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Abstract
Of all the luminaries who corresponded with Tagore (1861-1941), Hemantabala Debi
(1894-1975) requires a special mention. A classicist in her preferences, she sought refuge in
Tagore's philosophy to ease the difficulties of her troubled life. She wrote more than 300
letters to him. Tagore wrote 264. The correspondence continued for ten years-- 1931-1941.
Her introspective queries persuaded Tagore to make a spontaneous revelation of his
religious ideas in many of these letters. To the master, the disciple unveiled her mind,
disclosed her preferences, convictions, beliefs, notions, and confessed her doubts.
Blessed by Tagore’s love, Hemantabala was inspired to write though much of her works
remained unpublished. She wrote many poems in these letters. The themes of her poems are
varied: they speak of her personal relation with Tagore, her wishes and dreams, the
triumphs and tribulations of everyday life, her search for transcendence and even some
recipes!
It would be unwise to treat Hemantabala as a mere recipient of Tagore's letters. She is an
institution in herself. Her stories, novels, essays prove her worth as a litterateur. The
present study would essay to read some of the poems that she wrote on Tagore and shared
with him.
Keywords: Rabindranath Tagore, Hemantabala Debi, Letters, Poems, Unpublished
Works.

াধুনা ফাাংরাবদবয মভভনবাংবয হকৌযীুবযয চবভদায ব্রবচন্দ্রবওবায যায়বঘৌধুযীয হচযষ্ঠা ওনযা, নাব াবযয
ভাযাচা চকদীন্দ্রনাথ যাবয়য হফান যৎুন্দযী হদফীয ুত্র ব্রবচন্দ্রওান্ত যায়বঘৌধুযীয স্ত্রী বঙবরন হভন্তফারা হদফী।
এবওফাবযাআ ববন্ন হপ্রক্ষাব য াবিবে ফাাঁঘা এও নাযীয বফবরা বনবত বঙর তাাঁয ভবধয। বতবন বঙবরন াববচাত বন্দু
যক্ষণীর ব্রাহ্মণ বযফাবযয ান্তাঃুবযওা। ১৯০৫-এ ভাত্র দ ফঙয ফয়ব বফফাবয য বতবন মান শ্বশুযারবয়। স্বাভীয
বঙ্গ বিও বযঘবয়য ূবফোআ ১৯১৪-১৫ ার নাকাদ তাাঁবও স্বাভীয ওাঙ হথবও বযবয় বনবয় মফষ্ণফধবভে দীবক্ষত ওবয
হদয়া য়। ভা ানন্তফারা হদফী বমবন ানুবপ্রযণা হচাকাবত াযবতন, বিধাভুক্ত ওযবত াযবতন, বতবনাআ হচায ওবয
দীবক্ষত ওবয হদন মফষ্ণফধবভে। স্বাভীাবন্নবধয থাওবত ফাধা হদন। এওবদবও হভন্তফারায বনবচয বত্রারয় ানযবদবও
শ্বশুযারবয়য াযষ্পবযও িবে ক্ষত-বফক্ষত হভন্তফারা যবয় হকবরন এওা, বনাঃঙ্গ। এও ওনযা, এও ুবত্রয চন্ম,
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বিধাবয়ত চীফন, াংাযী বয় ওঔবনা মথাথে াংাযী বয় াঈিবত না াযা, বিধাদীণে, বফবরাী হভন্তফারায
যফীন্দ্রনাবথয বঙ্গ ত্রারা শুরু য় ১৯৩১ ার হথবও এফাং হাআ ভয় হথবওাআ তাাঁয াবতয ৃবিয মথাথে ূত্রাত।
হভন্তফারা হদফী বঙবরন স্বববক্ষতা। বনবচয হঘিাবতাআ ববঔবঙবরন ফাাংরা, াংস্কৃত, ববন্দ, াআাংবযবচ, ওবযবঙবরন াস্ত্র
 াবতয াি। ওবফগুরু যফীন্দ্রনাবথয ওাবঙ তাাঁয যঘনা বে ভুগ্ধ হচানাবও যবপ হভন্তফারা বঘবি াবিবয়বঙবরন,
াঈত্তয হবয়বঙবরন। হ া বঙর ১৯৩১। তাযয যফীন্দ্রনাবথয যবরাওকভন াথোৎ ১৯৪১ ার মেন্ত াফযাত বঙর
হাআ ত্রধাযা। যফীন্দ্রনাবথয ানুবপ্রযণাবতাআ তাাঁয াবতয প্রবতবা বফওবত বয় াঈবিবঙর। বওন্তু ফহুবদন বতবন
হরাওঘক্ষুয াবকাঘবযাআ বঙবরন। াববতযয হফবযবাক প্রওযবণাআ বঙর তাাঁয াফাধ কতায়ত। যফীন্দ্রনাথ ভুগ্ধ
বয়বঙবরন তাাঁয হরঔায়।
১৯৩১-১৯৪১ –এাআ দ ফঙবয যফীন্দ্রনাথবও হরঔা হভন্তফারায মতগুবর বঘবি ায়া মাবে তায ভবধয ফহু
বঘবিবতাআ বতবন গুরুবদফবও াবিবয়বঙন ওবফতা বরবঔ। তাবযঔ বদবয় বঘবি হরঔায াববয হভন্তফারায প্রায় বঙর না।
তাাআ ওবফতাগুবরয যঘনাওার ১৯৩১-১৯৪১-এয ভবধযওায হমবওাবনা ভয়াআ বত াবয। তাঙাো হফ বওঙু ওবফতা
যবয়বঙ হমগুবর াি ওযবর হফাছা মায় যফীন্দ্রনাবথয ভৃতুযয য তাাঁবওাআ ওবফতায বফলয় ওবযবঙন হভন্তফারা হদফী।
হভন্তফারা হদফী যফীন্দ্রনাথবও প্রথভ বঘবি বরবঔবঙবরন ১৯৩১ াবর। প্রথভ বঘবিব াআ বঙর ওবফতা। তবফ ওবফতাব
ায়া ম্ভফ য়বন। বওন্তু এ প্রবঙ্গ হভন্তফারা তাাঁয ‘ুযাবনাবদবনয ওথা’য় বরঔবঙন 0

‚...বযঘয় না বদবয়াআ ‘হচানাবও হদফী’ ঙদ্মনাবভ এওব ওবফতায় াববনন্দন চানারাভ তাাঁবও। ওবফতাব য
াংবক্ত বঙর, ‘বকা হমাকাবমাক, হবলয ওবফতা প্রবণতা।’ যফতেী াাং ভবন নাাআ। হতু যবঘত বরা,
াপ্রতযাবতবাবফাআ াঅভায প্রদত্ত বিওানায় বঘবিয াঈত্তয এর, ‘ওরযাণীয়া হচানাবও, তুবভ াঅভায ান্তবযয
াঅীফোদ গ্রণ ওবযা।‛’ ১
ওবফতা বদবয়াআ শুরু বয়বঙর যফীন্দ্রনাথ-হভন্তফারায দ ফঙবযয ত্রবভতারীয দৃঢ় ম্পওে। যফীন্দ্রনাবথয
হমাকাবমাক, হবলয ওবফতা বে ান্ত বয়বঙর হভন্তফারা হদফীয ভন। হভন্তফারায বক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু শ্রীশ্রীিাওুয
তঔন বফ প্রয়াত বওন্তু হাআ প্রয়াবণয ঔফয হবয় স্বাভীয াঅবত্তবত বতবন হঔাবন হমবত াবযনবন, কৃী চীফবন
াঅ বও থাওবত বতবন ফাধয বয়বঙবরন। তাাআ বফবরা ওবয ববনভা হদঔা, না ও-নববর ো শুরু ওবযবঙবরন,
হাআভয়াআ তাাঁয াবত াঅব যফীন্দ্র াঈনযা। বদা ান হভন্তফারা। যফীন্দ্রনাথ হম তাাঁযাআ ভত এওব নাযীয ওথা
বরবঔবঙন তাাঁয যঘনায়। াঅয তঔনাআ ওবফতায় ফায াচাবন্ত প্রণাভ াবিবয় হদন যফীন্দ্রনাবথয ওাবঙ।
যফীন্দ্রনাথবও বিতীয় ওবফতাব ািান ১০ হপব্রুয়াবয, ১৯৩১-এ। ওবফতাব নাভীন 0

‘হচানাবও ঘায় যবফ! ঘযবণ তফ,’ ২
ওবফতাব বত াঅবঙ এওব বনবফদন, এওব ববক্ষা। শ্রীশ্রীিাওুয দয প্রয়াত তঔন। াঅশ্রভ াঅয াংাবযয
ানাবাবেবন বদবাযা হভন্তফারা ঘাাআবঙন যফীন্দ্রনাবথয যণ বনবত। াঅয তাযাআ ওাতয প্রাথেনা ধ্ববনত বয়বঙ
ওবফতাব বত। বনবচবও, বনবচয মন্ত্রণাবও বতবন হমন তুবর ধযবত ঘাাআবঙন যফীন্দ্রনাবথয ওাবঙ 0

‘হম কান বদবয় হকবঙ াঅভায ওাবন
চববত াঅচীফন ধবয
হম কান ঙাো হভায চকত ভাবছ
বনবচয াঅয বওঙু নাাআ
হ কান বুবর হকবঙ, ওৃায় তফ
স্মযবণ বপবয হবত ঘাাআ।।’ ৩
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২৮/০১/৩৮-এ হরঔা হভন্তফারায যফীন্দ্রনাথবও হপ্রবযত বযয ওবফতাব য নাভ হনাআ। ওবফতাব বাবয ভচায।
এওব ওাাঁথায় বওাংফা ফযাবক ওবফগুরুবও ঘুবয ওবয ফায ারবক্ষয প্রওৃবতয াবন্নবধয বনবয় হমবত ঘাাআবঙন বতবন।
হমঔাবন ফৃদ্ধ গুরুবদফবও বতবন বশু ওবয বনবয়বঙন এভনবও তাাঁয যবঘত কানগুবর কাাআবয় বনবয়বঙন তাাঁবও বদবয়াআ।
বওন্তু বওঙুবতাআ হম হভন্তফারায াআবেূযণ বে না। তাাআ হতা এত ওি তাাঁয 0

‘বযণঙানায বঙ্গ তুবভ ওযবত ঙুব াঙুব
বাংবশুয ববি ফব কণবত দন দুব “
াঈর ‘বয, ঘযণ হযবঔ ছযণাধাযায় বববচ
াঅন-যঘা কান ও’ঔাবন কাাআবত তুবভ বনবচ
াাে াঔী বুবর হমত তাায াঅন কান
হতাভায ুবযাআ ুয বভবরবয় ধযত নূতন তান
স্বপ্ন পর য় না হতা হভায বকা স্বন-াবথ
বও ওযফ াঅয, তাাআবতা শুধুাআ ঙো ভারা কাাঁবথ।’ ৪
ওবফতায় ‘তুবভ’ ববাধন ওযবঙন হভন্তফারা ওবফগুরুবও। হফাছা মায় ম্পওেব ওত া াঅন্তবযও বঙর। যয এাআ
দুব ওবফতাাআ প্রওাবত বয়বঙ ওবফবও হরঔা বঘবি গ্রবে।
যফীন্দ্রনাথবও হভন্তফারা হমফ ওবফতা াবিবয়বঙন তায হফবযবাকাআ স্তুবতভূরও। হমন যফীন্দ্রনাথবও বচনা
ওযবঙন বতবন। তাাঁয াতুর গুবণয াভবন দাাঁবেবয় বনবচবও হভন্তফারা ক্ষুর ফরবঙন ওঔবনা, ওঔবনা ফা ফরবঙন
‘যবফ’ ফে বত াবযন বওন্তু ‘হচানাবও’ তাাঁয হথবও াঅবরা বনবয় বনবচ াঅবরাবওত য় না। ুতযাাং হচানাবও ভাথা
তুরবত াবয স্পধোয়। নাভীন, তাবযঔীন াবনও ওবফতা বনবফবদত বয়বঙ ওবফগুরুয প্রবত 0

‘ওবঘ হওাভর ওদরীত্র কাাঁবথয়া
াঅন হতাভায হযবঔবঙ াবতয়া।
ভবিওা ভারা বদবয়বঙ ফুরাবয় হমঔাবন হমভন াবচ।’ ৫
াঅফায ওঔবনা ানয ওবফতায় গুরুবদফবও বনবফদন ওবযবঙন ান্তবযয প্রণাভ। মাঞ্চা ওবযবঙন াঅীফোদ 0

‘তুবভ হভাবয ওয াঅীর্ব্োদ’
ওর ান্তয বদবয়  ঘযবণ প্রণবভবয়
ভাবক াঅবভ হতাভায প্রাদ।’ ৬
ঐ এওাআ ওবফতায় হভন্তফারা গুরুবদবফয ওাবঙ মবদ হওাবনাবাবফ জ্ঞাবন-াজ্ঞাবন হদাল ওবয থাবওন তবফ তায
চনয ক্ষভা প্রাথেনা ওযবঙন 0

‘াঅভায ওতাআ হদাল
ওবয না তাব হযাল
াঅশুবতাল তুবভ হেভয়’ ৭
াঅফায ানয এওব ওবফতায় ওবফবও ফরবঙন হমঔাবনাআ বতবন মাবফন বঙ্গ ওবয হভন্তফারাবও হমন বনবয় মান
গুরুবদফ। এত ওাবঙয ওবয, এত হে-প্রশ্রয় বদবয় াঅয হম হওাঈ ওঔবনা ওাবঙ হ বন হননবন হভন্তফারাবও। তাাআ
তাাঁয াঅফদায 0

‘হমথা মা, মা বনবয়, মকবযও াঅাঁঘর বদবয়
হেবও না বফার ান্তবয।
রাবরয়া াবরয়া হেব, এঔন এ ফন-হকব
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এওা হপবর হম না ান্তবয।।’ ৮
ানয াঅয এওব ওবফতাবত যফীন্দ্রনাবথয যণ ঘাাআবঙন হভন্তফারা। চানাবেন, যফীন্দ্রনাবথয হে হথবও
ওঔবনাাআ ফবঞ্চত বত াযবফন না বতবন 0

‘ঘাবনা হকা, ভুবক্ত নাব ঘাাআ
হেভয় ফবক্ষাতবর াবফযর হোঞ্চবর
বওবঞ্চৎ যণ মবদ াাআ।’ ৯
ফাযফায এাআ যণাকত ফায াঅবফদন খুবয বপবয এববঙ যফীন্দ্রনাথবও হপ্রবযত হভন্তফারায ওবফতায়।
‘বফশ্বওবফ  হচানাবও’, ‘হচানাবওয প্রবত যবফ’ াআতযাবদ ওবফতায় তুবর ধযা বয়বঙ এওব ওবথাওথন।
হভন্তফারা হদফীয ঙদ্মনাভ ‘হচানাবও’। াঅয ‘যবফ’ ওবফগুরু যফীন্দ্রনাবথয ায নাভ। হভন্তফারা াঅয যফীন্দ্রনাথ হমন
াভনা-াভবন ফব ওথা ফবরবঙন এাআ ওবফতায়। হলচীফবন যফীন্দ্রনাবথয াবনও িাফওফৃন্দ চুব বঙর। মায চনয
তাাঁয ঐশ্বমোরী হরঔনী বওবঞ্চৎ শ্লথ বয় বেবঙর ফবর হভন্তফারায ধাযণা বয়বঙর। তাাআ হভন্তফারা বরঔবঙন 0

‘‚হ বফতা! বারফাব, াইলেযা ওবয,
াঈগ্রবতবচ তফ
মঔন াঅওা ুনীর প্রবায় ছলব বি
হতাভায ভবভায়
এঔন হতাভায বনষ্প্রবতা াঅনবঙ ভাবয!
বঘত্ত হফদন নফ
ফযথা ওৃায াত্র তুবভ, বাযবত হপাব
হর হমন বয়ায়।‛
ভুচবও হব ফবরন ওবফ, ‚হফ হচানাবও
ফক্তৃতাব বাবরা
ধনযফাদ! এ ভবফদন ভানায় শুধু
হতাভাবয  ভুবঔ!
যাবত্রওাবর বভবয ওবু খুভায় নাবও?
থাবও না তায াঅবরা?‛ ১০
প্রফীন ওবফবও বতবন নফীন ওবয বনবত ঘাাআবঙন। মাবত াঅফায ক্ষুযধায য় ওবফগুরুয হরঔনী তাাআ হতা ফরবঙন 0

‘বুবর মাবফ ফন্ধু তুবভ ওত প্রফীন
বফজ্ঞ ুরুল ভানী
বুবর মাবফ বফলয়ীবদয বফল-বফদান
নওর হবাচন ত
হচানাবও াঅচ ওযবফ হতাভায় বঘযনফীন’ ১১
াঅফায ‘হচানাবওয প্রবত যবফ’ ওবফতায় যবফ  হচানাবওয ওবথাওথবন হভন্তফারা বাফবঙন হমন যবফ হদঔবত
ঘাাআবঙন হচানাবওবও। যফীন্দ্রনাথবও মঔন বঘবি হরঔা শুরু ওবযবঙবরন হভন্তফারা। তঔন ‘হচানাবও’ ঙদ্মনাভ ুওুাআ বঙর
াঅশ্রয়। যফীন্দ্রনাথবও হভন্তফারা াঅয হওাবনা বযঘয় হদনবন হবদন। বযফাবয ফ া চানাচাবন বয় মায় এাআ বঙর
হভন্তফারায বয়, াঅফায ফায াভবন বনবচবও প্রওা ওযাবত বঙর তাাঁয ওুন্ঠা, তাাআ এাআ াঅোর ুওুয প্রবয়াচন
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বঙর। যফীন্দ্রনাথ এাআ াঅোর ুওুবও শ্রদ্ধা ওবযাআ তা ফচায় হযবঔবঙন ফভয়। াবনও বয বতবন চানবত
হবযবঙবরন হভন্তফারায াঅর বযঘয়। এাআ ওবফতায় হচানাবও যবপ হভন্তফারা ভবন ওযবঙন যফীন্দ্রনাথ হমন
তাাঁবও হদঔবত ঘাাআবঙন, চানবত ঘাাআবঙন তাাঁয াঅর বযঘয়। বঙ্গ যবয়বঙ হচানাবওয াঈত্তয 0

‘ হচানাবও ফারা!
াঅাঁবঔয াঅবক এব দাাঁো
হদবঔ রূবয াঅরা‛
হচানাবও ওয় ‚হভায বযঘয়
াঅোর হথবওাআ বফ বনবত
হতাভায াবথ াঅভায াঅরা
ুরব হতা নয় ধযণীবত’ ১২
‘যবফ  হচানাবও’ ওবফতায় হভন্তফারা িাট্টা ওবয ফরবঙন যবফয াঅবরা াঅবঙ ফবরাআ বও হচানাবওবও ম্লান বয়
থাওবত বফ? হচানাবওাআ ফা হঙা বওব? এওাাআ ওবফগুরু ওবফতা বরঔবত াবযন। হভন্তফারা বও াবযন না?

‘ূক্ষ্ম রূব ূমেয তুবভ
চকৎ বফতা
বফবশ্ব না য় ঙোবয়ঙ
তুবভাআ ওবফতা।
বওন্তু ফাাআ হদবঔ যবফ!
হচানাবও তায াঅন ঙবফ
াঅন ভবনয ওাফয রবয়াআ
য় ুরবওতা’ ১৩
এত ফে এওচন ভানুবলয বঙ্গ হভন্তফারায ঔযতা াঈচ্চ মোবয়যাআ বঙর তাাআ বতবন এভন যবওতা ওবয
যফীন্দ্রনাথবও ওবফতা ািাবত াবযন। যফীন্দ্রনাথ হম হওাবনা িবযয ভানুবলয বঙ্গাআ াযবতন ানায়া যবওতায়
ভাতবত। হম নাযী ওঔবনা াঅবরাবওত বত ঘানবন, াঅবরাবঘত বত ঘানবন, বতবনাআ যফীন্দ্রনাথবও হওভন ওবয
হবয়বঙবরন এভন এও া াঅশ্রয়স্থর বববফ, বাফবর াফাও বত য়।
‘াংফদ্ধেনা’ ওবফতাব বত ায়া মায় যফীন্দ্রনাবথয এভনাআ বওঙু স্তুবতবঘত্র।
াঅফায াবনও ববক্তয বববে মবদ াবযবয় মান হভন্তফারা, মবদ যফীন্দ্রনাথ বুবর মান তাাঁবও এাআ াঅঙ্কায ওথা
ফযক্ত বয়বঙ এওব নাভীন ওবফতায় 0

‘রক্ষ বয়ায ূচাঞ্জবর,
ুকবন্ধ প্রাণ ুঘঞ্চবর।
োওবফ যাগা ঘযণ হতাভায ওর ফাঞ্ছা ূযাবয়।।
হবদন বও হকা থাওবফ ভবন
ক্ষুর হচানাবওয ওথা,
হবদন বও হকা ানয ভনা
ওযবফ হতাভায় তায ফযথা?’ ১৪
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এভনাআ ানয এওব ওবফতায় হভন্তফারায ভবন বয়বঙ চীফবনয াবনও া ভয় হওব মাফায বে হদঔা বয়বঙ
তাাঁয যফীন্দ্রনাবথয বঙ্গ। াঅয বওঙুবদন াঅবক মবদ এাআ হদঔা ত য়ত এত িোবয়ত ত না তাাঁয চীফন। াঅয
এও ু হফব ান্ত্বনা, াঅয এও ু হে হবতাআ াযবতন বতবন 0

‘াঅয বও হবদন াঅবঙ?
দাাঁোফ মঔন মফ-ভুবঔ
হতাভায হওাবরয ওাবঙ?
.....................
াঅচ াঅবয়াবঙ এ াযাবে
শুষ্ক পুবরয ভত
াঈবেয়া বকয়াবঙ হৌযব হভায
বয়বঙ ওী ক্ষত
তফু ভবন য়, াযাফ না ওৃাওণা,
বফ না বফপর চীফবনয াঈানা,
াফ বওঙু স্থান, াফ বওঙু দাভ
ববঞ্চত হেচবর
তাাআত াঅায় রু াাআবত ঘায়
এ বঘত ঘযণ-তবর।।’ ১৫
১৮ মচযষ্ঠ, ১৩৩৮ ফঙ্গাবে হরঔা দুব নাভীন ওবফতাবত ায়া মায় যফীন্দ্রনাবথয ফন্দনা কান। হভন্তফারায
ভত ক্ষুর প্রাণবও গুরুবদফ স্থান বদবয়বঙন ঘযবণ এ হম হভন্তফারায াবনও ফে ায়া 0

‘ক্ষুবরয ভান ফাোবয়ঙ তুবভ, বয়ঙ স্পেভবণ
তাাআবতা বফশ্বফিব-প্রবতবফব হতাভাবয কবণ।।’ ১৬
‘হভখদূত’ ওবফতায় যফীন্দ্রনাবথয ওাবঙ হভখবও দূত ওবয ািাবেন হভন্তফারা। হভবখয বঙ্গ ওবফবও ািাবেন
ান্তবযয ববক্ত, প্রণাভ। াঅয হভখবও বদবেন বনবদে 0

‘হভায বঘত্ত-বনদেন বনচরূ হদঔাাআবফ তায়
ফযলা-ধাযায়
ওবযয়া তাাবয বেগ্ধ হপ্রভ-যন
বচজ্ঞাব, ওবফ বফ বফপ্ররব্ধ বঘবত হভায
াবন্ত-ফযলণ।।’ ১৭
‘ধ্রুফ বচজ্ঞাা’ ওবফতায় ুবয়াযাণী, দুবয়াযাণীয াঈবিঔ না থাওবর এওব কল্প াঅবঙ। যাচায ুত্র বয়
এওব হঙবর  তায ভা াযবণয বনফোবত। াঅবর াঅভাবদয ভাচফযফস্থাাআ হম এভন। নাযী মবদ াঙবন্দয য় তবফ
তাবও বনফোন হদয়াাআ হতা দস্তুয। াঅয হাআ নাযীয ন্তান মবদ যাচায যচাত য় তাবর বনফোবতা নাযীয
ন্তাবনয বায যাচা হনন না ওঔবনা। তাাআবতা বযণ বওায ওবযাআ ভা-হঙবরয হ প্রবতারন ওযবত য়। হাআ
যাচায হঙবর ভাবও বচজ্ঞাা ওবয চানবত ঘায় তায বতৃবযঘয়, হওন হ াঅচ ববঔাযী প্রশ্ন যাবঔ ভাবয়য ওাবঙ। ভা
মঔন বনাঃবে হঘাবঔয চর হপবর তঔন হ ানুবফ ওবয যাচযফর তায দযওায হনাআ, তায হম ভা াঅবঙ, এবতাআ হম
তায াযাচীফন হওব মাবফ 0

‘হওাবর হন ভা, হেবও হন ভা, হঔাল াঅাঁঘর
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তুাআ ভা াঅভায যত্ন-বূলণ, তুাআ ভা াঅভায যাচযফর।’ ১৮
হভন্তফারা যফীন্দ্রনাথবও বওঙু রূওথা বরবঔ াবিবয়বঙবরন। মায াংওরন প্রওাবয াঅগ্র বঙর ওবফগুরুয।
এভনাআ এও ু রূওথায াঅদর যবয়বঙ তাাঁয এাআ ওবফতাব বত।
‘ুনীবতম্ভালা’, ‘প্রবদাবলওা’, ‘ধ্রুফতাযা’ াআতযাবদ ওবফতায় াঅবঙ প্রওৃবতয ফণেনা। াঅবঙ নক্ষত্র, াঅওা, ধ্রুফতাযা,
হবাবযয ানুভ রূবয ওথা।
‘বযতপ্তা’ ওবফতাব বত াঅবঙ হভন্তফারায চীফবনয ওথা, াঅবক্ষবয ওথা 0

‘হম পুর-ওবরওাব -ওুাঁওবে’ মায়,
হ বও প্রপু হাবা ধবযবত ায়।
হম পর ওবঘবফরা
ববঔর ওী বভরা
হ বও াবওবফ ওবু য-ুধায়?’ ১৯
হঙা বফরা হথবও ফাফা-ভাবয়য স্বাধীনতা, প্রশ্রয় হবর মবফাআ তাাঁয বফফাবয বদ্ধান্ত বুর চীফবনয বথ তাাঁবও
হিবর বদর। ভাত্র ১৪/১৫ ফঙয ফয়ব ভাবয়য চনয াবনোফতাআ বনবরন মফষ্ণফভবন্ত্র দীক্ষা। তাাআ হতা এাআ তুরনা। ঔুফ
াল্প ফয়বাআ এাআ বুর বদ্ধান্ত  াবযফাবযও িবে পু বত াযর না হভন্তফারায চীফনপুরব । এাআ ওবফতায হবল
তাাআ বতবন ফ বফোবনা াবতক্রভ ওবয যফীন্দ্রনাবথ াঅত্মভেণ ওবযবঙন। ওবফয ওাবঙ তাাঁয প্রাথেনা 0

‘ফাাঁঘা হভাবয ওবফ!
নফীন হবাবয
এঔবন বখবয াঅব
তাভী, হ হুতাব
বাব হম হখাবয।’ ২০
বতবন ফরবঙন যফীন্দ্রনাবথয াঘমে হবয় বতবন হমন বফববায বয় াঅবঙন। যফীন্দ্রনাথ হমন হাআ ম্পওে হথবও
তাাঁবও ফবঞ্চত না ওবযন 0

‘না, না, হভায খুভ হখায
হও হতা বাঙ্গাবত নাবয।
হানায স্ববন াঅবভ
ডুবফয়াবঙ এবওফাবয।।
..................
তুবভ এবা, ভভ ববয
যববয় ওযঔাবন
াবযা মবদ, কা তফ
নফ-চাকযণ-ফাণী’ ২১
ওবফ হমন হভন্তফারায ওাবঙ বযত্রাতায বূবভওায় াঅবফবূেত এাআ ওবফতায়। ফাযফায ওাবঙয ভানুলবদয ওাবঙ না
াফায হফদনা তাাঁবও মন্ত্রণা বদবয়বঙ াযা চীফন। তাাঁয ফযবক্তকত বঘবিবত্র ফাযফায হাআ প্রঙ্গ এববঙ। তাাআ হল
যভ াঅশ্রয়স্থর ওবফবশ্রষ্ঠবও বতবন াযাবত ঘাননা হওাবনাবাবফাআ।
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হভন্তফারা হদফীয প্রথভ বদবওয হরঔা ওবফতা ‘ফন্ধুয প্রবত’। ওবফতাব বফশ্ববাযতী বত্রওা-য় ১৪২০ ফঙ্গাবে
মফাঔ-াঅলাঢ় াংঔযায়, শ্রী াবভত্রূদন বট্টাঘাবমেয ম্পাদনায় প্রওাবত য়। এওাআবঙ্গ যবয়বঙ ‘াঅভায হদফতা’
নাবভয াঅয এওব ওবফতা।
‘ফন্ধুয প্রবত’-হত হভন্তফারা যফীন্দ্রনাথবও এবওফাবয ফন্ধু বাবফাআ ববাধন ওবয ফরবঙন যফীন্দ্রনাবথয ািাবনা
বঘবি বতবন াাংঔয ফায বেবঙন বফববন্ন প্রাওৃবতও াফস্থায়। যফীন্দ্রনাবথয ধযান ওযবত ওযবত বপ্রয়চনবদয নাভাআ
বুরবত ফববঙন হভন্তফারা। এবতা ক্ষুর প্রাণ বয় বতবন হম াফওা হবরন, প্রশ্রয় হবরন ওবফয ওাবঙ, এবতাআ
বতবন বফধাতায ওাবঙ প্রণাভ চানাবেন।
এাআ বত্রওায় বযয প্রওাবত ওবফতা ‘াঅভায হদফতা’। হমঔাবন হভন্তফারা যফীন্দ্রনাবথয হদওাবন্তয বফফযণ
বরবঔবঙন ওবফতাওাবয। যফীন্দ্রনাবথয হদবফাভ রূব হভাবত বয়বঙবরন বতবন। নাবরাআ ফযাং াঅিমে বঙর। হফাছা
মায় হভন্তফারায বঙ্গ যফীন্দ্রনাবথয হমাকাবমাক তঔন শুধুভাত্র ত্রারাবাআ ীভাফদ্ধ হনাআ। হভন্তফারা যফীন্দ্রনাবথয
বঙ্গ তঔন প্রায়াআ যীবয াক্ষাৎ ওযবত হমবতন ফাবেয কাবে ঘবোআ। ততবদবন তাাঁবদয ভবধযওায ম্পবওেয ওথা
প্রওাবত বয় হকবঙ বযফাবযয ফায ওাবঙ 0

‘প্রবাত যবফয তরুণ বওযণ রাফবণ চবেত াঙ্গ।
ঘন্দ্র াঈচর াঅবন তাায বত ুধাতযঙ্গ।।’ ২২
বতবনয দবও যফীন্দ্রনাথবও হভন্তফারা ািাবেন ‘ঙন্দাযা’ ওবফতাব । বফশ্ববাযতী যফীন্দ্রবফবনয হৌচবনয এব
প্রওাবত বয়বঙর। বওন্তু ওবফ হওাথায় তা চানা মায়বন। ওবফতাব ওবফবও হরঔা বঘবি গ্রবে ভুবরত বয়বঙ। এাআ
ওবফতায় হভন্তফারা ফরবঙন ওবফ তাাঁবও ফ বুবরবয় বদবেন। বতবনাআ হভন্তফারায ভুবঔ ফাণী হপা াবেন। ফ
এবরাবভবরা বয় মাবে হভন্তফারায, তাাআ হতা ওবফতায নাভব াআ এভন। এাআ প্রথভ ওবফবও ওবফতায ভাধযবভ বতবন
বনবচয ওথা বনবচাআ ফরবঙন, ওঔবনা এভন া খব বন এয াঅবক 0

‘ওাাবযা ওাবঙ মাাআবন াঅবভ যভরাবচ
হতাভাবয াঅবভ হদবঔনু হমন াঅভাবয াবচ
তাাআ হতা াঅবচ রাবচবয রাবচ’
াঅন ুবয াঅবন ফাবচ
াঈরাব াব হাাবক কবর
াঅন ওথা াঅবন ফবর
াঅভাবয ফাণী ববঙ ভভ ভযভ ভাবছ
াঅভাবয ওাবন াঅভায কাবন দযদ ফাবচ’ ২৩
এঔাবন যবয়বঙ হাআ াঅন্তবযওতা তাাআ ওবফবও বতবন ‘াঅবন’ হথবও ‘তুবভ’ ববাধন ওযবঙন এাআ ওবফতায়।
হবল াঅফায ভবন ওবযবয় বদবেন ওবফবও হম হভন্তফারা ওবফযাআ ঘযণাবশ্রতা 0

‘যবভ হভায ফঘন ত
বনছয ফারা যণাকত
হতাভায বাফ রবয ‘বভব’ ভযবভ ভবয
রু াবত ঘাব ঘযণ ’বয।।’ ২৪
‘াথেীন ওবফতা’ নাবভয ওবফতায় হভন্তফারায বঙ্গ হমন িাৎ াদৃয ায়া মায় যফীন্দ্রনাবথয ‘ওঙ্কার’ কবল্পয
নাবয়ওায। হম বনবচয হৌন্দমে ম্পবওে াতযন্ত বঘতন। এাআ ওবফতাব বত হভন্তফারা হমন হববগ কবেবঙন বনবচবও।
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মা বতবন ওঔবনা ফবরনবন তাাআ বরবঔবঙন এাআ ওবফতায়। যফীন্দ্রনাবথয াবন্নধয হবয় তাাঁয ভবন বয়বঙ বতবনাআ এাআ
ৃবথফীয ম্রাজ্ঞী। তাাআ ফবরবঙন 0

‘াবয় ওল্পবনওা!
কযবফনী হকৌযবফনী ান্তয-নাবয়ওা!
শুবন তফ ফাণী।
‚াঅবভ ৃবথফীয যাণী।
াঅভায রাবকয়া াউবদ্ধে বপবয মত দীপ্ত নবিয।
াঅভায রাবকয়া বনবে াঈবিবরত ানন্ত াকয।
াঅভায রাবকয়া াবে তীব্র ফাচ ওবয ানাাবন
াঅভাবয রাবকয়া ফায়ু বফশ্বভবন ওবয ওানাওাবন
হ ভানফ, ওব শুন ফাণী,
াঅবভ হাআ ৃবথফীয যাণী।।’ ২৫
াবধওা মফষ্ণফী হভন্তফারায যাবচযশ্বযী ফায এাআ ফানা এাআ এওব ভাত্র ওবফতাবতাআ াঈচ্চবওত বয় াঈবিবঙ।
‘ভর্ম্েবদফতায প্রবত’ ওবফতায় বতবন ওাতয বয়বঙন বনবচয ফন্দী চীফন হথবও ভুক্ত ফায াঅায়। াঅশ্রভ াঅয
াংাবযয ানাবাবেবন ক্ষত-বফক্ষত হভন্তফারা তাাআ বযত্রাণ হঘবয়বঙন ‘ওাযাকায’ হথবও 0

‘ওাযাকায
হফাঁবধবঙ াঅভায়
থ নাব ায়
াঈতরা ঔঞ্জন দুব বঞ্জয ববতবয
বভঙাবভবঙ াঔা ছাব বয় ভবয
হওাথা তুবভ
বকা হভায বপ্রয় ফন-বূবভ,
হ াঈদায ভাওা
র বনচা,
হদঔা দা হ ওাণ্ড রুবঘয
ভাবক নতবয।’ ২৬
এফায হম ওবফতাগুবরয ওথা ফরবত য় তাবদয হফবযবাবকযাআ নাভ  তাবযঔ ায়া মায়বন। এগুবর
যফীন্দ্রনাথবও হপ্রবযত ওবফতা নয়। বওন্তু চীফবনয বফববন্ন ভবয় হভন্তফারা যফীন্দ্রনাথবও বফলয় ওবয বওঙু ওবফতা
বরবঔবঙন।
এাআযওভাআ এওব ওবফতাবত হভন্তফারা াঅাঁওবঙন মফাঔ-মচযষ্ঠ ভাবয দাফদাব াবতষ্ঠ বয় িা ভানুবলয ঙবফ।
ফলোয াবক্ষায় তঔন বদন গুনবঙ ফাাআ। বওন্তু মফাঔ-মচযষ্ঠ মতাআ তীব্র হাও হভন্তফারায ওাবঙ তা হম যভ ওাভয
ওাযণ মফাবঔাআ হম ওবফগুরুয চন্ম 0

‘নফফলোয ুনীর চরদ াফযাআ ু ওবফয যভ বপ্রয়।
বওন্তু াঅভায স্বণেযবফয ভৃদুর বওযণ াবধও যভণীয়।।
মচযষ্ঠ বানুয দারুণ প্রঔয দুাঃ াঈত্তাব
মঔন হরাবও দুাঃবঔ ভয়
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তঔবনা এাআ স্বণে বওযণ ঘবক্ষ রাবক বাবরা,
ভাবক চীফন াঅবরা াঅবযা াঅবরা।।’ ২৭
১৮ মচযষ্ঠ, ১৩৩৮ ফঙ্গাবে হভন্তফারা ওবফগুরুবও ািাবরন যান্নায হযবব ওবফতাওাবয। হাআ ওবফতাব হওাবনা
এওব বত্রওায় প্রওাবত বয়বঙর, াংওরও বঙবরন াবনবন্দতা ফু। বওন্তু বত্রওায নাভ ফা প্রওাবয তাবযঔ ায়া
ম্ভফ য়বন। এাআ বত্রওা হথবও চানবত াযা মায়, এাআ বঘবিব য াঈত্তয যবয়বঙ বঘবিত্র নফভ ঔবণ্ড যফীন্দ্রনাবথয হরঔা
১৭ নবয বঘবিবত। হভন্তফারায বঘবিব বে ওবফগুরুয ুত্রফধূ প্রবতভা হদফী ওবয়ওব দ হযাঁ বধ ঔাাআবয়বঙবরন
ওবফবও। ওবফতাব দীখে য়ায় ওবফতাব য বওঙু া াাং প্রওাবত বয়বঙর এাআ বত্রওায়। বফববন্ন দ যান্নায বদ
বদবয়বঙন হভন্তফারা। ফবরবঙন 0

‘ফনযওঘুয ভানয হমথা
াঅদায ওর ওভে হথা
বরয হদবয হভবয়।
রঙ্কািীবয নাআবওা ফধূ
তফু ায় রঙ্কা ভধু বভবি ফায হঘবয়।।’ ২৮
বওাংফা হঔাবেন শুবক্তা যান্না 0

‘ববঞ্চ কীবভ, রভা বনবভ, যাাঁধবফা বওবকা
হফগুন ববভ?
চবন বদবয় হছার?
যবল ফা া হপাযন হভবথ
ফবে তাায ফযথায ফযথী
ান্তবয বফববার,
কায়া খৃত বতক্ত হছাবর
নাব ায যাবচয বঘত্ত হবাবর
াঅস্বাবদবত ঘা?’ ২৯
ভচা ওবয ঙন্দ বভবরবয় দযাওাবয যফীন্দ্রনাথবও ািাবেন যান্নায হযবব। এাআ ওবফতাব  স্থান হবয়বঙ
ওবফবও হরঔা বঘবি গ্রেব বত।
২২ শ্রাফণ, ১৩৬৫ ফঙ্গাবে ুযীবত ফব ‘ফাাআব শ্রাফণ’ নাভ বদবয় এওব ওবফতা বরঔবঙন বতবন। এাআ বদনব
হভন্তফারায ওাবঙ দুাঃ। তফু এাআ বদনব বতাআ বতবন শুনবত ঘাাআবঙন ওবফয ফাণীবও। মা বদবয় দূযীবূত বফ তাাঁয
চীফবনয ভি হাও-তা 0

‘তুবভ বও ফাণী রাআয়া এবর াঅবচ।
াবিফীণায় তফ বওুয াঈিবরা হৃবদ ফাবচ
াবন্ত-াবন্ত হাও।
ুবে মাও চীফবনয গ্লাবন।’ ৩০
বফবঘত্রা বত্রওায ১৩৪০ ফঙ্গাবেয ভাখ াংঔযায় যফীন্দ্রনাথ হভন্তফারায র্ম্বত বনবয়াআ ‘ফযথে’ নাবভয এওব
ওবফতা প্রওা ওবযবঙবরন। াঅয াঅবক মবদ তাাঁয াক্ষাৎ ত যফীন্দ্রনাবথয বঙ্গ তবফ াঅয দৃঢ় ফন্ধবন ফাাঁধবত
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াযবতন বতবন যফীন্দ্রনাথবও। এত বঘবি বরবঔ হাআ ভবনাফানা ফযথে বয়াআ যাআর। এাআ ওবফতায় ধযা যবয়বঙ হাআ
াপরতায ওথা। এঔাবন হভন্তফারা হফ প্রবতব, হফ াী 0

‘বপবযয়া বকয়াবঙ ফযথে যচনী
ওাাঁবদয়া বকয়াবঙ াবয়া।
ফৃথাাআ ার চাকয মাবভনী মাবয়া।
হতাভায াঅভায বভঙা হদঔাবদবঔ
বদবিবত বদবিবত বঘবি হরঔাবরবঔ,
ুরবও ওাাঁবয়া ওাাঁবয়া’ ৩১
হভন্তফারায ভবনয ভি ফানা ানকেবরত বয়বঙ এাআ ওবফতাব বত।
বঘবিবত ািাবনা ওবফতাগুবর ওবফগুরু াি ওযবতন বনতান্ত ভবনাবমাক বদবয়াআ। তাাআ যফীন্দ্রনাথ এওব বঘবিবত
হভন্তফারাবও বরবঔবঙবরন 0

‘হতাভায বঘবিবত হতাভায ওবফতায হম বযঘয় হবয়বঙ তাবত াঅবভ বফবস্মত বয়বঘ। াতযন্ত ঔাাঁব ওবফতা,
ফানাবনা নয়, বযণত হরঔনীয ৃবি।’ ৩২
াফযাআ এবত বভব াঅবঙ ওবফগুরুয প্রশ্রয়। তফু হভন্তফারা হদফীয চীফবন াবনও ুওবযা প্রঙ্গ, স্মৃবত, ম্পওে,
ফানা ঙবেবয় যবয়বঙ তাাঁয যফীন্দ্রনাথবও হপ্রবযত  যফীন্দ্রনাথবও বফলয় ওবয যবঘত ওবফতা গুবরবত।
যফীন্দ্র হেধনয বঙবরন হভন্তফারা হদফী। ওবফগুরুবও ািাবনা তাাঁয ওবফতাগুবরবত াঅবঙ যফীন্দ্রনাবথয বঙ্গ তাাঁয
ফযবক্তকত ম্পওে, তাাঁয াআবে, তাাঁয প্রশ্ন, যন্ধন প্রণারী, তাাঁয চীফবনয নানা মন্ত্রণা এফাং তা হথবও াঈত্তযবণয
থবচজ্ঞাা। হভন্তফারা হম শুধুাআ যফীন্দ্র ত্রপ্রাবওা নন, স্বওীয়তায়, বনচস্ব স্বাতবন্ত্রয হম বতবন াঈজ্জ্বর াফযাআ তাাঁয
এাআ ওবফতাগুবরাআ তা প্রভাণ ওবয।
তথযূত্র 0
১। মবাধযা ফাকঘী  াবববচৎ হন (ম্পা.), হভন্তফারা হদফীয যঘনা াংওরন, হদ’চ াফবরবাং, ওরওাতা,
প্রথভ াংস্কযণ ১৯৯২, ৃষ্ঠা-১১৭।
২। হদফনাথ ফবন্দযাাধযায়  চয়ন্তী ানযার (ম্পা.), ওবফবও হরঔা বঘবি, যফীন্দ্রবাযতী বফশ্ববফদযারয়, ওরওাতা,
প্রথভ প্রওা ১৯৯৯, ৃষ্ঠা-১।
৩। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২।
৪। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২, ৃষ্ঠা-১৫।
৫। বফশ্ববাযতী বফশ্ববফদযারবয়য যফীন্দ্রবফন াবববরঔযাকায হথবও াংকৃীত, পাাআর নাং-৮৭৬।
৬। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
৭। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
৮। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
৯। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১০। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১১। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১২। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১৩। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
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১৪। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১৫। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১৬। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১৭। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১৮। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
১৯। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
২০। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
২১। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ৫।
২২। াবভত্রূদন বট্টাঘামে (ম্পা.), বফশ্ববাযতী বত্রওা, মফাঔ-াঅলাঢ় ১৪২০, ৃষ্ঠা-২০।
২৩। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২, ৃষ্ঠা- ১২৫-১২৬।
২৪। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২, ৃষ্ঠা-১২৬।
২৫। হভন্তফারা হদফীয ভূর াণ্ডুবরব হথবও াঈদ্ধৃত।
২৬। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২৫।
২৭। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২৫।
২৮। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২, ৃষ্ঠা-২৯।
২৯। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২৮।
৩০। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২৫।
৩১। ূবফোক্ত তথযূত্র নাং ২৫।
৩২। ুবরনবফাযী হন (াংওবরত  ম্পাবদত), বঘবিত্র, নফভ ঔণ্ড, বফশ্ববাযতী, ওরওাতা, প্রওা- মফাঔ
১৩৭১, বযফবধেত াংস্কযণ-মফাঔ ১৪০৪(ওানাাআ াভন্ত  নৎ ওুভায ফাকঘী ওতৃেও াংওবরত  ম্পাবদত),
ৃষ্ঠা-৮।
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