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Abstract 
ি়ারি়াত্ম়ার য়াণীস়াধ্ক কডয রযীন্দ্রন়াথ ঠ়াকুর। ডিডি, ম়ার়াডঠ, উদুঘ, ি়াডমে েিৃডি ি়াষ়ার স়াডিডিেব্কর়া রযীন্দ্রস়াডিব্িের 
ডযপুে ঐশ্বব্যঘ মুগ্ধ ও ে়াণীি িব্যডিব্েন। েডিব্যশী র়াজে ওড়িষে়ার সব্েও কডযর সম্পকঘ ডিে দীর্ঘডদব্নর। রযীন্দ্রস়াডিব্িের 
েডি উৎস়াি ও ককৌিুিে য়া়িব্ি থ়াব্ক ডযব্শষি রযীন্দ্রন়াব্থর কন়াব্যে ে়াডির উত্তর সময কথব্কই। ওড়িষে়ায 
রযীন্দ্রস়াডিব্িের অনে়ানে শ়াখ়া স়াফেে অজঘন করব্েও রযীন্দ্র কডযি়ায ওড়িষে়ায সম়াডধ্ক পডঠি ও সম়াদৃি। ওড়িষে়া র়াব্জের 
প়ানু্ডয়া ন়ামক জডমদ়ারীর কিঘ়া রূব্প রযীন্দ্রন়াথ ওড়িষে়া য়াত্র়া কব্রন। ‘ডসনু্ধগিঘ’, ‘সমুদ্র’, ‘ডসনু্ধিীব্র’ েিৃডি কডযি়াগুডেব্ি 
কডযর ওড়িশ়া য়াব্সর সমযক়াব্ে স্থ়াপিে- ডশল্পকে়ার পডরচয যিন কব্র। ‘উৎকে ব্র়াহ্মসম়াজ’ এর েডিষ্ঠ়াি়া সম্প়াদক 
ওড়িয়া স়াডিব্িের িক্ত কডয মধু্সূদন র়াও এর ‘ঋডষডচত্র’ পডত্রক়ায অিীি ি়ারব্ির কগৌরযময ঐডিব্িের পডরচয কপব্য 
রযীন্দ্রন়াথ ১৯১১ স়াব্ে ি়াব্ক শ়াডিডনব্কিন আহ্ব়ান কব্রন ব্রহ্ময়াদী মধু্সূদব্নর সব্ে ব্র়াহ্ময়াদী রযীন্দ্রন়াব্থর পডরচয িয। 
ঔপডনষডদক ি়াযন়া দুই কডযরই কডযি়াব্ক ডযশ্বডনযন্ত্র়া অসীম শডক্তর ক়াব্ি আত্মসমপঘণ ও অকপব্ি সযঘস্ব ডনব্যদব্নর 
সুরধ্বডনি। দুজব্নর রচন়াব্ি ঈশ্বব্রর ডনকি কয আত্মডনব্যদন, আকুেি়া এযাং গিীর ডযশ্ব়াস প়াওয়া য়ায য়ার মূব্ে ডিে 
ব্র়াহ্মধ্ব্মঘর েডি উিব্যর আিডরকি়া ও আনুগিে। 
 ডযশ শিব্কর সমযক়াব্ে দ়াাঁড়িব্য ওড়িয়া কডযি়ায মধ্েযুব্গর বযষ্ণযীয ি়াযমন্ডব্ের আর এক কডয েক্ষীক়াি 
মি়াপ়াত্র। রযীন্দ্রন়াব্থর ‘গীি়াঞ্জডে’ ক়াব্যের সব্ে আধ্ে়াত্মব্য়াব্ধ্র ডনডরব্খ ি়াযগি স়াদৃশে সিব্জই কচ়াব্খ প়িব্য কডয 
েক্ষীক়াির ‘জীযনসেীি’ ক়াযেগ্রব্ে। যডদও ‘জীযনসেীি’ অডধ্ক যেডক্তডনষ্ঠ। ঝ়ি ও অন্ধক়ার র়াব্ি রযীন্দ্রন়াথ কযমন 
অিরিব্মর জনে অডিস়াব্রর অব্পক্ষ়ায অডনদ্র েিীক্ষ়ায কথব্কব্িন, কিমনই ক়ািকডয েক্ষীক়ািও কথব্কব্িন। 
 েমথ কচৌধু্রী ‘সযুজপত্র’ (১৯১৪) পডত্রক়ায রযীন্দ্রন়াথ ঠ়াকুব্রর ‘যে়াক়া’ (১৯১৬) ক়াব্যের ১ সাংখেক কডযি়া ‘সযুব্জর 
অডিয়ান’ েক়াডশি িয। সমস্ত ডকিু জ়িি়া, সাংকীণঘি়া, পুর়ািন পে়া ও কগ়া়ি়াাঁ মব্ন়াি়ায িে়াগ কব্র নয উদ্দ়ামি়া ে়াকৃডিক 
সযুব্জর মব্ি়া সব্িজ ে়াণশডক্তব্ক কজব্গ ওঠ়ার আহ্ব়াব্ন অন্নদ়াশঙ্কর র়ায ‘সযুজ স়াডিিে সডমডি’ গঠন কব্রন ১৯১৯ 
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স়াব্ে। ক়াডেিীচরণ প়াডনগ্র়ািী, বযকুণ্ঠন়াথ পট্টন়াযক েমুখ ওড়িষে়ার িরুণ কডযর়া এই দব্ের েধ়্ান িূডমক়ায ডিে। 
ম়ানডযকি়াব্য়াধ্ ও কসৌিযঘডেযি়া রযীন্দ্রস়াডিব্িের এই দুই বযডশষ্ট্ে মুগ্ধ কব্রডিে সযুজ যনু্ধব্দর। ক়াডেিীচরণ ি়াাঁর 
ডদনডেডপব্ি রযীন্দ্রন়াব্থর ‘ম়ানসী’, ‘কস়ান়ার িরী’, ‘জীযনসৃ্মডি’ েিৃডি পুস্তক প়াব্ঠর আগ্রি েক়াশ কব্রডিব্েন। 
 সীম়া ও অসীব্মর ডমেন, ম়ানযব্েম, কসৌিযঘডেযি়া— রযীন্দ্র স়াডিব্িের এই গুণগুডে ডযব্শষি়াব্য আকৃষ্ট্ কব্রডিে 
ওড়িয়া স়াডিব্িের সযুজ যুব্গর স়াধ্ন়ায ডনমগ্ন কডয ম়ায়াধ্র ম়ানডসাংিব্ক। ি়ার ‘রযীন্দ্রন়াথ’, ‘রযীন্দ্রন়াব্থর কডযি়া’, এযাং 
‘রযীন্দ্রপূজ়া’— এই ডিনডি েযব্ন্ধ রযীন্দ্রন়াব্থর স়াডিিে অনুশীেব্নর সূক্ষ্মি়া ও মুগ্ধি়া েক়াডশি। েগডিয়াদী ওড়িয়া কডয 
সডিদ়ানি র়াউি এর সব্নি জ়ািীয কডযি়ায রযীন্দ্র কডযি়ার অিুে স্পশঘ কযশ কয়াঝ়া য়ায। উড়িয়া কডয কগ়াপ়ােচন্দ্র 
ডমব্ের কডযি়ায রযীন্দ্রন়াব্থর সৃডষ্ট্ধ্ব্মঘর েিেক্ষ েি়ায েক্ষ কর়া য়ায। 
 সযডমডেব্য রযীন্দ্রন়াব্থর ে়ায ডিডরশডি গ্রে আজ পযঘি ওড়িয়ায অনূডদি িব্যব্ি। রযীন্দ্রন়াব্থর ‘গীি়াঞ্জডে’ কসই 
গ্রে য়া ওড়িষে়ায়াসীব্ক ধ্ীব্র ধ্ীব্র রযীন্দ্রস়াডিব্িের েডি অনুর়াগী কব্র িুব্েব্ি, পক্ষ়ািব্র দুই েডিব্যশী র়াব্জের 
ি়াযজগব্ির মব্ধ্ে গব়্ি ওব্ঠ কস সমন্বব্যর কসিু। ১৯৫০ পরযিঘী ওড়িয়া স়াডিব্িে রযীন্দ্র েি়ায কসই অব্থঘ কদখ়া য়ায ন়া। 
জ়ািীয-আিজঘ়াডিক সমসে়া, আথঘ-স়াম়াডজক কেক্ষ়াপি েিৃডি ডকিু ডকিু ডযষয কডযি়ার ডযষযযস্তুব্ক েি়াডযি কব্রব্ি। 
িযুও যে়া য়ায, ওড়িশ়ায রযীন্দ্রন়াথ আজও শুধু্ স়াডিডিেক রূব্প নয, কমঘব্য়াগী ঋডষকল্প শুদ্ধ যেডক্তত্বরূব্প েদ্ধ়া ও সম্ম়াব্নর 
অডধ্ক়ারী। 
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Discussion 
ি়ারি়াত্ম়ার য়াণীস়াধ্ক কডয রযীন্দ্রন়াথ ঠ়াকুর। য়াাংে়া ি়াষ়া ও সাংসৃ্কডির ডিডন ে়াণপুরুষ। ে়াব্দডশক র়াব্জের ি়াষ়া ও 
স়াডিব্িের সব্ে রযীন্দ্রন়াব্থর েিেক্ষ ও পব্র়াক্ষ কয়াগ়াব্য়াগ ডিে। ডিডি, ম়ার়াডঠ, উদুঘ, ি়াডমে েিৃডি ি়াষ়ার স়াডিডিেব্কর়া 
রযীন্দ্রস়াডিব্িের ডযপুে ঐশ্বব্যঘ মুগ্ধ ও ে়াডণি িব্যডিব্েন। েডিব্যশী র়াজে ওড়িশ়ার সব্েও কডযর সম্পকঘ ডিে দীর্ঘডদব্নর। 
কিৌব্গ়াডেক অযস্থ়ানগি ডদক কথব্ক বনকিে ও ি়াষ়াগি উৎস ডযচ়াব্র সব্ি়াদর স্থ়ানীয ি়াষ়া িওয়ায ওড়িশ়ার সব্ে য়াাংে়ার 
স়াাংসৃ্কডিক আত্মীযি়া অব্নকি়াই সিজ়াি ও স্বিঃসূ্ফিঘ। পুরী, িুযব্নশ্বর, কিক, য়াব্েশ্বব্রর সব্ে যে সাংসৃ্কডির ে়াণব্কন্দ্র 
কেক়াি়ার কয়াগ়াব্য়াগগি সুযেযস্থ়া, দুই েব্দব্শর ম়ানুব্ষর ে়ািেডিক সাংব্য়াব্গর কসিুসূত্র ডনমঘ়াণ কব্রব্ি। ি়াই য়াাংে়ার 
ডযশ্বযব্রণে কডযর ক়াযেকীডিঘ ওড়িশ়ায জনডেযি়া প়াব্য, ওড়িশ়ায়াসীর চডচঘি ডযষয িব্য এমনি়াই স্ব়াি়াডযক। ডযব্শষি 
১৯১৩ ডি: কন়াব্যে ে়াব্ির পর জ়ািীয ও আিজঘ়াডিক কক্ষব্ত্র রযীন্দ্র স়াডিব্িের েডি উৎস়াি ও ককৌিূিে য়া়িব্ি থ়াব্ক। 
ওড়িশ়ায রযীন্দ্র়ানুর়াগ েকৃিপব্ক্ষ যৃডদ্ধ প়ায এই সময কথব্কই। েযন্ধ, উপনে়াস, কি়ািগল্প েিৃডি ডযডচত্র ডদক কথব্ক 
সাংশয়ািীি স়াফেে অজঘন করব্েও রযীন্দ্র কডযি়াই ওড়িশ়ায সমডধ্ক পডঠি ও সম়াদৃি। ি়ার দুডি ক়ারণ থ়াকব্ি প়াব্র— 
(ক) রযীন্দ্রন়াথ কডযি়ায কন়াব্যে খে়াডি কপব্যডিব্েন। 
(খ) ওড়িয়া কডযব্দর দ্ব়ার়া পডঠি িব্যডিব্েন, ি়াাঁর়াই রযীন্দ্র স়াডিিে প়াঠ কব্র পডরডচি কডরব্যডিব্েন স়াধ়্ারণ ওড়িয়া 
প়াঠকব্দর ক়াব্ি। 

 প়াণু্ডয়া ন়ামক জডমদ়ারীর কিঘ়া রূব্প রযীন্দ্রন়াথ ওড়িশ়া য়াত্র়া কব্রন। কসখ়ানক়ার স্থ়াপিে-ডশল্পকে়ার পডরচয ে়াি 
কব্রন। ‘ডসনু্ধগিঘ’, ‘সমুদ্র’, ‘ডসনু্ধিীব্র’, ‘সমুব্দ্রর েডি’—এই ডযখে়াি কডযি়াগুডে কডযর ওড়িশ়া য়াব্সর সৃ্মডি যিন কব্র। 
ওড়িয়া স়াডিব্িের িক্ত কডয মধু্সূদন র়াও (১৮৫৩-১৯১২)-এর ‘ঋডষডচত্র’ ন়াব্ম একডি কডযি়া ১২৯৮ যে়াব্ে ‘নয ি়ারি’ 
পডত্রক়ায েক়াডশি িয। রযীন্দ্রন়াথ কডযি়াডিব্ি অিীি ি়ারব্ির কগৌরযময ঐডিব্িের পডরচয কপব্য সেশাংস মিযে কেব্খন, 
ঐ স়াব্েই ‘স়াধ্ন়া’ পডত্রক়ায স়াডিিে সম়াব্ে়াচন়া ডযি়াব্গ। মধু্সূদন ব্র়াহ্মধ্ব্মঘ দীডক্ষি ডিব্েন। ‘উৎকে ব্র়াহ্মসম়াব্জ’র 
(১৮৬৯ ডি:) সম্প়াদক রূব্প ডযডিন্ন সি়া-সডমডি, পডত্রক়া সম্প়াদন়া ও ব্র়াহ্মস়াডিিে রচন়ায ওড়িশ়ায ডযব্শষ সুখে়াডি অজঘন 
কব্রন মধু্সূদন র়াও। রযীন্দ্রন়াব্থর আহ্ব়াব্ন ডিডন শ়াডিডনব্কিব্ন (১৯১১ ডি:) এব্সডিব্েন। ডনব্জর ড়াব্যডরব্ি রযীন্দ্র 
অনুিব্যর কথ়া যেক্ত কব্রব্িন এই ি়াব্য– 
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“Had a talk with our host about Bengali grammar and some literary and religious matters, 
listened to some hymns of Rabi Babu’s song by Dinendra Babu. Rabi Babu is no more poet 
and writer only. He has become a tone Saint (Rishi), His humility and faith, his single hearted 
devotion to the work of ব্রহ্মচযঘ়ােম, his simple beautiful life impressed me as few lives have 
done.”১   

 ব্রহ্ময়াদী মধু্সূদব্নর সব্ে ব্র়াহ্ম রযীন্দ্রন়াব্থর কয়াগ়াব্য়াগ িয। ঔপডনষডদক ি়াযন়া দুই কডযব্কই েি়াডযি কব্রব্ি। 
মধু্সূদব্নর ‘কুসুম়াঞ্জডে’ (১৯০৩) ও রযীন্দ্রন়াব্থর ‘গীি়াঞ্জডে’ (১৯১০) উিয গ্রব্েই ডযশ্বডনযন্ত্র়া অসীম শডক্তর ক়াব্ি 
আত্মসমপঘণ ও অকপব্ি সযঘস্ব ডনব্যদব্নর সুর ধ্বডনি। 
 মধু্সূদব্নর ‘কুসুম়াঞ্জডে’ রডচি ১৯০৩ স়াব্ে এযাং ‘সেীিম়াে়া’ রডচি ১৯১৮ স়াে অথঘ়াৎ গীি়াঞ্জডে েক়াব্শর পব্র। 
মধু্সূদন র়াও এযাং রযীন্দ্রন়াথ দুজব্নর রচন়াব্ি ঈশ্বব্রর ডনকব্ি কয আত্মডনব্যদন, আকুেি়া এযাং গিীর ডযশ্ব়াস প়াওয়া 
য়ায ি়ার মূব্ে ডিে ব্র়াহ্মধ্ব্মঘর েডি উিব্যর আিডরকি়া ও আনুগিে। সম়ান আধ্ে়াত্ময়াদী মব্ন়াি়ায ও যেডক্তগি জীযনচযঘ়ায 
একই েক়ার অনুিয ক়াযেব্য়াব্ধ্র সেডি এব্নব্ি। রযীন্দ্র স়াডিব্িের অনেির ডযসৃ্তি ে়ােব্ন ি়াাঁর অনুধ্ে়ান ডিে ন়া। কসই 
আগ্রি অযশে রযীন্দ্রসমক়াব্ের স়াডিডিেক মধু্সূদব্নর সিয়াত্রী ফডকর কম়ািন কসন়াপডি য়া র়াধ়্ান়াথ র়াযব্দরও ডিে ন়া। 
আয়ার ‘গীি়াঞ্জডে’র কেম ও েকৃডি ডযষযক কডযি়ায ম়ানযব্েব্মর উদ়ারি়ার গিীর অনুিব্যর শ়ািরব্সর অমূেে রূপ়াযনও 
কদডখ ন়া মধু্সূদব্নর রচন়ায। শুধু্ পরমসত্ত়া জগৎ ডনযন্ত্র়াব্ক সখ়া, যনু্ধ, ে়াব্ণশ্বর সব্ব়াধ্ব্ন ডনিঘরি়া ও ডনব্যদব্নর সুরডি 
ধ্ব্রব্িন মধু্সূদন র়াও— পর়াণ সখ়া, মি়ামব্িশ, র়াজর়াব্জশ্বর, সূত্রধ্র েিৃডি আহ্ব়াব্ন ক়াযেধ্ব্মঘর আডেক বনপুব্ণের 
আপ়াি উদ়াসীন কয েব্কৌশে ডনডেঘি আিরণ রূব্প ‘গীি়াঞ্জডে’র িব্ত্র িব্ত্র ি়ি়াব্ন়া— কসই উিম়াত্র়া স্পশঘ কর়ার স়াধ্ ও 
স়াধ্ন়ার সীম়াযদ্ধি়ার কথ়া কিব্যও দু-একডি উদ়ািরণ কদওয়া কযব্ি প়াব্র– 
গীি়াঞ্জডে : 
   “আনব্িরই স়াগর কথব্ক/ এব্সব্ি আজ য়াণ/  
   দ়াাঁ়ি ধ্ব্র আজ কয়াসব্র সয়াই/ ি়ানব্র সয়াই ি়ান।”২ 
সেীিম়াে়া : 
   “য়াজই আি়া আনিযীণ়া মি়া গগব্ন  
   কস মি়াি়াব্ন িুযন ে়াব্ণ ন়াব্চ সর্ব্ন  
   ি়াব্ে ি়াব্ে রডয চডন্দ্রম়া ি়ার়া  
   ন়াচডি ঢ়াডে ি়া ডকরণ ধ়্ার়া  
   দুেব্ে়াক ধ়্ার়া পুেক ির়া ধ্বডন েযব্ণ।”৩  
গীি়াঞ্জডে : 
   “ওব্গ়া আম়ার এই জীযব্নর কশষ পডরপূণঘি়া  
   মরণ, আম়ার মরণ, িুডম কও আম়াব্র কথ়া।”৪ 
সেীিম়াে়া : 
   “আনি সডিি কসডি পরব্ে়াক মি়ােব্য  
   আজ ডযয়া সশরীব্র কিডজ সকে সাংশব্য  
   আি়া কয অমৃিব্ে়াক ন়াডি যাঁডি মৃিুেব্শ়াক  
   অনি ডমেনিূডম সযঘ হৃদব্য হৃদব্য।”৫ 
গীি়াঞ্জডে : 
   “ন়া চ়াডিব্ি কম়াব্র য়া কব্রি দ়ান  
   আক়াশ আব্ে়াক িনু মন ে়াণ,  
   ডদব্ন ডদব্ন িুডম ডনব্িি আম়ায  
   কস মি়াদ়াব্নরই কয়াগে কব্র।”৬ 
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সাংগীিম়াে়া : 
   “য়াাঁি়া মুাঁ করই, য়াি়া মুাঁ কিই, য়াি়া মুাঁ ডচিই মব্ন 
   জগি করি়া পরম ঈশ্বর জ়ানুি়াডি েডিক্ষব্ণ।”৭ 
 ‘গীি়াঞ্জডে’র ‘পূজ়া’-পযঘ়াব্যর গীডিসম্ভ়াব্রর সব্ে এই রচন়ার ডমে কষ্ট্কডল্পি নয। ধ্মঘ ও সম়াজসাংস্ক়ারক, স়াডিিেস্রষ্ট়্া 
মধু্সূদব্নর জীযনধ়্ার়া— রযীন্দ্র জীযনচচঘ়ার সব্ে স়াদৃশে যুক্ত। িব্য ি়াাঁব্দর প়ারস্পডরক সম্পব্কঘর মূে সূত্র ব্র়াহ্ম ধ্মঘ। সমগ্র 
রযীন্দ্রস়াডিব্িের েডি ি়াই মধু্সূদব্নর কিমন উৎস়াি পডরেডক্ষি িয ন়া। 
   “সযুজপরী, আস! 
   পত্ররব্ি ক়ান কডডর  
   ঊব্ধ্বঘ চ়াব্িাঁ র়্াস।  
   শীিগে়া যব্ন যব্ন   পল্লয ঝ়ি়াই 
   উত্তর়া পযব্ন ি়ার   উত্তরী উ়ি়াই। 
   ডদব্গ ডদব্গ সাংরডচে়া  শুদ্ধি়ার শ্ব়াস 
   সযুজপরী, আস! 
   কযৌযব্নর মব্ন্ত্র সডখ,  জীণঘ জর়া ন়াশ।”৮ 
 েমথ কচৌধু্রী সম্প়াডদি ‘সযুজপত্র’ (১৯১৪) পডত্রক়া এযাং ওই পডত্রক়ায েক়াডশি কডয রযীন্দ্রন়াথ ঠ়াকুব্রর ‘যে়াক়া’ 
ক়াব্যের ১ম সাংখেক কডযি়া ‘সযুব্জর অডিয়ান’‐এর ‘ওব্র নযীন ওব্র আম়ার ক়াাঁচ়া’ কডযি়ার ি়ায়াদব্শঘ অনুে়াডণি িব্য 
িরুণ কডয অন্নদ়াশঙ্কর র়ায ওড়িয়ায রচন়া কব্রন উপব্র উদৃ্ধি কডযি়াডি। ওড়িশ়ার স়াডিব্িে রযীন্দ্র়ানুসরণ িথ়া রযীন্দ্রেি়ায 
েকৃিপব্ক্ষ সযুজ যুব্গর স়াডিডিেক কগ়াষ্ঠীর রচন়াকব্মঘ পডরেডক্ষি। অন্নদ়াশঙ্কর িখন ওড়িশ়ার কিক র ে়াব্িন শ কব্েব্জর 
আই. এ. ক্ল়াব্সর ি়াত্র। কসই সময অন্নদ়াশাংকর র়ায কব্যকজন সিীথঘব্ক ডনব্য ওড়িয়া কডযি়ার প়াে়া যদব্ের আশ়ায 
সযুজ স়াডিিে সডমডি (১৯১৯ ডি:) গঠন কব্রন। পব্র ডিডন ও অনে চ়ারজন সিীথঘ ডমব্ে ‘পঞ্চসখ়া’ ন়াম গ্রিণ কব্র গব়্ি 
কি়াব্েন ‘নন -ব্সন্স ক্ল়ায’ (১৯২১)। কসই অনে চ়ারজন িব্েন— ক়াডেিীচরণ প়াডণগ্র়ািী, বযকুণ্ঠন়াথ পট্টন়াযক, শরৎ মুখ়াজঘী, 
িডরির মি়াপ়াত্র। ি়াাঁব্দর স়াডিিে মুখপত্ররূব্প আত্মেক়াশ কব্র ি়াব্ি কেখ়া পডত্রক়া ‘অযক়াশ’। িডরির ডনব্জর ন়াম য়াদ 
ডদব্য েব্িেব্কর ন়াব্মর েথম অক্ষর ডনব্য এই ন়ামকরণ কব্রন। উদীযম়ান েডিি়াব্ক স্বীকৃডি ডদব্য উৎস়াডিি কব্রন 
িৎক়ােীন েখে়াি ‘উৎকে স়াডিিে’ ও ‘সিক়ার’ পডত্রক়ার সম্প়াদকদ্বয— ডযশ্বন়াথ কর এযাং েক্ষ্মীন়ার়াযণ স়াহু। ‘সযুজ 
কডয’ ন়াব্ম পডরডচি িব্েন ওই কডযর়া। ি়াাঁব্দর েথম রচন়া সাংকেন ‘সযুজ কডযি়া’ েক়াশ কপে ১৯৩০ স়াব্ে। এখ়াব্ন 
অনুম়ান িয, ‘সযুজ’-ন়ামডি ি়াাঁর়া য়াাংে়ার স়াাংসৃ্কডিক আযি কথব্ক সাংগ্রি কব্রডিব্েন। জ়িি়া, সাংকীণঘি়া, পুর়ািন পে়া ও 
কগ়াাঁ়ি়া মব্ন়াি়ায িে়াগ কব্র নয উদ্দ়ামি়া ে়াকৃডিক সযুব্জর মব্ি়া সব্িজ ে়াণশডক্তব্ি কজব্গ উঠ়ার আহ্ব়ান ডিে 
রযীন্দ্রন়াব্থর। 
 ওড়িয়া স়াডিব্িে সযুজব্গ়াষ্ঠীর আত্মেক়াশ েথম ও ডদ্বিীয ডযশ্বসমব্রর মধ্েযিঘী সমব্য। েথম মি়াযুব্দ্ধর ডযপযঘয 
সমগ্র পৃডথযীর ম়ানুব্ষর মব্ন গিীর েডিডক্রয়া সৃডষ্ট্ কব্রব্ি, ি়ার েডিফেন র্ব্িব্ি ে়ায সয েব্দব্শর স়াডিব্িে। রযীন্দ্রন়াথ 
১৯১৩ ডিস্ট়াব্ে কপব্যব্িন কন়াব্যে পুরস্ক়ার। মি়াযুব্দ্ধর র্নর্ি়ায ি়াাঁর সৃডষ্ট্সম্ভ়াব্রর েডি ওড়িয়া স়াডিডিেকব্দর দৃডষ্ট্ ও 
মব্ন়াব্য়াগ গিীরি়াব্য আকৃষ্ট্ িযডন। েডিব্যশী য়াাংে়া স়াডিব্িের েডি ি়াাঁব্দর কযডশ উৎস়াি কদখ়া য়ায ১৯২০-২১ স়াে 
কথব্ক। য়াাংে়া স়াডিব্িে িখন যীরযে েমথ কচৌধু্রীর ‘সযুজপত্র’ (১৯১৪) পডত্রক়ায চেব্ি ি়ারুব্ণের উচ্ছ্ব়াস, নিুন ডদব্নর 
আয়ািডন-ি়াযন়া। 
 ‘সযুজযুগ’-এর ‘সযুজ’ শেডি েডিব্যশী যেব্দব্শর স়াাংসৃ্কডিক আযি কথব্ক গৃিীি। েমথ কচৌধু্রী সম্প়াডদি 
‘সযুজপত্র’ পডত্রক়ার সব্ে সযুজব্গ়াষ্ঠীর কডযব্দর ডিে আডত্মক সাংব্য়াগ। অন্নদ়াশঙ্কর স্পষ্ট্ই জ়াডনব্যব্িন— 

“য়াাংে়া, ‘সযুজপত্র’-এর সব্ে আম়ার আডত্মক সবন্ধ ডিে। রযীন্দ্রন়াব্থর কডযি়া ‘ওব্র সযুজ, ওব্র অযুঝ/ আধ্মর়াব্দর 
র়্া কমব্র িুই য়াাঁচ়া’— আম়াব্দর মূে মন্ত্র ডিে।”৯ 
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 রযীন্দ্রন়াথ ‘যে়াক়া’ ক়াব্যের ‘সযুব্জর অডিয়ান’ কডযি়ায গডি ও কযৌযব্নর জযগ়ান কব্রব্িন। জীণঘ-জর়া ঝডরব্য 
ডদব্য ে়াব্ণর অফুরি ধ়্ার়ায দুরি-জীযি-অশ়াি-েচণ্ড-েমত্ত ও েমুক্ত িয়ার জনে জ়াডনব্যব্িন উদ়াত্ত আহ্ব়ান— 
    “ডচরযুয়া িুই কয ডচরজীযী, 
    জীণঘ-জর়া ঝডরব্য ডদব্য 
    ে়াণ অফুর়ান িড়িব্য কদদ়ার ডদডয। 
    সযুজ কনশ়ায কি়ার কব্রডিস ধ্র়া, 
    ঝব়্ির কমব্র্ কি়ারই িড়িৎ ির়া, 
    যসব্িব্র পর়াস আকুে কর়া 
    আপন গে়ার যকুে ম়ােেগ়াি়া 
    আর কর অমর, আয কর আম়ার ক়াাঁচ়া।”১০ 
 গডি ও কযৌযব্নর দীডিব্ি কজব্গ উব্ঠ জীণঘজর়াব্ক ঝডরব্য নিুন ে়াণশডক্তর উদ ব্য়াধ্ন ডিে ‘সযুজ’ স়াডিব্িের অির-
অডিে়ায। ি়ারুব্ণের আব্যগ-উচ্ছ্ব়াব্স গি়ানুগডিক জীযব্নর জ়িব্ত্বর কখ়ােস ডিন্ন কব্র উদ্দ়াম ে়াণশডক্তর জযধ্বজ়া িুব্ে 
ধ্র়াই ডিে ি়াব্দর মূে ধ্মঘ। বযকুণ্ঠন়াথ ডেব্খব্িন— 
   “ক়াাঁডি ডক দুঃখ িি়াব্শ রহু চ়াাঁডি 
   নযীন িুডি, িরুণ িুডি, আব্ে়াক কি়ার স়াথী 
   দুডদ্দঘব্ন থব্র ডযজব্য়াল্ল়াব্স, উডঠযু ডকব্র ম়াডি? 
   সকে জীণঘ, সকে জর়া ক়াডিাঁ ডক চ়াহুাঁ পব্ি 
   অদ্ধঘমৃি ককব্য ডক ক়াাঁডিাঁ সযুজ সৃডষ্ট্ রব্চ? 
   কযৌযনকু দেই ডক-এ এমন শডক্ত ক়াডিাঁ?”১১ 
 সযুব্জর এই উদ্দ়াম আব্যগ, ে়াণ-শডক্তর উন্ম়াদন়ায, কযৌযব্নর অফুরি গডিব্ি উজ্জীযব্নর মন্ত্র উি়ারণ কব্রব্িন 
অন্নদ়াশঙ্কর ি়াাঁর ‘সযুজপরী’, ‘েেয কেরণ়া’, ‘সৃজন স্বপ্ন’ েিৃডি কডযি়ায। জননক সম়াব্ে়াচব্কর ি়াষ়ায— 

“অন্নদ়াশঙ্কর ি়ারুব্ণের কডয, েণয-ডযহ্বে আব্যগময িরুণ হৃদব্যর অডিযেডক্তব্ি এ কডযি়াগুডের স়াথঘকি়া। …ি়াাঁর 
কডযেকৃডিব্ি এক িিে়াণ, স্বপ্নে়াণ, কসৌিযঘে়াণ ও কযৌযন়াচ্ছন্ন শডক্তধ্র হৃদব্যর পডরচয প়াওয়া য়ায।”১২ 

  ক়াডেিীচরণ ি়াাঁর ডদনডেডপব্ি রযীন্দ্রন়াব্থর ‘ম়ানসী’, ‘কস়ান়ার িরী’, ‘জীযনসৃ্মডি’-েিৃডি পুস্তক প়াব্ঠর জনে আগ্রি 
েক়াশ কব্রব্িন। ম়ানডযকি়াব্য়াধ্ ও কসৌিযঘডেযি়া রযীন্দ্রস়াডিব্িের এই দুই বযডশষ্ট্ে ে়াডণি কব্রডিে সযুজ যনু্ধব্দর। 
রযীন্দ্র কর়াম়াডিকি়ার স্পশঘ প়াওয়া য়ায ক়াডেিীচরণ, বযকুণ্ঠন়াব্থর কডযি়ায : 
   ক.  “আডজ খ়াডে হুাঁডসয়ার িুডেয়ার  
    কজ়ািন়ার ন়াচ আডজ য়ারয়ার  
    কপ়াডি আস নযনর েুি ধ়্ার  
    ডযশ্ব কি়াইডি উল্লডসি কয।”১৩ 
   খ.  “যধূ্ আব্স কম়ার ধ্ীর সুেডেি  
    িৃিীয়া কজ়ািন়া সম  
    য়ি়াএ কম়া কব্র কডম্পি কর  
    সুকুম়ার অনুপম।”১৪ 
বযকুণ্ঠন়াব্থর কডযি়া : 
    “জননী য়াৎসেে সম ককৌমুদী প্ল়াডযি কগৌণ ডনডশ  
    আযৃি কডরডি ডযশ্ব! ডদগ্ যেব্য য়াই অডি ডমডশ।”১৫ 
 এইসয কডযি়ায রযীন্দ্রন়াব্থর ‘ম়ানসী’, ‘কস়ান়ার িরী’, ‘ডচত্র়া’— ক়াব্যের কেম ও কসৌিযঘি়াযন়ার অনুিযগি ঐকে 
েক্ষ কর়া য়ায। ক়াডেিীচরব্ণর ‘পুরীমডির’ কডযি়াব্ক রযীন্দ্রন়াব্থর ‘ি়ারিিীথঘ’ কডযি়ার ডসব্েডসস যে়া কযব্ি প়াব্র। 
আয়ার রযীন্দ্রন়াব্থর সীম়া-অসীমিত্ত্ব বযকুণ্ঠন়াব্থর রচন়ার অনেিম ডযব্শষ ডদক। 
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 সযুজ যুব্গর একক স়াডিিে স়াধ্ন়ায ডনমগ্ন কডয ম়ায়াধ্র ম়ানডসাংি (১৯০৫-১৯৭৩)। ি়াাঁর ‘রযীন্দ্রন়াথ’, ‘রযীন্দ্রন়াব্থর 
কডযি়া’ এযাং ‘রযীন্দ্রপূজ়া’— এই ডিনডি েযব্ন্ধ রযীন্দ্রন়াব্থর স়াডিিে-অনুশীেব্নর সূক্ষ্মি়া ও মুগ্ধি়া েক়াডশি। সীম়া ও 
অসীব্মর ডমেন, ম়ানযব্েম, কসৌিযঘডেযি়া— রযীন্দ্র স়াডিব্িের এই গুণগুডে আকৃষ্ট্ কব্রডিে কডয ম়ায়াধ্রব্ক। ‘কিমশসে’ 
(১৯৩৩), ‘কু্রশ’ (১৯৫৬), ‘কক়ান়াকঘ’ েিৃডি রচন়ায ি়ার েডিফেন আব্ি। কডয ম়ায়াধ্র ডেব্খব্িন—  

“রযীন্দ্রন়াথ শুধু্ একডি যুব্গর একজন য়ি কডয নন, ডিডন পৃডথযীর কডিপয কেষ্ঠ কডযর মব্ধ্ে একজন, ক়ারণ ি়াাঁর 
য়াণী ডদব্য ককযে ি়ারিযষঘ নয, সমগ্র ম়ানযজ়াডির আশ়া আক়াঙ্ক্ষ়া েক়াশে়াি কব্রব্ি।”১৬ 

নয ি়ারব্ির কডয রযীন্দ্রন়াথব্ক এি়াব্যই ওড়িশ়ার কডয অডিনডিি কব্রব্িন। 
 ওড়িয়া কডযি়ায মধ্েযুব্গর বযষ্ণযীয ি়াযমণ্ডব্ের সমৃদ্ধ রূপ়াযণ সুডযডদি। ডযশ শিব্কর কেডক্ষব্ি কসই ধ়্ার়াব্িই 
আত্মেক়াশ কডয েক্ষ্মীক়াি মি়াপ়াব্ত্রর (১৮৮৮-১৯৫৩)। ওড়িশ়ায ডিডন ‘ক়াি কডয’ রূব্প সম়াদৃি। ি়াাঁর ‘জীযনসাংগীি’ 
গ্রব্ে রযীন্দ্রন়াব্থর ‘গীি়াঞ্জডে’র েি়াব্যর কথ়া ডনব্জই স্বীক়ার কব্রব্িন। রযীন্দ্রন়াথ জগব্ির পরম সত্ত়ার ক়াব্ি চরম ডযশ্ব়াস 
স্থ়াপন কব্র জীযব্নর সকে দুঃখ-সুখব্ক সমপঘণ কব্রব্িন। ডনব্যদন ও ডনিঘরি়ায কডযমন অকপি, আিডরক। েক্ষ্মীক়ািও 
একই সুব্র ে়ায একই েক়ার ি়াষ়া িডেব্ি নশ্বর জগব্ি জীযব্নর সয অিাংক়ার, সাংকীণঘি়া-কেুষ-ক়াডেম়া মুব্ি কফব্ে 
সযঘস্ব সমপঘণ কব্রব্িন কসই ডচর়ানি িূম়ার ক়াব্ি। গীি়াঞ্জডের সব্ে আধ্ে়াত্মব্য়াব্ধ্র ডনডরব্খ ি়াযগি স়াদৃশে সিব্জই কচ়াব্খ 
পব়্ি জীযনসেীি-এ। ডযডশষ্ট্ ডচি়াডযদ ডচত্তরঞ্জন দ়াস ডেব্খব্িন— 

“Most of the saddest and sweetest songs Lakshmikanta wrote were collected together in 
Jibana Sangita which brings to the reader’s mind Rabindranath Tagore’s Gitanjali. The two 
books are so similar in respect their appeal; inner honesty and the sincerity of expression.”১৭ 

 রযীন্দ্রন়াব্থর ‘গীি়াঞ্জডে’ অব্পক্ষ়া মধু্সূদব্নর ‘জীযনসেীি’ অডধ্ক যেডক্তডনষ্ঠ (Subjective)। উিয সৃডষ্ট্ব্ি পরম 
কদযি়াব্ক প়াওয়ার জনে যে়াকুেি়া ও উৎকণ্ঠ়া েক্ষণীয। ঝ়ি ও অন্ধক়ার র়াব্ি রযীন্দ্রন়াথ কযমন অিরিব্মর জনে 
অডিস়াব্রর অব্পক্ষ়ায অডনদ্র েিীক্ষ়ায কথব্কব্িন, কিমডন ক়ািকডযও। 
েক্ষ্মীক়াি : 
   “আডজ দীর্ঘ য়াদে র়াডি, 
   গুর গুরু গুরু র্ন গরজন/ দুরুদুরু দুরু ি়াডি  
   আসুডি ডক সব্ি এ কম়ার ডনশীব্থ/ আডজ কম়া পর়াণ স়াথী।”১৮ 
রযীন্দ্রন়াথ : 
   “আডজ ঝব়্ির র়াব্ি কি়াম়ার অডিস়ার/ পর়াণসখ়া যনু্ধ কি আম়ার  
   আক়াশ ক়াাঁব্দ িি়াশ সম/ ন়াই কয রু্ম নযব্ন মম,  
   দুয়ার খুডে, কি ডেযিম,/ চ়াই কয য়াব্র য়ার  
   পর়াণ সখ়া যনু্ধ কি আম়ার।”১৯ 
েক্ষ্মীক়াি : 
   “দূর কর কম়ার যশ অডিম়ান  
   কডর ডদ অ সযু আশ়া অযস়ান  
   ডনয়াই ডদঅ কম়া ম়ানস পিরু  
   যব্িক য়াসন়া সযঘগ্র়াসী।  
   িুমডর ইচ্ছ়া পূণঘ কিউ কি, কিউ পূণঘ কি, কিউ পূণঘ কি, 
   কম়ার সকে য়াসন়া, সকে ক়ামন়া, িয পব্দ কিউ চূণঘ কি।”২০ 
রযীন্দ্রন়াথ : 
   “আম়ার ম়াথ়া নি কব্র দ়াও কি কি়াম়ার/ চরণ ধূ্ে়ার িব্ে।  
   সকে অিাংক়াব্র কি আম়ার ডুয়াও কচ়াব্খর জব্ে।  
   আম়াব্র কযন ন়া কডর েচ়ার আম়ার আপন ক়াব্জ  
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   কি়াম়ারই ইচ্ছ়া কব্র়া কি পূণঘ আম়ার জীযন ম়াব্ঝ।”২১ 
রযীন্দ্রন়াথ : 
   “িুডম নয নয রূব্প এব্স়া ে়াব্ণ। 
   এব্স়া গব্ন্ধ যরব্ন, এব্স়া গ়াব্ন। 
   এব্স়া অব্ে পুেকময পরব্শ, 
   এব্স়া ডচব্ত্ত অমৃিময িরব্ষ, 
   এব্স়া মুগ্ধ মুডদি দু নয়াব্ন। 
   িুডম নয নয রূব্প এব্স়া ে়াব্ণ। 
   এব্স়া ডনমঘে উজ্জ্বে ক়াি, 
   এব্স়া সুির ডিগ্ধ েশ়াি, 
   এব্স়া এব্স়া কি ডযডচত্র ডযধ়্াব্ন। 
   এব্স়া দুঃব্খ সুব্খ, এব্স়া মব্মঘ, 
   এব্স়া ডনিে ডনিে সয কব্মঘ; 
   এব্স়া সকে-কমঘ-অযস়াব্ন। 
   িুডম নয নয রূব্প এব্স়া ে়াব্ণ।”২২ 
িুেনীয, 
   “শযদ পরব্শ আসু রূপ রস গব্ন্ধ/ ডনডি ডনডি নযরূপ িব্ি।”২৩ 
রযীন্দ্রন়াথ : 
   “সুির, িুডম এব্সডিব্ে আজ ে়াব্ি 
   অরুণ-যরণ প়াডরজ়াি েব্য ি়াব্ি। 
   ডনডদ্রি পুরী, পডথক ডিে ন়া পব্থ, 
   এক়া চডে কগব্ে কি়াম়ার কস়ান়ার রব্থ, 
   য়াব্রক থ়াডময়া কম়ার য়াি়াযনপ়াব্ন 
   কচব্যডিব্ে িয করুণ নযনপ়াব্ি। 
   সুির, িুডম এব্সডিব্ে আজ ে়াব্ি। 
   স্বপন আম়ার িব্রডিে কক়ান  গব্ন্ধ 
   র্ব্রর আাঁধ়্ার ককাঁব্পডিে কী আনব্ি, 
   ধু্ে়ায েুি়াব্ন়া নীরয আম়ার যীণ়া 
   কযব্জ উব্ঠডিে অন়ািি কী আর়্াব্ি।”২৪ 
েক্ষ্মীক়াি : 
   “কস পর়া আডসডথে়া র়াডি প়াি়াডি  
   ি়া ে়াডগ কশ়াইডথডে কি়াই চ়াি়াডি  
   কদখুাঁ কদখুাঁ কদডখ প়াডরডে ন়াডি কগ়া  
   গয়াক্ষ ফ়াাঁব্ক— গে়াডি কক’ কস।”২৫ 
অথয়া, 
   “ক়াডিাঁডক ডনডশ কশব্ষ ন জ়াডন ডক আব্যব্শ  
   আডসে়া ডনদ ম়াড়ি নযব্ন/ নীরব্য চ়াডি  
   য়াইডি কস কফডর িি়াব্শ।”২৬ 
রযীন্দ্রন়াথ : 
   “কিয়ার আডম কিব্যডিনু উডঠ উডঠ  
   আেস িেডজয়া পব্থ য়াডির়াই িুডি,  
   উডঠনু যখন িখন ডগব্যব্ি চব্ে।”২৭ 
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েক্ষ্মীক়াি : 
   “কম়ার কম়ার কয়াডে ন যুডঝ আব্প মডে  
   সযু কি়াির/ কি়ািডর কযদন়া কি়াব্ি়াডর ে়াব্ণ 
   সুযু কি়াির সযু কি়াির।”২৮ 
রযীন্দ্রন়াথ : 
   “আম়ার ম়াব্ঝ কি়াম়ার েীে়া িব্য, 
   ি়াই কি়া আডম এব্সডি এই িব্য। 
   এই র্ব্র সয খুব্ে য়াব্য দ্ব়ার, 
   রু্ব্চ য়াব্য সকে অিাংক়ার, 
   আনিময কি়াম়ার এ সাংস়াব্র 
   আম়ার ডকিু আর য়াডক ন়া রব্য। 
   মব্র ডগব্য য়াাঁচয আডম, িব্য 
   আম়ার ম়াব্ঝ কি়াম়ার েীে়া িব্য। 
   সয য়াসন়া য়াব্য আম়ার কথব্ম 
   ডমব্ে ডগব্য কি়াম়াডর এক কেব্ম, 
   দুঃখসুব্খর ডযডচত্র জীযব্ন 
   িুডম ি়া়ি়া আর ডকিু ন়া রব্য।”২৯ 
েক্ষ্মীক়াি ি়াাঁর আধ্ে়াত্ম অনুিব্যর কথ়া িথ়া কডযধ্ব্মঘর মূেি়ায যেক্ত কব্রব্িন এইি়াব্য –  
   “িব্য কম়ািব্র ক়াডিয়াকু গব্ে কম়ার েকৃডি আশ়ায়াদী;  
   ম়াত্র অযস্থ়াচক্রব্র মুাঁ কি়াই পব়্ি ডনর়াশ়ায়াদী। 
   কম়া ডিিব্র এ দুই য়াদর সাংর্ষঘ মু অনুিয কব্র।”৩০ 
 এই দুঃখ জজঘডরি সাংর়্ািপূণঘ অিব্র ‘গীি়াঞ্জডে’ শ়াডির েব্েপ ডদব্ি কপব্রব্ি। ক়ািকডয েক্ষ্মীক়াির ‘জীযনসেীি’-
এর উপব্র মি যেক্ত করব্ি ডগব্য অধ্ে়াপক কৃষ্ণচরণ কযি়ার়া যব্েব্িন– 

“আধু্ডনক ওড়িআ স়াডিিেব্র রযীন্দ্রন়াথঙ্ক অনুকরণ অডি, অনুসরণ ডয অডি; ডকন্তু স়ােীকরণ ে়ায ন়াডিাঁ। ‘জীযনসেীি’ 
রযীন্দ্রন়াথঙ্ক ‘গীি়াঞ্জডে’র এক যথ়াথঘ স়ােীকরণ।”৩১ 

 রযীন্দ্রন়াথ ও েক্ষ্মীক়াি উিব্য ঈশ্বব্রর সযঘযে়াপক সত্ত়ার উপব্র অখণ্ড ডযশ্ব়াস স্থ়াপন কব্রডিব্েন। ে়াথঘন়ার ধ়্ার়া 
ডিন্ন িব্ি প়াব্র— স়াধ্ন়ার ডযষয অডিন্ন। ি়াই উিব্য এক পব্থর য়াত্রী, এক েব্ক্ষের উপ়াসক। ডিন্নি়ার সন্ধ়াব্ন যে়া 
য়ায— রযীন্দ্রন়াব্থর মব্ি়া আশ়ায়াব্দর দৃঢ়ি়া ও যডেষ্ঠি়া েক্ষ্মীক়াব্ির কডযি়ায প়াই ন়া। যেডক্তজীযব্নর দুঃখ, কর়াগ-কশ়াব্কর 
অডির়্াব্ি আনিময সত্ত়ার সন্ধ়ান ডযচডেি ম়াব্ঝ মব্ধ্ে। ি়াই কেব্খন— ‘বদনে কম়াির ডচর সিচর/ অি়ায কম়াির ে়াণর 
কস়াদর।’ ডযপযঘযপূণঘ জীযন-েয়ািব্ক কয ডিডন অডিক্রম কব্র ম়াব্ঝ ম়াব্ঝ নযরূব্প নযিব্ি কজব্গ উব্ঠব্িন কস কি়া 
গীি়াঞ্জডের পুণেস্পব্শঘ। আর এখ়াব্নই যে়া য়ায—রযীন্দ্রন়াব্থর মব্ি়া ম়ানসশডক্তর অজঘন দুেঘি কয শি ঝঞ্ঝ়ায দুডযঘপ়াব্কও 
শুনব্ি প়াব্যন— ‘জগব্ির আনি যব্ে আম়ার ডনমন্ত্রণ’।  
 এই ধ্রব্নর ডমে থ়াকব্েও রযীন্দ্রন়াব্থর মব্ি়া েক্ষ্মীক়াি জগৎ ডনযন্ত্র়ার েডি সযঘত্র ও সযঘদ়া অিে ডযশ্ব়াস ও 
ডনডিি ডনিঘরি়ায অডযচে থ়াকব্ি প়াব্রন ডন। ডনর়াশ়ার দিব্ন দগ্ধ িব্যব্িন।  
 েগডিয়াদী ওড়িয়া কডযি়ায সডিদ়ানি র়াউৎ র়াব্যর ন়াম সুপডরডচি। ওড়িয়া আধু্ডনক কডযি়ার অনেিম পডথকৃি 
ডিডন। কডয জীযব্নর েথম পব্যঘ একগুচ্ছ সব্নব্ির (অধ্ঘশি) সাংকেন েক়াশ কব্রন— ‘প়াব্থয’ (১৯৩১) ন়াব্ম। একডি 
কডযি়ায ডেব্খব্িন— 
    “সকে কিডজ মুাঁ আডসডি িুমর দ্ব়াব্র 
    কি জীযন ডেয, কগ়াপন অডিস়াব্র।  
    শূনে কম়া প়াত্র িডর ডদঅ িয দ়াব্ন  
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    নীরয কম়া যীণ়া য়াডজ উঠু িয গ়াব্ন।”৩২ 
পঙ ডক্তগুডেব্ি রযীন্দ্র স়াডিব্িের স্পশঘ কযশ কয়াঝ়া য়ায। পরযিঘীক়াব্ে দৃডষ্ট্িডেগি পডরযিঘন র্ব্ি। ‘র়াজব্জম়া’-কডযি়ায 
ডনব্জর ক়াযে়াদব্শঘর স্ব়ািন্ত্রে জ়াডনব্য ডেব্খব্িন— ‘মুাঁ সডি র়াউৎর়া, নুব্ি ি়াব্গ়ার য়া কশেী।’ 
 কডয কগ়াপ়ােচন্দ্র ডমব্ের কডযি়ায রযীন্দ্রন়াব্থর সৃডষ্ট্ধ্ব্মঘর েিেক্ষ েি়ায েক্ষ কর়া য়ায। ডনর়াশ়া ও যেথঘি়ার মব্ধ্েও 
সৃডষ্ট্র চ়ারণ গীডি ও স়াথঘক কেরণ়া অনুিয কব্রব্িন— 
    “কয ফুে ন ফুডি যৃব্ক্ষ রডি রডি য়াএ, 
    কয নদী উষর যব্ক্ষ য়াএ িডজ িডজ,  
    কয ঝর করই আত্মিিে়া ডসকি়াব্র  
    কযদন়া যীণ়ার ি়াব্র যেথ়া সিু য়াএ।”৩৩ 
 ১৯৫০ ডি: পরযিঘী ওড়িয়া স়াডিব্িে রযীন্দ্রেি়ায কিমন কদখ়া য়ায ন়া। আথঘ-স়াম়াডজক ও র়াজননডিক জীযব্ন দ্রুি 
পডরযিঘন, জ়ািীয-আিজঘ়াডিক সমসে়া ও র্িন়ার েডি সদ়া জ়াগ্রি ককৌিূিে কডযি়ার ডযষযযস্তুব্ক েি়াডযি কব্রব্ি। য়াাংে়া 
আধু্ডনক ক়াযেধ়্ার়া— ওড়িয়া কডযব্দর েি়াডযি কব্রব্ি। িব্য রযীন্দ্রন়াথ ওড়িয়া প়াঠকব্দর ক়াব্ি এক়াি আপনজনরূব্প 
অডিনডিি। ি়াাঁর অব্নক গল্প, কডযি়া ও কথ়াস়াডিিে ওড়িয়া ি়াষ়ায অনূডদি িব্যব্ি। স়াধ়্ারণ প়াঠব্কর ক়াব্ি কসগুডে 
যব্থষ্ট্ সম়াদৃি। আয়ার সর়াসডর য়াাংে়া ি়াষ়ায রযীন্দ্র স়াডিিে প়াঠ কব্রন অব্নব্কই। ওড়িশ়ায রযীন্দ্রন়াথ আজও শুধু্ 
স়াডিডিেক রূব্প নয, কমঘব্য়াগী ঋডষকল্প শুদ্ধ যেডক্তত্বরূব্প েদ্ধ়া ও সম্ম়াব্নর অডধ্ক়ারী। 
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