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জাান ভ্রভণে যফীন্দ্রনাথ
ভাভনন ভাাত
ছাত্রী গণফলক, যাাঁনচ নফশ্বনফদযার, যাাঁনচ, ঝাড়খণ্ড, বাযত
Abstract
Wander thirst Rabindranath, in addition to East has travelled in many countries of the
West. His experiences on travel have become illuminated in distinct greatness. The
picturesque elements of social, political, economical, geographical in addition to the then
civilization, culture, education, literature, art have been reflected in his travelogues for
diverse experiences during travelling . The notable countries of the East are China, Japan,
Parassa, Singhall, etc. and the island like Java, Bali, etc. From his self composed letter we
know about his purpose of travelling to Japan. The three objectives of his tour to Japan
have been observed–the exploration of original source for the awakening of the modern
Japan from the past tradition, the reclamation of Indian tradition from Japanese civilization
and retrieval of knowledge about Japanese literature .So with the close perceivance of
Japanese civilization and culture during his tour Japan ,he tries to find similarity of Indian
civilization with the civilization of this oriental country. He has draw real and vivid picture
of the women mentality, comeliness, firmness, of character, religion, art, literature of the
Japanese. His eyes does not escape the instances of selfness love and peacefulness of the
Japanese. During his journey to Japan he has drunk the flavor of nature to his heart’s
content. In his natural description he is able to make complete development of inherent
entity going into the depth of human mind with the company of different kinds of people.
The fruition of ‘ Bsudhebo Kutumbokam’ is seen through world tour. To know and
experience the world variously and to have it within himself have been reflected in the
essence of his travelogues. He has wanted to discover the universal and integrated
humanity highly criticizing the aggressive and nationalism against humanity. He has
criticized the aggressive mentality of the Japanese Govt. towards China overall, he has
dreamt on the recovery of the ethical ideology of mankind through education and literature
harking the messages of humanity to the war-affected and righteous people of Japan.
Key Words: Exploration, travelogues, nationalism, civilization, diverse experience,
tradition, humanity.

ভ্রভে নাী যফীন্দ্রনাথ প্রাচয  াশ্চাণতযয নফনবন্ন দদণ ভ্রভেকাণর তৎকারীন দপ্রক্ষাণে দখানকায
াভানজক াাংস্কৃনতক, দবৌণগানরক, যাজনননতক,  াথথনননতক াফস্থায ফাস্তফনচত্র প্রনতপনরত কণযণছন। নতনন নছণরন
নফশ্বকনফ নফশ্বভানফ। নতনন জাান ভ্রভণেয ফৃত্তান্ত তাাঁয ভ্রভে ানণতয নরনফদ্ধ কণযণছন। নতনন তাাঁয বাফফােী দদ
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নফণদণয নফনবন্ন প্রাণন্ত ছনড়ণ নদণত ফযস্ত নছণরন। তাাঁয ুত্রণক দরখা একনে নচনিণত তায প্রভাে াঅণছ। নচনিয াাং
নফণল াঈণেখ কযা র– “াঅভায ণক্ষ এাআ ঘুযাক ননতান্তাআ দেকয, ভস্ত য কযনছ এাআ ভণন কণয দম,
নফধাতায ফােী এণদয কাণছ ফন কযফায াঅণদ াঅভায াঈয াঅণছ। তায ণয এ াঅভায ভণন াঅণছ দম,
ানন্তননণকতন নফদযারণক নফণশ্বয ণে বাযণতয দমাণগয ূত্র কণয তুরণত ণফ-ঐখাণন ফথজানতক ভনুলযত্ব চচথায
দকন্দ্র স্থান কযণত ণফ- স্বজানতক াংকীেথতায মুগ দল ণ াঅণছ–বনফলযণতয জণনয দম নফশ্বজানতক ভানভরন
মণেয প্রনতষ্ঠা ণে, তায প্রথভ াঅণাজন ঐ দফারুণযয প্রান্তণযাআ ণফ‛।১ জাান মাত্রাকাণর প্রকৃনতয ান্ধকাণয
গূঢ়াথথ ফযাখা কণযণছন ‘কল্পনা’ কাণফযয ‘যানত্র’ কনফতা। এাআ ান্ধকাণযয দযাভাঞ্চ তাাঁয ভণন গবীয ছাা
দপণরনছর।নতনন ফণরণছন- ‚জগণতয দাআ ফ মানভনীয জাগরু কদর
েীীন তফ বাদ
দক দকাথা ফনা াঅণছ াঅনজ যাণত্র ধযেীয ভাণঝ,
গনেণতণছ দগান ম্পদদক কাণয নান জাণন, াঅনায স্বতন্ত্র াঅণন
াঅীন স্বাধীন স্তব্ধেনফদ ফথযী, দাআ তফ ফাকযীন জাগ্রত বা,
দভাণয কনয দা বাকনফ।‛২
এাআবাণফ জাাণনয নফনবন্ন নফলগুনর তাাঁয ভ্রভে ানণতযয যধাযা ানবননঞ্চত ণ নফশ্বভানণফয ানতযয
াভগ্রী ণ াঈণিণছ। এখাণন তাাঁয জাান ভ্রভে ননণ াঅণরাচনা কযা র।
যফীন্দ্রনাথ িাকুয ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪, ১৯২৬ াণর দভাে চাযফায জাান মান। নতনন প্রথভফায ১৯১৬ াণর
দতাাভারু নাভক জাাণজ ২০দ বফাখ জাাণনয াঈণেণয মাত্রা কণযন। ‘জাানমাত্রী’ যচনা নতনন দফাম্বাাআ দথণক
নকবাণফ জাান মান দাআ মাত্রা ণথয ফেথনা ুন্দযবাণফ নদণণছন। তায াাান পুণে াঈণিণছ তৎকারীন
দপ্রক্ষাণে জাাণনয াভানজক, াাংস্কৃনতক, নক্ষা, যাজনননতক, াথনননতক  দবৌণগানরক নদকগুনর। যফীন্দ্রনাথ
মখন জাাণন মান তখন জাাণনয যাজনননতক  াথথনননতক াফস্থা নফুরবাণফ ক্ষনতগ্রস্ত। জাাণনয এাআ দুনদথণন
জাাণনয াভানজকত, াাংস্কৃনতক, নল্প, স্থাতয  ানণতযয দক্ষণত্র প্রবাফ ণড়ণছ। ডাঃ প্রবাতকুভায
ভুণখাাধযা তাাঁয ‘যফীন্দ্রজীফনী’দত জাাণনয এাআ দুনদথণনয কথা াঈণেখ কণযণছন- ‚কনফ মখন জাাণন দৌাঁনছণরন,
তখন নানা নদক াআণত জাাণনয দুনদথন। নকছুকার ূণফথ (১৯২৩ দণেম্বয এফাং ুনযা ১৯২৪ জানুাযী ১৫)
বূনভকণম্পয পণর জাান ধণন জণন নফুরবাণফ ক্ষনতগ্রস্ত; াঅণভনযকায নত প্রাান্তভাাগণযয াঅনধতয রাআা
যাজনননতক ম্বন্ধ াতযন্ত জনের। াঅণভনযকা প্রণফানধকায াংকুনচত কনযফায জনয নানাপ্রকায নফনধনফধান যচনা
ভানকথনযা প্রফৃত্ত‛।৩ যফীন্দ্রনাথ িাকুয জাাণনয বাযাভযীনতায কথা স্মযে কণয দুাঃখ প্রকা কণযণছন। াঅয
জাানফাীয দাআ বননতক াঅদথ ুনরুদ্ধাণযয স্বপ্ন দদণখণছন। ডাঃ ণন্তাল কুভায ভন্ডর এ নফলণ ভন্তফয কণযণছন “নক্ষা  ানণতযয ভানকলথোয ভধয নদণ ভানুণলয বননতক াঅদণথয ুনরুদ্ধাণযয স্বপ্ন দদণখণছন। নতনন াঅা
কণযনি্ণরন জাান দাআ স্বপ্নণক াথথক কণয তুরণফ। নকন্তু জাাণনয াম্রাজয নরপ্সা নতনন ভভথাত ন। তণফ নতনন
নফশ্বা কণযন ুনক্ষা ফযতীত যাজনননতক, ভাননফক, াথনননতক দকান যকভ ভযাযাআ ভাধান ম্ভফ ণফ না‛।৪
জাান মাায ণথ নতনন দম াভুনিক ঝণড়য কফণর ণড়ন তায ফেথনা ুন্দযবাণফ নদণণছন। াভুনিক ঝড়
জাাজণক েনরণ নদণে ফাযফায। ভুলরধাণয ফৃনি ড়ণছ। জাানী ভাোযা ছুণোছুনে শুরু কণয নদণণছ। নতনন ব
দণ ফণড়ায াঈয বযা যাখাাআ বাণরা ফণর ভণন কণযণছন- “এত তুপাণন দম াঅভাণদয দডণকয াঈয াঅছণড়
াঅছণড় দপরণছ না তায কাযে, জাাজ াঅকণ্ঠ দফাঝাাআ। নবতণয মায দাথথ দনাআ তায ভণতা দদারানত াফস্থা
াঅভাণদয জাাণজয ন। ভৃতুযয কথা াণনকফায ভণন র। চানয নদণকাআ দতা ভৃতুয, নদগন্ত দথণক নদগন্ত মথন্ত ভৃতুয;
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াঅভাণদয প্রাে এয ভণধয এতেুকু। এাআ ানত দছাণোোয াঈণযাআ নক ভস্ত াঅস্থা যাখফ। াঅয এাআ এত ফণড়াোণক
নকছু নফশ্বা কযফ না? ফণড়ায াঈয বযা যাখাাআ বাণরা‛।৫ জাাণনয মাত্রাণথয প্রাকৃনতক দৌন্দমথ তাাঁয ভন দকণড়
ননণনছর। প্রাকৃনতক দৌন্দণমথয ানুভ ফেথনা তাাঁয যচনা প্রনতপনরত ণণছ- “খাণন দভণঘ দভণঘ রূণয এফাং
যণঙয াণতুক নফকা। এ দমন গাণনয াঅণরাণকয ভণতা, রূ যণঙয যাগ যানগেীয াঅরা চরণছ-তার দনাআ,
াঅকায াঅতণনয ফাাঁধাফাাঁনধ দনাআ, দকাণনা াথথনফনি ফােী দনাআ, দকফরভাত্র ভুক্ত ুণযয রীরা। দাআ ণে ভুণিয
াপ্সযানৃতয  ভুক্ত ছণন্দয নাচ। তায ভৃদণে দম দফার ফাজণছ তায ছন্দ এভন নফুর দম, তায র খুাঁণজ াা
মানা। তাণত নৃণতযয াঈো াঅণছ, াথচ নৃণতযয ননভ দনাআ‛।৬ নতনন াংকাং ফন্দণযয প্রাকৃনতক দৌন্দণমথয ানুভ
ফেথনা নদণণছন। তাাঁয বালা– “দভঘ ফৃনি ফাদর কুাা াঅকা ঝাা ণ াঅণছ; াংকাং ফন্দণযয াাড়গুণরা
দদখা নদণণছ, তাণদয গা দফণ দফণ ঝযনা ঝণয ড়ণছ ,ভণন ণে ,নদণতযয দর ভুণি ডুফ নদণ তাণদয নবণজ
ভাথা জণরয াঈয তুণরণছ,তাণদয জো দফণ দানড় দফণ জর ঝযণছ‛।৭
জাানীণদয ধণভথয কথা ফরণত দগণর াঅভযা দফৌদ্ধধণভথয কথা ফরণত ানয। কাযে াঅভযা এখাণন দফৌদ্ধধণভথয
াইনেত দণনছ। নতনন ‘জাান-মাত্রী’ প্রফণন্ধ ফণরণছন- “দাভফায নদন কাণর াঅভায ফন্ধুযা এখানকায নফখযাত
দফৌদ্ধ ভনন্দণয ননণ দগণরন‛।৮ নতনন ভনন্দয দথণনয াণথ াণথ দফৌদ্ধ ভনন্দণযয এক ুন্দয ফেথনা নদণণছন। দফৌদ্ধ
ভনন্দণযয ফেথনা প্রণে ফণরণছন- “ভনন্দণযয ভণধয কুকণতাআ াঅভায ভণন দতভনন একনে াঅনণন্দয চভক রাগর; ভণন
র, মাাআ দাক- না দকন, এো পাাঁকা ন, দমেুকু দচাণখ ড়ণছ এ তায দচণ াণনক দফন। ভস্ত দযেুন যো এয
কাণছ দছাণো ণ দগর; ফহুকাণরয ফৃৎ ব্রহ্মণদ এাআ ভনন্দযেুকুয ভণধয াঅনাণক প্রকা কযণর।‛৯ নতনন শুধুভাত্র
ভনন্দণযয দবতণযয ফেথনা নদণণছন তা ন নতনন ভনন্দণযয ানযানশ্বথক নযণফণয একো ননখুাঁত নচত্র াঙ্কন
কণযণছন। নতনন ফণরণছন- ‚থাণক থাণক প্রস্থ নাঁনড় াঈণি চণরণছ; তায াঈণয াঅোদন। এাআ নাঁনড়য দুাআ ধাণয
পর পুর ফানত, ূজায াঘথয নফনি চরণছ। মাযা দফচণছ তাযা ানধকাাংাআ ব্রহ্মী দভণ। পুণরয যণঙয ণে তাণদয
দযণভয কাণড়য যণঙয নভর ণ ভনন্দণযয ছাানে ূমথাণস্তয াঅকাণয ভণতা নফনচত্র ণ াঈণিণছ। দকনাণফচায
দকাণনা ননণলধ দনাআ, ভুরভান দদাকানদাণযযা নফরানত ভননানযয দদাকান খুণর ফণ দগণছ। ভাছ ভাাংণয নফচায
দনাআ, চানযনদণক খাাদাা ঘযকন্না চরণছ।‛১০ নতনন ভনন্দণযয দবতণযয কারুকাণমথয ফেথনা নদণণছন ভনন্দণযয
াজজ্জা, বনফদয প্রনতভা ভস্ত নকছুয ভণধয যণণছ াাধাযে কারুকাণমথয ননদথ ন। জাাণনয ধভথ নছর নণন্তাধভথ,
নতনন ফণরণছন এাআ নণন্তাধভথ নছর াংস্কাযভূরক। স্বণদানক্তণক ুতীব্রবাণফ জানগণ তুরণত াণয এাআ নণন্তাধভথ।
াআাঈণযা এফাং বাযতফণলথয ভানুল মখন তায ান্তযতভ ভানুলণক ভাণন তখন নকন্তু জাান যভাণথথয ন্ধান কণয না।
কৃতকভথণকাআ দেষ্ঠোণন ূজা কণয।
নতনন জাাণনয ভাজ ফযফস্থায একো নদণকয কথা ফরণত নগণ ভাণজ স্ত্রী ুরুণলয াফস্থান  ুরুলণদয জীফন
মাত্রাণক নযষ্কাযবাণফ পুনেণ তুণরণছন। নতনন ফণরণছন- “দরাণকয কাণছ শুনণত াাআ এখানকায ুরুণলযা ার
 াঅযাভনপ্র, ানয দদণয ুরুণলয কাজ প্রা ভস্তাআ এখাণন দভণযা কণয থাণক‛।১১ ভাজ ফযফস্থায াঅণযকনে
নদণকয কথা ফরণত নগণ নাযী ভাননকতাণক তুণর ধণযণছন। নতনন াাঁতার দভণণদয ানযযীক গিন 
নযেণভয কথা াঈণেখ কণয দভণণদয াভানজক াফস্থানণক দফাঝাণনায দচিা কণযণছন। তাণদয কর প্রকায াে
বনেণত ভুনক্তয একো ভনভা প্রকানত । নতনন ফণরণছন- “এখানকায দভণযা দাআ খাাঁচা দথণক ছাড়া দণ এভন
ূেথতা এফাং াঅত্মপ্রনতষ্ঠা রাব কণযণছ। তাযা ননণজয ানস্তত্ব ননণ ননণজয কাণছ াংকুনচত ণ দনাআ; যভেী রাফণেয
দমভন তাযা দপ্রী, নক্তয ভুনক্তণগৌযণফ দতভনন তাযা ভীী‛।১২ নতনন জাানন নাযীয দপ্রী ,ভীী রূণয
কথা ফরণর নতনন াযনদণক াঈণেখ কণযণছন দভণণদয ুরুলণদয কাণছ াফণনরত ায কথা। নতনন ভন্তফয
কণযণছন- “জাাণনয দভণযা এখানকায ুরুণলয কাছ দথণক ম্মান া না। দ-কথা তয নক নভথযা জাননণন,
নকন্তু একো ম্মাা্ন াঅণছ দো ফাাআণয দথণক দদা ন, দো ননণজয নবতযকায, এখানকায দভণযাাআ জাাণনয
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দফণ জাাণনয ম্মান যক্ষায বায ননণণছ।‛১৩ নাযীযাাআ জাাণনয ম্মান যক্ষায বায দনাাআ ফযফাফানেজয ভস্ত
দক্ষণত্রাআ নাযীযা াণনকো এনগণ। নতনন এক জাানন ভনরায ফযফা  ফযফাণত ভৃনদ্ধ রাণবয াণথ াণথ
কভথকুরতা, ফুনদ্ধভত্তা  চানযনত্রক দৃঢ়তায নযচ তুণর ধণযণছন। নাযী ভণনয এাআ চানযনত্রক দৃঢ়তাাআ তাণক
ফযফাণত ভৃনদ্ধ এণন নদণণছ। যফীন্দ্রনাণথয বালা- ‚ফস্তুত, এাআ ফযফানে এাআ স্ত্রীণরাণকযাআ ননণজয াণত বতনয।
াঅনভ দম কথা ফরনছরুভ এাআ ফযফাণ তাযাআ প্রভাে দদখণত াাআ। ভানুণলয ভন দফাঝা এফাং ভানুণলয ণে ম্বন্ধ
যক্ষা কযা স্ত্রীণরাণকয স্ববাফনদ্ধ; এাআ দভণনেয ভণধয াঅভযাাআ তায নযচ দণনছ। তায ণয, কভথকুরতা
দভণণদয স্বাবানফক। ুরুল স্ববাফত কুাঁণড়, দাণ ণড় তাণদয কাজ কযণত । দভণণদয ভণধয একো প্রাণেয
প্রাচুমথ াঅণছ মায স্বাবানফক নফকা ণে কভথযতা। কণভথয ভস্ত খুাঁনেনানে দম দকফর যা য কযণত াণয তা ন,
তাণত যা াঅনন্দ া। তা ছাড়া দদনাানা ম্বণন্ধ যা াফধানী‛।১৪ নতনন ফথদা প্রাণচযয াণথ াশ্চাণতযয
ভাননক ম্পণকথয পাাঁক দপাাঁকযগুনর খুাঁণজ দফনড়ণণছন। াঅয াশ্চাণতযয ম্পণকথয কণিাযতাণক াকণে যচনায
ভণধয নরনফদ্ধ কণযণছন। তাাঁয দরখনী দথণক াশ্চাণতয ভানুণলয ভণধয াযস্পনযক ভাননক নচণত্রয নচত্র দণ
থানক। নতনন নরনফদ্ধ কণযণছন- “কাণজয ম্বণন্ধয নবতয নদণ ভানুণলয ণে াঅত্মীতায ম্বন্ধ, এাআণোআ দফাধ
 াঅভাণদয ূফথণদণয নজনন। নশ্চভণদ কাজণক খুফ ক্ত কণয খাড়া কণয যাণখ, দখাণন ভানফম্বণন্ধয দাফী
দঘাঁলণত াণয না‛।১৫ াযনদণক নতনন াঅভাণদয দদণয ভানফভাণজয ম্বন্ধ  াঅত্মীতায ম্বন্ধগুনর তুণর ধণয
ভন্তফয কণযণছন- ‚প্রাচযণদণ ভানফভাণজয ম্বন্ধগুনর নফনচত্র এফাং গবীয। ূফথুরুল মাাঁযা ভাযা নগণণছন তাাঁণদয
ণে াঅভাণদয ম্বন্ধ নছন্ন  না। াঅভাণদয াঅত্মীতায জার ফহুনফস্তৃত, এাআ নানা ম্বণন্ধয নানা দানফ দভোণনা
নচযবযস্ত, দাআ জণনয তাণত াঅভাণদয াঅনন্দ। াঅভাণদয বৃণতযযা দকফর দফতণনয ন ,াঅত্মীতায দানফ কণয‛।১৬
নতনন নফশ্বা কণযন প্রাচয  াশ্চাণতযয এাআ নফস্তয াাভঞ্জয দূয কযা ণে প্রকৃনতয কাজ। জাাণন ঐ
াাভঞ্জযতাণক দূয কযায মে শুরু ণণছ। তাাআ নতনন তাাঁয দরখনীণত াকণে স্বীকায কণযণছন- “ম্ভফত, এখন
াঅভযা প্রাচয  াশ্চাণতযয নফস্তয াাভঞ্জয দদখণত াফ, দমো কুেী। াঅভাণদয দদণ ণদ ণদ তা দদখণত
াা মা। নকন্তু প্রকৃনতয কাজাআ ণে াাভেযগুণরাণক নভনেণ দদা। জাাণন দাআ কাজ চরণছ ণন্দ
দনাআ। ান্তত এাআ জাাজেুকুয ভণধয াঅনভ দতা এাআ দুাআ বাণফয নভরণনয নচহ্ন দদখণত ানে‛।১৭
জাাননণদয চানযনত্রক বফনণিয প্রণে চনযণত্রয াংমভ  দৌন্দমথনপ্রতা  ননাঃস্বাথথযতায নযচ নদণণছন।
নাযী  ুরুণলয ভীণযয দকান গ্লানন নতনন খুাঁণজ াননন। ানযানয বয দদণ স্ত্রী-ুরুণলয ম্বন্ধ ননণ দম কৃনত্রভ
দভাণফষ্ঠন যনচত  জাাণন তা াণনক কভ। তাাআ স্ত্রী- ুরুণলয স্বাবানফক ম্পকথ দভাভুক্ত ফণরাআ ভণন ।
তাণদয ম্বণন্ধয ভণধয দকান রজ্জা  াঅনফরতা নছর না। কাযে জাাণন স্ত্রী-ুরুল একণত্র নফফস্ত্র ণ াান কযণত
াযণতা। জাাননণদয এাআ দভাভুক্ত াঅফস্থা দদণখ নতনন ভন্তফয কণযণছন- “ৃনথফী দত মত বয দদ াঅণছ তায
ভণধয দকফর জাান ভানুণলয দদ ম্বণন্ধ দম দভাভুক্ত, এো াঅভায কাণছ খুফ একো ফণড়া নজনন ফণর ভণন ।
াথচ াঅশ্চমথ এাআ দম, জাাণনয ছনফণত াঈরে স্ত্রীভূনতথ দকাথা দদখা মানা। াঈরেতায দগােীতা ণদয ভণন
যযজার নফস্তায কণযনন ফণরাআ এো ম্ভফয ণণছ।‛১৮ জাাননণদয াংমত  ফত নক্ষায নযচ নদণণছন
এক ফানড়ণত চাণয ননভন্ত্রণে াঈনস্থত ণ দখানকায দভণণদয তথা ফানড়য নযণফণয নদণক রক্ষয দযণখ ভন্তফয
কণযণছন- “তাাঁয দভণ এণ নভস্কায কণয চা বতনযণত প্রফৃত্ত ণরন। তাাঁয প্রণফ দথণক াঅযম্ভ কণয চা বতনযয
প্রণতযক াে দমন কনফতায ছণন্দয ভণতা। দধাা দভাছা, াঅগুনজ্বারা, চা-দাননয কাকা দখারা, গযভ জণরয াত্র
নাভাণনা, দারা চা কারা, ম্মুণখ এনগণ দদা, ভস্ত এভন াংমভ এফাং দৌন্দণমথ ভনণ্ডত দম দ না দদখণর
দফাঝা মা না। এাআ চা াণনয প্রণতযক াঅফাফনে দুরথব এফাং ুন্দয‛।১৯ জাননণদয চনযণত্রয াঅয একনে গুে র
ননাঃস্বাথথযতা। নতনন তাাঁয দরখনীণত জাাননণদয ননাঃস্বাথথযতায নযচ নদণণছন। াঅয এাআ ননাঃস্বাথথযতায গুণোআ
বাযতফণলথয ঋেণক াকণে স্বীকায কণযণছ। নতনন জাননণণছন- “জাাননণক দদখণর ভণন , তাযা এক
ধাতুণত গড়া ন। ৃনথফীয ানধকাাং জানতাআ নভথযা কণয াঅনায যণক্তয ানফনভনেতা ননণ গফথ কণয; জাাণনয
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ভণন এাআ ানবভান নকছুভাত্র দনাআ। জাাননণদয ণে বাযতী জানতয নভেে ণণছ। এ কথায াঅণরাচনা তাণদয
কাগণজ দদণখনছ এফাং তা ননণ দকাণনা ািক নকছুভাত্র নফচনরত নন। শুধু তাাআ ন, নচত্রকরা প্রবৃনত ম্বণন্ধ
বাযতফণলথয কাণছ তাযা দম ঋেী দ কথা াঅভযা এণকফাণযাআ বুণর দগনছ, নকন্তু জাাননযা এাআ ঋে স্বীকায কযণত
নকছুভাত্র কুনণ্ঠত  না‛।২০ নতনন স্বীকায কণযণছন জাাণনয ভান প্রকৃনতয চরনধণভথয কাযণোআ জাান বাযতফলথ,
চীন, দকানযা প্রবৃনত প্রনতণফী দদণয কাণছ বযতায াঈকযে ানাাণ গ্রন কযণত াণয। মা জাাণনয
াগ্রগনতণক ত্বযানিত কণযণছ। কাযে াআাঈণযাী বযতা জেভ ভণনয বয। িভাগত এাআ বযতা নূতন নচন্তা ,নূতন
দচতনা ,নূতন দচিা  নূতন যীক্ষা রদ্ধ পরণক াঅাঁকণড় ধণয ফাাঁচণত চা। াঅয দ কাযণোআ জাাণনয বযতায
াগ্রগনত ঘণে চণরণছ নদণক নদণক। নতনন জাননণণছন– “এনায ভণধয একভাত্র জাাণনয ভণন দাআ স্বাবানফক
চরনধভথ থাকাণতাআ জাান ণজাআ ুণযাণয নক্ষপ্রতাণর চরণত দণযণছ এফাং তাণত কণয তাণক প্ররণয াঅঘাত
াআণত নন। কাযে াঈকযে দম মা নকছু াণে তায দ্বাযা দ ৃনি কযণছ; ুতযাাং ননণজয ফনধথষ্ণু জীফণনয ণে এ
ভস্তণক দ নভনরণ ননণত াযণছ‛।২১ নতনন জাাণন বযতায াগ্রগনতয াণথ াণথ জাান ণযয নযফতথনণক
ূনচত কণযণছন।ভগ্র জাান য াঅজ ফড় ফড় াট্টানরকা বণয দগণছ। এাআ বযতায নযচ নদণত নগণ ভন্তফয
কণযণছন- “ৃনথফীয কর বয জাতাআ ফতথভান কাণরয ছাাঁণচ কারাাআ ণ একাআ যকভ দচণযা াথফা দচণযায
াবাফ ধাযে কণযণছ। াঅভায এাআ জানরায ফণ দকাণফ ণযয নদণক তানকণ এাআ মা দদখনছ এণতা দরাায
জাান, এ দতা যক্তভাাংণয ন।‛২২
জাাণনয ভানুল ানন্তনপ্র। তাযা দকানভ ামথা তকথাতনকথ  ঝগড়া ঝাাঁনে েন্দ কণয না। থ চরণত দগণর
বীড় ণর তাযা ান্তভণন যাস্তা দাাঁনড়ণ াণক্ষা কণয  এয জণনয কাাঈণক দদালাণযা কণয না। এাআ
ানন্তপ্রতায ছনফ তুণর ধণয ফণরণছন- ‚দচাণখ ণড় যাস্তা দরাণকয নবড় াঅণছ, নকন্তু দগারভার এণকফাণযাআ দনাআ।
এযা দমন দচাঁচাণত জাণন না, দরাণক ফণর জাাণনয দছণরযা ুদ্ধ কাাঁণদ না। াঅনভ এ মথন্ত একনে দছণরণক কাাঁদণত
দদণখনন‛।২৩ তাণদয ানন্তনপ্রতা  ননস্তব্দতায াঅয একনে নচত্র পুণে াঈণিণছ ঘণযয াঅফাফণত্রয াজজ্জা
দদণখ। নতনন ফণরণছন- “ফানড়য নবতযকায ভস্ত ঘয  থ ভাদুয নদণ দভাড়া, দাআ ভাদুণযয নীণচ ক্ত খণড়য
গনদ; তাাআ এণদয ঘণযয ভণধয দমভন াণয ধুণরা ণড় না, দতভনন াণয ব্দ  না। দযজাগুণরা দিরা দযজা,
ফাতাণ দমন ধড়াধ্বড় ড়ণফ এভন ম্ভফনা দনাআ‛।২৪
জাাননযা দৌন্দণমথয ূজানয। তাণদয ঘণযয াঅফাফত্র দথণক ঘয াজাণনা মথন্ত ফনদণক যণণছ দৌন্দণমথয
নচহ্ন। ফানড়য াঅবযন্তযীে দৌন্দণমথয ফেথনা নতনন ফণরণছন- “ঘণযয একাধাণয ভাদুয দনাআ, দখাণন ানর কযা
কাষ্ঠখণ্ড ঝকঝক কযণছ, দাআনদণকয দদাণর একনে ছনফ ঝুরণছ, এফাং দাআ ছনফয াভণন দাআ তক্তানেয াঈয একনে
পুরদাননয াঈণয পুর াজাণনা। ঐ দম ছনফনে াঅণছ ো াঅড়ম্বণযয জণনয ন, ো দদখফায জণনয।‛২৫ াথথাৎ
জাাননযা দম দৌন্দণমথয ূজানয তা নযষ্কাযবাণফ দফাঝা মা। নতনন জাাণন াঅধুননকতায ছদ্মণফণয যয দবদ
কণয ভানুণলয হৃদণয ৃনিণক ফণড়া কণয দদণখণছন। জাান ফথত্রাআ ুন্দণযয কাণছ ভাথা নত কণযণছ। ঘণয
ফাাআণয ফথক্ষে ুন্দণযয-াআ দফা কণযণছ। নতনন ফণরণছন- “নকন্তু জাাণন াঅধুননকতায ছদ্মণফ দবদ কণয মা
দচাণখ ণড়, দণে ভানুণলয হৃদণয ৃনি। দ াাংকায ন, াঅড়ম্বয ন, দ ূজা। প্রতা ননণজণক প্রচায কণয;
এাআজণনয মতেূয াণয ফস্তুয াঅতনণক ফানড়ণ তুণর াঅয ভস্তণক তায কাণছ নত কযণত চা। নকন্তু ূজা
াঅনায দচণ ফণড়াণক প্রচায কণয, এাআজণনয তায াঅণাজন ুন্দয এফাং খাাঁনে, দকফরভাত্র ভস্ত এফাং াণনক ন।
জাান াঅনায ঘণয ফাাআণয ফথত্র ুন্দণযয কাণছ াঅন াঘথয ননণফদন কণয নদণে‛।২৬ জাানীণদয
দৌন্দমথণফাণধয াঅণযকনে নভুনা তুণর ধযণত নগণ ভন্তফয কণযণছন- “এণদয জীফনমাত্রা এাআ নযক্ততা, নফযরতা,
নভতাচায, দকফরভাত্র মনদ াবাফাত্মক ত তাণর দোণক প্রাংা কযফায দকাণনা দতু থাকত না। নকন্তু এাআ দতা
দদখনছ– এযা ঝগড়া কণয না ফণে াথচ প্রণাজণনয ভ প্রাে নদণত, প্রাে ননণত নছা  না। নজননণত্রয
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ফযফাণয এণদয াংমভ, নকন্তু নজননণত্রয প্রনত প্রবুত্ব এণদয কভ ন। কর নফলণ এণদয দমভন নক্ত দতভনন
বনুেয, দতভনন দৌন্দমথণফাধ‛।২৭
জাাণনয নল্প ননণ াঅণরাচনা কযণত নগণ নফখযাত ননল্পণদয নল্পকণভথয প্রাংা কণযণছন। নতনন
দযাণকাাভা োাআক্কান এফাং তানজান নণভাভুযায নাভ কণযণছন। এক নল্পীফন্ধুয ভুণখ শুনা নল্পকভথ প্রণে ভন্তফয
কণযণছন- “দযাণকাাভা োাআক্কান এফাং তানজান নণভাভুযা াঅধুননক জাাণনয দুাআ ফথণেষ্ঠ নল্পী। তাাঁযা াঅধুননক
ুণযাণয নকর কণয না, প্রাচীন জাাণনয না, তাাঁযা প্রথায ফন্ধন দথণক জাাণনয নল্পণক ভুনক্ত নদণণছন। াযায
ফানড়ণত োাআক্কণনয ছনফ মখন প্রথভ দদখরুভ, াঅশ্চমথ ণ দগরুভ। তাণত না াঅণছ ফাহুরয না াঅণছ দৌনখনতা। তাণত
দমভন একো দজায াঅণছ দতভনন াংমভ‛।২৮ নণভাভুযায একো ণেয কথা াঈণেখ কণয নতনন জাাণনয
নচত্রনণল্পয াঅর নদকনে তাাঁয াভণন পুণে াঈণিণছ। নতনন েনচণত্রয নফফযেনে াঈণেখ কণয ফণরণছন- “কার
নণভাভুযায াঅয একো ছনফ দদখরুভ।ণেয াঅতন দতা দছাণো, াথচ ছনফয নফল নফনচত্র। াধক তায ঘণযয ভণধয
ফণ ধযান কযণছ; তায ভস্ত নযুগুনর তাণক চানযনদণক াঅিভন কযণছ। াণধথক ভানুল াণধথক জন্তুয ভণতা তাণদয
াঅকায, াতযন্ত কুৎনত, তাণদয দকাঈ মা খুফ ভাণযা কণয াঅণছ, দকাঈ ফা াঅড়াণর াঅফডাণর াঈাঁনকঝুাঁনক
ভাযণছ‛।২৯ এখাণন নযষ্কাযবাণফ দদনখণছ দদফতাণক াঈরক্ষ কণয ভানুল তায াঅন নযুয প্রফৃনত্তয ূজা ফযস্ত।
াঅন প্রফৃনত্তয তাড়না চানদা দভোণতাআ দাফযস্ত। জাাণনয নল্পকরাণক নক্ষা কযায জনয নতনন ফাাংরা দদণয
নল্পীণদয জাাণন াঅহ্বান জাননণণছন। াঅহ্বান জাননণ ফণরণছন- “ফাাংরাণদণয াঅজ নল্পকরায নূতন
াবুযদ ণণছ, াঅনভ দাআ নল্পীণদয জাাণন াঅহ্বান কণযনছ। নকর কযফায জণনয ন, নক্ষা কযফায জণনয।
নল্প নজননো দম কণতা ফণড়া নজনন, ভস্ত জানতয দো দম কত ফণড়া নজনন, ভস্ত জানতয দো দম কত ফণড়া
ম্পদ, দকফরভাত্র দৌনখনতাণক দ দম কতদূয মথন্ত ছানড়ণ দগণছ–তায ভণধয োনীয োন, বণক্তয বনক্ত,
যনণকয যণফাধ দম কত গবীয েদ্ধায ণে াঅনাণক প্রকা কযায দচিা কণযণছ। তা এখাণন এণর স্পি দফাঝা
মা‛।৩০ জাান নল্পকরাণক ভস্ত প্রথায ফন্ধন দথণক ভুনক্ত নদণত দণযণছ, এাআ নণল্পয ানযতভ বফনণিয র
ফাহুরযীনতা াঅয াঅণছ াংমভ।
জাাণনয াাংস্কৃনতক নদকনে াঅণরাচনা কযণত নগণ নৃতযানুষ্ঠাণনয কথা ফণরণছন। নতনন একনে জাানী নাণচয
ুন্দয ফেথনা নদণ তাণদয াাংস্কৃনতক নদকনেয ফাস্তফ নচত্র তুণর ধণযণছন- “একনদন জাানন নাচ দদণখ এরুভ, ভণন
র, এ দমন দদবনেয াংগীত। এাআ াংগীত াঅভাণদয দদণয ফীোয াঅরা। াথথাৎ ণদ ণদ নবড়। বনে বফনচণত্রয
যস্পণযয ভাঝখাণন দকাণনা পাাঁক দনাআ নকাংফা দকাথা দজাণড়য নচহ্ন দদখা মা না; ভস্ত দদ ুনস্পত রতায ভণতা
একণে দুরণত দুরণত দৌন্দণমথয ুস্পফৃনি কযণছ‛।৩১ নতনন াআাঈণযাী নাণচয ণে জাানন নাণচয াথথকয খুাঁণজ
দণণছন। এফাং জাানন নাচণক নযূেথ নাচ ফণর স্বীকায কণযণছন। এাআ নাণচয ভণধয নতনন দদণয দৌন্দমথরীরায
ণে রারায দকান নচহ্ন দদখণত াননন।
জাাণনয ানতয জ, যর। নতন রাাআণন ণদয কনফ ািক  কণরয কাণছাআ মণথি। জাানীণদয
ান্তণযয ভস্ত প্রকা দৌন্দমথণফাণধ।ানণতযয কথা ফরণত নগণ ফণরন‚ুযাণনা ুকুয ,
ফযাণঙয রাপ,
জণরয ব্দ‛।৩২
এখাণন পুণে াঈণিণছ ুকুণযয ননস্তব্ধতা। ুযাণনা ুকুয ভানুণলয নযতযক্ত, ননস্তব্ধতা  ান্ধকাযস্থান, দখাণন
একো ফযাঙ রানপণ ড়ণতাআ ব্দ দানা মাাণত দফাঝাাআ মাণে ুকুযো নকযকভ ননস্তব্ধ নছর। এখাণন ফড় ণ
াঈণিণছ ুকুণযয ননস্তব্ধতা। জাাণনয ানতয চচথায কথা ফরণত নগণ জাাণনয ণে বাযতফণলথয ানণতযয
তুরনা কণযণছন‚স্বগথ এফাং ভতথ ণে পুর
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দদফতাযা এফাং ফুদ্ধ ণেন পুর
ভানুণলয হৃদ ণে পুণরয ান্তযাত্মা।
াঅভায ভণন , কনফতানেণত জাাণনয ণে বাযতফণলথয নভর যণণছ। জাান স্বগথভতথণক নফকনত পুণরয
ভণতা ুন্দয কণয দদখণছ। বাযতফলথ ফরণছ– “এাআ দম এক ফৃণন্ত দুাআ পুর, স্বগথ এফাং ভতথ, দদফতা এফাং ফুদ্ধ-ভানুণলয
হৃদ মনদ না থাকত তণফ এ পুর দকফরভাত্র ফাাআণযয নজনন ত-এাআ ুন্দণযয দৌন্দমথনোআ ণে ভানুণলয হৃদণয
ভণধয‛।৩৩ এখাণন নতনন নভর খুাঁণজ দণণছন, জাান স্বগথ-ভতথণক নফকনত পুণরয ণে তুরনা কণযণছন। াঅয
বাযতফণলথয কনফতা ফরা ণণছ–একফৃণন্ত দুাআ পুর স্বগথ এফাং ভতথ, দদফতা এফাং ফুদ্ধ। াঅয ফণরণছ ভানুণলয হৃদ
না থাকণর এ পুর তণফ ফাাআণযয নজনন ত। াঅয পুণরয দৌন্দমথোাআ নননত ণণছ ভানুণলয হৃদণয ভণধয।
জাান ভ্রভে াংিান্ত তথয দথণক জানণত ানয দম নতনন জাাণনয বযতা  াংস্কৃনতয ণে াআাঈণযাী বযতা
 াংস্কৃনতয ানভর রক্ষয কণযণছন। জাান াআাঈণযাণয কাছ দথণক নক্ষা গ্রে কযণত দাফযস্ত। নকন্তু ভূর একো
জাগা াআাঈণযাণয াঅদণথয ণে জাাণনয াঅদণথয ানভর যণণছ। নতনন এ প্রণে ভন্তফয কণযণছন– “জাান
াআাঈণযাণয কাছ দথণক কণভথয নক্ষা াঅয াণস্ত্রয দীক্ষা গ্রে কণযণছ। তায কাছ দথণক নফোণনয নক্ষা দ রাব
কযণত ফণণছ। নকন্তু াঅনভ মতো দদণখনছ তাণত াঅভায ভণন  ুণযাণয ণে জাাণনয একো ান্তযতয
জাগা াননকয াঅণছ। দম গূঢ় নবনত্তয াঈণয ুণযাণয ভত্ত্ব প্রনতনষ্ঠত দো াঅধযানত্মক দো দকফরভাত্র কভথননুেয
ন, দো তায বননতক াঅদর্শথ‛।৩৪ জাাণনয বযতা  াংস্কৃনতয ধাযা বাযতফলথ মনদ গ্রে কযণত াযণতা তাণর
বাযতফলথ দগৌযফানিত ত একথা নতনন স্বীকায কণযণছন। নতনন ফণরণছন ‚াঅনভ ননণজয কথা ফরণত ানয ,াঅভণদয
জীফনমাত্রায াঈণমাগী নজনন াঅভযা এখান দথণক মত ননণত ানয এভন ুণযা দথণক ন। তা ছাড়া জীফনমাত্রায
যীনত মনদ াাংণকাণচ জাাণনয কাছ থণক নণখ ননণত াযতুভ ,তাণর াঅভাণদয ঘযদুায এফাং ফযফায শুনচ ত,
ুন্দয ত, াংমত ত‛।৩৫ নতনন জাাণনয াঈন্ননতয ভূর দাান নণণফ ধযাণনয াধনায কথা াঈণেখ কণযণছন।
১৯২৯ াণর জাান ভ্রভণনয প্রণে যচনা কণযন ‘ধযানীজাান’ প্রফন্ধ। এাআ ‘ধযানীজাান’ প্রফণন্ধ নতনন জাাননণদয
ধযাণনয াধনায বূী প্রাংা কণযণছন। ধযাণনাআ দম জাাননণদয জীফনচচথায াে, এাআ ধযাণন তাণদয াঅত্মনক্তয
জাগযে ঘনেণ তাণদয ভণনাজগণতয নফুর নযফতথন াঅনণত ক্ষভ ণে। ডাঃ ণন্তালকুভায ভন্ডর ভন্তফয
কণযণছন- “জাাণন ধযাণনয ভাধযণভ দম াংমণভয াধনা তা দকফরভাত্র াঅধযানত্মক ন, াঅনধণবৌনতক  ফণে। এক
কথা জাাননণদয ভস্ত জীফন ধযাণনয দ্বাযা নননন্ত্রত  ফণরাআ তাযা এভন াংমত, ুন্দয  ঐশ্বমথফান াংস্কৃনত
গণড় তুরণত ক্ষভ ণণছ‛।৩৬ জাান মাত্রা নফলক যচনাগুনর দথণক জাান দদণয ঐনতয  বাফধাযায াদৃয
বফাদৃয ণজাআ ধযা ণড় ।াঅয ঐ তুরনাভূরক াঅণরাচনায নযণপ্রনক্ষণতাআ ণতা ননণজণদয বাফধাযায
ঐনতযণক াঅয ুন্দযবাণফ  ভত্তয কণয দতারায দপ্রযো রাব কযণফ।
তথয ূত্র :
যচনা
ৃষ্ঠা াংখযা
১) র এণঞ্জণর দথণক ১১ াণটাফয ১৯১৬ তানযণখ ুত্র যথীন্দ্রনাথণক দরখা একনে নচনি
২) ‘যফীন্দ্রযচনাফরী’-নফশ্ববাযতী - ‘কল্পনা’ ‘যানত্র’
১৬৪ (চতুথথ খণ্ড)
৩) ‘যফীন্দ্রজীফনী’ - প্রবাতকুভায ভুণখযাাধযা -চতুথথ খণ্ড - ‘জাাণন একভা’ - ১৯৭
৪) যফীন্দ্রনাণথয ভ্রভে ানতয, ডাঃ ণন্তালকুভায ভণ্ডর, ১ভ াংস্কযে,াঈোরক ানতয প্রকান ৪৩
৫) ‘জাান-মাত্রী’ - তৃতী নযণেদ
৪০০ (দভ খণ্ড)
৬) ‘জাান-মাত্রী’ - লষ্ঠ নযণেদ
৪০৬ (দভ খণ্ড)
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৭) ‘জাান-মাত্রী’ - একাদ নযণেদ
৪১৬ ঐ
৮) ঐ
- চতুথথ নযণেদ
৪০৩ ঐ
৯) ঐ
চতুথথ নযণেদ
৪০৩ (দভ খণ্ড)
১০) ঐ
ঐ
৪০৩ (দভ খণ্ড)
১১) ‘জাান-মাত্রী’
ঐ
৪০৪ ঐ
১২) ‘জাান-মাত্রী’ - চতুথথ নযণেদ
৪০৪ ( দভ খণ্ড)
১৩) ঐ
-ত্রণাদ নযণেদ
৪২২ (দভ খণ্ড)
১৪) ঐ
নফভ নযণেদ
৪১৩ ঐ
১৫) ঐ
ািভ নযণেদ
৪১১ ঐ
১৬)‘জাান-মাত্রী’
ঐ
৪১১ (দভ খণ্ড)
১৭) ঐ
ঐ
৪১১ (দভ খণ্ড)
১৮) ঐ
ত্রণাদ নযণেদ
৪২৫ (দভ খণ্ড)
১৯) ঐ
ঐ
৪২৫ (দভ খণ্ড)
২০) ঐ
ঞ্চদ নযণেদ
৪৩৩ (দভ খণ্ড)
২১) ‘জাান-মাত্রী’
ঐ
৪৩৩ (দভ খণ্ড)
২২) ঐ
ত্রণাদ নযণেদ
৪২১ (দভ খণ্ড)
২৩) ঐ
ঐ
৪২২ (দভ খণ্ড)
২৪) ঐ
চতুথথদ নযণেদ
৪২৭ (দভ খণ্ড)
২৫) ‘জাান-মাত্রী’
ঐ
৪২৭ ঐ
২৬) ঐ
ঐ
৪২৯ ঐ
২৭) ঐ
ঐ
৪২৮ ঐ
২৮) ঐ
ঐ
৪৩০ (দভ খণ্ড)
২৯) ‘জাান-মাত্রী’
চতুদথ নযেদ
৪৩১ ঐ
৩০) ঐ
ঐ
৪৩০ ঐ
৩১) ঐ
ঐ
৪২৮ ঐ
৩২) ঐ
ত্রণাদ নযেদ
৪২৩ ঐ
৩৩) ঐ
ঐ
৪২৩ (দভ খণ্ড)
৩৪) ‘জাান-মাত্রী’
ঞ্চদ
৪৩৫ ঐ
৩৫) ঐ
চতুদথ
৪৩০ ঐ
৩৬) যফীন্দ্রনাণথয ভ্রভে ানতয -১ভ াংস্কযে াঈোরক প্রকান ডাঃ ণন্তালকুভায ভণ্ডর ১৩৩
াক গ্রন্থাফরী :
১। াঅকয গ্রন্থাঃ ‘যফীন্দ্রযচনাফরী’ (নফশ্ববাযতী)
প্রকাক–কুভকুভ বট্টাচামথ
১২৫তভ যফীন্দ্রজন্মজণান্তী াঈরণক্ষ প্রকানত ুরব াংস্কযে।
২। াক গ্রন্থঞ্জীাঃ
ক। ‘ফাোরা ানণতযয াআনতা’ ুকুভায দন (াাঁচ খণ্ড)
চতুথথ খণ্ড প্রকাক–ুনফয কুভায নভত্র–প্রথভ াঅনন্দ াংস্কযে জানুানয -১৯৯৬
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খ। ‘যফীন্দ্রজীফনী’-প্রবাতকুভায ভুণখাাধযা (চায খণ্ড)
১ভ খণ্ড প্রকাক-কুভকুভ বট্টাচামথ–লষ্ঠ াংস্কযে বাি ১৪১৭
২ খণ্ড প্রকাক-েীযাভকুভায ভুণখাাধযা-১ভ াংস্কযে
৩ খণ্ড প্রকাক-কুভকুভ বট্টাচামথ-ঞ্চভ াংস্কযে–োফে ১৪১৫
৪থথ খণ্ড প্রকাক-কুভকুভ বট্টাচামথ-চতুথ াংস্কযে ১৪১৭
গ। ‘যনফজীফনী’-প্রান্তকুভায ার (ন খণ্ড)
ািভ খণ্ড প্রকাক-ুনফযকুভায নভত্র-প্রথভ াংস্কযে ভাঘ ১৪০৭
নফভ খণ্ড প্রকাক-ুনফযকুভায নভত্র-প্রথভ াংস্কযে দভ ২০০৩
ঘ। ‘যনফযনি’-চারুচন্দ্র ফণন্দযাাধযা (দু’খণ্ড)
২ খণ্ড প্রকাক-ভীযে দচৌধুযী
তৃতী কণরজ স্ট্রীে াংস্কযে ১৪১৭
ঙ। ‘যফীন্দ্র নফনচত্রা’-প্রভথনাথ নফী
চ। ‘যফীন্দ্রাে’-ুনরন নফাযী দন (দু’খণ্ড)
২ খণ্ড প্রকাক-স্বনকুভায ভুণখাাধযা
যফীন্দ্র জন্ম তফল ূনত াঈরণক্ষ যচনাঘয ১২াআ দৌল ১৪১৪
ছ। ‘যফীন্দ্রনাণথয ভ্রভোনতয’-ণন্তালকুভায ভন্ডর
প্রকাক-াঈোরক ানতয প্রকান,১ভ প্রকা জানুানয ২০০৩।
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