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Abstract
Most of the people say, Tagore’s ‘Shesher Kabita’ is the story of Amit Roy. The
question arise, who is this Amit Roy? Is Rabindranath Tagore’s Shesher Kabita’
realy a just story of Amit Roy? We know, this Amit Roy and his revolutionary
theory of devine love is note of admiration till now. There has been a lot of debate
regarding its acceptability of new theory of love. As a male character, so far
priority was given to Amit Roy, whether the similar importance was given to
female characters? The present paper attempts to explore the answer of these
questions and review the novel with analyzing various characters.

„শষলয কবফতা‟ ঈন্যা বরখষত বগষে
„কাষরয
মাত্রায
ধ্ববন
রৄনষত
শষেবছষরন
যফীন্দ্রনাথ।
পর
াববতিক মাাযাত তাাযাআ শতা আ ধ্ববন
রৄনষত ান। তফুও অভযা জাবনত
„শচাষখয ফাবরত „শগাযা‟ত „শমাগাষমাগ‟
ফা „চতুযঙ্গ‟য ভত ঈন্যাষয স্ফষ্টাষকও
তাায ভাভবেক ফা ইলৎ যফততীকাষর
ভাষরাচনায বতমতক ফাকি রৄনষত
ষেবছর। কথাও অভাষদয জানা
নে শমত ভুরতঃ কষলার-কাবরকরভীে
শরখষকযাআ
আ
ববষমাগষক
অষদাবরত কষযবছষরন। পষর রৄরু
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ষেবছর বফষরা। স্থবফয ভাষজয
বফরুষে বফষরা নেত শকান ফাধা ফন্ধষনয
বফরুষে বফষরা নেত বফষরাটা বছর
যফীন্দ্রনাষথযআ বফরুষে ককবাষফ।
অধুবনক াবষতিয পিান
শদৌযাষে যফীন্দ্রাবতি শম ক্রষভ
কঘষয ষত চষরষছ – তা ষনক
অষগআ নুবফ কযষত শষযবছষরন স্েং
যফীন্দ্রনাথ। তাআ শকান ংঘষলত না বগষে
গবীয ববজ্ঞতাে কবফগুরু ঈচ্চাযণ
কষযন“ফ সরখা রুপ্ত য়, ফাযম্বায মরমখফায তবয
নূতন কাবরয ফবণে। জীণে সতায অক্ষবয অক্ষবয
সকন ট সযবখমি ূণে কময। বয়বি ভয়
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নফীবনয তুমরকাবয থ সিবে মদবত বফ।
সাক রয় ভামপ্তয সযখাদুগে। নফবরখা আম
দেববয তায বস্মস্তূযাম মফদীণে কমযয়া
দূযান্তবয উন্মুক্ত করুক থ, স্থাফবযয ীভা
কময জয়, নফীবনয যথ মাত্রা রামগ।”১
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অকাষযয বদক বদষে খুফ শছাট
„শষলয কবফতা‟ ঈন্যা। ভাত্র
ষতষযাবট বযষেষদ তায বযভাবি।
ষেষত্র কটা ফিাায অভায খুফ
গুরুত্বূণত ভষন েত জাবননা াঠষকযা
অভায ভত ষফন বকনা। টাআ য
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বদক শথষক „শষলয কবফতা‟ ঈন্যা
কবফতাযআ বফবষ্টি ফন কযষছ। কবফতা
শমভন কবফয কভ ব্দ খযষচ ফিঞ্জনাভে
ঈরবি প্রদান। „শষলয কবফতা‟
ঈন্যাও অষর তাআ নে বক? ফক্তফি
শ বকংফা চবযষত্রয দ্বন্দ্ব ফ ফিাাষযআ
ঔন্যাবক বফদ বফষেলষণয থ
বিষে শগষছন। বনুণ তুবরয টাষন
ফুবঝষে বদষেষছন চবযষত্রয গবতপ্রকৃবতত
অয ফক্তষফিয শল বায তুষর
বদষেষছনত ছষদাফে বালাববঙ্গয ঈয।
ঈন্যাবট
রৄরু
ষেষছত
বভষতয গল্প বদষে। চভৎকৃত আ মখন
বনষজয ৃষ্ট চবযত্র আ বভষতয ভুখ
বদষে শরখক বনষজআ ভাবি শঘালণা
কষযন বনষজয কবফ জীফষনয। বদক
শথষক ঈন্যাবটষত নতূনত্ব অষছ।
ঈন্যা িষত রৄরু কষয স্েং
ঔন্যাবষকয ভন ভযণ-ভষাৎষফ
অভযা যীবতভত কচবকষে মাআ। বকন্তু
শমত „শষলয কবফতা‟ তায ভাত্র
ষতষযাবট বযষেদ বনষে অভাষদয
কাষছ ত গুরুত্বূণত ষে ঈষঠত তায
কাযণ
রুবকষে
অষছ
ন্যত্র।
ভাষরাচনাগ্রষেয াতা খুরষর শচাষখ
ষিত „শষলয কবফতা‟ শম অরাদা
কষয খুফ শফব অষরাবচত ষেষছ তানে। তফুও „শষলয কবফতা‟ অষরাবচত
ে। ে কষরজ িুোষদয ক্লাষয
পাাষক পাাষকত কষরজ কিাবটটষনত
বফশ্ববফদিারষেয গাছতরাে। কখষনা ফা
ফুবেজীবফষদয ান্ধি অড্ডাষতও তা
অষরাচনায বফলে ষে ঈষঠ।
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প্রশ্ন ঈঠষত াষয শকন?
„শষলয কবফতা‟ অস্ত কটা শপ্রষভয
ঈন্যা ফষরআ বক? ফাংরা াবষতি
শপ্রষভয ঈন্যাষয শতা ছিাছবি। তষফ
„শষলয কবফতা‟-আ শকন ত জনবপ্রেত
াঠষকয বফষলত তরুণ াঠষকয
কাষছ। অষর ঈন্যাবটষত শরখক
শপ্রভবফলেক ভন ষনষকযা নতুন ক
তত্ত্ব ঈস্থাবত কষযষছন-মা তবদষনয
প্রচবরত ধিানধাযণা বফশ্বা শথষক
কঝটকাে বযষে ষন ক ঠাৎ
অষরায ভুষখাভুবখ দাাি কবযষে শদে
অভাষদয। প্রথষভ বফশ্বা কযষত কষ্ট
ে। তাযয ঈষঠ াজাষযা তকত-বফতকত।
তষত্ত্বয ফাস্তফতা-ফাস্তফতা বনষে নানা
দ্বন্দ্ব। যাবয শআ দ্বষন্দ্বয খুফ
কাছাকাবছ না বগষে ফযং শআ
চবযত্রগুষরায কাছাকাবছ মাআত শম
চবযত্রগুষরায সুখরৃঃখত ফিাথা-শফদনায
অবঙ্গষক নযনাযীয শপ্রষভয শআ
ূক্ষ্মতষত্ত্বয ঈৎাযণ।
„শষলয কবফতা‟ ভূরতঃ চাযবট
চবযত্র বভত-রাফণি-শকবট-শাবানরার
য শপ্রষভয গল্প। শকঈ শকঈ ফষরষছন„শষলয কবফতা‟ বভত রাফষণিয
শপ্রষভয গল্প। শকঈ অফায ফষরষছন„শষলয কবফতা‟ বভত যাষেয গল্প।
ফগুষরা ভতাভতষক
ক জােগাে
জষিা কষয ঈন্যাবট মবদ কফায
নতুন কষয বিত তষফ ভষন ে শমন
চবযত্র শমন চবযত্র বষষফ বভত যাে
কটু শফব প্রাধান্য শষেষছ। প্রাধান্য
শষেষছ তায ববনফষত্ব। স্ীকায
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কযায ঈাে শনআ শমত ভষন্দ্র-বফাযীচী-শ্রীবফরা-শগাযা-বফনে-বকংফা
ভধুূদষনয াাাব বভত যাে
যফীন্দ্রনাষথয ক ফিবতক্রভী ৃবষ্ট।
বকন্তু কটা ফিাায ষনষকযআ
শচাখ বিষে মাে শমত „শষলয কবফতা‟
ঈন্যাষ বভত নাষভয কবটভাত্র
ুরুল চবযত্রষক শকন্দ্র কষয ঈন্যাষয
ভস্ত নাযীচবযত্রগুবর অফবততত ষেষছ।
শকঈ তাষক ভাতৃষস্দষ ধন্য কষযষছত
শকঈ শপ্রভস্ধষদয স্থান বদষেষছত শকঈ
স্াভীরূষ ফযণ কষযষছত শকঈ ফা তায
বফষেয জন্য ঈবদ্বগ্ন ষেষছত শকঈ অঘাত
কষযষছত তায স্প্নষক „অআবডোযপানু‟ ফষর ঈবিষে বদষেষছ। তফুও
প্রবতবট নাবযচবযষত্রয কভাত্র রেবফন্দু
ষে দাাবিষেষছ বভত যাে। বকন্তু
শকাথাও শমন অভায ভষন েত
ঈন্যাষ প্রবতবট নাযীচবযষত্রয দ্বাযা
বনেবিত ষেষছ শরখষকয বতমষে
রাবরত বভত চবযত্র। জাবননাত
বাফনাে অজষকয াঠষকয বফশ্বাী
ষফন বক না?
বভত বাষফত শ বনষজ শমভন
স্তি প্রকৃবতযত তায প্রণষেয াত্রীবটও
শতভন বদ্বতীো ো চাআ; মাষত ড্রবেং
রুষভ অয াাচজষনয ভাঝখাষন তায
বস্তত্ব াবযষে না মাে। বভষতয
কল্পনাে নাযীয ফেফ কবল্পত ে
স্গতষদষফয অকষল্প। „ভবদযফতষতয
নািা খাওো শপবনষে ওঠা ভুর শথষক‟
শম শদফীয অবফবতাফ।
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অয ফাস্তফ ভাষজয নাযী?
মুগমুগ ধষয শম নাযীযা ুরুলতষিয
ফাবনষে শতারা শগারকধাাধাে থভ্রান্ত
ষে শআ নাযীষদয শকান শচাষখ শদখষছ
যফীন্দ্রনাষথয বপ্রোত্র বভত যাে?
অভাষদয বুষর শগষর চষর নাত
শভষেষদয ঈষয ুরুলষদয অবধতি
বনষে শকান ক ভাজবততলীয ষঙ্গ
কষথাকথষন বভত ভুখ শথষক
বগাষযট নাবভষে পস্ কষয ফষর--“ুরুল অবধতি শছষি বদষরআ
শভষে অবধতি রৄরু কযষফ। রৃফতষরয
অবধতি বত বেংকয।” শ অষযা
ফষর- “শম ষেয দখষর বকর অষছ
শ বকর বদষেআ াবখষক ফাাষধত থতাৎ
শজায বদষে। বকর শনআ মায শ ফাাষধ
অবপভ খাআষে থতাৎ ভাো বদষেত
বকরওোরা ফাাষধ ফষটত বকন্তু শবারাে
না; অবপভওোরী ফাাষধও ফষটত
শবারােও। শভষেষদয শকৌষটা অবপষভয
বযাত প্রকৃবত েতানী তায শজাগান
শদে।” খুফ স্াবাবফকবাষফআ বভত
চবযষত্রয কাষছ তা অভাষদয প্রতিাবত
বছর না।
াবনষে ফরা কথায তুরূ
াবজষে বভত বাে ফি ফি ফক্তৃতা
শদেত বচন্তাধাযাে স্াতষিি শভষেষদযষক
ভুগ্ধ কষয। বকন্তু তায স্াতিি শম কতটা
ন্তঃাযূণি শভষেষদয তা ফুঝষত ফাকী
থাষক না। শফান ববয কাছ শথষকআ
অষ প্রতিাঘাত “বকন্তু শতাভায বনষজয
ভত ফষর শকান দাথতআ শনআ; মখন
শমটা শয বাষরা শানাে শআবটআ তুবভ
Volume-I

ফষর ফ।” ঈত্তষয বভত ফষর-“অভায
ভনটা অেনাত বনষজয ফাাধা ভতগুষরা
বদষেআ বচযবদষনয ভষতা মবদ তাষক
অগাষগািা শরষ শযষখ বদতুভ তা ষর
তায ঈষয প্রষতিক চরবত ভুূষততয
প্রবতবফম্ব
িত
না।”
তাআ
ভাষরাচকষদয ফক্তফি নুমােী বভত
চবযষত্রয স্াতিি অষর শকাথাে শ
প্রষশ্নয ভীভাংা াআ না।
করকাতা শথষক ছুবট কাটাষত
ষ বরং াাষি কাকতারীেবাষফ
রাফষণিয ভুষখাভুবখ ে বভত। বরং
াাষি প্রথভ বযচষেয য রাফষণিয
ষঙ্গ বভষতয ধীষয ধীষয অরা ফং
অরা শথষক শপ্রভ। ভূরতঃ শআ
শপ্রষভয বফষলত্ব
ফং কাফিবনষ্ঠ
শভাভাোআ অোবদত কষয যাষখ ভগ্র
ঈন্যাষক। অয শআ অোদষনয
তরাে াবযষে মােত ভানফীত্তায মথাথত
জীফষনাবিয গুরুত্ব
ফং তাষক
বফষেলণ
কষয
শদখায
অরৄ
প্রষোজনীেতাও।
যফীন্দ্রাবষতিয নাবেকা ফরষত
াধাযণবাষফআ ফিবক্তত্বভেী নাযীয ছবফ
শবষ ওষঠ ভষন। বফষনাবদনীত কুভুবদনীত
সুচবযতাত দাবভনীত বকংফা রা ফায
ভুষখআ অষর ভস্ষয ঈচ্চাবযত ষেষছ
“নত কবয ভাথা
থপ্রাবন্ত সকন যফ জামন
ক্লান্ত ধধমে প্রতযাায ূযবণয রামগ
ধদফাগত মদবন?
শুধু শুবণয সচবয় যফ? সকন মনবজ নাম রফ মচবন
াথেবকয থ?” (ফরা)
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রাফণিও তায ফিবতক্রভ নে।
বকন্তু ভাষরাচষকযা অফায প্রশ্ন তুষরন
“ কবট মুবক্তফাদী ও ফাস্তফফুবে ম্পন্ন
শভষে বভষতয ঈেবত শপ্রষভ শমবাষফ
বফগবরত ে ফং শষল শআ শপ্রভ
প্রতিাখাষনয ভধি বদষে শম অাত
স্াবাবফক বযণবত শফষছ শনেত শআ
কাযষণআ তায চবযত্র বকছুটা রৃষফতাধি ও
জবটর ষে ষিষছ।”২
অয
শজষন্যআ রাফণি চবযষত্রয গুরুত্ব
ষনকখাবন। অষদৌ তায বযণবত
স্াবাবফক বকনাত শস্োে আ বযণবত
শফষছ শনওোয শছষন তায চাবযবত্রক
ংগবত ধযা ষিত না বক
নাযীষচতনায ন্য কবট গবতষথয
ন্ধান শদে-অজষকয মুষগ তা কফায
নতুন কষয শবষফ শদখায প্রষোজন অষছ
বফবক।
ম্পকত মত বগষেষছ শপ্রভ তত
গবীয ষেষছ। ক্রষভ রেি কবয বভত
ফং রাফণি যস্ধষযয কাষছ „বভতা‟
ও „ফন্যা‟ আ রৃবট নাষভ ফাাধা ষিষছ।
বভষতয কষটঠআ রৄবন – “শ শভায
ফন্যাত তুবভ নন্যা/অন ধন্যা।”
মথাযীবত রাফণি ভুগ্ধ ে। ষফআ ফা না
শকত অষর নাযী শতা তাআ চােত ুরুল
তায ভস্ত শৌরুল বনষে ফবরষ্ঠ দৃি
কষটঠ শঘালণা করুক বাষরাফাায কথা।
য শচষে শফব চাওো নাযীয অয কী
ষত াষয। শআ ঞ্জরীবযা ভুগ্ধতায
জষন্য নাযী াযাজীফন ষো কযষত
াষয। অয শজষন্যআ েষতা
শাবানরাষরয অবফবতাফ রাফষণিয
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জীফষন শতভন ছা শপরষত াষয না।
যফীন্দ্রনাথ তায কাযণ বষষফ ফষরন –
“ কবদন শাবনরার ফযদান কযষফ
ফষরআ ফুবঝ রাফণি – বনষজয
ষগাচষযআ ষো কষয ফষবছর।
শাবনরার শতভন কষয ডাক বদষর
না।”
ডাক
বদষেবছর
বভত।
বাষরাফাায ঈত্তাষ ধন্য কষযবছর
রাফষণিয নাযীজীফন। „ঘষয ফাআষয‟য
বফভরাষকও দী ভনবক কষয ডাক
বদষেবছর। শম ডাষক বনবখষরষয বনবিন্ত
অশ্রে শছষি শফবযষে ষবছর বফভরা।
ফষষল বুর ফুষঝ রৄবষফাধ বনষে
ুনযাে বপষয শগষছ বনবখষরষয কাষছ।
বকন্তু শকন জাবন ভষন েত ুরুষলয
প্রফৃবত্তয কাষছ ায ভাষনষছ বফভরায
নাযীত্ব। দী বনষজয প্রষোজষন
ফিফায কষয বফভরাষক। অয
বনবখষর; বফভরা বুর কষযষছ শজষনও
তাষক ফাধা শদে না। ফযং গৃীভাে
শস্োফদী স্বীষক ফষর – “অবভ চাআ
ফাআষযয ভষধি তুবভ অভাষক াওত অবভ
শতাভাষক াআত ওআখাষন অভাষদয শদনা
াওনা ফাবক অষছ।” বকন্তু বফভরা
কান্ত বনজস্ চাওো াওো শমন
স্ধষ্টআ শথষক মাে ভগ্র ঈন্যাষ।
রাফণি য শথষক ফিবতক্রভ।
যফীন্দ্রনাষথয বফষনাবদনী বকংফা দাবভনীও
তাআ। তাযা শকঈআ বফনাপ্রষশ্ন জীফষন
তিাগ স্ীকায কযষত শষখবন। „নাযী
তিাষগয প্রতীক‟ তথাকবথত
আ
প্রফাদষক তাযা শবষঙ গুবিষে বদষে
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মুবক্তয ভাধিষভ জীফষনয বন্ধান্ত
বনষেষছ। বভত মখন রাফণিষক বফষে
কযায প্রস্তাফ বনষে শমাগভাোয কাষছ
ষ ভত চাে ফং শষেও মােত তখন
শথষকআ রাফণিয ভষন ফাাষধ দ্বন্দ্ব।
ফাস্তফষঘালা চবযত্র রাফণি ফুঝষত াষযত
বভষতয স্প্ন-কল্পনাত তায ফষিা ফষিা
অদত ফবকছুআ অষর পাাবক। বনষজয
কবল্পত স্প্নযাষজি নাযীষক শ কষয
শযষখষছ ষধতক ভানফী অয ষধতক
কল্পনা। তায শপ্রভ শেষটাবনকত ফাস্তষফয
ষঙ্গ মায শকান ংষমাগ শনআ। শপ্রেী
ফং শশ্রেীষক শ ক জােগাে
ফাাধষত শচষেষছ বকন্তু রাফণি বভতষক
ধবযষে শদে তায বুর – “তুবভ শতা
ংায পাাদফায ভানুল নওত তুবভ রুবচয
তৃষ্ণা শভটাফায জন্য শপষযা।” তাআ
বভষতয প্রবত দভি বাষরাফাা থাকা
ষত্বও শআ স্প্নযাজি শথষক রাফণি
ষয ষষছ বনঃষব্দ। শম রাফণি
ফরষত াষয – “অন রুবচয জষন্য
অবভ ষযয রুবচয ভথতন ববষে
কবযষন” – তায ষে শটাআ
স্াবাবফক।
শচতনাম্পন্ন নাযী কখষনাআ
ুরুষলয ছকফাাধা আ স্ষপ্নয খাাচাে ধযা
বদষত চাে না ফযং স্প্নষক গুবিষে শদে।
ভষন ষি মাে যফীন্দ্র যফততী
াববতিক
ভাবনক
ফষদাাধিাে
„ুতুরনাষচয আবতকথা‟য কথা। শমখাষন
ী কল্পনা কষয “শকোবয কযা পুষরয
ফাগাষন ব্লাঈজ বযবত যভণী‟ শক।
তায স্প্নষক শগারাষয চাযায ভষতা
Volume-I

াষে ভাবিষে বদষে মাে ক গ্রাভি
গৃফধু কুসুভ। ফবরষ্ঠ কষেয শজাষয শ
ীয াজাষনা ফাগান গুবিষে বদষত
চাে। রাফণিয প্রবতফাদ কুসুষভয ভত
ততটা শাচ্চায নেত গবীয ঈরবিয
অষরাষক ভস্ত ফন্ধন শথষক বভতষক
ভুবক্ত বদষত শ বনঃব্দ ববমান চাবরষে
মাে। ছষদাফে ববঙ্গষত ফষর-

“সতাভাবয মদইমন ুখ, ভুমক্তয ধনবফদয সগনু যামখ
যজনীয
শুভ্র
অফাবন। মকিু আয নাই ফামক,
নাই প্রাথেনা, নাই
প্রমত ভুহুবতেয ধদনয যাম,
নাই অমবভান,
নাই দীন কান্না, নাই গফে াম,
নাই মিু মপবয
সদখা। শুধু স ভুমক্তয ডামরখামন
বমযয়া মদরাভ
আমজ আভায ভৎ ভৃতুয আমন।”

বভষতয প্রবত তায বাষরাফাা
শম কতখাবন গবীয বছর – ভগ্র
ঈন্যা জুষি তায বযচে াআ
অভযা। থচ বভত বকন্তু রাফণিয
ভষনয খফয যাষখ না। কবদন ফলতায
বদষন ষোযত রাফণিয কাষছ আষে
থাকষরও কবট তুে „ফলতাবত‟য বাষফ
শ শমাগভাোয ফাবিয বদষক া ফািাে
না। শখাাজ যাষখ না শ শমাগভাোযও।
শম শমাগভাো রাফষণিয রৃঃখষভাচষন
ভাতৃরদষেয ীভ ভভত্ব বনষে বগষে
ষ চায াষতয বভরন ঘবটষেষছন
বভষতয ফাােত শআ শমাগভাোষক
মখন বনষজয শফান ফং ুযষনা শপ্রবভকা
ষ ভান কষযত তখন বভষতয
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যফ প্রবতফাদ কযষত শদবখনাত পষর
াঠষকয বতবপ্রে বভত চবযত্রবটষক
অয কটু নতুনবাষফ শবষফ শদখায
ফকা শথষকআ মাে।
বভত চবযত্র বফষেলষণ শ্রী
বভে চক্রফততী ফশ্য বভষতয ষে
ফষরন – “মাাযা অবটতস্ট ষেও
অবটতষস্টয শচষে ফষিা থতাৎ মাাযা ভান
চবযত্রফান ুরুল তাাযা অটতষক স্ভবভাে
প্রবতবষ্ঠত কষযও জীফষনয বফবফধ
দাবেষত্বয ভষধিআ অটতষক ংগত
কষযষছন। শমষকান অবটতষস্টয ষে আ
রৃআ দাবেত্ব – ংাষযয প্রবত দাবেত্ব
ফং অষটতয প্রবত দাবেত্ব – ক ষঙ্গ
ূণত কষয চরা কবঠন। বভত যাষেয
ষে তা রৄধু কবঠন নেত ম্ভফ। প্রথভ
শথষকআ শকথা অভযা ফুঝষত াবয।”৩
রাফণিও গবীযবাষফ কথা ঈরবি
কষযবছর ফষরআ বফষেষত ম্মবত
জাবনষেষচ। তায
ববফিবক্ত অযও
দৃঢ় ষেষছ বভষতয ূফত
ত ন শপ্রবভক
শকবট বভষত্রয অগভষন।
ড০ শ্রীকুভায ফষদাাধিাে প্রশ্ন
তুষরষছনত শকবটয প্রবত „বভষতয ঙ্গত
অকলতষণয ফিাখিা শকাথাে?”৪
তাায
ভষত বভত শকবটষক বাষরাফাষবনত
ববনে কষযষছ ভাত্র। কথাবট
ষনকাংষ বতি নে। কাযণ ফাস্তফ
ববজ্ঞতারি রাফণি ঈরবি কষয
নাযীভষনয ন্ততবনবত শফদনায কথাত
মখন ববভানেুি শকবট বভতষক তায
অংবট প্রতিাতণ কষয ফরষরা –
“ফাবজষত মবদআ াযরুভত তষফ অভায
Volume-I

আ বচযবদষনয াষযয বচহ্ন শতাভায
কাষছআ থাক বভত।” শপ্রভীন অংবটয
কথা শকতকী বাফষত াষয না। তাআ
শরখক জানান – “অংবট খুষর
শটবফরবটয ঈয শযষখআ দ্রুতষফষগ চষর
শগর। নাষভর কযা ভুষখয ঈয বদষে
দরদর কষয শচাষখয জর গবিষে িষত
রাগর।”
আ প্রথভ কবট মিণাকাতয
শভষেষক অবফষ্কায কবয অভযা। শভবক
প্রাধনত কৃবত্রভ জীফনমাত্রা ফবকছুষক
তুে কষয মায শবতয শথষক শফবযষে
অষ
ক বচযন্তন শপ্রবভকত শম
বভতষক
মথাথত
বাষরাফাষত
শষযবছর। ফুেষদফ ফসু আ দৃশ্যবটষক
খুফ গুরুত্ব বদষে ফষরষছন – “তাায
ভুষখয কথাে শম শফদনায সুয রৄনষত
াআত শআ সুয বভত-রাফণিয
কথাফাততায ভষধি কফাযও রাষগবন।
„শষলয কবফতা‟ে শপ্রষভয বফলষে
ফিাখিা অষছ ষনক। বকন্তু ঐ কবট
জােগাষতআ অভযা নুবফ কবয শম
শকঈ কাঈষক বাষরাফাষরা – ফা
শফষবছর।”৫
ভাষরাচষকয আ
ভন্তফিষক অভযা স্ীকায কযষত াবয
না। রৄধুভাত্র বফবস্পত আ আ শবষফ শমত
যকভ
কবট নাযীচবযত্র ফাংরা
াবষতি প্রাে ফষবরতআ শথষক শগর।
য জষন্য েষতা দােী ষনকটাআ স্েং
শরখক। কাযণ বভত-রাফণি অখিাষনয
প্রাফষরি ঈন্যা শকবট বভবত্তষযয জষন্য
জােগা শযষখবছষরন ীবভত।
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রাফণি শতা বঠক কষযআ বছরত
শম ুরুল রৄধুভাত্র বনষজয ভষনাযঞ্জন
কষয শফিােত ষন্যয ভষনয খফয যাষখ
না
ফং কল্পনায নাযীষক ঘষযয
বংাষন বধবষ্ঠত কযষত চাে –
তাষক বনষে ঘয কযা চষর না। ছািা
শকতকীয ভষনয বাষরাফাায ন্ধান
শষে শ কটুও শদযী না কষয
বভতষক নুষযাধ কষয – “ন্তত
িাখাষনষকয জষন্য শতাভায দরষক
বনষে তুবভ শচযাুবঞ্জষত শফবযষে ষা।
ওষক অনদ বদষত নাও মবদ াযত
ওষক অষভাদ বদষত াযষফ।”
নাযীভষনয আ ঔদামত অভাষদয বফবস্পত
কষয। রাফণি জানতত ফাস্তফ রাফণি
বভষতয কাভনা নেত তাআ কল্পনায
রাফণি বফফাষয প্রাতিাবক তুেতাে
ভবরন ষে মাক্ বভষতয কাষছ তা শ
শকানভষতআ চােবন। কবফতাে শ ফষর
–
“ভবতেয ভৃমিকা সভায, তাই মদবয় অভৃতভূযমত
মমদ ৃমি কবয থাক, তাাময আযমত
সাক তফ ন্ধ্যাবফরা
ূজায স সখরা
ফযাঘাত াবফ না সভায প্রতযবয ম্লান স্পে
সরবগ।”

রাফন্যয আ প্রতিাখিাষনয ভধি
বদষে ঈন্যাষয ভাবি ষত াযত।
কাযণ ফাংরা াবষতি বফষোগান্ত গষল্পয
জনবপ্রেতায বাফ বছর না। বকন্তু
যবফন্দ্রনাথ শআ গড্ডবরকা প্রফাষ গা
বাানবন। অয তাআ ঈন্যাষয শল
বযষেদ „শষলয কবফতা‟ে অভাষদয
জষন্য ষো কষয থাষক ায
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বফস্পে। রৄনষত াআত ষয যাষ্ট্র
শকতকীয ষঙ্গ বভষতয বফষেত ফং
বভতষক বফষে না কযায বন্ধান্ত
জ্ঞাষনয ভষধি শকবটষক বফষে কযায
নুষযাষধয শকান আবঙ্গত অভযা াআনা।
ফুঝষত াবযত টা বভষতয বনজস্
বোন্ত। যফীন্দ্র াবষতি খুফ কভ নাযীআ
বফনা প্রষশ্ন ুরুষলয ধযষণয ন্যাে
ভাথা শষত বনষেষছ।
রাফণিও প্রবতফাদ কষযবছর।
বকন্তু তায স্রূ ম্পূণত ববন্ন। অয
তাআষতা শ ফষর –
“সভায রামগ কমযবয়া না সাক,
আভায যবয়বি কভে, আভায যবয়বি মফশ্ববরাক।
সভায াত্র মযক্ত য় নাই –
ূবণযবয কমযফ ূণে, এই ব্রত ফমফ দাই।
উৎকণ্ঠায় আভায রামগ সক মমদ প্রতীক্ষায়
থাবক
সই ধনয কমযবফ আভাবক।”

ঈন্যাষয শষল শাবনরাষরয
ষঙ্গ শম রাফণিয বফষে বঠক ষেষছত
কথাযও আবঙ্গত াআ অভযা। খুফ
স্াবাবফকবাষফআ আ বন্ধান্ত রাফণি
চবযত্রবটষক কটু জবটরতায ভুষখাভুবখ
দাাি কবযষে শদে। বকন্তু অভযা জাবনত
শাবনরাষরয
শপ্রভষক
প্রতিাখান
কযষরও তায জষন্য রাফষণিয ভষন
শফদনা বিত বছর। বভষতয জীফন
শথষক ষয ষ শ শআ শফদনায
ভষধি বনষজষক খুাষজ াে।
তাআ ফষর বভষতয প্রবত তায
বাষরাফাাে শকান খাদ বছর বকনা –
ষদ ফৃথা। বভষতয স্প্ন কল্পনায
শানারী খাাচা ফং দাম্পতিজীফষনয
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গণ্ডীষত বনষজয শপ্রভষক অফে কযষত
চােবন ফষরআ শাবনরারষক শ বনষজয
জীফষনয ষঙ্গ গ্রবথত কষয। তাআ শল
বচবঠষত বভতষক ফষর –
“সম আভাবয সদমখফাবয ায়
অীভ ক্ষভায়
বাবরাভন্দ মভরাবয় কমর,
এফায ূজায় তাময আনাবয মদবত চাই ফমর।”
আয অমভবতয উবেবয স সযবখবি „
“ফ সচবয় তয সভায সই ভৃতুযঞ্জয়
স আভায সপ্রভ।
তাবয আমভ যামখয়া এবরভ
অমযফতেন অঘেয সতাভায উবেবয।
...
...
...
সতাভাবয মা মদবয়মিনু, স সতাভাময দান
গ্রণ কবযি মত ঋণী তত কবযি আভায়।
স ফন্ধ্ু, মফদায়।”

যফীন্দ্রনাথ বকন্তু জােগাষতআ
শথষভ থাষকনবন। রাফণি কতৃতক
প্রতিাখাত ষে শকবট বভবত্তযষক বফষে
কযায শছষন বভষতয শম মুবক্ত শষল
স্থান কষযষছনত তায ববনফষত্বযআ
„শষলয
কবফতা‟
শৌাষছ
মাে
জনবপ্রেতায ীষলত। মবতংকষযয ষঙ্গ
কষথাকথষন বভত ফষর – “শম
বাষরাফাা ফিািবাষফ অকাষ ভুক্ত
থাষকত ন্তষযয ভষধি শ শদে ঙ্গ; শম
বাষরাফাা বফষলবাষফ প্রবতবদষনয
ফবকছুষত মুক্ত ষে থাষকত ংাষয শ
শদে অঙ্গ। রৃষটাআ অবভ চাআ। ...
কবদন অভায ভস্ত ডানা শভষর
শষেবছরুভ অভায ওিায অকাত অজ
অবভ শষেবছ অভায শছাট্ট ফাাত ডানা
গুবটষে ফষবছ। বকন্তু অভায অকাও
যআর।”
Volume-I

ফরা মােত শপ্রভ ম্পবকতত মত
মাফতীে ংস্কাষয অভাষদয ভন তবদন
ফে বছর। বফফা ফববূতত শপ্রষভয
ন্ধাষন তায ভুবক্ত ঘটর। বকন্তু অষদৌ
বক ফাস্তফ তা ম্ভফ ? শছাট্ট ফাাে ডানা
গুবটষে ফা াবখ কআ ষঙ্গ অকা
ফং ফাাে তায ডানা শভষর ঈিষত
াষয ফষর অভাষদয ষদ ে।
রৄধু বভষতয ষেআ ম্ভফ। তাআ শম
বভত ফরষত াষযত - “শকতকীয ষঙ্গ
অভায ম্বন্ধ বাষরাফাাযআত বকন্তু শ
শমন ঘিাে শতারা জরত প্রবতবদন তুরফত
প্রবতবদন ফিফায কযফ। অয রাফণিয
ষঙ্গ অভায শম বাষরাফাা শ যআর
দীবঘত শ ঘষয অনফায নেত অভায ভন
তাষত াাতায শদষফ।” শ-আ-অফায
ফষর“আমভ মা ফরমি, য়বতা সটা আভাযই কথা।
সটাবক সতাভায কথা ফবর ফুঝবত সগবরই
বুর ফুঝবফ, আভাবক গার মদবয় ফবফ।”

বভত ফং রাফণি চবযষত্রয
বফযীতি খাষনআ। বভতষক স্ীকায
কষয শাবনরারষক গ্রণ কযষত বগষে
রাফষণিয শকান ঙ্গ – অঙ্গ তষত্বয
ফতািনায দযকায ে না। দযকায
ে নাত রৃবট ুরুষলয ভষধি বনষজয
বস্তত্বষক বজআষে যাখায প্রষোজনও।
ফযং কুে ততাে শ ফরষত াষয –
“বযফততষনয শস্ফাষত অবভ চাআ
শবষ/কাষরয মাত্রাে/শ ফন্ধু বফদাে”।
বভত ম্পষকত ভাষরাচক
ফান্তী ভুষখাাধিাে ফষরন – “বভত
যাে ফাস্তফ জগষত দূরব
ত ; শ
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ভষনাবফজ্ঞানীয গষফলণায ফস্তুত বকন্তু
কবফয ষচতন ৃবষ্ট।”৬
অভাষদযও
ভষন ে মতটা ষচতনতা বনষে শরখক
বভত চবযত্রষক াষকষছনত ততটা ন্য
চবযত্র নে। থচ বভষতয বফষলত্ব –
তায ফিবতক্রভী স্টাআর ফং শষলাক্ত
তত্ত্বকথায ফতািনাে। বকন্তু কটু
ূক্ষ্মবাষফ বাফষর ফরষত াবযত রাফণি
মবদ বভতষক ফাস্তফজীফষন স্ীকায না
কযতত তষফ বভতষকও শআ াধাযণ
তত্ত্বকথা অওিাষত ত না। ককথাে
ফরষত াবযত বভতষক স্ীকায কযায
ঈরবিটা মবদ রাফণিয না অতত
তষফ বভত কবথত শআ বফষস্নাযক
তত্ত্বকথাবটও ঈহ্য শথষক শমত। অয
বভত ? ম্ভফত ফাংরা াবষতিয ক
প্রতিাখান নােক ষেআ শথষক শমত
বচযকার।
“শষল নাব শমত শল কথা শক
ফবরষফ”-তাআ অভাযও বায শনআ শল
কথা ফরায। অভায রৄধুভাত্র অাতকথা ফরায বধকাযী। শআ বধকায
বনষেআ ফরষত াবযত শম বভত ফরষত
াষয – “অভায শযাভান্স অবভআ ৃবষ্ট
কযফ। অভায স্ষগতও যষে শগর
শযাভান্সত অভায ভষততও ঘটাফ শযাভান্স”
– শআ বভত ফশ্যআ যফীন্দ্রনাষথয
অয াাচটা নােক শথষক অরাদা।
তাষক ফুঝষত শগষর ভভতী ভন বনষে
তায খুফ কাছাকাবছ শমষত েত কাযণ

ফাস্তফ জগষত শ শফভানান। থচ আ
বভত চবযত্র রূােষণ শরখষকয মত
অষোজন ফ ফিথত ষে শমতত মবদ না
বতবন নাযী চবযত্রগুষরাষক ত কামতকযী
কষয তুরষতন। বভত বনষজআ ফষরষছ
– “জে শাক অভায রাফণিযত জে
শাক অভায শকতকীযত অয ফ বদক
শথষকআ ধন্য শাক বভত যাে।” বভত
যাে ধন্য ষেবছর ফশ্যআ। বকন্তু
রৄধুভাত্র শকতকী রাফণি নেত প্রবতবট
নাযী চবযষত্রয কুে ফদাষন। বভষতয
পরতাে বরবর গাঙ্গুবরত বভবভ শফাত
শমাগভাো কাষযায কথা অভাষদয বুষর
শগষর চষর না। শকননা তাষদয ফায
শকন্দ্রবফন্দু বছর বভত। বভষতয
করিাষণ ফাআ শকান না শকান রিাআষে
ফিাি বছর। বফবনভষে তাযা বকন্তু
কভুষঠা অষরাও শর না। কাযণ
বভত ফং বভত কবথত তত্ত্ব বনষে
„শষলয কবফতা‟ ভনবাষফ অভাষদয
কাষছ ভাথা তুষর দাািাে শমত অভযা
প্রাে বুষরআ মাআ শনথিচাবযণী নাযী
ত্তায কথা। শম নাযী কষট দাফী
কষয –
“আমভ নাযী, আমভ ভীয়ী
আভায ুবয ুবয সফেঁবধমি সজযাৎস্নাফীণায়
মনদ্রামফীন ী।
আমভ নইবর মভথযা ত ন্ধ্যাতাযা ওঠা,
মভথযা ত কানবন পুর সপাটা।”
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