চতুর্থ অধ্যায়

বাাংলা ছ াটগল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ

চতুর্থ অধ্যায়

বাাংলা ছ াটগল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্মথীয় জগল্পতর পুল্পরাধ্া হল্পলও উনিশ শতল্পকর সমাল্পজ ন ল্পলি একজি আল্পলানকত
বযনিত্ব। স্বাভানবকভাল্পবই নতনি ছেমি ধ্মথীয় ও সমাজল্পক আল্পলানিত করল্পত ছপল্পরন ল্পলি, ছতমনি
সমাজও তাাঁর প্রভাবল্পক স্বীকার কল্পর নিল্পয়ন ল। সানহতয ছেল্পহতু সমাল্পজর প্রনতফলি, তাই
সানহল্পতযও শ্রীরামকৃষ্ণল্পক ছেখা ছগল নবনভন্নভাল্পব। বাাংলা সানহল্পতযর ধ্ারায় উপিযাস, কাবয,
িাটল্পকর মল্পতা ছ াটগল্পের ইনতহাল্পসও রামকৃষ্ণ এল্পলি নভন্ন নভন্ন মর নতথ নিল্পয়—কখল্পিা প্রতযক্ষ
কখল্পিাবা পল্পরাক্ষভাল্পব।
কর্াসানহল্পতয ছ াটগেল্পক বলা হয় সমল্পয়র ফসল, মুহরল্পতথর ছসৌধ্, জীবিনজজ্ঞাসার িবনেগন্ত,
েু গেন্ত্রণার অিিয সৃ নি। তাল্পত সমল্পয়র অিু বাে নিনবি হল্পয় ওল্পে। ছসনেক ছর্ল্পক তার পনরসর
নবস্তৃত। ভর ল্পেব ছচৌধ্ুরী ছবশ সু ন্দর বল্পলল্প ি, “ছ াটগে-নশল্পের চর িান্ত সফলতা জীবল্পির নবন্দুনবম্বল্পি িয়, নবন্দুর সম্পর ণথ জীবন্মু নিল্পত।”১ সু তরাাং ছ াটগল্পের আল্পবেি সানহল্পতযর অিযািয
শাখাগুনলর তুলিায় অল্পিক ছবনশ আধ্ুনিক ও প্রবল। সাংল্পবেিশীল এই ধ্ারানটল্পত তাই সর ক্ষ্মভাল্পব
নচনিত হয় সমাজ ও আধ্ুনিকতা। এল্পহি একনট ধ্ারায় আধ্যানিক পুরুষ রামকৃল্পষ্ণর পনরনচনতর
নবনভন্নতা ছেমি একনেল্পক প্রকানশত হয়, ছতমনি সমকালীি সমাল্পজ তাাঁর গ্রহণ ও বজথল্পির
নবষয়নটও িজল্পর আল্পস।
ছেল্পহতু শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যানিক জগল্পতর অিযতম বযনিত্ব, তাই গল্পে তাাঁর ছসই পনরনচনত
আসাটাই স্বাভানবক। তল্পব তা এল্পসল্প কখল্পিা প্রতযক্ষভাল্পব কখল্পিাবা পল্পরাক্ষভাল্পব। প্রতযক্ষভাল্পব
নতনি নিল্পজ ছেমি এল্পসল্প ি চনরি হল্পয়, ছতমনি আপি চানরনিক প্রনতষ্ঠা আপিাল্পতই সহজলভয
হল্পয় উল্পেল্প । আবার অিযনেল্পক তাাঁর নশষযমন্ডলীর অল্পিল্পকই নবল্পশষত স্বামী নবল্পবকািন্দ, পত্নী
শ্রীমা সারো ছেবী ছ াটগল্পে এল্পস পল্পিল্প ি। পল্পরাক্ষ নচল্পি ধ্রা পল্পি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােশথ বা
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শ্রীরামকৃষ্ণসহ অিযািয নশষযল্পের চানরনিক ায়াপাত। শ্রীরামকৃল্পষ্ণর িাম বা নব বযবহাল্পরর নচিও
লক্ষ করা োয়। তল্পব নবশ শতল্পকর ছোরল্পগািায় বাাংলা সানহল্পতযর ছে ধ্ারানটর জন্ম হল এবাং
ক্রমশ নবকনশত হল, তাল্পত শ্রীরামকৃষ্ণ-সাংস্পশথ ছসভাল্পব প্রকাশ ছপল িা। বরাং পল্পরাক্ষ প্রভাব
তর্া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােশথ ও চানরনিক ায়াপাল্পতর প্রভাবই অনতমািায় সনক্রয় রইল।

প্রতযক্ষ প্রভাব

ছেসব গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসনর এল্পসল্প ি ছসগুনল নিল্পয় প্রর্ল্পম আল্পলাচিা করা ছেল্পত পাল্পর।
একাল্পলর একজি নবনশি কর্াসানহনতযক সঞ্জীব চল্পটাপাধ্যায় (১৯৩৬ – ) তাাঁর সানহল্পতযর নভনিভর নম
কল্পরল্প ি শ্রীরামকৃষ্ণল্পেল্পবর জীবিল্পক। স্বাভানবকভাল্পবই তাাঁর সানহতয শ্রীরামকৃষ্ণ-সানহতয হল্পয়
উল্পেল্প । তাাঁর রনচত ছবশ কল্পয়কনট গ্রল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারো ও নবল্পবকািন্দ সম্পনকথত ঘটিা
গল্পের মল্পতা কল্পর কর্াসানহল্পতযর আেল্পল রনচত হল্পয়ল্প , ছসগুনল হল- ‘ষিরত্ন’ (১৪২২ বঙ্গাব্দ),
‘মহামািল্পবর সাগরতীল্পর’ (২০১২), ‘বল্পলা বল্পলা সু রধ্ুিী’ (১৪০৯ বঙ্গাব্দ), ‘শ্রীচরণকমল্পল’ (১৩৯৯
বঙ্গাব্দ), ‘আজ আন কাল ছিই’ (১৪১১ বঙ্গাব্দ), ‘জগৎচন্দ্র হার’ (১৪০৮ বঙ্গাব্দ), ‘নশল্পবর শনি
জীল্পবর জিিী’ (১৪১১ বঙ্গাব্দ) এবাং ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ছমল’ (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। তল্পব এর ছবনশরভাগই
প্রবন্ধ রূপ ধ্ারণ কল্পর। ‘ফাাঁস’ (১৪০৫ বঙ্গাব্দ) িামক গে সাংকলল্পির কল্পয়কনট গল্পেও
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর পল্পরাক্ষ প্রভাব আল্প ।
তাাঁর রনচত গ্রে ‘ষিরত্ন’ (১৪২২ বঙ্গাব্দ)-ছত য়জি মহাি বযনির জীবি কানহনি রল্পয়ল্প বামল্পেব, ওাঁঙ্কারিার্, শ্রীচচতিযল্পেব, রািী রাসমনণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবাং মা সারো। শ্রীরামকৃষ্ণ নবষল্পয়
নতিনট এবাং মা সারো নবষল্পয় েুনট রচিা আল্প ।
‘েনক্ষল্পণশ্বল্পর এল্পলি শ্রীরামকৃষ্ণ তখি নতনি গোধ্র’ রচিায় শ্রীরামকৃষ্ণ েখি েনক্ষল্পণশ্বল্পর
এল্পলি তখল্পিা নতনি প্রনতষ্ঠা পািনি। তল্পব ক্রমশ ছসই প্রনতষ্ঠা পল্পবথর নেল্পক ক্রল্পমািরণ ঘল্পটল্প
গোধ্ল্পরর। সানহল্পতযর আনঙ্গল্পক ছলখল্পকর কলল্পম এই উিরণনটই গোধ্ল্পরর অন্তল্পলথাকল্পক প্রকাশ
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কল্পর। কারণ রামকুমাল্পরর ছকাল্পিা স্বপ্ন ন ল িা। নকন্তু গোধ্ল্পরর ন ল। অবতাররূপী গোধ্র নক ু
নক ু ছক্ষল্পি ভনবষযৎবাণী করল্পলও গোধ্ল্পরর ইহল্পলৌনকক জীবি ছবনশ প্রাধ্ািয ছপল্পয়ল্প ।
গোধ্র শ্রীরামকৃষ্ণ রূল্পপ ো ো কল্পরন ল্পলি অর্থাৎ পরবতথী পরল্পলাক গমি পেথন্ত তার
নক্রয়াকল্পমথর সাংনক্ষপ্ত বণথিা নেল্পয়ল্প ি ছলখক। গল্পের ধ্রি ছেল্পখ মাল্পে মল্পধ্য মল্পি হয় শ্রীরামকৃল্পষ্ণর
অল্পলৌনকক জীবিী রচিা ািা অিয ছকাল্পিা উল্পেশয ছলখল্পকর ন লিা। ছসনেক ছর্ল্পক গল্পের নক ু
উপাোি নতনি গ্রহণ কল্পরল্প ি। ছেমি ছ াট ছ াট বাকয। কর্ার ল্পল বলা। গল্পের মল্পতা কল্পর
বলা। এতেসল্পেও রচিানট নি ক রচিা ািা আর নক ু হল্পয় ওল্পেনি। এর মর ল কারণ ছ াটগল্পের
নবষয়বস্তুল্পত র্াল্পক একনট শি কানহনি ো আনে-মধ্য-অল্পন্তয নবভি। োর একনট মর ল নেক র্াকল্পব।
নকন্তু এ রচিায় তা ছিই। স্বাভানবকভাল্পবই গল্পের সাংজ্ঞা ছর্ল্পক ছবনরল্পয় গল্পের মল্পতা কল্পর বলার
নেকনটল্পক ছবনশ গুরুত্ব নেল্পয়ল্প ি ছলখক। অিযনেল্পক আধ্যানিক জগল্পতর গুরু রূল্পপ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর
আনবভথাব ছ াটগল্পের বাস্তবতাল্পক অস্বীকার ছেমি কল্পরল্প , ছতমনি ভনবষযল্পতর কর্া বতথমাল্পির
উনিল্পত প্রনতষ্ঠা নেল্পয় মািু ষ শ্রীরামকৃষ্ণল্পক অস্বীকার করা হল্পয়ল্প । ছসকারল্পণই রচিানট সার্থক
ছ াটগল্পে পনরণত হয়নি।
পল্পরর রচিা ‘ঈশ্বরচল্পন্দ্রর আবাল্পস শ্রীরামকৃষ্ণ’। কর্ামৃত ছর্ল্পক সাংগ্রহ করা হয় এই অাংশনট
নিল্পজর মল্পতা কল্পর নলল্পখল্প ি সঞ্জীবচন্দ্র। ঈশ্বরচল্পন্দ্রর বানিল্পত োওয়ার পর বথমরহুতথ ছর্ল্পক তাাঁর সল্পঙ্গ
আলাপ-আল্পলাচিার বণথিা নতনি নেল্পয়ল্প ি। এখাল্পি শ্রীরামকৃষ্ণ একজি মািু ষ, ছকাি অবতার
ভাবিা ছিই। তল্পব ঈশ্বরচল্পন্দ্রর সল্পঙ্গ কর্ল্পপাকর্ল্পি ফুল্পট উল্পে শ্রীরামকৃল্পষ্ণর মহে। এখাল্পি নতনি
মহাজীবি। নবেযাসাগল্পরর বণথিা নেল্পত নগল্পয় সাংনক্ষপ্ত নক্রয়াহীি বাকয বযবহার কল্পরল্প ি :
“নবেযাসাগর মশাইল্পয়র বয়স তখি বাষনট নক ছতষনট। োকুল্পরর ছচল্পয় ছষাল্পলা সল্পতল্পরা ব ল্পরর
বল্পিা। ছসই পনরনচত ছবশ। র্াি কাপি, পাল্পয় চনট জুল্পতা, গাল্পয় হাত কাটা ফ্লাল্পিল্পলর জামা।
মার্ার চারপাল্পশ ওনিশাবাসীল্পের মল্পতা কামাি। সব োাঁতই বাাঁধ্াি। উন্নত ললাট, সামািয খবথাকৃনত,
গলায় উপবীত।”২

আবার গল্পের ছশষনটও চমৎকার বনণথত হল্পয়ল্প :
“একনট লণ্ঠি হাল্পত বাগাল্পির পল্পর্ ঈশ্বরচন্দ্র ছগল্পটর নেল্পক চল্পলল্প ি। এই আল্পলা অিু সরণ কল্পর
ভিল্পের হাত ধ্ল্পর োকুর চল্পলল্প ি। গািীল্পত ওোর আল্পগ নবেযাসাগর মহাশয় ও সকল্পল প্রণাম
করল্পলি। ছবশ রাত, অন্ধকার। কাল্পলা গানিনট, মায়াবী গানিনট অতীল্পতর অন্ধকাল্পর ের র ছর্ল্পক ের ল্পর
অপসৃ য়মাি। ১৮৮২ সাল, ৫ আগি, শনিবার।”৩
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বস্তুত গল্পের পনরসল্পর এনট সু ন্দর নিেশথি হল্পয় উল্পেল্প শ্রীরামকৃল্পষ্ণর জীবল্পির ঘটিা অিু সরিণ
প্রতযক্ষজাত ছ াটগে নহল্পসল্পব। বাস্তল্পবর রিমাাংল্পসর চনরি হল্পয়ও মহাি বযনিল্পত্ব পনরণত হল্পয়ল্প ি
শ্রীরামকৃষ্ণ। ছসনেক ছর্ল্পক সমকালীি সমল্পয়র বাস্তবতাল্পক ছলখক সু নিপুণভাল্পব গ্রহণ কল্পরল্প ি
এই গল্পে।
তৃতীয় রচিা ‘ভগবাি শ্রীরামকৃল্পষ্ণর নক ছশষ আল্প !!’ এখাল্পিও শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবাি। ১৮৮৩র অল্পটাবর মাল্পসর ছকাল্পিা এক রনববাল্পর অনবিাশচন্দ্র সমানধ্স্থ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর নব তুলল্প ি, তার
বণথিা নেল্পয়ল্প ি প্রর্ল্পম। পল্পর পল্পর েু ি কল্পরল্প ি শ্রীরামকৃল্পষ্ণর বাণী ও জীবল্পির িািা ঘটিা।
ছলখল্পকর বণথিাল্পতও অবতাররূপী শ্রীরামকৃল্পষ্ণর পনরচয় পাওয়া োয় :
“শ্রীরামকৃষ্ণ বহুবার বল্পলল্প ি, গুরু কতথা, বাবা, অবতার ইতযানে অলাংকার আমার অসহয মল্পি
হয়। আনম ছস্বচ্ছায় সাজল্পত চাই িা। েনে হোৎ নক ু প্রকাশ হল্পয় পল্পি, আর ছকউ েনে ছেল্পখ
ছফল্পল র্াল্পকি, আমার নক ু করার ছিই। আনম অসহায়। ছবনরল্পয় আল্পস। ছকি ছবল্পরায়? নতনি
জাল্পিি। আনম অসম্ভব ছলৌনকক। মানট ছঘাঁষা ছলাক। োল্পের ছকাি গবথ ছিই, ছগৌরব ছিই। আনম
তাল্পের। আনম কাাঁেল্পত জানি। আর জানি, ঈশ্বল্পরর কাল্প আমার নটনক বাাঁধ্া। আমার ধ্ল্পমথর প্রর্ম
এবাং ছশষ কর্া- সৎ হও।”৪

বলা চল্পল গল্পের উিরণ নেক এখাল্পিই। ইনতহাসল্পক অস্বীকার কল্পর মািু ষ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর
সাধ্ল্পিাির জীবি তাই ভগবাল্পির। গেনটও সার্থক ছ াটগল্পে পনরণত হল্পয়ল্প ।
মা সারো সম্পনকথত পরবতথী েুনট রচিা ‘মা সারো’ ও ‘রাজ রাল্পজশ্বরী সারো’। প্রর্মনট
নি কই একনট রচিা, ছ াটগে িয়। কারণ ভনবষযল্পতর আনঙ্গল্পক শ্রীরামকৃষ্ণ ছেমি এল্পসল্প ি,
ছতমিই শ্রীমা সারো ছেবীর গুণাবনল বণথিা কল্পরল্প ি খণ্ড খণ্ড কানহনি বা বাল্পকযর মল্পধ্য নেল্পয়।
স্বামীজী তাাঁল্পক কী ছচাল্পখ ছেখল্পতি, ভনগিী নিল্পবনেতার মাতৃেশথি কীরূপ ন ল নকাংবা অিযািয
ভিল্পের কাল্প শ্রীমা ছকমি ন ল্পলি ছসই রূল্পপর নচি বাল্পর বাল্পর নচনিত হল্পয়ল্প । স্বামীজীর কর্ায়
মা সারোল্পক ছচিা খুব শি। ছসই মা সারো ছে জগজ্জিিীর এক রূপ, ছসই কর্াই সারো ছেবীর
জীবল্পির নবনভন্ন ঘটিা অবলম্বল্পি একনট তর্যনচি পনরল্পবশি করা হল্পয়ল্প এই রচিায়। রচিা এ
কারল্পণই বলা হল কারণ এল্পত তর্যল্পক কর্াসানহল্পতযর আেল্পল ছরল্পখ উপস্থাপি করা হল্পয়ল্প । এই
প্রসল্পঙ্গই শ্রীরামকৃষ্ণল্পেল্পবর কর্া এল্পসল্প । বরাং ‘রাজ রাল্পজশ্বরী সারো’ রচিানটল্পত তবু একনট
নিনেথি গে আল্প । শ্রীরামকৃল্পষ্ণর সারো পর জাল্পক ছকন্দ্র কল্পর সারো ছেবীর রাজ রাল্পজশ্বরী রূপল্পক
নচনিত করা হল্পয়ল্প । তল্পব এখাল্পি সারো ছকবল উপলক্ষ, শ্রীরামকৃল্পষ্ণর সাধ্িার কর্ায় মুখয।
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ছেল্পহতু সাধ্িা মুখয, তাই মািু ষ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর প্রাধ্ািয ছবনশ। একনট নিনেথি ঘটিাল্পক ছকন্দ্র কল্পর
ছলখক সঞ্জীবচন্দ্র চল্পটাপাধ্যায় এই গেনট নলখল্পলি ো ছ াটগল্পের ববনশিযল্পক অস্বীকার কল্পরনি।
গল্পের িামকরল্পণ মা সারো র্াকল্পলও গল্পের প্রধ্াি চনরি শ্রীরামকৃষ্ণ—সাধ্ক শ্রীরামকৃষ্ণ। গেনটর
মল্পধ্য নেল্পয় গেকার ছেমি মািব জীবল্পি সাধ্িাল্পক গুরুত্ব নেল্পলি, ছতমনি িারীল্পেবীল্পক প্রনতষ্ঠা
করল্পলি। ছসনেক ছর্ল্পক বতথমাি সময় ও সমাল্পজ এই ঐনতহানসক গেনটর গুরুত্ব অপনরসীম।
সঞ্জীবচন্দ্র চল্পটাপাধ্যাল্পয়র অপর একনট গ্রে ‘মহামািল্পবর সাগরতীল্পর’ (২০১২)। গ্রেনটল্পত
শ্রীরামকৃষ্ণ-রাসমনণ-নিল্পবনেতা-নবল্পবকািন্দ নবষয়ক েশনট রচিা সাংেু ি হল্পয়ল্প । প্রর্ম রচিা
‘নশষয পনরবৃ ত শ্রীরামকৃষ্ণ’। এল্পত শ্রীরামকৃষ্ণল্পক ছেখা োয় নতনি ছেি অল্পপক্ষা করল্প ি তাাঁর
সকল গৃহী ও সন্নযাসী ভিল্পের জিয। মর লত সন্নযাসী নশষযল্পের আগমল্পির ছপ্রনক্ষতনট ছলখক
কর্াসানহল্পতযর আেল্পল নিমথাণ কল্পরল্প ি। তল্পব তর্য অিু োয়ী অনতনরি সময়কাল্পলর নিল্পেথশ
রচিানটল্পক গে হল্পত বাধ্া নেল্পয়ল্প । রচিানট ছকবল ইনতহাল্পসর ঘটিানচি হল্পয় োাঁনিল্পয়ল্প ।
পল্পরর রচিা ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবাল্পির বাবা’ তেকর্ার রচিামাি। শ্রীরামকৃষ্ণ ছকি ভগবাল্পিরও
উপল্পর, ছস কর্াই এখাল্পি নববৃ ত হল্পয়ল্প । পল্পরর ‘কেতরু হল্পলি শ্রীরামকৃষ্ণ : ১ জািু য়ানর ১৮৮৬’
রচিানটও একনট েশথিমর লক প্রবন্ধ। ‘সবথস্বরূল্পপ সল্পবথল্পশ সবথশনি সমনিল্পত’-ও নবষয়ক প্রবন্ধ।
বরাং পল্পরর ‘রািী রাসমনণ’ রচিানট একনট জীবিী গেরূল্পপ উপস্থানপত হল্পয়ল্প । রচিানট
জীবিীমর লক প্রবন্ধ হল্পয় একপাল্পশ ছর্ল্পক ছেত, েনে িা এর আল্পবেিনট হত কর্াসানহল্পতযর মল্পতা
কল্পর। ছেমি :
“রািী নক ছেখল্প ি! অর্থনবল্পির অভাব ছিই। প্রচুর সম্পনি। পাইক, বরকন্দাজ, ছগামস্তা, মযাল্পিজার
চানরনেল্পক নগজনগজ করল্প । ....... রাসমনণ এল্পলি প্রাতঃকাল্পল। মানহষযবাংল্পশ, নপতা হল্পরকৃষ্ণ োস।
ছসকাল্পলর উন্নানসকতায় হারু ঘরামী। হারু সকল্পলর বানি বতনর কল্পর ছেি, নকন্তু নিল্পজ র্াল্পকি
জীণথ কুনটল্পর। েনরদ্র মািু ষ। সামািয চাষবাস আল্প । ছকািওরকল্পম সাংসার চল্পল োয়। হারুর
একটাই প্লাস পল্পয়ন্ট—ছলখাপিা নক ু জািল্পতি।”৫

নকাংবা “মা েখি ছবাঁল্পচ ন ল্পলি, ো ছকউ ছেখল্পত পায়িা ছকািনেি, রাসমনণ ছেল্পখন ল্পলি- ডুমুল্পরর
ফুল। এনটল্পক বলা ছেল্পত পাল্পর এক অবাক কান্ড।”৬ ইতযানে।
রচিানটল্পত শ্রীরামকৃল্পষ্ণর আগমি ইনতহাল্পসর নিয়ম ছমল্পিই। েনক্ষল্পণশ্বল্পরর ছবশকাল্পরর
ভর নমকায় গোধ্র চল্পটাপাধ্যায়। তল্পব পরবতথীকাল্পল ছগানবন্দনজর পা ভাাা বা গোধ্ল্পরর পাগলানম
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ছেল্পখ রািীর ছচাল্পখ নতনি অবতার নহল্পসল্পব প্রনতপন্ন হল্পয়ন ল্পলি, ছস েৃ শযও এখাল্পি লক্ষ করা োয়।
রচিায় সাল তানরখ ও নবনভন্ন গ্রে ছর্ল্পক উদ্ধৃনত বযবহার কল্পরল্প ি বল্পল তা অল্পিক ছবনশ ভার
বল্পল মল্পি হল্পয়ল্প , ো ছ াটগল্পের ছক্ষল্পি সাজুেযপর ণথ িয়।
‘স্বামীনজ ছকি বল্পলন ল্পলি, মাল্পক ছতামরা ছচল্পিানি, নচিল্পবও িা ছকািনেি?’ রচিায়
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর অিু প্রল্পবশ মা সারোর কর্া বলল্পত নগল্পয়। গে বল্পলল্প ি ছলখক সঞ্জীব চল্পটাপাধ্যায়
:
“োকুর একনেি েু পুরল্পবলায় পঞ্চবটীল্পত বল্পস আল্প ি। গঙ্গার নেল্পক মুখ কল্পর। সামল্পি েকেল্পক
গঙ্গা। পঞ্চবটীল্পত সর ল্পেথর সল্পঙ্গ অজস্র পাতার ছখলা চল্পলল্প

ায়া নিল্পয়। নিজথি নিরালা। মনন্দল্পরও

ছেবতারা ছভাগারনতর পর নবশ্রাম নিল্পচ্ছি। অলস নিপ্রহর। োকুর ডািনেল্পক মখ ঘুনরল্পয় চমল্পক
উেল্পলি। োউতলার নেক ছর্ল্পক অপরূপা সু ন্দরী এক িারী মৃেু চলল্পি তাাঁর নেল্পক এনগল্পয়
আসল্প ি। গাল্প র ডালপালা আল্পন্দানলত কল্পর বি-বি হিু মাি ছিল্পম এল্পস তাাঁর পাল্পয় পাল্পয় প্রণাম
করল্প । োকুর চমল্পক উেল্পলি।–এ ছে সীতা !”৭

স্বাভানবকভাল্পবই শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারো ছক প্রনতষ্ঠা ও প্রনতষ্ঠাি নেল্পয় োল্পচ্ছি। ছসনেক ছর্ল্পক
শ্রীরামকৃষ্ণ সারোল্পেবীরও গুরু : “েুঃল্পখর পােশালায় সারোর পাে শুরু হল। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ।
জীবি ছতামাল্পক পাট পাট করল্পব। নকন্তু তুনম র্াকল্পব অনবচল।”৮ বস্তুত মা সারোর শনির কর্া
বনণথত হল্পলও তার ছপ ল্পি ছে শ্রীরামকৃল্পষ্ণর পনরচালিা আল্প তা স্পি কল্পর নেল্পয়ল্প ি ছলখক।
শ্রীরামকৃষ্ণ এখাল্পি মহামািব এবাং একইসল্পঙ্গ মহামািবীসহ অল্পিল্পকর পনরচালল্পকর ভর নমকায়
অবতীণথ হল্পয়ল্প ি। তল্পব এই গ্রল্পেও অিযািয রচিাগুনলর তুলিায় এই গেনট অল্পিকখানি ছ াটগে
হওয়ার োনব রাল্পখ।
গ্রল্পের ছশষ রচিা ‘নক ু ছলৌনকক, নক ু অল্পলৌনকক’-এ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবল্পির ছবশনক ু অল্পলৌনকক
ঘটিার কর্া আল্প । তল্পব ছসগুনল প্রচনলত জীবিী গ্রে ছর্ল্পক গ্রহণ কল্পরল্প ি ছলখক। এমিকী,
রচিায় উপনিষল্পের বযাখযা ছটল্পি েু নি নেল্পয় তা নবল্পেষণ কল্পরল্প ি। গ্রল্পে আল্প , শ্রীরামকৃল্পষ্ণর মা
চন্দ্রাল্পেবী ও নপতা ক্ষুনেরাল্পমর নবনভন্ন স্বপ্নেশথল্পির কর্া, স্বামী নবল্পবকািন্দ, লাটু মহারাজ, রাখাল
মহারাজ প্রমুল্পখর জীবল্পির অল্পলৌনকক ঘটিার কর্া, ভর ত েশথল্পির কর্া। তল্পব তা ছ াটগল্পের
আনঙ্গল্পক রহল্পসয, ছরামাল্পঞ্চ ভরা িয়—নিখাে তর্য নেল্পয় ভরা টুকল্পরা টুকল্পরা গে। এই রচিানটল্পকও
গল্পের আখযা ছেওয়া োয় িা। কারণ এখাল্পি গল্পের ববনশিয ক্ষুণ্ণ হল্পয়ল্প অল্পলৌনকক ঘটিার কর্া
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বলার সল্পঙ্গ সল্পঙ্গ। এখাল্পি তার েু নিও ছেওয়া হল্পয়ল্প নবজ্ঞাি ও উপনিষেল্পক নভনি কল্পর। আবার
অিযনেল্পক শ্রীরামকৃল্পষ্ণর উপনস্থনত ক্রমশ সল্পর ছগল্প অিযািয নশষযল্পের প্রসঙ্গ আিল্পত নগল্পয়।
সঞ্জীব চল্পটাপাধ্যাল্পয়র অপর একনট গ্রে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ছমল’ (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)। এল্পত শ্রীরামকৃষ্ণনবল্পবকািন্দসহ ছমাট আটনট রচিা আল্প । প্রর্ম রচিার িামই ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ছমল’। ১৮৬৮ নিিাল্পব্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ুরাবাবুর সল্পঙ্গ কাশী নগল্পয়ন ল্পলি তীর্থেশথল্পির উল্পেল্পশয। ইনতহাল্পসর ছসই ঘটিাল্পক
ছকন্দ্র কল্পর ছলখক সঞ্জীব ছ াটগল্পের আনঙ্গল্পক ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ছমল’ নলখল্পলি। গল্পের শুরুনট ছবশ
সু ন্দর :
“জািু য়ানর মাস। কলকাতায় তখি খুব শীত পিত। তখি মাল্পি ১৮৬৮ সাল। কর্ায় আল্প আধ্া
মাল্পঘ কম্বল কাাঁল্পধ্। তা মাঘ মাল্পসর সাত আট তানরখ। শীত োই োই করল্পলও ছবশ কামি আল্প ।
পনিল্পম প্রবানহণী গঙ্গা। উিু ল্পর বাতাল্পস প্রর্ম সকাল্পল ছবশ একটা নহম নহম ভাব। ছমালানিল্পির
চােরনট গাল্পয় নেল্পয় শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীল্পত হানস হানস মুল্পখ পায়চানর করল্প ি। ... ...”৯

গল্পের ঘটিা ছেল্পি োওয়া এবাং তৎপরবতথী বুভুক্ষু মািু ষল্পের খাওয়াল্পিার মল্পধ্য সীমাবদ্ধ। তল্পব
অসাধ্ারণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবময় পনরল্পবশ বতনর কল্পর গেকার ইনতহাল্পসর ঘটিাল্পক মুখনরত কল্পর
তুল্পলল্প ি। প্রনতনট চনরিও বাস্তব হল্পয় উল্পেল্প

তাাঁল্পের কর্াবাতথা ও আচরল্পণর মধ্য নেল্পয়।

শ্রীরামকৃষ্ণসহ মর্ুরাল্পমাহি, হৃেয় চনরি এখাল্পি সার্থক হল্পয় উল্পেল্প

ইনতহাল্পস চনরিগুনলর

অিু সরল্পণ। গে বলার ধ্রিনট সরল, সু ন্দর ও স্পি। গল্পের বযঞ্জিা শ্রীরামকৃল্পষ্ণর সনতযকাল্পরর
পনরনচনতর নেল্পক ইনঙ্গত কল্পর :
“সর েথ িামল পনিল্পম। ের র আকাল্পশ নিকুল্পটর নব আল্পরা গাঢ় হল। আকাল্পশর রা হল্পয় এল ধ্র সর
িীল। গ্রাল্পমর মািু ষ পনরতৃপ্ত হল্পয় নফল্পর ছগল গ্রাল্পম। ছকউই জবাব পায়নি তাল্পের প্রল্পের- ছক
বল্পট তু! এক বালক বল্পলন ল, ভগবাি বল্পট! হল্পত পাল্পর! গল্পে আল্প , জীল্পবর েু ঃল্পখ ববকুল্পের
ভগবাি মািু ল্পষর ভগবাি হল্পয় ছিল্পম আল্পসি!”১০

গেনটল্পত শ্রীরামকৃষ্ণল্পক অঙ্কি কল্পরল্প ি মানটর মািু ষ নহল্পসল্পব। তাাঁর নশবজ্ঞাল্পি জীবল্পসবার
ভাবনট এখাল্পি সু ন্দরভাল্পব নচনিত হল্পয়ল্প । অল্পলৌনককতাল্পক নবন্দুমাি প্রশ্রয় িা নেল্পয় ছলখক
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর জীবসিাল্পক তুল্পল ধ্ল্পরল্প ি এই গল্পে। ছসনেক ছর্ল্পক গেনট সার্থক হল্পয় উেল্পত
ছপল্পরল্প । িামকরণনটও সার্থক হল্পয় উল্পেল্প । গল্পের ছশল্পষ তারই বযাখযা :
“সাইনডাং ছর্ল্পক লাইল্পি এল্পলা চারখািা ছকাচ, জুল্পি ছগল্প

ইনঞ্জি। গাডথ সাল্পহব বাজাও বাাঁনশ,

িািাও পতাকা। ঐ ছেখ, োয় চল্পল ‘রামকৃষ্ণ ছমল’ ইনতহাল্পসর লাইি ধ্ল্পর।”১১
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পল্পরর গে ‘শ্রীরামকৃল্পষ্ণর পািনস’। এনট প্রর্ম গল্পের অিু সারী। এই অাংল্পশ আল্প কাশীর
মনণকনণথকা িামক শ্মশািঘাল্পট ভ্রমণ ও বিলঙ্গস্বামীর সল্পঙ্গ সাক্ষাৎপ্রসঙ্গ। গল্পে ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
লীলাপ্রসঙ্গ’ ছর্ল্পক উদ্ধৃনত ছিওয়া হল্পয়ল্প । এই উদ্ধৃনত েু’বার কল্পর ছিওয়াল্পত পােল্পকর কাল্প তা
নিরুনির মল্পতা হল্পলও সানহল্পতয তা এতটুকু কিকর বল্পল মল্পি হয়নি। শ্রীরামকৃল্পষ্ণর পনরনচনত
অনত সাধ্ারণ মািু ষ নহল্পসল্পবই। তল্পব ইনতহাল্পসর প্রনতচ্ছনব বল্পল এবাং ধ্মথীয় জগল্পতর মািয
মহামািল্পবর স্বীকৃনত নেল্পয়ল্প ি বল্পল ছলখক ইনতহাল্পসর সামািযতম পনরবতথি বা সানহনতযক কেিার
আশ্রয় ছিিনি। ছকবল পনরল্পবশ ও সমকালীি সময়ল্পক তুল্পল ধ্রল্পত েতটুকু কেিার আশ্রয়
নিল্পয়ল্প ি, ছসইটুকুই। একারল্পণ মর ল ঘটিা অনবকৃত অবস্থায় ছর্ল্পকল্প । তৃতীয় গে ‘শ্রীরামকৃল্পষ্ণর
মনণকনণথকা’-য় মনণকনণথকায় মহাশ্মশাল্পির বণথিা নেল্পত নগল্পয় গেকাল্পরর সানহনতযক প্রনতভা
অসাধ্ারণ ভনঙ্গমায় বযি হল্পয়ল্প :
“মনণকনণথকার শ্মশাল্পি একল্পজািা নচতা লকলক কল্পর জ্বলল্প । অনিনজহ্বা জীবশরীর ছলহি করল্প ।
... ... তরতল্পর জাহ্নবী ছভল্পস চল্পলল্প সাগল্পর। েগ্ধিীল আকাল্পশ পায়রার োাঁক। ভাসমাি পািসীর
গাঢ় ায়া। কত জানতর স্ত্রী পুরুল্পষর স্থাি। নচতার ধ্র ম েীপ্ত আকাল্পশ ধ্র সর জটার মল্পতা উদ্গীণথ।
স্বজি হারাল্পিার ছরােি। নশশুল্পের হষথ-নচৎকার।”১২

তল্পব শ্রীরামকৃল্পষ্ণর সঙ্গী মর্ুরাল্পমাহি মল্পি কল্পরল্প ি শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশয তা গল্পের ছকাল্পিা
বযাঘাত ঘটায় িা। গল্পের চনরিগুনল ছকউ কাউল্পক অবতার বলল্পল তাল্পত গল্পের ছোষ হল্পয় োয়
িা, বরাং চনরল্পির বনহঃপ্রকাশ ঘল্পট।
চতুর্থ গে ‘শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কালীপর জা’। োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ েনক্ষল্পণশ্বল্পরর ভবতানরণীর পুল্পরানহত
ন ল্পলি। গল্পে প্রর্ম নেল্পক গোধ্র চল্পটাপাধ্যাল্পয়র পাগলানমর কর্া বনণথত হল্পলও ছলখক
শ্রীরামকৃষ্ণল্পক অবতারল্পত্ব প্রনতনষ্ঠত কল্পরল্প ি। নতনি পােল্পকর কাল্প

প্রে ছরল্পখ তার উির

নেল্পয়ল্প ি পল্পর পল্পর :
“প্রে এই, নেনি অবতার , সাধ্ারণ মািু ল্পষর মল্পতা তাাঁর এত সাধ্ি-ভজি, এত অিু সন্ধাি ছকি?
এর উির পাওয়া োল্পব পল্পর। তল্পব এইটুকু বলা োয়, শ্রীরাম, শ্রীচচতিয আনে সব অবতারল্পকই
মািু ল্পষর মহৎ ভর নমকা পালি করল্পত হল্পয়ল্প , মািু ল্পষর পনরণনত বরণ কল্পর নিল্পত হল্পয়ল্প ।”১৩

বাল্পরবাল্পর ছলখক ছসই অবতারত্বল্পক প্রনতষ্ঠা কল্পরল্প ি। ‘অদ্ভুত পুজারী’র অদ্ভুত পর জাল্পক ছলখক
বল্পলল্প ি, “অবতাল্পরর পর জা, এ শধ্ু প্রর্া িয়, প্রমাণ।”১৪ নকাংবা কখল্পিা বল্পলল্প ি, “অবতাল্পররর
সাধ্িা। ছস বি নবনচি! সাধ্ারণ সাধ্ল্পকর েুঃসাধ্য।”১৫
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এইসল্পঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবল্পির ছবশ নক ু অল্পলৌনকক ঘটিার কর্া উল্পেখ কল্পরল্প ি। ছেমি
নিল্পজর ডাি পা িল্পরল্পির শরীল্পর ছরল্পখ অল্পলৌনকক সাধ্ি ঘনটল্পয়ল্প ি শ্রীরামকৃষ্ণ। উদ্ধৃনত এল্পিল্প ি
লীলাপ্রসঙ্গ ছর্ল্পক। আবার লাল ফুল্পলর গাল্প সাো ফুল ছফাটাল্পিার ঘটিাও আল্প । একইসল্পঙ্গ
মর্ুরাল্পমাহল্পির অল্পলৌনকক েশথল্পির কর্া বনণথত হল্পয়ল্প :
“বাবা, তুনম ছবিাল্পচ্ছা আর আনম স্পি ছেখলু ম, েখি এনেল্পক এনগল্পয় আস , ছেখন তুনম িও,
আমার ঐ মনন্দল্পরর মা। আর ছেই ছপ ি নফল্পর ওনেল্পক োচ্ছ, ছেখন নক ছে সাক্ষাৎ মহাল্পেব!
...”১৬

গল্পে অবতারল্পক স্বীকৃনত নেল্পয় চনরল্পির মল্পধ্য মাধ্ুেথ আিা োয়, আবার অিয নেক নেল্পয়
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর প্রামাণয জীবিীল্পত এইসব অল্পলৌনকক ঘটিার কর্াও উল্পেখ আল্প , ছসল্পক্ষল্পি
সানহল্পতযর রস সামািযতমও ক্ষুণ্ণ হয়নি। নকন্তু েখি োকুর শ্রীরামকৃল্পষ্ণর মুখ নেল্পয় ভনবষযল্পতর
নবষয়, ো সনতয সনতযই ভনবষযল্পত ঘটল্পব- জীবিী ঘাাঁটল্পল ছেখা োয়, তখি মল্পি হয় চনরিনটর
অবাস্তবতার কর্া। োকুল্পরর মুল্পখ ছলখক এইভাল্পব ছসই ভনবষযৎবাণী কল্পরল্প ি :
“ মা, আনম ছতামাল্পক ছেখব। নিল্পজ িা ছেখল্পল, পল্পর িল্পরি এল্পস েখি উগ্র প্রে করল্পব, আপনি
নক ঈশ্বর েশথি কল্পরল্প ি, তখি আনম ছকমি কল্পর বুক েুল্পক উির ছোল্পবা, হযাাঁ কল্পরন , মাইনর
বলন কল্পরন , এই নেক ছেমি এখি ছতাল্পক ছেখন । ছকমি কল্পর তখি আনম বলব, নতিটাি
এক করল্পত পারল্পলই তাাঁর েশথি পাওয়া োয়।”১৭

বলা বাহুলয, এখাল্পিই গেনট সার্থক ছ াটগে হল্পয় উেল্পত পাল্পরনি। এ ািাও এল্পত লীলাপ্রসঙ্গ
ছর্ল্পক ছবশ েীঘথ উদ্ধৃনত গৃহীত হল্পয়ল্প ো গল্পের পল্পক্ষ সু নবধ্াজিক িয়।
তল্পব এই রচিার নবষয়বস্তুল্পত শ্রীরামকৃষ্ণ জীবল্পির েত নবখযাত কালীপুল্পজা ঘল্পটল্প , শ্রীরামকৃষ্ণ
কতৃথক- প্রায় সবকনটই ছলখক গ্রহণ কল্পরল্প ি। প্রসঙ্গক্রল্পম সারোল্পেবীল্পক ছেবী জ্ঞাল্পি পর জা করার
কর্াও আল্প । এই রচিায় শ্রীরামকৃষ্ণল্পক ছে েৃ নিল্পকাণ ছর্ল্পক ছেখা হল্পয়ল্প

হুবহু একইভাল্পব

একই েৃ নিল্পকাণ ছর্ল্পক ছেল্পখল্প ি ‘আপিার পর জা আপনি কনরল্পল, এ ছকমি লীলা তব’ রচিায়।
এল্পতও শ্রীরামকৃষ্ণ ছে অবতার তা প্রনত ল্পি লক্ষ করা োয়। কর্ামৃত ছর্ল্পক ৬ িল্পভম্বর, ১৮৮৬
নিিাল্পব্দর ঘটিানটল্পক তুল্পল ধ্ল্পরল্প ি এই রচিায়। এইসল্পঙ্গই ঐ পুণযস্থাল্পি ছেখাল্পি উি ঘটিা
ঘল্পটন ল ছসই শযামপুকুল্পরর বানটল্পত শতাব্দী অনতক্রান্ত হওয়ার পল্পরর একনট ঘটিাল্পক েু ি
কল্পরল্প ি ছলখক :
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“শযামপুকুর বানটর ছোতলার ছসই স্বামী পর ণথািািন্দনজর পাে ন ল। উপল্পচ পিা ভিসমাগম।
প্রসঙ্গ সমাপ্ত। ভিমন্ডলী নবোয় নিল্পলি। এল্পকবাল্পর নিরালা উল্পোল্পি োাঁনিল্পয় ছোতলার বারান্দায়
শর িযতার নেল্পক তানকল্পয় আন । ছশষ োিনট তখল্পিা ছিল্পবনি। পাল্পশ োাঁনিল্পয় শ্রীম-র বাংশধ্র, িীরব
কমথী ছগৌতম গুপ্ত।”১৮

বলাবাহুলয, এভাল্পবই বতথমাল্পির কল্পয়কনট বাস্তব ঘটিা ও চনরল্পির সল্পঙ্গ নিল্পজল্পকও সাংেু ি করল্পলি
ছলখক।
পরবতথী রচিা ‘ছক তুনম নবল্পবকািন্দ’। িামকরল্পণ নবল্পবকািল্পন্দর কর্া র্াকল্পলও ঘটিার মর ল
কারণনট শ্রীরামকৃল্পষ্ণ নিনহত। শ্রীরামকৃষ্ণ িল্পরন্দ্রিার্ল্পক ছবল্প নিল্পচ্ছি নিল্পজর ভাবােশথ প্রচাল্পরর
জিয। তার কারণগুনল বল্পলল্প ি একনট ঘটিাল্পক ছকন্দ্র কল্পর। ঘটিার স্থাি েেু মনেল্পকর
বাগািবানি। এসবই ঐনতহানসক সতয। আর ছলখল্পকর কেিায় ফুল্পট উল্পেল্প ঘটিার ছপ্রক্ষাপট :
“ফুল্পল ফুল্পল ভল্পর আল্প বাগাি। োকুর োাঁনিল্পয় আল্প ি ছসই বাগাল্পি। সবুজ ঘাল্পসর ওপর। মৃেুমন্দ
বইল্প গঙ্গার বাতাস। চারপাশ বি উৎফুে। োকুর ছেখাল্পি োাঁনিল্পয় আল্প ি, সামল্পিই েেু বাবুর
ববেকখািা। বিল্পলাল্পকর বসার ঘর ছেমি হয়, সু সনজ্জত, সু রময অনত। ছকাল্পণ ছকাল্পণ িািা
আকাল্পরর ছশ্বতপার্ল্পরর ছটনবল। ছসাফা-ল্পসট।...”১৯

শুধ্ু প্রর্ম সাক্ষাল্পতর কর্াই িয়, ছবশনক ু সাক্ষাল্পতর বণথিা নেল্পয়ল্প ি ছলখক। ছশষপেথন্ত
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর আন্তনরকতায় িল্পরি স্বামী নবল্পবকািন্দ হল্পয় উেল্প ি এবাং তাাঁর পনরনচত হল্পয় উেল্প
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারক নহল্পসল্পব—এখাল্পিই কানহনির পনরসমানপ্ত। সমগ্র গল্পে শ্রীরামকৃল্পষ্ণর
প্রাধ্ািযল্পকই গুরুত্ব ছেওয়া হল্পয়ল্প । এখাল্পি নতনি িল্পরল্পির গুরুল্পেব। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণল্পক সহজ
ভাল্পব ও সহজ ভাষায় তুল্পল ধ্ল্পরল্প ি ছলখক সঞ্জীব চল্পটাপাধ্যায়।
গ্রল্পের ছশষ রচিা ‘শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কেতরু উৎসব’। গেনট শুরু হল্পয়ল্প

শ্রীরামকৃল্পষ্ণর

শযামপুকুর বানট ছর্ল্পক কাশীপুর উেযাল্পি গমল্পির কানহনি নেল্পয় এবাং ছশষ হল্পয়ল্প ১ জািু য়ানর
১৮৮৬ ছত শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কেতরু হওয়ার মধ্য নেল্পয়। ছেল্পহতু শ্রীরামকৃল্পষ্ণর অন্তলীলার কানহনি
এনট, তাই প্রামাণয জীবিীল্পত ছেভাল্পব শ্রীরামকৃষ্ণল্পক অবতার স্বীকৃনত নেল্পয় বণথিা করা হল্পয়ল্প ,
নেক ছসইভাল্পবই ছলখক সঞ্জীবচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণল্পক এাঁল্পকল্প ি। গল্পের অল্পিকখানি ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
লীলামৃত’-র সল্পঙ্গ ছমল্পল। তল্পব নতনি প্রামািণয গ্রে নহল্পসল্পব এইসল্পঙ্গ কর্ামৃতল্পকও সামল্পি
ছরল্পখল্প ি। শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কেতরুরূল্পপ প্রনতষ্ঠা হওয়ার পর ছলখক োকুল্পরর ভাবপ্রচারক নহল্পসল্পব
স্বামী নবল্পবকািন্দ ও মা সারোর কর্া এল্পি গল্পের সমানপ্ত ছঘাষণা কল্পরল্প ি। বলাবাহুলয, এখাল্পিও
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ছলখক অতযন্ত সু চারুভাল্পব কর্ামৃত ও লীলাপ্রসল্পঙ্গর শ্রীরামকৃষ্ণল্পক অনবকল অঙ্কি কল্পরল্প ি।
ছসনেক ছর্ল্পক শ্রীরামকৃষ্ণ চনরল্পির উপস্থাপি বাস্তল্পবর চনরিল্পক হুবুহু অিু সরণ কল্পরই করা
হল্পয়ল্প ।
পরবতথী গ্রে ‘জগৎচন্দ্র হার’ (১৪০৮ বঙ্গাব্দ)-এ শ্রীরামকৃষ্ণ- সারোমনণ নবষয়ক পাাঁচনট রচিা
আল্প । এর মল্পধ্য ‘কৃপা কেতরু শ্রীরামকৃষ্ণ’ রচিায় কর্াসানহল্পতযর উপাোি রল্পয়ল্প মাি। শুরু
কল্পরল্প ি শযামপুকুল্পরর পনরল্পবল্পশর বণথিা নেল্পয় :
“শযামপুকুর বাটীল্পত সকাল। কলকাতার শীল্পতর সকাল ছেমি হয়! নঘনঞ্জ এলাকা। গাল্পয় গাল্পয়
বানি। ছখালা উিু ল্পির ছধ্াাঁয়া ভারী বাতাল্পসর সল্পঙ্গ জনিল্পয় আচ্ছােল্পির মল্পতা েুল্পল আল্প । মযাটমযাল্পট
ছরাে। পেীর ছজল্পগ ওোর নমনলত নমনশ্রত োবতীয় শব্দ। বারান্দায় কাল্পকর ককথশ নচৎকার।
শ্রীরামকৃষ্ণ নব ািায় উল্পে বল্পসল্প ি।”২০

অসাধ্ারণ প্রাকৃনতক পনরল্পবল্পশর বণথিার মধ্য নেল্পয় ছলখক শ্রীরামকৃল্পষ্ণ ছপৌঁল্প ল্প ি। সময়টা
তাাঁর জীবল্পির ছশষ পেথায়। গলায় ক্ষত নিল্পয় শযামপুকুর বাটীল্পত বেনহক কল্পির জীবিোপি
কল্পরল্প ি নতনি। এরপর বানি বেল কল্পর ছগল্পলি কাশীপুর বাগািবানিল্পত। ছসখাল্পির ঘটিা ১
জািু য়ানর, ১৮৮৬ নিিাল্পব্দ। শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কেতরু হওয়ার নেি। ছলখক বণথিা নেল্পয়ল্প ি :
“োকুরও উল্পে োাঁিাল্পলি শেযা ছ ল্পি। পনিল্পমর েলমল্পল ছরাে প্রজাপনতর মল্পতা ঘল্পর ভাসল্প ।
আজ আনম অল্পিক সু স্থ। আজ পয়লা জািু আনর। ১৮৮৬। আমাল্পক সানজল্পয় ছে। আজ আনম
বাগাল্পি িামল্পবা। ু নটর নেি। ভিসমাগল্পম উেযাি আজ প্রাল্পণাচ্ছ্বল। বল্পস আল্প ি সব

নিল্পয়

ন নটল্পয় পিন্ত ছরাল্পে।”২১

বস্তুত এই রচিানট গল্পের আনঙ্গল্পক ইনতহাল্পসর ঘটিা আশ্রল্পয় কেিার পনরল্পবশ বতনর কল্পর
অসাধ্ারণ একনট গল্পে পনরণত হল্পয়ল্প । তল্পব সঞ্জীবচল্পন্দ্রর নবল্পশষত্ব এখাল্পিই, নতনি ইনতহাল্পসর
তর্যল্পক অনবকৃত ছরল্পখ ছকবল পনরল্পবশল্পক অল্পলৌনকক মায়ায় ছবাঁল্পধ্ গল্পের বুিটনটল্পক রচিা
কল্পরল্প ি। ছসনেক ছর্ল্পক এনটও কর্াসানহল্পতয অিয মািা লাভ কল্পর। অিযনেল্পক শ্রীরামকৃষ্ণ
তর্াকনর্ত চানরনিক গেি ছর্ল্পক এতটুকুও সল্পর আল্পসনি। কর্ামৃত বা লীলাপ্রসল্পঙ্গও শ্রীরামকৃষ্ণ
ছেরূপ, এখাল্পিও ছসভাল্পবই এল্পসল্প ি, তল্পব আল্পরা অল্পিকখানি রিমাাংল্পসর হল্পয় উল্পেল্প ি। ক্ষল্পতর
কারল্পণ বেনহক েন্ত্রণায় শ্রীরামকৃষ্ণ ছেমি একনেল্পক কাতর হল্পয়ল্প ি, ছতমনি আপি চানরনিক
ববনশল্পিযর জিয হানসমুল্পখ ভিমণ্ডলীর সল্পঙ্গ গেও কল্পরল্প ি, আিন্দও কল্পরল্প ি।
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বাাংলা কর্াসানহল্পতযও ছ াটগে সাংরূপনটল্পত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাংসল্পেব একনেল্পক ছেমি সরাসনর
এল্পসল্প ি, ছতমনি গল্পের নবষয়বস্তুল্পত ভাব হল্পয় নকাংবা একনট বাণীর রূপ ছপল্পয় অর্বা নচি বা
কানহনি সম্ভরত হল্পয় েু ি হল্পয়ল্প ি নবনভন্ন গল্পে। এরূপ গেগুনলও বাাংলা সানহল্পতয অিযতম স্থাি
েখল কল্পর নিল্পয়ল্প । এইসব গেগুনল কর্াসানহল্পতযর ববনশিযগুনল পর ণথ কল্পরল্প বল্পল সানহল্পতযর
মাপকানেল্পত তা উিীণথ হল্পয়ল্প সহল্পজই। আবার শ্রীরামকৃষ্ণল্পেব অস্পি বা ছকবল িামানঙ্কত হল্পয়
এল্পলও তাাঁর প্রনতষ্ঠা হল্পয় উল্পেল্প

উজ্জ্বল। সু তরাাং এই জাতীয় পল্পরাক্ষ প্রভানবত গেগুনলও

শ্রীরামকৃষ্ণ অিু ষল্পঙ্গ অিযতম। বতথমাি সমল্পয়র চালনচল্পি শ্রীরামকৃল্পষ্ণর অিু প্রল্পবশ শ্রীরামকৃষ্ণ
প্রভাবল্পকই স্বীকার কল্পর—ছস অস্বীকার করাই ছহাক নকাংবা শ্রীরামকৃল্পষ্ণর প্রনত নবরূপ মল্পিাভাব
ছপাষণ করাই ছহাক িা ছকি। স্বাভানবকভাল্পবই, সমল্পয়র সল্পঙ্গ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর প্রভাব ছেি সানহল্পতয
সহজাত হল্পয় উল্পেল্প ক্রমশ। নবখযাত ছ াটগেকারল্পের গেরচিায় শ্রীরামকৃল্পষ্ণর পল্পরাক্ষ আগমি
কর্াসানহল্পতয শুধ্ু িয়, সমাল্পজ তার প্রনতফলিল্পক নচনিত কল্পর। কারণ সমাজনচল্পির নিেথাস
ছলখল্পকর কলল্পম সম্মাি ছপল্পয় নচিানয়ত হয় সানহল্পতয। শ্রীরামকৃল্পষ্ণর নচিায়ণ তাই েু ল্পগাির
গ্রহণীয়তা স্বীকার কল্পর।

পল্পরাক্ষ প্রভাব

বাাংলা সানহল্পতযর নবনভন্ন ছ াটগেকারল্পের রচিায় নতনি এল্পসল্প ি পল্পরাক্ষভাল্পব। সরলাবালা
সরকার (১৮৭৫-১৯৬১), রাজল্পশখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), ছজযানতমথয়ী ছেবী (১৮৯৪-১৯৮৮),
নবভর নতভর ষণ বল্পন্দযাপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বিফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), বশলজািন্দ মুল্পখাপাধ্যায়
(১৯০১-১৯৭৬) , নশবরাম চক্রবতথী (১৯০৫-১৯৮০) , গল্পজন্দ্র নমি (১৯০৮-১৯৯৪) প্রমুল্পখর
একানধ্ক গল্পে শ্রীরামকৃল্পষ্ণর ায়াপাত লক্ষ করা োয়।
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সরলাবালা সরকাল্পরর (১৮৭৫-১৯৬১) গল্পে নবনভন্নভাল্পব শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাবােশথ ধ্রা পল্পি।
এর প্রধ্াি কারণ নতনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ সরাসনর েু ি ন ল্পলি। ভনগিী নিল্পবনেতার
সল্পঙ্গ তাাঁর সখযতা ন ল। তাাঁর কর্ায় :
“আর ছেল্পখন নিল্পবনেতাল্পক। খুব ভাল্পলা কল্পর ছেল্পখন । ছেল্পখ ছমানহত হল্পয়ন , মুগ্ধ হল্পয়ন । মল্পি
পল্পি বাগবাজাল্পর পর জামণ্ডল্পপ নতনি এল্পলি—খানল পা। এই েৃ ঢ়ব্রতা সন্নযানসিীর নিষ্ঠা ঐকানন্তকতা
সোচার ছেল্পখ জীবল্পি নবমল আিন্দ লাভ কল্পরন । শ্রদ্ধায় মার্া িত হল্পয়ল্প । এক নবল্পেনশনি
আমাল্পের ছে নশক্ষা নেল্পয় ছগল্প ি, তা েনে আমরা প্রাণ নেল্পয় গ্রহণ করল্পত পারতাম, তাহল্পল
আমাল্পের ছেল্পশর ছচহারাই বেল্পল ছেত। জীবল্পি েনে কাউল্পক শ্রদ্ধা করল্পত িা পানর, তাহল্পল
ছলাল্পকর শ্রদ্ধা পাব নক কল্পর? নিল্পবনেতার জীবিটাই ন ল শ্রদ্ধায় পনরপর ণথ, তাই নতনি সকল্পলর
শ্রল্পদ্ধয়া।”২২

স্বাভানবকভাল্পবই সানহল্পতয তার

ায়া পল্পি। নিল্পবনেতার জীবিী রচিা ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাংল্পঘর

ইনতহাস রচিা সরলাবালা ছেবীর অিবেয কৃনতত্ব। তল্পব ‘গে-সাংগ্রহ’ গ্রল্পের ‘সন্নযাসীর স্ত্রী’ (১৩৪৭
বঙ্গাব্দ) গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণল্পেব এল্পসল্প ি ভাবময় হল্পয়।
গল্পে স্বামী অচুযতািল্পন্দর চনরি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ ছমল্পল। গল্পের মর ল নবষয় সন্নযাসীর
পত্নীল্পপ্রম। অচুযতািন্দ স্বামীর তযাগ, সাধ্িা সকল্পলর কাল্প জিনপ্রয়তা পায়। গল্পে আল্প :
“নতনি ছসবাশ্রল্পমর কােথভার এবাং ব্রহ্মচারী ও তরুণ সন্নযাসীনেল্পগর ছবোন্ত অধ্যাপিার ভার
লইয়াল্প ।” (পৃ. ২৬৮)২৩

গল্পের নবষয়বস্তুল্পত আর ছসভাল্পব শ্রীরামকৃষ্ণল্পক পাওয়া িা ছগল্পলও গল্পের ভাবনট ের্াের্
সাংরনক্ষত হল্পয়ল্প । গেনট সার্থক ছ াটগে নহল্পসল্পব পনরগনণত হয় তার বযঞ্জিাময় প্রকাশ ছেল্পখ।
ছে স্ত্রীল্পক অচুযতািন্দ প্রর্ম পেথাল্পয় তযাগ কল্পরন ল, শত নবপনি সল্পেও নিল্পজল্পক সাংেত ছরল্পখ
সন্নযাসী জীবিোপি কল্পরন ল, ছসই স্ত্রীর অসু স্থতার সময় স্বামী অচুযতািন্দ কাল্প নগল্পয় কাল্পির
কাল্প স্ত্রী-ল্পক পনরনচত িাল্পম ছডল্পক ওল্পেি। গল্পের বযঞ্জিানট এখাল্পিই নিনহত।
গেনটর আল্পবেি সবথজিগ্রাহয। সন্নযাসী হল্পয়ও গৃহীর ছবল্পশ অচুযতািন্দ স্ত্রী ছরবতীর কাল্প
ছগল্প ি এবাং তাাঁল্পক ‘ছরবা’ সল্পম্বাধ্ল্পি ছডল্পক ওল্পেি। ঘটিাপরম্পরায় ছরানগণীর জ্ঞাি ছফল্পর :
“চমনকয়া সন্নযাসীর মুল্পখর নেল্পক পর ণথ েৃ নিল্পত চানহল। ছস েৃ নিল্পত নক ন ল ছক জাল্পি ! একহাল্পত
স্বামীর হাত জিাইয়া ধ্নরল, সল্পঙ্গ সল্পঙ্গ চক্ষু মুনদ্রত হইয়া আনসল নিনিন্ত আরাল্পম।”২৪
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এনেল্পক স্বামীর প্রনত তাাঁর একান্ত ভাল্পলাবাসা, অিযনেল্পক শ্রদ্ধা। সন্নযাসী তাাঁর স্বামী, একর্া নিনিত
হল্পলও সন্নযাসীরা গাহথস্থয জীবল্পি নিতীয়বার প্রল্পবশ কল্পর িা। নকন্তু সন্নযাসীরা কল্পোর িয়, তাাঁল্পের
হৃেয়ও অফুরন্ত ভাল্পলাবাসায় পর ণথ হয়—ছে ভাল্পলাবাসা গুনটকল্পয়ক চনরল্পির জিয িয়, বরাং সমগ্র
নবল্পশ্বর জিয পনরবযাপ্ত হল্পয় প্রকাশ পায়। ছরবতী তাই ছসই নবশ্বল্পপ্রল্পমর প্রনতভর সন্নযাসীর হাত
জনিল্পয় নিনিল্পন্ত নচরনবশ্রাল্পম চল্পল ছেল্পত ছপল্পরল্প । গেকার শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর অিযরূপ স্বামী
নবল্পবকািল্পন্দর সন্নযাসল্পক গুরুত্ব নেল্পয় নবশ্বল্পপ্রল্পমর বাণীল্পক প্রনতনষ্ঠত কল্পরল্প ি তাাঁর গল্পে।
অসাধ্ারণ নশে মনহমায় ও বযঞ্জিায় গেনট বাাংলা সানহল্পতযর ইনতহাল্পস উজ্জ্বল েৃ িান্ত।

বাাংলা ছ াটগল্পের ইনতহাল্পস রাজল্পশখর বসু র (১৮৮০-১৯৬০) অবোি উল্পেখল্পোগয।
ছ াটগল্পের ইনতহাল্পস বযঙ্গময় আবহ বতনরল্পত নতনি নসদ্ধহস্ত। আর তারই মধ্য নেল্পয় ফুনটল্পয়
ছতাল্পলি সমাল্পজর বাস্তব নেকগুনল। ছসই রাজল্পশখর বসু র একনট গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ-নবল্পবকািন্দ
প্রভাব লক্ষ করা োয়। গল্পের িাম ‘নিনধ্রাল্পমর নিবথন্ধ’ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। গেনটল্পত নিনধ্রাম
সরকার একজি ছেশল্পপ্রনমক এবাং সাংশয়াপন্ন বযনি। মৃতুযর পর নতনি পরল্পলাক গমি কল্পরি।
ছসখাল্পি নবধ্াতার সল্পঙ্গ তাাঁর কল্পর্াপকর্ল্পি ফুল্পট ওল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ও ভাবােশথ। নিনধ্রাম
নবধ্াতার কাল্প অিু ল্পরাধ্ কল্পরি :
“মািু ষ ভাল্পলা িা হল্পল ছেল্পশর ভাল হল্পব িা। আপনি ছেল্পশর অন্তত নসনক ছলাকল্পক ভাল কল্পর
নেি, তারাই বাকী সবাইল্পক ছশাধ্রাল্পত পারল্পব।”২৫

এইপ্রসল্পঙ্গ নবধ্াতা বল্পলি : “আচ্ছা, বচতিয মহাপ্রভু আর রামকৃষ্ণ পরমহাংসল্পক ভাল ছলাক
মল্পি কর ছতা?”২৬ নিনধ্রাম কপাল্পল হাত তুল্পল প্রণাম জানিল্পয় উির ছেি : “ওাঁরা অবতার নক িা
জানি িা, তল্পব মহাপুরুষ তাল্পত সল্পন্দহ ছিই।”২৭ বলাবাহুলয, নিনধ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণল্পক মািল্পতি
সমাল্পজ আি পাাঁচজল্পির মল্পতাই। এরপর েখি নবধ্াতা জািাি : “েনে ি ছকানট ভারতবাসী
শ্রীচচতিয বা শ্রীরামকৃল্পষ্ণর তুলয হল্পয় োয় তাহল্পল ছতামার মিিাম পর ণথ হল্পব ছতা?”২৮, এর উিল্পর
নিনধ্রাম বল্পলি, শ্রীরামকৃষ্ণ, বচতিয আর েরকার ছিই, এবার প্রল্পয়াজি একেল কমথী, বুনদ্ধমাি,
জিনহচতষী, সাংসারী সৎ পুরুল্পষর। নবচক্ষণ নিনধ্রাম জািল্পতি অবতার বা মহাপুরুল্পষর প্রল্পয়াজি
ফুনরল্পয় ছগল্প —তাাঁল্পের ো ছেওয়ার সাংসার ও সমাজল্পক তা তাাঁরা নেল্পয় ছগল্প ি, এখি প্রল্পয়াজি
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তাাঁল্পের আেল্পশথ একেল কমথী েু বল্পকর োরা মািু ল্পষর পাল্পশ মািু ল্পষর ছসবায় সো প্রহরী হল্পয়
র্াকল্পব।
গল্পের ছশল্পষ ছেখা োয় নবধ্াতা ও নিনধ্রাল্পমর কল্পর্াপকর্ল্পি েখি সকল প্রার্থিাল্পক তুচ্ছ কল্পর
নেল্পচ্ছি নবধ্াতা, তখি নবধ্াতা নিল্পজই জগল্পতর উন্ননতর জিয পর্ বল্পল নেল্পলি :
“তুনম ের্াসাধ্য ছচিা ক’ছরা তাল্পতই ছতামার জন্ম সার্থক হল্পব। একবাল্পর নক ু করল্পত িা পারল্পল
বারবার অবতরণ ক’ছরা। েনে অিন্তকাল্পলও নক ু করল্পত িা পার তা হল্পলও নবশ্ব-ব্রহ্মাল্পণ্ডর ক্ষনত
হল্পব িা।”২৯

এখাল্পিই সকল েু নি ও তল্পের সমাধ্াি হল, গল্পের অন্তঃসনললা িন্দ্বময় বযঞ্জিানটও প্রকানশত
হল।

পরবতথী গেকার ছজযানতমথয়ী ছেবী (১৮৯৪-১৯৮৮)। বাাংলা ছ াটগল্পের ইনতহাল্পস তাাঁর নবনশি
অবোি রল্পয়ল্প । তাাঁর প্রর্ম গে প্রকানশত হয় ‘নবজলী’ পনিকায় ১৩২৭ বঙ্গাল্পব্দ। ছশ্রষ্ঠ
গেসাংকলি ‘ছসািা রূপা িয়’। এই গেসাংকলল্পির জিয নতনি ১৯৭৩ নিিাল্পব্দ রবীন্দ্র পুরিার
পাি। অিযািয গল্পের বই হল- ‘রাজল্পোটক’, ‘আরাবেীর আিাল্পল’ (১৯৫৫), ‘বযান্ড মািাল্পরর মা’
(১৯৬১), ‘আরাবেীর কানহিী’ (১৯৬৫) ইতযানে। নবখযাত উপিযাস হল ‘ ায়াপর্’ (১৯৩৫),
‘ববশাল্পখর নিরুল্পেশ ছমঘ’ (১৯৪৮) , ‘মল্পির অল্পগাচল্পর’ (১৯৫২), ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’
(১৯৬৮) ইতযানে। প্রর্ম উপিযাস ‘ ায়াপর্’ ধ্ারাবানহকভাল্পব প্রকানশত হয় লীলা রায় সম্পানেত
‘জয়শ্রী’ পনিকায়।
নতনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ সরাসনর েু ি ন ল্পলি। তাাঁর রচিায় পাওয়া োয় :
“১৩০৫, ইাংল্পরনজ ১৮৯৮। পানক্ষক উল্পিাধ্ি এল রাজপুতািায় জয়পুল্পরর বািীল্পত। আমার তখি বয়স
পাাঁচ- য়। হাল্পত খনির পর প্রর্ম ভাগ ছশষ কল্পরন ছবাধ্হয়। নপতামহীর ঘল্পর শুধ্ু গে শুনি রামায়ণ
মহাভারল্পতর আর তাাঁর ঘল্পরর বাইল্পর বইল্পয়র স্তরপ ঘাাঁনট। সন্ধাি ছপলাম কর্ামৃল্পতর গল্পের। উল্পিাধ্ল্পির
পাতায়-পাতায় কর্ামৃল্পতর গে অসাংখয।... ... েু পুরল্পবলায় ছঘািার গানি কল্পর গুরুপ্রসাে ছচৌধ্ু রী ছলল্পি
শ্রীম-র পুণয ভবল্পি ছগলাম, ছবলা েু ল্পটা হল্পব। শ্রীম তখি নবশ্রাম করল্প ি শুিলাম। আর নেনেমা তাাঁর
পুিবধ্র ল্পক নিল্পয় ছকার্ায় োল্পবি তখিই। ... পরনেি সকাল্পল নেনেমার কাল্প ছক একজি এল্পস শ্রীম-র
হস্তাক্ষল্পর আমার িাম ছলখা আশীবথােস্বরূপ বই—কর্ামৃত প্রর্ম খণ্ড নেল্পয় ছগল্পলি।”৩০
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‘ছসািা রূপা িয়’ গেসাংকলল্পির একনট গে ‘অজাত’ (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)। গেনট শুরু হল্পয়ল্প
গল্পের িানয়কা সতীর েুঃস্বপ্ন ছেল্পখ ঘুম ছভল্পা োওয়ার ঘটিা নেল্পয়। ছভারল্পবলার েুঃস্বপ্ন। সতী
ভয় পায়। েুল্পটা সন্তাল্পির জিিী ছস। তৃতীয় সন্তাি আর চায় নি সতী। তবু গভথবতী হল্পয়ল্প ।
স্বামী বল্পলন ল িি কল্পর নেল্পত। ডািার সায় নেল্পয় বল্পলি, ওল্পত ছোষ ছিই। সতীর মল্পি উৎকট
ভয় এল্পস বাসা বাাঁল্পধ্। একটা প্রাণনবন্দুল্পক কত েল্পত্ন ছস লালি পালি কল্পর। তাল্পক ছেল্পখনি অর্চ
কত মায়া মমতা জন্ম ছিয়। এই েন্ত্রণার কর্া সতী কাউল্পক বলল্পত পাল্পরিা। তাাঁর মল্পি হয়,
বলল্পল হয়ল্পতা ছ ল্পলর ক্ষনত হল্পব। সবথক্ষণ ছস স্বপ্ন ছেল্পখ—েুঃস্বপ্ন, অজাত নশশুর েুঃস্বপ্ন। তাই
ছস একটু আশ্রয় ছপল্পত চায় শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কাল্প :
“এখিকার সাংসার, োকুর ঘর-টর ছিই নক ু । নকন্তু কযাল্পলণ্ডাল্পর ছতা নব আল্প শ্রীরামকৃষ্ণল্পেল্পবর,
মা েু গথার—ছসখাল্পি লু নটল্পয় পল্পি ছস ছকাঁল্পে ছফলল।”৩১

বস্তুত সতীর জীবল্পি এই অন্তিথন্দ্ব সতীল্পক কুল্পি কুল্পি খায়। নিল্পজর স্বামীল্পকও তা বলল্পত
পাল্পরিা। ফল্পল তাাঁর শরীর অসু স্থ হল্পত শুরু কল্পর এবাং নেি নেি তা চরম মািায় ছপৌঁ ায়। গল্পের
চর িান্ত মুহরতথনট ছেখা োয় গল্পের এল্পকবাল্পর ছশষ প্রহল্পর—েখি অসু স্থ সতী আর কাল্পরা ডাল্পক ওল্পে
িা। ছলনখকা জানিল্পয়ল্প ি :
“ছ ল্পলল্পমল্পয়রা ‘মা জাল্পগা’ বল্পল কাল্প এল্পস জাগাল্পত লাগল। নকন্তু ছস খুব ঘুনমল্পয়ল্প । অল্পিকনেি
অল্পিক নবনিদ্র রানির পর। এবাল্পর ছকাল্পিানেি আর স্বপ্ন ছেখল্পব িা।” (পৃ. ২১২)৩২

বলাবাহুলয এভাল্পবই অসাধ্ারণ বযঞ্জিায় গেনট সার্থকতা লাভ কল্পরল্প ।

বাাংলা কর্াসানহল্পতযর জিনপ্রয় নতি বল্পন্দযাপাধ্যাল্পয়র অিযতম নবভর নতভর ষণ বল্পন্দযাপাধ্যায়
(১৮৯৪-১৯৫০)। বাাংলা কর্াসানহল্পতয তাাঁর অবাধ্ নবচরণ। নবল্পশষত একনট শান্ত-ল্পসৌময ছপ্রক্ষাপল্পট
জীবল্পির গভীরতায় জীবিল্পক খুাঁজল্পত নগল্পয় ছলখক বাল্পরবাল্পর জীবল্পির সিায় ছপৌঁল্প ছগল্প ি।
কর্াসানহনতযক নবভর নতভর ষল্পণর এনট একনট গুরুত্বপর ণথ ববনশিয। প্রায় একই ছপ্রক্ষাপল্পট ছলখা একনট
গে ‘কুশলপাহানি’। কুশলপাহানি িামক একনট এলাকায় ছলখল্পকর গমি ও অনভজ্ঞতার নববরণ
ছমশাল্পিা এ গল্পে বযস্তময় জীবল্পি প্রায় ছলখাপিা-িা-জািা এক অখযাত সাধ্ুর প্রজ্ঞা ও
জীবিেশথল্পির কর্া বযি হল্পয়ল্প ।
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সতীশবাবু মল্পিাহরপুর ছবিাল্পত ছগল্প ি। সামল্পিই কুশলপাহািীর বভরব র্াি। জিহীি অরল্পণয
নবরল্পহাি জানতর বসবাস। অবল্পশল্পষ মঙ্গল টুডুল্পক সল্পঙ্গ নিল্পয় সতীশবাবু ও মন্মর্বাবু সাধ্ুর সন্ধাল্পি
োি। মঙ্গল টুডু জািাি, “সাধ্ু খুব বি। ছমৌি র্াল্পকি নেল্পি। রাল্পি কর্া বল্পলি।”৩৩ ছলখক
সাধ্ুল্পক ছেল্পখ নবনিত হি। মুগ্ধ হি সাধ্ুর মুল্পখ ঈল্পশাপনিষল্পের একনট ছোক ও তার বযাখযা শুল্পি
:
“কনবই নতনি বল্পটি বাবা। এখাল্পি বল্পস বল্পস ছেনখ। এই শাল গা টাল্পত ফুল ছফাল্পট, বষথাকাল্পল
পাহাল্পি ময়র র ডাল্পক, েণথা নেল্পয় জল বল্পয় োয়, তখি ভানব কনবই বল্পট নতনি। আনম নক ু পাইনি
বাবা। ভিাং ছেখল্পচা, এ সব বাইল্পরর। ছভতল্পরর জ্ঞাি নক ু হয়নি। তল্পব ছেখল্পত ছচল্পয়নচ তাাঁল্পক।
তাাঁর এই কনবরূপ ছেল্পখ ধ্িয হল্পয়ন ।”৩৪

সাধ্ুর বানি মািভর ম হল্পলও, নকাংবা হয়ল্পতা শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ পনরনচত ন ল্পলি িা
এমি ধ্ল্পর নিল্পলও তাাঁর কর্াবাতথায় ছসই ভাব পনরস্ফরট হল্পয়ল্প ো শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ
ছমল্পল। োকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছভতল্পরর জ্ঞাল্পির কর্া ছবনশ বল্পলল্প ি। আর জানিয়াল্প ি, ঈশ্বরল্পক ছেখা
োয়, ছেমি অিয মািু ষল্পক ছেখা োয়, ছতমনি কল্পরই। ঈশ্বল্পরর কনবরূপ ছেল্পখ ছেমি কুশলপাহািীর
সাধ্ু ধ্িয হল্পয়ল্প ি, ছসই কনবরূল্পপর কর্াও বণথিা কল্পরল্প ি শ্রীরামকৃষ্ণ।
সাত ব র পর ছলখক েখি শহুল্পর পনরল্পবল্পশ শুধ্ুই ববষনয়ক কর্াবাতথা শুল্পি পাগল হল্পয়
উল্পেল্প ি, তখি নমনলল্পয়ল্প ি ছসই সাধ্ুর পনরল্পবল্পশর সল্পঙ্গ। মল্পি কল্পরল্প ি সাধ্ুর মুল্পখ মুনির
কর্াগুনল :
“মুনির ধ্ারণা বন্ধি আল্প বল্পলই আল্পস। ের্ার্থ নবচাল্পরর েৃ নিল্পত মািু ল্পষর মুনিও ছিই, বন্ধিও
ছিই। ব্রহ্ম এক অনচি রাজয, ছে ছসখাল্পি োয়, ছসই ছবাল্পে ব্রহ্ম বিতও িয়, অচিতও িয়। নতনি
শাল্পস্ত্রর পাল্পর, বাোিু বাল্পেরও পাল্পর ; বিতবাল্পের প্রনতপােয িয়, অচিতবাল্পেরও প্রাপয িয়। অিু ভরনত
একমাি নজনিস। মািু ষ মুি আল্প ই, ছকবল ছস সম্বল্পন্ধ সল্পচতি িয় ছস। মািু ষ সোমুি, ছস
মািু ষ। নক ু পিল্পত হল্পব িা। নক ু সাধ্িা করল্পত হল্পব িা। অিু ভরনতই উিরায়ল্পণর ছসই অনভোিী,
ো তাল্পক পলল্পক মুনির ছজযানতল্পলথাল্পক নিল্পয় নগল্পয় তুলল্পত পাল্পর। নবশ্বাস কর বাবা। মািু ষ মুি।
ছস-ই নিল্পজল্পক নিল্পজ ছবাঁল্পধ্ল্পচ। ছস-ই অিু ভব করুক ছস মুি। ছস মািু ষ, ছস মুি।”৩৫

শ্রীরামকৃষ্ণ ছেভাল্পব বল্পলল্প ি অিু ভরনতল্পতই ঈশ্বরল্পক পাওয়া োয় নকাংবা আপি সিায় ঈশ্বল্পরর
অনস্তত্ব বতথমাি, সবথজীল্পব ছসই ব্রহ্ম রল্পয়ল্প ি—োকুল্পরর মল্পতাই কুশলপাহািীর প্রায় ছলখাপিা িাজািা শুধ্ু সাধ্ু সহজ ভাষায় ঈশ্বরপ্রানপ্তর মর ল সর িটুকুর সন্ধাি নেল্পয়ল্প ি ছলখকল্পক। বযনিগত
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জীবল্পি ছলখক নবভর নতভর ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ েু ি ন ল্পলি বল্পল এই ভাব আরও প্রকট
হল্পয়ল্প এই গল্পে। শহুল্পরর ববষনয়ক জীবিোিার ছচল্পয় অল্পিক ভাল্পলা এই রমণীয় প্রকৃনতর ছকাল্পল
সাধ্ুর পনরল্পবশ, ছেখাল্পি ঈশ্বল্পরর অনস্তত্বল্পক স্বীকৃনত ছেয়, ঈশ্বরল্পক উপলনি করায়।
ছলখক নবভর নতভর ষণ বল্পন্দযাপাধ্যায় অরণযনিভথর জীবি সবল্পচল্পয় ছবনশ ভাল্পলাবাসল্পতি। আর তাই
তাাঁর সানহল্পতয অরণয বাল্পরবাল্পর পনরল্পবশ নহল্পসল্পব আিপ্রকাশ কল্পরল্প । ছকবল িাল্পমই িয়, তার
সু নবস্তৃত বণথিায় সমযক আিপ্রকাশ হল্পয় র্াল্পক। এই পটভর নমল্পত ছলখা গল্পে কুশলপাহািী িামক
একনট এলাকার নচি উল্পে এল্পসল্প । ছলখক জানিল্পয়ল্প ি :
“সু ন্দরগি অরণয-প্রকৃনতর লীলা নিল্পকতি। পল্পর্ পল্পর্ করম গাল্প র ফুল্পলর েরা-পাপনি নব াল্পিা। লম্বাছোাঁট ধ্ল্পিশ পাখী ও বিনটয়া ডাল্পল ডাল্পল ছবিাল্পচ্ছ। ক্বনচৎ ছকাল্পিা পবথতচর িায় প্রভাল্পতর ছসািালী ছরাে
এলাল্পিা, ক্বনচৎ ছকাল্পিা পার্ব্থতয েণথার জল্পলর ধ্াল্পর ছলাহাজানল ফুল্পট ফুল্পট পার্র ছেল্পক ছফল্পলল্পচ।”৩৬

এইরকম একনট পনরল্পবল্পশ সু প্রাচীি নবরাট শালগাল্প র নিল্পচ একনট নশলাখল্পণ্ডর উপর বল্পস র্াল্পকি
ছমৌি সাধ্ু। অরণয প্রকৃনতর নিনবিতায় জীবল্পির নিনবি নশক্ষাপ্রাপ্ত সাধ্ু নিিুপ বল্পস র্াল্পকি এই
নশলাখল্পণ্ডর ওপর। ছলখক নবিল্পয় অনভভর ত হল্পয় োি অরণয প্রকৃনত ও মািব প্রকৃনতর নিনবি
একািতা ও প্রজ্ঞার নবচ্ছুরণ ছেল্পখ। গল্পের মাধ্ুেথ নেক এখাল্পিই। তল্পব শহল্পরর জীবিোিায় েখি
আবার ছলখকল্পক আসল্পত হল, তখি আল্পরা ছবনশ কল্পর অিু ভব কল্পরন ল্পলি এই কনবত্বশনিল্পক,
এক হল্পয় োওয়ার ভাবিাল্পক। আর একিল্পবাধ্, ো ছসই সাধ্ুর মুল্পখ প্রচানরত, তাল্পকই প্রনতষ্ঠা
নেল্পয়ল্প ি অনত েল্পত্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর মর ল ছস্রাতটুকু এখাল্পিই নিনহত।

‘োোমশাই’ ছকোরিার্ বল্পন্দযাপাধ্যায় একনট নচনেল্পত বিফুলল্পক ছলল্পখি, “... ছ াটগেই সানহতয
জগল্পত ছতামাল্পক বি কনরল্পব।”৩৭ এই বিফুল ওরল্পফ বলাইচাাঁে মুল্পখাপাধ্যায় ন ল্পলি রবীল্পন্দ্রাির
ছ াটগল্পের অিযতম একজি ও বাাংলা ছপাস্টকাডথ ছস্টানর বা ক্ষুদ্রাকৃনত ছ াটগল্পের জিক। কম
বল্পল ছবনশ বলার েক্ষতায় বিফুল্পলর সমকক্ষ বাাংলা ছ াটগল্পের ইনতহাল্পস ছকউ আল্প ি বল্পল মল্পি
হয় িা। বুদ্ধল্পেব বসু োটা কল্পর এইসব গেল্পক বল্পলল্প ি ‘চুমুল্পকর গে’। বিফুল রনচত গেগ্রল্পের
সাংখযা আোশ। মানসক ‘প্রবাসী’ পনিকায় ১৩২৯ বঙ্গাল্পব্দর আনশ্বি সাংখযায় তাাঁর প্রর্ম গে ‘ছচাখ
ছগল’ প্রকানশত হয়। গুরোস চল্পটাপাধ্যায় এণ্ড সন্স বিফুল্পলর প্রর্ম গেগ্রে ‘বিফুল্পলর গে’
প্রকাশ কল্পরি ১৯৩৬ নিিাল্পব্দ। তাাঁর রনচত উপিযাল্পসর সাংখযা ষাট।
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বিফুল্পলর সাংসাল্পর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবিার প্রতযক্ষ ছোগাল্পোগ ন ল। বিফুল্পলর স্ত্রী লীলাবতী ন ল্পলি
মা সারোল্পেবীর ছেহধ্িযা। বলাইচাাঁে মুল্পখাপাধ্যাল্পয়র ভ্রাতুষ্পুি অনভনজৎ মুল্পখাপাধ্যায় জািাি,
বশশল্পব তাাঁল্পক চুল পেথন্ত আাঁচল্পি নেল্পতি সারোমনণ। কটকট কল্পর কর্া বলল্পতি বল্পল িাম
নেল্পয়ন ল্পলি ‘কটকনট’।”৩৮ সু তরাাং স্ত্রীর সর ি ধ্ল্পর বিফুল্পলর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবােল্পশথ অিু ল্পপ্ররণা
পাওয়ার একনট শনিশালী কারণ ন ল। পরবতথীকাল্পল নতনি নিল্পজও শ্রীরামকৃষ্ণ নবষল্পয় কনবতা
ছলল্পখি। ছেমি ‘শ্রীরামকৃষ্ণল্পেল্পবর ছচাখ েুনট’ কনবতায় বিফুল নলল্পখল্প ি : “নিষ্পলক িয়ল্পির
নিঃশব্দ বাণী/ নিরন্তর বল্পল োল্পচ্ছ—পারনব, পারনব, নেক পারনব/ ছতাল্পক পারল্পতই হল্পব।”৩৯
কর্াসানহনতযক বিফুল্পলর কর্াসানহল্পতযও স্বাভানবকভাল্পবই এল্পস পল্পিল্প

শ্রীরামকৃল্পষ্ণর প্রসঙ্গ।

এরকম একনট গে হল ‘ছেল্পম বাাঁধ্াল্পিা কাডথল্পবাডথ’।
গেনট নহরণ ছসল্পির গে। নচনকৎসক ছলখক তাাঁর নচনকৎসা করার সর ল্পি োরুণ একনট অনভজ্ঞতা
সঞ্চয় কল্পরি। নহরণ ছসি চনরিনট ছবশ অদ্ভুত বল্পল মল্পি হল্পয়ল্প ছলখল্পকর কাল্প । ািজীবল্পি
স্বামী নবল্পবকািন্দল্পক আেশথ ছমল্পিন ল্পলি ও ব্রহ্মচেথ রক্ষায় উল্পেযাগী হল্পয়ন ল্পলি। অিযনেল্পক নতনি
ছশফালীল্পক ভাল্পলাবাল্পসি। নকন্তু ব্রাহ্মণকিযা ছশফালীল্পক নবল্পয় করল্পত বাধ্া ছেয় ছশফালীর বাবা।
ছশফালীর নবল্পয়র নেক হয় ষাট ব ল্পরর এক বুল্পিার সল্পঙ্গ। ফল্পল নহরণ উল্পিনজত হল্পয় পল্পিি।
নতনি কলকাতা ছর্ল্পক গুণ্ডা ভািা কল্পর ছশফালীল্পক তুল্পল নিল্পয় আল্পসি। এবার ছশফালী নিল্পজ
ব্রাহ্মণকিযা হল্পয় কায়স্থ নহরণল্পক নবল্পয় করল্পত চাইল িা। বাধ্া ছপল্পয় নহরণ উন্মি অবস্থায় জাপল্পট
ধ্রল্পলি ছশফালীল্পক। অসহায় ছশফালীর আতথিাে ছকউ শুিল্পত ছপল িা।
এরপর নহরল্পণর কর্ায় :
“তারপর নক হল জাল্পিি? েি েি কল্পর একটা শব্দ হল। ঘল্পরর ছেওয়াল্পল স্বামী নবল্পবকািল্পন্দর
ছে- নবটা টাাাল্পিা ন ল ছেনখ তার কাচটা চুরমার হল্পয় ছগল্প , আর স্বয়াং স্বামীজী আমার সামল্পি
োাঁনিল্পয়। রাল্পগ র্রর্র কল্পর কাাঁপল্প ি। বজ্রনিল্পঘথাল্পষ বলল্পলি, ‘পাষণ্ড, এখিই ছ ল্পি োও ওল্পক।’
আমার ছকামল্পর একটা লানর্ মারল্পলি, আনম পল্পি ছগলাম ; ছসই ছর্ল্পকই ছকামর ছভল্পা পল্পি
আন —”৪০

নহরণ জািাি, এরপর স্বামীজী ছশফালীল্পক নিল্পয় ছবনরল্পয় োি। নকন্তু সবাই জাল্পি, ছস গঙ্গার
জল্পল োাঁপ নেল্পয় আিহতযা কল্পর। নহরণ জািাি, স্বামীজীই ছশফালীল্পক নিল্পয় চল্পল োি, তার অিয
একনট প্রমাণ ‘ছেয়াল্পল প্রকাণ্ড একটা ছেল্পম বাাঁধ্াল্পিা কাডথল্পবাডথ েুলল্প , ছভতল্পর নব ছিই।’ অসহায়
েন্ত্রণাকাতর নহরণ অিু ল্পশাচিায় েগ্ধ। নতনি নচনকৎসকল্পক অিু ল্পরাধ্ কল্পরি তাাঁর জিয স্বামীজীর
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কাল্প কলযাণ প্রার্থিা করার। ছলখক জািাি, “নহরণবাবুর ডািানর নচনকৎসা আনম কনর নি। তল্পব
তার জিয ছরাজ প্রার্থিা করতাম। ছসনেি খবর ছপলাম নতনি মারা ছগল্প ি।”৪১
গল্পের পনরণনতল্পত এভাল্পব নহরণ ছসল্পির মৃতুয সমাল্পজর আিেন্ত্রণায় েগ্ধ মািু ল্পষর করুণ
পনরণনতল্পক নচনিত কল্পর। আেশথবােী নহরণ ছসি সামািয মায়ার ভুল্পল ছে ভুল কল্পরন ল তার
পনরণনত এতটা করুণ ও ভয়াংকর হল্পব ছসটাই গল্পের অিযতম একনট নেক। অন্তিথল্পন্দ্ব ক্ষতনবক্ষত নহরণ ছসি চনরিনট গল্পে সার্থকভাল্পব ফুল্পট উল্পেল্প ।

হানসর গল্পের একজি প্রনর্তেশা ছলখক নশবরাম চক্রবতথীর (১৯০৫-১৯৮০) েুনট গল্পে
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর আগমি ঘল্পটল্প অিযমািায়। মজাোর নশবরাম চক্রবতথীর সরস ছলখায় শ্রীরামকৃষ্ণ
প্রসঙ্গ এল্পসল্প ছবশ কল্পয়কবার। তাাঁর ছলখা অিযতম গে ‘ছেল্পশর মল্পধ্য নিরুল্পেশ’। গেনটর নভনি
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর ভাবিা—েত মত তত পর্ বা সবথধ্মথসমিয়। অল্পিক ব র আল্পগ হষথবধ্থল্পির পা
ছভল্পা োয়। নচনকৎসার জিয ভনতথ হি রামকৃষ্ণ ছসবাশ্রল্পম। ছসখাল্পি পাল্পয় প্লযাস্টার লানগল্পয় ছবশ
নক ু নেি ন ল্পলি। রামকৃষ্ণ নমশল্পির নিয় অিু োয়ী ছসইসময় ছরাজ নবল্পকল্পল এক স্বামীজী আসল্পতি
রুগীল্পের ধ্মথনশক্ষা নেল্পত। স্বামীজী শ্রীরামকৃল্পষ্ণর ভাব প্রচার করল্পতি। হষথবধ্থিও ছসসব শুিল্পতি।
তল্পব তাাঁর সবল্পর্ল্পক ছবনশ ভাল্পলা লাল্পগ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর সবথধ্মথসমিয় সাংক্রান্ত ভাব। ছসকারল্পণই
ছসবাশ্রম ছর্ল্পক নফল্পর আসার পর তাাঁর মল্পি শুধ্ু এই ভাবিাই ঘুরপাক খায়। এমিকী, তাল্পক
বাস্তবানয়ত করল্পত োরপরিাই সল্পচি হি। নকন্তু ছকাল্পিা সু রাহা ছমল্পল িা।
টাকার নচন্তা ছিই। অর্চ সব ধ্মথল্পক এক জায়গায় কীভাল্পব আিা োয় তার ছকাল্পিা সমাধ্াি
পাি িা হষথবধ্থি। অবল্পশল্পষ বাজাল্পরর মনধ্যখাল্পি পায়খািা বতনর ও এক পাইস ছহাল্পটল বতনর
কল্পর নতনি সব ধ্ল্পমথর নমলিল্পক্ষি বতনর করল্পত সক্ষম হি। হারুর কর্ায় :
“এই জায়গাল্পতই তুনম সব ধ্ানমথল্পকর নমল পাল্পব ভাই। আহার করা আর বাহার করা—তাইল্পতই।
সবথধ্মথসমিয় এইখাল্পিই। ধ্মথ আর কমথ—েু ইল্পয়র সমিয় এখাল্পি।”৪২

গেনটর ছশষ অাংশ এভাল্পব সবথধ্মথসমিল্পয়র মল্পতা ভাবল্পক সরলীকরণ কল্পর পায়খািা আর
ছহাল্পটল্পল ছপৌঁল্প

নেল্পলি নশবরাম চক্রবতথী তা ভাবিায় ববপরীতয বতনর কল্পর। আসল্পল রনসক

নশবরাম সমাল্পজর সাধ্ারণ মািু ল্পষর বুনদ্ধ ও ছবাোর ছেৌিল্পক সর নচত কল্পর হষথবধ্থল্পির মধ্য নেল্পয়
তা তুল্পল ধ্রল্পত সল্পচি হল্পয়ল্প ি। শ্রীরামকৃষ্ণ অিু রাগী অল্পিক ভি হষথবধ্থল্পির মল্পতাই শ্রীরামকৃষ্ণ
211

ভাবােশথ বুেল্পত ও তা প্রল্পয়াগ করল্পত অক্ষম। ছসনেক ছর্ল্পক হানসর গে নহল্পসল্পব গেনট উৎকৃি।
আবার সমাল্পজর প্রনত তীক্ষ্ম বযঙ্গ তুল্পল ধ্রল্পতও সক্ষম।

নশবরাম চক্রবতথীর অপর একনট গে ‘ধ্াল্পপ ধ্াল্পপ নশক্ষালাভ’। এই গেনটর নভনি শ্রীরামকৃল্পষ্ণর
ভাব ‘োবৎ বাাঁনচ তাবৎ নশনখ’। গল্পের প্রর্ল্পমই গেকার তাই জানিল্পয়ল্প ি :
“নশক্ষালাল্পভর ছকাি বল্পয়স ছিই ছস কর্া সনতয। েতনেি বাাঁনচ ততনেি নশনখ, পরমহাংসল্পেল্পবর সার কর্া।
আর েত নশনখ ততই েৃ িান্ত—ছচাল্পখ পল্পি, আর েত ছেনখ ততই নশনখ—ততই আল্পরা নশক্ষা হয়।”৪৩

এই গেনটও হষথবধ্থল্পির পা ভাাা নেল্পয় শুরু। ছরায়াল্পকর নতিল্পট ধ্াল্পপ ছেল্পত নগল্পয় পা ফসল্পক
পল্পি োি। ফল্পল ভনতথ হি রামকৃষ্ণ নমশি ছসবাশ্রল্পম। ছসখাল্পির নিয়ি অিু োয়ী এক সন্নযাসী
আসল্পতি রুগীল্পের ধ্মথনশক্ষা নেল্পত। হষথবধ্থিও ছসই নশক্ষা ছপল্পয়ল্প ি। নকন্তু এই সামািয ক’নেল্পি
তাাঁর মল্পি হল্পয়ল্প ছস নশক্ষা সম্পর ণথ হয়নি। তাই পা জুল্পি ছগল্পলও নতনি ছসই ধ্মথনশক্ষা সম্পর ণথ
করল্পত চাি। বলাবাহুলয, নতনি শ্রীরামকৃল্পষ্ণর চরণতল্পল স্থাি পাওয়ার জিয নচনন্তত হল্পয় ওল্পেি।
অবশয ছলখক হষথবধ্থিল্পক জািাি :
“তল্পব তাাঁর েু নট মাি পা ন ল এই জানি। ছসই েু নট ছতা নবল্পবকািন্দ আর শ্রীশ্রীমা েখল কল্পর
বল্পস আল্প ি, ছেমি এখাল্পি ছতমনি ছসখাল্পিও। তাাঁর পাষথেবল্পগথর আর ছকউ ছপল্পয়ল্প ি বল্পল মল্পি
হয়িা। তল্পব অনচন্তযিীয় উপাল্পয় ছকউ েনে পাল্পয় োাঁই ছপল্পয় র্াল্পক বলা োয় িা।”৪৪

অবল্পশল্পষ অসম্পর ণথ নশক্ষা সম্পর ণথ করার উপায় ছবল্পরায়। ছলখক বল্পলি, বানক অল্পধ্থক নশক্ষা
লাভ করার জিয পুিরায় একইভাল্পব নসাঁনি ছর্ল্পক পল্পি নগল্পয় পা ভাাাল্পত হল্পব। তাহল্পল আবার
রামকৃষ্ণ ছসবাশ্রল্পম র্াকার স্থাি পাওয়া োল্পব এবাং অল্পধ্থক ধ্মথনশক্ষা হল্পয় োল্পব। এখাল্পিই গল্পের
চর িান্ত পনরণনত। আবার গল্পের এল্পকবাল্পর ছশষ পেথাল্পয় ছেখা োয় হষথবধ্থি এই উপায় শুল্পি
সাংশয়নচল্পি বল্পলল্প ি, “ধ্াল্পপ ধ্াল্পপ?” গেকার উির নেল্পয়ল্প ি, “ধ্মথল্পক ধ্াপপা বল্পল িা োো?
এইজল্পিযই ছতা?”৪৫
বাস্তব জীবল্পির অিু করল্পণ সৃ ি হষথবধ্থি ও তাাঁর ভাবিা নিতান্তই রসময় হল্পলও অন্ধ ভিল্পের
বুনদ্ধহীিতাল্পক প্রকাশ কল্পর এই গে। ছসনেক ছর্ল্পক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােশথল্পক অস্বীকার কল্পরও
ছলখক স্বীকৃনত নেল্পয়ল্প ি সমাল্পজ তাাঁর বহুল প্রভাবল্পক। গেনটও েল্পর্ি বযঙ্গময় ও সার্থক।
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অপর এক শনিশালী ছলখক গল্পজন্দ্রকুমার নমি (১৯০৮-১৯৯৪)। নতনি পঞ্চাল্পশর ছবনশ
উপিযাস ও শতানধ্ক ছ াটগে রচিা কল্পরি। তাাঁর নবখযাত উপিযাস ‘পাঞ্চজিয’, ‘ছপৌষ ফাগুল্পির
পালা’ ইতযানে। উল্পেখল্পোগয ছ াটগে সাংকলি হল—‘স্বণথমৃগ’, ‘কর্া কেিা কানহিী’ ইতযানে।
গল্পজন্দ্র নমি রামকৃষ্ণ নমশল্পি ছেল্পতি। এমিকী, শ্রীরামকৃষ্ণ-নবল্পবকািন্দ নবষল্পয় তাাঁর ছবশ নক ু
প্রবন্ধ প্রকানশত হল্পয়ল্প ‘উল্পিাধ্ি’ পনিকায়। ‘প্রাল্পণর োকুর’ প্রবল্পন্ধ নলল্পখল্প ি :
“ওাঁর কর্া পিল্পল বা শুিল্পল মল্পি হয়—ছসই ঈশ্বর, নেনি আমাল্পের কাল্প ভল্পয়র পেথায় অজািা
আতল্পঙ্কর আবরল্পণ আবৃ ত নতনি এল্পকবাল্পর পাল্পশ এল্পস বল্পসল্প ি, পরম ছেল্পহ নপল্পে হাত বুনলল্পয়
আশ্বাস নেল্পচ্ছি, বলল্প ি : “আনম ছতা আন ই ছতার কাল্প , র্াকবও। এমনি নচরনেিই র্ানক।
ছলাল্পক আমাল্পক ছেল্পল সনরল্পয় ছেয় তাল্পেও পনণ্ডনত নেল্পয়। িইল্পল আনম সকল্পলরই কাল্প র মািু ষ,
খুবই কাল্প র।’ রামকৃষ্ণ ভবপাল্পরর কান্ডানর নক িা জানি িা—ইহল্পলাল্পকর ভয়িাতা, নপতা, বন্ধু,
নপ্রয়, নপ্রয়তম। এইটুকু জানি, এই নবশ্বাল্পসই নিনিন্ত আন ।”৪৬

সু তরাাং ছবাো োয়, নতনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবােল্পশথর সল্পঙ্গ সরাসনর েু ি ন ল্পলি। তাই খুব সহল্পজই
তাাঁর সানহল্পতয শ্রীরামকৃষ্ণ এল্পস পল্পিল্প ।
গল্পজন্দ্র নমল্পির ‘আিহিি’ গল্পে তাই ছশষপেথন্ত সম্পনি সমপথল্পণর একমাি সনেক জায়গা
নহল্পসল্পব ভাবা হল্পয়ল্প রামকৃষ্ণল্পক।

বতথমাি সমল্পয়র একজি েক্ষ কর্ানশেী ছশখর বসু (১৯৪০— )। ছপশায় সাাংবানেক ছশখর
বসু িতুি ঘরািার গে ছলখার আনঙ্গক ছেনখল্পয়ল্প ি। তাাঁর মল্পত, বতথমাল্পির গে হল্পব শুধ্ু নিমথাণ।
এই গল্পের ছকাল্পিা পর বথনিনেথি ছচহারা বা ছচহারার আভাস ছিই। গে এল্পগাল্পত এল্পগাল্পত নিল্পজই
নিল্পজল্পক আনবষ্কার করল্পব। ছশখর বসু র উল্পেখল্পোগয গে সাংকলিগুনল হল— ‘েশনট গে’
(১৯৬৯), ‘মােখাি ছর্ল্পক’(১৯৮১), ‘ছগাল্পয়ন্দার ছচাখ’, ‘ছচার এল্পস বই পল্পিন ল’(১৯৮৫),
‘পরম্পরা’, ‘ভাল্পলাবাসা’, ‘স্ব-নিবথানচত ছশ্রষ্ঠ গে’ (১৯৯৮), ‘বক্সাল্পরর হিু মাি’(২০০৩) ইতযানে।
উপিযাস সানহল্পতযও তাাঁর উজ্জ্বলময় প্রনতষ্ঠা লক্ষণীয়। তাাঁর রনচত একনট গে ‘মনধ্যখাল্পি ছবপািা’
প্রকানশত হয় আিন্দবাজার পনিকার শারেীয়া সাংখযা ১৩৮৯-ল্পত। গেনটল্পত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবােশথ
ও েনক্ষল্পণশ্বর প্রসঙ্গ নচনিত হল্পয়ল্প ।
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এক েম্পনত বানি ভািা ছিয় বারবনিতার একনট পািায়। প্রর্ল্পম বুেল্পত িা পারল্পলও পল্পর
েম্পনত বুেল্পত পাল্পর রাস্তায় ছসল্পজগুল্পজ বারবনিতাল্পের োাঁনিল্পয় র্াকল্পত ছেল্পখ। আকনেি িায়ক
নবভাসল্পক রাল্পি বানি ছফরার সময় পুনলল্পশর হাল্পত লাঞ্ছিার নশকারও হল্পত হয়। তাই েুনিন্তাগ্রস্থ
নবভাস ছসই পািা তযাগ কল্পর অিয বানি ভািা নিল্পত ছচিা চালায়। এরই মল্পধ্য একনেি স্বামী-স্ত্রী
নমল্পল েনক্ষল্পণশ্বল্পর পুল্পজা নেল্পত ছগল্পল ছেখল্পত পায় ছসই পনততালল্পয়র একনট ছমল্পয়ল্পক
পর জানরণীরূল্পপ। এইরকম একনট পনবি স্থাল্পি বারবনিতাল্পক ছেল্পখ নবতৃষ্ণায় নবভাস স্ত্রীল্পক নিল্পয়
পানলল্পয় োয়। নবভাল্পসর স্ত্রী পারনমতা অবশয ছমল্পয়নটর প্রনত ছেহ আল্পরাপ কল্পর। নবভাস এল্পত
আল্পরা উল্পিনজত হল্পয় ওল্পে। রাল্পি িায়ক পারনমতার পাল্পশ শুল্পয় মািনসক েন্ত্রণায় টফট কল্পর।
গেকার জািাি,
“নবভাস বুেল্পত পারন ল িা, ছসই গঙ্গা এবাং পঞ্চবটীর নেগ্ধতা পারনমতার স্পল্পশথ এখল্পিা আল্প
নকিা, তল্পব োকুল্পরর একটা কর্া ওর মল্পি পল্পি ছগল হোৎই। োকুর বল্পলল্প ি, নিরাকার সাকার
সবই মািল্পত হয়। কানলঘল্পর ধ্যাি করল্পত করল্পত ছেখলাম রমণী ছবশযা। বললাম, মা তুই
এইরূল্পপও আন স? তাই বলন , সব মািল্পত হয়। নতনি কখি ছে নক রূল্পপ ছেখা ছেি, সামল্পি
আল্পসি বলা োয় িা।” ... ওনেল্পক তানকল্পয় র্াকল্পত র্াকল্পত নবনচি এক অিু ভরনত হল ওর। এই
মুহরল্পতথ ওর সতযনমর্যার ছবাধ্ ছকমি ছেি গুনলল্পয় ছগল। র্ািা পুনলশ আর ভয়াংকর এক অনভজ্ঞতার
সল্পঙ্গ বারবার জনিল্পয় োনচ্ছল নেগ্ধ গঙ্গার তীর আর পঞ্চবটীর িৃনত।”৪৭

গেনট নিতান্তই মিস্তানেকমর লক রচিা। সভযসমাল্পজর প্রনতনিনধ্ নবভাস ছকাল্পিামল্পতই
বারবনিতার পনবিতাল্পক মািল্পত পাল্পরনি। এর কারণ তাল্পের সামনজক স্থাি ও জঘিয ছপশা। তাই
স্ত্রীর মল্পিাভাল্পবর নবরুল্পদ্ধও প্রনতবাে জানিল্পয়ল্প নবভাস। নকন্তু ছস জাল্পি িা শ্রীরামকৃল্পষ্ণর েৃ নিভনঙ্গর
কর্া, ছেখাল্পি সকল্পলই ছসই মাল্পয়র বা পনবিতার খণ্ড নবল্পশষ—সকল্পলই সমাি—মািু ষ, এই
ধ্ারণায় পুি িয় নবভাস। স্বাভানবকভাল্পবই গেকার নিল্পজও গল্পের ছশল্পষ শ্রীরামকৃল্পষ্ণর কর্াল্পক
তুল্পল এল্পিল্প ি। প্রনতষ্ঠা কল্পরল্প ি শ্রীরামকৃল্পষ্ণর ভাবল্পক।
গল্পে নবভাস চনরিনটর অন্তিথন্দ্ব লক্ষ করা োয়। এই িন্দ্ব ছকবল নবভাল্পসর িয়—তর্াকনর্ত
সকল সভয মািু ল্পষর োরা সভয হল্পয়ও মিল্পি ও ভাবিায় অল্পিক ক্ষুদ্র। ফল্পল এই িল্পন্দ্বর তািিায়
গল্পের প্রবহমািতা, অিযনেল্পক স্ত্রীর সল্পঙ্গ মিল্পির নবল্পরাধ্ গেনটল্পক এনগল্পয় ছেল্পত সাহােয কল্পর।
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আধ্ুনিকতম ছলখকল্পের একজি নশবল্পতাষ ছঘাষ (১৯৫০— ) প্রধ্ািত গেকার। তল্পব তাাঁর
কল্পয়কনট নবখযাত উপিযাস হল্পলা— ‘ছখলিাপানত’(১৯৮৬) , ‘ভর নমোস’, রনক্ষতাপুর’, ‘সহস্রাল্পব্দর
মা’ (২০০১) ইতযানে।
১৯৮৪ নিিাল্পব্দ তাাঁর ‘েু গাবতার ভবতারণ’ গেনট ছলখা। গল্পের প্রর্ম খল্পণ্ড ভবতারণ ভাল্পলা
হওয়ার জিয শ্রীরামকৃল্পষ্ণর বাণী অিু সরণ কল্পরি। গল্পে আল্প

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। তাাঁর

কানমিীকাঞ্চি তযাগ করার কর্া উল্পে এল্পসল্প এই গল্পে। এখাল্পি শ্রীরামকৃষ্ণল্পক েু গাবতার নহল্পসল্পব
স্বীকৃনত ছেওয়া হল্পয়ল্প ।
বলাবাহুলয, ছশখর বসু ও নশবল্পতাষ ছঘাল্পষর গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্মথীয় জগল্পতর পুল্পরাধ্া বযনিত্ব।
তল্পব এখাল্পি তাাঁর পনরনচনত ছশষ িয়, মািবতাবাল্পের ছশষ কর্া নেনি বল্পলি ছসই মহাপুরুল্পষর
বযনিত্ব সমাল্পজ স্বীকৃত ও সু প্রনতনষ্ঠত। তাাঁর বাণী অিু সরণ কল্পর চলাই জীবল্পির ছমাক্ষম বল্পল
গৃহীত হল্পয়ল্প বতথমাি সমাল্পজ। তাই সমাল্পজর সকল স্তল্পরর মািু ষ একনেল্পক ছেমি তাাঁল্পক গ্রহণ
কল্পরল্প ি জীবিাচরল্পণ, ছতমনি অল্পিল্পকর কাল্প অজািাও ছর্ল্পক ছগল্প তাাঁর বাণী।
তল্পব ছ াটগল্পের ইনতহাল্পস শ্রীরামকৃষ্ণল্পেবল্পক নিল্পয় ছলখাল্পলনখ সচরাচর ছেখা িা ছগল্পলও
গল্পের ভাবপ্রবাল্পহ শ্রীরামকৃষ্ণ এল্পস োয় নবনভন্নভাল্পব। বতথমাি সমল্পয়র ছপ্রনক্ষল্পত তাাঁর জিনপ্রয়তা
ও প্রচার অল্পিক ছবনশ। অবশয ছসখাল্পি ছেমি একনেল্পক ধ্মথীয় জগল্পতর বযনিত্ব হল্পয় পর জা পাি
অন্ধ ভিমণ্ডলীর কা

ছর্ল্পক, ছতমনি রিমাাংল্পসর মািু ষ হল্পয় সানহতয জগল্পতর প্রধ্াি চনরল্পি

হানজর হল্পয়ল্প ি। তল্পব সরাসনর বাাংলা ছ াটগল্পে তাাঁর আগমি সহজ িয়, েত িা এল্পসল্প
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবােশথ। স্বাভানবকভাল্পবই ছসখাল্পি শ্রীরামকৃষ্ণ চনরি নচিণ প্রাসনঙ্গক হল্পয় ওল্পেনি
নকাংবা প্রল্পয়াজি হল্পয় পল্পিনি। ছসখাল্পি তাাঁর ভাবােশথ বা বাণীই প্রধ্াি। ছ াটগল্পের নবষয়-আশল্পয়র
ছক্ষল্পিও ছকাল্পিারূপ প্রনতবন্ধকতা বতনর হয়নি। ছসল্পক্ষল্পি শ্রীরামকৃষ্ণল্পেবও ছেমি সহজ হল্পয় ধ্রা
পল্পিল্প ি বাণীরূল্পপর মধ্য নেল্পয়, ছতমনি গল্পে ভাবসতযটুকুও অক্ষুণ্ণ ছর্ল্পকল্প । সমকালীি সমাল্পজ
শ্রীরামকৃল্পষ্ণর প্রভাবনটও স্পি হল্পয় উল্পেল্প । তল্পব সাধ্ারল্পণর কাল্প শ্রীরামকৃল্পষ্ণর গ্রহণল্পোগযতা
সাংরূল্পপ ছেমি, নবরূল্পপও ছতমি গুরুত্ব ছপল্পয়ল্প । অিযনেল্পক শ্রীরামকৃষ্ণ চনরি বা পল্পরাল্পক্ষ তাাঁর
প্রভাল্পব ছ াটগল্পের মর ল ছস্রাত ছকাল্পিাভাল্পবই ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরাং নিতয িতুি সাংগেি ও ভাবিা
প্রনতফনলত হল্পয়ল্প কর্াসানহল্পতযর েরবাল্পর।
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১৬. ঐ, পৃ. ৫৮
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১৯. ঐ, পৃ. ৭৯
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