
 

Volume- VIII, Issue-IV                                                     July 2020           1 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 01-08 

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

বাাংলা ছ াটগল্পে প্রতিফতলি ছলাকজীবল্পে শ্রীচৈিেয প্রভাব 

মুেমুে দাস 

গল্পবষক, বাাংলা তবভাগ, যাদবপুর তবশ্বতবদযালয়, কলকািা, ভারি পতিমবঙ্গ 

Abstract 

The essence of Vaishnava religion introduced by Sri Chaitanyadev was to distribute love 

and devotion equally to all people above caste, religion and to establish humanism. The 

ideology of Mahaprabhu’s great religion and liberal humanity has influenced the lives of 

the people of lower caste and rural Bengal and its real image is reflected in the short 

stories written by Rabindranath Tagore, Saratchandra Chottopadhyay and Tarasankar 

Bandopadhyay in Bengali literature. This is highlited in my article.  
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শ্রীচৈিেযল্পদল্পবর আতবভভাল্পব ছষাড়শ শিল্পক বাাংলার সমাজ-সাতিিয-সাংস্কৃতি, তৈন্তা-ছৈিোয় ছয েবজাগরণ 

ঘল্পটত ল িার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও প্রবিমাে। চৈিেযল্পদব  ছয েবয চবষ্ণব ধল্পমভর প্রবিভে কল্পরত ল্পলে 

িার মূল কথাই ত ল জাতি-ধমভ-বল্পণভর উল্পবভ  সমস্ত মােুষল্পক ছপ্রমভতি তবিরণ। মিাপ্রভুর এই উদার 

ছপ্রমধমভই গ্রাম বাাংলার জেজীবেল্পক তবল্পশষি তেম্নল্পশ্রতণর মােুষল্পক আল্পলাতড়ি কল্পরত ল। ছগৌরাল্পঙ্গর  

বণভল্পভদ তবল্পরাধী মােতবক উদারেীতির আহ্বাল্পে অেুপ্রাতণি, ভতির অন্তভতেতিি সাময ও মােতবকিায় উদ্বুদ্ধ 

সাংখ্যা গতরষ্ঠ তেম্নবণভ ও বণভিীে পল্লীবাাংলার মােুল্পষর জীবল্পের সিয তৈত্রই পতরস্ফুট  িল্পয় উল্পেল্প  বাাংলা 

ছ াটগেগুতলল্পি।  
 

     ছ াটগে অেল্পন্ত প্রসৃি মােব জীবল্পের রূপল্পক একতট মুিলূ্পিভর অিল্পল একান্ত কল্পর বযতিি   কল্পর 

ছিাল্পল । তবন্দুল্পি তসন্ধুর আস্বাদ ছদওয়াই িার প্রধাে চবতশষ্ট্য। ছ াটগে মােব জীবল্পের  ছয ছকাল্পো একতট 

মাত্র মুিলূ্পিভর অতভভবিার অিল্পল সম্পূণভ অখ্ণ্ড জীবেল্পক তবতিি কল্পর থাল্পক। আর বাাংলা ছ াটগল্পের প্রথম 

যথাথভ তশেী রবীন্দ্রোথ। পল্লীজীবল্পের হৃদল্পয়র দ্বার তিতে  উল্পমাতৈি করল্পলে ছ াটগল্পে । প্রাৈীে বাাংলা 

সাতিিয তবল্পশষি চবষ্ণব পদাবলীর প্রতি  কতবগুরুর গভীর অেুরাল্পগর কথা আমরা সকল্পলই জাতে। ছকবল 

চবষ্ণব পদাবলীই েয় চবষ্ণব ধমভ ও সাতিিয  এবাং চবষ্ণব ধল্পমভর অেযিম প্রাণপুরুষ শ্রীচৈিেযল্পদল্পবর গভীর 

প্রভাব িাাঁর সাতিল্পিয লক্ষ করা যায়।    
 

      এ প্রসল্পঙ্গ প্রথল্পমই সবুজপত্র পতত্রকায় প্রকাতশি ‘ছবাষ্ট্মী’ গেতটর উল্পল্লখ্ করা ছযল্পি পাল্পর। এই গল্পে 

রবীন্দ্রোথ আেতন্দ ছবাষ্ট্মীর মধয তদল্পয় যথাথভ চবষ্ণল্পবর এক স্বিন্ত্র রূপ ফুতটল্পয় িুল্পলল্প ে।  ছবাষ্ট্মীর সিজ 

সরল জীবেধারণ, কথাবািভা, বযবিার, ঈশ্বল্পরর প্রতি অকুন্ঠ  ভতি, ছয ছকাল্পো সুন্দল্পরর মল্পধয ভগবাল্পের 
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প্রকাশ উপলতি – িাল্পক যথাথভ  চবষ্ণবীয় প্রল্পমর মূতিভস্বরূতপেী কল্পর িুল্পলল্প । ছলখ্ক িাাঁর মধয তদল্পয় এক 

চেবযতিক  সবভজেীে  ছপ্রমভতির রূপ উপলতি কল্পরত ল্পলে। এই প্রসল্পঙ্গ ছিমন্তবালা ছদবীল্পক একতট তৈতেল্পি 

তিতে তলল্পখ্ত ল্পলে --- “মােুল্পষর ছসবাল্পিই ঈশ্বল্পরর ছসবা। তশলাইদল্পির চবষ্ণবীর আৈরল্পণ  এই সল্পিযর 

আভাস ছপল্পয়ত লাম”। 
১
  গল্পে ছবাষ্ট্মীর কথাল্পিও িারই উল্পল্লখ্ রল্পয়ল্প ---  “িািার কথাটা এই ছয , শুধু 

মি লইয়া কী িইল্পব- সিয ছয ৈাই। ভগবাে সবভবযাপী ।  এটা একটা কথা, তকন্তু ছযখ্াল্পে আতম িািাল্পক 

ছদতখ্ ছসখ্াল্পেই তিতে আমার সিয” । 
২
 জীল্পবর মধয তদল্পয়ই ছয রসস্বরূপ ঈশ্বল্পরর প্রকাশ চবষ্ণবীর বযবিাল্পর 

রবীন্দ্রোল্পথর কাল্প  িা আল্পলার মি স্পষ্ট্ িল্পয় উল্পেত ল। ছকাল্পো ধমভেীতি প্রবুদ্ধ চবষ্ণব ভাবাদল্পশভর দ্বারা 

তিতে প্রভাতবি িে তে, তেজস্ব ভাবকেোয় এক তবশ্বজেীে মলূযমাল্পে িাল্পক গ্রিণ কল্পরত ল্পলে। 

ছিমন্তবালাল্পদবীল্পক তিতে তলল্পখ্ত ল্পলে- “আমার মল্পধয চবষ্ণবল্পক িুতম ছখ্াাঁল্পজা। ছস পালায় তে। তকন্তু িার 

সল্পঙ্গই আল্প  চশব তভখ্ারী এবাং সন্ন্যাসী। রসরাল্পজর বাাঁতশও বাল্পজ েটরাল্পজর েৃিযও িয় ।”
৩
             

 

      এ ছথল্পক ছবাঝা যায় ছকাল্পো সাম্প্রদাতয়ক ধমভল্পৈিোর দ্বারা রবীন্দ্রোল্পথর দৃতষ্ট্ আবদ্ধ েয়। িাাঁর কাল্প  

ধমভ মাল্পেই মেুষযত্ব ছযখ্াল্পে মােুল্পষর পতরপূণভিার তবকাশ। এ প্রসল্পঙ্গ উল্পল্লখ্য চৈিেযল্পদবও তকন্তু প্রৈতলি 

চবষ্ণবধল্পমভর িত্ত্বল্পক বড় কল্পর ছদল্পখ্ে তে। শাস্ত্রতেতদভষ্ট্ তবতধতেল্পষধল্পক তিতে কখ্েও গুরুত্ব ছদে তে। তিতে িত্ত্ব 

তেরল্পপক্ষ ছকবল ছপ্রমভতির দ্বারাই সকল জাতি-ধমভ-বল্পণভর মােুষল্পক একত্র সতিতলি করল্পি ছৈল্পয়ত ল্পলে। 

চৈিেযল্পদল্পবর এই আদল্পশভর প্রতিফলেই আমরা চবষ্ণবী ৈতরল্পত্র লক্ষয কল্পর থাতক।  

আেন্দী ছবাষ্ট্মীর চবষ্ণবিা শাস্ত্রীয় েয়, প্রাকৃি। ছস িার গুরুল্পক ছদল্পখ্ল্প  ছগৌল্পরর মূতিভল্পি, আর িাই 

রবীন্দ্রোল্পথর সামল্পে গুরুর কথা বলল্পি তগল্পয় ছস স্বিঃস্ফূিভ ভাল্পব ছগল্পয় উল্পেল্প  ছগৌরাঙ্গ তবষয়ক পদ --  

                     “অরুণ তকরণখ্াতে       িরুণ অমৃল্পি  াতে  

                               ছকাে তবতধ তেরতমল ছদিা।’ 
৪
  

গল্পে ছদখ্া যায় ছয গুরুোকুল্পরর প্রতি আেন্দী ছবাষ্ট্মী িার হৃদল্পয়র ভতি-ভালবাসা উৎসগভ কল্পরত ল্পলে 

ছসই গুরু তকন্তু িার ভতির মাে রক্ষা করল্পি পাল্পরে তে। উমুি িল্পয় পল্পড়ল্প  ধমভাতধকাতর গুরু োকুল্পরর 

ছগাপে লালসাবৃতি। পতরণাল্পম সাংসার িযাগ করল্পি িল্পয়ল্প  আেন্দী ছবাষ্ট্মীল্পক।  
 

      রবীন্দ্রোথ বার বার সল্পৈিে কল্পর তদল্পয়ল্প ে ছয রসসল্পভাল্পগর মাত্রাতিতরিিা পতরণাল্পম তবকাল্পরর রূপ 

ছেয়। এর দৃষ্ট্ান্ত আমরা ‘ৈিুরঙ্গ’ উপেযাল্পস েবীল্পের স্ত্রীর আত্মিিযার মল্পধয ছপল্পয়ত । িা াড়া জীবেতবতিন্ন্ 

রসৈৈভার দুবভলিার তদকতট ‘উদ্ধার’ গল্পের পরমােন্দস্বামীর  ৈতরল্পত্রও ছদখ্ল্পি পাই। স্বামীসুখ্ বতিিা 

পুত্রিীো ছগৌরী সাংসাল্পরর দুঃখ্-কষ্ট্, স্বামীর সল্পন্দিভাজে অেযায় অিযাৈাল্পর তবতিি িল্পয় গুরুর ছসবায় 

জীবে উৎসগভ করল্পি ছৈল্পয়ত ল তকন্তু অতৈল্পরই িার সামল্পে উমুি িল্পয় পল্পড় ভতির আড়াল্পল গুরুল্পদল্পবর 

কামোর ছৈৌযভবৃতি, তেঃল্পশতষি িল্পয় যায় ছগৌরীর সমস্ত ভতি, তবষপাে কল্পর িাল্পক সিমৃিা িল্পি িয়। 
 

      চবষ্ণবধল্পমভর এই দুবভলিার তদকতট সম্পল্পকভ চৈিেযল্পদবও ওয়াতকবিাল ত ল্পলে। এজেয তিতে তেল্পজ 

ছযমে কল্পোর সাংযম রক্ষা কল্পর ৈলল্পিে, ছিমতে তশষযল্পদরও সাংযমী জীবেযাপল্পে অেুপ্রাতণি করল্পিে। 

ছকাল্পোরকম দুবভলিা প্রকাশ ছপল্পল তিতে তিরস্কার করল্পি  াড়ল্পিে ো। িতরদাসল্পক িাাঁর অসাংযমী আৈরল্পণর 

জেয শাতস্ত দাল্পের কথা আমরা সকল্পলই জাতে। আবার, একদা জগদােন্দ িাাঁর জেয সুগতন্ধ ছিল তেল্পয় এল্পল 

তিতে   জগদােন্দল্পকও যার পরোই তিরস্কার কল্পরে। ‘চৈিেযৈতরিামৃল্পির’ অন্তযলীলায় রল্পয়ল্প ঃ  
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 “প্রভু কল্পি সন্ন্যাসীর চিল্পল োতি অতধকার।/ িািাল্পি সুগতন্ধ চিল পরম তধক্কার।।/ 

জগন্ন্াল্পথ ছদি চিল দীপ ছযে জ্বল্পল।/ িাাঁর পতরশ্রম চিব পরম সফল্পল।।’’ 
৫
    

    

          চৈিেযল্পদব ছয কীিভে গাল্পের মাধযল্পম সমগ্র বাাংলা িথা ভারিবল্পষভ তবরাট প্লাবে তেল্পয় এল্পসত ল্পলে, 

রবীন্দ্রোথ সােল্পন্দ ছসই কীিভেল্পক গ্রিে কল্পর িাল্পক আরও বযাতি তদল্পলে সাতিল্পিযর তবতভন্ন্ ছক্ষল্পত্র ; কখ্ল্পো 

ৈতরল্পত্রর মেঃতবল্পেষল্পণ, কখ্ল্পো পতরতিতি পতরস্ফুটল্পে, কখ্ল্পো বা প্রাকৃতিক পতরল্পবশ রৈোয়।  কখ্ল্পো 

মল্পিল্পন্দ্রর মল্পের প্রসন্ন্িা ছবাঝাল্পি ছলখ্ক চবষ্ণব তভক্ষুল্পকর ছখ্াল করিাল বাতজল্পয় কীিভে গাল্পের কথা 

উল্পল্লখ্ কল্পরে (২৯ পতরল্পিদ, ‘ছৈাল্পখ্র বাতল’), কখ্ল্পো তবেল্পয়র মল্পোভাব প্রকাল্পশ বাউল সঙ্গীল্পির প্রসঙ্গ 

আল্পেেঃ “আলখ্াল্লা পরা একটা বাউল তেকল্পট ছদাকাল্পের সামল্পে দাাঁড়াইয়া গাে গাতিল্পি লাতগল _ ‘খ্াাঁৈার 

তভির অতৈে পাতখ্ কমল্পে আল্পস যায়,/ ধরল্পি পারল্পল মল্পোল্পবতড় তদিাম পাতখ্র  পায়’।”’
৬
 (ছগারা,প্রথম 

পতরল্পিদ)।  আবার ‘ছপাস্টমাস্টার’ গল্পে পল্লীপ্রকৃতির তেপুণ  বণভোয় উল্পে আল্পস বাউলল্পদর  কীিভে গাল্পের 

প্রসঙ্গঃ “সন্ধযার সময় যখ্ে গ্রাল্পমর ছগায়ালঘর িইল্পি ধমূ কূণ্ডলাতয়ি িইয়া উতেি, ছঝাল্পপ ছঝাল্পপ তঝতল্ল 

ডাতকি, দূল্পর গ্রাল্পমর ছেশাল্পখ্ার বাউল্পলর দল ছখ্াল করিাল বাজাইয়া উচচঃ স্বল্পর গাে জুতডয়া তদি---”। 
৭
 

আবার  ‘মধযবতিভেী’ গল্পে তেবারল্পণর তেরুতদ্বগ্ন  জীবে যাত্রার পাতরপাতশ্বভল্পক এল্পসল্প   ‘চবষ্ণব তভখ্াতরর 

গাল্পে’র প্রসঙ্গ । 
 

         সল্পবভাপতর কীিভে গাল্পের সাথভক বযবিার লক্ষয করা যায় ‘ছমঘ ও ছরৌদ্র’ গল্পে     শতশভূষল্পণর   

মােতসক ৈতরত্র তবল্পেষল্পণ। ছজলল্পফরি শতশভূষণল্পক িার তপ্রয়জেই ছয আহ্বাে কল্পর তেল্পয় যাল্পি িারই 

গীতিমধরু বযিো বতেি িয় এই পদতটল্পি –  
 

‘‘এল্পসা এল্পসা তফল্পর এল্পসা – োথ ছি, তফল্পর এল্পসা 

আমার ক্ষুতধি িৃতষি িাতপি তৈি,  

বাঁধ ুছি তফল্পর এল্পসা।’’ 
৮
 

 

চবষ্ণব তভখ্াতরর এই গাল্পের  ল্পন্দ শতশভূষল্পণর হৃদয় আল্পন্দাতলি িল্পয় ওল্পে এবাং ছস আপে মল্পে পল্পদর পর 

পদ রৈো করল্পি থাল্পক। কাতিতের পতরণতিল্পি তবধবা তগতরবালার সল্পঙ্গ িাাঁর তমলে, উভল্পয়র ছৈাল্পখ্র জল্পল 

ছপ্রমােুরাল্পগর করুণ রাতগণী ছযে গীতিমূিভোয় রূপান্ততরি   িল্পয় পুেঃ পুেঃ আবৃতি করল্পি থাল্পক –‘এল্পসা 

এল্পসা ছি’।শতশভূষল্পণর জীবেোল্পটযর কতেে বাস্তবিার ছশল্পষ এই ভাল্পবাল্লাস এক তবল্পশষ মাত্রায় পােল্পকর 

মেল্পক দুতলল্পয় ছদয়। আর এভাল্পবই চৈিেয প্রবতিভি কীিভে রবীন্দ্রোল্পথর িাল্পি েব িাৎপল্পযভ উদ্ভাতসি িল্পয় 

ওল্পে। 
 

     সাতিল্পিযর আকাল্পশ আর এক উজ্জ্বল ছজযাতিষ্ক শরৎৈন্দ্র ৈল্পটাপাধযায়। িাাঁর ছ াটগল্পে হৃদয়ধমভ িথা 

মােবধল্পমভর প্রতিফলে লক্ষ করা যায় । শ্রীচৈিেযল্পদবও মােবধমভই প্রতিতষ্ঠি করল্পি ছৈল্পয়ত ল্পলে। এই সূল্পত্র 

িাাঁল্পক চৈিেযল্পগাত্রীয় চবষ্ণবপতি তশেী বলা যায়।িাাঁর ছ াটগল্পে দু-ধরল্পের তবষয়বস্তুর সন্ধাে ছমল্পল, 

একতদল্পক ছপ্রল্পমর োো আকষভণ তবকষভণ   অেযতদল্পক ছেি বাৎসল্পলযর তিযভক গতি। আর এর মল্পধযই তেতিি 

আল্প  িাাঁর চবষ্ণব ধমভ ও সাতিল্পিযর প্রতি গভীর অেুরাগ। ছকাল্পো ছকাল্পো ছ াটগল্পে প্রিযক্ষভাল্পব 

শ্রীচৈিেযল্পদল্পবর প্রভাবও ছদখ্া যায়।  
 

     এ প্রসল্পঙ্গ প্রথল্পমই শরৎৈল্পন্দ্রর ‘স্বামী’ গেতটর উল্পল্লখ্ করা ছযল্পি পাল্পর । এই গল্পের অেযিম ৈতরত্র 

ঘেশযাম একজে তেষ্ঠাবাে চবষ্ণব। তিতে সৎ, কিভবযপরায়ে, সতিষু্ণ, ক্ষমাশীল, উদারহৃদয়, তেরিঙ্কার মােুষ। 
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যথাথভ চবষ্ণল্পবর গুোবতল িাাঁর ৈতরল্পত্র উপতিি। চবষ্ণব ধল্পমভর আৈার পরায়ণিার উল্পদ্ধভ এই ধল্পমভর মূল 

সিযতটল্পক তিতে অন্তর তদল্পয় উপলতি কল্পরল্প ে ও আপে জীবল্পে িা পালে কল্পরল্প ে। িাাঁর উতিঃ “ আতম 

ছবাষ্ট্ম, আমার ছিা তেল্পজর উপর অিযাৈাল্পর রাগ করল্পি ছেই। মিাপ্রভু আমাল্পদর গাল্প র মি সতিষু্ণ িল্পি 

বল্পলল্প ে”। 
৯
 

 

শ্রীচৈিল্পেযর ‘তশক্ষাষ্ট্ক’ এর িৃিীয় ছোল্পক বলা িল্পয়ল্প ঃ 

“িৃণাদতপ সুেীল্পৈে িল্পরাতরব সতিষু্ণো ।  

             অমাতেো মােল্পদে কীিভেীয়ঃ সদা িতরঃ ।।” 
১০

 
 

ছস কথাই ঘেশযাম আন্ততরক তেষ্ঠায় পালে কল্পরল্প ে তেল্পজর জীবোৈরল্পণ। স্ত্রী ছসৌদাতমতেল্পক  তিতে বল্পলল্প ে  

“ছয সতিয ক্ষমা ৈায় িাল্পক করল্পিই িল্পব, এ ছয আমাল্পদর মিাপ্রভুর  আল্পদশ ছগা” ।
১১  

িাই ছিা রাল্পির 

অন্ধকাল্পর েল্পরল্পের সল্পঙ্গ পাতলল্পয় ছগল্পলও স্ত্রীর এি বড় অেযায় অপরাধ তিতে ক্ষমা করল্পি ছপল্পরল্প ে 

হৃদল্পয়র সিজাি ঔদাল্পযভয। িাল্পক ছদল্পখ্ ছসৌদাতমতের মল্পে িয় “মিাপ্রভুর শাসে তক অক্ষয় কবল্পৈর মিই ছয 

িার মেতটল্পক অিতেভশ  তঘল্পর রক্ষা করল্পিা,আমার িীক্ষ্ণ শূলও খ্াে খ্াে িল্পয় পল্পড় ছগল”।
১২

 এইখ্াল্পে 

মিাপ্রভুর আদল্পশভর গভীর প্রতিফলে লক্ষ করা যায় ঘেশযাম ৈতরল্পত্র। 
 

     আবার চবষ্ণব রসশাল্পস্ত্র পিরল্পসর মল্পধয বাৎসলয রল্পসর পতরৈয় পাওয়া যায় শরৎৈল্পন্দ্রর ‘রাল্পমর 

সুমতি’, ‘তবন্দুর ছ ল্পল’, ‘ছমজতদতদ’, ‘তেষ্কৃতি’, চবকুল্পন্ঠর উইল’, ‘মামলার ফল’ প্রভৃতি গল্পে। তকন্তু এখ্াল্পে 

ছেি- বাৎসল্পলযর পথ স্বাভাতবক তকাংবা মসৃে েয়, বরাং তিযভক গতিসম্পন্ন্। ছকাথাও সিীে পুত্র,  ছকাথাও 

ছদওরর ছ ল্পল, ছকাথাওবা পুত্র িুলয ছদওল্পরর মল্পধয তদল্পয় এই ছেি-বাৎসল্পলযর প্রকাশ ঘল্পটল্প । ‘রাল্পমর 

সুমতি’ গল্পে ভ্রািৃপ্রতিম  রামলাল্পলর প্রতি মািৃসমা ছবৌতদ োরায়েীর ছেিাতিশযয সাাংসাতরক োোতবধ ঈষভা-

তবল্পদ্বষ  জতটলিাল্পক অতিক্রম কল্পর ছগল্প ; ‘ছমজতদতদ’ ছি পাাঁৈুল্পক তফতরল্পয় আোর জেয তেল্পজর ঘর সাংসার 

অোয়াল্পস িযাগ কল্পরল্প  ছমজতদতদ; ‘মামলার ফল’ গল্পে ভ্রািৃতবল্পরাল্পধ  তদ্বধাতবতিন্ন্ পতরবাল্পরর মল্পধয ছ াল্পটা 

ভাইল্পয়র ছ ল্পল বড় ভাইল্পয়র স্ত্রীর দ্বারা লাতলি পাতলি িল্পয় উভয় পতরবাল্পরর মল্পধয ছযাগসূত্র রৈো কল্পরল্প ; 

তেক একই  তব ধরা পল্পড় ‘তবন্দুর  ছ ল্পল’ গল্পে। বড় জাল্পয়র একমাত্র ছ ল্পল অমূলযল্পক ছ াল্পটা ছবৌ তবন্দ ু

তেল্পজর সন্তাল্পের মি কল্পর মােুষ কল্পর ছিাল্পল। অমূলযর প্রতি িাই তবন্দুর অতধকার সুতবস্তৃি ও গভীর। 

অমূলয একতদে বড় িল্পয় সকল্পলর মুখ্ উজ্জ্বল করল্পব, ছদল্পশর ছলাক তবন্দুল্পক ছদতখ্ল্পয় বলল্পব ঐ অমূল্পলযর 

মা, এই আশায় তবন্দ ু ছবাঁল্পৈ থাল্পক। কৃষ্ণ যল্পশাদার গভভজাি েে, তকন্তু তিতে যল্পশাদা দুলাল । যল্পশাদার 

পুত্রল্পেিই ছযে রূপ ছপল্পয়ল্প  োরায়েী, তবন্দুবাতসেী, কুসুম, তপয়ারীর ৈতরল্পত্রর মধয তদল্পয়। প্রখ্যাি 

সমাল্পলাৈল্পকর কথায়- “ শরৎৈন্দ্র ---োরী হৃদল্পয়র বাৎসল্পলযর বহু তৈত্র আাঁতকয়াল্প ে।----িাাঁিার ছশ্রষ্ঠ তৈল্পত্র 

মািৃল্পেি ক্ষতরি িইয়াল্প  স্বীয় গভভজাি সন্তাল্পের জেয িিটা েয়, যিটা ঈষৎ দূর সম্পতকভি সন্তাে িােীয় 

আত্মীল্পয়র জেয।’’
১৩

  

     শরৎৈল্পন্দ্রর গেগুতলল্পক তবল্পেষণ করল্পল চবষ্ণব ভাবধারার তবতৈত্র গতি ধরা পল্পড়। ছলখ্ক কখ্ল্পো 

বাৎসলয রল্পসর ফল্গুধারা সৃতষ্ট্ কল্পরল্প ে, কখ্ল্পো মধুর রসল্পক প্রাধােয তদল্পয়ল্প ে,  আবার  ছকাথাওবা িাাঁর 

আউল-বাউল চবরাগী স্বভাবল্পক োোে ৈতরল্পত্রর আতঙ্গল্পক ফুতটল্পয় িুল্পলল্প ে। এই প্রসল্পঙ্গ ‘মতন্দর’ গল্পের 

অপণভা  ৈতরল্পত্রর কথা উল্পল্লখ্ করা ছযল্পি পাল্পর।  প্রথম ছথল্পকই ঈশ্বল্পরর আরাধোয় তেমগ্ন অপণভা তববাল্পির 

পর স্বামী অমরোথল্পক মে ছথল্পক ভাল্পলাবাসল্পি পাল্পর তে। িার মল্পে সবভদা তবরাজ করি মদেল্পমািে।  

অপণভার এই অবিার  সল্পঙ্গ  আমরা তেমাইল্পয়র  িুলো করল্পি পাতর। তেমাই িাাঁর তদ্বিীয় স্ত্রী তবষু্ণতপ্রয়াল্পক  
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মে ছথল্পক গ্রিণ করল্পি পাল্পরে তে। ছসই সময় তিতে ত ল্পলে কৃষ্ণল্পপ্রল্পম তেমগ্ন। িতরোম  প্রৈাল্পরর মধয তদল্পয় 

সবভজীল্পব ছপ্রমভতি প্রদাল্পের তেতমি তিতে সন্ন্যাস গ্রিণ কল্পরত ল্পলে।    
 

      চৈিেযল্পদব ত ল্পলে প্রকিৃই পতিিপাবে। তিন্দুধল্পমভর রক্ষণশীলিায় তেপীতড়ি মােুষ, কথায় কথায় 

যাল্পদর জাি যায়,ছসই সকল সমাজতবৈুযি বতিি মােুষ চৈিেযল্পদল্পবর প্রল্পৈষ্ট্ায় চবষ্ণবধমভ গ্রিণ কল্পর 

পুেরায় সমাল্পজ  িাল্পদর প্রাপয সমাে তফল্পর পায়। এ প্রসল্পঙ্গ শরৎৈল্পন্দ্রর  ‘একাদশী চবরাগী’ গেতটর উল্পল্লখ্ 

করা ছযল্পি পাল্পর। এই গল্পে ছদখ্া যায় একতট অসিায়  তবধবা ছমল্পয়ল্পক িার প্রথম  জীবল্পের পদস্খলল্পের 

জেয সমাজ অিুি কল্পর রাল্পখ্, আর িাল্পক সািাযয করার জেয িার পরমাত্মীয়ল্পক পযভন্ত সমাজতবৈুযি করা 

িয়। “--- অিঃপর গ্রাল্পম িািার ছধাপা- োতপি-মুতদ প্রভৃতি বন্ধ িইয়া ছগল। একাদশী  তেরুপায় িইয়া ছভক 

লইয়া চবষ্ণব িইয়া এই বারুইপুল্পর পলাইয়া আতসল।”
১৪

 তিন্দ ুসমাল্পজর এই তেমভমিার প্রতিবাল্পদ চবষ্ণব 

সমাজ এই অসিায়ল্পদর িাে তদল্পয় মােতবকিার পতরৈয় বিে কল্পর। এখ্াল্পেই  শ্রীচৈিেয প্রবতিভি েবয 

চবষ্ণবধল্পমভ পতিিল্পদর উদ্ধাল্পরর বৃিৎ ও মিৎ উল্পেশয সাথভকিা লাভ কল্পর।   
 

      এই গেগুতলল্পি উল্পে আল্পস রিমাাংল্পস গড়া বাস্তব মােুল্পষর কথা। আর এগুতল ছথল্পকই ছবাঝা যায় 

চৈিেযল্পদল্পবর মৃিুযর শি শি বৎসর পল্পরও চবষ্ণবধমভ িথা চবষ্ণব সমাজ আজও তিন্দধুল্পমভর  রক্ষণশীলিা 

ছথল্পক অিযাৈার ছথল্পক সাধারণ মােুষল্পক উদ্ধার কল্পর ৈল্পলল্প । শ্রীচৈিেযল্পদল্পবর এই উদার ধমভেীতি 

সামযবাদী প্রল্পৈষ্ট্া  ছয সুদূরপ্রসারী ফল লাভ কল্পরত ল বাাংলা ছ াটগেগুতল  িার সাথভক তেদশভে। এই তেদশভে 

আরও সাথভকিা লাভ কল্পর রাঢ় বাাংলার তবখ্যাি ছ াটগেকার  িারাশঙ্কর বল্পন্দযাপাধযাল্পয়র ছ াটগল্পে। িাাঁর  

রৈোয় গ্রামবাাংলার বাউল-ছবাষ্ট্ম-চবরাগীল্পদর জীবে ও জীতবকার এবাং মিাপ্রভুর ছপ্রমধল্পমভর বাস্তব সিয 

তৈত্রই প্রতিফতলি িল্পয় ওল্পে।  
  

     ‘রাধারােী’ গল্পে ছদখ্া যায় একতট দশ-বাল্পরা ব ল্পরর ছ ল্পল ছগৌরদাস কৃষ্ণযাত্রা পালায় শ্রীমতি  রাধার 

ভূতমকায় অতভেয় কল্পর। এই ছগৌরদাস জাি চবষ্ণব েয়, ছস এক কুলিারা বারাঙ্গোর সন্তাে। িার সম্পল্পকভ 

যাত্রা দল্পলর অতধকারীল্পক বলল্পি ছশাো যায় “রাধাকৃল্পষ্ণর লীলায় ওল্পক রাধা সাজাই; ছসই পুল্পেয ওর পাপ 

ধুল্পয় মুল্প  যাল্পব বল্পলই আশা কতর। ভাল কল্পর একটু অতধকার িল্পলই আতম ওল্পক চবষ্ণব কল্পর ছদাব। 

মিাপ্রভুর মিাধল্পমভ ছিা জাতি-কুল্পলর  তবৈার বড় েয় - ছস বাধাও োই;”
১৫

  এইখ্াল্পে সামাতজক সাম্প্রদাতয়ক  

তবল্পভদ চবষল্পমর উল্পদ্ধভ মিাপ্রভুর উদার মােবধল্পমভরই জয়বতে ছশাো যায় অতধকারীর কল্পে। ‘িতরভতিল্পি 

োতি জাি কুলাতদ তবৈার’ - মিাপ্রভু চৈিেযল্পদল্পবর এই আদল্পশভরই প্রতিফলে ঘল্পটল্প  এখ্াল্পে।   
 

       মিাপ্রভুর মিাধমভ সাল্পমযর আদশভ ছকবল ছষাড়শ-সিদশ শিল্পকই  মােুষল্পক উদ্ধার কল্পরত ল িাই েয়, 

এই ধমভেীতি শিাব্দীর পর শিাব্দী ধল্পর বহু তপত ল্পয় পড়া অন্তযজ ছশ্রতের মােুষল্পক উদ্ধাল্পরর পথ ছদতখ্ল্পয়ল্প , 

িাল্পদর আত্মমযভাদা ছবাল্পধ উেীতপি কল্পরল্প । অষ্ট্াদশ শিল্পক ছম য়ুাবাজাল্পরর কুব্জীবাঈ, উতেশ শিল্পক 

ছসাোগাত র ছগাল্পলাকমতণ রাল্পয়র মি সমাল্পজর প্রান্তবাতসেী রমণীল্পদর কথা উল্পল্লখ্ কল্পর রমাকান্ত ৈক্রবিভী 

তলল্পখ্ল্প ে “এই ছমল্পয়রা িাল্পদর জীবল্পে চবষ্ণব ধমভল্পকই অবলিে কল্পর পতবত্রিার দীপতশখ্াতট জ্বাতলল্পয় 

ছরল্পখ্ত ল্পলে।” 
১৬

 মিাপ্রভুর পতিল্পিাদ্ধাল্পরর সমাজ সাংস্কাল্পরর আদল্পশভ পরবিভীল্পি  পতিিা বারাঙ্গো োরী ও 

িাল্পদর সন্তাল্পেরাও ছয মিাপ্রভুর মিাধল্পমভর  ত্র ায়ায় এল্পস চবষ্ণব সমাল্পজ িাে লাভ করল্পি পাল্পর িারই 

সাথভক দৃষ্ট্ান্ত ‘রাধারােী’ গল্পের ছগৌরদাস ৈতরত্রতট। 
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      চৈিেযল্পদল্পবর প্রভাল্পব পরবিভীল্পি োরীরাও ছয সমাল্পজ তবতশষ্ট্ িাে লাভ কল্পরত ল িার উজ্জ্বল দৃষ্ট্ান্ত 

িারাশঙ্কল্পরর ‘রসকতল’ গল্পের রসকতল ৈতরত্রতট। ছধাপার ছমল্পয় ছসৌরভী ছভক তেল্পয় চবষ্ণব িল্পলও িার 

ছমল্পয় মিরী যথাথভ চবষ্ণল্পবর মিই “োল্পক রসকতল কাল্পট, ৈূড়া কতরয়া ৈুল বাাঁল্পধ, কথার ধরণটাও িািার 

ছকমে বাাঁকা।’’ 
১৭

 এই মিরী চবষ্ণব  আখ্ড়ার কেযা। ছস যখ্ে পুতলেল্পক লক্ষয কল্পর গাে ধল্পর _ 
 

                    “ছলাল্পক কয় আতম কৃষ্ণ কলতঙ্কেী ,  

                      সতখ্, ছসই গরল্পব আতম গরতবেী ছগা,  

                                  আতম গরতবেী।’’ 
১৮

          

তেক িখ্েই আমাল্পদর মল্পে পল্পড় যায় ৈণ্ডীদাল্পসর রাধার কথা…… 

                              “কলঙ্কী বতলয়া       ডাল্পক সব ছলাল্পক   

                                       িািাল্পি োতিল্পকা দুখ্।  

                               ছিামার লাতগয়া     কলল্পঙ্কর িার  

                                      গলায় পতড়ল্পি সুখ্ ।। ’’ 
১৯

      

িার মল্পধয চবষ্ণব জাতির স্বরূপ আরও স্পষ্ট্ িল্পয় ওল্পে মিরীর ঘল্পরর বণভোয় চৈিেযল্পদল্পবর মূতিভর উল্পল্লল্পখ্- 

“িকিল্পক ঘরখ্াতে লাল  মাতট তদয়া তেকাল্পো, -- ছদওয়াল্পল খ্ােকল্পয়ক  পট- ছসই পুরাল্পো ছগারাৈাাঁদ, 

জগন্ন্াথ, যুগলতমলে; সবগুতলর পাল্পয় ৈরণতৈহ্ণ।’’
২০

 এইভাল্পব  ছগারাৈাাঁদ ছপৌাঁল্প  যাে বাাংলার ঘল্পর ঘল্পর। 

তেমভল্পলন্দ ুছভৌতমল্পকর মল্পি “বাাংলার ছলাকজীবল্পে  শ্রীচৈিেযল্পদব অল্পপক্ষা ছগারা-ছগৌরাঙ্গ োম ও মাে দুই-ই 

ছবতশ”।
২১

  আবার এই মিরী যখ্ে  তেল্পজর সম্পল্পকভ বলল্পি তগল্পয় বল্পল ওল্পে- “আমরা জাল্পি ছবাষ্ট্ম, 

ত াঁড়ল্পল মালা আমরা েিুে গাাঁতথ”।
২২

  িখ্ে শ্রীচৈিেয প্রবতিভি চবষ্ণবধমভ ও চবষ্ণব সমাল্পজর পতরবতিভি রূপ  

আমাল্পদর সামল্পে ফুল্পট ওল্পে।  
 

       ‘ছপৌষলক্ষী’ গল্পে আমরা ছদখ্ল্পি পাই িৃিীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ‘অজগর পুরুষ’ মুকুন্দ ছজযাতিল্পষ 

তবশ্বাসী িল্পয় আর তবল্পয় ো কল্পর জলৈল জাল্পির একতট তবধবা তঝল্পক ঘল্পর এল্পেত ল এবাং চবষ্ণবল্পদর 

আখ্ড়ায় কেী পতরল্পয় চবষ্ণবী কল্পর ঘল্পর িুল্পলত ল।এখ্াল্পে ছদখ্া যায় জািচবষ্ণব সমাজ তকন্তু তবধবার 

পুেতবভবাল্পির স্বীকৃতি তদল্পয় িাল্পক জীবল্পের মূলল্পরাল্পি তফতরল্পয় আেল্পি ছৈল্পয়ত ল। এ প্রসল্পঙ্গ ডঃ রমাকান্ত 

ৈক্রবিভী ‘বল্পঙ্গ চবষ্ণব ধমভ’ গ্রল্পি তলল্পখ্ল্প ে, “বরকেযার পারস্পতরক কেীবদল কল্পর তববাি তেষ্পন্ন্ িি। 

জািচবষ্ণবল্পদর মল্পধয তবধবার পুেতবভবাল্পির তবধাে ত ল। তকন্তু তবধবার ছক্ষল্পত্র কেযাদাে িি ো। পতি-পত্নীর 

চববাতিক সম্পকভ ভাল িল্পল পুেতবভবাি অেুল্পমাতদি িি”।
২৩

 
 

     রক্ষেশীল তিন্দ ুসমাল্পজ ছযখ্াল্পে তবধবাল্পদর অপতরসীম শারীতরক, মােতসক দুঃখ্ কষ্ট্ যন্ত্রো ছভাগ করল্পি 

িি, ছযখ্াল্পে সাংসাল্পরর গলগ্রি মল্পে কল্পর িাল্পদর ছেল্পল ছদওয়া িি  সিমরল্পণর েৃশাংস িিযালীলায়; 

ছসখ্াল্পে জািচবষ্ণব সমাজ পুেতবভবাল্পির স্বীকৃতি  তদল্পয় তবধবাল্পদর জেয  অন্তি একতট পথ ছখ্ালা ছরল্পখ্ত ল, 

ছয পল্পথ লাঘব িল্পি পাল্পর িাল্পদর  অকাল চবধযল্পবর দুঃখ্-যন্ত্রো এবাং পূেভ িল্পি পাল্পর সাংসার রৈোর এবাং 

জীবে সৃজল্পের বাসো। িাই ছদখ্া যায় তবদযাসাগল্পরর তবধবা তববাি প্রৈলল্পের অল্পেক আল্পগ ছথল্পকই তকন্তু 

জািচবষ্ণব সমাল্পজ তবধবার পুেতবভবাি প্রৈতলি ত ল। শ্রীচৈিেয প্রবতিভি চবষ্ণবধল্পমভর ছয সমিার আদল্পশভ এ 

সমাজ প্রাণ ছপল্পয়ত ল , ছসই সমদতশভিার ছৈিোই তবধবা োরীল্পকও এ  সমাল্পজ িাে কল্পর তদল্পয়ত ল, েিুে 

কল্পর ছবাঁল্পৈ থাকার পথ ছদতখ্ল্পয়ত ল। এ প্রসল্পঙ্গ ডঃ  অতসি কুমার বল্পন্দযাপাধযাল্পয়র একতট মন্তবয 

উল্পল্লখ্ল্পযাগয- “তেক যািাল্পক সমাজ সাংস্কার বল্পল বা য়ুল্পরাপীয় আদল্পশভ যািা ‘humanism’ োল্পম 
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পতরতৈি, চৈিেযল্পদব সজ্ঞাল্পে িািার প্রবিা বা প্রৈারক ত ল্পলে ো তেকই; তকন্তু চৈিেয প্রভাল্পব সমাল্পজর 

তেম্নবল্পণভরাও ছয উির চৈিেয যুল্পগ তবল্পশষ  মযভাদা লাভ কতরয়াত ল, িািা অবশয স্বীকাযভ।”। 
২৪

 
 

    িাই ছিা বাাংলার প্রান্তবিভী অিল্পলর িথাকতথি তেম্নবল্পগভর মােুষল্পকও চবষ্ণবিার আশ্রয় তেল্পি ছদখ্া 

যায়,িাল্পদর কল্পেও চবষ্ণব পদাবলীর সুর গুিতরি িল্পি ছশাো যায়। ‘যাদুকরী’ গল্পে রাঢ় বাাংলার এক 

তবতৈত্র জাতি যাদুকর সম্প্রদাল্পয়র বণভো তদল্পি তগল্পয় িারাশঙ্কর বল্পন্দযাপাধযায় তলল্পখ্ল্প ে - “ বাতজকর একতট 

তবতৈত্র জাতি। ---ধল্পমভ তিন্দ,ু তকন্তু তেতদভষ্ট্ ছকাে জাতি বা সম্প্রদায়, জাতিকুল পতিকা ঘাতটয়াও তেণভয় করা 

যায় ো। --- তেরীি শান্ত প্রকৃতি, গলায় িুলসীর মালা, পরল্পে ছমাটা িাাঁল্পির কাপড়, দুই কাাঁল্পধ দুইটা ছঝালা 

ও ছ ালক, মুল্পখ্ এক অদ্ভুি টাল্পের তমষ্ট্ ভাষা’’। 
২৫

 এই বাতজকরল্পদর আৈার-আৈরল্পণ, ছবশ-ভূষায়,স্বভাব-

চবতশল্পষ্ট্য স্বভাবিই চবষ্ণবীয় প্রভাব পতরলতক্ষি িয়। এমেতক যাদুকরীর  কল্পন্ঠ ছশাো যায় চবষ্ণবীয় গাল্পের 

কতল- 

                          “কুল িযতজলাম মে সাঁতপলাম 

কলল্পঙ্করই কাজল তেলাম----”। 
২৬

 
 

     আবার ‘ছবল্পদেী’ গল্পে রাধা কৃল্পষ্ণর োল্পমর সাদৃল্পশয যুবিী রমণী ছবল্পদেীর রাতধকা ও িার ছপ্রতমল্পকর 

তকল্পষ্ট্া োমকরণ এবাং িাল্পদর পারস্পতরক কল্পথাপকথল্পের মল্পধয যাযাবর বৃতিসুলভ আতদম জীবেযাত্রার  াপ 

থাকল্পলও িারই সল্পঙ্গ তমল্পশ রল্পয়ল্প  চবষ্ণব ভাবধারা ও চবষ্ণবীয় ঐতিিয।   
                     

     এসবই আসল্পল চৈিেযল্পদল্পবর সবভধমভ সমন্বল্পয়র বৃিৎ ছপ্রমভাবোর ফসল। আসল্পল তিতে যখ্ে েবদ্বীল্পপ 

চবষ্ণব ভতি প্রৈার কল্পরে িখ্ে কারও জাি তবৈার কল্পরে তে। ডঃ রমাকান্ত ৈক্রবিভীর কথায় “চৈিেয 

তেিযােন্দ প্রৈাতরি চবষ্ণব ভতি ত ল অতিশয় সম্প্রসাতরি সাাংস্কৃতিক উপল্পযাজে অথবা acculturation”। 
২৭ 

  
 

      শ্রীচৈিেযল্পদল্পবর সবভ জাতি-ধমভ-বণভ সমল্পন্বর তবরাট ও মিাে আদশভ, উদার ধমভেীতি, ছপ্রমভতির 

সূদুরপ্রসারী প্রভাব ছয ছষাড়শ-সিদশ শিক  াতড়ল্পয় তবাংশ-একতবাংশ শিল্পকও বাাংলার ছলাকজীবল্পে 

প্রতিফতলি িল্পয় ওল্পে বাাংলা ছ াটগেগুতল িারই সাথভক তেদশভে বিে কল্পর। এইভাল্পব কথাসাতিতিযল্পকর িাি 

ধল্পর বাাংলা ছ াটগল্পে প্রতিফতলি ছলাকজীবল্পে শ্রীচৈিেয বযতিল্পত্বর প্রভাব অবযািি থাল্পক। আর ছসই 

প্রবিমােিায় সাতিল্পিযর আকাল্পশ দশল্পকর পর দশক ধল্পর উজ্জ্বল ছজযাতিষ্ক স্বরূপ তেমাই পতিি িথা তবশ্বভর 

িথা মিাপ্রভু শ্রীচৈিেযল্পদল্পবর আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ কল্পর থাতক।  
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