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ত্রারাপ যফীন্দ্রনাথ  িঅারতা সিং 

যাভর কভুায ভণ্ডর  

গবেষক, োাঁকুড়া বেশ্ববেদ্যালয়, োাংলা বেভাগ। 
Abstract : 

 Ashalata Singha is a noteworthy name in the history of Bengali literature. But there is little 

study exploration about this Authoress in Bengali literature or study on this great woman is 

hardly noticed in the history of Bengali literature. Some enthusiastic Researchers have written 

on this Authoress. There was a very amiable relationship between Rabindranath Tagore and 

Ashalata Devi. We come to know about that deep sign deep bonding from some letters written 

by Rabindranath Tagore. She was an object of great affection to Rabindranath. Besides being 

a novelist, she was an essayist and playwright. Throughout her life she committed herself in 

practicing literature. She had written in many journals and papers with dignity for many 

years. Many of her essays and novels fascinated not only Rabindranath but also many great 

persons of her contemporary time. In this connection there was a regular exchange of letters 

between Ashalata Devi and her contemporary sagacious of letters. Many unknown aspects of 

such an outstanding authoress are broadcasted in her correspondence with Rabindranath 

through letters.  
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      সফখ্যাত লরসখ্কা িঅারতা লদফীয (১৯১১-১৯৮৩) নাভ িঅভযা প্রাম বুরপত ফপসছ। িথচ সত্রপয দপক ভাত্র ১৬ 

ফছয ফমপ একসি িাধাযণ উনযা সরপখ্ ফািংরা াসপতযয তাফৎ ভনীলীপদয  লফাদ্ধাপদয চভপক সদপমসছপরন। তাাঁয 

প্রথভ উনযা ‘িসভতায লপ্রভ’ যফীন্দ্রনাথপক িঅকৃষ্ট কপযসছর। যফীন্দ্রনাথ ‘ভাপরাচনা কযপফা না’ ফপর এক সচসিপত 

উনযাসি ম্বপে সফস্তাসযত িঅপরাচনা কপযসছপরন। লমপকাপনা াসসতযপকয কাপছ যফীন্দ্রনাপথয স্বীকৃসত স্বরূ 

প্রিংাত্র সনিঃপেপ িঅরাদা ভাত্রা াম। িঅফায লিআ লরসখ্কা ফা াসসতযক মসদ াসতযাঙ্গপন নফাগত নফাগতা ন। 

িঅয লজনযিআ লফাধম এতসদন য ভুসষ্টপভম সকছু ািক িঅারতা সিং নাভসি সফস্মৃত পত াপযনসন। তপফ শুধু 

উনযা নম িঅারতা লদফীয ‘নাযী’ সপযানাপভ সনফেসি যফীন্দ্রনাপথয বাফনাপক িঅপরাস ত কপযসছর। মায পপর 

যফীন্দ্রনাথ দীর্ঘ একসি ত্র সরপখ্ সনজস্ব ভতাভত জাসনপমসছপরন। িঅারতা লদফীয ‘সচন্তা স্বচ্ছ  বালা িনাসফর’ “এ 

কথা কসফ সনসবঘধাম স্বীকায কপযপছন এফিং তাাঁয লরখ্াম ‘িঅত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীপমঘয াসন্ত’ সনপেিআ লম লরসখ্কায িাভানযতা 

প্রকা লপমপছ লকথা জাসনপমপছন। 
 

    িঅারতা লদফীয জন্ম ম বাগরুপয এক িঅিআনজীফী সযফাপয। সতা মতীন্দ্রপভান যকায, ভাতা লমাগভামা লদফী। 

লছাি লথপকিআ াসসতযক  ািংস্কৃসতক সযভণ্ডপর সতসন ফ  পম উপিপছন। লতপযা ফছয ফমপ তাাঁয সফফা ম ফীযবূপভয 

ফাসতকায গ্রাপভ জসভদায সযফাপয - স্বাভী  ািঃ সবপজন্দ্রনাথ সিং (যফতঘীকাপর স্বাভী সচন্মোনে ুযী)-য াপথ। 
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যফতঘীকাপর িঅারতা লদফী ন্ন্যা গ্রপণয য ‘িঅাুযী’ নাপভ সযসচতা ন। ফহু ভানুপলয াসন্ন্পধয িঅায 

লৌবাগয তাাঁয ম। যফীন্দ্রনাথ ছা া তাাঁয ত্রারা পমপছ প্রভথ লচৌধুযী, িতুরচন্দ্র গুপ্ত, শরজানে ভুপখ্াাধযাম  

ফুদ্ধপদফ ফুয াপথ। সতসন প্রফাী, বাযতফলঘ, সফসচত্রা লদ িআতযাসদ সত্রকায লরসখ্কা সছপরন। করকাতা সফশ্বসফদযারম 

লথপক ১৯৫১ সিস্টাপে ‘রীরা-ুযস্কায’ রাব কপযন। 
 

        যফীন্দ্রনাথ িঅারতা লদফীপক লম ত্রগুসর সরপখ্সছপরন তায চাযখ্াসন ভূরত্র  ু’খ্াসন পত্রয প্রসতসরস িঅপছ 

যফীন্দ্র-বফপন। লিআ পঙ্গ যপমপছ যফীন্দ্রনাথপক লরখ্া িঅারতা লদফীয একখ্াসন ত্র। িঅভযা এিআ ত্রারাপয বাযািআ 

যফীন্দ্রনাথ  িঅারতা লদফীয ুম্পপকঘয সযচম জানপত াসয। যফীন্দ্রনাথ লপ্রসযত এিআ ত্রগুসর প্রথপভ ‘যফীন্দ্র-ফীক্ষা’
১
 

নাভক সত্রকাম প্রকাসত পমসছর। যফতঘীকাপর লদ সত্রকাম প্রকাসত ম। লমপতু এিআ ত্রগুসর িপনক ািপকয 

দৃসষ্টপগাচপয িঅপসন তািআ লদ সত্রকা এিআ সচসিগুসর ুনযাম কপরয দৃসষ্ট িঅকলঘপণয জনয ূণঘানে চপটাাধযাম 

পমাসগতাম প্রকাসত ম। এিআ সচসি গুসরয ফানান লদ সত্রকাম প্রকাসত ত্রানুমামী যসক্ষত পমপছ।  
 

ত্র : ১ 

প্রথভ ত্রসি
২
 ‘নাযীয ভনুলযত্ব’ সপযানাপভ ভাসক সফসচত্রা (জ্জযষ্ঠ ১৩৩৫) প্রকাসত ম। কসফ এিআ সচসিসি সরপখ্পছন 

করকাতা লথপক ১৫ শফাখ্ ১৩৩৫ াপর। এিআ পত্র যফীন্দ্রনাথ সরপখ্পছন, - ‘ ‚নাযী‛ ফপর লতাভায প্রফেসি িঅভায 

াপত প পচ। এিআ সফলপম িপনক ফাঙারী লভপম িঅজকার সরখ্পত ফপপচন। ল ফ লরখ্াম ভুদ্রাপদাল িতযন্ত লফস। 

তাাঁপদয লরখ্া িান্ত, তাপত উদ্দীনা কভ উপেজনা লফস। িঅপরাপকয লচপম দা লফপ  উপিপচ। লতাভায লরখ্াম 

িঅত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীপমঘয াসন্ত, এপত করপয ঝাাঁজ ামা লগর না। যফীন্দ্রনাপথয এিআ বাফনা লথপক একথা স্পষ্ট লম 

লিআভপম লম কপমকজন লরসখ্কাযা াসতযযচনাম াত সদপমসছপরন তাাঁপদয ভপধয িঅারতা সিংিআ সছপরন িগ্রগণযা। 

‘নাযী’ প্রফেসি যফীন্দ্রনাথপক মপথষ্ট না া সদপেপছ তায প্রভাণ এিআ দীর্ঘ সচসি। প্রঙ্গক্রপভ এিআ সচসিপত নাযী-ুরুপলয 

ম্পপকঘয কথা সফস্তাসযতবাপফ জাসনপমপছন। িকিবাপফ বাপরা-ভপেয সফচায কপযপছন “ ‚ স্ত্রী-ুরুপলয যস্পপযয 

লবদ ম্বপে লফাধিা প্রকৃসত িঅন প্রপমাজপনয ীভাম সযসভত কপয সদপেপচ। ভানুল িঅন কল্পনা  িংস্কাপযয বাযা 

তাপক িপনক দূয ফাস পম তুরপচ। প্রকৃসতয সনভন্ত্রপণ লম িঅপমাজন তাপত িসভতফযসমতা লনিআ। ভানুল তায সযপফলপণয 

ভাত্রািাপক িতযন্ত ফা াফায জপনয কু্ষধািাপক খ্ুাঁসচপম খ্ুাঁসচপম জাসগপম যাখ্পচ। লবদ-লফাপধয ভপধয লিআ কু্ষধা, লিআ 

কু্ষধািাপক সচয িতৃপ্ত কযফায জপনয সফস্তয লকৌর।‛ কসফয কথাম- ‚ সকন্তু এিআ ফৃৎ মজ্ঞপক্ষপত্র লভপমপক িঅন স্থান 

সনপত পর িসসক্ষত িুপত্ব চরপফ না। জীফপনয সযসধ িংকীণঘ পর শুধু িআন্সস্টিংপেয লজাপযিআ চপর, সকন্তু ফ  লক্ষপত্র 

লদ ভন হৃদপময সযূণঘ সক্ষা চািআ। ফফঘযতায কু্ষদ্র ীভাে িআন্সস্টিংপেয স্থান িঅপছ, বযতায ফপ া ীভাম ল ুফঘর‛। 

িঅফায ভাপজয লভপমপদয িফস্থান স্পষ্ট কপয লফাঝাপত লচপমপছন এিআ সচসিপত “ ‚ লভপমপদয উপয প্রকৃসতয সদক 

লথপক িতযন্ত ভা ফায তাসগদ িঅপছ। লতভসন ভাপজয সদক লথপক ুরুপলয য তাসগদ িঅপছ িতযন্ত লকপজা ফায। 

মসদ ুরুল লকপজা পত না াপয তাপর তায াসস্ত  রাঞ্ছনায িন্ত থাপক না...‛। লভপমপদয ভানফত্ব প্রপঙ্গ উক্ত 

সচসিপত যফীন্দ্রনাথ লরসখ্কাপক জাসনপমপছন “ ‚ ূফঘ মুপগ লভপমযা সছর ুরুলপদয িঅতাম। িংাপযয িংকীণঘ 

প্রপমাজপনয চাপ তাযা াসযফাসযক কর-লিা ুতুপরয ভত সফসত সনমপভ িঅমাজ কপযপচ, াত-া লনপ পচ। িজ্ঞতা 

 িসক্তিআ লম তাপদয বূলণ এিআ কথািআ তাযা জাপন। ভাতা ফা গৃসনীয সফপল লভা পক তাপদয সযচম - তাপদয 

ভনুলযপত্বয লম স্বাতন্ত্রয লভা ক ছাস পম প্রকা াম তা কখ্পনা ফা িস্বীকৃত, কখ্পনা ফা সনসেত। এভসন বাপফ লভপমযা 

ভানুপলয একসি িিংভাত্র পমসছর। ভাপজ িপধঘক ফা িপধঘপকয লফস ভানুপলয ূণঘতা খ্ফঘ পম একিা প্রকাণ্ড লরাকান 

র্সিপম এপপচ। িঅজ এর এভন মুগ মখ্ন লভপমযা ভানফপত্বয ূণঘ ভূরয দাসফ কযপচ। জননাথঘিং ভাবাগািঃ ফপর তাপদয 

গণনা কযা পফ না ম্পূণঘ ফযসক্তসফপল ফপরিআ তাযা পফ গণয। ভানফ ভাপজ এিআ িঅত্মশ্রদ্ধায সফস্তাপযয ভপতা এত ফপ া 

ম্পদ িঅয সকছুিআ পত াপয না। গণনাম ভানুপলয সযভাণ ামা মাম না, ূণঘতাপতিআ তায সযভাণ। িঅভাপদয 

লদপ কৃসত্রভ ফেনভুক্ত লভপমযা মখ্ন িঅন ূণঘ ভনুলযপত্বয রাব কযপফ তখ্ন ুরুল াপফ িঅন ূণঘতা।...‛ 

এিআবাপফ যফীন্দ্রনাথ ুেযবাপফ তাাঁয সচন্তাবাফনাপক ত্রারাপয ভধয সদপে পুসিপম তুপরপছন িঅারতা লদফীয কাপছ।  
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ত্র : ২ 
 

      ২৬ ভার্ ১৯৩৬ াপর াসন্তসনপকতন লথপক িঅারতা লদফীপক লপ্রসযত সবতীম সচসিপত লদখ্া মাম লম, যফীন্দ্রনাথ 

িঅারতা লদফীপক নাযী-ুরুপলয ম্পকঘ খ্ুফ িংপক্ষপ মথামথবাপফ লফাঝাপনায লচষ্টা কপযপছন। এ প্রপঙ্গ উপেখ্পমাগয 

যফীন্দ্রনাথ সরসখ্ত প্রথভ পত্রয উেযস্বরূ িঅারতা লদফী একখ্াসন ত্র কসফপক ািান এফিং তাযিআ প্রতুযেপয কসফয এিআ 

সবতীম সচসিয িফতাযণা। এছা া কসফয পঙ্গ িঅারতা লদফীয তকঘ-সফতপকঘয কথা এিআ সচসিপত উপি এপপছ “ ‚ 

িঅভায যীয িুস্থ। লতাভায সচসিপত তুসভ লম তকঘ তুপরচ বাপরা কপয ল ম্বপে িঅপরাচনা কযা এখ্ন িঅভায পক্ষ 

িাধয...‛। িনযসদপক স্ত্রী-ুরুপলয যস্পয ম্বে প্রপঙ্গ ফপরপছন “ ‚ স্ত্রী ুরুপলয যস্পয ম্বেপক তয কযপর 

তপফিআ লিআ সভরপন ুখ্ ম - সকন্তু তয কযায ভাপনিআ সনমভফেনপক স্বীকায কযা। এস্থপর ুরূ তপকঘয সফলমিা এিআ লম 

ম্বেিা লকাপনা কাযপণ মসদ তয না ম, মসদ তায ভপধয িনযাম থাপক তপফ লিাপক ভানায বাযা িকরযাণপকিআ প্রশ্রম 

লদমা ম সকনা?...‛। কসফয এিআ উসক্ত লথপকিআ ফুঝপত াসয স্ত্রী-ুরুপলয ম্পকঘ মখ্ন করযাণকয বূসভকা লনম, তখ্নিআ 

স্বাধীনতা াম যীয, ভন। িঅয মসদ তা না ম তাপর লিআ ম্পকঘ িঅত্মতযায াসভর।িঅপরাচনায ুসফধাপথঘ িংসক্ষপ্ত 

এিআ সচসিসি উদ্ধায কযপত াসয “  
 

করযাণীো,ু                                                                          

াসন্তসনপকতন 

      িঅভায যীয িুস্থ। লতাভায সচসিপত তুসভ লম তকঘ তুপরচ বাপরা কপয ল ম্বপে িঅপরাচনা কযা এখ্ন িঅভায 

পক্ষ িাধয।  

ভানুপলয পক্ষ ঐকাসন্তক স্বাধীনতা ফপর সকছু লনিআ। এভনসক িঅধযাসত্মক ভুসক্ত মাপদয রক্ষয তাপদয িংমপভয প্রপমাজন 

- শস্বসযতা ভুসক্তয িন্তযাম। সচেফৃসেপক স্বাধীন কযপত মসদ চািআ তপফ ফুসদ্ধয পথ চরপত পফ- ল থ ভানসক 

উচ্ছৃিংখ্রতায উপটা থ। িথঘাৎ তাপত সনমভ ভানপত পফ নিআপর াগরাসভপত লৌাঁছফ। যীপযয স্বাস্থয যীপযয মথাথঘ 

স্বাধীনতা, সকন্তু ল স্বাধীনতা াযীসযক মপথচ্ছাচায নম। স্ত্রী-ুরুপলয যস্পয ম্বেপক তয কযপর তপফিআ লিআ সভরপন 

ুখ্ ম করযাণ ম- সকন্তু তয কযায ভাপনিআ সনমভ ফেনপক স্বীকায কযা। এস্থপর ুরূ তপকঘয সফলমিা এিআ লম ম্বেিা 

লকাপনা কাযপণ মসদ তয না ম, মসদ তায ভপধয িনযাম থাপক, িধভঘ থাপক, িতযাচায থাপক তপফ লিাপক ভানায বাযা 

িকরযাণপকিআ প্রশ্রম লদমা ম সক না ? লম ম্বপেয ভপধয ভানুপলয িঅত্মাফভাননা, ল ম্বপেপক স্বীকায কযা 

িঅত্মতযাযিআ িঙ্গ “এিআ লক্ষপত্র িঅভাপদয িসধকায কতদূয তািআ সনপমিআ স্বাধীনতায তকঘ কসিন পম পি। লম স্থপর 

ভাজান  নযামধপভঘয লপ্রযণা যস্পযসফপযাধী লিআ লক্ষপত্রিআ লরাকফযফায ম্বপে সফচায এপ প ।  

                                                                                                                     িআসত  

                                                                                                                       ২৬ ভার্ ১৩৩৬ 

                                                                                                                        যফীন্দ্রনাথ িাকুয 

ত্র : ৩ 
 

তৃতীম ত্রসি
৩
 কসফ ১ লভ ১৯৩৪ াপর লজা াাাঁপকা লথপক সরপখ্পছন। এিআ ত্রসিপত িঅারতা লদফীয প্রথভ উনযা 

‘িসভতায লপ্রভ’ ম্পপকঘ ুসচসন্তত ভতাভত সদপমপছন যফীন্দ্রনাথ। এিআ পত্রিআ সতসন ‘ভাপরাচনা কযপফা না’ ফপর এিআ 

উনযা ম্বপে গুরুত্বূণঘ বাফনা উজা  কপয সদপমপছন। িঅারতা লদফীয প্রথভ উনযা লম কসফ-ভপন দাগ লকপিসছর 

তা পজিআ িনুপভম। এিআ প্রপঙ্গ কসফ উনযাপয গুরুত্বূণঘ চসযত্রগুসরপক াভপন লযপখ্ িঅপরাচনাম প্রফৃে পমপছন। 

উনযাপ উপেখ্পমাগয চসযত্রগুসর র “ িসভতা, িসভে, ফীণা, বফানীফাফু প্রভুখ্। এিআ সচসিয গুরুত্ব এখ্াপনিআ লম নাযীয 

লচাপখ্ ুরুল এফিং ুরুপলয লচাপখ্ নাযীয লম রূ ফা গুণ লরসখ্কা লদসখ্পমপছন তা কতিা মুসক্তমুক্ত ফা ফাস্তফ লিআ 

িঅপরাচনাম যফীন্দ্রনাথ প্রফৃে পেপছন। এিআ সচসিসি কসফয কথাম লরসখ্কায াপথ ‘লফাঝা া’। উনযাপয সপযানাভ 

লদপখ্িআ কসফয ভপন পমপছ এখ্াপন িসভতাযিআ ছসফ উজ্জ্বরবাপফ তুপর ধযা পমপছ। িনযবাপফ ফরপর লভপমপদয ফুসদ্ধ, 

তযাগ  িঅদঘপক ফ  কপয লদখ্াপনা পমপছ। এ ফযাাপয কসফয সফেুভাত্র িঅসে লনিআ, সকন্তু কখ্পনািআ ুরুলপক 
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িফজ্ঞায লচাপখ্ লদসখ্পে লভপমপদয তযাগ  িঅদঘপক  ফপ া কপয লদখ্াপর লভপে চসযত্র ূণঘতা াে না। পম পি না ল 

ভৎ। এিআ উনযাপ িসভতায লমভন িপনক গুণ িঅপছ, লতভসন িপনক লদাল িঅপছ। লিআ লদালগুপরাপক িঅ ার কপয 

লরসখ্কা মসদ গুণ  িঅদঘপকিআ লজাযাপরাবাপফ স্থান কযায লচষ্টা কপযন তাপর লিআ চসযত্র াথঘকতা াম না। তািআ 

যফীন্দ্রনাথ ফপরপছন “ ‚ লকাপনা ুরুল মসদ এিআ গল্প সরখ্ত তাপর িঅসভ লচাখ্ ফুপজ ফরতুভ ল স্ত্রী-চসযত্র জাপন না। 

...‛  এ প্রপঙ্গ িসভে  িসভতায সফপচ্ছপদয প্রঙ্গ লিপন এপনপছন “ ‚ ফীণায কিাক্ষাপত তাপদয ভপধয মখ্ন 

সফপচ্ছদ র্পিপচ তখ্ন িসভে তায ফাফাপক লম ফ সচসি সরপখ্সছর লিআ সচসি িসভতা রুসকপম প সছর। ভপন কপযসছর 

সনশ্চমিআ ুেয ুেয সচসিিআ সরপখ্পচ। সকন্তু  পত সগপম মখ্ন লদখ্পর ভস্ত সচসিপতিআ ফাপয ফাপয িসভপতয জনয ল 

উপবগ প্রকা কপযপচ, তখ্ন সচসিয এিআ লৌেমঘাসনপত তায সধক্কায জন্মাপরা। এিা ম্ভফ সকনা তা সফচায কযফ সক কপয? 

সনপজপক িসভতা ফপর কল্পনা কযা ছা া িঅয লকাপনা থ লনিআ।...‛এখ্াপনিআ কসফ িঅসে তুপরপছন এফিং সতসন সনপজ 

ফপরপছন “ ‚ িঅসভ মসদ িসভতা তুভ তাপর ঐপিপতিআ িঅভাপক প্রফর িঅনে সদত। লম লকাপনা বদ্র ুরুল তায ম্বপে 

িকৃসত্রভ উৎকণ্ঠাপফাধ কযপচ এিা লকাপনা লভপময পক্ষিআ সফতৃষ্ণাজনক পত াপয ফপর লতা ভপন ম না।...‛ িসভতা 

‘মপথাসচত স্বাবাসফক’  কাযণ ছা ািআ শুধুভাত্র ‘ফীণায ভ্রু-বসঙ্গপত’ িসভেয াপথ সফপচ্ছপদয ফযাাযসিপক কসফ লভপন সনপত 

াপযনসন। এছা া এিআ উনযাপ িসভে  িসভতায লপ্রভপক ুনজপয লদখ্ান সন লরসখ্কা, লকথা প্রঙ্গক্রপভ এিআ 

সচসিপত জাসনপমপছন- ‚ পত  পত ফাযফায ভপন পেপচ িঅসভ মপতা জাসনপন। িঅসভ মপতা লমখ্াপন মুসক্তঙ্গসত 

ুসফচায খ্ুাঁজসচ লিা ুরুলফুসদ্ধ লথপক। লভপমপদয বারফাায ফােুসফজ্ঞাপন ঝ  এফিং গুভি, ািআপলাসনক এফিং 

িযাসিািআপলাসনক লভজাজ ীততাপয লম শফলভয িকস্মাৎ র্পি লিায গূঢ় যয িঅভাপদয মপতা জানা লনিআ। সকন্তু 

হৃদমাপফগপ্রধান চসযপত্র ফুসদ্ধসফচাপযয একান্ত সফপরা লনিআ। মসদ থাপক তপফ তায ভপনাাসযতা চপর মাম। িঅসভ মসদ 

িসভে তুভ তাপর িঅভায স্ববাপফয ারুলয কসিন লফপগ লজপগ উিত “লকননা বারফাায দানপ্রসতদাপন এযকভ 

রর্ুপত্বয স্বাবাসফক প্রসতসক্রমািআ প্রচন্ডতাে- লমভন রর্ু ফাতাপ িান সদপম সনপম িঅপ ঝ পক। লফাধ কসয িসভতা সনপজয 

িজ্ঞাতাপয লিআ ুদঘান্তপকিআ লচপমসছর ামসন ফপরিআ উদ্দীনায িবাপফ িতসদন তায লপ্রভ িভনতপযা িুস্থ পমসছর। 

এযকভ িফস্থাম বারফাায িঅগুন জ্বাসরপম লতারফায জপনয িঅদপযয লচপম িঅর্াতিআ লফস কাজ কপয “ রূঢ় িঅর্াত - 

এখ্াপনিআ মথাথঘ ুরুপলয দযকায। প্রথভ লথপকিআ লিআ িসষ্ণুতাপক লিআ কপিায ুরুলপক মসদ িঅনপত তপফ খ্ুস 

তুভ। িসভপেয প্রসত িসফচায কযফায লমভন ফপ া যকভ কাযণ মসন, তায প্রসত িনুকূর ফায লতভন ুফঘায যকপভয 

কাযণ সছর না।‛ ফপপল কসফ লরসখ্কায কাপছ প্রপেয ভাধযপভ জানপত লচপেপছন “ ‚ লতাভাযিআ কাপছ জান্লত চািআ 

গপল্পয ভাঝখ্াপন িসভতায ভপধয লম িঅপরা ন, এত ক্ষীণ প্রাখ্ায উপযিআ সক তায লদারা ে ! ুরুপলযা ফপর থাপক 

লভপেযা ুপজ্ঞঘে সকন্তু এত ুপজ্ঞঘে সক লতাভায কাপছ ? তাপদয কৃত িসতফ  ুর্ঘিনায জফাফসদস সক এত িসকসিৎকয 

?‛ তািআ এিআ সচসি পম উপিপছ িঅারতা লদফীয প্রথভ উনযাপয মথাথঘ গিনভূরক ভাপরাচনা। 
 

 

ত্র : ৪ 
 

িঅারতা সিংপক লরখ্া যফীন্দ্রনাপথয চতুথঘ ত্র সি ১৭ িগষ্ট ১৯৩৪ াপর উেযামণ, াসন্তসনপকতন, ফীযবূভ লথপক 

সরপখ্পছন। এিআ সচসিপত লরসখ্কা ‘িসবভান’ গল্পসি ম্পপকঘ ভন্তফয কযায িনুনম জানান। তাযিআ প্রতুযেপয কসফ এিআ 

সচসিখ্াসন লরপখ্ন। এিআ লছাট সচসিপত কসফ জানান “ ‚ লতাভায ফিআখ্াসন  ফ। িসবভত লদমা সনপম িঅজকার িতযন্ত 

িংপকাচ লফাধ কসয। ভাপরাচপকয দাসমত্ব িঅভায নম, িথচ গাপম প  লভা সর কযপত সগপম এত িাসন্ত ৃসষ্ট কপযসছ 

লম এ কাপজ িঅভায রুসচ লনিআ। ...‛ িঅপরাচনা ফা ভাপরাচনা মািআ লাক না লকন কসফ লমপকান ভন্তফয লথপক িফযাসত 

চািআপছন তা স্পষ্ট। তপফ এিআ সচসিপত সতসন সফনপেয াপথ ফরপত লবাপরন সন লরসখ্কায প্রসত তাাঁয লেপয, শ্রদ্ধায বাফ 

এফিং লরসখ্কায লরখ্ায প্রসত ক্ষাসতপত্বয কথা। এিআ সচসিসি িঅভযা তুপর ধযায লচষ্টা কযপত াসয “  

াঁ 

‘UTTARAYAN’ 

SANTINIKETAN, BIRBHUM 
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করযাণীমাু,                                                                      

      লতাভায ফিআখ্াসন  ফ। িসবভত লদমা সনপম িঅজকার িতযন্ত িংপকাচ লফাধ কসয। ভাপরাচপকয দাসমত্ব িঅভায 

নম, িথচ গাপম প  লভা সর কযপত সগপম এত িাসন্ত ৃসষ্ট কপযসছ লম একাপজ িঅভায রুসচ লনিআ। িঅভায এ ফমপ 

ফাতাপ িাসন্ত র্ুসরপম তুরপর তাপত িঅভায িনথঘক ক্ষসত ম। লতাভাপক লে কসয শ্রদ্ধা কসয মসদ লভাকাসফরাম 

িঅপরাচনা কপয কাজ াযপত াযতুভ তাপত কুসণ্ঠত তুভ না। িঅভায ফমপ ভানুল কথা কম লফস িনয লরাপকযা তা 

য কপয- সকন্তু লরখ্ায ভপধয স্ববাফতিআ লম স্পধঘা প্রকা াম লিা য কযপত িপনক সষ্ণুতায দযকায ম। লম 

কারপক িঅভযা িগতযা িঅশ্রম কপযসছরুভ ল কার লথপক এখ্নকায কাপরয মফসনকা িপনক দূপয পয লগপছ এিআজপনয 

কথাম কথাম িঅভাপদয ভপধয িাভজস্য র্িফায কথা। লজপনয কাউপক লদাল লদমা মাম না, সকন্তু তৎপে লম ভানুল 

িভপে িকাযপণ িনসধকাযপ্রপফ কযপত সনযস্ত না ম তাপক িন্তত সনপফঘাধ ফরপতিআ পফ। - লতাভায লরখ্া িঅভায 

বাপরা রাগফায ম্ভাফনা িঅপছ, িঅয সকছু না লাক তায একিা কাযণ লতাভায প্রসত িঅভায ক্ষাত জপন্ম লগপছ “সকন্তু 

বাপরাভে লকাপনা কথা া পত লগপরিআ এখ্নকায াোে সফুযৎ চভপক পি। লমপতু এযকভ ামা িঅপরা ন কযািা 

িঅভায এ ফমপ িস্বাস্থযকয এফিং িঅভায পক্ষ িফযকতঘফয নম, লিআজপনয িাপাপধঘ না লাক েয ফছপযয পয 

লভৌনব্রতিআ লশ্রম। িআসত ১৭ িগষ্ট ১৯৩৪  

                                                                                                        শুবাথঘী 

                                                                                                        যফীন্দ্রনাথ িাকুয 
 

ত্র : ৫ 

িভ ত্রসি যফীন্দ্রনাথ াসন্তসনপকতন লথপক সরপখ্সছপরন ২৬/৮/৩৭ “এ িঅারতা লদফীয একখ্াসন পত্রয িনুলপঙ্গ। 

যফীন্দ্রনাপথয প্রসত িঅারতা লদফীয শ্রদ্ধা সছর িসযীভ। কসফয েীিংস্কায কসফয প্রসত লরসখ্কায শ্রদ্ধা ফহুগুণ ফাস পম 

লদম। ফহু কসফ-াসসতযক যফীন্দ্র ফেনা কপযপছন, সকন্তু তাাঁয েীসচন্তায প্রসত এিআযকভ শ্রদ্ধা, বাপরাফাা িপনপকয 

ভপধযিআ লদখ্া মাম না। শুধু কসফ-রূপ নম - কভঘী যফীন্দ্রনাথ পম উপিপছন িঅারতা লদফীয কাপছ ‘যভূজনীম’। 

িঅারতা লদফীয  সচসিয উেযস্বরূ স্বল্প কপরফপয িল্প কথাম এিআ িভ ত্রসি সরপখ্সছপরন যফীন্দ্রনাথ। ত্রসি তুপর 

ধযা র “  

াঁ 

                                                                                                                       াসন্তসনপকতন 

করযাণীো,ু 

লতাভায সচসিখ্াসন প  িঅনসেত রুভ। েীিংস্কায ম্বপে িঅভায প্রোপয প্রসত শ্রদ্ধা িনুবফ কপযছ- িঅভায লদপ 

এিা ুষ্প্রায ফপরিআ খ্ুস পেসছ সফসস্মত পেসছ। সনোসপ্রেতায লযাগফীপজ ফািংরাপদপয াো সফলাক্ত “এ সনপে 

িল্প ফেপ ুিঃখ্ লফাধ কপযসছ, এখ্ন ুিঃখ্ লপত রজ্জা লফাধ ে “িপনকিা ভুসক্ত লপেসছ। াসন্তসনপকতন রািআপব্রসয 

লথপক সফপলজ্ঞ সণ্ডতপদয ফিআ ধায লদো পেপছ জাসন সকন্তু াধাযপণয ফিআ লদফায সনেভ িঅপছ সক [না] এখ্ানকায 

রািআপব্রসযোনপক সজজ্ঞাা কযপর জানপত াযপফ। 

                      িঅভায িঅীফঘাদ গ্রণ কপযা।                                                            িআসত ২৬/৮/৩৭ 

                                                                                                                    যফীন্দ্রনাথ িাকুয   

   

ত্র : ৬ 

লষ্ঠ ত্রসি কসফ সরপখ্পছন ুযীয াসকঘি াউ লথপক ৬/৪/৩৯ তাসযপখ্। তপফ তাসযখ্সি সনপম সফপলজ্ঞপদয ভপন একি ু

খ্িকা িঅপছ, লকননা ূণঘানে চপটাাধযাপময ভপত “ ‚ ৬/৪/৩৯ তাসযখ্সি বুর। ম্ভফত ৬/৫ সকিংফা ২৬/৪ পফ। লকননা 

যফীন্দ্রনাথ ুযী মান ১৯ এসপ্রর, তািআ ৬/৪  লখ্ান লথপক সচসি লরখ্া ম্ভফ নম। ুযীপত কসফ সতন প্তাপয জনয নফগসিত 

স ায কিংপগ্র যকাপযয িসতসথ ন।‛
৪
 এিআ সচসিপত ফাধঘকযজসনত কাযপণ লরখ্ফায িক্ষভতায কথা প্রকা কপযপছন 

কসফ। এিআ সচসিসি িঅভযা তুপর ধযরাভ “                                           
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                                                                                                                Circuit House 

                                                                                                                       Puri  

করযাণীোু, 

লতাভায ফিআখ্াসন লপেসছ। াকা াপতয লরখ্া। িঅভায াপর এখ্ন াো ফে “লরখ্নী চপর সকন্তু রসগ লিপর, ফাে ু

িনুকূর লাপর সকছ ুলরখ্ফায লচষ্টা কযফ। িআসত ৬/৪/৩৯  

                                                                                                                   শুবাথঘী 

                                                                                                              যফীন্দ্রনাথ িাকুয   
 

াদিীকা :  

১. সফশ্ববাযতী-যফীন্দ্রবফপনয ভুখ্ত্র।  

২. এিআ সচসিপত কসফ প্রথপভিআ সরখ্পছন- ‚ ভিুপক লম সচসি সরপখ্চ লদপখ্সচ। ‛ এখ্াপন ভি ুপরন কসফ, াসসতযক  

িংগীতজ্ঞ সদরী কুভায যাে (১৮৯৭- ১৯৮০)। 

৩. এিআ সচসিয এক জােগাে কসফ ফপরপছন, - ‚ সকছুসদন লাপরা নেরার তাাঁয ছাত্র  ছাত্রীপদয ফপরসছপরন,…‛ 
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