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বফদ্যাবি প্রঙ্গে যফীন্দ্রনাথ
াওীচা ভঞ্জযী চঘৌধুযী
কঙ্গফলও, ফাাংরা বফবাক, বফশ্ববাযিী, ফীযবূভ, বিভফে, বাযি
Abstract
The main theme of this article centres round the poet’s various thought on Vidyapati which
are mainly found in his various essays. In the beginning of the article deep interest in the
object has been initiated into the poet’s first intimacy with Vidyapati, the first knowledge
with Vidyapati at the same time has been said in the beginning with quotations. After that
twelve articles relevant to Vidyapati has been discussed.
Those articles are : Bhubanmohini Prativa Abosor Sarojini O Duhkhosangini(1287),
Prachin Kabyo Sangraha/ Vidyapati (1288), Vidyapatir Parishisto (1288), Chandidas O
Vidyapati (1288), Basantaray (1289), Dub Deoya: Dubibar Sthan (1291), Vidyapatir
Radhika (1298), Kabyer Tatparjyo (1304), Sahityo Sristi (1314), Shraban Sandhya (1317),
Tatthyo O Sattyo (1331), Sahityorup (1335). In those articles, Rabindranath uncovered the
creative side of Vidyapati. In one or two articles in the beginning, there are negative
comments though, in the other wise, almost all discussion of Rabindranath hab been very
much positive, which indicate maturity of his thought about Vidyapati. At the end of this
article, some Maithili poerty of Vidyapati along with the Bengali translation done by
Rabindranath is included to show Rabindranath’s sincere interest towards Vidyapati.
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যফীন্দ্রনাঙ্গথয ঙ্গে বফষ্ণফ দ্াফরীয চমাক ুদ্ীখঘ  ুবনবফড়। িাাঁয যঘনায় প্রাঘীন  ভধযমুঙ্গকয ফাাংরা াবঙ্গিযয
কবীয প্রবাঙ্গফয ওথা াবিযানুযাকী াঠওভাঙ্গেযাআ চানা। িঙ্গফ ফাাংরা াবঙ্গিযয বফববন্ন াঔায ভঙ্গধয ফঙ্গঘঙ্গয় চফব
প্রবাফ যঙ্গয়ঙ্গঙ বফষ্ণফ দ্াবঙ্গিযয”এ ওথা বনাঃঙ্গেঙ্গ ফরা ঘঙ্গর।
দ্াফরী াবিয বনঙ্গয় যফীন্দ্রনাঙ্গথয নানা বঘন্তাবাফনায পর ঙবড়ঙ্গয় াঅঙ্গঙ িাাঁয ভাঙ্গরাঘনাভূরও প্রফন্ধ 
ৃচনীর াবঙ্গিযয াঅনাঙ্গঘ ওানাঙ্গঘ। চওাথা বফষ্ণফ ওবফ চিা চওাথা াঅফায বফষ্ণফ দ্ ঙ্গয়ঙ্গঙ চাআফ যঘনায
বফলয়। এাআ যঘনাগুবর মঘাঙ্গরাঘনা ওযঙ্গর চদ্ঔা মায়, বঘিনয-ূফঘফিঘী ওবফ বফদ্যাবিয প্রবি যফীন্দ্রনাথ বওঙুটা চফব
াঅগ্র চদ্বঔঙ্গয়ঙ্গঙন। নানাবাঙ্গফ িাাঁয বফদ্যাবি বফলয়ও বঘন্তায প্রওা খঙ্গটঙ্গঙ বফঙ্গলি প্রফন্ধধভঘী যঘনায়। প্রথভ
ফয়ঙ্গয যঘনায় বফরূ ভাঙ্গরাঘনা চমভন রক্ষ ওযা মায়, চিভবন াঅফায যফিঘীঙ্গি িাাঁয প্রফন্ধ-কল্প-ওবফিায়
বফদ্যাবিয ওবফিা চথঙ্গও ফহুর াঈদ্ধৃবি-প্রঙ্গয়াক বফস্মঙ্গয়য াঈঙ্গেও ওঙ্গয।
যফীন্দ্রনাঙ্গথয ঙ্গে বফদ্যাবিয কবীয াংঙ্গমাঙ্গকয বফলয়বটঙ্গও স্পষ্ট ওযায চনয িাাঁয প্রফন্ধাবঙ্গিযয বদ্ঙ্গও বপঙ্গয
িাওাঙ্গনা এওান্ত প্রঙ্গয়াচন। এাআফ যঘনায ভঙ্গধয চমভন যঙ্গয়ঙ্গঙ বফদ্যাবিয ওাফযপ্রবিবায ভূরযায়ন, চিভবন াঅঙ্গঙ
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ভাঙ্গরাঘনা  ানয বফষ্ণফ ওবফয ঙ্গে িুরনাভূরও াঅঙ্গরাঘনা। এঙাড়া যঙ্গয়ঙ্গঙ বফদ্যাবিয বভবথরী ঙ্গদ্য
যফীন্দ্রনাথ-ওৃি িচঘভা”মা এাআ বনফঙ্গন্ধয ফঘঙ্গল স্তঙ্গয ান্তবুঘক্ত ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ।
যফীন্দ্রনাঙ্গথয প্রথভ দ্াফরীয াবন্নধযরাব এফাং বফদ্যাবিয দ্াফরীয প্রথভ াঠ খটনাক্রঙ্গভ এওাআ ঙ্গে। ১৮৭৪
াঙ্গর যফীন্দ্রনাথ ফঘপ্রথভ দ্াফরীয াংস্পঙ্গঘ াঅঙ্গন। চ ম্পঙ্গওঘ ফঘাঙ্গক্ষা বনবঘযঙ্গমাকয ূে ায়া মায় িাাঁয
চীফনস্মৃবি গ্রঙ্গেয ‘খঙ্গযয ড়া’ াধযাঙ্গয়0 “শ্রীমুক্ত াযদ্াঘযণ বভে  াক্ষয় যওায ভাঙ্গয়য ‘প্রাঘীন ওাফযাংগ্র’
চ ভঙ্গয় াঅভায ওাঙ্গঙ এওবট চরাঙ্গবয াভগ্রী াআয়াবঙর। ...বফদ্যাবিয দুঙ্গফঘাধ বফওৃি বভবথরী দ্গুবর াস্পষ্ট
ফবরয়াাআ চফব ওবযয়া াঅভায ভঙ্গনাঙ্গমাক টাবনি।‛ প্রাঘীন ওাফযাংগ্র ১ভ ঔণ্ড (বফদ্যাবিয দ্াফরী) ১৮৭৪ াঙ্গর
প্রওাবি য়।এাআ িথয ানুাঙ্গয ানুভান ওযা মায়, যফীন্দ্রনাথ ফাঙ্গযা-চিঙ্গযা ফঙয ফয়ঙ্গ ফঘপ্রথভ দ্াফরী াঠ রৄরু
ওঙ্গযন এফাং এাআ দ্াফরী াঅয ওায নয়, বফদ্যাবিয। যফিঘীঙ্গি ১৮৮১ াঙ্গর বাযিী বেওায় প্রাঘীন ওাফয
াংগ্র গ্রঙ্গেয ম্পাদ্নায ত্রুবটয িীব্র ভাঙ্গরাঘনা ওঙ্গযন বিবন। চ প্রে মথাস্থাঙ্গন াঅঙ্গরাঘয।
যফীন্দ্রনাঙ্গথয প্রথভ ভাঙ্গরাঘনাভূরও প্রফন্ধ” বুফনঙ্গভাবনী প্রবিবা, াফয ঙ্গযাবচনী  দুাঃঔবেনী” এাআ
বঙ্গযানাঙ্গভ জ্ঞানাঙ্কুয  প্রবিবফম্ব বেওায় ১২৮৭ াঙ্গরয ওাবতঘও াংঔযায় প্রওাবি য়। প্রফন্ধবটঙ্গি শ্রীচঘিনয,
চয়ঙ্গদ্ফ,  ঘণ্ডীদ্াঙ্গয ঙ্গে বফদ্যাবিয প্রে চফ ভুন̖বয়ানায ঙ্গে াঈত্থান ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। ঙ্গনঙ্গযা ফঙঙ্গযয
বওঙ্গায ভাঙ্গরাঘও এাআ যঘনাবটঙ্গি কীবিওাঙ্গফযয াঅঙ্গরাঘনা প্রঙ্গে মা বরঙ্গঔঙ্গঙন, াঅচঙ্গওয বদ্ঙ্গন িায গুরুত্ব
াবযীভ0 ‚...এাআ কীবিওাফযাআ বঘিঙ্গনযয ধভঘ ফেঙ্গদ্ঙ্গ ফদ্ধভূর ওবযয়া বদ্য়াঙ্গঙ। ...চয়ঙ্গদ্ফ, বফদ্যাবি, ঘণ্ডীদ্াঙ্গয
চরঔনী াআঙ্গি চপ্রঙ্গভয ার বনাঃৃি াআয়া ফেঙ্গদ্ প্লাবফি ওবযয়াঙ্গঙ এফাং এাআ বনবভতাআ চপ্রভ প্রধান বফষ্ণফ ধভঘ
ফেঙ্গদ্ঙ্গ াঅবফবূঘি াআয়াঙ্গঙ  াঅবধিয রাব ওবযয়াঙ্গঙ।‛ াঈবন িঙ্গওয াঅধুবনও ওবফঙ্গদ্য ম্পঙ্গওঘ ফরঙ্গি বকঙ্গয়
াঅয এওফায াঈবিবঔি ঙ্গয়ঙ্গঙ বফদ্যাবিয ওথা: ‚াঅচওার ভাওাঙ্গফযয এি ফাহুরয াআয়াঙ্গঙ চম বমবনাআ এঔন ওবফ
াআঙ্গি ঘান বিবনাআ এওঔাবন কীবিওাফয বরবঔয়াাআ এওঔাবন ওবযয়া ভাওাফয ফাবয ওঙ্গযন, বওন্তু িাাঁাযা ভাওাঙ্গফয
াঈন্নবি রাব ওবযঙ্গি াবযঙ্গিঙ্গঙন না  াবযঙ্গফন না। মবদ্ বফদ্যাবি-চয়ঙ্গদ্ঙ্গফয ভয় িাাঁাঙ্গদ্য ভঙ্গনয এঔনওায
নযায় াফস্থা থাবওি িঙ্গফ িাাঁাযা য়ি াঈৎওৃষ্ট ভাওাফয বরবঔঙ্গি াবযঙ্গিন।‛
১২৮৮ াঙ্গরয শ্রাফণ াংঔযা বাযিী চি বিবন াযদ্াঘযণ  াক্ষয় যওায ম্পাবদ্ি প্রাঘীন ওাফয াংগ্র -এয
প্রথভ ঔণ্ড বফদ্যাবিয দ্াফরী বফলঙ্গয় ভাঙ্গরাঘনা রৄরু ওঙ্গযন। ফরা মায় এবটাআ যফীন্দ্রনাথ-ওৃি প্রথভ বফষ্ণফ
দ্াফরীয ভাঙ্গরাঘনা। াক্ষয়ঘন্দ্র যওাঙ্গযয ম্পাদ্নায় এফাং াযদ্াঘযণ বভঙ্গেয ঙ্গমাবকিায় ঘুাঁঘুড়া চথঙ্গও
প্রওাবি প্রাঘীন ওাফয াংগ্র দুাআ ঔঙ্গণ্ড প্রওাবি য়। িায ভঙ্গধয বফদ্যাবিয দ্াফরী ম্ববরি প্রথভ ঔণ্ড ১৮৭৪
াঙ্গরয বডঙ্গম্বয ভাঙ্গ প্রঘাবযি য়। ১৮৮১ াঙ্গরয শ্রাফণ ভাঙ্গ বাযিীচি যফীন্দ্রনাথ িায ভাঙ্গরাঘনা ওঙ্গযন এফাং
ম্পাদ্না-যীবি  াথঘ-ফযাঔযায াঙ্গনও ত্রুবট চদ্বঔঙ্গয় চদ্ন। বাযিীচি প্রফন্ধবটয বঙ্গযানাভ বঙর প্রাঘীন ওাফয াংগ্র/
(বফদ্যাবি)। ম্প্রবি এাআ ম্পূণঘ প্রফন্ধবট বফশ্ববাযিী চথঙ্গও প্রওাবি ওারানুক্রবভও যফীন্দ্র যঘনাফরী ২য় ঔঙ্গণ্ডয
ান্তবুঘক্ত ঙ্গয়ঙ্গঙ। প্রফন্ধবটয ূঘনা াাং চথঙ্গও বওঙু াাং াঈদ্ধৃি ওযা চকর0 ‚বফদ্যাবিয নযায় াভন এওচন
চরাওবপ্রয় ওবফয দ্ভূ এওঙ্গে ুস্তওাওাঙ্গয াংকৃীি াআর, িাায টীওা, াথঘ, াঠ-বফঙ্গবদ্  (স্থাঙ্গন স্থাঙ্গন)
ফযাওযঙ্গণয ূে ফাবয াআর, িথাব িাা রাআয়া এওটা াঅঙ্গোরন াঈবস্থি াআর না, াআা চওফর ফাোরা চদ্ঙ্গয
চর ফািাঙ্গয গুঙ্গণ। ...ফেবালা মাাঙ্গদ্য বনওট বনঙ্গচয াবস্তঙ্গত্বয চনয াঊণী, এভন ওর ূচনীয় প্রাঘীন
ওবফবদ্ঙ্গকয ওবফিা ওঙ্গরয প্রবি চম-চ চমরূ ফযফাযাআ ওরুও না, াঅভযা বও বনঙ্গিষ্ট াআয়া ঘাবয়া থাবওফ
িাাযা বও াঅভাঙ্গদ্য াঅদ্ঙ্গযয াভগ্রী নঙ্গ ‛ িাযয যফীন্দ্রনাথ াইলৎ ঙ্গযাক্ষবাঙ্গফ ওবফিাফরীয টীওা প্রওাঙ্গয
াাঁঘবট বযামঘ চদ্াঙ্গলয াঈঙ্গিঔ ওঙ্গযন: ১/ ফযাওযণ বফরুদ্ধ াথঘ ফযাঔযা ২/ স্ববাফবফরুদ্ধ ফযাঔযা ৩/ চ চলাঙ্গওয
যাাঁঘাঙ্গরা ফযাঔযা ৪/ দুরূ চলাও ম্পঙ্গওঘ নীযফিা ৫/ াংঙ্গয়য স্থাঙ্গন বনাঃাংবয়ি য়া।। িঔঙ্গনা চওান বাঙ্গরা
াববধান বঙরনা। ঔুফাআ বযশ্রভ ওঙ্গয বিবন দুরূ ঙ্গেয াথঘ ফযাঔযা ওঙ্গযবঙঙ্গরন। এাআ ভাঙ্গরাঘনা ম্পঙ্গওঘ
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যফীন্দ্রচীফনীওায প্রবািওুভায ভুঙ্গঔাাধযাঙ্গয়য দ্াবফ: ‚বফষ্ণফ দ্াফরী  দ্ওিঘাঙ্গদ্য ম্বঙ্গন্ধ এভন ূক্ষ্ম ভাঙ্গরাঘনা
াআবিূঙ্গফঘ ফাাংরায় প্রওাবি াআয়াবঙর বও না ঙ্গে।‛ এঔাঙ্গন দ্ৃষ্টান্ত বঙ্গঙ্গফ ভাঙ্গরাঘনায ভধযফিঘী বওঙু াাং
াঈদ্ধৃি ওযা র: ‚ুস্তঙ্গও বনবফষ্ট প্রথভ কীবিঙ্গি ওবফ যাবধওায বফ  চমৌফঙ্গনয ভধযফতঘী াফস্থায ওথা ফণঘ না
ওবযয়াঙ্গঙন।
‚বনযচঙ্গন াঈযচ চযাআ ওি চফবয।
াি াঅন ঙ্গয়াধয চবয।।
বর ফদ্বয ভ ুন নফযে।
বদ্ঙ্গন বদ্ঙ্গন ানে াঈখাযঙ্গয় াে।।‛
ম্পাদ্ও াআায চল দুাআবট ঘযঙ্গণয এাআরূ টীওা ওবযঙ্গিঙ্গঙন:- ‚প্রথভ ফলঘায ভি নূিন নূিন বাফবেী প্রওা
ওবযঙ্গি রাবকর। ফদ্বয (ববে) ফলঘা। নফযে ঙ্গে নাযাোঙ্গরফু াববধাঙ্গন থাবওঙ্গর এাআ ঘযঙ্গণয ানযরূ াথঘ য়।
বওন্তু ফদ্বয ঙ্গেয ফলঘা াথঘ ুপ্রবদ্ধ নঙ্গ। ‚ফলঘায ভি বাফবেী প্রওা ওযা‛ রৄবনঙ্গরাআ চওভন ওাঙ্গন রাঙ্গক চম,
াথঘটা টানাঙ্গফানা।‛ াথঘাৎ যফীন্দ্রনাঙ্গথয ওাঙ্গঙ এাআ ফযাঔযা বওঙুটা ফানাঙ্গনা  ওৃবেভ ভঙ্গন ঙ্গয়ঙ্গঙ। এাআ াথঘ-ফযাঔযায়
‘ুন’ ঙ্গেয াথঘওিা বনঙ্গয় বিবন প্রশ্ন িুঙ্গরঙ্গঙন। িাযয বনচস্ব ফযাঔযাবট িুঙ্গর ধঙ্গযঙ্গঙন0 ‚যাধা বনচঘঙ্গন ওিফায
াঅনায াঈযচ চদ্ঙ্গঔন, াঅনায ঙ্গয়াধয চদ্বঔয়া াঙ্গন। চ ঙ্গয়াধয বওরূ না, প্রথঙ্গভ ফদ্যীয(ওুর) নযায় 
ঙ্গয নাযাোয নযায়।‛ এবাঙ্গফ াঅয ফহু দ্ াঈদ্ধৃি ওঙ্গয ওবফ ওঔঙ্গনা ম্পাদ্ঙ্গওয াথঘ ফযাঔযায, টীওায, াঅফায
ওঔঙ্গনা াঙ্গথঘয ফযাওযণকি ত্রুবট চদ্বঔঙ্গয়ঙ্গঙন ভগ্র প্রফন্ধবটঙ্গি। প্রফন্ধবটয চঙ্গলয াাং চফ ওড়া ুঙ্গযয0 ‚ভস্ত
ুস্তঙ্গওয ভঙ্গধয এি াাফধানিা, এি ভ্রভ রবক্ষি য়, চম, বওয়দ্দূয াঠ ওবযয়াাআ ম্পাদ্ঙ্গওয প্রবি বফশ্বা ঘবরয়া
মায়। াআায ভস্ত ভ্রভ চম চওফর ম্পাদ্ঙ্গওয াক্ষভিা ফিাঃ খবটয়াঙ্গঙ িাা চদ্বঔফায বযশ্রভটুওু স্বীওায ওঙ্গযন
নাাআ। এি াফঙ্গরা, এি াঅরয চমঔাঙ্গন, চঔাঙ্গন এ ওাঙ্গচয বায গ্রণ না ওবযঙ্গরাআ বার াআি। ...ম্পাদ্ঙ্গওয
প্রাংনীয় াঈঙ্গদ্যাক ঙ্গত্ব াঅভযা িাাঁাঙ্গও চম এি ওথা ফবররাভ, িাায ওাযণ বফদ্যাবিয ওবফিা াঅভাঙ্গদ্য াবি
বপ্রয় াভগ্রী, এফাং াঠও াধাযণঙ্গও াঅভযা াঈঙ্গক্ষণীয় ভঙ্গন ওবয না।‛ চফাছা মায়, বফদ্যাবিয ওাফযগুঙ্গণয প্রবি
কবীয শ্রদ্ধাাআ যফীন্দ্রনাথঙ্গও ম্পাদ্নায ত্রুবট বনঙ্গদ্ঘ  ভাঙ্গরাঘনায় াঈদ্বুদ্ধ ওঙ্গয।
এাআ ভাঙ্গরাঘনায প্রিুযতঙ্গয ভাঙ্গরাঘনা প্রওাবি য় ১২৮৮ াঙ্গরয বাে াংঔযায বাযিীচি। যঘনায বঙ্গযানাভ
“ ‘প্রাঘীন ওাফয াংগ্র। / াঈতয- প্রিুযতয।’ েঙ্গরঔও-চমাঙ্গকন্দ্রনাযায়ণ যায়। [ প্রওাও-প্রাঘীন ওাফয াংগ্র ]। এাআ
াঈতঙ্গযয যফীন্দ্রনাথ বরবঔি প্রিুযতয বফনযস্ত ঙ্গয়ঙ্গঙ চমাঙ্গকন্দ্রনাযায়ঙ্গণয েবটয বনঙ্গঘাআ। এবাঙ্গফ যয
চমাঙ্গকন্দ্রনাযায়ঙ্গণয  যফীন্দ্রনাঙ্গথয াঅয ফাাআবট (ঙ্গভাট ঘবিবট) াঈতয-প্রিুযতয ভুবেি ঙ্গয়ঙ্গঙ এওাআ াংঔযায়।
প্রবিবটঙ্গিাআ চমাঙ্গকন্দ্রনাযায়ণ যায় নিুন চওান দ্ িুঙ্গর ধঙ্গয যফীন্দ্রনাথ-ওৃি ফযাঔযা, টীওা ফা ভন্তঙ্গফযয িীব্র বনো
ওঙ্গযঙ্গঙন এফাং প্রিুযতঙ্গয যফীন্দ্রনাথ চগুবরয মাথাথঘয প্রভাণ ওঙ্গযঙ্গঙন ুমুবক্ত প্রঙ্গয়াক ওঙ্গয। চওাথা ফা বফনঙ্গয়য
ঙ্গে াবিয ভাঙ্গরাঘঙ্গওয বফদ্রূ ওযায াবধওায চঘঙ্গয় বনঙ্গেন। এয ভঙ্গধয এওবট ‘াঈতয’ এ চমাঙ্গকন্দ্রফাফু ‘এ বঔ
বও চঔনু এও ারূ’ দ্বটয ভধযস্থ দুাআ গ̖বক্তয যফীন্দ্রনাথ প্রদ্ত াঙ্গথঘয ত্রুবট চদ্বঔঙ্গয়ঙ্গঙন। যফীন্দ্রনাঙ্গথয ফযফহৃি
‘চফাধ ওবয’, এরূ ঙ্গেজ্ঞাও ে ম্পঙ্গওঘ প্রশ্ন িুঙ্গরঙ্গঙন বিবন। এয প্রিুযতঙ্গয যফীন্দ্রনাথ চাবনঙ্গয়ঙ্গঙন চম
চমঔাঙ্গন াথঘ ফুছঙ্গি ভঙ্গন ঙ্গে থাঙ্গও চঔাঙ্গন বিবন াঙ্কুবঘি  াবেগ্ধ বাফ চদ্ঔাঙ্গি াঙ্গযন না ফঙ্গরাআ এযওভ
াবনবিি ে প্রঙ্গয়াক ওঙ্গযঙ্গঙন। এয াঈতঙ্গয াঅফায চমাঙ্গকন্দ্রফাফু ‘শ্রীওৃঙ্গষ্ণয ওুন্তর াবনীয ভঙ্গিা’, এাআ াঙ্গথঘয
বফঙ্গযাবধিা ওঙ্গযঙ্গঙন1 ওাযণ াধাযনিাঃ ওৃঙ্গষ্ণয ঘূড়ায ওথাাআ চানা মায়। িাঙাড়া চওান এও ফযবক্ত এাআ দ্বটয
াঅবদ্যযখবটি ফযাঔযা ওঙ্গযবঙঙ্গরন ফঙ্গরাআ য়ঙ্গিা ম্পাদ্ও এয াথঘ ওঙ্গযনবন1 এাআ িাাঁয ানুভান। যফীন্দ্রনাথ
প্রিুযতঙ্গয চানাঙ্গেন, শ্রীওৃঙ্গষ্ণয যীয-ফণঘনা ফযিীি ানয চওান কূ াঅবদ্যা্মকও াআবেি দ্বটঙ্গি াঅঙ্গঙ ফঙ্গর বিবন
বওঙুঙ্গিাআ বফশ্বা ওঙ্গযন না।
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এঔাঙ্গন চঙাঙ্গটা ওঙ্গয বনঙ্গচয ফক্তফয চানাঙ্গর এাআ দ্বটয ভভঘাথঘ চম ওবফঙ্গও কবীযবাঙ্গফ বাবফঙ্গয়বঙর এফাং
এাআফ বফিঙ্গওঘয ূে ধঙ্গয বিবন চম দ্বটয ঙ্গোিীি াথঘ াঈদ্ধাঙ্গয বনবফষ্ট ঙ্গয়বঙঙ্গরন, িায প্রভাণ ায়া মায়
১২৮৮ াঙ্গরয ওাবিঘও াংঔযা বাযিী-য ৩৪০ ৃষ্ঠায় প্রওাবি বফদ্যাবিয বযবষ্ট নাভও ওবফয বরবঔি প্রফন্ধবটঙ্গি0
‚াঈবস্থি াংঔযও বাযিীঙ্গি বফদ্যাবি ম্বঙ্গন্ধ াঅভায এওবট ভাে ফক্তফয াঅঙ্গঙ। ‘প্রাঘীন-ওাফয-াংগ্র’ ভাঙ্গরাঘনায়
াঅবভ ‚এ বঔ, বও চঔনু এও ারূ‛ াআিযাবদ্ দ্বটয াথঘ প্রওা ওবযয়াবঙরাভ। বওন্তু িাায এও স্থাঙ্গন াথঘ
ফুবছঙ্গি চকারঙ্গমাক খটায় বেগ্ধ বাঙ্গফ এওটা ানুভান-ওবযয়া-রয়া ফযাঔযা চদ্য়া াআয়াবঙর। াঅয এওফায
ভঙ্গনাঙ্গমাক ূিঘও বাবফয়া াআায চম াথঘ াাআয়াবঙ, িাাঙ্গি াঅয ঙ্গে ওবযফায বওঙু নাাআ। চও চও ফঙ্গরন এাআ
দ্বটয াঅবদ্-য-খবটি কূ াথঘ াঅঙ্গঙ1 বওন্তু িাা চওান ভঙ্গিাআ বফশ্বা ওযা মায় না। ঙ্গচ াআায চম াথঘ ায়া
মায় িাা াগ্রায ওবযয়া াআায ভধয াআঙ্গি এওটা ালীর াঅবদ্য খবটি াথঘ ফাবয ওযা বনিান্ত ওষ্ট ওল্পনা 
াযবও ওল্পনায ওাচ। শ্রীওৃঙ্গষ্ণয যীঙ্গয[য] ফণঘনাাআ াআায ভম্ঘ।‛ িাযয যফীন্দ্রনাথ ম্পূণঘ দ্বট প্রথঙ্গভ াঈদ্ধৃি
ওঙ্গযন এফাং প্রবি গ̖বক্তয স্পষ্ট  বনবদ্ঘষ্ট াথঘ ওঙ্গয ফুবছঙ্গয় চদ্ন, শ্রীওৃঙ্গষ্ণয বদ্বও রূ ফণঘনা ফযিীি ানয চওান কূ
াথঘ চফাছাঙ্গনা ওবফয াববপ্রায় বঙর না। বফদ্যাবিয ওবফিা াঙ্গঠ িাাঁয এাআ বনষ্ঠা  ভঙ্গনাঙ্গমাকাআ প্রভাণ ওঙ্গয, বিবন
বফদ্যাবিয ৃবষ্টঙ্গও ওিটা ভমঘাদ্াূণঘ দ্ৃবষ্টঙ্গি চদ্ঔঙ্গিন।
যফীন্দ্রনাঙ্গথয যফিঘী ভাঙ্গরাঘনা ঘবণ্ডদ্া  বফদ্যাবি বাযিীচি ১২৮৮ পারৃন াংঔযায় প্রথভ প্রওাবি য়।
যফিঘীঙ্গি প্রফন্ধবট বওঙুটা বযফবচঘি  বযভাবচঘি ঙ্গয় ১২৯৪ াঙ্গর ভাঙ্গরাঘনা গ্রঙ্গেয ান্তবুঘক্ত য়। িঙ্গফ এাআ
প্রফঙ্গন্ধ বফদ্যাবি ম্পঙ্গওঘ বফঙ্গল প্রাংাূঘও ভন্তফয চনাআ ফরঙ্গরাআ ঘঙ্গর। িুরনায় ঘণ্ডীদ্াঙ্গও াঈাঁঘু াঅন প্রদ্ান ওযা
ঙ্গয়ঙ্গঙ। এবট ১২৮০ াঙ্গর ফেদ্ঘন এ চরঔা ফবঙ্কভঘঙ্গন্দ্রয ‘বফদ্যাবি  চয়ঙ্গদ্ফ’ প্রফন্ধবটয ওথা ভঙ্গন ওযায়।
দুচঙ্গনয চরঔা িুরনা ওযঙ্গরাআ িাাঁঙ্গদ্য বনচস্ব বফবষ্টয স্পষ্ট ঙ্গয় ঙ্গঠ। ফবঙ্কভঘঙ্গন্দ্রয চরঔায় াঅঙ্গঙ ভননীরিা,
বঘন্তাীরিায ঙা। বিবন চয়ঙ্গদ্ফ  বফদ্যাবিয ওাফয ম্পঙ্গওঘ চমফ াধাযণ ভন্তফয  বদ্ধান্ত ওঙ্গযঙ্গঙন িায
চঙঙ্গন চরঔঙ্গওয চাক ফুবদ্ধফৃবত চফাছা মায়। িঙ্গফ ফবঙ্কভঘন্দ্র রৄধু ভন্তফযাআ ওঙ্গযঙ্গঙন, বনঙ্গচয ফক্তফযঙ্গও দ্ৃষ্টান্ত 
বফঘাঙ্গযয দ্বাযা ভথঘন ওঙ্গযন বন। বওন্তু যফীন্দ্রনাথ বনঙ্গচয মুবক্তয ভথঘঙ্গন দ্ৃষ্টান্ত াঈবস্থি ওঙ্গযঙ্গঙন এফাং িাাঁয
ভাঙ্গরাঘনায় ফক্তফয াঅয কবীয ঙ্গয়ঙ্গঙ। িাাঁয চরঔায় াঅঙ্গঙ মুবক্ত, ানুবফ  ভভঘগ্রাবিায ভন্বয়1 এওওথায় িীক্ষ্ণ
ভনন  কবীয হৃদ্য় াংঙ্গফদ্নায াংঙ্গমাঙ্গক প্রওৃি াবিয ভাঙ্গরাঘঙ্গওয যদ্ৃবষ্টয বযঘয় ায়া মায় িরুণ
যফীন্দ্রনাঙ্গথয ভাঙ্গরাঘনায়। যফীন্দ্রনাথ ঘণ্ডীদ্াঙ্গও বফদ্যাবি াঙ্গক্ষা ফড় ওবফ ফঙ্গরঙ্গঙন। এঙাড়া ফবঙ্কভঘঙ্গন্দ্রয
বফদ্যাবি-ম্পবওঘি ভঙ্গিয বফযীি ভি চখালণা ওঙ্গযঙ্গঙন বিবন। ফবঙ্কভঘন্দ্র বফদ্যাবিঙ্গও ফঙ্গরঙ্গঙন দুাঃঙ্গঔয ওবফ,
যফীন্দ্রনাথ ফঙ্গরঙ্গঙন ুঙ্গঔয ওবফ। ফবঙ্কভঘন্দ্র চয়ঙ্গদ্ঙ্গফয ঙ্গে িুরনা প্রঙ্গে বফদ্যাবিঙ্গও চম দ্ৃবষ্টঙ্গি চদ্ঙ্গঔঙ্গঙন,
ঘণ্ডীদ্াঙ্গয ঙ্গে িুরনায় বফদ্যাবিয চাআ বূবভওায ফদ্র ঙ্গয়ঙ্গঙ যফীন্দ্রনাঙ্গথয চরঔনীঙ্গি।
যফীন্দ্রনাঙ্গথয প্রফন্ধবট চথঙ্গও াাংবফঙ্গল াঈদ্ধৃি ওযা মাও0 ‚াঅভাঙ্গদ্য ঘবণ্ডদ্া চ বালায চ বাঙ্গফয ওবফ,
এাআ গুঙ্গণ বিবন ফােরায ওর প্রাঘীন ওবফঙ্গদ্য চশ্রষ্ঠ। বিবনাআ ফেীয় প্রাঘীন ওবফঙ্গদ্য ভঙ্গধয প্রধান ওবফ। বিবন চম ওর
ওবফিা চরঙ্গঔন নাাআ, িাাযাআ চনয ওবফ। ...বিবন এও ঙে চরঙ্গঔন,  দ্ ঙে াঠওঙ্গদ্য বদ্য়া বরঔাাআয়া রন।
...বফদ্যাবি ুঙ্গঔয ওবফ, ঘবণ্ডদ্া দুাঃঙ্গঔয ওবফ। বফদ্যাবি বফযঙ্গ ওািয াআয়া ঙ্গড়ন। ঘবণ্ডদ্াঙ্গয বভরঙ্গন ুঔ
নাাআ। বফদ্যাবি চকঙ্গিয ভঙ্গধয চপ্রভঙ্গও ায ফবরয়া চাবনয়াঙ্গঙন, ঘবণ্ডদ্া চপ্রভঙ্গওাআ চকি ফবরয়া চাবনয়াঙ্গঙন।
বফদ্যাবি াঈঙ্গবাঙ্গকয ওবফ, ঘবণ্ডদ্া য ওবযফায ওবফ। ঘবণ্ডদ্া ুঙ্গঔয ভঙ্গধয দুাঃঔ  দুাঃঙ্গঔয ভঙ্গধয ুঔ চদ্বঔঙ্গি
াাআয়াঙ্গঙন। িাাঁায ুঙ্গঔয ভঙ্গধয বয় এফাং দুাঃঙ্গঔয প্রবি ানুযাক। বফদ্যাবি চওফর চাঙ্গনন চম বভরঙ্গন ুঔ 
বফযঙ্গ দুাঃঔ। বওন্তু ঘবণ্ডদ্াঙ্গয হৃদ্য় াঅঙ্গযা কবীয, বিবন াঈা াঙ্গক্ষা াঅঙ্গযা াবধও চাঙ্গনন। বিবন ুঙ্গঔয ঘঙ্গঔ
ারচর চদ্বঔঙ্গি ান।‛ এাআ াাংবট গ্রঙ্গে ান্তবুঘবক্তয ওাঙ্গর বওঙুটা ফবচঘি  বযফবিঘি য়। চমভন- ‘বফদ্যাবি
াঈঙ্গবাঙ্গকয ওবফ’ স্থঙ্গর গ্রঙ্গে ভুবেি াঅঙ্গঙ ‘বফদ্যাবি চবাক ওবযফায ওবফ’। য়ঙ্গিা যফীন্দ্রনাঙ্গথয ভঙ্গন ঙ্গয়ঙ্গঙ
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‘চবাক’ েবটয দ্বাযা বফদ্যাবিয প্রওৃবিঙ্গও াঅয স্পষ্টবাঙ্গফ িুঙ্গর ধযা মাঙ্গফ। িাাআ এাআ ফবরষ্ঠ বযফিঘন। াঅফায
াঈদ্ধৃবিয চল ঙে ‘বিবন ুঙ্গঔয ঘঙ্গঔ ারচর চদ্বঔঙ্গি ান।’ --গ্রোঙ্গঠ ফবচঘি। এাআ ঙেবট ফচঘঙ্গনয বঠও ওাযণ
ানুভান ওযা ওবঠন, ওাযণ ঘণ্ডীদ্াঙ্গয ভঙ্গনাবাফ এাআ ঙেবটয ভাধযঙ্গভ মিটা ান্তযেবাঙ্গফ ফযক্ত ঙ্গয়ঙ্গঙ, িাঙ্গি এাআ
গ̖বক্ত যঘনায চনঙ্গথয চরঔঙ্গওয কবীয বাফনা-বঘন্তা  ূক্ষ্ম াঈরবিয ঙা স্পষ্ট।
এাআ প্রফঙ্গন্ধ াঈদ্ধৃি দ্গুবর র মথাক্রঙ্গভ:
১। এ চখায যচনী চভঙ্গখয খটা,
২। াআ চওভঙ্গন ধবযফ বয়া
৩। ওঙ্গ ঘবণ্ডদ্া, রৄন বফঙ্গনাবদ্নী
৪। াআ বযীবি না চাঙ্গন মাযা
৫। দ্ারুণ াঊিুবি মি দুঔ চদ্র, (বফদ্যাবি)
৬। এাআ বয় াঈঙ্গঠ ভঙ্গন এাআ বয় াঈঙ্গঠ,
৭। চ চন ফাঁধুঙ্গয চভায চম চন বাোয়
৮। বও চভাবনী চান ফাঁধু বও চভাবনী চান,
৯। ফাঁধু, মবদ্ িুবভ চভাঙ্গয বনদ্ারুণ 
১০। চিাভাঙ্গয ফুছাাআ ফাঁধু, চিাভাঙ্গয ফুছাাআ
১১। ানুক্ষণ কৃঙ্গ চভায কঞ্জঙ্গয় ওঙ্গর,
১২। চমন ভরয়চ খবলঙ্গি ীির
১৩। বযীবি বযীবি ফ চন ওঙ্গ,
১৪। বযীবি বযীবি বও যীবি ভূযবি,
১৫। বযীবি ফবরয়া এ বিন াঅঔয
১৬। বনিাআ নূিন বযীবি দুচন
১৭। বঔ চয,বও ুঙব ানুবফ চভায় (বফদ্যাবি)
১৮। চপ্রঙ্গভয াঅওৃবি চদ্বঔয়া ভূযবি
১৯। বযীবি নকঙ্গয ফবি ওবযফ
২০। ওবফবি বফদ্যাবি ভবিভাঙ্গন
২১। ঘবণ্ডদ্া ঘযণ বঘন্তাভবণ কণ
বঙ্গয ওবয বূলা চকাবফেদ্াঙ্গয ওবফ-ফেনা।
প্রেি াঈঙ্গিঔয, িাবরওায চল ঘাযবট দ্ (১৮-২১) বাযিীচি থাওঙ্গর গ্রঙ্গে প্রওাওাঙ্গর চগুবর ফবচঘি য়।
রক্ষণীয়, বফদ্যাবিয দু এওবট দ্ ঙাড়া প্রায় ফ দ্াআ ঘণ্ডীদ্াঙ্গয। বফস্তাবযি াঅঙ্গরাঘনা ঙাড়া, াঈঙ্গিঙ্গঔয
াংঔযাকি বযভাঙ্গণ ওবফ ঘণ্ডীদ্াঙ্গয প্রবি যফীন্দ্রনাঙ্গথয ভবধও াঅওলঘঙ্গণয বযঘয় ায়া মায় এাআ প্রফঙ্গন্ধ।
যফিঘী বফদ্যাবিয প্রেমুক্ত প্রফন্ধবটয নাভ ফন্তযায়। ফন্তযায়ঙ্গও দ্ীখঘবদ্ন ধঙ্গয বফদ্যাবিয ঙ্গে াববন্ন ওঙ্গয
বাফা ি। যফীন্দ্রনাথ ািযন্ত ূক্ষ্মবাঙ্গফ বফদ্যাবিয বাফ-বালা াআিযাবদ্য ঙ্গে ফন্তযাঙ্গয়য বাফ-বালা-প্রওাববেয
াথঘওয চদ্বঔঙ্গয় প্রভাণ ওযঙ্গরন চম বফদ্যাবি  ফন্তযায় ম্পূণঘ ববন্ন দুাআ ফযবক্ত। াফয চওান ঐবিাবও প্রভাণ
াঅঙ্গঙ বও না“ চ ম্বঙ্গন্ধ বিবন প্রথঙ্গভাআ িাাঁয াজ্ঞিা স্বীওায ওঙ্গয বনঙ্গয়ঙ্গঙন। প্রাঘীন ওাফযাংগ্রচি ফন্তযাঙ্গয়য
দ্াফরী বঙর। ‘ফন্তযায়’ প্রফন্ধবট শ্রাফণ াংঔযা বাযিীচি ১২৮৯ াঙ্গর প্রওাবি য় এফাং ঙ্গয িা ভাঙ্গরাঘনা
গ্রঙ্গেয ান্তবুঘক্ত য়। এবট গ্রেবুবক্তওাঙ্গর বওঙুটা বযফবচঘি ঙ্গয় াংবক্ষপ্ত াঅওাঙ্গয ভুবেি ঙ্গয়ঙ্গঙ। এাআ বনফঙ্গন্ধ
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যফীন্দ্রনাথ চদ্বঔঙ্গয়ঙ্গঙন ওীবাঙ্গফ ওাফয-াঙ্গঠয দ্বাযা ওবফঙ্গও বঘঙ্গন চনয়া মায়। াআাংঙ্গযবচ ভাঙ্গরাঘনায় মাঙ্গও ফঙ্গর
internal evidence, ওবফুরুলঙ্গও বঘনফায চাআ ান্তবনঘবি াঙ্গক্ষযয ানুন্ধান ওঙ্গযঙ্গঙন ফন্তযাঙ্গয়য ওাঙ্গফয
ফন্তযায়ঙ্গও চঘনায চনয।
যফীন্দ্রনাথ প্রথভি াঅঙ্গরাঘনা ওঙ্গযঙ্গঙন বফদ্যাবি  ফন্তযাঙ্গয়য বালায াথঘওয ম্বঙ্গন্ধ। বফদ্যাবিয চরঔায়
ব্রচবালা  ফাাংরায বভশ্রণ রক্ষয ওযা মায়1 বওন্তু ফন্তযাঙ্গয়য বালায় ফাাংরায় ব্রচবালায বভঙ্গর, াথঘাৎ প্রাধানয ফাাংরা
বালাযাআ। বফদ্যাবি ফা ানযানয ওবফযা ব্রচবালাঙ্গও ‘ওবফিায াবপঙ্গয ফস্ত্র’ বাফঙ্গিন। িাাআ যাঙ্গভয বফলয় ফণঘনা
ওযঙ্গি ঙ্গর াঅটঙ্গৌঙ্গয বালায াচ চঙঙ্গড় ব্রচবালায াঅভদ্াবন ওঙ্গয ফৃোফনী াচজ্জায এওটা চফাছা ফঙ্গয়
চফড়াঙ্গিন। ফন্তযাঙ্গয়য এফ বফঙ্গল ঙে বঙরনা, িাাআ বওঙুটা ব্রচবালা প্রঙ্গয়াঙ্গকয য বিবন াঅটঙ্গৌঙ্গয ফাাংরায়
চ ফণঘনায় দ্াফরী যঘনা ওঙ্গযবঙঙ্গরন। যফীন্দ্রনাঙ্গথয ওথায়0 ‚ফন্তযাঙ্গয়য ওবফিায বালা চমভন, ওবফিায
বাফ চিভন। াদ্াবধা1 াঈভায খনখটা নাাআ1 যর প্রাঙ্গণয যর ওথা1 চ ওথা বফঙ্গদ্ী বালায় প্রওা ওবযঙ্গি
মায়াাআ বভথযা।‛ বালায ঙ্গয বদ্বিীয় াথঘওয চদ্বঔঙ্গয়ঙ্গঙন ওবফিায বাঙ্গফ। ািযবধও চবটর ারাংওায াঈভায ভঙ্গধয
ুওুভায বাফগুবরয প্রাণঙ্গঙাাঁয়া ওথা চানা মায় না। িাাআ ফন্তযাঙ্গয়য ওবফিায বাফ চ যর ভভঘস্পঘী, বফদ্যাবিয
বাফ ািযন্ত চাাবও, ারাংওায-াঈভায াঅড়ম্বঙ্গয াঅওীণঘ। বফদ্যাবিয ঙ্গে চমভন ঘণ্ডীদ্াঙ্গয িুরনা ওযঙ্গর চফাছা
মায়, ঘণ্ডীদ্া ওি চ যর বাঙ্গফয াঈস্থাও, চিভবন ‚বফদ্যাবিয বি ফন্তযাঙ্গয়য িুরনা ওবযঙ্গর চদ্ঔা
মায়, বফদ্যাবিয াঙ্গক্ষা ফন্তযাঙ্গয়য বালা  বাফ ওি যর।‛ এ ওথায প্রভাণস্বরূ যফীন্দ্রনাথ বফদ্যাবি 
ফন্তযায়-- দুচঙ্গনয যবঘি শ্রীযাধায ভুঙ্গঔ যাভ-রূ ফণঘনায দ্ াঈদ্ধৃি ওঙ্গয চগুবর বফঙ্গললণ ওঙ্গয চদ্বঔঙ্গয়ঙ্গঙন,
বফদ্যাবিয ফণঘনায় কবীয বাঙ্গফয চঙাাঁয়া াঙ্গনও চক্ষঙ্গোআ ানুবস্থি1 ‚ওিওগুবর টানাঙ্গফানা ফণঘনা ওবযয়া
চকাটাওিও ঙে বভরাাআয়া বদ্য়াঙ্গঙন।‛ বফদ্যাবিয াঈদ্ধৃি ওবফিাবটয প্রথভ দুবট গ̖বক্ত র- ‚এ বঔ বও চদ্ঔনু এও
ারূ,/ রৄনাাআঙ্গি ভানবফ স্বনস্বরূ।‛ ানযঙ্গক্ষ, ফন্তযাঙ্গয়য ‚চবন, বও চবযনু  ভুঔ চাবা‛ দ্বট প্রঙ্গে
যফীন্দ্রনাঙ্গথয ভন্তফয0 ‚ফন্তযাঙ্গয়য ওৃষ্ণফণঘনা বড়য়া চদ্ঔ। ওবফ এভন বাঙ্গফ ভুগ্ধ াআয়া কাবয়া াঈবঠয়াঙ্গঙন চম, প্রথভ
ঙে বড়য়াাআ াঅভাঙ্গদ্য প্রাঙ্গণয িায ফাবচয়া ঙ্গঠ।‛ যফীন্দ্রনাথ দুাআ ওবফয িুরনা ওঙ্গয ফঙ্গরঙ্গঙন0 ‚বফদ্যাবিয যবঘি
ফণঘনাবট ভস্তটাাআ ফস্তুকি। ফন্তযাঙ্গয়য বাফকি। বফদ্যাবি যাঙ্গভয প্রঙ্গিযও াে প্রিযে ঔুবটনাবট ওবযয়া ফণঘনা
ওবযঙ্গি বকয়াঙ্গঙন। বওন্তু ফন্তযায় িাা ওঙ্গযন নাাআ।‛ এঔাঙ্গন চদ্ঔা মায়, িৃিীয় াথঘওয ওবফিায বফলয়ফস্তু
বযঙ্গফঙ্গন ফা প্রওাববেঙ্গি। বফদ্যাবিয ফস্তুকি  ফন্তযাঙ্গয়য বাফকি বদ্ঙ্গওয ফণঘনায প্রফণিা রক্ষ ওযা মায়।
প্রেি ফরা মায়, চঙ্গলয চম ওঙ্গয়ওবট ঙে এঔাঙ্গন াঈদ্ধৃি ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ, গ্রঙ্গে চগুবর ফবচঘি। য়ঙ্গিা এবাঙ্গফ
বফদ্যাবি ম্পঙ্গওঘ ফরাটা ঙ্গয যফীন্দ্রনাঙ্গথয ওাঙ্গঙ বওঙুটা রুবঘবফরুদ্ধ ভঙ্গন ঙ্গয় থাওঙ্গি াঙ্গয1 মায চনয এাআ
বযফচঘন।
ঘিুথঘ াথঘওয াঈবঙ্গয়য দ্ৃবষ্টববে  ভানবওিা। এাআ াথঘওয ধযা ঙ্গড় াঈবয় ওবফয রূ-ফণঘনাভূরও ঙ্গদ্য ভঙ্গধয।
‚বফদ্যাবি ওবঙ্গিঙ্গঙন, রূ াঈঙ্গবাকয ফবরয়া ুেয, াঅয ফন্তযায় ওবঙ্গিঙ্গঙন রূ ুেয ফবরয়া াঈঙ্গবাকয। াআা
িয ফঙ্গট, চৌেমঘ  চবাক এওঙ্গে থাঙ্গও, বওন্তু াআা িয াঈবঙ্গয় এও নঙ্গ। চৌেমঘস্পৃা াআঙ্গি চবাক ওযা মায়
এফাং চবাকস্পৃা াআঙ্গি চবাক ওযা মায়। মাায চমভন ভঙ্গনয কঠন। ফন্তযায় িাায রূফণঘনায় মাা বওঙু ুেয
িাাাআ চদ্ঔাাআয়াঙ্গঙন, াঅয বফদ্যাবি িাাঁায রূ-ফণঘনায় মাা বওঙু চবাকয িাাাআ চদ্ঔাাআয়াঙ্গঙন।‛ যফিঘী াথঘঙ্গওযয
ওথা ফরঙ্গি বকঙ্গয় যফীন্দ্রনাথ ফঙ্গরঙ্গঙন0 ‚ফন্তযাঙ্গয়য ওবফিায় াঅঙ্গযওবট চভাভন্ত্র াঅঙ্গঙ, মাা বফদ্যাবিয ওবফিায়
ঘযাঘয চদ্ঔা মায় না। ফন্তযায় প্রায় ভাঙ্গছ ভাঙ্গছ ফস্তুকি ফণঘনা দ্ূয ওবযয়া বদ্য়া এওওথায় এভন এওবট বাঙ্গফয
াঅওা ঔুবরয়া চদ্ন, চম, াঅভাঙ্গদ্য ওল্পনা াঔা ঙড়াাআয়া াঈবড়য়া মায়, চভঙ্গখয ভঙ্গধয াযাাআয়া মায়।‛ াথঘাৎ
ফন্তযাঙ্গয়য ওবফিায় বাফকি বফস্তাঙ্গযয ানুবূবি মা বফদ্যাবিয ওবফিায় ানুবস্থি। িাযয ফন্তযাঙ্গয়য ‘াঅঙ্গরা
ধবন, ুেবয, বও াঅয ফবরফ ’ “ম্পূণঘ দ্বট াঈদ্ধৃি ওঙ্গয ফঙ্গরঙ্গঙন0 ‚এভন প্রান্ত াঈদ্ায কম্ভীয চপ্রভ বফদ্যাবিয
চওান ঙ্গদ্ প্রওা াাআয়াঙ্গঙ বও না ঙ্গে। াআায এঙ্গওওবট ঙ্গম্বাধন ঘভৎওায।‛
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বফদ্যাবি প্রঙ্গে যফীন্দ্রনাথ

াওীচা ভঞ্জযী চঘৌধুযী

ভগ্র প্রফঙ্গন্ধ যফীন্দ্রনাথ ফন্তযাঙ্গয়য ফহু দ্ াঈদ্ধৃি ওঙ্গয বফদ্যাবিয ঙ্গে িুরনা ওঙ্গযঙ্গঙন। এয ভঙ্গধয এওবট
র- ‚প্রাণনাথ, চওভন ওবযফ াঅবভ / চিাভা বফনা ভন ওঙ্গয াঈঘাটন/ চও চাঙ্গন চওভন িুবভ!/ ...বিঙ্গরও বথয নাব
ফাাঁবধ!‛ দ্বটয প্রথভ াাং ম্পঙ্গওঘ যফীন্দ্রনাথ ফরঙ্গঙন0 ‚াআায প্রথভ দুবট ঙঙ্গে, বাঙ্গফয াধীযিা, বালায ফাাঁধ
বাবেফায চনয বাঙ্গফয াঅঙ্গফক বও ঘভৎওায প্রওা াাআঙ্গিঙ্গঙ! ...এি চদ্বঔরাভ এি াাআরাভ, িফু প্রাণ াঅচ
ফবরঙ্গিঙ্গঙ ‚প্রাণনাথ চওভন ওবযফ াঅবভ!‛ বফদ্যাবি চম এি ওবযয়া ফবরয়াঙ্গঙন,
‚রাঔ রাঔ মুক বঙ্গয় বঙ্গয় যাঔনু
িফু বঙ্গয় চুড়ন না চকর!‛
িাা াঙ্গক্ষা াআা াঙ্গনও বার। বফদ্যাবি ভস্ত ওবফিাবটঙ্গি মাা ফবরয়াঙ্গঙন াআায এওওথায় িাায ভস্তটা
ফরা াআয়াঙ্গঙ এফাং িাা াঙ্গক্ষা িগুণ াধীযিা াআাঙ্গি ফযক্ত াআঙ্গিঙ্গঙ। ...বদ্বিীয় ঙঙ্গে যাধা যাঙ্গভয ভুঙ্গঔয বদ্ঙ্গও
াঅওুর চনঙ্গে ঘাবয়া ওবঙ্গিঙ্গঙন ‚চও চাঙ্গন চওভন িুবভ!‛ মাায এওবির াউঙ্গবঘ াঈবঠঙ্গরাআ বালা ভবযয়া মায়, চাআ,
বালায চল ীভায় দ্াাঁড়াাআয়া যাধা ফবরঙ্গিঙ্গঙন ‚চও চাঙ্গন চওভন িুবভ!‛ এি াঈঙ্গে বফদ্যাবি ওঔন াঈঙ্গঠন না, এফাং
াআায াউঙ্গবঘ যায়ফন্ত স্বয়াং াঈবঠঙ্গি াঙ্গযন না।‛
এঔাঙ্গন এওবট ওথা াঈঙ্গিঙ্গঔয দ্াবফ যাঙ্গঔ, িা র- যফীন্দ্রনাথ িাাঁয ফহু যঘনায় বফববন্ন প্রে-ূঙ্গে বফদ্যাবিয
‘রাঔ রাঔ মুক’ দ্বট ফযফায ওঙ্গযঙ্গঙন এফাং এয ূক্ষ্ম বফঙ্গললণ ওঙ্গয বাঙ্গফয কবীযিা, ফক্তঙ্গফযয াংবি  ববল্পও
াঈৎওঙ্গলঘয ওথা ফঙ্গরঙ্গঙন। াথঘ এঔাঙ্গন ফন্তযায়ঙ্গও বফদ্যাবি াঙ্গক্ষা াঈৎওৃষ্ট ওবফ প্রভাঙ্গণয িাবকঙ্গদ্ এাআ ফহুরি
দ্বট ম্পঙ্গওঘ িুরনাভূরও াঅঙ্গরাঘনায চপ্রবক্ষঙ্গি চনবিফাঘও ভন্তফয ওযঙ্গরন। ভঙ্গন য়, িরুণ যফীন্দ্রনাথ এাআ প্রফন্ধ
যঘনাওাঙ্গর ফন্তযাঙ্গয়য প্রবি াবধও বাফাঙ্গফঙ্গক াঅপ্লুি ঙ্গয় ঙ্গড়বঙঙ্গরন, মায চনয বফদ্যাবিয প্রবি ু বফঘায ওযঙ্গি
াঙ্গযন বন। নিুফা ‘রাঔ রাঔ মুক’ এয ভি দ্ াঙ্গক্ষা ফন্তযাঙ্গয়য এওবট াধাযণ ভাঙ্গনয ঙ্গদ্য য়ি এভন
াঈচ্ছ্ববি প্রাংা ওযঙ্গিন না। বনঙ্গভঘা দ্ৃবষ্টঙ্গি বফঘায ওযঙ্গর যফীন্দ্রনাথ ফন্তযাঙ্গয়য প্রবি মথাঙ্গমাকয ম্ান প্রদ্ঘন
ওঙ্গয বফদ্যাবিঙ্গও িাাঁয প্রায ম্াঙ্গনয াঅঙ্গন প্রবিবষ্ঠি ওযঙ্গি াযঙ্গিন। য়ঙ্গিা যফীন্দ্রনাথ চাআ ভঙ্গয় বফষ্ণফ
ওবফিায ফবাঃঙ্গৌেমঘ াঙ্গক্ষা বাঙ্গফয বনবফড়িায প্রবি চফব ভঙ্গনাঙ্গমাকী বঙঙ্গরন। প্রেি, ওঙ্গয়ওভা াঅঙ্গক চরঔা
‘ঘবণ্ডদ্া  বফদ্যাবি’ প্রফন্ধবট স্মযণীয়। চিভন চওান বাফনা চথঙ্গওাআ য়ঙ্গিা িুরনায় স্বল্প বযবঘি ফন্তযাঙ্গয়য
দ্াফরী ম্পঙ্গওঘ াবিবযক্ত াঅগ্র প্রদ্ঘন ওঙ্গযঙ্গঙন। িাঙ্গর ওবফয ভাঙ্গরাঘনায় িঙ্গথযয মথাথঘিা  বফঘাযচনুণয
রক্ষ ওঙ্গয ওবফয ঙ্গে এওঙ্গমাঙ্গক স্বীওায ওযঙ্গিাআ য় চম বফদ্যাবি  ফন্তযায় এও ওবফ নন, এভন বও এও
চশ্রবণয ওবফ নন।
াঈঙ্গয াঅঙ্গরাবঘি বফদ্যাবিয দ্বট (‘চনভ াফবধ ভ’) যফীন্দ্রযঘনায় ান্তিাঃ াঅঠাঙ্গযাফায াঈদ্ধৃি ঙ্গয়ঙ্গঙ বফববন্ন
প্রঙ্গে। িঙ্গফ ১২৯১ াঙ্গর (১৮৮৪) ম্ভফি প্রথভফায যফীন্দ্রনাথ ‘চনভ াফবধ ভ’-এাআ াাংঙ্গয াআবিফাঘও ফযাঔযা
ওঙ্গযন ডুফ চদ্য়া: ডুবফফায স্থান(াঅঙ্গরাঘনা) প্রফঙ্গন্ধ0 ‚এওটা ভানুল মি ফড়াআ াঈও না চওন, িাাঙ্গও চদ্বঔঙ্গি বওঙু
চফীক্ষণ রাঙ্গক না--বওন্তু াঅচন্মওার চদ্বঔয়া মঔন চদ্ঔা পুযায় না িঔন চ না-চাবন ওি ফড় াআয়া াঈবঠয়াঙ্গঙ!
াআায াথঘ াঅয বওঙুাআ নঙ্গ, ানুযাঙ্গকয প্রবাঙ্গফ চপ্রবভও এওচন ভানুঙ্গলয ভধযবস্থি াীঙ্গভয ভঙ্গধয প্রঙ্গফাবধওায
াাআয়াঙ্গঙন, চঔাঙ্গন চ ভানুঙ্গলয াঅয ান্ত ায়া মায় না। ... এাআ চনযাআ মথাথঘ ানুযাঙ্গকয ভঙ্গধয এওপ্রওায
ফযাওুরিা াঅঙ্গঙ। চ এিঔাবন ায় চম িাা প্রাণ ববযয়া াঅয়ত ওবযঙ্গি াঙ্গয না--- িাায এি চফব িৃবপ্ত ফিঘভান,
চম, চ িৃবপ্তঙ্গও চ ফঘঙ্গিাবাঙ্গফ াবধওায ওবযঙ্গি াঙ্গয না  িাা ুভধুয ািৃবপ্তরূঙ্গ ঘিুবদ্দঘও ূণঘ ওবযয়া বফযাচ
ওবযঙ্গি থাঙ্গও।‛ িরুণ যফীন্দ্রনাঙ্গথয এাআ কবীয বফঙ্গললণী বক্ত বফস্ময়ওয। বফদ্যাবিয দ্াফরীয কবীযিা  বঘযন্তন
ফাণীঙ্গও এাআ প্রফঙ্গন্ধ বিবন াথঘওবাঙ্গফ িুঙ্গর ধযঙ্গি চঙ্গযঙ্গঙন।
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যফিঘী াঅঙ্গরাঘয বনফন্ধ বফদ্যাবিয যাবধওা ১২৯৮ াঙ্গরয বঘে াংঔযা াধনাচি প্রথভ প্রওাবি য়। ফিঘভাঙ্গন
এবট াঅধুবনও াবিয গ্রঙ্গেয ান্তবুঘক্ত। এাআ প্রফঙ্গন্ধ ঘণ্ডীদ্া  বফদ্যাবি “দুাআ ওবফয যঘনাঙ্গও এওবট বফঙ্গল বদ্ও
চথঙ্গও াঅঙ্গরাঘনা ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ। চবট র চপ্রভ। দুাআ ওবফ যাবধওায চপ্রভভূবিঘ চমবাঙ্গফ প্রওা ওঙ্গযঙ্গঙন, িায চথঙ্গওাআ
চফাছা মায় দুচঙ্গনয ওাঙ্গফয চপ্রঙ্গভয চওান্ রূ ধযা ঙ্গড়ঙ্গঙ। াঈবঙ্গয়য াথঘওয প্রফঙ্গন্ধয প্রথঙ্গভাআ ফযক্ত ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ0
‚কবি এফাং াঈতা চমভন এওাআ বক্তয ববন্ন াফস্থা, বফদ্যাবি এফাং ঘণ্ডীদ্াঙ্গয ওবফিায় চপ্রভবক্তয চাআ প্রওায দুাআ
ববন্ন রূ চদ্ঔা মায়। বফদ্যাবিয ওবফিায় চপ্রঙ্গভয ববে, চপ্রঙ্গভয নৃিয, চপ্রঙ্গভয ঘাঞ্চরয1 ঘণ্ডীদ্াঙ্গয ওবফিায় চপ্রঙ্গভয
িীব্রিা, চপ্রঙ্গভয াঅঙ্গরাও।‛ প্রেি াঈঙ্গিঔয, বেওায় ফানান ‘ঘবণ্ডদ্া’, বওন্তু গ্রঙ্গে ফঘে ‘ঘণ্ডীদ্া’ বরবঔি।
চঙ্গল প্রাফবন্ধও ‘চনভ াফবধ ভ’ দ্বট াঈদ্ধৃি ওঙ্গয প্রফঙ্গন্ধয ভাবপ্ত চটঙ্গনঙ্গঙন এাআবাঙ্গফ0 ‚নফীন চপ্রভ এঙ্গওফাঙ্গয
রক্ষ রক্ষ মুঙ্গকয ুযািন াআয়া চকর। াআায ঙ্গয ঙে এফাং যাবকণী বযফিঘন ওযা াঅফযও। বঘযনফীন চপ্রঙ্গভয
বূবভওা ভাপ্ত াআয়াঙ্গঙ। ঘণ্ডীদ্া াঅবয়া বঘযুযািন চপ্রঙ্গভয কান াঅযম্ভ ওবযয়া বদ্ঙ্গরন।‛ এঔাঙ্গন বফদ্যাবিয
ওবফিা ম্পঙ্গওঘ যফীন্দ্রনাঙ্গথয ভন্তফয চফ ুবঘবন্তি  বযণি। ফরা মায়, ঘণ্ডীদ্া  বফদ্যাবি”দুাআ ওবফঙ্গওাআ এাআ
প্রফঙ্গন্ধ বনযঙ্গক্ষবাঙ্গফ বফঘায ওযা ঙ্গয়ঙ্গঙ।

ঞ্চবূি গ্রঙ্গেয ান্তবুঘক্ত ওাঙ্গফযয িাৎমঘ (১৩০৪) প্রফঙ্গন্ধ বফদ্যাবিয দ্াফরীয প্রে  াঈদ্ধৃবি এঙ্গঙ্গঙ চফযাভ
এয াঈবক্তঙ্গি। বফদ্যাবিয চাআ এওাআ দ্ ‘বঔ চ, বও ুঙব ানুবফ চভায়’ চথঙ্গও দুঙ্গটা গ̖বক্ত ৃথওবাঙ্গফ াঈদ্ধৃি
ঙ্গয়ঙ্গঙ --(ও)‘চনভ াফবধ ভ রূ চনাযনু নয়ন না বিযবি চবর’ (ঔ) চাাআ ভধুয চফার শ্রফণব রৄনরুাঁ রবিঙ্গথ
য না চকর’।

াবিয গ্রেবুক্ত াবিযৃবষ্ট (১৩১৪) প্রফঙ্গন্ধ ৃচনীর ভঙ্গন াবিয ওীবাঙ্গফ ৃবষ্ট ঙ্গয় াঈঙ্গঠ িায াঅঙ্গরাঘনা
প্রঙ্গে বফদ্যাবিয ঙ্গদ্য াঈদ্াযণ বদ্ঙ্গয় ফরঙ্গরন0 ‚মাাঙ্গও াঅভযা কীবিওাফয ফবরয়া থাবও, াথঘাৎ মাা
এওটুঔাবনয ভঙ্গধয এওবটভাে বাঙ্গফয বফওা--ঐ চমভন বফদ্যাবিয”বযা ফাদ্য ভা বাদ্য,/ ূনয ভবেয চভায”
চ াঅভাঙ্গদ্য ভঙ্গনয ফহু বদ্ঙ্গনয াফযক্ত বাঙ্গফয এওবট চওান ুঙ্গমাক াঅশ্রয় ওবযয়া পুবটয়া ঠা। বযা ফাদ্ঙ্গর বাে
ভাঙ্গ ূনযখঙ্গযয চফদ্না ওি চরাঙ্গওযাআ ভঙ্গন ওি ওথা না ওবয়া ওিবদ্ন খুবযয়া খুবযয়া বপবযয়াঙ্গঙ1 চমভবন বঠও ঙঙ্গে
বঠও ওথাবট ফাবয াআর াভবন ওঙ্গরযাআ এাআ াঙ্গনওবদ্ঙ্গনয ওথাটা ভূবিঘ ধবযয়া াঅাঁট ফাাঁবধয়া ফবর।‛ বওঙু ঙ্গয
াঅফায ভানফাবঙ্গিয ঙড়াঙ্গনা বাঙ্গফয এও ঙ্গয় ঠায প্রয়া প্রঙ্গে বফদ্যাবিয ওথা এঙ্গঙ্গঙ0 ‚বভবথরায
বফদ্যাবিয কান চওভন ওবযয়া ফাাংরা দ্াফরী াআয়া াঈবঠয়াঙ্গঙ িাা চদ্বঔঙ্গরাআ ফুছা মাাআঙ্গফ”স্ববাঙ্গফয বনয়ঙ্গভ এও
চওভন ওবযয়া াঅয াআয়া াঈবঠঙ্গিঙ্গঙ। ফাাংরায় প্রঘবরি বফদ্যাবিয দ্াফরীঙ্গও বফদ্যাবিয ফরা ঘঙ্গর না। ভূর ওবফয
প্রায় বওঙুাআ িাায াবধওাাং ঙ্গদ্াআ নাাআ। ক্রঙ্গভাআ ফাগাবর কায়ও  ফাগাবর চশ্রািায চমাঙ্গক িাায বালা, িাায াথঘ,
এভন-বও, িাায যঙ্গয বযফিঘন াআয়া চ এও নূিন বচবন াআয়া দ্াাঁড়াাআয়াঙ্গঙ। ...াথঘ নানা ওার  নানা
চরাঙ্গওয দ্বাযা বযফিঘন-ঙ্গে দ্গুবর এঙ্গরাঙ্গভঙ্গরা প্ররাঙ্গয ভি াআয়া মায় নাাআ। ওাযণ এওটা ভূর ুয ভাছঔাঙ্গন
থাবওয়া ভস্ত বযফিঘনঙ্গও াঅনায ওবযয়া রাআফায চনয ফঘদ্া িওঘ াআয়া ফবয়া াঅঙ্গঙ। চাআ ুযটুওুয চচাঙ্গযাআ
এাআ দ্গুবরঙ্গও বফদ্যাবিয দ্ ফবরঙ্গিবঙ, াঅফায াঅকাঙ্গকাড়া বযফিঘঙ্গনয চচাঙ্গয এগুবরঙ্গও ফাগাবরয াবিয
ফবরঙ্গি ওুবিি াআফায ওাযণ নাাআ।‛

াবন্তবনঙ্গওিন গ্রঙ্গেয এওাদ্ ঔঙ্গণ্ড শ্রাফণ ন্ধযা (১৩১৭) প্রফঙ্গন্ধয চল াধঘাাং চুঙ্গড় রৄধুাআ বফদ্যাবিয ‘এ
বঔ, ভাবয দুঙ্গঔয নাব য’ দ্বটয ওঙ্গয়ওবট গ̖বক্তঙ্গও াঅশ্রয় ওঙ্গয াঔণ্ড দ্াঘবনও াঈরবিয ফণঘেটা প্রফন্ধঙ্গও
াননয াঈজ্জ্বরিা দ্ান ওঙ্গযঙ্গঙ। চাআ বফস্তাবযি বাফনায বওঙু বনবদ্ঘষ্ট াাং এঔাঙ্গন াঈদ্ধৃি ওযা র0 ‚াঅভাঙ্গদ্য ান্তঙ্গযয
ন্ধযাওাঙ্গ এাআ শ্রাফণ ািযন্ত খন ঙ্গয় চনঙ্গভঙ্গঙ বওন্তু চঔাঙ্গন িায াঅবঙ্গয চফ চনাআ, ...ঙ্গঔাঙ্গন চ ওবফয
দ্যফাঙ্গয াঈবস্থি। িাাআ ক্ষঙ্গণ ক্ষঙ্গণ চভখভিাঙ্গযয ুঙ্গয চওফবর ওরুণ কান চচঙ্গক াঈঠচঘ ---বিবভয বদ্কববয চখায মাবভনী,
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াবথয বফচুবযও াাঁবিয়া
বফদ্যাবি ওঙ্গ, বওঙ্গ চকাগায়বফ
বয বফঙ্গন বদ্নযাবিয়া।
...ঙ্গাআ বঘযবদ্ন যাবেয বযঙ্গওাআ ঘাাআ, নাআঙ্গর বদ্নযাবে ানাথ। ভস্ত াঅওাঙ্গও ওাাঁবদ্ঙ্গয় িুঙ্গর এাআ ওথাটা াঅচ াঅয
বনাঃঙ্গল ঙ্গি ঘাঙ্গে না।
াঅভযা চম িাাঁযাআ বফযঙ্গ এভন ওঙ্গয ওাটাবে এ ঔফযটা াঅভাঙ্গদ্য বনিান্তাআ চানা ঘাাআ। চওন না বফয বভরঙ্গনযাআ
াে।...
... ভানুল ওবফ চাআফ ঔফযঙ্গওাআ কাঙ্গনয ভঙ্গধয ওিওটা ওথায়, ওিওটা ুঙ্গয, চফাঁঙ্গধ কাাআঙ্গি থাঙ্গও-‚বযা ফাদ্য ভা বাদ্য,
ূনয ভবেয চভায!‛ ...
...াঅচ চওফবর ভঙ্গন ঙ্গে এাআ চম ফলঘা, এি এও ন্ধযায ফলঘা নয় এ চমন াঅভায ভস্ত চীফঙ্গনয াবফযর শ্রাফণ
ধাযা। ...াঅভায ভস্ত াঅওা ছযছর্ ওঙ্গয ফরচঘ-- ‚বওঙ্গ চকাগায়বফ বয বফঙ্গন বদ্নযাবিয়া।‛...
বফয ন্ধযায ান্ধওাযঙ্গও মবদ্ রৄধু এাআ ফঙ্গর ওাাঁদ্ঙ্গি ি চম, ‚চওভন ওঙ্গয চিায বদ্নযাবে ওাটঙ্গফ‛--িাঙ্গর
ভস্ত য রৄবওঙ্গয় চমি এফাং াঅায াঙ্কুয মঘন্ত ফাাঁঘি না1 --বওন্তু রৄধু চওভন ওঙ্গয ওাটঙ্গফ নয় ি-- ‚চওভন ওঙ্গয
ওাটঙ্গফ বয বফঙ্গন বদ্নযাবিয়া‛ --চাআ চঙ্গনয ‚বয বফঙ্গন‛ ওথাটাঙ্গও বখঙ্গয বখঙ্গয এি াবফযর াচস্র ফলঘণ! ...এাআ
চীফন ফযাী বফযঙ্গয চমঔাঙ্গন াঅযম্ভ চঔাঙ্গন বমবন, চমঔাঙ্গন াফান চঔাঙ্গন বমবন এফাং িাযাআ ভাছঔাঙ্গন কবীয
বাঙ্গফ প্রেন্ন চথঙ্গও বমবন ওরুণ-ুঙ্গযয ফাাঁী ফাচাঙ্গেন চাআ বয বফঙ্গন বওঙ্গ চকাগায়বফ বদ্নযাবিয়া।!‛ এাআ বনবফড়
াঈরবি চম বফষ্ণফীয় াধযা্মক চঘিনায ভধভঘী চ ওথা এঔাঙ্গন স্পষ্ট। যাধাওৃঙ্গষ্ণয রূঙ্গও চকৌড়ীয় বফষ্ণফ িে
চমবাঙ্গফ চীফা্মকা  যভা্মকায ম্পঙ্গওঘয বফববন্ন মঘায় ফযাঔযা ওঙ্গয, যফীন্দ্রনাথ এাআ প্রফঙ্গন্ধ বফদ্যাবিয দ্ঙ্গও
াফরম্বন ওঙ্গয চাআ দ্াঘবনও িেঙ্গওাআ ানুযণ ওঙ্গযঙ্গঙন।

াবঙ্গিযয ঙ্গথ গ্রঙ্গেয িথয  িয (১৩৩১) প্রফঙ্গন্ধ চভাট াাঁঘফায দ্াফরীয াঈদ্ধৃবি চদ্য়া ঙ্গয়ঙ্গঙ াবঙ্গিযয
ভূর স্বরূঙ্গও চফাছাঙ্গনায চনয। প্রথভ দ্াাংবট বফদ্যাবিয ‘মফ চকাধূবরভয় চফবর’ ঙ্গদ্য প্রথভ ঘায গ̖বক্ত চথঙ্গও
কৃীি0 ‚বফদ্যাবি বরঙ্গঔঙ্গঙন--মফ চকাধূবরভয় চফবর/ ধবন ভবেয ফাবয চববর,/ নফ চরধঙ্গয বফচুবযঙ্গযা দ্বন্দ্ব
াবয চকবর।‛ এঔাঙ্গন চঙ্গলয দুবট গ̖বক্তঙ্গও যফীন্দ্রনাথ টানা এওবট গ̖বক্তঙ্গি াঈদ্ধৃি ওঙ্গযঙ্গঙন। প্রািযবও
চীফঙ্গনয খটনা ওবফিায ভাধযঙ্গভ চওভন বঘযন্তন বঘে ঙ্গয় ভানঙ্গট পুঙ্গট ঙ্গঠ, চওথা চফাছাঙ্গিাআ এাআ দ্াাংবট
াঈঙ্গিঔ ওঙ্গয িাযয ভন্তফয ওঙ্গযঙ্গঙন0 ‚চকাধূবরঙ্গফরায় ূচা চল ওঙ্গয ফাবরওা ভবেয চথঙ্গও ফাবয ঙ্গয় খঙ্গয
চপঙ্গয, াঅভাঙ্গদ্য চদ্ঙ্গ াংায-ফযাাঙ্গয এ খটনা প্রিযাআ খঙ্গট। এ ওবফিা বও েযঘনায দ্বাযা িাযাআ ুনযাফৃবত।
চীফন-ফযফাঙ্গয চমটা খঙ্গট, ফযফাঙ্গযয দ্াবয়ত্বভুক্ত বাঙ্গফ চাআঙ্গটঙ্গওাআ ওল্পনায় াঈঙ্গবাক ওযাাআ বও এাআ ওবফিায
রক্ষয। িা ওঔঙ্গনাাআ স্বীওায ওযঙ্গি াবয চন। ফস্তুি ভবেয চথঙ্গও ফাবরওা ফাবয ঙ্গয় খঙ্গয ঘঙ্গরঙ্গঙ, এাআ বফলয়বট এাআ
ওবফিায প্রধান ফস্তু নয়। এাআ বফলয়বটঙ্গও াঈরক্ষভাে ওঙ্গয ঙঙ্গে ফঙ্গন্ধ ফাওযবফনযাঙ্গ াঈভা-াংঙ্গমাঙ্গক চম-এওবট
ভগ্র ফস্তু বিযী ঙ্গয় াঈঠঙ্গঙ চাআঙ্গটাআ ঙ্গে াঅর বচবন। চ বচবনবট ভূর বফলঙ্গয়য ািীি, িা াবনফঘঘনীয়।‛
যফীন্দ্রনাঙ্গথয ফযাঔযায় এাআ ওবফিাবটয ফযঞ্জনা চমন নফরূঙ্গ াঠও-চঘিনায় াঈদ্ভাবি ঙ্গয় ঙ্গঠ। ঘিুথঘ াঈদ্ধৃবি
যফীন্দ্রনাথ ফহুফায বফববন্ন যঘনায় ফফযফায ওঙ্গযঙ্গঙন-- ‚চনভ াফবধ ভ রূ চনাযনু নয়ন ন বিযবি চবর,/ রাঔ
রাঔ মুক বঙ্গয় বঙ্গয় যাঔনু িফু বয় চুড়ন ন চকর।‛ দ্ওিঘা-বফদ্যাবি1 ঙ্গদ্য প্রথভ গ̖বক্ত র- ‚বঔ চ বও
ুঙব ানুবফ চভায়‛।
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এওাআ গ্রঙ্গেয াবিযরূ (১৩৩৫) প্রফঙ্গন্ধ চম চওান দ্য ওঔন াথঘও ওাফয ঙ্গয় ঙ্গঠ চ ওথা চফাছাঙ্গি বকঙ্গয়
াঅফায বফদ্যাবিয ‘মফ চকাধূবর ভয় চফবর’ দ্বটয যণান্ন ঙ্গয়ঙ্গঙন যফীন্দ্রনাথ0 ‚চদ্ফারয় চথঙ্গও ফাবয ঙ্গয়
চকাধূবরয ান্ধওাঙ্গযয ববিয বদ্ঙ্গয় ুেযী ঘঙ্গর চকর, এাআ এওবট িথযঙ্গও ওবফ ঙঙ্গে ফাাঁধঙ্গরন-মফ চকাধূবর ভয় চফবর
ধবন ভবেয ফাবয চববর,
নফচরধঙ্গয বফচুবযঙ্গযা দ্বন্দ্ব াবয চকবর।
বিন রাাআঙ্গন াঅভযা এওবট ম্পূণঘ রূ চদ্ঔরুভ-- াভানয এওবট খটনা ওাঙ্গফয াাভানয ঙ্গয় যঙ্গয় চকর।‛ ফরা
ফাহুরয চম, যফীন্দ্রনাঙ্গথয চরঔনীয মাদুঙ্গি এাআ ফহু বযবঘি দ্বট াঠও ভঙ্গন াাধাযণ ঙ্গয় চকাঁঙ্গথ যাআর।
এঙাড়া বফদ্যাবিয ঙ্গদ্য াঈদ্ধৃবি  াঈঙ্গিঔ ঙবড়ঙ্গয় াঅঙ্গঙ যফীন্দ্রনাঙ্গথয াঅয বফববন্ন প্রফঙ্গন্ধ। িঙ্গফ প্রথভ
বদ্ঙ্গওয প্রফন্ধগুবরঙ্গি চমভন বফদ্যাবিয ওবফতায বফস্তাবযি বফঙ্গললণ ায়া মায়, যফিঘী ভঙ্গয় চযওভবাঙ্গফ
ায়া মায় না। ভূরি বফষ্ণফ দ্াফরীয াঈদ্াযঙ্গণয ভাধযঙ্গভ াবঙ্গিযয বফববন্ন িাবেও বফলয়ঙ্গও িুঙ্গর ধযাাআ যফিঘী
প্রফন্ধগুবরয ভূর রক্ষয ঙ্গয় াঈঙ্গঠঙ্গঙ। এাআ রক্ষযঙ্গও ম্পূণঘিা দ্াঙ্গন বফদ্যাবিয দ্াফরী এও গুরুেূণঘ বূবভওা ারন
ওঙ্গযঙ্গঙ ফরা মায়। াঅঙ্গযওবট বফলয় এাআ াঅঙ্গরাঘনায় রক্ষণীয়1 িা র, বফদ্যাবি ম্পঙ্গওঘ প্রথভ চীফঙ্গন যফীন্দ্রনাথ
বওঙুটা বফরূ ভন্তফয ওঙ্গয থাওঙ্গর বযণি চীফঙ্গন ফাযফায িাাঁয চরঔনীঙ্গি বফদ্যাবিয ওবফিা ম্বঙ্গন্ধ ভুগ্ধিায ওথা
াঈঙ্গঠ এঙ্গঙ্গঙ। প্রথভ চীফঙ্গন চম বফদ্যাবিয ওবফিায় চবাক  ঘাঞ্চরয চদ্ঙ্গঔঙ্গঙন, চাআ ওবফযাআ বফযঙ্গয দ্ যফিঘী
ভঙ্গয় িাাঁয াঅধযাব্মকও ভননঙ্গও াঈদ্দীবি ওঙ্গযঙ্গঙ। বফদ্যাবিয ওাফযপ্রবিবা ম্পঙ্গওঘ যফীন্দ্রনাঙ্গথয বাফনা-বঘন্তায এাআ
ক্রভবযণবি ধযা ঙ্গড়ঙ্গঙ এাআ ফ প্রফঙ্গন্ধ।
বফদ্যাবিয প্রফঙ্গন্ধয াঅঙ্গরাঘনায চঙ্গল বফদ্যাবিয বভবথরী ঙ্গদ্য যফীন্দ্রনাথ ওৃি ফাাংরা িচঘভা ম্পঙ্গওঘ এওবট
াংবক্ষপ্ত রূঙ্গযঔা প্রদ্ত র।
১৮৮২ াঙ্গর এবয়াবটও চাাাআবট চথঙ্গও প্রওাবি য় বগ্রয়াঘন এয বভবথরী দ্াংগ্র। এঙ্গি বঙর বফদ্যাবিয
াঈৎওৃষ্ট বভবথরী দ্গুবর। ফিঘভাঙ্গন এবট বফশ্ববাযিীয যফীন্দ্র-বফন াববঙ্গরঔাকাঙ্গয াংযবক্ষি। যফীন্দ্রনাথ ১৮৮৪
াঙ্গরয ১২ চপব্রুয়াবয গ্রেবট ক্রয় ওঙ্গযন এফাং াবববনঙ্গফ ওাঙ্গয দ্গুবর াঠ ওঙ্গযন। গ্রেবটঙ্গি াংওবরি
বফদ্যাবিয বফযাববট বভবথরী ওবফিায ভঙ্গধয বিয়াতযবট বিবন ফাাংরায় চওানবট াঅাংবও, চওানবট-ফা ূণঘাে রূান্তয
ওঙ্গযবঙঙ্গরন। রৄধু িাাআ নয়, দুঙ্গফঘাধয বভবথরী ঙ্গেয াঙ্গনওগুবরয ফাাংরা াথঘ িাাঁয স্বঙ্গস্ত গ্রঙ্গে বরবঔি াঅঙ্গঙ।
যফীন্দ্রনাথ-ওৃি চাআফ িচঘভা  রূান্তঙ্গযয ওঙ্গয়ওবট াঈদ্াযণ এঔাঙ্গন িুঙ্গর ধযা চকর। গ্রেবট ফাাঁধাঙ্গনায ভয় া
চথঙ্গও ৃষ্ঠা চওঙ্গট মায়ায় যফীন্দ্রনাঙ্গথয বওঙু চরঔা ম্পূণঘ ায়া মায় না1 চগুবরয ম্ভাফয-াঠ িৃিীয় ফন্ধনীয ভঙ্গধয
চদ্য়া র।
(১) ৃষ্ঠা ৪২, দ্ নাং-১, ভূর গ̖বক্ত: ‘নীচ ওয ওভর াঅবন িুা চদ্ফা।।’ যফীন্দ্রনাথ এাআ ঙেবটয নীঙ্গঘ চবির
বদ্ঙ্গয় চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয ডান াঙ্গ প্রশ্নঙ্গফাধও ( ) বঘহ্ন বদ্ঙ্গয় বরঙ্গঔঙ্গঙন- ‚[ চদ্ ] ফিা বনচ ওযওভঙ্গর
াঅবনয়া থুাআয়া চকঙ্গঙ।‛
(২) ৃষ্ঠা ৪২, দ্ নাং-৩, ভূর গ̖বক্ত0 ‘াপ্পন ওাচ ওঙ্গফযান নব ফন্ধ।’ এয ফাাঁ াঙ্গ চরঔা- ‚াঅন ওাচ চওনা
ওঙ্গয।‛ ৃষ্ঠায নীঙ্গঘ িাযওা-বঘহ্ন বদ্ঙ্গয় বরঙ্গঔঙ্গঙন- ‚ভনভথ াঠ বর ানুফন্ধ। ানুফন্ধ- Devotion,
Service devotes attendance.”

(৩) ৃষ্ঠা ৪৩, দ্ নাং ৩, ভূর গ̖বক্ত0 ‘ফড় ানুঙ্গযাধ ফড়া য় যাঔ।।’ এবট চঙ্গলয গ̖বক্ত এফাং চওান যওভ
চযঔাবঘহ্ন চদ্য়া চনাআ। িঙ্গফ ডান াঙ্গ চরঔা- ‚ফড়য ানুঙ্গযাধ ফড়ঙ্গিাআ যাঙ্গঔ।‛
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(৪) ৃষ্ঠা ৪৩, দ্ নাং ৪, ভূর গ̖বক্ত0 ‘এও যাঁ ভনভথ দুহু বচফ ভায।। নীঙ্গঘ চরঔা- ‚ভন্মথ এও ঙ্গয দুাঁহু প্রাঙ্গণ
ভাঙ্গয।‛
(৫) ৃষ্ঠা ৪৩, দ্ নাং ৬, ভূর গ̖বক্ত0 ‘নাঈাঁ রূ ফঘন এও বাবঔঙ্গয়/ ভুঔ াঁ দ্ূবয ওরু ঘীঙ্গয।।’
যফীন্দ্রনাথ ঙে দুবটয াঙ্গ িাযওা বঘহ্ন বদ্ঙ্গয় নীঙ্গঘ বরঔঙ্গরন- ‚এও স্বপ্নরূ, ভুঔ াআঙ্গি ফস্ত্র ঔুবরয়া এও
ওথা ওবর।‛ এওাআ ঙ্গদ্য প্রথভ গ̖বক্তঙ্গি ‘াবর’ েবট চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয ডান াঙ্গ চরঔা- ‚প্রাপ্ত য়া
= য়া।‛
(৬) ৃষ্ঠা ৪৪, দ্ নাং ৬, ভূর গ̖বক্ত0 ‘বও চফবয ওাবট ফনার নফ ওয়’। ৃষ্ঠায াঈয বদ্ঙ্গও চরঔা- ‚ওিফায
ওাবটয়া নুিন ওবযয়া ফানাাআর।‛
(৭) ৃষ্ঠা ৪৪, দ্ নাং ৬, ভূর গ̖বক্ত0 ‘াআ ব রঙবভ ভাঙ্গন।’ ডান াঙ্গ যফীন্দ্রনাঙ্গথয িচঘভা- ‚এ ওর
(ােপ্রিযে) রক্ষ্মীয ভান।‛
(৮) ৃষ্ঠা ৪৪, দ্ নাং ৭, ভূর গ̖বক্ত0 ‘িুা াববায ওয়বর চি ুেবয-/ ওাবভবন ওরু চও াঅঙ্গন।।’ ডান াঙ্গ
িচঘভা- ‚ুেযী যভণী চিাভায াববায মি ওবযয়াঙ্গঙ, এি াঅয চও ওবযয়াঙ্গঙ ‛
(৯) ৃষ্ঠা ৪৪, দ্ নাং ৭, ভূর গ̖বক্ত0 ‘ওাভ চপ্রভ দু এও ভি বয় য / ওঔঙ্গন ওী ন ওযাঙ্গফ।।’ ডান াঙ্গ
চরঔা- ‚ওাভ চপ্রভ াঈবঙ্গয় মবদ্ এওভি াআয়া থাঙ্গও িঙ্গফ ওঔন্ বও না ওযায়।‛
(১০) ৃষ্ঠা ৪৫, দ্ নাং ৮: ‘চফয়াচ’ েবটয নীঙ্গঘ চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয াঙ্গ চরঔা ‘concent’. ‘চকাএ’ েবটয
নীঙ্গঘ চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয াঙ্গ চরঔা ‘চকান ওঙ্গয’। ‘াঈওুবি’ েবটয নীঙ্গঘ চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয াঙ্গ চরঔা
‘াঈবক্ত’।
(১১) ৃষ্ঠা ৪৬, দ্ নাং ১১, ভূর গ̖বক্ত0 ‘বফ চভায যন চবর। যখুবি দ্যন চদ্র।।’ ‘যন’ েবটয নীঙ্গঘ
চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয ফাাঁ াঙ্গ চরঔা-‘প্রন্ন’। াঅফায ‘যখুবি’-য নীঙ্গঘ চযঔাবঙ্কি ওঙ্গয ডান াঙ্গ ভন্তফয
ওঙ্গযঙ্গঙন-‚যখুবি চওন বফধািা প্রন্ন য়া এফাং যখুবিয দ্ঘন ায়া চফাধ ওবয এওাআ ওথা।‛
(১২) ৃষ্ঠা ৪৬, দ্ নাং ১৩, ভূর গ̖বক্ত0 ‘ূরুফ ুওৃি পর চওদ্ াি/ ভদ্ন ভা ববধ াঅঙ্গচ।।’ ডান াঙ্গ
িচঘভা- ‚ূফঘয ুওৃি পঙ্গর ভদ্ন ভাববদ্ধ চও াঅচ াাআঙ্গিঙ্গঙ ‛
এঙাড়া ম্পূণঘ ঙ্গদ্য ূণঘাে রূান্তয াঅঙ্গঙ চফ ওঙ্গয়ওবট। চগুবর চথঙ্গও দুবট াঈদ্াযণ চদ্য়া র“
(১) ৃষ্ঠা ৪২, দ্ নাং ২, ভূর দ্0 ‚ওণ্টও ভা ওুুভ যকাঙ্গ।/ বফওর বভয নবাঁ াফবথ ফাঙ্গ।।/ বভযা বযঙ্গভ
যঙ্গভ ব ঠাঙ্গভাঁ।/ িুা বফনু ভারবি নবাঁ বফযাঙ্গভ।।/  ভধুচীফ চিাাঁচাঁ ভধুযাঙ্গ।/ াংবঘ ধবযএ ভধু ভনবাঁ রচা
চ।।/াঅন হুাঁ ভন দ্য় ফুছু াফকাঙ্গ।/ বভয ভযি ফধ রাকি ওাঙ্গ।।/ বনবাঁ বফদ্যাবি চিৌাঁ য় চীঙ্গফ।/ াধয ুধা
য চচৌাঁ য় ীঙ্গফ।।‛ এাআ ঙ্গদ্য ফাাঁ বদ্ঙ্গও যফীন্দ্রনাঙ্গথয রূান্তয বরবঔি এাআবাঙ্গফ0 “ওণ্টও ভাছাঙ্গয ওুুভ
যওা।/ বফওর ভ্রভয চথা নাব ায় ফা।।/ বযভ বঙ্গয ভ্রভয যবভঙ্গঙ নানা ঠাাঁাআ।/ িুহু বফনা চ ভারিী বফশ্রাভ
নাাআ।।/  চম ভধুচীফী চিাভায ভধু ঘায়।/ বঞ্চি চযঙ্গঔঙ ভধু ভঙ্গনয রজ্জায়।।/ াঅনায ভন বদ্য়া ফুছ ুবফঘাঙ্গয।/
বভয ফঙ্গধয দ্ায় রাবকঙ্গফ ওাাঙ্গয / বফদ্যাবি বণঙ্গয় িঔবন াঙ্গফ প্রাণ।/ াধয ীমূল য মবদ্ ওঙ্গয ান।।‛
(২) ৃষ্ঠা ৬২, দ্ নাং ৪৪, ভূর দ্0 ‚চরাঘন ারুণ ফুছবর ফড় চবদ্।/ বযবন াঈচাকবয গুরুা বনঙ্গফদ্।।/ িিবাঁ চা
বয ন ওয রাথ।/ বযবন কঙ্গভৌর চবনঙ্গওাঁ াথ।।/ ওুঘ ওুাংওুভ ভাঔর বা চিায।/ চবন ানুযাক যাবক ওয চকায।।/
াঅনও বূলণ রাকর াাংক।/ াঈওুবি চফওি চাা াঅনও াংক।।/ বনবাঁ বফদ্যাবি ফচফহুাঁ ফাধ।/ ফড়াও ানয় চভৌন য়
াথ।।‛ ফাাঁ বদ্ঙ্গও যফীন্দ্রনাঙ্গথয িচঘভা0 “নয়ন ারুণ াআায চবদ্ ফুবছঙ্গিবঙ। যাবে চাকযণ গুরু বনঙ্গফঘদ্। [এাআ ঙেবট
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বফদ্যাবি প্রঙ্গে যফীন্দ্রনাথ

াওীচা ভঞ্জযী চঘৌধুযী

ভূর গ̖বক্তয বঠও াঈঙ্গয চরঔা বঙর]। বয াঅয বাণ ওঙ্গযা না। মায ঙ্গে যাি ওাটাঙ্গর িাাঁয ওাঙ্গঙ মা। ওুঘ -ওুঙ্কুভ
চিায হৃদ্ঙ্গয় ভাঔর। চমন ানুযাঙ্গকয যঙ্গে চকৌয ওবযয়াঙ্গঙ। াঙ্গনযয বূলণ াঙ্গে রাবকর। াআাঙ্গি াঙ্গনযয ে ফযক্ত
াআঙ্গিঙ্গঙ। বফদ্যাবি বঙ্গণ, এরূ ফরা বার নয়। ফড়য ানযায় চভৌন থাওাাআ াঈবঘি।‛
বফদ্যাবিয ওবফিায প্রবি যফীন্দ্রনাঙ্গথয াঅগ্রঙ্গয স্বাক্ষয ফন ওযঙ্গঙ এাআ িচঘভাগুবর। িঙ্গফ রক্ষণীয় চম এাআ
দ্গুবর বওন্তু াঅভাঙ্গদ্য চানা বফদ্যাবিয দ্াফরী নয়। াথঘাৎ বফষ্ণফ দ্াবঙ্গিয বফদ্যাবিয নাঙ্গভ প্রঘবরি
দ্গুবরয ান্তবুঘক্ত নয় এাআ বভবথরী ওবফিাগুবর। িথাব যফীন্দ্রনাথ ািযন্ত বধমঘয  বনষ্ঠায ঙ্গে এাআ বভবথরী
দ্ভূঙ্গয াথঘ াঈদ্ধায ওঙ্গযঙ্গঙন এফাং চমঔাঙ্গন বনাঃাংবয়ি ঙ্গি াঙ্গযন বন, চঔাঙ্গন বনচস্ব ধাযণা চথঙ্গও াথঘ বরঙ্গঔ
িায াঙ্গ প্রশ্নঙ্গফাধও বঘহ্ন বদ্ঙ্গয়ঙ্গঙন। িাাঁয এাআ াঈদ্যভ, বচজ্ঞাা  ানন্ত চওৌিূরঙ্গও ওুবনঘ চানাঙ্গিাআ য়।
বফদ্যাবিয ঙ্গে যফীন্দ্রনাঙ্গথয াংমুবক্ত ফহুভাবেওিায় যবঞ্জি। ওঔঙ্গনা ভাঙ্গরাঘও রূঙ্গ বিবন বফদ্যাবিয
ওবফিায চনবিফাঘও বদ্ও িুঙ্গর াঅনঙ্গঙন, াঅফায ওঔঙ্গনা াববিযঙ্গওয দ্ৃবষ্ট বদ্ঙ্গয় বফদ্যাবিয ওাফযভঞ্জুলায ভবণঔণ্ড
চভঙ্গর ধযঙ্গঙন াঠঙ্গওয াভঙ্গন। ওঔঙ্গনা ফা এও বফঙ্গল প্রজ্ঞা বনঙ্গয় াবঙ্গিযয কবীয িেবববতও াঅঙ্গরাঘনায় াবি
াফরীর ববেভায় বফদ্যাবিয ওবফিাঙ্গও াঈদ্াযণ বঙ্গঙ্গফ প্রঙ্গয়াক ওযঙ্গঙন। িাাঁয এাআফ প্রফন্ধ াঠ ওযঙ্গর চফাছা
মায়, বফদ্যাবিয ওবফিাঙ্গও বিবন ওিটা বনবফড়বাঙ্গফ াঅ্মকস্থ ওযঙ্গি চঙ্গযবঙঙ্গরন। িাাআ প্রথভ বদ্ঙ্গওয চওান প্রফঙ্গন্ধ
বফরূ ভন্তফয ওযঙ্গর এ ওথা বনাঃঙ্গেঙ্গ ফরা ঘঙ্গর চম বঘিনয ূফঘফিঘী মুঙ্গকয ানযিভ প্রধান এাআ ওবফয প্রবি
াঅন্তবযও শ্রদ্ধা  বাঙ্গরাফাা না থাওঙ্গর ফাযফায যফীন্দ্রনাঙ্গথয যঘনায় বফদ্যাবিয াঈজ্জ্বর াঈবস্থবি খটঙ্গিা না এফাং
িাাঁয দ্ফন্ধ বপঙ্গয বপঙ্গয াঅঙ্গিা না যফীন্দ্রনাঙ্গথয চরঔনী-প্রাঙ্গন্ত।
াঅঙ্গরাঘনায চঙ্গল ফরা মায় চম, বফদ্যাবিয প্রেমুক্ত এাআ ফ প্রফঙ্গন্ধয ভাধযঙ্গভ যফীন্দ্রনাঙ্গথয াি ধঙ্গয বফষ্ণফ
দ্াফরীয এাআ ‘াববনফ চয়ঙ্গদ্ফ’ াঅধুবনও াবিযানুযাকী াঠঙ্গওয ওাঙ্গঙ াবি ঙ্গচ চৌাঁঙ্গঙ চমঙ্গি চঙ্গযঙ্গঙন এফাং
িাাঁয ওাফযপ্রবিবা ম্পঙ্গওঘ যফীন্দ্রনাঙ্গথয ভূরযফান ভন্তফয ফাাংরা াবিযঙ্গও ািযন্ত াঊদ্ধ ওঙ্গযঙ্গঙ।
ায়ও গ্রে / বেওা:
১) বগ্রয়াঘন ম্পাাঃ বভবথরী দ্ াংগ্র, ১৮৮২, এবয়াবটও চাাাআবট।
২) বাযিী, শ্রাফণ ১২৮৮।
৩) বাযিী, ওাবিঘও ১২৮৮।
৪) বাযিী, পারৃন ১২৮৮।
৫) বাযিী, শ্রাফণ ১২৮৯।
৬) যফীন্দ্র যঘনাফরী িফাবলঘওী াং, ঔণ্ড ১৫, ১৪০৮ বফাঔ, াঃ ফাঃ যওায।
৭) যফীন্দ্র যঘনাফরী, (ঔণ্ড ১-ঔণ্ড ২৮) বফশ্ববাযিী।
৮) াধনা, বঘে ১২৯৮।
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