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রবীন্দ্রিাথের ছ াটগথে প্রাতিক মানুথের জীতবকা বা ছেশার একটি সমীক্ষা
প্রান্ত দা
Abstract
Every person is attached with some or other profession. Without profession we can’t think
our livelihood. The need of survival every individual have to join some profession first. In the
ancient social condition profession was caste-centred. Profession-by-birth is the main source
of economy. In spite of being middle-class centralization, the life style of the peripheral,
subaltern human was artistically painted in Tagore’s short story. In the last decade of
nineteenth century when Tagore visits the Bengal country side with the responsibility of landlordship, he meets various subaltern peripheral people with different professions. Defeating
the barriers of social bindings, he gradually endears the subalterns. In the present essay
subalterns are divided into three different groups according to their profession such as-- land
and production related subalterns, domestic service related subalterns and other subaltern
professionals. The present essay also studies the socio-economic condition and significance
of contribution of all those three professionals in isolation.

াভাজজক ককৌজরণ্ণে উচ্চাণ্ন অজধজিত ণ্েও
যফীন্দ্রনাথ কখণ্না জনম্নজফণ্েয জীফনধাযাণ্ক
এজিণ্ে মােজন। জনম্নজফণ্েয জীফনধাযা ম্পণ্কে
তাাঁয জছর জাগ দৃজি। তাাঁয কছাটগণ্েয প্রজত দৃজি
জনণ্ে কযণ্র তা ণ্জই অনুবূজত গ্রাে ণ্ে
ওণ্ঠ। তাাঁয গণ্ে শুধুভাত্র ভধেজফে ও উচ্চজফণ্েয
জীফণ্নয ছজফই নে“ াভাজজক দভমোদাে জনচু ফা
াধাযণ স্তণ্যয জনগণ, কাগত জদক জদণ্ে
অধস্তন জনণ্গাষ্ঠী, কতৃেত্ব ফা েভতায জদক কথণ্ক
কগৌণ জনণ্গাষ্ঠী, ুরুলতাজিকায দাণ্ট েতজফেত অধস্তন নাযীণ্গাষ্ঠী প্রবৃজত প্রাজন্তক
জনভানণ্য জচত্রও জেীত রূণ্ জচত্রাজেত
ণ্েণ্ছ। তাছািা তাণ্দয প্রজত জতজন উচ্চাযণ
কণ্যণ্ছন ভজভেতায ফাণী এফং ফাজিণ্ে জদণ্েণ্ছন
তাাঁয ণ্মাণ্গয াত। প্রান্তফাী অন্তেজ
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ভানুলজণ্নয নানা ভাজত্রক জীফন ংগ্রাভ ও জীফন
ফাস্তফতায ছজফও অফেথে ফেঞ্জনাে তাাঁয কছাটগণ্ে
জেরূ রাব কণ্যণ্ছ।
প্রণ্তেক ভানুলই ককাণ্না না ককাণ্না জীজফকা ফা
কায াণ্থ জজিত। মজদও ফতেভান ডটকণ্ভয
মুণ্গ ভানুণ্লয জীজফকা ফা কা এক অনে ভাত্রা
কণ্েণ্ছ। তথাজ ফহু প্রাচীনকার কথণ্কই এয
প্রফভানতা রে কযা মাে । প্রাচীন বফজদক ভাজ
ফেফস্থাে জীজফকা ফা কা জছর ফণেজবজেক।
ককৌজরক ফৃজেই জছর তখন ভানুণ্লয অথে উাজেণ্নয
একভাত্র থ। জকন্তু কারক্রণ্ভ ভাজ ফেফস্থায আথে
াভাজজক জযফতেণ্নয জযণ্প্রজেণ্ত এই
ফণেজবজেক কায ভণ্ধে আণ্ াফেজনীনতা। মাই
কাক, প্রতেক ভানুলই ককাণ্না না ককাণ্না কায
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াণ্থ জজিত এফং অজস্তত্ব যোয কভৌর তাজগদই
এয ভূর কাযণ।
যফীন্দ্রনাণ্থয কছাটগে ভূরত ভধেজফে জীফনককজন্দ্রক ণ্রও ভাণ্জয অন্তেজ প্রাজন্তক জনম্নজফে
ভানুণ্লয জচত্রও জেীত রূণ্ জচজত্রত ণ্েণ্ছ।
যফীন্দ্রনাণ্থয জন্ম করকাতায এক ফজধেষ্ণু ম্পন্ন
জযফাণ্য। কজািাাাঁণ্কায অজবজাত জযফাণ্য তথা
ফৃৎ াজতেক-াংস্কৃজতক জযভণ্ডণ্র কফণ্ি উঠায
কাযণ্ণ াভাজজক অফস্থানগত জফণ্বদ াধাযণ
ভানুণ্লয ণ্ে তাাঁয জযজচজত ও ঘজনষ্ঠতায অন্তযাে
ণ্ে দাজিণ্েজছর। জকন্তু উজন তণ্কয কল জদণ্ক
জজভদাজয কদখাণ্ানায দাজেত্ব জনণ্ে যফীন্দ্রনাথ
মখন ূফেফণ্ে মান তখন নানা কেজণয প্রাজন্তক
কাজীফী ভানুণ্লয ণ্ে তাাঁয জযচে ঘণ্ট।
াভাজজক ফাধা অজতক্রভ কণ্য ণ্জই তাাঁয
আত্মীেতা গণ্ি ওণ্ঠ চাজল, কেতভজুয, যােত,
ককাযপা প্রজা, বৃতে, ভাজঝ, তাাঁজত, কপজযওোরা,
কদাকানদায, জবখাজযণী, কাভায, কুণ্ভায, ছুণ্তায
প্রবৃজত জফজচত্র ফৃজেধাযী প্রাজন্তক ভানুলজণ্নয ণ্ে।
যফীন্দ্রনাণ্থয কছাটগণ্ে জফজবন্ন কেজণয ভানুণ্লয
নানা জীজফকা ফা কায ন্ধান াওো মাে।
জীজফকা ফা কায জবজেণ্ত যফীন্দ্রনাণ্থয
কছাটগণ্েয জফজবন্ন কেজণয প্রাজন্তক ভানুলজনণ্দয
কণ্েকজট বাণ্গ জফবক্ত কণ্য অণ্রাচনা কযা মাে।
মথা -ক) বূজভ ও উৎাদনজবজেক াভাজজক কেজণয
অন্তগেত প্রাজন্তক ভানুণ্লয জীজফকা ফা কা।
খ) জযফাযজবজেক কভেজীফী কেজণয নানা জজজফকা
ফা কা।
গ) অযায প্রাজন্তক কেজণয নানা জীজফকা ফা
কা।
বূজভ ও উৎাদনজবজেক াভাজজক কেজণয অন্তগেত
কম কর প্রাজন্তক ফৃজেজীফী চজযণ্ত্রয ন্ধান যফীন্দ্র
কছাটগণ্ে াওো মাে তায ভণ্ধে ‘ভোূযণ’
গণ্েয অজছভজি (চাজল) ও াজস্ত গণ্েয দুজখযাভ
ও জছদাভ (ণ্কাযপা প্রজা) জফণ্লবাণ্ফ উণ্েখে।
‘ভোূযণ’ গণ্েয অজছভজিয জীজফকা চালফা।
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দজযদ্র ভুরভান প্রজা ণ্রও তায প্রকৃত স্বরূ
আভাণ্দয কাণ্ছ প্রকট ে গণ্েয জযভাজিণ্ত।
প্রজতফাদী বালা জনণ্ে ক জভদাজয াণ্নয
জফরুণ্ে রুণ্খ দাাঁজিণ্েণ্ছ। াভানে প্রজা ণ্ে কথা
ফণ্রণ্ছ তায তোকতো-জফধাতায জফরুণ্ে। মজদ প্রশ্ন
আণ্- প্রজতফাণ্দয ফাণী উচ্চাযণ কযায জনে কম
প্রাণফােু দযকায তা অজছভজি কর ককাথাে?
উেণ্য প্রজতধ্বজনত ণ্ফ - ঔজনণ্ফজক ান
ফেফস্থায যথচণ্ক্র জি কৃলকণ্েজণয হৃদেমিণাই
এয ইন্ধনজক্ত। তায প্রজতফাদী স্বয কৃলক কেজণয
প্রজতজনজধণ্ত্বয ফাণী স্বরূ।
‘ভোূযণ’ গণ্ে জচজত্রত ণ্েণ্ছ জভদাজয
প্রথায নগ্ন রূ। জফজনজফাযী প্রজাীিক,
স্বাথোণ্েলী, জাচ, অথেগৃধু। জনযী প্রজাফণ্গেয
উয কালণ প্রজক্রো চারাণ্নাই তায ধভে।
কৃষ্ণণ্গাারণ্ক কদওো জচজঠণ্ত তা স্পি রূণ্
প্রজতবাত ণ্ে ওণ্ঠ “ ‚ূণ্ফে কমভন দান কযা
মাইত কতভজন াওনা নানা প্রকাণ্যয জছর। তখন
জজভদায এফং প্রজা উবে ণ্েয ভণ্ধেই দান
প্রজতদান জছর। ম্প্রজত নূতন নূতন আইন ইো
নোমে খাজনা ছািা অনে াাঁচ যকভ াওনা
এণ্কফাণ্য ফন্ধ ইোণ্ছ এফং ককফরভাত্র খাজনা
আদাে কযা ছািা জজভদাণ্যয অনোনে কগৌযফজনক
অজধকাযও উজঠো জগোণ্ছ “ অতএফ এখনকায
জদণ্ন মজদ আজভ আভায নোমে াওনায জদণ্ক
কজঠন দৃজি না যাজখ তণ্ফ আয থাণ্ক কী। এখন
প্রজাও আভাণ্ক অজতজযক্ত জকছু জদণ্ফ না, আজভও
তাাণ্ক অজতজযক্ত জকছু জদফ না “ এখন আভাণ্দয
ভণ্ধে ককফরভাত্র কদনাাওনায ম্পকে।
দানখেযাত কজযণ্ত কগণ্র পতুয ইণ্ত ইণ্ফ,
জফলে যো এফং কুরম্ভ্রভ যো কযা দুরূ ইো
জিণ্ফ। (ভোূযণ, গেগুচ্ছ, জফশ্ববাযতী, ৃৃঃ
১৭৭-১৭৮) ‘ভোূযণ’ গণ্ে যফীন্দ্রনাথ
প্রাজন্তক অন্তেজ জীজফকায অজধকাযী কৃলকণ্েজণয
উয জজভদাজয ফেফস্থায কালণ্ণয াাাজ
প্রজতফাণ্দয জচত্রও অাভানে ফেঞ্জনাে উস্থান
কণ্যণ্ছন। একজন প্রাজন্তক অন্তেজ জীজফকায
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অজধকাযী ভানুল কীবাণ্ফ তায প্রবুয জফরুণ্ে তীব্র
প্রজতফাদ কঘালণা কযণ্ত াণ্য তা এই অজছভজি
চজযণ্ত্রয ভাধেণ্ভ কদখাণ্না ণ্েণ্ছ। অজছভজি
কাজলত জনমোজতত, দজরত, অন্তেজ, প্রাজন্তক
ভানুণ্লয প্রজতজনজধ। তায ভণ্ধে ফঞ্চনাজাত কোব ও
অজধকাযণ্ফাধ প্রফর। জজভয ণ্ে তায আজত্মক
ংণ্মাগ যণ্েণ্ছ। ফহুজদন ধণ্য জনষ্কয জজভয স্বত্ব
কবাগ কণ্য আায পণ্র জজভয উয তায
একধযণ্নয দাজখরস্বত্ব প্রজতজষ্ঠত। আয এই
অজধকাণ্যয এক জতরও ক কছণ্ি জদণ্ত যাজজ নে।
জজভদাযতণ্িয জফরুণ্ে এভন যফ প্রজতফাদ এয
আণ্গ যফীন্দ্রনাণ্থয গণ্ে জফণ্ল কদখা মােনা।
অজছভজি ভথেক চজযত্র। ভাজন কতৃেক জডজক্র জাজয
কণ্য তায ফেস্ব জনরাণ্ভ তুরণ্রও তায প্রজতফাণ্দয
বালা জনণ্স্তজ েজন। জজভদাজয ফেফস্থায চাণ্ ণ্ি
তথা জজভদায ও ভাজনণ্দয কালণমণ্ি জি
ণ্েও গ্রাভফাংরায প্রাজন্তক অন্তেজ কৃলকণ্েজণ
কীবাণ্ফ জনণ্জয অজস্তত্বণ্ক জটজকণ্ে যাখায ংগ্রাভ
চারাে, অজছভজি তায জ্বরন্ত জনদেন।
অনেজদণ্ক ‘াজস্ত’ গণ্েয রুই ভ্রাতৃদ্বে
বূজভীন কেতভজুয । তাযা যাভণ্রাচন চক্রফতেীয
‘ককাযপা প্রজা’। ককাযপা প্রজা ব্দদ্বণ্েয অথে
যােণ্তয অধীন যােত। কম ফ প্রজা অনে
প্রজাণ্দয জনকট কথণ্ক জজভ বািা জনণ্ে চাল কণ্য
জীজফকা জনফো কণ্য তাণ্দযণ্ক ফরা ে ককাযপা
প্রজা। জজভয উয এই ককাযপা প্রজাণ্দয ককাণ্না
অজধকায থাণ্ক না। অযজদণ্ক বূজভয ভাজরক
জজভদাণ্যয কাণ্ছও তাযা ককাণ্না স্বীকৃজত াে না।
জজভদাণ্যয ইচ্ছা অজনচ্ছায উয এই ককাযপা
প্রজাণ্দয চরণ্ত ে। আভাণ্দয আণ্রাচে ‘াজস্ত’
গণ্েয দুজখযাভ ও জছদাভণ্কও জজভদাণ্যয
ইচ্ছাণ্তই চরণ্ত ণ্েণ্ছ। জজভদাণ্যয জনণ্দেণ্ই
কোদাযা তাণ্দযণ্ক ধণ্য জনণ্ে মাে কাছাজযণ্ত
ঘয কভযাভত কযায জনে। জজভদাণ্যয জনণ্দেণ্ই
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তাণ্দয াযাজদন কফগায খাটণ্ত ণ্েণ্ছ। গণ্ে
জজভদাজয কফগায প্রথায জনভেভ ছজফ অজিত ণ্েণ্ছ
এবাণ্ফ “ ‘ফলোয চয বাাইো মাইফায ূণ্ফেই ধান
কাজটো রইফায জনে কদণ্য দজযদ্র করাক ভাণ্ত্রই
কক ফা জনণ্জয কখণ্ত কক ফা াট কাজটণ্ত জনমুক্ত
ইোণ্ছ; ককফর কাছাজয ইণ্ত কোদা আজো
এই দুই বাইণ্ক জফযদজস্ত কজযো ধজযো রইো
কগর। কাছাজয ঘণ্য চার কবদ কজযো স্থাণ্ন স্থাণ্ন
জর জযণ্তজছর তাাই াজযো জদণ্ত এফং
কগাটাকতক ঝাাঁ জনভোণ কজযণ্ত তাাযা ভস্ত জদন
খাজটোণ্ছ। ফাজি আজণ্ত াে নাই, কাছাজয
ইণ্তই জকজঞ্চত জরান খাইোণ্ছ। ভণ্ধে ভণ্ধে
ফৃজিণ্ত জবজজণ্তও ইোণ্ছ “ উজচৎভত াওনা
ভজুজয াে নাই এফং তাায জযফণ্তে কম কর
অনোে কটু কথা শুজনণ্ত ইোণ্ছ ক তাাণ্দয
াওনায অণ্নক অজতজযক্ত।’ (াজস্ত, গেগুচ্ছ,
জফশ্ববাযতী, ৃৃঃ ১৫৪-১৫৫)
জজভদাজয ান ফেফস্থাে শুধু জজভদায নন,
তৎণ্ে ভধেস্বত্বণ্বাগী যাভণ্রাচন চক্রফতেীয ভণ্তা
অংখে যক্তজাু কীবাণ্ফ প্রজাণ্দয যক্তণ্ালণ
কযণ্তা তাও জতজন এই গণ্ে পুজটণ্ে তুণ্রণ্ছন।
‘াজস্ত’ ও ‘ভোূযণ’ গণ্েয ভাধেণ্ভ
যফীন্দ্রনাথ তবাগে এই প্রজাফণ্গেয দুযফস্থায জচত্র
অজিত কণ্য আভাণ্দয আঙুর জদণ্ে কদজখণ্ে
জদণ্েণ্ছন ঔজনণ্ফজক ান ফেফস্থায যথচণ্ক্র
জি অন্তেজ প্রাজন্তক জীজফকাধাযী এই ফ
কেতভজুয, চাজল, ককাযপা প্রজাণ্দয তেরূ।
যফীন্দ্রনাণ্থয কছাটগণ্ে বূজভ ও উৎাদনজবজেক
াভাজজক কেজণয অন্তগেত প্রাজন্তক ভানুণ্লয জীজফকা
ফা কায কমভন ন্ধান াওো মাে কতভজন
জযফাযজবজেক কভেজীফী কেজণয নানা জীজফকা ফা
কায অজধকাযী চজযণ্ত্রয ন্ধানও াওো মাে।
জনণ্ম্ন তাণ্দয একজট ংজেি তাজরকা কদওো ণ্রা
---
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ক্রজভক নং

জীজফকা ফা কা

২।

কফাযা

৩।
৪।
৫।
৬।

ভারী
াজচকা
জঝ
দাী

৭।
৮।

খানাভা
জযচাজযকা

জযফাযজবজেক কভেজীফী কেজণয অন্তগেত উক্ত
তাজরকাবুক্ত কম জীজফকা ফা কায অজধকাযী
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চজযণ্ত্রয নাভ
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ক) অণ্মাধো
খ) ুখন
গ) ফচ্চু
ক) ধনা
ক) জনস্তাজযণী
ক) োযী
ক) ভঞ্জযী
খ) কভােদা
গ)মণ্াদা
ঘ) ুধাভুখী
ক) কভাফাযক
ক) যতন
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গণ্েয নাভ
ক গ্রণ্েয- ১৩ অধোে
ঠাকুযদা
জীজফত ও ভৃত
ভারেদান
দুযাা
যাভজণয কছণ্র
দয ও অন্দয
ক গ্রণ্েয চায অধোে
জীজফত ও ভৃত
নিনীি
গেে-য ‘জফজ্ঞানী’ গে
ভাস্টায ভাে
দাজরো
কখাকাফাফুয প্রতোফতেন
কভেপর
ারদাযণ্গাষ্ঠী
কণ্লয যাজত্র
নিনীি
েরা নম্বয
রোফণ্যটজয
যজফফায
ভারেদান
কফািভী
উরুখণ্িয জফদ
জেযাজে
অনজধকায প্রণ্ফ
খাতা
ভানবঞ্জন
রোফণ্যটজয
কাস্টভাস্টায

ভানুণ্লয ন্ধান যফীন্দ্র কছাটগণ্ে াওো মাে
তাযা কণ্রই ভান গুরুত্ব ােজন। ককাণ্না
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ককাণ্না কেণ্ত্র এই অন্তেজ জীজফকায অজধকাযী
ভানুলণ্দয শুধুভাত্র গণ্ে উণ্েখ আণ্ছ, আখোণ্ন
জফণ্ল গুরুত্ব কনই। তণ্ফ এই প্রাজন্তক জীজফকাধাযী
নানা চজযত্র ককাণ্না ককাণ্না গণ্ে প্রধান চজযত্র
রূণ্ও জচজত্রত ণ্েণ্ছ। কমভন যফীন্দ্রনাণ্থয াঠক
ভাণ্ত্রই তাাঁয যজচত ‘কাস্টভাস্টায’ গণ্েয যতন
চজযণ্ত্রয ণ্ে জযজচত। ফাণ্যা-কতণ্যা ফৎণ্যয
এই কভণ্েজট কাস্টভাস্টাণ্যয জযচাজযকা।
নাযীোয এক গুরুত্বূণে স্তণ্য এই চজযণ্ত্রয
জফজচত্র ভানজক জফকা অফেম্ভাফী না ণ্রও জে
াথেকতা রাব কণ্যণ্ছ। তায কজফকা োজট
একজদণ্ক কমভন তাণ্ক জনণ্ে ভাতৃণ্ত্বয জদণ্ক মাত্রা
কণ্য কতভজন অজবভানী নাযীয গূঢ় অন্তযোজট
কই মাত্রায জদকফদর ঘজটণ্েণ্ছ।
শুধু কাস্টভাস্টায গণ্েয জযচাজযকা যতন
নে, ‘কখাকাফাফুয প্রতোফতেন’ গণ্েয যাইচযণও
আভাণ্দয দৃজি আকলেণ কণ্য। ফাংরা াজণ্তে
যাইচযণ্ণয ভণ্তা চজযত্র জদ্বতীেজট াওো কিকয।
জীজফকায তাজগণ্দ ক কতোয উয জনবেযীর
ণ্রও আত্মন্মাণ্নয উয আা আঘাতণ্ক ক
ে কযণ্ত াণ্যজন। গণ্েয জযভাজিণ্ত
জনণ্জয ন্তানণ্ক অণ্নেয াণ্ত তুণ্র জদণ্ে
মিণাে অধীয ণ্েণ্ছ যাইচযণ। জকন্তু কাণ্যা ণ্থ
ফাধা ণ্ে থাণ্কজন আত্মভমোদাণ্ফাধ ম্পন্ন এই
বৃতে। তাই ‘ভাাণ্ন্ত অনুকূর মখন তাায কদণ্য
জঠকানাে জকজঞ্চত ফৃজে াঠাইণ্রন তখন ক টাকা
জপজযো আজর। কখাণ্ন ককাণ্না করাক নাই।’
(ণ্খাকাফাফুয প্রতোফতেন,গেগুচ্ছ, জফশ্ববাযতী,
ৃৃঃ৪১) জযফাণ্যয বৃতে ণ্েও যাইচযণ এই
গণ্েয ককন্দ্রজফন্দুণ্ত অফস্থান কণ্যণ্ছ।
যফীন্দ্রনাণ্থয এই চজযণ্ত্রয ণ্ে তাাঁয জপ্রে বৃণ্তেয
(ফনভাজরয) াদৃে অণ্নকাংণ্ ফতেভান ফণ্র
ভণ্ন ে। তাছািা ‘ুযাতন বৃতে’ কজফতায াণ্থও
এই
গণ্েয
অণ্নকাংণ্ই
বাফাদৃে
প্রতেেণ্গাচয ে। ‘ুযাতন বৃতে’ কজফতায ককিাই
কমন গণ্েয যাইচযণ ণ্ে উণ্ঠণ্ছ । কম ুযাতন
বৃতে ত জতযস্কাণ্যয যও প্রবুয ে তোগ
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কণ্যজন ফযং প্রবুয কফাে উৎগে কণ্যণ্ছ আন
জীফন । কণ্েকজট ঙজক্ত উেৃজতয করাব াভরাণ্না
কগর না –
‚ ভুণ্খ কদে জর, শুধাে কুর, জণ্য কদে কভায
াত,
দাাঁিাণ্ে জনঝুভ, কচাণ্খ নাই ঘুভ, ভুণ্খ নাই তায
বাত।
ফণ্র ফায ফায, ‘কতো, কতাভায ককাণ্না বে নাই,
শুন–
মাণ্ফ কদণ্ জপণ্য, ভাঠাকুযানীণ্য কদজখণ্ত াণ্ফ
ুন।’
রজবো আযাভ আজভ উজঠরাভ, তাাণ্য ধজযর
জ্বণ্য;
জনর ক আভায কারফোজধবায আনায
কদ’য।
ণ্ে জ্ঞানীন কাজটর দু’জদন, ফন্ধ ইর নািী এতফায তাণ্য কগনু ছািাফাণ্য, এতজদণ্ন কগর
ছাজি।
ফহুজদন ণ্য আনায ঘণ্য জপজযনু াজযো তীথে।
আজ াণ্থ কনই জচযাজথ কই কভায ুযাতন
বৃতে।।‛
আণ্রাচে গণ্ে যাইচযণও তায জীফণ্নয
কচণ্ে যভ ধন কেণ্য ুেজরণ্ক তুণ্র জদণ্েণ্ছ
আন প্রবুয াণ্ত। মা আভাণ্দয হৃদেণ্ক ছুাঁণ্ে
মাে। বৃণ্তেয ফাইণ্যও নাযীুরুলণ্ক জনযীেণ
কণ্যণ্ছন যফীন্দ্রনাথ তাাঁয জীফণ্ন। ‘াজণ্তেয
ণ্থ’ কথণ্ক একজট উদাযণ জদণ্র জফলেজট আণ্যা
স্পি ণ্ফ “ ‚ জছণ্রভ ভপৃঃস্বণ্র, কখাণ্ন আভায
এক চাকয জছর, তায ফুজে ফা কচাযা রেে
কযফায কমাগে জছর না। যাণ্ত্র ফাজি চণ্র মাে,
কাণ্র এণ্ ঝািন কাাঁণ্ধ কাজকভে কণ্য। তায
প্রধান গুণ, ক কথা কফজ ফণ্র না। ক কম আণ্ছ
ক তথেটা অনুবফ কযরুভ কমজদন ক র
অনুজস্থত। কাণ্র কদজখ, োণ্নয জর কতারা
েজন, ঝািণ্াাঁছ ফন্ধ। এর কফরা দটায
কাছাকাজছ । কফ একটু রূঢ়স্বণ্য জজজ্ঞাা কযরুভ,
‘ককাথাে জছজর’। ক ফরর, ‘ আভায কভণ্েজট ভাযা
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কগণ্ছ কার যাণ্ত। ফুকটা ধক ক’কয উঠর।
বৃতেরূণ্ কম জছর প্রণ্োজনীেতায আফযণ্ণ ঢাকা,
তায আফযণ উণ্ঠ কগর; কভণ্েয ফা ফণ্র তাণ্ক
কদখরুভ, আভায ণ্ে তায স্বরূণ্য জভর ণ্ে
কগর, ক ণ্রা প্রতেে, ক ণ্রা জফণ্ল।‛
(‘াজণ্তেয ণ্থ, যফীন্দ্র যচনাফরী, দ্বাদ খণ্ড,
জফশ্ববাযতী, ৃৃঃ ৪৮১) জনণ্জয বৃণ্তেয ণ্ে
যফীন্দ্রনাথ একাত্মতায অনুবণ্ফয ভানজকতাে
যাইচযণ তথা জযফাযজবজেক কভেজীফী কেজণয
কর চজযত্রগুজর আভাণ্দয াভণ্ন নফরূণ্
উদবাজত ে। এইফ ভানুল ম্পণ্কে যফীন্দ্র
ভানজকতাও আভযা খুফ ণ্জই অনুবফ কযণ্ত
াজয।
বূজভ ও উৎাদনজবজেক াভাজজক কেজণ এফং
জযফাযজবজেক কভেজীফী প্রাজন্তক ভানুণ্লয
াাাজ অযায প্রাজন্তক অন্তেজ ভানুল তথা “
কজণ্র, তাাঁজত, ভাজঝ, কডাভ, ককযাজন, কভথয, জফজচত্র
ফৃজেধাযী ভানুণ্লয ন্ধান যফীন্দ্র কছাটগণ্ে াওো
মাে। কমভন “ ‘ারদাযণ্গাষ্ঠী’ গণ্েয ভধু বকফতে
একজন কজণ্র। এই গণ্ে কম অথেননজতক
কালণজচত্র ফজণেত ণ্েণ্ছ তা অণ্নকাংণ্ই
ফাস্তফভজণ্ডত ণ্ে উণ্ঠণ্ছ কজণ্র ফৃজেধাযী ভধু
বকফণ্তেয জীফণ্নয ট্র্োজজক জযভাজিণ্ত। জকন্তু
ভধু বকফণ্তেয প্রজত ফণ্নাোযীরাণ্রয অকৃজত্রভ
ানুবূজত থাকা ণ্েও এই প্রাজন্তক জীজফকাধাযী
ভানুল প্রজতফাণ্দয বালা খুাঁণ্জ ােজন। ভাণ্জয
তণ্রয তর এই ফৃজেধাযী ভানুল যফীন্দ্র গণ্ে
ংখোগত জদক জদণ্ে কভ উজস্থত থাকণ্রও এই
দুই-একজট চজযণ্ত্রয ভাধেণ্ভ তাণ্দয ভগ্র কেজণয
আথে-াভাজজক জযজস্থজত আভাণ্দয াভণ্ন ছজফয
ভণ্তা পুজটণ্ে তুণ্রণ্ছন করখক।
‘ারদাযণ্গাষ্ঠী’ গণ্েয ভণ্তা ‘কভঘ ও কযৌদ্র’
গণ্েও ণ্যােবাণ্ফ উণ্ঠ এণ্ণ্ছ প্রাজন্তক
জীজফকাধাযী এই কজণ্রণ্দয প্রে। গণ্ে কজরায
ুজর ুাজযণ্েণ্ডে ফাাদুয চাযজন কজণ্রণ্ক
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াণ্তয কাণ্ছ না কণ্ে কক্রাণ্ধ অজগ্নভো ণ্ে
ওণ্ঠ। অফণ্ণ্ল ুজর াণ্ণ্ফয কনণ্স্টফর
রাতক কজণ্রণ্দয না কণ্ে তাণ্দয চাযজন
ভোণ্ক ধণ্য জনণ্ে আণ্। এই ঘটনাফণ্তেই স্পস্ট
ণ্ে উণ্ঠ ঔজনণ্ফজক ান ফেফস্থাে ফেজতফেস্ত
এইফ ভানুলণ্দয াভাজজক ও অথেননজতক অফস্থা।
অযজদণ্ক ‘ণযো’ গণ্ে ফংীফদন একজন
তাতী।
ফংীফদণ্নয ট্র্োজজক জযণজতণ্ত
াঠকজচে বাযাক্রান্ত ণ্ে ওণ্ঠ। এই গণ্ে
অথেননজতক ংকণ্ট ীিনজিি প্রাজন্তক অন্তেজ
তাাঁজত জীজফকাধাযী ভানুণ্লয জনভেভ জযণজত
যফীন্দ্রনাথ তুণ্র ধণ্যণ্ছন অজতে জনষ্ঠা ও
ানুবূজতয ণ্ে।
এইফ কজণ্র, তাাঁজত ছািাও যফীন্দ্রনাণ্থয
কছাটগণ্ে – ‘ভাজি’ গণ্েয ভাজঝ চজযত্র
ফনভারী, ‘ংস্কায’ গণ্েয ফৃে কভথয, ‘কভঘ ও
কযৌদ্র’ গণ্েয জননক কভথয, ‘ভাজি’ গণ্েয
দজযদ্র ককযাজন ঈান ভজুভদায তথা ভৃন্মেীয ফাফা,
‘অনজধকায প্রণ্ফ’ ও ‘ংস্কায’ গণ্েয কডাভ
প্রবৃজত জফজচত্র প্রাজন্তক জীজফকায অজধকাযী ভানুলও
স্থান কণ্য জনণ্েণ্ছ। প্রণ্তেক কেণ্ত্র যফীন্দ্রনাথ
তাণ্দয প্রজত উচ্চাযণ কণ্যণ্ছন ভজভেতায ফাণী
এফং ফাজিণ্ে জদণ্েণ্ছন তাাঁয ণ্মাণ্গয াত।
প্রান্তফাী অন্তেজ জীজফকা ও কায অজধকাযী এই
ভানুলজণ্নয নানাভাজত্রক জীফন ও জীফন ফাস্তফতায
ছজফ অফেথে ফেঞ্জনাে তাাঁয কছাটগণ্ে জেরূ
রাব কণ্যণ্ছ। তাছািা অনুবফ কযা মাে, জচন্তা ও
প্রকাণ্য কেণ্ত্র জনেত জযফতেনীরতাে জফশ্বাী
যফীন্দ্রনাথ শুধুভাত্র ভাণ্জয উচ্চজখণ্যই ফভে
অফস্থান কণ্যনজন, াভাজজক ফাধা অজতক্রভ কণ্য
ণ্জই জতজন জভরণ্ত কণ্যজছণ্রন াধাযণ্ণয
ণ্ে। কইণ্ে ভাণ্জয উাঁচুতরায ফাজন্দা
ণ্েও প্রাজন্তক অন্তেজ জীজফকা ফা কায অজধকাযী
ভানুলজণ্নয প্রজত তাাঁয ভণ্নাবাফ ম্পণ্কে আংজক
ধাযণা াওো মাে আণ্রাচে মোণ্রাচনাে।
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