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কািহিন ও িচ�নাট� : িব�ব েচৗ�রী 
��দ ও অলংকরণ  : স�য় েবাস 

��েদ �ব�ত ছিব� েজ�ািতির�নাথ ঠা�র অি�ত 
উে�াগ ও �পায়ণ : বাংলানাটক ডট কম 

�থম সং�রণ : ২০১৯



অবসর�া� অধ�াপক ি�য়দশ� েসন তাঁর নাতিন রাণু আর নািত িরদয়েক 

িনেয় েগারভা�ায় বাউল ফিকর উৎসেব এেসেছন।



বাউল ফিকরেদর নানারকম 

েচহারা, সাজেপাশাক েদেখ 

�থেমই মু� হেয় যায় �ই 

ভাইেবান।  তারপর আখড়ায় 

আখড়ায়  ঘুের এবং মূল 

মে�র অনু�ােন গান বাজনা 

�েন, নােচর ভি�মা েদেখ 

ওেদর েবিশ কের ভােলা 

েলেগ যায় এই  উৎসব ।

আির�াস ! 

িক দা�ণ ের িদিদ 

অসাধারণ 

ভাবা যায় না 



আমরা িক এখােনই থাকব ?

হ�াঁ 

দা�ন তাঁবু 



আকাশটা 

ভােলা কের 

দ�ােখা.... 

এরকম 

ঝকঝেক  

আকাশ 

কলকাতায় 

েদখেত পােব 

না ....

তারা ভরা রােতর আকাশ....

দা�ন জােনা, আিম না গান�েলার 

কথা িকছুই বুঝেত পািরিন।
আিমও পািরিনের িদিদভাই। 



আিম নাইেন পিড়, তাও বুঝেত পািরিন, 

ুআর তই �াস ফাইেভ 

পেড় বুঝেত পারিব ?

িরদয় েরেগ িগেয় িদিদেক েভংিচ েদয় 

�ক আেছ। এখন চুপচাপ 

মন িদেয় আকাশটােক দ�ােখা..... 

সকােল গােনর মােন 

বুিঝেয় েদব । 



�ভার-েভার ঘুম েথেক উেঠ �ােমর েমেঠা পথ ধের হাঁটেত েবেরায় ওরা িতনজন ।

িকছু�ণ হাঁটার পর 

একটা বট গােছর 

নীেচ ঘােসর 

ওপর বেস পেড়। 



গােনর মােনর 

ব�াপারটা এবার 

বুিঝেয় বেলা 

�তা । 

কাল রােতর 

আকাশটা মেন 

আেছ েতা ? হ�াঁ 

কত কত তারা 

আকােশ িছল.... 

একেশা �েশা 

হাজার ল�... 



আিম েযমন 

েতােদর দা�ন, 

িদ�ন েযমন 

েতােদর িদ�ন, 

েতমিন আমারও 

িছল িদিদমা ।  

েছােটা েথেক আিম 

তাঁর কােছ মানুষ ।  

েরাজ রােত েকােল 

বিসেয় আমােক 

আকাশ েদখােতন 

িদিদমা ।  আর আিম 

েরাজই বায়না 

করতাম, আমােক 

অেনক অেনক তারা 

েপেড় দাও, েখলা 

করব আিম । 

তুিম িছেল 

�বাকা েছেল, 

তারা িক পাড়া যায় ?



দা�ভাই 
িশগিগির ওেঠা। 

দ�ােখা েতামার জন� 
কত তারা েপেড় 

এেনিছ। 

তখন �গ�াপুেজার আর েবিশিদন বািক েনই। হঠাৎ একিদন 

ু�ভারেবলায় িদিদমা আমােক েডেক তলেলন। 

�চাখ রগড়ােত রগড়ােত বারা�ায় এেস েদিখ 

একটা নীল রেঙর কাপেড়র ওপর অেনক 

িশউিল ফুল একটু কের ফাঁক েরেখ সাজােনা।  

তারা ভরা রােতর আকাশটােক েযন 

মা�েত নািমেয় এেনেছন িদিদমা। 

আনে� িদিদমােক জিড়েয় ধরলাম ।  িছল িশউিল ফুল, হেয় েগল 
আকােশর তারা, কীরকম মজার েখলা তাই না ?



িক� গােনর 

মােনর ব�াপারটা ?

িশউিল ফু
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একটা গােনর 

উদাহরণ িদেয় 

বুিঝেয় দাও। 

�যমন 

ধেরা এই গানটা,

               “আমার এ 

               ঘর খানায় েক 

                িবরাজ কের / 

জনম ভের একিদন 

�দখলাম নাের ।”

এটা কীরকম কথা হল ?

বুঝেতই 

পারিছ না। 



তুিম বুিঝেয় না 

িদেল বুঝেতই 

পারতাম না। 

               বাউল বলেব এটা আমার 

                িদিদমার িশউিল ফুল 

                  আর তারার মেতাই ব�াপার। 

                    আমার িক সিত� 

                      সিত�ই তারার েমলা 

                     বেল মেন হয়িন ?

                           এই গােনর ঘর হল 

                   েতামার েদহ।  আর যােক েদখা 

              যায় না, েচনা যায় না েস হল 

           েতামার মন । মনটা েতা েদেহর 

ু     েভতেরই থােক,  তিম তােক েদখেত 

        পাও না, েচেনা না। 

বাউল গােনর ব�াপারটাই  এরকম।  

বাউলরা সবাই ে�য়ািল ভরা  উদাস 

মেনর মানুষ।  আজব জগেতর বািস�া 

তারা।  এই েয বাউল ফিকর এঁেদর 

মেধ� অন�তম হেলন লালন সাঁই বা 

ফিকর। এই েয গােনর �েটা কিল 

েশানালাম এটা তাঁরই গান । 



দা�ন, লালন সাঁই 

কেবকার মানুষ ?



আজ েথেক �েশা বছেররও েবিশ আেগ ১৭৭৪ 

সােল ভাঁড়ারা �ােম জে�িছেলন িতিন ।

�ামটা েকাথায় 

িছল দা� ?

বত� মােন বাংলােদেশর �ি�য়া েজলায়। অিবভ� বাংলায় 

নিদয়া েজলার নাম িছল যেশার, েসই েজলারই একটা 

মহ�মা িছল �ি�য়া। 



�কই েতা।  

তারপর িক হল 

দা�ন ?

বাবা মাধব কর এবং মা প�াবতীর একমা� স�ান 

িছেলন লালন। অেনেক বেল, লালেনর আসল নাম 

িছল লিলতনারায়ণ । তেব এটা িনেয় আমােদর েবিশ 

ভাবার দরকার েনই। 

সেব বেল লালন ফিকর 

িহ�ু িক যবন / লালন বেল 

আমার আিম না জািন স�ান। 

ওনার জীবেনর 

কথা বেলা 

আমােদর । 

 লালেনর গােন আেছ 

       আসেল বাউল-ফিকরেদর  

    কােছ মানুষই হল েশষ কথা।    

তাঁেদর মেত, মনুষ��ই মানুেষর 

পিরচয়।  তাইেতা  বিল, 

উিন যখন িনেজর নাম িনেয় 

 মাথা ঘামানিন,  ধম� বা জাত 

     িনেয়ও নয়।  তাহেল আমরা 

          েকন এসব িনেয় ভাবব। 
�কন ?

ি�য়দশ�বাবু বেল চেলন :



�ছােটােবলােতই বাবা-মােক হািরেয় 

অনাথ হেয় িগেয়িছেলন িতিন। 

তারপর একটু বেড়
া হ

েয়
ই িব

েয়
 হেয়

 

যায় তাঁর।  �
ীর নাম িছ

ল িব
শাখা। 

এই �ী পের অবশ� 

মারা যান। 

িক� তাঁর আেগ এমন 

একটা ঘটনা ঘেট যায় যা 

ূতাঁর জীবনেক স�ণ� 

পালেট েদয়। 



ুভাঁড়ারা �ােমর একদল েলাক নব�ীেপ � মহা�ভর জ��ােন তীথ� করার জন� যাি�েলন।  লালনও  িছেলন েসই দেল।  তখনকার িদেন 

েতা ে�ন বাস িছল না , তাই ে�েটই যাি�েলন তাঁরা।  পেথ বস� েরােগ আ�া� হন লালন।  অসুখটা েছাঁয়ােচ।  তাই িসউিড়য়া �ােম 

একটা নদীর তীের তাঁেক েফেল েরেখ সবাই েগেলন পািলেয়। 

তাঁিতবািড়র এক� বউ জল িনেত 

এেস তাঁেক েদেখন। 
ও মা !

�ী -�ামী �জেন িমেল তাঁেক বািড়েত িনেয় 

িগেয় েসবায� কের সািরেয় েতােলন। 



�স িক ! িক বলেছন ?

অসুখ েসের েগেল বািড়েত 

িফরেলন লালন।  সবাই 

�থেম অবাক হেলও পের 

খুিশই হল।  িক� 

মুসলমােনর ঘের এতিদন 

িছেলন বেল সবাই বলল, 

ও মুসলমান হেয় েগেছ। 

িহ�ু সমােজ আর িফিরেয় 

েনওয়া যােব না। 

এিদেক তীথ�যা�ীরা িফের এেস 

বেলিছেলন 

লিলত 

বস� েরােগ 

মারা িগেয়েছ 



ুলালন আবার িফের েগেলন েসই তাঁিতবািড়েত।  মুসলমান হেয় েগেলন ।  লিলতনারায়ণ েথেক তাঁর নতন নাম হল লালন।  

তেব তাঁর  মেনর কথা হল , আিম মানুষ, িহ�ুও নই মুসলমান ও নই ।  সব বাউল ফিকরেদর মেনর কথা এটাই। 

মুসলমান মুসলমান 

মুসলমান মুসলমান 



এরপর িতিন িশষ� হেলন িসরাজ সাঁই -এর ।  �� হল �াম েথেক �ােম ঘুের েবিড়েয় গান গাওয়ার জীবন।  েলােকর 

মুেখ মুেখ েফের তাঁর গান। 



�সঁউিড়য়া �ােম মলম কািরগর সেতেরা িবেঘ জিম িদেয়িছেলন লালনেক। েসখােনই আখড়া বািনেয়িছেলন িতিন।  

থাকেতন তাঁর ি�তীয় �ী মিত িবিব , িশষ� -িশষ�ােদর সে�।  সারািদন  চলত গান। 

শীতকােল হত িবেশষ উৎসেবর আেয়াজন। 



লালেনর জীবন স�েক�  

অেনেকই অেনক কথা বেলন, 

একজেনর কথার সে� 

আেরকজেনরটা েমেল না।  

তেব রবী�নােথর সে� েদখা 

হয়িন।  রবী�নােথর দাদা 

েজ�ািতির�নােথর সে� তাঁর 

েদখা হেয়িছল।  

েজ�ািতির�নাথ বৃ� লালেনর 

ছিব এঁেকিছেলন। 

আ�া দা�ন, 

রবী�নাথ ঠা�েরর 

সে� িক 

লালন ফিকেরর 

�দখা হেয়িছল ?



হ�াঁ কলকাতায় িফের েদখাব। 

তেব েদখা না হেলও রবী�নােথর 

সে� লালেনর গােনর একটা খুব 

বেড়া স�ক�  আেছ।  �ি�য়ার 

কােছই িশলাইদেহ রবী�নােথর 

পািরবািরক জিমদাির িছল।  

ুলালেনর মৃত�র পর তাঁর েবশ 

িকছু গান ওই এলাকা েথেক 

সং�হ কের কলকাতার ‘�বাসী’ 

পি�কায় ছােপন িতিন।  েসই 

�থম িশি�ত েলােকরা জানল 

লালেনর গােনর মহৎ ভােবর 

কথা। ছিবটা েদখােব 

দা�ন ?



দা�ন, এখনও িক উিন েবঁেচ 

আেছন ?

এখনও েবঁেচ থাকেল  ওঁর বয়স হত আড়াইেশা বছর ।  তেব অেনক িদন েবঁেচ িছেলন িতিন ।  একেশা েষােলা বছর 

ুবয়েস ১৮৯০ সােলর ১৭ অে�াবর েভাের  তাঁর  মৃত� হয় ।  েসঁউিড়য়ার  আখড়ায় এখনও রেয়েছ তাঁর সমািধ । 



চেলা, এখন আমরা উ�।  

এত�েণ গানবাজনা �� হেয় 

�গেছ । 

�মলা �া�েণ িফের এেস চা জলখাবার েখেয় একটা আখড়ায় 

চেল যায় ওরা। 



িভতর খাঁচার 
অিচন  পািখ 

কমেন আেস যায়... 





িশ�া 

মানুষেক 

িনেজর এবং 

অন�ান� সমােজর 

সং�ৃিত ও ঐিতহ� 

স�েক�  ��াশীল 

হেত েশখায়।  

িবে�র িবিভ� 

জনেগা�ীর আচার-

অনু�ান ও অনুষ� 

জানেল তা আমােদর 

পার�িরক েবাঝাপড়া ও 

সহনশীলতা বাড়ােব। এই 

ু�কাশনা�র মূল উে�শ� হল নতন 

�জ�েক বাংলার বণ�ময় সং�ৃিত 

ও সু�াচীন ঐিতেহ�র িবষেয় 

সেচতন করা। 

সং�িত পিরচয় ৪
লালন নােম মা�ষ� 


