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ফাাংরা াহত্তে ােয
করোণ দদভুখে
হফলয় হক্ষক, মুহধহিয াা াঈচ্চতয ভাধেহভক হফদোরয়, হফাড়া, কাছাড়, াঅাভ, বাযত।
কুভাত্য দঘাল হরত্খত্ছন--‘াম্লভধুয ভস্কযা াঅয
ভুক্ত ােয
তাত্তও াঅত্ছ
ফাঙাহরত্দয ফত্নদী াতম’।
াহ ভানুত্লয একহি জাত প্রফৃহত। াহত্ত ভানহক াঅনন্দভয় ানুবূহত াহবফেক্ত য়। াইশ্বত্যয ৃষ্ট দেিজীফ র ভানুল ।
দাআ ভানুল াত্ত াত্য, াাত্ত াত্য। াধাযণত াঅনন্দানুবূহত ফেক্ত কযফায জনে ভানুল দত্ থাত্ক। তত্ফ াত্নেয ভ্রাহি,
াঙ্গহত ও াক্ষভতা দশত্নও াহয াঈত্েক য়। দম ানফযত াত্ দাআ দম প্রকৃত ােযহক এভন নয়। প্রকৃত ােযহক
হনত্জ খুফ কভ াত্। হকন্তু াযত্ক দ-াআ দফী াায়। তায াঅাত গম্ভীয ভুত্খয ভত্ধে াপুযি াহয পরৃধাযা রুহকত্য়
থাত্ক। মাযা াাত্ত াত্য তাযা বাগেফান। াংাত্যয দাঃখ কত্ষ্টয বায তাত্দয কাত্ছ রঘু ত্য় মায়। জীফত্নয ভো তাত্দয
কাত্ছ জ ত্য় াঅত্। যীয ভন চাঙ্গা যাখায জনে াঅজকার াত্নক মায়গায় ‘রাহপাং ক্লাফ’ দখারা ত্য়ত্ছ। ফহু ভানুল রাহপাং
ক্লাত্ফয দে ত্য়ত্ছন। দখাত্ন হনয়হভত প্রাণত্খারা াহয চচশা য়। ডাক্তায ফাফুযা াহত্ক স্বাত্েয জনে হফত্ল াঈকাযী ফত্র
ভত প্রকা কত্যত্ছন। হফরৄদ্ধ াহ পুপু ও দদমন্ত্রত্ক ফর এফাং হিয় কত্য যাত্খ। ােযহক দরাক চুম্বত্কয ভত করত্ক
াঅকলশন কত্য হনত্জয কাত্ছ দিত্ন হনত্ত াত্যন। ােযহক ফোহক্ত তাাআ কত্রয হপ্রয়াত্র ত্য় থাত্কন। এজনোআ প্রাণত্খারা
াহ াফেথশ ঔলধ ফত্র ভাত্জ স্বীকৃহত রাব কত্যত্ছ।
কাতুকুতু জহনত হয ত্ঙ্গ াঅভযা কত্রাআ হযহচত। এাআ াহ হনতোিাআ েূর। যীত্যয হফত্ল হফত্ল োত্ন কাতুকুতু
হদত্রাআ াহ ায়। তত্ফ বে ভাত্জ এাআ ফ াহয দকান গুরুত্ব দনাআ। একাকী াফোয় থাকত্রও ঠাৎ দকান াঅনত্ন্দয কথা
ভত্ন যত্র দরাত্ক াহয ভাধেত্ভ াঅনত্ন্দয কথা ফেক্ত কত্য থাত্ক। একিা ঘঠনা াথফা চহযত্র দদত্খ একজত্নয াহ ায়।
ানেজত্নয াহ নাও দত্ত াত্য। এয কাযণ র, মখন মায ভত্ন াঅনন্দ থাত্ক তখন দাআ দকফর াত্ত াত্য। াহয
জগত্ত াঈচচ-নীচ দবদাত্বদ দনাআ। দছাি-ফড় াথশকে দনাআ। এাআ জগৎ হযূণশ গণতাহন্ত্রক এক জগৎ। দকাঈ দকাঈ াত্নেয াহ
দদত্খ কখন কখন াত্। দিা বেতা যক্ষাত্থশ াহ। াহয কাযণ না দফাত্ঝও দকফর াত্নেয াহ দদত্খ দকাঈ দকাঈ াত্।
াত্ছ দরাত্ক দফযহক বাত্ফ, দজনে াত্ত য়। াত্নক ভয় িুযতা ও হনিুযতা দঢত্ক যাখায জনে ানে াঅত্যক যকভ াহ
দকাঈ দকাঈ দত্ থাত্ক। াঈাআহরয়াভ দক্সীয়াত্যয বালায় ‘one may smile and smile a yet to be villain’ এাআ ধযত্ণয
দরাক াহয ছদ্মত্ফ ধাযণ কত্য ফাাআত্য াথশাৎ জনভত্ক্ষ প্রভাণ কযত্ত চায় দ কত দকাভর প্রকৃহতয ও ানুবূহতীর।
য়তান প্রকৃহতয দরাক নৃাং কাজ কত্য পাহচক াট্টাহত্ত কত্রয ভত্ন ত্রা ও াঅতত্েয ঞ্চায কযত্ত াত্য। াঅত্যক
ধযত্ণয হ াঅত্ছ মাত্ক ফত্র দেলাত্বক াহ। এাআ ধযত্ণয াহয ভাধেত্ভ তীব্র ফোঙ্গ হফদ্রু ফলশণ কযা ত্য় থাত্ক।
াত্নেয ত্রুহি, াঙ্গহত ও দূফশরতা রক্ষে কত্য াঅভযা দত্ থাহক। দকৌতুক জহনত ফাকে এফাং াহবনয়ও াঅভাত্দয াে
াঈৎাদন কযত্ত াত্য। াত্নেয হফকৃহত, বূর,ত্দাল ও দাঃখ দদত্খ াঅভযা াহ। মাযা ওাআফ কাযত্ণ ােপদ,দ, াঅভযা তাত্দয
দচত্য় হনত্জত্দয দেি ভত্ন কহয। তত্ফ একথা হঠক, ভানুত্লয প্রহতভুূত্তশয বূত্রয ভত্ধে াহয াাংখে াঈকযণ হনহত াঅত্ছ।
দম ফ দৃহষ্ট দযত্খ ফশত্র খা খাাআত্য় চরত্ত না াত্য দ-াআ এাআ াংাত্য ােপদ,দ। ভানুল মখন মত্ন্ত্রয ভত ফ ভয় একাআ
ধযত্ণয াঅচযণ কত্য তখনাআ দ দরাত্কয কাত্ছ ােপদ,দ। দকানও হফত্ল প্রফৃহি, স্ববাফ াঅচযণ মায ভত্ধে ফাযফায দদখা মায়
তায চহযত্র েপদ,দ। াহ মখন এভন কাযণ ত্ত াঈদ্ভুত মা কত্রয ভত্ন াঅত্ফদন ৃহষ্ট কযত্ত াত্য তখনাআ তা ঙ্গত, দাবন
ও স্বাফাহবক। কত্রয ভত্ধে একজন মহদ না াত্ তত্ফ দ দফযহক ফত্র গণে য়। দতভহন ানে দকাঈ াত্ছ না াথচ দকাঈ
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একজন মহদ দা দা কত্য দত্ াঈত্ঠ তত্ফ দ হনত্ফশাধ ফত্র প্রহতন্ন য়। হয ভত্ধে হফশ্বজনীন ও ফশকারীন াঈাদান ও
যত্য়ত্ছ। দ কাযত্ণাআ াহ হফশ্বভানত্ফয াভ্ী। াহ হচযকাত্রয াঈত্বাগে াক্ষয় ম্পদ। চাহরশ চোহরন াথফা রত্যন াহডশ
হফত্শ্বয কর দশত্কয ভত্ধোআ ভান াে হফতযণ কত্যত্ছন। ডনকুাআত্ক্সাি ও হকাঈাআক হচযকার হফত্শ্বয কর াঠকত্ক
হযতুষ্ট কত্যত্ছন। ফাাংরা হত্নভাত্ত বানু ফত্ন্দাাধোয়, াঈৎর দি, হচন্ময় চত্ট্টাাধোয়, যহফ দঘাল ও াঅযও াত্নত্ক
দকৌতুকাহবত্নতা হত্ত্ফ দশত্কয স্বীকৃহত রাব কত্যত্ছন। দরৌহকক াে মখন াহত্তেয ােযত্ হযণত য় তখন তা ফশজন
াঅস্বাদে য়। এখন দরাত্ক াত্ ফত্ি। হকন্তু দাআ াহ দঠাত্িয াভানে কম্পত্নয ভত্ধোআ ীভকাফদ্ধ থাত্ক। এখনকায াহ
এনাত্ভর কযা ভুত্খয াহর কযা াহ। াহ ানফযত দচত্ দযত্খ ভানুল তায দদ ও ভত্নয াুখ াত্নক দফী ফাহড়ত্য়
দতাত্রত্ছ। াঅধুহনক জগত্তয ভানুল হনত্জত্ক হনত্য় খুফাআ ফেস্ত। ধন্ ম্পদ রাত্বয জনে ভানুত্লয প্রানািকয প্রত্চষ্টা, চাওয়া এফাং
াওয়ায দীঘশ গোত্য পত্র ভানুত্লয াহ কত্ভ এত্ত্ছ। হকন্তু ভানুল মহদ প্রাণখুত্র াত্ত াযত তত্ফ তায াত্নক ভো
রঘু ত্য় দমত। তায াত্নক দখ কষ্ট কত্ভ হগত্য় ভনিা াল্কা ত্য় দমত। ঘত্যায়া বাত্ফ াঅভযা াহত্ক ভুচহক াহ, চাা হ,
হখরহখর াহ, াট্টাহ াআতোহদ কত্য়কহি বাত্গ কত্য থাহক।
ােযত্য মতযকভ বাগ াঅত্ছ তায ভত্ধে ‘হাঈভায’ দেি। হাঈভাযত্ক ফরা য় করুণ ােয। এাআ াহ ভৃদ এফাং ানুচ্ছ।
খাহি ােয স্রষ্টা জীফনত্ক দূয দথত্ক দদত্খননা ফা বাত্ফননা। হতহন জীফত্নয ভত্ধে প্রত্ফ কত্য এয য ভভশ হদত্য় ্ণ
কত্যন। জীফত্নয প্রহত ভত্ফদনীর দৃহষ্ট, কত্রয প্রহত এক াঈদায ভদহশতা, হচিাীরতায হত াঅত্ভাদ হপ্রয়তায এক
হভহেত ানুবূহতাআ র হাঈভাত্যয পফহষ্ট। াঅত্যক যকভ ােয াঅত্ছ মায াঅত্ফদন ফুহদ্ধীর ভহস্তত্ে। াআাংত্যহজত্ত তাত্কাআ
ফত্র ‘াঈাআি’ মায ফাাংরা র পফদগ্ধূণশ ােয। এাআ াঈাআত্িয জগৎ ঞ্জান, ত্চতন ও ভননীর। াঈাআত্িয ভত্ধে দরখক তায
প্রাধানে ম্বত্ে হফত্ল ত্চতন। হতহন াান হকন্তু হনত্জ াত্ননা। হতহন নাচান হকন্তু হনত্জ নাত্চননা। হাঈভায ভৃদ ও গম্ভীয
হকন্তু াঈাআি হতব্র ক্ষহনক। হাঈভায াঅভাহদগত্ক াঅহফষ্ট ও াহফবূত কত্য। হকন্তু াঈাআি াঅভাহদগত্ক হফহিত ও চভৎকৃত কত্য।
হাঈভাত্যয াহবঞ্জতায প্রকা, াঈাআত্ি াহিত্তেয হফকা। হাঈভায ভানফ জীফত্নয গবীয ও দভৌহরক ভো গুত্রা এক াভহ্ক
দৃহষ্টবহঙ্গয ভত্ধে হদত্য় াঈত্বাগ কত্য, াঈাআি াঅভাত্দয বাভান জীফত্ণয ফুদফুদ গুত্রা চহকত াঅত্রাত্ক াঈজ্জর কত্য দতাত্র।
যফীন্দ্রনাত্থয প্রথভ জীফত্নয াহতে হাঈভায এফাং দল জীফত্ণয াহতে াঈাআত্িয হনদশন াওয়া মায়। জগৎ হফখোত নািেকায
দকীয়ত্যয নািত্ক াঈাআি এফাং হাঈভাত্যয চভৎকায াংহভেন যরহক্ষত য়। ফতশভান জগত্ত হৃদয়াত্ফগ াত্ক্ষা ফুহদ্ধফৃহিয
কদয দফী। দজনে ফতশভান াহতেও হাঈভায াত্ক্ষা াঈাআত্িয াঅহধতে াহধক। হাঈভাত্যয াঅত্ফদন ফশত্দত্ এফাং
ফশত্েহণত্ত। াঈাআত্িয াঅত্ফদন হফত্লত্দত্ হফত্লত্েহণত্ত। ােযত্য ানে াঅত্যক হফবাত্গয নাভ ‘ফেঙ্গয’। াআাংত্যজীত্ত
ফরা য় ‘োিায়ায’। দম াহ াঅভাত্দয ভুখত্ক প্রন্ন না কত্য হফলন্ন কত্য দতাত্র মা াঅভাত্দয ভনত্ক াঅত্ভাত্দ াঈজ্জ্বর না কত্য
াঅঘাত্ত দীণশ কত্য দতাত্র তা র ফেত্ঙ্গয াহ। ফেঙ্গকায ফড় কত্ঠায, ফড় হনভশভ। হতহন ভানুত্লয দদাল ও ফোহধ নগ্ন কত্য
পাহচক াঈল্লাত্ ভি ত্য় ওত্ঠন।। ফেত্ঙ্গয ভত্ধে াঈাত্য জ্বারা হনদারুণ রুত্ হফদেভান। দাআ জ্বারা াঅভাত্দয ভত্নয ভত্ধে
তীব্র প্রদাত্য ৃহষ্ট কত্য। াঅভাত্দয দযদ, ানুবূহত ফ রৄহকত্য় দপত্র। ফেত্ঙ্গয াহত্ত দমাগ হদত্ত হগত্য় দদহখ,ত্াআ াহ
াাং কত্য াঅভাত্দয ফুত্ক চাফুক ফহত্য় দদয়। দাআ চাফুত্কয াঅঘাত্ত ভুত্খয াহ দফদনায় হফকৃত ত্য় ত্ড়। ফেঙ্গকাত্যয
াঈত্েে দরখহনয ভাধেত্ভ দাধন কযা, হক্ষা দদওয়া। ভাত্জয দমখাত্ন মত দদাল, মত াঙ্গহত, মত দযাগ হঞ্চত ত্য় াঅত্ছ
হতহন তায োনী দৃহষ্ট হদত্য় দফ ানাফৃত কত্য দদন। মা াঅভযা রুহকত্য় যাখত্ত চাাআ, বূত্র দমত্ত চাাআ, াঈত্ক্ষা কযত্ত চাাআ,
ক্ষভা কত্য হদত্ত চাাআ, ফেঙ্গকাত্যয দৃহষ্ট দ কর হফলত্য়য াঈযাআ হনফে থাত্ক। তায কাত্ছ ক্ষভা দনাআ। তুচ্ছতভ ত্রুহি এফাং
াভানেতভ দূফশরতাও তায ানুকম্পা রাব কযত্ত াত্য না। তায কাত্ছ দঘলত্ত বয় য়। হকজাহন কখন হতহন দকান দূফশরতা
দদত্খ, দকান ত্রুহি-হফচুেহত দদত্খ াঅফায কাঘাত কত্য ফত্ন। জগত্তয াত্নক দেি দরখক ফোঙ্গাত্বক যচনা হরত্খ মস্বী
ত্য়ত্ছন। ফেত্ঙ্গয ফশাত্ক্ষা ক্ষভ দরখক ত্ছন ুাআপি। ফাাংরা াহতে খাহি ফেঙ্গ যচনায প্রফতশক হাত্ফ বফানী চযণ
চত্ট্টাাধোত্য়য নাভ াঈত্ল্লখত্মাগে। তায দরখা ‘নফফাফু হফরা’, ‘নফ হফহফ হফরা’ ও ‘নফদূতী হফরা’ হফরৄদ্ধ ফেঙ্গ যচনায হনদশন।
াঅত্যক প্রকাত্যয াে য াঅত্ছ, মায নাভ দকৌতুক য (পান)। দমখাত্ন ভানুত্লয স্বাবাহফক স্ফূহতশ প্রফণতা ফা াঅত্ভাদ হপ্রয়তা,
দকানও ূক্ষ্মতয করা দকৌত্রয ফা গবীয জীফনাবূহতয হনয়ন্ত্রণাধীন না ত্য় াঈদ্ভি াফো ও াহতযহঞ্জত চহযত্র কল্পনায ায়তায়
াঅভাত্দয াহয াঈরক্ষে ৃহষ্ট কত্য, দখাত্ন দকৌতুক যত্যাআ প্রাধানে। দকৌতুত্কয জগৎ এক াহনয়ভ, হফৃঙ্খরা ও াযাজগতায
জগৎ। দখাত্ন প্রত্ফ কত্য াঅভযা ীভা াংমভ ও ারীনতা বূত্র াহনয়হন্ত্রত াঅত্ভাদ-প্রত্ভাত্দয দনায় াঈন্মি ত্য় হড়।
দীনফেু হভত্ত্রয ‘জাভাাআ ফাহযক’ ও ‘হফত্য় াগর ফুত্ড়াত্ত’ এফাং াভৃতরার ফুয ‘চািুত্মে ও ফাড়ুত্মে’ ও ‘তাজ্জফ ফোায’- এ
এফাং যরৄযাত্ভয ‘কজ্জরী’ ও ‘গড্ডহরকায’ গল্পগুত্রাত্ত দকৌতুত্কয াহাআ পুত্ি াঈত্ঠত্ছ। ফশাত্ক্ষা াহধক ােযত্য কহফ
ত্চ্ছন বাযতচন্দ্র। তাাঁয কহফতায় াঅহদয ও ােযত্য গঙ্গা মভুনায ঙ্গভ ঘত্ঠত্ছ। দদফতা ও ভানুল কত্রয প্রহত তাাঁয যঙ্গ
ফেঙ্গ ফাকে হনত্ক্ষ কত্যত্ছন। াঈনহফাং তাব্দীয দেি দরখক ফহেভচত্ন্দ্রয দরখায ভত্ধে ােযত্য হিগ্ধধাযা প্রফাহত ত্য়ত্ছ।
তাাঁয যচনা যীহত ফশত্র ফুহদ্ধদীপ্ত যহকতায় াঈজ্জ্বর। তাাঁয দেি াে যত্য যচনা র ‘কভরাকাত্িয দপ্তয’। াহয গান হরত্খ
মস্বী ত্য়ত্ছন হিত্জন্দ্র রার যায়। তাাঁয প্রনগুত্রায ভত্ধে মত্থষ্ট াে হযা াঅত্ছ। ফাাংরা াহত্তেয হদহিজয়ী ম্রাি
যফীন্দ্রনাত্থয াহত্তে ােযত্য ভন্দাহকহন প্রফাহত ত্য়ত্ছ। ােযত্য ফশত্ক্ষত্ত্রাআ হতহন হফচযণ কত্যত্ছন াফরীর বাত্ফ।
তাাঁয ােয প্রন্ন াঅকাত্য হনভশর ূমশ হকযত্ণয ভত প্রদীপ্ত, রৄভ্র ও হনেরে। যৎচত্ন্দ্রয ােয মথাথশ হাঈভাত্যয মশাত্য়
ত্ড়। দফদনায ত্ঙ্গ াত্েয ভহণকাঞ্চন দমাগ দদখা মায় তাাঁয াহত্তে। এছাড়া ও াআন্দ্রনাথ ফত্ন্দাাধোয়, দমাত্গশ্চন্দ্র ফু,
প্রবাত ভুত্খাাধোয়, পত্রত্রাকে ভুত্খাাধোয়, দকদায নাথ ফত্ন্দাাধোয়, হফবূহত ভুত্খাাধোয়, জনীকাি দা, যাজত্খয ফু,
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ফাাংরা াহত্তে ােয
করোণ দদভুখে
প্রভথনাথ হফী, পয়দ ভুজতফা াঅহর, দীনফেু হভত্র, কুভাত্য দঘাল, হব্রাভ চিফতশী, তাযাদ যায়, ঞ্জীফ চত্ট্টাাধোয় এফাং
াঅত্যা াত্নত্ক ফাাংরা াহত্তে মত্থষ্ট ােয হযত্ফন কত্যত্ছন।
ফাাংরা াহতে ােযত্য াঈত্ল্লখত্মাগে াঅত্যক হদক র ‘োযহড’। াশ্চাতে াহতে োযহড াহত প্রাচীন। কখন যঙ্গ
দকৌতুক কখন ফেঙ্গ হফদ্রু। তত্ফ ভূর কহফতা জানা না থাকত্র োযহডয ভজাাআ ভাহি। োযহড ম্পত্কশ প্রফে, হনফে হরত্খত্ছন
তীচন্দ্র ঘঠক,হব্রাভ চিফতশী, হিত্জন্দ্ররার যায়, প্রভথ দচৌধুযী, কহফ দখয কাহরদা যায়, হযভর দগাস্বাভী, নহরনীকাি
যকায, হচিযঞ্জন রাা এফাং াঅত্যা াত্নত্ক। তীচন্দ্র ঘঠক হরত্খত্ছন, ‘াহয ভমশোদা হৃদয়ঙ্গভ কহযত্র এত্দত্য দরাত্ক
গাম্ভীত্মশেয হরত্ভায ভাযা ভুখত্ক ঞ্জাত্নয প্রহতভূহতশ ভত্ন কহযত না। হত্র ফৎয ফয়ত্ প্রফীণতায ক্কত্কত্য প্রহতিন্দী াআয়া
াঈহঠত না এফাং হনযযাধী ফারক-ফাহরকাহদগত্ক ‘মত াহ মত কান্না’য হফহবলীকা দদখাাআতনা’। যফীন্দ্রনাথ ও স্বীকায কত্যত্ছন,
‘দকফর প্রত্নয ীভায ভত্ধে ােয ফদ্ধ নত্,াঈজ্জর রৄভ্র াে কর হফলয়ত্কাআ াঅত্রাহকত কহযয়া তুহরত্ত াত্য’। জীফত্ন
দমভন ােযত্য প্রত্য়াজন াঅত্ছ, াহত্তে দতভহন োযহডয প্রত্য়াজন াঅত্ছ। দকননা, োযহড ত্রা াহত্তেয দযাভাহিক
াহতত্যত্কয াফেথশ প্রহতত্লধক। োযহড যােয়ী যচনা। ত্যয যচনায রূহিত্ক াক্ষুন্ন দযত্খ বাফহিত্ক াহয দস্রাত্ত বাহত্য়
দদওয়ায াথশাআ ত্চ্ছ োযহড। কাত্জাআ োযহড যচনায ভূর তশ র, ভূত্রয ছাদহিত্ক াহফকর যক্ষা কযা। াঅদত্র ানুরু না
ত্র াঅত্দৌ দিা োযহড ত্ফ না। কাত্জাআ োযহডকাযত্ক াহত াফোআ একজন প্রথভ দেণীয ছন্দহল্পী ত্ত ত্ফ। ছত্ন্দয
হনাঁখুত ঞ্জান োযহড যচনায াহযামশ তশ। াত্যয ভাত্ঠ দগার হদত্ত ত্র দ ভাত্ঠয বূ -দগারহিয হনবূশর াঠ াঅয়ি কযা
প্রত্য়াজন। হব্রাভ চিফতশীয বালায় ফরত্ত দগত্র, ‘ফ দখরাাআ দম জাত্ন, ফ দখরাাআ দ াত্য, হকন্তু দখরত্ত হগত্য় হক দম ত্য়
মায়, দখরািা াহর য় না, াহয ত্য় ওত্ঠ। াঅয ফরাাআ ফাহুরে দম, াহয ত্রাআ তাাঁয দখরা াহর য়’। াঈদাযণ স্বরু
হকছু কহফতা ও গত্দেয াঅাংহক োযহডরূ এখাত্ন াঈোন কযহছ। যহফ ঠাকুত্যয ‘হনঝশত্যয স্বপ্নবঙ্গ’ কহফতায ানুকযত্ণ প্রফুদ্ধ
হরত্খত্ছন ‘ নাগহযত্কয াঅাবঙ্গ’।
‘প্রবাত্ত দদহখনু দক তস্কয
দখারা দযত্খ দগত্ছ বাাঁড়ায ঘয
দকভত্ন হর যাত্তয াঅাঁধাত্য দবত্ঙ তারা, দবত্ঙ হখল্।
বাহফত্তাআ বত্য় গাত্য় কাাঁিা দদয়, ধড়পড় কত্য হদল্।
গাত্য়ত্ত হদত্তত্ছ ঘাভ
ওত্য ভাথািা াঈহঠত্ছ ঘুহয
এ দম হনশ্চয় দাগী যভন, দম ফোিা কত্যত্ছ চুহয।
থয থয কহয দিাত্ধ কাাঁহ াঅহভ
খক্ খক্ কহয াঈহঠনু দকত্
দিাত্ধ াত ত্ত হুাঁত্কা ত্ড় খহ
কাহয গভত্ক মাফ হক দিাঁত্?
দথায় দাথায় াগত্রয প্রায়
দছািাত্ছাহি কহয ভাত্রয াঅায়
ডাত্য়হয কত্যহছ থানায়, তফুও দে নাহ দনয়, ভাহননু ায।
দকনত্য দাত্যাগা চুচা দন
ফদনাভ দদয় ফাাআ দকন?
ছাড়ত্য কুত্ড়হভ, ছাড়্ ‘ওয়াত্যি’
তুাআ দম দয জনগণ ‘াযত্বণ্ট’
দাগী চুযিাত্য াজত্ত ুহযয়া
াঅঘাত্তয য াঅঘাত কয’

হিত্জন্দ্ররার যাত্য়য ‘ধনধাত্নে ুত্ে বযা, াঅভাত্দয এাআ ফুেযা’- গানটিয ানুকযত্ণ মতীন্দ্র প্রাদ বট্টাচামশ হরত্খত্ছন
‘াঅভায চভা’।
‘দানা রূায় দকভন গড়া, াঅভাত্দয এাআ চভা দজাড়া,
তাায ভাত্ঝ াঅত্ছ দফল্ কর দচাত্খয দযা;
ও দ াথয হদত্য় পতযী দিা, ধাতু হদত্য় দঘযা।
এভন চভা দকাথাও খুাঁত্জ াত্ফ নাত্কা জাহন,
কর দদত্য ুজে দ দম াঅভায চাভ খাহন।।
বাত্রা খাাঁহি চভা ছাড়া, দকাথায় াঅাঁহখ এভন ধাযা।
দকাথায় এভন দখত্র াঅত্রা এভন নকর দচাত্খ।
ও তায হঝক্ হভহকত্ত াঅত্ভাদ ফাত্ড়, ভাথায় দখয়ার দঢাত্ক
এভন চভা দকাথায় দখাত্জ াত্ফ নাক জাহন,
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কর দদত্য ুজে দ দম াঅভায চভাখাহন’।।
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুত্যয ‘ফাাংরায ভাহি ফাাংরায জর’ কহফতায ানুকযত্ণ তীচন্দ্র ঘঠক হরত্খত্ছন ‘ফাাংরায দঢাঁহক’।
‘ফাাংরায দঢাঁহক
ফাাংরায কুত্রা
ফাাংরায াাঁহড়
ফাাংরায চুত্রা
ূজে াঈক
ূজে াঈক
ূজে াঈক, দ বগফান।
ফাাংরায হিহক ফাাংরায দকাাঁচা
ফাাংরায কচু ফাাংরায দভাচা
দীঘশ াঈক দীঘশ াঈক
দীঘশ াঈক, দ বগফান’।
াতুর প্রাদ দত্নয ‘দভাত্দয গযফ দভাত্দয াঅা, াঅভহয ফাাংরা বালা’ গানহিয ানুকযত্ণ ুদশন চিফতশী হরত্খত্ছন‘দভাত্দয গযফ ায় ফাাংরা, বাগ কত্য দদ দহি পারা।
দতাভায দছত্র দতাভায় দবাত্র, ত্য়ত্ছ ফ ফত্ম্বওরা।
হক মাদ হহন্দ গাত্ন, দনাআ দকান তায ভুন্ডু ভাত্ন,
দগত্য় গান হডত্স্কা নাত্চ, গান রৄত্ন কান কারাারা’।
যহফ ঠাকুত্যয কহণকা াফরম্বত্ন ািীর দা হরত্খত্ছন‘চিফতশী হগহন্ন ফত্র ছাহড়য়া হনাঃশ্বা,
দফা হগহন্ন দফী ুখী াঅভায হফশ্বা।
দফা হগহন্ন দাঃখ কত্য দীঘশশ্বা ছাত্ড়,
চিফতশী হগহন্নয ুাঃখ াহযত্য়ত্ছ াঅভাত্য’।
দভঘনাদ ফধ কাত্ফে ‘ীতা ও যভায কত্থাকথত্ন’য ানুকযত্ণ কুভাত্য দঘাল াঈোন কত্যত্ছন ‘নহন্দনী যভাও গীতা
দফৌহদয কত্থাকথন’।
‘হছনু দভাযা, নহন্দনী, ফাহরগঞ্জ দেত্
কত্াত-কত্াতী মথা াঈচ্ছ ফৃক্ষ- চূত্ড়
ফাাঁহধ নীড়, থাত্ক ুত্খ, হছনু াঅধুহনক
এক দেত্ি, ভত্তশ দূয-ফন ভ।
চাকয থাহকত াহজয। বাহফ দদখ ভত্ন
হকত্য াবাফ াঅয। াঅহনত হকহনয়া
হনতে চপ্ কািত্রি দ দছাকযা। াহপ
কহযত ভনু-দা। হপহযফায ত্থ প্রায়
াঅহনত হকহনয়া, হখ, এিা ওিা দিাদয়ায াগয বাাআ, হফহদত জগত্ত।
বুহরনু ূত্ফশয দাঃখ। যাজায নহন্দহন
নহ, কুর-ফধু াঅহভ; হকন্তু াফত্রা?
তুহভ দতা দগা যভা দদফী, াক্ষী াঅত্ছা তায।
ফাহড়িায চাহযহদত্গ কত দম জঞ্জার
হনজ াত্ত হনতে কত হঝত্য়য ভতন
কহযয়াত্ছা হযস্কায, তফু গারাগাহর’।
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুত্যয ‘দাঁাআ ভাত্যা ভাত্যািান দাঁাআয়’ এয ফেঙ্গরূ হদত্য়ত্ছন ুকহফ ও াহহতেক হযৎত্খয ভজুভদায। হতহন
হরত্খত্ছন‘যভায়ু ধায় দফত্গ, চাহযহদক ছায় দভত্ঘ
ওত্গা দভত্য়! নাওখাহন ফাাআত্য়া।
াংাত্য ধত্যা ার, ফত্ খাত্ফ হিু ার,
াাঁাআ ভাত্যা, ভাত্যা িান াাঁাআত্য়া।।
াত্য় ভর হযফায, ঝম্ ঝম্ ঝোয;
ওিা ফুহঝ ঘযনীয িন্দন োয;
যেন দ’দফরায ে ত্ফ না মায
িরির কত্য ফুহঝ তাাআও।
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াাঁাআ ভাত্যা, ভাত্যা িান াাঁাআত্য়া’।।
ফহেভ চত্ন্দ্রয ‘ফাফু’ যচনায ানুকযত্ণ কুভাত্য দঘাল হরত্খত্ছন ‘ভস্তান’।
‘দ যাজন মাাঁায হচত্রহফহচত্র দালাকাফৃত, দফাভস্ত, াঈ্কুির, দাহড়-দগাাঁপ দাহবত, োত্ির হযহত, তাাঁাযাাআ ভস্তান।
মাাঁায ফাকে াত্জয়, যবালা াযদশী, ফঙ্গবালা হফত্যাধী তাাঁাযাাআ ভস্তান তাাঁাযাাআ ভস্তান।
ভাযাজ, এভন াত্নক ভাফুহদ্ধ ম্পন্ন ভস্তান জন্মাাআয়াত্ছন এফাং জহন্মত্ফন দম, তাাঁাযা ফঙ্গবালা ফা ভাতৃবালায় ফাকোরাত্
াভথশ াআত্ফন।
মাাযা চাাঁদা াঅদাত্য় ঞ্চয় কহযত্ফন, ঞ্চয় কহযত্ত যত্ক ফঞ্চনা কহযত্ফন, হনত্জত্ক ফঞ্চনা কহযয়া হফদোজশন কহযত্ফন এফাং
দজনে প্রশ্ন চুহয কহযত্ফন ফা যীক্ষায় িুহকত্ফন, তাাযাাআ ভস্তান।
হমহন াত্নেয কত্ঠায ভাত্রাচনা কত্যন, াথচ হনত্জয ভাত্রাচনায় রুেভূহতশ ধাযণ কত্যন, হতহনাআ ভস্তান।
হমহন ুস্তত্কয ভরাত্ি দরখা হযচয়ত্র হড়য়া হিত ন, হফত্ল কাযত্ন াঈিভ ুস্তকত্ক গাহর দদন, হত্রকায ম্পাদনায়
নাভী দরখত্কয দত্রী াথচ নতুন বার দরখত্কয াঈয খড়্গধাযী, হতহনাআ ভস্তান।
হমহন দবাত্িয ভয় হবক্ষাপ্রাথশী, গহদ াাআত্র নফাফ রূী, এফাং তখন ফহুরূী, হতহনাআ ভস্তান।
হমহন চাাঁদা তুহরয়া দগশাূজা, দফাভ পািাাআয়া কাহরুজা কত্যন, ভাাআত্ক হহন্দ গান ফাজাাআয়া ানোনে ুজা কত্যন ভয়ভত
হফজশন দদননা। ফত্রন, দতাভায় বারফাহ ভা, তাাআত্তা কহয ফাহ ভা, হতহনাআ াঅর ভস্তান।
মাাঁায ফর ত্স্ত একগুণ, ভুত্খ দগুণ, নৃত্তে তগুণ, এফাং ভুত্খ াঅগুণ, হতহনাআ ভস্তান।
মাাঁায াআষ্টত্দফতা হত্নভা, গুরু হত্নভা োয, প্রধান াঠে াহের ুস্তক এফাং তীথশত্ক্ষত্ত্র জুয়ায াঅড্ডা, হতহনাআ ভস্তান।
হমহন হনজগৃত্ জরখান, ফেু গৃত্ ভদ গাজা খান, দপ্রহভকায কাত্ছ গাহর খান, ভহনত্ফয গরা ধাক্কা খান, াথচ াধাযত্ণয
কাত্ছ ড্রাগ খাাআয়া ড্রাগন ন, হতহনাআ ভস্তান।
মাাঁায িাত্ন পতত্র ঘৃণা, চুত্রয জনে হচরুহণত্ত ঘৃণা, দক্ষৌযকাত্মশ ক্ষুত্য ঘৃণা, াঅাত্য াঅঙুত্র ঘৃণা, কথাফাতশায় ফাাংরা বালায়
ঘৃণা এফাং ৎত্ঙ্গ াহত ঘৃণা, হতহনাআ ভস্তান’।
হফত্ফকানত্ন্দয ‘দ বাযত বুহরও না’ ানুকযত্ণ কুভাত্য দঘাল হরত্খত্ছন‘বুহরওনা দতাভায নাযী জাহতয াঅদশ হপল্মোয, নতকশী। বুহরওনা দতাভায াঅদশ ুখোত কুখোত নতশক ভাহকশন ভাাআত্কর
জনন। বুহরওনা দতাভায জীফন দমৌফন ধনভান দস্রপ ফোহক্তগত ুত্খয জনে, াত্নেয ুত্খয জনে নত্। একদভ বুহরওনা,
একভাত্রাআ ছাগাআ ভাত্য়য জনে ফহর প্রদি। তুহভ ভাত্য়য নাত্ভ দাআ ছাগ ভাাংত্য াহধকাযী (াফে য়া হদয়া)। বুহরওনা দতাভায
ভাজ াত্কশ, ক্লাত্ফ ফা হপ্রয়ায হত হনবৃত্ত দকানও ফত্ন-ফাদাত্য।
বুহরওনা নীচ জাহত, ভূখ,শ াঞ্জ, দহযে, ভুহচ, দভথয, দতাভায যক্ত খাদক, দতাভায ত্রু।
দ ফাকেফীয ভুত্খ দোগান ছাত্ড়া, দত্শ ফত্রা- ভূখশ বাযতফাী, দহযে বাযতফাী, ব্রাহ্মণ বাযতফাী, চিার বাযতফাী
দতাভায বাাআ না ছাাআ’।
াইশ্বযচন্দ্র হফদোগত্যয যহচত ‘কুিরায হতগৃত্ মাত্রা’ নাভক যচনাহিয োযহড কত্যত্ছন েত্দ্ধয় কুভাত্য দঘাল।
‘প্রোন ভয় াঈহেত াআর। হভত্ দগৌতভী এফাং ভাোয াঙ্গযফ ও াযিত (দাআ দাাঁত বাঙ্গা নাভত্ক যর কহযয়া ত্যাজ
এফাং যৎ কযা দগর) নাত্ভ াড়াতুত্তা হদে দাদা কুিরায ভহব ফোফাত্য গভত্ণয হনহভি প্রস্তুত াআত্রন। ান্সূয়া এফাং
হপ্রয়াংফদা মথা ম্ভফ দিা- াাঈডায, হরহেক ভাখাাআয়া দফবূলায ভাধান কহযয়া হদত্রন। কতশা (ভহলশ এ মুত্গ কাআ?)
দাকাকুর াআয়া ভত্ন ভত্ন কহত্ত রাহগত্রন, াদে কুিরা মাাআত্ফক ফহরয়া, াঅভায ভন ধড়া ধড়া কহযত্তত্ছ, নয়ন
ানফযত ফােফাহযত্ত হযূহযত াআয়া চভা মুগর ঝাা াআয়া মাাআত্তত্ছ। গৃহণী দযাল বীত প্রায় কণ্ঠত্যাধ াআয়া ফাকহক্ত
যহত াআত্তত্ছ, ফাতফোহধয ভতাআ জড়তায় হনতাি াহতবূত াআত্তহছ। কী াঅশ্চমশে! াঅহভ ক্লাফ াঅড্ডাধাযী, াথচ াংাত্য িান
ফতাঃ াঅভাযও াইদৃ পফক্লফে াঈহেত াআত্তত্ছ।না জাহন াংায কীত্িযা এভন াফোয় কী দাঃ দক্ল দবাগ কহযয়া থাত্ক।
ফুহঝরাভ াংায াঅহত হফলভয় ফস্তু। ানিয হতহন দকাাঁচায খুিাঁ হদয়া চভায কাাঁচ হযোয কহযয়া কুিরাত্ক কহত্রন রৄকু দফরা
াআত্তত্ছ। িোহস্ক দাাঁড়াাআয়া, াঅয ানথশক কার যণ কহযয়া রাবিা হক? এাআ ফহরয়া াঈহেত াড়া ড়ীত্দয ত্ম্বাধন কহযয়া
কহত্রন, রৄকু কাাযও ানোয় দদহখত্র তাায ভুিাত না কহযয়া কদাচ জরান কহযত না, কাাযও নতুন হডজাাআত্নয গনা ফা
াড়ী দদহখত্র প্রাংায় ঞ্চভুখ াআয়া াঅভাত্ক এাআরূ হকহনয়া হদফায দাহফ জানাাআত্ত বুহরতনা, াঅনাত্দয কাাযাও প্রত্ফয
ভয় াঈহেত ত্র নাহশাং দাত্ভ ছুহিত্ত াঅনত্ন্দয ীভা থাহকত না। াদে দাআ রৄকু হতগৃত্ মাাআত্তত্ছ, াঅনাযা কত্র
কাংত্্চুত্রন জানান’।
একজন দরাক হদত্নয দফরা ফাড়ী দথত্ক দফত্যাত্তননা। ত্েেয য ঘয দথত্ক দফহযত্য় হতহন এখাত্ন ওখাত্ন ঘুত্য দফড়াত্তন।
দরাত্ক াঈনাত্ক ‘হনাচয’ নাত্ভ ত্ম্বাধন কযত। হতহন নাহক দপ্রত্ভয প্রফর িাত্ন দদ-দদািত্য ঘুত্য দফহড়ত্য়ত্ছন। একহদন ত্থ
দদখা ত্তাআ প্রশ্ন কযরাভ, ‘দপ্রভ ম্পত্কশ াঅনায ফোহক্তগত াহবঞ্জতা হক যকভ’? হতহন ফরত্রন, বূত্ন াজাহযকায হফখোত
একহি গাত্নয ুত্যাআ াঅনায প্রত্শ্নয জফাফ হদহচ্ছ। এাআ ফত্র হতহন গাাআত্ত রৄরু কযত্রন‘াঅহভ এক হনাচয।
প্রণহয়নী াঅভাত্য াঅদয কত্যত্ছ
বুত্রও য়হন ফয।
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তাাআ াঅহভ হনাচয।
াঅহভ বাঙ্গায দথত্ক ভাহভয ফাড়ী ত্য়
ুযভায ভুখ দদত্খহছ।
াঅহভ াঅহনুয দথত্ক াত্েহরয়া ত্য়
ভহযাত্য ভুত্রা দখত্য়হছ।
াঅহভ াআত্রাযা দাত্ির দথত্ক দখত্য় দদত্য়
োং ত্য় হঙ্গাুয ত্য হগত্য়হছ।
কাত্রয দপয, কুহভল্লায় হগত্য়
ুহরত্য গল্লা দখত্য়হছ।
ভাাআত্কত্রয ভাহধত্ত ফত্
নজরুত্রয কথা দবত্ফহছ।
ফাত্য ফাত্য দপ্রত্ভয িাত্নাআ
থত্কাআ কত্যহছ ঘ-া-া-য
তাাআ াঅহভ হনাচয’।

তথেূত্রাঃ
১। ফঙ্গাহত্তে াে যত্য ধাযা- ডাঃ াহজত কুভায দঘাল।
২। মহষ্টভধু (োহযড াংখো ১৪০১) কুভাত্য দঘাল ম্পাহদত।
৩। বূত্ন াজাহযকায গাত্নয োহযডহি এাআ প্রফেকাত্যয যহচত।

*****
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