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Abstract 

Fairytale (Rupkatha) is the treasures of Bengal and the Bengalees. The eternal tune of 

affection of Bangladesh is echoed in fairytales. Fairytale is not totally unreal; our down to 

earth social reality is reflected in fairytales. Fairytale is oral literature. It is still unknown 

when the first fairytale was composed. Fairytale is supposed to be the pathfinder of a novel. 

It is not only the story of King-queen, Prince-princess, conversion field and monster-demon. 

There are hatred for wives, love and affection for children in fairytales. Children are given 

most priority here. Most famous edition of fairytales are– ‘Thakurmar Jhuli’ and 

‘Thakurdadar Jhuli’ by Dakshinaranjan Mitra Majumdar. 

In Bengali Poetry, the poets have used fairytales to show the excellency of poetry. The 

tradition and succession of fairytales is followed up in Bengali Poetry. Rabindranath 

succeded to Kalidas. And in Bengali Poetry Rabindranath has been succeeded by 

Jibanananda. Both Rabindranath and  Jibanananda have shown their excellency in using 

fairytales in their poetry. In many of his poems from ‘Kari O Komal’ and ‘Sonar tari’, 

Rabindranath Tagore has used fairytale as a mirror of modern society. Long-forgotten past 

obsessed with fairytale and a feeling of nostalgia have been found in many of 

Jibanananda’s poems. In ‘Rupasi Bangla’, he has painted the excellency of fairytale 

through the beauty of Bangla. Rabindranath and Jibanananda have rebuilt the excellency of 

fairytale in their poetry. 
 

Key Notes: Oral literature, realistic portrayal of society, priority of children, love and 

nostalgia. 
 

।। এক ।। 
 

     কবফ মম প্রথভ রূকথা ৃধি বধছর মক জাবন? আভাবদয ঐধতয মজবগ আবছ রূকথা। ফাঙাধর হৃদ মম 

কত যর, ধনভবর এফাং ধফত্র ধছর রূকথাগুধরবতই তায ধযচ মভবর। কাবরয ম আধফরতা তখন ফাঙাধর 

জীফবন বয কবয ধন। মই স্মৃধতয ক্ষীণধাযা নানা ফনু্ধয বথ, নানা ধফলভতা ভাজফাধত ব আব। মই মকার 

- ুকুয বযা ভাছ, মগারাবযা ধান, মগাারবযা মগারু- াধযবধছ আভযা। একধদবক ধফশ্বাবনয প্রবাফ অনযধদবক 

অভ মযেঁবনায তীক্ষ্ণ নখয- ফাঙাধর াধযববছ অবনক ধকছু, মল ধনভবর হৃদবয ধফত্রতাটুকু। মই ধি - 

কুটীবযয গৃবকাণ, ঠাকুযভায য মেধক্ত স্বয, উবেধরত ধশু, ধভধটধভধট প্রদী, যাজবুত্রয ক্ষীযাজ মঘাড়া, 

মতান্তবযয ভাঠ, ুবাযাণীয দুরু দুরু হৃদ, আভাবদয ভৃধত্তকারগ্ন ফাস্তফতা অনুক্ষণ মজবগ থাবক। 
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     মই রূকথায ুযাতনী স্মৃধত মফৌধিক ফীক্ষবণ স্রিা াংক্রধভত কবয মদন একার ভধথত হৃদ মখােঁড়া াধবতয। 

আভাবদয নানাভুখী ফাস্তফতা শুষ্ক ধভব  তত্ত্বফধজবত এই জীফনকথা নানান মফদনা উত্তাব জাধতয ধফস্মৃত জঠয মথবক 

াধবতযয অঙ্গবন ধচযত্ব রাব কবয। মই দূযাগত অন্তবফবদনা াধবতয নফভূধতব রাব কবয। ফাাংরা াধবতযয প্রস্ত 

রীরাবূধভবত রূকথা চচবা কভ  ধন। অফযই ফুধিভান অবীক্ষা। 
 

     বাযতী াধবতয কাধরদাবয উত্তযাধধকায ফন কবযবছন যফীন্দ্রনাথ। আয ফাাংরা াধবতয যফীন্দ্রনাবথয মথাথব 

উত্তযাধধকাযী জীফনানন্দ। যফীন্দ্রনাথ এফাং জীফনানন্দ দুই কধফয কধফতা রূকথা এববছ। দুই কধফয কধফতাবক 

শ্রীভধিত কবযবছ রূকথা। 

 

।। দুই।। 
 

     ঐধতয যফীন্দ্র কধফতা আশ্চমব মাদুধক্তবত রূান্তধযত। রূকথায ফযফাবয কধফতা যযভ, ফাঞ্জনভ এফাং 

মৌন্দমবভ ব বঠ। যফীন্দ্রকাফয াধনায শুরু মথবক মল মবন্ত মরাকাধবতযয এই াখা জাগ এফাং ঞ্চযভান 

ধছর। যফীন্দ্র ধনভবাবণ রূকথায াংবেলজাত ধফধনভবাণ এই ৃধিবক শুধু ধফবাধলত ন, অরূ কাফয রাফবণয মাধবত 

কবয। অফবল আবরা ডুফু ডুফু অস্তাভান ূবমবয মগাধূধর ছটা ‚কধড়  মকাভর‛- এয উত্তযণবূধভবত যফীন্দ্রনাথ 

টাুয টুুয ফৃধিয ব্দ মাবনন। রূকথায ফযফায ভৎ স্রিায কাফযবুফবন ধচযন্তন ব যইর।  
 

‚ফৃধি বড় টাুয টুুয‛ কধফতা কধফ ধরবখবছন-  

 ‘ াবযবত ফৃধি এর, ঝাা গাছারা। 

এ াবযবত মভবঘয ভাথা একবা ভাধণক জ্বারা। 

ফাদরা াা ভবন বড় মছবরবফরায গান 

ফৃধি বড় টাুয টুুয, নবদ এর ফান। 
১
 

 

     মভবঘয গুরু গুরু ডাবক ফৃধিয ব্দ শুনবত শুনবত রূকথায অযীযী নাধকা ভবনাজগবতয ফৃত্তয অযবণয মখন 

দূযতয ব মা, তখন কধফ ফুধঝ অধবভানী ব বঠন-  
 

‚ভবন বড় ুবাযাণী দুবাযাণীয কথা, 

ভবন বড় অধবভানী কঙ্কাফতীয ফযথা। 

ভবন বড় ঘবযয মকাবণ ধভধটধভধট আবরা, 

একটা ধদবকয মদাবরবত ছাা কাবরা কাবরা। 

................................................................ 

তাধয বঙ্গ ভবন বড় মভঘরা ধদবনয গান-  

ফৃধি বড় টাুয টুুয নবদ এর ফান‛। 
২
 

 

     যফীন্দ্রনাথ তােঁয ৃি কঙ্কাফতীবক ফাস্তবফয রূঢ় মযৌদ্রাবরাবক োন কযান ধন। ফুিবদফ তায কঙ্কাবক ঙ্কা কযবত 

ভানা কবযন, আয আভাবদয কঙ্কা দূযফতবী ফাস্তফতা ভত ফদর কবযন। যফীন্দ্র হৃদ টরভবর ন, ধফশ্বা যাবখন। 

কাবরা কাবরা ছাা, টুপ্ টুপ্ ফধৃি, ধযবফবয শ্রী  মৌন্দবমবয নানাভুখী স্বম্ববয কধফ প্রশ্ন কযবত ভানা কবযন। 

ভবন কবযন ুবাযাণী দুবাযাণীয চফধযতা, অনুবফ কবযন কঙ্কাফতীয ফযথা। এ ফযথা শুধু কঙ্কাফতীয ন, শুধু 

যফীন্দ্রনাবথয ন, বতক মুবগয কধফবদয হৃদ ঐশ্ববমবয বতক মফদনায তধকা। 
 

     যফীন্দ্রকাবফয রূকথায অখন্ড প্রায। বাবফ অনুবূধতবত এফাং স্মৃধত“ত্তা। ‘কধড়  মকাভর’“এয উকথা, ধশু 

কাবফযয ‘াত বাই চম্পা, ‘ফীযুরুল’, ‘যাজায ফাধড়’, ‘মনৌকামাত্রা’, ‘ছুধটয ধদবন’, মখাকায যাজয’, ‘রুবকাচুধয’, 

‘মানায তযী’ কাবফযয ‘ধফম্বফতী’, ‘যাজায মছবর  যাজায মভব’, ‘ধনধদ্রতা’, ‘ুবতাধিতা’, ‘কধণকা’ কাবফযয ‘চুধয-
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ধনফাযণ’, ‘কল্পনা’ কাবফযয ‘জুতা- আধফস্কায’, ‘মখা’ কাবফযয ‘ফ মবধছয মদ’, ‘রাতকা’য আর’, ‘ধশু 

মবারানাথ’-এয, ‘ফুধড়’, ‘ভাযা’, ‘মজযাধতলী’, ‘াত ভুবদ্রয াবয’, ‘মখরাববারা’, ‘যাজা  যাণী’, ‘ইচ্ছাভতী’, 

‘দুবাযাণী’, ‘ূযফী’ কাফযগ্রবেয ‘মাত্রা’, ‘ভহুা’য ‘াগধযকা’, ‘ধযবল’ কাফযগ্রবেয ‘যাজুত্র’ প্রবৃধত অজস্র 

কধফতা যফীন্দ্রনাথ যাজুবত্রয ভতই ফধন্দনী যাজকনযায স্বপ্নবক আকূর আকাঙ্ক্ষা বালা ধদববছন। 
 

     ভধুভারা, ুষ্পভারা, ভারঞ্চভারা, কাঞ্চনভারা, ঙ্খভারাবদয যফীন্দ্রনাথ আত্মস্থ কবযন। যফীন্দ্র ৃধিয েীবূধভবত 

কল্পনায মভাভী যাজকবনযযা ফয াবফন না, তা বত াবয না। 
 

     যফীন্দ্রনাবথয ‘ধফম্বফতী’ কধফতা ‘ঠাকুযভায ঝুধর’য ‘ীত ফন্ত’ গবল্পয প্রফৃধত্ত  ঈলবায রূধচত্র। ধফম্বফতী  

যাজুবত্রয ফবধফঘ্নজী মপ্রভ াশ্বত কাবরয টবুধভবত প্রতযক্ষ। 
 

‚ভধযবত মদবখধছ তাবয আন ম্মুবখ, 

কায মপ্রবভ ফােঁধচর ম ধতবনয মভব,‛ 
৩
 

 

     ুযাবনা রূকথায নতুন ধফনযা, একধট ভানফী ভবনয স্বাবস্থযাজ্বর মপ্রভ-মৌন্দমব অাধাযণ কাফযফযঞ্জনা ধক্ত। 

প্রফৃধত্ত এফাং কু্রযতা জী বত াবয ধন। এই একাবর মই শুিীর ধফত্রতায ুফাতা আয মনই। ফযধক্ত অথফা 

মগাষ্ঠীয একক ধকাংফা মুথফি অযাধ বযতায অধবা ব দােঁড়া কখবনা কখবনা। অভানফ াফফৃধত্ত ফযধক্ত 

ভনবন  ভাবজ নানা রূব আব। আভাবদয অপ্রাধত আয প্রাধত জধনত তাাই ধক ‘ধফম্বফতী’ কধফতায যাণীয 

প্রকৃধত  ঈলবাজধনত দাবয প্রতীকরূ। রূকথায কাবর এই অ প্রফৃধত্তগত অযাধ ফবজী বত াবয ধন। 

ধফশ্বমুি যফতবী যফীন্দ্রনাথ াংী ধছবরন“ ‘বথ বথ গুতব গূঢ়পণা’।
৪
 আয ধেতী ধফশ্বমুবিয য াংী 

অধবভানী যফীন্দ্রনাবথয ধফশ্বা মববঙ মা“ ‘ভানুবলয উয ধফশ্বা াযাবনা া’।
৫
 ধফশ্বা াযাবনায এই মফদনা 

ধফশ্বাব ধস্থত ফাবকয ধফশ্বাবয প্রধত প্রশ্নধচহ্ন এবন ধদববছ। রূকথায মুবগ ভানুবল ভানুবল ম্পকব ধছর স্বাবাধফক, 

যাণী মকাটাধরনীবক বম্বাধন কবয মেূণব বাবফ মকাটাধরনী ধদধদ ফবরন। ধনী দধযবদ্রয ফযফধান থাকবর ভানুবল 

ভানুবল জ ম্পকব ধছর। রূকথা খুফ টানত যফীন্দ্রনাথবক। বৃতয যাজকতবেয শুকবনা খােঁচা ডুবফ মাা চবফ 

ধতাভীয মই কযস্পব মবতন না যফীন্দ্রনাথ। চাকয, দাবযাান, দা দাীযাই াভানয রূকথা শুধনব তায 

ধশুভনবক তৃত মযবখধছর। অজস্র কধফতা কধফয মই অনয অনুবফ কথান্তয প্রধতধ্বধনত । যফীন্দ্রনাথ শ্রী 

দধক্ষণাযঞ্জন ধভত্র ভজুভদাবযয ‘ুষ্পভারা’ অফরম্ববন াঠকবক উায ধদবরন রূকথায আশ্চমব গন্ধফাী- ‘যাজায 

মছবর  যাজায মভব’ কধফতাধট। দধক্ষণাযঞ্জন ধভত্র ভজুভদায ধরবখবছন– 
 

‚মকাটাবরয ঘবয মকাটাবরয মছবর, যাজায ঘবয যাজকনযা 

ধদবন ধদবন ফাবড়। 

একজন চন্দবনয ুতুর, 

একজন পুবরয প্রধতভা। 

........................................ 

এই যকবভ ােঁচ ােঁচ ফছয মা। 

ঞ্চভ ফ ’মত কনযা ুষ্পভারা, 

যাজা ধদর াঠারা। 

      ফাবযা ফৎয য, একধদন, ধরধখবত ধড়বত যাজকনযায াবতয করভ খধা মকাটারুবত্রয আবনয কাবছ 

ধড়া মগর। 

      যাজকনযা ফধরবরন,- ‘মকাটারুত্র। করভধট তুবর দা’।  ধকছু না ফধরা, মই প্রথভ যাজকনযায ধদবক চাধা, 

আবস্ত, মকাটারুত্র, করভ তুধরা ধদর। 
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     এধক ! মই ধদন মথবক যাজকনযায াবত করভ আয থাবক না, মযাজ খধা ধড়া মা। যাজকনযা ধকছু ফুধঝবত 

াবযন না‛।
৬
 

 

     যফীন্দ্রৃধিবত অফয মকাটারুত্র ‘যাজায মছবর’। আধুধনক কাফয ধযণধতয কথা ভবন মযবখ কাধনীয প্রবাজনী 

াংস্কায কবযবছন ধতধন। - 
 

‚যাজায মছবর মমত াঠারা, 

যাজায মভব মমত তথা। 

দুজবন মদখা ত বথয ভাবঝ, 

মক জাবন কবফকায কথা‛।
৭
 

 

কধফতাধট মল ববছ ঐধতয আয মযাভাধিকতায ভধুয যধক্ত ধনবগব- 
 

‚যাজায মভব কায মদধখবছ ভুখ 

যাজায মছবর কায াধ 

ফাদয ঝয ঝয, গযবজ মভঘ 

ফন কবয ভাতাভাধত। 

ধখাবন ভাথা যাধখ ধফথান মফ, 

স্ববন মকবট মা যাধত‛। 
৮
 

 

     এভন অজস্র কধফতা যফীন্দ্রনাথ রূকথায মচনা জগতবক ফধধফববশ্বয কভবধাযায বঙ্গ মুক্ত কবযবছন। এই 

আবরাকতত ৃধথফীয ভুবখাভুধখ দােঁধড়ব আধুধনক াঠকবক অনন্তকাবরয আহ্বানধ্বধন শুধনববছন। স্ববাফতই 

কধফতা ‘মঢউব মঢউব যীয নাচন’, ‘মমবত মমবত নদীয তীবয’, ‘ফযঙ্গভা আয ফযঙ্গভীবয’, যাজুত্র মতান্তবয থ 

াধযব মপবর। শুধু তাই ন, আভাবদয কথা ধদব কথা না যাখবত াযায ফধন্দনী ধপ্রায অধস্তত্ব অনুবফ কধয তায 

কধফতা– 
 

‚কথায ভবধয রূকথা। 

বুবরধছ ধপ্রায ভবধয আবছ মই নাযী, 

মম থাবক াত ভুবদ্রয াবয, 

মই নাযী আবছ ফুধঝ ভাায ঘুবভ, 

মায জনয খুেঁজবত বফ মানায কাধঠ‛।
৯
 

 

     রূকথা মম রূক বত াবয, আভাবদয ধচযবচনা ৃধথফীবক ধফধচত্রতয অধবধনবফব গ্রণ কযবত াবয, 

কধফতায নন্দনতবত্ত্ব অধতধযক্ত ডাইবভনন ধদব যফীন্দ্রনাথ ফাঙাধরয স্মৃধতধফজধড়ত ভানস্বাস্থযবক ধপধযব আনবরন 

নতুন ৃধিয দীাবরাবক। 

 

।। ধতন ।। 
 

     ঐধতয জীফনানবন্দয আইবডনধটধট। এক ক্লান্ত অফন্নতা ইধতাবয নানা ফােঁবক ানা ধদববছ জীফনানবন্দয 

কধফতা। ধতধন ফাাংরা রূকথায মমাগ ধফবাগ ধভধরব মপ্রবভয আইধডাবক প্রতীকাধত  কযবরন ভাাজার জড়াবনা 

ঙ্খভারা। 
 

     শুধু ‘রূী ফাাংরা’ মতই এযকভ অতীত আতধত ন, কাফয জীফবনয প্রা শুরুবত ‘ধুয ান্ডুধরধবতই রূকথা 

এবধছর চভধন্তক ধূযতা ধনব– 
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‚মচাবখয মদখায াত মছবড় ধদব মই আবরা ’ম আবছ ধস্থয ; 

ৃধথফীয কঙ্কাফতী মবব ধগব মইখাবন া ম্লান ধূবয যীয;‛
১০

 
 

     নগযাবনয মচাযাফাধর, ফধযবূধভবত হৃদবয ধফরযকযণী মখন কারাবভবঘয ধতক্ত স্বাবদ ধফধফক্ত ব বঠ, 

জীফবনয মই ‘অদ্ভুত আেঁধাবয’ ধফক্ষত জীফনানন্দ ক্ষবতয উভ মখােঁবজন রূকথায অযীযী চধযত্রগুবরাবত। 

ফাঙাধরয ত্তা স্মৃধতবত একীবূত আবরা আেঁধাযী অফাস্তফ চধযত্রগুবরা বতা তয ন, কধফ কল্পনা তা একান্তই 

তয ধছর। আধুধনক বযতায ফফাী ধফলন্নতা মথবক আবূধভ প্রাধযত ধফশ্বাবয ধফন্দুবত ধস্থয থাবকন ধতধন। - 
 

‚ৃধথফীয ঙ্খভারা নাযী মই- 

আয তায মপ্রধভবকয ম্লান  

ধনিঃঙ্গ ভুবখয রূ, 

ধফশুষ্ক তৃবণয ভত প্রাণ, 

জাধনবফ না মকান ধদন জাধনবফ না; 

করযফ ক’ময উবড় মা 

ত ধেগ্ধ স ূমব 

যা াশ্বত ূবমবয তীব্রতা‛। 
১১

 
 

     জীফনানবন্দয কধফতা প্রকৃধত মমন কনযারূধনী। ধীযগাভী ন্ধযা কনযায এবরাবকী চুবরয ভস্ত ধফশ্বত্তাবক 

গ্রণ কবয।– 
 

‚ফাাংরায নীর ন্ধযা- মকফতী কনযা মমন এববছ আকাব : 

আভায মচাবখয ’বয আভায ভুবখয ’বয 

চুর তায বাব।‛
১২

 
 

     আকাঙ্ক্ষায কঙ্কাফতী। ধধবয মবজা কধচ কধচ ফুজ ঘাব ধভব আবছ তায মােঁদা গন্ধ। অতএফ ৃধথফীয রূ 

মখােঁজায দযকায মনই। কধফ গল্প ফরবফন, ম গল্প ‘হৃদ খুেঁবড় মফদনা জাগাবনা’য ভতই ধফলন্ন স্মৃধতবাযাতুয। 
 

     এক নীর নীরাব ফযথা কধফয হৃদ ভুক্ত ব নীর আকাব ধভবর মাবচ্ছ মমন। ভাৃধথফীয ‘ঙ্খভারা’ 

রূকথায যীযী ীভানা মধযব কধফয ভানবূধভয উফবয ফনধফতাবন ধভব মাবচ্ছ। ফনরতায রতাবফধিত ীভানা 

মধযব কধফভানীয জাগা মন ঙ্খভারা।  
 

‚ঠাকুযদাদায ঝধুর’য ‚ঙ্খভারা‛ রূকথা দধক্ষণাযঞ্জন ধভত্র ভজুভদায ধরবখবছন-  
 

‚যাজা মম মভানরার, ‘মচৎ নাই মবৎ নাই’, মবড়ায ার াযাইা তীয ধনুক মপধরা, যাজা তযা 

মগবরন। - আয ধক? 
 

     ভা ধনা, ঠাকুয- ভা ধনা, ঙ্খাধু ধতা ধনা, নীর যাজা যাজয কবযন। একফায ডঙ্কা ফাবজ যাজুবয আয 

একফায ডঙ্কা ফাবজ াধুয ুযী দবয াবয। 
 

     কাধরদবয মত াখী- তখন ঝােঁবক ঝােঁবক করযফ কধযা ভবনয ুবখ উধড়া মফড়া দবয মঢউব ােঁতায 

কাবট, যভ ুবখ খা। এক প্রন্ন ভভতাধক্ত আনধন্দত অধবধনবফব গল্প মল বচ্ছ। জীফনানবন্দয কধফতা 

ধযবফব ঙ্খভারা মই মভঘভুক্ত আকা। ভাযবযয ভত ধফলন্ন ৃধথফীবত দােঁধড়ব কধফ। ঙ্খভারাবক ধপযব 

আবনন রূঢ় জীফন চফযীবতযয অনুলবঙ্গ। নাক্ষধত্রক মচতনায কধফ নক্ষবত্রয যাত স্মৃধত কুবধরকা ঙ্খভারাবক 

গ্রণ কবযন। ধযা মদন ঙ্খভারা“  
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‚কধড়য ভতন াদা ভুখ তায, 

দুইখানা াত তায ধভ; 

মচাবখ তায ধজর কাবঠয যধক্তভ 

ধচতা জ্ববরিঃ দধখন ধবয ভাথা ঙ্খভারা মমন ুবড় মা 

ম আগুবন া 

মচাবখ তায 

মমন ত তাব্দীয নীর অন্ধকায; 

স্তন তায 

করুণ বঙ্খয ভবতা- দুবধ আদ্রব- কবফকায ধঙ্খনীভারায; 

এ ৃধথফী একফায া তাবয, া নাবকা আয‛
১৪

 
 

     অনযভবন কধফ একাত্ম ব মান রূকথায কথা যীবয। াজায ফছবযয থােঁটা ধকাংফা মফহুরায ধডঙা বাবত 

বাবত কধফ ঐধতবযয যণী মফব ধস্থয ন আধদভ যাজকুভাবযয ভুবখাভুধখ। রূকথা মানান াত ভুদ্দুয মতবযা 

নদী মধযব আা স্ববপ্নয যাজকুভাযবক। ‘কধড় বঙ্খয াাবড়’ মকান এক ‘ঙ্খফাধরকায ধূয কথা’ 
১৫

 ভবন । 

কধফ ধরবখবছন- ‚মখাবন রুদ াধড় মরবগ থাবক রূীয যীবযয য -। ঙ্খভারা নাভ তায‛ 
১৬

। 
 

     ঐধতবযয এই ফাতান অনুযাধা, মযাধনী, ঊলা, অধনরুবিয মস্বচ্ছা ধফবফচনায অতীত ধূযতা মধযব মা। 

রূকথায ঙ্খভারা, কঙ্কাফতীয উজ্জ্বর আবরায অনুববফ জীফনানবন্দয কধফতা যীবয আঙ্কায মগাখুবয ধনভবাবণয 

ফদবর তীক্ষ্ণ অতীত চাযবণয ফযধথত মােঁদা গন্ধ ফাঙাধরয ধনিঃবল সৃ্মধতবক জীফন্ত কবয মতাবর। 
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 **[কধফতাধট ‘যফীন্দ্রযচনাফরী’মত ‘কধড়  মকাভর’ কাফযগ্রে মথবক ফধজবত। গ্রে ধযচ। ূবফবাক্ত, ৃিঃ ৪৪] 

২. ূবফবাক্ত, ৃিঃ ৪৫ 

৩. ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ 

 ধফম্বফতী (কধফতা) 

 মানায তযী (কাফযগ্রে), যফীন্দ্রযচনাফরী (ধেতী খন্ড), 

 ধফশ্ববাযতী, ৬ আচামব জগদী ফু মযাড, কধর- ১৭ 

 ১২৫ তভ যফীন্দ্রজন্ম জন্তী উরবক্ষ প্রকাধত ুরব াংস্কযণ। মৌল- ১৪০২, ৃিঃ ১২ 

৪. ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ 

 নফফবলবয আীফবাদ (৪৫ াংখযক কধফতা) 

 ফরাকা (কাফযগ্রে) 

 যফীন্দ্রযচনাফরী (লষ্ঠ খন্ড) 
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 ধফশ্ববাযতী, ৬ আচামব জগদী ফু মযাড, কধর- ১৭ 

 ১২৫ তভ যফীন্দ্রজন্মজন্তী উরবক্ষ প্রকাধত ুরব াংস্কযণ। মৌল- ১৪০২, ৃিঃ  ২৯৬ 

৫. ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ 

 বযতায াংকট (প্রফন্ধ) 

 যফীন্দ্রযচনাফরী (ত্রবাদ খন্ড) 

ধফশ্ববাযতী, ৬ আচামব জগদী ফু মযাড, কধর- ১৭ 

১২৫ তভ যফীন্দ্রজন্মজন্তী উরবক্ষ প্রকাধত ুরব াংস্কযণ। মৌল- ১৪০২, ৃিঃ ৭৪৪ 

৬. ধভত্র ভজুভদায, শ্রীদধক্ষণাযঞ্জন 

 ুষ্পভারা (রূকথা) 

 ঠাকুযদাদায ঝুধর 

 ধভত্র  মঘাল াফধরাব প্রাইববট ধরধভবটড 

 ১০ যাভাচযণ মদ স্ট্রীট, কধরকাতা- ৭৩ 

 ঊনধফাং াংস্কযণ, ১৪০৮, ৃিঃ ১১০ - ১১৩  

৭. ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ 

যাজায মছবর  যাজায মভব (কধফতা) 

মানায তযী (কাফযগ্রে) 

যফীন্দ্রযচনাফরী (ধেতী খন্ড) 

ধফশ্ববাযতী, ৬ আচামব জগদী ফু মযাড, কধর- ১৭ 

 ১২৫ তভ যফীন্দ্রজন্মজন্তী উরবক্ষ প্রকাধত ুরব াংস্কযণ। মৌল- ১৪০২, ৃিঃ ১৪ 

৮. ূবফবাক্ত, ৃিঃ ১৫ 

৯. ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ 

১৯ াংখযক কধফতা 

মল তক (কাফযগ্রে) 

যফীন্দ্র যচনাফরী (নফভ খন্ড) 

ধফশ্ববাযতী, ৬ আচামব জগদী ফু মযাড, কধর- ১৭ 

 ১২৫ তভ যফীন্দ্রজন্ম জন্তী উরবক্ষ প্রকাধত ুরব াংস্কযণ। মৌল- ১৪০২, ৃিঃ ৬৫ 

১০. দা, জীফনানন্দ 

 ভৃতুযয আবগ (কধফতা) 

 ধূয ান্ডুধরধ (কাফযগ্রে) 

 জীফনানন্দ দাবয মশ্রষ্ঠ কধফতা 

 বাযধফ, ১৩/১ ফধঙ্কভ চাটুবজয ধস্ট্রট, কধরকাতা- ৭৩, মবেম্বয- ১৯৮৮, ৃিঃ ১৮ 

১১. দা, জীফনানন্দ 

 ধনু্ধ ায (কধফতা) 

 ভাৃধথফী (কাফযগ্রে) 

 জীফনানন্দ দাবয মশ্রষ্ঠ কধফতা 

 বাযধফ, ১৩/১ ফধঙ্কভ চাটুবজয ধস্ট্রট, কধরকাতা- ৭৩, মবেম্বয- ১৯৮৮, ৃিঃ ৬৮ 

১২. দা, জীফনানন্দ 

 আকাব াতধট তাযা (কধফতা) 
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 রূী ফাাংরা (কাফযগ্রে) 

 জীফনানন্দ দাবয মশ্রষ্ঠ কধফতা 

      বাযধফ, ১৩/১ ফধঙ্কভ চাটুবজয ধস্ট্রট, কধরকাতা- ৭৩, মবেম্বয- ১৯৮৮, ৃিঃ ৪৩ - ৪৭ 

১৩. ধভত্র ভজুভদায, শ্রীদধক্ষণাযঞ্জন 

 ঙ্খভারা (রূকথা) 

 ঠাকুযদায ঝুধর (গ্রে) 

 ধভত্র  মঘাল াফধরাব প্রাইববট ধরধভবটড 

 ১০ যাভাচযণ মদ স্ট্রীট, কধরকাতা- ৭৩ 

 ঊনধফাং াংস্কযণ, ১৪০৮, ৃিঃ ৩৭০ 

১৪. দা, জীফনানন্দ 

ঙ্খভারা (কধফতা) 

 ভাৃধথফী (কাফযগ্রে) 

 জীফনানবন্দয মশ্রষ্ঠ কধফতা 

   বাযধফ, ১৩/১ ফধঙ্কভ চাটুবজয ধস্ট্রট, কধরকাতা- ৭৩, মবেম্বয- ১৯৮৮, ৃিঃ ৭২ - ৭৩ 

১৫. দা, জীফনানন্দ 

 রূী ফাাংরা- ১৩ াংখযক কধফতা 

 জীফনানন্দ দাবয কাফযভগ্র 

এ. ধফ. এ- াফধরবকন 

 ৩০/১, মফধনাবটারা মরন, করকাতা- ৯, ১৪২৩, ৃিঃ ১৭০ 

১৬. দা,  জীফনানন্দ 

 রূী ফাাংরা- ২৮ াংখযক কধফতা 

 ূবফবাক্ত, ৃিঃ ১৭৮ 


