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রবীন্দ্রনাথ কত পেততন 

পেখকঃ শঙ্খ প াষ 

বাাংো েরীক্ষায় ননশ্চয় রচনা নেখতত হয় পতামাতের? ‘ননম্ননেনখত পে-পকাতনা একনি নবষতয় ননবন্ধ রচনা নেখ’- পেমন 
ধতরাঃ ‘গ্রন্থাগাতরর উেতোনগতা’, নবজ্ঞাতনর অগ্রোত্রা’, ‘েুদ্ধ আর শানি’, ‘ননয়মানুবনতিতা’- এইরকম আরও কত কী। 
নেখার জনয ফাাঁনকবাজ পেতেতমতয়রা পকান রচনািা পবতে পনয় বতো পতা? ওই পেগুনে বো হতো, ওসব নকেুই তারা 
েুাঁতয়ও পেতখ না। তারা খুাঁতজ পনয় ‘একনি বষিার নেন’, নয় পতা ‘রাজেতথর আত্মকানহনী’ নকাংবা ‘পতামার জীবতনর 
স্মরণীয়  িনা’র মততা পকাতনা হােকা নবষয়। এসব পেখার সুনবধা হতো, নকেু েড়তত হয় না, নকেু জানতত হয়, 
ভাবতত হয় না, ইননতয়নবননতয় বাননতয় বাননতয় কতয়কিা কথা েরের সানজতয় পগতেই হতো। 

সু্কতের বানষিক েরীক্ষায় এক আেতস-নশতরামনণ এইভাতব একবার পবতে ননতয়নেে ‘একনি পনৌকাভ্রমণ’। েরীক্ষা পশতষ 
সবাই েখন নহতসব করতে পক পকানিা নেনখতে, তাতক একজন বেেঃ ‘তুই পে পনৌকাভ্রমণ নেখনব পস পতা জানাই 
কথা।’ ফাাঁনকবাজনি খুনশমুতখ উত্তর পেয়ঃ ‘নেখবই পতা।’ 

নকন্তু কতয়কনেতনর মতধযই উধাও হতয় পগে তার খুনশিা। নেনন পে-নবষয়িা েড়ান ক্লাতস, বানষিক েরীক্ষায় নতনন পতা 
পস-নবষতয়র খাতা পেতখন না। গুজতব হঠাৎ পশানা পগে, এবার বাাংো খাতা েরীক্ষা করতবন সাংসৃ্কততর নশক্ষক। 

পেতেনি বেেঃ ‘কী সবিনাশ! সাংসৃ্কততর নশক্ষক?’ তার ঝােসা মুতখর নেতক তানকতয় সান্ত্বনা পেয় সবাইঃ ‘পকন, তাতত 
পতার ক্ষনতিা কী? উনন নক কম নম্বর পেন?’ 

পেতেনি তবু নবড়নবড় করতত থাতকঃ ‘সাংসৃ্কততর নশক্ষক? সবিনাশ। এবাতর ততব বাাংোয় আর োশ করব না।’ 

পতমন নকেুই হতো না অবশয। ফে পবতরাে সময়মততা, অনয সবার সতে পসই পেতেনিও নেনবয উতঠ পগে নতুন ক্লাতস, 
বাাংোতত পতা খুব ভাতোই নম্বর পেতয়তে পস। পকন এত ভয় নেে ততব? 

পস কথািা কনেতনর মতধযই ভুতে পেত সবাই, েনে-না একিা কান্ড হততা হঠাৎ। ক্লাস পিন পথতক পগািা সু্কতে েনড়তয় 
েড়ে এই একিা গল্প পে প্রধাননশক্ষক ক্লাতস নগতয় না নক েতড় শুননতয়তেন ফাাঁনকবাজ পসই পেতেনির েরীক্ষার খাতা, 
তার পসই ‘পনৌকাভ্রমণ’। 

েতড় শুননতয়তেন? পকন? খুব ভাতো নেতখতে বতে? ভাতো নেতখতে বতি, নকন্তু আতরা একিা কারণ নেে েতড় 
পশানাবার। 



প্রধাননশক্ষক এতস বসতেন। বেতেনঃ ‘েড়াবার আতগ আজ পতামাতের নীতচর ক্লাতসর একনি পেতের খাতা েতড় 
পশানাই। পশাতনা পস কী নেতখতে।’ 

পশানা হতো একসতে। নেতখতে পস, কীভাতব কজন বনু্ধ নমতে নঠক করে েদ্মা নেীতত  ুতর পবড়াতব একনেন। মানঝর 
সতে নঠক কতর পনৌকা ভানসতয়তে তারা সুন্দর এক নবতকেতবোয়। চেতে, পনৌকা চেতে। 

মুশনকে হতে, ফাাঁনকবাজ পে পেতে, পস এরের কী করতব? ও-পনৌকা কতেূর আর চেতব? রবীন্দ্রনাথ নেতখনেতেন, 
পোিতবোয় নতনন নেীর োড় পথতক পেখততন ওইরকম চেি পনৌকা, আর তাাঁর মন পেন নবতন-ভাড়ার সওয়ানর হতয় 
বসত তার ওের। নকন্তু আমাতের এই পেতেনি পতা কল্পনাতকও পবনশ েূর পখোতত োতর না। তাই অল্প েতরই আকাতশ 
পম  তুতে নেতয় একিা ঝতড়র আবহ ততনর কতর পনয় পস, আর জতের মতধয উেতি পেয় তার কল্পনার পনৌকাতক। 
এরেতর পস নেতখতে শুধু, কীভাতব সবাই ঝড়বৃনিতত মাতখামাতখা হতয় নফতর আসতে তীতর, পকবে পস ননতজ না নক 
আিতক পগতে বানেকাোয়, উঠতত োরতে না আর। 

পকন পে সাংসৃ্কততর নশক্ষতকর নাম শুতন এত ভয় পেতয়নেে পস, পসিা আমরা পির পেোম এইবাতর। কাোর মতধয ো 
পরতখ অধিজেমগ্ন তার কথাগুনে নেে অতনকিা এইরকমঃ ‘ো আমার আিতক আতে কাোয়, বনু্ধরা সবাই তীতর। 
আমার গো পথতক হঠাৎ তখন পবনরতয় এে সাংসৃ্কত ভাষা। ক্লাতস সাংসৃ্কত নশক্ষতকর মুখিাতক মতন হততা নবভীনষকাময়, 
অথচ নবেতের মুহূততি পসই মুখিাই পভতস উঠে আমার পচাতখর সামতন। তাাঁর হাজার নতরস্কাতরও ক্লাতস এক পফাাঁিা 
সাংসৃ্কত বেতত োনরনন কখতনা, এখন আমারই গোয় েঞ্চতন্ত্র পথতক কাোয়-েড়া-হানতর এই আতিনাে পজতগ উঠেঃ 
পভা পভা বান্ধবাঃ! মহােতে েনতততাহনস, নকমধুনা নবতেয়ম?’ 

এরেতর আতরা খাননকিা নেে, নকন্তু পসিা পশানার আর মন নেে না আমাতের। প্রধাননশক্ষতকর মুখিা নবভীনষকা! 
নতরস্কার কতরন নতনন আমাতের? সাহস কতর একজন নজতজ্ঞস কতর বসে প্রধাননশক্ষকতকঃ ‘সাংসৃ্কততর নশক্ষক রাগ 
কতরননন? নম্বর পকতি ননতয়তেন?’ 

‘হযাাঁ, পস কথা বোর জনযই পতা এই খাতা এতননে। নম্বর বসাতনার আতগ এই খাতা নতনন ননতয় এতসনেতেন আমার 
কাতে, েতড় শুননতয়নেতেন পেখািা। জানতত পচতয়নেতেন, কত নম্বর পেতবন এতক। আনম বেোম, আমাতক পকন 
নজতজ্ঞস করতেন? নম্বর পতা আেনার নবতবচনা, আেনার ইো। কত নেতত চান আেনন? সাংসৃ্কততর নশক্ষক বেতেন, 
েনে েুতরা নম্বরই পেই? বাধা পতা পনই নকেু? আনম তাাঁতক ভরসা নেতয়নেোম, না, পকাতনা বাধা পনই। পোগয মতন 
করতে েুতরা নম্বরই নেতত োতরন ননশ্চয়। পকন নয়? ভাতো নেখতেও বাাংোয় েুতরা নম্বর পেওয়া োতব না, এ খুব 
ভুে ধারণা। কুসাংস্কার। শুতন খুনশ হতয় চতে নগতয়নেতেন সাংসৃ্কততর নশক্ষক।’ 

েুতরা নম্বর? ফুে মাকিস? োনফতয় উনঠ আমরা। বাাংোয় েুতরা নম্বর? অতের মততা? পেখতত পেখতত পগািা সু্কে রতি 
োয় কথািা, তার েতর পগািা অঞ্চতেই। সাংসৃ্কততর নশক্ষক পসই পেতেনির নেতক তানকতয় নমনিনমনি হাতসন আর পস 
একিু অপ্রস্তুত হতয় েতড়। নকন্তু সু্কে জুতড় সবারই একিা ফুনতি হয় এই পভতব পে, নঠকমততা নেখতত োরতে 
বাাংোততও েুতরা নম্বর োওয়া োয় এতকবাতর। 



োয়? োয় না োই! 

অনভভাবকতের কাতে নশতখ এতস পকউ পকউ বতে ওতঠঃ ‘নবতশর মতধয না-হয় পষাতোই নেততন! তাই বতে এতকবাতর 
নবতশ নবশ? তাহতে রবীন্দ্রনাথ নেখতে কত পেততন?’ 

শুতন প্রধাননশক্ষক বেতেনঃ ‘এইবার পবাঝা পগে। সচরাচর বাাংোয় পে-নম্বরিা পকতি রাখা হয় েরীক্ষায়, পসিা ততব 
জমা থাতক শুধু রবীন্দ্রনাতথর জনয!’ 

 

এসাইনতমন্টঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** এসাইনতমন্ট আগামী ০৮-১০-২০২০ বৃহস্পনতবাতরর মতধয samia.cosmo20@gmail.com নঠকানায় 
পমইে করতব***োরা েূতবির এসাইনতমন্ট জমা োও নন, তারা আতগর কাজসহ জমা নেতব*** 

পকাসি নশক্ষক 
সানময়া পফরতেৌস 

১। ক) নঠকমত নেখতত োরতে পে-পকাতনা নবষতয় েুতরা নম্বর োওয়া োয়। এর স্বেতক্ষ পতামার মতামত বযাখযা 
কর। 
    খ) মননর ৬ষ্ঠ পেনণর োত্র। সযার বতেতেন, তুই কীভাতব োরনব? পতার পতা রতে রতে আেতসনম। এ ননতয় 
তার বনু্ধরা তাতক সবার সামতন অেমান কতর। েরীক্ষার ফে পবর হওয়ার ের পেখা পগে পস খুব ভাতোভাতব 
োশ কতরতে। 
প্রশ্নঃ মননর আেতসনমতক তার সৃজনশীেতা নেতয় কীভাতব জয় করে তা ৫নি েতয়তন্ট বযাখযা কর। 

২। ক) পোিতবোয় পথতক শুতন আসনে বাাংোয় েুতরা নম্বর োওয়া োয় না। একবার বানষিক েরীক্ষায় একজন 
বাাংোতত েুতরা নম্বর পেতয়তে। আমরা পতা সবাই অবাক! আমাতের প্রধাননশক্ষক তার বাাংো খাতািা আমাতের 
পেখাতেন। পেখোম তার পেখা খুব সুন্দর, উত্তরও সনঠকভাতব গুনেতয় নেতখতে। 
প্রশ্নঃ ভাতো নেখতেও বাাংোয় েুতরা নম্বর পেওয়া োতব না, এ খুব ভুে ধারণা। কুসাংস্কার। এই ভুে ধারণা পথতক 
পবনরতয় আসার জনয একজন নশক্ষাথিী নহতসতব তুনম কী কী েেতক্ষে ননতব? তা ৫নি েতয়তন্ট বযাখযা কর। 
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