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জীফনানন্দ দাশয নন্দনতাত্ত্বিক কাফযবাফনা 

ড. ুান্ত ঘঘাল 

করকাতা, বাযত 

Abstract 
 

‘Nandantattwa’ is a Bengali philosophical word dealing with the nature art and beauty. The concept 

of the Nandantattwa in the field of literature means critical reflection on art, culture, and nature. 

Every poet has a self-idea and contribution about his creation because every poet is a different 

person from others, toward his style mind and eyesight. Rabindranath Tagore, William 

Shakespeare, Keats, Eliot -every great composer have a different explanation about their philosophy 

of life and aesthetics. Jibanananda Dash was a great poet of modern Bengali Literature. His 

concept about the Nandantattwa is very nearest and little different from Tagore and Yeats. 

Philosophical idea of Jibananda Dash was mainly based on Indian philosophy with western 

modernism. He was surrealist and metaphysical in nature. He believed that art is the worship of 

beauty and beauty is its own recommendation. But the contemporary issues are very much important 

for a great poet. He told that clarity of time-knowledge, philosophical, historical consciousness and 

universal idea is the necessary parts of a poet. Actually his concepts about the poem and poetry are 

very much similar to the well-known theory in literature ‘art for art’s sake’ and ‘play theory’. He 

feels beauty can’t be defined but beauty is the key component of art and the aesthetic experience. He 

saw art as necessary aiming at absolute beauty and most perfect kind of knowledge that scene 

experience can here. 
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(ফব–১) 
 

  জীফনানন্দ দাশয ‘কত্ত্বফতায কথা’ প্রফন্ধত্ত্বি ১৩৩৫ ফঙ্গাশেয বফাখ ংখযা ‘কত্ত্বফতা’ ত্ত্বিকা প্রকাত্ত্বত । প্রফন্ধত্ত্বি কত্ত্বফয 

নন্দনতি ত্ত্বফলক ভনন  ত্ত্বচন্তনশক ুস্পষ্টবাশফ প্রকা কশযশছন। তাাঁয ভশত কত্ত্বফতা ত্ত্বরখশরই কাউশক কত্ত্বফ ত্ত্বাশফ ঘভশন 

ঘনা ত্ত্বিক ন ঘকননা ‘কশরই কত্ত্বফ ন। ঘকউ ঘকউ কত্ত্বফ’। ফাস্তত্ত্বফকই তাাঁয এই উরত্ত্বি মশথষ্ট মুত্ত্বি ংগত। ঘকননা কত্ত্বফ 

শত ঘগশর একিা ভািা থাকা উত্ত্বচৎ। এই ভািাই কাউশক ক্ষণজীত্ত্বফ কশয আফায কাউশক ত্ত্বচযকাশরয ঐশ্বশমব ঐশ্বমবভত্ত্বিত কশয 

ঘতাশর। ঘকাযশণ ঘেশিা বাশরা কত্ত্বফশদয কশকত্ত্বি গুশণয কথা ফশরত্ত্বছশরন মাশক ত্ত্বতত্ত্বন বগফৎ ঘপ্রযণা ফশর অত্ত্ববত্ত্বত 

কশযত্ত্বছশরন। “For all good poets, epic as well as lyric. Compose their beautiful poems not by art, but 

because they are inspired and processed. And as the corybantian revelers when they dance are not in 

their right mind, so the lyric poets are not in their mind when they are composing this beautiful 

strains.” একথা ফশরত্ত্বছশরন ঘেশিা। জীফনানন্দ দা এই ত্ত্বফলত্ত্বিশকই ফযি কশযশছন অনফদয বালা। ” ‚ঘকননা তাশদয 

হৃদশয কল্পনায ত্ত্ববতশয ত্ত্বচন্তা  অত্ত্ববজ্ঞতায স্বতন্ত্র াযফত্তা যশশছ এফং তায শ্চাশত অশনক ত্ত্বফগত তােী ধশয এফং 

তাশদয শঙ্গ শঙ্গ আধুত্ত্বনক জগশতয নফ নফ কাফযত্ত্বফত্ত্বকযণ তাশদয াাময কশযশছ। াাময কশযশছ ত্ত্বকন্তু করশক াাময 

কযশত াশয না; মাশদয হৃদশ কল্পনা  কল্পনায ত্ত্ববতশয অত্ত্ববজ্ঞতা  ত্ত্বচন্তায াযফত্তা যশশছ তাযাই াাময প্রাপ্ত ; 
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নানা যকভ চযাচশযয ম্পশকব এশ তাযা কত্ত্বফতা ৃত্ত্বষ্ট কযায অফয া।‛ অথবাৎ কত্ত্বফ শত ঘগশর কশকত্ত্বি গুণ থাকা অফয 

দযকায তা না শর তাশক কত্ত্বফ অত্ত্ববধা অত্ত্ববত্ত্বত কযা ম্ভফয ন। ূিাকাশয ফরশর ঘদখা মাশফ ”  

১) হৃদশয ভশধয কল্পনাচত্ত্বযতা থাকশফ ত্ত্বকন্তু ঘই কল্পনা ফাস্তফ ত্ত্বফচুযত শফ না। ভশনয ভশধয ঘম ত্ত্বচন্তা  অত্ত্ববজ্ঞতায 

স্বতন্ত্রতা যশশছ তাই প্রকাত্ত্বত শফ কল্পনায ভধয ত্ত্বদশ।  

২) কত্ত্বফয ভশধয ঘম ত্ত্বচন্তা ফা অত্ত্ববজ্ঞতা তা ক্ষত্ত্বণশকয ফযাায ন তশকয য তক অথবাৎ প্রাচীন কাফযভাশজয শঙ্গ 

দীঘব ত্ত্বযচ  আধুত্ত্বনক কাফযধাযায ত্ত্বনত্ত্বফড় অত্ত্ববজ্ঞতাই কত্ত্বফয ভনন  ত্ত্বচন্তনশক ফত্ত্বরষ্ঠবাশফ প্রকা কযশফ।  

৩) এই প্রাচীন  ভকারীন কাফযধাযায শঙ্গ ত্ত্বনত্ত্বফড় ত্ত্বযচ ঘকফর তাশদয দ্বাযাই ম্ভফ মাযা হৃদশ কল্পনা কযশত 

জাশন এফং কল্পনায ভশধয ফাস্তফতা ঘফাধ থাকশফ ফা দীঘব অত্ত্ববজ্ঞতায ভধয ত্ত্বদশ আশ।  

৪) এই ত্ত্বতনত্ত্বি গুণ একশি থাকশর ত্ত্বফশ্বব্রহ্মাি ম্বশন্ধ জ্ঞান থাকশর তশফই ঘ কাফয যচনায অফয খুাঁশজ া।  
 

অথবাৎ কত্ত্বফতা ঘকান ঘানায ‘াথযফাত্ত্বি’ ন। কত্ত্বফতা র ফাস্তফ অত্ত্ববজ্ঞতায কল্পনাভ রূ। ঘই কাযশণই কত্ত্বফ ‘অত্ত্ববজ্ঞতা’  

‘স্বতন্ত্র’ েদুত্ত্বি অতযন্ত শচতনবাশফ ফযফায কশযশছন। ঘকননা অত্ত্ববজ্ঞতা  প্রকাশয স্বতন্ত্রতা না থাকশর কত্ত্বফতা ঘরখা ম্ভফ 

ন। াডবাডব পাশেয ফিফয প্রা একাথবক। ত্ত্বতত্ত্বন ফশরশছন—“It would be more correct to describe 

naturalism as a retreat from realism being that literacy synthesis which through selection and 

creation heightens for the reader his understanding of reality”  
অথবাৎ ফাস্তফশক হৃদ  ভনীলা ত্ত্বদশ গ্রণ ফজবন কযায ঘম ক্ষভতা ঘত্ত্বি ঘম ঘকান ত্ত্বল্পীয থাকা দযকায। কত্ত্বফ জীফনানন্দ এই 

ফাছাই কযায ক্ষভতাশকই ‘স্বতন্ত্র াযফত্তা’ ফশর অত্ত্ববত্ত্বত কশযশছন। যফীন্দ্রনাথ িাকুয ভশন কযশতন ঘম ফাস্তফশক হুফহু তুশর 

ধযশরই তা ইত্ত্বতা শত াশয ত্ত্বকন্তু কাফয শত াশয না। তাই ‚আত্ত্বিবশেয াভশন উকযণ আশছ ত্ত্বফস্তয ঘগুত্ত্বরয ভশধয 

গ্রণ ফজবন কযশত শফ কল্পনায ত্ত্বনশদব ভশতা। ... ফাস্তশফ মা ফাহুশরযয ভশধয ত্ত্বনত্ত্বক্ষপ্ত তাশক এভন কশয ংত কযশত শফ 

মাশত আভাশদয ভন তাশক শজ গ্রণ কশয তায শঙ্গ মুি শত াশয।‛ অথবাৎ নান্দত্ত্বনক ত্ত্বদক ঘথশক যফীন্দ্রনাথ  

জীফনানশন্দয ভতাদব প্রা একই।  

     ত্ত্বকন্তু জীফনানন্দ দা কত্ত্বফয কল্পনাশক ঘেশিায ভশতা বদফী ঘপ্রযণা ফশর ভানশত াশযনত্ত্বন আফায অনযত্ত্বদশক ধযাফাাঁধা 

ত্ত্বনভনীত্ত্বতয ভশধয কাফযযচনাশক ত্ত্বিক ফশর ভশন কযশত াশযনত্ত্বন। ঘকননা কাফয ৃত্ত্বষ্টশত কত্ত্বফয কল্পনাশক বদফী ঘপ্রযণা 

ফশর ঘভশন ত্ত্বনশর কাফয নাভক ‘ুন্দযজত্ত্বির াকশক ঘমন ীশযয ছুত্ত্বয ত্ত্বদশ ঘকশি’ ঘপরায াত্ত্বভর  এফং কাফয ত্ত্বফলত্ত্বি 

অশরৌত্ত্বকক শ শি। অথবাৎ প্রাফত্ত্বন্ধক কাফযশক ফাস্তফত্ত্বফচুযত কশয ঘদখশত চানত্ত্বন এফং কাশফযয ভশধয অশরৌত্ত্বককতাশক 

ত্ত্বনত্ত্বদ্বধবা তযাগ কশযশছন। অনযত্ত্বদশক স্বত্ফূূরতবতাশক কাশফযয প্রধান গুণ ফশরশছন। ঘকননা ঘকান ফাাঁধাধযা ত্ত্বনভশ 

কাফযশফষ্ঠনীয ভশধয কাফয ঘদ ধাযণ কযশত াশয, প্রাণত্ত্বি আনশত াশয না। ফস্তুত এই ত্ত্বদকিায প্রত্ত্বত রক্ষয ঘযশখই ইংশযজ 

কত্ত্বফ ফশরত্ত্বছশরন “Spontaneous overflow of powerful feelings”. কত্ত্বফ প্রাফত্ত্বন্ধক ুনীর গশঙ্গাাধযা ‘াত্ত্বশতযয 

ঘকান তব ঘনই’ প্রফশন্ধ ফাাঁধাধযা ত্ত্বনভনীত্ত্বতশক াত্ত্বশতয ঘভশন ত্ত্বনশত াশযনত্ত্বন। ত্ত্বতত্ত্বন কত্ত্বভউত্ত্বনে’ ঘদশয প্রঙ্গ এশন 

ফশরশছন”‚কত্ত্বভউত্ত্বনে ঘদগুত্ত্বরশত ঘম াত্ত্বশতযয ত্ত্বফকা ফযাত শশছ, তায ঘ-ফ ঘদশ াত্ত্বশতযয উয অশনকগুত্ত্বর 

তব আশযা কযা শশছ। ফ ভানুশলয ভূরয ভান শর ফ ভানুশলয ত্ত্বচন্তা ভান ফা একযকভ শফ ” তায ঘকান ভাশন 

ঘনই। আভাশদয গণতাত্ত্বন্ত্রক ঘদশ এযকভ ঘকান তব থাকা উত্ত্বচৎ ন। ত্ত্বকন্তু াত্ত্বতযশক স্বশদী ঐত্ত্বতয-ম্পন্ন শত শফ – এ 

এক ধযশণয তব এফং খুফই ঝাা  ংকীণব ধযশণয তব। াত্ত্বতয কী যকভ শফ তা াত্ত্বত্ত্বতযক ফুঝশফন। গণতশন্ত্র ফ 

ভানুশলযই ভশনয কথা প্রকা কযায স্বাধীনতা থাশক এফং াত্ত্বত্ত্বতযক ঘতা ঘই ফ স্বাধীন ভানুশলযই ভুখাি।‛ ফাস্তত্ত্বফক কত্ত্বফ 

ফা াত্ত্বত্ত্বতযক স্বাধীন। জীফনানন্দ এই স্বাধীন ঘচতা কত্ত্বফ। ঘ কাযশণই ত্ত্বতত্ত্বন ফশরশছন”‚মাযা ফশরন ম্পূণব জ্ঞাতাশয-

ৃত্ত্বথফীয ত্ত্বকংফা স্বকী ঘদশয ত্ত্বফগত  ফতবভান কাফযশফষ্ঠনীয ত্ত্ববতয চভৎকাযবাশফ দীত্ত্বক্ষত শ ত্ত্বনশ কত্ত্বফতা যচনা কযশত 

শফ তাাঁশদয এ দাত্ত্বফয ম্পূণব ভভব আত্ত্বভ অন্তত উরত্ত্বি কযশত াযরাভ না।‛ অথবাৎ যফীন্দ্রনাশথয ভশতাই ত্ত্বতত্ত্বন 

স্বত্ফূূরতবতা  ত্ত্বল্পীয স্বাধীনতা ত্ত্বফশ্বা কযশতন। স্বত্ফূূরতবতা না থাকশর স্বাবাত্ত্বফকতা নষ্ট শ মা। ঘজনযই ত্ত্বতত্ত্বন 

ত্ত্বনশজয বকত্ত্বপৎ ত্ত্বদশ ত্ত্বরশখশছন”‚কাযণ আভাশক অনুবফ কযশত শশছ ঘম, খি-ত্ত্বফখত্ত্বিত এই ৃত্ত্বথফী, ভানুল  চযাচশযয 

আঘাশত উত্ত্বিত ভৃদুভ শচতন অনুন এক এক ভ ঘমন ঘথশভ মা, -একত্ত্বি ৃত্ত্বথফীয অন্ধকায  স্তিতা একত্ত্বি ঘভাশভয 

ভতন জ্বশর শি হৃদ, এফং ধীশয ধীশয কত্ত্বফতা-জনশনয প্রত্ত্বতবা  আস্বাদ াা মা।‛ অথবাৎ কাশফযয উাদান ত্ত্বতত্ত্বন ফাস্তফ 

ভাজ ত্ত্বযাশ্বব ঘথশক গ্রণ কযশর অত্ত্বচশযই ঘই উাদান হৃদশয বালা া  ঘখান ঘথশকই কত্ত্বফতা ৃত্ত্বষ্ট । অথবাৎ 
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কৃত্ত্বিভবাশফ কত্ত্বফতা ৃত্ত্বষ্ট কযা ম্ভফ ন। কৃত্ত্বিভবালা  বাশফ কত্ত্বফতা ত্ত্বরখশর তা প্রকৃত কাশফযয স্তশয উন্নীত শত াশয না। 

কড শর ফশরত্ত্বছশরন- the vocabulary of the bourgeois poet became esoteric and limited. It was 

not limited in the sense of limitation of number of words but limitation of usable public 

values of word” আশর ফুশজবাা াত্ত্বশতযয কৃত্ত্বিভতা ম্বশন্ধ আশরাচনা শর জীফনানশন্দয বাফনায শঙ্গ প্রা এক। 

প্রকৃতশক্ষ জীফনানন্দ দা কৃত্ত্বিভতাশক অথবাৎ হৃদশয ঘমাগ না থাকশর তাশক কত্ত্বফতা ফরশত চানত্ত্বন। যফীন্দ্রনাথ িাকুয 

ফশরশছন” 

 ‚অন্তয শত আত্ত্বয ফচন  

 আনন্দ ঘাক কত্ত্বয ত্ত্বফফযন 

 গীতযধাযা কত্ত্বয ত্ত্বঞ্চন  

 ংায ধূত্ত্বনজাশর।‛  
 

হৃদশয ফানীই কত্ত্বফতায প্রধান তব। জীফনানন্দ দা হৃদশয স্বত্ফূূরতব প্রকাশকই প্রাধাণয ত্ত্বদশশছন। কত্ত্বফতায ভশধয 

হৃদশয ঘমাগ না থাকশর তা ফড় ঘজায শদযয রূ রাব কশয ঘত্ত্বি কখশনাই কত্ত্বফতায স্তশয উন্নীত শত াশয না। তাাঁয 

বালা কত্ত্বফতা ৃত্ত্বষ্টয ভুূূ্শতব ‘এই চভৎকায ভুূশতব কত্ত্বফতায জন্ম  না। দয যত্ত্বচত , মায ত্ত্ববতয ভাজ ত্ত্বক্ষা ঘরাকত্ত্বক্ষা, 

নানাযকভ ত্ত্বফস্তায ফযাাভ  ভতফাশদয প্রাচুমবই ািশকয ত্ত্বচত্তশক ঘখাাঁচা ঘদ ফশচশ আশগ এফং ফশচশ ঘফত্ত্ব কশয; ত্ত্বকন্তু 

তফু তাশদয প্রবাফ ক্ষণস্থাী, ািশকয ভন ঘকাশনা আনন্দ া না, ত্ত্বকংফা ত্ত্বনম্নস্তশযয তৃত্ত্বপ্ত ঘফাধ কশয শুধু, এফং ফৃথাই কাফয 

যীশযয আবা খুাঁশজ ঘফড়া।‛ কত্ত্বফ ভশন কশযন ভতফাদ ত্ত্বদশ াত্ত্বশতযয মথাথব ৃত্ত্বষ্ট ম্ভফ  না। এগুত্ত্বর ঘকফরভাি ািক ফা 

ভাশরাচকশদয বাফা। ভতফাদ ুষ্ট াত্ত্বতয ভকারীন আশফদন ৃত্ত্বষ্ট  ফশরই তা ক্ষণস্থাী। এত্ত্বফলশ ঘা ভনশনয কথা 

স্মযণশমাগয। ঘা াত্ত্বতযশক দুত্ত্বি স্তশয বাগ কশযশছন। একিাশক ফশরশছন „Literature of knowledge‟ এফং 

আশযকত্ত্বিশক Literature of power ফশরশছন। ফস্তুত জ্ঞাশনয াত্ত্বতয র ভতফাদুষ্ট াত্ত্বতয ত্ত্বকন্তু ঘচতনায াত্ত্বতয ফা 

যাত্ত্বতয তা স্বাবাত্ত্বফক স্বত্ফূূরতববাশফ ৃত্ত্বষ্ট  এফং তা ািকশক হৃদশয আশফদন জাত্ত্বগশ ঘতাশর। তাাঁয বালা— “The 

function of the first is to teach, the function of the second is to move. The first speaks to the more 

discursive understanding the second speaks ultimately it may happen, to the understanding or 

reason, but always through affections of pleasure and sympathy.” প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ দা হৃদশয 

াত্ত্বতযশকই আর াত্ত্বতয ফরশত ঘচশশছন। ঘকননা ঘম বাফ  বালা হৃদ জ্ঞাত ন ঘবালা কখশনা ত্ত্বচযস্থাী শত াশয 

না। যফীন্দ্রনাথ িাকুয ফশরত্ত্বছশরন ‚াত্ত্বশতযয প্রধান অফরম্বন জ্ঞাশনয ত্ত্বফল নশ, বাশফয ত্ত্বফল।‛ জীফনানন্দ ঘই বাফনাযই 

প্রত্ত্বতধফত্ত্বন কশযশচন। আশর ‘কশলাশরয’ আশফদন ঘকাশর ভতফাদশকত্ত্বন্দ্রক শ দাত্ত্বড়শত্ত্বছর। ‘কশলার’ ঘগাষ্ঠীয যভযভায 

ত্ত্বদশন জীফনানন্দ দাশয প্রথভ কাফযগ্রন্থ ‘ঝড়াারক’ (১৯২৬) প্রকাত্ত্বত । অশনশক এই কাশফযয কত্ত্বফতা ুযযত্ত্বযাত্ত্বরে ফা 

যাফাস্তফফাশদয উত্ত্বস্থত্ত্বত রক্ষয কশযত্ত্বছশরন ত্ত্বকন্তু জীফনানন্দ দা ঘকান ভতাদব ঘম শচতন ভানশ গ্রণ কশযনত্ত্বন এফং এই 

ফ কত্ত্বফতায বাস্বনা তাাঁয হৃদত্ত্বনত্ত্বজবত উরত্ত্বি ঘকথা ত্ত্বতত্ত্বন অশনকফায ফশরশছন। দত্ত্বক্ষনবাযতী ত্ত্বফত্ত্বষ্ট ধভবপ্রচাত্ত্বযকা আম্মা 

ফশরশছন”এই ৃত্ত্বথফীশত ঘকফর দুই ধযশণয বালা আশছ একত্ত্বি জ্ঞাশনয বালা অনযত্ত্বি হৃদশয বালা। এই হৃদশয বালাই 

প্রকৃতশক্ষ জীফনানশন্দয ভশতা কত্ত্বফতা। প্রাফত্ত্বন্ধক কত্ত্বফতা ফা াত্ত্বশতযয আশযা দুত্ত্বি ভুখযগুশণয কথা ফশরশছন। একত্ত্বি র 

াশ্বত স্থাীত্ব, অযত্ত্বি র আনন্দ দান। এত্ত্বফলশ ফশর যাখা দযকায যফীন্দ্রনাশথয ভশতা ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বফশ্বা কযশতন াত্ত্বতয ঘকান 

ঘরাকত্ত্বক্ষায কাজ কশযনা। ফত্ত্বিভচন্দ্র চশটাাধযা াত্ত্বত্ত্বতযশকয ভশধয ঘরাকত্ত্বক্ষা দাশনয ত্ত্বফলত্ত্বি ঘদশখত্ত্বছশরন। ভাকবফাদী 

াত্ত্বত্ত্বতযশকযা ভূরত্ ভাজশচতনা গশড় ঘতারায জনযই াত্ত্বতয যচনা কযশতন। কাজী নজরুর ইরাভ দৃঢ় কশে ঘঘালণা 

কশযত্ত্বছশরন — 

 শযাা কত্ত্বয না ফাাঁত্ত্বচ ফা নাই ফাাঁত্ত্বচ  

  মুশগয হুজুগ ঘকশি ঘগশর  

 যি ঝড়াশত াত্ত্বয না ঘতা একা 

  তাই ত্ত্বরশখ মাই এ যি ঘরখা  

 ফন্ধু ফড় দু্শখ  

  অভয কাফয ঘতাভযা যত্ত্বচ মাাযা আচ ুশখ।‛  
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অথবাৎ কত্ত্বফ ক্ষণস্থাী আশফগশকই কাশফযয আকাশয ত্ত্বরশখ মুশগয ঘচতনা গশড় তুরশত ঘচশশছন প্রকৃতশক্ষ তাাঁয কাশফযয ভধয 

ত্ত্বদশ ঘরাকত্ত্বক্ষশকয ত্ত্বযচ স্পষ্ট শ উশিশছ। প্রাফত্ত্বন্ধক াত্ত্বত্ত্বতযশকয ভশধয ঘরাকত্ত্বক্ষকশক ঘদখশত চানত্ত্বন। যফীন্দ্রনাশথয 

ভশতা ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বফশ্বা কযশতন ‘Arts for art shake‟ অথবাৎ ঘকফর াত্ত্বশতযয জনযই াত্ত্বতযৃত্ত্বষ্ট শফ। অতএফ াত্ত্বশতযয 

ভুখয উশেয শফ আনন্দদান। এই আনন্দ আশ ত্ত্বফশুদ্ধ ঘৌন্দমবশফাধ ঘথশক। এই ঘৌন্দমবশফাধ আশ মখন এই ঘৌন্দমব–

“transmutes all that it touches and every form moving within its radiance of its presence is changed 

by wondrous sympathy to an incarnation of the spirit which it breathes” শ উশি। ঘকাযশণই যফীন্দ্রনাথ 

ফশরশছন” ‘শতযয এই আনন্দরূ অভৃতরূ ঘদত্ত্বখা ঘই আনন্দশক ফযি কযাই াত্ত্বশতযয রক্ষয’। প্রকৃতশক্ষ এই 

ত্ত্বফশ্বব্রহ্মাি আনশন্দয ফত্ত্ব্প্রকা ভাি। উত্ত্বনলশদ আশছ ‘আনন্দম্  মত্ত্বদ্ববাত্ত্বত ঋত্ত্বিভত্ত্বন বূতাত্ত্বন জাশন্ত’ অথবাৎ ভানুশলয ৃত্ত্বষ্টই 

র আনশন্দয পরত্ত্বযণাভ তাই াত্ত্বশতযয ঘল  একভাি উশেয া দযকায ‘আনন্দ দান’। ত্ত্বফশ্বৃত্ত্বথফীয অত্ত্বযজ্ঞাত 

ফস্তু কত্ত্বফয দৃত্ত্বষ্টশত ত্ত্বযজ্ঞাত শ শি। তখন াধাযণ ািক ঘৌন্দমবয অনুবফ কশয। হৃদ ত্ত্বদশ গ্রণ কশয। প্রকৃত াত্ত্বশতযয 

ৃত্ত্বষ্ট ম্ভফ । ঘরীয ভশত”“It awakens and enlarges the mind itself by rendering receptacle of a 

thousand unapprehend combinations of thought. Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the 

world, and makes familiar objects be as if they were not familiar.” এজনযই কত্ত্বফ তাশদয ঘচাশখ ঘৌন্দমবয 

ফবি ঘদখশত ান। জীফনানন্দ দা তাই াত্ত্বখয নীশড়য ভশতা ঘচাশখ’য ভশধয ঘৌন্দমবয খুাঁশজ ান। কত্ত্বফ জন কীিস্  খুাঁশজ 

ান ঘৌন্দশমবযয নতুন ংজ্ঞা। ঘৌন্দমবযই তয। তযই ঘৌন্দমবয—

     „Beauty is truth, truth beauty‟ 

প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ কাফযাদশব আনন্দফাদী। ত্ত্বতত্ত্বন আশর ঘযাভাত্ত্বিক ঘ কাযশণই তায কত্ত্বফতা আনন্দ  ঘৌন্দমবযই প্রধান 

শ উশিশছ। অশনক ভাশরাচক তাাঁয কাশফযয ভশধয দুশফবাধযতা ফা দুরুতা রক্ষয কশযশছন। ফস্তুত্ হৃদশয স্বত্ফূূরতবতায 

প্রকাশয জনযই এই দুরুতা ৃত্ত্বষ্ট শশছ। ঘযাভযাত্ত্বিক আদশব ত্ত্বফশ্বাী ত্ত্বছশরন ফশরই তাাঁয কত্ত্বফতা তয ত্ত্বফ  ুন্দশযয 

প্রকা রক্ষযনী। আফায ত্ত্বতত্ত্বন অত্ত্বস্তফাদী ত্ত্বল্পী। ঘকাযশণ ত্ত্বতত্ত্বন াশ্বত যাত্ত্বিয ফুশক অনন্ত ূশমবাদ প্রতযাা কযশত াশযন। 

ঘৌন্দমবয ফা আনন্দ দান াত্ত্বশতযয ভূর উশেয ফশরই াত্ত্বতয ুন্দয। জজব ান্তাানা একদা ফশরত্ত্বছশরন—„A object 

can‟t be beautiful if it can gives pleasures to nobody, a beauty to which all men are forever 

indifferent it is a contradiction in terms.” ত্ত্বকন্তু তাাঁশক ঘলমবন্ত স্বীকায কযশত  াত্ত্বতয ুন্দয এফং তায 

উশেয আনন্দ”“Thus beauty is constituted by the objectification of pleasure. It is pleasure 

objectified.” জীফনানন্দ কাফযযীয ত্ত্বনভবাশণ ভুিক্ষী ত্ত্বকন্তু আশফদশন হৃদফাতবাই তয।  

     অফয ত্ত্বতত্ত্বন কখশনাই ফশরনত্ত্বন ঘম জাত্ত্বত, ভাজ ফা ভানুশলয চরত্ত্বত ভযাগুশরা কাশফয প্রকাত্ত্বত শফ ন। ঘই কাযশণই 

তায কত্ত্বফতা ভকার ত্ত্বফশলবাশফ উত্ত্বস্থত শশছ। ত্ত্বফশশ্বয ফহু ঘেষ্ঠ কাশফযয ভশধযই ভকারীন ভযা দারুণবাশফ ত্ত্বচত্ত্বিত 

শশছ তফু ঘলমবন্ত ঘগুত্ত্বর কাফয শশছ। T.S. Eliot এয The waste land ঘতা এইযকভ ধযশণয কত্ত্বফতা, 

যফীন্দ্রনাশথয ‘ফুদ্ধবত্ত্বি’ ত্ত্বকংফা ‘নজরুশরয ত্ত্বফশরাী’” এফই ঘকান না ঘকান ভযায প্রকা তফু এগুশরা ঘলমবন্ত 

আনন্দদান কযশত ঘচশশছ। আশর কত্ত্বফ তশিয ৃঙ্খরা ঘথশক ভুি থাকশত ঘচশশছন ঘকননা তশিয ৃঙ্খর থাকশর 

স্বত্ফূূরতবতা প্রকাশ ফাধাদান কশয আশ না। অথচ কাশফযয স্বচ্ছতা না শর ািশকয শক্ষ কাশফযয াি গ্রণ ম্ভফ ন। 

যফীন্দ্রনাথ ফশরত্ত্বছশরন ‘কশর তি ফুত্ত্বঝশত াশয না, কশর কর বাফ ফুত্ত্বঝশত াশয না।‛ ঘই কাযশণ কত্ত্বফ স্পষ্টতা থাকা 

দযকায। অথবাৎ ািশকয হৃদশ ঘম কত্ত্বফতা আশফগ  অনুবূত্ত্বত বতযী কশয ঘই কত্ত্বফতাই ািকশক আকলবণ কশয। ত্ত্বভতরিন 

ভাশয ফশরশছন” “The essential quality of good writing is precision; that must be kept at its maximum, 

and the writer who sacrifices one percent of precision for a gain of hundred percent in music on the 

downwarot path”  
প্রাফত্ত্বন্ধক কত্ত্বফতা  শদযয ীভানা ত্ত্বনধবাযণ কশযশছন অতযন্ত শচতনবাশফ। তাাঁয ভশত যীয ফা কাফযশদ ত্ত্বনশ মাযা ভাথা 

ঘাভান তাযা আশর দযযচনা কশযন ঘকননা ঘকান ত্ত্বফশল ভতফাদশক ছশন্দ ঘপরশরই তা কত্ত্বফতা া ম্ভফ ন। ত্ত্বকন্তু কত্ত্বফ 

ভতফাদশক গ্রণ কশয ঘগুত্ত্বর আত্মস্থ কশয কল্পনা  আশফশগয দ্বাযা ভৃদ্ধ কশয তাশক প্রকা কশয। ফবিই একিা 

ুাভঞ্জযতা থাশক কত্ত্বফতায যশত যশত। াভঞ্জয থাশক ফশরই ঘগুশরা ািকশক ীড়া ঘদ না ঘগুশরা এক ত্ত্বফশুদ্ধ 

আনন্দদান কশয থাশক। শদযয ঘ ক্ষভতা নাই। থাকশর কত্ত্বফতায ভশতা ত্ত্বফশুদ্ধ আনন্দ দান কযশত াশয না। এজনযই 

ঘপ্রশভন্দ্র ত্ত্বভি ফশরত্ত্বছশরন “  
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 ‚জীফন ভাশন বজফয নীত্ত্বতয দায।  

 বুশর জ্বশর িা বদফয দীত্ত্বপ্ত, ঊত্ত্বভবর উলা,  

 বাশঙ বাশঙ ফুত্ত্বঝ প্রাণ ৃঙ্খশর অন্ধ অনুপ্রা।‛ 
 

তশি ফন্ধনভুত্ত্বিয আকাঙ্খাই কত্ত্বফয অত্ত্ববশপ্রত জীফনানন্দ তশি ফাইশয এশ ভুত্ত্বি ঘশত ঘচশশছন। এখশনই ত্ত্বফজ্ঞাশনয ফা 

ইত্ত্বতাশয শঙ্গ াত্ত্বশতযয াথবকয। যফীন্দ্রনাথ শুধু তথয ঘথশক কাফযশক ভুি কযশত ঘচশত্ত্বছশরন তাই ন কত্ত্বফতায ছশন্দারূ 

ঘথশক কাফযশক ভুি কযশত ঘচশত্ত্বছশরন। ঘকাযশণই ত্ত্বতত্ত্বন ‘ফরাকা’ কাফযগ্রশন্থ ‘ভুিক’ ছন্দ প্রশাগ কশযত্ত্বছশরন। ‘ত্ত্বল্পীয 

স্বাধীনতা’ না থাকশর মথাথব ত্ত্বল্প ৃত্ত্বষ্ট শত াশয না। কত্ত্বফয শঙ্গ ত্ত্বফজ্ঞান গশফলশকয এখাশনই াথবকয স্কি ঘজম্ শয অত্ত্ববভত 

এখাশন প্রত্ত্বনধান ঘমাগয।” “The Scientific judgment must step in; where upon the artist in the cretic is 

displayed by the scientist, equipped well a bristling away of arguments to show why this poem play 

a morel deserves admiration of the reverse  আশর াত্ত্বশতযয ফাণীই স্বম্বযা। কত্ত্বফ প্রাফত্ত্বন্ধক ঘকথাই ফরশত 

ঘচশশছন। ‚আত্ত্বভ ফরশত চাই না ঘম, কত্ত্বফতায ভাজ ফা জাত্ত্বত ফা ভানুশলয ভযাখত্ত্বচত অত্ত্ববফযি ঘৌন্দমব শফ না। তা শত 

ফাধা ঘনই। অশনক ঘেষ্ঠ কাফযই তা শশছ। ত্ত্বকন্তু ঘ ভস্ত ত্ত্বচন্তা, ধাযণা, ভতফাদ ভীভাংা কত্ত্বফয ভশন প্রাক কত্ত্বল্পত শ 

কত্ত্বফতায কিারশক মত্ত্বদ ঘদ ত্ত্বদশত চা ত্ত্বকংফা ঘই ঘদশক ত্ত্বদশত চা মত্ত্বদ আবা তাশর কত্ত্বফতা ৃত্ত্বষ্ট না-দয ত্ত্বরত্ত্বখত  

ভাি। ”ত্ত্বিক ফরশত ঘগশর শদযয আকাশয ত্ত্বদ্ধান্ত ভতফাদ  ত্ত্বচন্তাপ্রত্ত্বিা াা মা শুধু। ত্ত্বকন্তু আত্ত্বভ আশগই ফশরত্ত্বছ কত্ত্বফয 

প্রণারী অনযযকভ, ঘকাশনা প্রাক ত্ত্বনত্ত্বদবষ্ট ত্ত্বচন্তা  ভতফাশদয জভাি দানা থাশক না কত্ত্বফয ভশন-ত্ত্বকংফা থাকশর ঘগুশরাশক ম্পূণব 

ত্ত্বনযস্ত্র কশয থাশক কল্পনায আশরা  আশফগ, কাশজই ত্ত্বচন্তা  ত্ত্বদ্ধান্ত প্রশ্ন  ভতফাদ প্রকৃত কত্ত্বফতায ুন্দযীয কিাশক্ষয 

ত্ত্বছশন ত্ত্বযা, উত্ত্বযা  যশিয কত্ত্বণকায ভশতা রুত্ত্বকশ থাশক ঘমন। শুত্ত্বকশ থাশক ত্ত্বকন্তু ত্ত্বনত্ত্বফষ্ট ািক তাশদয ঘ ংস্থান 

অনুবফ কশয ফুঝশত াশয ঘম তাযা ঙ্গত্ত্বতয ত্ত্ববতয যশশছ। অংত্ত্বস্থত ীড়া ত্ত্বদশচ্ছ না; কত্ত্বফতায ত্ত্ববতয আনন্দ াা মা, 

জীফশনয ভযা ঘঘারা জশরয ভূত্ত্বলকাঞ্জত্ত্বরয ত্ত্ববতয ফাত্ত্বরকায ভশতা স্নান না কশয ফযং ঘমন কশয আন্ন নদীয ত্ত্ববতয ত্ত্বফশকশরয 

াদা ঘযৌশরয ভশতা; ঘৌন্দমব  ত্ত্বনযাকযশণয স্বাদ া।‛ ফস্তুত্ প্রাফত্ত্বন্ধক এখাশন ফশচশ ঘফত্ত্ব ত্ত্বফরুদ্ধাচাযণ কশযশছন 

ভতফাদ ুষ্ট াত্ত্বতযশক তাাঁয ভশত”  

১) ভতফাদ প্রকা ফা প্রচায কযায উশেয ত্ত্বনশ কত্ত্বফতা ঘরখায ঘচষ্টা কযশর তা কত্ত্বফতা শফ না। ঘত্ত্বি শফবাচ্চ শদযয 

স্তশয ঘৌাঁছুশত াশয।  

২) ভতফাদ থাকশর তা কত্ত্বফতায বাশফয শঙ্গ এভনবাশফ অত্ত্বস্থভজ্জা ত্ত্বভশ থাকশফ মাশক ৃথকবাশফ ঘচনা মাশফ না 

অথচ শচতন ািক অনাাশই ঘই স্বাদ ঘশত াশয।  

৩) বাফ  কাফযযীশযয শঙ্গ ভতফাদ ম্পূণব াভঞ্জযূণব  ঙ্গত্ত্বত ূণববাশফ ত্ত্বভশ থাকশফ।  

৪) এই বাশফ ৃষ্ট মত্ত্বদ ীড়া না ত্ত্বদশ আনন্দ দান কশয তশফই তা কত্ত্বফতায স্তশয উন্নীত শত াশয।  
 

     এ ীভাশযখা অফয ভাকবী তাত্ত্বিক াত্ত্বত্ত্বতযকশদয শক্ষ ঘভশন ঘনা ম্ভফ ন। তাশদয ভশত াত্ত্বশতয তি থাকশফ 

এই তি াভাত্ত্বজক দাফদ্ধতাশকই প্রকা কশয। মাাঁশক তাযা ‘কত্ত্বভিশভি’ নাভ ত্ত্বদশশছন। ত্ত্বকন্তু কত্ত্বফ ত্ত্বনত্ত্বদ্ববধা ভতফাদভূরক 

াত্ত্বতযশক খফব কশয শদযয স্তশয নাত্ত্বভশ এশনশছন। „Poem‟  „Poetry‟ েদুত্ত্বি ঘমভন ইংশযত্ত্বজ াত্ত্বশতয ত্ত্ববন্ন তাৎশমব 

ফযফহৃত  ঘতভনই কত্ত্বফ ‘দয’  ‘কত্ত্বফতা’ এই দুত্ত্বি অশথব আরাদা ভািা ফযাখযা কশযশছন। ফাস্তত্ত্বফকই মাযা অত্ত্বস্তফাদী 

(Existentialism) তাযা ভুখযত্ আনন্দফাদী। Play theoryয ভশতা এযা ঘকফর ঘখরায আনন্দ খুাঁশজ া ৃত্ত্বষ্টয ভশধয। 

যফীন্দ্রনাথ এই ঘখরাতশি ত্ত্বফশ্বাী ত্ত্বছশরন। ঘখরায ভুখয উশেয আনন্দদান। াত্ত্বশতযয ভুখয উশেয আনন্দদান। প্রাফত্ত্বন্ধক 

জীফনানন্দ দা ঘকফর আনশন্দয জনযই াত্ত্বতয ৃত্ত্বষ্ট কশযশছন এফং ঘত্ত্বিশকই কত্ত্বফতায অনযতভ প্রাথত্ত্বভক তব ফশর ঘভশন 

ত্ত্বনশশছন। ঘফশনশদশত্তা ঘিাশচ এই ত্ত্বফলশ একফায ফশরত্ত্বছশরন” “Art is essentially, free from practical interest 

… because in art there is no suppression of any interest at all, rather art gives all our interests 

simultaneous free play in the image. It is only in this why that the individual image, transcending the 

particular and acquiring a value of totality becomes concretely individual.”  প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ ভনশন 

ঘযাভাত্ত্বিক ত্ত্বছশরন ঘইকাযশণ ত্ত্বতত্ত্বন কত্ত্বফতাশক ফযত্ত্বিভশনয প্রকা ত্ত্বাশফ ঘদশখশছন। ত্ত্বকন্তু ত্ত্বতত্ত্বন এত্ত্বরি, এজযাাউি ভশন 

কযশতন কাফয ফযত্ত্বিভশনয ৃত্ত্বষ্ট শর তা কখশনা ত্ত্বনযািীন না। কাফয ফবদাই ফযত্ত্বিভশনয ত্ত্বনযাি ৃত্ত্বষ্ট। তায ভশত 

Impression and experience which are important for the man may take no place in the poetry, and 
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those which become important in the poetry may play quite a negligible part in the man, the 

personality” প্রকৃতশক্ষ কত্ত্বফতায আশফগ  অনুবূত্ত্বতয শঙ্গ কত্ত্বফয ত্ত্বনজ জীফশনয শঙ্গ ঘতভন ম্পকব ঘনই। কত্ত্বফ স্বকী দৃত্ত্বষ্ট 

ত্ত্বনশ ভাজ  জীফনশক প্রতযক্ষ কযশর কত্ত্বফতায ভশধয কত্ত্বফভশনয আশফগ  অনুবূত্ত্বতয ঘফাধ প্রকা া। ঘই কাযশণই 

ত্ত্বফজ্ঞাশনয ত্ত্বনযশক্ষতায শঙ্গ াত্ত্বশতযয ত্ত্বনযশক্ষতায তপাৎ আশছ। এত্ত্বরি ঘকথা ফশরশছন”“When a poet‟s mind 

is perfectly equipped for its work. It is constantly amalgamating desperate experience; the ordinary 

man‟s experience is chaotic, irregular, and fragmentary.” প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ অশনক কত্ত্বফতাশতই T.S. Eliot

এয কত্ত্বফতায  বাফধাযা গ্রণ কশযশছন আফায এত্ত্বরশিয ভশতাই ত্ত্বতত্ত্বন আধুত্ত্বনক ঘযাভাত্ত্বিক। পশর তাাঁয ভশধয মুগশচতনতা 

থাকা শি ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বনযাি ত্ত্বল্পী নন। ঘই কাযশণই ত্ত্বতত্ত্বন এত্ত্বরশিয কাশছ না ত্ত্বগশ ইশিএয কাশছ ঘমশত ফশরশছন, 

ঘমশয ফশরশছন ফাগবা’য কাশছ। অথবাৎ ঘরাকত্ত্বক্ষা দাশনয ফযাাযত্ত্বিশক ত্ত্বতত্ত্বন াত্ত্বশতয ঘভশন ত্ত্বনশত াশযন ত্ত্বন। ‚মাাঁযা ফরশত 

চান ঘম কত্ত্বফতায ত্ত্ববতয প্রথভ প্রধান দবনী ত্ত্বজত্ত্বন ত্ত্বকংফা ঘৌন্দশমবয শঙ্গ একাত্ম শ ঘৌন্দশমবয ভশতাই প্রধান ত্ত্বজত্ত্বন শচ্ছ 

ঘরাকত্ত্বক্ষা ফা দবন ফা নানাযকভ ভযায উদ্ঘািন তাাঁশদয আত্ত্বভ একথা ফরশত চাই ঘম ম্নু ঘম অননত্ত্বতাত্ত্বক তােীশতই 

প্রথভ ঘাক না ঘকন একিা ত্ত্বফশল য ৃত্ত্বষ্ট কযর মা দবন ফা ধভব ফা ত্ত্বফজ্ঞাশনয য ন মাশক ফরা র কাফয (ফা ত্ত্বল্প) মায 

কতকগুত্ত্বর নাথয দ্ধত্ত্বত  ত্ত্বফকা যশশছ; মায আস্বাশদ আভযা এভন একিা তৃত্ত্বপ্ত াই, ত্ত্বফজ্ঞান ফা দবন এভন কী ধশভবয 

আস্বাশদ মা াই না এফং ধভব ফা দবশনয ত্ত্ববতয ঘম তৃত্ত্বপ্ত াই কাশফযয ত্ত্ববতয অত্ত্বফকর তা াইনা‛ অথবাৎ প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন 

কশযন ঘম কাফয কখশনা ঘরাকত্ত্বক্ষা দান ফা দবন ত্ত্বফজ্ঞানশক প্রকা ফা প্রচায কযায জনয ত্ত্বরত্ত্বখত  না। কাশফযয য ম্পূণব 

আরাদা এখাশন প্রাফত্ত্বন্ধক ংস্কৃত অরিায াশস্ত্রয কাফয ত্ত্বফলত্ত্বিশক ত্ত্ববন্নবাশফ ফযাখযা কশযশছন। প্রকতৃশক্ষ কাশফযয প্রধান 

ত্ত্বজত্ত্বন ‘য’, মা ধভব ফ দবশনয ভশধয াা ম্ভফ ন। ঘফাধ  এত্ত্বযষ্টির এই কাযশণই কাশফয ইত্ত্বতাশয ঘচশ 

অশনকশফত্ত্ব গুরুত্ব আশযা কশযশছন। তাাঁয বালা”“Poetry is the higher and more philosophical than history” 

ংস্কৃত আরিাত্ত্বযশকযা ভশন কযশতন কাশফযয রাফণয অশরৌত্ত্বকক আনন্দদান কশয ািকশক আশর প্রাফত্ত্বন্ধক ঘকান াধাযণ 

ফযফাত্ত্বযক ম্পশকব ঘদখশত যাজী নন ত্ত্বতত্ত্বন ভশন কশযন কাফয অনতুকী আনন্দ জাত এখাশন ঘকান ভতফাদ ঘরাকত্ত্বক্ষা প্রবৃত্ত্বত 

াধাযণ ভযা থাকা উত্ত্বচৎ ন। ফাস্তত্ত্বফকই তাই A.C. Bradley তাাঁয „Poetry for Poetry Sake‟ গ্রশন্থ ত্ত্বতত্ত্বন content 

„Form‟ ঘক ৃথক কশয ঘদখাশত চানত্ত্বন। ঘকননা কত্ত্বফ  কত্ত্বফতা প্রাই ভাথবক শ শি। ঘগযশি ফশরত্ত্বছশরন “ The 

beautiful is higher than the good, the beautiful includes in if the good.” প্রাফত্ত্বন্ধশকয ভশত ভতফাদ প্রচায কযা 

মত্ত্বদ কত্ত্বফয রক্ষয  তাশর তায কত্ত্বফতা দবন জাতী ত্ত্বফলশয শঙ্গ ভান শ শি। ঘকননা দবশনয উশেয ভতফাদ 

প্রচায কযা ঘরাকত্ত্বক্ষা দান কযা। পশর ভতফাদ প্রচাযক কত্ত্বফয ‘স্বকী ত্ত্বত্ত্বদ্ধয’ ঘকান অফকা ঘনই কত্ত্বফয ভশত প্রশাজন ঘনই 

ঘকননা ভতফাদ প্রচায কযায ভ কত্ত্বফ ত্ত্বনশদবত্ত্বত Individual Talent প্রকা া না তাই ভতফাদ কখশনা াত্ত্বশতযয 

মবাশ উন্নীত শত াশয না। Howard Fast তাাঁয ফহুশ্রুত „Literature & Beauty‟ গ্রশন্থ ফশরশছন „The standard 

for realism is the distillation of the objective truth whether in the general or in the specific not the 

particular style a form which the writer may choose‟ ফস্তুত্ প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন কত্ত্বফতা ঘরখায জনয ঘকান 

কষ্টকল্পনা, ভতফাশদয আত্ত্বধকয থাকা এশকফাশযই উত্ত্বচৎ ন। কতকিা A.C. Bradleyয ভশতা „Poetry for poetry sake‟ 

এয ভশতাই ফযায। কত্ত্বফতা ঘকফর কত্ত্বফতায জনযই ৃত্ত্বষ্ট । ঘইকাযশণই The red ore watts Dunton কত্ত্বফতায ংজ্ঞা 

ত্ত্বনণব কযশত ত্ত্বগশ ফশরত্ত্বছশরন “Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the human mind 

in emotional and rhythmical language” জীফনানন্দ শতা Absolute Poetry ফরশত এবাশফ ফত্ত্ব্ফশঙয কথা 

ফরশত চানত্ত্বন। ত্ত্বকন্তু ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বফশ্বা কযশতন কত্ত্বফতায ভশধয Concrete and artistic expression‟ না থাকশর কত্ত্বফতা 

া ম্ভফ ন। এই Concrete and artistic ঘছাাঁা দবশনয ভশধয ঘতভনবাশফ ঘদখা মা না। মাশক প্রাফত্ত্বন্ধক ‘ত্ত্বচন্তা  

অত্ত্ববজ্ঞতায স্বতন্ত্র াযফত্তা’ ফশরশছন ঘত্ত্বি থাশক না। এই কাযশণই প্রাফত্ত্বন্ধক দৃঢ়তায শঙ্গ ফশরশছন”‘দবন ফা ভাজ ংস্কায 

ফা ভানুশলয কভব  ভনশনয জগশত অনয ঘকান ত্ত্বফকাশয ত্ত্ববতয এই কল্পনা এফং কল্পনায ত্ত্ববতশয ত্ত্বচন্তা  অত্ত্ববজ্ঞতায ত্ত্বিক 

এই ধযশণয াযফত্তা ঘনই’।  
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(ফব-২) 

     প্রাফত্ত্বন্ধক দবশনয শঙ্গ কত্ত্বফতায াথবকয কযশত ত্ত্বগশ ঘদশখশছন কত্ত্বফতা  দবন উবশই অংতশক্ষ জীফশনয নানান 

ভযাশক উদ ঘািন কশয থাশক। ত্ত্বকন্তু দযশন ঘমবাশফ জীফন ভযা ত্ত্বচত্ত্বিত  কত্ত্বফতা ঘতভনবাশফ া ফাঞ্ছনী ন। 

দবশন ত্ত্বনযশক্ষতা কশিায বাশফ ফাস্তফ। কত্ত্বফতা ফাস্তফ তশফ তা কল্পনায ভধয ত্ত্বদশ ৃত্ত্বষ্ট শফ। কত্ত্বফয ভশত ঘৌন্দমবশফাধ 

ৃত্ত্বষ্টই কাশফযয উশেয এফং এই ঘৌন্দমব ৃত্ত্বষ্ট আনশন্দয ূচনা ঘিা। মা কাশফযয চযভ ত্ত্বযণত্ত্বত ফরা চশর। ঋত্ত্বল েীঅযত্ত্বফন্দ 

কতকিা এইযকভ ঘবশফত্ত্বছশরন” “Just as technique is not all, so even Beauty is not all in Art. Art is not 

only technique or form of Beauty, not only the discovery or the expression of Beauty-it is a self-

expression of consciousness under the conditions of aesthetic vision and a perfect execution or to 

put it otherwise, there are not only aesthetic values, but life values, mind values, soul values that 

enter into art.” অথবাৎ ঋত্ত্বল অযত্ত্বফন্দ ঘমভন করানকফরযফাদীশদয ভতাদবশক ঘভশন ত্ত্বনশ াত্ত্বশতযয ত্ত্বফলফস্তুয 

ত্ত্বদকত্ত্বিশক গুরুত্ব আশযা কশযশছন ত্ত্বিক ঘতভত্ত্বন বাশফই প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ দা ত্ত্বফলফস্তুশক উশক্ষা কশযনত্ত্বন। তশফ 

ত্ত্বতত্ত্বন কত্ত্বফতায ত্ত্বফলফস্তুয স্বত্ফূূরতবতাশকই ত্ত্বচত্ত্বিত কশযশছন এফং আনন্দ ঘৌন্দমব ৃত্ত্বষ্ট ফযতীত কত্ত্বফতায আয ঘকাশনা 

উশেযশকই ত্ত্বতত্ত্বন আন ত্ত্বদশত চানত্ত্বন। ঘই কাযশণই ত্ত্বতত্ত্বন দবশনয ভশধয জ্ঞান প্রতযক্ষ কশযশছন অথবাৎ দবন ঘকফর আভাশদয 

ত্ত্বঞ্চত জ্ঞানবািাযশক ভৃদ্ধ কশয হৃদশফাধশক জাগ্রত কশয না। কত্ত্বফতায আশফদন হৃদ ত্ত্বদশ, ঘফাধ ত্ত্বদশ। তাই কত্ত্বফতায 

আশফদন অতযন্ত ূক্ষ্ম  ঘৌন্দমবভ।  

     প্রাফত্ত্বন্ধশকয ভশত কত্ত্বফ ৃত্ত্বথফীশত খুফ অল্প ংখযা ৃত্ত্বষ্ট । কত্ত্বফয এই অল্পংখযা ফাদ ত্ত্বদশর ফাকী কত্ত্বফতা আশর 

উকত্ত্বফ। অথবাৎ ‘কত্ত্বফয দৃ’। (অফযীবাফ ভা) আশর কত্ত্বফ ফরশত ত্ত্বতত্ত্বন এভন এক উচ্চভাশগবয ঘরখকশদয ফুত্ত্বঝশশছন 

মাযা ত্ত্বনশজ ঘথশকই ত্ত্বদ্ধ। তাই ঘকান ঘরখক মত্ত্বদ একাত্ত্বধক ত্ত্বফল ত্ত্বনশ ত্ত্বচন্তাবাফনা কশয তাশর ঘ ত্ত্বত্ত্বদ্ধ রাব কযশত াশয 

না। উকত্ত্বফযা ফযাচীয ভশতা ফত্ত্বদশক দক্ষ ফশর কত্ত্বফতায ত্ত্বফত্ত্বচি যঙ তাশত থাশক ঘরখক একথা ফরায অথব আশর এই 

জাতী কত্ত্বফশদয তীব্র ফযঙ্গ কশযশছন। অথবাৎ কত্ত্বফয প্রত্ত্বতবা শত শফ ঘভৌত্ত্বরক এই ঘভৌত্ত্বরকত্বই তায ঘেষ্ঠত্ব এফং 

তুরনাভূরকবাশফ তা ত্ত্বদ্বতী স্তশযয কত্ত্বফশদয ঘথশক ৃথক কশয যাশখ। ঘক্সীাশযয নািক এক অশথব ভনস্তাত্ত্বত্বক ধাযণায 

পর। ত্ত্বকন্তু ত্ত্বতত্ত্বন ঘমবাশফ তাশক ঘদশখশছন তা একজন বফজ্ঞাত্ত্বনশকয দৃত্ত্বষ্টশত ন, একজন ঘভৌত্ত্বরক াত্ত্বত্ত্বতযশকয দৃত্ত্বষ্টশত। তাই 

মত্ত্বদ তাাঁশক যানী এত্ত্বরজাশফশথয ভাজফযফস্থা ত্ত্বকংফা ইংরশিয তৎকারীন যাজনীত্ত্বত ত্ত্বনশ প্রশ্ন কযশত ফা ফিৃতা ত্ত্বদশত ফরা ত। 

তাশর ত্ত্বতত্ত্বন কখশনাই াযফত্তা অজবন কযশত াযশতন না ফযং একধযশণয ক্ষাত্ত্বতত্ব  ভতাদব ঘথশক ঘমত ত্ত্বনযশক্ষ ফায 

ুশমাগ খুফ কভ থাকত। অথচ প্রাফত্ত্বন্ধশকয ভশত াত্ত্বশতয ত্ত্বনযশক্ষ থাকা একান্ত দযকায। ত্ত্বনযশক্ষ াত্ত্বতয দীঘবজীত্ত্বফ  আয 

ভতফাদুষ্ট াত্ত্বতয ক্ষণস্থাী  একথা ূশফবই প্রাফত্ত্বন্ধক ফশরশছন। কত্ত্বফ এত্ত্বরি একদা ফশরত্ত্বছশরন No art is more 

stubbornly national than poetry”. ভতফাদুষ্ট াত্ত্বতয এই স্তশয ঘৌাঁছুশত াশয না। এই গুণগুত্ত্বর ত্ত্বছর ফশরই 

প্রাফত্ত্বন্ধশকয ভশত ঘক্সীায, যফীন্দ্রনাথ এাঁযা মথাথব কত্ত্বফ শত ঘশযশছন। তাাঁয ভশত বফষ্ণফমুগ ঘথশক আজ মবন্ত 

যফীন্দ্রনাশথয ভশতা ঘকান কত্ত্বফ জন্মগ্রণ কশযনত্ত্বন। এয কাযণ অনুন্ধান কযশত ত্ত্বগশ ঘরখক ফশরশছন যফীন্দ্রনাথ ঘকফর 

ত্ত্বশল্পয জনযই ত্ত্বল্পচচবা কশযশছন। তাই ঘরখশকয অত্ত্ববভত র”‚অনয ভস্ত প্রত্ত্বতবায স্বকী ত্ত্বফকা ফায ম্পূণব ম্ভাফনা 

ঘই ত্ত্বশল্পয যাশজযই তাাঁশক খুাঁজশত শফ; ঘখাশন দবন ঘনই, যাজনীত্ত্বত ঘনই, ভাজনীত্ত্বত ঘনই, ধভব ঘনই ত্ত্বকংফা এই ফই 

যশশছ ত্ত্বকন্তু তফু এ ভস্ত ত্ত্বজত্ত্বন ঘমন এ ভস্ত ত্ত্বজত্ত্বন ন আয; এ ভস্ত ত্ত্বজত্ত্বনশয ম্পূণব াযফত্তা  ফযফাত্ত্বযক অনযানয 

ভনীলী  কভবীশদয াশত ঘমন ” কত্ত্বফয াশত আয ন।‛ ফযং প্রাফত্ত্বন্ধশকয এই ভন্তশফয ত্ত্বকছুিা স্বত্ত্বফশযাধ যশশছ। ত্ত্বকন্তু তাাঁয 

শঙ্গ ভন্তফযত্ত্বি মথাথব। ঘকননা াত্ত্বত্ত্বতযশকয ভশধয ঘকান ত্ত্বফশশ্বয না থাকশর ভাজ, ভনস্তত্ব, যাজনীত্ত্বত ফই থাকশফ তশফ তা 

ফা প্রতযক্ষ ন। কত্ত্বফয আত্মীকযশনয ক্ষভতা তা দ্রুত ফদশর স্বকী প্রত্ত্বতবা তা ঘৌন্দমব ৃত্ত্বষ্টশত ক্ষভ শফ। কল্পনা কাশফযয 

জননী তাশক ছাড়া কাফযযচনা ম্ভফ ন। প্রাফত্ত্বন্ধশকয ভশত ‚কাফযজগশত কল্পনা ভনীলায ভুত্ত্বি ঘনই‛ এফং তায প্রশাজন 

ঘনই ুতযাং কল্পনা ত্ত্ববন্ন কত্ত্বফয শক্ষ কাফযযচনা কযা ম্ভফ ন।  

     এখন প্রশ্ন তাশর ত্ত্বক কত্ত্বফ ফাস্তফত্ত্বফচুযত। ফাস্তশফয ঘকান ধাযণা ত্ত্বক কত্ত্বফয ভশন থাকশফনা? এয উত্তশয প্রাফত্ত্বন্ধক 

জাত্ত্বনশশছন ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বফশ্বা কশযন এফং কাশফযয শঙ্গ জীফশনয ম্বন্ধ আশছ ত্ত্বকন্তু ঘই ধাযণা এভন বাশফ থাশক মা প্রচ্ছন্ন 

এফং অন্তত্ ঘই ঘক্ষশি ভুখয ন। তশফ কত্ত্বফয শক্ষ ঘমভন জীফনশক উশক্ষা কযা ম্ভফ ন জীফনশক ফাদ ত্ত্বদশ ঘতভত্ত্বন 

কাফযযচনা ম্ভফ ন। যফীন্দ্রনাথ কতকিা এইযকভই ফশরত্ত্বছশরন”‘াত্ত্বতযযচনা ত্ত্বফল ভানফ হৃদ  ভানফ চত্ত্বযি। ুতযাং 

জীফনশক ফাদ ত্ত্বদশ কখশনাই াত্ত্বতযযচনা ম্ভফ ন। ফাস্তফ ত্ত্বফচুযত াত্ত্বতয মথাথব াত্ত্বতয ন। T.S. Eliot একদা 







জীফনানন্দ দাশয নন্দনতাত্ত্বিক কাফযবাফনা            ুান্ত ঘঘাল 
 

Volume-I, Issue-VIII                                                    September 2015                            8 

ফশরত্ত্বছশরন „The poetry of a people takes its life form the speech and in form gives life to it and 

repression highest point of consciousness its eatest power of most delicate sensibility.” ফিশফযয 

উশেয ত্ত্ববন্ন শর কত্ত্বফতা জীফশনয উত্ত্বস্থত্ত্বতশক স্বীকায কযা শশছ। জীফন তাই াত্ত্বশতয থাকা দযকায। মত্ত্বদ আধুত্ত্বনক 

ফস্তুফবস্ব ভাজফযফস্থা ফযত্ত্বিজীফনশক প্রকাশ ফাধাদান কযশছ। এই কাযশণই চারব ভযগযান ফশরত্ত্বছশরন „An artist is not 

in the world to crucify humanity but to was its feet‟ আশর জীফন েত্ত্বি প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ দাশয কাশছ 

‘ফাস্তফতা’ ফা ‘Reality‟য ভাথবক শ উশিশছ। অথবাৎ ফাস্তফ জীফনই তাাঁয কাশছ জীফনংজ্ঞা নতুন ভািা া। প্রাফত্ত্বন্ধক 

আশগ ফশরশছন জীফন ফা ফাস্তফতা াত্ত্বশতয থাকা দযকায। তশফ তা আশত শফ অতীত  ফতবভান ম্পশকব গবীয 

অত্ত্ববজ্ঞতায ভধয ত্ত্বদশ। Howard Fast তাাঁয Literature & Reality গ্রশন্থ মথাথবই ফশরত্ত্বছশরন” “The only approach 

to truth is a historic one, an approach apprehends the phenomenon in terms of its part and its future.” 

ঘই কাযশণই প্রাফত্ত্বন্ধক ফশরশছন ঘম ফাস্তফতায কল্পনা অাভঞ্জয শর শফ না। ‘অংরগ্ন অফযফত্ত্বস্থত জীফশনয ত্ত্বদশক 

তাত্ত্বকশ কত্ত্বফয কল্পনা প্রত্ত্বতবা ত্ত্বকংফা ভানুশলয ইভাত্ত্বজশনন ম্পূণববাশফ তৃপ্ত  না’। অথবাৎ াধাযণ অশথব ঘম ফাস্তফশক 

ঘফাঝান  ঘই ফাস্তফ কত্ত্বফয রক্ষয ন। যাশভয জন্মস্থান ত্ত্বনশ অশমাধযায ঘচশ কত্ত্বফয ভশনাবূত্ত্বভ অত্ত্বধকতয ফাস্তফ। কত্ত্বফ 

জীফনানন্দ মখন কত্ত্বফতা যচনা কশযশছন তখন ত্ত্বতত্ত্বন কল্পনা ৃত্ত্বষ্ট া ফাস্তফশকই প্রাধানয ত্ত্বদশশছন। একদা যফীন্দ্রনাথ 

ডাডাইস্  ফা ডাডাফাদশক রক্ষয কশয ফশরত্ত্বছশরন ািক ভশন চভক রাগাশনাই এই ভতফাশদয উশেয। ফাস্তত্ত্বফকই ক্ষত্ত্বণশকয 

চভক াত্ত্বশতয জীফনানন্দ ঘভশন ত্ত্বনশত াশযনত্ত্বন। ঘইজনযই ত্ত্বতত্ত্বন ফাস্তফ েত্ত্বিশক আরাদা ভািা ফযফায কশযশছন মা 

আশর জীফন শেয ভাথবক। মত্ত্বদ তাাঁয াত্ত্বশতয ডাডাফাদ ফা যাফাস্তফফাশদয স্পব যশশছ তথাত্ত্ব ত্ত্বতত্ত্বন াত্ত্বতযশক 

স্বত্ফূূরতব ধাযা রাত্ত্বরত কশযশছন। মত্ত্বদ T.S. Eliot তাাঁয „The use of Poetry‟ গ্রশন্থ ফশরশছন” “The Poetry of a 

people takes its life from the people‟s speech and in form gives life to it and represents its highest 

point of consciousness, its eatest power and its most delicate sensibility” তথাত্ত্ব জীফনানন্দ এই ভতশক 

ুশযাুত্ত্বয গ্রণ কযশত াশযনত্ত্বন ভশন । তাই তাাঁয কাশছ কত্ত্বফতায ভুখয উশেয আনন্দ ত্ত্বাশফ ত্ত্বযগৃীত শশছ। কত্ত্বফতায 

ঘকান ত্ত্বনত্ত্বেবষ্ট রক্ষয থাকশর তা কত্ত্বফতায স্বচ্ছতা  স্বশতাফূূরতবতায ঘক্ষশি মথাথব ন। ত্ত্বফধাতায কত্ত্বফ ফাযফায গশড়ন  বাশঙন 

তাযযই ৃত্ত্বষ্ট  কত্ত্বফতায। ঘম কাযশণ ত্ত্বফৃঙ্খরা, অঙ্গত্ত্বত কত্ত্বফয কাশছ শ উশি এক এক ূণব ফা অখি শতযয স্বরূশ। 

কল্পনাই ফাস্তশফয খত্ত্বিত রূশক অখি রূশ প্রকা কশয। ‚ৃত্ত্বথফীয ঘেষ্ঠ কাফযই কত্ত্বফয কল্পনা প্রত্ত্বতবায ত্ত্বফচ্ছুযশণয ত্ত্বকংফা 

তায ৃষ্ট কত্ত্বফতায ত্ত্ববতয ঘ যকভ ঘকান রশক্ষযয প্রাধানয ঘনই।‛ কল্পনা ত্ত্বফরা ভৎ কত্ত্বফয রক্ষণ শর কত্ত্বফতায শঙ্গ ফযত্ত্বি 

 ভাশজয ম্বন্ধ থাশক ফশর প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন। মথা– 

১) বাঙাগড়ায ঘখরায ভাধযশভ ত্ত্বফৃঙ্খত্ত্বরত, অঙ্গত্ত্বতশক ূণবতা ত্ত্বদশ একিা ূণবতভ রূ বতত্ত্বয কশযন ভাশজয। ভানফ 

জীফশনয পশর ৃত্ত্বষ্ট  এক ুীভ আনন্দ।  

২) কত্ত্বফতায আশফদন হৃদশয কাশছ, হৃদ ািক মথাথব যস্বাদ খুাঁশজ াশফ। অথবাৎ উরত্ত্বি উরত্ত্বি ঘফাধ না থাকশর 

কত্ত্বফতায আস্বাদ কযা ম্ভফ ন।  

     প্রাফত্ত্বন্ধক ভাজ  জীফশনয শঙ্গ কত্ত্বফতায ত্ত্বনত্ত্বফড় ম্বশন্ধয কথা ভশন ঘযশখ কত্ত্বফতায াভাত্ত্বজক ফা অনযশকান প্রশাজন 

আশছ ত্ত্বকনা তা মাচাই কশয ঘদত্ত্বখশশছন। প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন কত্ত্বফতা ঘমভন ঘরখায জনয প্রত্ত্বতবায প্রশাজন  ঘতভত্ত্বন 

কত্ত্বফতা াি কযায জনয ািশকয প্রত্ত্বতবায প্রশাজন । তাই বাশরা ঘরখশকয ংখযা ঘমভন অপ্রতুর ঘতভত্ত্বন বাশরা ািক 

ৃত্ত্বথফীশত ঘফ কভ। যফীন্দ্রনাথ িাকুয ভশন কযশতন কশর তি ফুত্ত্বঝশত াশয না কশর কর বাফ ফুত্ত্বঝশত াশয না। 

ইাশত প্রভাণ , ঘরাশকয ঘমভন ফুত্ত্বদ্ধয তাযতভয আশছ ঘতভত্ত্বন বাফুকতায আশছ।‛ অথবাৎ জীফনানন্দ অগ্রজ কত্ত্বফয ধাযণায 

শঙ্গ একভত ঘালণ কশযন। জীফনানশন্দয কাফয দুরূ একথা তাাঁশক একাত্ত্বধকায শুনশত শত্ত্বছর। এ দুরূতা ঘমভন বালায 

ঘক্ষশি ত্ত্বছর ঘতভত্ত্বন অশনকভ বাফ অাভঞ্জযত্ত্বছর ফশর ভাশরাচকযা ভশন কযশতন। ত্ত্বকন্তু জীফনানন্দ ভশন কযশতন 

বাশরা ঘফাদ্ধা ািশকয ংখযা ভগ্র ৃত্ত্বথফীশতই ফড় কভ। উমুি ঘভধা না থাকায কাযশণই কত্ত্বফতা ফুঝশত অুত্ত্বফধা  

ািকশদয। আশর প্রথভ ত্ত্বফশ্বমুশদ্ধাত্তয আধুত্ত্বনক কত্ত্বফ ভাশজয অশনক কত্ত্বফয নাশভই দুশফাধবযতায অত্ত্ববশমাগ উিত। স্বং 

এজযা াউি ফা িভা ষ্টানব এত্ত্বরশিয ভশতা ত্ত্বফশ্বফত্ত্বন্দত কত্ত্বফযা ািক ভাশরাচকশদয কাশছ দুশফবাধয ত্ত্বছশরন। ভাশরাচক 

াববাডব যীড ফশরত্ত্বছশরন” “In order to remain faithful to the inner language form, the poetry must 

invent words and create images, he must mishandle and stretch meaning of word” অথবাৎ ঘেষ্ঠ 

কাফয শত শর ঘম স্পষ্ট শত শফ এ মুত্ত্বি ত্ত্বিক ন। যফীন্দ্রনাথ ঘকথা ভানশতন ‘প্রকৃত্ত্বতয ত্ত্বনভানুাশয কত্ত্বফতা ঘকাথা 







জীফনানন্দ দাশয নন্দনতাত্ত্বিক কাফযবাফনা            ুান্ত ঘঘাল 
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স্পষ্ট ঘকাথা অস্পষ্ট‛ ুতযাং জীফনানশন্দয ফিফয এই ফ ভাশরাচকশদয দূযফতবী ন। ফযং অশনক ঘক্ষশিই ভাথবক। এই 

কাযশণই ঊনত্ত্বফং, ত্ত্বফং তশক ঘমফ কাফয যত্ত্বচত শশছ ঘই ফ কাফয কত্ত্বফয ভশত গনািক ঘম ফুঝশফ এভন ধাযণা কযা 

াযকয। ঘকননা এই কাফয াি কশয ঘফাঝায জনয ঘম ঘভধা ত্ত্বি থাি দযকায াধাযণ ািশকয তা ঘনই। অন্ধকাশযয ভশধয 

থাকা প্রদীশক অদৃয ঘকান াত ত্ত্বযশ এশন নতুন আশরা প্রজ্জ্বরন কশয তখন প্রদীশয ঘৌন্দমবই ফদশর মা। প্রকৃত ািক 

অথফা কত্ত্বফ উবইশই মত্ত্বদ ৃত্ত্বষ্ট কযায ভশতা ক্ষভতায অত্ত্বধকাযী না  তাশর তাযা ঘকানত্ত্বদনই মথাথব কাফযযত্ত্বক ফ কত্ত্বফ শত 

াশয না। ঘই কাযশণ কত্ত্বফ ফশরশছন”‚াভত্ত্বগ্রকতা  ভীনতায গবীয ফযফায ঘমন ভুত্ত্বষ্টশভ দীত্ত্বক্ষশতয জশনয শুধু “ 

কশরয জশনয ন-অশনশকয জশনয ন।‛ প্রাফত্ত্বন্ধক ফযাফযই ফরশত ঘচশশছন ািক এফং ঘরখক উবশকই ঘফাদ্ধা শত শফ 

তশফই কাশফযয মথাথবতা ঘফাঝা মাশফ। ঘকননা কত্ত্বফশক স্থাীত্ব অজবশনয জনয ঘেষ্ঠ কত্ত্বফশত্বয প্রশাজন মা ত্ত্বদশ ৃত্ত্বথফীয ঘম 

ঘকান াত্ত্বশতযয শঙ্গ ভান্তযার বাশফ প্রত্ত্বতত্ত্বনত্ত্বধত্ব কযশত াশয। ঘইজনয ঘকান কত্ত্বফশক ‚তায প্রত্ত্বতবায কাশছ ত্ত্বফশ্বস্ত থাকশত 

শফ; শতা ঘকান একত্ত্বদন ৃত্ত্বথফীয ঘেষ্ঠ কত্ত্বফতায শঙ্গ তায কত্ত্বফতায প্রশাজন শফ ভস্ত চযাচশযয ভস্ত জীশফয হৃদ 

ভৃতুযীন স্বণবগবব পশরয ঘক্ষশত ফুনশনয জশনয।‛   

     ‘যফীন্দ্রনাথ  আধুত্ত্বনক ফাংরা কত্ত্বফতা’ ীলবক প্রফন্ধত্ত্বি ঘরখক ভকার  ত্ত্বচযকাশরয ত্ত্বযশপ্রত্ত্বক্ষশত যফীন্দ্রনাশথয াত্ত্বশতয 

ভূরযাণ। এই প্রফন্ধত্ত্বিয শঙ্গ ‘যফীন্দ্রনাথ  উত্তযাধক’ নাভক ফুদ্ধশদফ ফুয প্রফন্ধত্ত্বিয বাফ াদৃয যশশছ। প্রকৃতশক্ষ 

যফীন্দ্রনাথ একত্ত্বি মুগ  স্বতন্ত্র াত্ত্বশতযয নাভ। প্রাফত্ত্বন্ধক ূশফবই ফশরত্ত্বছশরন”‚বফষ্ণফ মুগ ঘথশক শুরু কশয আজ মবন্ত 

আভশদয কাশফযয ঘেষ্ঠ কত্ত্বফ শচ্ছন  যফীন্দ্রনাথ।‛ কত্ত্বফ তথা প্রাফত্ত্বন্ধক এই প্রফশন্ধ ফশরশছন ইদাত্ত্বনং কার ধশযই ৃত্ত্বথফীয ঘকান 

ঘদই এযকভ ঘরাশকাত্তয ুরুলশক ধাযণা কশয অথবাৎ যফীন্দ্রনাথ ঘম কাশফযয নৃত্ত্বত ঘ কথা প্রাফত্ত্বন্ধক কাভশনাফাশকয স্বীকায 

কশযশছন। ত্ত্বতত্ত্বন ভশন কশযন যফীন্দ্রনাথ ঘমবাশফ ফাংরাশদশয লী প্রকৃত্ত্বতয শঙ্গ ত্ত্বভশ আশছন আত্মায ঘত্ত্বনষ্ট শ আশছন তা 

অনয ঘকান ূশফবয ফা ভকাশরয ঘকান কত্ত্বফয ভশধয ঘদখা মাত্ত্বন। অফয ঘদখা ম্ভফ ত্ত্বছরনা ঘকননা অনযযা ঘকফর কত্ত্বফ 

যফীন্দ্রনাথ ভাকত্ত্বফ। এফং যফীন্দ্রনাশথয ভাকত্ত্বফত্ব অনয ঘকান কত্ত্বফশদয তুরযশমাত্ত্বগতা আশত াশয না।  যফীন্দ্রনাথ ঘমবাশফ 

ফাংরা াত্ত্বতয, বালা, ংস্কৃত্ত্বত  জীফনাদবনশক প্রকা কযশত ঘশযশছন ঘই প্রণারী ঘকফর প্রাচীন কত্ত্বফযা অনুযণ 

কশযত্ত্বছশরন। এখাশন প্রাচীন কত্ত্বফ ফরশত প্রাফত্ত্বন্ধক প্রধানত দুই কত্ত্বফশক ফুত্ত্বঝশশছন প্রথভজন ঘক্সীায ত্ত্বদ্বতীজন কাত্ত্বরদা। 

ূশফবয আশরাচনা ত্ত্বতত্ত্বন ঘক্সীাশযয কত্ত্বফশত্বয বফত্ত্বষ্টযগুত্ত্বর যফীন্দ্রনাশথয ভশধয ত্ত্বছর ফশর ভন্তফয কশযত্ত্বছশরন। ঘক্সীাশযয 

কাশফযয ‘াযফত্তায ঘম আশ্চমব ফযাক গবীযতা’ তা যফীন্দ্রনাশথয ভশধয দৃষ্ট । ফস্তুত্ ‚করশদশয াত্ত্বশতযই ঘদখা মা 

একজন ঘেষ্ঠতভ কত্ত্বফয কাশফয তাাঁয মুগ এভন ভানফী ূণবতা প্রত্ত্বতপত্ত্বরত  ঘম, ঘই মুশগয ইতস্তত ত্ত্বফত্ত্বক্ষপ্ত শথ ঘম ফ 

কত্ত্বফ ত্ত্বনশজশদয ফযি কযশত চান, বাশফ ফা বালা, কত্ত্বফতায ইত্ত্বঙ্গশত ফা ত্ত্বনত্ত্বত অশথব, ঘই কত্ত্বফশক এত্ত্বড়শ মাা তাশদয 

শক্ষ দু্াধয শ দাাঁড়া।‛ ফস্তুত্ যফীন্দ্রনাথ ফাংরা াত্ত্বশতযয ফবমুগ ত্ত্বযফযাপ্ত শ যশশছ তাই নতুন ঘকান কত্ত্বফ 

ঘমখাশনই কাফযযচনা শুরু করুকনা ঘকন তাশক অস্বীকায কযায উা ঘনই। াত্ত্বত্ত্বতযক ুনীর গশঙ্গাাধযা মথাথবই 

ফশরত্ত্বছশরন”‚ঘকান নফীন ঘরখক মত্ত্বদ ূচনাশফব যফীন্দ্রনাথশক অস্বীকায কশয ত্ত্বনজস্ব বালা ন্ধাশনয ঘচষ্টা না কশয, 

যফীন্দ্রনাশথই আপ্লুত শ থাশক ঘ অত্ত্বতভূখব। ত্ত্বযণত ফশ মত্ত্বদ ঘকান ঘরখক যফীন্দ্রনাশথয ঘথশক দূশয শয থাশক, 

তাাঁশক জীফনমাশনয ঙ্গী কশয না ঘন, তাশর ঘ আয ফড় ভূখব।‛ ফুদ্ধশদফ ফু ঘদশখত্ত্বছশরন যফীন্দ্রনাথশক উশক্ষা কশয 

কাফযযচনা কযা ঘকান কত্ত্বফয শক্ষই ম্ভফ ত্ত্বছর না। যফীন্দ্রনাশথয ঘভাত্ত্বনী ভাায ঘচাযা ফাত্ত্বরশত ঘলমবন্ত করশকই ডুফশত 

ত। প্রাফত্ত্বন্ধক জীফনানন্দ দা ভশন কশযন ঘকানত্ত্বদন যফীন্দ্রনাথশক ‘ত্ত্বডত্ত্বঙশ মাা’ ম্ভফ ন ঘকান নফীন কত্ত্বফয শক্ষ। 

কশলাশরয ঘরখক-ফৃশন্দয অন্ধ যফীন্দ্র ত্ত্বফশরা জীফনানন্দ ভথবন কযশত াশযন ত্ত্বন। ঘই কাযশণই এই আশন্দারনশক মথাথব 

আশন্দারন ফশর ভানশত যাজী ত্ত্বছশরন না। ঘকননা যফীন্দ্রনাশথয উত্ত্বস্থত্ত্বত ঘমখাশন অফযম্ভাফী ঘখাশন তাশক উশক্ষা কযা 

ঘকান আশন্দারন শত াশয না। এই কাযশণই ঘপ্রশভন্দ্র ত্ত্বভি ফা ফুদ্ধশদফ ফুয ভশতা ুত্ত্বিত াত্ত্বত্ত্বতযক ফাইশয যফীন্দ্র 

ত্ত্বফশযাত্ত্বধতা কযশর অন্তশয চযভবাশফ যফীন্দ্রবি ত্ত্বছশরন এফং তাাঁশদয াত্ত্বশতয যত্ত্বফন্দ্রনাশথয উত্ত্বস্থত্ত্বত অকশি স্বীকায 

কশযশছন। প্রাফত্ত্বন্ধক যফীন্দ্রনাথশক ঘকফর আধুত্ত্বনকতায প্রফতবক ফশরই ভশন কশযননা ফযং ত্ত্বচযন্তন আধুত্ত্বনক ফায ভস্ত 

গুণাফরী ত্ত্বতত্ত্বন রক্ষয কশযশছন। যফীন্দ্রনাথ িাকুশযয ভাভত্ত্বক ঘজযষ্ঠ কত্ত্বফ ঘদশফন্দ্রনাথ ঘশনয কত্ত্বফতা যফীন্দ্রনাশথয কত্ত্বফতা 

ৃত্ত্বষ্টয ূফবফতবী স্তশয গীত্ত্বতকত্ত্বফতায অূফব ুয শ্রুত শত্ত্বছর তাাঁয ‘অশাকগুচ্ছ’ প্রবৃত্ত্বত কত্ত্বফতা যফীন্দ্রনাশথয কাশছ অনযভািা 

এশনত্ত্বছর। ঘদশফন্দ্রনাশথয কাশফয অশনকভই যফীন্দ্রনাশথয উত্ত্বস্থত্ত্বত ঘনই। এিা রক্ষয কশয ভাশরাচক ক্ষুত্ত্বদযাভ দা 

ফশরশছন”‚ত্ত্বতত্ত্বন াভানযবাশফ, ত্ত্বফলফস্তুশত ঘকাথা ঘকাথা ভাি, কাফযানুবফ অনুযণ কযশত ঘচশত্ত্বছশরন, ত্ত্বকন্তু বঙ্গী 

ভধুূদনী শ তাাঁয একান্ত ত্ত্বনজস্ব। বনত্ত্বগবক ফস্তুশত ভানুশলয ফযফায আশযা কশয ফণবনা কযা তাাঁয জুত্ত্বড় ঘনই।‛ এই 
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বফত্ত্বষ্টযশক Personification ফশর। যফীন্দ্রঙ্গ রাব কশয যফীন্দ্র াত্ত্বশতযয ঘতভন প্রবাফ তাাঁয কাশফয ঘনই একথা 

ঐত্ত্বতাত্ত্বকবাশফ তয। ঘত্ত্বদকিাই জীফনানন্দ ফরশত ঘচশশছন। প্রাফত্ত্বন্ধক আয ভশন কশযন অতীশতয ফাংরা কাশফযয 

দুএকত্ত্বি ত্ত্বফত্ত্বষ্ট রক্ষণ ঘদখা ঘগশর তায ঘচশ ঘফত্ত্ব ঘদশফন্দ্রনাশথয কাশফয আা কযা মা না। ৃত্ত্বথফীশত ঘকান কত্ত্বফ ত্ত্বফশরা 

কযায অত্ত্ববপ্রা ত্ত্বনশ আশ না মুগ  ভকারীন ফাস্তফ ত্ত্বযভির তাশক ত্ত্বফশরা কযশত ফাধয কযা। ভাশরাচক প্রাফত্ত্বন্ধক 

ভশন কশযন এইবাশফই একজন কত্ত্বফয কাফাত্ত্বঙ্গক  কাফযবালা ত্ত্বফত্ত্বচি শ শি স্বাতন্ত্রয া। এই রূনফত্ত্বচি  স্বাতন্ত্রয ঘকফর 

কাশফযয ঘক্ষশিই ম্ভফ ফশর ভশন কশযন। কাফয আশর ভকারীন মুগ  জীফশনয প্রতয প্রত্ত্বতপরশন ৃত্ত্বষ্ট  মা অনয ঘকান 

কারুত্ত্বশল্পয শক্ষ অতখাত্ত্বন ম্ভফ  না। এই কাযশণই িভা োনব এত্ত্বরি কত্ত্বফতায কত্ত্বফয ভশধয ঘদশখত্ত্বছশরন মুগগত 

অত্ত্ববজ্ঞতায প্রাধানয। When a poet‟s mind is perfectly  equipped for its work. “It is constantly 

amalgamating desperate experience, the ordinary man‟s experience is chaotic, irregular, 

fragmentary.” কত্ত্বফতায ঘক্ষশি এই অত্ত্ববজ্ঞতা প্রধানত মুগগত অত্ত্ববজ্ঞতা, ভানফজীফন ভান ম্বশন্ধ অত্ত্ববজ্ঞতা। আধুত্ত্বনক 

কত্ত্বফতায উদ্ভশফয শ্চাশত কত্ত্বফশদয এই মুগগত অত্ত্ববজ্ঞতাই কাজ কশযত্ত্বছর ফশরই ভশন কশযন ত্ত্বতত্ত্বন। আধুত্ত্বনক কত্ত্বফতায ংজ্ঞা 

ত্ত্বনশদব কশয আফু ঈদ আুফ ফশরত্ত্বছশরন ” কাশরয ত্ত্বদক ঘথশক ত্ত্বফশ্বমুদ্ধ যফতবী বাশফয ত্ত্বদক ঘথশক যফীন্দ্রপ্রবাফভুি 

কত্ত্বফশদযই আধুত্ত্বনক কত্ত্বফ  তাশদয কত্ত্বফতাশক আধুত্ত্বনক কত্ত্বফতা ফরা ঘমশত াশয। ত্ত্বকন্তু ‘আধুত্ত্বনক কাশরয কত্ত্বফ শরই আধুত্ত্বনক 

কত্ত্বফ  না।’ তাই ভানত্ত্বকতায আধুত্ত্বনকতাই ঘেষ্ঠ আধুত্ত্বনকতা। ফ্রে যফীন্দ্রনাথ এই ভশতয অনুাযী। ফ্রে ফশরত্ত্বছশরন” A 

modern poet must be one that speak to modern people no matter when he lived in the world.” 

যফীন্দ্রনাশথয বালা প্রাফত্ত্বন্ধশকয ধাযণা যফীন্দ্রভকাশর যফীন্দ্রপ্রবাফভুি কাফযযচনায ঘেষ্ঠ দাত্ত্বফদায ত্ত্বন্শন্দশ শতযন্দ্রনাথ 

দত্ত। যফীন্দ্রনাথ স্বং এই ত্ত্বফলত্ত্বি রক্ষয কশযত্ত্বছশরন তায ছশন্দয ত্ত্বফত্ত্বচিভুখী প্রশাশগয জনয তাাঁশক ছশন্দয মাদুগয উাত্ত্বধ 

ত্ত্বদশত্ত্বছশরন। শতযন্দ্রনাথ দত্ত ফত্ত্বযঙ্গ ফণবভারা ত্ত্বনশ মতখাত্ত্বন ঘবশফত্ত্বছশরন কত্ত্বফতায ভননধভব ত্ত্বনশ ততিা বাশফনত্ত্বন পশর তাাঁয 

কত্ত্বফতা হৃদশয অনুবূত্ত্বতফত্ত্বজবত। কত্ত্বফয এই ভননধভবীনতা প্রাফত্ত্বন্ধকশক ভভবাত কশযশছ। ভধযমুশগয ঘলাশদয কত্ত্বফ বাযতচন্দ্র 

যা ফশরত্ত্বছশরন ‘ঘম উক ঘ উক বালা কাফযয রশ’ অথবাৎ বালায শঙ্গ কাফয য ত্ত্বভশ না থাকশর বালা মাত্ত্বন্ত্রক শ 

শড়। যফীন্দ্রনাশথয ত্ত্বফশল ফন্ধু শতযন্দ্রনাথ দশত্তয কত্ত্বফতা ছন্দশভরাশনায তাত্ত্বগশদ অশনক ভই যশফাধ ক্ষুন্ন শশছ 

পশর ভননধভব উশত্ত্বক্ষত শশছ কাশফযয ঘক্ষশি। মত্ত্বদ ভাশরাচক ক্ষুত্ত্বদযাভ দা তায ভশধয ‘রূাত্ত্ববত্ত্বনশফ’ ঘদশখত্ত্বছশরন। 

ভনশনযই একত্ত্বি রূ এই রূাত্ত্ববত্ত্বনশফ। তাাঁয বালা”‚ত্ত্বতত্ত্বন একান্তবাশফ রূশয ন্ধানী ত্ত্বছশরন। এই ত্ত্বনগব ফাঙরা, লীয 

আশরাছাা একত্ত্বি স্বকী রূকথায যাজয গশড় তুশর তায আস্বাদ আভশদয মথাাধয ঘদায ংকশল্পই বালাবূত্ত্বভকলবণ 

এভন কথা ফরশর খুফ অঙ্গত  না।‛ ভাশরাচশকয এই ভন্তফয মথাথব। তথাত্ত্ব শতযন্দ্রনাশথয কাশফয প্রাশণয স্পন্দন খুফ 

কভ। ত্ত্বতত্ত্বন রূযীত্ত্বত ফা আন্তত্ত্বযক তাৎমব ঘকানত্ত্বদক ঘথশক যফীন্দ্রনাশথয ভকক্ষত্ব রাব কযশত াশযন ত্ত্বন। কযা ম্ভফ ত্ত্বছরনা, 

এভনকী ‘ফাংরা বালা মুি অক্ষশযয ূফবস্বযশক ঘম আভযা গুরু ফা দু-ভািা উচ্চাযণ কযায ছশন্দাগত বফত্ত্বষ্টযত্ত্বি 

শতযন্দ্রনাশথয কাশফয প্রথভ ঘদখা ঘগশছ ফশর ঘম দাফী শি প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন ঘই বফত্ত্বষ্টযত্ত্বি ূশফবই যফীন্দ্রকাশফয ঘদখা 

ঘগশছ। শতযন্দ্রনাশথয ঘফত্ত্বযবাগ কত্ত্বফতাই ভািাফৃত্ত ছশন্দ যত্ত্বচত। ভািাফৃত্ত ছশন্দয একত্ত্বি নভুনা” 

ঝর্  না : ঝর্  না / ুন দযী ুর্  না 

তয ত্ত্বরত : চন ত্ত্বরকা / চন দন : ফর্ না প্রবৃত্ত্বত।  

এখাশন ঘভৌত্ত্বরক স্বযান্ত অক্ষশযয কৃত্ত্বিভবাশফ দীঘব কযা শশছ। এবাশফই শতযন্দ্রনাথ ভািাফৃত্ত ছশন্দয বফত্ত্বচিয ম্পাদন কশয 

নতুনত্ব এশনশছন। যফীন্দ্রকাশফয এই জাতী প্রশাগ ূশফবই ঘদখা ঘগশছ। প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন যফীশন্দ্রাত্তয প্রকৃত আধুত্ত্বনক 

কত্ত্বফতায ৃত্ত্বষ্ট শশছ শতযন্দ্রনাশথয ত্ত্বতশযাবাশফয শয। শতযন্দ্রনাশথয ভৃতুয  ১৯২২ ত্ত্বিোশে। ঘত্ত্বদক ঘথশক ঘদখশত 

ঘগশর ত্ত্বতত্ত্বযশয দশকয কত্ত্বফশদযই মথাথব আধুত্ত্বনক কত্ত্বফ ফশর ভশন কশযন। জীফনানন্দ দা, ত্ত্বফষ্ণু ঘদ, ুধীন্দ্রনাথ দত্ত “ এই 

ভশয কত্ত্বফ। তশফ প্রাফত্ত্বন্ধক ত্ত্বফদগ্ধ ভাশরাচশকয ভশতাই এই ভশয কত্ত্বফশদয আধুত্ত্বনকতায ত্ত্বচন্তাবাফনা তুশর ধশযশছন। 

প্রকৃতশক্ষ যফীন্দ্রনাশথয াত্ত্বশতয একত্ত্বি ফৃৎ মুগ জীফশনয ভুরযান যশশছ। মা আশর ইউত্ত্বনবাবার ফা ত্ত্বচযাত। প্রকৃত 

কত্ত্বফতা ফা াত্ত্বতয ভকাশরয গিী অত্ত্বতিভ কশয ত্ত্বচযকাশরয ঘপ্রক্ষাশি অভযত্ব রাব কশয। এত্ত্বিই কত্ত্বফয কাফয তয ফা 

দাবত্ত্বনক তয। ঘর াি ফশরশছন „Poetry begins where matter of fact or of science ceases to be merely 

such and to exhibit a further truth, the connection it has with the world of emotion and its power to 

produce imaginative pleasure”। প্রাফত্ত্বন্ধক অফয ভশন কশযন যফীন্দ্রনাশথয ত্ত্বকছু ভননীর কত্ত্বফতা  প্রফন্ধ ফাদ ত্ত্বদশর 

যফীন্দ্রকাশফয ভাজ ঘচতনা  ইত্ত্বতা ঘচতনা একিা ত্ত্বনধবাত্ত্বযত ভশয য ঘতভন কশয ঘদখা মা ত্ত্বন। অথচ প্রাফত্ত্বন্ধক এয 
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ভশত ইত্ত্বতাশচতনা  ভাজশচতনা কত্ত্বফয ফা াত্ত্বত্ত্বতযশকয থাকা একান্ত দযকায। ঘত্ত্বদক ঘথশক ঘদখশত ঘগশর যফীন্দ্রনাশথয 

কত্ত্বফতা ফা প্রফশন্ধ স্পষ্ট দুত্ত্বি ত্ত্বফবাজন কশযশছন প্রাফত্ত্বন্ধক। একত্ত্বি র প্রখয  জাগ্রত ভশনয ভাজ  ইত্ত্বতাশচতনা ভৃদ্ধ 

াত্ত্বতয। অনযত্ত্বি এগুত্ত্বর ঘথশক ত্ত্বফচুযত ফা প্রা ত্ত্বফচুযত াত্ত্বতয। ঘম অং ঘথশক যফীন্দ্রনাথ ভাজ ত্ত্বফচুযত শশছন ফশর ভশন 

কশযশছন প্রাফত্ত্বন্ধক, ঘই অং ঘথশকই আধুত্ত্বনক কত্ত্বফযা তাশদয আধুত্ত্বনকতা খুাঁশজ ঘশত্ত্বছশরন। ত্ত্বকন্তু আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয ঘম 

আধুত্ত্বনকতা তা যফীন্দ্রকাশফয অনাা রবয। অথচ যফীন্দ্রনাথ ঘকফর আধুত্ত্বনকই ন। আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয থপ্রদবক। আশর 

যফীন্দ্রনাথ আধুত্ত্বনকতা ফরশত ফুশঝত্ত্বছশরন”‚ত্ত্বফশ্বশক ফযত্ত্বিগত আিবাশফ না ঘদশখ ত্ত্বফস্বশক ত্ত্বনত্ত্বফবকাযবাশফ তদ গতবাশফ 

ঘদখা। ঘইকাযশণই তায কাশছ ‘আধুত্ত্বনকিা ভ ত্ত্বনশ ন, ভত্ত্বজব ত্ত্বনশ’। ফুদ্ধশদফ ফু এইজনযই ফশরত্ত্বছশরন”‘যফীন্দ্রনাশথয 

শয প্রথভ নতুন ঘতা যফীন্দ্রনাথ ত্ত্বনশজই।‛ ত্ত্বকন্তু জীফনানন্দ দা ভশন কশযন প্রথভ ত্ত্বদশকয যফীন্দ্রনাথ, ত্ত্বদ্বতী ফা ঘশলয শফবয 

যফীন্দ্রনাথ এক ন। ঘশলয শফব অথবাৎ ‘ুনশ্চ’ ‘আশযাগয’ ‘ঘযাগমযা’ “ এই ফ অন্তযমবাশয কত্ত্বফতায ভশধয প্রকৃতশক্ষ 

গাঢ়তভ ভজশচতনা ফ ইত্ত্বতা ঘচতনা ঘকানিাই ঘতভনবাশফ উত্ত্বস্থত ন। অফয ভাশরাচক তথা প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন 

ভাজশফাধ ফা ইত্ত্বতা ঘচতনা ঘকানত্ত্বদনই যফীন্দ্রকাশফযয ভূখয ত্ত্বফল ত্ত্বছর না। এফং ঘলমবাশয কাফয এইফ ত্ত্বফল ঘথশক 

ম্পূণব ত্ত্বফচুযত ত্ত্বছর ফশরই এইকাফযগ্রন্থগুশরাশত যফীন্দ্রপ্রত্ত্বতবায ঘতভন বফত্ত্বচি ঘনই। এখাশনই তাাঁয শঙ্গ আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয 

অত্ত্বভর ফশর ভশন কশযন প্রাফত্ত্বন্ধক। তশফ কর আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয কথা ত্ত্বতত্ত্বন ফশরনত্ত্বন। ‘দৃত্ত্বষ্টবত্ত্বঙ্গয এই ফযত্ত্বতশযকী গত্ত্বতয জশনয 

আধুত্ত্বনক ফাংরা কত্ত্বফতায ত্ত্বচন্তা  বালা যফীন্দ্রকাশফযয ঘথশক ৃথক শথ চরশত শুরু কশযশছ।‛ অথবাৎ দৃত্ত্বষ্টবত্ত্বঙ্গয াথবকযই 

আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয কাফযবালা  ত্ত্বচন্তশন স্বাতন্ত্রয ৃত্ত্বষ্ট কশযশছ। কত্ত্বফতায ভূরযাশন কাফযবালাই প্রধানতভ তব। ‘ে তথা বালাই 

কত্ত্বফতায ভূর, বালাই এক ধযশণয কত্ত্বফতা।’ ঘইকাযশণই ভাশরাচক বফশতাল চশটাাধযা ফশরশছন”‚প্রথভ ঘেত্ত্বণয কত্ত্বফয 

প্রাথত্ত্বভক কাজ ভৃত েশক ঞ্জীত্ত্বফত কযা, অথফা ুযাশনা অচর ে ফজবন কশয নতুন ে, বালা  ছশন্দয ৃত্ত্বষ্ট  প্রশাগ। 

প্রাণফন্ত ে ংস্কৃত্ত্বতয জীফতায রক্ষণ। ে  বালা শুধু অক্ষয ত্ত্বফনযাশ ন, ঘচতনায  ফাক; ে  ঘচতনায ভশধয 

যশগৌযীয ম্পকব।‛ ভাজ ঘচতনা  ইত্ত্বতা ঘচতনা তাই আধুত্ত্বনক কত্ত্বফ জীফনানশন্দয কত্ত্বফতায গাঢ় রূ ভভবাথব ূচক 

শেয প্রশাগ অবযন্তযীন ঘফাধশক জাত্ত্বগশ ঘদ। এশখন”‘চুর তায কশফকায অন্ধকায ত্ত্বফত্ত্বদায ত্ত্বনা/ভুখ তায োফস্তীয 

কারুকামব।’ প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন যফীন্দ্রনাশথয ঘযাভযাত্ত্বিত্ত্বজভ ফা বাফাশফগ আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয কাশফয অশনকশক্ষশিই ফাদ 

ত্ত্বদশশছন কত্ত্বফযা এভনকী ঘাশয ারশাশরয ভশতা কশিায কত্ত্বিন ফাস্তশফয ছত্ত্বফ আাঁকায জনয শচষ্ট শত্ত্বছর তাযা 

প্রশতযশকই স্বাফরম্বন গ্রণ কশযশছন ফশর ভশন কশযশছন। এশদযই তথাকত্ত্বথত বাশফ যফীন্দ্রত্ত্বফশযাধী কত্ত্বফ ঘগাষ্ঠী ফরা ঘমশত 

াশয। এই কাযশণই কশলার, কাত্ত্বরকরভ, প্রগত্ত্বত প্রবৃত্ত্বত ত্ত্বিকায ঘরখশকযা স্বাতন্ত্রয অজবন কযশত ঘশযত্ত্বছশরন। ত্ত্বকন্তু যফীন্দ্র 

ভকাশর যফীন্দ্রানুাযী কত্ত্বফতা ঘই স্বাতন্ত্রয অজবন ঘথশক ত্ত্বফচুযত শত্ত্বছর। পশর কাশরয ত্ত্বনশভ তাশদয প্রা ত্ত্বফর ঘশিশছ। 

আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয যফীন্দ্রবাফনা  বালা ঘথশক ঘফয শ ত্ত্বনজস্বতা ত্ত্বনভবাশনয প্রত্ত্বিাশক কত্ত্বফশদয ‘স্বাফরম্বশনয ত্ত্বফফতবন 

ফশরশছন। আধুত্ত্বনক কত্ত্বফতা শুধু গদযকত্ত্বফতা ন। আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয কাশফয আশছ এক ূক্ষ্ম অনুবূত্ত্বতশফাধ মা প্রশতযক কত্ত্বফয 

স্বতন্ত্র কাফযভীকযণ বতযী কশয ত্ত্বদশশছ। প্রাফত্ত্বন্ধক যাত্ত্বয না ফরশর ত্ত্বতত্ত্বন যফীন্দ্রকাশফযয ভশধয বাফফাদশকই রক্ষয 

কশযশছন আয আধুত্ত্বনকযা ঘচশত্ত্বছশরন বাফফাদভুি কত্ত্বফতা। অথচ নফীনশদয কাশফয ঘকাথা ঘকাথা বাফফাদ এশ ঘগশছ 

ত্ত্বনতান্তই মুগ  ভাশজয ঘফষ্ঠনীশত থাকায পশর। এই ত্ত্বফেশফয পশর ৃষ্ট কত্ত্বফতাগুত্ত্বরশক ত্ত্বফেফাত্মক বাফফাদী কত্ত্বফতা ফশর 

প্রাফত্ত্বন্ধক আখযাত্ত্বত কশযশছন। অথবাৎ জীফনানন্দ দা  ফাস্তফফাদ, আধুত্ত্বনকতা ফরশত ফুশঝত্ত্বছশরন বাফফাদ ভুি কাফয 

প্রকযণই অন্তত্ এই ভতাভত ঘথশকই তা স্পষ্ট ত্ত্বকন্তু জীফনানশন্দয কত্ত্বফতা বাফফাদ ধযা শযশছ অশনক স্থশরই। তাশর 

জীফনানন্দ কী কশকত্ত্বি ঘক্ষশি ত্ত্বফেফাত্মক বাফফাদী কত্ত্বফ নন? আশর বাফফাদ ঘকফর যফীন্দ্রনাশথয ম্পত্ত্বত্ত ন। বাফফাদ 

একত্ত্বি ধাযণা মা ফ াত্ত্বশতযই অল্পত্ত্বফস্তয এশ াা অস্বাবত্ত্বফক ন। ঘশক্ষশি কত্ত্বফয তথা প্রাফত্ত্বন্ধশকয ঘদা ফিফযই 

ফবাশক্ষা উশমাগী। ূণবতয রূ ফা ৃত্ত্বষ্ট যশযয নতুনতয অথবন্ধাশন যত এই ফ আধুত্ত্বনক কত্ত্বফযা তাই যফীন্দ্রনাশথয 

বাফফাদ অল্পত্ত্বফস্তয তাশদয কাশফয থাকশর তা যফীন্দ্রনাথ কত্ত্বফতায বাফনা  বালায শঙ্গ প্রশবদ থাকায কাযশণ ঘ বালা 

ফদশর ত্ত্বগশ স্বাতন্ত্রয অজবন কশযশছ। প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন ঘম স্বাতন্ত্র অজবন কযশর এই ফ আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয শক্ষ াথবক 

কত্ত্বফতা ঘরখা ঘফ কত্ত্বিন শ দাাঁত্ত্বড়শশছ। ঘকননা ‚গত ভামুদ্ধ মবন্ত ইংশযত্ত্বজ কত্ত্বফতায ত্ত্বফযাি ট্রাত্ত্বডন আভাশদয ঘদশ স্বং 

যফীশন্দ্রয ৃত্ত্বষ্ট যশযাৎাত্ত্বযত ফড় কাশফযয য নতুনতয ত্ত্বফজ্ঞাশনয াাময ত্ত্বনশ ত্ত্বফশ্ব যয ম্বশন্ধ নতুন দাত্ত্বত্বূণব ভদুত্ত্বি 

কযায ভশতা বাফনা প্রত্ত্বতবায একান্তই অবাফ। স্বশদ  ত্ত্বফশদশয আধুত্ত্বনকশদয ভশধয।‛ ত্ত্বিক একই কথা ফশরত্ত্বছশরন ত্ত্বফত্ত্বষ্ট 

আধুত্ত্বনক কত্ত্বফ ফুদ্ধশদফ ফু তাাঁয ‘যফীন্দ্রনাথ  উত্তয াধক’ প্রফশন্ধ। আশর যফীন্দ্রনাথ ফাংরা াত্ত্বশতযয ফবি ফযপ্ত শ 

আশছ, তাশক অত্ত্বতিভ কযা ঘকান কত্ত্বফয শক্ষই ম্ভফ ত্ত্বছর না, ঘমভন ত্ত্বছরনা ইংশযজ কত্ত্বফশদয শক্ষ ইংশযজী কত্ত্বফশদয 





জীফনানন্দ দাশয নন্দনতাত্ত্বিক কাফযবাফনা            ুান্ত ঘঘাল 
 

Volume-I, Issue-VIII                                                    September 2015                            12 

ট্রাত্ত্বডনশক অত্ত্বতিভ কযা। যফীন্দ্র কত্ত্বফতা আশর ট্রাত্ত্বডন ফা ঐত্ত্বতয। তাশক অত্ত্বতিভ কযা ম্ভফ ন। এই ধযশণয কত্ত্বফশদয 

কত্ত্বফতা ঘল মবন্ত ঘরাকাত শ শি। প্রাফত্ত্বন্ধক আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয ঘরাকাত কত্ত্বফয শঙ্গ একীবূত কশযশছন। ঘকননা 

ঘফত্ত্বযবাগ কত্ত্বফয ভশধযই ত্ত্বফশ্বযযশবদী কল্পনায অবাফ, কত্ত্বত কত্ত্বফই ঘশযশছন এই ত্ত্বফশ্বশফাশধয ত্ত্বদশক পর শত। তশফ 

কত্ত্বফ তথা প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন এই ত্ত্বফশ্বশফাধ ফবশক্ষশি পর ত্ত্বন। ঘকান ঘকান ঘক্ষশি পর শশছ ভাি। অথবাৎ 

যফীন্দ্রনাশথয শঙ্গ ত্ত্বতত্ত্বন ঘকান আধুত্ত্বনকশকই তুরযভূরয স্থাশন আনায ক্ষাতী ত্ত্বছশরন না। আধুত্ত্বনকযা যফীন্দ্রনাথশক ঘম ফাস্তফ 

ত্ত্বফচুযত কত্ত্বফ ফশর অফভাননা কশয ত্ত্বছশরন জীফনানন্দ তায জফাফ ত্ত্বদশশছন। যফীন্দ্রনাথ ঘকানত্ত্বদন ফাস্তফ ত্ত্বফচুযত ঘতা নই ফযং 

আধুত্ত্বনক কত্ত্বফযা মা ফরশত চান তা যফীন্দ্রনাশথয কাশফয আশছ এফং ত্ত্বফশুদ্ধবাশফই আশছ। অথবাৎ যফীন্দ্রনাথ ত্ত্বন্শন্দশ আধুত্ত্বনক 

কত্ত্বফ। তশফ যফীন্দ্রনাথ  অনযানয আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয বাফনায াথবকয র প্রধানত একত্ত্বি ঘক্ষশি ঘত্ত্বি র যফীন্দ্রকাশফয কল্পনা 

প্রত্ত্বতবায গুরুত্বশফত্ত্ব। আধুত্ত্বনকশদয কাশফয ভনশনয দীত্ত্বপ্ত ঘফত্ত্ব গাঢ়। যশয ত্ত্বনকশি আত্মভবন আধুত্ত্বনকশদয কাফয ন। 

এখাশনই যফীন্দ্র কত্ত্বফতায শঙ্গ অনযানয কত্ত্বফতায াথবকয। প্রাফত্ত্বন্ধক ভশন কশযন ঘম ত্ত্বক্ষা ফাস্তফ ঘক্ষশি ঘমবাশফ ঘদা  

ঘত্ত্বি মথাথব ঘৌন্দশমবয ত্ত্বযচ ফন কশযনা। তাই এই ‘দূত্ত্বলত ত্ত্বক্ষায’ কাযশণই কাফযাশিয ত্ত্বদক ঘথশক ভাশজ জীফনমািায 

ভান উন্নত না শর কত্ত্বফতায মথাথবতা হৃদ ত্ত্বদশ অনুবফ কযা কখশনাই ম্ভফ ন। কত্ত্বফতা ঘফাঝায জনয হৃদশয অনুবূত্ত্বতয 

ত্ত্বযফতবশনয দযকায ফশর ত্ত্বতত্ত্বন ভশন কশযন। ঘকননা কত্ত্বফতায আশফদন হৃদশয কাশছ। ঘইকাযশণই ঘফ ত্ত্বকছু ঘরাক কত্ত্বফতা 

াি কশয কত্ত্বফতায মথাথব অথব হৃদাঙ্গভ কযশত াশযনা। আধুত্ত্বনক কত্ত্বফশদয কাশছ হৃদশয বালা কভ ভনশনয বালা ঘফত্ত্ব।  
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