
 

 

 

 

বাউ কবব রবীন্দ্রনাথ 
শ্রী নগগন্দ্র চন্দ্র শ্যাম ( ুনঃপ্রকাল)  
১১ মম ২০২১ 
 

শ্রী নগগন্দ্র চন্দ্র শ্যাম মালগর মখা এআ রচনাবি প্রথম প্রকাল গবছ 
২৫মল ববলাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাগে, রবীন্দ্র জন্মলতবাবিকীগত বদবনক প্রান্তগজযাবত বিকা. . .  

 
রবীন্দ্রনাথ ববশ্বকবব। বকন্তু এআ ববশ্বকবব কথািা বদগ, রবীন্দ্র মানগর ম্পরূ্ি বরচ মদওা 
যা বকনা গে। রবীন্দ্র াবতয ও বলল্প বলীর াগথ যাগদর ামান্য মাি বরচ অগছ, 
তারাআ জাগনন জাগবতক জীবগন এমন খুব কম ভাব ও বব রগগছ, যা রবীন্দ্র বলগল্প স্থান 
াবন। ধবূকর্া মথগক মাকাগর যূি তারা, ববশ্ব জীবন প্রবাগর বনগূঢ় উবি, ববরাি 
ভাবনা রাবল রুগর গঙ্গ রূাতীত জগগতর গভদ মন্ব স্থান মগগছ কবব মানগ। এক 
কথা রবীন্দ্রনাথ খণ্ড জীবন প্রবাগর গঙ্গ তাাঁর ংগবদনলী ন্তর বনগ এক স্তগর অগছন, 
দয বকগলার বতক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ বখগছন ;  
 
হ্রদ অবজ মমার মকমগন মগ খুব,  
জগত অব মথা কবরগছ মকাাকুব।  
 
প্রভাত উৎব কববতা তরুর্ কবব অকাগলর বদগক মচগ মগ্র ববশ্ব জীবগনর গঙ্গ একগের 
জন্য অকু গ বগগগছন - - - - -  
 
অকাল "এগা, এগা" ডাবকগছ বুবঝ ভাআ,  
মগবছ মতা মতামাবর বুগক অবম মতা মথা নাআ।  
প্রভাত অগা াগথ ছড়া প্রার্ মমার,  
অমার প্রার্ বদগ ভবরব প্রার্ মতার।  
 
তরুর্ রবীন্দ্রনাগথর এআ উচ্ছ অগবগ ঞ্চাবরত গগছ, তাাঁর াবতয বলগল্প, - - - - -  এগত 
ববন্দুমাি বতলগাবি মনআ। রবীন্দ্রনাগথর ববকাল ধারাগক নুরর্ করগত মগগআ এআ 
তযবি নস্ীকাযি গ ড়গব। "কবড় ও মকাম" এর "প্রার্" কববতার প্রকাল কা ১২৯০ 
বঙ্গাে, কববর ব ২২ - - - - -  গনি বখগত রৄরু কগরগছন। কবব- রদগ মানুগর প্রবত 
ভাগাবাার উৎরর্  - - - - -  
  
 
 



 

 

মরগত চাবনা অবম সুের ভুবগন 
মানগবর মাগঝ অবম বাাঁবচবাগর চাআ।  
এআ যূি কগর এআ ুবিত কানগন 
জীবন্ত রদ মাগঝ যবদ স্থান াআ।  
ধরা প্রাগর্র মখা বচর- তরবঙ্গত 
ববর বমন কত াব- শ্রুম।  
মানগবর সুখ রৃঃগখ গাাঁবথা ঙ্গীত 
যবদ মগা রবচগত াবর মর অ।  
 
রবীন্দ্রনাথ বিকাগর বিমানগবর মগন ময মর অ রচনা কগরগছন তাাঁর বনগজর জন্য -  
তাাঁর লতবাবিকী এআ প্রমার্ বন কগর অজ উবস্থত গগছ। কববর বিদানুভুবত তাাঁর রচনার 
বিমি ববদযমান। ক মানুগর, ববগলতঃ মাবির কাছাকাবছ মানুগর ময কতখাবন অন 
কবব রবীন্দ্রনাথ, মআ কথাবিও ববার একিা ববগল াথিকতা রগগছ অজ। ধনীর ঘগর 
জগন্মবছগন রবীন্দ্রনাথ, বকন্তু অবভজাতযর ামাবজক মখা তাাঁর মানববকতা মক বরুদ্ধ কগর 
রাখগত াগরবন। বাআগরর মখা,  মৌ কবিন ামাবজক কািাগমা রবীন্দ্রনাগথর কাগছ 
চাতন - - - - -  কারাগার। এআ কারাগার মভগঙ্গআ গগছ তাাঁর মানবনঝিগরর স্প্নভঙ্গ। 
জাবত, ধমি, বর্ি, ধনী, দবরদ্র - - - - -  বববভন্ন মশ্রর্ীর মানুগর মকানও প্রগভদ মনআ তাাঁর কবব 
মানগ। এআ প্রগঙ্গ একবি উদৃ্ধবত বদবচ্ছ "মানার তরী"র "বসুন্ধরা" কববতা মথগক - - - - -  
 
" মগুদ্রর তগি মছাি মছাি নীবর্ি বিত ংকগি একখাবন গ্রাম ; তীগর রৄকাআগছ জা, জগ 
ভাবগতগছ তবর, উবড়গতগছ া ; মজগ ধবরগতগছ মাছ, বগবর মধয গথ ংকীর্ি নদীবি চব 
অগ মকানমগত অাঁবকা বাাঁবকা, আগচ্ছ কগর, ম বনভৃত বগবরগক্রাগড় সুখাীন ঊবমি মখুবরত 
মাকনীড় খাবন রদগ মববিা ধবর ...... আচ্ছা কগর মগন মগন স্জাবত আা থাবক 
বিগাকগন মদল মদলান্তগর ; উষ্ট্র রৃগ্ধ কবর ান মরুগত মানু আ অরব ন্তান রৃদম স্াধীন 
...... কগর ঘগর ঘগর জন্মাভ কগর আ মন আচ্ছা কগর। "  
  
এআ আচ্ছা রবীন্দ্র মান জীবমনর মমিগকাগর একবি বাস্তব নুভূবত। এআ বনবাযি প্লাবন 
রবীন্দ্র রচনার বিি প্রবাবত - - - - -  কববতা, গগল্প, উন্যাগ, নািগক। এআ বাবরত 
রৃবিার উচ্ছ্বাগ ক্রগমআ তাাঁর রচনা রঘন রূ ধারর্ কগরগছ। "মানার তরী"মত যা আচ্ছা বা 
উদ্গত ভীপ্সা, "বচিা" তা ঞ্চরর্লী স্ধবেত রদগবগ, রৃঃখ রৃদিলা াবিত জীবগনর 
বাস্তবঙ্গগর্ কবব বচগের বক্র রব বভযান।  
 
ওগর তুআ ওি অবজ  
অগুন মগগগছ মকাথা !  
কার লঙ্খ উবিাগছ বাবজ 
জাগাগত জগৎ- জগন !  
মকাথা গত ধ্ববনগছ 
ক্রেগন লনূ্যত।  
মকান ন্ধকার মাগঝ 



 

 

জজির বন্ধগন ;  
নাবথনী মাবগগছ া !  
স্নীতকা মান  
ক্ষগমর বক্ষরি রৄব 
কবরগতগছ ান 
ক্ষ মখু বদা !  
মবদনাগর কবরগতগছ বরা 
স্াগথিান্ধত ববচার।  
 
এআ স্াগথিান্ধত ববচাগরর মল অজও বন। রবীন্দ্রনাগথর কাজী অত্মা বনীবড়ত মানুগর 
মবদনার মগধয বাা মবাঁগধগছ কাগস্ফাগতর গবতপ্রবাগ। আবতাগর ববববতিত গথ মানুগর 
মগধয ময বংস্ফ বনিুর ংঘাত, মআ অত্ম বনযিাতগনর ববরুগদ্ধ মবদনা ববধরু কবব মানগর 
প্রবতবাগদর ধ্ববন অমরা বরবার রৄগনবছ বনরাশ্য ক্ষিু বচগের জ্বাামী ভাা। রবীন্দ্রনাথ 
রৃঃখ মগগছন, রৃঃখগক বরর্ কগরগছন। মযৌবগনর অগবগ তাাঁর াবগতয একবি মস্দাবশ্রত 
তথয গও তাাঁর প্রকালগক বতবন বধযি ও বষ্ণতুা বদগ ংযত ও বনবিত কগরগছন - - - - -  
রৃঃখ হ্য কগরগছন - - - - -  রৃঃখ মদনবন। প্রচণ্ড অঘাত মক বুগক বনগ ববধাতার জ- লঙ্খ 
তুগ ধগরগছন ; বকন্তু তাাঁর ন্তগবিদনা তাাঁর মদবতার চরর্তগ মবিত - - - - -  
  
"তুবম বক তাাঁগদর ক্ষমা কবরাছ ? 
তুবম বক মবগছ ভাগা ?"  
  
রবীন্দ্রনাথ সুধ ু ববর ববগশ্বর রূাশ্রী কবব নন, বতবন মানবাত্মার ীম বযাবি ও বনগূঢ় 
মবদনার কবব, তাাঁর মবদনাতুর রদগর তন্ম অত্মমির্ বিজগনর মবদনার মগনর মানুগর 
গন্বগর্ াথিক গগছ। রবীন্দ্রনাথ ববশ্বমানগবর বথক অত্মা ভারতী াধনার বাউ কবব, 
তাাঁর একাত্ম অত্মীতা জাবতারা, ধমিারা, বন্ধনীন মানুগর গঙ্গ। বনগূঢ় মবদনা মবথত 
বচগে বাউ কবব বগগছন - - - - -  
 
ওগর বনিরু দরদী 
তুআ বক মান মকুু 
ভাবব অগুগন 
 
এআ ন্তগবিদনার গথ এখাগন বাউ াধগকর বনববড় মপ্রগমর ময বভযান তার াথিক প্রকাল 
মদবখ রবীন্দ্রনাগথর "জীবন মদবতা" কববতাবিগত - - - - -  
  
 
 
 
 
 



 

 

" ওগ ন্তরতম,  
বমগিগছ বক তব ক বতা 
অব ন্তমর মম ? 
রৃঃখ সুগখর ক্ষ ধারা 
াি ভবরা বদগবছ মতামা 
বনিরু ীড়গন বনঙাবড় বক্ 
দবত দ্রাক্ষা ম।  "  
  
এআ রদ মবথত দ্রাক্ষারগন রবীন্দ্র াবতয বভববঞ্চত। জাত মনআ, মাজ মনআ যাগদর, গথ 
গথ মগনর মানুগর গান মগগ ঘগুর যারা, রবীন্দ্রনাথ মআ ন্তযজ, ব্রাতয, মিববজিত মানুগর 
কবব, তাাঁগদর স্বর্ি, স্গগাি, তাাঁগদর াগথ "মদবতার অনার স্থাগন" ববগশ্বর সুরৃর প্রাবরত 
জীবগনর মক্ষগি "মদবতার ববেলাার বাআগর" কববর মগনর মানুগরা ুজা। খণ্ড জীবগন 
মানুগর ষৃ্ট চাতন মভগঙ্গ রবীন্দ্রনাগথর ংস্কার মিু কবব মান বাবর গগছ ববলা 
ববগশ্বর ীমাীন ঙ্গগন। তাাঁর অত্মা মিু অকাগলর মিুক্ষ ববঙ্গ। জীবগনর ক মক্ষগি,  
াবতয বলগল্প, কাবযকা, মাজ জীবগনর লঙৃ্খ মমাচগন বলক্ষার নুতন ধারার প্রবতিগন 
রবীন্দ্রনাথ "াকা মদউগর ুরাতন ভীত" ভাঙ্গাগক অনার ধমি বগ গ্রর্ কগরবছগন। এআ 
জন্যআ কবব মগগছন অন বরচ বাংার বাউগর মগধয, ববশ্ব মবদনার গঙ্গ যাগদর 
স্তসু্নতি ন্তরঙ্গ নুভূবত একাত্ম - - - - -  
  
কবব অবম ওগদর দগ 
অবম ব্রাতয অবম মিীন 
  
মদবতার বেীলাা অমার বনবদয মাাঁছা না। অগার বনঃলে চরর্ ধ্ববন তাাঁর রি চাঞ্চগয 
"জন্ম ূগবি মকান ুরাতন কাযািা মথগক" এআ ধ্ববন তাগক করগছ নুরর্। "ীম কাগ 
প্রাবরত গগছ তাাঁর বচে বৃষ্টর অগাক তীগথি এক বচরন্তন মজযাবতর মগধয বনগজর 
জাগরর্গক নুভব করগছন কবব - - - - -  
  
" মআ মজযাবতগত অজ অবম জাগ্রত-  ময মজযাবতগত যুত বনযুত বৎর ূগবি সুি বছ অমার 
ভববষ্যৎ, অমার ুজা অবন ম্পরূ্ি গগছ প্রবতবদন এআ জাগরগর্র অনগে, অবম ব্রাতয, 
অবম মিীন রীবত বন্ধগনর বাআগর। অমার অত্মববসৃ্পত ুজা মকাথা  উৎষৃ্ট, জানগত 
াবরবন। "  
  
অগাকতীগথির বচরজাগ্রত কববগক ক রীবতবন্ধগনর বাআগর মানুগর রদগবদনা খুাঁগজ 
াওা যাগব - - - - -  মআ মবদনাগাকআ তাাঁর "যথাস্থান"। এখাগনআ বতবন বাউ।   
 


