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Abstract
Rabindranath Tagore was a great poet and philosopher. He contributed to the Bengali
literature in the late 19th and early 20th century. Tagore wrote vividly in every Genre of
literature, he was a poet first of all. His poets are an inseparable part of every Bengali
family where his poems are recited on all important occasions. Bankim Chandra
Chattopadhyaya was established ‘Bangadarshan’ patrika in 1872. Rabindranath Tagore
was the first editor of ‘Nabaparjaya Bangadarshan’ in 1901. He wrote many poems are
‘Parthane’, ‘Kabicharit’, ‘Kabir Biggan’, and ‘Jagadish Chandra Basu’ etc.
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বাাংা াবথতযর এক স্বনাম নয াববতযক থন রবীন্দ্রনাে ঠাকুর (১৮৬১ বরাঃ – ১৯৪১ বরাঃ)। াবথতযর এমন দকান
বদক দনাআ, এমন দকান লাখা দনাআ দয বতবন তাথত াত বাড়ানবন। রৄ ু াত বাড়াথনাাআ ন, াফয তার নাথমর থঙ্গ৩
মভাথব জবড়ত। প্রবন্ধ, াঈপনযা, দছাটগথে বতবন দযমন পারদলযী বছথন দতমনাআ কববতার দেথে তাাঁর শলবেক ানুভূবত,
ববশ্ব মন দকথড় দন। দয ামবক পেথক দকন্দ্র কথর বাাংা াবথতযর বাড়-বাড়ন্ত, দাআ ামবক পথের থঙ্গ বতবন জীবথনর
াঅগা-দগাড়াাআ যুক্ত বছথন। তাাআ রবীন্দ্রনাথের জীবথনর ূচনা গ্ন দেথকাআ ামবক পথের দযাগ েয করা যা। কখন বতবন
‘জ্ঞানাঙ্কুর’ পবেকা, ‘বাক’, ‘ভারতী’, ‘া না’, ‘তত্ত্বথবাব নী’ পবেকার থঙ্গ যুক্ত দেথক াবতয রচনা কথরথছন, াঅবার
কখন ‘বতবাদী’, ‘কেনা’, ‘নবজীবন’ পবেকাথত তাাঁর াবতয ম্ভার তো াবতয রে স্ফুবরত থথছ। তাাঁর জীবথনর
একবট গুরুত্বপূর্য থগ্ন ‘বঙ্গদলযন’ পবেকা যুথগর াঅ ুবনকতা ম্ভাথর মবেযত থথছ। তাাআ রবীন্দ্র াবতয জীবথনর দপ্রোপথট
দয, ামবক পথের াবদান গুরুত্বপূর্য বছ, তা বনাঃলাংথ স্বীকার কথর দনা যা। এ প্রথঙ্গ রবীন্দ্রনাথের বক্তবয, ‚যাা
দকবাআ চথ, থর, তাার রূপ দদবখ বক কবরা? রূথপর মথ য দতা একটা বিরত্ব াঅথছ। যাা চবথতথছ, তাাথক দযন
চবথতথছ না, এমন ভাথব না দদবখথ াঅমরা দদবখথতাআ পাাআ না। াবটম যখন দ্রুতথবথগ ঘুবরথতথছ তখন াঅমরা তাাথক বির
দদবখ। মাবট দভদ কবরা দয াঙ্কুরবট বাবর াআাথছ প্রবত বনথমথাআ তাার পবরবতযন াআথতথছ ববাাআ তাার পবরর্বত ঘথট।
বকন্তু যখন তাার বদথক তাকাাআ দ বকছু মাে বযস্ততা দদখা না; দযন ানন্তকা দয এাআরকম াঙ্কুর াআাাআ খুবল োবকথব, দযন
তাার বাবড়া াঈবঠবার দকান মতবাআ নাাআ।‛১
ববঙ্কমচন্দ্র চথটাপা যা (১৮৩৮ বরাঃ – ১৮৯৪ বরাঃ) ‘বঙ্গদলযন’ পবেকা প্রবতষ্ঠা কথরন ১৮৭২ বরস্টাথব্দ। বতবন চার বছর
‘বঙ্গদলযন’ পবেকা ম্পাদনা করার পর, পবেকার দাবত্ব পযযাক্রথম ঞ্জীবচন্দ্র চথটাপা যা (১৮৩৪বরাঃ-১৮৮৯বরাঃ)  শ্রীল
চন্দ্র মজুমদাথরর (১৮৬০বরাঃ-১৯০৮বরাঃ) াথত পথর। বকন্তু শ্রীল চন্দ্র মজুমদাথরর পবরচানা চারবট াংখযা দবর বার পর
ববঙ্কমচথন্দ্রর াথন্তাথ পবেকাবট বন্ধ থ যা। ববঙ্কমচথন্দ্রর াথন্তাথর কারর্ বছ, চন্দ্রনাে বুর ‘পুপবত মাজ’ নাথম
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একবট ররচনা, মকাীন দখকথদর বযঙ্গ কথরবছ, তারাআ াথে ববঙ্কমচথন্দ্রর স্টাাআথর ানুকরথর্র দচষ্টা থবছ। তাাআ
রুষ্ট থ ঞ্জীবচন্দ্রথক বখথন :

‚শ্রীচরথর্ু, াথঘার পাঠকথক একটু পে ববখথবন দয মাঘ মাথ বঙ্গদলযন বাবর কবরবার পথে াঅপবি নাাআ,
ভববযৎ াংখযার প্রবত াঅপবি াঅথছ। ােযাৎ মাঘ াংখযা বভন্ন াঅর বাবর কবরথত বদথবন না। াআা ববখথবন। পেপাঠ
াআা ববখথবন। চন্দ্র াপ্রবতভ াআা াথনক কাকুবত বমনবত কবরথতথছ। বকন্তু এটুকু াআথ ববপদ বমবটথব না।‛২
ফথ ১২৯০ বঙ্গাথব্দর ফারৃন মা দেথক ‘বঙ্গদলযন’ পবেকা দেথক াঅর দকান াংখযা প্রকাবলত বন। ১৮৭২ বরাঃ
ববঙ্কমচথন্দ্রর দনতৃত্বা ীন দয ‘বঙ্গদলযন’ পবেকার রৄভ ূচনা থবছ, শ্রীলচন্দ্র মজুমদাথরর াথত তা বন্ধ থ যা। তাাআ
শ্রীলচন্দ্র মজুমদাথরর াঅথেথপর ীমা বছ না। দাআ াঅথেপ দূর  যখন রবীন্দ্রনাে নতুনভাথব, ‘বঙ্গদলযন’ পবেকার ভার
দন। শলথলচন্দ্র মজুমদাথরর মজুমদার াাআথেরী ‘নবপযযা বঙ্গদলযন’ এর নতুন কাযযা বথথব বচবিত ।৩ ১৩০৮
এর শবলাখ মাথ ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’র প্রেম াংখযার বনথবদনবট দথখন শ্রীলচন্দ্র মজুমদার। তাথত তার াথত বন্ধ া
পবেকা াঅবার চাু া বতবন াঅনবিত ন। শ্রীল চন্দ্র মজুমদার বথন :

‚১২৯০ াথর কাবিযক মাথ ববঙ্কম বাবুর যথে ঞ্জীব বাবুর স্ত াআথত বঙ্গদলযন াঅবম যখন গ্রর্ কবর, শ্রীযুক্ত
চন্দ্রনাে বু মাল তখন াআার ম্পাদন কাথযয প্র ান া বছথন। ...দুভযাগযবলতাঃ াকাথ াঅবম বঙ্গদলযন বন্ধ
কবরথত বা য া তাা কাথযয পবরর্ত  নাাআ।‛৪
শ্রীলচন্দ্র মজুমদার এ বথন, ‚বঙ্গদলযন পুনজযীববত া াঅমার বচরন্তন দোভ দূর াআ। বথঙ্গর প্র ান ামবক পে
দয াঅমার থস্ত দাপ পাাআাবছ, াআাথত াঅবম বড় বিত বছাম। াআার পুনাঃ প্রবতষ্ঠা এতবদথন াঅবম াবতয াংাথর
একবট ঋর্মুক্ত াআাম। যুহৃিম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাে ঠাকুর মাল বঙ্গদলযথনর ম্পাদনা ভার গ্রর্ করাথত স্বীকৃত া াঅবম
বনবিন্ত াআাবছ।‛৫
তথব প্রেমবদথক রবীন্দ্রনাে বঙ্গদলযথনর ভার গ্রর্ করথত াঅগ্রী বছথন না। বপ্রনাে দনথক দখা বচবঠ দেথক তার প্রমার্
পাা যা। দযখাথন রবীন্দ্রনাে বপ্রনাে দনথক দথখন, ‚শলথলরা বঙ্গদলযথনর বনবিত কুম্ভকর্যথক জাগাাআবার াঅথাজন
কবরথতথছন – দয জথনয াঅমাথক যথেষ্ট দঠাথঠব াগাাআাথছন। এখন বদবাবাথন াঅমার ববশ্রাথমর ম াঅবাথছ –
এমনবক াবথতযর াথটর মাঝখাথন াঅর দবাবত াআা যাাআথত াআচ্ছা কথর? এখন ঘথরর বদথক মন টাবনথতথছ এখন ক
রকথমরাআ দদাকানপাট বন্ধ কবরা বাবড় দপ াঁবছথত পাবরথ বাাঁবচ।‛৬ এছাড়া বতবন দয ‘বঙ্গদলযন’ পবেকার ভার বনথত কতটা
নারাজ বছথন, তার পবরচ পাা যা াঅর একবট বচবঠথত। দযখাথন রবীন্দ্রনাে বথন :

‚বঙ্গদলযন ভারতী াঅবার াঅমাথক টানাটাবন াঅরম্ভ কথরথছ – এ মথ াঅমার বকছুথতাআ দবথরাথত াআচ্ছা করথচ না।
বক করা যা ব ত? দকাো পাাাআ?‛৭
তথব, ‘বঙ্গদলযথন’র প্রবত দয রবীন্দ্রনাথের একটা টান বছ তার পবরচ পাা যা। বপ্রনাে দনথক রবীন্দ্রনাে বথন :

‚বঙ্গদলযন যবদ দবর , দতামাথক ত াঅথর নারথতাআ থব – াল্ বঙ্গদলযন দবঠথক দতামার একটা গবদ
পড়থবাআ।‛৮
এাআভাথব বববভন্ন পীড়াপীবড়ত ম য বদথ রবীন্দ্রনাে ‘বঙ্গদলযন’ পবেকার ভার গ্রর্ কথরন। রবীন্দ্রনাে এ কো জগদীল চন্দ্র
বুথক জানান। রবীন্দ্রনাে বথন, ‚বঙ্গদলযন কাগজখাবন পুনরুিযীববত াআথতথছ। াঅমাথক তাার ম্পাদক কবরাথছ।
মারাজ এাআ পেবটথক াঅশ্র দান কবরাথছন।‛৯
যাাআথাক ‘নবপযযা বঙ্গদলযন’ নাথম রবীন্দ্রনাে ম্পাদক বথথব পবেকার াবতয প্রকাথলর কাজ াঅরম্ভ কথরন। বতবন
ববঙ্কমচথন্দ্রর াঅবদ ‘বঙ্গদলযথন’র ভাবনাথক ােুণ্ণ দরথখ, নবপযযা ‘বঙ্গদলযন’ এ দাআ ভাবনাথকাআ রূপ দদার দচষ্টা কথরন।
যবদ রবীন্দ্রনাথের মীমা মথর পবরবতযথন, পটভূবমর পবরবতযন ঘথট চথথছ, তবু ববঙ্কম াঅদলযাবত পেথক বতবন
মথাবচত কথর াঅ ুবনকতার াঈিীরর্ ঘবটথথছন। রো কথরথছন দুাআ বঙ্গদলযথনর মথ য এক াঅবিক বন্ধন। তাাআ ‘নবপযযা
বঙ্গদলযথন’র ূচনা রবীন্দ্রনাে বথথছন :

‚দাকমথনাথমাবনী বহুমুখী প্রবতভার বথ বঙ্গদলযন প্রবতবেত; মঙ্গমথর মঙ্গালীর্ব্যাথদ দয প্রবতষ্ঠা রবেত
াআক!‛১০
পূথবযাআ বা থথছ, রবীন্দ্রনাে াবথতযর ব লাখাথতাআ বনথজথক জাবর কথরথছন এবাং বনথজথক দযাগয বথথব প্রমার্
কথরথছন। তথব কাবয, কববতা তাাঁর াঅকাঙ্খা, ানুভূবত  ানুরর্থনর স্পলয, াবথতযর ক লাখাথক ছাবপথ দগথছ। বতবন
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থ াঈথঠথছন ‘কববগুরু’। ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’ দাআ কববতার দছাাঁা পাঠকথক স্পলয কথরথছ। াঅবদ ‘বঙ্গদলযথন’ দযভাথব
প্রবন্ধ, াঈপনযাথক প্রা ানয দদা থবছ, ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’ তারাআ থঙ্গ দছাটগে  কববতার াংবমশ্রর্ েয করা যা।
াঅ ুবনক মথাবচত ভাবনার ানযতম াঈপাদান বথথব, কববরা প্রকাল কথরন তাথদর মথনর হৃদাবৃবিথক। যা রৄ ু পাঠক
মাদরাআ বন, বরাং পাটকরা একবেত থথছন তাথদর জীবন দলযথনর থঙ্গ। পাঠক  কাবযকাথরর মন একাআ ুাঁথতা দুবট
ফুথর মথতা হৃদ ানুভূবতর স্পথলয ফুথট াঈথঠথছ। এ প্রথঙ্গ মাথাচথকর বক্তবয াঈদ্বৃবতথযাগয :

‚হৃদথর পথোআ কাথবযর জন্ম, মবস্তথের পথে প্রবথন্ধর ববকাল।‛১১

তথব রবীন্দ্রনাথের কববতা চচযা রৄরু ‘বঙ্গদলযথন’র াথনক পূথবয। কববর ব যখন াত াঅট বছর বঠক দাআ ম দেথকাআ
তাাঁর কববতা চচযা রৄরু। তথব, তার কববতা চচযার ূেপাতবট দবল ববস্মকর। রবীন্দ্রনাে ‘জীবনস্মৃবত’দত বথথছন, তাাঁর এক
ভাথগ্ন, নাম দজযাবত প্রকাল, বরথক তার দেথক একটু বড়, বতবনাআ কববতা চচযার তাাঁর প্রেম পেপ্রদলযক। দাআ, দজযাবতপ্রকালাআ
একবদন বাবড়থত, দুপুরথবা দডথক বথন, ‚দতামাথক পদয ববখথত াআথব!‛ ববা, পার ছথি দচ দ্দ াের দযাগাথযাথগর
রীবতপদ্ধবত াঅমাথক বুঝাাআা বদথন।‛১২ দাআ দেথকাআ রবীন্দ্রনাথের কববতা চচযা রৄরু। রবীন্দ্রনাে বনথজাআ ‘জীবনস্মৃবত’দত
বথথছন:

‚দগাটাকথক লব্দ বনথজর াথত দজাড়াতাড়া বদথতাআ যখন তাা পার াআা াঈবট, তখন াঅর পদয রচনার মবমা
ম্বথন্ধ দমা াঅর বটবক না।‛১৩
বতবন এ বথথছন, ‚বনথজাআ তখন দখক, মুিাকর, প্রকালক, এাআ বতথন–এক এথক–বতন াআা বছাম, দকব ববজ্ঞাপন
বদবার কাথছ াঅমার দাদা াঅমার থযাগী বছথন।‛১৪
াঅট বছর ব দেথক রবীন্দ্রনাথের কববতা চচযার রৄরু তারপর এথকর পর এক কববতা রচনা কথর বতবন পাঠক মাজথক
দমাবত কথরথছন। ‘বনফু’, (১৮৭৫বরাঃ), ‘ভানুবাং ঠাকুথরর পদাবী’ (১৮৮২বরাঃ) দেথক রৄরু কথর বচো, (১৮৯৬বরাঃ),
শচতাী (১৮৯৬বরাঃ), ‘মানী’ (১৮৯০বরাঃ), ‘দানার তরী’র (১৮৯৪বরাঃ) মত কাবয বতবন প্রকাল কথরথছন। পূথবযর কববতা
চচযার এাআ ঐবতযথক ারাবাবকভাথব রূপ দদন ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’।
‘নবপযযাথ বঙ্গদলযন’ পবেকা পাাঁচ বছর ম্পাদকার পথদ রবীন্দ্রনাে বনথাবজত বছথন। তাাঁর মকা বছ ১৩০৮
বঙ্গাব্দ দেথক ১৩১২ বঙ্গাব্দ পযযন্ত। প্রবতবট বথযাআ ানযানয কববথদর মথতা, বতবন াথনক কববতা রচনা কথরথছন।
স্বাভাববকভাথব ১৩০৮ বঙ্গাথব্দ রবীন্দ্রনাথের কববতা চচযার ৃজনী শলী ের্ী। এাআ ১৩০৮ বঙ্গাথব্দ বতবন দয মস্ত কববতা
প্রকাল কথরবছথন দগুব :
(১) প্রােযনা (ববলাখ, ১৩০৮বাঃ)
(২) কববচবরত (বজযষ্ঠ, ১৩০৮বাঃ)
(৩) কববর ববজ্ঞান (বজযষ্ঠ, ১৩০৮বাঃ)
(৪) জগদীল চন্দ্র বু (াঅাঢ়, ১৩০৮বাঃ)
বনথে এাআ কববতাগুবথক ববথের্ কথর, তার বনজযা রলথক তুথ রার দচষ্টা করা ।
‘প্রােযনা’ কববতাবট ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’র প্রেম াংখযা, শবলাথখাআ প্রকাল পা। ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’র ‘ূচনা’ াাংলবট
দখার পথরাআ, বতবন ‘প্রােযনা’ কববতাবট দথখন। কববতাবটথত রবীন্দ্রনাে মানুথক ববথদল দপ্রথম জাগবরত থ ঠার কো
বথন। মানুথক বনথজর বচবন্তত িা াঅর াী, াঅর াঈন্মক্ত ার াঅহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাে বথন :

‚বচি দযো ভ লূনয, াঈচ্চ দযো বলর,
জ্ঞান দযো মুক্ত, দযো গৃথর প্রাচীর
াঅপন প্রাঙ্গর্তথ বদবলবযরী।‛১৫
কবব রবীন্দ্রনাে এাআ ‘প্রােযনা’ কববতা মানুথক একবেত ার ডাক দদন। দকননা রবীন্দ্রনাে ববশ্বা করথতন, াআাংথরজ
রকার তো াতযাচাবর লাথকর ববরুথদ্ধ যুদ্ধ করথত দগথ প্রথাজন ঐকযবদ্ধতার। প্রথাজন মানুথক বযবদক বদথ েম
কথর দতাা। াথর মত বাঙাব জীবন ারা ন, বরাং দতজবস্বতা, কমযবহুতা  একতার বনবমযত মন্ধথাআ মানু তার
াব কার াজযন করথব। তাাআ রবীন্দ্রকথে াঈচ্চাবরত থথছ :

‚বু াথর রাথখ নাাআ খণ্ড েুি কবর,
দযো বাকয হৃদথর াঈৎমুখ থত
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াঈচ্জবা াঈথঠ, দযো বন যাবরত দরাথত
দদথল দদথল বদথল বদথল ময ারা া
াজর রবব চবরতােযতা।‛১৬
রবীন্দ্রনাে কখন মাো নত কথরনবন। াতযাচার, দলার্ যতাআ প্রব দাক না দকন থবর ববরুথদ্ধাআ বতবন গথজয াঈথঠথছন।
প্রবতবাদ কথরথছন ানযা, াববচাথরর ববরুথদ্ধ। তাাআ বতবন ক ভারতবাীথক দপ রুথর েমতা াজযন করার কো বথথছন।
মানুথক খবয ববথ বতবন াঅনথি োকার কো বথথছন। কববতার দলথ তাাআ রবীন্দ্রনাথের মুথখ াঈচ্চাবরত থথছ, তীে
বার্ী:
‚বনজ থস্ত বনদয াঅঘাত কবর, বপত:,

ভারথতথর দাআ স্বথগয কথরা জাগবরত।‛১৭

রবীন্দ্রনাথের এাআ বার্ী বছ স্বথদলথক জাগ্রত করার বাবর্, মানুথক বচথি জাবগথ দতাার বার্ী, বেবটল রকারথক পরাস্ত
কথর স্বা ীনতার াঅস্বাদ গ্রর্ করার বার্ী।
‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’ বদ্বতী াংখযা প্রকাল পা ‘কববচবরত’ কববতাবট। এর পূথবয রবীন্দ্রনাথের ‘নকথর নাকা’ প্রবন্ধবট
প্রকাল পা। ‘কববচবরত’ কববতাবট কববর দালযবনক িার এক গভীর াঈপবি। তাাঁর দৃবষ্টথত কববর জগৎ একটা াঅাদা জগৎ।
দাআ জগৎ া ারর্ মানু দেথক াথনকটা বভন্ন। কববর ৃষ্ট জগৎ াথনক দববল াঅভযন্তরীর্, াথনক দববল রযপূর্য। বাাআথরর
চাকবচকয ন বরাং াঅভযন্তরীর্ মথনাজগথতাআ তার িা ববরাজ কথর। তাাআ রবীন্দ্রনাে বথন :

‚বাবর াআথত দদথখা না এমন কথর,
াঅমা দদথখা না বাবথর।
াঅমা পাথব না াঅমার দুাঃথখ  ুথখ,
াঅমার দবদনা খুাঁথজা না াঅমার বুথক,
াঅমা দদবখথত পাথব না াঅমার মুথখ—
কববথর খুাঁবজছ দযো দো দ নাবথর।‛১৮
এাআ একাআ ভাবনা েয করা যা রবীন্দ্রনাথের ‘াবথতযর তাৎপযয’ প্রবথন্ধ। দযখাথন রবীন্দ্রনাে বথন, ‚এাআ দয মানুথর
জগৎ াআা াঅমাথদর হৃদথ হৃদথ ববা াঅবথতথছ। এাআ প্রবা পুরাতন  বনতযনতুন। নব নব াআবন্দ্র নব নব হৃদথর বভতর
বদা এাআ নাতন দরাত বচরবদনাআ নবীভূত াআা চবাথছ।‛১৯
রবীন্দ্রনাে বথথছন, কববর িা ুবকথ োথক প্রকৃবতর মথ য। াগর, দমঘ, ফু, বৃে প্রভৃবতর থঙ্গ মাার জাথ াঅবদ্ধ
কববিা। দ িা বাবযক ভাথব রা দদ না, রা দদ াঅভযন্তরীন মাার াঅবথদ্ধ। কববর িা ফুথট থঠ দুাঃথখ রাবগনী থ,
াঅবার কখন বা াজুক হৃদথর মমযবযাো থ। তাাআ কবব রবীন্দ্রনাে বথন :

‚দতামাথদর দচাথখ াঅাঁবখজ ঝথর বথব
াঅবম তাাথদর দগাঁথে বদাআ গীত রথব,
াজুক হৃদ দয কোবট নাব কথব
ুথরর বভতথর ুকাাআা কব তাাথর।‛২০
তাাআ কববর াঅপ্তবাকয স্বাভাববক বাবযক াঈথন্মাচথন কববথক খুাঁথজ পাা যা না। বদ্ধ ঘথর কববথক পাা না, স্তুবতবনিার
জ্বথর কববথক পাা যা না, এমনবক জীবন চবরথত কববথক খুাঁজথক পাা যা না। কববথক পাা যা—

‚দয াঅবম স্বপন-মুরবত দগাপনচারী,
দয াঅবম াঅমাথর বুবঝথত বুঝাথত নাবর,
াঅপন গাথনর কাথছথত াঅপবন াবর,
দাআ াঅবম কবব।‛২১
‘কববর ববজ্ঞান’ কববতাবট ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’র শজযষ্ঠ াংখযা প্রকাবলত । ‘কববচবরত’ কববতাবটর পথরাআ রবীন্দ্রনাে
এাআ কববতাবট প্রকাল কথরন। এাআ কবব তার মুখয বব রূথপ ান্তযযামীর কো াঅথছ। দয ান্তরযামী কববর কাথছ একমাে তয।
কবব বথথছন, ‚এ বনবখথ াঅর বকছু নাাআ, রৄ ু এক াঅথছ।‛২২ কবব তাাআ কখন কখন ববস্মথ াববভূত ন। কবব বুঝথত
পাথরন না। প্রকৃবতর এাআ রয ভারথক। তাাআ কবব বথথছন :
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‚ ‘াঅবছ াঅবম’
এ কো স্মবরথ মথন মান্ ববস্ম
াঅকু কবরা দদ, স্তি এ হৃদ
প্রকান্ত রয ভাথর।‛২৩
তথব কবব একো স্বীকার কথরথছন, এাআ প্রকাণ্ড প্রকৃত রাজযাআ একমাে ভববতবয। দখাথন বতবন এক ববশ্বস্বরূপ।
‘ববশ্বপ্রকৃবতর এাআ ববরাট জগথত দকব মাা। তাাআ কববতার দলথ রবীন্দ্রনাথের স্বীকাথরাবক্ত :

‚একমাে তুবম জান এ ভবাংাথর
দয াঅবদ দগাপন তত্ত্ব, াঅবম কবব তাথর
বচরকা ববনথ স্বীকার কবরা
াপথর ববস্মথ বচি রাবখব ভবরা।‛২৪
রবীন্দ্রনাথের ‘জগদীল চন্দ্র বু’ কববতাবট ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’ াঅাঢ়, তৃতী াংখযা প্রকাবলত । ‘জগদীল চন্দ্র বু’
কববতার পূথবয বতবন জগদীল চন্দ্রথকাআ বনথ দখা প্রবন্ধ ‘াঅচাযযয জগদীথলর জবািযা’ (াঅাঢ়, ১৩০৮বাঃ) প্রকাল কথরন।
াঅথ জগদীল চন্দ্র বুর থঙ্গ কবব রবীন্দ্রনাথের ম্পকয বছ াতযন্ত ঘবনষ্ঠ। বন্ধুতুয বা চথ। রবীন্দ্রনাথের ববশ্বা বছ,
ববজ্ঞান জগদীল চন্দ্র বু দদথলর মান তুথ রথব। তাাআ রবীন্দ্রনাে, জগদীলচন্দ্র বুর ববথদথল োকাকাীন, দযমন তাাঁথক
াঅিববলা বগথথছন, দতমবন ববথদলী মাথাচকথদর প্রবত ীক্কার জানাথনার কো বথথছন, মাথাচথকরা এ বথন
দয রবীন্দ্রনাে, জগদীল চন্দ্র বুর ববজ্ঞান চচযার জনয দয াথেযর প্রথাজন বছ, তা বতবন বকছুটা বনথজর কাাঁথ বনথবছথন।
রবীন্দ্র বক্তথবয তার পবরচ াঅমরা পাাআ। নাে বথন, ‚দতামাথক বারম্বার বমনবত কবরথতবছ – ামথ ভারতবথয াঅববার
দচষ্টা কবর না, তুবম দতামার তপযা দল কর – শদথতযর বত ড়াাআ কবরা াথলাক বন াআথত ীতা-াঈদ্ধার তুবমাআ কবরথব,
াঅবম যবদ বকবিৎ টাকা াঅরর্ কবরা দতু বাাঁব া বদথত পাবর তথব াঅবম ফাাঁবক বদা স্বথদথলর কৃতজ্ঞতা াজযন কবরব।‛২৫
এমনবক জগদীল চন্দ্র বুর থঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ম্পকয এতাআ ম ুর বছ দয, ‘বঙ্গদলযন’ গ্রথর্র পূবয  পরবতযী ব মথাআ,
রবীন্দ্রনাে জগদীথলর মতামত গ্রর্ করথতন। ‘বঙ্গদলযথন’র প্রেম াংখযা দবথরাথনার পর বতবন জগদীলথক জানান :

‚বঙ্গদলযন প্রেম াংখযা দববরথথছ। নানা াঙ্গাথম াঅবম মন বদথত পাবরবন – াথনক ভুচুক দেথক দগথছ। াঅমার
একটা কববতা এমন ববকৃত থ দগথছ তার মাথনাআ দবাঝা যা না। দতামাথক পাবঠথ বদথত বথ দদব।‛২৬
‘জগদীল চন্দ্র বু’ কববতা, জগদীল চথন্দ্রর প্রবত কবব রবীন্দ্রনাথের স্তুবতাআ রা পথরথছ। রবীন্দ্রনাে তাাঁথক ঋবর থঙ্গ
তুনা কথরথছন। রৄে পাার্ নগরীথত তাাঁথক একমাে দযাদ্ধা বথথব দদথখথছন। রবীন্দ্রনাে বথথছন :

‚ভারথতর দকান বৃদ্ধ ঋবর তরুর্ মূবতয তুবম
দ াঅযয াঅচাযযয জগদীল। কী াদৃলয তথপাভূবম
ববরবচথ এ পাার্নগরীর রৄে ূবতথ।‛২৭
কববতা রবীন্দ্রনাে জগদীলথক একমাে ববজ্ঞাথনর া ক বথথব তুব থরথছন। বতবন বথথছন, জগদীল চন্দ্র লান্ত,
স্তি, যাথনর মা যথম ববথদথল, দদথলর দগ রব, াবতর দগ রব বফবরথ এথনথছন। তাাআ পরম দগ রথবর থঙ্গ াঅপ্তবাথকযর
থঙ্গ াঈচ্চারর্ কথরথছন :

‚দমারা বথব
মি বছনু াতীথতর াবতদূর বনস্ফ দগ রথব—
পরবথে, পরবাথকয, পরভবঙ্গমার বযঙ্গরূথপ
কথলা কবরথতবছনু স্ফীতকথে েুি ান্ধকূথপ—
তুবম বছথ দকান দূথর।‛২৮
তাাআ জগদীথলর কাথছাআ কবব, তাাঁর বলযথদর তাাঁর ববজ্ঞান া নার তো চচযার েতী থত ানুথরা কথরথছন। এবাং কবব
রবীন্দ্রনাে ডাক বদথথছন, ভারথতর াতীত দগ রব বফবরথ াঅনার,  স্বথদথলর মথত্রে  দদলথক াঈিীববত করার। জগদীল চন্দ্র
বুথক তাাআ বথথছন, ‚ডাক দা তব বলযদথ, একথে দাাঁড়াক তারা তব দামহুতাবগ্ন বঘবরা।‛২৯
কবব রবীন্দ্রনাে, এাআ ‘জগদীল চন্দ্র বু’ কববতাবট দখার পর, জগদীল চন্দ্র বুথক একবট বচবঠ বথখন। এবাং তার থঙ্গ,
তাাঁথক বনথ দখা এাআ কববতাবট কবব তাাঁথক দপ্ররর্ কথরন। বচবঠথত জগদীল চন্দ্রথক রবীন্দ্রনাে দথখন, দয াইশ্বর দতামার
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দ্বারাভারথতর িা বনবারর্ কবরাথছন াঅবম তাাঁার চরথর্ াঅমার হৃদথক াবনত কবরা রাবখাবছ। ... দতামার বনকট পূজা
দপ্ররর্ কবরবার জনয াঅমার ান্তাঃকরর্ াঈন্মুখ াআা াঅথছ – বন্ধু, াঅমার পূজা গ্রর্ কর। দতামার জ াঈক্। দতামাথত
াঅমাথদর দদল জী াঈক। নবয ভারথতর প্রেম ঋবরূথপ জ্ঞাথনর াঅথাকবলখা নূতন দামাবগ্ন প্রজ্ববত কর।‛৩০
‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’ প্রকাবলত রবীন্দ্রনাথের ‘প্রােযনা’ কববতাবট পথর ‘শনথবদয’ কাবযগ্রথের ান্তভূযক্ত  এবাং ‘কববচবরত’,
‘কববর ববজ্ঞান’  ‘জগদীল চন্দ্র বু’ কববতাগুব ‘াঈৎগয’ কাবযগ্রথের ান্তভূযক্ত । এাআ কববতাগুবর মা যথম রবীন্দ্রনাে
স্বথদথলর জনয মানুথর বচিথক দযমন দদাাবত কথরন, দতমবন াপরবদথক ববজ্ঞান চচযা জগদীল চন্দ্র বুর াবদানথক
তুথ থরন। াঅবার একবদথক দযমন কববর মথনাজগথতর কো তুথ থরথছন, দতমবন াপরবদথক প্রকৃবতর থঙ্গ কববর
একািতার কো বযক্ত কথরথছন। ব বমবথ ‘নবপযযা বঙ্গদলযথন’র প্রেম বথয রবীন্দ্র কববতা স্বথদল, ববজ্ঞান, াবতয
একাআ ুথর মাবত থথছ।
তেযূে :
১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : রূপ  ারূপ, .................., রবীন্দ্র রচনাবী, নবম খণ্ড, ববশ্বভারতী, ফারৃন ১৪২২, পৃ. ৫২২
২। চথটাপা যা, ববঙ্কমচন্দ্র : ঞ্জীবচন্দ্র চথটাপা যাথক দখা পে, ববঙ্কম রচনাবী, াবতয মগ্র, বদ্বতী খণ্ড, াবতয াংদ,
াষ্টাদল মুির্ : াঅবশ্বন ১৪২৩, ককাতা-৯ পৃ. ৯৬৮
৩। দি। ভবথতা  রকার, ববজব : বঙ্গদলযন পরম্পরা, ববঙ্কম-ভবন গথবর্া দকন্দ্র, প্রেম প্রকাল : জুাাআ, ২০০৬, কাাঁঠাপাড়া,
াঈির চবর্ব্ল পরগর্া, পৃ. ৩৭
৪। মজুমদার, শ্রীল চন্দ্র : বনথবদন, নবপযযা বঙ্গদলযন, প্রেম বয, ১৩০৮, মাবক পে
৫। মজুমদার, শ্রীল চন্দ্র : বনথবদন, নবপযযা বঙ্গদলযন, প্রেম বয, ১৩০৮, মাবক পে
৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : বচবঠপে-৮, পে-১৩৭, ববশ্বভারতী, াংস্করর্ : াগ্রার্ ১৩৯৯, ককাতা-১৭, পৃ.১৬০
৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : বচবঠপে-৮, পে-১৩৯, ববশ্বভারতী, তথদব, পৃ. ১৬২
৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : বচবঠপে-৮, পে-১৩৯, ববশ্বভারতী, তথদব, পৃ. ১৬৩
৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : বচবঠপে-৬, পে-১০, ববশ্বভারতী, পুনমূির্ : বডথম্বর, ২০১৫, ককাতা-১৭, পৃ. ১৬২
১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : ূচনা, নবপযযা বঙ্গদলযন, প্রেম বয, ১৩০৮, মাবক পে, পৃ. ৪
১১। বাং, মীনােী : রবীন্দ্র প্রবথন্ধর রূপথরখা, বঙ্গী াবতয াংদ, বদ্বতী পবরবব যত াংস্করর্ : ককাতা বাআথমা ২০১১,
ককাতা-৯ পৃ. ১৪
১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : কববতা-রচনারম্ভ, জীবনস্মৃবত, রবীন্দ্র রচনাবী, নবম খণ্ড, ববশ্বভারতী, ফারৃন ১৪২২, পৃ. ৪২৩
১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : কববতা-রচনারম্ভ, জীবনস্মৃবত, রবীন্দ্র রচনাবী, নবম খণ্ড, তথদব, পৃ. ৪২৩
১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাে : কববতা-রচনারম্ভ, জীবনস্মৃবত, রবীন্দ্র রচনাবী, নবম খণ্ড, তথদব, পৃ. ৪২৩
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