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Abstract
The artistic and sociological significance of Tagore’s short stories can be well penetrated
from various angles. His short stories not only portrays the life style of the middle class
people but also documented their professions. In Tagore’s short stories, three distinctive
middle class people have been identified, namely middle class related to service sector and
intellectual middle class. The present research paper focuses on the middle class belonging
to the law related service sector. The British colonial policy is highly influential in
generating interest among middle class towards law related service sector. Among the middle
class professionals in several service sectors in the 19 th and 20th century, the law related
professional were the dominate group. The socio-economic condition of this profession and
the people related to it will be studied in this paper with reference to the short stories of
Tagore. The present paper also focuses on the evolutionary history of the law related
professionals in Bengal.

মাথচর উঁঘুতার বাত্তন্দা থয় রবীন্দ্রনাে
ত্তবত্তভন্ন
ছেত্তির
মানুথদর
ছদথঔথঙন
আন্তত্তরওভাথব। এওময় রবীন্দ্রনাে ম্পথওথ
এওত্তট অননত্ততও ওো প্রঘত্তত ত্তঙ ছয,
ামন্ততাত্তিও মাথচর প্রত্ততত্তনত্তধ্ রবীন্দ্রনাে
মধ্যত্তবি  ত্তনম্নত্তবি বাগাত্ত চীবথনর থে ঔুব
ছবত্তল পত্তরত্তঘত ত্তঙথন না । ত্তওন্তু তাঁর ছঙাটকথের
প্রত্তত দৃত্তিপাত ওরথ আমাথদর এই ভ্রাত্তন্তর
অবান খথট। আমরা থচই অনুমান ওরথত
পাত্তর, যত্তদ ত্ততত্তন মধ্যত্তবি  ত্তনম্নত্তবি বাগাত্ত
মাথচর চীবনধ্ারা ম্পথওথ অনত্তভজ্ঞ থতন তথব
তাঁর াত্তথতয ওঔথনা তাথদর প্রত্ততফন খটথতা
না।
ভযতার ৃত্তিগ্ন ছেথওই আমাথদর মাথচ
বকথ ত্তবভাচন শুরু থয় ত্তকথয়ত্তঙ। এই ত্তবভাচন
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ছরঔার অনযতম ত্তনথদথলও থা ত্তবি । এই ত্তবথির
প্রত্তত আওথিই মানুথও এত্তকথয় ত্তদথয়থঙ। মানু
যঔন অরিয চীবন তযাক ওথর প্রেম দবদ্ধভাথব
ববা ওরথত শুরু ওরথা অেথাৎ ছকাষ্ঠীবদ্ধ থত
আরম্ভ ওরথা তঔন ত্তবত্তভন্ন ছকাষ্ঠীর এওচন
ছকাষ্ঠীপত্তত োওথতা। স্বাভাত্তবও ভাথবই ছকাষ্ঠীর
অনযানয দয ছেথও ছকাষ্ঠীপত্তত অত্তধ্ও ক্ষমতা
ছভাক ওরথতা। ফথ ছকাষ্ঠীবদ্ধ চীবন ছেথওই
শুরু থয় যায় ামাত্তচও স্তরান্তথরর ধ্ারিা, যা
অথনওাাংথলই ত্তবিথওত্তন্দ্রও।
Jhon scoot এবাং Gordon marshall
ম্পাত্তদত Oxford Dictionary of Sociology
অনুাথর ‘middle class’ এর অেথ ‘In many
ways this is the lest satisfactory term
which attempts in one phrase to define a
class sharing common work and market
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situations.’ আর Lair Mcleast ম্পাত্তদত
Oxford Concise Dictionary of Politics
অনুাথর ‘middle class’ থা – ‘The class or
social Stratum lying above the working
class and below the upper class. It is term
that everybody even difines.’ এই লব্দবথের

প্রেম প্রথয়াক খথট ১৭৫৫ ত্তিস্টাথব্দ। ছেনমাথওথর
রািী ওযাথরাীন বথপ্রেম ‘middle class’ এই
লব্দত্তট বযবার ওথরন।
মধ্যথেত্তিই াধ্ারিভাথব মধ্যত্তবি ছেত্তি বথ
প্রঘাত্তরত থয় োথও। যত্তদ এত্তট ইাংথরত্তচ ‘ত্তমে
ক্লা’ লথব্দর যোেথ আত্তভধ্া নয়। ত্তওন্তু
উচ্চথেত্তিথও ত্তবিবাি, মধ্যথেত্তিথও মধ্যত্তবি এবাং
ত্তনম্ন ছেত্তিথও ত্তবিীন - এই দৃত্তিথওাথি যত্তদ ছদঔা
য় তথব তা যোেথ বথই মথন য়। ওারি পূথবথই
উথেত্তঔত ছয বতথমাথন ছেত্তি ত্তবঘাথরর প্রধ্ান বা
উথেঔথযাকয মানদণ্ড থা ত্তবি।
মধ্যত্তবি
ছেত্তি
ত্তওঙু
পত্তরমাথন
ত্তবিবান,এথওবাথর ত্তনিঃস্ব বা দত্তরদ্র নয়। মাক্সীয়
ধ্ারিায় – পুঁত্তচবাথদর অবাধ্ স্বাধ্ীন ত্তবওাথলর
ফথ মাথচর ছেত্তিত্তবভাক অথনও ছবত্তল পত্তরমাথি
স্পি আর নগ্ন থয় থে। ছয মাচ যত ছবত্তল
Stratified (ত্তবভক্ত), ছ মাথচ মধ্যত্তবথির
স্থান ত্তনিথয় তত ওত্তেন। বতথমাথন ভারতবথথর
মাচথও অত্তত উচ্চত্তবি, উচ্চত্তবি, উচ্চমধ্যত্তবি,
মধ্যত্তবি, ত্তনম্নমধ্যত্তবি, ত্তনম্নত্তবি বা অত্তত দত্তরদ্র
ছেত্তি ইতযাত্তদ ওথয়ওত্তট ভাথক ত্তবভক্ত ওরা যায়।
এই ত্তবভাচন যত্তদ arbitrary (ত্তবতত্তওথত)।
ত্তনম্নত্তবি দত্তরদ্র ছেত্তি  অত্তত দত্তরদ্রথেত্তিথও বাদ
ত্তদথ উথেত্তঔত ত্তবভাচন ছরঔা ছমাথটই স্পি নয়।
ছইচনয মাত্তঙমারা ছওরাত্তন ছেথও অত্তফথর
বড়বাবু, উত্তওথর মুহুত্তর ছেথও ত্তবঘারওমলাই,
য়ােথমাস্টার ছেথও বড় োক্তার এরা ওথই
মধ্যত্তবি।
বাাংাথদথল মধ্যত্তবথির উত্থাথনর যুক ত্তাথব
ইাংথরচ আকমথির পরবতথী ওাথওই ত্তঘত্তিত ওরা
যায়। যত্তদ ইাংথরচ আার আথক এথদথল
মধ্যত্তবি ছেত্তির অত্তস্তত্ব ত্তঙ। ছমাক রাচলত্তক্ত
পতথনর পর নকর ছওন্দ্রগুত্তথত এথ তারা ত্তভড়
ওথরত্তঙ। এরা আথ ত্তঙ ভারথতর বযাবায়ী
বুথচথায়া ছেত্তি। নবাব-বাদলা, রাচা-মারাচাথদর
ছভাকত্তবাথর ত্তবত্তবধ্ ামগ্রী বথরা ওথর এরা
ত্তবপু ধ্নঐশ্বথযথর অত্তধ্ওারী থয়ত্তঙ।
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বাাংাথদল ইাংথরচথদর দঔথ আার পর
মাথচর বত্তওঙুই ভাগথনর মুথঔ পথড়। যত্তদ
ইাংথরচথদর ক্ষমতাদঔথর ওা ছেথও আধ্ুত্তনও
যুথকর ূঘনা বথ ধ্রা য়। তথব পুনকথেন যা ত্তওঙু
য়, তা ইাংথরচথদর আপন স্বােথত্তত্তদ্ধর ওারথি।
১৭৫৭ াথর ২৩ছল চুন ছওাওাতার অদূথর
পালীর এও আম্রওুথে বাাংার ভাকয ত্তনধ্থাত্তরত
থয় যায়। এরপর ১৭৬৫ ত্তিস্টাথব্দ বাাংা-ত্তবাথর
ছদয়ানী প্রো ঘাু থয় ইাংথরচরাই রাচদথণ্ডর
অত্তধ্ওারী থয় থে। ১৭৯৩ াথ ভূত্তম রাচয
আদাথয়র চনয প্রবত্ততথত য় ত্তঘরস্থায়ী বথন্দাবস্ত।
ত্তঘরস্থায়ী বথন্দাবস্ত ববৎ য়ার পর চত্তমর
মাত্তওানাস্বত্বই থয় থে ধ্নঐশ্বথযথর পত্তরঘায়ও।
আথ পালীর যুথদ্ধর পর মৎনযাথয়র ওারথি
মাথচ ভামান নকদ অেথ ধ্ূতথ, ক্রুড়, ত্তনিুর
বযত্তক্তথদর াথত চমা থত োথও। ত্তবত্তনথয়াথকর
অনযথওাথনা রাস্তা না োওায়, এই ছেত্তির বযত্তক্তরা
চত্তমদাত্তর ক্রথয়র ত্তদথও ছুথও পথড়। চত্তমদাত্তরর
প্রত্তত আওথথির ফথ উদ্ভূত নবয চত্তমদার ছেত্তি
ইাংথরচথদর অনুকত প্রািী ত্তথথবই পত্তরঘাত্তত
থত োথও। চত্তমদাত্তর ত্তবথয় অনাত্তভজ্ঞ এই ছেত্তি
স্বাভাত্তবও ভাথবই ঔাচনা আদাথয়র চনয
মধ্যস্বত্বথভাকী  ঔাচনা আদায়ওারী এওদ
এথচথের উপর ত্তনভথরলী থয় পথড়।
এথদরথওই বাাংাথদথলর মধ্যত্তবি ছেত্তির
পূবথপুরু বা ঘথ। ত্তঘরস্থায়ী বথন্দাবস্ত প্রবতথথনর
প্রায় এও লত বৎথরর মথধ্য বাাংাথদথল এই
মধ্যস্বত্বথভাকীথদর মূ ত্তলওড় বত্তধ্থত ওথবথর
তার লাঔা-প্রলাঔা ত্তবস্তার ওথরত্তঙ।
মধ্যত্তবথির উদ্ভথবর ঐত্ততাত্তও বযাঔযায় না
এত্তকথয় বতথমান ত্তনবথে আমরা শুধ্ুমাি রবীন্দ্র
ছঙাটকথে বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী ছেত্তির
নানা চীত্তবওার আেথ-ামাত্তচও মূযায়থনর প্রত্ততই
দৃত্তি ত্তনবদ্ধ রাঔথবা। রবীন্দ্রনাথের ছঙাটকথে
াধ্ারিত ত্ততন ধ্রথির মধ্যত্তবি ছেত্তির োন
পায়া যায়। যো- ও) ভূত্তম বযবস্থার থে ম্পৃক্ত
মধ্যত্তব ছেত্তি, ঔ) বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি ছেত্তি, ক)
মধ্যত্তবি বুত্তদ্ধচীবী ছেত্তি।
বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী ছেত্তির ছয
ও চীত্তবওার োন রবীন্দ্র ছঙাটকথে পায়া
যায় তার এওত্তট তাত্তওা ত্তনথম্ন ছদয়া  –
১। উত্তও
২। বযাত্তরস্টার
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৩। মযাত্তচথেট
৪। ছেপুত্তট মযাত্তচথেট
৫। চচ
৬। াত্তওম
৭। ওাথক্টর
৮। মুথেফ

৯। ছমাক্তার
উথেত্তঔত তাত্তওা ওরথির পর বতথমাথন
রবীন্দ্রনাথের ছঙাটকথে উক্ত চীত্তবওার অত্তধ্ওারী
নানা ঘত্তরথির এওত্তট ারত্তি উপস্থাপন ওরা  –

ও) কথে উত্তও ঘত্তরি:ক্রত্তমও নম্বর
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.

ঘত্তরথির নাম
অপূবথ রায় (আইথনর ঙাি)
অত্তম্বওাঘরি
উত্তও (চননও উত্তও)
উত্তও (চননও উত্তও)
চকদীল প্রাদ
নীরতন
পথরল
বাংলীা (আইথনর ঙাি)
বন্তবাবু
বাবা (বক্তার বাবা)
মুওুন্দ
রখুনাে বাবু
রামতারি
রামথাঘন রায়
লত্তলভূি

কথের নাম
মাত্তি
রত্তববার
মুত্তক্তর উপায়
যজ্ঞশ্বথরর যজ্ঞ
ছল পুরস্কার
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১২।

াথব (মযাত্তচথেট)

উথেত্তঔত তাত্তওাওরথির পর বতথমাথন
বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী ছেত্তির নানা
চীত্তবওার আেথ-ামাত্তচও মূযায়থন দৃত্তি ত্তনথক্ষপ
ওরা যাও। আথ বাাংাথদথল পত্তনথবত্তলও
অেথননত্ততও ওাোথমায় ছপলাদার বা বৃত্তিত্তভত্তিও
ামাত্তচও ছেত্তি তো মধ্যত্তবথির উদ্ভব  ত্তবওাল
ঔুব চ  াবী ত্তঙ না। বাাংাথদথল
ছপলাদার মধ্যত্তবথির উত্থাথনর পথে বথঘথয় বড়
অন্তরায়  প্রোকত ধ্মথ  চাত্ততত্তভত্তিও মাচ।
এথদথলর ব্রাক্ষ্মি  ছমৌভীরা বহুওা ধ্থর
ত্তলক্ষার থে খত্তনিভাথব যুক্ত ত্তঙথন। ত্তওন্তু ত্তব্রত্তটল
লান ভারথত প্রোকত ছপলার ত্তবওাথলর পেথও
প্রলস্ত ওথর । ত্তলক্ষা, ত্তঘত্তওৎা  আইন –
ছপলাদাত্তর বৃত্তির প্রধ্ান ত্ততন স্তম্ভ ধ্মথ  রক্ষিলী
মাত্তচও ছবিনী ছেথও মুক্ত থয় বৃির ওমথওাণ্ড
 ামাত্তচও পত্তরবতথথনর ুথযাক পায়। ছয ছওাথনা
বিথ  ধ্থমথর মানু ছযমন ছয ছওাথনা ছপলা গ্রি
ওরথত পার, ছতমত্তন বিথকত ছপলার অবাথনর
থে থে ছপলাকত কত্ততলীতা অথনওগুি ছবথড়
ছক। তাঙাড়া পত্তনথবত্তলও বাাংাথদথল তো
ভারথত ইাংথরত্তচ ত্তলক্ষার প্রঘথন ছপলাকত
কত্ততলীতা ত্তদন ত্তদন আথরা বৃত্তদ্ধ পায়।
উত্তনল  ত্তবল লতথও বাাংাথদথল কথড় ো
ছপলাদাত্তর মধ্যত্তবথির মথধ্য বথঘথয় প্রভাবলী
 লত্তক্তলাী ত্তঙ আইনচীবীরা । েথ ওিথয়াত্তল
১৭৯৩ ত্তিস্টাথব্দ িম আইথন আধ্ুত্তনও আইন
বযবস্থার ত্তভত্তিপ্রস্তর স্থাপন ওথরন। রওাত্তর উত্তও
ত্তনথয়াক এবাং ত্তবঘারত্তবভাকথও লান ত্তবভাক ছেথও
পৃেও ওথর ত্তব্রত্তটল রওার এথদথল আইথনর
লান প্রত্ততিা ওথর। ১৮৩৩ ত্তিস্টাথব্দ কত্তেত ঘাটথার
অযাথক্ট এথদথলর আইন ত্তঘথবর ত্তনযুত্তক্ত, ত্তবত্তভন্ন
ধ্রথনর ত্তবঘারায় কেন এবাং এথদথলর আইনগুত্ত
নত্তেবদ্ধ ওরার বযবস্থার মধ্য ত্তদথয় কত্তেত থা
আইন ওত্তমলন। ‘১৮৬২ ত্তিস্টাথব্দ দর ছদয়াত্তন,
দর ত্তনচামত  ুত্তপ্রম ছওাটথথও এওত্তিত ওথর
কথড় উে ওওাতা াইথওাটথ। মফিঃস্বথর ব
আদাতথও এর আতায় আনা । ওওাতা
াইথওাথটথ ছমৌত্তও  আপী মামা ত্তবঘাথরর
বযবস্থা য়। এব ওাোথমাকত পত্তরবতথন ঙাড়া
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ত্তদত্তদ

বাাংাথদথল আইন বযাবাথয়র অাধ্ারি
অগ্রকত্ততর ওারি থা ত্তঘরস্থায়ী বথন্দাবস্ত  মুক্ত
অেথনীত্তত।
১৮৩৩ ত্তিস্টাথব্দ ছওাম্পাত্তনর বাত্তিচযাত্তধ্ওাথরর
অবান ছখাত্তত য়। ইউথরাপীয়থদর এথদথল
ববা, চত্তম ছওনা  বাত্তিথচযর অত্তধ্ওার ছদয়া
য়। এর পর ছেথও কথড় উে নতুন আত্তেথও
ওমথওাণ্ড  নানা ধ্রথনর ত্তলে-বাত্তিচয াংস্থা।
এথবর আইনকত মযা ছমটাথনার চনয প্রঘুর
আইনচীবীর ঘাত্তদা ৃত্তি য়। পরবতথী ময় েথ
ছবত্তেঙ্ক আইন  ত্তলক্ষাথও স্বতি লাঔারূথপ মযথাদা
দান ওথরন। ১৮৫৫ ত্তিস্টাথব্দ ত্তন্দু ওথ ছচ
আইন ত্তবভাক স্থাত্তয়ত্ব াভ ওথর। আইন বযাবায়ীর
ত্তনত্তদথি ছযাকযতা ত্তনরুপি ওথর রওাত্তর আথদল
চাত্তর ওরা য়। ‘১৮৪৬ িীস্টাথব্দ আইন বযাবা
চাত্তত-ধ্মথ-বিথ ত্তনত্তবথথলথ ওথর ওাথঙ উন্মুক্ত
থয় যায়।’ (বাগাত্ত মধ্যত্তবি  তার মানথাও,
ুথবাধ্ ওুমার মুথঔাপাধ্যায়, পৃিঃ ৫০) পূথবথ আইন
বযবায়ী প্রাপয মচুত্তর ত্তনত্তদথি ত্তঙ। পরবতথীওাথ
রওারী তাত্তওা অনুযায়ী ত্তনত্তদথি মচুত্তরর পত্তরবথতথ
আইনজ্ঞ  মথেথর ঘুত্তক্তর মাধ্যথম আইন
বযবায়ীর প্রাপয মচুত্তর ত্তস্থর য়ার প্রো আরম্ভ
য়। যা পূথবথ ত্তঙ ত্তস্থর ত্তনত্তদথি। রওাত্তর তাত্তওা
অনুযায়ী আইন বযবায়ীর ত্তনত্তদথি মচুত্তরর প্রো
ত্তবুি থয় যায়। ‘১৮৫০ িীস্টাথব্দর আথক
ছফৌচদারী মামায় আইনচীবী ত্তনথয়াথকর বযবস্থা
ত্তঙ না। ঐ বঙর ছফৌচদারী মামার আামীথও
আত্মপক্ষ মেথথনর চনয উত্তও ত্তনথয়াথকর
অত্তধ্ওার ছদয়া য়। াউ অব ওমথে প্রদি
ছাল্ট মযাথওনত্তচর াক্ষয ছেথও চানা যায় ছয
উত্তনল লতথওর প্রেম ছেথও বাাংাথদথল আইন
বযাবা ছবল ুকত্তেত ছপলার রূপ ত্তনথয়ত্তঙ ।
ত্তবথল ওথর ওওাতায় এই ছপলা ত্তঙ অথে
ম্পদ  ন্মাথনর উৎ।’ (বাগাত্ত মধ্যত্তবি 
তার মানথাও, ুথবাধ্ ওুমার মুথঔাপাধ্যায়, পৃিঃ
৫০) ফথ স্বাভাত্তবও ভাথবই এই ছপলার প্রত্তত
ওথর ছছাঁও ক্ষ ওরা ছক। ক্রথম আইন
বযাবাথয়র ত্তবস্তৃত পত্তরমণ্ড ততত্তর য়ায় আইন
গ্রাচুথয়টথদর াংঔযা ত্তদন ত্তদন বাড়থত াক।
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তৎওাীন মথয় ওত্তওাতা ত্তবশ্বত্তবদযাথয়র প্রত্তত
দু’চন গ্রাচুথয়থটর এওচন ত্তঙ আইন গ্রাচুথয়ট।
‘১৮৮১ িীস্টাথব্দ স্টযাত্তটত্তস্টওযা এযবোক্ট
(Statistical Abstract) ছেথও চানা যায় ঐ বঙর
বাগায় ছদয়াত্তন মামার াংঔযা ত্তঙ পাঁঘ ক্ষ।’
(বাগাত্ত মধ্যত্তবি  তার মানথাও, ুথবাধ্
ওুমার মুথঔাপাধ্যায়, পৃিঃ ৫০) এর ওারি ত্তথথব
অবলযই চত্তমদাত্তর বযবস্থায় ভূত্তমর মাত্তওানার
অত্তনত্তিয়তা দাত্তয়। ফথ বাাংাথদথল ততত্তর 
ভারথতর মথধ্য বৃির আইন বযবায়ীর দ।
ক্রথম ওওাতা ঙাত্তড়থয় তা ত্তবস্তার াভ ওরথা
মগ্র বাাংাথদথল। ‘১৮৭৫ িীস্টাথব্দ োওা
ত্তেত্তভথন ত্তঙ ৩ চন বযাত্তরস্টার, ৩৭২ চন উত্তও
 ৪৭০ চন ’এথচে। বাঔরকে ছচায় ত্তঙ

৭১ চন উত্তও, ২৬১ চন ’এথচে, বধ্থমান
ছচায় উত্তওথর াংঔযা ২১০, ’এথচে ২১৪
চন, ছমত্তদনীপুথর এথদর াংঔযা যোক্রথম ৯৬ 
৩৮৮। ওওাতার লরতী হুকী  াড়াথত
প্রঘুর উত্তও পায়া ছযত; নদীয়া ছচায় এই
মথয়র মথধ্য কথড় উথেত্তঙ এওত্তট ত্তক্রয় উত্তও
াংখ (বার)। ওওাতা ৩২৪ পরকিায় আইন
বযবায়ী াংঔযা বথঘথয় ছবত্তল – ২৬ চন
বযাত্তরস্টার, ১২৭ চন এটত্তি,থ ৫৩১ চন উত্তও 
৭৮৪ চন ’এথচে।’ (বাগাত্ত মধ্যত্তবি  তার
মানথাও, ুথবাধ্ ওুমার মুথঔাপাধ্যায়, পৃিঃ ৫১)
ত্তনথম্ন ১৮৭০ ছেথও ১৯০০ ত্তিস্টাব্দ পযথন্ত
ওওাতা াইথওাথটথর উত্তও  এেথভাথওথটর
াংঔযার এওত্তট ারত্তি উপস্থাপন ওরা  –

ওওাতা াইথওাথটথর উত্তও
বৎর
১৮৭০ পযথন্ত
১৮৭১-১৮৮০
১৮৮১-১৮৯০
১৮৯১-১৯০০
ছমাট

এযােথভাথওথটর াংঔযা
১৯
৬৪
৬০
১২৬
২৬৯

উত্তওথর াংঔযা
৩১
৩০
৪৫
৮৫
১৯২

(উক্ত ঙওত্তট ‘বাগাত্ত মধ্যত্তবি  তার মানথাও’, ুথবাধ্ ওুমার মুথঔাপাধ্যায়, পৃিঃ ৫১ ছেথও কৃীত)
ত্তবল লতথওর প্রারম্ভ গ্ন ছেথওই আইন
রবীন্দ্রনাথের ছঙাটকথে আমরা আইন
বযবায়ীথদর ক্রমবধ্থমান কত্ততথত ত্তওঙুটা মন্থরতা
বযাবাথয়র থে ম্পওথযুক্ত চীত্তবওার অত্তধ্ওারী
ক্ষ ওরা যায়। ওারি ত্তবল লতথওর ত্তিতীয় পাদ
ছয ও ঘত্তরথির াক্ষাত পাই ূঘনাূথি তার
ছেথও বাাংার ছদয়াত্তন মামার পত্তরমাি হ্রা
এওত্তট তাত্তওা উপস্থাত্তপত ওরা থয়থঙ। তাঁর
ছপথত োথও। ‘১৯৩৩ িীস্টাথব্দ ছদয়াত্তন মামার
কথে ছয ও উত্তও, বযাত্তরস্টার, মযাত্তচথেট,
াংঔযা ত্তঙ ২.৭ ত্তমত্তয়ন, ১৯৩৯ িীস্টাথব্দ এ
চচ, াত্তওম প্রভৃত্তত আইনচীবী নানা ঘত্তরথির
াংঔযা ওথম দাড়া ১.৮ ত্তমত্তয়থন। (বাগাত্ত
োন পায়া যায় তারা প্রথতযথওই আঔযাথন
মধ্যত্তবি  তার মানথাও, ুথবাধ্ ওুমার
মভাথব গুরুত্ব পায়ত্তন। ছওাথনা ছওাথনা ঘত্তরি
মুথঔাপাধ্যায়, পৃিঃ ৫১) তাঙাড়া ত্তদন ত্তদন আইন
অথনও ময় আঔযাথনর ত্তনয়িও ত্তথথব ওাচ
গ্রাচুথয়টথদর াংঔযা বৃত্তদ্ধর ফথ আইন বযাবাথয়
ওথরথঙ, আবার ওাথরা উথেঔই ার, আঔযাথন
আয় ত্তদন ত্তদন ওমথত োথও। তথব এওো স্বীওাযথ
তাথদর ছতমন ছওাথনা গুরুত্ব ছনই। রবীন্দ্রনাথের
ছয, আইনচীবীরা স্বাধ্ীনভাথব ত্তনথচর চীত্তবওা
ছঙাটকথে নানা ছেত্তির চীত্তবওার অত্তধ্ওারী ছয
ত্তনবথা ওরথতন। ফথ স্বাধ্ীন মানত্তওতা ত্তনথয়
ও ঘত্তরথির োন পায়া যায় তাথদর মথধ্য
ঘার ওারথি নানা রক্ষিলীতার কণ্ডীথও অত্ততক্রম
আইন বযাবার াথে ম্পওথযুক্ত ঘত্তরথির াংঔযাই
ওথর বহুথক্ষথিই তারা প্রকত্ততলীতার ছান্ডাথও
বথাত্তধ্ও।
বন ওথরথঙন াত্তওতার থে।
রবীন্দ্রনাথের
‘রাচত্তটওা’
কথের
নথবন্দুথলঔথরর লযাীপত্তত নীরতন বক্সাথরর
Volume-II, Issue-II

October 2013

51

প্রতিধ্বতি the Echo
ISSN: 2278-5264

এওচন উত্তও। াথবথদর ম্পথওথ তাঁর ধ্ারিা
এওটু অনযরওম। াথবথদর থে ত্তবথল
মাঔামাত্তঔ ত্ততত্তন পঙন্দ ওরথতন না। কথের
আঔযাথন তাঁর ত্তবথল ভূত্তমওা না োওথ
নীরতথনর স্বভাবনবত্তলিয তো াথবথদর থে
ত্তবরূপ মথনাভাব তৎওাীন আইন বযবায়ীথদর
ঘাত্তরত্তিও ত্তদওত্তনথদথলও। তৎওাীন বাাংাথদথল
আইন বযবায়ীরা ত্তবথল ওথর উত্তওরা
স্বাধ্ীনভাথব ত্তনথচথদর চীত্তবওা ত্তনবথা ওরথতন।
ফথ ত্তব্রত্তটল ত্তবথরাধ্ী মথনাভাব বা তাথদর অনুকত
না োওার মানত্তওতা নীরতন ঘত্তরথি
অথনওাাংথলই পত্তরস্ফুট থয়থঙ।
‘উদ্ধার’ কথের ছওন্দ্রীয় ঘত্তরি পথরল
ওাত্তত ওরথতন। এই ওাত্ততর ফথই ছ
তাঁর দত্তরদ্র অবস্থার ত্তনরন ওথরন। ক্রমান্বথয়
ত্তিত ত্তবথির থে থে ত্তনথচর মথন ত্তিত
থন্দ (ত্তনথচর স্ত্রী ছকৌরী ম্বথে) বাড়থত
োথও। তার ফস্বরূপ লরময় রটনা এবাং ছলথ
ছকৌরীর মৃতুয খটনা প্রবাথও ত্তবাক্ত ওথর
তুথথঙ। কথের আঔযাথন তার ভূত্তমওা
উথেঔথযাকয। ওারি পথরল এই কথের ছওন্দ্রীয়
ঘত্তরি। তাথও ছওন্দ্র ওথরই ওাত্তত্তনধ্ারা ত্তববত্ততথত
থয়থঙ। ওাত্তত ওথর প্রঘুর ত্তবিলাী থয়থঙন
পথরল। তৎওাীন মথয় ওাত্তত ত্তঙ এমন
এওত্তট চীত্তবওা যার মাধ্যথম আত্তভচাতয  অেথ
অচথন ওরা ত্তঙ ত্তলত্তক্ষত বাগাত্তথদর ওাময । এই
আত্তভচাতয  অেথ ওীভাথব অনথেথর মূ ত্তথথব
ওাচ ওথরথঙ তা পথরল ঘত্তরথির মাধ্যথম ‘উদ্ধার’
কথে প্রত্ততফত্তত থয়থঙ।
‘এওরাত্তি’ কথের নাত্তয়ওা ুরবাার স্বামী
রামথাঘন রায় ছনায়াঔত্তর এও ছঙাট্ট লথরর
রওাত্তর উত্তও। তাঁর মথন ছওাথনা অথন্তা ত্তঙ
না, ত্তদত্তবয পাঁঘ টাওা ছরাচকার ওরথতন। তামাও
টানথত টানথত ছদথলর দুদথলা ম্বথে বক্তৃতা
ওরথত পারথতন। অেঘ ছদল ম্বথে ত্ততত্তন ত্তবথল
ত্তঘত্তন্তত ত্তঙথন না। কথের আঔযাথন উত্তও
রামথাঘন রাথয়র প্রতযক্ষ উপত্তস্থত্তত ছযমন ছনই
ছতমত্তন কথের আঔযাথন তাঁর ত্তবথল গুরুত্ব ছনই।
তথব রামথাঘনথও অথনওটা ছমাাথবী ঘত্তরি
বা যায়। ওারি ছদথলর দুরবস্থা ম্পথওথ বক্তৃতা
ত্তদথ প্রওৃত পথক্ষ ছই ত্তবথয় ত্ততত্তন ত্তবথল
ত্তঘত্তন্তত ত্তঙথন না। ওাত্তত ওথর প্রঘুর অেথ
উপাচথন এবাং তার ফথ ত্তনরবত্তিন্ন চীবন
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প্রত্তক্রয়াই এই ছমাাথত্তবয়ানার ইেন ত্তথথব
ওাচ ওথরথঙ।
‘ত্তঘিওর’ কথে ঘুত্তনাথর বাবা মুওুন্দ
ওাত্ততর ওাথচ প্রবীি । ত্তওন্তু খথরর ওাথচ তার
ত্তবয়বুত্তদ্ধর অভাব ত্তঙ। পয়া তার ওাথচর মধ্য
ত্তদথয় যথেি বইত। চীবনযািার অভযা ত্তঙ
াধ্াত্তথধ্ এবাং মনটা ত্তঙ মুক্ত প্রওৃত্ততর। স্ত্রী
তযবতীর প্রত্তত ত্তঙ তাঁর অমাত্তয়ও ভাবাা।
মাথছ মাথছ আদাত ছেথও ছফরার পথে ত্তওঙু
রগ, ত্তওঙু রত্তগন ছরলম, রথগর ছপত্তে ত্তওথন এথন
স্ত্রীর অজ্ঞাতাথর তাঁর ছলাবার খথর াত্তচথয়
রাঔথতন। ছওাথনাত্তদন বা তার আঁওা ঙত্তবর
প্রলাংা ওরথতন। এওত্তদন এওটা মানুথর
ঙত্তবথও উত্তটথয় ধ্থর - বথওর ঙত্তব ঔুব ুন্দর
থয়থঙ বথ মন্তবয ওরথন। কথের আঔযাথন
তাঁর গুরুত্ব উথেঔয। তাঁর আঘার-আঘরথি এওটা
ত্তবাী মথনাভাব ফুথট থে। যা তৎওাীন
ওাত্তত বযাবাথয় প্রত্ততত্তষ্ঠত ওথর মথতাই
কতানুকত্ততও।
অনযত্তদথও রামতারি ‘মযাপূরি’ কথের
চননও উত্তও। চত্তমদার ওৃষ্ণথকাপাথর অথেথ
ছঔাপড়া ত্তলথঔ রামতারি মানু। বৃদ্ধ বয়থ
ওৃষ্ণথকাপা তীেথ ছেথও ঙুথট এথ তার ছঙথর
থে এও ত্তবধ্বার ন্তাথনর ত্তবয়-ত্তবথরাথধ্র
ত্তনষ্পত্তি ওরথন। ফথ ূক্ষ্ণ-বুত্তদ্ধ উত্তওথর তো
রামতারথির ওৃষ্ণথকাপাথর ঘত্তরথির প্রত্তত থন্দ
য়। এতত্তদথন ছ বুছথত পারথ – ‘ভাথা ওথর
অনুোন ওরথ ব াধ্ুই ধ্রা পথড়- ত্তযত্তন যত
মাা চপুন, পৃত্তেবীথত আমার মথতাই ব ছবটা।’
(মযাপূরি, কেগুি, ত্তবশ্বভারতী, পৃিঃ ১৮১)
ওৃষ্ণথকাপাথর চকত্তিঔযাত দায়ধ্মথ-মত্ব মস্তই
ছয ওাপটয- এই ত্তস্থর ওথর তার এতত্তদনওার এওটা
দুথবথাধ্য মযা পূরি । ূক্ষ্ণবুত্তদ্ধ ম্পন্ন উত্তও
রামতারি ত্তনথচর পানওতথাথও থন্দ ওথরথঙ।
তার ঘত্তরথির এওত্তট ত্তবথল ত্তদও থন্দ-প্রবিতা।
যা তার চীত্তবওার াথে অথনওটাই ামেযপূিথ।
‘রত্তববার’ কথে অত্তম্বওাঘরি এওত্তট
উথেঔথযাকয ঘত্তরি। ত্তবয়-বযাপাথর  ওাত্ততবযাবাথয় অত্তম্বওাঘরি পাওা। পূচা-অঘথনার
পালাপাত্তল আইথনর পরামলথ ছদয়া দুই বযাপাথরই
ত্ততত্তন মভাথব তা ত্তমত্তথয় ঘথন। অভীথওর
নাত্তস্তওতা বযাপাথর ত্ততত্তন উদাীন। আঔযাথন
অত্তম্বওাঘরথির গুরুত্ব ওম নয়। ‘নামেুর কে’
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কথের বক্তার বাবা বাাংাথদথলর ছওাথনা এও
মওুমার রওাত্তর উত্তও এবাং রায়বাাদুর।
বেভথে তাঁর ছঙথ ত্তবথদ্রাীর ভূত্তমওা ত্তনথ খটা
ওথরই ত্ততত্তন তাঁর বাত্তড় আা বে ওথর ত্তদথন।
ত্তওন্তু তাঁর মৃতুযর পর চানা ছক উইথ তাথও
ত্তবয়-বত্তিত ওথরত্তন। কথের আঔযাথন তার
ভূত্তমওা ওম নয়।
‘ছমখ  ছরৌদ্র’ কথের অনযতম ঘত্তরি
ললীভূি দয ত্তবওত্তলত এম.এ, ত্তব.এ। ছাথওর
থে ছমাথমলা ত্তও ভাস্থথ দুথটা ওো বা তার
িারা থয় উেত না। ছঘাথঔ ওম ছদঔত বথ তার
ভ্রূ-ওুত্তিত দৃত্তি ছাথওর ওাথঙ দ্ধতয বথ মথন
থতা। পরীক্ষা পাথলর পথর ছওাথনা ওাথচ
ত্তভড়থত অক্ষমতার চনয ত্তপতার ইিায় ছ ত্তবয়রক্ষার ওাথচ ত্তনযুক্ত । ত্তওন্তু পেীবাীথদর
উপদ্রথপ লত্তলভূি ক্রথমই তার ত্তববথরর মথধ্য
অদৃলয থত াক। খথরর এওত্তট ছওাথি
তক্তথপাথর উপথর ওতগুত্ত বাঁধ্াথনা বই; আর
নতপৃথি ছ বময় পাে-ত্তনত্তবি োথও। ত্তবয় ওী
ওথর রক্ষা ত তা ত্তবয়ই চাথন।
দয পাল ওরা উত্তও লত্তলভূি প্রথফলনা
আইনজ্ঞ নয়। ছইচনয ত্তমেযা মওদ্দমায় ত্তবরুপতা
প্রওাল ওথর ছ প্রত্ততথবলী রওুমাথরর ত্তবদৃত্তিথত
পথর। তার ছঔথতর মথধ্য করু প্রথবল ওথর,
ীমানা ত্তনথয় ত্তবথরাধ্ বাথধ্, প্রচারা থচ ঔাচনা
ছদয় না এবাং উথট ত্তমেযা মওদ্দমার, এমনত্তও
েযার পথর প্রাথরর ভয় ছদঔায়। লাত্তন্তত্তপ্রয়
লত্তলভূি ছলথ গ্রাম ছঙথড় ওওাতা যাবার
উথদযাক ওথর। ইত্ততমথধ্য মফিঃস্ব ভ্রমথি আকত
চথয়ে-মযাত্তচথেট ওতৃও রওুমার অনযায়ভাথব
অপমাত্তনত থ রওুমার তার াথে ছদঔা ওরথত
ত্তকথয় বথ, ‘াাথরর নাথম মানাত্তনর মওদ্দমা
আত্তনথত ইথব, আত্তম ছতামার উত্তও ইয়া
ত্তড়ব।’ (ছমখ  ছরৌদ্র, কেগুি, ত্তবশ্বভারতী, পৃিঃ
১৯৬) তারপর মওদ্দমার ত্তদন মযাত্তচথেট তাথও
ঔা ওামরায় ছেথও ছকাপথন ত্তমটমাথটর প্রস্তাব
ওরায় ছ ‘আমার মথেথও আত্তম এরূপ পরামলথ
ত্তদথত পাত্তর না। ত্ততত্তন প্রওালযভাথব অপমাত্তনত
ইয়াথঙন, ছকাপথন ইার ত্তমটমাট ইথব ওী
ওত্তরয়া।’ (ছমখ  ছরৌদ্র, কেগুি, ত্তবশ্বভারতী, পৃিঃ
১৯৭) – এই বত্তয়া মযাত্তচথেটথও ত্তফত্তরথয় ছদন।
তাঙাড়া পরবতথী ময় ওওাতা ঘথ যায়ার
ময় নদীবথক্ষ ছওাথনা এও াথথবর বন্দুথওর
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গুত্তথত মাচথনর ছনৌওার ত্ত মাত্তধ্ প্রতযক্ষ
ওথর লত্তলভূি প্রত্ততবাদ মুঔর থয়থঙ।
াথবথদর প্রত্তত লত্তলভূথির এই ত্তবথদ্রাী
মথনাভাব তৎওাীন আইন বযবায়ীথদর ধ্াথতর
ত্তবয় ত্তঙ।
শুধ্ুমাি উত্তও চীত্তবওার অত্তধ্ওারী ঘত্তরিই
নয়, বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী ছেত্তির নানা
চীত্তবওার অত্তধ্ওারী ঘত্তরি রবীন্দ্র ছঙাটকথে
পায়া যায়। বৃত্তিত্তবত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী
ছেত্তির অন্তকথত বযাত্তরস্টার, মযাত্তচথেট, ছেপুত্তট
মযাত্তচথেট, চচ, াত্তওম, ওাথক্টর, মুথেফ,
ছমাক্তার প্রভৃত্তত ত্তবত্তঘি চীত্তবওার অত্তধ্ওারী মানুথর
উপত্তস্থত্তত তাঁর ছঙাটকথে রথয়থঙ।
‘ওমথফ’ কথের নত্তনীর বাবা ত্তমস্টার ভাদুত্তর
এওচন বযাত্তরস্টার। ত্তমস্টার ভাদুত্তরর ওায়দা ওানুন
াথবী। নত্তনীর ভাবকত্ততও ত্তমস্টার ভাদুত্তর
বুছথতন না। ত্ততত্তন াথবওী মানত্তওতার ছাও।
বত্তওঙু ত্তবঘার-ত্তবথবঘনা ওথর ঘার াথবওী
মানত্তওতা বা প্রবিতার মথধ্য তার চীত্তবওার
প্রভাব আাংত্তলও পত্তরমাথি ত্তবদযমান।
‘ছমখ  ছরৌদ্র’ কথে চননও ইাংথরচ
মযাত্তচথেট ঘত্তরথি রথয়থঙ লত্তলভূথির প্রত্তত
ত্তবথিী মথনাভাব। মযাত্তচথেট াথব মথন ওথরন
লত্তলভূথির এই দ্ধতযপূিথ আঘরথির মূথ
রথয়থঙ ওনথগ্রথর ঘা। এওটা পাও-ঘক্র বাত্তধ্থয়
অমৃতবাচাথর প্রবে ত্তথঔ কভিথথমথের থে
ত্তঔত্তটত্তমত্তট বাধ্াবার চনযই ওনথগ্রথর এই ঘা।
ক্ষুদ্র ওেওথও এথওবাথর দমন ওথর ছফবার
চনয মযাত্তচথেথটর াথত অত্তধ্ওতর ক্ষমতা ছদয়া
য়ত্তন বথ ভারতবথীয় কভিথথমেথও অন্তত দুবথ
বথ াথব মথন মথন ত্তধ্োর ছদন। পত্তনথবত্তলও
মানত্তওতায় পুি ইাংথরচ মযাত্তচথেথটর এই
ঘত্তরিনবত্তলিয
ছেথও তৎওাীন ইাংথরচ
মযাত্তচথেটথদর এওটা ত্তঘি ছভথ থে।
ত্তওন্তু অনযত্তদথও ‘ত্তদত্তদ’ কথের াথব
মযাত্তচথস্টট স্বহৃদয় মানত্তওতা ম্পন এওত্তট
ঘত্তরি। ত্ততত্তন পত্তনথবত্তলও মানত্তওতায় ভাবাপন্ন
ঘত্তরি নন। ‘ত্তদত্তদ’ কথে তাত্তরিীবাবু এওচন
ছেপুত্তট মযাত্তচথেট। ললীওার স্বামী চয়থকাপা
তাত্তরিী বাবুর পত্তরত্তঘত ত্তঙথন। ফথ ললীওা
তাঁর অন্তিঃপুথর অত্তভথযাক ওরথত এথ প্রেথম
ত্ততত্তন ত্তবরক্ত থ ললীথও আশ্বস্ত ছরথঔ ত্ততত্তন
চয়থকাপাথও পি ত্তথঔ ত্তদথন। তাত্তরিীবাবুর
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মত উদার মানত্তওতা ম্পন ছেপুত্তট মযাত্তচথেট
চীত্তবওাধ্ারী ঘত্তরথির পালাপাত্তল ‘ত্তবঘারও’ কথের
ছমাত্ততথমান দথির মত ধ্ূতথ ঘত্তরি ত্তবদযমান।
মাথচর উচ্চ আথন অত্তধ্ত্তষ্ঠত চচ
ছমাত্ততথমান ঘাত্তরত্তিও ত্তদও ত্তদথয় বযত্তভঘারী
য়া থে আপন ওুওথমথর চনয ত্তবন্দুমাি
অনুতি নন। বরাং ছয ক্ষীথরাদার প্রত্তত ত্ততত্তন
অনাঘার ওথরত্তঙ তাথও দণ্ড ত্তদথত ওুত্তিত
নত্তন।
‘এওরাত্তি’ কথের বক্তার প্রত্ততথবলী নীরতন
এওচন ওাথক্টর। বাযওাথ নীরতন খর ছেথও
পাত্তথয় ছঔাপড়া ত্তলথঔ ওাথক্টথরর নত্তচর য়।
কথের আঔযাথন নীরতথনর প্রতযক্ষ উপত্তস্থত্তত
ছনই। তথব নীরতন ঘত্তরথির মাধ্যথম থচই
অনুথময় ছয, তৎওাীন মথয় ওাথক্টর য়ার

প্রত্তত ত্তলত্তক্ষত বাগাত্ত মাথচর ছছাঁও ছবথড়ত্তঙ।
আথাঘনার ূঘনাূথি ছই প্রবিতার ওারি
াংথক্ষথপ তুথ ধ্রার ছঘিা ওরা থয়থঙ।
পত্তরথলথ বা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছঙাটকথে
বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী ছেত্তির ও
ঘত্তরিই আঔযাথন মান গুরুত্ব পায়ত্তন। তথব এওো
স্পি ছয, পত্তনথবত্তলও লাথনর লত
ত্তবত্তধ্ত্তনথথধ্র মথধ্য বাগাত্ত মধ্যত্তবি উত্তনল  ত্তবল
লতথও তার ছয ঐত্ততাত্তও ভূত্তমওা পান ওথরথঙ
রবীন্দ্র ছঙাটকথে স্বাভাত্তবওভাথবই তার প্রত্ততফন
খথট । তৎথে বৃত্তিত্তভত্তিও মধ্যত্তবি আইনচীবী
ছেত্তির অন্তুকথত নানা চীত্তবওার অত্তধ্ওারী মানুথর
প্রত্ততত্তবম্ব রূথপ রবীন্দ্র ছঙাটকে এওটা অনয মািা
ছপথয় যায়।
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