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Abstract
In Literature, Rabindranath is phenomenon and his creative waves have eternal and
aesthetic appeal in the sands of time. Childhood wonder, adolescent flippancy and
playfulness, the dream world and heyday of youth and the simultaneous disillusionment
caused by ‘Life’s little ironies’ have promoted creator Rabindranath to such a height that
Rabindranath as a man is overshadowed. Whatever life has offered him has been
thoroughly imbibed and transmitted in his expressions. He has seen into the ‘life of things’,
felt the power of Almighty (Jiban Debata) and realized in ‘sublime mood’ the presence of
the Ideal and searched God in man. Not only the passion of creation but its ecstasy and the
desire to bathe in it have been channelized into his writings. Growing age and maturity
reflect kaleidoscopic stances of Rabindranath: conventional, materialist, aesthetic,
spiritual, transcendental and humanist. Even after visualizing the devastating horrors of
World Wars, he has never lost faith in mankind, but gave the clarion call to new
possibilities. He always was against injustice and for the benefit of farmer class he initiated
the formation of co-operative societies and also served them with homeopathy treatment by
assimilating the essence of ‘Vaktijog’, ‘Karmajog’ and ‘Gyanjog’. Transnational
Rabindranath was also recognized worldwide with the Nobel Prize in Literature, and
became known as Viswakabi or World Poet. Hence, reassessing Rabindranath is only
possible through an introspective re-reading of Rabindranath.
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ফাাংরা ারত্তয এও াঈজ্জর দচারতষ্ক যফীন্দ্রনাত্থয াঅরফবভাত্ফয দক্ষত্র দমন প্রস্তুত রঙর। এওরদত্ও ভাাআত্ওর ভধুূদন দত্ত
এওাআ ত্ঙ্গ রনত্ এত্রন নাটও, ওাফয, ত্নট াআতযারদয ধাযা, রফাযীরার ঘক্রফত্তভী াঅনত্রন ফভ প্রথভ স্বাথভও কীরতওাফয মাাঁয
ানুত্প্রযণা ফাাংরা ারত্তয যফীন্দ্রনাথ দচাায এত্ন রঙত্রন, াঅয ানয রদত্ও প্রস্তুত রঙর দযাভারিও বাফনা মুক্ত ধভভী
াঅফযত্ণ দভাড়া বফষ্ণফ দাফরীয। াথভাৎ ূমভ াঈদত্য ূত্ফভ দমভরন াঈলা াঅত্ দতভরন াঈলায প্রাযত্ে যত্ত্ঙ দল প্রয।
াঅভযা ফরর যারত্রয দত্ল শুওতাযায াঈদ। শুওতাযা  াঈলাযাণী রূ দচারতযষ্ক ভাাআত্ওর ভধুূদন, ফরিভঘন্দ্র, রফাযীরার
ঘক্রফতভী, যারযঘাাঁদ রভত্র প্রভুঔ ফযরক্তফকভ ফাাংরা ারত্তযয াআরতাত্ াফতীণভ ত্ যফীন্দ্রনাত্থয দক্ষত্র প্রস্তুত দযত্ঔরঙত্রন।
এযয যফীন্দ্রনাথ ধীত্য ধীত্য রনত্চত্ও ািুরযত ওযত্ত রাকত্রন। ভাভরও যঙ্গরার, ভধুূদন, দভঘন্দ্র ফরিভঘন্দ্র প্রভুঔ
াররতযওত্দয ভত ািত্তয রক্ষা দীক্ষায ্পরত্ভ ধনয দরঔও ওুত্রয ারতয দক্ষত্ত্র াঅকভণ খত্টত্ঙ, াঅয রিও এাআ ভত্
যফীন্দ্রনাথ াঅরফবুভত ত্রন। ভাচ দমন যফীন্দ্রনাত্থয াঅায দক্ষত্র প্রস্তুত দযত্ঔরঙত্রন। তীদা প্রথা দযাধ, ফহু রফফা প্রথা
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দযাধ, ফারয রফফা প্রথা দযাধ, নাযী রক্ষায প্রঘরন প্রবৃরত রফলত্ও দওন্দ্র ওত্য তৎওারীন ভাচ এও রফত্ল ুরিয াফিা
এত্ দ াঁত্ঘত্ঙ। রফৃঙ্খর াভারচও রযরিরত ধীত্য ধীত্য দমন রথরতত্ াঅত্ঙ। এাআ যওভ এওরট ভত্ ভলভী দদত্ফন্দ্রনাথ
িাওুত্যয াষ্টভুত্র যফীন্দ্রনাথ ১৮৬১ খ্রীষ্টাত্ে ৭াআ দভ চন্মগ্রণ ওযত্রন।
ঙাাআ ঘাা াঅগুনত্ও ওঔত্না রুরওত্ যাঔা মা না। তায প্রওা াত্ফাআ। ‘ফাড়ন্ত কাত্ঙয ত্য ভারুভ’ াথভাৎ যফীন্দ্রনাথ
দম ভররু রূত্ ধযা দদত্ফন দদঔা দদত্ফন রনত্চত্ও প্ররতরিত ওযত্ফন তায ূফভাবাল াঅভযা াাআ ভাত্র ওরফয ১২ ফঙয ফত্য
যঘনা দথত্ও। প্রারতিারনও (স্কুর রডগ্রী) রফদযা াযদভী না ত্র রতরন াি রনত্ রঙত্রন ফারড়ত্ত াথভাৎ তাাঁয রফদযারত্য,
ভারফদযারত্য  রফশ্বরফদযারত্য ািক্রভ ানুমাী রডগ্রী না থাওত্র ফারড়ত্ত ফত্াআ রতরন নানা বালা নানা রফলত্ রক্ষা
াচভন ওত্যরঙত্রন। স্বত্দত্ রফত্দত্ দফ রওঙু ওার ড়াত্ানা ওযত্র াঅভযা দম াত্থভ স্কুর ফা ওত্রত্চয ড়া ফুরছ, দ
াত্থভ রতরন প্রা ভূঔভ। রওন্তু াাধাযণ ারিতয দত্রঙত্রন রযফাত্যয ভত্ধয দথত্ও রক্ষা, স্বািয ঙ্গীত াআতযারদ নানা-রফধ
রফলত্ রতরন ঘঘভা ওত্যরঙত্রন।
কীতা শ্রীওৃষ্ণ ফত্ররঙত্রন ‘বূবায যত্ণয চনয রতরন মুত্ক মুত্ক াঅরফবূভত ন’ রিও দতভরন ওত্য ফাাংরা ারত্তযয বদনয
দা খুাঁঘাফায চনযাআ যফীন্দ্রনাথ দমন াঅরফবূভত ত্রঙত্রন এফাং দাফী ওত্য রঙত্রন তফলভ ত্য তায ওরফতা াত্নত্ওাআ
ড়ত্ফ। তাাঁয এাআ দাফী তাাঁয দ্ধত্েয প্রওা ন তাাঁয দাফী দম রঘযন্তন তয াধভ তফলভ ত্য এত্ াঅভযা তায প্রভাণ াাআ।
১২ ফঙয ফ দথত্ও দরঔা রতরন শুরু ওত্যরঙত্রন প্রা ৮০ ফঙয ফ মভন্ত দাআ দরঔাত্তাআ রনত্চত্ও রনত্ারচত যাঔত্ত
ক্ষভ ত্রঙত্রন। াথভাৎ েফত ‘ারবরাল’ রদত্ শুরু ওত্য ‘দল দরঔা’ রদত্ তাাঁয দরঔা ভাপ্ত। দরঔরন, াচস্র াঔা
প্রাঔা রফস্তারযত ত্ত্ঙ।
এ প্রত্ঙ্গ ফত্র যাঔা প্রত্াচন দম যফীন্দ্রনাত্থয যঘনাফরী এত রফস্তৃত রওঙুটা ভ্রারন্তওয ফত্ট, তা স্বল্প রযত্য ভযও
রযঘ প্রদান ওযা দাঃাধয ফযায, তথার তায যঘনায াংরক্ষপ্ত রযঘ প্রদান ওত্য াঅরভ দঘষ্টা ওযফ তাাঁয যঘনা াঅচ
চনরপ্র দওন? াথফা াঅত্দ চনরপ্র ত্রঙর রওনা। দমাআ রফলরট মভাত্রাঘনা ওত্য দদঔাফায দঘষ্টা ওযফ।
রফরবন্ন রফতওভ রফরবন্ন ভতত্বদ থাওা ত্ে াঅভযা যফীন্দ্রনাত্থয যঘনা ভগ্রত্ও ওতগুত্রা মভাত্ বাক ওযত্ত ারয১) প্রস্তুরত ফভ  াঈত্ন্মল ফভ
২) ঐশ্বমভ ফভ
৩) বাযত দনভ  াধযাত্ম ফভ
৪) ফরাওা ফভ
৫) ুনি ফভ
৬) ান্তয ফভ
যফীন্দ্রনাত্থয রফরবন্ন ওাফয াঅভযা াঈরযাঈক্ত নানা ত্ফভয যঘনাগুররয ভত্ধয াফ। প্রত্তযওরট যঘনায দপ্রক্ষাট ফা টবূরভ
এভন বাত্ফ প্রমুক্ত ত্ত্ঙ দম যফীন্দ্রনাথ দমন ফাধয রঙত্রন এ দপ্রক্ষাত্ট রফত্ল ধযত্ণয যঘনা ওযত্ত। ারযফারযও চীফন,
াভারচও চীফন দমন ফাধয ওরযত্ত্ঙ যফীন্দ্রনাথত্ও এাআ রফত্ল ধযত্ণয যঘনা ওযত্ত। বত্ফয দাআ রদনগুত্রা মঔন প্রওৃরতয
ফ রওঙুাআ াফযক্ত বাত্রা রাকায ভত তাাঁয ওাত্ঙ ধযা রদত্তা রন্পরা যর রশু ১২-১৪ ফৎয ফত্য যফীন্দ্রনাথ তঔন
ররত্ঔরঙত্রন ওরফতা ‘ারবরাল’, ররত্ঔত্ঙন ‘বাযতবূরভ’, ররত্ঔরঙত্রন ‘রন্দুত্ভরা’ াআতযারদ। তাাঁয ফভ প্রথভ যঘনা দওানরট এ
রনত্ নানা ভতত্বদ যত্ত্ঙ। াঅরভ তাাঁয ফারও ফত্য রফরবন্ন যঘনা দও ফারত্ওারঘত ফত্র াঈরড়ত্ রদত্ত ারযনা। াঅভাত্দয
রফস্মত্ াফাও ত্ত  রতরন ঐ ভ যঘনা ওত্য ঘত্রত্ঙন ‘ৃরথমযাচ যাচ’, নাভও ফীয যাত্মও কাথা ওাফয। এত্ত
প্রঘররত ায প্রবৃরত ঙন্দ রতরন ফযফায ওত্যরঙত্রন, দঘষ্টা ওত্যরঙত্রন ারভত্রাক্ষয রত্রদী ঙন্দ ফযফায ওযত্ত। শুধু স্বত্দত্
ন রফত্দত্ থাওাওারীন রতরন নানা গ্রন্থ যঘনা ওত্যত্ঙন।
প্ররতরট ভানুত্লয চীফত্ন রযফতভন াঅত্। চীফন ওঔত্না ুরনরদভষ্ট যর দযঔা ফদভা ঘত্রনা। ২০ ফঙয ফত্ দম
ওাফযরট ািওত্ও াঈায রদত্রন রফত্দত্ থাওাওারীন, তা দথত্ও দফাছা মা তায চীফত্ন ত এভন রওঙু খটনা খত্ট দকত্ঙ
মায ফণভনা ‘বগ্নহৃদ’ (১৮৮২) ওাত্ফয াঅভযা াাআ। ‘বফ াংকীত’ এ যঘনাগুরর াঈত্ক্ষা ওত্যরঙত্রন াতযন্ত ারযণত যঘনা
ফত্র। রওন্তু এাআ ারযণত যঘনায ভত্ধয রদত্ যফীন্দ্রনাথত্ও এত্কাত্ত ত্রঙর। প্রথভ মভাত্য এাআ ারযণত যঘনাাআ যফতভী
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ওাত্র রযণত যঘনা ওযত্ত াাময ওত্যরঙত্রন। াঅয এযাআ াত ধত্য রতরন রনত্চত্ও রফওরত ওত্যরঙত্রন। াঅয যঘনা
ওত্যরঙত্রন ‘প্রবাত ঙ্গীত’, ‘বানু রাং িাওুত্যয দাফরী’, ‘ওরড়  দওাভর’ প্রবৃরত। ‘প্রবাত ঙ্গীত’ ওাত্ফয ওরফয এওটা
রযণরতয ঙা রক্ষয ওযা মা। দমঔাত্ন রতরন ীভায ফন্ধন দথত্ও াীত্ভয ত্থ াঅহ্বান চারনত্ত্ঙন‘াঅরচ এ প্রবাত্ত যরফয ওয,
দওভত্ন রর প্রাত্ণয’ য।
দওভত্ন রর গুায াঅাঁধাত্য প্রবাত ারঔয কান,
না চারন দওন দয এতরদন ত্য চারকা াঈরির প্রাণ’। (যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔি, রনছভাত্যয স্বপ্ন বঙ্গ, বাদ্র-১৪২২,
ৃ.-৫০)
যফীন্দ্রনাত্থয াভরগ্রও রযণরতয এওটা ু্পরষ্ট ূর্ব্ভাবা রক্ষয ওযা মা। রতরন প্রওৃরতত্ও এভন বাত্ফ াঈররি
ওত্যরঙত্রন মায পরশ্রুরত ‘প্রবাত াঈৎফ’ যঘনা রযররক্ষত । দমঔাত্ন রতরন ফত্ররঙত্রন‘চকৎ াঅত্ প্রাত্ণ চকত্ত মা প্রাণ
চকত্ত প্রাণ রভত্র কারত্ঙ এরও কান,’
াকয রযী দমভন াকত্য াঈরিত ত্ াকত্য রভররত্ মা, দতভরন চকৎ াঅত্ প্রাত্ণ চকত্ত প্রাণ রভত্ মা।
ায্পররযও এাআ দভর ফন্ধন যফীন্দ্র ওাত্ফয ঘভৎওায বাত্ফ রযদৃযভান । যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ূফভ  ারযারশ্বভও রফরবন্ন ওাফয
দথত্ও রনত্চত্ও রযত্ যাঔত্ত াত্যনরন। বফষ্ণফ দাফরীয ানুওযত্ণ  তায প্রবাত্ফ প্রবারফত ত্ রতরন ররত্ঔরঙত্রন
‘বানুরাং িাওুত্যয দাফরী’। এাআ ওাত্ফযয াঅত্রাঘনা প্রত্ঙ্গ এওটা ওথা স্বীওায ওত্য দনা াঅফযও দম রতরন বফষ্ণফ
রঙত্রন না। বফষ্ণফী কূঢ় ওথা তাাঁয চানা েফ রঙর না। ফ ওভ থাওায ওাযত্ণ ত রতরন দাফরীয চরটর তে ানুধাফন
ওযত্ত াত্যনরন। তত্ফ ১৭ ফঙয ফত্ বফষ্ণফ দাফরীত্ও ত রতরন রনঙও দপ্রভ ওাফয রাত্ফাআ দদত্ঔরঙত্রন। তাাআ তাাঁয
যঘনায যাধা দমন যক্তভাাংত্য এও নারওা। বফওুত্েয াধীশ্বয যভ ুরুল শ্রীওৃত্ষ্ণয লাদারদনী রক্ত স্বরুা দপ্ররভও রত্যাভরণ
যারধওা নন, রতরন দমন এও যক্তভাাংত্য নারওা তথার এত্ও ফাত্য দম বফষ্ণফী বাফ রঙর না তা ন মঔন রতরন ফত্রনফায ফায ঔী ফাযণ ওরুন,
ন মা ভথুযাধাভ।
রফরয দপ্রভদঔ যাচত্বাক মরথ
ওযত ভাযাআ যাভ।
রধও তুাঁহুাঁ দারেও রধও যনা রধও,
রাআরর ওাাযাআ নাভ?
বানু ওতার রফযওাতযা
ভনভ ফাাঁধ দথ।
ভুগুধা ফারা, ফুছাআ ফুছরর না,
হুভায যাভও দর। (যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔি, বানু রাং িাওুত্যয দাফরী, বাদ্র-১৪২২)
ধীত্য ধীত্য রনত্চত্ও ুষ্ট ওত্যত্ঙন ওরফ, ারযারশ্বভওতা তঔত্না তায ত্য প্রবাফ দপত্র ঘত্রত্ঙ। প্রওৃরতয াতঙারন
দথত্ও রতরন রনত্চত্ও ভুক্ত ওযত্ত াত্যনরন। তাাআ তাাঁয ‘ঙরফ  কান’ ওাত্ফয দমভন দাড়া ফারড়য প্রঙ্গ এত্ত্ঙ, দতভরন
এত্ত্ঙ ওুন,ফাদড় প্রবৃরতয প্রঙ্গ। ‘ওরড়  দওাভর’ এাআ মভাত্ এভন এওরট ওাফয দমঔাত্ন ভানফ হৃদত্য রঘযন্তন ফানা
রও? দওথা রতরন প্রথভ ফযক্ত ওযত্রন ্পরষ্ট বাত্ফ। ফস্তুত ত্ক্ষ যফীন্দ্রনাত্থয ভগ্র চীফত্নয যঘনায ভত্ধয দম রফলরট ফভারধও
গুরুে দত্রঙর তা র ভানফ হৃদ এফাং ভানফ ঘরযত্র। ােফ এাআ চরটর রফলত্ও রতরন প্রা াযাটা চীফন চানায দঘষ্টা
ওত্যত্ঙন। দমভন তাযািয ফত্ন্দাাধযাত্য চীফন ভা াযাটা চীফন রঙ্গরত্ওীয স্বরূ াঈররি ওযায দঘষ্টা ওত্যরঙর।
রিও দতভরন যফীন্দ্রনাথ ভানফহৃদত্ও ভানফ ঘরযত্রত্ও রঘত্র  ঙ্গীত্তয াাত্ময রঘরত্রত ওযায দঘষ্টা ওত্যত্ঙন। াঅয এাআ
ওাচ রতরন শুরু ওত্যরঙত্রন ফহু ুত্ফভ ‘ওরড়  দওাভর’ ওাফয দথত্ও দমঔাত্ন রতরন ফত্ররঙত্রন‘রনীত্থ যত্রঙ দচত্ক; দদরঔ াঅরভ দভত্খ,
Volume- VI, Issue-IV

April 2018

183

যফীন্দ্র রযক্রভা যফীন্দ্র স্মযণ

ুরফওা চানা

রক্ষয হৃদত্ াধ ূত্ণয াঈত্ড় মা।
ওত রদও ত্ত তাযা ধা ওত রদত্ও।
ওত না াদৃযওাা ঙাা াঅররঙ্গন
রফশ্বভ তাত্য ঘাত্, ওত্য া া।
ওত স্মৃরত ঔুাঁরচত্তত্ঙ শ্মানন
ান্ধওাত্য দত্যা ত তৃরলত নন
ঙাাভ ারঔ ত্ ওায াত্ন ধা।
ক্ষীণশ্বা ভুভূলুভয াতৃপ্ত ফানা।
ধযণীয ওূত্র ওূত্র খুরযা দফড়া।
াঈত্েত্ ছরযত্ঙ ওত াশ্রুফারযওণা
ঘযণ ঔুাঁরচা তাযা ভরযফাত্য ঘা।
দও শুরনত্ঙ ত দওারট হৃদত্য ডাও।
রনীরথনী স্তি ত্ যত্ত্ঙ াফাও। (যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔি, ভানফ হৃদত্য ফানা, বাদ্র-১৪২২, ৃ.২০৭)
এাআ হৃদত্য ডাও হৃদত্য রযঘ যফীন্দ্র যঘনা াঅভযা প্রাাআ শুনত্ত াাআ তায প্রথভ পরশ্রুরত ‘ভানী’। যফীন্দ্রনাথ
যক্ত ভাাংত্ কড়া এও মুফও। মুফও ফত্ তাাঁয ভত্নয ভত্ধয দম দযাভারিও ওল্পনাগুত্রা রঙর দাআ ওল্পনাগুত্রাত্ও নানা
ওরফতা রতরন াঈত্েঔ ওত্যত্ঙন। রতরন রনত্চাআ স্বীওায ওত্যত্ঙন এাআ ‘ভানী’ ওাফযরট ূফভফতী ‘ন্ধযা ঙ্গীত’ ‘প্রবাত ঙ্গীত’
‘ঙরফ  কান’ ‘বানু রাং িাওুত্যয দাফরী’ ‘ওরড় দওাভর’ প্রবৃরত যঘনা দথত্ও রবন্ন।
ভানীত্ত রতরন তায রল্পী ত্ত্বায াঅকভণ খটাত্রন াথভাৎ ঙন্দ রনত্ রতরন দম নানা যীক্ষা রনযীক্ষা ওত্যরঙত্রন তায
ূফভাবা এাআ ওাত্ফয দদঔা মা। তাাঁয বালা ফরত্ত দকত্র ফরত্ত ‘াঅা রদত্, বালা রদত্,
তাত্ বারফাা রদত্
কত্ড় তুরর ভানীপ্ররতভা,’ (যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔি, াঈায, বাদ্র-১৪২২, ৃ.২২৯)
রওন্তু এাআ ভানী প্ররতভা ওরফয এওান্ত ুঔছ্বা ভূরতভভরত ভত্নয ওাভনা। এও ানফদয ৃরষ্ট এাআ ‘ভানী’ ওাফয। এঔাত্ন দও
দমন যফীন্দ্রনাত্থয নফৃরষ্টয াঅহ্বাত্ন াড়া রদত্ত থাত্ও রওন্তু দও দ? মন্ত্র যফীন্দ্রনাথ  মন্ত্রী যফীন্দ্রানাথ এাআ দাআ ত্ত্বায ভত্ধয
এও দভর ফন্ধত্নয দডায দমন দও বতযী ওত্য দযত্ঔত্ঙ। শুধু দকাঁত্থ দদায ারা। যফীন্দ্রনাত্থয ভানী দমন ফাক্ দদফী যস্বতী
রওাংফা চীফন দদফতা। রমরন এওরদত্ও দমভন ূত্তা বতযী ওত্য দযত্ঔত্ঙন দতভরন স্রিা যফীন্দ্রনাথত্ও ামুত ৃরষ্ট ওযায চনয
াঅহ্বান চারনত্ত্ঙন। রওন্তু ারযক্ক যফীন্দ্রনাত্থয ভত্ন ফযরক্তকত চীফত্ন এভন রওঙু খটনা খত্ট দকত্ঙ পত্র রতরন দমন
াত্নওটাাআ রদত্ াযা। তাাআ প্রশ্ন ওত্যন এফাং বাত্ফন‘ফন্ত নাাআ এ ধযা াঅয
াঅত্কয ভত্তা,
দচযাৎস্না মারভনী দম ফনাযা
চীফনত’। (যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔি, বুর-বাগা, বাদ্র-১৪২২, ৃ.-২৩২)
রওন্তু ারযারশ্বভওতা দফররদন তাত্ও ধত্য যাঔত্ত াত্যরন। রতরন রনত্চয ক্ষভতা ম্পত্ওভ াত্নওটাাআ ত্ঘতন ত্রন।
রনত্চয প্ররতবা, রনত্চয াঅত্মম্মান দফাধ ফরওঙুাআ এওটা চাকাত্ত তাাঁত্ও রনত্ দকর, তাাআ ‘ওরড়  দওাভর’ ওাত্ফয রতরন
দখালণা ওযত্রন এও াভৃত ফাণী‘ভরযত্ত ঘার না াঅরভ ুন্দয বুফত্ন,
ভানত্ফয ভাত্ছ াঅরভ ফাাঁরঘফাত্য ঘাাআ’। (যফীন্দ্র যঘনাফরী, প্রথভ ঔি, রফশ্ববাযতী, বাদ্র-১৪২২, ৃ.-১৬১)
ফস্তুতত্ক্ষ রতরন দমন ফাাঁঘায এও যদ াঅরফষ্কায ওযত্রন। শুধু তাাআ ন ওরফতায দক্ষত্ত্র রফরঘত্র ৃরষ্ট ওযত্রন।
ওাদম্বযীয ভৃতুয াভরওবাত্ফ যফীন্দ্রনাথত্ও রফধ্বস্ত-রফমভস্ত ওত্য রদত্রঙর। রওন্তু িাীবাত্ফ এাআ ভৃতুয যফীন্দ্রনাথত্ও এভন
এওটা চাকা রনত্ রকত্ রঙর দম দঔাত্ন ওরফরঘত্ত্তয এওটা রনররপ্ততায বাফ চারকত্ তুরত্ত ক্ষভ ত্রঙর। তাাআ দফ রদয
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ভৃতুযয য ‘ওরড়  দওাভর’ ওাফযগ্রত্ন্থয ভত্ধয রফত্লত ত্নট গুররত্ত দদাতীত দপ্রভ দ ন্দমভয ত্োত্কয ওথা ানাাত্াআ
রতরন ফরত্ত দত্যত্ঙন। ‘ওরড়  দওাভর’ ওাত্ফয মা শুরু ওত্যত্ঙন, ‘ভানী’দত এত্ দমন াত্নওটাাআ এরকত্ দকত্রন াধনায
মভাত্। যঘনা ওযত্রন এত্ও এত্ও াঈৎওৃষ্ট ওাফয গ্রন্থ ‘ভানী’, ‘দানায তযী’, ‘রঘত্রা’, ‘বঘতারী’। শুনয হৃদত্য াঅওাঙ্খা
াংত্য াঅত্ফক ‘রনস্ফর প্রা’ প্রবৃরত ওরফতা তাাঁয রিধাভুক্ত ভত্নয রযঘ াা মা। এওটা াতৃরপ্ত, এওটা াঈৎওো
ফাআ দমন াাার াঅত্ত থাত্ও। ীভায ফন্ধনত্ও রঙাঁত্ড় দপত্র রদত্ রফশ্বাঅত্মায ত্ঙ্গ রতরন রভররত ত্ত ঘাাআত্ঙন। দাআ
ত্ঙ্গ ওাায রদও রদত্ ঙন্দ ম্পত্ওভ নানা যীক্ষা রনযীক্ষা ওযত্রন।
ঐশ্বমভয ত্ফভাআ শুধু ন যফীন্দ্র ারত্তযয ানযতভ দশ্রষ্ট ম্পদ ‘দানায তযী’। এাআ ওাত্ফয রতরন এভন দত্টা রফলত্য
াফতাযণা ওযত্রন দমটা ভগ্র চীফন ধত্য মত যঘনা রতরন ওত্যত্ঙন প্রত্তযওরট যঘনায ভত্ধয দাআ রফলগুত্রাত্ও রফরঘত্র যত্গ,
রফরঘত্র যত্, রফরঘত্র ঢত্গ াঈিারত ওত্যত্ঙন। দাআ রফল দরট র ভান ুন্দযী এফাং চীফন দদফতাফাত্দয ূঘনা। রতরন দনত্ভ
এত্রন ভারটয ৃরথফীত্ত ফাস্তফ চকত্ত। চরভদারয দদঔাশুনায বায তায াঈত্য ড়র এয পত্র ফাাংরা দদত্য গ্রাভয চীফন
মাত্রায ুঔ দাঃত্ঔয ত্ঙ্গ রতরন রনত্চ চরড়ত্ দকত্রন। ফযরক্তত্েয ফন্ধন দমটা ুদৃঢ় রঙর াত্নওটা াঅরকা ত্ দকর। রতরন
ফাস্তফ ত্তযয য রনত্চয যঘনাত্ও প্ররতরষ্টত ওযায দঘষ্টা ওযত্রন। চীফন দদফতা, ভান ুন্দযী বাফনাগুত্রা এাআ ফাস্তফ
ত্তযয য প্ররতিা প্রাত্য পর, রতরন রনত্চাআ স্বীওায ওত্যরঙত্রন চীফন দদফতায প্রঙ্গ াঅত্রাঘনা ওযত্ত রকত্‘াঅভায ান্তরনভরত দম ৃচনরক্ত াঅভায চীফত্নয ভস্ত ুঔ দাঃঔত্ও ভস্ত খটনাত্ও ঐওয দান তাৎমভয ওরযত্তত্ঙ। াঅভায
রূ রূান্তয চন্ম চন্মান্তযত্ও এওুত্ত্র কাাঁরথত্তত্ঙ মাায ভত্ধয রদত্ রফশ্ব ঘযাঘত্যয ভত্ধয ঐওয ানুবফ ওরযত্তত্ঙ তাাত্ওাআ
চীফন দদফতা নাভ রদা রররঔারঙরাভ...’
স্বাবারফও বাত্ফাআ যফীন্দ্রনাত্থয ওল্পনাত্ত গ্রাভীণ ভানুল গ্রাভযচীফত্নয ঙাা ‘দানায তযী’ ওাত্ফয ফভপ্রথভ রযররক্ষত
। াঅয এাআ মভাত্ রফশ্ব ারত্তযয ানযতভ দশ্রষ্ট ওাফয ‘রঘত্রা’ যরঘত । এাআ ‘রঘত্রা’ ওাত্ফয ওরফয ফযরক্ত ত্ত্বা রফশ্ব ত্ত্বায
ত্ঙ্গ এও ত্ দমত্ত ঘাাআত্ঙ। রীরা রঙ্গনী ভান ুন্দযী ান্তযমাভী চীফন দদফতাত্ও রতরন রযূণভ বাত্ফ দদঔত্ত দঘত্ত্ঙন।
ানুবফ ওযত্ত দঘত্ত্ঙন তাাআ ‘রঘত্রা’ ওাত্ফয রতরন ফত্র ত্িন‘চকত্তয ভাত্ছ ওত রফরঘত্র তুরভ দ
তুরভ রফরঘত্র রূরনী’,
প্রশ্ন ওত্যরঙত্রন এওান্ত ভত্ন এাআ রফরঘত্র রূরনী দ রও ান্তয ফারনী? এওরদত্ও যত্ত্ঙ শ্বাত দপ্রত্ভয ওথা,
ানযরদত্ও যত্ত্ঙ বাযত দঘতনায াঈত্ন্মল াথভাৎ যফীন্দ্রনাথ ধীত্য ধীত্য াধযাত্ত্ময থ ধত্য া ফারড়ত্ত্ঙন। নাযী দপ্রত্ভয
ফযথভতা দমভন রতরন ররত্ঔরঙত্রন ‘বগ্ন হৃদ’, দতভরন ওাত্রয রফফতভত্নয ারয ারশ্বভও প্ররতত্ফত্ যফীন্দ্রনাথ ররঔত্রন রঘযন্তন
প্রান্ত দারনী রীরা রঙ্গনীয ওথা, চীফন দদফতায ওথা, ভান ুন্দযীয ওথা। ধীত্য ধীত্য ূণয াঅওা দথত্ও দৃরষ্ট রপরযত্
রতরন দনত্ভ এত্রন ভতভয ৃরথফীত্ত। শুরু ওযত্রন যাধীন বাযতফত্লভয টবূরভওা দাাঁরড়ত্ ঐরতযূণভ প্রাঘীন বাযত্তয রুপ্ত
করযভায ওথা প্রঘায ওযত্ত প্রাঘীন বাযত্ত দাআ াঈজ্জরনী, দাআ রফরদা দাআ দফত্রফতী দাআ তত্াফন দাআ ফারিওীয মুক
ফরওঙু দমন ওরফ ভনত্ও াঈিুদ্ধ ওত্যঙ। প্রা দ ফৎয ধত্য রতরন বাযত দভত্নয ওথা রফরবন্ন বাত্ফ তাাঁয ওাত্ফয রঘরত্রত
ওত্যত্ঙন। ‘ওথা ওারনী’, ‘ওল্পনা’, ‘ক্ষরণওা’, ‘বনত্ফদয’, ‘স্মযণ’, ‘রশু’, ‘াঈৎকভ’, ‘দঔা’ প্রবৃরত ওাত্ফয রতরন বাযতী রুপ্ত
করযভাত্ও নানা বাত্ফ াঈিান ওযত্ঙন।
াংাত্য নাযী দপ্রত্ভ দমটুওু াঅওলভণ রঙর এাআ ত্ফভ যফীন্দ্রনাত্থয চীফত্ন তা রওন্তু রনাঃত্ল ত্ মা াথভাৎ এাআ ভ
রতরন তাাঁয ত্নীত্ও ারযত্ দপত্রত্ঙন। এত্ওয য এও দফদনা যফীন্দ্রনাথত্ও গ্রা ওযর। ফনযা দমভন ধ্বাং ওত্য দদ াত্নও
রওঙুত্ও, তায ভত্ধয এভন াত্নও ধ্বাং থাত্ও মা াঅয দওানরদন রপত্য াঅত্ না। এাআ ভ যফীন্দ্রনাত্থয চীফত্ন দফদনায
ধ্বাংাত্মও ফনযা যফীন্দ্রনাত্থয চীফনত্ও দতারাড় ওত্য তুত্ররঙর ত্নীয ভৃতুয, ন্তাত্নয ভৃতুয, চরভদাযী যস্তকত ত্
মাা াআতযারদ নানা ধযত্নয রফমভ তায চীফত্ন াঅত্। রওন্তু ধ্বাংত্য ভত্ধয থাত্ও এওটা ৃরষ্টয াঅবা। ফনযা দমভন দওুর
দবত্গ গুাঁরড়ত্ দদ, রিও দতভরন রওঙু রর রদত্ মা, াঅয দাআ ররত্ত দানায পর পররত্ ভানুল রনত্চত্ও রওঙুটা ত্র
ফাাঁঘায যদ া। চীফত্নয রফত্ল এও প্রাত্ন্ত দাাঁরড়ত্ যফীন্দ্রনাত্থয রনচস্ব চীফত্নয নানা ঙরফ নানা দৃয টুওত্যা টুওত্যা ওত্য
তাাঁয ভত্ন ড়ত্ত রাকর, াঅয ফাাংরা ওাত্ফযয াঅত্য ফাাংরা ওাত্ফযয প্রফাত্ রতরন াংত্মাচনা ওযত্রন ওারনী মুক্ত দঙাট্ট দঙাট্ট
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ুরফওা চানা

ওরফতা, মাত্ও রতরন নাভ রদত্রঙত্রন ‘ওথা ওারনী’, ‘ক্ষরণওা’ াআতযারদ। এ দমন দঙাট কল্প। ওরফ রনত্চত্ও াঅয রনত্ দকত্রন
এভন এওরট িাত্ন দমঔাত্ন ভনুলযত্েয ভুরক্তয াঅহ্বান দানা দকর। রওন্তু াাার স্মযণ ওযত্রন াতীতত্ও। দঔাত্ন
ফযরক্তকত দফদনায ভত্ধয ওরফতাগুত্রা ীভাফদ্ধ থাত্ওরন তা ত্ াঈত্িত্ঙ াফভচনীন। ‘রশু’ ওাত্ফযয ভত্ধয দদঔা মা ওরফয
ওল্পনা  ওরফয দভরীনা প্রাধানয দত্ত্ঙ।
এাআ ত্ফভ রতরন এভন এওরট ওাফয াঈায রদত্রন মা রফত্ল াইরঙ্গত ফ, তায নাভরট ত্ে ‘দঔা”। দঔা াথভাৎ দন ওা।
এাআ দন ওা রদত্ ওরফ দমন াধাত্ময চীফত্ন ারড় রদত্ত দঘত্ত্ঙন। এওরদত্ও রূত্য চকৎ  ানযরদত্ও ারুত্য চকৎ এাআ
দাআ চকত্তয ভাত্ছ ত্ড় থাওর দম ফযফধান দাআ ফযফধান ারড় দদায চনয প্রত্াচন দঔা। দন ওা দমভন এওখাট দথত্ও
ানযখাত্ট ারড় দদ দতভরন ওরফ দপ্রভ দ ন্দত্মভয চকৎ দঙত্ড় বরক্ত  াধযাত্ম াধনায ত্থ মাত্রা ওযত্ত ঘাাআত্রন। াঅয
দঔাত্ত দঘত্াআ দমন রতরন ঘত্র দমত্ত ঘাাআত্রন। মায পত্র রতরন যঘনা ওযত্রন মুকান্তওাযী যঘনা ‘কীতাঞ্জরী’।
এাআ ত্ফভ যঘনা ওযত্রন াঅয দরট ওাফয ‘কীরতভারয’  ‘কীতারর’। এঔাত্ন বকফৎ স্বরূ াঈররিয ওথা রঘরত্রত
ত্ত্ঙ। ‘কীতাঞ্জরী’ ওাত্ফযয ওরফতাগুত্রা যঘনায ুত্ফভ ওরফয ফযরক্ত চীফত্ন দমভন দাত্ওয ওাযন খত্টরঙর, দতভরন
ারযারভও রযত্ফত্ এাআ ধযত্নয ওাফয যঘনায ানুওুর রঙর। এওরট ধভভী দঘতনা তাাঁয ভত্ধয ফযাফযাআ রঙর। এাআ কীতাঞ্জরী
ত্ফভ এত্ রতরন রনত্চত্ও াধযাত্ম দঘতনা রনভগ্ন দযত্ঔরঙত্রন াঅয এত্ওয য এও ওাফয যঘনা ওযত্রন। ‘কীতাঞ্জরী’,
‘কীরতভারয’, ‘কীতারী’ এাআ ভস্ত ওাত্ফয ওরফ াইশ্বত্যয ত্ঙ্গ ভানফ ম্পত্ওভয ওথা রফফৃত ওত্যত্ঙন। যফীন্দ্রনাথ রঘযঘঞ্চর, তাাঁয
প্ররতবা রনতয রযফতভনীর। াধযাত্ম ত্ফভ রতরন াইশ্বত্যয ানুবূরতয ওথা ফত্রত্ঙন রিওাআ রওন্তু য ভুহুত্তভাআ রপত্য এত্ত্ঙন
চীফত্নয ওথা রনত্। ‘ফরাওা’ দথত্ওাআ রতরন নতুন ওথা শুরু ওযত্রন াথভাৎ ানুবফ ওযত্রন ‘দথত্ভ থাওাটাাআ ভৃতুয ঘরাাআ
চীফন’ াআতযফত্য রতরন ািাতয দদত্ ভ্রভণ ওত্য এত্ত্ঙন এফাং াঈফরদ্ধ ওত্যত্ঙন‘ত্ড় থাওা রাঁত্ঙ ভত্য থাওা রভত্ঙ’
যফীন্দ্রনাত্থয এাআ াঈররি ওরফত্ও ানয রদত্ও রনত্ দকত্ঙ। এঔাত্ন াঈত্েঔ ওযা, াঅফযও দম ািাতয পযাী দাভরনও
ফাকভ াঁ দম ক্রভরফওাীর করতয ওথা প্রঘায ওত্যরঙত্রন, তায িাযা াঈদফুদ্ধ ত্ রতরন এাআ করতফাত্দয ওাফয যঘনা
ওত্যরঙত্রন। মরদ ফাকভ াঁ এয করতফাদ এফাং যফীন্দ্রনাত্থয করতফাত্দয াথভওয যত্ত্ঙ তথার ািাতয প্রবাফরটত্ও াঅভযা
এত্ও ফাত্য এরড়ত্ দমত্ত ারয না। দাআ ত্ঙ্গ ভাাআত্ওর ভধুূদন ফভপ্রথভ ফাাংরা ঙত্ন্দ বফরঘত্র এত্নরঙত্রন প্রঘররত প্রথাকত
ান্তরভভর ফচভন ওত্য এয দঙদ মরতয রফত্রা খরটত্, যফীন্দ্রনাথ দত্ক্ষত্ত্র ঙত্ন্দয এাআ ফন্ধনটুওু যাঔত্রন না রতরন ঙন্দত্ও ভুরক্ত
রদত্রন াথভাৎ এাআ ত্ফভ এত্ যফীন্দ্রনাথ ভুক্তও ঙত্ন্দয ফভতন ওযত্রন।
‘ফরাওা’, ‘রাতওা’ এাআ ত্ফভয ওাফযগুরর এাআ ভুক্তও ঙত্ন্দ যরঘত। শুধু ওাফয চকত্ত ন এাআ ত্ফভ রতরন নাটও াঈনযা
কল্প াআতযারদ যঘনাত্ত ররঙত্ থাত্ওনরন। রতরন ওাত্ফযয দক্ষত্ত্র দম রফলরট এত্ন রফযাট াঅত্রাড়ন ৃরষ্ট ওত্যরঙত্রন তা ত্ে
কদয ঙন্দ। দবত্ফরঙত্রন ত্তয ফঙয ফ ত্ত্ঙ, এফায ফ রওঙু দঙত্ড় ঙুত্ড় ূচাঘভনা রনত্ থাওত্ফন। রওন্তু ওরফরঘত্ত তাাঁত্ও
রিয থাওত্ত রদর না। রতরন এও াফরীর ত্তচ বাফ স্ফূরতভ রনত্াআ ‘ুনি’ রদত্াআ ওাফয ওরফতা যঘনা ওযত্রন। াফয ওাফয
চীফত্নয ভারপ্ত াঅিা তাাঁত্ও গ্রা ওত্যরঙর তা ত্ত্ত্ব রতরন যঘনা ওযত্রন ‘বঘতারী’, ‘ুযফী’, ‘রযত্ল’ াআতযারদ।
‘কীতাঞ্জরী’ ওাত্ফযয কদযানুফাদ ওযত্ত রকত্ রতরন ফাাংরা কদয ঙত্ন্দয প্রফতভন ওযত্রন, াঅয যঘনা ওযত্রন ‘াধাযণ
দভত্’ ফাাঁী, ‘দঙত্রটা’ াআতযারদ, ওরফতা দমঔাত্ন শুধু ঙন্দ ন ভতভয প্রীরতয রযঘ টা দযাভাত্েয রযত্ফত্ ফাস্তফ ম্মত
বাত্ফ রঘরত্রত ত্ত্ঙ। াযাটা চীফন ার, াশ্রু দফদনা এত্ওয য এও ওাফয ওরফতা যঘনা ওত্য দকত্ঙন রওন্তু মঔন ‘প্রারন্তও’
ওাফয যঘনা ওযত্রন তঔন রতরন দমন রনত্চত্ও ভৃতুয বাফনা এভন বাত্ফ বারফত ওত্যত্ঙন মাত্ত ভত্ন  রতরন ভৃতুয স্নাত্নাআ
চীফনত্ও শুঘী শুভ্র, ানন্ত ওত্য দপত্রত্ঙন। ধীত্য ধীত্য চীফন ূমভ ঢত্র ত্ড়ত্ঙ এাআ ভ যঘনা ওযত্রন ‘দাঁচুরত’,
‘নফচাতও’ ানাাআ প্রবৃরত ওাফয। দযাকজ্জা ‘াঅত্যাকয’, ‘দলত্রঔা’ াআতযারদ। প্রদী দমভন দনবায াঅত্ক দ ওত্য জ্বত্র
ত্ি দতভরন যফীন্দ্রনাথ ারন্তভ মভাত্ দ াঁত্ঙ রনত্চত্ও চারকত্ তুত্রত্ঙন, াঅয ারযযীও াক্ষভতা ত্ে রনত্চত্ও নতুন
ওত্য দম ফন যাত্ক যারঙ্গত্ রদত্ রওঙু রওঙু যঘনা রনত্চত্ও ররপ্ত ওত্যত্ঙন।

Volume- VI, Issue-IV

April 2018

186

যফীন্দ্র রযক্রভা যফীন্দ্র স্মযণ

ুরফওা চানা

এত্তা দকর ওাত্ফযয ওথা। ফভবুও যফীন্দ্রনাথ নাটত্ওয দক্ষত্ত্র রতরন এত্ওয য এও রফরঘত্র প্ররতবায রযঘ রদত্
দকত্ঙন। ‘ওার ভৃকা’, ‘নররনী’, ‘যাচা  যাণী’, ‘রফচভন’, ‘রঘত্রাঙ্গদা’, ‘বফওুত্েয ভাতা’, ‘যাচা’, ‘ভুক্তধাযা’, ‘যাভা’ প্রবৃরত
যঘনা ওত্যত্ঙন।
যফীন্দ্রনাথ ভূরত কীরত ওরফ ত্র নাটত্ওয দক্ষত্ত্র রতরন এভন রওঙু াফদান দযত্ঔ দকত্ঙন মা তাাঁয াধভতফলভ ত্য
ভবাত্ফ ভাদৃত। মরদ তায নাটত্ও ফস্তু রনিতায াবাফ ারবন দমাকযতায াবাফ, বালা াংরা ওাফযধভভী, এত ফ ত্ে
নাটও দওফর ভাত্র ারবনত্য চনয ন াি াঈত্মাকী  ফত্ট, তা যফীন্দ্রনাথ প্রভাণ ওত্যত্ঙন। রফরু ভাত্রাঘনা ত্ত্ত্ব
ক্ষুযধায দরঔরন ঘাররত্ত্ঙন। দমভন ফররদান প্রথা এ রফলরটত্ও রতরন এত্ওফাত্যাআ দভত্ন রনত্ াত্যনরন। ‘রফচভন’, নাটত্ওয
ভত্ধয রদত্ রতরন দদরঔত্ঙন এরট এওরট ওুপ্রথা। চকৎ চননী ওঔন ন্তাত্নয যক্তাত্নয ভত্ধয রদত্ াঅয এওরট ন্তাত্নয
ৃরষ্ট ওযত্ত নাযাচ। তাাআ চরাং, যখুরত, ানভা, গুণফতী, দকারফন্দ, ভারণওয প্রত্তযওরট ঘরযত্রাআ এাআ দফাত্ধয িাযা াঅফরতভত
ত্ত্ঙ এফাং যফীন্দ্রনাত্থয রফত্ল াঅদভ প্ররতরিত ত্ত্ঙ। ‘রফচভন’ নাটও যফীন্দ্রনাথ ররত্ঔরঙত্রন ১২৯৭ ফঙ্গাত্ে াঅচ
১৪২৪ ফঙ্গাে। এত ফঙয ত্য যফীন্দ্রনাত্থয ফক্তফয দওফর ফাস্তফ তয ন প্রারঙ্গও  রঘযন্তন তয ফত্ট।
দওফর ধভভী াঅদভ ন াভারচও াথভননরতও রদও দথত্ও দমঔাত্ন রতরন রফত্বদ দদরঔত্ত্ঙন দমঔাত্ন রতরন দাচ্চায
ত্ত্ঙন। মারন্ত্রও বযতা রতরন ভত্ন প্রাত্ণ দভত্ন রনত্ত াত্যনরন রফত্লত দম বাযী মারন্ত্রও বযতা ভানুত্লয ভনুলযে দফাধ
রফত্ফও দফাধ নযাৎ ওত্য দদ। ধ্বাং ওত্য দদ রুরঘ দফাধত্ও, াত্ে দদ শুব বাফনাত্ও। ুরুরঘয ফদত্র ওুরুরঘত্ও াঅত্ন
দাআ ধযত্নয মারন্ত্রও বযতাত্ও রতরন দওাত্নারদন ভত্ন প্রাত্ণ গ্রণ ওযত্ত াত্যনরন। ‘ভুক্তধাযা’, ‘যক্তওযফী’, ‘যাচা  যানী’
প্রবৃরত নাটত্ও এ ভস্ত ওথা নানা বাত্ফ রযত্ফন ওত্যত্ঙন। রতরন রফশ্বা ওযত্তন প্রওৃরতয ম্পদ ওত্রয চনয দওাঈ মরদ
ভত্ন ওত্য এাআ ম্পদ দওফর রনত্চাআ ওুরক্ষকত ওযত্ফ তা ত্র দম বুর ওযত্ফ। প্রওৃরত রনত্চয দথত্ওাআ তা ফায চনয যাত্ঔ।
এাআ ম্পদ ফায ওাত্চ রাকত্ফ। ‘ভুক্তধাযা’ নাটত্ও তাাআ দদরঔ প্রওৃরত প্রদত্ত ম্পদ চরধাযা াঈত্তযওূট  রফ তযাাআত্য
প্রচাত্দয রনরভত্ত াঅন করতত্ত প্রফারত ত্ত্ঙ। াথভননরতও বফলত্ভযয রদওরটত্ও রতরন নানা বাত্ফ তুত্র ধযায দঘষ্টা
ওত্যত্ঙন।
াধাযণ ভানুল রূত্য ূচাযী, রওন্তু রূ দম দওফর দভা ৃরষ্ট ওত্য রনত্চত্ও কিীয ভত্ধয াঅফদ্ধ যাত্ঔ রনত্চয রফঘায
দফাধত্ও দম াত্নওটা গ্রা ওত্য দপত্র, দাআ ফক্তফয ‘যাচা যানী’, ‘ারূ যতন’ প্রবৃরত নাটত্ও রঘরত্রত ত্ত্ঙ। াথভ রাু
যাচা রও ওত্য রনত্চয হৃদত্ও রফচভন রদত্, দওফরভাত্র াত্থভয দভাত্ রনত্চত্ও াঅফদ্ধ দযত্ঔরঙর, ত্য দঔাত্ন দথত্ও
নরন্দনীয ওাযত্ন ভুরক্তরাব ওত্য তায ওথা ‘যক্ত ওযফী’ নাটত্ও ঘভৎওায ওত্য রযত্ফন ওত্যত্ঙন। দাও না এাআ চাতী
নাটও কবীয তেূণভ, ফাস্তরফও ত্ক্ষ যফীন্দ্রনাথ নাটত্ওয ভত্ধয দম ওর ফক্তফয াঈিারত ওত্যত্ঙন তা ফটাাআ াঅচ
প্রারঙ্গও। ফস্তুত বাযী রল্প াঅচ ারধওাাং ভানুলত্ও দফওায ওত্য তুত্রত্ঙ। াঅয ওরত ভানুলত্ও ধনী ওত্যত্ঙ। ওথা ফত্র
ার ভরস্তষ্ক তাত্নয ওাযঔানা। ফাস্তরফও াযা ৃরথফীত্ত এভন ারিযতা ঘরত্ঙ, রফত্লত চঙ্গী াভরা তা দথত্ও প্রভারণত
 যফীন্দ্রনাত্থয ফক্তফয ওতঔারন ুদূয প্রাযী রঙর। মন্ত্র না ত্র ভানুত্লয ক্ষুরনন ফৃরত্ত  না রিওাআ রওন্তু দম বযতা ভানুত্লয
ারভওাত্ও ফারড়ত্ দদ, দ দম ওতঔারন ফীবৎ তা াঅচ াঅভযা ্পরষ্টতাআ ফুছত্ত ারয।
যফীন্দ্রনাথ শুধু তারেও রঙত্রন না াযযরও রঙত্রন। তাাঁয রওঙু রওঙু যঘনা াঅভাত্দযত্ও াা দমগুত্রাত্ও াঅভযা
ফযঙ্গাত্মও ফা ায দও তুও যঘনায ভত্ধয ান্তবুভক্ত ওযত্ত ারয। দমভন ‘রফরন ায দবাচ’, ‘নতুন াফতায’, ‘দত্ট  রত্ি’,
‘ঙাত্ত্রয যীক্ষা’ াআতযারদ রফত্ল াঈত্েঔত্মাকয।
ওথা াররতযও যফীন্দ্রনাত্থয প্রঙ্গ  রফত্লবাত্ফ াঈত্েঔ ওযা াঅফযও। াঈনযা, কল্প, ফভত্রাআ তাাঁয াফাধ রফঘযণ
‘দফ িাওুযানীয াট’, ‘যাচলভী’, ‘দঘাত্ঔয ফারর”, ‘দন ওাডুরফ’, ‘দমাকাত্মাক’, ‘দকাযা’, ‘খত্য ফাাআত্য’, ‘ঘতুযঙ্গ’ প্রবৃরত াঈনযা
রফত্ল রফঔযাত। ঐরতারও াঈনযা রত্ত্ফ ‘দফ িাওুযানীয াট’ এফাং ‘যাচলভী’ াঈত্েঔত্মাকয। ‘যাচলভী’ াঈনযাত্য নাটযরূ
রতরন রদত্রঙত্রন মায নাভ ‘রফচভন’। ান্ধ ওুাংস্কাত্যয রফরুত্দ্ধ রতরন তাাঁয ফক্তফয রযত্ফন ওত্যরঙত্রন। তত্ফ াঈনযাত্
দরঔও ারতফাস্তফতায াঈত্ধভ াঈিত্ত াত্যনরন, এওথা ভত্ন  তয। তাাআত্তা রফত্নারদনীয ত্ঙ্গ রফাযীয রফত্ রন। রফধফা
ননীফারায াওার ভৃতুয ত্ত্ঙ।
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াঈনযাত্য াআরতাত্ ভনস্তারেওতায তুপান তুত্র রদত্ রঙত্রন যফীন্দ্রনাথ। মরদ তাাঁয ূত্ফভ ফরিভঘন্দ্র তাাঁয ‘যচনী’
াঈনাত্ এাআ যীরত প্রফভতন ওত্যরঙত্রন, তথার যফীন্দ্রনাথ ফভাত্মও এফাং ফভফযও রূত্ াঅবন্তযীণ ফাস্তফতাত্ও ফা
ভনস্তারেওতাত্ও াঈচাড় ওত্য রদত্রঙত্রন। ‘দঘাত্ঔয ফারর’ াঈনযাত্ ভত্ন্দ্র, রফত্নারদনী, রফাযী, াঅারতা, যাচরক্ষী,
প্রত্তযওরট ঘরযত্রাআ ভনস্তারেওতায াঅফযত্ন কড়া। দওফর ‘দঘাত্ঔয ফারর’ াঈনযাত্ ন ‘ঘতুযঙ্গ’ াঈনযাত্  ঘী 
শ্রীরফরা দারভনী এফাং চযািাভা প্রত্তযওরট ঘরযত্রাআ াঅন াঅন ফক্তফয রযস্ফুট ওত্যত্ঙন। ফাস্তরফও দারভনী, রফত্নারদনী
এফাং ‘দকাযা’ াঈনযাত্য ুঘরযতা ানফদয ৃরষ্ট ত্ াঈত্িত্ঙ। এরদও রদত্ ‘খত্য ফাাআত্য’ াঈনাত্যয রফভরা দওান াাংত্
ওভ ন। ন্দী, রনরঔত্র এফাং রফভরা, রফাযী, ভত্ন্দ্র এফাং রফত্নারদনী রত্রত্ওাণ দপ্রত্ভয যযূণভ রঘত্র যফীন্দ্রনাথ তাাঁয
াঈনাত্য ারিত ওত্যত্ঙন। ফাাংরা ওথা ারত্তয ভাওাফয ধভভী াঈনযা যফীন্দ্রনাত্থয দরঔরন দথত্ও দফরযত্রঙর। ভাওাফয
ধভভী াঈনযা ‘দকাযা’ রফশ্ব ওথা ারত্তযয এও াূফভ ৃরষ্ট। যফীন্দ্রনাত্থয তুরনা দওফর যফীন্দ্রনাথ স্বাং।
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