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বাাংলা ছ াটগল্প তখন া প্রভাতকাল অততক্রম কনে মধ্যানে ছ ৌঁন ত , উনেনেে ে তবকাশ
নবেে ভাঙা-গড়াে কাল-এসমনে বাাংলা সাতিনতয আতবভে াব ঔ যাতসক ও কথাসাতিততযক
প্রভাতকুমাে মুনখা াধ্যানেে। েবীন্দ্র ানথে ছেিধ্ য ও তাৌঁে স্বকানলে ছলখক িনেও প্রভাতকুমাে
ত নেনক স্বাতন্ত্র্য কনে াঠনকে সম্মুনখ উ স্থাত ত িনত ছ নেত নল । সাতিতযেীবন ে শুরুনতই
প্রভাতকুমাে কতব িনত ছেনেত নল ; তকন্তু েবতী সমনে েবীন্দ্র াথই তাৌঁনক গদ্য তলখনত
উৎসাতিত কনে । তাৌঁে ছেনি, উ নদ্নশ, উৎসানি প্রভাতকুমাে িনে ওনঠ বাাংলা সাতিনতযে সফল
ও দ্ক্ষ গদ্যকাে।
েবীন্দ্র ানথে গনল্প ভাব, প্রােু নযেে সমৃতি, উচ্ছ্বানসে প্রবল ছরাত সিনে লক্ষণীে-এ তদ্ক
ছথনক প্রভাতকুমাে ত নল সম্পূণে বযততক্রম। ততত গনল্প ভাব-উচ্ছ্বাসনক কতমনে তু নল ধ্নেন
ত নেট বাস্তবনক, যা ছদ্নখন
তা-ই শশতল্পকরূন বুন ন
গনল্পে েতমন । অধ্যা ক েগদ্ীশ
ভট্টাোযে বনলন , ‘েবীন্দ্র-কতবমা নসে স্বমন্দাতক ীই ছ াটগনল্প মতে যভাগীেথীরূন মা ুনেে কান
আ ন্দ-ছবদ্ াে কল াতদ্ ী, তাই তাৌঁে াব প্রবানি মৃৎ ুত্ততলকাও ক্ষনণ ক্ষনণ ছদ্বতাে অমে
মতিমাে দ্ীপ্তমা । প্রভাতকুমানেে যমু া মৃতুয সনিাদ্ো কাতলন্দী, তাৌঁে ত মেল েনল াতথেব
েীবন েই স্বমতিমচ্ছাো প্রতততবতিত।’ সূক্ষ্ম েীব নবানধ্ে কােনণই েবীন্দ্র ানথে কানল ছথনকও
তব ুল াঠকতপ্রেতা ছ নত প্রভাতকুমানেে এতটু কু ছবগ ছ নত িেত । তবতেত্রমুখী গনল্পে ে য ততত
সমকানলই খযাত িনেত নল ‘বাাংলাে ছমা াসাৌঁ’ ানম।
প্রভাতকুমাে মা ুনেে হৃদ্নে ীেনব বনে েলা ছপ্রম-মমতাে ফল্গুধ্াোটু কু সযনে ধ্েনত
ছেষ্টা কনেন , তাৌঁে কান ছেি-মাোই ত ল েম মিার্ে, বহুল কাতিক্ষত। তাই ছপ্রম-মমতা
ানমে মুদ্রাে উনটা ত ঠ তাৌঁে গনল্প কখন া উনঠ আনসত । গল্প তেনবশন ত নল বাঙাতলে
োতকথক; ত ুণ বণে া, সাংলান ে মাধ্ুযে ও েতেত্র-তেত্রনণ প্রততটি গনল্পই প্রভাতকুমাে িাতেে
কেনত তভন্নধ্মী ছকান া েতেত্রনক-এসব েতেত্র কখন া ছদ্নশে সীমা া তিতঙনে বাইনে ছবতেনে
নড়ন , আবাে কখন া বতিনদ্ে নশে মা ুে তাৌঁে গনল্প এনস নড়ন অতততথে মনতা।
মা বতাে দ্ীক্ষাে দ্ীতক্ষত, েীব ধ্নমে আনলাতকত-সমােসনেত তশল্পী প্রভাতকুমাে
স্বনগাত্রীে কুসাংস্কােনক মমেমূনল উ লতি কনেন । এসব অ াোে, ধ্মোন্ধতাে সাথেক প্রততফল
র্নটন তাৌঁে ছবশ তক ু গনল্প, এ ছক্ষনত্র ‘ছদ্বী’ গল্পটি স্মেণনযাগয। প্রভানতে গনল্পে েগৎ কতটা

সমৃি, গনদ্য ততত কতটা সাবলীল দ্ভ্রােক-‘ছদ্বী’ ানঠ তা সিনে অ ুনমে। সমানেে
অ াোেগুনলা তকভানব তবশ্বানস রূ ছ ে, আস গানড় হৃদ্নে এবাং একসমে ছয এসব ঠু নকা
তবশ্বাস ছভনঙ অতনলে তদ্নক ততত িে-তা এ গনল্প আনলখয। ম স্তাতিক তবনেেনণ প্রভাতকুমাে
অদ্ভু ত এবাং
বিস্ময়কর পারঙ্গমতা দেবিয়য়য়েন। দেিী গয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি পরিতী সময়য়
আমরা তারাশঙ্কয়রর ‘ডাইবন’ গয়ের ময়যে িয়ুঁ ে পাই। গেটির দমেহীন কাবহনীয়ত
প্রথম েশয়ন
শ আমায়ের েৃটিয়গাচর হয় েয়াময়ী ও উমাপ্রসায়ের োম্পতে েীিন, দে
েীিয়ন তারা কেয় ায়কর স্বপ্নসারবথ। কাবহনীর বিকাশ ঘয়ি েিন েয়াময়ীর শ্বশুর
স্বপ্নাবেি হয়য় েয়াময়ীয়ক ‘দেিী’ িয় আিো দেয়। েয়াময়ীর বপ্রয় ‘দিাকা’ অসস্থ হয়
তায়ক ডাক্তার দেিায়না হয় না। কারণ েয়াময়ীর বনয়ের বিশ্বাস-দস অয় ৌবকক
ক্ষমতাযারী, দেিী-দস-ই সহয়ে দিাকায়ক সাবরয়য় তু য়ত পারয়ি। বকন্তু এত মানষ
ভায় া হয় ও দিাকা ভায় া হয় না, দরাগাক্রান্ত দিাকায়ক িাুঁচায়ত পায়র না দেিী
আয়রাবপত েয়াময়ী। তিন কসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস মহহয়শ তই উয়ে োয় মন দথয়ক।
তায়ক সি দশয়ষ দেবি দিাকার দশায়ক, বিশ্বায়সর পতয়ন ও দেবিত্ব দঘাচায়ত
আত্মহতো করয়ত। গেটির শুরু দেমন, দশষ হয়য়য়ে দসভায়িই; বকন্তু দরশিুক দেন
িহুেহর েোয়না।
প্রভাতকমার গেেকায়রর দচায়ি দেয়িয়েন পৃবথিীয়ক, সয়চতনভায়িই ক্ষ
কয়রয়েন মানয়ষর সামানে দথয়ক সামানোবত আচার-আচরণ, পবরয়িশয়ক দেয়িয়েন
িটুঁ িয়য় িটুঁ িয়য়, পেয়িক্ষয়কর
শ
েৃটিয়ত। এই বিবশয়িের কারয়ণ তাুঁর গেগুয় া পাঠয়কর
কায়ে বিশ্বাসয়োগে, ‘আপনার’ গে িয় প্রবতভাত হয়য়য়ে। প্রভাতকমায়রর গয়েের
িণনায়
শ
পাঠয়কর অন্তচশক্ষয়ত েৃশেমান হয়য় ওয়ঠ গয়ের চবরত্রগুয় া, স্পি হয়য় ওয়ঠ
পবরয়িশ, উপাোনগুয় া, েৃটিয়ত উয়মাবচত হয় পাঠকহৃেয়। তাুঁর গয়ের সরস ও
িটুঁ িয়য় িটুঁ িয়য় িণনায়
শ
পাঠকমাত্রই েৃটিপ্রাপ্ত হয়ি। এ দক্ষয়ত্র ‘কাবশিাবসনী’ গয়ের
শুরুয়তই প্রভাতকমায়রর দস্কচযমী িণনার
শ
কথা ি া দেয়ত পায়র-‘িয়গায় র িাোর
হয়ত বকয়দ্দহ য়র, দেশয়নর মা গুোয়মর দোিিাি বগবরন্দ্রনায়থর িাসািাবে। মৃময়
গৃহিাবন, দিা ার চা । রাস্তা হইয়ত বসুঁবে উটঠয়া একিু িারান্দার ময়তা। তার পরই
অন্তঃপর। েিাবন শয়নঘর, একটি রসই ঘর, একটি কাঠ রাবিিার ঘর (কপাি নাই);
উঠানটি িাব বিোন; মযেস্থায়ন উচ্চ আব সােক্ত কহপ; মাবসক ভাো ৩০ িাকা।’ তীব্র
পেয়িক্ষয়ণ
শ
কী বনপণই না গয়েের িণনাশশ
শ
ী!
প্রভাতকমায়রর গয়ের দ া ায়ত দেসি গে বে তার ময়যে ‘কোয়না দময়য়’
গেটি অনেয়ের দচয়য় দিশ আ াো ও একা। স্বে পবরসয়রর িন্ধন দভয়ে তাুঁর এ

গেটি হয়য় উয়ঠয়ে উপনোয়সর িসো। প্রভায়তর স্বাভাবিক বিবশয়িের কারয়ণ এ
গয়েও ‘পাঠক দকৌতহহ ’ বনিৃত্ত করার োবয়ত্ব অনোনেিায়রর ময়তা দ িক বনয়েই
বনয়য়য়েন। েবেও এ োবয়ত্ব িায়ে গেটি আয়রা সমৃদ্ধ, বনয়িা ও িাহু েিত্ত্বেত
শ হয়তা।
পরিতী সময়য় ‘পাঠকয়ক দকৌতহহ ী’ রািা োইয় রূপ বনয় ও প্রভাতকমার হয়য়তা
সয়চতনভায়ি তা আগ্রাহে কয়র চয় বেয় ন। প্রভাতকমার আন্তন দচকভ ও দহনবর
দেময়সর ময়তা ‘যীর স্বাভাবিক সমাবপ্ত’র পক্ষপাতী বেয় ন এিং এ যরয়নর সমাবপ্ত
তাুঁর দিশ বকেু গয়ে ঘয়িয়ে। তয়ি এ কথা স্বীকাে শ দে স্বাভাবিক সমাবপ্ত িানয় ও
প্রভায়তর গেগুয় া েয়থি রসপহণ, শ নান্দবনক ও সিপাঠে।
প্রভাতকমার ৩০ িের যয়র শতাবযক গয়ের ময়যে ফয় র মহ ে, রসময়ীর
রবসকতা, দপাে মাোর, নিকথা, গহনার িাক্স, েিয়কর দপ্রম, আেবরণী, মাতৃহীন
উয়েিয়োগে। দোিগয়ের পথচ ার প্রথম পোয়য়
শ প্রভায়তর গেগুয় া রবচত হয় ও,
কয়য়ক েশক দপবরয়য় এ েয়গর পাঠকয়ের োবি দমিায়ত তাুঁর গেগুয় া সক্ষম।
সমােিাস্তিতায়, বচন্তয়ন, বিশ্বায়স, সংস্কায়র, দপ্রয়ম, মাহায়ত্মে েীিনয়িায়য প্রভায়তর
গেগুয় ার দিবশর ভাগ চবরত্র আেও েনেীিয়ন দপ্রাবথত, বমবিত। শুরুর বেয়ক
হয়য়ও বতবন এিয়না েয়থি আযবনক, পাঠকবপ্রয় ও স্বমবহমায় ভাস্বর।
সহচনাপয়িইশ িাং া দোিগেয়ক একিা শক্ত বভয়তর ওপর োুঁে কবরয়য় দেওয়ার
দক্ষয়ত্র প্রভাতকমার ময়িাপাযোয়য়র ভহ বমকা অনস্বীকাে।শ সমৃদ্ধ উয়মষ ও বিপ
প্রাণশত্ত্বক্তয়ত গয়ের ভািনা, বিবচত্র বিষয় বনিাচন,
শ
বিশ্বস্ত উপস্থাপন আর আবঙ্গক
বশ ীর েনে এিনও বতবন অননে। গয়ে িেিহৃত উপকরয়ণর প্রয়য়ােনীতা, চমৎকার
পবরবমবতয়িায, িয়ায়ন বনপণতা এিং িোকরণ বসদ্ধতায় তার গে বিবশি।
গেসাবহয়তের সহচনাপয়িইশ এমন সমৃত্ত্বদ্ধ দে-দকায়না দেয়শর সাবহয়তের ইবতহায়স
মাই

ফ ক হয়য় থায়ক। প্রভাতকমার উত্তর েীঘ শসময় বিবভন্ন দ িয়কর ময়যে তার

গয়ের প্রভাি এ কথা প্রমাণ কয়র।
দকায়না না দকায়না বেক বেয়য় বতবন এিয়না মহত-শ প্রাসবঙ্গক। বতবন দেমন
অনাবি

হাবসর গে ব য়িয়েন, দতমবন হৃেয় উয়মব ত সামাত্ত্বেক, বিরহ, প্রণয়

কাবহবনও ব য়িয়েন। সি দক্ষয়ত্রই বতবন অনিেে। মানয়ষর ক্ষদ্র ক্ষদ্র অনভহ বত
উপস্থাপন কয়রয়েন সরস ও সাি ী

ভবঙ্গয়ত। সমায়ের দকরাবন, উবক , মাব ,

দে ারসহ নানান দপশার মানষ বনয়য় চমৎকার সি গে ব য়িয়েন। তাুঁর গয়ে গভীর
েীিনয়িায়যর সয়ঙ্গ হাসেরস ও মানি হৃেয়য়র দেহ ও দপ্রয়মর বচরন্তন যারা িহমান।
িাং া গে সাবহয়তের ইবতহাস স্মরণ করয়ত দগয়

প্রথয়মই দে ে’েয়নর কথা

ময়ন পয়ে তাুঁরা হয় ন, রিীন্দ্রনাথ ঠাকর ও প্রভাতকমার ময়িাপাযোয়। প্রভাতকমার
ময়িাপাযোয় বেয় ন রিীন্দ্রনাথ ঠাকয়রর প্রায় সমসামবয়ক। প্রভাতকমায়রর েম
রিীন্দ্রনায়থর েয়মর(৭ দম ১৮৬১বি.) প্রায় একেগ পয়র, ১৮৭৩ সায় র ৩
দফি্রুয়াবর। আিার রিীন্দ্রনায়থর ‘গেগুচ্ছ’র প্রথম গে ‘ঘায়ির কথা’ ১৮৮৪ সায় র
বেয়ক দ িা। অনেবেয়ক ১৮৯৫-৯৯ সায় র ময়যে প্রভাতকমায়রর প্রথম গেসংক ন
‘নিকথা’ রবচত। অথাৎ
শ অয়নকিা কাকতা ীয় হয় ও তাুঁয়ের েম ও গেয় িার শুরু
েই-ই একেয়গর িেিযায়ন। তয়ি প্রায় সমসামবয়ক দ িক হয়য়ও প্রভাতকমার
ময়িাপাযোয় বেয় ন রিীন্দ্র যারার স্বাথক
শ উত্তর সাযক। প্রথম েীিয়ন রিীন্দ্রনায়থর
সাহচে শ দপয়য়বেয় ন প্রভাতকমার। তাুঁর ‘দেিী’র আিোনভাগ রিীন্দ্রনাথ ঠাকয়রর
কাে দথয়কই দপয়য়বেয় ন। তার একটি গেগ্রয়ের ‘গোঞ্জব ’ নামকরণ দথয়কও তা
দিা া োয়। বকন্তু দ্রতই বতবন স্বকীয়তা বতবর করয়ত দপয়রবেয় ন।

রিীন্দ্রনাথ দেিায়ন তাুঁর কবি সত্তা দথয়কই কেনা ও গীত প্রযান, প্রভাতকমার
দসিায়ন কথার িনয়ন িাস্তি-সয়তে বনষ্ঠািান। রিীন্দ্রনায়থর ‘দপােমাোর’ ও
প্রভাতকমায়রর ‘দপােমাোর’ গেটি তু না করয়

তা পবরষ্কার হয়য় োয়। এবেক

বেয়য় প্রভাতকমার অয়নক দিবশ গাবেক ও বনয়িা । আমায়ের ময়ন রািয়ত হয়ি,
রিীন্দ্র মহীরূয়হর বনয়চ স্বকীয়তা বতবর দস সময় দমায়িও সহে কাে বে

না। প্রথম

েীিয়ন বতবন রিীন্দ্রনায়থর দেহযনে বেয় ন। একথা সতে, রিীন্দ্রনাথ প্রবসত্ত্বদ্ধ িহুমিী,
প্রভাতকমায়রর প্রবসত্ত্বদ্ধ শুয গয়ে।
প্রভাতকমায়রর গয়ের শত্ত্বক্ত বিশ্বিোত চ ত্ত্বচ্চত্রকার সতেত্ত্বেৎ রায়য়কও
আকষণশ কয়রবে । বতবন প্রভাতকমায়রর ‘দেিী’ গে অি ম্বয়ন বিিোত ‘দেিী’

চ ত্ত্বচ্চত্রটি বনমাণ
শ কয়রন। দপৌত্তব ক বিশ্বায়সর বশকার হয়য় একেন নারীর েীিন
কীভায়ি বিভীবষকাময় হয়য় ওয়ঠ এিং ট্রায়েবডয়ত রূপ বনয়ত িাযে হয়, তা এই গয়ে
উয়ঠ এয়সয়ে। এর মযে বেয়য় বতবন সমাোচায়রর মানয়ষর িত্ত্বন্দয়ত্বর সমায় াচনাও
কয়রয়েন, ো দস সময়য়র অগ্রগামী মানবসকতা ও শত্ত্বক্তর পবরচয় িহন কয়র। গেটি
সম্পয়কশ সাবহতে সামায় াচক েগেীশ ভট্টাচাে িয়
শ
ন, ‘দেিী’ গে রচনার পর পঞ্চাশ
িৎসয়রর অবযক কা

যয়র িাং া দোিগে অয়নক পথ অবতক্রম কয়রয়ে। বকন্তু

দোিগয়ের সিাঙ্গীণ
শ
বিচায়র এর সাফ ে ও উৎকষ শ এিয়না অনবতক্রমে িয়

ময়ন

হয়।’ এই মন্তিে সম্ভিত তার সিয়চয়য় পাঠকবপ্রয় গে ‘ফয় র মহ ে’র দক্ষয়ত্রও
প্রয়োেে। এ গয়ে বতবন দেিান, একিা বিবর সময়য়ও মানয়ষর হৃেয় ভা িাসামানবিকতা শহনে হয়য় োয়। বকংিা এিা ভারতীয় সংস্কৃবতর শত্ত্বক্তরও অংশ।
সাবহয়তের ময়তা প্রভাতকমায়রর েীিনও কম বিবচত্রেপহণ শ নয়। ভারয়তর
িযমান
শ
দে ার যাত্রীগ্রায়ম নানার িাবেয়ত তার েম। বপত্ত্বত্রক িাবে হুগব

দে ার

গুরুয়প। েীিয়নর প্রথম দি ায় িাবনকিা অথকি
শ
তায়ক দভাগ করয়ত হয়। পািনা
কয় ে দথয়ক বিএ পাস কয়রন। তারপর বসম া ও ক কাতায় সরকাবর দকরাবন পয়ে
চাকবর কয়রন। মাত্র ১৮ িের িয়য়স বিয়য় কয়রন। বিয়য় সম্পবকশত সামাত্ত্বেক
েটি তা সৃটি হয়। পয়র একান্ত বনয়ের প্রয়চিায় বতবন

ন্ডয়ন িোবরোবর পেয়ত

োন। দেয়শ বফয়র দস দপশায় বনয়য়াত্ত্বেতও বেয় ন অয়নকবেন। ১৯১৬ সায়

বতবন

আইন কয় য়ে অযোপনা শুরু কয়রন। আমৃতুে বতবন এিায়নই বেয় ন। সমায়ের
মানয়ষর কি তু য়

আনার ইয়চ্ছ দথয়ক বতবন পত্ত্বত্রকা সম্পােনার বসদ্ধান্ত দনন। প্রায়

দচৌদ্দ িের বতবন ‘মানসী’ ও ‘মমিাণী’
শ
সম্পােনা কয়রন।
একটি িেঙ্গকবিতা বেয়য় সাবহতে োত্রা শুরু হয় ও গেকার বহয়সয়িই
প্রভাতকমায়রর িোবত ও প্রবসত্ত্বদ্ধ। বতবন ১২টি গেগ্রয়ে দমাি ১১৮টি গে ব য়িয়েন।
ো দে-দকায়না সাবহয়তের ভাণ্ডায়র অমহ ে সম্পে। তাুঁর গেগ্রেগুয় ার ময়যে আয়ে-

নি-কথা, দষােশী, দেশী ও বি াতী, গোঞ্জব , গেিীবথ, পত্রপষ্প, গহনার িাক্স,
হতাশ দপ্রবমক, বি াবসনী, েিয়কর দপ্রম, নহতন িউ এিং োমাতা িািােী।
তয়ি এই গেকার পবরচয়য়র আোয়

তাুঁর ঔপনোবসক পবরচয় ঢাকা পয়ে

োয়। বতবন ঔপনোবসক ও কবি। কবিতায় তাুঁর পথচ া দতমন না হয় ও বতবন ১৩টি
উপনোস ব য়িবেয় ন। এগুয় া হয় া-রমাসন্দরী, নিীন সন্নোসী, রত্নেীপ, েীিয়নর
মহ ে, বসন্দর দকৌিা, ময়নর মানষ, আরবত, সতেিা া, সয়ির বম ন, সতীর পবত,
প্রবতমা, গরীি স্বামী, নিেহগা শ ও বিোয় িাণী। তয়ি এগুয় া দতমন পাঠকবপ্রয় বকংিা
কায় াত্তীণ শ হয়য় ওয়ঠবন। তয়ি গ্রোকায়র প্রকায়শর িাইয়র তাুঁর অয়নক সাবহতেকম শ
দস সময়য়র পত্র-পত্ত্বত্রকায় এিয়না েবেয়য় আয়ে।
প্রভাতকমারয়ক প্রায়ই ফরাবস প্রকৃবতিােী দ িক গী েে দমাপাসাুঁ’র সয়ঙ্গ
তু না করা হয়। দমাপাসাুঁ বনঃসয়ন্দয়হ অনেতম দিষ্ঠ গেকার। তথাবপ এই তু না
অয়নকিা ঔপবনয়িবশকতা প্রভাবিত িয় ময়ন করা দেয়ত পায়র। অথাৎ
শ পাশ্চাতেয়ক
দিষ্ঠ জ্ঞান কয়র তার সয়ঙ্গ তু না করা। দমাপাসাুঁর সয়ঙ্গ প্রভাতকমায়রর পাথকেও
শ
বে । দমাপাসাুঁ দশষ পেন্ত
শ প্রকৃবতয়ত আিয় দনন। অথাৎ
শ একিা বিয়শষ মহহয়তশ
মানয়ষর দভতয়রর পশুিৃবত্ত দিবরয়য় পয়ে। বকন্তু প্রভাতকমায়রর গয়ের চবরয়ত্র
বিয়শষ মহহয়তশ মানবিক দিায ও হৃেয়িৃয়ত্তর েয় হয়। এ দক্ষয়ত্র ফরাবস সাবহয়তে
পত্ত্বণ্ডত দেোবতবরন্দ্রনাথ ঠাকয়রর কথাই প্রবণযান দোগে। ১৯১৩ সায় র এক বচটঠয়ত
বতবন প্রভাতকমারয়ক ব য়িবেয় ন, ‘িে িে ফরাসী গে-দ িকয়ের অয়পক্ষা
দতামার গে দকায়না অংয়শ হীন নয়হ।’
সহচনাপি শ বকংিা ঊনবিংশীয় িাস্তিতার প্রভাি িা সীমািদ্ধতা সয়তেও
প্রভাতকমায়রর গে বনঃসয়ন্দয়হ দস সময়য়র দেয়কায়না মহান গেকায়রর
সমপয়াভ
শ ু ক্ত করা দেত। এ কথা উয়েিে দে, িাং া সাবহয়তের দোিগেকারয়ের ময়যে
প্রভাতকমায়রর গেই প্রথম ইংয়রত্ত্বেয়ত অনিাে হয়। ১৯৩২ সায় র ৫ এবপ্র
মহান সাবহবতেক মৃতুেিরণ কয়রন।

এই

