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Abstract 

The Marginalized communities of people are vibrant and dynamic in their own beauty.  

Kalkut (Samaresh Basu) was one of the foremost authors to deal with a Marginalized 

community in his works. He has been capable in bringing out beautifully the daily chores of 

the simplest life and living of the Bauls. He has kept on searching the Supreme Being, the 

man of his soul. The Bauls are away from the so called normal social stratification. Still, 

each one of them have got a family bondage. Their lifestyles in an ochre robe and an 

‘Ektara’. The simple yet touching lyrics of the Baul songs gives a scope of mental 

sublimation amongst human beings. The paper would also attempt to portray how the 

effectiveness of folk songs (searching of men) in his works.  
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োাংলা কথাসাবিটতয খলাকসাংস্কৃবতর প্রভাে খেশ সসু্পষ্ট। কথাসাবিটতযর ধারায় কথাকারটদর খলাকসাংস্কৃবত চচচার 

বদকবেও এক অেেয স্বাদ এটে বদটয়টে পাঠকটক। খলাকসঙ্গীত ো খলাকগাে খলাকসাংস্কৃবতরই একবে গুরুত্বপূর্চ অঙ্গ। 

এই খলাকসঙ্গীটতর মটধয োউল গাে এক অভূতপূেচ আটয়াজে, অসাধারর্ তার আটেদে, বেপুল তার জেবপ্রয়তা। 

োউটলর সৃবষ্ট ও সৃজে এই োাংলাটতই। োাংলার মাবে ও মােুটষর সটঙ্গ একাত্ম িটয় রটয়টে োউল। োউল একবে 

খলাকাচার, োউল আোর দশচেও। োউটলর গাে মােুটষর জীেটের সটঙ্গ ওতটপ্রাতভাটে জবিত। খে গাে উচ্চ েীটচর 

খভদাটভদ রাটখ্ ো, খস খকেল ‘মটের মােুষ’-এর অটেষর্ কটর। োউটলর গাটে ো ‘মটের মােুষ’ খস খতা 

একপ্রকার মােুটষরই অন্তরাত্মাই, ঈশ্বরীয় সত্ত্বা। খদি আেরটর্র বভতটর ঈশ্বরীয় সত্ত্বাবেই অবচে পাবখ্র রূপ ধটর 

রটয়টে। োউল মােুটষর কটে খদালা লাগটলই মটের মােুটষর প্রবত আপে মটের ভােবে োইটর উটমাবচত িয়। সে 

ধমচ ের্চ জাবতর খগাোঁজাবমলটক তুটল বদটয় খকেলমাত্র মােুষটক, তার মেুষযটত্বর ধমচটক প্রাধােয বদটতই অেতারর্া 

‘মটের মােুষ’ তটত্ত্বর।  
 

     রেীন্দ্রোথ এই োউল মােুষটদর খদটখ্বেটলে খ্ুে কাে খথটক। খস কথার িবদশ খমটল তাোঁর কবেতার পাতায় খচাখ্ 

রাখ্টল- 

‘কতবদে খদটখ্বে ওটদর সাধকটক 

একলা প্রভাটতর খরৌটে খসই পদ্মােদীর ধাটর, 

খস েদীর খেই খকাটো বিধা 

পাকা খদউটলর পুরাতে বভত খভটে খেলটত। 

খদটখ্বে একতারা-িাটত চটলটে গাটের ধারা খেটয় 

মটের মােুষটক সন্ধাে করোর  
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গভীর বেজচে পটথ।’
১
 (ঠাকুর, প-ৃ১) 

 

     কবেতায় তাটদর পথ চলার কাবিবে তুটল ধটর কবে এোর উপেযাটসও খসই সুর োোঁধটলে। ১৯১০ বিষ্টাটে 

প্রকাবশত রেীন্দ্রোথ ঠাকুর বলখ্টলে ‘খগারা’ উপেযাস। খে উপেযাটসর শুরুই লালটের োউল গাটের িাত ধটর- 

‘খ্াোঁচার বভতর অবচে পাবখ্ খকমটে আটস োয়/ ধরটত পারটল মটোটেবি বদটতম পাবখ্র পায়।’ রেীন্দ্রোটথর 

আগ্রটিই োউল সমগ্র বেটশ্ব পবরবচবত লাভ কটর। সমটয়র তাটল তাটল োউটলর গাে ধীটর ধীটর প্রচার লাভ কটর 

এোং জেমােটস প্রচাটরর েটল সাধারর্ মােুটষর মটধয োউটলর প্রবত, োউল গাটের প্রবত সশ্রদ্ধ মটোভাে জাগটত 

শুরু কটর। 
 

     পবিমেটঙ্গর বেস্তীর্চ রাঢ় অঞ্চটলর োউলটক অটেটক ‘খ্যাপা’ েটল থাটকে। ‘োউল’- এই কথাবের মটধযই 

োাংলার জীেে ও সাংস্কৃবতটক খ্ুোঁটজ পাওয়া োয়। োাংলার মূল সাংস্কৃবত ও জীেেটক জােটত খগটল োউটলর অবস্তত্বটক 

কখ্টোই অস্বীকার করা োয় ো। সমাজ জীেটের খেরাটোটপর োইটর োউলটদর োস। তেু তাটদর জীেটেও 

খকাথাও খেে এক সাংসারী মােুষ েসত কটর। তাটদর ধমচতটত্ত্বর মূল কথা িল খগাপেীয়তা। এই খগাপেীয়তাটক রক্ষা 

করটত োউটলরা সদা সতকচ। োংশ পরম্পরায় েয়, োউটলর জীেে অবতোবিত িয় গুরু পরম্পরায়। গুরুর খথটক 

শাশ্বত কথে খপৌোঁোয় বশটষযর কর্চকুিটর। বশষযটক সটচতে করা িয় এই তত্ত্ব খেখ্াটে খসখ্াটে খস খেে প্রকাশ ো 

কটর। োউটলর কথায়- ‘আপে ভজে কথা/ ো কইবে েথা তথা।/ আপোটত আপবে িইটে সােধাে।’ খগাপেীয় 

বেষয়েস্তুর প্রবত মােুটষর অদময খকৌতূিল। োউটলরা মটের মােুটষর খখ্াোঁজ করটত করটত আসটল খ্ুোঁটজ চটল খোধ 

িয় বেটজটকই। কারর্ সে খখ্াোঁজার খথটক েি িল বেটজটক খখ্াোঁজা, বেটজটক জাো। োউটলরা এই আত্মােুসন্ধাটেই 

মগ্ন থাটক। গাে খগটয় খগটয় মটের সঙ্কীর্চতাটক দূর কটর। সমাটজর মটধয বেবমচত মবন্দর-মসবজটদর কাঠাটমাটক 

অস্বীকার কটর আপে খদিটকই মবন্দর-মসবজদ গর্য কটর অন্তরাত্মার আরাধোয় বেমগ্ন থাটক োউটলরা।  
 

     োউল গাে বেভচর মােুষ। একতারায় সুর তুটল গ্রাম খথটক গ্রামান্তটর োউটলরা গাে খগটয় খগটয় মােুষ খ্ুোঁটজ 

খেিাে। তাটদর গাটের কথায় থাটক আটলা-আোঁধাবর শটের মায়াজাল। োউটলর গাটে থাটক জীেে ও 

আধযাবত্মকতার এক বেমচল মটোির সাংটোগ। োাংলা খলাকসঙ্গীটতর ধারায় োউল গাে খে এক ঐবতিয এোং স্বতন্ত্র 

একবে ধারা, খসবে বেিজটেরাও মাটেে। স্বভােতই, কবে সাবিবতযকটদর কলটমও োউটলর গাে গাে তাটদর রচোটক 

সমৃদ্ধ করটে, একথা েলা োহুলয।    
 

     পবিমেটঙ্গর গ্রামোাংলার খলাকসাংস্কৃবতটত খকোঁদুবলর জয়টদটের খমলা প্রাটর্র ঐবতিযটক েিে কটর। এই খমলা 

মূলতঃ োউল খমলা। গীতটগাবেটন্দর স্রষ্টা জয়টদে খগাস্বামীর মৃতুয েটেবেল সম্ভেত ইাংটরবজর ১২০৩ বিষ্টাটে, 

জােুয়াবর মাটসর মাঝামাবঝ সমটয়। োাংলার খপৌষ সাংক্রাবন্তর বতবথটত। কবে জয়টদটের এই বতটরাধােটক খকন্দ্র 

কটর এই খমলার সূচো। খমলার স্থােবে েিই অদ্ভুত। একপ্রাটন্ত েীরভূম, অেযপ্রাটন্ত েধচমাে, মাটঝ েটয় চটলটে 

অজয় েদী। এই বেস্তীর্চ অঞ্চলবে জুটি েটস খমলা। খেখ্াটে রটয়টে জয়টদটের খোোঁয়া, োউল-েবকরটদর খমলা। 
 

     সমটরশ েসু (১৯২৪-১৯৮৮ বিষ্টাে) ‘কালকূে’ েদ্মোটম খদশজ সাংস্কৃবত বভতর আেিমােকাটলর খে লেুটস্রাত 

েটয় চটলটে তারই অটেষটর্ োরাংোর েুটে খগটেে রাঢ় োাংলায়। প্রতযক্ষ কটরটেে আউল োউল জীেটের মােুষ 

আর একতারার েুাং-োাং সাংসার। উদার হৃদটয় খদখ্টলে োউল জগটতর বেশ্বটপ্রমটক, সঙ্কীর্চতািীে এক 

োস্তেজীেেটক। োউটলর গাটে বতবে শুেটলে মােুটষর েন্দো, মটের মােুষটক পাোর আকুবত। 
  

     মােুষ খ্ুোঁটজ খেরার আটেটগ কালকূে খদখ্টলে প্রাচীে জয়টদেটক, তাোঁর প্রাঙ্গর্টক। পাঠকটক খদখ্াটলে এই 

অজটয়র তীটরই বেল কবে জয়টদে খগাস্বামীর কবেতা চচচার ের-সাংসার। তাোঁর স্মৃবতটতই এই খমলার আটয়াজে, 

গুেগুবে ও একতারা বেটয় োউলটদর বেপুল সমাটেশ। োউল গাটের আেটি এক বমবষ্টক পবরটেশ আচ্ছন্ন কটর 
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খরটখ্টে জটয়টদটের প্রাঙ্গর্টক। োউল গাটের মাধযটম সীমা অসীটমর বমলটের তত্ত্ব খঠাটর খঠাটর েুবঝটয় বদটচ্ছ 

োউটলরা। এই গাটে রবসটকর মে বভজুক ো ো বভজুক কালকূে এোঁটক চটলটেে জয়টদটের খমলার অপূেচ বচত্ররূপ।  
 

“অজটয়র উোঁচু পাটি উটঠ প্রথটমই খগারুর গাবির বভি। তারপটরই খমলার শুরু। ...মােুষ চটলটে আজে 

কটল।”
২ 
(কালকূে. পৃ-৩৩২) 

 

     কালকূে মুবির স্বাদ খপটত এটতা কালোম েুবেটয় খে এটসটেে এই জয়টদটের োটে, খসই মােুষবে হৃদস্পন্দে 

বদটয় অেুভে করটত চাে খমলার আসল রূপটক- 
 

“োয়াময় এক েতুে খদশ খেে। খসখ্াটে সাংসাটরর োেৎ খেোঁিা কাপটির েুকটরায় েুকটরায় িলটদ লাল 

আসমাবে রে-এর পুটরা আলখ্াল্লার বভি। চুটলর চুটিায় কষা োোঁধে োটচর উল্লাটস স্খবলত, োতাটস চূর্চ 

চূর্চ। ডারা-ডুপবক-খ্ঞ্জবে, কাঠ-করতাবল-খপ্রমজুবর-খ্ঞ্জবে, ঐ ো েটলা, সে আপে তাটলর আপবে মগ্ন। 

একতারা খদাতারা োোঁয়া, লাগ-েুো-েুে গুপীেন্ত্র, সে পাটয়র েুেুটর বদটচ্ছ সািা। গলার স্বটর আত্মিারা।”
৩ 

(কালকূে. পৃ-৩৩২-৩৩৩) 
 

     কালকূটের ধাতস্থ িটত একেু সময় লাগল। চতুবদচটকই খদখ্টেে োোে োউল। তারা প্রটতযটকই খকামর দুবলটয় 

আপে আটেটগ গাে গাইটে। গাটেই তারা প্রশ্ন তুলটে, গাটেই এই প্রটশ্নর বেরসে করটে। কালকূটের খচাটখ্ পিল 

োউলটদর গাোঁজা খ্াওয়ার আমুটদ বচত্রবে। সে বমবলটয় খেশ জমজমাে োউল সমাটেশ। োউলটদর খেশভূষার বদটক 

তাবকটয় কালকূে খদখ্টলে- 
 

“োউটলর আলখ্াল্লা েয়। খগরুয়া েসেও আটে অটঙ্গ।। মাথায় আটে পাগবি। িাটত অটেটকর খলািার 

োলা। কাোঁটধর ঝুবল োমাোর অেসর িয়বে। জয়-গুরু! জয়-গুরু! েটল, অবভেন্দে প্রতযাবভেন্দটের পটরই 

একতারাটত ঠুাং ঠাুং। োোঁয়াটত েুগ্ েুগ্।”
৪ 

(কালকূে. পৃ-৩৩৩) 
 

     তাটদর গাটের কথায় জটলর মটধয আগুে জ্বালার গূঢ় কথার রিসয খশাো োটচ্ছ। এ খে গভীর তত্ত্বকথা ! 

অজটয়র জল বেটজর েিমাে ধারা অকু্ষণ্ণ খরটখ্ েটয় চটলটে, আর এ পাটিটত মােুষ গাইটে বচরাবয়ত খপ্রটমর গাে, 

োউটলর গাে। বিতীয় বেশ্বেুটদ্ধর বেভীবষকা এই োউল মােুষটদর মুখ্ খথটক গােটক খকটি বেটত পাটরবে। দুই দশক 

জুটি োাংলায় খে মেন্তর চটলবেল খসই মেন্তটরর করাল গ্রাসও োউল মােুষটদর উৎখ্াত করটত পাটরবে। পাটরবে 

তার কারর্ আটে। কারর্ েতচমাে বদটেও আলখ্াল্লার মটধয খকাথাও এতেুকু অিম্-এর োপ খেই, তাই। শুধু বেশ্বেুদ্ধ 

ো োাংলার মেন্তর েয়, তারা বেপেচস্ত িটয়টে সমাটজরই মােুটষর কাে িটত, পটদ পটদ, প্রবত পটদ। মেেশীল 

োউল গটেষক অধযাপক সুধীর চক্রেতচী তার ‘কালকূে : খলাটক খলাকায়টত’ প্রেটন্ধ োউল ধ্বাংটসর েযাপারবে বেটয় 

েটলটেে- 
 

“আমাটদর খদটশ েহুকাল খথটক োউল বেরাবগ দরটেশ েবকরটদর খ্ুে একো উোঁচু খচাটখ্ খদখ্া ো খদখ্াটো 

িয়বে। তাোঁর কারর্ তারা সমাটজর দলেুে এোং বেম্নেগচীয়। তাটদর জীেটে খতমে খকাটো োোঁধে খেই, 

আচরটর্ খেই শবরয়ত ো খেদসম্মত গািচস্থয। খমৌলবে ো সমাজপবত ব্রাহ্মর্টক আর তাোঁটদর শাস্ত্রটক তারা 

মাটেেবে খকাটোবদে। গ্রাটম খথটকটে অন্তযোসী িটয়। তীথচ, ব্রত, উপোস, োমাজ, কটলমা ো উপেীতটক 

তারা মােযতা খদয়বে। এমেবক বেোি েন্ধেটক খোধ কটরবে আেবশযক েটল। তাই খকােকাটলই তারা 

সমাটজর মূলটস্রাটত প্রবতষ্ঠা পায়বে, প্রাবতষ্ঠাবেক সিায়তা খজাটেবে। অথচ মূলত মােুষভজা সাংটেদী এমে 

মােুষগুবল সমাজ কাঠাটমায় খকাটো সাংকে সৃবষ্ট কটরবে কখ্েও েরাং সমেয় মন্ত্র বদটত বগটয় তারা 

সাংকোপন্ন িটয়টে োটরোটর। ধমচধ্বজীরা তাটদর একতারা খভটে বদটয়টে, আখ্ািা জ্বাবলটয়টে, কটরটে 

সেচটকশ কতচে। প্রবতটরাধ তারা করটত পাটরবে, প্রবতোদও খতমে কটর েয়। খকেো তাটদর জবম খেই, 



কালকূটের আখ্যাটে মােুষ খখ্াোঁজার গাে                                                                                                         শ্রীতম মজুমদার 
 

Volume-III, Issue-V                                            March 2017                                                                            91 

সাংে খেই। তারা েবিটয় থাটক োো ধ্বস্ত জেপটদ। খগৌিীয় বেষ্ণে ধমচ ো শবরয়বত ইসলাটমর মটতা 

তাটদর মাথায় খকাটো সাংগবঠত সান্ত্বো ো জেশবির োদ খেই।”
৫ 

(চক্রেতচী, প-ৃ৮৭)  
 

     কালকূে অোক িয় তাটদর উদার মােবেক আচরটর্। মটের মটধয খে প্রশ্ন কালকূেটক খতালপাি করটত থাটক 

তাোঁর খস বজজ্ঞাসার বেরসে কটর খদয় বসউবির এক েুটিা োউল- 
 

“অ োেু, এ আর কী খদখ্টতটেে! সে খগোঁইটে, এখ্ে আর চাবি োউটল খঠোঁইটকোঁটে। এও োয় োয়। োটে 

গা, োউল থাকটেক ো।”
৬ 
(কালকূে. পৃ-৩৩৩) 

 

     কথার মটধয এক আটক্ষটপর সুর খভটস আটস। এই আটক্ষটপর স্বরই োউলটদর েতচমাে জীেে। এই িল তাটদর 

েন্ত্রর্ার জীেে, খেদোর জীেে। এই েযথাতুর খেদোময় ইবতিাসই োউলটক ক্ষমাশীল কটর তুটলটে, োউটলর 

দশচেটক মবিমা দাে কটরটে।   
 

     োউটলর কাটে জয়টদে খকোঁদুবলর খমলা িল মিাতীথচটক্ষত্র। জয়টদটের পাটে সে োউলটক আসটতই িটে। 

‘অমৃতকুটম্ভর সন্ধাটে’ উপেযাটস রবে োউটলর প্রসটঙ্গও েলরাম এমেোই েটলবেল। খসও োবক রবে োউলটক 

জয়টদটের প্রাঙ্গটর্ খদটখ্ থাকটে। েস্তুত এমে খকাে োউল খেই খে জয়টদটে আটসবে ো আটস ো। েুটিা োউটলর 

কটেও খস সুর খশাো খগল- 
 

     “অ োেু, এ-শরীটলর ভাণ্ড িটলে খেহ্মাণ্ড। মােুটষর বেটজর মটধয সে। জয়টদটে োউল আসটেক ো, বেটজটক 

খখ্াোঁজার জ্বালা খস খথাটে কুথা?”
৭ 

(কালকূে. পৃ-৩৩৪) 
 

     জয়টদটের পাটেই কালকূে খদটখ্টেে োউল-োউলাবের বভি। খেখ্াটে খ্ুঞ্জবে, োোঁয়া, একতারা আর ডুপবকর 

তাটল তাল বদটয় োউল িটয়টে আত্মিারা-  

“োোঁটয় ইিা   ডাোঁটয় বপঙ্গলা 

সুষুম্না মাটঝ, 

রজ আর তমর মাটঝ, 

গুর্ বেরাটজ।”
৮
 (কালকূে. পৃ-৩৩৪) 

 

     পদ্মােতী জয়টদে খগাস্বামীর প্রকৃবত, সাধেসবঙ্গেী। সিজ সাধটের প্রকৃবত েটল পদ্মােতীটক জয়টদটের প্রকৃবত 

েটল গর্য করা িয়। শ্রী রাধামাধটের েুগল বেগ্রিটক সামটে প্রবতষ্ঠা কটর জয়টদে-পদ্মােতী বেষ্কাম খপ্রম সাধোয় 

মগ্ন থাকটতে। রাধাকৃটষ্ণর সূত্র ধটর বেরি ও বমলটের পদ রচোয় জয়টদটের খপ্ররর্া বেটলে পদ্মােতী। খসই সূটত্র 

েযািা োউলও লাল বশমুল েুটলর মটতা রাো িটয় দটল দটল এটস বভি কটর জয়টদটের পাটে।  
 

     খপৌষ সাংক্রাবন্তটত খকোঁদুবলটত জয়টদটের বতটরাধােটক খকন্দ্র কটর ঝাোঁটক ঝাোঁটক খে োউটলর সমাগম িটয়টে, 

কালকূে এোঁটক েটলটেে- োউল কাংটগ্রস। কাংটগ্রস অথচাৎ মিাসভা, সটম্মলে। জয়টদটের খমলা পৃবথেীর প্রাচীেতম 

খমলা এোং োাংলার বিতীয় েৃিত্তম খমলা। খশাো োয়, বিষ্টীয় অষ্টাদশ শতটক বেতযােটন্দর পুত্র েীরভে সিবজয়াটদর 

বেষ্ণে ধটমচর অন্তভুচি করটল তাোঁরা বেষ্ণে সিবজয়া সম্প্রদায় োটম পবরবচত িয় এোং এোঁটদর খথটকই োউটলর 

উৎপবত্ত। এই খমলা িল োউলটদর োৎসবরক উৎসে, মিাবমলে উৎসে। আর দল থাকটলই বমলে িটে। এই 

বমলটের ইবতিাস জয়টদটের আবেোয় েহুবদে ধটর চটল আসটে। খস ধারাটক অকু্ষণ্ণ রাখ্টতই োউটলর এখ্াটে 

আসা। 
 

     “োউল আটে খে খেখ্াটে, সোইটক আসটত িটে, তািটল েুঝটত িটে েদীটত আর োে খেই। উৎটস তার োে 

ধটরটে অটেকবদে।”
৯ 
(কালকূে. পৃ-৩৩৪) 
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     কালকূে প্রশ্ন কটরটেে, ‘োউল কটেকার?’ বতবে শুটেটেে কৃষ্ণদাস কবেরাটজর বচতেযচবরতামৃটত অটেকোর 

োউল শটের েযেিার িটয়টে। চণ্ডীদাসও তার পটদ োউলটক এটেটেে। কালকূটের মটে প্রশ্ন জাটগ- 
 

“বজটজ্ঞস কবর, োউল খক? তটে শুবে, ‘সোর উপটর মােুষ সতয, তািার উপটর োই।’ ‘খসই মােুষ বেবর 

খ্ুোঁটজ’, তাই আবম োউল। খস মােুষ খক? খস মটের মােুষ, সিজ মােুষ, খস রবসক, খস অবচে পাবখ্, খস 

অধরা। খসই ‘খসাোর মােুষ ভাসটে রটস। খসই আটলাটকর মােুষ আটলাটক রয়।’ সাংসাটরর ‘এই মােুটষ 

খসই মােুষ আটে।”
১০

 (কালকূে. পৃ-৩৩৫) 
 

     কালকূটের আরও প্রশ্ন- খকমে কটর পাওয়া োয় মটের মােুষটক ? উত্তর খমটল ‘সিজ সাধটে’, ‘সিজ ভজটে।’ 

মােুটষর সটঙ্গ মােুটষর বমলটেই তাটক পাওয়া োয়। োরী আর পুরুটষর খপ্রম বদটয়ই সিজ সাধে-ভজে সম্ভে। 

এটতা কালকটূের মে ভটর ো। এক উত্তরিীে বজজ্ঞাসা তাোঁটক তাবিটয় মাটর- 
 

“তার রূপ খেই, খস অরূপ। তার ভাষা খেই, খস অবেেচচেীয়। খস শুধু অেুভটের স্পন্দে। এই সিজ সাধে 

‘খরচক, পূরক স্তম্ভে বদটয় েদী কর েন্ধে।’ বকন্তু ‘খস েদী অতযন্ত গভীর, আটে কামরূপী কুম্ভীর।’ ‘কুল 

কুণ্ডবলেী শবি রয় মূলাধাটর, প্রর্টয়র খোটগ জাগাও তািাটর।”
১১

 (কালকূে. পৃ-৩৩৫) 
 

     কালকূটের ১৯৬০ বিষ্টাটে খলখ্া ‘খ্ুোঁটজ বেবর খসই মােুটষ’ রচোবেটক োউল ভােোর প্রধাে এোং অেযতম খক্ষত্র 

সমীক্ষাগত প্রয়াস েলা চটল। এবেটক ‘খকাথায় পাটো তাটর’ েৃিৎ উপেযাটসর মুখ্েন্ধ েলা খেটত পাটর। কালকূে 

চটলটেে জয়টদে খকন্দুবলর পটথ, োউল খমলায়। েীরভূটমর পটথর ধুটলায় রাো িটয় লালটের পদ আওটিটেে- 
 

“ক্ষযাপা, ো খজটে খতার আপে খ্ের  

োবে খকাথায়। 

আপে ের ো েুটঝ, 

োইটর খ্ুোঁটজ 

পিবে ধাোঁধায়।”
১২ 

(কালকূে. পৃ-৩২৯) 
 

     জয়টদটের খমলা প্রাঙ্গটর্ এটস কালকূে খদখ্টলে এক আিেচ ‘োউল সমাটেশ।’ খেখ্াটে অটেক োউল খোি 

খোি আসর জবমটয় একতারা, োোঁয়া আর গুেগুবের সিটোটগ বদবেয খগটয় োটচ্ছ- 
 

“ওটর খ্যাপা! 

মে আটে খতার মটের বভতটর 

তাটর একোর দযাখ্ ো খেটি খচটি। 

খদখ্বে খসথায়, জটলর মটধয আগুে জ্বটল, 

বেরালায় খস আটে েটস েীটর আর ক্ষীটর। 

মে আটে খতার মটের বভতটর”
১৩ 

(কালকূে. পৃ-৩৩৩) 
 

     এই অপূেচ সমাটেটশর মাটঝ কালকূে োউটলর অবস্তত্ব সাংকেটক অেুভে কটরে। অধর মােুষটক পাোর সাধোয় 

োরা মত্ত তাোঁটদরই এক জনেক োউটলর মুটখ্ কালকূে খশাটেে োউটলর েতচমাে, োউটলর ইবতিাস মুটে োোর 

ইবঙ্গত োর্ী-   
 

এক খদিটন্ত িবল কাো 

(তাটত) মােুষ জেম আেকাটে ো। 

মােুষ েবিে থাকটে খর মে 

তাটর সাধটত িটে মে মো।”
১৪

 (কালকূে. পৃ-৩৩৩) 
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মােুষ েতবদে থাকটে মটের মােুষটক ভজোর প্রথা রটয়ই োটে। খস োউল থাক ো ো থাক। 
  

     োউল খমািে কালকূেটক তাোঁর স্ত্রীর পবরচয় বদটত খগটয় ওটঠ- 
 

“চন্ডীদাটসর রজবকেী 

েুগল খপ্রম তাবর শুবে 

পদ্মােতী বচন্তামবর্ 

বেষম রটস পাতবল েুবে 

েয়ে খকাটর্ ঝলক বদটয় 

োোঁধগা এোর বতবরটের্ী।।”
১৫

 (কালকূে. পৃ-৩৩৪) 
 

     কালকূে খদখ্টলে োউল খমািটের কায়াসবঙ্গেীটক। সিজ পবরচটয় েুঝটলে োউলাবেটক।  
 

     খমলার অেযত্র োউটলর বতেজটের আসর খদটখ্ কালকূে পা োিাটলে। একতারা, োোঁয়া, ডুপবক ও খ্ুঞ্জবের তাটল 

তাল বমবলটয় োউলত্রয়ী গাইটে গাে- 
 

“োোঁটয় ইিা ডাোঁটয় বপঙ্গলা 

সুষুম্না মাটঝ 

রজ আর তমর মাটঝ 

গুর্ বেরাটজ।”
১৬

 (কালকূে. পৃ-৩৩৪) 
 

     োউলটদর বেটয় শহুটর মােুষটদর উৎসাি বকেু কম ধরা পিটে ো কালকূটের খচাটখ্। খসাোর গিো পবরবিতা, 

আধুবেক সাজসজ্জায় পবরেৃতা এক জনেক োউলাবেটক বেটর তাটদর উমাদো প্রকাশ খপটয়টে। তারই দটলর এক 

েেীে োউল োোঁয়া োবজটয় গাে গাইটে-  
 

“আবম খদাষ কারুটর বদে ো, 

আবম রটয়বে খেই খসই কাো। 

কুস্বভাটের খেটর পটি 

কুইটচ্ছর খেিা ক’খর 

খসই এটকর মটধয সার অসার গুরু েস্তু বচেলাম ো। 

ওটর মে, বেটর ো তািাতাবি 

িোর আটগ ভরাডবর (ভরাডুবে) 

গটিবে োোঁদর অধর ধরটত পারলাম ো”
১৭

 (কালকূে. পৃ-৩৩৬) 
 

     গাটে পুটরাপুবর মটজ উটঠটে েেীে োউল। উমাদো ভর কটরটে তাোঁর সারা শরীটর, মটে। িবরটর্র মটতা মাটঝ 

মটধযই লাে খমটর খমটর খকামর দুবলটয় কটয়কজে োউল তাোঁর সটঙ্গ সঙ্গ বদটচ্ছ। োউলটদর সটঙ্গ এোর খোগ বদল 

োউলাবে রাধারােী- 
 

“েবদ খস থাক িবর 

বেটয় োটমর তরী 

আমাটর বেটয়া পাটরা ক’খর। 

খক খস খকাথা োয় খেটয় 

ও তরীখ্াো দাও ধবরটয়। 

েবদ ো খেয় তরীটত 



কালকূটের আখ্যাটে মােুষ খখ্াোঁজার গাে                                                                                                         শ্রীতম মজুমদার 
 

Volume-III, Issue-V                                            March 2017                                                                            94 

ওটগা, আবম োে দাোঁি ধবর।”
১৮

 (কালকূে. পৃ-৩৩৬) 
 

     রাবত্র িটয়টে। অজটয়র পাি খেটয় খেটম এটসটে কাটলা অন্ধকাটরর চাদর। েেগাটের পাতার োোঁকটোকর 

খথটক খদখ্া োটচ্ছ পূবর্চমার চাোঁদটক। আর েটের বেটচ চলটে গবঞ্জকা খসেে। খমলার পাটশই একবে মাথা খগাোঁজার ঠাোঁই 

োবেটয় বেটয়টে খগাপাল, রাধারােী ও তাোঁর দল। দটলর এক খসেক দীেেন্ধু রাধারােীর আজ্ঞা বেটয় গাে পবরটেশে 

কটরটে-  
 

“আমার এক কলটস েয়বে বেে, 

খকমটে রাবখ্ জল খগা সখ্ী, 

খকমটে রাবখ্ জল। 

বেটের এমবে গুর্াগুর্  

সে সমটয়, সে বেটে, 

জল পটি ো খতমে। 

গালা বকাংো খমাম জমাটয় 

েন্ধ করটত োই 

েবিমুচটখ্র খস্রাটতর ধারায় খ্ুবলয়া পলায় 

বেটের বভতর মুটখ্ প্রটলপ খদওয়ার 

 কী কবর খকৌশল।”
১৯

 (কালকূে. পৃ-৩৩৭) 
 

     পরেতচী গাে ধটরটে আোর রাধারােী- 
 

“ও মে এোর খকাটো উপায় খদবখ্ো 

অেল মােুটষ ডাকটত (আমার) সটর ো রসো।”
২০ 

(কালকূে. পৃ-৩৩৮) 
 

     রাধারােীর অটেক গাে কালকূে শুটেটেে ঐ খকন্দুবলর পাটে। তটে খে োউল গােবে কালকূটের হৃদয় মেটক 

বেটশষভাটে েুোঁটয়টে, খসবে িল- 
 

     “আমার খেমে খের্ী খতমবে রটে, 

চুল খভজাে ো।”
২১ 

(কালকূে. পৃ-৩৩৮) 
 

     খমলা প্রাঙ্গটর্ খকাথাও িযাবরটকটের আটলা জ্বলটে খতা অবধকাাংটশই আটলািীে। দূর খথটক একো আটলা 

আোঁধাবর ভাে কালকূে প্রতযক্ষ করটেে। খলখ্টকর ভাষায়, ‘স্পষ্ট, বকন্তু সেই অস্পষ্ট।’ োোঁয়া ডুপবক একতারা আর 

খপ্রমজুবর বেটয় োউটলরা বদবেয রটয়টে। এমে কটরই চলল কালকূটের আত্মবেটেষর্, আত্মবচন্তে, আত্মমন্থে। খমলা 

প্রাঙ্গটর্ এটস খথটক কালকূে শুটেটেে কত শত োউল োউলাবের গাে। রচোর খশটষ কালকূে খপৌোঁটে খগটেে এক 

বচরাবয়ত জীেেসটতয- 
 

“মােুষ বেটজটক খ্ুোঁজটে। মােুটষ মােুটষ ভালোসাোবস করটে, মােুটষর মটধযই খস সেচমবেটের অপরূপ 

রূপ দশচে িটে, একথা বচরবদে েলটত িটে আমাটদরই। োউল খেবদে থাকটে ো, খসইবদেও।”
২২ 

(কালকূে. পৃ-৩৩৮) 
 

     কালকূটের উপেযাটস েযেহৃত োউলগাে রচোগুবলটত এক বভন্ন মাত্রা সাংটোজে কটরটে, আর খসই সটঙ্গ সটঙ্গ 

উপেযাটসর গবতটকও ত্বরাবেত কটরটে। মামুদ গাজী, খগাপীদাস োউল, খগাকুল দাস, েলরাম, দীেেন্ধু, সুজে, 

রাধারার্ী, মটোিরা, প্রভৃবত োউল োউলাবের মুটখ্ োউটলর গাে এক অেেদয খশাভা লাভ কটরটে। ‘খে জে খপ্রটমর 

ভাে জাটে ো/ তার সটঙ্গ বকটসর খলোটদো’। - এই গাে গায় তারা বেভৃত স্বটর। খ্ুোঁটজ খেটর মােুটষর মটধয 
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মােুষটক। পবরটশটষ েলা োয়, মােে জীেটের এোই খতা চরম প্রাবি- ‘বেটজটক জাো’। জাোর খতা খকাে খশষ 

খেই। অেন্ত অসীম। জ্ঞাে ও মটের অতীত। বেটজটক েখ্ে সম্পূর্চভাটে সোঁটপ বদটত পারা োয় তখ্েই সে প্রটশ্নর 

উত্তর খমটল। বেটজটক জাো িটয় ওটঠ। ঈশ্বটরর স্বরূপ খতা খপ্রটমই পবরলবক্ষত িয়। সকটলর প্রবত খপ্রম বেলাটলই 

ঈশ্বরটক পাওয়া োয়। পরম আেন্দ অেুভূত িয়। োউল খস কথায় েটল, মেটক বভতটর ও োইটর বস্থর খরটখ্ সিজ 

অেস্থায় বস্থতু িওয়াোই োউটলর জীেোদটশচর মূলকথা। কালকূটের আখ্যাটে খসই মােে খপ্রটমর কথায় পাতায় 

পাতায় েবর্চত িটয়টে, তাোঁর আখ্যাটে গীত িটয়টে মােুষ খখ্াোঁজার গাে।   
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েসু. কলকাতা: খমৌসুমী প্রকাশেী, ২০০৯, পৃ-৩৩৩ 

৭। তটদে, পৃ-৩৩৪ 

৮। তটদে, পৃ-৩৩৪ 

৯। তটদে, পৃ-৩৩৪ 

১০। তটদে, পৃ-৩৩৫ 

১১। তটদে, পৃ-৩৩৫ 

১২। তটদে, পৃ-৩২৯ 

১৩। তটদে, পৃ-৩৩৩ 

১৪। তটদে, পৃ. ৩৩৩ 

১৫। তটদে, পৃ. ৩৩৪ 

১৬। তটদে, পৃ. ৩৩৪ 

১৭। তটদে, পৃ. ৩৩৬ 

১৮। তটদে, পৃ. ৩৩৬ 

১৯। তটদে, পৃ. ৩৩৭ 

২০। তটদে, পৃ. ৩৩৮ 

২১। তটদে, পৃ. ৩৩৮ 

২২। তটদে, পৃ. ৩৩৮ 

 


