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ড. জ্যোতির্ ময় রোয় 

 
ভূতর্কো 

মহাকাবয দুটির তুলনায উপসনষফদর িফঙ্গ রবীন্দ্র-মফনর হ াগ আরও সনসব়ি সিল। সকন্তু 

কাসলদাফির আিন এ িফবরও উপফর। বহু অ্ধ্যযন ীল রবীন্দ্রনাথ হদ ী-সবফদ ী বহু 

িাসহতযিাধ্ফকররচনারিমুগ্ধ ভক্ত সিফলন। তথাসপ কসব কাসলদাি ও কাসলদাফির কাল হ মন 

ভাফব তা েঁফক মুগ্ধ, অ্সভভূত ও অ্নুপ্রাসিত কফরসিল, হতমনটি হবাধ্ হয আর হকান সদক হথফক 

হয সন। “হিকাল” কসবতায-এর স্বীকৃসত আফি। কসব বফলফিন – 
 

আসম  সদ জন্ম সনফতম 

কাসলদাফির কাফল 

দদফবহফতম দ ম রত্ন 

নবরফত্নর মাফল…… ইতযাসদ, হিকাল (ক্ষসিকা)।  
 

রবীন্দ্রনাফথর কসবিত্তা আর কাসলদাফির কসবিত্তার মফধ্য এক অ্ন্তরঙ্গ ঐকয সিল। তা েঁর কাবয-

মাফগ শয অ্ফনক স্থফলই সিল কাসলদাফির অ্ঙু্গসল িাংফকত।হিইজনয সব াল রবীন্দ্রিাসহফতয 

কাসলদাফির  ত বযাপক অ্নু ীলন ও স্বীকরি আফি এবাং হিই িফঙ্গ তন্মযীভবন ও অ্র্ঘ শয 

সনফবদফনর পসরচয আফি, অ্নয হকানও িারস্বত উপািফকর উফেফ য হতমনটি হনই।  

কাসলদাফির প্রসত রবীন্দ্রনাফথর অ্নরুাফগর হিাপান নানা ভাফব গফ়ি উফেসিল। 

োকুরবা়িীফতপ্রতীচয িাসহফতযর িফঙ্গ িফঙ্গ প্রাচয িাসহফতযর বহুল চচশা সকফ ার কসবমফন 

হরখাপাত কফরসিল। দ  ফবই োকুরবা়িীর িন্তানফদর পফক্ষ িাংসৃ্কত ভাষা-চচশা অ্তযাব যক 

সিল। িাংসৃ্কত ভাষা আযত্ত করার জনয িাংসৃ্কত িাসহতয ও বযাকরফির পাে সনফত হত, ব্রাহ্ম-মন্ত্র 

ও উপসনষফদর হলাকগুসল সনষ্ঠার িফঙ্গ মুখস্থ করফত হত। রবীন্দ্রনাথও এই পসরফব  হথফক বাদ 

 ান সন। মহসষ শ হদফবন্দ্রনাফথর হপ্ররিায িাংসৃ্কত স ক্ষা বযাপাফর রবীন্দ্রনাফথর উৎিাহ-উেীপনার 

অ্ন্ত সিল না। তা েঁর জীবনীকারসলফখসিফলন, তা েঁহার (রবীন্দ্রনাফথর ) সনফজর িাংসৃ্কফতর বসনযাদ 

খুব পাকা না থাসকফলও প্রসতভাবফল িাংসৃ্কত িাসহফতযর রিগ্রহফির ক্ষমতা অ্নু ীলফনর দ্বারা 

অ্জশন কসরযাসিফলন।1 কসবর িাংসৃ্কফতর বসনযাদ পাকা সিল সকনা পশ্চিতগফির সবচা শ। সকন্তু 

িাংসৃ্কত িাসহফতযর রিগ্রহফি তা েঁর হ  অ্িীম ক্ষমতা সিল তাফত িফেহ হনই। পরবতীকাফল 

সতসন তা েঁর হিফলফমফযফদর িহফজ িাংসৃ্কত ভাষায স ক্ষাদাফনর জনয পশ্চিত হহমচন্দ্র 

ভট্টাচাফ শর িহাযতায “িাংসৃ্কতস ক্ষা” নাফম দুইখি গ্রন্থ প্রকা  কফরসিফলন (৮ ই আগষ্ট, 

১৮৯৬)।2 তািা়িা সবশ্বভারতী স্থাপফনর িময  াসন্তসনফকতফনর অ্ধ্যাপকগিফক পাসিসনর 

বযাকরফির িাহাফ য িাংসৃ্কত স ক্ষাদাফনর জনয সবফ ষ উৎি্াসহত কফরসিফলন। 3 

হিাফিাফবলায রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচাফ শর কাফি কাসলদাফির কাফবযর পাে গ্রহি 

কফরসিফলন। তা েঁর িাহচফ শ কুমারিম্ভব-এর সকযদাং অ্নবুাদও কফরসিফলন।4  

 

                                                            
1 রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রিাসহতয-প্রফব ক (িাংফ াসধ্ত িাংস্করি, ১ ৩৬৭  হপৌষ), শ্রীপ্রভাতকুমার মুফখাপাধ্যায, পৃৃঃ. 

৪০৯ 
2 তফদব, পৃৃঃ. ৪০৯ 
3 তফদব, পৃৃঃ. ৪০৯ 
4 দ্রৃঃরবীন্দ্ররচনাবলী, (জন্ম তবাসষ শক িাংস্করি, ২৫ দ  দব াখ, ১ ৩৭৩), পঞ্চদ  খি, রুপান্তর, পৃৃঃ. ২৭ -৩৩ 
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কুমারিম্ভফবর“মোসকনীসনর্শর ীকরািাাংফবাঢা মুহুৃঃ 

কম্পিতফদবদারুৃঃ… ”ইতযাসদ হলাক দকফ াফর রবীন্দ্রনাথফক 

অ্তযন্ত সবচসলত কফরসিল। কসব সলফখফিন, এই হলাকটি 

পস়িযা একসদন মফনর সভতরিা ভাসর মাসতযা উটেযাসিল। 

আর সকিু বুশ্চর্ নাই – হকবল “মোসকনীসনর্শর ীকর”এবাং 

“কম্পিতফদবদারু” এই দুটি কথাই আমার মন ভুলাইযাসিল, 

িমস্ত হলাকটিররিফভাগ কসরবার জনয মন বযাকুল হইযা 

উটেল।  খন পশ্চিতমহা যিবিার মাফন বুর্াইযা সদফলন 

তখন মন খারাপ হইযা হগল। মগৃ-অ্ফেষি-তৎপর সকরাফতর 

মাথায হ  ম ূরপুচ্ছ আফি বাতাি তাহাফকই সচসরযাসচসরযা 

ভাগ কসরফতফি, এই িূক্ষ্মতায আমাফক বফ়িাইপী়িা সদফত 

লাসগল।  খন িিূি শ বুশ্চর্ নাই তখন হব  সিলাম।5 

সদ্বফজন্দ্রনাথ োকুফরর “হমর্ঘদতূ”(১২৬৬) এবাং গফিন্দ্রনাথ 

োকুফরর সবক্রফমাব শ ী-এর বঙ্গানুবাদ হযফতা রবীন্দ্রমফন নতুন 

হপ্ররিা িঞ্চার কফরসিল। এিা়িা হিকাফলর মনীষী ও 

আদ শপুরুষ সবদযািাগর ও 

বশ্চিমচফন্দ্ররকাসলদািপ্রীসতওপফরাক্ষভাফবরবীন্দ্রমানিফকআ

হোসলত কফর থাকফব। এগুসল অ্ব য অ্নুমান, কারি এ 

িম্বফে কসবর সনজস্ব হকানও স্বীকৃসত হনই। তফব 

কসবসবহারীলাফলর কাসলদাি-প্রীসতর সবষযটি রবীন্দ্রনাথফক 

অ্সভভূত কফরসিল। কারি সবহারীলাল সিফলন তা েঁর 

কসবজীবফনরউষালফেকাবযগগফনর ধ্রুবতারা। হিই িূফে 

সবহারীলাফলর কাবযগুসলর প্রসত তা েঁর হ মন অ্কৃশ্চেম অ্নুরাগ 

সিল, তা েঁর মফতা   স্বী কসব হবার সলপ্সা হ মন প্রবল সিল, 

হতমসন তা েঁরই সপ্রযকসব-িমাদৃত কাসলদাফির 

কাবযনািকগুসলর প্রসত সনষ্ঠাপূি শ অ্নুরাগ িহজভাফবই হদখা 

সদফযসিল। জীবনস্মসৃতফত এর পসরচয আফি। সবহারীলাল 

প্রিফঙ্গ কসব সলফখফিন –– কাসলদাি ও বাল্মীসকর কসবফে সতসন 

মুগ্ধ সিফলন। মফন আফি, একসদন সতসন আমার কাফি 

কুমারিম্ভফবর প্রথম হলাকটি খুব গলা িাস়িযা আবসৃত্ত কসরযা 

বসলযাসিফলন, ইহাফত পফর পফর হ  এতগুসল দীর্ঘ শ আ-স্বফরর 

প্রফযাগ হইযাফি তাহা আকশ্চস্মক নফহ –– সহমালফযর উদার 

মসহমাফক এই আ-স্বফরর দ্বারা সবস্তাসরত কসরযা হদখাইবার 

জনযই হদবতাত্মা হইফত আরম্ভ কসরযা নগাসধ্রাজ প শন্ত কসব 

এতগুসল আ-কাফরর িমাফব  কসরযাফিন। 

সবহারীবাবরুমফতা কাবয সলসখব, আমার মফনর আকাঙ্ক্ষািা 

তখন ওই প শন্ত হদৌস়িত।6 

কাসলদাফির কাবয ও নািফকর মফধ্য িাতখানা গ্রন্থ 

িব শজনস্বীকৃত। হিগুসল হল কাবয চারখানা –– হমর্ঘদতূম্, 

কুমারিম্ভবম্, ঋতুিাংহারম্ ও রর্ঘুবাং ম্, এবাং নািক 

সতনখানা –– “অ্সভজ্ঞান কুন্তলম্”, “মালসবকাসেসমেম্” 

ও “সবক্রফমাব শ ীযম্”। রবীন্দ্রিাসহফতয“মালসবকাসেসমেম্” 

-এর িাযা প্রায হনই, “সবক্রফমাব শ ীযম্”-এর সকিুিা আফি, 

অ্নযগুসলর বযাপক। রবীন্দ্রিাসহফতয কাসলদাফির আনুগতয 

মূলতৃঃ ভাব, ভাষা, কাবযাদ শগত হমৌসলক তত্ত্ব ইতযাসদর সদক 

হথফক অ্নুসমত হয। কাসলদাফির িাসহতয-স ফের উপর 

রবীন্দ্রনাফথর অ্নুরাগ দুই ভাফব হদখা হগফি –– প্রতযক্ষ বা 

িফচতন ভাফব এবাং পফরাক্ষ বা িাংস্কারলব্ধ ভাফব । হ গুসল 

িাংস্কারলব্ধ ভাফব এফিফি, হিগুসলফক কাসলদাফির 

প্রভাবজাত না বফল বহু ুফগর ভারতীয কসব-মানফির প্রিারি 

বা মহামনীষার আকশ্চস্মক িাখুজয বফল হনওযাই হবাধ্হয 

ভাফলা। 

                                                            
5 জীবনস্মসৃত (১ ৩৬০  দজযষ্ঠ) পৃৃঃ ৪২ 
6 তফদব, পৃৃঃ. ৭৪  

রবীন্দ্রনাথ কাসলদাফির উত্তরিূরী। কাসলদাফির কাফি তা েঁর ঋি 

সতসন কৃতজ্ঞসচফত্ত স্বীকার কফরফিন। িুতরাাং স্বীকরফির দ্বারা 

রবীন্দ্রপ্রসতভা ম্লান না হফয বরাং উজ্জ্বলতর হফয উফেফি। 

পূব শিূরীফদর উত্তরফির পথ হবফয উত্তরিূরীফদর অ্গ্রির হফত 

হয। তাফত উত্তরিরূীর মসহমা খব শ হয না, বরাং তা তা েঁর 

প্রসতভার প্রািবত্তাই প্রমাি কফর। রবীন্দ্রনাথ অ্ফলাকিামানয 

প্রসতভার দ্বারা কাসলদাি হথফক অ্কুণ্ঠসচফত্ত ঋি গ্রহি কফরও 

তা েঁফক অ্সতক্রম করফতফপফরফিন। তা েঁর সচন্তার হমৌসলকতা 

কখনও অ্পফরর দ্বারা আচ্ছন্ন হয সন। কাসলদাফির পর তা েঁর 

কাফবযর ধ্রুবপথ অ্বলম্বন কফর রবীন্দ্রনাথ িা়িা আর হকানও 

ভারতীয কসব এতখাসন    ও প্রসতষ্ঠা অ্জশন করফত পাফরন 

সন। কাসলদাফির িাসহফতযর প্রসত তন্ময অ্নরুাগ রবীন্দ্রনাফথর 

মফন একসদফক হ মন নতুন আফলাফক পুরাতনফকগ্রহফির 

হপ্ররিা  ুসগফযফি, অ্পরসদফক হতমসন কাসলদাফির প্রসতভাফক 

িটেকভাফব সবচার এ  থাফ াগয ম শাদায নব ুফগর িামফন 

প্রসতটষ্ঠত করফত িহাযতা কফরফি। মার্খান হথফকআমরা 

দুইকাফলর দুই বহুমানয কসবর মফনাধ্ম শগতিাদৃ যিুকু অ্নুভব 

করফত হপফর ধ্নয হফযসি। শ্রী ুক্ত অ্তুলচন্দ্র গুপ্ত বফলফিন, 
 
Rabindranath's poetry was influenced and deeply influenced 

by Sanskrit poetry and literature. For even the language in 

which he was writing was in innumerable words and phrases 

practically the same as in Sanskrit, both in sense and sound. 

The sameness in sound is all important. For it did not 

compel Rabindranath.... When an imagery or a turn of 

expression from Sanskrit Literature came into 

Rabindranath's poetry it came entire, senceand sound soul 

and body, and flourished in Rabindranaths Bengali as in its 

native habitat, for in one sense with only allowable 

exaggeration that the language of classical Sanskrit 

literature was Rabindranath's mother language7. 

 

মন্তবযটিিমগ্রভাফব িাংসৃ্কত িাসহতয িম্বফেকরা হফলও 

কাসলদাি িম্বফে ইহা িিিূ শ  ুশ্চক্ত ুক্ত। কাসলদাি হথফক 

রবীন্দ্রনাথ  া সনফযফিন তা পূি শভাফবইসনফযফিন, সনসদ্ব শধ্ভাফব 

সনফযফিন। কাসলদাফির কাফবযর হদহ ও আত্মা রবীন্দ্রকাফবয 

অ্সেত হফয নবজীবনরফিিঞ্জীসবত হফযফি। 

েলতৃঃরবীন্দ্রিাসহফতয কাসলদাফির ভাব ও আদ শ আরও 

সবি্তৃসত লাভ কফরফি। 

িাংসৃ্কত িাসহফতযর ভাববসতহযফক রবীন্দ্রনাথ এত িুেরভাফব 

প্রকা  করফত হপফরসিফলন িাংসৃ্কত ভাষা তা েঁর কাফি 

মাতৃভাষার মফতা সপ্রয সিল বফলই। তাই হদ -সবফদফ র বহু 

িাসহতয-রফির মধু্কর রবীন্দ্রনাফথর সবস্মযকর প্রসতভায অ্নয 

বািীভসঙ্গমারপদিঞ্চার হহাল না, িাংসৃ্কফতর বািীভসঙ্গমা 

অ্নাযাফি দৃঢমূল হফয উেল। 

িাংসৃ্কত িাসহফতযর দুটি সবফ ষ গুি –– িফোমযতা ও 

িঙ্গীতপ্রািতা –কাসলদাফির কাফবয একটি পসবে কাযারূপ 

লাভ কফরসিল। এই িে ও িঙ্গীতসমসিত ঐকতান িে-

িঙ্গীফতর  াদুকর রবীন্দ্রনাথফক সবফ ষভাফব আকৃষ্ট কফরসিল- 
 
They stirred his kinderedgenious and led him to create from 

the same poetic mood which led Kalidasa to compose his 

poems 8. 

                                                            
7AtulchandraGupta,"Rabindranath and Sanskrit Literature" A 

Centenary Voiume "Rabindranath Tagore" 1861 - 1961, p. 133, 

Published from Sahitya Akademi, New Delhi. 
8 Ibid, p. 134 
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এর িফঙ্গ আর একটি শ্চজসনি হ াগ সদফত হফব –– সচেকে 

(Imagery)। িে-িঙ্গীত ও সচেকে –কাসলদাফির কাফবযর এই 

সতনটি সবফ ষ গুি রবীন্দ্রনাথফক মুগ্ধ কফরসিল। মানিী-র 

হমর্ঘদতূ কসবতায তার পরচয আফি –– 

 

প্রসত বষ শা সদফয হগফি নবীন জীবন 

“হতামার কাফবযর পফর কসর বসরষি 

নববটৃষ্টবাসরধ্ারা, কসরযা সবস্তার 

নবর্ঘনসিগ্ধচ্ছাযা, কসরযা িঞ্চার 

নব নব প্রসতধ্বসন জলদমফন্দ্রর, 

স্ফীত কসর হরাফতাফবগ হতামার িফের 

বষ শাতরসঙ্গনীিম। 

কত কাল ধ্ফর 

কত িঙ্গীহীন জন সপ্রযাহীন র্ঘফর 

বটৃষ্টক্লান্তবহুদীর্ঘ শলুপ্ততারা  ী 

আষাঢিেযায, ক্ষীি দীপাফলাফক বসি 

ওই িে মে মে কসর উচ্চারি 

সনমে কফরফি সনজ সবজনফবদন। 

হি-িবার কণ্ঠস্বর কফি শ আফি মম 

িমুফদ্রর তরফঙ্গর কলধ্বসন-িম 

তব কাবয হফত।“ 

 
“সচো” কাফবযর “সবজসযনী” কসবতাটি অ্নরুূপ িে-িঙ্গীত 

ও সচেকেসমসিত ঐকতাফনর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।  হিফলফবলা 

হথফকই িঙ্গীতধ্ম শ বা গীসতধ্ফম শর প্রসত কসবর গভীর অ্নুরাগ 

সিল।  “জীবনস্মসৃত”-হত এ িিফকশ কসব সলফখফিন, 

“আমার মফন পফ়ি হিফলফবলায আসম অ্ফনক শ্চজসনি বুশ্চর্ 

নাই তাহা আমার অ্ন্তফরর মফধ্য খুব একিা না়িা সদযাফি।  

আমার সনতান্ত স শুকাফলমুলাফজাফ়ি গঙ্গার ধ্াফরর বাগাফন 

হমফর্ঘাদফযব়িদাদািাফদর উপফর একসদন 

হমর্ঘদতূআও়িাইফত সিফলন, তাহা আমার বুশ্চর্বার দরকার 

হয নাই এবাং বুশ্চর্বার উপাযও সিল না – তা েঁহার আনে-

আফবগপূি শ িে উচ্চারিই আমার পফক্ষ  ফথফষ্ট 

সিল। ”“জীবনস্মসৃত” (১ ৩৬০  দজষ্ঠ), পৃৃঃ. ৪১ ।  

িজৃনধ্মী সবফ ষ হমজাফজর (Mood) সদক হথফক রবীন্দ্রনাথ 

ও কাসলদাি িমফগােীয।  দীর্ঘ শ  তাব্দীর বযবধ্ান িফত্ত্বও দুই 

কাফলর দুই হিষ্ঠ কসবর ভাব, ভাষা ও মফনাধ্ম শগত আি শ 

সমল লক্ষিীয।  তাই কাসলদািফক না জানফল হ মন 

রবীন্দ্রনাথফক িিূি শ জানা  ায না, হতমসন রবীন্দ্রনাখফত না 

জানফল কাসলদািফক জানারও পূি শতা হয না।  শ্রী ুক্ত 

অ্তুলচন্দ্র গুপ্ত টেকই বফলফিন, 

  
Rabindranath's affinity with Kalidasa in this respect, and the 

difference between thetwo great poets of India separated by 

centuries of time and difference of language are most 

interesting and revealing. But they can be fully appreciated 

only by those who have read and enjoyed the two poets in 

the original Sanskrit and in original Bengali9. 

 

পািাতয জগফতর মনীষীফদর মফধ্য মহাকসব হগযফি (Goethe) 

হ মন কাসলদাফির কাফবযর মম শরহিয হৃদযঙ্গম কফরসিফলন, 

ভারতবফষ শ রবীন্দ্রনাফথর মফতাফবাধ্হয আর হকউ হতমন 

পাফরন সন। হিই জনযই বফলসি, কাসলদাফির উপর রবীন্দ্র-

ভাষয না প়িফল কাসলদািফক হ ন িটেক জানা হয না। 

                                                            
9 Ibid, p. 134 

কাসলদাফির কাবয অ্বলম্বফন রবীন্দ্রনাফথর প্রথম কসবতা 

“মানিী” কাফবযর “হমর্ঘদতূ”।  কসবতাটি উফেখফ াগয 

এইজনয হ  ইহা কাসলদাফির কসবপ্রসতভার প্রসত রবীন্দ্রনাফথর 

প্রথম “িদ্ধার্ঘ শয”The poem is the first tribute to 

Kalidasa10 একথা িতয হফল বলা  ায, “মানিী” কাফবযর 

 ুগ হথফক রবীন্দ্রনাথ িফচতন ভাফব কাসলদািফক গ্রহি 

কফরসিফলন। তফব তা েঁর পূফব শর কাবযগুসলফত স্থাফন স্থাফন 

কাসলদাফির কাফবযর িফঙ্গ সকিু সকিু িাদৃ যও হদখা হগফি। 
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