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Okakura Tenshin was the son of Okakura Kan'emon, a wealthy silk merchant from Fukui prefecture.  He was the 
internationally renowned Japanese art historian and curator for the Japan Institute of Fine Arts (Nihon Bijutsuin), the Tokyo Fine 
Arts School and the Museum of Fine Arts, Boston. In 1889, he co-founded the periodical Kokka. He was an important supporter 
of the work of artists such as Kanô Hôgai and Yokoyama Taikan, and the Nihonga movement. He met Tagore only twice, and 
no record of their exchanges, either letters or photographs of the two together have been found to date. Their meetings took 
place first in Calcutta in 1902 and then in Boston in 1913. 

Murayama Ryohei was born in 1850 in the castle town of Ise Tamaru, a subsidiary domain of the Kishu Tokugawa clan. 
He founded the Asahi Shimbun newspaper company. Along with his business partner Ueno Riichi. He also published Kokka, 
an art magazine overseen by Okakura Tenshin, who was known for his deep interest in the arts.

Taikan Yokoyama was born in Mito city, Ibaraki Prefecture. He entered the Tōkyō Bijutsu Gakko in 1889 and graduated 
in 1893.  In 1914, Yokoyama along with Kanzan Shimomura concentrated on reviving the Nihon Bijutsuin (The Japan Fine 
Arts Academy) which had closed down upon Okakura Kakuzo's death in 1913. Taikan came to India along with Shunsō Hishida 
in 1903. He, along with Hishida was one of the first modern Japanese painters to visit India. They worked in Abanindranath's 
studio at Jorasanko in Calcutta. Taikan's presence gave the Indian artists, especially Abanindranath and Gaganendranath an 
opportunity to study and adapt the Japanese techniques. 

Kanzan  Shimomura was born in 1873 in Wakayama city, Wakayama Prefecture into a family of hereditary Noh actors. 
He graduated first in his class at the Tōkyō Bijutsu Gakkō (the forerunner of the Tokyo National University of Fine Arts and Music), 
and became a teacher at the same institution in 1894. One of his representative works is a byōbu titled Yoroboshi or "The Beggar 
Monk" was created in 1915 in colored ink and gold leaf on paper. The screen depicts a scene from a famous Noh play of the 
same name. In the scene, blind monk, has been falsely accused of a crime. Disowned by his family he wanders about, living as 
a vagrant. Although he is now blind, he has become one with the universe and can see all that surrounds him. 

Kampo Arai was born in Ujiiie of Tochigi prefecture. In Calcutta Arai worked in Vichitra studio. Kampo Arai visited Calcutta 
and Santiniketan and travelled around India from 1916 to 1918. He went to the ancient cave shrines of Ajanta to copy the 
famous frescoes there. He also visited Puri, Konark and several other places of  historical and artistic interest in Orissa along 
with Nandalal Bose.

Jinnotsuke Sano stayed in Shantiniketan from 1905-1908, duringthis period of time he had taught Jujutsu to the students 
of Shantiniketan. He translated Gora from Bengali.

Hori Shitoku (1876-1903), a young Buddhist priest of the Nara Prefecture, accompanied Okakura to India to study 
Buddhism and Sanskrit. He accordingly became the first foreign student at Shantiniketan.

Yasuji Kiyose (清瀬保二 Kiyose Yasuji, 13 January 1900 – 14 September 1981) was a Japanese composer. He studied 
composition privately with Kōsaku Yamada and Kōsuke Komatsu and in 1930, took an active part in organizing the Shinkō 
Sakkyokuka Renmei, 

He composed the tune to the Japanese translation of a piece of Tagore’s poem which was sung in Zojoji temple to welcome 
Rabindranath Tagore. The poem was number 31 in the collection of poems “The Gardener”.

Jinzo Naruse was born in June 1858, he was son of a samurai family of Yoshiki, from Yamaguchi Prefecture. He spent his 
whole life as a pioneer of higher education for women. He was the founder of first women’s university of Japan. As he was great 
admirer of Tagore’s philosophy Naruse invited him to the university. In August 1916 Tagore also visited Sansen Ryoya dormitory 
of the university in Karuizawa and joined the summer school students in meditation under the big flr tree.

Tomi Kora was born on 1st July 1896 in the city of Takawa of the district of Toyama. When Tagore first came to Japan in 
1916, Tomi Kora was a student of a women’s university. She worked as an interpreter during Tagore’s visit to Japan on his way 
to and back from Canada in 1935. 

Tomitaro Hara - A successful silk merchant of Yokohama, who has deep love for his country’s art and cultural heritage. 
He reconstructed buildings of historic importance from places such as Kyoto and Kamakura in his garden,which was opend to 
the public as ”Sankeien”in 1906.

In 1916, from about mid-June till August end, Tagore stayed at Sankeien garden with Mukul Dey.

Some Japanese personalities Tagore came in contact with...

* * *
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Rabindranath and Japan

Rabindranath introduced

During Okakura Tenshin’s stay in Calcutta  in 1902   Sister 
Nivedita, an Irish disciple of Swami Vivekananda who had come 
to India to help implement Swamiji’s plan to educate Indian 
women  and finally dedicated her whole life to the service of 
India , introduced Okakura to Rabindranath. This meeting 
between Okakura and Tagore, and  also with   other members 
of the Tagore family had many far-reaching results, including 
engendering Tagore’s interest in Japanese painting and a 
voyage to Japan to come much later. 

 
Rabindranath visits Japan 

Even before his visit to Japan he was a well-known figure 
as the first Asian to be awarded a Nobel Prize. This actually 
gave Japan a sense of pride as well as an Asian nation hoping 
to focus and strengthen its identity as an Asiatic country 
juxtaposed to the prideful identities of Western nations.   At 
least seven books on Tagore’s life and works were published in 
Japan before the advent of his visit. These publications, which 
reveal the interest in Tagore among intellectuals, also created 
an awareness of him among common people.

Hence, his arrival in Japan was warmly received and he 
was given a hearty welcome as a distinguished poet and Nobel 
laureate by people from all walks of life. Thus he could make 
many acquaintances, some of whom would become both great 
friends and admirers, like influential poet, Yonejirō Noguchi.  In 
all, Tagore visited Japan five times, the first taking place in 1916 
when he spent three months here. During his stays in Japan, 
Tagore observed and appreciated many sterling qualities of the 
Japanese character, for example, their restraint in expression; 
their dignified, graceful and warm manners, especially of the 
ladies; their sense of discipline; dignity of labour; love of country; 
the delicate sense of aesthetics expressed in traditions like the 
tea ceremony; their love of nature and flower arranging; to give 
but a few concrete examples. He was tremendously impressed 
when he saw a cyclist very nearly hit by a car, quietly leave 
without a disparaging or angry word to the driver. On another 
occasion he observed that some labourers walked about 2 
kilometres to visit a park and sit silently enjoying the beauty of 
nature during their short lunch-break.

Tagore visited many places in Japan, including Izura, 
where Okakura founded his famous art school and where his 
family lived. He met his family members there, but Tenshin had 
already passed away. Tagore also met many distinguished 
Japanese and gave lectures in various places, including 
universities, press clubs and Indian Community Centres, thus 
becoming one of the pioneers of the India-Japan Relationship 
in the Modern Age and also a prominent visitor in the history 
of Modern Japan.

In his private interviews and lecture in Japan while he 
appreciated Japan for many of its rare qualities, he was wary 
of some of the trends gaining ground in contemporary Japan. 
Tagore, deeply rooted in classical values, and a staunch 

advocate of peace, liberty and humanism, was also a keen 
observer. During his sojourns he did not fail to notice some 
unhealthy trends that begun with the Meiji Restoration of 1868, 
when in the name of modernisation, many traditional values and 
systems of the land were either uprooted or undermined and 
substituted by Western values and systems, without serious 
consideration of the effect on national life in the long run.

Tagore’s warnings

Hence Tagore as a humanist and anti-imperialist became 
critical, not of the Japanese people, but of Japan’s Imperialist 
policies in a speech entitled, ‘The Message of India to Japan’, at 
the University of Tokyo and another titled ‘The Spirit of Japan’, 
at Keio University. Tagore warned, “Don’t forget you soul, while 
you modernise you country by imitating Europe.” We should 
remember that Tagore was not a mere puritanical, orthodox 
traditionalist - he was indeed very progressive in outlook and 
was always eager to learn from other peoples and countries. At 
the same time Tagore was not in favour of any blind imitation. 

The second unhealthy trend he noticed that followed from 
the first, was Japan’s pursuit of policies of military aggression 
toward neighbouring countries which he strongly criticised. His 
warnings and criticisms were not heeded. 

At Tagore’s criticism, the Japanese Government and its 
adherents among the people were quite displeased. As a result, 
the so-called ‘Tagore fever’ or ‘boom’ of enthusiasm as it was 
sometimes referred to, that had actually begun early in 1915 
at the prospect of a visit, quickly cooled. So much so, that 
once instant admirers, like Noguchi, became either increasing 
indifferent or began to publicly criticise him.

This certainly prevented Tagore from having a greater, 
positive impact on Japan. This sentiment prevailed during 
Rabindranath’s second visit as well, although he was a personal 
guest of some and invited by others to give talks. During these 
subsequent visits Tagore’s impact was more personal than 
universal.

This changed dramatically when the militarist policies of 
the former government that led to the devastation of the country 
in World War II were given up and the new government declared 
itself pacific. Thus a new milieu was created in which ideas and 
people were viewed from a different, more positive, liberal angle. 
It was in this backdrop that the Tagore’s centenary celebration 
took place and ushered in a new assessment of Tagore’s views 
on Humanism, freedom and peace. Many programmes with 
the enthusiastic participation of a cross-section of society were 
organised. A chief feature of these celebrations was the many 
translated volumes of Tagore’s works into Japanese, which 
initially were only from English translations. Later translations 
from both English and Bengali, and Bengali only created a 
greater scope of appreciating Tagore’s impact on the people.
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Rabindranath and Japan

Impact of Tagore on Japan

The velocity of that impact can now be studied from two 
aspects. Firstly, we can see the impact the style and content 
of Tagore’s writing had on other writers, and secondly, we can 
see the impact his message had on the people.

As regards the first, Japanese scholars are mostly of 
the opinion that Tagore’s impact on Japanese writings is of no 
significance. However, there is a different opinion according to 
Yasunari Kawabata, Japan’s first Nobel Laureate in Literature, 
who was deeply impressed by the sage-like appearance of 
Tagore, having seen him during his middle school days, and 
made considerable use of Tagore’s ideas in his own works.

Now just what the impact of Tagore’s work on Japanese 
readers and their lives was is difficult to assess unless it has 
been properly surveyed and documented. There is, however, 
one prominent case is that of  Saburo Mashino who was 
the first translator of Tagore’s works into Japanese as early 
as 1913. This was a re-translation or second-generation 
translation from an English translation of Tagore’s Gitanjali. 
Mashino himself later confided that the very day he came to 
learn he had contacted tuberculosis, an incurable disease 
in that day, was when he first became acquainted with 
Tagore’s works. And it was Tagore’s work, perhaps the 
poems of Gitanjali, that sustained him during his protracted 
illness and helped him to forget about his terminal disease. 
Tagore’s work also induced him to study Indian Philosophy. 

Though we may not know specifically, I am sure in addition 
to having the joy of reading Tagore’s works, there were  quite  
a few who drew courage, faith and inspiration from his works 
that  would  sustain them in their days of trouble and suffering. 
A similar impact is observed, though to a more limited scale, 
with Tagore’s songs appreciated by the Japanese for their lyric 
and melody. The general awareness of Tagore again died down 
gradually after his birth centenary celebrations only to again 
revive somewhat last year with celebration of his 150th birth 
anniversary. The response to this recent celebration, however, 
was greeted with much less enthusiasm than witnessed during 
centenary observances.

Impact of Japan on Tagore

In spite of language constraints, Tagore, himself an 
accomplished poet, deeply appreciated the Japanese short-
verse compositions known as ‘haiku’ for their simplicity, depth, 
imagery and economy of words. He himself translated some of 
the more famous haiku into Bengali, one translated into English 
as, ‘Old pond, frog jumps, water’s sound.’ (Purono pukur / 
Banger laph / Jaler shavda). This short haiku composition 
inspired Tagore to write a few short-verse poems in Bengali.

Tagore was especially drawn by the beauty of Japanese 
painting which was distinct from both Western and Indian 
painting and he came in touch with some celebrated Japanese 
artists, namely, Taikan Yokoyama, a close associate of Okakura 
Tenshin, and Kampo Arai. He even arranged for Arai’s stay at his 
Calcutta residence to teach Japanese painting to Indian artists 
and to study Indian painting himself. Thus the cultural exchange 
between India and Japan initiated by Tagore culminated in the 
foundation of ‘Nippon Bhavan’, a centre of Japanese language, 
literature and culture in Tagore’s Visva-Bharati University. There 
is a sizeable number of Japanese who have studied and now 
study language, literature, philosophy, art, music and dance at 
this and other Indian universities and institutes including recently 
founded Rabindra-Okakura Bhaban in Kolkata.

        

 Conclusion

It is needless to say that the study of life and works 
of Tagore which is multidimensional has a great potentiality. 
Translations of Tagore’s work into Japanese have made the 
necessary ground  for the study of it . These tra n slations should 
be utilised for promoting the study through organising talks, 
seminars, accessible to common people, in addition to writing 
books and articles which have been already undertaken by 
some   scholars of Japan, for example Kazuo Azuma and 
Tsuyoshi Nara. Though  some of the members of the Bengalee 
Association of Tokyo have been holding a Tagore celebration  
every year   in a small and informal way, a regular   annual 
celebration of the birth anniversary of Tagore in a grand scale in 
collaboration with the Indian and Bangladesh Embassies and 
other Japanese and Bengalee sympathisers including the 
alumni of the Viswa Bharati, will help substantially  to enliven 
the memory of Tagore in Japan and kindle people’s interest in 
him.  Consequently, this may engineer possibilities of greater 
impact of Tagore in this country , which he loved so much and 
visited so many times.  

Tagore with Okakura family
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রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার জাপানন এনেছিনেন ছিক একন�া বির 
আনে অথ্াৎ ১৯১৬ োনে আর ছেনেছিনেন একটা ভ্রমণ 
কাছিছন যার ছ�নরানাম জাপান যাত্ী। তনব রবীন্দ্রনাথ এবং 
জাপাননর েম্পনকর্ েূত্পাত িনেছিে তার আনে থথনকই। 

আেনে ১৯০১-এ ওকাকুরা থতনছ�ননর েনগে োক্াৎই জাপান েম্পনক ্
রবীন্দ্রনানথর উৎোি জাছেনেছিে। ওকাকুরা ছ�ল্পকোছবদ্ার ছবন�ষজ্ঞ, 
ছননজ িছব না আঁকনেও জাপানন নতুন ছিত্ছ�নল্পর ধারা েৃছটি কনরনিন আর 
তেন তাঁর েনগে কনেকজন ছিত্ছ�ল্পী েছরিেভানব নতুন ধরননর িছবর রীছত 
েৃছটি করনত থিটিা করছিনেন। তানদর মনধ্ ইনোনকাোমা তাইকান আর 
ছ�নমামুরা কানজাননর মনতা ছ�ল্পীরা ছিনেন যাঁরা পনর অত্ন্ত ছবে্াত 
িনেনিন। থে যাই থিাক, ওকাকুরার েূনত্ কনেকজন জাপাছন ভারনত ছেনে 
ছবছভন্ন থক্নত্ রবীন্দ্রনানথর বা বাগোছেনদর োনথ ছ�ল্প বা ভানবর ছবছনমে 
কনরনিন। তাইকান ছেনেছিনেন ভারনত িছব আঁকনত, ভারতীে থটকছনক 
ছ�েনত বা জাপাছন থটকছনক থ�োনত। োননা ছজনন্নােুনক ছেনেছিনেন 
�াছন্তছননকতনন জুজুৎেু আর জাপাছন ভাষা থ�োনত। এ েব িনেনি ১৯১৬ 
োনে রবীন্দ্রনাথ জাপানন আোর আনে। 

থে েমনের জাপাননর রাজননছতক বা োমাছজক পটভূছমর েংছক্প্ত 
পয্ানোিনা করা যাক রবীন্দ্রনানথর থেো ছননে আনোিনা করার আনে। 
থমইছজ পুনরুত্াননর পনর জাপান েুব তাড়াতাছড় উন্নত িওোর থিটিা কনর 
এবং রু�-জাপান যুনধের পনর আত্মছবশ্াে এতটাই থবনড় যাে থয থদ�ছট 
ছননজনক ছনছদ্্ধাে ইউনরাপীে থদন�র মনধ্ই েণ্ করনত শুরু কনর।  
ওছদনক জাপান ভারনতর মত পরাধীন থদ�নক থিে কনর থদেছিে কারণ 
থে ছননজর থদ� রক্া করনত পানরছন বনে। যছদও জাপাননর রাজননছতক 
অবস্াটা তেনও ছবপজ্জনক িেছন ছকন্তু ছনশ্চে োরানপর ছদনকই এছেনে 
যাছছিে। অন্ ছদনক জাপান ছননজর েব ববছ�টি্গুছে ভুনে যাছছিে পছশ্চমী 
থদন�র নকে করনত ছেনে। রবীন্দ্রনাথ থেই ছবছ�টিতাই আছবষ্ার কনর 
জাপান যাত্ীনত উনলেে কনরনিন বো যাে।  

জাপান যাত্ীনত রবীন্দ্রনাথ জাপাননর রাজননছতক বা োমাছজক 
ছবষে ছননে থব�ী না বেনেও যতটুকু বনেনিন েবই ছনভূ্ে বনে মনন 
িে। অল্প িনেও রবীন্দ্রনাথ যা যা বনেছিনেন তানত কনেকটা েক্্ণীে 
ছবষে আনি। একটা িনছি িীননর ছবরুনধে েড়াইনের ছবজে েব,্ আর 
একটা িনছি জাপাননর ছ�নন্তা ধম্। প্রথমত িীননর ছবরুনধে েড়াইনের ছবজে 
েব ্ কুৎছেত ছজছনে, তানত থকাননা েনদেি থনই। আজনকর অছধকাং� 
জাপাছনরাও েিমত িনবন। অন্ ছদনক ছ�নন্তা ধম ্ছননে ছতছন যা বনেনিন 
তা ছননে এোনন ছভন্নমত িনত পানর। থেেমনের েরকার ছ�নন্তা ধনমর্ 
েুনযাে ছননেনি থদ�নক �ােন করার জনন্, এনত থকাননা েনদেি থনই, 
ছকন্তু ছ�নন্তা েছত্ অনথ্ ধম ্ছকনা থে েম্পনক্ তক্-ছবতক্ থাকনত পানর। 
তনব ব্ছতিেতভানব আছম মনন কছর থয রবীন্দ্রনাথ যা বনেনিন তানত 
ছবন�ষ থকাননা ভুে থনই। রবীন্দ্রনাথ বনেনিন থয জাপান ভানো কনর ছস্র 
করনতই পারে না থকাননা ধনম্ তার প্রনোজন আনি ছকনা এবং ধম্টা কী। 
রবীন্দ্রনানথর এই পয্নবক্ণ, ছবন�ষ কনর তেনকার জাপাননর ধারণা ছননে 
পয্নবক্ণটা অত্ন্ত েছিক এবং তীক্ষ্ণদৃছটির পছরিােক। 

আমানদর পনক্ দুঃনের ছবষে িনছি থয জাপান ছননজ রবীন্দ্রনাথনক 
আছবষ্ার করনত পানর ছন। ইনোনরাপই আছবষ্ার কনরনি রবীন্দ্রনাথনক 
আর থেই ইনোনরাপ িনে জাপান প্রথম শুনননি রবীন্দ্রনানথর নাম। থমইছজ 
পুনরুত্াননর পনর জাপাননর বুছধেজীবীরা শুধু ইনোনরানপর ছদনক তাছকনে 
েব ছকিু আত্ীকরণ করনত থিটিা কনর এনেছিনেন। োছিনত্র থক্নত্ও 
একই অবস্া ছিে। তেন িিাৎ ভারতীে কছবর নাম ইনোনরানপর কানি 
শুনন তাঁনদর মনন এক ধরননর জছটে ছবহ্বেতা েৃছটি িনেছিে। কারণ তাঁরা 
একাগ্রভানব পছশ্চনমর কািাকাছি যাওোর থিটিা করনত ছেনে থদেনেন থয 
থেই পছশ্চম থতা পূনবর্ একজন কছবনক প্র�ংো করনত শুরু কনরনি। 
আেনে জাপাছন বুছধেজীবীনদর মনধ্ এমন থোক কম ছিনেন না যাঁরা 
রবীন্দ্রনাথনক তুছি কনরনিন এই বনে থয পূব্ থদন� রবীন্দ্রনানথর মত 
প্রছতভা অননক রনেনি আর আমানদর জনন্ তাঁর রিনা বা ভাবনা  অত নতুন 
বা গুরুত্বপূণ্ ছকিু নে। অন্ছদনক োধারণ মানুষ যাঁনদর ইনোনরানপর েনগে 
েরােছর েম্পক্ ছিে না এবং তরুণ-তরুণীরা স্াভাছবকভানব রবীন্দ্রনানথর 
আেমনন আনছদেত িনেনিন আর তাঁর কথা থ�ানার জনন্ অত্ন্ত আগ্রিী 
ছিনেন। মানেমানে বো িে থয রবীন্দ্রনানথর বতৃিতার পনর জাপাননর 
অছধকাং� থোক তাঁনক প্রত্াে্ান করনত শুরু কনরন, তনব আেনে জাপানন 

রবীন্দ্রনানথর বতৃিতা একদম ব্থ ্িনেনি তাও নে, যছদও ছবছভন্ন পছত্কাে 
প্রছতকূে েমানোিনা থবছরনেছিে। এছদনক এরকম প্রমাণও অননক আনি 
থয রবীন্দ্রনানথর কথা তেনকার অে্াত তরুণ-তরুণীনদর মননক প্রভাছবত 
কনরনি। অব�্ই থে েমে থকউ রবীন্দ্রনানথর মূে রিনা পড়নত পানরন ছন 
আর েব ছকিু ইংনরজী থথনক অনুবাদ কনর পড়নত িছছিে। এই অবস্াে 
রবীন্দ্রনানথর েছত্কার প্রছতভা জানা মু�ছকনের ব্াপার। বুছধেজীবী থিান, 
োধারণ মানুষ থিান, েবাই রবীন্দ্রনানথর নামটুকুই জাননতন থকবে বা তাঁর 
োছিত্ োধনার একটা কু্দ্র অং�ই জাননত থপনরনিন মাত্। এই অনথ্ 
বুছধেজীবী ও োধারণ মানুষ উভনেই রবীন্দ্রনানথর প্রছতছবনবের উপনর ছভছত্ 
কনর এই েব বনেনিন বা োড়া ছদনেনিন। 

থে যাই থিাক, এেন জাপান যাত্ী ছবষনে এছেনে যাওো যাক। 
জাপান যাত্ীনক োধারণভানব ভ্রমণ কাছিনী বো িে, ছকন্তু এটা ছনশ্চে 
রবীন্দ্রনানথর অনুপম ধরননর ভ্রমণ কাছিনী। থযমন রবীন্দ্রনানথর ছিছিপত্ 
োধারণ ছিছি নে, এটাও থতমছন োধারণ ভ্রমণ কাছিনী নে। এটা উনলেেনীে 
থয রবীন্দ্রনানথর থেোে ছিছি এবং জাপান যাত্ীর মনতা ভ্রমণ কাছিনীর 
পাথ্ক্ স্পটি নে। রাছ�োর ছিছি বা জাভার ছিছি থেো িে ছিছি ছিনেনব 
তনব থেগুনোনক ভ্রমণ কাছিনী ছিনেনবও েণ্ করা িে। জাপান যাত্ী থতা 
থে রকম ছিছি নে, তবুও প্রথনম এগুনো প্রকাছ�ত িনেনি জাপাননর ছিছি 
ইত্াছদ ছ�নরানানম। অথ্াৎ রবীন্দ্রনাথ এই েব ছেনেছিনেন কাউনক বা 
পািকনক উনদে�্ কনর কথা বোর ধাঁনি আর থে জনন্ আমরা এর মাধ্নম 
েরােছর স্প�্ করনত পাছর রবীন্দ্রনানথর ভাবনানক। আর এও বো দরকার, 
থযমন ধরুন ছিন্নপত্ থতা একজননক উনদে�্ কনর থেো, তবুও থেই 
ছিছিগুনোনত োছিছত্ক রে কম নে, ছিক থতমছন জাপান যাত্ীর মত ভ্রমণ 
কাছিনীনতও োছিছত্ক রে প্রিুর রনেনি। এক কথাে এটা রবীন্দ্রনানথর 
ছননজর ঘরানার থেো। এছট অব�্ই প্রছতছদননর ছববরণ নে। যা থদনেনিন 
শুধু তা থেোটা কছবর রীছত ছিে না, ছতছন একবার েব ছকিু ছননজর মননর 
মনধ্ ভােভানব পছরপাক কনর তার পনর প্রকা� কনরনিন। তাই আমরা 
এোনন কছবর মননর ভাবনা থদেনত পাছর। 

পািকনদর প্রথনম অদু্ত মনন িনব থয এই রিনার একছট বড় অং� 
জাপাননর বাইনর বা জাপাননর ছদনক েমুদ্র যাত্াকােীন। ছকন্তু আেনে এই 
অংন� রবীন্দ্রনানথর ছবছ�টি ধারণা রনেনি। থযমন ধরুন, এই থেোে শুরু 
থথনক থ�ষ পয্ন্ত আধুছনক েভ্তা আর মানুনষর জীবন ছননে রবীন্দ্রনানথর 
েভীর আর দৃঢ় ভাবনা রনেনি। রবীন্দ্রনাথ এোনন বারবার ছেনেনিন 
বাছণজ্করনণর ক্ছতকর প্রভাব বা মানুনষর অেীম থোভ ইত্াছদ ছননে আর 
থে রকম আনোিনা বত্মান জেনতও প্রােছগেক। আেনে রবীন্দ্রনানথর এই 
থেোটা তাঁর মননর মুতি অনুষনগের অছভব্ছতির মত (free association 
of his mind)। থে জনন্ একই মননর ভাব বারবার ছবছভন্ন পছরনবন� িনে 
আনে। এটাই এধরনণর মুতি প্রবনধের আকষ্ণ। তার উপনর ছতছন জাপাছন 
জািানজ যাত্া কনরনিন বনে থেই পনথও জাপান েম্পছক্ত ছববরণ কম 
নে। কছব পারনে্র রাজার কথা উধৃেত কনর বনেনিন থয কাঁটা িামি ছদনে 
থেনত ছেনে থতামরা োওোর একটা আনদে থথনক বছচিত িও। ছতছনও তাই 
জািাজ থথনক জাপাননর স্াদ থপনেনিন। এটা তেনকার জািাজ ভ্রমনণর 
একটা বড় োভ।  

জাপান যাত্ীনত রবীন্দ্রনাথ জাপাননর েংসৃ্ছত ছননে েুদের আনোিনা 
কনরনিন িা অনুষ্ান, ফুে োজাননা, িছব আঁকা বা োজাননার ছববরণ 
থদওোর োনথ োনথ। ছতছন জাপাছন বদনছদেন জীবন আর বাছড়র ব্বস্া 
ছননেও অননক ছেনেনিন থযমন কম ছজছনে ব্বিার কনর, ব্বস্াপূব্ক কাজ 
করনত যানদর আশ্চয্ দক্তা, েমস্ত থদ� জুনড় তানদর থয কতোছন �ছতি 
জনম উনিনি তার ছক ছিনেব আনি। অব�্ই এই একন�া বিনরর মনধ্ 
জাপান অননকটা বদনে থেনি। আমরা এেন োধারণত ছকনমাননা পছরনা, 
জাপাননর বাছড়ও আনের মত নে, বাছড়র ছভতনরও নানান ছজছনেপনত্ ভনর 
আনি। এেন আমরা কম ছজছনে ব্বিার কনর �ছতি েচিে কনর উিনত 
পাছর ছকনা বো কছিন। ছকন্তু থয থেৌদেয্নবানধর রবীন্দ্রনাথ বারবার প্র�ংো 
কনরনিন থেই আদ�্ এেনও রনেনি মনন িে। আজও িাইকু বা িা অনুষ্ান 
প্রিছেত আনি আর োধারণ জাপাছনরা উপনভাে কনর িছব বা ফুে। থয 
ছজছনেগুছে রবীন্দ্রনাথ প্র�ংেনীে বনে ধারণা কনরনিন থে েব এেনও 
জাপানন একইভানব প্র�ংেনীে বনে মনন করা িে। 

উনেননার ইনোনকাোমা তাইকাননর বাছড়, থযোনন রবীন্দ্রনাথ 
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কনেকছদন ছিনেন, আবার উনেননার কানএইছজ মছদের থযোনন রবীন্দ্রনানথর 
জনন্ অভ্থ্না অনুষ্াননর আনোজন করা িনেছিে, এ জােোগুনো এেনও 
আমরা থদেনত পাই। ইনোনকািামার িারাোননর বাছড়নত রবীন্দ্রনাথ েব 
থিনে থবছ� ছদন কাটান, থে বাছড়টা এেন আর না থাকনেও থেোনকার 
েুদের বাোনটা এেনও আনি। আর থয তাইকান আর কানযাননর িছবগুছে 
তেন িারাোননর বাছড়নত ছিে আর থযগুছে ছননে জাপান যাত্ীনত 
রবীন্দ্রনাথ েুদের বণ্না কনরনিন থেগুছে এেন জাদুঘনর থেনে থদো যাে। 
আেনে তাইকান আর কানযান থে েমে ছকিুটা পছরছিত িনেও তেনও 
তুেনামূেকভানব তরুণ ছ�ল্পী ছিনেন আর েবাই তাঁনদর নতুন রীছত 
থমনননি তা নে। িারা-োন তাঁনদর োিায্ করার জনন্ িছবগুনো ছননজ 
যনথটি দাম ছদনে েংগ্রি কনরন। তাঁরা পনর থব� ছবে্াত িনেনিন আর 
আজ েবাই থিননন তাঁনদর েৃছটিগুছে। 

কারুইযাওো এবং ইযুরা িনছি কছবর জনন্ ছবন�ষ স্মরণীে স্ান। 
কারুইযাওো অবছস্ত নাোননা থজোর পািাছড় এোকাে আর গ্রীষ্মকানে 
কনেকছদন থেোনন থথনক কছব মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের িাত্ীনদর জনন্ 
ছবন�ষ থেকিার ছদনেনিন। এটা িাত্ীনদর জনন্ও বড় ঘটনা ছিে আর 
থে েবর এেনও থেই ছবশ্ছবদ্ােনে বারবার আনোছিত িে। ইযুরানত 
ছিে পরনোকেত ওকাকুরার বাছড়। ইযুরার থেই ছবে্াত কুছটর রক্াকুনদা 
ক্ছতগ্রস্ত িনেছিে কনেকবির আনের ভূছমকনম্পর েমনে ৎেুনাছমনত, তনব 
তাড়াতাছড় পুনছন্ম্াণও করা িনেনি। থে যাই থিাক, রবীন্দ্রনাথ থ�ষ পয্ন্ত 
ওকাকুরার প্রছতভার প্র�ংো কনরছিনেন, তাইনতা ওকাকুরার জনন্ তাঁর 
মনন ছবন�ষ জােো ছিে। 

শুধু এই েব জােো নে জাপাননর ছবছভন্ন োংসৃ্ছতক অনুষ্ান থদনে 
রবীন্দ্রনাথ জাপাননর থেৌদেয্নবানধর বারবার প্র�ংো কনরনিন। ছতছন 
বনেনিন থয জাপাননর থয- থেৌদেয্নবাধ থে তার একটা োধনা, একটা 
প্রবে �ছতি। আমানদর ধারণােও িা অনুষ্ান বা ফুে োজাননার রীছতনত 
ছনশ্চে এক ধরননর োধনা আনি। থকউ বনে এটা তত্ত্বনবাধ। বাোন 
বতছরনতও তাই। ছকওনতার মছদেনর বা অন্ান্ জােোে এমন বাোন আনি 
থযোনন এক ধরননর তত্ত্বনবাধ আর থেৌদেয্নবাধ এক েনগে প্রকা� পাে। 
অন্ ছদনক িা অনুষ্াননর থক্নত্ কছব বনেছিনেন থয িা বতছরর প্রনত্ক 
অগে থযন িনদের মত। আর ফুে োজাননার থক্নত্ও বনেনিন থিানে থদোর 
িদে এবং েগেীত থয এনদর কানি কত প্রবেভানব েুনোির, কাে আছম ওই 
দুজন জাপাছন থমনের কাজ থদনে বুেনত পারছিেুম। ছিক তাই, তনব িদে 
বনে ছতছন এগুনো বণ্না কনরনিন তা আমানদর পনক্ নতুন।  

িেনতা প্রশ্ন উিনত পানর থয জাপান যাত্ী আজনকর পািকনদর 
জনন্ কী অথ্ বিন কনর? বা এটা ভ্রমণ কাছিনী ছিনেনব বা োছিত্কম ্
ছিনেনব কতটা েমকােীন বো যাে? আেনে আমার ধারণা, আধুছনক 
কথাটা রবীন্দ্রনানথর রিনা ছননে আনোিনাে উপনযােী নে, কারণ ছতছন 
এক অনথ্ েমনের ধারার বাইনর অবস্ান কনরন। অথ্াৎ তাঁর রিনাে ছনছদ্টি 
থকানও কানের উপাদান কম। জাপান যাত্ীনতও তেনকার ছবন�ষ ঘটনা 
বা িােিেন বা থিতনা কম থদো যানছি, থে জনন্ এই থেোটা এেনও 
একদম পুনরাননা িনে যানছি না। কছব থদেনত িাইছিনেন জাপাননর মূে 
থিিারা বা িছরত্ আর তার উৎে। থে েব এেনও আনি আর ভছবষ্নতও 
থাকনব। এটা অব�্ই থেো িনেনি বাগোেী পািকনদর জনন্, তনব আজ 
এটা জাপাছন পািকনদর জনন্ আনরা অথপূ্ণ্ িনে উনিনি মনন িে। কারণ 
জাপান যাত্ীনত জাপাননর থয ববছ�টি্ রবীন্দ্রনাথ উনলেে কনরনিন, তা ছননজ 
ছননজ আছবষ্ার করা কছিন।

এেনকার জাপাছন তরুণনদর কানি রবীন্দ্রনাথ ছবন�ষ পছরছিত নন 
বেনেও িনে। অছধকাং� থোক তাঁর নামই শুনননি মাত্, থকাননা রিনা 
পনড়ছন। ছকন্তু এই অবস্া একছদনক মদেও নে কারণ ওরা আনেকার 
েমানোিনা বা পূব ্ধারণা িাড়া েরেভানব বা স্াভাছবকভানব কছবর রিনা 
পড়নত পানর। 

আমার মনন িে রবীন্দ্রনানথর বাত্া আজ আনরা েত্ িনেনি। এই 
একন�া বির ধনর োরা ছবশ্ অননকটা বদনে থেনি, ছকন্তু তার েভীনর যা 
আনি থেটা বদনে যানছি না। রবীন্দ্রনাথও বনেনিন থযটুকু নতুন থেটুকু 
থতমন েভীর নে বা শুধু থতা নতুননক থদনে যাওো নে, তার েনগে থয 
ব্বিার করনত িনব; কানজই মন তানক ছননজর পুনরাননা কািানমার  মনধ্ 
যত �ীঘ্র পানর গুছিনে থনে। থযই থোিাননা িে তেন থদেনত পাই, তত 
থবছ� নতুন নে যতটা থোড়াে মনন িনেছিে; আেনে পুনরাননা, ভছগেটাই 
নতুন। যা যা রবীন্দ্রনাথ বনেনিন, থযমন প্রনোজন আর অপ্রনোজন, 
অবকান�র অথ্ অথবা অধেকার থথনক থভনে আো বাঁছ�র েুর, থে েব 
কথা কেনও পুনরাননা িনব না, অথ্াৎ তার মূে্ িাছরনে যানব না। এ বিনর 
নতুন অনুবাদ করার জনন্ আছম বারবার এই থেোটা পনড়ছি আর যতবার 
পনড়ছি ততবার মনন িনেনি থয বত্মান যুনেও একই েমে্া রনেনি যা 
রবীন্দ্রনানথর এই থেোে উনলেে করা আনি আর থভনবছি রবীন্দ্রনানথর এই 
ছিন্তা থথনক আমরা কতটুকু ছ�েনত পাছর। 

ইযুরা
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       - Tom Kawai

Tagore - 100th Anniversary

Rabindranath Tagore made first visit to Japan in 1916. It is 100th anniversary of his visit to Japan this year. Fourteen years 
before he came to Japan, Tenshin Okakura had visited India, two cross visits made great influence on cultural exchange 
between India and Japan. 
India and Japan, two countries are respecting each other since many centuries ago. First personal exchange started from 

Bodhisena of his visit to Japan in 8th century just after Buddhism was introduced to Japan from India through China and Korea. 
Bodhisena taught Buddhism in Sanskrit to Japanese priest and performed the eye-opening ceremony of Giant Bronze Statue 
Buddha, Daibutsu in 752. There laid absence many centuries between two countries since then. In 1902 Tenshin Okakura 
visited India and stayed 10 months and also he made his second visit in 1912, which made Tagore visit to Japan. Tenshin is a 
first Japanese for Tagore and Tagore got to learn about Japan and China through him. Tagore wrote that he learned real Japan 
through Tenshin and Tenshin became one of his closest friends. Tenshin has ingenious inspiration and his twice visits to India 
influenced young Bengali immeasurably.

Tagore was given Nobel Prize for literature as first Asian laureate in 1913. He was asked to visit and make speech by USA. 
He finally got a chance to visit Japan on the way to USA.

Tagore visited Japan five times through 1916 to 1929, staying 153 days in total in Japan.
•	 First visit: 29th May to 2nd Sept., 1916, arrived at Kobe then move to Tokyo and leaving from Yokohama
•	 Second visit: 3rd to 9th Feb., 1917, arrived at Yokohama and leaving from Kobe
•	 Third visit: 31st May to 11th Jun., 1924, arrived at Nagasaki then move to Tokyo and leaving from Kobe
•	 Fourth visit: 22nd to 28th Mar., 1929, arrived at Moji then move to Kobe and leaving from Yokohama
•	 Fifth visit: 10th May to 8th Jun., 1929, arrived at Yokohama and leaving from Yokohama 

Cultural exchanges between two countries, India and Japan have been widely developed through his five visits to Japan. 
Biggest exchanges were fine art. After Tenshin’s visit, Taikan Yokoyama, Shunso Hishida, and Kampo Arai followed. Indian arts 
were rather small size pictures at that time and they try to return old time like big cave pictures, so-called Renaissance activity 
were taken place. Japanese painting by brush to big canvas, Fusuma, was the great hint to them. They warned Bengali artists 
against cheap imitations of the West and advised them to review their old traditions and create their own.

On Tagore’s first visit to Japan, he moved from Kobe to Tokyo and stayed Taikan Yokoyama’s house but moved to Sankei 
Hara’s house in Yokohama staying two and half months there where he enjoyed very much. He had a chance to see one picture 
by Kanzan Shimomura named “YOROBOSHI” originating from “NOH” at Sankei’s house. Tagore was so impressed to see it and 
Veda’s words came out from his mouth, “Asato Ma Sadgamaya, Tamaso Ma Jyothir Gamaya, Mrytyor Ma Amrytam Gamaya”. 
This picture shows Sun-set, plum trees and a blind child as if he looks sun-set, though he cannot see it. Tagore might have 
imagined colonized mother India as blind. He asked to have this picture but Sankei promised to make a copy which was done 
by Kampo Arai who Tagore asked to teach Japanese paintings with brush to Indian artists. Kampo was invited as a teacher and 
spent two years 1916-1918. Re-print is kept in Visva Bharati in Santiniketan.

Tagore was welcomed by huge numbers of Japanese since his visit to Japan. It covers politicians, businessmen, professors, 
priests, artists, educational people and others.

Shigenobu Okuma, Eiichi Shibusawa, Mitsuru Toyama, Mitsui Family, Okakura Family, Yoshisaburo Okakura, Sankei Hara, 
Jinzo Naruse, Kunihiko Okura, Junjiro Takakusu, Yone Noguchi, Ekai Kawaguchi, Mokusen Hioki, Tokuno Oda, Soen Shaku, 
Taikan Yokoyama, Kanzan Shimomura, Shokin Katsuta, Kampo Arai, Kagaku Murakami, Kosetsu Nousu, Syumei Ookawa, 
Jinnosuke Sano, Ryuhei Murayama, Aizo Soma and many others.

He made many speeches at Asahi Shinbun and at Universities, the University of Tokyo, Keio University and Japan Women’s 
University and others. He watched Japan and learned many good Japanese characters from its historical/cultural heritage through 
Haiku/Flower arrangement/Tea ceremony/Judo/Japanese nature including wooden building and gardens/Japanese customs 
and its behaviors. The speeches were, “India and Japan”, “The message from India to Japan”, “The spirit of Japan”, “Western 
culture and Mission of Japan” and others. The welcome enthusiasm of his visit had been calmed down due to his speech against 
Japanese militarism/commercialism/westernization.  

Life is divided in four stages, Hindu teaches ashrama. Student-householder-retired-renunciation.
Ashrama would not be applied to the period of one country but could be called same in long run if country changes and 

reincarnation. Which stage does Japan stay now? Japan and other US/European countries achieved their economic growth and 
obtained rich and convenience through peace. Japan has been enjoyed peace for seventy years through its war-renunciation 
constitution. Someone could say Japan reached top of the hill and it is the time to change from prosperity to stability, or from 
“busy” in the city to “calm” in the forest living together with nature. It is forecasted that about 30% of the population will be over 65 
years old in 2025. Elder people may study to live in the forest apart from the commercialism/consumerism and spend simple life.

We should recall Tagore’s three messages, “Peace”, “Reconciliation of the Eastern and the Western cultures” and “Co-exist 
with nature” which is really alive in the current world. And recall it had been created in India where different religions, cultures, 
tribes and nationalism fighting each other under colonization. His message penetrates current world issues over same barriers but 
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Tagore - 100th Anniversary of his Visit to Japan
think others and respect each other before fighting and without 
menace by weapon, which was 100 years ago World War I. 

Let me introduce one poem, by a grand-student of 
Tagore, Nilanjan Banerjee,

We are close as friends, 
Whatever disaster may come,
One heart is the Buddha,
While the other is a Sun.
Endless love lies ahead,
Let all wars sleep,
Let the sun be in one sky,
And the Buddha on another side.

Yoroboshi by Kanzan Shimomura of which re-print is kept 
in Santiniketan

From left to right
Yozo Nomura, Sankei Hara, Tagore, Kampo 
Arai, Apurba Kumar Chanda
At Sankeien, 1929

From right
Tagore, Taikan Yokoyama, Yoshisaburo Okakura, Kanzan Shimomura, 
1916

Speech by Tagore in 1916 At Japan Women’s University’s summer school in Karuizawa
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রবীন্দ্রনানথর প্রথম জাপান যাত্ার �তবষ ্পূণ্ িে এবির। উছন� 
�তনকর বগেীে নবজােরনণর অন্তম ববছ�টি্ই ছিে ছবনশ্র ছবছভন্ন 
েংসৃ্ছতনক থজনন থনওোর এবং থেেব েংসৃ্ছতর নানা উপাদাননক আত্মস্ 
করার উদগ্র আগ্রি। যছদও েংে্ােছরষ্ বাঙাছের থে আগ্রি পূণ্ িনেনি 
মূেত বই ও েংবাদপনত্র মাধ্নম, অছভজাত বাঙাছেনদর অনননকই ছননজরা 
ঘুনর থবছড়নেনিন ছবছভন্ন থদ�। শুধু ছভন্ন েংসৃ্ছতনক জানা বা তার নানা 
উপাদান আত্মস্ করার আগ্রনিই নে, ছবনদন�, ছবন�ষ কনর পাশ্চানত্, 
ছননজনদর ছিন্তা-ভাবনা প্রিার করার জন্ও অনননক ছবনদ� যাত্া কনরনিন। 
এই প্রবণতার েফে উদািরণ রনেনি রামনমািন, মধুেূদন, ছবনবকাননদের 
জীবনন। তনব, আরও নানা ছবষনের মনতাই, এনক্নত্ও থবাধকছর েফেতম 
উদািরণ রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথ থদ�-ছবনদন� ঘুনরনিন প্রিুর, থেেব 
ভ্রমনণর অছভজ্ঞতা ছেছপবধে কনরনিন, বাঙাছের কানি থপঁনি ছদনেনিন ছভন্ন 
েংসৃ্ছতর আস্াদ, আবার ছভন্ন েংসৃ্ছতনত থপঁনি ছদনেনিন তাঁর ছননজর 
ছ�ল্প-দ�্ন ও জীবননবদ। জাপান ভ্রমনণর থক্নত্ও এর ব্ছতরিম ঘনটছন। 
একছদনক ছতছন একাছধক বতৃিতা ও আোপিাছরতাে জাপাছননদর কানি 
থপঁনি ছদনেনিন োধারণ ভানব োছিত্-েংসৃ্ছত-রাজনীছত-েমাজ েম্পনক ্
এবং ছবন�ষ ভানব জাপাননর আধুছনকতা েম্পনক্ তাঁর ছনজস্ ভাবনা; 
আবার বাঙাছের কানি ছননে এনেনিন জাপাছন েংসৃ্ছতর রূপানেে্ ও ভাষ্, 
তাঁর প্রথম জাপান ভ্রমনণর ফেে ‘জাপান যাত্ী’র মাধ্নম। 

বাঙাছে পািনকর কানি ‘জাপান যাত্ী’র মূে আকষ্ণ ছিে জাপাছন 
জীবননর পছরিেমূেক বণ্না। জাপান তেন একমাত্ এ�ীে থদ� থযছট 
পাশ্চানত্র ঔপছননবছ�ক কু্ধা প্রছতিত করনত থপনরনি, ছনজ উনদ্ানে 
এবং ছননজর �নত ্আধুছনকতানক আত্মস্ কনরনি, এবং ছবনশ্র দরবানর 
�ছতি�ােী রাষ্ট্র ছিনেনব প্রছতষ্ার ছদনক এছেনে িনেনি। তার েম্পনক্ জানার 
আগ্রি তাই ছিে স্াভাছবক। তনব থেেক থযনিতু রবীন্দ্রনাথ, তাই ‘জাপান 
যাত্ী’ ছনিক বণন্া নে থকাথাও, তার পরনত পরনত রনেনি রবীন্দ্রনানথর 
ছনেে্নিতনা, জীবনদ�ন্, ছ�ল্পনবাধ; এমনছক প্রেগেরিনম ছিদুে ও মুেেমান 
যাত্ীনদর নানা ববছ�টি্ও আনোছিত িনেনি, থেই ববছ�টি্গুছের োমাছজক-
োংসৃ্ছতক কাযক্ারনণর ভাষ্ এনেনি, এনেনি থরগুেননর বাঙাছেেমাজ 
আর ব্রহ্মনদন�র োমছগ্রক পছরছস্ছতর ভাষ্, থরগুেন প্রভৃছত �িনরর প্রেনগে 
এনেনি যন্ত্র েভ্তা তথা নের েভ্তা েম্পনক ্নানা বোন। আর থেগুছেনক 
পা� কাছটনে থযোনন থযোনন েরােছর বণ্না এনেনি, থেগুছেও ছনিক 
স্ান-কাে-পানত্র ফনটাগ্রাফ না িনে একছট জাছতর িছরনত্র উন্ািক িনে 
উনিনি। 

এনকবানর শুরুর অং�ছটর কথাই ধরা যাক। জাপাছন জািানজর 
মাছে-মালো আর ক্ানটেননর থয পছরিে রবীন্দ্রনাথ ছদনেনিন তানত জাছতর 
ববছ�টি্ উন্ািক থকাননা ভাছরছক্ ভাষ্ থনই, রনেনি েিজ একছট ছিত্। 
রবীন্দ্রনাথ ছেেনিন,

“ইছতপূনব্ অননকবার জািানজ িনড়ছি, অননক কানপ্তননর েনগে 
ব্বিার কনরছি। আমানদর এই জাপাছন কানপ্তননর একটু ছবন�ষত্ব আনি। 
থমোনম�াে ভানোমানুছষনত িিাৎ মনন িে থঘানরা থোনকর মনতা। মনন িে, 
এঁনক অনুনরাধ কনর যা-েুছ� তাই করা থযনত পানর; ছকন্তু কানজর থবোে 
থদো যাে ছনেনমর থে�মাত্ নড়িড় িবার থজা থনই। আমানদর  েিযাত্ী 
ইংনরজ বধুে থেনকর উপনর তাঁর ক্াছবননর েছদ আনবার থিটিা কনরছিনেন, 
ছকন্তু কতৃপ্নক্র ঘাড় নড়ে, থে ঘনট উিে না। েকানে থব্রকফানটের েমে 
ছতছন থয-থটছবনে বনেছিনেন থেোনন পাো ছিে না ; আমানদর থটছবনে 
জােো ছিে, থেই থদনে ছতছন আমানদর থটছবনে বেবার ইছিা জানানেন। 
অনুনরাধটা োমান্, ছকন্তু কানপ্তন বেনেন, এ থবোকার মনতা বনদোবস্ত 
িনে থেনি, ছেনানরর েমে থদো যানব। আমানদর থটছবনে থিৌছক োছে 
রইে, ছকন্তু তবু ছনেনমর ব্ত্ে িে না। থব� থবাো যানছি অছত অল্পমাত্ও 
ছিনেিাো ছকিু িনত পারনব না।“

ব্ছতির বণ্নাই বনট। থকাথাও থেেক বেনেন না থয এছট জাপাছন 
েংসৃ্ছতর োধারণ একছট ববছ�টি্। তেনও থতা ছতছন জাপানন থপঁনিানই 
ছন। অথি প্রথম পংছতিনতই অন্ান্ জািানজর ক্ানটেননদর প্রেগে টানাে 
তানদর েনগে এই জাপাছন ক্ানটেননর িছরনত্র মূে পাথক্্ছট ছনিক ব্ছতিেত 
ববছ�টি্ িনে এনো না পািনকর কানি, বরং মনন িনো থয থবাধকছর 
জাপাছননদর োধারণ প্রবণতারই ছিত্ িনে উনিনি এছট। বস্তুত জাপাছন 
েংসৃ্ছত েম্পনক্ যাঁনদর ছবদুেমাত্ অছভজ্ঞতা িনেনি, তাঁরাই মৃদু থিনে 

বাধ্ িনবন একথা থমনন ছননত থয একজন ক্ানটেননর মধ্ ছদনেই েুব 
োবেীেভানব জাপাছন েংসৃ্ছতর প্রধানতম একছট ছদকনক িঁুনে থফনেনিন 
রবীন্দ্রনাথ। পরবত্ী অংন�, ছবন�ষ কনর ৮নং পনত্, ক্ানটেন এবং জাপাছন 
মাছে-মালোর ব্বিানরর থয ছবনলেষণ রবীন্দ্রনাথ কনরনিন তানত স্পটি িনে 
উনিনি এ কথাছট থয জাপাছন িছরনত্র মূেেত একছট ববছ�টি্ই ধরনত 
িাইনিন রবীন্দ্রনাথ এই প্রাথছমক অছভজ্ঞতার ছনভ্নর। রবীন্দ্রনাথ ছেনেনিন, 

“এর আনে অননকবার ছবছেছত জািানজ কনর েমুদ্রযাত্া কনরছি, 
তার েনগে এই জািানজর ছবস্তর তফাত। থে-েব জািানজর কানপ্তন থঘারতর 
কানপ্তন। যাত্ীনদর েনগে োওোদাওো িাছেতামা�া থয তার বধে তা নে; 
ছকন্তু কানপ্তছনটা েুব টক্ টনক রাঙা। এত জািানজ আছম ঘুনরছি, তার মনধ্ 
থকান কানপ্তননকই আমার মনন পনড় না। থকননা, তারা থকবেমাত্ জািানজর 
অগে। জািাজ-িাোননার মােোন ছদনে তানদর েনগে আমানদর েবেধে। 

….  
এ জািানজ িনড় অবছধ থদেনত পাছছি, আমানদর কানপ্তননর কানপ্তছনটা 

ছকিুমাত্ েক্্নোির নে, এনকবানরই েিজ মানুষ। যাঁরা তাঁর ছনম্নতর 
কম্িারী তাঁনদর েনগে তাঁর কনম্র েবেধে এবং দূরত্ব আনি, ছকন্তু যাত্ীনদর 
েনগে ছকিুমাত্ থনই। থঘারতর েড়োপনটর মনধ্ও তাঁর ঘনর থেছি; ছদছব্ 
েিজ ভাব। কথাে বাত্াে ব্বিানর তাঁর েনগে আমানদর থয জনম ছেনেনি, 
থে কানপ্তন-ছিোনব নে, মানুষ-ছিোনব। এ যাত্া আমানদর থ�ষ িনে যানব, 
তাঁর েনগে জািাজ-িোর েবেধে আমানদর ঘুনি যানব, ছকন্তু তাঁনক আমানদর 
মনন থাকনব। 

আমানদর ক্াছবননর থয টুেোর্্  আনি থেও থদছে তার কাজকনম্র 
েীমাটুকুর মনধ্ই �তি িনে থানক না। আমরা আপনানদর মনধ্ কথাবাত্া 
কছছি তার মােোনন এনে থেও ভাঙা ইংরাছজনত থযাে ছদনত বাধা থবাধ 
কনর না। মুকুে িছব আঁকনি, থে এনে োতা থিনে ছননে তার মনধ্ িছব 
আঁকনত থেনে থেে। 

আমানদর জািানজর ছযছন োজাছচি ছতছন একছদন এনে আমানক 
বেনেন, “আমার মনন অননক ছবষনে প্রশ্ন আনে, থতামার েনগে তার ছবিার 
করনত ইনছি কছর; ছকন্তু আছম ইংরাছজ এত কম জাছন থয, মুনে মুনে 
আনোিনা করা আমার পনক্ েম্ভব নে। তুছম যছদ ছকিু মনন না কর তনব 
আছম মানে মানে কােনজ আমার প্রশ্ন ছেনে এনন থদব, তুছম অবেরমনতা 
েংনক্নপ দু-িার কথাে তার উত্র ছেনে ছদনো।" তার পর থথনক রানষ্ট্রর 
েনগে েমানজর েবেধে কী, এই ছননে তাঁর েনগে আমার প্রনশ্নাত্র িেনি। 

.... 
তা িাড়া আর-একটা ছবন�ষত্ব এই থয, এক পনক্ জািানজর যাত্ী 

আর-এক পনক্ জািানজর কম্িারী, এর মােোনকার েছডিটা থতমন �তি 
নে। আছম থয এই োজাছচির প্রনশ্নর উত্র ছেেনত বেব, এ কথা মনন 
করনত তার ছকিু বানধ ছন--আছম দুনটা কথা শুননত িাই, তুছম দুনটা কথা 
বেনব; এনত ছবঘ্ন কী আনি। মানুনষর উপর মানুনষর থয একছট দাছব আনি 
থেই দাছবটা েরেভানব উপছস্ত করনে মননর মনধ্ আপছন োড়া থদে, তাই 
আছম েুছ� িনে আমার োধ্মনতা এই আনোিনাে থযাে ছদনেছি। 

আর-একটা ছজছনে আমার ছবন�ষ কনর থিানে োেনি। মুকুে 
বােকমাত্, থে থেনকর প্ানেঞ্ার। ছকন্তু, জািানজর কম্িারীরা তার েনগে 
অবানধ বধুেত্ব করনি। কী কনর জািাজ িাোে, কী কনর েমুনদ্র পথ ছনণ্ে 
কনর, কী কনর গ্রিনক্ত্ পয্নবক্ণ করনত িে, কাজ করনত করনত তারা 
এই-েমস্ত তানক থবাোে। তা িাড়া ছননজনদর কাজকম্ আ�াভরোর কথাও 
ওর েনগে িে। মুকুনের �ে থেে, জািানজর এছঞ্ননর ব্াপার থদেনব। 
ওনক কাে রাছত্ এোনরাটার েমে জািানজর পাতােপুরীর মনধ্ ছননে ছেনে 
এক ঘণ্া ধনর েমস্ত থদছেনে আননে।“

উধৃেছত ছকিুটা ছবসৃ্তত িে বনট, ছকন্তু আ�া করা যাে এর থথনকই 
রবীন্দ্রনানথর পয্নবক্নণর ধরনটা থবাো যানব। তনব এই অছভজ্ঞতাে শুধু 
জাপাছননদর ববছ�টি্ই েক্্ কনরনছন রবীন্দ্রনাথ, এনক যুতি কনর ছননেনিন 
এ�ীে ববছ�টি্ ছননে তাঁর তৎকােীন ভাবনার েনগে। তাঁর ধারণা, ‘কানজর 
েবেধে’ আর ‘মানুনষর েবেধে’-এর োমঞ্ে্ পূব্নদন�র ববছ�টি্ আর এদুনের 
ছবনছিদ পছশ্চমা েংসৃ্ছতর ববছ�টি্। তাঁর মনন িনেনি থয জাপান পাশ্চাত্ 
থথনক আধুছনকতার দীক্া ছননেও পূব্নদন�র এই ববছ�টি্ছট বজাে রােনত 
েক্ম িনেনি। এর ছভছত্নতই তাঁর আরও মনন িনেনি থয কােরিনম জাপান 
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রবীন্দ্রনানথর ‘জাপান যাত্ী’ ত  �তবনষ্র এপানরর

নাি অধন্ারীশ্নরর মনতা, আধোনা ব্াোম, আধোনা নাি; তার মনধ্ 
েম্ফেম্প, ঘুরপাক, আকা�নক েক্্ কনর োছথ-থিাঁড়ািুঁছড় আনি। জাপাছন 
নাি এনকবানর পছরপূণ্ নাি। তার েজ্জার মনধ্ও থে�মাত্ উেগেতা থনই। 
অন্ থদন�র নানি থদনির থেৌদেয্েীোর েনগে থদনির োেো ছমছরিত। 
এোনন নানির থকাননা ভছগের মনধ্ োেোর ই�ারামাত্ থদো থেে না। 
আমার কানি তার প্রধান কারণ এই থবাধ িে থয, থেৌদেয্ছপ্রেতা জাপাছনর 
মনন এমন েত্ থয তার মনধ্ থকাননারকনমর ছম�ে তানদর দরকার িে 
না এবং েি্ িে না।“ জাপাছন িছব থদনে ছেনেনিন- “িারার বাছড়নত 
টাইক্াননর িছব যেন প্রথম থদেেুম, আশ্চয্ িনে থেেুম। তানত না আনি 
বাহুে্, না আনি থ�ৌছেনতা। তানত থযমন একটা থজার আনি থতমছন 
েংযম। ছবষেটা এই--িীননর একজন প্রািীন কানের কছব ভানব থভার 
িনে িনেনি; তার ছপিনন একজন বােক একছট বীণাযন্ত্র বহু যননে বিন 
কনর ছননে যানছি, তানত তার থনই; তার ছপিনন একছট বাঁকা উইনো 
োি। জাপানন ছতনভােওোো থয োড়া পদ্ার প্রিেন আনি থেই থর�নমর 
পদ্ার উপর আঁকা; মস্ত পদ্া এবং প্রকাডি িছব। প্রনত্ক থরো প্রানণ ভরা। 
এর মনধ্ থিানটাোনটা ছকবো জবড়জগে ছকিুই থনই; থযমন উদার, থতমছন 
েভীর, থতমছন আোেিীন। বনপুনণ্র কথা এনকবানর মননই িে না; নানা 
রঙ নানা থরোর েমানব� থনই; থদেবামাত্ মনন িে েুব বনড়া এবং েুব 
েত্। তার পনর তাঁর ভূদৃ�্ছিত্ থদেেুম। একছট িছব--পনটর উচ্চপ্রানন্ত 
একোছন পূণ্ িাঁদ, মােোনন একছট থনৌকা, নীনির প্রানন্ত দুনটা থদওদার 
োনির োে থদো যানছি; আর ছকিু না, জনের থকাননা থরো পয্ন্ত থনই। 
থজ্াৎস্ার আনোে ছস্র জে থকবেমাত্ ছবস্তীণ ্শুভ্রতা--এটা থয জে থে 
থকবেমাত্ ওই থনৌকা আনি বনেই থবাো যানছি; আর, এই েবব্্াপী ছবপুে 
থজ্াৎস্ানক ফছেনে থতােবার জনন্ যত ছকিু কাছেমা থে থকবেই ওই দুনটা 
পাইন োনির োনে।“ প্র�ংোর থিানে েক্্ কনরনিন থয নারী-পুরুনষর 
েম্পনক্র থক্নত্ও জাপাছন েংসৃ্ছত এমন েিজতানকই রক্া কনর- “এোনন 
থমনে-পুরুনষর োমীনপ্র মনধ্ থকাননা গ্াছন থদেনত পাই থন; অন্ত্ থমনে-
পুরুনষর মােোনন থয একটা েজ্জা-েংনকানির আছবেতা আনি, এোনন 
তা থনই। মনন িে, এনদর মনধ্ থমানির একটা আবরণ থযন কম। তার 
প্রধান কারণ, জাপানন স্তী-পুরুনষরা একনত্ ছববস্ত িনে স্ান করার প্রথা 
আনি। এই প্রথার মনধ্ থয থে�মাত্ কেুষ থনই তার প্রমাণ এই--ছনকটতম 
আত্মীনেরাও এনত মনন থকাননা বাধা অনুভব কনর না। এমছন ক’থর এোনন 
স্তী পুরুনষর থদি পরস্পনরর দৃছটিনত থকাননা মাোনক পােন কনর না। থদি 
েবেনধে উভে পনক্র মন েুব স্াভাছবক। অন্ থদন�র কেুষদৃছটি ও দুটিবুছধের 
োছতনর আজকাে �িনর এই ছনেম উনি যানছি। ছকন্তু, পাড়াোঁনে এেননা 
এই ছনেম িছেত আনি। পৃছথবীনত যত েভ্ থদ� আনি তার মনধ্ থকবে 
জাপান মানুনষর থদি েবেনধে থয থমািমুতি, এটা আমার কানি েুব একটা 
বনড়া ছজছনে বনে মনন িে।“ 

রবীন্দ্রনানথর জাপানবীক্া েমানোিনািীন ছিে না। ধম ্ েম্পনক্ 
জাপাননর োমছগ্রক উদােীনতা তাঁর অদু্ত থিনকনি, জাপাছন েংেীত তাঁনক 
মুগ্ধ কনরছন, ছিন-ছবজনের স্মারকগুছে থদনে থমানটও েুছ� িনছন ছতছন, 
বনেনিন- "… থেটা থয অেুদের… থে কথা জাপাননর থবাো উছিত ছিে"। 
ছবছভন্ন বতৃিতাে জাপাননর আগ্রােী জাতীেতাবানদর েমানোিনা কনরনিন 
ছতছন। ছকন্তু জাপাছন েংসৃ্ছতর েংযম ও োবেীেতাে তাঁর মুগ্ধতার কথাই 
‘জাপান যাত্ী’-থত প্রধান িনে উনিনি। কেনও ইউনরানপর, কেনও ছননজর 
থদন�র েনগে প্রছততুেনাে এই েিজতা, েংযম ও োবেীেতার প্র�ংো 
কনরনিন রবীন্দ্রনাথ, ছিছনিত কনরনিন কাম্ বনে। থয েিজতা ও েংযত 
জীবননবাধ জাপাছন েংসৃ্ছতর েব্স্তনর বারবার থিানে পনড়নি তাঁর, তার 
মনধ্ই জাপাছন েংসৃ্ছতর �ছতি ছিছনিত কনরনিন ছতছন ছননজর থদন�র 
অছভজ্ঞতার তুেনাে- 

 “আমানদর থদন�র ছরিোকনম্র কথা মনন িে। কী প্রিুর অপব্ে। 
থকবেমাত্ ছজছনেপনত্র েডিনোে নে--মানুনষর কী থিঁিানমছি, িুনটািুছট, 
েো-ভাঙাভাছঙ। আমানদর ছননজর বাছড়র কথা মনন িে। বাঁকানিারা উিুঁছনিু 
রাস্তার উপর ছদনে থোরুর োছড় িোর মনতা থেোনকার জীবনযাত্া। যতটা 
িেনি তার থিনে আওোজ িনছি থির থবছ�। ... থযোনন একটা থদন�র 
েমস্ত থোকই কম থিঁিাে, কম ছজছনে ব্বিার কনর, ব্বস্াপূবক্ কাজ 
করনত যানদর আশ্চয ্দক্তা, েমস্ত থদ� জুনড় তানদর থয কতোছন �ছতি 
জনম উিনি তার ছক ছিনেব আনি।

জাপাছনরা থয রাে কনর না তা নে, ছকন্তু েকনের কানিই একবানক্ 
শুননছি, এরা েেড়া কনর না। এনদর োোোছের অছভধানন একছটমাত্ 
কথা আনি--থবাকা--তার ঊনধ্্ এনদর ভাষা থপঁিে না! থঘারতর রাোরাছে 
মনান্তর িনে থেে, পান�র ঘনর তার টুঁ �ব্দ থপঁিে না, এইছট িনছি জাপাছন 
রীছত। থ�াকদুঃে েবেনধেও এইরকম স্তব্ধতা। 

এনদর জীবনযাত্াে এই ছরতিতা, ছবরেতা, ছমতািার থকবেমাত্ যছদ 
অভাবাত্মক িত তা িনে থেটানক প্র�ংো করবার থকাননা থিতু থাকত না। 
ছকন্তু, এই থতা থদেছি--এরা েেড়া কনর না বনট অথি প্রনোজননর েমে 

পাশ্চাত্ কমর্ীছত আর প্রাি্ভানবর োথ্ক োমঞ্নে্ থপঁনিানত পারনব, 
থকননা – “জাপানন প্রাি্মন পাশ্চানত্র কাি থথনক কানজর ছ�ক্াোভ 
কনরনি, ছকন্তু কানজর কত্া তারা ছননজই।“ 

এমন ছিত্ একাছধকবার এনেনি ‘জাপান যাত্ী’থত, এবং প্রাে েমেই 
রবীন্দ্রনানথর ছনজস্ ভাষ্ েি; কেনও বা থকাননা ছিত্ নে, শুধুই ভাষ্। 
থেেব জােোে রবীন্দ্রনাথ পািনকর বা ভছবষ্নতর কল্পনার িানত থিনড় 
রানেন ছন ছকিু, বরং জুনড় ছদনেনিন ছননজর অছভমত। একবার থদনে 
থনওো যাক এমছন ছকিু ছিত্ ও ভাষ্। 

পাশ্চানত্র আধুছনকতানক স্ীকার কনর ছননে থয নতুন জাপান েনড় 
উনিছিে, তার থব� ছকিু ববছ�টি্ থিানে পনড়ছিে রবীন্দ্রনানথর। জাপান 
থপঁনিাননার পরপরই ছতছন েক্্ কনরছিনেন থয জাপাননর �ির এবং 
থপাষাক-আ�াক তার ছনজস্ রূপ িাছরনে পাশ্চানত্র রীছত ধারণ কনরনি-  
“জাপানন �িনরর থিিারাে জাপাছনত্ব ছবন�ষ থনই, মানুনষর োজেজ্জা 
থথনকও জাপান রিম� ছবদাে ছননছি। অথ্াৎ, জাপান ঘনরর থপা�াক থিনড় 
আছপনের থপা�াক ধনরনি।“ এই ‘আছপনের থপা�াক’-এর ববছ�টি্ই এই 
থয এছট ইউনরানপর বাইনর ছবন�ষ থকানও থদন�র ছনজস্তানক েম্ান 
কনর না- “আজকাে পৃছথবী থজাড়া একটা আছপে-রাজ্ ছবস্তীণ্ িনেনি, 
থেটা থকাননা ছবন�ষ থদ� নে। থযনিতু আছপনের েৃছটি আধুছনক েুনরাপ 
থথনক, থেইজনন্ এর থব� আধুছনক েুনরানপর। ছকন্তু, প্রকৃতপনক্ এই 
থবন� মানুনষর বা থদন�র পছরিে থদে না, আছপে রানজ্র পছরিে থদে।“ 
ছনজস্তা থোোননার এই প্রবণতার ব্ছতরিম ছতছন থদনেছিনেন জাপাছন 
থমনেনদর থপা�ানক, তাঁর মনন িনেছিে- “এইজনন্ জাপাননর �িনরর 
রাস্তাে থবরনেই প্রধানভানব থিানে পনড় জাপাননর থমনেরা। তেন বুেনত 
পাছর, এরাই জাপাননর ঘর, জাপাননর থদ�। এরা আছপনের নে।“ 

তাই বনে োমছগ্রকভানব জাপাননর ছনজস্ ছকিু ববছ�নটি্র উপছস্ছত 
থিাে এড়ােছন তাঁর। ছবন�ষ ভানব মুগ্ধ িনেছিনেন ছতছন জাপাছন েংসৃ্ছতর 
�াছন্তছপ্রেতাে। ছতছন ছেনেনিন- “একটা ছজছনে এোনন পনথ ঘানট থিানে 
পনড়। রাস্তাে থোনকর ছভড় আনি, ছকন্তু থোেমাে এনকবানর থনই। এরা 
থযন থিঁিানত জানন না, থোনক বনে জাপাননর থিনেরা েুধে কাঁনদ না। ... 
পনথ থমাটনর কনর যাবার েমনে মানে মানে থযোনন থিোোছড় প্রভৃছত 
বাধা এনে পনড়, থেোনন থমাটনরর িােক �ান্তভানব অনপক্া কনর; 
োে থদে না, িাঁকািাঁছক কনর না। পনথর মনধ্ িিাৎ একটা বাইছেক্ ল্  
থমাটনরর উপনর এনে পড়বার উপরিম করনে, আমানদর থদন�র িােক 
এ অবস্াে বাইছেক্ ল্ -আনরািীনক অনাব�্ক োে না ছদনে থাকনত পারত 
না। এ থোকটা ভ্রূনক্পমাত্ করনে না।“ এই ববছ�নটি্র মনধ্ জাপাছন 
জাছতর এক বৃিত্র �ছতি েক্্ কনরছিনেন রবীন্দ্রনাথ- “আমার কানি 
মনন িে, এইনটই জাপাননর �ছতির মূে কারণ। জাপাছন বানজ থিঁিানমছি 
েেড়াোঁছট কনর ছননজর বেক্ে কনর না। প্রাণ�ছতির বানজ েরি থনই 
ব’থে প্রনোজননর েমে টানাটাছন পনড় না। �রীর-মননর এই �াছন্ত ও 
েছিষু্তা ওনদর স্জাতীে োধনার একটা অগে। থ�ানক দুঃনে আঘানত 
উনত্জনাে, ওরা ছননজনক েংযত করনত জানন।“ এই েংযনমর প্রকা� 
ছতছন জাপাছন েংসৃ্ছতর নানা অছভব্ছতিনত ছিছনিত কনরছিনেন। জাপাছন 
িাইকু ছননে ছেেনত ছেনে ছতছন বনেনিন- “এই থয ছননজর প্রকা�নক 
অত্ন্ত েংছক্প্ত করনত থাকা, এ ওনদর কছবতানতও থদো যাে। ছতন 
োইননর কাব্ জেনতর আর থকাথাও থনই। এই ছতন োইনই ওনদর কছব, 
পািক, উভনের পনক্ই যনথটি। থেইজনন্ই এোনন এনে অবছধ, রাস্তাে 
থকউ োন োনছি, এ আছম শুছন ছন। এনদর হৃদে েরনার জনের মনতা �ব্দ 
কনর না, েনরাবনরর জনের মনতা স্তব্ধ। এপয্ন্ত ওনদর যত কছবতা শুননছি 
েবগুছেই িনছি িছব থদোর কছবতা, োন োওোর কছবতা নে। হৃদনের দাি 
এবং থক্াভ প্রাণনক েরি কনর, এনদর থেই েরি কম। এনদর অন্তনরর 
েমস্ত প্রকা� থেৌদেয্নবানধ। থেৌদেয্নবাধ ছজছনেটা স্াথ্ছনরনপক্। ফুে, 
পাছে, িাঁদ, এনদর ছননে আমানদর কাঁদাকাটা থনই। এনদর েনগে আমানদর 
ছনিক থেৌদেয্নভানের েবেধে--এরা আমানদর থকাথাও মানর না, ছকিু কানড় 
না, এনদর দ্ারা আমানদর জীবনন থকাথাও ক্ে ঘনট না। থেইজনন্ই ছতন 
োইননই এনদর কুনোে, এবং কল্পনাটানতও এরা �াছন্তর ব্াঘাত কনর 
না।“ জাপাছন বাছড়-ঘর, বাোন, নৃত্- েব্ত্ই এই েংযম থিানে পনড়ছিে 
তাঁর।  জাপাছন বাছড় ও েৃিেজ্জা েম্পনক্ ছতছন ছেনেনিন- “আর-একটা 
ব্াপার এই--এনদর বাছড় ছজছনেটা অত্ন্ত অছধক নে। থদোে, কছড়, 
বরো, জানো, দরজা, যতদূর পছরছমত িনত পানর তাই। অথ্াৎ, বাছড়টা 
মানুষনক িাছড়নে যাে ছন, েমূ্পণ্ তার আেনত্র মনধ্। ... তার পনর, ঘনর 
থযটুকু দরকার তা িাড়া আর ছকিু থনই। ঘনর থদোে-থমনে েমস্ত থযমন 
পছরষ্ার থতমছন ঘনরর ফাঁকটুকুও থযন তক্ তক্  করনি; তার মনধ্ বানজ 
ছজছননের ছিনিমাত্ পনড় ছন।“ জাপাছন নাি থদনে এনে বেনিন- “মনন িে, 
এ থযন থদিভছগের েংেীত। এই েংেীত আমানদর থদন�র বীণার আোপ। 
অথ্াৎ, পনদ পনদ মীড়। ভছগেনবছিনত্্র পরস্পনরর মােোনন থকাননা ফাঁক 
থনই ছকবো থকাথাও থজানড়র ছিনি থদো যাে না; েমস্ত থদি পুছপিত েতার 
মনতা একেনগে দুেনত দুেনত থেৌদেনয্র পুপিবৃছটি করনি। োছঁট েুনরাপীে 
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রবীন্দ্রনানথর ‘জাপান যাত্ী’ ত  �তবনষ্র এপানরর

প্রাণ ছদনত, প্রাণ ছননত এরা ছপিপাও িে না। ছজছনেপনত্র ব্বিানর এনদর 
েংযম, ছকন্তু ছজছনেপনত্র প্রছত প্রভুত্ব এনদর থতা কম নে। েকে ছবষনেই 
এনদর থযমন �ছতি থতমছন বনপুণ্, থতমছন থেৌদেয্নবাধ।“

এই োমছগ্রক থবাধ থথনকই রবীন্দ্রনানথর বারবার মনন িনেনি থয 
ইউনরানপর তুেনাে জাপাছন েংসৃ্ছত থথনক ভারনতর থ�োর ছজছনে অননক। 
আেবানবর েীছমত ব্বিার ও জীবনযাত্ার োছব্ক রীছত প্রেনগে থযমন 
ছতছন বনেনিন- “আছম ছননজর কথা বেনত পাছর, আমানদর জীবনযাত্ার 
উপনযােী ছজছনে আমরা এোন থথনক যত ছননত পাছর এমন েুনরাপ থথনক 
নে। তা িাড়া জীবনযাত্ার রীছত যছদ আমরা অেংনকানি জাপাননর কাি 
থথনক ছ�নে ছননত পারতুম, তা িনে আমানদর ঘরদুোর এবং ব্বিার শুছি 
িত, েুদের িত, েংযত িত।“ 

তথ্ছনষ্ ভ্রমণকাছিছন ছেেনত িানছন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর েব মতামতই 
তাই েমকােীন ঐছতিাছেক তনথ্র কছটিপাথনর উতনরানব ছকনা, তা বো 
েিজ নে। তা আপাতত আমানদর ছবিায্ও নে।  ছতছন ছননজই বনেনিন- 
“একছট কথা থতামরা মনন থরনো--আছম থযমন থযমন থদেছি থতমছন থতমছন 
ছেনে িনেছি। এ থকবে একটা নতুন থদন�র উপর থিাে বুছেনে যাবার 
ইছতিাে মাত্। এর মনধ্ থথনক থতামরা থকউ যছদ অছধক পছরমানণ, এমন 
ছক, অল্প পছরমানণও "বস্তুতন্ত্রতা’ দাছব কর থতা ছনরা� িনব। আমার এই 
ছিছিগুছে জাপাননর ভূবৃত্ান্তরূনপ পাি্েছমছত ছনব্ািন করনবন না, ছনশ্চে 
জাছন। জাপান েবেনধে আছম যা ছকিু মতামত প্রকা� কনর িনেছি তার 
মনধ্ জাপান ছকিু পছরমানণ আনি, আছমও ছকিু পছরমানণ আছি, এইনট 
থতামরা যছদ মনন ছননে পড় তা িনেই িকনব না। ভুে বেব না, এমন 
আমার প্রছতজ্ঞা নে; যা মনন িনছি বেব, এই আমার মতেব।“ আজ 
�তবষ ্ থপছরনে এনেও ছকন্তু একথা বো যানছি না থয জাপাননর থমৌে 
ববছ�টি্ছট ধরনত থকাননা ভুে িনেছিে তাঁর। বরং আজনকর জাপানন 
জাপাছননদর কানিই তাঁর ‘জাপান যাত্ী’ আরও প্রােছগেক িনে উিনি। 
মূেত বাগোছেনদর জন্ থেো এই বইছটর জাপাছন অনুবাদক অধ্াপক 
ছকনোনকা ছনওো এবির এন এি থক-থত এছননে এক োক্াৎকার ছদনত 
ছেনে একথাছটই বারবার বনেনিন। তাঁর মনন িনেনি থয ‘জাপান যাত্ী’-থত 
রবীন্দ্রনাথ জাপাননর থয ‘মূে থিিারা বা িছরত্’ আর তার ‘উৎে’ ছিছনিত 

করনত থিনেছিনেন, তা আজও প্রােছগেক। আর তাই থেোছট আজ “জাপানী 
পািনকর জন্ আনরা অথ্পূণ্ িনে উনিনি...”। ২০০৩-এর ৭ থেনটেবের 
‘জাপান টাইমে’-এর েম্পাদকীনের ছ�নরানাম ছিে ‘রবীন্দ্রনাথ থটনোর 
অ্ান্ড জাপান’। পটভূছম ছিে জাপাননর �াছন্তকামী েংছবধান পছরবতন্নর 
জন্ ছেবানরে থেনমারি্াছটক পাছট্র এক প্রভাব�ােী েদনে্র দাবী। 
‘জাপান টাইমে’ মনন কনরছিে থয এছননে ছেধোনন্তর আনে ছবশ্যুধে পূব্বত্ী 
জাপাননর আগ্রােী জাতীেতাবানদর কুফে ছননে রবীন্দ্রনাথ উচ্চাছরত আ�ঙ্া 
এবং পরবত্ীনত থেই আ�ঙ্া ফনে যাওোর কথাছট মাথাে রােনে আনেনর 
জাপাননরই োভ িনব। 

এমন নে থয বত্মান জাপানন রবীন্দ্রনাথ োধারণভানব েুব ছবে্াত 
বা প্রােছগেক বনে ছবনবছিত। এমনটা না িওোরই কথা। বস্তুত জাপানন 
রবীন্দ্রনানথর প্রভাব মূেত েীমাবধে ছিে োছিত্-েংসৃ্ছতর জেনত। োধারণ 
জনেমানজ এছ�োর প্রথম থনানবে-প্রাপকনক ছননে থয তাৎক্ছণক উ্াদনা 
ছিে তা জাপাননর আগ্রােী জাতীেতাবাদ ছননে রবীন্দ্রনানথর েমানোিনাত্মক 
বতিনব্র পরপরই ছমইনে ছেনেছিে। তারপর থতা ইছতিানের কনতা 
পাোবদে ঘটনো। অল্প েমনের জন্ আন্তজ্াছতক োম্াজ্বাদী �ছতি ছিনেনব 
জাপাননর উত্ান, ছদ্তীে ছবশ্যুনধে তার করুণ পছরণছত, ধ্ংেসূ্তনপর মধ্ 
থথনক ছবনশ্র প্রধানতম অথ্ননছতক �ছতি ছিনেনব জাপাননর পুনরুত্ান—
েব ছমছেনে থযন এক রূপকথার মিাযাত্া। আজ োধারণভানব ভারতছবদ্া-
বগেছবদ্ার েনবষক বা ভারতীে উপমিানদন�র োছিত্-েংসৃ্ছতনত আগ্রিী 
কনেকজন িাড়া রবীন্দ্রনানথর নামই বা কজন জাননন। তবু থয ইছতিানের 
এই দীঘ্ েমে থপছরনে এনে এই একছবং� �তাব্দীনতও জাপাননর েংছবধান 
ছননে এক ছবতনক্ রবীন্দ্রনাথনক প্রােছগেক মনন িনছি একছট েংবাদপনত্র, 
ছকংবা জাপাছন েংসৃ্ছতর থমৌে ববছ�টি্ েম্পনক্ তাঁর পয্নবক্ণ যথাথ্ ও 
প্রােছগেক মনন িনছি জাপাছন অধ্াপক-অনুবাদনকর, তা ছনশ্চেই প্রমাণ 
কনর থয অোমান্ অন্তদৃ্ছটিেম্পন্ন থেই মানুষছটর কথাগুছে ছফনর পড়ার 
প্রনোজন রনে থেনি আজও; থরেফ অতীনতর স্াদ থনওোর জন্ নে, 
বত্মাননর ছদ�াছননদ্ন�র জন্ও। কথাছট জাপাছন পািক েবেনধে যনতাটা 
েত্, আজনকর বাস্তবতাে বাঙাছে পািনকর জন্ও তার থথনক কম েত্ 
নে। 

Ruins of the Hara Family Vila where 
Tagore stayed several months.

Board in front of the ruins tells the 
story.

Tea room visited by Tagore

Board in front of the Tea room tells 
the story.

Group photo of Tagore with Sankei 
Hara

Photos taken at Sankei-en 
garden Yokohama. 
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েত বির এনএইিনক থটছেছভ�ন থথনক প্রিাছরত ছেছরোে “আো 
ো ছকতা ( অধেকার থকনট িনেনি থভার )”-এর যারা ভতি ছিনেন, তানদর 
িেত মনন আনি থয নাটনকর নাছেকা ছিনেন একজন েফে মছিো 
ব্বোেী এবং ছতছন থমনেনদর উচ্চ ছ�ক্ার প্রোর ও উন্নেননর তাছেনদ 
জাপাননর প্রথম মছিো ছবশ্ছবদ্ােে প্রছতষ্া কনরন। নাটকছটর কাছিনী 
েছত্কানরর ঘটনা অবেবেনন রছিত িে। নাটনক থয ছিননানদ থজাছ� 
দাইোকু, আক্ছরক অনথ্ েূনয্াদে মছিো ছবশ্ছবদ্ােে-থক থদোননা িয, 
থেছট থটাছকওর থমছজনরা এোকাে অবছস্ত “ছননিান থজাছ� দাইোকু” ( 
Japan Women’s University বা জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােে )-এর 
আদনে কছল্পত। জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের প্রথম উপািায্ পনদ 
অছধছষ্ত িন ছজন্ থযা নারুনে। নাটকছটনত অব�্ তাঁনক ইজুছম নারুোওো 
ছিোনব থদোননা িে। 

ছজন্ থযা নারুনে ছিনেন একজন ছবছ�টি ছ�ক্াছবদ। রবীন্দ্রনানথর 
েনগে ঘছনষ্ থযাোনযানের জন্ও ছতছন েুপছরছিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাপান 
েফনরর েমে জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােে ও তার েংছলেটি স্াপনাে থব� 
কনেকবার ছেনে িাত্ীনদর েনগে ছমন�ছিনেন। িাত্ীনদর মনধ্ একজন 
ছিনেন থতাছম থকারা, ছযছন রবীন্দ্রনানথর ব্ছতিনত্ব থমাছিত িন এবং 
পরবত্ীনত তাঁর কছবতা অনুবাদ কনর জাপাছন পািকনদর কানি তুনে 
ধনরন। এই প্রছতনবদনন রবীন্দ্রনাথ ও জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের েম্পক্ 
ছননে পয্ানোিনা করা িনব এবং নারুনে ও থকারার েনগে রবীন্দ্রনানথর 
থযাোনযানের উপনর আনোকপাত করা িনব।

১৯১৬ োনের ২৯থ� থম রবীন্দ্রনাথ প্রথম বানরর মত জাপানন 
থপঁিান। থেই েমে ছতছন প্রাে ছতন মাে জাপানন ছিনেন। মূেত 
ইনোনকািামাে থর�ম েুনতার ধনী ব্বোেী োন্ থকই িারার বােভবনন 
( ছব�াে এই বাছড় বত্মানন োন্ থকইএন উদ্ান নানম পছরছিত) অবস্ান 
কনর রবীন্দ্রনাথ ছিত্ছ�ল্পী তাইকান ইনোনকাইোমা েি ছবছ�টি ছ�ল্পী, 
বুছধেজীবী এবং রাজনীছত ও অথ্ননছতক মিনের থনতৃবৃনদের েনগে থমোনম�া 
কনরন, থেই েনগে ছবছভন্ন জােো থঘানরন। এিাড়া তানঁক থকন্দ্র কনর থব� 
কনেকটা বতৃিতা েভারও আনোজন করা িে। থটাছকওনত রবীন্দ্রনাথ 
তদানীন্তন থটাছকও রাজকীে ছবশ্ছবদ্ােে, থকইও ছবশ্ছবদ্ােে ও ওোনেদা 
ছবশ্ছবদ্ােনে অনুছষ্ত েভাে েবো বতৃিতা থদন। এই ছতনছট ে্াতনামা 
ছবশ্ছবদ্ােনে অনুছষ্ত বতৃিতা েভা ছিে প্রছতছট ছবশ্ছবদ্ােনের ছ�ক্ক ও 
িাত্ েি জনোধারনণর জন্ উ্ুতি। তনব তাঁর প্রথম জাপান ভ্রমনণর েমে 
রবীন্দ্রনাথ একবার থটাছকও তথা ওোকার মত বড় �িনরর বাইনর, তাও 
শুধু িাত্ীনদর উনদেন�্ বতিব্ থরনেছিনেন। এই অনন্ ধরননর বতৃিতা েভা 
অনুছষ্ত িে গ্রীষ্মকােীন অবকা� থকন্দ্র ছিোনব পছরছিত নাোননা থজোর 
কারুইজাওোনত অবছস্ত জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের “োন্ থেন ছরনো 
ব�োবাে” নামক স্াপনাে। 

জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের উপািায্ ছজন্ থযা নারুনে স্েং 
থটাছকওনত রবীন্দ্রনানথর েনগে থদো কনর তাঁর ছবশ্ছবদ্ােনের িাত্ীনদর 
জন্ ভাষণ থদওোর অনুনরাধ কনরন বনে জানা যাে। 

ছ�ল্পপছত, েমাজ আনদোেনকারী এবং জাপাননর ব্াংক ব্বস্ার 
প্রছতষ্াতা ছিোনব অছত পছরছিত এইইছি ছ�বুোওো, থটাছকও ছবশ্ছবদ্ােনের 
ধম্ ছবদ্া ছবভানের অধ্াপক মাোিারু আননোছকনদর েনগে নারুনে ১৯১২ 
োনে “ছকইৎেু ছকনোকাই” বা Association of Concordia নামক এক 
েংেিন প্রছতষ্া কনরন। এই েংেিননর উনদে�্ ছিোনব ধনমর্ ববছিত্্  ও 
বনছতকতানবানধর মনধ্ েমন্বে োধননর মাধ্নম অছভন্ন েক্্ অজ্ননর জন্ 
তানদর পরস্পনরর মনধ্ থবাধেম্তা ও েিনযাছেতা বৃছধের কথা উনলেে করা 
িনেনি। নারুনে ছননজ ছিনেন ছরিটোন ধম্াবেবেী। ছকন্তু ছতছন ধনম্র পাথ্ক্ 
অছতরিম কনর একছট আদ�্ েমাজ েনড় থতাোর ব্রত থনন। 

ছতছন রবীন্দ্রনানথর থেো পনড় আনে থথনকই তাঁর ছিন্তা-ভাবনার 
ব্াপানর ছবন�ষ আগ্রি থপাষণ করছিনেন। থটাছকও ছবশ্ছবদ্ােে ও অন্ান্ 
জােোে প্রদত্ রবীন্দ্রনানথর বতৃিতা শুনন নারুনের উপেছব্ধ িে থয তাঁর 
ছকইৎেু ছকনোকাই-এর আদন�্র েনগে রবীন্দ্রনানথর ধারণার োদৃ�্ রনেনি। 
ছতছন রবীন্দ্রনানথর বতিব্নক মানব জাছতর �াছন্তপূণ্ েি অবস্াননর জন্ 
গুরুত্বপূণ্ বাণী ছিোনব গ্রিণ কনরন। তাই জুোই মানে ছতছন রবীন্দ্রনাথনক 
তাঁর জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনে আমন্ত্রণ কনরন। কছবগুরু নারুনের 
অনুনরানধ োড়া ছদনে ছবশ্ছবদ্ােনের ছমেনােতনন উপছস্ত িাত্ীনদর 
োমনন ছননজর থেো কনেকটা বাংো কছবতা আবৃছত্ কনর থ�ানান। জাপান 
মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের অ্ােমছন অ্ানোছেনে�ন থথনক প্রকাছ�ত োমছেকী 
অনুযােী “ থোনার থিাট ঘণ্ার মত তাঁর কণ্ঠস্র িে-এ প্রছতধ্ছনত িছছিে 
এবং থরিাতানদর হৃদনে থপঁনিছিে।” নারুনের অনুনরানধ রবীন্দ্রনাথ আেটে 
মানে কারুইজাওোনত ছেনে োন্ থেন ছরনো ব�োবানে িাত্ীনদর উনদেন�্ 
বতৃিতা ছদনত রাজী িন। 

োন্ থেন ছরনো ব�োবাে জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনের গ্রীষ্মকােীন 
িাত্াবাে। থটাছকওর েরম এছড়নে িাত্ীরা এোনন এনে পড়ান�ানা, ব্াোম 
ও অন্ান্ ছ�ক্ােত কায্রিনম অং� থনে। স্াপনাছট এেননা ছবদ্মান, 
যছদও রবীন্দ্রনানথর থযোনন পদধূছে পনড়ছিে, থেই ভবনছট আর থনই। 
ভবনছট মূেত ছনম্াণ করা িে ১৯০৬ োনে, পনর থেটা থভনগে ছদনে নতুন 
ভবন স্াপন করা িে। তবু রবীন্দ্রনাথ থয থদবদারু োনির তোে পা মুনড় 
বনে কথা বনেছিনেন এবং উপােনা কনরছিনেন, থেই োিছট এেননা রনে 
থেনি। রবীন্দ্রনাথ কারুইজাওোনত ৬ ছদন অবস্ান কনর তার মনধ্ ৩ ছদন 
িাত্ীনদর োমনন উপছবটি িনে বতৃিতা ছদনেছিনেন বনে জানা যাে। 

কারুইজাওো েফর থ�নষ তাঁর জন্ আনোছজত ছবদােী অনুষ্ানন 
ছতছন বনেন, “জাপানন আোর পর এই প্রথম ওই োনির তোে বনে 
থতামানদর েনগে কথা বনে েভীর েংনযাে ও থস্ি উপেছব্ধ করোম। েত্তা 
ও পরমাত্মার অনন্বষনণর প্রছরিোে ঈশ্নরর েিােতাে প্রাপ্ত থতামানদর েনগে 
প্রানণর েম্পক্ ছিরকাে আমানক মুগ্ধ করনব।”

কারুইজাওো ভ্রমনণর পরও রবীন্দ্রনাথ এবং নারুনে মানছেক 
বধেনন আবধে ছিনেন। তাঁরা এ ছবষনে একমত থপাষণ কনরন থয প্রানি্র 
ইছতিাে জড়বাদ এবং বাছি্ক ও মম্ছবিীন ছ�ক্ার অবোন ঘছটনে ছবশ্নক 
পছরবত্ন করনত েক্ম িনব। ক্ান্ানর আরিান্ত িনে ১৯১৯ োনে নারুনে 
ইিনোক ত্াে করার পরও রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবত্ী জাপান েফনরর েমে 
থব� কনেকবার জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনে ছেনেছিনেন এবং িাত্ীনদর 
েনগে ছমন�ছিনেন। 

োন্ থেন ছরনো ব�োবানে রবীন্দ্রনানথর প্রদত্ বতৃিতার ছ�নরানাম 
Meditation, ১৯১৭ োনে প্রকাছ�ত তাঁর ইংনরছজনত থদওো বতৃিতার 
েংকেন Personality-থত িাপা িনেনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা শুরু কনরন এইভানব;
There are things that we get from outside and take to 

ourselves as possessions. 
But with meditation, it is just the opposite. It is entering 

into the very midst of some great truth, so that, in the end, 
we are possessed by it.

Now let us see by contrast what wealth is. Money 
represents so much labor. By its means I can detach the 
labor from man and make it my own possession. I acquire it 

  —জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােেনক থকন্দ্র কনর ছতন ছবদ্জ্জননর মনধ্কার বধেন—
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from outside and convert it to my own power.
Then there is knowledge. One kind of knowledge is 

that which we gain from other men. Then there is the other 
kind which we acquire through observation, experiments 
and the process of reasoning.

These are all efforts to take that which is away from 
me, and get it to myself. In these things our mental and 
physical energies are employed in quite a contrary manner 
in from Meditation.

The highest truth is that which we can only realize 
by plunging into it. And when our consciousness is fully 
merged in it, then we know that it is no mere acquisition, 
but that we are one with it.

Thus through meditation, when our soul is in its true 
relation to the Supreme Truth, then all our actions, words, 
behavior, become true.

তার পর ছতছন োেত্ী মনন্ত্রর োরমম ্েম্পনক্ ছনজস্ ব্াে্া েি 
িাত্ীনদর বুছেনে থদন এবং ধ্াননর উনদে�্ ও তাৎপয্ ছননে কথা বনেন।

মাছটনত েছদ থপনত তার উপর িাঁটু মুনড় রবীন্দ্রনানথর কথা থ�ানন 
প্রাে পচিা� জন  থমনে। তানদর মনধ্ ছিনেন থতাছমনকা ওোদা নানমর ১৯ 
বির বেেী এক িাত্ী। পনর থেছদননর সৃ্মছত থরামন্থন কনর ছতছন ছেনেনিন; 

“ভারত থথনক কছবগুরু রবীন্দ্রনাথ জাপানন এনে তাঁনক উষ্ 
অভ্থ্না জানাননা িে। ছতছন ছবছভন্ন জােোে বতৃিতা েভার আনোজন কনরন 
এবং আমানদর ছবশ্ছবদ্ােনেও আনেন। তার পর ছতছন কারুইজাওোনত 
োন্ থেন ছরনো ব�োবানে অনুছষ্ত আমানদর গ্রীষ্মকােীন প্রছ�ক্ণ কায্রিনম 
অং� থনন। বতৃিতার পা�াপাছ� ছতছন থভার ও েধে্াে থদবদারু োনির 
তোে বনে উপােনা করনতন এবং েদ্ রছিত মুতিার মত েুদের বাংো 
কছবতা ইংনরছজনত অনুবাদ কনর থ�ানানতন িমৎকার েোে। ইংনরছজ 
ছবভানের িাত্ী ছিোনব আছম থেই কছবতা থনাট কনর ছননে অন্ িাত্ীনদর 
অনুবাদ কনর থ�ানাতাম। বননর ছস্গ্ধ �্ামছেমার মনধ্ উপছবটি কছবগুরুনক 
থভার এবং েধে্ার আনো ছক েুদেরভানব আনোছকত কনর তুেত ! তাঁনক 
এনকবানর ঈশ্নরর অবতানরর মত োেত। তাঁর �াছন্তর বাণী আমার মননর 
েভীনর এনে পড়ত। এর পর রবীন্দ্রনাথ কনেকবার জাপানন আনেন। আছম 
েব েমে থদাভাষী ছিোনব তাঁর কানি থাকার েুনযাে পাই। রবীন্দ্রনানথর 
েনগে থযাোনযাে আমার পনক্ এত গুরুত্বপূণ্ ঘটনা যার ফনে আমার 
জীবননর পথ ছনধ্াছরত িনেনি।”

জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােে থথনক পা� করার পর থতাছমনকা ওোদা 
যুতিরানষ্ট্র ছেনে কনোছবেো ছবশ্ছবদ্ােে ও জন্ ে-িপছকন্ ছবশ্ছবদ্ােনে 
পড়ান�ানা কনরন এবং েক্টনরট ছেগ্রী োভ কনর স্নদন� ছফনর আনেন। 
ছতছন জাপানন েক্টনরট ছেগ্রী অজ্নকারী প্রথম ও মুছটিনমে কনেকজন 
মছিোর একজন। জাপানন প্রত্াবত্ননর পর ছতছন ছববাি েূনত্ আবধে িনে 
থতাছম থকারা নানম পছরছিছত োভ কনরন। ছতছন জাপান মছিো ছবশ্ছবদ্ােনে 
অধ্াপনা কনরন। ছদ্তীে মিাযুনধের পর ১৯৪৭ োনে অনুছষ্ত েংেনদর 
উচ্চ পছরষনদর প্রথম ছনব্ািনন দাঁছড়নে ছতছন েফেভানব ছনব্াছিত িন এবং 
থমাট ১২ বির োংেদ ছিোনব থদন�র রাজননছতক অগেনন েছরিেভানব 
কাজ কনরন। 

অধ্াপক কাজুও আজুমার েনবষণা অনুযােী ১৯১৬ োে েি থমাট 
৬বার থকারা রবীন্দ্রনানথর েনগে থদো কনরন। তাঁনদর ছদ্তীেবার থদো িওোর 
েুনযাে িে ১৯২০ োনে যেন রবীন্দ্রনাথ যুতিরানষ্ট্র ভ্রমনণ ছেনেছিনেন। 
তেন আনমছরকানত পড়ান�ানারত থকারা েবর থপনে রবীন্দ্রনানথর কানি 
িুনট যান। ১৯২৪ োনে রবীন্দ্রনাথ িীন েফনরর পরবত্ী পয্ানে জাপানন 
আনেন। তাঁর জািাজ নাোোছক বদেনর নগের করনে থকারা থেোনন 
উপছস্ত িনে কছবগুরুনক স্ােত জানান এবং তাঁর েনগে থটাছকওনত িনে 
আনেন। এই েমে রবীন্দ্রনাথ প্রাে এক মাে জাপানন ছিনেন। থকারা েব 
েমে থদাভাষী ছিোনব তাঁর কানি থাকনতন এবং নানা ভানব রবীন্দ্রনানথর 
থদোন�ানা করনতন। তার পর ১৯২৯ োনে কানাোে আো যাওোর পনথ 
রবীন্দ্রনাথ অল্প ছদননর জন্ জাপাননর মাছটনত পা রানেন। থকারা তেনও 
তাঁর থদাভাষীর কাজ েম্পন্ন কনরন। থকারার দীঘ্ ছদননর স্প্ন ছিে ভারনত 
ছেনে ছননজর থিানে েরােছর রবীন্দ্রনানথর �াছন্তছননকতন থদোর। দীঘ্ ছদন 
অনপক্ার পর এই স্প্ন বাস্তবাছেত িে ১৯৩৫ োনে। রবীন্দ্রনাথও েুব েুছ� 
িনে থকারানক অভ্থ্না জানান। ছতছন নাতনী নছদেনীনক ছদনে থকারানক 
�াছন্তছননকতন ঘুছরনে থদোন। 

রবীন্দ্রনাথ ও থকারার মনধ্ প্রথম পছরিনের বণন্া কনর অধ্াপক 
আজুমা এভানব থেনেন;

“ছতছন (রবীন্দ্রনাথ) থতাছম থকারার ব্ছতিত্ব ও ইংনরছজ জ্ঞাননর 
পছরিে থপনে তাঁনক তাঁর ভাষনণর থনাট ছননত এবং অন্নদর তা বুছেনে 
ছদনত বনেন। ... থতাছম থকারা রবীন্দ্রনানথর থস্ি েনবোধনন কৃতাথ্ িনে 
আননদে তাঁর েব আনদ� পােন করনতন। রবীন্দ্রনানথর বতৃিতার থনাট 
থনওো থেই অমূে্ োতাছট আজও েুরছক্ত। রবীন্দ্রনানথর প্রথম দ�্ন, 
তাঁর বাণী রিবণ ও আনদ� পােননর মধ্ ছদনে থকারার অন্তনর রবীন্দ্র-
ব্ছতিনত্বর থয েিজ েুদের িাপ পনড় তা আমৃতু্ তাঁনক পথ থদছেনেনি। 
ছতছন রবীন্দ্রনাথনক গুরুরূনপ বরণ কনরছিনেন।”

থকারার জীবনাবোন িে ১৯৯৩ োনে। ছতছন োরা জীবন কছবতা 
েি রবীন্দ্রনানথর বহু োছিছত্ক রিনার অনুবাদ এবং বতৃিতার মাধ্নম 
জাপাছননদর কানি কছবগুরুর আদ�্ উপস্াপননর কানজ ছননজনক উৎেে্ 
কনরন। ছতছন �াছন্ত আনদোেন ও নারী আনদোেননও েছরিে এবং 
আন্তজ্াছতক ভূছমকা রানেন। তাঁর এই কম্কানডির থপ্রক্াপনট রবীন্দ্রনানথর 
প্রভাব ছিে। 

১৯৮১ োনে কছবগুরুর ১২০তম জ্বাছষ্কী উপেনক্ 
কারুইজাওোনত রবীন্দ্রনানথর আবক্ মূছত্ ছনম্াণ করা িে।  এই মূছত্ 
স্াপননর মূে উনদ্াতিানদর মনধ্ একজন ছিনেন থতাছম থকারা। মূছত্ছটর 
স্তনম্ভ থদবনােরী অক্নর “অছিংো” কথাছট থোদাই করা িনেনি। 
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১৯৬৭ োনে জাপানন থকারার অনুবাদ করা রবীন্দ্রনানথর 
কছবতাগুছি প্রকাছ�ত িে। এই বইনত অনুবাদনকর মন্তব্ 
রূনপ থকারার একছট কছবতা ছেছপবধে করা িে। “গুরুনদব 
রবীন্দ্রনানথর সৃ্মছত” নানম থেো থেই কছবতাছটর অং�ছবন�ষ 
পািনকর োমনন উপস্াপননর  মাধ্নম আমার এই প্রবনধের 
ইছত টাননবা।
গুরুনদব—মিান গুরু আমার!
বুনক অজরে স্প্ন ছননে আপছন থয ছদন জাপাননর মাছটনত প্রথম 
পা রােনেন,
তেন আছম ছিোম ১৯ বির বনযেী তরুণী।
থদেোম আপনার রুপাছে িুে ও দাছড়, েবো েড়ন, উজ্জ্বে 
থিানের মছণ,
েবাই োকত আপনানক কছবগুরু বনে।
একটুোছন কুঁিকাননা আপনার ভ্রু, মননর মনধ্ ছক থযন দুছশ্চন্তা ?
েুউচ্চ ও মছণমুতিার মত স্ছি আপনার কণ্ঠস্নর 
কছবতা আবৃছত্ কনর থ�ানানেন যেন
আমার নানক থভনে এনো বাংোর ফুনের ঘ্রাণ 
থযন শুননত থপোম থেই রাোে থিনের োন 
বট োনির তোে দুপুনরর �ান্ত ছনদ্রা যার পরম ছপ্রে।
....
যুনধে থমনত ছেনেছিে আমানদর এই পৃছথবী, তাও দু-দুবার
তানত মম্ািত িনে আপছন দুঃনে ভাগো মন ছননে
কতবার ঘুনরছিনেন ইউনরানপ এছ�োে 
অস্ত ছদনে কেননা থকাননা েমাধান িনব না, থেই দাছব জাছননে।  
ইউনরানপ ও আনমছরকাে আছম আপনানক থদনেছি
�াছন্ত ও েনত্র পথ েবাইনক থবাোনত।

িীন িনে জাপানন এনেছিনেন থযছদন 
আপনার থদাভাষী িনে ঘুরোম নাোোছক থথনক িাকাতাে, 
ছমোছজমা থথনক থকানবর থরানক্া পািানড়।
জাপাননক বারবার থদওো আপনার েতক্ বাণী 
থিনে উছড়নে ছদে এ-থদন�র যুধে-ছপ্রে মানুষজন
তবু আপছন জাননতন 
আপনার থদন�র মত পরাধীন থাকা থকাছরো 
এবং বছি�্ছতির িানপ জজ্ছরত িীননর 
পুরননা েংসৃ্ছত ও জাছতর ভছবষ্ৎ ছক িনত পানর!

থ�ষ পয্ন্ত যুধে শুরু কনর ছদে জাপান

থে ছননজ থকাছরো ও ছিননর েনগে একই েংসৃ্ছতর ধারাে বাছিত 
িনছি
থে কথা েমূ্পণ ্ভুনে ছেনে। 

১৯ বিনরর থমনে ছিোম আছম তেন, তার পর িনেছি ছতন 
থমনের মা
েব েমনেই ভাবতাম, এনদর একছদন পাছিনে থদব গুরুনদনবর 
আরিনম
যুনধে পরাজে এবং আণছবক থবামা 
থফনে ছদনেনি জাপাননক েভীর অধেকানর 
এক েমে মৃতু্ থকনড় ছননো আমার থিাট থমনেছটনক
থে থরনে ছেনেছিে ‘বেনন্তর তুষার’ বইছট 
োছিত্ পনড় কছব িনেনি থমনজা থমনে 
এছদনক বড় থমনে ছিত্কর, থরাজ স্নপ্ন আঁনক ভারনতর িছব
আপনার জন্র �তবাছষ্কীনত উৎেে্ কনরছিে থে 
স্নপ্ন থদো বাংোর দৃ�্ ও মানুষজননক ফুছটনে থতাো এক িছব।

�াছন্তছননকতননর জাপাছন বাোনন থেতার ও বীণার েুনর 
মধুর েংেীনতর মনধ্ ছদনে আমাে ছবদাে জানাননার মাত্ কনেক 
বির পর
আপছন িনে থেনেন ছির-ছনদ্রাে 
অেংে্ যুঁই ফুনে থবছটিত িনে – থেই ৭ই আেটে ১৯৪১
যুধে ছিে তেন তুনগে। 

তনব আপনার েীতাঞ্েীনত আপনার থেই বাণী—
“জীবন আমার এত ভানোবাছে বনে িনেনি প্রত্ে
মৃতু্নর এমছন ভানো বাছেব ছনশ্চে।”
েবদ্া থদে োন্ত্বনা আমার মনন
থেই অনেৌছকক �ছতি ছদনে।

মনন িরম দুঃে ছননে থয ছদন মৃতু্র িাোর উপত্কাে পথভ্রটি 
িনে আছি
অথবা থয ছদন আণছবক থবামাে আরিান্ত �িনর অধেকানরর মনধ্ 
িাঁটছি
েুদূর আকা� থথনক থভনে আো বাণীর মত
পথ থদছেনেনি আপনার কছবতা 
আমানক থকামেভানব জছড়নে ধনর। 
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BATJ heartily welcomes Mrs. Pramita Mallick one of the exponents of Rabindra Sangeet to its Durga 
Puja celebration in Tokyo.  This year being the centenary of Tagore’s first visit to Japan, our wish to 
commemorate the historical event will be reinforced by the presence of an erudite scholar of Rabindra 
Sangeet like Mrs. Mallick among us.           

Mrs. Mallick a winner of various awards, was trained in Santiniketan from an early age, under Santidev 
Ghosh, Kanika Banerjee, Nilima sen, among others. She was also trained by Subinoy Roy in Rabindra 
Sangeet, Chandidas Mal in Bengali songs, and Pandit Kumar Prosad Mukherjee in Kheyal.



１９１６年のタゴール訪日から百年を経た今日、今こそタゴールの思想に掬すべき時だと思う。

タゴールは１９４１年、死の３か月前、「文明の危機」という講演で、文明の本質とその危機を警告した。

このようにタゴールは、今から７５年前すでに、現代の問題を予言していたが、一切が崩壊の兆しに見える今日、その重要性が増
しているように思う。

第一に「神と自然と人間の調和」が強調されているが、今やこの関係が乱れて、様々な影響が全世界で顕著になっている。

大気中の二酸化炭素の増加、熱帯雨林の破壊、農耕地の開発、砂漠の拡大など、人間活動に起因する問題が、自然の摂理で
営まれていた地球を汚している。

その結果、地球温暖化を引き起こし、気象異常が地球規模に拡大している。

タゴールは「自然の循環停止が、人間存在の破滅に至る」とすでに百年前に警告していた。

第二に「化学や機械は、自然と人間に調和しなければ、自然も人間も破壊され、やがて全破滅が起こる」と警鐘を鳴らしたが、今
や科学や技術の発展は、自然と人間の調和から離れ、化学兵器や放射能で大地は汚され、自然も人間も破壊され始めている。

そして又、物質文明の進歩は、生活を豊かにしたが、飽くなき人間の欲望は増大し、人間性が失われた。

第三にタゴールが高く掲げる思想は、民族と国を超えた真のヒューマニズムであり、時空を超えた「永　遠なる御方」を求めつづけ
ることであった。

敵意に満ちた狂気の世界は、絶えず無慈悲な戦いが起こっている。

彼らのやり方はひどく不誠実で、複雑な貪欲で束縛されている。

	 新たなおん身の誕生を　苦しんでいる数知れぬ人が待ち望んでいる

	 　高潔な人よ　救い給え　甘味な不滅の言葉をもたらせ給え

	 永遠に美わしく咲き香る　愛に満ちた蓮の花を咲かせ給え

	 　静けさよ、自由よ、永遠なる善よ、慈悲深さよ、おお　世界を浄め給え

	 慈悲深い人よ来たれ、困難な生贄を捧げさせ給え

	 　偉大な仏教の乞食よ、みんなの傲慢を取り去り給え

	 人々の悲しみを忘れさせ給え、迷いを捨てさせ給え

	 　賢者である太陽の日の出の壮麗さを輝かせ給えー

	 全世界が命を貰うように、盲人が見えるように

	 　静けさよ、自由よ、永遠なる善よ、慈悲深さよ、おお　世界を浄め給え

	 嘆きの涙が溢れ　みんなの心が悲しみの炎でもえている

	 　物の毒で疲れた異常な有様にあり　その悲しみは慰められない

	 すべての国々が　血の罪の不名誉な白檀の印をつけた

	 　おん身の右手で　天井の喜びを伝えるほら貝をもたらせ給え

	 おん身の幸運をもたらすラーガの調べを　おん身の美わしい韻律を

	 　静けさよ、自由よ、永遠なる善よ、慈悲深さよ、おお　世界を浄め給え

（拙訳）

この詩のように、今、世界中に敵意と不信の暗雲が立ちこめている。

タゴールは、宗教・人種・イデオロギーの違いを超えて、皆兄弟という世界意識を唱え、真のヒューマニズムに基づく平和を求め
た。

今や尤も、タゴールの詩や思想が、必要とされているのではないだろうか。

タゴールの使命は又、武力による支配を終わらせること、主義主張の違いによる狂気の争いをなくすこと、エゴイズムの狭い「部
屋」に閉じこもってはならないこと、などであった。

このように、タゴールの思想・哲学そして詩や歌は、今なお色あせることなく、現代のみならず未来へも光を放ちつづけることだろ
う。

完
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       - 神戸　朋子

タゴール訪日百年に寄せて
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রবীন্দ্রনানথর জাপান যাত্ার একন�া বির পূছত ্ছিনেনব আেুন 
একবার থদনে ছনই বাঙাছের জাপান ভ্রমনণর কনেকছট ছবন�ষ 
মুিূত্। ছবং� �তাব্দীর থোড়াে ম্থনাথ থঘাষ, েুনর�িন্দ্র 
বনদে্াপাধ্াে, িছরপ্রভা তানকদা থথনক শুরু কনর ২০১৩ োনে 

ছনম্েকুমার দানের আনেে্ পয্ন্ত কত অেংে্ ভ্রমণকাছিছনই না রছিত 
িনেনি! থযন বা েুদের, অপছরছিত এই থদ� ঘুনর এনে থকােছরজ-এর থেই 
ছবে্াত নাছবনকর মতন এনদ� ছননে অছনবায্ভানবই েল্প থ�ানানত িনব। 
ছভন্ন অবস্ান থথনক ছবছভন্ন স্ানদর েল্প। িনত পানর তা জাপাছন কু্দ্রছ�নল্পর 
এবং ছ�নল্পর েনগে যুতি উন্নেননর কাছিছন, প্রািীনযুে থথনক অছত দ্রুত 
জাপাননর নবীনযুনে উত্রনণর ইছতিাে, নারীর রিনাে নারীছ�ক্ার 
েুঁছটনাছট, ববজ্ঞাছননকর কেনম জাপানন পছরনব� েনিতনতার অেংে্ 
উদািরণ, থনতাছজর কথা অথবা নানাছবধ োমাছজক রীছতনীছতর ছববরণ, 
োদ্দ্রব্, থমনেনদর োজনপা�াক, থিছরফুে, উ্ুতি আকান�র তোে 
কামাকুরার বুধেমূছত্, ফুছজ-োন, েমুদ্র ইত্াছদর কেননা মাোবী কেননা 
একনরছেক বণ্না। থে-েব েনল্পর অননকোছনই রবীন্দ্রনাথ থয বনেছিনেন 
থেই “নতুন থদন�র উপর থিাে বুছেনে যাবার ইছতিােমাত্”, তবু তারই 
মনধ্ কেননা কেননা ধরা পনড় থকানও ছনছবড় উপেছব্ধ।

মনন করুন জাপান-যাত্রী-থত রবীন্দ্রনানথর ছ�নমামুরার আঁকা থেই 
ছবে্াত িছবর বণ্না-- “�ীনতর পনর প্রথম বেন্ত এনেনি; প্ামোনির 
োনে একটাও পাতা থনই, োদা োদা ফুে ধনরনি, ফুনের পাপছড় েনর 
েনর পড়নি; ... একপ্রানন্ত ছদেনন্তর কানি রতিবণ্ েূয ্ থদো ছদনেনি, ... 
অপর প্রানন্ত প্ামোনির ছরতি োনের আড়ানে থদো যানছি একছট অধে 
িাতনজাড় কনর েূনয্র বদেনাে রত। একছট অধে মানুষ, এক োি, এক 
েূয,্ আর থোনাে িাো এক েুবৃিৎ আকা�; এমন িছব আছম কেননা 
থদছেছন। উপছনষনদর থেই প্রাথন্াবাণী থযন রূপ ধনর আমার কানি থদো 
ছদনে - তমনোমানজ্াছতেম্ে … থকবে অধে মানুনষর নে, অধে প্রকৃছতর 
এই প্রাথ্না ... অথি আনোে আনোমে – তাছর মােোনন অনধের প্রাথ্না” 
(জাপান-যাত্রী , রবরীন্দ্ররচনাবলরী, ছবশ্ভারতী ১৯৯৫ত৪৩১)। তার আনে 
রবীন্দ্রনাথ ছেেনিন, “ছ�ল্প ছজছনেটা থয কত বড় ছজছনে ... তার মনধ্ 
জ্ঞানীর জ্ঞান, ভনতির ভছতি, রছেনকর রেনবাধ থয কত েভীর রিধোর েনগে 
আপনানক প্রকা� করবার থিটিা কনরনি, তা এোনন এনে তনব স্পটি থবাো 
যাে” (জাপান-যাত্রী, ১৯৯৫ত৪৩০)। এই িছব ও তার বণ্না থযন েিমম্ী 
পািকনক থকানও একছট ছনছদ্টি বস্তুর প্রছত েভীর মননাছননব� করনত 
থ�োে, ছননে যাে অতেস্প�্ী ভাব ও রূনপর আছঙনাে, ছ�ল্প েম্পনকই্ 
আনন থকানও অন্ অছভজ্ঞান।

রবীন্দ্রনানথর জাপান-যাত্রী-র পর েম্ভবত অন্নদা�ঙ্র রাে-
এর জাপানন (১৯৫৯ ) ছদ্তীে জনছপ্রে ভ্রমণ আনেে্। থপন কংনগ্রে-
এর ছ�ল্পীবৃনদের েনগে ১৯৫৭ োনে অন্নদা�ঙ্নরর জাপানভ্রমণ। পছরছিত 
অপছরছিত নানান থিানটাোনটা িছব ছদনে ভ্রমণকাছিছনর মনতা কনরই থেো 
একন�া কুছড় পৃষ্া থপছরনে থেেক আরম্ভ কনরন ছনজস্ একছট যাত্া, থপন-
এর েদে্রা তেন ছবদাে ছননেনিন। ছতছন থবছরনেনিন নারা পছরদ�্নন। 
পাতার পর পাতা জুনড় আনে থবৌধে মছদেনরর বণ্না, তার েনগে যুতি 
দ�্ন ও জীবননবাধ। ধরা থদে থেই ছনছবড় অনুভূছত যা পািকনকও স্প� ্
কনর। পানথে িনে ওনি তার জীবনবীক্ার। নারার থতাদাইছজ মছদেনর 
থেেক থবৌধেধনম্র থকাোন েম্প্রদানের কথা বেনিন। থয তনত্ত্বর উপর 
এই েম্প্রদাে প্রছতছষ্ত তার োর অবতংেক েূনত্। েূত্ছট থযন একটা 
থপ্রনমর কছবতা, ছনছেে ছবনশ্র প্রছত বুনধের থপ্রম। “এনঁদর ছবশ্াে বুনধের 
ছিন্তা আপনানক প্রছতফছেত করনি... েীমািীন ভানব ছনরবছধকাে েব্জেনত 
ও েব্জীনব। েমনগ্রর প্রছতফেন প্রনত্কছট পরমাণুনত আর প্রনত্কছট 
পরমাণুর প্রছতফেন েমনগ্র। এক একছট ধূছেকণা এক একছট জেৎ। এক 
একছট জেনত এক একছট বুধে”। ছতছন ছনেত থেোনন প্রজ্ঞা ছবছকরণ 
করনিন। “ছবশ্মে বুনধের আনোকছববে। থকাননাোনন এমন একছটও বস্তুকণা 
থনই যানত বুনধের কে্াণকনম্র প্রকা� থনই। বোবাহুে্ এ বুধে ইছতিানের 
পুরুষ নন, �াক্মুছন বুধে নন, ইছন ববনরািন, ইছন থকবেমাত্ থজ্াছত, ইছন 
শুধেেত্ত্ব” (রাে, কেকাতা, এম ছে েরকার এন্ড েন্, ১৯৫৯ত১২৭)। এই 
তত্ত্বছটনক ধারণ করনত প্রনোজন মছদেনরর থেই েিরেদে পনমের মােোনন 
অকল্পনীেভানব ছব�াে ছবগ্রনির। থেেনকর মনত থেছট থযন বেনত িাে 
মানুষ োধনা করনে কত বড় িনত পানর আত্মাে এবং অন্তঃকরনণ। বহু 
েিরে থরিা� দূনর, থেেনকর মনত এ থযন ভারতীে ধারণারই পূণ্ রূপােণ। 
বারবার থেেক থদন�র ছদনক ছফনর তাকান, কেননা আনক্নপ, কেননা বা 
ছবেুপ্ত ঐছতনি্র েনব্।

অন্ত্ পাওো যাে মছদেনরর প্রধান পুনরাছিনতর ঘনরর থদওোনে 
টাঙাননা েবো পনটর বণ্না। তানত ছিনন ছেছপনত থেো “োন-থযন থেকাইননা 
িারু” অথ্াৎ ছতন েিরে জেৎ বেন্তমে। থতাছরনোএ-োন তার ব্াে্া কনরন, 
“আমার মনন যেন বেন্ত আেনব তেন োরা ছবনশ্ বেন্ত আেনব। আমার 
মন যেন পুছপিত িনব োরা ছবশ্ পুছপিত িনব”। ছতছন একটা নক্া আনঁকন 
- “উপনরর স্তনর েিজ প্রবৃছত্। মােোনন বুছধে। তোর স্তনর েভীরতম 
মন। থেই িনছি বেন্তকাে। বুছধের স্তর থভদ কনর, েিজ প্রবৃছত্র স্তর থভদ 
কনর থেইোন থথনক উনি আেনব পূণ ্ছবকছ�ত জীবন। ছিরন্তন। �াছন্তনত 

অনধের েূয্বদেনা
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ভরপুর। থপ্রনম পছরপূণ্”। (রাে ১৯৫৯ত১৪৩) �াছন্তর আনমজ িছড়নে পনড় 
ধীনর ধীনর। 

বুধেনদব বেুর জাপানন জান্াল (১৯৬২)-ও কম পছরছিত নে। 
জাপাননর েনগে ছিক ততটা ছনছবড় েম্পক্ স্াপন করবার েুনযাে বুধেনদব 
বেুর িেছন, ছকন্তু তাঁর েংনবদন�ীে দৃছটি েুব েিনজই পািকনক জাপাছন 
েংসৃ্ছতর দু-একটা মূে েূনত্র েধোন ছদনে ঋধে কনরনি। এক েুছকোছকনত 
ছনমছন্ত্রত িনে তাঁর মনন িনেনি থয থভানের ছবষনে জাপাছননদর উৎোি 
থযমন ছমতািারও থতমনই, এবং এর মনধ্ই রনেনি তানদর থেৌদেয্নবানধর 
মূেমন্ত্র  “এনদর আনি ইিনোনকর প্রছত পছরপূণ্ রিধো (যা আমানদর থনই), 
আর থেই েনগে এক ব্বিাছরক অছনমাছেছধে (যা ভারতীে, পাশ্চাত্ বা 
এমনছক বিছনক েভ্তাে অভাবনীে)। ভূষনণর ছবরেতার জন্ই এনদর ঘর 
েুদের, এনদর তানকা কছবতা ক্মািীনভানব একছত্� অক্নর েীছমত, এনদর 
িছবনত বস্তুর তুেনাে ছিনলোে থবছ�, থনা নানট্র থমোদ আধঘণ্া , আর 
এনদর থভাজন স্াদু, েুদৃ�্, স্াস্্কর ও স্ল্পমাছত্ক। (বেু, কেকাতা, এম ছে 

েরকার এন্ড েন্, ১৯৬২ত১৬)।

প্রকৃছতর েনগে জাপাছনর েম্পক ্থয েিজ, ব্াকুেতািীন, স্ােী তা 
থেেনকর মনত ছবশুধে ও স্জ্ঞাজাত আর তাই অনন্। “থরামাছটিক আকুছতর 
এটা ছিক উন্া ছপি, কাছেদানের যনক্র আছতর্ অপর পানর।... দানন্ত, 
থ�ক্পীের, থলেক, থে্নট, থবাদনেোর প্রভৃছত কছবনদর তীব্রতাে ও ঐশ্নয্ 
যেন ক্াছন্ত আনে, বা তাঁনদর পনথ আর এনোবার উপাে থানক না, তেন 
থযোনন অব্থভ্ানব শুশ্রূষা ও েুপরাম� ্পাওো যাে তা এই পূবত্ম পৃছথবীর 
আনবেিীন, েছতিীন, এমনছক প্রাে আেতনিীন কছবতা - এক-একছট 
ছস্রছিত্রূপ থযন – যা প্রতীিীর পনক্, ও আমানদর পনক্ও েমূ্পণ্ নতুন, 
েমূ্পণ্ ববনদছ�ক ও অনাত্মীে” (বেু ১৯৬২ত৩৬)। ‘অপর’ ছিনেনব ছিছনিত 
িনেও জাপান থযন আধুছনক যুনেও �াছন্তর আরিেস্ে। বনে থনওো ভাে থয 
‘অপর’ বা ছভন্নতার পছরনপ্রছক্নত ছনছমত্ একছট েংসৃ্ছতর রূনপ ধরা থানক 
‘আত্ম’রও পছরিে, তার আ�া-আকাঙ্কার িছদে, আধুছনক বা ভছবষ্নতর  
কাছঙ্কত মূছত।্ 

ছদেীপকুমার রানের দেনে দেনে চনল উনে (১৯৫৪) োধারণ 
পািনকর কানি ততটা পছরছিত িেনতা নে, ছকন্তু থেোননও তাঁর বতিব্ থয 
রূপনক যাঁরা োধনীে ছ�ল্প বনে মনন কনরন তানঁদর েব আনে জাপানন আো 
িাই। এই প্রে্াত েগেীতকার ছকন্তু জাপাননর েগেীতছ�নল্পর রেগ্রিণ করনত 
পানরনছন। তানঁক েবনিনে আকষ্ণ কনরছিে জাপানন ভদ্রতার থকৌেীন্। 
তার োমাছজক েদািরনণর মনধ্ ছতছন থদনেছিনেন ছবন�ষ একটা আকুছত। 
“জাপান ভেবৎভছতিনক আরিে করনত পানরছন ভারনতর মতন, অথি পূজার 
অভীপ্া থানকই প্রছত মরমীর মনম্ উপ্ত। ... জাপানন এই ঐকাছন্তক পূজাবৃছত্ 
িাড়া থপনেনি – োছনকটা অন্তত – তার োমাছজক েদািানরর মঞ্রনণ” 

(রাে, কেকাতা, আই এ ছপ ছে, ১৯৫৪ত৩২)। জাপাছননদর এ েম্পনক্ কী 
মতামত িনব তা অব�্ বো যাে না! 

আশুনতাষ ভট্ািানযর্ জাপাননর আনিনায় (১৯৮১) নৃছবজ্ঞাননর 
পছরনপ্রছক্নত িা পাননর ঐছতনি্র ছবিার এবং নানাছবধ থোকেংসৃ্ছতর 
আধুছনক রূপােনণর ইছতবৃত্।  থটাছকও �িনর এনে ছতছন প্রানি্র িনরনবছত 
মনন্ত্রর অথ্ আবার েঁুনজ থপনেন। থকান ছপিুটান থনই, ছফনর তাকাননা থনই। 
েৃছটি মাননই থয ধ্ংে থেই থবাধ ছননেই আনদে েিকানর নতুননর থোঁনজ 
�ির িুনট িনেনি থযৌবননর উচ্ছানে।

উনলেে করনত ইনছি করনি ভূপযট্ক রামনাথ ছবশ্ানের ভ্রমণকাছিছন 
জুজুৎসু জাপান (১৯৪৫)।  রামনাথ থকানব, ওোকা, নারা, ইনোনকািামা 
ও থটাছকও ভ্রমণ করনিন োমান্ েরনি, ছম�নিন োধারণ মানুনষর েনগে, 
অননকেমে ছননজর পছরিে থোপন থরনে আর ববভনব উজ্জ্বে েেমনে 
ছেনজার পান� তুনে ধরনিন দাছরদ্র্, িতা�াে জজ্ছরত আনরক থটাছকওর 
অছধবােীনদর। োদাে কানোে থম�াননা, অন্ বোনন অন্ িছরনত্র 
ভ্রমণকাছিছন।

ছমথ থপছরনে, ছিরািছরত কথাবাত্া, ছিন্তার থবড়া ছেছঙনে ভ্রমণকাছিছন 
থয িিাৎ আনোর েেকাছন এনন থদে তা গুরুত্বপূণ্, তনব এই কাছিছনগুনোনত 
দুই থদন�র োধারণ মানুনষর মনধ্ থয অেংে্ থেননদন আর পারস্পছরক 
েম্পনক্র েল্প থানক তা ছকিু কম গুরুত্বপূণ্ নে। িছরপ্রভা তানকদার 
রিনা আমরা অননকটাই মনন রাছে শুধুমাত্ বগেনারীর থেো প্রথম এছ�োে 
ভ্রমণকাছিনী রূনপই নে ছকন্তু থেোনন থিানটাোনটা ঘনরাো েঁুছটনাছটর 
উপস্াপনার আর মানুনষর েনগে মানুনষর েিজ ভােবাোর েূত্ ধনর। ছতছন 
ছবদােকানে বনেন “ছবনদন� এমন েরেস্ভাবা থস্িপরােণা শ্শ্রুিাকুরাণীর 
মা’র মত যনে ভােবাো পাইো ইিঁার েছিত বাে কছরনত ইনছি িে, ছকন্তু 
থে েম্ভাবনা থকাথাে?” (বঙ্গমনিলার জাপানযাত্া, ছদলেী, আই এম এইি, 
২০০৭ত১০০) রিনাছট জুনড় ভােবাোর এই থেননদননর েম্পক্ প্রোছরত 
িনেনি। মনন রােনত িনব দুই মছিোর থকউই কারুর ভাষা জাননতন 
না।আবার েৃিনকানণর বাইনর বমনত্েী থদবীর চরীনন ও জাপানন (১৯৮০) 
নজর কানড় ছিনা ও জাপাছন মানুনষর অতীত ভুনে ছনরন্তর বমত্ী স্াপননর 
থিটিা।

অননকনক্নত্ই নতুন েংসৃ্ছতর মুনোমুছে িনে নতুন কনর থবাোর 
থয অন্তদৃ্ছটি প্রকট িে তারই ছবপরীনত আবার ভুে থবাোবুছের নছজরও 
থিানে পনড়।  ‘অপর’-থক থকন্দ্র কনর স্প্ন েনড় আর স্প্ন ভানঙ। আর 
এই প্রছরিোর মনধ্ই েুছকনে থানক দুছট েংসৃ্ছতর থযাোনযানের ছনছবড় 
েম্ভাবনামে ভছবষ্ৎ।  

অনধের েূয্বদেনা



কছবগুরুর “জাপানযাত্ী” বই যারা পনড়নিন বা শুনননিন, তাঁরা 
েকনেই তাঁর থেোর েমস্ত ছববরণ, উপেছব্ধ ও অছভজ্ঞতার মধ্ ছদনে 
জাপান ও ঐ েমনের িছবর েনগে পছরছিত। কছবগুরুর ঐ যাত্ার েগেী 
ছিনেন ছে.এফ.এন্ড্রুজ, উইছে ছপোেন্ ও শ্রী মুকুেিন্দ্র থদ। কছবগুরু  
রবীন্দ্রনাথ িাকুনরর থেোর থব� ছকিু অং�নক উধৃেত কনর আছম ‘জাপান 
যাত্ীনক ছফনর থদো’ ছেনেছিোম ২০০৭ এর অঞ্ছেনত। ঐ জাপানযাত্ানক 
এবানর থদো যাক তাঁর েিযাত্ী শ্রী মুকুেিন্দ্র থদ’র থেোর মনধ্ ছদনে। 

ছপতা শ্রী কুেিন্দ্র থদ’থক মুকুেিন্দ্র ছেেনিন, 
    .   

 থকানব
       

 ৩০. ৫. ১৯১৬
ওঁ
শ্রীিরনণষু,
   কাে ছবনকনে আমরা েকনে ভােে ভােে এোনন এনে 

থপঁিেুম। কাে জািাজ থথনক আরম্ভ কনর বাছড় পয্ন্ত গুরুনদনবর 
ওপর কােজওোোনদর একটা প্রকাডি েড় বনে থেনি। এ’রকম কাডি 
থকাথাও থদছেছন। এেনও িেনি। কাে গুরুনদবনক এোনকার বাগোেীরা 
ও এোনকার অছধবােীরা reception থদনব। এোনন আমানদর েুব ভাে 
োেনি। এোনকার ছবে্াত বড় ছিত্কর টাইকান ও কাট্ েুটা ছিত্কনরর 
েনগে গুরুনদব আমাে আোপ কছরনে ছদনেনিন। আছম Tokyo-থত তাঁর 
কানি থাকনবা ও তাঁর schoolএ িছব আঁকা ছ�েনবা। এোনকার কােনজ 
আমানদর নাম রনট থেনি। জাপানী থেো বুেনত পারনবন না তাই পািােুম 
না। আমার েনগে থদো করনতও েকনে এনেছিে। 

আমরা পরশু ওোকা যানবা। তারপনর থটাছকও যানবা। কতছদন 
থাকনবা জাছননা। থয কেছদন থাছক েুব ভাে কনর brush workটা ছ�নে 
থনব। এোনন জাপানী থমনে দােীরা বাছড়র এমন েব আশ্চয্্ কাজ কনর 
তা আর ছক বেনবা। এরা এমন স্াধীন থয তা বেবার নে। “েবুজ পত্”টা 
ছনশ্চে থননবন। তা’থত গুরুনদনবর েব থেো থবর িনছি। এোনন আমরা 
ভারতবষ্ীে একজন বছণনকর বাছড়নত আছি। আিার, আরানমর থকানও 
ত্রুছট িনছি না। বাগোেী ৫/৬ জন এোনন আনিন। তাঁরাই আমানদর ভার 
ছননেনিন। গুরুনদনবর েনগে রাজার িানে আছি।  

জাপানীরা েকনেই গুরুনদবনক ছননজর ছননজর বাছড়নত ছননে রােবার 
জন্ টানাটাছন করনি। জাপানন এেন হুনটাপুছট পনড় থেনি গুরুনদবনক 
ছননে। এরা থয ছক করনব তা বুনে উিনত পারনি না। 

জাপানন থকানও ফুনে েধে থনই। জাপানন থিনেনমনেরা কেননা েেড়া 
বা মারামাছর কনর না। এটা েুব আশ্চয্্। এনদর পছরষ্ার পছরছিন্নতার ওপর 
েুব একটা থোঁক। আজ এেনই থবরুনবা। থমাটনর কনর থবড়ানত। তাই 
তাড়াতাছড় কনর কাজ থেনর ছনছছি। আমরা েকনে ভাে আছি। আমানদর 
জন্ ছিন্তা করনবন না। এোনন েকনেরই এমন একটা রুছি আনি, থযটা 
এোনন েব যােোে েব ছজছননষই থদেনত পাওো যাে। 

       
 থেবক মুকুে

ছদ্তীে ছিছি মানক ছেেনিন থোনকািামা থথনক ১৯১৬ োনের ৪িা 
জুোই। এই ছিছিছটর োনথ কছবগুরুর ‘জাপান যাত্ী’ থথনক পৃষ্া ৭২, 
৭৩এর ছকিু অং� উধৃেত করছি। জাপাননর একছট ছবন�ষ ছিত্নক দুজননই 
তুনে ধনরনিন ----

“গুরুনদব আমানদর থরাজ োবার থটছবনে অননক ভাে ভাে কথা 
বনে থানকন। ওঁর কানি যছদ আছম আর ছকিুকাে থাকনত পাছর তনব 
েছত্কার মানুষ িনে যানবা। ওঁনক থতা আছম এতছদন জানতুম না --- আর 
জানবার বেে থতা তেন িেছন। কানজই আমার তানত থদাষ থনই। এেন 
জানবার েমে িনেনি, এেন থব� বুেনত পারছি ও জানছি। থমানটর উপর 
এ আমার থয কনতা থেৌভাে্ – তা আছম ছক বেনবা। কত বড় বড় থোক 
ওঁর কানি থঘঁষনত োিে পােনা --- (আর) আছম েব েমনেই ওঁর কানি 

আছি। এ আমার একটা থেৌরব। 
 জাপাননর কথা তুছম েব জাননত থিনেনিা। থতামাে ছক কনর 

থবাোনবা থয ছজছনষটা ছক ! বড় আশ্চয্্ এ থদ�। না থদেনে এ থকউ 
বুেনত পারনব না। জাপানন থকউ, থকানও মানুষ েেড়া কনর না। কানরা 
েনগে মননর থোেমাে িনে, মুে থথনক একছট কথাও থবর কনর না। 
ছিৎকার কনর, োোোছে কনর, বিো করা এ এরা কল্পনানতও আননত 
পানর না। থকউ একটা ভাছর অন্াে কাজ করনো, তার উপর ভাছর রাে 
িনো --- বড়নজার থকবে আনস্ত “বাো” বনলে। “বাো” মানন থবাকা। 
এর উপর বড় োে জাপান থদন� থনই। এ ছজছনষটা থয থকবে �িনর 
তা নে। এ জাপাননর েব যােোে পাড়াোঁনে পয্্ন্ত। এোনকার থিাট 
থিনেনমনেরা পয্্ন্ত েেড়া কনর না। থেোধুোর পর যেন থিনেনমনেরা 
থয যার বাছড় যাে তেন প্রনত্ক প্রনত্কনক ছবদাে নমস্ার না কনর যাে 
না। ছবদাে নমস্ারনক এরা বনে “োনোনারা”। েব েমনেই থকাথা থথনক 
থকাথাও যাবার েমনে “োনোনারা” বনে তনব যাে। ভাছর িমৎকার এ 
জাত। থমনেরা এোনকার স্াধীন। তারা থবরনত পানর। থকাথাও একো 
থযনত পানর। যা তানদর ইনছি (তারা তা’ই) করনত পানর। থমনেরা আশ্চয্্ 
রকনমর োটনত পানর। েকােনবো বাছড়র দাে-দােীনদর েনগে বাছড়র প্রভুর 
ছক প্রভু-পনেীর প্রথম থদো িনেই েকনে েকেনক নমস্ার কনর। বাছড়র 
দাে-দােীনকও থযরকম, আপনার ছননজর থোকনকও এরা থেরকম থিানে 
থদনে। তার টাকা কম, ছক আর থব�ী। জাছতনভদ এনদর থনই। েকনেই 
েমান মানুষ। থয মেো োফ্  কনর, তানক ঘৃণা --- ছক তানক িুনঁে থয িান 
করনত িনব এেব এনদর ছভতর থনই। থে িেনতা েরীব। ছক থপনটর দানে 
োনটা কাজ করনি, ছকন্তু তানত আনে যাে ছক? তারও থতা মানুনষর মন! 
মন থতা আর থিাট নে। কানজই এরা ছিক েকেনকই মানুষ ছিোনব েমান 
থদনে। এ ছজছনষটা বড় ভাে। আমানদর থদন� কনব এটা িনব তাই ভাবছি। 
আছম একটু একটু কনর জাপানী কথা ছ�েছি। এরা বনে আছম এ ছবষনে 
ভাছর িাোক। েুব �ীঘ্র ছ�েনত পারনবা। এরা ভাজা থপাড়া ছজছনষ তনতা 
থব�ী োে না। ছেধে ছজছনষই ভােবানে এোনন আমানদর থদন�র মনতা 
থকান মেো থনই। থকবে জনে ছেধে। প্রথম প্রথম আমার বড় একটা কাঁিা 
েনধে োরাপ োেনতা, এেন অনভ্ে িনে এনেনি বনে েুব ভানো োনে। 
এনদর োওো েুব েিনজই িজম িে। ছঘ, দুধ এরা োে না। থিাট বাচ্চারা 
থকবে দুধ োে। দুধ থথনক িানা দই প্রভৃছত করনত এরা থমানটই জানন 
না। িানা ছক কনর কাটানত িে আমাে ছেনে জাছনও। আছম এনদর একটা 
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ছকিু কনর োওোনবা। কাঁিা মাি এরা োে। কাঁিা মাি থব� নরম ছকন্তু। 
থেনত থব� োনে। তনব কাঁিা মাি োছছি মনন করনে ো’টা থকমন কনর। 
মূনো, ��া, আদা, থবগুন এোনন েুব পাওো যাে। এরা এেব ছজছনষ প্রাে 
কাঁিাই োে। আমানদর থদন�র োওোর মনতা থমানটই নে। ভাত এনদর 
প্রধান োদ্। ভাত’থক বনে “থোিান্ ”, মািনক বনে “োকানা”, জেনক 
বনে “মীজু” ইত্াছদ অননক রকম কথা এনদর আছম ছ�নেছি। দুনটা িারনট 
আব�্কীে কথা দাে-দােীনক বনে থবাোনত পাছর। এরা িাত ছদনে োে 
না। বাঁ িানত বাছটনত কনর োবার থনে, োন িানত দুনটা কাছি ছননে ঐ বাছট 
থথনক োবার তুনে তুনে োে। এরা ছমছটি ছজছনষ থমানটই ভােবানে না। 
রেনোলো, েনদে� এেব এনদন� থনই। একরকম িানের গুঁনড়া ছদনে ছমছটি 
বতরী কনর। তা আমার তনতা ভাে োনে না। তনব ছবছেছত রকনমর থকক 
ইত্াছদ অননক রকম এোনন পাওো যাে। কো, আনপে, থিরী, পীি এই 
েব ফে এোনন পাওো যাে। আম প্রভৃছত ফে এবং পটে ইত্াছদ (েছজি) 
এোনন পাওো যাে না। কছপ পাওো যাে। জুনতা ছননে এরা কেনও ঘনর 
থিানক না। জুনতা বাইনরর দরজার কানি থানক। ঘনরর ছভতনর আোনোড়া 
মাদুনরর মনতা েছদ পাতা। কানির বাছড়। থদওোে কােনজর। েুব োবধানন 
েতক্ভানব েব েমে থাকনত িে। থমাট কথা, এোনকার েব ছজছনষই থযন 
িছব। েবই ভাছর িমৎকার। এোনকার থমনেরা আমানদর থদন�র থমনেনদর 
মনতা েুদের থদেনত নে বনট, ছকন্তু রং এনতা োফ্  থয ছবছেছত থমমনদর 
থথনকও রং ভাে। কানো মানুষ এোনন থনই। েকনেই ধপ্ ধনপ োদানট 
োে। এনদন�র থমনেরা বড় েুদের --- েুদের মানন এনদর মন বড় েুদের। 
কথাে কথাে িাছে। রাে করা বা দুঃে করা এরা থবাধিে কছস্মন কানেও 
জানন না”।

(জাপান যাত্ী) 
“জাপানন �িনরর থিিারাে জাপাছনত্ব ছবন�ষ থনই, মানুনষর োজেজ্জা 

থথনকও জাপান রিম� ছবদাে ছননছি। অথ্াৎ, জাপান ঘনরর থপা�াক থিনড় 
আছপনের থপাষাক ধনরনি। আজকাে পৃছথবীনজাড়া একটা আছপে-রাজ্ 
ছবস্তীণ্ িনেনি, থেটা থকাননা ছবন�ষ থদ� নে। থযনিতু আছপনের েৃছটি 
আধুছনক েুনরাপ থথনক,  থেইজন্ এর থব� আধুছনক েুনরানপর। ছকন্তু, 
প্রকৃতপনক্ এই থবন� মানুনষর বা থদন�র পছরিে থদে না, আছপে –রানজ্র 
পছরিে থদে। আমানদর থদন�ও োতিার বেনি, ‘আমার ওই ি্াটনকানটর 
দরকার আনি’। আইনজীবীও তাই বেনি। বছণকও তাই বেনি। এমছন 
কনরই দরকার ছজছনেটা থবনড় িেনত িেনত েমস্ত পৃছথবীনক কুৎছেত 
ভানব একাকার কনর ছদনছি। 

এইজনন্ জাপাননর �িনরর রাস্তাে থবনরানেই প্রধানভানব থিানে 
পনড় জাপাননর থমনেরা। তেন বুেনত পাছর, এরাই জাপাননর ঘর, 
জাপাননর থদ�। এরা আছপনের নে। কারও কারও কানি শুননত পাই, 
জাপাননর থমনেরা এোনকার পুরুনষর কাি থথনক েম্ান পাে না। থে কথা 
েত্ ছক ছমথ্া জাছন থন; ছকন্তু একটা েম্ান আনি থেটা বাইনর থথনক 
থদওো নে, থেটা ছননজর ছভতরকার। এোনকার থমনেরাই জাপাননর থবন� 
জাপাননর েম্ানরক্ার ভার ছননেনি। ওরা দরকারনকই েকনের থিনে বনড়া 
কনর োছতর কনর ছন, থেই জনন্ই ওরা নেনমননর আনদে। 

একটা ছজছনে এোনন পনথ ঘানট থিানে পনড়। রাস্তাে থোনকর ছভড় 
আনি,  ছকন্তু থোেমাে এনকবানর থনই। এরা থযন থিঁিানত জানননা; থোনক 
বনে জাপাননর থিনেরা েুধে কাঁনদ না। আছম এপয্ন্ত একছট থিনেনকও 
কাঁদনত থদছেছন। পনথ থমাটনর কনর যাবার েমনে মানে মানে থযোনন 
থিোোছড় প্রভৃছত বাধা এনে পনড় থেোনন থমাটনরর িােক �ান্তভানব 
অনপক্া কনর, োে থদে না, িাঁকািাঁছক কনর না। পনথর মনধ্ িিাৎ একটা 
বাইছেক্ ল্  থমাটনরর উপনর এনে পড়বার উপরিম করনে আমানদর থদন�র 
িােক এ অবস্াে বাইছেক্ ল্  -আনরািীনক অনাব�্ক োে না ছদনে থাকনত 
পারত না। এ থোকটা ভ্রূনক্পমাত্ করনে না। এোনকার বাঙাছেনদর কানি 
শুননত থপেুম থয, রাস্তাে দুই বাইছেক্ ল্ এ ছকবো োছড়র েনগে বাইছেক্ ল্ ’এর 
থিাকািুছক িনে যেন রতিপাত িনে যাে, তেনও উভে পক্ থিঁিানমছি 
োেমদে না কনর োনের ধুনো থেনড় িনে যাে।

আমার কানি মনন িে, এইনটই জাপাননর �ছতির মূে কারণ। 
জাপাছন বানজ থিঁিানমছি েেড়াোঁছট কনর ছননজর বেক্ে কনর না। 
প্রাণ�ছতির বানজ েরি থনই ব’থে প্রনোজননর েমে টানাটাছন পনড় না। 
�রীর-মননর এই �াছন্ত ও েছিষু্তা ওনদর স্জাতীে োধনার একটা অগে। 
থ�ানক দুঃনে, আঘানত উনত্জনাে ওরা ছননজনক েংযত করনত জানন। 
থেইজন্  ছবনদন�র থোনকরা প্রাে বনে, জাপাছননক থবাো যাে না, ওরা 
অত্ন্ত থবছ� েূঢ়।”   

কৃতজ্ঞতা স্ীকার ---
জাপানযাত্ী – কছবগুরু রবীন্দ্রনাথ িাকুর
জাপান থথনক থজাড়াোঁনকা  --- শ্রী মুকুে িন্দ্র থদ। েম্পাদনা ---শ্রী েত্শ্রী উকীে। এই বইছটর জন্ আছম শ্রী েত্শ্রী উকীনের (বাবো দা) কানি 

ঋণী। অক্ান্ত পছররিম ও অধ্াবোে েিনযানে এই বইছট েম্পাদনা না করনে আমার পনক্ এই প্রবধে থেো েম্ভব থিাত না। তািাড়া রবীন্দ্রনানথর েিযাত্ী 
ছিনেনব শ্রী মুকুেিন্দ্র থদ’র যাবতীে ছিছিপত্ ও তথ্মূেক কােজ েংরক্ণ কনরনিন শ্রীেত্শ্রী। থেগুছেনক ছননে যথাযথভানব বইনের েম্পাদনা কনরনিন। 
ভছবষ্নত যারাই এই জাপানযাত্া েবেনধে আগ্রিী িনব েকনেরই জন্ এ এক ছবরাট েম্পদ। শ্রী েত্শ্রী’থক আছম আমার আন্তছরক রিধো ও প্রণাম জানাই।  
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েমেটা ২০০৫-এর থম’মানের মাোমাছে।
থেবির জাপানন অনুছষ্ত িে “World Expo”। মাি্ মানে শুরু িে, িনে থেনটেবের মাে অবছধ। পৃছথবীর েব থদন�র প্াছভছেেন ছিে এোনন। 

থকান্  থদ� তার প্াছভছেেননক কতটা োজানত পানর তাও একটা প্রছতনযাছেতার মত ছিে এোনন। আর েছত্ই, থয থদন�র প্াছভছেেন যত েুদের 
থেোননই ভীড় েক্াে থথনক। থকাননা থকাননা প্াছভছেেন থদেনত োইন ছদনে দাঁড়ানত িনেনি ৮থথনক ৯ঘটিা। তবু বাচ্চা থথনক বেস্, েবাই অনপক্া 
কনরনি োইন ছদনে দাছঁড়নে। “ছননজর থদন� বনে এতগুনো থদন�র েংসৃ্ছতনক জাননত পারছি, এনতা আর থরাজ থরাজ পানবানা, একটু না িে অনপক্া 
করনতই থিাে”- এই মননাভাব ছননে �’থে �’থে মানুষ োইন ছদনে অনপক্া কনর উপনভাে কনরনিন থদন�র এবং ছবনদন�র প্াছভছেেন।

ভারতীে প্াছভছেেননর ছথম ছিে “Under the bodhi tree”। এোননও েকাে থথনক ভীড় থদনেছি, যতবার থেছি। িুকনতই িদেননর েধে। িান্ডা 
একটা পছরনব�। স্পীকানর কেননা বা�ঁী, কেননা োনাই, কেনও থেতার িাল্া ভেু্নম। থবাছধবৃনক্র থয গুঁছড় করা িনেছিে,ওোনন থদনেছি ঘুনর ঘুনর ক্ান্ত 
অছতছথনদর থিাে বুনজ দু’দন্ড ছজছরনে ছননত। থযন �াছন্তর নীড়।  

ভারতীে প্াছভছেেনন এই ি’মাে ধনর ছবছভন্ন অনুষ্াননর ব্বস্া ছিে। প্াছভছেেননর থদাতোে একটা থিাট মচি করা িনেছিে। নাি, োন, বাজনা, 
আনোিনা িনেনি থরাজ থরাজ আর এই মনচির িারধানর শুধু থদাকান, থদাকান আর থদাকান। িিাৎ কনর ছেনে পড়নে ছিক মনন িনব থযন ছদলেীর পাছেকা 
বাজানর এনেছি। আমার বাছড় থথনক মাত্ ১৫/২০ছমছননটর দূরনত্ব িনেছিে এই Expo। তাই এই ৬মানে ছননজর অনুষ্াননর ছদনটা থযাে করনে প্রাে 
৮বার যাবার েুনযাে িনেছিে। েুদের থোোনমো পছরনব�। েকাে ১০টা থথনক রাত ৯টা অবছধ থথনকও েবছকিু থদো থ�ষ িেনা কেনই।   

এই Expoথত অনুষ্ান করনত ভারনতর ছবছভন্ন প্রান্ত থথনক ছবছভন্ন ছ�ল্পীরা এনেছিনেন। Expo িাড়াও অন্ান্ জােোে থব� ছকিু অনুষ্ান কনর 
ভারনত ছফনরনিন। নানোো ইটিারন্া�নাে থেটিানর পর পর অনুষ্ান থেনেই ছিে এই ৬মাে ছবছভন্ন থদন�র ছবছভন্ন ছ�ল্পীর। 

ছিমািেপ্রনদ� থথনক একটা থোকনৃনত্র দে এনেছিে। থেছদন নানোোনত অনুষ্ান। টনোটা থথনক থরেনন িনড়ছি, একঘটিাে থপঁনি যাব নানোোনত। 
আমার পরনন তাঁনতর �াড়ী। এনদন�র থোনকরা ছবনদ�ী থদেনেই থকমন থযন একটা ব্াক্ ছেোর ছদনে থানকন। ভাষা েমে্ার ভেটাই েবনিনে থব�ী। 
একমুে মৃদুিাছে ছননে এক ভদ্রনোক আমার ছিক উন্াছদনকর েীনট বনে। কথা বোর ইনছি প্রবে থাকনেও ছননজ থথনক এনে ছকিু বেনত পারনিন 
না। কারণ...ভাষা...আছম যছদ জাপানী ভাষা না বুেনত পাছর বা আছম যছদ িিাৎ কনর ইংছরজী বেনত শুরু কছর...ইত্াছদ ইত্াছদ। এরমনধ্ নানোো থপঁনি 
যাই। থটে�ন থথনক থবনরাবার মুনে িানতর থমাবাইেটা বানজ। কানন ছননে বছে “মুছ� মুছ�”। এক িাত্ীর থফান... ওরা কনেকজন থপঁনি থেনি িে’এ। 
থকাথাে অনপক্া করনি থেটা জানানতই এই থফান।ধন্বাদ জাছননে থফান বধে কনর িাঁটনত থাছক। জাপানী ভাষা শুনন থেই ভদ্রনোক থপিন থথনক আমার 
পান� িেনত িেনত ছজজ্ঞাো কনরন “ইনদো কারা থদেুকা?” ( তুছম ছক ভারতীে?)। পা�াপাছ� িাঁটনত থাছক কথা বেনত বেনত। উছনও ওই অনুষ্ান 
থদেনতই যানছিন। িে’এ থপঁনি, থয যার আেন ছনই। শুরু িে অনুষ্ান। অনুষ্ান থ�নষ থেই ভদ্রনোক আবার আমার েনগে থদো করনত আনেন। ছেনে 
বছে একটা কছফ�নপ। ছভছেছটংকাে ্ছবছনমনের মাধ্নম আোপ শুরু িে। Mr. Tanaka। কথাে কথাে জাননত পাছর, ওনানদর একটা প্রাইনভট েংস্া 
আনি। এরা েবাই রবীন্দ্রনানথর অনুরােী। থব� অবাক িই। আননদে োনে কাঁটা থদে। থয ভদ্রনোক এই েংস্ার েূিনা কনরনিন (Mr Jiro Zaemon 
Ito), ছতছন আর থনই। ছকন্তু েংস্া িেনি, থথনম থনই। আমার থকৌতূিে বাড়নতই থানক। ছকন্তু েমে থবছ� না থাকানত, ছফনর আেনত বাধ্ িই থেছদন।

ছিক একেপ্তানির মাথাে েদর দরজাে থবনের আওোনজ দরজা েুছে। িানত পাই একটা পান�্ে। থপ্ররনকর জােোে থদছে Mr. Tanakaর নাম। 
একটু অবাক িনে তাড়াতাছড় েুনে থফছে প্ানকটটা। একটা VHS ক্ানেট আর একটা ছিছি। ছিছিটা এক ছনতশ্ানে পনড়ই ক্ানেটটা ছদই থপ্োনর। ছটছভর 
েুইচ্  অন কছর। ছননজর থিােনক ছকিুনতই ছবশ্াে করনত পাছরনা প্রথনম। ছবশ্কছবনক থপনে যাই আমার ছিক পান�। থদেনত থদেনত থিাে ভনর ওনি জনে। 

১৯৩৮ োনের েরনম Mr. Jiro Zaemon Ito েস্তীক �াছন্তছননকতনন যান। Mrs. Ito জাপাননর tea-ceremonyর যাবতীে েরঞ্াম ছননে ছেনে 
িা বাছননে উপিার থদন কছবনক। থোোবারাদোে োদা থজাব্া (োদাকানো ছভছেওনত োদা বনেই ভাছব) পনর জাপাছন িা থেনত থেনত Mr. Itoর েনগে 
কথা বেনিন.......তারপর িা-পান থ�ষ িনে জাপানী অছতছথনদর জন্ নৃত্ প্রদ�্ননর ব্বস্া কনরছিনেন কছবগুরু। এরোনজর েনগে নৃত্ প্রদছ�্ত িনেছিে 
থেছদন। এই পুনরা ছভছেওটাই �ব্দিাড়া। নাি থদেনত থদেনত মনন মনন ভাছব ছক োনটা িনত পানর! ছবনদ�ী অছতছথ বনে িেত “... ভুবনমছদেনর �াছন্ত 
েগেীত বানজ... ধ্ছনে থর”, আবার ভাছব বাইনরর মাছটফাঁটা েরনমর কথা থভনব “...বক্জুনড়...িনক্ আমার তৃষ্া”... উনত্ত্বজনাে িাত-পা কাঁপনত থানক 
আমার। থদৌনড় ছেনে ধন্বাদ জানানত থফান কছর থেই ভদ্রনোকনক।

পরবত্ীকানে অননকবার যাবার থেৌভাে্ িনেনি ওনানদর থেই েংস্াে। ১৯৩৮ োনে �াছন্তছননকতন থথনক ছফনর Mr. Ito জাপাননর নানোো �িনর 
একটা বাছড় বতরী কনরন। নাম থদন Yokisou। ছবে্াত বিছনক কছব থতাএংনমর একটা কছবতা থথনক Yoki �ব্দটা থনওো িে। “yoki” অথ্াৎ েেমনে 
“sou”  বাছড়। “Yokisou” েেমনে বাছড়। যতবার yokisou থদনেছি বা িুনকছি ওই বাছড়র থভতর ততবারই মনন িনেনি উদেননর েনগে অননক ছমে 
এই বাছড়র। থেোননই এই েংস্া। বাছড়র থভতনর একটা থিাট্ মচি রনেনি। থেোনন ছবছভন্ন োংসৃ্ছতক অনুষ্ান িে। বাইনর ছবরাট বাোন। বেনন্ত বা 
�রনত থেোননও অনুষ্ান িে। একবার পাব্তীবাউে এনেছিনেন, বাউেোন থ�ানার থেৌভাে্ িনেছিে ওোনন।আমার থেছদন দ�্নকর আেনন বনে োন 
থ�ানার কথা। ছকন্তু পাব্তীর অনুনরানধ ওর োনন নাি করনত বাধ্ িই। “োঁিার ছভতর অিীন পােী...”, “গ্রাম িাড়া ওই রাঙা মাছটর পথ...” পরপর। 
েুনরর িটাে yokisou (আমার মনন েড়া উদেন) েম্ েম্  কনর , প্রাণ ছফনর পাবার মত।          

থকাথাে বনে ছক পাছছি...ভাবাও ছক যাে!!! ছননজর ভাে্নক ধন্বাদ না জাছননে পাছরনা! মনন মনন আওড়ানত থাছক,
“যা ছদনেি আমার এ প্রাণ ভছর
থেদ রনব না এেন যছদ মছর।”  
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একজন মানুনষর প্রছতভা, প্রনিটিা এবং েনিতন-স্াজাত্নবাধ েমগ্র 
একছট জাছতর জীবননক কত েভীরভানব এবং বহুমাত্াে থয 
প্রভাবাছন্বত করনত পানর রবীন্দ্রনাথ িাকুর ও বাগোেী জাছতর 

েম্পক্ তার একছট প্রকৃটি, যছদও ছবরে, উদািরণ।   থেই েম্পনক্র 
কারনণই কছবর  ছতনরাধানণর  োত দ�নকর থব�ী েমে পনরও েংসৃ্ছত-
েনিতন বাংোভাষাভাষী মানুষ পৃছথবীর ছবছভন্ন জােোে রবীন্দ্র জ্জেন্তী 
পােননর মাধ্নম কছবর বহুধা-ছবসৃ্তত প্রছতভা এবং জাছতর জীবনন তার 
প্রভাব িি্া কনর থানক। ছকন্তু কছবর জীবদে�াে তাঁর জ্ছদনগুছে থকমনভানব 
পাছেত িত? এই থকৌতূিেই এই প্রবনধের উৎে এবং ছবছভন্ন জােোে 
িছড়নে-ছিছটনে থাকা উপকরণ ছননে এর েঙ্েন।  স্ভাবতই প্রছতছট 
জ্ছদননর সৃ্মছত থয েযননে রছক্ত িনেনি তা নে, এবং েব ক’ছট থয 
ছবন�ষ অনুষ্াননর মাধ্নম পাছেত িনেছিে এমনও িেত নে। তাই কছবর 
জ্ছদননর ধারাবাছিক ইছতিাে রিনা করা এই প্রবনধের উনদে�্ নে। 
স্নদন� পােন-করা উনলেেনযাে্ কনেকছট জ্ছদননর েংছক্প্ত আনোিনাই 
এই প্রবধেছটর েক্্। অননক জ্ছদন কছব থদন�র বাইনর কাছটনেনিন এবং 
ছবনদ�ী বধুেরা তা ছবছভন্নভানব পােনও কনরনিন। স্ল্পপছরেনরর এই প্রবনধে 
থেগুছে বাদ থদওো িে। 

১৮৬১’র ৭ই থম থথনক ১৯৪১ এর ৭ই আেটি পয্্ন্ত ৮০ বিনরর 
দীঘজ্ীবনন কছবর জ্ছদন থদন�-ছবনদন� ছবছভন্ন েমনে উদ্ যাছপত িনেনি। 
তনব ববষছেক োছিে্ ও োমাছজক আছভজাত্ েনত্ত্বও ছকন্তু থজাড়াোঁনকার 
িাকুর পছরবানর ইউনরাপীে কােদাে জ্ছদননর ছবন�ষ অনুষ্াননর থরওোজ 
ছিে এমন নছজর পাওো যাে না। কছবর ছপতামি ছপ্রন্ দ্ারকানাথ থেৌছেন 
এবং ছবোেী মানুষ ছিনেন, ছকন্তু ছননজর ঘনর থদ�ীে আদবকােদাই থমনন 
িো িত। আর ছপতা মিছষ্ থদনবন্দ্রনাথ থভাে-ছবোছেতার ঊনধ্ ছিনেন, 
তাই তাঁর আমনে আিার- ছবিার, থপা�াক-পছরছিনদ তাঁর থিনে-থমনেরা 
োধারণ মধ্ছবত্ পছরবানরর থথনক স্তন্ত্র ছিে না, এ কথা রবীন্দ্রনাথ 
ছননজই ছেনেনিন।  রবীন্দ্রনানথর থমজদাদা েনত্ন্দ্রনাথ ১৮৬২ থথনক ১৮৬৪ 
পয্্ন্ত ইংে্ানন্ড থথনক প্রথম ভারতীে আই-ছে-এে ছিনেনব থদন� থফনরন। 
এই উচ্চপনদর অছধকারী ছিনেনব েনত্ন্দ্রনানথর ছবন�ষ োমাছজক প্রছতষ্া 
ছিে। ছতছন ছননজ এবং তাঁর স্তী জ্ঞানদানছদেনী অছভজাত ইংনরজেমানজও  
ছনেছমত থমোনম�া করনতন। তাঁনদর প্রভানব িেত ছকিুছকিু ইউনরাপীে 
আদব-কােদা তাঁর ছননজর েংোনর এবং বৃিত্র িাকুরপছরবানর আেনত 
শুরু কনর।  েনত্ন্দ্রনাথ তাঁর কমজ্ীবনন স্তী-পুত্-কন্া েি ভারনতর 
ছবছভন্ন জােোে বেবাে কনরনিন এবং তাঁর অছতছথছিনেনব রবীন্দ্রনাথ 
এবং  অন্ান্ আত্মীেস্জন তাঁর পছরবানর েমে কাছটনেনিন। রবীন্দ্রনানথর 
নানা থেোে এই গুছে েম্পনক ্জানা যাে। ছকন্তু কেকাতাে বা অন্ থকান 
বােস্ানন কারুর জ্ছদন পােননর েবর  ছবন�ষ পাওো যাে না। তাই 
মনন িে থয কছবর জীবননর প্রথমানধ্ ঘটা কনর ছনেছমত জ্ছদন পােন 
েুব একটা করা িত না।  

পাছরবাছরক বেনে রবীন্দ্রনানথর েব্প্রথম জ্ছদন পােননর কথা 
জানা যাে তাঁর ভাগ্ী (ছদছদ স্ণকু্মারী থদবীর কন্া) েরো থদবীর (১৮৭২-
১৯৪৫) আত্মকাছিনী-মূেক বই ‘জীবননর  েরাপাতা’ থথনক।  এটা ঘনট 
১৮৮৭ োনে, কছবর বেে  তেন ২৬ থপছরনে ২৭ িনত যানছি।   েরো 
থদবী জানানছিন থয ছতছন রছবমামানক উপিার থদবার জন্ ছনজিানত 
বকুেফুনের মাো োনঁথন এবং বাজার থথনক থবেফুনের মাো ও অন্ান্ 
ফুে েংগ্রি কনরন। কছব থেছদন তাঁনদর পাক্  স্টীনটর বােস্ানন ছিনেন। 
েরো থদবী থেোনন ছেনে কছবর ঘুম ভাছগেনে জ্ছদননর প্রণাম জানান এক 
থজাড়া ধুছত-িাদর এবং পুস্পমাে্াছদ ছননবদন কনরন। রবীন্দ্রনাথ তেন 
ছববাছিত, েুকছব ও েুনেেক ছিনেনব পছরছিত এবং  ইংে্ান্ড-প্রত্ােত। 
অথি এর আনে বা অব্বছিত পনর আবারও  থয এই ভানব তাঁর বাড়ীর 
থকঊ তাঁর জ্ছদন পােনন উনদ্ােী িনেনিন এমন থকান েবর পাওো 
যাে না। 

এর অননক বির পর ১৯১০ োনে �াছন্তছননকতননর িাত্নদর 
আনোছজত জ্ছদননর েবেধ্নাে কছব বনেন “কত পঁছিন� বব�াে এনেনি 
থেনি, তারা অন্ তাছরনের থিনে ছননজনক ছকিুমাত্ বড় কনর আমার কানি 
প্রকা� কনর ছন”। 

এর পনরর বিরই আবার, তাঁর পচিা�বির পূছত্নত, থব� বড় কনর 
উৎেনবর আনোজন িে �াছন্তছননকতনন। কেকাতা েি অন্ান্ জােো 

থথনক অননক রবীন্দ্রভতি এই অনুষ্ানন থযাে ছদনত আনেন। আিায্্ 
ছবধুন�ের �াস্তী জ্ছদননর অছভনদেনবাত্া পাি কনরন।  এ েনবর উত্নর 
ছতছন তাঁর উপেছব্ধনত ছিরনবীনতার অনুভূছতর কথা বনেছিনেন “আজ 
েকানে থতামানদর আনদে উৎেনবর মনধ্ বনে আমার এই নবজন্র 
নবীনতা অন্তনর বাইনর উপেছব্ধ করছি”।  আরিনমর পক্ থথনক থব� 
ছকিু উপিারও কছবনক থদওো িে থযগুছে তাঁনক োছনক্ টা ছবব্রতই কনর। 
েমনবত বধুেজননর এই উপিারগুছের তাৎপয্্ েম্পনক্ ছতছন মন্তব্ কনরন 
এই ভাষাে “একটা থক্ত্ আনি থেোনন মানুনষর থকান েজ্জা থনই, থেটা 
প্রীছতর থক্ত্। এই-েব উপিার আমানক আপনারা প্রীছতর েছিত ছদনছিন, 
থেইজন্  এ েব গ্রিণ করনত আমার থকান বাধা থনই”।    

এর পর থথনক ছবছভন্ন জ্ছদননক উনদে�্ কনর কছব ছকিু ছেনেনিন 
বা বনেনিন থযগুনো তাঁর জ্ছদনগুছেনক ছিছনিত করনত োিায্ কনর। 
থযমন ১৯১৪ োনে ছতছন উপিার থদন েুপছরছিত ‘পঁছিন� বব�াে’ কছবতাছট 
‘রাছত্ িে থভার/আছজ থমার জন্র স্মরণপূণ্ বাণী/  প্রভানতর থরৌনদ্র-থেো 
ছেছপোছন/িানত কনর আছন/ দ্ানর আছে ছদে োক/ পঁছিন� বব�াে।। 
এই ছদনছট পাছেত িনেছিে �াছন্তছননকতনন এবং কছব ছননজ তাঁর রছিত 
নাটক ‘অিোেতন’ এ গুরুর ভূছমকাে অছভনে কনরন ঐ ছদননর ছবন�ষ 
অনুষ্ানন। পনরর বির, ১৯১৫ োনেও,  একই ভানব �াছন্তছননকতনন পাছেত 
জন্াৎেনব মচিস্ িে ‘ফাল্গুনী’ এবং কছব অধে বাঊে ছিনেনব অছভননে 
অং�গ্রিন কনরন।   

যছদও কেকাতাে থজাড়াোঁনকার বপতৃক বােস্ানন রবীন্দ্রনানথর 
বেবানের স্তন্ত্র ব্বস্া বরাবরই ছিে, কছব ১৮৯০ এর পর থথনক এ 
বাড়ীনত যাতাোত করনতন এবং অল্পেমনের জন্ থাকনতন, ছকন্তু স্ােীভানব 
বাে করনতন অন্ত্। প্রথনম ছ�োইদনি (১৮৯০-১৯০১) ও তার পর থথনক 
�াছন্তছননকতনন। তাই তাঁর জ্ছদননর আনুষ্াছনক উদ্ যাপন থজাড়াোঁনকার 
পাছরবাছরক পছরনবন� করার েুনযাে কমই িত। ১৯১৩ োনে থনানবে 
পুরস্ার পাবার পর থথনক কছবর ে্াছত (এবং ‘োছতর’) স্ভাবতই থদন� 
ও ছবন�ষত ছবনদন� আরও  বৃছধে পাে। তাঁর জ্ছদনগুছেও তাই অননকটা 
ছনেছমতভানবই পাছেত িনত থানক।  

১৯১৮ োনে, কছবর ভাইছে ইছদেরা থদবীর উনদ্ানে, কেকাতাে 
�তাছধক অছতছথর উপছস্ছতনত কছবর জ্ছদন পােন করা িে। এই 
অনুষ্ানন কছব েনত্ন্দ্রনাথ দত্ তাঁর থেো একছট দীঘ্ কছবতা আবৃছত্ 
কনরন। আনদোছভভূত কছবর কনঠে “তবু মনন থরনো’ োনছট ছদনে 
অনুষ্ান্ ছটর েমাছপ্ত িে। ১৯২৮ োনে, কছবর ৬৭তম জ্ছদননর একছট 
ববছ�টি্ ছিে তাঁর ওজননর েমপছরমান বইপত্ ছবশ্ভারতীর পক্ থথনক  
নানা গ্রন্থাোর এবং ছ�ক্াপ্রছতষ্াননক  দান করা িে।  

কছবর ৭০ বির-পূছত্ িে ১৯৩১ োনে। োরা থদন� এবং ছবনদন�র 
ছবছভন্ন স্ানন ছবন�ষ েমানরানির েনগে এই ছদনছট উদযাপন করা িে। 
১৯৩১ এর ২৭থ� ছেনেবের কেকাতার টাউন িনে োড়বেনর থয েণেবেধ্না 
আনোজন করা িনেছিে তানত বাংোর েবস্্তনরর েণ্মান্ মানুষ েি বহু 
োধারণ ভতি উপছস্ত ছিনেন। এই উৎেবছট ছবন�ষভানব স্মরণীে িনে 
আনি এই উপেনক্ োছিছত্ক �রৎিন্দ্র িনট্াপাধাে রছিত প্র�ছস্তপত্ছটর 
জন্। েংছক্প্ত এই রিনাছট অনুষ্ানন পািও কনরন �রৎিন্দ্র ছননজই। 
স্নদ�বােীর, ছবন�ষত বাগোেীর, জীবনন কছবর বহুতর অবদান এই 
থেোছটনত স্মরণ করা িে। এর প্র�ছস্তছট শুরু িে এই বনে “কছববর,  
থতামার প্রছত  িাছিো আমানদর ছবস্মনের েীমা নাই”। বাগেো ভাষা ও 
োছিনত্র �ত বৎেনরর ছববত্ন রবীন্দ্রনানথর েৃছটির মাধ্নম এক ধরনণর 
পূণ্তা প্রাপ্ত িে। তাই রবীন্দ্র-পূব্েুরীনদর অবদাননক �রৎিন্দ্র রিধো জানান 
এই ভাষাে “তািঁানদর স্প্ন ও োধনার ধন, তািঁানদর  তপে্া থতামার মনধ্  
আজ  ছেছধেোভ কছরোনি”। আর বাছির-ছবনশ্ বাগোেীর পছরিে বিন কনর 
রবীন্দ্রনানথর জীবনব্াপী থয আনানোনা তার স্ীকৃছত উনলেে করা িে এই 
েংছক্প্ত বাক্ছটনত “িাত পাছতো জেনতর কানি আমরা ছনোছি অননক, 
ছকন্তু থতামার িাত ছদো ছদোছিও অননক”। স্নদ�বােীর ছননবছদত এই 
েম্ভ্রনম কছব ছনশ্চে আনদে থপনেছিনেন। ছকন্তু বাহুে্বছজ্ত পছরছমছতনবাধ 
ছিে কছবর স্ভাবছেধে। তাই এই অনুষ্াননর আড়বের তাঁনক থয থব�  
ছবব্রতও কনরছিে  তার পছরিে পাওো যাে ভাই-ছে ইছদেরা থদবীনক থেো 
থকৌতুক্- ছমছরিত একছট ছিছিনত “েেনজ্জ থোনকর কানি বকছফেত ছদনে 
বেনত ইনছি কনর, থদািাই থতামানদর, আছম এর জন্ দােী নই, তবু আছম 
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রবীন্দ্রনানথর জীবদে�ার কনেকছট জ্ছদন পােননর ইছতবৃত্

মাপ িাই - ভছবষ্নত আর কেননা েত্র বিনর পড়বার দুে্ছত ঘটাব না”।   
১৯৩৭ থথনক ১৯৪১, জীবননর এই থ�ষ িার বির কছব নানা 

�ারীছরক অেুস্তাে কাটান। ১৯৩৭ োনে একবার অনিতন্ িনে পনড় 
তাঁর অবস্া আ�ঙ্াজনক িনে পনড়ছিে, ছকন্তু ছতছন থেনর উনি আবার 
অনপক্াকৃত স্াভাছবক েৃজন�ীে জীবনন ছফনর থযনত থপনরছিনেন। এর পর 
আবার থয গুরুতর অেুস্তা ১৯৪০ এ আনে তা থথনক ছতছন আর থেনর 
উিনত পানরন ছন। 

এটা েক্্ করার ছবষে থয প্রবীণ বেনের এই অেুস্তা নবীনতার 
ছির-পূজারী কছবনক মৃতু্- েনিতন কনর তুনেছিে। তাঁর ভাষা, িদে ও েুর 
থযন আেন্ন ছবদানের একটা বাত্া বিন কনর  আনছিে। ছকন্তু তা েনত্ত্বও 
তাঁর কাব্েৃছটিনত এই েমনেও িদে ও আছগেক ছননে নতুন পরীক্াছনরীক্ার 
িাপ রনেনি। ‘প্রাছন্তক’ ((১৯৩৮), ‘থেঁজুছত’ (১৯৩৮), ‘থরাে�য্াে’  
(১৯৪০), ‘জ্ছদনন’ (১৯৪১) ও ‘আনরাে্’ (১৯৪১) এই কাব্েংগ্রিগুছে 
একছদনক েভীর জীবনানুভূছতর স্পন� ্আর অন্ ছদনক মৃতু্ ও মত্্প্রীছতর 
প্রকান� অোমান্ িনে উনিনি।  থযমন ‘থেঁজুছত’থত, ৭৮তম জ্ছদনন, কছব 
ছেেনেন ‘আজ মম জ্ছদন। জ্ছদন-মৃতু্ছদন, একােনন থদাঁনি বছেোনি/ 
দুই আনো মুনোমুছে ছমছেনি জীবনপ্রানন্ত মম’।  

অেুস্ কছব মংপুনত বমনত্েী থদবীর আরিনে থব� ছকিুছদন কাটান 
১৯৪০ োনে। তাই থেোননই তাঁর আছ�তম জ্জেন্তী পাছেত িে। 
থযোননই থাকুন না থকন কছব তাঁর ‘েব িনত আপন’ �াছন্তছননকতনন 
থফরার জন্ ব্াকুে িনে থাকনতন। তাই একটু েুস্ িনতই ছতছন মংপু 
থথনক থবােপুনর  ছফনর আনেন।

কছবর জীবননর এই থ�ষ বিরছটনত �াছন্তছননকতন দুছট উনলেেনযাে্ 
ঐছতিাছেক ঘটনার োক্ী িে।  ১৯৪০ এর থফব্রুোছর মানে মিাত্মা োধেী ও 
কস্তুরবা �াছন্তছননকতনন আনেন অেুস্ কছবর েনগে থদো কনর তাঁনক  রিধো 
জানানত। কছবও বধুে ও েম্ানীে অছতছথ ছিনেনব তাঁনদর ছবন�ষ েমাদনর 
অভ্থ্নার আনোজন কনরন। ভারনতর জাতীে জীবননর দুই মিানােক 
থ�ষবানরর মত থস্িাছেগেনন আবধে িন  এই আরিনমর িাোে। রবীন্দ্রনাথ 
একছট মমস্্প�্ী ছিছির মাধ্নম তাঁর মৃতু্র পর ভছবষ্ত প্রজন্র জন্ 
�াছন্তছননকতননর স্াছেনত্বর ভার োধেীছজর িানত েঁনপ থদন। োধেীছজও েমগ্র 
জাছতর উত্রাছধকার ছিনেনব এই প্রছতষ্াননর  েংরক্ণ েকে ভারতীনের 
দাছেত্ব বনে বণ্না কনরন।  

আর ৭ই আেটে অক্নফাে্ ছবশ্ছবদ্ােে তানদর েুপ্রািীন ছনেমাছদ, 
প্রনটাকে, েছরনে থফনে ছবনদন�র েুদূর ছনভৃত এক আরিনম ছবন�ষ 
েমাবত্ননর মাধ্নম কছবনক োম্াছনক ‘েক্টর অফ েজ’ উপাছধনত ভূছষত 
কনর। অক্নফানে্র তৎকােীন অধ্াপক েঃ রাধাকৃষ্ণ ও ভারতীে েুপ্রীম 
থকানট্র প্রধান ছবিারপছত ে্ার মছরস্  েোর এই েমাবত্ন পছরিােনার 
দাছেত্ব পােন কনরন। অক্নফানে্র ছনেম অনুযােী অনুষ্ানছটর োছতন 
ভাষাে গ্রছথত িে। আনুষ্াছনক পনব্র থ�নষ ে্ার মছরস্  কছবনক অছভনদেন 
জানান ইংনরছজ ভাষােত “Congratulations to Oxford’s youngest 
graduate”. উত্নর অক্নফানের্ এই নবীনতম স্াতকছট েমােত 
অছতছথনদর ছবস্মোছভভূত কনর তাঁর আনুষ্াছনক কৃতজ্ঞতা ছননবদন কনরন 
েুপ্রািীন েংসৃ্ত ভাষাে, স্তঃসু্ত্ভানব।  উৎফুলে েোর প্রছতশ্রুছত থদন 
থয ছতছন তাঁর প্রছতনবদন  অক্নফাে্ ছবশ্ছবদ্ােনে পািাবার েমে এই 
অোমান্ অছভজ্ঞতাছট উনলেে করনত অব�্ই ভুেনবন না থয ভারতীে কছবর 
পাছন্ডনত্র থিাঁোে োছতন এবং োছতনানুে ছবছবধ ভাষার জননী স্রূপ  
েংসৃ্ত ভাষাও এই ভাবেম্ভীর অনুষ্াননর অং� িনত থপনরছিে।  

১৯৪১, কছবর অেুস্তা রিম� জছটেতর িনত থানক। এর আনে 
কনেক বির ধনরই পেো বব�ানের উৎেনবর েনগে �াছন্তছননকতনন কছবর 
জন্াৎেব পাছেত িত। এ বিরও তাই পেো বব�ানের ছদন আরিমবােীরা 
যথােম্ভব অনাড়বের পছরনবন� জ্জেন্তী পােননর আনোজন কনরন। 
মিাযুনধের োমানোনের মনধ্ও নববষ ্উপেনক্্ কছব মাননবর জেোন্ ই  

থ�ানানেন। “ওই মিামানব আনে”, েদ্-থেো এই কছবতাছটর অং�ছবন�ষ 
ছতছন  োন ছিনেনব  েুর থদন যানত নববনষ্র ছদন এছট োওো িে। অেুস্ 
দুব্ে �রীর ছননেও কছব থিঁনট েভাে আনেন এবং দুব্ে ছকন্তু েুেছেত 
কঠেস্নর ছতছন থিাট এক্ ছট ভাষণ থদনঃ “আমার মত থেৌভাে্ অছত অল্প 
থোনকরই আনি। শুধু থয আমার স্নদ�বােীরাই আমানক ভােনবনেনিন তা 
নে, েুদূর থদন�রও অননক মনস্ী-তপস্ী-রছেক আমানক অজরে আত্মীেতা 
দ্ারা ধন্ কনরনিন। জাছন না আমার িছরনত্ কনম্ কী েক্্ কনরনিন। 
েকনের এ থস্ি-মমতা-থেবা আজও আছম অন্তনরর  মনধ্ গ্রিণ কনর 
প্রণাম কনর যাই তাঁনক ছযছন আমানক এই আশ্চয্্ থেৌরনবর অছধকারী 
কনরনিন”।  

এই অনুষ্াননই রবীন্দ্রনানথর থ�ষ প্রবধে ‘েভ্তার েংকট’ পাি 
করা িে। েম্ভবত তাঁর �ারীছরক অক্মতার কারনণ প্রবধেছট পানির 
দাছেত্ব পনড়ছিে আিায্্ ছক্ছতনমািন থেননর ওপর। তাঁর দীঘজ্ীবননর 
অছভজ্ঞতার আনোনক কছব প্রাি্ ও পাশ্চানত্র ইছতিাে পয্্ানোিনা কনর, 
েমস্ত ঘাত-প্রছতঘাত, েম্ান-অেম্ান, জে-পরাজে েি মানুনষর বহুমাছত্ক 
জেযাত্ানকই অছভনদেন জাছননেনিন এই প্রবনধে এই বনে, “মানুনষর প্রছত 
ছবশ্াে িারাননা পাপ। থে ছবশ্াে থ�ষ পয্্ন্ত রক্া করব...।  মনুষ্নত্ব্র 
অন্তিীন, প্রছতকারিীন পরাভবনক িরম বনে  ছবশ্াে করানক আছম অপরাধ 
বনে মনন কছর”।  

পঁছিন� বব�ানের ছদননও আবার জ্জেন্তীর থিাটোট উৎেনবর 
আনোজন ছিে। ঐ ছদনন “েভ্তার েংকট” অছভভাষণছট পুছস্তকা আকানর 
প্রকা� করা িে। তাঁর কনেকছট কছবতার েঙ্েন ‘জ্ছদনন’ গ্রন্থছটও 
এই ছদনন আত্মপ্রকা� কনর। আরিমবােী েুরকার ও োেক �াছন্তনদব 
থঘানষর উপনরানধ রবীন্দ্রনাথ জ্ছদননর থ�ষ োন রিনা করনেন ‘পূরবী’ 
কাব্গ্রনন্থর ‘পছিঁন� বব�াে’ কছবতা থথনক থনওো “থি নূতন, থদো ছদক্  
আরবার জন্র প্রথম শুভক্ণ”  অং�টুকু একটু অদেবদে কনর।  এনত 
েুরানরাপও ছননজই করনেন। এটা ২৩থ� বব�াে। �াছন্তনদব থঘাষ থেনে 
থ�ানানেন ঐ ছদননই।  থবাধিে কছবর পুনরাপুছর পিদে িে না, কারণ 
পনরর ছদন আবার োইনত িনেছিে �াছন্তনদবনক। ছদ্তীেবার শুনন কছব 
বল্ থেন “ি্াঁ, এবানর িনেনি”। ঐছদন েধে্াে উত্রােণ বাড়ীর বারাদোে 
‘ব�ীকরণ’ নাটকছট মচিস্ িনেছিে এবং  কছব আরাম-থকদারাে শুনে/বনে 
এছট থদনেছিনেন।  

থদ�-ছবনদ� থথনক জ্ছদননর শুনভছিাবাত্া এে প্রিুর যার 
মনধ্ একছট মিাত্মা োধেীর, ছেনেনিন “ Four-score not enough, 
may you finish five”. Love, M K Gandhi. থরােজীণ্ অবস্ােও 
কছবর স্াভাছবক থকৌতুকপ্রবণতা থিনড় যাে ছন, ছতছন উত্র পািানেনঃ 
“Thanks message. Four score is impertinence, five will be 
intolerable”, Regards, R N Tagore.

জুোইনের থ�নষর ছদনক কছবর �ারীছরক অবস্ার অবনছত শুরু িে 
এবং, অছনছিা েনত্্ত্ব ও,  ২৫ থ� জুোই তাঁনক কেকাতাে ছননে যাওো িে 
যথাযথ ছিছকৎোর জন্। মৃতু্পথযাত্ী কছবর কল্পনা এবং েৃজনী �ছতি ছকন্তু 
থথনম যাে ছন।  ২৭ থ� জুোই ছননজর িানত তাঁর থ�ষ কছবতাছট থেনেন 
“প্রথম ছদননর েূয্/প্রশ্ন কনরছিে/েত্ত্বার নূতন আছবভ্ানব - থক তুছম?/ 
থমনে ছন উত্র। বৎের বৎের িনে থেে/ ছদবনের থ�ষ েূয্ /থ�ষ প্রশ্ন 
উচ্চাছরে/পছশ্চম োেরতীনর ছনস্তব্ধ েধে্াে – থক তুছম?/ থপে না উত্র।।“  

তাঁর থ�ষ দুছট কছবতা, ‘দুঃনের আঁধার রাছত্’  এবং ‘থতামার েৃছটির 
পথ’, যথারিনম ২৯থ� এবং ৩০থ� জুোই এ, থরাে-দুব্ে কনন্ঠে বনে 
ছেনেছিনেন এবং রাণী িদে েযননে ছেনে ছননেছিনেন - কানের ছবিানর যা 
মানুনষর জন্ কছবর জীবননাপেছব্ধর েব্ন�ষ বাণী। 

১৯৪১ এর ৭ই আেটি, বাংোর ১৩৪৮ এর ২২থ� রিাবণ কছবর 
মিাপ্রোনণর ছদন। এছটও তাঁর থদ�বােী ছনেছমত রিধোভনর স্মরণ কনর।   
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       - 奥田 由香（Yuka Okuda）

                   －ベドナ、深き哀しみの海へ

世界のどんな言語にも、一瞬にして感性を揺さぶる不思議な
力を持つ一言があるに違いありません。その奥行きは人それぞ
れであったとしても、様々な経験を通して意識的に、あるいは無
意識のうちに培った精神の中枢に響く言葉。いずれにせよ、そ
れは感じる心と決して切り離すことはできません。美しいと心が
感じなければそこに美は存在しない―と信じるタゴールの考え
を拠り所とすると、そこには言葉も生まれないということになるで
しょう。つまり、人の心は、身体の細胞が日々生まれ変わるよう
に、浮遊する透明な問い掛けを捉え、応えようと常に響き合うこ
とを欲していると言っていいのかもしれません。

ベドナ、深い哀しみ、痛み、苦悩を意味するこの言葉は、ベン
ガルに生きる人々にとって、いのちの重みを実感させる響きでは
ないでしょうか。日常にありながら、そこに潜む無常の生を繋ぎ
とめるため、錨を沈黙の海へ下ろすかのように、感性を揺らす一
言なのでは。

より深き哀しみを、タゴールはなぜ大いなる神に請うのでしょ
う。誰しも、心の平安を日々願うのではないのでしょうか。タゴー
ルは答えます―シャンティ、平安はたやすく得られるものではな
いと。そこに愛がなければならないから。愛は、祝福をもたらす
のと同じ様に、哀しみをももたらすということを、分け隔てなく受け
容れる心に始まるのだと。

そう、哀しみを受け容れることが如何に難儀なことかは言うま
でもありません。ベドナ、それは外界から降ってくるものではな
く、自身の内に潜む捉えがたきものだからです。タゴールは、心
のこの孤独な葛藤が言の葉に、旋律に、色に、舞いに映し出さ
れることを待ち望んでいると感じています。歌に心が放たれると、
あらゆるものが一瞬にして生まれ変わるのは、旋律に、流れるい
のちの光が真に触れるからだと。しかし、その光は容易く感じら
れるものではないから、それは得難い一瞬であり、人は何度も、
何度も見失ってしまうのだ、と。

タゴールは歌います―

এনি  পরম ব্যথায় পরান িাঁপায়,   িাঁপন বনষে লানে।
     োনতিসােনর দেউ দেনল যায়, সুন্দর তায় জানে।
          আমার   সব দচতনা সব দবেনা   রনচল এ দয িরী আরাধনা--

               দতামার পানয় দমার সাধনা মনর না দযন লানজ।
                   বন্দনা দমার ভনঙ্গনত আজ সঙ্গরীনত নবরানজ॥

言葉にならない　哀しみの深みに　魂は震え、胸は高鳴る

穏やかな水面に　白波が立ち、眩い煌きとなる

心を揺する問いかけに、悼みの果てに綴りあげた　

この祈りを君の元に　捧げましょう、

まじまじと絶やすことのないように

我が賛歌を　今、たおやかな舞いにのせ　

歌いましょう、高らかに

থবদনা

言葉を超越した哀しみに遭遇し、魂が震えるという感覚を通し
てはじめて見えてくる煌きがあるという、その事は、乾いた大地
に雨が行き渡るように、萎えた心に沁み込みます。そして、柔ら
かな掌で悼みを掬い上げるのは愛あればこそ、祈りという再生の
力となるのでしょう。

恩師、モホルディ（故・コニカ・ボンドパッダエ先生）の歌うベド
ナは、愛の中に切なく響いています。

দবেনা িরী ভাষায় দর
          মনম্ মম্নর গুঞ্জনর বানজ॥
দস দবেনা সমরীনর সমরীনর সঞ্ানর,
     চঞ্ল দবনে নবনবে নেল দোলা ॥
          নেবাননো আনি ননদ্ািারা নবরনি
     তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্ানর,
          মননানমািন বনু্--
                   আকুল প্ানে
              পানরজাতমালা সুেন্ িানন॥

ベドナ　私の痛みは、何を囁いているのか

　			心の奥深く　ざわざわと音をたて

その痛みは、風のむくまま　流れ流れて

気ぜわしく世界を　ゆらす

　				夜通し　眠れぬまま　君を待つ

その楽園の戸口で

　				君よ、愛しき友――

打ちひしぐ　この命を

　				パリジャトの　花の香に包む

パリジャトの花は、一年中眠っていて、春が来たら真っ先に伝
えようと真っ赤に燃える花を咲かせます。日本ではデイゴの花、
しっかりとした幹に支えられるこの樹を沖縄では喜びを運ぶ花と
呼ばれ、県花でもあります。インドでは、天地創造神話に、神様
と悪魔が不老不死（オムリト）を求め、協力し合って海を掻き混
ぜ世界に様々なものを生み出した際、パリジャトの樹も創造され
たと語られています。インドラ神の楽園の花だという謂れもあるよ
うですが、日暮れと共に散ってしまうこの花は、オムリトはムリト（
死）の対極にあるのではないことを馨せるかのようです。

タゴールの歌集『ギトビタン』には、この歌は春の歌に分類さ
れています。しかし、タゴールにとって、季節も人生も祈りも切り
離せるものではなく、この春の歌では、音、色、匂いといった感
覚を通して、言葉にならないベドナの重みがじんわりと伝わって
くるのです。喜びと悲しみの巡りめぐる時の流れの中で、共鳴す
る何かがあるのではないでしょうか。言葉でありながら、言葉を超

えた、祈りの中に。	

より深き哀しみを、深淵なる悼みを

授けよ、我が心の真を揺さぶる力を

　　－ラビンドラナート・タゴール


