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যফীন্দ্রাহত্তে  চীফনদশত্ন নফফীক্ষত্ণ শ্রীচঘতনেত্দফ
ভুনভুন দা
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Abstract
Rabindranath Tagore one of the brightest star in Bengali literature, was fascinated by great
personality of Sri Chaitanyadev. He congratulates Chaitanyadev’s liberal humanity as he
wanted to liberate the entire nation from the narrow-mindedness of communalism, and accept
the vitality of Chaitanyadev's movement in nineteenth century India from historical point of
view. In many of his novels and plays, characters have evolved in the form of Chaitanya
images.He reviewed in his essays and letters Chaitanyadev's protesting entity and the ideology
of the mass movement in formation of the national ideology for the liberation of subjugated
India.Influence of Chaitanyadev how was reflected in every aspect of Rabindranath’s life and
literature such as novels, essays, plays, letters, poems and songs, this is reviewed with new
vision in my article.
Keywords: Bengali literature, Rabindranath and Chaitanyadev, Chaitanya movement,
liberal humanity, influence of Chaitanyadev, Rabindra literature.

যফীন্দ্রাহত্তে াথশাৎ ওাফে, নাটও, প্রফন্ধ, কদেযঘনা, াঈনো এফাং কাত্ন বফষ্ণফ াঅদত্শয প্রবাফ হনত্
াল্পহফস্তয াঅত্রাঘনা ত্ত্ঙ। হওন্তু এাআ দাফরী কাত্নয ুনচশাকযত্ণয ভূত্র হমহন, সাআ বঘতনেত্দফ ম্পত্ওশ
তাাঁয ওী ধাযণা হঙর স ম্পত্ওশ হফত্ল সওাত্না াঅত্রাঘনা  হন। াথঘ সম দাফরী কাত্নয াঅওলশত্ণ সমৌফত্ন
যফীন্দ্রনাথত্ও বানুহাং াচত্ত ত্হঙর, দাফরীয হনহফড় ব্দ-ঙন্দ মাাঁয যত্েয ভত্ধে, চীফত্নয ুঔ-দাঃঔ,
াঅখাত-সফদনা  াঅনত্ন্দয প্রওাত্ হমহন বফষ্ণফ দাফরীত্ও হযীহরত প্রতীত্ও তুত্র ধত্যন, বফষ্ণফ ফাাঈর
মাাঁয াফধাহযত াফরম্বন সাআ যফীন্দ্রনাথ বঘতনেত্দত্ফয চীফনাদত্শ, তাাঁয ফেহেত্ে ওতঔাহন াঅগ্রী হঙত্রন স
ম্পত্ওশ স্ববাফতাআ াঅভাত্দয ভত্ন সওৌতূর চাত্ক। াঅয সাআ সওৌতূর হনযত্নয তাহকত্দাআ যফীন্দ্রনাত্থয
চীফনদশত্ন  াহত্তে শ্রীচঘতনেত্দত্ফয প্রবাফ ওতঔাহন, যফীন্দ্র ৃষ্ট াহত্তে ওীবাত্ফ খত্টত্ঙ বঘতনে ঘহযত্েয
হফহনভশাণ, ওীবাত্ফ যফীন্দ্রনাত্থয ৃহষ্টত্ত নফফীক্ষত্ণ বঘতনেত্দত্ফয াঅদশ  বাফনায প্রহতপরন খত্টত্ঙ তা
চানত্ত ুনযা াঅভাত্দয এওফায যফীন্দ্রাহত্তেয াতা ল্টাত্ত ।
শ্রীচঘতনেত্দত্ফয দৃঢ ফেহেে এফাং চীফনাদত্শ যফীন্দ্রনাথ ওতটা ভুগ্ধ হঙত্রন তা সফাছা মা ‘হফদোাকয
ঘহযত’ প্রফত্ন্ধ শ্রীচঘতনেত্দফ ম্পত্ওশ তাাঁয ভন্তত্ফে। এাআ প্রফত্ন্ধ বঘতনেত্দত্ফয সকৌযফভ ওভশওুরতা স্মযণ
ওত্য যফীন্দ্রনাথ াঅা প্রওা ওত্যত্ঙন এযওভ ফহরষ্ঠ ঘহযে ভানুত্লয াঅহফবশাত্ফাআ ফাাংরাত্দত্য মাফতী
দফশরতায াফাদ খুঘত্ত াত্য - ‚ফহুওারূত্ফশ এওদা নফদ্বীত্য ঘীভাতায এও প্রফর দযন্ত সঙত্র এাআ াঅা
ূণশ ওহযাহঙত্রন।’’ ১
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বঘতনেত্দফ হঙত্রন চন-কণ-ভন াহধনাও। সপ্রভবহে দাত্নয ভাধেত্ভ ওরত্ও এওূত্ে গ্রহথত ওযাাআ হঙর
তাাঁয রক্ষে। যফীন্দ্রনাথ বঘতনেত্দত্ফয এাআ সপ্রভবহেয ভানফরূত্ও শ্রদ্ধা চাহনত্ত্ঙন, তাাঁয হফযাট ভানহফওতায
স্বরূহট াঈরফহদ্ধ ওত্য হরত্ঔত্ঙন - ‚াঅভাত্দয ফাঙ্গাহরয ভধে াআত্তাআ সতা বঘতনে চহিাহঙত্রন। হতহন সতা
হফখাওাঠায ভত্ধে ফা ওহযত্তন না, হতহন সতা ভস্ত ভানফত্ও াঅনায ওহযাহঙত্রন। হতহন হফস্তৃত ভানফত্প্রত্ভ
ফঙ্গবূহভত্ও সচোহতভশী ওহযা তুহরাহঙত্রন। ……। তঔন এভন ওথা ওী ওহযা ফাহয াআর --‚ভায সঔত্হঙ না  াঅয ঔাফ,
তাাআ ফত্র হও সপ্রভ হদফ না, াঅ।‛২
এাআ সপ্রভ াঈদায াফশত্বৌভ। বঘতনেত্দফাআ এাআ সপ্রভধত্ভশয াঈৎ। বঘতনেবাফনায এাআ হফযাট হদওহট যফীন্দ্রনাথত্ও
াঅওৃষ্ট ওত্যহঙর। াম্প্রদাহও াংওীণশ দৃহষ্ট সথত্ও ভুে ত্ বঘতনে সম বারফাায ধত্ভশ চাহতত্ও াঈজ্জীহফত
ওযত্ত সঘত্হঙত্রন যফীন্দ্রনাথ তাত্ওাআ াহবনন্দন চাহনত্ত্ঙন ……‚াঅর ওথা, ফাাংরা সাআ এওহদন
ভস্ত এওাওায াআফায সচা াআাহঙর। …সদহঔত্ত সদহঔত্ত এভহন এওাওায াআর সম, চাহত যহর না, ওুর
যহর না, হন্দু-ভুরভাত্ন প্রত্বদ যহর না।‛৩ বঘতনেত্দত্ফয ভত্তা যফীন্দ্রনাথ হন্দু-ভুহরভ
াম্প্রদাহওতায াঈত্বশ ভানফতায চকান যঘনা ওত্যত্ঙন।
যফীন্দ্রনাথ রক্ষ ওত্যহঙত্রন যক্ষণীরতা সদত্য ভুহেয প্রহতফন্ধও। াঅফায ান্ধ হফত্দী ানুওযণত্ও হতহন
হধক্কায হদত্হঙত্রন। শ্রীচঘতনেত্দফ এওহদত্ও সমভন চাহতত্বদ প্রথায হফরূত্দ্ধ াযহদত্ও সকাাঁড়া ব্রাহ্মত্ণয ান্ধ
াঅনুকত্তেয ভূত্র াঅখাত ওত্যহঙত্রন। এাআ াঅখাত্তাআ সহদন ফাাংরাত্দ সচত্ক াঈত্ঠহঙর, সাআ প্রথভ ফাগাহর
চাহত ান্ধ াঅনুকত্তেয সফড়াচার হডহগত্ ফৃৎ স্বাত্থশ ‘ঘণ্ডীভণ্ড’ সথত্ও হনত্চত্ও ‘ৃহথফীয ভাছঔাত্ন’ এত্ন দাাঁড়
ওহযত্হঙর। বঘতনে াঅত্ন্দারত্নয তাৎমশ াঅহফষ্কায ওযত্ত হকত্ যফীন্দ্রনাথ হঘহঠত্েয লষ্ঠ ত্ে ফত্রত্ঙন সম
সহদন ফাগাহর চাহতত্ও ‚াঅন াঅন ফাাঁ ফাকাত্নয াশ্বশস্থ বদ্রানফাহটয ভনা-হত্চয সফড়া হডঙ্গাাআা
ৃহথফীয ভাছঔাত্ন াঅহত্ত সও াঅহ্বান ওহযর এফাং স াঅহ্বাত্ন ওত্র াড়া হদর হও ওহযা?’’৪ সাআ
াঅহ্বাত্ন ওত্র াড়া হদত্হঙর ান্তত্যয তাহকত্দ, বাত্রাফাায টাত্ন। সাআ াঅহ্বাত্ন এভন হওঙু হঙর মা
ভানুলত্ও ধভশাধভশ, চাত-ওুরাহদ হফঘায বুহরত্ হদত্হঙর, তাত্ও ‘বফঠওঔানা’ সথত্ও ‘যাচত্থ’ সফয ওত্য
এত্নহঙর। াঅয এাআ াম্ভফত্ও হমহন ম্ভফ ওত্যহঙত্রন হতহন াঅয সওাঈ নন, াঅভাত্দয াহতহযহঘত
ফাাংরাত্দত্য নফদ্বীত্ ঘীভাতায সওাত্র সফত্ড় ঠা হনভাাআ। যফীন্দ্রনাত্থয ভুত্ঔ াঅভযা তাাঁয সকৌযফ ওীহতশয
ওথাাআ শুনত্ত াাআ - ‚ এওচন ফাগাহর াঅহা এওহদন ফাাংরাত্দত্ও সতা ত্থ ফাহয ওহযাহঙর। ……।
ফাাংরায স এও সকৌযত্ফয হদন। …… স াঅন সতত্চ সতচস্বী াআা াঈহঠাহঙর।’’৫
বঘতনেত্দফ াঅন সতত্চ ফঙ্গফাীত্ও াঈদ্বুদ্ধ ওত্যহঙত্রন “ এাআ সতচ াঅত্মহে চাত । যফীন্দ্রনাথ াঅন
সতত্চ ফঙ্গফাীত্ও ওূভণ্ডুওতা সথত্ও সফহযত্ ভননঘঘশা সমাক হদত্ত াঈৎা হদত্হঙত্রন। াঈহন তত্ও
ফাঙ্গাহরয াগ্রকহতত্ত এাআ াঅত্মহেয াঈত্দ্বাধন াঅধুহনওতায প্রওা। াঅয এাআ হদও সথত্ও বঘতনেত্দফ 
যফীন্দ্রনাথ াঅধুহনওতায প্রতীও।
বঘতনেত্দত্ফয াঅহফবশাত্ফ ধত্ভশ, াহত্তে ত্ফশাহয ওীতশন ঙ্গীত্তয ভাধেত্ভ এওদা ফাগাহর চাহতয ভত্ধে
সম ভাবাফ সচত্ক াঈত্ঠহঙর, তাত্দয ভন সম এওূত্ে গ্রহথত ত্হঙর াঈহন তত্ও যাধীন বাযতফত্লশ সহদন
াঅফায হপত্য াঅত্ফ ফত্র াঅা প্রওা ওত্যত্ঙন যফীন্দ্রনাথ “ ‚তাাআ াঅা াআত্তত্ঙ, াঅয এওহদন ত্তা
াঅভযা এওাআ ভত্ততা াকর াআা া এও চাহত াআা াঈহঠত্ত াহযফ। বফঠহও ধ্রুদ সঔার ঙাহড়া
যাচথী ওীতশন কাহত্ত াহযফ। …সাআ াঅয এওহদন ফাাংরা এওাওায াআত্ফ।‛৬
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এ সথত্ও সফাছা মা বঘতনেত্দফ সম বাফাত্ন্দারত্নয দূত ত্ এত্হঙত্রন, বফঠহও ধ্রুদ সঙত্ড় যাচথী
ওীতশত্নয ফনো ফাআত্ হদত্হঙত্রন, াঈহন তত্ওয যাধীন সঘতনা সাআ বাফাত্ন্দারত্নয প্রাণহেত্ও, সাআ
এওাত্মত্ফাত্ধয প্রভত্ততাত্ও ঐহতাহও ওাযত্ণাআ যফীন্দ্রনাথ ভত্ন প্রাত্ণ ঘাাআত্ঙন। হনত্ফহও াত্নয দাে
সথত্ও সম ভুহেয াঅওাঙ্ক্ষা সচত্কহঙর, স্বাধীন ফায চত্নে সম ফৃৎ বাত্ফয ত্ঙ্গ এওাত্মত্ফাত্ধয প্রত্াচন হঙর
সাআ হঘন্তায ূত্োআ বঘতনেত্দত্ফয বাফাত্ন্দারন যফীন্দ্রনাত্থয ওাত্ঙ তাৎমশণূ শ ত্ াঈত্ঠহঙর। বঘতনেত্দত্ফয
হফস্তৃত ভানফত্প্রত্ভয ঐহতাহও তাৎমশ এঔাত্নাআ।
যফীন্দ্রনাথ বঘতনেত্দত্ফয এাআ বাফ প্রওাত্য ভত্ধে ঙ্গীত্তয াাভানে বূহভওা রক্ষ ওত্যহঙত্রন।
বঘতনেত্দফ মঔন সদত্য ভত্ধে বাফফনো হনত্ এত্রন ঙ্গীত তায ত্মাকী ত্ াঈঠর। াঅয বফঠওী কীত ন,
ঙ্গীত সনত্ভ এর াধাযত্ণয ভত্ধে। বঘতনেত্দফ ওীতশনত্ও নকযাংওীতশত্ন হযণত ওযত্রন। এাআ ওীতশন
বফষ্ণত্ফয স্ত্র  াস্ত্র দাআাআ। যফীন্দ্রনাথ কানত্ও তাাঁয চীফত্ন ত্স্ত্রয ভমশাদাাআ হদত্হঙত্রন। াঅভযা চাহন ফঙ্গবঙ্গ
াঅত্ন্দারত্নয ভ যফীন্দ্রনাথ বাফফনো এত্নহঙত্রন এাআ কাত্নয ভাধেত্ভাআ। যাচত্থ তঔন যফীন্দ্রকীহত ত্
াঈঠর ঐত্ওেয সপ্রযণায প্রতীও। যফীন্দ্রঙ্গীত ওত্ে হনত্াআ বাযতফলশ স্বাধীন ত্ াঈঠর।
সলাড় তাব্দীত্ত শ্রীচঘতনেত্দত্ফয প্রতেক্ষ প্রবাত্ফ বফষ্ণফ দাফরী াহত্তেয ুফণশমুক যহঘত ।
বঘতনেত্দত্ফয প্রবাত্ফ সম দাফরী াহতে বহে  ওহফত্েয তুঙ্গ হঔয স্পশ ওত্যহঙর সাআ দাফরী
যফীন্দ্রনাত্থয াত্ত াঅয কবীয  ফোও ভাো রাব ওযর। ‘ঘণ্ডীদা-হফদোহত-যাত্য নাটওকীহত কা শুত্ন
যভানন্দ’ বঘতত্নেয সাআ াঅনন্দ যফীন্দ্রনাত্থ ফত্তশহঙর ‘বানুহাং ঠাওুত্যয দাফরী’ মায হযণাভ। তত্ফ
বফষ্ণফ ওহফতায ধভশী বাফাদশত্ও হযায ওত্য তায সপ্রভবাফনায ভানহফও রূহটত্ও গ্রণ ওত্যহঙত্রন
যফীন্দ্রনাথ। দাফরীয যাত্ফদন  প্রাওৃহতও সৌন্দমশ যফীন্দ্রনাত্থয ওহফত্ঘতনাত্ও কবীযবাত্ফ াঅত্রাহড়ত
ওত্যহঙর। যফতশীওাত্র যফীন্দ্রওহফতায বাত্ফ-াঅহঙ্গত্ও-যাস্বাদত্ন বফষ্ণফ দাফরীয বালা-বাফ-ুয-ঙন্দরূওল্প নতুন নতুন তাৎমশ রাব ওত্যত্ঙ।
বফষ্ণফ দাফরীয সপ্রভ  প্রওৃহত ফণশনায সম ানুবাফনা ধীত্য ধীত্য ওহফয ভত্ন দানা সফাঁত্ধত্ঙ, তাযাআ
স্বতাঃস্ফূতশ প্রওা সদঔা মা ‘ভানী’য সফ ওত্ওহট ওহফতা “
‚াঅচ াঅত্ঙ ফৃন্দাফন ভানত্ফয ভত্ন যত্তয ূহণশভা
শ্রাফত্ণয ফহযলা
াঈত্ঠ হফযত্য কাাঁথা ফত্ন াঈফত্ন ।
এঔন স ফাাঁহ ফাত্চ মভুনায তীত্য এঔন সপ্রত্ভয সঔরা
াযাহনহ াযাত্ফরা,
এঔত্না ওাাঁহদত্ঙ যাধা হৃদ ওুটীত্য।‛৭
সওাত্রয বফষ্ণফ ওহফত্দয যঘনায যভাধুমশ এওাত্র ফত্ ভত্ভশ ভত্ভশ াঅস্বাদন ওত্যত্ঙন যফীন্দ্রনাথ। ‘ে’,
‘শ্রাফত্ণয ে’, ‘ফলশায হদত্ন’ প্রবৃহত ওহফতা ফলশণভুঔয হদত্নয হৃদাত্ফক ভহথত ুযত্না স্মৃহতয সঔা াঅনা
সথত্ওাআ ঘত্র এত্ত্ঙ বফষ্ণফ দাফরীয প্রঙ্গ ----‚ভত্ন ত্ড় ফহযলায
ফৃন্দাফন াহবায
এওাহওনী যাহধওায ঘহওত ঘযণ “
োভর তভার তর,
নীর মভুনায চর,
াঅয দহট ঙরঙর নহরন নন।
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এ বযা ফাদয হদত্ন
সও ফাাঁহঘত্ফ োভ হফত্ন,
ওানত্নয থ হঘত্ন ভন সমত্ত ঘা।
হফচন মভুনাওূত্র
হফওহত নীভূত্র
ওাাঁহদা যাণ ফুত্র হফয ফেথা ।‛ ৮
‘সানায তযী’য ‘ফলশামান’ ওহফতাত্ত ফলশণভুঔয প্রওৃহতয টবূহভত্ত ওহফয ওাত্ঙ াঈত্বাকে ত্ াঈত্ঠত্ঙ
‘কীতত্কাহফন্দ’, সকাহফন্দদাত্য দাফরী। ---‚ ফলশা াঅত্ খন সযাত্র, মত্ে সটত্ন রাআ সওাত্র।/ সকাহফন্দদাত্য
দাফরী।/ ুয ওহযা ফায ফায হড় ফলশা াহবায -/ ান্ধওায মভুনায তীয।/ হনীত্থ নফীনা যাধা নাহ ভাত্ন
সওাত্না ফাধা,/ ঔুাঁহচত্তত্ঙ হনওুঞ্জ ওুটীয। ……/ াঅলাঢ় ত্তত্ঙ সল, হভাত্ ভল্লায সদ/ যহঘ ‘বযা ফাদত্যয’
ুয / ঔুহরা প্রথভ াতা; কীতত্কাহফত্ন্দয কাথা/ কাহ ‘সভখ াম্বয সভদয’।/ স্তব্ধ যাহে হদ্বপ্রত্য ছুছু ফৃহষ্ট
ত্ড়-/ শুত্ শুত্ ুঔ াহনদ্রা/ ‘যচনী াগন খন খন সদা কযচন’/ সাআ কান ভত্ন ত্ড় মা।‛৯
দাফরীয প্রওৃহতত্ঘতনা তাাঁয সৌন্দমশ ফোওুর ওহফ ভানত্ও এওহদত্ও সমভন াঈতরা ওত্যত্ঙ, াযহদত্ও
ধভশী াংস্কাত্যয কণ্ডী ঙাহড়ত্ যাধায হফযত্ফদনা নতুন তাৎমশ রাব ওত্যত্ঙ তাাঁয াত্ত। ফৃত্তয াধাযণ
াঠত্ওয ওাত্ঙ তত্ত্ব-দশন াত্ক্ষা বফষ্ণফ দাফরীয প্রওৃত ভানহফও সপ্রভাআ াত্নওত্ফহ গ্রণত্মাকে। তাঙাড়া
সকৌড়ী বফষ্ণফধত্ভশয হযভণ্ডত্র দ যঘনা ওযত্র বফষ্ণফ ওহফত্দয ওহফভত্নয াফত্ঘতনা ফেহেকত
সপ্রভবাফনায াংহভশ্রণ হঙর াফোআ। াঅয তাাআ বফষ্ণফ ওহফত্দয াঈত্েে ওত্য ‘সানায তযী’য ‘বফষ্ণফ ওহফতা’
যফীন্দ্রনাত্থয হচজ্ঞাা “‚তে ওত্য ও সভাত্য স বফষ্ণফ ওহফ,/ সওাথা তুহভ সত্হঙত্র এাআ সপ্রভচ্ছহফ,/
……/ সহয ওাায নান যাহধওায াশ্রু াঅাঁহঔ ত্ড়হঙর ভত্ন।…/ এত সপ্রভওথা - / যাহধওায হঘত্তদীণশ তীব্র
ফোওুরতা/ ঘুহয ওহয রাআাঙ ওায ভুঔ, ওায/ াঅাঁহঔ ত্ত।াঅচ তায নাহ াহধওায/ স াংকীত্ত।‛১০
হতহন াঅয চানত্ত সঘত্ত্ঙন - ‚শুধু বফওুত্েয তত্য বফষ্ণত্ফয কান!/ ূফশযাক, ানুযাক, ভান-াহবভান,/
াহবায, সপ্রভরীরা, হফয-হভরন,/ ফৃন্দাফন কাথা-এাআ প্রণ স্বন/ এহও শুধু সদফতায!/ এ ঙ্গীত যধাযা নত্
হভটাফায/ দীন ভতশেফাী এাআ নযনাযীত্দয/ প্রহত যচনীয াঅয প্রহত হদফত্য সপ্রভতৃলা।‛১১ এওাত্রয ওহফ
ভানত্ফয ভাত্ছাআ বকফানত্ও াঈরহব্ধ ওত্যন, ভানফ সপ্রত্ভয ভত্ধোআ বকফৎ সপ্রত্ভয রূ প্রতেক্ষ ওত্যন। ভানুত্লয
ভত্ধে সদফতাত্ও নাহভত্ াঅনত্ত সত্যহঙর বফষ্ণফধভশ। ওৃষ্ণদা ওহফযাচ হরত্ঔত্ঙন‚ওৃত্ষ্ণয মত্তও সঔরা
ত্ফশাত্তভ নযরীরা
নযফু তাায স্বরূ।‛১২
তাযাআ নফতয বালে যঘনা ওত্য এওাত্রয ওহফ বফষ্ণফ ওহফতা ম্পত্ওশ সরত্ঔন “ ‚সদফতাত্য মাা হদত্ত াহয,
হদাআ তাাআ/হপ্রচত্ন- হপ্রচত্ন মাা হদত্ত াহয / তাাআ হদাআ সদফতাত্য; াঅয াত্ফ সওাথা! / সদফতাত্য হপ্র ওহয,
হপ্রত্ত্য সদফতা।‛ ১৩ হফশ্ব প্রওৃহতয ানন্ত সৌন্দত্মশয ভত্ধে ভানফরীরায হঘযন্তন সপ্রত্ভয সম যেভ াঈৎায,
বফষ্ণফ ওহফতা তাত্ওাআ নতুনবাত্ফ াঈরহব্ধ ওত্যত্ঙন যফীন্দ্রনাথ।
শুধুভাে াংকীত ন, নাটত্ও শ্রীচঘতনেত্দত্ফয ানুযাক রক্ষ ওযা মা। হতহন যাভানন্দ যাত্য ‘চকন্নাথ
ফল্লব’ নাটও সকত্ শুত্ন হফত্বায ত্তন। এভনহও তাাঁযাআ হনত্দশত্ রূত্কাস্বাভী ‘হফদগ্ধভাধফ’,
‘রহরতভাধফ’নাটও যঘনা ওত্যন। এভনহও ‘শ্রীচঘতনেবাকফত্ত’য ভধেঔত্ণ্ডয াষ্টাদ াধোত্ াঅভযা সদঔত্ত
াাআ বঘতনেত্দফ যীহতভত্তা ঘন্দ্রত্ঔয াঅঘাত্মশয ফাহড়ত্ত নাটও াহবন ওযত্তন “ ‚ দাহফ ফুহধভন্ত ঔাত্নত্য
ডাহওা।/ ফহরত্রন প্রবু ওাত্ঙ জ্জ ওয হকা।।/……। কদাধয ওাহঙত্ফন রুহিণীয ওাঙ।/… হনতোনন্দ
াআত্ফন ফড়াাআ াঅভায।/ ……… প্রবু সফাত্র াে হাংাত্ন সকাীনাথ।/ …… রক্ষ্মী সফত্ াঙ্ক নৃতে ওহযফ
ঠাওুয।/ ওর বফষ্ণত্ফয যঙ্গ ফাহড়র প্রঘুয। ‛১৪
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এফাত্য শ্রীচঘতনেত্দত্ফয াহবনপ্রীহতয ূত্ে যফীন্দ্রনাত্থয াহবন প্রীহতয প্রঙ্গ টানা মাও। নাটও যঘনা
 াহবনত্ তাাঁয হফুর প্রা ফাাংরা নাটেঘঘশা এওহট াঈজ্জ্বর াধো। যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ুদীখশ চীফত্ন ফহুহফধ
নাটও যঘনা ওত্যত্ঙন। ‘ফাল্মীহও প্রহতবা’, ‘হঘোঙ্গদা’, ‘ঘণ্ডাহরওা’, ‘যাচা’, ‘ডাওখয’, ‘যেওযফী’ প্রবৃহত
ওাফেনাটে, নৃতেনাটে, রূও-াত্ঙ্কহতও হফহফধ াঅহঙ্গত্ওয নাটও হতহন যঘনা ওত্যত্ঙন। এগুহরয ভত্ধে াত্নও
নাটও যফীন্দ্রনাথ হনত্চ হযঘারনা ওত্য ভত্ে াঈস্থান ওত্যত্ঙন এফাং হনত্চ াহবন ওত্যত্ঙন হফহবন্ন
বূহভওা। প্রান্ত ওুভায ার ‘যহফচীফনী’য হদ্বতী ঔত্ণ্ড হরত্ঔত্ঙন “ ‚ওরওাতা াঅত্ঙন যফীন্দ্রনাথ ‘হফচশন’
াহবনত্য চনে। সাআ এওাআ ওাযণ হফশ্ববাযতীয াত্থশয প্রত্াচন……তত্ফ এ ওথা তে, াহবন ওত্য
াহবন ওহযত্ ওহফ হনত্চ প্রবূত াঅনন্দ সত্তন- সটা তাাঁয াঅহটশস্ট ত্তায ত্ম্ভাক…।‛১৫
যফীন্দ্রনাত্থয ৃষ্ট ঠাওুযদা, ধনঞ্জ বফযাকী, হফশু াকর প্রবৃহত ঘহযেগুহরত্ত বঘতনেত্দত্ফয প্রবাফ রক্ষ ওযা
মা। বঘতনেত্দফ ফায ফায হনত্চত্ও ফাাঈর ফত্র হযঘ হদত্ত্ঙন। এাআ ঘহযেগুহর ঔাহনওটা সাআ ধযত্নয।
বঘতনেত্দফ সমভন সপ্রভবহে দাত্নয ভাধেত্ভ ওরত্ও ওাত্ঙ টানত্ত সঘত্হঙত্রন সতভহন যফীন্দ্রৃষ্ট এাআ
ঘহযেগুহর বারফাা  াঅনন্দ হদত্াআ ভানুত্লয ভন চ ওযত্ত সঘত্ত্ঙ। বঘতনেত্দফ মঔন াত্ঙ্গাাত্ঙ্গাত্দয
হনত্ ঘরত্তন তঔন তীথশযা সতা বযা সত্তন, াঅশ্র সত্তন তাাঁয ওাত্ঙ। যফীন্দনাত্থয ধনঞ্জ বফযাকী হও
সাআ চাতী ঘহযে ন? হফতযাাআত্য াহধফাীযা সতা, ধনঞ্জ বফযাকীয ওাত্ঙাআ াঠ হনত্হঙত্রন। তাাআ
হনাঃত্ন্দত্ ফরা মা যফীন্দ্রনাত্থয এাআ চাতী ঘহযে হযওল্পনায াঅবা বঘতনে হঘে  ঘহযত্েয ভত্ধোআ হঙর।
বঘতনেত্দত্ফয হফহফধ গুনাফরী যফীন্দ্রনাথত্ও ভুগ্ধ ওত্যহঙর। যফীন্দ্রনাথ বঘতত্নেয চীফত্নয াত্রৌহওওতা
সভত্ন হনত্ত াত্যনহন। হওন্তু বঘতত্নেয হল্পানুযাকত্ও হতহন হনিাআ ঙন্দ ওত্যহঙত্রন। বঘতনেত্দত্ফয
সপ্রভবহেয ভানফরূত্ও হতহন শুধু শ্রদ্ধাাআ ওত্যনহন, ভধেমুত্কয ফাাংরাত্দত্ াহতে ঙ্গীত ধভশ ভাচ াংস্কৃহতত্ত
সম ফাাঁধবাগা প্লাফন এত্হঙর বঘতনে সযত্ণাাঁয সাআ ভহভাভ হদওহট যফীন্দ্রনাত্থয যঘনা ফায ফায স্বীওৃহত
সত্ত্ঙ।
াত্নত্ও ভত্ন ওত্যন যফীন্দ্রনাথ  বঘতনেত্দফ হফযীত স্ববাত্ফয ভানুল। চীফত্নয ুঔ দাঃঔ াঅনন্দ-হফয 
াইশ্বযানুবফত্ও বঘতনেত্দফ বাত্ফািাদনা প্রওা ওত্যত্ঙন, যফীন্দ্রনাথ ভচাতী াহবজ্ঞতাত্ও ওাত্ফে, কাত্ন,
প্রতীও-প্রহতভাত্ন প্রওা ওত্যত্ঙন। বঘতনেত্দফ ন্নো হনত্হঙত্রন, াঅয যফীন্দ্রনাথ সতা ফত্রাআ হদত্ত্ঙন তাাঁয
ভুহে বফযাকে াধত্ন ন, সভাাআ তাাঁয ভুহে, সপ্রভাআ তাাঁয বহে। ভাত্রাঘও াঈজ্জ্বরওুভায ভচুভদাত্যয ভত্ত,
‚ম্পূণশ হফযীত ঘহযত্েয এাআ ভানুলহটত্ও ফেহেহাত্ফ যফীন্দ্রনাত্থয বার না রাকাযাআ ওথা। হওন্তু াইশ্বযানুবত্ফয
ফোওুরতা যফীন্দ্রনাত্থয ান্তভুশঔী ভানচকত্তয সঘাযাটা হওন্তু বাত্ফািাদনাযাআ ানুরূ।‛ ১৬
‘কীতাঞ্জহর’য এওহট হফঔোত কাত্ন যফীন্দ্রনাথ হরত্ঔত্ঙন “‚কাত্ াঅভায ুরও রাত্ক সঘাত্ঔ খনা সখায/
হৃদত্ সভায সও সফাঁত্ধত্ঙ যাগা যাঔীয সডায? / ……াঅনন্দ াঅচ হওত্য ঙত্র / ওাাঁহদত্ত ঘা নন চত্র/
হফয াঅচ ভধুয ত্ ওত্যত্ঙ প্রাণ সবায।‛ ১৭ এাআ সম হনযন্তয তাাঁত্ও ভত্নয ভাত্ছ ঔুাঁত্চ ঘরা, াঅনত্ন্দ ননাশ্রু
হফকহরত া, সঘাত্ঔ সখায রাকা ভধুয হফযত্য ুরও হযত্ণয সম ঙহফহট এাআ কাত্নয ভত্ধে পুত্ট াঈত্ঠত্ঙ
তায ত্ঙ্গ ওৃষ্ণত্প্রত্ভয হফযত্ ফোওুর ‘ফশ াত্ঙ্গ ওম্প ুরত্ও ূহণশত’ বঘতনেত্দত্ফয ঔুফ এওটা াথশওে সনাআ
ফত্রাআ ভত্ন ।
এাআ হযত্প্রহক্ষত্ত াঅভযা যফীন্দ্রনাত্থয াঅয এওহট কাত্নয াঈত্ল্লঔ ওযত্ত াহয --‚তুহভ নফ নফ রূত্ এত্া প্রাত্ণ,
এত্া কত্ন্ধ ফযত্ণ এত্া কাত্ন।
এত্া াত্ঙ্গ ুরওভ যত্,
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এত্া হঘত্ত্ত ুধাভ যত্ল,
এত্া ভুগ্ধ ভুহদত দ’নাত্ন।।‛১৮
বঘতনেত্দত্ফয সপ্রভখন রূহঘেহট ানন্ত সদওাত্রয টবূহভত্ত ভূতশ ত্ াঈত্ঠত্ঙ কীহতভাত্রেয ১০৮ াংঔেও
ওহফতা “ ‘াঅওাত্ দাআ াত্ত সপ্রভ হফরা  সও ।’১৯ াইশ্বযত্ও সদফতায ঐশ্বমশজ্ঞাত্ন না সদত্ঔ সপ্রভবহেয
ম্পত্ওশ সদঔায সম বফষ্ণফতত্ত্ব ‘বঘতনেঘহযতাভৃত্ত’য ভধেরীরায াষ্টভ  াউনহফাং হযত্চ্ছত্দ ফহণশত ত্ত্ঙ
‘কীতাঞ্জহর’য ৯২ াংঔেও ওহফতা - ‘সদফতা সচত্ন দূত্য যাআ দাাঁড়াত্/ াঅন সচত্ন াঅদয ওহযত্ন’ ২০ তাাআ সমন
াঅবাহত ত্ত্ঙ।
াঅফায, শ্রীচঘতনেত্দফ প্রফহতশত নাভওীতশত্নয ওথা মহদ াঅভযা বাহফ তাত্র সদঔত্ত াফ যফীন্দ্রনাত্থয
বাফনাত্ত নাত্ভয ভাাত্মে স্বীওৃহত সত্ত্ঙ --‚সতাভাহয নাভ ফরফ নানা ঙত্র।
ফরফ এওা ফত্ াঅন ভত্নয ঙাাতত্র ।
…………………………………
হফনা প্রত্াচত্নয ডাত্ও ডাওফ সতাভায নাভ,
সাআ ডাত্ও সভায শুধু শুধুাআ ূযত্ফ ভনস্কাভ।‛ ২১
যফীন্দ্রনাথ াযা চীফন ীভায ভাত্ছাআ াীত্ভয ন্ধান ওত্য সকত্ঙন। তাাঁয সাআ হফঔোত কানহটয ওথা মহদ
াঅভযা স্মযণ ওহয “
‚ীভায ভাত্ছ, াীভ, তুহভ ফাচা াঅন ুয “
াঅভায ভাত্ছ সতাভায প্রওা তাাআ এত ভধুয।।
ওত ফত্ণশ ওত কত্ন্ধ ওত কাত্ন ওত ঙত্ন্দ
ারূ সতাভায রূত্য রীরা চাত্ক হৃদুয।
াঅভায ভত্ধে সতাভায সাবা এভন ুভধুয।।‛ ২২
এঔাত্ন াঅভাত্দয ভত্ন ত্ড় মা ‘ান্তাঃওৃষ্ণ ফহত্কশৌয’ শ্রীচঘতনেত্দত্ফয ওথা। ‘শ্রীচঘতনেঘহযতাভৃত্ত’ ওৃষ্ণদা
ওহফযাচ বঘতত্নেয াঅহফবশাত্ফয ওাযণ ফোঔো ওত্য ফত্রত্ঙন‚যাধাওৃষ্ণ এও াঅত্মা দাআ সদ ধহয।
াত্নোত্নে হফরত্ য াঅস্বাদন ওহয।।
সাআ দাআ এও এত্ফ বঘতনে সকাাাআ ।
বাফ াঅস্বাহদত্ত সদাাঁত্ াআরা এও ঠাাঁাআ।।‛২৩
যাধাবাফওাহন্ত হফহষ্ট শ্রীচঘতনেত্দত্ফয ভত্ধোআ শ্রীওৃত্ষ্ণয ভাধুমশ যত্য প্রওা “ এ সমন যফীন্দ্রনাত্থয ‘াঅভায
ভত্ধে সতাভায প্রওা তাাআ এত ভধুয’। এাআঔাত্ন যফীন্দ্রনাত্থয হঘন্তা-সঘতনায ত্ঙ্গ শ্রীচঘতনেত্দত্ফয াধোধনায হভর রক্ষ ওযা মা।
শুধু তাাআ ন, বঘতনেত্দত্ফয ওভশধাযায ত্ঙ্গ যফীন্দ্রনাত্থয ওামশধাযায হভর রক্ষ ওযা মা হফহফধ প্রত্ঙ্গ।
বহেত্থয হথও বঘতনেত্দফ যর হফশ্বাত্য স্থাত্ন ‘ওুহটর বাত্লেয প্রাদবশাফ’ সভত্ন হনত্ত াত্যনহন। হতহন
াত্স্ত্রয চীণশ াাংত্ও সঙত্ট সপরত্ত সঘত্হঙত্রন। তাাআ ফাুত্দফ াফশত্বৌত্ভয ওাত্ঙ এওটানা াতহদন সফদান্ত
শ্রফণ ওত্য মঔন বার-ভন্দ সওাত্না াঈত্তয হতহন ওত্যন হন তঔন ফাুত্দফ াফশত্বৌভ হফস্ম প্রওা ওযত্র
শ্রীচঘতনেত্দফ তাত্ও ফত্রহঙত্রন “ ‚প্রবু ওত্ ূত্েয াথশ ফুহছত্ হনভশর।/ সতাভায ফোঔো শুহন ভন  ত
হফওর।।/ ূত্েয াথশ বালে ওত্ প্রওাহা।/ বালে ও তুহভ ূত্েয াথশ াঅচ্ছাহদা।।…… ভুঔোথশ ঙাহড়া ওয
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সকৌণাথশ ওল্পনা।/ াহবধা-ফৃহত্ত ঙাহড় ত্ব্দয ওয রক্ষণা।।/ …… ফোত্য ূত্েয াথশ ূত্মশয হওযণ।/ স্বওহল্পত
বালেত্ভত্খ ওত্য াঅচ্ছাদন।।‛ ২৪ এঔাত্ন সদঔা মা বঘতনেত্দফ ূত্মশয হওযত্ণয নো ফো ূত্েয চ যর
হনভশর বাত্লেয হযফত্তশ ওল্পনায সভত্খ াঅচ্ছাহদত দরূ বালে গ্রণ ওত্যন হন।
যফীন্দ্রনাথ বঘতনেত্দত্ফয হনযঙ্কায াস্ত্র প্রীহত রক্ষ ওত্যহঙত্রন। তাাঁত্ও ভুগ্ধ ওত্যহঙর বঘতত্নেয হৃদফত্তা।
যফীন্দ্রনাথ ফশদাাআ সওাত্না হফলত্য দরূ চহটর ফোঔোয হযফত্তশ চ যর ফোঔোত্ওাআ ভথশন ওত্যত্ঙন।
হতহন রক্ষ ওত্যহঙত্রন এওচাতী াঅধোহত্মও ওুাা ভাচত্ও াঅচ্ছন্ন ওত্য সপত্রত্ঙ। াহতে সথত্ও সৌন্দমশ,
বফহঘেে, তে সরা সত্ মাত্চ্ছ। সম াঅধোহত্মও ওুাা, নফে হন্দুাহন চাহতয চীফনত্ও রূদ্ধ াঅড়ষ্ট ওত্য
সপত্রত্ঙ সাআ ওুাা সথত্ও সফহযত্ াঅফায চনে যফীন্দ্রনাথ ফাঙ্গাহরত্ও ূত্মশয ভত্তা ‘ফশত্তাঘক্ষু’ ত্ত
ফত্রত্ঙন। াংস্কায, ান্ধ হফশ্বা, প্রথানুকতে সথত্ও ভুে ত্ত ফত্রত্ঙন।
এাআবাত্ফ যফীন্দ্র ৃষ্ট াহত্তে াঅভযা বঘতনেত্দত্ফয বহেবাফনা  ওভশবাফনায ত্ঙ্গ যফীন্দ্রনাত্থয হঘন্তাসঘতনা  ওামশধাযায হভর ঔুাঁত্চ াাআ। সওফর তাাআ ন, তাাঁয ৃষ্ট াঈনোত্য ঘহযেগুহরয াঈয
বঘতনেফেহেত্েয প্রবাত্ফয প্রহতপরন রক্ষ ওযা মা। বঘতনেত্দফ হফশ্বত্প্রত্ভ াঈদ্বুদ্ধ ত্ ফশ চাহত-ধভশ-ফত্ণশয
ভত্ধে ভন্ব াধত্নয সঘষ্টা ওত্যহঙত্রন। যফীন্দ্রনাথ ভানফত্প্রত্ভ াঈদ্বুদ্ধ ত্ াভেফাত্দয ওথাাআ ভানুত্লয ওাত্ঙ
সৌাঁত্ঙ হদত্ত সঘত্হঙত্রন। তাযাআ নভুনা াঅভযা ‘ফাঈ ঠাওুযাণীয াট’ াঈনোত্ সদঔত্ত াাআ। াঈনোত্য ফন্ত
যা ঘহযেহটত্ও যফীন্দ্রনাথ সপ্রভ  বহেয ভূহতশভান স্বরূত্ কত্ড় তুত্রত্ঙন। সদঔা মা ফন্ত যা তাাঁয ভৃতুেয
হনত্দশদাতা প্রতাযও প্রতাত্ও াঅীফশাদ ওত্যত্ঙন। প্রতাত্য ুে-ওনোত্দয সেধাযা সঢত্র হদত্ত্ঙন। তায
ওাত্ঙ াঅন-য, ত্রু-হভে ফাাআ ভান ত্ সকত্ঙ। তায ভত্ধে হদত্াআ যফীন্দ্রনাথ হফশ্বত্প্রত্ভয ফানী প্রঘায
ওত্যত্ঙন। হফহষ্ট ভাত্রাঘত্ওয ভত্ত ভূরত বফষ্ণফী বাফনা বাহফত ত্াআ যফীন্দ্রনাথ ফন্ত যা ঘহযেহট কত্ড়
তুত্রত্ঙন “ ‚ ফন্ত যা বফষ্ণফ বফযাকীয ভতাআ চীফন এফাং ভৃতুে দাআ-াআ াতেন্ত চবাত্ফ হনত্ত্ঙন এফাং
াংাত্যয াঅনন্দভ ত্থ নাঘত্ত নাঘত্ত কাাআত্ত কাাআত্ত ঘত্রত্ঙন। এাআ াঈনোত্য াঅওলশণ ভূরত হতহনাআ
এফাং তাাঁয হফশ্বত্প্রভ।‛২৫ ফন্ত যাত্য এত্ন বফহত্ষ্টেয ত্ঙ্গ বঘতনেত্দত্ফয বহেধভশ  তাাঁয ভানফত্প্রত্ভয
াদৃে রক্ষ ওযা মা।
বঘতনে ভাপ্রবুয এাআ ভানফত্প্রভ, াঈদাযতা, ভানফধভশ প্রহতষ্ঠায ুদূযপ্রাযী প্রহতপরন াঅভযা যফীন্দ্রনাথ
ঠাওুত্যয ‘যাচহলশ’ াঈনোত্ সদঔত্ত াাআ। এাআ াঈনো ম্পত্ওশ বূহভওা যফীন্দ্রনাথ হনত্চাআ হরত্ঔত্ঙন “
‚াঅত্র কল্পটা হঙর সপ্রত্ভয াহাং ূচায ত্ঙ্গ হাংস্র হে ূচায হফত্যাধ।‛ ২৬ এাআ হফত্যাত্ধ াহাং সপ্রভাআ
সল মশন্ত চরাব ওত্য। াঅয, এাআ াহাং সপ্রভধভশাআ বফষ্ণফ ধত্ভশয তথা বঘতনে ধত্ভশয ভূর ওথা। সওান
প্রঘহরত প্রথা, াস্ত্র হনত্দশ ন, াহাং সপ্রভধত্ভশাআ চকৎফাীত্ও াঈদ্ধায ওযত্ত সঘত্হঙত্রন বঘতনেত্দফ এফাং
এাআ এওাআ বাফনা বাহফত হঙত্রন যফীন্দ্রনাথ। তাযাআ প্রহতপরন সদঔা মা ‘যাচহলশ’ াঈনোত্। বুফত্নশ্বযী
ভহন্দত্যয ুত্যাহত যখুহতয হফরুত্দ্ধ দাাঁহড়ত্ নানা প্রহতফন্ধওতায ম্মুঔীন ত্ যাচা সকাহফন্দভাহনত্ওেয
াক্লান্ত প্রত্ঘষ্টা  হনত্দশত্ ভহন্দত্যয দীখশওার ধত্য প্রঘহরত চীফফহর প্রথা ফন্ধ ত্ মা এফাং ভগ্র নকযী
সপ্রভধাযা হেগ্ধ ত্ ত্ঠ।
বঘতনেত্দত্ফয প্রবাফ ফত্ঘত্ সফহ রক্ষ ওযা মা যফীন্দ্রনাত্থয ‘সকাযা’ াঈনোত্য সকাযা ঘহযে হনভশাত্ণ।
প্রথত্ভাআ সঘাত্ঔ ত্ড় াঈবত্য সদত্ৌষ্ঠত্ফয হদত্ও। বঘতনেত্দত্ফয হফুর চনহপ্রতায এওহট ানেতভ ওাযণ
াফোআ তাাঁয সদওাহন্ত। বঘতনেঘহযতওাফেগুহর ানুযণ ওযত্র সদঔা মা শ্রীচঘতনেত্দফ হঙত্রন ‘হদ্ধুরুত্লয
প্রা যভ কম্ভীয’। তাাঁয ‘হাংগ্রীফ কচস্কন্ধ’, াঅচানুরহম্বত বুচ ওভর নন’ ২৭ ওত্রয দৃহষ্ট াঅওলশণ ওযত।
তাাআ সতা যাভানন্দ তাাঁত্ও সদত্ঔ ফত্রহঙত্রন “
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যফীন্দ্রাহত্তে  চীফনদশত্ন নফফীক্ষত্ণ শ্রীচঘতনেত্দফ

ভুনভুন দা

‚ূমশত ভওাহন্ত ারূণ ফন।
ুফহরত প্রওাণ্ড সদ ওভর সরাঘন।।‛ ২৮
াঅয যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয সকাযায রূত্য ফণশনা হদত্ত্ঙন এাআবাত্ফ ‚ তাায কাত্য যগটা হওঙু াঈগ্র যওত্ভয াদা।
…… ভাথা স প্রা ঙ পুট রম্বা, াড় ঘড়া, দাআ াত্তয ভুঠা সমন ফাত্খয থাফায ভত্তা ফত্ড়া - ……
তাায ভুত্ঔয কড়ন ানাফেও যওত্ভয ফত্ড়া এফাং াহতহযে যওত্ভয ভচফুত; ষ্ঠাধয াতরা এফাং ঘাা;
তাায াঈত্য নাওটা ঔাাঁড়ায ভত্তা ছুাঁহওা াঅত্ঙ। দাআ সঘাঔ সঙাট হওন্তু তীক্ষ্ণ;‛ ২৯ সকাযায সদত্ৌষ্ঠফ যঘনা
াফোআ াঅভযা বঘতনেত্দত্ফয প্রবাফ রক্ষ ওযত্ত াহয। তাাআ সতা সকাযায ‘সাত্ভয াঅগুত্নয’ ভত্তা সঘাযা
সদত্ঔ হফহস্মত হযত্ভাহনী ফত্রহঙর “ ‚সতাভায ওথা াত্নও শুত্নহঙ ফাফা। তুহভাআ সকৌয? সকৌযাআ ফত্ট। ঐ সম
ওীতশত্নয কান শুত্নহঙ “
‚ঘাাঁত্দয াহভা ত্ন
ঘন্দন ফাহটা সকা
সও ভাহচর সকাযায সদঔাহন “‛ ৩০
বঘতনেত্দত্ফয ভত্তা যফীন্দ্রনাত্থয সঘাযাত্ত এভন াত্ভাখ াঅওলশণ হঙর মাত্ও এহড়ত্ মাফায াধে ওায
হঙর না। প্রতেক্ষদশী যখুনাথ দাত্য ওাত্ঙ বঘতনেত্দফ ‘সভাহদ্র’ রূত্ প্রহতবাত ত্হঙত্রন। ‘সকাযা’
াঈনোত্য সকৌযত্ভাত্নয ভত্তাাআ যফীন্দ্রনাত্থয সঘাযা হঙর ‘যচতহকহয’য ভত্তা এফাং ‚তাাত্ও না সদহঔা
থাহওফায সচা নাাআ, স ওত্রয ভত্ধে সঘাত্ঔ হড়ত্ফাআ ।‛ ৩১ ১৮৯৪ াত্রয ২যা সত্েম্বয যফীন্দ্রনাথ
হরাাআদত্ মাফায ভ এওফায নফীনঘত্ন্দ্রয াঅহ্বাত্ন যানাখাত্ট নাত্ভন। এাআ াঈরত্ক্ষ নফীনঘত্ন্দ্রয
‘াঅত্মচীফনী’সত ফহে ফৎয ফত্য যফীন্দ্রনাত্থয এওহট ফণশনা াঅত্ঙ - ‚সদহঔরাভ সাআ ১৮৭৬ ঔৃষ্টাত্ব্দয
নফমুফত্ওয াঅচ হযণত সমৌফন। হও ুন্দয, হও ান্ত, হও প্রহতবাহন্বত দীখশাফফ। াঈজ্জ্বর সকৌযফণশ, স্ফুটত্নািুঔ
দ্মত্ওাযত্ওয ভত দীখশ ভুঔ, ভস্তত্ওয ভধেবাত্ক হফবে ওুহেত  হজ্জত সওত্াবা; … ুফত্ণশাদশত্ণাজ্জ্বর
ররাট, ভ্রভযওৃষ্ণ গুম্ফ  শ্মশ্রু সাবাহন্বত ভুঔভণ্ডর; … দীখশ  ভুজ্জ্বর ঘক্ষু; ুন্দয নাহওা ভাহচশত ুফত্ণশয
ঘভা।’’৩২
সওফর বদহও সৌন্দমশাআ ন, সকাযায ত্ঙ্গ াঅভযা সকৌযাত্ঙ্গয চীফন  ওভশধাযায াদৃে রক্ষ ওযত্ত াহয।
নফদ্বীত্য হনভাাআত্য নো যফীন্দ্রনাত্থয সকাযা সঙাটত্ফরা সথত্ওাআ াড়া  স্কুত্র সঙত্রত্দয দশাহয ওযত।
তায দযন্তনা ওত্র াহতষ্ঠ ত্ াঈঠত। াঅফায ফওাত্র সম সওাত্না বা ফেৃতা হদত্ত, হনভাাআত্য
ভত্তা সনতৃেদাত্ন এফাং প্রহতক্ষত্ও মুহে-তত্ওশ যাস্ত ওযত্ত সকাযা হঙর হদ্ধস্ত।
প্রথভ হদত্ও সকাযায ভত্ন চাত-াত হনত্ সকাাঁড়াহভ হঙর। হন্দু াংস্কায, াঅঘায-াঅঘযণ, স াক্ষত্য াক্ষত্য
ারন ওযত। হওন্তু সকাযা মঔন ভ্রভত্ণ সফহযত্ বদ্র হহক্ষত ওরওাতা ভাত্চয ফাাআত্য গ্রাত্ভ গ্রাত্ভ খুত্য সদত্য
প্রওৃত াফস্থা  ভানুত্লয দদশা প্রতেক্ষ ওযর তঔন তায মাফতী াংস্কায এফাং ধভশী সকাাঁড়াহভয ভূত্র ওত্ঠায
াহবখাত রাকর। ঘযত্খালুত্য হকত্ সকাযা প্রথভ াঈরহব্ধ ওত্য চাত-াত্তয হফঘায, ধভশী সকাাঁড়াহভয াঈত্দ্ধশ
ভানুত্লয সে-বারফাা, াঅত্ফক-ানুবূহত, ভানহফওতায গুরুে াত্নও সফহ। তাাআ ক্ষুধা-তৃষ্ণা হনতান্ত ক্লান্ত
া ত্ত্ত্ব দফৃশত্ত ানোওাযী ভাধফ ঘাটুত্মেয ফাহড়ত্ত সকাযা ান্নগ্রণ, এভনহও চরস্পশ মশন্ত ওত্য না। স
ঘত্র মা সাআ নাহত্তয ফাহড় সমঔাত্ন হতৃাযা ভুরভাত্নয সঙত্র ভানুল ত্চ্ছ, সম নাহত হন্দুয হয 
ভুরভাত্নয াঅল্লায ভত্ধে সওাত্না তপাৎ সদত্ঔ না। এাআবাত্ফ সকাযায ভত্ধে প্রওৃত বাযতত্ফাত্ধয াঈত্িল খত্ট।
এ প্রত্ঙ্গ াঅভাত্দয ভত্ন ত্ড় মা শ্রীচঘতনেত্দত্ফয ওথা। সলাড় তত্ও বঘতনেত্দত্ফয ভত্ধোআ াঅভযা
প্রথভ হন্দু-ভুরভান, ব্রাহ্মণ-হণ্ডত-বফষ্ণফ, াঈচ্চ-নীঘ চাহত ওরত্ও এওহেত ওযায ভত সনতৃে দাত্নয হে
রক্ষ ওত্য থাহও। তাাঁয সনতৃত্োআ সহদন নফদ্বীত্য াাংঔে ভানুল এওহেত ত্ ওাচীয হফরুত্দ্ধ প্রহতফাত্দ হফযাট
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সাবামাোয াঅত্াচন ওত্যহঙর মা হঙর বাযতফত্লশয াআহতাত্ প্রথভ ‘কণ-াঅত্ন্দারন’। ওাচীদরত্নয য
নকয ভ্রভত্ণ সফহযত্ হনভাাআ ভাত্চয হহঙত্ ড়া ভানুল তাাঁতী, সকাারা, কন্ধফহণও, ভারাওায, ঙ্খফহণও,
তাম্বুর ফৃহত্তচীফীত্দয প্রত্তেত্ওয খত্য খত্য হকত্ ান্তযঙ্গতা স্থান ওত্যন “
‚নকত্য াঅহা ওত্য হফহফধ হফরা।
ফায হত ওত্য াহা ম্ভাল।।‛ ৩৩
এভনহও সঔারাত্ফঘা শ্রীধত্যয ফাহড়ত্ত হকত্ তায দাত্য ত্ড় থাওা সরাায াে সথত্ও চর ান ওত্যন ‚নৃতে ওত্য ভাপ্রবু শ্রীধয াঙ্গত্ণ।/ চরূণশ াে প্রবু সদহঔরা াঅত্ন।।/ বেত্প্রভ ফুছাাআত্ত শ্রীঘীনন্দন।/
সরৌাে তুহর রাআত্রন ততক্ষণ।।/ চর হত্ ভাপ্রবু ুত্ঔ াঅনায।/ ওায হে াঅত্ঙ তাা ন
ওহযফায।।‛৩৪ শুধু ভাত্চয হনম্নত্শ্রহণয ফৃহত্তচীফী ভানুলত্দয ানুগ্র দানাআ ন, ভাত্চয হতত, াফত্হরত
ভানুলত্দয প্রহত হঙর তায াকাধ ওরূণা। তাাআ সকাহফন্দদা ওহফযাচ হরত্ঔত্ঙন “ ‚হতত সহযা ওাাঁত্দ/ হস্থয
নাহ ফাাঁত্ধ/ ওরূণ নত্ন ঘা।‛ ৩৫ এ ওথা ফত্ণশ ফত্ণশ হতে।
হনভাাআত্য এাআ ঘাহযহেও গুনাফরী াঅভযা ‘সকাযা’ াঈনোত্য সকাযায ঘহযত্ে সদঔত্ত াাআ। সকাযা
াঈরহব্ধ ওত্যহঙর সম ভাচ ফাাআত্যয যাষ্ট্রহেয ধাক্কা সবত্ঙ্গ ত্ড়ত্ঙ। তাত্ও ুনরুদ্ধায ওযত্ত ত্র ভাত্চয
ান্তহনশহত হেত্ও চাগ্রত ওযত্ত ত্ফ। াঅয তায চনে প্রথভ প্রত্াচন ঘাযাত্ ঙহড়ত্ থাওা বাঙ্গা-সঘাযা
ভানুলগুহরত্ও ওাত্ঙ সটত্ন সনা, তাত্দয সঘনা, চানা, বারফাা। তাাআ সতা ‚সকাযা প্রতে
ওারত্ফরা……াড়ায হনম্ন সশ্রণীয সরাত্ওত্দয খত্য মাতাাত ওহযত। তাাত্দয াঈওায ওহযফায ফা
াঈত্দ হদফায চনে নত্ “ হনতান্তাআ তাাত্দয ত্ঙ্গ সদঔা াক্ষাৎ ওহযফায চনোআ মাাআত।‛৩৬ সদত্য ফৃৎ ঐওে
স্থাত্নয রত্ক্ষে সকাযা এাআ ান্ধ, ওুাংস্কাযাচ্ছন্ন, ভূঢ় ভানুলগুহরয ত্ঙ্গ হৃদত্য ম্পওশ স্থাত্নয চনে ওঔত্না
ছাাঁওাারা ফৃদ্ধ ভুরভাত্নয দাঃঔত্ও াঅন ওত্য হনত্ত সঘত্ত্ঙ, ওঔত্না নকযভ্রভত্ণ সফহযত্ত্ঙ, ওঔত্না
চাাত্চ াঈঠত্ত মােীত্দয াামে ওত্যত্ঙ, ওঔত্না হেত্ফণীত্ত কঙ্গাোত্ন ওর তীথশমােীত্দয ত্ঙ্গ সভত্ত
াঈত্ঠত্ঙ এাআ ওাযত্ণ সম ‚সাআ চনাধাযত্ণয ত্ঙ্গ সকাযা হনত্চত্ও এও ওহযা হভরাাআা সদত্য এওহট ফৃৎ
প্রফাত্য ভত্ধে াঅনাত্ও ভশণ ওহযত্ত  সদত্য হৃদত্য াঅত্ন্দারনত্ও াঅনায হৃদত্য ভত্ধে ানুবফ
ওহযত্ত ঘা…… াধাযত্ণয ত্ঙ্গ ভান সক্ষত্ে নাহভা দাাঁড়াাআা ভত্ন ভত্ন ফহরত্ত ঘা ‘াঅহভ সতাভাত্দয,
সতাভযা াঅভায’।‛ ৩৭ াঈনোত্য াহন্তভ ভুূত্তশ সকাযা ত্যফাফুত্ও ফত্রত্ঙ “ ‚াঅহভ াঅচ বাযতফলশী, াঅভায
ভত্ধে হন্দু ভুরভান ঔৃষ্টান সওান ভাত্চয সওান হফত্যাধ সনাআ। াঅচ এাআ বাযতফত্লশয ওর চাতাআ াঅভায
চাত, ওত্রয ান্নাআ াঅভায ান্ন। … াঅচ াঅহভ এভন শুহঘ ত্ াঈত্ঠহঙ সম ঘণ্ডাত্রয খত্য াঅভায
াহফেতায ব যাআর না।‛ ৩৮ এ প্রত্ঙ্গ াঈত্ল্লঔে শ্রীচঘতনেত্দফ ফরত্তন ‘ঘণ্ডাত্রাহ হদ্বচত্শ্রষ্ঠ হযবহে
যাণাঃ।’তাাআ এ ওথা হনাঃত্ন্দত্ ফরা মা সম সকাযায ঘহযে হনভশাত্ণ ভাপ্রবু শ্রীচঘতনেত্দত্ফয চীফত্নয
প্রথভাত্ধশয প্রবাফ াফোআ হঙর।
এাআবাত্ফ বঘতনেত্দফ  তাাঁয বহেধত্ভশয কবীয  ফোও প্রবাফ াঅভযা যফীন্দ্রনাথ ঠাওুত্যয চীফনঘঘশা 
তাাঁয ৃষ্ট াহতে কল্প, াঈনো, প্রফন্ধ, ওহফতা, নাটও, এভনহও কাত্ন ূণভশ াো রক্ষ ওযত্ত াহয। দাআ
মুত্কয দাআ ভাুরুল ম্পূণশ হফযীত স্ববাত্ফয ত্র াঈবত্াআ ভানফত্প্রভ তথা ভনফধভশাআ ভাত্চ প্রহতহষ্ঠত
ওযত্ত সঘত্ত্ঙন এফাং াঈবত্াআ সযত্ণাাঁ তথা নফচাকযত্ণয প্রতীও। তাাআ এাআ দাআ মুকুযল াঅভাত্দয
হঘযস্মযণী, হঘযনভে।
তথেূে “
(১) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র যঘনাফরী, এওাদ ঔণ্ড, ঘাহযেূচা, হফদোাকয ঘহযত, হফশ্ববাযতী, ৃ-৩৩৯।
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(২) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, হঘহঠে, হদ্বতী ঔণ্ড, ে ৬, হফশ্ববাযতী, ৃ- ৫২৮।
(৩) তত্দফ।
(৪) তত্দফ।
(৫) তত্দফ।
(৬) তত্দফ, ৃ- ৫২৯।
(৭) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔণ্ড, ভানী, হিভফঙ্গ যওায, ৃ- ৩২০।
(৮) তত্দফ, ৃ- ৩৩২।
(৯) তত্দফ, সানায তযী, ফলশামান, ৃ- ৪৫২।
(১০) তত্দফ, বফষ্ণফ ওহফতা, ৃ- ৪৬০-৪৬১।
(১১) তত্দফ।
(১২) সন ুওুভায  ভুত্ঔাাধো তাযাদ (ম্পা), ওৃষ্ণদা ওহফযাচ হফযহঘত ‘শ্রীশ্রীচঘতনেঘহযতাভৃত’,
ভধেরীরা, এওহফাং হযত্চ্ছদ, াঅনন্দ াফহরাশ, ৃ- ৩২২।
(১৩) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔণ্ড, সানায তযী, বফষ্ণফ ওহফতা, হিভফঙ্গ যওায,
ৃ৪৬১।
(১৪) সন ুওুভায (ম্পা), ফৃন্দাফন দা হফযহঘত ‘শ্রীচঘতনেবাকফত’, ভধেঔণ্ড, াষ্টাদ াধো, াহতে
াওাত্দহভ, ৃ- ১৬১।
(১৫) ার প্রান্তওুভায, যহফচীফনী, হদ্বতী ঔণ্ড, ৃ- ১২২।
(১৬) ভচুভদায াঈজ্জ্বরওুভায, ১৪০০, যফীন্দ্রনাথ ৃহষ্টয াঈজ্জ্বরত্স্রাত্ত, ৃ- ১৭৯।
(১৭) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, কীতহফতান, কীতহরহ-১, কীতাঞ্জহর, স্বযহফতান ৩৮, হফশ্ববাযতী, ৃ-১৩৪।
(১৮) তত্দফ, ব্রহ্মঙ্গীত ৬, বফতাহরও, কীতাঞ্জহর, স্বয ২৬, হফশ্ববাযতী, ৃ- ৭৬।
(১৯) তত্দফ, কীতহফতান, স্বযহফতান ৬০, ৃ- ১৪৮।
(২০) তত্দফ, কীতহরহ-৫, কীতাঞ্জহর, স্বয ৩৭, ৃ- ৭২।
(২১) তত্দফ, কীতহফতান ১০৫, স্বযহফতান ৪০, ৃ- ৪৮।
(২২) তত্দফ, কীতহফতান ৬৫, কীতহরহ ৪, কীতাঞ্জহর, স্বযহফতান ৩৭, ৃ- ৩২।
(২৩) সন ুওুভায  ভুত্ঔাাধো তাযাদ (ম্পা), ওৃষ্ণদা ওহফযাচ হফযহঘত ‘শ্রীশ্রীচঘতনেঘহযতাভৃত’,
াঅহদরীরা, ঘতুথশ হযত্চ্ছদ, াঅনন্দ াফহরাশ, ৃ- ২১।
(২৪) তত্দফ, ভধেরীরা, লষ্ঠ হযত্চ্ছদ, াঅনন্দ াফহরাশ, ৃ- ১৬১।
(২৫) যা াহনরওুভায, প্রাকাধুহনও ফাাংরা াহতে  যফীন্দ্রনাথ, ঘোটাচশী াফহরাশ, ওরওাতা, ১৯৯৪, ৃ৭৪।
(২৬) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র াঈনো াংগ্র, যাচহলশ, হফশ্ববাযতী, ৃ- ১০৫।
(২৭) সন ুওুভায (ম্পা), ফৃন্দাফন দা হফযহঘত ‘শ্রীচঘতনেবাকফত’, াঅহদঔণ্ড, এওাদ াধো, াহতে
াওাত্দহভ, ৃ- ৫২।
(২৮) সন ুওুভায  ভুত্ঔাাধো তাযাদ (ম্পা), ওৃষ্ণদা ওহফযাচ হফযহঘত ‘শ্রীশ্রীচঘতনেঘহযতাভৃত’,
ভধেরীরা, াষ্টভ হযত্চ্ছদ, াঅনন্দ াফহরাশ, ৃ- ১৭৫।
(২৯) ঠাওুয যফীন্দ্রনাথ, যফীন্দ্র যঘনাফরী, তৃতী ঔণ্ড, সকাযা, হফশ্ববাযতী, ৃ- ৩৮৩।
(৩০) তত্দফ, ৃ- ৫৯০।
(৩১) তত্দফ, ৃ- ৩৮৩।
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(৩২) ভুত্ঔাাধো প্রবাতওুভায, যফীন্দ্রচীফনওথা, াঅনন্দ, ৃ- ৪৫।
(৩৩) সন ুওুভায (ম্পা), ফৃন্দাফন দা হফযহঘত ‘শ্রীচঘতনেবাকফত’, াঅহদঔণ্ড, দভ াধো, াহতে
াওাত্দহভ, ৃ- ৪৬।
(৩৪) তত্দফ, ভধেঔণ্ড, েত্াহফাং াধো, াহতে াওাত্দহভ, ৃ- ১৯৩।
(৩৫) সন ুওুভায  হভে ঔত্কন্দ্রনাথ (ম্পা), বফষ্ণফ দাফরী (ঘন), ওহরওাতা হফশ্বহফদোর, ২০১১, ৃ৭।
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