
মুহা�দ ��ল কা েদর
সহকারী অধ �াপক
বাংলা িবভাগ
�বপজা পাব িলক ��ল ও ক েলজ চ��াম

ি�য় িশ�াথ�  �াদশ ��িণ েত গতবার দ ুেটা িবষয়  িন েয় আ েলাচনা উপ�াপন ক ের িছলাম "িবড়াল"ও "
িবভীষ েণর �িত �মঘনাদবধ"।

আজও  দ ুেটা িবষয় @ "অপ ির িচতা"   ও  @ "ঐকতান" িন েয় কথা বল েবা:

আমরা জা িন এ দ ুেটা িবষ য়, �থম � গ� ি�তীয় � ক িবতা।
�লখক :  রবী�নাথ ঠাকুর ( ১৮৬১--১৯৪১ )

�থ েম �লখক স� েক�  জান েবা:
রবী�নাথ ঠাকুর, 
জ�: ১৮৬১ ি��া ে�র ৭ �ম (  ১২৬৮ ব�া ে�র ২৫ �বশাখ ) 
প িরবার:   �জাড়াসা ঁেকার ঠাকুর প িরবা ের জ� �হণ ক েরন।

িপতা:  �দ েব�নাথ  ঠাকুর
জননী :  সারদা  �দবী

িব�ক িব অ িভধায় স�া িষত রবী�নাথ ঠাকুর বাংলা সা িহ েত�র �থম সাথ�ক �ছাটগ� রচ িয়তা এবং বাংলা
�ছাটগ ে�র ��� িশ�ী। তঁার �ছাটগ� িব�সা িহ েত�র ���গ�� েলার সমত�ল �।

�থম গ� রচনা:  "িভখা িরনী" ১২৮৪ স েন তখন বয়স   মা�  �ষাল বছর।

এরপর জীব েনর �ায় �শষ িদন পয��  �চৗষ ি� বছের   িত িন অখ� "গ�� �"  -এ  সংক িলত  ৯৫  � �ছাটগ�
রচনা ক েরেছন। 
এর বাই েরও  " �স" ,  `গ�স�`  এবং  িল িপকা  �ে� র েয় েছ তঁার আ রও গ� সংক িলত হ েয় েছ। 
সব�েশষ গ� �র নাম    "মুসলমানীর গ�" ।
তঁার গ�রচনার �ণ�যুগ  কু �য়ার িশল াইদেহ  বসবা েসর কাল। মূলত পা িরবা িরক জ িমদা ির তদার িক সূ ে� এখা েন
আস েতন।

"�সানার তরী" কা েবৗর ��� ক িবতা� েলাও িত িন একই সম েয় রচনা ক েরন।

রবী�না েথর গ ে�র িবষয়:   �কৃ িতর প েট জীবন েক �াপন ক ের জীব েনর গীতময় িব�জনীন �কাশই
রবী�গ ে�র  ��� স�দ। 
ত েব;    িবশ শত েক র িচত গ ে� �কৃ িত ও গীতময়তার � েল   বা�বতাই  �াধান � �প েয় েছ।

গ�ক ির িহ েস েব িত িন ব েরণ �,  ঔপন �া িসক িহ েস েবও বাংলা সা িহ েত� তঁার আসন অনন � চ�ড়ায় সু িন িদ��।

তঁার  রচনা� েলার ম েধ�  �য� েলা ব�ল প ির িচত �স� েলা এখা েন ত�  েল ধর িছ:
উপন �াস
======

�চা েখর বা িল ১৯০৩
�গারা ১৯১০



ঘ ের-বাই ের১৯১৬
চত�র� ১৯১৬
�যাগা েযাগ ১৯২৯
�শ েষর ক িবতা ১৯২৯
চার অধ �ায়  ১৯৩৪
---- এ� েলা  বাংলা উপন �া েসর ���  স�দ

#নাটক রচনার �� ে�ও তঁার ���� অ িবসংবা িদত।

সিব েশষ উ ে�খ � না � ক� েলা হ েলা:
========================
রাজা ও রাণী ১৮৮৯
িবসজ�ন ১৮৯০  ( কাব �নাট �)
িচ�া�দা ১৮৯২ ( কাব �নাট �)
িবদায় অ িভশাপ ১৮৯৪
মুকুট ১৯০৮
রাজা ১৯১০
ডাকঘর ১৯১২
অচলায়তন ১৯১২
মু�ধারা ১৯২২
বস� ১৯২৩
িচরকুমার সভা ১৯২৬
র�করবী ১৯২৬
কা েলর যা�া ১৯৩২
শ �ামা ১৯৩৯
 
এবা ের ক িব রবী�নাথ ঠাকুর স� েক�  একট� জান েবা:
বাংলা সা িহ েত� িবশাল অ� েন অসামান � �িতভার অ িধকারী িব�ক িবখ �াত রবী�নাথ ঠাকুর। আধু িনক
ক িবতার �াণপু�ষও বলা হয় তা ঁেক।

তঁার সা িহত � সাধনার এক � বহৃৎকাল বাংলা সা িহ েত�র "রবী�যুগ" না েম প ির িচত।     ---  মানবধ েম�র জয়
ও �সৗ�য� -তৃ�া �রামা ি�ক এই ক িবর ক িবতার মূল সুর।  িত িন িছ েলন - অনন �  িচ�িশ�ী,  অনসু ি�ৎসু
িব�প ির�াজক, দ� স�াদক এবং অসামান � িশ�া- সংগঠক ও িচ�ক।

মা� প েন েরা বছর বয় েস  তঁার �থম কাব �  "বনফুল"  �কা িশত হয়।

উ ে�খ �   "গীতা� িল" এবং অন �ান � কা েব�র ক িবতার সম� েয় �-অন ূিদত "Song Offerings" �ে�র জন �  ১৯১৩
ি��া ে�  �থম এশীয় িহ েস েব �না েবল পুর�া ের ভ�  িষত  হন।

তঁার িব েশষ কাব � ��� েলা হল:
=====================   

মানসী ১৮৯০
�সানার তরী ১৮৯৪
িচ�া ১৮৯৬
�চতা িল  ১৮৯৬
ক িণকা ১৮৯৯
ক�না ১৯০০



� িণকা ১৯০০
�ন েবদ � ১৯০১
�খয়া  ১৯০৬
বলাকা ১৯১৬
পূরবী ১৯২৫
পুন� ১৯৩২
শ �ামলী ১৯৩৬
জ� িদ েন ১৯৪১
�শষ �লখা ১৯৪১

আ েরা উ ে�খ � কা িহ িন ক িবতার সংকলন "কথা " ও "কা িহ িন" এ দ ু� িভ� �া েদর রচনা।

"অপ ির িচতা" গ� স� েক�  িকছ�  তথ �:

গ� � �থম �কা িশত হয় �মথ �চৗধরুী স�া িদত মা িসক "সবজুপ�" প ি�কার ১৩২১ ব�া ে�র (১৯১৪)
কা িত� ক সংখ �ায়।

এ � �থম ��ভ�� হয়  রবী�গ ে�র সংকলন " গ�স�ক" -এ  এবং প ের "গ���" তৃতীয় খ ে� ( ১৯২৭ )

স ংে� েপ গ� �র মম�:

অপ িরাচতা  িব েশষ েণর আড়া েল একজন ব িল� ব �ি� ে�র অ িধকারী নারীর কা িহ িন িচ ি�ত হ েয় েছ গ ে�র
বয়া েন। চ ির ে�র নাম কল �াণী।
অমান িবক �যৗত�ক �থার িনম�ম  ব িল হ েয় েছ এমন নারী েদর গ� ইেতাপূ েব� রচনা ক ের িছ েলন রবী�নাথ। িক�
এ গ ে�ই �থম   �যৗত�ক  �থার িব� ে� নারী-পু� েষর স ি� িলত �িত েরােধর কথকতা �শানা েলন। গ ে� িপতা
শ��নাথ �সন এবং কন �া কল �াণীর �ত� বী�া ও আচর েণ সমা েজ �গ েড় বসা ঘৃণ � �যৗত�ক �থা �িত েরা েধর
স� ুখীন হ েয় েছ। িপতার ব িল� �িত েরাধ, কন �া কল �াণীর �দশ েচতনায় উ�ীবনী েত ঋ� ব �ি� ে�র জাগরণ ও
তার অ িভব �ি� েত গ� � সাথ�কতায় সমু�ল।

গ ে�র কথক "অনপুম"  িবশ শত েকর ি�তীয় দশ েকর যু�সংল� সম েয়র �সই বাঙা িল যুবক, �য িব� িবদ �াল েয়র
উ�তর উপা িধ অজ�ন ক েরও ব �ি��র িহত, প িরবারত ে�র কা েছ অসহায় একজন পুত�ল মা�।  তার কথা
অপ ির িচতা গ ে�র মাধ �েম িচ�া কর েলই  আ েজা মওন হয়, �স �যন মা েয়র �কালসংল� িশ�মা�।  যার িব েয়
উপল ে�  �যৗত�ক িন েয় নারীর চরম অবমাননাকা েল শ��নাথ �স েনর কন �া- স�দা েন অস� িত গ� �র শীষ�
মুহ�ত� । 
অনপুম িন েজই গ� বল েত িগ েয় ব �া�া েথ� জা িন েয় িদ েয় েছ �সই অঘটন সংঘট েনর কথা �।  িব েয়র ল� যখন
��ত তখন কন �ার ল��� হওয়ার �লৗ িককতা েক অ�াহ � ক ের শ��নাথ �স েনর িন িব�কার অথচ সুউ�ায�
ক ে� �ত �াখ �ান নত�ন এক সম েয়র বাত� া েকই িন িদ�� ক ের। কম�র ভ�  িমকায় ব িল� ব �ি� ে�র জাগর েণর মধ �
িদ েয় গ ে�র �শষাংেশ কল �াণীর � িচ�� আ��কাশও ভাবীকা েলর নত�ন নারীর আগমনী � িন ঝংকৃত।

প িরসমাপ েন বল েত পা ির "অপ ির িচতা" চ ির�� �ভ ে�পড়া এক ব �ি� �হীন যুব েকর সাবীকা েরা ি�র বয়ান।, তার
পাপ�াল েনর অকপট কথামৃত। অনপু েসর আ� িববতৃ সূ� ধ েরই গ ে�র নারী কল �াণী অসাধারণ ও অসামান �
চ ির� হ েয় উ েঠ েছ। গ ে�  পু�ষত ে�র অমান িবকতার �� রণ �যমন ঘ েট েছ, �তম িন পু� েষর ভা েষ� একজন
ব �ি��ময়ী নারী চ ির ে�র উ�াসনও ঘ েট েছ নারীর �শ ি� ও কী িত� র বণ�নায়।

=======

"ঐকতান" ক িবতার স� েক�  জান েত �চ�া ক ির : 

সুদীঘ� জীবন প ির�মণ এর �শষ �া ে�  েপৗ ঁেছ ি�ত�� রবী�নাথ �পছন িফ ের তাকান �দখ েত পান সম�
জীব েনর সৃ �সাধনার সফলতা ও ব �থ�তার িহ েসব। ঐকতান ক িবতা �যন  �স িহ েস েবর ��া�ল দ�ৃা�।



ঐকতান ক িবতায় রবী�নাথ অকপ েট িন েজর সীমাব�তা ও অপূণ�তার কথা ব �� ক ের েছন। জীবন -মৃত�  �র
স ি�� েণ দা ঁ িড় েয় ক িব অনভুব ক েরন িন েজর অ িক ি�ৎকরতা ও ব �থ�কার ��প। ব িব �বশ বঝু েত �প ের েছন ,
এই পৃ িথবীর অ েনক িকছ�ই তঁার অজানা ও অ েদখা র েয় �গ েছ। । িব ে�র িবষাল আ েয়াজ েন তঁার মন জু েড় িছল
�কবল �ছাট এক � �কাণ। 
�া েনর দীনতার কার েণ নানা �দ েশর িব িচ� অ িভ�তা , িব িভ� �ে�র িচ�ময় বণ�� বাণী ক িব িভ�াল�  ধ েনর
ম েতা সয ে�  আহরণ ক ের িন েজর কাব � ভা�ার পূণ�  ক ের েছন। এত িকছ�র পরও িত িন িবপুলা পৃ িথবীর সব��
�েবশা িধকার পান িন। 
ক িব কী সু�র উদাহরণ িদ েয় বল েলন : 
চা িষ �� েত খামা ের হাল  চাষ ক ের , তা ঁ িত  তঁাত �বা েন, �জ েলরা জাল �ফ েল -- এসব �মজীবী মান ুেষর উপর
ভর ক েরই জীবন সংসার স� ুখপা েন এ িগ েয় চ েল।  িক� ক িব  অব েলাকন ক েরন এসব  হতদ ির� অপাঙ ে�য়
মান ুেণর কা ছ �থ েক  ক িব   অ েনক দ ূের সমা েজর উ�ম ে� আসন �প েত ব েস আ েছন। 
 েসখানকার সংকীণ� জানা লা  িদ েয় �য জীবন ও জগৎ েক িত িন �ত �� ক ের েছন, তা িছল খ ি�ত জীবন
তথা অপূণ� জীবন।
�ু� জীব েনর স ে� বৃহ�র মানব-জীব নধারার  িন িবড় এক ঐকতান সৃ � না কর েত পার েল িশ�ীর গা েনর
পসরা তথা- ক িবর সৃ �স�ার �য কৃ ি�মতায় পয�ব িসত হ েয় ব �থ� হ েয় পড় েব িনঃস ে� েহ। এ সত � উপল ি�
ক িব েক তা িড়ত ক ের। ক িবর আ ে�াপল ি�র �কাষ ঘ েট ঐকতান ক িবতার চর েণ চর েণ।

ক িব আ েরা ব েল েছন:   তঁার ক িবতা িব িচ� প েথ অ�সর হ েলও জীব েনর সকল � ের �পৗ�ছা েত পা েরন িন।
ফ েল , জীবন -সায়া ে�র কা েল ক িব অনাগত ভ িবষ �েতর �সই মৃ ি�কা সংল� মহৎ ক িবর  আ িবভ� াব েক
�াগত জানান। িয িন �মজীবী মানু েষর অংশীদার হ েয় সত �  ও ক েম�র ম েধ� সৃ � কর েবন এক সুমহান সু�র
আ�ার বা আ�ীয়তার ব�ন।  " ঐকতান"  ক িবতায় যুগপৎ ক িবর িন েজর এবং তঁার সমকালীন বাংলা
ক িবতার িবষয়গত সীমাব�তার িদক � যথাযথভ া েব ত�েল ধ ের েছন। 
----------------

�িত� ক িবত ির ছ� �জ েন রাখা উ�ম
ঐকতান  ক িবতা র ছ�:     ক িবতা �  স িমল �বহমান অ�রবৃ� ছ ে� র িচত।
৮ + ৬    এবং  ৮ + ১০ মা�ার পব�ই  অ িধক ।  কখ েনা কখ েনা  ৯ মা�ার অসমপব�  এবং  ৩ ও ৪ মা�ার
অপূণ� পব� ব �ব�ত হ েয় েছ।

"ঐকতান" ক িবতা র উৎস:  ক িবতা � রবী�নাথ ঠাকু েরর " জ� িদ েন" কাব ��ে�র ১০ সংখ �ক ক িবতা
।  ক িবর মৃত� �র মা� চার মাস আ েগ ১৩৪৮ ব�া ে�র প েহলা �বশাখ "জ� িদ েন" কাব � �� � �কাশ লাভ
ক ের। 
১৩৪৭  ফা�ন  সংখ �ায়  "�বাসী" �ত ক িবতা �  "ঐকতান"-- �কা িশত হয়। "ঐকতান"  অশী িতপর ি�ত��
ক িবর আ�সমা েলাচনা; ক িব িহ েস েব িন েজর অস�ূণ�তার িন েরট �ীকা েরা ি�।

#�লখ��_��_� েহল
#ছা ি�শ_ভা�_১৪২৭
#দশ_অে�াবর_২০২০
�েয়াজ েন::    ০১৭১২ ৬১৮১৬৯
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