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লরোকজ-কবফ জীফনোনন্দ দোাঃ লেবিত ‘রূী ফোাংরো’
ড. বফবূবতবূলণ বফশ্বো

াধযোক, ঠোকুয ঞ্চোনন ভবরো ভোবফদযোর, লকোচবফোয, বিভফঙ্গ, বোযত
Abstract:
It is important to see how the folk culture or folk-material-instruments of Bengal are
attached in Jibanananda Das's poem "Ruposhi Bangla" without focusing on the nature of
folk culture. We can call culture in one word as the excellence of civilization. Shakta
Padabali`s says in the verses - "If such a human land remained fallow / planted, the result
would be gold." Culture is the best crop grown on this human land.
Jibanananda Das is one of the famous Panchpandava poets of the thirties. Jibanananda
Das is the patriarch of modern poetry. In his artistic being, he has popularized the folklore
of Bengal with outstanding skill. Jibanananda's gray manuscripts, Ruposhi Bangla,
Banalata Sen, Mahaprithibi, Seven Star Whale, etc. are found in the poetry books. Now let's
come to Ruposhi Bangla Poetry. Many elements of folk-culture are scattered everywhere in
Ruposhi Bangla poetry like other poems.

োম্প্রবতককোলর াংস্কৃবত ব্দবিয ফহুর েলমোগ রিয কযো মোম। ব্দবি ম্পলকে ুস্পষ্ট ধোযণো নো লযলোআ
াঅভযো ালনলকাআ ালনক ভম এয মলথষ্ট ফযফোয কবয। াংস্কৃবত লেরলনয ববডক রিয কযো মোম।
এফ লেরলন েধোনত ঙ্গীত, বচত্রকরো েবৃবত বযলফবত ম াঅফোয কবফতো াঅফৃবি োবতয-াঅলরোচনো
নোিকোববনম েবৃবত োঠ কযো লম থোলক।
এফ লথলক একথো ফরো লমলতাআ োলয লম োবতয-ঙ্গীত, নৃতযকরো, বচত্রকরো, নোিকোববনম েবৃবতয
লঙ্গ াংস্কৃবত একোত্ম লম জবডলম াঅলছ। তোাআ ডো. ববূলণ দোগুপ্ত ফলরলছন- “একিো জোবতয োবতয,
বি্ত্র, াংগীত, নৃতয েবৃবত তোোয াংস্কৃবতয বযচমাআ ফন কলয, বকন্তু াংস্কৃবতলক এগুবরয লঙ্গ াববন্ন
কবযো লদেো চলরনো- াংস্কৃবত াআলরো জোতীম জীফলনয একিো োভবিক বযচম- ল বযচম জোবতয ভোনুল
ধলভেয শফবষ্টয।” ল শফবলষ্টযয নোনো ধযলনয েকো লদেো মোম লমভন- ধভেোনুষ্ঠোন, োবতয-ঙ্গীত, বচত্র,
নোিক াববনম াআতযোবদ।
তলফ একথো াস্বীকোয কযোয উো লনাআ লম াংস্কৃবত ম্পলকে োধোযণ ভোনুললয েকৃত ধোযণো াঅজ ুস্পষ্ট
নম। তোযো ধভে াঅয াংস্কৃবত একাআ ফস্তু ফলর বোলফন। তোলদয ধোযণো মতগুলরো ধভে াঅলছ াংস্কৃবত 
ততগুলরো। বকন্তু ধভে াঅলর াঅধযোবত্মক জগলতয বফলম াঅয াংস্কৃবত র োবথেফ জগলতয বফল।
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াংস্কৃবত ব্দবিয োথেক েলমোগ “ঐতলযম ব্রোহ্মণ”-এ লদেো মোম। লেোলন ফরো ম “বল্পকভেগুবর
াঅত্মাংস্কৃবত বল্পী বনলজলক ছলন্দোভম কলয াংস্কোয কলযন।”
াআাংলযবজ Culture ব্দবিয েবতব্দ রূল ফোাংরো াংস্কৃবত ব্দবি ফযফহৃত ম। এাআ ব্দবিয ফুৎবিগত াথে
লছলড ফযোকতো রোব কলযলছ। ঐবতয ছোড়ো কেনাআ াংস্কৃবতয বফকো ম্ভফ ন। াংস্কৃবত-ঐবতযফোী লর
ঐবতয নম। ঐবতলযয ালনক উদোন-উকযণ াংস্কৃবতয ভলধয থোলক নো। বযতোয লঙ্গ াংস্কৃবতয ঘবনষ্ট
লমোগ। বকন্তু দুবি ব্দ ভোথেফোচক নম। বযতো লরো Organisation of life াঅয াংস্কৃবত লরো
Expression of life. এ বদলক লথলক াঅভযো াংস্কৃবতলক বযতোয বববিেস্তয ফরলত োবয।
“ভুেযতাঃ েোচীন  ভধয মুলগয বোফধোযোম ুষ্ট াআো, গত স্র ফৎয ধবযমো লম ফোস্তফ ভোনবক 
াঅধযোবত্মক াংস্কৃবত গলড উলঠলছ তোোাআ ফোঙোবর াংস্কৃবত।”
বতবন াঅলযো ফলরলছন- “---ফোঙোবর তোোয াঅধুবনক াংস্কৃবতলত মলতো চোয াঅনো াআউলযোী, তোোয
োভোবজক  াথেননবতক াফস্থোয উলয বনবেয কলয লম ল কতিো াআউলযোীম াআলফ, াঅিোনো বোযতীম, ফোবক
চোয াঅনো ল ফোঙোবর এফাং এাআ চোয াঅনোয ভলধয াঅফোয ালনকিো বোযতীলেয বফকোয ভোত্র, - ফোবকিুকু
েোাঁবি ফোঙোবর। াথেোৎ িোভয-ফোঙোবর। ফোঙোবর জোবতয এক াাংল াঅফোয াআরোলভয েবোফ াঅলছ ---- তলফ
েুফ লফব নল।”- ুনীবতকুভোয চলটোোধযোম
লযজোউর কবযভ াংস্কৃবতয একবি দুদেোন্ত াংজ্ঞো বদলমলছন “ভোনফীম াঅচোয-দ্ধবত, বিো-দীিো, ভোনবক
উন্নবত, োবযোবশ্বেকতোয েবোফ- এলফয ভন্বল এক াূফে ভলনোবোফাআ াআলতলছ াংস্কৃবত, জোবতয ফেোবধক
বফললম ফেোঙ্গীণ উন্নবতয চযভতভ বযণবতাআ াআলতলছ তোোয াংস্কৃবত।”
ফোাংরো বতন ধযলনয াংস্কৃবতয বযচ লভলর। মো র- ১. নগয াংস্কৃবত, ২. লরোক-াংস্কৃবত, ৩. াঅবদভ
াংস্কৃবত।
াংস্কৃবত ব্দবি িুদ্র  ফযোকতয ালথে ফযফহৃত ম। নৃতত্ত্ববফদ াংস্কৃবতলক ফযোকতয ালথে িণ
কলযলছন াথেোৎ াঅভোলদয জীফলনয ফবদলকাআ তোাঁযো াংস্কৃবতয থোনুন্ধোন কলযন। তোাঁযো ভলন কলযন
াঅভোলদয জ্ঞোন, বফশ্বো, াঅচোয-যীবতনীবত, করো, নীবত-শনবতকতো, াবযো ফাআ াংস্কৃবতয ভলধয লড। এাআ
াংস্কৃবতলক োধোযণত দুবি বোলগ বোগ কযো মোম একবি লক ফরো ম এবরি াংস্কৃবত াযবি লরোকাংস্কৃবত।
ববিত ফো উচ্চ ববিত ম্প্রদোলয াংস্কৃবতলক ফরো ম এবরি াংস্কৃবত ফো বযীবরত জনগলণয াংস্কৃবত
াঅয োধোযণ ববিত ফো াববিত জনগলণয াংস্কৃবতলক ফরো ম লরোকাংস্কৃবত।
াঅলরোচয বফলম জীফনোনন্দ দোলয “রূী ফোাংরো” কোলফয ফোাংরোয লরোকাংস্কৃবত ফো লরোকজ-উোদোনউকযণ কীবোলফ পুলি উলঠলছ তোাআ লরোকাংস্কৃবতয স্বরূ ন্ধোলন ভলনোবনলফ নো কলয জীফনোনলন্দয
কোলফয তথো “রূী ফোাংরো” ফোাংরোয লরোকজ-লরোকাংস্কৃবতয উদোন-উকযণ কীবোলফ োবজয ললছ তো
লদেোিোাআ ফড় েলোজন। াংস্কৃবতলক াঅভযো এককথো ফরলত োবয বযতোয উৎকলে। োত প দোফরীলত
াঅলছ- “এভন ভোনফ জবভন যাআর বতত/ াঅফোদ কযলর পরলতো লোনো।” এাআ ভোনফ জবভ কলেণ কলয তোলত
পরোলনো উৎকৃষ্ট পর র াংস্কৃবত।
বতবয দলকয ঞ্চোন্ডফ েযোত কবফকুলরয ানযতভ লরন জীফনোনন্দ দো। জীফনোনন্দ দো াঅধুবনক
কবফকুলরয কুরবত। তোাঁয শবল্পক ত্ত্বো ফোাংরোয লরোকজ ানুলঙ্গলক াোভোনয দিতো িণ কলযলছন।
জীফনোনলন্দয ধূয োন্ডুবরব, রূী ফোাংরো, ফনরতো লন, ভোৃবথফী, োতবি তোযোয বতবভয েবৃবত
কোফযিলে েুাঁলজ োো মো লরোকজীফনোনুলঙ্গ লিোলিভ, কৃবলাংস্কৃবতয ানুলঙ্গ  োভবষ্টক ানুবফ Volume-VI, Issue-VI
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Collective consciousness। এফোয াঅো মোক রূী ফোাংরো কোফযিলে। লরোক-াংস্কৃবতয ফহু উোদোন-

উকযণ ানযোনয কোলফযয ভত রূী ফোাংরো কোলফযয ফেত্র ছবড়ল বছবিল যললছ।
জীফনোনলন্দয কোলফয ফোাংরোয লরোকাংস্কৃবত েবোলফয কথো নোনো উদ্ধৃবত বদলম েভোণ কযো মোম। “রূী
ফোাংরো” কোফযিে লতো ফোাংরোয লরোক-জীফন, লরোক-জগলতয কথো বযুয। উভো, রূক, বচত্রকলল্পয ভধয
বদল লরোকাংস্কৃবতয স্পে এল লডলছ। কবফ জীফনোনন্দ তোাঁয কোলফয ফোাংরোয গোছোরো, জীফজন্ত্
কীিতঙ্গ, োবে, পর, নদী, েকৃবত েবৃবতয এত নোভ উলেে কলযলছন মো াঅভযো ানয লকোন কবফয কোলফয
েুফ কভাআ রিয কবয।
১. ডোনোয লযৌলদ্রয গন্ধ ভুলছ লপলর বচর- ফনরতো লন
২. গলল্পয তলয লজোনোবকয যলঙ বঝরবভর- ফনরতো লন
৩. নযভ নযভ য কো লোগরোম- কুবড় ফছয লয
৪. ভবনমোয ঘলয যোত- কুবড় ফছয লয
৫. োভোগুবড বদলম লাঁচো নোলভ- কুবড় ফছয লয
৬. ফোফরোয গবরয ান্ধকোলয- কুবড় ফছয লয
৭. ালথয জোনোরোয পোাঁলক- কুবড় ফছয লয
৮. োদো ফলকয ভলতো/ উলড়লছ ল!- োোয যোত
৯. বযৎ েোন্তলযয াজস্র লজব্রোয ভলতো!- োোয যোত
১০. োলরয ভলতো জ্বরজ্বর কযবছর বফোর াঅকো- োোয যোত
১১. ফুজ ঘোলয গলন্ধ, বভরলনোন্মি ফোবঘনীয ভত- োোয যোত
১২. একিো দুযন্ত কুলনয ভলতো- োোয যোত
১৩. তোভ ফন াং, ফনাংী লত তুবভ- াঅবভ মবদ তোভ
১৪. জরবাঁবড নদীয ধোলয- াঅবভ মবদ তোভ
১৫. ধোন লেলতয কোলছ/ বছ বছল োলযয লবতয- াঅবভ মবদ তোভ
১৬. কবচ লরফু োতোয ভলতো, কোাঁচো ফোতোবফয ভলতো ফুজ ঘো- ঘো
১৭. ো বচর, লোনোরী ডোনোয বচর- ো বচর
১৮. ধোনবাঁবড নদীবিয োল- ো বচর
১৯. বযীললয ডোলর লাআ োবে লদম ধযো- ঙ্খভোরো
২০. ালনক কোকোতুমো োমযো বছর- নগ্ন বনজেন োত
২১. ভমূলযয লেলভয ভলতো যবঙন দেোম- নগ্ন বনজেন োত
২২. যবত পভ লগরোল তযভুজ ভদ- নগ্ন বনজেন োত
২৩. লভোযগ পুলরয ভলতো রোর াঅগুন- বকোয
২৪. বচতো ফোবঘনীয োত লথলক বনলজলক ফোাঁবচলম- বকোয
২৫. নদীয জর ভচকো পুলরয ভলতো রোর- বকোয
২৬. ৃবথফীয লপোবরকো- বযলণযো
২৭. াঅাঁচলরয লচোয কোাঁিো লফলছ- াঘ্রোণ েোন্তলয
২৮. কদভতরোম দোাঁডোতোভ বগলম ফোাঁলয ফোাঁববি োলত- াস্ত চোাঁলদ
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২৯. পণীভনোয ফলন ভনো যলমলছ নোবক?- রূী ফোাংরো
৩০. দোাঁলতয ভলতো ফোাঁকো চোাঁদ- জ
এভনাআ াাংেয উদোযণ লদমো লমলতাআ োলয। মো বদলত বফলল কষ্ট কযলত মনো। লজাআ
কবফ জীফনোনলন্দয কবফতো গুবর লথলক তো লদমো মোম। “রূী ফোাংরো” কোফযিে ফোাংরো লরোকজ-জগত এফাং
লরোকাংস্কৃবি্য কথোম বযুয। ফোাংরোয েফচন, বকাংফদন্তী াঅয রূকথোম বযো। এাআ লরোকোত বোফনো কবফ
জীফনোনন্দ দোলয হৃদল ফেদো বফযোজভোন। “একবি নিত্র াঅল” িলে াম্বুজ ফু ফলরলছন- “াঅভোলদয
এাআ লরৌবকক ৃবথফী, এাআ ফোস্তফ জীফন, রূী ফোাংরো কবফ এযাআ োোোব বভবরলম বদললছন ভোোযোজয।
এাআ চন্দ্রভোরো, ঙ্খভোরো, কঙ্কোফতী, কোঞ্চনভোরোয াশ্রুজর কোবনী, ভীনকনযো  িীযোলজয াাংলয
শবযফ। াথচ তোাঁয যচনোয এাআ জগৎ এত তয, এত ফোস্তফ লম ভলন  বতবন লাআ জীফ জগলত োবযলম
লগলছন।”
কবফ তোাঁয কোলফয রূকথোয ঙ্খভোরোয ছবফ এাঁলকলছন- “দবেন বলয ভোথো ঙ্খভোরো লমন ুলড মোম”
“ঙ্খভোরো
তোাঁয ফহু কবফতো রূকথোয েবোফ লডলছ“যুাঁবি বচতলরয উদ্ভোবত স্বয
ভীনকনযোলদয ভলতো; ফুজ জলরয পোাঁলক তোলদয োতোরুযী ঘয
লদেো মোম”
াথফো
“ ল এক লভলম,- বনাঃোড় যীলত এক োোলডয কোলছ,
লাআেোলন াঅয নোাআ লক,এক ঘলয োরলঙ্কয লয শুধু একেোনো লদ
লড াঅলছ- যস্পয
োাঁচোরী  দোফরীয েবোফ- তোাঁয কোলফয যলমলছ। লমভন“পনীভনো ফলর ভনো যলমলছ নো বক? াঅলছ, ভলন ,
এনদী বক কোরীদ নম? াঅো, ঐ ঘোলি এরোলনো লেোাঁো
নকোয ভুে াঅবভ লদবে নো বক? বফলণ্ণ ভবরন ক্লোন্ত কী লম
তয ফ;- লতোভোয এ স্বপ্ন তয, ভনো ফবরো লগরবনলজ।”
রূকথোলক কবফ লরোককোলফযয জীফলনয লঙ্গ াআবতোলয কোর লথলক ফতেভোন কোর মেন্ত বভবরলম
বদলমলছন কবফ। লমভন“ভধুকী ঘো ছোমো--- াঅবোলছ চন্ডীদো- যোভেোলদয যোভো োলথ োলথ তোয/ ঙ্খভোরো, চন্দ্রকরোাঃ
ভৃত ত বকলোযীয কঙ্কলণয স্বয!”
লফৌদ্ধমুলগয লরোকশ্রুবত  তোয কথো কবফ জীফনোনলন্দয কোলফয এললছ ফোযফোয। “ুযঞ্জনো” কবফতো
বতবন ধভেোলোলকয লছলর ভললন্দ্রয কথো ফলরলছন, “ুলচতনো” কবফতো ফুদ্ধ ফো কনপুবমোলয কথো
ফলরলছন। াম্বোোরী, ুজোতো এফাং ঙ্ঘবভত্রোয েঙ্গ এললছ নোনো কবফতোম।
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ফোাংরোয লঙ্গ বনবফডবোলফ জবডলম াঅলছ রূকথো, লরোকত পো, োাঁচোল্ কীতেন, দোফরী েবৃবত মোয লঙ্গ
ফোাংরোয িোভীণ জীফলনয াতযন্ত বনবফড লমোগ যললছ। “রূী ফোাংরো” মোয ুস্পষ্ট েভোণ রিয কযো মোম।
লমভন“ভধুকয বডঙো লথলক নো জোবন ল কলফ চোাঁদ চম্পোয কোলছ
এভনাআ বজর- ফি- তভোলরয নীর ছোো ফোাংরোয ারূ রূ
লদলেবছলরো; লফহুরো একবদন গোঙুলডয জলর লবরো বনলমকৃষ্ণোদ্বোদীয লজযোৎস্নো মেন ভবযো লগলছ নদীয চড়োলোনোবর ধোলনয োল াাংেয াশ্বত্থ ফি লদলেবছলরো, ো,”
ভনোভঙ্গলরয ফবণক চোাঁদ দোগযলক ভনলন বনল এল কবফ ফোঙোবর োঠলকয ভলনোলরোলক
রূীফোাংরোয বচযন্তন ারূ রূবিলক তুলর ধলযলছন। চোাঁদদোগলযয বভলথয েলোগ ম্পলকে েোফবন্ধক
তরুণ ভুলেোোধযো ুচোরুবোলফ ফলরলছন“ভনোভঙ্গর কোলফযয চোাঁদদোগয ফবণক। াথচ তোয লচোলে ফোাংরোয রূভোধুমে ধযো লড়বছর।
ভধযমুলগয লাআ ধূয স্মৃবত লিলন এলন কবফ একোলরয ফোঙোবর োঠলকয কোলছ রূী ফোাংরোলক ারূো
কলয লদেোলত লচললছন। চম্পকনগযী লথলক চোাঁলদয ফোবণজযমোত্রোয লথ “তভোলরয নীর ছোো” কৃলষ্ণয
লেলভয াঅবো ছবড়ল বদললছ। ফোঙ্গোবরয “কোনু ছজোড়ো গীত নো” েফোলদয কথো ভলন লযলোআ ফুবঝ শফ
চোাঁলদয মোত্রোলথ তভোলরয ছোোোত ঘলিলছ।” ফোাংরোয েকৃবত এভনাআ লম, ল লোকোলতেয বিদল ঞ্চোয
কলয োন্ত্বনো এফাং লফাঁলচ থোকোয এক াভর াঅনন্দ। ফোাংরোয েকৃবতয জীফতোাআ লম স্বোভীোযো লফহুরোলক
াদভয েোণবত পলত বযুয কলয তুলরবছর তো- কবফ াআবঙ্গতফোীবোলফ াঅভোলদয ফুবঝল বদললছন“যোভোয নযভ গোন শুলনবছর”। াঅয এযাআ জনয লললভ লফহুরোয হৃদল এক েোণচোঞ্চলরযয লঢউ তুলরবছর
ফলরাআ লফহুরো তোয স্বোভীয েোণ বপলয োফোয জনয লদফতোলদয েুব কযলত বছন্ন েঞ্জনোয ভলতো ফ লোলোবকফন্ধন বছন্ন কলয াআন্দ্র-লদলফয বো লনলচবছর। কবফয বোলো“--একবদন াভযো বগল
বছন্ন েঞ্জনোয ভলতো মেন ল লনলচবছর াআলন্দ্রয বো।”
াঅজ তোাআ „ “‟লোনোলফ রক্ষ্মীয গোন বোোলনয গোন নদী লোনোলফ বনজেলন/ চোবযবদলক ফোাংরোয ধোনীোবড়োদো োাঁে-ফোাংরোয ঘো,” ফো “ বকলোযীয চোর লধোমো ববলজ োত” বকাংফো “ াঅলযো াঅলগ যোজুত্র কতবদন
যোেো/ লিলন লিলন এাআ লথ,” লমেোলন “ ফহুবদন কীতেন বোোনগোন রূকথো মোত্রো োাঁচোরীয” “ লফহুরো
রনোয ভধুয জগলত” “ডোাআনীয ভত োত তুলর, বজনোয ডোলর কোাঁলদ --- বনভকোবতেলকয চোাঁলদ।” ফো
“চোাঁদ দোগযাঃ তোয ভধুকয বডঙোবিয কথো ভলন াঅল,
কোরীদল কলফ তোযো লড়বছলরো একবদন ঝলড়য াঅকোল,লবদলনো াাংেয োবে উলড়বছলরো নো বক কোলরো ফোতোলয গো,
াঅজ োযোবদন এাআ ফোদলরয জলর ধলরশ্বযীয চড়ো
গোাংোবরলেয ঝোাঁক, ভলন , লমন লাআ কোরীদল বোলাঃ
এাআফ োবেগুলরো বকছুলতাআ াঅবজকোয ন লমন- ন-”
লম ফোাংরো “ ভোথুলযয োরো লফাঁলধ কতফোয পোাঁকো র েড় াঅয ঘয!”
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জীফনোনন্দ বচত্রকলল্পয কবফ। লম বচত্রকলল্পয ভোধযলভ কবফ ফোাংরোয লরৌবকক ছবফলক পুবিল তুলরলছন।
লাআ ছবফলক ফোস্তফোবত কযলত কবফ োবেয বচত্রকল্প, নদীয বচত্রকল্প, গোছ-গোছোবরয বচত্রকল্প তথো নোনোন
উভো-নদীয াভৃতবোণ্ডোলয ঝোাঁ বদললছন। রূী ফোাংরোয োবে লমন লৌন্দমেোনুবূবতয তয  ুন্দলযয
বফবূবতভোেোলনো। কবফ ফোাংরোয োবরে, োবতোাঁ, ফক, ভোছযোঙো, বনভোবে, দোাঁড়কোক, চড়ুাআ, লাঁ চো, কোক,
যোজোাঁ, রক্ষ্মীলাঁচো, ঙ্খবচর, লকোবকর, বপলঙ, েঞ্জনো, লদোলর েবৃবত কবফ-লচতনো েোণফন্ত  ধ্ববনভ
কলয ঘন য লঢলর বদললছন। এাআ োবেলদয ভলধয োাঁ, এফাং লাঁচো কবফ ফযফোয কলযলছন কোরলচতনোয
েতীক বললফ। কবফয ফযফহৃত োাঁ ল উলঠলছ লবোলযয াঅকো কেন ফো নফীন েোলণয নফ ূচনোয
াঅনন্দ, লযোভোঞ্চ, গবতভ েোলণয উেো। লমভন“লবোলযয াঅকোেোনো যোজোাঁ বলয লগলছ নফ লকোরোলর
নফ নফ ূচনো;”
জীফনোনন্দ রক্ষ্মীলাঁচোলক কবফ-ান্তলযয স্বপ্নোলধয কথোলক েকো কযোয জনয ফযফোয কলযলছন“রক্ষ্মীলাঁচো গোন গোলফ নোবক তোয রক্ষ্মীবিয তলয?
লোনোয স্বলপ্নয োধ ৃবথফীলত কলফ াঅয ঝলয!”
কবফয কোলছ োবরে োবেবি োবজয ললছ লৌন্দলমেয রূ-বফবো বনল। লমভন“লদবেফ েলযী দোনো োবরলেয ন্ধযো বভ াআল াঅল
ধফর লযোলভয বনলচ তোোয রুদ ঠযোাং ঘোল ান্ধকোলয
লনলচ চলর-একফোয-দুাআফোয-তোযয ঠোৎ তোোলয
ফলনয বজর গোছ দোক বদল বনল মো হৃদলয োল;”
োবেয ফণে  যলঙ্গয বফবো জীফনোনলন্দয কোফয শুধু উজ্জ্বর ন উজ্জ্বরতয। মোয বকছু দৃষ্টোন্ত তুলর ধযো মোক১।
“লচল লদবে ছোতোয ভলতো ফলড়ো োতোবিয বনলচ ফল াঅলছ
লবোলযয লদোলল্পোবে-“
২।
“কলফকোয লকোবকলরয, জোলনো বক তো? মেন ভুকুন্দ্রোভ, ো,
বরবেলতবছলরন ফল দুলয োলধয ল চবণ্ডকোভঙ্গর,
লকোবকলরয ডোক শুলন লরেো তোাঁয ফোধো ো- লথলভ লথলভ মো;৩।
“নযভ জোলভয ভলতো চুর তোয, ঘুঘুয ফুলকয ভলতো াস্ফুি াঅঙুর;”
-াআতযোবদ োবে লমন তোাঁয কবফতো উলঠ এললছ ফোাংরোলদলয এক েোণলবোভযোয বচত্রধ্ববনয েতীলক।
ফোাংরোলদ নদীভোতৃক লদ। কবফ জীফনোনন্দ দোলয শকলোয লমৌফন কোর ূফে ফোাংরো ফবযোলর
লকলিলছ, তোাআ নদীলফবষ্টত ূফেফোাংরোয লঙ্গ হৃদম াঅত্মীমতো-ফন্ধলনয জনয নদীয েবত কবফয গবীয লেভ
থোকোাআ স্বোবোবফক। জীফনোনন্দী বচত্রকলল্পয ানযতভ উোদোন নদী। নদীলক বতবন লফলছ বনলমলছ বনলজয
ভভেফোণীলক েকো কযোয জনয। নদীলক াঅশ্রম কলযাআ তোাঁয বফবষ্ট বোফনো েকো ঘলিলছ রূক াঅবশ্রত
লভোড়লক। “রূী ফোাংরো‛ কোলফযয কবফতো গুবরলত কবফ নদীলক নোনো বোলফ ফযফোয কলযলছন। কেলনো
াঅত্মগত বোফনোম নদীয রূোশ্রল াঅত্মেকো কলযলছ, কেলনো ফযঞ্জনোশ্রী াআবন্দ্রোনুবূবতয বচত্রকলল্প,
কেলনো নদী উভো রূলক নোযীভূবতে লম উলঠলছ। ফোাংরোলদ নদীলক বঘলয লমভন োবরত লতভনাআ নোনো
ধযলনয লরোক উৎফ এাআ নদীলক লকন্দ্র কলয। ফোঙোবর ভোনুললয শদনবন্দন জীফলন ফড উদোন লরো নদী।
নদীলথ ঘলি ফযফো-ফোবণজয, রিীরোব। নদীয ঘোলি ঘলি াশ্রু বফজেন। ো-হুতো, ফযোথো- লফদনো ,
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াঅনন্দ- ুে ফবকছুাআ ফোঙোবরয জীফলন াবতফোবত ম নদীলক বঘলয। এভনবক ভোনুললয াঅকোঙ্ক্ষো াঅয স্বপ্ন
এাআ নদীলক লকন্দ্র কলয। জীফনোনন্দ ান্তযলক ববযলম তুলরবছলরন নদী-ভিতো। মোয জ্বরন্ত উদোযণ াঅভযো
বকছু তুলর ধযলত োবয। লমভন‚কেন ভযণ াঅল লক ফো জোলন- কোরীদল কেন ঝড
কভলরয নোর বোলঙ- বছাঁলড় লপলর গোাংবচর োবরলেয েোণ
জোবন নোলকো; - তফু লমন ভবয াঅবভ এাআ ভোঠ- ঘোলিয ববতয,
কৃষ্ণো মভুনোয নম- লমন গোঙ্গুলড়য লঢউ াঅঘ্রোণ
লরলগ থোলক লচোলে-ভুলে-”
াথফো
‚একবদন জরববড নদীয োলয এাআ ফোাংরোয ভোলঠ
বফীণে ফলিয বনলচ শুলম যফ‛
ফো
‚এেোলন নদীয ধোলয ফোভবত ধোন গুলরো ঝবযলছ াঅফোলযোাঃ‛
বকাংফো
‚ নদীয জলরয গন্ধ লকোন এক নফীনোগতোয
ভুেেোনো বনলম াঅল‛
াঅফোয ভলন লড
‚- ৃবথফীলত বিমভোণ লগোধূবর নোবভলর
নদীয নযভ ভুে লদেো মোলফ‛
েকৃত ালথোআ নদী-লেভী  নদীয লৌন্দমে-ূজোযী কবফ জীফনোনন্দ দো। তোাআলতো বতবন াম্লোন ফদলন
াঅভোলদয ফলরন “বোোলনয গোন নদী লোনোলফ বনজেলন‛ জীফন লমভন তয, ভৃতুয লতভবন তয। জীফনভৃতুয-তযলক কবফ তোাঁয বনলজয উরবি বদল নদীয রূলক ফযফোয কলযলছন। তোাআ াঅভোলদয ফরলত কুন্ঠো
লনাআ লম জীফনোনন্দ দোলয কবফতোম নদীয ফযোকতো জীফন লতযয বত্রলফণী ঙ্গভ রূল উবস্থত।
জীফনোনলন্দয কোলফয নোযী এক বফলল ভমেোদোম েবতবষ্ঠত। নোযী লম শুধু লেভ লম্ভোলগয ফস্তু নম নোযী
লমন াঅলযো বকছু এাআ বোফনোম াঅলরোবকত লমলছ জীফনোনন্দ দোলয কবফতোয ছলত্র ছলত্র। যফীন্দ্রনোথ নোযীলক
লদলেলছন বফলদীরূল াআবন্দ্র-জগলতয ফোাআলয এক শুদ্ধ বফত্রতোম, ফুদ্ধলদফ ফু লদলেলছন নোযীলক লেলভয
কোভনোয লবতলয, াআবন্দ্রম লম্ভোলগ ম্পূণেরূল লদীরূল। জীফনোনন্দ দো নোযীলক লদীরূল লদলে
াআবন্দ্রমজ লবোগ-রোরোলক একভোত্র ফস্তু লবলফ লননবন। নোযীলক বতবন লদলেলছন এক নতুন ঞ্জীফনী বত প
রূল। নোযী লবোগ-রোরোয ঊলধ্বে লমন াঅয ালনক বকছু - ফযথো-লফদনোম-াঅনলন্দ, যলল-স্বলপ্ন এভনবক
বোফলরোলক মোয উবস্থবত ছোমোয ভতন ফেিণ ুরুললয োল োল থোলক। নোযী লম লকোলনো দোী নম - এক
াঅনন্দভমী লেভত্ত্বো স্বরূবনী এাআ বোফনোম জোবযত লমাআ রূী ফোাংরো কোলফযয কবফতোম জীফনোনন্দ
নোযীলক তুলর ধলযলছন। এ কোলফয এক বচযন্তন নোযীয লেভ ভূবতে এাঁলকলছন।। লম লেভভূবতে বচযন্তন ফোঙোবর
নোযীয!
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ভনোভঙ্গলরয বফলমলক কবফ চোযবি লনলি ফযফোয কলযলছন। এাআ চোযবি লনলি কোরুলণযয ছবফ
এাঁলকলছন। নকোয ভুলেয েতীলক বতবন াঅফভোন বচযন্তন এক ফোঙোবর নোযীয ভূবতে াঅভোলদয োভলন তুলর
ধলযলছন কবফ াঅত্মোয লফদনোত উরবিয বচত্ররূভমতোম।
“ এ নদী বক কোরীদ ন? াঅো, ঐ ঘোলি এরোলনো লেোাঁোয
নকোয ভুে াঅবভ লদবে নো বক? বফলণ্ণ ভবরন ক্লোন্ত বক লম
তয ফ;- লতোভোয এ স্বপ্ন তয, ভনো ফবরো লগর বনলজ।”
রূী ফোাংরোয দুাআ নাং লনলি লফহুরো চবযত্রবিয ভোধযলভ এক লেভভমী স্বোভীোযো ফোঙোবর নোযীয বচযন্তন
নোযী রূবিলক তুলর ধলযলছন। স্বোভীয জনয লম ফোঙোবর তী-নোযীযো ফ কযলত োলযন- এ কথোাআ বতবন
াআবঙ্গতভতোম ফরলত লচলমলছন ভনোভঙ্গলরয ুযোন-চবযত্র লফহুরোলক উস্থোবত কলয তোয স্বোভীয েোণ
ববিোয জনয াআলন্দ্রয বোম বছন্ন েঞ্জনোয ভলতো নোচোয দৃলযয ভলধয বদলম।
ছোবি নাং লনলি মেন বতবন রুদ োবড বযধোলন ঙ্খভোরোয জন্ম াআবতো েলঙ্গ াঅভোলদয এ কথো
ফলরন“লমেোলন রুদ োবড লরলগ থোলক রূীয যীলযয য
ঙ্খভোরো নোভ তোযাঃ এ-বফোর ৃবথফীয লকোন নদী ঘোল
তোলয াঅয েুাঁলজ তুবভ োলফ নোলকো- বফোরোিী বদলমবছলরো ফয,
তোাআ ল জলন্মলছ নীর ফোাংরোয ঘো াঅয ধোলনয ববতয।”
- এাআ ফবণেত ছবফবি র বচযন্তন ফোঙোবর নোযীভূবতে, মো ফোঙোবর-ভলন স্বলপ্নয ভত াঅজ ফোাংরোয েকৃবতয
ভলতোাআ জীফন্ত। বতন নাং লনলি চন্দ্রভোরো, ভোবনকভোল্ ঙ্খভোরো এাআফ রূকথো ফো লরোককথোয লম
নোযীলদয উলেলয জীফনোনলন্দয উৎোবযত লফদনোয েকো ঘলিলছ তোয ভূলর লমভন যলমলছ কবফ-ান্তলযয
ফোাংরোয লৌন্দলমেয েবত এক েগোঢ ভভেলফোধ, লতভবন বকন্তু াঅলযকবি াআবঙ্গত বনবত যলমলছ মো লরো
বচযন্তন স্বপ্ন-নোযীলদয েবত এক গবীয ফযোকুরতো। লম স্বপ্ননোযী াঅফভোন ফোঙোবর ভলনয স্বপ্নভমী বচযন্তন
নোযীয, মোযো ভলয নো- লফাঁলচ থোলক রূকথোম, লরোককথোয গলল্প গলল্প। লাআ বচযন্তন স্বপ্নভমী নোযীাআ লমন
কবফয াঅকোবঙ্ক্ষত। কবফ কথোলতাআ মো উৎোবযত“লমাআেোলন ফলচলম লফব রূ- ফলচলম গোঢ় বফলন্নতো;
লমাআেোলন শুকোম দ্ম- ফহুবদন বফোরোিী লমেোলন নীযফ;
লমাআেোলন একবদন ঙ্খভোরো চন্দ্রভোরো ভোবনকভোরোয
কোাঁকন ফোবজত, াঅো, লকোনবদন ফোবজলফ বক াঅয!”
রূী ফোাংরো কোলফযয একুতভ লনলি ফরলরন“াশ্বলত্থ ন্ধযোয োমো মেন লরলগলছ নীর ফোাংরোয ফলন
ভোলঠ ভোলঠ বপবয একোাঃ ভলন ম ফোাংরোয জীফলন াংকি
লল লম লগলছ াঅজ;- লচলম দযোলেো কত কত তোব্দীয ফি
োজোয ফুজ োতো রোর পর ফুলক রল োেোম ফযঞ্জলন
াঅকোঙ্ক্ষোয গোন গোম- াশ্বলত্থযো বক লমন কোভনো জোলগ ভলনাঃ
তীয ীতর ফ ফহুবদন লকোলর রলম লমন াকি
উভোয লেলভয গল্প ললমলছ ল,- চন্দ্রলেলযয ভত তোয জি
উজ্জ্বর লতলছ তোাআ প্তভীয চোাঁলদ াঅজ ুনযোগভলন;”
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লরোকজ-কবফ জীফনোনন্দ দোাঃ লেবিত “রূী ফোাংরো”

বফবূবতবূলণ বফশ্বো

রূী ফোাংরো কোফযিে লরোককথো  ুযোণোশ্রী ফোকেবতভো গুবরয োোলময বতবন ফোঙোবরয বনজস্ব াংস্কৃবত
 ধভেলক এফাং ফোঙোবর নোযীয চোবযবত্রক শফবষ্টযলক াঅভোলদয োভলন তুলর ধলযলছন। ভনোভঙ্গর লথলক
নকো  লফহুরোলক উস্থোন কলযলছন লস্ন  লেলভয েবতভূবতে বললফ। লেোবলতবতৃেকো ফোঙোবর নোযীয
শনবতক চবযলত্রয াঅদলেয েতীকস্বরূ লিলন বনলমলছন রূকথোয লরোককথোয ঙ্খভোরোলক। এফাআ কবফ
কলযলছন, ভুেযত নোযীয েবত তোয গবীয শ্রদ্ধো  ভভেলফোলধয জনযাআ। রূী ফোাংরো াঅয ফোাংরোয নোযীলদয
ভলধয বতবন লকোন লবদোলবদ যোলেনবন, নোযী  েকৃবত লমন এক বচযন্তন লেভভূবতে; এলক ালযয বযূযক!
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