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জ সাধশতবেষর া িল 

র -রিসক রজনীকা  

সাগিরকা সন

‘....কেব, তামােত হ’ য় যাব আমার আিম হারা, 

তামাির নাম িনেত নয়েন ব’ ব ধারা 

এ দহ িশহিরেব, ব া ল হেব াণ 

িবপুল পুলক- েন!’ 

এই ‘রসাল-ন েন’র শ পাবার তী  অভী ায় য মানুষিট 

তাঁর অত  সীিমত জীবনকাল বল ঈ র িব ােস ব িয়ত 

কেরেছন, ভি ভাবরেস আ ত হেয় জীবেনর ‘ িষত ম ’ 

সংগীতসুধায় ভিরেয় েলেছন, ঊনিবংশ শতেকর সই 

াতে  সমু ল ব ি  হেলন রজনীকা  সন (১৮৬৫ – 

১৯১০)। 

মেন রাখেত হেব, সময়টা ঊনিবংশ শতেকর ব ল চিচত, 

ব  িবসংবািদত ‘বাংলার রেনসাঁ’র যুগ। জা ল মান ভা র 

রবী নােথর িতভা টায় বাংলার সং িতর আকাশ 

উ ািসত। তৎসে ও রজনীকা  

তাঁর আপন কিব িতভার য 

পিরচয় রেখ গেছন, তা তাঁর 

ভি ন  িচতায় সমৃ  ও 

ভা র। ভি ভােবর আধার 

প এই মানুষিট তাঁর 

সমসামিয়ক কিব সংগীতকার 

অ ল সাদ সন ও ি েজ লাল 

রােয়র পােশ সমেজ ািতেত 

দীি মান িছেলন, আজ তাঁর 

জ সাধশতবেষর াে  এেস 

তাঁেক রণ না কের আমােদর 

উপায় নই। 

ঈ ের সমিপত াণ এই 

িচরভ  মানুষিটেক ‘কা গীিত’র 

কল ােণ আমরা ায় সবাই িচিন, 

িক  তাঁর অসীম রসেবােধ ও 

ব -কটাে  য তৎকালীন 

সমাজ িব  হেয়িছল, সই রিসক 

মন ও হাস েকৗ েকর িনদশন 

সাধারণ মানুেষর ায় অজানা। 

আমােদর এই রচনার অিভমুখ 

সইিদেক। তেব স সে  যাবার আেগ রজনীকাে র সম  

জীবেনর িত িকি ৎ দৃি পাত না করেল এ আেলখ র িত 

অিবচার করা হেব। 

১৮৬৫ সােলর ২৬ জুলাই পাবনা জলার িসরাজগ  

মহ মার ভা াবািড় ােমর বদ বংেশ রজনীকাে র জ । 

সংগীত  িপতা সাদ সন ও সািহত ে মী মাতা 

মেনােমািহনী দবীর তীয় স ান িছেলন রজনীকা । 

‘পদিচ ামিণমালা’ (১৮৭৬) নামক জবুিলেত রিচত 

কীতনসমি  এবং ‘অভয়া িবহার’ নামক শা  গীিতকাব র 

রচিয়তা িহসােব সাদ সন অত  সুনাম অজন কেরন।  

ফলত, সািহত  ও সংগীেতর আবহাওয়ােতই রজনীকা র 

শশব অিতবািহত হেত থােক। শশেব তাঁর দিস পনা ও 

খলাধুেলার িত আকষণ িবেশষ উে েখর দািব কের। িক  

অিত অ সময় পড়া নায় ব য় 

করেলও িতিন পরী ায় 

আশাতীত সাফল লাভ করেতন, 

তাঁর িদনপি েত যার িনদশন 

রেখ গেছন িতিন –  

‘...আিম কখনও বইে মী 

িছলাম না। অত  িত পূণ 

ফলাফেলর জন  ঈ েরর কােছ 

আিম ত তা জানাই।’ 

স ত, এ াস পােশর পর 

িতিন িত মােস বৃি লাভ 

করেতন। ১৮৮৩ সােল 

চিবহার জনিক  ল থেক 

এ াস, ১৮৮৫- ত রাজশাহী 

কেলজ থেক এফ.এ. এবং 

কলকাতা িসিট কেলজ থেক 

১৮৮৯- ত িব.এ. ও ১৮৯১- ত 

িব.এল. িডি  অজন কেরন 

রজনীকা । 

কেশার জীবেন মা 

মেনােমািহনী দবী রজনীকাে র 

সােথ সািহত  িনেয় আলাপ-

 ছ নীড়   

রজনীকা  সন (২৬ জুলাই ১৮৬৫ – ১৩ সে র ১৯১০)  
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আেলাচনা করেতন, যা তাঁেক ভিবষ েত ভািবত কেরিছল। 

তাঁর ী িহর য়ী দবীও অত  িব ষী িছেলন, িতিনও 

রজনীকা র কিবতা িনেয় মতামত ও সমােলাচনা ব  

করেতন। রজনীকা র জ তাত াতা কালী মারই 

রজনীকা র কাব । তাঁরই উৎসােহ শশেবই রজনীকা  

কিবতা িলখেত  কেরন। িতিন বাংলা ও সং ত ই 

ভাষােতই কিবতা রচনায় সাবলীল ও তঃ ত িছেলন। 

রজনীকা  রিচত কিবতা িল ানীয় ‘উৎস’, ‘আশালতা’, 

‘উৎসাহ’ িত সংবাদ-সামিয়কীেত কািশত হত। 

শশবকাল থেকই রজনীকা র সংগীেতর িত িবেশষ 

টান িছল। তাঁর সংগীত  িপতার সাহচয এ ব াপাের তাঁেক 

িবেশষ উৎসািহত কের তােল। ভা া িঠর তারেক র চ বতী 

রজনীকা র ব ু িছেলন। তারেক েরর সংগীত সাধনাও তাঁর 

উপর বশ ভাব ফেলিছল। রজনীকা  তাঁর র কিবতায় 

সুর যাজনা কের স িলেক সংগীেতর প দন। কেলজ 

জীবেন নানা অনু ান-উৎসেব খুব  সমেয়র মেধ  িবখ াত 

িকছু গান িতিন িলেখিছেলন। যার মেধ  িবেশষ উে খেযাগ  – 

‘তব, চরণ-িনে , উৎসবময়ী শ াম-ধরণী সরসা; 

ঊে  চাহ অগিণত-মিণ-রি ত নেভা–নীলা লা 

সৗম -মধুর-িদব া না, শা – শল-দরশা।’ 

এিট রাজশাহী াগােরর সমােবশ উপলে  মা  এক 

ঘ ার মেধ  রচনা কেরিছেলন। মা  পেনেরা বছর বয়েস 

রজনীকা  কালীসংগীত রচনা কের সবাইেক চমৎ ত কেরন। 

িপতার াবসর নওয়ার ফেল এবং জ াঠ েতা 

বেড়াভাইেদর অকাল য়ােণ আপাত স ল সন পিরবাের 

ত আিথক-সংকট দখা দয়, সই কারেণই আইনিবষয়ক 

িব.এল. িডি  লাভ কের রজনীকা  রাজশাহী কােট 

ওকালিতেত যাগ িদেয় তাঁর কমজীবন  কেরন। িক  

আইন পশার পাশাপািশ সািহত -সাং িতক অ েনই তাঁর 

িবচরণ িছল বিশ। সংগীেতর িত তাঁর বল আ েহর কথা 

জানােত িগেয় িতিন শরৎ মার রায় (দীঘাপিতয়ার মার)-

ক িচিঠেত জািনেয়িছেলন, – 

‘ মার, আিম আইন ব বসায়ী, িক  আিম ব বসা 

কিরেত পাির নাই। কান ল  অদৃ  আমােক ঐ 

ব বসােয়র সিহত বাঁিধয়া িদয়ািছল, িক  িশ কাল 

হইেত সািহত  ভালবািসতাম, কিবতার পূজা কিরতাম, 

ক নার আরাধনা কিরতাম, আমার িচ  তাই লইয়া 

জীিবত িছল। 

– একা  অনুগত 

ী রজনীকা  সন।’ 

পরবতীেত িতিন িকছুিদন নােটার এবং নওগাঁ জলায়ও 

অ ায়ীভােব মুনেসেফর কাজ কেরন। অবকাশকালীন সমেয় 

রজনীকা  রাজনাথ তারকর র কােছ সং ত ভাষা িশখেতন, 

এছাড়া গাপালচ  লািহড়ী (পাবনা কেলেজর িত াতা) তাঁর 

িশ া  িছেলন। 

রজনীকা  ব ি জীবেন উপযুপির আঘােত বারবার 

ণিব ণ হেয়েছন। িক  এই আঘাত তাঁর বল ঈ র িব ােস 

িচড় ধরােত পােরিন। রজনীকা  ও িহর য়ী দবীর চার পু  

শচী , ােন , েপ  ও ি তী  এবং ই কন া 

শতদলবািসনী ও শাি বালা।  েপ র অকাল য়াণ তাঁেক 

গভীরভােব নাড়া দয়, তবুও ঈ ের িনেবিদত াণ রজনীকা  

পরিদন রচনা কেরন, – 

‘ তামাির দওয়া ােণ, তামাির দওয়া খ, 

তামাির দওয়া বুেক, তামাির অনুভব। 

তামাির ’নয়েন, তামাির শাকবাির, 

তামাির ব া লতা, তামাির হা হা রব। 

তামাির দওয়া িনিধ, তামাির কেড় নওয়া, 

তামাির শি ত আ ল পথ-চাওয়া।...’ 

রজনীকা র খ ািত তাঁর কিব িতভার েণ না গীিতকার 

িহসােব ব াি লাভ কেরিছল, সই ে  না িগেয় বরং এ 

সে  ‘মহা ানী মহাজন’-রা যা বেল গেছন, সই 

উ ৃিত িল িকছু েল দওয়া যাক। 

১৯০২ সােল রজনীকাে র থম কাব  ‘বাণী’র 

আ কাশ। এই বই-এর িমকা লেখন অ য় মার 

মে য়। িতিন িলেখিছেলন, ‘কাহারও বাণী গেদ , কাহারও 

পেদ , কাহারও বা স ীেত অিভব । রজনীকাে র কা  

পদাবলী কবল স ীত।’ ডঃ িশিশর মার দাশ তাঁর 

‘সািহত স ী’ ত িলেখ গেছন – ‘রজনীকাে র রচনার ধান 

অংশ গান ...গােনই তাঁর সম  ভাব ও িচ া কািশত। 

কল াণী (১৯০৫), অমৃত (১৯১০), আন ময়ী (১৯১০), 

িব াম (১৯১০), অভয়া (১৯১০), স াব সুম (১৯১৩), 

শষদান (১৯২৭) িত িলর মেধ  অমৃত ও 

স াব সুম নীিতকিবতা, অন  সবই গান। রজনীকাে র 

গােনর ধান িবষয় ভি  ও দশে ম। তাঁর েদশীগােন 

াজাত েবােধর ম তা নই, আেছ সহজ সরল মমতা।’ 

প ী-কিব রজনীকা  সম  বে র জাতীয় কিব – 

‘কা কিব’ হেয় উেঠিছেলন তাঁর েদশে েমর েণ। ১৯০৫ 

সােল ব ভে র ি েত, ৭ অগা  ব ভে র িব ে  

কলকাতার টাউনহেল একিট সভায় িবিলিত পণ  বজন ও 

েদশী পণ  হেণর িস া  নন তৎকালীন িবখ াত ন বগ। 

ভারেতর সাধারণ মানুষ িবেশষত আহেমদাবাদ ও বা াই-এর 

জনগণ ভারেত তির কাপড় ব বহার করেত  কেরন, 

য িল ণগত মােনর িদক থেক িবিলিত কাপেড়র মেতা 

অত সূ  ও মসৃণ িছল না। ফেল িকছু সংখ ক ভারতবাসীর 
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মেন াভ জমা হি ল। সই াভ শমেন রজনীকাে র 

লখনীর ধার জ  িদল এক িবখ াত দশা েবাধক গােনর, – 

‘মােয়র দওয়া মাটা কাপড় 

মাথায় েল ন র ভাই; 

দীন িখনী মা য তােদর 

তার বিশ আর সাধ  নাই। 

ঐ মাটা সুেতার সে , মােয়র 

অপার হ দখেত পাই; 

আমরা, এমিন পাষাণ, তাই ফেল ঐ 

পেরর দাের িভ া চাই।...’ 

এই গানিট স ে  স কােলর অিত সংেবদনশীল 

সমােলাচক সুেরশচ  সমাজপিত িলেখেছন, ‘ইহােত িমনিতর 

অ  আেছ, িনয়িতর িবধান আেছ।’ 

রজনীকাে র গান িলেক মাটামুিটভােব দশা েবাধক, 

ভি মূলক, ীিতমূলক ও হাস রেসর গান – এই চারিট অে  

িবন াস করা যায়। তাঁর রিচত থম কাব  ‘বাণী’র থম 

সং রণ কিবতা আকাের কািশত হেলও ি তীয় সং রেণ 

এবং ‘কল াণী’র কিবতা িলেত রাগরািগণী ও তাল সংযু  

করা হয়। ডঃ িশিশর মার দাশ িলেখেছন, রজনীকাে র 

ভি গীিত িল বাংলা সািহেত র স দ। এই গান িলর 

একিট বিশ  তােদর পাপেবােধর তী তা। আবার কিব 

হেম লাল রায় ‘ভারতী’ পি কায় িলেখিছেলন, ‘কা কিবর 

িবেশষ  এই য, তাঁহার কিবতা িবেশষ  এবং সাধারণ ভ  

এবং রিসক সকেলরই সমান উপেভাগ  – সকেলরই সমান 

আদেরর ব ।’  খ াত গায়ক, ব কার ও সমােলাচক সুধীর 

চ বতীও িলেখেছন, ‘ব ি  রজনীকাে র চেয় তাঁর 

গায়কস াই বাধহয় খুব বশী জনাদৃত িছল। বরাবরই 

একটানা ব ণ িনেজর গান হারেমািনয়াম বািজেয় গাইেত 

ভালবাসেতন।’ আবার িলেখেছন, ‘অদৃশ  ঈ র ক ণা আর 

বা েবর জননী পার িত অিবচল আ া – তাঁর 

জীবনযাপেনর ই অনপেনয় িভি । সই সে  গভীর ভরসা 

ম লেবােধর িত।...কা বাণী ভাবত কামল ও 

ভাবােবগপূণ...পাঠ  কিবতা িহসােব স িল স ূণ 

রেসা ীণ...।’ 

আধ াি ক ভাবনায় িবেভাল এই পরম ঈ রভ  মানুষিটর 

জীবেন জাগিতক বা বতার চরম িন ণ কষাঘাত নেম এল 

এবার। ১৯০৯ সাল, রাজশাহীেতই রজনীকাে র িনদা ণ 

ক েরােগর সূচনা হল। সই অব ায় তাঁেক রংপুের যেত হয় 

সখানকার সরকাির উিকল রায়বাহা র েজন চা েজ র 

বািড়েত। সখােন ওই ালা য ণা িনেয়ও রায়বাহা েরর 

অনুেরােধ একটানা ব ণ গান গাইেত হয়, তারও পের 

রাজশাহীেত িফের তাঁর পশাগত কােজ সওয়াল জবাব 

দওয়ার পর গলায় তী  ব থা, রভ  ও খাদ হেণ 

িতব কতা দখা দয়। তখন তাঁর পিরবােরর সদস রা জার 

কের তাঁেক কলকাতায় পাঠান। জৈনক বৃিটশ ডা ার পরী া-

িনরী ার পের তাঁর ল াির  ক া ার হেয়েছ বেল শনা  

কেরন। তারপর কলকাতার িবিভ  িথতযশা ডা ারেদর 

শরণাপ  হেয়ও যখন রােগর মশ অবনিত হেত থােক, 

তখন িতিন বারাণসীেত িগেয় িকছুিদন থােকন ‘ দব’ ভষজ 

ঔষধািদ উপােয় রাগ িনরামেয়র জন । কানও লাভ না 

হওয়ায় অবেশেষ ১৯১০ সােলর ১০ ফ য়াির কলকাতা 

মিডক াল কেলজ ও হাসপাতােল ‘ ািকও িম’ অপােরশন 

করান। এর ফেল িকছুটা আেরাগ লাভ করেলও বা  শি  

িচরতের হারান। অপােরশেনর পের জীবেনর বািক িদন িল 

ওই হাসপাতােলরই কেটেজ অিতবািহত কেরন। তারপর ায় 

সাতমাস এই সংগীত-িপপাসু মানুষিট অসীম যাতনায় িনবাক 

গানহীন িদনযাপেনর বদনায় রাজনামচা িলখেতন, আর 

গােন গােন ভিরেয় লেতন তাঁর খাতা। এই িচিকৎসার খরচ 

চালাবার জন  িতিন তাঁর ‘বাণী’ ও ‘কল াণী’র  অত  

সুরসাধনায় কা কিব  
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বদনার সে  িবি  কের িদেত বাধ  হন। এই সমেয় মহারাজ 

মণী চ  ন ী ও শরৎ মার রায় তাঁেক আিথকভােব 

যথাস ব সাহায  কেরিছেলন। তাঁর জীবেনর শষপেব, ১৯১০ 

সােলর ১১ জুন য়ং রবী নাথ ঠা র তাঁেক দখেত 

মিডক াল কেলেজর কেটেজ আেসন। রজনীকা  অিভ ত 

দেয় কাগেজ িলেখ কিবেক জানান, – “আজ আমার যা া 

সফল হইল। তামারই চরণ রণ কিরয়া, তামারই ‘কিণকা’র 

আদেশ অনু ািণত হইয়া ‘অমৃেত’র স ােন ছুিটয়ািছ। 

আশীবাদ ক ন, যন আমার যা া সফল হয়।” ওই সমেয় 

িতিন অসীম উৎসােহর সােথ হারেমািনয়াম বাজােতন এবং 

তাঁর পু  ি তী নাথ ও কন া শাি বালা তাঁরই রিচত গান 

গেয় শানােতন। রজনীকাে র একা  িব াস িছল য, ‘এই 

বদনাময় পিরি িতর মধ  িদেয় ঈ র তাঁর পিব  আ ােক 

 কের লেছন’ – এই িব ােস অ ট আ া রেখ িতিন 

তাঁর শারীিরক য ণা সামিয়কভােব েল থাকেতন। 

রবী নােথর সে  সা ােতর পর িতিন এই গানিট রচনা 

কেরন, – 

‘আমায়, সকল রকেম কা াল কেরেছ 

গব কিরেত র, 

যশঃ ও অথ, মান ও া , 

সকিল কেরেছ দূর।...’ 

তারপর এই গানিটেক কিবতা আকাের বালপুের 

রবী নােথর কােছ পািঠেয় দন। কিব  ের (৩০ 

জুলাই, ১৯১০) রজনীকা র অেলাকসামান  িতভা ও 

গৗরবময় িমকার শংসা কের িচিঠ দন, এও জানান য 

এর মাধ েমই তাঁর অ রা া শি  ও সাহস জুিগেয় তাঁেক ব থা 

বদনা থেক মু  রাখেব। এই অস ব য ণাময় জীবেনর 

অবসান ঘেট তার অ  পেরই, ১৯১০ সােলর ১৩ সে র 

ম লবার, রাত সােড় আটটায়। 

১৯১০ সােল যখন রজনীকা  রাগশয ায়, তখন তাঁর 

তীয় কাব  ‘অমৃত’ কািশত হয়। এই বইিট সবজন 

শংিসত নীিত-কাব  িহসােব পিরগিণত হয়। ‘অমৃত’ 

কাব িট কিব শরৎ মার রায়েক উৎসগ কেরন। 

‘...নয়েনর আেগ মার মৃ -িবভীিষকা; 

 ীণ, অবস   এ  াণ-কিণকা। 

ধূিল হ’ ত উঠাইয়া বে  িনেল তাের, 

ক ক’ রেছ িম ছাড়া, আর কবা পাের? 

িক িদব কা াল আিম? রাগশেয াপির, 

গঁেথিছ এ  মাল , ব  ক  কির; 

ধর দীন উপহার; এই মার শষ; 

মার! ক ণািনেধ! দেখা, র’ল দশ। 

এই বইিট স ে  দীেনশচ  সন বেলেছন, ‘িত  িপেলর 

পিরবেত রজনীকা  বালকেদর এই অমৃেতর ব ব া 

কিরয়ােছন, আমরা তাঁহার িনকট এই জন  ঋণী রিহলাম।’ 

িরপন কেলেজর অধ , ব ীয় সািহত  পিরষেদর 

অ া কমা স াদক, রােম সু র ি েবদী বেলেছন, “ য 

কেয়কিট  কিবতার সমি েক রজনীকা  ‘অমৃত’ নােম 

অিভিহত কিরয়ােছন, তাহা অমৃেতর কিণকা, সে হ নাই, 

রাগশয ায় থািকয়াও িতিন তাঁহার েদশীগণেক এই অমৃত-

কিণকাপােন  কিরেতেছন, ইহা তাঁহারই উপযু ।” 

কিব অ য় মার বড়াল বেলেছন, ‘আপনার অমৃত পান 

কিরলাম। এই উৎকট রােগ মৃ -িবভীিষকার মেধ  িযিন 

এ প সু  ও সবল কিবতা িলখেত পােরন, িতিন বাণীর 

সামান  সাধক নেহন। িতিন মনুেষ র িন া- শংসার বিহ ত 

নমস  কিব।’ 

‘অমৃেতর কিণকা’র সামান  একিট উদাহরণ – 

‘ শশেব স পেদশ যাহার না রােচ 

জীবেন তাহার ক  মূখতা না ঘােচ। 

চ মােস চাষ িদয়া না বােন বশােখ, 

কেব সই হমি ক ধান  পেয় থােক?’ 

রাগশয ায় কিব 
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‘অমৃত’ কাব  য কতটা সমাদৃত হয়, তার মাণ 

পাওয়া যায় এই বইেয়র থম কােশর িতন-চার মােসর মেধ  

িতনিট সং রণ বর হওয়ায়। 

রবী নােথর ‘কিণকা’ কাব র অনুে রণায় য 

রজনীকা  তাঁর ‘অমৃত’ কাব  লেখন, স কথা তাঁর 

রাগশয ার রাজনামচায় িলেখও গেছন, আর য়ং 

রবী নােথর কােছ পে  অকপেট ীকােরাি র কথা তা 

আমরা আেগই জেনিছ। ধুমা  রবী ানুসরণই নয়, সই 

সে  সং েত সুপি ত কিব িকছু সং ত নীিত- াক ও 

বাংলা, ইংেরিজ গ  থেক িকছু ভাবও হণ কেরন, এবং 

িতিন এও জািনেয়িছেলন, ‘...পু কখািন যাহােত লপাঠ  

হইেত পাের, তৎ িত ল  রািখয়ািছ।’ 

ব ত, রজনীকাে র ‘অমৃত’ বইিটেক ল পাঠ বই-এর 

তািলকা  করার জন  ‘দ  ট  ম ান’ দিনক পি কা 

ইউিনভািসিট ক পে র কােছ আেবদন রােখ। দীেনশচ  

সন, অ য় মার বড়াল, রােম সু র ি েবদীর মতামত 

আমরা আেগই উে খ কেরিছ। এছাড়াও ‘বসুমতী’, 

‘িহতবাদী’, ‘ব বাসী’, ‘উপাসনা’, ‘স ীবনী’, ‘দ  ব িল’ ও 

‘দ  ইি য়ান িনউজ’ও এই আেবদেন সা ার হয়। িক  তা 

সে ও স বত সই আেবদন াহ  হয়িন, নেচৎ রজনীকা েক 

তাঁর িচিকৎসার ব য়ভার বহেনর জন  ‘বাণী’ ও ‘কল াণী’র 

 মা  চারেশা টাকায় িবি  করেত হত না বেলই 

আমােদর ধারণা। 

এরপের কিবর মরেণা র কােল (অে াবর, ১৯১০) 

বেরায় ‘আন ময়ী’, য বইেয়র সব রচনাই কিবর রাগশয ায় 

মিডক াল কেলেজর কেটেজ লখা, এমনিক ‘ কােরর 

িনেবদন’ এবং ‘উৎসগ প ’ও িলেখ রেখ যান। বইিট িতিন 

শরৎ মার রােয়র ভ ী ীমতী ই ু ভােক উৎসগ কেরন। এ 

বইিট মূলত আগমনী ও িবজয়া িবষয়ক িচরক ণ গীিতকাব । 

এরপের ১৯১০ সােলই বেরায় রজনীকাে র হাস রেসর 

গান ও কিবতা সংবিলত বই ‘িব াম’। রাজশাহীেত 

থাকাকালীন রজনীকা  অত  জনি য় কিব ি েজ লাল 

রােয়র কে  হািসর গান েন অনু ািণত হন। ফলত, আমরা 

তাঁর িনজ  হাস রেসর স ার পাই, যা িবষয়গত ও চির গত 

িদক থেক ি েজ লােলর গােনর থেক ত । এই িট 

একাধাের রজনীকাে র ব  চা য ও কৗ ক বণতার 

পিরচায়ক। তৎকালীন সমাজেক িতিন তী  েষ আঘাত 

কেরিছেলন এই রচনা িলর মাধ েম। ‘িব াম’-এর থম 

কিবতা ‘একিট িজিনষ এল না ভাই দেখ গ েগাল’ এমন 

একিট ষা ক কিবতা। বাঙািল সমােজ পূজার উৎসব 

আেয়াজেনর বাড়াবািড়েত ভি েক আর খুঁেজ পাওয়া যায় না 

– এ কিবতা তারই িদেক অ ুিলিনেদশ কের। 

‘... ...ধূপধুেনা নেবদ  এল, এল লু িন, 

গরীব লােকর এল পাঁঠা, মাষ আ  েলন ধনী। 

লাকারণ  সে  িনেয় এল হ েরাল, 

কবল একিট িজিনষ এল না ভাই দেখ গ েগাল।...’ 

কিব রজনীকাে র একিট িবেশষ মানিবক েণর িনদশন 

আমরা পাই তাঁর সমাজেচতনায়। এর উে খ ব িতেরেক তাঁর 

স ে  আমােদর এই পির মা অস ূণ থেক যােব। এই 

জনি য় কিব ােমর িনর র মিহলােদর মােঝ িশ া সােরর 

জন ও অ ণী িমকা পালন কেরন। এরজন  াচীন, 

পুরাতনপ ী ও িশ ার সুেযােগ বি ত ামবাসীর অনু ত 

মেনাভােবর স ুখীন হেত হয় তাঁেক। তাঁর ছা েদর কাছ 

থেকও িবিভ  সমস ার মুেখামুিখ হেয় তার মাকািবলা করেত 

হেয়েছ ব বার। 

এই সমাজসেচতক কিবর দৃি েত যখন তৎকালীন 

সামািজক সং ার, িশি ত সমােজর িব িত মশ ধরা দয়, 

তখন তাঁর কাব ভা ার উপেভাগ  ব  ও ািনমু  িনেদাষ 

হািসর কিবতায় সমৃ তর হেত থােক, যা ধু ‘িব াম’ ে ই 

নয়, ‘কল াণী’র িকছু িকছু কিবতােতও তার পিরচয় রেখ 

যায়। ‘কল াণী’র ‘বুেড়া বা াল’ কিবতা যমন – (বুেড়া 

বা ােলর ি তীয় পে র ীর িত) 

‘বাজার া িকন া আইন া, ঢাইল া িদিছ পায়, 

তামার লেগ ক  েত পা ম, হয়া উঠেছ দায়। 

আরিস িদিচ, কাহই িদিচ, গাও মাজেনর হাপান িদিচ, 

েল বা েনর িফত া িদিচ, আর িক দ াওন যায়? 

... ... ... ... ... ... ... 

বুড়া বুড়া কয়া ক াবল, খ াপাইয়া ক া  কা  চ পাগল? 

যহন িবয় া কা  চ, ফ  েবা ক া  ত? কয়া দাও আমায়?’ 

আবার ‘কল াণী’-রই ‘পুরাত িবৎ’ কিবতািট ল ণীয়, – 

‘রাজা অেশােকর ক’টা িছল হাতী 

টাডরমে র ক’টা িছল নািত 

কালাপাহােড়র ক’টা িছল ছািত, 

এসব কিরয়া বািহর, বড় িবেদ  কেরিছ জািহর। 

আকবর সাহা কাছা িদত িকনা, 

নূরজাহােনর ক’টা িছল বীণা, 

ম রা িছেলন ীণা িক া পীনা, 

এসব কিরয়া বািহর, বড় িবেদ  কেরিছ জািহর।’ 

সমােজর নানান জীিবকােক ব বসায় পিরণত করা 

বাঙািলর িত কটা  কের ব  রচনা রজনীকাে র হাত থেক 

বিরেয়িছল, যা তাঁর ‘িব াম’ বইিটেক সমৃ  কেরেছ। 

উদাহরণ প, আমরা িন িলিখত কিবতা িল পাই, যমন – 

‘ েগর খবর’, ‘িমউিনিসপাল ইেল  শন’, ‘ করাণী জীবন’, 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                                                                আবাদ িম  37 

‘ া ণ পি ত িবদায়’। এইসব কিবতায় সমাজদশেনর 

রসিস  অিভব ি  আমােদর ভাবায়। আবার পৗেরািহত  

ব বসায়ীেদর িত তাঁর ষ – 

‘... ...আমােদর িজ এ পেত গািছ, 

রাজ যে  সাবান কািচ, 

আর, তালতলা চিট প  স  িদেয়, 

ঠ  ঠেন িনেয় আিছ।...’ (‘কল াণী’) 

ব ত, ‘িব াম’ িট তাঁর ব  কিবতা সংবিলত  

হেলও তাঁর রসেবােধর পিরচয় ছিড়েয় আেছ ‘বাণী’, ‘কল াণী’ 

িত ে ও। ‘অভয়া’ তাঁর এই ই ে র ন ায়ত  ও 

হাস রসা ক কিবতা িলরই সংকলন, ১৯১০ সােলই যা 

কািশত হয়। 

রজনীকাে র রসেবােধর ত পিরচয় পেত গেল 

আমােদর তাঁর ফেল আসা জীবেনর িদন িলেত এক  

দৃি পাত করা দরকার। রজনীকা  বাল কােল তাঁর জৈনক 

পূজনীয়া মিহলােক উে শ  কের িলেখিছেলন – 

‘ ী ী ীযুতা 

আমার জন  এন এক জাড়া জুতা।।’ 

মােঝ মােঝই রজনীকা  িশ কেদর ল  কের সং েত 

নানা কার ব  রচনা করেতন। িচর থামেতা রচনার েত 

সর তী রণ কের তারপর িতিন নানা পি ত িশ কেদর 

িবিভ  বলতা িনেয় সং েত ব  কিবতা িলখেতন। রাজশাহী 

কেলিজেয়ট েলর ধান িশ ক িছেলন ী কালী মার দাস। 

ব াকরেণ তাঁর অসাধারণ পাি ত  িছল, িক  সভা-সিমিতেত 

িতিন ভােলা ব তা করেত পারেতন না। এই সে  ী 

নিলনীর ন পি েতর ‘কা কিব রজনীকা ’ থেক িন িলিখত 

উ ৃিতিট উে খ , – “কিব িন িলিখত ােক তাহার বণনা 

কিরয়ােছন –  

‘ব াকরেণ মহািবদ া ব া  ব া-করণতৎপরঃ। 

কি ংি  যিদ বা কােল ি য়েতহেসৗ সভাপিতঃ। 

সমােরাহং সমােলাক  চরকীমাতং জায়েত।’ 

অথাৎ ইঁহার ব াকরণ শাে  মহািবদ া কবল ব া–ব া–করণ-

তৎপর (অথাৎ, ব া  ব া করা ভাব), িক  যিদ কান সমেয় 

ইহােক সভার সভাপিত করা হয়, তেব লাকসমাগম দিখয়া 

তাঁহার চরকীমাত ( াস) উৎপ  হইেব।” 

কিব ি েজ লাল রােয়র ‘আমরা ও তামরা’ নামক 

হাস রসা ক কিবতা ১৩০২ ব াে র কািতক মােসর 

‘সাধনা’-য় কািশত হয়।  ১৩০৪ ব াে র ‘উৎসাহ’ পি কার 

আি ন সংখ ায় রজনীকা  ‘ তামরা ও আমরা’ নামক একিট 

কিবতায় পা া জবাব দন। 

‘আমরা’ খািটয়া বিহয়া আিনয়া দই গা, 

আর ‘ তামরা’ বিসয়া খাও; 

‘আমরা’ ’পের আিপেস িলিখয়া মির গা, 

আর ‘ তামরা’ িন া যাও। – ি েজ লাল রায়। 

এর পা া জবািবেত গৃহ েমর মযাদার সপে  নারীর বয়ােন 

রজনীকা  লেখন, – 

আমরা রাঁিধয়া বািড়য়া আিনয়া দই গা, 

আর তামরা বিসয়া খাও; 

আমরা ’ বলা হঁেসেল ঘািময়া মির গা, 

আর ( খেয় দেয়) তামরা িন া যাও। 

–  রজনীকা  সন। 

স ত, ি েজ লােলর ‘আমরা ও তামরা’ কােশর 

পূেব রবী নােথর ১২৯৯ সােল ‘সাধনা’র পৗষ সংখ ায় 

কািশত ‘ তামরা ও আমরা’ নামক ক ণরসা ক গীিত-

কিবতা এর আধার, ‘ তামরা হািসয়া বিহয়া চিলয়া যাও... ...’ 

ইত ািদ। 

‘অভয়া’ কাব ে র ব া ক রচনার িনদশনও আমােদর 

সমােজর িদ  িনেদশ স ে  ভাবায়। যমন, ‘পিতত া ণ’ 

কিবতায় – 

‘ ির িক ডাকািত, খুন িক জখম, যা খুশী ’হােত ক’ র যাই; 

প ী তা ভাল, রা ায় যিদ আ  ‘...’টা ধের খাই; 

আমরা হি  জেতর ক া, আমােদর জাত িনেব ক? 

(এই) ােথর পাকা- বদীর উপের গলা িটেপ মির িবেবেক। 

বাবা এখেনা  ছ ণ েতেজর Leyden Jar এ পেত; 

তামরা মােদর স ান কিরেব স কথা আবার কইেত?...’ 

আবার, ‘সমাজ’ কিবতায় পাই – 

‘অথ  বুেড়ার সেন, সাত বছেরর ক’ ন 

িবেয় দয় িন র বােপ, হািতেয় িকছু টাকা; 

(আবার) এমিন িকছু মাহ ত ার, য ’শ শা ী, িবদ াল ার, 

সই িবেয়র ম  পড়ায়, উিড়েয় িটিক জয়-পতাকা।’ 

না যেত বািস-িবেয়, মেয়র যায় সব িরেয়, 

মােছ কপােলর িসঁ র, ভাে  হােতর শাঁখা; 

(তখন) িমেল সব শা ীবগ, হেস করান বৃেষাৎসগ, 

মেয়িটর একাদশীর সুব ব া  কেরন পাকা।...’ 

‘ডা ার’ কিবতায় – 

‘ রাগটা বুিঝ বা না বুিঝ 

আেগ দশনী ট াঁেক ঁিজ...’ 

আবার ‘ মা ার’ কিবতায় – 
‘...কির জািমেনর িফস আদায়, 

ক  আসামীেত গাল বাধায় 

ঐ িবচােরর িদেন হািজর না হেয় 

হািসর ি ণ কাঁদায়।...’ 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


     আবাদ িম 38 

কিবর জীবনাবসােনর িতন বছর পের তাঁর নীিতকিবতার 

সংকলন ‘স াব- সুম’ কািশত হয় ১৯১৩ সােল, যার 

নামকরণ সে  অেনেক চ  মজুমদােরর ‘স াব শতক’-

এর উে খ কের থােকন, যিদও নামকরণ ছাড়া অন  কানও 

িমল এ িটর মেধ  পাওয়া যায় না। ‘স াব- সুম’ ছা পাঠ  

িহসােব িবেশষ সমাদৃত হেয়িছল। 

পরবতীেত ১৯২৭ সােল কলকাতা িব িবদ ালয় 

রজনীকাে র অ কািশত কিবতা  ‘ শষদান’ নামক ে  

সংকিলত কের, যা মুি ত হয় ওই িব িবদ ালেয়র েস। 

এই কিবতা িলেত কিবর িনেজেক সই ‘পরমসু র’-এর 

চরেণ িনেবদেনর ক ণ মম শী আ িত ধরা পেড়েছ, যা 

তাঁর মৃ য ণােকও ছািপেয় িগেয় রচনা িলেক মিহমাি ত 

কের েলেছ। এই িটই কিবর শষ কািশত । 

এছাড়া রজনীকাে র আরও িতনিট অ ি ত কিবতা পাওয়া 

যায়, যমন – 

(১) 

পূজার দীপ 

( ই) পূজার দীপ ািলেয় রািখস দয়- দউল মােঝ। 

ভি  েমর ধূপিট ালাস, িনত  সকাল সাঁেঝ। 

পািব যিদন ঃখ ব থা, দবতাির পায় নায়াস মাথা, 

বিল  “ তামার ই া ফলুক, আমার জীবন মােঝ।।”  

আপনােক তাঁর ত  রািখ , তাঁের কির  রাজা, 

তাঁর তের ই আসন পািত , েলর মালা সাজা। 

তবু যিদ দখা না পা , চােখর জেল বদন জানা  

বিল  “ি য়! তামার তের এ দেহ াণ আেছ।।” 

কিবতািট পেয়িছ ী ী মার বে াপাধ ায় ও ী অ ণ মার 

বে াপাধ ায় স ািদত ও সংকিলত ‘ঊনিবংশ শতেকর 

গীিতকিবতা সংকলন’ (১৯৫৯) থেক। তাঁরা িলেখেছন য, 

তাঁরা কিবতািট পেয়েছন ‘আন ময়ী’ কাব  থেক। িক  

গানিট কিবর কানও কাব ে ই খুঁেজ পাওয়া যায়িন। 

(২) 

অনুতাপ 

মাের ক ডােক “আয়ের বাছা আয় আয়!” 

ব িদন পের যন মােয়র কথা না যায়! 

মা তামার ক ণ ের, আপন জেন মেন পেড়, 

যােদর ফিল ধূিল পের, আিছ রত িনজ সবায়! 

ব িদন পের যন মােয়র কথা না যায়! 

মা ও সধুাবাণী মরেম পিশ, প  ছ মেন হরািশ, 

আপন দেশ পরবাসী থািকেত মন নািহ চায়! 

ব িদন পের যন মােয়র কথা না যায়! 

মা তামাের কির অপমান, লেভিছ ব  যশমান, 

লােজ অিত ি য়মাণ এ মুখ দখােত তামায়! 

ব িদন পের যন মােয়র কথা না যায়! 

মা ডািকেল যিদ হভােষ, রািখও সদা তব পােশ, 

 ধন পদ আেশ আর না যন িদন যায়! 

ব িদন পের যন মােয়র কথা না যায়! 

কিবতািট পেয়িছ সরলা দবী চৗধুরাণী স ািদত, ‘ভারতী’ 

পি কার বশাখ ১৩১১ (এি ল ১৯০৪) সংখ া থেক। 

(৩) 

সূযমুখী ল 

তামার নাম, পাড়ামুখী, সূযমুখী ল! 

হা র হা অেবাধ মেয়, 

কার পােন আছ চেয়, 

এখেনা এখেনা তার ভািঙল না ল! 

সুগ - সৗ য-হীনা, 

ই য িভখারী দীনা, 

তার য মােটই নাই এক কড়া মূল। 

জি  িভখারী ঘের 

ক এমন আশা কের, 

কাঁিদয়া কাঁিদয়া শেষ হইিব আ ল। ( থমাংশ)  

কিবতািট ১৯৫৭ সােল কািশত, মথনাখ িবশী এবং ডঃ 

তারাপদ  মুেখাপাধ ায় স ািদত, ‘কাব িবতান’ সংকলন 

থেক পাওয়া। এর থম বকিট এখােন েল িদলাম, স ূণ 

কিবতািট পড়েত িশ , সািহত  ও সং িত িবষয়ক বাংলা 

ওেয়বসাইট ‘িমলনসাগর’ (www.milansagar.com)-এ 

‘কিব রজনীকা  সেনর রচনাসম ’-এর পাতায় যেত হেব। 

(ওেয়ব-িল : http://www.milansagar.com/kobi_2/ 
rajanikanta/kobi-rajanikantasen.html) 

অিবচল ভগব  ভি  ও অ ের গভীর ঈ েরাপলি  য 

সরল াণ ভাবিবেভার মানুষিটর সারাজীবেনর পােথয় িছল, 

সই ায়ু, যশ ী, দশ ও জািতর গৗরব, জীবনরিসক মরিম 

কিবর চরেণ রইল আমােদর ণিত। 

সূ : 

1. সংসদ বাংলা সািহত স ী – ডঃ িশিশর মার দাশ। 

2. ি ধাহীন অনু িতর কিব – সুধীর চ বতী, ‘ দশ’ পি কা, 

২ ফ য়াির, ২০১৫ সংখ া। 

3. বাংলা  উইিকিপিডয়া। 

4. িব াম – রজনীকা  সন। 

5. কল াণী  – রজনীকা  সন। 

6. অমৃত – রজনীকা  সন।  
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7. কা কিব রজনীকা  – ী নিলনীর ন পি ত। 

8. রজনীকা  সম , িশ , সািহত  ও সং িত িবষয়ক বাংলা 

ওেয়বসাইট ‘িমলনসাগর’ (www.milansagar.com)। 

9. ঊনিবংশ শতেকর গীিতকিবতা সংকলন – ী ী মার  

বে াপাধ ায় ও ী অ ণ মার বে াপাধ ায় স ািদত ও 

সংকিলত (১৯৫৯)। 

10. সরলা দবী চৗধুরাণী স ািদত ‘ভারতী’ পি কার বশাখ, 

১৩১১ ব া  (এি ল, ১৯০৪) সংখ া। 

11. বাঙালীর গান – গাদাস লািহড়ী স ািদত (১৯০৫ সােল 

কািশত)। 

12. ‘কাব িবতান’  সংকলন – মথনাখ িবশী এবং ডঃ 

তারাপদ মুেখাপাধ ায় স ািদত (১৯৫৭ সােল কািশত)। 

সূ  ৪, ৫, ৬ ও ৭-এর মূল ই ারেনট উৎস – ‘ওেয়  ব ল পাবিলক লাইে ির নটওয়াক’। 

লখক ও পাঠক ব ুেদর িত 

 ‘আবাদ িম’ যা া  কেরেছ আপনােদর সােথ িনেয়। িত সংখ া কািশত হেব িতন মাস অ র। সাধারণ 

সংখ ার িবিনময় মূল  ২০ টাকা।  
 ‘আবাদ িম’-র ল  : লাকসাং িতক ও গণসাং িতক চতনার উে ষ ও সার এবং ব ািনক ব বাদী 

ভাবধারায় মানিবক মূল েবােধর িবকাশ। 

 িশ , চা কলা, সািহত  ও সমাজ-সং িত িবষয়ক মননশীল ও গিতশীল রচনা ‘আবাদ িম’ ত কািশত হেব। 

কিবতা, গান, গ , পদ /গদ  সািহেত র অনুবাদ, রম রচনা, িশ ী-সািহিত কেদর জীবনী, ৃিতকথা, ব  ( পদী 

বা লাকায়ত িশ , সািহত , চা কলা এবং পদী বা লাকসং িত িবষয়ক ব ) ইত ািদ আপনার পছে র 

যেকানও লখার জন  হােত কলম েল িনেত পােরন। পেদ  বা গেদ  শে র সই সানািল ফসল পািঠেয় িদন 
‘আবাদ িম’-র ঘের। কানও পি কায় মুি ত না হেয়, ধু ই ারেনেট কািশত কানও লখাও পাঠােত পােরন। 

লখার সােথ ফােটা / ছিব / চ ইত ািদ পাঠােল JPEG বা TIFF ফরম ােট িডিজটাল ইেমজ কের ই- মেল বা 

ডাকেযােগ িসিডেত পাঠােবন।  
 লখা পাঠােবন সাদা কাগেজর একিপেঠ ’পােশ যেথ  মািজন রেখ কােলা বা নীল কািলেত পির ার হ া ের 

অথবা টাইপ কের। লখার শেষ আপনার নাম, স ূণ ডাক িঠকানা, ফান ন র ও ই- মল িঠকানা িদেত লেবন 

না। আমােদর ডাক- যাগােযাগ: রােজশ দ , স াদক, ‘আবাদ িম’, তারাপদ দাস লন, কলুপু র, চ ননগর, 

জলা – গলী, িপন – ৭১২১৩৬। 
 আনুমািনক শ  সংখ া : গ  - অনিধক ২০০০ এবং ব  - অনিধক ২৫০০ শ । িশ -সািহত -সং িত িবষয়ক 

খবরাখবর, ন ন বইপ  বা িলটল ম াগািজেনর পিরিচিতও অনিধক ১৫০ শে র মেধ  িলেখ পাঠােত পােরন। 
 আপনার লখা মেনানীত হেল যত শী  স ব আপনােক অবশ ই জািনেয় দওয়া হেব। অনু হ কের মূল লখার 

ফােটাকিপ রেখ পাঠােবন। অমেনানীত লখা ফরত পাঠােনা স ব নয়। – স াদকম লী, আবাদ িম। 

য ল িলেত ‘আবাদ িম’ িনয়িমত পাওয়া যাে  

পািতরাম (কেলজ ি ট), বুকমাক (কেলজ ি ট), বই-িচ  (কেলজ ি ট, 

কিফ হাউস), ধ ানিব  ু (কেলজ ি ট), মনীষা (কেলজ ি ট), িপপলস 

বুক সাসাইিট (িপ.িব.এস, কেলজ ি ট), িনউ হরাইজন বুক া  

(এন.এইচ.িব.িট, কেলজ ি ট), অফিবট (কেলজ ি ট), ােনর আেলা 

(যাদবপুর), কল াণ ঘােষর ল (রাসিবহারী মাড়), সুনীলবাবুর ল 

(উে াডা া), বলঘিড়য়া শন, কাঁচড়াপাড়া শন, নহািট শন ও 

অন ান  আেরা অেনক বইেয়র েল। 

যাগােযাগ ক ন : িশবাজী বে াপাধ ায় (দূরভাষ: ৯২৩০৬১২৬৫৫), 

িচরর ন পাল (দূরভাষ: ৯৪৩৪৫১৬৮৯৮)। 

ইেমল : abadbhumi@gmail.com ‘আবাদ িম’র ফসবুক পাতায় 

আপনার মতামত জানান। ভােলা লাগেল পেজর ‘লাইক’ বাতােম ি ক 

কের আপনার ব ুেদর শয়ার ক ন। ‘আবাদ িম’র ফসবুক িল  : 
https://www.facebook.com/abadbhumi 
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