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যফীন্দ্র ংগীত  বাযতীয় নতৃয 

াথথ প্রততভ ারদায 

গবফলক, ফাংরা তফবাগ, অাভ তফশ্বতফদযারয় এফং তততথ ধযাক স্বাভী তফবফকানন্দ কবরজ 

Abstract 
 

Rabindranath Tagore, son of Maharshi Debendranath, was a polific writer of the world. He 

was a poet, a dramatist, a novelist, a political thinker, a critic, a singer, a painter, an 

economist. The song ‘Jana Gana Mana’ is written by Rabindranath Tagore and this song 

has been accepted as our National anthem. The songs of Rabindranath Tagore are made of 

Nature, love and personal affair and his dance form is created accordingly. The dance form 

of Rabindra Nritya is the pure classical based dance. The dance form of Rabindra Nritya is 

used mainly adapted versions of Bharatnatyam, Manipuri and Kathakali.  
 

     অবগয ভত ভয় কবয এখন অয প্রতততদন কার ন্ধ্যাবত যফীন্দ্রংগীত শানা বয় বে না। তকন্তু মখন 

কভথফযস্ত জীফবন আঁদুয শদৌবেয প্রততবমাতগতাবত ক্লান্ত, তচন্তা গ্রস্থ বয় তে, ফন্ত শকবে মায় খাবদযয াতযয 

প্রতীক্ষায়, থ প্রদথকবদয ‘াতন্তয রতরত ফাণী’ ফযথথ তযা শানায় তখন যফীন্দ্রনাবথয ‘গাবন া উবের বয় 

উতে’ এফং তখন তাঁয ংগীবতয ‘তযভ-তফভ-ুন্দযভ’ ঐততবযয ভুবে ডুফ তদবত আবে কবয- ‚এআ কবযছ 

বাবরা, তনষু্ঠয/এআ কবযছ বাবরা। এভতন কবয হৃদবয় শভায। তীব্র দন জ্বাবরা।‛ অফায মখন প্রবতযবকয ভুবখ ভুবখ 

যফীন্দ্রনাবথয শরখা তথা ফাংরা বালায় শরখা দুআ শদবয দুআ জাতীয় ংগীত ‘জনগনভন’  ‘অভায শানায ফাংরা’ 

অকাব ফাতাব ধ্বতনবত য় তখন ফাঙাতর তববফ শমভন গফথ শফাধ য় শতভতন াম্প্রদাতয়কতায উবধ্বথ শমন ভানফ 

ধবভথয জয়ধ্বতন শানা মায়। তাআবতা তাঁয গান নযবদফতা ফন্দনায গান, শদবপ্রভ তথা ‘এআ  বাযবতয ভা ভানবফয 

াগযতীবয’ গান ফা বাযতীথথ রূী ূণযতীবথথয গান। রৄধু তাআ নয়, তাঁয গান প্রকৃতত ফা নাযীয শৌন্দমথ ফণথনায গান 

তথা শপ্রবভয গান “ ‚একেুকু শছায়ঁা রাবগ, একেুকু কথা রৄতন/তাআ তনবয় ভবন ভবন, যতচ ভভ পারৃতন।‛  ফা ‚কৃষ্ণকতর 

অতভ তাবযআ ফতর,/কাবরা তাবয ফবর গাবঁয়য শরাক,/শভঘরা তদবন শদবখতছবরন ভাবে। কাবরা শভবয়য কাবরা তযণ 

শচাখ,। শঘাভো ভাথায় তছর না তায শভাবে,/ ভুক্তবফণী তবেয বয শরাবে,/ কাবরা? তা শ মতআ কাবরা শাক, 

/শদবখতছ তায কাবরা তযণ শচাখ।‛ তাআবতা ংগীত ম্ববন্ধ্ যফীন্দ্রনাথ ফবরবছন, ‚অভাবদয জীফবনয ভবধয মখন 

ংগীত ফাবজ তখন তনবজবক বুবর মাআ... তখন দুঃখ অভাবদয তববূত কবয না, ক্ষতত অভাবদয দতযে কবয শদয় 

না...।‛
১
 কাযণ তাঁয গান অভাবদযবক অনন্দ শদয় “ ‚জগবত অনন্দ মবে অভায তনভন্ত্রণ,/ ধনয র ধনয র 

ভানফজীফন‛, তাঁয গান অভাবদযবক উদযভী কবয শতাবর- ‚ক্লাতন্ত অভায ক্ষভা কবযা, প্রবু/ বথ মতদ ততছবয় তে 
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কবু‛। তাছাো তাঁয গান জীফনবক ুণয বথ চাতরত কযায গান- ‚অগুবনয যভতণ শছাঁয়া প্রাবণ। এ জীফন ুণয 

কবযা দন- দাবন। ...তনততদন অবরাক তখা জ্বরুক গাবন।‛ তাআবতা ‚অতজ ফন্ত জাগ্রত োবয... শকাবযা না 

তফেতম্বত তাবয।‛ ুতযাং অভযা শদখবত াতে শম, ভানুবলয ভবন প্রাবণ, অবফবগ, ুবখ দুঃবখ, াতযফাতযক 

নুষ্ঠাবন, তল্প করকাযখানাবত, যাস্তা-ঘাবে, তক্ষা প্রততষ্ঠাবনয াংস্কৃততক নুষ্ঠাবন, চরতিবে যফীন্দ্রংগীবতয 

তফরৄদ্ধ ভধুভয় াতন্তয ভুক্ত ধাযায় শরাত ‘ত ত াম্রাবজযয বগ্নবল বয’  ভানফ জীফনোবক শমন বতজ ফুজ 

প্রাণফন্ত কবয প্রফাতত বয় চবরবছ মুগান্তয কার ধবয। তাআবতা যফীন্দ্র ংগীবতয এভন স্বে ীতর ানীয় ঝণথা 

ধাযায উবেবয ফরবত আবে য়- ‚এবা যাভর ুন্দয/ অবনা তফ তাযা তৃলাযা ঙ্গুধা/ তফযতণী চাতয়া 

অবছ অকাব/ এবা যাভর ুন্দয।‛  

 

     বাযতীয় নৃবতযয ভৃতদ্ধ  উন্নততবত যফীন্দ্রনাবথয তচন্তা বাফনা শকভন তছর এফং তাঁয ংগীত এআ নৃতয শক কতো 

প্রবাতফত কবযবছ তা একেু অবরাচনা কযা শমবত াবয। তবফ আংবযজ অভবর তদল্লী অগ্রা রক্ষষবণৌ প্রবৃতত স্থাবন যাজ 

দযফাবয এফং করকাতায জতভদায ফাফু ভাবজ ফতন্দজী নৃবতযয শম ধাযা চারু তছর তা বাযতীয় ঐততযফাী ধ্রুদী 

নৃতয নয়। একভাএ দতক্ষণ বাযবতয বাযতনােযভ  কথাকতর নৃতযআ বাযতীয় ঐততযফাী ধ্রুদী নৃবতযয একতে ক্ষীণ 

ধাযা ফবর বাফা শমবত াবয। মাআ শাক এআ নৃতয ম্পবকথ যফীন্দ্রনাথ তাঁয জীফবনয শলাবধথআ তচন্তা-বাফনা রৄরু 

কবযতছবরন। নৃবতযয প্রবয়াজনীয়তা তায তল্পম্পদ, াথথক প্রবয়াগ তনবয় যফীন্দ্রনাথ দীঘথকার াতন্ততনবকতবন নানা 

যীক্ষা তনযীক্ষা কবযতছবরন।  

 

“Rabindra Nritya, the most recent dance form in the set of traditional classical 

Indian dances. The dance form of Rabindra Nritya is the pure claddical based dance 

form that was invented and devised by the first noble laureate from Asia, the world 

renowned Indian poet, Rabindranath Tagore……….The dance form is prevalently 

famous in the state of west Bengal, to be more Specific in the city of santiniketan in 

the Birbhum distict……….The main complement of Rabindra Nritya is 

Rabindranath Tagore are the main musical Support to the dance form or it can be 

said that Tagore devised the dance form to suit the feel of his songs. The Songs of 

Tagore are made of Nature, Love for God, Love for lover and personal affair and 

the dance form is moulded accordingly.”
2
 

 

     তফশ্ববাযতী প্রততষ্ঠায য যফীন্দ্রনাবথয ভবন নৃতয ম্পবকথ তচন্তা-বাফনা শম গুরু বয়তছর তা প্রাফতন্ধ্ক শনার 

ভজুভদায তাঁয ‘যফীন্দ্রনাথ তল্প াততয ংস্কৃতত প্রঙ্গ’ গ্রবে জাতনবয়বছন। যফীন্দ্রনাথ প্রথবভ কবয়কতে কতফতায ফৃতয 

রূদাবনয শচষ্টা কবযতছবরন। কতফতাগুতর হ্ল-‘ঝুরন’, ‘ূজাতযনী, ‘তরৄতীথথ’, ‘দুঃভয়’ প্রবৃতত। এছাো এ ভয় 

শতআ ঋতু ংগীত  ঋত-ুউৎফ শত কতফ নৃবতযয প্রবয়াগ ঘতেবয় তছবরন, এযয ‘াবভাচন’, ‘তচোঙ্গদা’, ‘যাভা’ 

 ‘চন্ডাতরকা’ প্রবৃতত শত  নৃবতযয প্রবয়াগ ঘোন।  
 

“Sometimes songs are selected from the vast range of Rabindrasangeet and then 

they are clubbed with the drama by Rabindranath Tagore and is performed as 

Nritya Natya. The plays ‘Rakta karabi,’ ‘Natir puja,’ ‘Raja’, ‘Arupratan;  
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‘Muktadhare’ etc……… The dance forms used are mainly adapted versions of 

Bharatnatyam, Manipuri and kathakali. The key point of Rabindra Nritya Natya is 

expressive dancing…… Now a days sometimes odissi, kathak and knchipndi dancing 

Nritya Natya.” 
 

     তবফ তফলয়ফস্তু এফং বাফম্পবদয তদন শথবক যফীন্দ্রনাবথয নৃতযগুতর বাযবতয তফতবন্ন প্রথাগত নৃবতযয শথবক 

এবক ফাবযআ অরদা। যফীন্দ্রনাথ শমফ নৃতয ৃতষ্ট কবযবছন তা একান্তবাবাআ যাফীতন্দ্রক বয় উবেবছ। তাঁয এআ ভস্ত 

নৃতযগুতরয ভূর রক্ষয তছর তল্প  য ৃতষ্ট। শমভন ১৯১৭ াবর, ফবন্তাৎবফয ভয় শদার ূতণথভায তদন ‘নেযাজ 

ঋতুযঙ্গারা’ তবনীত বয়তছর- এআ ারাগাবন নেযাজ তবফয তাণ্ডফ নতৃয তছর প্রধান শকন্দ্র তফন্দু। যফীন্দ্রনাবথয 

নেযাবজয নৃতয কল্পনাবত দুতে গান এফং নাচ তফবল বাবফ জনতপ্রয় বয়তছর। একতে হ্ল ‘নৃবতযয তাবর তাবর, 

নেযাজ মা ‘নেযাজ ঋতুযঙ্গারা’ ারাবত শদখাবনা বয়তছর অয যতে র ‘প্ররয়নাচন নাচবর মখন অন বুবর 

শ নেযাজ’-মা ১৯২৯ াবর ‘ততী’ নােবকয তবনয় শত শদখাবনা বয়তছর। 

 

     অভযা জাতন শম, যফীন্দ্রনাথ বাযবতয ঐততযফাথী ধ্রুদী এফং শরাকনৃবতযয এআ দুতে ধাযাবক ভান বাবফ গুরুত্ব 

তদবয় গ্রণ কবযতছবরন। তাআবতা াতন্ততনবকতবনয ছােছােীবদয শক ভতণুযী নৃতয তক্ষাদাবনয জনয তেুযায 

যাজবায় নৃতযগুরু ফুতদ্ধভন্ত তং শক তনবয় এবতছবরন। অফায ১৯২৫ াবর নফকুভায তং শক তনবয় এবতছবরন 

এআ ভতণুতয নৃতয শখাবনায জনয, এযয বাযতনােযভ শখাবত ভাোজ শথবক ফাুবদফ এবতছবরন। অফায 

কথাকতর নৃবতযয জনয কতফ াতন্তবদফ শক শকযবর াতেবয় তছবরন কতফ জল্লাবমার এয  কাবছ তক্ষা তনবত। অফায 

এআ াতন্তবদফ শক তংবর  াতেবয়তছবরন ‘কযাতন্ত’ নৃতয তক্ষায জনয। কতফয ‘নফজবতক’ গ্রেবত এআ কযাতন্ড 

নৃবতযয তযচয় অবছ ‘তংবর শআ শদবখতছরাভ কযাতন্ডদবরয নাচ/তকে গুবরায তকর তছঁবে শমন াবরয গাছ।’  

 

     তবফ যফীন্দ্রনাথ বাযতীয় নৃবতা শম  জতস্বতা, ফীমথ  শৌরুবলয ন্ধ্ান কবযতছবরন, তা অভাবদয শদব ধ্রুদী 

নৃতযবত তা তছর না। এআ  জতস্বতা, ফীমথ  শৌরুবলয তযচয় অবছ অভাবদয শদবয রুপ্ত- প্রায় শরাকনৃতযগুতরবত। 

তাআ তততন ভবন কবযতছবরন শম, শরাকনৃতয শথবক বনক উাদান  করা শকৌর ংগ্র কবয ধ্রুদী নৃতয এফং 

অধুতনক নৃতয অয  শফত ভৃদ্ধ বত াবয। কাযণ তততন জানবতন ফাংরায নানা উৎফ নুষ্ঠাবন, ফাবযাভাব 

শতবযা াফথবণ, কৃতল তবতিক গ্রাভীণ জীফবন ঐততযফাী শরাকংগীত  শরাক নৃবতযয ধাযা প্রাণয অবাযণ কবয 

শফঁবচ অবছ। কাযণ গ্রাভীণ এআ াভতগ্রক জনজীফন শথবক কখন ঐততযফাী শরাকংগীত  শরাক নৃতযবক অরাদা 

কবয ফা তফতেন্ন কবয ফাচাবনা মায় না। শরাকতল্প, শরাকংগীত, নৃতয-নােয আতযাতদ শকফর গ্রাভীণ ভানুবলয নয়- তা 

শদ  জাততয ম্পদ। অয শআ কাযবণ তততন শববফতছবরন শম, মভগ্র শদ- জাতত এআ ঐততযফাথী শরাকতবল্পয 

জনয গফথবফাধ করুক। যফীন্দ্রনাবথয এআ গ্রাভ ুনথগেবনয অদথ  কভথকাণ্ড এফং ‘ব্রতী ফারক ঙ্ঘ’ জনতপ্রয় বাযতীয় 

তল্পী গুরুদয় দি শক তফবল বাবফ প্রবাতফত কবযতছর। তাআ যফীন্দ্র নাবথয ‘ব্রতী ফারক ঙ্ঘ’ এয অদবথ ১৯৩২ 

াবর তততন তভউতেবত ‘ব্রতচাযী ঙ্খ’ এফং ‘ব্রতচাযী অবন্দারন’ এয প্রফতথন কবযতছবরন। এআ ব্রতচাযীয ভূর রক্ষয 

ম্ববন্ধ্ গুরুদয় দি তাঁয ‘ব্রতচাযী মথা’ গ্রবে ফবরবছন শম, ব্রতচাযীয প্রধান রক্ষয বফ চতযবেয তদবক অয শল 

রক্ষয বফ নৃতয। কাযণ- নৃতয না কযবর জীফনবক ূণথতভ কযা মায় না। অয তাআ ব্রতচাযীয ফৃি হ্ল- কৃতয  নৃতয -

৬ শখরাধূরা ফযায়াভ  নৃতয/ দদতনক ব্রতচাযী “কৃতয।‛ গুরুদয় দবিয ব্রতচাযী অবন্দারবনয এভন াপরয শদবখ 

যফীন্দ্রনাথ একতে বে তরবখবছন, ‚ব্রতচাযী নুষ্ঠানতে ফাংরাবদব ছতেবয় েুক, এআ কাভনা কতয। এআ ব্রত চচথা 
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ারন কযবর প্রাবণয অনন্দ, কবভথয তক্ত, চতযবেয দৃঢ়তা রাব কযবফ, তাবত বন্দ শনআ।‛এআ বাবফ নৃতয  

গীবতয ম্পবকথ াধাযণ ততক্ষত ভানুবলয ধাযণাতে তযফতথন কবয তদবয় যফীন্দ্রনাথ শদখাবত শচবয়তছবরন শম, নৃতয  

গীত “শম ভন শবারাফায জবনয নয়, ভন জাগাফায জবনয।   

 

     অভায ফাআ জাতন যফীন্দ্রনাথ কতফ, গীততকায, ুযকায এভনতক ুগায়ক । তাআ তায কতগুবরা কাফযগ্রবেয 

তবযানাবভ ংগীত বেয ফযফায শদখা মায়। শমভন ‘ন্ধ্যা ংগীত’, ‘প্রবাত ংগীত’, ‘ছতফ  গান’, ‘গীতাঞ্জতর’, 

‘গীততভারয’ প্রবৃতত। এআফ কাফযগ্রে ছাো তাঁয বনক কাবফযয ( শমভন ‘উৎগথ’, ‘শখয়া’, ‘দনবফদয’ প্রবৃতত) 

বনক শছাে শছাে কতফতা গাবনয মথায়বুক্ত বয়বছ। শমভন ‘গীতাঞ্জতর’য প্রথভ কতফতা  একতে গান “ ‚অভায 

ভাথা নত কবয দা শ শতাভায। চযণধূরায তবর/ কর ংকায শ অভায। ডুফা শচাবখয জবর।‛ তাঁয গাবনয 

শক্ষবে শজযাতততযন্দ্রনাথ োকুবযয বূতভকা তছর খুফ গুরুত্বূণথ। ‘জীফনস্মৃতত’ েবত তগবয় শদবখতছ শজযাতততযতন্দ্রনাথ 

তয়াবনা ফাতজবয় ুযৃতষ্ট কযবতন অয যফীন্দ্রনাথ কথা তদবয় গান যচনা কযবতন। এছাো ‘ফাল্মীতক প্রততবা’  ‘কার 

ভৃগয়া নােবকয গাবন যফীন্দ্রনাথ তনবজ ুয তদবরন, দফষ্ণফ দাফরীয পবভথ ফাঁধবরন ‘বানুতং োকুবযয দাফরী’ 

অয ল্লী ংগীত  কীতথন গাবনয ুবয ‘প্রকৃততয প্রততবাধ’ শথবক ‘কল্পনা’ মথন্ত যচনাগুবরায একো পভথ দততয 

কবয তনবরন। তাঁয ংগীবতয দফতষ্টয তনবদথ কযবত তগবয় ভাবরাচক Dr. Arnold Bake ফবরবছন, “Let us 

briefly….. the three current visible in the poet’s music, First western music, second classical 

Indian music, Third folk music‛ মাআবাক যফীন্দ্রনাবথয গাবনয ভবধয যবয়বছ ুন্দয এক গল্প, তচে, 

অধযাতিকতা, নুবফ’, ভানুবলয প্রযাতযতক জীফবনয কাততন। শমভন ‚শম যাবত শভায দুয়াযগুতর। বাঙর ঝবে।‛  

 

     যফীন্দ্রনাথ তাঁয এআফ গাবনয ফাদযমন্ত্র তববফ তদররুফা, শফারায প্রাধানয তদবতন তকন্তু াবভথাতনয়াভ 

ফাদযমবন্ত্রয তততন তফবযাধী তছবরন। তাআবতা মখন ১৯৪০ এয ভাচথ ভাব ‘র আতন্ডয়া শযতড‛ তাঁবদয ফ নুষ্ঠান 

শথবক াবভথাতনয়াভ ফাদযমন্ত্রখাতন ফজথন কযায তদ্ধান্ত তনবয়তছবরন- ‚Indian Music in All India Radio: 

Calcutta Welcomes Harmonium Ban‛
৬
 তখন যফীন্দ্রনাথ এআ প্রস্তাফ শক ভথথন কবযতছবরন। তাআ এ 

প্রবঙ্গ ফরবতআ য় রৄধু ফাদযমন্ত্র বমাবগ নয়, তাঁয ফাদযমন্ত্রীন গানগুবরা তাঁবক ংগীবতয জগবত ভয কবয 

শযবখবছ। শমভন- ‚ভযবণ শয তুহু ভভ যাভ ভান‛, ফা ‚অতভ রূব শতাভায় শবারাফ না’ প্রবৃতত। গুরুবদফ যফীন্দ্রনাথ 

গান ৃতষ্টয বঙ্গ বঙ্গ তাবরয কথা ভান বাবফ শববফতছবরন। শমভন এআফ তাবর তততন গান যচনা কবযবছন। 

শগুতর র েুংতয, অোবেকা, কাশ্মীতয, শখভো প্রবৃতত। তততন জানবতন শম, কাবরয তযফতথবনয বঙ্গ বঙ্গ তার  

দ্রুত ফা তফরতম্বত কযাো খুফআ জরুযী। তাআ তততন ফভয় বাবফয নুলঙ্গ যক্ষা কবয গানগুবরা াজাবতন। শমভন 

ব্রহ্মংগীত তববফ গীত ‚শতাভাবয কতযয়াতছ জীফবনয ধ্রুফতাযা‛ “ গানতে ূজা মথাবয়য তযফবতথ শপ্রভ মথাবয় স্থান 

শবয়বছ। 

 

     যফীন্দ্রনাথ জানবতন শম, উল্লাবয ুয াশ্চাতয ংগীবত শফত, বাযতীয় ংগীবত তা শনআ ফরবরআ চবর। 

াশ্চাতয ংগীবতয এআ উল্লাবয প্রবাফ অভায তাঁয ‘ফাল্মীতক প্রততবা’শত শদবখতছ- ‚গবন গবন মাবয শতাযা, তনত 

ফবয় মায় শম‛। োকুয তযফাবয াশ্চাতয এআ উল্লাবয ুবযয প্রচরন তততন প্রথভ কবযতছবরন তাঁয একতে গাবন- 

‚শতাভায র রৄরু, অভায র াযা‛। এছাো আংবযতজ গাবনয ুবয তততন কবয়কতে গান শফঁবধতছবরন- শমভন 

‚ুযাবনা শআ তদবনয কথা,‛ ‚পুবর পুবর ঢবর ঢবর‛ প্রবৃতত। এআ আংবযতজ গাবনয বঙ্গ অভাবদয গাবনয একো 
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প্রববদ অবছ। অয এআ প্রববদ শফাঝাবত তগবয় যফীন্দ্রনাথ ফবরবছন, ‚আংবযতজ ংগীত শরাকারবয়য ংগীত অয 

অভাবদয ংগীত প্রকাণ্ড তনজথন প্রকৃততয তনতদথষ্ট তনফথচনীয় তফলাবদয ংগীত।‛
৭
 কাযণ স্বরূ তততন অয 

ফবরবছন, ‚অভাবদয শদব ংগীবত শযাদবনয ুবযয বাফ নাআ। কর যাতগনীবতআ প্রায় কাঁদা মায়‛
৮
 যফীন্দ্রনাথ 

রৄধু আংবযতজ ংগীত  বাযতীয় ংগীবতয ভাবরাচনা কবযনতন, তততন তনবজয গাবনয  ভাবরাচনা কবযবছন। 

তদরীকুভায যায়বক শরখা একো তচতেবত তততন ফবরবছন ‚ ‘জনগণ’ গান মখন তরবখতছবরভ তখন ‘ভাযাো’ ফানান 

কতযতন। ভাযাতেযা প্রথভ ফবণথয অকায শদয় না। অভায তছর ‘ভাযাো’। তাযবয মাঁযা শাধন কবযবছন তাঁযাআ 

তনযাকাযবক াকায কবয তুবরবছন, অভায শচাবখ বেতন।‛  মাআবাক কতফ বাযবতয তফতবন্ন প্রবদবয ুবয 

বনক গান যচনা কবযবছন। শমভন ভাূযী বজবনয ুবয- ‚এতক রাফবণয ূণথ প্রাণ প্রাবণ শ‛ ফা কণথােকী গাবনয 

ুবয ‚ফবো অা কবয এবতছনু শগা কাবছ শডবক র‛ প্রবৃতত। এছাো ফাউর, বাতেয়াতর, াতয, কীতথন প্রবৃতত 

ুবয তততন বনক গান যচনা কবযবছন। শমভন ‘শগাযা’ উনযাব অভযা একো ফাউর গান াতে- ‚খাচঁায তবতয 

তচন াতখ শকভবন অব মায়/ ধযবত াযবর ভবনা শফতে তদবতভ াতখয ায়।‛ এছাো তাঁয কবয়কতে ফাউর 

গান অভযা শবয়তছ। শমভন ‚অভায প্রাবণয ভানুল অবছ প্রাবণ/ তাআ শতয তায় কর খাবন।‛ অয এআ ফাউবরয 

শনায় যাঢ় ফাংরায যাঙা বথ শকান দৃয আতঙ্গবত কতফ শমন শকান্  তনরুবে মাোয় উবেবয চবরবছন তা ফুতঝ 

তততন তনবজ ফুঝবত াবযনতন। তাআবতা ফাউবরয শনায় াগর বয় াতযগাবনয ুবয, কাায ফা তাবর যচনা 

কযবরন- ‚গ্রাভছাো আ যাঙা ভাতেয থ/ অভায ভন বুরায় শয।‛ তততন শচবয়তছবরন শজবর শমখাবন ভাছ ধযবছ, 

ভাতঝ শমখাবন শখয়া তদবে, তাঁতী শমখাবন তাঁত ফুনবছ, চালী শমখাবন চাল কযবছ শখাবন তাঁয গান শৌঁবছ তদবত। 

তাআবতা দযফাতয ুয ফজথন কবয এআফ গ্রাভয ংগীবতয ুবয তততন গান ফাঁধবরন। শমভন- ‚ফাংরায ভাতে, ফাংরায 

জর‛, ‚ অভায শদবয ভাতে‛, ‚অভায শানায ফাংরা‛ প্রবৃতত। মাআবাক যফীন্দ্রনাবথয এআফ  ফথজনীন 

গানগুবরা তফবশ্বয দযফাবয শৌঁবছ শদয়ায জনয আংবযতজ তজথভা কযাো খুফআ জরুতয। এ তফলবয় মতদ কতফয শে 

ধনয ুধাভয়ী শদফীয কৃততত্ব তুরনীয়। তততন তাঁয ‘Some Songs of Rabindranath Tagore’ গ্রবে যফীন্দ্র 

ংগীবতয বনক আংবযতজ তজথভা প্রকা কবযতছবরন। শমভন ‚তুতভ ডাক তদবয়ছ শকান্  কাবর‛, ‚অতজ ফতযলণ 

ভুখতযত শ্রফণ যাতত‛, ‚অভায যাত শাাবরা াযদ প্রাবত‛, ‚তদনগুতর শভায শানায খাচঁায়‛ প্রবৃতত। 

 

     অভযা ফাআ জাতন শম, বাযতীয় াততয াধনাবত অধযাতিকতায একো শমাগ অবছ। তাআ তফবদত াতবতযয 

তুরনায় বাযতীয় াততয শম শফত তযভাবণ রূকাতশ্রত বফ এোআ স্বাবাতফক। তফবল বয যফীন্দ্রনাবথয 

ধযািবাফনায প্রকা তাঁয গাবনয ভবধয শফত কবয তযরতক্ষত য়ায় রূবকয ফযফায  তাঁয গাবন শফত 

তযভাবণ ফযফহৃত য়ায ফকা শবয়বছ। তাঁয ধযািবাফনাবত শদবখতছ শম একতদক শথবক জীফন শদফতা 

তবাবয এতগবয় অবছ, যতদক শথবক ন্তমথাভী ফযণডারা  ফযণভারা তনবয় স্বয়ং ফবয এতগবয় অবছ। কতফ 

ত্ত্বায ভবধয এআবাবফ ego  Super-ego একবঙ্গ কাজ কবয চবরবছ। তাআ শতা যফীন্দ্র যচনায় ফ তম্বল আ 

শজাো শজাো। শমভন “ চরাঃ ফা, শরাত: থ, ফাতয0 ন্তয, ফাঁত0 ফীণা, অগুন0 প্রদী,  াে0 ঘাে প্রবৃতত। এখাবন 

তাঁয কবয়কতে তফতষ্ট রূক বেয অবরাচনা কযতছ। শমভন- ‘অগুন0 প্রদী’- ‘অগুন’ াধাযণত তাঁয যচনাবত দুঃখ 

দবনয বস্মতনফথাণ তববফ ফযফহৃত বয়বছ। ‚জ্বরবত শদ শতায অগুনোবয, বয় তকছু না কতয তাবয।‛ অয 

যতদবক ‘প্রদী’ দুঃখ দবনয ভঙ্গর অবরাবকয রূক তববফ তাঁয যচনাবত স্থান শবয়বছ- ‚অভায কর 

দুঃবখয প্রদী শজ্ববর তদফ শগবর কযফ তনবফদন। অভায ফযথায ূজা য়তন ভান।‛ অফায ‘ছুতে’ তাঁয যচনাবত 
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ংাবযয বাবরাভবন্দয দায় শথবক ভুতক্ত তাবফ ফযফহৃত বয়বছ। শমভন তাঁয ‘াযবদাৎফ’ নােবকয প্রথভ দৃবযয 

রৄরুবত ফারকবদয গাবন এআ ছুতে েতেয ফযফায কযা বয়বছ- ‚শভবঘয শকাবর শযাদ শববছ,/ ফাদর শগবছ ছুতে/ 

অজ অভাবদয ছুতে  বাআ/ অজ অভাবদয ছুতে।‛ 

 

     যফীন্দ্রনাবথয যচনায তফতবন্ন াখায় শমভন নােক, শছােগল্প, উনযাব গাবনয ফযফায শদখা মায়। রৄধু গাবনয 

ফযফায নয়, যচনাশরীয ভবধয শকাথা শকাথা গাবনয বাফ পুবে উবেবছ। তততন তাঁয শফতযবাগ নােবক গাবনয 

ফযফায কবযবছন। অফায বনক নােক শতা গীততনাবেযযআ মথায়বুক্ত। তফবল কবয ‘ভায়ায শখরা’ নােকতে শতা 

একতে ুতফখযাত গীততনােয। ‘ফাল্মীতক প্রততবা’  ‘কারভৃগয়া’ নােবক শমভন অভযা ‘গাবনয ূবে নাবেযয ভারা’ 

শদবখতছ শতভতনবাবফ ‘ভায়ায শখরা’ নােকতে শমন ‘নাবেযয ূবে গাবনয ভারা’। এআ নােবকয কবয়কতে খুফ জনতপ্রয় 

গান র- ‚অভায যাণ মাা চায়,/ তুতভ তাআ, তুতভ তাআ শগা!/ শতাভা ছাো অয এ জগবত/ শভায শক নাআ তকছু 

নাআ শগা?‛, ‚তদফ যজনী, অতভ শমন কায/ অায় অায় থাতক‛, ‚এযা ুবখয রাতগ চাব শপ্রভ, শপ্রভ শভবর না,/ 

রৄধু ুখ চবর মায়-/ শতভতন ভায়ায ছরনা।‛  অফায  ‘শগাোয় গরদ’ নােবকয শবল একতে ফাউর গান অবছ। এআ 

গানতেয একতে তফবলত্ব র এআ শম- কতফয শরখা  ুয শদয়া প্রথভ ুষ্পষ্ট একতে ফাউর গান- ‚মায দৃবষ্ট শমভতন 

জুেুক শতাভায ফাআ বার।/ অভাবদয এআ অঁধায ঘবয ন্ধ্যা প্রদী জ্বাবরা।‛ যফীন্দ্রনাবথয গল্পগুবেয বনক 

গবল্পয ভবধয শমভন ‘ভধযফততথনী’, ‘অদ’, ‘ভানবঞ্জন’ প্রবৃতত গবল্প গাবনয বাফ  ফণথনা অবছ। অফায ‘শভঘ  

শযৌে’, ‘খাতা’ গবল্প শতা প্রতযক্ষবাবফ গাবনয ফযফায শদখা মায়। শমভন ‘শভঘ  শযৌে’ গবল্প- ‚এবা এবা তপবয 

এবা- নাথ শ, তপবয এবা?‛ এছাো ‘তরতকা’য গল্পগুবরা শতা গাবনয ুবয গায়া মায় যফীন্দ্রনাথ তনবজ একথা 

ফবরতছবরন। শমভন- ‘শভঘদূত’ গবল্পয কবয়কতে রাআন গাবনয ভত শফবজ বে- ‚এক একতদন শজযাৎো যাবে 

ায়া শদয়; তফছানায বয শজবগ ফব ফুক ফযতথবয় বে; ভবন বে, এআ াবয শরাকতেবক শতা াতযবয়তছ। ....... 

শ শতা ংাবযয াজায শরাবকয ভবধয একজন; তাবক শতা জানা বয়বছ, শচনা বয়বছ, শ শতা পুতযবয় শগবছ। 

তকন্তু য ভবধয শকাথা শআ অভায পুযান একজন, শআ অভায একতে ভাে।‛
১০

 ফা ‘একতে চাউতন’ গবল্প শদতখ- 

‚গাতেবত েফায ভয় একেুখাতন ভুখ তপতযবয় শ অভাবক তায শল চাউতনতে তদবয় শগবছ। এআ ভস্ত ংাবয 

এেুকুবক অতভ যাতখ শকানখাবন।‛
১১

  এআ ‘তরতকা’য গল্পগুবরায ভবতা গল্পগুবেয ‘যাজবথয কথা’  ‘ঘাবেয 

কথা’ গল্প দুতে শতা গাবনয ভবতাআ শফবজ বে। শমভন যাজবথয কথা গাবনয ভত ফাবজ তক না শদখা মাক- ‚গৃআ 

তীবতয জনয শাক কবয, ফতথভাবনয জনয বাবফ, বতফলযবতয অা থ চাতয়া থাবক। তকন্তু থ প্রতত ফতথভান 

তনবভবলয ত র নূতন বযাগতবক রআয়াআ ফযস্ত। ... অতভ তকছু তেয়া থাতকবত তদআ না, াত  না, কান্না  

না। অতভ শকফর তেয়া অতছ।‛ উনযাবয শক্ষবে ‘শগাযা’ শত শম একতে গান ফযফায কযা বয়বছ তা অবগআ 

ফবরতছ। ‘শমাগাবমাগ’ উনযাব তকন্তু াংগীততক একো তযভণ্ডর ৃতষ্ট বয়বছ। অবরাচয উনযাবয নাতয়কা কুভু 

তৃপ্ত ফানায, ‘ফযতথত শমৌফনা রূী’ এফং একজন প্রততফাদী মুফতী। নাযী জীফবনয বনক ফঞ্চণা শম য 

কবযবছ। তবফ শ এভন তষু্ণ বর তকন্তু তবভানী। তায ন্তয বযুয বয় অবছ ংগীবতয শভাতনী ুবয- ‚য 

ভন ুবয বযুয, ংাবয শক য’ বয কী নযায় কবযবছ শম ভস্ত তুে বয় শগবছ।‛
১২

 তাআ তবভানী কুভুয 

‚শভবয  তগতযধয শগাার‛- এআ ভবনয গান তায শচাবখয জবরয ঝণথাধাযা রূব শফতযবয় অর- ‚কখন তায গরায় 

পুবে উের তা শেযআ শবর না- দুআ শচাখ তদবয় জর েবত রাগর।‛
১৩

 যতদবক ‘চতুযঙ্গ’, ‘শবলয কতফতা’ 

উনযাব কতফ ংগীবতয এক তফতচে তদক উবমাচন কবযতি্বমবছন। শমভন- ‘চতুযঙ্গ’ উনযাবয শবলয ংতে 
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একেু বাফা মাক ‚শমতদন ভাবঘয ূতণথভা পারৃবন তের, শজায়াবয বযা রয শফদনায় ভস্ত ভুে পুতরয়া পুতরয়া 

উতেবত রাতগর শতদন দাতভনী অভায াবয়য ধুরা রআয়া ফতরর, াধ তভতের না, জমান্তবয অফায শমন শতাভাবক 

াআ।‛
১৪

 শআবঙ্গ ‘শবলয কতফতা’ উনযাবয শবল রাফণযয শরখা তচতেয এক াবত অভযা শদতখ শাবন রাবরয 

বঙ্গ রাফবণযয তফফাবয খফয। অয য াবত শপ্রতভক তভবতয উবেয কী তরবখবছ তা একফায বে তনবয় 

ংগীবতয ভুবে াতঁায শদয়া মাক। তচতেয প্রথভ ংব শদতখ- ‚কাবরয মাোয ধ্বতন রৄতনবত তক া।/ তাতয যথ 

তনততয উধা/ জাগাআবছ ন্তযীবক্ষ হৃদয় স্পন্দন,/ চবে তষ্ট অঁধাবযয ফক্ষ পাো তাযা েন্দন।‛
১৫

 অয শল ংব- 

‚বগা তুতভ তনরুভ,/ শ ঐশ্বমথফান/ শতাভাবয মা তদবয়তছনু শ শতাভাতয দান। গ্রণ কবযছ মত ঋণী তত কবযছ 

অভায়/ শ ফন্ধ্ু তফদায়।‛
১৬

     

 

     ুতযাং যফীন্দ্রনাবথয বনক কতফতা শমভন গাবনয অকায তনবয়বছ শতভতন শকান শকান গান অফায কতফতা 

তাবফ খুফ বাবরা। শমভন ‘গীতাতর’ কাবফযয ৬৫ ংখযক যচনাতে উদাযণ শদয়া শমবত াবয- ‚শভঘ ফবরবছ; 

‘মাফ মাফ’/ যাত ফবরবছ, ‘মাআ’;/ াগয ফবর, ‘কূর তভবরবছ/ অতভ শতা অয নাআ।’  .... শপ্রভ ফবর শম, ‘মুবগ মুবগ/ 

শতাভায রাতগ অতছ শজবগ’/ ভযণ ফবর, ‘অতভ শতাভায জীফন তযী ফাআ।‛ এভনতক যফীন্দ্র ংগীত ফাংরা চরতিবে 

খুফ বার জনতপ্রয়তা জথন কবযবছ। উদাযণ স্বরূ তফবৃতত বূলণ ফবন্দযাাধযাবয়য কাততন ফরম্ববন, তববনেী 

ঋতুণথা শনগুবপ্তয ‘অবরা চরতচেতে। শম চরতচেতে যফীন্দ্র ংগীবত ভৃদ্ধ। শমভন- ‚শ্রাফবণয  ধাযায ভবতা েুক 

ঝবয/ শতাভাতয ুযতে অভায ভুবখয বয ফুবকয বয।‛ ফা ‚দাঁতেবয় অছ তুতভ অভায/ গাবনয াবয,/ অভায 

ুযগুতর ায় চযণ, অতভ/ াআবন শতাভাবয‛ প্রবৃতত। এছাো চরতিেতেয রৄরুবত ‘দুআ তফঘা জতভ’ কতফতায 

কবয়কতে রাআন  গীবতয অকাবয তযবফন কযা বয়বছ। শমভন ‚নবভানবভা নভঃ ুন্দযী ভভ জননী ফঙ্গবূতভ।/ 

গঙ্গায তীয তেগ্ধ ভীয জীফন জুোবর তুতভ।‛ ফা ‚ফুকবযা ভধু জর রবয় মায় ঘবয,/ ভা ফতরবত প্রাণ কবয অনচান, 

শচাখ অব জর ব’শয।‛ যফীন্দ্র ংগীত ছাো এআ চরতিেতে শকভন ত তা অভযা বাফবত াতয না। তাআবতা 

যফীন্দ্র ংগীবতয শআ ফযাকতা, ঐততয, ভাধুমথ এখন বগৌযবফ চরবছ এভন তযাধুতনক গাবনয প্রততবমাতগতায 

মুবগ। এভনতক ‚অতজ বত তফলথ বয‛, রৄধু তফলথআ ফা ফতর শকন, াজায াজায ফছয ধবয যফীন্দ্র ংগীবতয 

এভন জনতপ্রয়তা  জয় জবয়াকায অেুে থাকবফ অা কযা মায়- ‚শববঙছ দুয়ায, এবছ শজযাততভথয়। শতাভাতয উক 

জয়..... প্রবাত ূমথ, এববছ রুোবজ, / রুণ ফতি জ্বারা তচি ভাবঝ/ ভৃতুযয শাক রয়।/ শতাভাতয উক জয়।‛ 

তকন্তু একো দুঃবখয তফলয় র এআ শম, অজকার  যফীন্দ্র ংগীবতয Remix প্রচুয তযভাবণ ফাজাবয চরবছ। তাবত 

যফীন্দ্র ংগীবতয শম বাফ, ভাধুমথ, ঐততয ফোআ নষ্ট বয় মাবে। তাছাো তাঁয গান াধাযণ ভানুবলয একাবন্ত ঘবয 

ফব গাআফায গান, শফঁবচ থাকায গান-  তা ফাআবয াত তাতর ায়ায জনয নয়। তাআবতা কতফ ফবরবছন, ‚গান 

ঘবযয ভবধয ভাধুতয ায়ায জনয, ফাআবযয াততাতর ায়ায জবনয নয়।‛
১৭

  তাছাো তাঁয গান ঘাত-প্রততঘাবতয 

গান, ‘তয়ায ভাবঝ রুতকবয়’ যাখায গান, তফবদ ম্পবদ প্রাতণত কবয থ শদখাবনায গান- ‚তফবদ শভাবয যক্ষা 

কবযা এ নব শভায প্রাথথনা/ তফবদ অতভ না শমন কতয বয়।‛ তাআবতা ভানফ শপ্রভী কতফ তথা ফথজবনয কতফ 

যফীন্দ্রনাথ ফথজবনয ভবনয ভাবঝ ভুতক্ত খুঁবজ শবয়বছন- ‚মখন েবফ না শভায াবয়য তচি এআ ফাবে/ ফাআফ না 

শভায শখয়াতযী এআ ঘাবে... তখন শক ফবর শগা শআ প্রবাবত শনআ অতভ।/ কর শখরায কযবফ শখরা এআ অতভ।/ 

নতুন নাবভ ডাকবফ শভাবয,/ ফাঁধবফ নতুন ফাহুয শডাবয/ অফ মাফ তচযতদবনয শআ অতভ।‛ এ রৄধু কতফয অা 

মায়ায রীরা ফা ভুতক্ত নয় এ শমন তাঁয ংগীবতয  মুগান্তয কার ধবয অা মায়ায রীরা  ভুতক্ত। তাআবতা “ 
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‚তুতভ নফ  রূব এবা প্রাবণ,/ এবা গবন্ধ্ ফযবন এবা গাবন।।‛ অয অভযা ভুতক্ত খুঁবজ  াআ যফীন্দ্র ংগীবতয 

‘অবরাবকযআ ঝণথা’ ধাযায ‘তা তা দথ দথ’ নৃবতযয শছায়ঁাবত। তাআ ‚চযণ ধতযবত তদবয়া শগা অভাবয/ তনবয়া না তনবয়া 

না যাবয়... শতাভাতয কতযয়া তনবয়া শগা অভাবয। ফযবণয ভারা যাবয়।‛ 
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