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যফীন্দ্রনাথথয উয াঅধনুনক কনফথদয প্রবাফ 

াজয় কুভায দা  

াধযাক, ফাাংরা নফবাগ, নফথফকানন্দ নভন ভানফদযারয়,  চচতনযুয,  রনদয়া, ূফব মভনদনীুয 
 

Abstract 
It was the phase of ‘Kallol’. It was 1930’s, the phase to be free from the influence of 

Rabindranath. The modern poets like Achinta Sengupta, Premendra Mitra, Jibanananda 

Dash, Buddhadeb Basu, Sudhindranath Datta, Amiya Chakraborty, Bishnu Dey etc. 

extended the way for Poetry after Rabindranath(Rabindrottar). There was an influence of 

Rabindranath in the creations of those modern Poets. Rabindranath also could not turn 

away his face from the modern Poets. Mythic Rabindranath also could not deny the reality 

of the time. One is impressed by another. Both of them have made their creations lively. In a 

word, both are indebeted to each other. They are inter-disciplinary characters. From ‘Sesh 

Saptak’ to ‘Sesh Lekha’ – during these ten years, the writings of Rabindranath have 

gradually become modern. The timely reality, doubt, thought about history, 

Internationalism etc are visible in the creations of Rabindranath Tagore. His ‘Sesher 

Kobita’ is, perhaps, the most modern novel of the Contemporary time. The influence of the 

modern Poets is specially visible in the Poetry of ‘Parisesh’, ‘Punoscho’, ‘Aakash Pradip’, 

‘Nabajatak’, ‘Sanai’, ‘Arogya’ etc. The picture of slum-dwelling is highlighted in  Anasuya. 

Rabindranath had given importance to the contemporary creativity of the modern Poets in 

the books of essays, ‘Sahityer Pathe’ and ‘Sahityer Swarup’. He has accepted the influence 

of the modern Poets. He followed the inevitable dynamicity of the modern literature. He 

kept his faith on human beings till the end of his life. 

Keynotes: Rabindranath, Kallol, Adhunik Kobi-o-Kobta, Sanai, Sahityer Pathe, Sahityer 

Swarup, Aestheticism, Dynamics, influence. 
 

     মাআ কথলাথরয মুগ মথথক াঅজথকয ভথয় ফহু াঅথরানচত এাআ নফলয়। নফ তথকয ফাাংরা ানথতয কথলার 

(নতনযথয দক) ফড় ফাাঁক। াঅজ কথয়ক দক থয প্রশ্ন থয় একাআ নফন্দুথত ফাযফায নপথয নপথয াঅথ।থত 

াথয, মুনিয ভতী াচয়, নকন্তু তা নয় ।এত াঅড্ডা, এত াঅথরাচনায ফণবাঢয ননভন্ত্রণ নছর মম, ানথতযয াথর 

নতুন ায়া, উত্তযথণয াঅাঁচ,তা ঢুথক থড়নছর মকাথরয চফঠকী াঅরাথয াঅনাথচ কানাথচ। 
 

     ভথয়য মরাত। এ এক ফড় টান, মম টাথন টথর মান ধযানস্থ যফীন্দ্রনাথ। কফীন্দ্র যনফ। নদফয ানুবফ  ানাত্মীয় 

থয় মায়। যফীন্দ্রনাথ! নতনন নক? 
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     ছাত্র াফস্থা মথথক মজথন াঅা াঅভাথদয খুফাআ মচনা কথা, কথলাথরয কাথরয ুযবাথগ থাকা কনফ ানচন্ত্য 

মনগুপ্ত তাাঁয ‘কথলার মুগ’ গ্রথে নরথখথছন- 
 

 ‚এ মভায াতুযনি নয়, এ মভায মথাথব াাংকায, 

 মনদ াাআ দীঘব াঅয়ু,াথত মনদ থাথক এ মরখনী, 

 কাথয ডনয না কবু,............................ 

 ..................................................... 

 ম্মুথখ থাকুন ফন থ রুনধ যফীন্দ্র ঠাকুয 

 াঅন চথেয মথথক জ্বানরফ মম তীব্র তীক্ষ্ম াঅথরা 

 মুগ ূমব ম্লান তাাঁয কাথছ। মভায থ াঅথযা দূয।‛
১
 

 

     নতনন নক থভথকাআ যাআথরন? াঅধুননক ানথতয ানাত্মীয় থাকথরন? এ মকভন কথয য়। ানফযাভ তযায় ম্পূণব 

মম মদ নদফযতায স্পব ায়, র ব্ৎথযয াঅগাভী নস্থয দৃনি নফন্দুথত মজযানত নফকীযণ কথয, মাআ যফীন্দ্রনাথ নক 

প্ররয় কাথর ান্ধ থাকথফন।ভয় নক ভাভানফথক মদারায় না? য়থতা েয় মনাআ। রয় মনাআ। নতনন াঅধুননক। এভন 

নস্থয ঋনলুরব ভানুল, নমনন মুথগয নফচরথন মদাথরন না। এ নক রৄধু এক জাতীয় ননথফবদ মভৌনতা? াঅধুননকথদয 

‚াাংকায‛ মক নক নতনন াঅনফর দৃনিথত মদথখ থাকথফন রৄধু? ফুদ্ধথদফ ফু ‚মথলয কনফতা‛াঅথরাচনা প্রথে 

নরথখথছন-‚মথলয কনফতায াঅনফববাথফয ভয় াঅনভ নছরাভ কথরথজয ছাত্র এফাং ফাাংরা ানথতয নফাগত।ফাাংরা 

ানথতযয একনট নন্ধেণ তখন, কথলারথক মকন্দ্র কথয ায়া ফদর ঘথটথছ, াঅয তাাআ ননথয় ভুখয থয় উথঠথছ 

ভাথরাচনা। [.........] তারুথণযয মাআ াংঘাথতয নদথন যফীন্দ্রনাথথয াঅদব াঅয মভথন ননথত াযনছ না াঅভযা‛।
২
 

 

     াঅধুননকযা য়থতা বাফথত াযথছন না। মকননা ম এক ফতা মরাত। নম্মনরত ৃনিয দুফবায গনতথত যফীন্দ্রনাথ 

য়থতা নতয নতয ফথ থাকথফন ানথনযাায় থয়। তুচ্ছ জীফথনয ানরথত গনরথত ফাাঁক খায়া ৃনি। বাফ াঅয 

রূথয নতুন যাজথথ য়থতা ফা নতনন নফন্নথফাধ কযথফন। ঝথড়য য ৃনিয ঝড় াঅথ, য়থতা নতনন স্বপ্নভয় 

ননথয ননযাথফথগ নস্থয ন্নযাীয উদাযতা ননথয় াঅন থথাআ চরথফন। নতুফা স্পধবায কাথছ ভাথা নত কযথফন।  

ফুদ্ধথদফ ফু তাাঁয ‚যফীন্দ্রনাথাঃ কথাানতয‛- গ্রথে নরথখথছন- 
 

     ‚নঠক এাআযকভ ভথয় যফীন্দ্রনাথথয দুনট নতুন উযনা নফনবন্ন ভানকথত্র যয মদখা নদথরা।.........থথলয 

কনফতায প্রথভ নকনি  মফযথনা ভাত্র নফনকথয় মমথত রাগথরা। ভাথ ভাথ এাআ াঅশ্চমব নতুন যচনানট ড়থত ড়থত 

াঅভাথদয ভথন র মমন একটা ফন্ধ দুয়ায, মা াঅভাথদয াঅনানড় াথতয াঅঘাথত মকান উত্তয মদয় নন, তা এক 

জাদুকথযয স্পথব ঠাৎ  খুথর মগথরা- মদখা মগথরা াঅভাথদয াথনক স্বথপ্নয মচাখ ধাাঁধাথনা ভূনতব াঅভযা মা নকছু 

মচিা কযনছরাভ াথচ নঠক াযনছরাভ না, মাআ ফাআ যফীন্দ্রনাথ কথযথছন“ কী থজ কী মূ্পণব কথয কী ুন্দয 

বনেথত। ভথন র ফাআটা মমন াঅভাথদযাআ, াথবাৎ নফীন মরখকথদযাআ উথেথয মরখা, াঅভাথদযাআ নো মদফায জনয 

এনট গুরুথদথফয একনট নতমবক বৎনা। াফাক থয় মদখরুভ যফীন্দ্রনাথথয ‚াঅধুননক ভূনতব‛“ াঅভযা াঅধুননক ফরথত 

মা বাফনছরাভ নঠক তা নয়,নকন্তু তাযাআ মকান াথবক রূান্ত্য মমন াঅভাথদয  কনিত যফীন্দ্র মুথগয ীভানা এক 

ধাক্কায় াথনক দূথয থয মগথরা। ফাযফায নমনন নফজাত, প্রায় ত্তয ফছথয াঅফায তায এক নতুন জন্ম‛।
৩
 

 

     এখন একনট মভৌর প্রথশ্নয াযাৎায াঅভাথদয এাআ প্রফথন্ধয প্রধান াঅথরানচত নফলয়। যফীন্দ্রনাথ াঅধুননকথদয 

দ্বাযা প্রবানফত নকনা? ভকাথর নতনন াঅধুননক- একথা নঠক। এাআ াঅধুননকতা নক তাাঁয জাত কনফ স্ববাফ? না মুগ 

প্রবানফত? াঅথর মুগথাথমাগী াঅধুননকতা যফীন্দ্রনাথথ নছর। তাাঁয ৃনি াঅধুননক কনফ  কনফতাথক প্রবানফত 

কথযথছ এ কথা তয। নকন্তু নতনন াঅধুননকথদয দ্বাযা নক প্রবানফত? এাআ নফলয়নট মথথানচত তকবতায থে নফথফচনা 

কযা দযকায। যফীন্দ্রনাথ মদথফাভ এফাং ভত্তভ প্রনতবায াঅনধকাযী। যফীন্দ্র ূজা কনফ  ভাথরাচকথদয কাথছ নছর 
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াধাযণ নফলয়। ভানুল মদফতা থর তাাঁয ভাথরাচনা মতা াথবীন থয় দাাঁড়ায়। নকন্তু ভকাথরয ভাজ ফািফতা াঅয 

াংস্কায- নফশ্বাথয ফাাঁধা গথতয ভথধয যফীন্দ্রনাথ নছথরন ভানুল। নছথরন একান্ত্াআ যি ভাাংথয ভানুল। াভানজক 

প্রখযতা াঅয াংস্কায“ নফশ্বাথয নথভর ফািফতা তাাঁথক ছুাঁথয় মায়  কখথনা কখথনা। 
 

     প্রথভ নফশ্বমুথদ্ধয য নদ্বতীয় নফশ্বমুথদ্ধয ভুথখ দাাঁনড়থয় থাকা ভয় নছর একান্ত্াআ ানফশ্বাী। ভানুথলয ভুনি মমভন 

মপ্রথভ, কনফতায ভুনি মাআ মপ্রথভ। াঅধুননক কনফতা মপ্রথভ ানফশ্বাী? না, এাআ ানফশ্বা ননথয় াঅধুননক কনফতা 

নফথল ফাাঁথচ না। াংয় ক্লানন্ত্, েয়, েযণ- ফাাঁচায ৃনথফীটা মমন ফড্ড খাথটা। তফু রৄধু রৄধু ূনযতা, রৄধু রৄধু নফযনি, 

রৄধু াথবীন চনযাথযয াফথল ননথয় কনফতা নি গথড় উথঠ নক? মনদ না তাাঁয ান্ত্ননবনত তাৎথমব ভতী ূণবতা 

থাথক। াঅধুননক কনফতায় মননতয ননভবাণ াঅথছ, নকন্তু তাাঁয উত্তযথণয াবীপ্সা চানযত থয়থছ পরৃয তথর তথর। তফু 

এক মফথখয়ানর, ফথনভয়ান াঅথফগ যনফদ্ধ জীফনথক বারফাায উচ্চাযণ মানায়। যফীন্দ্রনাথথ াংয়, ক্লানন্ত্, 

নফলণ্ণতা াঅথছ। াঅথছ াথচনা গনরথ, নানা াঅাঁনকফুাঁনক মা ফযনতক্রভী  ছকাযা ৃনি। এগুনর াননফামব াঅধুননকতা 

ননথয় ানজয য়। ফািফতা  াঅধুননক ানতয প্রথে কনফয  (যফীন্দ্রনাথথয) মদারাচরতা একটা স্বতন্ত্র াধযায় থত 

াথয। মনদ নবন্ন প্রে, তফু ফািফতায ফীবৎ েতগুনরথক য়থতা নতনন মদথখনছথরন। ‚াঅধুননক ানতয‛ 

গ্রথেয ‚রৄব নফফা‛ প্রফথন্ধ  নতনন নরথখথছন-  
 

‚য়থুযাীয় ানথতয মকাথা মকাথা মদনখথত াাআ, ভানফ চনযথত্রয দীনতা  জঘনযতাথকাআ ফািনফকতা 

ফনরয়া নস্থয কযা াআয়াথছ‛।
৪
 

 

     একথা নঠক যফীন্দ্রনাথ াঅধুননকথদয ম্পথকব স্বিফাক। াআাংথযজীয়ানা, ডাযউাআন, ফ্রথয়ড,ভাকব, াঅাআনস্টাাআন 

এাঁথদয নফশ্বফীোয় ৃনিুথখয উলা মঘালণা কথযথছ াঅধুননক কাফয। মাআ কথলানরত কথলাথরয াঅথরাড়ন াঅয 

চাান উথতায, কযাকটা ফবস্ব ফারু কাাঁকথয থথ যফীন্দ্রনাথ াফগান কথযন নন। তফু ম ভথয়য াঅধুননক ফাাংরা 

কনফতাথক াাাংথিয় ফা ব্রাতয ফরায মকান উায় যাআর না। 
 

     যফীন্দ্রানাথ মদথখনছথরন াঅধুননক কনফথদয ৃনি প্রথচিাথক। এক মকৌতূরী ানুনন্ধৎা তাথক মটথননছর। এ 

মেথত্র তাাঁয ম্পথকব নফলণ্ণ উদাীনতায ানবথমাগ মটথক না। নক াশ্চাতয, নক প্রাচয- কনফতায গনতভুখ ফাআ ভযভী 

হৃদয়ফান ানুবূনতথত নতনন াঅত্মস্থ কথযনছথরন। ানচন্ত্য মনগুপ্ত নরথখথছন-‚যফীন্দ্রনাথ যফীন্দ্রনাথ। নতনন 

একথদদবীয ভত রৄধু মদাথলযাআ ন্ধান মনন নন, মা প্রাংনীয় তাথক াংফধবনা কথযথছন। নতনন জানথতন এক 

মরখা াঅথযক মরখাথক ানতক্রভ কথয মায় ফাথয ফাথয, াঅজ মা প্রনতভা কারথক াঅফায তা ভানট- াঅফায ভানট 

মথথকাআ নতুনতয ভূনতব। তাাআ াঅজ মা মখারা কার তাাআ ুননভবর। প্রশ্ন থচ্ছ মফগ াঅথছ নকনা মরাত াঅথছ নকনা- াঅফদ্ধ 

থাকথর াঅথছ নকনা ফন্ধনীথনয দৃনিাত। তাাআ মনদন নতনন চরজা মপ্রথভন-ফুদ্ধথদফ-প্রথফাধ কাউথকাআ স্বীকায 

কযথত ফা াংফধবনা কযথত কুনিত ন নন‛।
৫
 

 

     তাাঁয ৃনিয জায়গায় জায়গায় াঅথছ এভনাআ নফীন ফযণ। কনফতা মথথক কথাানতয। ফাআ এক ৃনিীর 

জ্ঞাননাু ভানুথলয ধযনস্থ নফশ্বনফদযা। ৃনি যথযয ভরূ ননমবা, বাযতীয় াংস্কৃনতয মাদুকয, জানতয নেক, নতনন 

মম াঅজীফন ছাত্র মথথক মমথত াথযন ম কথা াাআ তাাঁয ভকার ননববয মরখনীয াতায় াতায়। কনফ ‚াঅকা 

প্রদী‛ কাফযগ্রথেয ‚ভয় াযা‛ কনফতায় নরথখথছন- 
 

 ‚ুযাথনা ম নতুন াঅথরায় 

 জাগর নতুন কাথর‛।
৬
 

 

     মুথগয মন্ত্রণা রৄধু নফলণ্ণতা, কুথয কুথয খায়। ফািফ ভুূথতব ভুূথতব মবথে মবথে মাথচ্ছ। াূণবতা াঅয বাো ভন। 

ান্ত্থয প্রকাথয তানগদ, এক াথল ানস্থযতা, নকন্তু মুগজ্বথযয মফদনাথক এড়াথনায উায় নক? ভি মুগ াঅধুননক 
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কনফথদয কাথফয ধযা থড়থছ। াঅত্মপ্রতযয়ী যফীন্দ্রনাথ মুথগয মন্ত্রণা মথথক ভুখ নপনযথয় ননথরন না। ফযাং মুগমন্ত্রণাথক  

গ্রণ কযথরন। াঅথর কারথক কনফ ধাযণ কযথরন প্রতযয়ী নীরকথিয ভত। কারথচতনা াঅয াআনতাথফাথধয 

গবীথয ডুথফ থাকা াঅত্মজ্ঞানী ুরুথলয কাথছ াঅগাভী মভঘভুি াঅকাথয ভত প্রনতবাত নচ্ছর। াথেলণ 

যফীন্দ্রনাথথয কাথছ নতুন নয় ফযাং প্রকৃনত নননভবত ঝণবা ধাযা ৃি স্বচ্ছ হ্রদ। যৎচথন্দ্রয কাথছ ‘মচাথখয ফানর’(১৯০৩) 

উযনাথয াঅধুননকতা য়থতা মাআ কাযথণাআ। ‘মচাথখয ফানর’ মতা ভি াঅধুননক উযনাথয াগ্রনথক থত 

াথয। তফু কথলার কাথরয উন্মনা ফথনভয়ানাযা ায়া যফীন্দ্রনাথথয ধযনস্থ ভগ্নতাথক টনরথয় নদর া। 

‚মলপ্তক‛ মথথক ‚মলথরখা‛ এাআ দ ফৎথযয কাফয াধনা মাআ ভানবূনভ নযফতবথনয নচনিত ভথন্দ্রেণ। 

যফীন্দ্রনাথ াঅধুননক কনফথদয দ্বাযা প্রবানফত নছথরন। তাাঁয মরখায় তা মফাঝা মায়। ম নযচয় মভথর তাাঁয একানধক 

যচনায়,ননভবাথণয িথয িথয। কনফ ‚াঅকা প্রদী‛ কাফযগ্রে উৎগব কথযথছন ুধীন্দ্রনাথ দত্তথক। ুধীন্দ্রনাথথক 

নতনন নরথখনছথরন- ‚ফয়থ মতাভাথক াথনক দূথয মনযথয় এথনছ, তফু মতাভাথদয কাথরয থে াঅভায মমাগ 

রুপ্তপ্রায় থয় এথথছ, এভনতয াস্বীকৃনতয াংয়ফাকয মতাভায কাছ মথথক রৄনন নন। তাাআ াঅভায যচনা মতাভাথদয 

কারথক স্পব কযথফ াঅা কথয এাআ ফাআ মতাভায াথতয কাথছ এনগথয় নদরুভ। তুনভ াঅধুননক ানথতযয াধনথেত্র 

মথথক এথক গ্রণ কথযা।        
 

 ‚মতাভাথদয 

 যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয‛
৭
 

 

‚নফজাতক‛ কাফযগ্রথেয ূচনায় কনফ ফথরথছন-  
 

‚কাথফয এাআ -মম ায়া ফদর মথথক ৃনিফদর এ মতা স্বাবানফক, এভনাআ স্বাবানফক মম এয কাজ থত থাথক 

ানযভথন।[..................] নকন্তু এ াঅথরাচনা  াঅভায থে াংগত নয়। াঅনভ তাাআ নফজাতক গ্রথেয বায 

ানভয়চথন্দ্রয উথযাআ নদথয়নছরুভ‛।
৮
 

 

     ফুঝথত াুনফথধ য় না মম যফীন্দ্রনাথ াঅধুননক কনফ  কনফতা ম্পথকব কতখানন ানুনন্ধৎু নছথরন। াঅধুননক 

কনফতায স্বরূ চফনিয তাাঁয কনফতায় কতখানন ান্ত্যে থয়নছর তা তাাঁয কাফয াআভাযথতয াতায় াতায় ধযা থড়। 

‚ানাাআ‛ এয ‚নযচয়‛ কনফতায় কনফ নরথখথছন- 
 

 ‚ফয় নছর কাাঁচা 

 নফদযারথয়য ভধয থথয মথথক  

 ফায থয়নছ াঅাআ এ-য ারা মথয। 

 ভুি মফণী ড়র ফাাঁধা মখাাঁায াথক, 

 নতুন যথঙয াড়ী নদথয় 

 মদ নঘথয মমৌফনথক নতুন নতুন ক’ময 

 মথয়নছরুভ নফনচত্র নফস্মথয়‛।
৯
 

 

     যফীন্দ্রনাথ ফনি জীফথনয থে নকবাথফ মৃ্পি থয়নছথরন, ম নযচয় মভথর‛ানাাআ‛ এয ‚ানূয়া‛ 

কনফতায়- 

 কাাঁঠাথরয বূনত- চা, াঅভানন, ভাথছয মত াঅাঁ, 

 যান্না ঘথযয াাঁ, 

 ভযা নফড়াথরয মদ, মাঁথকা নদবভায় 

 ফীবৎ ভানছয দর ঐকতান ফাদন জভায়। 

 মল যাথত্র ভাতার ফাায় 
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 স্ত্রীথক ভাথয, গানর মদয় গদ্ গদ্ বালায়, 

 ঘুভ বাো াথয ফানড়থত 

 াড়াপ্রনতথফী থাথক হুাংকায ছানড়থত। বদ্রতায মফাধ মায় চথর, 

 ভথন য় নযতযা া নয় ফ’মর।‛
১০

 
 

     যফীন্দ্র ৃনিয এাআ উচ্চতা াঅধুননক কনফতায াননফামব প্রতযয়নটথক াঅত্মস্থ কথযথছ।এ মমন যফীন্দ্রনাথথয াঅত্মগত 

নফশ্বা মথথক জাত ৃজনী াথেলা। ‚ানাাআ‛কাথফযয ‚ানাাআ‛ কনফতায় কনফ নরথখথছন- 
 

‚প্রথভ মুথগয মাআ ধ্বনন 

নযায় নযায় উথঠ যণযনণ, 

ভথন বানফ, এাআ ুয প্রতযথয াফথযাধ থয 

মতফায গবীয াঅঘাত কথয 

ততফায ধীথয ধীথয নকছু নকছু খুথর নদথয় মায় 

বাফী মুগ াঅযথেয াজানা মবায়‛।
১১

 
 

     কাথরয ততা মকান তকভাভাযা নক্লি েণ প্রফা নয়, এক নফযাভীন মরাত বাফীমুথগয াননফামব াঅগভনথক 

নচনিত কথয। ‚বাফী মুগ াঅযথেয াজানা মবায়‛- বাফীমুগ - যাাঁ নকছু মচনা, নকছু াথচনায মচাথখ মদখায ফস্তু 

নয়,নকন্তু ভাজ্ঞানীয ান্ত্থরবাথক ধযা থড়।  াভানজক দীনতায াী ভীেণ, কনফতা নথিয ানবভান  

াঅনতব,কনফতায ফহুথকৌনণক স্বয, এযকভ মাফতীয় াঅথয়াজন, কভবারাথক বােথত বােথত ৃনিয ভুনি ননভবাণ েফ 

নছর। কনফবালা নফশ্ববালায় উথন্মাচন ভৎ রিায কাজ। 
 

     যফীন্দ্রনাথ তাাঁয মল নদথকয ৃনিথত কনফতায রূ  যীনত ননথয় ানুন্ধান কথযথছন। নকন্তু নতনন এনরয়ট থয় 

উথঠন নন। াঅথর যফীন্দ্রনাথথয ভান গঠন এনরয়থটয ভত নছর না। নযদ মকযানীয কথা াঠক জাথনন। কনফতায 

মথল কনফ াঅকফয ফাদা াঅয াভানয মকযানীয ভথধয মকান তপাৎ যাথখন নন। াঅয ধথরশ্বযী নদী  তীথযয াধাযণ 

মভথয়নট মায কাথর নাঁদুয, যথন ঢাকাাআ াড়ী- াঅভাথদয মচনা ফািফতায় কনফ কিনায ভায়া কাজর নযথয়থছন। 

মকযানীয াস্বাস্থযকয ঘয কনফতায় াঅয থাকর না।  
 

     াঅধুননক কাফয প্রথে তাাঁয ‚ানথতযয থথ‛, ‚ানথতযয স্বরূ‛ এাআ দুনট প্রফন্ধ  গ্রথে কনফয দৃনিবনেয 

নযচয় মভথর। ‚ানথতযয থথ‛ গ্রেনট কনফ উৎগব কথযথছন কনফ ানভয় চক্রফতবীথক। ‚উৎগব‛ াাংথ কনফ তাাঁয 

মৌন্দমব ম্পথকব নফফনতবত ধাযণায নযচয় নদথচ্ছন এবাথফ- ‚একনদন নননশ্চত নস্থয কথয মযথখনছরাভ, মৌন্দমব যচনাাআ 

ানথতযয প্রধান কাজ। নকন্তু, এাআ ভথতয থে ানথতযয  াঅথটবয ানবজ্ঞতাথক মভরাথনা মায় না মদথখ ভনটাথত 

াতযন্ত্ খটকা মরথগনছর। বাাঁড়ুদত্তথক ুন্দয ফরা মায় না। ানথতযয মৌন্দমবথক প্রচনরত মৌন্দথমবয ধাযণায় ধযা 

মগর না‛।
১২

 
 

     মৌন্দমব ম্পথকব যফীন্দ্র ধাযণা ফদথর মাথচ্ছ ধীথয ধীথয। নতনন াঅয ফরথরন- 
 

‚ানথতয দুাঃখকয কাননী মকন াঅনন্দ মদয় এফাং মাআ কাযথণ মকন তাথক মৌন্দথমবয মকাঠায় গণয কনয।‚ 
১৩ 

নকাংফা ‚ভন মাথক ফথর এাআ মতা নননশ্চত মদখরুভ, াতযন্ত্ মফাধ কযরুভ, জগথতয াজায ানচনিথতয 

ভথধয মায উয ম াঅন স্বােথযয নরথভায নদথয় মদয়, মাথক াঅন নচযস্বীকৃত  াংাথযয ভথধয বুি 

কথয মনয়- ম াুন্দয থর ভথনাযভ, ম যস্বরূথয নন্দ ননথয় এথথছ। মৌন্দমব প্রকাাআ ানথতযয 

ফা াঅথটবয ভুখয রেয নয়"।
১৪
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     এ থে যফীন্দ্র মদারাচরতা  াংয়থফাথধয াআনেতথক াস্বীকায কযা  মাথফ না। নফনবন্ন ভথয় তাাঁয মরখা 

মথথক াঅধুননকথদয ম্পথকব তাাঁয ধাযণা স্পি কযা মমথত াথয।  
 

১) ‚াঅভাথদয মদথয নফীন মরখকথদয থে াঅভায নযচয় াকা ফায ভথতা মথথি ভয় াাআ নন, এ কথা 

াঅভাথক ভানথতাআ থফ।‛
১৫

 

২) ‚মৌরুথলয ভথধয নিয াঅড়ম্বয মনাআ, নিয ভমবাদা াঅথছ;া াঅথছ,ফাাদুনয মনাআ। াথনক নফীন কনফয 

মরখায় এাআ ফরতায রেণ মদখা মাথচ্ছ; মফাঝা মায় মম, ফে ানথতয একনট ানক ৃনি- উৎাথয মুগ 

এথথছ। এাআ নফ াবুযদথয়য ানবনন্দন কযথত াঅনভ কুনিত াআ মন‛।
১৬

 

৩) ‚াঅধুননক ানথতয মাআ যকভ ননথত-াজাথনা ফাাঁনধ ফুনর াঅথছ- াটু মরখকথদয াকারায় মাআগুথরা থচ্ছ 

‚যয়ানরনটয কানয াউডায‛। য ভথধয একটা থচ্ছ দানযথদ্রযয াঅস্ফারন, াঅয- একটা রারায াাংমভ‛।
১৭

 

৪) ‚মদথয দানযদ্রযথক এাঁযা মকফর নফযানথতযয নূতনথেয ঝাাঁঝ ফাড়াফায জথনয ফবদাাআ ঝার ভরায ভত ফযফায 

কথযন। এাআ বাফুকতায কানয াউডাথযয  মমাথগ একটা কৃনত্রভ িা ানথতযয ৃনি থয় উথঠথছ। এাআ উাথয় নফনা 

প্রনতবায় এফাং াি নিথতাআ ফাফা ায়া মায়, এাআজনযাআ াটু মরখথকয থে এ একটা ভি প্রথরাবন এফাং 

ানফচাযক াঠথকয থে াননতযক াথয‛।
১৮

 

৫) ‚াঅভযা মখন াআাংথযজী কাফয ড়া রৄরু কযরুভ তখন মাআ াঅচায- বাঙা ফযনিগত ভনজবথকাআ ানতয স্বীকায কথয 

ননথয়নছর। এনডনফযা নযনবয়ুথত মম তজবনধ্বনন উথঠনছর মটা তখন ান্ত্। মাাআ মাক, াঅভাথদয মকার াঅধুননকতায 

একটা মুগান্ত্ কার।‛
১৯

 

৬) ‚এাআজথনয াঅজথকয নদথন- মম ানতয াঅধুননথকয ধভব মভথনথছ, ম াথফক-কাথরয মকৌরীথনযয রেণ 

াফধাথন নভনরথয় জাত ফাাঁনচথয় চরাথক াফজ্ঞা কথয, তাাঁয ফাছ নফচায মনাআ। এনরয়থটয কাফয এাআ যকভ াথরয 

কাফয।‛
২০

 

৭) ‚াথনথক ভথন কথযন, এাআ উগ্রতা, এাআ কারাাানড় তার- মঠাকাাআ াঅধুননকতা। াঅনভ তা ভথন কনয মন। 

[.........] নচথনয কনফ নর-মা মখন কনফতা নরথখনছথরন ম মতা াজায ফছথযয মফন র। নতনন নছথরন 

াঅধুননক।াঅধুননক ানতয  াননতযকথদয ভুি ভথন গ্রণ কযায মচিা  ধযা থড়‛।
২১

    

৮) ‚াঅভাথদয ভাভনয়ক নফথদী ানতযথক নননশ্চত প্রতযথয়য থে নফচায কযা ননযাদ নয়। াঅধুননক াআাংযাজী 

ানতয ম্বথন্ধ াঅনভ মমটুকু ানুবফ কনয ম াঅভায ীভাফদ্ধ ানবজ্ঞতা মথথক, তাাঁয াথনকখাননাআ য়থতা াজ্ঞতা 

[......] একজনভাত্র নফথদী কনফয তযপ মথথক ফরনছ- াঅধুননক াআাংযাজী কাফযানথতয াঅভায প্রথফানধকায াতযন্ত্ 

ফাধাগ্রি‛।
২২

 

৯) ‚াঅভাথদয মদথয তরুণথদয ভথধয কাউথক কাউথক মদখনছ মাযা াঅধুননক াআাংথযজী কাফয মকফর মম মফাথঝন তা 

নয়, থোগ কথযন। তাাঁযা াঅভায মচথয় াঅধুননক কাথরয ানধকতয ননকটফতবী ফথরাআ য়ুথযাথয াঅধুননক ানতয 

য়থতা তাথদয কাথছ দূযফতবী নয়।  মাআজনয তাাঁথদয ােযথক াঅনভ ভূরযফান ফথরাআ শ্রদ্ধা কনয।‛
২৩

 

১০) ‚নকছুনদন মথথক াঅনভ মকান মকান কনফতা গথদয নরখথত াঅযে কথযনছ। াধাযথণয কাছ মথথক এখনাআ তা মম 

ভাদয রাব কযথফ এভন প্রতযাা কযা াাংগত।‛
২৪

 

১১) ‚ভথন থড়, একফায শ্রীভান থতযন্দ্রথক ফথরনছরুভ, ছথন্দয যাজা তুনভ, া-ছথন্দয নিথত কাথফযয মরাতথক 

তায ফাাঁধ মবথে প্রফানত কথযা মদনখ।থতযথনয ভথতা নফনচত্র ছথন্দয রিা ফাাংরায় খুফ কভাআ াঅথছ। [............]  

াঅনভ স্বয়াং এাআ কাফযযচনায মচিা কথযনছরুভ ‚নরনকায়‛, াফয থদযয ভত দ মবথে মদখাাআ নন‛।
২৫

 

১২) ‚াঅনভ াথনক ভয় খুাঁনজ ানথতয কায াথত কণবধাথযয কাজ মদয়া মমথত াথয, াথবাৎ কায ার ডাাআথন- 

ফাাঁথয়য মঢউথয় মদারাদুনর কথয না। একজথনয নাভ খুফ ফথড়া কথয াঅভায ভথন থড়, নতনন থচ্ছন প্রথভ মচৌধুযী। 

প্রভথয নাভ াঅভায নফথল কথয ভথন াঅফায কাযন এাআ মম, াঅনভ তাাঁয কাথছ ঋণী‛।
২৬
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     জীফথনয তা, ফারুথদয ঘ্রাণ, ালাণ কনঠন ফািফতা,ভুভূলব মুগ জ্বয, মচাথখয স্বপ্ন ঝথয ড়া, ভূরযথফাধীনতাথক 

যফীন্দ্রনাথ নচথননছথরন নননফবকায নি দৃনিথত। তাাঁয কাফযথফাধ কখথনা াফথনরত য় নন। নতনন নকন্তু ভ্রি ননন। 

াঅধুননকথদয ৃনিথক নতনন উদাীনতা ননথয় মদথখন নন, ফযাং তৎয ানুনন্ধৎা মদনখথয়নছথরন।নকন্তু তাাঁয কাথছ 

াঅধুননক কনফতায ফটা প্রাং প্রয় ায় নন। াঅধুননক াআাংযাজী ানথতযয ানুীরন মথথক াঅধুননক ানথতযয 

াননফামব গনত প্রকৃনত নতনন ানুধাফন কথযনছথরন। ান্ত্থয  বীলণ শ্রদ্ধ থয় যফীন্দ্র ৃনি প্রকযণথক মবথঙ মপরায 

াদযভ াআচ্ছা তরুণথদয নছর। াঅধুননথকযা যফীন্দ্র ানবভথনয ভুখাথেী নছথরন। ফাযফায াংয় এফাং াংয় 

উত্তযথণয থ খুাঁথজথছন কনফ। ুতযাাং াঅধুননথকযা তাাঁয াফজ্ঞায ফস্তু নছথরন না। ‚নযথল‛ কাথফযয ‚াঅগন্তুক‛ 

কনফতায় নতনন নরথখথছন-  
 

‚াঅজ মতাভাথদয কাথর 

প্রফাী ানযনচত াঅনভ। 

াঅভাথদয বালায াআাযা 

ননথয়থছ নূতন াথব মতাভাথদয ভুথখ। 

ঋতুয ফদর থয় মগথছ- 

[.................................] 

কাথরয চনথফথদয রাথগ মম কর াঅধুননক পুর 

াঅভায ফাগাথন মপাথট না ম। 

[..............................] 

তাাআ মতা াঅভাথক নদথত থফ 

ফথড়া নকছু দান 

দাথনয একান্ত্ দুাঃাথ‛।
২৭

 
 

     ‚ুনশ্চ‛ মতভনাআ এক াঅধুননক ৃনি। যফীন্দ্র ৃনি ফরথয়য প্রনতে য়া াঅধুননকথদয থে কিকয 

থয়নছর। কনফ ‚ুনশ্চ‛ কাথফযয ‚নূতন কার‛ কনফতায় নরথখথছন- 
 

‚াঅভায ফাণীথক নদথরভ াজ নযথয় 

মতাভাথদয নতুন ারাংকাথয  

মমখাথন াঅভায ুযাথনা কার াফগুনিত ভুথখ চথর মগর  

মমখাথন ুযাতথনয গান যথয়থছ নচযন্ত্ন থয়। 

াঅয, একরা াঅনভ াঅজ এাআ নতুথনয নবথড় মফড়াাআ ধাা্ক্কা মখথয় 

মমখাথন াঅজ াঅনভ াঅনছ কার মনাআ‛।
২৮

 
 

     াঅধুননথকযা যফীন্দ্রনাথথক প্রণাভ কথয এথগাথত চাাআথরন। ুধীন্দ্রনাথ তকব কযথরন-‚ তযা কনঠন 

যফীন্দ্রনাথথয থে মমটা মভাে, াঅভাথদয মেথত্র তা য়থতা ফবনাথয ূত্রাত‛।
২৯

 
 

     এাআ াযস্পানযকতা থে এক দূযে মথথক মায়। যফীন্দ্রনাথ াঅধুননক, াফযাআ তাাঁয ননথজয ভত। জীফথনয 

মলনদন মবন্ত্ এক নচযন্ত্নতাথক রারন  কথয মগথছন মথে। াংয় এথথছ,নকন্তু নফশ্বা যাখথত মচিা কথযথছন 

ভানফতায়। ‚বযতায াংকট‛ প্রফথন্ধ যফীন্দ্রনাথ উচ্চাযণ কথযথছন- ‚ভানুথলয প্রনত নফশ্বা াযান া। ম নফশ্বা 

মল মবন্ত্ যো কযফ‛।
৩০
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