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পল্লী জনমননর কথা সাহিহ্যিক শরৎচন্দ্র
Sarita Biswas, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari
সারাাংশ:
১৮৭৩ সালের ১৫ সসলেম্বর শরতচন্দ্র প্রাচীন সপ্তগ্রালের অনযতে প্রাচীন গ্রাে
সেবানন্দপুলরর একটি েররদ্র ব্রাহ্মণ পররবালর জন্মগ্রহণ কলররিলেন। ১৯৩৬ সালের
১ জানুযারর রতরন কেকাতায সশষ রনিঃশ্বাস তযাগ কলরন। কুন্তরেন পুরষ্কার প্রাপ্ত
গল্পটি গ্রােীণ জীবন, গ্রােীণ োটি এবং গ্রােীণ জনেত সম্পলকে শরৎচলন্দ্রর
সারহলতযর সেুলদ্রর উপর রিরি কলর রনরেত।
ে সস কারলণই আেরা তাাঁর সারহতয
সাধনায গ্রােীণ বাংোর সবলচলয রনখুত
াঁ রচত্র পাই।
মূল শব্দ: কথক শরৎচন্দ্র, পল্লী জনোন, সেবানন্দপর।

ভূ হমকা:
শরৎচন্দ্র দেবানন্দপরর জন্ম গ্রহণ কররন ককন্তু তাাঁর বালয
ও
ককরশাররর মাত্র অল্প কয় বছর এই দেবানন্দপুরর অকতবাকহত হয়।
দেবানন্দপুর দেরক শরৎচন্দযর পকরবাররর সরে চরল আরসন ভাগলপুর
মামার বাকিরত। ১৮৮৬ সাল দেরক ১৮৮৯ সাল প ন্ত
য শরৎচরন্দ্রর
দেলাধুলা ও কবেয াকশক্ষা ভাগলপুররই হয়। ককন্তু ১৮৮৯ সারল কতকন
আবার পকরবাররর সরে দেবানন্দপুরর চরল আরসন। এই দেবানন্দপুরর
বরসই কোসাকহতয কক শরৎচন্দ্রর সাকহতয সাধনার পরে প্রেম আকৃষ্ট
হন। তাই এই দেবানন্দপুররর অরনক ছকব আমরা তাাঁর সাকহতয র স্মৃকতর
আকারর দপরয় োকক। দেবানন্দপুররর স্মৃকত ছািাও শরৎচন্দ্র তাাঁর সম্পূন য
জীবরনর বাস্তব ঘটনা স্মৃকতর আকারর সাকহতয রর মধয র কেরয় তু রল
ধরররছন।
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শরৎচনন্দ্রর জীবননর ছ াট বড় কথা:
দেবানন্দপুরর শরৎচরন্দ্রর জন্ম হয়। দসই
দেবানন্দপুরর,
দ
দেবানন্দপুরর
বরস
রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র পারসয ভাষা কশরেরছন,
এবং
গুনগান
দগরয়রছন
দেবানন্দপুররর
রায়গনাকররর ভাষায়“দেরবর আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তারহ অকধকারী রামচন্দ্র মুন্সী।
ভাররতর নররন্দ্র রায়, দেরশ ার শ গায়
হরয় দমারর কৃপাোয়, পিাইল পারসী”।।
শরৎচরন্দ্রর দছাটরবলায় ডাক নাম কছল
নয ািা। ককন্তু পাকরবাকরক আকেক
য
অভারবর
কাররন তাাঁর পকরবার তাাঁর মামা বাকি
ভাগলপুরর আসার পরর তাাঁর এই নয ািা নাম
আর দবকশ কেন োরক কন। ভাগলপুরর এরস
শরৎচন্দ্ররক ছাত্রবৃকি স্কুরলর কিতীয় দেকনরত
ভকতয করারনা হয়। ১৮৮৭ সারল শরৎচন্দ্র
ছাত্রবৃকি পরীক্ষায় পাশ হরয়,ইংররজজ স্কুরলর
সপ্তমরেনীরত ভকতয হয়। এবং বছররর দশরষ
কতকন ক্লারস প্রেম হরয় ডবল প্ররমাশন পান।
১৮৮৯ সারল শরৎচন্দ্র পকরবাররর সরে আবার
দেবানন্দপুরর কিরর আসরল, তাাঁর দলোপিা
চলরত োরক হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুরল।

দছরলরবলা দেরকই শরৎচন্দ্রর গল্প বলা এবং
দশানার কেরক কবশাল দ াক কছল। এছািাও
তাাঁর
আগ্রহ
কছল
কেরয়টাররর
কেরক।
কেরয়টাররর কতকন গল্প কলেরতন এবং পুরস্কার
আোয় কররতন। স্থানীয় জকমোর নবরগাপাল
েি
মুন্সী
মহাশরয়র
পুত্র
অতু লচন্দ্র,

শরৎচরন্দ্রর এই গল্প বলার বা দলোর অদ্ভুত
ক্ষমতার জনয োাঁর প্রকত গকভর ভারব আকৃষ্ট
হন। এই ভারব গল্প দলোর মধয র কেরয় তাাঁর
সাকহতয চচযা চলরত োরক।
সাকহতয
চচযার
সরে
সরে
শরৎচন্দ্ররক
পকরবাররর অভাব অনটরনর সরেও কর ার
সংগ্রাম চকলরয় দ রত হয়। ১৮৯২ সারল তাাঁর
াকুরোো পররলাক গমন কররল সংসাররর
অনটন আরও প্রবল হয়। তাই কনোরুণ
অোভারবর
য
কাররন তাাঁর পিাশুনায় বয াঘাত
ঘরট। শরৎচন্দ্র জীবরনর প্রেম কেরক সংসারর
ধয ান দেন কন, তাই দেো
ায় কতকন প্রায়
সময়ই ঘরর দছরি কনরুরেশ াত্রার উরেরশ
দবকিরয় দ রতন।
করলজ জীবরন শরৎচরন্দ্রর দমধা োকা সরেও
অভাব অনটরনর কাররন এি.এ পরীক্ষা কেরত
পাররন কন। টাকার অভারব কতকন দ কি কেরত
পাররন কন, তা কতকন অরনক জায়গায় উরেে
করররছন। ১৯১৯ সারল ২৪দশ আগস্ট কতকন
লীলারাণী গরোপাধয ায়রক একটট কচট রত কতকন
কলরেরছন,- ‘বি েকরদ্র কছলাম- ২০টট টাকার
জনয
একজাকমন কেরত পাইকন। এমন কেন
দগরছ েন ভগবানরক জানাতাম, দহ ভগবান,
আমার ককছুকেরনর জনয
জ্বর োও, তা’হরল
েুরবলা োবার ভাবনা ভাবরত হরব না, উপবাস
কররই কেন কাটরব’।

১৮৯৫ সারল শরৎচরন্দ্রর মা ভুবনরমাকহনীর
মৃতয ু হরল তাাঁর কপতার পরক্ষ আর শ্বশুর
বাকিরত োকা সম্ভব হল না। পুত্র কনয া কনরয়
কতকন েঞ্জরপুর পেীরত একটট দোলা বািী
ভািা করর োকরত শুরু কররন। অবরশরষ
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কনোরুণ অেকরষ্টর
য
কাররন মকতলাল বাধয
হরয় ১৮৯৬ সারল ৯ নরভম্বর দেবানন্দপুররর
বসতবাকি কবজি করর দেন। শরৎচন্দ্র অকনচ্ছা
সরেও করলজ দছরি দশরষ বরনলী এরস্টরট
সামানয
দবতরন একটট চাকরী কররত শুরু
কররন।
আরগই বরলকছ, দছাটরবলা দেরক শরৎচরন্দ্রর
গান বাজনাও অভানরয়র প্রকত দ াক কছল।
তাাঁর এই গান বাজনা ও অকভনরয়র েরলর
সকে কছল তাাঁর কপ্রয় সেী রাজু অোৎ
য
রারজন্দ্রনাে। রাজু কছল শরৎচরন্দ্রর গান
বাজনার গুরু। এই গান বাজনার পাশাপাকশ
চলরত
োরক
শরৎচরন্দ্রর
সাকহতয -সাধনা।
েঞ্জরপুরর োকার সময়ই শরৎচন্দ্র তাাঁর
সমবয়কসরের কনরয় গরি দতারলন ‘সাকহতয চি’। এবং এইোরনই চলরত োরক তারের
দলোরলকে। অবরশরষ পিাশুনা বাে কেরয়
পকরবাররর মুরের কেরক তাককরয় শরৎচন্দ্র
আেয় কনরলন সাকহতয জগরত।
১৯০২ সারল েন শরৎচরন্দ্রর কপতার মৃতয ু
হয়, তেন শরৎচন্দ্র মজঃিরপুর দেরক চরল
আরসন ভগলপুরর, বহু করষ্ট কপতার োদ্ধকা য
করর, নাবারলাক ভাই দবানরের কনরয় শরৎচনদ্র
লালরমাহরনর অধীরন ৩০ টাকা মাইরন একটা
কাজ শুরু কররলন। হাইরকারটয র দ
সব
আকপল দকস দপত, দসই সব দকরসর কহজন্দ
হরত
ইংররজীরত
অনুবাে
করাই
কছল
শরৎচরন্দ্রর কাজ। এই সময়ই শরৎচন্দ্র ‘মজন্দর’
নামক দছাট গল্প কলরে ‘কুন্তলীন’ পুরস্কার
দপরয়কছরলন।
১৯০৩ সারল শরৎচন্দ্র দগরলন দরেু রন।
দরেু রন এরস কতকন উ রলন তাাঁর দমরসামশাই
অরঘারনাে চরটাপাধয ারয়র ৫৬ ও ৫৬/এ
কলউইস স্টীরটর বাকিরত। ককন্তু অরঘারনাে
হ াৎ ডবল কনউরমাকনয়ায় আিান্ত হরয় মারা
দগরল শরৎচন্দ্র কনরােয় হরয় পররন। দসোন
দেরক হ াৎ দপগুরত
াওয়ার সুর াগ দপরল
কতকন দপগুরত কগরয় কমঃ কস দক সরকাররর
বাকিরত উপকস্থত হরলন। দসোরন ককছুকেন
দেরক
তারপর
দগরলন
দপগুর
কবেয াত
অয াডরভারকট কমঃ চয াটাজীর বািীরত।এোরন
শরৎচন্দ্র তাাঁর মৎস এবং পশু কলকার করার
স্বাে পুরণ কররলন। দপগু দেরক কতকন আবার
প্রতয াবতযন কররলন দরেু রন। এেন দরেু রন
কমঃ এম.দক কমরত্রর বাকিরত আেয় কনরলন

কতকন। ককন্তু ককছু কাররন তাাঁর আর কমঃ
এম.দক কমরত্রর বাকিরত োকা হল না, তাই
কতকন একটট দমরস কগরয় োকরত শুরু
কররলন। এই দরেু রন োকার সময় শরৎচন্দ্র
দবকশর ভাগ সময়ই কাটারতন দবাটাটংদপাডানডং অঞ্চরল। এই অঞ্চরল তেন দবকশর
ভাগ সব শহররর কলকারোনার কমস্ত্রীরাই
বসবাস কররতা।শরৎচন্দ্র এরের সারে গল্প
কররতন। এই কমস্ত্রী পেীরত োকার সময় দ
বাকিরত কতকন োকরতন দসই বাকির কনরচর
তলায় এক কমস্ত্রী বাস কররতা তাাঁর শাকন্ত
নারম এক দমরয় কছল, দসই কমস্ত্রী তাাঁর দমরয়র
কবরয় এক বুরিা ও মাতাল কমস্ত্রীর সরে কবরয়
ট ক কররন, ককন্তু শাকন্ত দেবী কবরয়রত রাজজ না
হরয় শরৎচন্দ্ররক এই কবপে দেরক উদ্ধার
কররত বরলন। শরৎচন্দ্র তেন শাকন্ত দেবীরক
কবপে দেরক রক্ষা করার জনয কনরজই কবরয়
কররন। ককন্তু তাাঁর এই কববাহ েীঘ য স্থাকয় হয়
কন, কবরয়র অল্প কেরনর কভতর তাাঁর এক
বছররর কশশু পুএ ও শাকন্ত দেবী েুজরনই
দেগ দরারগ মারা ান।
এর ককছুকাল পরর শরৎচন্দ্র পুনরায় কিতীয়
কববাহ কররন; দরেু রনর কৃষ্ণোস অকধকারীর
দমরয় দমাক্ষোরক। কবরয়র পর দমাক্ষোর নাম
রাো হয় কহরন্মী দেবী। এই কহরন্ময়ী দেবী
কছরলন শরৎচরন্দ্রর েুঃরের কচরসােী। স্বামীর
সুে ও দসৌভাগয র কহরন্ময়ী দেবীর দকান অংশ
কছল না। স্বামী অসুস্থ হরয় পিরল স্বামীর
দসবা কররই কহরন্ময়ী দেবী সুে লাভ কররতন।
কহরন্ময়ী দেবী দলো পিা জানরতন না,
শরৎচন্দ্রই কহরন্ময়ী দেবীরক কলেরত ও পিরত
কশকেরয়কছরলন। কহরন্ময়ী দেবীর দলোপিার
কো শরৎচন্দ্র ৯/৮/১৩ তাকররে দলো একটট
কচট রত উরেে করররছন –‘ইকন কেনরাত
জপতপ পুরজা আচযা কনরয়ই োরকন, একটু
আধটয ু দলোপিা জারনন বরট, ককন্ত কারজ
আরস না। এককেন বরলকছলাম, আকম শুরয়
ব’দল াই, তু কম কলরে াও- স্বীকার কররকছরলন,
ককন্তু সুকবধা হ’ল না।বরং কলেরত কলেরত
জজরেস কররন অনুস্বাররর ঐ টানটা দিাাঁটার
কভের কেরয় দেব, না বাইরর কেরয়।‘
শরৎচন্দ্র জীবরনর দশষ ককছু বছর কাটান
হাওিার কশবপুর দলরনর অন্তরগত বাকিরত।
১৯৩৭ সারলর পর দেরক শরৎচরন্দ্রর শারীকরক
অবস্থা দতমন একটা ভারলা কারট না। অরনক
কচককৎসা করারনার পর ধরা পরর, তাাঁর
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কৃরতর কয ান্সার হরয়রছ।শরৎচরন্দ্রর এই
অসুস্থতার কো দজরন সমগ্র দেশ উকিগ্ন হরয়
ওর , সংবােপরত্র প্রকতকেন নানা উরিগজনক
সংবাে দবর হরত োরক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাে
শাকন্তকনরকতন দেরক পরত্রর মাধয রম জানান,‘সমগ্র বেরেশ দতামার সংবাে শুকনবার জনয
উকিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা ককররতরছ।‘
অরনক কচককৎসা করারনার পর ও শরৎচন্দ্র
আর সুস্থ হরলন না, ১৯৩৮ সারল ১২ই
জানুয়ারী লকলতারমাহন বন্দয োপাধয ায় নারম
এক কচককৎসক শরৎচরন্দ্রর দপরট অস্ত্রপ্রহার
কররন, তবু ও শরৎচন্দ্ররক আর বাচারনা সম্ভব
হয় না, অবরশরষ ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮ সারল
দবলা েশটার সময় ৬১ বছর বয়রস কতকন
দশষ কনঃশ্বাস তয াগ কররন।
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