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Abstract : 

Whenever we utter the name Rabindranath, an image of a  sage like bright, noble personality 

appears in the eyes of our mind, who is much speculated both in our own country and the 

aboard. Many a scholars and critics have discussed much about him. Almost all Bengali 

speaking people living all over like the world got a close connection with Rabindranath. 

Rabindra literature and philosophy pervade a special place in the memories, culture and 

minds of Bengalee. This is a very small attempt on the part of this scholarly discussion about 

how the mode of Rabindra - discussion has covered the sky at our inner self in the previous 

two decades, it means from 1991 to 2010. Though this present scholarly discussion is a very 

small endeavour in comparison to the whole wide area of Rabindra - discussion and its field. 

Yet there is no bound of our learning about Rabindranath and his life. He is a unique 

precedent of Bengali language and culture. Only he can provide us the means of life even in 

such a difficult time. This scholarly discussion has given importance on some specific areas 

keeping in mind the specific much discussed topics about Rabindranath found in last 2 

decades. Not only the literature, aesthetic and beauty of Rabindra writings but also the 

thoughts and ideas like – Rabindranath as a human being, rabindranath as an other 

personality, Rabindranath as a worker, Rabindranath as a protester - are given more 

importance in last 2 decades of Rabindra-discussion. How much these topics are relevant in 

the field of literary criticism and in our day to day queries is also shown in this discussion. 

      It is also shown in this discussion how much Rabindra-discussion influenced the minds of 

Bengalee people regarding the various discussions about Rabindranath Tagore published in 

several Bengali language journals and books in the last decade of 20
th

 and first decade of 21 

century. Besides this, in newspaper journals, institutes, art and culture, how much 

Rabindranath is relevant in our life till now is also highlighted in this present discussion. 

Getting involved in Rabindra-study, modern readers are searching many unknown or hidden 

sides or informations about him. The taste of modernity, profound knowledge and new insights 

which are found in Rabindra-writings utterly spell bound the the generous readers. In this way 

the exuberance to know about Rabindranath Tagore is gradually developing. Doing this, 

people living in our own country and all over the world are worshiping Rabindranath Tagore 

and his valuable works. 
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    যফীন্দ্রনাথ ফাঙাবর-হৃদকয়য াক্ষয় ম্পদ। দদক দদক োকর োকর এাআ ভানুলবিকে বনকয় াঅকরাচনা এফাং 

ভাকরাচনা েভ য়বন। ফতচভান ভকয়য দপ্রক্ষাকি দাাঁবড়কয় দাআ ধাযা াঅজ ফভান। দোথা দমন এাআ 

ভানুলবিকে াঅভযা চাাআ ফা না চাাআ, বিে াঅভাকদয ভকন িাাঁাআ েকয দনয়। দুাঃকে-ুকে, ভান-াববভাকন, দপ্রভ-

বফযক, ভানফতায় যফীন্দ্রনাথ দমন াঅভাকদয াঅশ্রয় কয় কি াঅয এাআ াঅশ্রয়কে প্রশ্রয় দদফায াঅনকে ািে 

দমন নফ াঅনকে াঅপ্লুত কয় েরভ ধযায প্রয়া ায়। যফীন্দ্র াঅকরাচনা  ভাকরাচনায যবণকত বফববন্ন 

ত্রবত্রোয াফদান াবফস্মযণীয়। নতুন নতুন বচন্তা  দচতনাকে তুকর ধযা, নানা বদে দথকে যফীন্দ্রনাথকে 

বাফকত  বাফাকত ববেকয়কছ ফাাংরাবালায় ভুবিত াকনে ভৃদ্ধ ত্রবত্রো। াফাে বফস্মকয় াঅভযা দবকফবছ 

এবাকফ বাফা মায়?। এাআ বজজ্ঞাায বনযন কত না কতাআ াঅয ফহু বজজ্ঞাায উদয় কয়কছ এফাং 

যফীন্দ্রচচচায বাা উত্তকযাত্তয ফৃবদ্ধ দকয়কছ। াঅয ফৃবদ্ধ ায়ািাাআ স্বাবাবফে; দেননা ভানুলবি দম যফীন্দ্রনাথ - 

মাাঁয ানুবূবতয তর েুাঁকজ ায়া েুফাআ দুরূ ফযাায। ফরা মায় এাআ েবিন োজকে জ েকয বদকয়কছ এাআ 

বত্রোগুবর, দমোকন বফববন্ন বণ্ডত  বফদগ্ধ ভানুলকদয েরকভ নানা যফীন্দ্রনাথকে ানুবফ েযা মায়। এ প্রকঙ্গ 

দদ বত্রোবি াগ্রগণয। ফহু ফছয দথকোআ যফীন্দ্রচচচাকে নতুন ভাত্রা বদকয় াঅকছ এাআ বফেযাত বত্রোবি। 

গুণভান  গ্রণকমাগযতায বফচাকয এাআ বত্রোবি োকরাত্তীণচ কয়কছ বনাঃকেক। যফীন্দ্রচচচায দতু ফরা মায় 

এাআ বত্রোবিকে। ১৯৩৩ দথকে াঅজ মচন্ত দদ বত্রো ফাাংরা াবতয-াংস্কৃবতয দফা েকয াঅকছ। যফীন্দ্র 

ানুীরন  চচচায দক্ষকত্র এাআ বত্রো দম ঐবতয  ঐশ্বকমচয ৃচবি েকযকছ তা াতুরনীয়। যফীন্দ্রচচচায ফযােতা 

 বফস্তৃবতয বনবযকে এাআ বত্রো বফবি  াবযামচ। শুধুভাত্র দদ বত্রোাআ নয় াঅয াকনে ত্রবত্রো দমভন 

বিভফঙ্গ, াবতয  াংস্কৃবত, বফশ্ববাযতী, াঅোকদবভ প্রবৃবত যফীন্দ্রচচচায াধনায় বনযন্তয ফযাৃত দথকেকছ।  

যফীন্দ্রনাথকে বনকয় াকনে াঅকরাচনা-ভাকরাচনায কয়কছ প্রবতবি দকে। াঅভাকদয উকেয দেভন েকয 

যফীন্দ্রনাথকেবন্দ্রে বাফনাবচন্তা এফাং ধযানধাযণায় বযফতচনকে এোকরয ািকেয ভনবচকত্র প্রবতবফবিত েকয 

দতারা। 

     বফ তকেয নব্বাআ “এয দকেয প্রথভাধচ দথকে এেবফাং তকে দাচণ মচন্ত াথচাৎ ১৯৯১ দথকে 

২০০০ বিস্টাব্দ মচন্ত দদ বত্রোয় যফীন্দ্রচচচায এে নতুন াধযায় াংকমাবজত কয়কছ। াঅভযা জাবন, ১৯৯১ “

এ যফীন্দ্র-বতকযাধাকনয ঞ্চা ফছয াবতক্রান্ত য়। বফশ্ববাযতীয েবযাাআকিয দভয়াদ ম্পূণচ য়ায েথা বছর 

এাআ ১৯৯১ াকরাআ। কয যোবয স্তকক্ষক এাআ দভয়াদ াঅয দ ফছয ফৃবদ্ধ ায়। এাআ ফবধচত দভয়াদ ম্পূণচ 

ফায য বফশুদ্ধ যফীন্দ্রযচনা ায়া মাকফ বেনা, াগ্রবিত ফহু যফীন্দ্রযচনা ন্ধান  াংেরকনয দায়  দাবয়ত্ব 

দে দনকফ, এাআফ বফলয় াংক্রান্ত প্রশ্ন উকিকছ গকফলে ভকর। এয উত্তয েুাঁকজকছন বচত্তযঞ্জন ফকেযাাধযায় 

এফাং বফকতাল দত্ত। এছাড়া বফশ্ববাযতী বনকয় স্বপ্নবকঙ্গয োববন যকয়কছ বনভাাআাধন ফুয ‘বগ্ননীড় বফশ্ববাযতী’- 

নাভে দরোয় মা ধাযাফাবেবাকফ প্রোবত য় এাআ বত্রোয়। এ দরোয প্রবতফাকদ ১৯ বি বচবিত্র ছাা য় 

বত্রোয়। এ বনকয় াম্লান দত্ত, াীন দাগুপ্ত, াকাে রুকিয ভকতা বফদগ্ধ ভনীলী তাাঁকদয প্রফন্ধ দরকেন- 

বফশ্ববাযতীয এেন উজ্জ্বর ববফলযৎ যকয়কছ। এয ুনগচিকনয বযেল্পনায েড়া তাাঁযা যচনা েকযন। এাআ 

এোআ ফকলচ বফেযাত যফীন্দ্র-ভাকরাচে ানাথনাথ দা দরকেন বফেযাত প্রফন্ধ ‘াপ্রেি যফীন্দ্রনাথ’।  ‘াপ্রেিচন্দ্র 

বাস্কয’ এাআ ছদ্মনাকভ দফ েকয়েবি যচনা প্রো েকযন যফীন্দ্রনাথ। এাআযেভ দু’বি যচনা ভাকরাচনী ভাবে 

বত্রোয় প্রোবত য়। দম বত্রোয ম্পাদে বছকরন শকরচন্দ্র ভজুভদায। ানাথনাথ দা ভায় এাআ 

ভাবে কত্রয প্রাবঙ্গে তথয দগুবরকে প্রো েকযন। প্রথভ যচনাবিয নাভ “ ‘যণযবঙ্গণী/াঅদচ উাংায’। 
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ভাকরাচনী বত্রোয় এবি প্রোবত য় ১৩০৯ ফঙ্গাকব্দয শজযষ্ঠ াংেযায়। বিতীয় প্রফন্ধবি র “ ‘ানুস্বয বফগচ’। 

এবি প্রোবত য় ১৩০৯ ফঙ্গাকব্দয দৌল াংেযায়। যফীন্দ্রচচচায ফভান দরাতকে াঅিমচবাকফ েরকভয াঅাঁচকড় 

পুবিকয় তুকরকছন ানাথনাথ দা এাআ প্রফকন্ধ। াঅাভেুরু দা যবচত ‘ডােঘকযয েথা’ দরোবি ুোিয। 

ানুবন্ধৎু ািকেয াকনেিাাআ তৃষ্ণা বনফাবযত কত াকয এাআ যচনাবি াি েকয। ১৯৯২ াকর প্রোবত দদ 

বত্রোয় যফীন্দ্রচচচায দম বদেবি ফকচকয় দফব াঅকরাবেত দবি র ত্রাফবর ম্পবেচত দরোকরবে। নকগন্দ্রনাথ 

গকঙ্গাাধযায়কে বরবেত যফীন্দ্রনাকথয ৯২ বি ত্র
১
 ভুবিত। এাআ ত্রগুবরয াংেরে ূণচানে চকটাাধযায়। াঅভযা 

জাবন যফীন্দ্রনাকথয এোন্ত ানুবূবতয েথা মত না োফয-েবফতায় উদ্ভাবত তায দচকয় াবধে দফব প্রেবিত তাাঁয 

দরো ত্রগুবর। বফববন্ন বফলয়কে বনকয় দরো ত্রগুবর যফীন্দ্রভানবেতাকে োাঁবিবাকফ তুকর ধকয। এেবি 

‘াপ্রোবত বচবি’
২
 বকযানাকভ েরযাণ েুণ্ড ুাঅয এেবি াজানা বদে বনণচকয় কচি কয়কছন। এোকন াঅকনচস্ট 

যীজকে দরো যফীন্দ্রনাকথয ১ বি বচবি ভুবিত কয়কছ। এছাড়া নকগন্দ্রনাথ গকঙ্গাাধযায়কে দরো যফীন্দ্রনাকথয 

২৭ বি ত্র াংেবরত
৩
 কয়কছ ূণচানে চকটাাধযাকয়য দৌজকনয। এ প্রকঙ্গ উকেেকমাগয োরীকভান দঘালকে 

দরো যফীন্দ্রনাকথয ৪২ বি ত্র ভুবিত কয়কছ দদ বত্রোয়। এফাং এবিয ম্পাদনা েকযকছন ূণচানে 

চকটাাধযায় স্বয়াং। যফীন্দ্রচচচায় দদ বত্রো এোাআ াকনে াধযায় দের েকয দনয়। দেননা বত্রোবিয 

ফযােতা  বফস্তায এতিাাআ দম দোকনা ভাোবিকত একে ভাা মায় না। যফীন্দ্রনাথ ম্পবেচত বফববন্ন বনফকন্ধয 

ুঙ্খানুঙু্খ বফফযণ এোকন বরবফদ্ধ যকয়কছ। বফ তকেয দল দকে ফহু েযাতনাভা ভানুল প্রফন্ধ-বনফন্ধ যচনা 

েকযকছন মা যফীন্দ্রচচচায় াভূরয াংকমাজন। দমভন বফেযাত াআবতাবফদ  যফীন্দ্রনযুাগী াভকর বত্রািী 

বরকেকছন ‘ূফচ বিকভয ভাঝোকন’ প্রফন্ধবি। তাাঁয ভকত যফীন্দ্রনাথ দেফরভাত্র েবফরূক ফা বফশ্বাংস্কৃবতয াঅদচ 

ভন্বকয়য প্রতীে বাকফ স্বীেৃত নবন। াঅজকেয দম বফশ্ববাযতী দোকন বতবন াংস্কৃবতয বরগ াফ দনন এয 

বযেল্পনা েকযবছকরন। উগ্র জাতীয়তাফাদ, দবাগফাদী ভাজ, দবাগফাদী ধনতন্ত্র, াম্রাজযফাদ এফাং বফকফেীন 

প্রমুবিফাদ, তাাঁয ভন্বকয়য দচিাকে পর কত দদয়বন। ভানুকলয ধভচ েীবাকফ যফীন্দ্রনাকথয ধভচ কয় উকিকছ 

দাআ ম্পকেচ াঅকরাোত েকযকছন যফীন্দ্রেভুায দাগুপ্ত তাাঁয ‘বাযতবথে যফীন্দ্রনাথ’ নাভে প্রফকন্ধ। 

বাযতীয় দচকনয াযাৎাযকে যফীন্দ্রদৃবিকত ফযি েকযকছন প্রাফবন্ধে। াঅভযা জাবন যফীন্দ্রনাকথয কঙ্গ 

শফজ্ঞাবনে াঅাআনস্টাাআকনয এে বফকল েযতা বছর।এাআ উরকক্ষ তাাঁয কঙ্গ এে াঅরাচাবযতায় যফীন্দ্রনাথ 

ফকরবছকরন, ‘ভানুকলয কঙ্গ বফশ্বপ্রেৃবত মেন এে ুকয ফাাঁধা কড় তেনাআ াঅভযা ানকন্তয ভকধয তযকে েুাঁকজ 

াাআ, ুেযকে ানুবফ েবয’। যফীন্দ্রনাকথয ধভচ  াধযাত্মবচন্তায ভূর েথা দম ভানফকেবন্দ্রে বফশ্বদচন তা ফরায 

াকক্ষা যাকে না। ফস্তুতাবন্ত্রে জগকতয ফণচনা ভানুকলয দৃবিববঙ্গকে ছাড়া ম্ভফ নয় ফকর যফীন্দ্রনাথ ভকন 

েযকতন। দদ বত্রোয় এাআ বনকয় াঅকরাচনা েকযকছন বফভরেৃষ্ণ ভবতরার তাাঁয ‘যফীন্দ্রনাকথয ধভচ  

াধযাত্মবচন্তা’ নাভে প্রফকন্ধ। 

      বফকতাল দকত্তয ‘যফীন্দ্রচচচায ঞ্চা ফছয’ গ্রিবিয ম্পকেচ াঅকরাচনা েকযকছন াঅনেকগাার দঘাল। 

যফীন্দ্রচচচায ফযাগ্রতা দম বদকনয য বদন ফৃবদ্ধ াকে দাআ িকন্ধ াঅকরাোত েকযকছন দরেে। যফীন্দ্রনাথ 

শুধুভাত্র াবতযাকরাচনায ভকধযাআ ীভাফদ্ধ নন, তাাঁয ফযাবপ্ত দম ভাজকচতনায় বভক দগকছ তাযাআ রূকযো 

বদকয়কছন দরেে। শুধ ুবাযতফকলচয ভকধয নয়, বাযকতয ফাাআকয যফীন্দ্রনাথকে বনকয় এেিু ানযযেভ বাফায 

প্রফণতা ফাাংরাবালা ছাড়া ানযানয বালাকত বযরবক্ষত। পকর যফীন্দ্রচচচায এেবি ুস্পি ফাাঁে এাআ ভকয়াআ 

শতবয কে ধীকয ধীকয। তকফ যফীন্দ্রজীফকনয নফভূরযায়কন মাাঁয নাভ ফচাকগ্র দরো থােকফ বতবন করন 

প্রান্তেভুায ার। যফীন্দ্রজীফনীকে এে াববনফ রূদাকন ক্ষভ কয়কছন বতবন। তাাঁয াক্লান্ত বযশ্রভ, 

াধযাফায়, ান্তদৃচবি নতুন যফীন্দ্রনাথকে ািকেয দযফাকয একন াবজয েকযকছ। ‘যফীন্দ্রজীফনী : নূতন বাফনা’ 

ীলচে প্রফকন্ধ প্রান্তেভুায ার নফভূরযায়কন ব্রতী কয়কছন। প্রফন্ধোকযয ভকত ূকফচ যবচত যফীন্দ্রজীফনীগুবরকত 
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দম উেযণ ফযফহৃত কয়কছ তায ফাাআকয এেন ফহু প্রোবত  াপ্রোবত যফীন্দ্রত্রাফবর, াভবয়েত্র এফাং 

াংফাদকত্র প্রোবত বফববন্ন াংফাদ, যফীন্দ্রনাকথয াঅত্মীয়স্বজনকদয দরো বদনবরব, যফীন্দ্রযচনায াণ্ডুবরব  

ািান্তয, যফীন্দ্রনাকথয ছবফ  পকিাগ্রাপ াআতযাবদ বফলয়কে াফরিন েকয যফীন্দ্রজীফনকে নতুন েকয ভূরযায়ন 

েযা দমকত াকয। াঅফায এোআভকয় এেি ু ানযবাকফ যফীন্দ্রনাকথয বফজ্ঞানবাফনাকে তুকর ধযায দচিা 

েকযকছন দীঙ্কয চকটাাধযায় ‘োকরয ভবেযা : াঅধুবনে বফজ্ঞান  যফীন্দ্রনাথ’ প্রফকন্ধ। বফজ্ঞান ম্পকেচ 

যফীন্দ্রনাথ  দফ বাকরাাআ দোাঁজেফয যােকতন। াআবরয়া বপ্রকগাবঝন-এয ভকতা যফীন্দ্রনাথ বফশ্বা েযকতন, প্রাণ 

াঅয াপ্রাকণয ভকধয এেিা ধাযাফাবেতা াঅকছ। াবতদীঘচ  জবির াববফযবিয ভধয বদকয়াআ াপ্রাণ দথকে 

ক্রভ প্রাকণয উদ্ভফ। দাথচবফদ াাআকজনফাগচ এেবি াক্ষাৎোকয যফীন্দ্রনাকথয োছ দথকে দম দারুণবাকফ 

উেৃত কয়বছকরন তা স্বীোয েকযকছন। 

     বচত্রবল্পী বাকফ যফীন্দ্রনাথ েতিা দভৌবরে তায াঅকরাচনা উকি এককছ দদ বত্রোয াতায় 

বযকতাল দন যবচত ‘যফীন্দ্রনাকথয বচত্রেরা’ প্রফকন্ধ। াঅভযা জাবন যফীন্দ্রনাথ তাাঁয াণ্ডুবরবয বযফতচকনয জনয 

োিােুবি েযকতন এফাং এাআ োিােুবিয িাযা শতবয ত এে াূফচ বচত্র। ফরা মায় এোন দথকোআ যফীন্দ্রনাকথয 

বচত্রাঙ্ককনয ূচনা। বফবচত্র ফ প্রাণী, াবে, ভানুল, বভকর শতবয েযকতন াদ্ভুত এে প্রেৃবত জগৎ। এছাড়া 

রতাাতা, াাড়, ফচত, নদী, নারা াআতযাবদ াণ্ডুবরবয াতায় তাাঁয ভকনয যাজয দথকে উকি াঅত। ভানুকলয 

বপগায দাকেিগুবর দমন এে-এেবি জীফন্ত চবযত্র। যকঙয ফযফাকযয দক্ষকত্র বতবন দভৌবরে। ানযবদকে 

ান্নারার দাগুপ্ত যফীন্দ্রনাকথয গ্রাভীণ বচন্তা  উন্নয়ন বাফনাকে পুবিকয় তুকরকছন তাাঁয ‘যফীন্দ্রনাকথয 

েীবচন্তা’ প্রফকন্ধ। াআাংকযজ াকনয েুপর গ্রাভ-ভাজকে এে বয়াংেয বযণবতয বদকে দিকর বদকয়বছর। 

গ্রাকভয াথচননবতে োিাকভা একেফাকয ভুলকড় কড়বছর। এাআ াফস্থায় যফীন্দ্রনাথ গ্রাকভয াঅত্মবি জাগযকণয 

উকেকয দম বফববন্ন িা াফরিন েকযবছকরন দাআফ বফলকয় াঅকরাবচত কয়কছ উি প্রফকন্ধ। বনাঃকেক 

প্রফন্ধবি যফীন্দ্রনাকথয গ্রাভবাফনায াকনে বদে উকমাবচত েকযকছ।  

     যফীন্দ্রনাথ ভকন েযকতন, ফাঙাবরকদয দাকে-দুাঃকে, ুকে-াঅনকে, তাাঁয গান না দগকয় উায় দনাআ। মুকগ 

মুকগ এ গান তাকদয গাাআকতাআ কফ। তাাঁয ভৃতুযয ৫০ ফছয য েথাগুবর েতোবন বতয এফাং োাঁবি, দাআ বনকয় 

দদ বত্রোয় াঅকরাচনা েকযকছন াবন্তকদফ দঘাল ‘ফাঙাবর জীফকন যফীন্দ্রাংগীত’ প্রফকন্ধ।  যফীন্দ্রনাথকে 

বফশ্বভয় ছবড়কয় বদকত কর ানুফাদ  বালান্তকযয দাবয়ত্ব বনকত কফ প্রাচযকে, তকফাআ বিকভ যফীন্দ্রনাথ াঅয 

ছবড়কয় ড়কফন। াকরােযঞ্জন দাগুপ্ত এাআ বফলকয় বফকেলণ েকযকছন ‘ূফচভুেী ধাযায় বিভ প্রাণ’ প্রফকন্ধ। 

যফীন্দ্রনাকথয ভননীর প্রফন্ধগুবর াঅজকেয বদকন েতিা প্রাবঙ্গে এাআ বনকয় বরকেকছন কতযন্দ্রনাথ যায় 

‘যফীন্দ্রনাকথয প্রফন্ধ : ঞ্চা ফছকযয দূযত্ব দথকে’ প্রফকন্ধ। বফববন্ন দৃবিকোণ দথকে যফীন্দ্র-উনযাকে 

ভাকরাচকেযা দদকেকছন। দগুবর বনকয় ভন্তফয েকযকছন কযাজ ফকেযাাধযায় ‘ যফীকন্দ্রানযা : ভকয়য 

চাোয়’ প্রফকন্ধ। ুনীর গকঙ্গাাধযায় ‘যফীন্দ্রনাকথয ফাকযাবি উনযা’
৪
 বকযানাকভ যফীন্দ্রনাকথয ফে’বি 

উনযাকে বনকয় াঅকরাচনা েকযকছন। যফীন্দ্র-োফয বনকয় ভতাভত দালণ েকযকছন দীবপ্ত বত্রািী ‘যফীন্দ্রোফয-

ভাকরাচকেয দৃবিকত’ নাভে দরোয়। যফীন্দ্রনাথ দম শুধুভাত্র দযাভাবিে েবফ নন, বতবন এোধাকয বভবস্টে, 

বযয়াবরস্ট, বিবরস্ট, বপউচাবযস্ট, পবফস্ট, ুযবযয়াবরস্ট, েবভউবনস্ট এফাং নযাানাবরস্ট তা দদবেকয়কছন 

যফীন্দ্রযচনায াঅকরকেয। 

     শুধুভাত্র বাযতফকলচ নয়; ফাাংরাকদক যফীন্দ্রনাথ েীবাকফ াঅববনবেত  ম্মাবনত কয়বছকরন দাআ ম্পকেচ 

বরকেকছন বুাঁাআয়া াআেফার ‘ফাাংরাকদক যফীন্দ্র-াংফধচনা’
৫
 প্রফকন্ধ। ১৯১৯ াকর বকরি এফাং ১৯২৬ াকর ঢাো, 

নাযায়ণগঞ্জ, ভয়ভনবাং  েুবভোয় েবফকে াববনবেত েকয প্রদত্ত েকয়েবি ভানকত্রয উকেে এফাং 

াববনেকনয প্রতুযত্তকয যফীন্দ্রনাকথয ফিফয প্রফন্ধবিকত াংেবরত কয়কছ। ‘েবফয বচবি েবফকে’ প্রফন্ধবি 
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ম্পাদনা েকযকছন নকয গু, এাআ প্রফকন্ধ উকেবেত কয়কছ যফীন্দ্রনাথকে দরো াবভয় চক্রফতচীয ১০৮ বি ত্র 

এোকন ধাযাফাবেবাকফ প্রোবত য়। বফকতাল দকত্তয ‘েবযাাআি  বফশ্ববাযতী’ প্রফন্ধবি এেি ুববন্ন স্বাকদয, 

োযণ েবযাাআি উকি মাফায য বফশ্ববাযতী গ্রিনবফবাগ প্রকয়াজনীয় ফ োজ দল েযকত াযকফ বেনা এাআ 

প্রকশ্নয উত্তয দোাঁজায দচিা যকয়কছ। বফশুদ্ধ যফীন্দ্রনাথ, ুরব যফীন্দ্রনাথ, ভগ্র যফীন্দ্রনাথ ৃবিয দম রক্ষয  

উকেয বফশ্ববাযতী গ্রিনবফবাগ দনয় দাআ দচিা েতিা পরোভ কফ দাআ বনকয় ভতাভত জাবনকয়কছন দরেে। 

‘াবন্তবনকেতন ভবেয  দৌল উৎকফয তফলচ’ প্রফকন্ধ ূণচানে চকটাাধযায় বরকেকছন দৌল উৎকফয ূচনা 

 াআবতা। ভবলচ প্রবতবষ্ঠত এাআ উানা ভবেকযয ফহু তকথযয ভাাকয াজাকনা এাআ দরোবি।  

     ১৯৯৯ াকর বিভফঙ্গ বত্রোয় যফীন্দ্রাংেযায় াঅকরাবচত কয়কছ যফীন্দ্রনাথ ম্পবেচত বফবফধ প্রঙ্গ। 

যফীন্দ্রচচচা াঅভাকদয শদনবেন জীফকনয াবযামচ। যফীন্দ্রনাথ াঅভাকদয োকছ শুধভুাত্র বফশ্বেবফ নন, এেজন 

ফকড়া ভাকয ভানুল মাাঁয প্রজ্ঞা ানন্ত, াীভ। বল্প -াবতয -াংগীত াআতযাবদ িাযা বতবন ৃবি েকযকছন বনজস্ব 

দচন, মায িাযা রাবরত কমকছ াঅভাকদয নফযফঙ্গাংস্কৃবত, ভগ্র দদ  জাবতয থপ্রদচে বমবন, দাআ ভানুলবি 

াঅভাকদয োকছ ক্রভ উজ্জ্বর দথকে উজ্জ্বরতয কম উিকছন। যফীন্দ্রনাকথয ফাণী াঅভাকদযকে প্রবতবনমত 

উজ্জীবফত েকয চকরকছ, গণনচতনয জাগযকন প্রবাবফত েকযকছ। এেবফাং তকে বফজ্ঞান  বল্পপ্রমুবিয 

চযভ উন্নবতয মুকগ এক েুাংস্কায  বফকবকদয প্রাচীয বাঙায জনযাআ প্রকমাজন যফীন্দ্রনাথকে। শুধভুাত্র বডবগ্র 

াজচকনয বনবভকত্ত াঅভাকদয যফীন্দ্রচচচা নম, দদ  ভাজকে ুযবক্ষত যাোয জনয াবযামচ যফীন্দ্রনাথ। াঅজ 

ুগবীয ান্ধোকয বনভজ্জভান দগািা বফশ্ব। ফাতাক ফারুকদয গন্ধ, ভানুল  ভানবফেতা বফমচকময ভুকে দাাঁবডকম। 

এাআ াংেিোকর এেভাত্র বযত্রাতা কত াকযন শুধু যফীন্দ্রনাথ। বিভফঙ্গ বত্রোয এাআ াংেযাম াঅকরাবচত 

কমকছ যফীন্দ্রজীফকনয নানা কফচ ভাভবমে ফযবিকত্বয কঙ্গ ঘবনষ্ঠ দমাগ  াযস্পবযে ভরূযামন। এছাডা 

যফীন্দ্রাবকতযয েকমেবি বদে মচাকরাবচত কমকছ। বফদগ্ধ প্রাফবন্ধকেযা তাাঁকদয গুরুত্বূণচ ভতাভকতয ভকধয 

বদকম ভৃদ্ধ েকযকছন এাআ াংেযাবিকে। 

     বফাং তকেয দল দেবিকত াঅভযা ফহু াজানা তথয জানকত াযরাভ দফ েকয়েবি প্রফকন্ধয ভাধযকভ। 

যফীন্দ্রচচচায গবতপ্রেৃবত দোনবদকে দভাড় বনকে, দোন দোন বদকেয উৎভুে েুকর বদকে দাআ ম্পকেচ 

বফস্তাবযত াঅকরাচনা েযা র। াঅফায াকনেবেছু বফলয় বফস্তাবযতবাকফ প্রো েযা দগর না স্থানাবাকফয 

োযকণ। তকফ দম াভূরয প্রফন্ধগুবর াঅভযা াকতয োকছ এাআ তকে দল দকে দরাভ তাকত েকয ‘ানয 

যফীন্দ্রনাথ’ ফা ‘াজানা যফীন্দ্রনাথ’-দে জানকত াযরাভ ফরকর াতুযবি য় না। বফকল েকয ২০০০ াকরয 

দদ বত্রোয ‘শফাকেয নভস্কায’ াংেযাবি ানফদয। এাআ াংেযাবিকত াঅভযা দরাভ “ ১) াংগ্র : াংযক্ষণ : 

গকফলণা “ যফীন্দ্রচচচায ম্ভাফনা। বরকেকছন স্বন ভজুভদায। (ৃাঃ ৩৭-৪০) ২) যফীন্দ্রনাকথয ভানন্তান 

প্রান্তচন্দ্র “ বরকেকছন উভা দাগুপ্ত ( ৃাঃ ৪১-৪৬) ৩) দিা চাযকিয াঅোভান : স্কুর রাতে যফীন্দ্রনাথ “ 

বরকেকছন বনতযবপ্রয় দঘাল। (ৃাঃ ৫১-৫৫) ৪) ম্মাবনত যফীন্দ্রনাথ : াঅকভবযো ফচ “ ফাবযদফযণ দঘাল (ৃাঃ ৫৬-

৬৩)। এাআ প্রফকন্ধ যফীন্দ্রনাথ াঅকভবযোয় েীবাকফ িবধচত কয়বছকরন ফা াঅকভবযোকে েবফ েীবাকফ গ্রণ 

েকযবছকরন ফা াঅকভবযো েবফকে েীবাকফ গ্রণ েকযবছর তায এেিা রূকযো াবঙ্কত কয়কছ। এ প্রকঙ্গ ফরা 

বাকরা দম, ১৯১২ - ১৯৩০ াকরয ভকধয দভাি াাঁচ ফায াঅকভবযো মান যফীন্দ্রনাথ। াাঁচবি কফচ বফধৃত কয়কছ 

এাআ প্রফন্ধবি। াজানা তকথয স্বয়াংম্পূণচ বচন্তাীর এাআ প্রফন্ধ। প্রান্তচন্দ্র ভরানবফকয নাভ াকনেভয় 

াঅভাকদয চচচায ভকধয াঅক না। বেন্তু এাআ ভানুলবি যফীন্দ্রজীফকন েতোবন গুরুত্বূণচ তা যফীন্দ্রনাথ বনকজ ফহু 

জায়গায় ফযি েকযকছন। প্রান্তচন্দ্র ভরানবফ যফীন্দ্রধযাকন দাাআ ভগ্ন থােকতন। তাযাআ বযচয় বদকয়কছন 

প্রাফবন্ধে উভা দাগুপ্ত ধাযাফাবে যচনায় ‘যফীন্দ্রেল্পনায় বফশ্বভানফ’ বকযানাকভ। াভাবজে দাবয়ত্বকচতন 

ভানুল বাকফ ৫৩ ফছয ফয়ক প্রান্তচন্দ্র ভরানবফ ১৯৪৩ াকর এেবি বদনবরবকত জবাকফ বরকে 
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দগকছন তাৎমচূণচ উবি “ ‚…শুধ ুstatistics এয research ফা োজ বনকয় থাো াঅভায কক্ষ ম্ভফয নয়। 

ভানফবযতায ফা বফশ্বভানকফয দম াঅদচ যাভকভান-যফীন্দ্রনাকথয ফাণীকত প্রো দকয়কছ দ িকন্ধ াঅভায 

এেিা দাবয়ত্বকফাধ াঅকছ। তাাআ ব্রাহ্মভাজ ফা বফশ্ববাযতীয োকজ এেবদন াত বদকয়বছরুভ। তাযয াঅবভ 

statistics এয োকজ…‛
৬
 ভানুকলয াকথ, ভানুকলয োকছ ফভয় থাোয দচিা েকযকছন বতবন। এফ েথা 

াঅয বফস্তাবযত ায়া মাকফ বনভচরেুভাযী দদফীয স্মৃবতচাযকণ  াআবিয়ান স্টযাবিবিেযার াআন্সবিবিউকি 

াংযবক্ষত োগজকত্র।  

     যফীন্দ্রনাকথয ভৃতুযয য দথকে যফীন্দ্র -াবতয তত্ত্ব ঐবতাবেবাকফ দথকভ দগকছ। তাযয বফশ্বকি ঘকি 

দগকছ ফহু বযফতচন মায পরশ্রুবত ঘকিকছ াবতয, দচন, াথচনীবতকত। প্রকতযে েবফ াববতযোআ স্বীোয েকয 

বনকমকছন যফীন্দ্রনাকথয দগৌযফকে। াঅধুবনে তরুণ প্রজকময ভুকে ভুকে দপকয গিনফাদ  - উত্তয- গিনফাদ উত্তয-

উবনকফফাদ  “ ফাকতচ-পুকো-দদবযদা; বেছু তত্ত্ব, বেছু নাভ। বেন্তু এাআ দদক দমোকন াঅধুবনেতাাআ ািাকতযয 

াঅনুরূকয াঅকবন দোকন বে যফীন্দ্র াবতয ফা যফীন্দ্র বাফনা ীকযয ধাকয উত্তযাধবুনেকদয চােবচেযফচস্ব 

োকচয জানারা দু’িুেকযা েকয বদকত াকযনা? এাআ প্রকশ্নয উত্তয াঅভযা দকম মাাআ জীফনানে দাকয দরো 

‘যফীন্দ্রনাথ  াঅধুবনে ফাাংরা েবফতা’ প্রফন্ধ দথকে। জীফনানকেয বালাম “ ‚তাকর এেথা ফাস্তবফোআ ফরা 

দমকত াকয দম যফীন্দ্রনাকথয োছ দথকে াাময  াআবঙ্গত দকম াঅজ দম-াঅধুবনে োকফযয ূত্রাত কমকছ 

তায বযণাভ - ফাাংরা াবতয   যফীন্দ্রনাকথয বববত্ত দবকঙ দপকর দোন ম্পূণচ াববনফ জামগাম বগকম দাাঁডাকফ, 

াবকতযয াআবতা এযেভ াজ্ঞাতেুরীর বজবন নম। াআাংকযজ েবফযা দমভন মুকগ-মুকগ ঘুকযবপকয দক্সীময 

“এয দেবন্দ্রেতায দথকে ঞ্চাবযত কম ফৃত্ত যচনা েকয বযফযাপ্ত কম চকরকছ, াঅভাকদয েবফযা যফীন্দ্রনাথকে 

বযক্রভা েকয তাাআ েযকফ - এাআ ধাযণা প্রকতযে মুগবন্ধয ভুকে বনতান্তাআ বফচায াকক্ষ ফকর দফাধ কর 

াকনে োর মচন্ত াভূরে াঙ্গত ফকর প্রভাবণত কফনা “এাআ  াঅভায ভকন ম।‛
৭
 াথচাৎ যফীন্দ্র-উত্তয েবফযা 

শুধুভাত্র ফযথচ যফীন্দ্র ানুোযী কয় নম, যফীন্দ্রনাকথয ান্তাঃস্থকরয ভানবফে গুণকে ফা নেনবাফনাকে াকথম 

েকয ‘যফীন্দ্র-বযক্রভা’ ম্পন্ন েযকফন। ফুদ্ধকদফ ফু, দপ্রকভন্দ্র বভত্র, প্রভথ দচৌধযুী প্রভুে েবফ-াববতযে 

েকরাআ যফীন্দ্রনাকথয ঋণ স্বীোয েকয বনকমকছন। এেভাত্র ‘েকোর’ মুকগ যফীন্দ্রনাথকে াস্বীোয েযায 

প্রফণতা ফৃবদ্ধ দকমবছর। ফাাংরাকদকয এেদর তরুণ েবফযা যফীন্দ্রনাকথয প্রবাফকে াস্বীোয েযায জনয 

উকিকড দরকগবছকরন। এাআ ভয়িাকে ফরা দমকত াকয াঅভাকদয াবকতযয াংেি োর। ‘ভহুমা’ েবফতা 

যচনাোকরাআ যফীন্দ্রনাথ এেবি বচবিকত (১৩৩৫ ফঙ্গাকব্দ) াবচন্তযেুভায দনগুপ্ত-দে বরকেবছকরন, ‘দ প্রফৃবত্ত 

(বভথুন প্রফৃবত্ত) ভানুকলয দনাআ, ফা তা প্রফর নম এভন েথা দেউ ফকর না। বেন্তু ের বফলকমাআ দমভন াংমভ 

াঅফযে একক্ষকত্র।... এযেভ বফোকযয ফণচনায স্থান াবকতয নম, এিা ডািাবয াকে দাবা াম।’ 

যফীন্দ্রনাথ বফজ্ঞাকনয বফজ্ঞাকনয ঊকবচ াবতযকে স্থান বদকমকছন। তাাঁয াবকতয ‘য’ ব্দবি এককছ ফাযফায 

এফাং েকোরীয়কদয কঙ্গ বফতকেচ ‘য’ ব্দবিকোআ যক্ষােফচ বাকফ বতবন  ফযফায েকযবছকরন। 

যফীন্দ্রনাকথয নােবনেতা দফাধ েকয উকিবছর গকড উকিবছর উরবি  াজচকনয ববতয বদকম।  বনজস্বতা  

বযগ্রকণয ভধয বদকম বতবন ৃবিরূ বদকমবছকরন। স্ব-ভতপ্রোক বতবন বছকরন ানড  দৃঢ। তাাঁয ভোকর 

াকনে াঅকোরন তাাঁকে াঅঘাত েযকর বতবন েেনাআ বফচবরত কম মানবন। বতবন বচযোর কতযয 

ানুবূবতকোআ প্রো েকয দগকছন। ভানবফে েরযাকণয বদকোআ ফকচকম দফব দজায বদকমকছন। বতবন দোকনা 

দগাষ্ঠী-বনবচয প্রবতষ্ঠাকনয দয দোকনাোকরাআ বছকরন না। দোন াববতযে াঅকোরকনয কঙ্গ মুি বছকরন 

না। মাাঁযা যফীন্দ্র-ঐবতযকে কঙ্গ বনকম চকরকছন তাকদয দম া বছকর মায়ায বম দনাআ দ েথা প্রভাবণত। 
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     ুবফনম যাম ‘যফীন্দ্রঙ্গীকতয ুয-াংযক্ষণ’
৮
 প্রফকন্ধ যফীন্দ্রনাকথয গাকনয ুয াংযক্ষণ বনকম গুরুত্বণূচ 

ভতাভত বদকমকছন। ২০০১ াকর যফীন্দ্রনাকথয ভৃতুযয লাি ফছয ূণচ মায াকথ াকথাআ েবযাাআি উকি 

মাফায য যফীন্দ্রগাকনয গবতপ্রেৃবত দস্বোচাযী কম উিকফ বেনা এাআ াঅঙ্কা প্রো েকযকছন প্রাফবন্ধে, এফাং 

তা মবদ ম তাকর এাআ বফলকম েী েী তচেতা াফরিন প্রকমাজন তা বনকম বফচায বফকেলণ েকযকছন। 

প্রাফবন্ধে ভকন েকযন যফীন্দ্রঙ্গীকতয ুয াংযক্ষণ াঅভাকদয জাতীম দাবমত্ব। ৬২ বি েকি প্রোবত গ্রিভারা 

যফীন্দ্রাংগীকতয ুকযয ধাযে  ফাে। তকফ এাআ স্বযবরব বনকম ভতকবদ যকমকছ, াঅফায স্বযবরব দ্ধবতয 

ীভাফদ্ধতা সু্পি। বেন্তু মা াঅকছ তায মথামথ প্রকমাকগয জনয প্রকমাজন মথামথ বক্ষাগুরু। ানববজ্ঞ ফা স্বল্প 

াববজ্ঞ ফযবিয োকছ স্বযফবফতাকনয স্বযবরবয েরাকেৌর ধযা দদকফ না। প্রাফবন্ধে ভকন েকযকছন ফতচভান 

স্বযবরব দ্ধবতয উন্নমন ম্ভফ। তকফ গামবোআ াকয এেভাত্র এাআ ভযায ভাধান েযকত। এাআ োযকণাআ 

যফীন্দ্রঙ্গীকত গামবেয বূবভো াতযন্ত গুরুত্বূণচ। ুয াংযক্ষকণয াাাব গায়বেয াংযক্ষন  প্রচায 

াঅফবযে। াঅধুবনে প্রমুবি বফজ্ঞাকনয াাকময দযেডচ েযা দি-এয িাযা গামবেয াংযক্ষণ বেছুিা েযা দমকত 

াকয। বফশ্ববাযতী  যফীন্দ্রবাযতী বফশ্ববফদযারম এাআ োজ বেছুিা কর েযকত দকযকছ। এছাডা গীতবফতান, 

দবক্ষণী, ুযঙ্গভা, যবফতীথচ, াআবেযা, গান্ধফচী প্রবৃবত াংগীতবক্ষায প্রবতষ্ঠানগুবর প্রকচিা াধুফাদকমাগয। শুধ ু

গায়বে াংযক্ষণ এফাং প্রচাযাআ নম, দশ্রাতাকদয প্রাভাণয গামবেয গান ক্রভাগত প্রচাকযয ভাধযকভ শুবনকম দমকত 

াযকর, তাকদয উরবি  যকফাধকে াঅকযা উন্নত েযকত াযকর রুবচীর দশ্রাতা শতবয কফ মায পকর 

যফীন্দ্রঙ্গীত, গামবে াংযক্ষন দচিা পর কফ। যফীন্দ্রাংগীত প্রাকয  প্রচাকয বমবন উকেেকমাগয দাবমত্ব 

বনকমবছকরন বতবন করন দৌকভন্দ্রনাথ িােুয (১৯০১-১৯৭৪)। তাাঁয এাআ াফদাকনয েথা মচাকরাচনা েকযকছন 

বফবি গকফলে  াধযাে ারুণেুভায ফু ‘যফীন্দ্রঙ্গীত-ফেকযয এে াঅকরােস্তম্ভ’
৯
 ীলচে প্রফকন্ধ। 

যফীন্দ্রাংগীতকে েবফয েন্ঠ দথকে রক্ষ রক্ষ ভানুকলয েকে ছবডকম দদফায াংেকল্প বমবন এবগকম একবছকরন 

বতবন করন দৌকভন্দ্রনাথ িােুয। যফীন্দ্রাংগীকতয াংযক্ষণ, শুদ্ধতা যক্ষায প্রমাক এাআ ভানুলবি বছকরন াতন্দ্র 

প্রযী। তায োমচেরাকে প্রাফবন্ধে েুফ ুেয বাকফ ফযােযা েকযকছন াঅকরাচয প্রফকন্ধ। 

     গুণভান  গ্রণকমাগযতায বফচাকয বফশ্ববাযতী বত্রো যফীন্দ্রচচচায় বফকল স্থান দের েকয াঅকছ। শ্রাফণ 

১৪১০ াথচাৎ ২০০৩ াকর ুবজতেুভায ফু ‘যফীন্দ্রনাকথয বফজ্ঞানকচতনা’ বকযানাকভ এেবি প্রফন্ধ দরকেন। 

বফজ্ঞাকনয প্রবত যফীন্দ্রনাকথয দেৌতূর েতোবন বছর দাআ বফলমকে াভকন দযকোআ াঅকরাচনা েকযকছন এাআ 

প্রফকন্ধ। াঅধুবনে বফজ্ঞাকনয প্রবত াঅস্থা দযকোআ তাাঁয েবফত্তা রাবরত কমবছর। বফজ্ঞাকনয প্রবত েবফয দঝাাঁে বছর 

দছািকফরা দথকোআ। বতবন ‘জীফনস্মৃবত’দত বরকেকছন “ ‚এাআ ভকম বফজ্ঞান বড়ফায জনয াঅভায াতযন্ত াঅগ্র 

উবস্থত াআয়াবছর। তেন ক্স্বরয যচনা াআকত জীফতত্ত্ব  রক্ াআমায, বনউকোি প্রবৃবত গ্রি াআকত 

দজযাবতবফচদযা বনবফিবচকত্ত াি েবযতাভ।‛
১০

 বতা দদকফন্দ্রনাকথয বফজ্ঞাকনয প্রবত াঅগ্র েভ বছর না। বতবন েবনষ্ঠ 

ুত্রকে বভারম ভ্রভকণয ভম দজযাবতবফচজ্ঞাকন উৎাী েকয তুকরবছকরন। ‘বফশ্ববযচম’ গ্রকিয ভকধয বদকম 

বতবন তাাঁয বফজ্ঞান দচতনায স্বরূ তুকর ধকযবছকরন। ফারে যবফয বফজ্ঞাকনয প্রবত দেৌতূর যফতচী জীফকন 

বজজ্ঞাাম বযণত ম। এাআজনয েবফকে মকথি ডাকানা েযকত কমবছর। াধাযণ ভানুকলয োকছ 

যফীন্দ্রনাথ মেন বযবচত কম উকিকছন তায াঅকগ বফজ্ঞাকনয বফববন্ন তত্ত্ব াঅবফষ্কায কম দগকছ। দমভন - 

াঅকরাকেয বফদুযৎ-চুিে-তযঙ্গ (Electro magnetic wave)। এাআ তত্ত্ব প্রভাণ েকযকছ বিয রূ বযফবতচত ম 

বেন্তু বাংপ্রাপ্ত ম না। ফণচারী-বফকেলণ (Spectral analysis), দাকথচয যভাণযু স্বরূ তেন জানা 

বগকমকছ। াঅধুবনে বফজ্ঞানকচতনাকে েবফ স্বীোয েকয বনকমাআ বতবন োফযযচনা েকযকছন। তাাঁয াকনে েবফতায় 

জড়  দচতনায ফবাঃপ্রো দদেকত ামা মাম। বফজ্ঞানী জগদীচন্দ্র ফু বছকরন যফীন্দ্রনাকথয ফন্ধ।ু  যফীন্দ্রনাথ 

িােুয ফঙ্গদচন বত্রোম প্রোবত ‘জড় বে জীফ?’ বকযানাকভ এেবি প্রফন্ধ দরকেন। এাআ প্রফন্ধ াি েকয 
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জগদীচন্দ্র ফু াতযন্ত াঅিমচ কম বগকমবছকরন। জ েকয শফজ্ঞাবনে তযকে বযস্ফুি েকযবছকরন বতবন 

এাআ প্রফকন্ধ। বফশ্ববফেযাত বফজ্ঞানী াঅাআনস্টাাআকনয কঙ্গ যফীন্দ্রনাকথয াক্ষাৎোকযয বফলমবি েকরাআ জাকনন। 

েবফ  বফজ্ঞানীয েকথােথকনয িাযা জানা মাম েবফয ফিফয বছর, বফজ্ঞান র ভানুকলয দাআ ুদীঘচ াধনা মা 

বুরভ্রাবন্তয ববতয বদকম, াববজ্ঞতায ববতয বদকম, জাগ্রত শচতকনযয ববতয বদকম ক্রভাগত প্রেৃবতকে জানকত 

দচিা েকয াঅকছ। ‘বফশ্ববযচম’ গ্রিবি েবফ বরকেকছন বছয়াত্তয ফছয ফমক। াবকতযয কঙ্গ বফজ্ঞাকনয 

াবূতূফচ বভরন এেভাত্র এাআ যচনাম ামা মাম। ‘বফশ্ববযচম’ গ্রকিয বফলয় ‘নক্ষত্রকরাে’ ‘যভাণুকরাে’ 

বরেকত বগকম েবফকে প্রচুয ডাকানা েযকত কমবছর। াঅকবক্ষেতাফাদ, যাভাণু দেকন্দ্রয তত্ত্ববফলয়ে 

াকনে ফাআ বতবন কডবছকরন। প্রাম চায ফছয ধকয এাআ ফাআ বতবন বরকেবছকরন। বফেযাত দাথচবফজ্ঞানী 

কতযন্দ্রনাথ ফুকে বরকেকছন “ ‚বক্ষা াঅযম্ভ েকযকছ, দগাডা দথকোআ বফজ্ঞাকনয বািাকয না দাে, বফজ্ঞাকনয 

াঅবঙ্গনাম তাকদয প্রকফ েযা াতযাফযে। এাআ জামগাম বফজ্ঞাকনয দাআ প্রথভ বযচম ঘবিকয় দদফায োকজ 

াবকতযয ামতা স্বীোয েযকর তাকত াকগৌযফ দনাআ।‛
১১

 ‘বফশ্ববযচম’ গ্রিবিকত াাঁচবি াধযাম যকমকছ। 

দগুবর র ‘যভাণুকরাে’, ‘নক্ষত্রকরাে’, ‘দৌযজগত’, ‘বূকরাে’ এফাং ‘উাংায’। জবাকফ বফজ্ঞানবক্ষা 

দদমায উকেয বনকমাআ েবফ এাআ গ্রি যচনা েকযবছকরন। তাাঁয দৃবিকত বফজ্ঞান র ভানুকলয এভন এেবি 

াংস্কৃবত মা ানযানয প্রাণীকদয দথকে তাকে ৃথে েকযকছ। তাাঁয েথাম “ ‚ভানুল জ বিয ীভানা ছাডাফায 

াধনাম দূযকে েকযকছ বনেি, াদৃযকে েকযকছ প্রতযক্ষ, দুকফচাধকে বদকমকছ বালা। প্রোকরাকেয ান্তকয 

াঅকছ দম াপ্রোকরাে, ভানুল দাআ গকন প্রকফ েকয বফশ্বফযাাকযয ভরূ যয দেফরাআ াফাবযত 

েকযকছ।‛
১২

 াথচাৎ াআবন্দ্রমগত াববজ্ঞতায (Sense impression) ভকধয বদকমাআ ভানুল এাআ প্রোকরােকে 

জানকত াযকফ। প্রাফবন্ধে বুজতেুভায ফুয যফীন্দ্রনাকথয ‘বফশ্ববযচম’ গ্রকিয স্বরূ েুফ ুেযবাকফ ফযােযা 

েকয যফীন্দ্রচচচায দক্ষত্রকে াঅকযা ভৃদ্ধ েকযকছন।  

     বফববন্ন যফীন্দ্র-বফকলজ্ঞ, যফীন্দ্রানুযাগী, ািেকদয াঅকরাচনা দথকে স্পি দম যফীন্দ্রচচচায ধাযাফাবেতা 

বাযতফলচ এফাং বাযতফকলচয ফাাআকয ফভান। এাআফ াঅকরাচনা-ভাকরাচনাকে দেন্দ্র েকয উকি াঅা বফববন্ন 

প্রশ্ন দমভন হৃদম ািকেয ভানভেুুকয উবদত কমকছ, দতভবন তায কন্তালজনে উত্তয দকমকছন। তফু 

যফীন্দ্রনাথ াঅজ াঅভাকদয োকছ াকনেিাাআ াজানা। াঅকর যফীন্দ্রনাথ এভনাআ এেজন ভানুল মাাঁয ম্পকেচ 

াঅকরাচনায ফহু বদে যকমকছ। দোন এেবি বদে বনকম ফযােযা েযকর ম্পূণচবাকফ তাাঁকে ধযা মাম না। ফহু 

বদকেয াঅকরাচনা দতা দূয াস্ত। তফু াঅভাকদয যফীন্দ্রচচচায ভাধযকভ যাথয েুাঁকজ চরায দচিা বচযন্তন। এাআ 

বনযন্তয দচিাম মতিুেু তথয াঅভযা দকমবছ তাাআ বদকমাআ যফীন্দ্রচচচাম ভকনাবনকফ েযকত াবয। এেবফাং 

তকেয প্রথভ দকেয দগাড়ায় যফীন্দ্রনাথকে বনকয় বচন্তাবাফনায ভূ শফবচত্রয বযরবক্ষত য়। তাাঁকে দেন্দ্র 

েকয বফববন্ন বদে উকমাচকনয প্রয়া দদো বদর। ভানুল যফীন্দ্রনাকথয াঅকরাচনা ফকচকয় দফব প্রাধানয দর 

ফরা মায়। ভানবফেতা, বফশ্বভানবফেতা, াম্প্রদাবয়ে ম্প্রীবত বাফনা াআতযাবদ ফহুর বযভাকণ চবচচত কত রাগর। 

যফীন্দ্রচচচায উজ্জ্বর উবস্থবত  যফীন্দ্রনাথকে বনকয় বফদগ্ধ ভানুলকদয ফুবদ্ধদীপ্ত াঅকরাচনা-ভাকরাচনায ভধয 

বদকয় াকনে াজানা তথয উদ্বাবত কত রাগর। স্থানাবাকফয োযকণ াকনে াঅকরাচনা ফােী দথকে দগর। 

তফু ফরা মায়, বফগত দুাআ দকে যফীন্দ্রচচচায় বক্ষা, ভাজ, াংস্কৃবতয প্রঙ্গ দমভন এককছ দতভনাআ ভানুল 

বককফ যফীন্দ্রনাথ ফা াববতযে যফীন্দ্রনাকথয প্রঙ্গ এককছ তকফ তা ািকেয োকছ াঅধুবনে মুকগাকমাগী 

ফযােযা রূক ধযা বদকয়কছ। বফববন্ন াংফাদভাধযকভ, বক্ষা প্রবতষ্ঠাকন, বল্পাংস্কৃবত চচচা দেকন্দ্র যফীন্দ্রানুযাগীযা 

াঅজ যফীন্দ্র-বাফধাযাকে ফন  ফান েকয বনকয় চকরকছ। এোকনাআ যফীন্দ্রচচচায াথচেতা।     
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১৪১৭। 

৫. যফীন্দ্রনাথ িােুয। যফীন্দ্রযচনাফরী। েণ্ড ১৬। েরোতা, .ফ., দভ ২০০১। 
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