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দুচা’র কথা 

                         

রবী - িতভার পিরচয়ঃ 

         বই ট লখার এেকবাের ারে  ১৯৪৯ ীঃ বশােখ ী াবকােশ, ােম 
বিলয়ােতােড়। তখন আিম িসেডন্ িস কেলেজ কাজ কির। মা  কেয়ক পৃ া লখার পর 

প’ ড় থােক। ইিতমেধ  ঐ বৎসর নেভ র- শেষ সহধিমণীর মৃত  হয়। পরবত  ায় দ’ুবৎসর 
স ূণ িভ  মানিসক রােজ  আমার স ারণ ঘেট। লৗিকক সংিবৎ িফের এেল পর মাস-
পােঁচর মেধ  অনায়ােস সব বইটা লখা হেয় যায়। সে হ নই উ  আঘাত এবং তার ফেল 
অধ াে  পির মণ আমার কােব াপলি েকও আশাতীতভােব বািড়েয় তােল। 

     আিম এটকু বলেত পাির, াধীন ও মু  মন িনেয় মৗিলকভােব আিম িলখেত চ া 
কেরিছ। রবীব্ -সমােলাচক পূবসূরীেদর অেনেকরই লখা আিম পিড়িন, যাও বা পেড়িছ তার 
কােনা সং ার আমােক আ মণ করেত পাের িন। আমার বহ–অিভ তার পর আজ আিম 

ছা -ছা ীেদর িবেশষভােব অনুেরাধ জানাই তারঁা যন থেম মু িচে  কীয়ভােব রবী -
কাব কিবতা পেড় নন। এেত তারঁা িন তভােব উপলি  করেত পারেবন য রবী  কাব  
ক  িব  কিব  ও বা ব মানুষ- স ই আেছ, কাথাও সামান  ত -সং শ থাকেলও তা 
কাব সংগিতহীন নয়। 

      মেন হে , এ ট আমার হােতর এই শষ সং ার । সুতরাং এই সে  বই টর থম 
মু েণর (১৯৫৩) পূবাব ায় যােঁদর সে  যাগ িছল তােঁদর কথা রণ ক’ র িনইঃ (১) িবগতা  

থমা প ী- িতভা, (২) কিব শ  ঘাষ, িযিন তখন ছা াব া অিত ম কেরেছন ও আমার 
কথা ও লখা থেক মু ণ- উপেযাগী কিপ তির করেত সাহায  কেরেছন, (৩) ‘পিুথঘের’ 
অন তম ািধকারী ব ু বর অধ াপক সুেবাধ চৗধুরী, (৪) রায়বাহাদরু সুকুমার চে াপাধ ায়, 
িযিন কািলদােসর সে  রবীে র ঘিন তা িবষেয় আমােক বহ আেগ থেকই উদ্ েবািধত 
কেরিছেলন। 

 

িচ গীতময়ী রবী বাণীঃ 

     বই ট থম কািশত হয় ইংরা জ ১৯৬৬ সােল। লখা হয় কৃ নগর ও কালকাতায়। 
িব  না িনক দৃ েকাণ থেক কিবকৃিতর আেলাচনা িবেশষ দখা যাে  না ব’ ল এ কােজ 
হাত িদেত হয়। কািশত বই িনঃেশষ হেলও নানা কারেণ এতকাল অমুি ত অব ায় 
পেড়িছল, পিরমাজেনরও সময় পাওয়া যায় িন। স িত অ জ- িতম মথনাথ িবশী 
মহাশয় এ িবষেয় আমার দৃ  আকষণ করেল পনুর্ মু েণর জন  উৎসাহ বাধ কির। 

     বই ট সাধারণ কাব াথ আেলাচনার নয়। স কাজ ‘রবী - িতভার পিরচেয়’ই নাতন ও 
মৗিলক দৃ  িনেয় করা হেয়েছ। তা ছাড়া কিবর সমাজদৃ  িনেয়, িব ান-িনভরতা িনেয় লখা 
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আমার অন ান  বইও রেয়েছ। এ ট িব  আট অথাৎ কিবতা েলার িশ েসৗ য িনেয়। 
সাধারণ পাঠেকর কােছ একট শ  মেন হেত পাের, তেব কিবতািনমাণ িকেস ভােলা হয় এ 
িবচারবু  যারঁ সামান ও আেছ তারঁ কােছ খুবই মুল বান্ মেন হেব। 

         বইেয়র দাম বাড়েল আমার ভােলা লােগ না। বিশ দােম বই কনার সামথ  আমারও 
নই। িক  মু ণ ও কাশেনর অন ান  অ  বাদ িদেলও লখারও ছাপার কাগজ িনেয় য –

দুগিত চলেছ তােত দাম না বাড়েল হয়ত কাশকেদরও গত র নই। গত আঠােরা-কুিড় 
বছর ধ’ র মূল মােনর ঊ য়েনর সে  চির মােনর িবপরীত অনুপাত িবেবকী মানেুষর দৃ  
এিড়েয় যাবার মত নয়। অথচ মেনাবু েত সংল -হওয়া নাতন কথা এই অব ায়ও লখকরা 
শানােত চান, কাশকও তা িনেয় বষিয়ক সংগিত ও খ ািতর ত াশা রােখন। িক  

সা িতেকর টা লখক- কাশক-পাঠেকর ভজ ছািড়েয় এিগেয় গেছ চতথ এক ট 
পে র অিভমুখ- দেশর মৗল উপকরণ ও উৎপাদন যােদর করায়  এবং সইসে  যা-খুশী 
করার অিধকারও যােদর অবাধ। এরকম ে  িশ া সর তীর অেধামুেখ পথ হাটঁা ছাড়া 
উপায় নই। 

    মাগত মূল বৃ র ফেল জীবন বা জীিবকা িনেয় চলা সাধারণ মধ িবে র পে  অসাধ  
হেয় উেঠেছ। দখা যাে - মূেল র ঊ গিত ও চাির ক মােনর অবনিত এ দুই িবপরীত হাের 
অে  বাধঁা সত । িক  ব াপারটা তা নসিগক নয়, মানুেষরই সৃ । উপর থেক চইেয় আসা 
িনচতলা পয , িশ ণ-িশ া থেক জীিবকা হণ পয , বাইের নীিত- চার অথচ িভতের 
দুনীিত এই দখেত দখেত শেষর িদন িল কাটােত হেব মেন ক’ র নরােশ  িবমূঢ় হেয় 
পেড়িছ।  

 

সমাজ গিত রবী নাথঃ 

      রবী নােথর কাব নাট ত  িনেয় ভত পিরমাণ লখা আমােদর কলম থেক বর হেয় 
ূ পীকৃত হেয়েছ, িক  তারঁ িচ া-ভাবনা িনেয় লখার সংখ া অনুপােত খুবই কম। িবেশেষ 

তারঁ রচনার সমাজ-ভাবনার িদক ট নানা কারেণ ায় উেপি তই িছল, স িত এ িবষেয় 
কােরা কােরা মেনােযাগ আকৃ  হে । িক  স-অভাব পরূণ করার উৎসাহ িনেয় এ বই ট 
িলিখত নয়। সা িতক ছা  এবং ত েণর দল রবী -রচনা পড়েত যন অনা হী হেয় 
পেড়েছ, এমন িক, তােদর মেন রবী -অনা ার ভাবও  কােনা কােনা ে  তী  হেয় 
উেঠেছ। যিদও এজন  ঠক ত ণেদর অপরাধী করা যায় না। আমরাই ভাষেণ-কথেন-িলখেন 
রবী নাথেক এমনভােব উপ ািপত কেরিছ যােত কিবেক তারা সনাতনী াচীন ধােতর 
লখক ও িত য়াশীল মানুষ ব’ ল সহেজই িচেন রেখেছ। মেন কেরেছ রবী নাথ ধু 

ভমা-অসীেমর ত  কেরেছন, সই দৃ েকাণ থেক কবল কুেহিলকারই সৃ  কেরেছন, 
চলমান বা ব জীবেনর কৃিত িনেয় িকছ বেলনিন। রবী নাথ তােদর কােছ মহান্  , িক  
অচল; শল্ েফর সেবাে  রেখ নম ার ক’ র িবদায় দওয়ার যাগ । অথচ তা ণ  এবং 

গিতেক রবী নােথর মত এেদেশর আর কান্ মহাজনই বা এত বলভােব অিভন ন 
জািনেয়েছন? মেনাগত এবংিবধ আে পই আমােদর এই পু কা েন বিতত কেরেছ। 
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আর এই পু েকর একট অিভনবতা বাধ হয় এইখােন য, মনীষী িহসােব রবী নােথর মনন-
িচ া এবং কিব-িহেসেব তারঁ ক নাব  দৃশ তঃ পথৃক্ ব াপার হেলও অেনকে ে ই য 
মৗলভােব এক এ টও দখােনার য়াস, গিত-  মহাকিবেক সব িমিলেয় িবচার করা। 

     আজেকর সমাজ-পিরবতেনর পটভূিমকায় বই ট ত ণেদর নূতন ক’ র রবী -ভাবনায় 
উদ ্বু  করেল তেবই ম সাথক মেন করব। 

রবী -ক নায় িব ােনর অিধকারঃ 

      রবী -সািহত  পড়েত, পড়ােত এবং িলেখ আেলাচনা করেত খর কাব বু  ছাড়া অন  
য ক’ ট িবষেয়র াথিমক ান অজন ক’ র িনেত হয় তা হ’ল রাগ-রািগণীসহ সংগীত, 
ােদিশক সমাজ-ইিতহাস সহ িক ৎ িব -ইিতহাস এবং আধুিনক িব ান। নেভািব ান-

পিরিচিত ছাড়া কিবর শষােধর বহ কিবতার আধা-পিরচয় পেয়ই তৃ  থাকেত হয়। সিবনেয় 
ীকার করিছ, আমার পে ও আেগ আেগ তা-ই ঘেটেছ। া স ছা েদর পড়ােত িগেয় 

মেন অনুভব কেরিছ বাধা। িবষয় ট অিধগত করিছ যখন, তখন মেন হেয়েছ য আেগ ঐ 
নেভািব ানটাই সািহেত র ছা েদর আয়  কিরেয় নওয়া উিচত, সীিমত সমেয় যা স বপর 
নয়। অতএব আর একটা বই িলখেতই হয়। তাও যভােব করা গল তা তুগিতেত এবং 
সংে েপ বিক। আেগ লখা কেয়ক ট ব  ও ইত ত দ  বক্তৃতা িছেয়-গািছয়া িনেয়। 
যিদ কােনা িব ান- ব া কাব েবাধ ও রবী - বিশ  অজন ক’ র  িলখেতন তাহেল আরও 
সুিবচার করেতন এমন মেন কির। 

চা শʼ সাল ও চলমান রিবঃ 

   বাঙলায় একটা বাদ- বচন আেছ, বুড়াবয়েস চূড়াকরণ । সটা ধ’ র বলেত পাির, এ বছর 
আমার া  এই রবী -পুর ার একটা তৃি  যিদচ এেনেছ, উ িসত আন  স ব কেরিন। 
এর কারণ, রবী -িবেশষ  িহসােব আিম িবদ  জনসমােজ  বহ পূেবই  িত ত। আর, এ 
থেকও বড় পরু ার, যা আমার িনজ ভূেজাপা জত, স হ’ল কালকাতা িব িবদ ালয় কতৃক 

বাঙ্ লায় সব থম দ  িড-িলট্ িডি , যা আিম সই ১৯৬২ সােলই পেয়িছ। এবং তার পর 
থেক রবী নাথ স েক  ও  বাঙ্ লা সািহেত র অন ান  িবষয় িনেয় সাত আটখানা বই েম 

েম িলেখিছ, য সব িমিলেয় আজ থেক দশ-এগােরা বছর আেগ প মব  সরকার 
আমােক িবদ াসাগর পুর ারেরও ভূিষত কেরেছ। এখনও িলেখ চেলিছ, তেব তা আেগকার 
মত কাব -সািহত -আেটর িবে ষণ িনেয় নয়, বাঙলা ভাষাটােক তার মূল ধ’ র বাঙ্ লার 
বাইের, এমনিক িবেদেশও সােরর উপেযাগী ক’ র এক নাতন রীিতর অিভধান তির করা। 
তারই ফােঁক এই ‘চলমান রিব’। এ বই টর পাঠকরা িনঃসে েহ এেত আমার ৗঢ় রচনার 
পিরচয় পােবন। 
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আমার রবী নাথঃ 

    বশ িকছিদন আেগ থেকই সা িতক কানও কানও কিব ও তদনুসারী মদীয় ত ণ 
ব ু েদর একটা গা  উ কে  বলেত আর  কেরেছন য রবী নাথ পুরােনা হেয় গেছন, 
আজেকর িদেন আমােদর কােজ লাগবার মত স দ তারঁ কােব  বে  নই। এরকম 
অিভেযােগর একটা পবূসূ ও অবশ  িছল। িছল সই উিনশেশা পিঁচশ-িতিরেশা র সােল। তবু 
আজেকর এই ণী-সা দািয়ক হাওয়াটার একটা ত াবত য়ারও েয়াজন হেয়েছ। 
সটা এই মেম য রবী নাথ কােব -কিবতায় ও বে  ভাষেণ দশ ও দেশর মানুষ স েক 
য গিতমূলক, এমনিক বলা যেত পাের য ায়- ব িবক পিরবতন চেয়িছেলন, আমরা 

আজও তার স ী হেত পািরিন। স িল এই –(১) িহ  ু স দােয়র জাতপােতর িন  
করেত হেব।  (২) িহ -ুমুসলমােনর ধমা তা থেক আমরা এখন মৗলবাদ নাম িদ  তা 
মানুেষর মন থেক মুেছ ফলেত হেব। (৩) ামীণ অিশি ত কৃষক ও খেট-খাওয়া মানুেষর 
দাির  ও অিশ া িনমূলকরেত হেব- কিব িনেজ উেদ াগ িনেয় িশলাইদাপিতসের ও 

ীিনেকতেন যার পথ দিখেয়েছন। (৪) িব ান-িশ া ও ব িনক  কমধারার সহায়তায় 
মানুেষর কুসং ার দরূ করেত হেব ও অ বে র অভাব মাচন করেত হেব। 

        বশ িকছ কিব, নাট কার, গ কার মানুেষর ঐসব িবিভ মুখী উ য়েনর রণা তােঁদর 
রচনার মধ তায় িদেয় চেলেছন ঠকই , তবু ত ািশত সব ে ই িত িন জাগেছ না, 
বরং িপছটােনর িদেকই আ ান যন বলতর হে । িবকৃত আট িনেয় অথহীন কচকিচ, 
ফ াশন িবলাসেনর সে  ব গত উ াম জীবনযাপেনর িদেক ত ণ স দােয়র িচ 
িফিরেয় দওয়ার িদেক অপেচ া মাগত বেড়ই চেলেছ। েদশী যুেগর তথা রবী -
িবেবকান  উ ািরত আদেশর ব াপাের কথা িল মুেছ ফলারই আেয়াজন চেলেছ 
একা তার আচরেণ। এরই িতবােদ কৃত সািহত  ও সু  জীবেনর িদেক আ হ স ার 
অত  েয়াজনীয় হেয় উেঠেছ। এই কারেণই রবী নাথেক কৃত আেলােক উদ ্ভািসত 
ক’ র দখােনার েয়াজন আমরা অনুভব কেরিছ। রবী নাথ পরুােনা এবং সকােল হেয় তা 
পেড়নই  নাই,  বরং এটাই সত  য িতিন সািহেত  য ভাব- সৗ েযর আ হী িছেলন এবং 
আমােদর জীবনাচরেণ য উ ত মানিবকতার  ত াশী িছেলন তা আয়  করেত আমােদর 
আরও বহদরূ পথ অিত ম করেত হেব। যথাথ িব ােনর িশ ায় আমােদর কুসং ার ও 
ধমা তা িন  হেয় যাক, যথাথ সমাজ ইিতহাস ও সািহেত   ও সংকীণ  ফ াশেনর মাহ 
থেক পির াণ ক’ র সু  জীবন সহচর ক’ র তলুক- এসব আদশ আমােদর রবী -সািহত  
থেক আজ এবং এর পেরও বহিদন ধ’ র সং হ  করেত হেব, এই তািগদ িনেয়ই রবী -

স েক আমােদর পুনঃ পনুঃ  িনমাণ ।  

                                      ু িদরাম দাস    
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সূচীপ  

নং িবষয় পৃ া  

 
থম অধ ায় 

 
১ রবী  পিরচািয়কা   ৯ 

২ রবী নাথ ও সং ৃ ত সািহত  ২০ 

৩ রবী নােট  াচ ানুসরণ ৪৭ 

৪ চতন ািবভােব ও রবী ািবভােব যুগধম স  ৫২ 

৫ ব ম-রবী  স ক ৬১ 

৬ অথ িবেবকান  রবী -কথা ৬৬ 

৭ রবী -নজ ল সে  ৭৮ 

৮ ‘রািশয়ার িচ ঠ’র আেগ ও পের ৮৬ 

৯ ‘পথ-পিরচায়ক জয় হ’ ৯৪ 

১০ রবীে র াম- রাজ ও বতমান প ােয়িত ১০৫ 

১১ জীবনেদবতা ণীর সীিমত কেয়ক ট কিবতা ১১৫ 

১২ রবী -সািহত  িক আজও াসি ক? ১২৬ 

১৩ মাতৃভাষা বাঙলার িশ েণ মধ যুগ ও রবী নাথ ১২৯ 

১৪ কিবর গে  িব ােনর স  ১৩৪ 

১৫ ঘ া বােজ দেূর ১৩৭ 

১৬ রবী -ভাবুকতা সহ বাঙালীর সং ৃ িত ১৩৯ 

১৭ রবী -অনুিচ া ১৪৫ 

 
ি তীয় অধ ায় 

 
রবী - িতভার-পিরচয় 

 

১ রবী - িতভার-পিরচয়        -        িন লকুমার ঘাষ,  যুগবাণী ১৫১ 

২ রবী িতভার উে ষকার   -      অ ণকুমার বসু ১৫৩ 

৩ শতবািষকীর পুনঃপাঠ           -      তেপাধীর ভ াচায     ১৫৯ 

িচ গীতময়ী রবী বাণী 
 

৪ পূব- স ঃ  কাব - সৗ েযর সাধারণ ত  
বাঙলার কাব -স্ং ার ও রবী নাথ 

১৬৬ 

৫ িচ গীতময়ী রবী বাণী      -         স াদক, ভারতবষ ১৮৪ 
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৬ পা ত  ও অনুভেবর এক িবরল িমলন       
-      ভবেতাষ দ  

১৮৫ 

সমাজ গিত রবী নাথ 
 

৭ পূবিচ া ১৮৭ 

৮ কিব সমাজ-ভাবনা            -         আন বাজার ২০৩ 

৯ রবী নােথর গিতশীল সমাজ ভাবনা     
                                                  -            াবণী পাল 

২০৫ 

রবী -ক নায় িব ােনর অিধকার 
 

১০ ভূিমকা ২১০ 

১১ রবী -ক নায় িব ােনর অিধকার        
-      রেম কুমার পা ার 

২২৫ 

চা শ’সাল ও চলমান রিব 
 

১২ নূতেনর মােঝ তিম পরুাতন-        িবমলকুমার মুেখাপাধ ায় ২২৬ 

 
তৃতীয় অধ ায় 

 

১ তারঁ সৃ , তারঁ মনন           -          সা াৎকার  আবদুস সা ার ২৩০ 

২ সমাবতন  রবী চচাভবন  ও  সং ৃ ত কেলজ ২৩৪ 
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রবী  পিরচািয়কা 

     আধুিনক িবে র সবে  গীিতকিব েপ রবী নাথ চিল ু  রাম াি ক ক না িনেয় 
বাংলা কাব কিবতার ভূিমেত আ কাশ কেরিছেলন। অজানা সুদেূর অবি ত ক ি য়ার 
অে ষণ িনেয় তারঁ কােব র ার । েম িনসেগ ও সমােজ, াচীন ভারত থেক আধুিনক 
ভারেত ও িবে , এমন িক িব ান-িবে িষত মহাকােশও তারঁ পদে প ঘেটেছ। তারঁ সব াসী 
কিব- িতভা তারঁ জীবৎকােল সংঘ টত িবে র উে খ  ঘটনাবলীেক যমন শ কেরেছ, 
তমনই তারঁ মানিবক সহানুভূিত সািরত হেয়েছ েদেশর িনগহৃীত িন বণ ও সবহারা 
মহনতী মানুেষর জীণ কু টর া ণ পয । যার ফেল এই মহাকিবেক কম র ভূিমকাও িনেত 

হেয়েছ। আমােদর আজেকর এই বে র উে শ  কিবজীবেনর মুখ  ঘটনা ও কিবকৃিত 
িমিলেয় সংি  একটা খসড়া ণয়ন করা।  

     দখা যায়, এই মহাকিবর কােব র থেমর িদেকর আেলাচেকরা তারঁ কিবকৃিতেক আদ  
িমিলেয় এবং তারঁ বিহর  পািরবািরক ও ধম য় পিরেবশেক ােপ র অিতির   না 
িদেয়, কিবর কীয় ক না ও বহৃ র সমাজ-অিভঘােতর িদেক তািকেয় তােঁদর িবচারধারা 
উপ ািপত করেত তমন য বান হনিন। এ কারেণ কিবর িনসগ- সৗ েয িনম তা, যাবতীয় 
পুরােনা সং ার িবসজন িদেয় নতনেক বরেণর আ হ, অথবা বা ব সমােজ নটরাজ 
মহাকােলর লীলাদশন ভৃিত ব াপাের মেনােযাগ না িদেয় তারঁা কিবেক মুখ ভােব 
ঈ রলীলারিসক িহসােবই বরণ কেরিছেলন। কিবর নােবল পরু ার পাওয়ার সময় এরকম 
অস ূণ ধারণা ইেয়ােরাপ থেকই এখােন িবস্তৃত হেয়িছল, কিবেক চিল ু  রাম াি ক 
িমি ক না ভেব ধম য় িমি ক মেন করা হেয়িছল। বলা বাহল , ইদানীং কিবেক গভীরভােব 
ও সব কিবকৃিত িমিলেয় সামি কভােব িবচােরর ফেল আেগকার ভল ধারণা বশ খািনকটা 
অপসারণ করা গেছ। এখন রবী নাথ িনসগ, সমাজ ও মানবজীবেনর কিব েপই জনিচে  
স ঠক আসন লাভ কেরেছন।  

     এই বে র ভূিমকা িহসােব কিবকুল ও তােঁদর কাব িনমাণ িবষেয় সাধারণভােব াতব  
কেয়ক ট কথা বেল িনেত হে । কাব -কিবতা-চা কলা মানুষজীবেনর িবিশ  কাশধেমর 
অ গত। এ এমন ব াপার যার মধ  িদেয় ব র আ কাশ ও সমােজর অিভব , এ দুই 
একই সে  সািধত হয়। ব র মেধ  তার কীয়তা যমন থােক, তমিন তার মেনর 
অবেচতেন থােক সামা জক ঐিতেহ র সং ার। এ দুেয়র স ক া ক। তা িবেরােধরও 
হেত পাের, আবার কােনা অব ায় িবেরােধর, কােনা অব ায় িমলেনর হেত পাের। িক  

কাশ ব াপারটা ায় সবাংেশই সামা জক। কিব-িচ কেরর একা ভােব িনজ  ব াপার যিদ 
এ ট হত তাহেল ছে , ভাষায়, রখায় ও রেঙ আ িরক উপলি েক বাইের আনার কােনা 

েয়াজনীয়তাই থাকত না। এই কারেণ ঐ কাশ অনুসাের কাব -কিবতার ভােলাম  
তারতম  ঘেট। অবশ  কিব িতভা বা কিব শ  বেল একটা ব  আেছ যা অনুভব ও 

কাশিচি ত সব সৃ রই মূেল। এ হল মৗিলক ও সই সে  ব  ক নাচাতয এবং তারই 
সে  সমি ত িবেশষ রীিতর কাশ মতা। ব ত সবাই তা আর কিব হয় না, কউ কউ 
হয়- কােনা কিব কতৃক উ ািরত এরকম ম ব  যথাযথ। এই িবেশষ শ  না থাকেলও 
অেনেক কিবতা লখার য়াস কের থােকন আর তােঁদর য়াস কতকটা কিবতার মত হেয়ও 
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থােক। বলেত গেল লখার বাজাের এরকম িন িতভ কিবর সংখ াই বশী দখা যায়। স যাই 
হাক, কিব িতভা যারঁ আেছ তারঁ সই শ র স্ফুরেণর িবষেয় কেয়ক ট শত থােক। থমত 

তারঁ ই য়-অনুভব। কিবর মৗিলক শ  ও তারঁ মানিসক ি িত, যােক বাধ, ধারণা বা 
দৃ েকাণ িহসােবও িচি ত করা যায়, তা ঐ ই য়–অনুভবেক কােজ লাগায় এবং কাশ বা 
অিভব  নামক সামা জক রণার তািগেদ ভাষা, ছ , িশ কমেযােগ আ িরক ত েক 
সবার মেধ  ছিড়েয় িদেত চায়। কাশ-মন  সমাজআি ত য কােনা মানুেষরই 

ভাবস ত, কিবেদর পে  িবেশষভােব, এই যা। এই সূে ই বলা যায় য িশ া বা 
অিভ তাও কাব রচনার অন  পবূশত। 

      কিবেদর কাব  িনমােণর মেধ  যমন িকছ অিলিখত শত থােক, তমিন িকছ শত থােক 
পাঠক বা  াতার পে ও। থমত াতােক অনুভবী হেত হেব, অথাৎ কােব , গীেত, নােট  
বিণত ব াপােরর সে   তার মানিসক সমানধম থাকেত হেব। ায়শই দখা যায়, সব পাঠক বা 

াতা কিবর অিভনব   ভাব-ক নার সে  একা  হেত পােরন না। থমত মতার অভােব, 
িশ ার অভােব;  ি তীয়ত, মতা  থাকেলও তােঁদর মন সাংসািরক অন  িবষেয় এমন 
সমা  থােক য কিবরিচত িবষেয়র উপলি েত  ব াঘাত ঘেট। হয়েতা  কােনা নাটক 
সুিলিখত হেয়েছ এবং স নাটেকর অিভনয়ও ভােলা হে , অথচ  তােঁদর মন  দৗড়াে   
মামলা মাক মা, রাজনীিতর , বা কমে ে  রষােরিষর িদেক। এরঁা যিদ  কাব -কিবতা 
পেড়ন বা নাট অিভনয় দেখন তাহেল তােঁদর সই সুিচরঅ জত সং ােরর ছায়া  মেনর 
মাঝখােন এেস পেড় ও কৃত সৗ য অনুধাবেন বাধা ঘটায়। ফলত বলা যায় য 
কাব েসৗ েয  সমুৎসুক ব র িচ  মু  অব ায় থাকা খুবই েয়াজন। মেনর দপণ  
হেল কাব  ও নাটেক িনিমত ব র  যথাযথ িতিব  সখােন পড়েব, আর  ঐ ব  যিদ 
িনতা  মূঢ় না হন, কাব  িশে র রম তা িবষেয় িকছ  অিভ তা যিদ তারঁ থােক, তাহেল 
সৗ য বা রেসর মেধ  িতিন িনিবড়ভােব লীন হেত পারেবন।  তখন িবেশষ ধরেনর আনে র 

অিভ তা তােঁক সামিয়েকর মেধ ই নতন জ  এেন িদেত পারেব। যারঁা  ভােব কাব মূঢ়, 
কাব -কিবতা-িশ - সৗ য যােঁদর মাথায় কােনা েমই েবশ কের না, এমন লােকর 
সংখ া  িবরল নয়। আমার বােঝন  কম, অথচ িনজ বাধ িবষেয় উ  ধারণা পাষণ কেরন, 
এমন মানুষও  িকছ আেছন। যার জন  বা ব সংসাের নানান  িবতক, , কলহ, দলীয়তা 
চলেছ অহরহ। এই কারেণ  এই ণীর অধঅনুভবী অধবু র মানুষ কাব নাটকািদর ােক 
অিত ম কের িনজ দৃঢ়সংব  আইিডয়ােকই ঠক বেল ধারণা করেত থােকন, এমন িক 
সমােলাচনার বইও িলেখ ফেলন। সুতরাং কাব েসৗ য অনুধাবেনর ে  সবেচেয় 

েয়াজনীয় কথা হল কিবর মেনর সমধম কাব রস মাতার িনজ  িচ েকই  মু  রাখা। কিবর 
কাব াথ বা িশ ীর িশি তাথ  ঠক  ঠক অনুধাবন করেত হেল যাবতীয়  পূবসং ােরর ব ন  
ত াগ  করেতই  হয়, যিদও  তা  িকছ  দু হ  বেট। 

    এখন িবেশষভােব রবী কিবতার সে ই আসা যাক। অন  কিবেদর িনিমত সৗ য 
হেণ পাঠক বা সমােলাচকেদর যটকু পূব িত েয়াজন, রবী কৃিতর অনুধাবেনর আেগ 

তা থেক বশী এবং বাধ কির একট িভ  রীিতর িতও আবশ ক। কারণ, বাংলায় 
রবী দিশত সৗ য ে র িবষেয়  রসিবেবচকেদর সামেন তমন কােনা অিভ তার 
সা  িছল না, আর তারঁ মানিবকতা, যা মশ বা বভূিম শ কের কৃষক ও মহনতী 
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মানুেষর িত অপার সহানুভূিত িব ার কেরেছ তাও বহ রবী সমােলাচেকর ধারণা ও 
ত াশার বাইেরই িছল। কিবর রাম াি ক মেনাভােবর দশীয় ঐিতহ  িহসােব কউ ব ব 

পদাবলীর কথা তলেত পােরন, কউ বা কািলদােসর কথা। িক  এ সে  ল  করেত হেব 
য পদাবলীেত বিণত িবরেহর িনঃসীমতা রবী সদৃশ ব াপার হেলও পদাবলীর ধম য়তা 

সমােলাচকেদর িচে  িব  কাব ানুভেব বাধাই জ েয়িছল। আর রবী নাথই তা এ িবষেয় 
থম িযিন পদাবলীর ধমস কহীন পািথব কাব ক েলােকর ার আমােদর সামেন উ াটন 

কেরিছেলন। তমিন বলা যেত পাের য কািলদাস ােন ােন রাম াি ক  ও অকারণ 
িবরেহর কথা বলেলও িতিন মুখ ভােব বণনা য়ী ািসকাল কিব। আসেল রবী িচে  
পদাবলী, কািলদাস ও িবেশষভােব ইংেরজীর রাম াি ক কিবেদর দৃ  িমেলিমেশ 
একাকার হেয় য অিভনব ক জগৎ সৃ  কেরিছল, এবং িভ িদেক কিবর সমাজমুখী িচ  
মানুেষর মু র জন  যভােব সং াম ও পিরবতেনর পাষকতা কেরিছল, ঐ ণীর 
সমােলাচেকরা সসেবর সে  িনজ িচে র সংল তা অনুভব করেত পােরনিন। এর অিনবায 
ফল হল অকািব ক ত দৃ র িব ার। রবী কি ত িবেদহী অজানা নারী সৗ যস া তাই 
তােঁদর কােছ ‘জীবনেদবতা’ ত  িহসােব দখা িদেয়িছল। আবার িনসগ ও মানবসমােজর 
মেধ  িদেয় িনেজেক অহরহ কাশ কের চেলেছ, রবীে র এমন কীয় ক নাজাত 
স ািবেশষেকও তারঁা থাগত ঈ র িহসােবই চার কেরিছেলন। ‘অ যামী’ বা ‘জীবনেদবতা 
’ আখ া তােঁদর এমন ম জ েয়িছল য এই ণীর কেয়ক ট মা  কিবতা, যা কিবর 
আ জ াসার ব াপার মা , তা ঈ র জ াসা বেল তােঁদর মেন ধরা িদেয়িছল। ব ত উ  

ণীর আেলাচেকরা মহাকিবর আ য কীয় ও কািব ক উপলি র কােনা মূল ই িদেত 
পােরনিন, অথবা চানিন, এমনও হেত পাের। কারণ, কিবর বা ব ঘটনা স ক এবং সই 
সে  সমাজবাদী মেনাভ ী তােঁদর ভাবনার অনকূুল না হওয়াই স ব িছল। ফেল তারঁা সব  
উপিনষদ ও ত ই ঘাষণা কেরিছেলন। রবী পিরবাের ও পিরেবেশ চিলত া ধমও  
তােঁদর া  ধারণার সমথেন অবশ ই সাহায  কেরিছল। থম ণীর কিব িহসােব রবী নাথ 
য তারঁ ভাব অনুযায়ী থাগত ধম য়তার ঊেধ থাকেবন এ তারঁা ভাবেতও পােরনিন। য 

কারেণই হাক, রবী নােথর কিব ভােবর তা, মু তা ও সহজ সমাজমুখীতার িবষয় 
তােঁদর ধারণােত আেসিন। ভেব দখা উিচত িছল য, েদশ ও িবেদেশর পূবতন ঐিতহ  
যমন আমােদর মানিসকতায়, তমিন কিবর ভাবনার মেধ ও িকছ পিরমােণ স য় থাকেলও 

আমরা ঠক ঐিতেহ র পুতল নই- ভােলা কিব তা কােনা েমই নয়- এমন িবচার তােঁদর 
মেন উিদত হয়িন। আসেল কিবর ক িনমােণর যসব জায়গা সহেজ ও বিহর ভােব ধরেত 
বুঝেত পারা যাে  না, সসব েল তারঁা িনজ িনজ মনগড়া কােনা ভাব বা দৃঢ়মূল সং ার 
আেরািপত কেরিছেলন, যার জন  কিবেক ম ব  করেত হেয়িছল, ‘ কহ বেল এক কহ বেল 
আর,’ এবং অনুনয় জানােত হেয়িছল-  

‘ বািহর হইেত দেখা না এমন কের, 

আমাের দেখা না বািহের।’ 

            তেব মু বু েত এবং কিবেক কিব িহসােবই দেখ কােনা আেলাচনা আেগকার 
িদেন ার  হয়িন এমনও নয়। এে ে  কিবর কাব াবলীর ি তীয় স াদক মািহতচ  
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সেনর নাম উে খেযাগ । িক  পরবত কােলর ত ােলাচনায় ভার জনিচ েক এমনই 
আিব  কেরিছল য রবী নাথ উপিনষদবাদী ও অসীম বা ঈ রে িমক কিব বেলই অেনেক 
ধের িনেয়িছেলন। এমনিক িনেজরা ভােলা কের না দেখ েন িকছিদন আেগকার গিতমুখী 
সািহিত ক িশ ীরাও কিবেক অবা ব তরীয়েলােকর ক না বণ বেল িন া কেরিছেলন। 
কিবর া  পিরেবশ এবং গীতা িলর আধ া ক ব াখ া েম প ম দেশ কিবর নােবল 
পুর ার পাওয়ায় ঘটনাও কিবেক আধ া ক দৃ েত দখার কারণ হেয়িছল। 

    রবী নাথ য মুখ ত ভাববাদী কিব এেত কােনা সে হ নই, িক  বা ব িব  ও দশীয় 
সমােজর বা সমাজ পিরবতেনর সে  তারঁ কােনা যাগ িছল না, বা বা ব সংসােরর মুখ  
ঘটনাবলীর সহজ িতঘাত তারঁ কিবতায় পাওয়া যায় না, সমাজ ও রা  একিদেক চলেছ আর 
িতিন তারঁ িনজ উ ট অসীমতে ই িবেভার থেকেছন- এরকম ধারণা য ডাহা িমথ ার উপর 

িত ত, তা বশ িকছিদন িবস্তৃত আেলাচনায় মাধ েম মাণ করা গেছ, আর উে াটাই 
য আরও সত , অথাৎ েদেশ ও িবেদেশ উদ্ভত যাবতীয় মুখ  ঘটনা ও ভাব ন য 

রবী নােথর কাব  ও নাট েক ায় আদা  উে ািধত কেরেছ- এ িবষেয় এখন আর তমন 
কােনা ি মত নই। তবু িবিশ  রবী -ঈ েরর প িবষেয় িকছ বাক ব য় করার েয়াজন 

অনুভব কের েম রবী মানিবকতার ধারা ও পিরণােমর িবষয় ট আমরা তেল ধরিছ।  

     কিবর এমন অজ  গান ও কিবতা রেয়েছ যার মেধ  সম  সৃ র িনয় া অথচ ত  ব র 
মেধ ও কািশত এক ট স ায় িব ােসর পিরচয় পাওয়া যায়। এই স ার প বুঝেত হেব। 
একথা ঠক য রবী নাথ পরুােনা থাগত ধারায় ভগবৎ িবষেয় ত ভােব িকছ গান ও 
কিবতা িলেখিছেলন, িবেশষভােব তারঁ কাব জীবেনর থেমর িদেক, িকছ া সমাজ 
সং েশ, িকছ বা তারঁ িপতা মহিষর পিরত র জন । ঐ সব কিবতায় বা গােন আমােদর বহ 
পিরিচত ঈ রেকই ভ, ি য়, নাথ, িব নাথ ভৃিত স াষেণও কিব িবেশিষত কেরিছেলন। 
কিবর এইরকম মােঝ মেধ  া ধমবশ তার সময়সীমা মাটামু ট ১৯০১ ীঃ পয । হয়েতা 
বা দশ বৎসর পেরর গীতা িলেতও ঐ ধরেনর ঈ রিনভরতার পিরচয় িকছ পাওয়া যােব। 
যমন ‘আমার মাথা নত কের দাও হ’, অথবা ‘ ধেন জেন আিছ জড়ােয়, হায়’। িক  

এে ে ও য িবষয় ট আেরা ভােলাভােব লে  পড়া উিচত তা হাল ঐ গীতা িলেতই বষা-
শরেতর াকৃিতক সৗ য িবষয়ক বহ গােনর মেধ  কি ত পময় অ েপর আভাস। সই 
সে  মানুষ, সমাজ ও েদশিবষয়ক গান িলেকও মলােত হেব। আবার, মেন রাখেত হেব 
আেগকার সই িনসগেসৗ য অনুরাগ ও সুগভীর পিৃথবী ীিতিবষয়ক ‘িন ে শ যা া’, 
‘উবশী’, ‘বসু রা’ ভৃিত একরাশ থম ণীর রাম াি ক ভাবিব েবর কিবতা এবং সই 
সে  সমাজিবে াহমূলক ‘দুর  আশা’ ‘এবার িফরাও মাের’, ‘দুই িবঘা জিম’, ‘হতভােগ র 
গান’, ‘বষেশষ’ ভৃিত। এ িলেক রবী  িতভার অ রতম ও  সৃ  বেল হণ না কের 
ঐ পযােয় রিচত ‘ ভ আমার ি য় আমার, পরম ধন হ’ ভৃিত ধমানুগত গান িলেকই 
চূড়া  ব াপার বেল মেন করা মূঢ়তা মা । তা ছাড়া দখেত হেব ঐ সমেয়র মেধ ই লখা 
কিবর অজ  ণয় ও সৗ য িবলােসর গানও রেয়েছ। ‘আিম িচিন গা িচিন তামাের , ওেগা 
িবেদিশনী’ –এই হারােনা ণয় িতিবষয়ক গান টেক কান অরিসক িবষয়ক বেল মেন 
করেবন? রেয়েছ ােদিশক গান, আেরা রেয়েছ একােলর সা াজ বাদ িবেরাধী, 
জিমদারত িবেরাধী, িহ য়ুািনিবেরাধী  ব িল। তারপর গীতা িলর কিবতা ও গান িল 
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ল  করেল দখা যায় য কিবকতৃক অজানা, তিম স, সু র ভৃিত রীিতেত সে ািধত 
িনসগস া অথবা সমাজ ইিতহােসর মধ  িদেয় স রণশীল ক স া কখেনাই আমােদর 
পিরিচত ঈ রস া নয়। যমন, 

‘ঘােট সই অজানা বাজার বীণা তরণীেত 

এবার চলের তােদর কলসখািন ভের িনেত।‘ 

      নহাৎ কাব মূঢ় ছাড়া আর কউ বলেবন না য ক নায় িচ ত বীণা িনর সুের ডাকার 
ঐ স াই । এইভােবই ‘ খয়া’ কােব র শষ কিবতায় ‘এপার ওপার কর ক গা ওেগা 
খয়ার নেয়’ ভৃিতেত বা ব মা ঝর ছিবই ফুেট উেঠেছ, অথচ িশি ত ব েদর মেধ ও 

এ টেক স ীয় কিবতা বেল মেন কেরন। গীতা িলর ‘আ জ ঝেড়র রােত তামার 
অিভসার, অথবা ‘ াবণঘনগহন মােহ’র কি ত িনসগপথচারীেকও ভলভােব ঈ র বেল ধের 
নওয়া হেয়েছ। একথা ভেব ভেব দখা হয়িন য ঈ র এইভােব ঝেড়র রা র িনসেগর 

সে  িনেজেক িমিলেয় অিভসার কেরন না আর াবেণর দেুযােগও গাপেন পথ হােঁটন না। 
‘আ জ স ায় তিম সু র বেশ এেসছ’, ‘নীরব িনিশ তব চরণ িনছােয়’ ইত ািদেতও িনসগ 
কিবিচে  ঐভােব এবং ঐ রীিতেতই া র রেখেছ। আমােদর কিব এই ধরেনর িবিশ  স ার 
ক না কের তােঁক সমাজ পিরবতেনর মধ  িদেয় কাশশীল ‘মহাকাল’, অথবা মহাকােশর 
নীহািরকা-ন ে র পারমাণিবক গ াসীয় পা েরর মধ  িদেয় স রমাণ ংস ও সৃ র 
‘নটরাজ’ েপ অনুভব কেরেছন। 

         বলাকার ‘ম  সাগর িদল পািড় গহন রা কােল’ ইত ািদর য নািবক মানবসমােজ তারঁ 
কােশর মধ  িদেয় িনযািতত মানুেষর পির াণ কেরন, িতিন হেলন কিবতাকি ত 

ইিতহাসিবধাতা বা মহাকাল , সমাজতা কেদর মেত কবল ইিতহাস। তফাৎ সামান ই। 
যখােনই কিব সমােজর কথা বেলেছন সখােনই এই ধরেনর ইিতহাসিবধাতার উে খ 

কেরেছন। এ হল বা ব রাম াি ক িমিশেয় একটা স ার ক না। আমােদর থাগত ঈ েরর 
সে  এর মৗিলক পাথক । কারণ এই স া কবল সু র নয়, ভয় রও। িনসগেসৗ েয 
সু র, আবার মহাকাশিনয়ি ত সৃ র িবনােশ অথবা সং ােম-িব েব ভয় র। একধাের 
িনরেপ  স াসী, আবার পািথব সৗ যিবহারী। জীবনমরেণর ত েপর মেধ  িদেয় 

মাগত তার চলা। অতএব রবী নােথর ঈ র কািব ক উপলি র ঈ র, ধািমকেদর 
িত ত পরুােনা ঈ র নয়। বড়েজার দাশিনক হেগল বিণত জীবনমৃত  সুখদুঃখ 

আেলাঅ কার ভৃিতর মধ  িদেয় সমভােব কাশশীল অন  অ পস া হেত পাের। ফলত 
রবী নাথ ঈ রত বাদী নন, িতিন ভাবরিসক, িতিন কিবক নাবাদী। এবং তারঁ কােব র আিদ 
থেক অন  পয  িনগূঢ়ভােব পযেব ণ কের বলা যেত পাের িতিন কিব িহসােব যমন 

একা ভােব মতিনসগে িমক তমিন িনযািতত মানুেষর সপ  িব বী কিব। তারঁই কথায় 
দখা যায় য িতিন বারংবার ডেকেছন ঈ রেক অথচ বারবার সাড়া িদেয়েছ মানুষ। তারঁ 

কাব উপলি র ধারার যিদ একটা াফ আকঁা যায় তা িদেয় গািণিতক ভােব দখােনা যেত 
পাের য ারে র িদেক তারঁ িনসগসেখ র অ  যিদ হয় আিশ, আর মানুষেরখার অ  যিদ 
হয় কুিড়, তাহেল মধ ভােগ িনসগসখ  রখা ছঁে  ষােটর কাঠা, মানুষ ীিতর রখা চি েশর 



14 
 

মত। আর কাব জীবেনর শেষর িদেক িনসগসখ  রখা নেম দাড়ঁাে  কুিড়েত অথচ মানুষ 
স ক রখা উেঠেছ আিশ পয । সাধারণ পাঠেকর জন  এখন িবষয় টেক তথ মূলক একটা 
খসড়া পিরসংখ ােনর সাহােয  িতপ  করা যেত পাের। সংি তার জন  কিবকৃিতেক 
মাটামু ট দশ দশ বছেরর িবভােগর মধ  িদেয় ধরার আেয়াজন করা যাক। অনুি িখত 

অেনকই থাকেব, তা অনুমান কের িনেত হেব। 

    ীঃ ১৮৮০-১৮৯০। উ াসময় আ সুখদুঃখ, িনসগ ীিত ও ণয় চারণ। মানুষ ও 
সমােজর িকছ কথা থাকেলও ঢ় সংঘাতমুখর বা বজীবেনর শ নই। িনযািতেতর িত 
সহানুভূিতও ায় অিবদ মান। কিবেক কা িনক সৗ যমূিত িব ল কের মা , মানসী 
ি য়ােক কােনাকােলই পাওয়া যায় না। এই সময় স ীেত চেলেছ দশী-িবেদশী সুর িনেয় 
পরী া। কথা ও সুেরর িনিবড় স েকর গান িল এখনও উ ািসত নয়। উপন াস িলেখেছন 
রাম া  ্ ধরেনর গােনর সুের ও কােব র ছে  নাট িনমাণ চেলেছ, তেব এই পযেয়র শেষ 

‘রাজা ও রানী’ ও ‘িবসজন’-এ স াতময় কৃত নাটেকরও আিবভাব ঘেটেছ। বে -
িনবে  চেলেছ িহ য়ুািনর িবপ তা, জিমদার-সমােলাচনা এবং ােদিশক নামধারী 
বুেজায়ােদর ইংেরজ তাষােমােদর িদক ট তেল ধরা। ব -িনবে র রখা কাব কিবতার 
রখােক মােঝ মােঝ শ কেরেছ। শাসক ইংেরেজর ও সা াজ বাদীেদর  প পিরস্ফুট 

করার য়াস দখা যায়, তেব এখনও কিব তমনভােব বা েব আ িনেয়াগ কেরনিন, 
করেবন পেরর পযায় থেক। আর ামজীবনিভি ক য ছাটগ িলর জন  কিব িবখ াত 
তাও ার  হেব পেরর পযােয়র গাড়ােতই। তেব িছ প াবলীর কিবমানস- পিরচায়ক 
অ র  িচ ঠ িল ১৮৯০ থেকই লখা ধরা যেত পাের। একােলর িতিনিধ ানীয় ‘কিড় ও 
কামল’-এর চা চরেণর ণয়েক ক সৗ েযর কেয়ক ট কিবতা এবং মানসীকােব র 

দুর  আশা, সুরদােসর াথনা মঘদতূ, অহল ার িত। 

    এ পযােয়র উে খ  ঘটনা যা কিবমানেস ল ণীয় পিরবতন এেনিছল তা হল বৗঠান 
কাদ রী দবীর মৃত  (১৮৮৪) 

    ীঃ ১৮৯০-১৯০০। কাব জীবেনর পিরবতনসূচক একােলর ারি ক মুখ  ঘটনা কিবর 
িশলাইদেহ বাস। এই সূে  কিবর পূবতন সৗ যিবরহ যমন আরও ালাময় হেয়েছ তমনই 
আবার এর িবপরীত কৃিতর িহসােব পিৃথবী ীিত ও মানুষ ীিত হেয়েছ আরও িনিবড়। মা ট ও 
মানুেষর সাহচযেকই অমূল  াি  বেল বরণ করেছন কিব, িকছ পেরই য়াণ কেরেছন 
সং ৃ েত িলিপব  াচীন সৗ যরাজ , আবার অ ত ািশতভােব পাওয়া িণেকর মানিবক 
রম তােকই পরম াি  বেল মেন কেরেছন। আর মশ াচীন ভারেতর সািহত েবাধ থেক 

াচীেনর িচ ধম  উপাখ ান ও তারই সে  াচীন ভারেতর ধম ও নীিতমূলক জাতীয়তায় 
অিভিনেবশ কেরেছন। তবু এই পযােয়র সবেচেয় উে খ  িবষয় হল কৃষকজীবেনর দঃুসহ 
দাির  ও ব নাহত অব ার িতকােরর আ ান, এইভােব িনষ্ঠর বা ব পিরি িতর মেধ  
আসার ফেল উদ্ভূত আ জ াসার অিভব -যােত কিব ভােবই জানােলন য এখান 
থেক আ লীন সৗ যক নার অবসর স ীণ হেয় এল, কিবিচে  জনতার অনু েবশ 

ঘটল। এবার িফরাও মাের, অ যামী কিবতা ও ‘মািলনী’ নাটক কিবজীবেনর এই পিরবতন 
িচি ত করেছ। একই সূে  একােলর দুই িবঘা জিম, হতভােগ র গান ও বষেশষ কিবতা। 



15 
 

     এই পযােয়র ারে ই কিবর ছাটগ  রচনার উৎসার, যা িবেশষভােব পযায়া ের 
সািরত। একই সে  চেলেছ িচ া দা ও মািলনীর মত অ ময় ভােবর ও নারীমযাদার 
কাশক কাব নাট । বে -িনবে  চেলেছ মুখ ভােব ানীয় ইংেরজ শাসেনর জঘন তার 
িতবাদ ও সা াজ বাদ িবেরািধতা, ‘প ভূত’–এর িশ িবচার, কৗতক, ছেলভলােনা ছড়া ও 

িশ ায় মাতৃভাষার েয়াজনীয়তা িনেয় লখা থম ব - ‘িশ ার হরেফর’। এই পযােয়র 
উে খ  কিবতা হাল- সানার তরী, যেত নািহ িদব, সমুে র িত, বসু রা, িন ে শ যা া, 
উবশী, গ হইেত িবদায়, ১৪০০ সাল, এবার িফরাও মাের, দুই িবঘা জিম, , ল , 
হতভােগ র গান, বষেশষ, জ া র, সকাল, কৃ কিল, নববষা, ‘দাও িফের স অরণ ’, 
অিবনয়, সমাি ।  

      ীঃ ১৯০০-১৯১০। াচীন সািহেত  অনুরােগর সূে  াচীন ভারেত পিরকি ত 
তেপাবনজীবেনর উদার ধমভাব ও জাতীয়তায় কিবর বল ত য়। কি ত তেপাবেনর 
আদেশ শাি িনেকতেন আ মিবদ ালয় িত া। উপিনষেদর আদশেক িনজ কািব ক 
উপলি গত সেত র সে  িমিলেয় দখা। নেবদ  ও উৎসেগর কিবতায় কিবর িনজ  ঈ র বা 
অ প অসীেমর আেলােক িনসগ ও সৃ  দশন। এমনিক পরমাণিুব ান িতপািদত একে র 
সূে ও উ  অ েপর সবব ািপ  ক না, খয়াকােব  িনসগরম তার সূে  কািব ক অজানার 
জন  ব াকুলতা। এই রাম াি ক অনুভেবর পিরমাণ এই পযায়েশেষ গীতা িলর রাম াি ক-
িমি ক অনুভেব। শারেদাৎসব নাটেকও অজানা অ েপর িনসগ পিরচয়। যা সৗ য তাই 
অসীম, তাই অন । েপর মধ  িদেয়ই অ েপর স রণ। ব ত রবী কােব  অধ াে র মায়া 
আেছ, কৃত অধ া  নই। 

      নারীর ািধকাের উ ী  বাঙলায় থম নারীমন মূলক উপন াস চােখর বািল এবং 
এর পর নৗকাডিব ও িহ য়ুািনর অসারতা- িতপাদক গারা। ায়  নাটেক 

জািবে ােহর িচ । ব  িহসােব াচীন জাতীয়তাধম  ‘ েদশ’-এর ব , সািহত , 
লাকসািহত , সমাজ ও সমূেহর সামা জক ও গণতাি ক মেতর ব , িহ -ুমুসিলম ঐেক র 

রণা ও িশ া িবষয়ক বে  অব তা থেক ছা েদর মু , ত  িশ া স েক ও 
মাতৃভাষায় েদিশক রীিতেত িশ ার রণা। ‘ েদশী সমাজ’ নােম ামসংগঠন িবষয়ক 

থম উে খ  ব (১৯০৫)। 

      কিবিচে  বল অিভঘাত স ার কের তারঁ াচীনধম  দৃ েকােণর পিরবতন ঘটায় 
ব িবে দ ঘটনা, যার ভােব িনজ জিমদাির এলাকায় াম-স্ংগঠেনর আেয়াজন। এই 

ামসংগঠন বা াম রােজর আে ালনেকই ভারেতর থম ভূিমসংল  গণতাি ক 
আে ালন বলা যেত পাের (১৯০৬)। ব ভ  আে ালেন কিব মেন ােণ যাগ িদেয়ও িফের 
এেসিছেলন-এর ফেল িহ  ু মুসলমােন ভল বাঝাবু ঝর সৃ  ও দা া আর  হবার কারেণ। 
তারঁ িচ ায় ামসংগঠেনর কােজর মধ  িদেয়ই িহ মুুসিলম ঐক  ায়ীভােব আসেব, 

চিলত রাজৈনিতক আে ালেন তা স ব হেব না। কম র ভূিমকায় কিবর সাজপিরবতেনর 
সে  সে  তারঁ াচীন ভারতীয় আদেশ আ া কেম গল এবং প ােয়তী শাসনব ব ায় 
‘আররা সবাই রাজা আমােদর এই রাজে ’ উপলি  িতিন বা বািয়ত করার য়ােস লাগেলন। 
কৃষকেদর ঋণমু , সমবায় থায় বতন, সমবায় ব া  াপন, াকটর সহােয় ঐক ক 
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কৃিষর উদ ম, িশ ার িব ার, িচিকৎসােক  াপন, সািলশী িবচার ভৃিত শংসনীয় 
উদ ্েযাগ। ফেল এই পযােয় কিবর জা ও াম িনেয় ব  ও ভাষণ-এর জায়ার। 
িব ানিভি ক কৃিষকাজ িশেখ আসেত পু  ও জামাতােক আেমিরকায় রণ।  

                  এই পযােয়র উে খ  কিবতা- নেবদ  কােব র ‘প েমর সূয আ জ’, ‘ বরাগ  
সাধেন মু ’, ‘ তামার ন ােয়র দ ’, ‘িচ  যথা ভয় শনূ ’, ‘ হ ভারত নৃপিতের িশখােয়ছ তিম’ 
ইত ািদ। উৎসগ কােব র-‘সব ঠাইঁ মার ঘর আেছ’, ‘আিম চ ল হ’ ‘অত চিপ চিপ কন কথা 
কও’। খয়াকােব র- শষ খয়া, ঘােটর পথ, আগমন, দঃুখমূিত ভৃিত এবং থম িহ  ু
মুসিলম দা ার পিরে ি েত লখা সু ভাত (‘  তামার দা ণ দীি ’)। 

       ীঃ ১৯১০-১৯২০। গীতা িলর মুখ  গান িল ১৯০৯-এর মাঝামা ঝ থেক ১৯১০-এর 
মাঝামা ঝ সমেয়র মেধ কার। এর পেরই রাজা নাটেক (‘আমরা সবাই রাজা’)এবং পেরর 
বৎসর গীতা িলর অপমানেক ক জািতৈবষম মু র নাটক অচলায়তন এবং ঐ বৎসরই 
িশ িকেশার-ব ন-মু -নাটক ডাকঘর। গীতা িলর িনসগ ও িব বী মানিসকতার সুের গাথঁা 
িতন ট নাটকই। অপমান ও ভজন-পূজন-সাধন-এর মত ব িবক ভােবর কিবতা বাদ িদেল 
গীতা িল এবং সই সে  গীিতমালা ও িনসগ পদচারী কািব ক অ পস ার মরমী সে েত 
পূণ। এই অজানা অ প একাধাের িনসগেসৗ যসার এবং ইিতহাসিবধাতা। গীতা িলর ‘ হ 
মার িচ  পূণ তীেথ’ এবং বে  তামার বােজ বািঁশ’ও ব িবক। পরবতী গীতািলর(১৯১৪) 

যা ী ও পিথক মেনাভি র কিবতািনচয়, ‘ ভেঙেছ দুয়ার এেসছ জ ািতময়’ এবং ‘অ কােরর 
উৎস হেত উৎসািরত আেলা ’ কিবতা দু ট ঐ ‘বে  তামার বােজ বািঁশ’ ণীর সং াম, 
িব ব ও দুঃখেক অভ থনা জানােনার মেনাভাব িনেয় লখা। এ মেনাভি  নব - হেগলীয়, 
িমি ক। গীতািলর সমাজমুখী গান িলর ঠক পেরই লখা ফাল্ নী নাটক- মৃত  নাই, জরা 
নাই, বস  ও যৗবনই সত  , অিবরাম চলাই সাথক জীবনসত –এই মেনাভােবর। 

        এই পযােয়র ি তীয়ােধর সব থেক উে খ  সৃ  বলাকা- ফাল্ নী ও গীতািলর ভােবর 
সমসূে  গাথঁা , এমনিক আরও আেগকার বষেশষ ও হতভােগ র গােনর সে  একা । 
ফাল্ নীর মত বলাকােতও কিব যৗবনেকই রাজ টকা িদেয়েছন, সদাচ ল ও পিরবতমান 
িবে র ছিব দিখেয় জীণ সং ােরর িব ে  মানুষেক সং ামী হওয়ার জন  আ ান 
জািনেয়েছন। থম মহাযুে র পটভূিমেত লখা এই কােব র ভাব ও ত াশা ‘শাি িনেকতন’ 
ভাষণমালার অমৃতস  পু াঃ, মা মা িহংসী ভৃিতর ব েব র মেধ ও ব াখ াত হেয়েছ। আর 
এ ট য সা াজ বাদী দেলর যু  তা পিরস্ফুট করা হেয়েছ ‘লড়াইেয়র মূল’ বে । 
‘শাি িনেকতন’ ভাষণমালায় দখা যায় কিব এই যু েক অভ থনা কেরেছন সা াজ বাদ 
িবেলােপর ত াশায় আর সই সে  জািনেয়েছন য এেদেশ আমােদরও লড়াই  করেত 
হেব কুসং ারমূলক জািতবণস দায় ভেদর িব ে । বলাকার সমকােল লখা কেয়ক ট 
ছাটগে  এবং একট পের লখা পলাতকায় নারীর অিধকার ও মু র বাণী িবেঘািষত হেয়েছ। 

ল ণীয় িবষয়, িনসগসে ত িপছেন পেড় যাে , সং ামী পদে পময় সমাজসে তই 
কিবক নায় মুখ  ান িনেত চাইেছ। 
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        একােলর উপন াস চতর  ও ঘের বাইের, িক  বে র সংখ া অগিণত। ামসংগঠন ও 
১৯০৮-এর পর থেক মা েয় িহ মুুসিলম ঐক িবষয়ক- ব ািধ ও িতকার সমস া, 
সদুপায়, অব া ও ব ব া ভৃিত, িশ ািবষয়ক- িশ ািবিধ, িশ ার বাহন, িশ াসমস া; 
রাজৈনিতক ব -লড়াইেয়র মূল, লাকিহত, কতার ই ায় কম, ইংের জ সা াজ বাদী 
আ াসন িবেরাধী ন াশানািলজম্  , ািধকার ম ; ভৃিত; েদশিবষয়ক-প ী উ িত, 
সমবায়, বাতায়িনেকর প  ভৃিত। এছাড়া িলিপকার তাতা কািহনী, সািহত , ব াকরণ, 
ভাষাত  িবষয়ক ব  ও জীবন িৃত। কিবজীবেনর সংল  একােলর অন  দু ট ঘটনাও 

রণীয়। এক ট তারঁ নােবল পরু ার পাওয়া (১৯১৩) ও অন ট জািলয়ানওয়ালার হীন 
কাপু েষািচত হত াকা । এর মেধ  নােবল পুর ার তারঁ অ জ বেন কােনা িবকারই 
ঘটােত পােরিন, িক  ‘জািলয়ানওয়ালা’ তী  িতঘােতর সৃ  কের মশঃ কিবেক 
িব রাজনীিতর মেধ  িনেয় গেছ, য সহায় রাণ্ , সা াজ বাদ, ধনত  ও ফ ািসবােদর 
িব ে  লখনীযুে  িনেয়া জত কেরেছ। অবশ  এই পযােয় িব ভারতী িত া কের 
বিহিবে র সে  ভারেতর সাং ৃ িতক যাগােযােগর একটা আেয়াজনও কিব কেরেছন (১৯১৮ 
শষ-র)। ভাবটা এই য সাং ৃ িতক যাগােযােগর ফেল বাইেরর মনীষীরা যিদ যথাথভােব 

ভারত তথা াচ েক বুঝেত পােরন ও বাঝান, আর ভারত বাইেরর অ গিতর বাণী স য় 
কের যিদই বা ভদবু র জড়তা ও অন  যাবতীয় কুসং ার অিত ম করেত সমথ হয়। এর 
পেরর পযােয় আমরা দখব কিব যমন েদশী আে ালেনর যাি কতা ও জড়তার িব ে র 
সং ােম নেমেছন তমিন সা াজ বাদ ও ধনতে র িব ে ও।  

      ীঃ ১৯২০-১৯৩০। থম মহাযু  শষ হেয়েছ। কিবর ত াশাপরূণ হয়িন, অথাৎ 
সা াজ বাদ িব  হয়িন। বরং পুনরায় যুে র সূচনাই দখা যাে । এিদেক 
জািলয়ানওয়ালার িতবাদ ইেয়ােরাপীয় মনীষীেদর মুেখ কিব নেত চেয়িছেলন, তারঁা এ 
িবষেয় মুখ  কের রইেলন। কিব ু মেন ইেয়ােরাপ থেক িফরেলন এবং আমােদর 
অনুমান, মেন মেন এক সমাজতাি ক দৃ েকাণ গেড় তলেত লাগেলন। িবলােত বগসঁ ও 
রামা ঁ রালারঁ সে  কিবর সা াৎকার। আ জািতক শাি  ও মানিবকতার িবষেয় উভেয়র 
যাগােযাগ। এিদেক ভারেত তথা বাঙলায় গা ীজীর অসহেযাগ আে ালেনর ঢউ এেস 
লেগেছ। কিব এেত মত দনিন, গা ীজীর সে  প িবিনমেয় ও বে -িনবে  কিব চরকা 

ও বয়কেটর িবেরািধতা করেছন। গা ীজীর ইেয়ােরাপীয় িশ া বজনও রবী নাথ মানেত 
পাে্রনিন। িলখেলন িশ ার িমলন ব । কৃত ােদিশক আে ালন বলেত রবী নাথ তারঁ 

ামসংগঠেনই অিবচল রইেলন। কালা র ে র ব াবলী তখনকার আে ালেনর 
িতবােদ লখা। কিব এসময় গঠনমূলক ােদিশকতার জন  সমবায় িবষেয় ব  িলখেছন, 

প ী কৃিত িবষেয় ভাষেণ িদে ন, সু েল প ীসং ার কৃিষসং ার আর  করেছন, 
ীিনেকতন ও শাি িনেকতেন হলকষণ ও বৃ েরাপণ বতন করেছন, কৃিষেত য িব ােনর 

সমথন কেরেছন। এই অবসের কিবর চীন, জাপান, আেজন টনা, ইটািলসহ ইেয়ােরােপর 
িবিভ  দশ মণ, পূবভারতীয় ীপপু  ও কানাডা মণ। রামা ঁ রালারঁ সে  আেলাচনায় 
ফ ািসজেমর প বাঝার পর ফ ািসজেমর িতবাদ। কাজী নজ লেক অিভন ন। 
িব ভারতীেত িবেদশী অধ াপকেদর আম ণ। ১৯১০-এ িহবাট লকচার দওয়ার জন  কিবর 
অ েফাড যা া। সই সূে  রািশয়ার সমাজতাি ক সংগঠেনর সে  ত  পিরচয়লাভ। 
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    এই পযােয় উে খেযাগ  িতন ট নাটক রচনায় কিবর সমাজতাি কতা েদশীর অিভমুেখ 
পাদে প। য সহায় রা ক িনে ষেণর িব ে  মু ধারা, ধনতাি ক িমকেশাষেণর 
িব ে  র করবী এবং মহনতী মানুেষর অিধকার িতপ  করেত রথযা া। নবীন, বস , 
নটরাজ ভৃিত অনুগামী কাব নােট ও সমাজপিরবতেনর ইি ত। পরূবীর কেয়ক ট কিবতায় 
কিবর পরুােনা িবরহব াকুলতা ও অনুস ানতৎপরতা চমৎকৃত করেলও িব য়কর হেয়েছ 
পরমাণিুব ান অনুসারী মহাকােশর জ ািত প ও তার সে  পিৃথবীর ও িনেজর 
জীবনস ক এমনিক তারঁ িনজ কাব  ক নারও িনগূঢ় স ক িনধারণ (আ ান ও সািব ী 
কিবতা)। নটরাজ ক নায় (নেৃত র তােল তােল ) িব ােনর দৃ েত মহােদশসমি ত পিৃথবীর 
সৃ  ও ংেসর আবতনচ  উপলি । আরও িব য়কর হেয়েছ কিবর আেগকার ণয়রীিত ও 
পিরেবশবজন – ধূিলধূসর সং ামী জীবেনর সহায়ক িবলাসহীন নূতনতর মভাবুকতার 

িত া। আর এরই সূে  নারীর অিধকার ঘাষণা। মহয়া কােব র বশ কেয়ক ট কিবতায় এই 
িব বী ভাবধারায় পিরচয়। মহয়ার ম-আদশ অনুসাের আেগকার রাজা ও রানী নাটক 
সং ার কের তপতী রচনা। ীমতীর আ দান িবষয়ক নতৃ ছ ত নট র পূজাও একােলর।  

    উপন ােসর ে  কািব ক ণয়ধম  শেষর কিবতা। বে র মেধ  িশ ার িমলন, 
সেত র আ ান, িবদ াসমবায়নীিত, চরকা, রাজসাধন, রায়েতর কথা, প ী কৃিত, 
সািহেত র পেথ ও সািহেত র প, কারীয় যুবেকর সে  আলাপ, ধনত - িতবাদী ব । 
িশ িশ ামূলক সহজপাঠ ণয়ণ। কিব এখন থেক েদশ ও িবেদেশর রা ক ও 
সমাজৈনিতক অব ার সে  জিড়েয় পেড়েছন। 

      উে খ  কিবতা-পূরবীর পিঁচেশ বশাখ, তেপাভ , লীলাসি নী, মহাকাশিব ান সংল  
সািব ী ও আহবান, আেজি নাসি নী িভক্ েটািরয়া ওকাে া স েক লখা শষ বস । 
বনবাণীর নটরাজ ও বৃ ব না। মহয়ার বাধন, িনভয়, পেথর বাধঁন, সবলা, নাগিরকা, 
কােলর যা ার িন। 

      ীঃ ১৯৩০-১৯৪১। এই পযােয়র বহ কিবতােতই বা বসমাজসংঘাত সেচতন িচে র 
িত য়া এবং সমাজিনগহৃীত িন বণ ও মহনতী মানুেষর িদেক বল  প পােতর পিরচয় 

পাওয়া যায়। যমন কিবতায় তমিন ভাষেণ, বে  ও িচ ঠপে  েদশ ও বিহিব  স ে  
কিবর বিধত ঔৎসুক । ঘটনার মেধ  ১৯৩০-এ অ েফােড িহবাট লকচার দওয়ার পর 
বহ তীি ত রািশয়া পিরদশন। দেশ গা ীজী বিতত আে ালেনর াবল । িশলাইদহ- 
পিতসর ছেড় ীিনেকতেন কিবর ামসংঠনেক ক কােজ অিভিনেবশ। ইেয়ােরােপ 
ফ ািস  আ মেণর ার  চীেনর উপর জাপানী আ মণ। পুরী কংে স ও 
সুভাষিবতাড়ন। ি তীয় মহাযু । কিবর বা বমুখীনতা ও মানিবকতার মা া খুবই উে  
উেঠেছ এই সময়। 

      এই পযােয়র সাংগঠিনক রাজৈনিতক ও সামা জক প  ও ব াবলী খুবই উে খেযাগ । 
রািশয়ার সাম নীিতক সংগঠেন িব য়ািভভত ও উে ািধেতর প  রািশয়ার িচ ঠ, িহ  ু
মুসলমান ব , িহজলী জেল ব ী হত ার িতবােদ উ ািরত মনুেম  পাদেদেশ কিবর 
ভাষণ, ীিনেকতনেক ক দেশর কাজ, উেপি তা প ী, দেশর সবা , ম ােলিরয়া িনবারণ 
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ভৃিত িবষেয় কিবর ভাষণ, কমলা লকচাের সং ামী ও অিভযা ী মানুেষর িত 
অিভন নমূলক ব , মানুেষর ধম, নেভািব ান িবষয়ক পু কা িব পিরচয়, দশনায়ক 

বে  সুভাষচ েক বরণ, জীবেনর শষবেষ িবখ াত ব প  সভ তার সংকট ও প ত 
নেহ েক িলিখত ভারত িন ামূলক রাথেবােনর িচ ঠর িতবাদ। 

     গ  উপন ােসর মেধ  মাল , বাশঁরী, ল াবেরটির ভৃিত ও িবতিকত সৃ  চার অধ ায়। 
িক  অ শৃ তার িতবােদ লখা নতৃ নাট  চ ািলকা ও দেশর জড়ে র িত ব ে র নাটক 
তােসর দশ িবেশষ উে খ  অবদান। এ িলর ভাব গীতা িলর এমনিক তারও পবূপযােয়র 
মানিবকতা সংল । কিবতা িহসােব উে খ - পিরেশেষর , মৃত য়, পুন র কাপাই, 
ক ােমিলয়া, বািঁশ, থম পজূা ও  িশ তীথ, শষ স েকর নেভািব ানমলূক ‘অেনক হাজার 
বছেরর’, নূতন কে  ‘পিথক আিম’ পিঁচেশ বশাখ, বীিথকার জয়ী, সাওঁতাল মেয়, প পুেটর 
পিৃথবী ণাম, স া এল চল এিলেয়, বেসিছ অপরাে  পােরর খয়াঘােট, ওরা অ জ ওরা 
ম ব জত, আি কা, াি েকর ‘ দিখলাম অবস  চতনার’, ‘কলরবমুখিরত খ ািতর 

া েণ’, ‘যাবার সময় হল িবহে র’, ‘পিথক দেখিছ আিম’, সঁজিুতর জ িদন, রণ, 
নতনকাল, আকাশ দীেপর সময়হারা, ঢািকরা ঢাক বাজায়, নবজাতেকর িহ ু ান, 
রাজপুতানা, এপাের ওপাের , , রাম াি ক, জয় িন, সানাইেয়র িব ব, নারী, 
আেরােগ র ঘ া বােজ দেূর, ওরা কাজ কের, জ িদেন কােব র জীবেনর আিশ বেষ, 
ঐকতান র মাখা দ পঙ্ , িসংহাসনতল ােয়। সক ণ মানিবকতা ও অকপট 
আ পিরচেয়র িদক থেক ঐকতান অন তম  রচনা।  

       কিব িহসােব রবী নাথ ত ভােবর – িনসগ-উে ািধত রাম াি ক ােবেশর এবং 
সমাজ-অনু ািণত বা ব ভাবাদেশর। িতিন অধ া  ও ঈ রীয় ভােবর কিব িছেলন এমন বাধ 

মা ক। তারঁ কিবতায় অধ া  রণার মত যা দখেত পাওয়া যায় তা কািব ক অধ া  
অথাৎ রাম াি ক িমি ক। মধ যুগলভ  কৃত অধ া  অথাৎ খা ঁ ট িমি িসজম্ নয়। বাইের 
থেক কিব অেনক িকছ িনেয়িছেলন ঠকই, িক  কীয় বু  ও ক নার সাহােয  সসেবর 
মৗিলক প িদেয়িছেলন। 

      রবী -কিব ভােবর িনসগ ীিত, াম ীিত, সমাজসংল  মানিবকতার ভাব পেড়িছল 
তারঁ কাব জীবেনর শষােধর সমকালীন কিব সেত নাথ দ , কাজী নজ ল, যতী েমাহন 
বাগচী, কুমুদর ন মি ক, কািলদাস রায়, মািহতলাল মজমুদার, সুভাষ মুেখাপাধ ায়, 
সুকা  মুেখর উপর। ঔপন ািসক িবভূিত বে াপাধ ায় কিবর িনসগ ও াম ীিতর আদেশ 
উদব্ু  িছেলন। 

      কিবর কাব জীবেন মুখ  পিরবতনসূচক ঘটনাবলী হল – বৗঠান কাদ রী দবীর মৃত  
(১৮৮৪), িশলাইদহবাস ও মা ট-কৃষক সংল তা (১৮৯০- ) , সং ৃ ত সািহেত  অিভিনেবশ 
(১৮৯৩), ব িবে দ (১৯০৫), থম মহাযু  (১৯১৪), জািলয়ানওয়ালার হত াকা  (১৯১৯), 
রািশয়া পিরদশন (১৯৩০), ফ ািস  আ মণসমূহ (১৯৩৫)।   
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রবী নাথ ও সং ৃ ত সািহত  

   যমন সমকালীন তমিন াচীন বহ সািহিত ক ভাবধারা, ব  এবং রীিত রবী িচ বিৃ েত 
গহৃীত ও ীকৃত হেয় ায়শঃ পা িরত হেয় পেড়েছ। এই ব ব টেক সূ েপ ধের িনেয় 
আমরা থম এই আেলাচনার কৃিত ও সীমা িনণয় করিছ। পের, আমােদর আজ পয  যা 
অধ য়ন, মাটামু ট তাখন উপর িনভর কের, সংে েপ সং ৃ ত সািহেত র সে  রবী  
সািহেত র আ ীয়তা িনেদেশ বৃ  হ ।  

  উি িখত ম েব  রবী -সমকালীন বলেত ঊনিবংশ এবং িকয়দংেশ িবংশ শতেকর কথা 
ভাবেত হেব। এই আধুিনক কাল ধু বাঙলার নয়, ধু ভারেতরও নয়, য়েুরােপরও। াচীন 
যুেরাপ বরং আধুিনক বাঙলার থম কিব মধুসূদনেক অনু ািণত কেরেছ। মধুসূদন যুেরাপীয় 
রীিতর মহাকাব  রচনা করেত চেয়িছেলন। তারঁ কিবিচ  তাই সমানধমা কিবেদর 
কাব ভূিমেতই স রণ করেত চেয়িছল। রবী নাথ গীিতকিব ব’ লই িবেদশীয় াচীন তােঁক 
আকষণ কের িন। অথচ িবেদশীয় আধুিনক অথাৎ য়ুেরােপর চলমান রাম াি ক 
গীিতকােব র যুগ তােঁক সবাংেশ অথাৎ ভাবুকতাময় দাশিনক িচ নসহ উদ্ বু  কেরিছল। 

েদশীয় াচীন তারঁ কিব ভােবর কােছ অনুধাবনেযাগ  হেয়িছল দু ট বল কারেণ। এক ট 
কারণ, জাতীয় ঐিতহ , যা য- কানও কিবর পে  অত াজ , আর এক ট কারণ, াচীেনর 
কাব রীিতর মেধ  যখােন উ  ক না বা গীিতকােব ািচত ভাবুকতা কাশ পেয়েছ তার িত 
আধুিনক মহা-গীিতকিবর াভািবক আকষণ। এেদশীয় াচীন বলেত বাঙ্ লা পদাবলী এবং 
সং ৃ ত কাব নাটকািদর অংশিবেশষ অথবা এক ট সামি ক ভাবা কতােক আমরা হণ 
করেত পাির। বতমান আেলাচনা আমরা ধু সং ৃ েতর ে ই সীমাব  রাখিছ। 
উপিনষদেকও এ সে  আমরা হণ করিছ না, কারণ, তা হেলও আেলাচনার  অিত 
ব াপক হেয় পেড়, তা ছাড়া, আমােদর ধারণায় উপিনষেদর দাশিনক উপলি  রবী -
কিব ভাব গঠেন ততটা মৗিলক ভাব িব ার কের িন, যতটা কেরিছল এেদশীয় পদাবলী ও 
সং ৃ ত কাব  এবং িবেদশীয় আধুিনক রাম াি ক কাব ভাবুকতা।  

    সং ৃ ত কাব েক এই সে  কেয়ক ট ভােগ িবভ  কের দখা কতব । এক ট ভােগ পড়েব 
কািলদােসর সািহত কীিত, বাণভে র কাদ রী এবং িকছ পিরমােণ ভবভূিতর উ ররামচিরত। 
ি তীয় িবভােগ ধরা যাক ঘটকপেরর যমক-কাব , জয়েদেবর গীতেগািব , অবাচীন 
কিবতাকারেদর মু ক কিবতা, গীিতকিবতা এবং হং্সদতূ, উ বদতূ ভৃিত। তৃতীয় িবভােগ 
রামায়ণ ও িবেশষতঃ মহাভারতেক। মেন হয় মাঘ অথবা ীহেষর কাব নাটক এবং ভবভূিতর 
মালতীমাধব ভৃিতর সে  রবী নাথ আদ  পিরিচত িছেলন না, সং হকেদর  থেক 
এেঁদর রিচত দু-চার ট িব  াক হয়ত মেন রেখিছেলন। সং ৃ ত রিচত পরুাণ অথবা 

চিলত ধম য় পরুাণকথা কিবেক অিভভূত করেত পাের িন। রামায়ণ এবং মহাভারত বরং 
জীবনসংঘষময় কথাব র ারা কিবিচ েক আকষণ কেরেছ, যমন কেরেছ িকছ বৗ গাথা 
পেরা ভােব। সািহিত ক ভাবধারা বলেত আমরা মেন রাখেত পাির কিবেদর মানস-উৎেসর 
এক ট িবিশ  িদক্ -মুেখ বহমানতা, কিব স দােয়র বণতা  ও িচ অথবা এক ট 
আদশেবাধ যার স্ফুরেণ রচনা িকছ পিরমােণ িনয়ি ত হয়- যমন বলা যেত পাের, কিব 
কািলদােসর সৗ যেবাধ, ব বকিবকুেলর মভাবুকতা। ব  শে র ারা িচি ত করা 
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যেত পাের কানও আখ ান বা আখ ােনর অংশ, কানও িবিশ  সৗ য-িচ , বিণত কানও 
চিরে র আচরণ ভৃিত। সািহত রীিত বলেত মেন করা হেয়েছ িবেশষ বাগ্ ভি , 
অলংকার েয়াগ বা ছে াধমেক। রবী -িচ  বলেত রবী -কিবমানসেকই বুঝেত হেব, তারঁ 
মননশীল বা বিহমুখ িচ বিৃ েক নয়। গহৃীত এবং ীকৃত হওয়ার মূেল কিব িতভার মৗিলক 
ধম কাজ কের। কিব িতভা যন তার ক নার উপাদান সং েহর জন  ত  িনসগ এবং 
মানবজীবেনর মেধ , পেরা  কিবেদর সৃ  সৗ যরােজ  পির মণ কের; কিব ভাব-
অনুসাের কতক িল িবেশষ িবেশষ উপাদানই কিবর অ র অনুরােগর মেধ  আ ীয় েপ 

ীকৃত হয়। রবী নােথর মত অত  ক নাশীল গীিতকিবর অ মুখ ভাবিব লতা তঃিস  
হেলও সই িবিচ  ভাবসমূেহর উ ীপন এবং কােশর অিভলাষ ঐ য়ক বিহঃে রণার 

তী া কেরেছ। এ রণা কখনও , কখনও সু কাশ। তাই হণ শে  কিবর স ান 
অথবা ানিনরেপ  অনায়াস হণেকই বুঝেত হেব। এেকই আমরা অন  ‘ কিব িতভার 

বেশ গহৃীত পদাথিনচয়’ ব’ ল উে খ কেরিছ। স তঃ বলেত পাির, সুকিব-িবরিচত যথাথ 
কােব র এইরকম হণ ও া ীকরণ স েক আেলাচনাকােল ‘ ভাব’ শ টর চিলত অেথ 
ব বহার থেক িনবৃ  হওয়া  য়ঃ। এরকম আেলাচনায় সমভাবা ক অংেশর (parallel 
passage) অনুস ানও আমােদর কতব  নয়; মূলেক পিরস্ফুট করবার জন  এ ট কাকােরর 
বা ব াখ াকােরর কােছ বরংচ েয়াজনীয় হেত পাের।  

    এইবার পা রসাধন। পা র অেথ িকছ অংেশ ভাবা রও   বুঝেত হেব। পরুাতন ভাব ও 
ব  ায়শই অিবকৃত ভােব কিবর িচে  িত ত ও মুি ত হয় না। কিবর বাসনা ও িচর ারা 
অিধবািসত হেয় তা নূতন ভাব ও অথ উ ািবত কের। এে ে ও কিব ভাব িনয়ামক 
শ েপ কাজ কের। ফেল পুরাতন কাব  কােল কােল ও কিব-অনুসাের নূতনতর সৗ যও 
বহন কের থােক, আন বধন- দ  উপমা অনুসাের, বৃ  ও শাখািদ এক হেলও নব নব 
বস  নব নব মূিত পির হ কের। কিব ভাব এবং যুগধেমর ে  পিরবতেনর কৃিত 
িনয়িমত হয়। পা রীভবন স ে  এ ট সাধারণ ত  হেলও রবী নােথ িকছ িবেশষ ঘেটেছ। 
রবীে র াচীন সািহত  স ক অে ষেণর কােল এই িবেশষ অব ার িদেকও আমােদর দৃ  
িদেত হেব। তারঁ াধীন কিব ভাব এবং অত  ক নাশীলতা কানও কানও ে  াচীন 
ব  বা ভােবর যথাি র প থেক কিবিনিমিতেক বহদেূর িনেয় গেছ, কখনও এত দেূর য 
কিবর সমানধমা িচ বিৃ  িনেয় অ সর না হেল িনণয় করা সুসাধ  নয় কিব কান্ সৗ য বা 

ণেয়র িচ েক অবল ন কের কান্ ক েলােক ধািবত হেয়েছন। সং ৃ ত াত বা অ াত 
কিবেদর মু ক গীিতকিবতা িলই কিবর এরকম আকাশ-িবহােরর সে  বশী সংযু । কিবর 
এমন বহ কিবতা বা গান রেয়েছ যার উপাদান পাওয়া যায় এক-এক ট সং ৃ ত াক বা 

াকাংেশ।  

   রবী কিবিচে র আ য সারধেমর িদক ট রেণ রেখ আমরা যন কিবর সৃ শ র 
যথাযথ মূল ায়ন করেত পাির। রবী নাথ  যাই হণ ক ণ-না কন, তারঁ উদার 
ক নাশীলতার এবং সব াসী মায়াময় কিব ভােবর বশবত  হেয়ই কেরেছন এ কথা মেন না 
রাখেল াচীন সািহেত র অথবা পবূবত  বা পরবত  য- কােনাও উপাদােনর মূল  
অেযৗ কভােব বিধত হেয় পড়েত পাের। ঠক এই ব াপার টই ঘেটেছ উপিনষেদর সে  
রবী স ক আেলাচনাকােল। উপিনষেদর ম িল রবী নাথ িনজ কিব ভােবর মেধ  
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বহলাংেশ পিরবিতত অেথই হণ কেরেছন। উপিনষেদর মা  িকছ িকছ বচন রবী নাথ 
িনজভােবর সমথক েপই হণ কেরেছন- উপিনষেদর সে  রবী নােথর এ প স ক 
িনেদশই রবী কিব প িনণেয়র যু স ত প া। উপিনষদ রবী কিবমানেসর গঠেন খুব 
সাহায  কেরেছ মেন ক’ র যারঁা তারঁ কিবতায় উপিনষদেক অিতব া  ক’ র পাঠ কেরন তারঁা 
রবী কােব র িত সুিবচার কেরন না বেলই আমােদর ধারণা। এে ে  আমরা বরং এেদশীয় 
সং ৃ ত সািহত  ও পদাবলী এবং যেুরােপর রাম াি ক সািহত ধারা ও নব - হেগলীয় 
দশনভাবুকতােক পেুরাবত েপ দখবার য়াসী। তথািপ, সং ৃ ত সািহেত র সে  
রবী নােথর স ক অধ ায় ট যতই পূণ হাক-না কন, তার ভােব বা অনুবােদ কিব 
িবেশষ িবেশষ কিবতা বা নাট  রচনা কেরেছন এ ধারণা ামািদক বেল আমরা মেন কির। 

    াসি কভােব এ কথা রণ রাখা কতব  য, িবস্তৃত রবী কাব জীবেনর ধানতঃ 
কানও এক ট অংেশই কিবর সে  সং ৃ ত সািহেত র বল আ ীয়তা ঘেটিছল, সবাংেশ 

নয়! এ ট তারঁ কাব জীবেনর যৗবনকাল। মাটামু ট ‘িচ া দা’ রচনায় এর ভূিমকা, ‘ক না’ 
কােব  এর পিরস্ফুট কাশ এবং ‘কথা ও কািহনী’ ও ‘ িণকা’ রচনায় এর পূণতা। এই 
সময়কার যাবতীয় ব  রচনায় বা ভাষেণও জাতীয় াচীন জীবনাদেশর িত কিবর অনুরাগ 
ল ণীয়। এই অধ ােয়র িকছ পেূব লখা ‘ মঘদতূ’ কিবতায় ও ‘ মঘদতূ’ বে  কািলদােসর ঐ 
কােব র িত কিবর গাঢ় অনুর  অথচ ঐ কাব েক অবল ন কেরই কিবর ক নামূলক 
িচরিবরহরাজ  পির মেণর পিরচয় অবশ  পাওয়া যায়। জয়েদব ও কািলদােসর কাব  পাঠ 
কিবর কেশােরই ার  হেয়িছল। এরঁা কিবেক ৗঢ়ে ও অথাৎ তারঁ ঋতনাট রচনার 
সমেয়ও ভাব এবং রীিতর িদক থেক উদ্ েবািধত কেরেছন। িক  কািলদােসতর অবাচীন 
কিবেদর সে   রবী নােথর িনিবড় স  ঘেটিছল তারঁ ‘ক না’- ‘ িণকা’ কাব রচনার সমেয়। 

াত বা অ াত ায় সহ কিবর মু ক রচনা িবিভ  সং ৃ ত কাব সং েহ ধতৃ হেয়েছ। 
হবর্ িলন্ - স ািদত কাব সং হ ট য রবী নাথ যে র সে  পাঠ কেরিছেলন তার 

পিরচয় পাওয়া যায়। এই কাব স্ং েহ রেয়েছ মঘদতূ ও অন  দ-ুএক ট দতূকাব , 
অম শতক, ঘটকপেরর যমক-কাব , বহ নীিতকিবতা, েহিলকািদ, এবং চৗরপ ািশকা। 
িক  এই কাব সং েহ পাওয়া যায় না এমন বহ কীণ কিবতার সে ও তারঁ পিরচয় য িছল 
তার আভাস আমরা নানা ােনই পা । এই সব অবাচীন সং ৃ ত গীিতকিবর সে  
রবী নােথর স েকর অধ ায় ট অত  পূণ ব’ ল আমরা মেন কির। এর হয়েতা অিত 
সামান  অংশ মা  আমরা ধরেত পারিছ। অিধকাংশই পারিছ না, িনরব  অধ ায়ন ও 
মনঃসংেযােগর অভােব। ক না-কথা- িণকার যুেগ রবী নাথ যন সং ৃ ত সািহত  ও াচীন 
কাব বিৃ র উ ীবক েপ দখা িদেয়েছন। াচীন কােব র মেধ  যা িচ াকষক, যা 

িণধানেযাগ  তা িতিন এমন অনায়ােস এমন কৗশেল আমােদর গাচের এেনেছন য তারঁ 
কাব পােঠ িব তৃ াচীন সৗ যরাজ  মুহেূত আমােদর িচে  উ ািসত হেয় আমােদর িব ল 
কের তােল এবং পুরাতন িনসগ এবং মানবজীবেনর জন  আকা ায় অধীর কের। 
রবী নাথ কািলদাস-বাণভে র কােলর িনসগ- সৗ য এবং ণয়কলার যুগ থেক েম 
মানবজীবেনর  ও সংঘেষর মেধ  উপনীত হেত চেয়েছন এবং ঐ অিভলােষর বেশই 
মহাভারত-কথােক অবল ন করেত চেয়েছন। ভারতকথার পা েরর মেধ  কিবর য 
আদশভাবুকতা িমি ত দখা যায় (  গা ারীর আেবদন, কণকু ীসংবাদ, কচ ও দবযানী 
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ভৃিত ব ) তা কিবর এই াচীনানুসরণ- বিৃ র মেধ  গৗণভােব সংযু  হেয় পেড়িছল 
বেল আমরা মেন কির। এর  পের লখা কুমারস ব ও শকু লার আেলাচনায় কিব 

তঃ ভারতীয় জীবনাদেশর িদক থেক ঐ দুই ে র মূল ায়ন করেত চেয়েছন। ক না-
িণকার যুেগ কিব াচীন িনসগ-ভাবুকতা ও ণয়ব েনর বিশে র সে  য-আ ীয়তা 
াপন কেরেছন তার সারব  তারঁ ঋতনাট রচনার কােল (েশষবষণ, বস , বনবাণী, 

তেপাভ  কিবতা ভৃিত ব  ) পির  অথচ সূ ভােব অনুবৃ  হেয়েছ। কুমারস ব ও 
শকু লায় পিরদৃ  মাদশ ‘মহয়া’ ও ‘তপতী’ রচনায় তােঁক সাহায  কেরেছ। তা ছাড়া ঐ 
তপতী নাটেকর এবং ঋতনাট িলর’ িনমােণ কিব তারঁ যৗবনকােলর সং ৃ তনাট পাঠেক 
যতদরূ স ব কােজ লািগেয়েছন। পাঠক সহেজই ল  করেত পারেবন য ঐ সব নােট র 
অ গত রাজ , িবদষূক, চট , ক ু কী কিবেশখর ভৃিত চির  এবং অ ঃপুর, উদ ান 

ভৃিতর িচ  তারঁ ঐসব রচনায় এক ট যথাযথ াচ  পিরেবশ সৃ  কেরেছ এবং ঐ 
রচনা িলেক ােদ আধুিনেকর আবহাওয়ার মেধ  অিভনব কের তেলেছ। কেয়ক ট 
ছাটগে ও রবী নাথ এইভােব আমােদর াচীেনর াদ িদেয়েছন। এই সব কারেণ 

রবী কিবপু েষর াচীনানুসরেণর এই অধ ায় ট আমরা অিতশয় মূল বান বেল মেন কির। 

      রবী নােথর এই চীনানুরােগর িবষয় টেক সািহেত র ে  আর একট ব াপক 
পটভূিমর মেধ  দখা যাক। এই বিৃ  যন ভারতীয় ভাষা-সািহেত রই এক ট িবিশ  ল ণ। 

ী য় াদশ শতেকর পর থেক সং ৃ েত সািহত  রচনার ধারা ায় িবলু  হেলও ভাষার 
মেধ ই সং ৃ ত সািহিত কতা আ কােশর পথ হণ কেরেছ। কৃ কীতন আখ ায় চিলত 
বাঙলার থম কাব  ধু পুরাণ এবং জয়েদেবরই অনুসরণ কের িন, কীণ-কিবতাকারেদর 
বহ কিবতা আ সাৎ কেরেছ। চ ীদােসর নােম চিলত উৎকৃ  বহ পেদর এবং 
গািব দাসািদর উে খেযাগ  পেদর প ােত আমরা সং ৃ ত অবাচীন কিবতাবলীর ছায়া 

ল  কেরিছ। আমােদর অনুমান, িবখ াত সং হ ে  ান পায় িন এমন বহ সং ৃ ত মু ক 
কাব  তৎকােলর িব ৎ-সমােজ চিলত িছল এবং িবিশ  বাঙািল সািহিত কেদর জানা িছল। 
এ ছাড়া াচীন বাঙলার অন ান  শাখার কিবেদর, যমন ধমম েলর পরাম, িশবায়েনর 
রামকৃ , চ ী্ম েলর মুকু  ও ি জ রামেদব এবং অ দাম েলর ভারতচে র রচনায় ােন 

ােন কািলদাসািদ ও অবাচীন সং ৃ ত কিবেদর অনুসরণ এবং াচীন-রীিতিন া লি ত হয়। 
আধুিনক বাঙলার থম কিব পা া  ভাবদীি ত মধুসূদন তারঁ িবখ াত মহাকােব  এবং 
বীরা নাকােব  েয়াজনবেশ কািলদাস ভবভূিতর রচনা থেক অংশিবেশষ ত ভােব হণ 
কের িনজ বণনােক সমৃ  করায় য়াস যিদচ কেরেছন, তারঁ নাট রচনায় সং ৃ ত নাটেকর 
সংলাপ-প িত এমন-িক চির িবেশষ অনুসরণ করেত বাধ  হেয়েছন। ফলতঃ এ কথা ীকায 
য বাঙলার উে খেযাগ  কিবমাে ই াচীেনর সািহত স েদর আকষণ থেক িনেজেক 

স ূণ িবমু  রাখেত পােরন িন। আর রবী নাথ াচীনানুসরেণর িদক িদেয় সব চেয় অিধক 
ব াপকতা ও বিশ  য দখােত পেরেছন স তারঁ সুমহৎ কিবধেমরই ফল। 

      রবী নােথর সং ৃ তকাব িশ া ইংের জ ও অন ান  িবষেয়র সে  বােল ই ার  
হেয়িছল। ারে  িশ েকর কােছ কুমারস ব, অিভ ান-শকু ল, বা ীিক রামায়েণর 
আিদকা , স বতঃ ঋতসংহােরর িকছ িকছ অংশ, িকছ নীিতকিবতা এবং ভবভূিতর 
উ ররামচিরত। পের কৃতভােব কিব অধ য়ন কেরিছেলন গীতেগািব , মঘদতূ এবং 
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কািলদােসর অন  দু ট নাটক, কাদ রী, অম শতক, ঘটকপেরর, বষাবণন, চৗরপ ািশকা, 
হংসদতূ, উ বদতূ এবং অিগত কীণ কিবতা। এই সংি  আেলাচনায় আমরা থেম 
জয়েদব, কািলদাস ও বাণভ র রচনা, পের ঘটকপর, অম  ভৃিতর কাব  এবং কীণ 
কিবতার অনুসরণ দখা , শেষ মহাভারেতর কথাব র া ীকরণ ও পা েরর িবষয় ট 

িতপ  করিছ।   

     ব বপদকতােদর পদাবলীর সে  গীতেগািব  এবং মঘদেূতর মা  িবষয়ব র উে খ 
পাই থম ‘মানসী’ কােব র ‘একাল ও সকাল’ এবং ‘কুহতান’ কিবতায়। গীতেগািবে র 
অবতরিণকা াক টর থম চরেণর অিত সংি  বষার িনসগবণন কিবেক িবেশষ মু  
কেরিছল। এর উে খ কিব িবিভ  ােন কেরেছন। গীতেগািবে র ণয়কলািবলাস তারঁ মেন 
গভীর রখাপাত কেরিছল এমন মেন হয় না, িক  গীতেগািবে র অনু াসময় লিলত 
ভাষারীিত তারঁ কাব কলায় সামি কভােব অনুসৃত হেয়েছ।  

        কািলদােসর মঘদেূতর সে  কিবর পিরচেয়র এক ট পণূ প পলাম ‘ মঘদতূ’ 
কিবতায়। এই কিবতা টর রচনার প ােত য কিব ভাব িবদ মান রেয়েছ তা রবী নােথর 
একা  কীয়; কারণ, এক ট অিনেদশ  িবরহব াকুলতােবাধ এই কিবতা টর ভাববীজ, িক  
‘ মঘদতূ’ কাব  য বল উ ীপেনর কাজ কেরেছ তা কিবর উ র মেধ ই পাওয়া যাে । 
পূবেমেঘর িবখ াত িচ িলর এবং অলকাপূরীর িবরিহণীর সংি  পিরচয় িদেয় কিব 
বলেছন- 

সথা ক পািরত 

লেয় যেত তিম ছাড়া কির অবািরত 

ল ীর িবলাসপরুী- অমর ভবেন। ….. 

কিব, তব মে  আ জ মু  হেয় যায় 

 এই দেয়র ব েনর ব থা। 

লিভয়ািছ িবরেহর গেলাক। 

     য অিনেদশ  িবরহকাতরতা অথবা িন ে শ সৗ য-িবরহ কিবর একােলর এক ট 
উে খনীয় বিৃ  তার থম সু  কিবতা হল ‘ মঘদতূ’। এ ে  কউ যিদ এমন কথা 
বেলন য কািলদােসর মঘদতূই কিবর এই িচ বিৃ র িনয়ামক তা হেল িতবাদ করা ক ঠন, 
কারণ, কািলদাস অলকাপরুীর বণনায় য সৗ য ও আনে র িচে র অবতারণা কেরেছন 
এবং িবরিহণী য ি য়ার য বণনা িদেয়েছন তােত এক ট অ াপণীয় সৗ যেলাক এবং 
‘ সৗ েযর আিদসৃ ’ মানসী ি য়তমার জন  অিভলাষ সহেজই িচে  জাগিরত হেয় ওেঠ। 
‘ মঘদতূ’ কিবতা রচনার খুব কাছাকািছ সমেয় সং ৃ ত কাব নাটক িনেয় কিব দেয়র উ িসত 

কাশ দখিছ না; এখন ঐ মেনাভি  িনেয় ধু ক েলােক িবচরেণর পালা। তবু ‘ সানার 
তরী’ কােব র ‘িনি তা’ এবং ‘সুে া তা’ কিবতার িলতা লা রাজকন ার বণনার, রাজপুরী 
ও িনসেগর িচে  মালিবকাি িম  এবং িব েমাবশীয়েক আমােদর রণ কিরেয় দয়। 
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     সং ৃ েতর সাদ ও মাধুয ণ সমি ত াইল, নােট ািচত বে া ময় সংলাপ এবং 
ণয়কলা ও িনসেগর িচে  য-িবিশ  রমণীয়তার াদ পাওয়া যায় তার এক ট পণূা  

অনুসরণ ‘িচ া দা’ নাট কােব  থম পিরস্ফুট হেয়েছ। এই নাট কােব র রচনার মূেল 
িনঃেশেষ ‘কাদ রী’-কথা িবদ মান। মহাভারেত অজনু-িচ া দার ণেয়র ঘটনা অত  
সংি । িচ া দা-নােট র টিবন াস কিবর কীয়। মদন এবং বসে র মধ তায় 
িচ া দার পেযৗবন াি  থেক অজনু-িচ া দার মাহভ  পয  অধ ায় টর মেধ  
শৃ াররেসর য-আল ন এবং উ ীপেনর িচে র অবতারণা করা হেয়েছ তা সব যে  

ািসক াল এবং কাদ রীর চ পীড়-মহা তা-পু রীক অধ ায় টরই সূ  অনুসরণ েম 
গ ঠত হেয়েছ। ি তীয় দৃেশ  অজেুনর সরসীদশন এবং িচ া দা-দশন চ াপীড় কতৃক 
অে াদ সেরাবেরর এবং মহাে তার বণনা থেক কি ত হেয়েছ। অবশ  মহাে তার 
তপি নীমূিতেক কিব হণ কেরন িন। স াব  মানবীমূিতেকই অবল ন কেরেছন। এর মেধ  
কাদ রীর হাবভাব বা পাবতীর প িমি ত থাকাও িবিচ  নয়। এরই সে  এক  ‘ িবজিয়নী’ 
কিবতার (‘অে াদসরসীনীের রমণী যিদন নািমলা ােনর তের’,) নারীেসৗ য এবং 
বসে া ব লীলািবলােসর কথা িচ া করেত হেব। নব প া া িচ া দা এবং দিহক সুষমার 
সারভতা িবজিয়নীর িচ  দু ট একই িনমােণর িভ  আধাের কাশ মা । উভেয়র াপেট 
য সমীরমমিরত নগীিতময় বস  রেয়েছ, তার সূ েপ যমন কুমারস েবর 

অকালবসে র কথা রণ করেত হেব তমিন মহাে তার বচেন িথত মধুমাসিদবেসর 
বণনাও িমিলেয় িনেত হেব –‘অথ িবজৃ মাণনবনিলনবেনষু 
অকেঠারচতকিলকাকলাপকৃতকামুেকাৎ কিলেকষু 
কামলমলয়মা তাবতারতরি তান জাং েকষু …… মধুমাসিদবেসে কদাহম য়া সহ 

মধুমাসিব ািরতেশাভং াৎফু নবনিলনকুবলয়ক ারিমদমে াদং সরঃ াতমভ াগমম্।’ 
িচ া দার তধারী অজনু মহাে তার ণয়ী তাপসকুমার পু রীেকর সে  তলনীয়। 
‘ভ সু  অি  যথা’ ভৃিত অজেুনর সংি  বণনা িনে াদধ্ৃত অংশ থেক উ ী  হওয়া 

াভািবক- ‘অিতেতজি তয়া চল িড় তাপ রমধ গতিমব 
ী িদবসিদবসকরম েলাদর িব িমব লদনল ালাকলাপমধাি তিমব িবভাব মান্ ম্’ 

এবং িচ া দার উ  ‘যখন থম দিখলাম তাের, যন মুহেূতর মােঝ অন  বস  ঋত 
িশল দেয়’ ভৃিতর সে  ‘ ৈপকপ পাতী নবেযৗবনসুলভঃ কুসুমায়ুধঃ কুসুমসময়মদ ইব 

মধুকরীং পরবশামকেরাৎ’ ভৃিত তলনীয়। সরসীতীের িশবালেয়র িনকেট সমাসীন অজেুনর 
িচ া- 

সংসােরর মূঢ় খলা দুঃখ সুখ উল ট পাল ট; 

জীবেনর অসে াষ; অস ূণ আশা, 

অন  দাির  এই মত  মানেবর। 

ভৃিতর সে  িস ায়তেন রাদনমুখী মহাে তার সমীেপ উপিব  চ াপীেড়র িচ া তলনীয়- 
‘অেহা দুিনবারা বাসেনাপিনপাতানাং ….. সবথা ন ন ক ন শৃিত শরীরধমাণমুপতাপাঃ 
বলবতী িহ ানাং বিৃ ঃ’ ইত ািদ। এ ছাড়া িচ া দার পেযৗবেনর সে  িমি ত অকারণ 
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িবষােদর ভাব ট মহাে তার পবণেনর মেধ  পিরব া  িবষােদর ছায়ার সে  িমিলেয় দখা 
যেত পাের।  

      ‘িচ া দা’ নােট র বে া ময় সংলােপর িবিভ  ান অিভ ান-শকু ল ভৃিত নাটক 
থেক এেকবাের ত ভােব গহৃীত। ফলতঃ ‘িচ া দা’ য াচীন সািহত ানুশীলেনর এক ট 

অমৃতা াদময় ফল তােত সে হ নই। এর শৃ াররসবণেন য াচীন রীিত অবলি ত হেয়েছ 
সিদেক ল  না কেরই কানও রসদশ  এেত িচিবকার দেখেছন। িচ া দার পরবত  

‘িবদায়-অিভশাপ’ কাব নােট ও কিব ােন ােন অিভ ান-শকু েলর তেপাবন-বণনার 
সাহায  িনেয়েছন। এর মূল কিবকৃিত ট মহাভারত অনুসরেণ হেলও মহাভারত থেক এর 
পাথক ও  তর। স কথা পের আেলািচত হে ।  

      এর পর কাদ বী কােব র অনুসরণ ‘আেবদন’ কিবতায় (‘আেবদন আেছ মহারানী 
…..আিম তব মালে র হব মালাকর’) এবং পেূবাি িখত ‘িবজিয়নী’ কিবতায় পিরস্ফুট। 
‘িবজিয়নী’র পরাভূত মদন এবং ‘আেবদন’ কিবতার রানীর মালে র মালাকর, চািরে র িদক 
থেক, মহাে তার অনুবতমান অিভভূত এবং স  চ াপীেড়র আচরণ রণ না কিরেয় 

পাের না। অেলৗিকক পবতী অথচ তাপসী মহাে তার বণনার পরাকৃত যৗবেনর স  
রণীয়- ‘ যৗবেনন িনিবকারিবনীেতন িশেষ েণর উপাস মানা’। ‘আেবদন’ কিবতায় কিবর য 

দৃ ভি র কাশ তােক সাধারণভােব বলা চলেত পাের ওিরেয় াল। াচীন সািহেত র 
িচ েসৗ েযর সে  িযিন পিরিচত িতিন ‘আেবদন’ কিবতার িন িলিখত পিরিচত পঙ্ িলর 
িনমাণদৃে  িন য়ই অিধকতর মু তা অনুভব করেবন-  

িবজেন িবরেল 

হথা তব দি েণর বাতায়নতেল 

ম িরত ই মু ী- ব রীিবতােন, 

ঘন ােয়, িনভৃত কেপাত-কলগােন 

একাে  কা টেব বলা; টক া েণ 

জলযে  উৎসধারা কে াল েন 

উ িসেব দীঘিদন ছল ছল ছল- 

    রবী নাথও াচীেনর এই মালে র িনপুণ আধুিনক মালাকার। িবে ষণ করেল দখা যােব 
এেত নািয়কা কাদ রী এবং তার ভবেনর পিরপা ই মুখ ভােব িচ ত হেয়েছ। তা ছাড়া 
মালিবকাি িমে র রােজাদ ান-বণনা এবং কুমারস েবর িনসেগরও ীণ ছায়াপাত ঘেটেছ। 
এই িনসগস কযু , ত তা থেক দরূবত  রােজ  অব ােনর অিভলাষ এখন থেক 
বিধত হেয় ‘ িণকা’র কাল পয  পিরস্ফুটভােব সািরত হেয়েছ এবং আরও পরবত  কােল  

 আদশআনুভেবর সে  যু  হেয়, ঋতসংগীত ও ঋতনােট র মেধ  পিরণাম ও সমাি  
লাভ কেরেছ। ‘আেবদন’ কিবতায় নািয়কা রানীর য প ও আচরণ কিব তেল ধেরেছন অথবা 
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‘িবজিয়নী’ কিবতায় য নারীেসৗ যেক কিব িবভািবত কেরেছন তার িতকৃিত একােলর বা ব 
থেক গহৃীত এ কথা আশা কির রিসক পাঠক মেন করেবন না- 

কনকমুকুর অে ,  প  কের 

িবনাইেব বণী। কুমুদসরসীকুেল 

বিসেব যখন স পণত মূেল 

মালতীেদালায়, প দ-অবকােশ 

পিড়েব ললােট চে  বে  বশবােস 

কৗতূহলী চ মার সহ  চ ন ….. 

       কািলদােসর ‘িব েমাবশীয়’ নাটেকর িৃত ‘উবশী’ কিবতায় পিরস্ফুটভােব প পির হ 
কেরেছ। আমরা বিল, িব েমাবশীয় পােঠ উদ্ বু  হেয়ই কিব উবশী কিবতা রচনা কেরেছন। 
ব তঃ কািলদােসর কাব ক নার িত িন রবী নােথর সং ৃ তানুগ রচনার মেধ  সবােপ া 
ব াপক- তারঁ যৗবনকােব াে ষ থেক পিরপােকর অব া পয  নানা ােন তা িবি  
আকাের রেয়েছ এবং এ অত  াভািবকও সে হ নাই। তবু পিরস্ফুট কােশর িদক থেক 
এবং আমােদর আেলাচনার সুিবধার জন  মাটামু ট  অনুসাের একটা িবভাগ আমরা ধের 
িনেয়িছ মা । িবখ াত ‘উবশী’ কিবতায় কিবর একােলর সৗ য-অিভলােষর এক ট পিরণােমর 
অব া। ‘মিণহেম  অসীম স েদ িনমগনা’ য ‘ সৗ েযর আিদসৃ ’র জন  একটা ব াকুলতা 
‘ মঘদতূ’ কিবতায় ার  হেয়িছল সই নারীমূিতেক কিব এখন উবশীর মেধ  ল  কেরেছন। 
ঐ কিবতা টেত সইুন্ বার্ েনর আে ািদেতর এবং ভারতীয় পৗরিণক কথার ছায়াপাত ঘটেলও 
কিবর সৗ েযর িত আ হ এবং িবরহ ভাব টেক িনয়িমত কেরেছ িব েমাবশীয় নাটেকর 
পু রবার মুেখ উ ািরত উবশীয় অেলৗিকক সৗ েযর বণনা এবং তার িবরহকাতরতা। 
কািলদাস এই গ য় অ েরর বণনার যথাসাধ  অ- লৗিকক  র া কেরেছন। উবশীর 
িন  হেয় যাওয়ার মেধ  এবং পু রবার উ  িবরহ অনুভব করার মেধ  রবী নােথর 
কি ত সৗ যময়ী থেক কি ত িবরহই সূিচত হেয়েছ। রবী কাব রিসক মেনােযাগ সহকাের 
িব েমাবশীয় পাঠ করেল উভয়  একই রীিতর অেলৗিকক নারী েপর রণা অনুভব 
করেত পারেবন। উবশীর িচ িনমােণও িব েমাবশীয় বহল পিরমােণ উপাদান িনবাহ 
কেরেছ। এই উবশীর বণনার ‘নূপুর ির যাও আকুল-অ লা িবদু ৎচ লা’  ভৃিত পঙ্ র 
সে  ‘িচ া’ নামীয় কিবর সৗ যিবষয়ক অপর কিবতার ‘মুখর নূপরু বা জেছ সুদরূ আকােশ’ 

ভৃিত এক  ক’ র িব েমাবশীেয়র- ‘গূঢ়ং নূপুরশ মা মিপ ম কা ং েতৗ পাতেয়ৎ’ 
এবং ‘অিচর ভা-িবলািসৈতঃ পতািকনা’ ভৃিত বণনা রণ করেত হেব এবং উবশীর 
অেলৗিকক প বণনার িদক্ ট িব েমাবশীেয়র সব  িবি  উপাদােনর মধ  ধরেত হেব।  

    ‘িচ া’র পর ‘ চতািল’ কােব  কিবর কািলদাস ীিত তেপাবন ীিত, িনসগিন া, আধুিনক 
নাগর-সভ তার িত িবতৃ া এবং াচীন ভারতবেষর জীবনাদেশর িত আ হ ভৃিত 

বিৃ িনচয়েক এক  িমিলত ক’ র অনুধাবন করেত হেব য, সং ৃ ত-সািহত ানুরােগর সে  
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সে  াচীন িনসগাি ত জীবেনর উপর কিবর ীিতপ পাত ধীের ধীের গেড় উঠেছ। 
চতািল’ ত কািলদাস এবং তারঁ কাব নাটকেক িনেয় লখা সাত ট সেনট রেয়েছ। স িল হ’ল 

ঋতসংহার, মঘদতূ, িমলনদৃশ , কািলদােসর িত, কুমারস ব গান, মানসেলাক এবং 
কাব । তা ছাড়া অন  দ-ুচার ট সেনেটও কািলদাসীয় জীবনেবাধ এবং িনসগ-আ ীয়তার 
িদেক ইি ত করা হেয়েছ। এই সেনট  কািলদােসর ও াচীন ভারেতর িত কিবর ায়ী ও 
অন কিব-দুলভ অনুরােগর িনদশন। এরই ফেল কিব অতীেতর তেপাবনাি ত মু  জীবেনর 
আদেশ নবজীবেনর দী া হণ করেত চেয়েছন নেবেদ র কাল পয  রিচত বহ কিবতায় 
ও বে । 

   ‘ চতািল’র পরই ‘ক না’ থেক সং ৃ তানুসরেণর নূতন অধ ােয় িব  হ । এই অধ ােয় 
কািলদােসর মঘদতূ, ঋতসংহার, িব েমাবশীয় এবং জয়েদেবর গীতেগািব  তা আেছই, 
অিধক  ঘটকপেরর বষাবণন, অম িববিচত ণয়মূলক গীিতকাব  এবং সং ৃ ত অবাচীন 
কিবস দােয়র কীণ কিবতার শ পাওয়া যায়। কিবর ক না-বািহত াচীন সািহেত র 

রােজ  িনঃেশেষ েবেশর িদক ট যন ‘ ’ কিবতার থম কেয়ক পঙ্ র মেধ  ধরা 
পেড়েছ- 

দেূর বহদেূর 

েলােক উ িয়নীপেুর 

খুঁ জেত গিছনু কেব িশ ানদীপাের 

মার পূবজনেমর থমা ি য়াের। 

     এই কয় ট পঙ্  যন সংগীেতর ধ্ বপেদর মত কিবর একােলর রচনায় বারংবার আবৃ  
হেয়েছ। ‘ক না’ থেক ‘ িণকা’ পয  আকষণীয় কিবতা িলর মেধ কার িচ  এবং সরু দুইই 

াচীন সািহেত র, তার উপর সং ৃ ত ভাষার িনমাধুয এবং ানিবেশেষ দীি ময় ওেজা ণ 
এেস যাগ িদেয়েছ। আমােদর ধারণায় এতকাল অথাৎ ‘ক না’ রচনার পবূ পয  সং ৃ েতর 
অনু াস সৗ য এবং শে র মাজন স ে  কিবর মু তা থাকেলও িনজ কিবতায় এর 
পির ামূলক েয়াগ স েক কিব সেচ  হন িন। ক নার িনসগ কিবতা িলেত িনর 
মাধুেযর ও দীি র স াের এক নূতন ক েলাকই কিব আমােদর স ুেখ উদ ্ঘা টত ক’ র 
িদেয়েছন( ‘বষাম ল’ ‘ বশাখ’ ভৃিত ব ), আর এরই অিধকতর নপুণ ময় আবিৃ  
চেলেছ আপাতত ‘কথা’ ও ‘ িণকা’ রচনা পয । িনব তা িবষেয় যন আিতশয ময় 
পরী ামূলকতার িচ  বহন করেছ ‘দুঃসময়’ ও ‘অসময়’ শীষক কিবতা দু ট। এেত িনিবচার 
অথচ স ান অনু াস- েয়াগ অেনক সময় এমন পঙ্ র উ ব ঘ টেয়েছ যােক বলা যেত 
পাের ‘শ িচ ’ কাব  অথবা ব না ণহীন বাগ্ িবক  মা । িক  এই পরী ণ- য়ােসর পের 
লখা ‘বষাম ল’, মদনভে র পূেব ও পের ভৃিত কিবতার াচ  শৃ াররসিচে র সে  

তদুিচত ণানুকুল বণরচণা িতর মাধ েম আমােদর অ রেক শ কেরেছ। এর 
পিরিমিতময় পূণতা সািধত হেয়েছ অবশ  ‘কথা’ কােব  এবং িণকা’র কেয়ক ট কিবতায়। 
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লিলতমাধুযময় অনু াস েয়ােগর িদক্ থেক মুখ তঃ জয়েদব কিবেক অনু ািণত কেরেছন 
ব’ ল আমরা মেন কির। 

     ‘বষাম ল’ কিবতা টর মেধ  ঋতসংহার, মঘদতূ এবং ঘটকপেরর বষাবণেনর ছায়াপাত 
ঘেটেছ। ‘উতলা কলাপী ককাকলরেব’ ভৃিত পঙ্  ঘটকপেরর ‘ মঘশ -মুিদতাঃ 
কলািপনঃ’ এবং ‘নবা ুম াঃ িশিখেনা নদি ’ পঙ্ য়, আর ‘শিশতারাহীনা অ তামসী 
যািমনী’ ঘটকপেরর ‘ মঘাবতৃং িনিশ ন ভািত নেভা িবতারং’ ‘রিবচ াবিপ নাপলি েতৗ’ 

ভৃিত রণ কিরেয় দয়। সং ৃ ত অগিণত কাব -কিবতায় প শেরর য তাপ কীিতত 
হেয়েছ তারই যন সারাংশ িনেয় রিচত হেয়েছ মদনভে র পূেব এবং পের। এ ছাড়া ‘ ল ’, 
‘ ’ এবং ‘ঝেড়র িদেন’ ভৃিত কিবতায় চীেনর নািয়কােদর সে  কিব ে  ও ক নায় 
িমলেনর অিভলাষ কেরেছন। ‘ ’ কিবতার স্ফুট রা্ম াি ক িবরহ ভাব ট যিদচ কিবর 

কীয়, সই িবরেহ াচীন সািহেত র ক নার মেধ  স রণ ঐ সািহেত র সে  কিবর িনিবড় 
আ িরক যাগই সুিচত কের। ‘ ’ কিবতার ারে   ও শেষ মঘদতূ এবং মেধ  
িব েমাবশীয় ও মালিবকাি িমে র স াগেমর ও নারীেদর সাধেনর ছিব দওয়া হেয়েছ। 
‘ ধা’ (‘ স আিস কিহল, ি েয় মুখ তেল চাও’) এবং ‘ ল ’  (শয়নিশয়ের দীপ িনেবেছ 
সেব’) কিবতা দু ট অম  অথবা অনু প কানও কিবর কীণ কিবতায় দিশত ীড়াপরমা 
মু া নািয়কার িচ  থেক গহৃীত ব’ ল অনুমান কির। ‘পসািরণী’ ‘ ণয় ’ এবং ‘লীলা’ 
কিবতা য় কান্ কান্ কিবতাংশ থেক পু  হেয়েছ ক জােন। িক  ‘ কন যািমনী না যেত’ 

ভৃিত পিরিচত গান টর রচনামূেল আমরা িনঃসে েহ দু-এক ট ভাত-বণন বা 
মািননীবণেনর িচে র অনুবতন ল  কেরিছ। ‘ কােনামেত আেছ পরাণ ধিরয়া কািমনী 
িশিথল সােজ’ চরেণ ধু কািলদােসর ‘ আশাব ঃ কুসুমসদৃশঃ’ ইত ািদর কথাই মেন পেড় না, 
অম র িব ল াবণনার ‘িকসলয়মৃদুজ েবেদবং কথং মদাজনঃ পঙ্ ও অবশ  িৃতেত 
জাগিরত কের। দখেত হেব, রবী - যু  ‘কািমনী’ শ ট ি , অথাৎ তা যমন কািমনী 
ফুেলর কথা বলেছ তমিন নারীর অথাৎ ঐ নািয়কার কথাও ব ত করেছ। ঐ গীেতর আকুল 
‘কবরী’র উে েখ উমাপিতধেরর ‘ি য়ায়াঃ তূ েষ গিলতকবরীব নিবেধৗ –এর অনুসরণ এবং 
‘িনিবয়া বািঁচল িনশার দীপ উষার বাতাস লািগ, রজনীর শশী গগেনর কােণ লকুায় শরণ 
মািগ’ এ দুই পঙ্ র িনমােণ উ ট কিবর ‘গত ায়া রা ঃ কৃশতনুশশী শীযত ইব, 

দীেপাহয়ং িন াবশমুপগেতা ঘূণত ইব’ এ দুই পঙ্ র িচ  কিবর অিভে ত িস  কেরেছ। 
িক  ঐ নািয়কা কতৃক ‘বধূ চেল জেল লইয়া গাগির’ উ র মেধ  অন  নারীর উে েখ তা 
আিদরসা ক সৗ য রি ত হ’ল না। ফলতঃ এ কথা , মেন করেতই হয় য শৃ াররসা ক 

কীণ কিবতায় বহলপিরদৃ  পরকীয়া ীিতই এখােন কিবেক উ ীিপত কেরেছ।  

    রবী নােথর একােলর সং ৃ ত কাব ানুরােগর অপর দৃ া  হল ‘িচরকুমার সভা’র রিসক’-
এর চির  এবং তার উ ািরত রসব ক সং ৃ ত কিবতা। এ িল অম শতক, হংসদতূ, 
চৗরপ ািশকা, মালতীমাধব ভৃিত  থেক অথবা সং হ-  থেক সমা ত । হবর্ িলন 

স ািদত কাব সং েহ এর কেয়ক ট মা  রেয়েছ। ‘িচরকুমার সভা’র ধান চির  অ েয়র 
সংলােপও সং ৃ ত বাগ্ ভি র অনুসরণ ব । ব তঃ একাল ট পণূভােব সং ৃ তেক ীকরেণর 
কাল। রবীে র কিব-অিভ ায় াচীনেক আ য় ক’ র এই য কলাৈনপুণ ময় ভাষার সৃ েত 
এবং িচ  বা িচ ক  যাজনায় আ িনেয়াগ করেল এর ফল সুদরূ সারী হল। দখা যায়, 
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একােলই াচীেনর কথাব  িনেয় লখা ‘কথা’ কােব র রচনায়- া ণ, পিরেশাধ, পূজািরণী, 
অিভসার ভৃিত কেয়ক ট কিবতায় ভাষা ও অেথর, শ  ও িচে র শাভাশালী ‘সািহত ’ 
সংসািধত হেয়েছ। ‘নগরীর নট  চেল অিভসাের যৗবনমেদ ম া’, ‘শূন  নগরী িনরিখ নীরেব 
হািসেছ পূণচ ’ ‘ঝিরেছ মুকুল, কু জেছ কািকল, যািমনী জাছনাম া’ ভৃিত একাধাের 
ভাষারীিত ও িচ ক েযাজনার িনদশন। ‘কথা’য় ‘ক না’র মত সং ৃ ত পঙ্ র আ িরক 
কানও অনুসরণ ঠক চােখ পেড় না, তবু মেন হয় দু-এক ট অলংকার িনমােণ বা 

বাক্ রীিতেত সং ৃ ত তার আদশ দান কেরেছ- যমন, ‘এ কবল িদনরাে  জল ঢেল 
ফুটাপাে ’ ইত ািদর মূল িহসােব হণীয় ‘ আয়ুঃ বিত িভ ঘটািদবা ঃ এবং ‘মধুরােত কত 
মু  দয় গ মেনেছ এ দহখািন’ ভৃিত বণনার মেধ  ‘ গ াি রেনৈনব দেহন বরবিণনী’ 
উ র মম অনুস ানেযাগ । একােলর পূেবকার রচনায় এরকম অনুসরণও কম, কবল 
‘ঝিলেতেছ জল তরল অনল, গিলয়া পিড়েছ অ রতল’ অথবা ‘উড়ােয় চ ল পাখা 
পু েরণুগ মাখা দি ণ সমীর’ ভৃিতর মেধ  কুমারস েবর স াবণন ও অকালবসে র 
ছায়াপাত ল ণীয়। আর পরবত কােলও সংকীণ দ-ুএক ট ে  হয়ত সং ৃ েতর 
অলংকারিচ  অনায়ােস অথচ ত ভােব কিবেক রণা িদেয়েছন, যমন ‘ও যন 
জুঁ ইফুেলর বাগান স াছায়ায় ঢাকা’ ইত ািদেত কাদ রীর অনাযকন ার পবণনার অনুসৃিত 
ল ণীয়। 

    ‘কথা’ কােব র এক ট িবেশষ বিহর  ল ণ হল এর চরেণ মধ ানু াস ও অ ানু াস 
যাজনার একা  নপুণ । এই কৗশল ‘ িণকা’ কাব েকও উ েকা টর গীিতকােব র প 

িদেত সাহায  কেরেছ। ‘ িণকা’য় কিব যিদচ সাধারণভােব লৗিকক বা ত ব বাঙ্ লােতই তারঁ 
িণকতাময় গীিতকােব ািচত মেনাভােবর কাশ অবািরত ক’ র িদেয়েছন, এবং লৗিকক 

বাংলােতই বাঙ্ িনমাণশ র সীমা দিখেয়েছন, এমন কিবতাও অ তঃ কেয়ক ট রেয়েছ 
যােত সং ৃ েতর ৗিঢ় অত  কুশলতার সে  যু  হেয়েছ। নববষ, অিবনয়, আিবভাব 

ভৃিত কিবতা এ সে  রণীয়। িক  ‘ িণকা’র ত ব-বাঙলা- ীিত যিদও প ী াণ ও 
ণা াদভাবুক গীিতকিবর পে  সহজ ও য় র, এ রীিতর সাথকতার প ােত সং ৃ েতর 
িনেসৗ েয কিবর বু ৎপি  অজেনর িবষয় ট িনিহত রেয়েছ। ‘ িণকা’র আ য 

িমলিবন াসচাতয তার পূববত  ‘ক না’ ও ‘কথা’র াচীন ণধম থেক সং িমত এই কথাই 
মেন করেত হয়। ‘ক না’র মত ‘ িণকা’র কেয়ক ট কিবতায় প ােতও স াব  াকা ক 
গীিতকিবতার রণা সূ ভােব কাজ কেরেছ। ‘জ া র’ (‘আিম ছেড়ই িদেত রা জ আিছ’) 
কিবতা ট পড়েত পড়েত আমােদর হংসদতূ এবং উ বদেূত অ ত বৃ াবেনর কেয়ক ট িচ  
মেন পেড়েছ। ঐ িচ েকই মু ভােব আ য় ক’ র অ েয়াজেনর আনে র কিব বা ব 
জীবেনর ঢ় পিরেবশ থেক পির াণ চেয়েছন। ‘ভৎসনা’ এবং আিবভাব’ কিবতার রচনায় 

ীণভােব কানও না কানও িবি  াকরচনা কাজ কেরেছ। আমরা পূেবই িনেদশ কেরিছ 
য রবী নােথর অত  ক নাশীল কিবমানস মূলভাবেক অবল ন ক’ র সুদরূ ভাবা ের 

অনায়ােসই যা া কেরেছ।  

   অতঃপর কিবকতৃক াচীেনর া ীকরণ ও পা রসাধন িবষেয় আমরা মহাভারেতর 
কথােক ল  করেত পাির। মহাভারেতর আখ ান এবং উপাখ ান ‘কািহনী’ নাট কােব র 
অেনকটা অংশ জেুড় রেয়েছ। রামায়েণর ভূিমকাংশ অবল ন ক’ র ‘ভাষা ও ছ ’ কিবতা 
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এবং ঋষ শৃ -উপাখ ােনর আ েয় ‘পিততা’ কিবতা িনিমত হেয়েছ। উভয় ই রবী নাথ িনজ 
িবিশ  উে শ  সাধন কেরেছন রামায়েণর কািহনীর আ েয়। এর পূেব ‘ সানার তরী’ রচনায় 
কােল কিবর রামায়ণ-মহাভারত স েক সািহিত ক অনুভেবর পিরচয় পা  ‘পুর ার’ 
কিবতার মেধ । আরও পেূবকার ‘অহল া’ কিবতায় অহল ার পাষাণ াি র ব াপার ট 
কিবেক তারঁ িবিশ  িনসগ ও পিৃথবী স েক আ ীয়তায় উদ্ বু  কেরেছ দখেত পাই। 
কেশারেশেষর ‘বা ীিক- িতভা’ গীিতনাট রচনা িবহারীলােলর ‘সারদাম েল’র ারা 

উদ ্েবািধত হেলও বা ীিক-রামায়েণর সে  তারঁ আৈকেশার পিরচেয়রই মাণ দয়। 
মহাভারত অবল েন তারঁ থম রচনা হল ‘িচ া দা’ যার িবষয় পূেবই আেলািচত হেয়েছ। 

 পের লখা হয় ‘িবদায়-অিভশাপ’। 

    ‘িবদায়-অিভশােপ’ কচ ও দবযানীর আখ ােনর মেধ  রবী নাথ সংি  হেলও তর 
পিরবতন সাধন কেরেছন। মূেল রেয়েছ, দবকাযসাধনদ  কচ িবদ া আয়  করবার জেন  
সংগীেতর ারা, দতূমুেখ, কুশল  ারা এবং পু ফল উপহার িদেয় -কন া 
দবযানীেক স  করেতন। সরলা দবযানী কেচর ছ ণয় বুঝেত না পের তার িত 

অনুর া হেয়িছেলন। িবদ া সমা  হেল িবদায় নবার সময় দবযানী যখন কেচর কােছ তারঁ 
অ েরর ভাব উ ু  ক’ র অনুনয় জানাে ন- ‘ সই থেক তামার উপর আমার অনুরাগ 
জে  গেছ, এখন কান্ ধমানুসােরই বা তিম আমােক ত াগ করেব’ তখন কচ অত  অসার 
উপেদশ ও যু  িদেয় এমন-িক ঢ়ভাষা ব বহার ক’ র দবযানীেক ত াখ ান কেরেছন। 
দবযানী অিভশাপ িদেল কচও ত িভশাপ িদেয়েছন- ‘তিম ধম িবেবচনা না ক’ র কামা  

হেয় এই য শাপ িদেল তােত তিম ীয় বাসনার অনু প পিতলাভ করেব না, কানও 
ঋিষকুমার তামার পািণ হণ করেবন না।’ রবী নাথ িনজ কােব াে শ  সাধন করেত সম  
পিরি িত পিরবিতত ক’ র িনেয়েছন, কেচর িচে ও ণয় দিখেয়েছন এবং ত িভশাপ 
দওয়ান িন। িক  রবী -িনিমত দবযানীর উ র মেধ ই এমন একট অবকাশ রেয় গেছ 

যােত মূেলর ব াপার ট ধিরেয় দয়। স অংশটকু হল- 

বুেঝিছ এখন, 

আমাের কিরয়া বশ িপতার দেয়্ 

চেয়িছেল পিশবাের–কৃতকায হেয় 

আজ যােব মাের িকছ িদেয় কৃত তা, …… 

এই টই মহাভারেতর কচ- দবযানী শৃ ারাভােসর যথাথ প। রবী নাথ িভ তর কাব , 
যথাথ ণয়মূলক ােজিড রচনা কেরেছন। 

   ‘গা ারীর আেবদন’ নাট কাব  মহাভারেতর মখু তঃ সভাপেবর কেয়ক ট অধ ায় থেক 
গ ঠত। গা ারীর ব ব  ও চিরে র িবন াস এই অংশ টর ধান স াদ  হ’ লও ধতৃরা  ও 
দুেযাধেনর প ও কিবেক ায় সমান  সহকাের উপ ািপত করেত হেয়েছ। ঐ 
চির িলর মূল ভাব ায় অিবকৃত রেখ স িলেক আধুিনক কিব সংি  ক’ র আরও 
উ ল করেত চ া কেরেছন, অথচ ঘটনাসং ান ও সংলাপ িবষেয় অেনকটা ত তা 
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অবল ন কেরেছন। রবী নােথর ধতৃরা - চিরে র মুেখ ভী - ােণর িকছ িকছ উ ও 
কািশত হেয়েছ, কণকিথত কান কান বাক  দুেযাধন উ ারণ করেছন, এবং গা ারীর 

মুেখ কু ী ও িবদরু-কিথত বাক ও যু  হেয়েছ। এ প সংলােপর পা া রীকরণ িকছমা  
অস ত ও অ াভািবক হয় িন, এসবই াচীনানুসারী পরবত  যুেগর কিবেদর অবশ করণীয়, 
অনুকরণ তােঁদর কিবকৃিতর ল  হেত পাের না। ঘটনািবন ােসর িদক থেকও রবী নাথ 
বহল পিরমােণ কীয়তা র া কেরেছন। গা ারীর আেবদন বা ধতৃরা েক গা ারীর উপেদশ 
দান অংশ ট মহাভারেত রেয়েছ থম দূ ত ীড়ার পর, ি তীয় ীড়া আর  হাওয়ার পূেব। 

থম দূ েত ৗপদীর অবমাননার মত হীনকায সংঘ টত হেয় গেছ এবং ঐ সমেয় নানা 
দুল ণ দেখ গা ারী ও িবদুর ভীত হেয় ধতৃরাে র িনকট ঐ সব দিুনিমে র কথা াপন 
কেরিছেলন। তা ছাড়া দখা যায় ৗপদীেক সভায় আকিষত করার সময় কু বংশীয় ভাযারা 
গা ারীেক পেুরাবিতনী ক’ র ভয়ংকর আে াশ কাশ করেছন। গা ারী যখন দখেলন য 
অন ায়কারী পু  ি ধা  িপতােক রশীভূত ক’ র পুনরায় পাশা খলার আেয়াজন করেছ 
তখন ‘মহা া া গা ারী’ িনতা  উদ ্িব  হেয় ধৃতরা েক উপেদশ িদেলন দুেযাধনেক ত াগ 
করেত। এই টই ‘গা ারীর আেবদেন’র মূল অংশ। রবী নাথ নানা িদক িবেবচনা কের ি তীয় 
দূ েতর পর পা বেদর বনগমেনর কােল গা ারীর আেবদন উপ ািপত কেরেছন। এর 

কাল পেরই গা ারী পুন  এেসেছন উদ্ েযাগপেব। কৃে র শাি েদৗত  ব থ হেল, 
গা ারীর কথায় দেুযাধন যু  থেক িতিনবৃ  হেত পাের এই আশায় দুেযাধনেক উপেদশ 
দওয়ার জন  ধতৃরা  ধমদিশনী গা ারীেক আ ান কেরিছেলন। রবী নােথর গা ারীর 

উ র মেধ  এই অংশ টর ভাবও িবেবিচত হেয়েছ।  

    রবী -রিচত গা ারীর সে  ভানুমতী ও ৗপদীর কেথাপকথন অংশ মূেল নই, বনগমেন 
উদ ত যুিধ রািদর িত সা নাবাক ও নই। মূেল বনগমেনাদ ত পা বেদর িত িবদুেরর 
আ াস ও আশীবাদ রেয়েছ, আর ৗপদী কু ীর কাছ থেক িবদায় হণ কেরেছন, গা ারীর 
কাছ থেক নয়।  

   নাট কােব র ারে  দখা যায় দুেযাধন ধতৃরাে র কােছ তারঁ জয়লােভর অিভলাষ কাশ 
করেছন, রাজধেমর মূলনীিত ব াখ া করেছন এবং রাজধেমর সে  লাকধেমর পাথক  
দিখেয় ঐ প রাজধম অনুসরণ করেত চাইেছন। এই অংশ ট ধতৃরা সমীেপ দেুযাধন কিথত 

বাহ ত  নীিতবােক র অনু প। দুেযাধন বলেছন- ‘ লাকধম রাজধম এক নেহ, িপতঃ। ….. 
রাজধেম াতৃধম ব ু ধম নাই, ধু জয়ধম আেছ ;’ ইত ািদ। মূেল দুেযাধেনর উ  হল- 

লাকবৃ াদ ্রাজবৃ মন দাহ বহৃ িতঃ 

ত াদ ্রা া যে ন াথ ঃ সৈদব িহ।। 

য়স  মহারাজ জেয় বিৃ ঃ সমািহতা। 

স ব ধম ধেমা বা বেৃ ৗ কা পরী ণা।। 

   দুেযাধেনর ‘ ু  সূেখ ভের নােকা েয়র ু ধা’, ‘ ু  নেহ ঈষা সুমহতী’ ভৃিত উ র 
মূল হল- 
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অ ম া াদয়ামীিত পশান্ পাপপু ষঃ। 

নামষং কু েত য  পু ষঃ সাহধমঃ তৃঃ।। 

ন মাং ীণািত রােজ  ল ীঃ সাধারণী িবেভা। 

িলতােমব কৗে েয় ি য়ং দৃ ্বা চ িবব েথ।। 

  অথাৎ ‘ খেয় প’ র বশ আিছ, এই মেন ক’ র য ব  ে  বৃ  না হয়, স অধম। 
মহারাজ, সাধারণ স ৎ আমােক তৃি  িদেত পারেছ না, পা বেদর উ ল ঐ যিশখা 
আমােক পীিড়ত করেছ।’ ‘আেবদেন’ ধতৃরা  দুেযাধেনর পা বিবে েষর িন া করেছন এবং 
বলেছন- 

িধক্ তার াতৃে াহ! 

পা েবর কৗরেবর এক িপতামহ, 

স িক ভেল গিল? 

  অথবা, ‘অখ  রাজ  জিন সুখ তার কই, র দুমিত?’ ইত ািদ। এ রকম উ  মহাভারেতর 
ধতৃরা বাক  থেক স ূণ গহৃীত- 

ং ব জ ে া জ েনয়ঃ পু  মা পা বান্ ি ষ। 

া হ সুখমাদে  যৈথব িনধনং তথা।। 

অথবা –        

               পাে াঃ সুতান্’ মা ি ষে হ রাজন্ 

তৈথব ত াতৃধনং সম ম্। 

িম ে ােহ তাত মহানধমঃ 

িপতামহা য তব তহিপ তষাম্।। 

‘আেবদেন’র দেুযাধন াতৃে াহ অিভেযােগর িন কার উ র িদে ন- 

ভিলেত পাির ন স য, 

এক িপতামহ তবু ধেন মােন তেজ 

এক নিহ। যিদ হ’ত দরূবত  পর, 

নািহ িছল াভ। 
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    ািতে র িদক থেক পা েবরা িম  হেলও তারা য কাযতঃ শত্  এই িবষয় ট মূেল 
রাজনীিত  দুেযাধন িপতােক বু ঝেয় িদে ন এবং এই ভােব তারঁ িম ে াহ-অিভেযােগর 
উ র িদে ন- 

শত্ ৈ ব িহ িম  ন লখ ং ন চ মাতৃকা। 

যা যং স াপয়িত চ স শত্ েনতেরা জনঃ।। ….. 

না  ব জািততঃ শত্ ঃ পু ষস  িবশাংপেত। 

যন সাধারণী বিৃ ঃ স শত্ েনতেরা জনঃ।। 

     অথাৎ, ‘ ক শত্  ক িম  এ িবষেয় কানও শা িনেদশও নই, লৗিকক থাও নই, য 
যােক পীড়া দয়, সই তার শত্  হয়। ….. কউ কারও শত্  হেয় জ ায় না, কমে ে  
সমক  ব রাই এেক অপেরর শত্  হেয় থােক।’ আেবদন অংেশ দুেযাধন ধতৃরা -
আনীত কপটদূ েতর অিভেযাগ এইভােব খ ন করেত চেয়েছন- 

ে া বা কােশা বা যােগা যাহিরং বাধেত। 

তৈ  শ ং শ িবদাং ন শ ং ছদনং তৃম্।। 

  অথাৎ, েকৗশল েয়ােগ হাক, অথবা কাশ  বেলর ারা হাক, শত্ েক ঠকােত 
পারেলই কাজ। শ িবদ্ েদর কােছ তাই হল শ । যা ত  ছদন কের, কবল তােকই শ  
বেল না। 

  গা ারী মহাভারেত ধতৃরা মুেখই মহা া া , ধমেদিশনী ভৃিত িবেশষেণ কীিতত হেয়েছন। 
রবী -রিচত গা ারীর উ ত  মহাভারেতর দ-ুএক ট ােনর ভাব অবল েন কীয়ভােব 
িবস্তৃত। ‘গা ারীর আেবদন’ অংেশ ধম স েক গা ারীর য উে খেযাগ  ভাষণ রেয়েছ 
মূেল তা নই। অথচ গা ারী-চিরে র বল ধমভাবুকতার পিরচয় মূেল সব  িবি  রেয়েছ। 
সই সব অবল ন কের রবী নাথ গা ারীর এক ট স ূণ ধমভাবুক এবং তজ ী ব  

গেড় তেলেছন। মূেল ধতৃরা -সমীেপ গা ারীর াথনা বা উপেদেশ গা ারী যা বেলেছন তােত 
দুেযাধেনর পাপাচরণ ও দুবু তার কথা কাশ পেয়েছ। আর রেয়েছ বংশনােশর আশা ার 
কথা- 

অথা বী’মহা া া ধতৃরা ং নের রম্। 

পু ে হাদ্ ধমপূবং গা ারী শাককিষতা।। 

জােত দুেযাধেন া মহামিতরভাষত। 

নীয়তাং পরেলাকায় সা য়ং কুলপাংসনঃ ।। . . . . . 

মা িনম ীঃ েদােষণ মহা ু ং িহ ভারত। 
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মা বালানামমিশ ানামনুমং া মিতং েভা। 

মা কুলস  েয় ঘাের কারণং ং ভিবষ িস।। 

ব ং সতং কা নু িভ া েম া ং চ পাবকম্। 

শেম ি তান্ কা নু পাথান্ কাপেয়দ ্ভরতষভ। 

র ং ামাজমীঢ়ং ারিয়ষ াম হং পুনঃ।। 

শা ং ন শা  দবুু ং য়েস চতরায় চ। 

ন ব বেৃ া বালমিতভেবদ রাজন্ কথ ন।। 

ে া াঃ স  ত পু াঃ মা াং দীণাঃ হািসষুঃ। 

ত াদয়ং ম চনা জ তাং কুলপাংসনঃ।। 

তথা ন ত কৃতং রাজন্ পু ে হা হামেত। 

তস  া ং ফলং িব  কুলা করনায় হ।। 

  

         

      শাককিষতা মহা া া গা ারী তারঁ পু গেণর িবপদ আশা া কের ধমপূণ এই কথা 
বলেলন। দেুযাধন জ াবার পর শগৃােলর মত িবকৃত ের চীৎকার কেরিছল। মহামিত িবদুর 
তখন বেলিছেলন য এর থেক বংশনাশ ঘটেব, এেক মের ফলুন। আপিন িনেজর দােষ 
ডবেবন না এবং মুখ অিশি ত ব র বু েত চািলত হেয় বংশনােশর কারণও হেবন না। 
মে ি ত পা বেদর াধ উে ক করা আর য- সতব  হেয়েছ তােক ভেঙ ফলা একই 

কথা। কান মূঢ় িনবািপত অি েক ািলেয় তালার চ া কের? এ সব কথা আপিন ভােলা 
কেরই জােনন, আিম রণ কিরেয় িদ  মা । শাে র শাসন দুবু  মােন না, আর বৃ  
কখনও িশ মিত হেয় পেড়েছ এও শানা যায় না। পুে রা আপনার িনেদশমতই চািলত হউক 
তারা যন আপনােক হয় না কের। অতএব বংশনাশকারী দেুযাধনেক ত াগ ক ণ। 
পু ে হবশত পূেব আপিন তা কেরন িন। এখন তার ফল বংশ য় আপিন চে  দখেত 
থাকুন।’  

    সুতরাং কবল ‘গা ারীর াথনা’ অংশই নয়, সম  মহাভারেতই গা ারী-চিরে র য সব 
পিরচয় ছিড়েয় রেয়েছ তার সারাংশ হণ কের রবী নাথ পিরসের গা ারীেক পিরস্ফুট 
করার চ া কেরেছন। তথািপ নাট কােব র গা ারীর কেয়ক ট উ েত মহাভারেতর 
কেয়ক ট ােনর  অনুসরণ রেয়েছ। যমন ‘ধম-কথা তামােক কী বুঝাইব ামী’ ভৃিত 
‘ র ং ামাজমীঢ়ং’ ভৃিত উ র ‘ত াগ কেরা এইবার’ ভৃিত ‘তাজ তাং কুলপাংসনঃ’ 

ভৃিতর িত িন। ‘আেবদন’ অংেশ ধতৃরা  গা ারীর আেবদন হণ করেত অসামথ  
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জানােল পর গা ারী দা ণ দিূবপাক উপলি  ক’ র কােলর কায ত  করেলন- ‘ সই মত 
কাল যেব জােগ, তাের সভেয় অকাল কেহ সেব ইত ািদ। মহাভারেত এই কােলর কথা 
ধতৃরা েক সেচতন করেত িগেয় স য় বেলেছন- 

ন কােলা দ মুদ ম  িশরঃ কৃ িত কস িচৎ। 

কালসা বলেমতাবদ ্িবপরীতাথদশনম্।। 

  অথাৎ কাল য়ং দ  ধারণ কের কারও মাথা কােট না। কােলর কাযকািরতায় মানুষ 
িবপরীতাথ দশন কের অথাৎ উ া বুেঝ এইমা । ৗপদীর মুেখ উ ািরত কােলর শা  ও 
শাি ময় িনবিৃতর কথা রবী নােথর কীয় ও অিতি য় জীবনদশেনর কথা , যা তারঁ নানা 
রচনায় ল  করা যায়। আেবদেন ‘ যুিধ েরর িত গা ারী’র ব ব  এই – 

সৗভােগ র িদনমিণ 

দুঃখরা -অবসােন ি ণ উ ল 

উিদেব, হ বৎসগণ । বায়ু হেত বল, 

সূয হেত তজ, পৃ ী হেত ধয মা 

কেরা লাভ, দুঃখ ত পু  মার। 

এই উ  মূেল যুিধ রািদর িত িবদুরবাক - 

যুিধ র িবজানীিহ মেমদং ভরতষভ। 

নাধমিব জতঃ ক থেত ব পরাজয়াৎ।। 

সামাদা াদক ং মদ্ ভ ৈ েবাপজীবনম্। 

ভূেমঃ মা  তজ  সম ং সূযম লাৎ। 

বােয়া্বল া ু িহ ং ভূেতভ া স দঃ।। 

     িবদায় হণকােল ৗপদীর িত কু ীর বাক  এখােন ৗপদীর িত গা ারীবােক র প 
হণ কেরেছ- 

কু ী 

ন াং সে মহািম ভতৃন্ িত িচ েত। 

সৈব ণসমাধাৈনভূিষতং ত কুল য়ম্।। 

সভাগ াঃ কুরব েম য ন দ া য়াহনেঘ। 

অির ং জ প ানং মদনুধ ানবংৃিহতা।। 
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ভািবন েথ িহ সৎ ীণাং ব ব ং নাপপদ েত। 

ধমািভ া চ য়ঃ ি মবা িস।। 

গা ারী 

যাও বৎেস, পিত-সােথ অেমিলনমুখ, 

অরেণ ের কেরা গ, দঃুেখ কেরা সুখ। 

বধূ মার, সুদুঃসহ পিত দঃুখব থা 

বে  ধির সতীে র লেভা সাথকতা। 

    ‘ য়ঃ ি মবা িস’ এই কু ীবােক র িত িন পাওয়া যায় গা ারী উ ািরত ‘গভীর 
কল াণিস ু  ক ক ম ন’ ভৃিত উ েত। 

     মহাভারেত ধতৃরা  ধমেব া অথচ পু ে হকাতর সুতরাং ি ধা  এবং দবিনভর িচ ত 
হেয়েছন। দখা যায়, থম দূ ত ীড়ার ােব ধতৃরা  যু র ারা দুেযাধনেক িনর  
করবার চ া কেরেছন। িক  শষ পয  কৗশলী দেুযাধন অিভমানসহকাের মৃত  ই া 
করেল পর হা  হেয় মত িদেয়েছন- 

আতবাক  তৎ তস  ণেয়া ং িনশম  সঃ । 

ধতৃরাে া বীৎ ষ ান্ দুেযাধনমেত ি তঃ।। 

বশ ায়ন আরও বলেছন- 

দূ েত দাষাং  জানন্ স পু ে হাদকৃষ ত- 

    দেূতর দাষ জেনও িতিন পু ে হবশতঃ এই কাজ করেলন। রবী নাথ সংি  অংেশ 
আ য দ তার সে  ধতৃরাে র এই হা তা ও ধমেবােধর ে র িদক ট উদ ্ঘা টত 
কেরেছন। মহাভারেত এই অ  পিরস্ফুট করা হয়িন- 

অ  আিম অ ের বািহের 

িচরিদন- তাের লেয় লয়িতিমের 

চিলয়ািছ- ব ু গণ হাহাকার-রেব 

কিরেছ িনেষধ, িনশাচর গৃ -সেব 

কিরেতেছ অ ভ চীৎকার, পেদ পেদ 

সংকীণ হেতেছ পথ, আস  িবপেদ 

ক িকত কেলবর, তবু দৃঢ়কের 
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ভয়ংকর েহ বে  বািঁধ লেয় তাের 

বায়ুবেল অ েবেগ িবনােশর ােস 

ছ টয়া চেলিছ মূঢ় ম  অ হােস 

উ ার আেলােক- ধু তিম আর আিম, 

আর স ী ব হ  দী  অ যামী- 

নাই স ুেখর দৃ , নাই িনবারণ 

প ােতর, ধু িনে  ঘার আকষণ 

িনদা ণ িনপােতর। 

মহাভারেত গা ারীর াথনার ত র ধতৃরা  খুব সংে েপ িদেয়েছন। িতিন অ ম, পু েক 
িনবৃ  করার সাধ  তারঁ নাই, সুতরাং বংেশর িবনাশ হয় হাক, িতিন আর কী করেবন?  

অথা বীন্ মহারােজা গা ারীং ধমদিশনীম্। 

অ ঃ কামং কুলস াস  ন শে ািম িনবািরতম্।। 

    ধতৃরাে র এই অ মতার িদক্ ট রবী নাথ অিত সু রভােব ফু টেয় তেলেছন এবং 
মূলানুসাের ধতৃরাে র দবিনভরতাও চমৎকার দিখেয়েছন- 

ি েয়, সংহর, সংহর 

তব বাণী। িছঁিড়েত পাির ন মাহেডার, 

ধমকথা ধু আিস হােন সুকেঠার 

ব থ ব থা। পাপী পু  ত াজ  িবধাতার; 

তাই তাের ত জেত না পাির …. 

এখন তা আর 

িবচােরর কাল নাই, নাই িতকার, 

নাই পথ- ঘেটেছ যা িছল ঘ টবার, 

ফিলেব যা ফিলবার আেছ। 

     পা বেদর বনগমনকােল স য় ধতৃরা েক ধম ও ভিবতেব র িদক্ ট স ে  িনেবদন 
জািনেয়েছন। ধতৃরা  তখন স য়েক তারঁ ঐ হদুবলতার  কথা াপন কেরিছেলন-‘িবদুর 
এ রকম ধম ও ন ায়সংগত কথা বলেলও পু গেণর িহেত  হেয় আিম তা িন িন – উ বান্ 
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ন গহৃীত  ময়া পু িহেত ু না।’ মােটর উপর রবী নােথর ধতৃরা  মূেলর উ লতর 
িত প হেয়েছ। 

     কণকু ীসংবােদ কণ ও কু ীর সংলাপ ও চির  িনমােণ রবী নাথ মূল থেক বহ নূতন  
দিখেয়েছন। আবার ানিবেশেষ মূেলর েয়াজনীয় অনুসরণ কেরেছন। কণ-চিরে  

মাতৃে হব াকুলতা, সুদরূ ও অ ােতর জন  রহস ময় আকষণ মূেলর উপর আধুিনক 
রামাি ক গীিতকিবর অনুর ন। কেণর হব াকুল দেয়র পিরচয় িদেয় কিব স বতঃ 

কু ীর মাতৃধমপালন না করার িনণ্ঠরতার িদক ট ভােব জানােত চেয়েছন। 
রবী নােথর কণ তারঁ পিরত াগ স েক অিভমান কাশ কেরেছন মা , িক  মহাভারেতর 
কণ কু ীর কােছ দৃঢ় অিভেযাগ এেনেছন এবং পিরেশেষ বু ঝেয় িদেয়েছন কন পা বপে  
যাওয়া তারঁ পে  স ব হেব না। আবার উভয় ই কণ বীর, িবেবচক, উদার এবং িনজ 

া ধমর ায় য বান। মহাভারেতর কেণর মমতা রাধার উপর, কু ীর উপর কেণর 
মাতৃভ র সং ার নাই, যিদও কু ীর পে  বাৎসল সং ার াভািবকভােবই হয়ত িক ৎ 
রেয়েছ। রবী নাথ কেণর িচে  মাতৃে হতৃষার পিরচয় িদেয় কাব গত চমৎকািরে র সৃ  
কেরেছন। মহাভারেতর কণ কু ীর সে  সা াৎকােরর পূেবই তারঁ িনজ পিরচয় জেন 
ফেলেছন। এমন-িক কেয়কিদন আেগ কৃ  যখন শাি  াপন করেত এেস ব থ হেয় িফের 

যা েলন তখন পেথ িতিন কণেক ডেক রেথর উপর তেল িনেয় কেণর জ পিরচয় িববতৃ 
করেল কণ বলেলন, ‘এ কথা আিম পূেবই জেনিছ।’ রবী নাথ িক  িনজপিরচয় স ে  
কেণর সম গ্ ােনর অভােবর কথা িলিপব  কেরেছন- ‘ িনয়ািছ লাকমুেখ জননীয় 
পিরত  আিম।’ কু ী কেণর পিরচয় াপন করেল সংশয় ও িব ােসর মধ বত  িব ত  কণ 
বলেছন- ‘ িন সম, হ দবী, তামার বাণী।’ কণ-চিরে র বাকী অংশ মূেলর ায় একা  
অনুগত। 

    মহাভারেতর কু ী হ নাপুের অ -পরী ায় কণ ও অজনুেক িত তা করার জন  
ত দেখ মূিছত হেয় পেড়িছেলন। সখােন মহিষ ঠক কু ীর হব াকুলতার কান 

পিরচয় দন িন। আর যুে র পূবাে  কু ী যখন কেণর কােছ যাওয়ার েয়াজন বাধ 
কেরিছেলন তখন িতিন বহল পিরমােণ াথ েণািদত হেয়ই িগেয়িছেলন। কেণর বীর  এবং 
পা বিবে ষ িবেশষতঃ অজেুনর উপর অসূয়া ও ােধর কথা আর দুেযাধেনর িদেক 
প পািত  কু ীর জানাই িছল। সুতরাং কণেক যিদ পা বপে  িনেয় আসা স ব হয় তা 
হেল পা বেদর জয় যমন সুিন ত হয়, তমিন াতৃিবেরােধরও সমাি  ঘেট- কেণর 
কােছ যাওয়ার মুেল কু ীর এইরকম ভাবনা কাজ কেরিছল। মহাভারতকার বলেছন-
“দুেযাধন-পিরচািলত কণই আমার উদ্ েবগ জ াে , কণ তার িনেজর ও াতােদর িহতকর 
কথায় কান িদেতও পাের এই মেন কের ও দৃঢ়ভােব কতব  ি র কের কু ী গ ার অিভমুেখ  
গমন করেত লাগেলন,” কু ীর উ র মেধ  েহর আিতশয  কািশত হয় মহাভারেত এমন 
উ  নই বলেলও চেল। হয়ত মহাভারেতর কু ী ভেবিছেলন য েহর কাশ অত  
অসংগত, এবং অেশাভন হেব। যাই হাক, কু ী জানেতন না য কণ তারঁ জ কথা পবূাে ই 
জােনন, আর এ িবষেয় কতব - অকতব ও ঠক কের ফেলেছন। মূল মহাভারেতর কু ীর 
চিরে  এইভােব িকছ বিশ  যাজনা কের রবী নাথ মহাভারেতর ঢ় পিরেবশ থেক 
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যমন তারঁ কাব েক মু  করেত চেয়েছন তমিন মাতৃে র িদক ট কাশ কের 
বাঙািলমেনর উপেযাগী করেতও চ া কেরেছন। 

   ঘটনাসং ােনর িদক থেকও রবী কােব   নূতন  রেয়েছ। মহাভারেতর কু ী কেণর 
কােছ িগেয়িছেলন িদবা ি হেরর সময়। রবী নাথ স ে  স ার ভূিমকা রচনা কের 
কেণর আিব তা-িব ল মেনর উপেযাগী পিরেবশ রচনা করেত চেয়েছন। 

   মহাভারতকার উদ ্েযাগপেব কেণর সে  কু ীর সা াৎকার এইভােব বণনা কেরেছন,- 
কু ী গ াতীের উপি ত হেয় দখেলন কণ সূেযর ধ ােন িনরত রেয়েছ। কেণর িনয়ম এই িছল 
য পবূমুখ হেয় জপ করার সময় সূয যত ণ না তারঁ পৃ েদেশ িকরণ িব ার করত স পয  

িতিন জপ থেক িবরত হেতন না। জপ তখেনা শষ হয় িন এমন সময় কু ী উপি ত হেলন। 
তখন- 

াঙ্মুখেস া ব েহাঃ সা পযিত ত পৃ তঃ 

জপ াবসানং কাযাথং তী ী তপি নী।। 

অিত ৎ সূযতাপাতা, কণেস াত্ বাসিস। 

কৗরব প ী বাে য়ী প মােলর ষ তী।। 

আপৃ তাপা প্ত্বা স পিরবতৃা যত তঃ। 

দৃ ্বা কু ীমুপািত দিভবাদ  কৃত িলঃ।। 

   ‘পূবমুখ ঊ বাহ কেণর প ােত দািঁড়েয় েয়াজনসাধেন  কু ী জেপর অবসান তী া 
করেত লাগেলন। কৗরবপ ী বৃ বংেশা াব  সই কু ী সূযতাপপিরি া হেয় কেণর 
উ রীয়বােসর িনে  িগেয় দািঁড়েলন। রিবতাপ পৃ েদশ শ করেল পর কণ জপ সা  কের 
িপছেন িফরেতই কু ীেক দেখ অিভবাদন কের কৃতা িলপেুট তারঁ কথার অেপ া করেত 
লাগেলন।‘ এর পর কু ী যা যা বলেলন ও কণ যা যা উ র িদেলন রবী নােথর রচনায় তা 
যথাস ব িতফিলত হেয়েছ। কেণর উ - 

রােধেয়হহমািধরিথঃ কণ ামিভবাদেয়। 

া া িকমথং ভবতী ব্ িহ িকং করবািণ ত।। 

‘কণ নাম যার, 

অিধরথসূত পু , রাধাগভজাত, 

সই আিম –কেহা মাের তিম ক গা মাতঃ’। 

 কু ীর উ - 

কৗে য় ং ন রােধেয়া ন তবািধরথঃ িপতা। 
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নািস সূতকুেল জাতঃ কণ ! তি  ম বচঃ।। …… 

স ং াতৃনসংবুধ  মাহাদ ্ষদপুেসবেস। 

ধাতরা ান্ ন তদ্ যু ং িয় পু  িবেশষতঃ। 

 

‘িফরােত এেসিছ তাের িনজ অিধকাের। 

সূতপু  নহ তিম, রাজার স ান, 

দরূ কির িদয়া, বৎস, সব অপমান 

এেসা চিল যথা আেছ তব প াতা।’ 

 এর পর কু ী বাঝােলন- 

এতদ্ ধমফলং পু  নরাণাং ধমিন েয়। 

যত্তষ স  িপতেরা মাতা চােপ কদিশনী।। 

অজেুননা জতাং পবূং তাং লাভাদসাধুিভঃ। 

আ দ  ধাতরা েভ া ভ  যৗিধ রীং ি য়ম্।। 

  ‘িপতৃপু েষরা এবং মাতা ত  হন এই তা মানুেষর ধম। সুতরাং অজনু য রাজ ী জয় 
কেরেছ, আর অসাধু ধৃতরা - পু গণ যা কেড় িনেয় ভাগ করেছ তা িছিনেয় নাও আর 
যুিধ েরর াপ  সই রাজ ী ভাগ কর।’ কু ীর এই সব িহতবাক  বণ কেরও িক - ‘চচাল 
নব কণস  মিতঃ সত ধেৃত দা।’ সত া য়ী কেণর মন এেত িব মুা ও িবচিলত হল না। কণ 

বলেলন- 

ন চতৎ েধ বাক ং েয় ভািষতং য়া। 

ধম ারং মৈমতৎ স াৎ িনেয়াগকরণং তব।। 

  ‘ তামার বােক র সমাদর করেত পারিছ না, কারণ আিম মেন কির না য তামার 
আ াপালেন আমার ধমাচরণ হেব।’ এরপর মহাভারেতর  কণ কু ীেক তী  ভৎসনাবাক  

িনেয়েছন এবং পিরেশেষ বলেছন- 

ন ব মম িহতং পূবং মাতৃবৎ চ তং য়া। 

সা মাং সংেবাধয়স দ  কবলা িহৈতিষণী।। 
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  ‘অতএব আমার িহেতর চ া পূেবই না কের এখন য আমােক বাঝােত এেসেছন স 
কবল িনেজর ম ল ল  কেরই।” কেণর এই ভৎসনাসূচক কথা মেন রেখই রবী নাথ 

িলেখেছন- 

হ বৎস, ভৎসনা তার শতব সম 

িবদীণ কিরয়া িদক এ দয় মম 

শতখ  কির। 

িক  এই মা । রবী নােথর গ নাবাক  মূেলর মত অত তী  নয়- 

িসংহাসন ! য িফরােলা মাতৃে হপাশ 

তাহাের িদেতছ, মাতঃ রােজ র আ াস। 

একিদন য স েদ কেরছ ব ত 

স আর িফরােয় দওয়া তব সাধ াতীত। 

মাতা মার, াতা মার, মার রাজকুল 

এক মুহেূতই মাতঃ, কেরছ িনমলূ 

মার জ েণ। 

মাতার িত যেথািচত ভৎসনাবাক  েয়ােগর পর মহাভারেতর কণ কন পা বপে  যােবন 
না তা বীেরািচতভােব বু ঝেয় কু ীেক িনবৃ  করেত চ া করেছন- 

অ াতা িবিদতঃ পবূং যু কােল কািশতঃ। 

পা বান্ যিদ গ ািম িকং মাং ং বিদষ িত।। 

সবকাৈমঃ সংিবভ ঃ পু জত  যথাসুখম্। 

অহং্ ব ধাতরা াণাং কুষাং তদফলং কথম্।।…… 

মম ােণন য শত্ ন্ শ াঃ িত সমািসতম্। 

মন ে  ত কথং তষামহং িছ াং মেনারথম্।। 

ময়া েবন সং ামং িততীষি  দরুত য়ম্। 

অপাের পারকামা য ত েজয়ং তানহং কথম্।। 

 “ আিম পা বেদর াতা বেল আেগ কউ জােন না, আজ যিদ হঠাৎ যু কােল এ কথা 
কাশ পায়, আর আিম পা বেদর সে  িগেয় যাগ িদ’ তা হেল আমােক কউ য় 
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বলেব? দুেযাধেনরা আমার সবিবধ অিভলাষ পরূণ করেছ, আমােক সব কাের পূজা করেছ, 
তােদর এই ীিতেক িক আিম ব থ করেত পাির? আিম পে  থাকেল য- কানও শত্ র 
স ুখীন হওয়া যায় এ যারা মেন কের তােদর অিভলাষ আিম পূরণ না কির কী কের? 
আমােক তরণী কের যারা সমাগত ভীষণ রণনদী উ ীণ হেব ঠক কের রেখেছ আজ 
িব াসঘাতকতা কের তােদর কানমেতই ত াগ করেত পারিছ না।” 

    রবী নাথ এই অংেশর ভাব সংে েপ িনব  কেরেছন- 

সূতজননীের ছিল 

আজ যিদ রাজজননীের মাতা বিল- 

কু পিত-কােছ ব  আিছ য ব েন 

িছ  কের ধাই যিদ রাজিসংহাসেন- 

তেব, িধক্ মাের।…….. 

য পে র পরাজয় 

স প  ত জেত মাের কােরা না আ ান।” 

    কেণর সে  কৃে র আলােপর কােনা কােনা অংশ রবী নাথ তারঁ কণকু ীসংবােদ 
ব বহার কেরেছন। কণচিরে র া মিহমার ভাব ট ফু টেয় তলেতও রবী নাথ ঐ অংেশর 
সাহায  িনেয়েছন। কৃ  যখন কণেক অতল রাজ ী ও যুিধ রািদ প াতার 
সবােসৗভাগ লােভর িবষয় উে খ কের পা বপে  ফরাবার য়াস করেলন তখন কণ 
যসব কথা বেল কৃে র াব ত াখ ান করেলন তা তারঁ চিরে র মিহমা আরও পিরস্ফুট 

কেরেছ। কণ বলেলন- দখ, যােত আমার কােনা ম ল না হয় এমনভােবই কু ী আমােক 
িবসজন িদেয়িছেলন। এিদেক আমার িত হবশতঃ রাধার েন দু রণ হেয়িছল। িতিন 
আমার মলমূ  ধারণ কেরিছেলন। আিম ধম  হেয় তারঁ িপ  লাপ কির কী কের? আর 
অিধরথ আমােকই তারঁ পু  বেল জােনন, আিমও তােঁকই িপতা বেল জািন। িতিন আমার 
জাতসং ার কিরেয়েছন, ‘বসুেষণ’ নামকরণ কিরেয়েছন। তা ছাড়া সূতকুেল আিম িববাহ 
কেরিছ, আমার স ানািদও হেয়েছ। পিৃথবীর সম  সুবণরািশর িবিনমেয় অথবা কী আনে  
কী ভেয় কােনামেতই এই স ক িমথ া করা যায় না। তারপর দখ, দুেযাধনেকই বা আিম 
ত াগ কির কী ক’ র? তারঁই আ েয় আজ তেরা বছর িন ক রাজ  ভাগ করিছ। দুেযাধন 
আমার আশােতই যুে  অবতীণ হে , রথ যুে  অজেুনর িতপ  িহসােব আমােকই 
বরণ কেরেছ। বধ অথবা ব ন অথবা অন  য কার ভেয় িক লােভর বশবত  হেয় তারঁ স 
আশা তা ব থ করেত পাির না- ইত ািদ। 

   কণকু ীসংবােদর িন িলিখত দু ট অংশ কৃ -কণ-সংলাপ থেক নওয়া। কু ী কেণর 
রাজ সুখ বণনা করেছন- 

দুলােবন ধবল ব জন যুিধ র, 
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ভীম ধিরেবন ছ , ধন য় বীর 

সারিথ হেবন রেথ, ধৗম  পেুরািহত 

গািহেবন বদম । 

     মূেল কৃ কতৃক উ ািপত েলাভন- ‘এস, আজই তামার অিভেষেকর ব ব া কির’- 

অি ং জেুহাত ব ধৗম ঃ শংিসতা া  ি েজা মঃ 

যুবরােজাহ  ত রাজা ধমপুে া যিুধ রঃ। 

গহৃী া ব জনং তং ধমা া সংিশত তঃ।। …… 

ছ  ত মহাে তং ভীমেসেনা মহাবলঃ। 

অিভিষ স  কৗে েয়া ধারিয়ষ িত মূধিন।। 

িকি ণীশতিনেঘাষং বয়া পিরবারণম্। 

রথং ৈতহৈয়ষু মজেুনা বাহিয়ষ িত।। 

অিভমনু  ত িনত ং ত াসে া ভিবষ িত।। 

  নাট কােব র উপসংহােরর িদেক কণ কু ীেক সা নাদান সে  য ভাবী পিরণােমর কথা 
বলেছন তা ব তঃ কৃ -কণ- সংলােপর মেধ কার কেণর ভিবষ াণী- 

কিহলাম পা েবর হইেব িবজয়। 

আ জ এই রজনীর িতিমর ফলেক 

ত  কিরনু পাঠ ন -আেলােক 

ঘার যু ফল। 

মূেল রেয়েছ- 

রাজােনা রাজপু া  দেুযাধনবশানুগাঃ। 

রেণ শ াি না দ াঃ া ি  যমসাদনম্।। ….. 

পরাজয়ং ধাতরাে  িবজয়  যিুধ ের। 

শংস  ইব বাে য় িবিবধা রামহষণাঃ।। 

াজাপত ং িহ ন ং হ ীে া মহাদু িতঃ। 

শৈন রঃ পীড়ায়িত পীড়য়ন্ ািণেনাহিধকম্।। 
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কৃ া চা ারেকা ব ং জ ায়াং মধুসূদন। 

অনুরাধাং পরাথয়েত ম ং স ময়ি ব।। 

নূনং মহ য়ং কৃ  কু ণাং সমুপি তম্। 

     অথাৎ- ‘দুেযাধনপে র রাজগণ ও রাজপু গণ যুে  িনহত হেব। নানা রামহষক 
দুিনিম  কৗরবপে র পরাজয় এবং পা বপে র জয় সূিচত করেছ। ম ল হ ব ী হেয় 
সূেযর সে  অনুরাধা ন ে  িমিলেত যাে ।’ এই হ’ল রবী নাথ বিণত কেণর ন ােলােক 
যু ফল পাঠ করা।  

      হ নায় অ পরী ার িদেনর ঘটনা রবী নাথ যথাস ব মূলানুসরেণ িববতৃ কেরেছন। 
কু ীর মাতৃে েহর অিভব  আধুিনক কিবর কাব কুশলতাময় অনুর ন। মূেল রেয়েছ, 
অজেুনর অ েকৗশল দশেন যখন র েল কউ বা চমৎকৃত কউ বা িবষ  তখন বল 
বা াে াট করেত করেত কণ েবশ করেলন এবং বলেলন অজনু য য কৗশল দশন 
করেছন স সবই আিম দখােত পাির এবং িতিন অজনুেক যুে  আ ান করেলন । কণ ও 
অজনু যুে  বৃ  হওয়ার উপ ম করেল- 

ি ধা র ঃ সমভবৎ ীণাং ধমজায়ত। 

কুি েভাজসুতা মাহং িব াতাথা জগাম হ।। 

কু ী িব য়ার এইটকু বণনামা  মহাভারেত রেয়েছ। স ান পিরত ােগর পর এই কু ী তােক 
থম দখেছন। যু িনয়মস ে  অিভ  প তখন কণেক  করেছন- 

অয়ং পথৃায়া নয়ঃ কনীয়ান্ পাণড্ন নঃ। 

কৗরেবা ভবতা সাধং যু ং কিরষ িত।। 

মেপ বং মহাবােহা মাতরং িপতরং কুলম্। 

কথয়  নের াণাং যষাং ং কুলভূষণম্।। 

তেতা িবিদ া পাথ াং িতেষাৎস িত বা ন বা। 

বথৃাকুলসমাচাৈরন যধু ে  নপৃা জাঃ।। 

‘যেব কৃপ আিস’ ভৃিত উ র মেধ  রবী নাথ এর সংে প কেরেছন। কেণর অবমািনত ও 
ল ত অব া স ে  রবী নাথ বেলেছন- ‘আর  আনত মুেখ না রিহল বাণী, দাড়ঁােয় 
রিহেল।’ মূেল রেয়েছ- 

এবমু স  কণস  ীড়াবনতমাননম্ । 

বেভৗ বষা ুিবি ং প মাগিলতং যথা।। 
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অথাৎ ‘বষাবািরিবমিলন অবনত পে র মত কেণর মুখ ল ায় আনত হ’ল।’ 

অ রােজ  অিভেষক সমা  হেল অিধরথ র শালায় েবশ করেছন, তার বণনা রবী নাথ 
িন িলিখতভােব িদে ন- 

হনকােল কির পথ 

র -মােঝ পিশেলন সূত অিধরথ 

আন  িব ল। তখিন স রাজসােজ 

চাির িদেক কুতূহলী জনতার মােঝ 

অিভেষকিস  িশর লুটােয় চরেণ 

সূতবেৃ  ণিমেল িপতৃস াষেণ। 

মূেল রেয়েছ- 

ততঃ ে া রপটঃ স ে দঃ সেবপথঃু। 

িবেবশািধরেথা র ং ষ ােণা হবয়ি ব।। 

তমােলাক  ধনু া িপতৃেগৗরবষি তঃ। 

কেণািভেষকা িশরঃ িশরসা সমব ত।। 

   “তখন লা ঠেত ভর িদেয় ব সম  হেয় অিধরথ ঘমা  কেলবের ও ক তেদেহ 
র ভূিমেত েবশ করেলন। তােঁক দেখ াভািবক িপতৃস ান - বণতাবেশ কণ ধনু ত াগ 
ক’ র অিভেষকিস  িশের ণাম করেলন।” 

   মূেল কেণর িত ভীেমর পিরহাসবাক  রেয়েছ- 

ন মহিস পােথন সূতপু  রেণ বধম্। 

কুলস  সদৃশ ূ ণং েতােদা গহৃ তাং য়া।। 

   রবী নাথ এর ভাব অবল ন কের িলেখেছন- 

‘ ূ রহােস  পা েবর ব ু গণ সেব িধ ািরল’; 

   এইভােব াচীনেক অবল ন ও অনুসরণ ক’ র রবী নাথ নবকাব  িনমাণ কেরেছন। এর 
ীকরণ এবং িনিমিত, দু ট িদকই অপূব িচ াকষক হেয়েছ ধু এইমা  বলা যায়।    
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রবী নােট  াচ ানুসরণ 

           পিৃথবীর য-ক’ ট ভাষায় উ ত সািহত  সৃ  হেয়েছ বাঙলা তার মেধ  অন তম। 
সািহিত ক সমু িতর এক ট ধান ল ণ হ’ল আ ীয় গা র বা স -ব েনর মেধ  আগত 
অন  কােনা সািহেত র ভাবস িতর অনায়াস ীকরণ। এইভােব িচর নতা বা কীয়তা এবং 
নবীনতা বা পরকীয়তায় সে  অহরহ িমলনিম ণ উে খেযাগ  সািহেত র মেধ  ঘেট থােক। 
তার এই কৃিতেক চিল ু তা বলা যেত পাের। বাঙলা সািহেত র নাড়ীন  যারঁা চেনন 
তারঁা এেক এক ট থম ণীর চিল ু  সািহত  িহসােব িন য়ই অনুভব কেরন। সং ৃ ত ও 
িহ  এবং অন ান   ােদিশক সািহেত র িছেটেফাটঁা সমাহরণ ক’ র বাঙলার দহকাি েত 
ভারতীয়তা পিরব া  হেয়েছ, আর ায় দশু, বৎসেরর অিতিথ এক ট সমৃ  বেদিশক 
অিতিথর সাহচেয এর হাবভাব চাল-চলন বদেল গেছ। পা র ঘেটেছ, ােণর মেধ  নূতন 

ন জেগেছ, িক  অ রা া বা প বদেলেছ এ কথা মানব না। 

     শতসহ ায়ুঃ সািহেত র ে  এ রকম ভাবা র ও পা র নসিগক ঘটনা। বাইেরর িদক 
থেক অমুক কিব নাট কার গ  লখেকরা অমুক সািহত  থেক উপাদান আহরণ কের 

এইসব পিরবতন আনেলন, িক  য  িনয়েম; বেল এেকর শ  অেন  স ািরত হল তা 
সহেজ ধরা গল না। স িত ‘কি েন ’ থেক আহিরত যসব ভাব ও প বাঙলা কিবতা-
গে  স ািরত  করার য়াস চলেছ তা কানও নসিগক িনয়েমর অধীন বেল তীত হে  
না, স সব ভাব ও প বাঙলায় া ীকৃতও হে  না। মেন হয়, য নবীনতা শী মেধ  আমরা 
পেয়িছ তা এখনও কালবািরত হেয় পেড়িন। অ -হাস - রামাে র মুহমূহ  পিরবতন  

সু তার ল ণও নয়। হেত পাের, যিদ ভােবর মেধ  বল আেলাড়ন জােগ  আপনা হেতই।  
মৗল বা ব রণা থেকই বা ব সৗ েযর িত া স ব। গতানুগিতেক পিরত  বহ দল ও 

মেতর মেধ  িব া  িচ ায় ব িবক পিরবতন যিদ আেস তাহেল সািহেত ও সু  কােশর 
মেধ  তা অ য় হেত বাধ । িক  যাক স কথা। 

      আধুিনক ভাষা িলেক প েতরা গিতশীল বােহর সে  এবং সং ৃ ত ভাষােক জলপূণ 
খােলর সে  তলনা কেরেছন। তলনা টেক সািহত  পয  সািরত করা যেত পাের। সং ৃ ত 
সািহেত র জলধারায় বাংলা সািহত  মােঝ মােঝ পু  হেয়েছ। প দশ- ষাড়শ শতা ীেত 
গীিতকােব র ধারা, স দশ- অ াদেশ আখ ানকাব , উনিবংশ- িবংেশ  নাটক এবং কাব  দুইই 
। কৃ যা া বাঙলার কীয় ঐিতহ  বহন কেরেছ, যমন কেরেছ ম লকাব , িবিভ  পাচঁািল 
এবং লাকগীত সমূহ। এই যা াগােনর িবষয় টেক বাঙলা নাট  সািহেত র মূল ধ’ র এর 
পিরবতন পর রার কথা িচ া করেত হেব। উনিবংশ শতেকর মাঝামা ঝ মধুসূধন থম 
পূণভােব প মা ও পূব  রীিতেক িমিলেয় খা ঁ ট নাটক সৃ েত মেনােযাগ দন। প ম থেক 

ট-সংেযাজন ও সংঘাতরীিত এবং াচ  নাটক থেক চির  ও ভাষণ রীিত িতিন সং হ 
কেরিছেলন। তারঁ শিম া এবং প াবতী যা াগানেক উলেট িদেয় নাটক িনেয় নূতন পরী া-
িনরী ার ফল। এ দু ট পরী ামূলক অব ায় থেক গেছ। িক  কৃ কুমারী সৃ  িহসােব 
উতেরেছ, িবিভ  নাটাশালার কৃ কুমারীর অিভনয় হেয়েছ পনুঃপুন। ল  করেত হেব, এই 
িতন ট নাটেকই মধুসূধন াচীেনর আবহাওয়া সৃ  কেরিছেলন, ভাষেণর পও সং ৃ ত নাটক 
থেকই সং হ কেরিছেলন। তখনকার গেদ  সং ৃ ত আলংকািরক বাক্ ভি মার অনুসরণ 
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নাটেকর ভাষণ িলেক  কৃ ম ক’ র তেলেছ। চির ই হাক আর ভাষণই হাক সং ৃ েতর 
ঐ যেক আ  ক’ র নওয়ার মত অব া তখনও আেস িন। এরই মেধ  উিনশ শতেকর 
মাঝামা ঝ তখনকার সমাজ জীবেনর িত িব দশেনর আ েহ ক ািরেকচর এবং ন া 
রচনার সাড়া পেড় যায়। এর দ তম  িতিনিধ হেলন দীনব ু । সািহিত ক নাটক রচনার জন  
িতিন িব মুা  আ হশীল িছেলন না, অথচ য চাির ক উপাদান, খ  ঘটনার যাজনা এবং 
ভাষেণর আ য া র িতিন রাখেলন তার তলনা আজও নই। িগিরশচ ও সূ  সািহিত ক 
নাটক রচণার জন  ব  িছেলন না; িতিন বরং বাঙালীর কীয়তােকই জীিবত করবার িকছ  
উেদ াগী হেলন। এই কীয়তা আর িকছ নয়, বাঙালীর সই পুরাতন ভাবধম, ধম ও সািহত  
একই সে , যা একিদন যা াগােনর আসের প ী মুখিরত কেরিছল।  িগির ে র পৗরািণক 
নাটেকর পিরেবশ সং ােন সং ৃ েতর নাট -রীিত হেণর অবকাশ ম  িছল না,  িক  
সে ে ও িগিরশচ েক সািহিত ক আট তমন ভািবত করেত পােরিন। রাজা, পা িম  

ক ু কী চট  ভৃিতর চির  যদ িপ িগির  হণ কেরিছেলন তােদর চাির  এবং ভাষণ 
সং ৃ ত নাট ানুসাের িনয়ি ত কেরন িন। সখােন বাঙািলর জাতীয়ভােবর উপর বল িনভর 
তােঁক াচ -পা ােত র ত  অনুসরণ পরাঙ্মুখ কেরিছল। কীয়ভােব নাটক িনমােণর 
িদক থেক িগিরশচ  অনন , তারঁ ত্ ট যাই থাক। এই কীয়তার ধারােতই রবী নােথর 
অিতিবস্তৃত নাট কৃিতর শষ িবচার।   এিদক থেক সমকালীন ি েজ লালেক বরং 
পুেরাপুির ইংের জ- ঘঁসা সািহিত ক বলা যায় – েটর েন, সংঘাত সৃজেন, দৃশ  
যাজনায়, ভাষেণ িতিন শ পীয়েরর নাট রীিতেকই বাংলায় াপন কেরেছন। ঠাকুর-পিরবার 

এবং রবী নাথ য বাঙলার মৗিলকতার  িবষেয় অিধকতর আ হশীল হেয়িছেলন তার কারণ 
অেনক, এে ে  তার আেলাচনার েয়াজন নই। 

       সং ৃ ত থেক কিবর ভাব বা প আহরণ স ে িবচারকােল িবচারেকর দৃ েক সীিমত 
রাখেতই হয়। একথা বলা চেল না য, আধুিনক কিব-নাট কার সং ৃ ত নাটেক অনুসৃত 
রীিতসমূহ, যমন, াবনা, না ী , পা েবেশর িবিভ রীিত, েবশক, িব ক, পাচঁ 
রকেমর অথাপে পক, অথবা নানা কােরর নােট া র িবধােনর কানও এক টেকও 
কাথাও িনয়েমর অনুগত হেয় অনুসরণ কেরেছন। যমন অন , তমিন এে ে ও  িতিন 

স ূণ ত । যমন শ পীয়েরর বা ইংের জ জামািন গীিতনােট র রীিত, তমিন সং ৃ ত 
নাট কলার একটা আভাস মা  মােঝ মােঝ অনসুরণ কেরেছন, তমিন আবার অনু ািণত 
বাধ কেরেছন এেদশীয় যা াগােনর লাকিচ ানুর েন । সব িমেল কিব-নাট কার যা সৃ  

কেরেছন তা তারঁ িনেজর জিনস। এই সীিমত অবকােশর মেধ ই িনণয় করেত হেব তারঁ 
কিবমানস সং ৃ ত নাট কলার কান কান িদক তারঁ সৃ েত অনায়ােস ীকরণ যাগ  বেল 
িবেবচনা কেরেছ। 

       কিবর নাটক রচনার অিভলাষ থম চিরতাথতা লাভ কেরেছ রাজা ও রানী’ ত। এর 
পূেবকার নাট ক  রচনা িল কাব ে ােত িব ািবত। রাজা রানীর সংঘাতময় নাটকীয় 
ঘটনা বাহ উে খ যাগ  ব । থেমর িদেকর রচনা বেল এই ে র িভি ভূিম িকছটা 
অিতশিয়ত হেয়েছ এবং শেষর িদেক আক ক মৃত বরেণর জন  মেলা ামার চমকময় 
আেবগ িবস্তৃিত লাভ করেলও  এ টেক সাথক নাট  সৃ  ে  বলা যায়। এর অ ঃসার 
িনমােণ  শ পীয়রীয় রীিত এবং জ ািতির নােথর ইিতহােসর মায়াি ত  রামাি ক 
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ােজিড িন য়ই িকছ কাজ কেরেছ। িক  কিব পিরেবশ িনমােণ চীেনর অনুসরণ যু  
সংগত মেন কেরেছন দখেত পাই ; কারণ, এর কািহনী এবং চির  সং ান কা িনক াচীন 
ইিতহােসর। এই পিরেবশ র া কেরেছ পিরহাস রিসক দবদে র চির , ক ু কী এবং 

েবদী; েমাদ কানন,অ পুর ভৃিত িচ  আর ভাষেণ ইত তঃ সং ৃ ত কাব -নােট  দৃ  
বাগভি মার েয়াগ। ারে ই িব ম ও দবদে র সংলােপ খা ঁ ট াচীন পিরেবেশ আমরা 

েবশ করিছ। সংলােপ রেয়েছ াচীন িবষেয়র উে খ- অনু র-িবসগ  ব াকরণ-ত ত 
অম –পািণনী যাগয –অন েদব আর সং ৃ তানুসারী নীিতে াক।   দবদে র চিরে  
সং ৃ েতর কাযদ   িবদষূক িকছ পিরমােণ িতফিলত হেয়েছ, রাজা এবং িনজ গিৃহনীর সে  
কথাবতায় দবদে র িবদষূণ ভাব িবেশেষ পিরস্ফুট হেয়েছ। হাস  এবং িব ূপময় 
কটাে র সে  নাটকীয় কােয  অিনবায  যাগ এই চির টেক রাজা ও রাণী নাটেকর এক ট 

ধান চিরে র মযাদা িদেয়েছ। চির টর পিরচেয় নাট কার এেক রাজার বাল সখা া ণ 
বেলেছন। িক  এেক স ূণ িবদষূক না বলা গেলও, সই ভূিমকােতই য চির ট গ ঠত 
তােত সংশয় নই। েবদীর মেধ  য বু হীন া েণর ছাপ দখা যায় তােত ঐ চাির ট 
সকাল এবং একােলর িম -সং রণ এবং কতকটা াধীন হেয় পেড়েছ। ক ু কী সং ৃ ত 

নাটেকর অ ঃপুরচর িব ই, তেব িতহারীর ভূিমকাও হণ কেরেছ।  

            ‘রাজা ও রাণী’ ত াচীন পিরেবশ-িচ  নাটেকর বিহর  আবরণমাে  পযবিসত 
হয়িন, নাটক টেক যথাযথ গিত দান কেরেছ। এ িচ  বল না হেলও আধুিনক নাটেক এর 
যাজনা সাথক হেয়েছ এ বলেতই হেব। দবদে র শ গত ষ রচনা, েবদীর অপ ংশ 

উ ারণ াচীেনর বা বতা র া কেরেছ। ‘িবসজেন’র পিরেবশ াচীন নয়, এবং তার 
েয়াজনও িছল না। িক  পরবত  নাট রচনা ‘িচ া দা’য় াচীেনর অনুসরণ এবং 
া ীকরেণর িব য়কর দৃ া  পলাম। ‘িচ া দা’র িবষয়ব , পিরেবশ, চির  সবই াচীন, 

আর এর সং ৃ ত সাধন এত পিরপূণ ও রম  য আধুিনক ভাব (নরনারী- ণয় স ক ) যা 
আেছ বা ঐ না টকার িনমােণ রণা িদেয়েছ তা এর াচীন পিরেবশ রচনার কােছ নগণ  
হেয় পেড়েছ। মদন ও বস , িচ া দার প ও অজেুনর মাহ এবং নায়ক-নািয়কার 
িমলেনর সে  িমি ত হাবভাব-িবলাসলীলা সং ৃ ত কাব  ও নােট র রমণীয় সারব  এর মেধ  
উপ ািপত কেরেছ। অথচ সং ৃ ত ণী িবভােগর সে  মলােল এ টেক নাটক-না টকা 
িকছই বলার উপায় নই। এর মেধ  বীজ , িব ু, করী, পতাকা ান ভৃিতর িব িুবসগও 
নই। অথাৎ আধুিনক নাট কার াচীন রীিত অবল ন ক’ র নাট রচনায় উৎসািহত হে ন 

না, াচীেনর কাব েশাভার সারাংশ হণ করেছন। এর অজনু-িচ া দা-মদেনর চিরে  
কুমারস ব কাব , অিভ ানশকু ল নাটক এবং কাদ রীর সদৃশ চিরে র ভাব ও চ া 

পািয়ত হেয়েছ , আর িনসেগর পিরেবেশও ঐসব নাটক ও কােব র ছায়া অনুসরণ করা 
হেয়েছ। কেয়ক ট ে  সংলােপর মেধ ও সং ৃ ত রীিত এমন িক কাব নাটেকর ান িবেশষ 
অনুসরণ করা হেয়েছ। অিভ ানশকু ল বা কুমােরর সে  িমেল যায় এমন িকছ সংলােপর 
দৃ া  আমরা অন  দিখেয়িছ বেল এ বে  তার পুন  করলাম না। এসব ে  
িচ কর কিবর াচীনস ারী কিবমন টই সাধারণভােব আমােদর ল েগাচর হয় আর আমরা 
মাটামু ট াচীন সািহত রিসকতাই  উপেভাগ ক’ র থািক। িচ া দা’য় কিব য কৗশল 

অবল ন ক’ র নূতন কাব ব র সে  আমােদর পিরচয় করােলন  তা অদ্ভত, স চাতযই 
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কিবর এই কীিত অ য় ক’ র রাখেব, আর সই চাতেযর মূেল রেয়েছ কিবর সং ৃ ত 
কাব নােট র সািহিত ক সৗ য আ সাৎ করার শ । ‘িচ া দা’র পর কচ ও দবযানীর 

ণয়-িবে দ িনেয় লখা িবদায়-অিভশােপর দৃশ টেত কানও নাটক বা কােব র ছায়া হণ 
না ক’ রই কিব তখনকার তেপাবন-জীবেনর এক ট রমণীয়  বিহমুখ িচ  দখােত পেরেছন। 

াচীন ভারেতর তেপাবন ঠক কী রকম িছল তা বদ-উপিনষদ ্ থেক বাঝা যায় না। কিব 
কািলদাসই থম তার ছিব আকঁেলন, তার মেধ  ভবভূিত  এবং  বাণভ  িকছ িকছ বণস াত 
ঘটােলন। তারপর তেপাবন স েক সুদীঘকােলর নীরবতা ভাঙেলন প েমর জীবেনর সে  
মুেখামুিখ দািঁড়েয় আমােদর একােলর মহাকিব। আমরা মেন কির, ঠক সং ৃ ত নাটেকর 
কলােকৗশল থেক কিব যিদ কানও িবষেয় অনু ািণত হেয় থােকন তাহ’ ল াবনা অংেশর 
অনু প তারঁ কােনা কােনা নাটেকর ারে র সূচনা অংশ, িচৎ ভাষেণর রীিত এবং 
সং ৃ ত নাটেকর কাব ণ। আর চির , ঘটনা-িবন াস, িনসেগর ছিব ভৃিত িনেয় সং ৃ েতর 
কাব  নাট  গদ  রচনা সবিকছ থেক য সাধারণ সািহত ধম িতিন আয়  কেরিছেলন তার 

ারাই চািলত হেয়েছন নানান্ ে ।  

        কিবিচে র এক ট ায়ী াচীন সািহত রিসকতা তারঁ সাংেকিতক নাটক িলর েন 
এবং িবেশষভােব ঋত-নাট রচনায় কাযকর হেয়েছ। রাজা এবং অচলায়তন নাটক দু টর 
দশ-কালপা  বশভূষা ও সংলােপ াচীন রীিত কিব অনুসরণ কেরেছন। আলায়তেনর মূল 

ঘটনা-সং ান এেদশীয় ণীিবেশেষর জীবনচযার উপর ািপত হেয়েছ। ‘রাজা’ তও 
সুর মা, সুবণরাজ  কা ীরাজ, বসে াৎসব ভৃিত াচীন চির  ও জীবেনর আভাস র া 
কেরেছ। যারঁা এ দু ট নাটেকর অিভনয় দেখেছন তারঁা দৃশ স া এবং পিরে দ িনেয় 
িকছকােলর-জন  াচীন ভারতীয়তার মেধ  েবশ কেরেছন িন য়ই। ডাকঘেরও ঠাকুরদা, 
কিবরাজ এমনিক অমেলরও সাজেবশ ঠক একােলর বলা যায় না। উ  ভাবসংেকত যা 
বা ব থেক িকছদরূবত  তােক ব ত করেত তমিন দরূবত  জীবেনর ভূিমকা েয়াজন 
হেয়েছ। কেয়ক ট চিরে র সংলােপর মেধ ও কিব াচীনধম  ভাষণরীিত র া কেরেছন-তা 
শানা মাে ই ধরা পেড়। িবদ  ছাড়া খুব সাধারেণর কােছ য এইসব নাটেকর অ রতম বাণী 
পৗছায় না, পিরেবশ িনমাণও তার একটা ধান কারণ বলেত হেব। িক  এইসব নাটেক এবং 

পরবত  ঋতনাট িলেত লৗিকক িদকেকও কিব কম াধান  দন িন। আসেল কিব তারঁ 
িতভার বিশ  অনুযায়ী যখােন যা রম  এবং দয় াহী অনুভব কেরেছন তা আ সাৎ 

ক’ র নানাভােব পাঠক ও দশকেদর কােছ তা উপ ািপত কেরেছন। এইজন  গীত ধান 
যা াগােনর প িতও তারঁ সাংেকিতক ও ঋতনাট িলর অে  সংল  হেয়েছ। 

        ঋতনাট িলেত রাজা, কিবেশখর, সভাকিব, িতভূষণ ভৃিত চিরে র ভূিমকা ঐ 
াচীেনর আবহাওয়া সৃ র জন  কি ত হেয়েছ। ফাল্ নী নােট  দখিছ  নাট কার দীঘ 

‘সূচনা’ অংশ যা জত কেরেছন। ‘নট র পূজা’ তও সূচনা আেছ, িক  সংি  । এ টেক 
সং ৃ েতর াবনার সে  িমিলেয় দখা যেত পাের, আর িতভূষণ বা ‘দাদা’র ছড়া িল য 
সং ৃ ত নীিত-কিবতার সে  সে  িমিলেয় লখা তা-ও কিবিচে  াচীেনর ‘ ভাব ব’ ল মেন 
করা যেত পাের। সং ৃ েতর কিবে  ও সংি  নীিত বােক র আেট মু  হেয় কিব 
কােলাপেযাগী নানান ে  তার েয়াগ কেরেছন। এ িবষেয় আর এক ট উ ল দৃ া  হ’ল 
িচরকুমার সভার ‘রিসক’ চিরে র যাজনা। এসব কিবর াচীনেক ায়ী ক’ র ধের রাখার 
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আ হ থেক উৎপ  নয়, বরং গিতশীল মেনাধেমরই কাশ। পাঠক ল  করেল বুঝেবন, 
যখােন সংলােপ  াচীন ধরেনর বাক্ রীিত নাট কার অনুসরণ কেরেছন সখােন ভাষা 

নাটেকর পদে পেক  করেছ না, গিতই িদে । 

       যমন সাংেকিতক তমিন ঋতপযােয়র নাট াবলীেত নাট কার রবী নাথ সম ভােব 
যুেরাপীয়ও নয়, াচীন াচ ও নয়, কীয় রীিতই উ াবন কের িনেয়েছন, িনজ আেটর 
িনেদেশই পথ চেলেছন। তবু াভািবকভােবই াচ  রীিত তােঁক অিধকতর আকষণ  কেরেছ, 
ভাব ধান জাতীয়তায় কােছই িতিন আ সমপণ কেরেছন। নাট , গীিতনাট , নতৃ , 
নতৃ নাট -িনেয় তারঁ নানান্ পরী া-িনরী ার মূেলও াচ ভাবুকতাই  কাজ কেরেছ, 
কাব জীবেনর ারে   যুেরাপীয় নাটক বা নাট গীিতর অনুকরণ বা অনুসরেণ তারঁ িকছ 
কালে প ঘটেলও পিরেশেষ অিনবাযভােব াচ  ভািবত াত ই তােঁক চািলত কেরেছ। 
দৃশ পেটর িবরলতা যমন তারঁ নাট কলার এক ট বিশ  র া কেরেছ, তমিন সাজস ার 
অনাড় র সারল  ও তারঁ অিভে ত সাফল  এেন িদেয়েছ। ত  জীবেনর রামান্ স ্ বা 
বা বসংঘাত িনেয় তারঁ য ক’ ট নাটক রেয়েছ তা-ও নানাভােব কােব র মাধুেযর েশ 
রমণীর হেয়েছ। প েমর উ  বা বতা তারঁ াচ ধমাি ত  কিব-আ া ীকারই কের িন, 
সখানকার রাম ান্ টক্ মেনাভাব স েকই িতিন অিধকতর আ হশীল িছেলন। আর 

িনসগ-আ ীয়তা িনেয়, রহস  চারণ িনেয় য বহ িবস্তৃত াচ কাব ধম রেয়েছ তাই তারঁ 
কােছ বরণীয় ব’ ল মেন হেয়েছ।  

                             ---------------- 
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চতন ািবভােব ও রবী ািবভােব যুগধম স  

 ঊনিবংশ-িবংশ ী াে  আমােদর িবেশষ সামা জক ও রা য় পিরেবেশর মেধ  
রবী নােথর মত মহাকিব ও ার কাশ িন য়ই আপনােদর মেন সিব য় ে র উে ক 
কেরেছ। আপনােদর ত াশা যখােন িছল যৎসামান  এবং দািব করার অিধকারও িছল 
সীিমত সখােন িবিচ  দােনর অজ  বষণ ভাবতই আপনােদর ি ত কেরেছ। আপনারা 
তলনা ক’ র দেখেছন একাধাের এত ঐ য পূেব বা বতমােন কােনা দেশ কােনা ভা ারীই 
উ ু  কেরন িন, কােনা দাতাই দনিন। িবষয় টর ব াখ ার জন  উৎসুক হেয় আপনারা 
সমী কেদর কাছ থেক উিনশ শতেকর রেনসােঁসর মিহমা েনেছন,  অথবা েনেছন 
উপিনষদ-কািলদাস-পদাবলীর ভাব। রবী নােথর প ী-পির মা অথবা মহিষ পিরবােরর 
সাং ৃ িতক দান ভৃিতও মুহমুহ আপনােদর কণেগাচর হেয়েছ। িক  রবী ািবভােবর 
অনুকূেল এসব তথ  শানার পর এবং স িত কােশর পরও আপনােদর মৗল জ াসা 
বাধ হয় তমিন অিনবাণ থেক গেছ। স জ াসা হ’ল – এত বিচ  এবং বপরীত  সহ 

একাধাের এই শ র কাশ ঘটল িকভােব? একটা সম  জািতর ক না এবং বা ব,  অতীত 
ও বতমান িনেয় এবং ভাবীকােলর ভূিমকা বহন ক’ র,  আমরা ত নই এমন সমেয় এই 
শ  কী ক’ র মূত হ’ল? বাধ হয়, এ ে র িনঃেশষ উ র সুক ঠন এবং আজেকর য়ােস 
আমােদরই িভ  এক ট যুেগর দৃ া  একটা কায-কারণসূ  ধ’ র যিদচ আমরা আভািসত 
করিছ,  তবু সম  রবী -রচনার পাঠেকর কােছ একটা িব ত মিহমােবােধর সে ই এই 
মহাজীবনপিরচায়েকর  িচ া ও কেমর কালসংগিত িচরিদনই জ ািসত হেত থাকেব। 
 এেদেশর াচীন মন ীেদর ধারণায় কাল, জীব এবং কম এ িল অনািদিস  ত । 
এ িল পর র-সােপ ও বেট, কারণ, এেদর েত ক টই মূল সৃ - েপর অ ীভূত, 
অনুগত এবং সহায়ক। এ িতন টেক িব  কের দখেল নানান্ অস িতর উ ব অিনবায। 
এেদর কানও এক ট মা  অংশেক চূড়া ভােব িবেবচনা করেত গেল একেদশদশ তা হেয় 
পেড়। িক  কােনা ঘটনার ইিতহাসানুগত কাযকরণ-পর রার অনুস ান ও িবে ষণ ঠক 
সকােলর অনুবত েদর সাধ ায়  হয় িকনা সে হ। সািহত কৃিতর পযােলাচেন তা বেটই, 

সমাজ-িববতেনর সূে  উদভূ্ত ঘটনাবলীর প অনুধাবেনও িকছটা কালগত ব বধান 
আবশ ক। যা ঘেট,  তা মানুেষর মধ বত তােতই ঘেট, আবার সই সব ঘটনা- ভািবত মানুষই 
যিদ হয় িবচারক তাহেল স িবচার অ ায়ী হেত বাধ । মাগল শাসেনর ইিতবৃ কার আবুল-
ফজেলর অসাধারণ সমাহরণ শ  এবং শৃ লােবােধর শংসা কেরও আধুিনক ঐিতহািসক 
তা থেক জন িত এবং অিতেরক বজন কেরই সেত র স ান কের থােকন। য়ং 
রবী নাথও ব াখ া-িবচাের িনছক বতমােনর উপর িনভেরর িন া কেরেছন নানাভােব। এই 
সেত র সারব া ীকার কেরও অবশ  আজ একথা ছে  বলা যায় য আমরা আংিশকভােব 
কালা ের পদে প করিছ। রবী -যুেগর অবসান ঘেট িন, আত ি কভােব তা কানিদন 
ঘটেতও পাের না, তারঁ সামি ক ভাবজাত নবৈচতেন র জাগরণ হয়ত বা ার  হেয়েছ 
এবং আশা করা যাে  য িশ ার িবিকরণ এবং মানুেষর দািয় েবাধ ও ািধকার িত ার 
সে  এই ভােবর থম পযায় িচি ত হেব। এমন সমেয় রবী -ব , রবী কৃিত এবং 
যুগধম িনেয় ইিতহাস-সমী কেদর আর একবার নাতন ক’ র পযােলাচনার েয়াজন আেছ। 
এই সূে ই আমরা অ সর হেত সাহসী হ , যিদও মেন করিছ আমােদর আজেকর ব ব  
ঐ সুবহৃৎ িচ াবেৃ র শক মা  হেব, তার বিশ িকছ নয়। 
 আমােদর াব এই য, বাঙলার প দশ- ষাড়শ শতা  এবং ঊনিবংশ-িবংশ শতা  
বহল পিরমােণ সদৃশ যুগল ণ ধারণ কেরেছ এবং চতন ািবভােবর ফেল সমােজ ও সািহেত  
যা ঘেটেছ, রবী ািবভােব তার সদৃশ পুনরাবিৃ  হেয়েছ। িবংশ শতেকর অেনকটা আমােদর 
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ত  পিরিচত,  িক  উিনেশর অথাৎ রামেমাহেনর সং ারিচ ার সময় থেক মাটামু ট 
িবদ াসাগর-ব েমর কমসমাি  ও িতেরাধােনর কাল পয  সমাজ-মানসটা আমােদর 

ত ে র বাইের,  অনুমান-িনভর। তেব এ-কাল স ে  এত উপাদান আমােদর হােত আেছ 
য অনুমােন দােষর অবকাশ খুবই কম। ঠক ঐ সি েণ রবী নােথর নবকাব স্ফূিত এবং 

িবেবকানে র ব িবক অভ দয়। অথাৎ বতমান শতাে র ার  থেকই আমরা এক ট 
বল ভাবিব েবর স ুখীন হলাম। িক  উিনশ শতেকর কা িবচাের আমােদর ভল য না 

ঘেটেছ এমন নয়। প মােদর উপিনেবেশর গঠেনর ফেল অযািচতভােব যা পাওয়া গল 
এবং যা পাওয়া গল না তার তলনামূলক মূল ায়ন এতিদন আমরা কির িন। প েমর 
সং েশ আমােদর গত দ’ুশতা ীর জড়তা এবং দেন র কুেহিলকা অপসৃত হ’ল। আমােদর 

াধীন বু র জাগরণ হল।  আধুিনক িশ ায় দী  হেয় আমরা থানুগত েক সেবেগ পিরহার 
করেত চাইলাম, িক  এ উ াদনা আমােদর কতটকু অংেশ ঘটল? এবং আমােদর মু ই বা 
কতটকু অংেশ েবশ করেলা? আমােদর মু  িক স ূণ হল? আরও পির ারভােব বাঝােত 
গেল বলেত হয় য রামেমাহন-িবদ াসাগেরর ব াত  এবং সং ারধারা য কানও 

জািতর পে  গৗরেবর হেলও তােঁদর কেমর ভাব দরূ সারী হেয় সারা বাঙলােক িনম ত 
করেত পাের িন। কলকাতা অ ল এবং জলা-শহেরর মু েময় উে ািধত- চতন  আধুিনক 
িশি ত ব র এই তর ন অনুভব কেরিছেলন। সাধারণভােব াম বাঙ্লা িছল 
শতবষপূেবকার ঈষাে ষময় জীবনধমর ার িতিমের এবং শহর বাঙ্লার, িবেশষ কালকাতা 
অ েলর দুই-তৃতীয়াংেশর প ফুটিছল দা  রােয়র পাচঁালীেত, ঈ র ে র ব ে , 
হেতােমর নকশায়, খউড়-আখড়াই-বুলবুিলর লড়াইেয় আর মুৎসু - বিনয়ান-হাফসােহব-
বাবুেত। বাঙলার ল ািধক াম রইল আঠােরা শতেকর িন াণ সমােজর কবেল আর 
ঔপিনেবিশকেদর মূলক িচর ায়ী বে াবে । অথাৎ নতন প কার নতেনর মত 
নবযুেগর নবটা উৎকট েপ ফুেট উঠল যিদও, কালেবলা এবং যা ানা , পুণ াহ এবং 
সালতামািম, আধছটাক জিমর জন  িতেবশীর সে  কা জয়া, আর সই বাল -িববাহ, সই 
জীব  পিতেত সতীদাহ,  জািত-বেণর সূ তম িবেভদ, অ শৃ তা এবং কৗলীেন র ধা, 
সই িছ ক া এবং ন েবশ প ীবাসীেক সংকুিচত আড়  ক’ র কােনা এক চে র অকাল-

স ায় সব  সমপেনর জন  ত কের তলিছল। এিদেক িশি েতর সে  অিশি েতর এবং 
ধনীর সে  দিরে র পাথক  বেড়ই চলেত লাগল। এেক ঠক ‘ রেনসাসঁ’ বা ‘জ া র’ 
বলেবন? এই দুঃসহ বা ব পিরি িতর একক িচ কর এবং ক ণ-িবলাপী হেলন এই জীবেনর 

া লখক, মানুেষর মহাকিব। বাংলার ামীন-মানুেষর িবেশেষ কৃষেকর জীবেনর দুরব া 
ত াকাের িকছ সরকাির নিথপে  এবং ীণভােব কােনা দশিচ েকর কে  উ ািরত 
হেলও পরবত কােল রবী নােথর িবস্তৃত ও গভীর অনুশীলেনর কােছ তা িন ভ। একই 
ব াপার িনেয় িতিন কােব  আনেত চেয়েছন ভােবর জায়ার এবং বে  বা ব পিরি িত 
িবে ষণ কেরেছন বারংবার। এরই জন  িতিন মুখ ভােব সািহিত ক হেয়ও সমাজনীিত, 
অথনীিত, িশ ানীিত এমন িক রাজনীিতর সে ও সং াম কেরেছন, গঠনমূলক িচ া যখন 

ােদিশকেদর সীমানােতও নই তখন আ শ  িবকােশর এবং াবল েণর, প ী-
সংগঠেনর, কৃিষ ও কৃষেকর সমু িতর িবষেয় িচ ায় য রীয় ািলজম্ -এর া র িতিন রেখ 
গেছন, য সব িদেক আজেকর িদেন ঠেক িশেখও আমরা স ূণ িশখেত পারিছ িক না 

সে হ, সই গিতশীলতার এবং পণূা  িচ ার িবষয় িবেবচনা কের তােঁকই আধুিনক 
রেনসােঁসর বতক েপ এবং যুগ া মহাপু েষর সে  তলনা ক’ র দখেল তেবই যথাথ 
দখা হয়। সমকােল, এমন িক রবী নােথর েদশিচ ার  পূেবই িবেবকানে র বাণীেত 

এবং সংগঠেন নবজাতীয়তােবাধ এবং মানুষে তােবাধ অবশ ই বলভােব কাশ 
পেয়িছল, িক  এমন সম ভােব নয়। ামসংগঠন, কৃষকজীবেনর আিথক উ িত, 

উপিনেবশধম  শাসেকর াত িহক নীিত এবং দৃ েকােণর সংকীণতা, তৎকালীন দশীর 
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রাজনীিতকেদর ােদিশকতার দুবলতা, দশব াপী দাির  ও কুসং ার এই িনতা  আদশবাদী  
স াসীর দৃ র বাইের না থাকেলও, কাযকরভােব সামি ক িবেবচনা লাভ কের িন। তারঁ 

কাশ এবং ভাব ঋজ ুএবং তী , বিল  এবং সব িমিলেয় আ য হেলও এতখািন বা ব ও 
পিরপূণ িছল না। দশিচ ায় অথাৎ তারঁ মনুষ ে র ধ ােন ামীজী অেনকটা আকাশচারী, 
রাজনীিত, সমাজসং ারক, অথনীিতর সে  িতিন তারঁ আদশেক জিড়ত করেত চান িন। 
িক  রবী নাথ তারঁ ক নার আকাশ থেক কুৎিসত, দুঃখ, পাপ এবং যাবতীয় ািন সহ 
দেশর ধূলায় অশা ভােব পদচারণ কেরেছন। সমকালীন অিধকাংশ ব র মতামেতর সে  

তারঁ মত মেল িন, কারণ, ঢ় বা বেক তারঁাই হণ করেত পরাঙ্খুখ িছেলন। তারঁ 
দশ ীিত এবং মানবানুরাগ য কী পিরমাণ বা ব এবং আ িরক তা তারঁ অন  অজ  লখা 
কউ যিদ নাও পেড়ন, ধু রািশয়ার িচ ঠ ও প ীর উ য়ণ িবষয়ক ব িল উলেট দেখন 

তাহেলই অনুধাবন করেত পারেবন। দখেবন, িতিন শ িব েবর ফল িতেত য পিরমাণ 
মু  ও িব ত হে ন, তার চত ণ িচ া করেছন এবং অ  িবসজন করেছন দুভাগা 

েদেশর জন । তবু কী আ য, দখুন, কউ রবী নাথেক ক নােসৗেধ আরাম- য়াসী 
নীেরা বেলেছন কউ বা আ জািতকতাবাদী এবং উপিনষদবাদী ব’ ল ধু রবী -ব েকই 
নয়, তারঁ আিবভাবেকও সীিমত কের দখেত চেয়েছন। িনঃসে েহ এরঁা অসম গ্ দশ । 
রবী নাথ যমন দেূরর মানুষ, তমিন কােছর মানুষ; িতিন জিমদার অথচ িকষাণ-জীবেনর 
শিরক, যমন অ ত স ীতমে র া, তমিন ু তম ািন ও হীনতম চ াে র া এবং 

য়ং ভা াও। উ  থেক িনে  এবং প াৎ থেক স ুেখ অ াত েয়াজেন অথাৎ 
যুগ েয়াজেন পির মণশীল। সখােন িতিন আ বশ নন, কৃিতর বশ, যুগ েয়াজন িনবাহ 
করার জন ই তারঁ জ -মৃত । 
 ায় স া ের এেস পেড়িছলাম, এখন অন িদেক দৃ  ফরােনা যাক। সংে েপ 
উিনশ-িবশ শতাে র সমাজ-পিরচয় িচি ত করার য়াস পেয়িছ, এখন ীৈচতেন র 
আিবভােবর সময়কার জীবন-পিরচেয় দখা যাক ধেমর ািন মানুষেক অিভভূত ক’ র 
যুগপিরবতেনর কারণ িকভােব হেয়িছল। িক  তার পূেব এক ট সি  িবষেয় আমােদর 
বাঝাবু ঝ পির ার কের নওয়া যাক। িবষয় ট হল ধম এবং জীবন। কউ  করেত পােরন, 

ধেমর ািন এবং জীবেনর ািন িক একই ব ।  করেত পােরন ীৈচতেন র কাশ নবধম 
িত ার জন , রবী নাথ তা ধেমর জয়পতাকা তেল ধরার জন  আেসন িন। এই ে র 

জবােবর জন  আিম াতৃবগেক একবার প দশ- ষাড়ক শতেকর ও পূেবকার জীবেনর 
িদেক মেনােযাগ িনব  ক’ র সকােল ধম এবং জীবন পথৃক িছল িক না তা ভেব দখেত 
বিল। আজেকর দৃ েত থািস  এবং শা ানুগত ধমাচরণ মানুেষর জীবন থেক পথৃক হেয় 
গেছ। এবং ধেমর নােম যা চলেছ তা থেক অধমাচরেণর দৃ া  খুেঁজ পাওয়া যােব না। এর 

কারণ য পা া  সং শ ঠক তাও নয়। কারণ, প দশ শতেকর জীবেনই তা দখা 
িগেয়িছল এবং পুনঃ আর  হেয়িছল অ াদশ শতা ীেত। এর কারণ, বষিয়কতা, ভাগবাদ, 
মু েময় ব ােথর উ ব। িক  একাদশ, াদশ, েয়াদশ শতেক, তে র ও সহজমেতর 

ভাব ও ম ল-ধেমর উ ব ও িব ােরর কােল জীবনাচরেণর সে  ধমাচরেণর স ক িছল 
িনিবড়। আহাের-িবহাের, িনত কেম ভীিতিম  দবিনভরতা সাধারণভােব সম  মানুেষর 

ভােব জিড়ত হেয় পেড়িছল। ত  হেয় িনজ ভাগ বিৃ  চিরতাথ করার অবকাশ িছল । 
বৗ তাি ক হাক, সহ জয়া হাক, শ তে র সাধক হাক বা ম লধেমর সবক হাক, 

এক ধরেণর ধমিব াস সমে র জীবনেক জিড়ত িমি ত ক’ র এমনভােব িবদ মান িছল য 
স জীবন স েক পৃথকভােব িচ ার অবকাশ ায় িছল না বলেলই চেল। ফেল সমােজ 

মু েময় ব িনভর কানও ণী াথ বলভােব গেড় ওঠার অবকাশ পায় িন। হাক 
অ তা, তবু এই িব াসই ধের রেখিছল। বলা যেত পাের তখন ধমাচরণই জীবনাচরণ এবং 
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জীবনাচরণই ধমাচরণ হেয় পেড়িছল। এই ি তাব া ভাঙেত আর  কেরিছল প দশ 
শতা ীর শেষ। 
    চতন ভাগবতাকার বৃ াবনদাস বণনা িদে ন – 
 

দ  কির িবষহির পেূজ কান জেন। 
পু িল করেয় কেহা িদয়া বহ ধেন।। 

 *         *          
বিলেলও কেহা নািহ লয় কৃ নাম। 
িনরবিধ িবদ া কুল কেরন ব াখ ান।। 

  *         *          
তাের বােল সুকৃিত য দালা- ঘাড়া চেড়। 

দশ িবশ জন যার আেগ পােছ লেড়।। 
   *         *          

কুতক ঘুিষয়া সব অধ াপক মের। 
ভ  হন নাম নািহ জানেয় সংসাের।। 

    *         *          
নানা েপ পু ািদর মেহাৎসব কের।। 
দহ- গহ ব িতির  আর নািহ স্ফূের।। 

     *         *          
িবষয়-সুেখেত সব ম জল সংসার।। 

                    -ইত ািদ। 
 

    এই ধেমর ািন বা অন  ভাষায় চাির ক অবনিত, কবল নব ীপ ও পা বত  অ েলই 
নয়, বাঙলার বহৃৎ জনপদ িলেত এবং অন ান  শহেরও ব  হেয়িছল। কৗিলন থার 

সার, তক -পাঠান অৈ য,  রাজদরবাের িত াস  কমচাির ও ভূম িধকারীর আিধক , 
নূতন ব বসায়ী স দােয়র উ ব এই িবপযেয়র কারণ ব’ ল অনুিমত হেত পাের। বাঙলার 
সমাজ-ইিতহাস এখনও লখা হয় িন, হেল দখা যত, এই সব অ েল মু েময় লােকর 
এমন এক ট ণী গেড় উেঠিছল যা অেথ এবং িতপি েত, ানাজেন এবং তােপ বহৃৎ 
মানবেগা র জীবনধারা থেক পথৃক। অৈ েতর িস তা, নব ন ােয়র িত া, নব িৃতর 
উ ব এবং তে র সং ার ও গেবষণামূলক ােনর সাের একােলর সমাজর ম  একিদক 
িদেয় যিদও গৗরেবা ল দখা গল িক  পটপিরবতেনই য ছিব কাশ পেল তা 
আ য়হীন, ভয়াত এবং অব াত-হওয়ার-ফেল িদশাহারা অগিণত মানুেষর। ভাগীরথী 
তীরবত  জনপদ িলেত শা ঘাটঁা তেকর অহিমকা এবং িব  ও বেণর কৗলীন েবাধ এমন 
উ  হেয় উেঠিছল য তা সহজ মানিবকতােক আহত উৎপীিড়ত এবং ায় িব  কের 
তেলিছল। ীৈচতন ও থম তা েণ  শ াথ ােনর উ ািসকতা থেক মু  িছেলন না। 
অ শৃ তা এবং িহ -ুমুসলমান িবেভদেবাধও য উ বেণ পির ীত হেয় উেঠিছল তার চর 

মাণ সািহেত  িবি  রেয়েছ। িব - কৗিলেন র জন  সমােজ য চাির ক অধঃপতন ঘেট 
তা বৃ াবনদােসর বহ বণনায় । ভূম িধকােরর জন ই হাক, আর রা য় িবশৃ লার 
সুেযােগর স বহার কেরই হাক, যারঁা দালা- ঘাড়া চড়েতন, িববাহ-অ াশেন লাক-
ব বহাের ঐ য দখােতন বা পতুল ত কের নানাভােব আ েঘাষণা করেতন তারঁা বহৃ র 
সমাজজীবন থেক কবল পৃথক হেয়ই পেড়ন িন, সমাজেকও িনে  আকষণ কেরিছেলন। 
আড় র সহকাের মনসা-শীতলা পূজা, ধমেক উপল া ক’ র তােঁদর বল আ েঘাষণাই 
ধািমক ও চির বান সমাজ-জীবেনর-মানুষেক স  ক’ র তেলিছল। লাকধম, হাক তা 
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দবতা-অপেদবতায় অ িব াস–যা একিদন বণিনিবেশেষ ায় সম  মানুেষর জীবেনর 
আ য় ল িছল, তা প দশ শতা ীেত অনু ানমা  স ল হেয় ব িবেশেষর দাি েণ র 
মেধ  আব  হেয় পড়ল। অরণ  বা বৃ তল থেক উে ািলত হেয় দবতা যদ িপ শ  
নাটম েরর িন  আ য় লাভ করেলন, তােঁক িনভর করেত হ’ল অিধকতর তাপবান 
ব িবেশেষর রাষসে ােষর উপর। আর পৃ েপািষত ম লকােব র কিবগণ এেঁদরই 
কল াণকামনা করেত লাগেলন কাব ারে  –‘নােয়েকর করহ কল াণ’। পাঠকবেগর মেধ  যারঁা 
ধমঠাকুেরর গাজন-উৎসব ত  কেরেছন তারঁা িন য়ই ল  করেছন য ারী- িতহারী-
ব -হ  ‘ভ া’ আ ািয়ক ধমিধকরিণক, অ -ছ -চতেদালা, ক েরাল এবং ঢ ািননাদ 

িনেয় ধমপূজায় সাম  ভঁইয়ােদর আ িত া, যু যা া এবং যু জয় এই সিদনও িবেঘািষত 
হেয়েছ। অথচ একদা এই ধেমর উ ব হেয়িছল ব ুকা-তীের, আর ইিন রােঢ়র িন বেণর 
মানুেষর দুঃখ ও আনে র ঘিন  সহচর িছেলন। ধম বা ধমঠাকুর যমন ধমরােজ পিরণত 
হেয়েছন, তমিন চ ী পা িরত হেয়েছন মিহষাসুরমিদনী ‘দুগা’ ত। আর দশম- াদশ-

েয়াদশ শতা ীেত জা ত ও জীব  বা লী- জনািসনী-রংিকনী, ভরব-প ানদঁ-মাদানা, 
যারঁা অিভজাত িত া এবং কাব চার লাভ করেত পারেলন না তারঁা বৃ তল স ল ক’ র 
এবং বাৎসিরক পূজা িনেয় কথ ৎ িদন যাপন করেত করেত কােলর কােছ আ সমপণ 
করেলন, কউ বা িত াস  কানও দবতার হরী েপ পুেরািহত-অ ুিল িনি  
জেলর িছটা পেয় আজও জীবনধারণ করেছন। আসল কথা হ’ল এই য, এই সব দবতা 
এককােল অগিণত জনসাধারেণর জীবেনর ক িব  ু িছল, তােদর িনেজেদর ঠাকুর িছল। 
উ তর বেণর ারাও এরঁা সমান িব ােস এবং সমাদের গহৃীত হেয় সকােল সমাজজীবেনর 
ক িব  ুহেয় পেড়িছেলন িনঃসে েহ। প দশ শতা ীেত দবতা ব িবেশেষর কুি গত 

হেয় পড়েল পর অগিণত মানুষ িনরা য় হেয় পড়ল। কিব বৃ াবনদাস ধেমর ািন ব’ ল এই 
ব াপার টই সংেকিতত করেত চেয়েছন। আর, এই ঘটনার মেধ  মানুষজীবেনর য বদনা 

 িছল তা যগুা ের বািহত হেয় আধুিনক মহাকিবর কে  ভাষা পেলা –‘পুন ’ 
কাব ে র ‘ থম পজূা’ কিবতায়। েলােক েরর ম র এবং দবদশন-তৃিষত িকরােতর 
আ দােনর ব াপার ট বাধ হয় আপনােদর মেন আেছ।  
 ীৈচতেন র অেলৗিকক ভাবস্ফূিত থেক রণাল  নবেলাকধম ঐ যমূলক 
ম লধেমর িবনাশসাধন কেরিছল এ বিহর  কথা মা । ধমহারা, াণহীন, গানহীন, 
অব ার তােপ িব  মানুষেক মানুেষর অিধকাের পনুঃ িত  কেরিছল। তাপস ল 
মু েময় ব র অ ঃসারশূন তা উদ্ ঘা টত ক’ র িহ -ুমুসলমােনর িবেভদ িমত ক’ র 
অ ত দ’ু শতা ীর মত সাম শাি  িত া কেরিছল। সংসারজীবেন চতন  সুদির  িছেলন 
এবং যারঁা নব ীেপ এই ধমেক বরণীয় িত া দন তারঁাও কউ িব বান িছেলন না। মেন 
ক ন, চতেন র অবতার  িবষেয় যিদন নব ীপবাসীর সে হ ঘুচল এবং অৈ ত 
সবসমে  তারঁ ভগব া িত া করেলন, সিদন িতিন চতন েক িদেয় কান্ িত া কিরেয় 
িনেলন – 

অৈ ত বােলন যিদ ভ  িবলাইবা। 
ী শূ  আিদ যত মূেখের স িদবা।। 

িবদ া ধন কুল আিদ তপস ার মেদ। 
তার ভ , তার ভ  য য জেন বােধ।। 

স সব পািপ  দিখ ম ক পিুড়য়া। 
চ াল নাচক তার নাম ণ গায় া।। 

অৈ েত র বাক  িন কিরলা হংকার। 
ভ বােল সত  য তামার অ ীকার।। 
এ সব বােক র সা ী সকল সংসার। 
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মূখ নীচ িত কৃপা হইল তাহঁার।। 
চ ালািদ নাচেয় ভর ণ ােম। 

ভ  িম  চ বত  সেভ িন া জােন।। 
 
 সমােজ পিতত এবং িনতা  অব াত মানুষই য তারঁ হ সবািধক পেয়িছল এ 
িবষেয় জীবনীকােররা একমত। িনরেপ ভােবই একথা বলা যায় য, এই ঘটনায় ‘হীন 
পিতেতর ভগবান্’ ধূিল েশর জন  নেম এেসিছেলন। ‘ তামােক িশ আপনা পিব  
কিরেত’–এ কথা সংকুিচত ভীত অধ-মুসলমান সনাতেনর উে েশ  ীৈচতেন র উ । 
‘চ ােলাহিপ ি জে ঃ হিরভ -পরায়ণঃ’ ‘ন মহভ তেবদী মদ ্ভ ঃ পচঃ ি য়ঃ’– 
এই তে র বা বভূিমেত িত া ঘটেল সিদন চ ােল-ি েজ কালাকুিল হ’ল, িহ -ু
মুসলমান-ঘণৃা- বাধ ায় িবলু  হ’ল। জীবন এবং ধম পুনরায় একাথক হেয় পড়ল। তারপর 
শতা ী জেুড় বাঙলা-আসাম-ওিড়ষ ায় স কী ােণর উ াস। কত গান, কত সুর, কত 
ছে াৈবিচ , উ ততর সািহত  িনমােণর জন  ঊষর ভাষাভূিমর কী সয  কষণ, কবল 
নগের নয়, প ীেত প ীেত অব  াণধেমর স কী িবিচ  মু !  রবী নাথ এ স েক 
বণনা িদে ন – 
 “এই েমর শ েত বলীয়সী হইয়া আন  ও ভােবর এক অপূব াধীনতা বলেবেগ 
বাংলা সািহত েক এমন এক জায়গায় উ ীণ কিরয়া িদয়ােছ যাহা পূবাপেরর তলনা কিরয়া 
দিখেল হঠাৎ খাপছাড়া বিলয়া বাধ হয়। তাহার ভাষা, ছ , ভাব, তলনা, উপমা ও আেবেগর 
বলতা সম  িবিচ  ও নূতন। তাহার পূববত  ব ভাষা ব সািহেত র সম  দীনতা কমন 

কিরয়া এক মুহেূত দরূ হইল, অলংকারশাে র পাষাণব ন সকল কমন কিরয়া এক মুহেূত 
িবদীণ হইল, ভাষা এত শ  পাইল কাথায়, ছ  এত সংগীত কাথা হইেত আহরণ কিরল?  
িবেদশী সািহেত র অনুকরেণ নেহ, বীণ সমােলাচেকর অনুশাসন নেহ – দশ আপনার 
বীণায় আপিন সুর বািঁধয়া আপনার গান ধিরল।……মু  কবল ানীর নেহ, ভগবান কবল 
শাে র নেহন, এই ম  যমন উ ািরত হইল অমিন দেশর যত পািখ সু  হইয়া িছল 
সকেলই এক িনেমেষ জাগিরত হইয়া গান ধিরল”।  
 এত েণ বাধ হয় আমার আয়াস অেনকটা লঘু হেয় আসেছ, কারণ, আপনারা 
িন য়ই ধেরেছন য এই জীব ু  তা এই িবংশ শতেক নাতন ক’ র আপনারাও অনুভব 
কেরেছন, বুেঝেছন। অনু প মানুষে তাবােদর বাণী, অনু প জীবন ও ধেমর িনত স  
িনধারেণর রণা কান্ সূ  থেক পাওয়া গেছ। পাথক  এই, সে ে  রণাদাতা 
একব , কাশ বহর মেধ । এে ে  রণা এবং কাশ মুখ ভােব একাধােরই ঘেটেছ। 
িক  আর একট অ সর হেয় এ দুই ঘটনার সােম র িদক িবচার করা যাক।  
 ব ালী াদশ থেক প দশ শতা ীেত া ণ  আিভজােত র শাসেন শা ীয় যাি কতা 
এবং ভাবশূন তা পিরব া  হেয় য-মানুষ ভােবর, য- মানুষ মেনর, য -মানুষ সহজ তােক 
িবনাশ করেত চেয়িছল। আঠােরা উিনেশ কারা ের সই ব াপারই ঘেটেছ। উিনশ শতেক 
চতনার জাগরেণ একটা আেলাড়ন ঘেটিছল মা , তাও সমােজর উপর-মহেল। জনজীবেন 

তার ভাবুকতাময় সামি ক কাশ ঘেট িন। নাগিরক কমশালায় একিদেক যমন সমাজ-
সং ােরর আকষণ-িবকষেণ যু তেকর সংঘাত ও স্ফুিল  িনগত হ ল, অন িদেক 
তমিন ইহসব তা, িব স য় ও ভাগ হৃা বেড় উেঠিছল এবং েম িশি েত অিশি েত, 

বাবু ও বাঙালীেত, অিফসকম  কৃষেক জিমদার ও জােত ব বধান দুল  হেয় উঠল। এরই 
মেধ  আবার িহ -ুমুসলমান িবেরােধর উ ব হ’ল অিভনব অিভশাপ েপ। উিনশ-িবশ 
শতেকর িবেদশী রাজদে র মবধমান ধা বােরা-পেনেরা-শতেকর শা ীয় অব া থেক 
বাহ ত িভ , কাযত একই। তখনকার িব ান-ভূম িধকারী-বিণকেদর ান িব  ধমাড় েরর 
দ  ও তাপ একােলর বেদিশক শাসেনর মূিত পির হ ক’ র একই কাযকািরতার পুনরাবিৃ  
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ঘ টেয়েছ। পলাশীর যুে  বহৃৎ এবং ায়ী কােনা সংঘষই ঘেটিন এ আপনারা ভােলা কেরই 
জােনন। জন-সাধারেণর অ ােত ‘সুড় পেথর অ কাের’ যা এল তােক সামা জক দব ছাড়া 
আর িকছ বলা যায় না। ব বীয় ভােবর সােরর ফেল য ভদবু  এবং বাহ ধমসংঘাত লু  
হেয়িছল, শা ধমমেতর াদভুােবর সে  তা পনু ীিবত হেয়িছল, আর, পের িবেদশীয় 
িন য় অপ পােত এবং স য় অিভলােষ তা বলতর হেয়ই চলল। ােমর সে  নগেরর 
ব ন স ূণ িছ  হেয় গল। ভাবুকতা এবং সািহত াদ থেক কা ট কা ট মানুষ ব ত হেয় 
পড়ল। এই জাতীয় দুদশার িচ  িতঘাত িদেয় রবী -িচ  থেক বহ কিবতা-নাটক- ব  
উৎসািরত কেরেছ। তারঁ রচানার ইিতহাসস ত ব াখ ার বতন যিদ কানও মনীষী করেতন 
তাহেল দখা যত তারঁ সৃ কােযর অ ত অেধক সমাজ-কিবিচ -সংঘাত থেক ত ভােব 
উৎসািরত। দখা যত আঘাত, িতঘাত, ব াকুলতা, অ েমাচন এবং পথিনেদেশ তারঁ গদ  

ব িল িবিচ ভােব আমােদর ভাবময় জাগিৃতর সহায়ক হেয়েছ। সমােজর অব িয়ত 
অব া স ে  কিব কী পিরমাণ সেচতন স িবষেয় উৎসাহী পাঠক তারঁ বে র পাতা 
খুলেলই ভির ভির দৃ াে র স ুখীন হেবন।  
 কৗিলন -িবেষ জজর েয়াদশ-প দশ এবং ঊনিবংেশর যগুধমসাদৃশ  আর এক ট 
িবষেয়ও কট হেয়েছ। নাতন যখন আেস তখন ব িবক রীিতেত এেলও ঐিতহািসেকরা 

 পূবসূ  িনেদশ করেত পােরন। ীৈচতেন র সহজ লাকধম ীিতর ভূিমকা িহসােব 
জয়েদব-িবদ াপিত-চ ীদােসর গীিত এবং সূফীধমেক যমন ল  করা যায়, রবী ািবভােবর 
সূ  িহসােব তমিন ঊিনশ শতেকর সং ারকেদর, মহিষর জীবন-ও- সৗ েযর অনুকূল 
ধমমেতর এবং ব মচে র ায় সবব াপী িতভার উপাদান। িবেবকান ও কেয়ক ট িবষেয় 
তারঁ িচ  উে ািধত কেরেছন এমনও মেন করা যায়। 
 দুলভ ভােবর াবন ঘ টেয় রবী নাথ আমােদর জীব ু  আনেত চেয়েছন। ব ত 

বল ভােবর আে ালন ছাড়া যু তেক তা সাধ ও নয়। মধুসূদন বিতত এবং হমচ ািদর 
ারা অনুসৃত অথবান্ কাব ধারা আমােদর ত ািশত বাসনােলােক িনেয় যেত পাের িন। 

চতনার য অংশ গূঢ়, অথচ যার অ ঃশীল বতনার ফেল জীবনযা া অহরহ 
গিতেবগমুখর হে  তার উে াধন তথাকিথত রেনসােঁসর কম  ানী কিব কউই স ব 
করেত পােরন িন। সািহিত ক গা র মেধ  একমা  ব মচ ই কতকটা জীবেনর 
সম দৃ র অিধকারী িছেলন। এই ব মচ ম ত ঊষার আকােশই রিবর র রাগস ার 
স ব হেয়েছ। তু আবতনশীল কানও ঘটনায় জীবেনর মূল মােনর সামূিহক পিরবতনেক 
যিদ িব ব আখ া দওয়া যায় তাহেল বাঙলা দেশ এই িব ব ষাড়শ শতা ীেত ঘেটেছ এবং 
রবী -ভাবনায় পুন  তার িভি  সং ািপত হেয়েছ। আশা করা যাক, এখনকার 
দলীয় াথিন  কালাহেলর মধ  িদেয়ই রবী -অিভে ত পির  নবজীবন এবং মানুেষর 

তম কাশ এেদেশই স ব হেব।  থেক বা েবর মেধ  এই িব বেক সাথক কের 
তলেব, রবী নােথরই ধারণা অনুসাের, কানও ব িবেশষ নয়, ‘মহামানব’ বা 
সবমানবস া, অথাৎ আচ ালি জ জনসাধারণ। 
 আমরা দেখিছ, চতন - ার  নবমানবধম অ  শা  এবং লাকাচােরর তী  িবেরাধী 
হেলও এবং জাতীয় মানেস তার ভাব এখনও অ র অব ায় থাকেলও তার বলতা মা  
দুশ’ বৎসেরর কালসীমায় আব  হেয় থেকেছ, অথচ অনু প নবীকরণ সহ উদভূ্ত 
বৗ ধম ায় হাজার বছর ধ’ র রা , জীবন, সািহত  ও িশ েক ে  িনয়ি ত কেরেছ। 

এর কারণ িনণয় করেত ধযশীল গেবষক ছা েদর অনুেরাধ জানাই। আপাতত আমােদর 
মেন হয়, মতার লড়াইেয় বৃ  তক -হাবসী-পাঠান শাসেনর উপলে  আমােদর জাতীয় 
চির  য-পিরমান িবপয  হেয়িছল তােত া ণ  তােপর িবেরাধী সাম ভাবনােক 

ায়ীভােব ধের রাখার শ  তার িছল না। এিদেক ব বধম ব বহািরক জীবন স েক 
বৗ ধম থেকও অিধকতর উদাসীন িছল। তৃণাদিপ সুনীচতা এবং ত র ন ায় সিহ ু তার 
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আদশ পিতত এবং অব াত মানুষেক ভােবর িদক থেক উে  তেল ধরেলও য-মানুষ 
বা ব জীবন এবং ধম দুইই এক  চায়, অথবা জীবেনর মেধ ই ধমেক িনিবড়ভােব অনুভব 
করেত চায় তার সহায়ক িছল না। বৃ াবেনর গা ামীেদর উ ৈবরাগ ময় জীবনযাপেনর 

িতবাদ দখা গল পরবত কােল শত শত ু  গা ামীর জীবনাচরেণ। ীৈচতন  িবষয় ট 
পূবাে  অনুধাবন কেরিছেলন বেলই িক িনত ান েক গহৃীর আদশ বজায় রেখ ধম চাের 
উপেদশ িদেয়িছেলন? ব ত ত বাদীেদর কি ত অ াকৃত বৃ াবনলীলা এবং বা ব শহীন 
ফনািয়ত অনুরাগ-মিদরা এই ী , শা পদানত, িবে ষ ও ঘণৃার সূে  জািতবেণ িবভ , 

িবকৃতবু  জনতােক পূণভােব সংগ ঠত করার দািয়  হণ কের িন। একথা ঠক নয় য 
ব বীয় দীনতার চাের আমরা পৗ ষ  হািরেয় ফেলিছ, কারণ পািতত  পূেবই ঘেটেছ, 

ঘেটেছ সন আমল থেকই,  আর িভ ে ে  ব বীয়তার মেধ  পৗ েষর ানও যেথ । 
ীৈচতন  বে  মত কেঠারও িছেলন। একথাও ঠক নয় য, ব বধেম সংেগাপেন গা ামী 

আিভজাত  পিরপু  করার চ া ই িনিহত িছল, কারণ, আিভজােত র িবেরাধীতােতই এই 
ধেমর উ ব। স যাই হাক, জীবেনর সবা ীণ িব ব, আজ আমরা যার বহমান করিছ, তা 
তখন স বপর হয় িন। এখন আমরা চাইিছ জীবনেক পিরপূণ ক’ র লাভ করেত, আঠােরা 
শতক থেক এখন পয  ধেমর সে  জীবেনর য িবে দ ঘেটেছ তা সমূেল দরূ ক’ র উ ত 
চাির  এবং জীবনচযা িনেয় আমরা আদশ সমাজব তার মেধ  বাচঁেত চাই। বলা বাহল , 
সই রণা এবং সামি ক সই উপাদান আধুিনক মহাজীবেনর কিবই রেখ গেছন। আমরা 

আমােদর পবূসং ার-দু  ব াখ ায় এবং িবতেক সই অযািচত সহজ দানেক যন া মাল  
অে র মত অিহ েম দেূর িনে প না কির।  
 পিরেশেষ কেয়ক ট স  মা  উ াপন ক’ র এই িব বিন  মহাকিব য সবে ে ই 
নাতন কথা বলেত চেয়েছন, গতানুগিতকভােব পূেবকার কানও অিভমেতরই অনুবতন 

কেরন িন তা দখােত চাই। সুিব ৎ পাঠকবগ যদ িপ এ িল পবূাে ই জােনন এবং 
ছা ছা ীবেৃ রও িকছ িকছ অবিহত থাকার কথাই, তবু আজেকর এই িবেশষ সে  
এ িলর নতন অথসংেকত তােঁদর িচে  জাগেত পাের।  
 থম, কাব গীতািদর িবষয়ব  এবং রীিতেত রবী নাথ তারঁ অব বিহত পূবসূরীেদর 
চিলত মাগ পিরহার কেরেছন। এ িবষেয় তারঁ সংগিত যতটা ব ব কিবকুেলর সে , তমন 
মধুসূদন হমচ ািদর এমন িক িবহারীলােলর সে ও নয়। ি তীয়, পরুাতেনর িদেক দৃক্ পাত 
না ক’ র নূতনেক বরেণর িনেদশ তারঁ  কাব রচনা িলর ধানতম সংেকত। কালজীণ 
সং ার থেক মু র িবষয় এবং িবরতার উপর তী  িবতৃ া কােশ িতিন অনন -সদৃশ। 
তৃতীয়, যাি কতা, শা কলুিষত থা এবং আচারসব তা থেক মানুষেক উ ার ক’ র 

মযাদায় িত ত দখার আ হ তারঁ কােব , বে  নাটেক শতবােক  উৎসািরত। চতথ, য 
জাতীয়তােবাধ অ ভােব অথাৎ বহ ত্ ট সহ আ র া করেত চায় এবং মানুষেক আঘাত 
করেত ি ধা কের না, িতিন তার িবেরাধী , িক  িব  এবং মানিবকতাপূণ জাতীয়তা িতিন 
িনতা  প পাতী। এই সূে  একিদেক াথকলুিষত িবেদশী শাসন এবং অন িদেক েদশীয় 
সংকীণতার িবপে  িতিন অিবরাম লখনী চালনা কেরেছন। প ম, চিলত রাজনীিতর নরম 
এবং গরম কানও প িতেতই স ূণ মান  না ক’ র িতিন জািতেক ামিভি ক সংগঠেনর 
সাহােয  আ - িত  হবার আ ান জািনেয়িছেলন। গঠনমূলক আ শ র অভােব য কী 
দুিবপাক ঘেট তা বাধ হয় আজ আমরা বুেঝিছ। রাজনীিতক ব বেগর মেধ , একিদেক 
আেপাষহীন সং াম এবং অন িদেক ামসহ, িমক-কৃষক সহ সংগঠেনর তখনকার 
উদ ্েযাগী ীঅরিবে র উপেরই তারঁ আ া বাধ হয় সমিধক িছল। গা ীজীর আ ত াগময় 
ব  এবং অতলনীয় জনজাগরণ সাধেনর শ  তােঁক মু  কেরেছ, িক  তারঁ অনুসৃত সব 
নীিতই এই তট  ার অভ থনা পায় িন। ষ তঃ কৃষেকর দুদশার কথা ব মচ  ও তারঁ 
পূববত  কউ কউ যিদচ সংি ভােব কাশ কেরন, সমাজ সংগঠেনর মূলীভূত ব াপারেক 
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সম ভােব হণ ক’ র পথিনেদশ করা রবী নােথর ারাই স ব হেয়েছ। এে ে  
কৃিষসমবায় িত া, যৗথ ভা ার াপন ভৃিত িবষেয় তারঁ িনেদশ িনতা  গিতশীলতার 
পিরচায়ক। দখেত হেব, ভারতবেষ তখন িশ ায়ন এবং িমকজীবনসংকট বল িছল না। 
তবু প েমর বিণকবৃ  রা য় ােথর ও যাি কতার মশ ব াি  ল  ক’ র এর ভাবী 
পিরণাম স েক রবী নাথই থম সাবধান কের িদেয়েছন। স মতঃ িশ া, যা জাতীয় 
অ গিতর থমতম ব াপার স স েক কাযকরভােব আমূল পিরবতেনর স  এবং 
মাতৃভাষার মধ তায় িশ া-দােনর  িবষেয় িতিনই পনুঃপুন িব ৎসমােজর ও 
িব িবদ ালেয়র চতন  স াদেনর য়াস কেরন। াচ  এবং পা া  ভাবাদশ ও িশ ণ 
প িতেক মলাবার রীিতেতও িতিন কীয়। লাকিশ ার উদ্ েযােগও িতিন অ গামী। 
অ মতঃ শা ীয় সংকীণতা থেক সংগীেতর মু সাধন তারঁ অনন সাধারণ সািহিত ক কীিত। 
সাধারেণর আনে র স ী কাব স ীতেক উ তম রাগস ীেতর সমক  ক’ র তালা তারঁ 
অসাধারণ শ ম ার পিরচায়ক। নবমতঃ যমন লাকসািহেত র তমিন াচীন সািহেত র 
ব াপক অনুশীলন, ত ব বাঙলার ভাষাত  সমী া ও াধীন ব াকরণ রচনার পথ দশন। 
দশমতঃ লাককল ােণ আধুিনক িব ােনর সহায়তা হণ, ভারতবেষর ইিতহােসর যথাথ 
িদঙিনণয়, সািহত রস হেণর নাতন পথ িনমাণ ভৃিত আরও িকছ ছাট-খােটা িবষেয়র 
উে খ না করেলও চেল। 
 এ সম  িবেবচনা ক’ র রবী নাথেক ধু আ ম  কিব ও পদ  িহসােব হণ না 
ক’ র যুগমানব এবং জীবনপথ পিরচায়ক িহসােব বরণ করাই সমীচীন। িতিন অবতার নন, 
িক  তারঁ কাশেক সামি ক দৃ েত দখেল অবতােরর কােযর সে  তারঁ কােযর পাথক ও 
তমন দখা যােব না। অতএব আর কালিবল  না ঘ টেয় তারঁ পথিনেদশেক আরও 

স য়ভােব মান  করার সদব্ু  আমােদর জাগিরত হাক এই আশা বহন কের আজেকর 
স  শষ করিছ। 
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ব ম-রবী  স ক 

    মহাকােশ দুই সমু ল হ- জ ািতে র আপাত-ঘিন তা দশন কদািচেতর ব াপার। 
সািহত াকােশও তাই। মহাভারতকার রামায়ণকার এবং কািলদােসর মেধ  শত শত বৎসেরর ব বধান। 
কাথায় মহাকিব শকস্ পীয়ার আর কাথায় গােয়েট। বাঙলার সৗভাগ েম ব ম রবী নাথ 

িকছকােলর জন  িনকটবত  হেয়িছেলন। এই কারেণ িবষয় ট পরবত  সািহত রিসকেদর কােছ 
ল ণীয় ব াপার হেয় রেয়েছ। তেব  তা উভেয়র এমন বয়েস, যখন একজন খবুই ভা র অন জন 
তখনও ীণদীি । তা হাক, তবু এই কাছাকািছ হওয়া ীণতর জ ািতে র কােছ অথহীন ও িন ল 
তা হয়ই নাই, বরং তজ য়তাবধক হেয়েছ।  িক  কবল উপন াস গ  িনমােণর ে  নয়, 
রাম াি ক কাব  সৃজেনর ে ই এমন ট িবেশষভােব ঘেটেছ। এ হ’ল িনগূঢ় আভ রীণ 

স ক। মানস- কৃিতর গঠেনর সৗসাদৃশ । তার আেগ দখা যাক বিহর  ঘটনাচে  ৗঢ় এবং 
ত ণ কতটা কাছাকািছ হেয়িছেলন। 

   কিবরই লখা ‘জীবন িৃত’ ে  দখা যায়, কিবর বয়স যখন পেনেরা ষােলা তখন িতিন 
ব মচ েক থম দেখন। দেখন রাজা সৗরী েমাহন ঠাকুেরর ভবেন, এমােরল্ ড্ বাওয়াের, এখন 
যার সংল  রবী -ভারতী িব িবদ ালয় সখােন, িহ  ুকেলেজর া ন ও নবীন ছা েদর ির-ইউিনয়ন 
সভায়, ১৮৭৬ ী াে । এই থম দশেন ব েমর উ ল গ ীর অথচ ও াধের কৗতেকর রখা 
যু  মুখ ী, খে র মত নািসকা ও ভাষায় সু িচর িদেক আ েহর িবষয় কিব উে খ কেরেছন। এর 
পেরর বৎসর ‘িহ েুমলা’র বািষক সভায় কিব নবীন সেনর সে  তারঁ পিরচয় হয়। যাইেহাক, এর পর 
ইং ১৮৮১, ’৮২, ‘৮৩ সােল ব ম যখন হাওড়া এবং কলকাতায় বউবাজার অ েল বাসাবদল কের 
থাকেতন তখন অ জ ি েজ নাথ ঠাকুেরর সহচর হেয় রবী নাথও ব েমর সে  মােঝ মােঝ দখা 
করেত যেতন এ খবর পাওয়া যায়। ১৮৮২ ী াে  ৩ জানুয়াির ঠাকুরপিরবােরর জাড়াসােঁকা ভবেন 
ত ণ কিবর লখা ‘বা ীিক িতভা’ গীিতনােট র অিভনয় উপলে  কিব িনেজ িগেয় ব মচ েক 
আম ণ ক’ র িনেয় আেসন। উ  বা ীিক- িতভা অিভনয় উপলে  আরও যারঁা আমি ত হেয় 
আেসন তােঁদর মেধ  িছেলন স ার দাস বে াপাধ ায়, হর সাদ শা ী, রাজকৃ  রায়,  রভাের  
কৃ েমাহন বে াপাধ ায়, তারকনাথ পািলত, িবহারীলাল , সৗরী েমাহন ঠাকুর, মেহশচ  
ন ায়র । অবশ  ব মচে র সে  কিবর মানিসক পিরচয় ঘেট এসেবর বহ আেগ, কিবর দশ বােরা 
বৎসর বয়স থেকই, দুেগশন ীনী, কপালকু লা, মৃণািলনী ও ব দশেন কািশত িবষবৃ  পােঠর 
মধ  িদেয়। বা ীিক- িতভা অিভনেয়র ঘটনার পর ব ম-রবী  সা াৎকােরর এক ট উে খ  িববরণ 
পাই জীবন িৃতেতই। রেমশচ  দে র কন ার িববাহ উপলে  সমকালীন উে খ  ব রা আমি ত 
হেয়িছেলন। রবী নাথ এবং ব মও এেসিছেলন। ব ম রেমশচে র গেৃহ েবশ করেতই রেমশচ  
তােঁক ফুেলর মালা পিরেয় অিভন ত কেরন। পােশই রবী নাথ দািঁড়েয়িছেলন। ব ম রবী নাথেক 
দেখই ম ব  কেরন- এ মালা এখন ইহঁার াপ । রেমশ, তিম ‘স াসংগীত’ পেড়ছ? রেমশচ  ‘না’ 

বলেতই ব ম স াসংগীেতর এক ট কিবতার উে খ কের কিবর অজ  শংসা কেরন। 
জীবন িৃতেত রবী নাথ িলখেছন- “তখন িতিন স াসংগীেতর কােনা কিবতা স েক য মত ব  
কিরেলন, তাহােত আিম পরু ৃ ত হইয়ািছলাম।” ১৮৮২ ী াে  জ ািতির -রবী  িমেল ‘িব ন-
সমাগেমর’ পিরবেত ‘সার ত সমাজ’ নােম এক ট সুধী-িমলন- ক  িত ার সংক  কেরন। 
রােজ লাল িম  সভাপিত ও ব মচ  এর সহ-সভাপিত হ’ ত রাজী হন। ঐ ী াে ই ভারতী 
প কায় রবী নােথর ‘ মঘনাদবধ’ িবষেয় ি তীয় িক র আেলাচনা বর হয়। তােত িতিন 
‘ মঘনাদবধ’ মহাকাব  িকনা ও ােজিড িকনা িবচার কেরিছেলন। সই সূে  িবষবৃ  য ােজিড এই 
অিভমত কাশ কের িলেখিছেলন-“নেগ  ও সূযমুখীর িমলেন বুেকর মেধ  কু ন নীর মৃত  
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িচরকাল বািঁচেয় রিহল, ইহাই ােজিড”। কিবর থম উপন াস লখার য়াস ‘বউঠাকুরানীর হাট’ 
কািশত হ’ ল (১৮৮৩) ব মচ  তঃ েণািদত হ’ য় রবী নাথেক ইংেরজীেত  লখা িচ ঠেত তারঁ 

ম ব  জানান। এ িবষেয় রবী নাথ িলখেছন-“বই ট যিদও কাচঁা বয়েসর থম লখা তবু এর মেধ  
মতার ভাব দখা িদেয়েছ” এমন ম ব  কেরন। এ বইেক িতিন িন া কেরন িন। ছেলমানুিষর 

িভতর থেক এমন একটা িকছ িতিন দেখিছেলন যােত অপিরিচত বালকেক হঠাৎ একটা িচ ঠ িলখেত 
তােঁক বৃ  কেরেছ।” যমন এই সে  তমিন অন ও ব মচে র ব গত মহে র িদক স ে  
রবী নাথ বারংবার তারঁ অনুভব জািনেয়েছন। 

   পেরর বৎসর অথাৎ ১৮৮৪ ী াে  আি ন মােস রবী নাথ আিদ া সমােজর স াদক িনযু  
হন। ঐ সােলই াবণ মােস অ য়চ  সরকােরর ‘নবজীবন’ প কা এবং তার প কােলর মেধ  
ব মচ  পিরচািলত ও তারঁ জামাতা রাখালচ  বে াপাধ ায় স ািদত ‘ চার’ প কা কািশত 
হয়। এই দইু প কা আ য় ক’ র ব মচ  তারঁ ধমত  বা অনুশীলন ধম িবষয়ক ব  এবং 
সইসে   ভগবদ্ গীতার ব াখ া ও ‘কৃ চির ’ িবষেয় িলখেত থােকন। িতিন যু িব ানমূলক নব  

িহ ধুেমর প পাতী িছেলন এবং সই িহসােব া ধেমর সে  তারঁ অেনক িবষেয়ই িমল িছল। িতিন 
িনজমেত অটল থেকও া ধমমেতর সপে  া পাষণ করেতন। তেব তীক উপাসনার 
সপ তা এবং কৃ -ভগবান ভৃিত দ’ুএকটা িবষেয় া েদর সে  তারঁ মৈতক  িছল না। এই সামান  
অৈনক  থেক আিদ া সমােজর স াদক অথাৎ রবী নােথর সে  সামিয়কভােব তারঁ একট ভল 
বাঝাবু ঝ সুতরাং পার িরক কটা পােতর সৃ  হয়। রাজনারায়ণ বসু মুখ া সমােজর নতারাও 

তােঁক কাত্ঁ - ভািবত িনরী রবাদী আখ া দন। স সব ১৮৮৪ ী াে র কথা। ‘নবজীবন’ ও 
‘ চার’ প কায় লখা ব েমর ‘ধম জ াসা’ ও ‘িহ ধুেম’ এর িবপে  ‘ত েবািধনী’ ত নূতন ধমমত 
নােম সমােলাচনা কািশত হয়। ‘স ীবনী’ এবং গাড়ঁা িহ  ুপ পাতী ‘ব বাসী’ও কথা কাটাকা টেত 
যাগ দয়। আি ন মােস আিদ া সমােজর স াদক হওয়ার িকছ পেরই ত ণ রবী নাথ 

অিতমা ায় কতব সেচতন হ’ য় ব েমর ‘িহ ধুম’ বে র িব  সমােলাচনা লেখন। ব ম তারঁ 
বে র এক ােন এই উপলি  কাশ কেরিছেলন য, অিধকতর মানবিহত স াদেনর উে েশ  

সামিয়কভােব িমথ াচরণ দােষর নয়। এর উপর রবী নাথ কটা  সহকাের িলেখিছেলন িমথ া 
কখেনাই সত  হয় না, ব মবাবু বলেলও নয়, য়ং ীকৃ  বলেলও নয়। অ হায়ণ মােসর ‘ভারতী’ 
প কায় এক ট পুরাতন কথা’ নােম রবী নােথর এই সমােলাচনা কািশত হয়। ব ম এর জবােব 
লেখন “আিদ া সমাজ ও নব িহ  ুস দায়”  ( চার, অ হায়ণ)। এেত ব ম ত ণ রবী নাথেক 
কােনা আ মণ তা কেরনই নাই, বরং এমন কথা লেখন য হভাজন উদীয়মান রিবর িপছেন 

রাহর ছায়া রেয়েছ বেলই এমনটা ঘটেছ এবং এমন কথাও লেখন য িতভাশালী ত ণ যিদ দএুক ট 
বশী কথা বেলই থােকন, তা তারঁ সহ  করাই কতব  , ইত ািদ। ‘জীবন িৃতেত’ রবী নাথ িলেখেছন- 

‘ব মবাবু স ূণ মার সিহত এই িবেরােধর কাটঁাটকু উৎপাটন কিরয়া ফিলয়ািছেলন। ’ ব ম ও 
রবী  দুেয়রই উদারতা ও মহানুভবতা এই সামিয়ক কলেহর উপলে  ফুেট উেঠেছ। আমরা অনুমান 
কির, এর পর ত ে  উভেয়র মেধ  পূেবকার হ- া অিবকৃতভােবই রি ত হেয়িছল।  

   ১৮৯২ ী াে র শেষর িদেক ‘সাধনা’ প কায় রবী নােথর যুগা কারী ‘িশ ার হরেফর’ ব  
কািশত হয়। ব টেত ইংরা জর মাধ েম িশ েণর কৃ মতা ও মাতৃভাষায় িশ েণর যৗ কতার 

িবষয় মেনা তার সে  তেল ধরা হয়। আেলাচনা ট ব মচ , স ার দাস ও আন েমাহন বস ু
মুেখর শংসা লাভ কের। ব ট পেড় ব ম রবী নাথেক এক ট িচ ঠ লেখন। ঐ িচ ঠ ট 

‘সাধনা’র চ  সংখ ায় রবী নােথর ম ব সহ কািশত হয়। িচ ঠেত ব েমর ম েব  িছল “ িত 
ছে  আপনার সে  আমার মেতর ঐক  আেছ”। এর পর ১৮৯৩ ী াে  াবণ-ভা  মােস 
ব মচে র সভাপিতে  রবী নাথ চতন  লাইে রীর িবেশষ অিধেবশেন তারঁ উে খেযাগ  
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রাজৈনিতক ব  ‘ইংেরজ ও ভারতবাসী’ পাঠ কেরন। পবূাে ই িতিন ব মচ েক সভাপিত  করার 
জন  তারঁ বাসগেৃহ তাপ চ াটা জ লন-এ অনুেরাধ জানােত িগেয়িছেলন এবং ব ট তােঁক পেড় 

িনেয় তারঁ মতামত জেন িনেয় ানিবেশেষ হণ-বজনও কের িনেয়িছেলন। ব ট ১৮৯৪ (১৩০১ 
ব া ) এর বশাখ ‘সাধনায়’ কািশত হয়। ব মচে র য়ােণর মা  কেয়কিদন আেগ ১৩০০ চ  
সংখ ার ‘সাধনা’ প কায় রবী নােথর ‘রাজিসংহ” ব  কািশত হয়। সুতরাং ব ম ব ট দেখ 
যেত পােরন িন এমনই মেন হয়। তেব েন থাকেত পােরন। ব ট ‘রাজিসংহ’ উপন ােসর 

সমােলাচনা নয়, দয়মন িদেয় রবী নােথর উপলি র কাশ মা । শানা যায়, ঐ বৎসেরই একিদন 
িনজসুর সংেযােগ ‘বে মাতরম্’ গােনর ার  অংশ িতিন ব মচ েক িনেয় এেসিছেলন। পেরর 
বৎসর কলকাতার কংে স অিধেবশেন উে াধনী সংগীত েপ তারঁ বে মাতরম্ গান সাধারেণ  
পিরেবিশত হয়। 

     এই হল ব েমর সে  রবী নােথর ত  যাগােযােগর অধ ায় ১৮৭৬ ী া  থেক ১৮৯৪ 
অথাৎ রবী নােথর ১৫-১৬ বৎসর বয়স থেক চৗ শ বৎসর পয  ব া । মেন হয়, ব মচ  তারঁ 
জীবৎকাল মেধ  রবী নােথর ‘ সানার তরী’র কিবতািনচয়, এমন িক ‘িচ া’ কােব রও দ’ুএক ট 
কিবতা, িচ া দা ও িবদায়-অিভশােপর মত কাব নাট  এবং ‘কাবুিলওয়ালার’ মত থম ণীর গ  

ভৃিত পেড় িনেয় সুমহৎ ভাবী সািহিত ক িহসােব রবী -িবষেয় দৃঢ় আশা পাষণ কের যেত 
পেরিছেলন। 

     ব েমর য়ােণর পর রবী নাথ নানান অবকােশ ব েমর আেলাচনা সমােলাচনা কেরেছন এবং 
স েম ােন ােন তারঁ ব ম-ভাবনার পিরচয় িদেয়েছন। এ িল পিথকৃৎ সািহত া িহসােব 

পূবসূিরর িত তারঁ সুগভীর ােবােধর পিরচয় িচি ত কের। ব ম- য়ােণর অব বিহত পেরই 
রবী নাথ ব ম স েক তারঁ অপিরসীম াভ র িনদশন কাশ কেরন তারঁ শাকসভা 
উপলে   ‘ব মচ ’ নােম এক ট অিতশয় সুিলিখত ব  পাঠ ক’ র। ব ট চতন  লাইে রীেত 
প ঠত ও ১৩০১ ব াে র বশােখর ‘সাধনা’ প কায় কািশত হয়। ব টর শেষ রবী নাথ তারঁ 
িনজ সািহত কৃিত িনেয় ব েমর অেযািচত শংসা িবষেয় স ভােব উে খ কেরেছন- “তদেপ া 
উ তর পুর ার এ জীবেন আর ত াশা কিরেত পািরব না”। এই বে র জন  সুেরশচ  সমাজপিত 
স ািদত ‘সািহত ’ প কা , যা রবী কৃিতেক সব সময় ভােলা চােখ দখেত অভ  িছল না, তাও 
রবী নােথর উ িসত শংসা ক’ র জানায়- “ এ প ব  ভাষায় গৗরব”। ১৮৯২ ী াে  
ব মচ  তারঁ কৃ চির  ি তীয়ভাগ িলেখ উ   সমা  কেরন। রবী নাথ কৃ চির  িবষেয় 
আেলাচনা কেরন ১৮৯৫ ী াে -এর মাঘ-ফাল্ েন ‘সাধনা’ প কায়। ব েমর কােনা কৃিত  
িনেয় এ টই রবী নােথর থম সমােলাচনা। লাক চিলত কৃ চির  বা কৃ - গাপী স িকত 
ঐিতহ  স ূণ অ ীকার ক’ র মহাভারত ধ’ র কৃ চিরে র ঐিতহািসকতা ও মহ  িতপাদেনর 
উে েশ  ব েমর মননশীলতা ও অধ াবসােয়র ভূয়সী শংসা ক’ রও রবী নাথ এই ম ব  কেরন 
য, মূল মহাভারেতই কৃ চির  লৗিকেক-অেলৗিকেক এমনভােব জট-পাকােনা অব ায় রেয়েছ য 

তা থেক আসল ীকৃ েক আিব ার করা অসাধ  বলেলই চেল। কৃ চিরে র কান্ অংশ হণ 
করব এবং কান্ অংশ করব না এরকম বাছাই করার মূেল রবী নাথ ব মচে র এক ট আদশ 
মানিসকতার য়া ল  কেরেছন। অথাৎ ব মচ  তারঁ পবূ িতপািদত অনুশীলনতে র অনকুুল 

ীকৃ েকই সব  খুেঁজেছন, এই হল রবী নােথর সমােলাচনার কেঠার িদক। নতবা বাংলা সািহেত  
তথা ভারতীয় াচীন ইিতহােসর ে  এ টই থম গেবষণার য়াস বেল রবী নাথ ‘কৃ চির ’ 

েক অিভন তই কেরেছন। 
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     ১৯০১ ী ােদর গাড়ায় িদেক রবী নাথ ‘ চােখর বািল’ উপন াস লখায় হাত দন। উপন াস ট 
‘ব দশন’ নবপযােয়র ব া  ১৩০৮ বশাখ থেক আর  কের ১৩০৯ কািতক সংখ ায় শষ হয়। 
উ  উপন ােসর পাঠেকরা িন য়ই ল  কেরেছন য উপন াস টর ভূিমকায় এমনিক মূল কেলবেরও 
রবী নাথ ‘িবষবৃ ’ উপন ােসর নাম কেরেছন ৩-৪ বার। আসেল ‘ চােখর বািল’ িবষবেৃ র কাঠােমা 
ধ’ রই লখা। কবল তর পাথক  ঘেটেছ িবধবার মন াি ক চির  গঠেন। রবী িনিমত এই 
আধুিনকতা িবষবেৃ  নই, সুতরাং মুখ  চির  িনমােণ রবী নাথ ব েমর সাজাসু জ অনুবতন না 
ক’ র িবপরীতভােব কেরেছন। 

     এর পেরও রবী নাথেক তারঁ িবিভ  বে , ভাষেণ, িচ ঠপে ও ব েমর সািহত সৃ  িবষেয় 
াসি কভােব ম ব  করেত দখা যায়। এ িল িবেশষভােব ব েমর সািহত  সংগঠন িতভা, চির  

িনমাণ ও সৗ যসৃ  িবষয়ক। কাথাও কাথাও কিবর ব মী প া ত াগ কের িনজ উপলি  আ ার 
পিরচয়ও িচি ত হেয়েছন। যমন, ‘কুমারস ব ও শকু লা’ বে  (১৯০১) িতিন ব েমর ‘শকু লা, 
িমরা া ও দসিদমনা’ বে  বিণত িমরা া চিরে র িবে ষণ ও শকু লার সে  িমরা ার সাদৃশ  
দখােনার সমােলাচনা ক’ র বু ঝেয় িদেলন য দুেয়র মেধ  বিহরে  িকছ সাদৃশ  থাকেলও অ রে  
নই। দখােলন য িমরা ার মত শকু লা িনঃস  নন, আর তেপাবেনর ত লতা ও মৃগেদর সে  

শকু লার য ঘিন া স ক, ীপ কৃিতর সে  িমরা ার তা গেড় ওেঠিন। দখােলন চাির ক 
সারেল র িদক িদেয়ও শকু লা িমরা ার বহ উপের। শকু লার সারল  তার অ েরর অটল িব াস 
থেক সমুৎপ , িমরা ার সরলতা বাইেরর পিরেবশগত, িমরা ার সরলতার অি পরী া হয় নাই, 

ইত ািদ। “এমন েল তলনায় সমােলাচনা বথৃা” “এই দুই কাব েক পাশাপািশ রািখেল উভেয়র ঐক  
অেপ া বসাদৃশ ই বশী ফু টয়া উেঠ।” 

   এর বহ পূেবই অবশ  রবী নাথ ব েমর সৃ র এক ট অপূণতা িবষেয় ‘ভারতী’ প কায় ইি ত 
কেরন। “ ব ম যখােন individual  চির  ফু টেয় তালার চ া কেরেছন সখােন িতিন চমৎকার 
সফল। িক  যখােন মানুেষর সম  িনেয় নাড়াচাড়া কেরেছন সখােন সব তালেগাল পািকেয় গেছ। 
আন মেঠর সম  আন িলই যন এক রকেমর”। এটা ১৮৮০-৮২ মেধ  স ীবচ –স ািদত 
ব দশেন ব েমর আন মঠ বর হবার পর। ১৯০৮ ী াে  লখা ‘পূব ও প ম’ বে র এক 
জায়গায় আমােদর অকু িচে  ইংের জ সািহেত  ব  বরণ ক’ র নওয়ার স  তেল রবী নাথ 
এইভােব ব ম শ  কেরেছন- “ ব মচ  ব দশেন যিদন অক াৎ পূব-প েমর িমলনয  
আ ান কিরেলন সইিদন হইেত ব সািহেত  অমরতার আবাহন হইল- ব ম যাহা রচনা কিরয়ােছন 
কবল তাহারই জন  য িতিন বেড়া তাহা নেহ, িতিনই বাঙ্ লা সািহেত  পূব-প েমর আদান- দােনর 

রাজপথেক িতভাবেল ভােলা কিরয়া িমলাইয়া িদেত পািরয়ােছন”। ‘সািহত ’ পু েকর এক জায়গায় 
দখা যায় ব ু  লােক নাথ পািলতেক লখা এক ট িচ ঠেত িতিন িলখেছন “আমার তা মেন হয় 

ব মবাবুর নেভল িল ঠক নেভল যত বেড়া হওয়া উিচত তার আদশ”। রবী নােথর ‘সািহেত র 
পেথ’ পু েকর ‘সািহত প’ বে  পসৃ  িবষেয় ম ব  করেত িগেয় রবী নাথ ব ম- স  টেন 
বেলেছন- “ গে  নাতন েপর া ব ম। সািহেত র এক ট প প ম থেক সং হ কের 
বাঙলায় তার িত া িদেলন। তাই মধুসূদেনর মত ব মও নবীেনর অ দতূ। ….. সকােলর পা াত  
সািহিত ক ট বা িলটেনর কাছ থেক িতিন যিদ ধার িনেয় থােকন সটােত আ েযর কথা িকছ নই। 
আ য এই য বাঙ্ লা সািহেত র ে  তা থেক িতিন ফসল ফিলেয় তলেলন …. কথাসািহেত র 
নাতন প বতন করেলন”। প ম থেক সািহত –স দ আহরণ ক’ র িনজ সািহেত  তার 
পা রেক একা  াভািবক ক’ র তালা’র য ব মী শ  তােক কিব পুনঃপুন অিভন ন 

জািনেয়েছন। বাসী ব সািহত  সে লন উপলে  দ  এক ট ভাষেণ বাঙ্ লা সািহেত র 
মিবকােশর পিরচয় িদেত িগেয় রবী নাথ পুন  ব েমর ইংের জ সািহত  বরণ ও আমােদর মেন 
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তার আন ময় অিভঘােতর িবষয় এইভােব উে খ কেরেছন-“ তখন অ ঃপুের বটতলার ফােঁক ফােঁক 
দুেগশন নী, মৃণািলণী, কপালকু লা স রণ করেছ দখেত পাই- একথা মানেতই হেব ব ম তারঁ 
নেভেল আধুিনক রীিতরই প ও রস এেনিছেলন। তারঁ ভাষা পূববত  াকৃত বাঙ্ লা ও সং ৃ ত বাঙ্ লা 
থেক অেনক িভ । তারঁ রচনার আদশ কী িবষেয়, কী ভােব, কী ভি েত পা া  আদেশর অনুগত 

তােত সে হ নই”। অথচ স লখা ইংের জ িশ াহীন ত ণীেদর দেয় েবশ করেত বাধা 
পায়িন।….. “ এই নব  রচনারীিতর িভতর িদেয় সিদনকার বাঙািল মন মানিসক িচরাভ ােসর অ শ  
ব নেক অিত ম করেত পারেল…… এমন সময় ব দশন মািসকপ  দখা িদল। তখন থেক 

বাঙািলর িচে  নব  বাঙ্ লাসািহেত র অিধকার দখেত দখেত অবািরত হল সব । ….. ত ণীরা সবাই 
রাম ান্ টক হেয় উঠেছ এটাই তখনকার িদেনর ব রিসকেদর হসেনর িবষয় হেয় উঠল। ….. 
ািসেকর অথাৎ িচরাগত রীিতর বাইেরই রাম ান্ টেকর লীলা। রাম ান্ টেকর মু  ে  দেয়র 

িবহার।”  (বাঙ্ লা সািহেত র মিবকাশ’ ব  ঃ)। সংগীত িবষেয় িদলীপকুমার রােয়র সে  
কথাবাতার মেধ ও রবী নাথ ইংের জ সািহত  ও ব ম িবষেয় একই স  তেলেছন দিখ- “ হাজার 

মাণ দাও না য ‘িবজয়বস ’ বাঙলার িব  কথাসািহত , ব েমর নেভল িব  ব ীয় ব  নয়। 
তবু বাঙ্ লার আবালবৃ  বিনতা িবজয়বস েক ত াগ ক’ র িবষবৃ েক হণ করার ারা মাণ কেরেছ 
য, ইংের জ-সািহত  িবশারদ ব েমর নেভল বাঙ্ লার িনজ  জিনস।” সুতরাং রবী নােথর ব ব  

এই য ট াই হাক, খয়ালই হাক এমন িক আরও প ম প িতই হাক, সংগীেত বাইের থেক 
আসা বহ জিনস বাঙ্ লার িনজ  স েদ পিরণত হেয়েছ। রবী নাথ তারঁ “ব মচ ” ব  এবং 
অন ও ব েমর বাঙ্ লা গদ সৃ র িতভার িদক ট বারংবার স  িচে  রণ কেরেছন, িতিনও 
এিবষেয় য ব েমর ারা ভািবত তার পিরচয় তারঁ াইেল পিরস্ফুট, িক  াইেলর অনুবতন 
সবসািহিত ক সাধারণ ব , কবল রবী নােথরই একলার নয়, তাই সসেবর উে খ বতমান অবসের 
বাহল  মা । 

     শষ কথা এই য, ব েমর িনসগ-পিরেবশ রচনায় এবং নরনারী ণয় দশেন য 
রাম ান্ টকতা, য ব নহীনতা কাশ পেয়েছ, নারী-চির  ক নায় অজানা, অপিরিচতার িদেক 

ব ম যভােব প পাত সহ জার িদেয়েছন এবং তােত িবরহ- াধ ন  ও অ াপ তার িদক যভােব 
ফুেট উেঠেছ, তা থেক রবী নাথ তারঁ রাম ান্ টক ক নাভি র রণা পেয়িছেলন এ ম ব  

ে  করা যায়। 
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অথ িবেবকান -রবী  কথা 

    ামীজীর আেমিরকা বাস সমেয় ভারতবষ স েক য সব অনুভব তারঁ ভাষেণ ও 
প ািদেত কাশ পেয়িছল তা থেক আজ শতা ী অিত া  হেয়েছ। আবার এই ী য় 
শতা ীর ায় ার  থেক চি শ বৎসর ধের ‘ ােচ র সবে  কিব’ ‘কিব সাবেভৗম’ ঋিষ 
কিব’ ‘  মনীষী’ ভৃিত অিভধায় আখ াত ব ট ভারতবেষর অবনিতর কারণ এবং 
উ িতর উপায় স েক কিবতায় িচ ঠপে  ও ব াবলীেত য সব অিভমত ব  কের 
গেছন, তা থেকও আমরা বশ িকছদরূ সের এেসিছ। ইিতমেধ  আমরা পূণ ায় -শাসন 
পেয় গিছ এবং দশ গঠেনও  তৎপরতা দশন করিছ। শতা ী শষ হেত চলল, আজেকর 

এই াধীনতার বা ব ভূিমেত, দশীয় মহাপু ষ ও মনীষীেদর অবদান িবষেয় সা ারতাসহ 
দীঘ কালে েপর পর এ  ওঠা খুবই সংগত য তােঁদর আশা ও  আমরা কতদরূ সফল 
করেত পেরিছ। অথবা য পেথ বতমান আমরা চািলত হ  স পথ তােঁদর কতদরূ 
অনুেমািদত? আর যিদ আমরা াত  অবল ন কের থািক তাহেল এেঁদর নাম িনেয় তর 
আ ব নার দুগিতর মধ  িদেয় জািতর কল াণ আসেব িকনা স িবচারও েয়াজনীয় 
হেয়েছ।  

     উিনশ শতেকর বাঙলার এমন দজুন মহাপু েষর িবষয় আমরা উপ ািপত করিছ যােঁদর 
িনেদশ আমরা মা  েনিছ, কায়মেনাবােক  অনুসরণ করার সাহস অজন কিরিন। এেঁদর 
নােমাে খ িদেয় আমােদর আজেকর ব েব র ব িনেদশ াপন করিছ। এেঁদর মেধ  

থেমা  িযিন তারঁ িশ া এবং রণার মূল এমন এক মহা র কােছ, িযিন সহজ অনুভব 
এবং িনঃেশষ  ােনর আেলােক পিৃথবীর বািহর এবং অ র সম ক আয়  কেরিছেলন। 
আবার ি তীয় মহামানব এেঁদর থেক েপ পৃথক হেলও অ রধেম একই। এই িবষয় টই 
আমােদর িতপাদ  এবং এর উপর িভি  কের আমরা বলেত চাই য াধীনতা- াি র পর 
জনসাধারেণর কাম  য ব িবক পিরবতন তা আেসিন। তা এেঁদর ভাবাদশ অনুসরণ কেরই 
স ব করা যত। স তঃ আমােদর াধীনতা-আে ালেনর এবং জািতগঠেনর পুেরাধা 
মহা া গা ীর কথাও অেনেকরই মেন আসেব। তারঁ স েক বতমান ভারতবষ য় সমাজ 
একই কার ব বহার দিখেয়েছ বলেল অত  হয় না। যিদও একথা রণীয় য িতিন তারঁ 
আদশেক ভাষেণ এবং িলখেনই সীিমত রােখন িন, য়ং তা কােয েয়াগ কেরও দিখেয়েছন। 
িক  আমরা ব ভূিমর উপেরই বতমােন আমােদর দৃ  িনব  রাখিছ এবং সামিয়ক 
রাজনীিতর ঊে  যারঁা িছেলন তােঁদর কথাই িবেবচনা করিছ। 

       বাঙ্ লার উিনশ শতকেক জাগরেণর যুগ বেল আখ াত করা হেয়েছ। িনঃসে েহ জাগরণ 
এবং িতর কারণ। অ াদশ শতা ীর সামা জক জড়  এবং বু র তামিসকতা থেক মু  
করার জন  রামেমাহন িডেরা জও িবদ াসাগর মুখ মনীষীরা সব যে  য়াস কেরিছেলন 
এবং ভূেদব মুেখাপাধ ায়, প ারীচাদঁ িম , কালী স  িসংহ, দীনব ু  িম  এবং ব মচ  

মুখ মনীষী ও লখকবৃ  নানাভােব িবমূঢ়তা থেক আমােদর বু  করার িবষেয় উদ্ েযাগী 
হেয়িছেলন। জািত গঠেনর ইিতহােস এেঁদর অধ বসার রণীয়। িক  এেঁদর দােনর পিরমাণ 
ও কৃিত ঠক সইটকু মা  যা যেুগ যেুগ সং ারকেদর কােছ আমরা ত াশা কের থািক। 
অথাৎ এরঁা মা  একটা যুেগর অব  জ াল সরােত চেয়িছেলন। িক  জািতর ধমমূেল 
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দৃঢ়ভােব সংস  যুেগ যুেগ লিপত কল  মাচন করার শ  িনেয় এরঁা কউই জ ান িন। 
এেঁদর আদশ ও কম আধুিনক িশ ায় িশি ত মু েময় নরনারীর অ ঃকরণ শ কেরিছল 
মা । িশ াহীন এবং আেলাক থেক স ূণ ব ত অগিণত জনসাধারণেক য সানার 
কা ঠর েশ প  থেক মনুষ ে র নবজীবেন এেকবাের িত ত করা যায়, তার 
অিধকার উি িখত মনীষীেদর কা রই িছল না। অথাৎ কবল অ াদশ শতা ীর কতক িল 
কু- বিৃ  এবং হীন বু বিৃ র সং ােরই এেঁদর সমূহ চ া ব িয়ত হেয়িছল। িক  য 
পবত মাণ জড় , য ব  াথিন া এবং ভদবু  উ  এবং িন , িব বান এবং হীনিব  
এই মযাদা িবভাগ সুতরাং ণী িবভােগর ফল প যাবতীয় অনেথর কারণ তার জড় তেল 
ফলার কােনা ব ব া উিনশ শতেক ঘেটিন। বহকাল পেূব মহা ভ ীৈচতেন র মত 
দবমানুেষর ভােব জািতর এই হীনতা দরূীভূত হবার মত হেয়িছল। িক  এ অব া ায়ী 

হয়িন। এর কারণ বাধ হয় এই য িতিন য়ং ধমেদশনায় মেনােযাগ িদেত পােরন িন। তা 
ছাড়া িতিন অেপ াকৃত ায়ু িছেলন। অথচ তলনাপবূক বলা যেত পাের য সামা জক 

ািনর অনু প অব ায় ভগবান বুে র সুদীঘ য়ােস ভারতবেষ মনুষ ে র উে াধন আরও 
ব াপক হেয়িছল। তবু বলা যায় ধম এবং মানুেষর অিধকার থেক ব ত ব  ােথর িনষ্ঠর 
আঘােত মূিছত ভারেতর িবেশষত বাঙ্ লা উিড়ষ ার কা ট কা ট সাধারণ মানুষেক মহা ভই 
আক কভােব মনুষ ে র চতনা িদেয়িছেলন। ষাড়শ এবং স দশ শতা ী এইজন  
বাঙ্ লার রণীয় গৗরেবর যগু। বষিয়ক মতা ান-িবদ ার তাপ এবং জািতবণগত 
আিভজােত র অহিমকা িকছিদেনর জন  ি ত হেল পর জািতর অ েরর মু  স বপর 
হেয়িছল। সিদন বাঙ্ লায় এমন প ী াম িছল না যখােন কিব গীিতকার িশ ী জ ানিন। 
এমন হীনিব  এবং িন বেণর মানুষ িছেলন না িযিন উ ে ণীর কাছ থেক িকছটা উদার 
ব বহার না পেয়েছন। বু  এবং বষিয়কতার চচায় মানুষ থেক মানুষ পৃথক হেয় পেড়। 

দয়বৃি েত মানুষ একা  হয়। মহা ভ ভােবর চরম সীমায় মানুষেক পৗেছ িদেয়িছেলন। 

        স অিধকার আমরা র া করেত পািরিন। দ’ুশতা ী অিত া  হেত না হেতই দখা 
গল ব াথ, এবং রা ক তােপর কােছ একে ণীর মানুষ আ িব য় কের বেস আেছ। 

উনিবংশ–িবংশ শতেকর এরঁাই হেলন প দশ শতেকর সই তােঁদর িতিনিধ, এবার 
িব েকৗলীন  এবং িবেশষভােব দলীয় াথ স ল কের আিবভূত হেয়েছন। বেদিশক রা য় 

তাপ এেঁদরই সহেযাগী শ েপ িব ার লাভ করেত থাকল। াধীনতার পর বিহর  
পটপিরবতন যদ িপ ঘেটেছ এবং জনিবেবক যদ িপ জাগিরত হে । মু  অ েন মানুেষর 
সে  মানুেষর হািদক িমলন স ব হে  না। এর মূল উ  পে  উ  থিন া এবং তী  
ভাগ হৃা। অপর পে  িশ ার অভাব এবং বু র জড়তা। যার আেছ এবং যার নই এমন 

দুেয়র সই িচর ন সংঘষ, াধীনতার পরবত  ভারেত এই সংঘষ আজ বল হেয় উেঠেছ। 
িত ত সরকার একটা আেপাষ র া কের চেলেছন মা । িক  বাধঁ য ভাঙেবই এ িবষেয় 

ি রবু  ব র সংশয় মা  নই। এবং বাধঁ ভাঙাই ভােলা। কারণ, দেশর সুবহৃৎ একটা 
মানিবক অংশেক অসুখী, বুভ ু , িশ াহীন এবং িনর  রেখ দশ টেক থাকেত পাের না। 
যিদ বলা যায় স ূণ সাম  িক কানও দেশ ঘেটেছ? তার উ ের ব ব , পিৃথবীর গিতশীল 
কােনা দেশই মানুেষ মানুেষ ব বধান এত সুবহৃৎ নয়। সুতরাং হয় তুেবেগ ব বধান কমাও, 

নয়, এর অবশ াবী ফলাফেলর জন  দৃঢ়িচে  তী া কর। বন ার বল জেলা াস 



68 
 

শীষেদশ পয  িনম ত ক ক। প লতা িব ীণ হাক, তােত যিদ াণ বােঁচ তখন 
ফলশস পূণ বসুধা সকেলর সে  সমানভােব ভাগ কর। এ থেক পির াণ নই। কারণ, এ 
িনসেগর িনয়ম, মানব ইিতহােসর িনয়ম। 

      আজেকর দশনায়েকরা দশ র ার এই পূণ িবষয় ট িনেয় িচ া করেছন না বা 
সমাধােনর পথ খুজঁেছন না এমন নয়। িক  স িচ া কােনা অখ  জীবন-দশন-সমু ব 
নয়, তা খ ত রাজনীিতর িচ া মা । তাও মৗিলক নয় এবং ভারতবেষর মানুেষর ভূত-
ভিবষ ৎ-বতমানেক িমিলত করেত পাের য া তা আজেকর রাজনীিতর বা সরকাির 
কাযকলােপর সীমানােতও নই। িরপকুেম এবং সংেযাজেন এ বলা কােনা রকেম 
কাটেলও ও বলা য কাটেব না তা বাধ হয় আমরা সকেলই জািন। তবু আমরা বঁেচ আিছ 
এবং যতিদন বঁেচ আিছ হয়ত আমরা গিতশীল বেল দাবীও করেত পাির। যা হে  বা চলেছ 
তােত ক ভল বা ক ঠক এ িবচােরর মেধ  িব মুা  েবশ না কেরও একটা অপ পাত 
সামি ক দৃ  িনে প কেরই বলা যায় কাথায় যন একটা তর গলদ থেক গেছ। তা না 
থাকেল এত দল এবং এত মেতর এত াবল , এত অসে াষ, এত অিন া , এত াচার, 
এত লাভ ও াথ, এত কৗশল, এত লঘুতা একসে  ায় সব ের পিরব া  হয় কী কের ? 
িনঃসে েহ উনিবংশ-িবংশ শতা ী আমােদর অব িয়ত অধ ায় িলর অন তম। একথা িক 
কউ কানও িদন ে ও ভেবিছেলন য এই দেশ ছা রা িশ কেদর সে  অসহেযাগ কের 

আ হনন এবং অপর পে  িশ েকরা ছা েদর সে  কুটনীিত সহকাের আেপাষহীন 
সং াম পিরচালনা করেবন? এজন  ছা েদর দায়ী করা িক  যু িব , কারণ তােদর 
িবেবকবান্ কের তালাই সমােজর কাজ। গলদ এখােন নয়, অন  কাথা অন  কােনাখােন।  

       উিনশ শতেক িবেদশী শাসেনর পটভূিমেত তবু একটা আদশ এবং  সাধ আমােদর 
মানস পিরম ল িঘের রেখিছল, তাই িনতা  অসহায় হেয়ও মেনর শ  আমরা হারাই িন, 
িক  আজ আমরা এেকবােরই দউিলয়া, তাই আজ জাতদার-মজতুদার-কলমািলক 
সমস ার সমাধান পাওয়া যায় না। কমচারী, িশ ক, ডা ার, ছা  অপদাথ। আসল কথা হল 
মানুষ। দশ মানুেষরই সম । সই মানুষ গঠন িবেদশী শাসেন স ব হয়িন। াধীনতার পর 
ধের নওয়া হল ভারতীয় মানুেষর ব -চির  এবং সমাজ চির  ঠক আেছ, এখন দশ 
গঠন করা হাক। যিদ বলা যায় পরাধীন কেলানীর ায় শাসেনর পর এমনই অব াই ঘেট 
থােক, স কথা মানব না। এমনও দশ দখা গেছ, রা  এবং অথনীিত যার ায়ে  আসার 
সে  সে  অব ার অভাবনীয় উ িত ঘ টেয়েছ। অথচ ব চির  এবং সমাজচির  
সংগঠেনর এত অপযা  উপকরণ এেদেশ ছিড়েয় আেছ এবং শনূ গভ ভােব পির ীত হেয় 
আমরা ভারতমাতার এত গৗরব কীতন কেরিছ য তা িদেয় চত দিধেমখলা পিৃথবী ভের যায় 
এবং স বতঃ িকছ বাড়িতও থােক। 

        তাহেল আসেল িবপি র কারণ আমােদরই মেধ  আর তা বংশ-পর রায় বািহত হবার 
এবং ি িণত চত িণত হবার আশ া দখা যাে । এে ে  উপায়? উপায় আেছ এবং স 
উপায় চীেনর কানও দৃ াে  নয়। আধুিনক কানও মতবাদ নয়। আ বােদও নয়, 
জড়বােদও নয়। পূণ-জীবনবােদ। আজকাল এবং এেদেশ যােক আমরা রাজনীিত বলিছ তা 
য কানও সমাধান িদেত পারেছ না, বরং জ টলতাই বাড়াে  এর মাণ ত । ব তঃ 



69 
 

সা িতক রাজনীিতর উপর দেশর জ াধারেণর অনা া এমন িক ঘণৃাও স ত হে । 
অথচ, রাজনীিত যিদ  হয়, যথাথভােব সামি ক জীবনদশনিভি ক হয় তা থেক 

াথনীয় আর িকছ হেত পাের না। িক  তা হে  না, িবেদশাগত িকছ বিহর  নীিত িনেয় 
আমােদর ব বাদ, াচীন এবং আধুিনেকর িবেদশ এবং দেশর ভােলাম  স ব-অস েবর 
িখচিড় িনেয় আমােদর ভারতীয় আদশ, কবল ব বহািরক েয়াজন িনেয় আমােদর িশ া। 
বেদিশক আচরেণর অনুকরণ িনেয় শহেরর জীবন এবং াচার ও াথিন া িনেয় 

আমােদর েদশ ীিত। িক  উপায় আেছ। স উপায় জীবন স ে  এক ট ি র ও সামি ক 
দৃ  িনেয় খ ত িবকৃত অব ার িব ে  সং াম এবং ব িবক নূতেনর মেধ  জীবেনর 

িত া। আমােদর সৗভাগ েম এই দৃ  এবং এই িচ া এক  আিবভূত দুই মনীষী রেখ 
গেছন এই সিদন। যারঁা এ যুেগর ািনেক সমাক অনুভব কেরিছেলন এবং মু র পথও 
দিখেয়িছেলন। যােঁদর িনেদিশত পথ হয়ত ভীিতবশতই আমরা ত াগ কেরিছ। যােঁদর উ  

আদশ িবসজন দওয়ার জন ই ভাষেণ ও লখেন স স েক যার পর নাই গৗরব কাশ 
কেরিছ। এরঁা হেলন িবেবকান  ও রবী নাথ। একজন স াসী হেয়ও বল জীবনবাদী, 
অন জন অিতশয় জীবনানুরাগী হেয়ও কেঠার স াসী। একজন –জীেবর িত ক ণাময়, 
ভ বৎসল এবং মািয়ক পিৃথবীর সাথকতায় িব াসী এক অদ্ভত যািগে ে র িশষ , 
অন জন ভারত ও প েমর সািহত  ও ভাবময় জীবন-দশেনর পূণ উ রািধকারী এবং এমন 
এক িপতার পু  যারঁ “ যাগ ভাগ দুইই” িছল। ীরামকৃ  থেক িবেবকান েক মূলতঃ পথৃক 
করা যায় না। আবার ীরামকৃ  য ভােবর বতন কেরিছেলন, ঊিনশ শতেকর উ  াথময় 
জীবনযাপেনর মেধ  য বষিয়কতা-িবেরাধী আে ালন জািগেয় তেলিছেলন তার সে  যমন 

ামীজীর তমিন রবী নােথর স ক ঘিন । এইজন  এেকর স ে  িবেবচনায় অন  দুইেয়র 
স  অিনবায ভােবই আেস। আর আজেকর জ টল এবং িবসদৃশ অব েয়র অব ায় 

সামি ক পিরবতন যখন ভবু স  ব মা রই কাম  এবং সবেচেয় আধুিনক 
এেদশীয় জীবন-দশেনর উপর িনভর করাই বু মােনর কাজ, তখন রামকৃ -িবেবকান -
রবী নাথ এই য়ীেক জািতর মু দাতা েপ হণ না কের উপায় নই। দখেত হেব 

ীরামকৃ র য সাধ িছল অথচ যা সাধ ায়  হেয় ওেঠিন, সই মানুেষর মু  স  করেতই 
ামীজী চ ত হেয়িছেলন। িতিন উিনশ শতেকর প েমর সাম বাদী ধারণাসমূেহর সে  

এবং সংশয়বাদী ও ভাববাদী দাশিনক মতামেতর সে  যমন পিরিচত িছেলন, তমিন 
এেদশীয় সাংখ - যাগ-অৈ তািদ দশেন অধীতী িছেলন। িক  কানও িবিশ  অিভমেতর ধুয়া 
অনুসরণ করেত িতিন চানিন। মৗিলক িচ া এবং ার বেল এসেবর হণ-বজন কের 

কীয় িস াে  উপনীত হেয়িছেলন। এই সহজ মৗিলকতায় দী া তারঁ র শ েত। 
িস র অি তীয় িচৎ কষই তােঁক মৗিলক বােধর অিভমুেখ চািলত কেরিছল। প ম 
এবং ভারেতর ইিতহােসর ব াখ ােতও তারঁ এই মৗিলক িতভার া র ফুেট উেঠেছ। 
অৈ েতর সাম বাদ এবং েশা-ভলেতয়ার-মাকস্ -এে লস ্ এর ণীিবেরাধী উদার 
মানবীয়তা তাই আপনা থেকই তারঁ মৗিলক জীবন-দশেন কাশ পেয়েছ। রবী নােথর এ 
হন  সৗভাগ  িছল না। িক  িতিন উ ত ক না এবং কীয়তায় অিধকার িনেয় 

জে িছেলন। কাব ে র মেধ ই তা িনঃেশিষত হয়িন, সমােজর বা ব দুগিতর িনরাকরেণও 
তােঁক বিতত কেরেছ। তাছাড়া রামকৃ -িবেবকানে র সহজদৃ র উ রািধকারও িতিন 
পেয়িছেলন। ল  করবার িবষয়, দশ সমাজ মানুষ স ে  কিবর সমেবদনা ও কাযকরী 
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িচ ার পিরচয় ামীজীর আেমিরকা তালপাড় করার পেরই ফুেট উেঠেছ। িক  এ িবষেয় সন 
তািরেখর ন জর দিখেয় লাভ নই। রবী নােথর সে  ামীজীর দখা সা াৎ হেয়িছল িক 
না, ীরামকৃ েক রবী নাথ কতবার দেখিছেলন, রবী নাথ-রামকৃ -িবেবকান  স েক 
িবস্তৃত িকছ িলেখ যানিন কন? এসর িচ া িনেয় িনতা  সাধারণ মানুেষই কালে প কের 
থােক বা মেনামত িস া  বানায়। বহৃৎ ইিতহােসর াপেট এেঁদর রণা এবং কায ম 
িবেবচনা কের দখেত হেব। দৃশ তঃ িবেরােধর অ রােল িনিহত িনগূঢ় সাম েস র িবষয় 
তখনই উপল  হেব। দখা যায়, রবী নাথ ধু কিব অথাৎ সাধারণ কিব এবং সুখানুভেবর 
সমথক িছেলন না, এবং িবেবকান ও - বরােগ র সাধক এবং পািথব জীবন-িবে ষী 
িছেলন না। সংকীণ অেথ এরঁা কউই িহ  ু বা া  িছেলন না এবং উভেয়ই বা ব 
মানুষ ীিতর অিধকারী িছেলন। গীিতকিব রবী নােথর পে  য আ সব তা এবং স াসী 
িবেবকানে র পে  য আ িনম তা াভািবক িছল তা ঘেটিন। এরঁা উভেয়ই এক ট স ূণ 
জীবন-দশেনর অিধকারী িছেলন। এেঁদর ভাবুকতা, এেঁদর সমাজদশন ও মানুষ ীিত সই 
দাশিনক বাধশ রই িবকাশ ও িব ার। 

        বাঙ্ লা সন ১৩০০ সাল থেক কােলাপেযাগী আধুিনক জীবনদশন আমােদর ার  
হেয়েছ বলা যেত পাের। এর এক ট মূল ক  এবং দইু শাখা। এর অমৃতময় ফল হল উ ত 
জীবনরসা াদ । ধেমর সে  জীবেনর সখ ব েন এক স ূণ ও উদার জীবেনর মেধ  মু । 
এই মু ত েক সংবিধত করেত াথিমক েয়াজন আচ ালি জ জনসাধারেণর সমান 
অিধকার যা িশ ার িব ার এবং িনরে র অ সং ােনর ারাই স ব। দুবল, ভী , কুসং াের 
সমা , ঈষািবেষ জজিরত িনতা  াথস ল দশবাসীর জড় েমাচন স ব হ’ ল ােনর 
স্ফূিত এবং ভােবর িবকাশসাধেন পিরপূণ নবজীবনদান। এই িছল ামীজীর ান। এেত তারঁ 

র স িত এবং রণাও িছল। এই েয়াজন িস র জন ই তারঁ িবেদশ যা া। প েমর 
শ র েশ দশবাসীর দেহ মেন শ স ােরর আ হ, এরই জন  তারঁ াথত াগী 
যুবকেদর সংগঠন এবং সারাভারেত িবিভ  কমেক  িত ার সংক । দহর ার পূেব িতিন 
িনেবিদতােক এই আদশ বহন করার দািয়  িদেয় যান। িহেসব কের দখেল বলা যায় এ 
রবী নােথরও পিরক না। িতিন দশবাসীর জড় েমাচেনর আেয়াজন কেরেছন নানাভােব, 
তারঁ রচনায়, এমনিক কািয়ক য়ােসও। ঐ শ হীন সাধারণ মানুষ, এ দেশ তখন যায় ায় 
সবাংেশই কৃষক তারা ধু কিবর গদগদ ভাষেণর উপাদানই িছল না। তারঁ িদবারা র িচ া 
এবং কম য়াসেক আকষণ কেরেছ। রবী নাথ এবং িবেবকান  উভেয়ই আ শ র 
জাগরেণ এবং সমাজসংগঠেন িব াসী িছেলন। উভেয়ই প েমর সে  পূেবর িমলেনই য 
দুই মহােদেশর মানুেষর মনুষ লাভ স ব এ সেত  আ াবান িছেলন। এেঁদর কউই চিলত 
রাজনীিত বা ছাটখােটা সং ার িবষেয় আ হশীল িছেলন না। জীবেনর মূল মােনর সামূিহক 
পিরবতন রাজনীিতক অথাৎ িণক সুিবধামূলক ব ব ায় ঘটনা পাের না, এমন ধারণা পাষণ 
করেতন। অথচ সমসামিয়ক কােনা রাজৈনিতক বা সং ারক দেলর সে  এরঁা কলেহও িল  
হন িন। কারণ, এেঁদর পথ ও পিরণামদৃ  সামি ক িছল। ামীজী এবং রবী নাথ উভেয়ই 
পরাধীনতােক জাতীয় উ িতর বল বাধা েপ অনুভব কেরিছেলন। তারঁা িনতা  ােদিশক 
হেয়ও িবেদেশর শ  ও স দেক উদারভােব হণ করার মেধ ই ভারতীয়তার উৎকষ 
িনেদশ কেরেছন। ভারতবষ প ম থেক জীবনীশ  হণ কের তার জড়  িবনাশ করেব 
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এবং প ম ভারত থেক আ সাধনা লাভ কের তার উ  বষিয়কতা সংযত করেব, এই 
পূব-প েমর িমলন সাধনা উভেয়ই কের গেছন। ঈ র স েক ামীজী এবং রবী নােথর 
য ধারণাই থাক, বু  থেক আর  ক’ র ীরামকৃ  পয  িনরব ভােব বািহত জীেব 

ম, সবভূেত সমদিশতা, মানুষ ীিত, ক ণা ও ম ীর আদশই একমা  পথ বেল তারঁা 
বারংবার িনেদশ িদেয় গেছন। বাঙািলর মেধ  কম-উদ ম-শ র িনতা  অভাব ল  ক’ র 
তারঁা উভেয়ই অকুেতাভয়তার এবং অন ায়েক িতহত করেত সম  শ  িনেয়াগ করার 

রণা িদেয়েছন। থেম কম – লাকেসবার মধ  িদেয় ফলাস হীন কম। প াৎ ান এবং 
িব াস-ভ র আিবভােব পণূ মনুষ  অথবা বষিয়কতাহীন উদার মু  উভেয়র অিভে ত-
সাধনা ও জীবন-দশেনর অ গত। সুতরাং উভেয়র মেধ  কা র ঈ রই পিৃথবী এবং মানুেষর 
বাইের নয়। ীরামকৃ র কথায়-‘িতিনই সব হেয়েছন’ । এই মেম ামীজী ভারতবেষর 

িমক-কৃষকেদর গৗরব কীতন কেরেছন। মযাদা িদেয়েছন। তােঁদর জীবেনর মান 
উ য়নকে  সমূেহ শ  িনেয়াগ করেত বেলেছন। কৃষক- িমেকরাই দেশর জন  যথাথ 
সং ামশীল এবং জািতর ম দ , অথচ এরাই সবেচেয় বিশ অবেহিলত এই িবষয় ট 

ামীজীেক পীিড়ত ও উি  কেরেছ। মহনতী মানুষ স েক রবী নােথর মম েবাধ, এবার 
িফরাও মাের, ভজন পজূন সাধন আরাধনা, ওরা কাজ কের ভৃিত িবখ াত বহ কিবতায় 

কািশত। রবী নাথ জিমদার-বংেশ আিবভূত হেলও এবং বাধ  হেয় জিমদাির –পিরচালনার 
কােজ এক সমেয় িনযু  থাকেলও কৃষকেদর জন  তারঁ কাযকরী সমেবদনা যেথ  িছল। আর 
জিমদাির উেঠ িগেয় কান্ ব ব ায় কৃষেকরা যথাথ উপকৃত হেত পাের এ িবষেয় িচ াও 
কেরিছেলন। ব তঃ পর মজীবীেদর চেয় কম   কৃষক িমক এবং িনঃ  ির  মানুষই তারঁ 
অ েরর ীিত লাভ কেরেছ সবািধক। এ স েক সমথন পাওয়া যােব অ তঃ ‘রািশয়ার 
িচ ঠ’ ত এবং ‘ ীিনেকতন’ িত ায়। সামা জক সংকীণ নানান আচার বা সং ার দরূ করার 
জন  এরঁা চ ত হনিন, কারণ উভেয়ই মেন করেতন দশবাসী িশি ত হেল এবং মানুেষর 
অিধকার পেল এসব আপনা থেকই দরূ হেয় যােব। ভারতবেষর অধঃপতেনর কারণ বণন 

সে  উভেয়ই মেন কেরেছন য িবধম  এবং িবেদশীেক ঘণৃা এবং সবনাশা জািতেভদ যখন 
থেক আর  হেয়েছ তখন থেকই ভারতবষ ডবেছ। ামীজীর গিতশীল িচ াধারার একটা 

পিরচয় হল বাঙ্ লা গেদ  মৗিখক ভাষার সমথন। চিলত ভাষােকই িতিন জীব  এবং যাবতীয় 
ভাব কােশ েয়াজনীয় ব’ ল মেন করেতন। তারঁ ‘পির াজক’ এবং ‘ াচ  ও পা াত ’ এ 
িবষেয় তখনকার  কীিত। রবী নাথ অ র  প ািদর রচনায় এর পূেবই চিলতভাষা 
ব বহার কের আসেছন। আর সব িবষেয় চিলতভাষার বল সপ তা িতিন িকছ পরবত কাল 
থেক শষ পয  ক’ র এেসেছন। 

        রবী নাথ পরসগে র সবক এবং ামীজী ধ ানী সাধক ও স াসী িছেলন ব’ ল কউ 
কউ এই দইু মহা ার পাথক  িনেদশ করেত চান। িক  তারঁা সৃ  এবং মানুষ স েক এেঁদর 

দাশিনক অনুভেবর ঐেক র িবষয় ট তমন উপলি  কেরন না। এেঁদর দজুেনরই অিভমেত 
িব সৃ  অথপূণ এবং জীেবর কল াণকেমর মধ  িদেয়ই ার সাি ধ  অনুভব করা যায়। 

ামীজীর ানল  সই ঐিতহািসক উ  রণ করা যেত পাের-   

“ য ধম বা য ঈ র িবধবার অ েমাচন কিরেত পাের না, অথবা অনাথ িশ র মুেখ 
একমুেঠা খাবার িদেত পাের না, আিম স ধেম বা স ঈ ের িব াস কির না। ** * তামরা িক 
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মানুষেক ভালবাস? ঈ েরর অে ষেণ কাথায় যাইেতছ? দির , দঃুখী, দবুল সকেলই িক 
তামার ঈ র নেহ?” 

তারঁ কিবতায় এক ট িবখ াত চরণ- “দুঃখভার এ ভব ঈ র, ম র তাহঁার তভূিম 
িচতামােঝ।” এর সে  রবী পে র রণীয়- 

দবতা িনঃ াস ছািড় কিহেলন, হায়। 

আমাের ছািড়য়া ভ  চিলল কাথায়! 

এবং                   তামার শান িক রদল 

দীঘ িনশায় ভখাির। 

 অধর লিহয়া লিহয়া 

উ ঠেছ ফুকাির ফুকাির। 

অিতিথ তারা য আমােদর ঘের 

কিরেছ নতৃ  া ণ পের 

খাল খাল ার ওেগা গৃহ  

থেকা না থেকা না লুকােয়। 

যার যাহা আেছ আেনা বিহ আেনা 

সব িদেত হেব চকােয়- 

ঘুমােয়া না আর কহ র। 

  দয়-িপ  িছ  কিরয়া ভা  ভিরয়া দহ র। ভৃিত শত উ ািসত উ । ামীজী 
দুঃখানুভেবর উপর জার িদেয়েছন, দুঃখবরণ এবং সাহিসকতার ম বচন িল যিদ 
রবী নােথর গদ পদ  থেক তেল নওয়া যায়, তা’হেল রবী নাথ িকছই নন। ব তঃ 
দুঃখানুভব রবী নােথর কিবকেমর মুলীভূত এক ট চতনা। এই দঃুখানুভেবর থম বল 
িচ  ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতা। এর পর খেয় কােব র ‘আগমন’ কিবতা, গীতা িল, 
গীিতমােল র বহ গান, ‘রাজা’ নাটক, বলাকার িবখ াত কেয়ক ট কিবতা ভৃিতর মূল সুর হ’ল 
দুঃখানুভেবর মধ  িদেয়ই আন ময় অমৃত পাওয়া যায়। রবী কােব র পাঠকেদর কােছ 
“আরাম হেত িছ  ক’ র সই গভীের লও হ মাের। অশাি র মেধ েত যথায়- শাি  সুমহান” 
অথবা “অ কােরর উৎস হেত উৎসািরত আেলা, সই তা তামার আেলা” ভৃিত সুপিরিচত। 
মেন রাখেত হেব, কিব িহসােব রবী নাথ প-রেসর য়াসী হ’ লও স- প ভয়ংকর এবং 
সু েরর িমিলত প। তরল সৗ েযর ব  নয়, আর তারঁ রসানুভব দুঃখেবােধর উপরই 

িত ত। কিব বলেছন, গভীর দুঃখ ভূমা, তােতই আমােদর চতেন র যথাযথ উে াধন। 
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তাছাড়া বলেছন –সংযেমর কেঠারতার মেধ ই সৗ য িত ত। এই দঃুখেবাধ মৃত র 
মূল েবাধ এবং রসানুভেবর কেঠারতা মশঃ কিবেক বরােগ র িদেকই িনেয় গেছ। সই 
বরােগ র পিরস্ফুট কাশ বলাকায়- ‘ হথা নয়, অন  কাথা, অন  কাথা, অন  
কােনাখােন’ আসল কথা এই য রবী নাথ কিব হেলও সাধারণ কিব নন। আর অভ ের 
বরােগ র কেঠারতা এবং বিহরে  লীলা আন  য ীরামকৃ রও অিভে ত তা তারঁ 

আ কথার মেধ ই পাওয়া যাে - “আমােক রেস বেশ রািখস মা,  বরাগী কিরস ন”। 
সুতরাং িবেবকান -রবী  অিভ  স া। এেঁদর পাথক  ধু মু  লােভর কার ও প ায়। 
মু  হ’ল একটা শষ পিরণােমর ব াপার তাই িনেয় উভেয়র যটকু পাথক  সটকু আমােদর 
গণনায় না আনেলও চেল। কম এবং ােন সমািধত হেয় মন এবং দয় যখন মু র 
অিভমুখী তখন ামীজীর িনেদেশ ধ ান এবং িচে র সমািহত অব ার েয়াজন। রবী নােথর 
মেত িনসেগর আপদ রহেস র সে  একীভূত হেয় পড়া। এখােনও াথ এবং বষিয়কতাময় 
জীবধম বজন, ওখােনও তাই। তেব ই েয়র ার-  ক’ র যাগাসেন নয়। ই য় িলেক 
উ ুখ রেখ এেকবাের সৃ র লীলার সে  িমেশ যাওয়া। এে ে ও মানিসক অব া 
সমািহেতর। রবী নাথ বলেছন-  

নিব র আর কিবর কােছ 

ত র মু  ফুেলর নােচ, 

নদীর মু  আ হারা 

নতৃ ধারার তােল তােল। 

 

আর মানুেষর মু র প?- 

সৃ  মার সৃ  সােথ মেল যথা, সথা পাই ছাড়া। 

মু  য আমাের তাই সংগীেতর মােঝ দয় সাড়া। 

সথা আিম খলা- খপা বালেকর মেতা ল ী ছাড়া। 

ল হীন ন  িন ে শ। 

সিদন বু ঝব মেন নাই নাই ব র ব ন, 

শূেন  শেূন  প ধের তামাির এ বীণার ন, 

নেম যােব সব বাঝা, থেম যােব সকল ন, 

ছে  তােল ভূিলর আপনা। 

িব গীত-প দেল  হেব অশা  ভবনা। 
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     সমািধ  যাগীর অনুভব স ে  রামকৃ –িবেবকান  য সব বণনা িদেয়েছন তার সে  
এই অনুভেবর িবেশষ পাথক  নই। তেব প ায় পাথক । স িবষেয়ও রবী নাথ বলেছন- 

“ মু  নানা মূিত ধির দখা িদেত থােক জেন জেন। 

এক প া নেহ।” 

    আর মু  স ে  যাই হাক, সমাজ মানুষ াচীন ও আধুিনক ভারতবষ, ভারতবষ য় 
সমােজ সাধারণ মানুেষর ান সব িবষেয় দৃ েকােণর ব িবক ভৃিত িবষেয় উভয় 
মহাপু েষর ধরনার- সংগিত িব য়কর। এরঁা একােলর এবং এেঁদর পর আর এরকম জীবন-
দাশিনক জ ানিন। সুতরাং এেঁদর কথাই মাননীয়। আজেকর িদেনর যারঁা সংগঠক এেঁদর 
থেক ভাবাদশ হণ ক’ রই তারঁা সমাজ-জীবেন ায়ী এবং যুেগািচত পিরবতন ঘটােত 

পারেবন। অন  কানও উপােয় নয়। এেঁদর সমাজদশন েদেশর এবং িবেদেশর হণেযাগ  
ব র সমবােয় ত, ভাঙা ও  গড়ার ািনেমাচন এবং নূতন মানব-সমাজ িনমােণর িভি  
বেল হণ করেল আজেকর এই িদশাহারা অব া থেক আমরা র া পাব এমন িচ া 
সংগতভােবই মেন উিদত হয়। 

      আমরা িবিভ  িবষেয় ামীজীর কেয়ক ট অিভমত উ ার করিছ। পাঠকবগ দখেবন 
এ িল হবহ রবী নােথরও অিভমতঃ- 

১।  (ক) “ আমার দৃঢ় ধারণা- কান ব  বা জািত অপর জািত হইেত িনজেক স ূণ পৃথক্ 
কিরয়া বািঁচেত পাের না। আর যখােনই , পিব তা বা নীিত স ীয় া  ধরণার 
বশবত  হইয়া এ প চ া করা হইয়ােছ, সখােনই তাহার পে  ফল অিতশয় শাচনীয় 
হইয়ােছ, আমার মেন হয়, ভারেতর পতন ও অবনিতর এক ধান কারণ- জািতর চািরিদেক 
এই প আচােরর বড়া দওয়া।“  (প  , ১৮৯৪) 

     (খ) “ ইেয়ােরােপর কাছ থেক ভারতেক িশখেত হেব-বিহঃ কৃিতর জয়, আর ভারেতর 
কাছ থেক ইওেরাপেক িশখেত হেব- অ ঃ কৃিতর জয়। তাহ’ত আর িহ  ুইওেরাপীয় বেল 
িকছ থাকেব না। উভয় কৃিতজয়ী এক আদশ মনুষ সমাজ গ ঠত হেব। আমরা মনুষ ে র 
এক িদক, ওরা আর এক িদক কাশ করেছ। এ দু টরই িমলন দরকার।”  ( া ের 
আেলাচনা) 

  রবী নাথও ামীজীর মত আ জািতকতােক জাতীয়তার অ িনিব  ধম বেল মেন কেরন। 
সই অেথ েদেশর সে  িবেদেশর ভােবর িমলন সাধেন তারঁ কাযকরী েচ া িবেশষভােব 
রণীয়। প েমর সে  ােচ র িমলন রবী নাথও ঠক এইভেবই কামনা কেরিছেলন। 

২।  (ক) “আমােদর িনেবাধ যুবকগণ ইংেরজেদর িনকট হইেত অিধক মতা লােভর জন  
সভাসিমিত কিরয়া থােক-ইহােত ইংেরেজরা হােস। য অপরেক াধীনতা িদেত ত নয়, 
স কানমেতই াধীনতা পাইবার যাগ  নেহ।” 

     (খ) “ ামী জ- অভাবটা কার? রাজা পরূণ করেব, না তামরা পরূণ করেব ?  
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কতা- ‘রাজাই অভাব পরূণ করেবন। রাজা না িদেল আমরা কাথা থেক পাব? কমন 
ক’ র পাব ?’ 

ামীজী- ‘িভিখিরর অভাব কখনও পূণ হয় না। রাজা অভাব পরূণ করেল সব রাখেত পারেব, 
স লাক কই ? আেগ মানুষ তির কর, মানুষ চাই।’  

  ঠক যন রবী নােথরই কথা। ামীজীর এই িচ ার িবস্তৃত প দখিছ রবী নােথর 
েদশী সমাজ গঠেনর রণায় এবং আ শ র উে াধেন। এইজন  িতিনও চিলত 

রাজনীিতর উপর আ া রাখেত পােরন িন। আর চির  সংগঠেনর পূেবই ািধকার এেস 
পড়ায় কী রকম দিুবপাক ঘেট তার মাণ বতমােনর অব া। 

   ভারতবাসীর বতমান অব ায় িনতা  িব ু  হেয় এবং প েমর উদার জীবেনর সে  
ভারতবেষর জড় ময় জীবেনর বপরীত  অনুভব ক’ র রবী নাথ পরুাতন থােক সমূেল 
উৎপা টত ক’ র নূতন সমাজ, নূতন জীবেনর িত আ হ জািনেয়েছন কিবতায়, গােন, 
নাটেক, বে  নানাভােব।বলা যেত পাের, “জীণ পুরাতন যাক্ ভেস যাক্ ”এ ট যুগ র 
কিবর রচনার ধানতম বাণী। ামীজী ঐ একই কথা উ ারণ কেরেছন িকছ পূেবই এবং 
তারঁও সম  য়ােসর ল  িছল ভেঙ নূতন ক’ র গ’ ড় তালা। যমন , এক ট িচ ঠেত িতিন 
বলেছন- 

৩। “ আিম সব নূতন দখেত চাই। পুরাতন ংসাবেশেষর চারিদেক অলসভােব ঘুের বিড়েয় 
সারাজীবন াচীন ইিতহাস িনেয় হা-হতাশ ক’ র আর াচীনকােলর লাকেদর কথা ভেব 
দীঘিনঃ াস ফলেত রাজী নই ……আিম আমূল পিরবতেনর ঘার প পাতী হেয় পেড়িছ। 
শী ই ভারতবেষ িফরব, পিরবতন িবেরাধী থসথেস জিলমােছর মেতা ঐ িপ টার িকছ 
করেত পাির িক না দখেত। তারপর াচীন সং ার েলােক ছঁেড় ফেল িদেয় নূতন ক’ র 
আর  করব – এেকবাের স ূণ নূতন সরল অথচ সবল- সেদ াজাত িশ র মত নবীন ও 
সেতজ।”  (প ) 

ঠক এই অংেশর সে  রবী নােথর অ তঃ “বষেশষ” কিবতার িন িলিখত পঙ্  িমিলেয় 
দখা যেত পাের- 

নািহ তােহ দঃুখ সুখ পুরাতন তাপ পিরতাপ 

ক  ল া ভয়, 

ধু তাহা সদ ঃ াত ঋজ ু  মু  জীবেনর 

জয় িনময়। 

হ দদুম, হ িন ত, হ নূতন, িনষ্ঠর নূতন, 

সহজ বল 

তামাের ণিম আিম, হ ভীষণ, সুি  শ ামল। 
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অ া  অ ান। 

সদ াজাত মহাবীর, কী এেনছ কিরয়া বহন 

িকছ নািহ জান । 

     মানুেষর স ত াগ ক’ র িনজেন বেস পূজা এবং ধ ােন যারা কালে প কেরন তােঁদর 
য়ােসর ব থতা স ে  রবী নাথ অত  সজাগ িছেলন। ামীজী যিদচ িবেশষ অিধকারীর 

জন  ধ ানািদর ব ব া িবিহত কেরেছন, তবু মানিবকতাধম  কমেযাগ বজন ক’ র 
আ ােণর জন  দবারাধনা সমথন কেরন িন। ামীজী বেলন- 

৪।  (ক) “বেস বেস রাজেভাগ খাওয়ায় আর ‘ হ ভ রামকৃ ’ বলায় কানও ফল নাই। যিদ 
গরীবেদর িকছ উপকার কিরেত না পােরা।”  (প ) 

     (খ) “আজ ঘ া হ’ল কাল তার উপর ভঁপু হ’ল। পর  তার উপর চামর হ’ল। আজ খাট 
হ’ল। কা’ল খােটর ঠ ােঙ েপা বাধঁােনা হ’ল- আর লােক িখচিড় খেল আর লােকর কােছ 
আষােঢ় গ  দুহাজার মারা হ’ল- চ গদাপ শ -আর শ  গদাপ চ - ইত ািদ, এেকই 
ইংেরজীেত imbecility   বেল- যােদর মাথায় ঐ রকম বল্ কােমা ছাড়া আর িকছ আেস না, 
তােদর নাম imbecile- ঘ া ডাইেন বাজেব না বােঁয় চ েনর টপ মাথায় িক কাথায় পরা হয়- 
িপ ম দুবার ঘুরেব না চারবার-ঐ িনেয় যােদর- মাথা িদনরাত ঘামেত চায় তােদরই নাম 
হতভাগা ; আর ঐ বু েতই আমরা ল ীছাড়া জতুােখেকা, আর এরা ভবনিবজয়ী।” 

     (গ) “আিম একমা  কম বু ঝ পেরাপকার, বািক সব কুকম।” 

   ঈ র স েক এবং াচীন শা বাক  স েক ামীজী এবং রবী নােথর ধারণায় কাযতঃ 
কানও পাথক  নই। তারঁা দুজেনই িবিশ াৈ তবাদী, উভেয়ই শা বাক  পিরত াগ ক’ র 

িবেবেকর উপর জার িদেত চেয়েছন। ামীজীর মেত- 

৫।  (ক) “িযিন সনাতন, অসীম, সবব াপী এবং সব  িতিন কানও ব িবেশষ নেহন-
ত মা । তিম আিম সকেলই সই তে র বাহ  িত প মা । ……ধম এছাড়া আর িকছই 
নয়, এই এক  অনুভব বা মই এর সাধন। সেকেল িনজ ব অনু ান এবং ঈ র স ীয় 
ধারণা িল াচীন কুসং ার মা । বতমােনও স িলেক বািঁচেয় রাখবার চ া কন!” 

     (খ) “ িৃত-পুরাণািদ সামান বু  মনুেষ র রচনা- ম, মাদ, ভদবু  এবং ষবু েত 
পিরপূণ। তাহার যটকু উদার ও ীিতপণূ তাহাই াহা, অপরাংশ ত াজ ।”  (প ) 

‘ভারতবেষর ইিতহাস’ স ে  ামীজী ও রবী নােথর ধারণা আ িরকভােব এক- 

“আিম বুেঝিছ, তই বলিব, আমােদর history  তা নই। তােদর মেত নই। তােদর 
University – র প তেদর মেত নই। আর এক দৗেড় িবেলত বিড়েয় এেস সােহব সেজ 
যারা বেল “আমােদর িকছই নই, আমরা ববর ” তােদর মেত নই । আিম বিল, অন ান  
দেশর মেতা নই। তােদর দেশর ইিতহাস যমন থাকা দরকার হেয়িছল তমিন আেছ। 
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তারা চাখ বুেজ নই নই ব’ ল চঁচােল িক ইিতহাস লু  হেয় যােব? যােদর চাখ আেছ তারা 
সই ল  ইিতহােসর বেল এখনও সজীব আেছ।“ ( ামীজীর িৃত) 

  আর দৃ া  বািড়েয় লাভ নই। আমােদর দেশর সাধারেণর ধারণায় ামীজী ধু স াসী 
িছেলন আর রবী নাথ ধু কিব িছেলন। আর য কয়জন িশি ত ব  ামীজী ও 
রবী নােথর প বােঝন, দঃুেখর িবষয়, তারঁা সংসােরর কানও কােজই লােগন না। 
অতএব, এেঁদর স ে  যথাথ ধারণা সাধারেণর মেধ  ব া  ক’ র িদেত হেব। আজেকর এই 
ঘারা কােরর মেধ  আশা ও আ ােসর এই আেলা দখােত হেব য, আমােদরই দেশর 

আধুিনক দজুন মনীষী পুরাতনেক ভেঙ নূতেনর িত া করেত চেয়েছন, তারঁা কম  
মানুেষর জয় ঘাষণা কের গেছন, শূে র অভ ান স েক ভিবষ বাণী কেরেছন। সুতরাং 
মু  তােদর িনেজেদর হােতই রেয়েছ, কাজ ধু সু  িসংহেক একবার জাগােনা। যিদ বলা 
যায়, াধীন ভরেতর রা তে  তা মানুেষর অিধকােরর সম  িকছই ব ব া রেয়েছ। আর 
সাধারণ মানুেষর িশ া এবং অন িবধ উ িতর সুেযাগ সুিবধার জন  সরকাের তা নানা াব 
পাস করা হে  এবং আমরা িব েবর পেথই তা চেলিছ। তার উ ের ধু এই বলা যায় য 
শাসনতে  মানুেষর অিধকার িবষেয় এক হােত যা দওয়া হে , অন  হােত তা নওয়া হে  
িক না, এই িনেয় নীিত  ব েদর সমােলাচনা রেয়েছ যেথ । তা ছাড়া আইেন যা িনিদ  
থােক এবং বা েব যা আচিরত হয় তার মেধ  পাথক  থােক চর। ইিতহােসর িনয়েম এইভােব 
বহরাে র অবনিত ও পতন ঘেট থােক। সুতরাং আদশ পালেনর ভার রাে র উপর তেল িদেয় 
িন ে  বেস থাকা যায় না। আমােদর বা ব পিরি িতও িবেবচ । ািধকার- াি র তপা  
বৎসর অিত ম ক’ র গেলও আমােদর ািথত মানুেষর উ িত ও মু  আেসিন বরং নানা 
িবষেয় প াদগিতও ল  করা যাে । এরকম অব ায় মানুষ জাগিরত হেয় যিদ তার মু র 
দািয়  িনেজর হােত হণ করেত চায় তাহেল তােক উৎসািহত করাই কতব । আসল কথা এই 
য রা ত  িনজ ব ব , দশ চালায় মানুষ। সই মানুষ নীিত  হেল সই মু েময়েক 

অপসারণ করেত এবং পিরবতন আনেতই হয়। পিরবতনেক আবার ায়ী করেত গেল তার 
িভি েক সামি ক করেত হয়। অথাৎ জীবেন, কেম, সািহেত , িশে , দৃ েকােণর পিরবতন 
ঘটােত হয়। এেকই বলা হয় িব ব। এই িব েবর জন  ভােবর জাগরণ আবশ ক। বতমান 
ভারতবেষ এর আবশ কীয় উপকরণ ামীজী এবং রবী নাথ রেখ গেছন। রবী নাথ কবল 
উপিনষদ চচা কের গেছন এবং ভগবানেক ডাকেত বেল গেছন। এর চেয় ভল ব াখ া 
রবী নাথ স ে  আর িকছই হেত পাের না। তমিন ামীজী ভারতবেষর আ ার িদক 
দিখেয় গেছন অথাৎ পজূা আর ধ ােন িনিব  হেত ব’ ল গেছন এমন ধারণাও মহাভল। 

এখন এেঁদর আদশ হণ ক’ র দুঃেখর পথ, মৃত র পথ হণ ক’ র আমরা বাচঁব অথবা 
গতানুগিতেকর ও সুিবধার ােত গা ভািসেয় মরার মত পেড় থাকব তা আমােদরই উপর 
িনভর করেছ।  
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রবী -নজ ল স  

    িহ -ুমুসিলম িমিলত প ীজীবেনর িনতা  কােছর মানুষ, পরাধীনতা ও ণী-
সমাজেভেদর চ  িতবাদী এবং ভাবি য় অথচ িচশীল গহৃ  বাঙালীর সূ  
মানিসকতার িতিনিধ ানীয় এই কিবেক আমরা পেয়িছলাম কতকটা আক ক ভােবই, 
মধ া  রিবিকরেণর চাখ-ঝলসােনা খরদীি র মেধ ই। সই স র-বাহা র বছর আেগকার 
কািব ক চমেকর িদন রণ করেত পারেবন এমন মানুষ ত ে  আমােদর মেধ  নই। 
সিদনকার আমরা দু েপাষ  িশ মা । রবী  পরবত  এবং ভাষায় ভি েত ও ব গত 
সৗ য িবন ােস অপূব সেত নাথ দ  তখন সু িত ত কিব। আর িছেলন ঐিতহ ময় 

ভাবজীবেনর সা দাতা ও অনিত পিরস্ফুট কুমুদর ন–কািলদাস-যতী  বাগচী ও সইসে  
রবী -ভাবুকতা-িবেরাধী চমক সৃ েত সমু ল যতী  সন  ও সদ মুকুিলত 
মািহতলাল। কল ত ‘রবীে া র’ শে  বিণত সা িতক কিবেগা  তখনও কােনা 

ভূিমকায় নই। এসব িমিলেয় রবী ানুগত সমাজিবে াহী অথচ িভ পেথর িনঃস  পিথক 
নজ েলর সহসা আ কােশর চমিকত অধ ােয়র একটা ছিব ক নায় অনুমােন 
ভােলাভােবই গেঁথ তালা যায়। 

    বাঙলা সন ১৩০২ সােলর সদ  খ াত তখনকার নাতন কিব ও পরবত  কােলর মহাকিব 
তারঁ ‘১৪০০ সাল’ কিবতায় শতা ীপেরর ক  িনেয় িলেখিছেলন- ‘এখন কিরেছ গান স 
কান্ নূতন কিব তামােদর ঘের’। িক  বা েব দখা গল, বাঙলার সৗভাগ বেশ 

রিবিকরেনর েশই জেগ উঠল বশ িকছ পু ত াণ, যার মেধ  সবেথেক গল্ ভ ও 
উ াম াচেয পূণ আজেকর রণীয় কিব। িযিন রবী -ভাবনােকই কােলািচত বা েব 
নািমেয় আনার ও িব ািরত করার দায়ী  বরণ কের িনেলন।  

    রবী নাথ তারঁ অ াতসােরই নজ েলর আিবভােবর পূবসূচনা কেরিছেলন থম 
মহাযুে র অিভঘােত লখা তারঁ ‘বলাকা’ কােব র কিবতা িনচেয়র মেধ । সং ামী বা ব-
চতনার অিভব েত মুখর ‘বলাকার’ কল িন প িনেল পুরােনা িদেনর ক না- খয়া-

গীতা িলেত  দৃ  িনসগসহ সুদরূ-রহেস র পথচারী রিবর বামমুখ –উ ািরত িনেঘােষ ে র 
ভরব গােন। তখনকার মাহমু  রবী -অনুরাগীেদর কােছ এ পিরবতন দুেবাধ  ঠেকিছল। 

তারঁা ভাবেতই পােরন িন য রহস –পথচারী ক ণ- কামেলর কিব ঢ় বা েবর ক ঠন  
পেথ এইভােব অিভযােন বর হেবন। ‘বলাকা’য় কিবর ঘাষণা হ’ল- জড়ে র দেশ উ াম 
যৗবেনর িত া করেত হেব, িমথ া শা  ও থার ব েন আব  জজিরত মানুষেক উ ার 

করেত হেব, এর জন  ভাঙেত হেব যাবতীয় জীণ পুরাতন অবেরাধ, আঘােত আঘােত 
িনমমভােব উদ্ েবািধত করেত হেব সং াের লািলত দীনিচ  ািবরেদর। কিবর পূব দ  এই 
পটভূিমেত আিবভূত চ ল যৗবেনর দতূ নজ েলর ‘িবে াহী’ কিবতার কথা এই বে র 
পাঠেকরা মেন ক ন, িৃতেত আনুন কিবজীবেনর সই ারি ক গল্ ভ উ াস- 

আিম দুবার, 

আিম ভেঙ কির সব চরমার। 
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আিম অিনয়ম, উৎশৃ ল, 

আিম দ’ ল যাই যত ব ন, যত িনয়ম কানুন শৃ ল। 

….. আিম ঝ া, আিম ঘূিণ, 

আিম পথ-স ুেখ যাহা পাই যাই চূিন। 

 

   এরই সে  পাঠক মেন আনুন বলাকা-কােব র সূচনায় ত ণেদর ল  কের িনতা  
মৗিলক ভাষায়, সুতরাং খালাখুিলভােব কিবর আ ান- 

ওের নবীন, ওের আমার কাচঁা , 

ওের সবুজ, ওের অবুঝ 

আধমরােদর ঘা মের তই বাচঁা। 

র -আেলার মেদ মাতাল ভাের 

                 আজেক ােত য যা বলুক তাের  ইত ািদ (সবুেজর আহবান) 

 

   সহানুভূিতশীল পাঠক ঠক ল  করেবন য এর মধ  িদেয় বছর পাচঁ-ছয় পেরকার 
ধূমেকতর মেতা আিবভূত নজ ল আভািসত হেয়েছন। িক  আরও আেছ –ভাঙেনর পেথ 
ত ণেদর উৎসািহত করেত ঐ কিবতােতই সমাজ-িব বী মহাকিব িবলােপর কে  ত ণেদর 
উে ািধত কেরেছন- 

িশকল দবীর ঐ য পজূােবদী 

িচরকাল িক রইেব খাড়া? 

          পাগলািম তই আয়ের দুয়ার ভিদ     ইত ািদ। 

সই সে  ঐ বলাকা –কােব র অন ও –‘শ ’ কিবতায়- 

লড়িব ক আয় জা বেয়, 

গান আেছ যার ওঠ না গেয়, 

াণ আেস যার আয় না ধেয়, 

আয়না র িনঃশ  । 

আবার একট পেরই ত ণ অিভযা ীেদর উে েশ  উৎসাহবাণী- 



80 
 

যা া কেরা, যা া কেরা, যা ীদল। 

উেঠেছ আেদশ- 

ব েরর কাল হ’ল শষ। 

এবং মৃত বরেণও অ সর ঐ যা ীেদর অিতিন ত পেথর দুঃখ রণ কিরেয় দওয়ার কিব-
কতব  –  

পেথ পেথ অেপি েছ কালৈবশাখীর আশীবাদ, 

াবণরা র ব নাদ। 

      কিব র বহ উ ািরত এইসব অনুে রণা রণ কেরই নজ ল িনি ধায় অকুেতাভেয় 
এিগেয় িগেয়েছন। তারঁ ‘ েদব’–কিবেক সনানায়ক এবং িনজেক পিরচািলত সিনক 
িবেবচনা নজ ল ‘িবে াহী’ কিবতা রচনা কের এবং কে  িনেয় সাহেসর সে  তারঁ 
‘ েদব’ ক িনেয় এেসিছেলন। ‘িবে াহী’ নজ েলর থম কিবতা নয়, িক  উদ ্েযাগ 
পেবর উে খ  রচনা িনঃসে েহ। আেবগ-উ ােসর উ ামতা ও সংহিতর অভাব সৃ র িদক 
থেক কিবতা টেক উ ে ণীর হেত দয়িন ঠকই, িক  আ িরকতার িদক থেক অসামান  

কেরেছ। এরকম খালাখুিলভােব িব বী সং ােমর আ ান এর পূেবকার কিবকৃিতেত 
আমােদর ল েগাচর হয়িন। এজন  কিবতা ট কািশত হবার সে  সে  সমকােলর 
কিবকুল িব য়েবাধ কেরিছেলন। কিবতা টেত শৃ লা ও সংযেমর অভাব থাকেল ও, 
চরণ িলর িনময় ছ ে র সে  বািহত মু গিত বাঙলা কােব  রবী নােথর 
গৗরবেক আরও  ও ব াপক ক’ র তেলেছ। লৗিকক শে র সে  অনু াস-মধুর 

সং ৃ েতর িমলেন ও মা াবৃ  বা যৗিগক –ি মা ক ছ ব েনর সৗকেয রবী নাথ আধুিনক 
বাঙলার কাব িশে  যুগা র এেনিছেলন। ‘িবে াহী’ কিবতায় তারই িব ািরত ও আলুলািয়ত 

কাশ িচি ত হেয়িছল। অথচ ল নীয় এই িছল য অত দীঘ কিবতায় ছ ানুগত পদে েপ 
কাথাও লন িছল না। কিবতা টেত মুখ ভােব লৗিকক বাঙ্ লা ও সং ৃ ত শে র মলব ন 
দখা যায় এবং তার সে  িকছ আরবী ফারসীর িম ণও ঘেটেছ। আরবী-ফারসী ও লৗিকক 

বাঙ্ লার ণীেতই পেড়। আেগকার কিব ভারতচ  এবং িকছ পিরমােণ মুকু  কিবক ণ 
আরবী-ফারসীর েয়াজনীয়তা অনুভব কেরিছেলন। রবী নাথ এ পেথ যানিন বলেলই চেল। 
এইখােন রবী নােথর সে  নজ েলর যা িকছ পাথক । আরবী-ফারসী শে র সে  তথা 
ইসলামীয় পৗরািনক কািহনীর সে  নজ েলর পিরচয় ঘেটিছল সন -ব ারােক কাটােনার 
পযােয়, আর কিব সেত নদে র ভাষাদেশর ভােব। রবী নাথ তারঁ াদৃ  িনেয় ঠকই 
বুেঝিছেলন য তারঁ ভাবকাল মেধ ই বিল  এক ভাবকিব দখা িদেয়েছন, অতএব তােঁক 
উৎসািহত ক’ র তারঁ কাশেক আরও বািড়েয় তালা েয়াজন। তাই তারঁ নাতনরীিতর 
বস বরেণর কাব নাটক ‘বস ’ উৎসগ কেরিছেলন।   কন অন  বই উৎসগ  করেলন না, 
‘বস ’ই া রসহ পাঠােলন তার কারণ িনিহত রেয়েছ বস -িবষেয় কিব র এই সময়কার 
এেকবাের অিভনব উপলি র মেধ । দখা যায়, এ বস  সই ‘িচ্ া’–‘ক না’ যুেগর নয়-
মাহ উৎপাদক বস  নয়। এ নয় “উড়ােয় চ ল পাখা পু েরণুগ মাখা” মদন-সহায়ক 
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বস । এখনকার বস  এেসেছ যা ার বেশ, পুরােনা সং ােরর আবজনা মু  ক’ র, 
র ণশীল মেনাভাবেক  দিলত ক’ র যৗবেনর জয়েঘাষণা করেত, জড়ে র কািলমাশূন  
নাতন জীবেনর িত া করেত। এই মু দাতা বস  বা নবীেনর আবাহেন কিব  িকছ 

পেরই তারঁ ‘ বাধন’ কিবতায় িলেখিছেলন- 

বেলা জয় জয়, বেলা নািহ ভয়, 

কােলর  য়াণ পেথ । 

আেস িনদয়  নবেযৗবন 

ভাঙেনর মহারেথ।। 

আবার, এই বসে র কায ম বণনা করেত- 

বাধঁন ছঁড়ার সাধন তাহার 

সৃ  তাহার খলা। 

দসু র মেতা ভেঙ চের দয় 

িচরাভ ােসর মলা। 

মূল হীেনের সানা কিরবার 

পরশ- পাথর হােত আেছ তার 

তাইেতা াচীন স ত ধেন উ ত অবেহলা ।। 

    এখােন ‘মূল হীেনের ‘ শে র অথ ‘অব াত মানুষেক’ আর ‘ াচীন স ত ধন’ বলেত 
বাঝাে  িবিধিবধান, শা বাক । বসে র এই িনতা  নবীন বা িব বী মূিতর সে  িমল রেখই 

মহাকিব উদীয়মান কিবেক ‘বস ’ গীিতনাটক উৎসিগত কেরন। 

     স েম বলেত হয় য ‘সত কিব’র য়ােণর পর নজ েলর পা বত  কিবকুেলর কউ 
তারঁ মত পরাধীনতার শৃ ল ও অমানিবক সমাজ-শৃ ল িবচণ করার ভাবনায় তমন 
আ হশীল িছেলন না। তােঁদর কাব রচনার রণাই িছল িভ েগাে র। কউ কউ ইউেরাপীয় 
আদেশ যৗন ু ধার িদেক অথবা কাব  কিবতার সাধনকলার িদেকই অিতির  মেনােযাগী 
িছেলন। এিদেক নজ ল িছেলন ামীণ বাঙালী মেনাভােবর, মিবষেয় বাঙালী িচর 
ভাষাভি েত লৗিকক ও িচর েনর প পাতী, আর তার উপর াধীনতা ও সমাজসােম র 
অ া  ব িবক যা া। ফেল নজ ল তারঁ সমকালীন কােনা কােনা কিবর মেতা কােব র 

সাধনকলা িনেয় বা আট, রস ভৃিতর তা কতা িনেয় মাথা ঘামােত চান িন, ভাবিস  
িনেজর পেথই হঁেটেছন আগােগাড়া।  তার উপর, িতিন রাজা নামাজ কখনও কেরন িন, 
আবার িহ মুেত িহ  ুকন ােক িববাহ কেরিছেলন। এইসব নানা কারেণ থমাধ কাব জীবেন 
নজ লেক সমােলাচনা কটাে র খাচঁা সহ  করেত হেয়িছল কম নয়। তা ছাড়া কী িহ  ুকী 
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মুসলমান একে ণীর মানুষ, এমনিক রাজনীিত-ব বসায়ী তােঁদর একেপেশ সংকীণ দৃ েকান 
থেক কিবেক দেখ কট ম ব  ও কেরিছেলন। একিদেক িহ পুুরাণ ও দবেদবীর উে খ 

এবং সইসে  শ াম-শ ামা িনেয় সংগীত রচনা গাড়ঁা মুসলমানেদর ভােলা লােগিন। 
আবার,ইসলামী কারান-পুরােণর উে খ এবং ােন ােন আরবী-ফারসী শে র ব বহার 
গাড়ঁা িহ রু চােখও িবসদৃশ ঠেকিছল। এই সংকীনিচে রা দেখন িন য প ীবাঙলার 

জীবনধারা মেধ  ল ী-দুগা শ াম-শ ামার সে  ঈদ উৎসব, তা জয়া বা গায়ঁারা, আজােনর 
ক ণ আ ান িমেল িমেশ একাকার হেয় িগেয়িছল বহিদন ধেরই। অন িদেক আবার েদশী 
আে ালেনর ে  চরকা-অসহেযােগর ও অিহংসার িন া কের কিব সশ  সং ামেকই 
বরণীয় ব’ ল হণ করার কারেণ গা ীমতবত  এমনিক রাজীরাও তােঁক িবষচে  দেখেছন। 
এসব সমােলাচনায় ভােব ি র নজ লেক িবচিলত করেত পাের িন। তবু পাঠকিচে  
ঐরকম নানান্ ধরেনর এমনিক পর র িবপরীত সমােলাচনার লঘুতা ও অসারতা বাঝােনার 
জন  র ব  সহকাের লখা এক ট মেনা  কিবতায় িনজ িচ বিৃ র চমৎকার িববরণ 
িদেয়েছন। কিবতা টর নাম ‘আমার কিফয়ৎ’ ১৯২৬ ীঃ গাড়ার িদেক লখা। কিবতা িনেয় 
যারঁা পড়ােশানা কেরন এবং নজ ল-িচ  স ঠকভােব অনুধাবন করেত চান কিবতা ট তােঁদর 
অবশ  পাঠ । এেত দখা যায়, নজ ল লৗিকক ও ভাষায় অিহংস আে ালেনর মাধ েম 
কি ত রাজ- ে র িবসদৃশতােক পিরস্ফুট করেত চেয়েছন সক ণ বা ব দৃ া  
সহেযােগ- 

ু ধাতর িশ  চায় না রাজ, চায় দেুটা ভাত, একট নুন। 

বলা বেয় যায়, খায়িনক বাছা, কিচ পেট তার েল আ ন। 

কঁেদ ছেট আিস পাগেলর ায়, 

রােজর নশা কাথা ছেট যায় ……. 

আর সই সে  সকােলর অিহংস রাজৈনিতক নতােদর উপর কিবর তী  অসিহ ু  কটা - 

আমরা তা জািন রাজ আিনেত পাড়া বাতাকু এেনিছ খাস। 

মার বুক হেত ছেল কেড় খায়, মারা বিল, বাঘ, খাও হ ঘাস। 

   েদশী আে ালেনর নরম প া ত াগ কের সশ  সং ােমর উ ীপনা স ার করেত 
চেয়িছেলন বেল নজ েলর বশ কেয়ক ট কিবতা- , এমনিক বে র বইও ইংেরজ 

সরকার বােজয়া  কের, এ সংবাদ বাধ কির সকেলরই জানা। তবু এই ব াপার িনেয় কিবর 
র ময় ব ে া ঁ ট তেল ধরার লাভ সংবরণ করা গল না। কিব িনেজর কিফয়ৎ িদেত িগেয় 
িলখেছন, -আেবেগর বেশ কী ছাইভ  িলেখ ফিল, আিমই িক তা জািন! অ  ধরেত না 
পের লখনীই স ল কেরিছ, িক - 

ব ু , তামরা িদেল না ক’ দাম, 

রাজ সরকার রেখেছন নাম। 
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যাহা িকছ িলিখ অমূল  বিল’  অ-মূেল  নন …. 

     কিব িহসােব নজ েলর িব বী ভাব প দ’ু ট বল বা ব অিভঘােতর েশ আে ািলত 
হেয়িছল। এক ট হ’ল থম মহাযু  ও তারই সূে  কিব র ‘বলাকা’ কাব রচনা, অন ট 
হ’ল সাম বাদী বলেশািভক িব ব। নজ ল অকু িচে  এ দুই অিভঘােতর িব  া র 
রেখেছন তারঁ অি বীণা, িবেষর বািঁশ, লয়িশখা, সবহারা ভৃিত কাব িনচেয়। দুঃখত  

ব ত েদশবাসীর সে  কিবর অ র তার অিভব া র এই এক বল িদক। িক  িভ িদক 
ও আেছ। কিবমেনাভােবর ায়ী নীিত অনুসাের, বড় কিবরা, যারঁা জীবনেক সবেতাভােব হণ 
ও বরণ কের থােকন, তারঁা কবল জীবেনর একমুখীন কােশই পিরতৃ  থােকন না, তােঁদর 
ই য়মন  সবব াপী সবিদেকই উমুখ থােক এবং সািহত েক িবিচ  ভাব েপ অিভব  
করেত চায়। এরকম মু  মানিসকতার সূে ই নজ েলর ইসলামীয় ও পুরােনা আরবী ফারসী 
ক াকািহনীর িদেক আকষণ এবং সই সে  িহ পুুরাণ ব ব-বাউল, শ াম-শ ামার 

ঐিতেহ র িদেকও অনুরাগ। বাঙলার ঐিতেহ , িবেশেষ প ী াম িল িহ  ুমুসিলম উভয়ভাব 
সূে  বশ িকছটা জিড়ত-িমি ত, আর নজ ল সই ঐিতেহ রই উ রািধকারী। সুতরাং দখা 
যায়, তারঁ কিবতায় ও গােন মভাবুকতার ও িনসগ-উ ীপনার যমন সার, তমিন 
বাঙলার লাকায়ত কীতনগীিত, শ ামা-সংগীত, মুিশদা-মারফিত-বাউলগীিতর ে ও তারঁ 
সমভােব স রণ। নজ েলর ভ -গীিত বেল যা খ াত তা বাঙলার জনজীবেনর সূে ই তারঁ 
িচে  অনু িব  ভাবনা। কােনা ধমতে  উ ীিপত হেয় নয়। এ িল তারঁ িবে াহী 
কিব ভােবর িবপরীত এমন িবচার ঠক হেব না। এে ে ও নজ ল িবিচ মুখী রবী নােথর 
সেগা । গােন নূতন নতূন সুর সৃ র আেয়াজেনর িদক থেকও িতিন তারঁ েদেবর 
উ রসূরী। ভ  ও শ ামা-সংগীত রচনার নজ েলর আিব তার িবেশষ একটা কারণ তারঁ 
িশ পুে র মৃত  এমনটা স ব হেত পাের। সামিয়ক তর দুঘটনায় িব ল হেয় অসহায় 
মেনাভােবর সে  অধ াে  েবেশর একটা বণতাও াভািবক মানুষী বিৃ । িক  তা 
সে ও মেন করা যায় য কিবর এই িচ -পিরবতেনর মেধ  প ীর বাঙালী মেনর ভাবও 
কাযকরী হেয়েছ। তারঁ ভ গীিত িলেত, িবেশেষ শ ামা–সংগীেত অধ া ভাব থাকুক না 
থাকুক, কািব কতার অপূব সুষমা রেয়েছ। ‘এ িব লেয় িবরাট িশ  ’  ‘ আর লুকািব কাথায় মা 
কালী’ ‘বল্ র জবা বল’্ এবং ‘কােলা মেয়র পােয়র তলায়’ ভৃিত য অিভনব কিবক নায় 
ম ত -উপহার আমােদর িদেয়েছ তার তলনা কাথায়? এই পযােয়র নজ ল আর 
রবী -িশষ  নন, িচরকােলর বাঙালীর মত িনয়িতর হােতর ীড়নক হেয় দবতার শরণ–

য়াসী। অথচ দখেত হেব য ভ ভােবর গল্ ভতার মেধ ও এই কিব সৗ য- েক দেূর 
সিরেয় রােখন িন। তাই শ ামা-সংগীেতর ে ও পদশ র লখনী থেক িনগত 
কাব চমৎকােরর এই উদ্ ভােস অধ া -ি য় না হেয়ও আমরা অিনবায ভােব এক ক রােজ  
নীত হয়ঃ- 

পাগলী মেয়, এেলােকশী, িনশীিথনীর চিলেয় কশ 

নেচ বড়ায় িদেনর িচতায়, লীলার য তার নাইক শষ। 

িস ু েত মার িব  ুখািনক, 
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ঠকের পেড় েপর মািনক, 

িবে  মােয়র প ধের না, মা আমার তাই িদগ্ বসন। 

িচ ধেম মৗিলক এ বণনা িক আেগকার শ ামাসংগীত রচিয়তােদর লখনীেত পাওয়া গেছ? 

     বাঙালীর ক ণ- কামল ভাবজীবেনর সে  কিবর সুিনিবড় সেখ র অন তম পিরচয় ফুেট 
উ ঠেছ কিবর মকিবতা ও মগীিতকা িলর মেধ । রবী সৃ র মেতাই এ িল কাব কলায় 
যমন মেনা  তমিন সহজ বা ব। বাঙালীয়নােক সব িদক থেক বরণ কের িনিমত হেয়েছ 

বেল তারঁ গান িল আমােদর এত িচ াকষক হেয়েছ, আর উ লতর হেয়েছ কিবর কৃত 
সুরােরােপ। এিবষেয় পাঠক ও াতৃবেগর ত  অনুভূিতর মযাদা র া ক’ র অিতির  
বাগ্ িব ার থেক আ সংবরণ করিছ। কবল দ’ু ট িবষেয় তােঁদর মেনােযাগ আকষণ করেত 
চাই। এক ট এই য মভাবনার িচ েণ দিহক লীলািবলাস এবং যৗন আেবদেনর িদক কিব 
স ূণ উেপ া কেরেছন। এ িবষেয় ইেয়ােরাপীয় কাব কিবতার অনুসরণকারী সমকালীন 
কেয়কজন কিবর সে  নজ েলর বপরীত  দৃ া েযাগ । নজ েলর এই সু িচ পিরশীিলত 
কিব ভাবেক নম ারই জানােত হয়। আর এক ট এই য, ণয়–অিভলােষর মেধ  একটা 
অ াি র বদনার সুর এবং িবরহকাতরতাই তারঁ রচনায় িবেশষভােব ফুেট উেঠেছ। এখােন ও 
এই িবষেয় টই উপলি  করেত হয় য নজ লীয় কিবিচ  বাঙালীর ায়ী ও অিতি য় 
মেনাধেম সে  একই সূে  বাধঁা হেয় আেছ। এবং সে  আবার িমিলেয় দখেত হেব 
কিবজীবেন িনগূঢ়ভােব অ ল ন বা ব দুঃখ বদনা ইিতবতৃ। তাই ‘িস ু িহে ােলর’ সমু েক 
যমন িতিন িবরহেবদনায় উ িবলাশী েপ িচ ত কেরেছন, তমিন ‘দাির ’ নােমর িবখ াত 

কিবতায় িনজজীবেন দািরে র মিহমার ব না উ ারণ করেত িগেয় তােঁক অিনবাযভােব 
হতাশা ও বদনায় ভেঙ পড়েত হেয়েছ। ‘দাির ’ কিবতা টর ার  ও পিরসমাি র িবপরীত 
িচ -পিরচয় িদেয় এই সংি  নজ ল ব না সমা  করা যেত পাের। কিব আর  করেলন 
তারঁ থম জীবেনর ব িবক ভাবনা ও ু রধার  ভাষেণর িবষয় উে খ কের, অসংশেয় 
জানােলন য তারঁ তথা সমােজর বহৃৎ সংখ ার মানুেষর িনে িষত অব া ও দঃুখদািরে র 
িনষ্ঠর অিভশাপই তােঁক িবে াহী ক’ র তেলিছল- 

হ দাির , তিম মাের কেরছ মহান, 

তিম মাের দািনয়াছ ীে র স ান 

ক ক-মুকুট – শাভা। িদেয়ছ তাপস 

অসংেকাচ কােশর দরূ  সাহস! 

উ ত উল  দৃ , বাণ  ু রধার- ইত ািদ। 

       িক  গৗরবাি ত সই আিদম অিভশাপই িচরকােলর হেয় িকভােব তােঁক ক েসৗ েযর 
ও উ লতার কিব হেত দয়িন, বরং িবকল ও বদনাত ক’ র তেলেছ তারই অপূব এক ট 
ভাবিচ  কিবতা টেক বা বতায় িবিশ  ও আ িরকতা েণ সমু ল কের তেলেছ। ঘনীভূত 
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িবষােদর এমন িনদা ণ ও  পিরচয় বাঙলা কাব -কিবতায় আর কােনা ে ই মূত হেত 
দখা যায় না-  

দাির  অসহ     ।। 

পু  হেয় জায়া হেয় কােঁদ অহরহ 

আমার দুয়ার ধির। ক বাজােব বািঁশ, 

কাথা পাব অিন ত সু েরর হািস, 

কাথা পাব পু াসব, ধুতরা গলাস 

ভিরয়া কেরিছ পান নয়ন –িনযাস। 

ব তঃ ক -সুষমায় নয়, িনিবড় আ িরকতা ও সই সে  ি ধা-সংেকাচ শূন   ভাষেনর 
েণই নজ ল বাঙলার িচ জয়ী কিব।  
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রািশয়ার িচ ঠ’র আেগ ও পের 

     রবী নাথ িনেয় বারংবার িলখেত হয় এইজন  য, চিল ু  মানিবকতা েণ ভারতবেষ িতিন 
অনন  িতম। এ িবষেয় তারঁ যাবতীয় রচনার মেধ  রািশয়ার িচ ঠ অন তম ামািণক দিলল। 
অে াবর িব েবর পরবত  সািভেয়ত রাে র কাযকলাপ িনেয় য়েুরােপই তখন লখার সংখ া 
কম, ক েরাধ-করা  ভারতবেষর তা কথাই নই। রবী -বা ব অেনেকরই কােছ সািভেয়ত 
িনিষ  ােত র দশ। তখন ওখান থেক িফরেল একটা অ - ায় ে র দরকার হাত। তবু 
সািভেয়ত কাযকলাপ স েক িকছ যথাযথ তথ  এবং আ য রকেমর ভাল খবরও িতিন 
পেয়িছেলন কােরা কােরা কাছ থেক, রামা রালা ঁযােদর অন তম। ফেল ি ধা  কা টেয় 

মে ায় হা জর হেয় িব েবা র সািভয়েতর সে  াথিমক পিরচেয়ই তারঁ িচে র য অনুভব 
ঘটল তােক এককথায় বলা যায়-অপার িব য়। এই িব য়েবাধ থেকই আ িরকতার 
অতলনীয় রািশয়ার িচ ঠ িলর জ । 

     একিদক থেক দখেল বলেশিভক িব েবর বশ িকছকাল আেগ থেকই কিব েদেশ 
সীিমত পিরসের ামীণ মানুেষর িবেশষত কৃষক ও কৃিষর উ য়েন নানান ান িনেয়িছেলন। 
এেত তখনকার কােলর আধুিনক সমবায়-িচ া ও য িব ান িনভরতাও  ান পেয়িছল। 

থম মহাযু  য া শ - বশ শ র কলহ নয়, দুই ধনতাি ক পে র াভািবক 
িতেযাগীতার সং াম এও িতিন  বুেঝিছেলন।  সা াজ বােদর সমস া য িনছক 
ােদিশক নয়, পর  আ জািতক তাও িতিন ঠক ধেরিছেলন। অে াবর িব েবর ঠক পেরই 

ওর তা ক ও আথনীিতক মৗল প সািভেয়েতর বাইের খুব কম লােকরই অিধগত িছল, 
ভারেত তা আরও কম িছল বলেলই চেল, তার উপর কৃত সংবােদ ইংেরেজর িনয় ণ িছল 

চর। কবল এটকু জানা িগেয়িছল য ওেদেশ িমক িব ব হেয় গেছ, শাসনদ  এখন 
কম   সাধারণ মানুেষর হােত। এটকু বাঝা িগেয়িছল য ধনতাি ক সা াজ বােদর মৃত র 
সংেকত িনত হেয়েছ। এরই ফেল িব বী মেনাভােবর পাষক িবজলী, ধূমেকত, লা ল 
প কা ও নজ েলর কাশ এবং প ত নহ  মুখ দ’ুএকজেনর িচৎ কিমউিন  
সপ তা। আর রবী নাথ যিদচ ‘বলাকা’র সময় থেকই কিবতায় ও ‘শাি িনেকতন’ 
ভাষণমালায় সং ােমর মধ  িদেয় সা াজ বােদর ংেসর ভসূচনা অনুভব কের 
আসিছেলন, একমা  বলেশিভক িব েবর দ’ু িতন বৎসর যাবার পর থেক ধনতে  মজিুরর 

প িবষেয় ব ব  বলেত লাগেলন। যিদও িব েবর বা ণীসং ােমর িচ া না ক’ র 
সামবািয়কতা ধেমর সােরই ধনতে র উপযু  ত র িমলেব এমন িবেবচনা করেলন।   

            রবী নােথর সািহিত ক ভাবনার এক ট বিশ  এই য তারঁ জীবৎকােল পিৃথবীেত 
যসব উে খ  সামা জক, রা ক, ব ািনক ব াপার ঘেটেছ তা কান না কান আকাের তারঁ 
চতন েক অিধকার কেরেছ ও রচনােক িনয়ি ত কেরেছ। িবেশষভােব থম মহাযুে র পর 
থেক তারঁ লখায় িনছক িনসগ  ও আকাশকুসুম বণতা কেম এেসেছ, আর তার ান 

দখল কেরেছ মানুষ-সমাজ। ফাল্ নী, বস , নবীন ভৃিত ঋতনােট ও সমাজ পিরবতেনর 
িবষয়ই ব ত হেয়েছ। মহাযু েশেষ কিব মািকন দশ ঘুের এেলন, রা সংেঘর 

য়াকলােপর সারমম হণ করেলন, েদেশর ধমসং ার-জিড়ত অসহেযাগ আে ালেনর 
প দখেলন। েদশী আে ালেনর নিতধেমর িতবােদ ও ইিতবাচক াম-সংগঠেনর, 
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অিশ া, কুসং ার ও সা দািয়ক পাপ দরূ করার জন  এেকর পর এক ব  িলেখ চলেলন। 
ব  হ’ল িচ া ও মনেনর কাশ। সািহিত ক মেমর অিধকার ব  ঠক দািব করেত পাের 

না, যমন পাের কিবতা গান নাটক এমন িক অ র  িচ ঠপ । এখন থেক অথাৎ ১৯২২-
২৩ থেক িব পিরি িত নাতন কের কিবর মম অিধকার কেরেছ দিখ। তাই ধনতাি ক 
রাে র িন র পীড়েনর িবষয় ট মূত হেয়েছ ‘মু ধারা’য়, আর , কল-কারখানা-সহায় সামি ক 
ধনতাি কটার অমানবীয় শাষণ প িনেয়েছ ‘র করবী’ ত। কাব  কিবতার মতই এ দ’ু ট 
নাটক কিবর অত  অ র  রচনা। আর িবে র রাজনীিতক ও আথনীিতক পিরি িতর িত 
কিবর সদ -জা ত চতেন রও দিলল। তেব এই সে  এইটকু বুেঝ রাখা ভাল য কিব 
সািহিত ক যত বড়ই হান না কন, তারঁ কােছ রাজনীিত ও অথনীিতর এেকবাের যথাযথ 

েপর পিরচয় ত াশা করা অন ায  হেব। তার উপর যখন িতিন িত য়া বণ 
পিরেবশচে র এবং সই সে  ঔপিনেবিশক শাসেনর অ ভূত ব । ফলত এরকম 
পিরি িতেত রবী নােথর কােছ সমাজ- চতনায় য পিরমাণ অ গিতর রণা আমরা 
পেয়িছ তাই আমােদর কােছ অ ত ািশত লাভ, এটকু না মেন করেলই নয়। 

    িব েবা র সািভেয়েতর আ  হওয়ার ার কােল লখা হয় র করবী। িব েবর 
ভাঙাগড়ার মূল কৃিত এবং খুচেরা পিরি িত বাঙলায় অজানা থাকেলও চি শ দসু  সহ 
আিলবাবার সে  সং ােম সাধারণ মানুেষর অথ াৎ কৃষক- জা ও িমেকর অভাবনীয় 
িবজয় ঘেট গেছ এবং এরা নাতন উদ েম দশ-সংগঠন আর  কেরেছ, এই সাধারণ 
তথ টকু সকেলরই জানা হেয় গেছ। এরই সূ  ধ’ র র করবীর ক ািপট ািলজম্  অথাৎ 
‘রাজা’র চে র িব ে  িমেকর অভ ান সং াম ও সাফল  িচ ত হেয়েছ। 

ণীসং ােমর মূল ত  কিবর জানা না থাকেলও এবং িমক িবে াভ খুব সতকতার সে  
উপ ািপত করা হেলও, িকছ-জানা ও বশ িকছ না-জানা পিরি িতর স ূণ স বহার কিব 
কেরেছন এই টই ল ণীয়।  র করবীেক ণী সং ােমর  দিলল ও সািভেয়ত-িব েবর 
সাংেকিতক িতমূিত িহসােব পূণা ভােব িচি ত করা যায় না, এ কথা সত । সত  িবেশষভােব 
এই জন  য সং াম ব িতেরেকই রাজা বা ক ািপট ািলজম্ -এর অ  এবং িনেজেক ভেঙ 
ফলার আ হ এ ট ব গতভােব াভািবক নয়। কিব িহসােব রবী নাথ এইরকম একটা 

ইউেটািপয়ান উ াশারই অনুগত িছেলন, যার জন  মু ধারার ভাবসংেকত ব াখ ায় িতিন 
বেলিছেলন য  মারেনওয়ালার িভতেরর মানুষ জা ত হেয় অত াচােরর িন ি  ঘটােব, আর 
আেমিরকা-জাপান পির মণাে  লখা ডােয়িরেত জািনেয়িছেলন- 

            জড়ব লু  স য়গিবত মানুেষর িনতা  াথপরতা একিদন িনেজই িনেজেক 
মারেব। এই সে ই জেন রাখা ভাল য র য়ী সং ােমর িবষয় ট রবী নাথ কাব -
কিবতায় ে  বরণ কের িনেলও মননমূলক রচনায় এবং বহজন- ি ত নােট  তার 
অবতারণা কেরন িন। সখােন বর  সমবায়, সামা জক িনয় ণ ভৃিতর উপেরই জার 
িদেয়েছন। র করবীেত িচ ত ক ািপট ািলজম্ এর আতনাদ এবং আ হত ার ছিব ট িতিন 
আেগকার সাস ািলস্ ট্  রবাট ওেয়েনর দৃ া  থেক হয়ত বা পেয়িছেলন। যাই হাক, 
রবী নাথ িনরব  ণীসং ােমর ত  মানুন নাই মানুন এবং ব গত স ি র িবেলাপ 
িবষেয় পের যতই ি ধা  হান না কন, মহনতী  সাধারণ মানুেষর রা মতা লােভর 
ব াপাের য িবেশষ উৎসাহ বাধ কেরিছেলন, র করবী তারই মাণ। ধনতাি কতা ও 
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সা াজ বােদর বল িবেরাধীতা যু রে র সময় থেক (এমন িক তার পেূবও) বহ বে  
ভাষেণ িচ ঠপে  নানাভােব পিরস্ফূট হেয়িছল।  তবু আমরা র করবীেকই আরও 
ঘিন ভােব ধরিছ এইজন  য সািভেয়ত কাযকলােপর সে  পূণা  পিরিচত হওয়ার পেূব 
সািভেয়ত িব েবর সাধারণ সংবাদ তারঁ সমাজিন  কিবিচে েক কতদরূ উে ািধত কেরিছল 

তার পিরচয় এই নাটক রচনা থেকই পাওয়া যােব। রবী -িথওিরর য রাজ যতই আ িব বী 
হান, মহনতী মানুেষর সং াম ছাড়া িনঃেশষ মু  য আেস িন এও তা । 

     সুতরাং মে া যা ার পূব থেকই রািশয়ার ব াপার দখার জন  তারঁ িচ  অভ ের ত 
িছল এবং থম আনু ািনক আম ণ পাবার পরই িতিন য যেত পােরন িন তার কারণ হল 

েদেশ এবং িবেদেশও সািভেয়তেদর স েক উে াপা া কথা শানা। পাঠকরা অবশ   
করেত পােরন য  শািষত  মানুেষর মু র িতিনিধ  কেরও এবং র করবী লখার পরও 
িতিন ফ ািস  ইতািলর সে  যাগােযাগ স েক এতটা আ হাি ত হেয়িছেলন, এমন িক 
মুেসািলিনর শ ম ার ংসা কেরিছেলন কী কের ? এর সহজ উ র রবী নাথ রাজনীিতর 
অতটা িভতের েবশ কেরন িন। তা ছাড়া দখেত হেব ইতািলর রাজশ েক ক া কের 

জা াথ র েকর ছ েবেশ মুেসািলিনর সই সদ  আিবভাব। মুেসািলিনর দমনমূলক 
কীিতকলাপ িবেদশী প -প কায় িকছ িকছ সমােলািচত হেলও তখন ভারতবেষর কজনই  
বা সই এয়াি িথিসস্-এর ত  ঠকমত বুেঝিছেলন ? আরও দখেত হেব য ‘িব ভারতী’র 
আদশেক িকভােব বা ব ক’ র তালা যায় সিবষেয় কিব ব াকুলভােব নানান্ আ য় 
খুজঁিছেলন। কৃত অব া জানেল িতিন য সাবধান হেতন তােত সে হ নই। কারণ, রালা ঁ
যখন কিবর ঐ অ ান-িন া ভাঙেলন আর িনপীিড়ত মানুেষর কাছ থেক কিব  িনপীড়েনর 
িবষয় নেলন তখনই  িতবাদ-িলিপ পাঠােত িতিন িবল  করেলন না। এন্ ড্ েজর হাত 
িদেয় ম ান্ েচ ার গািডয়ােন পাঠােনা ঐ প ট ভেলর জন  তারঁ আ িতবাদ-িলিপও বেট।  
এইভােব বলা যায় য কিবর িচ  যথাথভােবই শািষত মানুেষর মু র অিভলাষী বহ পূব 
থেকই িছল এবং স ই া উ েরা র বেড়ই চেলিছল। তবু সািভেয়ত পিরদশেন িতিন 
যভােব  িব য়িম  শংসার উ ািসত হেলন তােত এই বাঝা যায় য এই নাতন দশ তারঁ 

ক নামূলক ত াশােক বহদরূ অিত ম কেরিছল, আর স ব াপাের উে খ করেতও িতিন 
ভােলন িন। যমন,  

“……..একটা কথা আমার জানা িছল, রািশয়ায় জাসাধারেণর উ িতিবধান ভারতবেষ চেয় 
বিশ দু হ বই কম নয়। ….. অতএব রািশয়ার িগেয় বিশ িকছ দখেত পাব এরকম আশা 

করা অন ায় মেন হত। কীই বা জািন, কীই বা দেখিছ যােত আমােদর আশার জার বিশ 
হেত পাের। আমােদর দুঃখী- দেশ-লািলত অিত দবুল আশা িনেয়ই রািশয়ার িগেয়িছলুম। 
িগেয় যা দখলমু  তােত িব েয় অিভভূত হেয়িছ।“  পুন  “ জােরর সে  মেন করেত সাহস 
হয় িন য, বহেকা ট জনসাধারেণর বুেকর উপর থেক অিশ া ও অসামেথ র জগ ল পাথর 
ঠেল নামােনা স ব। …….যখন েনিছলুম এখােন চাষী ও কম েদর মেধ  িশ া হ হ ক’ র 

এিগেয় চেলেছ, আিম ভেবিছলুম, স িশ া বু ঝ সামান  একটখািন পড়া ও লখা ও অ  
কষা- কবলমা  মাথা- ণিতেতই তার গৗরব। সও কম কথা নয়। আমােদর দেশ তাই 
হেলই রাজােক আশীবাদ ক’ র বাড়ী চেল যতম। িক  এখােন দখলমু. . .” ইত ািদ। 
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            ‘রািশয়ার িচ ঠ’ কবলমা  সািভেয়ত িশ াব ব া এবং কৃিষর উ য়েনর িববরণ নয়। 
এর সে  জিড়েয় আেছ লখেকর বা ব মানুষ ীিত, িচ ানায়ক ও কম র কীয় াম-
সংগঠেনর সাফল - অসাফল  িনেয় আে প, আর সই সে  েদেশর পরাধীন অব ার 
সক ণ পিরচয়। ব ত প রীিতেত  একা  আ িরকতায় ম ত হেয় কাশ পাওয়ায় 
িচ ঠ িল যমন আকষণীয় হেয়েছ, তমিন িবন  িবষয় িলর মাণমূল ও গেছ বেড়। এই 
িচ ঠ িল থেক পাঠেকর উপির -পাওনা হল- একােলর  কিবর মানিসক বণতার 
যথাযথ পিরচয়। দখেত হেব, ভারতবেষর মানুেষর কােছ  সই থম সািভেয়ত কাযকলাপ 
িবষেয় সংি  অথচ ামািণক ইিতবৃ , আর তা  মন ীর কলেম। আমার মেন হয়, এই 
প  ট কা ব াখ া সমি ত হেয় পণূা ভােব স ািদত হওয়ার অেপ া রােখ। স সময় ও 
সামথ  বতমান ব  লখেকর নই। অতএব, সংে েপ একটা পিরচয় ও িকছ ম েব র 
পালা সের নওয়া যেত পাের।  

               থম িচ ঠ ট কিবর মে া পৗছানর (১১ই সপ্ ট, ১৯৩০) নিদন পের লখা। ব ব  
শতা ীর পর শতা ী ধের লাি ত দাস-মানুেষর মযাদায় িত ালাভ। এ িবষেয় ধান 
হািতয়ােরর কাজ কেরেছ িশ া, িব ান-সহায় িশ া, যা ত  াম পয  সািরত। ি তীয় 
প । ব ব , ‘ধনগিরমার  ইতরতার স ূণ িতেরাভাব’ । আর এরই জন  দির তম মানুষ, 
‘চাষাভেষা সকেলই আজ অস ােনর বাঝা ঝেড় ফেল মাথা তেল দাড়ঁােত পেরেছ’। 
মানুেষ মানুেষ ব বহার কী আ য সহজ হেয় গেছ। তৃতীয় প । “ এরা একটা নূতন জগৎ 
গেড় তলেত কামর বঁেধ লেগ গেছ”। “হাজার বছেরর িব ে  দশ–পেনেরা বছের জতেব 
বেল পণ কেরেছ। ……. এেদর অেথর জার অিত সামান , িত ার জার দুধষ।” 
“ধনশ েত দজুয় পা াত  সভ তার ণ াের ঐ রািশয়া আজ িনধেনর শ  সাধনার 
আসন পেতেছ সম  প ম মহােদেশর কু টকু টল কটা েক স ূণ উেপ া কের, এটা 
দখবার জন  আিম যাব না তা ক যােব।”   “ না এেল এ জে র তীথদশন অসমা  থাকত”- 

এইভােব সািভেয়ত পির মেণর কিফয়ৎ িদেয়েছন শা  মহলানিবশেক লখা এই তৃতীয় 
পে । চতথ প । রািশয়া-দশন িকভােব কিবর েদেশর মহনতী মানুেষর কথা ভািবেয়েছ, 
কৃষক ও কৃিষর জন  িনজ সীিমত পিরসের িতিন কী কেরিছেলন, আর ােদিশকেদর সহায়তা 
পেল কী করা যেত পারত সই মেনাভাব কাশ কেরেছন। সমবায় নীিতর অনুসরেণ বহ 

জিমেক এক  কের যে র সাহােয   চাষ -এ বু   তারঁই বহ পূেবকার, আর জিমর  
জিমদােরর নয়, য চাষ কের তার -এ িবেবচনাও তারঁ আেগকার িদেনর। রািশয়া পিরদশেনর 
ফেল ঐসব ভাবনা নতন কের উে ািধত হেয়েছ। আর চাষী মজরুেদর মনুষ ে  উ য়ন দেখ 
তারঁ মেন হেয়েছ- ‘আরব  উপন ােসর জাদুকেরর কীিত। প ম প । কৃষক ও কৃিষ। িবিভ  
উপজাতীয় কৃষক নারী-পু ষেদর সে  ত  আলাপ। সমেবত থায় চােষ চাষীেদর নানান্ 
সুিবধা , ওরা এেত সুখী। ািলেনর উে শ  িছল জবরদ  Collectivism নয়, ‘সমাজব  

াকৃত যাগ’। কমচারীেদর িবষয় ট ভােলাভােব অিধগত না থাকার জেন  থম থম 
কােরা কােরা অসুিবেধ মেন হেয়িছল, পের ায় ঠক হেয় গেছ। কারণ, এেত আহায, া , 
স ান- পালন ভৃিত সমস া সহজ সমাধান পাওয়া যায়। রবী নাথ িবষয় ট খুঁ টেয় জানেত 
চেয় দখেলন য তখনও কােরা কােরা ঔদাসীন  বা অস িত রেয়েছ। তােত তারঁ ধারণা 

হেয়িছল য মানুেষর সহজ ভাব এই, স ব গত স ি  হাতছাড়া করেত চায় না, 
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যেহত, ব গত স ি  িনেজেক খুিশমত কাশ করার একটা উপায়। এে ে  রবী নাথ 
তারঁ পেূব িচি ত মেনাভাব ব  কেরেছন –‘ব গত স ি  থাকেব অথচ তার ভােগর 
একা  াত েক সীমাব  কের িদেত হেব।’ ষ  প । সািভেয়ত দশ িশ া ব াপারটােক 
িকভােব মানুেষর াণ মেনর সে  একা  কেরেছ, কবল পরী া পােসর পযােয় রািখিন, 
তার ইিতবৃ । ত  ােনর জন  কিবর ‘পােয়ািনয়ারস্ কিমউেন’ গমন, নানা িবষেয় 
িশ াথ েদর সে  আলাপ আেলাচনা। সবজনীন সাধারণ িশ া এবং কৃিষ িশ ার জন  চর 
অেথর েয়াজন। দশ উপবােসর শ ীকার করেছ, য়ুেরােপর অন ান  দশেক পেটর 
খাবার িব য় করেছ  নগদ টাকায়। সারা দশ তপস ায় বৃ । হােত-কলেম িশ ার জন  
কারখানা, হাসপাতাল, াম মণ। িথেয়টার দখা, ছিব-আকঁা, সািহত  ও আেটর চচা, 
িব ান-ভূেগাল িশ ার সে  এক গামী। ছিব আকঁার ু েলর ছা েদর হাত শংসনীয়। 
স ম প । ব র িশ া, ব র লােভর ব াপার এখােন নই । যা হে  তা সবসাধারেণর। 
ব র িচ ও অনায়ােস সবসাধারেণর হেয় পেড়েছ। মানুেষর ঐক ই সত , িবেভদ সত  নয়। 
সারা দশময় দশ ানমূলক িশ ার িবরাট পব। ান ও মানুেষর তথ ানুস ান। িমউ জয়াম। 
িচ িশ । এসব দখেত আেস কৃষক- িমেকর দল। তােদর খুঁ টনা ট সব বু ঝেয় দওয়া হয়, 
ছিবর সৗ য কাথায় তা শখােনা হয়। লিলতকলার সে  নবনাট কলারও  উ িতিবধান 
সমানভােব চেলেছ। সমাজিব ব সািহেত  ও চা কলায় পণূ  প িনেয়েছ। িব েয়র িবষয়, 
পুরাতন রাে  ধমতে র মাহজােল মানুষেক আব  কের তার মনুষ ে র িবকাশ ঘটেত 
দওয়া হয়িন। ধমেমাহ থেক মু  হেতই তােদর মন াণ বু  অবািরত হেয় পেড়েছ। 
সািভেয়তরা শ স াটকৃত অপমান এবং আ কৃত অপমােনর হাত থেক দশেক 

বািঁচেয়েছ। ধমেমােহর থেক না কতা অেনক ভাল।  অ ম প । রািশয়ার িশ ার জাদু। 
জােরর আমেলর রািশয়ার পুরাতন অব া, যা কতকটা ভারতবেষরই মত, তার বণনা এবং 
পের য আ য ব াপার ঘেটেছ বপরীেত  তার তলনা। েদেশর অব া। সবেচেয় দুঃখ এবং 
ল ার িবষয় এই য কতৃপে  সাদলািলত েদশী জীবরাই মানুেষর উ য়েন সবেচেয় বাধা 
িদেয়েছ। নবম প । “ সািভেয়তরা ব গতভােব ধনীেক ব ত কেরেছ, িক  য ঐ েয 
সম  মানুেষর িচরিদেনর অিধকার- ববেরর মেতা তােক ন  হেত দয় িন। এতিদন যারা 
পেরর ভােগর জেন  জিম চাষ কের এেসেছ এরা তােদর য কবল জিমর  িদেয়েছ তা 
নয়, ােনর জেন  আনে র জন  মানবজীবেন যা িকছ মূল বান সম  তােদর িদেত 
চেয়েছ। আিম িনেজর চােখ না দখেল কােনামেতই িব াস করেত পারতম না য অিশ া 

ও অবমাননার িন তম তল থেক আজ কবলমা  দশ বৎসেরর মেধ  ল  ল  মানুষেক 
এরা ধু ক খ গ ঘ শখায় িন, মনুষ ে  স ািনত কেরেছ।“ ইত ািদ। 

        সািভেয়ত পিরদশেন কিবর মতামত িবষেয় আর বিশদরূ অ সর হওয়ার েয়াজন 
নই। কােনা াচীন বা আধুিনক রা - দশ স েক কােনা পযটেকর ম ব ই এত উ িসত 

নয়। অথচ সািভেয়ত যা ার পূেব কিব সািভেয়ত িবষেয় িব  কথাও যেথ  েনিছেলন, 
এ তারঁ উ  থেকই  বাঝা যায়। তা ছাড়া িব ব িবষেয় কিবর আ িরক সমথন থাকেলও, 
রা শাসন িনেয় কীয় মানেসরই িবমুখতা ভািবক িছল। অথাৎ য পিরেবেশ তারঁ মানিসক 
সং ার গেড় উেঠিছল তােত শাসিনক য কান জবরদ  িবষেয় তারঁ িবমুখ হওয়ার কথা, 
আর সরকম িবমুখতা িতিন অ -  কাশও কেরেছন। তবু, বলেশিভক উদ্ েযাগ িলর 
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সে  ামসংগঠন িবষেয় তারঁ আেগকার ভাবনার ও সীিমত িনজ উদ্ েযােগর িমল দেখ এবং 
এখােন সইসব উদ ্েযােগর অক নীয় পূণা  মূিত কাশ ল  কের িতিন িব য় চাপেত 
পােরন িন এবং উ িসত শংসায় তারঁ মেনাভাব ব  কেরেছন।   য মুখ  ব াপার িল 
তােঁক এত আকষণ কেরিছল, ম অনুসাের তা এইঃ  

(১) শািষত পদদিলত দাস জীবী মানুেষর পূণ মযাদালাভ  (২) যথাথ িশ ার দশেজাড়া ব াি  
(৩) িব ােনর সহায়তায় কৃিষর উ িত। এ িল মেধ  আবার িশ ািবষয়ক উদ্ েযােগর 

কার ট ায় িত ট পে  উ ািরত হেয়েছ। িশ ায় িব ােনর সে  সািহত  এবং 
লিলতকলার অিধকারও ায় সমানভােব ীকৃত দেখ কিব আরও উৎসািহত হেয়েছন। 
ল ণীয় এই য , বহেদশদশ  রবী নাথ পিৃথবীর আর কােনা উে খ  দশ স েক এরকম 
অ র  ীকৃিতর এক দশমাংশও কাশ কেরেছন িকনা সে হ। তাছাড়া িব বপূব রািশয়ার 
সে  ভারতবেষর অব ার সাম  অনুভব ক’ র পের িব েবা র পিরি িতর সে  েদেশর 
অব ার তলনামূলক পযােলাচনাও রািশয়ার িচ ঠ িলর অন তম বিশ ।  কী হেয়েছ আর 
কী হেত পারত- দশ স েক এই দুঃখজনক ভাবনা। এই স  কিব অিনবাযভােব ইংেরজ 
শাসেনর উে খ ও ভারতবষ িবষেয় ইংেরেজর ঔদাসীেন র িবষয়ও জািনেয়েছন। অথচ ঐসব 
মূল বান শংসা সে ও ভারতবেষ ঐ ধরেণর সামি ক উ য়েনর জন  য এক ট সংগ ঠত 
িব েবর ভূিমকা অিনবায িছল, এই িনতা  সামান  উপলি টর কাশ কিবর িচ ঠেত 
কাথাও নই। এমন িক সা াজ বাদীেদর হটােনার েয়াজনীয়তাও কিব উপলি  করেছন না। 

তাহেল িক এই বুঝেত হেব য র য়ী বা ব সং াম কিব চান না ? অথচ িব েবর ফলটা 
হােত আসুক এমন আকাশকুসুম িচ া কেরন ? দশীয় রাজনীিতেকরা িক এতই অ ে য় 
এবং ইংেরজ-চির  মূেল িক এতই ভােলা য তােদরই উপর কাল েম সািভেয়ত-সদৃশ 
উ য়েনর জন  িনভর করা যেত পারত ? 

                   ‘রািশয়ার িচ ঠ’র সমূহ অসংগিত এখােনই। এখােনই তার যা-িকছ ত্ ট ; কবল 
ব গত স ি র িবেলােপর ে  নয়, একনায়কতে  সে হও তমন নয়। বলেশিভকেদর 
আনা ঐসব আ য উ য়ন প িতর সে  পিরিচত হেয় ভারতবষ স েক িচ া লখেকর 
পে   যমন অিনবায  হেয়েছ তমিন অিনবায িছল িব বিচ া, িব ব ছাড়া ভারেতর গিত 
নই- এই সত টকু ীকার। তই দখা যায় কাব -কিবতায় সং াম ও সংঘােতর বাণীর 

বাহক কিব তারঁ বে  িনছক সং ারবাদীর ভূিমকা পির হ কেরেছন- ‘সমবায়নীিত’। 
কিবেক যিদ কউ  করত (এবং স  তারঁ পিরিচত গা র কউই কের িন, কারণ 
তােদর ওরকম ভাবাই তর নীিতিবেরাধী)  য আপিন বুেক হাত িদেয় বলুন তা ভারেতর 
একিদেক কঘন  সাম তাি ক শাষণ আর অন িদেক সা াজ বাদী বা অন  ভাষায় 
ধনতাি কটার এই আ মণ, এই দু ট ব াপার ভােলাভােব জেন েনও এবং তার 
ভয়ংকরতার ও ঘণৃাহতার চর বণনা সহ িনেজ িতবাদ জানােনা সে ও আপিন মননমূলক 

ব িলেত অিনবায িব েবর েয়াজন অনুভব কন করেছন না- তাহেল কিবেক 
িনঃসে েহ থতমত খেত হত। ব ত রািশয়া-পিরদশেন য িস া  বালেকর পে ও 

াভািবক িছল রবী নােথ তার অিবদ মানতা দিখ, এবং তার পেরও ব কাের িবন  
রাজনীিতক িচ ায় তা দখা যায় না। এই টই ‘রািশয়ার িচ ঠ’র তর ত্ ট-ব গত 
স ি   র েণর সপ তাও নয়, িশ ার ছাচঁ বািনেয়েছ এরকম অিভেযােগও নয়, আর 



92 
 

মহনতী  মানুেষর িডকেটরিশেপর িব তােতও তমন নয়। রািশয়ার িচ ঠ িত িতহীন 
অসম  রচনা। জল শ না ক’ র অবগাহন ােনর পরামশ বােক  পূণ। অবশ  কবল মা  
একটা জায়গায়। তারই যু র খ ের যন খািনকটা বকায়দায় পেড় কিব ীকার করেত বাধ  
হেয়েছন য িব ব ছাড়া ওরকম দরুােরাগ  ব ািধর িচিকংসার পথ আর কীই বা িছল 
 (উপসংহার ব )। িক  এ  ীকৃিত জােরর সে  নয়, বরং অিন া সে ও এবং স বত 
অেন র মূখ র া করার তািগেদও হয়ত বা। নইেল পর েণই, ঐ ীকৃিতর সে ই িতিন 
অনথক একথা জেুড় িদেত পারেতন না য ঐরকম একনায়কতা ায়ী হেল অম ল। কিব, 
হয়, ফ ািস  একনায়কতার সে  মহনতী মানেুষর নায়কতার (  যা ঐ একনায়কতা থেক 
স ূণ  িভ  ব ) মৗিলক েভদ বুঝেত পােরন িন, নয়, ইংেরেজর াধেক ভয় কেরেছন, 
নয় অেন র ারা চািলত হেয়েছন। দখেত হেব ঐ ‘উপংহার’ অংশ মে া দখার বশ িকছ 
পের লখা আর ওর ইংের জ অনুবাদ মডাণ িরিভউেয় কািশত হেল পর বাঙলার গভনর ঐ 
সংখ ার চার ব  কের িদেয়িছেলন। ওেত ইংেরজ সরকােরর শাসন ব ব ার সামান  
সমােলাচনা িছল, এই অপরাধ। তাই যিদ হয় তাহেল কিব রািশয়ার িচ ঠর নানা ােন েদেশর 
ঐ রকম িশ া, কৃিষ ও কৃষেকর উ য়েনর জন  পেরা  ইংেরেজর শাষক িচে র উে াধন 
কান্  যু েত ঘটােত চান ? এমন িক, এতদরূ ত াশা করেতও সংেকাচ বাধ করেছন না 
য  “কতবার আিম ভেবিছ, আমােদর দেশ সাইমন কিমশেনর যাবার আেগ একবার 

রািশয়ার তার ঘুের যাওয়া উিচত িছল।“ ব ত রবী নাথ সমাজ ভাবনায় একিদেক 
সা াজ বাদ িবেরািধতা অন িদেক ইংেরেজর চািরে  বল আ া, কিবতায় সং ােমর আ ান  
িক   বে   সংগঠন ও সহেযািগতার পরামশ, অসহেযােগর িবপ তা ও সপ তা, 
এইরকম তচে ই আদ  আবিতত হেয়েছন। ‘রািশয়ার িচ ঠ’ ক যিদ চৗ  পেবর 

ু কায় “মানেুষর পাচঁালী”   মেন করা যায়, ফল িতেত পাঠেকর ত াশা পূরণ হয় না। 

                 লখেকর িবপে  উপেরর সমােলাচনা খুবই যু সংগত সে হ নই। িক  
ফলাকা া বাদ িদেয় দখেল সািভেয়ত কমনীিতর এই অকু  শ  বাঙালীর  তথা 
ভারতবাসীর িচ েক গিতমুখী করেত সহায়তাও কেরেছ যেথ । সং ামী িব েবর মধ  িদেয় 
ছাড়া কবল জাড়াতািল সং াের এ দেশ মানুেষর মু  হাজার বছেরও আসেব না। আজ 
এমনও যিদ মেন করা যায়, তবু সিদনকার পিরি িত ও পিরেবেশর িবচাের রবী নােথর মত 
মুখ ত সািহিত েকর কােছ যা পেয়িছ তাই যেথ  মেন করেত হয়।  রবী নাথ রাজনীিতগত 
রা -দাশিনক কখেনাই িছেলন না, িক  িনঃসে েহ মানবমু কামী িছেলন, সাম তাি ক 
ধমেমাহ ও িবেভদনীিতর বলতম  িবেরাধী িছেলন; পুরাতনেক ভেঙ নতেনর জয়যা া 
িবষেয় বারংবার আমােদর িচ  উে ািধত কেরিছেলন, ফেল ভাবমূলক ােদিশকতার তারঁ 
একটা ানও দািঁড়েয় িগেয়িছল, এ সত টকু আমােদর ীকার করেত হেব, আর মেন রাখেত 
হেব য তারঁ আ জািতক মানবীয়তা সকােলর েদিশকেদর উদব্ু  করেত অ ম হেলও 
একােল তার েয়াজন অিনবাযভােব সকলেকই ীকার করেত হে । এবার রািশয়া দশেনর 
অিভ তা কিব-মনীষীর পরবত   সািহত  ও সমাজ ভাবনার কান রখাপাত কেরেছ িকনা 
তাও দখা যেত পাের। ায় বছর দুই পের লখা ‘রেথর রািশ’ বা ‘কােলর যা া’ না টকায় কিব 
কােলািচত শূ  আিধপত েক ীকার কেরেছন দিখ। যিদও রািশয়ার িচ ঠর উপলি র সে  
িমিলেয় দখা যায় আত ি ক ায়ীভােব এখােনও ঐ ব াপার টেক িনঃেশেষ মেন িনেত 
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পােরন িন। ভূিমকায় কিবর ব ব - “এই স ে র (অথাৎ মানুেষ মানুেষ ঐেক র সহজ 
িবকােশর- লখক) অসত  এতকাল যােদর িবেশষভােব পীিড়ত কেরেছ, অবমািনত কেরেছ, 
মনুষ ে র  অিধকার থেক ব ত কেরেছ, আজ মহাকাল তােদরই আ ান কেরেছন 
তারঁ রেথর বাহন েপ, তােদর অস ান ঘুচেল তেবই স ে র অসাম  দরূ হেয় রথ স ুেখর 
িদেক চলেব।“ স েম এখােন এই  জাগা াভািবক য ঐ স  িক কবল সামা জক 
ব াপার িনেয়, না সই সে  আথনীিতক সাম  িনেয়ও। যিদ থম টই কিবর অিভে ত হয় 
তাহেল গীতা িলর ‘অপমান’ কিবতায় এবং কালা েরর ব িনচেয় তা পেূব’ই  সকথা 
ভােলা ভােবই উ ািরত হেয়েছ, এমন িক ‘অচলায়তন’ নাটেকও ; আর যিদ রািশয়া 
পিরদশেন িগেয় িনযািতত মানুেষর অথৈনিতক শাষণ–মু র িবষয় ট অথাৎ ণীেশাষণ 
িতিন অিধগত করেত না পের থােকন তাহেল পের কানকােলই সািহেত  তার িতফলন 

ত াশা করা যায় না। তা হয়ও িন। ‘তােসর দেশ’র উপসংহাের ভাঙেনর গান যু  হেলও 
িবষয় ট সাধারণভােব েদেশর জড়  মাচেনর। যু িবেরাধী মেনাভাব িনেয় লখা 
কিবতা িল িচর ন সা াজ বাদ-িবেরািধতার। অবশ  ফ ািসিবেরাধ িহসােব  তৎকালীন 
সািভেয়ত মেনাভােবর সে  এর িমল এেস গেছ, িক  কিব য অন ায় িব ংসী ািন 
মাচেনর সহায়ক যুে র প পাতী িছেলন, তার মাণ রেয় গেছ বর  তার পূেবকার 
লখায়, থম মহাযু কােল তারঁ িচে র িতঘােত। একমা  বলা যেত পাের য সািভেয়ত 

কাযকলাপ চে  দখার পর  ীিনেকতেনর াম সংগঠন ও মানুষ-উ য়েন কিব আরও 
অবিহত হেয়িছেলন, শািষত মানুেষর িবষেয় কিব হয়ত বা আরও বা ব িতকােরর 
অিভমুখী হেয়িছেলন। এ িবষেয় ীিনেকতেন দ  ভাষণ ও ‘প ী কৃিত’ পু কা িকছটা 

মাণ। ব ত রামা রালারঁ ঘিন  স ক এবং মে া অব ােন কিবর দৃ  বতমান সমস া 
িবষেয় তােঁক পির  বা ব িচ ার অনুগামী হেত সহায়ক হেয়েছ, যিদও ব িবক পিরবতন 
িনেয় এেসিছল িকনা সে হ। িনরব  ণীসং ােমর ইিতবেৃ  এবং া ক ব বােদ কিব 

বৃ   হন িন। তেব রবী নােথর পে  যাই হাক, ‘রািশয়ার িচ ঠ’ আমােদর েদশী 
আে ালনেক সাম বােদর িদেক িনেয় যেত অবশ ই িকছটা সহায়তা কেরেছ, আর 
সািভেয়ত দশ, অ ত কম-উদ ্েযােগর িদক িদেয় িবে র সবেচেয় বড় কিব এবং 

উে খেযাগ  িচ ানায়েকর সমথন পেয় িবে র মহনিত মানুেষর-একা করেণ বশিকছ 
পিরমােণ উৎসািহতও হেয়িছল, এ সত ও মানেত হেব।       
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‘পথ- পিরচায়ক জয় হ’ 
         রবী -িচ া এবং রবী নােথর সািহিত ক জীবন-সমী া য কাযকরভােব শািষত 
মানুেষর শাষণমু র সহায়ক হেত পাের তার পিরচয় আজেকর ‘বাঙলােদশ’। ঠক কান্ 
প িতেত চলেল রাজনীিতক অথনীিতক মু  আসেত পাের তার িনেদশনা ব াবহািরক 
রাজনীিতকেদর কাছ থেক আেস, মনীষী ও কিব স ে  উ ীপনা উৎসাহ ও রণা 
জািগেয় চেলন। কম র ভূিমকায় রবী নাথ ামসংগঠেনর িদেক ল  িনেদশ করেলও কাব -
কিবতায় িব ব ও সং ােমর পাষকতা কেরেছন এ আমরা পূেবই ভােলাভােব দেখিছ। 
রবী নােথর মৃি কা- ীিত, পবূব ীিত, মাতৃভাষানুরাগ এবং মুসিলম-সহানুভূিত পবূবে র 
আধুিনক িশি তেদর কােছ তােঁক িনতা  ি য় ক’ র তেলিছল। এরই সে  কাযে ে  অথাৎ 
ভাষা-আে ালেন এবং পিরেশেষ মু যুে  যু  হ’ল তারঁ ভােবা ীপনা, ন ােয়র জন  

েদেশর জন  মরণপণ সং ােমর রণা। রবী নােথরই উ রািধকার িনেয় নজ ল আরও 
 ভাষায় শািষত জনগণেক হািতয়ার িনেয় সং ােম বৃ  হওয়ার রণা িদেয়িছেলন। 

এল মু , এখন বাঙ্ লােদেশর সংগঠেনর পালা। অিন ত ভিবতব  িনেয় দুর  শত্ র সে  
সই সং ােমর অব ায় রবী নােথর কৃিত  িবষেয় নাতন ক’ র সমী ার েয়াজন অনুভূত 

হয়।  

       মু েময় ব র াথ মা  িবি ত হওয়ার স াবনায় সই ােথর সংর ক রা  কী 
ভয়ংকর অমানিবক হেত পাের তার ত  পিরচেয়র মেধ  পযাকুল অব ায় এই মুহেূত 
আমােদর িদন কাটেছ। এরকম তলনাহীন গণহত ার উ াস দৃে  মারণা সহায় য- কােনা 
রা ব ব ার উপর জাসাধারেণর সে হ ঘনীভূত হওয়াও াভািবক। িবেশষতঃ সা া জ ক 
দুিবপাক থেক সদ -মু  মানুষ আ শাসেনর ে  যিদ ত কটাহ থেক অি কুে  এেস 
পেড় তাহেল বুঝেতই হয় য, রা ক ব ব াপনার মূেলই গলদ থেক গেছ। আ িনয় েণর 
অিধকার পাওয়ার পূ্েব আ সংগঠন হয়িন। এখন, হয় কােয়িম ােথর কােছ আ সমপণ 
ক’ র বংশপর রায় কথ ৎ জী্বেদহ র া করেত থােকা, নয়, রে র মূেল  পূণ জীবন 
অজন কেরা। অথচ এই সাবধানবাণীই পুনঃপুনঃ উ ারণ কেরেছন একােলর জীবন া 
মহাকিব, যারঁ গদ -রচনাবলীর অেধেকরও উপর ান দখল ক’ র আেছ রা ক ও সামা জক 
িচ া , জািতর দুদশায় িবলাপ, মাহ-অপসারেণর উৎসাহ এবং পথিনেদশ। তারঁ শতািধক 

ব  এবং ভাষণ রা -সমাজ-িচ ায় ব িয়ত হেয়েছ, এ ছাড়া িচ ঠপে  এবং ডােয়িরেত 
স েম দেশর সমস া িনেয় তই তােঁক িনজ মেনাভাব ব  করেত হেয়েছ বহবার। 

এমনিক কাব -নাটেকও িতিন কবল ে র মায়া িব ার কেরনিন, জীবনভাবুকতার শীেষ 
উেঠ জািতেক দৃঢ় পদে েপ অ সর হওয়ার এবং দবুলতা, কাপু ষতা ও অন ােয়র িব ে  
সং ােমর জন  িতর আ ান জািনেয়েছন। স দায়- ভদ ও জািতবণ- ভদ, 
অিশ াজিনত কুসং ার ও সনাতনী থার অ  দাস , জঘন  াথবু  ও ঈষা-দলাদিল-
চ াে র নীচতা থেক মু ই রবী নােথর অিভলিষত াথিমক াধীনতা। এই আভ রীণ 
মু  অ জত হেল পর ি তীয় পযােয় অথনীিতক ও সামা জক ায় শাসন। াম- ক ক 
সংগঠেনর মধ  িদেয় কাযকরভােব এ দ’ু টেত এেস পৗছােল সা াজ বাদী শাষণ এবং শাসন 
সহেজই িলত হেয় পড়েব, এই িছল তারঁ সুিচি ত অিভমত।  
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       রা নীিত িবষেয় রবী নােথর আদ  সুসম স পূণা  িচ াধারা নই, এমন ম ব  
কবল অসংগতই নয়, িন েয়াজনও। কারণ, িযিন মুখ ভােব সািহিত ক তারঁ কােছ 

িনয়মানুগ রা ত  সমাজত  ত াশা করা যায় না। িক  ক নাশীল কিব হেলও জীবেনর 
কিব িহেসেবই িতিন আমােদর সিবেশষ ি য়, আর জীবনদশেনর সে  সমাজদশন অিভ । 
রাজনীিত-চচা তারঁ লখায় ধারাবািহক িবে ষেণ তমন ছিড়েয় নই, যমন আেছ 
সামি কভােব। অথচ েয়াজনীয় কান্ িবষেয়ই না িতিন কথা বেলেছন? িশ া, সামা জক 

থা, বণ- বষম , িহ -ুমুসলমান, ইংেরেজর শাসননীিত, থম পযােয়র েদশী, গা ীজীর 
আে ালন,  েদশী, কৃিষ ও কৃষক সংগঠন, জিমদাির, সমবায়- ায় সব ব াপােরই। 
আর এ িলর মেধ  তারঁ িচ া বহধা িবভ  এবং িবেরাধী হেয়েছ এমন ধারনাও ঠক নয়, 
যমন ঠক নয় তারঁ ােদিশক িচ া ভাবাকুল িব ে েম অথবা উপিনষদীয় ভগবৎধারণায় 

সমা  হেয় পেড়েছ এমন বাধ। তারঁ ভাষায় কাব ণ আলংকািরকতা াভািবক ব’ ল এবং 
আ প  সমথেন মেনামত ব াখ ার ারা িতিন উপিনষেদর িকছ ম  হণ কেরেছন ব’ ল 
িতিন আদশ ও উপিনষেদর ভূমার ারা পিরচািলত হেয়েছন এমন অনুভব অসম ক্ দৃ র 
পিরচায়ক। তেব একথা ঠক য কােলর গিতেত এবং ােদিশক বেদিশক ঘটনার ভূিমকায় 
তারঁ ধারণার অ  পাথক  ঘেটেছ। এসব িমিলেয় এবং তারঁ সহজ মৗল অনুভবেক সামেন 
রেখ তারঁ দশ-ও সমাজ-িচ ার একটা  ছিব গেড় তালা যায় এবং তা বাধ হয় তারঁ 

কািব ক উপলি র সে  িমিলেয়ও নওয়া যায় ে । য ল ণীয় ভাবসূ  তারঁ সব খ  
কাশেক অখ  ক’ র অনুভব করায় তা হ’ল এই য িতিন িচরনূতেনর উপাসক, অমানিবক 

পুরাতেনর বল িতবাদী। কাব জীবেনর থেমর িদেক রাম াি ক্ কিবক নায় িতিন 
াচীন ভারতেক িচ াকষক েপ অনুভব কেরেছন। িক  একােলর দশ ও সমােজর জড়  

যখনই তারঁ কাব ভাবনােক অিধকার করেছ তখন থেক িতিন পরুােনা পথ পুরােনা সং ার 
সবেতাভােব বজন করারই িনেদশ িদেয়েছন। এটাই াভািবক, কালবািরত ভাবনা ও ধারণা 
বহন ক’ র রবী নাথ একালকার আমােদর মু  কেরনিন। িতিন যিদ নাতেনর িদশারী ও 
জীবন-সংল  না হন তাহেল িতিন িকছই না। বলা বাহল , তা কতা এবং াচীন-
প পািতে র িতবাদ কিব িনেজই কেরেছন বহবার, মৗিলক লখার মেধ  তা বেটই, 
িচ ঠপে  এবং ভাষেণও। হয়েতা ভল বুেঝিছ, হয়ত-বা ইে  ক’ রই ঠক বুঝেত চাইিন। 

      রা  িবষেয় রবী নােথর িচ া ছিড়েয় রেয়েছ ‘রাজা- জা’ ‘সমূহ’ ‘ েদশ’ ‘কালা ের’র 
ব বলীেত। এ সেবর মেধ  িতিন বা ব িদক থেকই রা প িবেবচনা কেরেছন, 

কা িনক কথা সৃজন কেরনিন। িবেদশীেক অপসািরত ক’ র েদেশ আ কতৃ  ও রা গঠন 
িতিন চান িন একথা ঠক নয়, িক  ঐ প মা যাি ক আদেশর বা পুঁ জবাদী–সা াজ বাদী 
আদেশর রা  নয়। িতিন পিৃথবীর এই পবূিদগে র মানুেষর ইিতহাস অধ ায়ন ক’ র দেখেছন 
য সমাজশ ই এ অ েলর কতৃশ , রা  িচরকাল ঐ সমােজরই অধীন। সুতরাং এেদেশর 

রা  সমাজ সাম েস র রা  হেব, আজেকর ভাষায় ায় সমাজতাি ক রা ।  

       বাঙলােদেশর মারণযে র পটভূিমেত রবী নােথর রা েচতনার িবষয় রণ করা যাক 
এবং কাব ক নারই কথা ধরা যাক। বহপিরিচত তারঁ এক ট গান হ’ল- 

আমরা                                সবাই রাজা আমােদর এই রাজার রাজে , 
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নইেল মােদর রাজার সেন িমলন কী ে । 

আমরা যা খুিশ তাই কির 

তবু তারঁ খুিশেতই চির, 

  আমরা                              নই বাধঁা নই দােসর রাজার ােসর দাসে  । ……. 

‘রাজা’ নাটেকর রাজা- জা স েকর গান। রাজা সাংেকিতক নাটক, হয়ত বা আধ া কও, 
িক  রবী -অধ া  মানুষ ও িনসেগর বাইেরর কােনা তরীয় ব াপার নয়। তা ছাড়া বা েবর 
রখািচ  অনুসরণ না ক’ র, বিণত িবষয়েক তীিতিস  না ক’ র সাথক ক না ও 

সংেকতসৃ ও স ব নয়। সুতরাং কিবর রা কতা- বাধ গান টর িনমাণমূেল কাজ কেরেছ। 
জারা এেত ািধকােরর আন  ব  করেছ, যিদও এ আন  নরােজ র নয়, রাজােক 

অথাৎ রা েক ীকার কেরই এ আন । রা  আেছ, তার দাস েবাধ নই এজন  য, 
মু েমেয়র ােথর র ক এ ধরেনর রা  নয়। শাসনদে র চালনার েয়াজনই হয় না যিদ 

জার ই া ও রাে র কতব  এক হেয় পেড়। জার তঃস্ফূত সামা জক কমব েনর 
যাগসূ মা  সই রা  যিদ হয়, িনঃেশষ জাকল াণ ছাড়া অন  কােনা ােথ যিদ রা  

িনিহত না থােক তাহেল স াস এবং শাসেনর কীই বা েয়াজন। এ এমন এক াব ন যার 
মেধ  িনয়মকানুন এবং াধীনতা একাথবাচক। বলা বাহল , মানুেষর উ ত সমাজেবাধই 
এরকম ‘ থেকও নই’ রাে র অভূ দয় স ব করেত পাের। ‘দােসর রাজা’ বলেত, য 
রা যে র কমচারীরা স দায়িবেশেষর ই ানুবত  হয় এমন রা । ‘রাজা’ নাটক লখা হয় 
১৯১০ ী াে , যতদরূ মেন পড়েছ কিব তখন িশলাইদেহ, ত  জিমদার জা স ে র 
মধ বত  হেয়। এর পেূব রবী নাথ সা াজ বােদর প ভােলাভােবই অধ ায়ন কেরেছন, 
ইংেরজ-ভারতবাসী স ক িনেয় িলেখেছনও বশ িকছ, এবং কবল েদেশর শাষণ-শাসন 
িনেয়ই নয়, চীন-আি কা-অে িলয়ার পুঁ জ-উপিনেবশ ােথর িনতা  ন  কাশ িনেয়ও। 
তা ছাড়া িকছ পূেব ব িবভােগর ফেল য বল ােদিশক আে ালন ার  হয় তার সে  

ত ে  এবং পেরাে  জিড়েয়ও পেড়িছেলন কিব। তারঁ রা ক ও মানিবক চতন  এই 
ঘটনােতই পূণভােব উদ্বু  হয়, আর সই উে াধেনর ফেলই নাতন এবং মৗিলক 
সমাজনীিত-িচ ার ারও তারঁ কােছ খুেল যায়। 

      এই িচ ার কাশ তারঁ ‘ েদশী সমাজ’ ব , কৃত ব িবে েদর ায় এক বছর আেগ 
লখা। এই ভাষেণর মূল কথা হ’ল ামেক ক নব রীিতর সমাজশাসন ব ব ায় সংগঠন , 

পূণ রােজর পূববত  সমাজতাি ক আ শাসন িশ া, সংি  বােক -গঠনমূলক েদশী, 
যা তখনকার সা ারক  অথচ ইংেরজকৃপািভ ু  নব িশি ত ােদিশকেদর িচ া ও 
উদ ্েযােগর সীমায় িছল না। িক  পেরও িক সত কার কােনা সংগঠন য়াস হেয়েছ? নরম 
এবং চরম, অসহেযাগ এবং সহেযাগ, কাউ ল েবশ এবং অ েবশ, হণ এবং বজন, 
ডািমিনয়ন এবং রাজ, অনশন এবং অনশন- ত াহােরর িবষম আবেত অধশতা ী 

ঘুরপাক খেয় এপাশ-ওপাশ করেত করেত যা ী- বাঝাই নৗকা সই আঘাটােতই এেস িভড়ল 
যখােন কান েম হােল পািন পাওয়া গেলও াণ বাচঁােনা দায় হেয় উঠল। দশগঠেনর 
েয়াজন িছল পবূাে ই, তা হয়িন। রবী নাথ ঠকই বুেঝিছেলন- ‘বেড়া দুঃেখর মধ  িদেয়ই 
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সকল দশ সাথকতায় পৗেছেচ।’ িতিন জানেতন ইংেরজেদর ফেল-যাওয়া এই শােন 
শবলুে র মলা বসেব, তারপর সুক ঠন িচতাি -পরী ার মধ  িদেয় অ সর হেল ও যথাথ 
চতেন র আিবভাব ঘটেল তেবই মু  িমলেব, মানুষ মানুেষর অিধকার িফের পােব। 

রবী নাথ আশাবাদী বেলই জ টল দিুবপােকর মধ  িদেয়ও মানুেষর বা ব মু র ছিব 
দেখেছন। কী হয়িন এবং  কী হেত পারত একথা ভােব আজ হয়ত লাভ নই, তবু 

রবী নােথর সমাজিচ ার মেধ  এমন িকছ সাধারণ সত  থেক গেছ, যার অনুসরেণ ব াপক 
সবনােশর মেধ ও পেথর স ান হয়ত-বা পাওয়া যায়।  

      রা  বলেত রবী নাথ কৃ  সমাজব েনর পেকই বুেঝেছন এবং তােক ামেক ক 
করেত চেয়িছেলন এই অেথ য, ামীণ মানুেষর সংখ া তখনকার ভারেত শতকরা ন ই, 
এবং জীিবকা িহসােব কৃিষ ও কৃষেকরই াধান । দখেত হেব তখন কল-কারখানা এবং 

িমক-জীবন-সমস া উে খেযাগ  মূিত িনেয় দখা দয় িন। পের যখন তা হেয়েছ তখন 
সবাে  রবী নাথই তার প উদ্ ঘাটন কেরেছন। যাই হাক, জীবেনর কৃিষেক কতা ছাড়া 
সুিচরাগত এক ধরেনর সমাজ-সহেযািগতাও আমােদর দেশ িছল, যার জন  ামেক ক 
আ শাসনেকই িতিন দশগঠেনর ভূিমকা িহসােব দেখিছেলন। আ েযর িবষয় এই য, 
তারঁ পিরকি ত সমাজ-কিমসভার সংিবধানও িতিন রচনা কেরিছেলন এবং আধুিনক রাে র 
যা যা করণীয়-িশ া, া , খাদ , অথভা ার, ব বসা-বািণজ , জীিবকার সং ান, িবচার-
ব ব া, আেমাদ- েমাদ পয  ায় সবই এই ায় শাসেনর অ গত করেত চেয়িছেলন। 
অবশ , বেদিশক শাসেনর অ বত  অব ায় এরকম ায় পণূ রাজ স বপর িছল িক না স 

 ওঠা াভািবক।  হেত পাের, না-হয় সরকাির ু েল হাসপাতােল কাট-কাছািরেত না-ই 
গলাম, মাতৃভাষােতই আমােদর িশ া না-হয় হ’ল , িক  সরকার-িনিদ  ত  এবং 

পেরা  কর দব িকনা, িনধািরত মু ামান অ হ  করা কতদরূ চলেব, সরকাির চাকির হণ 
করব িক না, কলকারখানা াপেন িবেদশীর ার  হব িক না, তশাসেনর জ টলতা 
অিত ম করা কতদরূ সাধ ায়  হেব, জিমদাির ব ব ায় কী গিত হেব, ব গত স ি র 
মািলকানার উপর সমাজ-িনয় ণ কী ভােব েয়াগ করা হেব- এই সব স াব  সমস ার ফাকঁ 
এই পিরক নায় থেকই িগেয়েছ ; তা ছাড়া এরকম উদ্ েযােগ সা াজ বাদীর সিদ ার 
উপেরও হয়ত অিলিখতভােব িনভর করা হেয়েছ এবং সেবাপির নানা বেণ স দােয় িবভ  ও 

ভাব- াথস ানী এই জাতটার উপেরও রবী নাথ বশ িকছ াথিমক ত াশা ন  
কেরেছন; অথাৎ তারঁ পিরক নার মেধ  বশ খািনকটা ফাকঁ থেক গেছ, তবু বলা যায় য, 
ব ভে র ভাবমুহেূত বেদিশক রা নীিতর সে  আেপাষহীন এ ধরেনর সমাজিনভর 
সং ামপ িত াধীনতার পরবত  দশগঠেন বলভােব সহায়ক হ’ত িনঃসে েহ। িহ -ু
মুসিলম ঐক  হয়ত এই পেথই সহেজ স ব হ’ত, উ বণ-িন বেণর এবং নবিশি ত 
চাকুিরসহায় বাবু ভ েলাকেদর সে  অিশি ত কৃষক ও মহনতী মানুেষর দইু- ম  ব বধান 

ীণ হেয় পড়ত। এরকম সামা জক রা গঠেনর মৗিলক কাযকািরতা স েক রবী নাথ 
তারঁ েদশিচ ার শষ মুহতূ পয  িনঃসংশয় িছেলন এবং িবষয় টর অকু  পুনরাবিৃ  
কেরেছন বহ বে  ও ভাষেণ। আ শ , ছা েদর িত স াষণ, অব া ও ব ব া, পাবনা 
স লনীেত ভাষণ, ব ািধ ও িতকার, সদুপায়, সমবায় ভৃিত েদশী আে ালেনর থম 
পযােয়র সমকালীন রচনা থেক আর  ক’ র ১৯৩৩-৩৪ সােল দ  ময়মনিসংেহর 
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জনসভায় ও ীিনেকতেন দ  ভাষণাবলী পয  কিবর ব েব র এই একই সুর। তারঁ এই 
কাযকরী ােদিশকতার ধার িদেয়ও য সকােলর রাজনীিতেকরা গেলন না তাই িনেয় তােঁক 
বহবার খেদা  করেতও শানা যায়, যমন- “আমার মেতা লােকর মুেখ কােনা াব 

িনেলই সটােক িনরিতশয় ভাবুকতা বিলয়া াতারা সে হ কিরেত পােরন”  (ধমিশ া-
িশ া ) ,অথবা “আিম অেনকবার বেলিছ, কিব ব’ ল আমার কথা শােন নাই”  (ম ােলিরয়া-
প ী কৃিত) 

       িহ -ুমুসিলম িবেরাধ যা আমােদর ােদিশক আে ালেনর অসাফেল র মূখ  কারণ তার 
সমাধান রবী নাথ সামা জক িমলেনর মেধ  দেখিছেলন। বাঙলায় থম েদশী 
আে ালেনর অিভঘােত ইং ১৯০৭ সােল থম িহ -ুমুসিলম িবেরাধ কিবর দৃ  খুেল গল, 
মেনােযাগ িনিহত হ’ল দেশর এই মৗিলক সমস া টেত। এ িনেয় তারঁ লখা কিবতা ‘সু ভাত’-
এর িবষয় পূেবই বেলিছ। এরই সমকােল িলিখত ব  হ’ল ‘ব ািধ ও িতকার’- এই পূণ 
িবষয় িনেয় তারঁ থম অধ য়ন। এেত িতিন িহ -ুমুসিলম িবেরােধর আসল কারণ ট কাথায় 
তা িবে ষণ কেরেছন এবং এই সুিচি ত অিভমত কাশ কেরেছন য এ িবে দ হ’ল জাতীয় 
পাপ এবং এই পােপর িনরাকরণ না ক’ র জাতীয় আে ালেন কােনা সুফল পাওয়া যােব না। 
এই কথাই পের িতিন বারংবার বেলেছন রাজা- জা, সমূহ, কালা র, িশ া ভৃিত পু েক 

িথত বহ বে  ও ভাষেণ। িহ রুা আচােরর গাড়ঁািম ত াগ ক’ র মুসলমানেক 
সামা জকভােব অ ের হণ করেল এবং মুসলমােনরা ধেমর গাড়ঁািম ত াগ করেল িমলন 
স ব হেব, িক  গাড়ঁািম দরূ হওয়ার জন  ব াপক জনিশ া চাই, সই জনিশ ার ব ব া 
আমােদর িনেজেদরই করেত হেব, এই তারঁ িস া । এ িবষেয় কিবিচে র ঐ াথিমক 

িতঘােতর প দখা যাক। 

“ আজ আমরা সকেলই এই কথা বিলয়া আে প কিরেতিছ য, ইংেরজ মুসলমানিদগেক 
গাপেন িহ রু িব ে  উে জত কিরয়া িদেতেছ। কথাটা যিদ সিত  হয় তেব ইংেরেজর 

িব ে  রাগ কিরব কন। দেশর মেধ  যত িল সুেযাগ আেছ ইংেরজ তাহা িনেজর িদেক 
টািনেব না, ইংেরজেক আমরা এতবেড়া িনেবাধ বিলয়া িন  হইয়া থািকব এমন কী কারণ 
ঘ টয়ােছ। 

মুসলমানেক য িহ রু িব ে  লাগােনা যাইেত পাের এই তথ টাই ভািবয়া দিখবার িবষয়, ক 
লাগাইল সটা তত তর িবষয় নয়। শিন তা িছ  না পাইেল েবশ কিরেত পাের না; 
অতএব শিনর চেয় িছ  স ে ই সাবধান হইেত হইেব। আমােদর মেধ  যখােন পাপ আেছ 
শত্  সখােন জার কিরেবই …… অতএব শত্ েক দাষ না িদয়া পাপেকই িধক্ কার িদেত 
হইেব। 

িহ -ুমুসলমােনর স  লইয়া আমােদর দেশর মেধ  একটা পাপ আেছ ; এ পাপ অেনকিদন 
হইেত চিলয়া আিসেতেছ। ইহার যা ফল তাহা না ভাগ কিরয়া আমােদর কােনামেতই িন ৃ িত 
নাই। 

অভ  পােপর স ে  আমােদর চতন  থােক না। এইজন  সই শয়তান যখন উ মূিত 
ধিরয়া উেঠ তখন সটােক ম ল বিলয়াই জািনেত হইেব। িহ -ুমুসলমােনর মাঝখানটােত 
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কতবেড়া য একটা কলুষ আেছ এবার তাহা যিদ এমন একা  বীভৎস আকাের দখা না িদত 
তেব ইহােক আমরা ীকারই কিরতাম না, ইহার পিরচয়ই পাইতাম না। 

পিরচয় তা পাইলাম, িক  িশ া পাইবার কােনা চ া কিরেতিছ না। যাহা আমরা 
কােনামেতই দিখেত চাই নাই িবধাতা দয়া কিরয়া আমািদগেক কােন ধিরয়া দখাইয়া 

িদেলন; তাহােত আমােদর কণমূল আর  হইয়া উ ঠল, অপমান ও দুঃেখর একেশষ হইল- 
িক  দঃুেখর সে  িশ া যিদ না হয় তেব দুঃেখর মা া কবল বািড়েতই থািকেব।   

আর িমথ া কথা বিলবার কােনা েয়াজন নই। এবার আমািদগেক ীকার কিরেতই হইেব 
িহ -ুমুসলমােনর মাঝখােন একটা িবেরাধ আেছ। আমরা য কবল ত  তাহা নয়। আমরা 
িব ।  

আমরা বহশত বৎসর পােশ পােশ থািকয়া এক খেতর ফল, এক নদীর জল, এক সূেযর 
আেলাক ভাগ কিরয়া আিসয়ািছ ; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখ-দুঃেখ 
মানুষ; তবু িতেবশীর সে  িতেবশীর য স  মনুেষ ািচত, যাহা ধমিবিহত তাহা আমােদর 
মেধ  হয় নাই। আমােদর মেধ  সুদীঘকাল ধিরয়া এমন-এক ট পাপ আমরা পাষণ কিরয়ািছ 
য, এক  িমিলয়াও আমরা িবে দেক ঠকাইেত পাির নাই। এ পাপেক ঈ র কােনামেতই 

মা কিরেত পােরন না।” (‘ব ািধ ও িতকার’-সমূহ) 

  মা কেরনও নাই। িক  মনীষী ও মহাকিবর ভূেয়াদশন, তারঁ সমাজ-অধ য়ন- নপুণ ই 
িব য়কর। কারণ এ হ’ল ১৯০৭ ী াে র কথা, তারপর সুদীঘ েদশী-আে ালেনর ায় সব 
সমেয়ই এই িবেরাধমূলক প াদ ্গিত এবং পিরণােম ভারতিবভাগ। রাজনীিতগত আেপােষর 
ঐক েক রবী নাথ বালুকার ব ন বেলই মেন করেতন। আমরা মেন কির, সামা জক িমলন 
ও ‘সামা জক সমক তা’ বলেত িতিন থামতঃ িশ া-দী ায় পেদ-মােন সমতা, ি তীয় 
পযােয় িববাহািদ স েকর ারা গ ঠত অে দ  আ ীয়তােকই ল  কেরেছন। যিদও একথা 
ঠক য িনরিতশয় কাম  হেলও সমােজর পে  অিতদু হ এই ব াপার িনেয় িচ ঠপে  
কাথাও কাথাও িনজ মেনাভাব ব  করা ছাড়া কােশ   ভাষায় কােনা িনেদশ িতিন 

িদেত চানিন। তারঁ ধারণা বাধ হয় এই িছল য, সংগঠনমূলক কমে ে  িম তা ঘটেল এবং 
অিশ ার অ কার দরূ হেল িহ পুে  আচার থার দাস  এবং মুসিলম পে  ধেমর 
গাড়ঁািম চেল যােব এবং গভীরতর িমলেনর  আপনা থেকই উ ূ  হেব। একবার 

সংগঠেনর পেথ চািলত হেল জনে াত িনেজর পথ িনেজই ঠক ক’ র নেব। উ বণ-
িন বেণর দু র পাথেক র িবষেয়ও রবী নাথ এইভােবই আশা পাষণ করেতন। িহ -ু
মুসলমান সমস ার সমাধান িবষেয় িচ া এবং পথিনেদশ তারঁ রাজনীিতক ব িলর বহৃৎ 
অংশ জেুড় রেয়েছ। 

   ‘ েদশী সমাজ’ ভাষেণ রবী নাথ বেলিছেলন “ য লােকর ব বসা বািঁশ বাজােনা, সহসা 
সপাঘােতর উপ ম হইেল স বািঁশেক লা ঠর মেতা ব বহার কিরয়া থােক, আমরা যাহা িকছ 
শ  আেছ তাহা উদ ত কিরয়া আজ দেশর এই দিুদেন আস  অম লেক ঠকাইেত চ া 
কিরয়ািছ ….. আিম ধু উ ীপনার জন ই এই ব  পাঠ কির নাই।” এই উ র সমথন 
পাওয়া যায় কিবেক কম র ভূিমকায় নামেত দেখ। িশলাইদেহ সমবায় থায় চােষ উৎসাহ, 
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পিতসর ও কু য়ায় সমবায় ব া  ও বয়ন িবদ ালয় ভৃিতর পিরচালনা, াক্ টর সহেযােগ 
চােষর ব ব া, িবদ ালয়- াপন, পে র ম লীর ারা াম- রােজর বতন এবং 

ীিনেকতেন ামসংগঠেনর ায়ী উদ্ েযাগ এ স  রণীয়। এসব িবষেয় রবী নােথর 
ন কতা এবং িশি ত বু জীবীেদর অনীহা তলনা ক’ র দখার িবষয়। রবী নাথ এরকম 
ায় শাসেনর ােন বেদিশক শাসনেক কাযতঃ িন য় কেরই তলেত চেয়িছেলন।  

  তারঁ দুভাগ েমই রবী নাথ জিমদার হেয় জে িছেলন। তারঁ জিমদাির জিমদােরর িব  
কাজেকই নানাভােব রণ কিরেয় দয়। িক  িতিন কাব ক নার চাখ িদেয় জােদর দেখন 
িন। নােয়ব গাম া পিুলেসর শাষণ ও অত াচার থেক কৃষক জােদর র া কেরেছন 
যথাসাধ  এবং মহাজনেদর হােত দির  চাষীর জিম িব ী না হেয় যায় সিদেকও যটকু সাধ  
নজর রেখেছন। এ িবষেয় মাণ তারঁ অ র  িচ ঠপ  এবং ব িদেত বহবার কািশত 
তারঁ কৃষক জার দুদশা বণনা ও আ কমকথা। রায়তেদর মেধ  িশ ার িব ার তা তারঁ 
ম াগত সং ার িছল বলেলই চেল। রবী নাথ ি র জানেতন য “জিমর  ন ায়তঃ 
জিমদােরর নয়, স চাষীর” এবং জিমদাররাই িবেদিশ সরকােরর সবেচেয় বড় আমলা। তবু 
কন িতিন জিমদাির উ ঠেয় দওয়ার সপে  িকছ বেলন িন তার সদু রও িদেয়েছন নানা 
ােন। তারঁ ত  অিভ তায় িতিন বুেঝিছেলন য তাহেল ভূিম দুবল রায়েতর জিম 
াস ক’ র বল রায়ত এবং মহাজন নাতন জিমদার হেয় উঠেব এবং এেদর অত াচাের 

দির  জা উৎসািরত হেয় যােব। ব তঃ জিমদাির িবেলাপ এবং সই সে  রায়েতর  
সংর ণ ব াপক সামা জক বা রা ক নীিতর অেপ া কের। স সুেযাগ াধীনতা াি র পর 
বতমােন এেসেছ, িবেদিশ শাসেন তা ক নীয় িছল। রবী নােথর অিভমত অনুসাের 
কৃষকেদর িশ ায় ও স েদ বলবান্ ক’ র তালাই জিমদােরর ল  হওয়া উিচত- 
“রায়তিদগেক এমনভােব সবল ও িশি ত কিরয়া রাখা উিচত য, ই া কিরেলও তাহােদর 

িত অন ায় কিরবার েলাভনমা  জিমদাদােরর মেন না উ ঠেত পাের” ‘িছ প ’ ভৃিতেত 
রবী নাথ জােদর উপর অকপেট তারঁ ীিতর কথা জািনেয়েছন, তােতও িন ত বুঝা যায় 
য তারঁ জা ীিত িন য় সািহিত ক ব াপার িছল না। মেন রাখেত হেব, কিবর কৃষক-

সংগঠেনর মেনাভাব এেদেশ কৃষক-আে ালেনর বহ আেগকার এবং এেদেশর সরা 
রাজনীিতক িত ান যখােন কৃষেদর স ে  বহিদন পয ই নীরব সখােন কীয় সীিমত 
উদ ্েযােগ কৃষকেদর দুঃখদুদশা এবং অিশ া িনরাকরেণর য়াস রবী নােথরই।  

      ব তঃ এসব িবষেয় রবী নাথ এক ট সামি ক ধারণায় অধীন িছেলন, তা ভাববা -
িবমিলন িছল না এবং উদারতা ও স য় বা বতার স লেন তা একা ভােব মৗিলক িছল। 
এমন িক শাি িনেকতেন বৃ েরাপণ এবং ীিনেকতেন হলকষন উৎসবও তারঁ ঐ 
সামি কতারই অ ীভূত িছল। দশগঠেনর পিরক নায় র ণশীল কােনা সং ার তােঁক 
প াদ ্গিত করেত পােরিন। কৃিষেত যে র ব বহার ও য চািলত কলকারখানার স সারণ 
মানুেষর ল ীলাভ িবষেয় তারঁ গিতশীল ধারণা িতিন বহবার ব  কেরেছন। তারঁ আপি  
িছল যাি ক উৎপাদেনর মুনাফােলাভী মািলকানায়। েদশী সমােজর পিরক নায় ধনী 
জিমদার ও মহাজনেদর ি িতর িবপে  রবী নাথ যান িন সত । িক  তােদর ধনািধকারেক 
সামা জক িনয় েণর অধীন ক’ র দেখেছন। পরবত কােল গা ীজী য অিছবােদর কথা 
বেলেছন তা থেকও এই সামা জক িনয় ণ অিধকতর কাযকর ব’ ল আমােদর কােছ মেন 
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হেয়েছ। রািশয়া মেণ রবী নাথ দেখিছেলন য িতিন তারঁ সীিমত উদ্ েযােগ যা-যা করেত 
চেয়িছেলন সখােন তারই দশব াপী তাড়েজাড়। ‘ িতিদনই আিম ভারতবেষর সে  

এখানকার তলনা ক’ র দিখ আর ভািব কী হেয়েছ আর কী হেত পারত।’ আর, সকল 
য়ােসর সব উদ্ েযােগর য-সারত েক এখােন ীকৃত দেখ িতিন িনজ উদ্ েযাগেকও যথাথ 

বেল মেন করেলন, তা হ’ল িশ া- কৃত িশ া ও জনিশ া। ভারেতর অিশ ার দুগিতেক 
মানুেষর ািধকার লােভর বলতম বাধা ব’ ল অনুভব ক’ র েদশী সমাজ সংগঠেন িশ ার 
উপেরই িতিন ধান  আেরাপ কেরেছন। 

     দশগঠন িবষেয় রবী নাথ য সামি ক ধারণার অিধকারী িছেলন তােত কাথাও তর 
িবেরাধ িছল এমন আমরা মেন কির না। এমন কই তারঁ মনন এবং কিব ক নার মেধ ও 
ভােবর িবপযয় অনুভব করা যায় না এবং এই ট দখােনাও আমােদর বতমান সমী ার 

অন তম উে শ । যিদও একথা ঠক য কাল েম নূতনতর অিভ তার েশ তারঁ পূব পূব 
ধারণার িবকাশ ও িব ার ঘেটেছ। মৗিলক এবং সামি ক ভাবনার অনবুত  িছেলন ব’ লই 

থম িদককার রাজনীিতক আে ালেনর বয়কট ভৃিতর সে  তারঁ মেলিন। নতবা ঐ 
সমেয় িতিন ীঅরিবে র িব বী আদশেক পণূ সমথন জািনেয়িছেলন। জীণ থা এবং 
সং ােরর শাষণর ুেত আব , অৈনক  অসাম  এবং াথকলুিষত িবেভেদ বহ  
অব ার সামিয়ক তািলমারা রাজনীিতেত রবী নাথ অনা হী িছেলন, এজন  যখন গা ীজী 
নূতন স ায় রণে ে  এেলন তখনও বয়কট এবং চরকা-খ র-অনশেনর সে  কিব 
িনেজেক মলােত পারেলন না। গা ীজীর সত া হী ব ে র উপর কিবর যেথ  া িছল, 
অসহেযাগেক জনজাগরেণর মূেল  সারােথ ীকারেযাগ  ব’ লও িতিন মেন কেরিছেলন, িক  
সা াজ বাদী সরকার িনেজর পছ মত এক এক দফা রঙীন ফানুস ছাড়েবন, আর তাই িনেয় 
ছেলমানুিষ কাড়াকািড় দলাদিল উে জনা আর  হেব এ িতিন সহ  কেরন িন, িতবাদ 

কেরেছন। গণ-অিধকােরর বল প পাতী িছেলন ব’ লই কংে স আে ালেনর ায় শষ 
পযােয় াত  এবং একনায়কতে রও িতবাদ কেরেছন। তারঁ অধ য়েন, দেশর িহ -ু
মুসলমান অিশি ত শািষত িন েরর মানুষ িশি ত হেয় ািধকার বুেঝ না িনেল তােদর 

াধীনতা কােনা কােলই হেব না, ইংেরজ চেল গেল এেদেশরই মু েময় ণী াথর কেদর 
হােত পেড় সই িন হ ভাগ করেত থাকেব (‘কালা র’ ঃ ) রাজনীিত আখ ার দল াথনীিত 
এবং কৗশলজাল িব ারেক িতিন ঘণৃাই কেরেছন এবং দেশর মৗল সমস া িলর সে  
রাজনীিতক আে ালেনর তমন যাগ নই ব’ ল এেক যথাস ব পিরহারই কেরেছন; সুতরাং 
শাি িনেকতেন এই ধরেনর সামিয়ক উ জনা েবশ না কের স িবষেয় সতকও হেয়েছন। 
অসহেযাগ আে ালনেক কখেনা কখেনা এবং হিরজন আে ালনেক পেুরাপিুর সমথন, 
অথচ গা ীজীর চরকা-খ র-অনশেনর অসমথন থেক মেন হয়, রবী নাথ সং ােমর 
কেঠারতার প পাতী িছেলন, িক  অভ াসজাত সং ার, িনিবচার থানুসরণ, াচীনধিমতা 
এবং বােদর পরম িবেরাধী িছেলন ব’ লই এ িল মেন িনেত পােরন িন।  েদশী 
আে ালন িবষেয় রবী নােথর িব প মেনাভাব িছল ব’ ল িতিন সমােলািচত হেয়েছন। 
রবী নােথর অসমথেনর িপছেন এই যু  িছল য িনর  দেশ এ ধরেণর িব  িবি  

য়াস অসাথক হেব, এ বীরে র আ ঘাত। তারঁ ‘ ’ কিবতায় ‘কী য ণায় মিরেছ পাথের 
িন ল মাথা কুেট’ পঙ্ েত এ িবষেয় তারঁ সহানুভূিত অথচ অসমথন দুই-ই কািশত 
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হেয়েছ। বে র কেয়ক ট ােনও িতিন  ােদিশকতার সং ামী বীর  এবং দঃুখবরেণর 
িদক টেক সক ণ উদার দৃ েত দেখেছন, যমন-‘ অসিহ ু  তা েণ র দয়িবদায়ক মাদ’ 
সাংঘািতক ব থতায় মেধ  বীর দেয়র মিহমা’ ‘ দয়ােবগেক একমা  স ল কিরয়া তাহারা 
দুগম পেথ বািহর হইয়া পিড়য়ােছ’ ভৃিত ম ব । তবু ‘ঘের-বাইের’ এবং ‘চার-অধ ায়’ 
উপন ােস  িব বীর চির া েনর সমথন যথাথই ক ঠন হেয় পেড়। এমন অবশ  হেত 
পাের দ’ুএক ট িবেশষ ে  য দবুলতার িচ  িছল, তা-ই উপন ােসর কােজ লাগােত 
চেয়েছন, হয়ত বা িতিন ভল খবর পেয়িছেলন, হয়ত িতিন কাথাও কাথাও রাজনীিতক 

চিরে  য আ িরকতার অভাব দেখিছেলন তার ভাব এেতও পেড়েছ। 

       রবী নােথর িব বী মেনাভােবর উৎকৃ  এবং যথাথ বাহন তারঁ কাব -কিবতা ও নাটক। 
সখােন উ ক নাবেল সম দৃ েত িতিন ইিতহাস ও জীবনেক দেখেছন এবং পুরাতনেক 

সবেল দেূর িনে প ক’ র নাতন জীবেনর জন  সং াম ও মৃত েক বরণ করেত আ ান 
জািনেয়েছন। এই রবী নাথই আমােদর িব য় এবং পনুঃপুনঃ নমস । কােব -কিবতায় 
ব িবক জাগরণ য-ভােব িনেদশ কেরেছন , গেদ  বে  তা বেলন িন এমন নয়, তেব অত 

সুিন ত এবং ব াপকভােব হােত নয়। এ াভািবক, কারণ, রাজনীিতক বে  এবং 
অথ ধান যু মূলক বাগ্ িবন ােস সশ  িব বেক পিরস্ফুটভােব সমথন জানােনা তারঁ পে  
স ব িছল না। আবার দখা যায়, াত ু  সুের নাথ এবং তারঁ পিরবারগত আরও দু-
একজন যারঁা সশ  িব েবর পে  িছেলন, অথবা ীঅরিব  বা িনেবিদতা, কােরা স েকই 
এ িবষেয় িতিন কােনা িতবাদ তা কেরনই নাই, বরং সকলেক বহমান কেরেছন। অ ত 
চি শ বছর ধের রবী নাথ এেদেশ মানুেষ-মানুেষ য অসাম  দেখ এেসেছন ১৯৩৪ এ তারই 
ধনত গত মূিত উপলি  ক’ র াথবাদীেদর িতিন সাবধান ক’ র িদেয়েছন- “এই আস  
িব েবর আশা ার মেধ  আজ িবেশষ ক’ র মেন রাখবার িদন এেসেছ য, যারা িবিশ  
সাধারণ ব’ ল গব কের তারা সবসাধারণেক য-পিরমােণ ব ত কের তার চেয় অিধক 
পিরমােণ িনেজেকই ব ত কের, কন না ধু কবল ঋণই য পু ীভূত হে  তা নয়, 
শা ও উঠেছ জেম।” ঐ ‘ দেশর কাজ’ ভাষেণই উ ািরত িন িলিখত ব ব ট ু েদ 
সা াজ বাদী পািক ান স েক অ ের অ ের ফ’ ল গল দখিছ- “পিৃথবীেত ধন-
উৎপাদক এবং অথ-স িয়তার মেধ  সই সাংঘািতক িবে দ বহৃৎ হেয় উেঠেছ। তার একটা 
সহজ দৃ া  ঘেরর কােছই দখেত পাব। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করেত র  জল কের 
যাে , অথচ সই পােটর অথ বাংলােদেশর িনদা ণ অভাব মাচেনর কােজ লাগেছ না। এই 
য গােয়র জাের দনা-পাওনার াভািবক পথ রাধ করা, এই জার একিদন আপনােকই 

আপিন মারেব।” রবী নাথ সামা জক অসােম র িচর- িতবাদী হ’ লও দখা যায়, রািশয়া 
পিরদশেনর পর এই অসাম েক আর একট গভীরতর অেথই দখেছন। রািশয়ার িচ ঠর 
উপসংহােরর িদেক বলেছন “এই বহিবস্তৃত কৃশতার মেধ  পিৃথবীর অশাি  বাসা বাধঁেত 
পাের না একথা যারা বলদেপ ক না কের তারা িনেজর গায়ঁাতিমর অ তার ারা িবড়ি ত। 
যারা িনর র দুঃখ পেয় চেলেছ সই হতভাগ রাই দুঃখিবধাতার িরত দতূেদর ধান সহায়, 
তােদর উপবােসর মেধ  লেয়র আ ন স ত হে ।” এেত ভােবই ণী াথমূলক 
সংঘােতর আভাস দওয়া হেয়েছ। এর পূেব য সব জায়গায় সংঘাত ও িব েবর কথা বলা 
হেয়েছ তােত ধনতাি ক অসাম  ছাড়া অন িবধ অসাম  এবং অ তাও ান পেয়েছন। তেব 
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সা জ বাদী শাসেনর সে  ধনতাি ক শাষেণর হির-হর স েকর িবষয় িতিন েদশী 
আে ালেনর ার  থেকই ধেরিছেলন। পূব-উি িখত ‘লড়াইেয়র মূল’ বে র আেলাচনা 

রণীয়। 

    ভারতবেষ বহকাল-আগত পাকা ক’ র গাথঁা সািবক ণীৈবষেম র িবষয় ট রবী নাথ 
যমন ক’ র বুেঝিছেলন সকােল তমন ক’ র বাঝা এবং তমন ক’ র বলার আ িরক 
য়াস কােনা রাজনীিতক নতার মেধ ও দখা যায় না। নহ  এবং সুভাষচে র গিতবাদী 

মানস-গঠেন রবী নােথর ভােবর স াব তার িবষয় ট ভেব দখেত হেব। প েমর 
সা াজ বােদর সে  ধনতাি কতার য একটা স ক আেছ তা রবী নাথ মশঃ উপলি  
কেরেছন, িক  কেরেছন তারঁ রািশয়া দশেনর পূেবই, এমনিক শ-িব েবরও আেগ। 
প মী ন াশ ্ন ািলজ ্ম্ -এর িবপে  িতিন য সব ভাষণ দন তােত অ সহােয় উপিনেবশেক 
শাষণ এবং যুেরাপীয় রা িলর ভূত ধনস েয়র কথা িতিন বারংবার বেলেছন। ‘ লাভিরপ’ু 
ভৃিত নিতক কথার সহেযােগ বেলেছন ব’ ল স অিভেযােগর ব াবহািরক মূল   এমন 

কথা বলা যায় না। জাপান-যা ী, প ম যা ীর ডায়াির ভৃিত থেক এসব িবষেয় দৃ া  
পূেবই সমা ত হেয়েছ। পণ  উৎপাদন, মুনাফার রহস  এবং ব ািনক ব বােদর প 
রবী নাথ হয়ত পুেরাপুির জানেতন না শষ পয , তারঁ পে  জানার কথাও নয়, আর 
জানেলও এ দৃ েকােণর সে  তারঁ সবাংেশ িমলও হয়ত স বপর িছল না, তবু তারঁ ক  
থেকই আমরা বাঙ্ লাভাষায় শাষণজিনত সং ােমর থম পিরচয় পাই, এও অত  নয়। 

     ধনতাি কতাই হাক আর সাম তাি ক জািতবণ- বষম ই হাক কিবর বা ব ও কাযকর 
সুবহৃৎ মানিবকতার মেধ  সব িনঃেশেষ িমেল গেছ। এজন  তারঁ াবি ক ব েব  ও কােব র 
অেথ কােনা িবেরাধ ল  করা যায় না। স েম বলা যায়, উপিনষেদ কিথত রস এবং 
আন  িতিন িনসগ এবং মানুেষর মেধ ই পািয়ত অনুভব কেরেছন। তরীয় কােনা 
লাকা ের নয়। তারঁ উ মেত “আমার সব অনভূুিত ও রচনার ধারা এেস ঠেকেছ মানুেষর 

মেধ । বার বার ডেকিছ দবতােক, বার বার সাড়া িদেয়েছন মানুষ।” এই মানুষ ইিতহােসর 
ধারায় চলমান, ি ধা-  সংশয়-সং াম পতন-উ ােনর মধ  িদেয় অজানা পণূতার যা ী 
বা ব মানুষই। রবী নাথ স ে  সবেচেয় পূণ কথা, যা এখনও আমােদর াতব  এবং 

াতব  তা এই য িতিন িব মুা ও পরুাতেনর পিথক িছেলন না। িতিন িচরনূতেনর বাতাবহ 
এবং তা সবেতাভােবই। তলনায় দখা যায় এেদেশর বু জীবীরা তারঁ ক না এবং ভাবনা 
থেক িচরকাল িপিছেয়ই পেড় থেকেছন। যারঁা রবী নাথেক উপিনষেদর গত রস অমৃত 
ভৃিতর বাহক ব’ ল মেন কেরেছন তারঁা ভেব দেখনিন য রবী নাথ মানবীয় হে ম 

আ ত াগ দুঃখবরেণর মেধ ই অমৃত এবং ভূমােক পেয়েছন। িতিন জীবেনর এত উ  মূল  
িদেয়েছন য তার বণনায়, ভাষার অভােব, ঐ সব শ  ব বহার কেরেছন। নতবা িতিন বণা ম 
এবং   কের গেছন এমন কথা তারঁ অিতবড় শত্ রও বলা উিচত হেব না। 
সং ারিবমূঢ় াচীনতার প পাতী অদরূদশ  িবচারেকরা পােছ তােঁক ভূল বােঝ , এজন  
িতিন আ প  িবে ষেণ িনরত হেয়েছন বার বার। তবু ঐ াচীনপ ীেদর ঋিষ -সং ােরর 
জার এত বিশ য এরকম জীবেনর মহাকিবেক তারঁা িপছেনই ফেল রাখেত য়াস 

করেলন। যার ফেল আজেকর ত ণরা রবী নাথেক নম ার কেরই িবদায় িদেত ি ধা করেছ 
না। িক  িবলাপী রবী নােথর িনেজর কথা শানা যাক-“িনিবচার অ  র ণশীলতা 
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সৃ শীলতার িবেরাধী”  (কালা র)। “পূবপু েষর পনুরাবিৃ  করা মনুষ -ধম নয়। জীবজ  
তােদর জীণ অভ ােসর বাসােক আকঁেড় থােক। মানুষ যেুগ যুেগ নব নব সৃ েত আ কাশ 
কের।”(‘গা ীজী’) “ আমার ভাবটা এেকবােরই সনাতনী নয়, অথাৎ খুঁ টগাড়া মত ও 
প িতর অতীতকােল আড় ভােব ব  হেয় থাকেলই য য়েক িচর ন করেত পারেব 
একথা আিম মািনেন”  (কালা র)। দহহীন আ া অথাৎ জীবনধম থেক িব  আদশ এবং 
ধেমর চচা রবী ক নারও বাইের, এবং যথাথ জীবনই ধািমক জীবন এই তারঁ মেনাভাব, 
যমন-“ আজ যমন কিরয়াই হাক আমািদগেক এই দহত  সাধন কিরেত হইেব। যমন 

কিরয়াই হাক আমােদর এই কথাটা বু ঝেত হইেব য, কেলবরহীন আ া কখেনাই সত  
নেহ”  (পেথর স য়)। এে ে  িবেবকানে র সে  রবী নােথর উপলি র সাদৃশ  ল ণীয়। 
িক  এই িবেবকান েক আমরা সযে  সমািধ  ক’ র ফেলিছ, এমনভােব, যােত তারঁ 
বু ােনর কােনা স াবনাই না থােক। রবী নােথর ে ও িক সরকম করব, তারঁ সবা  
ব ীক িদেয় ঢেক তােঁক চ বন ােশর উ ততর িব াপনমাে  পিরণত করব? 
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রবীে র াম- রাজ ও বতমান প ােয়িত 

          র প ােয়তী ব ব ায় জনকল ােণর যসব বহমুখী উদ্ েযাগ গহৃীত হেয়েছ তা 
আমােদর অিনবাযভােব রবী নাথ- বিতত ােমা য়ন কম ণালীর িৃতেত িনেয় যায়। স 
আজ থেক িছয়ািশ-সাতািশ বছর আেগ ার  মহাকিবর এক কময । থেম, তারঁ মধ -
বাঙলার জিমদাির-এলাকায়, িশলাইদহ ও পিতসর- ক ক পরগণায় এবং পুনরায় শষজীবন 
শাি িনেকতন-সংল  ীিনেকতেন। মানিবক রণায় চািলত হেয় আধুিনক িবে র এক 
মহাকিবর মা ট ও মা ট-সংল  মানুেষর াের এেস দািঁড়েয় বা ব কম ও সং ােমর জীবন 
বরণ করায় িবষয় ট যমন িব য়কর, তমিন সত । কিবর মেন তারঁ জ  ও পিরেবশ থেক 
িভ েগাে র িবপুলসংখ ক অবেহিলত মানুেষর িত সমেবদনার অভ দয় িকভােব ঘটল তার 
একটা ইিতবৃ  রেয়েছ। 

         শহের পািলত, সুতরাং ােমর অ রেলােকর সে  স ূণ অপিরিচত শ বৎসর বয়  
সুকিব ও জিমদারতনয় রবী নােথর পে  জিমদাির তদারিকর দায়ী  িনেয় মধ -বাঙলার 
িবরািহমপুর পরগনার অ গত ও  কু য়া-সংল  িশলাইদহ ােম বসবাস তারঁ জীবেনর 
পে , কৃষক জা-পে  ও বাঙলা সািহেত র পে  এক ট যুগা কারী ঘটনা। ামা েল 
এেসই িতিন দখেলন, হয় িহ  ু নয় মুসলমান, ক ালসার ও ক টব স ল কিতপয় মানুষ 
সামেনর আল িদেয় ঘরা িনজ িনজ জিম লাঙল িদেয় চাষ ক’ র িদনাে  নতমুেখ ঘের িফের 
যাে । এেদর ায় সকেলই িনর র ু  চাষী অথবা ভাগচাষী অথাৎ িনকেট াম বা শহেরর 
জাতদারেদর বা িভ  জীিবকার া ণ-কায় - বশ েদর জিম নামমা  শস ভােগ চাষ কের 

ও বছেরর পর বছর ঋণ  অব ায় অদৃে র উপর িনভর ক’ র সপিরবাের িদন কাটায়। 
নবাগত জিমদারতনয় েম খাজঁখবর িনেলন, তােদর িনবাক মুখ থেক কথা কেড় িনেয় 
তােদর অ  পিরচয়ও পেত লাগেলন, জানেলন মা টর কথা, ফসেলর কথা, এবং 
জিমদািরর কমচারীেদর মুখ থেক পেত লাগেলন াম ও আধা-শহর িলর ‘ভ সমাজ’ এর 
অন ান  জািতবেণর মানুেষর সংবাদ। রাজধানী িব বান সমােজর এই যবুক যদ িপ এক 
িভ েহ এেস পড়েলন, তবু এেসই জিড়েয় পড়েলন নােম-মা  মানুশ ঐ কষণজীবী 
স দােয়র সে , তথা প াতীরবত  ভূিম ও িনসগ-পিরেবেশর সে । একিদেক কিবক নার 

কুেহিল, অন িদেক িশ র মত সরল ও অসহায় মানুষ িলর ঢ় বা ব জীবেনর শ, 
আর সই সে  আত ােণর সংক , এখন থেক দইু-ই রবী -জীবেন সমভােব য়াশীল 
হেয় চলল। নবপিরচেয়র অব ায় সুদির  কৃষীজীবী স দায় কিবিচে  য সক ণ মমতার 
স ার কেরিছল তার পিরচয় ছিড়েয় রেয়েছ তারঁ অ র ভােব লখা প াবলীর ােন ােন 
(‘িছ প ’ ঃ) আর, শহর থেক ােম, সাদশীষ থেক মা টেত, িশি ত ও 
জীবেনাপায়যু  জন থেক িনর  িনর র ভূিম-সংল  মানুেষর মেধ  কিবর এই ায়ী 
িন মেণর ইিতবৃ  কিবতায় ও গেদ  নানা ােন বিণত হেয়েছ। ফলশস দা ী মা টর উপর 
কিবর মাতৃবৎসলতার মেনাভাব তােঁক বুেজায়াজীবন বহেনর অবমাননা থেক পির াণ ক’ র 
যন কৃষকজীবেনর মিহমায় উ ীত ক’ র তেলিছল-  

“তার পের এই মা টর কথা, য মা টেত আমরা জে িছ। এ হে  সই ােমর মা ট, য 
আমােদর মা, আমােদর ধা ী , িতিদন যার কােল আমেদর দশ জ হণ করেছ। 
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আমােদর িশি ত লাকেদর মন মা ট থেক দেূর দেূর ভােবর আকােশ উেড় বড়াে -
বষেণর যােগর ারা তেব এই মা টর সে  আমােদর িমলন সাথক হেব। …..সম  দেশর 
ধূসর মা ট, এই  ত  দ  মা ট, তৃ াত চৗিচর হেয় কঁেদ উ পােন তািকেয় বলেছ , ঐ 
যা-িকছ ােনর স য়, ও তা আমারই জেন । আমােক দাও, আমােক দাও। সম  নবার 
জেন  আমােক ্ত কেরা। আমােক যা দেব, তার শত ণ ফল পােব।”  

     কৃষকজীবেনর দুরব া দেখ কিব এর িতকাের িত াব  হন ও িশি ত ামবাসী তথা 
ােদিশকেদর এিবষেয় মেনােযাগী হওয়ার আ িরক আ ান জানান তারঁ জিমদাির-

পিরচালনার ারি ক অধ ায় থেকই। ১৮৯৪ ীঃ গাড়ায় িদেক লখা ‘এবার িফরাও মাের’ 
কিবতা টেত অসহায় কৃষকজীবেনর বণনার সে  এই আ ান উদা কে  িনত হেয়েছ এবং 
সই সে  ােমর ত  বা ব পিরি িতর িদেক কিবজীবেনর পিরবতন মািণত কেরেছ। 

কিবতা টেত কৃষক-জীবেনর বা ব দগুিতর সক ণ িচ  এইভােব পিরেবিশত হেয়েছঃ- 

ওই য দাড়ঁােয় নতিশর 

মুক সেব – ান মুেখ লখা ধু শত শতা ীর 

বদনা ক ণ কািহনী; ে  যত চােপ ভার 

বিহ চেল ম গিত, যত ণ থােক াণ তার- 

তার পের স ােনের িদেয় যায় বংশ বংশ ধির, 

নািহ ভৎেস অদৃে ের, নািহ িনে  দবতাের ির, 

মানেবের নািহ দয় দাষ, নািহ জােন অিভমান, 

ধু দ’ু ট অ  খুঁ ট কােনামেত ক ি  াণ- 

রেখ দয় বাচঁাইয়া। 

এই সে  কিবিচে  জেগেছ এেদর উ য়েনর সংক , উপল  হেয়েছ ামেক ক, কৃিষ-
িভি ক সংগঠেনর িনতা  েয়াজনীয়তা, যিদও কান, প িতেত তা সাধ  হেত পাের স-
িবষেয় িচ াভাবনা এই উ ােসর মুহেূত কিবমেন উিদত হয় িনঃ-  

কিব তেব উেঠ এস-যিদ থােক াণ 

তেব তাই লহ সােথ, তেব তাই কেরা আ জ দান। 

বেড়া দঃুখ, বেড়া ব থা, স ুেখেত কে র সংসার, 

বড়াই দির , শনূ , বেড়া ু  ব  অ কার। 

অ  চাই, াণ চাই, আেলা চাই, চাই মু  বায়ু- 



107 
 

চাই বল, চাই া , আন -উ ল পরমায়ু , 

সাহস- িবস্তৃত ব পট। 

জিমদািরেত নবিনযু  কিব ঠকই ল  কেরিছেলন য মহাজনেদর উ েরা র বাড়ােনা 
চত ণ ঋণভাের এরা জজিরত, আর নােয়ব, গাম া, জাতদারেদর শাষেণ এরা িবপয  ও 
িনর রতার কারেণ িতবাদশ হীন। তাই বলেলন- 

স অ  যখন কহ কােড়, 

স ােণ আঘাত দয় গবা  িনষ্ঠর অত াচাের, 

নািহ জােন কার াের দাড়ঁাইেব িবচােরর আেশ 

দিরে র ভগবােন বােরক ডািকয়া দীঘ ােস 

মের স নীরেব। 

     কিবর উপলি  এই িছল য, ইংেরজ শাসেন আমােদর াম িল িনতা  অবেহিলত 
হেয়েছ। কবল চৗিকদারী-পুিলসী খবরদাির ছাড়া ােমর মানুেষর সে  িবেদশী শাসেনর 

ত  যাগ নই। তার উপর িচর ায়ী বে াবে  শহরবাসী ও জিমদারনােমর নাতন এক 
ণীর জীব নানান্ অিছলায় জােশাষণ ক’ র চেলেছ, এেকর পর এক অপেকৗশল 

অবল ন ক’ র ায়ী কৃষক- জােদর উৎখাত ক’ র বাড়িত জমায় নাতন জা বসাে । 
কিব তারঁ “দুই িবঘা জিম” কিবতায় জা-িবতাড়েনর অগিণত ক ণ দৃ াে র মেধ  এক ট 
দৃ া  সমাহরণ ক’ র তার নাটকীয় িচ  এেঁকেছন। িনভল অধ ায়েন কিব দেখিছেলন য 
ইংেরজ-শাসেনর পূেবকার মধ যুেগ, পাঠান- মাগল আমেল, আমােদর াম িল জীব  
িছল, চাষীর অব া এরকম িনদা ণ িছল না, একমুেঠা অে র অভাব হয়িন, মহাজনেদর 
শাষণও িছল না, ামবাসীেদর চির ও এত সংকীণ হেয় পেড়িন, আর িদনাে  ামবাসীেদর 

সে  িমেল কৃষক- িমেকরাও যা া-পাচঁািল-কীতেনর আ াদেন মানিসক রসতৃষা চিরতাথ 
করেত পারত। িনর রতা সে ও এসব থেক িশ ার উপাদানও সং হ করেত পারত। 
ইংেরজ শাসেন ও নব  জিমদারতে  যমন কৃষকেদর দগুিত চরমসীমায় উেঠেছ, তমিন 
‘ভ সমােজ’রও চাির ক অধঃপতন ঘেটেছ। ফেল তী ভােব অসিহ ু  কিব িনগহৃীত 
কৃিষজীবীেদর পে  িনেয় ভ সমাজেক এইভােব কশাঘাত কেরেছন- 

  “আমােদর ভ সমাজ আরােম আেছ, কননা, আমােদর লাকসাধারণ িনেজেক বােঝ 
নাই। এই জন ই জিমদার তাহািদগেক মািরেতেছ, মহাজন তাহািদগেক ধিরেতেছ, মিনব 
তাহািদগেক গািল িদেতেছ, পুিলশ তাহািদগেক িষেতেছ, ঠাকুর তাহােদর মাথায় হাত 
বুলাইেতেছ, মা ার তাহােদর গাটঁ কা টেতেছ, আর তাহারা কবল সই অদৃে র নােম 
নািলশ কিরেতেছ যাহার নােম সমন জাির কিরবার জা নাই।” 

আর তখনকার ামীণ দরূব ায় ত দৃ  িববরণ এইভােব িদেয়েছন- 



108 
 

 “তাই দখা যাইেতেছ ােমর মেধ  চ ার কােনা ল ণ নাই। য জলাশয় পেূব িছল, আজ 
তাহা বু জয়া আিসেতেছ, কন না দেশর াভািবক কাজ ব । য গাচারেণর মাঠ িছল তাহা 
র েণর কােনা উপায় নাই, য দবালয় িছল তাহা সং ােরর কােনা শ  নাই, য সকল 
প ত সমােজর ব ন িছেলন তাহােদর গ মূখ ছেলরা আদালেত িমথ া সাে র ব বসায় 
ধিরয়ােছ ; য সকল ধনীগৃেহ য়াকেম যা াগােন সািহত রস ও ধেমর চচা হইত তাহারা 
সকেলই শহের আকৃ  হইয়ােছ ; যাহঁারা দুবেলর সহায়, শরণাগেতর আ য় ও দু ৃ তকারীর 
দ দাতা িছেলন তাহঁােদর ান পুিলেসর দােরাগা আজ িক পভােব পরূণ কিরেতেছ তাহা 
কাহােরা অেগাচর নাই। কােনা িবিধিনেষেধর শ  িভতর হইেত কাজ কিরেতেছ না, আইেন 
য কৃ ম বল িদেত পাের তাহাই আেছ মা । পর েরর িব ে  িমথ া মক মায় াম 

উ ােদর মত িনেজর নেখ িনজেক িছ  কিরেতেছ, তাহােক কৃিত  কিরবার কহ নাই। 
জ ল বািড়য়া উ ঠেতেছ, ম ােলিরয়া িনদা ণ হইেতেছ, দুিভ  িফিরয়া িফিরয়া আিসেতেছ, 
আকাল পিড়েল পরবত  ফসল পয  ু ধা িমটাইয়া বািঁচেব এমন স য় নাই ; ডাকাত অথবা 
পুিলশ চির অথবা চিরর তদ  জন  ঘের ঢিকেল িত ও অপমান হইেত আপনার গহৃেক 
বাচঁাইেব এমন পর র ঐক মূলক সাহস নই।  …… অ  নাই, া  নাই, আন  নাই, ভরসা 
নাই, পর েরর সহেযািগতা নাই। আঘাত উপি ত হইেল মাথা পািতয়া লই, মৃত  উপি ত 
হইেল িনে  হইয়া মির, অিবচার উপি ত হইেল অদৃ েক দাষী কির এবং আ ীেয়র 
িবপদ উপি ত হইেল দেবর উপর তাহার ভার অপণ কিরয়া বিসয়া থািক।” 

কিবর এই ব ব  ১৯০৮ ীঃ পাবনা ােদিশক স লনীর সভাপিত েপ দ  ভাষেণর সময় 
উ ািরত হেয়িছল। তার কেয়ক বৎসর পূেব িতিন ‘ েদশী সমাজ’ নামক িবখ াত িনবে  াম 
সংগঠেনর েয়াজনীয়তা সাধ রেণ  থম ব  কেরন এবং েম ‘অব া ও ব ব া’, 
‘সফলতার সদুপায়’ ভৃিত ব  িলেখ াম-সংগঠন এবং কৃিষজীবীেদর উ য়নই য থম ও 

ধান ােদিশক কতব  তা িনধারণ কেরন। ১৯০৮ ীঃ দ  পাবনা স লনীয় ভাষেণ িতিন 
দেশর জিমদারবগ, ত ণ স দায় ও েদশী আে ালনকারীেদর উদ্ েবািধত ক’ র 
ামেক ক আ শ লােভর আেয়াজনেকই ারি ক ােদিশকতার আেয়াজন ব’ ল 

িনেদশ কেরন। িক  যখন ােদিশকরা ও িশি ত ত েণরা াম সংগঠেনর িদেক তাকােলন 
না, তখন কিব য়ং ােমা য়েন অ বত  হেলন। এর আেগই িতিন িশলাইদহ-পিতসের কৃিষর 
উ িতকে  িনজপু  রথী নাথেক ও ব ু পু  সে াষচ  মজমুদারেক আেমিরকায় 
পা ঠেয়িছেলন কৃিষিব ান আয়  ক’ র আসার জন  ও উ য়েনর কােজ যাগদােনর জন । 
জিমদািরর কমচারী িনেয় ঐ কাজ করােনােত কেয়ক ট ে  অসুিবধা হওয়ায়, অথাৎ 
যরকম ব বহার করেল সরল জােদর সহেজই পিরক নার স ী করা যায়, তা তােদর ারা 

না হওয়ায় িতিন কালকাতা ও শাি িনেকতন থেক কেয়কজন লাক আিনেয় তােদর উপর 
সংগঠেনর ভার িদেলন। িশলাইদহ কালী াম পরগনােক িতন ট ক’ র ম লীেত ভাগ ক’ র 
এক একজন ধান এবং দইু িহ  ু ও দইু মুসলমান সহকারীসহ পাচঁজেনর ‘িহৈতষী সভা’ 
নামক কমসিমিত গ ঠত হ’ল। কেয়ক ট ছাট ামেক ক এক এক ট বড় ােমও াম ধান 
ও তারঁ সহকারী সভ িনবাচেনর মাধ েম িনযু  হেলন। আেগই ি র কের নওয়া হেয়িছল য, 

াম- ধান, িবভাগীয় ধান ও তােঁদর সহকারীরা ােমর মানুেষর ারাই িনবািচত হেব, 
কারণ, এ না হেল ামবাসী তােঁদর আ শ র পিরচয় পােবন না। ব ত দখা যায় এরকম 
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প ােয়তী ব ব ায় রবী নাথ জােদর ই ার উপর কু ািপ িনেজর ই া চািপেয় দন িন, 
মাটামু ট একটা ছক এেঁক িদেয়িছেলন মা । তারঁ ভাষণাবলীর নানা ােনই সংগঠন স েক 

তারঁ গণতাি ক দৃ ভি  ফুেট উেঠেছ, যমন- 

“ ায়  শাসেনর অিধকার আমােদর ােরর কােছ পিড়য়া আেছ- কহ তাহা কােড় নাই এবং 
কােনািদন কািড়েত পােরও না। আমােদর ােমর আমােদর প ীর িশ া, া া , পথঘােটর 

উ িত সম ই আমরা িনেজ কিরেত পাির, যিদ ই া কির, যিদ এক হই। ….. দেশর 
িবদ ািশ ার ভার আমািদগেক হণ কিরেত হইেব। সংশয়ী বিলেবন, িশ ার ভার যন 
আমরা লইলাম, িক  কম িদেব ক? কমও আমািদগেক িদেত হইেব। …. অতএব সব যে  
আমািদগেক এমন এক ট কমে  গিড়য়া তিলেত হইেব যখােন েদশী িবদ ালেয় 
িশি তগণ িশ কতা, পূতকায িচিকৎসা ভৃিত দেশর িবিভ  ম লকেম ব া ায় িনযু  
থািকেবন” 

                                                                      (‘সফলতার সদুপায়’)    

দখা যায় য, রবী নাথ ােমর উপর িভি  ক’ র শহর থেক চািলত ইংেরজ শাসেনর 
উেপি ত এলাকায় ায় যন এক ট সমা রাল শাসন ব ব ার (Parallel Govt.)  বতেন 

য়াসী- 

“ সই পাচঁদশজেনই িমিলয়া আমােদর অিধনায়ক িনবাচন কিরব, কতব  পালন কিরব এবং 
সাধ মেত আপনার পিরবার িতেবশী ও প ীেক লইয়া সুখ- া -িশ া-িবধান স ে  এক ট 

কীয় শাসনজাল িব ার কিরব। এই েত ক দেলর িনেজর পাঠশালা, পু কালয়, 
ব ায়ামাগার, ব বহায ব ািদর িব য়ভা ার, ঔষাধালয়, স য়-ব া , সািলশ িন ি র সভা 
ও িনেদাষ আেমােদর িমলনগহৃ থািকেব।” 

     রবী নাথ কবল ামিভি ক বা পরগনা-িভি ক ব ব ার কথাই িচ া কেরনিন, 
পিরেশেষ জলা েরও াম- রাজ পিরক নােক িবস্তৃত করার কথা িচ া কেরেছন দিখ। 
তখনও কৃত কম-উদ ্েযাগ নওয়া হয়িন, কবল িচ া-ভাবনা করেছন এমন সময়কার 
িনবে  দেখিছ-  

      “আমােদর কমশ র চূড়ােক ভারতবেষর ক েল যিদ অ েভদী কিরেত চাই তেব 
েত ক জলা হইেত তাহার িভত গাথঁার কাজ আর  কিরেত হইেব।…. দেশর সম  ামেক 

িনেজর সব কার েয়াজন সাধন ম কিরয়া গিড়য়া তিলেত হইেব। কতক িল প ী লইয়া 
এক এক ট ম লী ািপত হইেব। সই ম লীর ধানগণ যিদ ােমর সম  কেমর এবং 
অভাব মাচেনর ব ব া কিরয়া ম লীেক িনেজর মেধ  পযা  কিরয়া তিলেত পাের তেবই 

ায় শাসেনর চচা দেশর সব  সত  হইয়া উ ঠেব। িনেজর পাঠশালা, িশ -িশ ালয়, 
ধমেগালা, সমেবত পণ ভা ার ও ব া  াপেনর জন  ইহািদগেক িশ া সাহায  ও উৎসাহ 
দান কিরেত হইেব।” 

   ব ত উপের উি িখত িবষয় িল রবী নাথ তারঁ ািনং–এর মধ  িদেয় একট পেরই সাথক 
ক’ র তলেত চেয়েছন দখেত পাই। এই সে  িতিন সমবায় প িতেত ঐক ক চােষর 
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েয়াজনীয়তাও ব  কেরেছন এবং কবল ব  কেরই া  থােকন িন, পিতসর অ েল 
তার বা ব েয়াগও কেরিছেলন। পু  রথী নাথ ঠাকুর আেমিরকা থেক কৃিষিবদ া িশেখ 
এেল পর কিব থেম িশলাইদেহ িনেজর খাস জিমেত মােঠর আল কেট া র চালােনা 
পরী া কিরেয়িছেলন এবং পের পিতসর অ েল সামিয়কভােব হেলও সমবায় প িতেত 
ঐক ক চােষর ব ব া কেরিছেলন। তারঁ ােমা য়ন পিরক নায় বহমুখী কেমর উদ ্েযাগ 
নওয়া হেয়িছল- (১ ) সািলনী িবচার (২) িশ ার জন  াথিমক ও মাধ িমক ু ল াপন (৩) 
রােগর িচিকৎসার জন  দাতব  িচিকৎসালয় ও হাসপাতাল (৪) সমবায় ব া  (৫) কৃষকেদর 

ঋণভার-মু  (৬) শস ভা ার বা ধমেগালা (৭) িবিবধ িশ েক  (৮) পথঘাট ও জলাভূিমর 
সং ার (৯) মৎস চাষ ও একািধক ফসল ফলােনার আেয়াজন ভৃিত। এর জন  অেথর 

েয়াজন িকভােব িনবাহ করা হেব স িবষেয়ও রবী নাথ তারঁ ণালী ও প িত 
জািনেয়িছেলন। িতিন  ভাষায় বেলিছেলন য- “অেথর অভাব হইেব না।” থমত–

জােদর দয় কেরর উপর টাকা িত সামান  সারচাজ আদায় করেত হেব, তারপর প ীর 
পাল-পাবণ িববাহািদর উপেরও াচীন য- ামভাট  বা পাবণী থার চলন িছল তারও 

বতন করেত হেব। এর সে  জিমদারী আেয়র থেকও একটা অংশ যাগ করেত হেব। 
িশ জাত ব ািদ িব েয়র লভ াংশ থেকও িকছ নওয়া যেত পারেব ইত ািদ। 

       দেশর উ িত, বা ামেক ক ােদিশকতা বা াম রাজ াপন িবষেয় কিব এতদরূ 
আ হী ও আশাবাদী িছেলন য, িশলাইদেহর জিমদারী িবভ  হেয় অেন র দখেল আসার পর 
এবং শাি িনেকতেন িব ভারতী বতেনর সে  সে  সু ল াম বা ীিনেকতেন িতিন 
নাতন ক’ র পূণা  ােমা য়েন মেনােযাগ দন। এখােনও দির  কৃষক ও সাওঁতাল 

অিধবাসীেদর ােম িশ া ব ব া প ন, প ােয়তী ব ব ার মাধ েম ু ল, সমবায় সিমিত, 
শস -ভা ার ভৃিতর াপন কৃিষকম ও িশ িশ ার ব ব া ভৃিত সহ ীিনেকতন ক ক 

াম িলেক িনভর ও উ ত করার য উদ্ েযাগ নন তা আজও আদশ- ানীয় ও রণীয় 
হেয় রেয়েছ। িশলাইধ- কে  াম- ধান, িবভাগীয় সভ েদর ারা িনবািচত প ধান ি র 
হওয়ার সে  পূণ উদ েম ােমা য়ন বিতত হয়। সািলশী িবচার, ু ল াপন, দাতব  
িচিকৎসােক  ও রা াঘাট িনমাণ চলেত থােক, িক  তা বিশিদন ায়ী হয়িন, কারণ, কু য়া 
কুমারখািল অ েলর িশি ত ভ সমাজ অসহেযািগতা কের। িক  প টসর- কে  বা 
কালী াম পরগনায় সামবািয়ক উদ্ েযাগসহ উ য়ন –প িত বশ িকছিদন ায়ী হয়, ু ল িল 
ছা সংখ ায় ভ’ র উঠেত থােক, কৃষক জারা মহাজনেদর হাত থেক িন ৃ িত পায়, কৃিষরও 
উ িতিবধান ঘেট। অবশ  িবিভ  ধরেনর ফসল, অিধক উৎপাদন ভৃিত িনেয় পরী া-
িনরী া ও সাফল  িশলাইদহ – কে ই স ব হেয়িছল। িক  এ ব াপােরর ত া কম  
রথীঠাকুেরর দ  িববরণ দখা যাক। ‘ িপতৃ িৃত ’ পু েক এই িববরণ রেয়েছ- 

  “বাবা বলেলন, িতিন যখন জিমদািরর কাজ দখেত আর  কেরন থেমই জােদর মেধ  
সািলিশ িবচােরর ব ব া বতন কেরন। িবরািহমপুর ও কালী াম – এই দুই পরগনায় 
কেয়ক ট াম িনেয় এক ট ক’ র িবচারসভা াপন কেরন।…..এই িবচারসভার িবচাের অস  
হ’ ল আিপেলর সুেযাগও দওয়া ব ব া করা হ’ল। জােদর স িত েম সম  পরগনায় 
জন  পাচঁজন সভ  িনেয় এক ট আিপল-সভা িনবািচত হ’ল। এই পাচঁজনেক প ধান বলা 
হ’ত। প ধােনর িবচাের স  না হ’ ল শষ আিপল িছল য়ং জিমদােরর কােছ। …… 
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আদালেতর সাহায  ছাড়া িবনা ব েয় িবনা িবলে  মামলার িবচােরর এই ব ব া আর  হবার 
 থেকই জারা এর উপকািরতা অনুভব কেরিছল। ছােটা বেড়া কানরকম িববাদ িনেয় 

আদলেত নািলশ করেত যাওয়া তারা স ূণ ছেড় িদেয়িছল। 

 “পরগনার সম  জারা িমেল এক ট সিমিত িনবাচন কেরেছ-তার নাম হেয়েছ ‘কালী াম 
িহৈতষী সভা’। তা ছাড়া েত ক িবভােগর জারা এক ট ক’ র ‘িবভাগীয় িহৈতষী সভা’ও 
িনবাচন কেরেছ। শাি িনেকতন থেক য কম রা আসেবন তােঁদর েত েকর কােজর ক  
হেব এক এক ট িবভােগ। ….. কালী ােম াম-সং ার িত ােনর গঠন এইভােব করা হয় –

েত ক ােমর বািস ারা সই ােমরই একজন বীণেক ধান ব’ ল িনবািচত কের। 
িতিবভােগ যত িল ধান িনবািচত হয় তােদর সকলেক িনেয়ই িবভাগীয় িহৈতষী সভা 

গ ঠত। িতন িবভােগর ধানরা িমেল পাচঁজনেক ক ীয় িহৈতষী সভার সভ  িনবাচন কের। 
তােদর বলা হয় পরগণার ‘প ধান’। এই পাচঁজন ছাড়াও ক ীয় সভায় জিমদােরর 
একজন িতিনিধ থােক। 

“ জারা িহৈতষী সভার কাজ চালাবার জন  ায় িনেজরা চাদঁা িদে । খাজনা আদােয়র 
সময় তারা খাজনার িত টাকার সে  িতন পয়সা অিতির  দয়। অিতির  এই আয় িহৈতষী 
সভার নােম পথৃক তহিবেল রাখা হয়। িহৈতষী সভার সম  িকছ কাজ িবভাগ থেক করা হয় 
ব’ ল আদায়ী টাকা িতন অংেশ ভাগ ক’ র িতন ট িবভাগীয় িহৈতষী সভার হােত দওয়া হয়। 
সভার প  থেক সখােন বতনেভাগী একজন ক’ র কমচারী রাখা হেয়েছ।  

“টাকায় িতন পয়সা চাদঁা থেক িহৈতষী সভার পাচঁ-ছ’ হাজার টাকা বািষক আয় িছল। 
জােদর উৎসাহ দবার জন , বাবা বলেলন , এে ট থেক িতিন আেরা দ’ুহাজার টাকা 

দবার ব ব া ক’ র িদেয়েছন। িহৈতষী সভার জন  য টাকা উঠত জারা তােক ‘সাধারণ 
ফা ’ বলত। আমার যতটা মেন পেড় চাদঁার হার পের বাড়ােনা হেয়িছল ই ু ল, িডস্ েপনসাির 

ভৃিতর সংখ া বৃ র সে  সে ।  

“িহৈতষী সভা দু-এক বছেরর মেধ  কেয়ক ট িবিভ  ােম পাঠশালা, িতন িবভােগ িতন ট 
মধ -ইংের জ ও পিতসের এক ট হাই ু ল াপন কেরেছ। ই ু ল-বািড় ও ছা াবােসর ঘর 
িনমাণ করার মেতা টাকা সাধারণ ফা  থেক দওয়া স ব নয় ব’ ল বাবা এে েটর খরেচ 
স িল তির ক’ র িদেয়েছন। 

“িশ ার সে  িচিকৎসার ব ব া করাও েয়াজন িছল। ঐ অ েল কাথাও এক টও পাস  
করা ডা ার িছল না। থেম পিতসের এক ট ডা ারখানা খালা হয়- তারপর মশ অন  
দ’ু ট িবভােগও ডা ারসহ িডস্ েপনসাির ািপত হ’ল।” 

কিবপু  রথী নাথ অন  বলেছন- 

“ ােমর রা াঘােটর উ িত হেত থাকল, পানীয় জেলর ব ব া হ’ল। বয়ন িশ  দখােনার জন  
ীরামপুর থেক একজন ভােলা তািঁতেক িনেয় আসা হ’ল। …..িকছিদন পের বাবা দখেলন, 
জােদর সাধারণ সভা এক ট কাজ করেত অসমথ – স হে  মহাজেনর ঋণ থেক তােদর 

মু  করা। কৃিষ বা িশে র জন  যটকু মূলধন দরকার তা তােদর হােত কখেনা থাকেব না। 
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এইজন  বাবা িনেজই প টসের এক ট ব া  খুলেলন। কেয়কজেনর কাছ থেক টাকা ধার 
িনেয় ব াে র কাজ আর  হ’ল। পের বাবা যখন নােবল াইজ পেলন এক লােখর উপর 
সব টাকাটাই এই কৃিষ-ব াে র কােজ িদেলন। ব া  যা সুদ িদত বহ বছর ধ’ র সটা 
শাি িনেকতন ই ু েলর একটা ধান আয় িছল। কৃিষ-ব া  হেয় জােদর খুব উপকার হ’ল – 
কেয়ক বছেরর মেধ ই তারা মহাজেনর দনা স ূণ শাধ ক’ র িদেত পেরিছল। কালীগ  
এলাকা থেক মহাজনরা তােদর ব বসা টেয় িনেয় অন  যেত বাধ  হেয়িছল।” 

  এরপর  রথী নাথ র িদেয় জিমচােষ কৃষকেদর উৎসােহর িববরণ িদেয়েছন এবং ধান 
উেঠ গেল অবসর সমেয় তােদর তাতঁব  বয়ন, ছাতা িনমাণ, কেল ধানভানা ভৃিত িনেয় 
পরী ামূলক য়ােসর িবষয়ও জািনেয়েছন। এর মেধ  কু য়ার তাতঁিশ  িত ান ট িকছিদন 
চেলিছল। আর “কালী ােম ভােলা তািঁত িছল না, মুসলমানেদর মেধ  কেয়কঘর জালা িছল 
তারা মাটা রকেমর গামছা কবল বুনত। তােদর একজনেক শাি িনেকতেন পাঠােনা হল 
তােঁত কাপড় বানা শখবার জেন । নানান রকেমর নকশা তেল িবিবধ কােরর কাপড়-
বানা িশেখ এেস স যখন পিতসের িফের এল, সাধারণ ফাে র খরেচ তােক িশ ক ক’ র 

এক ট বয়ন িশ ার ই ু ল খালা হ’ল।” রথী নাথ ঠাকুর দ  এসব িববরণ ‘িশলাইদহ ও 
রবী নাথ’ পু েকর লখক শচীন চাধুরী মশােয়র দওয়া িববরেণর সে  মাটামু ট িমেল 
যাে । তা ছাড়া কিব ও কম  িনেজ তারঁ ‘সমবায়নীিত’ ‘প ী কৃিত’ ভৃিত পু কার িনব  
ভাষণ িলেতও তারঁ ােমা য়েন উদ্ েযােগর িদক িল পনুঃপুন উ ারণ কেরেছন। 
প ােয়তিভি ক ােমা য়েনর তে  কিবর বল আ া িছল এবং রািশয়া-পিরদশেনর পর 
সই আ া দৃঢ়তর হেয়িছল। তােঁক বলেত শানা িগেয়িছল য িতিন িশলাইদহ ও ীিনেকতেন 

অবেহিলত মানুেষর উ য়নমূলক সংগঠেন য উদ্ েযাগ িনেয়িছেলন, বলেশিভেকরা সারা 
দশ জেুড় সই উদ্ েযাগ িনেয়েছ। “আিম যা বহকাল ধ ান কেরিছ রািশয়ায় দখলমু এরা তা 

কােজ খা টেয়েছ, আিম পািরিন ব’ ল দুঃখ হ’ল।” িক  সীিমত সংকীণ ে  হেলও 
লাকিহেতর জন  উে গ ও কেম আ িনেয়ােগর মেধ  তারঁ অ ঃকরেণ একটা নীিতর িদকও 

 িছল। সটা এই য, য জােদর কাছ থেক িকছ িন , যােদর অকাতর দােন আমার 
জীিবকা িনবাহ, তােদর কী িফিরেয় িদ ? এই িবষয় ট কিব তারঁ পাবনা স লনীয় ভাষেণ 
জিমদারবগেক উপল  ক’ র উপ ািপত কেরিছেলন- “জিমদার িক বিণেকর মত কবল 
দীনভােব আদায় কিরবার পথ িলই সব কাের মু  রািখেবন ?” তবু , জিমদাির- থা িবলু  
হাক এবং কৃষক জারা জিমর াপ  অিধকার পেয় যাক- এরকম আদেশ আ াবান হেয়ও 

বা েবর িদেক তািকেয় িতিন তারঁ বীণ িচ াসহ তৎকালীন পিরি িতর মেধ  এ িবষেয় সায় 
দনিন। তার কারণ িতিন তারঁ এক ট লখায় জািনেয় িছেলন। াবি ক মথ চাধুরী তারঁ 

‘রায়েতর কথা’ বে  কৃষক জােদর দঃুখ- দুদশার িবষয় িববতৃ ক’ র ম ব  কেরিছেলন য 
জিমর  ন ায়ত জার, মাঝ থেক আমােদর এই আপদ্ বহেনর দায় চেক গেলই বািঁচ। 
তার জবােব রবী নাথ তখনকার পিরি িত অনুযায়ী এিবষেয় তারঁ সুিচি ত অিভমত ব  
করেত িগেয় বলেলন – জিমর  ন ায়ত চাষীর। জিমদার পরাি ত জীব। এই 
অপমানজনক অব া থেক জিমদােরর িন ৃ িত পাওয়াই ভােলা। িক  বতমান অব ায় 
জিমর অিধকার জােদর হােত িগেয় পড়েল মহাজেনরা স জিম াস করেব এবং 
পটেমাটা জাতদার হেয় িনষ্ঠর কৗশল অবল ন ক’ র িনর র কৃষেদর জােঁকর মত 
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ষেত থাকেব। সুতরাং যত ণ না জারা িশি ত ও আ শ -স  হয় ততিদন নােয়ব-
গাম া-মহাজনেদর হাত থেক তােদর িন ৃ িত নই। এে ে  জিমদারী শাসেনর অধীেন 

থাকাই বরং মে র ভােলা। তেব এটা ঠক য জিমদারেক জার কল াণকামী হেত হেব। এই 
মেনাভােবরই অনুবিৃ েম রািশয়া পির মেণর পর কমনায়ক কিব ম ব  কেরেছন- 
“আমােদর জিমদাির যন আমােদর জােদরই জিমদাির হয়, আমরা যন াি র মত 
থািক।” 

    কৃষককুেলর ভাগ েম সসব দিুদন অতীত হেয়েছ। াধীন শাসেন মধ  িবেলােপর 
সে  ভূিম- সংল  মানুেষর জীবেন যগুা েরর স াবনা সূিচত হেয়েছ। জাতদারেদর 
অত াচাের বগচাষীেদরও উৎখাত হওয়ার কােনা স াবনা নই। পণূা  ভূিম-সং ার স বপর 
না হেলও, অথাৎ ক ীয় সরকার এর জন  েয়াজনীয় আইন সং ার না করেলও, 
সা িতত প মব  সরকার এই সীিমত পিরি িতর মেধ ও যতদরূ পারা যায় এিগেয় 
ভূিমহীন ও াি ক চাষীেদর আ িরক সাধুবাদ অজন কেরেছন। ‘গহৃহীেন গহৃ িদেল আিম 
থািক ঘের” “ধন নয় মান নয়, এতটকু বাসা কেরিছনু আশা”- স আশা তােদর িমেট এেসেছ, 
ছাট সুপির  এক এক ট কু টরও তারা পেয়েছ। একমুেঠা অে র জন  সই আেগকার 

িদেনর মত হাহাকার আর তমন নই। খয়রািত সাহায , মদােনর পিরবেত খাদ  , 
অদৃ িনভর িনঃ  িনর  মানুষেক ােণ বাচঁার রণা িদেয়েছ। যারা িনেজর স ানেদর অ  
িকছটা িশি ত দখেত চায় তারা িনেজর ােম না হাক, পােশর ােম একটা াথিমক 
িবদ ালয় পােবই, আর, একট বড় হেয় তােদর ছেলেমেয়রা সহেজই হঁেট যেত পারেব 
একটা না একটা জিুনয়র হাই ু েল। িচিকৎসার জন  হাসপাতাল, হািমওপ ািথক দাতব েক  

ামীণ মানুেষর মাটামু ট া  িবধান কের চেলেছ। পানীয় জেলর ব ব া, পথিনমাণ ও সচ 
ব ব া উ ততর ও ত াশামত হেয়েছ, জিমেত একািধক ফসল-ফলােনা স ব হেয়েছ, 
কৃিষঋণ হেয়েছ সহজ ও ত াশামত। অন বৃ  ও াকৃিতক উৎপােতর ফেল শস হািন ঘটেল 
ঋণমকুেবর ব ব াও গহৃীত হে । এিদেক ামা েলর িবিবধ বিৃ র মানুষেক, িবেশেষ িশ ী 
ও কািরগরেদর অনুদান িদেয় সাহােয র ব ব াও করা হেয়েছ। িবেশষ পিরক না   নওয়া 
হেয়েছ আিদবাসী ও তফিসলভ  স দােয়র জন । আর, শষ কথা হেলও পূণ িবষয় 
এই য, ামীণ মানুেষর অবসর সমেয় িচ িবেনাদেনর ও লাকসং ৃ িত সাংর েণর কথা 
কবল ভাবাই হয়িন, তা কােয পিরণত করার য়াসও নওয়া হেয়েছ। দখেত গেল, 

িশলাইেদহ-পিতসর ও ীিনেকতেন রবী নাথ প ােয়তী ব ব ায় য ােমা য়েনর ভূিমকা 
কেরিছেলন ও  দেখিছেলন, তা বা বািয়ত হেত চেলেছ এবং চলমান িব র প ােয়তী 
ব ব া আরও বহ পিরক না সে  িনেয় ব াপকতর ও গিতশীল মূিত লাভ করেছ।  

        বতমান ামীণ ায় -শাসেনর র শাসিনক আেয়াজন রবী - বিতত াম-সভা, 
িবভাগীয় সভা ও ক ীয় প ধান ব ব ার সে  মাটামু ট িমেল যায়। বতমােনর সরকাির 

শাসন-জাল, আিথক সহায়তা, িনিবড় শাসিনক তদারিক ভৃিত সকােল িছল না এবং তা 
থাকার কথাও নয়। ইংেরজ আমেল ায়  শাসেনর িবষয় আইেন উ ািরত হেয়িছল মা , 
কাযতঃ িছল না। ইউিনয়ন বাড, জলা বাড এমন িক িমউিনিসপ ািল টর মেনানীত 

িতিনিধরা সরকােরর অনু হ অনুযায়ী চলেতন। এমন সমেয় রবী নাথই গণতাি ক 
ব ব ার আেয়াজন কেরিছেলন। আরও িবেশষ কথা এই য, আমােদর দেশ সামবািয়ক 
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য়ােসর ারাই ামীণ মানুেষর অথৈনিতক দুিবপাক দরূ হেত পাের, এিবষেয় শষ িদন 
পয  রবী নােথর অটল িব াস িছল। সামবািয়ক য়ােস িশ া, স য়-ভা ার, ম ােলিরয়া-
িনবারণ, প ী ব া , িবপণন , রা াঘাট সং ার এবং সেবাপির িশ কেম সাফল  িকভােব 
আয়  করা স ব তার আদশ রেখেছ ীিনেকতন। অবশ  ীিনেকতেনর সংগঠেনর িপছেন 
কালীেমাহন ঘাষ, সে াষ মজমুদার, িমস েসন ীণ মুখ সমাজেসবী সহ দরদী ও 
অ া কমা  এলমহা  সােহেবর ম ও িমেসস ডেরািথ ট এর অথসাহায  িবেশষ 
কাযকর হেয়িছল, িক  সকেলরই ল  িছল সামবািয়ক য়ােস প ীবাসীর আ শ র 
উদ ্েবাধন । আজেকর িদেনর রে  রে  অনু িব  সরকাির তদারিক ও সহায়তা দােনর 

ে  সমবােয়র  সীিমত হেয় এেলও সমবায়নীিতর নিতক মূেল র ব াপার অ ীকার 
করা যায় না। িবেশেষ জাতপাতঁ ও সা দািয়কতায় অ  দেশর জনগেণর স িলত কেমর 
মধ তায় এক ত থাকার একটা মূল  অবশ ই আেছ। তা ছাড়া সরকােরর িদেক আমরা 
অহরহ হাত বািড়েয় চাইেত থাকব, বকার–ভাতা দাও, িবধবা – পনসন দাও, খররািত সাহায  
চাই-ইত ািদ, এটাও সমােজর াে র ল ণ হেত পাের না। মানুেষর আ শ  উপলি র 
সে  চির বল অজন সমাজ-উ য়েনর একটা বড় ল  হওয়া উিচত। আজেক ামীণ 
মানুেষর আিথক উ য়েনর একটা বড় শত হ’ল পূণ  ভূিমসং ার । বড় বড় জাতদারেদর 
হােত নােম বনােম শত শত একর জিম থাকেব এবং ভােলা ভােলা চাকির-বাকির করেত 
থাকব ও সই সে  জিমজমার উপ ও ভাগ ক’ র চলব- গােছরও খাব, তলারও কুেড়াব- 
এরকম সুিবধাবাদী পিরি িত চলেত দওয়া উিচত নয়। আমােদর মেন হেয়েছ সামবািয়ক 
ঐক ক চাষ, শস -উে ালন ও সাংগঠিনক িবপণন ব ব া, আর, ানিবেশেষ ু  ু  
িশে র আেয়াজন বিতত হেল যমন দেশর বকার  অেনকটা ঘুচেব, তমিন চা’ লর 
চারা-চালান ও চতািল ফসেলর মহাজন- াস িনবৃ  হেব, ব মূল বৃ রও খািনকটা িকনারা 

হেব। স সুিদন যন ভিবষ েত আসেব মেন হে । আর িশ ক ও রবী -িশষ  িহসােব আিম 
সই ভিবষ েতর  িনেয়ই িদন নিছ।  
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জীবনেদবতা  ণীর  সীিমত  কেয়ক ট  রবী   কিবতা 

      রবী -কাব ক বেৃ র এক ট পুরাতন অথচ সুদৃঢ় এবং িবেশষ -সমি ত শাখা কিবর 
জীবনেদবতা-বহ আেলািচত হেলও এর পনুরােলাচনায় েয়াজন অনুভূত হওয়ার এই কথাই 
আবার মািণত হ’ল য িবিশ  সািহিত ক-সৃ সমূেহর অথ  এবং ব না যুেগ যুেগ মানুষেক 
িবচিলত কের, ভাবায় এবং স বতঃ  িকছ  নূতন  রণাও  বহন  ক’ র  িনেয়  আেস। 

             এখন আমােদর মানিসক অিভলাষ এবং বাহ  িত সমাজবােদর  অিভমুখী। 
আমরা সািহেত  সই কথাই নেত  চাইিছ যা বা ব, যা সবসাধারেণর। আর যা একা ভােব 
কিবর িনেজর, যা সংেকতধম , যা তারঁ  অিতেরকী  ক নায় উ ািয়ত এবং িনস  ে  
দরূবগাহ, অথবা ভাষায় ও  ভি েত মু েময় বু কষণজীবী বা িবদ াচতেরর ায় , স 
িবষেয়  থেক অিধক িবমুখতা িবংশ শতেকর ি তীয়ােধর  যুগ–ল ণ বলা যেত পাের। 
অথচ িব েয়র িবষয় এই য এই ত ািশত নবযুেগর িত িন বেজেছ আমােদর এই 
আ লীন মহাকিবর িবিচ  সৃ েত, ধু তারঁ উ রকােলই নয়, উ র-পূব কােলও; কবল 
কিবতায় নয়, ব ািদেতও; তারঁ িবিশ  মানুষ ও সমাজদশেন। বলা যেত পাের, উিনশ 
শতেকর আধুিনক িশ াদী  পূবপু ষেদর াধীন আ হ িশ া , ধম ভৃিতেত স ািয়ত হেয় 
যমন কতক িল সমু  আদেশর জ  িদেয়িছল, তমিন সািহিত ক কাশেকও িচি ত 

কেরিছল অ মুখ  ক নার িবিচ  ঐ েয। এই পিরি িতই াভািবক। িক  যথাথভােব 
মহাকিবর রচনা বেলই সমাজ-িনরেপ  আ ভাবম তার পাশাপািশ সমাজ সং শ জাত 
সাধারণ সুখদুঃখ এবং বা ব মানুষ ীিতেত রবী -কাব  পূণা  এমন এক ট সম তা অজন 
কেরেছ যার তলনা পিৃথবীেত কােনা সািহিত েকর মেধ ই পাওয়া যাে  না। রবী নাথেক 
জাতীয় অিভলােষর বল সািহিত ক মূিত বলা যায়। িনতা  আ লীনতার মুহেতও তারঁ 
সমাজৈচতেন র জাগরণ ঘেটেছ বারংবার, আর এর িতঘােত কিব অিভনব ভােবা ােস 
উৎি  হেয়েছন এবং আেবেগর তর শীেষ আে ািলত হেয়েছন। ফেল, তারঁ এই ধরেনর 
কেয়ক ট িবেশষ সৃ   পাঠকেদর দৃ  বলভােব আকষণ কেরেছ, িচ েক অিভভূত কেরেছ, 
আবার নানা জ াসার আ য় লও হেয় রেয়েছ।  ‘িচ া’ পযােয়র  জীবনেদবতােবাধ এরকম 
এক ট ভাব  থেক সমুদ্ভূত । এই ব ৈচতন  এবং সমাজৈচতেন র অেনান া য়-গত  

ে র ভূিমকা ট অধ য়ন  করেল জীবনেদবতার প অনুধাবন এবং এই ণীর কিবতার 
রসপিরণাম িবে ষণ সহজসাধ  হেব।     

            ‘জীবনেদবতা’ ণীর থম কিবতা হল ‘অ যামী’। থম উপলি র িব য়িমি ত 
ভাবােবগ কিবতা টর সব  পিরব া । এর পূেব কেয়ক বৎসর ধ’ র মুখ ভােব দ’ু ট ক না 
কিবর সৃ েক চািলত ক’ র এেসিছল, এক ট হ’ল সৗ য-অনুভব-িবষয়ক, অন ট িব -
আ ীয়তা-িবষয়ক। এ দু ট অনুভব বাহ তঃ পৃথক্  , িক  রহস ানুস ান বিৃ  থেক উৎপ  
ব’ ল মৗলধেম অিভ । সানার তরী’র ার , এমন িক  পূব থেক ‘িচ া’য় হ ে প 
পয  ায় চার বৎসেরর মেধ   ঐ  দু ট আপাত পৃথক ক নার বশ িকছ পা র ল  করা  
যায়। িন ে শ সৗ যব াকুলতার তী তা াস এবং সৗ যধ ােন পিরণিত  এই পিরণােম 
একক সৗ যমূিতর শ  রচনার আ হ।  পিৃথবীর রহস ময় আকষেণর অনুভব থেক 
সুখদুঃখসমি ত বা ব জীবেনর িত মম ময় গাঢ় আস । এই দু ট মানিসকতার 



116 
 

পিরবতন ‘িচ া’ কােব র পূণ ঘটনা এবং এরই সে  ‘অ যামী’ ক নার কারণ-কায  বা  
জনক-জন  স  রেয়েছ। িবেশষতঃ অ যামীর কেয়কমাস আেগ লখা ‘এবার িফরাও 
মাের’ কিবতা ট কিবিচে  বল নবভাবনার িচ  বহন করেছ। এই কিবতা টেত দঃুখময় 

সাধারণ মানুষজীবেনর িত কিবর তী  মহানুভব তারঁ একালকার রচনার মেধ  অনন  
সাধারণ। িব -আ ীয়তার য সূ  ‘বসু রা’ মুখ কিবতায় দখা যায়, এ তারই িব ার, িক  
এত ত তাময় য মেন হয় িনঃস  ক নার রাজ  এবার বু ঝ কিব সত  সত ই ত াগ 
কেরেছন।বা েব বু  কিব িনেজেক বলেছন-‘ ওের তই ওঠ আ জ, আ ন লেগেছ 
কাথা’। ীকার করেছন, এতকাল িনঃস তার মেধ  িবলীন িছেলন, এখন ‘ধূসর সর 

রাজপেথ, জনতার মাঝখােন’ তােঁক বিরেয় আসেত হ’ল। য পিরণত িতভার কিব 
মানবজীবেনর,িযিন জাতীয়তার এবং বহৃৎ সমােজর, তারঁ উ র কিবজীবেনর এক ঝলক 
আক ক আভাস একােলর সৗ য উ ােসর মেধ  দখা গল, যমন দখা যায় স ুখবত  
মহােদশ-যা ীর বাহপেথ সহসা আিবভূত এক ট ভূখ  ত শ াম এবং জীবনচ ল । এই 
কিবতা টর বা বজীবনেবােধর মূেল ামী িবেবকানে র সদ -উ িসত ভারত ীিত এবং ির  
িনঃ  মানুেষর জন  বদনা-অনুভব রণার কাজ করেত পাের। স যাই হাক এরকম 
কিবতারচনার ব াপার ট য কিবর একােলর মানিসকতার মেধ  অেনকটাই অ ত ািশত এবং 
আক ক এবং পিৃথবী-আ ীয়তার ীণসূে  মা  িবলি ত তােত সে হ নই। কিব িনেজর 
িদক থেক স ুেখ চলবার এবং দুেযােগর অিভসাের ধাবমান হওয়ার য বল বাসনা অনুভব 
কেরেছন তাও িবজন সৗ যসাধনার অবকােশ এক অিভনব বিৃ ই বলেত হেব। ‘কিড় ও 
কামল’ কােব র শষ পযােয় এবং ‘বসু রা’ কিবতায় কিব মানুেষর মেধ  বাচঁবার আ হ 
কাশ করেলও িন য়ই এমন আঘাতসংঘাত-মুখর ঢ়  জীবেনর মেধ  নয়। ‘এবার িফরাও 

মাের’র পূেবকার কিব বিৃ র একটা সাধারণ পিরচয় িদেত িগেয় ‘কিড় ও কামল’এর 
কেয়ক ট কিবতায় িদেক পাঠকবেগর মেনােযাগ আকষণ করিছ- 

                     কুসুমদেলর বড়া, তাির মােঝ ছায়া, 

                     সথা বেস কির আিম ক মধু পান; 

                     িবজেন সৗরভময়ী মধুময়ী মায়া, 

                     তাহাির কুহেক আিম কির আ দান, 

                     রণুমাখা পাখা লেয় ঘের িফের আিস 

আপন সৗরেভ থািক আপিন উদাসী।     

                                         (ক না-মধুপ) 

আিম গািঁথ আপনার চাির িদক িঘের 

সূ  রশেমর জাল কীেটর মতন। 

ম  থািক আপনার মধুর িতিমের, 
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দিখ না এ জগেতর কা  জীবন। 

কন আিম আপনার অ রােল থািক। 

মুি ত পাতার মােঝ কােঁদ অ  আিঁখ।। 

                                                                                                       ( ) 

                ‘এবার িফরাও মাের’ এই অব া থেক মু র বল আ েহর কিবতা। দয়-
অরণ  থেক কিবর এই যথাথ  মহািন মণ। কিব িনেজ বলেছন- ‘ য- য় মানুেষর 
আ ােক দুঃেখর পেথ ে র পেথ অভয় িদেয় এিগেয় িনেয় চেল সই য়েক আ য় 
ক’ রই ি য়েক পাবার আকা া ট ‘িচ া’য় ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতা টর মেধ  সু  ব  
হেয়েছ। বািঁশর সুেরর িত িধ ার িদেয়ই স কিবতার আর । মাধুেযর য শাি  এ কিবতার 
ল  তা নয়…..এর পর থেক িবরাট িচে র সে  মানবিচে র ঘাত- িতঘােতর কথা েণ 

েণ আমার কিবতার মেধ  দখা িদেত লাগল।‘ এই বে  একই সে  আ িবচারক কিব 
‘অ যামী’ কিবতায় অনুভূত স ুেখ চলার আ েহর িবষয় উে খ ক’ র বলেছন-‘ পথ  স 
চেন না  এবং স জােন না ঠক কান িদেক যাে । পথটা সংসােরর িক অিতসংসােরর তাও 
স বােঝ িন। যােক দখেত পাে  তােক নাম িদেত পারেছ না, তােক নানা নােম ডাকেছ। 
য ল  মেন রেখ স পা ফলিছল বার বার, হঠাৎ আ য হেয় দখেছ আর একটা িদেক 
ক তােক িনেয় চেলেছ।–  

পেদ পেদ তিম ভলাইেল িদক, 

কাথা যাব আজ নািহ পাই ঠক, 

া দয় া  পিথক এেসিছ নূতন দেশ। 

কখেনা উদার িগিরর িশখের 

কভ বদনার তেমাগ ের 

িচিন না য পথ স পেথর   পের চেলিছ পাগল বেশ। 

        এই জন  ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতায় য মহাজীবেনর তরে া ােসর সহসা কাশ 
ঘেটেছ তারই িতঘােত এই অিভনব উপলি র এই রহস ময় জীবনেদবতার  ক নার এক ট 
পযায় িকছকাল ধ’ র চেলেছ ব’ ল মেন করা যায়। ঐ কিবতায় য অজানার উে েশ 
অিভসার কিব করেছন এবং যা াপথ শেষ িযিন কিবেক বরমাল  পিরেয় িদে ন িতিন য 
জীবনেদবতারই  অস্ফুট আভাস তা ‘অ যামী’র সে  ভাবসাদৃস  ল  ক’ র বেল দওয়া 
যায়। ‘জীবনেদবতা’ স ে  পাঠকবেগর িবতকমূলক নানা অনুমােনর মেধ  ‘এবার িফরাও 
মাের’র এই িদক্ পিরবতনেক  আমরা  Inductive Logic-এ কিথত     Crucial Instance  বেল   

মেন কেরিছ। এই জীবনেদবতার প কী হেত পাের স িবষেয় িবেবচনার পেূব 
‘জীবনেদবতা’ ণীর ধান কেয়ক ট কিবতার ব ব  পযােলাচনা করা যাক। 
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                থম কিবতা-‘অ যামী’ । কিবতা ট ারে  কিবতারচনা িবষেয় কিব িনেজর 
মূলগত অশ  এবং অন  কারও কতৃ   ক না কেরেছন। িতিন দেখেছন, তারঁ লৗিকক 
চতনা এবং শ ােথর উপর তারঁ ানমত  অিধকার িনেয় িতিন যা িলখেত চাইেছন, লখায় 

তা থেক বিশ িকছ গেড় উঠেছ। কিবতার শ াথ এবং ব না কিবর অিভে ত সীিমত অথ  
অিত ম ক’ র অন  িকছ হেয় পড়েছ, ব গত ব াপার হেয় উঠেছ সামা জক, সাধারণ 
হেয় পড়েছ অসাধারণ, িব  িবি  ক না একটা সামি ক অেথর সূে  বাধঁা পড়েছ। 
কিব বুঝেছন কােনা এক ট শ  তারঁ উপর ভর করেছ, নতবা এ হেত পারত না। এ িবষেয় 
কিব িনেজ ব াখ া ক’ র বাঝাে ন- 

‘ আিমই য তাহা িলিখেতিছ এবং কােনা একটা ভাব অবল ন কিরয়া 

িলিখেতিছ,  এ স ে ও সে হ নাই। িক  আজ জািনয়ািছ, স সকল লখা 

উপল  মা -তাহারা য অনাগতেক গিড়য়া তিলেতেছ সই অনাগতেক তাহারা 

চেনও না . . . . . .েসই সাজা কথা, সই আমার িনেজর কথার মেধ  এমন 

একটা সুর আিসয়া পেড় যাহােত তাহা বড় হইয়া উেঠ, ব গত না হইয়া 

িবে র হইয়া উেঠ। সই য সুরটা সটা তা আমার অিভ ােয়র মেধ  িছল না।’ 

কিবতা টর ারে   কিব এই য কিবতারচনামূেল শ র য়া ল  করেলন তােক িমিলেয় 
িনেলন তারঁ বিহর  ব বজীবেনর অ গিতর মেধ ও- য িদেক পা  চােহ চিলবাের চিলেত 
িদেতছ কই? বা ব জীবেন কত িণক সুেখর আেয়াজন, কত অ ত ািশত দুঃখ, কত 
অজানার সে  পিরচয়, িনজ ই ার িব ে ই  কত  নূতনতর পথপির মা! এ সব িমিলেয় 
য একটা সামি ক জীবনকািহনী িবরিচত হে  তােক তা- tale told by an idiot-signifying 

nothing বেল মেন হে  না, কারণ এ সেবর মেধ  িদেয় কিব অ র মিবকাশ লাভ করেছ। 
এই অংশ টর গদ িববিৃত কিব িদেয়েছন। িতিন বলেছন- 

 

 

‘ ধু িক কিবতা- লখার একজন কতা কিবেক অিত ম কিরয়া তাহার 

লখনী চালনা কিরয়ােছন? তাহা নেহ। সই সে  ইহাও দিখয়ািছ য, 

জীবনটা য গ ঠত  হইয়া  উ ঠেতেছ,  তাহার  সম   সুখদুঃখ, তাহার 

সম   যাগিবেয়ােগর  িব তােক  ক  একজন  এক ট  অখ  

তাৎপেযর মেধ  গািঁথয়া তিলেতেছন।’ 
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  অথাৎ  কিব  কবল তারঁ িব  কিব আ ার পিরচয় িদেয়ই িনর  হেলন না, িযিন 
কিব শ র আধার িতিন য বা বজীবেনরও চালক এমন ধারণাও পিরস্ফুটভােব ব  
করেলন। এই অংেশর িন িলিখত পঙ্ িলেত নবজীবনেবােধ উ ী  কিবর সই 
আ পিরচয় িথত হেয়েছ যা এর পূেব ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতায় আমরা দেখিছ। 

 

কভ বা পা  গহন জ টল, 

কভ িপ ল ঘনপ ল, 

কভ সংকট-ছায়া-শ ল ব ম দুরগম- 

খরক েক  িছ  চরণ, 

ধুলায় রৗে  মিলন বরণ, 

আেশপােশ হেত তাকায় মরণ   সহসা  লাগায় ম। 

 

      এ সব ছাড়া কিবতা টেত এই ‘অ যামী’ ক সৗ েযর আধার রহস ময়ী নারীমূিত েপ 
দখার বাসনা এবং জীবনাে  ত ভােব এর সাহচযলােভর আশাও মমিরত হেয়েছ। বলা 

বাহল ; পত য় অথচ িবরহভাবুক কিবর ঐ সৗ যসার নারীমূিতর স লােভর তী  বাসনা 
বশ িকছকাল পবূ থেক ার  হেয় একােল ‘িচ া’ কােব র ের িনয়িমত সৗ যধ ােন 

পিরসমা  হেয়েছ। এ িবষেয় উে খেযাগ - সুরদােসর াথনা, মঘদতূ, সানারতরী মানস-
সু রী, িন ে শ যা া, পূিণমা, জ াৎ ারাে , উবশী এবং িচ া কিবতার কথা স দয় 
পাঠকবেগর িন য়ই রণ আেছ। অ যামীেত এই মানসীেক ঐ চালক শ র সে  
স িলত ক’ র জীবেনর পিরণােম এর ত  পিরচয় ও স লােভ ধন  হওয়ার ক না 
িন িলিখত পঙ্ িলেত ফু টেয় তালা হেয়েছ।– 

 

মরণিনশায় উষা িবকািশয়া 

া জেনর িশয়ের আিসয়া 

মধুর অধের ক ণ হািসয়া 

দাড়ঁােব িক চিপ চিপ? 

... 

অচল আেলােক রেয়ছ দাড়ঁােয়, 
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িকরণবসন অে  জড়ােয় 

চরেণর তেল পিড়েছ গড়ােয় 

ছড়ােয় িবিবধ ভে । 

গ  তামার িঘের চাির ধার, 

উিড়েছ আকুল কু লভার, 

িনিখল ভবন কািঁপেছ তামার 

পরশরসতরে । 

     এই অ যামীর অথ  এবং  ত   অিধগত করার অিভলাষ আমােদরই মেতা কিবিচে  
বল। আমােদরই মেতা কিবও  করেছন যথাযথ উ র পাবার জেন , িক  িবফল হে ন, 

বাধ হয় এর যৗ ক সমাধান অ-দাশিনেকর পে  স ব নয় ব’ লই। ধু দখা যায় কিবর 
ক নাময় জীবন এবং বা বজীবন দু ট িদেকর উপেরই সমান আিধপত  করেছন কিবর 
কি ত এই স া। 

     এই অ যামীই আরও নকট  িনেয় ‘জীবনেদবতা’ ব’ ল অিভিহত হেয়েছন এই ণীর 
ি তীয় পূণ কিবতায়। এখােন কিব অ যামীর সে  িনিবড় ণেয়র স ক ক না 
কেরেছন এবং যমন ণিয়ণী তার জীবেনর যা-িকছ উপচার সব ণয়ীর ীত েথ  িনেবদন 
কের, তমিন কিব তারঁ সম  অনভুব, ক না, কাশ ও কম এই অ রতেমর কােছ উৎসগ  
ক’ র তৃি লাভ করেছন। কিবতা িহসােব এ ট অ যামী থেক উৎকৃ , কারণ, এর 
শৃ াররসা ক আ িনেবদন কিবমানস-পিরচয়েক ছািড়েয় উ তম কােব র রােজ  এেক 
সমু ীত কেরেছ। অ যামী এবং জীবনেদবতা এই দু ট কিবতােতই কিব ভােব 
জীবনেদবতার সে  তারঁ সংেবদনময় মানস-পদােথর পাথক  এবং িনত স  দুইই বণনা 
কেরেছন। ‘জীবনেদবতা’য়ও  িতিন বলেছন য াতসাের তারঁ মানিসক ই া িছল না য 
সুেখর সে  দুঃেখর িবিচ  অনুভব জীবেন ঘটক, বা েবর রৗ তাপ তােঁক শ  ক ক, 
িক  দুঃখ সুেখর ল  ধারায় িতিন াত হেয়েছন। আর িনেজ যা বাসনা কেরেছন, িনতা  
মানিসক ভােলা-লাগা িনেয় যা গেড় তেলেছন তােক মূহেূত  মূহেূত  িব  হেত দেখেছন- 

গলােয় গলােয় বাসনার সানা 

িতিদন আিম কেরিছ রচনা 

তামার িণক খলার লািগয়া     মূরিত িনত  নব। 

     কিবর সবেচেয় িব েয়র ব  হ’ল তারঁ ব গত সুখদুঃেখর মেধ  িবে র অথাৎ বহৃৎ 
মানুষজীবেনর সুখদুঃখ িমি ত হেয় পেড়। কিবতায় য আকা া কািশত হয় তা িনেজর 
হেয়ও স ূণ  িনেজর থােক না, তারঁ সীিমত দশকালেক অিত ম ক’ র িচরকােলর 
মানুেষর িবরহ দঃুখ তারঁ রচনায় িনত হেয় ওেঠ।– 
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আমার মাঝাের কিরছ রচনা 

অসীম িবরহ, অপার বাসনা, 

িকেসর লািগয়া িব েবদনা মার     বদনায় বােজ। 

      অতএব, একথা কিবর মেন করার অবকাশ ঘটেছ য কিবর অ ের কিবতার স া রেয়েছ 
 , পে য় এবং বু  মনেক  ব া  ক’ র এেদরই চালক শ  রেয়েছ, যা কিবর কােছ 
অ ও নয়। এই শ েক যিদ কবল কাব রচনার িদক থেক কিব দখেতন তা হেল 
বাণীব নার মেতা একটা িকছ িতিন করেতন, িক  সম জীবেনর িদক থেক দখেছন বেল 
এেক ব গত চালকশ  বেল মেন কেরেছন। 

       িচ া-পযােয় আরও কেয়ক ট কিবতায় জীবনেদবতার কােছ কিবর মনঃকথা িনেবদেনর 
পিরচয় পাওয়া যায়। এর মেধ  উৎসব, সাধনা, নীরব ত ী কিবতায় িনজ কাব রচনার এবং 
ব না েম যাবতীয় কেমরও সাফল -অসাফল  িবষেয় লৗিকক িন া- শংসার মূল  
জীবনেদবতার উপর িনেবদন ক’ র কিবিচ  তৃি  বাধ কেরেছ। অনুরাগ, পূজা এবং 
আ িনেবদেনর ভি  সব  ক টত হেয় এই ণীর কিবতাবলীেক মানবীয় মকিবতার 
ঐ য  ম ত কেরেছ। এরই মেধ  ‘িস ু  পাের’ কিবতায় জীবনা ের অন  কােনা লােক 
জীবনেদবতার সে  অিভলিষত বা ব িমলেন কিব কা িনক চিরতাথতা লাভ কেরেছন। 
‘িচ া’ পযােয়র পর জীবনেদবতা স ে  িব য়মূলক আ হ আর তমন দখা যায় না। 
চতািল এবং ক না কােব  কিব মা  একবার ক’ র জীবনেদবতােক রণ কেরেছন ক না 
থেক িনবৃ  হেয় কেম জগেত যাওয়ার আ েহ। এ সব িবষয় পাঠকবেগর বহপ ঠত। এ িনেয় 

বাগিব ার করেত চাই না। জীবনেদবতা ণীর কিবতািনচেয়র িবে ষেণ আমরা দখলাম 
কিব তারঁ সম  ব েক ধান িতন ট ভােগ িবভ  ক’ র সম  িবভােগর উপেরই 
জীবনেদবতার কতৃ  আেরাপ কেরেছন। তারঁ ব ে র এই িতন ট িদক হ’ল, কাব রচনা, 

পানুরাগ এবং বা বজীবেনর দািয় , কমভার ও অ গিত। পূব িত ত কােনা তে র 
আ েয় জীবনেদবতােক িতিন ল  না করেলও, তারই কথানুসাের, জীবনেদবতা 
‘ মটািফ জক াল কিবতা’র প পির হ কেরেছ। আবার ব বীয় মিনেবদন- পানুরাগ, 
অিভসার, বাসকস া ভৃিত পযােয়র ণয়িচে র িবিচ  বণ টা এই ণীর কােনা 
কােনা কিবতােক অপ পে ও ম ত কেরেছ। 

        কিবতা িহসােব এই ণীর রচনা িল িনতা  আ গত-Intensely subjective, িক  এই 
গেতা র সে  আমােদরও মেনর কথা কাশ পেয়েছ ব’ ল কাব কথা িহসােব আমােদর 

অ রেক শ কেরেছ। আর িব জীবেনর সে  অথাৎ িনসগ এবং দঃুখ ব ু র পেথর যা ী 
মানুেষর জীবেনর সে  িনগূঢ় কিব-আ ার সংেযাগ াপেনর য য়াস ল  করা যায় তােত 
এই ণীর কিবতার সামা জক অিভব ও পিরস্ফুট হেয়েছ। কিবতা িল কিব 
দাশিনকতা  হেয় রচনা কেরন িন, ক নায় িব ল এবং আেবেগ চ ল হেয়ই িলেখেছন, 
তবু এ িলর মধ তায় তারঁ অ েরর, তারঁ কাব িনমাণশালার অ ঃপুেরর পিরচয় মুি ত 
হেয়েছ ব’ ল এর উপর দাশিনক িবচার আেরাপ ক’ র দখা যেত পাের তারঁ উ  এই স া 
কান ব । 
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       িবষয় এবং িবষয়ী, িব  এবং আিম, বহ এবং এক এেদর স ক এবং প িবেবচনা 
িনেয়ই যাবতীয় দাশিনক িচ ার উ ব। এই িচ া িনেয়ই দশেনর নানান্ স দায় এবং িবিচ  
শাখা- কউ ভাববাদী, কউ ব বাদী, কউ ানবাদী, কউ ানবাদী, কউ অৈ ত বা 
িব বাদী, কউ তবাদী, কউ িব ানবাদী, কউ বা িবিশ -অৈ তবাদী। িভ ভােব 
হেলও দাশিনেকর মেতা কিবও ব জগেতর সে  তারঁ অ েরর যাগ াপন ক’ র চেলেছন 
অহরহ, ব াখ া করেছন, িক  বু  িদেয় মনন িদেয় নয়, ক না অনুসাের।আমােদর িদক 
থেক দখেত পাই আমােদর অনুভব বা সুখদুঃখেবােধর অব বিহত কারণ হে  মা া শ, 

ই য় াের িবষয় হন, তার মানিসকেবাধ এবং মানসযু  চতেন  এ সেবর িবে ষণ এবং 
বিৃ  ও কেমর মধ  িদেয় পুন  বষিয়ক জগেত ত াবতন। কিবর পে ও ঠক তাই, তবু 

িক  িবেশষ আেছ। সুখদঃুখেবাধ িনেয়, সংক  িবক া ক মন িনেয় কিব একিদেক যমন 
সামা জক সাধারণ মানুষ, অন িদেক িতিন আবার ক নাবিৃ র পকার। কিব িহসােব িতিন 
সংেবদনশীলতার উপেরই অিধক িনভরশীল এবং সই সে  মনঃ ধান। সংেবদন এবং 
মানসতার ভাব তারঁ উপর কত বিশ তা ‘অ যামী’ কিবতারই িন -উ ত দৃ া  থেক 
বাঝা যেত পাের। 

তারই মােঝ বািঁশ বা জেছ কাথায়, 

কািঁপেছ ব  সুেখর ব থায়, 

তী  ত  দী  নশায়      িচ  মািতয়া উেঠ। 

কাথা হেত আেস ঘন সুগ , 

কাথা হেত বায়ু বেহ আন , 

িচ া ত জয়া পরান অ       মৃত র মুেখ ছেট। 

     এই মানসই কিবর কােছ ত । এই হ’ল সাধারণভােব তারঁ ‘আিম’, যমন  আমােদরও। 
জীবনেদবতা ণীর কিবতা লখার পেূব এই মানস-আিমই  তারঁ সব  িছল, অ তঃ তার 
অিতির  কােনা বাধ তারঁ িছল না। িব াট ঘটল বা বজীবন সংঘাত অনুভেব। এখন িতিন 
দখেলন, তারঁ িবষয়ানুভব, মেনর সংক   িবক , উ ম রচনার মেধ  এ িলর কাশ- এ সব 

খ িছ  িবি  ব াপার নয়, যাি কভােবও সংঘ টত নয়। এ  সেবর মেধ  একটা িনগূঢ় অথ  
রেয়েছ। িণক আেবেগ িণকা কাব  রিচত হেলও এবং িণক অিভলােষ িণকভােব  
িতিন কেম  িনযু  হেলও সব িকছর মেধ ই একটা িনরব  যাগসূ  থেক যাে । তারঁ 

িণেকর উ ীপক বা Stimulus, ই া-অিন া সংবিলত মন, এবং যাবতীয় সংেবদেনর 
বাহক ও মু ক িৃত, তারঁ ক নাশীলতা এবং রচনাশ  সব িবধতৃ রেয়েছ আর একটা 
জায়গায় যা এ সেবর মধ বত  হেয়ও পথৃক্ ভােব অনুভেবর যাগ  হে । এই আভ রীণ 
শ  বা স ার কাযকািরতা অনুভেবই ‘জীবনেদবতা’ ণীর কিবতার অিভনব । 

      এ িবষেয় কিব গেদ  পেদ  যা বেলেছন তা থেক বাঝা যায় এই একক শ  িনেজ স ূণ  
নয়, বাইেরর বিচে র যােগই  তার   স্ফুিত।   ব জগৎ এবং অ ঃকরেণর সে  যােগই 
তার কাশ, অথচ এই দুেয়র উপের িনয়  শ েপই তার অবি িত। সুতরাং এ হ’ল 
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আ প, জীবস া বা Finite  Spirit , Personality- এই স ারই  কাশলীলা কিব 
অনুভব ক’ র িব য়েবাধ করেছন। িতিন দেখেছন তারঁ মানিসক বিৃ  বা ‘ ত  আিম’ 
তােঁক সুখকর আ ম  ক নায়, সুখকর কােজ িনেয় যেত চায়,  িক  তারঁ Personality  
মাড় িফিরেয় দয়, িবিচে র সে  যু  ক’ র তােঁক সাথকতার িদেক িনেয় চেল।  পাঠকবগ 

িবষয় টেক কােনা গূঢ়ত  ব’ ল মেন করেবন  না। ভেব দখেবন এ আমােদর জীবেনও 
ঘেট থােক। আমরা িক কখনও িনজেক এমন  কির না, ক তিম কান পেথ চালা  ? 
আমরাও িক এমন মেন কির না য ইে  িছল এক হেয় যাে  আর এক ? আমােদরও মেনর 
সে , ই ার সে  ব গত আিম এবং সমাজগত আিমর মেধ  অ  বাধেছ না িক ? 
িচ া কােব র ভূিমকা কিব যােক ‘যু স া’ বেল মেন কেরেছন, তা এই  ও সম েয়র 
মধ বত  মন এবং আ া। 
       অতএব জীবনেদবতার ব াপার টেত ঈ েরর   িকছেতই উঠেত পাের না। কিব এেক 
কাথাও আ -অিতির  িব শ েপ দখেছন না। অথাৎ িযিন তারঁ কীয় পথপিরচায়ক 

িতিনই য িব জীবেনর িনয় া এমন অনুভব তারঁ অ যামী বা জীবনেদবতায় কু ািপ নই। 
না হেলও িত নই, আ -অনুভবও বড় অনুভব। তঃ দখা যায়, ভাববাদী প মা 
দশেন  যােক Self  বা  Finite Spirit বলা হেয়েছ, যা একক স া হেলও িবিচে র যােগ 
সাথক, এ দশীয় িবিশ াৈ ত মেত যােক িচৎকণ জীবস া বা জীবা া বলা হেয়েছ, কিব 

তঃ বৃ ভােব িনজ ক নায় এবং চতেন  তােকই ল ভূত কেরেছন। যিদ বলা যায় এ 
আ  অৈ েতর আ  সুতরাং সা ী চতন প ই, তা হেলও ভল হয়। কারণ এই ‘আিম’ 

 সা ী নয়, িবিচ ার মেধ  কাশকেম  িনযু , অৈ েতর সা ী িনিবকার। যিদ বলা যায়, 
অৈ েতর সাপািধক  অ ঃকরণ, কারণ ই য় মন-বু র সমবায় প অ ঃকরণ  জীেবর 
িনতা  জব অংশ মা , অিবদ াপাশব , মিলনতািল  । অথচ জীবনেদবতা ‘আমার াথ 
আমার বিৃ  আমার জীবনেক য অেথর মেধ  সীমাব  কিরেতেছ িতিন বাের বাের স সীমা 
িছ  কিরয়া িদেতেছন-িতিন সুগভীর বদনার ারা, িবে েদর ারা িবপুেলর সিহত, িবরােটর 
সিহত তাহােক যু  কিরয়া িদেতেছন।’ সুতরাং একমা  হেগলীয় বা নব  হেগলীয় ধারণার 
অথাৎ Unity in plurality  র সূে ই জীবন দবতাত  িনেদাষভােব অিধগত করা যায়। 

াে র যাবতীয়  finite বা সসীম ব র মেধ   Absolute যমন নানাভােব য়াশীল, স ণ 
সিবেশষ  যমন জীবজগতেক া ীভূত ক’ র কৃিত ও জীবজগেতর িনয়ামক েপ 
রেয়েছন তমিন সীিমত জীবস ার মেধ  জীবা াও জীেবর যাবতীয় ভাবনা ও কােশর 
চালকশ েপ িবদ মান। এই স ায় ঈ েরর য িচদংশ রেয়েছ তাই জীবেক াথময় বিৃ  
থেক সমু ীত করেছ। এইভােব সম  সৃ  অিভ ায়মূলক, তাৎপযপূণ হেয় পড়েছ। 

মানুেষর এই জীব ভাব এবং ঐ ভাব-উ রণশ র িবষয় পরবত  কােল রবী নাথ 
শাি িনেকতন ভাষণমালার দুঃখ, মনুষ  শীষক অংশ িলেত এবং িব ািরতভােব মানুেষর 
ধম, Religion of man, Creative Unity  ভৃিত িনবে  বেলেছন। হেগলীয় দশেন ব র য 
মযাদা দওয়া হেয়েছ রবী নাথও  কীয়ভােব তার অনুবতন কেরেছন। যারঁা দশেনর ছা  
তারঁা Hegel  কিথত    Being for self  অথবা     Person  এর িবষয় মেন ক’ র দখেত 
পােরন- 
 

The readiest instance of Being for itself is found in the ‘I’. We know 
ourselves  as existents, and with certain relations there to. But we 
also come to know this expansion of existence reduced, as it were 

to a point,  in the simple from of Being-for-self. 
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    এই দশেন বলা হেয়েছ দরুগতভােব যাবতীয় ব  এবং আমরা Absolute Spirit-এর অধীন  
হেলও আমােদর ভূত াধীনতা বতমান। কিবও াময় চালকশ র াধীন য়া ল   
কেরেছন। বিচে র মেধ   ও সম য়গত িম েণর মেধ ই অবশ  চতেন র এই 

াধীনতা। সীিমত মানবস ার াধীন িবকােশ য Absolute স ার কাশলীলাই সািধত হে  
এ স ে  ী ধেমর নূতন ব াখাতা Caird এর অিভমেতর সারসংে প উ ার করা যেত 
পাের হীরালাল হালদার মহাশেয়র িবখ াত আেলাচনা  থেক, (  পাঠকবগ িন য়ই মেন 
রেখেছন য এই  John Caird-এর   Introduction to the Philosophy of Religion এই সমেয় 

রবী নােথর অিত ি য় পাঠ  িছল।) Caird  বেলেছন- 
 

Made in the image  of God, man is  not  only  a   self-concious, but 
also a  self-determining  being.  Essentially  related to the universal 

and the infinite on the one  side,  and to nature, of which he forms a 
part, on the other, his end is to  unfold his nature, of which forms a 
part, on the  other  his  end  is  to  unfold  his  nature,  to transform 
himself by means of  his  own  concious effort into a fully developed 
spiritual   Being.   As  at   once   finite   and  infinite,  universal  and 
individual it  is  not given to him to lead a life of peaceful, case and 
contentment.  That  which  makes a man spiritual being makes him 

also a restless being. Reason is the secret of divine discontent. 
 
             য অসীেমর কাশলীলার কথা Hegel তারঁ নবযু বােদর সাহােয  িতপ  
কেরেছন সই অসীমও িবেরাধ-িব ু  সৃ র মধ  িদেয় যা ার মতই িত য়াশীল। িতিনও 
িনজেক িবিচ  স ায় পিরণত কেরেছন এবং সই িবিভ  িবিচে র মধ  িদেয় কমসংঘােত ও 
ভাবসংঘােত িনজেক অনুভব করেছন। এই তারঁ লীলা। এই লীলার অংশীদার িহসােব জীবও 
তার িনজকে  িবেরাধ- বিচ র মধ  িদেয় িনজেক পণূ েপ উপলি  করেছ। এই সমেয় 
অনুভূত কিবর য ধমেবাধ তােতও দখা যায় িতিন িব -অনুভেবর অিতির  অন  িকছেক 
ধম ব’ ল ীকারই করেছন না। িছ পে  িতিন বলেছন –‘আিম য কী ভােব জগৎসংসারেক 
দেখ থািক, সম  কৃিতর সে  আমার য খুব একটা িনগূঢ় অ র  সিত কার সজীব 

স ক আেছ এবং সই ীিত সই আ ীয়তােকই আিম যথাথ সেবা  ধম ব’ ল ান এবং 
অনুভব কির’ ইত ািদ। িক  ধু িক একােল? কাব জীবেনর পরবত  কােল এবং শষ পয ও, 
পিৃথবী এবং মানুেষর অিতির  একপাদ অমৃত স াও কিব ীকার কেরেছন িকনা সে হ। 
‘মানুেষর ধম’ সে  িতিন ঈ রস া ব’ ল Absolute ক অিভিহত না ক’ র মহামানবস া 
বেলেছন। বলাকার কেয়ক ট কিবতায় মানবেগৗরবই মূখ ভােব কিবর ব ব  হেয়েছ। 

মৈচতন ময় এবং আন ৈচতন ময় স ােক ীকার ক’ রও িতিন মেন কেরন য এই স া 
তারঁ ই াসৃ  পািথব বিচে র মেধ  আ িনযু ভােব লীলাপরায়ণ। সুতরাং িব সাধনাই তারঁ 
কােছ ঈ র-সাধনা। এইভােব একজন নব - হেগলীয় এবং কৃত িবিশ াৈ তবাদী হেলও 
িতিন ভ বাদী নন। ান এবং কেম তারঁ সমেচেয় বিশ আ া। এই সূে ই তারঁ আ িবকাশ 
ত । এইজন  আ িবকােশর পেথ দুঃেখর মূল  িতিন এত বশী িদেয়েছন, এবং  ও 
িবেরাধেক পাশ কা টেয় য-আরাম পাওয়া যায় এবং ম ের পূজা-অচনায় য-শাি  পাওয়া 
যায় তােক িতিন আ িবকােশর পিরপ ী মেন কেরেছন। 
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               জীবনেদবতায় এই আ িবকােশর পথপিরচয় দওয়া হেয়েছ। এ যমন কিবর 
তমিন আমােদরও জীবনেদবতা, সম  মানুষ বা Finite Spirit –এর স ে   এই সারকথা। 

এর বিশ তর কােনা কথাই এেত বলা হয় িন। জীবনেদবতা হ’ল ব  আিম, Self,  
Fichte- কিথত   Limited Ego, িবিশ াৈ েতর জীবা া, আমােদর বহ অনুভূত mental states-
এর অিতির  আ েবাধ। ঈ র- স  রবী নােথ যিদ িকছ থােক, স পের, এখন নয়। যিদ 
কউ বলেত চান, আমােদর িনেজেক  দখার মেধ ই তা ঈ রেক দখা হেয় যাে  তা হেল 
স logic তারঁ িনেজর, কিবর লখার যা ফুটেছ তােক অিত ম ক’ র িতিন িনেজর তে  ত  

থাকেত চান। আর রবী -আেলাচনায়, মা করেবন, কিবর ব ব েক ছািড়েয় আমরা 
িনেজর িনেজর মেনর মরীিচকােকই িক বিশ কাশ কির  িন। জীবনেদবতােক ঈ র  ব’ ল 
মেন করায় আমরা য fallacy করিছ তােক বলা যায় ঘাড়ার আেগ গািড় জেুড় দওয়া। তা 
ছাড়া মেন ক ন, ভারতবেষর ছাট বড় ল িধক কিব যারঁা বাণীব না িক দবীব না 
করেছন, রবী নাথ িক সই ণীর?  রবী নাথ িক অন  বাণীব না কেরন িন, সই 
বাণীব না আর এই জীবনেদবতা স ক বণনা িক এক ব  ? রবী নাথ িক ম লকােব র 
কিব, য তােঁদরই মেতা বলেবন- 

য বাল বালাও তিম      সই বাল বিল আিম, 

তিম মাের কর উপেদশ। 

তিম য ী, আিম য -  ইত ািদ 

 

ঈ র বা দবতা িত-নিতর সে  জীবনেদবতা-িনরী ণেক এক ক’ র দখেল এ সব 
কিবতায় অিভনব  িকছই থােক না এবং রবী নাথ হীনমূেল র কিব হেয় পেড় একথা িক  
পাঠকবগ  ভেব দখেবন? 

                 জীবনেদবতা কবল সৗ য-িল ু মেনর অিধ া ী মানসী নয়, art এর সাধনা প 
মালে র মহারাণীও নয়, ঢ়, সংঘাতময়, িব সংকুল এবং কেম পিরণত জীবেনর মধ বিততা 
ঐসব ক না থেক জীবনেদবতােবাধেক পৃথক কেরেছ। এর পরবত কােলর রচনায় ঐ 
মানসীর পিরচয় মােঝ মােঝ ফুেটেছ পূব িৃতে রণা িহসােব, িক  জীবনেদবতােবাধ নই। 
আর তখন কিবর িবিশ  অ প-গিতশীল, যা া মহামানবস া কিবর দৃ েগাচর হেয়েছ। এ 
ঈ র কিবর িনেজর উপলি  হেগলীয় দশেনর সে  এর এেকবাের আ িরক িমল। ফেল 
রবী নাথ আ ম  কিব হেয়ও, সমাজবাদী কিব, মানুষজীবেনর কিব হেয় উেঠেছন। 

       জীবনেদবতা ণীর কিবতা কাব  হেয়ও কাব  থেক অিধক িকছ- এ িব  art for 
art’s sake নয়-এ criticism of life  এই জেন ই এই ণীর কিবতা স েক এত কথা বলেত 
হ’ল। আমরা আর  কেরিছলাম আধুিনক মন ও সািহেত র সমাজমুিখতা িনেয়। রবী -
রচনায় ব  ও সমােজর  ও িবকাশ কান সুদরু ও গভীরতর সূে  িথত তার আভাস 
িদেয় আমােদর আেলাচনা সমা  করিছ। বা েবর কিব, মানুেষর কিব, দঃুেখর কিব, দুঃখ-
উ রেণর কিব, সামা জক কিবেক নম ার।   
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রবী -সািহত  িক আজও াসি ক ? 

     ‘ স ’ শ টার বহ অেথর মেধ  একটা হল ‘সংগিত, স ক’। ঐ অেথর সূ ই রবী -
িলখেনর কািলক যৗ কতা িবচায িক  তার আেগ দখেত হয় য উ  িবষয়  উ াপেনর  
মূেল ধের নওয়া হেয়েছ- আমরা নাতন কােল পদে প কেরিছ, ষাট-স র-আিশ বছর 
আেগকার সকাল এখন কালবািহত। এখনকার আমােদর িচ া-ভাবনা-   নাতন পথ 
িনেয়েছ, কারণ, বা েব নাতন সমাজ ও জীবনেক আমরা পেয় গিছ, অ ত তার 
অিভমুখীন হেয়িছ। িকভােব ? তা দখেত িগেয় নাতেনর সমথেকরা িন য়ই বলেবন য- 
আমরা াধীনতা পেয়িছ, ভাট িদেয় িনেজেদর পছ মত রা গঠন করিছ। কৃিষেত, 
িব ােন, িশে , ব বসা-বািণেজ , িশ ায়, জীবন-যাপেনর মােন আমরা বশ িকছ উ ত 
হেয়িছ এবং এমন আশা হে  য িকছকােলর মেধ ই প েমর উ ত দশ িলর সে  
আমরা ট া িদেয় চলেত পারব ইত ািদ। এর জবােব পরপ  হয়েতা বলেবন য ঠক কথা। 
আমােদর ােদিশকতা িনেয় লখা আেগকার িদেনর কিবতা-গ -নাটক েলা আমােদর 
পাঠ তািলকা থেক না হয় বাদ গল, এখন দলবা জ িনেয়, ভাটবা জ িনেয়, রাজৈনিতক 
নট-নট েদর লীলা িনেয় নাতন সািহত  িলখেত হেব, িশ -বািণেজ র সূে  মশােমিশ থেক 
পাওয়া প মা জীবেনর ছিব িনেয় িসেনমা, ট-িভর আেয়াজন তা দখাই যাে , এমন িক 
নারীরাও ব ন মু  িবলাস-জীবেনর আ েহ অধীর হে ন, অ ত অেথ  বলশালী স দােয়, 
এমনটাও তা ত ই দখা যােছ। িক  বা ব বিহর  জীবেনর অন ান  ে ও িক তমন 
পিরবতন পিরস্ফুট হেয়েছ, যমন- িন -মধ িব , িন িব  এবং খেট-খাওয়া মানুেষর 
জীবেনর মােন ?  ধমেভদ িনেয় সা দািয়কতা চেল গেছ ? িহ েুদর মেধ কার জাতপােঁতর 
শা নীিত িবদায় িনেয়েছ বা নেব এমন আশা দখা যাে  ? মেয়রা িক পছ মত িবেয় কের 
জীবেন ত ািশতভােব সুখী হেত পারেছ ? শহরবাসী ও ামবাসী মানুেষর িশ াদী া ও 
জীবেনর মােন িক সমতা এেসেছ ? িব ান ও যু  িবদ ায় আমরা িক ত ািশতভােব 
এিগেয় যেত পেরিছ ? এসব িবষেয় রবী নােথর পুনঃ পনুঃ অনুে রণা দওয়া সে ও ? 

        একটা িদক গল, আর একটা িদক হল আমােদর অ জ বন। যার অ ত কতক িল 
ে  অপিরবতনীয় িকছ িচর নতা থেকই যায়, স েলা মানিসক ায়ীভাব, যা িনেয় 

সািহিত কেদর মুখ  কারবার, যমন- যৗন আকা া বা ম ও তার সে  যু  িবিচ  ভাব-
তর , নারীেদর মাতৃ  ও নারী পু েষর স ান িত, ব ু বাৎসল  ও  শত্ -িবে ষ, 
দরূাকা া ,  উ ািভলাষ, নরাশা ও আশা ে র মরীিচকা দশন, অলস ে  আস  ভৃিত 
বহিবধ। সৃ মেধ  যতিদন মানুষ থাকেব ততিদন এ েলা অপিরবতনীয় এমন বলা যায়। কাল 
যতই বদেল যাক, উি িখত ায়ী বিৃ েলা িনেয় তা িচরকালই সািহত  লখা হেত থাকেব, 
আর তাই িনেয় াসি কতা অ াসি কতার  ওঠাই তা অেযৗ ক। লখক ভােলা 
িলখেছন, িক খারাপ িলখেছন স  িভ   কথা। রবী নােথর মেতা সেবা ে ণীর সািহিত েকর 
সব রচনা সমান মূেল র নয়, এমন িক ত্ টহীনও নয়।  

         িক  আমােদর আজেকর ািবত টিপক্ টা একটা পরুােনা ব াপার। সই উিনশশ’ 
পিঁচশ-িতিরেশর কােলর। তখনই মহাসমােরাহ সহকাের কিতপয় কিব-গাি ক ঘাষণা 
িদেয়িছেলন য রবী -রচনা পরুােনা হেয় গেছ, পুরােনা পুঁ জ িনেয় বৃ টা এখনও কারবার 
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চালাে ন। যুে া র দুিনয়ার পটাই পাে  গেছ এবং আরও যাে । আর উিন উ  মে  
বেস ঝিমেয় ঝিমেয়  দখেছন আর পরুােনা কাসু  চাখেছন। এই িনেয় কে াল, 
কািলকলম প কায় তারঁা ঝড় তেলিছেলন, রবী -সমথেকরাও  িবিচ া, বাসী, ভারতবেষ 
তার জবাব িদেয় চেলিছেলন, আর পিরেশেষ য়ং রবী নাথও তােত অ  যাগ 
িদেয়িছেলন। রবীে া র সািহত , সািহিত ক আখ াটা তখন খুব চালু হেয়ও পেড়িছল, আর 
ও-প  থেক কটা  করা হেয়িছল রবীন্ -ধুে ার বেল। ঐ অিত-আধুিনকেদর ব ব  এই 
িছল য- ঘণৃায় অবেহলায় যােক পাশ কা টেয় এতিদন চলা হেয়েছ, সািহেত র খালা হােট 
তােদর ান িদেত হেব, িবিড়ওয়ালা, পানওয়ালী, অ কার গিলর খদঁী পাচঁী সানামিণ-
গালাপীেদর বাদ িদেলও চলেব না। েমর কিবতায় ব ািনক যৗন বুভ ােক অ িধকার 

িদেত হেব, যুে া র  মানিসকতা ও হতাশােক সবাে  ান িদেত হেব এবং ভয়া আদেশর 
েসৗধ রচনা কের ভালােনা চলেব না-ইত ািদ। ভাষা-অলংকােররও বদল চাই। পােন ,তের, 

সােথ, তব, তামায়, জাছনা, বাশঁির, ললনা, িতরিপত ভৃিত মধ যুগীয় শে র জায়গায় 
িদেক, জন , সে , তামােক, বািঁশ, জ াৎ া ভৃিত ব বহািরক শ  িদেত হেব, তীকী 
ইেমজ গড়েত হেব এবং উপমােনর  বের পাকা, ব াঙ, িগরিগ ট,  ভটকী মাছ 

ভৃিতেক েয়াজন বােধ ান কের িদেত হেব-ইত ািদ। বলেত গেল এসব িনেদশনামার 
সারমেম  হয়েতা িকছ সত  িছল এবং সব সমেয়ই তা আেছ, িক  বাছাই কের এসেবর 
পে ই ওকালিত করেত হেব, এমনটা িক ঠক ? মহাযুে র দাহাই িদেয়ও। 

      দখেত গেল থম মহাযু টা ইেয়ােরােপর ে  যমন সাংঘািতক হেয়িছল আমােদর 
ে  তার দশিমক আংিশকও নয়। আমােদর দেশ যেু া র বা বতা বলেত বছর দুেয়েকর 

খাদ াভােব ব াভােব সাধারণ মানুেষর ক , আর ইংেরজ ভেদর সবনাশ হেল আমােদর কী 
হেব, জিমদার-বাবুমহেলর  এই দভুাবনােক বাঝায়। ব ত মহাযুে র আেগ থেকই য 

ােদিশক ও  েদশী আে ালন বাঙ্ লায় চেলিছল, যু কােলর মেধ ও তােত কােনা ছদ 
িছল না। যিদও দেশর বকার ত ণেদর অেনেকই যা ার খাতার নাম িলিখেয়িছেলন ও 
সুদরূ ােচ  চেল িগেয়িছেলন। মহাযুে র সমাি র সে  সে ই গা ীজী বিতত নাতন 
রীিতর েদশী আে ালেন সারা ভারত িনম ত হয়। বলেত গেল েদশী আে ালনই 
আমােদর যেু া র বা বতা, আমােদর দেশর নীরব লড়াই, আর এর সে  আশা-উ ীপনা 
ও সই সে  বলেশিভক সাম বােদর ভাবই  তখনকার জাতীয় মানিসকতা, ইেয়ােরাপীয় 
সািহিত কেদর নকলনিবিশ নয়। এই িবষয় টই ভােলাভােব দখেত হেব ও বুঝেত হেব এবং 
সই সে  এও বুঝেত হেব য কিতপয় উ ািসক সািহিত েকর উ ক  চােরর ফেল দেশর 

যথাথ মানিসকতা বদেল যায় না। ১৯১০-২০-৩০ এর আমরাও াধীনতা নামক একটা ঘটনার 
প শ বছর পেরও িবেশষ বদেল যাইিন। কারণ, াধীনতার ত ািশত াদ আমরা পাইিন এবং 
সমােজ বষিয়ক ছাট-বড় পাথক , সমােজ উ বণ-িন বণ এবং ধম য় স দায়- ভদ 
আজও তমিন দশেক মসীিল  কের রেখেছ। রবী নাথ কী কােব  কী গেদ  এ সেবর 
িব ে  লড়াই কের গেছন, যার ফেল আজও িতিন স ূণ েপই াসি ক। আর ময় 
কািব ক আেবেশর কথা যিদ ধরা যায়, সৗ য ও ণেয় িন ে শ চারণ-এেতা মানব 
সাধারণ িচরিদেনর মানিসক বা ব। যিদচ কালিবেশেষ এ ভােবর উ তা িন তা মা া 



128 
 

আেছ।  এখন তা িন মা ায় রাম াি ক যুেগর মত চড়া অব ায় নয়, এটকু বলা যেত 
পাের। 

      পিরেশেষ দখা যেত পাের য রবী নােথর মত মহাকািব ক আয়তেনর কিব যমন 
আমােদর অতীত, ও যমন তারঁ জীবৎকােলর সমা রালবত , তমিন স াব  ভিবষ েতর 
বহদরূ পয  াস কের বেস আেছন। তারঁ সমকােল আিবভূত অন ান  কিবরা কাব স েদ 
তারঁ সােড় সাতাশ িডি  িনেচই িছেলন, আর আজ যারঁা কিবতায় লাইন টেন চেলেছন, 
তােঁদর কউ কউ দ  সহ আ িত করেলও সামিয়ক পে র পৃ ােতই তােঁদর অিধকাংেশর 
রচনা িনিহত থাকেব অথবা থম সং রেণর পরই মুি ত  সমািধ  হেব এমনতর 
দুভাবনায় আমরা কাতর হ । স যাক, সা িতকেদর িন া করার জন ই আমরা এ লখা 
িলখিছ না,বা েব যা হয়, িবেদেশও যা ঘেটেছ তারই দৃ া  পিরেবশন করিছ মা । এখন 
রবী কাব  কিবতায় কােলা ীণতা িবষেয় িকছ দৃ া  সমাহরণ করা যাক। গােনর িবষয় ধরিছ 
না, স িলর জীব তার সা  তা হােত হােতই পাওয়া যাে । অতএবঃ (১) িনসগ িনেয় ঋত 
পযায় িনেয় পিৃথবী িনেয় কিবতায় ও গােন কিব য আ য   চমৎকােরর সৃ  কেরেছন তার 
মূল  কালািত মী এমনিক িচর ায়ী বেলও মেন করা যায়। (২) ণয় ও ণেয়র সে  জিড়ত 
অথবা ণেয়র অিতির  নারীমূিত-আি ত য িবরহভাবুকতা কিবর ক নার ঐ য বহন 
করেছ তা মানুষিচ রই  এক ট ায়ী ভাবনা। সং াম ও বা ব া কতা কােনা কােল বল 
হেল তা িমত থাকেত পাের, তার িবেলাপ কােনা কােলই স ব নয়। মহৎ কিবেদর রচনায়  
কাব মূল  কালগিতেক ওঠা নামা কের মা । (৩)  দুঃখ ও বাধািবে র সে  লড়াই কের এবং 
মৃত বরণ কেরও এিগেয় চলার য রণা কিব এেদেশর অলস, িনরাশ, শা ভীত মানুেষর 
িচে  স ার কেরেছন তার মূল  আজও সমানভােবই চলেছ এবং চলেব যতিদন না আমরা 
অভী ত সাম  ও সুেখর জীবন না আয়  করেত পাির। (৪) ‘এবার িফরাও মাের’ থেক 
‘ঐকতান’ পয  লখা শত কিবতায় কিব িনযািতত খেট-খাওয়া  মানুেষর জন  য অ পাত 
কেরেছন তার বা ব মূল  আজও  িকছমা  কেম িন। (৫) মহাযুে র িতঘােত লখা 
বলাকার কিবতা ও তার পরবত  অনুরণন কিবর যুে া র বা বতার অক ট  সা  িদে । 
আমােদর দেশর পে  এটাই সত , নকল করা প মা তা এবং  তীকী ভাষায় তার 
িববরণ ন নয়। (৬) কিবিচে  িব ােনর িবেশেষ মহাকাশ-িব ােনর রণা আজও  
আমােদর সবাধুিনক স দ। আধুিনক অন  কােনা কিব-সািহিত কেক িব ান বরণ কের 
ক নায় ও বা েব এতদরূ স রণ করেত দখা যাে  না। এিদক থেক রবী নাথ িনঃসে েহ 
আধুিনকতম কিব। (৭) কিবর  লখা উপন াস িল ায়ী মূল  অবশ  িবতেকর অেপ া রােখ। 
িক  তারঁ ছাটগ িল সািহিত ক মূেল  সবকােলই ায়ী এমন যারঁা মেন না কেরন তােঁদর 
সািহিত ক বু র শংসা করা যায় না।    
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মাতৃভাষা বাঙলার িশ েণ মধ যুগ ও রবী নাথ 

      আিম ধু িব ত হই আর ভাবেত থািক- মধ যুেগ, িতন চার পাচঁ শতা ী  আেগ, 
মাতৃভাষার িশ েণ এখনকার মত িনয়মতাি ক প িত ও িবষয় বিচ  িছল না, অথচ, 
বৃ াবন দাস, কৃ দাস কিবরাজ, কৃি বাস, চ ীদাস, মুকু  কিবক ণ, গািব দাস, 
আলাওল , ভারতচে র মত বড় বড় লখক, শতািধক মাঝাির লখক যথাযথ ও সু র ভাষায় 
িলখেলনই বা কী ক’ র আর িশখেলনই বা কাথায় ? এরই সে  একােলর রবী -শরৎ-
নজ লেক যিদ িমিলেয় দখা যায় তা’হেল একথা ীকার না করেল উপায় থােক না য 
িবিধব  ু িলং ছাড়াও অ ত মাতৃভাষার িশ া ভােলা ভােবই হেত পাের। মধ যুেগর বাঙলার 
পে  য কথা সত , তা িহ ী মারা ঠ  তািমেলর পে ও সত । 

      ঐ সময়কার ভাষা সািহেত  িশ েণর রীিত ও িশ া- হকেদর মানিসক ণালী িনেয় 
সাথক গেবষণা কােনা িশ ািবদ কেরেছন িকনা জািন না, িক  করেল যা দখা যত তা 
এইরকমঃ ভারতবেষর সই অনািদকাল চিলত পাঠশালা ও মশােয়র হােত াথিমক 
িশ ায়, ধরা যাক চার পাচঁ বছর ধ’ র , কবল দ’ু ট জিনস শখােনা হ’ত। মাতৃভাষা, আর 
গিণত ও িহসাব প । যার ফেল মাতৃভাষার িভি টা ভােলারকম পাকা হেয় যত। বেণর 
যথাযথ বাধ ও লখার পব শষ হেল িন য়ই এক ট বা দ’ু ট কােব র পুিঁথ ধরােনা হ’ত। িক  
কােনা প িতর মধ  িদেয় বাঙলা িহ ী শখার সীমা এই পয ।  দশ এগােরা বয়েস সং ৃ েতর 

মধ তায় টােল িশ া ; হয় কাব -অলংকার না হয় িৃত, দশন, নয়, ব াকরণ জ ািতষ যার 
যা পছ । ীৈচতন েক সুদশন ও িব ু  প েতর পাঠশালায় পড়া সা  ক’ র গ াদাস 
প েতর টােল কলাপ ব াকরণ পড়েত দিখ। কিবক েণর বণনা মেত ীম  টােল ভ  , 
রঘু , অলংকার, জ ািতষ পেড়িছল। মুসলমান িশ েদর িশ ার িবষেয় কিব বলেছন- যত 
িশ  মুসলমান তিলল দিলজখান/ মখদম পঢ়ানা-পঢ়না। িন য়ই এরপর তারা ম েব 
মৗলবীর কােছ আরবী-ফারসী িশখত, কউ কউ সং ৃ েতর কাব  পুরাণও িশখত তার মাণ 

আেছ, িক  টােল িহ  ুছা েদর সে  তারা এক  পাঠ িনত িকনা পির ার বাঝা যায় না, 
যিদও মুসলমান ছা েদর কউ কউ য মাটামু ট ভােলা সং ৃ ত জানত তার মাণ পাওয়া 
যায়।  

      যাই হাক, মধ যুেগ িশ ার াথিমক অব ার পর িবিধব  মাতৃভাষা শখােনার কােনা 
ব ব া রাখার েয়াজনীয়তা অনুভত হয় িন। অথচ এেতই কিবক ণ , কৃ দাস কিবরাজ 

মুখ লখেকরা িনভল, যু যু  ও ইিডয়ম সহ সৗ যময় এেকবাের থম ণীর কাব  
রচনা কেরেছন অনায়ােস। িবষয় ট ভেব দখা দরকার। আজেকর িদেন ই ু েল-কেলেজ 
যৗবনকাল পয  গদ , পদ , ব াকরণ, রচনা , সারসংে প ভৃিতর ব ব া কেরও যা হে  

না, তখন তা বােল ই আরও ভােলা ভােব হেয় যত কী কারেণ ? এই সে  আজেকর িদেন 
িশ ার মু র কথা বারংবার বলা হয়। আরও বলা হয়,  াচীেনর গেৃহ িশ ার আদেশ 
কথা, আর সই সে  রবী নােথর শাি িনেকতনেকও স িচে  রণ করা হয়, যিদও 
কাযত ঠক স ধারা গহৃীত হয় িন। িক  কবল গােছর তলায়  িশষ  বসেলই য খুব উ ত 
িশ া হেয় যায় এমন ধারণা হাস া দ। আসল ব াপারটা হল রীিত প িতর। বােল  যমন 
মাতৃভাষা িশ েণ পনুঃপুন অভ াস ও িকছ মুখ  িবদ ার েয়াজন, বাল  কেট গেল তমিন 
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েয়াজন িশ াথ র িনেজর দখা শানার। অবশ  শানােনার আেয়াজনও থাকা চাই। 
আমােদর আরও মেন হয়, ই ু ল-কেলেজ  য ভােব াশ িনেয় বাঙলা পড়াই আর য িনয়েম 
পরী ায় ে া র ব াখ া ভৃিত দািব কির, তােত উপকােরর চাইেত অপকারই হে  বিশ। 
পরী ায় কী ক’ র পাস করা বা পাস করােনা যােব, সই অধ বসােয়র জন  আসল িশ ার 
পথটা  হেয় গেছ। এর উপর পু ক কাশকেদর সব রহর পাচন আেছ, আেছ 
সামিয়ক কােনা কােনা প  প কায়  “ হড্ এগ্ জািমনাররা কী বেলন” তার ব াখ া ! একটা 
গাটা জােতর চির ংশ হেত থাকেল বেয়াবেৃ রা কতদরূ য নামেত পাের, এসব তারই 

পিরচায়ক। আজেকর িদেন আবার িশ ায় ছা ছা ীেদর সংখ াবৃ  হওয়ায় যথাথ 
িবদ ালাভেক সুদরূ পরাহত কের তলেছ। িক  সংখ াবৃ  কােনা সমস া নয়, সমস া হ’ল 
রীিত প িত। আমােদর ঠক সই রীিতই বর করেত হেব যােত দশ ল  ু ল ফাইন ােলর 
বালক-বািলকা অনায়ােস উপযু  ও ত ািশত িবদ াটকু অজন করেত পাের। ান-
কিমশেনর ক’টা বছের কানটা পড়ােনা হেব, আর কী কী িবষয় থাকেত পাের- এই িবিচ া 
িকছটা ঠক, যিদও এর চেয়ও ঠকতর হ’ল কী পিরেবশন করিছ, িকভােব করিছ তার িবচার- 
‘যার যা পেট সয়’ তার িভি েত। বলা হ’ ত পাের িবষয় ও িশ েণ সার তভােব একটা 

নীিত গেড় তালার উদ ম। িক  আজেকর িদেনর কথা হাল- অত  ব ব ায় দশ 
চলেব না, জীিবকার েয়াজনেক অিধিবদ ার সে  যাগ না কের উপায় নই। অথাৎ িবদ া 
হাক না-ই হাক, পাস িডি র ব ব া রাখা চাই। ব বসািয়ক িশ া আর সার ত িবদ ায় 

িশ ার লাইন পথৃক করা হেয়েছ অবশ , িক  স কথা হে  না। সার ত ে  ব বসায়ী 
মেনাভাব ঢাকােনা হেয়েছ। যিদ তা-ই হয় তা হ’ ল আর িবদ া-িবদ া িশ া-িশ া  ব’ ল 

চাের কী লাভ ? থাকুক নাট বই, থাকুক হজিম ঝ টকা, াস-ভাঙার ঘ া আেরা জাের 
বাজকু, এক-একটা চার কুঠির থেক হড় হড় ক’ র দ’ুদুশ’ ছা  বিরেয় এেস আর একটা 
কুঠিরেত ঢকেত থাকুক। িবদ ালােভর ব াপার িভ তর  উে শ  সাধেনর সে  িমেল লয় 
পেয় যাক!  

      একথা ঠক য মধ যুেগ কাথাও এই ধরেণর সমস ামূলক পিরি িত িছল না, িক  
পিরি িতর সুেযাগ  মাকািবলাই তা আমােদর কােছ কাম । দশ-বােরা বছেরর ছেলর 
কােনর কােছ িশ ক, বাপ মা এবং সরকার যিদ একেযােগ চীৎকার করেত থােকন য, 
তােক রাজগার করেত হেব, িদনরাত প’ ড় সব মুখ  কর হতভাগা, নেল পাস করেত 

পারিব না, তা হ’ ল যা হবার তা-ই হেব। পাস শতকরা কত হে  বা না হে  তাই িনেয় 
আজেকর রাে রও ব তার অ  নই। িক  ধু িক বালককােলর কথা ! এই য শত শত 
গেবষণা চলেছ িব িবদ ালেয় িত বছর তার কত পােসে  মৗিলক িকছ বলা হেয়েছ, স ান 
ক’ র দখুন। আিম তা হলপ ক’ র বলিছ, পাতা-িছঁেড়-জেুড় দওয়া বাঙলার গেবষণা–
পু ক আপিন ঘনঘন  নািসকা কু ন না কের দু'পৃ াও পেড় উঠেত পারেবন না। ল  তা 
আর গেবষণা নয়, গেবষণার উপের যার ান সই অথকরী ব াপার। গেবষণার বহ পরী কও 
ঐভােবই ডা ার হেয়েছন। মধ যুেগ এ ধরেণর বুজ িক িছল না। বষিয়ক িশ া এেকবাের 
িছল না এমন নয়, তেব সেত র উপর তার এরকম সব াসী তাপ িছল না। কিবক ণ মুকু  
(১৬০০)  া ণ সমােজ সব   িবদ ার বণনা ক’ র পের বলেছন  

মূখ িব  বেস পুের        নগর া যাজন কের 
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িশখের পূজার অনু ান। 

চতন চিরত ে  দখিছ, ব াকরেণর িকছ পড়া স  করার পর ীৈচতন   লৗিকক 
সৎ য়ািবিধ পড়েছন, িশখেছন। উে শ  দির  সংসােরর ভরণেপাষণ। ঐভােব িবদ া 
কতকটা আয়  হেল পর জ ািতষ, বদ ’ক শা  ভৃিত বষিয়ক িশ ার ও ব ব া িছল। 
উ ত িশ ণ প িতর িনয়ম হ’ল িশ াথ েদর মৗিলক বু -িবচার উ ীিপত করা। িকছিদন 
পর তােদর াধীনভােব দখবার শানবার ও িবচার করবার শ  জাগােনা, িনেজর পেথ 
চলার আেয়াজন কের দওয়া। একটা অধ ােয়র পর, য়ং পশ  , এই ব ব া ক’ র দওয়া। 
বতমােন িবদ ার আেয়াজন এেকবাের নই একথা বলা হে  না, িক  অথৈনিতক 
সংকেট দুঃসহ বকািরর চােপ পু েকর ভাের ও িশ ক অিভভাবকেদর আদশচ িতর ফেল 
সব কমন যন িলেয় গেছ, স উৎসাহ স দৃ  আর নই। সা টিফেকট বা িডি  পাওয়া 
এবং দওয়াটাই ল  হেয় দািঁড়েয়েছ। 

               মধ যুেগ ভাষা ও সািহত  িশ ার উ ততর ব ব াও িছল। স বতন  িদেয় 
চ ীম েপ বেস পুিঁথ মুখ  করায় নয়। িভ রীিতর ব ব া িশ াথ র অেগাচের য়ং য় সই 
সে  সান ও। স হ’ল কথকতা পাচঁািল গান, রামায়ণ, চ ী মনসার উপাখ ান, কৃ যা া , 
সঙ কীতনগান, বাউল, পয়গ েরর লীলাগান ভৃিত এ সেবর মধ  িদেয় ভাষা ও সািহেত র 
িশ া অনায়ােস ঘেট যত। এই কারেণই অ   সাধারণ িশ া িনেলই এবং কিবশ  িকছ 
থাকেলই কাব  আখ ােনরও রচিয়তা হওয়া যত।  িবেশষ ভােলা হেত গেল অবশ  শ র 

েয়াজন হ’ত যমন তা আজেকরও ব াপার, িচরকােলই ব াপার। এই াধীনভােব হণ করা 
এবং মন ও বু র সাহােয  কীয়ভােব িকছ গ’ ড় তালাই শ  উদ ্েবািধত করাই  িশ ার  
চরম কথা। রবী নােথরও িতপাদ  এই। ঘ ায় আব   উপেদশ সমাকীণ  ওষুধ-
গলােনা িশ ার িবপরীত অথচ সাথকতার পথ এ ট। 

       এই কথা টই রবী নােথর িশ ার মু র ে  কাশ পেয়েছ। শাি িনেকতন আ েমর 
গাড়ার িদেক কিব এরকম একটা িশ া প িতরই আেয়াজন কেরিছেলন। পের তমন িশ া 

আর জােট িন। তা ছাড়া কলকাতা এবং মফঃ ল শহেরর ইংের জ  রীিতর িবদ ালেয়ই 
বু মান  ও  কৃতী ছাে র সমােবশ হেয়েছ। েম পিরেবশ এবং বা ব চািহদার ভাব 
কিবেক মানেত হেয়েছ। তবু এরই মেধ  প মরীিতর সে  কীয়রীিতর যথাসাথ  সম য় 

াপেনরও য়াস িতিন কেরেছন। কিব  বারংবার  তেপাবেনর িশ ারীিতর িবষয় উে খ 
কেরেছন। তেপাবেন ঠক কী কী হ’ত না হ’ত তার কােনা ইিতবৃ  পাওয়া যায় না। কবল 
কািলদাস-ভবভূিতর কােব  আর বৗ জাতেক িকছ আভাস পাওয়া যায় মা । তা-ই অবল ন 
ক’ র আর প ম ভারেতর কুল এবং কলকাতায় রবাচাদঁ- বা েবর উদ ্েযােগর 
দৃ া  িনেয় পরী ামূলকভােব ঝািঁপেয় পেড়িছেলন রবী নাথ। থেমর িদেক এেকবাের 
পুরােনা ধরেনর াচযা ম। া  ম  , উ রীয়, া ণ-শূ  িবেভদ।  রণ-মনন- 
িনিদধ াসন। পের এসেবর অসারতা ধরেত পের মনীষী কিব িকছ িকছ পিরবতন 
ঘ টেয়িছেলন। থািস  আনু ািনক রীিতর পিথক রবী নাথ কান কােলই িছেলন না। তেব 

েদশীয় তমন পূণয়া  কােনা আদশ দখেত পান িন বেলই থেমর িদেক চীনেক 
আকঁেড় ধরা ছাড়া গত রও খুেঁজ পান িন। কথা হ’ল ছা েদর মনেক জার ক’ র না বঁেধ 
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সহেজর মেধ  িনেয় যাওয়া। িশ া নওয়া যন খলাধুলার মতই সহজ ও সানে র বরণীয় 
হেয় যায়। এর জন  আধুিনক ইেয়ােরােপ িশ -সহানুভূিতেত বীভূত খ াতনামা কেয়কজন 
নরনারী পূেবই য়াস ক’ র আসিছেলন। তােঁদর মতই এেদেশ রবী নাথও নাতন িশ ানীিত 

বতন করেত চেয়িছেলন। পঠনীয় িবষেয়র সে  ছিব আকঁা, গান নাচও এই িশ ার 
অ ীভূত। িশ কেদর ব গত চািরে র সে  ঘিন তায় িশ াথ র চির  ও জীবন স েক 
দৃ ভি  গঠন এও মু  িশ ার একটা বেড়া লাভ। বয়  িশ েণ “িব ভারতী” তারঁ ঐ 
ধরেণর য়ােসরই অ । তবু বলা যায় এরকম িশ ানীিতর মেধ  কিবক নাও নানাভােব কাজ 
কেরেছ। রবী নাথ ক না সহ এক্ স্ েপিরেম  কেরিছেলন। তার কতকটা সাথক হেয়েছ, 
কতকটা হয় িন। বাইের থেক নানা িবষেয় বহ কৃতী িশ েকর সমােবশ িতিন শাি িনেকতেন 
স ব কেরিছেলন, যিদবা ঐ প িতর মধ  িদেয় মৗিলক অবদােনর কৃতী মানুষ িতিন বিশ 
তির করেত পেরিছেলন –এমন কথা বলা যায় না। অবশ  এজন  েদশীয় িচ বিৃ ও িকছ 

পিরমােণ দায়ী িছল। কৃতী ছাে র িপতামাতারা তােঁদর স ানেদর প মী িশ ায় সংগ ঠত 
ক’ র কিরয়ার তরী করােনােতই বশী েলািভত িছেলন। শাি িনেকতেন বড়ােত ও 
কিবেক দখেত অেনেকই গেছন। িক  স াবনা আেছ এমন মধাবী স ানেদর- ওখােন 
সমপণ করেত িবেশষ কউ চান িন। যমন চান িন বা উদাসীন িছেলন কিবর াম-সমাজ-
উ য়নমূলক ােনর িবষেয়। আমরা জািন, কিবর স দুঃখ িচরকাল িছল। 

     িশ ার চতরে  ছাে র পরই িশ েকর  । যমন াচীন যুেগ তমিন মধ যুেগ  
এবং অনুকরণীয় আদশ চিরে র মানুষ এ দুই িছল িনত  স ী। ছা রা য িনেজর অ ােত 
সমু ত র চির  অনুসরণ করেব এ টও িশ ানীিতর অকিথত এক ট িদক। ইংেরজ 
আমেলর িকছিদন পয ও আদশ িশ ক সুলভ িছল। একােল আর নই। নানা কারেণই নই, 
থাকবার কথাও নয়। অথচ রবী নােথর ল  িছল, আদশ চািরে র িশ েকর ব গত 
ঘিন  সাি েধ  ছাে রা গেড়  উঠেব, যিদচ স আদশ মা  িকছকাল িতিন র া করেত 
পেয়িছেলন।  

     শাি িনেকতেনর িনসগ-সাি েধ  বা মু া েন অধ য়ন প ীর সই  মশােয়র 
পাঠশালার সে  বশ খািনকটা তলনীয়। তােতও ঘ ার দৗরা  িছল না, আর ব ক 
মেনােযােগর সে  পড়ােনার এমন িক ছাে র গেৃহর সে  র ঘিন  সাি েধ  িশ ায় 
অেনকটা পূণ তা িছল, প মা ধােঁচর যাি ক িশ েণ যার বপরীত  সকেলই অনুভব 
কেরন,-আধুিনক ািনং মন  সমী ণ ভৃিতর আেয়াজন  সে ও। িশ াথ র  সংখ াবৃ  
যিদ একটা সমস া হয়, তার িনরাকরণও স ব। জীিবকা মুখীনতা যিদ একটা সমস া হয়, 
তারও িতেরাধ করা চাই। অ তঃ ১৫/১৬  বছর পয  তা জীিবকা জীিবকা ক’ র হয়রান 
হেত হয় না। পাবিলক পরী া ও পাস- ফল তেল িদেয় িশ কেদর স িলত সা টিফেকেটর 
উপেরই িনভর করা হাক না কন ? যিদ বলা যায় িশ াকেদর চাির ক দৃঢ়তা কতদরূ 
পৗছায় না, তা হ’ ল তােঁদর িনেয়াগই  বা করা কন হেব? অথবা তােঁদর চাির ক দৃঢ়তা 

উে াধন ও সংর েণর ব ব াই বা নওয়া যােব না কন ? যিদ বলা যায় য স িতক 
দলীয়তা ও  শৃ লাহীনতার যুেগ ই ু ল িলর উপর স ভার দওয়া যােব না, তা ছাড়াও সমস া 
আেছ- তাহ’ ল উপায় ? ব ত কৃিত  িবচােরর মূখ  দায় িবদ ালেয়রই হােত থাকা উ ঠত- 
এমনটা স বপর না ক’ র তলেল যথাথ িবচােরর উপায়ও নই। মশ স া ের এেস 
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পড়িছ। কথা এই য, িশ ােক যাি কতামু  করেত হেব। িশ াথ  আপনা থেক িশ া হণ 
করার জন  িবদ া অজন করার জন  ছেট যায় এমন ব ব া করেত হেব। সকােল যা া, 
কথকতা পাচঁািল গােনর মধ  িদেয় অনায়াস মাতৃভাষা- িশ া হেয় যত। আজ ওটা চেল 
গেছ, যিদও যা ার পুনঃ বতন হেয়েছ, তা ছাড়া রেয়েছ ছায়াছিব, রেয়েছ আকাশবাণী, ট-

িভ। এ সেবর েয়াজন মত অদল-বদল বা সংেযাজেনর মধ  িদেয় মাতৃভাষা িশ ার কাজ 
বশ চলেত পাের। তা ছাড়া রেয়েছ অ ন্ িত ভােলা ভােলা গ  উপন াস, মণ কািহনী। য 

িশ া ণালী মেন কের য পাঠ  পু েকর পাঠ িলই মাতৃভাষায় িশ ার পে  যেথ  তা 
খুবই া , আর য-িশ ক মেন কেরন স পাঠ িল ব াখ া ও ট কা সহেযােগ ভােলা ক’ র 
পড়ােলই এবং পরী ার জন  তির করােলই হ’ল, িতিনও িশ কতা যাগ  নন। বাইেরর বই 
পড়েত িশ াথ েদর উৎসািহত করা খুবই েয়াজন। এসব িনভর করেছ িশ েকর আদশেবাধ 
ও িন ার উপর। িব-এ পড়ােনার ে  বাঙলা ায় উেঠ গল, ভােলাই হ’ল। কুিড় বছর পয  

ােস িপ টেয় মাতৃভাষা গলােনার চ া,  বড় রকেম ভল ও অপচয় ছাড়া আর িকছই নয়। 
আিম তা মেন কির কবল মাধ িমক পয ই মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন চলা উিচত। উ মােনর 
মাধ িমেকও েয়াজন নই। য জািত কবল ভাষা শখােনার জেন ই অেধক আেয়াজন ব য় 
কের, স দুভাগা। ইিতহাস, ভূেগাল, িব ােনই বশী  দওয়া েয়াজন। তা ছাড়া হােত-
কলেম িকছ িশ ণ মৗিখক ও তা কভােবর তর িশ েণর থেকও বশী উপকারী। 
িনেজ দখ ও শখ, একথা কবল মুেখ ব বহার করেলই চলেব না। এর স ূণ েয়াগ চাই। 
এই ভােব রীিত প িতর বদল হওয়া দরকার। রবী নাথ মু  িশ া বলেত তাই বুেঝিছেলন, 
িনসেগর সাহচােয  িশ া এর একটা বিহর  িদক মা । নতবা ু েলর ঘ া ব  যমন 
আেছ, টন, পরী া যমন আেছ, তা স ূণ বজায় রেখ ু ল বাড়ীর চারিদেক কেয়কটা 
গাছ পুেঁত গাটা কেয়ক মর, জাপিত হিরণ ছেড় িদেলই িশ ার মু  ঘটেব না। অন  
পে , ু েলর গতানুগিতক িসেলবাস ধ’ র পেড়ন িন, অথচ ভােলা বাঙলা িলখেত পড়েত 
জানেতন এমন লােকর সংখ া দেশই িছল যেথ  এই সিদনও।    
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কিবর গে    িব ােনর স  

      আধুিনক অথাৎ পারমাণিবক িব ান তদনুযায়ী নেভািব ান কিবক নােক িনয়ি ত 
কের িকভােব নতন পেথর যা ী কেরেছ কিবেক, তার পিরচয় জিড়েয় রেয়েছ ‘ নেবেদ ’র 
পর থেক  ‘ শষ লখা’ পয  কিবতায়। িব ােনর ছায়ঁা তারঁ গ  লখার এেকবাের ত ে  
এেস দখা িদেয়েছ। তেব যােক আমরা খা ঁ ট  িব ানিভি ক গ  বিল রবী নােথর লখনী 
থেক তা কাশ পায় িন। অথাৎ একটা ঘটনা এমন য তা কান ব ািনক ব াপারেক ক  

কের আবিতত হে , মানুেষর চির  বা মানিসক িবকার িলেক িনয়ি ত করেছ এবং 
আগােগাড়া াস অব া বজায় রেখ িব াসেযাগ  একটা সমাধােন পৗেছ িদে - এমন 
গ  রবী নােথর নই। িব ানিভি ক কািহনী গঠন করেত হেল িব ােনর ছা  হওয়া অবশ  

েয়াজন, আর সই সে  থাকেত হেব তারঁ বািনেয় গ  লখার মতা। H.G.  Wells-এর The 
Shape of Things to come  উপন ােসর অ ত িসেনমা দৃশ  দেখ ব ািনক যুে র 
ভয়ংকর বা বতা িবষেয় াস সহ পিরিচিত অেনেকই লাভ কেরেছন। আর তারঁ লখা 
সই সমু গেভ  যা ার িত ও অবি িতর িনখুতঁ িববরণ । তবু এসব ক না সমৃ  কািহনী। 

আজেকর িদেন ব ািনক উপন ােস মহাকােশ অবি িত, ভূগেভ বা হা ের যা া , অন  
হ থেক াণীর আগমন, কৃ ম মানুষ বা রবেটর কাজ ভৃিতর সে  য ভােব ছাট 

কািহনী জেুড় িদেয় িব য় ও রামাে র সৃ  করা হেয়েছ তার তলনা আেগ িছল না। িব ান-
সমানীত চ  পিরবতন এবং ভারী স াব তার পিরক না কের লখা আধুিনক গ িলেত 
যমন আগামী িদেনর িব ান চািলত মানুষ জীবেনর পিরচয় দওয়া হেয়েছ, তমিন 

পু ানুপু  ভােব িব ােনর ব াপার িল কািহনীর মেধ  সু িথত করা হেয়েছ। িব ানীরা 
দেখেছন এমন একিদন আসেব য িদন আমরা ইে  করেলই অতীত ইিতহােসর কান এক 

যুেগ, যমন ধরা যাক বখিতয়ার িখল জর ব িবজেয়র সময় অথবা বুে র জতবন-িবহাের 
িক গৃ কূেট অব ােনর সমেয় সশরীের হা জর হেয় সব ত  দখেত পাব।  দশ ও কােলর 
ওপর িব ান তার পূণ আিধপত  িব ার করেব। এই ধরেনর নানান িবষয় িনেয় আজেকর 
িদেনর Asimov, Bradbury, Capek,  Kilworth  ভৃিত লখা গ  িব ান জানা এবং িব ান 
না জানা উভয় ণীর মানুষেকই  নতনতর আনে  মু  িদেয়েছ। 

      রবী নাথ িব ানিবষয়ক বই ও ম াগা জন কৗতূহলািব  হেয় পেড় েন িনেয়িছেলন। 
তােত আেলা, তাপ, র , পরমাণু , গ ােসর চির , তিড়ৎ-চ ক িব য়া, ভৃিতর সে  তারঁ 
সাধারণভােব পিরচয় ঘেটিছল, আর নেভাব  িব ােনর নূতন আিব ােরর সত িল 
আ িরকভােব হণ কের কিবক নায় নতন রােজ ও িতিন উপি ত হেয়িছেলন, িক  
িব ান িনয়ি ত ঘটনা ও চিরে র উপ াপেন য সব খুঁ টনা ট ােনর ভূিমকা থাকার 

েয়াজন , তারঁ স স ল িছল না। সুতরাং শেষর িদেক লখা য দু ট গে  িতিন িব ান ও 
িব ানীেক িনেয় এেসেছন তােত িব ান অনুষে ই থেক গেছ, অ িনিব  হেয় িতপেদ 
চাির ক আচরেণর পথ িনিদ  কের িন। ‘ শষ কথা’ গে র নবীনমাধব একজন জয়াল জস্ ট 
মা ট পাথর খুেঁজ খুেঁজ পরী াশালায় পরী ািনরী াই তার কাজ। িক  অ ত ািশতভােব 
শােলর ছায়ায় তার চােখ পড়ল মায়ািবনী হিরণী অিচরােক। এরপর অিনবাযভােব পু মার 
দবতার অলে  অনু েবশ এবং তাই িনেয় লখেকর র । গ  িহসােব ম  নয় িন য়ই, 
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যিদচ ব াপারটা রাম ান্ টক, িক  কািহনীর িব ান িনভরতা কু ািপ নই। ‘ল াবেরটির’ 
নামক অেপ াকৃত বিশ িব ানঅনুষে র গ টেত িব ান ও ব ািনক বািহের আেছন 
মা , ভতেরর ব াপার হল নারীচিরে র সই দবতা টর িবিচ  লীলািনেকতেনর পিরিচিত। 
কিবর বহ পূেবকার ছাটগে  আমরা ডা ার, ইন্ জিনয়ার, নরক াল িনেয় ডা াির িবদ ার 
অনুষ  মা  যমন পেয়িছ, যমন দেখিছ আসল গ  জেমেছ শৃ ার রহস  িনেয়, 
এখােনও তাই, তেব িব ানিবষয়ক কথাবাতার পিরমাণ একট বশী-এই পয ।  

     ল াবেরটির গে র মূল আকষণ ল াবেরটিরেত কী কী নতন পরী া চলেছ তাই িনেয় 
আে ালন নয়, সািহনী না ী নারী টর ব া চির  আর তার সে  তার ছলনাময়ী কন া আর 
িবমূঢ়িচ  ীব এক গেবষেকর মাখামািখ িনেয়। সািহনী ামীেক কে  রেখ রাচরণ  
করেত িকছমা  ি ধা পাষণ কের িন। চ ন ও আিল েন য কান পু ষেক জজিরত কের 
কাজ আদায় কের িনেত তার জিুড় নই। এরকম আচরণেক জীবিব ােনর সামান  ব াপার 
মা  এরকম একটা আভাস লখক িদেলও এবং মভালবাসার মানিসক িবকৃিতশনূ  

েয়ডীর চির  িহেসেব লখক গণ  করেলও, পিরস্ফুট েপ িকছ িতপ  কেরন িন। 
কামবাসনার আেবেগ তার কন া লীলা যভােব চেলেছ, তােক িতিনবৃ  করার ব াপার 

েয়ডীয় ব াখ ায় সািহনীর অ াত অবদিমত যৗনবাসনার বিহর  ঈষার ব াপার বেল ধের 
নওয়া গেলও ব ািনক মন  িবে ষেণ লখেকর তমন আ হ দখা যায় না। অথচ মৃত 
ামীর আদশ ঐ ল াবেরটিরটােক াণপেণ আদশ িহসােব আকঁেড় থাকার মন ও 

ব াখ াগম  নয়। এও িক অবদিমত যৗনাকা ারই বিহর  িবকার ? অথবা , মানুষ যখন 
কােছ থােক তখন মূল বান হয় না, যমনটা হয় মের গেল- এরকম একটা সাধারণ মানিসক 
ব াপােররই িতমূিত তা বাঝা যায় না। এমনও মেন হয় য ‘মাল ’ উপন ােসর উপসংহাের 
অবদিমত সক্ স নীরজার য ঈষািবকৃত ন প আমােদর দখােলন তখন থেকই েয়ডীয় 
িব ানস ত অ াভািবকতার িদেক কিবর আ হ গেড় উেঠিছল। সািহনী তার আর একটা 
ছিব। তার ামী-আদশ-িন াও যমন তার ালাময় বাসনার িবকৃিত, নীলার িববাহ ব  করার 

েচ া এবং বহ পু ষ সে র িতবােদর মেধ ও তমিন সই বাসনা উৎপািদত ঈষার পই 
ফুেট উেঠেছ। এই িদক থেক দখেল ল াবেরটিরেক অৈব ািনক গ  বেল ফেল না রেখ 
িকছটা িব ানস ত বলা যেতও পাের। যিদও সই নেরশ সন   থেক আর  কের 
১৯৪০ ী া  পয  গ  লখায় মািনক বে াপাধ ায় সহ আরও দশজেনর নাম করা যায় 
যারঁা এ ধরেনর মেনািবকলন-সমৃ  গ  িলেখেছন। 

      যাই হাক এেত সংশয় নই য রবী নােথর শষ বয়সটা িবেশষভােব িব ােনর ভােবর 
কাল। এই ভাব কিবতায় তর পিরবতন এেনেছ, িক  গে  মা  অনুষ  িহেসেবই 
থেক গেছ। ‘িতনস ী’ গ  পু েকর িতন ট গে ই কিবর তৎকালীন িব ান-মন তার 

পিরচয় ফুেটেছ- য ত  িব ােনর িবষয় টেন আনায়, কথাবাতায়  িব ােনর স  তালার 
মেধ  এবং িব ােনর িবষয় িনেয় উপমা- পক েন। এক মা  ‘ স’ গ  ( ? ) থেকই 
ঐরকম িব ান িবষেয়র ব বহােরর দৃ া  তলেল চারেট পাতা ভিত হেয় যায়। এেত আেছ, 
বাটািন-বােয়াল জর কথা স , আেছ অ েজন-হাইে ােজন, ইেলক ন- াটন, আেছ 

পিৃথবী সৃ র ার  থেক মানুষ সৃ  পয  সংি  ম ব , আেছ অনু মাণু বষণ কণাবষণ 
ভৃিত অেনক কথা। মেন হয় ঐসব ত  উ াপেনর জন ই ‘ স’ গ টােক কান েম গে র 
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আকৃিত দওয়া হেয়েছ মা । আসেল এটা ছাটগ ই নয়। ‘ শষ কথা’ গে র বণনা য়ী 
অলংকার দখা যাক- ি টশ সা ােজ র মহাকষশ , নারী ভােবর ম াগ্ েন টজম্  ; 
খুেঁজিছলুম রিডয়েমর কণা , দখেত পলমু অিচরােক; দশকােলর একেজাট ত  িনেয় 
তিম ব াখ া করেব আইন াইেনর কােঁধ চেড়;  সূেযর কােছ আনােগানা করেত িগেয় 
ধূমেকতর যমন ল াজটা যায় উেড়; য খাতায় তা রযুেগর নাট রােখন- ইত ািদ 
ইত ািদ। ল াবেরটিরেতও এইরকম কথা জ নার মেধ , বণনা িববিৃতেত ঐভােবই িব ােনর 

সে র ঝলক। িক  মােঝ মােঝ এরকম স কথা থাকেলই কান গ েক ব ািনক গ  
নােম অিভিহত করা অসমীচীন হেব।   
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ঘ া বােজ দেূর 

 

   কিবর এেকবাের শেষর িদেকর লখার আেলাচনা করেত লখকেদর একট িবপেদর মুেখ 
পড়েত হয়। স হ’ল কিবর পুরােনা কিবতার সং াের িবমূঢ় থাকার িবপদ। ধ ন আেগকার 
বলাকা, পূরবী,  মহয়া,  ঋতনাট ,  র করবী ভৃিত িনেয় আমােদর মেন িশলীভূত একটা 
পূবসং ােরর প রেয়েছ, যার সংহত ভেরর c. g. হ’ল একটাই, কােরা কােরা মেত সটা- 
সীমা-অসীেমর িমলন-সাধন। ঐ রকম ধৗয়াসার ভ  আমরা নই ব’ ল আমােদর মেত িনসগ 
ও মানুষ, অন কথায়  সৗ েযর রম তা ও সমাজ-পিরবতেনর আ ােসর রম তা। ঐ সংহত 
িশেলা য় ভেঙ টকেরা হেয়েছ শষ পেব, c.g. িব  ু একটা থেক হেয়েছ বহ, ভর গেছ 
িবিচ  হেয় এবং পিরমােণ কম হেয়। তবু তা আেছ , পা িরত হেয় আেছ, বু  ও িব ান-
যােগ িব ভােব আেছ। 

      কিবর এই িনতা  শেষর িদক স ে  আর এক ট াতব  কািহনী হ’ল তারঁ ক না ও 
সহানুভূিতর মানুষ-িনভরতা। ‘এবার িফরাও মাের’ ও ‘অপমান’ খ ািতর দু ট িবিশ  সমাজ- 
ব িবক কিবতার কথা ছেড় িদেল গীতা িল-গীতািল পয   রচনায়  মানুষ  ◌ঃ িনসগ ◌ঃ ◌ঃ 

৩০ ◌ঃ ৭০, অন পে  গীতািল-বলাকা ভৃিত যুে া র পূব থেক মানুষ ◌ঃ িনসগঃ 
◌ঃ৭০◌ঃ৩০। এমন িক ঋতনাট িলও কারা ের সংেকেত ইিতহােসর ধারায় পিরবতেনর 
িদেকই তীরিচ  এেঁকেছ। আেলাচ  কিবতা ট ‘ঘ া বােজ দেূর’ একােলর কিবর ঐ গৗণ-

বােহর- িনসেগর, তার উপর িৃতচারেণর-একটা রাম ান্ টক নাস্ ট াল জয়ার। একােলর 
রবী নাথেক দেখ িবেশেষ িব ান-িচি ত মহাকাশ-ক নার ও ংস-সৃ র অধ য়েনর ফেল 
মানব-সমােজই ঘারতর িনভরশীল কিবর িনতা  পুরাতন ঘঁষা এই কিবতা টর আেলাচনা 

নেত পাঠকেদর ভােলা না লাগা উিচত, কারণ আেলাচেকরই তা লাগেছ না। িছ প ািদর 
গেদ  এবং িচ া- চতািলর পেদ  ‘ঘ া বােজ দেূর’র িনসগ-বণন  অেনকটাই পাঠেকর শানা 
আেছ, আর ঘ া িনর উপর কিবর রাম ান্ টক্  মাহও পূবাপর-িব ত। শাি িনেকতেনর 

ু েলর ঘ া এর সে  িবজিড়ত হেত পাের।    

     কিবতা টেত িতন ট বণনা রেয়েছ , এক ট কু য়া অ েলর, গড়াই নদীর তীেরর, এক ট 
চ ননগেরর গ ার, আর এক ট গাজীপুেরর গ াতীেরর। যখন িলেখেছন তার প াশ বছর 
আেগকার কথা। িৃতচারেণ কিব য পরী াথ েদর চেয়ও দ  তােত সে হ নই, িক  
ল ণীয় হে  কিবর িনসগ-িন া, য িবষেয় আরও ভােলা রচনা রেয়েছ বহ। িনসেগর 
ছিব িল কিব এক টর পর এক ট বশ িছেয় তেল ধেরেছন, িক  তার জন ই কিবতা টর ও 
কিবর খ ািত আিম করেত পারিছ না। কবল এক ট কারেণ কিবতা ট আমার মেন সংল  হেয় 
আেছ। স হ’ল এর এক ট িচ ক ।  ঐ এক ট মা , যা রবী নাথেক ীকার কের, যা কিবর 
শষ বয়েসর ক নার িবরলতার মেধ  চমক এেন দয়, সৗ েয যা অিভনব ও মৗিলক। 

      ক সুষমার ব ট হ’ল িন  ও চ েলািকত মধ রা র এক ট িবেশষ মুহত। এর 
পূব েণ তুগামী এক ট িছপ্ থেক কােনা ত েণর মু ক  গীতলহরী রা র তা ভ  
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ক’ র ধীের ধীের িবলীন হেয় গেছ। তীরভূিমর গাছপালার মেধ  এখনও যন  তার িশহরণ 
লেগ আেছ। আর ঘুমেক বশীভূত ক’ র  িনিশিথনীও  জেগ উেঠেছ, মাথায় চােঁদর মুকুট 

িনেয় ঐ স িনবাক ি র হেয় রেয়েছ। ছিব টর বাহাদিুর রেয়েছ রা র Personification-এ , 
আর সংল  দু ট পেক। রা র তােক অত  পিরস্ফুট করার জন  ‘ িতমা’ শে র 
আ য় নওয়া হেয়েছ, তার উপর িবেশষণ- েয়াগ করা হেয়েছ ‘অচ ল’, তাছাড়া চািরে  
িনবাক্ হেয় থাকার কথাও বলা হেয়েছ- 

চােঁদর-মুকুট-পরা অচ ল রা র িতমা 

রিহল িনবাক হেয় পরাভূত ঘুেমর আসেন। 

ব তঃ এক ‘ িতমা’ শে ই কিব িবেশষভােব মধ রা র ি র  সংেকিতক কেরেছন। 
পকাি  পরাভূত ঘুেমর আসনও ি রে  িনিব তার দ াতক হেয়েছ। রা র ঘুম টেট 

গেছ, িক  ঐ তু ধাবমান তরণী থেক তী  কে র গান ও তীরভূিমর িশহরণ রা র 
রা ীেক িব েয় অচ ল কের িদেয়েছ। এই খ িচ টই ‘ঘ া বােজ দেূর’ কিবতা টর 
একমা  েলাভেনর িবষয়। বািক যা তা গতানুগিতক। 

         স েম বলা যায় য একালকার কিবতায় , একমা  ‘ শষ স ক’ বাদ িদেল, 
ক নার ভেরর ঐ পিরমাণ- তার মেধ  এরকম উপেভাগ  মৗিলক িচ ক  গাধুিলর 
কিবেক মােঝ মােঝ  দী  কের তেলেছ। যমন বলা যায়- 

(১)  লাজকু রােতর ওড়না পেড় খিস 

বেটর ছায়াতেল। 

(২) ৗঢ় বসে র পােরর খয়া 

চ মােসর মধ ে ােত । 

(৩) চে র রৗে  আর সেষর খেত 

কিবর লড়াই লাগল যন । 

(৪) এ অমাবস ায় 

বল্ গাহারা কােলা অ  উ ােস ধায়। ইত ািদ। 

 

সবই অ রমা ক ছে  িথত। রবী নােথর কিবতা যিদ পুনঃ পুনঃ পড়েত হয়, এই জেন ই 
পড়ব, এবং িলখব, কােনা ভগবৎ-ত  চােরর জন  নয়। 
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রবী -ভাবুকতা সহ বাঙালীর সং ৃ িত 

 

       মানুেষর ব গত জীবনধারেণর ে  েয়াজেনর অিতির  য সহজ আ া কাশ 
তােকই বলা যােব সং ৃ িত। মা টেত চাষ িদেয় ধানগাছ বািড়েয় তালাটা আমােদর বাচঁার পে  
অত  েয়াজনীয়, িক  তা সং ৃ িত নয়। িক  ধানগাছ পুতঁেত অথবা ধান কাটেত িগেয় 
কৃষক- িমক নরনারী য গান কের তা হেব সং ৃ িতর পিরচয়। আবার, ধানগােছর উপর 
বাতাস ঢউ খিলেয় যাে , িকংবা বলদ িনেয় লাঙল-কােঁধ চাষী মােঠ যাে  , িকেশার 
ছেলটাও তার স  িনেয় বলদেজাড়ােক ছাটাে - এর ছিব যিদ িচ কর বা ছা িসক তিলেত 

কলেম তেল ধেরন তা হ’ ল তা হেব সং ৃ িত। বাস করার জন  চারপােশ পািঁচল আর মাথায় 
একটা চালা বা ছাদ িদেয় শীত বষা থেক আ র ার জন  য বাড়ী তয়ার করা হয় তা 
সং ৃ িত নয়, িক  চালাঘেরর নানান ধরেনর কােঠর অবল েনর (সাঙা,সরদল, খুঁ ট ভৃিত ) 
উপর ফুল পাতা অথবা বু  চতেন র খাদাই বা নকশা ক’ র তখনকার সূ ধেররা য আন  
পেতন তার িচ পটা িনঃসে েহ সং ৃ িত। খুব বা া বয়েস দখতাম আমােদর বাসগেৃহর 

মা টেকাথার পলেতালা খু ঁ ট দেুটার মাথায়, যখােন সরদেলর সে  তার যাগ ঘটােনা হেয়েছ, 
সখানটা িবিচ  কা কােয খিচত। কন তা বুঝতাম না, অবাক লাগত। তখন দখতাম 
ােমর ছেতারেদর ব বাট র পািঁচল িল নানান িচে  শািভত। রখািচ । কােনর বাইের 

পয  টানা ল া চাখ, উ েদশ পয  গালাকার ব ন, রখা িদেয়ই শাড়ীর পাড়, শাড়ীর 
ভাজঁ। আর তারা য কােঠর পুতল তির করত তােতও ঐরকম ল া টানা চাখ । আর নানা 
রেঙর লাইন িদেয় ফাটঁা িদেয় শাড়ী পরােনার কায়দা। সরকম সব পতুল এখনও িব  হয়। 
আর এই রীিতর সে  পটয়ােদর পটিশে রও যাগ রেয়েছ। পের বড় হেয় দখলাম িশ ী 
যািমনীরােয়র অভ াস এই পথ ধেরই। যািমনী রায় আমােদরই ােমর মানুষ িছেলন। ােম 
হাত বশ কেয়কটা দুগাপজূা। দুগা ল ী সর তীর িতনেকাণা মুখ আর ল া টানা চাখ। 

ওিদেক পটেমাটা হািত ঁেড়া গেণশ কাকঁড়ােনা গাফঁওয়ালা নব ব ীয় ‘বাবু’ কািতক আর 
িসংহ অসুর, যসব িনেয় ডাকসাজ  সহ একেযােগ িতমাটা হয়। িক  এসেবর মাথার উপর 
অধচ াকৃিত য চালার তীকটা থাকত, তােত িশি ত হ’ত সূ ধরেদর অ ন-চাতয । 
দবেক ক লৗিকক জীবনযা ার ছিব তােত বাদ  যত না। দবতা পেূজাটা ধেমর িদক 
থেক হীনে ণীর হেলও তার সূে  য িশি ত সং ৃ িতর সার ঘটত তার মূল  কম নয়। 

পূেজার বাজনা ও লাকনেৃত র মেধ ও সাধারণ মানুেষর সং ৃ িত ি য়তা ফুেট উঠত। বলেত 
গেল সং ৃ িত নামক ব াপারটা মানুষমাে রই সবেদেশ ব া  স দ, একক কােনা একটা 
ভৗেগািলক পিরসীমার বা িবেশষ কােনা গাে র মানুেষর নয়। উ র সাগর থেক দি ণ 

মহাসাগর, িহমালয়-আল্ প্ স থেক রিক-আ েজর সীমানার মেধ কার যাবতীয় মানুেষরই 
এরকম সং ৃ িত দখােনা ভাব। আর আিদম হাজীবন থেক আজ পয  িবিচ  মাধ ম 
িনেয় এর িব ার। তেব এরই মেধ  ভৗেগািলকতা, জলবায়ু জািত গা ীয় মানিসকতার যা 
পাথক ।আর কােল কােল যার প বদেল চেলেছ। িক  সং ৃ িতর ঐ মুখ  সূ  ধ’ র এ  

সে  মেন রাখেত হেব য- কােলর েয়াজেন নাতনতর প িত কাম  হেলও, তা িনিবচাের 
কাম  নাও হেত পাের। দৃ া  িহসােব বলা যায় স িত ট-িভেত িহ ী ভাষায় চার কােযর 
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মেনাভাব িনেয় যৗন-িবলাস- ক ক অ ভি সহ যসব িচহীন সংলাপ ও গান পিরেবিশত 
হে   ও  খানািপনার হেলাড় দখােনা হে   তা সং ৃ িতর িনতা  িবেরাধী। ধনমদম  
মুনাফােখার এক ণীর প মা ব বসায়ী গা  এই ধরেনর অপসং ৃ িতেক মদত িদেয় 
চেলেছ যা এ দেশর পে  খুবই অেগৗরেবর কথা। অ িচকর িহ ী িসেনমা এবং ট-িভর এই 
ধরেনর িসিরয়াল কেঠারভােব িনিষ  হওয়া েয়াজন। দখেত হেব, অথস েদ দীন হেলও 
সং ৃ িত সংর েণর িবষেয় বাঙালী প মা ভারতীয়েদর থেক সমু ত, এ গব  স পাষণ 
করেত পাের।  

     কেশাের পড়া পাচঁকিড় বে াপাধ ায় িলিখত” বা ালীর িবিশ তা” ব টর কথা এখন 
মেন পড়েছ। তােত িতিন বাঙালীর ম র- াপত , িতমা-িনমাণ, চালাঘর িনমাণ, বয়নিশ , 
পটিচ , আলপনা ভৃিত িবষয় উে খ কেরেছন। আর িম া  ত ও র ন িশে ই বা 
বাঙালী পু ষ রমণীর জিুড় কাথায় ? দখেত গেল বলেত হয় বিহবাঙলায় অজ া ইেলারার 

হািচ , খাজরুােহা কানারেকর ভা য, রাজপুত আট মাগল আট ভৃিত যমন রেয়েছ, 
বাঙলায় তমিন আেছ টরােকাটা, পটিনমাণ, সা িতক খ াতনামা িচ িশ ী ও ভা রেদর 
কাজ। প ম ভারেত যমন আেছ ধ্ পদ– খয়াল  ট া-ঠংির, বাঙলায় তমিন কীতনগান ও 
লাকগীিত, বাউল সংগীত। তবু এসব ছািড়েয় য িবষেয় বাঙালীর জিুড় নই তা হ’ল তার 

কাব কীিত, কী মধ যুেগর কী আধুিনেকর। কৃি বাস, চ ীদাস, গািব  দাস ানদাসািদ 
মুকু -ভারতচ  এেঁদর নাতন নাতন রীিতর কাব িনঝের মধ যেুগর জনসমােজর রসতৃ া 
চিরতাথ হাত। ইেয়ােরাপীয় ভাবজাত আধুিনক পিরবতন সুিন ত হওয়ার মেধ ও মধুসূদন 
বাঙলা রামায়ণকারেদর বিণত রাবণ-মিহমার উপরই বশ িকছ িনভর কেরিছেলন। হমচ - 
নবীনচ েক মলব ন করেত হেয়িছল লাকজীবেনর পুরাণ ীিতর সে  ইেয়ােরাপীয় 
কাব াদেশর । এর পর আধুিনেক নব রীিতর কিবতার অভ দয়, যার নাম িলিরক বা 
গীিতকিবতা। এই শাখার উে াধেন, রণাটা প ম থেক এেলও এবং িনসগ িনভরতার 
িদকটা কীটস্ শিল ওআডসওয়াথ  মুেখরা স ূরণ করেলও, ম-িবষয়ক ব নহীন 
উ ামতা ও িবরহভাবুকতার ব ব কিবকুেলর ঐিতহ ই িবেশষভােব কাযকর হেয়েছ। 
রবী নােথর অকারণ ও অিনেদশ  ণয়-কাতরতা ব বীয় আে প ও মৈবিচে র  
সে ই িবেশষভােব সংস  হেয়েছ। আর ঈ েরর জায়গায় অসীম অিনবচনীয় স ার 
ভাবনােতও সমকালীন জামাণ দশন ও ভারতীয় দশন একেযােগ কাযকর হেয়েছ। এরকম 
কািব কতা-সব  ও িবষয়িবমুখ মেনাভােবর ব াপাের বাঙালীরা ভারতীয় প মােদর থেক 

ত  জািতর মানুষ। ক জােন, কাল-মু ােদর পূণ ব েত ‘ বাঙা’ দখার মেনাভি  
জািতেগা  স েকর মধ  িদেয় বাঙালী মানিসকতায় তার অিনবায া র রেখেছ িক না।  

                      যিদচ বাঙলায় প ম ভারত থেক বৗ , জন, শব, ত  ভৃিত ধমমেতর 
হাওয়া এেস লেগেছ, এ িলর কােনা টই ায়ী া র রাখেত অসমথ হেয়েছ বাঙালীর 
মেনর অ ঃপুের। নারীসমাজ আজও যসব তপালেন সচল, যমন, ম লচ ী, মনসা, 
শীতলা, ওলািবিব, ানিবেশেষ ধমঠাকুর ভৃিত, স িল াৈগিতহািসক কাল থেক কাল-
মু া সূে  বািহত। আধুিনকতার ভােব ও িশ ার িব াের ঐরকম সাংসািরক কল াণ-
কামনামূলক ধমাচরেণর িভি  দুবল হেয় পেড়েছ, এবং কাল েম িবন ই হেব, তেব এখনও 
িকছিদন নারীসমােজর বিশ  িনেয় থেক যােব এমনই মেন হয়। স যাই হাক, িনয়ম এই 
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য, সািহত  ও িশে র মধ  িদেয়ই একটা রা জািতর মানস-পিরচয় পিরস্ফুট হেয় থােক। 
আংিশকভােব তার পািরবািরক ও সামা জক স ক-ব েনর মধ  িদেয়ও বেট। সু াচীন 
থেক আজেকর িদন পয  িবচার িবে ষণ সহ ব ািনক অধ য়েন দখা যায়, বাঙালীর 

মানিসক গঠন দুই আপাত-িবেরাধী ভাব ও িচ ার টানা- পােড়েন উদ ্ভূত। একিদেক তার 
সীিমত ব েনর মেধ ই যা আয়  হয় এমনতর সুখশাি র িদেক আস , অন িদেক তার 
অ ে র সীমার মেধ  যা অ াপ , যা সুদরূবতী এবং কা িনক তার জন  দুরিভলাষ। পািথব 
এবং অপািথব, সীিমত এবং িনঃসীম এ দুই িব  ব াপােরর একই সে  ক িভমুখী এবং 
উৎেক ক আকষেণ িবকষেণ বাঙালীর যাবতীয় ত াশা ও আদেশর পিরচয় পিরস্ফুট 
হেয়েছ। এই কারেণই একই কালসীমার মেধ  গহৃমুখী সমাজমুখী ম লকাব  এবং অ াপ  
অসীেমর ক েলােক ধাবমান ব ব পদাবলী এক  িবচরণ িস  হেয়েছ। একিদেক গহৃসুখ 
অন িদেক িব বী মানিসকতা এ দুই িবপরীেতই বাঙালী িচি ত।  ব েমর উপন াস িক ায়ী 
সংসার-অিভলাষ িনেয় লখা ? রামাে র ক েলাক তা বাঙ্ লা সািহেত  িতিনই সব থম 
উে চন কেরেছন। রবী -ভাবনায় একিদেক তাই দিখ- 

এই বসুধার 

মৃি কার পা খািন ভির বারংবার 

তামার অমৃত, ঢািল িদেব অিবরত 

নানাবণ  গ ময়। 

অথবা, 

যেব কােনা অধরােত 

সহসা হিরব জািগ িনমল  শয ােত 

পেড়েছ চে র আেলা, িনি তা য়সী, 

লু ত িশিথল বাহ, পিড়য়ােছ খিস’ 

ি  পরেমর, -মৃদু সাহাগ-চ েন 

সচিকেত জািগ উ ঠ গাঢ় আিল েন 

লতাইেব বে  মার! দি ণ অিনল 

আিনেব ফুেলর গ , জা ত কািকল 

গািহেব সুদরূশােখ। 

আবার অন িদেক- 

ওেগা সুদরূ, িবপুল সুদরূ তিম য 
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বাজাও ব াকুল বাশঁির । 

কে  আমার  দুয়ার 

স কথা য যাই পাশির। 

অথবা, 

হথা নয়, অন  কাথা, অন  কাথা, 

অন  কােনাখােন। 

এবং সই সে - 

এ কথা জািনেত তিম ভারত-ঈ র 

শাজাহান, 

কালে ােত ভেস যায় জীবন, যৗবন, 

ধনমান। 

      আবার শষ িচ ায় কিব দেখেছন ‘এ দুেয়র মােঝ তবু আেছ কােনা িমল, নিহেল িনিখল 
এত বড় িনদা ণ ব না  ইত ািদ। স িমল িন তই আমােদর ভাবজাত িনগূঢ় েধ, 
অথবা- দুই িবপরীেতর া কতায়  িমিলত িমলেন। পাঠেকরা ভেব দখেবন, আজেকর 
সামা জক অিভলােষও, রাজনীিতক মেনাভােবও ঐ দুই িব  ভাবনার এক  অবি িতই 
িচি ত হে  িক না। এবং সবে ে ই আমরা ব েকও চাইিছ আবার ভাবেকও ছাড়েত পারিছ 
না, এই দুঃসহ েধ আবিতত হ  িক না। আমােদর সা িতক কাব ধারা কবল ব গত িক 
না, অথবা  ব গত হেয়ও আদশেলােকর আ হী িক না।  

      এখন আমােদর সািহিত ক ইিতহাসটা আর একট পির ারভােব দখা যেত পাের। 
চযাগীত বাঙলায় লখা হেলও তার মেধ কার তাি ক সহ জয়া আচার আচরেণর ইিতবৃ  
প মা এক সংকীণ স দােয়র। ঠক বাঙালীর নয়। য- কােনা মানিবক ও দিহক 
স েকই হাক না  কন, িনবাণ শনূ তা বা ‘সহজসুখ’ নামক অিনবচনীয়  আ েক ক 
পিরণাম াি  ঠক বাঙালীর অিভে ত িবষয় নয়। তেব এটা ঠক য কােনা কােনা কিবতায় 
অধ া   সাধেনর ভূিমকায় কিবেদর বাধ  হেয় য নরনারী পিরচয়, এবং জীবন-জীিবকার 
পিরচয় ন করেত হেয়েছ তােত ঐসব জীবনযা ায় উপর সাধক কিবেদর আস র  
ইিতবৃ  গৗণভােব হেলও ফুেট উেঠেছ িনঃসে েহ। চালাঘর িনমাণ, নৗকা িনমাণ, হিরণ-
িশকাের হিরণীর িবে দকাতর হিরেণর অব া, নৗযা ার িববরণ, বােঁশর ঝুিড়-কুেলা-চবিড় 
িনমাণকািরণী ও নতকী ডামনারীর িববরণ, নৗবািহনীেক নৗযা ীেদর সই তািগদ- ‘বাহ ত 
ডা ী, বাহ লা ডা ী, বাটত ভইল উছারা’, আর সেবাপির শবর-শবরীর মধুিমলনিচ -
মারি   িপ  পিরহণ শবরী গীবত রী মালী।  আর, কামেকিলর ারে  শবরেক শবরীর 

বিহর  অনুনয়-উনমত শবর, পাগল শবর, মা কর গািল, হারা তােহাির’। এ জীবন 
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তখনকার বাঙলার দির  সামান  মানুেষর, অথচ কতই না বা ব। চযাগীত রচিয়তা এই 
সীিমত ধম য় স াদায় ািথত গরাজ েক ক নায় না রেখ নারীসহােয় কামসুেখর মধ  
িদেয় তা আয়  করেত চ ত িছেলন এবং পেয় গিছ বেল মেনও করেতন, িবষয় টেক 
অ াপ  ব’ ল িচি তও কেরন িন- এই অেথ  ব াপকভােব তারঁা বাঙালী-মেনাভােবর াি  ও 
অ াি  া ক মেনা তার সহযা ী িছেলন িকনা সে হ। ব ত এরকম তাি ক 

য়াকলাপযু  ধম য় অিভলাষ সাধারণভােব বাঙালী মানিসকতায় কােনা ায়ী মু ণ রাখেত 
অসমথ  হেয়েছন। নবভ বাদ িত ত হবার পর নব ীেপর িব মতবাদীেদর সপ তায় 
কৃ ান  আগমবাগীেশর তাি ক মত পুনঃ বতেনর আ হও জনিচে  সমথন লাভ করেত 
পােরিন, আর সই সূে  আঠােরা শতা ীেত জিমদারতে র সমিথত শা মতও বশীিদন 
টঁেক িন, ভ ধেমর মেধ ই িবলীন হেয় পেড়েছ। 

      বাঙলায় ব বীয় িবরহভাবুকতা ও সীমাহীন অতৃি র বা ব মূিতেত চূড়া  কাশ হেলন 
ীৈচতন , িক  এর িভি  রচনা কেরিছেলন বাঙলায় থম রাধাকৃ  লীলার রচিয়তা 

চ ীদাস। িমিথলার কিব িবদ াপিত য ৗঢ় বয়েস রাধাকৃ লীলা িবষেয় পদরচনা আর  
কেরন তােত তারঁ অ জ চ ীদােসর অনুে রণাই স াব  । চ ীদাসই নাতনতর উপােয় 
রাধাকৃে র বিহর  জীবন ও অ র  জীবন িনমাণ ক’ র তােঁদর পার িরক আকষণ য 
সুতী  পরকীয়াস রই সমু ত কারিবেশষ এই  রাগতে র িত া কেরন। আেদৗ িবরািগণী 
পর ীর িচে  অনুরােগর অঙ্কুর কাশ থেক আর  ক’ র কবল পার িরক িমলেনই 
িতিন কাব  সমা  কেরন িন, অ াি , িবরহ এবং িবরহ রাধার উ ািদনী অব া দিখেয়ই তারঁ 
ব ব  শষ কেরেছন। এর সূে  এই িচরিবরেহর ভাবমূিত  ীৈচতেন র পর চ ীদাস-
িবদ াপিতর অনুজ শতািধক গীিতকিব অ াপ  সুদেূরর সে  িমলন- ত াশায় ও িবরহ লােপ 
বাঙলার মাঠঘাট মুখিরত কের তেলিছেলন। আঠােরা শতেকর জিমদারতাি ক শা ধম 
আমােদর উপরকার একটা ণীিবেশেষর পািথব কােম র সে  যু  িছল, এেকই ব বীয় 
আদেশ সীমািত মী ক’ র তেলিছেলন যারঁা তােঁদর মুখ কিবর অথাৎ রাম সােদর পদাবলী 
পািথব াি েক ছািড়েয় অ াপ  ব েক বরণ ক’ র কাতর িবলােপ একদা আমােদর িবমু  
কের তেলিছল। একই কােল একিদেক জীবনধম  ম লকােব র সার অন িদেক জীবন 
থেক দরূবত  দুরাকা া এ দুই িবপরীত কা টর ভাবধম পথৃক্ কাব রীিতসহ বাঙালীর 

স ঠক পিরচয়ই িচি ত কেরেছ। 

     ইংের জর েশ নাতন যখন এল, িনেয় এল দির  সাধারণ জার অথৈনিতক শাষণ। 
কা ািন রইল সাগরপাের, এখােন মানুেষর সং েশ থাকল লাভী াথপর ছাটবড় 
শাসক বা শাষেকর দল। ায় একশ’ বছেরর অপশাসেন বাঙলার াণ প াম েলা 

িনজ ব হেয় পড়ল। তক  আ মেণর পরও িক তাই ঘেটিছল ? তা িক  মেন হয় না। কারণ, 
িনেজেদর মেধ  অিধকােরর লড়াইেয়ই তা তােদর প শ ষাট বছর কাটােত হয়। এই সমেয় 
অবশ  জিমদার তালুকদারেদরই িবপ  হওয়ার কথা। তারই সে  সাধারণ মানুেষর িকছ 
দুিবপাক ঘটাও অবশ  াভািবক। তেব সমাজমেধ  তর পিরবতন তখন য িবেশষ িকছ 
ঘেটিন তার মাণ সনরাজে  িনধািরত জািতবণ িবভাগ সহ া ণ- েয়র আিধপত  
পাঠান মাগল আমেল তমনই চেলিছল। তিক-িখিলজী-পাঠান শাসেনর মেধ  আমােদর 
জীবন দুই ধারায় ভাগ করা িছল। ম লচ ী-মনসা- ধমঠাকুেরর কােছ সাংসািরক কল াণ-
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ত াশা, যার মূেল িছল কাল-মু ােদর িনিব  জীবনযা ার অিভলাষ। আর একই সে  
স্ফুিরত হেয়িছল ণয়মূলক গীিত-উৎসার।  মভাবনাটা কালমু া বা সাওঁতাল জীবেনর 
সািহিত ক বিশ  হেলও এর পরকীয় ভােবর জন  বাঙলায় ফারসী সািহেত র অনুগামী 
হেয়ই তা আ কাশ লাভ কেরিছল। ইউসুফ- জােলখার  ণয় কািহনী তখন বাঙলায় 
িবরিচত হে   ও সার লাভ করেছ। কা ািনর শাসন িয়ত হওয়ার সে  ইংের জ 
রাম াি ক ণয়মূলক সািহেত র রণা, িবেশেষ েটর রাম াি ক উপন ােসর ভাব ও 

ভি মা সািহিত ক বাঙািলর মন াণ পনুরায় উ ীিপত ক’ র আিব  করেল ব েমর 
মধ বত তায়। ব ব কিবতা ও িবদ াসু েরর ণয়কথায় পূেবই িবমু  বাঙালী ব ম-িচ ত 
রাম াি ক ণয়-ভাবনা ও অ াি েক িনজ মেনর সেগা  কের তলেত তাই িবল  করেল 

না। ব েমর পরকীয়া- ণয়মূলক ােজিড ফুেটেছ তারঁ  উপন াস িলেত। 
দুেগশন নী, কপালকু লা, কৃ কাে র উইল, রাজিসংহ ও সীতারােম। এই ভিমকার 
মেধ ই িবরহী কিব রবী নােথর কাব জীবেনর থমােধর িবলাপ-ভাষণ। রবী  পরবত   
সািহেত ও এই রকম পাওয়া না-পাওয়ার  আবিতত। াধীনতা-পরবত  সা িতক কােল 
িবেশষভােব জীবেনর ব গত াি র িদকই বড় হেয় কাশ পাে । আপাততঃ ক েলাক 
আমরা ত াগ কেরিছ। গণতাি ক জীবন এবং ভােটর মধ  িদেয় রাজ  দখেলর ত াশা 
স িত অিত তী  হেয় আমােদর আদশগত েক িবকার ব’ ল দেূর সিরেয় রেখেছ- এটাই 
বতমােনর পিরস্ফুট সত । এরই সে  িবজিড়ত জঘন  িহ -ুমুসলমান সা দািয়ক ,  
িহ রুও িনেজেদর মেধ  হানাহািন। এ  একটা অ ত ািশত যুগ-পিরি িত । এেহন পিরি িতর 
আঘােত সূদরূ আদেশর চারী মানুষ িপছ হেট যাে । স আে প সািহেত  ফুটেছ বেট, 
তেব পািথেবর সে  অপািথেবর যােগ য সািহিত ক কাশ পণূা  হেত পাের তার আিবভাব 
আবার কখন পিরস্ফুট হেব, কান মহাকিবর া ের তা এখন অনুমান করাও স বপর 
হে  না।   
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রবী -অনুিচ া 

 

    রবী নােথর য়ােণর ৫০ বছর পের তারঁ যাবতীয় রচনার মু ণ ও কাশন  চিলত 
আইন অনুসাের সাধারেণর অিধকাের আসেত চেলেছ এ িবষয় ট বাঙ্ লার িকছ িশি ত ও 

গিত-মন  ব ু েক িবচিলত কের তেলেছ। তােঁদর আশা া এরপর য কাশন সং া রবী -
রচনা আংিশক ভােব বা পুেরাপিুর কাশনার কােজ হাত িদেব, তারা রবী  রচনার তা 
সংর েণর িদেক তমন মেনােযাগ িদেত পারেব এমন মেন হয় না। ব বসােয়র িদেকই যােদর 
ল  তােদর কােছ এতদরূ সং ৃ িত-সেচতন হওয়ার ত াশা করা যায় না। য সব 
সািহিত েকর রচনা রবী নােথর মত এতটা ব াপক ও িবস্তৃত নয়, তােদর ে  অথাৎ 
যমন কাজী নজ েলর গান অথবা শরৎচে র গদ ভাষা-ভ ীর ে ই যখন বােক র ও 

শে র পাঠিবকার চলেছ, এমনিক রচনার কীয়তা ও স  হে , তখন রবী নােথর মত 
পূণ কিব স েক আর কথা কী? এর উপর এই মহাকিব , িযিন সমাজ ও দশ স েক 

চর মতামত কাশ কেরেছন, আজেকর রাজৈনিতক দলাদিলর ে  তারঁ রচনার 
অপপাঠ মুি ত কের এবং তােঁক িনজ িনজ অিভ ায় মত উপ ািপত কের াথিস র 
অবকােশর দুভাবনা থেকই যাে । িবেশেষ রবী নােথর হােতর লখা হবুহ নকল করেত 
পাের এমন ব রও স ে  অভাব নই। এইসব স াবনার িদক িচ া কের উ  ব ু বগ 
দাবী তেলেছন য, ৫০ বছেরর ঠক পর থেক তারঁ ে র কিপরাইেটর িবেলাপ, িবেশষ 
আইেনর বেল রদ করা হাক। ভারত সরকার অিডন া -বেল  িনেজ অিধ হণ ক’ র 

িতিনিধ ানীয় এক ট কিম টর হােত তা অপণ ক ক। দািয় শীল সই কিম ট অদ ািপ 
মুি ত ও অমুি ত এই মহাকিবর যাবতীয় রচনা যেথািচত িব তার সে  কাশেনর ব ব া 
করেত থাকুন। 

      যেহত রবী নাথ আধুিনক েদেশর সূ তম কাল্ চার তথা উ ািভলােষর বাহক ও 
িতিনিধ এবং সইসে  ভাবীকাল পয  ব া  ক’ র –মৃত হেয়ও জীিবতাব ােতই রেয়েছন 

সই হত তারঁ রচনাবলী স েক এরকম শ া-সংশয় অেযৗ ক নয়, িক  সই সে  এও 
িচ নীয় য এরকম শ া-সংশয় যন অবা ব এবং আত ি ক না হয়। আর ভারত সরকার 
য সিমিতর উপর তা র েণর দািয়  ন  করেবন সই সিমিতর সভ রা যন যাগ  ও 

িচ  হন অথাৎ যথায তা সংর ণ ছাড়া অন  কােনা ব বসািয়ক বু র ারা চািলত না 
হন। অন  কথায় বলেত গেল এই দাড়ঁায় য রচনা  িবেলােপর পর পু ক ব বসায়ীেদর 
মু ণ ও কাশেন অবেহলা এমনিক উে শ বণতা যিদ স াব  হয়, তাহেল সরকাির কােনা 
সং ার ে ও আজেকর িদেন স প স াবনার অবকাশ থেকই যায়। উদাহরণ প 
বলা যায়, রবী  রচনাবলীর সা িতেকর দু ট সরকারী কাশেন পণূা ভােব য  নওয়ার 
অবকাশ থাকা সে ও কােনা ে  যাগােযাগ অথবা কােনা ে  িকছ মু ণ মাদ 
লি ত হে । িব ভারতী কতৃক রবী -রচনাবলী কােশর (২৬ খ  + অচিলত) অেনক 
আেগ থেকই আ াজ ায় ৬০ বছর রবী নাথ যা যা িলেখেছন তা পৃথক্ পৃথক্ ভ  
হেয় মুি ত ও কািশত হেয় এেসেছ এবং ইিতমেধ  স িলর বহ সং রণও হেয় গেছ। 
সরকম এক সং রণ থেক অন  সং রেণ দ’ুচার ট ভাষা ও বানােনর ঐক  নই। থমতঃ 
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মু ক ও কাশেকরা িকছ ম- মাদ কের এেসেছন, ি তীয়তঃ কিব িনেজ ান িবেশেষ তারঁ 
ভাষাভ ী বদেলেছন। সে ে  নাতন কের রচনাবলীর মু েণ ও কাশেন কান্ সং রেণর 
পাঠ হণ করব সই এক সমস া দাড়ঁায়। স িত প মব  সরকােরর মুি ত রচনাবলীর 
সং রেণ প্ ফ –সংেশাধেকর অ তা ও অবেহলা িকছ থেকই গেছ। সুতরাং  
ভারত সরকার অিধ হণ কের কােনা কিম টর উপর ন  করেলই য তা ম- মাদ মু  
এবং কাশন ত াবধানকারীর স াব  মিলন বৃ র ারা ান িবেশেষ কলংিকত হেব না, 
এমন কথা জার িদেয় বলা যায় না। সা িতক এক ট ঘটনা অবশ  ব ু েদর সে হ- 
সংশয়েক  িকছটা াভািবক ক’ র তেলেছ এমনই মেন হয়। স ট হ’ল –রবী নােথর িনজ 
হােত িলিখত বেল ঘািষত কেয়ক ট কিবতার সংকলন, এক ট নাটক ও িকছ িচ ঠপে র 
সং হ িবেদশীেদর কােছ চড়াদােম িব েয়র জন  ইংল াে  নীলাম করেত চাওয়া হেয়িছল, 
অথচ ভারত সরকার, প মব  সরকার বা রবী ানুরাগী এেদশীয় কাউেক তার আেগ িকছই 
জানােনা হয়িন। ব াপার ট িব াপন থেক জানেত পের ল ন  ভারতীয় রা দতূ ভারত 
সরকার তথা প মব  সরকারেক জানান। েম রবী ানুরাগী প মব  সরকার জানেত 
পের ২৪ হাজার পাউে র িবিনমেয় রবী রচনার উ  পাণ্ডিলিপ সং হ ক’ র কালচার 

মন তার এক ট মহৎ দৃ া  রেখেছন। িক  নানা কারেণ া  কিবতা সংকলন ও নাটেকর 
পাণ্ডিলিপ য রবী নােথর হ -কৃত এিবষেয় সে েহর অবকাশ থেকই যায়। লখা িল 
িবেশষ েদর ারা পরীি ত হওয়া েয়াজন। রবী নাথ স েক তারঁ লখা িনেয় নানান্ 
ধরেণর াথিস র আশ া যখন থেকই যাে  তখন  িবেলােপর পর সরকার-িনযু  
ঐ উ মােনর কিম ট ে পািদ দাষ থেক রবী রচনােক যথাসাধ  মু  রাখার য়াস 
িন য়ই িনেত পারেবন এমন আশা উ  বা েবরা কেরেছন। 

      ঐ রকম নানান্ অপ-স াব তার সংশয় সামেন রেখও িক  নাতন ক’ র কিপরাইট 
সংর েণর উদ্ েযাগ িবষেয় ি র বু েত িবেবচনার যাগ  িকছ বলার েয়াজন থােক। 
ব গত ভােব আিম আমার সে হ-সেচতন এবং নাভাস ব ু ম লীেক  করেত পাির য- 
রবী নােথর যাবতীয় পূণ রচনার যথাযথতার া র যিদ পরপর কািশত িতন ট 
রচনাবলী সং রেণ ( িব ভারতী ও দুই সরকারী সং রণ না রাখা হেয় থােক তাহেল  
সংরি ত ক’ র পরবত  সং রণ কােশও িক তা স বপর হেব? ঐ িতন নামকরা সং রেণ 
সাধারণ ছাপার ভূল বাদ িদেয় কাথাও িক মূল রচনার িবকৃিত ঘটােনা হেয়েছ? তা যিদ না হয় 
তাহেল  িবেলােপর পর সাধারেণ  যারঁা রবী রচনা কাশ করেবন তােঁদর ায়ী আদশ 
তা থেকই যাে । ভেলর বা পিরবতেনর অবকাশ কাথায়? কিপছাড়, কিপেযাগ ভৃিত 

ঘটােল িশি ত সাধারণ িক তােঁদর ছেড় কথা কইেব? এর সে  বলা যায় য রবীে র রচনা 
িবপুল হেলও বহ আেলািচত। তাছাড়া পু ক ব বসায়ীরা স ােন িবচ িত ঘটােত যােবন ঠক 
কান্ ত াশায়? অতএব আশংিকত হবার কােনা কারণ দখা যাে  না। যিদ বলা যায় য 

রবী নােথর অন  বহ লখা, যমন িচ ঠপ , িৃতিচ , ম ব  বা টকেরা অেনক িকছ যা 
এখেনা লাক সমে  কািশত হয় নাই স িল স েক তা যথাযথতা সংর েণর 

েয়াজন। একথা মানা যেত পাের। িক  রবী নােথর অ কািশত লখা িল িক এতই 
পূণ হেব য তারজন  চিলত সব  ীকৃত িবিধর িবপযয় ঘটােত হেব? কােনা 

সরকােরর পে  এটা িক একটা সংকীণ পদে প হেব না? মহাকিবর  আেরা ৫০ 
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অথবা শতবষ সংর েণর াবকারীরা িক ভেব দেখেছন য, িবে র পূবতন কােনা 
মহাকিব বা মনীষী স েক সংর েণর েয়াজনীয়তা উপল  না হেলও (েযমন দাে , 
ভা জল, শকসপীয়ার, গেয়েট, কািলদাস) তারঁা মােটর উপর জনিচে  অবি ত থেকই 
গেছন। তােঁদর যটকু পাঠেভদ দখা যায় তােত তােঁদর মৗল েপর িকছ হরেফর হয়িন। 

সুতরাং জনিচে  রবী নাথ স েক িবকৃত ধারণা গেড় উঠেব এ সংশয় অেনকটাই অিতকৃত 
বা ক নামা । এরকম নভূেত নভিবষ িত পদে প হেণর াব ও সরকারপে  কতদরূ 

হণ যাগ  হেব জািননা। যিদই গহৃীত হয় তাহেল ভিবষ েত ভারেতর অন  লখকেদর রচনা 
সমভােব সংর েণর দািব িক উঠেব না? তাছাড়া িচ ার এই অবকাশও থেক যাে  য 
ভাবীকােলর সাধারণ কাশকেদর অ ত কউ কউ তা রবী নাথ স েক উি  ব ু বেগর 
মতই অনুরাগী ও সেচতন হেত পােরন। সমাজ ও দেশর কল াণ িবষেয় তােঁদর অিধকতর 
সেচতনতা ও স য়তা থাকেত না পাের এমন নয়। সাধারণভােব দখা যায় কাশক বা 
পু ক ব বসায়ীরা ায় বা অিন ায় লখকেদর রচনা িবষেয় উদাসীন থােকন না, কারণ 
এ িনেয় সমােলাচনা হ’ ল তােঁদর বই িব েয় অসুিবধা হয়। তবু মু ণ মােদর হাত থেক 
এেদেশর কারই বা অব াহিত আেছ? অবশ  নাটবই – ছাপােনা হীন েরর ব বসাদারেদর 
কথা আমরা এ সে  ধরিছ না। যাই হাক, নানা কারেণ নাতন ক’ র  সংর েণর 

াবকেদর উপিরিলিখত যু  িবেবচনা কের দখেত অনুেরাধ জানাই।  

    এিবষেয় আরও কথা আেছ। লখক বা কিবরাও অ র ভােব চান না য তােঁদর 
মেনাভাব িল কােনা ব  বা স দায় িবেশেষর কুি গত হেয় থাকুক। তােঁদর লখা 
সকেলই মেনােযাগ সহকাের পড়েব ও তােঁদর মেনাভােবর স ী হেব এমনতর পিরি িতই 
তােঁদর কাম  হেয় থােক। শাি িনেকতন িবদ ালয় ও িব ভারতীর ব য় িনবােহর জন  
রবী নাথ কতদরূ িবপ  িছেলন তা অেনেকরই জানা। এজন  িব ভারতী ন-িবভােগর 
সৃ  এবং  িনিদ  করার উদ্ েযাগ হণ। তবু কিবর অ র  বাসনা িছল-  

বেলিছ য কথা, কেরিছ য কাজ, 

আমার স নয়, সবার স আেছ, 

িফিরেছ িময়া সংসার- মাঝ িবিবধ সােজ। 

অবশ  বলাই বাহল  য তারঁ এই অিভ ায় িব ভারতী ন কতৃপে র নানান্ উদেযােগর 
কারেণ সাথকই হেয়িছল। তারঁ িতেরাধােনর পর এই সিদন পয ও িব ভারতী ন িবভাগ 
তার চলমানতা র া ক’ রই চেলিছল। ক ীয় িবিশ  িব িবদ ালয় েপ ীকৃিতর পর ন 
িবভােগর পিরি িত মশঃ িভ প িনেয়েছ। সই সচলতা এখন আর নই। িবেশেষ েনর 
অিধকার সাধারেণ  চেল যাওয়ার পিরি িতেত। িক  িত ান থাকেলই বা কী হেব তার চালক 
তা মানুষ। রবী -আদেশ দীি ত ত াগী ও কম রা বহিদন থেকই নই। উ রািধকারী 

বতমান াি েদর মেধ  তা নই-ই। এমন অব ায়  য পাবিলেকর হােত চেল 
আসেছ তার ভােলা ম  দুই িদকই কা িনক ভােব ভাবা যেত পাের মা । িচরাচিরত িনয়ম 
ল ন ক’ র ক ীয় সরকার যিদ  িনজহােত িনেয় নয়ও তােত নাতন সমস াও 
আসেত পাের। িবেশষ আশ া এই য ক ীয় বহমেতর কালাহেল এবং দলীয় ােথর 
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িবপােক পেড় দশ বতমােন মতামেত বহধা িব । তার উপর বহভাষা-ভাষী রাজ িল 
ভাষা ও সািহত  িনেয় িনজ গৗরেবই ম  থােক। ইংেরজ অিধকােরর আেগর িদেন 
সািহিত েকরা কী লেখন তা িনেয় রাে র মাথা-ঘামােনার েয়াজন বা অবকাশ িছল না, 
যিদচ কিবকুলেক রাজারা স ান ও আিথক সাহায  িদেতন। ইংেরজ সরকার ‘িসিডশন’ এবং 
সমােলাচনায় উ  হেয়েছ, অথচ লখক সািহিত কেদর কােনা আিথক অনুকুল  কেরিন। 
পরাধীন ভারেত রবী নােথর মত কিবও য রা য় পাষকতা পান িন তার কারণ তারঁ 
ইংেরজ– শাসেনর তী  িবেরািধতা। ব তপে  াধীনেচতা রবী নাথ েদশী িবেদশী কােনা 
প েকই পিরত  রাখেত আ হী িছেলন না। উ  জাতীয় াথ সংর ণ িবষেয় তারঁ িন াবাদ 
তােঁক যমন িবেদেশ তমিন েদেশও সমােলাচনার পা  কের তেলিছল। জািলয়ানওয়ালার 
ঘণৃ  বীভৎসতার িতবােদ িতিন ােদিশক নতােদর কাছ থেক যমন ত ািশত উদক  

শংসা পান িন তমিন ইংল াে র মনীষী ব ু রা তারঁ িত িবমুখই হেয়িছেলন। লখক 
িহসােব তথা মানুষ িহসােব রবী নােথর চাির ক বণতা ও দৃঢ়তা কানখােন তা সকােল 
তমন ধরা দয় িন। িব াতৃ  এবং পেরা  ইংেরজ সপ তার সে েহ িবিপনচ  পাল ও 
দশব ু  িচ র ন তােঁক অিভযু  কেরিছেলন, এমন িক সুভাষচ ও তােঁক সে হ 

কেরিছেলন। িক  সংকেটর সমেয় সুভাষচ েকই ভারতীয় জনগেণর একক নতা িহসােব 
বরণ করেত তারঁ কােনা ি ধা হয় িন। ীিনেকতেন রবী নােথর প ী সংগঠন সরকার বা 

ােদিশক কারও আ েহর িবষয় িছল না। নানা কারেণই রবী নাথ যমন ইংেরজ সরকােরর 
কাছ থেক তমিন ােদিশকেদর কাছ থেকও ত ািশত সমাদর পান িন। রবী  য়ােণর 
বহ পের িত ত বতমান পঃ বঃ বাম  সরকারই মহাকিবেক তারঁ াপ  মযাদায় ভূিষত 
করেত আ হী হেয়েছন। 

     িক  ঐ ে র কথা। আমােদর মেন হয় না র ণশীল ক ীয় সরকার শষ পয  এ 
িবষেয় নাতন আইন করেত অিভলাষী হেবন। সমােলাচনা চলেব, প মবে রই ব বসায়ী 

িত ান িল হ চ বাধােব এবং অন পে  িবিভ  রােজ র সািহিত ক-পে ও সম  
দওয়ার দািব উঠেব।তখন বেড়া মােপর কিব এবং ছাট মােপর কিব বেল কােনা ভদ রাখা 

হেব না। আর যা অস াব  বেল মেন হে  তা যিদ স ব করাও যায়, তবু তােতও রাবী ক 
তা সংরি ত হেব িক না তা আেগ থেক বলাও যায় না। বা ব অধায়েন দখা যায় েদশী 

যুেগর তলনায় আমােদর জাতীয় চির  িন ািভমুখী হেয় পেড়েছ, যার ফেল উপযু  সরকাির 
ব ব াপনাও অনুপযু  মানুেষর হােত পেড় িনচমােনর ফল সব করেছ। দরূবত  ভিবষ েত 
হয়ত বা এই পিরি িত থাকেব না এমনটা আশা কেরও বলা যেত পাের য  সংর েণর 

েয়াজনীয়তা নই, তখন জাতীয় িবেবেকর উদেয় ব বসায়ী িত ান িলও কল মু  হেয় 
পড়েব। রবী নােথর রচনা তার কীয় ভা র অব ােতই সাধারেণ  দীি  পােব শক্ স্ পীয়ার 
কািলদােসর মত রবী নাথ ও তারঁ অ ঃসার িনেয় মহাকিব েপই ািয়  পােবন। ছাটখােটা 
ব াপার িনেয় উি  হবার কােনা কারণ দিখ না। 

       ছাড়া রবী নাথ স েক অন  আর একটা দািব িনেয়ও ব ু মহলেক সা ার 
হেত দখা যাে । তা হ’ল তােঁক “ জাতীয় কিব” বেল ীকৃিত দান। এই মেনাভাব জ  িনেয়েছ 
প েমর দৃ া  থেক এবং সইসে  রবী –ভািষত সমাজ ও জীবনাদশই ভারেতর জাতীয় 
আদশ হওয়া উিচত এরকম একটা বাধ থেক। মৗলভােব এ ধরেনর অিভ ােয়র সে  
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আমােদর কােনা িবেরাধ নই। িক  এ িবষেয় দু ট িবতক িচ নীয় রেয়েছ। িবতক এই য, 
রবী নাথ এতবড় কিব য, সরকারী আওতায় এেন ‘জাতীয় কিব’ আখ া দওয়ায় তারঁ 
মানমূল  বাড়েব না। অেপ াকৃত বহ ছাট মােপর কিবও পা ােত  ‘জাতীয় কিব’ েপ 
সরকাির া র পেয়েছন। আর শকস্ পীয়ার সভােব িচি ত না হেলও যমন ইংলে র 
নবজ  িদেয়েছন তমিন আজ পয  সারা িবে ও সমাদৃত রেয়েছন। রবী নাথ তলনায় 
তারই মত িব -বেরণ  কিব, অিধক  মনীষীও। “জাতীয় কিব” নােম তারঁ মযাদা বৃ  পােব 
এমন ধারণা অ ে য়। তাছাড়া সরকারী ীকৃিত এবং পাষকতার মেধ  সরকােরর উে শ  

বণতা  থােক না, ফেল সব কিবর কােছ বা আদশ- বণ মানুেষর কােছ তা হণীয় হয় 
না। পাঠকরা িন য়ই জােনন য, অধুনা বিতত প ী , প িবভূষণ ভৃিত আখ া 
অেনেকই অ াহ  কেরেছন। এই সে  মেন রাখেত পােরন য, ওয়াডস ওয়াথ জাতীয় কিব 
আখ ায় ীকৃত হেল পর বায়রণ তােঁক “ For  a  handful  of  Silver   he  left  us, / For  a  
riband  to  stick  to  his  coat”  ভৃিত বােক  িকভােব কশাঘাত কেরিছেলন। সাধারণ 
মােপর লখক বা কিবরা অথ বা িতপি র মােহ এরকম ীকৃিতেত মহৎ াি  বেল হয়েতা 
বা মেন করেতন , িক  রবী  চির  িবষেয় আমরা যতদরূ জািন, িতিন এধরেণর ীকৃিতেক 

ত াখ ানই করেতন, যমন কেরিছেলন তারঁ নাইট উপািধ। এই মহাকিব য জনগেণর 
আদালতেকই তারঁ িবচার স েক শষ আদালত বেল মেন করেতন স িবষেয় মাণ আেছ। 
আর তারঁ মৃত র বহপের এরকম ীকৃিতদােনর দাবী হাস করই হয়, যমন ঘেটেছ কােনা 
কােনা  মৃত ব েকও ‘ভারতর ’ ভৃিত উপািধ দওয়া। সুতরাং এ িবষেয় ব ু গেণর 

দাবী উ াপন স ত বেল মেন হে  না। 

     শষ কথা এই য রবী নাথ এমন এক আ য কিব ও মানুষ- সংল  মহাকিব য 
সংকীণভােব তােঁক অখ ািয়ত ও চািরত করার য়ােস তারঁ অবমাননাই করা হেব। আর 
বাঙালী জনিচে  তারঁ য ান তােত তারঁ রচনার িবকৃিত সাধন িতবােদর স ুখীন হেবই। 
মুখ  রচনাবলীর আ েয় তারঁ য িচ  জনসমােজ সু িত ত আেছ তা খব করেব ক ? 
অতএব, আসুন, বরং তারঁ সািহেত র অনুধ ােন অিধকতর িনরত থািক, কােল কােল নাতন 

ার উে ািচত হাক- এই উপােয়ই িতিন সাথকতর ভােব সংরি ত থাকেবন। 
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রবী  িতভার পিরচয় 

িন লকুমার ঘাষ 

     ভােবা াস বাদ িদেল, রবী - শ  যাহা গত অধ শতা ী যাবৎ কাল হইয়া আিসয়ােছ, 
তাহা রবী - িতভার যথাথ ম ানুধাবেনর ফেল উদব্ু  হইয়ােছ বলা চেল না। িতভার 

প অনুধাবন করাই কিবেক যথাথ দখা, এবং তাহা স ব হয় যখােন সই িতভা 
িতফিলত হইেতেছ,-অথাৎ সমােলাচক বা ভাবানু াহীর মানসপেটর িব ার এবং 

ঔ েল র উৎকেষর উপর। িব  িবি  ভােব, িকংবা পবূিনিদ  কােনা সং ােরর ারা 
অিভভূত মানসদপেণ দিখেল, এবং িতভার আংিশক িবেশষ েক িবিশ  কিরয়া দিখেল, 
যথাথ ম ানুধাবন ব াহত হয়।  

     অধ াপক ু িদরাম দাস রবী  িতভার সা েভৗম পিরচয় িদেয়েছন, এবং অত  
দ তার সিহত তাহঁার িনেজর উপলি েক কাশ কিরয়ােছন। রবী - িতভার পিরচয় 
এই প িবশদ ও গভীরভােব আর কহ িদয়ােছন বিলয়া আমার জানা নাই।  

     পিৃথবীর য- কােনা দেশ এবং য– কােনা কােলই রবী - িতভা অতলনীয়। সভ তার 
ইিতহােস রবী - িতভা িচরকােলর িব য় ও ঔৎসুেক র িবষয় হইয়া থািকেব। মানুেষর িচ া 
ও অনুভূিত য কত সুদরূ- সারী ও গভীর হইেত পাের, ভাষা ও কাশভ ী য কী পিরমাণ 
বাণীময় হইয়া উ ঠেত পাের, িবে াপলি  মানুেষর অ ের য কতটা চতনশীলতা স াত 
কিরেত পাের, িব সািহেত  রবী নাথই তাহার স ে  উদাহরণ। অ-সাধারণ মানুেষর 
অথাৎ কিবর িতভায় এই অসামান তা সৃ  হয় দইু ট বাহ  উপাদােনর ারাঃ ‘এক ট 
বহকাল-আগত আর এক ট তাৎকািলক বতমান। এক ট য়া িনগঢ়ূ, অন ট বহল পিরমােণ 

ত । রবী -সািহেত র প ােতও একিদেক িবপলু ভারতীয় সািহত  ও জীবেনর িৃত 
রিহয়ােছ।’ অতীেতর মেধ  অবগাহন এবং বতমােনর পিরেবেশ পিরিস েনর ারাই এই 
মানস- ভাব স ব। ‘ কবল অতীেতর অনুসরণ নয়, অতীত এবং বতমােনর সম সীকরণই 
ঐ াকৃিতক শ র কাজ।’ িক  এই সম সীকরণ হয় া  ঐিতেহ র পা েরর ফেল। 
কান্ অদৃশ শ র য়ার ফেল এই সম সীকরণ নব পায়েণ উ ািসত হইয়া ওেঠ? য 
ব ািনক অ াত-কারেণ দইু পথৃক্ ব র সংিম েণর ফেল এক নূতন ব র আিবভাব ঘেট, 
িতভার পিরস্ফুরণও অনু প অ াত কারেণই স ািবত হয়। হয়, একটাই দিখ। কারণ, 

িব ােনর ে ও য প, সািহেত র ে ও ঠক সই পই অ াত এবং িব য়কর। 
‘পুরাতন ও ত ে র যাবতীয় িব , অৈনক যু , পর রিব  অথচ সম েয়র জন  
আ হশীল জীবনাদেশর ঐক  সািধত হয় এবং নতূেনর জ  হয়।’ এই নূতন যিদও অতীেতর 
আ েয় এবং সমকালীন িত য়ায় উদ্বু  হয়, তথািপ অনাগতকােলর অিভমুেখই ইহার 
গিত। এই জন ই িতভা-মা ই কালবািহত হইয়াও কালািত মী। এইজন ই কািলদাস বা 
গােট বা রবী নাথ িচরকালীন। 

     মন চতনার আধার। চতেন র স্ফুরণ হয় মেনর িবস্তৃিত ও গভীরতার জন । ব েভেদ 
এই িবস্তৃিত ও গভীরতা িবিভ । ইহা কােলরও আেপি ক। মাইেকল ্অ াে েলা, র ােফল্  , 
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গােট, কািলদাস এবং সক্ স্ িপয়র, তৎ তৎ কােলর ঐিতহািসক কারেণই স ািবত 
হইয়ািছেলন। উনিবংশ শতা ীর বাংলােদশই রবী নাথেক সৃ  কিরেত পািরয়ািছল। 
ঐিতহািসক কারেণই এক-এক ট যুগ উ ল হইয়া ওেঠ, এবং তৎকালীন মানুেষর মনেক 
িব াের এবং গভীরতায় িবরাটেক ধারণ ও কাশ কিরবার সহায়তা কের। িক  এ যন যে র 
উপেযাগী বদীিন াণ মা । ইহার পর আেছ ব গত সাধনা ও পির ম, আেছ সিমধ সং হ 
এবং নানা বেণ সমু ল ও গে  সুমধুর পু চয়ণ। এই ব গত সাধনা কেঠার ও াি ত 
না হইেল য েবদী াণ-ির  রিহয়া যায়। সইজন ই, যুগ ভাব সহায়ক হইেলও ধু ব র 
অ মতার ফেলই বহে ে  িতভার সম ক্ অথবা িকছমা ও িবকাশ ঘেট না।  

     মহতী ভাষার মাধ েমই মহৎ ভাব স্ফুিরত হয়। ভাষার নপুণ  আেস বহিদেনর 
অনুশীলেন। ভারেতর িবিভ  েদেশর িবিভ  ভাষার মূল উৎস দুই টঃ দি ণ-ভারেত তািমল 
এবং বাকী সমুদয় অংেশ সং ৃ ত। তেল , মালয়ালাম্ ভৃিত আ িলক ভাষায় যাহঁােদর 
রচনা সাথক হইয়ােছ, তাহঁারা াচীন তািমল হইেত াণ-রস আহরণ কিরয়ােছন। বাংলা, 
িহ ী, মারাঠ , ওিড়য়া ভৃিত ভারেতর অন ান  আ িলক সািহেত র িশকড়ও সং ৃ ত ভাষার 
রেস িস ।  

     রবী নাথ সং ৃ ত সািহেত র সে  যেতাটা িনিবড়ভােব পিরিচত িছেলন, অদ াবিধ কােনা 
ভারতীয় সািহিত কই তেতাটা হয় নাই। িদি জেয়র ভরী-িননাদ তা িনময় না হইয়া পাের 
না। মেনািবজেয়রও মূল-রহস  আেছ ; িনর সে  বাণীর িমলন। জীবনেক আস  হণ 
কিরয়াও তাহার জব সংেকত এড়াইয়া যাওয়া। রবী  িতভার মূল কথা ইহাই।  

    অধ াপক ু িদরাম দােসর বই ট সমােলাচনা বা সুখােলাচনা মা  নেহ। রবী -সািহত -
পির মায় এক ট সাথক ও মূল বান িনেদশ-  েপই ইহার মূল । 

 

   (যুগবাণী, কিলকাতা শিনবার ১০ই অ হায়ণ,১৩৬২, ২৬ শ নেভ র ১৯৫৫)   (“রবী  
িতভার পিরচয়”; লখক-অধ াপক ু িদরাম দাস। কাশক-পুিথঘর ২২ কণওয়ািলস ট , 

কিলকাতা ৬। মূল -দশ টাকা।)      
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রবী  িতভার উে ষকার 

অ ণকুমার বস ু

 

     রবী  িতভার অ গূঢ় রহস ময়তার উে েষ থম সুিবস্তৃত সমী া কেরেছন 
অধ াপক ু িদরাম দাস (১৯৫৩)। িতভা-শ টেকই  িতিন সরাসির হণ কের তারঁ 
আেলাচনার উে শ  ও উপেযািগতা াত  ব াখ া কেরেছন এবং রবী   সািহেত র 
গতানুগিতক অ াকােডিমক আেলাচনার পথ পিরহার কেরেছন। তারঁ এই ে র থেমই বলা 
হেয়েছ, “ কিবর সৃ  অিত িব য়কর ব াপার িবেশষ। কােব র বাইের থােক বাণীর অজ তা, 
অেথর বিচ , অ ের থােক ক নার িনগূঢ় ঐক । আবার ত  কিবর ভাব ত  বেল 
কােব র েপ এ প পাথক  , আেবদেন  এত অিভনব । কােব র অ ের য কিব  
রেয়েছন তার রহস ময় শ েক কিব িতভা বেল উে খ করিছ , আর তারই প যথাসাধ  
িনণয় করবার জন  আমােদর এই য়াস।”  অধ াপক রায়না য গিতময়তা াচয ও বিচ  
শ সম   িদেয় রবী নােথর সৃ -রহস েক িবেশিষত কেরেছন। অধ াপক দাস স ঠকভােবই 
সই সনা করেণর কাজ  কেরিছেলন সােড় িতন দশক আেগ। তারঁ ভাষায়, “িবশাল 

রবী কােব র এক ট িবেশষ ধম হে  এর অ িনিহত গিতশীলতা এবং বিহর  বিচ  িনেয় 
মপিরণােমর  পেথ যা া।” 

         অধ াপক দাস রবী  িতভা িবে ষেণ আর এক ট সূে র সে  আমােদর পিরচয় 
সাধন কিরেয়েছন, “ এিলয়ট যােক বেলিছেলন ািডশন ও ই িভজয়ুাল ট ােল -এর 
যৗগপত  । পনু  তারঁ ভাষায় , কিবেদর িতভায় দু ট বাহ  উপাদান কাজ কের। এক ট 

বহকাল-আগত অতীত আর এক ট তাৎকািলক বতমান । এক টর য়া িনগূঢ় অন টর বহল 
পিরমােণ ত । িক  অতীত এবং বতমােনর ে র মেধ ই কিব-মানেসর প িত া, 
অথবা আরও যৗ ক স  হল অতীত ও বতমােনর সে  কিবমানেসর , সম য় ও 
পর েরর পা র।” 

         আিদযুেগর রবী -ভাষ কার অ জত চ বত র সে  অধ াপক দােসর দৃ ভি গত 
িকছ াত  িকছ সাদৃশ  দুইই আেছ। অধ াপক চ বত  তারঁ রবী নাথ (১৩১৮) বে  
বেলিছেলন, 

                “িব েক, মানুেষর জীবনেক নানা িদক িদেয় উপলি  কিরবার এই ব াকুলতাই কিব 
রবী নােথর কিব েক উৎসািরত কিরয়ােছ. . .।” 

     অন  িতিন বেলেছন, কৃিতর িত অিতিনিবড় অিতগভীর মই কিবজীবেনর 
মূলসুর। ‘ কৃিতর সে  যােগর এই ভাব টেক রবী বাবু উ রকােল িব েবাধ নাম িদেয়েছন, 
সধানুভূিত বিলয়ােছন। . . .আিম িনঃসংেকােচ বিলেত পাির য, এই সধানুভূিতই কিবর 
জীবেনর ও কােব র  মূল সুরঃ অন ান  সম  বিচ - সৗ য , ম, েদশানুরাগ, সম  
সুখ দুঃখেবদনা এই মূলসূেরর ারা বহৃৎ িব ব াপী এক ট সার া  হইয়ােছ,’  
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     অধ াপক দাস তারঁ আেলাচনায় িলেখেছন, ‘মত ীিতর সে  অধ া  ীিতর, সমাজ ও 
জীবেনর সে  অ প িমলেনই তারঁ িতভা সাথক হেয়েছ ।’ ...‘কিবর  স য় অনুভূিত ধীের 
ধীের অ প চতনায় েবশ কেরেছ,’ িতিন দিখেয়েছন িকভােব িনসগ-আ ীয়তা থেক 
কিব মানুষ আ ীয়তায় পৗ িছেয়েছন এবং এই ভােব দবিনিদ  পূণতা পাওয়ার মধ ই তার 
পিরণাম বণ কিব ভাব গিতশীলতা অজন কেরেছ। সই সে  অধ াপক দাস রবী  

িতভায় আর এক ট িবেশষে র স ান িদেয়েছন, যার সূ  পূবকিথত  এিলয়েটর ভাষ েকও 
অিত ম কের যায়, কালাইেলর িচ ায় এর িকছটা আভাস িছল। অধ াপক দােসর উ ঃ 

             “যুেগািচত মহৎ িতভার মেধ  পুরাতন ও ত ে র যাবতীয় িব  অৈনক যু  
পর রিব  অথচ সম েয়র জেন  আ হশীল জীবনাদেশর ঐক  সািধত হয় এবং নূতেনর 
জ  হয়। এই নূতন যিদও অতীেতর আ েয় এবং তৎকােলর িত য়ার জ লাভ কের, 
তথািপ দরূবত  ভিবষ েতর িদেকও এর ল  িনিদ   থেক। কিব- িতভা এই কারেণ 
কালবািহত হেলও কালািত মী।” 

      অ জতকুমার যােক ‘অধ া সাধনা’ শে  িচি ত কেরিছেলন, অধ াপক দাস কিবর 
ঈ র-ভাবুকতা বা অধ া -অনুরােগর ােন ‘অ প’ শে র ব াবহার কেরেছন। অ প কন 
 ? কারণ ‘বা ব িনসগ-মানুষ-পথস ারী কিবর ঈ র তারঁ কীয় এক ট উপলি  িবেশষ, তা 
না- ত, না-অৈ ত, না- ব ব, না- া , িতিন পমধ বত  অিনবচনীয় রস প ।’ 
অ জতকুমার দীঘজীবী িছেলন না। িতিন  গীিতমাল  পয  আেলাচনা কেরই রবী চচা 
অসমা  রেখ য়াত হন। ফেল গীতা িলর অধ া -সাধনা শষ পয  রবী নােথর 
মানবতাি ক চতনায় কমন কের উ ীণ হল, িমি িসজম ব াখ াতা অ জতকুমার তার 
হিদশ পানিন। অধ াপক দাস িলেখেছন, 

            “ আমরা মশ দখেত পাব অ পেবােধর সে  িমি ত এই উদার মানবীয়তা , দুঃখ 
ও মৃত েক অ ীকার ভৃিত কিবেক িণেকর জেন   গিতেলােক উধাও কের এক ট ধ্ ব 
সামা জক আদেশ  জীবনেক দখায় অনু ািণত কেরেছ। যেহত কিবর িবিশ  
অ পানুভূিতই এ প জীবন দশেনর মূেল সই হত অ প-স েকর এই অধ ায় ট আমরা 
অিতশয় পূণ মেন কির ।” 

      এই ে র কারেণই এেসেছ রবী নােথর সমকালীন অন ান  রচনা স  এবং পরবত  
সািহত ধারার িভতর িদেয় এই মানবমুিখতার বণতা। এই জন ই অধ াপক ু িদরাম দােসর 
রবী  িতভার হেয় উেঠেছ সম  রবী  িতভার যথাযথ উে াচনিশ - 

              “ সৃ র সত তা স েক ি র ধারণায় উপনীত কিবর িনিবড় মানবানুরাগময়  
সমাজবাদী পিরচয় এর পর থেক তারঁ রচনায় িবিশ ভােব ফুেট উঠেত লাগল। ‘অচলায়তন’ 
নাটেক কিব এেদেশর বতমান অমানবীয় সং ােরর িব ে  িবে াহ ঘাষণা করেলন, বলাকা 
ও ফাল্ নীেত দঃুখতাপজজর মানুেষর মিহমা কীতন কের তােক অ গিতেত উৎসািহত 
করেলন, মু ধারা ও র করবীেত সবিবধ রা য় ও ধনবাদী যাি ক িনপীড়ন থেক মানুষেক 
উ ার কের তার েপ অবি ত দখেত চাইেলন। কাব জীবেনর সায়াে ও কিব বা ব 
মানব ীিতর বাণীেতই িনজ কাব েক চিরতাথ  করেত চাইেলন। কিবর এই একা  
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মানবানুরােগর কথা দাশিনকতার আভােসর সে  ‘িরিলজান অব্ ম ান’ এবং ‘মানুেষর ধম’ 
বক্তৃতায় কািশত হেয়েছ। এ দু ট ে  তারঁ পিরণত মানবমিহমােবােধর ায় সম ক 
পিরচয়  ফুেট উেঠেছ। ‘প পুট’ কােব র এক ট কিবতায় কিব আ প িবে ষেণর মেধ  

ণীিবেভদনাশী নরেদবতার কােছ িন িলিখতভােব াথনা জািনেয়েছন- 

মানুষেক গ র মেধ  হািরেয়িছ 

িমেলেছ তার দখা 

দশ-িবেদেশর সকল সীমানা পিরেয় । 

তােক বেলিছ হাতেজাড় কের- 

হ িচরকােলর মানুষ, হ সকল মানুেষর মানুষ, 

পির াণ কেরা- 

ভদিচে র িতলক-পরা 

সংকীণতার ঔ ত  থেক। 

হ মহান পু ষ, ধন  আিম, দেখিছ তামােক 

তামেসর পরপার হেত 

আিম াত , আিম জািতহারা ।” 

     এছাড়া িতভা-িবে ষেণর অধ াপক দাস আর একিদক িদেয় অ জতকুমােরর সে  
একমত হনিন । যিদচ ‘কিবের পােব না তাহার জীবনচিরেত’ এই রবী বাণীর সে  
অ জতকুমার ি মত পাষণ কেরনিন, তবু  িতিন রবী জীবনেক স ূণ অ ীকার কের 
রবী কাব েলাচনায় উৎসাহ পানিন। কারণ িতিন ল  কেরিছেলন য, 

            “রবী নােথর জীবনী স ে  এই এক ট কথা মেন রািখেত হইেব য, িতিন বরাবর 
িনেজর ভােবর অ িনিহত পথ অনুসরণ কিরয়া চিলয়ােছন, সই তাহঁার ভােবর মেধ ই 
তাহঁার কিব কৃিত, তপ ী কৃিত, ভাগী কৃিত পর র ঠলােঠিল কিরেত কিরেত মশই 
পর েরর মেধ  সাম স  কিরয়া লইেতেছ।. . . 

     আিম তা মেন কির কিবর কাব রচনা ও জীবনরচনা একই রচনার অ গত, জীবনটাই 
কােব  আপনােক সৃ  কিরয়া চিলয়ােছ। . . . . . . . . .   

     এইবার তাহঁার জীবনচিরত ও কাব  উভয়েকই একে  িমলাইয়া েম েম তাহােদর 
িভতেরর এই ত ট উদ্ ঘাটন কিরয়া দখাইবার চ া করা যাইেব। ” 

     িক  অধ াপক দাস  িদেয়েছন জীবন ব িতির  কাব -িবচােরর উপর –‘রবী নােথর 
জীবনচিরত িমিলেয় তারঁ সৃ র রহস  সম ক অনুধাবন করা স ব নয় বেলই আমরা মেন 
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কেরিছ এবং তারঁ িবখ াত সৃ িলর কান টেকই অিত সামিয়ক রেঙ অনুর ত কের হণ 
করেত পািরিন। বলা বাহল , কবলমা  জীবনচিরেতর িত ল  িনব  কের কাব িবচােরর 
িব ে  কিবও বারবার আপি  জািনেয়েছন। ..... মাট কথা, কিব-জীবনও কবল তাৎকািলক 
ঘটনা কিবমানসেক জানার িদক িদেয় কাথাও সহায়তা করেলও তােদর সীমা স েক  যন 
অবিহত হেত পাির এবং একথা যন ভেল না যাই য রবী রহস েলােকর দীপবিতকা সই 
গাপনচারী কিব য়ং।” 

      ড র দােসর এই কাব  ান ট স ূণত তারঁই িনজ , তাই সমসামিয়ক রবী  
সমােলাচকেদর সে  তারঁ পাথক  িনেদশ কের। িতভার উে ষপেবর আেলাচনায় মানসী ও 
সানারতরীর িবে ষেণ িতিন ীকার কেরেছন য রবী নােথর সৗ য- চতনার কােশ 

নারী েপর শ তারঁ কিব ভােবর উে খেযাগ  বিশ , িক  তােক কানও ব জীবেনর 
ভাব িত য়া থেক িব  কেরই দখেত চান। উ  আেলাচনার পাদট কায় িতিন 

িলেখেছন- 

             “ এখােন আমরা কাদ রী দবীর সে  কিবর িনতা  ভাবানুরাগ স েকর িবষয় ট 
অনুধাবন কেরই কথা বলিছ। িনঃসে েহ ঐ মানিসক অনুরাগ উপাদান-কারেণর অ ধােনর 
পর িবরহিবকারিম  সৗ য ে র পেথ িকছকাল কিবেক চািলত কেরেছ। তাছাড়া ‘পরূবী’ 
কােব র কেয়ক ট ব াকুলতাময় অে ষেণর কিবতায় এবং পিরেশষ, শষ স ক, সানাই 

ভৃিতর কেয়ক ট িৃতচারণার কিবতায় কখনও পা িরতভােব কখনও ত ভােব এই  
িবরহ য়াশীল হেয়েছ। িক  কিব-জীবেনর এই মূল বান্ িনগূঢ় ভাবা ক ঘটনা টেকও 
িনছক সংবােদর অিতির  মূল  দওয়া যায় না এবং িবষয় টর পুনঃ পনুঃ উে েখ 
কাব েসৗ য  আ াদেন কানও উ িত ঘেট না বেলই মেন কির। কারণ ঐ ঘটনায় এবং 
অনু প অন িবধ ঘটনায় যমন, প া-সাি েধ  বা আেমিরকার ধনতাি কতার সং েশ 
অবি িতেত রবী ক েলােকর য য বিশ  গেড় উেঠেছ, কাব রস মাতার পে  তা-ই 
অবধারণ ও র েণর যাগ । রবী জীবেনর ঘটনাসমূেহর ইিতবৃ  অনুস ােনর দািয়  কউ 
কউ হণ কেরেছন। তােঁদর সে  আমােদর কানও িবেরাধ নই, আমরা ধু রহস ময় 

কাব বিৃ র পথপিরচায়ক মা । সংবাদ সমূেহর াপ  উে খমূল  িদেয় কাব িবে ষেণ ম 
িনেয়াগ করাই আমােদর উে শ । তা ছাড়া আমরা দেখিছ, ঘটনািবেশষেক কিবতায় 

িতে প করেত গেল নানািবধ অসংগিতর  উ ব অিনবায হেয় ওেঠ।” 

       এইজন  রবী - িতভার পিরচেয়র কানও কাব  বা কিবতা আেলাচনার ে ই কানও 
ব গত স  এমনিক মৃত র স ও উ ািপত হয়িন। কিবর প ী পু কন া ও 
আ ীয়িবেয়ােগর সুগভীর ত যিদ তারঁ কানও সুপিরিচত রচনার ত  রণাও হয় তবু 
সই তাৎ িণকতােক অিত ম কের তার রস পই  এখােন িবে িষত হেয়েছ। তাই পনুে র 

িব েশাক আেলাচনা স  কিবর একমা  দৗিহ  নীতীে র আক ক িবেয়ােগর 
উে খমা  নই, য ঘটনার অিভঘােত কিবতা ট রিচত হেয়িছল। 

       রবী - িতভার পিরচয় ে  কিবতা ও গান এবং কেয়ক ট কাব নাট  িনেয় রবী নােথর 
চারেশা আিশ ট রচনার আেলাচনা করা হেয়েছ িতভার কানও না কানও িবে ষণী সূে । 
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িচৎ ব  উপন াস নাটক বা অন ান  রচনার উে খ থাকেলও মূলত রবী নােথর 
কাব রচনােকই অধ াপক দাস িতভািবকােশর কষণভূিম েপ হণ কেরিছেলন; কারণ তারঁ 
মেত- 

              “ রবী িতভা বহমুখী হেলও যেহত কিবে ই তার সবে  পিরচয়, রবী িতভা 
বলেত রবী -কিব িতভােকই আমরা ল  কেরিছ।” 

               এ সমী া ান পায়িন কিণকা- লখক-স্ফুিলে র কানও ু  শীণ কিবতা, 
হািসনী ছড়ার ছিব বা ছড়া জাতীয় কােব র লঘুরস কানও রচনা। রবী নােথর সম  

কিবজীবনেক িতিন কেয়ক ট পযােয় ভাগ কের িতভার উে ষ িবকাশ ও পিরণিতর পবা য় 
ঘ টেয়েছন। কিড় ও কামল পয  সময়কালেক িতিন অ কােশর কাল এবং মানসী ও 
সানারতরীর কালেক িতভার উে ষ-পব বেলেছন । চতািল থেক নেবদ  কােব  ঘেটেছ 
িতভা িবকােশর ি তীয় পযায়, যার আর এক ট িদক হল সং ৃ ত সািহেত র ও াচীন 

জীবনাদেশর অনুসরেণর আ হ। সং ৃ ত সািহেত  সুঅধীতী অধ াপক দাস এই পেবর 
আেলাচনায় সং ৃ ত কাব -নাটেকর ভাব হ ভাষ  আবহ কত গভীরভােব রবী মনেন 
অনুসূ ত হেয়েছ তার অনুপ  িবে ষণ  কেরেছন। এই আেলাচনা রবী সমী ায় অধ াপক 
দােসর মনি তার  ফল। নেবদ  কাব টেক াচীন ভারতীয় জীবনাদশ ও ধমাদেশর 
িচর ন ও পণূতম অিভব  বেল িতিন ীকার কেরেছন, আবার তারই িভতর িদেয় কিবর 
অধ া জীবন তথা অ পানুভূিতেত পদে েপর সূচনা হেয়েছ বেল ঘাষণা কেরেছন। তারঁ 
িবচাের নেবদ  উৎসগ খয়া ও শারেদাৎসেবর সময় হল অ পানুভূিতর ার   কাল। আর 
গীতা িল ডাকঘর গীতমাল  অ পানুভূিতর পূণতার কাল। গীতািল বলাকা থেক 
ঋতনাট িল র করবী মহয়া পয  রচনা িবকােশর শষ পযায়, যখােন অ েপর সে  
জীবেনর সম য় ািপত হেয়েছ। তারঁ মেত এই সম েয়ই রবী = িতভার পূণতা, তার যা ার 
পিরণাম। তাই এই অংেশর অধ ায় িশেরানাম িতভার পিরণাম। পরবত   ও শষ অধ ােয় 
পিরেশষ থেক শষ লখা কােব র যুগ গাধূিল পযায় নােম িচি ত হেয়েছ। কবল কাব -
কিবতায় িবচার-িবেবচনাই এই িতভা-িবকােশর ফল িত হয়। রবী দশেনর ত গত িদেকর 
মেনা  িবে ষণ কের িতিন বেলেছন, “নানাে র মধ বত  অৈ ত মলীলাত   
পিরণামমুখী রবী কােব র যা  িকছ  ত ।” িবিশ াৈ ত শাখার সে  রবী মেতর  স ক, 
হেগলীয় দশেনর সে  রবী দশেনর সা প  ভৃিত িবষেয়ও তারঁ মননশীল আেলাচনা 

আমােদর ঋ  কের। রবী নাথ উপিনষেদর ারা কতটা ভািবত এই িবষেয়ও তারঁ 
আেলাচনা অত  মধাস ত । রবী েচতনায়  ব ব দশন ও বাউল সাধনার ভাব 
িবষেয়ও  িব ািরত আেলাচনা কেরেছন িতিন যা পূববত  ও পরবত  অনু প একািধক 
আেলাচেকর তলনায় দৃ ভি গতভােব ত  ও মৗিলক। রবী নােথর উপর উপিনষেদর 
সবা ক ভােবর চিলত উপপাদ ট িতিন অ াহ  কেরেছন। তারঁ সুপির  িস া ঃ 

         “ উপিনষদ কােনা সুপিরস্ফুট দাশিনক মতবাদ িনেয় রিচত হয়িন। িবিভ  ঋিষ তােঁদর 
উপলি  িবিভ ভােব িববৃত কের গেছন, এেক সম সীভূত যু তক িত  কােনা দাশিনক 

প দওয়ার েয়াজনেবাধ তারঁা কেরনিন ।পরবত কােল এর উপর িনভর কের বহ যথাথ 
দাশিনক মতবাদ গেড় উেঠেছ। এই সকল মতবােদ উপিনষেদর বহবচন নানা দাশিনেকর 
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কীয় মতানুসাের ব াখ াত হেয়েছ। অতএব যাবতীয় দশেনর বীজ প উপিনষেদর উপর 
িনভরশীল কােনা এক টমা  দাশিনক মেতর দাতা হীতা প স ক াপন অনুিচত। এই 
কারেণ রবী নাথ উপিনষেদর ারা ভাবাি ত এমন কথা অত  ব াপক কথা মা  এবং 
তারঁ কােব র িবেশষ আেলাচনায় এমন ব াপক উ ও অেযা ক । কারণ, তখনই  করা 
যেত পাের য উপিনষেদর পর রিব  নানা উ  মেধ  এবং তা িনেয় গ ঠত নানা 

মতবােদর মেধ  কান টর ারা রবী নাথ ভািবত ?” 

        রবী নােথর উপর ব ব ভােবর আেলাচনােতও অধ াপক দােসর সং ারমু   
যু াহী িবচারবু র পিরচয় পাওয়া যায়। িবষয় ট িনেয় ব ব-রস- কাশ ে র’ 
ব বীয়তা ও রবী নাথ ‘ অধ ােয় িতিন িবস্তৃত আেলাচনা কেরেছন। রবী িতভার পিরচয় 
ে  তার চ কটকু পাওয়া যায়। িতিন বেলেছন, রবী নােথর ব ব ধেমর ভাবদশন মূলত  

বিহদৃ - বণতা ও াি র উপর িত ত ।  রবী -কােব  ভাষা ও ভি েত ব ব পদাবলীর 
প কাশ পেয়েছ বেলই তারঁ আ র ধেমর িদেক ল  না রেখ তােঁক ব ব আখ া 

দওয়া হেয়েছ। উদাহরণ প িতিন  দিখেয়েছন, রাজা নাটেক সুদশনা ও রাজার ণয় 
স েক ব বীয় ম তে র আভাস থাকেলও রাজা-তে র সে  ব বতার িবেরাধ আেছ। 
“ব ত কিবর এই ভয়ংকর সু র অিত গভীর, সুদুদ ; অ কাের গভীরতম দুঃখাপলি র 
মেধ  িতিন যমন অনুভবগম , তমিন সৗ েযর সুখকর বিচে র মেধ ও। িতিন যাবতীয় 

েপর সে  যু ভােবই কাশমান। িতিন সু র, অথচ িতিন অ কােরর ভ, িতিন িনষ্ঠর, 
িতিন ভয়ানক। এইজন ই িতিন অনুপম। িতিন রিসকেশখর সা াৎ-ম থ-ম থ নরবপু 

ীকৃ  নন। ” 

       রবী  িতভার রস  উে ষকার অধ াপক দাস রিচত আরও চারখািন রবী চচার 
উৎকৃ  উদাহরণ হল ‘িচ গীতময়ী রবী বাণী’, ‘সমাজ গিত রবী নাথ ‘, ‘রবী ক নায় 
িব ােনর অিধকার’, এবং ‘ চা শ সাল ও চলমান রিব’। এ িল িত ট িনিমিতর িনজ  
উপল  ও ল  আেছ। এ িলর তারঁ মনেনর িদগ সার ব াি  ও সে র ঐ য 

াবান পযােলাচনার ত  অবকাশ দািব কের।   
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‘রবী - িতভার পিরচয়’ শত বািষকী পুনঃপাঠ 

তেপাধীর  ভ াচায 

        িব তকীিত অধ াপক ু িদরাম দাস বাংলা িবদ াচচার সুবণ যুেগর অন তম  িতিনিধ 
যােঁদর মেধ  িবপুল পা ত  ও সূ  রসেবােধর িবরল সম য় ঘেটিছল। সং ৃ ত সািহত  ও ন নতে র 
অনুশীলন ইদানীং বাংলািবদ ায় সুদুলভ। আচায দােসর জ েক তাই মেন হয় পকথার কুশীলব। 
ব ব সািহেত ও তারঁ অিধকার িছল সুিবিদত। ছা জীবেন তারঁ য দু ট বই এই িতেবদকেক আিব  

কেরিছল, তােদর, এক ট ব ব রস কাশ এবং অন ট রবী - িতভার পিরচয়। িবদ ায়তিনক বাংলা 
সািহত চচায় এরা দশেকর পের দশক ধের অবশ পাঠ  িহসােব িবেবিচত হে । আপাতত এই 

িতেবদেন শেষা  বই ট শত বািষকী পুনঃপােঠর জেন  বেছ িনেয়েছ। 

                আচায ু িদরােমর াত -খিচত এই বইেয়র অ রমহেল েবশ না কেরও তারঁ 
অন ন তার িনেদশক িহসােব উদধ্তৃ করেত পাির সং ৃ ত ভাষার রিচত এই  সমাি -বাচন;  
‘সমাে াহয়ং  ঃ।  িবরচনং  থমমু ণংচ  শকা স   প স তািধকা াদশশতেক।  কৃতঃ  

থমসং ারঃ  অ াৎ  অ েম  বেষ শততেম  রবী জ নঃ।’ অথাৎ  রবী জ শতবেষর  উদ্ ভাসনী  
হের   ( থম মু েণর আট বছর পের) এই বইেয়র থম সংেশািধত সংেশািধত সং রণ কািশত 

হেয়িছল। আমার  কােছ  রেয়েছ  ১৩৬৮  ব াে র  আি ন  মােস অথাৎ ১৯৬১ সােলর সে র-
অে াবের  মুি ত  ‘ি তীয় কাশ’। গ কােরর সংি  বয়ােন আচায দাস   কের  িদেয়েছন; 
‘ থম  মু েণর পর এই  থম  সং াের  মদীয়  মূল  ধারণা িলর  কােনা পিরবতনই  করেত হয়িন। 
যৎিক ৎ  িবষয়  বধন  করেত  হেয়েছ  মা ।’ তেব এইসবই িনতা  বিহর  তথ । পাঠেকর 
অিভিনেবশ ‘িবষয়সূচী’ থেকই একা  থােক। আর, ঠক তার পেরর পৃ ােতই পেয় যাই পেদ -গেদ  
রবী -সুভািষত। আচায-রিচত বােরা ট সং ৃ ত পঙ ও পিরিচত হয় পড়ুয়ােদর। সিত ই এ হেলা 

ণযুেগর অ রাগ যখন সং ৃ ত ভাষায়  িছেলন বাংলা সািহেত র যশ ী অধ াপেকরা। ইদানীং 
যারঁা থম পড়েবন বই, তারঁা সং ৃ ত ভাষার এই রচনার িত অপাে ও দৃ পাত করেবন িকনা জািন 
না। 

      এেত িক  সংেকত রেয়েছ য লখক রবী ানুগেত  অটল থেক ‘ব বাণীষ ুস্ফুিরত ভম্’ বয়ান 
িনমাণ কেরেছন। তা ‘যথাশ  মেতন িন িপতম।’ এর বাংলা ভাষা র অ েয়াজনীয়। বহিবধ কাব -
দশন প িত িতিন াচ  ও পা ােত র সুিধজনেদর রচনা থেক সং হ কেরেছন। িব  মত 
খ েনও মেনােযাগ িছল তারঁ। ব ত ‘রবী বচনং মৗলং’ লখেকর আ য় ল। যন এরই সমথন 
মেল অব বিহত পবূবত  পৃ ায় রবী  সুভািষেতর উপ াপনায়ঃ  

‘বািহর হইেত দেখা না এমন কের 

আমায় দেখা না বািহের’ 

     সিত ই তা, রবী -বা েয়র ‘বািহর’ বেল িকছ নই ; ‘বািহর’ থেক দখা যায় না শস তম 
কিবেক। মেন পেড় িবশ শতেকর উ রােধ িবিনমাণপ ার াবক জাক দিরদােক যেহত িতিন 

 ঘাষণা কেরিছেলন; ‘There is nothing outside the text’  পাঠকৃিতর বািহের িকছ নই ; সম  
তাৎপযই অ রীকৃত। অতএব রবী -বাচেনর গভীর থেক মনন-সূ  আহরণ কের তারই িব রণময় 
আেলায় আচায রবী - িতভার পিরচয় িবশদ কেরেছন। রবী নাথ থেক আ ত বািতঘর এরকমঃ 
‘…….. সইসম  পিরবতন–পর রার মেধ  িনঃসে েহ একটা ঐক সূ  আেছ, সই টেক উ ার 
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করেত হেল রচনার কান অংশ মুখ , কান অংশ গৗণ, কানটা তৎসামিয়ক, কান ট িবেশষ 
সমেয়র সীমােক অিত ম কের বহমান, সইেট িবচার কের দখা চাই। ব ত সটা অংেশ অংেশ 
িবচার করেত গেল পাওয়া যায় না। সম ভােব অনুভব কের তেব তােক পাই।’ 

    অখ  সমে র ধ ান কেরেছন আচায ু িদরামও। রবী সমােলাচনা-সািহেত  আকর  িহসােব 
সমাদৃত এই বইেত তার সানুপু  পিরচয় িবধৃত রেয়েছ। মূল ে র েবশক িহেসেব উপ িপত 
‘ াবনা’র েত রেয়েছ সং ৃ ত ভাষায় আচায-রিচত শ । যন পর রাগত রীিতেত 
ম লাচরণ হল এভােবঃ  

‘ িত পম্ অ েপণা িপতা জীিবেতন চ। 

িচ া সুিচরং বাণী জয় ী রেবঃ কেবঃ।।’ 

    

দুই 

     িতিন যথাথ ল  কেরেছন, অিত িব য়কর ব াপার িহসােব কিবর সৃ  সবজনমান  কননা 
‘কােব র বাইের থােক বাণীর অজ তা; অেথর বিচ , অ ের থােক ক নার িনগূঢ় ঐক ।’ ব ত 
কিবস ায় অ ঃশায়ী অেনকাি কতার জেন ই রবী নােথর মেতা ার অিভনব  অফুরান। 

ু িদরাম কিব িতভায় য অ িনিহত রহস ময় শ র উপি িত অনুভব কেরেছন, তারই বহমা ক 
প িববতৃ হেয়েছ নয় ট পিরে েদ িবন  এই ে । তারঁ এই ব েব র সে  সম  পাঠকই 

একমত হেবন য ‘রবী -কােব র এক ট িবেশষ ধম হে  এর অ িনিহত গিতশীলতা এবং ম-
পিরণােমর পেথ যা া।’ অপূব াদ ু গেদ  িতনশ চি শ পৃ া জেুড় িব িরত হেয়েছ তারঁ সািবক 
উপলি । যখন ব ীয় সমােলাচককুেলর এক ট অংেশর মেধ  এই বণতা ল  করা যায় য 
অসামান  সািহত ােক ম া ঋিষ বা আধ া ক ধম র সমতল  আসেন  িত ত না করেত 
পারেল তােঁদর কৃত  স ণূ হে না- স সময় া  ু িদরাম দাস আ য ব িত ম। ভারতীয় 
ঐিতেহ র সািবক অ ঃসারেক িযিন আপন স ায় ধারণ কের িছেলন, তারঁ মেধ  ধম বণ ভাব 
সাধকেদর দাশিনক উপলি  িতফিলত হেলও অ প-পথস ারী গীিতকিবেক সাধকেদর সে  একই 
পঙ্ ভূ  করার েয়াজন কী ? 

      রবী নােথর ধম পেথ চলার ধম, এই িস া  যথাযথ। ধমতে র পুন ান পেব যখন িনেজেদর 
অ াতসােরই বু  িবচিলত হেয় পড়েছ, পুনঃপােঠর এই হের আচােযর এই িস া  িতেষধক 
িহসােব িবেবিচত হাকঃ ‘রবী নাথ কবী , ঋিষ অথবা দাশিনক য েপই িব য়-িবমু  পাঠেকর 
িনকট িতভাত হান না কন, তারঁ িবিচ  বাণীর মেধ  বদ- বদা , আয বা লৗিকক ধম ও দশেনর 
যাবতীয় বিশে র যমন িতফলনই ঘটক না ক্ন, তারঁ কিব- ভােবর িদক িদেয় িবেবচনা না 
করেল তারঁ কােব র সবসং ারমু  যথাথ উপলি  থেক ব ত হেত হেব এই আমােদর িব াস’। (প.ৃ 
১) 

      ‘কােব র সবসং ারমু  যথাথ উপলি ’ কা্েক বেল তা বুঝেত হেল রবী - িতভার পিরচয় বই ট 
আেদ াপা  পেড় িনেত হেব। পড়া অথাৎ িনিবড় পাঠ। কােক ভাবব কিব- িতভার বাহ  উপাদান এবং 
কান টই বা আ িরক উপাদান তা বুেঝ িনেত হয় আেগ। ‘অতীত ও বতমােনর সে  কিব-মানেসর 

, সম য় ও পর েরর পা র’  (তেদব) কত ভােব ব  হেত পাের তাও বঝুেত পাির আচােযর 
িতেবদন থেক। যেুগর েয়াজেন আিবভূত মহৎ িতভা কীভােব িনর র অতীত ও বতমােনর 
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সম সীকরেণ ব াপতৃ থােক, স-কথা িলখেত িগেয় আচায কািলদাসেক রণ কেরেছন। তারঁ 
াসি ক িস া ঃ ‘কািলদাস ধম বতক নন, সািহত াদেশর দশক, স ত জীবনাদেশর 

পিরচায়ক। …… িনবাণ-আি ত বৗ ধম ও আ ক বাদী বদধেমর মেদ  িশব ভাগবত ও অৈ ত দৃ  
িনে প কের িতিন একটা সম য় সাধন কেরিছেলন। সািহত দেশর িদক থেক বলা যেত পাের, 
কািলদাস নবজাগিরত আল িরক বাকভি  এবং াচীন বা ীকীর সরলতা এই দুেয়র সাম স  িবধান 
কেরিছেলন।’  (প.ৃ ২) যারঁা ধ্ পদী সং ৃ ত সািহত  িনেয় িচ া কেরন, তােদর পে ও ম ব ট 
িদক্ দশক। আর, এই সূে  রবী সি ৎস-ুপাঠেকরাও পেয় জান িচ া সূ আেরক ট ম ব ঃ ‘ 
যুগািচত মহৎ িতভার মেধ  পুরাতন ও ত ে র যাবতীয় িব , অৈনক যু , পর র-িব  
অথচ সম েয়র জন  আ হশীল জীবনাদেশর ঐক  সািধত হয় এবং নূতেনর জ  হয়। এই নূতন 
যিদও অতীেতর আ েয় এবং তৎকােলর িত য়ায় জ লাভ কের, তথািপ সুদরূ ভিবষ ৎ-এর 
িদেকও এর ল  িনিদ  থােক। কিব- িতভা এই কারেণ কালবািহত হেলও কালািত মী’  (তেদব)। 
এই বই জেুড় ল   কির তারই খর পা ত -উদভািসত উপ াপনা। 

   আচায ু িদরােমর পাদট কা িলও ল ণীয়। যমন ি তীয় পৃ ায় ম টভে র কাব কাশ থেক 
উদ্ধতৃ কাব  স িকত িবখ াত াে া ঃ ‘িনয়িতকৃতিনয়মরিহতাং াৈদকময়ীম্ অনন পরত ম/ 
নবরস িচরাম’ ……!  তেব ‘ াবনা’ অংেশর বদ ময় িবে ষণ পাঠেকরা িনজ  পােঠর মধ  িদেয় 
িন য় উপলি  কেরেছন। অতএব এ স  এই পয । ল  করব ধু পূণ িচ া সূ িল। 
যমনঃ  

     ক. ‘একিদেক পা াত  কাব সুধাপােন অতৃ  আধুিনক বাঙািল বাংলা সািহেত  অিধকতর 
চমৎকার অ ত রামাি ক সংগীত বেণ তৃ  হওয়ার বাসনা কেরিছল; অপরিদেক কমিবমুখ, 
ভাবিবমুখ, ইহ সব , দুবল অসাড় বাঙািলর িচে  যন নবৈচতেন র জন  আ হাি তও িছল। এর 
ফল প রবী নাথ কােব ই জীব ু র আন  পিরেবশন করেলন।’  (প ৃ৭) 

     খ ‘পািথবতােক আ য় কের অপািথব রেসর অনুস ান, িবে র অ ভ  হেয় িবে াপলি , 
গহৃগত সংকীণ যাি ক জীবেনর মেধ  নয়- মু  কৃিতেত, পলাতেকর াথ-িবলীনাব ায় িনসগ 
মাধুেযর রসা ােদ য অিনবচনীয় ভাবােবশ ঘেট- তারই চরম মুহতূ িল কিবর আকা ায় 
িবিচ ভােব কাশ পেয়েছ। . . . . .রবী নাথ এক ট অিত বল ও স ূণ রামাি ক ক নার অিধকারী 
িছেলন। তাই কবল (বা ব) মত ীিত নয়, অতী য় ভাব-ব াকুলতাময় মত ীিতই কিবর 
অভী ত।’  (তেদব) 

     গ ‘প েমর জীবনরসধারা ও ভারতীয় ভাবসাধনা যন স িলত কােশর জেন  তী া 
কেরিছল- রবী -মানেস এেস উভেয়র পিরতৃি  ঘেটেছ।’  (প ৃ৮) 

   

িতন 

এমন িচ াসূ  ছিড়েয় রেয়েছ আচােযর সম  িতেবদন জেুড়। আর  পিরক নাও খুব সুিচি ত। 
‘অধ ায়’ শ ট িতিন ব বহার কেরনিন কননা তােত হয়েতা অেগাচের এেস যায় ছদ-এর দ াতনা। 
িক  িচর বহমান রবী -মনেন আেছ ধু িনরিব ন চলাচেলর সংেকতঃ যা িচর পুরাতন তাই 
িচরনবীন। তাই াবনা ‘এক’ এবং ঠক তারপেরই ‘দইু’ হেলা অ কােশর কাল’। এই পেব আেলািচত 
হেয়েছ বনফুল থেক কিড় ও কামল। ারি ক অনুে েদই আচায তারঁ তীিতেক  কের 
িদেয়েছনঃ ‘শ  যখন কােশর আনুকূল  লাভ কেরিন, বাণী যখন িতপেদ িলত, বু ৎপি  যখন 
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পরানুকরেণই বিৃত দয় তখন িবরামহীন লখনী-চালনা, য কী অপিরসীম অনুরােগর পিরচায়ক তা 
সহেজই অনুেময়।’  (প ৃ১২) আর, এই বইেত বারবার যমন দিখ, সং ৃ ত অল ার শা  থেক িনজ 
ব েব র সমথেন পাদট কায় িতিন উদ্ধৃিত িদেয়েছন। যমন এে ে ঃ 

‘কিব ং জায়েত শে ঃ বধেতহভ াসেমাগতঃ। 

তস  চা িন েওৗ বু ৎপি  গরীয়সী।।’ 

   এর আেগ ‘ াবনা’য় আন ব েনর ন ােলাক  থেক াক উদধ্তৃ হেয়িছল। এবার, 
কিব িতভা সে  ব ব ত হেলা দ ীর ব ব ঃ  

‘ নসিগকী চ িতভা তং চ বহিনমলম্। 

অন ািভেযােগাহস াঃ কারণং কাব স দঃ।।’ 

   েতই আচায জািনেয় িদেয়েছন, অ কােশর কাল মােন কৃত কিব িতভা উে েষর পূববত  
র অথাৎ ‘ তেষর পূবাব া বা নীহািরকার অব া’। এই পেব রেয়েছ চা ট কাব  ও নাট কৃিত। তারঁ 

মেত ‘ স িলর ভাষা ও ভি  দুবল, দয়ভাব বালেকািচত এবং কােনা কােনা ে  পর । তার 
কারণ এই য িনসগ এবং মানুষ স ে  য একা  অিভনব ক নাভি  মানসী থেক আর  কের 
এক ট িনিদ  পেথ িববতেনর মুেখ অ সর হেয়েছ তার পিরচয় ঐ রচনা িলেত পাওয়া যায় না।’  (প ৃ
১৩) এই ম েব  আসেল ধরা রইল কােরর ত াশাওঃ কী পাওয়ার আনে  কিবতা পড়েত চাইেছন 
িতিন। এই পযােয় রবী নাথ একিদেক ইংের জ রামাি ক কিবসংঘ এবং অন িদেক কািলদােসর 

ারা আিব  তা আচায  কের িদেয়েছন। কিব- িতভা উে েষর আেগ ‘যত সাধ িছল সাধ  িছল 
না’; তার ওপর ‘কিব- িতভার অপিরণিতর কােল আ তৃি র জন  পূবতন কিবেদর সৃ র রােজ  
পির মণ করায়, সৗহাদ বশত তােদর অ িব র অনকুরেণ ও অনুসরেণ বৃ  কের।’  (প ৃ১৫) 

   এই িনিরেখ বনফুল, কিবকািহিন, শশব-সংগীত, কৃিতর িতেশাধ, স া-সংগীত, ভাত-
সংগীত, ছিব ও গান, ভানুিসংহ ঠাকুেরর পদাবলী ইত ািদেত রবী - িতভার অিভব  দখেত 
পানিন িতিন। ‘িনঝেরর ভ ’ –এর মেতা কিবতা ব িত ম িহসােবই গণ । এই পেব সাধারণভােব 
দখা যায় ‘অ েরর অস  লাপ, এেলােমেলা উ াস’। অপিরণত ক না কখনও কখনও 

‘নীহািরকার আেলার আভাস’ িদেয়েছ, এইমা । ‘ মােটর উপর মানসী পূব’ এই কাব  রচনার যুগ টেক 
িতিন ‘অনুকৃিতর যুগ বেল মেন’ কেরেছন, (প ৃ ১৪)। ‘ স াসংগীেতর অ তা, ভাত সংগীেতর 

তা’ আচােযর পবূসূিরেদর ারা আেলািচত হেলও িতিন এেদর ‘আণিবক মূল  মা  ীকায (প ৃ১৬) 
মেন কেরন। তেব কিড় ও কামল- ক ‘ যৗবনারে র কাব ’ বেল আচায ল  কেরেছনঃ ‘কেয়ক ট 
কিবতায় আধুিনক কিব দেয় অসম া াত, আেলা-অ কারেরর মধ বত  সদুরূ ক েলােকর িত 
অনুরাগ ও সইসে  বদনাময়তার িতফলন ঘেটেছ। একিদেক মিদর িবহলতা, আেবগময় 
উ াস এবং স ব-অস েবর সীমা িবলু  কের ক েলােক ধাবমান হওয়া, কখেনা বা মানবেলােক 
িবচরেণর অিভলাষ, আর একিদেক ভাষা ও কাশভি  শৃ ল মাচেনর আ হ সকেল িমেল এই 
কাব টেক সবা  স ূণ রামাি ক কাব  কের গেড় তেলেছ।’  (প ৃ১৮) 

    একট আেগ যমন দেখিছ, এখােন যন তার চেয় তর ভােব লখক রবী িতভার কােছ 
তারঁ ত াশােক নিতর াে  থেক িবশদ করেলন। কিড় ও কামল কােব  রবী - িতভার অনন  
সাধারণ বিশ  অনুপি ত একথা িলেখ িতিন জািনেয়েছন, কৃিত ীিত এেত সুগভীর 
িব াস ােবােধ পিরণিত লাভ কেরনিন। পরবত  পযােয় ব  অিনেদশ  সৗ য-ব াকুলতা এবং 
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কিবজীবেনর ি র সৗ যসাধনাও এই পেব দখা দয়িন। তাছাড়া ‘ য গভীর আ ীয়তাসূে  কিব 
কৃিতর তথা মানেবর সে  অে দ  ব েন আব  তার কাশ মানসী এবং কিড় ও কামেল নই। 

যিদও মানসীর ‘অহল া’ কিবতা টেতই কিবর িবশা েবােধর ব াকুলতার আিবভাব, তথািপ তার সে  
সুগভীর, মত - ীিত ও মানব ীিত যু  হেয়েছ আরও পের’।  (প ৃ২০) 

                         

চার 

এভােব বইেয়র সূচনা থেকই িনজ  ভাববী া অনুযায়ী মা েয় রবী নােথর কিব- িতভার 
অিভব  পযােলাচনা কেরেছন আচায ু িদরাম। তারঁ মেত কিড় ও কামেলর মুি ত থম সুিবখ াত 
কিবতা ‘মিরেত চািহনা আিম সু র ভবেন/ মানেবর মােঝ আিম বািঁচবাের চাই’ সম  কিবর পে  
সাধারণ মানব ীিত যা মশ ঐ িব  ু থেক উ ীণ হেয়েছ সুগভীর দাশিনক মানবিব বােদ। আেগই 
িলেখিছ, ু িদরােমর এই আকর ট আমােদর কােছ অিভিনেবশপণূ পুনঃপাঠ দািব কের। এর 

াথিমক নমুনামা  পশ করা হল। তারপর মা েয় িতিন ‘ িতভার উে ষ’ িশেরানােম মানসী ও 
সানার তরীর িনিবড় পাঠ উপ ািপত কেরেছন ‘ িতভার িবকাশ, থম পযায়’ িহসােব হণ কেরেছন 

িচ া কােব  রামাি ক সৗ যবী া ও দাশিনক িব েবােধর যুগলব েক। এরপর চতালী থেক 
নেবদ  পয  ব  হেয়েছ, তারঁ মেত, ‘ িতভার িবকাশ, ি তীয় পযায়।’ স ত উে খেযাগ , 
নেবদ  কাব েক ু িদরাম ‘ভাব সি কােলর রচনা’  (প ৃ১৩৩) মেন কেরেছন। তারঁ মেতঃ ‘ নেবদ  
যন এই সমেয়র আদশেলােক িবচরণশীল কিব মানেসর ঘনীভূত কাশ। তাই কাব টর ায় সব  

আ হারা জািতেক াচীন আদেশ উদব্ু  য়াসও লি ত হয়।’  (তেদব) এই িতেবদেকর কােছ 
ম ব ট যন আলাদা মা া বহন কের এেসেছ। কননা যখন এই পুনঃপাঠ কেরিছ, দঃুসমেয়র 
অ কার বাঙািল জািত আবার আ হারা, ধমেমােহ আ  এবং চতর রা ৈনিতক ফ ািসবােদর বিল 
হেত চেলেছ। এ সময় ু িদরােমর ভাবনা-সূ  অনুসরণ কের আমরা হয়েতা উ ািসত রবী েলােক 
পুনঃ েবশ করেত পাির। নেবদ  নতন ভােব হেয় উঠেত পাের পথ  জািতর উে াধন।  

     ‘অ পানুভােবর ার ’ িহসােব উপ ািপত ‘ িতভার িবকাশ তৃতীয় পযায়’-এ রেয়েছ নেবদ  
থেক শারেদাৎসব। আর ‘অ পানুভেবর পূণ প’ পা  গীতা িল থেক গীতািল পয  ব াপতৃ 

‘ িতভার িবকাশ চতথ পযায়’-এ। লখেকর াময় অ দৃ  এখােন পূণ-িবকিশত। িত ট পযােয়র 
আেলাচনায় াচ  ও িতেচ র দাশিনক সি ৎসা চমৎকার ভােব ব ব ত হেয়েছ। রবী মানেস 
উপিনষেদর সািবক উপি িতর চলেচরা িবে ষণ করেত িগেয় িতিন েয়াজন মেতা রবী -সুভািষতও 
কােজ লািগেয়েছন। জািনেয়েছনঃ ‘রবী নােথর মু  কিব ভাব … নানাভােব এক ট কীয় পিরণােমর 
পেথই ধাবমান হেয়েছন। সই পিরণােমর পেথ কীভােব আপনা থেক আধুিনক পা াত  কাব দশ, 
পদাবলীর ভাষাভি , সং ৃ ত রীিত ও সািহত াদশ , কািলদােসর তেপাবন, উপিনষদ এবং মরমী 
বাউলেদর জীবন সাধনা সম য় ধম  ও যুেগাপেযাগী মৗিলক রবী  কাব - িতভায় িমেশ গেছ তারই 
ইিতহাস আমরা িচ ত করবার য়াস পেয়িছ।’  (প ৃ১৯৮) 

পাচঁ 

ব ত ু িদরােমর ভাবনা- ণালী ভাব সংে ষণধম  ও সানুরাগ িবচার- বণ। এখােনই এই বই টর 
জার িনিহত রেয়েছ। গীিতমাল  থেক য-গান ট িতিন উদ্ধতৃ কেরেছন, তােতই রবী নােথর 

‘ েতািবকাশশীল আ সেচতন কিবধম’ সহজতম ভাষায় ব  হেয়েছঃ 

‘িমথ া আিম কী স ােন 
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যাব কাহার ার। 

পথ-আমােদর পথ দখােব 

এই জেনিছ সার’ 

      গীতা িল থেক গীতািল পয  ব  ‘ িতভার িবকাশ চতথ পযায়’ এর পেরই উপ ািপত হল 
‘ িতভার পিরণাম- জীবন ও অ েপর সম য়’ শীষক পযায় ট যখােন আেলািচত হল গীতািল। -
বলাকা-ফাল্ নী-পূরবী-মহয়া- মু ধারা-র করবী ইত ািদ। তই এখােন লখেকর া 
শীষিব েুত পৗেছেছ। লখেকর ম ব  রণীয়ঃ ‘আসেল বা ব জীবন ও যুগ কিবর িবশাল 
ক নাশ েত ও চতন  গহৃীত হেয় য রসমূিত পির হ কেরেছ তােতই িতিন মহাকিব িবিশ  জীবন-
দাশিনক এবং সই কিবেক যিদ লাভ করেত পাির তাহেলই আমােদর চরম াি  ঘটেব। নতবা 
অ েকই আপন বেল ীকার করব এবং বহৃৎেক হারােব। এই িনিবঢ় জীবন চতনার মেধ ই কিবর 
শা ত মানিবকতার েয়াজন।’(প২ৃ৮৩) এভােব যন এখােন পাঠেকর জেন  সমেয়ািচত সতক বাণীও 
উ ািরত হল (‘নাে  সুখম্ অ ’)যােত তার পূজার ছেল তােঁক ভেল না থািক কউ। 

      নবম পিরে দ হল রবী  িতভার ‘ গাধিূল-পযায় িনেয়। যােত আেলািচত হেয়েছ পিরেশষ থেক 
শষ লখা পয  কিবতা িল। ‘ িনশীেথ নঃশে র তীের’, ‘আয়ুর প মপথ শেষ’, ‘অবনত 

িদনাবসােনর বদীতেল’, ‘রবী নাথ যখন উপি ত হেয়েছন, তারঁ সৃ - িতভাও িক অ ায়মান হেয় 
উেঠিছল? এই  অেনেকই কেরেছন, মীমাংসাও খুেঁজেছন। আর, অধ াপক ু িদরাম দাস তারঁ 
িনজ  ত য়িস  ভাবনা ণালী অনুযায়ী এই পযােয়ও রবী সৃ র নানামা ক পিরচয় স ান অ ু  
রেখেছন তা সব মেনােযাগী পাঠকই অনুভব করেবন। িবষয় ও করণ, ভাষা ও ভাবনার অৈ ত 

স েকর দপেণ িনজ  মীমাংসা উপ ািপত কেরেছন কার। ‘মানবিচে র সাধনায়/ গূঢ় আেছ য 
সেত র প’- রবী নােথর স ান য তারই জেন , ু িদরাম এ স েক িনঃসংশয়। কিব- িতভায় 
অবসাদ ছায়ািব ার কেরিন কখনও। অতএব উপসংহাের পৗছােনার জেন  ু িদরাম িলেখেছনঃ 
‘ লাকা িরত হওয়ার  কেয়কিদন পূব পয ও িতিন যথাশ  তারঁ কিব-মানসেক সাধারেণর 
গাচের এেনেছন এবং তারঁ পিরণত িতভার দাশিনক সুলভ উপলি ই শষ পয  িববতৃ কের 

এেসেছন, যার সংে প করেল এইভােব বলা যায় য- সৃ  সত , জীবন সত , মানুষ অিধকতর সত , 
কারণ, দুঃেখর মূেল ই তার আ -সা াৎকার প চরম াি  ঘেট।’  (প ৃ৩৩৯) 

      এরপর আর কথা থােকনা কােনা িবখ াত লািতন বচন মেন রেখ লখা যায় অথাৎ তামাম 
শাধ। রবী - িতভার পিরচয় জীবন-সেত র সৃ মলূ ই কিব িতভার মেধ  থমাবিধ ল  কের 
গেছ। া ও উপলি  যগুলব  বই টর পেব পেব উ ািসত কেরেছ আমােদর। বু ঝেয়েছ ‘দীঘযা া 

পেথ/ পূণতার ইি ত’ জানােনাই মহ ম সৃজনী িতভার অিভ ায়। চিবত চবেণর যুেগ আকর ে র 
া িহসােব ু িদরাম দাস িচরিদনই অিভন ত হেবন। কত িবপুল অধ াবসার ও সুদীঘ মনন চচার 

ফেল এমন  রচনা স ব তা যন খ দশেন অভ  বাঙািল াবি েকরা একবার অ ত ভেব 
দেখন। আচােযর মেধ  য-অে ষণ িছল, সা িতক গেবষকেদর মেধ  িক তার িছেট- ফাটঁাও 

অবিশ  আেছ? এই আত ে র মুেখামুিখও হেত হয় আমােদর। হয়েতা বা দীঘিনঃ ােসর সে  
উ ািরত হেত পাের ভবভূিতর খেদা ঃ 

‘ তিহ না িদবসাঃ গতাঃ ! 

  পনারােনর কুেল একা রবী নাথই জেগ ওেঠিন, জেগ উেঠিছেলন আচায ু িদরাম দাসও। এবার 
আমােদর পালা। ‘এজগৎ  নয়’ – এই বােধ যন পনারােনর কূেল নতনভােব জেগ উ ঠ, জেগ 
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থািক এবং জািগেয় রািখ আমরাও। পেথর িদশাহীন বাঙািল জািত আচায-উদ্ ভািসত রবী িবে  
বািতঘর খুেঁজ পাক নতন কের। 
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িচ গীতময়ী রবী -বাণী 

পূব স  

।। কাব - সৗ েযর সাধারণ ত ।। 

রবী কৃিতর কাব াথ অনুস ােনর পর এখন েসৗ েযর িদক থেক কিবর 
বাণীিবন ােসর আেলাচনা করা যাে । 

    কাব প িবেবচনা করেত িগেয় রবী নাথ িনেজই িচ  এবং সংগীেতর 
িমলেনর কথা বেলেছন। কাব  স েক কথা ট িবেশষ মূল বান্। িচ িশে  ধ ু
িচ  আেছ। তার আেবদন রঙ্ ও রখায় মধ বত তায়, ােন এবং ানময় 
আনে । সংগীেতও তাই, িক  সুেরর াধােন , বেণ েয়র মধ বত তায়। 
অথচ কােব , বা আরও ব াপকভােব সািহেত , িচ  ও সংগীত দেুয়রই অব ান। 
সািহত  য-িচ  দশন কের তা িনমাণ করেত হয় ভাষায়। ভাষার য-িবেশষ 
অিতশিয়ত কাশ িচ িনমাণ করেত স ম তােক সাধারণভােব বলা যায় 
অলংকার। স অলংকার ভাব-অনুগত বা ব বণনার মেধ ও থাকেত পাের, 
আবার কিবর িতভা ারা সমা ত কা িনক অথেযাজনার মেধ ও থাকেত 
পাের। কিব-ক নার ারা সমাকৃ  উ ম অলংকৃিতই িচ ক  বা ইেমজ। মাট 
কথা, কাব গত অেথর চমৎকািরতা যখােন, যমন উপমা- পক-উৎে া-
Epigram   ভৃিতর  অনায়াস স্ফুরেণর মেধ , সখােনই বােক র িচ রীিত। এ 
রীিত সািহেত র পে  অত াবশ ক, কারণ, য- ব  শাে র কথা বেল না, 
সাংসািরক ও সামা জক স্থূল েয়াজেনর িনবাহ যার গঠেনর কারণ নয়, এমন 
িবষেয়র িবন াস লৗিকেকতর ভাষারীিতরই অেপ া রােখ। িক  এই িচ -
স দ ্ ছাড়া সািহিত ক ভাষায় আরও এক ট স দ রেয়েছ, স হ’ল তার 
সুরধম তা। সংগীেতর যমন সুর, এখােন তমিন ছ , িন-সুষমা, বােক  শ -
যাজনার বা পদ াপেনর বিচ । গদ রীিতেত রিচত গ -উপন াসািদর ে  

এইসব সৗ য কট হেয় ওেঠ ঘটনা ও মন ে র বণন- বিচে , পিরেবশ –
রচনায় এবং গ কােরর মৗিলক াইেলর মেধ । িচ  এবং সংগীেতর িমলেন যা 
দাড়ঁায় তা িক একক িচ  বা একক সংগীত থেক দুলভ এবং মূল বান্ নয়? 

   ভাববাদী রবী নাথ সািহত  স েক আেলাচনায় সািহেত র লৗিকেকতর 
ইি তময়তার িবষয় ট নানাভােব বারংবার জানােত চেয়েছন। কােব র 
সৗ যেলাক মেত র ভাবিব ু , িবষয়-সং েশ আিবল জগৎ থেক অবশ ই 
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ত । অথচ আ েযর ব াপার এই য ব ময়তা এর ত  িভি । ঠক যমন 
জীবসাধারণ সথূ্ল মানবেদেহর সে  একাধােরই রেয়েছ মন, বু , আন ময় 
চতন । সািহত  রহস ময়। রহস মাে ই অসীম, যেহত তা ত  ব -

সীমাব  বু র আয়ে র বাইের। আলংকািরকেদর মেত, অ- লৗিকক, অথাৎ 
লৗিকক িবষয় থেক িভ । তেব তরীয় আধ া ক অবশ ই নয়। রবী নাথ 

যখন বেলন- 

রিচ ধু অসীেমর সীমা। 

আশা িদেয় ভাষা িদেয়      তােহ ভােলাবাসা িদেয় 

গ’ ড় তিল মানসী িতমা। 

 

   তখন অসীম কাব েলাকেকই বাঝােত চান। ‘অসীম স চােহ সীমার িনিবড় 
স ’ ভৃিতর সীমা এবং অসীম, তারঁ প ও ভােবর িনিবড় স ক–উপলি রই 
কথা ব  করেছ, আধ া ক িবষয় নয়। রবী নােথর অসীম বা অ প তরীয় 
কানও স া নয়, তা ই য়- ত তার মেধ  একা ভােব সীমাব , এ তারঁ 

কািব ক উপল রই নামা র মা । ফলতঃ একথা বলেতই হয় য রবী নাথ 
ভাববাদী হ’ লও য-পিরমােণ কিব সই পিরমােণ পাি ত ভাবিবলাসী, এমন 
িক পসব  বলেলও ঐ কথার িবপরীত উ র মত এতটা মা ক হয় না। 

েপর সাধক ব’ লই রবী নাথ কিব, িশ ী, এবং এই তারঁ  পিরচয়। ভারেত 
 ভাবসাধেকর অ াচয নই। কবল তােঁদরই একজন হ’ ল রবী নাথ 

আমােদর এতখািন দয় জেুড় বসেতন না। কিব এবং ভাষািশ ী, েপর স ানী 
এবং িচ গীেতর িত াতা সমাথক শে  বিণত একই ব । কাব -িনমােণ এবং 
সমােলাচেন রবী নােথর পানুগত  সপুিরিচত। আমরা কেয়ক ট পঙ্  
উ ার করিছঃ  

“ ভাষার মেধ  এই ভাষাতীতেক িত ত কিরবার জন  সািহত  ধানত ভাষার 
মেধ  দুই ট জিনষ িমশাইয়া থােক, িচ  এবং সংগীত। 

  কথার ারা যাহা বলা চেল না ছিবর ারা তাহা বিলেত হয়। সািহেত  এই ছিব 
আকঁার সীমা নাই। উপমা-তলনা- পেকর ারা ভাব িল ত  হইয়া উ ঠেত 
চায়। ‘ দিখবাের আিঁখ-পািখ ধায়’ এই এককথায় বলরামদাস কী না বিলয়ােছন?” 
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“ িক  ভােবর িবষয় স ে  এ কথা খােট না। তাহা য মূিতেক আ য় কের তাহা 
হইেত আর িব  হইেত পাের না। ……. সইজন  রচনার মেধ ই লখক 
যথাথ েপ বািঁচয়া থােক; ভােবর মেধ  নেহ, িবষেয়র মেধ  নেহ।”   (সািহত ) 

  “ হ আিবঃ, তিম আমার মেধ  কািশত হও, তিম পিরপূণ, তিম আন , 
তামার পই আন প।” 

  “িবষেয় ভােব বােক  ছে  িনিবড় সে লেনর ারা যিদ এই কােব  এেকর প 
পূণ হেয় দখা দয়, ……. এই কােব  আমরা সৃ লীলােক ীকার করব। 

  গালাপ ফুেল আমরা আন  পাই। বেণ গে  েপ রখায় এই ফুেল আমরা 
এেকর সুষমা দিখ।” 

 “ এর থেকই বাঝা যােব, সািহত তে েক অলংকারশা  কন বলা হয়। সই 
ভাব, সই ভাবনা, সই আিবভাব, যােক কাশ করেত গেলই অলংকার 
আপিন আেস, তেক যার কাশ নই, সই হল সািহেত র। 

 “ অলংকার জিনষটাই চরেমর িত প। মা িশ র মেধ  পান রসেবােধর 
চরমতা –তারঁ সই একা  বাধ টেক সহজ স ােতই িশ র দেহ 
অনু কািশত কের দন। ভৃত েক দিখ েয়াজেনর বাধঁা সীমানায়, বাধঁা 
বতেনই তার মূল  শাধ হয়। ব ু েক দিখ অসীেম, তাই আপিন জেগ ওেঠ 

ভাষায় অলংকার, কে র সুের অলংকার, হািসেত অলংকার, ব বহাের 
অলংকার। সািহেত  এই ব ু র কথা অলংকৃত বাণীেত। এই অলংকৃত বাক ই 
হে  রসা ক বাক ।”  (সািহেত র পেথ) 

  কবল েপর িদক থেক কাব -িবেবচনা িবষেয় সং ৃ ত আলংকািরকেদর 
জিুড় নই। সৗ যমলংকারঃ। কােব র পগত চমৎকৃিতর অন  নাম 
অলংকার। াচীন লখকেদর এই সৗ েযর দৃ  িদেক িদেক সািরত। তাই 
শা ািদর কথা, ধমাচরেণর িবষয়, তােঁদর দবতার ব- িতও ছে  অনু ােস 
অথেগৗরেব ঝলমল করেছ। িব  কােব র তা কথাই নাই। এই িদক থেক 
তােঁদর গদ ও কাব ; যােক দয়ভাবুকতার িবষয় বিল, পের ‘রস’ ণীেত যােক 
িবন  করা হেয়েছ, তাও অপূব সৗ েযর িবষয় ব’ লই াচীনেদর কােছ 

িতভাত হেয়েছ। াচীনেদর এক ট কিব- শ  দখা যাক-উপমা কািলদাসস  
ভারেবরথেগৗরবম্। নষেধ পদলািলত ং মােঘ সি  েয়া ণাঃ।। মােঘর 
কানও ব ু  িলখেলও এেক মহাকিবচত েয়র এককথায় প-িনেদশও বলা 
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যেত পাের। কীভােব এেঁদর প িনিদ  হ’ল? রেসর কথা িদেয়? শৃ ারািদ 
রেসর উপ াপেন কার নপুণ  কতটকু তা ভাষায় যিদ বা জানােনা যায়, তা 
িদেয় কিবব েদর পথৃক পিরচয় িনণয় কতদরূ স ব? য- সৗ য উপলি র 
ব  , যার িবেশষ িবেশষ প ভাষায় এবং ভি েত িনব , সৗ য এবং কাশ 
যখােন অিভ , প এবং অ প একা , সখােন েপর কথা িদেয়ই তা 
সৗ যময় অ প বণনীয়। েপর উপাসক আলংকািরকেদর কথা থাক। দখা 

যাক কিবর গত ভাষণ। কািলদােসর পর ভারেতর সবজনি য় কিব জয়েদব 
তারঁ অিভনব চাতযময় গীিতকাব িল স েক কী বেলেছন? িতিন উ ােম 
বাধঁা শৃ াররসভাবুকতার িবষয় জানাে ন না, বলেছন-মধুর- কামল-কা -
পদাবলীম্। য পদসম  ধু মধুর বা কামল নয়, মাধুয ণ অথাৎ কামলতা 
এবং কা ণ অথাৎ শ াবলীর উপযু  িমলেন-িম েণ যা িনত  নব নব েপ 
উ ািসত এমন, যা মধুর থেকও অিনবচনীয় মধুর। ব তঃ জয়েদব যা সৃ  
করেলন স িক ভাষা? কবল ভাষা িক এমন আ য চমৎকার েপ ািদত হেত 
পাের? সখােন রেসর উপর েপর আিধপত । বলা হে , যিদ েপ িনম  
হবার বাসনা একা  হয়, যিদ শকরা মধু এবং ি য়ার অধর ভৃিতর সে  
তলনীয় রেসর ীিত ভলেত চাও, তা এস, এই বচনরচনা বণ কর। কিব 
গািব দােসর পািভলাষ রণ করা যাক- 

নীিলম মগৃমেদ          তনু অনুেলপন 

নীিলম হার উেজার  । 

নীল বলয়গেণ         ভূজযুগ ম ত 

পিহরণ নীল িনেচাল।। 

এ ট এক ট সং ৃ ত কিবতার অনুবাদী,* িক  গঠেনর িদক থেক শত ণ উ ত। 
যারঁ বেণ েয়র ায়ু দুবল নয় িতিনই বুঝেবন ম এবং ন এর অনু ােস কী 

পেমােহর স ার ঘেটেছ, আর িত পােদ ‘নীল’ শে র িবন ােস ীমতীর 
সুেগৗর দেহ য- মায়া ন ছায়া িব ার কেরেছ তার প উপলি  করেবন 
অথেবােধর পূব থেকই। সহজ-সাধক চ ীদাস লৗিকক ভাষােতই ীিতর 
গৗরব স ার করেলন-‘িপিরিত িমিরিত িপিরিত কী িরিত’। কােব র এই 
েপা ােসই কােব র অনুরােগর সীমা। সৗ য ছাড়া অনুরাগ আ য়হীন।  

সিবেশষ ব’ লই জীেবর সে  তারঁ স ক, নতবা িনিখল িব  মহাশনূ তায় 
পযবিসত হয়। আমােদর  সৃ র অধীন, রসও েপর। 
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  িবেশষভােব েপর িদক থেক কাব প দশন কেরেছন াচীেনর একজন 
পদশ । তারঁ নাম কু ক। তারঁ পূবতন আলংকািরেকরা পগত আিতশয  

অথবা রচনািবন ােসর ব তার িদক থেক কাব েক যিদও পরী া কেরিছেলন, 
তােঁদর দশেনর মেধ  এমন কানও অপূণতা িছল যার জন  তারঁা ধু অলংকার-
রীিতেকই ভালবােসন, কাব েক নয়, এমন ধারণায় য় ঘেটিছল। কু ক তারঁ 
পূবতন সৗ যদশ েদর অস ূণতার িবষয় ট দয়ংগম ক’ র এমন এক ট 
সৗ যদশন-প িত গেড় তালার য়াস কেরিছেলন যােক অবল ন ক’ র 

কাব চমৎকৃিতর প এবং কারণ অেনকটা ত ভােব িনেদশ করা যায়, 
কাব  এবং অকাব েক যা িদেয় ভােলা ক’ র িচেন নওয়া যায়। এর নাম িতিন 
পূবসূরী ভামেহর অনুসরেণ যিদচ ‘বে া ই িবিহত কেরেছন, কাব প 
আেলাচেন িতিন এেক িবিশ  ও ব াপকভােবই হণ কেরেছন। ভামেহর 
িবে ষেণ যটকু অপূণতা িছল তােক িতিন স ূণ কেরেছন। ভামহ ধ ু
অলংকারসার প ব’ ল এর বণনা কেরেছন। কু েকর িবেবচেন পদিবন াস, 
িবিশ  পেদর েয়াগ, উপসগ এবং ত য়ািদর েয়াগও গহৃীত হেয়েছ। িবেশেষ 
ছ েকও িতিন কােশর সম তার অ  ব’ ল হণ কেরেছন এবং ‘শ ােথর 
সািহত ’ নামক ব াপার টেক নানা িদক িদেয় এমনভােব দেখেছন যােত ক’ র 
আধুিনক সমােলাচন-প িতর সে  তারঁ প িতর নানান্ সাদৃশ  পিরসফু্ট 
হেয়েছ। এ ছাড়া িতিন কাব ব র ত  ভাষা এবং অ ত  সংেকতময়তার 
মূেল িবিশ  কিব-ক নার য়া ল  কেরেছন। কারণ িতিন দেখেছন য , 
িবষয় এক হেলও কিবক নার পাথক , কিব-ব র িভ তার জন  কাব েসৗ য 
পথৃক হেয় পেড়, এর অ -না  িনেয় কিব এবং অকিবর পাথক ও সূিচত 
হয়। ফলতঃ অ ঃসারশূন  কিবেদর বিহর  বচন-চাতয এবং চমৎকৃিতহীন 
অলংকার েয়ােগর অিতেরকও তারঁ ‘শ ােথর িবিশ  সািহত ’ অনুধাবেনর 
মেধ  ধরা পেড় যায়। 

   এই মূল বান্ আলংকািরক অিভমত টেক রবী -কিথত িচ  ও সংগীেতর 
সে লন িবষয়ক অিভ ােয়র সে  একা  ক’ র বশ ভােলাভােবই দখা যেত 
পাের। কু ক বেলেছন- শ ােথর িবিশ  সািহত । শ -িবন াস এমন হেব য 
কিবর অিভে ত অথ টেক চমৎকারভােব ফু টেয় তলেব, আর অথ এমন হেব 
না য চমৎকারািতশয়েক ত াগ ক’ র  তথ  বা তে র কাশ বা ব না 
ঘটােব। শে র িবিচ  িবন াসই ত  থেক সৗ যেক র া করেব। আবার 
শে র সে  শে র, এক অেথর সে  আর এক অেথর সু র স কও ািপত 
হেত িবল  হেব না। এেতই সািহিত ক সৗ য উ িলত হেব, সািহত  এবং 
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সািহত ক  বচনসং েহর পাথক  পিরসফু্ট হেব। কু ক এমনও বলেছন য 
অথ অনুধাবেনর পেূবই ঐভােব িমিলত সািহত  িচে  অিনবচনীয় আ ােদর 
স ার কের, যমন কের সুরসংবিলত গান। ‘বহিদন হ’ল কান ফাল্ েন িছন ু
যেব তব ভরসায়’ ইত ািদেত ঠক কান্ ব াপার ট কিব বাঝােত চাইেছন তা না 
জানেলও আন  িকছমা  বািধত হয় না। অ  অেথই বরং িচ  অিধকতর 
আকৃ  হয়। য- িণকা কিবেক ছলনা কেরেছ নববসে , তার মপূণ 
শ ামগ ীর েপর েশ কিব অিভভূত হেয়েছন বষাগেম, এই িচ কষক 
অ  বাতা পাঠেকর দেয় গৗড়-সারঙ্ রােগর সুধািব  ুিবকীণ কের। ব  বা 
অব , ভাষার যাবতীয় বিচ  শ াথ-সািহত  বা এককথায় বে া র মেধ  
এইভােব গহৃীত হেত পাের। স্ফুটভােব য সব অলংকার আেলািচত হেয়েছ তার 
সংখ া সামান - কম- বশী একশ’। আর বে া র িবচাের অলংকার অন , 
তার িবভাগও বহতর। দেশ কােল এবং কিব িহসােবও এর অন  ভি । অতএব 
বে া  ভাষার দৃ  অদৃ  যাবতীয় অলংকরেণর সার প, কাব ৈবিচ ীর 
আধার, রস-শি ত আন িবেশেষর সে  অৈ ত স ে  আব । এই অপ প 
কাব বাণী কানও তথ  বহন কের না, শা ািদেত ব বহার করেল ল চ িত 
ঘটায় আর পনু  এর উপর অলংকরণ করেল অকােব র সথূ্লতাই মূত হেয় 
ওেঠ। 

      উঠেত পাের, ভাষার এই চমৎকারািতশয় িস  হয় িকভােব? তার উ ের 
এই বলা যায় য কিব ক নাশ  িদেয়ই শ  বাক  বে র যাবতীয় ব তার 
সমাধান কেরন। ঠক ঠক শে র চয়ন, ত য়ািদ িদেয় পদ গঠন, বােক  িবিভ  
পেদর রমণীয় িবন াস, আদ -পিরণামী বৃে র ন, ঘটনা ও চিরে র 
ঔিচত ময় উপ াপন এ সেবর কারক হেলন সই কিবপু ষ যারঁা  স রণ 
সািহেত র সব  অনভুবেবদ  হেয় ওেঠ। এই শ র তারতম  অনুসােরই উ ম 
এবং অনু ম কিবখ ািত। কিব- িতভা অনন পরত , ত  এবং অনুমােনর 
অিতির , নসিগক। আর এই িতভারই িবেশষ কৃিত অনুযায়ী, কিব ভােবর 
িভ তার জন  কােব র কাশ প হয় অন । ফলতঃ এই দাড়ঁায় য সািহত -
পরী েণর কেয়ক ট অিত স্থূল নীিত ছাড়া কানও ি র িনয়েমর িনিরেখ 
সুকিব- স দােয়র িনমাণ িবচােরর অেযাগ  হেয় পেড়। দেশর ঐিতহ , 
কােলর ধারা যিদচ আেলাচনার সূে  িচি ত করা যায়ও, অিনেণয় কিব-

কৃিতেক ধরেব কান্ শা ? রবী -কিব- িতভা শতাংেশর কত অংেশ 
পিরেবশ-িনভর? এক ট আ য কিববাণীর পিরশীলেন ত ে র যাবতীয় 
রমণীয়তার সে  অ ত ে র চিকত শ এক  তারঁ কােব  যভােব লাভ করা 
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যায় তার কী পিরমাণ ঠাকুরবাড়ীর সংসার এবং তৎকালীন বাঙ্ লা দেশর রচনা? 
তৎকালীন পিরেবশ ও গা র িত য়া হয়ত বা সাধারণ কিবকুেলর ব াপাের 
কতকটা অথবহ হেত পাের, িক  সীমা উৎ মণই মহাকিবর ভাব। 
আজকালকার কান কান অিভমেতর অনুসরেণ সমাজ ও পিরেবশ অিতব া  

য়া স শন িক কাকতালীয় ন ােয় অথবা কাযদৃ   তৎসদৃশ কারণ অনুস ােন 
পযবিসত হে  না? অতএব ত  কিববচনেকই কাব -কীিতর মৗল স দ 

েপ দখা উিচত। িক  তথািপ রবী  কিব িতভা কী পিরমােণ ঐিতহ -আি ত 
এবং তৎকাল-স ী তার িবে ষণ ও প-িনণয় েয়াজনীয়, যেহত কিব-

িতভার িবিশ  কৃিত গঠেন জািতর সং ার এবং সামা জক চিরে র 
অখ নীয় ভাব থােক। আমােদর অধ য়েন ত  পিরেবেশর চেয় অতীেতর 
ভাবসং ৃ িতই অেনক ে  কিবিচে  ায়ী িত া পেয় থােক। ত  
পিরি িত বরং িবপরীত িত য়াই জািগেয় তােল। 

 

।। বাঙ্ লার কাব -সং ার ও রবী নাথ।। 

    জািত িহসােব বাঙালী িবিম । তার গঠেন অস্ ক গা  , িকছ িকরাতজন ও 
ািবড়-ভাষাভাষীেদর নানান দল ও উপদেলর িবিচ  সংেযাগ। আযর - 

স ক বাঙলায় অত  সীিমত, তাও িনতা  পেরা , অথাৎ প ম-ভারতীয় 
বহ িম ণ থেক িমি ত। মৗয যেুগর  পবূ থেক আযভাষা এবং প ম 
ভারেতর ও িনকটবত  প ম অ েলর আয-অনায িম  সং ৃ িত বাঙলায় 

েবশ করেত থােক। তার পূেবকার বাঙ্ লার ইিতহাস িকছ অনুমান এবং 
অেনকটা ক নার িবষয়। তবু বলা যায় ম -ত , ঝাড়-ফঁুক, জপ-ধ ান, বৃ -

র-সপপূজা, মেৃতর উে েশ  া িনেবদন, জ া ের িব াস, পু ষকার 
অেপ া দেবর উপর আ া-এই সব িনেয় এবং বা ব জীবন ও অিত াকৃেতর 
ব ন দুেয়রই িত সমান আ হ পাষণ ক’ র অতীেতর আমােদর জীবন 
কেটেছ। ভাষার ারা িবজয়ই আযেদর ধান ভারত-িবজয়। তারপর তােদর 

সমাজ সংগঠেনর ভাব, তার পর ধমীয়তার। ব তঃ মনঃ ধান ধম এবং 
িব াস এবং ভাবুকতাময় সং ৃ িতেত আেযরাই ািবড়–অস্ কেদর কােছ ঋণী। 
এসব কথা েদশ ও িবেদেশর গেবষক প েতরা বেলেছন, আমরা তার 
পুনরাবৃিত করিছ মা । 

    আযভাষা-সংিম ণ এবং প ম-ভারতীয় সং ৃ িতর আগমন মৗযযুেগর পর 
বাঙলায় কান্ পা র ঘ টেয়িছল তা জানবার উপযু  উপাদান আমােদর 
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হােত নই। ইিতবৃ  বেল, জন বৗ  ও িহ  ু পৗরািণক ধমমেতর মানুষ 
পাশাপািশ অিবেরােধ অব ান কেরেছ। এেত মেন হয়, ধমদী া যাই থাক, 
বাঙািলর গাহ  জীবেনর কতক িল সং ারই তার জাতীয় জীবেনর চালক 
িছল। নবম-দশম শতা ীর একটা সামা জক পিরচয় এবং সা দািয়ক ধমমত 
িনেয় লখা চযাগীত িল এ স েক আংিশক আেলাক দয় মা , তাও য 
পিরমােণ বিৃ মূলক িন বেণর জীবন স ে , স-পিরমােণ সাধারণ সাং ৃ িতক 
জীবন স ে  নয়। সদু কণামৃেতর কেয়ক ট সং ৃ ত রচনা এবং িব ভােব 
পাওয়া কেয়ক ট াকৃত-অপ ংশ াক যিদ বাঙািল কিবেদর রচনা ব’ ল 
িনঃসংশেয় ধেরই নওয়া যায়, এবং বাঙালী কিবেদর কাব রচনা িছল এই মেন 
ক’ র যিদ উৎসািহত হওয়া যায়ও, তবু এর থেক বাঙালী সাং ৃ িতক মানেসর 
কানও প গঠন ক’ র নওয়া যায় না। িক  এ িবষেয় আমােদর ায় সম  

অ ােনর িনবাকরণ কেরেছন কিব জয়েদব। 

   াদশ শতা ীর জয়েদবই শতা ী মাগত এবং শতা ী েমা র বাঙািলর 
ভাব-সং ৃ িতর িতিনিধ। কাব  এবং ধম, সং ৃ ত এবং ‘ভাষা’, জীবন এবং 
জীবনাতীত জয়েদেবর রচনায় একাধাের আি ত। ল ণেসেনর সময় া ণ  
ধেমর অভূ ান ঘেটিছল এরকম কথা সত  হ’ লও পৗরািণক বিদক দবমিহমা 
এবং িতর অনুগত িৃতর শাসেন সাধারণ বাঙালীর ভাব- চতন  সমা  
হেয়িছল একথা বলা যায় না। কৃ  পৗরািণক দবতা অথবা কােব র মহাপু ষ 
হেলও তারঁ উপাসনার কার ভাগবেত এক ট িবেশষ িদক আ য় কেরেছ। 
আবার, জয়েদব ভাগবত এবং ৈববতপুরাণ অনুসরণ করেলও ধমানু ােনর 
িনেদশ দওয়ার জন ই গীতেগািব  রচনা কেরন িন। বাঙালীর রসচবণার আ হ 
এবং রাম ান্ টক সুদরূ-স রেণর হৃাও তারঁ কােব  প হণ কেরেছ। 
আমােদর ভাবজীবেনর থম িতিনিধ- ানীয় কিবই হেলন িতিন। তারঁ রচনায় 
বাঙালী চিরে র ি মূখীনতার কাশ। যা গীতেগািবে ই থম পিরস্ফুট হ’ল তা 
এই য, লৗিকক জীবেনর বাসনার চিরতাথতা-সাধন ও অ েপর স ান, এ দইু 
আপাত-িব  ভােবর সম য় আমােদর ভােবর অনগুত। তাই দবতােক 
রাগা ক ীিতরেস অিভিষ  ক’ র, তার সে  মানবীয় স ক াপন 
আমােদর পে  এত সহজ হেয়েছ। এই কািব ক ীিতর সূে  মানুষ ও দবতা, 
কাব  ও ধম একা  হেয় আজ পয  ব াপার টেক আমােদর অ েরর এক ট 

ায়ী আ েহ পিরণাম দান কেরেছ। দাি ণােত র ািবড়-স দােয়র মেধ  এই 
কািব ক দবতা-দশেনর পিরচয় পাওয়া গেল তা আমােদর পূবতন অনায 
ঐিতেহ রই সমথক এক ট মাণ উপ ািপত কের। 



174 
 

   জয়েদব- দিশত জীবন ও অধ াে র সম য় কিবেদর রচনায় ও ভাবুকেদর 
জীবেন সমিথত হেত হেত সফূী-বাউল- ভািবত ীৈচতেন র আদেশ চূড়া  
একমুখী ভােবর পিরচয় কট কের। এ হ’ল বাঙালীর রাম ান্ টকতাময় 
অধ াে র িদক। িক  জীবেনর লৗিকক আ েহর পিরচয় কাথায়? এর উ র- 
ম লকােব । চতন  ভাবুকতায় অধ া সব তা, ম লকােব  জীবনসব তা। 
ম লদানকারী দবতারা বাঙালীর লৗিকক কামনারই মিৃতেত কাশ। এেদর 
কােছ আমরা ধন-স দ, পু কন া, আেরাগ -আয়ুঃ, যু জয় ও ভাব-

িতপি  চেয়িছ। কািহনীর মেধ  েনিছ এরা িকভােব সব কামনার পূরণ 
কেরেছন, আর সইভােব জীবেন বেঁচ-থাকার সে  পািথব িমলন-িবে েদর, 
দা ত  ও বাৎসেল র কািহনীর মেধ  িনেজেদর িতফিলত ক’ র দেখিছ। 
ম লকাব  এবং ব ব পদাবলীর রচনা আমােদর সািহেত  পাশাপািশ চেলেছ। 
এরকম দুই িব  বণতা একই কােল অন  কানও দেশর সািহেত  এত  
দখা যায় িকনা জািন না। িনমাণ-ভি েতও দখা যাক্ িকভােব এ দইু িব  

ভাবুকতার ন বাঙালী কিব-সমােজ স ব হেয়েছ। 

    ম লকাব  ব  চির  ঘটনার আখ ান িনেয়। কাব ধেমর িদক থেক বলা 
যেত পাের বিহমুখ। এই হ’ল আমােদর মহাকাব , যখােন মানুেষর সে  

মানুেষর এবং বিহঃশ র সংঘাত, াি  এবং অ াি র, িবিচ  অিভলাষ এবং 
আশাভে র রামা কর কািহনী। এখােন ভাগ িবড়ি েতর মানিসকতা হ’ল 
বাহবেল এবং চির বেল িতকূল দেবর িবধান অিত ম ক’ র মযাদায় 
সমাসীন হওয়া। ম লকাব েক যারঁা বাঙালীর রা ক অত াচার ও দবিন েহর 
ইিতবৃ  ব’ ল অধ ায়ন কেরন তারঁা অধাংশ মা  জােনন। এ িল যখন 
কাব প পির হ কেরিন এমন সময়কার অথাৎ নবম-দশম-একাদশ শতা ীর 
িক তারও পূেবকার, ধানতঃ নারীমুখ- চিলত ছড়া ও পূজািবধােনর মেধ  
দব াধান  থাকেলও চতদশ-প দশ শতাে ই িবিশ  কাব িনমােণর মেধ  িদেয় 

মানুেষর জীবন এবং জয়জা ার বাণীই মুখ  ান হণ কেরেছ। ম লকাব িল 
িব  অধ ােয়র সম  নয়, ার  ও পিরণােমর সূে  আব  সম  
জীবনিচ । এর শ াথিনমােণর মেধ  ব নার চেয় বাচকতােকই ধান ান 
দওয়া হেয়েছ, কারণ, ঘটনা ও চিরে র স ক ও অ গিতেক সুপিরসফু্ট 

করাই এর ভাষার ল । ম লকােব  জীবনেক চাওয়া হেয়েছ ব’ ল সংসার ও 
সমােজর বণনার পুনঃপুন উ ীপন এর াবি ক বিচে র িবেরাধী তা হয়ই 
নাই, বরংচ উ লতার কারণ হেয়েছ। অন পে , একই সমেয় উদভূ্ত ও 
পাশাপািশ অবি ত পদাবলী দখা যাক। 
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   পদাবলী একা ভােব অ মখু। এবং সইসে  রাম াি ক এই কারেণ য, য-
ণয়ভাবুকতা এর অবল ন তােত অ াপণীয় সুদেূরর সে  িবে দ ও িমলন -

ব াকুলতা যাবতীয় সূ  িবলাসৈবিচ -সহ বিণত হেয়েছ। ‘মেনর ভবেন িনভৃত 
গাপেন’ য সব আকা ার যাওয়া-আসা, ব ব কিবরা তার িকছই অ  

রােখন িন। পদাবলীর এই মেনািবলাস ম লকািব ক ঘাত- িতঘাত থেক ত  
ব । এর ভাষাভি র মাজন-ঘষণ, সংেকত- াধান , িনব তা, 
শ িচ েযাজনা ভৃিত ণ আখ ানকােব র সািরত বাক্ রীিত এবং ব াপক 

দয়সংঘােতর সংেকত থেক িভ  জাতীয়। পদাবলীর লীলা বণেন ীণ 
কািহনীর সূ  থাকেলও গীিতমুখ তােক অিত ম ক’ র বণন বিচে  তার 
পযবসান নয়। তাছাড়া, িব  পদরচনা এবং ব গত ত  িনেবদেনর ও 
িবে দভাবুকতার পদও এই শাখায় কম নয়। িনমাণভি  ল  করেল বাঝা 
যায় িত ট পদ িবেশষ পানুসরেণ গ ঠত। এ িলর অবয়ব খুব দীঘ নয়, 
আবার অিত সংি ও নয়। অিধকাংশ রচনাই বােরা থেক ষাল পঙ্ র। 
এরই মেধ  কিব দয় তার আন - বদনােক িনঃেশিষত কেরেছ। কী জবুিল কী 
বাঙলা উভয় প িতর রচনা স েকই একথা েয়াজ । আর গীেতর সুের এেদর 

েয়ােগর ঔিচত  আেছ ব’ লই নয়, এ িলর, িবেশষতঃ জবুিলেত িনিমত 
পেদর মসণৃতা ও লাবেণ র জন , পােঠও গীতসদৃশ এক রমণীয়তা িচে  
পিরব া  হয়। 

   ল  করেত হেব য একই সে  এ দুই কাব ধারা একই জািতর দুই িব  
বিৃ েক ত  ও পু  কেরেছ। বাঙ্ লা সািহেত র নূতন ইিতহাস এ দুই বণতার 

মেম রিচত হওয়া উিচত। এ দু টর একতেরর উ িত-অবনিত এবং পার িরক 
সংেযাগ-স েকর িভি েত বাঙ্ লা সািহেত র যুগিবভাগ িচি ত হওয়া বা নীয়। 
লৗিকক কামনাময় ম লকােব র সে  কামনাহীন অ পািভলােষ্র বাহ  যাগ 

না থাকা সে ও একই জাতীয়-মানেসর কাশ ব’ ল এ দেুয়র পার িরক 
িমলন-িম ণও অস ব হয়িন। কাব  এবং অধ াে র িমলেনর াচীন দৃ া  হ’ল 
রামায়ণ। রাধাকৃ ীিতরস অেনক ে ই মূখ তঃ কােব র আকৃিত থেক 
উদভূ্ত হওয়া স বপর ও াভািবক। সেতেরা আঠােরা শতা ীর অভয়াম ল ও 
অ দাম েল কাব বিৃ  এবং ভ -ভাবুকতা এক  ান পেয়েছ। 
ভারতচে র রাম ান্ টক কাব বু  িবদ াসু র আখ ািয়কার যাজনায় 
পিরতৃি  লাভ কেরেছ। কিবওয়ালােদর গােনও যথাস ব কাব  এবং ভ  
িমি ত। েম ভ র ভােব ম লকােব র তাপমূখী দবৈবিশ  এবং 
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মানুেষর খর বাসনাময়তা িবলীন হেয়েছ, িক  জীবন-ভাবুকতা মৗিলক 
বিৃ  ব’ লই থেক গেছ। 

   আধুিনক যুগ এই জীবনধম ও অ পভাবুকতার িম েণর  পিরচয় বহন 
কেরেছ। স পিরচয় রবী নােথ। ী য় আঠােরা-উিনশ শতা ীেত নানা 
কারেণ যসব চাির ক দাষ বাঙালীর মধ িব  জীবন ব া  হেয়িছল তােক এক 
কথায় বলা যেত পাের ণী- াথপরতা, যা শা  ও সাম তে র পুনজাগরেণর 
ফল। ইেয়ােরাপীয় জীবেনর েশ িশি েতর চতেন র জড়তামু  ঘটল, 
এই টই আমােদর আধুিনক কােলর সব ধান ঘটনা। ইংের জ সািহত ও 
আমােদর সািহত বু র জড়তা মাচেন সহায়তা কেরেছ। এককােল যমন 
কেরিছল সূিফধম আমােদর অব  ঈ রভ র ার উ ু  করেত। নতবা 
ইংের জ সািহত  আমােদর সািহত েক আদ  ভািবত ক’ র পা িরত কের 
িদেয়েছ এমন ধারণা অসম ক্ -দৃ র পিরচায়ক। যমন জািতর জীবেন, তমিন 
সািহেত , আ শ -স্ফুরেণর-স্ফুরেণর বা অিভব র ত েক ীকার করাই 

 অনািবল বােধর িনদশন। ইংেরজেদর জীবন এবং িচ া যমন আমােদর 
িবলু  িবচার-িবেবক িফিরেয় িদেয়েছ তমিন তােদর সািহত  সহায়কশ েপ 
আমােদর িব তৃ জীবনভাবুকতা এবং অ প- চতনা দেুয়রই উে াধন 
ঘ টেয়েছ। আমরা শক্ স্ পীয়েরর কান্ কান্ ে র অনুবাদ কেরিছ,  কান্ 

ে  কান্ চিরে র অনুসরণ কেরিছ অথবা কান্ কিবতায় শিলর মত পাখা 
িব ার কেরিছ বা েটর মত রামান্ েসর জগৎ তেল ধেরিছ এসব িবচার 
আমােদর ধান ধান সািহত কেমর পে  িনষ্ঠর বিহর  িবচার। খুচেরা ভােব 
দখেত গেল এসব কথা আসেত পাের ঠকই, িক  সামি ক িবচাের, জািতর 

ঐিতেহ র সে  মৗিলক সৃ র স ক অে দ - এই বােধরই াথিমক 
েয়াজন। দশু’বছর ধ’ র আমােদর সে  সংি  থেক ইংেরেজরা আমােদর 
াচীন, সা ািতক অেনক িকছ দিখেয়েছ, তা-ই আমরা দখিছ এবং ইংের জ 

িশ ার বতন আমােদর অেশষ উপকাের লেগেছ, একথা মাননীয় এবং 
রণীয়, িক  একথা ঠক নয় য আমােদর আমূল পিরবতন ঘেট গেছ এবং 

ইংেরজরা না এেল িবলে ও আমােদর জড় মু  ঘটত না। 

   ব তঃ জীবন এবং অ েপর সম য়-সাধনই বাঙািলর সামা জক আ হ, আর 
িবিচ  অব া-পর রার মধ  িদেয় সািহেত  সই পেথই আমােদর যা া। এই 
কারেণই জীবনসংঘাতময় শক্ স্ পীয়েরর ধরেনর নাটেকর চেয় পৗরািণক 
নাটক আমােদর ি য় হেয়েছ, আর মধসুূধন সুউ  জীবনভাবুকতার কে  
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অবি ত য ীক ট ােজ র আদশ, তার সে  আমােদর ভাবময়তাই এক  
িনত হেয়েছ। তব ু একথা জােরর সে ই উ ারণ করা যায় য মধুসূধন 

জীবেনরই কিব, অ পািভলােষর নন। পা া  েশর থম উ ীপনায় এই 
জীবনিন া উ ভােব দিশত হওয়াই াভািবক। এই ধরেনর জীবনভাবুকতা 
আমােদর সািহেত ও নূতন পুবতন ম লকািব কতা থেক ত , িক  তা 
বাঙালীর ায়ী জীবন ীিতর ঐিতেহ র থেক িভ ও নয়। নূতন রামায়ণকার 
কৃি বােসই িক জীবনিন া কম িছল? কৃি বােসর রাম ভে র ভগবান হেয়ও 
আদশ গাহ  জীবেনর কে । রে াবংেশর গৗরব বণন এবং রাবেণর কােছ 
রােমর রাজনীিত িশ া ভৃিত উপ াপেন বাঙ্ লা কােব  ত ািশত মানিবকতাই 
রামায়েণ রি ত হেয়েছ। সরমার সখী , মীলার ামী-স শেনর ব াকুলতা 
এসব ‘সুেলাচনা’র নােম জগদ্ রাম কতৃক পূেবই ায় বিণত।* যাই হাক, 
মধুসূদেনর জীবন-ভাবুকতােক আমরা অিভন ত কেরিছ ঠকই, িক  সই 
সে  জীবনাতীেতর রহস  দশেন উ খু হেয় গীিতকােব র মেধ  আমরা 
একাধাের জীবন ও অ পেক পেত চেয়িছ। এর ীণ সূ  িবহারীলােলর 
কােব , পূণতা রবী নােথর জীবন ীিত ও অ প অনুরােগ। রবী নাথ য 
আমােদর উভয়মখুী ত াশা আশাতীতভােব পূণ কেরেছন এ িবষেয় বাধ হয় 
ি মত নই। এ সকল কথা সিব াের আমােদর পূেবকার ে  রবী - িতভার 
পিরচেয় িববতৃ হেয়েছ।  

     আেস, য-বাঙালী  বা বাঙািলয়ানার িবষয় উ কে  ঘািষত হ’ল তা িক 
ভারতীয়তা থেক িবিভ ? রবী নাথ িক ভারতীয় রহস ময় ভাব-সং ার ও 
কাব -সং ােরর পিরচয় বহন কেরন না? এর উ র এই য, আমরা য-
পিরমােণ বাঙালী সই পিরমােণ ভারতীয়ও। ভারতীয় রহস ময় অ প-
ভাবুকতার সে  বাঙ্ লার অিত ঘিন  স ক। আযভাব বলেত যিদ িকছ বাঝায় 
সই িনছক কমানুর  াচীন ভারেত স দায়-িবেশেষ আব  িছল। কাল েম 

অন্ -আয মননশীলতার মেধ  তা িবলীন হেয় পেড়। আমরা যােক ভারতীয়তা 
বলিছ তা এই অনায- ধান অথচ িমিলত আয-অনায ভাব-সং ার। বাঙ্ লার 
সে  উ র-প ম ভারেতর যিদ িকছ পাথক  ী য় ষ -স ম শতেক িছল, 
এগােরা-বােরা শতা ীেত য-নূতন অধ া ভাবুকতা ার  হ’ল তােত কা ীর 
থেক বাঙ্ লা ও ািবড় সম  দশই িনম ত হ’ল এবং ভারতীয়তা বলেত 

ব াল  থেক খুব অসামান  িকছ  রইল না। মৗযযুেগ এবং মাগলযুেগ 
বাঙ্ লার সে  ভারেতর রা য় ঐক  িত ত এবং দৃঢ়ভােব পনুঃ িত ত 
হওয়ােত সারা ভারেতর সামা জক আকা া অেনকটা একা পতা লাভ 
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কেরিছল। তবু একীকরণ ঘটেলও বাঙািলর ভাব- বিশ  িকছ বজায় থেকই 
গেছ। কান্ নৃজািতর না থােক? বাঙলায় ভূ কৃিত এবং জীবনধারণ, এর 

নূতেনর িত আ হ এবং সুদেূরর িত অ াত আকষেণর বলতা 
ভারতীয়তার মেধ  বাঙ্ লার অসামান তা িনেদশ কের। জীবনেকও রাখেত চাই, 
আবার জীবনাতীেতর বা আদেশর জন  জীবনেক ত  করেতও ি ধা কির না-
এরকম এক ট অিত বল সং ার পুরাতন আমােদর তথা আধুিনক 
রবী নােথর। আমরা যমন ভারতীয় হেয়ও বাঙািল, রবী নাথও তাই। ব তঃ 
বাঙ্ লার ‘আকাশ জল বাতাস আেলা’ ছাড়া রবী নাথেক ভাবাই যায় না, আর 
মধ িব  বাঙািল-জীবেনর আশা-ভরসা থেকও কিবেক পথৃক্ ভােব অনুভব 
করা চেল না। রবী নাথ ভারেতর জাতীয়তার িবিভ  িদক িনেয় বহ কিবতা 
িলখেলও এেত তারঁ বাঙািলে র অন থা ঘেট না। মেন রাখেত হেব, একােল 

বল ােদিশকতার উে াধন এসকেলর জন  দায়ী। উপিনষৎ- ীিতর কথা িদেয় 
রবী নােথর ভারতীয়তার িত িবেশষ আ েহর কথা কউ যিদ বাঝােত চান 
তােঁক এই ব’ ল িনর  করা যেত পাের য , উপিনষেদর কানও কানও ান 
বাঙলার ভাবরিসকতা এবং রবী নােথর কাব ভাবুকতা থেক ত  িক  নয় 
ব’ ল স িলর উপর কিবর আস  াভািবক হেয়েছ। মহিষর উপিনষৎ-চচা এ 
িবষেয় িনিমে র কাজ কেরেছ। এ ছাড়া মেন রাখেত হেব উপিনষৎ-চচা কবল 
একােলরই এবং রবী নােথরই িবষয় নয়। বাঙ্ লার ব ব দাশিনেকরা মত 

াপেনর জন  উপিনষেদর বহ বােক র হণ ও িনজমেত ব খ া কেরিছেলন। 
দখেত হেব, উপিনষেদর মা  কতক িল ি য় ম ব েকই রবী নাথ িনজ 

কাব ক নার অনুকূেল হণ কেরিছেলন। আর, যিদ ভােবর কথা ধরা যায় 
তাহ’ ল বাউকেদর ভাবুকতােকই অ বত  দখেত হয়। যাই হাক, রবী নােথর 
ভারতীয়তা তারঁ বাঙালীয়ানায় মূল সং ােরর িবেরাধী কােনাকােলই হয়িন। এ 
দুই সংগতভােবই তারঁ মেধ  িমেশ গেছ। বরং ভারতীয়তাই তারঁ বাঙালীে  
িনম ত হেয়েছ, দইু িমেল-িমেশ একাকার হেয় গেছ। 

   পুন  বলেত হয়, কােনা জািতর িবিশ  ভাব-সং ারই তার কীয়তার 
িনেদশক, আর বাঙালীর ভাব-সং াের ভারতীয়তার িম ণ আজেকর ঘটনা 
নয়। এজন  ভারতীয়তা ও ব াল  এখন কতকটা একাথক হেয় পেড়েছ। যমন 
বলা যেত পাের য, ইংেরজরা এবং অন ান  ইেয়ােরাপীেয়রা, জীবনাদশ এবং 
সািহেত র কতক িল ধান ব াপাের অপথৃক্ যিদও ইংেরেজর সে  
ইতালীেয়র, এমনিক ইংেরেজর সে  ফরাসীর িচ ও দৃ েকােণর িভ তা কম 
নয়। আবার ভারতীয়েদর সে  ইংেরেজর য- য িদক থেক িভ তা, ঠক সই 
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সই িদক থেক বাঙালীর সে ও। আমােদর দৃ েত ইংেরজরা এবং অন ান  
ইেয়ােরাপীয় যমন একে ণীর মানুষ, ইংেরেজর বা য- কানও ইেয়ােরাপীেয়র 
দৃ েত ভারতীয় ও বাঙালী তমিন সমাথক। এই কারেণই ইেয়ােরাপীয় 
ভাবসং ােরর বাঙলা-িহ ী-মারাঠ  ভাষায় া ীকরণ চেল না। অনুকরণ এবং 
অনুসরণ একটা সীমায় আব  থােক, সই পয  তার গিত। 

    স তঃ একটা কথা তালা যাক্। আমরা বাঙালী , গিতশীলতার গব করেত 
পাির। দরূ অতীেত আয করণ সময় থেক ভারতীয়তার যা ভােলা আমরা আ  
কেরিছ, ইসলাম এবং িবেশষভােব সূফী-মতবাদ যখন এল জড়বৎ থািকিন, 
আবার ইেয়ােরাপীয় ভাবধারায় অিভ াত হেয় আ িবকােশর পথ খুেঁজ িনেত 
িবল  কিরিন। িক  ইংেরজ? যারা দুশ’ বছর আমােদর সে  কাটােত বাধ  
হেয়েছ, তােদর সা িতক সািহেত  ভারতীয়তার কাশ কই? তােদর সািহেত  
ভাবিব ব আনেত পাের তােদর কিবভাষােক উ ত ঐ য িদেত পাের এমন 
নূতন এবং হণীয় িকছ িক আমােদর জীবন ও সািহেত  নই? ভারতীয় 
ভা িসকতা ও দৃ র বিশ  স েক িকছ মৗিখক ভাষণ এবং কানও 
কানও মনীষীর িলিখত ও য নই এমন নয়। িক  ইেয়ােরাপীয়, 

িবেশষভােব ইংেরজেদর কাব সং াের তা আঘাত িদেয় নতূন পথ উ ু  
কেরেছ এমন মাণ নই কন? কানও কানও ঔপন ািসেকর লখায় ভারতী 
বাবুিচ অথবা বাবু বাঙালী অথবা িশখাধারী িহ ু ানীর িচ ই িক তােদর ভারতীয় 
স েকর িনদশন? আসেল ইংেরজরা কীয় ভাব-সং ারেক দৃঢ়ভােব আ য় 
ক’ র রেয়েছ, তারা র ণশীল এবং স্থূল মতা বেল উ ািসক। াচ  দশন ও 
সািহত  অ াদশ শতাে  জার্ মািনেত য-দাশিনক নবভাবুকতার সার 
ঘ টেয়িছল তা থেকই প েমর রাম ান্ টক নবজাগরেণর উ ব, এমন কথা 
মাননীয় হ’ লও এর চেয় ত তর স েক স-ভাব স ভাষারীিত ায়ী এবং 
িবিচ  হ’ল না কন তা-ই িবেবচ । রবী নাথ আমােদর মহৎ িচ সার ও 
আশার কথা িনেয়েছন- ‘িদেব আর িনেব, িমলােব িমিলেব’ এবং ধু কােব ই 
শানান িন, কাযকরী শ  িদেয় ােচ র সে  পা াে র ভাবগত িমলেনর য-

সব য়াস কেরেছন তা কােরা অিবিদত নয়। আবার িনজ কিবতার ইংের জ 
অনুবাদ এবং মৗিলক ইংের জ রচনা িদেয় িতিন পেরা ভােব ভারতীয়তার 

সাের ইেয়ােরাপীয় ভাব-পিরবতন বা ব ক’ র তলেত উদ্ েযাগী হেয়িছেলন, 
অথচ সা িতক ইংের জ সািহত  এ-িবষেয় িব য়করভােব মৗন। আমরা 
বলিছলাম, েত ক জািতরই মৗিলক কতক িল সং ার অথাৎ ি র বাসনা 
থােক; সািহেত  নানাভােব, কাল ও ঘটনার বিচ  অনুসাের  পা িরত 
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আকৃিত িনেয় সই সং ােররই আ াদন চলেত থােক। ইংের জ সািহত  
এেকবাের আমােদর সািহত  হেয় ওেঠিন, লাট কজেনর ও সাথক হয় িন। 
আমরা এখন য-কথা বলিছ, কাল েম আমােদর উ রসূরীরা যখন জািতত , 
জাতীয় মানস এবং সইসে  সািহত -বাসনা িনেয় ব ািনক গেবষণা করেবন 
তখন আমােদর এই বিশে র িবষয় বহ মাণ- েয়াগ সহকাের উপ ািপত 
করেবন এই িব াস রাখেত পাির। 

   ায় স া ের এেস পেড়িছলাম, এখন পূবকথার িফের আসা যাক। স কথা 
হ’ল বাঙালীর মানিসকতায় দুই িব ে র স লন। সািহেত র রচনাধেম 
িবপরীেতর এক াব ান এখন ল  করা যেত পাের। রবী নাথ য-ভাব-
সং াের াচীন বাঙালীর উ রসূরী স-ভাব পহীন নয়। আমােদর অধ য়েন 

প এবং ভাবিবলাস যেহত একা , সইেহত, েপও রবীে র ঐিতহ ানুবতন 
ল ণীয়। দখা যায়, াচীন বাঙ্ লায় দুই িভ  কৃিতর ছে াভি েক আ য় 
ক’ র দুই িবিভ  াইল বতমান। এক ট হ’ল অ য়মা ক রীিতর বাহকতায় 
লৗিকক সহজ এবং গদ নুগ রীিত, অন ট হল মা াবৃে র আ েয় িনিবলােস 

পূণ, সুতরাং বেণ েয়র অিতমা ায় মাহকর িনতা  কািব ক রীিত, যােক 
নােম িচি ত করা হেয়েছ ‘ জবুিল’ ব’ ল। এক ট অথিচ - ধান, অন ট 
শ িচ - ধান; এক ট আপামর জ াধারেণর কািহনীমূলক অথদী  
আন েবােধর তৃি  সাধন করত, অন ট মুখ ভােব সুর এবং িনঝংকাের  
সমেয়র মেধ ই রিসকিচ েক ত  এবং অেথর অতীত রহস েলােক স চরণ 
করেত সাহায  করত। েম পার িরক ভােবর ফেল এই দুই রীিতর মেধ  
অ  পিরবতন আেস এবং বাঙালীর হােত জবুিল মূলকিব িবদ াপিতর রচনা 
থেক যমন অিধকতর রমণীয় হয়, তমিন জবুিলর সং েশ বাঙ্ লা রীিত 

লাবণ  দীি  ও কাি  লাভ ক’ র গীিতকােব র উ ম বাহন হেয় ওেঠ। জবুিলর 
কিবরা েয়াজন অনসুাের তৎসম এবং সমাসব  শে র েয়ােগও ি ধা কেরন 
িন। স দশ-অ াদশ শতা ীেত আখ ান কােব  ভাষা েপর পিরবতন এই 

জবুিলরই ত  ভাব বহন করেছ। নূতন যুেগ মধুসূদন পয়ার- পদীেত 
যু  গদ া ক রীিতর উপর অন  এক কাব - সৗধ গড়েলন িন বিণত উপােয়ঃ 

(১) জ টল ও দীঘ বাক  ব বহার ক’ র (২) তৎসম শ , সমাসব  (কখনও দৃঢ় 
কখনও িশিথলব ) পদ গঠন ক’ র (৩) মধ যুেগর কিবভাষায় যু  এবং 
প মবে র কথ ভাষায় দৃ  নামধাতর ব বহারেক স সািরত ক’ র (৪) 
কদািচৎ ীক পদিবন াস বা ইংের জ বাক রীিত অনু িব  কিরেয় িদেয় (৫) 

চর অলংকরেণর সমােবশ ক’ র। মধসুূদেনর এই য়াস য সাধারণ ভাষায় 
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মেধ  ব তা স ার করবার জন  এিবষেয় আমরা িনঃসে হ। িক  স হ’ল 
মহাকািব ক ভাষা। সুবহৃৎ িনসগ-পিরেবশ, মহ ম চিরে র একাংশ, অসামান  
কায ও ঘটনােক দু ট-এক ট বে া র ব বহাের ত দৃ বৎ ক’ র তালাই এ 
ভাষািবন ােসর কাজ। যমন বলা যেত পাের, “িফরােয় আিঁখ, দিখেলন দেূর, 
সাগর-মকরালয়” এই বণেন সমুে র এই িবেশষণ ট পের ািপত হাওয়ােত 
সমুে র মহ  এবং ভীষণতা ভৃিত  হেয় উেঠেছ। মীলার আিবভাব য 
আ য রমণীয় এবং িব য়জনক তা ব ত হেয়েছ এক ট সংি  
অিতশেয়া র েয়ােগ- 

             “ চেয় দখ, রাঘেব , িশিবর-বািহের। 

              িনশীেথ িক উষা আিস উতিরলা হথা?” 

যমন, মীলার চিরে র এক ট পূণ পিরচয় কাশ পেয়েছ- “রাবণ র মম, 
মঘনাদ ামী” ভৃিতর মেধ । মধুসূদেনর ভাষায় এরকম মহাকািব ক বণনা 

য ত । কখনও ত ে র সাহােয  কখনও অ ত  বা উপমান বা িমথ ার 
সাহােয  ত েক ফু টেয় তালাই এ ভাষার ল । 

    অপর পে , উ  গীিতকােব র আদশই হ’ল অ ত তা। মধুসধূনীয় 
ভাষাভি েত কািহনীর অথবা অন িবধ বণনময় ব াপােরর েয়াজন যিদচ িস  
হ’ল, এবং অন  ছড়ার ছ  ও বাউল-ভি মাও বহমান পেল, তবু সুদরূ ও 
অ ত ে র সংেকত িবষেয় রবী নাথেক িভ তর প ার অনসু ান করেতই 
হ’ল। াভািবকভােব পদাবলীর নানা ণ-সমৃ  লৗিকেকতর ভাষাভি  তারঁ 
আ য় হ’ল। এরই উপর দািঁড়েয় আধুিনক কােলর উপেযাগী রাম ান্ টক ভাষা 
তােঁক গেড় িনেত হেয়েছ। এছাড়া তারঁ উপায়ও িছল না। িতিন রচনা করেবন 
গীিতকাব , রাম ান্ টক কাব , এবং তা বাঙলায় – য সব িবষেয় পূেবই আ য 
পরী া-িনরী া এবং িস  ঘ’ ট গেছ। সুতরাং আমােদর ঐিতহ ই রবী নােথ 
কােলািচত কাশ লাভ কেরেছ। লৗিকক এবং লৗিকেকতর কাব িবষেয়র মেতা 
দুই রীিতর াইেলর উপরও রবী বচেনর িভি । এর সে  সং ৃ ত থেক 
কখনও িনময় কখনও ওজ ী বাক্ রীিত হণ ক’ র তােঁক সৗ য-িনমাণ 
যথাস ব িন  করেত হেয়েছ। বাঙ্ লা এবং ভারেতর ঐিতহ  পূেবকার মত 
তারঁ মেধ ও সমি ত হেয়েছ। রবীে র ভাষার আদশ রবী নাথই, এমন কথা 
বিহর  িবচাের অবশ  বলা যেত পাের, িক  উ তর সমােলাচনার তােঁক 
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সৗ য া েপ জাতীয় ঐিতেহ র অনুবত  ব’ ল গণ  করেত হেব, আর যেহত 
িতিন মহাকিব সজন  নূতনতর ঐিতেহ র া েপও তােঁক দখেত হেব। 

    রবীে র ভানুিসংহ ঠাকুেরর পদাবলী রচনা আক ক নয়। এই অনুকরণ 
ঐিতহ - িৃতর অনুরাগবেশ, আর এ অনুরাগ তারঁ ি র বাসনা থেক জে েছ। 
এর ত  ফল, পদাবলীর মত মা াবৃে  কিবর দ তা, যিদচ  পেরই। উ  
সািহেত র িদক িনেয় পদাবলীর মূল ায়ন এবং জবুিলর শ ত  িনেয় 
আেলাচনার বতন রবী নােথরই। ভানুিসংহ রবী নােথর কিব- িতভার 

কাশক নয়, ভােবর িনেদশক মা । জয়েদব, িবদ াপিত, গা্িব দাস, 
রায়েশখর থেক িতিন শে র িন ণ িশখেছন, ভােবর বেশ তােঁদর কাব -
িনমােণর মেধ  েবশ ক’ র তারঁ তখনকার সািহত হীন শ াথ া ও ীিতর 
অঘ েপ যন িনেবদন করেছন। মানসী- সানারতরী পযােয় িনজ িতভার 
অভ দেয় এই অনকুরণ থেক িনবৃ  হেয়েছন, তব ু পদাবলীর শ  ও 
বাক গঠেনর ভি মা গীিতকািব ক আ কােশর জন  ভাবতই অনুসরণ 
ক’ র চলেছন। এসব কথাও আমরা া ের িববতৃ কেরিছ। দু ট ায় 
পথৃক্রীিত অধুনা-পূব বাঙ্ লাকােব র দুই রীিতর মতই রবী নােথর পাশাপািশ 
থেক নানাভােব িবিমি ত হেয়েছ। শে র এবং অেথর অলংকরণ তারঁ 

গদ রীিতেকও র ত ক’ র কদািচৎ কাব পদবীেত িনেয় গেছ। গদ ে র 
কােল িনিবলাসী কিব িচ  ও সংগীেতর সে  এতকােলর ণয়- স ক ায় 
ত াগ করেত চেয়েছন ঠকই, িক  যখনই উ ম সৗ য-  ব  করেত 
চেয়েছন তখনই শ াথ-রমণীয়তা তারঁ বাহ  অিভলাষেক অবেহলা ক’ র 

ােন িত ত হেত চেয়েছন। পাঠকবগ ল  করেবন, বলাকার এবং 
অন ান  সময়কার তথ  ও ত িনভর বা আইিডয়া- ধান িকছ কিবতা যমন 
তারঁ দেয়র শ থেক ব ত তমিন বে াি হীনও। মেন রাখেত হেব, 
রবী নাথ য-িবপুল শ াথস ার সৃ  কেরেছন তার মেধ  দু হতা নই। তারঁ 
পদিবন াসরীিত কাথাও অনথক আড়  নয়, িচৎ অলংকরণ-সমৃ  এবং 
িবদ তাময় এই মা । তারঁ রীিতর এই পরসাদ ণ চ ীদাস-মুকু -ভারতচ  

দিশত বাঙ্ লা সরিণ থেক দরূবত  নয়। ইংের জর বাক রীিত ােন ােন তারঁ 
গেদ  অনুসতৃ হেয়েছ বেট, িক  কিবতায় বাঙ্ লার ি র চিলত ভাষািবন াসই 
তােঁক এত তার অিধকার িদেয়েছ। অবশ  ােন ােন, গদ ে র  
ছাড়া, রবী নােথর কানও কানও কিবতা য কারও কারও কােছ অ  এবং 
দু হ ব’ ল মেন হয় তার কারণ কিবর ক নার সে  িনজ সং ারেক মলাবার 
অসামথ , অথবা ব মূল ত - সং ার িনেয় তারঁ কাব েক দখা। সা িতক 
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কিব-স দােয়র শ  ও বােক র দু হতা-দৃে  রবী নাথেক বাঙ্ লার সং ার ও 
ঐিতেহ র বাহক ব’ ল অনুভব করেতই হয়। 

   আমােদর বতমান ে  িচ -সংগীত বা শ াথ-সািহেত র অথাৎ ব তার 
মানদে  রবীে র কাব - সৗ য িবচারণীয় হেয়েছ ব’ ল আইিডয়া- ধান বা 
ত কথার কিবতা িলেক আমরা য তমন সমাদৃত করেত পািরিন, এজন  
ত ি য় ব র কােছ পিরহার চাইব; তা ছাড়া, যখােন শ াথ-সািহত  ঘেটিন 
বা অিতেরক ঘেটেছ এমন ান দশন ক’ র, রবী -সািহেত র যা কালজয়ী 
স দ ্ সিদেকও অ ুিল-িনেদশ করব। রবী নােথর ক নার বিশ  বুঝেত 
সাধারণ ত  বা আ ত মূলক কিবতা িল হয়ত িকছ সাহায  কের, যমন 
কের তারঁ গদ - ব , ধম বা সািহত -সমােলাচনার িনব িল, অথবা তারঁ 
জীবন-পিরচয়। িক  কাব গত রমণীয়তা য় কাশ, বাহ  পিরচয় ছাড়াই 
স দয় পাঠেকর িচে  তার ই ধনুর বণিব ার।  

   এই ে  রবীে র উে খ  কিবকৃিতসমূহ আমােদর আেলাচনার িবষয়ীভূত 
করা হ’ল। 

  

 (* ীিতভাজন ডঃ িব নাথ বে াপাধ ায় এই িবষয় ট খাজঁ িনেয় দিখেয়েছন) 
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িচ গীতময়ী  রবী বাণী 

 

   িদেনর পর িদন চেল যায় কান বিচ র অনুভূিত না রেখ। তােদর মেধ  অক াৎ  এক ট 
দুলভ েণর আিবভাব হয় পরম সেত র হঠাৎ আেলার ঝলকািনেত দ’ু চাখ ধািঁধেয় িদেয়। এ 
যুেগর  রবী সািহত  িবেশষ  ু িদরামবাবুর বই ট পেয় এবং পেড় পাঠেকর মেন সই 
অনুভূিতই জাগেব। অ াধ ায়ী এই মহৎ ে র িতন শতািধক পৃ ার ছে   ছে   পা ত  , 
মননশীলতা ও রসানুভূিতর য স দয়- দয়েবদ  সমােবশ সািধত, তা ায় অেলৗিকক। 

ে র বিহর  মু ণ-পািরপাট  যমন সু িচস ত, অ র  তমিন কা াস ত 
কােব পেদেশর মাধুয-পিরপলু্ত। 

   মহাকােশ অনাহত িদব বােক র য-সূ   ায় অতী য় উপলি  আমােদর কােন ছে র 
সােদ এেস উপি ত হয় সই িনতল নীল নীরেবর মােঝ বেজ-ওঠা গভীর বাণীর িতসুখ 

আমরা পলাম অধ াপক দাস মহাশেয়র মেনারম রবী সািহত -িবে ষেণর মেধ । বাংলা , 
সং ৃ ত ও ইংরা জ িতন সািহেত র অল ারশাে  সুপ ত মনীষী বর রবী কােব র 
সাংেকিতক সৗ য ব  করেত িগেয় কাব েসৗ েযর মূল ত িল সহজ ক’ র বু ঝেয় 
িদেয়েছন। এ বই ট াতক ও াতেকা র েরর ছা ছা ীেদর পে  অমূল  স দ তা বেটই 
, প ত গেবষক ও অধ াপকেদর পে ও এর সাহচয ছাড়া রবী সমী া স ূণ হওয়া 
অস ব। 

   কানও এক বই স ে  পরেলাকগত রানাল্ ড্  িনক্ সন সােহব বেলিছেলনঃ বই ট চির 
ক’ রও পড়া উিচত । আমরা মহািবদ ালয় ও িব িবদ ালেয় ছা ছা ীেদর ু িদরামবাবুর বই 

স  িনভেয় সই পরামশ  িদই। . . . . . . . . . 

                                                                                -স াদক, ভারতবষ, 

                                                                                        (ৈবশাখ,১৩৭৪) 
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পা ত  ও অনুভেবর এক িবরল িমলন 

ভবেতাষ দ  

      ‘িচ গীতময়ী রবী বাণী’ রবী নােথর থমাবিধ সকল কােব র ধারাবািহক িবে ষণ। এই 
িবে ষণ চেলেছ শষ পযায় পয । এেত নই ধু ‘ শষ লখা’র কিবতার আেলাচনা। 

ু িদরামবাবুর রবী -কাব  সমােলাচনার িবেশষ  হে , এেত কিবতার ভাবেসৗ য মা  পাঠ 
িবে ষেণর সাহােয  ব াখ া করা হেয়েছ। িব  রস ও সৗ যানুভূিত ছাড়া আর কানও 
িকছর অবতারণা কেরনিন। অ জত চ বত  এক সমেয় রবী  কাব  সমােলাচনায় 
কিবমানসেক ধান  িদেয় সমােলাচনার ধারা বতন কেরিছেলন। কাব ােলাচনা 

সে  কিবর ব া গত জীবেনর নানা তেথ র েয়াজন মেতা ব বহার করেত হত। এটা িক  
আমােদর সং ৃ ত সািহত ােলাচনার রীিত িছল না। তখন সমােলাচেকরা কিবতা পাঠই 
করেতন, কিবমানস অনযুায়ী কিবতার আেলাচনা করেতন না। সই জন  কিবতার দাষ ণ 
িনেদশ করেত কখনও ি ধা করেতন না। অবশ  স িনেদশ হত অল ার শা ানুযায়ী। 

ু িদরামবাবুর আেলাচনা যন সই রীিতেতই করা সং ৃ ত রসতে র ওপর অিতির  ঝাকঁ না 
িদেয়। 

       বইেয়র নামকরণ থেক তারঁ অিভ ায় খািনকটা বাঝা যায়। িচ  এবং গীত –এই দু ট 
কিবতার ধান কৃিত। এ কথা রবী নাথ অেনক িদন আেগ বেলিছেলন। কিবতায় য ছিব 
ফাটােনা হয়, নয়েতা ভাবানুভূিত জািগেয় তালা হয়। কিবতা রচনার িস েক এ ভােব 

আমােদর াচীন রসেব রা দেখনিন। িক  এই দু’ ট িদেক ু িদরামবাবু তারঁ ল েক িনব  
রেখেছন। িচ ণ এবং স ীত ণ িব  সৗ যেচতনা থেকই তঃস্ফুত হয়। তাই 

িব  কিবতা নীিত নয় ধম নয়, ব বহািরক কানও উে শ  নয়, িব  সৗ েযর সৃ । 
ু িদরামবাবু এই বইেত রবী নােথর কিবতায় সৗ য কীভােব সৃ  হেয়েছ, তাই িবচার কের 

দিখেয়েছন িব য়কর সূ তার সে । দরকার হেল কাথায় ভাবিবেরািধতা বা ভাবাভাস 
হেয়েছ তাও বু ঝেয় িদেয়েছন।  

       সাধারণত রবী নােথর কিবতার পযায় য ভােব ভাগ করা হয়, ু িদরামবাবু স ভােব 
কেরনিন। তারঁ ভাগ িল এ রকম- উ লতম অনুকৃিত কাব - সৗ েযর আিবভাব, সং ৃ ত 
রীিতর অনুশীলন, সুর সে তময় লৗিকক বাণীব েনর ঐ য, সে তময় অথিচে র ও 

ত য়িন  ক নার াধান  , সংবতৃ ক না ও িতহত গীতধেমর অধ ায়। সূিচপে  এই 
নাম িলর সে  কাব ে র উে খ আেছ। এ বইেয়র ভাষায় পা েত র দীি  যমন 
স্ফুিরত, তমনই ভাবানুভেবর সু  বাধশ ও য়াশীল। সং ৃ ত কাব  সািহত  এবং 
রসতে  তারঁ িনঃসংশিয়ত অিধকার মািণত আধুিনক ভি েত কাব -ব াখ া করেত িগেয়ও 
অনায়াস-িস  রসতে র েয়ােগ। ভাষা য খুব সরল তা বলেত পারব না। িতিন চলিত 

য়াপদ িদেয়ই লেখন বেট, িক  তারঁ ভাষা-ব েন সং ৃ ত ভাষারীিতর ছায়া আেছ। িতিন 
অলঙ্কৃত বাক  ব বহার কেরন স বােক  সি -সমাসও থােক। মােঝ মােঝ িবেশষ 
পািরভািষক অেথ শ  ব বহার কেরন যা অনিভ  পাঠেকর পে  বাঝা একট ক ঠন হেয় 
ওেঠ। যমন ‘ব তা’ শ ট। এ শ ট িতিন কু েকর ব ব ত অেথ মােঝ মােঝ েয়াগ কের 
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ফেলন, তােত পাঠেকর িক ৎ িব াি  হয়। তেব এটা  য ‘প তী’ বাংলা বলেত যা 
বাঝায়, ু িদরামবাবুর গদ  সই জােতর নয়। কারণ তারঁ শ  ব বহাের চলিত শ  অবাধ ও 

অনায়াস। 

 ( িচ গীতময়ী রবী বাণী, ু িদরাম দাস। আন বাজার প কা ৩০ নেভ র ৯৬) 
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সমাজ - গিত - রবী নাথ 

পূবিচ া 

 

   রবী নােথর সৃজনধম  িবপুল সািহত রচনার মৗল উপাদান দ’ু ট–িনসগ এবং মানব-
সমাজ। তারঁ মননধম  রচনার অথাৎ সািহত , িশ া, সমাজ-রা -িবষয়ক িচ ার উপাদান 
এক টমা -ঐ মানব-সমাজ। নসিগক উপাদান মাটামু ট ি র, অথচ মানব-সমাজ 
সদাচ ল, েণ েণ পিরবতমান। সামা জক মানুষ রবী নাথও অনুভব, ধারণা , মত িনেয় 
কােল কােল পিরবিতত। তারঁ পে  িবেশষ এই য, িতিন িনসেগর মেধ ও পিরবতন- বাহ 
ল  কেরেছন, ঋতর পালাবদেলর মেধ  নবীেনর অ া  পদে প, িনজ িবকােশর মেধ ও 

প- পা র জ -জ া র। িনসগই হাক, মানুষই হাক আর আ িনরী াই হাক, কিবর 
সিব য় অনুভব তারঁ ৗঢ় রচনায় এক টমা  ভাবেক ক  ক’ র আবিতত, তা হ’ল অিনবায 
চলায় িনত নব পেথর যা ী মানুষ, িনসগসহ। রবী নাথ ণবাদী হেলও অ বাদী এবং 
সই সে  আশাবাদীও। িক  তারঁ আ িনরী ণমূলক, িনতা  সাব্ েজক্ টভ্ কিবতা িলরও 

সমাজ-স ক িনধারণ করা যেত পাের নানাভােব। মেন রাখেত হেব রবী নাথ মহাকিব, 
অথাৎ এমন কিব যারঁ আ কােশর মেধ  মানবসমােজর আ কথাও তারঁ াত-
অ াতসাের কািশত হেয় পেড়েছ, সাধারণ কিবেদর মত িযিন ঠক সামিয়কতার অনুবতন 
কেরন িন, যারঁ রচনার মেধ  ‘আর-একজন ক রচনাকারী আেছন, যাহঁার স ুেখ সই ভাবী 
তাৎপয ত  বতমান’। ফেল সামিয়কতা িচর নতায় এবং ব  সমােজ িমেশ এক 

া ক সমা য় লাভ কেরেছ। তারঁ িনেজর কথা কমন ক’ র তারঁ অেগাচের মানবসমােজর 
মম-কথা হেয় পড়েছ এ িবষেয় কিব ‘অ যামী’ কিবতায় িব য় কাশ ক’ র বেলেছন- 

বিলেতিছলাম বিস একধাের 

আপনার কথা আপন জনাের, 

নােতিছলাম ঘেরর দয়ুাের 

ঘেরর কািহনী যত; 

তিম স ভাষাের দিহয়া অনেল 

ডবােয় ভাসােয় নয়েনর জেল 

নবীন িতমা নব কৗশেল 

গিড়েল মেনর মেতা। 

এর ব াখ ায় ‘আ পিরচেয়’ িতিন বলেছন-“ সই সাজা কথা, সই আমার িনেজর কথার 
মেধ  এমন একটা সুর আিসয়া পেড়, যাহােত তাহা ব গত না হইয়া িবে র হইয়া উেঠ”। 
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এই ব াপার ট উপলি  কেরই িতিন সািহত -সমােলাচনায় এক ােন এই িণধানেযাগ  ম ব  
কাশ কেরেছন য-“সািহত  ব িবেশেষর নেহ, তাহা রচিয়তার নেহ, তাহা দববাণী।” 

ফলতঃ একথা সমীচীনভােব মেন করেতই হয় য আ ভাষণশীল গীিতকিব হেলও 
রবী নােথর বহ কিবতায় সমােজর ভাবনা কাশ পেয়েছ। সমাজ এই কিবেক উপল  
ক’ র কিবর ক নাশ র সুিবধা িনেয় িনেজেক কাশ কেরেছ তারঁ িবিশ  ভাষারীিতর মধ  
িদেয়। 

    কিবর সমাজ-সেচতনতা য-কােল বিহর  খুব পিরস্ফুট নয় এমন সময়কার দ’ুএক ট 
দৃ াে  কিবর অ ােত তারঁ মানেস সামা জক য়া ল  করা যাক। ‘িনঝেরর ভ ’। 
বাধঁ-ভাঙার অিত বল আ হ এবং সীমািতির  আেবগ-উ ােস কিবতা ট আদ  
দালািয়ত। এর কাব াথ িনণয়কে  সমােলাচক বেলেছন- দয়-অরণ  থেক িন মণ, 

অ কার থেক আেলােক আসার উৎসাহ ভৃিত। এ ব াখ া কিবতা ট থেক তর িকছ 
নয়।  হেত পাের, িকেসর অরণ  কােক বিল অ কার, কােকই বা আেলাক? িবমিথত 
কিবিচে র যথাথ প কী? বলা বাহল , ত ণ কিবর ব গত জীবন থেক তারঁ বহবিণত 
অব তার এবং অ কােরর কােনা ব াখ া পাওয়া যােব না। বাধ  হেয়ই আমােদর দৃ  
ফরােত হেব সমাজ-ইিতহােসর িদেক। সখােন থমতঃ দিখ, উিনশ শতেকর ব ক-

ভাবনাদীি হীন িনিদ  ধারায় বহমান ািসকতাধম  সািহেত র াধান । মধুসূদন, হমচ , 
এমনিক নবীনচ ও একই পেথর পিথক। এেঁদর সৃ েত িনবািচত িবষেয়রই াধান , 
ভাষাভি েত াধান  পিরস্ফুট সীিমত অেথর। তারও পূেব ভারতচ ািদেত রীিতিস  
দাড়ঁাকিবর গীত মা । আ িব ার বণ, ক নায় সব াসী কিবমানেসর পে  এই অব তা 
দুঃসহ, তাই িবে াহ। ‘ কশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া’ অথবা ‘িশখর হইেত িশখের ছ টব’ 

ভৃিতর মেধ  আেবগমু র সাংেকিতক িচ । িক  কবল সংহত সীিমত ািসক াল 
সািহত ভি মাই গীিতকিবর এত বল অ ঃসংঘােতর কারণ হেত পাের না। এর মূল 
িনঃসে হ আরও গভীের, অথাৎ সম  সামা জকতার মেম িনিহত। স সমাজ সাম তাি ক 

াবর থায় জীণ, জড়, গিতহীন, িনজ ব। বেদিশক সং ৃ িতর ও জীবনধারার সং েশ তার 
মেধ  মা  ন  হেয়েছ, কােনা জাগরণ ও ব াপক  ঘেটিন। কিবর মাধ েম 
সমােজর অব তােমাচেনর এই আ হ। উিনশ শতেকর পুরাতন ও নূতেনর সি লে  বু  
ও িবেবকিবচােরর জাগরণেক সাম তে র িব ে  বুেজায়া-িব বও বলা যায়। িক  জািতর 
নবজ  বলা সমীচীন হেব না। কারণ, কিতপয় আধুিনক িশি ত মানুেষর িবেবকমু  জাতীয় 
রেনসােঁসর পিরচায়ক নয়। রবী নাথ যমন সকােলর িশি ত তমিন ভািবকােলর 

সামা জক াধীনতাকামী সম  মানুেষর হেয়ই সাম যুেগর অমানবীয় িবরতার িব ে  
িবে াহ- ঘাষণা করেলন-‘ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘােত আঘােত কর’। এই ভােবর পিরপু  
এবং পিরণাম কিবর পরবত  অসংখ  কিবতায়। কাছাকািছ দৃ া  হ’ল– ‘ইহার চেয় হেতম 
যিদ আরব বদুিয়ন’। অনু প আেবগ-উ ােসর এবং কিবর বল ব ে র কােশর ারা 
িচি ত কিবতা ‘ সানার তরী’ কাব ে র ‘ঝুলন’- বিহর  তমনই অ , ফেল অিধকতর 
অ  কথায় ব াখ াত। অথচ, কিবতা টেত এক ট  ভাষণ য পুনঃপুনঃ উ ািরত 
হেয়েছ, তা একট অনুধাবন করেলই ধরা পেড়। স হল কিবর ব ক ক সুখদুঃখিবলীন 
একািকে র ব ন অিত ম করার তী  ব াকুলতা। কিব িহেসেব িতিন ধু িনসগ িনেয় 
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আপন মেন য ক নার জাল ন কেরেছন, তার পিরচয় একােলর আ কথায় সব  
রেয়েছ। যমন, ‘কিড় ও কামেল’- 

আপিন ক ক আিম, আপিন জজর। 

আপনার মােঝ আিম ধু ব থা পাই। 

অথবা,               কুসুমদেলর বড়া, তাির মােঝ ছায়া, 

সথা বেস কির আিম ক মধু পান; 

িবজেন সৗরভময়ী মধুময়ী মায়া, 

তাহাির কুহেক আিম কির আ দান; 

রণুমাখা পাখা লেয় ঘের িফের আিস 

আপন সৗরেভ থািক আপিন উদাসী। 

যমন ‘মানসী’ কােব - 

সই ছায়ােত বিসয়া সারািদনমান 

ত মমর পবেন, 

সই মুকুল-আকুল বকুল-কু -ভবেন, 

এই াথিন  জড় ক নার কিব হ’ল ‘ সানারতরী’ কােব র ‘খাচঁার পািখ’। ‘দুই পািখ’ কিবতায় 
আ িনলীনতা এবং সমাজমুিখতার । এই আ ক নািবলােস  অব া থেক কিব 
মানব-সমাজমুখীনতার মেধ  মু  চেয়েছন ‘ঝুলন’ কিবতায়। এই মু  পেয়েছন অবশ  
‘এবার িফিরও মাের’ কিবতার ের। ভােবর িদক থেক ঐ দু ট কিবতার সাজাত  আ িরক 
ভােবও অনুভব করা যায়। ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতায় সং  ক েলাক থেক মু র 
পিরস্ফুট আ হ- 

এবার িফরাও মাের, লেয় যাও সংসােরর তীের 

হ ক েন র ময়ী। দলুােয়া না সমীের সমীের 

তরে  তরে  আর, ভলােয়া না মািহনী মায়ায়। 

‘ঝুলন’ কিবতায় অত পিরস্ফুট না হেলও আ ািনর একই কথা- 

এতকাল আিম রেখিছনু তাের 

যতনভের 

শয়ন’ পের। 
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ব থা পােছ লােগ, দখু পােছ জােগ 

িনিশিদন তাই বহ অনুরােগ 

বাসর-শয়ন কেরিছ রচন 

কুসুম থের; 

দুয়ার িধয়া রেখিছনু তাের 

গাপন ঘের। 

এই ‘তাের’ বলেত কিব ক নািবলাসী অ রীণ িনজস ােকই ল  কেরেছন। িক  বা ব 
সমাজেবােধর জাগরেণর ফেল ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতায় যমন- ‘ওের তই ওঠ্ আ জ।’ 
এবং- 

বািহিরনু হথা হেত 

উ ু  অ রতেল, ধূসর- সর রাজপেথ 

জনতায় মাঝখােন। 

‘ঝুলন’ কিবতােতও তমিন ম ও িনসগরম তার াথম  িব িবমুখ অব া থেক িন মেণর 
পিরচয়- 

ভেবিছ আ জেক খিলেত হইেব নূতন খলা, 

রা েবলা। 

মরণ- দালায় ধির রিশগািছ 

বিসব দজুেন বেড়া কাছাকািছ 

ঝ া আিসয়া অ হািসয়া 

মািরেব ঠলা- 

এবং                 ভীষণ রে  ভবতরে  ভাসাই ভলা; 

বািহর হেয়িছ শয়ন কিরয়া হলা। 

এই কিবতায় আবরণমু  “পরাণ-বধূ” ব’ ল যােক ি য়ে র মযাদা দওয়া হেয়েছ, স হ’ল 
কিবর বহ-অিভলিষত এই নবজীবন, এই মানুষ-সমােজর আ ােন জাগিরত কিবস া। 

    এ আ ান মহাকিব বাের বােরই অনুভব কেরেছন তারঁ িনসগে মেসৗ যিন ার মেধ  এবং 
যমন িনেজ সং ােমর জন  ত হেয়েছন, তমিন আমােদরও রণস ায় স ত হওয়ার 

রণা িদেয়েছন। িক  কিবর মত ীিত, সৗ যাস  ভৃিতও কাযকারণসূে  বাঙলার 
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বহৃ র সামা জক বিৃ  থেক িব  কােনা ব াপার নয়। কিব তারঁ অ ােত নানাভােব 
আমােদর পিরিচত অথবা অধ-পিরিচত বাসনারা জেকই ভাষামূিত িদেয়েছন। তবু একথা ঠক 
য মানবিন া এবং সমাজ-সেচতনতাই মহাকিবে র ধানতম ল ণ এবং তা রবী সািহেত  
চর পিরমােণ রেয়েছ। ধু তাই নয়, এিবষেয় রবী নাথ একােলর সম  ভাবুকেদর থেক 

অ গামীও যেহত িতিন সং াম এবং িব েবর মধ  িদেয় ভারতীয় শািষত সাধারণ মানুেষর 
সবা ীণ মনুষ লােভর  দেখেছন সািহেত , আর কাযকর পথ-িনেদেশর য়াস 
কেরেছন বে , ভাষেণ এমনিক কম র ভূিমকােতও। এই িবষয় িল তেল ধরার জন ই 
আমােদর এই পু কিলখেনর য়াস। য কােনা কারেণই হাক আমরা আমােদর জাতীয় 
মহাকিব ও িচ ানায়েকর িব বী সমাজবাদী কৃিত স েক ায় নীরব থেক গিছ, তারঁ 
িনসগ ীিত ও ণয়ভাবনার কিবতাবিলেক িকছ মানমযাদা িদেয় বহমান কেরিছ তারঁ 
তথাকিথত এবং আমােদর খুবই মনঃপূত ঈ রভাবুকতােক, আর তারঁ দশা েবাধ-
মানবতােবাধ-িবষেয় িলিখত কাব িলর গভীের না িগেয় তােঁক কখেনা াচীনধম  
জাতীয়তাবাদী, কখেনা বা ভাবা ক িব ে িমক ব’ ল িচি ত কেরিছ।  

    রবী নাথ চিলত কােনা ধম য় ধারণার অনুগত ঈ ের িব াসী িছেলন না। তারঁ অ প বা 
অসীম এমন একটা স া যার িনসেগ এবং মানব-সমােজ স য় পদে প। মানুেষর গিতর 
মেধ ই এই ঈ েরর িবেশষ অনুভবগম  কাশ, তাই তারঁই কথামত তারঁ কােব র ধারা িনসগ 
থেক মশঃ মানুেষ এেস পিরণাম পেয়েছ। কারা ের বলেত গেল সৃ র এবং 

মনুষ ে র মেধ  ছাড়া এক অ ুিল উে ও িতিন ঈ েরর ক না করেত পােরন না। ‘সীমার 
মেধ  অসীম’ মােনই এই। িনসগ এবং মানুষেক িতিন এত চরম ক’ র দেখেছন য তার 
িবেশষ প ঈ েরর প ব’ ল কি ত হেয়েছ। এইজন  রবী নাথেক ঈ ের ভ র কিব না 
ব’ ল িনসগ ীিতর এবং মানবানুরােগর কিব বলাই সমীচীন। এসব িবষয় িনেয় আমরা 

া ের িবচার-িবে ষণ কেরিছ* তার পুন  করেত এখন আর ইে  হয় না। সমানধমা 
হেয় স দয়তা সহকাের কিবেক ধরেত পারেল দখা যােব রবী নাথ কাব রস ে র কথা 
বেলেছন, অনুভব কেরেছন িনসগেসৗ য েক, পিরবতন বা গিত েক, নম ার 
জািনেয়েছন মানব েক। চতভজ, ি ভজ, িসংহা ঢ়, বষৃা ঢ়, তাি ক বা অিহংস 
ঈ রভ র এই দেশ এই ধরেনর ঈ রবাদ- ব িবক িনঃসে েহ। তবু রবী নাথেক িনরী র 
বলা যায় না এই কারেণ য িতিন মানবসমােজ (তথা িনসেগ) স য় এক ট স া বা 
ঐিতহািষক শ েক অনুভব কেরেছন। আর এই স া ানগম  নয়, ক নাদী  বািধ বা 

ােনর সাহােয  অনভুবনীয় এমন মেনাভাবও হয়ত বা কাশ কেরেছন। চিলত 
সং ারাবতৃ ধমেবােধর পিরচয়, রবী -সমকালীনেদর মেধ  ামী িবেবকান  বা মহা া 
গা ীর চািরে  য-পিরমােণ দখা যায়, রবী নােথ তার অংেশর অংশও নই। খ াত 
সািহিত কেদর মেধ  গিতশীল ব’ ল ীকৃত টল্ স্ টেয় চিলত ধেমর এমনিক ধমতে র িত 
িবেশষ আনুগত  পাঠকেদর পিরিচত। এরকম ে  রবী নােথর উপল  মানুষ-চরমতাবাদ 
তােঁক একােলর  গিতশীল সািহিত ক বেলই িচি ত করেব। 

   বে  ও ভাষেণ রবী নােথর গিতশীল সামা জক ব ে র পিরচয় িদেনর আেলার 
মতই । িবশ শতেকর, িবেশষতঃ তারঁ যেু া র কাব নাটেকও ায় সরকমই তকাতীত। 
এজন  ভূিমকা করেত িগেয় আমরা কিবর সই ণীর দু ট কিবতােকই বেছ িনেয়িছ, যা তারঁ 
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থম জীবেনর রচনা, যার মেধ  সমাজেবাধ অপিরস্ফুট এবং পাঠকপে  স ও বেট। 
আর একট অ বত  হেয় আমরা একথাও বলেত পাির য, কাব নাটেক কিবর য িব বী 
ব  িনজেক অবািরত করেত চেয়েছ, তারই িবস্তৃত মননধম  কাশ ঘটেছ তারঁ 

ব ািদেত। কােব র ভাবুকতা এবং বে র মননধারা পর েরর পিরপরূক সহায়ক 
িহসােবই অব ান করেছ। নানান ভি েত কাশমান রবী িচ  িবিচ , িক  িবভ  এবং 
পর র-িবেরাধী নয়। সুতরাং রবী নােথর গিত-ভাবনায় কাব ােথর সে  গদ ােথর সম য়-
দশনও এ আেলাচনার অন তম কতব । িক  তার পেূব কিবমনীষীর য ক’ ট ভাবনা ও আদশ 
িবষয় তারঁ র ণশীলতা অনুিমত হেত পাের, স িল স েক আমােদর ব ব  উপ ািপত 
করিছ। 

     রবী নাথ এককােল সং ারমু  বিদক ভারেতর মধ যুেগর ভারেতর নয়, প পাতী হেয় 
পেড়িছেলন। স হ’ল চতািল-ক না- নেবদ  কাব রচনার যুেগ। ঐ সময় ‘ েদশ’ পু েকর 

ব বলী এবং ‘ধম’ ও শাি িনেকতেন’র িকছ ভাষণ। মাটামু ট উিনশ শতেকর শষ থেক 
িবশ শতেকর থম দশক পয  কিবর াচীন জীবন ও সািহেত র িদেক িফের তাকােনার 
সময়। এই দশেকর ায়ে ই শাি িনেকতেন তারঁ চযা ম- াপন। এই সময়কার 
রবী নাথ ায় িনঃেশেষ জাতীয়তাবাদী, কারণ, ধু বদ-উপিনষেদর তা ক আদশই িতিন 

চার করেছন না, বণা েমর অনুগত জীবনেক বরণ করার উৎসাহও িতিন কাশ কেরেছন। 
তারঁ িচে  সামিয়কভােব াচীেনর উপর এই অনুরাগ কেয়ক ট কারেণ জে িছল। মূখ  কারণ 
কািব ক, রাম াি ক। অব িয়ত সমােজ ‘ ধ ু িদনযাপেনর ধু াণধারেণর ািন’ থেক 
মু র আশায় এই কা িনক েগর আ য় চেয়েছন কিব। াচীন তেপাবনজীবেনর য ছিব 
িতিন এেঁকেছন তাও কািলদােসর কাব  এবং উপিনষেদর কািহনীর উপর তারঁ ক না বণ 
মেনর অনুর ন। চতািল, ক না এবং নেবেদ  কিব ক নায় য াচীন ভারতেক 
দেখিছেলন, তারই বা ব প দওয়ার লীলাময় কাশ হ’ল তারঁ চয-িবদ ালয় এবং 

পরবত  শাি িনেকতেনর িশ াধারা। এ তারঁ কাব ক নারই মম প, ‘কম েপ সও কাব ’। 
বলা যায় য- পলাতক মন িনেয় কিব াচীেন য়াণ কেরিছেলন ‘ চতািল’-‘ক না’ কােব , তা-
ই ায়ী আদশ ভাব প পেয়িছল নেবেদ  এবং আদশ কম প পেয়িছল শাি িনেকতেন। 
কােব র মত এেকও কিবর ‘রচনা’ বলা যেত পাের। েম আদেশর সে  চিলত বা েবর 
সাম স  াপন কিবেক করেত হেয়েছ। ‘িব ভারতী’ সও আদশ এবং বা েবর িম ণ। 
আদশ প অপসৃত হেত হেত েম হয়ত বা এ ট মামুিল িশ ায়তেন পিরণত হেত চেলেছ। 
স যাই হাক্ কিবর ি য় কাব াদেশর স ান ব’ ল এই িশ ায়তেনর উপর হা  মম  এত 
বিশ িছল য িতিন অন পে  ‘গহৃছাড়া ল ীছাড়া’ ভােবর এবং িব বী পিথক মেনাভােবর 
িত াতা হেয়ও শাি িনেকতনেক বাইেরর চলমান জনজীবেনর শ থেক বািঁচেয় রাখেত 

চ া করেতন। তবু অসহেযাগ এবং চরকা-খ েরর উ াস িক ছা  িক অধ াপক সকল 
আ িমকেকই একদা শ কেরিছল, গা ী-সভুাষ মত-সংঘেষও আ িমকেদর িচ  কম 
আে ািলত হয়িন। এসব িনেয় কিব উি  হেলও বল িতবাদ কখেনাই িক  কেরন িন, 
তার কারণ িতিন একনায়কতে র সমথক িছেলন না। আর িতিন িনেজ দলীয় রাজনীিতেত 
যাগ না িদেলও, দেশর এমনিক িবেদেশরও সম  রাজনীিতক ঘটনায় সে  পূণ সংেযাগ 
রেখ চলেতন, ভাষেণ এবং িলখেন , িতবােদ অথবা কদািচৎ সমথেন িতিন যেথ  সা ার 
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িছেলন। শাি িনেকতন স ে  হদুবলতার অধীন হেলও অবশ  িতিন এেক ি তীয় 
অচলায়তন বা তােসর- দশও ক’ র তলেত চানিন এবং এর জ কাল থেক এর স ে  -
সংশয়-শ া ভাগ কেরই এেসেছন। এই িত ান স েক বাইের য ভূল- বাঝাবু ঝ িছল স-
িবষেয় অবিহত হেয় কিব একসময় বেলিছেলন – ‘শাি িনেকতনেক কউ কউ মেন কের 
পৗরািণক যুেগর জিনস, তেপাবেনর ব েল আগােগাড়া ঢাকা। হায়ের দুরদৃ , শাি িনেকতন 
য কী, সটা িকছেতই সু  হেয় উঠল না। যারা াচীনপ ী তারা আমােদর ললােট 

সনাতেনর ছাপ না দেখ চেট যায়, যারা ত ণ তারা আমােদর মেধ  পুরাতেনর পিরচয় পেয় 
া হারায়”  (পেথ ও পেথর াে )। অতএব, শাি িনেকতনেক রবী নােথর ব িবক 

ভাবক না ও িচ াধারায় িবেরাধী ব’ ল কউ অনুভব করেল তােঁক এই বেলই িনর  করেত 
হেব য, এ আধুিনক িবে র  কলািবেদর কলাকম সাম েস র এক আ য বিহঃ কাশ 
এবং সই অেথ তা িনতা  সহনেযাগ । তা ছাড়া দখেত হেব, নতৃ -গীত িনসগ- সৗ েযর 
মধ তায় িকেশারমেনর িবকােশর য আেয়াজন তাও এক িহসােব ব িবক এবং ভােবর 
পেথ িশ ণ-প িতর আমূল পিরবতেনর িদশারী হওয়ার গৗরব এেদেশ রবী নােথরই াপ । 

      গিত-পিথক রবী নােথর ে  ি তীয় সে েহর অবকাশ হ’ল তারঁ বে  এবং 
ভাষেণ বারংবার উপিনষেদর ম  উ ার। এিবষেয়ও আমােদর সুিচি ত অিভমত আমরা 
অন  িবচারপবূক ব  কেরিছ। পুন র সংে প ক’ র এইমা  বলেলই যেথ  হেব য 
তারঁ গিতমূলক ধারণায় অনুকূেল িতিন উপিনষদ্-মে র নূতন ব াখ া িদেয়েছন। ফেল 
আধুিনক রা নীিতক িচ ার ে ও উপিনষদ্ -বচন উ ার ক’ র িনজ ব ব েক সমথন 
করেত তারঁ কােনা ি ধাই হয়িন। এিবষেয় দু’িতন ট দৃ া  এখােন িদ , সব  একই ব াপার 
বুঝেত হেবঃ  (১) “িক  যনাহং নামৃতা স াম্ িকমহং তন কুযাম্”-এ কথা ট য়ুেরােপরও 
অ েরর কথা। য়েুরাপও িন য়ই জােন, রেল টিল ােফ কেল কারখানায় স বেড়া নেহ। 
এইজন ই য়েুরাপ বীেরর ন ায় সত ত হণ কিরয়ােছ ; বীেরর ন ায় সেত র জন  ধন াণ 
উৎসগ কিরেতেছ, এবং যতই ভল কিরেতেছ, যতই ব থ হইেতেছ, ততই ি ণতর উৎসােহর 
সিহত নূতন কিরয়া উেদ াগ আর  কিরেতেছ- িকছেতই হাল ছািড়য়া িদেতেছ না। মােঝ মােঝ 
অম ল দখা িদেতেছ, সংঘােত সংঘেষ বি  িলয়া উ ঠেতেছ, সমু ম েন মােঝ মােঝ 
িবষও উদ্ গীণ হইেতেছ, িক  ম েক তাহারা কােনামেতই মািনয়া লইেতেছ না। অ  
তাহােদর ত, সন দল তাহােদর িনভ ক এবং সেত র দী ায় তাহারা মৃত য়ী বললাভ 
কিরয়ােছ”  (পেথর স য়)।(২) শৃ  িবে  অমৃতস  পু াঃ আ য ধামািন িদব ািন ত ঃ। 
তামরা য ধােম রেয়ছ, য লােক বাস করছ, স কান্ লাক ?  ….. তামরা িদব েলােক বাস 

করছ, অমৃতেলােক বাস করছ। ….. সই িদব ধােমর আেলা কাথা থেক আেস? তমসঃ 
পরা াৎ। সত  সই জ ািত যা যুেগ যুেগ মােহর অ কারেক িবদীণ ক’ র আসেছ . . .... 
িবেরােধর িভতর িদেয় সত েক পাে , এছাড়া সত েক পাবার আর- কােনা উপায় মানুেষর 
নই। ……. ভেব দেখা, মানুেষর িক অমৃেতর পু  ক’ র তালা সহজ। মানুেষর িবকাশ যত 

বাধা, ফুেলর িবকােশ তত বাধা নই। ……এইজন  ঈ রেক ইিতহােসর বড়া যুেগ যুেগ 
ভাঙেত হয়।তারঁ আেলাকেক তারঁ আকাশেক যা িনেষধ ক’ র দাড়ঁায় তারই উপের একিদন 
তারঁ ব  এেস পেড়,েসইখােন একিদন তারঁ ঝড় বয়। তেব মু । পাকার সং ার যা জমা 
হেয় উেঠ সম  চলবার পথেক আটেক বেস আেছ, সইখােন র ে াত বেয় যায়। তেব 
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মু । ােথর স য় যখন অ েভদী হেয় ওেঠ, তখন কামােনর গালা িদেয় তােক ভাঙেত 
হয়। তেব মু । ….. সংসােরর পাষ পু  যারা তারা সংসােরর ধম হণ কের; স ধম- য 
সবল স দুবেলর উপর ভ  করেব। িক , মানুষ য সংসােরর পু  নয়, স য অমৃেতর 
পু । সইজন  তােক িনেজর গদা িদেয় ােথর ধম, যা তার পরধম, তােক ধূিলসাৎ করেত 
হেব। এ সং াম মানুষেক করেতই হেব। ………ইিতহাসিবধাতা তাই েলন-নতন হেত হেব। 
কামােনর গজেন আজ সই বাণীই নেত পা - নতন হেত হেব।”-ইত ািদ 
 (শাি িনেকতন)। (৩) “………অথচ একিদন উপিনষেদ িবধাতার কথা বলা হইয়ািছল, 
যাথাতথ েতাহহান্ ব দধাৎ শা তীভ ঃ সমাভ ঃ। অথাৎ তারঁ িবধান যথাতথ, তাহা এেলেমেলা 
নয় এবং স িবধান শা ত কােলর। তাহা িনত কাল হইেত এবং িনত কােলর জন  িবিহত। 
তাহা মুহেূত মুহেূত নূতন নূতন খয়াল নয়। সুতরাং সই িনত িবধানেক আমরা েত েকই 

ােনর ারা বু ঝয়া কেমর ারা আপন কিরয়া লইেত পাির। তােক যতই পাইব ততই নূতন 
নূতন বাধা কাটাইয়া চিলব। কননা, য িবধােন িনত তা আেছ কাথাও স এেকবাের ঠিকয়া 
যাইেত পাের না, বাধা স অিত ম কিরেবই। এই িনত  এবং যথাতথ িবধানেক যথাতথ েপ 
জানাই িব ান। সই িব ােনর জাের যুেরােপর মেন এত বেড়া একটা ভরসা জ য়ােছ য 
স বিলেতেছ, ‘ম ােলিরয়ােক িবদায় কিববই, কােনা রাগেকই টিকেত িদব না; ােনর 

অভাব, অে র অভাব লাকালয় হইেত দরূ হইেবই ; মানুেষর ঘের য- কহ জ েব-সকেলই 
দেহ মেন সু সবল হইেব এবং রা তে  ব াতে র সিহত িব কল ােণর সাম স  

স ূণ হইয়া উ ঠেব।’…..” (কালা র)। এই হ’ল তারঁ উপিনষদ ্ত েক কােলাপেযাগী ভাবনা 
িদেয় নতন ক’ র অনুভব ও চার করা। উপিনষেদর সে  রবী নােথর মেনর খুব ঘিন  
স ক যদ িপ িছল, উপিনষদেক িতিন িনতা  কীয় এবং আধুিনক অথ িদেয় নবীন ক’ র 
তেবই হণ কেরেছন। অমৃত, ভূমা, তপস া ভৃিত শ  পুনঃ-পুনঃ ব বহার করেলও ঐ 
শ িলেক মানুেষর দুঃখবরণ, সং াম, অিভব র ধারায় জয়যা া ভৃিত অেথ েয়াগ 
কেরেছন। ফলতঃ উপিনষেদর উপেরই রবী িচ া ভাব িব ার কেরেছ, রবী নােথর 
উপের উপিনষদ ্নয়।  

     রবী নাথ পৗরািণক এবং মধ যুগীয় িচ ায় িব মুা  আ াবান্ িছেলন না, কারণ, 
কুসং ার, আচার- থায় দাস  এবং জাতীয় জীবেনর জড়  সাম তাি কতা-সহায় 
পৗরািণক ব ব া থেকই সার লাভ কেরেছ। উপিনষেদর যুগেক িতিন জীণতমু  াধীন 

িচ ার যুগ বেলই মেন করেতন, এমন িক ঐকােলর রাজােদরও িতিন ণী াথমু  ও 
মানবতার র ক ব’ ল িবেবচনা করেতন। তারঁ এই ধারণার সে  অবশ  কিবসুলভ  
িমি ত িছল, সকথা পূেবই বেলিছ। ফলতঃ এরকম অিভলাষ পাষণ করা তারঁ পে  খুবই 

াভািবক িছল য- 

য জীবন িছল তব তেপাবেন, 

য জীবন িছল তব রাজাসেন, 

মু  দী  স মহাজীবেন িচ  ভিরয়া লব। 
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বশ  ধনত ধান এবং উপকরণবহল আধুিনক যাি ক ও কৃ ম জীবন থেক িন ৃ িত লাভ 
করেত চেয় িতিন াৈগিতহািসক জনপদ-জীবনেক কথেনা কখেনা য় ব’ ল মেন 
কেরেছন, যমন- ‘দাও িফের স অরণ , লও এ নগর’ ভৃিত। িক  কিবর একােলর, 
মহাজু -পূেবকার এই মেনাভাব অবশ ই কািব ক, পলাতক, মানবসমাজ-দশেনর ারা এ 
মেনাভাব এখনও পিরপু  নয়। এই মেনাভােবরই উ তম অব া নেবদ  কােব । এখােনও 
ল ণীয় উপিনষেদর উপর কিবর ক নার অনুর ন। তেপাবেনর জীবেনর আদশ কােনা 
ইিতবেৃ  পাওয়া যায় না, িতিন িনেয়েছন কিবর অথাৎ কািলদােসর কাব  থেক। একথা িতিন 
িনেজই বেলেছন কেয়ক জায়গায়। যমন- 

  “ আিম আ েমর আদশ েপ বার বার তেপাবেনর কথা বেলিছ। স তেপাবন ইিতহাস 
িবে ষণ ক’ র পাই িন। স পেয়িছ কিবর কাব  থেকই। তাই ভাবতই স আদশেক আিম 
কাব েপই িত ত করেত চেয়িছ।”      (আ পিরচয়) 

  “ াচীন ভারেতর তেপাবন জিনসটার ঠক বা ব প কী তার ঐিতহািসক ধারণা আজ 
সহজ নয়। তেপাবেনর য িত প ািয়ভােব আকঁা পেড়েছ ভারেতর িচে  ও সািহেত  স 
হে  এক ট কল াণময় ক মূিত, িবলাসেমাহমু  াণবান্ আনে র মূিত। 

    আধুিনক কােল জে িছ । িক  এই ছিব রেয় গেছ আমারও মেন। বতমান যুেগর 
িবদ ায়তেন ভাবেলােকর সই তেপাবনেক পেলােক কাশ করবার জন  একদা িকছকাল 
ধের আমার মেন আ হ জেগিছল।” 

    “কািলদােসর বহকাল পের জে িছ, িক  এই ছিব রেয় গেছ আমারও মেন। যৗবেন 
িনভৃেত িছলুম প াবে  সািহত সাধনায়। কাব চচার মাঝখােন কখন এক সমেয় সই 
তেপাবেনর আ ান আমার মেন এেস পৗেছিছল। ভাবিবলীন তেপাবন আমার কাছ থেক 

প িনেত চেয়িছল আধুিনককােলর কােনা এক ট অনুকূল ে । য রণা কাব প-
রচনায় বৃ  কের, এর মেধ  সই রণাই িছল- কবলমা  বাণী প নয়, ত প ।”            
 ( িশ া ) 

     অতএব ‘ নেবদ ’ রচনা এবং শাি িনেকতন-িব ভারতী গঠেনর ে  রবী নাথেক 
িত য়াশীল মেন করেল তােঁক এেকবােরই ভল বাঝা হেব। দখেত হেব, িতিন কী 

চেয়েছন, তারঁ াচীনানুরাগময় কাব  এবং শাি িনেকতেনর যথাথ প কী। িতিন িক 
পৗরািণক এবং াক্ - পৗরািণক জীবনধারােক িত ত করেত চেয়েছন, না, মানবমূল হীন 

আধুিনক যাি কতার এবং উপিনেবশবাদী িশ ার িতবােদ সজীব এবং বগবান্ 
াণমনবু েক উৎসািরত করেত চেয়েছন। িব ভারতী এবং ীিনেকতন িমিলেয় পূণা  

মানুষগঠেনর য পিরক না তার সে  আমােদর পুেরাপিুর মেতর িমল যিদ না-ও হয়, এর 
সংগঠেনর মেধ  যিদ িকছ অসংগিত থেকও থােক, তবু অিভ ােয়র িদক থেক িবচার ক’ র 
এেক মৗিলক ভােব গিতশীল ব’ ল মেন করেতই হয়। অবশ , আমরা রবী কােলর স  
িবচার ক’ রই একথা বলিছ, একােলর স  নয়। গিতশীল জীবন এবং মেনর সে  িবদ ার 
যাগ, ছাে র িচ  ও বু র াধীনতা, কৃিতর অব িরত সাহচেয আনে র সে  িবদ ালাভ, 

যুেরাপীয় ানিব ােনর সে  াচ  কলা ও ত িবদ ার সম য়, আ জািতক ভাবিবিনময়, 
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আদশেক  ক’ র েয়াজেনর সে  এর যথাসাধ  সাম স - এইসব হ’ল শাি িনেকতন 
িবদ ালয় ও িব ভারতীর মৗিলকতা এবং ঔপিনেবিশক িশ -প িত হেক এবং পাথক । 
সাংসািরক িব তা, বাইেরর বাধা এবং দঃুসহ আিথক অনটনে েশর মধ  িদেয়ই কিবেক 
এই িত ান গ’ ড় তলেত হেয়েছ। তাছাড়া এও বাঝা ক ঠন নয় য পরাধীনতার মেধ  এেক 
র া করেত িগেয় কিবেক কদািচৎ আ কােশ ও কােয অনিভে ত সংযমও র া করেত 
হেয়েছ। িশ ায় ে  কিবর পরী ামূলক পদে েপর সময়, চযিবদ ালেয়র েপ 
আিবভাবকােল, এই িবদ ায়তন যিদচ াচীেনর অনুগত িছল ( বা ব উপাধ ায় এবং 
রবাচাদঁ তােঁক এই আদেশ উে ািধত ক’ র থাকেতও পােরন), কুিড় বছেরর মেধ  এর াচীন 

ক ু ক অপসৃত হেয় দখা িদেয়েছ একা  িনজ  এবং নবীন প। সুতরাং িক কােব  িক 
শাি িনেকতেন রবী নাথ উপিনষেদর আদেশর তথা সাম তাি ক ধারার অনুসরণ কেরেছন 
এরকম অিভমত ে য় নয়। 

    রবী নাথ কবল শাি  এবং অিহংসার বাণী চার ক’ র গেছন, সাধারেণ  এরকম ভল 
ধারণাও য চিলত না রেয়েছ এমন নয়। রবী নাথ যিদচ শা ং িশবমৈ তেমর কথা 
বেলেছন এবং বু  উৎকেষ, সৗ যেবােধ এবং সমাজেবােধ উ ী  পূণা  জীবেনর 

িত ায় ম ল িনেদশ কেরেছন, তবু পথ-িহসােব িনজলা শাি েক দেখন িন, এবং বা ব ও 
ইিতহাসানুগত দৃ র অধীন িছেলন ব’ ল তা চানও িন। িতিন পনুঃপুনঃ এই ধারণা কাশ 
কেরেছন য িবেরাধ এবং সং ােমর মধ  িদেয়ই শা ং িশবমৈ তম্ লভ , বা ব 

সংঘাতেক, অ গামী জীবেনর দঃুসাহিসকতােক পিরহার ক’ র নয়। তারঁ কাব -কিবতায় 
যিদচ এই ভাবুকতার িবেশষ কাশ (এ িবষেয় পের আমরা িবস্তৃত আেলাচনা করিছ), বে  
এবং ভাষেণও নানা ােন িতিন ভােব তারঁ এই উপলি  জািনেয়েছন। সবেচেয় বড় কথা, 
রবী নাথ কােনা ি তাব ােকই কােনািদন চরম ব’ ল মেন কেরন িন। যমন ব , তমিন 
সমাজ ও জািতর পে  গিতশীলতােকই যথাথ জীবন এবং সীমাল ন ক’ র অসীেমর িদেক 
যা া ব’ ল িতিন অিভিহত কেরেছন। মধ যুগীয় থা এবং শাে র ব েন জজর, িবেবকহীন 
জািতবণিবভােগ শ হীন ভারতবষেক বু  করেত চেয়েছন িতিন পেদ পেদ। অেনক 
সময় বেদিশক পরাধীনতার চেয় ােদিশক পরাধীনতাই তারঁ কােছ বশী পীড়াদায়ক মেন 
হেয়েছ। তারঁ দৃঢ় ধারণা িছল য- দশ ভেয়া শা  এবং থা তির ক’ র িনেজর মানুষেক 
শৃ েল আব  ক’ র ছাট ক’ র রেখেছ, তার রা ক াধীনতা পাবার নিতক অিধকার 
নাই। পা া  দেশর বু  এবং িব ােনর জয়যা া এবং সবে ে  পরী া-িনরী া ও 
দুঃসাহিসক অিভযানেক িতিন নম ার জািনেয়েছন এবং ােদিশক জড়ে র জন  বদনা 
বাধ কেরেছন। পেথর স য়, কালা র, রািশয়ার িচ ঠ ভৃিতর আেলাচনা, এমন িক 

‘মানুেষর ধম’ও এিবষেয় কৃ  দৃ া । এই আধুিনক জাতীয়- গিতেক অিভন ন জািনেয় 
কিব ‘জাপানযা ী’র এক জায়গায় বেলেছন-               “মানুেষর মেধ  য-সব মহাজািত 
কুলত ািগনী তারাই এগে , ভেয়র িভতর থেক অভেয়, িবপেদর িভতর িদেয় স েদ। যারা 
সবনাশা কােলার বািঁশ নেত পেল না তারা কবল পুিঁথর ন জর জেড়া ক’ র কূল আকঁেড় 
বেস রইল, তারা কবল শাসন মানেতই আেছ। তারা কন বৃথা এই আন েলােক জে েছ 
যখােন সীমা কা টেয় অসীেমর সে  িনত লীলাই হে  জীবনযা া, যখােন িবধানেক 

ভািসেয় িদেত থাকাই হে  িবিধ।” 
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এরকম উপলি -অনুসাের িতিন ‘বাের বাের নূতন, িফের িফের নূতন’ সৃ র উপাসক 
হেয়েছন এবং পরুাতেনর পিথকেদর তী ভােব আ মণ কেরেছন। শাি িনেকতেন গা ী জ-

সে  িকছ বলেত িগেয় িতিন র ণশীলেদর এইভােব সমােলাচনা কেরেছন- 

   “পূবপু েষর পনুরাবিৃ  করা মনুষ ধম নয়। জীবজ  তােদর জীণ অভ ােসর বাসােক 
আকঁেড় থােক। মানুষ যেুগ যেুগ নব নব সৃ েত আ কাশ কের, পরুাতন সং াের 
কােনািদন তােক বঁেধ রাখেত পাের না।” 

বে  এবং ভাষেণ কািশত কিবর এই মেনাভােবর পণূ সমথন পাওয়া যােব তারঁ কাব -
নাটেক ায় সব ই এবং িবেশষ ভােব বলাকা, গীতািল, মহয়া, অচলায়তন, ফাল্ নী, 
মু ধারা, র করবী, তােসর দশ ভৃিতেত। 

   পুরাতন এবং নূতন, র ণশীল এবং িব বী- জীবনধারার এই দইু িবপরীত কা টর মেধ  
মাগত -সংঘাত এবং মাগত নূতেনর জয়- এ ট রবী -উপলি র এক ট ায়ী 

স দ, যা িতিন আমােদর দান ক’ র গেছন, এবং তারঁ পেূব আর কউ এমনভােব আমােদর 
িদেত পােরন িন। পা া  দাশিনক হেগল এবং তারঁ অনুবত রা দুই িব শ র সংঘাত 
এবং অহরহ নূতেনর অভ দেয়র িবষয় ট নানাভােব িবে ষণ ক’ র য নূতন জীবনদশেনর 
সূ পাত কেরন, তার সে  রবী -উপলি র সাদৃশ  অথচ অিধকতর বা বতা ও গভীরতা 
ল ণীয়। এই িবেরাধ িব বেক ঢাকা িদেয় সুিবধাবাদী বুেজায়া মেনাভােবর শাি জল 
রবী নাথ বষণ কেরন িন। কিবিহসােব িতিন ে র ই জাল রচনা করেলও মানুষ, সমাজ 
এবং জািতর জীবেনর বা ব তাৎপযেক তারঁ কােব  আশাতীত মযাদা িদেয়েছন। এজন  িতিন 

ধু কিব নন, মহাকিব। রবী নাথ  এবং শাি র লিলত বাণী িনেয়েছন এমন ধরেনর 
অিভেযােগর িতবাদ ক’ র িতিন তারঁ এক ট বে  একদা বু ঝেয় িদেয়িছেলন য তারঁ 
স ে  এরকম ধারণা যথাথ দশেনর পিরচায়ক নয়। ঐ বে ই িতিন এও বু ঝেয় িদেয়েছন 
য িবেরাধহীন তরল অিবিম  শাি  সৃ র বা মানবজীবেনর পে  কল াণকর সত  নয়। 

িতিন বলেছন- 

   “ সেত র এক ট সুষমা আেছ- সই সুষমা না থাকেল সত  আপনােক আপিন ধারণ ক’ র 
রাখেত পাের না। এ কথাটা যথাথ। িক  এই সুষমাটা বষম েক বাদ িদেয় নয়- বষম েক 

হণ ক’ র এবং অিত ম কের-িশব যমন সমু ম েনর সম  িবষেক পান ক’ র তেব 
িশব। তাই সেত র িত া কের পিৃথবী ট ব ত যমন, অথাৎ নানা অসমান অংেশ িবভ , 
তােক তমিন কেরই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাটঁ- দওয়া সত  এবং ঘর-গড়া সাম েস র 

িত আমার লাভ নই। আমার লাভ আরও বশী, তাই আিম অসাম স েকও ভয় কির ন। 
….. য য় মানুেষর আ েক দুঃেখর পেথ ে র পেথ অভয় িদেয় এিগেয় িনেয় চেল সই 

য়েক আ য় কেরই ি য়েক পাবার আকা া ট ‘িচ ায়’ ‘এবার িফিরও মাের’ কিবতা টর 
মেধ  সু ভােব ব  হেয়েছ। বািশর সুেরর িত িধ ার িদেয়ই স কিবতার আর  …… 
অন  আকােশ িব কৃিতর য শাি ময় মাধুয-আসনটা পাতা িছল, সটােক হঠাৎ 
িছ িব  ক’ র িবেরাধ-িব ু  মানবেলােক েবেশ ক দখা িদেল? এখন থেক ে র 
দুঃখ, িব েবর আেলাড়ন। সই নূতন বােধর অভ দয় য কী রকম ঝেড়র বেশ দখা 
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িদেয়িছল এই সময়কার ‘বষেশষ’ কিবতার মেধ  সই কথা ট আেছ …… তার পের আমার 
রচনায় বাের বাের এই ভাবটা কাশ পেয়েছ-জীবেন এই দঃুখিবপদ-িবেরাধমৃত র বেশ 
অসীেমর আিবভাব। …..  খয়ােত ‘আগমন’ ব’ ল য কিবতা আেছ, স কিবতায় য –মহারাজ 
এেলন িতিন ক? িতিন য অশাি । সবাই রাে  দুয়ার ব  কের শাি েত ঘুিমেয়িছল, কউ 
মেন কের িন িতিন আসেবন। যিদও থেক থেক াের আঘাত লেগিছল, যিদও মঘগজেনর 
মেতা েণ েণ তারঁ রথচে র ঘঘর িন ে র মেধ ও শানা িগেয়িছল, তবু কউ িব াস 
করেত চা ল না য িতিন আসেছন, পােছ তােদর আরােমর ব াঘাত ঘেট। িক  ার ভেঙ 
গল- এেলন রাজা। ……” 

          কিবর এই আ -সমী া থম মহাযু কােলর। যিদও িতিন তারঁ যু  পূবকােলর এমন 
িক ব ভ  ঘটনার পূেবকার রচনােতও তারঁ জীবনসংঘাত–সেচতনতা ল  কেরেছন। 
‘িবিচ  বে ’র মেধ  ১৯০৪ ী াে  লখা ‘পাগল’ ব’ ল -সংঘাত-িবেরাধমৃত -বরেণর 
য উে খেযাগ  কািব ক ব ট রেয়েছ তাও িতিন এ সে  আমােদর লে  এেনেছন। 

ব তঃ ঐ সময় থেক আর  ক’ র রবী কােব  অশাি িবেরাধময় বা ব জীবেনর িদেক 
আ হ বল হেয় দখা িদেয়েছ এবং কিব উ েরা র িব ু  গিতচািলত নবীন জীবেনর 
খুব বিশ প াপাতী হেয় উেঠেছন। গীতা িলর ‘অশাি র অ ের যথায় শাি  সুমহান্’ এর 
এবং গীতািলর সকল িবেরাধমােঝ জা ত য ভােলা’ থেক াি েকর “শাি র লিলত বাণী 
শানাইেব ব থ পিরহাস” পয  সামা জক বা রা ক অন ায় অিবচােরর িব ে  সং ামী 

আ ান জীবনসেত  িত ত কিবর কে  মুহমুহ উ ািরত হেয়েছ। 

    উি িখত িবচার-িবেবচনা অনুসরেণ ভািবকভােবই অনুমান করা যােব য রবী নাথ ঠক 
অিহংসার পজূাির িছেলন না, অ তঃ গা ীজী যভােব অংিহসা-সেত  আ াবান্ িছেলন স-
ভােব নয়। রবী নাথ গা ীজীর সত া হ এবং িন য় িতেরােধর দঃুখদহন তপস ােক 
মযাদা িদেয়েছন ঠকই, িক  ধমনীিতর আ েয় অিহংসাপালনেক পিরহার কেরেছন। 
অমানিবক অন ায়-আচরণেকই িতিন িহংসা ব’ ল মেন কেরেছন, িক  বাহবেল এর স য় 

িতেরাধেক িতিন উৎসািহতই কেরেছন। আ তপস ার দৃ াে  গা ীজীর এই সরল িব াস 
জে িছল য সমােজর কা টপিত ব বসায়ী থেক আর  ক’ র িনর  িভ ু ক পয  সকেলই 
িনঃেশষ সৎ হেয় উেঠেছ বা শষ পয  হেয় উঠেব, আর েলর ঁ েতা এবং বুেলেটর মুেখ 
বুক ফুিলেয় জীবন দান ক’ র নীিতবেল বলীয়ান্ ভারতবাসী সা াজ -বাদীেদর মানিসক 
পিরবতন ঘটােত স ম হেব। এরকম সং ার তারঁ এতই বল িছল য চৗিরেচৗরা থেক 
আর  ক’ র আগ  আে ালন পয  তারঁ ধরণার পুনঃপুনঃ িবপযয় অনুভব ক’ রও িতিন 
িনজমত ও পথ থেক িব মুা  িবচ ত হবার েয়াজন বাধ কেরন িন। আে ালেনর ডাক 
িদেয়ই –না, এ বাধ হয় ঠক হে  না মেন ক’ র আে ালন ত াহার কেরও িনেয়েছন 
বারংবার এবং এ ব াপাের তারঁ িব  অনুগামীেদর মতপাথেক র িবষয় ট অনুধাবনেযাগ  
ব’ লও িতিন মেন কেরন িন। িনজমেত আ া তারঁ এতই সুদৃঢ় িছল। রবী নাথ তারঁ সামি ক 
রাজনীিত-সমাজনীিতক িচ ায় এরকম কােনা ি র ও পবূিনিদ  পেথর পিথক িছেলন না। 
ধমেবাধচািলত কেঠার আ ত য় তারঁ িছল না এবং এ ধারণাও িতিন পাষণ করেতন না য 
কেঠার ব গত তপস া ও আধা-ধম য় আধা-রাজনীিতক আে ালেনর ফেল আমরা 

াধীনতার যাগ  হেয় াধীনতা অজন করব। কেমর মধ  িদেয় দেশর মা টর সে  ত  ও 
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ঘিন  যােগর ফেল এবং মধ যুগীয় থা বজন ক’ র একমানবতা অজেনর ারা বা ব 
আ শ েতই আমরা াধীনতা পাব এমন ধারণাই রবী নাথ সুিচি তভােব পাষণ করেতন। 
নতবা ইংেরজ চ’ ল গেলও আমােদর াধীনতা নােম াধীনতা মা  হেব। এ িবষেয় 
রবী নাথ গা ীজীর চেয় অিধকতর বা ব-দৃ -স  এবং যু িনভর িছেলন। অেনেক 
মেন কেরন রবী নাথ উপিনষদীয় অধ া বাদী িছেলন ব’ ল গা ীজীর অসহেযাগ এবং 
বয়কটেক না-ধম  সুতরাং হেণর অেযাগ  মেন কেরিছেলন। একথাও ঠক নয়। 
‘কালা র’এর এক ট বে  িতিন অসহেযাগ (পের অবশ  যথাথ অসহেযােগর িতিন সমথনও 
িকছটা জািনেয়েছন) এবং িবলািত ব  বজনেক না-ধম -আে ালন বেলেছন ঠকই, িক  স 
ঐ গঠনমূলক কেমর অভােবর িদক থেকই, তা তারঁ আেলাচনার প অনুধাবন করেলই 
বাঝা যায়। চরখা-িবষেয় তারঁ দু ট িদক থেক আপি  িছল। এক, থাপীিড়ত দেশ এ আর 

একটা অ  থার সৃ ; দুই, িমেল- বা্না বে  বহ ণ অথনীিতক সুিবধা। যুেরাপীয় 
িব ানিনভর জীবনবাদেক গা ীজী অভ থনা জানােত পােরন িন, অথচ রবী নাথ পেুরাপুির 
সমথন কেরেছন; যিদও অমানবীয় যাি কতায় িতিন আহত হেয়েছন। পিরণত সমাজেবােধ 
রবী নােথর এই বা ব গিতশীলতা ল  ক’ র তারঁ পেূবকার ‘দাও িফের স অরণ , লও এ 
নগর’ ভৃিত মেনাভাবেক রাম ান্ টক পলায়নকািমতা বলেতই হেব। 

       এই শতা ীর ারে র িদেক ামী িবেবকান  এেদেশর শািষত শূ  জনতার যভােব 
বল সপ তা কেরিছেলন এবং তােদর মনুষ ে  উ য়েন জন  য আ িরক উদ ম কাশ 

কেরিছেলন, তা এক িহেসেব রবী নাথ ও গা ীজীর মেধ ও ততখািন উ াস- াবেল  দখা 
যাে  িক না সে হ। আবার, িতিন থািস  িহ য়ুািনর িবেরািধতা ক’ র দিরে র 
উ য়নমূলক সবােকই একমা  ধম ব’ ল ঘাষণা কেরিছেলন। চিলত আেবদন-িনেবদন-
মূলক রাজনীিতর সে  (রবী নােথর মতই) কােনা যাগ র া করা িতিন অেযৗ ক ব’ ল 
িবেবচনা করেতন। ফলতঃ পরবত  ােদিশকেদর এবং রবী নােথর উপরও িতিন িকছকাল 
অসামান  ভাব িব ার কেরিছেলন। আমােদর ধারণা, ১৮৯৪ ী াে র থেমর িদেক লখা 
রবী নােথর ‘এবার িফরাও মাের’ কিবতার আক ক বা ব জীবেন পথ-পিরবতেনর উৎসাহ 
এবং িনপীিড়ত মানুেষর জন  বদনােবাধ ামীজীর আেমিরকার দ  বক্তৃতা ও কািশত 
প ািদর ারাই উে ািধত হেয়িছল। আবার কিবর ‘ েদশ’ ে র াচীন ভারেতর জীবনধারার 
সমথনমূলক ব িলও পেরা ভােব ামীজীর িহ -ুসং ৃ িতর গৗরবকীতন ারা উে ািধত 
হেত পাের। অবশ  ামীজীর ে র সমানত বােদর ারা রবী নাথ একােল ভািবত হনিন।  
ল  করেত হেব, তখনকার িব বী ােদিশকতার সে  ধমচরেণর যাগ  িছল না। 

ীঅরিব  এবং িনেবিদতা এর পথ দিখেয়িছেলন। আর িনেবিদতা য ামীজীর ভাবাদেশই 
কায়বাক্ িচ  অপণ কেরিছেলন এ সকেলরই জানা। িক  তবু এতদরূ মানিবক হওয়া সে ও 

ামীজী য পরবত  গিতমূলক েদশিচ ায় ান পেলন না, তার কারণ অনুস ান করা 
েয়াজন। আমােদর মেন হয়, মুখ তঃ ামীজীর জীবনেবাধ অধ া েবােধ িবেশষ ভােব 

িনিহত িছল ব’ ল এবং ধমাচরেণর নূতন ব াখ া িদেলও থা ও সং ার সমি ত ধমাচরণ 
স দায়সহ িনেজ িনতা  মেনােযাগী িছেলন ব’ ল পরবত কােল সহ িতিনও ধমরােজ র 
পিথক ব’ লই জনমানেস িচি ত হেয়েছন। তারঁ িত ত িমশনও কায েমর ারা েম 
তারঁ ব িবক জীবনেবােদর অপসরেণ সহায়তা কেরেছ হয়ত বা। ামীজীর িচ ায় চািরে  
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একটা া ক ি ধার পিরচয় তার িচ ঠপে ও বশ ফুেট উেঠেছ। ল  করেত হেব এই 
স াসী ভাবরােজ র সমুে  উেঠ ভারেতর শূ ে ণীর জন  অ েমাচন করেলও জািতেভদ 
এবং অ শৃ তা- মাচেনর কাযকর দৃ া  াপেন অনা হী িছেলন। অথচ পৗরািণক ও 
মধ যুগীয় িহ সুং ােরর জড় থানুগেত র রবী নাথ কতই না িবেরাধী। াধীনতা িনেয় 
আে ালেনর পেূব গেৃহ িন ে ণীর মানুষেক মু  দওয়ার জেন ই রবী নাথ পনুঃপুনঃ 
আেবদন কেরেছন। আমােদর শ র এই কৃত অপচয় রবী নাথেক যৗ কভােবই পীড়া 
িদেয়িছল। তাই িতিন আমােদর াধীনতােচ ায় এই িবেরােধর ব াপার ট দিখেয় আমােদর 
চতেন র উে াধ ঘটােত চ া কেরিছেলন। 

         ামীজীর সে  রবী নােথর এইখােন সুবৃহৎ পাথক । রবী নাথ ধমত হীন উদার 
িহ ধুম বা মানবধেমর উদ ্গাতা। ামীজী ধমত েক পিরত াগ করেত চানিন। তারঁ ধারণা এই 
িছল য িশ ািব ােরর সে  স ােসর আদশ পিরব া  হ’ ল সমােজর এসব ত্ ট আপনা 
থেকই চেল যােব। থেম জািতেভদ অ শৃ তা ভৃিত সামা জক কুসং ার িনেয় যু  

নামেল ঝ ােটর সৃ  হেব, আদশ িব াের বাধা পড়েব। ামীজী শূ জািতর অভ ােন 
আশাতীতভােব আ হী হেলও এবং অিশ া ও দাির েমাচেন য বান্ হেলও িবষয় টেক 
আধুিনক রা নীিত ও সমাজনীিতর িদক িদেয় িবেবচনা কেরন িন। িতিন ত াগীর সবাধেমর 
উপেরই এিবষেয় সম  দািয়  অপণ করেত চেয়িছেলন। অথচ রবী নাথ রা  ও সমােজর 
িব ে  সং ােমর আ ান জািনেয়িছেলন। রবী নাথ কােব  কিব হেয়ও সমাজিচ ায় 
বা ববাদী, আর িবেবকান  ভােব যাগী এবং স াসী হেয় বা বেকও আদশািয়ত করেত 
চেয়িছেলন। ত াগ এবং সবার আদশ চািরত হ’ ল নরনারায়ণেবাধও সাধারেণ  অনায়ােস 
িত ত হেব এই িছল তারঁ উ াশা এবং এইভােব হয়ত িতিন ীরামকৃে র ঈ রভ র 

সে  আধুিনক মানবতাবােদর একটা সম য়ও করেত চেয়িছেলন। রবী পে  িবেশষ  হ’ল 
িতিন সমাজ-সং ারেক ধম য় বা দাশিনক কােনা ব াপােরর সে  যু  করেত চান িন। কাব -
কিবতায় িতিন মানুষ-সত তার সে  ভাব ও ক নার সং শ যিদ বা র া কেরেছন, বে  ও 
িচ ায় ভাবেলশ পিরহার করারই য়াস কেরেছন। প  াপন করায় জন  িতিন কদািচৎ 
উপিনষদ্ আহরণ করেলও তা িদেয় িনজ ব েব রই সমথন করেত চেয়েছন। আর তারঁ এই 
সব বে র াইেল কাব ণ বা আলংকািরকতা থাকেলও যু র সমােবশই ধানভােব 
ল ণীয়। অথচ ামীজীর ব েব  আলংকািরকতা নাই থাক, ভাব াধান  যেথ । আমােদর 
আরও মেন হয়, ১৯৩০-এর পর থেক ামীজীর ধমনীিতক ােদিশকতার ভাব য 
ত ণেদর িচে  মশঃ ীণ হেয় এল তার বিহর  একটা কারণ, তারঁ আেমিরকার মত 
ধনসা া জ ক রাে র অধীন ধিনক-সহায়তা- াি । ামীজীর ােদিশকতার মেধ  
িনঃসে েহ কােনা খাদ িছল না, িতিন েদেশ তারঁ অিভলিষত িশ ািব ার এবং দির  
অনু েতর জাগরেণর জেন ই বেদিশক সাহােয র েয়াজন অনুভব কেরিছেলন। িক  
কাযে ে  এর সে  পিরবতনশীল দশা েবাধক িচ াধারার তমন সাম স  রইল না। তা 
ছাড়া সকেল দখেল তারঁ িত ত িমশন দির নারায়েণর বা ব সাহচয থেক এবং তারঁ 
অভী ত শূ রাজকতা থেক দেূর সের গেছ। ামীজীর সং ার- য়াস চিলত িহ য়ুািনর 
সে  দৃঢ়ভােব সংস  হওয়ায় মুসলমােনরা এই ােদিশকতার বাইেরই থেক গেলন। অথচ 
রবী নােথর সমাজ- সেচতনতায় কােনা ধম য় প  না থাকায়, আবার, িহ য়ুািনর তী  
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িবেরািধতা এবং উদার মানবীয়তার জন  নানান্ ে  তারঁ মুসিলম-সপ তা থাকায় ‘বতমান 
ভারেত’র মত রণীয় ভাবদশেনর অিধকারী হেয়ও গিতমূলক ােদিশক িচ ায় ামীজীর 
পূণা  ান রইল না অথচ রবী নাথ কালজয়ী হেয় থাকেলন। 

      ভারতবষ িহ রু মত মুসলমােনরও েদশ এ বাধ জাগেত ােদিশকেদর বশ িকছ িবল  
হেয় গেছ। ইংেরেজর দওয়া আঘােত এবং একেপেশ মুসিলম-লীেগর অভ দেয় চতেন র 
উদয় যখন হ’ল তখন মেনর িমল ঘটেত িবল  হেয় গেছ। মহা াজী িখলাফৎ আে ালেনর 
উপর িনভর ক’ র অসাধ  সাধন করেত চ া কের িছেলন এবং সামিয়ক ভােব হয়ত সফলও 
হেয়িছেলন। িক  তার পর থেক য িবেভেদর সৃ  হ’ল তা এেকবাের বা ব এবং , দুই 
জািততে  এবং রা িবভােগ তার সমাি । স িত বাঙািল মুসলমান াতারা অসহ 
িনযাতেনর মেধ  িদেয় রে র মূেল  এর খািনকটা ায়  করেলন, িক  ভেব দখেত 
হেব, রা েচতনায় এবং জীবেনর নব মূল েবােধর উ েরা র অভ দয়- হত সা দািয়ক 
পাথেক র ভাবনা িনতা  ম ীভূত হওয়ার ফেলই এ ট ঘেটেছ। সে হ নই প মা 
মুসলমানেদর উ  সা দািয়ক মেনাভাবই েদিশকতার কােল দুই স দােয়র ত ািশত 
িমলেনর ধান বাধা হেয় দািঁড়েয়িছল, তবু এও সত  য িহ ধুেমর দাশিনক উদারতার সে  
িনতা  অ  থা আচার-সব তা িমি ত িছল ব’ লই মুসলমানেক মানবীয়তার িদক থেক 
আপন ব’ ল িহ রু অনুভব না করেত পারা ঐ প লতােক আরও ঘালা ক’ র তেলিছল। 
রবী নাথ ঠকই ধেরিছেলন য একিদেক ধেমর গাড়ঁািম অন িদেক অ  কুসং ার এই 
দুইেয় িমেল বাধা অলংঘনীয় ক’ র তেলেছ। িতিন এই িবষবৃে র গাড়া ঘঁেস কাপ বসােত 
চেয়িছেলন ামসংগঠেনর িবধান িদেয়। এেত িহ রু মেধ কার উ বণ-িন বণ পাথক ও 

িশিথল হেয় পড়ত এবং কমু ন াল এওআেডর িবেভদ- য়াসও আপনা থেকই খব হেয় 
পড়ত। ব তঃ দরূদশ  রবী নাথ তারঁ েদশী-সমােজর ি মুখী আঘােত যমন িবেদশী 
শাসনেক িন য় ক’ র তলেত চেয়িছেলন, তমিন িনজসমােজর াথ ও ভদবু  চূণ 
করেত চেয়িছেলন। সাধনার ব ু র পথ ছেড় কমহীন আে ালেনর সহজ রা া ধরায় 
আমােদর হাল কী হে  তার ত  দৃ া  এ সমােজ ভ েভাগী আমরাই। আজ বদনার 
সে  আমােদরই ীকার করেত হে  য দশগঠেনর উপেযাগী জাতীয় চির  আমােদর 
সংগ ঠত হয়িন। রবী -আদেশ সা দািয়ক ধমেবােধর অভাব িচর-নূতেনর উপাসনা, 
সাম তাি ক ও পৗরািণক থায় তী  িবেরািধতা, জাতীয়তার সে  মানিবকতার সংিম ণ, 
ব - াধীনতা থেক সমাজতে  উ রণ ভৃিত বিশ  তােঁক িবশ শতেকর গিতভাবুক 
মনীষীেদর পুেরাবত  ক’ র তেলেছ। অবশ  িতিন জড়বাদী িছেলন না, ভাবজীবনেকই যথাযথ 
মযাদা িদেয়েছন, িক  এজন  ব জীবেনর মূল েক িতিন লঘু ক’ র দেখন িন। যখােন 
দািরে  অনাহাের অিশ ায় মানুেষর জীবেনর সংশয়, যখােন অসহায় মনুষ  ীণ কে  
িন ল িবলাপ করেছ, সখােন িত ত নীিতেক ঘণৃা ক’ র িতিন সং ােমরই আ ান 
জািনেয়েছন। এইখােনই ামী িবেবকানে র সে  তারঁ সাধারণভােব িমল এবং জড়বাদিনভর 
সাম বাদধম  মানিবকতার সে ও। জড়বাদ ভাববােদর মূেল য পাথক ই থাক, ব াবহািরক 
মানিবকতার ে  পাথক  সামান ই। অবশ  িবকৃত ভাষ  রচনা ক’ র ভাববাদেক 
মানবীয়তার পিরপ ী ক’ র তালা যমন সহজ, তমন জড়বাদেক নয়। তা ছাড়া ভাববােদ 
জীবনসং ােমর আত ি কতার িবষয় যথাথই অবেহিলত হেয়েছ। অথচ ‘ত ােগর ারাই ভাগ 
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করেব’ এমন নীিতকথা যমন জড়বাদমূলক সমাজবােদর, তমিন ভাববােদরও। রবী নাথ 
িনরব  ণীসং ােম আ াশীল নন, অথচ আধুিনক সমাজ-জীবেন ধনতাি ক গা র 
শাষণ স েক িতিন য যেথ  সেচতন তার অ-কা িনক  মাণ রেয়েছ তারঁ জীবেনর 
শষ দুই দশেকর ভাষণ িলেত। মুনাফােখার কারখানা-মািলকেদর িবষেয় তারঁ িবে াভ 

আরও পূেবকার। একথা ঠক য পেণ র উৎপাদন-কতৃে র জাতীয়করণ িবষেয় ও ব গত 
ধনস ি র অিধকার-িবেলাপ িনেয় কিবেক সুসম স কােনা অিভমত কাশ করেত দখা 
যায় না। বরং কােনা কােনা ে  ব গত অিধকারেক মেন নওয়ায় িদেকই তারঁ 

বণতা ল  করা যায় এবং জিমদাির- থা-র েণর িদেকই তারঁ ঝাকঁ বশী তারঁ স েক 
এমন ম ব ও অসমীচীন হেব না, তবু সে ে ও েদেশর এবং সকােলর িবিশ  পিরি িতর 
িদক িবেবচনা ক’ রই কিবর কেঠার সমােলাচনা থেক িনবৃ  হেত হেব। মেন রাখেত হেব 
যুে া র পরাধীন ভারতবষ অ  কল-কারখানার মুখ দখেত থাকেলও কৃিষ এবং 
কৃিষজীবনই তখনকার সমাজ-িচ ার মুখ  িবষয়, িমক সমস া নয়। িচরাচিরত 
সাম তাি কতার সং ার অবলু  িন াণ কৃষকেদর স েক কিবর সমেবদনা এবং 
পথিনেদশ িবখ াত এবং কােলাপেযাগীও বেট। িবেদশী শাসেনর অধীেন েদেশ অ তঃ এতটা 
িচ া এবং কেম উেদ াগ আর কা রই িছল না। আপাততঃ জিমদাির-ব ব া সংর ণ িবষেয় 
তারঁ অিভমতেকও এই িবিশ  পিরি িতর িদক িদেয় িবচার ক’ র দখেত হেব। রবী নাথ 
কাযতঃ এবং সবেতাভােব সাম তে রই ণীভ  িছেলন এমন কথা অ ে য় হেব, যমন 
হেব তারঁ স ে  এরকম ম ব  য তারঁ জাতীয়তােবাধ িব ে েম সমা  হেয় পেড়িছল। 
কিবিচে  ক নাধম  াচ  জাতীয়তােবােধর থম উ ােসর পরই তীচ  জীবনধেমর িদেক 
প পাত (‘পেথর স য়’ ব ) এক ট ল ণীয় ঘটনা। এখন থেক জাতীয় সংকীণতার 
িব ে  সং াম এবং দুঃসাহিসক জীবনবরেণর উৎসাহ ; যুেরােপর মনীষার সে  
সহানুভূিতমূলক পিরচেয় পূব-প েমর ভাবস লন কামনা।  

      রবী নাথ কােনা িবষেয়ই কােনা দৃঢ় ত য় বা পূবসং ার িনেয় জীবন  আর  কেরন 
িন। আশাতীত মু  মেনর অিধকারী হেয় কােল কােল ক না ও অিভ তায় যা স য় 
কেরিছেলন, াধীন বু  িনেয় িবচার ক’ র যা বুেঝিছেলন, তারই অিধকার আমােদর িদেয় 
গেছন। এই বু র মু র িদক থেক তারঁ উপর যিদ কােরা ভাব পেড় থােক, তা 

রামেমাহেনর, িকছটা িবদ াসাগেরর হওয়া স ব। তারঁ লখায় পবূাপর িমিলেয় যিদ কােনা 
অসংগিত চােখ পেড়, তাহেল সই অসংগিতেকই বড় ক’ র না দেখ কান্ িস া  তারঁ 
অিভে ত তা তারঁ িবেশষ ভাব এবং পিরবতনশীল মানিসকতা িমিলেয় ধরেত হেব এবং 
কােনা কােনা ে  তারঁ ান-কাল-পিরেবেশর অধীনতার িবষয় টও িবেবচনা ক’ র 
দখেত হেব। 

 ‘রবী - িতভার পিরচয়’ ও ব ব–রস- কাশ’ ে া 
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কিবর সমাজ-ভাবনা 

       ভূিম , সীমা, মা ইত ািদ সব শ  অবশ ই যৎপেরানা  স া ; উপর   
অধ া ভাবনায় অনু ািণত কিবিচে র আেলাচনায় এ-সব শ  অ িব র াসি কও বেট। 
িক  রবী -িবষয়ক ব  ও বক্তৃতায় এই জাতীয় ধাপদরু  শ  গত কেয়ক দশক ধের 
এতই িনিবচার বু  হেয়েছ য, এখন এ িল ‘ি েশর’ মেতা শানায়। বু মান পাঠক ও 

াতা িবর  হন; তােঁদর সে হ জােগ য, ব াপারটােক অনথক অন   কের তালা হে ।  
ু িদরাম দাস এে ে  তার স ানী । অ ত এই ে  িতিন  কের বলেত পেরেছন 

য, রবী নােথর িচ  ধুই ‘ভূমা-অসীেমর ত ’  িনেয় ব  িছল না। অসংখ  মানুেষর কােছ 
িযিন উপিনষেদর ঋিষমা , আধুিনক রা য় ও সামা জক জীবেনর নানা ব ািধ ও সমস াও য 
অত  বলভােব তােঁক ভািবেয়িছল এবং এে ও তারঁ সমকালীন নানা সমাজ-
রাজৈনিতক িচ েকর তলনায় িতিন য আরও দরূ সারী দৃ র পিরচয় িদেয়িছেলন, ডঃ দাস 
তারঁ ে  স কথা মাণ কের ছেড়েছন। 

              ‘সমাজঃ গিতঃ রবী নাথ’ –এর থম কেয়ক ট পৃ া পড়েলই  বাঝা যায় য 
কার ধায়ঁােট কথার কারবারী নন ও ভাবালুতার ধার ধােরন না। শষপয  পড়েল বাঝা 

যায় য, যু র সাপান িলেক পযায় েম অিত ম কের তেবই িতিন তারঁ িস াে র 
পৗ েছেছন। ব ত সই সাপান িলও তারঁ িনেজরই হােত গড়া। তার জন  িতিন য ভের 

তেথ র মালমশলা জাগাড় কেরেছন। আ বাক েক িতিন িবনাবােক  ছেড় দন না। 
সংগহৃীত নানািবধ সংবােদর আেলায় বারবার তােক যাচাই কের নন। এইেটই তারঁ বিশ । 
আসেল  তে  য তারঁ আ হ নই তা নয় িক  ত েক িতিন হাওয়ার মেধ  ঝুিলেয় রাখেত 
চান না, তেথ র উপের তােঁক িত া িদেত চান। 

       তা-ই  িতিন িদেয়েছন। ফলত, রবী নােথর য আধুিনক-মন তার কথা িতিন বলেত 
চেয়িছেলন সই ত  এখােন িনরাল  হেয় ঝুলেছ না। ান ও কােলর পটভূিমকায় তা এক ট 

িন ত আ য় পেয়েছ ও সই কারেণই িব াসেযাগ  হেয়েছ। রা  ও সমাজ স েক 
রবী নােথর ভাবনােক এখােন কালানু িমকভােব কেয়ক ট পযােয় িবভ  কের নওয়া 
হেয়েছ এবং পযায় েম সই ভাবনার উে ষ ও িবকাশেক এখােন এমনভােব দখােনা 
হেয়েছ যােত চিলত নানা িব াস ও ধারনা হয়েতা ঘা খায়, িক  এ-ব াপাের রবী মানেসর 
িববতন ও রবী -ভাবনার মাগিত  স েক যােত সে েহর কানও অবকাশ থােক না। ডঃ 

ু িদরাম দাস তারঁ আেলাচনােক এমনভােব িবন  কেরেছন এবং অসংখ  তথ  মােণর 
সাহােয  তারঁ ব াখ া ও িবে ষণেক এমনভােব সা জেয়েছন রবী নােথর কেয়ক ট কিবতাও 
যার ফেল অন তর তাৎপয  পায়। ব ত, ‘িনঝেরর ভ ’, ‘ঝুলন’ ইত ািদ কিবতােকও  
তখন আমরা নূতনভােব দখেত িশিখ। তেব, রবী নােথর গিতভাবনা স েক যারঁা ‘পাথেুর 

মাণ’ করেত চান, কিবতা িকংবা গ -উপন ােসর তলনায় ব িলর সা ই স বত 
তােঁদর কােছ অিধকতর াহ  হেব। জাতীয়তাবাদ , দশগঠন, সা দািয়ক স ীিত, ামীণ 
অথনীিত , িশে ােদ াগ, ধনব ন ইত ািদ িবষেয় সই সা িলেক এখােন সু রভােব গেঁথ 
তালা হেয়েছ। রবী নােথর ত  অনু াণনায় যার আ কাশ স ত সই ‘সবুজপ ’ 

স েকও ডঃ ু িদরাম দাস জানােত ভােলনিন য, ‘চিলত ভাষায় ব ািদ লখার ধারা 
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িত ত করা এই প কার গৗণ কীিত মা , আসেল ভাবনািচ ার যাবতীয় ‘জড়  ও 
শিথল  থেক িশি ত বাঙালীেক উ ার করা’ই িছল এই প কার মুখ  অিভ ায়।      

               ঋিষে র খালস থেক রবী নাথেক এই ে  মু  দওয়া হেয়েছ। দখােনা 
হেয়েছ, তেপাবনািভমুখী কিব বেল যােক িচি ত করা হেয়িছল, আসেল িতিন অত  
আধুিনক মেনর এক ট মানুষ। আমরা দখেত পা , কাথায় িতিন আধুিনক , এবং কন। 

 

                       আন বাজার , ২০ বশাখ  ১৩৮১ 
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রবী নােথর গিতশীল সমাজভাবনা 

াবণী পাল 

 

     ঋিষে র খালস থেক রবী নাথেক এই ে  মু  দওয়া হেয়েছ। দখােনা হেয়েছ, 
তেপাবনািভমুখী কিব বেল যােক িচি ত করা হেয়িছল, আসেল িতিন অত  আধুিনক মেনর 
এক ট মানুষ। আমরা দখেত পা  কাথায় িতিন আধুিনক, এবং কন। 

    অধ াপক ডঃ ু িদরাম দােসর (১৯১৬-২০০২) সমাজঃ গিতঃ রবী নাথ (১৯৭৩) ট 
স ে  এই কথা িল বলা হেয়িছল আন বাজার প কায় (২০ বশাখ ১৩৮১)। অধ াপক 
দােসর পিরশীিলত ঋ  িচ ন রবী নাথ সে  দীঘ চল ও বহব ব ত ভাবনা থেক এই 

ে র াত  িচি ত কেরিছেলন নতন দৃ ভি র আেলােক। রবী নােথর গিতভাবনার 
পিরচয় িদেত িগেয় রবী -রচনার নানািবধ দৃ াে র ধু তথ গত উে খ নয়, যুগপৎ 
যু াহ  এবং রস াহী িবে ষণ টর িবেশষ স দ।  

   রবী নাথ ধু সীমা-অসীেমর িমলনসাধেনর পালাকার য নন, তা গ  সে  িনেজই 
একািধকবার বেলিছেলন। ‘অখ াত জীবেনও ঘটনার িব েয়’র পাশাপািশ গ িলর 
সমাজিচে র তাৎপয উে খেযাগ  এবং রবী নাথই জািতিনিবেশেষ বাংলার ামজীবেনর 
সে  পাঠেকর ঘিন তা গেড় তলেলন এইসমেয় লখা গ িলর মধ তায়। যিদও দশ-
কােলর সে  তারঁ যাগ, পািরপাে র িত সেচতনতা ও সংেবদনার সূচনা অেনক আেগ 
থেকই। থমাবিধ িতিন অত র িবেরাধী, আর আ শ র অভাব তােঁক বরাবরই পীড়া 

িদেয়েছ, বেলেছনঃ 

  আমােদর দেশ political agitation  করার নাম িভ াবিৃ  করা। …… িভ ু ক মানুেষরও 
ম ল নাই, িভ ু ক জািতও ম ল নাই।. . . . . িভ ার ফল অ ায়ী, আ িনভেরর ফল ায়ী।                                                                
(                                 (ন াশানাল ফ ঃ ভারতী, কািতক ১২৯০) 

  ভারতী প কায় এইসমেয় লখা ব িলর মেধ  জাতীয় আ মযাদােবাধেক জাগােনাই 
তখন তারঁ মূল উে শ  িছল। এবং একমা  আকা া িছল সমাজজীবেন পিরবতন িনেয় 
আসা, কারণ ‘ ছােটা কাজই বা িবক দু হ, কা  মূিত কােজর ভান ফািঁক মা । আমােদর 
চািরিদেক আমােদর আেশপােশ আমােদর গেৃহর মেধ  আমােদর কাযে ে  ।’ এবং 

ভাতকুমার মুেখাপাধ ায় দিখেয়েছন য, এই ‘হােত-কলেম’ বে  রবী নাথ য 
‘মহাম লী’র কথা বেলেছন, তাই-ই পরবত  িচ ায় ‘মহামানব’-এর প িনেয়েছ। নানা 
িবেরাধ বিচ  ও সম েয় গেড় উেঠেছ রবী নােথর সমাজভাবনা, গিতশীল রা ৈনিতক 
মত এবং তারঁ সািহত -অনুষে  এই ধারণা নানাভােব িতফিলত হেয়েছ। ভাতকুমার 
মুেখাপাধ ায় রবী জীবনী ও রবী সািহত  েবশক-এ এবং নপাল মজমুদার ভারেত 
জাতীয়তা, আ জািতকতা ও রবী নাথ ে র ছয় ট খে  রবী নােথর ভাবনার এই 
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অিভমুখ ট িনেয় আেলাচনা কেরিছেলন, ু িদরাম দােসর সমাজঃ গিতঃ রবী নাথ এই 
ধারায় উে খেযাগ  এক ট সংেযাজন। 

    অধ াপক ু িদরাম দাস তারঁ পিরক নােক সুিবন  কেরেছন ে র দুই ট অধ ােয় – 
‘িচ া-কম-ক না’ এবং ‘কিবকৃিত’ িশেরানােম। থম অধ ােয় সমকােলর মুখ  ঘটনার 

ি েত রবী নােথর িচ ধেম তার অিভঘাত সংে েপ আেলাচনা কের কিবর জীবন ও 
সািহত ভাবনােক মাট িতন ট পেব িবভ  কেরেছন। থম পেবর ব াি  সাধারণভােব ১৮৮৫ 
থেক ১৯১০ সাল পয , পরবত  পেবর সময়সীমা ১৯১০ থেক আনুমািনক ১৯২৫ পয  

এবং তৃতীয় পব ১৯২৫-এর পরবত  সময়। থম পেব অথাৎ নাগিরক জীবনবৃ  থেক 
মে াপিলেসর ক  থেক িশলাইদহ বাসকােল রবী নাথ যখন সমাজজীবেনর পিরিধেত 

এেস দাড়ঁােলন তখনই তারঁ জীবেন এক ত  ও উে খেযাগ  পিরবতন ঘটল। সমােলাচক-
অধ াপক যথাথই িচি ত কেরেছন এই কালপেবর মূলগত বিশ েক- 

   একিদেক কাব  িনসগ ীিতর এই উৎসার, অন িদেক জীবেন কৃষক- জােদর সে  
সহানুভূিতর পিরচয় এবং য-মা ট ফসল উৎপ  কের জীবনধারণ স বপর কের তেলেছ তার 
সে  আদান- দান স েক আব  আ ীয়তা-অনুভব, এ রবী জীবেন অিনবায অথচ 
নতন অিভ তা। (প ৃ২৫) 

   আর দৃ া  িহসােব পাঠকেক মেন কিরেয় িদেয়েছন িছ পে র কথা যা পিৃথবী- ীিত বা ব 
ভূিম ীিত এবং কৃষক জা ীিতর েবণীস ম। 

    থম পেব মানসী, সানার তরী, িচ া, চতািল-র িকছ কিবতায় িবসজন নাটেকর রঘুপিত 
চিরে  রবী নােথর সইসমেয়র সামা জক ও রাজৈনিতক মতামত অ  কাশ পেয়েছ। 
তেব এই মেনাভােবর সম ক িতফলন ঘেটেছ সাধনায় কািশত ব িলেত। ব ভে র 
অেনক আেগই ১৮৯৩- ত লখা ‘ইংেরজ ও ভারতবাসী’ বে  শাসক ইংেরেজর 

ভমেনাভাবাপ  ও উ ািসক চিরে র জন ই য ভারতবাসীর সে  িবসদৃশ  ব বধান তির 
হেয়েছ এবং তােদর উপিনেবশবাদী ি িতর প যভােব ব াখ া কেরিছেলন তা সকােলর 
রাজনীিতকেদর মেধ  িছল না এবং তা রবী নােথর দরূদিশতার পিরচায়ক। এর পাশাপািশ 
‘অপমােনর িতকার’ ব ট বাঙিলর জাতীয় কৃিতর উদঘটেন সাথক আ সমােলাচনা, 
‘গা ারীর আেবদন’-এ দুেযাধেনর ‘িন াের কিরব ংস ক  কির’ ইত ািদ সংলােপ 
সংবাদপে র কমেরাধ ও গারা- সন  িদেয় স াস সৃ  কের বা াই ও পনুার আে ালন-
দমেনর িবষয় ট আভািসত বেল মেন করা হেয়েছ। অধ াপক, সমােলাচক নেবেদ র াচীন 
ও ধম য় জীবনাদেশর সে  কিবর লখা আ শ , সমূহ, রাজা- জা এবং েদশ- ে র বহ 

বে র ঘিন  সাদৃশ েক উে খ কেরেছন। আরও দিখেয়েছন, ভারত ও ইওেরােপর ভাব-
পাথেক র ধারনা কীভােব কিবেক নতন কের ভারতবেষর ইিতহাস জ াসায় বু  কেরেছ 
 ( রণীয়, ‘ভারতবেষর ইিতহাস’) েদশী সমাজ িকংবা পাবনা স লনীেত ভাষণা দােনর 
মেধ  ব  হেয়েছ ামা েক কমেক  কের গঠনমূলক েদশভাবনার মৗিলকতা। ু িদরাম 
দাস রবী ভাবনায় েদশী সমাজগঠেনর সীমাব তাও িচি ত কের বেলেছনঃ 
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   রবী নােথর নব সমাজগঠেনর পিরক না আদেশ-বা েব াচীন-নবীেন মশােমিশ হেলও 
এবং খা ঁ ট সমাজতাি ক সংগঠন না হেলও বা াথত াগী কম র অভােব কাযকর না হেলও 
এর কেয়ক ট স াব  গিতমূলক উপকািরতার িদক ীকার না কের উপায় নই। এর থম 
হল িবিভ তার মেধ  ঐক  সংগঠন, জাতীয় চতনার সােরর সে  জাতীয়তাবােদর 
উে াধন, িশ া িব ার এবং িশি ত-অিশি েতর ণীেভেদর িবেলাপ আর সমবায় সাহােয  
কৃষকেদর আিথক অব ার যথাসাধ  উ িত। (প ৃ৬৩) 

    ব ত, মহা া গা ী এবং সুভাষচ  বসু প ীসংগঠেনর এক কমসূিচ িনেয়িছেলন এবং তা 
মাটামু ট িবশ শতেকর িতেনর দশক এবং তার িকছ পের। েদিশ আে ালেন পি  

সংগঠনেক কায েমর মেধ  িনেয় আসার ভাবনায় রবী নাথই পিথকৃৎ। এমনিক িহ -ু
মুসিলম সামা জক িব তার মেধ ই য িবষবেৃ র অঙ্কুর। তা-ও রবী নােথর দৃ েত ধরা 
পেড়িছল। ধু বে র পিরসের নয়, ১৯০৯-এর গাড়ার িদেক লখা ‘ ায় ’ নাটেকর 
ধন য় বরাগী ও জােদর ভূিমকায় দি ণ আি কায় সত া হী গা ী জর কায েমর 
িক ৎ আভাস আেছ বেল কােরর মেন হেয়েছ।  

    গীতা িল, গারা থেক  কের থম িব যু  আরে র সমেয় লখা ফাল্ নী-বলাকা 
এবং সবুজপে  রাজনীিতক-সমাজৈনিতক নতন িচ ায় রবী নােথর আ কাশেক ি তীয় 
পব বেল অিভিহত করা যায়। কিবমানেস িনসেগর অিধকার মশ ীণ হেয় যন মানুেষর 
অিধকার তার ভাব িব ার করেছ। গীতা িলেত থাগত পিরিচত পরুােনা ঈ র নই, আেছ 
কিব-কি ত নতন ঈ র, িনসগচারী এবং মানব-ইিতহােসর ভাগ িবধাতা। িবষয়-চির -
সংলাপেক ক গতানুগিতক সমােলাচনার পথ পিরহার কের অধ াপক ু িদরাম দাস 
পাঠকেক রবী সািহত  স ে  নতন জ াসায় উৎসুক কের বেলনঃ 

    অচলায়তন, কােলর যা া এবং নবীন, বস  ভৃিত ঋতপযােয়র গীিতনােট  সমাজরাে র 
পালাবদেলরই ছিব ফুেটেছ। ১৯১১ ি ঃ লখা অচলায়তেন সমাজ-িব বী রবী নােথর ভূিমকা 

। কৃতপে  ১৯০৭-০৮-এ িতিন িহ সুমােজর য আভ রীণ পােপর িদেক দৃ  
ফরােলন, গীতা িলর ‘ হ মার দুভাগা দশ’, ‘অচলায়তন’ সই পিরবতেনরই পিরণত ফল। 

‘অপমান’ কিবতায় ইিতহাস-িবধাতার য েরােষর কথা উে খ কেরেছন, সই েরাষ 
িকভােব পুরাতনেক ভেঙ নূতন জীবন িনেয় আসেব তার ছিব আকঁেলন ‘অচলায়তেন’।  (পৃ 
৭১) 

     আে প কের বেলেছন া  সমােলাচক য, রবী -সমােলাচকরা ায়শ কিব-িমি ক 
আর সাধক-িমি েকর মেধ  পাথক ই করেলন না, ইউেরােপ রবী নাথ যভােব ন ত 
হেলন এেদেশ তারই িনিবকার িত িন শানা গল তারঁ নােবল পরু ার াি র পর। 

      রবী -অনুভবীরা িবচার কের দখেতই চাইেলন না য নেবদ -গীতা িলর ধািমক এবং 
ঈ রভাবুক রবী নাথ একােল িলিখত ‘ধেমর অিধকার’ ‘ধেমর নবযুগ’ ভৃিত বে  ধম 
বলেত ঠক কী অনুভব কেরেছন এবং অচলায়তন-রাজা নাটেক কান ধরেনর ঈ রেক 
আমােদর সামেন তেল ধেরেছন।  (প ৃ৭৭) 
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      ফাল্ নী, বলাকার কেয়ক ট কিবতা, সবুজপে র কাশ, কালা র-এর ব িল, 
চতর  ঘেরবাইের এবং সমকােল নারী গিতেক সমথন জািনেয় লখা বশ িকছ ছাটগে  
রবী নােথর গিত চতনার া র আেছ। চিলত রীিতর িশ ার িব ে  িতিনই থম 
সা ার হন এবং জনিশ া সােরর সে  সবে ে  মাতৃভাষােকই িশ ার বাহন করেত 
চেয়েছন। দশবাসীর উপর গা ী জর ব ে র িবপুল ভােবর কথা জেনও সত া হ 

অসহেযাগ এবং চরকা-খ র িবষেয় তারঁ আপি  িতিন যু সহ উপ াপন কের 
গিতশীলতার পিরচয়ই িদেয়িছেলন। যুে া র ইউেরাপ মেণ রামা ঁ রালা ঁ মুখ বহ 

মনীষীর সাি েধ  এেস রবী নাথ ােদিশকেদর আ জািতক িবে র িদেক দৃ  ফরাবার 
উপেদশ িদেয়িছেলন এবং তৎকালীন রাজৈনিতক নতা এবং াধীনতা সং ামীেদর কউই 
রবী নােথর ভাবনায় আ হ দখানিন, পের জওহরলাল নেহ  িব কিবর ধারণায় 
সমু তােক উপলি  করেত পেরিছেলন। রবী নােথর সমসামিয়ক ব েকও অধ াপক-
সমােলাচক এইভােব ব াখ া কেরিছেলন।  

   তৃতীয় পেব রবী নােথর েদশ-িচ ার ধান ল ণ হল ইওেরাপীয় ও তার অনুসরেণ 
ভারতীয় ধনতাি কতার িবপে  তারঁ িত য়া এবং মহনিত জনতার িত তারঁ মবিধত 
সহানুভূিত। বিশ েক সূ াকাের এইভােব িনেদশ কের অধ াপক–সমােলাচক মু ধারা 
র করবী রািশয়ার িচ ঠ ইত ািদ রচনার দৃ া সােপে  কিবর গিতশীল মানসতােক ব াখ া 
কেরেছন এবং রািশয়ার উ িত দেখই য রবী নাথ প ীেক ক সমাজগঠেন আেরা বিশ 
আ াশীল হেয় উেঠিছেলন ীিনেকতেনর সভায় দ  ভাষেণ এবং জীবেনর শষ দশ বছর 

ীিনেকতেনর উ িতসাধেন িনেয়াজেনর মেধ  তার িচ  আেছ। Nationalism  সং া  
ধারণায় কিবর সমাজভাবনা িবশদ িবকৃত রেয়েছ। এই আেলাচনার পর কার যথাথ 
গেবষেকর মেতা এক ট িস াে  উপনীত হেয়েছন এবং তারঁ দৃ েকােণর মৗিলকতা এবং 
পূবজ ত -মু  ভাবনােক অিভন ত কের বেলেছনঃ 

   ব তঃ ভােব িব েবর কথা, িচ ায় ও ভাষেণ সংগঠেনর পথ দশন, সাম তাি ক 
সমাজব ব ােক ভাঙবার কথা অথচ ধনতাি কতার ে  সমবায় ও ঐক মূলক িতেরাধ 
ব ব া, নিতক সং াম আ া অথচ েয়াজেন অন ােয়র িব ে  অ ধারেণর আ হ ভৃিত 
িনেয় িতিন িবিম  সাশ ািল  এবং িনতা ই কীয়। (পৃ ১৪৬) 

   ‘কিবকৃিত’ শীষক ি তীয় অধ ােয় সমােলাচক রিবজীবনীর িতন ট পেবর সময়পিরসরেক 
একই রেখেছন এবং মূলত সািহেত র দৃ া সােপে  রবী নােথর গিতমুখী সমাজ 
মানসেক িবে ষণ কেরেছন। সািহত সৃ র উৎেস য দশ-কাল, তার যথাযথ পযােলাচনা 
এবং উদ্ভূত রচনার তাৎপয সমােলাচক-অধ াপক ব াখ া কেরেছন।  

    ব ত, রবী - িতভার পিরচয় (১৯৫৩) ট থেকই অধ াপক ু িদরাম দাস চেলর 
সীমামু  হেয় রবী - িতভার পিরচয় পেত চেয়িছেলন। সমাজ ইিতহােসর ি েত 
কিবস ােক রেখ যমন তারঁ সৃ কেম মূল সূ ট অে ষেণ ও উপলি  তৎপর হেয়েছন, 
তমনই রবী নাথেক ধু কবী  ম া ঋিষ অথবা দাশিনেকর চালিচ  থেক সিরেয় এেন 

সং ারমু  িনেমাহ দৃ ভি র পিরচয় িদেয়েছন। িচ গীতময়ী রবী -বাণী (১৩৭৩), রবী -
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ক নার িব ােনর অিধকার (১৯৮৪) , চা শ’ সাল ও চলমান রিব (১৪০০) - িলেত 
রবী নাথ নানা িদক থেক নতনভােব আিব ােরর য়াস আেছ। সমাজঃ গিতঃ রবী নাথ 
এই ধারােতই এক তাৎপযপূণ সংেযাজন। মদহীন ব ব -অিভমুখী ঋজ ু ও সাবলীল গেদ  
তারঁ িবে ষণী শ র কাশ ঘেটেছ ে র পিরসের। সমােলাচেকর িচ ার তা ও 
অিভনব  ধরা পেড় যখন িতিন সমকালীন অন ান  ব - িবেবকান  সুভাষচ  িকংবা 
গা ী জর সে  রবী নােথর সমাজিচ ার তলনা ক পযােলাচনা কেরন। অধ াপক ডঃ 

ু িদরাম দাস ধু একজন সমােলাচক নন, বাংলা ভাষা ও সািহেত র িবেশষভােব 
রবী নােথর সািহেত র এক িনরলস গেবষক। তারঁ অনুসি ৎসা মধ যুেগর সািহেত র 
পিরসীমা ছািড়েয় সাওঁতািল ভাষােতও ব া  হেয়েছ, িক  রবী -গেবষণায় িতিন যন নতন 
পেথর স ান িদেয়েছন। পবূমত খ ন কের ীয় মত িত ায় িতিন যু র অনুসারী বেলই 
িনছক ভ র উপচাের রবী -ব না সমা  কেরনিন। দশকােলর ি েত রবী সািহেত  
অধ ায়েনর িদক্ িনেদশ কেরিছেলন এবং সমাজঃ গিতঃ রবী নাথ তারঁ সই াবান 
মনি তার অিভ কাশ।  

         

 

                                  

                               

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



210 
 

রবী -ক নায় িব ােনর অিধকার 

ভূিমকা 

   রবী নাথ স েক ে র ও িবচার-িবেবচনায় শষ হে  না শী মেধ । রিবর উদেয়র পর 
থেমর িদেক  িছল এ কিব কান্ জােতর- িতিন িক বায়রন, শিল, ওয়াডসওয়ােথর 

সেগা ? নােবল পরু ার াি র পর  জাগল কিব িক ভা্রতীয় মরিময়া, িতিন িক 
উপিনষেদর ঋিষ? থম মহাযুে র পর সংশয় দখা গল- িতিন িক তাহ’ ল নাতন জীবন ও 
বা েবর মেধ ই সত  দখেত চান, ভাবাদেশর পূণতা কামনা কেরন? নয়া েদশী 
আে ালেনর িবেরািধতা এবং িব ভারতী িত ার পর  হ’ল কিব িক যেথ  পিরমােণ 

ােদিশক নন, জাতীয়তা-িবেরাধী িব ে িমক? িতিরেশর দশেক কিব পুনরায় িচি ত হেত 
থাকেলন িনজ-হােত-গড়া ক েসৗেধ িবচরণকামী ব’ ল। অ িমত হবার পর প -িবপ  
িমিলেয়, দৃ র বাইের যা রাখা হেয়িছল সব এক ত ক’ র দখা গল, আমােদর কিব ও 
মনীষী সৗ েযর  ও ই জাল রচনা করেলও ব ত াগী তরীয়িবলাসী নন, বরং িতিন 
একােলর একজন বল মানবতাবাদী, এমন িক সমাজসাম বাদীও। আ জািতক দৃ েকােণর 
আ েয় গিতমূলক  জাতীয়তাবাদী ও িচরনবীনতার পিথক এবং আধুিনক িব ােনর 
সত পযেব েণ আ াবান্ হেয় মহাকােশর সে  পিৃথবী সমি ত ক’ র নটরােজর লীলারে  
সমিপত-িচ । িতিন বা বিনভর কািব ক ক স াবাদী, পরুােনা রীিতর তরীয় ঈ রবাদী 
কখেনাই নন। তারঁ মেধ  আধুিনক েদেশর তা বেটই, এমন িক আধুিনক পিৃথবীর একটা 

পূণ সময় বা েব ক নায় জিড়ত-িমি ত হেয় ায় পণূা  মূিত পির হ ক’ র বেস 
আেছ। িতিন িবিচ  -সমাকুল তথা নূতনতর জীবন ও ে র আ হী িবংশ ও িবংেশা র 
শতা ীর মহাকিব। 

  িক  আজেকর এই নাতন ক’ র রবী - জ াসার ারে  বাধ হয় মহাকিব ও 
সাধারণভােব উ ম কিবর পাথক  িবষেয় মেনােযাগ িদেয় নওয়া ভােলা। িবেশষ ভৗেগািলক 
ও সামা জক সীমায় আব  এক ট বহৃৎ জনেগা র ঐিতহ  সহ বতমানকাল এমন িক 
ভািবকাল পয  ব া  মানস-পিরচয়েক রম  ক নার অধীন ক’ র িযিন ায় সবজনেবাধ  
ভাষায় কাশ করেত পােরন িতিনই মহাকিব অথবা িভ  ভাষায় জাতীয় কিব। অন পে  
মহাকিবেদর ব াপক ভাবনা অ ক নার িব  অনুসরেণ ও কােল কােল পিরবিতত সমােজর 
নাতনতর ভাবনা বহন ক’ র এবং মাটামু ট সমকালেকই অিধকতর মান  ক’ র জনমানস 

জয় করেত পােরন য-সব কিব তারঁাও িনঃসে েহ ভােলা কিব এবং হয়ত থম সািররও, তবু 
বহকাল রণেযাগ  জাতীয়-কিব বা মহাকিব িহেসেব তারঁা গহৃীত হন না। এককথায় 
সবজনীন মানেস ও সািবক কােল যােঁদর ব াি  তারঁাই মহাকিব। এ রকম একটা েভদ মেন 
রেখও িক  ভলেটয়ার-হেগা-িফরেদৗসী, টল য়- গািক- মাপাসা ঁ, িমল্ টন- গােট-িডেকন্ স, 

ব ম-মধুসূদন, তলসীদাস-কিবক ণ ভৃিত রণীয় কিব-সািহিত কেক জাতীয় ঐিতেহ র 
সূে  িবচার না কেরও মহাকিব আখ া কন দওয়া যােব না এ  কউ তলেত পােরন এবং 
তার জবাবও সহেজ দওয়া যােব না। তবু বলা যায়, এরঁা কািলদাস- শক্ স্ পীয়ার-রবী নােথর 
মত সমু ত ও িব য়জনক নন। সমকালেক বহদরূ অিত ম ক’ র যাওয়ার মত 
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িচরনবীনতার অিধকারী িকনা সে হ। রবী নাথ ধু আমােদর একালেকই নয়, 
ভাবীকালেকও বহদরূ অিত ম ক’ র যােবন এমন া র তারঁ রচনায় যেথ । িনসগ- সৗ য 
ও মানিবক ণেয় মু , পুরােনা শা থা ও কুসং ার তী  ঘণৃাসহ িবসজেনর রণা, 
জািতবণ ও সা দািয়ক ভদবু  িবেলাপ, অকুেতাভেয় দুঃখিবপদ বরণ ও সং ােমর মধ  
িদেয় য়-লাভ, সুদরূ মহািবে র সে  পিৃথবীর বা ব সংেযাগ অনুভব, সমাজসােম র 

িত া ভৃিত কিবর উপলি িল আমােদর উ াশা ও েক উ ীিপত ক’ র অিনবায পূণ 
জীবেনর িদেক চািলত কেরেছ। আবার এর উপর রেয়েছ কিব-মনীষীর ভাষা-ব েনর 
অনায়াস ঐ য, যা ায় সব াসী এবং অনুসরেণ উৎসািহত কেরও অননুকরণীয় রেয় গেছ 
যা আজও। একজন কিবর অবদান এত ব াপক ও সূ  হেত পাের এমন দৃ া  এক রামায়ণ 
মহাভারেতর ারা, আর অেনকটা শক্ স্ পীয়ার কািলদাস। জনৈচতেন র জাগরেণর িদক 
িদেয় সািহেত র অন িপেঠ রেয়েছ ধম রা আর জাদরদী মু েময় রা সংগঠক। বু দব 
িনযািতত জনসমােজর কৃত ধম অথাৎ উ ত জীবেনর অিধকার পাওয়ার ইে  থেকই যন 
আ কাশ কেরিছেলন। ীৈচতন  তাই- ‘ বাঙািলর িহয়া-অিময় মিথয়া িনমাই ধেরেছ কায়া।’ 
আর সমাজ-সােম র মানিবক অিধকার িত ার িদক থেক গা ী- লিনন রণীয় হেয়ই 
থাকেবন। এসব িমিলেয় দেখ বলা যায়, মহাকিবেদর আ কােশর মেধ  কা ট কা ট 
মানুেষর অ াত সু  আকা া মূত হেত চায়, আর রবী পে ও তা-ই ঘেটেছ। সামিয়ক 
তথ  বা বেক হণ কেরও িতিন আমােদর অসাড় িচ েক দরূাকা ার অিভমুখী ক’ র 
তেলেছন। তারঁ দৃ েত ভািবকােলর ভারতীয় সমােজর য ছায়াছিব ফুেটেছ, তা ল  ক’ র 
আমরা কউ কউ পদে প করেত চাইিছ বেট, তবু কিবর ত াশার সািমল হেত এখনও 
অেনক পথ হাটঁেত হেব, জয় করেত হেব অসংখ  িতেরাধেক। 

   গীিতকিব হেয়ও রবী নাথ আ িনম  মানিসক জীবন যাপন কেরন িন। চাখ-কান সব 
সমেয়র জন  সজাগ রেখেছন সমাজ ও েদেশর িদেক, এমন িক িব  সংঘ টত সমাজ-
পিরবতেনর িদেকও। সমকালীন মনীষীেদর জীবন-দশন, কাব কৃিত আর নাতন ব ািনক 
আিব ার িল তারঁ ই য়-মেন ধরা িদেয় আ যভােব নবীনতর ক নাে  রচনা কেরেছন। 
িবেশেষ কাব ধারায় কিবর িনঃসংশয় িব ান-না। সািহেত র সে  িব ােনর এতখািন আ ক 
স ক তারঁ আেগ কােনা সািহিত েকর লখােতই দখা যায়িন। এেদেশর াচীন জ ািতষীরা 
আকােশর জ ািত িলেত হ, ঋ  (রািশচ  ) , তার (ন ) এবং িধ  (ধূমেকত) এই 
চারভােগ ভাগ ক’ র ধ্ ব ন েক সকেলর ক িব  ু মেন করেতন। তা ছাড়া পিৃথবীর  
বায়ুম ল এবং তার উপরকার মহাকাশেক তারঁা আবহ, বহ, সংবহ ও পিরবহ নাম িদেয় 
স িলর পাথক ও ল  কেরিছেলন। কিব কািলদাস ‘পিরবহ’ নামক ষ  মােগর উে খ 

কেরেছন (অঃ শঃ ৭ম)। কািলদাস কাব কথা- সে  তারঁ সমেয় চিলত মহাকাশ- 
পযেব েণর িবষয়ও উে খ করেত ভােলন িন।# উপমা িদেয় চে  সূযর র িতফলনও 
বণনা কেরেছন। মহাভারেতর কিব কু ে -যুে র ফলাফল কণমুেখ জানােত িগেয় 

হেদর তারকাম েল অবি িত ও গিতর বণনা িদেয়েছন। সূয য ন চে  পির মণশীল 
আেগকার এমন ত কথা জ ািতষীেদর কাছ থেক বহ কিবর রচনােতই সং িমত হেয়েছ। 
মােলা এবং শক্ স্ পীয়ার মহাকােশ জ ািতেলােকর সদাস রণশীল অব া ল  কেরেছন ও 
সুিনয়ত পির মেণর সংগীত েনেছন।@ শক্ স্ পীয়ার কপ্ লার এবং গ ািলিলওর বৃ  
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সমসামিয়ক। হেদর িনজ িনজ ক পেথ পির মেণর গািণিতক সত  এবং নাতন মহাকাশ 
পযেব ণ িবষেয় অবি ত না থাকেলও কাপার্ িনকােসর সূয- ক ক হ-আবতেনর িবষয় 
িতিন িন ত জানেতন। 

      কিব িহসােব রবী নাথ যখন সাধারেণ  বশ খািনকটা পিরিচত হেয় উেঠেছন, তার 
আেগই আেলােকর িবদু ৎ-চ ক- - প িত ত হেয়েছ, শ র পা র মা  আেছ, 

ংস নই, এ ত ও বারংবার মািণত হেয়েছ, আর  বণালী-িবে ষেণর সাহােয  সৗর কৃিত 
অধ ায়ন চলেছ। িক  আধুিনক িব ােন যুগা র এেসেছ কিবজীবেনর মধ াে র সমকােল, 
পদােথর পরমাণু- প জানা যাওয়ার পর। এর ফেল রহস ময় অজানা সূয-ন , যার 

কৃিত বণালী-পরী েণও সম ক ধরা যা ল না, তা পির ার হেয় গেছ। আধুিনক িব ােনর 
নেভািবদ াশাখার কৗতূহলী ও একা  মেনােযাগী ছা  রবী নাথ ব ািনক সত িল জানার 
সে  সে  তারই অনুগামী ক েলাক মেন মেন রচনা ক’ র িনেয়েছন, মহািবে  বারংবার  

 (# সত মকাৎচ সামাৎচ পরম্ অধ া েহ পদম্  (কুমার ষ ) আমরা (স িষ) চ সূয থেকও 
উ ভূিমেত িবরাজ কির।) 

(@ “Stand still, you ever-moving spheres of heaven” (Dr Faustus)  “ There is not the 
smallest orb which thou behold’st.   But in his motion like an angel sings.”(M. of 
Venice). ) 

পািড় জিমেয়েছন দশকাল সমীকরেণর স ী হেয়। েদেশ জগদীশচে র আিব ৃ ত 
ত লতার চতনাশ ও য তােঁক ভােলাভােবই অিভভূত কেরিছল তারও মাণ যেথ । 
িব ান-অ র তার এই ন জের আধুিনক  কােব  তারঁ জিুড় নই। এমন িক িতিন আজও 
আধুিনকতম কিব। 

    রবী নােথর কিবকৃিত িবষেয় আেলাচনার ার  যিদও িবশ শতেকর থম থেকই, তবু 
দীঘিদন কিবর এই বা ব দশ-কাল –সংস র িবষয় ট ভেব দখা হয়িন। াজ-রা  িবষেয় 
তারঁ কাযকরী পিরক না ও িলখন-ভাষেণরও কােনা মূল  ীকার করা হয়িন। সামি ক ও 
যথাযথ িবচার-িবে ষেণর দৃ েকাণ ার  হেত বশ িকছ সময় কেট গেছ। ইিতমেধ  
রবী -পাঠক-মহেল এই ধরণা িত ত করা হেয়িছল য ি িন তারঁ কােব  সব  অধ া কথা 
ও উপিনষেদর ত ই বলেত চেয়েছন। াথিমক পযােয়র অিভভূত িবেবচনায় যা দাড়ঁায় 

ভাবতই সাধারণ পাঠেকর মন হেক তার ভাব যেত চায় না। এই কারেণই সমাজসােম র 
পিথক রাজনীিতেকরা কীয়ভােব না দেখ এককােল তােঁক তরীয় অবা র ে র কিব বেলই 
িচি ত কেরিছেলন। আজেকর এই অবসের, রবী িচে র গিতমুিখতার অিনবায া র 
িহেসেব তারঁ িব ানবরেণর ব াপার ট উপ ািপত করেত িগেয়, তারঁ মূল কিব ভাব য 
অধ া -অনুগত বা উপিনষদ্ -স ত নয়, এ িনেয় িকছ বাগ্ িব ােরর েয়াজন আেগ সের 
নওয়াই ভােলা। 

     রবী নাথ ক নাশীল রহস া রাম ান্ টক কিবমন িনেয় জনসমে  আ কাশ 
কেরিছেলন। ব িবে র িনসগ, অথাৎ কৃিত ও মানুষ তােঁক সৗ য ও ম ীিত দিখেয় 
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এতই অিভভূত কেরিছল য িতিন ঐ সৗ য ও েমর মধ  িদেয় স রণশীল একটা স ার 
আভাস ে  অনুভব কেরিছেলন। এই অ  ছায়াময় স া নহাৎই কািব ক, পূেব- িত ত 
দাশিনক তে র বা ি রিব ােসর কােনা ঈ রস া নয়। অধ া -সাধকেদর অনুভেবর সে  
কিবেদর অনুভেবর একটা মৗিলক পাথক  থােক। অধ া -সাধক হেয় যারঁা ছে াব  বাণীর 
আ েয় িনজ উপলি  কাশ কেরন, স বাণী যতই রম  হাক না কন, কৃত কিববাণীর 
সে  তার পাথক  খুব সহেজই ধরা যায়। সাধকেদর ে  িব াস আেগ, ি র ত য় আেগ; 
পের তা কাশ করেত িগেয় অলংকাের মেনাহারী কথার সি েবশ। আর কিবর যাবতীয় 
ভাবুকতার াথিমক আ য় হ’ল বা ব প, ই য়গত াধীন অনুভব ও াধীন ক না। এই 
অেথ শ -সাধক রাম সােদর সে  অথবা ব ব-সাধক গািব  দােসর সে  রবী নােথর 
পাথক  ণগত, জািতগত; কবল পিরমাণগত নয়। যমন নয় ান িমস্ টকেদর সে  
ওয়াডস্ ওআথ িক াউিনং এর সমধিমতা। বিহর  ব গত জীবেন বা সংসারজীবেন কােনা 
কিব ঈ ের িব াসী হেত পােরন, িক  কাব -রচনায় ক নারই কতৃ । আবার, এ ক না 
এমন জিনস যার উপর ব কিবরও কােনা িনয় ণ থােক না। এ সব কাব তে র কথা বড় 
বড় সমােলাচক নানাভােব বু ঝেয়েছন। আর রবী নাথও একশ’বার বেলেছন – আিম  
নই, আিম ত বাদী নই। অেন র িত ত ধারণােতও আিম চািলত হেত চাই না, আিম কিব; 
বেলেছন- িবধাতা আমােক বািঁশ বাজাবার ভার িদেয়েছন; গান কে  িনেয়ই আিম যেত চাই, 
তােতই আিম মু র আন  অনুভব কির। আমার কােব  আিম বা ব সংসেগর লাঘব ঘ টেয় 
কবল উপিনষেদর মাহজাল িব ার কেরিছ এ িমথ া কথা। যারঁা ওরকম অপবাদ িদেয়েছন 

তারঁা আমােক ঠক বােঝন িন। 

    ব তই রবী নাথ কিবতায় কীয় ক নার ঐ য দিখেয়েছন, উপিনষেদর অনুকরণ 
ঈ রত  চার কেরন িন, স ত  যতই মহান্ হাক না কন। এখােন কউ  করেত 
পােরন য তাহেল রবী নাথ তারঁ ব েব র সমথেন বারংবার উপিনষেদর ম  উ ার 
কেরেছন কন, িবেশেষ আেলাচনায় ও ভাষেণ? এর উ র সহজ ও । ভােলা ক’ র 
িমিলেয় দখুন, িতিন উপিনষেদর িনজমেত নাতন ব াখ া িদেয়েছন। কীয় মেনাভােবর 
অনুকূেল স িলেক হণ কেরেছন। তারঁ কািব ক ধারণা আেগ, আর তােকই জার িদেয় 

িতপ  করার জন  উপিনষদেক তদনুযায়ী নাতন আেলােক উপ ািপত কেরেছন। 
রবী নােথর ঈ র বা ব সৗ য- েমর কা িনক অিধস া- কািব ক ঈ র (অ প); 
সামা জক ঈ র (মহাকাল), ব ািনক ঈ র (নটরাজ)। মহিষ িবেশষেণ আখ াত তারঁ 
িপতৃেদব ধেমর বতক ও চারক িছেলন। িতিনও উপিনষেদর িকছ িকছ নাতন ব াখ া 
কেরিছেলন, িক  স ব াখ া িছল তা ক ও ধমানুগত। তারঁ ব াখ ার সে  রবী - দ  
ব াখ ার িমল খুবই কম িছল। আসেল রবী নাথ পিৃথবী ও সৃ  স ে  তারঁ ই য়গত ও 
মেনাবু জাত ব াখ া ত াগ ক’ র পূব- িত ত কােনা ত  বা ধমমতেক অ ািধকার দন 
িন। য য অংেশ তারঁ কীয় অনুভব পরুােনা ধারণার সে  মেল কবল সই অংশ িলেতই 
িতিন পরুাতন ধারণােক ীকৃিত িদেয়েছন। যমন বলা যায় য বৗ  ও ব ব ধেমর 
মানিসকতার সে  কিবর ধারণার িকছ িমল হেয়েছ ; কবীর দাদূ, তকারাম, লালন ফিকর 

ভৃিত সাধেকর অসা দািয়কতা এবং সহজ িব াসময় সৃ -অধ ায়েনর সে  তারঁ অধায়ন 
িমেল যায়, এজন  তােঁদর অিভমত িতিন ার সে  হণ কেরেছন। গা ীজীর 
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আ ত াগমূলক ব গত দুঃখবরণেক কিব শংিসত কেরেছন, িক  অসহেযাগ, বয়কট, 
চরকা ভৃিত প িতর সে  িতিন কােনামেতই সািমল হেত পােরন িন। িবেবকানে র পূজা-
আচা, স াস ও বরােগ র আদেশর সে  তারঁ মেলিন, অথচ িনযািতেতর উ ার নীিতর 
সে  তারঁ িমেলিছল, িমেলিছল প েমর আদেশ ভারেতর জড় েক সংেশাধন করায় 
িবষেয়। ব মচ  য-সব জায়গায় িবচারমূলক সং ােরর প পাতী স-সব ে  কিবর 
সে  তারঁ িমল, আর য-সব ব াপাের র ণশীল স-সব ে  িমল নই- এরকম সব । 
কাথাও াচীেনর সে  বা উপিনষেদর সে  দবাৎ তারঁ িমল থাকেতও পাের। িক  াচীন 

ধম য়তা ও জীবনেবােধর বশীভূত- রবী নাথ স েক এ তর অ িবচার, অিবচার। ক 
জােন, হয়ত িবচাের অ-সম ক্ -দৃ র জন ই অথবা কিবেক বাদ িদেয় িনজ মেনাভি েক 
িবচারমুেখ াপন করার বণতাবশতই এরকম ঘেটেছ।  

      কিবরা েপর পূজাির। প কখেনা ব  স কহীন তরীয় হেত পাের না। ই য় িলর 
মধ তায় যমন আমরা ব জগৎেক হণ কির, িতিনও তা-ই কেরন, িবেশষ এই য, 
কিবেদর ক নাশ  থােক। রবী নােথর পে  খুব বলভােবই তা রেয়েছ, আর আমােদর 
আেছ মা ায়, অথবা নই। ব েক আমরা অ ের হণ করিছ, িক  ঐরকম 
ক নাশ র েয়ােগ অপূব-ব -িনমাণ করেত পারিছ না। আমােদর বাক্ শ ও সীিমত। 
রবী নাহ মানুষ হেয়িছেলন অ র  সািহিত ক পিরেবেশ, া ধেমর হাওয়া বইত বাইের। 
সািহিত কতাই য তােঁক বশী আিব  কেরিছল তার মাণ তারঁ লখায় নানান্ ােনই রেয়েছ। 
যমন, িতিন বলেছন- 

 “ ছেলেবলায় আমার একটা ম  সুেযাগ এই িছল য, বািড়েত িদনরা  সািহেত র হাওয়া 
বিহত।” 

                                      (জীবন িৃত- বািড়র আবহাওয়া) 

“অ  বয়েস আিম আর-এক ট জিনস পেয়িছ। মানুেষর থেক দেূর বাস করেলও এবং 
উ ু্  কৃিতর কাল থেক িব  ভােব কা টেয় থাকেলও আিম বািড়েত আ ীয়-ব ু েদর 
সংগীত সািহত  িশ কলার চচার আবহাওয়ার মেধ  মানুষ হেয়িছ। এ ট আমার জীবেনর খুব 
বেড়া কথা। আিম িশ কাল থেক পলাতক ছা । মা ারেক বরাবর ভয় ক’ র এিড়েয় 
চেলিছ। িক  িব সংসাের য সকল অদৃশ  মা ার অলে  থেক পাঠ িশিখেয় নন তােঁদর 
কােছ কােনা-রকেম আিম পড়া িশেখ িনেয়িছ। আমােদর বাড়ীেত িনয়ত ইংের জ ও বাংলা 
সািহেত র ও সংগীেতর আেলাচনা হ’ত, আিম এ সেব মেধ  বেড় উেঠিছ।” 

                                                     (  িব ভারতী ) 

সািহত  ব জগৎেক আ য় ক’ র গ’ ড় ওেঠ, ক না-িবিমি ত হেয় য-পিরণােম পাঠকেক 
পৗেছেদয় তার আেবদন সূ তার িদক িদেয় ধমরােজ র মত, িক  দুেয়র কৃিতেত সাদৃশ  
নই। ধম বরাগ  আেন , সািহত  আেন িনিবড় অনুরাগ। রবী নাথ য-স ার আগমন ও 

হািরেয়-যাওয়া ভৃিত অনুভব ক’ র গীতা িল-গীিতমাল  ও পজূাে ণীর িকছ গান ও বড় 
কিবতা িকছ িলেখেছন তা তারঁ কীয় িনিবড় অনুভূিতর একটা মনগড়া রসমূিত মা । েপই 
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পাে ই িতিন অ পমধু পান কেরেছন। উপাসনার ব  আেগই ঠক ক’ র িনেয় “যাহঁা যাহঁা 
ন  পেড় তাহঁা কৃ  স্ফুের” এইভােব সব ঈ রময় দেখন িন। সরকম পূবসং ার তারঁ 

িপতার হয়ত িছল, তারঁ িছল না। তারঁ অ র  কিবকথা হ’ল “িমথ া আিম কী স ােন যাব 
কাহার ার। পথ আমাের পথ দখােব এই জেনিছ সার।” সত  বেট, া  ধািমকেদর 
উপাসনার েয়াজেন, িপতৃেদেবর সে াষিবধােনর জন  আনু ািনক এমন িকছ গান অথবা 
নেবেদ র মত কিবতা কিব িলেখিছেলন যােত তারঁ ঈ র িবষেয় পবূসং ারেরর একটা ধারণা 

আমােদর জ েয় দয়। এ িলেত ভ, নাথ, িবে র ভৃিত সে াধনও আেছ। তবু এই 
ণীর রচনােক কিবর মৗিলক ক নার উ ত ণীর রচনা থেক বশ পথৃকও করা যায়, 

দখা যায়, এ িল বহল পিরমােণ ফরমােয়শী রচনা। তেব একথা তা ঠক, রবী নাথ 
িব ােসর মানুষ ও আশাবাদী িছেলন। তারই সূে  িকছ ঈ রভাবুকতার কিবতা যখন-তখনই 
িতিন রচনা করেত পেরেছন, ছে াময় রম  বাণীিবন াস যখন তারঁ করায় । অতএব, 
পিরেশেষ বলা যেত পাের, রবী নােথ অধ াে র মায়া আেছ মা , কৃত অধ া , 
আমােদর পিরিচত ও পুরাতন অধ া  নই। 

  ল ণীয় এই য রবী  কাব -কিবতার যারঁা থেমর িদেকর রস াহী, যমন, লােকন 
পািলত , আ েতাষ চৗধুরী, দেব নাথ সন, সুেরশচ  সমাজপিত, মািহতচ  সন, 
ি েজ লাল রায়, সুখর ন রায়- এরঁা কিবর রচনায় িব  কিবক নাই ল  কেরিছেলন। 
িব াট বাধল তারঁ নােবল পুর ার াি র সময় থেক। ঐ সময় ইংল াে র মনীষী নরনারীরা 
তােঁক ী য় সন্ ট্ -এর সমতল  ব’ ল মেন কেরিছেলন। তারই হাওয়া এখােন লাগল, কিবর 
িপতা এবং া ধেমর একটা বিহর  সাি ধ  তা আেগর থেকই িছল। যারঁা এখন আেলাচনা 
আর  করেলন তারঁাও  মেনাভােবর, আর তারঁা যুেরাপীয় দৃ েকাণ মেন িনেলন িবনা 
িবচােরই। হয়ত ভাবেলন, রবী নাথেক ঈ র-সাধক িহসােব িতপ  করেত পারেলই তােঁক 
বশী গৗরব দওয়া হেব। নতবা সহজ বু  অনুসরণ ক’ র দখেল বুঝেতন য গীতা িল-

গীিতমােল র  বা ঈ র িনসগ- সৗ েযর পিথক, মানবসমাজ-িবহারী মানুষ-স কচারী 
কািব ক স ািবেশষ। এর পেরর অধ ােয় িব ান-িনভর িব গিত–ত েক কিব যখন ীকার 
করেলন এবং পরমাণু-িব ান-ব াখ াত তারকানীহািরকাময় মহািবে র প যখন অ ের 
বরণ ক’ র িনেলন, তখন িতিন ঐ গীতা িল-গীিতমােল র অ প- স ােকই নাতন 
বণসমােরােপ িচি ত করেলন ‘নটরাজ’ আখ ায়। এমন িক, এই শতা ীর এেকবাের ারে র 
পরমাণুর র - প ব াখ াত হবার সে  সে ই নেবদ  কােব ও তার িত িন শানা 
গেছ। গীতা িলেতও নেভাব িব ানেক অ ের বরণ করায় পিরচয় । শেষর িদেক 
লখা পরূবী, বনবাণী, শষস ক, সানাই, নবজাতক, াি ক ভৃিত কাব  তা সূয-তারকা –

নীহািরকা-পিরবতৃ মহািবে র সৃ  ও ংেসর আেলাড়েন ক েন িবিকরেণ িব রেণই 
ত। এই মহািব -অনুভব িব ত কিবেক বারংবার আপন মেন গাইেত বাধ  কেরেছ- 

আকাশ-ভরা সূযতারা িব ভরা াণ, 

তাহাির মাঝখােন আিম পেয়িছ মার ান, 

িব েয় তাই জােগ আমার গান। 
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এবং                অি বীণা বাজাও তিম কমন ক’ র। 

আকাশ কােঁপ তারার আেলার গােনর ঘাের। 

অথবা            নেৃত র তােল তােল নটরাজ, ঘুচাও সকল ব  হ। 

 

এসব উপিনষেদর কথা নয়। িব ান-পরীি ত সেত র ারা উদ ্েবািধত কিব-ক নার ত -
অনুভব। পিৃথবীর সব িকছ িনেয় ও মহাকাশ-লীলার সেত  িত ত হেয়, সুতরাং দখুভয় 
মৃত ভয় িনঃেশেষ অিত ম ক’ র কিব আন ময় মু  চেয়েছন-তারঁ িনেজর ও আমােদর 
জন । কিব িহসােব, ছে াবাণীময় িনসগ-রম তার ও সমাজ-মানুেষর া িহসােবই রবী নাথ 
আমােদর এত ি য় হেয়েছন। সহ ািধক ধমসাধক য- দেশ, স- দেশ আর একজন ঈ র-

ব ার তমন কােনা মূল  ীকার করা যায় না।  

(2) 

      ইেয়ােরাপ-আেমিরকায় পরমাণু-িব ােনর ও মহাকাশ-পির মেণর থম ও িবেশষ 
পূণ অধ ায় সমা  হবার পর াধীন ভারতবষ ঐ পেথ পদে প  কেরেছন। 

আজেকর য- কােনা ভারতীেয়র পে ই এ আশা ও গেবর িবষয়। িক  একথা ভেব দখেত 
হেব য িশ ার আেলাক-পাওয়া ভারতীয় জনসমােজ িব ান- চতনা এখনও তমন সািরত 
হয়িন। অধ-িশি ত ও পরী ায় িডি  পাওয়ার তথা জীিবকার েয়াজেন িব ান-পড়া ত ণ-
ত ণীেদর মেধ  তা নয়ই। কৃত িব ান-মন তা আমােদর দেশ এখনও ঠক গেড় 
ওেঠিন। উঠেল পর শা - থা-কুসং ােরর, জািতবণ-িবেভেদর ও ধেমর গাড়ঁািমর কুফল 
থেক দশটা র া পত। এেদেশ িব ােনর মাটামু ট একটা সীমা ছা পাঠ  পু ক পয । 

পরী া পাস, মায় গেবষণা ও িডি  অজন পয  জীিবকার উে েশ । তবু এরই মেধ  অবশ  
মু েময় দ’ুএকজন অনুরাগী-অিভভাবক অথবা উপযু  িশ েকর রণায়-আদেশ উদ ্বু  
হেয় িব ান-চচােক জীবেনর স ী কেরেছন এবং দশেকও অ সর হেত সাহায  কেরেছন 
বিক। তারঁা জািতর নম ার অজন কেরেছন। 

   ী য় নয়-দশ শতা ী থেক পেনেরা পয  ভারতবেষ িবমূঢ় চতেন র কাল। এই সময় 
 ােনর ও িশ কলার উৎকষ িতহত হয় এবং ত মে র ম া জক দশেক াস কের। 

এরই মেধ  রা শ  দুবল হয় ও তক -পাঠান ভ  চেল। অবশ  এই সমেয়ই সহজ ভ র 
ধেমর সূ পাত। িক  এ ধম মানিবক হেলও অন িদেক ভ র ভােব ানকেম 
অসহায়তাও এ সমেয়ই পিরস্ফুট হয়। এই কাল-পযােয়র পবূাধ ােয় ী া  বা শকাে র 

ার  পয  াচীন যেুগর ি তীয় অধ ায়। য ট তারও পেূবকার রা  আবার সািহত  িশ  
জ ািতষ বািণেজ র উ ততর অনুবিৃ র কাল। ী পূব অধ ায় িবেশষভােব সূ  দাশিনকতা 

সমি ত ব ািনক মনেনর অধ ায়। উপিনষেদ দহ থেক আ া বা স্থূল থেক সূ  পয , 
ধূিলকিণকা থেক বায়বীয় মহাকাশ, এমনিক ন েলাক পয  স ানী দৃ েক সািরত করা 
হেয়েছ। বদ থেক পরুােণ িপতৃেলাক েলাক এবং সূযেক ক িব - বােহর, অিত াকৃিতক 
হেলও, একটা পিরচয় দওয়ার য়াস করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ য াে র সংখ া 
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অপিরিমত, আবার এমনও বলা হেয়েছ য ার িদনরা  বা বহ কা ট বৎসরাে  লয়, 
তারপর নাতন ক’ র সৃ । পিৃথবীর সৃ েত মৎস , কূম, বরাহ ভৃিত উ েরা র অিভব র 
ধারণার ত  সুপিরিচত। কান্ রীিতর কৃিত-পযেব েণ তারঁা এসব ধারণায় এেসিছেলন তা 
বাঝা যায় না, তেব একথা ঠক য াচীেনরা সূয- হ-তারােদর অব ান ও স াব  স ক 

িনেয় এেকবাের চপ ক’ র বেস থােকন িন। আজেকর িদেন িব ােনর ইিতবৃ কােররা 
দেখেছন য বেশিষক ও সাংখ  দশেন সৃ র মূলত িল যভােব িববৃত হেয়েছ তার সে  
ব ািনক পরী াল  ধারণার বশ িকছ িমল পাওয়া যায়। যমন, বেশিষক দশেন মৗল 
থেক যৗেগর পথৃক্ ণ ও ধেমর িবষয় বলা হেয়েছ, এমন িক বদু িত ও আেলাকেক একই 

কিণকায় িভ  িভ  প ব’ ল মেন করা হেয়েছ। সাংখ  দশেনর স্থূল সূ  িবভাগেকও 
তােঁদর ব ািনক িস াে র য়াস ব’ ল হণ করা যায়। নরা  বৗ  দশেন সাংেখ র 
প ভূত-ত , এমন িক মন, বু , অহংকার পয  পযােলািচত হেয়েছ বহকাল ধ’ র। রাগ 
িচিকৎসার েয়াজেন রসায়নশাে র উ ব ও িবকাশ, ধম- িনয়ি ত জীবনযাপেনর 

েয়াজেন জ ািতেষর। বৗ  িবহার িলেত ী য় দশম শতা ী পয  িচিকৎসাশা , 
রসায়ন ও জ ািতেষর পঠন-পাঠেনর ধারাবািহক ঐিতহ  পাওয়া যাে । াচীন ভারেত 
জ ািতষ ও িচিকৎসা-িবদ ার, সুতরাং রসায়নশাে র য িব য়কর উ িত ঘেটিছল তার 

ইিতবৃ  ন কেরেছন িবদ ািনিধ যােগশচ  ও আচায ফু চ  রায়। যুেগর 
এেকবাের থেম আযভট, পের বরাহিমিহর ও ভা রাচায হয়ত বা াক্ - ী য় জ ািতষ-
চচারই ঐিতহ বাহী। অনু পভােব সু ত ও চরেকর িচিকৎসাশা ও ী  পূবকােলর মৗল ও 
যৗগ পদাথ ােনরই পিরচয়বহ, যার িছেটেফাটঁা পিরচয় উপিনষেদর কাথাও কাথাও 

িমেলেছ। কাছাকািছ সমেয় ীক সমাজ-জীবেন অনু প িচ ার উদ ্ভব এবং ডেমা টাস, 
হরাি টাস, আিকিমিডস ও িপথােগারেসর মেতা পদাথত িবদ ্ বা গ্িণত- জ ািতিবেদর 

অভূ দয় াচীন ভারত ও ীেসর আদান- দান স কও সূিচত কের। আজেকর িদেন 
আমরা যােঁদর ব ািনক বিল, সকােল তারঁা দাশিনক অথবা মুিনঋিষ ব’ ল খ াত হেয়েছন। 
িক  আজ অবশ  একথা ভাবা যায় না য পযেব ণ ও য -সহেযােগ পরী া-িনরী া ছাড়া 
কবল ধ ানেযােগই তারঁা আজেকর মািণত িকছ িকছ ব ািনক সত  পেয় িগেয়িছেলন 

িকভােব। তােঁদর য পািত ও যু -সহায়ক কৗশল িল অবলু ই বা হ’ল কী ক’ র। স 
যাই হাক, তাি কতা  এবং পের রহস ময় ধেম অিভভূত মধ যুেগর পর বতমােন 
আমােদর নাতন ক’ র  করেত হেয়িছল জ ািতিবদ া, রসায়ন, জীবিবদ া, পরমাণুত  

ভৃিত, আর এসব িবষেয় ইেয়ােরাপই হেয়েছ আমােদর তথা বািক িবে র ানীয়।  

     আধুিনক ভারেত িব ান-চচার ার  কেলজ িলেত, িব ােনর পঠন-পাঠনেক ক  
ক’ র, মাটামু ট ১৮৪০ ীঃ এর পর থেক। ঐ সমেয় ‘িহ  ুকেলেজ’ িকছ িকছ রসায়ন ও 
জীবিবদ া পড়ােনা  হয় এবং হগলী কেলেজও তার অনুবিৃ  ঘেট। জ ািতিবদ াও 
কেলজ িলেত অবশ  পাঠ  িহসােব িনধািরত হয়। মিডক াল কেলেজর ার  ১৮৩৫। িক  
উিনশ শতা ীর মাঝামা ঝ সমেয়র িকছ পরও, কেয়ক ট িব িবদ ালয় িত ত হেয় গেলও 
িব ান িনেয় গেবষণার কােনা ব াপারই তমন ভেব দখা হয় িন। েয়াজনীয় য পািতর 
অভাব একটা কারণ, অন  কারণ সরকাির ঔদাসীন । তবু অনুরাগী ও মধাবী দ’ুএকজন ছা  
মৗিলক গেবষণায় উদ্ েযাগী হেয় কতদরূ অসুিবধা ভাগ করেতন স র জগদীশচে র 
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গেবষণা-জীবন থেকই তার মাণ পাওয়া যায়। িব িবদ ালয় িলেত িব ান-িবষেয় গেবষণা 
বিতত হওয়ার পর থেকই িকছ িকছ িতভার শ পাওয়া গেছ পদাথ-িব ান ও 

জ ািতিবদ ায়, এমনিক রসায়েনও। গ ািলিলও িনউটন ফ ারােডর মত এেকবাের থম সািরর 
না হাক, তার কাছাকািছ, এমন বলা যেত পাের। পরাধীন মা টর এই ফসল, তবু আধুিনক 
িব ানিবদ া বতেন িবেদশীেদর ধন বাদ না িদেয়ও পারা যায় না।  

    আধুিনক িব ান এিগেয়েছ কৗতূহল িনেয়, পির  ও সমাধােনর পথ ধ’ র পির া-
িনরী ার সূে  এক এক ট মােণর ব াখ া- িবে ষণ ও পরবত  জ াসা সে  িনেয়। নাতন 
নাতন আিব ার স ব হেয়েছ যু সহ িনরব  অধ বসােয়, িচৎ অনুকূল দেবর 

অ ুিল-সংেকেত। িকছকাল আেগও িব ানেক রসায়ন, পদাথ-িবদ া ও াণিব ান এই িতন 
পথৃক শাখায় িবভ  ক’ র দখার চলন িছল। ব বহািরক ভােব তার েয়াজন সবদাই। তবু 
িবশ শতেকর পরমাণতু  ব াখ ােনর পর থেক িবেভেদর লৗহ াচীর গেছ ভেঙ। িব ান 
িবে ষেণ রীিতর পাথক  মেনেছ, মূল পিরি িতেত দেখেছ অে দ  ব ন। িব ােনর ঐ 
িতন শাখার মেধ  পরী ামূলক থম কােশর গৗরব অবশ  রসায়েনর, রাগ-িচিকৎসার 

েয়াজেন বহ পূেবই যার আিবভাব। াচীেনর ভারতবেষ চরক সু ত নাগাজেুনর কৃিতে  
এই শাখারই গৗরব সু িত ত হেয়িছল। ইেয়ােরােপ সেতেরা শতেক মৗল পদাথ িবষেয় অ -

 চচা ঘটেলও গেবষণামূলক  িব ান িহসােব রসায়ন গহৃীত হেত আঠােরার শতা ী 
ায় শষ। পিরমাণগত িবে ষণ, মৗল িম ণ ও যৗেগর পাথক  অবধারণ, মৗেলর 

অিবন রতা উপলি  এই আঠােরা শতেকর শেষর িদেকরই উে খ  য়াস। অক্ িসেজেনর 
আিব ার ও ণা েণর াথিমক পিরচয়লাভ এই সময়কার ঘটনা। উিনশ শতেকর থেম 
নাতন ক’ র পরমাণ-ুতে  বতেন ও তিড়ৎ-রসায়ন-িব য়া পরী েণ ভৗতরসায়েনর 

পার িরকতায় অনুভব, েম নাতন নাতন মৗেলর আিব ার, িভ  িভ  পযােয়র মৗল ও 
যৗেগর ণীিবন াস, যৗগ স েক যাজ তার স ান এবং ণ ও চািরে র বা পারমাণিবক 

সংখ া ও ভেরর িদক থেক িবিভ  মৗেলর স ািবন াস এবং সই সে  সংে ষধম  জব 
রসায়েনর িত া। এ সব িনেয় উিনশ শতেকর শেষ রসায়ন বহদরূ এিগেয়েছ। ইিতমেধ  
তিড়ৎ-চ ক- য়া এবং তাপগিত স ক ীকরেণর ফেল পদাথ-িবদ ার সে  রসায়েনর 
সখ স কও ািপত হেয়েছ, যিদচ সই স ক গাঢ় হেত লেগেছ িবশ শতেকর থম 
দ’ুিতন দশক। পারমাণিবক গেবষণায় বহ মৗেলর ািতেগা  (আইেসােটাপ) আিব ার এবং 
ইেলক্ ন িবষেয় সম ক্ ান মৗল িলর যাজ তা স কেক পূণা  ক’ র হাজার হাজার 
যৗেগর উদ ্ভব ঘ টেয়েছ। এরই ফেল আধুিনক রসায়ন অক নীয়ভােব নাতন নাতন 

িশে র উদ ্ভব ঘটাে , রাসায়িনক যু িবদ া নােম গেবষণার অন  এক ট ার িদেয়েছ 
খুেল। আচায ফু চে র  তারঁ েদেশও আজ শংসনীয় প পির হ কেরেছ।  

   পিৃথবীর ব - প কী- এ িবষেয়  যমন সু াচীন ভারেতর কণাদ, কিপল, চাবাক, 
বহৃ িত ভৃিত দাশিনকেক িচ ায় িবে ষেণ ও পরী ায় বৃ  কেরিছল, তমিন কেরিছল 

ীেসর মনীষীেদর। তার অপূণতা পণূতা িনেয় স অধ ায় একদা শষ হেয়েছ। আয়ুেবদ ও 
তে র ছা রা এককােল ব র ধম ও ণা ণ মুখ  ক’ র িশেখিছল মা , মধ যুেগ তা-ও 
িনঃেশিষত হ’ল। আধুিনক যুেগর আর  হেয়েছ যথাযথ ও সূ  পিরমােপর সুপিরকি ত 
গেবষণা-শালা িনেয় দৃঢ়- মাণ পরী া সহেযােগ এবং গিণেতর অধ তায়। পদাথতে র 
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ান ও ব বহািরক ে  সই ােনর েয়াগ আজেকর মানুষেক ধু িব তই করেছ না, 
নবতর উদ েম িনেয়া জত ক’ র অেণারণীয়ান্ মহেতা মহীয়ােনর রহস  উদ্ ঘাটেন ব াপতৃ 
রেখেছ। 

   আঠােরা শতেকর শেষর িদেক আধুিনক রসায়ন-িব ানী িস া  কেরিছেলন, সৃ র মূল 
পদাথ িল অিবন র। উিনশ শতেকর মাঝামা ঝ পদাথ-িব ানী ঘাষণা করেলন শ  
িনত ব , তার পা র আেছ, ংস নই। তিড়ৎ- ে র প, চ ক- ে র সে  তার 
যাগােযাগ এবং আেলাক-তরে র সে  তােদর ঘিন  স িলত স েকর কথা সই সেব 

জানা গেছ। এর ায় দড়শ’ বছর আেগ িনউটন রহস ময় মহাকষ-শ র গািণিত ক িনয়ম 
িনধারণ কেরিছেলন। তিড়ৎ-চ ক-  িনধারেণ ব গত শ রহেস র আরও এক ট িদক 

ত ে  মািণত হ’ল। িবশ শতেকর আেগ-পের দশ বছেরর মেধ  দ’ু ট যুগা কারী 
ব ািনক আিব াের ও গণনায় পদাথ ও শ র অ িনিহত পারমাণিবক তে র যমন 
িত া ঘটল, তমিন দশ ও কােলর স িলত এক  এবং অণু মাণ পদােথর সে  পবত-
মাণ শ র িব য়কর িবিনমেয়র ব াপার অ ত গািণিতক ভােবও ি রীকৃত হ’ল। 

ইউেরিনয়াম রিডয়াম থেক তজ য় িবিভ  কিণকা িনগত হেয় মাগত পা িরত হেয় 
যাে  এই পরীি ত মােণ আধুিনক পরমাণু-িব ান কবল  মহািবে র সৃ  ও ংেসর মূল 
সূ িল দিখেয় িদেয়েছ। আজেকর তাপ-পারমাণিবক শ র িবস্তৃত ব বহাের ও মহাকাশ-
যা ায় আইন্ াইেনর ব ািনক ধীশ  পরীি ত। আরও মািণত হেয়েছ য ভৗত-
রসায়ন স িলত িব য়াই যাবতীয় পা র ও অিভনব সৃ র মূল, যমন মা টর ধরণীেত 
তমিন মহাকােশ, আর সইসে  জড় অিত ম ক’ র াণৈচতন -রহেস র মেধ ও। মশ 

িব ানই হয়ত মাণ ক’ র দেব য বাইের কা ট কা ট েপ িবভ  বিচে র অ িনিহত 
সত  এক- াটন িনউ ন ইেলক্ ন ভৃিতর িমলন-িবেরােধর অিতসূ  া ক চাির । 
এমন িক আমােদর দহ-মন, আেবগ, িচ া, সু েরর আরাধনাও সূয-তারকা-নীহািরকার 
তাপ-র -িবিকরেণর সে  আ ীয় স েক আব ; য িব য়া চেলেছ াে  তারই সে  
গা ািত-সূে  সমি ত। 

   বেড়া কিব িহসােব রবী নাথ সূ  ও সুদরূিব ারী ক নার অিধকারী, আর সই সে  
অপিরেময় িবষমেয়রও। স-িব য় তৃণলতা মা টজল অিত ম ক’ র সূয-নীহািরকার মম ল 
পয  সািরত হেয়েছ। ‘আকাশভরা সূযতারা, িব ভরা াণ …… িব েয় তাই জােগ আমার 
গান।’ এ িব য় ব ািনেকর নয়, কিবর। িব েয় অিভভূত হেয় িনশচ্প থাকা ব ািনেকর 

ভাব নয়। যা হে , যা দখা যাে  তার কারণ না জেন ব ািনেকরা তৃ  হেত পােরন না। 
বেকেরল দখেলন তারঁ সুরি ত ফােটা- ট অ েভদী কান্ অ াত র র ভােব 
ঘালােট হেয় পেড়েছ। অনুমােন বুঝেলন িনকটবত  আকিরক ইউেরিনয়াম থেকই ঐ 
তজ য় র  আসেছ। কৗতূহলী কুরী-দ িত অবেশেষ তজ য় র র মূল আিব ার 

করেতই িব ােনর এতাবৎ অব  এক আ য চমৎকার দৃশ  উদ ্ঘা টত হ’ল। টিলে ােপ 
িথত বণালী- লখ-িচে র সাহােয  জ ািতিবদ্ রা সূযতারকার পৃ তাপ ও পদাথ- বিচে র 

পিরমাপ করিছেলন। পদাথ-িব ানীেদর পরী াগাের পাওয়া গ াস ও ধাতব পদােথর বণ 
অথাৎ আেলাকতরে র িবে ষণ তােঁদর সাহায  কেরও চেলিছল। িক  পাশাপািশ উ ল 
কৃ ায়ার অব ােনর রহস  েপই থেক গল যত ণ না পরমাণুর বদু িতক 
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চািরে র, শ র িবিকরণ ও শাষেণর পূণা  প জানা গল কায়ান্ টাম পিরমােপর 
সাহােয । আেগকার িব ান ব র িনত তা জেনিছল, জেনিছল শ  পা িরত হয় মা , 
িবন  হয় না। িক  তখনও জানেত পাের িন ব -িনগত শ  িকভােব পিরবিতত প িনে , 
িকভােব ব িনিহত শ  পিরমাণ অপিরেময় হেয় দাড়ঁায়। দখােলন আইন্ াইন, িযিন 
আরও মাণ করেলন য আেপি ক সুি ত িবে  িনউটেনর গিতর অ  যথাযথ, চলমান 

াে  নয়। রাসায়িনক মে লীফ মৗল পদাথ িলেক ণ ও ভেরর িদক থেক সাম স  
ধ’ র সাজােত িগেয় দখেলন িনিদ  ধাপ পের পের ব িলর মেধ  ণগত িমল দখা 
যাে । তা ছাড়া তখেনা পয  অনািব ৃ ত কতক িল মৗেলর স াবনা আেগ থেক ধ’ র 
িনেয় পযায়-িপিড় তির করেলন িতিন। এসেবর যথাযথতা িনেয় কৗতূহেলর অবসান হেয়েছ 

মশ, নাতন মৗেলর আিব াের এবং মৗল িলর পারমাণিবক চাির  পরীি ত হওয়ায়। 
িব ানীেদর িব য় তােঁদর অনুস ান- বিৃ েকই আেরা উৎসািহত কেরেছ এবং আজও ক’ র 
চেলেছ। উ তর িব ানও খািনকটা ক নার অধীন, তেব স-ক না এিগেয় যায় ধীর 
পদে েপ, বাছিবচার করেত করেত, কিবক নার মত লাফ িদেয় সব বড়া িড ঙেয় নয়। 
রবী নাথ তারঁ ষাট-বৎসরব াপী রচনায়, িব ান, িবেশষত জ ািতিব ােনর আিব ৃ ত 
পর রাগত যাবতীয় সত  অ ের হণ কেরেছন, িব য় বাধ কেরেছন, আর ঐ সব 
উপাদান িৃতেত বহন করেত করেত নাতনতর ক নার পেথই চািলত হেয়েছন।  

    রবী নােথর বয়ঃ াি র সে  জ ািতিব ান সৗরেক ক িবে র পার িরক মহাকেষর 
গণনা ছািড়েয় সূয-তারকা-নীহািরকার রহস  ভাঙেত আর  কেরেছ। পিৃথবী থেক 
অেপ াকৃত িনকেটর তারা িলর িবশাল দরূ  মাপা হেয়েছ তােদর কৃিত ও গিতর 
তলনামূলক পরী েণর সাহােয । সূযেলােকর বণালীপরী ায় র েশাষণমূলক কােলােরখার 
অ  দখা গেল সূযেদেহর ব  ও রাসায়িনক ধম স েক নাতন িচ া ার  হেয়েছ, 
আর সইসে  ন পেৃ ও সদৃশ ব র অ ে র পিরচয় নেভাব -িব ানীেদর কৗতহল 
বািড়েয় তেলেছ। পিৃথবীর মত সূেযরও ঘণৃন ও ছায়াপথ- ক ক আবতন পরীি ত হেয়েছ, 
এমন িক ন েদরও আবতন-িববতন স েক িব ানীরা িন  হেয়েছন। 
জ ািতবা ময় ও ন সমাকুল আমােদর ছায়াপেথর সদৃশ আরও িবিভ  ধরেনর ছায়াপথ 

ও ন ম েলর অ  সকেল জেনেছ। আর সই সে  নীহািরকা- দহ থেক িনগত 
সংহত জ ািতবা ময় সূেযর ও সই অব ার ঘণৃনশীল সূযেদহ থেক পদাথ-বা ময় 

হ িলর উৎপি র এক ট িব াস- যাগ  ছিবও ব ািনকেদর ারা িথত হেয়েছ। অন  এক 
িদেক ডারউইন যমন াকৃিতক িনয়েম াণী-জগেতর িবকাশ ও মানুেষ পিরণাম িচি ত 
কেরেছন, তমিন ফরাসী দাশিনক বর্ গ্ সঁ তারঁ িনজ  অিভব বাদ খাড়া ক’ র 
পিরবতনতে র সে  দুে য় ভাইট াল্ ফার্ স্ িমি ত ক’ র ভাব ময় সং ামী 
মানিবকতার একটা ছিব এেঁক ইেয়ােরােপর বু জীবীেদর চমিকত কেরেছন। 

    হ উপ হ সূয িব িনয়েমর মধ বত  হেয় অহরহ মহাকাশ পির মা করেছ এবং 
ছাটবড় ি র ন সমূহ ণীব  ও রািশচে  স ত হেয় ধ্ বক-সূে  বাধঁা রেয়েছ 

 ( হ তারিধ ািন ধ্ েব ব ন েশষতঃ) আর, কী ন , কী হ-উপ হ পর েরর উপর 
নানাভােব ভাব িব ার করেছ, এমন িক মানুেষর জীবনধারাও সাধারণ ভােব িচি ত ক’ র 
িদে - এই িছল আঠােরা শতক এমন িক উিনশ শতেকরও মাঝামা ঝ পয  আমােদর দেশ 
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জ ািতিবদ া ও ফিলত জ ািতষ িবষেয় আগিমক ােনর পিরি িত। ইংের জ ভাষায় 
িশ ািব ােরর সে  ইেয়ােরাপীয় আধুিনক জ ািতিব ান বা মহাকাশ-পযেব ণ নাতন 
ক’ র ার  হেয়েছ। সও খুব বশীিদেনর কথা নয়। রবী নােথর জীবনকাল, মাটামু ট ীঃ 
১৮৬০ থেক ১৯৩৫ পয  সময়মেধ  সূয-তারকার বণালী িবে ষণ থেক আর  ক’ র 
কিণকাধম  র র আিব ার, পরমাণুর প ও চাির  িবষেয় ান এবং আেপি ক মতবাদ 
অনুসাের দশ, কাল ও গিত িবষেয় স ূণ নাতন ধারণার িব ার; ব কণাবািহত চ  
শ র স াব তা িচ া, মহাকষ িবষেয় নাতন তথা। সূয তথা ন ে র অভ রীণ চ  
তাপ পারমাণিবক িব য়া ও শ র িবিকরেণর প িনণয়, িবিভ  আেলাক-র র পথৃক্ 
তর িব ু েপ উৎে প এবং সই সে  আিদ গ াসীয় পদাথ থেক নীহািরকা এবং নীহািরকা 
থেক ন ে র উদ্ ভব ও ংেসর আনুমািনক পিচ  সংগঠন, তৃণত লতার মেধ  
চতনার অ  উপলি  ভৃিত িত ত হেয় গেছ। কিবর কাব -রচনার শেষর িদেকও 

আজেকর বহকিথত বতার-দরূবীেনর চলন হয় িন। তেব বণালীর ফােটা-িচ  হেণর 
রীিত অবশ  িব ার লাভ কেরেছ-এক কথায় সাধারণভােব মহাকাশ দশেনর েয়াজনীয় 
উপকরণ সবিকছই িব ানীেদর আয়ে  এেসেছ। 

  ব ািনকেদর পরী াল  ধারণায় সূেযর দেহর উপাদান ও গঠেনর রীিতর সে  অন ান  
ন ে র উপাদান ও গঠনরীিতর মাটামু ট ঐক  রেয়েছ। চর পিরমােণ হাইে ােজন 
িহিলয়াম কাবন,  পিরমােণ পটািশয়াম ম াগেনিসয়াম ক ালিসয়াম ও লৗহবেগর ধাত এবং 
অিত  পিরমােণ রিডয়াম ইউেরিনয়াম পয  ধাতসম  জল  গ াসীয় ন  থেক 
িনভ  ঘনীভূত ন িল পয  সব েরই কম বশী রেয়েছ। আর ঐ সব উপাদােনরই 
কােনা ট কম কােনা ট বিশ িদেয় আমােদর পিৃথবীও গড়া। জল  গ াস ও ধাতব গালক 
েপ মূল সূযেদহ থেক িব  হবার পর পিৃথবীর আবেহ িকভােব নাইে ােজন 

অক্ িসেজেনর াবল  ঘটল, িকভােব জেলর উদ্ ভব হ’ল, বায়ু বাহ বইল, মধ  আবহ র 
মারণর েশাষক ওেজান-গ ােস সমাবতৃ হ’ল এবং পিরেশেষ ত হ’ল াণৈচতন , তার 
রহস  আজও বহল পিরমােণ অজানা। িক  মািণত হেয়েছ য অগিণত নীহািরকা-
ছায়াপেথর জ াৎসনাকণা পী অন সংখ ক ন  মাটামু ট একই পদাথ িদেয় তির, আর 
তােদর ল - কা ট বৎসর বািহত জীবেনর ও অি ম পিরণােমর রীিতও একই ধরেনর। 
সূযতারকার চির ধম হ’ল িবিকরণ এবং ঘূণনগিত। ায় ি রপিরমােণর আেলা এবং উ ােপর 
সে  র কণা িব িরত ক’ র মহাকষ-স ে  বাধঁা পিৃথবীর র ণােব েণর উপেযাগী 
যাবতীয় পদােথর জ  স ব ক’ র সপিরবাের সও অ রীে  িবরামহীন গিতেত ছেট 
চেলেছ। লঘুেদহী হেলও সূেযর দেহর ভর পিৃথবীর িতন ল  িতিরশ হাজার েণরও বশী, 
আয়তন ায় তেরা ল  ণ, ব াসেরখার দঘ  পিৃথবী ায় একশ’দশ ণ। বণালী িবে ষেণ 
সূেযর গঠেন পাওয়া গেছ মুখ ভােব হাইে ােজন গ াস, িকছ পিরমােণ িহিলয়াম, আর 
তলনায় অিত  পিরমােণ কাবন-নাইে ােজন, অক্ িসেজন ভৃিত ও ক ালিসয়াম, 
ম াগেনিসয়াম, লবণ এবং লৗহবেগর ও তােদর চেয়ও ভাির যাবতীয় ধাতব পদাথ। গ াস 
অথবা ধাত যা-ই সূেয থাকুক না কন, ক ীয় দ’ু কা ট িডি  সি ে ড তােপ সব িকছই 
অিতসূ  ল  ধাওঁয়ার অব ােতই রেয়েছ, িনজ মহাকেষ কে  সংহত হেত িগেয় তার 
গ াসাি  ক িতগ চােপর উৎে পেণ পিরচািলত হে  পৃ েদেশ। তার সারােদহ আেলািড়ত 
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ক ত হে , রাসায়িনক ব  প িনে  পরমাণু পী পদাথ ও শ র। আর এইসব িবিভ  
পরমাণু , তা ক ীয় িনউ ন াটনই হাক আর আবতনধম  ইেলক নই হাক, ব নচ ত 
হেয় পর র মশােমিশ করেছ এবং সংঘােতর ফেল পা িরত হেয় পড়েছ অনায়ােসই। 
প েতরা অনুমান কেরেছন, সূেযর মধ বত  হাইে ােজন গ াস অিত চ  তােপ িহিলয়ােম 

পা িরত হেত চাইেছ এবং হেত িগেয় য শ  জ  িদে  তা চ  অি ালায় সূেযর 
সারােদহ পিরব া  ক’ র উ িসত লিলহান িশখা ও িতভাস েপ ল  মাইল িব ািরত 
হে । এর নগণ   পিরমাণ আমরা পা  তাপ ও আেলাক েপ, বায়ুম ল- শািষত ও 
অবিশ  র কণায়। আর তােতই পিৃথবীেত ত লতা জীেবর জীবন  হেয় উেঠেছ। যা 
সূেয,তা-ই অন  ন ে , ল ণ বড় বড় ন ে ও। একই তাপ-পারমাণিবক িব য়ার 
স িলর ল  অব া-তারকা-জীবেনর ার  এবং হাইে ােজন পরমাণরু ালািন ায় 
শষ হেয় এেল িহিলয়াম-দহনাব ায় বা কাবন-চ - শেষ র ম ও অিতকার গালেকর 

িবে ারণ, অথবা িবকে , ঘন- সংকুিচত ও চ  ধাতবভর-সমি ত িনবািপত ঐ েযর এক 
জড়দানব মূিত। িব ানীরা গ াসীয় নীহািরকার আিবভােবর পূেবকার আিদমূল স েক পৃথক্ 
পথৃক্ অনুমান কেরেছন মা , পরী াল  সুি র ত েয়র পিরচয় িদেত হয়ত পােরনও না, 
তাই এখনও তা দাশিনকেদর ক নার িবষয় হেয়ই রেয়েছ। কউ বলেছন চ  কােনা 
িবে ারেণ কা ট কা ট িডি  ল  হাইে ােজন িনেয় সৃ র ার , কউ বলেছন, 
সবেতাব াপী িহমেদহী গ াসাণুই আিদ অব া। আকষণ-িবকষণময় চা েল র ধ্ ব ভাব 
িনেয়ই ঐ সমস  গ াস-পরমাণুর আিবভাব। স িল পার িরক আকষণ ও চােপর ফেল 
সংহত হেয়েছ, তাপযু  হেয়েছ, িবঘূিণত হেয়েছ, আবার সই সে  িব  হেয় জমাট 
অব ায় এেক অন  থেক পথৃকও হেত চেয়েছ। এইভােব দখা িদেয়েছ একই সে  
ক নুগ অিভকষ ও ক ািতগ আ -উৎে পেণর বগ, ফেল সই নীহািরকা- মঘ আ য় 

ক’ র জে েছ কা ট কা ট দী  ন । ত  পারমাণিবক িব য়ার আিবভূত হেয়েছ 
মূল গ াস হাইে ােজন থেক িহিলয়াম, তা থেক িলিথয়াম বিরিলয়াম কাবন নাইে ােজন 
অকিসেজন ভৃিত গ াস এবং েম পটািশয়াম, ক ালিসয়াম, এ ালুিমিন, ম া ানীজ, লাহা, 
িনেকল ভৃিত যাবতীয় ধাতব ব । ন ে র গ াসীয় পারমাণিবক দহ থেক ক ািতগ ও 
কৗিণক গিতেবেগর ফেল িছটেক পড়েত চেয়েছ হ-উপ হ, আর অনুকূল অব ায় ঐ সব 
মৗল পদােথর পিরিমত যাগ-িবেয়ােগ উদ ্ভূত হেয়েছ জ মৃত ময় জীবনধারা। দশকাল-

িনরব  মহাকােশও অগিণত ন ে র মৃত  ঘটেছ ল  জীবনেশেষ, কথনও সংকুিচত 
িপ েপ, কখনও িবসফু্রেণ- হাণু , চূণধূিল ও তজ য় র কণা িবিকরণ করেত করেত 
িবশাল র িব িনেয়। মহাকােশ িবি  ঐ ধূিল এবং গ াসীয় পরমাণু কােনা ন ে র 
মহাকেষর ভােব সংহত হেয় পা িরত হে  ধূমেকতেত, ভাঙার পর নাতনভােব সংহত 
হওয়ার  ব  চাির   িনেয়। আবার তার দহ থেকও মােঝ মােঝ ধূিল এমন িক জমাট ধাতব 
পদাথ ােন ােন ঝের পড়েছ  উ ার প ধ’ র। 

   রবী নােথর সব াসী রাম ান্ টক কিবক নার মেধ  পিৃথবীর সে  মহাকাশ অনায়ােসই 
িমেশ গেছ। বণালী- িস া , পরমাণু প এবং আেপি কতার-তে র সে  পিরচেয়র 
ফেল কিব আধুিনক িব ানেক কবল বু  িদেয়ই হণ করেলন না, িমিশেয় িনেলন 
অ েরর সে  কায়মেনাবােক , যার ফেল তারঁ ক নার পই গল বদেল, িতিন নাতনতর 
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ক নায় িনেয়া জত হেলন। পরমাণুত  এবং ভৗতাকাশ িবষেয়  ও ব ািদ পাঠ ক’ র 
কিব ছা পাঠ  একটা িব অবশ  িলেখ ফেলিছেলন ‘িব পিরচয়’  নােম। িক  এ তারঁ 
িব ানসেখ র বিহর  পিরচয় মা । এই ীকরেণর ফেল কিবর অ রে  য পিরবতন 
ঘেটিছল তার মাণ বহন করেছ কিবজীবেনর ি তীয়ােধ লখা বহ কিবতা ও গান। এ িল 
তারঁ ব ািনক ত য়, গভীর সহানুভূিত ও নভ শ  ক নাভি  থেকই সমুৎপ । 
আেলাকর , তাপ ও পরমাণ-ুিব ােনর মূল ব ব িল ধরেত রবী নােথর দির হওয়ার 
কথা নয় এবং তা হয়ওিন। িক  মহাকাশ-িব ােনর সে  মাটামু ট পিরচয় ক’ র নওয়ার 
ব াপাের তােঁক আইন্ াইেনর অেপি কতাবাদ গািণিতক ভােব আয়  ক’ র িনেত হেয়িছল 
এমনও নয়। িব ানীরা মাগত পরী া-িনরী ার পর য-সব িস া েক যথাযথ ব’ ল 

ীকার ক’ র িনেয়িছেলন, তােত কিবর অনা ার কােনা কারণই িছল না। আমােদর মেন হয়, 
আইন্ াইেনর অিভনব ধারণা িলর িবশদ ব াখ াতা ও সই সে  ভৗতাকাশ পযেব ণ 
িবষেয় েণতা স র আর্ থার এিডংটেনর ১৯২৬-২৭ সােল কািশত The internal 
constitution of stars    এবং  Stars and atoms   িতিন মাটামু ট প’ ড় িনেয়িছেলন, আর 
সইসে  স র জম্ স্ জীন্ েসর দয় াহী বই- The universe around us   এবং The 

mysterious universe. এ  ছাড়া ঐ সময় িতিন য আেমিরকা ও ইংল া  থেক কািশত 
িব ান-িবষয়ক প -প কাও সা েহ পড়েতন তারও মাণ রেয়েছ। এরই ফেল শষ 
পযােয়র কােব  কিবর মূল ক নায় ও সি েবিশত িচ িলেত মহাকাশ- সে  আরও 
পিরবতন   দখা যায় এবং কিব অেনকটা বরাগীও হেয় ওেঠন।  

   পািরপাি ক পিৃথবী থেক কিবরা আেটর আন  বা সৗ যরস হণ ক’ র থােকন। 
উ ে ণীর রাম ান্ টক কিব আরও এিগেয় সৗ যে েমর মধ  িদেয় লীলািয়ত কােনা 
অিনবচনীয় স ার ক নাও ক’ র থােকন। কিব তারঁ ই য়-সহায়তায় বাইেরর পিরেবশ থেক 

ভাত, স া, আকাশ, মা ট, তাপ, আেলা, সমাজ , হে ম ভৃিত দেখ েন য 
অনুভব  স য় কেরন তােকই কিবশ বেল নাতন ক’ র পাঠেকর সামেন উপ ািপত 
কেরন। ভােলা কিব তারঁ ত  অনুভূিত ছািড়েয় িচরাচিরত ও িত ত কােনা সামা জক 
সং ারেক আ য় করেত চান না। রবী নাথও তা কেরন িন। আধুিনক িব ােনর সত েক 
অ ের বরণ ক’ র তারঁ নাতনতর ক নায় উধাও হওয়া এর মাণ। কিবজীবেনর ায় 
ি তীয়ােধ পরমাণু প আর মহাকাশীয় পিরি িত নাতনভােব পিরদৃ  হ’ ল পের কিব তারঁ 

ত  অনুভেবর সে  িব ান-বািহত পেরা ান িমিলেয় নন এবং অপিরসীম িব য় 
বাধ কেরন। এেত দখা যায়, তারঁ পূেবকার পিৃথবী- ীিতর মাহ ও আেটর জগৎ যিদচ রইল, 

তবু তার সে  যু  হ’ল িব ান- িনভর িব াে র সৃ  –ও- ংেসর বাহ িবষয়ক ধারণা। 
এ ধারণা অেনকটা বাইেরর থেক পাওয়া হেলও, কিব সহেজই তারঁ পূবক নার সে  িমিলেয় 
িমিশেয় তা া ীকৃত ক’ র িনেত পারেলন। তারঁ রাম ান্ টক ভাববেশ অিনবাযভােব েবশ 
করেলন কি ত ‘নটরােজ’র লীলায়। িব ান য-সব মহা-অদ্ভত ব াপার দখােত লাগল কিব 
তা থেক এক অিভনব লীলামেয়র ধরনায় িনম  হেলন-  

                   “ থম আিদ তব শ , 

                    আিদ পরেমা ল জ ািত তামাির হ 
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                                 গগেন গগেন।” 

                    “নেৃত র তােল তােল, নটরাজ, 

                           ঘুচাও সকল ব  হ।” 

এই সাধারণ ভূিমকার পর আমরা মূল িতপাদ  িবষেয় হাত িদ । আেলাচনার যথাযথতার 
জন  আমরা এ িবষেয় িলিখত রবী -কাব - কিবতােক িতন ট পযােয় ভাগ ক’ র িন । থম 
পযােয়- পূব – চিলত সাধারণ জ ািতিবদ ায় সে  কিবিচে র সৗহাদ  িবে ষণ। ি তীয় 
পযােয় –যথাথ নেভাব িব ােনর সে  কিবর আ িরক িমলন িবষেয় সদৃ া  িবচার। তৃতীয় 
পযােয়- এরই সে  আইন্ াইন –িনধািরত দশকালতে র সংেযােগ কিবর অন -িনরেপ  
পিৃথবী- ীিত স েকর শিথল  দশন। এই সব অধ ােয় মহািব  স েক রিচত কিবর 
কিবতা িলর ব াখ ান যােত াসি ক ও সহজেবাধ  মেন হয় সজন  ভূিমকা অংেশ 
পরমাণ-ুিব ান-িনভর মহাকাশ অধ ায়েনর মূ থা িল িববতৃ হ’ল।  
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রবী   ক নায় িব ােনর অিধকার 

 

       কলকাতা িব িবদ ালেয়র া ন  রামতনু লািহড়ী  অধ াপক ডঃ দাস রবী নাথেক 
িনেয় িবিভ  দৃ েকাণ থেক পরপর  কেয়ক ট  িলেখ িবেশষ খ ািত অজন কেরেছন। 
এ ট রবী -কাব  স েক তারঁ চতথ পু ক এবং এেকবাের অিভনব। এেত রবী -কিবতায় 
পরমাণ-ুিব ান ও নেভািব ােনর গভীর অনুষ  কিবতা ধের ধের ব াখ া কের িতিন 
বু ঝেয়েছন। লখক দখােত চেয়েছন য িবশ শতেকর আধুিনক িব ান কিবিচ েক এমন 
ভােব দখল কেরিছল য তার ফেল তারঁ কাব ক নার ভাবই িগেয়িছল বদেল। ‘নটরাজ’ , 
‘মহাকাল’ আখ ায় িব ানিভি ক কা িনক স ার ছিব এেঁক কিব িব ােনর ব াপারেক 
রাম ান্ টক লীলার মূিত িদেত চেয়েছন। ডঃ দােসর ব াখ া, িবেশষত িব ােনর অংশ িলর 

িবচার-িবে ষণ এবং স িলর াসি কতায় ও যথাযথতায়  আকৃ  হেয়িছ। রবী নাথ য 
‘িব পিরচয়’ নােম আধুিনক িব ােনর এক ট বই িলেখিছেলন এ আমােদর সকেলই জানা। 
িক  মহাকাশ–িব ান কিবর অ ের েবশ ক’ র তারঁ ক নােকও এভােব িনয়ি ত কেরেছ 
এধরেনর ব ব  ডঃ দাসই আমােদর কােছ থম রাখেলন। িব ােনর সে  সািহেত র আরও 
ঘিন  যাগােযাগ গেড় উঠক। বই ট পাঠক সমােজ সাদের  গহৃীত হেব এই আশা রািখ।  

 

                              রেম কুমার পা ার                                                 

                                                         ( া ন  উপাচায,  কিলকাতা 
িব িবদ ালয় ) 
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চা শʼসাল ও চলমান রিব 

নূতেনর মােঝ তিম পুরাতন 

িবমলকুমার মুেখাপাধ ায় 

    সবার িনেয় সবার মােঝ লুিকেয় আেছন িযিন, িযিন কত অজানাের 
জািনেয়েছন সই রবী নাথ ও তারঁ সািহত কম িনেয় গেবষণার নতন পথ িক 

েমই  হেয় আসেছ? যখন এমন একটা অ কর ে র মুেখ দািঁড়েয় 
এেদেশর পু াহী বাঙািল গেবষেকরা, তখন অধ াপক ু িদরাম দােসর রবী -
িবষয়ক প ম  আমােদর বাধ ও বািধর জগেত জািগেয় িদল আেলাড়ন। 

ে র িশেরানামঃ ‘ চা শ’ সাল ও চলমান রিব’। অধ াপক দােসর সই খবতনু 
বেণা ল থখািন, নাম যার ‘রবী -ক নায় িব ােনর অিধকার’, থম 

কাশ-মুহেূতই মু  কেরিছল মেনােযাগী জ াসু পাঠকেদর। বু ঝেয় 
িদেয়িছল, রবী -মহাকােশ এখনও তী ায় আেছ া ল কানও ন , 
সতক পিথেকর ারা আিব ােরর ত াশায়। স িত কািশত আেলাচ  

খািনও এমন চ শ ট রবী -িবষয়ক িব য়কর বে র সংকলন যােদর 
আপাত-অসংল তার অ রােল এক ট সুদৃঢ় ত য় গাপেন কাজ কের িগেয়েছ 
িন  িনপণুতায়। 

চ শ ট িভ  িভ  ব , িভ  িভ  তােদর িশেরানাম। িক  সব িমেল এক টই 
নামঃ ‘চলমান রিব’। য়ং ভ িযিন, আপন ক পেথ সং মণকােল তারঁ 

পা র ঘটেলও ভাব থােক অিবন র। লাকজগৎ ার (সূয) এই প 
অেলৗিকক রস া রবী নােথও িছল সমান সত । ‘রিবর চলার ক পেথ 
পালাবদল’ ল  করেত করেতই অধ াপক দাস অেলৗিকক িতভার ( িতভা 
ব ািনেকর বী ণাগাের িবে ষ  নয়- এই অেথ ‘অেলৗিকক’) িবিভ  িবকােশর 

অনন তা ল  কেরেছন এবং পাঠক সাধারণেকও ল  করেত িশিখেয়েছন। 
রাজনীিত, ভৗতিব ান, জীবিব ান, সমাজিব ান- রবী -মনেন অনাহত 
িছল না কানও িকছই। ােনর িব প দশেনর সুেযাগ িযিন পেয়েছন, তারঁ 
ভাব ও ভাবনায় সব িকছই ছায়াপাত কেরেছ অনায়ােস। তেব অপেরর চােখর 
সামেন যখন বতমােনর াচীন দািঁড়েয় িছল দুল  মূিতেত, তখন রবী নােথর 
স ানী দৃ র আেলা র নর র মেতা হেয়িছল অ েভদী ও গাপন ব ািধ 
আিব াের সমথ। রাজৈনিতক নতােদর ণবাদ তা রবী -দশেন ন ত নয়। 
তাই পরাধীন ভারেতর সেবা ম সেচতন নাগিরক িহসােব িতিন য-সত  
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উ ারণ করেত পেরিছেলন তা কালা েরও সত । ‘সং ামী জনজাগরেণ কিবর 
ভূিমকা’ এবং গণ চতেন র জাগরেণ রবী নাথ’ ব  দু টও ল  করেত বিল। 
‘রবী -ভাবাদেশ সমাজ ও রাজ’ এবং ‘মানুেষর সপে  মহাকিব’ ব  দু টও 
একই সে  পঠনীয়। ঠকই িলেখেছন িতিনঃ  

   ‘দীঘ চি শ বছর ধ’ র তারঁ উ ািরত ও দৃ া  িদেয় দিশত গঠনমূলক 
ােদিশকতার পেথ দশ চলল না। ায় শাসন পেলও এর ফল যা দাড়ঁােব, 

ভিবষ ৎ- ার মত রবী নাথ তা পূবাে ই বুেঝিছেলন। অথচ দেশর রাজনীিত 
ও ব -চির  স েক হতাশা কিবেক আ েক কতায় িপিছেয় িনেয় যেতও 
পােরিন। দেশর তর সমস া িল স ে  সব সমেয়ই সেচতন কিব পথ-
িনেদশ িদেয় গেছন’।  (প ৃ১০০)  

   রবী নাথ িছেলন না মাহনদাস করমচাদঁ গা ী বা এই েরর কউ। 
রাজনীিতর সাধনা তারঁ নয়। অথচ এই অি তীয় ব ে র কােছ অধমণ িছেলন 
রাজৈনিতক জগেতর া রাও। এমনিক তারঁ িস া  ও সংেকত উ র-

াধীনতা পেবও িনগঢ়ূ তাৎপযবহ। 

   ‘আধুিনক িব ােনর ধারায় এক মহাকিবর যাগদান’ বে  অধ াপক ীদাস 
যখন লেখন- ‘রবী নােথর বয়ঃ াি র সে  জ ািতিব ান সৗরেক ক 
িবে র পার িরক মহাকেষর গণনা ছািড়েয় সূয-তারকা-নীহািরকার রহস  
ভাঙেত আর  কেরেছ’  (প ৃ ১৪১) তখন িনতা ই সাধারণ সংবাদ বেল তথ ট 
গণ  হয়; িক  আধুিনক িব ান কীভােব পেূবকার শতেকর বড়া ভেঙ এিগেয় 
চেলেছ বল বেগ, এ িবষেয় যখন সুিনপুণ িবে ষণ কেরন (প ৃ ১৩৭-১৪১) 
িব ােনর ছাে র িন াসহ- এক ট তথ েকও উেপ া না কের –তখন িব ােনর 
ঘািষত ছা ও তােঁক সমীহ জানােত বাধ  হয়। িকছ পেরই অধ াপক ীদাস 

‘ াণ িব ােন কিবর দী া ও বৃ েরাপণ উৎসেবর বতন ব ট িলেখ রবী -
সমােলাচক েপ আপন যাগ তা আর একবার মাণ করেলন। আসেল মানব-

ার িবিভ  কে  য রিব চলমান, তারঁ সৃ সামেথ র মূল ায়ন করেত গেল 
সমােলাচকেকও সমানধম  হেত হেব; কারণ ‘অরিসেকষু রসস  িনেবদনম্’ 
িচরকালই ার পে  ক ণ। গেবষক েপ অধ াপক ীদােসর এই ম 
অবশ ই অিভন নীয়। এও এক িব য়। এক ট বে  (‘এক ট কিবতার একক 
কিব’) িতিন ‘সাওঁতাল মেয়’ কিবতা ট িবে ষণ করেত িগেয় উেপি ত এক 

ণীর িত আ ািভমানী িশি তজেনর আচরণেক িন া কের অব থ বাক  
েয়াগ কেরন িন ধায়, পরমসহায় রবী নােথর হাত ধেরঃ ‘আজেকর িদেন 
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চাকিরেত সংর ণ সে ও উে খ  িকছ য হে  না তার কারণ এেদর িশ ার 
অভাব ও উ বেণর ঘিৃণত াথবু  (প ৃ৮৩) মােঝ মােঝই এই ধরেনর ম ব  
িশ ািভমানীর কােছ ানা নশলাকয়া ভূিমকা পালন কেরেছ। িচ ার বিল তা 
য নসিগক তা েণ র মুখােপ ী নয়, অধ াপক ীদাস তা আর একবার 

বু ঝেয় িদেলন তারঁ িনজ  ভি েত। 

 (যুবমানস  জনু ১৯৯৪) 

 (েচা শ সাল ও চলমান রিব, ডঃ ু িদরাম দাস, মি ক াদাস) 
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তারঁ সৃ , তারঁ মনন 

সা াৎকারঃ ু িদরাম দাস- আবদুস সা ার 

আবদুস সা ারঃ রবী - িতভা সব গামী হেলও তারঁ বহমুখী সৃ র কান্ কান্ িদেক 
আপিন তারঁ িতভার অ েভদী ‘শা ত’ পিরচয় পান ? কন ? 

ু িদরাম দাসঃ থমত কাব কিবতা গান। ি তীয়ত ছােটা গ । কিবতায় ও গােন িশ -
কৃিতে র মধ  িদেয় িতিন মানুেষর িনভৃত অ েরর িচর ায়ী দরূাকা ার প িদেয়েছন। তা 
হেলা এক অধরা অজানা িন ে শ সৗ য-স ােক আয়  করার অিভলাষ , দুই িবেরাধ 
িব ব সং ােমর মধ  িদেয় নূতন থেক নূতনতর জীবেনর জন  আ হ।   এই দ’ু ট বাসনারই 
িভ  িভ  সািহিত ক মূিতেত কাশ দখা যায় আেগকার িদেনর রামায়ণ, মহাভারত ও 
শক্ স্ পীয়র, হেগা, গেয়েট ভৃিত রচনায়, এমনিক আমােদর ব ব পদাবলীেতও। মত  

জীবেনর সবিকছ াি র মেধ ও বল অতৃি েবাধ এবং কি ত পণূতার পেথ অিভযা া-এরই 
দাশিনক িদক উপ ািপত হেয়েছ প েমর হেগলীয় তে  এবং াচ  উপিনষদ তথা গৗড়ীয় 
ব ব অিচ েভদােভেদর তে । এই দইু িবষেয় রবী রিচত সিবেশষ উে খ  রচনা হেলা  
মঘদতূ, িন ে শ যা া, উবশী,  (দেূর বহদেূর) এবং এবার িফরাও মাের, হতভােগ র 

গান, বষেশষ , হ মার িচ , অপমান, বলাকার শ , ঝেড়র খয়া, নববষ, মহয়ার বাধন, 
পথ বঁেধ িদল এবং নবীন বস , র করবী, তােসর দশ মুখ গীিতনাট , িবখ াত 
নটরাজলীলার ‘নেৃত র তােল তােল’ ও ভাঙেনর গানসমূহ । অপরপে  ছাটগে  িবিশ  
ঘটনা-িচি ত ামজীবেনর নরনারীর িচরকােলর মানসিচ । এর তা ক মূলসূ  হ’ল কিবর  
িনঃেশষ পিৃথবী ীিত, জীবন ীিত, সুতরাং ভারতীয় বরাগ বােদর িবেরািধতা। আর দা ত  
ব েনর িবপরীেত পরকীয়া রিতর উৎকষ  িবষয়ক িনঃেশষ সেত ও তারঁ উ র কিবতা ও 
গান িল িত ত। 

আবদুস সা ারঃ রবী -সৃ র কান িদকটা আপনার মেত সব চেয় দুবল ? কন ? 

ু িদরাম দাসঃ দুবল সৃ  িহসােব িনঃসে েহ তারঁ উপন াস িল িচি ত, আর সই সে -
া ক বা বতা সমৃ  রাজা ও রানী, ভাবকৃিত ও িশ কৃিতর সম েয় উৎসািরত ‘তােসর 

দশ’ ও বহতর স াবনাময় সমৃ  ‘র করবী’ বাদ িদেয়- অন ান  িকছ নাট কৃিত। 
উপন াস িলর পিরণামিচ  অ াভািবক হেয়েছ, ার  ও মধ কার া ক পিরি িত অতেল 
িবস জত হেয় ‘বহারে  লঘু য়া’র পিরণত হেয়েছ।  অবশ  নতৃ নাট িলর িশ কৃিতর িবষয়  
এ স   ধরিছ  না।  

আবদুস সা ারঃ   রবী - চতনায়  কােনা িবেরাধ আপনার চােখ পেড় িক? কাথায় ?  
কীভােব ?  এই িবেরােধর কারণ কী ? 

ু িদরাম দাসঃ  রবী  চতনায় িবেরাধ ?  তারঁ কাব ানুভব িবচাের তমন িকছ নই। সামান  
িকছ ধরা গেলও ‘কিবতা হ’ লা খয়ালী মজােজর সৃ ’ এই সূে  এবং সই কালগত 
পিরবতেনর কথা মেন রেখ তার সমাধান পাওয়া যায়। যমন বলা যায় যুে া র বলাকার 



231 
 

কিবতাবলীর সে  আেগকার িদেনর িনসগ- ণয়- ােবশ িচি ত কিবতাবলীর আংিশক 
বপরীত । আংিশক এই কারেণ য পরুেনা জীবনধারােক বজন ও ব িবক  সং ােমর 

রণার কিবতা আেগও বশ িকছ লখা হেয়েছ, বলাকা থেক মহয়া পয  পযায় টর রচনায় 
আেগকার থেক আরও সত ানুভূিতর েশ সহকাের এই পয  । মহয়ার সং ামী িব বী 
বস   আেগকার িদেনর ণয় স ী বস  থেক শতকরা আিশ অংেশই পথৃক, সুতরাং 

িবেরাধী- কউ এমন ম ব  করেল তার িতবােদ আমরা যাব না। ধু এই কথাই বলব য 
কাল বােহ আমরা িক সই পুরেনা মানুষ আর আিছ ? ইংেরজী সািহত  ও নব িবলাতী 
িচ াধারায় সে  য ময় জীবন রচনা কেরিছলাম এককােল, িবশ শতকীয় খা ঁ ট পরাধীনতা 
বােধর বা েব স  িক চরমার হেয় যায়িন ?  তবু একথা ঠক য ‘ গ হইেত িবদায়’ 

কিবতার ণয় -ছিব এবং মহয়ার “প শেরর বদনা মাধুরী িদেয় বাসররা  রিচব না মারা 
ি েয়” এবং “যাব না বাসরকে  বধূ বেশ বাজােয় িক নী” এ দুই অত  পথৃক ভােবর। 
তেব শষ িবচার হােলা মহাকাল ও কিবর মজােজর িবেরাধ না ধরাই হ’ল া ব র 
কাজ। ফেল, ‘ভগবান তিম যুেগ যুেগ দতূ ‘- এর মেতা িবে াহী কিবতাও াভািবকই হেয়েছ। 
িক  যথাথ  িবেরাধ অন  রেয়েছ, স তারঁ িচ ায় ও মনেন। থমত য সামুিহক িব ব ও 
ভাঙেনর জয় িনেক িতিন তারঁ কাব  কিবতায় মুখিরত কেরেছন তার সমথন তারঁ 

ব াবলীেত পাওয়া যায় না। িচৎ দ’ুএকটা জায়গায় সহসা উ ািরত সামিয়ক সহানুভূিত 
ছাড়া িতিন তখনকার  েদিশকতার িবেরািধতাই কেরেছন। ঘের-বাইের উপন ােস এবং 
িবেশষভােব চারঅধ ােয় িব বী েদিশকতােক গলা টেপ মারার আেয়াজন কেরেছন। 
ি তীয়ত মনেনর িদেক দৃ  রেখ বলা যায় মাটামু ট ১৯০১ থেক ১৯১০ ীঃ মেধ  াচীন 
ভারতীয় সমাজেবােধর জয়গান করেত িগেয় বণা েমর অনুকীতেন কিব সা ার হেয়েছন, 
যিদচ এই র ণশীলতা থেক িকছ পেরই িতিন মু  পেয়েছন। ফেল- ভারেত সাধারণ 
মানুেষর ায়ী দুেভােগর কারণ হ’ লা অিভশ  া ণ -সুিবধাবাদী এই িহ  ুধমটা –এমনতর 
সত  উপলি  জাগেত তারঁ খুব িবল  হয়িন। পের িতিন ঠকই িস া  কেরেছন য প ম 
দশীয় িমক িনযাতেনর চেয় ভারতীয় সাধারণ মানুেষর িনযাতেনর ব ব াটা হ’ লা 

শত েণ পাকােপা । হাজার হাজার বৎসর ধ’ র এরই শাসেন সাধারণ মানুষেক এমনই 
িবমূঢ়, এমনই অ  দাসে  াশীল ক’ র তালা হেয়েছ য এখােন মানুেষর মু  অত 
সহেজ স বপর নয়। এর জন  িহ  ু ধমটােকই চরমার ক’ র ভাঙার েয়াজন। িহ  ু
মুসলমান সা দািয়কতার সব থেক বল িবেরাধী রবী নােথর ঐ আট-দশ বৎসেরর 
র ণশীল জাতীয়তাবােদ আ া সামিয়ক হেলও িব য়কর বিক। তৃতীয়ত, রবী নাথ 
সািভেয়ট পিরদশেনর পর িব েয় িবমূঢ় হেয় রািশয়ার নূতন িশ াপ িত ও িব ানিভি ক 

সমাজ উ য়ন য়ােস অিভভূত হেলও সািভেয়ট রা ক কাঠােমােত ব গত মািলকানা ও 
ধনস য় রােধর ব ব ােক ভােলা চােখ দেখনিন। এর বদেল িতিন সামা জক  কণ্ে াল 
এবং সমবায় থায় সপ তা কেরেছন। এটা ভেব দেখনিন য পুঁ জ ও মািলকানােক িনমূল 
করেত গেল কবল সামা জক শা নীিতেত কান কাজই হেব না। এই িনেয় তক-িবতেকর 
মেধ  িগেয় এবং পরা  হেয়ও িতিন কতকটা গা ীজীর মেতরই সপ তা ক’ র বেসিছেলন। 
এছাড়া িশ  সািহেত র আদশ িনেয়ও সামান  িবেরাধী ব ব ও দীঘকােলর মেধ  কািশক 
কান কানও লখায় এেস পেড়েছ। আজেকর সীমীত পিরি িতেত স িবষেয় আেলাচনা করা 

যাে  না।  
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আবদুস সা ারঃ রবী  চতনায় নানা ভাব ও রণা থাকেত পাের ? কান ভাব বা রণা 
আপনার মেত সবািধক আপনার অিভমেতর সপে  যু  িদন। 

ু িদরাম দাসঃ কােনা িবষেয় ঐিতহ  সূ  আগত ভাবেক আমরা কউই অ ীকার করেত 
পাির না এবং রবী নাথও পােরনিন। এই িদক থেক রবী  কােব  বা ক নায় কািলদােসর 

ভাব, পদাবলীর ভাব, ইংেরজী রাম ান টক কিবেদর ( াথিমক ও িভে ারীয় দইু’ই) 
ভাব, এমনিক ব মচ - উপ ািপত িনসগ ও নারীগত পরকীয় আকষেণর রােম ান টক 
ভাবও িবেবচ । তারঁ কাব  রচনায় থম অধ ােয় ইংেরজী রাম ান্ টক কিবেদর ভাব ও 

সইসে  ব েমর কপালকু লা, মৃণািলনী, চ েশখর ভৃিত উপন ােস বিণত িনসগ- ীিত 
ও রামান্ স িনমােণর কািব ক ভােবর িবষয় রণ করেত হেব। ঐ কােলই ব ব পদাবলীর 
আে পানুরাগ ও মৈবিচে র িচরিবরেহর দ াতনার িবষয়ও িচ া করেত হেব। একই সে  
মঘদেূতর ারা উদ ্েবািধত িবরহভাবনােকও িমিলেয় িনেত হেব। পেরর অধ ােয় কািলদােসর 

কুমারস ব, মালিবকাি িম , িব েমাবশী এবং বাণভে র কাদ রী রণীয়। দখেত হেব 
কিব এসব থেক ােন ােন অনুে রণা ও ইেমজ িনমােণ সহায়টা পেলও তারঁ মৗিলক 

িতভা অ ু  থেকেছ। মহাভারত ও অন ান  াচীন আখ ােনর সহায়তার কািহনী ও 
নাট কাব  িনমাণ করেলও উপাদােনর িদক ছাড়া সৃ কােয স িলর কােনা ভাবই ননিন। 
আধুিনকতা াচীেনর ারা সমা  হেয় পেড়িন। কবল এইটকু অনুভব করেত হয় য 
কািলদাসািদর সই হাজার দড় হাজার বছর আেগকার রচনা এখনকার কিবেক কতদরূ 
আিব  কেরিছল। গদ ছে র ে  অবশ  তৎকালীন ইংেরজী কাব  থেক রণা ও ভাব 
দুইই পেয়িছেলন, িক  ইংেরজী ছ  আর বাঙলা ছ  তা আর এক জিনস নয়। তাই ও-দুই 
এক হেয় পেড়িন। অবশ  রবীে র কিবতায় ও গােন বাউল ভাবনা ও সুেরর ত  ভাব 
হেয়েছ। 

আবদুস সা ার- রবীে া র কান্ সৃ শীল ব ে র ারা রবী নাথ সবেচেয় বশী 
অনু ািণত হেয়েছন বেল আপনার ধারণা ? িবষয় ট বু ঝেয় িদন, 

ু িদরাম দাসঃ রবী  সমকালীন  তথা রবীে া র কােনা কিব গ কােরর লখাও রবী -
সৃ েক ভািবত কেরিন। ইেয়ােরােপর ইেয়টস্  , এিলয়ট, এজরা পাউ  আমােদর কিবর 
মেনােযাগ লাভ করেলও ভােবর া র রােখিন। আর তল য় অথবা ভা জিনয়া উলফ্  , কী 
এইচ্ জ ওেয়লস ্তারঁ ভােলা লাগেলও, ভািবত করার স  ওেঠ না। েদশীয় সেত ন দ  
িক যতীন সন  মুখ স েকও একই কথা। কবল বলা যায় য কিবর ব ািনক 
ক নায় উে াধেনর মূেল জগদীশচে র আিব ােরর ভাব অসামান ভােব কাজ কেরেছ, 
যমন কেরেছ ােন ােন আইন াইেনর ভাবও। এমন বলা যেত পাের য অপরা -

জীবেন কিবর সাধারণ মানুেষর অিভমুেখ িবেশষ ভােব চািলত হওয়ার ে  যমন তারঁ 
সািভেয়ত-পিরচয় তমিন রামঁা রালঁার অনুে রণা কাযকর হেয়েছ। বাঙলা কােব র 
াণভূিমেত নজ েলর সহসা আিবভাব তােঁক িব ত কেরিছল হয়েতা বা যা ‘বস ’ 

গীিতনােট র নবীন পেথ উৎসািহতও  করেত পাের, িক  সৃ কােয এসেবর ভােবর কথা 
ওেঠ না। বরং এরঁাই  রবী - ভাবেক মূল িরকথ্ ক’ র তারপর যথাসাধ  িনজপেথ আবিতত 
হেয়েছন। এ ম ব  সুধীন দ , বু েদব বসু মুেখর পে ও সমভােব সত । আর উপন ােস 
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শরৎচ  বরং রবী -প ার সং ারক। তারঁ গহৃদাহ রবীে র ঘের-বাইের উপন ােসরই 
সমােলািচত সং রণ। উপন ােসর িদক থেক  বরং  িবভূিতভূষণ বে াপাধ ায়েক রবী - 
অনুভূিতর িশষ েপ সািহত জীবন আর  করেত দখা যায়। সুতরাং রবী -পরবত  কউ 
কউ কী কােব , কী গ  কীয় বিশে র া র রাখেলও রবী কৃিতর উপর তােঁদর ভােবর 

ই ওেঠ না। তাছাড়া একমা  িব ােনর িবষয় বাদ িদেল ইেয়ােরােপর সা িতক উপন াস 
িনমােণ য সব নয়া মন া ক রীিত গেড় উেঠিছল, রবী নাথ স সব িবষেয় তমন 
অিভ ও িছেলন না। 
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সমাবতন 

রবী চচাভবন,  (েটেগার িরসাচ ইনি টউট) 

সকাল দশটা। ২৪ শ মাচ ১৯৯১ 

িশিশর ম । কলকাতা তথ েক । 

াব- মাননীয় সভাপিত মহাশয়, মঘদেূতর স ীবনী ট কাকার মি নাথ ট কার আরে  
বেলিছেলন, এখােন মূেলর সে  যাগহীন িকছ লখা হয়িন, অনেপি ত অথাৎ কেপালকি ত িকছ 
বলা হয়িন। এই আদশেক স ুেখ রেখ কলকাতা িব িবদ ালেয়র া ন রামতনু লািহড়ী অধ াপক 
ডঃ ু িদরাম দাস দীঘকাল রবী সািহেত র, িবেশষভােব রবী কিবতায় আেলাচনা কের চেলেছন। 
মূল রবী কিবতার সে  যাগ রেখ, অনেপি েতর আ য় না িনেয়, িতিন রবী কিবতার 
সৗ যেলােকর পথ পাঠেকর জন  অবািরত কেরেছন। পূবিনিদ  ধারণার আেলায় রবী নােথর 

অনুভূিত, ক না ও মনেনর প িতিন দখান িন। কিবেক তারঁ েপ িতিন দখেত চেয়েছন। 
রবী কিবতায় দশীিবেদশী ভাব িনণেয়র যাি ক প িত িতিন পিরহার কেরেছন। রবী নাথ তারঁ 

ধেমর রণায় িকভােব দশীিবেদশী সািহত  ও মনেনর িবপুল স দেক আ  করেত করেত 
অ সর হেয়েছন, িকভােব এই ীকরণ য়ার তারঁ অনন পরত তার পিরচয় পাই, িকভােব 
তথাকিথত ভাব তারঁ ে  শষ পয  ভাব হেয় ওেঠ- এই সবই অধ াপক দােসর অত  
মেনােযাগ আকষণ কেরেছ। িতিন জােনন, ভাব ও প দেুয়রই আেলাচনা কিবতার আ াদেনর জন  
অপিরহায। কিবতার শ াথময় কথা শরীেরই তার আ  ভাব প পায়। এভােবই িনিবেশষ িনরাকার 
ভাব এক ট িবেশষ েপর মেধ  ধরা িদেয় কিবতা হেয় ওেঠ। তাই কিবতার িবেশষ শ , ছ , 

বকগঠন, িমল িবন াস, অলংকােরর সে  কিবতা। িবেশেষর ভােবর অ গঢ়ূ যাগ িবষেয় িতিন 
আমােদর অবিহত কেরেছন। এজন ই কিবতার পসৃ র আেলাচনায় িতিন উৎসাহী হেয়েছন। 
পিরণামমুখী রবী কিব িতভার ঐক সূ  িনণয়ও িতিন যমন কেরেছন, কিবতা ধের ধের তার 
সৗ য আেলাচনাও তমিন কেরেছন। আবার একই সে  রবী সািহেত র মনেনর িদগ ও তারঁ 

আেলাচনায় আেলািকত হেয়েছন। িক  সব  রবী নােথর কিব ভােবর উপরই  পেড়েছ। িতিন 
বারবার দখােত চেয়েছন, রবী নাথ সেবাপির কিব- মত ে িমক জীবনে িমক কিব। রবী নােথর 
ঈ র তারঁই ঈ র। এই ঈ র আমােদর পিরিচত কানও ধেমর ঈ র নন, কানও চিলত শা ে র 
ঈ র নন। দশ, সমাজ ও অথনীিতর গিতিবষেয় রবী নােথর সম  জীবনব াপী ভাবনািচ া ও 
কেমর পিরচয়ও িতিন িদেয়েছন। আধুিনক িব ান রবী ক নােক উ ী  কেরেছন নব নব 

পসৃ েত। রবী নােথর মহাজাগিতক ক নার মূেল িছল মহাকাশিব ান িবষেয় তারঁ অধ ায়ন। 
অধ াপক দাস আধুিনক িব ােনর িবিভ  ে  কিবর অধ ায়ন তারঁ কিবতা ও গানেক িকভােব 
সমৃ  কেরেছ- এ িবষেয় আেলাচনায় এক ােলািচত িদেক আমােদর জ াস ুকের তেলেছন। তারঁ 
এইসব বহ িবষেয় অধ য়নিন , অনুভবেবদ  রবী চচায় ীকৃিতেত আজেকর সমাবতেন আপিন 
তােঁক রবী ত াচায উপািধেত ভূিষত ক ন। 

সভাপিত- অধ াপক ডঃ ু িদরাম দাস, আপিন রবী চচােক গভীর কেরেছন, মনেনর 
দৃঢ়ভূিমর উপর াপন কেরেছন, আবার তােক নানা িদেক সািরত কেরেছন। আপিন 
সং ৃ তসািহেত  কৃতিবদ  রবী সািহেত র পাঠক। কািলদােসর সে  রবী নােথর আ ক যােগর 

স ট যথািচত ে র সে  আপনার রচনায় আেলািচত হেয়েছ। উপিনষেদর উদধ্িৃত রবী নাথ 
মূল অেথ নন িন, িতিন তারঁ িনেজর মত কের িনেয়েছন। ব ব কিবতার ভাষাভি  ও 

পিনমাণেকৗশল তােঁক আকৃ  করেলও ব বদশন থেক রবী ভাবনার দু র দরূ । এইসব 
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অিভমত আপিন দৃঢ়তার সে  ব  কেরেছন। রবী নাথেক আপিন আধুিনক মন িদেয় বুঝেত ও 
বাঝােত চেয়েছন। ভারতীয় ও য়ুেরাপীয় দশেনর সে  আপিন সুপিরিচত। রবী সমকালীন সমাজ ও 

ইিতহাস িবষেয় আপিন মেনােযাগী। আবার আধুিনক িব ােনর পাঠ হেণও আপিন আ হী। তার 
আেলােক রবী কিবতা ও সংগীেতর আেলাচনায় আপিন তী হেয়েছন। এেদেশর দগুিত ও তার 

িতকার স েক রবী ভাবনা আপনার স  কৗতূহল জািগেয়েছ। ভাষা, ছ , অলংকার, 
কাব ত  সািহত  সংি  এ সব ে  আপনার অিভিনেবশ রবী কিবতার মমেলােক েবেশর 
সহায়ক হেয়েছ। জীবনচিরেতর আেলােক, সমাজ ও ইিতহােসর পিরে ি েত সািহত  িবচার িকছদরূ 
অ সর হেত পাের। িক  এসব প িতর সীমাব তা আেছ। আপিন তা মােনন। কিবতা ত  নয়। 

িত ট সৃ র অনন তা তার েপ। সই অনন তা স ােনই আপনার আ হ। ‘শ ােথর সািহত ’ 
দশনই আপনার ল । আপনার রবী গেবষণা উ েরা র সমৃ  হাক্। আপনার রবী চচার 

আরও নতন নতন িদগ  উে ািচত হাক্। আপনার িনরলস সাধনার িবন  ীকৃিতর সেুযাগ পেয় 
টেগার িরসাচ ইনি টউট গৗরব বাধ করেছ। আিম আপনােক আজেকর সমাবতন অনু ােন 

রবী ত াচায উপািধেত ভূিষত করিছ। 
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