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যফীন্দ্রনাথথয কবফতায় বফষ্ণফ বাফ  বাফনা
াজজনু বফশ্বা
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Abstract
Vaisnab literature alludes in the innermost part of Rabindranath’s literary creation in various ways
in various occasions. The relation between Rabindra darshan and vaisnab padabali is always ever
green. This very thought and impression that is inherent in his poems and verses is to highlight my
subject matter.

যফীন্দ্র-াবতয ৃবিয ান্দযভথর বফববন্নবাথফ ববন্ন-ববন্ন প্রথঙ্গ বফষ্ণফ কাফযকবফতা, গান  কীতুথনয াঅনাথগানা দদখা
দগথছ। যফীন্দ্র কাফয, কবফতা, গান, গল্প, নাটক, উনযা  প্রফথে ঘজথয বপথয াঅথত দদবখ বফষ্ণফ প্রঙ্গ। যফীন্দ্রনাথথয
কবফতায ভথধয বফষ্ণফ দাফরী প্রঙ্গ বকবাথফ দকভন কথয এথ ববড় কথযথছ, াঅথরাচয বনফথে তা দদখায দচিা কযা থরা।
বফষ্ণফ দাফরীয বাফ  বাফনা, বালা তরুণ কবফ যফীন্দ্রনাথথয বফথল বপ্রয় বছর। যফীন্দ্রনাথথয কাফযকবফতা গল্প নাটক
উনযা  প্রফথেয ভথধয তায মথথি প্রবাফ রক্ষ্য কযা মায়। বফষ্ণফ দাফরী ানজকযথণ বতবন যচনা কথযন বানজবাং ঠাকজথযয
দাফরী (১২৯১)। এ ম্পথকু ভাথরাচক াজয় কজভায চক্রফতুী ভন্তফয কথযন —
‚বফষ্ণফ কবফতায বালা-ভাধজমু, ছন্দ-রাবরতয, তাায দরাথকাত্তয ভবভা তরুণ কবফয হৃদয় ভবথত
কবযয়াবছর। তাাযাআ পথর ‘বানজবাং ঠাকজথযয দাফরী’ যবচত াআয়াবছর। বানজবাং ঠাকজথযয দাফরী
যবচত য় বফষ্ণফ দাফরীয ানজযথণ এফাং ঐ জস্তথকয নাভকযথণ কবফ বফদযাবত ঠাকজথযয উয শ্রদ্ধা 
প্রীবতয বনদুন বফদযভান।‛১
‘ব্রজফজবর’ বালায ানজকযণ দদখা দগর যফীন্দ্রনাথথয ‘বানজ বাং ঠাকজথযয দাফরী’য প্রথভ কবফতায ভথধযাআ—
‚গণ কজজভ কজঞ্জ ভাথঝ
ভৃদুর ভধজয ফাংব ফাথজ,
বফবয ত্রা দরাক রাথজ
জবন, াঅ াঅ দরা।
াথঙ্গ চারু নীর ফা,
হৃদয় প্রণয় কজজভ যা,
বযণ-দনথত্র বফভর া,
কজঞ্জ ফনথভ াঅ দরা।‛২
এাআ থদয থঙ্গ দগাবফন্দ দা কবফযাথজয ‘াযদচন্দ ফন ভন্দ’ থদয জন্দয াদৃয াঅথছ।
‚াযদ চন্দ ফণ ভন্দ
বফবথন বযর কজজভ গে
পজল্ল ভবল্লকা ভারবত মূবথ
ভত্ত-ভধজকয দবাযবণ।‛৩
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বফষ্ণফ দাফরীয ধাযক  ফাক জয়থদফ দগাস্বাভীয ‘গীতথগাবফন্দ’ ফ দথথক দফী কথয াঠ কযথতন এফাং ফারক
কাথরয বাথরারাগায বফলয় বছর যফীন্দ্রনাথথয। জয়থদথফয বাফ-বালা  ছন্দ দম শুধজ বকথায কবফ যফীন্দ্রনাথথকাআ ভজগ্ধ
কথযবছর তা নয়, বযণত যফীন্দ্রনাথথক প্রবাবফত কথযবছর। তাাআ দদখা মায় জয়থদথফয —
‚যবত জখ াথয
গতভববাথয
ভদন ভথনায-দফভ।
নকজরু বনতবিবণ
গভন বফরিন
ভনজয তাং হৃদথয়ম্।।‛৪
এাআ থদয প্রবতধ্ববন যফীন্দ্রনাথথয বানজবাংথ প্রবতপরবত য় এাআবাথফ—
‚বতবভয যজনী চবকত জনী
ূনয বনকঞ্জ াযণয।
করয়বত ভরথয়, জবফজন বনরথয়
ফারা বফয বফলন্ন।।‛৫
বকাংফা বানজবাংথয—
‚ফন্ত াঅরথয!
ভধজকয গুণ গুণ, ানজয়া ভঞ্জযী
কানন ছাত্তর দয।‛৬
এাআ থদয ধ্ববনঝাংকায ানজকযণ  ানজযণ য় বফদযাবতয এাআ দবটথত —
‚পজটর কজজভ নফ
কজঞ্জকজবটয ফন
দকাবকর ঞ্চভ গাাআথয।...
বয়া বনজ দদ না াঅাআ দয।‛৭
যফীন্দ্রনাথ বানজবাংথয দাফরীথত ববণতা ফযফাথযয দক্ষ্থত্র বফষ্ণফ কবফথদয  বফষ্ণফ থদয ঢাং ানজযণ কথযথছন। দগাবফন্দ
দাথয থদ দম ভঞ্জজযী বাথফয ববণতা দদখা মায় তা বানজবাংথয থদ দদখা মায় —
‚নদী-ভগন ভী,
বয় ডয বকছজ নাব,
বানজ চথর তফ াথ।‛৮
বফষ্ণফ ‘ব্রজফজবর’ কবফতায থঙ্গ বানজবাং ঠাকজথযয থদয ফবযথঙ্গয বভর দফ গবীয। গবীয বাথফ না ড়থর  বাফথর এাআ
াদৃয থজ ধযা মায় না কাযণ—
‚দমথতজ ব্রজফজবর একবট কৃবত্রভ বালা, তাাআ প্রাচীন দকতুায ফথর বানজবাংথয কবফতায বালাথক চাবরথয়
দদয়া াম্ভফ নয়; - একথা স্বীকায কথয দগুবরয বাথফয গবীযতা  খাাঁবটত্ব ম্পথকু বনথজাআ
াববথমাগ কথযথছন যফীন্দ্রনাথ। বফষ্ণফ দাফরীয ‘প্রাণ গরাথনা ঢারা জয’ য়থতা এথত দনাআ, তা থর
ধ্ববন দৌন্দমু, গীতঝঙ্কায, ফাযরূাফয়থফয উৎকথলু বানজবাংথয দাফরী ভাভবয়ককাথর যবচত াঅয
ফ যফীন্দ্র কবফতায দচথয় াথনক উাঁচজদথযয।‛৯
যফীন্দ্র বফথলজ্ঞ প্রান্ত কজভায ার তাাঁয ‘যবফজীফনী’ গ্রথেয াদটীকাথত চন্দ্রনাথ ফজয একবট জন্দয ভন্তফয তজথর ধথযন—
“The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so
deep, delicate, tine, fervid and in verses so full of the luxuriance of Music and
Melody that it is difficult to decide who the better sonneteer the imitator
১০
Bhanusinha Thakur is, or his Model the great Baisnaba poet.”

বফষ্ণফ দাফরী  বানজবাংথয কবফতা একাআ যকভ থর বালায দক্ষ্থত্র মথথি স্বাধীনতা গ্রণ কথযবছথরন যফীন্দ্রনাথ াঅয
এাআ কাযথণ বানজবাংথয দগুবর ব্রজফজবরয হুফহু ানজকযণ থয় উঠথত াথযবন। াঅথর বফষ্ণফ দাফরী  বানজবাংথয
দাফরীয প্রবাবফত ম্পকু র এাআ যকভ—
‚ধ্ববনয বত প্রবতধ্ববনয দম ম্পকু বফষ্ণফ কবফতায বত ‘বানজবাং ঠাকজথযয দাফরী’য ম্পকু তাা
াআথত বকছজ দফী নথ।‛১১
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জতযাাং যফীন্দ্র ানজবফ বফষ্ণফ ানজবফ দথথক দভৌবরক বাথফাআ াঅরাদা। াঅয াঅরাদা ফথরাআ যাধাকৃষ্ণরীরায যতথেয
াঅধযাবিক জগথত প্রথফ না কথয বফষ্ণফ বাফ দপ্রযণাথক যফীন্দ্রনাথ স্বীকায কথয বনথয়বছথরন স্বাবাবফক প্রফণতায়। বনথজয
কবফকল্পনায় উবনলদ এফাং বফলফ দাফরীয াবতয ধথভুয দ্বাযা বতবন প্রবাবফত বঠক নবন ানজপ্রাবণত থয়বছথরন। াঅয
ানজপ্রাবণত থয়বছথরন ফথরাআ তাাঁয কাফয ধভুীয় ফাতাফযণথক বছন্ন কথয াবতয থত দথযবছর; ধভুীয় াবতয নয়। বফষ্ণফ
ানজবথফয যাধা-কৃথষ্ণয প্রণয়রীরা ীভায থঙ্গ াীথভয প্রণয়রীরা। কৃষ্ণ দপ্রবভকা যাধা ভাবফশ্ব জীফথনয প্রবতবনবধ এফাং কৃষ্ণ
াঅনন্দভয় যভািায যভজরুল। এাআ ভাবফশ্ব  াীথভয তয িেবট যফীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জরী’ কাথফয জন্দযবাথফ প্রকা
কযথরন। ীভা  াীথভয বভরন ফাতুা বদথরন—
‚ীভায ভাথঝ াীভ তজবভ ফাজা াঅন জয
াঅভায ভথধয দতাভায প্রকা তাাআত এত ভধজয।
কতফথণু কত গথে, কত গাথণ কত ছথন্দ
ারূ দতাভায রূথয রীরায় জাথগ হৃদয়জয
াঅভায ভথধয দতাভায দাবা এভন জভধজয।।‛১২
এাআ দম রূথয থঙ্গ ারূথয বভরন াথুাৎ জীফািায থঙ্গ যভািায বভরন াংঘবটত থে; এথত াথনকগুবর ধা াবতক্রভ
কযথত য়। এাআ ধাগুবর বফষ্ণফীয় বালাথত ূফুযাগ, ানজযাগ, ভান াববভান, াববায, বফয বভরন প্রবৃবত। যফীন্দ্রনাথ তাাঁয
বফষ্ণফ কবফতায়’ বফলয়বট জন্দযবাথফ উস্থান কথযথছন—
‚ূর্ব্ুযাগ, ানজযাগ, ভান, াববভান,
াববায, দপ্রভরীরা, বফয বভরন,
ফৃন্দাফন গাথা-এাআ প্রণয় স্বন
শ্রফথণয ফুযীথত কাবরন্দীয কূথর
চাবয চথক্ষ্য দচথয় দদখা কদথিয ভূথর
যথভ ম্ভ্রথভ‛১৩
কবফয কাথছ যাধা-কৃথষ্ণয দপ্রভেবফ ধযা থড়থছ; দম দপ্রভ বচযন্তনকাথরয াশ্বতথপ্রভ; দম দপ্রভ াগ্রয য় দুগুভ দুস্তয
াযাফায াবতক্রথভয ভধয বদথয়। এাআ কাযথণাআ যফীন্দ্র ানজবফ  বফষ্ণফ ানজবথফ দভৌবরক াথুকয দথথকাআ মায়। তাাআ প্রবাথফয
দকান প্রশ্ন থঠ না; প্রশ্ন থঠ ানজথপ্রযণায ফা ানজপ্রাবণত য়ায। এাআ কাযথণাআ য়থতা ‘বফষ্ণফ য প্রকা’কায ক্ষ্জবদযাভ দা
ভন্তফয কথযথছন—
‚জতযাাং যফীন্দ্র ানজবফ বফষ্ণফ ানজবফ দথথক দভৌবরকবাথফ ৃথক। এযকভ দক্ষ্থত্র প্রবাথফয প্রশ্ন থঠ না।
যফীন্দ্রনাথ বফষ্ণফধথভুয দ্বাযা প্রবাবফত নবন। দাফরীয াবতযধথভুয দ্বাযা বতবন ানজপ্রাবণত থয়বছথরন,
বালা-ববঙ্গ বচত্রকল্প গ্রণ কথযথছন স্বেথন্দ, দমভন গ্রণ কথযথছন কীতুন গাথনয জয নানান দক্ষ্থত্র।
ম্ভফত যফীন্দ্র দাফরীয বালা  রূকল্প স্থাথন স্থাথন গ্রণ কথযথছন ফথরাআ াঠথকয দচাথখ ধাাঁধা
দরথগথছ, ান্তযঙ্গ বাফ ম্পথকু তাাঁযা াজাতয ধথয বনথয়থছন। যফীন্দ্রনাথথয দাফরী প্রীবত বছর, বকন্তু
তা াববতযক, ধভুীয় নয়। াববতযক বদথকয ানজযণ ঐবতয বাথফাআ তাাঁথত ফথতুবছর।‛১৪
বফষ্ণফ দাফরীয বাফ-বালা-জয-ছন্দ  রূকল্পনা যফীন্দ্রনাথথয কবফ জীফথন  যফীন্দ্র কবফতায দদ গঠথন কতটা বূবভকা
দযথখথছ তা বফচায কযথফা। যফীন্দ্র কবফতায দদভথন বানজবাংথয দাফরী ছাড়া ানযানয কাফযকবফতায ভথধয বফষ্ণফ
দাফরীয দৌন্দমু বচত্র  ‘ত্তপ্সস্তুন্দ্বপ্ত’ এয ানজযণ দদখা মায়। ‘বানজবাং ঠাকজথযয দাফরী’দত মা বছর ‘ীভা’ যফতুীকাথর
তা থয় দাাঁড়াথরা াীভ। এাআ কাযথণাআ য়থতা যফীন্দ্র গথফলক বফশ্বনাথ যায় ফথরথছন —
‚যফতুী কাথরয যফীন্দ্র কবফতায দদথ ভথন প্রতযক্ষ্-াপ্রতযক্ষ্ দমবাথফাআ দাক না দকন, বফষ্ণফ দাফরীয
বালা বাফ জয ছন্দ রূকল্প নানা প্রকযথণ বভথ দমথত দথযথছ, াঅজীফন শুধজ থচতন ভথনাআ নয়
াফথচতনাথত বফষ্ণফ বাফজকতাথক এক ভজূথতুয জনয বযায কযথত াথযনবন যফীন্দ্রনাথ।‛১৫
১২৯২ াথর শ্রীচন্দ্র ভজজভদায  যফীন্দ্রনাথ উবথয় বভথর বফষ্ণফদ াংকরন ‘দযত্নাফরী’ প্রকা কথযন। এাআ ভয়াআ
বফষ্ণফ কবফতা চচুায় গবীয ভথনাথমাগ বদথয়বছথরন যফীন্দ্রনাথ। পথর এাআ ভথয় দরখা ‘কবড়  দকাভর’ (১২৯০-৯৩) কাফয
গ্রথেয ফহুকবফতায় বফষ্ণফ দাফরীয ভানবকতায প্রতযক্ষ্ প্রবাফ দদখা দগর। ভাথজয বফযথ যাধায মন্ত্রণায কথা দফী দফী কথয
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ধযা থড় বফষ্ণফ কবফথদয থদয ভথধয। যফীন্দ্রনাথথয ‘ভথজযায়’ কবফতায় কৃষ্ণবফয মন্ত্রণা জন্দয বাথফ প্রকা কথযথছন। কৃষ্ণ
বফযথ যাধাথক ডাকথছন—
‚ফাাঁাবয ফাজাথত চাব ফাাঁবয ফাবজর কাআ?...
এফায যাথধ যাথধ ডাক্ ফাাঁব ভথনাাথধ,
াঅবজ এ ভধজয চাাঁথদ ভধজয মাবভনী বায়।
দকাথা দ বফধজযা ফারা, ভবরন ভারতী ভারা,
হৃদথয় বফয জ্বারা, এ বনব দাায়, ায়।‛১৬
বফষ্ণফ দাফরী ভধযমজথগয ফাাংরা াবথতযয দশ্রষ্ঠ দপ্রথভয কবফতা। ধভুীয় াঅধযাবিক বযথফথক ফাদ বদথর; ধভুীয় দাাক
খজথর বনথর বফষ্ণফ কবফথদয যচনা বনছকাআ দপ্রভ বফয মন্ত্রণায কবফতা। এাআ বফলয়বট যফীন্দ্রনাথ াঅিস্থ কযথত দথযবছথরন
ভথনয বদক দথথকাআ পথর তাাঁয বনথজয দপ্রথভয কবফতাগুবর থয় উথঠবছর বফবচত্রযভয় বফষ্ণফভয়তায় বযজয। ‘কবড় 
দকাভথর’য ফাাঁব, বফয, বফরা প্রবৃবত কবফতা বফষ্ণফদাফরীয াবফযাভ দছাাঁয়া দথয়থছ যাধা কৃষ্ণরীরায বফযমন্ত্রণায দকাভর
স্পু। জ্ঞানদাথয—
‚দজ বফছাাআয়া যবরজাঁ ফবয়া
থ াথন বনযবখয়া...‛১৭
এাআ থদয থঙ্গ ‘বফয’ কবফতায বীলণ বভর রক্ষ্য কযা মায়—
‚াঅবভ বনব বনব কত যবচফ য়ণ
াঅকজর নয়ন দয...‛১৮
বকাংফা ‘বফরা’ কবফতায ভথধয এাআ বফযফযথা াঅথযা প্রবাফ বফস্তায কথযথছ ফথরাআ াঅভাথদয ভথন য়—
‚াঅয বনথয় মা যাধায বফযথয বায
কত াঅয দঢথক যাবখ ফর
াঅয াবয মবদ দতা াঅবন বযথয়
এক দপাাঁটা তায াঅাঁবখজর।‛১৯
এ দতা যাধাবফযথয াঅধজবনক ভনস্তাবেক রূ মা যফীন্দ্রনাথ তাাঁয করথভ াঙ্কন কযথত দথযথছন।
বফষ্ণফ দাফরী প্রবাবফত যাধাবফয জন্দযবাথফ পজবটথয় তজরথত দথযথছন ‘জযাতন’ কবফতায ভথধয। যফীন্দ্রনাথথয ‘জযাতন’
কবফতায বাফ-বালা বফদযাবতয বাফভণ্ডর দথথক ধায কযা ফথরাআ াঅভাথদয ভথন য়। কৃথষ্ণয ফাাঁব শুথন বফয-ফযাকজর যাধায
াশ্রুাত। বফদযাবতয যাধায াশ্রুাথতয কাযণ জানথত চায় বখযা, তখন যাধা ফথরন‚বক কফ দয বখ াআ দুখ য
ফাাঁবয বনা-গযথর ানজ দবায।‛২০
যাধা বফযাতজযা বাফাআ যফীন্দ্রনাথ তজথর ধযথরন‚জদূথয ফাবজথছ ফাাঁব,
তজবভ দকন ঢার াঅব
তাবয ভাথঝ বফরা উচ্ছ্বা!...
ফাথযক দম চথর মায়
তাথয দতা দক না চায়,
তফজ তায দকন এত ভায়া!...২১
‘দমৌফন স্বপ্ন’, ‘ক্ষ্বণক বভরন’, ‘গীথতাচ্ছ্বা’, ‘চজিন’ প্রবৃবত কবফতায় যাধা-কৃথষ্ণয বফযবভরথনয ানজলথঙ্গ কবফয বনথজয হৃদয়
উচ্ছ্ববত ভানবকতাাআ প্রকা দথয়থছ। দকান দকান কবফতা ‘দমৌফন উত্তাথ’ দদথকবন্দ্রক থয় দদথক াবতক্রভ কথয
দদাতীত থয় উথঠথছ। ‘দদথয বভরন’ কবফতাবট দাআ বদক দথথক বফষ্ণফ দাফরীয প্রতযক্ষ্ প্রবাফ চূড়ান্তবাথফ এথ থড়থছ।
জ্ঞানদাথয বফশ্ববফখযাত দবট—
‚রূ রাবগ াঅাঁবখ ঝজথয গুথণ ভন দবায।
প্রবত াঙ্গ রাবগ কাথন্দ প্রবত াঙ্গ দভায।‛২২
এয বাফ বালায থচতন ানজযণ রক্ষ্য কযা দগর যফীন্দ্রনাথথয এাআ দবটথত—
‚প্রবত াঙ্গ কাাঁথদ তফ প্রবত াঙ্গ তথয।
প্রাথণয বভরন ভাথগ দদথয বভরন
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হৃদথয় াঅেন্ন দদ হৃদথয়য বথয।
ভজযবছ বড়থত চায় তফ দদ’ থয।...‛২৩
কবফতাবটয বাফানজথঙ্গয বদথক রক্ষ্য দযথখ ভাথরাচক বফশ্বনাথ যায় জন্দয ভন্তফয কথযথছন—
‚কবফতাবটথত যাধা হৃদথয়য ফযাকজরতা াআবন্দ্রয়জবাথফয উথধ্বু উথঠ ক্রভ এক াতীবন্দ্রয় দরাথক প্রথফ
কথযথছ। যতথেয বফচাথয বফষ্ণফ বাথফয ানজকূর না থর জ্ঞান দাথয থদয াঠ প্রবতবক্রয়ায় নফ
ভূরযায়ন ঘথটথছ যফীন্দ্রনাথথয াথত। ফস্তুত বফষ্ণফ দাফরীয ফা জয়থদথফয কাথফয যাধা-কৃথষ্ণয দদচচুায
দম ছবফ, তায দকাথনা প্রতযক্ষ্ াংথমাথগয বচহ্নাআ যফীন্দ্র কবফতায় দনাআ। দদচচুা নয়, যফীন্দ্রনাথথয াঅন্তবযক
ভথনাথমাগ বছর াংমভী যচচুায বদথক।‛২৪

বফষ্ণফ দাফরীয জখদুাঃখ বফয দফদনায দগান ানজবফ যফীন্দ্র ানজধযাথন  ানজযথণ াঅনা াঅবনাআ দমন চথর াঅথ।
বফষ্ণফ দাফরীয দপ্রভ বফবচথত্তযয বাফনা ধযা ড়থত দদবখ যফীন্দ্রনাথথয ভথধয। চণ্ডী দাথয—
‚এভন বযীবত কবজ দদবখ
নাাআ শুবন।
যাথণ যাণ ফাাঁধা াঅনা াঅবন।।
দুাঁ দকাথয দুাঁ কাাঁথদ বফথেদ বাবফয়া।
বতর াঅধ না দদবখথর মায় দম ভবযয়া।।‛২৫
এাআ ক্ষ্ীণ জয হৃদথয় স্পু কথয মায় কবফয; পথর কবফ ‘ভানী’য ‘ূফু কাথর’ কবফতা ফথর থঠন—
‚ানাবদ বফয দফদনা দববদয়া
পজথটথছ দপ্রথভয জখ
দমভবন াঅবজথক দদথখবছ দতাভায ভজখ।
দ াীভ ফযথা াীভ জথখয
হৃদথয় হৃদথয় যথ,
তাাআ দতা াঅভায বভরথনয ভাথঝ
নয়থন বরর ফথ।
এ দপ্রভ াঅভায জখ নথ, দুখ নথ।‛২৬
বফষ্ণফ দাফরীয ভূরফাণী দপ্রভপ্রীবত বাথরাফাা; দম দপ্রভ ানন্ত াঅবদ দপ্রভ মা বদথয় াঅভযা বগফানথক বাথরাফাব।
াঅভযা মাথক বাথরাফাব দকফর তায ভথধযাআ াঅভযা ানথন্তয বযচয় াাআ। জীথফয ভথধয এাআ ানন্তথক ানজবফ কযায নাভাআ
বাথরাফাা মা বফষ্ণফ াবথতযয ভূর ‘বথভ’। যাধাকৃথষ্ণয দপ্রভ বফষ্ণফ াবথতয জীফািায থঙ্গ যভািায বভরন মা যফীন্দ্রনাথ
‘ানন্ত দপ্রভ’ কবফতাথত দদখাথরন এাআ বাথফ—
‚দতাভাথযাআ দমন বাথরাফাবয়াবছ
ত রূথ ত ফায
জনথভ জনথভ, মজথগ মজথগ াবনফায।...
... াঅভযা দু’জথন বাবয়া এথবছ
মজগর দপ্রথভয দরাথত
ানাবদকাথরয হৃদয় উৎ থত।‛২৭
যাধায বাথরাফাা কত গবীয  বনখজাঁত তা দফাঝাথত শ্রীকৃষ্ণথক যাধা ফথরন—
‚ফাঁধজ বক াঅয ফবরফ দতাথয
াল্প ফয়থ
বযীবত কবযয়া
যবথত না বদবর ঘথয।‛২৮
চণ্ডীদাথয এাআ থদয প্রবতধ্ববন  প্রবতছবফ াঅভযা দদথখ থাবক যফীন্দ্রনাথথয ‘াঅভায জখ’ কবফতায ভথধয—
‚বাথরাফাা দঘযা ঘথয
দকাভর য়থন তজবভ
দম জথখাআ থাথকা
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াজজুন বফশ্বা
দম ভাধজযী এ জীফথন
াঅবভ াাআয়াবছ তাা
তজবভ দথর নাথকা।‛২৯
বফষ্ণফ দাফরীয দপ্রভ  প্রকৃবত ফণুনায দম ধযণ তা ধীথয ধীথয কবফয ভথন দানা দফাঁথধবছর বনজস্ব style-এ, পথর
ভধযমজথগয বফষ্ণফীয় াবথতযয ফক্তফয বফলয় নতজনবথফ াঅধজবনক দৃবিববঙ্গথত নফভূরযায়ণ কযথরন যফীন্দ্রনাথ ‘ভানী’য ‘একার
 দকার’ কবফতায ভথধয—
‚াঅজ াঅথছ ফৃন্দাফন ভানথফয ভথন।
যথতয ূবণুভায়
শ্রফথণয ফবযলায়
উথঠ বফযথয গাথা ফথন উফথন।
এখন দম ফাাঁব ফাথজ মভজনায তীথয।
এখথনা দপ্রথভয দখরা
াযাবদন, াযা দফরা
এখথনা কাাঁবদথছ যাধা হৃদয় কজবটথয।‛৩০
কবফতাবট কৃষ্ণ-াগবরনী যাবধকায স্মৃবতবাযাতজয বচত্র স্মযণ কবযথয় দদয় াঅভাথদয ভথনয ভবনথকাঠথয। এাআ কাযথণাআ
ভাথরাচক ফথরন—
‚দকাথরয বফষ্ণফ কবফথদয যচনায যভাধজমু একাথর ফথ ভথভু ভথভু াঅস্বাদন কথযথছন যফীন্দ্রনাথ।
দকাথরয Author ত্তায ভাধযথভ Author যফীন্দ্রনাথ এাআ বাথফাআ ফাথয ফাথয ‘Real writer’ থয়
উথঠথছন দাফরীয ানজলথঙ্গ বফবচত্রবাথফ।‛৩১
বফষ্ণফ দাফরীয বাফ বালা ভাধজথমুয চযভ উৎকথলুয প্রবাফ দদখা মায় ‘দানায তযী’ কাথফযয ফহু কবফতায ভথধয। বফষ্ণফ
দাফরী াবথতযয দপ্রভ দৌন্দথমুয াশ্বত যযথক ানজোন কযায দচিা কথযথছন এাআ কাথফযয ভথধয। বফষ্ণফ কবফথদয
কাফয কবফতায কথা, তাাঁথদয বচন্তাবাফনায কথা যফীন্দ্রনাথথয ভাথায় ঘজথয বপথয এথথছ ফাথয ফাথয। ফলুায বফবচত্র ঋতজ
প্রকৃবতয থঙ্গ বফষ্ণফ কবফতায দম গবীয ম্পকু দ কথা স্বীকায কথযন বতবন। যফীন্দ্রনাথথয ‘ফলুামান’ কবফতায ভথধয ধযা
থড় কবফয বফষ্ণফীয় ভনস্তে—
‚ফলুা াঅথ ঘন দযাথর,
মথত্ন দটথন রাআ দকাথর
দগাবফন্দদাথয দাফরী।
জয কথয ফায ফায
বড় ফলুা-াববায—
ােকায মভজনায তীয,
বনীথথ নফীনা যাধা
নাব ভাথন দকাথনা ফাধা
খজবাঁ জথতথছ বনকজঞ্জ কজবটয।...
দাআ ছবফ জাথগ ভথন
জযাতন ফৃন্দাফথন
যাবধকায বনজুন স্বন।‛৩২
বফষ্ণফ দাফরী দম যফীন্দ্রনাথথক ফুদা টানত তায প্রতযক্ষ্ প্রভাণ জয়থদথফয ‘গীতথগাবফন্দ’; বফদযাবত  দগাবফন্দ দাথয
দাফরী জয কথয কথয ফাথয ফাথয াঠ কযায ভধয বদথয়। যফীন্দ্রনাথ শুধজ তাাঁয কবফতায ভথধযাআ নয়, বফববন্ন প্রফে, উনযা 
নাটক, গথল্পয ভথধয বফষ্ণফ দাফরীয দ  ানজঙ্গ ফায ফায ফযফায কথযথছন। বফষ্ণফ াবথতযয থঙ্গ যফীন্দ্রনাথথয এাআ
গবীয াঅিীয়তায ফবাঃপ্রকা ‘ফযথুথমৌফন’, ‘প্রতযাখযান’  ‘রজ্জা’ কবফতায ভথধয। বফষ্ণফ দাফরীয যাধায ানজবাফনায বফয
ফযাকজর ানজবূবত াঅথযা তীব্র বাথফ প্রকা দর ‘ফযথু দমৌফন’ কবফতায ভথধয—
‚াঅবজ দম যজনী মায় বপযাাআফ তা
দকভথন?‛৩৩
যাধায বফয ভধজয প্রবতেবফয এাআ বফবনভুাণ দদথখ জকজভায দন ভন্তফয কথযথছন—
‚বফষ্ণফ কবফতায যাধায ভথতা াঅনাথক বফযবনী নাযী রূথ কল্পনা প্রথভ দদখা দগর ‘ফযথু দমৌফন’
কবফতায়। াতএফ এাআ কবফতাবটথক যফীন্দ্রনাথথয কাফযযবণথত একবট ভাগু বচহ্ন ফবরথত াবয।‛৩৪
াঅফায চণ্ডী দাথয—
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‚াআ দকভথন ধবযফ বয়া।
াঅভায ফাঁধজয়া াঅন ফাড়ী মায়
াঅভায াঅবঙ্গনা বদয়া।।‛৩৫
এাআ দবটয াাাব যফীন্দ্রনাথথয ‘প্রতযাখযান’ কবফতায যাধাবাথফয ানজযণ দমন জীফন্ত ভূবতু থয় দাাঁড়ায়—
‚কার দফরা কর কাথজ
াঅবথত দমথত থথয ভাথঝ
াঅভাবয এাআ াঅবঙ্গনা বদথয়
দমথয়া না।
াভন দীন নয়থন তজবভ
দচথয়া না।...‛৩৬
বফষ্ণফ দাফরীয বচত্র দৌন্দমু, বাফ-বালা, কল্প  রূবচথত্রয ভস্ত বকছজযাআ প্রবাফ  ানজথপ্রযণা ছবড়থয় মায় ‘দানায তযীয’
‘বফষ্ণফ’ কবফতায়। বফষ্ণফ ধভুথক বনথয়াআ বফষ্ণফ াবতয, তাথক ফাদ বদথয় নয়, পথর বফষ্ণফ বক্ত াঠথকয দচাথখ প্রকৃত
দপ্রথভয বদকটা মত দফব ধযা থড়থছ, ধভু দুন ফা াথরৌবকক ববক্তয ততটা দফী ধযা থড় না। বফষ্ণফ দাফরী শুধজভাত্র
দদফতায াংগীত নয়, ভানফজীফথনয কাবনীয ফবাঃপ্রকা ফথট। কাযণ কর ভাজনদাফরীকায দগৌড়ীয় বফষ্ণফ ধথভুয
দপ্রক্ষ্াথট দযচনা কথযনবন। বচতনয ূফু কাথর জয়থদফ-বফদযাবত-চণ্ডীদা তায জ্বরন্ত প্রভাণ। যাধা কৃথষ্ণয দপ্রভরীরাাআ
তাথদয প্রধান কাফয প্রবতবফি। বচতনয যফতুীকাথর দগৌড়ীয় বফষ্ণফ ধথভুয ফাতাফযথণ জ্ঞান দা, দগাবফন্দ দা, ফরযাভ দা,
যায়থখয প্রভজখ বফষ্ণফ দাফরীকাযযা তাাঁথদয ফযবক্তগত দপ্রভবাফনা কবফভথনয াফথচতন াফস্থাথতাআ প্রকা কথযথছন।
পথর—
‚প্রাকচচতনয মজথগয ‘দপ্রয়’ ভাপ্রবজ বচতনযথদথফয াঅবফবুাথফয পথর ‘দশ্রয়’-দত উড্ডীন াআয়া বপ্রয় 
দদফতা একাআ ধাযায় প্রফাবত াআয়া বগয়াথছ।‛৩৭
তাাআ বফষ্ণফ দাফরীয াতীবন্দ্রয় দপ্রভকল্পনায ভথধয ভানফ ভানফীয বচযন্তন দপ্রভরীরাথকাআ প্রতযক্ষ্ কথযথছন যফীন্দ্রনাথ।
দাফরীয প্রকৃবতথচতনা তাাঁয দৌন্দমুফযাকজর কবফভানথক উতরা কযথর ধভুীয় াংস্কাথযয গণ্ডী বকন্তু কবফভথন প্রশ্ন এাঁথক
দদয়-াবথুফ দপ্রভ এফাং ব্রজথপ্রভ বক একাআ ফস্তু? এাআ কাযথণাআ যফীন্দ্রনাথথয াববভানী প্রবতফাদ ‚শুধজ বফকজথেয তথয বফষ্ণথফয
গান।‛ না াঅথযা দফী বকছজ। াঅথর বফষ্ণথফয গান শুধজভাত্র দদফতায গান নয়, ভতুযফাী নযনাযীয দপ্রভতৃষ্ণায গান ফথট।
তাাআ কবফ ফরথরন—
‚...এবক শুধজ দদফতায!
এ াংগীত যধাযা নথ বভবটফায
দীন ভতুযফাী এাআ নযনাযীথদয
প্রবত যজনীয াঅয প্রবত বদফথয
তপ্ত দপ্রভতৃষ্ণা?‛৩৮
ভথতুযয ভানফ ভানফীয দপ্রভগাথাাআ কবফবাফনায াপ্রাকৃত দপ্রভাধনায াঅর রূ। তাাআ াঅধজবনক কবফ ভানজলীথপ্রথভয ভথধযাআ
বগফাথনয দপ্রভথক উরবক কথযথছন। ীভায ভথধযাআ াীভথক োন কথযথছন বকাংফা জীফন ধথভুয াঅন্তয তয প্রকাথয
জনয ‘দপ্রয়’ বফত্র স্বরূথয ভথধয ‘দশ্রয়’ দক খজথাঁ জথছন। াপ্রাকৃত দপ্রথভয এাআ গবীয যথযয ানজোন কযথত বগথয় বফষ্ণফ
কবফথদয কাথছ াঅধজবনক কবফ জানথত দচথয়থছন—
‚তয কথয ক দভাথয দ বফষ্ণফ কবফ,
দকাথা তজবভ দথয়বছথর এাআ দপ্রভেবফ,
দকাথা তজবভ বথখবছথর এাআ দপ্রভগান
বফয তাবত। দথয কাায নয়ান,
যাবধকায াশ্রু-াঅাঁবখ থড়বছর ভথন।...
... এত দপ্রভকথা –
যাবধকায বচত্তদীণু তীব্র ফযাকজরতা
চজবয কবয রাআয়াথছ কায ভজখ, কায
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াঅাঁবখ থত! াঅজ তায নাব াবধকায
দ াংগীথত! তাবয নাযী হৃদয় বঞ্চত
তায বালা থত তাথয কবফথয ফবঞ্চত
বচযবদন!‛৩৯
ভানথফয ভথধয দদফতায ফাস্থান-এাআ তযথক যফীন্দ্রনাথ বজরথত াথযন না। দাআ কাযথণ ভানজথলয ভথধয দদফতাথক নাবভথয়
াঅনথত দথযবছথরন। াঅয বফষ্ণফ কবফযা দতা াথনক াঅথগাআ এ কাজ ম্পূণু কথয দযথখবছথরন। বচতনযথদফ তায জ্বরন্ত
উদাযণ। বফষ্ণফ কবফ কৃষ্ণদা কবফযাজ তাাআ ফরথরন—
‚কৃথষ্ণয মথতক দখরা, থর্ব্ুাত্তভ নযরীরা
নযফজ তাায স্বরূ।
...নফরীরা য় ানজরূ।‛৪০
াঅধজবনক কবফ যফীন্দ্রনাথ এাআ জথয জয বভবরথয় নতজন বালয যচনা কযথরন—
‚...এাআ দপ্রভ গীবত ায
গাাঁথা য় নযনাযীয বভরন দভরায়,
দক দদয় তাাঁথয দক ফাঁধজয গরায়।
দদফতাথয মাা বদথত াবয, বদাআ তাাআ
বপ্রয়জথন-বপ্রয়জথন মাা বদথত াাআ
তাাআ বদাআ দদফতাথয; াঅয াফ দকাথা।
দদফতাথয বপ্রয় কবয, বপ্রথয়থয দদফতা।‛৪১
‘বচত্রা’ কাথফযয ‘ীথত  ফথন্ত’ এফাং ‘বচতাবর’ কাথফযয ‘াববভান’ কবফতায় বফষ্ণফদাফরীয বাফ  বালায প্রবাফ াল্পল্প
রক্ষ্য কযা মায়।
াঅফায বচতারী কাথফযয ‘াববভান’ কবফতায—
‚কাথয বদফ দদাল ফেজ কাথয বদফ দদাল।
ফৃথা কয াঅস্ফারন, ফৃথা কয দযাল।।‛৪২
ফবযঙ্গীয় ানজযণ কথযন প্রাকচচতনয মজথগয দশ্রষ্ঠ দকায চণ্ডীদাথয দাআ বফখযাত রাাআন দুবটয—
‚বক দভাবনী জান ফাঁধজ বক দভাবনী জান।
াফরায প্রাণ বনথত নাব দতাভা দন।‛৪৩
‘কল্পনা’ কাথফযয দফ বকছজ কবফতা বফষ্ণফদাফরীয প্রতযক্ষ্ উাদাথন গবঠত থত দদখা মায়। ‘কল্পনা’ কাথফযয ‘স্পধুা’
কবফতায নাবয়কায থঙ্গ জ্ঞানদা  দগাবফন্দ দাথয নাবয়কায প্রায় বভর দদখা মায়। শ্রীযাধায যথাদ গাথযয াদৃয পজথট
উঠথত দদবখ ‘স্পধুা’ কবফতায নাবয়কায ভথধয। াঅধজবনক কবফয নাবয়কা তাাআ রাজজক রাজজক কথে ফথর থঠন—
দ াঅব কবর, ‘বপ্রথয় ভজখ তজথর চা।’
দুবলয়া তাাথয রুবলয়া কবনজ ‘মা!’
খী থরা খী, তয কবযয়া ফবর,
তফজ দ দগরনা চবর।‛৪৪
তখন বক াঅভাথদয ভথন থড় মায় না জ্ঞানদাথয নাবয়কায করুন উবক্ত—
‚মফ কানজ াঅর ভবন্দয ভাথঝ।
াঅাঁচথয ফদন ঝাাঁায়রজ রাথজ।।‛৪৫
বকাংফা দগাবফন্দ দাথয—
‚এাআ না ভাধফী তথর
াঅভায রাবগয়া বয়া
দমাগী দমন দাাআ দধয়ায়।
বয়া বফথন বয়া দকথন
পাবটয়া না থড় দগা
বনরাজ যাণ নাব মায়।‛৪৬
-এাআ থদয বাফগত াদৃথযয কথা ফরা মায়।
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াঅফায যফীন্দ্রনাথথয ‘াবযনী’ কবফতায বাফগত উৎ ফাংীফদথনয একবট বফষ্ণফ দ। ফাংীফদন তাাঁয বফষ্ণফথদ যাধা
বফথনাবদনীয বযশ্রান্ত ভূবতু াঙ্কন কযথরন এাআ বাথফ—
‚দথদ দরা বফথনাবদবন
এথথ দকভথন মাথফ তজবভ।
ীতর কদিতথর
বফ াঅভায দফাথর
কবর বকবনয়া বনফ াঅবভ।‛৪৭
এাআ দবটয ানজথপ্রযণায় াঅধজবনক কবফ নতজন দৃবিববঙ্গ বদথয় বরথখথরন—
‚থগা াবযনী, দদবখ াঅয়
কী যথয়থছ তফ যায়।
এত বায ভবয ভবয
দকভথন যথয়থছ ধবয
দকাভর করুণ ক্লান্তকায়!‛৪৮
বকাংফা ‘কল্পনায’ ‘রবজ্জতা’ কবফতায় যাধা-কৃথষ্ণয কজঞ্জ বথঙ্গয ছবফ ধযা থড়। যফীন্দ্রনাথ দগাবফন্দদা, ফরযাভদা,
ফজযাভানথন্দয বফষ্ণফ দগুবরয ‘কজঞ্জবঙ্গ’ মুাথয়য দগুবর ভাথায় দযথখাআ ‘রবজ্জতা’ কবফতায ছাাঁদ বতযী কথযন। ‘রবজ্জতা’
কবফতায যাধায কজঞ্জবথঙ্গয ছবফ রক্ষ্য কথযাআ যফীন্দ্রজীফনীকায প্রবাত কজভায ভজথখাাধযায় ভন্তফয কথযন—
‚এথকফাথয বফষ্ণফীয় গান, গীতথগাবফথন্দয কজঞ্জ াআথত বনগুতা যাধায কথা।‛৪৯
বফষ্ণফ বাফানজলথঙ্গ যাধায কজঞ্জবথঙ্গয ছায়া বচথত্রয জন্দয প্রকা—
‚মাবভনী না দমথত জাগাথর না দকন,
দফরা র ভবয রাথজ!
যথভ জবড়ত চযথণ দকভথন
চবরফ থথয ভাথঝ!...‛৫০
াঅধজবনক কবফ এাআ প্রবতেবফ দথয়বছথরন ভধযমজথগয বফষ্ণফ কবফথদয বফষ্ণফ থদয ভথধয।
‘কল্পনা’ কাথফযয তজরনায় ‘ক্ষ্বণকা’য কবফতাগুবরয ভথধয বফষ্ণফ দাফরীয প্রতযক্ষ্ প্রবফ খজফাআ কভ। ‘ক্ষ্বণকা’য ‘জন্মান্তয’
কবফতা বফষ্ণফ দাফরীয বাফবচথত্রয ক্ষ্বণক স্পু রক্ষ্য কযা মায়। ভগ্র কবফতাবটথত ব্রজধাথভয ভাধজমুভবণ্ডত যাখার ফারক
কৃথষ্ণয ফন্দনা দদখা মায়। ব্রজযাখার কৃথষ্ণয ফণুনায় যফীন্দ্রনাথ একাথরয বফষ্ণফ কবফ থয় উথঠথছন—
‚মবদ যজথন্ম াাআ দয থত
ব্রথজয যাখার ফারক...
মাযা বনতয দকফর দধনজ চযায়
ফাংীফথটয তথর,
মাযা গুঞ্জা পজথরয ভারা দগাঁথথ
থয যায় গথর,
মাযা ফৃন্দাফথনয ফথন
দাাআ যাথভয ফাাঁব দাথন,
মাযা মভজনাথত ঝাাঁবথয় থড়
ীতর কাথরা জথর...‛৫১
কবফভথনয াফথচতনায় বফষ্ণফীয় দপ্রভববক্ত ানজফবণুত থয়থছ এাআ কর কবফতায়। বফষ্ণফীয় ববক্তযথয ম্পূণু স্বতন্ত্র প্রকা।
থচতনবাথফাআ কবফ দাফরীয বাফানজলঙ্গ এবড়থয় না বগথয় বনজস্ব Style এ তাাঁয কাফয কবফতায ভথধয প্রকা কথযথছন।
একাথরয ভাথরাচক তাাআ ভন্তফয কথযথছন—
‚বফষ্ণফ কবফতায দম বাফানজলঙ্গ, তাথক প্রতযক্ষ্ প্রবাফ না ফথর কবফথচতনায স্বতাঃপূতু প্রকা ফরাাআ
বার।‛৫২
‘ফীবথকা’য কথয়কবট কবফতায় বফষ্ণফ দাফরীয বাফানজলঙ্গ জন্দয কথয ধযা দদয়। যফীন্দ্রনাথ ‘যাভরা’ কবফতায় ফাাংরা প্রকৃবতয
যাভর কনযায ভথধয যাধায বাফাদৃয দদখথত দচিা কথযথছন। কবফ ফঙ্গকনযায যাধাবফযথয বাফ ানজবফ কথয ফথর থঠন—
‚ক্লান্ত-াশ্রু যাবধকায বফযথয স্মৃবতয গবীথয
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৫৩
স্বপ্নভয়ী দম মভজনা ফথ ধীথয...‛
বফষ্ণফ কবফ জ্ঞান দাথয—
‚যজনী াঙন ঘন
ঘন দদয় গযজন
বযবভবঝবভ ফথদ ফবযথল।‛৫৪
বকাংফা দরাচন দাথয—
‚চথর নীর াবড় বনঙ্গাবড় বনঙ্গাবড়
যাণ বত দভায।‛৫৪
‘যাভরী’য ‘স্বপ্ন’ কবফতায় এাআ দগুবরয নতজন তাৎমু দান কথযথছ। কাযণ যাবধকায স্বপ্নকথা স্মযণ কথয ভজখথচাযা,
‘কাজরযা’ নীরাবড় বনঙাবড় বনঙাবড় চরা এক দভথয়য কথা ভথন থড় মায় একাথরয কবফয—
‚যজনী াঙন ঘন, ঘন দদয়া গযজন
স্বন দদবখনজ দন কাথর’
দ বদন যাবধকায ছবফয বছথন
কবফয দচাথখয কাথছ
দকান একবট দভথয় বছর,
বাথরাফাায কজাঁবড় ধযা তায ভন।
ভজখথচাযা দাআ দভথয়,
দচাথখ কাজর যা
ঘাথটয দথথক নীর াবড়
‘বনঙাবড় বনঙাবড়’ চরা।‛৫৫
এখাথনাআ যফীন্দ্রনাথ যফীন্দ্রনাথাআ। বফষ্ণফ কাফযকবফতায ছাাঁথচ যফীন্দ্রনাথথয ফহুকবফতা  কাথফযয ধাাঁচ গথড় তজরথর বনজস্ব
ত্রকম্ভপ্তন্দ্ব ফা বরীয মাদু তাাঁয ভথধয াফযাআ বছর। াঅয এাআ কাযথণাআ যফীন্দ্রনাথথয ৃবি কথভু বফষ্ণফ দাফরী বরীয বফবনভুাণ
বাফনায় যফীন্দ্রনাথ বছথরন াবদ্বতীয়। এখাথনাআ াঅধজবনক কবফ যফীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র থথয বথক।

তথযূত্র :
১। চক্রফতুী াজয় কজভায, ‘যফীন্দ্রাবথতয বফষ্ণফ প্রবাফ’, কবরকাতা বফশ্ববফদযারথয়য বড.বরট. গথফলণা গ্রে, ৃাঃ
১৩২
২। যফীন্দ্রযচনাফরী, ‘বানজবাং ঠাকজথযয দাফরী’, ৃাঃ ১৩৪
৩। ভজথখাাধযায় থযকৃষ্ণ (ম্পাবদত), ‘বফষ্ণফ দাফরী’, দগাবফন্দদা, ৃাঃ ৬৫২
৪। বফষ্ণফ দাফরী, জয়থদফ, ‘গীতথগাবফন্দ’, ৃাঃ ১১
৫। যফীন্দ্রযচনাফরী, ‘বানজবাংথয দাফরী’, ৃাঃ ১৩৪
৬। তথদফ, ৃাঃ ১২৯
৭। বফষ্ণফ দাফরী, বফদযাবত, ৃাঃ ১৩২
৮। যফীন্দ্রযচনাফরী, ‘বানজবাংথয দাফরী’, ৃাঃ ১৩৩
৯। যায় বফশ্বনাথ, ‘ঐ’ ৃাঃ ৩৭
১০। প্রান্ত কজভায ার, ‘যবফজীফনী ২য় খন্ড বফশ্ববাযতী, ৃাঃ ২৭৬
১১। দাগুপ্ত ববূলণ, ‘ফাাংরা াবথতয নফমজগ, ৃাঃ ৭৩
১২। যফীন্দ্রযচনাফরী, ‘গীতাঞ্জবর’, ৃাঃ ৭৮
১৩। ‘দানায তযী’, ‘বফষ্ণফ’ কবফতা, ৃাঃ ৩৬৭
১৪। দা ক্ষ্জবদযাভ, ‘বফষ্ণফ য প্রকা’, ৃাঃ ১৭২
Volume-II, Issue-I

July 2015

86

যফীন্দ্রনাথথয কবফতায় বফষ্ণফ বাফ  বাফনা
১৫। যায় বফশ্বনাথ, ঐ, ৃাঃ ৩৯
১৬। ‘ঐ’, কবড়  দকাভর, ভাথজযায়, ৃাঃ ১৫৮
১৭। দা জ্ঞান, ৃাঃ ৪৪৪
১৮। ‘কবড়  দকাভর’, ‘বফয’, ৃাঃ ১৭৬
১৯। তথদফ, ‘বফরা’, ৃাঃ ১৭৮
২০। বফষ্ণফ দাফরী, বফদযাবত, ৃাঃ ১২২
২১। ঐ, কবড়  দকাভর, ৃাঃ ১৫০
২২। বফষ্ণফ দাফরী, জ্ঞানদা, ৃাঃ ৪১৫
২৩। ‘কবড়  দকাভর’, ৃাঃ ১৮৬
২৪। যায় বফশ্বনাথ, ৃাঃ ৪৬
২৫। বফষ্ণফ দাফরী, চণ্ডীদা, ৃাঃ ৪৩
২৬। যফীন্দ্র যচনাফরী, ‘ভানী’ ‘ূফুকাথর’ ৃাঃ ৩১৮
২৭। তথদফ, ৃাঃ ৩১৯
২৮। বফষ্ণফ দাফরী, চণ্ডীদা, ৃাঃ ৫৭
২৯। যফীন্দ্র যচনাফরী, ৃাঃ ৩৩৬
৩০। তথদফ, ৃাঃ ১৩৩-১৩৪
৩১। যায় বফশ্বনাথ, ৃাঃ ৪৭
৩২। যফীন্দ্র যচনাফরী, ৃাঃ ৩৫৮-৩৫৯
৩৩। তথদফ, ৃাঃ ৪১০-৪১১
৩৪। জকজভায দন, ‘ফাঙ্গারা াবথতযয াআবতা’, তৃতীয় খণ্ড, ৃাঃ ৯৭
৩৫। বফষ্ণফ দাফরী, চণ্ডীদা, ৃাঃ ৫৬
৩৬। যফীন্দ্র যচনাফরী, ৃাঃ ৪১৩
৩৭। চক্রফতুী াজয় কজভায, ঐ, ৃাঃ ১৫২
৩৮। যফীন্দ্র যচনাফরী, ‘দানায তযী’, ‘বফষ্ণফ’ কবফতা, ৃাঃ ৩৬৭
৩৯। তথদফ, ৃাঃ ৩৬৮
৪০। কৃষ্ণদা কবফযাজ, ‘বচতনয চবযতাভৃত’, ভধযরীরা, ২১ বযথেদ, ৃাঃ ৪০৭
৪১। যফীন্দ্র যচনাফরী, ৃাঃ ৩৬৮
৪২। তথদফ, ৃাঃ ৫০১
৪৩। বফষ্ণফ দাফরী, চণ্ডীদা, ৃাঃ ১০৭২
৪৪। যফীন্দ্র যচনাফরী, ৃাঃ ৫৬২
৪৫। বফষ্ণফ দাফরী, জ্ঞানদা, ৃাঃ ৪১৩
৪৬। তথদফ, দা দগাবফন্দ, ৃাঃ ৬৯১
৪৭। তথদফ, ফাংীফদন, ৃাঃ ২৭৬
৪৮। যফীন্দ্র যচনাফরী
৪৯। ভজথখাাধযায় প্রবাত কজভায, ‘যফীন্দ্রজীফনী’ প্রথভ খণ্ড, ৃাঃ ৪৫৮
৫০। যফীন্দ্র যচনাফরী, ৃাঃ ৭২৬-৭২৭
৫১। যফীন্দ্র যচনাফরী, ‘জন্মান্তয’, ৃাঃ ৭৯৬
৫২। যায় বফশ্বনাথ, ঐ। ৃাঃ ৭১।
৫৩। যফীন্দ্র যচনাফরী, ‘বফথীকা’, ৃাঃ ২৫৮
৫৪। বফষ্ণফ দাফরী, জ্ঞানদা, দরাচনদা, ৃাঃ ৩৯১, ৪৮১
৫৫। যফীন্দ্র যচনাফরী, ‘যাভরী’, ৃাঃ ৪১৭

াজজুন বফশ্বা

*****
Volume-II, Issue-I

July 2015

87

