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বূলভকা 

ভহতরা ওহরহচয ফাাংরা বফবাহকয উহদযাহক প্রঔযাত াববতযও যাচহঔয ফু কও বনহ এই 

হফবচন প্রওাহয প্রহঘষ্টা বতয প্রাংনী । বক্ষও এফাং ঙাত্র-ঙাত্রীযা ফতত ভান াংওটূণত 

বযবিবতহত এভন এওচন গুণী ভানুল কও স্মযণ ওযহঙন বমবন শুধু তায াবতয ন, চীফহনয 

বফববন্ন ওাহচ প্রবতকূরতা ওাটিহ বনচস্ব উৎওলততা প্রবতষ্ঠা ওযহত কহযহঙন । াববতযও, 

অনুফাদও, যানবফদ এফাং অববধান প্রহণতা এই বফবষ্ট ভানুল  যশুযাভ ঙদ্মনাহভ তায ফযঙ্গ 

কওৌতুও এফাং বফদ্রূাত্মও ওথা াবহতযয চহনয আচ ফাগাবর এফাং বাযতী াবতয - চকহত 

প্রবদ্ধ।  

বাফহত অফাও রাহক, এওচন ভানুল বমবন ফাাংরা  বালা এফাং াবতয কও বঘহনহঙন তায সু্কহর 

চীফহনয কল মতাহ, এফাং তায হয উচ্চ বক্ষা এফাং ঘাওযী চীফন ওাটিহহঙন যান - 

াধনা, কই ভানুলটি ফাাংরা াবহতয তায অাভানয অফদান কযহঔ ককহঙন ।  তায াবতয 

বান্ডাহয ভাহছ ভাহছই আভযা ফাাংরা বালা  াবহতযয াহথ যান - বফদযায অূফত াংবভশ্রণ 

ঔুুঁহচ াই।  

ফাাংরা বালা তায যবঘত  অববধান '  ঘরবিওা ' ওবফগুরু যফীন্দ্রনাথ দ্রৃাযা বফহল বাহফ প্রাংবত। 

কই ঘরবিওা আচ ভাদৃত।  

ফাাংরা বালা বনহ তায বঘিা, তায কহফলণা স্বীওৃবত া মঔন ১৯৩৫ াহর ওরওাতা 

বফশ্ববফদযার এয বফবষ্ট ওবভটিহত তাহও বাবত ওযা  - এই ওবভটি ফাাংরা বালায উন্নবত 

এফাং বফহল ওহয ফাাংরা ফানাহনয মথাথত ভূরযাহনয চহনয কঠিত হবঙর।  

বফশ্ব াবহতয অহনহও ঙদ্মনাভ ফযফায ওহযহঙন - ইাংহযবচ াবহতয   কমভন ঘারত বডহওন্প  ' 

কফাচ ' , ববি াবহতয কপ্রভঘি ' নফাফ যাই ' , ফাাংরা াবহতয যফীন্দ্রনাথ ' বানুবাং ' ঙদ্মনাভ 

ফযফায ওহযহঙন, কতভবন যাচহঔয ফু ' যশুযাভ ' । বওন্তু এই যশুযাভ বঙহরন তায কঘনা 



 

এও কানায কনা প্রস্তুতওাযও, ভাবাযহতয ঘবযত্র নন। এই নাভ - ঘহন তায কওৌতুও বপ্রতা 

প্রওা া। তায াবতয ৃচহন ফায ফায আভযা ফযঙ্গ, কওৌতুও, বফদ্রুহয নানা আবঙ্গও কদঔহত 

াই। এই ওাযহণই প্রঔযাত ঘরবচ্চত্রওায তযবচৎ যা করঔহওয 'যাথয' এফাং  'ভাুরুল' - 

এই দুটি কল্প বনহ স্মযণী ঙাাঙবফ ফাবনহবঙহরন। 

দ্মবূলণ তথা যফীন্দ্র ুযষ্কাহয বূবলত এই ফহুভুঔী প্রবতবা ম্পন্ন করঔও কও  বফশ্বফযাী তায 

অনুযাকীহদয ওাহঙ এই  হফ বচন অতযি াপহরযয াহথ কৌুঁহঙ বদহত াযহফ, কই বফলহ 

আবভ বনবিত। আা যাবঔ, আকাভী বদহন বনিই  ফাাংরা াবহতয অনযানয প্রবতবাধয করঔও কদয 

অভয ৃবষ্ট কও অিচত াহরয এই ভাধযহভ শ্রদ্ধা চানাহফ ভহ তরা ওহরহচয ফাাংরা বফবাহকয 

বক্ষও এফাং ঙাত্র ঙাত্রীযা । 

--- ড. রুম্পা দাস, অধযক্ষ, ভহেতরা কহরর্। 
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যশুযাহভয করভ 

ুযাহণয যশুযাভ নন, তাুঁ য নাভ ধায ওহয যত্নকবত া ফাাংরা াবহতযয আওাহ আত্মপ্রওা ওযহরন যাচহঔয ফু। 
কুঠাহযয আখাহত ন, ূক্ষ্ম ফযহঙ্গয ঙুবযহত াঠহওয কঘাহঔ আনা ধযর তাুঁ য  ওরভ। াবয কভাড়হও ঢাওা বদহ 

ভাচ আয ভানুহলয ভহনয ক্ষতগুবর প্রওা কর।  

তঔন ফাাংরা াবহতযয স্বণতমুক, স্বাং যফীন্দ্রনাথ যহহঙন ভাথায উয। ফাাংরা করঔা নতুন নতুন ধাযা ফহ ঘহরহঙ। 

নফচাকযহণয ওার ফরা ঘহর বফাং তহওয শুরুয এই ভটাহও। বফঠওী কহল্পয নতুন ধাযা এর যশুযাহভয 

ওরহভ বয ওহয। ুযাণ আয আধুবনও ভাহচয ঘবযত্রগুবর চীফি হ উঠর নতুন আহরা। ূক্ষ্ম ফযহঙ্গ 

অননুওযনী ববঙ্গহত াঠও কদঔহরন এফাং বঘনহরন বনহচহদয দুফতর চাকাগুবর। বওন্তু আখাত কহরন না, আত 

হরন না, ফযাং াবভুহঔ দুফতরতায প্রবতওাহয ভন বদহরন।  

বফজ্ঞানঘঘত ায তঔন নফচাকযণ হহঙ। বফজ্ঞানহও াবহতযয হঙ্গ কভরাহনায অবত দুরূ ওাচটি যাচহঔয 

ওযহরন বনুণবাহফ। বতবন বনহচ যাহন বিত। ভানুহলয ফা ভানহফতয ঘবযত্রগুবরয এভন ভনস্তাবিও যাহনয 

প্রওা আয ওাহযা ওরহভ াা মাবন। ওল্পনায ঘবযত্রগুবর তাুঁ য করঔায গুহণ অতযি চীফি—আয বফশ্বাহমাকয 

হ উঠর। তায াহথ করঔাগুবরয বঘত্রণ। করঔা আয আুঁওা কমন ভান বিয মুকরফিী। প্রবতবাফি বল্পী শ্রী মতীন 

কন আুঁওহতন ঙবফগুবর। আুঁওায ভ বল্পীয াহথ বতবন বনহচ আহরাঘনা ফহতন। পহর দুইই অভয হ যইর 

বঘযওাহরয চনয।   

ভুগ্ধ যফীন্দ্রনাথ বরঔহঙন, ‘বতবন ভূবতত য য ভূবতত  কবড়াহঙন। এভন ওবযা কবড়াহঙন কম, ভহন ইর ইাবদকহও 

বঘযওার চাবন। এভনবও, তাুঁ য ‘বূলিীয ভাহঠ’য বূত-কপ্রতগুহরায ঠিওানা কমন আভায ভ্রভণ বফফযহণয ভহধয 

কওাথা করঔা আহঙ। এভনবও কম াুঁ ঠাটা ওনটত ারায ঢাহওয ঘাভড়া  তাায দটাওায কনাটগুহরা বঘফাইা 

ঔাইাহঙ, কটাহও আভাযই কটবফহরয উয দু-া তুবরা আভায ওবফতায ঔাতাঔাবন বঘফাইহত কদবঔাবঙ ফবরা 

কমন স্পষ্ট ভহন বড়হতহঙ। করঔনীয হঙ্গ তুবরওায ওী ঘভৎওায কচাড় বভবরাহঙ, কও ওাায কঘহ ঔাহটা ন’।   

‘ফঙ্গফাী’ বত্রওায ভহত, ‘গ্রন্থওায-বঘত্রওাহয কমন ভবণওাঞ্চন কমাক ইাহঙ’। ‘বতফাদী’ বত্রওায ভহত, ‘যঙ্গ-

ফযঙ্গবঘত্র বহহফ এভন উৎওৃষ্ট যঘনা ঘযাঘয দৃবষ্টহকাঘয  না’।     

ভাহচয ভস্ত স্তহযয করাও কমন এওহমাহক কভহত উঠর এই অনাস্বাবদত আনহিয উওযণ কহ। নাটযওায 

অভৃতরার ফু, ওথযবালায রূওায প্রভথ কঘৌধুযী, কল্পওায প্রবাত কুভায ভুহঔাাধযা, ইবতাবফদ মদুনাথ যওায, 

বফজ্ঞাবনও আঘামত প্রপুল্ল ঘন্দ্র যা, বল্পী  াববতযও অফনীন্দ্রনাথ ঠাকুয—ব্বাই স্বতসূ্ফতত  প্রাংা ওযহরন। 



 

কওাহনা বত্রওা ফাবও যইর না প্রাং ভতাভত চানাহত। াধাযণ াঠহওয ওথাহত ফরা মা, এভন বনহবত চার 

আনি আয ওাহযা করঔা কমন ইবতূহফত াা মাবন। ফাাংরা াবহতয এভন বফঠওী আড্ডায য কমন এই প্রথভ 

াা ককর। অথঘ ভানুলটি বনহচ স্বল্পফাও। তাুঁ য ভহধয অনকতর যহয কম পরৃধাযা কফবযহ এহহঙ, ফাইহয কথহও 

কদহঔ তা অনুভান ওযা মা না।  

তাুঁ য করঔা যাভাণ, ভাবাযত ফা অববধাহনয ফই—‘ঘরবিওা’ বফলবনষ্ঠ  বনবুত র, চাঠয কতা ফহটই, 

প্রফন্ধগুবর অতযি গুরুত্বূণত বফল বনহ করঔা। াংঔযা ঔুফ কফব ন, বওঙু ভচায ওবফতায কদঔা াা মা।  

তাুঁ য কশ্রষ্ঠ কল্পগুবরহত করঔা বওঙু ফণতভ ঘবযত্র বনহ এফায আহরাঘনা ওযা মাও।   

তাুঁ য করঔা কহল্পয খটনাফরী ওবল্পত হর তা চীফন কথহও তুহর আনা। আয কফব উহল্লঔহমাকয র আিমত ফণতভ 

ঘবযহত্রয বভবঙর। তাুঁ য াংরাগুবর এহওফাহয কঘনা করাহওয ভুহঔয বালা, অবফওর আয ঠিও কভচাহচয। ফই 

আভাহদয বঘযবযবঘত ভাহচয কথহওই আযণ ওযা। এহওফাহয মথামথ, কওাথা অবতহাবি কনই। ওথয ফাাংরা 

‘চানবত ায না’ ওথাটিয ঠিও উচ্চাযণ কফাছাহত বতবন এওটি ইাংযাবচ অক্ষয ফবহ বরঔহরন, ‘ zাানবত ায না’। 
অথঘ যকু্ষণ্ন র না। াঠও কহ ককর ঠিও উচ্চাযণ। এটি ফাাংরা প্রথভফায।    

‘রম্বওণত’ কহল্পয নাও এওটি াুঁ ঠা। ক কফ হৃষ্ট-ুষ্ট নধয কদধাযী, ওাহরা কঘাযায। রম্বা ওান, ওবঘ টহরয 

ভহতা দুহটা বাং। গুণ ফা কদাহলয ভহধয ক ঔাা-দাায ফযাাহয তাহদয প্রচাবতকত ঐবতহযয ভান কযহঔহঙ, 

ফড়ই কঔহত বারফাহ। যাফাাদুয ফাংহরাঘন ফযানাচীয বফঠওঔানা উজ্জ্বর ওযা ঘবযত্রগুবর ান্ধয আড্ডা যাচা-

উবচয ভাহয। নহকন, উদ, বফহনাদ-উবওর, ফৃদ্ধ কহপাফাচ কওদায ঘাটুহেযা াবচয আহঙ। বফওাবরও ভ্রভহণয য 

ফাংহরাঘন বপহযহঙন। বঙু বঙু রম্বওহণতয প্রহফ  নানা ককারভাহরয ূত্রাত। স্বাভী-স্ত্রীহত এওটা বনফতাও ওর 

ঘরবঙরই, দু-ক্ষই ফযাাযটা বভটিহ  বনহত উদগ্রীফ। এই ভ ককার ফাধার রম্বওণত। যাফাাদুয চীহফ-কপ্রভফতঃ 

তাহও যাঔহত ঘান। বকবন্ন ঘুওিয বাংহও আহদ কদন টাহও কফয ওহয বদহত। কওহযাবন ফযাহিয রাটুফাফুয ওাহঙ 

না ভাযায ওড়াহয দান ওযা র তাহও। কঔাহন বকহ ক কঢাহরয ঘাভড়া, ফযারায তাুঁ ত, াযহভাবনাহভয ঘাবফ, 

স্টীহরয ওতত ার, ভা রাটুফাফুয াঞ্জাফীয হওট কথহও রবু্বই টাওায কনাট কঔহ কপরা কপযত ঘহর এর। াহথ 

যা ফাাদুযহও গুণাকায বদহত র নকদ এওহা টাওা। অকতযা ঔারধাহয তাহও কঙহড় আায ভ প্রাওৃবতও 

দুহমতাহক অজ্ঞান যাফাাদুয উদ্ধায ান রম্বওহণতযই কদৌরহত। এই ূহত্র স্বাভী-স্ত্রীয বফহযাহধয ইবত এফাং রম্বওহণতয 

ফাবড়হতই অফিান াওা।   

এই কহল্পয ঙহত্র-ঙহত্র কম ওত আনহিয কঔাযাও াা মা তা বাফা মা না। অফন ঠাকুয ভুগ্ধ হ বরহঔ 

কপরহরন ‘রম্বওণত ারা’।  



 

‘বূলিীয ভাহঠ’ কহল্প বতন বূত আয বতন কত্নীয চন্-চন্ািহযয স্বাভী-স্ত্রীয ম্পহওত য চটিরতা বনহ তািফ। বফু 

বটঘাম, নাদু ভবল্লও আয ওাবযা বহযত—এই বতন নাও। নৃতযওারী, ভুাংযী আয নাদুয বকবন্ন—বতনচহন্ এই 

বতনচহনয স্ত্রী ায দরুণ কযলাহযবলয ত্রযস্পত, তুরনা কনই করঔহওয ওল্পনায।   

‘শ্রী শ্রী বহদ্ধশ্বযী বরবভহটড’ ধভত আয ফযফায চহট চড়াহনা। ‘বঘবওৎা-াংওট’, ‘স্বম্বযা’, ‘উরট-ুযাণ’, ‘দবক্ষণ 

যা’ কল্পগুবর বফবঘত্র ববঙ্গহত ভাহচয নানা বঘত্র তুহর ধহয। ‘বফবযবঞ্চফাফা’  বি গুরুয ভুহঔা উহন্াঘহনয হঙ্গ 

হঙ্গ তয আয ফুুঁঘবওয কপ্রভ, স্ত্রীও প্রহপায ননী আয বনফাযহণয খা কদ্ধ ওহয াযহভাবনাহভয কফহরায ফাতাহ 

অবিডাইচ ওহয ভাহচয ঔাদযঙ্কট কভাঘহনয ওল্পনা—এই ফ ভবণভুহিা ঔবঘত তাুঁ য করঔা। বনফাযণ খা কদ্ধ 

ওযায ওাযণ বচহকয ওহয-- ‘ননীয ফুবছ ওাুঁ ঘা খা আয চভ  না?’    

বনতাইফাফু বফবযবঞ্চফাফায টাইভহভবহন রড়াইহয ভ কৌুঁহঙ স্তায করাা বওহন ম্পবি ফাড়াহত ঘান। করাহওয 

বন্ড গুরুয য অওাযণ বফশ্বাহয ককাড়া যাচহঔয কওা ভাযহরন।  

ফুুঁঘবওয ভুহঔ কপ্রহভয স্বীওৃবত শুধুভাত্র এওটা হে—  ‘মাঃ’। বনফাযণ বফভ্রাি তযহও ফহর, ‘দূয কাধা, মাঃ ভাহনই 

যাুঁ াঃ’।  

‘যটিীকুভায’এয ভহতা ভচায কল্প ওভ আহঙ। যর বশুয ওাহঙ চকহতয ফড়হদয চকহতয নানা বভথযাঘায ধযা 

হড় মা। কফঘাযা যটিী বতয ওথা ফহর বফহদ হড়। হয অফয তাযই চ ।   

‘ওবঘ-াংদ’, ‘চাফাবর’, ‘নুভাহনয স্বপ্ন’, ‘মদু ডািাহযয কহণ্ট’ ইতযাবদ কল্পগুবরহত াযয উহঘ হড়। মদু 

ডািায বফহখায ফাফায যাভহত দুই নাযী-ুরুহলয ওাটা ঔি ারটা-ারটি ওহয চুহড় কদন। উওযণ শুধুভাত্র 

গুণূঘ আয াহটয ুতবর। বফহখাযফাফায ভহে কফুঁহঘ কথহও কপ্রবভওা ঞ্চী কুড়ুর বদহ ওাঠ ওাহট, ওাযণ তায যীয 

ুরুহলয। আয চটিযাভ ফহ ফাচ্চাহও দুধ ঔাা, ওাযণ তায যীয স্ত্রীহরাহওয। অফাও ওযা আচগুবফ ওল্পনাবি 

করঔহওয। যশুযাভহও চানহত হর কঔারা ভহন তাুঁ য ফই ড়হত হফ। নইহর তাুঁ য ভাহচয প্রবত ফযঙ্গাত্মও 

ভাহরাঘনায ববঙ্গ কফাছা মাহফ না, য াা মাহফ না।                     

 

--- ড. সুচন্দ্রা বট্টাচামজ  

 



 

আভায লদখা লফলযলি ফাফা  

আবভ তঔন ক্লা পাইব বও বি এ বড় ।আভায ফাফায ভাভাফাবড় বঙর এও গ্রাহভ । টাৎ ফাফায ফড়ভাভায ঔুফ যীয 

ঔাযা , এত টাই যীয ঔাযা কম বমবন তায বপ্র ভানুলহদয কডহও াঠান, কদঔহত ঘান। তায বপ্র, ওাহঙয 

ভানুলচনহদয ভহধয আভায ভা  ফাফা উনায ঔুফই কেহয ভানুল বঙহরন। তাই ভা ফাফায াহথ আভযা দুই কফান  

বকহবঙরাভ আভাহদয গ্রাহভয দাদুয ফাবড়হত। গ্রাহভয ফাবড় প্রঘুয চবভ চাকা, ুকুয, বফার ধান কঔত কফ ভচাই 

রাকবঙর, আয বকহ কফাছা ককর কম ফাফায ফড়ভাভা ভাহন আভাহদয ফড়দাদুয কতভন বফহল  বহয বওঙু  বন, 

আহর ফ হবঙর ফহরই বটা কফব কহ ককবঙহরন। বওন্তু ক মাত্রা বফদ কওহট ককহঙ। মাই কাও আভাহদয 

দুই কফান কও আয া কও, ঙুটিহত গ্রাহভ থাওায ুহমাক এভন কতা বফহল াা মা না। আহাহয ওহও 

চনহও কঔরায াথী চুটিহ যাতবদন এ প্রাি কথহও  প্রাি, কঔহর কফড়াহনা, ুকুহয ভাঙ ধযা কদঔহত মাা, 

াযাবদন ভাটি ওাদা কভহঔ দারুন ওাটবঙর ওটা বদন। এয ভহধয এওটি আিমত খটনা খহটবঙর মা আচ  আভায 

ভনহও নাড়া কদ। ফড় দাদুয অুঔ ফাড়াফাবড় কদহঔ কভচ দাদু ভাহন আভায ফাফায কভচ ভাভা তায গুরু ঠাকুয কও 

ঔফয াঠিহবঙহরন ফড় দাদুহও আীফতাদ ওহয যীয ঠিও ওহয কদায চনয। আভযা মঔন হদয ফাবড় মাই, তায 

এও দু বদন হয বতবন আহন কভচ দাদুয আহ্বাহন াড়া বদহ। াযা ফাবড় চুহড় ক বও াহচা াহচা যফ, গুরু 

ঠাকুয আহফন, বতবন কওাথা ফহফন, কওাথা কফা গ্রণ ওযহফন, কওান খহয ফহ ফাবও বিহদয াহথ কদঔা 

ওযহফন, এই ফ বনহ চল্পনা, ওল্পনা। আভাহদয  ভন বহ দুরু দুরু , হয ফাফা কও না কও আহফন। আবভ কতা 

কই ভ মতি এযওভ কওান গুরু ফাফাচী কদবঔবন। বতবন এহরন, আায হঙ্গ হঙ্গ াথহযয ফাটিহত তাুঁ য া ধুইহ 

বদহরন আভায কভচ ঠাকুভা। এযয ই উনায া কধাা চর ফাইহও ান ওযহত হফ ওাযণ টাই ঘযণাভৃত। এত 

বদন হয কই ওথা ভহন ড়হর বফফবভলা কচহক হঠ।তহফ আভায ফাফা া ওহয বওঙু না ফরহত াযহর ভা 

বনহচ কই ঘযণাভৃত গ্রণ ওহযবন আভাহদয  ওযহত কদবন। ফ ওভ হর তঔনই ফুছহত কহযবঙরাভ 

াধাযণ চ যর ভানুলচনহদয বওবাহফ হমাবত ওহয যাহঔন এই ধযহনয ফাফাচীকন। াযা গ্রাহভয ভানুল এহ 

রুটিহ ড়হঙন তাুঁ য াহ আয ফাফাচী ভেূত চর বফবরহ বদহচ্ছন ফত কযাক, দুঃঔ, ফযবধ জ্বারা উহভয চনয।  

 এওটু ফড় হ ফাাংরা ক্লাহ কমবদন যাচহঔয ফু যবঘত বফবযবঞ্চ ফাফা কল্পটি প্রথভ বড়, এই কঙাট কফরায কদঔা 

গুরু ঠাকুযটিয ওথাই ভহন হড়বঙর।  

 ফাাংরা কদয াবহতযয ইবতাহ এফাং ফাাংরা অববধান প্রণহনয ইবতাহ এও উজ্জ্বর কচযাবতষ্ক যাচহঔয ফু। 

বতবন বঙহরন এওাধাহয াববতযও, অনুফাদও, বফজ্ঞানী, যানবফদ এফাং অববধান প্রহণতা। যশুযাভ ঙদ্মনাহভ বতবন 



 

ফযঙ্গ কওৌতুও  বফদ্রু ভূরও ওথা াবতয যঘনা ওহযন। াবতয ওহভতয স্বীওৃবত স্বরূ বিভফঙ্গ যওায তাুঁ হও 

যফীন্দ্র ুযস্কায  বাযত যওায তাুঁ হও দ্মবুলন মাহন বূবলত ওহযন। ১৯৫৫ াহর  

 আনিীফাই কল্প গ্রহন্থয চনয বতবন াবতয এওাহডবভ ুযস্কায রাব ওহযবঙহরন। তাুঁ য প্রওাবত গ্রহন্থয াংঔযা ২১টি। 

কওৌতুও ফযঙ্গ যঘনায কক্ষহত্র বতবন বঙহরন এও ফযবতক্রভী প্রবতবা। বনহচ স্ববাফ কম্ভীয ভানুল হ াযহওৌতুও 

ভূরও যঘনা তাুঁ য চুবড় কভরা বায। 

 

বফবযবঞ্চ ফাফা তাুঁ য এও ভচাদায ৃবষ্ট মা অফরম্বহন বফঔযাত ঘরবচ্চত্রওায তযবচৎ যাহয বযঘারনা বনবভতত  

১৯৬৫ াহর ভাুরুল বহনভাটি। স্ত্রী বফহাহকয য নাভওযা উবওর গুরুদ বভত্র ভাহয াংাহযয প্রবত বফযাকয 

কদঔা কদ। কেহন মাত্রাওারীন কদঔা ান বফবযবঞ্চ ফাফায। কই বফবযবঞ্চ ফাফা এওচন ভান ন্নযাী ফাফা, বূত-

ববফলযৎ-ফতত ভান মাুঁ য াহতয ভুহঠা । স্বাং ূমতহদফহও বতবন খুভ াড়ান আয তাুঁ যই বনহদত হ ূমতহদফ ূফ আওাহ 

হঠন। বতবন ভাহদফহও ওাী িাহনয ওথা ফহরবঙহরন, এভনই তাুঁ য ভবভা। এযয বভবিয ভাহয যারও 

কহনভাভায াাহময ফাফাচী চাুঁ বওহ ফহন ওরওাতা বভবিয ভাহয ফাবড়হত।। নাভওযা উবওর, ফযাবযস্টায, 

ভাহড়াাবয, ফাই ফাফাচীয াহ বকহ ড়হঙন। আয ড়হফ নাই ফা কওন, বতবন স্বাং আইনস্টাইনহও াহত ধহয 

ববঔহবঙহরন বযহরটিববটিয তি। তায ওাহঙ ফতত ভান ফহর বওঙু কনই। বতবন ফহরন "ওার" আহঙ বওন্তু "আচ" 

কনই। বূত আয ববফলযৎ বনহই কেহটায াহথ তায মত ওথা ওাটাওাটি । কেহটা তাুঁ হও ফড় ব কহতন। এভবন 

বাহফ নানা ঙহর ফহর, নানা ওথা বফহভাবত ওহযন দতওহদয, বিহদয, ফাই তাুঁ য ওথা শুহন ভুগ্ধ । ূমত বফজ্ঞান 

তাুঁ য াহতয ভুহঠা। চকৎ কহঠয ভাহয শ্রাহদ্ধ বতবন বনভবেত অবথবত বঙহরন, এভনবও তুরীদা তাুঁ য ওাঙ কথহও 

নানা প্রহেয উিয কহতন, ভনু কতা তাুঁ হও কদবঔহই াংবতা বরহঔবঙহরন। এইবাহফ ওথায ঙহর হমাবত 

ওযহতন বতবন আয তাযয এও এওবদন এও এও কদফ কদফীহও ভহতত য কডহও াঠাহতন। কদফ কদফী দতহন উনু্ঔ 

বিকন আকুর আগ্রহ অহক্ষা ওযহতন কই ফ বদহনয চনয। আহর ভানফ াইহওারবচ ফুহছ, ওাহও বওবাহফ 

ফ ওযহত হফ তা বাহরাভতই চানহতন, এই ফ বন্ড ফাফাচী কন। বওঙুটা ড়াশুনা ওহয, ইভাবচহনন, উবস্তত 

ফুবদ্ধ, আয অববনহয ভাধযহভ চ, াধাযণ ভানুল কও কধাুঁ ওা বদহ বনহচহদয স্বাথত ববদ্ধ ওযহতন। এইবাহফই 

চ যর ভানুহলয ওাহঙ এযা ভাুরুল কহচ ফহন। এভন এওচন আইওবনও ওযাহযক্টায হ ফহন কম 

ওহর কঘাঔ থাওহত অন্ধ হ মান, তঔন তাুঁ হদয বফরুহদ্ধ কওান ওথাই কফাছাহনা মা না তাুঁ য বিহদয।  এই 

প্রওাহযয বন্ড াধুহদয বন্ডাবভয বফরুহদ্ধ চফযদস্ত চফাফ, তাুঁ হদয ভুহঔা ঔুহর কদা বওন্তু াযযহয ভাধযহভ, 

এটাই কফাধ যাচহঔয ফু যবঘত বফবযবঞ্চ ফাফা কহল্পয কশ্রষ্ঠ ানা। ধীহয ধীহয কল্প এহকাহত থাহও আয আভযা 

কদঔহত াই, বওবাহফ বফজ্ঞান কঘতনা ম্পন্ন ভানুল াভানয বফজ্ঞান ফুবদ্ধ প্রহাক ওহয দত া পাুঁ  ওহয কদন এই গুরু 



 

ফাফাচীয। কভাান্ধ ভানুলহদয ফীবূত ওহয, এওযওভ বহপ্নাটাইজ্ড ওহয  এইযওভ ফাফাচী ম্প্রদা ফাহয ফাহয 

কফাওা ফানা াধাযণ ভানুলহও, তাহদয যরতায ুহমাহক ভাুরুল, বদ্ধুরুল কহচ ফহ। কই ফ বন্ড 

ভানুলহদয বফরুহদ্ধ কমাকয চফাফ এই বফবযবঞ্চ ফাফা কল্প। াযযহয ভাধযহভ উিাবত হর এও ওঠিন াভাবচও 

ফযাবধ কও আভাহদয কঘাহঔয াভহন তুহর ধহয এই কল্প। বওঙু ভাত্র হর মবদ এই কহল্পয ভাধযহভ ভানুহলয াধাযণ 

মুবিহফাধ চাগ্রত , এটাই হতা কঘহবঙহরন াববতযও, বফজ্ঞাবনও শ্রী যাচহঔয ফু যহপ যশুযাভ। 

 

--- দীালিতা সযকায, গ্রন্থাগালযক 

 



 

প্রহতযহকয লহে লডপাহযলিয়ার কযারকুরাস আহে 

বত্রহরাওযনাথ  যশুযাভ ফাাংরা াবহতযয াবয কল্প বরবঔহহদয মবদ নাভ ওযহত ফরা , যশুযাভ যহপ 

যাচহঔয ফু অগ্রকণয, ইন্দ্রনাথ ফহিাাধযা  বত্রহরাওযনাথ ভুহঔাাধযাহয কমাকয উিযূবয ভহয বনবযহঔ। 

1922 াহর তাুঁ য কল্পওাযরূহ আত্মপ্রওা। রযাফহযটবযহত তাুঁ য ওভতধাযা কথহভ যইহরা না, বতবন এহরন াবহতযয 

যপ্রাঙ্গহন। যশুযাহভয করঔনীহত ধযা বদর ফাস্তফ চীফহনয, ভাহচয তায ভস্ত যওভ উৎহওণবিওতায 

নযানীবতভ্রষ্টতা ধবযহ কদায উহমাকী কু্ষযধায তীক্ষ্মতা  তাযই দীবপ্তহত ক্ষভাীন বনভতভতা। বফহলত্ব ফা বফস্ম 

এঔাহন কম এই বনভতভতা এর াবয কভাড়হও। 'ওাবরওরভ', প্রকবত ইতযাবদ বত্রওায হঙ্গ মুি না কথহও টানা দ 

ফঙয বরঔহরন বফঔযাত ফ কল্প।যশুযাহভয কল্প তাুঁ য কওবভওযার রযাফহযটবযয ভতই এও বনযীক্ষাধভী ওথাবহল্পয 

কহফলণাকায- কমঔাহন কঙাট ভানুল, কঙাট চীফন অহনও ফড় ভাহয ফযঞ্জনা বফজ্ঞাবনও বনযাবিহত আভাহদয 

াভহন আহ। রম্বওণত কল্প শুধু ন, শ্রী শ্রী বহদ্ধশ্বযী বরবভহটড, চাফাবর,বফবযবঞ্চফাফা,নুভাহনয স্বপ্ন, উরটুযাণ, 

দবক্ষণযা ইতযাবদ প্রথভ দ ফঙহয করঔা কল্পগুবরহত বতবন প্রথভ বফশ্বমুহদ্ধািয ভ  ভাহচয ঙবফ এও 

ওাটুত বনহস্টয ভহতা এুঁহও ককহঙন। যশুযাভ 1932 ার কথহও করঔনী স্তব্ধ যাহঔন এফাং আফায করঔা শুরু ওহযন 

1942 এ - বদ্রৃতী বফশ্বমুহদ্ধয যিাি, বফধ্বস্ত ফাস্তফ চীফহনয কপ্রবক্ষহত। আভৃতুয,  1960 মতি কই ধাযাফাবওতা 

কঙদ হড়বন। যশুযাহভয কল্প কম কওৌতুও ফযঙ্গযহয বঘত্র তুহর ধহয, কই ধাযাফাবওতা বত্রহরাওযনাথ 

ভুহঔাাধযাহয ওথা ভহন আহ । এই ধাযায   অনয ঔযাতনাভা করঔওহদয ভহধয বঙহরন,ইন্দ্রনাথ ফনহদযাাধযা, 

প্রবাতকুভায ভুহঔাাধযা, প্রভথ কঘৌধুযী, কওদাযনাথ ফনহদযাাধযা, ুহযন্দ্রনাথ ভচুভদায, কদহফন্দ্রনাথ ফু 

প্রভুহঔযা। এুঁযা ওহরই াবয কল্প বরবঔহ, ফরা ফাহুরয এই াবয কল্পগুহরাহত তপাৎ আহঙ । যশুযাহভয 

করঔনীহত শুধুই বনভতর াযযহয ধাযা প্রফাবত হরা না। এঔাহনই বতবন এহরন তাুঁ য ূফতূযীয ওাঙাওাবঙ। উবহয 

াযযহয আচগুবফ বফল বভহরবভহ এওাওায হ ককহঙ, তফু বত্রহরাওযনাথ 'গ্রাভীণ ' আয যশুযাভ 'নাকবযও '। 
দুচহনয কহল্প বফঠওী আহভচ,  উদ্ভট ভিহফযয বঘুহন বতবযয ওাবযকয - তাুঁ হদয কহল্পয হঙ্গ াঠওভন এও 

এভন চকহতয  ন্ধান া কমঔাহন ফবওঙুই ম্ভফ। রূওথা ফা যীওথা ন, ভাচফাস্তফতা এও অহরৌবওও 

ভাধাহনয ূত্র ধহয নানাযওভ ম্ভাফযতায ওথা ফহরহঙন।  বত্রহরাওযনাথ উবন তহওয আহভহচ এহনহঙন তাুঁ য 

ডভরুধয কও, যশুযাহভয াম্রাহচয এই  াবয আওত াইহব মুি হহঙ ািাহতযয মুবিফাদীতা, তীক্ষ্মতা। উদ্ভট, 

আচগুবফ ভাধাহনয হথ তাুঁ যা াবড় চবভহবঙহরন ভযাবচও বযহবরচহভয হথ। 

ড.ভনাভী ফসু, ফাাংরা বফবাক, ভহতরা ওহরচ 



 

যসায়নলফদ যশুযাভ 

 যশুযাভ নাভটা ভহন ড়হর প্রথহভই কঘাহঔয াভহন কবহ হঠ মুদ্ধফীয এও ঐবতাবও ফযবিয ঙবফ। বওন্তু 

আহযওচন যশুযাহভয ওথা ভহন হড় বমবন ফাগাবরয ঔুফ ওাহঙয ভানুল, যফীহন্দ্রািয ফাাংরা াবহতযয  ওারচী 

করঔও যাচহঔয ফু- বমবন যাচহঔয এফাং যশুযাভ- এই দুই নাহভ দুই ববন্ন ধাযায াবতয যঘনা ওহয ককহঙন। 

যাচহঔয ফুয ম্বহন্ধ বাফনা-বঘিা ওযহরই প্রঙ্গক্রহভ ভহনয অতর কথহও কচহক হঠ তাুঁ য অাধাযণ ফ যঙ্গ-

ফযঙ্গাত্মও যঘনা। কই যঙ্গ-যাত্মও যঘনাফরী কমভন াঠহওয হৃদহও উহদ্রৃবরত ওহযহঙ কতভবন আফায অনযানয 

ফহুবফধ যঘনা াঠও-বঘহি অদযাফবধ বফবষ্ট স্ান অবধওায ওহয যহহঙ। যাচহঔয ফুয চন্ হবঙর ফধতভান 

কচরায বিকহড়য বনওটস্ এও গ্রাহভ। বতায নাভ বঙর ঘন্দ্রহঔয ফু। ঘন্দ্রহঔয ফুয ঘায ুহত্রয ভহধয 

যাচহঔয বঙহরন বদ্রৃতী।  বফজ্ঞাহনয অতযি কভধাফী ঙাত্র, ফযবিত্বভ কাম্ভীমতূণত এওচন ভানুল, ফনু্ধভহর 

যঙ্গযবওতা ঔুফ এওটা অবযস্ত বঙহরন না, ফযাং স্বল্পবালীরূহই বযবঘত বঙহরন, অথঘ এই ভানুলটিয যঘনাই ভৃদ্ধ 

হহঙ াযযাত্মও ওাববনহত। 

              যাচহঔয ফু এভন এও ফযবিত্ব মাুঁ য ভহধয কমন দু'চন ববন্নধভী  ভানুহলয াফস্ান বঙর। দুই ববন্ন 

ধাযায বঘিায আবঙ্গহও কম প্রবতবায সু্ফযণ হবঙর তায প্রওাহয ভাধযভ এও ন দুই হরই  অবধও ভহনাগ্রাী 

, এই বাফনা কথহওই যাচহঔয ত বদ্রৃবফধ নাহভয আশ্র বনহবঙহরন- এওটি স্বওী নাভ যাচহঔয এফাং 

অযটি ঙদ্মনাভ যশুযাভ। ফস্তুত এওচন ফযবিয দু'টি ববন্ন ফযবিত্ব ববন্ন ভাধযহভ ফচা যাঔা অতযি ওঠিন ওাচ। 

যাচহঔয এই ওঠিন ওাচটিহত াপহরযয হঙ্গ উিীণত হবঙহরন। যাচহঔয ফুয নাহভ প্রঘবরত গ্রন্াফরীহত 

াা মা তাুঁ য ভনীলায বযঘ। অনযবদহও আফায যশুযাভ এই ঙদ্মনাহভ বফযবঘত যঘনাভূ যঙ্গ-যবওতা াঠও 

ভনহও উহদ্রৃবরত ওহয, তহফ এই চাতী যঘনাগুবরহত ূক্ষবাহফ ভনীলায বযঘ াা মা। 

          যাচহঔয ফুয াবতযচকহত প্রহফ কফ বযণত ফহ। কফবযবাক কক্ষহত্রই করঔওকহণয 

াবতযচকহত প্রহফ  অহনও অল্প ফহ। এই ওাযহণ কদঔা মা অহনও ভই যঘনায বফলফস্তু, বযহফহনয 

ধযণ অবযণত কথহও অহনও কফব বযণবতয বদহও অগ্রয হহঙ। াংসৃ্কত ওাফযাবহতযয কশ্রষ্ঠ ওবফ ওাবরদা, 

ফাাংরাাবহতযয ওবফগুরু যফীন্দ্রনাথ এই ধাযাযই বথওৃত ফরা কমহত াহয। বওন্তু যাচহঔয ফু ফস্তুত মূ্পণত 

ফযবতক্রভী এওচন করঔও। াবতযচকহত তাুঁ য প্রহফ কমভন বযণত ফহ কতভবন ঊলারগ্ন কথহওই াঠওকুহরয 

মুহঔ কভহর ধহযহঙন বযণত যঘনায ডাবর- তা ক যঘনা যশুযাহভয ওরহভ াযযাত্মওই কাও, অথফা 

যাচহঔয নাহভ ভননীর যঘনাই কাও। 



 

             বালায ফযফাহয বতবন বঙহরন অতযি াফরীর, তা ক ঘবরত ফাাংরাই কাও অথফা াধু বালাই 

কাও। কমঔাহন যাচহঔয াধু বালায প্রহাক ওহযহঙন কঔাহন াঠওহও কাুঁ ঘট কঔহত  না। কমভন ওেরী 

এফাং কড্ডবরওা- এই কল্পগ্রন্থ দু'টিহত াধু বালায প্রহাক হর তা অতযি াফরীর। ূফতফতী ফাাংরা াবহতযয াধু 

বালায ভত যাচহঔহযয াধুবালা দুযবতক্রভয ন, ফযাং তা ভানবও তৃবপ্তদাও। অহনওহক্ষহত্রই াধু বালায 

প্রহাহকয পহর বফলফস্তু আয কফব আওলতণী হ উহঠহঙ। আফায কম ভস্ত যঘনা ঘবরত ফাাংরা করঔা 

কগুবর অনফদয। 

            বযণত ফহ াবহতযয প্রওা খটা কল্পভূহয ভহধয তাুঁ য জ্ঞাহনয সু্ফযণ বযরবক্ষত হহঙ। 

যানাহস্ত্রয াঠ ভহন  তাুঁ য ওাববনহও ম্ধৃদ্ধ ওহযবঙর। 'কল্পওল্প'গ্রহন্থয অিকতত 'য াথয' কহল্প 

হযফাফুয যাথযপ্রাবপ্ত  এই য াথহযয স্পহত ফ ধাতফ বচবন কানা বযণত া এফাং 

তৎবযহপ্রবক্ষহত খহট ঘরা বফবফধ খটনা বনঃহিহ াঠহওয অনাবফর াবয উহিও ওহয। 

               যাহনয ওৃতী ঙাত্র যাচহঔয ফুয এই য াথহযয ওাববনয হঙ্গ কওাথা কমন এওটা বভর 

ঔুুঁহচ াই ভধযমুহকয অযানাহস্ত্রয ( Alchemy)। 'অযান' ফরহত বফহলত বনওৃষ্ট ধাতুহও কানা অথফা 

রূা রূািহযয প্রহঘষ্টাহও কফাছা। 'যাথয' কহল্প এয াদৃয ঔুুঁহচ াই। কহল্পয এওটি অাং উদৃ্ধত ওযরাভ- 

' বনহওহরয স্তা াতখবড়, তাহত ঘাভড়ায বপহত রাকাহনা। াথয কঙাুঁ াহনা ভাত্র খবড় আয বপহতয ফওর কানা 

হ ককর। হঙ্গ হঙ্গ খবড়টা ফন্ধ র, ওাযণ বরাং কানা হ ককহঙ, তায আয কচায কনই।' ফস্তুত এঔাহন 

যাথহযয কঙাুঁ া বনওৃষ্ট ধাতু কথহও প্রস্তত বচবন কানা বযণত হহঙ। 

                  ভধযমুহকয এই অযান তৎওারীন যানাহস্ত্রয হঙ্গ ম্পবওত ত বঙর। অযানম্পবওত ত 

প্রাঘীন গ্রন্থভূ ফতত ভাহন ফই রুপ্ত। অযানবফলও প্রাঘীন গ্রন্থগুবরয ভহধয উহল্লঔহমাকয র আল্ কফরুবণ 

উবল্লবঔত 'ওাওঘহিশ্বযীভততে' এফাং ুফণত ফা স্বণততে।এঙাড়া খ্রী ঘতুদত  তােীহত যবঘত            ' 

ফতদতনাংগ্র' গ্রহন্থ অযানবফলহ াযদী বিতকণ কমভন ককাবফিবকফৎাদ, আঘামতফতজ্ঞ এফাং ওাহভশ্বয 

বট্টাযহওয নাভ উরব্ধ । 

 

                 যানবফদ যাচহঔয ফু তাুঁ য যশুযাহভয ওরহভ যাহনয ূত্রহও এভনবাহফ ফযফায 

ওহযহঙন কম তা াঠহওয অনাবফর াবয ওাযণ হ উহঠহঙ। 'ওেরী' কল্পগ্রহন্থয                 ' বফবযবঞ্চফাফা' 

কল্পটি এওটি বঘযওারীন াযযাত্মও ওাববন। কঘৌদ্দ নম্বয াফীফাকান করহনয এওটি কভহ প্রহপয বনফাযণ, 

ইনবহযহন্পয দারার যভাথত যহহঙন, ফাবওযা ূচায ঙুটি উরহক্ষ ফাবড় ঘহর ককহঙ। এই কভহ প্রবতহফী 



 

বনতাইফাফু আহন আড্ডা ভাযহত। আয আহ তযব্রত নাহভ এও মুফও। বনতাইফাফু ওহওবদন কথহওই াধু - ঙ্গ 

রাহবয চহনয উদ্গ্গ্রীফ হ যহহঙন। বতবন যভাথত আয তযব্রতয ওাহঙ এও ফাফাবচয ন্ধান কহরন- ইবন হরন 

বফবযবঞ্চফাফা। ইবন প্রহপয (ফনু্ধফকত তাুঁ হও এই আঔযা বদহহঙ) নবনয শ্বশুযভাই আবরুহযয উবওর  গুরুদফাফুয 

ফাকানফাবড়হত থাওহঙন। বনতাইফাফু এই ফাফায দতন াায চহনয অতযি আগ্রী হ উঠহরন। এই বফবযঞ্চফাফা 

নাবও বত্রওারজ্ঞ। বফবযবঞ্চফাফায অহনও অনুযাকী ,বি যহহঙ।। তহফ এওভাত্র গুরুদফাফুয যারও এফাং ওহওচন 

বি ঙাড়া আয কওউই  প্রা এই বফবযবঞ্চফাফাহও ঙি ওহয না। এই ফাফা নাবও ভাহছভহধযই বফববন্ন কদফদতন 

ওযাহচ্ছন। প্রহপয বনফাযণ,  তযব্রত, বনতাইফাফু গুরুদফাফুয ফাকানফাবড়হত ঘরহরন। মাফায আহক এওফায 

প্রহপয নবনয ফাবড় ককহরন তাুঁ যা। কঔাহন কৌুঁহঙ কদঔহরন উনুহনয উয প্রওাি কডওবঘহত ফুচ যহগয কওাহনা 

দাথত বদ্ধ হচ্ছ। নবনয স্ত্রী বনরূভা ফরহরন, খা কদ্ধ হচ্ছ। নবন ফরহরন- ' আহয  বও আয খা থাওহফ? 

কপ্রাটিন বহন্থব হচ্ছ খা াইহরারাইচ হ ওাহফতাাহরট হফ। তাহত দুহটা অযাবভহনা-গ্রু চুহড় বদহরই ফযস্। 
কিা-াইরবি-ডাই-অযাবভহনা-'। বনফাযণ নবনহও থাবভহ বদহরন। নবনয যীক্ষাবনযীক্ষায ওথা আয শুনহত ঘাইহরন 

না।  বনফাযহণয নবনয ফাবড়হত আায উহদ্দয বফবযবঞ্চফাফায ফুচরুবও পাুঁ  ওহয তাহও তাড়াহনা।উহদ্দয ববদ্ধয 

চহনয তাুঁ হদয কধাুঁ ায প্রহাচন।বনফাযণ ফনু্ধফয নবনয াাময ঘাইহরন এই ফযাাহয। যানবফদ নবন ফতভ 

নানাবফধ যীক্ষাবনযীক্ষা ফযস্ত থাহওন। তাই কধাুঁ া বতবযয ফযাাহয াাময ওযহত ফরা অধযাও নবন যাহনয 

পভুতরা ফরহত শুরু ওযহরন- 'বও যওভ কধাুঁ া? মবদ রার কধাুঁ া ঘা তহফ নাইট্রিও অযাবড অযাি তাভা, মবদ কফগুনী 

ঘা তহফ আহাবডন কবায, মবদ ফুচ ঘা-'বনফাযণ ফরহরন- ' আহয না না। কেন কধাুঁ া ঘাই।'নবন আফায 

যাহনয পভুতরা ফরহত শুরু ওযহরন-'তা 'কর োই-নাইহো-ডাই বভথাইর-' । বনফাযণ হঙ্গ হঙ্গ নবনহও থাবভহ 

বদহহঙন। যাহনয পভুতরা ন, অফহহল নবনয স্ত্রী বনরুভায ওাহঙ কধাুঁ া প্রস্তুহতয এও অতযি চ দ্ধবতয 

ন্ধান াা ককর। বনরুভা ফরহরন, ববহচ ঔড় চারহরই অহনও কধাুঁ া কফয । এই চ দ্ধবতয ন্ধান রাব 

ওহয বনফাযণ বনবিি হ অবীষ্ট রহক্ষয এবকহ ঘরহরন। যাহনয কম পভুতরা াধাযণবাহফ বীবতয ওাযণ , 

কই পভুতরাহওই যাচহঔয ফু তাুঁ য যশুযাহভয ওরহভ াযযাত্মও ওহয তুহরহঙন। এঔাহনই যাচহঔয ফা 

যশুযাহভয যানঘঘত া এফাং াবতযঘঘত া বভহরবভহ এও হ ককহঙ। 

--- ড. ফজাণী চহট্টাাধযায়, াংসৃ্কত বফবাক, ভহতরা ওহরচ 

 



 

মুলিলনষ্ঠ োসযযহসয কান্ডাযী... যশুযাভ। 

"ওাহর ঠাৎ খুভ বাবগা মবদ দ্রৃাহযয ওাহঙ এওটা উইহয বঢবফ কদবঔ আিমত কঠহও না, বওন্তু মবদ কদবঔ ভস্ত 

ফটকাঙ তহফ কটাহও বও ঠাযাইফ বাবফা উঠা মা না।" যশুযাভ যহপ যাচহঔয ফু ম্বহন্ধ এই বঙর 

যফীন্দ্রনাহথয অনুবফ। তায আবফবত াফ এত প্রফর, এত বযনত কম ফৃহক্ষয াহথই তায তুরনা হত াহয। 

ক্রভবযনবতয ধাযাফাবওতায ফদহর ফাাংরা াবহতয তায বযূণত আত্মপ্রওা খহটহঙ। এহক্ষহত্র তায যশু হ 

উহঠহঙ াযয।াযয এভন এও লুধ, মায াংস্পহত অফাদ কওহট মা এও রভা,বওন্তু কঔাহন ভ্রাবিয 

কুাা থাহও না।ফযাং ভ্রাবি ওাটিহ বনযিয হতযয বদহওই তায মাত্রা। ওঔহনা ক াব বনভতর চর ওঔহনা ফা 

তাহত থাহও ফযহঙ্গয ধাযাহরা ওাখাত। যশুযাহভয াবতয কুঠাহয কই াবনত অহস্ত্রয বছবরও উরব্ধ । 

াবয কল্প বরঔহর কঔাহন কনই রখু ফাঘারতা। ফযাং মুবিবনষ্ঠ কভধাফী ভনীলীয কওৌতুও যাণতা কঘাহঔ 

হয।যশুযাহভয এওটি অনফদয ৃবষ্ট ' বফবযবঞ্চ ফাফা'। উবন তওী ইাংহযবচ ববক্ষত ফাগাবরয ধভত অনুবন্ধৎায 

ভাহছ কম বন্ডাহভা আহঙ, তাযই প্রওৃষ্ট উদাযণ বফবযবঞ্চ ফাফা।উবন তহওয নফচাকযণ ওাহর প্রাঘীন ধহভতয নফতয 

ফযাঔযা কভহত হঠ ফাগাবর। এয পহরই ধভত ফযফা পুহর কপহ হঠ। বফবযবঞ্চ ফাফা কতভনই এওচন। বফজ্ঞান আয 

অবফজ্ঞানহও গুবরহ কপরা ফাগাবরয ওাহঙ বফবযবঞ্চফাফা কই যশুযাভ ুরব কবাংবঘ। এওটি জা ঞ্চান্ন ফঙয 

ফী ভানুল ফরহঙন - বতবন ভনুয ভাভবও,  ফুদ্ধ মীশু আবদহও বতবন কঙাট্ট কদহঔহঙন, আয ববিবফহ্বর ববক্ষত 

ফাগাবর তাই াুঁ  ওহয শুনহঙ, এওটি প্রে ওযহঙ না।ওাযণ ওহরই বওঙু কহত ঘা ইওাহর ফা যওাহর, তাই 

আত্মবঘিা ফা আত্ম-বচজ্ঞাায অববপ্রা তাহদয কনই। এই প্রেীন আনুকতযহও  তীব্র ফযহঙ্গয অবহত বঙন্নববন্ন 

ওহযহঙন যশুযাভ। কহল্পয কভাক্ষভ কভাঘড়টি আহ তঔন,মঔন বফরূী কওফরানি ধযা হড় বকহ ফহর 'আ 

ঙাড় না ভাইবয'। কই ফাহন গুড়গুবড়হ াব কহর আভাহদয ফযাঔযাীন বনহফতাধ আনুকতযহও এওটি ঘহটাখাত 

রাকান যশুযাভ । 

 

যশুযাহভয আয এওটি অনফদয কল্প চাফাবর।প্রাঘীন এই ঋবল তায আন ভবনলায কচাহযই আধুবনও, বফজ্ঞান ভনস্ক 

বফাং তােীয প্রওৃত ূফতুরুল। চাফাবর ভাযাচ দযথ দ্রৃাযা অনুকৃীত, মবদ ফযাঔযাীন কফদহও বতবন অনুযণ 

ওহযন না। প্রওৃত জ্ঞান ঘঘত াওাযীয ভতই বতবন চকৎ বফলহ কওৌতুরী। এহন চাফাবর যাভঘন্দ্র  ফহন কভহন উদযত 

হর অতযি ফাস্তফমত বাহফ ফুবছহহঙন, কম এ-ই অফিা তায ফহন কভন প্রচা 



 

াহনয চনয অনুমুি ।ওাভাতত  যাচা ওহফ তায কভচ যানীহও এওঔাবন প্রবতশ্রুবত বদহবঙহরন, তায চনয উমুি 

হ যাভঘন্দ্রহও  কওন ফহন কমহত হফ? মবদ যাভঘন্দ্র চাফাবরয ফাস্তহফাহধয দ্রৃাযা বফিুভাত্র প্রবাবফত ন বন। 

চাফাবর এযয অহমাধযা তযাক ওহযন, তফু ফারবঔরয ভুবনহদয উৎাহত বতবন ফায ফায বফব্রত হহঙন। ওঔহনাফা 

কদফযাচ ইন্দ্র তায ইন্দ্রত্ব কঔাাহনায ব ফুহও বনহই বঘিাীর, বনসৃ্প চাফাবরহও প্ররুব্ধ ওযহত কঘহহঙন। মবদ 

তা ম্ভফ  বন। কওননা উহদ্দয ীন বনঙও ফুবদ্ধঘঘত াহও বঘযওার ক্ষভতাারী ভানুহলযা ব কহ এহহঙ। কওননা 

এওভাত্র জ্ঞানঘঘত াই ক্ষভতাহও প্রে ওযহত াহয। ুতযাাং ভনস্বী চাফাবর ওঔহনা ববতু ফারবঔরয ফা কদফযাচ দ্রৃাযা 

ফযবতফযস্ত হহঙন বওন্তু অহমৌবিও দাট কভহন কনন বন। ফচত ন ওহযন বন প্রে ওযায অবযা। 

যশুযাভ  তায বফজ্ঞান ঘবঘত ত কভধাফী ভনন বদহ কম াবযাবশ্বতওহও কদহঔহঙন, তাহওই প্রে কওৌতুহওয আহরা 

উিাবত ওহযহঙন তায কহল্প। তায কতভনই এওটি কল্প হরা ' ভহহয ভামাত্রা' অহঙ্কয প্রহপয ভহ বভবিয 

আভৃতুয বফশ্বা ওযহতন কম বুত কনই।ওাযণ বফজ্ঞান তা ভথতন ওহয না, এবনহ ফনু্ধ অধযাও বযনাহথয াহথ তায 

ফনু্ধবফহচ্ছদ মতি হ ককর। 

অথঘ কই ভহ বভবিযই ভৃতুযয য টান ঔাহট দাুঁ বড়হ চানাহরন "আহঙ আহঙ ফ আহঙ" অথতাৎ আত্মা, 

যহরাও ইতযাবদ বতয। বওন্তু ভৃতুযয য ক বতযই বুত ফা যহরাও ম্বহন্ধ  বনবিত বাহফ চানহরা ফস্তুত ফই 

আহঙ।বফজ্ঞানঘবঘত ত কভধা বফনা বফঘাহয তাহও এফ ভানহত বদহত ঘা বন। পরতঃ ভহয বকহই ভহ তায ধাযণা বুর 

ফহর কচহনহঙন। মঔন কচহনহঙন তঔনই তায বদ্ধাি চাবনহ বদহহঙন। 

আহর যশুযাভ যহপ যাহজ্ঔয ফু আকাহকাড়া বফজ্ঞান ভনীলায দ্রৃাযা ঘাবরত। 

মবদ কই বফজ্ঞানহফাধ তাহও কনবতফাদী বনসৃ্পতায বদহও ঘাবরত ওহয বন, আফায কযাভাবিওতা তায ধাহত ইত 

না। বতবন ফযাং তায বফজ্ঞানফুবদ্ধয াতা চীফহনয প্রবতটি ঔন্ডহও তায আন যদৃবষ্টহত ফযাঔযা ওহযহঙন। আয 

এঔাহনই তায বফবষ্টতা। 

--- আলফযা লসনগুপ্ত , অধযাবওা, আনি ঘন্দ্র ওহরচ, ফাাংরা বালা  াবতয বফবাক  
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যার্হখয ফসু(যশুযাভ-১৮৮০-১৯৬০)    

ফাাংরা য াবহতযয ইবতাহ যাচহঔয ফু  এওটি ুবযবঘত নাভ। তাুঁ য করঔা কহল্প আফার -ফৃদ্ধ-ফবনতা ভস্ত 

কশ্রণীয ফাঙ্গাবর ঘবযত্র বঘত্রন আহঙ। যাচহঔয ফু তাুঁ য কহল্পয ঘবযত্রহদয আভাহদয াবযাবতও চকৎ কথহও তুহর 

এহনহঙন।। ১৮৮০বখ্রস্টাহে ১৬ই ভাঘত  যাচহঔয ফু চন্গ্রণ ওহযন। তাুঁ য বতায নাভ ঘন্দ্রহঔয ফু। ঘন্দ্রহঔয 

ফু কওাহরয এওচন গুণী ফযাবি বঙহরন। তাুঁ য উহল্লহঔযাকয  গ্রন্থগুবর র -অবধওাযতত্ব ,ৃবষ্ট,যহরাওতত্ব 

,প্ররতত্ব। যাচহঔয ফুয কঙহরহফরাটা বতায ওভতির  দ্রৃাযবাগা কওহটহঙ। ফারও ফ কথহওই বতবন বঙহরন 

অীভ কওৌতূরী। বফবূবতবূলহনয অুয ভহতাই কমহওাহনা বফলহ বঙর তাুঁ য অচস্র বচজ্ঞাা। প্রথভ চীফন কথহওই 

বতবন বফজ্ঞানহও বাহরাফাহতন। বতবন দ্রৃাযবাগা যাচায সু্কর কথহও এন্ট্রান্প া ওহযন। ১৮৯৭বখ্রস্টাহে াটনা 

ওহরচ কথহও এপ. এ.া ওহযন। ১৯০০বখ্রস্টাহে ওরওাতা বফশ্ববফদযার কথহও এভ.এ.া ওহযন। 

১৯০১বখ্রস্টাহে বযন ওহরচ কথহও বফ.এ.র া ওহযন । ১৯০৩বখ্রস্টাহে বতবন কফঙ্গর কওবভওযার এ ওভতচীফন 

শুরু ওহযন। হয বতবন কফঙ্গর কওবভওযার এয ভযাহনচায  কহক্রটাবয ন । ১৯৩৩ বখ্রস্টাহে ািয অফনবতয 

ওাযহণ অফয কনন। ধাযাফাবও বাহফ মঔন বতবন করঔাবরবঔ শুরু ওহযন তঔন তাুঁ য ফ ঘবল্ল ঙাবড়হহঙ। 

'বাযতফলত', 'প্রফাী' বত্রওা বতবন ওঔহনা স্বনাহভ, ওঔহনা 'যশুযাভ' ওঔহনা'উবযঘয ফু' ঙদ্মনাহভ বরঔহতন। 

১৩২৯ফজ্ঞাফহদ 'বাযতফলত' বত্রওায ভাখ াংঔযা প্রথভ কল্প 'শ্রী শ্রী বহদ্ধশ্বযী বরবভহটড' প্রওাহয ভ বতবন 'শ্রী 

যশুযাভ' নাভটি ফযফায ওহযন। আফায 'ওেরী' প্রওাহয ভ বতবন 'উবযঘ ফু' ঙদ্মনাভটি ফযাফায  ওহযন। 

ভূরত কল্প-ওবফতা যঘনায ভ 'যশুযাভ' নাভটি ফযফায ওহযহঙন।  যশুযাহভয াবতয র অধযাও ুনীবতকুভায 

ঘহট্টাাধযা এয অববভহত 'ুফুবদ্ধবফরা' এয প্রওা। প্রথভ বফশ্বমুহদ্ধািয ফাগাবর  ভানবওতা মঔন নানা কদারাঘহর 

ক্ষতবফক্ষত তঔন যশুযাহভয কহল্পয াযয আভাহদয অনয চকহত বনহ মা। ভওারীন ভানুহলয চীফনাঘযহণয 

অঙ্গবত তাুঁ য কহল্প ফযাঙ্গ বভবশ্রত কওৌতুহওয ভাধযহভ ফবণতত হহঙ। যশুযাহভয কওৌতুও  যাবশ্রত াযযহয 

কল্পগুহরায ভহধয উহল্লঔহমাকযভ র-'বঘবওৎা াংওট', 'রম্বওনত, 'বঘঠিফাবচ', 'নীরতাযা', ।। যাচহঔয ফুয আয 

গ্রন্থগুবর র-'কড্ডবরওা', 'ওেরী', 'রখুগুরু', 'কুটিযবল্প', 'কল্পওল্প', 'বফবঘিা'।এঙাড়া তাুঁ য অনুফাদ গ্রন্থগুবর র-

যাভাণ , ভাবাযত, কভখদূত। ১৯৪০ বখ্র:.ওরওাতা বফশ্ববফদযার তাুঁ হও 'চাকিাবযনী'  ১৯৪৫বখ্র:.'হযাবচনী' 

দও কদন। ১৯৫৬ কত বাযত যওায তাুঁ হও 'দ্মবূলণ' উাবধ কদন। ১৯৫৭ কত ওরওাতা বফশ্ববফদযার  ১৯৫৮ 

কত মাদফ ুয বফশ্ববফদযার তাুঁ হও বড. বরট. উাবধ কদন।  ১৯৫৯ বখ্র:.তাুঁ য প্রথভ     ১৯৬০ এ তাুঁ য বদ্রৃতী 

করাও এ বতবন ভাযা মান।। 

--- দীলপ্ত ভাইলত 



 

কথাসালেলতযক যার্হখয 

যশুযাভ (যাচহঔয ফু-  1880-1960) -  যশুযাভ হরন এওচন াযযবও ওথাাববতযও। তাুঁ য যঘনায ভূর 

উাদান াযয। তাুঁ য াযযহয প্রধান উাদান াযচনও বযবিবতয উদ্ভাফন বনুণয। বতবন াযযবহওয দৃবষ্ট 

বদহ চীফহনয অাভঞ্জযূণত ঔিাাংগুবর কদহঔ তাহদয ভহধয াযপ্রফা ঙুটিহহঙন। াযয ৃবষ্টহত বতবন বঘহত্রয 

াতা বনহহঙন। তাুঁ য প্রথভ ফই 'কড্ডবরওা' হড় যফীন্দ্রনাথ ভুগ্ধ হ ফহরহঙন: " া ইায অাভানযতা 

কদবঔা ঘভও রাবকর।"...ফইঔাবন ঘবযত্রবঘত্রারা।...বতবন ভূবতত য য ভূবতত  কবড়া তুবরাহঙন। এভন ওবযা কবড়াহঙন 

কম ভহন ইর ইাবদকহও বঘযওার চাবন।" যশুযাহভয কল্পগ্রহন্থয াংঔযা ন এফাং কল্পাংঔযা এওহায ভহতা। তাুঁ য 

'কড্ডবরওা'  'ওেরী' গ্রন্থ দুটি ফযঙ্গযহ ভৃদ্ধ। তাুঁ য 'শ্রী শ্রী বহদ্ধশ্বযী বরবভহটড'  'বফবযবঞ্চফাফা' ধহভযত নাহভ চার 

ঘুবযয ওটাক্ষ ওযা হহঙ। 'বূিীয ভাহঠ' কহল্প কবৌবতও চকহতয  কম ঙবফ আুঁওা হহঙ কঔাহন কওৌতুওযহয 

অবাফ কনই। 'ভাবফদযা', 'ওবঘাংহদ', 'উরটুযাহণ'  'বঘবওৎা াংওহট' কচাচু্চবয, বিাবভ, ভাচবফহযাবধতা  

বাফবফরা ইতযাবদয বফরুহদ্ধ যশুযাহভয আক্রভণ উচ্ছবরত হহঙ। 'রম্বওণত', 'স্বম্বযা', 'দবক্ষণযা','ভাহহয 

ভামাত্রা' প্রবৃবত কহল্প বফঠওী আহভচ রক্ষয ওযা মা। তাুঁ য অনযানয যঘনাগুবর 'চাফাবর',' নুভাহনয স্বপ্ন', 

'ুনবভতরন', 'কপ্রভঘক্র', 'তৃতী দুযতবা', 'নীরতাযা' , 'কযফতীয বতরাব', 'কানাওথা ', 'আুঁতায' াহ ইতযাবদ 

তাুঁ য উহখঔহমাকয ৃবষ্ট । স্টাইহরয বদও কথহও 'চাফাবর' তাুঁ য কশ্রষ্ঠ যঘনা।   বত্রহরাওযনাথ ভুহঔাাধযাহয হঙ্গ 

যশুযাহভয াযযহয তুরনা ওযা কমহত াহয তহফ দুচহনয করঔনীয ভহধয াথতওয আহঙ, বত্রহরাওযনাহথয 

াবয আহফদন াঠহওয অিহয,যশুযাহভয াবয আহফদন াঠহওয ফুবদ্ধহত। যশুযাহভয াবয প্রধান রক্ষয এয 

ববতহযয ওটাক্ষ, ফযবি বফহলহও ফা ককাষ্ঠীহও ীবড়ত না ওহয ঘবওত  তওত  ওযা ভাত্র। 

--- যীতু সযদায  

 

 



 

সালেলতযক যশুযাভ  

যাচহঔয ফু বঙহরন এওচন বফবষ্ট বাযতী ফাগাবর াববতযও, অনুফাদও, যানবফদ  অববধান প্রহণতা। 

বতবন যশুযাভ ঙদ্মনাহভ তায ফযঙ্গহওৌতুও  বফদ্রুাত্মও ওথাাবহতযয চনয প্রবদ্ধ। যাচহঔয ফু ১৮৮০ 

বখ্রষ্টাহেয ১৮ই ভাঘত  ফধতভান কচরায ফাভুনাড়া গ্রাহভ তায ভাতুরারহ চন্গ্রণ ওহযন। তায বতা দাতবনও 

বিত ঘন্দ্রহঔয ফুয বঙহরন দ্রৃাযবাঙ্গা যাচ-এহস্টহটয ভযাহনচায।যাচহঔয ফু বঙহরন ঘন্দ্রহঔয  রক্ষ্মীভবণ 

কদফীয ঙ িাহনয ভহধয বদ্রৃতী। বতবন ফাাংরা বালায তুরনা বিী বালা াযদীতা অচত ন ওহযন। বতবন ১৮৯৫ 

বখ্রষ্টাহে দ্রৃাযবাঙ্গা যাচসু্কর কথহও এন্ট্রা, ১৮৯৭ বখ্রষ্টাহে াটনা ওহরচ কথহও এপ.এ া ওহযন।১৮৯৯ বখ্রষ্টাহে 

ওরওাতা কপ্রবহডন্পী ওহরচ কথহও যান  দাথতবফজ্ঞাহন অনাত বফ.এ া ওহযন। তঔন এভ.এ-ব 

কওাত ঘারু না া ১৯০০ বখ্রষ্টাহে যাহন এভ.এ যীক্ষা কদন এফাং প্রথভ ন। 

১৯০২ বখ্রষ্টাহে ওরওাতায বযন ওহরচ কথহও বফ.এর া ওহয ভাত্র বতনবদন আইন ফযফা ওহযবঙহরন।১৯০১ 

বখ্রষ্টাহে দয প্রবতবষ্ঠত কফঙ্গর কওবভওযার অযান্ড পাভতাবউটিওযার াওত  কওাম্পানীহত ১৯০৩ বখ্রষ্টাহে 

যাচহঔয তায ঘাকুযী-চীফহনয শুরু ওহযন। এওবদহও কহফলণায ওাচ, অনযবদহও ফযফা বযঘারনা -- 

উবহক্ষহত্রই বতবন অাধাযণ দক্ষতায বযঘ কদন। কওবভবর  বপবচরবচয ভহধয কমাকূত্র িান ওহয বতবন 

এও নতুন দ্ধবতয উদ্ভাফন ওহযন।১৯০৬ বখ্রষ্টাহে বব্রটি াবত অবফবি বাযহত চাতী বক্ষা বযলদ কঠিত 

হর বতবন তাহত বক্র অাং বনহবঙহরন। 

যাচহঔয ফুয াববতযও ওভতচীফন শুরু  ১৯২০-এয দহও। ১৯২২ বখ্রষ্টাহে ‘যশুযাভ’ ঙদ্মনাহভ বতবন এওটি 

ভাবও বত্রওা 'শ্রীশ্রীবহদ্ধশ্বযী বরবভহটড' নাহভ ফযঙ্গ যঘনা প্রওা ওহযন। কঔাহন অহনওগুহরা যযঘনাভূরও 

কল্পগ্রন্থ যঘনা প্রওা ওহযন, মা তাহও প্রবূত চনবপ্রতা প্রদান ওহযবঙর। বনফাহযয বঘঠি বত্রওাহত বতবন 

বনবভত বরহঔহঙন। কল্পযঘনা ঙাড়া স্বনাহভ প্রওাবত ওাবরদাহয কভখদূত, ফাল্মীবও 

যাভাণ (াযানুফাদ), ওৃেদ্বদ্রৃান কফদফযাওৃত ভাবাযত (াযানুফাদ), শ্রীভদ বকফদ কীতা ইতযাবদ দ্রৄবদ 

বাযতী াবহতযয অনুফাদগ্রন্থগুবর ফযাও চনবপ্রতা অচত ন ওহয। ১৯৩৭ বখ্রষ্টাহে প্রওাবত  যাচহঔয ফু 

বফযবঘত ফাাংরা অববধান ঘরবিওা। এগুবর ঙাড়া রখুগুরু, বফবঘিা, বাযহতয ঔবনচ, কুটিয বল্প প্রবৃবত প্রফন্ধগ্রন্থ 

যঘনা ওহযবঙহরন বতবন।  

 



 

১৯৫৫ বখ্রষ্টাহে াবতযওহভতয স্বীওৃবতস্বরূ ওৃেওবর ইতযাবদ কল্প গ্রহন্থয চনয বিভফঙ্গ যওায তাহও যফীন্দ্র 

ুযস্কাহয বূবলত ওহয। আনিীফাঈ ইতযাবদ কল্প ফইটিয চনয বতবন ১৯৫৬ বখ্রষ্টাহে বাযহতয াবতয অওাহদবভ 

ুযস্কায রাব ওহযবঙহরন। ১৯৩৫ বখ্রষ্টাহে ওরওাতা বফশ্ববফদযার ওতৃত ও কঠিত ফানান-াংস্কায বভবত  ১৯৪৮ 

বখ্রষ্টাহে বিভফঙ্গ যওাহযয বযবালা াংহদয বাবতত্ব ওহযন যাচহঔয। ১৯৫৭-৫৮ বখ্রষ্টাহে ওরওাতা 

বফশ্ববফদযারহয তফলতূবতত  উদমান উরহক্ষ বড.বরট উাবধহত বূবলত ন বতবন। এঙাড়া মাদফুয 

বফশ্ববফদযার তাহও ামাবনও ডক্টহযট উাবধ প্রদান ওহয। ১৯৫৬ বখ্রষ্টাহে বাযত যওায তাহও দ্মবূলণ উাবধ 

প্রদান ওহয। ১৯৪০ বখ্রষ্টাহে চকিাবযণী দও এফাং ১৯৫৫ বখ্রষ্টাহে হযাবচনী দহও বূবলত ন। 

বফঔযাত ঘরবচ্চত্রওায তযবচৎ যাহয বযঘারনা যাচহঔয ফুয দু'টি কঙাটকল্প অফরম্বহন ঘরবচ্চত্র বনবভতত । 

কগুহরা হরা য াথয এফাং বফবযবঞ্চ ফাফা অফরম্বহন বনবভতত'ভাুরুল। 

ফযবিকত চীফহনয দুঃঔ-দূদত ায ওথা তাুঁ য করঔবনহত াা মাবন। ১৯৫৯ বখ্রস্টাহে ভবস্তহষ্ক যিক্ষযণ হ অুি 

হ ড়হর বতবন করঔাহরবঔ ঘাবরহ কমহত থাহওন। অফহহল ১৯৬০ বখ্রস্টাহে ২৭ক এবপ্রর বদ্রৃতী দপা 

ভবস্তহষ্ক যিক্ষযণ হর খুভি অফিা তাুঁ য চীফনাফান । 

 --- কৃহেনু্দ দাস 

 

 



 

যার্হখয ফসু-যশুযাভ  (1880-1960) 

আাত ব্রাতয াযযহও ককৌযহফয ভুন্নত বঔহয িান ওহযহঙন যাচহঔয ফু । যাচহঔয ফু ফাাংরায কই 

বফযর বল্পীহদয ভহধয অনযতভ বমবন াযযহও অফরম্বন ওহয উচ্চভাহনয াবতয ৃবষ্ট ওহযহঙন । যাচহঔয ফু 

াবয বনভতাতা কতা ফহটই, এঙাড়া বফববন্ন ধযহনয গুণাফরীহত ভৃদ্ধ তাুঁ য বাফনা । বতবন বফজ্ঞান ঘঘত া যত- বফজ্ঞানহও 

কওফর ুুঁবথকত বাফনা আফদ্ধ না কযহঔ প্রাহাবকও অনুীরন বতবন ওহযহঙন । এও বফবষ্ট কবলচ প্রবতষ্ঠাহনয 

দাবায বতবন অহনওটাই গ্রণ ওহযবঙহরন এফাং তাুঁ য ফহল উন্নবত বতবন াধন ওহযবঙহরন । যাচহঔয ফু 

অতযি ভননীর ফযবিত্ব । যফীন্দ্রনাথ ফহরহঙন কম , যাচহঔয ফু 'ভূবতত য য ভূবতত  কবড়া তুবরাহঙন '। প্রকাঢ় 

জ্ঞান প্রঔয ফুবদ্ধ  প্রফর বল্প কফাধ যাচহঔয ফুহও ভননীর প্রফন্ধাবদ যঘনা াথতও স্রষ্টা ওহয তুহরহঙ । তহফ 

াবয কল্প করঔায চনযই বতবন বফবষ্ট হ আহঙন। করঔহওয তীক্ষ্ণ মতহফক্ষণ বি ,াভাবচও ভাচ কঘতনা 

,উদ্ভট ওল্পনায প্রওা ,াবয বঘুহন বনভতান, ঘবযত্র অনুমাী আিমত ফাক্ বফনযা এফাং কল্প ওথহনয অাভানয 

ক্ষভতা তাহও অনযতভ কশ্রষ্ঠ ৃচনবল্পীয ভমতাদা বদহহঙ । যাচহঔয ফুয প্রথভ কল্প 'বফবযবঞ্চফাফা ' (প্রথভ প্রওা 

1329 ফঙ্গাে, বাযতফলত ) প্রথভ কল্প গ্রন্থ 'কড্ডবরওা ' প্রওাবত   1942 -এ মাহত াুঁ ঘটি কল্প আহঙ - শ্রীশ্রী 

বহদ্ধশ্বযী বরবভহটড, বঘবওৎা - ঙ্কট , ভাবফদযা,  রম্বওনত  বূিীয ভাহঠ । এঙাড়া বঘবওৎা -ঙ্কট অতযি 

ভচায কল্প । মবদ এঔাহন বফববন্ন ধযহনয তথাওবথত বঘবওৎওহদয প্রবত ফযঙ্গ মা াঠওহও অতযি আনি কদ । 

ওেরী ' (1927) গ্রন্থ াুঁ ঘটি অাধাযণ কহল্পয াংওরন । ফইটি প্রওাবত ায য আনি ফাচায বত্রওা 

বরহঔবঙর যাচহঔয ফুয 'অহনও কল্পই ক্লাবহও বযনত ইাহঙ । বালা, ফণতনা বি , অরাংওায প্রবৃবত  

যশুযাহভয বনচস্ব , এচনয বতবন ওাায বনওট ঋণী নহন।' 

যাচহঔয ফুয ভননীরতা ফুবদ্ধ ভাকী বাফনা প্রওা কহহঙ ওহওটি গ্রহন্থ।তাুঁ য াংওবরত 'ঘরবিওা' (1358) 

ফাাংরা বালায অনযতভ কশ্রষ্ঠ অববধান মা াধাযণ াঠও  বফদযাথীহদয ওাহঙ অতযি ভাদৃত । 'যাভাণ '(1946), 

'ভাবাযত '(1949) অতযি উচ্চভাহনয অনুফাদ গ্রন্থ ---- াংসৃ্কহতয ভূর বাফহও অক্ষত কযহঔ অনুফাদ -- রূহ 

অাভানয হ উহঠহঙ । অনুফাদ কম্ভীয অথঘ প্রাঞ্জর াংবক্ষপ্ত বযহয ভূহরয স্বাদ অকু্ষণ্ণ আহঙ । ভাহছ ভাহছ ভূর 

গ্রন্থয উদৃ্ধবত যঘনাহও অতযি মথাথত  আওলতণী ওহযহঙ। 'কভখদূত '-- এয রূািয অতযি ভহনাযভ । 

--- লসৌভী যায় 



 

যশুযাভ  

যশুযাভ (যাচহঔয ফু-১৮৮০-১৯৬০)                    ফাাংরা াবহতযয াযযহয ধাযা যশুযাভ যহপ 

যাচহঔয ফু এও উজ্জ্বর কচযাবতষ্ক।বতবন ভূরত ফযঙ্গ কওৌতুহওয বল্পী। বফশুদ্ধ ওহভবড ঙাড়া আয ফ ধযহনয 

াবই উহদ্দযভূরও  যশুযাহভয ফযঙ্গ এয ফযবতক্রভ ন।বতবন তাুঁ য তীক্ষ্ণ ফযহঙ্গয দ্রৃাযা প্রথভ বফশ্বমুদ্ধিয                          

ভাচ ফযফিা , অথতদ্বনবতও ওাঠাহভা হফতাবয ভানুহলয আঘায-ফযফাহযয অঙ্গবতহও  পুটিহ তুহরহঙন। ঘবযত্র 

বঘত্রহন যশুযাহভয অাভানযতা  ফতচন স্বীওৃত  ।       তাুঁ য প্রথভ কল্পগ্রন্থ 'কড্ডাবরওা প্রফা' । এই ফইঔাবন প্রহঙ্গ 

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয চাবনহহঙন, "ফইঔাবন ঘবযত্র বঘত্রারা।" যশুযাহভয করঔা কল্পগুবরয ভহধয অনযতভ- 'বূলন্ডীয 

ভাঠ','চাফাবর' প্রবৃবত। াযযহয অনযতভ উাদান বালা। বালাই তাুঁ য কহল্পয াযযহয উৎায । যশুযাভ ভূরত 

নকয চীফহনয বল্প । তাুঁ য দু'এওটি গ্রহন্থ গ্রাভীন চীফহনয ওথা থাওহর আহর নাকবযও চীফহনয অঙ্গবতহও বতবন 

ফাণীভূবতত  বদহহঙন ।গ্রাভয বাুঁ ড়াবভহও বল্পমত াযযহয মতাহ উন্নীত ওহয  বতবন ফাাংরায যাবতযহওই 

ভৃদ্ধ ওহয তুহরহঙন। 

--- লর্ভাইভা নাসলযন  

 



 

 

োসযযলসক যার্হখয ফসু 

যাচহঔয ফু বফাং তােীয এওচন  বওাংফদিী ফাগারী।ফাাংরা ঘরবিওা অববধান যঘনা,ভাবাযহতযচ 

াংবক্ষপ্ত অনুফাদ,াযযহ ফাাংরা াবতযহও এওটি বফবষ্ট উচ্চতা বনহ মাা তাুঁ য উহল্লঔহমাকয 

ওাচ।াবতযচকহত  বতবন  তাুঁ য ঙদ্মনাহভ অথতাৎ 'যশুযাভ' নাহভ কফব বযবঘত।যাচহঔয ফু বরহঔহঙন-"চীফহন 

আবভ ঔুফ ওভ করাহওয হঙ্গ বভহবঙ, তাই আভায অববজ্ঞতা ঔুফ ওভ। ওভতহক্ষত্র মাহদয হঙ্গ বভহবঙ, তাহদয ভহধয 

কফবযবাক হচ্ছ ফযফাী আয কদাওানদায।বরঔহত ককহর অহনও কফব কদঔহত "বফাবল্ল ফঙয ফহ বযণত 

করঔনী বনহ ফাাংরা কহল্পয কদহ মায আকভন (১৯২২খ্রীঃ), আয হঙ্গ হঙ্গ াঠযহওয বঘবূবভহত ফবত  স্ান, 

কই যশুযাহভয এই আহফকবফীন তযওথা তাুঁ য কহল্পয ভহতাই ঘভও চাকা। ুযাহণ এই 'যশুযাভ' দ 

অফতাহযয এও নাভ। বওন্তু াবহতয বফাং তহওয অনযতভ কশ্রষ্ঠ াযযবও কল্পওায যাচহঔয ফুয ঙদ্মনাভ। 

ওারকত বদও কথহও কদঔা মা; যশুযাহভয প্রথভ দুটি কল্পগ্রন্থ বদ্রৃতী বফশ্বমুহদ্ধয ূহফত করঔা। বফলকত বদও কথহও 

রক্ষয ওযা মা ফাঙ্গারীয অফিান্ন কৃহয অর অওভতণয বযহফ, কভাাহবফ, চীফন ম্পহওত য ভন্য দাীনয, 

াবহতয শ্লীর-অশ্লীর - খটিত বফতওত , দাম্পতয -ওর,কপ্রভ  বফফা ভযা, ফাগারীয ফযফাী ফুবদ্ধ, গুরুববি, 

স্বাধীনতা আহিারন ইতযাবদ বফবফধ প্রঙ্গ। এয াাাাব আহঙ াবহতয  চীফহন প্রবতপবরত ুরব 

কযাভাবিওতা, বাফপ্রফণতা,অাংহফাধ,ধহভতয বভথযাঘায,করাব  স্বাথতযতা, বন্ড ভানফহপ্রভ  ঙদ্ম কদহপ্রভয স্বরূ 

উদ্ঘাটন। বফহদ্রৃলীন কওৌতুও এফাং বযীবরত বযা তাুঁ য কহল্পয স্ববাফধভত।দ্বফবষ্টযভূ: যশুযাহভয কল্পগুবর 

বফহলত্ব ভবন্ডত। তাুঁ য কল্পগুবরয উিানা বওঙু বফবষ্টয কঘাহঔ হড়।হমভন- 

১) বফঠওী যীবত: তাুঁ য কল্পওথন যীবতয ভহধয বফঠওী ঘাহর উিানা কদঔা মা। এই চাতী উিানা ফিা  

কশ্রাতায এও বফহল বূবভওা থাহও। তহফ যশুযাভ তাুঁ য কল্প ওথও নন,করঔও। আহর বফঠওী যীবতয কহল্পয 

আড়াহর তাুঁ য ভহধয কদঔা ককহঙ ভচবরী বাফ।তাুঁ য করঔা এই কওদায ঘাটুহচয মাহয কল্পগুবর র-- "রম্বওণত', 

'গুরুবফদা', 'যাতাযাবত', 'স্বাংফযা', 'দবক্ষণযা',  'ভহহয যথমাত্রা'। 

২) ঘবযএ--বঘএারা: যশুযাহভয কহল্পয ঘভৎওাবযত্ব ধযা হড় ঘবযত্রবঘএহণ। 

কড্ডবরওা হড় স্বাং যফীন্দ্রনাহথয বফস্ম বফভুগ্ধ ভিফয- 



 

"ফইঔাবন ঘবযএ বঘএারা।বতবন ভূবতত য য  ভূবতত  কবড়া তুরাহঙন। এভন ওবযা কবড়াহঙন কম, ভহন র 

ইাবদকহও বঘযওার চাবন।" 

এই ঘবযএৃবষ্টয বনুহণয তাুঁ য 'কড্ডবরওা' এফাং 'ওেরী'য ভধয বফহলবাহফ রক্ষয ওযা মা। 

৩) উদ্ভট খটনা এফাং উদ্ভাফনী বিয প্রওা: াযয ৃবষ্টয চনয তাুঁ য এওাবধও কহল্পয ওাবনী বফনযাহ অচস্র 

উদ্ভট খটনা এফাং ওল্পনায উদ্ভাফনী বিয বযঘ াা মা।অপ্রতযাবত খটনায ভাহফহ অদু্ভত আিমতচনও 

বযবিবত যঘনা উদ্ভট বযহফ ৃবষ্ট ফুবদ্ধ  বফশ্বাহয হক্ষ াংচনও অবফশ্বায ওাবনী-াংস্ান যশুযাহভয কহল্পয 

প্রধান বফবষ্টয। 

৪) ফণতনা বফহল দ্ধবতয বালা-াংরা  ে ফযফায: যশুযাহভয কহল্প াযয প্রাই ফুবদ্ধদীপ্ত। এই াযয 

ৃবষ্টয প্রহাচহন কদঔা মা বফবঘত্র বালা াংরা  ে ফযফায।হমভন- 'বফবযবঞ্চফাফা কহল্প বফববন্ন ঘবযহত্রয াংরা 

ওঔন ফাাংরা-ববি কভাহনা কু্রদ্ধ ককাফধতন ভবল্লহওয উবি- 

"ফযাটা আভায হঙ্গ ঘারাবও?...ভাহযা  াহরহওা দুই থাফড়া।" 

কাবওভ নরুল্লা চন পরুল্লা নিহও ফহরহঙ- 

 "াবড্ড বরবর বকা" ( 'বঘবওৎা াংওট')।  

তাুঁ ায াবতয ম্পহওত  বওঙু ওথা :- ুযাওাহর যশুযাভ এহবঙহরন ভানুল ভাযহত আভাহদয ওাহর যশুযাহভয 

ক যওভ কওান ভাযাত্মও উহদ্দয বঙর না। বতবন ভানুলহও াবহ বকহহঙন। এই াবয প্রওৃবত বও তা না-হ হয 

বফঘায ওযা মাহফ, তহফ আাতত বনবফতঘাহয ফরা মা কম যশুযাভ াবয বরহঔ বকহহঙন, ক ফ কহল্প অনয 

উাদান থাওহর াবটাই ভূর উাদন। াবয কল্পহরঔও ভাহএই াবঔুব থাওহফ, আভহদয এযওভ ধাযনা 

অহনহওয আহচ্ছ, বওন্তু ফাস্তহফ কদঔা মা কম াবয যঘনা মাযা বরহঔবকহহঙন তাুঁ যা ওহরই কম্ভীয প্রওৃবতয 

করাও। বএহরাওনাথ, প্রবাতকুভায, যশুযাভ ওহরযই প্রওৃবত কম্ভীয। প্রাঘীনহদয ভহধয ভুকুিযাভ  বাযতঘন্দ্র 

কম্ভীয প্রওৃবতয বঙহরন ফহরই বফশ্বা ওযহত ইচ্ছা , ওাযণ তাহদয দু'চহনযই দুঃহঔয চীফন। এত দুঃহঔয ভহধয 

এত াবহও কওভন ওহয তাুঁ যা যক্ষা ওহযহঙন ক এও বফস্ম। যঘনাভূ: যাচহঔয ফুয স্বনাহভ প্রওাবত 

ককন্থগুবর হরা- 'ঘরবিও'(১৯৩৭),'যাভাণ'(১৯৪৬),'ভাবাযত'(১৯৪৯),'কভখদূত'(১৯৪৩), অনুফাদ গ্রন্থ- 

'রখুগুরু'(১৯৩৯),'বফবঘিা'(১৯৫৫),'ঘরবঘিা'(১৯৬০) ায  কওৌতুওধভী কল্প াংওরন- 

'কড্ডাবরওা'(১৯২৪),'ওেরী'(১৯২৭),‘নুভাহনয স্বপ্ন’(১৯৩৭),‘কল্পওল্প’(১৩৩৫ ফাং),‘ধুস্তুযী ভাা ইতযাবদ 

কল্প’(১৩৫৯),‘চাভাইলষ্ঠী’(অভাপ্ত),‘ঘভৎকুভাযী ইতযাবদ কল্প’(১৩৬১),‘আনিফাঈ ইতযাবদ 

কল্প’(১৮৭৮),‘ওৃেওবর ইতযাবদ কল্প’(১৩৬০),‘নীর তাযা ইতযাবদ কল্প’(১৩৬২) 



 

--- লযর্ওয়ানা খাতুন  

যার্হখয ফসু 

যাচহঔয ফু (ভাঘত  ১৬, ১৮৮০ - এবপ্রর ২৭, ১৯৬০) বঙহরন এওচন বফবষ্ট বাযতী ফাগাবর াববতযও, 

অনুফাদও, যানবফদ  অববধান প্রহণতা। বতবন যশুযাভ ঙদ্মনাহভ তায ফযঙ্গহওৌতুও  বফদ্রুাত্মও ওথাাবহতযয 

চনয প্রবদ্ধ। কল্পযঘনা ঙাড়া স্বনাহভ প্রওাবত ওাবরদাহয কভখদূত, ফাল্মীবও যাভাণ (াযানুফাদ), ওৃেদ্বদ্রৃান 

কফদফযাওৃত ভাবাযত (াযানুফাদ), শ্রীভদ বকফদ কীতা ইতযাবদ দ্রৄবদ বাযতী াবহতযয অনুফাদগ্রন্থগুবর 

ফযাও চনবপ্রতা অচত ন ওহয। ঘরবিওা অববধান প্রণহনয চনয বতবন ফতাবধও বযবঘবত। াবতযওহভতয 

স্বীওৃবতস্বরূ বিভফঙ্গ যওায তাহও যফীন্দ্র ুযস্কাহয  বাযত যওায দ্মবূলণ মাহন বূবলত ওহয। ১৯৫৫ 

বখ্রষ্টাহে আনিীফাঈ ইতযাবদ কল্প গ্রহন্থয চনয বতবন াবতয অওাহদবভ ুযস্কায কহবঙহরন। যাচহঔয ফুয 

াববতযও চীফন শুরু  ১৯২০-এয দহও। ১৯২২ বখ্রষ্টাহে ‘যশুযাভ’ ঙদ্মনাহভ বতবন এওটি ভাবও বত্রওা 

'শ্রীশ্রীবহদ্ধশ্বযী বরবভহটড' নাহভ ফযঙ্গ যঘনা প্রওা ওহযন। কঔাহন অহনওগুহরা যযঘনাভূরও কল্পগ্রন্থ যঘনা প্রওা 

ওহযন, মা তাহও প্রবূত চনবপ্রতা প্রদান ওহযবঙর। বনফাহযয বঘঠি বত্রওাহত বতবন বনবভত বরহঔহঙন। কল্পযঘনা 

ঙাড়া স্বনাহভ প্রওাবত  দ্রৄবদ বাযতী াবহতযয অনুফাদগ্রন্থগুবর ফযাও চনবপ্রতা অচত ন ওহয। ১৯৩৭ 

বখ্রষ্টাহে প্রওাবত  যাচহঔয ফু বফযবঘত ফাাংরা অববধান ঘরবিওা। এগুবর ঙাড়া রখুগুরু, বফবঘিা, বাযহতয 

ঔবনচ, কুটিয বল্প প্রবৃবত প্রফন্ধগ্রন্থ যঘনা ওহযবঙহরন বতবন। ১৯৫৫ বখ্রষ্টাহে াবতযওহভতয স্বীওৃবতস্বরূ ওৃেওবর 

ইতযাবদ কল্প গ্রহন্থয চনয বিভফঙ্গ যওায তাহও যফীন্দ্র ুযস্কাহয বূবলত ওহয। আনিীফাঈ ইতযাবদ কল্প ফইটিয চনয 

বতবন ১৯৫৬ বখ্রষ্টাহে বাযহতয াবতয অওাহদবভ ুযস্কায রাব ওহযবঙহরন। ১৯৩৫ বখ্রষ্টাহে ওরওাতা 

বফশ্ববফদযার ওতৃত ও কঠিত ফানান-াংস্কায বভবত  ১৯৪৮ বখ্রষ্টাহে বিভফঙ্গ যওাহযয বযবালা াংহদয 

বাবতত্ব ওহযন যাচহঔয। ১৯৫৭-৫৮ বখ্রষ্টাহে ওরওাতা বফশ্ববফদযারহয তফলতূবতত  উদমান উরহক্ষ 

বড.বরট উাবধহত বূবলত ন বতবন। এঙাড়া মাদফুয বফশ্ববফদযার তাহও ামাবনও ডক্টহযট উাবধ প্রদান ওহয। 

১৯৫৬ বখ্রষ্টাহে বাযত যওায তাহও দ্মবূলণ উাবধ প্রদান ওহয। ১৯৪০ বখ্রষ্টাহে চকিাবযণী দও এফাং ১৯৫৫ 

বখ্রষ্টাহে হযাবচনী দহও বূবলত ন।বফঔযাত ঘরবচ্চত্রওায তযবচৎ যাহয বযঘারনা যাচহঔয ফুয দু'টি 

কঙাটকল্প অফরম্বহন ঘরবচ্চত্র বনবভতত । কগুহরা হরা য াথয এফাং বফবযবঞ্চ ফাফা অফরম্বহন বনবভতত 

'ভাুরুল'।যাচহঔয ফু ১৯৫৯ বখ্রস্টাহে ভবস্তহষ্ক যিক্ষযণ হ অুি হ ড়হর বতবন করঔাহরবঔ ঘাবরহ 



 

কমহত থাহওন। অফহহল ১৯৬০ বখ্রস্টাহে ২৭ক এবপ্রর বদ্রৃতী দপা ভবস্তহষ্ক যিক্ষযণ হর খুভি অফিা তাুঁ য 

চীফনাফান ।    --- প্রীলত বফযাগী 

 

সভাপ্ত 



 

 


