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যফীন্দ্র াহত্তে ফাাঈরদশন
কাবেরী েসু
এভ. এ., প্রাক্তন ছাত্রী, ফাাংরা হফবাগ, মাদফুয হফশ্বহফদোরয়
Abstract
The Bauls are devoted souls of the God who believes in the supreme power. Baul is the
word of heart of the people which is realization of the absolute in living being. Humanity is
the only religion for Baul who has no caste, no race, no violence, and no discrimination.
Baul is born in the deep faith of Paramatman and humanity. Though they have religious
symbols on the outside, their hearts are irreligious, casteless and raceless. They are
servants of the eternal God. There are different ways of Dharmasadhana in the history of
Indian Dharmasadhana. The first is Dharmashastra-based Dharma Sadhana then Baul of
rural Bengal. There were presented of great aristocrats, authors and founders in
Dharmashastra and baul. The contribution of Baul in the practice of sadhana in
Bangladesh is undeniable. They always realize the eternal God, who is ultimate. The object
of their love is the God of their hearts. They have a pure mind, they always believe in love.
They are real God-lovers, they gain the God of the heart through love. The Bauls say that
truth is the religion of the soul. So if you want to know the truth, you have to know it
through your soul. We have seen the search for truth in various discussions of
Rabindranath's literature. He has become a devotee like a devotee of Baul Sadhana in
search of the truth. The presence of Baul melody in can be noticed in his literature. He has
presented a unique Baul philosophy in his literature. I want to show in this paper how
Rabindranath came in contact with Baul, how Baul influenced his literary works and how
he was influenced by Baul. Above all, how did he praise the Baul Sadhana in search of
truth? I would like to show that how the Baul Sadhana and Rabindranath's literary sadhana
integrated each other and how the Baul philosophy nourished Rabindranath's literature.
Keywords: Baul, Sadhana, folk song, religion, humanism, eternal love, almighty
ূচনা: ফাাঈর র াংায-মভা ভুক্ত, াঈদাীন, াইশ্বয-াগর  যভতত্ে হনত্ফহদতপ্রাণ। ফাাঈহরয়া ভত াঅধুহনক নয়। এত্তা
মাআ াঅহদকার মথত্ক ল্লী মরাত্কয ভত্নয কথা। হিহতত্ভান মন-এয ভত্ত, ‘মতকার ভানফ, ততকার এাআ ফাাঈর হজয়া
ভত।’ াথশাৎ াঅহদ ানন্ত এাআ ফাাঈর হজমা ভত। ফাাঈর াধনায ভভশকথা ত্রা জীফত্তায় হনতে স্বরূত্ক াঈরহি কযা।
এাআ হনতে স্বরূ ‘াধযা’। ফাাঈত্রয একটাাআ ধভশ তা র ভানফধভশ। এয মকান ফণশ নাাআ, জাহত নাাআ, নাাআ মকান হাংা, নাাআ
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মকান মবদাত্বদ। ফাাঈর ফহুধভশ াস্বীকায কত্য, ফাাঈর ফণশীন, জাহতীন একভানফ ধত্ভশ হফশ্বাী। ফাাঈত্রযা জ যর এত্দয
একহটাআ জাহত তা র ফাাঈর জাহত। এযা ভানফ ধত্ভশয মপ্রযণাম হযচাহরত। এযা প্রাত্ণয জ ধভশত্ক জীফত্ন স্বীকায কত্য।
জ যর হফশ্বাত্ যভাত্মা  ভানফতায হভরত্ন ফাাঈর-ভত্নয জন্ম। াংস্কায  ধভশফত তাত্দয ফহযত্ে ধভশীম হচহ্ন
থাকত্র তাত্দয ভন ধভশীন, জাহতীন  ফণশীন। তাযা জ যর ভানুল ভাত্র। তাযা হচযন্তন াইশ্বয মপ্রভী াইশ্বত্যয দা।
রারন পহকত্যয বালাম
“ ‚বত্ক্তয দ্বাত্য ফাাঁধা াঅত্ছন াাঁাআ
হন্দু হক মফন ফত্র জাত্তয হফচায নাাআ।‛
াত্চনা াজানা তথে ন্ধাত্ন ফাাঈত্রয প্রমা: বাযতীম ধভশাধনায াআহতাত্ ধভশাধনায হফহবন্ন ধাযায প্রচরন াঅত্ছ ।
বাযতীম ধভশাধনায় াঅভাত্দয প্রথত্ভাআ স্মযত্ণ াঅত্ ধভশাস্ত্র াঅহিত ধভশ াধনা। এাআ ধভশ াস্ত্রগুহরয যচহয়তা 
স্থহয়তাত্দয ভত্ধে ফড় ফড় াহবজাত, হফদ্বান, হিতজত্নত্দয াঈহস্থহত মনাৎ কভ নয় । এাঁত্দয ত্যাআ াঅত্ ল্লী ফাাংরায
ফাাঈরত্দয কথা। ফাাংরাত্দত্য াধনায চচশায় ফাাঈরত্দয াফদান ানস্বীকামশ । ফাাঈর াধত্কযা ফাাংরাত্দত্য ভত্ভশয কথা
ফত্রহছত্রন।
ফহুতাব্দী ধত্য জাহতাংহক্তয ফহবূশত হনযিয একদর াধক াস্ত্রবাযভুক্ত ভানফধভশাআ াধন কত্য এত্ত্ছ। তাাঁযা ভুক্তুরুল
তাাআ ভাত্জয মকান ফাাঁধন ভাত্নহন। তত্ফ ভাজ তাাঁত্দয ছাড়ত্ফ মকন? তখন তাাঁযা ফত্রত্ছ “‘াঅভযা াগর , াঅভাত্দয কথা
ছাহড়য়া দা। াগত্রয মতা মকান দাহয়ে নাাআ।’ ফাাঈর াথশ ফায়ুগ্রস্থ, াথশাৎ াগর। াঅয তাাঁযা ফত্রন “‘ভত্ন কহয মমন াঅভযা
াভাহজক হাত্ফ ভহযয়াাআ মগহছ’। ফহুতাব্দী ধত্য জাহতাংহক্তয ফহবূশত একদর হনযিয াগর াধক াস্ত্রবাযভুক্ত
ভানফধত্ভশয াধনায় ভগ্ন মথত্কত্ছ, না াঅত্ছ তাত্দয এাআ জাহত না াঅত্ছ তাত্দয ধভশ। তাাঁযা ফাধাীন, ভাজ তাাঁত্দয ফাাঁধত্ত
াত্যহন তাাঁযা ভুক্তুরুল । াঅত্মাযা এাআ াগর এযা ভাত্জয যীহত-নীহতয ম্মুত্খ এত্ হনত্জত্দয হযচম হদত্ত হগত্য়
ফত্রত্ছ “‘াঅভযা াগর , াঅভাত্দয কথা ছাহড়য়া দা। াগত্রয মতা মকান দাহয়ে নাাআ।’ ফাাঈর াথশ ফায়ুগ্রস্থ, াথশাৎ াগর।
াঅয তাাঁযা ফত্রন “‘ভত্ন কহয মমন াঅভযা াভাহজক হাত্ফ ভহযয়াাআ মগহছ’। হন্দু  ভুরভাত্নয মফ  বালায াত্থ
ফাাঈত্রয মফ  বালায ফহু হভর ায়া মায়। ম্প্রদাম হফত্ল- এয মক যিণাত্ফিত্ণয হফত্ল ঐহতে াঅত্ছ। মক
যিণাত্ফিত্ণয দ্বাযা াহত ত্জাআ ম্প্রদামত্ক মচনা মাম । মাআ জনে ফাাঈত্রযা হন্দু ফা ভুরভান মকান হনহদশষ্ট ধত্ভশয মক
তাযা যিণাত্ফিণ কত্যন না ফযাং তাযা ফশধত্ভশয ানুাযী মক যিণাত্ফিণ কত্যন । মদত্ক াঅচ্ছাহদত কত্যন নানা ফস্ত্রখি
হদত্য়। তত্ফ তাত্দয মফবূলায াত্থ ভুরভাহন বাত্ফয াত্নক হভর ামা মাম।
মখন প্রশ্ন কযা য় কত কাত্রয ুযত্না এাআ ফাাঈর ভত  ফাাঈহরয়া াধনা, তখন ফাাঈত্রযা ফত্র- ‚াঅভাত্দয ধভশ
প্রহতহিত াআর জ হনতে ভানফ ত্তেয াঈত্য । কাত্জাআ মতকার ভানফ, ততকার এাআ জ ফাাঈহরয়া ভত। মফদ থ মতা
ম হদত্নয। তাাাআ মতা কৃহত্রভ। াঊহলযা মাআহদন তাা যচনা কহযয়াত্ছন।ফাাঈহরয়া জ ভতাআ ানাহদ কাত্রয। মফত্দয াঅহদ
াঅত্ছ।‛ ধভশাধনায হতনহট থ াঅত্ছ, এয ভত্ধে কভশ  জ্ঞান র মগৌণ থ। কত্ভশ ফাাআত্য মফহ মমত্ত য়। জ্ঞান কভশাত্িা
বার থ, এহট কভশ াত্িা ভানুত্লয মফহ ান্তযে। তত্ফ ধভশাধনায হতনহট ত্থয ভত্ধে মপ্রভ ভুখেতভ  মিিতভ থ।
মপ্রত্ভয াঅহদ-ান্ত এাআ ভানুত্লাআ ।তত্ফ এাআ মপ্রভ াধনায় ভানুত্লয তুরে ভহভা াঅয হকছুত্তাআ মনাআ।
ফাাঈত্রযা ান্তত্যয াঈাে বগফানত্ক ফশদাাআ িিা কত্য। তাত্দয াঈাে বগফানাআ ত্রা তাত্দয যভ গুরু। তাত্দয
মপ্রত্ভয ফস্তু তাত্দয ান্তত্যয বগফান। মম বগফান তাত্দয ান্তত্য মনাআ, ফাাআত্যয জগত্ত হফযাজভান। তাত্ক মতা কখত্না
াঅয জানা মাত্ফনা, রাব কযা মাত্ফ না, বগফানত্ক মত্ত ত্র ান্তত্যয বগফানত্কাআ মত্ত ত্ফ, াঅয এাআ ভন প্রাণ হদত্ম
ান্তত্যয বগফানত্ক বারত্ফত্ মমত্ত ত্ফ, তাত্ক িিা কযত্ত ত্ফ, তাত্রাআ এাআ বগফানত্ক জানত্ত াযত্ফ। ান্তয শুি
না থাকত্র মখাত্ন কখত্না বগফাত্নয মদখা ায়া মায় না, মাআ জনোআ তাযা ভস্ত হাংা-হফত্দ্বল, হভথোচায ভন মথত্ক
দূত্য হযত্ম যাত্খ। তাত্দয ভন থাত্ক হনভশর তাযা ফশদাাআ মভত্রীত্ত হফশ্বাী। তাযা র প্রকৃত মপ্রহভক। মপ্রত্ভয ভাধেত্ভ
ভস্ত হকছুত্ক জম কযায হদত্ক এহগত্ম চত্র এফাং তাযা মপ্রত্ভয ভাধেত্ভাআ ান্তত্যয বগফানত্ক রাব কত্য।
ফাাঈরযা ফত্রন তে হযচম ান্তযাত্মায ধভশ। তেত্ক জানত্ত ত্র ান্তযাত্মায ভাধেত্ভাআ তাত্ক জানত্ত ত্ফ, াআহন্দ্রত্ময
দ্বাযা কখত্নাাআ ত্তেয হযচম ম না। াআহন্দ্রম ফশদাাআ ভানুলত্ক হফভ্রান্ত কত্য, হফভ্রাহন্ত ছডাত্নায ভূত্র াআহন্দ্রম। তাাআ তেত্ক
জানায জনে াঈমুক্ত াধনা কযত্ত ত্ফ, াঈমুক্ত াধনায ভাধেত্ভ তেত্ক জানা ম্ভফ। 'ফাণীত্ক মচাত্খ মদখা' কথাহটয
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ভভশাথশ র াঈমুক্ত াধনায ভাধেত্ভ তে-হযচয় ঘত্ট তাাআ ‘ন দদশ ফাচম্‛। এাআ ফাকোআ হফশ্বত্দফগত্ণয ত্ে াযা হফশ্ব ূণশ
কত্য হফযাজভান। মদফ-নয হফত্শ্বয কত্রয মিত্ত্রাআ এাআ ফাকেহট তে। ফশহক্তয ভূরাআ র তে। াঅয তোআ র
ফশহক্তভান।
যভাত্মা, জীফাত্মা যস্পয মপ্রভ খা। একজন ভুক্ত, ানেহট ফি । দুাআ হফযীত াফস্থাত্ন মথত্ক তাযা ফন্ধু, একাআ ফৃত্ি
দুাআ াহখ াফস্থান কত্য। একজন পর খায় ানেজন ফশ যাস্বাত্দয াতীত। জবাত্ফ ফরত্র ফরত্ত য় মম, ূনেতত্ত্ব,
ানুযাগতত্ত্ব, জতত্ত্ব কায়াত্মাগ প্রবৃহত র ফাাঈরতত্ত্ত্বয ভূর হফলয়। ফাাঈত্রযা ভত্ন কত্যন জাআ র স্বাবাহফক। ঝড় াঈঠত্র
কতিণ প্রকৃহত তা ে কযত্ত াত্য? কাভ র কৃহত্রভ তাাআ িহণক। জ াহন্তাআ াশ্বত। জ হনষ্কাভাআ ান্ত  হচযন্তন।
বগফান জ তাাআ তাাঁয ব্দ মনাআ, প্রকা মনাআ।
ফাাঈর াধনায় যফীন্দ্রনাথ : যফীন্দ্রনাত্থয ফাাঈরপ্রীহতয হযচয় হফহবন্নবাত্ফ াঈদ্ভাহত ত্মত্ছ। হরাাআদ, াহতয,
মফারুত্য থাকাকারীন হতহন হফহবন্ন ভত্য় হফহবন্ন ফাাঈরত্দয াহন্নত্ধে এত্হছত্রন। াাংখে মরাকগীহত হতহন এত্দয কত্ে
শুত্নহছত্রন। এত্দযাআ একজন ত্রন ফশত্িী। যফীন্দ্রনাথ ‘মফাষ্টভী’ গল্পহট হরত্খহছত্রন হরাাআদত্য এাআ হযহচত  জনহপ্রয়
চহযত্রহটত্ক হনত্য়। মফাষ্টভীয রূায়ত্ণ হযহচত রূহটত্কাআ হতহন তুত্র ধত্যত্ছন “ ‘মদহখত্ত াাআরাভ মফাষ্টভী মাআ মবাত্যয
ঝাা াঅত্রায হবতয হদয়া একহট চর কুয়াায ভূহতশয ভত্তা কযতার ফাজাাআয়া হযনাভ গান কহযত্ত কহযত্ত মাআ ুফ
হদত্কয গ্রাত্ভয ভুখ হদয়া চহরয়াত্ছ’।
যফীন্দ্রনাথ মমৌফত্নয প্রাযত্ম্ভাআ ফাাঈত্রয গাথায ভাত্রাচনা হত্ত্ফ ‘ফাাঈত্রয গান’ ীলশক প্রফন্ধহট হরত্খহছত্রন। ১৮৮৩ াত্র
(১২৯০ ফোব্দ) যহচত এাআ মরাকাংস্কৃহত হফলয়ক প্রফন্ধহটাআ তাাঁয প্রথভ গুরুে ূণশ যচনা। যফীন্দ্রনাথ ১৯২৫ াত্রয ১৮াআ
হডত্ম্বয ‘Philosophy of Our People’ নাত্ভ তাাঁয াহববালত্ণ ফাাঈরত্দয কথাাআ ত্ড়হছত্রন। ১৯৩০ াত্র এাআ দীনীন
ন্ত-ফাাঈরত্দয ভানফধত্ভশযাআ ফক্তৃতা হদত্য়হছত্রন াক্সত্পাডশ হফশ্বহফদোরত্য়।
যফীন্দ্রাহত্তে ফাাঈত্রয প্রকা : মরাকাংস্কৃহতয ানেতভ গুরুেূণশ াখা মরাকাংগীত্তয ভত্ধে াঅধুহনক কাত্রয মছাাঁয়া মরত্গ
াত্নক কৃহত্রভ, ারকা, কভদাভী হজহনত্য মম ানুপ্রত্ফ ঘত্টত্ছ মাআ ম্পত্কশ যফীন্দ্রনাথ মত্থষ্ট ত্চতন হছত্রন। ভম্মদ
ভনুয াঈহিন-এয ‘াযাভহণ’ গ্রত্েয বূহভকায় যফীন্দ্রনাথ হরত্খহছত্রন” ‚’কর াহত্তে মমভন, মরাকাহত্তে মতভহন,
তায বাত্রা ভত্ন্দয মবদ াঅত্ছ। কহফয প্রহতবা মথত্ক যধাযা ফয় ভন্দাহকনীয ভত্তা ারিে মরাক মথত্ক ম মনত্ভ াঅত্’।
তাযয একদর মরাক াঅত্ মাযা খার মকত্ট মাআ জর চাত্লয মিত্ত াঅনত্ত মরত্গ মায়। তাযা ভজুযী কত্য , তাত্দয াত্ত
এাআ ধাযায গবীযতা, এয হফশুিতা চত্র মায়, কৃহত্রভতায নানা প্রকাত্য হফকৃত ত্ত থাত্ক। াহধকাাং াঅধুহনক ফাাঈত্রয গাত্নয
াভূরেতা চত্রত্গত্ছ, তা চরহত াত্টয স্তা দাত্ভয হজহন ত্য় ত্থ হফত্কাত্চ্ছ। তা াত্নকস্থত্র ফাাঁহধ মফাত্রয ুনযাফৃহত্ত
এফাং ােকয াঈভা তুরনা দ্বাযা াঅকীণশ তায াত্নকগুরাআ ভৃতুে বত্য়য াত্ন ভানুলত্ক মফযাগী দত্র টানফায প্রচাযক
হগহয।এয াঈায় মনাআ খাাঁহট হজহনত্য হযভান মফহ য়া াম্ভফ, খাাঁহটয জনে াত্িা কযত্ত এফাং তাত্ক গবীযবাত্ফ হচনত্ত
মম মধত্মশয প্রত্য়াজন তা াংাত্য হফযর। এাআজনে কৃহত্রভ নকত্রয প্রচুযতা চরত্ত থাত্ক। এাআজত্নে াধাযনত মম ফ ফাাঈত্রয
গান মমখাত্ন মখাত্ন ায়া মায়, াহত্তেয হদক মথত্ক তায দাভ হক মফহ নয়।‛
যফীন্দ্রনাথ হন্দু ভুরভান হভরত্নয তেরূহটত্ক প্রতেি কত্যহছত্রন ফাাঈর ম্প্রদায়, ফাাঈত্রয গান  তায তত্ত্ববাফনায
ভত্ধে হদত্য় । হতহন তায এাআ াহবজ্ঞতাাআ ‘াযাভহন’ গ্রত্েয বূহভকায় াঈত্ল্লখ কত্যত্ছন। যফীন্দ্রনাথ ফাাঈর গান  ফাাঈর
তত্ত্ত্বয প্রে বাযতফলশীয় দাশহনক ভাত্েয াহববালত্ন াঈস্থাহত কত্যহছত্রন । হতহন প্রতেি কত্যহছত্রন ফাাংরাত্দত্য
হনযিয, যর কহফ ফাাঈরত্দয গাত্ন ীভায াউত্িশ াীত্ভয াহবায াঅকাঙ্ক্ষা । হফখোত াআাংত্যজ কহফ মহরয কাত্ফে ফহণশত
ুন্দত্যয প্রহত াতীহন্দ্রয় াঅত্ফত্য ত্ে ফাাঈত্রয গাত্ন ধ্বহনত াঅকাঙ্ক্ষায াদৃে হতহন রিে কত্যহছত্রন।
াঅত্র ফাাংরায মরাক াংগীত যফীন্দ্রাংগীত্তয ুহফার বািাত্য একহট গুরুেূণশ স্থান দখর কত্যত্ছ। যফীন্দ্রনাথ
মরাকাংগীত্তয ুত্য াাংখে গান যচনা কত্যত্ছন, এছাড়া মরাকাংগীত্তয হফহবন্ন হফবাগ মথা – ফাাঈর, াহয, ঝুভুয,
বাহটয়াহর, াঅগভনীগান, মগািগান প্রবৃহত তাাঁয যচনায় প্রোন্তত্য াঈত্ল্লখ কত্যত্ছন । হতহন ফাাংরা াআাংযাহজত্ত ফাাঈর গান 
ফাাঈর তত্ত্ব হনত্য় একাহধকফায গুরুেূণশ ফ ভত্নাবাফ প্রকা কত্যত্ছন। াাাহ যফীন্দ্র াহত্তেয প্রহতহট স্তত্য ফাাঈর
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প্রবাফ হভত্ াঅত্ছ। ‘মখয়া’ কাত্ফেয ‘ঘাত্ট’ কহফতায় ‘ফাাঈত্রয ুয’ কথাহট কাফে হযনাত্ভয নীত্চ যফীন্দ্রনাথ স্বয়াং াঈত্ল্লখ
কত্যত্ছন। কহফতাহটয াঅযম্ভ হনম্নরূ –
‘াঅভায নাাআ ফা র াত্য মায়া
মম ায়াত্ত চরত তযী
াত্েত্ত মাআ রাগাাআ ায়া।’
প্রকৃতত্ি মরাক েীত্তয মিত্ত্র ফাাঈত্রয ুয ফত্র মকান ৃথক ুত্যয াহস্তে মনাআ। াঅঞ্চহরক হফহষ্টতায দ্বাযাাআ
ফাাঈত্রয গানগুহর হচহহ্নত ম। ফাাঈত্রয গান, কীতশন, াহয, বাহটমাহর, ঝুভুয প্রবৃহত গাত্নয াঈয হবহত্ত কত্য গত্ড ত্ঠ।
মাযা জনহপ্রম ফাাঈর তাত্দযত্ক মকন্দ্র কত্য একটা হফত্ল যীহতত্ত ফাাঈর গানগুহর গত্ড াঈত্ঠত্ছ। যফীন্দ্রনাথ এায ফাাংরা
এফাং ায ফাাংরায ফাাঈর হল্পীত্দয াত্থ হযহচত হছত্রন। হিভফত্েয ফীযবূত্ভয ফাাঈরত্দয ত্ে মমভন হযহচত
হছত্রন মতভহন হতহন াজাদুয, হরাাআদ, াহতয প্রবৃহত ূফশফত্েয াঞ্চত্রয ফাাঈরত্দয াত্থ হযহচত হছত্রন।
স্ববাফতাআ যফীন্দ্রনাথ মখন হনত্জয যচনাম ‘ফাাঈত্রয ুয’ ফত্র াঈত্ল্লখ কত্যত্ছন তখন ফুঝত্ত ত্ফ মম এাআ হভি ুত্যয
কথাাআ হতহন মফাঝাত্ত মচত্য়ত্ছন।
‘হশু মবারানাথ’ কাফেগ্রত্েয ‘ফাাঈর’ কহফতায় যফীন্দ্রনাথ ফাাংরায ফাাঈত্রয যর রূহচত্রহটত্ক াহিত কত্যত্ছন –
‘ুাঁহতয কেীখাহন গরায়
ফাাঈর দাাঁহড়ত্য় মকন াঅছ? াভত্নয াঅহঙনাত্ত’
াঅফায ‘ফনফাণী’ কাফেগ্রত্েয বূহভকায় যফীন্দ্রনাথ হফহচত্র বহেত্ত ফাাঈত্রয াঈভা ফোফায কত্যত্ছন “
‘াআ গাছগুত্রা হফশ্ব ফাাঈত্রয একতায, ত্দয ভজ্জায় ভজ্জায় যর ুত্যয কাাঁন, ত্দয ডাত্র ডাত্র াতায় াতায়
একতারা ছত্ন্দয নাচন।’
‘মলপ্তক’ –য ১৩ াংখেক কহফতায় ফাাঈর এফাং হফখোত ফাাঈরগাত্নয ুহযহচত এক ঙহক্ত “ ‘খাাঁচায হবতয াহচন াহখ
কম্মন াঅত্ মায়’” এয ানুলত্ে ুগবীয দাশহনক বাফনায প্রত্ফ মদখা মায়।–
‘যাস্তায় চরত্ত চরত্ত
ফাাঈর এত্ থাভর
মতাভায দয দযজায়।
গাাআর ‚াহচন াহখ াঈত্ড় াঅত্ খাাঁচায়‛
মদত্খ াফুঝ ভন ফত্র
াধযাত্ক ধত্যহছ’
যফীন্দ্রনাথ তায নাটত্ক মমবাত্ফ ফাাঈর গানত্ক ফেফায কত্যত্ছন তা রিণীম “ ‘মগাড়ায় গরদ’ নাটত্কয এত্কফাত্য ভাহপ্তত্ত
একহট ভত্ফত কত্েয গান যত্য়ত্ছ, গাত্নয ুয হনত্দশত্ যফীন্দ্রনাথ হরত্খত্ছন ‘ফাাঈর ুয’, ”
‘মায াদৃত্ষ্ট মমভহন জুটুক মতাভযা ফাাআ বাত্রা
াঅভাত্দয এাআ াঅাঁধায ঘত্য ন্ধো প্রদী জ্বাত্রা।
মকাআ ফা াহত জ্বর জ্বর, মকাঈ ফা ম্লান ছর ছর
মকাঈ ফা হকছু দন কত্য মকাঈ ফা হিগ্ধ াঅত্রা।’
‘গৃ প্রত্ফ’ নাটত্ক মতীন তায মফান হহভত্ক একটা ফাাঈর গান মানায়। ম ফত্র ‘...াত্নকহদন ত্য াঅভাত্দয হকনু
ফাাঈত্রয মাআ গানটা াঅভায ভত্ন ত্ড়ত্ছ।’ এযয মতীন গান গায় –
‘ত্য ভন মখন জাগাহর না মযতখন ভত্নয ভানুল এক দ্বাত্য
তায চত্র মাফায ব্দ শুত্ন
বাঙর ময ঘুভ,
 মতায বাঙর ময ঘুভ ান্ধকাত্য।’...
ফাাঈত্রয ‘ভত্নয ভানুল’”এয প্রতেি াঈত্ল্লখহট এখাত্ন রিনীয়।
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‘াযত্দাৎফ’ ‘মলযিা’, নাটত্ক ফাাঈর ুত্যয াঈহস্থহত হযরহিত য়। যফীন্দ্রনাথ াঈনো এফাং মছাটগত্ল্প ফাাঈর
ুয ফেফায কত্যহছত্রন। ‘মগাযা’ াঈনোত্য ূচনাত্ত একহট ুহফখোত ফাাঈর গাত্নয দু’হট ঙহক্ত ফেফহৃত ত্য়ত্ছ “ ‘খাাঁচায
হবতয াহচন াহখ কম্মন াঅত্ মায়,
ধযত্ত াযত্র ভত্নাত্ফহড় হদত্তভ াহখয ায়।’
াঅফায, ‘চতুযে’ াঈনোত্ মকান এক রীরানন্দ স্বাভীয ত্ে চাটগাাঁয কাত্ছ কীতশত্ন মভত্ত কযতার ফাহজত্য় চীত্য াড়া
াহস্থয কত্য মনত্চ মফড়াত্নায প্রত্ে ফাাঈর প্রবাফ হযরহিত য়।
‘গৃপ্রত্ফ’ নাটকহটয গল্পরূ র ‘মত্লয যাহত্র’। এখাত্ন মতীত্নয কত্ে ফাাঈর গানহট গীত ত্ত শুহন “ ‘ত্য ভন, মখন
জাগহর না ময।’
ফাাংরায় মরাকাংগীত্তয াঅর বািাযী র াঅাঈর, ফাাঈর, মফাষ্টভীযা। যফীন্দ্রনাত্থয াত্থ এত্দয ঘহনষ্ট হযচয় গত্ড়
াঈত্ঠহছর মখন হতহন হরাাআদত্ হছত্রন। এাআ ভত্য়াআ হতহন এত্দয কত্ে াাংখে মরাকগীহত শুত্নহছত্রন। এাআ জনোআ
যফীন্দ্রনাথ ফাাঈর দশত্নয মপ্রত্ভ ত্যহছত্রন।
যফীন্দ্রনাত্থয প্রফন্ধ াহত্তেয ভত্ধে মরাকাংগীত্তয হফহফধ াঈত্ল্লখ াঅত্ছ। হতহন ফাাংরা াআাংত্যহজত্ত ফাাঈর গান  ফাাঈর
াধন তত্ত্ব ম্পত্কশ ফহু প্রফন্ধাহদ হরত্খত্ছন মমগুত্রায ভূরে াহযীভ। ‘জীফনস্মৃহত’ গ্রত্ে ‘গান ম্বত্ন্ধ প্রফন্ধ’ মশাত্য় স্ব-ৃষ্ট
একহট গাত্নয ত্ে একহট ুহযহচত ফাাঈর গাত্নয বাবফকে রিে কত্য হতহন হরত্খত্ছন – ‚স্বয গুঞ্জত্নয ত্ে প্রথভ রাাআনটা
হরহখয়াহছরাভ, ‘াঅহভ হচহন মগা হচহন, মতাভাত্য, ত্গা হফত্দহনী’ – ত্ে ত্ে মহদ ফটুকু না থাহকত তত্ফ এ গাত্নয কী বাফ
দাাঁড়াাআত ফহরত্ত াহয না।হকন্তু াআ ুত্যয ভন্ত্রগুত্ণ হফত্দহনীয এক ারূ ভূহতশ ভত্ন জাগাাআয়া াঈহঠর। াঅভায ভন ফহরত্ত
রাহগর, াঅভাত্দয এাআ জগত্তয ভত্ধে একহট মকান হফত্দহনী াঅনাত্গানা কত্য, মকান যে হন্ধুয যাত্য ঘাত্টয াঈত্য
তাায ফাহড়, তাাত্কাআ াযদ প্রাত্ত ভাধফী যাহত্রত্ত িত্ণ িত্ণ মদহখত্ত াাআ, হৃদত্য়য ভাঝখাত্ন ভাত্ঝ ভাত্ঝ তাায
কেস্বয কখত্না ফা শুহনয়াহছ। মাআ হফশ্ব ব্রহ্মাত্িয হফশ্বত্ভাহনী হফত্দহনীয দ্বাত্য াঅভয গাত্নয ুয াঅভাত্ক াঅহনয়া াঈহস্থত
কহযর এফাং াঅহভ –
‘বুফন ভ্রহভয়া মত্ল
এত্হছ মতাভাহয মদত্।
াঅহভ াহতহথ মতাভাহয দ্বাত্য, ত্গা হফত্দহনী।’
াআায াত্নকহদন ত্য একহদন মফারুত্যয যাস্তাহদয়া মক গাহয়া মাাআত্তহছর “ ‘খাাঁচায ভাত্ঝ াহচন াহখ কম্মন াঅত্ মায়,
ধযত্ত াযত্র ভত্নাত্ফহড় হদত্তভ াহখয ায়’।
মদহখরাভ ফাাঈত্রয গান হঠক াআ একাআ কথা ফহরত্তত্ছ ভাত্ঝ ভাত্ঝ ফি খাাঁচায ভত্ধে াঅহয়া াহচন াহখ ফন্ধনীন
াত্চনায কথা ফহরয়া মায়, ভন তাাত্ক হচযন্তন কহযয়া ধহযয়া যাহখত্ত চায়, হকন্তু াত্য না। এাআ াহচন াহখয হনাঃব্দ মায়া
াঅায খফয গাত্নয ুয ছাড়া াঅয মক হদত্ত াত্য।‛
এছাযা ‘ভানুত্লয ধভশ’, ‘াহতে তত্ত্ব’, ‘মছাট  ফত্ড়া’, ‘হফাযীরার’ াআতোহদ প্রফত্ন্ধ হযহচত ফাাঈর গাত্নয ভত্ধে হদত্য়
কহফ ভানুত্লয ান্তত্যয গবীয কথাহটত্কাআ হফহবন্ন বাত্ফ ফেক্ত কত্যত্ছন যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয।
ফাাঈত্রয বাফধাযা ফশদাাআ যফীন্দ্রনাত্থয ান্তযত্তায় ুপ্ত হছর। এাআ জনোআ হতহন ফাত্য ফাত্য তাাঁয মরখনীয ভাধেত্ভ ফাাঈর
ম্প্রদাত্য়য াযফত্তাত্ক হযস্ফুট কত্যত্ছন। তাাআ ফহুকার ূত্ফশ এক মফযাগীয ভুত্খ মানা গান “ ‘াঅহভ মকাথায় াফ তাত্য
াঅভায ভত্নয ভানুল মম
াঅভায ভত্নয ভানুল মমখাত্ন
াঅহভ মকান ন্ধাত্ন মাাআফ মখাত্ন।’
ফাাঈরবাফ যফীন্দ্রনাত্থয ভত্ন াঅজীফন ঘুত্য মফহযত্য়ত্ছ। হতহন এাআ গানহটয খুফ ুন্দয কত্য ফোখো কত্যত্ছন “ ভানুত্লয
ভত্নয ভানুল হতহনাআ মতা, নাআত্র ভানুল কায মজাত্য ভানুল ত্য় াঈত্ঠত্ছ। ভানুল াঅনায ফহকছুয ভত্ধে াঅনায মচত্য় ফত্ড়া
একহট” কাত্ক ানুবফ কত্যত্ছ। মাআজনে এাআ ফাাঈত্রয দরাআ ফত্রত্ছ”
খাাঁচায ভত্ধে াহচন াহখ
কভত্ন াঅত্ মায়,
াত্চনাত্ক মচনায মনা, ীভায ভাত্ঝ াীভত্ক জানায াঅগ্র  াীভত্ক াঅন কযায জনোআ প্রাত্ণয ফোকুরতা!–
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‚াঅহভ মকাথায় াফ তাত্য
াঅভায ভত্নয ভানুল মম ময,‛ –
এাআ প্রশ্ন হচযকাত্রয প্রশ্ন। াীত্ভয ভত্ধে মম একহট ছন্দ দূয  হনকট মদত্ াঅত্ন্দাহরত মা হফযাট হৃৎস্পন্দত্নয ভত্তা
মচতনেধাযাত্ক হফত্শ্বয ফশত্র মপ্রযণ  ফশত্র ত্ত াীত্ভয াহবভুত্খ াঅকলশন কযত্ছ, এাআ গাত্নয ভত্ধে মাআ ছত্ন্দয মদারটুকু
যত্য় মগত্ছ।
াঈাংায:
হফশ্বকহফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ফত্রন,‘হতহন রারত্নয াঅত্ছ মায ভত্নয ভানুল ম ভত্ন’ –
এাআ গাত্ন াঈহল্লহখত ভত্নয ভানুল মক তা াঅহফষ্কায কযত্ত মত্যত্ছন। এাআ প্রত্ে হতহন একহট কহফতা  যচনা কত্যন –
‚াঅভায প্রাত্ণয ভানুল াঅত্ছ প্রাত্ণ,
তাাআ মহয তায করখাত্ন।‛
মুত্গ মুত্গ দুাঃাধে াধনায হবতয হদত্য়াআ ভানুল তায ভত্নয ভানুলত্ক প্রতেি কত্যত্ছ। াঅনায ভত্নয ভানুত্লয ন্ধান কত্য
চত্রত্ছ প্রহতহনয়ত। এাআ ভত্নয ভানুত্লয াহফযাভ ন্ধানাআ তাত্ক কাত্ছ মত্ত াামে কত্য তাত্ক মতাআ কাত্ছ াম
ততাআ ফত্র, ‘াঅহভ মকাথায় াফ তাত্য?’ মাআ ভত্নয ভানুলত্ক হনত্য় ভানুত্লয হভরন হফত্চ্ছদ একাধাত্যাআ, ায়ায ভত্ধে না
ায়ায তাা। না ায়ায হনতেটাত্নাআ ভানুত্লয নফ নফ ঐশ্বমশ রাব, ঞ্জাত্নয হফস্তৃহত, কভশত্িত্ত্রয প্রায “ এক কথায়
ূণশতায ভত্ধে াহফযত হনত্জত্ক নফ নফ রূত্ াঈরহি।
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