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Abstract
If we follow we will see that one third of Rabindranath‟s Poetry are
indication of expand of literature of letters. Viewing the subject variant of
multiple thinking of the literature of letters, it seems that Rabindra paragraph
could not get full form if he did not present it to us. In his every letters we see
subject variant. Religion, Society, city life, Independence of women,
Education, thinking about nature, love; nothing left in his script. All letters
written by him in different time are contained in books named “Chinnopotro”,
“Bhanusinger Potro”, Russiaer Chiti”. His first countable Book “Europe
Probashis Potro”, describes the story of his England journey at teenage. In
spite of these the number of letters which are written addressing to his wife,
son, relative-friend, pal, colleague & co-operator, are not a lesser quantity;
some of these are attached in the book “Chiti Patra”.Where we find
Rabindranath as a human being.
Answers toward questions of Hemantabala Devi (Beloved, personable,
Hemantabala is daughter of zaminder Brojendrakishore Roychoudhury of
Moimonsing District of Gouripur, & wife of zaminder Brojendrakanta of
Rongpur Bhitorbongo. She left her family & had become Baishnav, and in
alias name communicated with Rabindranath through writing letters,
appreciated for “Sesher kabita” & thus starts corresponding by Rabindranath
of miscellaneous religious & socialism questions, we find the thinking of
Rabindranath about religion & society.
Rabindranath thinks the dirt of body clean through taking bath, but the
thinking about clean of mind through taking bath is nothing but foolishness.
So, estimating any community as worthless is a sin. All people in spite of
different cast & creed should understand that God is devoted always for every
era, not let think them personal property which degrades God. If this thinking
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will not become clearly known to all, till then in ‟India‟ Gods are degraded,
Human being are degraded; never this defame will go away.

যফীন্দ্রনাবেয কদ্য যঘনায প্রায় এও
তৃতীয়াাং চুবে রক্ষয ওযা মায় তাাঁয
ত্রামবতযয ফযামি এাআ ত্রামবতযয
মফলয়-বফমঘত্র বাফনায ফরভুঔী প্রওা-ঐশ্বময
দদ্বঔ ভবন য় দমন যফীন্দ্র যঘনা য়বতা ফা
ূর্যাঙ্গ রূ দত না, মমদ্ না এাআ
ত্রামতয মতমন াঅভাবদ্য াঈায মদ্বতন।
তাাঁয প্রমতমি মঘমিবত াঅভযা দদ্ঔবত াাআ
মফলয়-বফমঘত্র। ধভয, ভাচ, ল্লীচীফন,
নাযীয স্বাতন্ত্র্য, মক্ষা, প্রওৃমতবঘতনা, দপ্রভ
দওাবনা মওঙুাআ ফাদ্ বেমন তাাঁয দরঔনীবত।
তাাঁয মফমবন্ন ভবয় মরমঔত ত্রগুমর স্থান
দবয়বঙ „মঙন্নত্র‟, „বানুমাংবয ত্র‟
„যাময়ায মঘমি‟ াআতযামদ্ মফমবন্ন গ্রবে। তাাঁয
প্রেভ কর্নীয় গ্রে „াআাঈবযা প্রফাীয ত্র‟,
বওবাবয তাাঁয াআাংরযাণ্ড ভ্রভবর্য ওামমন এবত
ফমর্যত। এঙাো ত্মী, ুত্র, াঅত্মীয়-ফন্ধু,
সুরদ্, ওভযী  বমাকীবদ্য মতমন মত
মঘমি দরবঔন তায মযভার্ ওভ নয়,
ফরঔণ্ড „মঘমিত্র‟ গ্রবে তাযা গ্রমেত। ভানুল
যফীন্দ্রনাবেয মযঘয় াঅবঙ মাবত।
যফীন্দ্রনাে
ওতৃযও
দভন্তফারা
দদ্ফীবও
(যফীন্দ্রনাবেয
দস্দধন্যা,
ফযামিত্বভয়ী দভন্তফারা ভয়ভনমাং দচরায
দকৌযীুবযয
চমভদ্ায
ব্রবচন্দ্রমওবায
যায়বঘৌধুযীয ওন্যা  যাংুয মবতযফবঙ্গয
চমভদ্ায ব্রবচন্দ্রওান্ত যায়বঘৌধুযীয স্ত্রী, মতমন
াংায তযাক ওবয বফষ্ণফ ধভয গ্রর্
ওবযমঙবরন এফাং ঙদ্মনাবভ যফীন্দ্রনােবও ত্র
মরবঔ তাাঁয „দমাকাবমাক‟, দবলয ওমফতা‟য
চন্য ামবনন্দন জ্ঞান ওবযন এফাং দাআ
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ূবত্রাআ তাাঁবদ্য ত্র মফমনভয় রৄরু।) তাাঁয
মফমবন্ন যওভ ধভযীয়  াভামচও প্রবেয
প্রবদ্য় াঈত্তবয যফীন্দ্রনাবেয ধভয  ভাচ
মফলয়ও মঘন্তাভূ প্রওামত।
„মঘমিবত্র‟য নফভ ঔবণ্ড ান্তবুযি
দভন্তফারা দদ্ফীবও মরমঔত প্রেভ, মিতীয়,
তৃতীয়, ঘতুেয, ঞ্চভ, লষ্ঠ, িভ, াষ্টভ
বত্র যফীন্দ্রনাে ফাযফায দম-ওোমি ফরবত
দঘবয়বঙন,
তা
বরা
বাযতফলযীয়
মন্দুভাবচয ধভয  াঅঘাবযয ািযফায।
দাআ ািযফাবযয পবর ভাবচ াননবওযয
ৃমষ্ট বয়বঙ। মতমন দভন্তফারাবও াষ্টভ বত্র
চানান--“......... ভস্ত ৃমেফীয ভবধয
এওভাত্র বাযতফবলযাআ বকফানবও
ূচায দক্ষবত্র চাবতয দফোয় মফবি
ওযা বয়বঙ ােযাৎ দমঔাবন ত্রুযা
দভরফায ামধওায যাবঔ, মন্দুযা
দঔাবন মভরবত াবয না। এাআ
ভভযামন্তও মফবেবদ্ মন্দুযা বদ্ বদ্
যাবুত। তাযা ফযচবনয াইশ্বযবও
ঔফয ওবয মনবচবদ্য ঙ্গু ওবযবঙ--ভানুলবও মন্দু ভাচ াফভাননায
িাযা দ্ূয ওবয মদ্বয়বঙ ওবরয দঘবয়
রজ্জায মফলয় এাআ দম দাআ াফভাননা
ধবভযয নাবভাআ।” (মঘমিত্র ৯. ৃাঃ ৩১০৩১১)

মতমন াঅফায িভ বত্র (বভন্তফারা
দদ্ফীয ত্র) এওচায়কায় ফবরন দম ফাহ্য
াঅঘায ভানুবল ভানুবল দবদ্ খিায় এফাং
ভানফ দপ্রবভয ভাছঔাবন প্রাঘীয দতাবর,
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াইশ্বযপ্রদ্ত্ত ফুমিবও াফজ্ঞা ওবয াবস্ত্রয
াক্ষয ফাাঁঘাফায চবন্য ঔুবনাঔুমন ওযবত
াগ্রয য়, তাবও ফচযন ওবয নামস্তও ধভয
গ্রর্ ওযবত তাাঁয দওাবনা রজ্জা দনাআ। মতমন
মুমিয প্রমত াঅস্থা, ভানুবলয প্রমত শ্রিা,
ভানফবপ্রভ এাআমিবওাআ ভানফচীফবনয ফে
তয ফবর দচবনবঙন। তাাঁয দ্ৃমষ্টবত চামতধভয মনমফযববল ভানফচামত এওাআ ধামযত্রীভায
ন্তান, ওাবচাআ ৃেও ভবনাবাফ াঅািাাআ
ানুমঘত।
লষ্ট বত্র মতমন ফবরবঙন মন্দু
ভাবচয াননবওযয ওো। মওন্তু এাআ াননওয
ভুরভান, মিষ্টান ভাবচয দনাআ। মতমন
ফবরন--“ভুরভান, ধবভয এও, াঅঘাবয এও,
ফাাংরায
ভুরভান,
ভাদ্রাবচয
ভুরভান, াঞ্জাবফয ভুরভান এফাং
বাযতফবলযয
ফাাআবযয
ভুরভান
ভাবচয ফাাআ এও, মফবদ্ াঅবদ্
ফাাআ এও বয় দ্াাঁোবত াবয,
এবদ্য বঙ্গ বাঙ্গাঘুবযা মন্দু চাত
াযবফ না।” (মঘমিত্র ৯, ৃাঃ ২০৮২০৯)

াঅয াঅভযা প্রায়াআ ভাবচয এাআ ধবভযয
াধামভযওতায চন্যাআ রক্ষয ওময, প্রায়াআ
াভামচও াম্মান দেবও ফাাঁঘায চন্য
মনম্নবশ্রমর্য মন্দুযা ভুরভান এফাং মিষ্টান
বে। মওন্তু বািাোয বঘতন্য দনাআ।
ঙুৎভাকয, াঅঘায, াংস্কায-এফাআ
াঅভাবদ্য ওাবঙ ফবো, তযধভয াঅভাবদ্য
ওাবঙ এচন্যাআ ফবো নয়। রৄমঘতা যক্ষায
চন্য াঅভযা ভানুলবও দ্ূবয দিমওবয় যামঔ।
এাআ প্রবঙ্গ াভযা যায়বও মরমঔত
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যফীন্দ্রনাবেয এওমি বত্রয ওো স্মযর্
ওযবত াময। মতমন দঔাবন াস্ধৃশ্যতা,
ধবভযয াপ্রবয়াবকয প্রমত মধক্কাযফার্ী ফলযর্
ওবয ফবরন--“প্রফাদ্ াঅবঙ ওোয় মঘবোঁ দববচ না।
দতভমন ওোয দওৌবর াম্মান তা
প্রভার্ য় না। কুকুযবও স্ধয ওময,
ভানুবলয স্ধয ফাাঁমঘবয় ঘমর। মফোর
াআাঁরৃয ঔায়, াঈমেষ্ট দঔবয় াঅব, দঔবয়
াঅঘভন ওবয না, তদ্ফস্থায় ব্রাহ্মর্ীয
দওাবর এব ফবর কৃওভয ারৄমঘ য়
না। ভাঙ নানা ভমরন দ্রফয দঔবয়
োবও, দাআ ভাঙবও াঈদ্যস্থ ওবযন
ফাগামর ব্রাহ্মর্, তাবত দদ্ব দদ্াল
স্ধয য় না। ... াঈচ্চফবর্যয ভানুল
দমফ রৃষ্কৃমত ওবয োবও তায িাযা
তাবদ্য ঘমযত্র ওরুমলত বর
দদ্ফভমন্দবয তাবদ্য াফাদ্ প্রবফ।”
(যফীন্দ্রনাবেয মঘন্তাচকৎ ভাচমঘন্তা-য
ান্তকযত ভমতরার যায়বও মরমঔত ত্র, ৃাঃ
২৫৬)

যফীন্দ্রনাবেয ভবত, চামত ধভয
মনমফযববল ওর দদ্বয ওর চামত ভান,
চাবতয দদ্াাাআ মদ্বয় ওাাঈবও ীনজ্ঞান ওযা
াঈমঘৎ নয় তাাঁয ভবত। “ফায াঈবয ভানুল
তয তাায াঈবয নাাআ” মুক মুকান্ত দেবও
এওো ফরা বে যফীন্দ্রনাে এাআ ভবত
এওভত। এ ফার্ী মুবকয ফার্ী। ওমফ
এওোিাবওাআ ফবরবঙন এওিু ান্যবাবফ।
ওমফয ধভয এওাধাবয ফাস্তবফয াঈয 
বাবফয াঈয প্রমতমষ্টত। এ ধভয মযূর্য
ভানফতায ধভয। এ ধভয ওবভয ওবিায জ্ঞাবন
াঈজ্জ্বর, বমিবত যাপ্লুত। দৌন্দবময ভমিত।
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দভন্তফারা দদ্ফীয ওাঙ দেবও ূচায ফর্যনা
রৄনায য মতমন াঈত্তবয ফবরন--“দতাভায দরঔায় দতাভাবদ্য ূচায
ফর্যনা রৄবন াঅভায ভবন য় এ
ভস্তাআ াফরুি াতৃি াম্পূর্য
চীফবনয াঅত্মমফেম্বনা। াঅভায
ভানুলরূী বকফাবনয ূচাবও এত
চ ওবয তুবর তাাঁবও মাযা প্রতয
ফমঞ্চত ওবয তাযা প্রতয মনবচ
ফমঞ্চত য়। তাবদ্য দদ্ব ভানুল
এওান্ত াঈবমক্ষত, দাআ াঈবমক্ষত
ভানুবলয বদ্ন্য  রৃাঃঔ দ দদ্
বাযাক্রান্ত বয় ৃমেফীবত ওর
দদ্বয মঙবন বে াঅবঙ। এ ফ
ওো ফবর‟ দতাভাবও ফযো মদ্বত
াঅভায বচ াআো ওবয না – মওন্তু
দমঔাবন ভমন্দবযয দদ্ফতা ভানুবলয
দদ্ফতায প্রমতিন্দ্বী, দমঔাবন দদ্ফতায
নাবভ ভানুল প্রফমঞ্চত দঔাবন াঅভায
ভন বধমযয ভাবন না। কয়াবত মঔন
দফোবত মকবয়মঙবরভ তঔন মিবভয
দওান্ এও ূচাভুগ্ধা যার্ী াণ্ডায া
দভাবয দেবও মদ্বয়মঙবরন-ক্ষুমধত
ভানুবলয াবন্নয োমর দেবও দওবে
দনয়া াবন্নয ভূবরয এাআ দভায
বতময। দদ্বয দরাবওয মক্ষায চবন্য
াঅবযাবকযয চবন্য এযা মওঙু মদ্বত
চাবন না, ােঘ মনবচয ােয-াভেযয
ভয় প্রীমত বমি ভস্ত মদ্বে দাআ
ফাদ্ীভূবর দমঔাবন তা মনযেযও বয়
মাবে। ভানুবলয প্রমত ভানুবলয এত
মনবযৌৎসুওয, এত দ্াীন্য ান্য
দওাবনা দদ্বাআ দনাআ, এয প্রধান
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ওাযর্ এাআ দম, এ দদ্ব তবাকা
ভানুবলয ভস্ত প্রায দদ্ফতা মনবেন
যর্ ওবয।” (“যফীন্দ্রনাবেয মঘমি ান্তযঙ্গ
নাযীবও” ৃাঃ ১২৭)

যফীন্দ্রনাে াঅয ভবন ওবযন,
াঅভাবদ্য দদ্ বাযতফবলযয মমঙবয় োয
দঙবন দম ওাযর্মি াঅর, তা র ভানুলবও
ীনজ্ঞান ওযা। াঅভাবদ্য ধভযবও মমদ্ তয
বে মযঘামরত ওযা দমত, ুচায ভবধয
মোেয ফীমযয, দফায ভবধয তযাক োওত,
াঅভাবদ্য াধনা মমদ্ মোেয দক্ষবত্র প্রমতমষ্ঠত
বয় ভানুলবও ম্পূর্য াঅত্মীয়তায বঙ্গ
স্বীওায ওযবত াযত তাবর ওঔবনাাআ
দদ্বও এত মুক ধবয এত বদ্ন্য এত
াভান হ্য ওযবত বতা না। দদ্বয এও
প্রান্ত দেবও ান্য প্রাবন্তয দরাও এত
াজ্ঞাবনয ঘাব াায় বাবফ বদ্বফয মদ্বও
তামওবয় মফরীন বতা না।
দাআ প্রবঙ্গ মতমন াযমদ্বও
াআাঈবযাফাীয বাফনায ওো প্রওা ওযবত
মকবয় ফবরন“াআাঈবযাব এভন াবনও নামস্তও
াঅবঙন মাাঁযা মফশ্বভানবফয াঈরমিয
িাযা তাাঁবদ্য ওম্মযবও ভৎ ওবযদতাবরন, তাাঁযা দ্ূয ওাবরয চবন্য
প্রার্র্ ওবযন, র্ব্যবদ্বয চবন্য।
তাাঁযা মোেয বি। মাাঁযা াঅঘাবয
ানুষ্ঠাবন াযা চীফন াতযন্ত রৄমঘ
বয় ওািাবরন, বাফযব ভগ্ন বয়
যাআবরন, তাাঁযা দতা মনবচযাআ ূচা
ওযবরন – তাাঁবদ্য রৄমঘতা তাাঁবদ্যাআ
াঅনায, তাাঁবদ্য যবভাক মনবচয
ভবধযাআ াঅফমত্তযত, াঅয ভুমি ফবর
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মমদ্ মওঙু তাাঁযা ান তবফ দিা দতা
তাাঁবদ্যাআ াযবরৌমওও দওাম্পামনয
ওাকচ। ---াঅমভ মাবও াফায প্রয়া
ওময দাআ ভবনয ভানুল ওর দদ্বয
ওর ভানুবলয ভবনয ভানুল, মতমন
স্ববদ্ স্বচামতয াঈবয। াঅভায এাআ
াযাবধ মমদ্ াঅমভ স্ববদ্বয দরাবওয
াস্ধৃশ্য, নাতনীবদ্য ঘক্ষুূর াআ
তবফ এাআ াঅখাত াঅভাবও স্বীওায
ওবয মনবতাআ বফ।” (“যফীন্দ্রনাবেয মঘমি
ান্তযঙ্গ নাযীবও” ৃাঃ ১৩০)

সহায়ক গ্রন্থাবলী :
১. “মঘমিত্র” – যফীন্দ্রনাে িাকুয।
২. “
।
৩.“
",
।
৪. “
৪৭”,
,এ
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যফীন্দ্রনাে ভবন ওবযন দদ্বয ওরুল
চবর ধুবরাআ মায়, মওন্তু ভবনয ওরুল ফাহ্য
স্দাবন দ্ূয য় ভবন ওযা ভূঢ়তা। ওাবচাআ,
দওান চামতবও ীনজ্ঞান ওযা ান্যায়।
চামত-ধভয মনমফযববল প্রমতমি ভানুলবও
াঈরমি ওযবত বফ দম দদ্ফতা ফযওাবর
ফায মঘয াঅযাধয, তাাঁবও ফযমিকত ম্পমত্ত
বাফা ভাবন দদ্ফতায াভান। এাআ ধাযর্া
ম্ববন্ধ াফমত না বর „বাযতফবলয‟ দদ্ফতা
াভামনত, ভানুল াভামনত; এাআ ওরবেয
দফাছা ভুঙবফ না।
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