবনায় উদ্বুে হথয় 

সামন্তিাতিক পুরাথনা সংস্কাথরর জায়গায় তবথবক-বুক্রে – পতরচাতলি নূিন সংস্কার 

গথি িুলথি প্রয়াসী হন টিকই, তকন্তু িার প্রভাথব আথলাতকি হথয়তছল 

জনসমাথজর একিা সামানে অংে মাি। অপরপথক্ষ অতেক্ষার অন্ধিা ও কুসংস্কার 

তছল সব ঝবোপী। আর এরই সথঙ্গ যোগ তদথয়তছল দাতরদ্রে এবং এথকবাথর অবথহতলি 

যেেীর অন্নবথস্ত্রর জনে হাহাকার। এর একিা কারে পরািীনিা বথল মথন করা 

যগথলও আমাথদরই সুতবিাথভাগী যেেীতবথেথের জঘনে স্বথ ঝপরিাই এর জনে মূথল 

দায়ী তছল। আবার মিেেুথগর যলাকতেক্ষার আথয়াজন নি হওয়ায় যদথের তহন্দ ুও 

মুসলমান এই দুই প্রিান িমীয় সম্প্রদাথয়র মানুে অন্ধভাথব িমীয় আচার- 

পালনথকই জীবথনর বি কিঝবে বথল মথন করথি থাথক এবং এথক অথনের প্রতি 

অসতহষু্ণ হথয় উিথি থাথক। িথাকতথি িম ঝপালন তনথয় এরকম হীনাবস্থা 

মিেেুথগও তছল না। বরং পারস্পতরক তমলতমেই তছল দুথিা কারথেঃ (১) বহু 

িম ঝপ্রবিা আতবভূঝি হথয় ইসলাম ও তহন্দ ুিথম ঝর ভাবগি তমলথনর বােী প্রচার করথি 

থাথকন এবং (২) যমাগল-পািান প্রোসথন মুসলমান- পক্ষপািীে তছল না, বরং 

সুলিাথনরা তহন্দ ুকতব পক্রণ্ডথিরই যপােক তছথলন। 
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         রবীন্দ্রনাথ চবথদতেক ইংথরজ োসথনর যদােি্রুটি তবেথয় েথথি সজাগ 

তছথলন এবং অিোচারী ও যোেক ইংথরথজর তনম ঝম সমাথলাচনা কথরথছন, তকন্তু 

যে- যে যক্ষথি মানথুের হীনাবস্থা আমাথররই সিৃ, আমাথদর অন্ধ কুসংস্কার বা 

যেেীস্বাথ ঝপরিা যথথক যেগুতলর উদ্ভব, যসগুতল সহে করথি পাথরন তন। কতবিায়, 

নাথিে, প্রবথন্ধ, ভােথে, এমনতক স্বকীয় কম ঝ- উদ্ থোথগর মিে তদথয়ও যসসব দরূ 

করার যচিা কথরথছন আজীবন। তিতন সব ঝজনীন ও আদে ঝ মানেু গিার তেক্ষার পথ 

যদতেথয়তছথলন, গ্রাম-সংগিন ও সামবাতয়ক সহথোতগিার তভতেথি তনরক্ষর, 

তনরুপায় ও প্রায় পশু কথর যিালা তহন্দ-ুমুসলমান কৃেকথদর উন্নয়থনর পথ 

যদতেথয়তছথলন, আর তহন্দরু জাতিবে ঝতবথভদ ও মুসলমানথদর যকবল মুসলমান 

বথলই ঘেৃা করার জঘনেিার তবরুথে যলেনীমুথে সংগ্রাম চাতলথয়তছথলন অতবরি। 

         

         আজ যিা আর পরািীনিা যনই, যকাথনা তকছু ঘিথলই যকবল ইংথরথজর 

উপরই যদাোথরাপ কথর কিঝবে সাঙ্গ করার উপায় যনই। আজথকর এই অপ্রিোতেি 

তহন্দ-ুমুসলমান তবথরাথির সূি যে আমাথদরই অবুক্রে এবং দুবু ঝক্রের মথিে রথয়থছ িা 

স্বীকার কথর তনথয় এর মূল িথর িান তদথি হথব। ো আথগ সম্ভবপর হয়তন এবং যসই 

১৯০৭ সাল যথথক িমে ঘনীভূি হথি যথথক যদেতবভাগরূপ যমৌল অতভোথপর 

কারে হথয়থছ, সব েক্রি তদথয় িা যথথক যদেথক পতরিাে না করথি পারথল সমূহ 

তবপদ অতনবাে ঝ হথয় উথিথছ। এই সমসো তনথয় তলেথন এবং ভােথে রবীন্দ্রনাথ যে 

পথ তনথদঝে তদথয় যগথছন িার িাৎপে ঝ আজও বাস্তব রথয় যগথছ বথল মথন করা 

োয়। 

 

        সুিরাং রাজননতিক মথঞ্চ দাতঁিথয় পল্লতবি বাগ্ জাল তবস্তার করথল যকাথনা 

লাভ হথব না। সামাক্রজক তমলনই হথব েথাথ ঝ তমলন এবং িা ঘিথল িথবই সংেয় দরূ 

হথব, িথবই বন্ধন যমৌতেক ও ক্ষেস্থায়ী না হথয় পাকা হথব। আন্ততরক যবার্াপিা 

অনায়াথস এথস োথব বাস্তব আদানপ্রদান সম্পথকঝর মািেথম। রবীন্দ্রনাথ এই 

তবথভদথক জািীয় অতভোপ রূথপ যদথেথছন এবং এর তবসদৃেিাথক িুথল িথরথছন 

এই বথল যে, একই বাসভূতমথি একই গ্রাথম পাোপাতে বাস করব অথচ একি 

ওিাবসা পানাহার করব না এ এক হাসেকর অসংগতি। রবীন্দ্রনাথ যদতেথয় 

তদথয়তছথলন, তহন্দ-ুমুসলমাথনর সামাক্রজক তমল যনই বথলই তেলাফ্থির মিেস্থিায় 

যকবল রাজননতিক  যকালাকুতল স্থায়ী ফ্ল যদয় তন, এই সামাক্রজক সম্পকঝহীনিা 

আথছ বথলই ঘুথর –তফ্থর কারথে – অকারথে আজ এোথন কাল ওোথন দাঙ্গা 

বািথছ। একই সথঙ্গ মনীেী কতব লক্ষে কথরথছন যে, িমীয় যগািঁাতম দু’পথক্ষ 

থাকথলও আিুতনক তেক্ষায় অনগ্রসর হওয়ায় মুসলমানথদর মথিে িা তবথেেভাথব 

েুটঁি যগথি বথস আথছ। আবার তহন্দথুদর িম ঝথবাি যকবল আচার-পালথনর মথিেই 
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তনঃথেে। যছায়ঁাছুতয়র তনয়মপালন এবং যগাবর গঙ্গাজলই িার িথম ঝর এেনকার 

রক্ষক। 

 

      রবীন্দ্রনাথ আরও যদথেতছথলন যে, চবেতয়ক জীবথন তহন্দ-ুমুসলমান 

সমকক্ষিার অভাব মুসলমানথদর তহন্দ-ুতবথদ্বথের কারে হথয়থছ। বাঙলায় তহন্দরু 

তনরক্ষরিা যথথক মসুলমাথনর তনরক্ষরিা অথনক যবতে এবং পদমে ঝাদাথিও 

মুসলমান তহন্দথুদর যথথক বহু তনথম্ন। এরকম চবেমে তবথদ্বে জন্মাথনার আরও  

একিা কারে। ফ্থল পথদ মাথন মুসলমাথনরা তহন্দরু সমকক্ষ যহাক, এই কামনা 

কথর তিতন মুসতলম তবেতবদোলথয়র প্রতিষ্ঠাথক অতভনক্রন্দি কথরতছথলন। 

 

     রবীন্দ্রনাথথর দরূদৃটি এ-ও যদথেতছল যে, মিেেুথগ মানুথে মানুথে তভন্নিাথবাথির 

একিা প্রতিঘাি এথসতছল সফূ্ীিম ঝ ও ভক্রিিথম ঝর তমেথে ও তবস্তাথর। নামথদব, 

কবীর, নানক, েীনচিনে এবং দাদু , রজ্জব, রতবদাস প্রমুে সহজসািথকরা প্রচতলি 

ব্রাহ্মেে মিবাথদর তবরুথে প্রবল তবথদ্রাহ প্রকাে কথরতছথলন এবং িাথি যবে ফ্ল 

হথয়তছল। তনম্নবথে ঝর তহন্দরুা িথম ঝর অতিকার যপথয় অন্তি তনথজথদর যগৌরবাতন্বি 

মথন করথি যপথরতছল। একই সথঙ্গ সথঙ্গ অথ ঝননতিক স্বাতিকার েুি হথল যসানায় 

যসাহাগা হথি পারি। িবু মথন্দর ভাথলা যে, তকছুকাথলর জনে মানুে-ঘেৃা ক্রস্ততমি 

হথয় পথিতছল। পািান-যমাগল প্রোসথন এই সব সামেমূলক যনািুন ভাবিথম ঝর 

নানাভাথব সপক্ষিা করা হথয়তছল। তবভ্রাি যবথি উিল যমাগলক্ষমিা হ্রাস হওয়ার 

পর তহন্দ ুোিিথির অভুেদথয়। ইংথরজোসন তহন্দ ুবা মসুলমাথনর পাতলি িমীয় 

আচার- আচরথের তদথক সম্পূে ঝ উদাসীন তছল, কারে এথি িার বেবসাতয়ক ও 

সাম্রাক্রজক স্বাথথ ঝর ক্ষতি। এই অবসথর প্রথম তদথক মুসলমাথনরা ইংথরজ-তবথরািী 

তছথলন, ইংথরজ আথয়াক্রজি তেক্ষা িারঁা ঘেৃায় উথপক্ষা কথরতছথলন এবং িাথঁদর 

মিব-মাদ্রাসায় যকারান এবং হাদীসথক েি কথর িথর যরথেতছথলন। ফ্থল 

ইংথরথজর নয়া প্রোসন বেবস্থায় িাথঁদর যকাথনা স্থানই তছল না। এই অবস্থা 

যোিরাথি সময় যলথগথছ। তকন্তু তবস্িৃি জনতেক্ষার অভাথব যেমন তহন্দু, যিমতন 

মুসলমান যগািঁাতমথিই ডুথব যথথকথছ। 

 

     রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধিা যরাথির হাতিয়ার তহসাথব তেক্ষার তবস্তারথকই প্রাথতমক 

অস্ত্ররূথপ গেনা কথরথছন। যসাতভথয়ি পতরভ্রমে কথর আসার পথর িারঁ এ-তবেথয় 

সঙ্কল্প আথরা দৃঢ় হথয়থছ। জনতেক্ষা এবং যসই সথঙ্গ অথ ঝননতিক গ্রাম- সংগিন, 

োর মিেস্থিায় কাে ঝগতিথক তহন্দ-ুমুসলমান তমলথনর স্বপ্নও রবীন্দ্রনাথ যদথেতছথলন, 

িার পূে ঝিা আজও ঘিথলা না। স্বািীনিার পরই দ্রিু তেল্পায়থনর প্রথয়াজনথবাথির 
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সথঙ্গ তহন্দ-ুমুসতলম পতরতস্থতি ও জাতিবে ঝথভদ দরূ করার বাস্তব আথয়াজন গহৃীি 

হথল আজ আমরা অথনকিা সমািাথনর পথ যদেথি যপিাম। 

 

       িা যিা হলই না, পরন্তু ভারি- োসথন তহন্দ ু িতনকথগাষ্ঠীর পথরাক্ষ প্রভুে 

তবস্তাথরর ফ্থল উদ্ ভূি অথ ঝননতিক পতরতস্থতি সািারে মানেুথক প্রিোতেি নোেে 

অতিকার যথথক বক্রঞ্চি করথল এবং শুি ুবক্রঞ্চিই কথর তন, গি চতল্লে- পয়ঁিাতল্লে 

বৎসর িথর িাথঁদর দতরদ্র যথথক দতরদ্রির অবস্থায় যপৌৌঁথছ তদথচ্ছ। পাঞ্জাথব, 

আসাথম, কাশ্মীথর ো চলথছ, অথোিোয় সথূি যে গুরুির বোপার ঘিল িার প্রতি 

যদথের বুক্রেজীবীরা িথে বোপক তেতক্ষি মানুে আজ আর উদাসীন যনই। িম ঝ তনথয় 

যগািঁাথদর সাম্প্রদাতয়ক কলহ রাজনীতি –পুি হথয় আথগকার যথথকও কদে ঝিা 

তনথয় প্রকি হথয় উথিথছ। তহন্দথুদর মুটিথময় একাংথের যগািঁাতম ও অসতহষু্ণিা 

মািা ছাতিথয় যগথছ ও সংেোলঘ ু মুসলমানথদর সথঙ্গ প্রিেক্ষভাথব আিাআতিথি 

যনথম পথিথছ। দুই পক্ষই পাল্লা তদথয় েতদচ গাথয়র যজার যদোথনাথি ও দাতবর 

অথেৌক্রিক যছথলমানুতেথি যমথি উথিথছ, িবু অসংগি আবদার তহন্দপুথক্ষই 

বিঝমাথন সমতিক। পুথন, আথমদাবাদ নাগপুর, বাঙ্গালুর, ভূপাল প্রভৃতি স্থাথনর 

ঘিনাবলী আমাথদর এই েিাব্দীর প্রথমাথি ঝর সাম্প্রদাতয়ক দুথে ঝাথগর তদনগুতল স্মরে 

কতরথয় তদথচ্ছ। 

   

      এমন অবস্থায় যদথের তবথবকী যলেক তেল্পী ও তচন্তােীল মানুেথদর দায়ীেও 

কম নয়। মথন রােথি হথব, রবীন্দ্রনাথ সামন্তিাতিক জাতিথভদ এবং রাজননতিক 

চথি সদে-আতবভূঝি সাম্প্রদাতয়কিার উথচ্ছদ তবেথয় যলেনীমুথে বহু েম স্বীকার 

কথরথছন। রবীন্দ্রনাথ ভারিবথে ঝর সাংসৃ্কতিক ইতিহাস তবথেেে কথর যদতেথয়থছন, 

এই বহুজাতিক যদথে চবতচথিের মথিে একথের একটি আিে ঝ ইতিবাচক ঐতিহেই 

তবদেমান। তবথরািথক সমতন্বি কথর এতগথয় চলাই ভারিীয় সংসৃ্কতির মূল কথা। 

সুিরাং আজথকর গেিিথক সুথোগ তহসাথব বেবহার-করা ফ্োতসস্ট েয়িানথদর 

চিান্ত যেে পে ঝন্ত বেথ ঝ হথি বািে। 

 

       তবচাথর যদো োয়, যভদবুক্রে সহ মানুেঘেৃে তহন্দসুমাথজ  েিদরূ প্রবল, মুসতলম 

সমাথজ যিমন নয়। মুসলমানথদর মথিে মে ঝাদার চবেমে আথ ঝনীতিক এবং িা 

আিুতনক। তহন্দসুমাথজ তবগি আিাই-তিন হাজার বছর িথর িমান্বথয় পতরপুি। 

প্রথথম চিুব ঝে ঝ, পথর আি-দে বে ঝ এবং পতরথেথে বে ঝ যছথি জন্ম অনুসারী জা’ি 

যভথদ ছক্রিে- চতল্লে, আর যসই সথঙ্গ জা’যির িম িথর উেথরাের বতি ঝি মানুে- 

ঘেৃা। আিুতনক তেক্ষাথিও এর জি যে োথচ্ছ না িার মূল কারে ঐ একিাই- 

হীনির জা’যির যোেথের দ্বারা সুতবিাথভাগ। যে-কারথে সম্প্রতি প্রস্তাতবি অননু্নি 
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সম্প্রদাথয়র জনে চাকতর-সংরক্ষে বেবস্থার প্রতিবাথদ উচ্চবথে ঝর আথন্দালন। 

অথোিোর ঘিনাথিও এিা প্রমাতেি যে রামভক্রি উপলক্ষে কথর মুসলমান হিাথনাই 

উি সুতবিাথভাগীথদর লক্ষে।  প্রথম মিেেুথগর রামভক্রি-কৃষ্ণভক্রিথি মুসলমাথনরা 

তবব্রি যিা হয়ই নাই, বরং অতভভূি হথয় যোগও তদথয়তছল, িার সাতহতিেক প্রমাে 

েথথি। আর, লাতিি বক্রঞ্চি পেূকৃি তনম্নবে ঝ তহন্দরুাই যে িেন সূফ্ীিথম ঝর 

মিেস্থিায় ইসলাম বরে কথর মুসতলম সম্প্রদাথয়র জনসংেো বকৃ্রে কথরথছ িারও 

প্রমাে রথয়থছ। রবীন্দ্র-অিেয়থন কী জািপািঁ কী তহন্দ-ুমুসলমান তবথভদ দরূ করথি 

হথল যকবল যপাতলটিকোল্ ভাই ভাই  সথম্বািথন িা হথব না, পুথরাপুতর সামাক্রজক 

তমলন চাই। িারঁ গ্রাম-সংগিথনর মিে তদথয় এ তবেথয়ও একিা যগািাপেথনর প্রয়াস 

তিতন তনথয়তছথলন। যেে পে ঝন্ত িা কাে ঝকর  হয়তন নানা কারথে, িবু একিা আদে ঝ 

যথথকই যগথছ। আর অপমাতনি মানুেথক কাথছ িানথি যগথল যকবল ভােথের দ্বারা 

িা সম্ভব হথব না, ঘতনি সামাক্রজক সম্পকঝ স্থাপন এবং একসথঙ্গ ওিাবসার দ্বারাই 

িা হথি পাথর, এথি সথন্দহ কী? 
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তনর্ঝথরর স্বপ্নভঙ্গ 
 

                এ তনর্ঝর কতবর সথঙ্গ মুক্রিথপ্রমী বাঙালী- তচথেরও। মিেেুগীয় সংস্কাথরর 

পাোে- গুহায় এ তছল অবরুে। উতনে েিকীয় বুথজঝায়া জাগারথের যকালাহথলর 

মথিে এর অস্ফু্ি অতনতদঝি তবক্রিয়া। রতবর স্বপ্রকাথের সথঙ্গ এর প্রথম 

আথলাকদে ঝন এবং িার পর যথথক পাোে-অবথরাি চূে ঝ করার দুব ঝার আথবগ। 

একতদথক সামন্তিাতিক যেেীস্বাথথ ঝর গ্রোনাইি, অনেতদথক নবজাি িনিাতিক 

পালতলক তেলাপ্রচথয়র সমুদ্ ঘাি। আথলাথকর দিূ মহাকতব এ দুথয়র তনথষ্পেেথকই 

আঘাথির পর আঘাি তদথয় যভথঙথছন। আমরা িারঁই পথথর অনুোক্রিক। কতবর 

অনুভব যথথকই আমরা জাতন যে- ‘পথথ পথথ অথপতক্ষথছ কালনবোেীর আেীব ঝাদ’। 

কতবর তস্থর প্রিেয় আমরা ভুতল না- 

 

                                       যকাথা মিুৃে, অনোয়র যকাথা অিোচার!  

                                       ওথর ভীরু, ওথর মূঢ়, যিাল যিাল তের, 

                                        আতম আতছ, িুতম আছ, সিে আথছ তস্থর। 

 

            পথতনথদঝে তদথি তদথি, কতব, িুতম এতগথয় যগছ মানব-অভুেদথয়র সীমাথন্ত, 

তনসথগ ঝর রমেিাথক বরে কথরও িা তপছথন যফ্থল যরথে মহামানব- সক্রম্মলথনর 

তদথক পদথক্ষপ কথরছ,  ভাবী তদথনর যঘােো তদথয়ছ-ঐ মহামানব আথস। েেনই 

িুতম যলৌতককভাথব আমাথদরই মি যদবিাথক যডথকছ, িেন যদবিা আথসতন, 

এথস দাতঁিথয়থছ প্রিেক্ষ মানুে- দাসথের ভাথর নুেব্জ, উপবাথস ক্ষীে, ভাোহীন, 

িৃোদতপ নম্র এক একটি প্রােী। িার পরই যবথজথছ যিামার রুদ্রকথের আহ্বান- 

ওথর িুই ওি্ আক্রজ, আগুন যলথগথছ যকাথা! এবং  

 

                                        তকথসর বা সুে, ক’তদথনর প্রাে, 

                                        ঐ উটিয়াথছ সংগ্রাম-গান, 

                                        অমর মরে রিচরে নাতচথছ সথগৌরথব। 

 

        ‘এবার সকল অঙ্গ যছথয় পরাও রেসজ্জা’- তকন্তু যস তক যকবল চীন, আতফ্রকা 

ও স্বথদথের উপর সাম্রাজেবাদী যোেথের তবরুথেই? প্রথশ্নর জবাব িুতম তনথজই 

তদথয়ছ- আমাথদর প্রাথতমক লিাই ভূথির সথঙ্গ। সামন্তিাতিক জা’িবে ঝ সংস্কাথরর 

অবকু্রের সথঙ্গ, আমাথদর তনথজথদরই সথঙ্গ। আত্মসংগিন হথল, তহন্দমুুসলমান 

কম ঝসূথি ও সামাক্রজক সূথি তমতলি হ’যল িার েক্রির চাথপ বাইথরর ভূিিা আপনা 

যথথকই সথর পিথব। আজ বাইথরর ভূিিা পাতলথয়থছ, সথর  পথিথছ আমাথদর 
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অঙ্গথচ্ছদ কথর, এমনভাথব োথি িার অেরীরী প্রভাব যথথকই োয়। বস্তুি িা 

যথথক যগথছ এবং িাই শুিু নয়, প্রিেক্ষ নেদন্ত তবকাে আরম্ভ কথরথছ। এথক্ষথিও 

তকন্তু, কতব, যিামার পথতনথদঝে রথয়থছ, িা যহাল – মািৃভাোয় সব ঝজনীন তেক্ষা 

তবস্তার ও পঞ্চাথয়ি –তনভঝর গ্রাম-সংগিন, সমবায় ও কু্ষদ্রতেথল্পর প্রসার, আর 

তবথভদ তবক্রচ্ছন্নিাথবাথির তবরুথে সঙ্ঘবে প্রতিথরাি। গ্রামীে মানুথের সংগিনই যে 

আসল েক্রি িা যিামার কাছ যথথকই আমরা যজথনতছ। আমরা তনতেতদন ভরসা 

রােতছ, আর তনরবক্রচ্ছন্ন সংগ্রাথমর যে যপ্ররো পাক্রচ্ছ যস যিামার যদওয়া উৎসাহ 

যথথকই। 

 

       রবীন্দ্রনাথ যকবল কতব নন, মহাকতব। সমাজ ও জীবথনর অনুেঙ্গ না থাকথল 

যকবল আকােচারী কল্পনার রমেিা পতরথবেন কথরই মহাকতব হওয়া োয় না। 

রবীন্দ্রনাথথর পথক্ষ তবথেে এই যে, তিতন যেমন তনসগ ঝ- কল্পনার চূিান্ত কথরথছন, 

যিমতন সমাজ-ভাবনারও আিে ঝ স্বাক্ষর যরথেথছন। আর িারঁ সমাজ-অনুেঙ্গ 

যেমন োস্ত্র- প্রথার যদাহাই তদথয় অগতেি মানুথের যোেথের যক্ষথি যিমতন 

সম্রাজেবাদী যোেথের যক্ষথিও তবথদ্রাথহর রূপ তনথয় সফু্্তরি হথয়থছ। িারঁ 

জীবৎকাথলর মথিে কী স্বথদথে কী তবথদথে অনোয় আচরে ও মানুে-তনগ্রথহর 

োবিীয় মুেে ঘিনাবলীর তিতন প্রতিবাদ কথরথছন, েেুবাজথদর িীব্র কোঘাি 

যহথনথছন, সংগ্রাথমর প্রস্তুতি তনথি িরুেথদর আহ্বান জাতনথয়থছন বারংবার, আবার 

যনািুন সমাজ-সংগিথনর উথদ্দথেে সব ঝেক্রি তবতনথোগ কথরথছন। 

 

       কতব, মনীেী ও যসই সথঙ্গ কমীর এক আিাথর এই সক্রম্মলথনর দৃিান্ত তবথেে 

আর যদো োয় না। তকন্তু িবু িারঁ তকছু সমীক্ষথকর দল- কতব ঈের- তনভঝর, কতব 

উপতনেথদর অনকুারী প্রভৃতি আেোয় িারঁ তনন্দা কথরথছন। হয় িারঁা িারঁ সামতগ্রক 

পতরচয় তনথি অক্ষম তছথলন, নয় সব বুথর্ও িারঁা িারঁ েথাথ ঝ বেক্রিেথক 

যলাকথচাথের অথগাচথর রােথি যচথয়থছন। কারে, আদেন্ত প্রসাতরি এবং 

উেথরাের প্রবতি ঝি িারঁ এই ঘতনষ্ঠ সমাজ-সো যিা সামানে পািথকরও যচাথের 

বাইথর থাকা সম্ভব নয়। িারঁ েিাতিক প্রবথন্ধর তদথক নাই যচাে যগল, ‘এবার তফ্রাও 

যমাথর’ ও ‘ঐকিান’- এর মথিা কতবিার কী যহাল, কী যহাল বলাকার েঙ্খ, র্থির 

যেয়া, নববথে ঝর আেীব ঝাথদর মথিা কতবিার, কীই বা হথলা গীিাঞ্জতলর ‘অপমান’, 

কল্পনার ’হিভাথগের গান’ ও ‘বে ঝথেে’ কতবিায়, ‘সুপ্রভাি’ এবং এরকম আরও 

অথনক কতবিার? এককাথল তবপ্লবী স্বাথদতেকথদর এসব মুথে মুথে তফ্রি, আর 

সমীক্ষকথদর এতদথক নজরই যগল না! না তক বুথজঝায়া চতরথি এরকম হথয়ই থাথক? 

িা না হথল, যেোথন কতব তনথজ বলথছন এবং একাতিক বারই বলথছন যে- 
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দুঃথেথর যদথেতছ তনিে, 

পাথপথর যদথেতছ নানা ছথল, 

অোতন্তর ঘূতে ঝ যদতে 

জীবথনর যস্রাথি পথল পথল। 

 

আর যসই সথঙ্গ োিীথদর সংগ্রাথম উৎসাতহি কথরথছন সামাক্রজক দুঃথের কথা 

িুথল- 

 

                                           পথথ পথথ কণ্টথকর অভেথ ঝনা, 

                                            পথথ পথথ গুপ্তসপ ঝ গঢ়ূফ্ো, 

                                             তনন্দা তদথব জয়েঙ্খনাদ- 

                                             এই যিার রুথদ্রর প্রসাদ। 

 

যসোথন কতব যকবল ঈেরদেী এমন িারোর উদয় হথয়তছল তকভাথব? 

 

      নারীকুথলর অবরুেিার তদক কতব যদোথলন পলািকায়, আর তবথদ্রাথহর ছতব 

যদোথলন মহুয়ায় ও গল্প –কাতহনীথি। অথচ বুথজঝায়া যগাষ্ঠীর সমাথলাচক তসোন্ত 

করথলন যে, রবীন্দ্রনাথ দুঃে ও অমঙ্গথলর ছতবথক পাে কাটিথয় যগথছন, কারে , 

তিতন তচরোতন্ত ও ঈের- তনভঝরিায় তনক্রিন্ত কতব! হায়থর, রবীন্দ্রনাথথর ঈের কী 

বস্তু িাও িারঁা তবচার কথর যদোর প্রথয়াজন যবাি করথলন না! করথল তনিয়ই 

যদেথিন- িা তনসগ ঝ-আতেি সুন্দর, সমাজ- আতেি মহাকাল বা ইতিহাস- তবিািা, 

তবজ্ঞান – আতেি তেব, রুদ্র, নিরাজ। সবই আদেন্ত কতব- কতল্পি। রবীন্দ্রনাথ তনথজ 

বারংবার জাতনথয়থছন যে, সটৃির তনয়ামক যকাথনা তস্থর স োর পতরচয় যকাথনা তদনই 

তিতন পানতন, কারে িা পাওয়া োয় না। আর, িারঁ যদবিার যক্ষি হল অতভোিী 

মানুথের মথিে, পষু্পেতচি বনস্থলীথি, ‘যদাসর জনার তমলন-তবরথহর গহন 

যবদনায়’। আবার, ‘তিতন যগথছন যেথায় মাটি যকথি করথছ , চাো চাে’। কতল্পি 

ভগবান আর িারঁ কতল্পিদথূির অতহসংমথি কতবর সংেয়ও যজথগথছ অনোয় 

অিোচার দৃথি, যেমন তহজলী যজথল বন্দী-হিোয়, জাতলয়ানওয়ালার নৃেংস জান্তব 

কাথণ্ড। 

 

‘আজ দুতদঝথন তফ্রানু িাথদর 

বেথ ঝ নমস্কাথর’ 

    অচলায়িন নািথক তহন্দ ু ব্রাহ্মথেের তবরুথে তনম্নবে ঝ ও তভন্ন িমীয় সম্প্রদাথয়র 

সংগ্রাম যঘােোয় যকাথনা ঈেরিত্ত্ব আথননতন, রিকরবীর েতমক-তবপ্লথবও নয়, 
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মুিিারা, রথোিা, িাথসর যদে যকাথাও নয়। িারঁ গ্রাম-সংগিথন অথবা 

তবেভারিীর তেক্ষা সূথি তিতন ঈেথরর বা চদথবর মুে যচথয় তছথলন? কারারুে এক 

তপিার দুই সন্তান ও যসই সথঙ্গ আেথমর ছাথির মেু যদথে কতব তক বথলন তন যে, 

িথাকতথি শুভতবিাথনর উপর িারঁ আর আস্থা যনই। আর যসাতভথয়থি মানুথের 

মুক্রি যদথে যে অপার তবস্মথয় অতভভূি হথয়তছথলন কতব, িাথি তিতন তক ঈেথরর 

জয়গান কথরতছথলন?  ‘মানুথের িম ঝ’ প্রবথন্ধ তিতন যবদ-উপতনেদ যথথক লাইন িুথল 

েুতেমথিা বোেো কথর একথা তক প্রমাে কথরন তন যে, মানুেই যেে সিে- িার 

উপর আর যনই?  কথা এই যে, এই মহাকতবথক োপছািা ভাথব যদথে এবং একিা 

মনঃকতল্পি সমািান গথি িুথল বই োিা করার যমাহবথে ো ো যলো হয়, িার বহু 

তবথরািী ভাবনাই আমরা কতবর যলোয় প্রায়ে যদেথি পাই। ঐরকম যমাহ এবং 

মনঃকতল্পি দে ঝন যথথক রবীন্দ্ররচনা –প্রবাথহর মুক্রি ইদানীং যদো োথচ্ছ এিা 

অবেে একিা আোয় কথা। 

      আরও এক প্রচার, যে, কতব েুব অতহংসার ভি তছথলন। অথচ আমরা যদথেতছ 

কতব কেনও অনোথয়র তবরুথে আপস করথি আমাথদর যেোন তন এবং শুি ুিাই 

নয়, প্রথয়াজথন সেস্ত্র সংগ্রাথম প্রবতৃেও তিতন তবতহি কথরথছন। “যহ রুদ্র, তনে্িুর 

যেন হথি পাতর িথা,” ভীরুিা এবং জিিার তিতন অতি প্রবল েি্রু এবং সংগ্রাথম 

মিুৃেবরে ছািা মহান্ মুক্রি যকাথনা মথিই আসথি পাথর না, এই িারঁ তসোন্ত। 

কতবর এই তবোস এবং যসইমথিা যপ্ররো সঞ্চার করার মে ঝাদা যেন আমরা রক্ষা 

করথি পাতর। বলা বাহুলে, কতব-তেেে নজরুল এবং সকুান্তও  আথপাসহীন 

সংগ্রাথমরই তবজয়বািঝা যঘােো  কথর যগথছন। এই যনািুন েিাথব্দ িাথঁক 

সটিকভাথব জানার আগ্রহ যেন দুল ঝভ না হয়। 
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তনসগ ঝ যথথক মানুথের দ্বাথর 
 

             সাতহিে ও সমাজ তবেথয় রবীন্দ্রনাথথর সথচিনিার প্রারম্ভ তহসাথব 

যমািামুটি ১৮৮০-৮১ খ্রীঃথক িরা যেথি পাথর। এেন যথথক ১৯৪০-৪১ পে ঝন্ত োি 

বছথরর মথিে কতবর স্বথদথে এবং বাইথর এি তবতচি ঘিনার ঘাি-প্রতিঘাি 

যজথগথছ, সাতহথিে ও দে ঝথন-তবজ্ঞাথন এি সব অতভনব মিামি যবর হথয়থছ ো 

পূথব ঝকার যকাথনা একটি েিাব্দীথিও ঘথি তন। বেক্রিগি জীবথনও কতবথক 

পতরবিঝথনর সম্মুেীন কম হথি হয় তন। বলাই বাহুলে, কতব তহসাথব রবীন্দ্রনাথ যমৌল 

যরামোন্ টিক কল্পনা ও আদথে ঝর অিীন হথলও স্বথদে ও তবথদে যথথক পাওয়া 

সামাক্রজক অতভঘাি িারঁ কাথবের তবেথয় ও রূপরথস বারংবার পতরবিঝন ঘটিথয়থছ। 

িারই মথিে বেক্রিগি ঘিনাও স্থাথন স্থাথন তকছু স্বাক্ষর যরথেথছ অবেে। িথব িার 

পতরমাে নগেে। কতবর জীবৎকাথল এই অতভঘাথির তবেয়গুতল যিমন তচতন্তি হয়তন 

বথল এবং রবীন্দ্রকৃতির সামতগ্রক তচি সমীক্ষকথদর সামথন তছল না বথল 

আংতেকভাথব িাথঁক যদো হথয়তছল। আর িাথি আথলাচকথদর স্বকথপাল-কতল্পি 

িারো- ভাবনার অবকােও ঘথিতছল প্রচুর। যস কুথহতলকার প্রভাব ১৯৪০ পে ঝন্ত 

এমনভাথবই তছল োথি সামেবাদী প্রগতিপক্ষও পূব ঝ – িারোয় আতবি হথয় কতবথক 

হস্তীদন্ত-েতচি তমনারবাসী বথল অতভেুি কথরতছল। দৃটিথকাথের আতবলিা যকথি 

োওয়ার পর িথম যদো যগল এ কতবর কল্পনা সমাজ ও জীবন িোগ কথর 

সুদরূস্পেী সব যক্ষথিই হয়তন, িথব কেনও কল্পনায়-সংথকথি তমতেথয় কেনও বা 

স্পিভাথবই ঐ সমাজ- অতভঘাি বেি হথয়থছ এইমাি। অবেে যসই সংথকিিুকু 

িরার েক্রি আমাথদর অজঝন করথি হথব।  

 

         যদে-কাল – অতভঘাথির ফ্থল কতবর তনসগ ঝ- কল্পনা তকভাথব সমাজ- কল্পনার 

রূপ তনথয়থছ যস তবেথয় একিা িুলনা তদথি বািা যনই। বসথন্তর বে ঝনা- ১৪০০ সাল 

কতবিা – রবীন্দ্রনাথথর বয়স িেন যিক্রিে- যচৌক্রিে- 

 

নবীন ফ্াল্গুন্ - তদন   সকল বন্ধনহীন 

উন্মে অিীর- 

উিাথয় চঞ্চল পাো পষু্পথরে-ু গন্ধমাো 

দতক্ষে সমীর 

সহসা আতসয়া েরা রাঙাথয় তদথয়থছ িরা 

যেৌবথনর রাথগ। 
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একই বসন্ত, একই ফ্াল্গুন। তকন্তু এর আবার যচৌক্রিে বৎসর পথর কতবতচথে যস 

বসথন্তর ক্রিয়াকলাপ যদেুন- 

 

বািঁন যছঁিার সািন িাহার 

             সটৃি িাহার যেলা! 

দসুের মথিা যভথঙ চুথর যদয় 

তচরাভোথসর যমলা! …….. 

বথলা জয় জয়, বথলা নাতহ ভয় 

কাথলর প্রয়াে –পথথ 

আথস তনদঝয় নবথেৌবন 

ভাঙথনর মহারথথ। (থবািন, মহুয়া) 

 

সিেই িাই, কাথলর প্রয়ােপথথই কতব-অনুভথব বসন্ত এবং যেৌবথনর এই রূপান্তর 

ঘথিথছ। আরও মথন করা োক, রতবর চতল্লথের কাছাকাতছ বয়থস যলো যপ্রথমর 

কতবিা, যেমন, োতমনী না যেথি জাগাথল না যকন, মম যেৌবন তনকুথঞ্জ গাথহ পােী, 

অথবা, িুতম সন্ধোর যমঘ- মম তবজন-জীবন-তবহারী। এগুতলর সথঙ্গ একান্ত 

তবপরীথি তমতলথয় যনওয়া যেথি পাথর- 

 

আমরা দু’জনা স্বগ ঝ- যেলনা 

গতিব না িরেীথি 

মুগ্ধ লতলি অশ্রু- গতলি গীথি। 

পঞ্চেথরর যবদনা-মািুরী তদথয় 

বাসররাক্রি রতচব না যমারা তপ্রথয়। (মহুয়া) 

 

পুনরায় যদো োক বছর তিতরথের যলো অজুঝন বা যদবোনীর প্রেয়-কথা এবং িার 

সথঙ্গ প্রতি-িুলনা করা োক সন্নোসী উপগুপ্ত ও অতভসাতরকা, অথবা েোমলী-

কাথবের ‘তমলভাঙা’ অথবা অতময়ার প্রেয়, অথবা চণ্ডাতলকার কাতহনী। পতরবিঝন 

গুরুির। এরকম আরও নানান্ যক্ষথি। স্বথদতেকিার িারোয়, তেক্ষা তবেথয় 

িারোয়, সংগীথি, নথৃিে, ছথন্দ কাথলাতচি অতভজ্ঞিা অনুসাথর কতব পতরবতিঝি 

হথি হথিই চথলথছন। এসথবর মথিে যকবল একটি অিোয় যদেথল কতবথক টিক 

যচনা দুষ্কর হথব। ব্রাহ্মসমাথজর জনেই যহাক বা তপিৃিপ ঝথের জনেই যহাক কতবথক 

তকছু ঈেরভক্রির গান বা িার সথঙ্গ তমতলথয় আদে ঝ-ভাবনার তকছু কতবিা তলেথি 

হথয়থছ। উপতনেদ অনুবাদ করথি হথয়থছ, উপাসনা- মক্রন্দথর বথস তকছু ভােেও 

তদথি হথয়থছ, তনজ-জীবথন পথ-পতরবিঝথনর অতভঘাথি তনজ ‘অন্তর-যদবিা’ 
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অথ ঝাৎ চালক যকাথনা েক্রির কাতবেক কল্পনা করথি হথয়থছ, যসই সথঙ্গ চনথবদে 

গীিাঞ্জতল নাম তদথয় যবে তকছু স্বথদে-ভাবনা ও তনসগ ঝ-ভাবনার কতবিাও তিতন 

তলথেথছন- এসব লক্ষে কথর োরঁা িাথঁক ঈেরদেী ঋতে বথল মথন কথরতছথলন িারঁা 

যদথেও যদেথি পানতন যে আসথল তিতন কতব। “আতম সািকও নই, গুরুও নই।“ 

“অসমাপ্ত পতরচয়, অসম্পূে ঝ  চনথবথদের থাতল তনথি হল িুথল” “তনথেি আথছ 

সমস্তিা যদেথি পাওয়ার পথথ”। আর যেেজীবথনর, প্রায় যেে মুহথূিঝর স্বাক্ষর- ‘যক 

িুতম। যপল না উের’। যকউ হয়ি প্রতিবাদ জানাথবন যে িাহথল উৎসগ ঝ-চনথবথদের 

তবেথদব, ব্রহ্মসংগীি ও গীিাঞ্জতলর প্রভু, নাথ- এসব তক কথার কথা মাি? আমরা 

বলব হা ঁ, কিকগুতল আমাথদরই মি যলৌতকক িারোর উপর কল্পনার তবস্তার, 

কিকগুতল পতরসফু্্ি তনসগ ঝ-কল্পনা, কিকগুতল বা মহাকাে-তবজ্ঞাথনর তবস্ময় 

যথথক তেব , রুদ্র, নিরাজ কল্পনা। “আক্রজ র্থির রাথি যিামার অতভসার” যথথক 

একথা তক মথন করা োথব যে বািাথসর গজঝথন প্রকৃিপথক্ষ ঈেথররই গজঝন যোনা 

োথচ্ছ, অথবা ‘োবে –ঘন –গহন  যমাথহ’ উদাসীন পতথকরূথপ যে পথ চলথছ যস 

ভগবান? কাউথক একিা উপলক্ষে কথর মথনর কথা বেি করথি, অথবা 

অতিমািায় আনন্দ-তবস্ময় যথথক ‘সুন্দর যহ সুন্দর’, র্থির রাথি যিামার অতভসার’ 

অথবা ‘েরথি আজ যকান্ অতিতথ’ এরকম কল্পনাই করথি হয় । যকন এরকম হয় 

িা কতবই সটিক িরথি পাথরন না, ফ্থল অজানা, অরূপ, নিরাজ, মহাকাল, 

ইতিহাস-তবিািা এরকম কল্পনা স্বাভাতবক হথয় পথি। অন্তি রবীন্দ্রনাথথর পথক্ষ 

এিাই রীতি। সামাক্রজক পতরবিঝন আনথি তেতন  তবপ্লথবর কথা বারংবার বলথি 

পাথরন, অদৃথির তদথক না িাতকথয় কম ঝসমুথদ্র র্াপঁ তদথয় পিার যপ্ররোয় তেতন 

আমাথদর যনািুন জািীয় চচিনে চিতর কথরথছন, যে কতব বথলথছন যে যদবিাথক 

পাইতন, মানুেথক যপথয়তছ িার জায়গায়, যে কতবর আিুতনক তবজ্ঞাথন এি গভীর 

আস্থা, যে কতব বারংবার সাম্রাজেবাদ ও িনিথির তবতনপাি যঘােো কথরথছন এবং 

িার জনে ঈেথরর উপর তনভঝর কথর থাকথছন না, িাথঁক ঈেরবাদী বথল মথন করা 

িারঁ অবমাননা। বস্তুিঃ কাল্পতনক তনসগ ঝ–যসৌন্দে ঝ এবং প্রের সমাজথবাি এই দুই 

প্রাতন্তকিার মথিে কতব আসা োওয়া কথরথছন িারঁ কাবেজীবথনর আতদ যথথক অন্ত 

পে ঝন্ত। আর, প্রায় গাতেতিক পতরমাপ কথর একথা বলা োয় যে, সমতিক পতরমাে 

তনসগ ঝ-িোন আর তকছু মানুে-ভাবনা তনথয় তিতন কাবেজীবন েতদচ আরম্ভ 

কথরতছথলন, তকন্তু যেোি ঝ সম্পূে ঝ বেয় কথরথছন মানুে-দে ঝথন, সমাজ-দে ঝথন । ঐ 

সময়কার প্রকৃতিতচথি সাংথকতিকভাথব সমাজ ভাঙার উৎসাহ পতরসফু্্ি ও 

ঘনীভূি হথয়থছ , তকন্তু িার পূথব ঝও মানবমুেীনিার দৃিান্ত রথয়থছ েথথি। িারঁ 

ইংথরজ অপোসথনর তবরুথে যলো গদে প্রবন্ধগুতল অথবা প ল্লী- সংগিন বা তহন্দ-ু

মুসলমান সামাক্রজক তমলথনর আিেতন্তক প্রথয়াজথনর তবেথয় পনুঃপনু যলো অমূলে 

প্রবন্ধ ও ভােথের তবেয়ও এেন িরতছ না। তনসগ ঝ-মূলক কল্পনার অসামানেিার 
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অবসথরই িারঁ তচথে যেসব সমাজ-অতভঘাি অতনবাে ঝভাথব তচতিি হথয়থছ িার 

উথল্লে করতছ মাি। আমরা আিে ঝ হই যে িারঁ িেনকার সমীক্ষকদথলর যকউ 

এতদথক অবতহি হন তন। কতবর সমাজথচিনা-মূলক অজস্র প্রবন্ধ-তনবন্ধ- ভােথের 

সথঙ্গ িারঁ কতবকম ঝ  তমতলথয় যদথেন তন এবং গ্রাম-সংগিথনর আদান্ত প্রসাতরি 

উদ্ থোথগর তদকটিও লথক্ষের বাইথর যরথেথছন।  

 

         কতবর প্রকৃি সাতহতিেক জীবথনর প্রাথতমক স্ফূ্তিঝ তহসাথব িারঁ কুতি-বাইে 

বয়ঃিমথক তচতিি করথল যবাি হয় েুব অবাস্তব হথব না। এই সময়কার ‘ তনর্ঝথরর 

স্বপ্নভঙ্গ’ কতবিায় িারঁ অজ্ঞািসাথরই সমাজ-তবথদ্রাহ বােীরূপ তনথয়থছ ‘ভাঙ্ ভাঙ্ 

ভাঙ্ কারা’ প্রভৃতির মথিে, িরুে কতবর মগ্ননচিথনের সফু্্রথে। কতবর পূে ঝ- 

অতভজ্ঞিায় তছল বাঙালীর জীবথনর প্রথা-জজঝর ও কম ঝতবমেু তবমূঢ়িা, ো যথথক 

তিতন মুক্রি যচথয়থছন প্রবল তবথদ্রাথহর সথঙ্গ। এই তবথদ্রাহ তকছু পথরই আবার যদো 

তদথয়থছ ‘দরূন্ত আো’ কতবিায়, ‘ইহার যচথয় হথিম েতদ আরব-যবদুতয়ন’ এবং 

হিভাথগের গাথন ‘হাসেমুথে অদৃথিথর করব যমারা পতরহাস’ এর মথিে এবং বে ঝথেে 

কতবিার ‘সথহ না সথহ না আর জীবথনথর েণ্ড েণ্ড কতর দথণ্ড দথণ্ড ক্ষয়’ 

প্রভৃতিথি। এেন এসব আর মগ্ননচিথনের বোপার নয়, পতরস্ফু্ি মূতি ঝ তনথয়থছ 

সমাজ-অতভঘাি তহসাথব। বলা বাহুলে, ইতিমথিে কতব গ্রামীে সমাজ পতরতস্থতির , 

ভূতমসংলগ্ন দুব ঝল মানেুগুতলর ও তহন্দ-ু সম্প্রদাথয়র মুসলমান- ঘেৃার প্রিেক্ষ পতরচয় 

যপথয়থছন এবং এর প্রতিথরাথির তবেয়ও তচন্তা কথরথছন, োর ফ্থল স্বপ্ন পথরই 

আরম্ভ কথরথছন গ্রাম- সংগিথনর কাজ। িারঁ মথি- উন্নয়নমূলক গ্রাম- সমাজ- 

সংগিনই প্রকৃি স্বাথদতেকিা, যকবল সভা ও তমতছল কথর ইংথরজ োসননীতির 

তবরুথে আথন্দালন নয়। এথি একতদথক গ্রামীে স্বািীনিায় ইংথরথজর হস্তথক্ষপ 

যরাি করা হথব, আর যসইসথঙ্গ ঐকক্রিক কম ঝেথজ্ঞর সূথি জাতিবে ঝ- সম্প্রদায় 

তবথভদ অথনকিা লঘ ুহথয় আসথব। ‘তনর্ঝথরর স্বপ্নভথঙ্গ’ কতবর অজ্ঞািসাথর ো িরা 

পথিতছল িা পতরস্ফু্ি হল প্রিেক্ষ সমাজ-পতরচয় যপথয় যলো ‘এবার তফ্রাও 

যমাথর’ কতবিার ছথন্দাময় বাথকে এবং আরও নানান্ স্থাথন। লক্ষেীয় তবেয় হল 

কতবর গ্রাম-সংগিথনর কাজ সম্পথকঝ তচন্তার মথিেই স্বপ্নথলাথক তেপ্রানদীপাথর 

পূব ঝজথন্মর তপ্রয়ার অনুসন্ধান যথথক আরম্ভ কথর যেয়া-কাথবের ‘বািাস থমথক 

যজানাতক চমথক’ এবং ‘ঘাথি যসই অজানা বাজায় বীো িরেীথি’ প্রভৃতি পার হথয় 

গীিাঞ্জতলর ‘এথকলা যকান্ পতথক িুতম’ প্রভৃতি তনসগ ঝ-কল্পনার আিে ঝ মুহিূ ঝগুতল 

সমান্তরাল ভাথবই চথলথছ। চথলথছ পথরর অিোথয়র বনবােী এবং নিরাজ- 

ঋিুরথঙ্গর লীলাদে ঝথনর মিে তদথয় ও পাতথ ঝব বা মহাকােীয় অজস্র গাথন কতবিায়। 

বস্তুি এই কারথেই যরামোন্ টিক গীতিকতব তহসাথবও রবীন্দ্রনাথ সব ঝকাথলর যেষ্ঠিার 

দাবী করথি পাথরন। 
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       িবু আরও আিথে ঝর তবেয় এই যে ঐ িরথের নভঃস্পেী তনসগ ঝ-কল্পনা এবং 

যসইসথঙ্গ সমাজ- যবাি  কতবতচথে িমেঃ এমনভাথব তমথে যগথছ যে একটি যথথক 

অনেটি পথৃক করা োয় না। যেমন বলা োয় যে ‘ফ্াল্গুনী’ যি বসন্ত বে ঝনার মথিেই 

সংথকথি সমাথজ ও যেৌবথন নূিথনর তবজয়বািঝা যঘােোয়। ‘রিকরবী‘যি  েতমক-

জীবথনর যোেে –মুক্রির সথঙ্গ নক্রন্দনী- চতরথির উপস্থাপথন এবং যপৌথের ফ্সল-

কািার গাথন। এর সথঙ্গ রঞ্জন চতরথির প্রিীকী কাবে-কল্পনা যিা আথছই। এই 

কাতবক পতরথবথের সথঙ্গ নািকটির মূল প্রতিপাদে েতমক-তনথষ্পেে ও িাথদর 

দাসেমুক্রি অদ্ভুিভাথব একি গ্রতথি হথয়থছ। অচলায়িন নািথকরও মূল 

প্রতিপাদে োস্ত্র- প্রথার অচলায়িন ভাঙা ও সংগ্রাথমর দ্বারা হীনবথে ঝর তচর- তনগহৃীি 

মানুথের মুক্রি তনথয় আসা। ডাকঘথর অবরুেিা যথথক তেশু-তকথোরথদর মুক্রি। 

অথচ এ দ’ুটি যক্ষথিই তনসথগ ঝর পিভূতম লক্ষেীয় হথয়থছ। এইভাথব যদোথনা যেথি 

পাথর যে কতব তবশুে তনসগ ঝভাবনাথক সমাজ-ভাবনার সথঙ্গ অতন্বি কথর তদথয়থছন। 

কাবেজীবথনর যেে অিোথয়ও তনসগ ঝ- প্রকৃতি আথছ। তকন্তু িার সথঙ্গ আর সুদরূ- 

কল্পনার যোগ যনই। পুনিথি যোয়াই এবং যকাপাইথক এথকবাথর বাস্তব পতরতস্থতির 

মথিে কতব যদথেথছন, পতৃথবী-সম্পতকঝি পিপুথির তবেোি কতবিাটিথি মানুথের 

দুঃে ও সংগ্রাথমর যপােকিার জনেই পতৃথবীর মতহমা যঘােো কথরথছন। এথকবাথর 

যেে জীবথন, ‘ঐকিান’ কতবিায় িারঁ যরামোতিক তনসগ ঝ- কল্পনাথক অসম্পূে ঝ বথল 

মথন কথরথছন এবং দতরদ্র যমহনিী মানুথের জীবথনর েতরক না হথি পারার জনে 

আথক্ষপ প্রকাে কথরথছন। এইভাথব যদো োয় কতব পতরবতিঝি হথি হথি তনসগ ঝ 

যথথক মানুথের কুটিরদ্বাথর এথস দাতঁিথয়থছন। 

 

       আত্মদেী রবীন্দ্রনাথ িারঁ তনজজীবন তবেথয় যবে তকছু কতবিা তলথেথছন িারঁ 

কাবেজীবথনর যেে অিোথয়। আর প্রথমজীবথন যলো ‘অন্তে ঝামী’ আেোর কতবিাটি 

যিা রথয়থছই। মাটি ও মাটির কাছাকাতছ থাকা মানুথের সথঙ্গ প্রিেক্ষ পতরচথয়র পর 

কতব িারঁ যনািুন অতভজ্ঞিার জীবনথক এইভাথব তচতিি কথরতছথলন- 

 

কান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পতথক 

এথসতছ নূিন যদথে।…… 

ের কণ্টথক তছন্ন চরে 

িুলায় যরৌথদ্র মতলন বরে – ইিোতদ। 

 

‘যেে সপ্তথক’র কতবিায় তনসগ ঝ যথথক সমাজ-ভাবনায় অবস্থান্ততরি হওয়ার বে ঝনা 

এইভাথব তদথচ্ছন- 

 



95 
 

বালক তছলাম, 

নবীনথক িেন যদথেতছ আনক্রন্দি যচাথে 

িরেীর সবুথজ, 

আকাথের নীতলমায়। 

তদন এথগাল। 

চলল জীবনোিার রথ 

এ-পথথ ও পথথ। 

কু্ষব্ধ অন্তথরর িাপিপ্ত তনঃোস 

শুকথনা পািা ওিাল তদগথন্ত। 

চাকার যবথগ 

বািাস িূলায় হল তনতবি, 

একিারা যফ্থল তদথয় 

কেথনা বা তনথি হ’ল যভরী, ের মিোথির িাথপ 

ছুিথি হল 

জয়পরাজথয়র আবিঝথনর মথিে। 

 

যসঁজতুি কাথবের ‘জন্মতদন’ কতবিায় ফ্োতসস্ট েেুবাজথদর অতভোপ তদথয় তিতন 

ভারী ইতিহাথস মানুথেরই জয় যঘােো কথরথছন- 

 

মানুথের যদবিাথর 

বেঙ্গ কথর যে অপথদবিা বব ঝর মুেতবকাথর 

িাথর হাসে যহথন োব…..  বথল োব- 

দেূিচ্ছথল দানথবর মূঢ় অপবেয় 

গ্রতন্থথি পাথর না কভু ইতিবথৃে োেি অিোয়। 

 

‘পিপুি’ কাথবের পথনথরা সংেেক কতবিাটি কতবর অন্তরসোর পতরচয় জানার 

জনে অিেন্ত মূলেবান। এথি কতব জাতনথয়থছন তিতন বাউলিমী মানুে। প্রথাগি 

যদবিায় িারঁ আস্থা যনই। তবন্দমুাি েো যনই জাতিবথে ঝর কৃক্রিম তবথভথদ।– 

 

ওরা অন্তেজ, ওরা মিবক্রজঝি। …… 

কতব আতম ওথদর দথল- 

আতম ব্রািে, আতম মিহীন, 

যদবিার বন্দীোলায় 

আমার চনথবদে যপৌৌঁছল না।…….. 
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যলাকালথয়র বাইথর যপথয়তছ আমার তনজঝথনর সঙ্গী 

োরা এথসথছ ইতিহাথসর মহােুথগ 

আথলা তনথয়, অস্ত্র তনথয়, মহাবােী তনথয়। 

িারা বীর, িারা িপস্বী, িারা মিুৃেঞ্জয়,  

িারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববে ঝ , আমার সথগাি। 

 

কতবর এই অকুে আত্মসথিের যঘােোয় আর সথন্দহ থাকথি পাথর না যে প্রথাগি 

তহন্দিুথম ঝর অমানতবকিার তবেথয় তিতন যেমন তবথদ্রাহী, যিমতন তিতন ইতিহাথসর 

পূজারী, যে ইতিহাথসর িারা মানব-অভুেদয় তনক্রিিভাথব তচতিি করথছ।  
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রবীন্দ্র-তচথে প্রথম মহােুথের প্রতিক্রিয়া 
 

       রবীন্দ্রতচে েেন আপন স্বভাথবই পতরবিঝথনর পথথ, এমন সময় মহােুে এথস 

িারঁ মথিেকার তস্থতিেীলিার সামানে অবথেেও উতিথয় তনথয় যগল। কতব সুতনক্রিি 

উপলতব্ধ করথলন যে- “ পুরাথনা সঞ্চয় তনথয় তফ্থর তফ্থর শুিু যবচাথকনা, আর 

চতলথব না।“ মহােুথের িূে ঝথঘােোর পূথব ঝই ‘সবুজপথি’র প্রকাে জািীয় জিে ও 

মিেেুগীয় মথনাভাথবর তবরুথে িাথঁক সংগ্রামী কথর িুথলতছল। এই সংগ্রাথমর 

তনদে ঝন সবজুপথির মুেবন্ধরূপী ‘সবুথজর অতভোন’ কতবিায়। কতবিাটিথি 

স্পিিই আমাথদর যদথের সনািনীথদর উপর এবং যসকাথল অন্ধ সামাক্রজক 

তবতিবেবস্থার উপর প্রবল প্রতিবাদ জানাথনা হথয়থছ। তেকলথদবীর পূজাথবদী-রূপ 

অন্ধ প্রথা ও োথস্ত্রর আনুগথিের বে ঝনা কথর, ঘেৃাসহকাথর এসবথক দথূর তনথক্ষপ 

কথর, সমাজোতসি গণ্ডীথক চূে ঝ কথর এতগথয় চলবার জনে যদথহ মথন োরা নবীন 

িাথদর কাথছ তনথদঝে পািাথলন কতব। যপ্রৌঢথের সীমায় রবীন্দ্রনাথথর এই 

যেৌবনমূতি ঝর প্রকাে তবস্ময়কর এবং এেন যথথক যেে পে ঝন্ত তিতন তনঃথেথে 

সংস্কারমিু প্রগতিরই পতথক। 

 

        রবীন্দ্রনাথ সুন্দথরর মি ভয়ংকথররও উপাসক। বহৃৎ দুঃেথক, সব ঝনােথক 

বরে করার উৎসাহ িারঁ কাথবের প্রায় সব ঝি। এর সূথি িারঁ জীবনদে ঝথনরও 

তবতেিিার প্রকাে। িারঁ এই দুঃেপ্রীতি বতি ঝি হথয়থছ প্রথম মহােুথের প্রতিঘাথি। 

মহােুেথক রবীন্দ্রনাথ অতভনক্রন্দি কথরতছথলন। এই অথথ ঝ যে, এর আগুথন 

তনঃথেথে দগ্ধ হথয় যনািুন ইথয়াথরাপ জন্মাথব। সাম্রাজেবাথদর তবথলাপ ঘিথব। তিতন 

তনক্রিি জানথিন এর আথগ বুয়র েুথের সময় উপতনথবেবাদী স্বাথথ ঝর যে নগ্ন 

প্রকাে যদো তগথয়তছল, এ েুথে িারই বহু বোপক মূতি ঝ। েুোরথম্ভ অথনথক মথন 

কথরতছথলন যে চবেে ইংথরজ ক্ষক্রিয় জাম ঝাতনর হাথি তনমূ ঝল হথব। প্রমথ যচৌিুরীর 

কথয়কটি প্রবথন্ধ ভাতেি এরকম িারোর জবাথব রবীন্দ্রনাথ তলথে জানাথলন যে 

আসল পতরতস্থতি চবথেের তবরুথে ক্ষক্রিথয়র নয়। দুইই িনিিবাদী, উপতনথবেবাদী 

এবং দুইই ক্ষক্রিয় েক্রিথি পতরপুি। সাম্রাজে ভাগাভাতগর পালায় জাম ঝাতনর অংথে 

তবথেে তকছুই পথি নাই, িাই িার যিাি। ‘লিাইথয়র মূল’ প্রবথন্ধ কতবর এই 

পে ঝথবক্ষে –েক্রি এবং সাম্রাজেবাথদর স্বরূপ অিেয়থনর ক্ষমিা প্রকাে যপথয়থছ। 

িেনকার তদথন এ িরথনর রাজনীতিক অন্তদৃটি দুল ঝভ। এ প্রবথন্ধ রবীন্দ্রনাথ 

বথলথছন- 

 

“সম্প্রতি পতৃথবীথি চবেেরাজক েুথগর পেন হইয়াথছ। বাতেজে এেন আর 

তনছক বাতেজে নথহ। সাম্রাথজের সথঙ্গ একতদন িাহার গান্ধব ঝতববাহ ঘটিয়া 
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তগয়াথছ। এক সমথয় ক্রজতনেই তছল চবথেের সম্পতে, এেন মানুে িাহার 

সম্পতে হইয়াথছ।…..  ইহাথি পতৃথবীর ইতিহাথস সম্পূে ঝ একিা নিূন 

কাণ্ড ঘটিথিথছ- িাহা এক যদথের উপর আর এক যদথের রাজে 

             এবং যসই দুই যদে সমুথদ্রর দুই পাথর। 

এি বি তবপুল প্রভুে জগথি আর- কেথনা তছল না। েুথরাথপর যসই 

 প্রভুথের যক্ষি এতেয়া ও আতফ্রকা। এেন মুেতকল হইয়াথছ জাম ঝাতনর। 

িার ঘুম ভাটঙথি তবলম্ব হইয়াতছল। যস যভাথজর যেে যবলায় হাফঁ্াইথি 

   হাফঁ্াইথি আতসয়া উপতস্থি। কু্ষিা েথথি, মাথছরও গন্ধ পাইথিথছ, অথচ 

           কািঁা  ছািা  আর  বথিা  তকছু  বাতক  নাই।  এেন  রাথগ িাহার েরীর 

            গস্ গস্  কতরথিথছ। 

……………....এক সময় তছল েেন কাতিয়া কুতিয়া লইবার যবলায় িথম ঝর 

যদাহাই পাতিবার যকাথনা দরকার তছল না। এেন িার দরকার হইয়াথছ। 

          জাম ঝাতনর  নীতি- প্রচারক  পক্রণ্ডথিরা  বতলথিথছন,  োরা  দুব ঝল,  িথম ঝর 

যদাহাই িাথদর দরকার; োরা প্রবল, িাথদর িথম ঝর প্রথয়াজন নাই, তনথজর 

        গাথয়র যজারই েথথি। 

……..েুথরাথপর বাতহথর েেন এই নীতির  প্রচার  হয় িেন েুথরাপ ইহার 

           কিুে বুক্রর্থি পাথর না। 

          আজ  িাহা  তনথজর  গাথয়  বাতিথিথছ।  তকন্তু জাম ঝান পক্রণ্ডি যে িত্ত্ব 

আজ প্রচার কতরথিথছ এবং যে িথত্ত্ব আজ মথদর মথিা জাম ঝাতনথক 

অনোয় েুথে মািাল কতরয়া িুতলল, যস িথত্ত্বর উৎপতে যিা জাম ঝান 

পক্রণ্ডথির মগথজর মথিে নথহ, বিঝমান েুথরাপীয় সভেিার ইতিহাথসর 

           মথিে।“ 

 

যদো োয় যে সাম্রাজেবাথদর মূল কারে অথ ঝথলাভ বা িনিাতিকিা। এই সিেটিথক 

হৃদয়ংগম কথরও রবীন্দ্রনাথ আরও মূথল যেথি চান। ইউথরাপীয় রাষ্ট্রজাতিগুতলর 

চতরথির মথিেই তিতন তবেথজািা যোেে ও তনে্িুর অিোচাথরর মূল অনুভব 

কথরন। আর এই মূল িথরই তিতন   Nationalism এর প্রতিবাথদ মুের হথয়থছন 

পরবিীকাথল। তকন্তু আদে ঝবাদী ভাবুক তহসাথব তিতন োই বলুন সাম্রাজেবাথদর 

িনিাতিক পিাৎপি রাজনীতি –অথ ঝনীতিতবৎ না হথয়ও তিতন শুিু মনীোর যজাথরই 

িথরথছন এইটিই তবথেেভাথব যদোর তবেয়। অবেে পক্রিথমর পক্রিকাগুতলথি েেু 

তনথয় যে গুরুেপূে ঝ আথলাচনা যবর হি িার সথঙ্গ রবীন্দ্রনাথথর পতরচয় থাকা 

স্বাভাতবক তছল। েুথের পূথব ঝ তিতন তবথলি তগথয়ই Race-Conflict বা জাতিথি 

জাতিথি তবথরাি তনথয় আথমতরকায় একটি বক্িৃিা যদন। িথব বক্িৃিা 

ইথয়াথরাথপর উপর যিমন আিমোত্মক তছল না। িবু িনিি ও রাষ্ট্রিথির 
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প্রতিবাদমূলক যে  Nationalism  বক্িৃিা মহােুথের মার্ামাক্রর্ জাপান ও 

আথমতরকায় প্রদে হয় িার জনে রবীন্দ্রনাথথক তনন্দাও কম যভাগ করথি হয়তন। 

Nationalism in India প্রবথন্ধর জনে তিতন স্বথদথেও প্রতিবাদ ও তনন্দা যভাগ 

কথরতছথলন। োই যহাক প্রথম মহােুে আরম্ভ হল। 

 

      এই েুথে রবীন্দ্রতচথের প্রতিক্রিয়া হল ভাবীকাথলর প্রিোোয় আনন্দ। িারঁ 

িারোয় সাম্রাজেবাদ তনথজই তনথজথক মারথব। উৎপীতিি মানুথের মুক্রি ঘিথব 

িারই সূচনা হথয়থছ। এই আো ও আোস তনথয় েুোরথম্ভর টিক দু’চার তদন পথরই 

যলো বলাকার ‘পাতি’ কতবিা। এই কতবিাটিথি দুথে ঝাথগর মিে তদথয় ইতিহাস- 

তবিািার আগমন তচক্রিি হথয়থছ, আর তচক্রিি হথয়থছ তনগহৃীি মানুথের রূপ। এবং 

তনঃসংেয় আো প্রকাে করা হথয়থছ যে পুক্রঞ্জি পাপ ইতিহাস-তবিািা চূে ঝ কথর 

লাতিি মানুেথক উোর করথবন। বলাকার কথয়কটি কতবিায় জনতচেথক বীররথস 

উদ্দীতপি করা হথয়থছ। ভাবী েুথের আভাস েেন ফু্থি উথিথছ সামতয়কপিাতদথি, 

িেনই কতব ‘সব ঝথনথে’ এবং ‘েঙ্খ’ এই দ’ুটি অমূলে কতবিা তলথে তবমূঢ় িীব 

ভারিবাসীথক জাগাবার যচিা কথরথছন। ভারিবে ঝথক জাগাথনার অথ ঝ হল এই যে, 

আমাথদর স্বথদথেও  পুঞ্জীভূি অনোথয়র তবরুথে অথ ঝাৎ অন্ধ প্রথা ও োথস্ত্রর 

োসথনর তবরুথে েেু যঘােো করথি হথব। হাজার বছর িথর তনপীতিি এবং 

েিচাতলি মানুেথক উোর করথি হথব। ‘র্থির যেয়া’ কতবিায় স্বথদেবাসীথকই 

আহ্বান কথর বলা হথয়থছ- “দরূ হথি কী শুতনস্ মিুৃের গজঝন, ওথর দীন, ওথর 

উদাসীন” প্রভৃতি। কতব বলথছন এ েুে অতনবাে ঝ তছল, কারে পাপ বহুতদন িথরই 

সূ্তপীকৃি হথয় এেন চরথম উথিথছ। কী যসই পাপ ?  

 

“ ভীরুর ভীরুিাপুঞ্জ, প্রবথলর উেি অনোয়, 

যলাভীর তনে্িুর যলাভ, 

বক্রঞ্চথির তনিে তচেথক্ষাভ, 

জাতি- অতভমান, 

মানথবর অতিষ্ঠািী যদবিার বহু অসম্মান।“ 

 

      কতব বলথছন, ইথয়াথরাথপর মানুে বীথরর মি সংগ্রাথম অগ্রসর হথচ্ছ। িারাই 

েথাথ ঝ অমথৃির পিু। এতদথক আমাথদরও সংগ্রাথমর যক্ষি প্রস্তুি। লাতিি 

মানবসোথক উোর করথি হথব। তকন্তু আমরা জথির মি তদন কািাক্রচ্ছ। ইতিহাস-

তবিািার  মহােথঙ্খর আহ্বান অবথহলা করতছ। তবেয়টি কতব িারঁ ‘োতন্ততনথকিন’ 

ভােেমালার ‘অমথৃির- পুি’ নামক ভােথে এই ভাথব উপস্থাতপি কথরথছন- 
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“ ইতিহাস – তবিািা িাই বলথলন- নিুন হথি হথব। কামাথনর গজঝন 

              আজ  যসই  বােীই  শুনথি  পাক্রচ্ছ – নিুন  হথি  হথব। ….. তনথজর  

              প্রিাপথক  এমতন  কথর  অভ্রথভদী  কথর  যস  দুব ঝলথক  টিথপ িার  

              রি পান করথব এমন কথা তক যস বলথি পাথর  ? মানেু মানুেথক 

              যেথয় বাচঁথব, এই হথব? ইতিহাস-তবিািা িাই হথি যদথবন? না। তিতন  

              কামাথনর গজঝথনর ধ্বতনর তভির তদথয় বলথছন- নিুন  হথি হথব। 

              েুথরাথপ যনািুন হবার যসই ডাক উথিথছ।  

         যসই আহ্বান আমাথদর মথিে যনই? আমরাই জরাজীে ঝ  হথয়  থাকব?  

             ইতিহাস –তবিািা  তক  আমাথদরই  আো  িোগ কথরথছন? দুগ ঝতির 

 পর দুগ ঝতি, দুঃথের পর দুঃে তদথয় তিতন আমাথদর যদেথক বলথছন 

- “না,  হয়তন , নিুনথক  লাভ  অমিৃথক  লাভ  হয় তন। িুতম যে  

         আবজঝনাসূ্তপ জতমথয়ছ িা যিামাথক আেয় তদথি পাথর তন। আতম 

          অনন্ত প্রাে, আমায় তবোস কথরা। বীরপুি  দুঃসাহতসক  পুি  সব, 

           যবতরথয় পথিা।“ 

  

আমাথদর যদথের মানুেথকও সংগ্রাথমর মিে তদথয় প্রথা ও আচাথরর তেকল 

ভাঙথি হথব। সামন্তিাতিক যোেথের েি মানুথে মানুথে যভদ সটৃি করা, এর 

তবরুথে লিাই কথর ক্রজিথি হথব এই আহ্বান কতব পক্রিথমর কামান গজঝথনর 

মিে তদথয় শুথনথছন। ঐ কথাটি আরও যজার তদথয় বলথছন পরবিী ভােে 

‘োিীর উৎসথব’।– 

 

          “ সিেথক হাজার হাজার বৎসর িথর যবথঁি অচল কথর যরথে তদথয়তছ, 

            এই বথল আমরা যগৌরব কথর থাতক ……. সথিের  অতভভাবক আতম, 

            আতম িাথক তমথোর যবিায় মথিে োিা দািঁ কতরথয় রােব, মুগ্ধথদর  

            জনে  সথিের  সথঙ্গ  তমথোথক  যে  পতরমাথে যমোথনা দরকার যসই  

            যমোথনার  ভার  আমার  উপর-  এমন  স্পি ঝাবাকে আমরা এিতদন 

            বথল  এথসতছ। ইতিহাস-তবিািা  যসই  স্পি ঝা  চূে ঝ করথবন না? মানুে 

            অন্ধ  জি  প্রথার  কারাপ্রাচীর যেোথন অভ্রথভদী কথর িুলথব এবং  

           সথিের  যজোতিথক  প্রতিহি  করথব,  যসোথন িারঁ বজ্র পিথব না?  

           ……..জাগ্রি  হও,  জাগ্রি  হও।  প্রাচীর  তদথয়  বাতঁিথয় সিেথক বন্দী  

            কথর  রােবার  যচিা  যকাথরা না। সিে িাহথল তনদারুে হথয় উিথব, 

            যে  যলাহার  েঙৃ্খথল  িার হািথক বািঁথব যসই েঙৃ্খল তদথয় যিামার 

            মস্তথক যস করাঘাি করথব। 
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         রুে সথিের যসই করাঘাি তক ভারিবথে ঝর ললাথি এথস পথিতন?  

         সিেথক  ফ্াতঁস  পরাথি  যচথয়থছ  যে  যদে  যস  যদে  তক সথিের  

         আঘাথি  মূক্রচ্ছ ঝি  হয়  তন? সইথব  না  বন্ধন,  বথিা দুঃথে ভাঙথব,  

         বথিা  অপমাথন  ভাঙথব।  যসই উদ্ থবািথনর প্রলয়মি পতৃথবীথি 

         যজথগথছ, যসই ভাঙবার মি যজথগথছ।“ 

 

“ মা মা তহংসীঃ” ভােথে পুনি রবীন্দ্রনাথ জিে এবং অমানবীয়িা যথথক 

যদথের উোর কামনা কথরথছন। পক্রিথমর েুে উপলক্ষে মাি। বলথছন 

স্বথদথেরই কথা। “ আমরা এথদথে প্রতিতদন পরস্পরথক আঘাি করতছ, মানুেথক 

িার অতিকার যথথক বক্রঞ্চি করতছ, স্বাথ ঝথক একান্ত কথর িুলতছ। এ পাপ কিতদন 

িথর জমথছ। প্রতিতদনই তক আমরা িারই মার োক্রচ্ছথন? বহু েিাব্দী িথর আমরা 

তক যকবলই মরতছ যন? যসই জনেই যিা এই প্রাথ ঝনাঃ মা মা তহংসীঃ। বাচঁাও 

বাচঁাও, এই তবনাথের হাি যথথক বাচঁাও।“ 

 

        েুথের প্রতিক্রিয়ায় উচ্চাতরি আর একটি ভােে হল ‘পাথপর মাজঝনা।‘ 

এথি বলা হথয়থছ সুতবিাবাদী মানুে সহথজ জাগথি চায় না। ইতিহাস-তবিািা 

যজারপূব ঝক িাথক জাগাথবন। পুঞ্জীভূি পাথপর মাজঝনা হথব রিথস্রাথির মিে 

তদথয়, অতগ্নবটৃি দ্বারা। 

 

        অিএব রবীন্দ্রনাথ মহােেুথক অভেথ ঝনা জানাথলন। রবীন্দ্রনাথথর তস্থর 

িারো তছল যে মানুে েেন শুক্রের সব পথ বন্ধ কথর রাথে িেন রুদ্র-ভয়ংকর 

সব ঝনাথের মিে তদথয় এথস মাতলনা যথথক সমাজথক, তনথষ্পেে যথথক  মানুেথক 

উোর কথরন। এই ভাবটি ‘পাগল’ প্রবথন্ধ, যেয়ার ‘আগমন’ কতবিায় এবং 

‘সুপ্রভাি’ কতবিায় পূথব ঝই প্রকাতেি হথয়থছ। বঙ্গভথঙ্গর সমথয় তিতন এইভাথব 

যজথগতছথলন, কথয়ক বৎসথরর মথিেই সটৃিলীলায় রুদ্র-ভয়ংকর সম্বথন্ধ আরও 

তনঃসংেয় হথলন। সটৃির সুন্দর রূপ যেমন সিে, যিমনই সিে হল এর দুঃেরূপ- 

এই জীবন- দে ঝন অিঃপর িারঁ উপলতব্ধর যেে পে ঝন্ত  অনুসিৃ হথয়থছ। 

বলাকার কতবিাগুতলথি যিা বথিই, গীিাতলর যবে কথয়কটি গাথন দুঃেবরথের 

আনন্দ, র্টিকা, দুথে ঝাগ, সব ঝনাথের মিে তদথয় অজানাথক বরে করার উৎসাহ 

প্রকাে যপথয়থছ। যেমন, েেুরাথম্ভর টিক পথরই যলো- “বািা তদথল বািথব লিাই 

মরথি হথব” এবং পরবিী ‘আরও কী বাে যিামার িুথে আথছ’, ‘যিামার যমাহন 

রূথপ যক রয় ভুথল’ ‘আগুথনর পরেমতে যছায়ঁাও প্রাথে’, ‘এক হাথি ওর কৃপাে 
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আথছ আর এক হাথি হার’ ‘যেথি যেথি একলা পথথ তনথভথছ যমার বাতি’ –

ইিোতদ বহু। গীিাঞ্জতল গীতিমাথলে এই সুথরর রচনা েুবই কম। অবেে 

মানতবকিার পক্ষ তনথয় সুতবিাথভাগী উচ্চবে ঝ সমাথজর উপর িীব্র কোঘাি 

গীিাঞ্জতল-পথব ঝ প্রবলভাথবই আথছ। পুরাথনা োস্ত্র ও প্রথায় অনুবিঝন ও 

সামাক্রজক স্থতবরিার তবরুথে রবীন্দ্রনাথ বারংবার যক্ষাভ প্রকাে কথরথছন 

বলাকার পূব ঝ যথথকই। বলাকায় এই মথনাভাব সংগ্রাথমর রূপ তনথয়থছ এবং এর 

সথঙ্গ েুি হথয়থছ ভাঙথনর চসতনক িারুথেের প্রতি কতবর অতভনন্দন। বলাকার 

টিক পথরর যলো ‘ফ্াল্গুনী’যি িাই- যেৌবনই সিে, জরা অসিে- এই যঘােো 

তদথয়থছন এবং এর পর মুিিারা, রিকরবী, কাথলর োিা, িাথসর যদে 

প্রভৃতিথি কতব অনোেে তনে্িুর সমাজ ও রাথষ্ট্রর বন্ধন যথথক তনগহৃীি মানুথের 

মুক্রি বারংবার দাবী কথরথছন।  

 

      কতবর ‘বলাকা’ ফ্াল্গুনী’র উেরাতিকার তনথয় কাজী নজরুথলর আতবভঝাব। 

লক্ষেীয় এই যে, এই নবীন কতবথক অতভনক্রন্দি করথি রবীন্দ্রনাথ তবলম্ব কথরন 

তন। নজরুল রবীন্দ্র-মথনাভাবথক অন্তথর বরে কথর এথকবাথর স্পি এবং প্রায় 

যমৌতেক ভাোথিই সমাথজর অমানতবক জিেথক আিমে করথি আরম্ভ 

কথরন। িথম তবপ্লবী স্বাথদতেকিা এবং োবিীয় অনোথয়র তবরুথে প্রিেক্ষ 

সংগ্রাথমর প্রথয়াজন আরও স্পিভাথব ও যসাচ্চাথর যঘােো করথি থাথকন। 

কথল্লাল-কাতলকলম সংতেি যলেথকরা যেকাথল পক্রিমা মনস্তত্ত্ব ও ভাোভতঙ্গ 

সহাথয় রবীন্দ্রপন্থা লঙ্ঘথনর অনেুীলথন বেস্ত তছথলন, িেন পথরাথক্ষ নজরুলই 

রবীন্দ্রনাথথক জনতচথে গ্রহেীয় ও বরেীয় কথর িুলথি যচথয়থছন। মহােুে- 

পরবিী অিোথয় রবীন্দ্রনাথ নজরুথলর দ্বারাই স্পিীকৃি হথয় উথিথছন।    
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রাতেয়ার তচটি’র আথগ ও পথর 

 

             রবীন্দ্রনাথ তনথয় বারংবার তলেথি হয় এইজনে যে, চতলষু্ণ মানতবকিাগুথে 

ভারিবথে ঝ তিতন অননে প্রতিম। এ তবেথয় িারঁ োবিীয় রচনার মথিে রাতেয়ার তচটি 

অনেিম প্রামাতেক দতলল। অথটাবর তবপ্লথবর পরবিী যসাতভথয়ি রাথষ্ট্রর 

কাে ঝকলাপ তনথয় য়ুথরাথপই িেন যলোর সংেো কম, কে যরাি-করা  ভারিবথে ঝর 

যিা কথাই যনই। রবীন্দ্র-বান্ধব অথনথকরই কাথছ যসাতভথয়ি তনতেে ব্রাথিের যদে। 

িেন ওোন যথথক তফ্রথল একিা অঙ্গ-প্রয়ক্রিথের দরকার যহাি। িবু যসাতভথয়ি 

কাে ঝকলাপ সস্পথকঝ তকছু েথােথ িথে এবং আিে ঝ রকথমর ভাল েবরও তিতন 

যপথয়তছথলন কাথরা কাথরা কাছ যথথক , যরামাথরালা ঁোথদর অনেিম। ফ্থল তদ্বিাদ্বি 

কাটিথয় মথস্কায় হাক্রজর হথয় তবপ্লথবাের যসাতভয়থির সথঙ্গ প্রাথতমক পতরচথয়ই িারঁ 

তচথের যে অনুভব ঘিল িাথক এককথায় বলা োয়- অপার তবস্ময়। এই তবস্ময়থবাি 

যথথকই আন্ততরকিার অিুলনীয় রাতেয়ার তচটিগুতলর জন্ম। 

               একতদক যথথক যদেথল বলথেতভক তবপ্লথবর যবে তকছুকাল আথগ যথথকই 

কতব স্বথদথে সীতমি পতরসথর গ্রামীে মানথুের তবথেেি কৃেক ও কৃতের উন্নয়থন 

নানান প্লোন তনথয়তছথলন। এথি িেনকার কাথলর আিুতনক সমবায়-তচন্তা ও 

েিতবজ্ঞান তনভঝরিাও  স্থান যপথয়তছল। প্রথম মহােুে যে ক্ষািেক্রি-চবেেেক্রির 

কলহ নয়, িনিাতিক পথক্ষর স্বাভাতবক প্রতিথোতগিার সংগ্রাম এও তিতন স্পি 

বুথর্তছথলন।  সাম্রাজেবাথদর সমসো  যে তনছক স্বাথদতেক নয়, পরন্তু আন্তজঝাতিক  

িাও তিতন টিক িথরতছথলন। অথটাবর তবপ্লথবর টিক পথরই ওর িাক্রত্ত্বক ও 

আথ ঝনীতিক যমৌল স্বরূপ যসাতভথয়থির বাইথর েুব কম যলাথকরই অতিগি তছল, 

ভারথি িা আরও কম তছল বলথলই চথল, িার উপর প্রকৃি সংবাথদ ইংথরথজর 

তনয়িে তছল প্রচুর। যকবল এিুকু জানা তগথয়তছল যে ওথদথে েতমক তবপ্লব হথয় 

যগথছ, োসনদণ্ড এেন কমী  সািারে মানুথের হাথি। এিুকু যবার্া তগথয়তছল যে 

িনিাতিক সাম্রাজেবাথদর মিুৃের সংথকি ধ্বতনি হথয়থছ। এরই ফ্থল তবপ্লবী 

মথনাভাথবর যপােক তবজলী, িূমথকিু, লাঙ্গল পক্রিকা ও নজরুথলর প্রকাে এবং 

পক্রণ্ডি যনহরু প্রমুে দু’একজথনর ক্কতচৎ কতমউতনস্ট সপক্ষিা। আর রবীন্দ্রনাথ 

েতদচ ‘বলাকার’র সময় যথথকই কতবিায় ও ‘োতন্ততনথকিন ‘ ভােেমালায় সংগ্রাথমর 
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মিে তদথয় সাম্রাজেবাথদর ধ্বংথসর শুভসচূনা অনুভব কথর আসতছথলন, একমাি 

বলথেতভক তবপ্লথবর দ’ু তিন বৎসর োবার পর যথথক িনিথি মজতুরর স্বরূপ তবেথয় 

বিবে বলথি লাগথলন। েতদও তবপ্লথবর বা যেেীসংগ্রাথমর তচন্তা না ক’যর 

সামবাতয়কিা িথম ঝর প্রসাথরই িনিথির উপেুি প্রিুেের তমলথব এমন তবথবচনা 

করথলন।   

             রবীন্দ্রনাথথর সাতহতিেক ভাবনার একটি চবতেিে এই যে িারঁ জীবৎকাথল 

পতৃথবীথি যেসব উথল্লেে সামাক্রজক, রাটষ্ট্রক, চবজ্ঞাতনক বোপার ঘথিথছ িা যকান 

না যকান আকাথর িারঁ চচিনেথক অতিকার কথরথছ ও রচনাথক তনয়তিি কথরথছ। 

তবথেেভাথব প্রথম মহােুথের পর যথথক িারঁ যলোয় তনছক তনসগ ঝস্বপ্ন ও 

আকােকুসমু প্রবেিা কথম এথসথছ, আর িার স্থান দেল কথরথছ মানুে-সমাজ। 

ফ্াল্গুনী, বসন্ত, নবীন প্রভৃতি ঋিুনাথিেও সমাজ পতরবিঝথনর তবেয়ই বেক্রঞ্জি 

হথয়থছ। মহােেুথেথে কতব মাতকঝন যদে ঘুথর এথলন, রাষ্ট্রসংথঘর ক্রিয়াকলাথপর 

সারমম ঝ গ্রহে করথলন, স্বথদথের িম ঝসংস্কার-জতিি অসহথোগ আথন্দালথনর 

স্বরূপ যদেথলন। স্বথদেী আথন্দালথনর যনতিিথম ঝর প্রতিবাথদ ও ইতিবাচক গ্রাম-

সংগিথনর, অতেক্ষা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদাতয়ক পাপ দরূ করার জনে এথকর পর 

এক প্রবন্ধ তলথে চলথলন। প্রবন্ধ হ’ল তচন্তা ও মনথনর প্রকাে। সাতহতিেক মথম ঝর 

অতিকার প্রবন্ধ টিক দাতব করথি পাথর না, যেমন পাথর কতবিা গান নািক এমন 

তক অন্তরঙ্গ তচটিপি। এেন যথথক অথ ঝাৎ ১৯২২-২৩ যথথক তবেপতরতস্থতি যনািুন 

কথর কতবর মম ঝ অতিকার কথরথছ যদতে। িাই িনিাতিক রাথষ্ট্রর তনিুর পীিথনর 

তবেয়টি মূি ঝ হথয়থছ ‘মুিিারা’য়, আর , কল-কারোনা-সহায় সামতগ্রক 

িনিাতিকিার অমানবীয় যোেে রূপ তনথয়থছ ‘রিকরবী’যি। কাবে কতবিার মিই 

এ দুটি নািক কতবর অিেন্ত অন্তরঙ্গ রচনা। আর তবথের রাজনীতিক ও আথ ঝনীতিক 

পতরতস্থতির প্রতি কতবর সদে-জাগ্রি চচিথনেরও দতলল। িথব এই সথঙ্গ এইিুকু বুথর্ 

রাো ভাল যে কতব সাতহতিেক েি বিই যহান না যকন, িারঁ কাথছ রাজনীতি ও 

অথ ঝনীতির এথকবাথর েথােথ স্বরূথপর পতরচয় প্রিোো করা অনোেে হথব। িার 

উপর েেন তিতন প্রতিক্রিয়াপ্রবে পতরথবেচথির এবং যসই সথঙ্গ ঔপতনথবতেক 

প্রোসথনর অন্তভূঝি বেক্রি। ফ্লি এরকম পতরতস্থতিথি রবীন্দ্রনাথথর কাথছ সমাজ-

যচিনায় যে পতরমাে অগ্রগতির যপ্ররো আমরা যপথয়তছ িাই আমাথদর কাথছ 

অপ্রিোতেি লাভ, এিুকু না মথন করথলই নয়। 
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            তবপ্লথবাের যসাতভথয়থির আত্মস্থ হওয়ার প্রারম্ভকাথল যলো হয় রিকরবী। 

তবপ্লথবর ভাঙাগিার মূল প্রকৃতি এবং েচুথরা পতরতস্থতি বাঙলায় অজানা থাকথলও 

চতল্লে দসুে সহ আতলবাবার সথঙ্গ সংগ্রাথম সািারে মানুথের অথ ঝোৎ কৃেক-প্রজা  ও 

েতমথকর অভাবনীয় তবজয় ঘথি যগথছ এবং এরা যনািুন উদেথম যদে-সংগিন 

আরম্ভ কথরথছ, এই সািারে িথেিুকু সকথলরই জানা হথয় যগথছ। এরই সিূ ি’যর 

রিকরবীর কোতপিোতলজম্  অথ ঝাৎ ‘রাজা’র চথির তবরুথে েতমথকর অভুেন্থান 

সংগ্রাম ও সাফ্লে তচক্রিি হথয়থছ। যেেীসংগ্রাথমর মূল িত্ত্ব কতবর জানা না 

থাকথলও এবং েতমক তবথক্ষাভ েুব সিকঝিার সথঙ্গ উপস্থাতপি করা হথলও, তকছু-

জানা ও যবে তকছু না-জানা পতরতস্থতির সম্পূে ঝ সদ্বেবহার কতব কথরথছন এইটিই 

লক্ষেীয়।  রিকরবীথক যেেী সংগ্রাথমর  দতলল ও যসাতভথয়ি-তবপ্লথবর সাংথকতিক 

প্রতিমূতি ঝ তহসাথব পূে ঝাঙ্গভাথব তচতিি করা োয় না, এ কথা সিে। সিে তবথেেভাথব 

এই জনে যে সংগ্রাম বেতিথরথকই রাজা বা কোতপিোতলজম্ -এর অন্তদ্ব ঝি এবং 

তনথজথক যভথঙ যফ্লার আগ্রহ-এটি  বস্তুগিভাথব স্বাভাতবক নয়। কতব তহসাথব 

রবীন্দ্রনাথ এইরকম একিা ইউথিাতপয়ান উচ্চাোরই অনগুি তছথলন, োর জনে 

মুিিারার ভাবসংথকি বোেোয় তিতন বথলতছথলন যে  মারথনওয়ালার তভিথরর 

মানুে জাগ্রি হথয় অিোচাথরর তনস্পতে ঘিাথব, আর আথমতরকা-জাপান 

পতরভ্রমোথন্ত যলো ডাথয়তরথি জাতনথয়তছথলন- 

              জিবস্তুলুব্ধ সঞ্চয়গতব ঝি মানুথের তনিান্ত স্বাথ ঝপরিা একতদন তনথজই 

তনথজথক মারথব। এই প্রসথঙ্গই যজথন রাো ভাল যে রিক্ষয়ী সংগ্রাথমর তবেয়টি 

রবীন্দ্রনাথ কাবে-কতবিায় স্বচ্ছথন্দ বরে কথর তনথলও মননমূলক রচনায় এবং 

বহুজন-যপ্রতক্ষি নাথিে িার অবিারো কথরন তন। যসোথন বরঞ্চ সমবায়, 

সামাক্রজক তনয়িে প্রভৃতির উপথরই যজার তদথয়থছন। রিকরবীথি তচক্রিি 

কোতপিোতলজম্ এর আিঝনাদ এবং আত্মহিোর ছতবটি তিতন আথগকার 

যসাসোতলস্ ি্  রবািঝ ওথয়থনর দৃিান্ত যথথক হয়ি বা যপথয়তছথলন। োই যহাক, 

রবীন্দ্রনাথ তনরবক্রচ্ছন্ন যেেীসংগ্রাথমর িত্ত্ব মানুন নাই মানুন এবং বেক্রিগি 

সম্পতের তবথলাপ তবেথয় পথর েিই তদ্বিাগ্রস্ত যহান না যকন, যমহনিী  সািারে 

মানুথের রাষ্ট্রক্ষমিা লাথভর বোপাথর যে তবথেে উৎসাহ যবাি কথরতছথলন, 

রিকরবী িারই প্রমাে। িনিাতিকিা ও সাম্রাজেবাথদর প্রবল তবথরািীিা েুেরথম্ভর 

সময় যথথক (এমন তক িার পূথব ঝও) বহু প্রবথন্ধ ভােথে তচটিপথি নানাভাথব 
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পতরস্ফূ্ি হথয়তছল।  িবু আমরা রিকরবীথকই আরও ঘতনিভাথব িরতছ এইজনে 

যে যসাতভথয়ি কাে ঝকলাথপর সথঙ্গ পূে ঝাঙ্গ পতরতচি হওয়ার পূথব ঝ যসাতভথয়ি একিা 

তবপ্লথবর সািারে সংবাদ িারঁ সমাজতনষ্ঠ কতবতচথেথক কিদরূ উথোতিি কথরতছল 

িার পতরচয় এই নািক রচনা যথথকই পাওয়া োথব। রবীন্দ্র-তথওতরর েক্ষরাজ েিই 

আত্মতবপ্লবী যহান, যমহনিী মানুথের সংগ্রাম ছািা তনঃথেে মকু্রি যে আথস তন এও 

যিা স্পি। 

                সুিরাং মথস্কা োিার পূব ঝ যথথকই রাতেয়ার বোপার যদোর জনে িারঁ তচে 

অভেন্তথর প্রস্তুি তছল এবং প্রথম আনষু্ঠাতনক আমিে পাবার পরই তিতন যে যেথি 

পাথরন তন িার কারে হল স্বথদথে এবং তবথদথেও যসাতভথয়িথদর সম্পথকঝ 

উথোপাো কথা যোনা। পািকরা অবেে প্রশ্ন করথি পাথরন যে  যোতেি  মানুথের 

মুক্রির প্রতিতনতিে কথরও এবং রিকরবী যলোর পরও তিতন ফ্োতসস্ত ইিাতলর সথঙ্গ 

যোগাথোগ সম্পথকঝ এিিা আগ্রহাতন্বি হথয়তছথলন, এমন তক মথুসাতলতনর 

েক্রিমোর প্রশ্নংসা কথরতছথলন কী কথর ? এর সহজ উের রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির 

অিিা তভিথর প্রথবে কথরন তন। িা ছািা যদেথি হথব ইিাতলর রাজেক্রিথক কব্জা 

কথর প্রজাস্বাথ ঝ রক্ষথকর ছদ্মথবথে মুথসাতলতনর যসই সদে আতবভঝাব। মুথসাতলতনর 

দমনমূলক কীতিঝকলাপ তবথদেী প্ি-প্ক্রিকার তকছু তকছু সমাথলাতচি হথলও িেন 

ভারিবথে ঝর কজনই  বা যসই এয়াতণ্টতথতসস্ -এর িত্ত্ব টিকমি বুথর্তছথলন ? আরও 

যদেথি হথব যে ‘তবেভারিী’র আদে ঝথক তকভাথব বাস্তব ক’যর যিালা োয় যসতবেথয় 

কতব বোকুলভাথব নানান্ আেয় েুজঁতছথলন। প্রকৃি অবস্থা জানথল তিতন যে 

সাবিান হথিন িাথি সথন্দহ যনই। কারে, যরালা ঁ েেন কতবর ঐ অজ্ঞান-তনদ্রা 

ভাঙথলন আর তনপীতিি মানুথের কাছ যথথক কতব  তনপীিথনর তবেয় শুনথলন 

িেনই  প্রতিবাদ-তলতপ পািাথি তিতন তবলম্ব করথলন না। এন্ ড্রুথজর হাি তদথয় 

মোন্ থচস্টার গাতডঝয়াথন পািাথনা ঐ পিটি ভুথলর জনে িারঁ আত্মপ্রতিবাদ-তলতপও 

বথি।  এইভাথব বলা োয় যে কতবর তচে েথাথ ঝভাথবই যোতেি মানুথের মুক্রির 

অতভলােী বহু পূব ঝ যথথকই তছল এবং যস ইচ্ছা উেথরাের যবথিই চথলতছল। িব ু

যসাতভথয়ি পতরদে ঝথন তিতন যেভাথব  তবস্ময়তমে প্রেংসার উচ্ছাতসি হথলন িাথি 

এই যবার্া োয় যে এই যনািুন যদে িারঁ কল্পনামূলক প্রিোোথক বহুদরূ অতিিম 

কথরতছল, আর যস বোপাথর উথল্লে করথিও তিতন যভাথলন তন। যেমন,  
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“……..একিা কথা আমার জানা তছল, রাতেয়ায় প্রজাসািারথের উন্নতিতবিান 

ভারিবথে ঝ যচথয় যবতে দুরূহ বই কম নয়। ….. অিএব রাতেয়ার তগথয় যবতে তকছু 

যদেথি পাব এরকম আো করা অনোয় মথন হি। কীই বা জাতন, কীই বা যদথেতছ 

োথি আমাথদর আোর যজার যবতে হথি পাথর। আমাথদর দুঃেী-যদথে-লাতলি অতি 

দুব ঝল আো তনথয়ই রাতেয়ার তগথয়তছলুম। তগথয় ো যদেলুম  িাথি তবস্মথয় অতভভূি 

হথয়তছ।“ পনুি “যজাথরর সথঙ্গ মথন করথি সাহস হয় তন যে, বহুথকাটি 

জনসািারথের বুথকর উপর যথথক অতেক্ষা ও অসামথথ ঝের জগদ্দল পাথর যিথল 

নামাথনা সম্ভব। …….েেন শুথনতছলুম এোথন চােী ও কমীথদর মথিে তেক্ষা হু হু 

ক’যর এতগথয় চথলথছ, আতম যভথবতছলুম, যস তেক্ষা বুক্রর্ সামানে একিুোতন পিা ও 

যলো ও অঙ্ক কো- যকবলমাি মাথা-গুেতিথিই িার যগৌরব। যসও কম কথা নয়। 

আমাথদর যদথে িাই হথলই রাজাথক আেীব ঝাদ ক’যর বািী চথল যেিুম। তকন্তু 

এোথন যদেলুম. . .” ইিোতদ। 

            ‘রাতেয়ার তচটি’ যকবলমাি যসাতভথয়ি তেক্ষাবেবস্থা এবং কৃতের উন্নয়থনর 

তববরে নয়। এর সথঙ্গ জতিথয় আথছ যলেথকর বাস্তব মানুেপ্রীতি, তচন্তানায়ক ও 

কমীর স্বকীয় গ্রাম-সংগিথনর সাফ্লে- অসাফ্লে তনথয় আথক্ষপ, আর যসই সথঙ্গ 

স্বথদথের পরািীন অবস্থার সকরুে পতরচয়। বস্তুি পিরীতিথি  একান্ত 

আন্ততরকিায় মক্রণ্ডি হথয় প্রকাে পাওয়ায় তচটিগুতল যেমন আকে ঝেীয় হথয়থছ, 

যিমতন তবনেস্ত তবেয়গুতলর প্রমােমূলেও যগথছ যবথি। এই তচটিগুতল যথথক পািথকর 

উপতর -পাওনা হল- একাথলর যেষ্ঠ কতবর মানতসক প্রবেিার েথােথ পতরচয়। 

যদেথি হথব, ভারিবথে ঝর মানুথের কাথছ  যসই প্রথম যসাতভথয়ি কাে ঝকলাপ তবেথয় 

সংতক্ষপ্ত অথচ প্রামাতেক ইতিবেৃ, আর িা যেষ্ঠ মনস্বীর কলথম। আমার মথন হয়, 

এই প্িগুচ্ছ িীকা বোেো সমতন্বি হথয় পূে ঝাঙ্গভাথব সম্পাতদি হওয়ার অথপক্ষা 

রাথে। যস সময় ও সামথ ঝে বিঝমান প্রবন্ধ যলেথকর যনই। অিএব, সংথক্ষথপ একিা 

পতরচয় ও তকছু মন্তথবের পালা যসথর যনওয়া যেথি পাথর।  

               প্রথম তচটিটি কতবর মথস্কা যপৌৌঁছানর (১১ই যসপ্ ি, ১৯৩০) নতদন পথর 

যলো। বিবে েিাব্দীর পর েিাব্দী িথর লাতিি দাস-মানুথের স্বমে ঝাদায় 

প্রতিষ্ঠালাভ। এ তবেথয় প্রিান হাতিয়াথরর কাজ কথরথছ তেক্ষা, তবজ্ঞান-সহায় তেক্ষা, 

ো প্রিেন্ত গ্রাম পে ঝন্ত প্রসাতরি। তদ্বিীয় পি। বিবে, ‘িনগতরমার  ইিরিার সম্পেূ ঝ 

তিথরাভাব’ । আর এরই জনে দতরদ্রিম মানুে, ‘চাোভুথো সকথলই আজ 
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অসম্মাথনর যবার্া যর্থি যফ্থল মাথা িুথল দািঁাথি যপথরথছ’। মানুথে মানুথে 

বেবহার কী আিে ঝ সহজ হথয় যগথছ। িৃিীয় পি। “ এরা একিা নূিন জগৎ গথি 

িুলথি যকামর যবথঁি যলথগ যগথছ”। “হাজার বছথরর তবরুথের দে – পথনথরা বছথর 

ক্রজিথব বথল পে কথরথছ। ……. এথদর অথথ ঝর যজার অতি সামানে, প্রতিজ্ঞার যজার 

দুি ঝে ঝ।“ “িনেক্রিথি দুজঝয় পািািে সভেিার প্রঙ্গেোথর ঐ রাতেয়া আজ তনি ঝথনর 

েক্রি সািনার আসন যপথিথছ সমস্ত পক্রিম মহাথদথের ভ্রকুটিকুটিল কিাক্ষথক 

সম্পূে ঝ উথপক্ষা কথর, এিা যদেবার জনে আতম োব না যিা যক োথব।“   “না এথল এ 

জথন্মর িীথ ঝদে ঝন অসমাপ্ত থাকি”- এইভাথব যসাতভথয়ি পতরভ্রমথের চকতফ্য়ৎ 

তদথয়থছন প্রোন্ত মহলানতবেথক যলো এই িৃিীয় পথি। চিুথ ঝ পি। রাতেয়া-দে ঝন 

তকভাথব কতবর স্বথদথের যমহনিী মানুথের কথা ভাতবথয়থছ, কৃেক ও কৃতের জনে 

তনজ সীতমি পতরসথর তিতন কী কথরতছথলন, আর স্বাথদতেকথদর সহায়িা যপথল কী 

করা যেথি পারি যসই মথনাভাব প্রকাে কথরথছন। সমবায় নীতির অনুসরথে বহু 

জতমথক একি কথর েথির সাহাথেে  চাে-এ বুক্রে  িারঁই বহু পূথব ঝকার, আর জতমর 

স্বে জতমদাথরর নয়, যে চাে কথর িার-এ তবথবচনাও িারঁ আথগকার তদথনর। 

রাতেয়া পতরদে ঝথনর ফ্থল ঐসব ভাবনা নিুন কথর উথোতিি হথয়থছ। আর চােী 

মজরুথদর মনুেেথে উন্নয়ন যদথে িারঁ মথন হথয়থছ- ‘আরবে উপনোথসর 

জাদুকথরর কীতিঝ। পঞ্চম পি। কৃেক ও কৃতে। তবতভন্ন উপজািীয় কৃেক নারী-

পুরুেথদর সথঙ্গ প্রিেক্ষ আলাপ। সমথবি প্রথায় চাথে চােীথদর নানান্ সুতবিা, ওরা 

এথি সুেী। স্টোতলথনর উথদ্দেে তছল জবরদক্রস্ত Collectivism নয়, ‘সমাজবে 

যস্বচ্ছাকৃি যোগ’। কম ঝচারীথদর তবেয়টি ভাথলাভাথব অতিগি না থাকার জথনে প্রথম 

প্রথম কাথরা কাথরা অসুতবথি মথন হথয়তছল, পথর প্রায় টিক হথয় যগথছ। কারে, 

এথি আহাে ঝ, স্বাস্থে, সন্তান- পালন প্রভৃতি সমসো সহজ সমািান পাওয়া োয়। 

রবীন্দ্রনাথ তবেয়টি েুটঁিথয় জানথি যচথয় যদেথলন যে িেনও কাথরা কাথরা 

ঔদাসীনে বা অসম্মতি রথয়থছ। িাথি িারঁ িারো হথয়তছল যে মানুথের সহজ স্বভাব 

এই, যস বেক্রিগি সম্পতে হািছািা করথি চায় না, যেথহিু, বেক্রিগি সম্পতে 

তনথজথক েুতেমি প্রকাে করার একিা উপায়। এথক্ষথি রবীন্দ্রনাথ িারঁ পূথব ঝ 

তচতন্তি মথনাভাব বেি কথরথছন –‘বেক্রিগি সম্পতে থাকথব অথচ িার যভাথগর 

একান্ত স্বািিেথক সীমাবে কথর তদথি হথব।’ েষ্ঠ পি। যসাতভথয়ি যদে তেক্ষা 

বোপারিাথক তকভাথব মানুথের প্রাে মথনর সথঙ্গ একাত্ম কথরথছ, যকবল  পরীক্ষা 

পাথসর পে ঝাথয় রাতেতন, িার ইতিবেৃ। প্রিেক্ষে জ্ঞাথনর জনে কতবর ‘পাথয়াতনয়ারস ্
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কতমউথন’ গমন, নানা তবেথয় তেক্ষাথীথদর সথঙ্গ আলাপ আথলাচনা। সব ঝজনীন 

সািারে তেক্ষা এবং কৃতে তেক্ষার জনে প্রচুর অথথ ঝর প্রথয়াজন। যদে উপবাথসর 

যিে স্বীকার করথছ, য়ুথরাথপর অনোনে যদেথক যপথির োবার তবিয় করথছ  নগদ 

িাকায়। সারা যদে িপসোয় প্রবেৃ। হাথি-কলথম তেক্ষার জনে কারোনা, 

হাসপািাল, গ্রাম ভ্রমে। তথথয়িার যদো, ছতব-আকঁা, সাতহিে ও আথিঝর চচঝা, 

তবজ্ঞান-ভূথগাল তেক্ষার সথঙ্গ একিগামী। ছতব আকঁার সু্কথলর ছািথদর হাি 

প্রেংসনীয়। সপ্তম পি। বেক্রির তেক্ষা, বেক্রির লাথভর বোপার এোথন যনই । ো 

হথচ্ছ িা সব ঝসািারথের। বেক্রির তচেও অনায়াথস সব ঝসািারথের হথয় পথিথছ। 

মানুথের ঐকেই সিে, তবথভদ সিে নয়। সারা যদেময় যদেজ্ঞানমূলক তেক্ষার 

তবরাি পব ঝ। স্থান ও মানুথের িথোনুসন্ধান। তমউক্রজয়াম। তচিতেল্প। এসব যদেথি 

আথস কৃেক-েতমথকর দল। িাথদর েুটঁিনাটি সব বুক্রর্থয় যদওয়া হয়, ছতবর যসৌন্দে ঝ  

যকাথায় িা যেোথনা হয়। লতলিকলার সথঙ্গ নবনািেকলারও  উন্নতিতবিান 

সমানভাথব চথলথছ। সমাজতবপ্লব সাতহথিে ও চারুকলায় পেূ ঝঙ্গ রূপ তনথয়থছ। 

তবস্মথয়র তবেয়, পুরািন রাথষ্ট্র িম ঝিথির যমাহজাথল মানুেথক আবে কথর িার 

মনুেেথের তবকাে ঘিথি যদওয়া হয়তন। িম ঝথমাহ যথথক মিু হথিই িাথদর মন প্রাে 

বুক্রে অবাতরি হথয় পথিথছ। যসাতভথয়িরা রুে সম্রািকৃি অপমান এবং আত্মকৃি 

অপমাথনর হাি যথথক যদেথক বাতঁচথয়থছ। িম ঝ যমাথহর যথথক নাক্রস্তকিা অথনক 

ভাল।  অিম পি। রাতেয়ার তেক্ষার জাদু। জাথরর আমথলর রাতেয়ার পুরািন 

অবস্থা, ো কিকিা ভারিবথে ঝরই মি, িার বে ঝনা এবং পথর যে আিে ঝ বোপার 

ঘথিথছ চবপরীথিে িার িুলনা। স্বথদথের অবস্থা। সবথচথয় দুঃে এবং লজ্জার তবেয় 

এই যে কিৃ ঝপথক্ষ প্রসাদলাতলি স্বথদেী জীবরাই মানুথের উন্নয়থন সব যচথয় বািা 

তদথয়থছ। নবম পি। “যসাতভথয়িরা বেক্রিগিভাথব িনীথক বক্রঞ্চি কথরথছ, তকন্তু  যে 

ঐেথে ঝ সমস্ত মানুথের তচরতদথনর অতিকার- বব ঝথরর মথিা িাথক নি হথি যদয় তন। 

এিতদন োরা পথরর যভাথগর জথনে জতম চাে কথর এথসথছ এরা িাথদর যে যকবল 

জতমর স্বে তদথয়থছ িা নয়, জ্ঞাথনর জথনে আনথন্দর জনে মানবজীবথন ো তকছু 

মূলেবান সমস্ত িাথদর তদথি যচথয়থছ। আতম তনথজর যচাথে না যদেথল যকাথনামথিই 

তবোস করথি পারিুম না যে অতেক্ষা ও অবমাননার তনম্নিম িল যথথক আজ 

যকবলমাি দে বৎসথরর মথিে লক্ষ লক্ষ মানুেথক এরা শুিু ক ে গ ঘ যেোয় তন, 

মনুেেথে সম্মাতনি কথরথছ।“ ইিোতদ। 
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                      যসাতভথয়ি পতরদে ঝথন  কতবর মিামি তবেথয় আর যবতেদরূ অগ্রসর 

হওয়ার প্রথয়াজন যনই। যকাথনা প্রাচীন বা আিুতনক রাি-যদে সম্পথকঝ যকাথনা 

পে ঝিথকর মন্তবেই এি উচ্ছ্বতসি নয়। অথচ যসাতভথয়ি োিার পূথব ঝ কতব 

যসাতভথয়ি তবেথয় তবরুে কথাও েথথি শুথনতছথলন, এ িারঁ উক্রি যথথকই  যবার্া 

োয়। িা ছািা তবপ্লব তবেথয় কতবর আন্ততরক সমথ ঝন থাকথলও, রাষ্ট্রোসন তনথয় 

স্বকীয় মানথসরই তবমুেিা স্বভাতবক তছল। অথ ঝাৎ যে পতরথবথে িারঁ মানতসক 

সংস্কার গথি উথিতছল িাথি প্রোসতনক যে যকান জবরদক্রস্ত তবেথয় িারঁ তবমুে 

হওয়ার কথা, আর যসরকম তবমুেিা তিতন অল্প-স্বল্প প্রকােও কথরথছন। িবু, 

বলথেতভক উদ্ থোগগুতলর সথঙ্গ গ্রামসংগিন তবেথয় িারঁ আথগকার ভাবনার ও 

সীতমি তনজ উদ্ থোথগর তমল যদথে এবং এোথন যসইসব উদ্ থোথগর অকল্পনীয় 

পূে ঝাঙ্গ মূতি ঝ প্রকাে লক্ষে কথর তিতন তবস্ময় চাপথি পাথরন তন এবং উচ্ছ্বতসি 

প্রেংসায় িারঁ মথনাভাব বেি কথরথছন।   যে মুেে বোপারগুতল িাথঁক এি আকে ঝে 

কথরতছল, িম অনুসাথর িা এই ঃঃ  

(১)যোতেি পদদতলি দাসেজীবী মানুথের পূে ঝ মে ঝাদালাভ  (২) েথাথ ঝ তেক্ষার 

যদেথজািা বোতপ্ত (৩) তবজ্ঞাথনর সহায়িায় কৃতের উন্নতি। এগুতল মথিে আবার 

তেক্ষাতবেয়ক উদ্ থোথগর প্রকারটি প্রায় প্রতিটি পথি উচ্চাতরি হথয়থছ। তেক্ষায় 

তবজ্ঞাথনর সথঙ্গ সাতহিে এবং লতলিকলার অতিকারও প্রায় সমানভাথব স্বীকৃি যদথে 

কতব আরও উৎসাতহি হথয়থছন। লক্ষেীয় এই যে , বহুথদেদেী রবীন্দ্রনাথ পতৃথবীর 

আর যকাথনা উথল্লেে যদে স ম্পথকঝ এরকম অন্তরঙ্গ স্বীকৃতির এক দেমাংেও 

প্রকাে কথরথছন তকনা সথন্দহ। িাছািা তবপ্লবপূব ঝ রাতেয়ার সথঙ্গ ভারিবথে ঝর 

অবস্থার সামে অনুভব ক’যর পথর  তবপ্লথবাের পতরতস্থতির সথঙ্গ স্বথদথের অবস্থার 

িুলনামূলক পে ঝাথলাচনাও রাতেয়ার তচটিগুতলর অনেিম চবতেিে।  কী হথয়থছ আর 

কী হথি পারি-যদে সম্পথকঝ এই দুঃেজনক ভাবনা। এই প্রসঙ্গ কতব অতনবাে ঝভাথব 

ইংথরজ  োসথনর উথল্লে ও ভারিবে ঝ তবেথয় ইংথরথজর ঔদাসীথনের তবেয়ও 

জাতনথয়থছন। অথচ ঐসব মূলেবান প্রেংসা সথত্ত্বও ভারিবথে ঝ ঐ িরথের সামতগ্রক 

উন্নয়থনর জনে যে একটি সংগটিি তবপ্লথবর ভূতমকা অতনবাে ঝ তছল, এই তনিান্ত 

সামানে উপলতব্ধটির প্রকাে কতবর তচটিথি যকাথাও যনই। এমন তক 

সাম্রাজেবাদীথদর হিাথনার প্রথয়াজনীয়িাও কতব উপলতব্ধ করথছন না। িাহথল তক 

এই বুর্থি হথব যে রিক্ষয়ী বাস্তব সংগ্রাম কতব চান না ? অথচ তবপ্লথবর ফ্লিা 
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হাথি আসুক এমন আকােকুসমু তচন্তা কথরন ? যদেীয় রাজনীতিথকরা তক এিই 

অেথেয় এবং ইংথরজ-চতরি মূথল তক এিই ভাথলা যে িাথদরই উপর কালিথম 

যসাতভথয়ি-সদৃে উন্নয়থনর জনে তনভঝর করা যেথি পারি ? 

                   ‘রাতেয়ার তচটি’র সমূহ অসংগতি এোথনই। এোথনই িার ো-তকছু  ি 

ঃুটি ;  যকবল বেক্রিগি সম্পতের তবথলাথপর প্রথশ্ন নয়, একনায়কিথি সথন্দহও 

যিমন নয়। বলথেতভকথদর আনা ঐসব আিে ঝ উন্নয়ন পেতির সথঙ্গ পতরতচি 

হথয় ভারিবে ঝ  সম্পথকঝ তচন্তা যলেথকর পথক্ষ  যেমন অতনবাে ঝ  হথয়থছ যিমতন 

অতনবাে ঝ তছল তবপ্লব তচন্তা, তবপ্লব ছািা ভারথির গতি যনই- এই সিেিুকু স্বীকার। 

স্পিিই যদো োয় কাবে-কতবিায় সংগ্রাম ও সংঘাথির বােীর বাহক কতব িারঁ 

প্রবথন্ধ তনছক সংস্কারবাদীর ভূতমকা পতরগ্রহ কথরথছন- ‘সমবায়নীতি’। কতবথক েতদ 

যকউ প্রশ্ন করি (এবং যস প্রশ্ন িারঁ পতরতচি যগাষ্ঠীর যকউই কথর তন, কারে িাথদর 

ওরকম ভাবাই গুরুির নীতিতবথরািী) যে আপতন বুথক হাি তদথয় বলুন যিা ভারথির 

একতদথক কঘনে সামন্তিাতিক যোেে আর অনেতদথক সাম্রাজেবাদী বা অনে ভাোয় 

িনিাতিকিার এই আিমে, এই দুটি বোপার ভাথলাভাথব যজথনশুথনও এবং িার 

ভয়ংকরিার ও ঘেৃাহ ঝিার প্রচুর বে ঝনা সহ  তনথজ প্রতিবাদ জানাথনা সথত্ত্বও আপতন 

মননমূলক প্রবন্ধগুতলথি অতনবাে ঝ তবপ্লথবর প্রথয়াজন অনুভব যকন করথছন না-

িাহথল কতবথক তনঃসথন্দথহ থিমি যেথি হি। বস্তুি রাতেয়া-পতরদে ঝথন যে তসোন্ত 

বালথকর পথক্ষও স্বাভাতবক তছল রবীন্দ্রনাথথ িার অতবদেমানিা যদতে, এবং িার 

পথরও প্রবন্ধকাথর তবনেস্ত রাজনীতিক তচন্তায় িা যদো োয় না। এইটিই ‘রাতেয়ার 

তচটি’র গুরুির ি্রুটি-বেক্রিগি সম্পতে  রক্ষথের সপক্ষিাও নয়, তেক্ষার ছাচঁ 

বাতনথয়থছ এরকম অতভথোথগও নয়, আর যমহনিী  মানথুের তডকথিরতেথপর 

তবরুেিাথিও যিমন নয়। রাতেয়ার তচটি প্রতিশ্রুতিহীন অসমগ্র রচনা। জলস্পে ঝ না 

ক’যর অবগাহন স্মাথনর পরামে ঝ বাথকে পূে ঝ। অবেে যকবল মাি একিা জায়গায়। 

িারই েুক্রির েপ্পথর যজন োতনকিা যবকায়দায় পথি কতব স্বীকার করথি বািে 

হথয়থছন যে তবপ্লব ছািা ওরকম দুরাথরাগে বোতির তচতকংসার পথ আর কীই বা তছল 

 (উপসংহার দ্রিবে)। তকন্তু এ  স্বীকৃতি যজাথরর সথঙ্গ নয়, বরং অতনচ্ছা সথত্ত্বও এবং 

সম্ভবি অথনের মূে রক্ষা করার িাতগথদও হয়ি বা। নইথল পরক্ষথেই, ঐ স্বীকৃতির 

সথঙ্গই তিতন অনথ ঝক একথা জথুি তদথি পারথিন না যে ঐরকম একনায়কিা স্থায়ী 

হথল অমঙ্গল। কতব, হয়, ফ্োতসস্ত একনায়কিার সথঙ্গ যমহনিী মানুথের 
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নায়কিার (ো ঐ একনায়কিা যথথক সম্পূে ঝ  তভন্ন বস্তু) যমৌতলক প্রথভদ বুর্থি 

পাথরন তন, নয়, ইংথরথজর যিািথক ভয় কথরথছন, নয় অথনের দ্বারা চাতলি 

হথয়থছন। যদেথি হথব ঐ ‘উপংহার’ অংে মথস্কা যদোর যবে তকছু পথর যলো আর 

ওর ইংথরক্রজ অনুবাদ মডাে ঝ তরতভউথয় প্রকাতেি হথল পর বাঙলার গভনর ঐ 

সংেোর প্রচার বন্ধ কথর তদথয়তছথলন। ওথি ইংথরজ সরকাথরর োসন বেবস্থার 

সামানে সমাথলাচনা তছল, এই অপরাি। িাই েতদ হয় িাহথল কতব রাতেয়ার তচটির 

নানা স্থাথন স্বথদথের ঐ রকম তেক্ষা , কৃতে ও কৃেথকর উন্নয়থনর জনে পথরাক্ষ 

ইংথরথজর যোেক তচথের উথদ্বািন যকান্  েুক্রিথি ঘিাথি চান ? এমন তক, এিদরূ 

প্রিোো করথিও সংথকাচ যবাি করথছন না যে  “কিবার আতম যভথবতছ, আমাথদর 

যদথে সাইমন কতমেথনর োবার আথগ একবার রাতেয়ার িার ঘুথর োওয়া উতচি 

তছল।“ বস্তুি রবীন্দ্রনাথ সমাজ ভাবনায় একতদথক সাম্রাজেবাদ তবথরাতিিা অনেতদথক 

ইংথরথজর চাতরথিে প্রবল আস্থা, কতবিায় সংগ্রাথমর আহ্বান  তকন্তু  প্রবথন্ধ  সংগিন 

ও সহথোতগিার পরামে ঝ, অসহথোথগর তবপক্ষিা ও সপক্ষিা, এই রকম 

চদ্বিচথিই আদেন্ত আবতিঝি হথয়থছন। ‘রাতেয়ার তচটি’যক েতদ যচৌদ্দ পথব ঝর 

কু্ষদ্রকায় “মানুথের পাচঁালী”  গ্রন্থ মথন করা োয়, ফ্লশ্রুতিথি পািথকর প্রিোো 

পূরে হয় না। 

                       যলেথকর তবপথক্ষ উথপ্রর সমাথলাচনা েুবই েুক্রিসংগি  সথন্দহ 

যনই। তকন্তু ফ্লাকাঙ্ক্ষা বাদ তদথয় যদেথল যসাতভথয়ি কম ঝনীতির এই অকুে প্রেক্রস্ত 

বাঙালীর  িথা ভারিবাসীর তচেথক প্রগতিমুেী করথি সহায়িাও কথরথছ েথথি। 

সংগ্রামী তবপ্লথবর মিে তদথয় ছািা যকবল যজািািাতল সংস্কাথর এ যদথে মানুথের 

মুক্রি হাজার বছথরও আসথব না। আজ এমন েতদ মথন করা োয়, িবু যসতদনকার 

পতরতস্থতি ও পতরথবথে তবচাথর রবীন্দ্রনাথথর মি মুেেি সাতহতিেথকর কাথছ ো 

যপথয়তছ িাই েথথি মথন করথি হয়।  রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিগি রাষ্ট্র-দাে ঝতনক 

কেথনাই তছথলন না, তকন্তু তনঃসথন্দথহ মানবমুক্রিকামী তছথলন, সামন্তিাতিক 

িম ঝথমাহ ও তবথভদনীতির প্রবলিম  তবথরািী তছথলন; পুরািনথক যভথঙ নিুথনর 

জয়োিা তবেথয় বারংবার আমাথদর তচে উথদ্বাতিি কথরতছথলন, ফ্থল ভাবমূলক 

স্বাথদতেকিার িারঁ একিা স্থানও দাতঁিথয় তগথয়তছল, এ সিেিুকু আমাথদর স্বীকার 

করথি হথব, আর মথন রােথি হথব যে িারঁ আন্তজঝাতিক মানবীয়িা যসকাথলর 

স্বথদতেকথদর উদ্বেু করথি অক্ষম হথলও একাথল িার প্রথয়াজন অতনবাে ঝভাথব 
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সকলথকই স্বীকার করথি হথচ্ছ। এবার রাতেয়া দে ঝথনর অতভজ্ঞিা কতব-মনীেীর 

পরবিী  সাতহিে ও সমাজ ভাবনার যকান যরোপাি কথরথছ তকনা িাও যদো যেথি 

পাথর। প্রায় বছর দইু পথর যলো ‘রথথর রাতে’ বা ‘কাথলর োিা’ নাটিকায় কতব 

কাথলাতচি েূদ্র আতিপিেথক স্বীকার কথরথছন যদতে। েতদও রাতেয়ার তচটির 

উপলতব্ধর সথঙ্গ তমতলথয় যদো োয় আিেতন্তক স্থায়ীভাথব এোথনও ঐ বোপারটিথক 

তনঃথেথে যমথন তনথি পাথরন তন। ভূতমকায় কতবর বিবে- “এই সম্বথন্ধর (অথ ঝাৎ 

মানুথে মানুথে ঐথকের সহজ তবকাথের-যলেক) অসিে এিকাল োথদর 

তবথেেভাথব পীতিি কথরথছ, অবমাতনি কথরথছ, মনুেেথের যেষ্ঠ অতিকার যথথক 

বক্রঞ্চি কথরথছ, আজ মহাকাল িাথদরই আহ্বান কথরথছন িারঁ রথথর বাহনরূথপ, 

িাথদর অসম্মান ঘুচথল িথবই সম্বথন্ধর অসামে দরূ হথয় রথ সম্মুথের তদথক চলথব।“ 

প্রসঙ্গিথম এোথন এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাতবক যে ঐ সম্বন্ধ তক যকবল সামাক্রজক 

বোপার তনথয়, না যসই সথঙ্গ আথ ঝনীতিক সামে তনথয়ও। েতদ প্রথমটিই কতবর 

অতভথপ্রি হয় িাহথল গীিাঞ্জতলর ‘অপমান’ কতবিায় এবং কালান্তথরর প্রবন্ধতনচথয় 

যিা পূথব’ই  যসকথা ভাথলা ভাথবই উচ্চাতরি হথয়থছ, এমন তক ‘অচলায়িন’ 

নািথকও ; আর েতদ রাতেয়া পতরদে ঝথন তগথয় তনে ঝাতিি মানুথের অথ ঝননতিক যোেে 

–মুক্রির তবেয়টি অথ ঝাৎ যেেীথোেে তিতন অতিগি করথি না যপথর থাথকন িাহথল 

পথর যকানকাথলই সাতহথিে িার প্রতিফ্লন প্রিোো করা োয় না। িা হয়ও তন। 

‘িাথসর যদথে’র উপসংহাথর ভাঙথনর গান েুি হথলও তবেয়টি সািারেভাথব 

স্বথদথের জিে যমাচথনর। েেুতবথরািী মথনাভাব তনথয় যলো কতবিাগুতল তচরন্তন 

সাম্রাজেবাদ-তবথরাতিিার। অবেে ফ্োতসতবথরাি তহসাথব  িৎকালীন যসাতভথয়ি 

মথনাভাথবর সথঙ্গ এর তমল এথস যগথছ, তকন্তু কতব যে অনোয় তবধ্বংসী গ্লাতন 

যমাচথনর সহায়ক েথুের পক্ষপািী তছথলন, িার প্রমাে রথয় যগথছ বরঞ্চ িার 

পূথব ঝকার যলোয়, প্রথম মহাজেুকাথল িারঁ তচথের প্রতিঘাথি। একমাি বলা যেথি 

পাথর যে যসাতভথয়ি কাে ঝকলাপ স্বচথক্ষ যদোর পর  েীতনথকিথনর গ্রাম সংগিন ও 

মানুে-উন্নয়থন কতব আরও অবতহি হথয়তছথলন, যোতেি মানুথের তবেথয় কতব হয়ি 

বা আরও বাস্তব প্রতিকাথরর অতভমুেী হথয়তছথলন। এ তবেথয় েীতনথকিথন প্রদে 

ভােে ও ‘পল্লীপ্রকৃতি’ পুক্রস্তকা তকছুিা প্রমাে। বস্তুি যরামা যরালারঁ ঘতনষ্ঠ স ম্পকঝ 

এবং মথস্কা অবস্থাথন কতবর দৃটি বিঝমান সমসো তবেথয় িাথঁক পতরচ্ছন্ন বাস্তব 

তচন্তার অনুগামী হথি সহায়ক হথয়থছ, েতদও চবপ্লতবক পতরবিঝন তনথয় এথসতছল 

তকনা সথন্দহ। তনরবক্রচ্ছন্ন যেেীসংগ্রাথমর ইতিবথৃে এবং দ্বাক্রিক বস্তুবাথদ কতব 
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প্রবেৃ  হন তন। িথব রবীন্দ্রনাথথর পথক্ষ োই যহাক, ‘রাতেয়ার তচটি’ আমাথদর 

স্বথদেী আথন্দালনথক সামেবাথদর তদথক তনথয় যেথি অবেেই তকছুিা সহায়িা 

কথরথছ, আর যসাতভথয়ি যদে, অন্তি কম ঝ-উদ্ থোথগর তদক তদথয় তবথের সবথচথয় 

বি কতব এবং উথল্লেথোগে তচন্তানায়থকর সমথ ঝন যপথয় তবথের যমহনতি মানুথের-

একাত্মকরথে যবেতকছু পতরমাথে উৎসাতহিও হথয়তছল, এ সিেও মানথি হথব।       
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রবীন্দ্র-সাতহিে তক আজও প্রাসতঙ্গক ?  

 

                  ‘প্রসঙ্গ’ েব্দিার বহু অথথ ঝর মথিে  একিা হল ‘সংগতি, সম্পকঝ’। ঐ 

অথথ ঝর সূিই রবীন্দ্র-তলেথনর কাতলক যেৌক্রিকিা তবচাে ঝ তকন্তু িার আথগ যদেথি 

হয় যে উি তবেয়  উত্থাপথনর  মূথল িথর যনওয়া হথয়থছ- আমরা যনািুন কাথল 

পদথক্ষপ কথরতছ, োি-সের-আতে বছর আথগকার যসকাল এেন কালবাতরি। 

এেনকার আমাথদর তচন্তা-ভাবনা-স্বপ্ন  যনািুন পথ তনথয়থছ, কারে, বাস্তথব যনািুন 

সমাজ ও জীবনথক আমরা যপথয় যগতছ, অন্তি িার অতভমুেীন হথয়তছ। তকভাথব ? 

িা যদেথি তগথয় যনািুথনর সমথ ঝথকরা  তনিয়ই বলথবন যে- আমরা স্বািীনিা 

যপথয়তছ, যভাি তদথয় তনথজথদর পছন্দমি রাষ্ট্রগিন করতছ। কৃতেথি, তবজ্ঞাথন , 

তেথল্প, বেবসা-বাতেথজে, তেক্ষায়, জীবন-োপথনর মাথন আমরা যবে তকছু উন্নি 

হথয়তছ এবং এমন আো হথচ্ছ যে তকছুকাথলর মথিেই পক্রিথমর উন্নি যদেগুতলর 

সথঙ্গ আমরা যিক্কা তদথয় চলথি পারব ইিোতদ। এর জবাথব পরপক্ষ হয়থিা বলথবন 

যে টিক কথা। আমাথদর স্বাথদতেকিা তনথয় যলো আথগকার তদথনর কতবিা-গল্প-

নািকগুথলা আমাথদর পািেিাতলকা যথথক না হয় বাদ যগল, এেন দলবাক্রজ তনথয়, 

যভািবাক্রজ তনথয়, রাজননতিক নি-নিীথদর লীলা তনথয় যনািুন সাতহিে তলেথি হথব, 

তেল্প-বাতেথজের সূথি যমোথমতে যথথক পাওয়া পক্রিমা জীবথনর ছতব তনথয় 

তসথনমা, টি-তভর আথয়াজন যিা যদোই োথচ্ছ, এমন তক নারীরাও বন্ধন মিু 

তবলাস-জীবথনর আগ্রথহ অিীর হথচ্ছন, অন্তি অথথ ঝ  বলোলী সম্প্রদাথয়, 

এমনিাও যিা প্রিেক্ষই যদো োথছ। তকন্তু বাস্তব বতহরঙ্গ জীবথনর অনোনে যক্ষথিও 

তক যিমন পতরবিঝন পতরস্ফু্ি হথয়থছ, যেমন- তনম্ন-মিেতবে, তনম্নতবে এবং যেথি-

োওয়া মানুথের জীবথনর মানথন ?  িম ঝথভদ তনথয় সাম্প্রদাতয়কিা চথল যগথছ ? 

তহন্দথুদর মথিেকার জািপাথঁির োস্ত্রনীতি তবদায় তনথয়থছ বা যনথব এমন আো যদো 

োথচ্ছ ? যমথয়রা তক পছন্দমি তবথয় কথর জীবথন প্রিোতেিভাথব সুেী হথি পারথছ 

 ? েহরবাসী ও গ্রামবাসী মানুথের তেক্ষাদীক্ষা ও জীবথনর মাথন তক সমিা এথসথছ ? 

তবজ্ঞান ও প্রেুক্রি তবদোয় আমরা তক প্রিোতেিভাথব এতগথয় যেথি যপথরতছ ? এসব 

তবেথয় রবীন্দ্রনাথথর পুনঃ পুনঃ অনুথপ্ররো যদওয়া সথত্ত্বও ?  
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                    একিা তদক যগল, আর একিা তদক হল আমাথদর অন্তজীবন। োর 

অন্তি কিকগুতল যক্ষথি অপতরবিঝনীয় তকছু তচরন্তনিা যথথকই োয়, যসগুথলা 

মানতসক স্থায়ীভাব, ো তনথয় সাতহতিেকথদর মুেে কারবার, যেমন- যেৌন আকাঙ্ক্ষা 

বা যপ্রম ও িার সথঙ্গ েুি তবতচি ভাব-িরঙ্গ, নারীথদর মািৃে ও নারী পুরুথের 

সন্তানপ্রতি, বনু্ধবাৎসলে ও  েি্রু-তবথদ্বে, দরূাকাঙ্ক্ষা,  উচ্চাতভলাে, চনরাো ও 

আোস্বথপ্নর মরীতচকা দে ঝন, অলস স্বথপ্ন আসক্রি প্রভৃতি বহুতবি। সটৃিমথিে েিতদন 

মানুে থাকথব িিতদন এগুথলা অপতরবিঝনীয় এমন বলা োয়। কাল েিই বদথল 

োক, উতল্লতেি স্থায়ী প্রবতৃেগুথলা তনথয় যিা তচরকালই সাতহিে যলো হথি থাকথব, 

আর িাই তনথয় প্রাসতঙ্গকিা অপ্রাসতঙ্গকিার প্রশ্ন ওিাই যিা অথেৌক্রিক। যলেক 

ভাথলা তলেথছন, তক োরাপ তলেথছন যস  তভন্ন  কথা। রবীন্দ্রনাথথর মথিা 

সথব ঝাচ্চথেেীর সাতহতিেথকর সব রচনা সমান মূথলের নয়, এমন তক ি্রুটিহীনও 

নয়।  

             তকন্তু  আমাথদর আজথকর প্রস্তাতবি িতপক্ িা একিা পরুাথনা বোপার। যসই 

উতনেে’ পতঁচে-তিতরথের কাথলর। িেনই মহাসমাথরাহ  সহকাথর কতিপয় কতব-

গাতল্পক যঘােো তদথয়তছথলন যে রবীন্দ্র-রচনা পুরাথনা হথয় যগথছ, পুরাথনা পুকঁ্রজ তনথয় 

বেৃিা এেনও কারবার চালাথচ্ছন। েুথোের দুতনয়ার স্বরূপিাই পাথে যগথছ এবং 

আরও োথচ্ছ। আর উতন উচ্চ মথঞ্চ বথস ক্রর্তমথয় ক্রর্তমথয় স্বপ্ন যদেথছন আর 

পুরাথনা কাসুক্রন্দ চােথছন। এই তনথয় কথল্লাল, কাতলকলম পক্রিকায় িারঁা র্ি 

িুথলতছথলন, রবীন্দ্র-সমথ ঝথকরাও  তবতচিা, প্রবাসী, ভারিবথে ঝ িার জবাব তদথয় 

চথলতছথলন, আর পতরথেথে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও িাথি অল্পস্বল্প যোগ তদথয়তছথলন। 

রবীথন্দ্রাের সাতহিে, সাতহতিেক আেোিা িেন েুব চালু হথয়ও পথিতছল, আর ও-

পক্ষ যথথক কিাক্ষ করা হথয়তছল রবীন্ -িুথোর বথল। ঐ অতি-আিুতনকথদর বিবে 

এই তছল যে- ঘেৃায় অবথহলায় োথদর পাে কাটিথয় এিতদন চলা হথয়থছ, সাতহথিের 

যোলা হাথি িাথদর স্থান তদথি হথব, তবতিওয়ালা, পানওয়ালী, অন্ধকার গতলর যেতঁদ 

পাচঁী যসানামতে-যগালাপীথদর বাদ তদথলও চলথব না। যপ্রথমর কতবিায় চবজ্ঞাতনক 

যেৌন বুভুক্ষাথক অগ্রতিকার তদথি হথব, েুথোের রুগ্ন মানতসকিা ও হিাোথক 

সব ঝাথগ্র স্থান তদথি হথব এবং ভুয়া আদথে ঝর স্বপ্নথসৌি রচনা কথর যভালাথনা চলথব 

না-ইিোতদ। ভাো-অলংকাথররও বদল চাই। পাথন ,িথর,সাথথ, িব, যিামায়, 

যজাছনা, বােঁতর, ললনা, তিরতপি প্রভৃতি মিেেুগীয় েথব্দর জায়গায় তদথক, জনে, 
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সথঙ্গ, যিামাথক, বাতঁে, যজোৎো প্রভৃতি বেবহাতরক েব্দ তদথি হথব, প্রিীকী ইথমজ 

গিথি হথব এবং উপমাথনর যক্ষি গুবথর যপাকা, বোঙ, তগরতগটি,  যভিকী মাছ 

প্রভৃতিথক প্রথয়াজন যবাথি স্থান কথর তদথি হথব-ইিোতদ। বলথি যগথল এসব 

তনথদঝেনামার সারমথম ঝ  হয়থিা তকছু সিে তছল এবং সব সমথয়ই িা আথছ, তকন্তু 

বাছাই কথর এসথবর পথক্ষই অকালতি করথি হথব, এমনিা তক টিক ? মহােুথের 

যদাহাই তদথয়ও। 

                   যদেথি যগথল প্রথম মহােেুিা ইথয়াথরাথপর যক্ষথি যেমন সাংঘাতিক 

হথয়তছল আমাথদর যক্ষথি িার দেতমক আংতেকও নয়। আমাথদর যদথে েুথোের 

বাস্তবিা বলথি বছর দুথয়থকর োদোভাথব বস্ত্রাভাথব  সািারে মানুথের কি, আর 

ইংথরজ প্রভুথদর সব ঝনাে হথল আমাথদর কী হথব , জতমদার-বাবুমহথলর  এই 

দুভঝাবনাথক  যবার্ায়। বস্তুি মহােুথের আথগ যথথকই যে স্বাথদতেক ও গুপ্ত স্বথদেী 

আথন্দালন বাঙ্ লায় চথলতছল, েুেকাথলর মথিেও িাথি যকাথনা যছদ তছল না। েতদও 

যদথের যবকার িরুেথদর অথনথকই যোোর োিার নাম তলতেথয়তছথলন ও সুদরূ 

প্রাথচে চথল তগথয়তছথলন। মহােুথের সমাতপ্তর সথঙ্গ সথঙ্গই গান্ধীজী প্রবতিঝি যনািুন 

রীতির স্বথদেী আথন্দালথন সারা ভারি তনমজ্জজ্জি হয়। বলথি যগথল স্বথদেী 

আথন্দালনই আমাথদর েুথোের বাস্তবিা, আমাথদর যদথের নীরব লিাই, আর এর 

সথঙ্গ আো-উদ্দীপনা ও যসই সথঙ্গ বলথেতভক সামেবাথদর প্রভাবই  িেনকার 

জািীয় মানতসকিা, ইথয়াথরাপীয় সাতহতিেকথদর নকলনতবতে নয়। এই তবেয়টিই 

ভাথলাভাথব যদেথি হথব ও বুর্থি হথব এবং যসই সথঙ্গ এও বুর্থি হথব যে কতিপয় 

উন্নাতসক সাতহতিেথকর উচ্চকষ্ঠ প্রচাথরর ফ্থল যদথের েথাথ ঝ মানতসকিা বদথল োয় 

না। ১৯১০-২০-৩০ এর আমরাও স্বািীনিা নামক একিা ঘিনার পঞ্চে বছর পথরও 

তবথেে বদথল োইতন। কারে, স্বািীনিার প্রিোতেি স্বাদ আমরা পাইতন এবং সমাথজ 

চবেতয়ক যছাি-বি পাথ ঝকে, সমাথজ উচ্চবে ঝ-তনম্নবে ঝ এবং িমীয় সম্প্রদায়-যভদ 

আজও যিমতন যদেথক মসীতলপ্ত কথর যরথেথছ। রবীন্দ্রনাথ কী কাথবে কী গথদে এ 

সথবর তবরুথে লিাই কথর যগথছন, োর ফ্থল আজও তিতন সম্পূে ঝ রূথপই 

প্রাসতঙ্গক। আর স্বপ্নময় কাতবেক আথবথের কথা েতদ িরা োয়, যসৌন্দে ঝ  ও  প্রেথয় 

তনরুথদ্দে স্বপ্নচারে-এথিা মানব সািারে তচরতদথনর মানতসক বাস্তব। েতদচ 

কালতবথেথে এ স্বভাথবর উচ্চিা তনম্নিা মািা আথছ।  এেন িা তনম্নমািায় 

যরামোতিক েুথগর মি চিা অবস্থায় নয়, এিুকু বলা যেথি পাথর। 
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                 পতরথেথে যদো যেথি পাথর যে রবীন্দ্রনাথথর মি মহাকাতবেক 

আয়িথনর কতব যেমন আমাথদর অিীি, ও যেমন িারঁ জীবৎকাথলর 

সমান্তরালবিী, যিমতন সম্ভাবে ভতবেেথির বহুদরূ পে ঝন্ত গ্রাস কথর বথস আথছন। 

িারঁ সমকাথল আতবভূঝি অনোনে কতবরা কাবেসম্পথদ িারঁ সাথি সািাে তডতগ্র 

তনথচই তছথলন, আর আজ োরঁা কতবিায় লাইন যিথন চথলথছন, িাথঁদর যকউ যকউ 

দম্ভ সহ আত্মস্তুতি করথলও সামতয়ক পথির পষৃ্ঠাথিই িাথঁদর অতিকাংথের রচনা 

তনতহি থাকথব অথবা প্রথম সংস্করথের পরই মুতদ্রি গ্রন্থ সমাতিস্থ হথব এমনির 

দুভঝাবনায় আমরা কাির হক্রচ্ছ। যস োক, সাম্প্রতিকথদর তনন্দা করার জনেই আমরা 

এ যলো তলেতছ না,বাস্তথব ো হয়, তবথদথেও ো ঘথিথছ িারই দৃিান্ত পতরথবেন 

করতছ মাি। এেন রবীন্দ্রকাবে কতবিায় কাথলােীে ঝিা তবেথয় তকছু দৃিান্ত সমাহরে 

করা োক। গাথনর তবেয় িরতছ না, যসগুতলর জীবন্তিার সাক্ষে যিা  হাথি হাথিই 

পাওয়া োথচ্ছ। অিএবঃ (১) তনসগ ঝ তনথয় ঋিু পে ঝায় তনথয় পতৃথবী তনথয় কতবিায় ও 

গাথন কতব যে আিে ঝ   চমৎকাথরর সটৃি কথরথছন িার মূলে কালাতিিমী এমনতক 

তচরস্থায়ী বথলও মথন করা োয়। (২) প্রেয় ও প্রেথয়র সথঙ্গ জতিি অথবা প্রেথয়র 

অতিতরি নারীমূতি ঝ-আতেি যে তবরহভাবুকিা কতবর কল্পনার ঐেে ঝ বহন করথছ 

িা মানুেতচেরই  একটি স্থায়ী ভাবনা। সংগ্রাম ও বাস্তব দ্বাক্রিকিা যকাথনা কাথল 

প্রবল হথল িা ক্রস্ততমি থাকথি পাথর, িার তবথলাপ যকাথনা কাথলই সম্ভব নয়। মহৎ 

কতবথদর রচনায়  কাবেমূলে কালগতিথক ওিা নামা কথর মাি। (৩) দুঃে ও 

বািাতবথির সথঙ্গ লিাই কথর এবং মিুৃেবরে কথরও এতগথয় চলার যে যপ্ররো কতব 

এথদথের অলস, তনরাে, োস্ত্রভীি মানুথের তচথে সঞ্চার কথরথছন িার মূলে আজও 

সমানভাথবই চলথছ এবং চলথব েিতদন না আমরা অভীক্রপ্সি সামে ও সুথের জীবন 

না আয়ে করথি পাতর। (৪) ‘এবার তফ্রাও যমাথর’ যথথক ‘ঐকিান’ পে ঝন্ত যলো েি 

কতবিায় কতব তনে ঝাতিি যেথি-োওয়া  মানুথের জনে যে অশ্রুপাি কথরথছন িার 

বাস্তব মূলে আজও  তকছুমাি কথম তন। (৫) মহােুথের প্রতিঘাথি যলো বলাকার 

কতবিা ও িার পরবিী অনুরেন কতবর েথুোের বাস্তবিার অকেিে সাক্ষে তদথচ্ছ। 

আমাথদর যদথের পথক্ষ এিাই সিে, নকল করা পক্রিমা রুগ্নিা এবং  প্রিীকী 

ভাোয় িার তববরে গ্রন্থন নয়। (৬) কতবতচথে তবজ্ঞাথনর তবথেথে মহাকাে-

তবজ্ঞাথনর যপ্ররো আজও  আমাথদর সব ঝািুতনক সম্পদ। আিুতনক অনে যকাথনা 

কতব-সাতহতিেকথক  তবজ্ঞান বরে কথর কল্পনায় ও বাস্তথব এিদরূ সঞ্চরে করথি 

যদো োথচ্ছ না। এতদক যথথক রবীন্দ্রনাথ তনঃসথন্দথহ আিুতনকিম কতব। (৭) কতবর  
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যলো উপনোসগুতল স্থায়ী মূলে অবেে তবিথকঝর অথপক্ষা রাথে। তকন্তু িারঁ 

যছািগল্পগুতল সাতহতিেক মূথলে সব ঝকাথলই স্থায়ী এমন োরঁা মথন না কথরন িাথঁদর 

সাতহতিেক বুক্রের প্রেংসা করা োয় না।    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


