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ভনলুযত্বেয ধাযণা : যফীন্দ্রদশত্বনয অঙ্গিত্বে এেঙ্গি ংঙ্গিপ্ত ঙ্গফত্বেলণ 

ড. ুঙ্গিত েুভায ভণ্ডর 

োঙ্গয ধযাে,দশন ঙ্গফবাগ, বফারুয েত্বরি, ঙ্গিভফি, বাযত 

Abstract: 

 Rabindranath Tagore was a profound thinker . he firmly believed that religion is a 

constitutional necessity of man . he was opposed to all kinds of instititutional religion . 

Main objective which I wanted to show that how Rabindranath concidard manusatta or 

manabdharma as a prime Religion of man .It is not like that Hindu or Muslim, it’s a wider 

aspect of human being. All kinds of instititutional religion is religion but not Religion of 

Man . The Religion of Man is Manusatta or Humanity . Rabindranath observes that in so 

far humanity is concerned, Dharma signifies the essential nature of man, In this short 

discourse, I would like to highlight Rabindranath’s philosophical realization towards the 

manusatta or manabdharma . 
 

      ভানুত্বলয াধাযণ ধভশ র ভনুলযে   এআ ধত্বভশয িনয এে বেঙ্গণয প্রাণীত্বে অভযা ভানুল ফত্বর গণয েঙ্গয   এআ ভনুলযে ধভশ 

নযানয ের প্রোয প্রাণীয বথত্বে ভানুলত্বে অরাদা েত্বয যাখ  প্রশ্ন ঈঠত্বত াত্বয এআ ভনুলযে ধভশঙ্গিয স্বরূ েী ? দাশঙ্গনেগণ 

এ ঙ্গফলত্বে নানা তত্ত্ব ঈস্থান েত্বযত্বেন  যফীন্দ্রনাত্বথয ঙ্গিন্তাে অভযা ‘ভনুলযে ফরত্বত ফুঙ্গি ৃিনীরতা   ৃিনীরতাত্বে 

ঙ্গতঙ্গন ‘ধভশ’ ফত্বর ঈত্বেখ েত্বযত্বেন  যফীন্দ্রনাথ ঙ্গেন্তু ‘ধভশ’ ফরত্বত প্রাঙ্গতষ্ঠাঙ্গনে ‘ধত্বভশ’য েথা ফত্বরনঙ্গন   যফীন্দ্রনাত্বথয োত্বে ধভশ 

বোন অিায-নুষ্ঠান নে, যফীন্দ্রনাথ ‘ধভশ’ ফরত্বত ভানুত্বলয ভনুলযেত্বেআ ঙ্গনত্বদশ েত্বযত্বেন  এআ প্রফত্বে ভূরত ভনুলযে ধভশ 

ঙ্গফলত্বে যফীন্দ্রনাত্বথয ভতাভত অত্বরাঙ্গিত ত্বফ   
 

      এআ ভনুলযে ত্বরা ভানুত্বলয ভত্বধয ন্তশঙ্গনঙ্গত ঙ্গি  তএফ ভনুলযে স্বীোয েযাআ র ভানুত্বলয ধভশাধনা   ভানুত্বলয দুঙ্গি 

ঙ্গদে রি েযা মাে  এেিা অত্মগত এফং যিা বূভাগত  বূভাগত ঙ্গদত্বেয স্বাবাফিাআ ভানুত্বলয োত্বে অর তয  এআ 

প্রত্বি এেঙ্গি যফীন্দ্রনাথ এেঙ্গি েঙ্গথত ফাণী ঈদ্ধৃত েত্বযত্বেন- 
 

‚ বেেি বপ্রেি ভনুলযত্বভতস ত্বতৌ ম্পযীতয ঙ্গফঙ্গফনঙ্গি ধীযঃ   

তত্বোঃ বেে অদদানয াধু ীেত্বত’থশাদ্  ম ঈ বপ্রত্বোফৃণীত্বত   
 

      ভানুত্বলয স্ববাত্বফ বেে অত্বে, বপ্রে অত্বে  ধীয ফযঙ্গি দুআত্বে ৃথে েত্বযন  ঙ্গমঙ্গন বেেত্বে গ্রণ েত্বযন ঙ্গতঙ্গন াধু, ঙ্গমঙ্গন 

বপ্রেত্বে গ্রণ েত্বযন ঙ্গতঙ্গন ুরুলাথশ বথত্বে ীন ন ‛
১
 ভানুত্বলয স্ববাফ ূণশতা াে বেে  বপ্রেত্বে ঙ্গনত্বেআ  ঙ্গপ্রেত্বফাধত্বে ভানুল 

প্রফৃঙ্গিয দ্বাযা গ্রণ েত্বয  এযয বপ্রেত্বে ভানুল বেত্বেয  ত্বি বমাগ েত্বয  প্রেৃঙ্গতগত স্ববাত্বফয ঈত্বয ভানুল ঙ্গনত্বিয অঙ্গত্মে 

স্ববাফত্বে ভমশাদা  ঙ্গদত্বে ভানুল ঙ্গনত্বিয ভত্বধয ফশোরীন ভনুলযধভশত্বে ঈরঙ্গি েত্বয   ভানুল ফযঙ্গিগত ের স্বাথশ ঙ্গযতযাগ 

েত্বয ঙ্গফশ্বগত েত্বভশয দ্বাযা ঈদ্বুদ্ধ ত্বফ  ভানুল ত্বে ঈঠত্বফ ঙ্গফশ্বেভশা  ঙ্গফশ্বগত অত্মায ভাধযত্বভ ব ত্বে ঈঠত্বফ ভাত্মা  যফীন্দ্রনাথ 

‘ভানুত্বলয ধভশ’ গ্রত্বে ফত্বরত্বেন- ‚ ফযঙ্গিগত স্বাথশ িড়প্রথাগত বযা োঙ্গিত্বে মাত্বফ তায প্রো, তত্বফআ ঙ্গফশ্বগত েত্বভশয দ্বাযা 
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ব ত্বফ ঙ্গফশ্বেভশা  ংোযত্বে ববাগঙ্গিত্বে ঈিীণশ ত্বফ তায বপ্রভ, তত্বফআ ঙ্গফশ্বগত অত্মীেতায ভানুল ত্বফ ভাত্মা  ভানুত্বলয 

এেিা স্ববাত্বফ অফযণ, নয স্ববাত্বফ ভুঙ্গি  ‛ 
 

       বফত্বদ ইশ্বযত্বে অঙ্গফঃ-প্রোস্বরূ ফত্বর ফণশনা েযা ত্বেত্বে, ঙ্গতঙ্গন অন ভৎ েীঙ্গতশত্বতআ তয  ভানুত্বলয স্ববাফ 

বআরূত্মাত্বে প্রো  জিঙ্গফে  ঐশ্বত্বমশয ঙ্গদে ঙ্গদত্বে ভানুত্বলয প্রো, ংত্বমাগয ীনতায প্রো  এখাত্বন প্রাণী িগত্বতয 

শুত্বদয ত্বি ভানুত্বলয াদৃয রি েযা মাে  ভানুল বখাত্বন তয, বূভাত্বে প্রো েত্বয বখাত্বন ব শুেুর বথত্বে অরাদা 

ফাঙ্গযে ঙ্গফলেভূ ীভায ভত্বধয অফদ্ধ থাত্বে  ভানুল ফযেভ ীভাত্বে ঙ্গতক্রভ েযায বিষ্টা েত্বয  
 

        এেিন গােত্বেয গান াথশে ে ভগ্রতা দ্বাযা, গান ঙ্গফস্তাত্বযয ংখযা দ্বাযা াথশে ে না  এেিন বেষ্ঠ গােত্বেয ের 

গান বখাত্বনআ ঙ্গযত্বভে, বমখাত্বন ুয, তার, েন্দ াভঞ্জয থাত্বে  বতভঙ্গন ভানুল প্রঙ্গতঙ্গনেত তায ং এয গঙ্গণ্ড োঙ্গড়ত্বে 

অত্মায ঙ্গদত্বে, ীত্বভয ঙ্গদত্বে এত্বগাত্বে  বৌন্দমশ, েরযাণ, তযাত্বগয ভাধযত্বভ স্বাথশগত ভানুলত্বে ঙ্গতক্রভ েত্বয ভানুল প্রো 

েত্বয তায অত্মাত্বে  
 

    ভানুল স্ববাফঙ্গিত্বে িানায বিষ্টা েত্বয  োযণ এআ স্ববাফ শুধুভাত্র িীফধশভ নে, ঙ্গনত্বিত্বে ঙ্গতক্রভ েত্বয মাো ত্বতযয 

অবান  এআ তযত্বে অেি েযায িনয নুীরত্বনয দযেৎ  যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন, ‚ প্রফৃঙ্গিয বপ্রযণাে অভযা মা আো েঙ্গয 

বআ বপ্রত্বেয আো ভানুত্বলয স্ববাত্বফ ফতশভান, অফায মা আো েযা ঈঙ্গিত বআ বেত্বেয আো ভানুত্বলয স্ববাফ  বেেত্বে গ্রণ 

েযফায দ্বাযা ভানুল ঙ্গেেু এেিা াে বম তা নে, ঙ্গেেু এেিা ে ‛ এআ ‘ে’ ঙ্গিঙ্গনিাআ ত্বরা তায ভনুলযত্বে ঈিযণ   ঙ্গনত্বিয 

েন্দভত্বতা বোন েত্বভশ ঙ্গরপ্ত ো ভাত্বনআ ভৎ োি এভন নে  বম েত্বভশ ের ভানুত্বলয ভিরাধন ে, বআ েভশআ অর 

েভশ জ্ঞাত্বনয প্রঙ্গত অগ্র ভানুত্বলয ঙ্গিযোত্বরয  জ্ঞান  েত্বভশয ঙ্গবতয ঙ্গদত্বে ঙ্গনিস্বাথশ ঙ্গফিশন ঙ্গদত্বে ভানুল খুুঁত্বি াে তায ভত্বনয 

ভানুলত্বে  এআ ভত্বনয ভানুলআ ত্বরা যভ বেত্বেয অদশ এফং ের ঐশ্বত্বমশয অধাযরূত্ব ইশ্বয  যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন           

‚ভানুত্বলয াধনা এে স্ববাফ বথত্বে স্ববাফান্তত্বযয াধনা  ফযাঙ্গিগত ংস্কায োঙ্গড়ত্বে মাত্বফ তায ঙ্গিজ্ঞাা, তত্বফআ ঙ্গফশ্বগত 

জ্ঞাত্বন প্রঙ্গতঙ্গষ্ঠত ত্বফ ভানুত্বলয ঙ্গফজ্ঞান ‛ 
 

     প্রত্বোিত্বনয বম ীভা বিাত্বে োঙ্গড়ত্বে মাোআ র ভানুত্বলয প্রাণণশ্বত্বমশযয ঙ্গযিে  োঙ্গত্বে মাো ংআ অনন্দ, স্বাস্থয  

ঙ্গিয ঙ্গফেঙ্গত বৌন্দমশ  এআ বৌন্দমশত্বে ভানুল ঙ্গনত্বিআ ৃঙ্গষ্ট েত্বয  যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন ‚ভানুল অন ভানঙ্গফেতাযআ 

ভাত্মযত্বফাধ ফরম্বন েত্বয অন বদফতাে এত্ব বৌত্বিত্বে  ভানুত্বলয ভন অন বদফতাে অন ভানফত্বেয প্রঙ্গতফাদ েযত্বত 

াত্বয না ‛ ঙ্গতঙ্গন অয ফত্বরন বম ‚ অভযা ত্ত্বাভাত্রাত্বে বম বাত্বফ বমখাত্বনআ স্বীোয েঙ্গয বিা ভানুত্বলয ভত্বনযআ স্বীেৃঙ্গত ‛ 

যভাত্মায ঈরঙ্গি েত্বরয অত্মায াঙ্গফশে ঈরঙ্গিয বমাগপর  বআিনয যভাত্মায ন্তত্বযআ অভাত্বদয ের আঙ্গন্দ্রেগুঙ্গরয 

অবা  অভযা ফাস্তফ িগতত্বে আঙ্গন্দ্রত্বেয দ্বাযা প্রতযি েঙ্গয এফং যাত্মাত্বে অভযা বপ্রভভে নুবত্বফয দ্বাযা িানত্বত াঙ্গয  

অভযা ঙ্গতা ভাতায ূত্র ধত্বয িীফত্বন প্রথভ বপ্রত্বভয অস্বাদ াে, তাযয ধীত্বয ধীত্বয বপ্রত্বভয দীিা ভানুলত্বে যভিায 

ঈরঙ্গিত্বত ঈনীত েত্বয   োযণ ফাস্তফ িীফত্বনয ের বপ্রত্বভয ভত্বধয েঙ্গড়ত্বে থাত্বে তাুঁযআ বপ্রত্বভয ভঙ্গভা  এআ যভাত্মায 

েভশস্থান ঙ্গনণশে েযত্বত ঙ্গগত্বে যফীন্দ্রনাথ প্রিঙ্গরত ঙ্গফশ্বাত্বয েথা ফত্বরনঙ্গন   ঙ্গতঙ্গন ফত্বরত্বেন ‚ বআ ঙ্গতৃতভ ঙ্গফত্বল বোত্বনা স্বত্বগশ 

বনআ, ঙ্গফত্বল বোত্বনা বদোত্বর ফদ্ধ আঙ্গতাত্ব বনআ, আঙ্গন ঙ্গফত্বল বোত্বনা ভানুত্বল এেদা ফতীণশ নন, আঙ্গন বপ্রত্বভয ম্বত্বে 

ভানত্বফয বূতবঙ্গফলযৎত্বে ূণশ েত্বয অত্বেন ঙ্গনঙ্গখর ভানফত্বরাত্বে ‛ থশাৎ আঙ্গন বোন ফতায নন, আঙ্গন বোন ভাুরুল নন, আঙ্গন 

ত্বরন ভানুত্বলয ন্তত্বযয ুরুল,  আঙ্গন ের ভানুত্বলয ভত্বধযআ ঙ্গফযাি েত্বযন  আঙ্গন অভাত্বদয েরত্বে ত্বথ বফয েত্বযত্বেন 

ঙ্গিযতত্বয  মঙ্গদ ব থ ফড় েঙ্গঠন ফড় দুঃত্বখয তফু এঙ্গগত্বে িত্বরত্বে ূণশতায ঙ্গদত্বে  ঙ্গতঙ্গন ফত্বরত্বেন এআ থ িরা  ‚ত্বতযয 

বথত্বে ত্বতযয ঙ্গদত্বে, েোয বথত্বে বিযাঙ্গতয ঙ্গদত্বে, ভৃতুযয বথত্বে ভৃত্বতয ঙ্গদত্বে, দুঃত্বখয ভধয ঙ্গদত্বে, তযায ভধয ঙ্গদত্বে ‛ 

এআ থ ত্বরা ঙ্গিযোত্বরয, ঙ্গিযঙ্গদত্বনয, এআ থ িরায ভত্বধয ঙ্গদত্বেআ ভানুত্বলয ধভশািযণ  ভানুত্বলয িীফত্বন ঙ্গনঙ্গদশষ্ট এেিা রিয 

থাত্বে এফং বআ রিযত্বে বেন্দ্র েত্বয ভানুল থ বফত্বে এঙ্গগত্বে মাে, ঙ্গেন্তু ত্বথ নানা ফাধা থত্বে খঙ্গণ্ডত েযায বিষ্টা েত্বয , 

তফু ভানুল এআ ফাধাত্বে ঙ্গতক্রভ েত্বয াভত্বনয ঙ্গদত্বে এঙ্গগত্বে িত্বর, তীত ঙ্গবজ্ঞতা অভাত্বদয ঙ্গনেি ঙ্গফলত্বেয এেঙ্গি 

ফশিনীন রূ ঈস্থাঙ্গত েত্বয  এআ রূ াফশিঙ্গণে ে না  পত্বর থশ, ফুঙ্গদ্ধ, ঙ্গফজ্ঞান ভানুত্বলয ধভশত্বে যিা েযত্বত াত্বয না  

নানা অঘাত এত্ব রাত্বগ ভানফধত্বভশয ঈয  অভযা যফীন্দ্রনাত্বথয ঙ্গশুতীত্বথশয েঙ্গফতাগুঙ্গরত্বত েথা ঈত্বেখ েযত্বত াঙ্গয  

েঙ্গফতাগুঙ্গরত্বত যফীন্দ্রনাথ বদঙ্গখত্বেত্বেন  ঙ্গেবাত্বফ ভানফ ধত্বভশয ঈয অঘাত ফত্বে অত্বে  
 



ভনুলযত্বেয ধাযণা : যফীন্দ্রদশত্বনয অঙ্গিত্বে এেঙ্গি ংঙ্গিপ্ত ঙ্গফত্বেলণ                                                            ুঙ্গিত েুভায ভণ্ডর 
 

Volume- VI, Issue-IV                                                    April 2018        26 

       ঙ্গিযঙ্গথে ভানুত্বলয মাত্রাত্বথ অত্বরা-অুঁধাঙ্গয বখরা িরত্বতআ থাত্বে াযািীফন ধত্বয, এ বমন বল ফায নে   তফু ত্বথয 

বম ফাধা বিা তয   ের ফাধা ঙ্গতক্রভ েত্বয বপ্রত্বভয তীত্বথশ বৌোত্বনািা তয  ভ্রান্ত ঙ্গফশ্বা ত্বে মাত্রাত্বথয ানাাঙ্গনয 

ভূর োযণ  অভযা ত্বনে ভে ঙ্গনত্বিত্বদয ভতঙ্গিত্বে িূড়ান্ত ফত্বর ধত্বয ঙ্গনআ  যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন ‚ ঙ্গনতয অদশত্বে েদ্ধা েঙ্গয 

ফত্বরআ ধভশভতত্বে ঙ্গনতয ফত্বর স্বীোয েযত্বত ত্বফ এভন েথা ফরা িত্বর না ‛ এেভাত্র ভানুলআ প্রত্বোিত্বন ভত্বতয ফদর ঘিাত্বত 

াত্বয  যফীন্দ্রনাথ এখাত্বন এেিা তুরনা বিত্বনত্বেন- জফজ্ঞাঙ্গনে ভত ফশদা যীিাাত্বি ে ফত্বর এখন অয বেঈ ফত্বরন না 

বম ূমশ ৃঙ্গথফীয িাঙ্গযঙ্গদত্বে বঘাত্বয, বতভঙ্গন ভানুত্বলয অিযত্বণয ঙ্গফঙ্গধ যীিাাত্বি  ঙ্গনতয অদত্বশয ত্বি তাত্বে বগারাত্বনা 

ঙ্গঠে ত্বফ না  ভানুল প্রত্বোিনত্বফাত্বধ ঙ্গনঙ্গদশষ্ট ভত্বতয ুনযঙ্গফিায েত্বয, মঙ্গদ এিা না েযা ে তাত্বর াম্প্রদাঙ্গেে ঙ্গফত্বযাধ বদখা 

বদে ‛ 
  

     ভত্বগ্রয ঈরঙ্গি ত্বথ এআ ংেীণশ িুদ্রতা ফাধা ত্বে দাুঁড়াে  ীভত্বিতনা িাগ্রত থােত্বর ম্প্রদাে বিতনা বআ ঙ্গফযাত্বিয 

ভত্বধয ভঙ্গিত েত্বয বনো ম্ভফ  শুধু ম্প্রদাে বিতনা নে, ফযঙ্গিত্বিতনা ফৃৎিাে ঙ্গভঙ্গরত ে ফত্বরআ ভানুল ঙ্গফত্বেদয 

ূণশতা বত্বর তাত্বত যাবফ বনআ োযণ, অভাত্বদয াধনা ফশভানত্বফয াধনা  
 

     যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন “‚ অন ত্ত্বায ঙ্গযিত্বে ভানুত্বলয বালাে দুঙ্গি নাভ অত্বে   এেঙ্গি ৎ, অয এেঙ্গি অত্মা   

প্রদীত্বয ত্বি এেঙ্গিত্বে ত্বি অেঙ্গিত্বে তুরনা েযা মাে, অয এেঙ্গিত্বে ঙ্গখায ত্বি   প্রদী অনায বতর ংগ্র েত্বয   

অনায ঈাদান ঙ্গনত্বে প্রদীত্বয ফািায দয, বোনিায দয বানায, বোনিায ভাঙ্গিয   ঙ্গখা অনাত্বেআ প্রো েত্বয,  এফং 

তাযআ প্রোত্ব অয “ ভস্তআ প্রোঙ্গত   প্রদীত্বয ীভাত্বে ঈিীণশ ত্বে ব প্রত্বফ েত্বয ঙ্গনঙ্গখত্বরয ভত্বধয  ‛ ফযঙ্গিরূী 

প্রদীত্বয অধায নরম্বন েত্বযআ অত্মারূী ঙ্গখা েরত্বে অত্বরাঙ্গেত েযত্বর িগত্বতয ফযাাত্বয বআ অত্বরায াত্ব বোি  
 

     স্ববািভশ মখন িা ফা অত্মায ঙ্গনগ্রত্বয োযণ ে   তখন অিযণঙ্গফঙ্গধয ুত্বণয ভির িশন ম্ভফ নে   স্ববাফধভশ নুমােী 

স্ববাঙ্গফে প্রফৃঙ্গি র ক্রুনন, ঙ্গেন্তু ভানুল ফত্বর ‚ ক্রুত্বে িভা েত্বযা  ’ ‚ ক্রুত্বে িভা েযা িীফধত্বভশয িনয াঙ্গনেয ত্বর 

ভানফধত্বভশয ত্বি ঈৎেলশ রিণ  ‛ ভানুত্বলয এআ স্ববাত্বফ ভত্বত্ত্বয প্রো ঘত্বি   ভত্ত্বআ ত্বে ভানুত্বলয অর ধভশ   যফীন্দ্রনাথ 

ফত্বরত্বেন, ‚ত্বতযয ধভশ ফরত্বত বফািাে ভানুত্বলয ভত্বধয বম তয তাুঁযআ ধভশ , ভানুত্বলয ভত্বধয বম ভৎ তাুঁযআ ধভশ  মুদ্ধ েযত্বত 

ঙ্গগত্বে ভানুল মঙ্গদ তাুঁত্বে স্বীোয েত্বয তত্বফ বোত্বিা ঙ্গদত্বে তায ঙ্গিত ত্বর ফত্বড়া ঙ্গদে বথত্বে তায ায  ঈেযত্বণয ঙ্গদত্বে 

তায ঙ্গঙ্গদ্ধ, ভৃত্বতয ঙ্গদত্বে ব ফঙ্গিত ‛ 

 

           ভানুত্বলয ধত্বভশয এআ ঈৎেলশ রিণ বফৌদ্ধধত্বভশ যভ ঙ্গবফযঙ্গি রাব েত্বযত্বে  ‘ধম্মত্বদ’ ফরা ত্বেত্বে মুত্বদ্ধ িেীয 

বথত্বে অত্মািেীআ বষ্ট  

‚ বমা স স নং স ত্বন িাত্বভ ভানুত্বল ঙ্গিত্বন  

এেি বিমযভিানাং  বফ িাভিুিত্বভা ‛ 

মুত্বদ্ধ ত ত ভানুলত্বে ঙ্গমঙ্গন িে েত্বযন ঙ্গতঙ্গনআ ত্বরন বষ্ট  বফৌদ্ধধত্বভশ অত্মাুখাঙ্গবরঙ্গলত্বদয প্রঙ্গত াফধান ফাণী রি েযা মাে 

– 

‚ুখ োভাঙ্গন বূতাঙ্গন বমা  দত্বেন ঙ্গফঙ্গংঙ্গত  

ত্বনা ুখত্বভাত্বনা বচ্চ বান রবত্বত ুখং  

ুখোভঙ্গন বূতাঙ্গন বমা দে ঙ্গংঙ্গত, 

ত্বনা ুখত্বভাত্বনা বচ্চ বা রবত্বত ুখং  ‛ 

থশাৎ অত্মাুখাঙ্গবরাঙ্গল ত্বে ফযঙ্গি ুখ প্রতযাী িীফত্বে দে ঙ্গদত্বে ঙ্গংায অেে বনে, ব যত্বরাত্বে বোন ুখ রাব েত্বয 

না, অয বম ফযঙ্গি অত্মুখাঙ্গবরঙ্গল ত্বে ুখ প্রতযাী িীফত্বে দে দ্বাযা ঙ্গংায অেে বনন না ঙ্গতঙ্গন যত্বরাত্বে ুখ রাব 

েত্বযন  
 

     এেিন ধাঙ্গভশে ঙ্গমঙ্গন ধত্বভশয ভস্ত অিায নুষ্ঠান বভত্বন িত্বরন, ঙ্গতঙ্গন বেভন েত্বয াত্বয ত্বথ এঙ্গগত্বে মান তায 

ঈদাযণ অভযা বদত্বখঙ্গে ‘ঙ্গফিশন’ োফযনাত্বিয   দািাযী বঙ্গিভান িেঙ্গংত্বয স্রষ্টা যঘুঙ্গত ঙ্গেেুত্বতআ ধভশিাযী ত্বত াত্বযন 

না , থি ঙ্গতঙ্গন ফঙ্গরপ্রথা ফে েযায অত্বদত্বয ঙ্গফত্বযাঙ্গধতা েযত্বত ঙ্গগত্বে ে ত্বে ত্বড়ত্বেন  নযঙ্গদত্বে বপ্রত্বভ ঐোঙ্গন্তেবাত্বফ 

বঙ্গিভান িেঙ্গং গুরুয অত্বদত্বে রঙ্ঘনীে ফত্বর বভত্বন অত্মাঙ্গফিশত্বনয ত্বথ জিতনয ঙ্গপঙ্গযত্বে ঙ্গদত্বেত্বে গুরুত্বে, তখনআ 
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বপ্রভধভশ প্রঙ্গতঙ্গষ্ঠত ত্বেত্বে  ভৃতুযআ িেঙ্গংত্বয এফং তায অদশত্বে নতুন িীফন দান েত্বযত্বে  বদফতায ঈত্বেত্বয ঙ্গনত্বফদত্বনয 

িনয ভাহৃত পুর ঈৎঙ্গগশত ত্বেত্বে ভানফমাত্রী িেঙ্গংত্বয িযত্বণ  এখাত্বন অভযা বদখরাভ প্রথাধত্বভশয ত্বি মুত্বদ্ধ ভানুত্বলয 

ধভশ িেরাব েত্বযত্বে, িে ত্বেত্বে ভানত্বফয, িে ত্বেত্বে যভভানত্বফয  
 

        যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন ‚ ‘ে’ এফং ো ঈঙ্গিত এআ দ্বন্দ্ব ভানফ-আঙ্গতাত্বয অযম্ভোর বথত্বেআ প্রফরত্বফত্বগ িরত্বে, তায 

োযণ ঙ্গফিায েযত্বত ঙ্গগত্বে ফত্বরঙ্গে- ভানুত্বলয ন্তত্বয এে ঙ্গদত্বে যভভানফ অয “এে ঙ্গদত্বে স্বাথশীভাফদ্ধ িীফভানফ, এআ 

ঈবত্বেয াভঞ্জযত্বিষ্টাআ ভানফ-ভত্বনয নানা ফস্থা-নুাত্বয নানা অোত্বয প্রোত্বয ধভশতন্ত্ররূত্ব ঙ্গবফযি ‛ 
 

     ভানুত্বলয েরযাণ েভনা ের ভানুত্বলয দ্বাযা ে না   যভভানফ ভত্বনয দ্বাযা এআ ধযত্বনয ঙ্গিন্তা ম্ভফ   এখাত্বন মা ‘ে’ 

এয বতয মা ‘ ো ঈঙ্গিত’ এয বোন িােগা বনআ   ‘ো ঈঙ্গিত’ র যভভানত্বফয ঙ্গফলে অয ‘ে’ ত্বে িীফভানত্বফয 

ঙ্গফলে   মা ‘ে’ তাআ ঙ্গনত্বে ংায েযত্বত ফত্বঙ্গেত্বরন ঙ্গফিশত্বনয যঘুঙ্গত এফং ‘ ো ঈঙ্গিত’ তায ঙ্গদে ঙ্গনত্বদশ েযত্বত 

ফত্বঙ্গেত্বরন িেঙ্গং   িেঙ্গং ফযঙ্গিীভায ঈত্বয ঈত্বঠ ভানফ বযতাত্বে ঈদ্ভাঙ্গত েযায বিষ্টা েত্বযঙ্গেত্বরন  িেঙ্গংত্বয 

ভত্বতা যফীন্দ্রনাথ তযাগ স্বীোত্বযয েথা স্মযণ েত্বযত্বেন   ঙ্গতঙ্গন ফত্বরত্বেন- ‚ ভানুল োন্ত মাত্রা েযত্বে ন্নফত্বেয িনয নে, 

অনায ভস্ত ঙ্গি ঙ্গদত্বে ভানফত্বরাত্বে ভাভানত্বফয প্রঙ্গতষ্টা েযফায িত্বনয, অনায িঙ্গির ফাধায বথত্বে অনায ন্তযতভ 

তযত্বে ঈদ্ধায েযফায িত্বনয; বআ ঙ্গতয মা তায ুঙ্গঞ্জত দ্রফযবাত্বযয বিত্বে ফত্বড়া, তায ভস্ত েৃতেত্বভশয বিত্বে ফত্বড়া, তায 

ভস্ত প্রথা ভত ঙ্গফশ্বাত্বয বিত্বে ফত্বড়া, মায ভৃতুয বনআ, মায িে বনআ  ‛ 
 

      ইশ্বত্বযয গুণাফরী ঙ্গনি ন্তত্বয োন েযাআ ত্বরা ঙ্গতযোত্বযয ইশ্বয াধনা এআ েথাগুঙ্গর যফীন্দ্রনাথ তাুঁয বরখায ভত্বধয 

ঙ্গদত্বে ফায ফায ফরায বিষ্টা েত্বযত্বেন   ংোযত্বে ভন বথত্বে ভুত্বে বপত্বর ভানুল বূভাত্বে ঈরঙ্গি েযায বিষ্টা েত্বয   

যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন- ‚বূভা-অাত্বয ঙ্গফাত্বয অিাত্বয ঙ্গফিাত্বয ববাত্বগ জনফত্বদয ভত্বন্ত্র তত্বন্ত্র নে   বূভা-ঙ্গফশুদ্ধ জ্ঞাত্বন, ঙ্গফশুদ্ধ বপ্রত্বভ, 

ঙ্গফশুদ্ধ েত্বভশ   ফাআত্বয বদফতাত্বে বযত্বখ স্তত্বয নুষ্ঠাত্বন ূত্বিািাত্বয াোত্বঠ ফাঙ্গযে ঙ্গফঙ্গধঙ্গনত্বলধ-ারত্বন ঈানা েযা ি, 

ঙ্গেন্তু অনায ঙ্গিন্তাে, অনায েত্বভশ, যভ ভানফত্বে ঈরঙ্গি  স্বীোয েযা ফ বিত্বে েঙ্গঠন াধনা ‛ 
 

        ভন বথত্বে ংোয দূয েযত্বত াযত্বরআ যভভানত্বফয োত্বে বৌুঁোত্বনা ম্ভফ  যফীন্দ্রনাথ ফত্বরত্বেন-‚ ভানুল অন 

ফযঙ্গিগত ংস্কাযত্বে ায ত্বে বম জ্ঞানত্বে াে, মাত্বে ফত্বর ঙ্গফজ্ঞান, বআ জ্ঞান ঙ্গনঙ্গখর ভানত্বফয, তাত্বে ের ভানুলআ স্বীোয 

েযত্বফ, বআ িনয তা েত্বদ্ধে   বতভঙ্গন ভানুত্বলয ভত্বধয স্বাথশগত অঙ্গভয বিত্বে বম ফত্বড়া অঙ্গভ বআ-অঙ্গভয ত্বি েত্বরয ঐেয, 

তায েভশ েত্বরয েভশ   এেরা অঙ্গভয েভশআ ফেন, ের অঙ্গভয েভশ ভুঙ্গি   অফায ফাঈরযা ফত্বর – 

ভত্বনয ভানুল ভত্বনয ভাত্বি েত্বযা ত্বিলণ  ..... 

এেফায ঙ্গদফািিুয খুত্বর বগত্বর বদখত্বত াঙ্গফ ফশঠাআ   

বআ ভত্বনয ভানুল ের ভত্বনয ভানুল, অন ভত্বনয ভাত্বি তাুঁত্বে বদখত্বত বত্বর েত্বরয ভত্বধযআ তাুঁত্বে াো মাে ‛ 
 

          এখাত্বন ফাঈরত্বদয ত্বি ব্রাহ্মণ যাভানত্বন্দয েত্বভশয ঙ্গভর রি েযা মাে  ঙ্গভর রি েযা মাে বগৌতভফুত্বদ্ধয ঈত্বদত্বয, 

অফায মীশুঙ্গিত্বেয ঈঙ্গিয ঙ্গভর রি েযা মাে  যাভানন্দ এেঙ্গদন নাবা িোরত্বে, ভুরভান বিারা েফীযত্বে, যঙ্গফদা 

িাভাযত্বে অঙ্গরিণ েত্বয অন বফড়াত্বে ঙ্গতক্রভ েত্বযঙ্গেত্বরন  ব্রাহ্মণত্বদয বশৎনায ভাত্বি ঙ্গতঙ্গন ফরত্বত বত্বযঙ্গেত্বরন 

‚বাম্ ’  এআ ত্বতযয ফত্বর ঙ্গতঙ্গন বঙ্গযত্বে বগঙ্গেত্বরন িুদ্র ংস্কাযিাত ঘৃণাত্বে  এআ ঘৃণয ংাযআ ভানুত্বলয ভত্বধয ববদ 

ঘঙ্গিত্বে ভািত্বে অঘাত েত্বয  ঙ্গমশুঙ্গিে ফত্বরঙ্গেত্বরন ‘বাম্ ’ থশাৎ অঙ্গভ এফং অভায যভঙ্গতা এেআ   ঙ্গতঙ্গন ৃঙ্গথফীয 

ের ভানুলত্বে ভানবাত্বফ বাত্বরাত্বফত্ব ঙ্গেত্বরন  ঙ্গতঙ্গন ং ীভা ঙ্গতক্রভ েত্বয যভভানত্বফয ত্বি ঙ্গনত্বিত্বে ত্ববদ 

বাফত্বতন  বগৌতভফুদ্ধ ঙ্গংা, ত্রুতা তযাগ েত্বয িগত্বতয প্রঙ্গত জভত্রী স্থান েযায েথা ফত্বরঙ্গেত্বরন  
 

      যফীন্দ্রনাত্বথয বালাে ফরা মাে-অন িীফনত্বে াথশে েত্বয তুরত্বত ত্বফ েত্বভশয ভাধযত্বভ   ীভ তযত্বে ফাস্তফ ত্বতয 

রূান্তঙ্গযত েযত্বত ত্বফ, এেভাত্র ভঙ্গভাঙ্গিত ভানুলআ াত্বয বআ েত্বভশয ঙ্গযিে ঙ্গদত্বত   ঙ্গতঙ্গন অয ফত্বরত্বেন ‘ ‚ ঙ্গেত্বয 

বিাত্বয ভানুল প্রাণত্বে েত্বযত্বে তুে, দুঃখত্বে েত্বযত্বে ফযণ, নযাত্বেয দুদশান্ত প্রতাত্বে ঈত্বিা েত্বযত্বে ঙ্গফনা ঈেযত্বণ, ফুে 

বত্বত ঙ্গনত্বে ঙ্গফিাত্বযয দুঃ ভৃতুযত্বর   তায োযণ, ভানুত্বলয ভত্বধয শুধু বেফর তায প্রাণ বনআ   অত্বে তায ভঙ্গভা  ের 

প্রাণীয ভত্বধয ভানুত্বলযআ বেফর ভাথা তুত্বর ফরফায ঙ্গধোয অত্বে, বাম্    বআ ঙ্গধোয িাঙ্গতফণশঙ্গনঙ্গফশিাত্বয ের 

ভানুত্বলযআ  ঙ্গতঙ্গন ঙ্গিঙ্গতত্বভান বত্বনয ফাঈত্বরয বআ ঙ্গফখযাত ফাণী ঈচ্চাযণ েত্বযত্বেন- 
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িীত্বফ িীত্বফ িাঙ্গো বদঙ্গখ ফআ বম তায ফতায, 

 তুআ নূতন রীরা েী বদখাঙ্গফ মায ঙ্গনতযরীরা িভৎোয   
 

প্রঙ্গতঙ্গদনআ ভানফ-ভাত্বি এআ ংখয ভানুল জ্ঞাত্বন-বপ্রত্বভ তযাত্বগ নানা অোত্বযআ ঙ্গযত্বভেত্বে প্রো েযত্বে‛   
 

      ভানুল ঙ্গযত্বভেত্বে প্রো েযফায াধনাে ফশদা ভগ্ন, এয বথত্বে ভানুত্বলয ভুঙ্গি বনআ   ভুঙ্গি, স্বগশ,াঙ্গন্ত আতযাঙ্গদয িনয 

ভঙ্গন্দয, ভঙ্গিদ, গীিশাে ঙ্গগত্বে  ঈানা েযায দযোয বনআ   ঙ্গতঙ্গন ফরত্বতন েত্বভশয ভত্বধয ঙ্গদত্বেআ ভানুলত্বে ভুঙ্গি খুুঁিত্বত ত্বফ, 

এআ বম িরাভানতায ধভশ এিাত্বেআ যফীন্দ্রনাথ ভানুত্বলয ধভশ ফত্বর ঈত্বেখ েত্বযত্বেন   তাুঁয ধভশ ভঙ্গন্দয, ভঙ্গিদ, গীিশাে ঙ্গদত্বে 

ঈানা েযায ধভশ নে   যফীন্দ্রনাথ ঙ্গনত্বি ব্রাতয  ভন্ত্রীন ঙ্গেত্বরন   ঙ্গতঙ্গন ফত্বরত্বেন- 

‚শুত্বনঙ্গে মাুঁয নাভ ভুত্বখ ভুত্বখ, 

ত্বযঙ্গে মাুঁয েথা নানা বালাে নানা াত্বে, 

ঙ্গতঙ্গনআ অভায ফযণীে প্রভাণ েযফ ফত্বর..... 

বেননা, অঙ্গভ ব্রাতয, অঙ্গভ ভন্ত্রীন   

ভঙ্গন্দত্বযয রুদ্ধদ্বাত্বয এত্ব অভায ূিা 

বফঙ্গযত্বে িত্বর বগর ঙ্গদগত্বন্তয ঙ্গদত্বে- 

ের বফড়ায ফাআত্বয, 

নিত্রখঙ্গিত অোতত্বর, 

ুষ্পখঙ্গিত ফনস্থঙ্গরত্বত, 

বদাায-িনায ঙ্গভরন-ঙ্গফযত্বয 

বফদনা ফেুয ত্বথ  .... 

অভায গাত্বনয ভত্বধয ঙ্গিত ত্বেত্বে ঙ্গদত্বন ঙ্গদত্বন 

ৃঙ্গষ্টয প্রথভ যয অত্বরাত্বেয প্রো 

অয ৃঙ্গষ্টয বল যয বাত্বরাফাায ভৃত   

অঙ্গভ ব্রাতয অঙ্গভ ভন্ত্রীন ‛ 
 

      ঈত্বযয অত্বরািনা বথত্বে বফািা মাে স্ববাফ-ধভশ ফরত্বত যফীন্দ্রনাথ অিায ঙ্গক্রো-ফঙ্গশবূত ভনুলযে বফাধত্বেআ ফুত্বিত্বেন, 

থশাৎ ঙ্গফত্বল প্রোয াম্প্রদাঙ্গেে ববদফুঙ্গদ্ধদীণশ তীঙ্গন্দ্রে ংস্কাযত্বে ধভশ ফত্বর স্বীোয েত্বযনঙ্গন   এআ ধত্বভশয ভূর রিয ভনুলযে 

বফাত্বধয িাগযণ   এআ িাগযণ ফযেত্বভয ংেীণশতা বথত্বে ভানুলত্বে ভুি েত্বয   

 

াদিীোঃ- 

১  ভানুত্বলয ধভশ, যফীন্দ্র-যিনাফরী, দভ খণ্ড, ঙ্গফশ্ববাযতী, ৃষ্ঠা-৬২৯   

২  ঐ, ৃষ্ঠা - ৬৩০   

৩  ঐ, ৃষ্ঠা -৬৩০   
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১০  ঐ, ৃষ্ঠা “ ৬৩৭   

১১  ঐ, ৃষ্ঠা “ ৬৩৭   

১২  ঐ, ৃষ্ঠা “ ৬৩৮   

১৩  ঐ, ৃষ্ঠা “ ৬৩৯   
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১৪  ঐ, ৃষ্ঠা “ ৬৩৯   

১৫  ধম্মদ, বোে ংখযা “ ১০৩   

১৬  ঐ ,ত্বোে ংখযা”১৩১-৩২   

১৭  যফীন্দ্রনাত্বথয ভানুত্বলয ধভশ, নিীদা খাতুন, ফাংরা এোত্বডভীয ঙ্গনত্বফদন : যফীন্দ্রনাথ ঠােুয, ৃষ্ঠা “ ২৫৯   

১৮  ভানুত্বলয ধভশ, যফীন্দ্র-যিনাফরী, দভ খণ্ড, ঙ্গফশ্ববাযতী, ৃষ্ঠা -৬৪০   

১৯  ঐ, ৃষ্ঠা -৬৪১   

২০  ঐ, ৃষ্ঠা -৬৪৩   

২১  ঐ, ৃষ্ঠা -৬৪৩   

২২  ঐ, ৃষ্ঠা “ ৬৪৭   

২৩  ত্রুি, ১৫ ংখযে েঙ্গফতা, যফীন্দ্র-যিনাফরী, দভ খণ্ড, ঙ্গফশ্ববাযতী, ৃষ্ঠা “ ১২৭-৩১   

  

গ্রেঞ্জী: 

১  যফীন্দ্র-যিনাফরী ( ঙ্গদ্বতীে, িতুথশ, প্তভ, দভ  িতুদশ খণ্ড ), ঙ্গফশ্ববাযতী, ুনঃভুদ্রণ, বৌল ১৪১৭   

২  ঘিে, েরযাণীঙ্কয, ভানুত্বলয ধভশ  যফীন্দ্রদশন, যত্নাফরী, েরাোতা, ২০১৩   

৩  ঙ্গনেগী, বগৌতভ, যফীন্দ্রনাথ  ভানুত্বলয ধভশ, ঙ্গবমান াফঙ্গরাশ, প্রথভ প্রো-১৪২০   

৪  বাোয, যঙ্গফন্দ, ভানফধভশ  ফাংরা োত্বফয ভধযমুগ, ুস্তে ঙ্গফঙ্গণ, েরোতা, িভ ভুদ্রণ- ১৯৯৯   

৬  ফত্বন্দযাাধাে, ঙ্গযন্মে, ঈঙ্গনলদ্   যফীন্দ্রনাথ, নফত্র প্রোনী, েরোতা, তৃতীে ভুদ্রণ ২৫ব িানুোঙ্গয, ১৯৯৫   

 

 


