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Abstract 

The presence of children in Tagore’s literary works is immensely fascinating Tagore’s 

representation of children, so diverse and multi-dimensional, has profoundly enriched 

Bengali children’s literature. As a child and in his early youth, Tagore composed many 

such literary gems. Even when he was old and white-haired, Tagore could sustain the child-

like simplicity of his mind. Otherwise it would not have been possible for him to enter so 

effortlessly into the deep recesses of the minds of children. Within the vast range of 

Tagore’s literature, this article wants to focus specifically on the psychological and 

philosophical aspects related to the minds of children as found in Tagore’s juvenile poems. 

Child psychology is a widely cultivated topic today. In modern times, the Internet and 

Social Media have invaded almost every private space. Due to the rat race, today’s children 

are getting increasingly robbed of their childhood. At such confused time, Children’s 

Literature composed by Tagore no doubt is deeply inspiring. Tagore’s analysis of child 

psychology, made so many decades ago, is highly relevant even today. 

Psychologists have categorically mentioned that it is a child’s mother who is most 

intimately associated with the mind of a child all through its infancy. The child’s attachment 

to its mother never moves along a straight line in Tagore’s poems.  She is the child’s 

playmate, support, facilitator and the person on whom all sentiments can be vented. It is the 

mother who holds the golden key to the fairy land of imagination into which the child wants 

to frequently escape from the humdrum world of school-going. The urchin sheltering in the 

mother’s lap often emerges as her protector. Children in Tagore’s poems sometimes show 

eagerness to cross the boundary of infancy and thus to grow up. Now they want to be 

father-like, at other times they want to grow as old as their revered master. Tagore has 

traced the sense of freedom in a child’s mind to this urge to grow up. Tagore has 

interpreted this zeal to emulate one’s master or the pundit as the child’s mode of defining 

the goals of life. 

Tagore has explained even complex psychological thoughts in a simple way intelligible to a 

child. This is how Tagore has guaranteed the access of the adult mind into the innocent 

world of children. So facile is the contact that the mind of a child is never clouded by adult 

complexity. Union of ideas has found a new voice of communication. The value of the fairy 
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land of the imagination that Tagore has created in his juvenile poetry is immeasurable and 

it is still relevant today. 

Key words: Juvenile Poems, Child psychology, Fairy Land, Adult Mind.  
 

কোমুখ: রবীন্দ্র সাবহথতে  বিশুথদর উপবিবত সবতেই চমৎকৃত হওয়ার মত ববষয়। এত বববচত্র ও বহুমুখী তাাঁর 

ছ ািথদর র্নে উপিাপন যা বাাংো বিশু সাবহতেথক কথরথ  সমৃদ্ধ। বনথর্র নিিব, নকথিাথরই বতবন রচনা কথরথ ন 

নানা বিশু সাবহতে। চুথে পাক ধরথেও রবীন্দ্রনাথের মনিা বরাবরই ব ে বিশুর মথতা। তা নাহথে ছ ািথদর 

অিরমহথে তাাঁর অবাধ প্রথবি এভাথব সম্ভব হত না। রবীন্দ্র সাবহথতে বিশুথদর ববিাে ববস্তারথক সীমাবয়ত কথর 

ছ ািথদর র্নে ছেখা কববতা ও বিশুমথনর মনস্তাবিক ও দািশবনক ববথেষণ এই গথবষণা পথত্রর ববষয়বস্তু। 
 

     বিশু মনস্তত্ব আর্ বড়ই চবচশত ববষয়। বতশমান যুথগ ঘথর ঘথর ইন্টারথনি, ছসািোে বমবিয়ার ছদৌরাত্ম্ে। বিশুথদর 

ছিাইিব আর্ ইাঁদুর ছদৌথড়র চাথপ হাবরথয় ছযথত বথসথ । এইরকম একিা ববভ্রাবিকর সমথয় রবীন্দ্রনাথের বিশু 

সাবহতে সবতেই বড়ই মনথক নাড়া ছদয়। আর্ ছেথক কত ব র আথগ সাবহবতেক রবীন্দ্রনাে বিশু মনস্বথত্বর ছয 

ববথেষণ কথরথ ন তাাঁর ছেখায় তা আর্থকর বদথন উথপক্ষা করা যায় না। 
 

     মনস্বাবিকরা এ কো বথেথ ন ছয, একবি বিশুর সথঙ্গ নিিথব সব ছেথক বনববড় ছযাগ োথক যার, বতবন তার মা। 

আর কতভাথবই না মা এথসথ ন রবীন্দ্রনাথের ছ ািথদর কববতায়। মাথয়র সথঙ্গ তাাঁর কববতার বিশুথদর সম্পকশবি 

সরেররবখক নয়। মা কখন বিশুর ছখোর সােী, কখনও তার আশ্রয়, কখনও মুবি কখনও বা অবভমাথনর কারণ। 

ছরার্কার একথঘথয় পড়াথিানার র্গত ছেথক রূপকোয় র্গথত হাবরথয় যাওয়ার ছসানার কাবিও োথক মাথয়রই 

কাথ । মাথয়র ছকাথের ছসই দবসে ছ থেবড় আবার কখথনা হথয় ওথি মাথয়র আশ্রয় ও রক্ষাকতশা। রবীন্দ্রনাথের বিশু 

চবরত্ররা তাাঁর কববতায় অথনক সময় নিিথবর ছবড়ার্াে কাবিথয় চায় বড় হথয় উিথত। তারা কখনও বা হথত চায় 

বাবার মত বড়, কখনও বা হথত চায় মাষ্টারবাবু। এই বড় হথত চাওয়ার মথধেই রবীন্দ্রনাে আসথে ছদখাথত 

ছচথয়থ ন বিশুমথনর স্বাধীনতাথক। পবিত মিাই বা মাস্টারবাবু হওয়ার মথধে বিশুমথন র্ীবথনর েক্ষে প্রবতষ্ঠা 

করথত ছচথয়থ ন রবীন্দ্রনাে। 
 

     র্বিে মনস্তাবত্বক ববষয়থকও বিশুথদর মথতা কথর বোখো কথরথ ন বতবন বিশুথদর কববতায়। এইভাথবই 

রবীন্দ্রনাে ছ ািথদর অিরমহথের বড়থদর আবঙ্গনার সাংথযাগ সুির ও সতকশ ভাথব রক্ষা কথরথ ন। ছকাথনাভাথবই 

বিশুমন আক্রাি হয়বন ছকান র্বিেতায়। আর এই ভাথবর বমেনই নতরী কথরথ  সাংথযাথগর  নতুন ভাষা। রূপকো বা 

কল্পনার ছয র্গতবি রবীন্দ্রনাে তাাঁর ছ ািথদর কববতা গুবেথত বনমশাণ কথরথ ন তার মূেে আর্ও অসীম ও প্রাসবঙ্গক। 
 

কোরম্ভ: রবীন্দ্রনাথের ছেখায় বিশুথদর উপবিবত সতেই ববস্ময়কর। এত বববচত্র এত বহুমুখী তাাঁর ছ ািথদর উপিাপন 

ছয বববস্মত না হথয় োকা যায় না। বাাংো সাবহথতের আর ছকান কবব বা ছেখক  এমন সমগ্রতায় ছ ািথদর ধরথত 

পাথরনবন। রবীন্দ্রনাথের সৃবষ্টকথমশর এই প্রাচুযশে ও নববচত্রেতা তাাঁথক ববসথয়থ  ছশ্রষ্ঠথত্বর আসথন। বিশু বকথিারথদর 

র্নে বতবন ছয  ড়া ও কববতা বেথখথ ন তা বিশুমথনর আকুবত ও উচ্ছাথস ভরপুর। ১৮৮৪ সাথে কবব বেথখথ ন 

বিশুথদর র্নে প্রেম কববতা— 
 

                                         “বববষ্ট পথড় িাপুর িুপুর, 

                                                      নথদয় এথো বান” 

                                                               (বৃবষ্ট পথড় িাপুর িুপুর, বিশু) 
 

     জ্ঞানদানবিনী ছদবীর পবরচাবেত ‘বােক’ পবত্রকায় ছেখার গুরুদাবয়ত্ব ব ে তাাঁর কাাঁথধ। সৃবষ্ট হে সহর্, সরে 

আবার অপ্রাসবঙ্গক, অথগা াথো, যুবিতথকশর ধার না ধরা বহু  ড়া, কববতা আর গথল্পর পসরা। যা বিহুথদর র্নে 

হথেও, মর্ার  থে তার যা বনগূঢ় অেশ আর্ও বিশু মথনারঞ্জন ছতা কথরই উপথরাি ছসগুবেথত বিশু মনস্বথির ছয 
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বনপুন ববথেষণ, তা অবভভাবকথদর র্নে অতেি প্রাসবঙ্গক ও গুরুত্বপূণশ। এই  ড়াগুথোথক কবব ছমথঘর সাথে তুেনা 

কথরথ ন। বতবন বথেথ ন, ‘ছমঘ বাবরধারায় নাবময়া আবসয়া বিশু-িসেথক প্রাণদান কবরথতথ  এবাং  ড়াগুবে 

ছেহরথস ববচবেত হইয়া কল্পনা বৃবষ্টথত বিশু হৃদয়থক উবশর কবরয়া তুবেথতথ ’। চুথে পাক ধরথেও তাাঁর তখনও 

মনিা ব ে বিশুর মত, তা না হথে ছ ািথদর অিরমহথে বতবন ছযভাথব প্রথবি কথরথ ন, ছসিা সম্ভব হথতা না। 

তাইথতা তার বিশুমথন ছদখা ছ াি নদীথক বতবন বণশনা কথর বেখথেন— 
 

“আমাথদর ছ াি নদী চথে বাাঁথক বাাঁথক 

নবিাখ মাথস তার হাাঁিুর্ে োথক। 

........ 

........ 

বকবচবমবচ কথর ছসো িাবেথকর ঝাাঁক, 

রাথত ওথি ছেথক ছেথক ছিয়াথের হাাঁক।” 

                       (আমাথদর ছ ািনদী, সহর্পাি) 
 

     এই কববতা পড়থত পড়থত ছচাথখর সামথন ছভথস ওথি একিা  বব। বিশুরা বনথর্র ছচাথখ ছদখা পবরবচত নদীবির 

বমে খুাঁথর্ পায়। ছকউ ছকউ ধথরই ছনয় বনথর্র গ্রাথমর পাি বদথয় বথয় যাওয়া নদীবিথক বনথয়ই এই কববতা ছেখা। 

নানান প্রাকৃবতক বচত্র তাাঁর কববতায়,  ড়ায় হথয় উথিথ  র্ীবি। আষাঢ় মাথসর ছমঘ ছদথখ কবব বেথখথ ন: 
 

“নীে নবঘথন আষাঢ় গগথন 

বতে িাাঁই আর নাইথর। 

ওথগা আর্ ছতারা যাসথন ঘথরর বাইথর।” 

                         ( আষাঢ়, ক্ষবণকা) 
 

     নদী, বৃবষ্ট, চাাঁদ, ফুে, পশুপাখী বিশুথদর অবতবপ্রয় রবীন্দ্রনাে তাাঁর যাদু ছেখনীথত তা কথর তুথেথ ন বিশুথদর 

উপথভাগে। এই কববতাগুবের বচত্ররূপময়তা ছযন কোনভাথস আাঁকা  বব। 
 

    রবীন্দ্রনাে িাকুর ব থেন একর্ন সহর্, সরে, সথচতন আবার ছখয়ােী প্রকৃবতথপ্রমী মানুষ। ‘বিশুথতাষ’  ড়ায় 

তাই ছনই ছকান যুবিিীে মন, ছনই ছকান ধোনী র্গথতর কো। বকন্তু এই সহর্ কোথতই কবব অথনক র্বিে তিথক 

সহথর্ বথেথ ন। তাই কবব বেথখথ ন:  
 

“সহর্ কো বেবখথত আমায় কহ ছয 

 সহর্ কো যায় না ছেখা সহথর্। 

ছেখার কো মাোয় যবদ  ছর্াথি 

তখন আবম বেখথত পাবর হয়থতা, 

কবিন ছেখা নয় ছকা কবিন ছমাথি, 

যা-তা ছেখা ছতমন সহর্ নয় ছতা।” 

                          (খাপ াড়া) 
 

     বিশুথদর র্নে তাথদর বনথয় বেখথত বগথয় রবীন্দ্রনাথের বচিায় ছচতনায় এই নবপবরতে ধরা পথড়থ , ছয সতেই 

বক সহর্ কো সহথর্ ছেখা যায়। এত সহর্ কোয় মথধেও োথক কত র্বিে তি, বিশুমন তার উত্তর ছখাাঁথর্। বিশু 

মথনারাথর্ে তাই তার অনায়াথস ববচরণ। বিশুর মথন ছয ছেৌবকক সুর  ি ছখো কথর তা তাাঁর নর্র এড়ায়বন। 

সুতরাাং বিশুথদর  ড়ায় বিশু মনস্তথির বববভন্ন বদক ও ছেৌবকক রূপ রথসর নববচত্রে সমানভাথব প্রবতভাত হথয়থ  তা 

বনববশধায় বো যায়। 



রবীন্দ্রনাথের কববতায় বিশু-ভুবন: মন-দািশবনক ববথেষণ            অবনবিতা মুখার্শী 
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          142 

 

বতশমাথন বিশুমন ও রবীন্দ্রনাে: অননে সাধারণ রবীন্দ্রনাথের সব বক ুই অসাধারণ। রবীন্দ্রনাে যখন ছ ািথদর র্নে 

বেথখথ ন, তখন বতবন মথন প্রাথণ বনথর্ই ছ াি বিশু হথয় ছযথতন। বিশুথদর চাওয়া-পাওয়া, তাথদর ছিাাঁথির না 

ছফািা আথধা বুবে তাাঁর বিশুকাথবে প্রাণ ছপথয়থ । বাৎসেে রস ও  থির বমথিথে ছয বিশুথতাষ  ড়া ও কববতা বতবন 

বেথখথ ন তা বিশুমথনর ছশ্রষ্ঠ ছখারাক এ ববষথয় সথিহ ছনই। বিশুমথনর নানান গভীর অগভীর বদক তাথদর নানা 

স্বাথদর দুরিপনায় মুগ্ধ কবব। বতবন বথেন— 
 

“একবি ছ াি মানুষ, তাাঁহার একথিা রকম রঙ্গথতা। 

এমন ছোকথক একবি নাথম িাকা বক হয় সাংগত।”  

                                               (পবরচয়, বিশু)  
            

     নানান  ড়া ও কববতার ছভতর কবব ছয ছকৌতুক বা ছেষথক তুথে ধথরথ ন তা বিশু মনস্তথির এক একবি ববথিষ 

বদকথক তুথে ধথর। বড়থদর মথনর ছকান আথবগ অনুভূবত ছযমন কববর বচিা ছেথক বাদ পথড়বন, ছতমনই বিশুথদর 

মনস্তাবিক ববথেষণ তাাঁর ছেথক ভাথো আর ছকই বা করথত পাথর! 
 

     আর্থকর যুথগ বিশুরা স্কুথের বসথেবাস ও ইন্টারথনথির নাগপাথি বিী। তাথদর কাথ  ছখাো আকাথির বদথক 

একবার তাকাথনার সময় পযশি ছনই। র্ানাো খুথে দূথরর বিগা  ছদখার মথধে তারা খুাঁথর্ পায়না ছকান অেশ। 

তাথদর সময় ছকাোয় প্রকৃবত বা ছদিথক র্ানবার! তাথদর সময় ছনই পাাঁবচথে বসা ছবড়াে বা চড়ুই পাখীর সাথে ভাব 

র্মাথনার বকাংবা পেবিহুর সাথে বনু্ধথত্বর। নিিব তাথদর খাাঁচায় বিী আর তারা ইাঁদুর ছদৌথড় সাবমে। ছসকাথের 

ছসানােী বদন আর্থকর যুথগ বড়ই বদথিহারা। পে চেথত চেথত আর্থকর বিশু কুড়ায় না নুবড়-পাের, ছগাথণ না 

কিা কৃষ্ণচূড়া বা  াবতম গা  পড়থো পথে। এই ববভ্রাি, বদথিহারা বিশুমথনর ববথেষণ কত যুগ আথগই ছযন কবব 

কথর ছরথখথ ন তার বববভন্ন  ড়ায়, কববতায়। যা আর্থকর বিশুথদর মথনর কুসুম অনুভূবতর ববকাি ঘিাথত 

অপবরহাযশ। পুাঁবেগত বিক্ষার বাইথর প্রকৃবত ও পবরথবথির সাথে সম্পকশ গথড় ছতাোর মথধে ছয পরম পাওয়া তা 

বহুকাে আথগই অনুধাবন কথরথ ন বতবন। 
 

     তাাঁর বববভন্ন  ড়ায়, কববতায় তাই  বড়থয় আথ  নানান অদ্ভূত, মর্ার সব কাবহনী। বতবন কখথনা ছহাঁথিথ ন বাস্তব 

র্গথত আবার কল্পনার র্গথতও কথরথ ন অবাধ ববচরণ। বিশুমন বুঝথতন বথেই তাথদর উপথযাগী রচনায় বতবন 

দক্ষ। তাাঁর ‘বিশু’, বিশু ‘ছভাোনাে’, ‘খাপ াড়া’, ‘ ড়ার  বব’, ‘ ড়া’ ইতোবদ বই বিশুমনথক কথরথ  তুষ্ট। ছ ািথদর 

র্নে বতবন ছ াি হথয়থ ন আবার কখথনা বনথর্ ছ াথিাথদর র্নে ছেখার খাবতথর হথয়থ ন বড়। 
 

বতবন যখন বথেথ ন— 
 

‘তুই বক ভাববস, বদনরাবত্তর 

ছখেথত আমার মন? 

কক খথনা তা সবতে না মা, 

আমার কো ছিান । 

        (থখাো –ছভাো, বিশু ছভাোনাে) 
 

মথন হয় ছযন ছকান ছ াি বিশু সবতেই বুবঝ প্রশ্ন বনথয় হাবর্র তার মাথয়র কাথ । 

কবব আবার বথেথ ন— 
 

‘তােগা  একপাথয় দাাঁবড়থয় 

সব গা   াবড়থয় 

উাঁবক মাথর আকাথি।’ 
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                (তােগা , বিশু ছভাোনাে) 
 

     মথন হয় বচর পবরবচত গ্রাথমর দৃিে। গ্রাথমর বােথকর কাথ  েম্বা তােগা  মানুথষর মত একপাথয় দাাঁবড়থয় 

আথ । বচিা এই নববচত্রে আর্থকর বিশুথদর কাথ  ববরে। 
 

বচরিন বিশুমন ও রবীন্দ্রনাে: ছ ািথবো ছেথকই রবীন্দ্রনাে ব থেন একা, মাতৃহারা। রার্প্রাসাথদর মত বাবড়থত 

অসাংখে চাকর বাকথরর সাথে। তার সাথে ছখোর বা গল্প করার ছোথকর ব ে অভাব। তাই বতবন বনথর্ই কখথনা 

মাষ্টার ছসথর্ পড়াথতন তাাঁর ববড়াে  ানাবিথক। বদ্ধ ঘথর আিথক োকা রবীন্দ্রনাে কল্পনার িানায় ভর কথর উথড় 

ছযথতন বদগ-বদগথি। এইএকা ও বদ্ধ োকার কষ্টই তাাঁথক ছ ািথদর প্রবত কথরব ে অনুরি। 
 

     ছ ািথদর প্রবত তাাঁর ব ে অগাধ ভাথোবাসা। বতবন তাাঁর হারাথনা নিিব বারবার বফথর ছপথত ছচথয়থ ন ছ ািথদর 

মথধে। বচরিন বিশুমন মাত্রই সহর্-সরে। তাথদর মথধে ছনই ববথভদ, ছনই ছকান বহাংসা, প্রবতবহাংসা, বমেো। রূপকো 

কল্পকাবহনীই তাথদর বপ্রয়। রার্পুত্র, পক্ষীরার্, রাক্ষস, িাকাত, প্রকৃবতর সব ববস্ময়কর কাবহনী ববনোস বিশুমনথক 

কথর আথোবড়ত। তাথদর কাথ  এইসব কল্পকাবহনীই হথয় ওথি র্ীবি। বিশুমথনর উপেবি কববর ঘথিব ে বনর্ 

মথনর অিথর। তাই বিশুমথনর উপেবি বণশনায় বনথর্থক একাত্ম্ কথরথ ন বতবন। কবব বেথখথ ন— 
 

                    “হাথত নাবি, মাোয় ঝাাঁকড়া চুে, 

                     কাথন তাথদর ছগাাঁর্া র্বারফুে 

        আবম ববে, ‘দাাঁড়া, খবরদার! 

        এক পা কাথ  আবসস যবদ আর- 

        এই ছচথয় ছদখ আমার তথোয়ার,.....” 

                                    (বীরপুরুষ, বিশু)  
 

     বচরিন বিশুমন সমার্, সাংস্কারমুি। তারা বনবেশপ্ত। বিশু মন চঞ্চে, হবরণ িাবথকর মথতা। তারা যা সতে বথে 

মথন কথর তাই তাথদর কাথ  বচরসতে, বড়থদর কাথ  তা তুচ্ছ হথেও হথত পাথর। বকন্তু বিশুথদর দৃবষ্টবাদী, বিশুথদর 

মন বনথয় যবদ বড়রা বিশুথদর অির ছবাঝার ছচষ্টা কথর তথব ছবাঝা যায় বিশুমন কত উদার এবাং ভাবনা বচিায় কত 

স্বচ্ছ ও বদগিপ্রসারী। 
 

     মাথয়র সাথে বিশুর বচরিন সম্পকশ। বিশুমথন ‘মা’ এর ভূবমকা কো সাবহবতেক ছেথক মনস্তাবিক ছকউই অস্বীকার 

করথত পাথর না। একবি বিশুর সাথে নিিথব সবথচথয় বনববঢ় ছযাগ োথক তার মাথয়র। আর ‘মা’ ছক বঘথরই বিশুর 

অনি বর্জ্ঞাসা। ‘মা’ ছক বনথয় রবীন্দ্রনাথের ব ে নানা কল্পনা। ‘মা’ নানা ভাথব এথসথ ন রবীন্দ্রনাথের ছ ািথদর 

কববতায়। মা এর সাথে তাাঁর কববতায় ছ ািথদর সম্পকশবিও সরেররবখক নয়। মা কখথনা বিশুর ছখোর, কখথনা তার 

আশ্রয়, কখনও তার মুবি আবার কখনও অবভমাথনর কারণও ওই ছদথখা মা, আকাি ছ থয়  
 

                                         বমবেথয় এে আথো, 

আর্থক আমার  ুথিা ুবি 

োগথো না আর ভাথো। 

ঘন্টা ছবথর্ ছগে কখন 

                                         অথনক হে ছবো। 

ছতামায় মথন পথড় ছগে, 

                                         ছফথে এোম ছখো। 

আর্থক আমার  ুবি, আমার 

                                         িবনবাথরর  ুবি- 
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কার্ যা আথ  সব ছরথখ আয় 

                                         মা ছতার পাথয় েুবি। 

বাথরর কাথ  এইখাথন ছবাস,  

                                         এই ছহো ছচাকাি- 

বল  আমাথর ছকাোয় আথ  

                                        ছতপািথরর মাি।   

                                          ( ুবির বদথন, বিশু) 
 

     ‘মা’ কখনও কখনও বিশুথদর কাথ  ‘মুি হাওয়া’। কববতায় তার স্পষ্ট ইবঙ্গত আথ । ছরার্কার একথঘথয় 

পড়াথিানার র্গত ছেথক রূপকোর র্গথত হাবরথয় যাবার ছসানার কাবিবি োথক মাথয়রই কাথ । মাথক আশ্রয় কথর 

রূপকোর র্গথত প্রথবি কথর ছসই ছ াি ছ থেবি হথয় ওথি মাথয়র আশ্রয়ম, রক্ষাকতশা। ‘বীর পুরুষ’ কববতায় 

তাইথতা কবব ছ াি ছ থেবির মুথখ বথেথ ন:  
 

“........ 

‘আবম আব , ভয় ছকন মা কথরা’! 

....... 

....... 

বক ভয়ানক েড়াই হে মা ছয 

শুথন ছতামার গাথয় ছদথব কাাঁিা। 

কত ছোক ছয পাবেথয় ছগে ভথয় 

                কত ছোথকর মাো পড়থো কািা। 

........”                      (বীরপুরুষ, বিশু) 
 

     আবার মাথয়র উপর অবভমানও বিশু মথনর বচরিন অবধকার। ‘পাবখর পােক’ কববতায় ছ াট্ট একবি ছমথয় 

ছপথয়থ  বণশময় এক পাবখর পােক। এ তুচ্ছ বর্বনথসন মূেে ছবাথঝবন তার মা। বথেথ ন, “বকাংবা বর্বনথসর ব বর!” 

আর অবভমাথন নীে হথয় যাওয়ায় ছমথয়বিথক কী চমৎকার এাঁথকথ ন রবীন্দ্রনাে:  
 

‘ছমথয়বির মুথখ কো না ফুবিে, 

                                               মাবিথত রবহে ববস- 

িূনে হথত ছস পাবখর পােক 

                                               ভূতথে পবড়ে খবস। 

ছখোধূো তার হে নাথকা আর, 

                                               হাবস বমোইে মুথখ- 

ধীথর ধীথর ছিথষ দুবি ছফাাঁিা র্ে  

                                               ছদখা বদে দুবি ছচাথখ। 

                                       পােকবি েথয় রাবখে েুকাথয় 

                                                ছগাপথনর ধন তার-  

আপবন ছখবেত, আপবন তুবেত 

                                               ছদখাত না কাথর আর।।’       ( পাবখর পােক, বিশু) 
 



রবীন্দ্রনাথের কববতায় বিশু-ভুবন: মন-দািশবনক ববথেষণ            অবনবিতা মুখার্শী 
 

Volume- VII, Issue-III                                                    January 2019          145 

     “েুথকাচুবর” কববতাবিথতও বক েুবকথয় ছনই এইরকম অবভমান? মাথয়র সাথে সিাথনর এই বচরিন সম্পকশথক 

আর ছকান কববই এই ভাথব ধরথত পাথরনবন। 
 

     আবার পািিাোর বিী র্ীবন যখন আর ভাথো োথগ না, বিশু চায় স্বাধীনতা, ছখাোথমো বন্ধনহীন র্ীবন, 

ছযখাথন বববধ বনথষথধর ধার ধাথর না। বিশু মন চায় ছখাো আকাথির উন্মুিতা, প্রকৃবতর  িময় উৎিৃঙ্খেতা। বিশু 

তার মাথক বথে:  
 

‘মাথগা আমায়  ুবি বদথত বে 

সকাে ছেথক পড়ব  ছয ছমো 

এখন আবম ছতামার ঘথর বথস 

করথবা শুধু পড়া পড়া ছখো।’ 

(প্রশ্ন,  বিশু) 
 

এখাথন ও মার কাথ  তার মুবি, আবার মা-ই ছখোর সােী। 
 

     আবার বচরিন বিশুমন প্রকৃবতর সাথেও একাত্ম্ হথয় যায়। বাদে বদথন বিশুরা গল্প শুনথত ভাথোবাথস। 

শুথয়ারানী, দুথয়ারানী, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প। বৃবষ্টর িথে হাততাবে ছদয়, আবার ববদুেথতর চমথকর িথে মাথয়র 

ছকাথে মুখ েুকায়। ফুথের মাথঝ বনথর্থদর ও ফুে বথে মথন বিশুরা। 

তাই কববগুরু বথেন:  
 

“আবম যবদ দুষ্টবম কথর 

                                        চাাঁপার গাথ  চাাঁপা হথয় ফুবি, 

ছভাথরর ছবো, মা ছগা, িাথের’ পথর 

                                          কবচ পাতায় কবর েুথিাপুবি, 

তথব তুবম আমার কাথ  হাথরা, 

তখন বক মা বচনথত আমায় পাথরা।“” 

                       (েুথকাচুবর, বিশু) 
 

     বিশুর কাথ  মা এর মতই সবতে প্রকৃবতর ফুে, ফে, আথো, র্ে, বাতাস, আকাথির চাাঁদ, ছমঘ, তারা। এই 

সববক ুরই মত সুির বিশুরা বনথর্থদর একাত্ম্ কথর প্রকৃবতর সাথে। শুরু হয় বসথেবাস ববহশভূত পবরথবথির পাি। 

এই ভাথবই পবরথবিথক মথন মথন ভাথোবাথস বিশুরা। 
 

পবরণত বিশুমন ও রবীন্দ্রনাে: বিশুরা িেমে হাাঁিা আর আথধাবুবে কো বোর সময়থক ছপবড়থয় খুব তাড়াতাবড় 

বড়থদর র্গথত প্রথবি করথত চায়। তাথদর ধারণা বড়থদর রাথর্েই আথ  অপার আনি ও স্বাধীনতা। তারা ছকউ 

চায় ‘বাবার মথতা’ বড় হথয় উিথত আবার ছকউ বা বড় হথয় হথত চায় ‘মাষ্টার বাবু’। “ছ ািবথড়া” কববতায় তাই 

ছ াট্ট ছ থেবি বথে:  
  

“এখথনা ছতা বথড়া হই বন আবম, 

      ছ াথিা আব  ছ থেমানুষ ব’ছে। 

দাদার ছচথয় অথনক মস্ত হব 

      বথড়া হথয় বাবার মথতা হথে।।” 

(থ ািবথড়া, বিশু) 
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     বিক্ষকথক আদিশ বহসাথব ছদথখ বিশু মথন বিক্ষক বহবার বাসনা সব বিশুরই হয়। রবীন্দ্রনাে বনথর্ বিশু বয়থস 

বারািার ছরবেঙথক  াত্র কথর বনথর্ মাষ্টারমিাই হথতন। মাষ্টার হবার ইথচ্ছ বারবার বফথর বফথর এথসথ  

রবীন্দ্রনাথের ছ াথিাথদর মথধে। বতবন বেথখথ ন: 
 

“আবম আর্ কানাই মাষ্টার, 

ছপাথড়া ছমার ছবড়াে  ানাবি!” 
 

     অবিে, ছ ািরা ছয সবসময় ‘বাবা’ বা ‘মাষ্টারমিাই’ হথত চায় এমন নয়। বববধ বনথষথধর ছবড়ার্াে উপথড় নানা 

বক ু হবার ‘বববচত্র সাধ’ র্াথগ তাথদর মথন। বিশু মথনর ভাবনা বচিা মুি ববহথঙ্গর মত িানা ছমথে উথড় চথে। 
 

“আবম যখন পািিাোথত যাই 

আমাথদর এই বাবড়র গবে বদথয়, 

দিিা ছবোয় ছরার্ ছদখথত পাই 

                             ছফবরওয়াো যাথচ্ছ ছফবর বনথয়। 

.......... 

.......... 

ইথচ্ছ কথর ছসথেি ছফথে বফথয় 

                          অমবন কথর ছবড়াই বনথয় ছফবর।” 

                                                                              (বববচত্রসাধ, বিশু)   
 

     এমবন কথর ছস শুধু ছফবরওয়াো হথতই চায় না, যা ছদথখ তাই তার মথন মথন হবার সাধ র্াথগ। ছস হথত চায় 

বাবুথদর বাগাথনর মাবে, হথত চায় পাহারাওয়াো। ‘িাকঘর’ নািথকর অমে তার বনদিশন। আবার বিশু মন উথড় 

চথে অনে বদগথি ছখয়া ঘাথির ধাথর, তার ইথচ্ছ হয় মাবঝ হথত। 
 

“মা, যবদ হও রাবর্, 

বড় হথে আবম হব 

ছখয়াঘাথির মাবঝ।।”               (মাবঝ, বিশু)  

আবার কখথনা বিশু হথত চায় নদী। 

“যখন ছযমন মথন কবর 

                                      তাই হথত পাই যবদ 

আবম তথব একখাবন হই 

                                       ইচ্ছামবত নদী।”             (ইচ্ছামতী, বিশু ছভাোনাে) 
 

     নানান বক ু হথত চাওয়ার মথধেই বিশু মথনর বেবিত্ব গথড় ওথি। স্বাধীন বচিার পরকাি পায়। বনথর্থক বড়থদর 

দথে ছফেথত বিশুথদর মহানি। তাইথতা ‘ববজ্ঞ’ কববতায় একিু বড় দাদা তার ছ াট্ট ছবানথক বনথয় বনথর্র মাথয়র 

কাথ  নাবেি র্ানায়:  
 

“খুবক ছতামার বক ু ছবাথঝ না মা, 

                       খুবক ছতামার ভাবর ছ থে মানুষ।” 

                                                                                  (ববজ্ঞ, বিশু)  
 

     ছ ািথদর অিরমহথে ছয আথ  নানা রকথমর, নানা আকাথরর, নানা প্রকাথরর ঘর ছস কো রবীন্দ্রনাথের মত 

এতখাবন স্পষ্ট কথর আর ছকান কববই ছদখাথত পাথরনবন। 
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     রূপকো ও কল্পনার ছয র্গতবি রবীন্দ্রনাে তার ছ ািথদর কববতাগুবেথত বনমশাণ কথরথ ন তার মূেেও অসীম। 

এই কববতায়  িগুবে ছযন ঝরনার মত পাহাথড়র গা ছবথয় ছনথম এথস ভাবসথয় ছনয় বিশু মনথক। িে ও  থির 

অপূবশ ছমেবন্ধথন নতরী হয় এথকর পর এক বিশু কববতা। 
 

“বদথনর আথো বনথভ এে, 

                                সূবযে ছিাথব ছিাথব। 

আকাি বঘথর ছমঘ র্ুথিথ  

                               চাাঁথদর ছোথভ ছোথভ।” 

                                                                       (বৃবষ্ট পথড় িাপুর িুপুর, বিশু)  
 

আবার ‘প্রশ্ন’ কববতায় বিশু মথনর অদ্ভূত এক প্রশ্ন যা অতেি পবরণত। 
 

“তুবম বে  দুপুর এখন সথব, 

নাহয় ছযন সবতে হে তাই, 

   একবদন ও বক দুপুর ছবো হথে 

ববথকে হে মথন করথত নাই ?” 

                                                    (প্রশ্ন, বিশু)  
 

     সবতেই ছতা ছক ছবাঁথধ বদথয়থ  দুপুর-ববথকথের সীমাথরখা? আর তা েঙ্ঘন করা যাথব না-এমনই বা ছক 

বথেথ ? সমথয়র সীমাথরখা বিী না োকা বিশুর মথন এ প্রশ্ন বড়ই প্রাসবঙ্গক। রবীন্দ্রনাে এখাথন িে- থির  বব 

এাঁথকই ছেথম যানবন। বাস্তবথক  ুাঁথয় োথক ছয কল্পনা, ছয সীমানা বাস্তব আর কল্পনা এই দুই র্গতথক পৃেক কথর 

তা ছয আসথে খুবই ভঙু্গর, বতবন তা বুবঝথয়থ ন। আর এভাথবই নতরী কথরথ ন বিশুথদর পবরণত মন, বাস্তবথক 

ছদখার পবরণত ছচাখ।  
 

     রবীন্দ্রনাে কববতায় ছ ািথদর ছয অিরমহে রচনা কথরথ ন, বস অিথরর সাথে বার বার ছদখা হথয় যায় 

বড়থদর বাবহর মহথের, ছয বাবহর বববচত্র ও সমসোসাংকুে। আর তাই “পূর্ার সার্” এর মথতা কববতার ববষয় হথয় 

ওথি বাবহথরর অসামে। সাবিথনর র্ামা পরা মধুথক বতরস্কার কথর মা, এই কববতায় ছকাথে ছিথন ছনয় ব থির র্ামা 

পরা ববধুথক। 
 

                          “ছ াঁড়া ধুবত আপনার ছঢ়র ছববি দাম তার 

বভক্ষা করা সাবিথনর ছচথয় 

                           আয় ববধু আয় বুথক, চুথমা খাই চাাঁদ মুথখ, 

ছতার সার্ সব ছচথয় ভাথো। 

                          দবরদ্র ছ থের ছদথহ             দবরদ্র বাথপর ছেথহ 

ব থির র্ামাবি কথর আথো।” 

                                                      (পুর্ার সার্, বিশু)  
 

     এর ছচথয়ও র্বিে, মনস্তাবিক ববষয়থকও রবীন্দ্রনাে ববষয় কথরথ ন ছ ািথদর কববতায়। মা পানবন। বাবার 

বচবি। মাথয়র মন খারাপ সারাথত “বোকুে” কববতার ছ াট্ট ছ থেবি আর ছ াি োকথত পাথর না। তার বিশুমন ছক 

আগ্রাহে কথর বথে “বাবার বচবি আবমই ছদব বেথখ”।  
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     বিশু মথন নতরী হয় নানা প্রশ্ন। ছসই প্রথশ্নর উত্তর বিশুথক বর্ায় ছরথখ বিশুর মথতা কথর ছদবার মথধে োথক 

অসীম সাহবসকতা। “র্ন্ম কো” কববতায় সিান মাথক বর্থজ্ঞস কথর তার র্ন্মরহসে। মা প্রথশ্নর উত্তর এবড়থয় যান 

না, বরাং এক বহরন্ময় কাবেময়তায় সবতেথক বমবিথয় ছদন কল্পনার সথঙ্গ।  
 

“ছখাকা মাথক শুধায় ছিথক- 

এথেম আবম ছকাো ছেথক, 

........... 

........... 

ইচ্ছা হথয় ব বে মথনর মাঝাথর।”  

                                                         ( র্ন্মকো, বিশু) 
 

     এই উত্তর শুথন ছবি ছবাঝা যায় ছয র্বিে ববষয়থক বনথয় বিশুমন এতিুকু ভারাক্রাি হয়বন বরাং সহর্ ও 

সাবেীে ভাবনায় বিশুমন হে পবরণত। এই ভাথবই রবীন্দ্রনাে ছ ািথদর অিরমহথের সাথে বড়থদর বাবহথরর 

সাংথযাগ ছযন রবক্ষত হয় ছস ববষথয় ছযমন সতশক আথ , ছতমনই ছসই বাবহথরর হাথত এই অিরমহে ছযন আক্রাি 

না হয়- নর্র ছরথখথ ন ছসই বদকবিথতও। 
 

আপাতত: ছিষকো: আসথে বাবহথরর সথনগ যবদ অিথরর ছদখাই না হয়, তাহথে অিথরর স্বািেহাবন ঘথি। 
 

     একো রবীন্দ্রনাথের ছচথয় ভাথো ছকউ র্াথন না। বতবন ছতা বচরকাে ছচথয়থ ন ‘ছ াি আবম’র সাথে সাংযুি 

ছহাক ‘বড়’ আবম’র। সাংথযাথগর ববথরাধী বতবন ব থেন না। বকন্তু  িথদর অিরমহে ছযন বড়থদর বাবহথরর বারা 

আক্রাি না হয় ছসবদথক সতশক ব থেন। এই দুই মহথের আক্রািহীন সাংথযাগই তার ছ ািথদর কববতাগুবেথক বববিষ্ট 

মাত্রা বদথয়থ । আর এই বমেন নতরী কথরথ  সাংথযাথগর নতুন ভাষা।  
 

     শুধু  ড়া বা কববতা নয়, বতবন বিশুথদর র্নে রচনা কথরথ ন অথনক নািক, গল্প। ‘িাকঘথর’র অমে বা ‘ ুবি’র 

ফবিকথক ছকউ বক ভুেথত পাথর? ফবিথকর ছিষ কো— 
 

     ‘মা, আমার  ুবি হথয়থ  মা...’। কাথরা ছচাথখর র্ে বাাঁধ মাথননা এখাথন। ছ ািথদর র্নে বতবন ব থেন সবশদা 

বনথয়াবর্ত। তাই ববশ্বকববই বতবন নন, বতবন ছ ািথদরও রবীিাকুর। আর একোও অনস্বীকাযশ ছয বতশমাথন যুথগর 

র্বিে আেশ সামাবর্ক পবরবিবতথত একবি বিশুর সুি মানবসক ববকাথির সবরকম উপাদান আমরা রবীন্দ্রনাথের 

বিশুথদর র্নে ছেখা কববতা ও  ড়াগুবেথত প্রভূত পবরমাথণ পাই।  
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