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াশলোকববজয় রোোর জীবশে রবীন্দ্র-প্রভোব
মমৌুবম ববিক
গশবক, বোাংো ববভোগ, মগৌোবি ববশ্বববদ্যোয়
Abstract
Ashokbijay Raha was one of the poets of Post- Tagore era upon whom the influence of
Tagore was reflected much. The base of his poetic mind was made through the poems of
Tagore. But he did not enrol his name in the list of Tagore’s followers. Ashokbijay created
his own poetic world independently though there was always Rabindranath in his mind
throughout his life. He was born in Dhaka Dakshingram in Sylhet district of Bangladesh on
14th November 1910. He was born and brought up in the hilly areas. In his childhood, he
was introduced with Tagore through his poems. After that he sent many of his own poems to
Tagore and got blessings and appreciations from Tagore. The love for Tagore was seen by
celebrating the birthdays of Tagore and through other cultural activities. Ashokbijay had
written many poems, essays taking Tagore as the subject of his writings. He also delivered
speech on Rabindranath in abroad. When he was a Professor at Visva-bharati, there also
his subject of teaching was Tagore. He was totally an admirer of Tagore. The main purpose
of this article is to focus on how the influence of Tagore came into flash in both the
personal and poetic life of Ashokbijay Raha.
Key Words: Tagore, Ashokbijay, Influence, Mindset, Poetic thought.

াশলোকববজয় রোোর জীবে  োববযযক মেশের শে াশেদ্য ম্পশকে যুক্ত শয় াঅশেে রবীন্দ্রেোথ। কবব
াশলোকববজয় স্কুশ পড়োর ময় রৄরুর বদ্শক কববযোর প্রবয বীযশ্রদ্ধ বেশে। কববযোর প্রবয মাআ ােীোর কথো
জোেোশয বগশয় বযবে বশশেে,

‚মেশশবোয় েড়োর প্রবয াঅমোর াঅকেি বে প্রব। বকন্তু াআস্কুশর বেশের ক্লোগুশোশয পড়বোর ময় কী
ময শয় মগ বুঝশয পোবর মে। কববযোর প্রবয াঅমোর মে এয ববরূপ  ময ববোর েয়।‛ ১
কববযোর প্রবয ববরূপযোর কোরি বোশব বযবে জোবেশয়শেে স্কুশর পোঠ্য বাআশয়র ান্তগেয কববযোর জড়যো 
াঅড়ষ্টযোর কথো। যোেোড়ো াঅরিযক পবরশবশল োবয যোাঁর মুক্ত মে স্বোভোববকভোশবাআ াঅকৃষ্ট শয়বে গশদ্যর বদ্শক।
কববযোর প্রবয এাআ ববরূপযোর াবোে ঘশি শযযন্দ্রেোথ দ্শের ‘ফুশর ফ’ কোবযবির শে পবরেয় বোর পর।
শযযন্দ্রেোশথর কববযো ন্ধোে করশয বগশয় োাআশেবরশয ‘প্রবোী’ পবিকোর বববভন্ন াংখ্যোয় রবীন্দ্রেোশথর কববযোর
প্রবয যোাঁর েজর পশড়। শযযন্দ্রেোথশক খ্ুাঁজশয বগশয় এভোশবাআ যোাঁর প্রথম পবরেয় য় রবীন্দ্রেোশথর শে। কববযোর
প্রবয ভোশোোগো ধীশর ধীশর ভোশোবোোয় পবরিয য়। দ্য মজশগ ঠ্ো এাআ কোবযপ্রীবয রৄধু কোবযপোশঠ্ ীমোবদ্ধ
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রাআ েো; বযবে বেশজ কববযো মখ্োর মেষ্টো করশয োগশে। কববযো ববমুখ্ াশলোকববজশয়র এভোশব রবীন্দ্রেোশথর
কববযোর ূশিাআ কোবযজগশয প্রশবল ঘশি। একবদ্শক কববযো রেেো ােযবদ্শক রবীন্দ্রশথর ‘বুন্ধরো’, ‘মুশের প্রবয’,
‘োজোোে’, ‘বোকো’, ‘পুরস্কোর’ প্রভৃবয কববযো পোঠ্  াঅবৃবে বে যোাঁর প্রবযবদ্শের কোজ। যরুি বয়শাআ বযবে
রবীন্দ্রেোথশক গুরু বশশব বরি কশর বেশয়বেশে।
১৯৩১ োশ প্রথম রবীন্দ্র-দ্লেশের াশেক াঅশগাআ াশলোকববজশয়র কববযো মপৌাঁশে বগশয়বে কববর োশয।
১৯২৯-এ াশলোকববজশয়র বয় যখ্ে াঈবেল, যখ্ে যোাঁর পোবঠ্ বন্ধু রবীন্দ্রেোথ মেৌধুরী লোবন্তবেশকযশে যোে।
যোয়োর ময় শে বেশয় যোে াশলোকববজশয়র মখ্ো পশেশরোবি কববযো। কববযোগুব রবীন্দ্রেোথ াঅশদ্ৌ পশড়
মদ্খ্শবে বকেো ম ববশয় যশথষ্ট াংলয় বে যোাঁর মশে। এাআ শেশর কথো রশয়শে াশলোকববজশয়র পি
াংকশের াষ্টম পশি। বন্ধু জগদ্ীল ভট্টোেোযেশক মখ্ো এাআ পশি বযবে জোবেশয়শেে,

‚বকন্তু কী াঅশ্চযে! াঅমোর পোবেযয জীবশের ারিযস্বোশদ্ ভরো মাআ একগুে কববযো পশড় কবব খ্োযোর াঈপশর
স্বশে বশখ্ বদ্শে যোাঁর ‘াকুবিয’ প্রলাংোবোিী। কববর স্বোক্ষশরর যোবরখ্বি বে ১০ মপৌ, ১৩৩৬।
শ্রীশট্ট বফশর বগশয় বন্ধুবি যখ্ে াঅমোর োমশে যুশ ধরশে রবীন্দ্রেোশথর মন্তবয যখ্ে ববশ্বো করশয
পোরবেোম েো বেশজর মেোখ্শক। মযোমোশক াঅশগর বেবঠ্শযাআ বশখ্বে এর মেশয় বশড়ো াঅেে মকোশেো বদ্ে
পোাআবে াঅমোর জীবশে। কববর দ্লেে োশভর পশর াঅশরো দু’বোরাআ মপশয়বে যোাঁর াঅলীবেোদ্াঃ একবোর কববযোয়
(২২ ফোরৃে, ১৩৩৮) এবাং গশদ্য (৪ঠ্ো কোবযেক, ১৩৩৯)-যো শ প্রথমবোশরর মৌভোগয বে এশকবোশরাআ
াপ্রযযোবলয।‛২
কববর মশে বশথশক মববল দ্োগ মকশিবে রবীন্দ্রেোশথর প্রথম বেবঠ্বি। ‘পোবেযয জীবশের ারিযস্বোশদ্ ভরো’
াশলোকববজশয়র কববযোগুব পশড় রবীন্দ্রেোশথর ভোশো মশগবে। যোাঁর ভোশো োগোর কথো জোেোশয বগশয় রবীন্দ্রেোথ
কববযোর খ্োযোর পর মশখ্ে,

‚মযোমোর কববযোগুবশক াকুবিয মশে ভোশো ববশয পোবরোম। াআোর মশধয মকব মখ্োর নেপুিয েশ
কববযোর পবরেয় পোাআোম।‛ ৩
এাআ ‘াঅলীবেোিী’ াঈবেল বেশরর াশলোকববজশয়র কোশে াপ্রযযোবলয বে। এর দুবের পর ১৯৩১-এ রবীন্দ্রেোশথর
শে াশলোকববজশয়র প্রথম রোবর োক্ষোৎ য়। যখ্ে যোাঁর বয় একুল। রবীন্দ্রেোশথর জশের ের বের পূবযে
াঈপশক্ষ শ্রীট্ট লশর ‘রবীন্দ্রজয়ন্তী পবরদ্’ গবঠ্য য়। এাআ পবরশদ্র প্রবযবেবধ রূশপ াশলোকববজয় ককোযোয়
াঅশে। মজোড়োোাঁশকোর ‘বববেিো’ ভবশের বিযশ কববর শে যোাঁর োক্ষোৎ য়। াশলোকববজয় কববর োশয যুশ মদ্ে
একবি মোেপি, ‘দুগেযশদ্র দুাঃখ্রশি’র জেয ‘যৎবকবিয দ্বক্ষিো’  ‘জয়ন্তী- পবরশদ্’র ভোপবয াধযোপক
েবেীশমোে লোস্ত্রীর একবি বেবঠ্। এেোড়ো কববর াঈশেশল মখ্ো াশলোকববজশয়র একবি দ্ীঘে কববযো ‘েমস্কোর’ কববর
োশয যুশ মদ্য়ো য়। শ্রীশট্ট ােুবিয রবীন্দ্রেোশথর জেজয়ন্তীশয ১৯৩১-এর ২০ বিশম্বর রবববোর াশলোকববজয়
এাআ কববযোবি পোঠ্ কশরে।
১৯৩১-এ াশলোকববজশয়র াঅর একগুে কববযোর পোণ্ডুববপ রবীন্দ্রেোশথর োশয মপৌাঁেোয়। এাআ কববযোগুব পশড়
রবীন্দ্রেোথ াঅশগর মশযো খ্োযোয় মকোে মন্তবয মশখ্েবে। পবরবশযে বযবে েোর েশির একবি কববযো াঅলীবেোদ্ বোশব
াশলোকববজয়শক পোবঠ্শয়বেশে। কববযোবি বে এাআরকম,

‚াঅকোশল মেশয় াঅশোকবর
মোবগ যশব যরুি েোাঁদ্
রববর কর লীয শয়
কবর যোশর াঅলীবেোদ্।‛ ৪
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১৩৬৮ বেোশের ২৫ নবলোখ্ প্রকোবলয ‘মযথো এাআ নেশির লোবে’ কোবযগ্রশের ূেেোয় এাআ কববযোবি যুক্ত কশর
যোর বেশে াশলোকববজয় বশখ্শেে,

‚বযবরল বের াঅশগ মরশখ্বেশ মযোমোর স্বোক্ষর
বযবরল বের ধশর াঅবম যোশক মরশখ্বে ান্তশর,
াঅজ এাআ বেেব্ধ প্রশর
গভীর বেলীশথ
াঅকোশলর েক্ষিববপশয
জ্বশ যোর প্রবযবি াক্ষর।।‛ ৫
১৯৩২ োশ াঅশরো একবোর াশলোকববজয় যোাঁর একগুে কববযো পোঠ্োে রবীন্দ্রেোথশক। যোাঁর পোণ্ডুববপর খ্োযোর
াঈপর একবি াঅলীবেোিী বশখ্ মদ্ে রবীন্দ্রেোথ,

‚মযোমোর কববযোগুবর াশেকগুব াঅমোর ভোশো োবগ। াঅমোর াঅলীবেোদ্ গ্রি কশরো।‛ ৬
এভোশব বোশর বোশর াশলোকববজয় যোাঁর কববযোগুব রবীন্দ্রেোশথর কোশে পোবঠ্শয় াঈৎো  াঅলীবেোদ্ োভ
কশরবেশে। একজে যরুি াঈঠ্বয কববর জেয রবীন্দ্রেোশথর স্বীকৃবয বশথশক বশড়ো পুরস্কোর। রবীন্দ্র-স্বীকৃবয
াশলোকববজয়শক বময় াঅেে বদ্শয়শে। এাআব াঅলীবেোিী েোড়ো রবীন্দ্রেোথ একবি কববযো বশখ্ পোবঠ্শয়বেশে
যোাঁশক। দুভেোগযবলয মাআ কববযোবির ন্ধোে পোয়ো যোয়বে। াশলোকববজশয়র পি াংকে ‘পিোষ্টশক’র একবি বেবঠ্শয
মাআ াঅশক্ষপ ধরো পশড়শে,

‚একিো বযযকোশরর দুাঃখ্ রশয় মগ াঅমোর জীবশে। কবব াবময় েক্রবযেী যখ্ে বেশে লোবন্তবেশকযশে।
ময়িো মবোধ কবর ১৯৩২ ো। াবময়বোবুর একখ্োেো বেবঠ্ মথশক জোেশয মপশরবেোম রবীন্দ্রেোথ েো-বক
একবি েমৎকোর কববযো বশখ্ পোবঠ্শয়বেশে াঅমোশক। বকন্তু িোশকর মগোশযোশগর জশেযাআ মোক ম-কববযো
মকোশেোবদ্ে মপৌাঁেয় বে াঅমোর োশয।‛ ৭
রৄধুমোি কোবযেেেো বো বলক্ষকযো েয়, শ্রীশট্ট থোকোর ময় ােযোেয োাংস্কৃবযক কমেকোশের শে যুক্ত বেশে
াশলোকববজয়। এাআ োাংস্কৃবযক ম্পশকের ূশি বযবে রবীন্দ্রেোথ  লোবন্তবেশকযশের োবন্নধয োশভর ুশযোগ পোে।
১৯৩২ োশর মলবদ্শক লোবন্তবেশকযশের াঅদ্শলে একবি োাংস্কৃবযক প্রবযিোে গশড় মযোোর াংকল্প বেশয়বেশে
াশলোকববজয়। এ ববশয় লোবন্তবেশকযশের শে মযোগোশযোগ করো শ রবীন্দ্রেোশথর যৎকোীে একোন্ত বেব কবব
াবময়েন্দ্র েক্রবযেী াশলোকববজয়শক একবি বেবঠ্ মদ্ে। াশলোকববজশয়র প্রশেষ্টোশক ববশ্বভোরযী কীভোশব মদ্শখ্বে
যোর প্রমোি রশয়শে মাআ বেবঠ্শয। াবময় েক্রবযেীর বেবঠ্র াাংলববশল াঈশেখ্ করশাআ যো স্পষ্ট শব,

‚বপ্রয়বশরু,
াঅপেোর বেবঠ্খ্োবে পোাআয়ো ববশল াঅেেোভ কবরয়োবে। কবব এবাং রবথবোবু মদ্বখ্য়োশেে, এবাং পশর
ববশল কবমবি াঅহ্বোে কবরয়ো এাআ পশির ববশয় াঅশোেেো য়। শ্রীশট্টর বববলষ্ট বযবক্তগি ববশ্বভোরযীর
ববশয় ময াঈৎো প্রকোল কবরয়োশেে যোোশয াঅমোশদ্র কশরাআ মশে ববশল াঅলো এবাং ােুশপ্ররিো
জোবগয়োশে।…
শ্রীশট্ট াঅপেোরো বেশজশদ্র মেষ্টোয় ববশ্বভোরযীর াঅদ্লে-ববেোশরর জেয মেোি একবি মকন্দ্র স্থোপে কবরয়ো
ভোশবর প্রেোর এবাং াঅেুকূয িোর কবরশয পোশরে মযো যোাঁোর মেশয় মেময় বকেুাআ াআশয পোশর েো।…
এখ্োে াআশয মযোগরক্ষোর জেয াঅমোশদ্র যোোাআ কবরশয ববশবে োেশে কবরব। …
শ্রী াবময়েন্দ্র েক্রবযেী‛ ৮
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১৯৩২-এ াশলোকববজয় প্রথম লোবন্তবেশকযশে াঅশে। রবীন্দ্রেোথ যখ্ে থোকশযে াঈেরোয়শির মকোিোকে-এ। াআ
ময় বযবে প্রোয় এক প্তো বেশে।
শ্রীশট্ট থোকোকোীে াধযোপক বশশব াযযন্ত ুেোম াজেে কশরবেশে াশলোকববজয়। কবরমগঞ্জ কশশজ
এশ বোাংো োবশযযর াধযোপক বশশব যোাঁর মাআ ুেোম াক্ষুণ্ণ বে। ১৯৫১ োশ বযবে ববশ্বভোরযীর বোাংো
ববভোশগ াধযোপক বশশব মযোগদ্োে কশরে। াঅমৃযুয বযবে লোবন্তবেশকযশোআ বেশে। লোবন্তবেশকযশে বহু খ্যোবযমোে
বযবক্তর াংস্পশলে াঅোর ুশযোগ পোে বযবে। বববভন্ন মশয় বযবে রবীন্দ্রোবযয ববশয় বক্তৃযো বদ্শয়শেে। এাআ মশয়
বযবে রবীন্দ্র-ববয়ক মবল বকেু প্রবন্ধ রেেো কশরে। যোাঁর ম্পোদ্েোয় ববশ্বভোরযী মথশক প্রকোবলয য় ‘রবীন্দ্রবজজ্ঞোো’র বিযীয় খ্ে। রবীন্দ্র-জে-লযবে াঈপশক্ষ ‘শেশের কোযেবববরিী’র েযুথে খ্েবি বযবে ম্পোদ্েো কশর
প্রকোল কশরে। রবীন্দ্র-ভবশের াধযশক্ষর দ্োবয়ত্ব পোে করশয শয়শে যোাঁশক। ১৯৬৬ োশ ‘মোবভশয়য যোে
মেরু াযোয়োিে কবমবি’র াঅমন্ত্রশি ববশ্বভোরযীর প্রবযবেবধরূশপ বযবে মোবভশয়য াআাঈবেয়ে ভ্রমি কশরে। মশস্কোর
‘মেেবলপ োাঈশ’ বযবে ‘রবীন্দ্রেোথ  াঅন্তজেোবযকযো’ ববশয় বক্তৃযো মদ্ে।
রবীন্দ্রেোথ বেশে যোাঁর কববযো রেেোর মপ্ররিো। রবীন্দ্রেোশথর োবন্নধযোভ মথশক রৄরু কশর ববশ্বভোরযীর াধযোপক
বশশব রবীন্দ্র-াংক্রোন্ত েোেো কমেকোশণ্ডর শে বযবে জবড়য বেশে। যশব একবি ববয় যোাঁশক াঅয কশরবে। মবি
শো রবীন্দ্র-প্রয়োশির পর শ্রীশট্টর বোিীেক্র ভবে মথশক ১৯৪১-এ কববর স্মৃবযশক শ্রদ্ধো জোেোবোর জেয প্রকোবলয
একবি বাআশয় যোাঁর ােুপবস্থবয। বাআবির েোম ‘কবব-প্রেিোম’। এর ম্পোদ্ক বশশব বেশে েবেীকুমোর ভে,
াবময়োাংরৄ এে, মৃিোকোবন্ত দ্োল  ুধীশরন্দ্রেোথ বাং। প্রোয় বযবরলজে খ্যোযেোমো মখ্শকর কববযো  প্রবন্ধ এশয
জোয়গো কশর বেশয়শে। শ্রীশট্টর দুজে কববর কববযো এাআ গ্রশে স্থোে মপশয়শে। বকন্তু রবীন্দ্রেোশথর াঅলীবেোদ্ধেয
প্রবযবিয কবব াশলোকববজশয়র মকোশেো রেেো াংকেবিশয ােুপবস্থয। এাআ ােুপবস্থবয কববশক কযখ্োবে াঅয
কশরবে যো জগদ্ীল ভট্টোেোযেশক ববখ্য পি মথশকাআ মবোঝো যোয়। ‘কবব-প্রিোম’ প্রকোলকোশ ১৯৪১-এর বিশম্বশর
কবব-বন্ধু জগদ্ীল ভট্টোেোযেশক এক দ্ীঘে পি মশখ্ে াশলোকববজয়। মাআ পশির বকেু াাংল যুশ ধশর কববর
মশেোভোব বুশঝ মেয়োর মেষ্টো করো মযশয পোশর,
ববষ্ণুপুর ভবে
মীরোবোজোর, শ্রীট্ট
৬-১২-১৯৪১

‚জগদ্ীলবোবু,
াঅপেোর পিখ্োবে াঅমোশক বশড়ো লোবন্ত বদ্য়োশে। হৃদ্শয়র ক্ষযস্থোশে একখ্োবে বপ্রয় োশযর এমে
ুশকোম মেস্পলে বহুবদ্ে পোাআ েোাআ। পশির াঅরশে াঅপবে যোো ববখ্য়োশেে যোো াঅমোর বেরজীবশের
োন্ত্বেো াআয়ো রব—াআোর াবধক বো বেষ্প্রশয়োজে।… াঅপেোর ভোশোবোোাআ াঅপেোশক ধ্রুবশজযোবযশয
াঈজ্জ্ব কবরয়ো রোবখ্শব।‛ ৯
পশির াঅরশে কবব কবথয ‘হৃদ্শয়র ক্ষযস্থোে’ শজাআ মবোধগময। মবোঝোাআ যোশে পিবি জগদ্ীল ভট্টোেোশযের
পশির প্রযুযেশর মখ্ো। জগদ্ীল ভট্টোেোযে কববর ান্তশরর বযথোশক শজাআ ােুভব কশরবেশে এবাং াঈপযুক্ত
োন্ত্বেো মদ্বোর মেষ্টো কশরশেে। এাআ পশির েয় েম্বর পৃিোয় াশলোকববজয় বশখ্শেে,

‚বোেববক রবীন্দ্রেোশথর াঈপশর োথেক কববযো মখ্ো এক ােব বযোপোর। াঅবম যযাআ াঅজ পযেন্ত মশের
মশধয এযখ্োবে ো িয় কবরশয পোবর েোাআ,-- মকবাআ ভয় য়, মকবাআ েব্ধ াআয়ো ববয়ো থোবক।
মবযোশর মযবদ্ে মোকববর বযশরোধোে-াংবোদ্ পোাআোম মবদ্ে বজ্রোয াআয়োবেোম। মবদ্ে ূযেোেশবোর
াঅকোশল কী মদ্বখ্য়োবেোম জোবে েো; ঠ্োৎ ‘াবি-াইগ’ েোম বদ্য়ো একবি মেোশিো বোশরো পাংবক্তর কববযো
ববখ্য়োবেোম। …বেশলশ াঅপেোশক এাআ মেোশিো কববযোবি রৄেোাআয়ো ববদ্োয় গ্রি কবরশযবে।… ১০
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পশির মলশ াশলোকববজশয়র কববযোবি স্থোে মপশয়শে। ‘াবি-াইগ’ পশর াশলোকববজশয়র ‘মযথো এাআ নেশির
লোবে’ কোশবয াংকবয শয়শে। এাআ কোশবয াংকবয ‘ূযে-ববে’, ‘পাঁবেশল নবলোখ্’, ‘জেবদ্ে-মৃযুযবদ্ে’ প্রভৃবয
কববযো রবীন্দ্রেোথশক ক্ষয কশরাআ মখ্ো। এেোড়ো, ‘েমস্কোর’ কববযোবির মূ ক্ষয রবীন্দ্রেোথ।
াশলোকববজশয়র কববযো বো ােয মকোশেো রেেো ‘কবব-প্রিোম’ গ্রশে জোয়গো পোয়বে। এাআ ববয়বি রৄধু কববশকাআ
মবদ্েোয কশরবে; ২০১৫ োশ ‘কবব-প্রিোম’-এর পুোঃপ্রকোল যোাঁর োয ধশর মাআ বববলষ্ট মখ্ক-গশবক যথো
াধযোপক াঈোরঞ্জে ভট্টোেোযেশক পীড়ো বদ্শয়শে, বববস্ময কশরশে। ‘কবব-প্রিোম’ যোাঁশদ্র মখ্োয় মৃদ্ধ শয়বে কবব
জগদ্ীল ভট্টোেোযে বেশে যোাঁশদ্র মশধয ােযযম। ২০০৪ োশর ৪ জুে এক াঅোপেোবরযোয় জগদ্ীল ভট্টোেোযেশক
‘কবব-প্রিোম’ গ্রশে াশলোকববজশয়র ােুপবস্থবযর কথো বজজ্ঞোো কশরবেশে াঈোরঞ্জে। জবোশব জগদ্ীল জোেোে,

‚যুবম বে দুভেোশগযর, াঅবম বব মগৌরশবর। মকে ববে বুঝশয পোরে ? াঅজ যুবম াঈোরঞ্জে, এয বের
পর মযোমোর মশে প্রশ্নিো জোগ, রোবর যুবম াঅমোশক প্রশ্ন করশ, এর যোৎপযে কী ? যোাঁর াভোব মযোমোশক
কষ্ট বদ্শে। যুবম াঈেরপুরু, যুবম যোাঁর ােুপবস্থবয মমশে বেশয পোরে েো, মযোমোর মশযো াঅর মকাঈ মকাঈ
পোরশেে েো, বো পোরশবে েো—এর মেশয় মগৌরশবর াঅর কী াঅশে কববর বশো ?‛ ১১
ময ‘কবব-প্রিোম’ গ্রশে াশলোকববজশয়র জোয়গো য়বে, মাআ গ্রে প্রকোশলর পাঁেোের বের পশর এর পুোঃপ্রকোশল
াঈোরঞ্জে ভট্টোেোযে াশলোকববজয়শক যথোযথ মযেোদ্োর শে স্থোে কশর বদ্শে। জগদ্ীল ভট্টোেোশযের শে
াশলোকববজয় াংক্রোন্ত াঅোপেোবরযো, জগদ্ীল ভট্টোেোযেশক মখ্ো াশলোকববজশয়র বেবঠ্  রবীন্দ্র-প্রয়োশির পশর মখ্ো
াশলোকববজশয়র ‘াবি-াইগ’ কববযো এাআ গ্রশে স্থোে মপশয়শে। এর মথশক ভোশো মোপযে াঅর বকেুাআ শয পোরশযো
েো।
মেশশবোয় রবীন্দ্রেোশথর কববযো পশড় াশলোকববজশয়র কববযো মখ্োর প্রবয াঅগ্র জেোয়। যোাআ কববযো রেেোর
মক্ষশি রবীন্দ্রেোশথর প্রভোব থোকোিো স্বোভোববক। বকন্তু স্কু -জীবশে মখ্ো প্রথম বদ্শকর কববযোয় রবীন্দ্রেোশথর প্রভোব
থোকশ খ্ুব দ্রুয মাআ প্রভোব কোবিশয় াঈশঠ্বেশে বযবে। রবীন্দ্রেোথশক ‘গুরু’ মশে করশ রবীন্দ্রোেুোরী কববশদ্র
দ্শ বযবে েোম মখ্োেবে। রবীশন্দ্রোের যুশগর রবীন্দ্র-প্রভোব মুক্ত কবব বশশব বেশজর স্বযন্ত্র পবরেয় মরশখ্ মগশেে
াশলোকববজয়। াঅর এর মপেশে রশয়শে রবীন্দ্রেোশথরাআ াবদ্োে। াশলোকববজয় জোবেশয়শেে,

‚াঅমোর জেগয াংস্কোর যো-াআ থোক, ান্তশরর গভীর প্রযযয় মথশক ববে, রবীন্দ্রেোথ াঅমোর গুরু। যথোথে
গুরুর মশযোাআ বযবে মদ্খ্শয মপশয়বেশে বলশযর ‘াঅধোর’বি কী, এবাং যোর বেশজর ভোব েষ্ট েো কশর যোশক
বলবখ্শয় বদ্শয়বেশে কোশক বশ বোগশথের একোত্মযো, এবাং কীভোশব বেয়বন্ত্রয য় বলল্পৃবষ্টর কোশকৌল।
বস্তুয এর পর মথশকাআ কোবযোধেোর মক্ষশি াঅমোর মমৌ াংস্কোশরর শে যুক্ত শয় এাআ দুবি বস্তু াঅমোশক
েোবয কশর এশশে াঅজীবে।‛ ১২
রবীন্দ্রেোশথর ‘মন্ত্রবলয’ শয় াশলোকববজয় বেশজর জগৎ বেমেোি কশরশেে। রবীন্দ্রেোশথর কোবযভোবেো 
দ্ৃবষ্টভবের শে ববরুদ্ধযো েয়, যোর প্রবয শ্রদ্ধোাআ যোাঁশক মগোশি  ধশমে ‘ববরৄদ্ধ কবব’ বশশব গশড় যুশশে।
াশলোকববজশয়র কোবযজগৎ বেমেোি প্রশে বশয বগশয় জগদ্ীল ভট্টোেোযে জোবেশয়শেে,

‚রবীন্দ্রেোশথর ঐবযযশক ঙ্ঘে কশর েয়, মাআ মৎ াঈেরোবধকোরশক স্বীকোর কশরাআ বযবে বেশজর একোন্ত
াঅপে কোবযজগৎবি রেেো কশরশেে।‛ ১৩
াশলোকববজশয়র কবব-মোে গশড় ঠ্োর মপেশে রবীন্দ্র-প্রভোব াযযন্ত বক্রয়োলী বে। যশব কববযোয় রোবর
রবীন্দ্র-প্রভোব ক্ষ করো যোয় েো।
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মমৌুবম ববিক

রবীন্দ্র-প্রবযভোর বযোপকযো  কবব-েোর শে াশলোকববজশয়র কবব-প্রবযভোর যুেো েো করোাআ মীবেে। নললশব
রবীন্দ্রেোশথর কববযোর ূি ধশর কববযোর প্রবয াশলোকববজশয়র াঅগ্র জেোয়। এরূপ াঅমৃযুয যোাঁর কবব-জীবে 
বযবক্ত জীবশের শে রবীন্দ্রেোথ াশেদ্য বন্ধশে াঅবদ্ধ বেশে। রবীন্দ্র-জেজয়ন্তী পোে, রবীন্দ্রেোশথর কোশে কববযো
পোবঠ্শয় াঅলীবেোদ্ োভ, রবীন্দ্রেোশথর োক্ষোৎ োভ প্রভৃবয যোাঁর প্রথম জীবেশক েোেোভোশব মৃদ্ধ কশরশে। পরবযেী
মশয় রবীন্দ্রস্মৃবযধেয লোবন্তবেশকযশে এশ ববশ্বভোরযীশয াধযোপেোর কোশজ বেযুক্ত ে। মখ্োশে বোবক জীবশে
রবীন্দ্রেোথ েোেোভোশব যোাঁর েোবকোলবক্ত শয় াঈশঠ্শেে। কোশজাআ জেগযভোশব ময াংস্কোর বেশয়াআ বযবে জেগ্রি কশর
থোকুে েো মকে, রবীন্দ্রেোথ যোাঁর বেন্তোয়-মেযেোয় গভীরভোশব েোপ মফশশেে। রৄধু কবব বশশব েয়, োমবগ্রক
জীবেেযেোর মধয বদ্শয় াশলোকববজয় শয় াঈশঠ্বেশে রোবীবন্দ্রক।
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