
 

 

 

ভবন্ন দদ ভনয় ফাাংরা বালা দরঔায়রভঔয দেয়ে চাান ভফয়ল উয়েঔয দাভফদায। প্রা প্রভত ফঙযাআ 

ফাাংরায়দ এফাং ভিভ ফাাংরা দথয়ও চাান ভফলয় ফাআ প্রওা যীভতভত দভৃি ওাড়ায ভত ফযাায। ১৯১৬ ায়র 

যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয়যয চাান মাোয য়ূফে দমভন চাান ভফলয় ান্তত ৫ভি গ্রয়েয ন্ধান াা মা দতভভন ১৯১৯ 

ায়র চাান-মােী প্রওাভত ায য়য প্রফর দ ধাযা াফযাত। চাান ভফলয় যভঘত াভধওাাং গ্রোআ, 

স্ববাফভদ্ধবায়ফ, ভ্রভণওাভনীভূরও। চাায়নয াআভতা-ঐভতয, াভতয-াংস্কভৃত, যাচনীভত-াথেনীভত ভনয় 

ভতযওাযবায়ফ যভঘত কয়ফলণা গ্রে এয়ওফায়য দুরেব ন।  

যফীন্দ্র-ফূেফতেীওায়র চাান ভনয় দরঔা প্রথভ গ্রে ুয়যঘন্দ্র ফয়্যাাধযায়য (১৮৮২-?) চাান 

প্রওাভত  ১৯১০ ভিস্টায়ে। ভোয়থে চাান ভ্রভণ দয়ল চাান ভফলও গ্রে ফাাংরা বালা না থাওায ানবুফ 

দথয়ওাআ ুয়যঘয়ন্দ্রয এ গ্রে যঘনা। এয়ত দরঔয়ওয ফযভিকত াভবজ্ঞতায ওথা দমভন ভযসু্ফভিত, দতভভন ২৫ ফঙয 

চাায়ন ফা দয়ল াআাংয়যচ দরঔও াঅথোয রয়ড ভরভঔত এবভযয়ড চাান গ্রয়েয প্রবাফ ুস্পি। ভাভভও 

চাান ভনয় ানয দম াঅয়যও দরঔওয়ও ময়থি উৎাী দদঔা মা ভতভন ময়ায়যয ভন্মথনাথ দখাল (১৮৮২-

১৯৪৪)। দুফায চাান ভ্রভণ ওযয়র ভিতীফায়যয চনয তাাঁয ভ্রভণ ভঙর দীখে ভফযভত ভদয় ১৯৩৩ ায়র। প্রথভফায 

চাায়ন ভোয উয়েয়য তাাঁয ভ্রভণ এফাং দ দপ্রোয়িাআ ভতভন যঘনা ওয়যন দভাি ভতনভি গ্রে_ মায ভয়ধয তৃতীভি 

াথোৎ ুপ্ত-চাান প্রওাভত  ১৯১৫ ায়র। ানয দুভি গ্রে চাান-প্রফা  নফযচাান ১৯১০ ার দথয়ও 

১৯১৫ ায়রয ভয়ধয প্রওাভত। তয়ফ ভফয়লবায়ফ উয়েঔ ওযায ভত তথয এাআ দম চাান ভনয় ফাাংরা বালা প্রথভ 

এাআ দুাআচন দরঔয়ওয দুচয়নাআ ১৯০৬ ায়র চাায়ন ভকয়ভঙয়রন এফাং তাাঁয়দয কভয়নয ওাযণ ভঙর প্রাভতষ্ঠাভনও 

ভো রাব। তয়ফ ভচায দম ১৯০৬ ফূেওায়র চাায়ন ফাগাভরয কভন  াফস্থান ভফলয় কবীয ানুন্ধান এঔন 

শুরুাআ ভন। যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয়যয চাান মাোয াফযফভত ফূেওায়র চাান ভফলয় ফাগাভর াঅয দম এওচয়নয গ্রে 

ফতেভায়ন ুরব ভতভন ভযপ্রবা তায়ওদা। ফাাংরায়দয় াফস্থানযত চাাভন নাকভযওয়ও ভফয় ওযায ওাযয়ণ ঢাওাফাী 

ব্রাহ্ম এাআ ভভরা ১৯১২ ায়রয নয়বম্বয চাান মাো ওয়যন এফাং ঘায ভা াফস্থান দয়ল ভপয়য দম গ্রেভি যঘনা 

ওয়যন তা ফঙ্গভভরায চাান মাো ভয়যানায়ভ ১৯১৫ ায়র প্রওাভত । দুরেব দ গ্রেভিয নুাঃপ্রওা খয়িয়ঙ 

১৯৯৯ ায়র। 

যফীন্দ্রনায়থয চাান মাোয য়ূফোআ চাাভন ভল্পী াভভতযওয়দয াভন্তভনয়ওতয়ন াঅকভন ুয়মোদয়য 

দদভি ভফলয় যফীন্দ্রনাথয়ও ময়থি উৎাী ওয়য দতায়র। ওয়ওফায উয়দযাক গ্রণ ওযায য তাাঁয দ উৎা 

পরতায ভুঔ দদয়ঔ ১৯১৬ ায়র। এভায প্রথভ দনায়ফর ভফচী াভভতযও ভয়য়ফ যফীন্দ্রনায়থয চাান কভন 

দদভিয ভানয়ুলয ভয়ধয ৃভি ওয়যভঙর াবূতফূে াঅয়রাড়ন। মভদ দ উৎায় বািা য়ড় মা দ্রুতাআ। চাায়নয 

যাচনীভত ভফয়ল ওয়য যণনীভত ভফলয় ওভফগুরুয উন্মিু ফিৃতা চাাভনয়দযয়ও প্রাঘয এ দােভনয়ওয ভনওি দথয়ও 

দয়ূয দঠয়র দদ। স্মযণ যাঔা প্রদাচন দম দ াফস্থানভি ঔফু দফভ িবায়ফ স্থাী ভঙর না। াঅয তাাআ দভাি 

ভতনফায ভতভন চাান মাো ওয়যন_ মা দভাি ৬ফায মাো রূ দন দময়তু দপযায য়থ প্রভতফায়যাআ ভতভন এাআ 

িীয়দভি স্পে ওয়য এয়য়ঙন। ১৯১৯ ায়র প্রওাভত চাানমােী ফাাংরা বালা চাান ভফলয় এওভি ভাাআপরও 

যঘনা, মভদ এ প্রয়ঙ্গ স্বীওায ওযয়ত ভিধা দনাআ গ্রেভিয যভাদয়যয দঙয়নয ওভফয বফভিও ভযভঘভত বূভভওা 

দযয়ঔভঙর য়্ দনাআ। দওননা ভতযওায ায়থে চাায়নয াআভতাভও-দবৌকভরও-দৌযাভণও-যাচননভতও-ধভেী  

ভোকত ভঘে ম্পয়ওে ম্পয়ওে জ্ঞায়নয প্রয়ে ভন্মথনাথ দখাদলয গ্রেে াভধওতয ুভরভঔত  তথযফহুর। ১৯১৬, 

১৯২৪  ১৯২৯ ায়র চাান ভ্রভণওায়র যফীন্দ্রনাথ দম ফ ফিৃতা দদন তায গ্রেরূ ঞধলাং য ধঢ়ধ 



 

ঙাায ফযাায়য চীফোয়তাআ ওভফয াআচ্ছা থাওয়র তায প্রওা খয়িয়ঙ ভপ্রভত_ ২০০৭ ভিস্টায়ে। প্রথভফায 

চাান ভ্রভয়ণ যফীন্দ্রনায়থয মােী ভঙয়রন ভওয়ায ভল্পী ভুওুরঘন্দ্র দদ (১৮৯৫-১৯৮৯)। ভ্রভণওায়রয ভদনভরভ 

 ভরভঔত োফরী ভনয় তাাঁয গ্রে চাান দথয়ও দচাড়াাাঁয়ওা (২০০৫) এ ভফলয় গুরুত্বণূে গ্রে। তাাঁয 

াঅত্মচীফনীভূরও যঘনা াঅভায ওথা (১৯৯৫)-দত চাান ভ্রভণ ভওার স্থান দয়য়ঙ ময়থিবায়ফাআ। যফীন্দ্র-

যফতেীওায়র প্রধান দম দুচন ফাগাভর দরঔও চাান ভ্রভণ ওয়যন এফাং দদভিয উয গ্রে প্রওা ওয়যন তাাঁযা 

য়রন ফুদ্ধয়দফ ফু (১৯০৮-১৯৭৪) এফাং ান্নদাাংওয যা (১৯০৯-২০০২)। ান্নদাাংওয যায়য গ্রে চাান 

প্রওাভত  ১৯৫৯ ভিস্টায়ে ানযভদয়ও ফুদ্ধয়দফ ফুয চাাভন চনোয়রয প্রওাওার ১৯৬২। চাানমােী, চাায়ন 

এফাং চাাভন চনোর মভদ দওান াঠও এওাআ ায়থ ড়া শুরু ওয়যন, তাাঁয নচয়য াঅয়ফ গ্রে ভতনভিয ভয়ধযওায এও 

ধযয়নয ামুচয। 

ফাাংরা বালা চাান  প্রাভঙ্গও ভফলয় গ্রে যঘনা দম ওর াভভতযও ভযব্রাচও াগ্রণী বূভভওা 

দযয়ঔয়ঙন তাাঁয়দয ভয়ধয চাাভন াধযাও ফাাংরায়প্রভী ওাচু াঅচুভা (চন্ম ১৯৩১) ানযতভ। যফীন্দ্র যঘনায 

চাাভন ানফুাদ, চাায়ন যফীন্দ্র াভতয প্রায াআতযাওায ওর ওায়চ তাাঁয নভয বূভভওা। চাান, যফীন্দ্রনাথ  

প্রাভঙ্গও ভফলয় তাাঁয ান্তত ঘাযভি গ্রে যয়য়ঙ। প্রঙ্গ : যফীন্দ্রনাথ  চাান, যফীন্দ্রনাদথয িুওয়যা দরঔা, চাান 

 যফীন্দ্রনাথ : তফয়লেয ভফভনভ এফাং চাান, যফীন্দ্রনাথ, ুবালঘন্দ্র  ানযানয ঙাড়া ভতভন ানফুাদ ওয়যয়ঙন 

ওভফগুরুয দকাযা, ঘায াধযা, ভুিধাযা_ ফাাংরা দথয়ও চাাভনয়ত। ানযভদয়ও চাাভন দথয়ও ফাাংরায়ত ানফুাদ 

ওয়যয়ঙন ওায়ম্পা াঅযাাআ-এয বাযত ভ্রভণ ভদনভি াঅয়যা ায়নও গ্রে। ভিভ ফাাংরা দথয়ও চাান ভফলয় 

প্রওাভত ানযানয গ্রয়েয ভয়ধয উয়েঔয়মাকয র : প্রবালযিন দদ'য চাান দদয়ঔ এরাভ, ভফে যওায়যয চাায়ন 

ওয়ওভদন, বূভভওা উভি্রভঔত ভন্মথনাথ দখায়লয েু ওুভায়য দখায়লয চাান-চাানী, নাযাণ যানায়রয 

চাান দথয়ও ভপয়য, নীরািন ফয়্যাাধযায়য চাান দমভন, ভুম্মদ নরূুর াআরায়ভয চাায়ন মা দদঔরাভ, 

াঅশুয়তাল বট্টাঘায়মেয চাায়নয াঅভগনা, াভচত ওুভায দখায়লয ূমেদয়য দদয়, াঅভল ানযায়রয চাান 

যফীন্দ্রনাথ এফাং াআতযাভদ। এঙাড়া ড. যপ্রাদ ঘয়ট্টাাধযায়য চাায়নয াআভতা দদভিয ঐভতাভও দপ্রোি 

চানয়ত গুরুত্বণূে ভফয়ফভঘত। চাান প্রফাী াঅয়যও াধযাও ্ী ঠাওুয়যয াথয়ুযখািা ঠাওুযফাভড়য কল্প 

গ্রেভিয এওভি উয়েঔয়মাকয াাং চাান ম্পভওেত। 

ফূে াভওস্তান তথা ফাাংরায়দ াঞ্চয়র চাান ভফলও প্রথভ গ্রে দভাাম্মদ দভাদায়েয়যয চাান খুয়য 

এরাভ। স্বাধীন ফাাংরায়দয় চাান ভফলও গ্রয়েয যঘনা ধীযকভতয ভঙর ফয়র ধাযণা ওযা মা। ১৯৯৬ ায়র 

প্রওাভত াধযাও ভনুয ভুায চাায়নয য়থ দ ধাযা এওভি গুরুত্বণূে াংয়মাচন। এঙাড়া ২০০২ ায়র 

প্রওাভত য়ভঙর াঅফদুর াাআ ভওদায়যয ভনপ্পন ভন াকাগু। ২০০৫ ায়র প্রওাভত ডাাঃ াঅফদু াত্তায়যয চাান 

দথয়ও দভভস্কয়ওায এওভি াাং চাান ভনয় তা ভয়যানাভ দথয়ওাআ স্পি। ২০০৭ ায়র দপব্রুাভযয়ত দফভযয়ভঙর 

ভুু্স্তাপা চাভান াঅোীয ৃভিীর গ্রে চাান মা যফতেী ফঙয়যাআ ভিতী াংস্কযণ রাব ওয়যয়ঙ। াআয়তাভয়ধয প্রওা 

দয়য়ঙ ওভফ ভনভেয়র্ ুগুয়ণয নুি চাানমােী। ২০০৯ ায়র ুভপা দফকয়ভয দমভন দদয়ঔভঙ চাান ঙাড়া 

প্রওাভত য়য়ঙ প্রফীয ভফওা যওায়যয চাায়নয নদী নাযী পুর দমভি দরঔয়ওয কয়ফলণাধভেী  াআভতা ভপ্র 

ভনয়নযাআ াআভঙ্গত দদ। মায াঅয়যও ফভাঃপ্রওা ভঙর তাাঁয গুরুত্বণূে গ্রে চানা াচানা চাান। গ্রেভিয ২৭০ ষৃ্ঠায 

প্রথভ ঔ- প্রওাভত য়ভঙর ২০০৮-এ এফাং প্রা এওাআ ওয়রফয়যয ভিতী ঔ-ভিয প্রওাভত য়য়ঙ দপব্রুাভয 

২০০৯-এ। 

চাাভন দােভনও ওাওুযা দতনভন (১৮৬২-১৯১৩)  যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয (১৮৬১-১৯৪১) এয াংয়মায়কয 

দবতয ভদয় চাান-ফাাংরা াভভতযও-দােভনও দমাকায়মায়কয ভাাআরপরও ূভঘত য়ভঙর। ১৯০৬ ায়র প্রওাভত 

দতনভয়নয গ্রে ভদ ফুও াফ ভি এও এভায দােভনও ভবভত্ত। ১৯০২ ায়র প্রথভফায়যয ভত বাযত ভ্রভণওায়রাআ 



 

দতনভয়নয ায়থ দমাকায়মাক  বনওিয খয়িভঙর ফাগাভর চাভতয তৎওারীন াগ্রকণয ফুভদ্ধচীফীয়দয মাাঁয়দয ভয়ধয 

যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয  স্বাভী ভফয়ফওান্ ানযতভ। মভদ এঔায়ন উয়েঔ ওযা দময়ত ায়য দম যফীন্দ্রনায়থয প্রথভফায 

চাান ভ্রভয়ণয য়ূফোআ দতনভয়নয ভৃতুয  এফাং ১৯২৪ ায়র ভতভন দতনভয়নয 'এভা াআচ ান' দেয়নয 

ভফয়যাভধতা ওয়যন, ম্ভফত এ ওাযয়ণ দম যফীন্দ্রনাথ ততভদয়ন 'এও এভা'য ভযফয়তে 'এও ভফি' দেয়ন ভনয়চয়ও 

উনীত ওয়যয়ঙন। দতনভয়নয ায়থ ফাগাভর ভভরা ওভফ ভপ্রম্বদা ফয়্যাাধযায়য (১৮৭১-১৯৩৫) দম ম্পওে 

কয়ড় উয়ঠভঙর তা ১৯১২ ায়র ওরওাতা দতনভয়নয ভিতীফায ভ্রভণওায়র েয়প্রয়ভ রূ দন। চাায়নয দকাআা 

যভণীয়দয চীফন ভনয় ভপ্রম্বদা যঘনা ওয়যন 'দযণওুা' (দ্র. াংদ ফাগাভর ঘভযতাভবধান, ১ভ ঔ-, ওরওাতা, 

াংয়াভধত তৃতী াংস্কযণ ১৯৯৪)। 

১৯৬১ ায়র যফীন্দ্রনায়থয চন্মতফাভলেওীয়ত চাান দথয়ও তয ভয়যানায়ভ ভাভও িযাফরয়ড এওভি 

ওাকয়চয ২২ভি াংঔযা দফয য়ভঙর। যফীন্দ্রনাথ ফাযফায চাান দকয়ঙন, যওায প্রধান দথয়ও াধাযণ ভানলু মেন্ত 

স্তয়য তাাঁয াংয়মাক খয়িয়ঙ তয, ভওন্তু তাাঁয়ও ভনয় তফলে উদযায়ন এভন মজ্ঞ ভফয়ল ওয়য ভফয়দয়য ভাভিয়ত 

াভফিায রায়ক। এভায প্রথভ দনায়ফর ভফচী ভয়য়ফ চাায়ন যফীন্দ্রনায়থয প্রথভ মাো য়ুযা চাান চাভতয 

চনয দমভন ভঙর এওভি উৎফভত ফযাায দতভভন প্যথভ মাোয়তাআ চাায়নয ভফিনীভত-যাচনীভত-যণনীভতয়ও তাাঁয 

ফিৃতা ান্তবুেি ওযয়ত দময় যফীন্দ্রনাথ দম ভফভুঔতায ভুয়ঔাভুভঔ য়ভঙয়রন তা াাভযত য়ত ভ দরয়কভঙর 

ায়নও। 

ফাাংরা বালা  াভতয ভনয় াঅগ্রী চাাভনয়দয ভয়ধয াগ্রকণয রুুল ওাচুভা াঅচুভায উত্তযূভয ভয়য়ফ 

প্রফীয ভফওায়ও ভঘভিত ওযা মা য়চাআ। াঅচুভায গ্রয়েয ায়নও ভফলাআ প্রফীয ভফওায়য গ্রয়েয ভফল, তয়ফ 

প্রফীয ভফওা প্রথভফায়যয ভত াঅচুভা ভরভঔত প্রঙ্গগুয়রায়ও ায়নও ভযীভরত  াভভগ্রওতা উস্থান 

ওয়যয়ঙন। চাান াংয়কে ফাগাভর ভায়চয ভপ্র ুবালঘন্দ্র ফু, তাাঁয চাাভন দপ্রোি, চাান কভন, াফস্থান, 

ভৃতুয ফাআ ওাচুভা াঅচুভা  প্রফীয ভফওা যওায়যয ভফল। চাান-প্রাভঙ্গওতা ফাাংরা বালা মত ফাআ যভঘত 

য়ময়ঙ স্বাবাভফও ওাযয়ণাআ দগুয়রায াভধওাাংাআ ভ্রভণওাভনী_ ওঔয়না াধাযণ ভফফযয়ণ ণূে, ওঔয়না দ 

ভফফযণয়ও ঋদ্ধ ওয়যয়ঙ চাায়নয ঐভতা-ঐভতয-াংস্কভৃতয ভফলাভদ। ভ্রভণ-ভফফযণ  ভ্রভণ-ভফফযণ ফযাভতয়যয়ও 

চাায়নয প্রঙ্গাভদ ভনয় কবীয াভবভনয়ফয় গ্রে যঘনা চাান ভফলয় ফাগাভরয াঅগ্রয়ওাআ ূভঘত ওয়য । 


