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Abstract 
Rabindranath Tagore was a pioneer person’s in Bengali short story. He expressed love, happy 

sorrow, distress, emotion, insignificant fact of daily rural life. Love played an important role on his 

short stories. He sketched different icons and expressions of love. He tried to express different angle 

of love like, solitariness of love, silent of love, love of nature, love of unsuccessful, unbelief on love 

etc. According to him love is without end but it is back again and again. He was always enlightening 

platonic love not to support in sex. In this paper I have explored on some important features of love 

according to Tagore’s short stories. 
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      রাবীন্দ্রনাে ঠাকুর বাাংলা সাচিথতয ছ াটগথের েেে সােথক রূপকার। তাাঁর সাচিথতযর চবচিন্ন শাখার েথযয ছ াটগে 

রিনার েচত একচট অনয রকে আকর্থণ চ ল। তার করণ চতচন চশলাইেথি জচেোচর পচরেশথথন চগথয় ছরাোচিক যযাথনর জগত 

ছেথক সরাসচর ছনথে এথলন জীবথনর তুচ্ছ, োতযচিক, ছ াট ছ াট সুখদুঃথখর সাংস্পথশথ। কাথবযর বৃিৎ োশথচনক ছবাথযর জগত 

ছেথক গ্রাে জীবথনর ক্ষুদ্র, তুচ্ছ পচরসথর এথসই খুাঁথজ ছপথলন ছ াটগথের উপথ াগী চবর্য় ও আনন্দ ছবেনাথক।১   তথব চতচন 

গ্রাে জীবথনর িাচস কান্না িরা খণ্ড খণ্ড েৃথশযর েথযয ছেথক ছেেথক বাে চেথত পাথরনচন। চতচন ছ াটগথে ছেেথক নানা রথে, 

নানা রূথপ, নানা িচিোয়, চবচিত্র্ আথবেথন, ববচিত্র্যেয় েকাশিচিথত, অেচলন েেথথবেনায়, কখন ক্ষচণক োচির েচিোয় 

সেৃদ্ধ কথর তুথলথ ন। চতচন ছেথের না পাওয়ার েথযযও চিরকাথলর েশাচখ খুাঁথজ ছপথয়থ ন। আবার কখনও ছেথের 

পচরপূণথতার েথযয একাকী চন্তররিতাথক অনুিব কথরথ ন। এ ছেথে ছকান ফ্রথয়ডীয় ছেোনুিূচত ছনই, ছকবল আথ  এক 

ঐশ্বচরক অনুিূচত। ছেথে আথবগ োকথলও তথব তা শরীথরর চেলথন নয়, আত্মার বন্ধথন। রবীন্দ্রনাথের ছ াটগেগুচল চবথের্ণ 

করথল আেরা ছেথের এইসব চবচিত্র্ রূথপর সন্ধান পাথবা। 
 

     রবীন্দ্রনাথের ছ াটগে রিনার অনযতে করণ তৎকালীন সেথয় েকাচশত চবচিন্ন সেচয়ক পত্র্। চিতবােী পচত্র্কায় 

রবীন্দ্রনাথের ছ াটগথের  োেথ সূিনা ঘথট। এই পচত্র্কায় রবীন্দ্রনাথের ছোট সাতচট গে েকাচশত িয়— ার েথযয 

ছপাষ্টোস্টার অনযতে। ছ াটগে সোথলািকরা ছপাষ্টোস্টার ছ াটগেথক এই পথবথর ছেষ্ঠ ছ াটগে বথল চিচিত কথরথ ন। 

ছপাষ্টোস্টার গেচট রবীন্দ্রনাথের একচট বযেথ ছেথের কাচিচন। রতথনর বয়ুঃসচন্ধ লথের আথলা আাঁযাচরর হ্রেয়নািূচত এখাথন 

েকাশ ছপথয়থ ।সেগ্র গেচটথত রতথনর িাথলাবাসা এক অসম্ভথবর উপর োাঁচিথয় চ ল। গথের ছশর্ প থাথয় রতন ছসই 

অসম্ভব ছেেথক সচতয বথল স্বীকার কথর ছনয়। ‘ছস চক কথর িথব’— এই সাংলাপচট তার ছেথের ক্ষীণ আথলাথক এথকবাথর 

চনচিথয় চেথয়থ । এ েসথি সোথলািক নারায়ণ গথিাপাযযায় বথলথ ন— “ছপাষ্টোস্টাথরর জীবথন রতথনর ছেে এথসচ ল 

ছেথের েতই, বসথখর ফুলথক রাখবার বযেথ ছিষ্টা ছ েন ববশাথখর েীঘথশ্বাথস িাচরথয়  ায়— এই গথের পচরনােও তাই। 

েকৃচতর উদ্দাে চবর্ন্নতার েথযযই ছ াট জীবনটুকুর সোচি ঘথটথ ।”২ রবীন্দ্রনাে রতনথক বয়ুঃসচন্ধলথের নারীর হ্রেথয় ছেে 
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ছবেনা চবযুর এক েূচতথ চিসাথব চনেথাণ কথরথ ন— ছস ছ ৌবথনই ছ াচগনী। অথনথক আবার রতন ও ছপাষ্টোস্টাথরর অনুরাগ 

আচেত সম্পকথথক েকৃচত ছেথের সথি তুলনা কথরথ ন। 
      

     ‘চিতবােী’ পচত্র্কায় রবীন্দ্রনাথের ছ াটগথের জয় াত্র্া শুরু িথলও পরবতথী সেথয় ‘সাযনা-িারতী’ পথবথ ছ াটগে অচযক 

চশেসুর্ো েচণ্ডত িথয় ওথঠ। এই পথবথর ছ াটগেগুচলথত ছেথের গিীরতর রূপ েকাচশত িথয়থ । এই পথবথর উথেখথ াগয 

ছ াটগেগুচল িল একরাচত্র্, সুিা, সোচি, ছেঘ ও ছরৌদ্র, েৃচষ্টোন, নষ্টনীি ইতযাচে। এই গেগুচলথত ছেথের েূ থনা এথক 

আথনযর ছেথক স্বতন্ত্র। ছকাোও রথয়থ  ছেথের বযেথতা, আবার ছকাোও ছেথের ছেৌনতা, ছকাোওবা ছেথের উপর অচবশ্বাথসর 

কাচলো। অেথাৎ েচতচট গথেই ছেথের চবচিত্র্রূপ ফুথট উথঠথ ।‘একরাচত্র্’ গেচট একচট চনথটাল ছেথের গে।  ার 

অখরাত্মার েথযয রথয়থ  ছেথের গ্লাচনর েথযয োচির পূণথতা।গথের কেক একচেন স্বাথেচশকতার উথেজনায় তারই বালযসখী 

সুরবালার ছেেথক েূথর সচরথয় ছরথখচ ল। ছ  সুরবালা একচেন তারই িথত পারত। চকন্তু স্বপ্নিথির পথর ছস বুঝথত পাথর 

চঠক সেথয় সচঠক চসদ্ধাখ না চনথত পারার করথণ হ্রেয় খুাঁথি ছবেনা জাগাথনা  ািা আর ছকান উপাই ছনই। তথব এই ছেে ছ  

একেুচখন চ ল তা নয়, করণ গথের ছশথর্ ছেখা  ায় এক বর্থণেুখর রাথত্র্ জলেয় চনজথন োখথর দচট োনব-োনবী একচট 

জায়গায় চনরথব োাঁচিথয় আথ ।েকৃচতর ছকাথল এই িঠাৎ ছেখা এবাং ক্ষচণক চেলন ছ ন চিরখন ও পরে িথয় উথঠথ । 

চক ুক্ষথণর জনয িথলও ছেথের এক কাচবযক েচিো এখাথন েকাশ ছপথয়থ । ছলৌচকক জীবথন সুরবালা কেথকর ছকউ নন, 

চকন্তু একচট োত্র্ রাচত্র্থত ক্ষচণথকর জনয শুযু তারই িথয় উথঠথ । এখাথন ছেথের েকৃত রূপ েকাশ না ছপথলও চবরথির েথযয 

এই ছেে চিরখন ও শাশ্বত িথয় উথঠথ । 
 

     ‘সাযনা’ পচত্র্কায় েকাচশত রবীন্দ্রনাথের আর একচট অনবেয সাোচজক ছেথের গে ‘সুিা’। এখানকার ছেে উজ্জ্বল রথে 

রচিত নয়, বরাং আথনকটাই েৃদ ও চনষ্কম্প। গথের ছকচন্দ্রয় িচরত্র্ সুিাচর্ণী এক জন্মথবাচযর চকথশারী।  ার োথণর সখযতা 

েকৃচত এবাং িণ্ডীপুর গ্রাথের ছগাাঁসাইথের ছ থল েতাথপর সাথে। চকন্তু সোচজক েো ছেথন সুিার চববাি িয় পচিথে 

িাকুচরজীচব এক  ুবথকর সাথে। তথব সুিার অখরাত্মায় ছেথক  ায় েতাথপর স্মৃচত, ছ  েতাপ তার েথযয আথন্দাচলত 

কথরচ ল ছ ৌবথনর রিসয। স্বােীর িাথলাবাসা ছপথল িয়ত সুিার েতাথপর েচত ছেথের স্মৃচত চবস্মৃচতর অতথল তচলথয় ছ ত, 

চকন্তু ছস ছসৌিাগয তার িয়চন। চির চনরব অসীে অবযক্ত ক্রন্দথনর োযযথে তার ছেথের পচরসোচি ঘথটথ । 
 

     ‘সাযনা’ পথবথ রবীন্দ্রনাথের আর একচট ছেথের গে িল ‘ছেঘ ও ছরৌদ্র’। এই গথে শচশিূর্ণ ও চগচরবালার হ্রেয়ানুিব 

অচিত িথয়থ  এক রাজতনচতক ছেক্ষাপথট। চগচরবালার বশশব িপলতার েথযয শচশিূর্ণ ছেথের আনন্দ অনুিব কথরথ । তথব 

তাথের ছেে ছেঘ ও ছরৌথদ্রর ছখলার েতন, আথলা আাঁযাচরর েতন। রাজতনচতক ও আেথ-সাোচজক চবরূপতার করথণ তাথের 

ছেে কখথনাই েকাশ পায়চন। এথক অপরথক ছেথের বাাঁযথন বাযার অবকাশ োকথলও পচরথবশ পচরচিচতর করথণ আবযক্ত 

ছেথক ছগথ । তথব স্বগথীয় ছেে কখনও চনথি  ায় না, েুথ   াই না।তাই ঘন কাথলা ছেথঘর েথযয চবদযথতর আিার েত 

ক্ষথণক্ষথণ তাথের ছেে েকাচশত িথয়থ । ইিথলৌচকক জীবথন ছকউ কাথরার িথত না পারথলও চনুঃসি, চনুঃসিায় জীবথন 

দজন দজনার েুথখােুচখ িথত ছপথরথ । সাোচজক ও রাজতনচতক বাাঁযা অচতক্রে কথর শচশিূর্ণ ও চগচরবালা  খন চেচলত 

িথয়থ  তখন চগচরবালার জীবথন অথনকচক ু ঘথট ছগথ ।  চেও তাথের এই চেলথনর সুর করুণ, তবুও দজন তাথত শাচখ 

ছপথয়থ । 
 

     সাজাতপুথর োকাকালীন রবীন্দ্রনাথের ছলখা আর একচট ছেথের ছ াটগে িল ‘সোচি’। এই গথের অখপুথর রথয়থ  

বাাংলাথেথশর েকৃচত েেতার একচট েচতচ্ছচব। োনুথর্র জীবথন ছেে কখন চকিাথব আথস তা সচতযই ছবাঝা কচঠন। শুযু তাই 

নয় ছেথের ছজায়াথর অবগািন করথল োনুথর্র েকৃচতর ছ  কতটা পচরবতথন ঘথট  ায় তার েকৃষ্ট েৃষ্টাখ সুিা গথের 

অপূবথকৃষ্ণ ও েৃন্ময়ী িচরত্র্। অপূবথ কলকাতার পিাশুথনা করা চশচক্ষত  ুবক,  ার জীবথনর লক্ষয ওকালচত করা। অনযচেথক 

েৃন্ময়ী গ্রাথের এক অচশচক্ষত োথণাচ্ছল চকথশারী। অেথাৎ স্বিাব ও েকৃচতথত দজনা এথকবাথর আলাো। অপূবথ পৃচেবীর বহু 

ছিাখ েুথখর েথযয েৃন্ময়ীর এেন স্বচ্ছতা ছেথখথ   া ছেথক চনথজথক েূথর সরাথত পাথরচন। চকন্তু গ্রােয িপলা িঞ্চলা চকথশারী 

েৃন্ময়ীর কাথ  ছেে-চববাি-স্বােী চ ল এথকবাথর অিাবনীয় চবর্য়। তাই স্বােী অপূবথর চনচবি বাহুবন্ধন তার কাথ  িথয় উথঠথ  

ছলৌি চশকথলরর েতন। েেথে েৃন্ময়ী অপূবথথক এথকবাথর িাথলাবাসথত পাথরচন, চকন্তু অপুবথ  খন বযেথ ছেথের চবরি 

কাটাথত কলকাতায় িথল এথসথ  তখন েৃন্ময়ীর েথযয ছজথগ উথঠথ  অপূথবথর েচত গিীর অনুরাগ। একচেন ছ  আচলিনথক 

েৃন্ময়ী ঘৃনায় সচরথয় চেথয়থ  ছসই বাহুপাথশর বন্ধথন ছস্বচ্ছায় যরা ছেওয়ার জনয তার ঘন পেচবত ছিাথখ জথেথ  পুিীিূত 



রবীন্দ্রনাথের ছ াটগথে ছেথের স্বরূপ ও ববচিত্র্য                তপন  রায় ও ছেবলীনা নাে 
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বাচররাচশ। ইিজীবথন সাতপাথকর বন্ধথন দজনা যরা পিথলও, ছেথের বন্ধথন যরা পিথত তাথের অথনক োন-অচিোথনর 

গণ্ডী ছপরথত িথয়থ । তাইথতা অপূবথ সবসেয় েৃন্ময়ীথক কাথ  ছপথয়ও ছেথের স্বাে পচরপূণথ করথত পাথরচন। এখাথন ছলখক 

িাচিোর অপূণথতাথক ছেে চিসাথব চিচত্র্ত কথরথ ন। 
 

     এথকবাথর চিন্ন স্বাথের একচট ছেথের গে িল ‘েৃচষ্টোন’। িারতী পচত্র্কায় এই গেচট েকাচশত িয়। এই গথে 

রবীন্দ্রনাে ছেথের এক অনয েচিো তুথল যথরথ ন। ছেথের ঔোর্ য য রূপচট এখাথন েকাচশত িথয়থ । স্বােীর আনাচি িাথতর 

চিচকৎসার করথণ স্ত্রী কুেুচেনীর ছিাথখর আথলা চনথি  ায়। এ সথেও স্বােীর েচত তার ছকান ছক্ষাি বা অচিোন বতচর িয়চন, 

বরাং ছস েথন কথরথ — ছস চনতাখই তার স্বােীর সম্পচে তাই তার েচত ছ থকান যরথনর চনয়ে চসদ্ধ করার পূণথ অচযকার তার 

স্বােীর আথ । চকন্তু কুেুচেনীর সখানিীনতা এই সাোজ ছশখাথনা ছেথের স্ফচটক খথণ্ড ফাটল যরায়। সখানিীনতার আচিশাপ 

তার োম্পতয জীবথনর সুখ শাচখথক যূচলসাৎ কথর চেথয়থ । কুেুচেনী স্বােীর েচত েূবথল হ্রেয়নুিূচত কারথণ ছিোচিনীর 

েথবশথকই ছেথন চনথয়থ । অচবনাশ সাোচজক িাথপ চিতীয় চববাথি রাচজ িথলও কুেুচেনীর েচত তার িাথলাবাসা ফল্গুযারার 

েত েবাচিত চ ল। ছসই করথণ ছস চিতীয়বার চববাথির আথগ ছস কেনা কথরথ  তার োণবায়ু ছ ন চনগথত িয়। কুেুচেনীর েচত 

অচবনাথশর অবযক্ত চনরুচ্চার ছেে ছশর্ প থখ জয়ী িয়।এই গথের েথযয ছেথের ছ  সাংজ্ঞা পাই তা িল— োনব জীবথন ছেে 

কাচিত ও কােয িথলও চনতয চেথনর বয্তরতার োথঝ পথি এই পরে কাচিত ছেে ছকাোও ছ ন িাচরথয়  ায়, চকন্তু সাংকথটর 

েুিূথতথ ছসই িারান ছেেই আবার চফথর আথস নতুনথের স্বাে চনথয়—ছ েনচট কুেুচেনীর জীবথন ঘথটচ ল। 
 

     ‘নষ্টনীি’ রবীন্দ্রনাথের আর একচট অনবেয ছেে কাচিচন। এখাথন ছেথের েথযয রথয়থ  নারী েন্তরথের এক গিীর 

সাংকট। স্বােীর উোসীনতার কারথণ বাচলকা বযু িারুর েথনাজগথত ছেে সম্পথকথ এক জচটল িন্দ্বেয় পচরচিচতর সৃচষ্ট িয়। 

চক ুটা ইথগার েিাথব িারুর িাথলাবাসার বাাঁযন  আলগা িথয়  ায়। ছেথের দচনথবার আকর্থথণ িারু  থুট  ায় অেথলর কাথ । 

এই ছেে অতবয ছেে। চকন্তু অেথলর চপ ুটান িারুথক আবার চফচরথয় আথন ছসই চনুঃসিতার জীবথন। অেথলর চবোয় িরুর 

ছেথের েীপ চশখাথক চনচিথয় চেথয়থ । িারুর এই বযেথ ছেে তাথক সারা জীবন চনুঃসি কথর ছরথখথ । এখাথন রবীন্দ্রনাে 

ছেেথক আথবথগর তািনার ফল চিসাথব তুথল যথরথ ন। 
 

     রবীন্দ্রনাথের ছশর্ প থাথয়র একচট ছেথের গে িল ‘রচববার’। এখাথন ছেে োনুথর্র েকৃচতথক পচরবতথন কথরথ । গথে 

চবিার ছেেস্পথশথ নাচ্তরক অিীথকর অখরাত্মায় ছেে ও ঈশ্বর এক িথয় ছগথ । চবিার েচত অিীথকর ছেে িল োচির েথযয 

অোপচির েচত দচবথবার আকর্থণ।নারী শচক্তর এক েবল আকর্থথণ আিীক চবিার ছেে আকৃষ্ট িথয়থ । 
 

     রবীন্দ্রনাথের ছ াটগথে ছেথের েযান লক্ষয িল— িাথলাবাথসা, ছেথে বচল িও চকন্তু কােনার রথে রচিত কথরানা। 

অেথাৎ ছ াটগথে রবীন্দ্রনাে ছেেথক এক চবথশর্ োথগথ চনথয় ছগথ ন  া ঐচশ িাথবর নাোখর। চতচন ছ াটগথের নায়ক-

নাচয়কাথের ছেেথক আর পাাঁিটা সযারণ োনব-োনবীর ছেথের েতন কথর তুথল যরথলও ছেথের সথম্ভাগথক অনয প থাথয় 

চনথয় ছগথ ন। তাই তার নায়ক-নাচয়কারা এথক অপরথক কাথ  ছপথয়ও না পাওয়ার ছবেনা ও চনুঃসিতা অনুিব কথরথ ।তথব 

তারা ছকউই ছেেথক কলচিত কথরচন, চনুঃ্তরব্দতার েযয চেথয় তাথের বযেথ ছেেথক িাপা চেথয়থ । 
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