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ত্রিুযায ‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’  ‘যত্রফ’ ত্রিিা : এিত্রি অনুন্ধান
ড. ত্রযন্টু দা
Asst. Professor & Coordinator of the Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura, India
The kingdom of Tripura did not get that much importance which Cooch Behar and Arakan
got in the history of Bengali Literature. Although there was no such poet like Daulat Kazi,
Alawal or Ramsaraswati in Tripura. And neither there was any regular practice of the
Ramayana and the Mahabharata like Cooch Behar kingdom had. ‘Tipra’ and ‘murung’,
being the mothertongue of the people of Tripura, Bengali language was accepted as the
Royal language of Tripura. There was no centre for practicing literature in Tripura other
than the Royal House. Apart from that, the relation between Rabindranath Tagore and the
Royal family gave more significance to the culture and literature of Tripura. The kings of
Tripura used to practice literature. They tried to develop the art and culture of the state.
The support and inspiration of them gave birth to ‘Kishor Sahitya Samaj’. After that, the trimonthly ‘Rabi’ periodical was published from the ‘Kishor Sahitya Samaj’ on that certain
period. The ‘Kishor Sahitya Samaj’ and the ‘Rabi’ played the most significant role for
Bengali culture and literature. Rabindranath Tagore and many other famous Writer were
accompanied with the ‘Kishor Sahitya Samaj’ and the ‘Rabi’. The introduction and findings
of the ‘Kishor Sahitya Samaj’ and the ‘Rabi’ are on main focus of this research paper.
Key words: Royal Family of Tripura, Rabindranath, ‘Kishor Sahity Samaj’, ‘Rabi’
Periodical, Introduction and Findings.

রৄরুয এিিা রৄরু থাশি। প্রদী জ্বারাশনায আশে এিিা িাজ থাশি—রশত্ ািাশনা। এই রশত্
ািাশনায িাজিা রৄরু শত্রছর সত্রদনই, সমত্রদন যফীন্দ্রনাথ যাধাত্রিশায ভাত্রিশিযয আভন্ত্রশি ত্রিুযা এশরন।
ারিা ১৩১২ ফঙ্গাব্দ। যফীন্দ্রনাথ ত্রিুযা াত্রত্য ত্রিরনী বা বাত্রত্ত্ব িশযন। বায উশবাধশন যফীন্দ্রনাথ
‘সদী যাজয’ প্রফন্ধত্রি াঠ িশযন। সত্রদন সথশিই ত্রিুযা এিত্রি স্থাী াত্রত্য প্রত্রত্ষ্ঠান েড়ায সচষ্টা চরশত্
থাশি। যফত্তীিাশর ভাযাজ ফীশযন্দ্রত্রিশায ভাত্রিিয ফাাদুশযয অনুশপ্রযিা ত্রিুযা ‘ত্রিশায াত্রত্য াভাজ’
প্রত্রত্ত্রষ্ঠত্ । ‘যফীন্দ্র জীফনী’সত্ এ ম্পশিত ফরা শশছ,

‚যফীন্দ্রনাথ ফহুিার ইশত্ই স্থাত্রনি াত্রত্য-ত্রযলদ স্থাশনয িথা ুাত্রয িত্রযা আত্রশত্ত্রছশরন, এখন
মতন্ত ত্াা সিাথা িাশমত ত্রযিত্  নাই; ত্রিুযাই অগ্রয ইা এই িাশমত নাত্রভর  যফীন্দ্রনাথশিই
উায আদত ুশযাত্রত্-জ্ঞাশন বা অরংিৃত্ িত্রযফায জশনয আহ্বান িত্রযর। িত্রফ আেযত্রা উত্রস্থত্
ইশর ভাযাজা যাধাত্রিশায ভাত্রিিয ত্রিুযা াত্রত্য-শিরশনয বাত্রত্রূশ িত্রফশি ফযি িত্রযশরন
(১৭ই আলাঢ় ১৩১২)।‛ (যফীন্দ্র জীফনী, ২ খণ্ড, ৃষ্ঠাাঃ ১৫৯)
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ত্রিুযা সথশি সই ভ ‘ফঙ্গবালা’ নাশভ এিত্রি ভাত্রি ত্রিিা প্রিাত্রত্ শত্া। এয প্রথভ প্রিা ত্রছর ১৯০৩
ত্রিস্টাব্দ। ম্পাদি ত্রছশরন ুশযন্দ্রচন্দ্র সদফফভতা। এছাড়া ‘অরুি’  ‘ধূভশিত্ু’ নাশভ দুত্রি াপ্তাত্রি ত্রছর। ‘অরুি’এয ম্পাদি ত্রছশরন চশন্দ্রাদ ত্রফদযাত্রফশনাদ এফং ‘ধুভশিত্ু’য ম্পাদি ত্রছশরন ভশন্দ্রচন্দ্র সদফফভতা। এয
যফত্তীিাশর ফীশযন্দ্রত্রিশায ভাত্রিশিযয ভ ‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’ নাশভ এিত্রি াত্রত্যবা স্থাত্রত্ । এই
ত্রিশায াত্রত্য ভাজ সথশিই ‘যত্রফ’ নাশভ ত্রিভাত্রি ত্রিিা প্রিাত্রত্ ।
১৩৩২ ত্রিুযাশব্দয (১৩২৯ফঙ্গাব্দ) ২যা ভাঘ ভাযাজ িুভায ব্রশজন্দ্রত্রিশায সদফফভতা ত্রিুয াত্রত্য ভাজ
প্রত্রত্ষ্ঠায জনয এি আহ্বান শিয ভাধযশভ ভস্ত াত্রত্যানুযােী ভানুলশদয এিত্রি ত্ িশযন। সই আহ্বান-শি
ত্রছর—

‚ত্রিুযা যাশজয াত্রত্য আশরাচনায সিান স্থাী বা ত্রভত্রত্ নাই। ইা অত্যন্ত দুাঃশখয ত্রফল। ফত্তভাশন এই
অবাফ দূযীিযিাশথত এিত্রি আশরাচনা বায প্রত্রত্ষ্ঠািশে আোভীিার ৩যা, ভাঘ ফুধফায, অযাহ্ণ সফরা
২িায ভ স্থানী উভািান্ত এিাশডভীয শর এিত্রি বা ইশফ। এই বা াত্রত্য অনুযােী
ফযত্রমভাশিযই উত্রস্থত্ প্রাথতিা। অত্এফ ভা উম বা সমােদান িত্রযশর ুখী ইফ। ইত্রত্ ২যা, ভাঘ
১৩৩২ ত্রিুযাব্দ।ত্রনং-ব্রশজন্দ্রত্রিশায সদফফভতা।‛
প্রস্তাত্রফত্ ৩যা ভাঘ ত্াত্রযশখ বা রৄরু ায আশে িারাচাাঁদ সদফফভতা উশবাধনী ংেীত্ ত্রযশফন িশযন।
এযয িশনতর ভত্রভ ঠািুয বায উশেয ফিতনা িশযন। ত্রিুযা যাশজয ফাংরা বালায ঐত্রত্য, িান এফং
যাজত্রযফাযফশেতয াত্রত্য আশরাচনায িৃত্রত্শত্বয িথা ত্ুশর ধশযন ত্রত্ত্রন। াাাত্র ভাযাজ যাধাত্রিশায ভাত্রিিয
ফাাদুশযয আন্তত্রযি াত্রত্য াধনা এফং যফীন্দ্রনাথ, জেদীচন্দ্র ফু প্রভুশখয ত্রচন্তাবাফনা  ভত্াভত্ উদ্ধৃত্ িশযন।
উম বা ত্রত্নত্রি প্রস্তাফ অনুশভাত্রদত্ ।
প্রথভ প্রস্তাফ- ‚এই বায নাভিযশি আভাশদয ফত্তভাশনয ভাযাজা শ্রীশ্রীমুম ফীশযন্দ্রত্রিশায ভাত্রিিয ফাাদুশযয

নাভ মুম ইা ‘ফীশযন্দ্রত্রিশায াত্রত্য ভাজ’ নাশভ অত্রবত্রত্ উি।‛
ত্রবত্ী প্রস্তাফ ত্রছর, বায ত্রনভাফরী প্রস্তুত্ িযা। আয ত্ৃত্ী প্রস্তাফ ত্রছর , এিত্রি ভাত্রি ি প্রিা িযায
ত্রযিেনা গ্রি িযা।এই বা ভাযাজ িুভায নশযন্দ্রত্রিশায সদফফভতাশি ‘ফীশযন্দ্রত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয
বাত্রত্ ত্রনফতাত্রচত্ িযা ।

‘ফীশযন্দ্রত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয প্রথভ অত্রধশফশনয ত্রফজ্ঞত্রপ্তশত্ ফরা শত্রছর—
‚আোভীিরয ১৬ই পারৃন (১৩৩২ ত্রিুযাশব্দ) অযাশহ্ণ উশযাম াত্রত্য ভাশজয প্রথভ ভাত্রি অত্রধশফন
ইশফ।‛ এই ত্রফজ্ঞত্রপ্ত অনুাশয উভািান্ত এিাশডত্রভ শর অত্রধশফন । সই বা ভাত্রি ত্রিিায প্রচায ম্পশিত
খযশচয এিত্রি ত্রাফ উত্রস্থত্ িযা শত্রছর। খযশচয ত্রযভান ত্রনধতাত্রযত্ শত্রছর আড়াই িািা। উম অত্রধশফশনয
ত্রিছু ত্রফফযি ত্ুশর ধযা সমশত্ াশয,
‚াত্রত্য ভাশজয আনুষ্ঠাত্রনি ফয ত্রনফতাাথত প্রশত্যি াধাযি দশযয ভাত্রি চাত্রয আনা চাাঁদা 

ত্রফনাভূশরয িত্রেত্ ভাত্রি ত্রিিা াইফায ত্রফল প্রস্তাত্রফত্ ইশর সদান অত্রত্ সচৌধুযী প্রভুখ অশনশিই
‘ইা অত্যন্ত িভত’ ফশর ভত্ প্রিা িশযন। ভাযাজ িুভায ব্রশজন্দ্র ত্রিশায সদফফভতি, শ্রী িভরাপ্রাদ দত্ত
প্রবৃত্রত্ ভশাদেি ভাত্রি আি আনা  অধতভূশরয ত্রিিা প্রদান িত্রযফায প্রস্তাফ িত্রযশরন।‛
ত্রপ্রনাথ ফশ্যাাধযাশয যাভত সভশন সলমতন্ত বাত্রত্ ভা দযশদয আি আনা চাাঁদা ফার যাখশর
ত্রফনাভূশরয িত্রেত্ ভাত্রি ত্রিিা প্রাত্রপ্তয ত্রফলত্রি প্রস্তাফ িশযন এফং বািত্ৃতি অনুশভাত্রদত্ ।
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‘ফীশযন্দ্র ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয ত্ৃত্ী অত্রধশফশনয ত্রফফযি সথশি জানা মা , ভাযাজ ফীশযন্দ্রত্রিশায
ভাত্রিিয ফাাদুশযয ইশে অনুাশয ভাজ’-এয নাভ ত্রিছুিা ত্রযফত্তন িশয ‘ফীশযন্দ্র’ িথাত্রি ফাদ ত্রদশ রৄধু ‘ত্রিশায
াত্রত্য ভাজ’ নাভত্রি েৃীত্ ।
ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয িামতত্রনফতাি ত্রভত্রত্য ভূর িত্রভত্রিশত্ ত্রছশরনবাত্রত্: ভাযাজিুভায নশযন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা
-বাত্রত্: ভাযাজিুভায ব্রশজন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা  অধযাি ীত্রচন্দ্র চক্রফত্তী ত্রফদযাত্রনত্রধ
ম্পাদি: ত্যযঞ্জন ফু
-ম্পাদি: ত্রণ্ডত্ েঙ্গাপ্রাদ বট্টাচামত
ত্রনফতাত্রচত্ দয: (১) িারীপ্রন্ন সনগুপ্ত ত্রফদযাবূলি
(২) ব্রশজন্দ্রচন্দ্র দত্ত
(৩) ত্রফশনাদরার ফশ্যাাধযা, এভ.এ,ত্রফ.এর.
(৪) সমাশে চন্দ্র দত্ত, ত্রফ.এ
ভূর িত্রভত্রি ছাড়া িামতত্রনফতাি ত্রভত্রত্য াধাযি দযযা ত্রছশরন(১) ব্রজিৃষ্ণ সদফফভতা, (২) বূারচন্দ্র েশঙ্গাাধযা,ত্রফ.এর, (৩) সদান অত্রত্চন্দ্র সচৌধুযী, (৪) িভরা প্রাদ দত্ত,
এভ.এ, ত্রফ.এর, (৫) যাভিভর চক্রফত্তী, (৬) প্রভদাযঞ্জন বট্টাচামত, (৭) ভত্রিভ ভজুভদায, (৮) ডাাঃ অভযচন্দ্র ত্রভি,
(৯) চারু চন্দ্র যা, (১০) সমাশেন্দ্রনাথ বাদুড়ী, (১১) পত্রনচন্দ্র বূলি ত্রং, (১২) অত্রভ িুভায গুপ্ত, (১৩) যাধািৃষ্ণ
দা, (১৪) সোষ্ঠত্রফাযী দা, (১৫) ত্রপ্রনাথ ফশ্যাাধযা, (১৬) ত্রযদা বট্টাচামত, (১৭) যভানাথ চক্রফত্তী, (১৮)
ঠািুয ত্রফত্রনচন্দ্র সদফফভতা (১৯) ঠািুয সমােীন্দ্রচন্দ্র সদফফভতা, (২০) যৎ চন্দ্র সদ, (২১) নশে চন্দ্র িয, (২২)
ভথুযানাথ দা, (২৩) িারাচাাঁদ সদফফভতা, (২৪) সযাত্রনীিুভায সচৌধুযী, (২৫) প্রপুল্লিুভায বট্টাচামত, (২৬) প্রবাত্ চন্দ্র
রস্কয, (২৭) প্রপুল্ল চন্দ্র সন, (২৮) ত্রফঙ্কয সদফফভতা, (২৯) ভুন্সী আব্দুর আজীজ, (৩০) শ্রীিাচন্দ্র দা, (৩১)
প্রপুল্ল িুভায চক্রফত্তী, (৩২) ভাখনরার জুত্রযা, (৩৩) ভাযাজ িুভায যনফীযত্রিশায সদফফভতা, (৩৪) নযত্রং চন্দ্র
সদফফভতা, (৩৫) প্রশভাদ চন্দ্র সদফফভতা, (৩৬) সদান ত্রফজ চন্দ্র সন, (৩৭) যশভ চন্দ্র বট্টাচামত।
১৩৩২ ফঙ্গাশব্দয ১০ই পারৃন ব্রশজন্দ্রত্রিশায সদফফভতায আভন্ত্রশি যফীন্দ্রনাথ সলফায আেযত্রা আশন।
‘ত্রিশায াত্রত্য ভাশজ’য ক্ষ সথশি ত্াাঁশি ম্বধতনা সদা । দীশন চন্দ্র সচৌধুযী যফীন্দ্রনাথশি উশেয িশয
এিত্রি ‘আেভন েীত্রত্’ ত্ররশখত্রছশরন। আেভন েীত্রত্ত্রি এইরূ,
সিান াত্রখত্রি এশরা ত্রপশয
(আজ) ফন্তিাশর।
আজ স ত্ায ুশযয সখার
সখশর হৃদ ত্াশর।
আজ সম ত্াায িণ্ঠ রৄশন
ুরি জাশে ভশনয সিাশি
সিান অত্রত্ত্রথ এশরা জাত্রন
িাায ুিয পশর।
ত্রি ত্রদশ আজ িযশফা ূজা ?
(শফ) েঙ্গা ূজা-েঙ্গা জশর। (‘যত্রফ’ ২ ফলত, ৪থত ংখযা)
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‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’ আশাত্রজত্ এই বা ব্রশজন্দ্রত্রিশায সদফফভতা বাত্রত্ ত্রশশফ বালি সদন। সই
বালশি ত্রত্ত্রন যফীন্দ্রনাশথয শঙ্গ ত্াাঁয ম্পশিতয িথা ফশর যফীন্দ্রনাশথয প্রত্রত্ িৃত্জ্ঞত্া জ্ঞান িশয সশল বায
উশেযশ ফশরন,

‚আজ আনাযা সই যফীন্দ্রনাথশিই ম্বধতনা িত্রযশত্ ভশফত্; আয সই বায সনত্ৃত্ব িত্রযফায বায
আভায প্রত্রত্ অত্রতত্ ইাশছ। আত্রভ এ ত্রফলশ ভূি। িাযি আত্রভ এভন সিাশনা বালা াইনা, সম
আনাত্রদেশি আভায অন্তশযয আন্শি প্রিা িত্রযশত্ াত্রয। িত্রফফশযয আীফতাদ আিাঙ্ক্ষা িত্রযা
আভায ফমফয সল িত্রযশত্ত্রছ। ত্রত্ত্রন আভাশদয এই ‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’সি আীফতাদ িরুন এই
িাভনা।‛ (‘যত্রফ’ ২ ফলত, ৪থত ংখযা)
‘ত্রিশায াত্রত্য ভাশজ’য ক্ষ সথশি যফীন্দ্রনাথশি সম অত্রবন্নি সদা শত্রছর ত্ায রৄরুশত্
যফীন্দ্রনাথশি শম্বাধন িযা শত্রছর এইবাশফ,

‚িত্রফ ম্রািশ্রীমুম যফীন্দ্রনাথ ঠািুয ভশাদশয
শ্রী শ্রী িযিভশর।
সদফ,
ত্ুত্রভ ফাংরায িত্রফ-বাযশত্য িত্রফ-ত্রফশ্ব িত্রফ। সত্াভা নভস্কায।‛
ত্রিুযাব্দ)

(‘যত্রফ’ ২ ফলত, ৪থত ংখযা ১৩৩৫

‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয -বাত্রত্ ীত্র চন্দ্র চক্রফত্তী ‘যফীন্দ্র প্রত্রস্ত ’ াঠ িশযত্রছশরন। সই প্রত্রস্তয
ূচনা যফীন্দ্রনাশথয উশেশ ফরা শত্রছর- ‚ত্রফশ্বফযাী মাঃ ত্রিযি ত্রিযীত্রিন‛ (যত্রফ, ২ ফলত ৪থত ংখযা, ১৩৩৫
ত্রিুযাব্দ)
‘ত্রিশায াত্রত্য ভাশজ’য অত্রবন্শনয উত্তশয যফীন্দ্রনাথ সম ফমফয সযশখত্রছশরন ত্া ‘িত্রফ ম্রাশিয ফািী’
নাশভ ‘যত্রফ’ ত্রিিায ২ ফশলতয ৪থত ংখযা প্রিাত্রত্ শত্রছর। ফারযিাশর িত্রফত্া যচনায ূচনারগ্ন সথশি ত্রিুযায
শঙ্গ অশেদয ম্পশিতয িথা ত্ুশর ধশযন যফীন্দ্রনাথ ত্াাঁয ফমশফয। িত্রফ ত্রশশফ ত্াাঁয ত্রযত্রচত্রত্ মখন রৄধুভাি
আত্মী-ত্রযজনশদয ভশধয ীভাফদ্ধ ত্রছর ত্খন ত্রিুযায যাজা ফীযচন্দ্র ভাত্রিিয ফাাদুয যাধাযভন সঘালশি দূত্
ত্রশশফ াত্রঠশত্রছশরন ত্াাঁশি িত্রফ ত্রশশফ অত্রবনত্র্ত্ িযায ইো জানাশত্। এযয ‘যাজত্রলত’ সরখায ভ
‘যাজভারা’ সথশি ত্থয াঠাশনা, িাত্রত াং মািা ঙ্গী া প্রবৃত্রত্ নানা প্রঙ্গ ত্ুশর ধশযন। ফীযচশন্দ্রয ভৃত্ুযয য
যাধাত্রিশায ভাত্রিশিযয শঙ্গ ত্াাঁয ুম্পিত ফজা ত্রছর। ফারি ব্রশজন্দ্রত্রিশাশযয শঙ্গ ত্াাঁয ি ত্রফত্রনভ শত্া।
ফাংরা বালা ত্রিুযা রৄধু ভাত্ৃবালা ন যাজ-বালায িান সশশছ। এই বালা  াত্রশত্যয ূি ধশয
যাজত্রযফাশযয শঙ্গ ত্াাঁয ম্পিত সম আশযা দৃঢ়ত্য শশছ স িথা উশল্লখ িশযন যফীন্দ্রনাথ। ফমশফযয সশল
‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’  ত্রিুযায জনাধাযশিয উশেশ ত্রত্ত্রন ফশরন,

‚আত্রভ মশাবােযফান িত্রফয ভত্ এখাশন ভান ত্রনশত্ আত্রত্রন, আত্রভ স্বেতেত্াঃ ভাযাজাশদয ফন্ধুরূশ সমভন
আভায ত্রুি ফশ এখাশন প্রীত্রত্  শ্রদ্ধা রাব িশযত্রছ , আজ আভায সল ফশ সই আত্মীত্ায সল
যিুিু সবাে িশয ফশর সমশত্ এশত্রছ- ফতস্তযত্ু দুেতাত্রন শফতাবদ্রাত্রন যত্ু।‛ (‘যত্রফ’ ২ ফলত, ৪থত ংখযা
১৩৩৫ ত্রিুযাব্দ)
এই ‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয াত্রত্য  ংস্কৃত্রত্ ত্রফলি ভুখি ত্রছর ত্রিভাত্রি ‘যত্রফ’ ত্রিিা। ‘যত্রফ’
ত্রিিায নাভিযি ত্রনশ ‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’-এয বা দযশদয ভত্াভত্ সনা শত্রছর। অত্রধি ংখযি
দশযয ভত্শি প্রাধানয ত্রদশ সল মতন্ত ত্রিিায নাভ ত্রস্থয িযা । ‘নত্র্নী’ ত্রিিায ৩ ফশলতয ২ ংখযা
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এই নাভিযি ংক্রান্ত সম ত্রফস্তাত্রযত্ ত্থয আশছ ত্া ত্ুশর ধযা সমশত্ াশয, সম দযযা ত্াাঁশদয নাশভয াশ
ত্রিিায নাভ প্রস্তাফ িশযশছন ত্াাঁযা শরন—









ভাযাজ িুভায নশযন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা— যত্রফ, ত্রফবূত্রত্
ভথুযানাথ দা— মমাত্রত্, ত্রিুয
বূার চন্দ্র েশঙ্গাাধযা— ত্রিুয
ত্রফশনাদরার ফশ্যাাধযা— ত্রফত্া
সমাশে চন্দ্র দত্ত— ত্রিুযা ু্যী
যৎচন্দ্র সঘাল— ত্রিুযা দতি
যাধািৃষ্ণ দা— চন্দ্র
িত্রভত্রিয বাযা প্রস্তাত্রফত্— ত্রিশায াত্রত্য ভাজ, ফঙ্গবালা (নফ মতা)

উত্রল্লত্রখত্ ১১ত্রি প্রস্তাত্রফত্ নাভ সথশি ত্রিিায নাভ িী যাখা শফ ত্া ত্রনধতাযি বাত্রত্য ত্রনশদতশ উত্রস্থত্ দযশদয
ভত্াভত্ গ্রি িযা । ‘যত্রফ’ নাভিযশিয ভথতি দযযা ত্রছশরন—














ভাযাজ িুভায নশযন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা (প্রস্তাফি)
ভাযাজ িুভায নফবী চন্দ্র সদফফভতা
ভাযাজ িুভায ব্রশজন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা
ভাযাজ িুভায যিফীয ত্রিশায সদফফভতা
ভাযাজ িুভায মত্ীন্দ্র সভান সদফফভতা
ভাযাজ িুভায নযত্রং চন্দ্র সদফফভতা
অত্রভ িুভায গুপ্ত
যা ফাাদুয সজযাত্রত্ল চন্দ্র সন
ত্ী চন্দ্র চক্রফত্তী
যাধািৃষ্ণ দা
ীযারার ফশ্যাাধযা
ভত্রিভ ভজুভদায
সমাশেন্দ্রনাথ বাদুড়ী

‘ত্রিুয’ নাভিযশিয ভথতি দয—
 বূার চন্দ্র েশঙ্গাাধযা (প্রস্তাফি)
 ঠািুয প্রত্া চন্দ্র যা
 ব্রজিৃষ্ণ সদফফভতা
ফাত্রি প্রস্তাত্রফত্ নাভগুত্রর প্রস্তাফি ছাড়া সিান দয ভথতন জানাত্রন। িাশজই অত্রধিাং দশযয ভত্ অনুাশয
‘যত্রফ’ নাভই বা েৃীত্ । আশ্চশমতয ত্রফল প্রস্তাত্রফত্ নাশভ ‘ত্রিুয’ ফা ‘ত্রিুযা’ এিাত্রধিফায থািা শে প্রা
এিত্যপা বাশফ ‘যত্রফ’ নাভত্রি ভথতন িযা । এই নাভিযশিয ভ যফীন্দ্রনাশথয নাভত্রি সম প্রস্তাফি 
ভথতিশদয ভাথা ত্রছর ত্া ফরাই ফাহুরয।
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‘যত্রফ’ ত্রিিায ম্পাদশিয নাভ ত্রস্থয িযায জনয প্রস্তাফ িশযন ত্রপ্রনাথ ফশ্যাাধযা। বাত্রত্  অত্রধিাং
দশযয ইোনুাশয ত্রিিায ম্পাদি ত্রনফতাত্রচত্ ন ভাযাজ িুভায নশযন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা  ত্রণ্ডত্ িারীপ্রন্ন
সনগুপ্ত ত্রফদযাবূলি। ত্শফ ‘যত্রফ’ ত্রিিায প্রথভ  ত্রবত্ী ফলত মতন্ত এই দুজন ম্পাদি ত্রছশরন। ত্ৃত্ী ফলত সথশি
লষ্ঠ ফলত মতন্ত ‘যত্রফ’-য ম্পাদি ত্রশশফ ভাযাজ িুভায নশযন্দ্র ত্রিশায সদফফভতা এিাই দাত্রত্ব ারন িশযশছন।
‘যত্রফ’ ত্রিিায ত্রিছু ত্রনত্রদতষ্ট ত্রনভাফরী ত্রছর। সগুশরা উশল্লখ িযা শরা—
 ত্রিভাত্রি ত্রিিা। আলাঢ়, আত্রশ্বন, সৌল  ত্রচি এই চাযত্রি ংখযা ফছশয প্রিাত্রত্ শত্া।
 ‘যত্রফ’-য অত্রগ্রভ ফাত্রলতি ভূরয ত্রছশরা দুই িািা ছ আনা, প্রত্রত্ ংখযা ন আনা। নভুনায এিই ভূরয। ত্রব. ত্র.
খযচ স্বত্ন্ত্র। এি ংখযায ভূরয অত্রগ্রভ না সশর নভুনা াঠাশনা শত্া না। ফছশযয সম সিাশনা ভশ গ্রাি
া সমশত্া। প্রথভ ংখযা সথশি িােজ সদায যীত্রত্ প্রচত্ররত্ ত্রছর।
 ত্রিিা না সশর গ্রািশি স্থানী ডািঘশয সখাাঁজ িশয অপ্রাত্রপ্ত ংফাদ জানাশত্ শত্া।
 উমুম ভশ গ্রাশিয ত্রঠিানা ত্রযফত্তশনয ংফাদ না জানাশর ত্রিিা প্রাত্রপ্তয সক্ষশি ত্রফঘ্ন ঘিায দা
িত্ৃতশক্ষয ত্রছর না।
 ডাি ত্রিত্রিি না াঠাশর সিাশনা ত্রফলশয উত্তয সদা শত্া না।
 অভশনানীত্ প্রফন্ধ, ডািত্রিত্রিি সদা থািশর সপযত্ সদা শত্া। ত্রিন্তু ত্া না সৌাঁছশনায দা িত্ৃতশক্ষয
ত্রছর না। নফীন সরখিশদয সরখা মথাম্ভফ প্রিাশয সচষ্টা িযা শত্া।
 ‘যত্রফ’-য ত্রফজ্ঞাশনয ায ত্রছর—
াধাযি এি ৃষ্ঠা— ৬ িািা প্রত্রত্ ংখযা। াধাযি অশধতি ৃষ্ঠা— ৪ িািা। াধাযি এি চত্ুথতাং ৃষ্ঠা— ২
িািা ৮ আনা প্রত্রত্ ংখযা। ত্ররত্রখত্ ত্রফলশয ূফত  যফত্তী
ৃষ্ঠা— ৮ িািা প্রত্রত্ ৃষ্ঠা। ূত্রচয ত্রনশচ অশধতি ৃষ্ঠা— ৪ িািা ৮ আনা। ভরাশিয ত্রবত্ী, ত্ৃত্ী  চত্ুথত
ৃষ্ঠায ত্রফশল ায ম্বশন্ধ িামতাধযশক্ষয িাশছ ত্ররত্রখত্ জানাশত্ শত্া।
‘যত্রফ’ ত্রিিায িামতাধযক্ষ ত্রছশরন ত্যযঞ্জন ফু। এয প্রেদ যচনা িশযত্রছশরন প্রখযাত্ ত্রেী ধীশযন্দ্রিৃষ্ণ
সদফফভতা। প্রথভ প্রেদত্রি ধাযাফাত্রিবাশফ সফ ত্রিছু ংখযা অত্রযফত্রত্তত্ ত্রছর। ত্রিিায রৄরুশত্ই সরখা থািশত্া
‚আন্রূাভৃত্ং মত্রববাত্রত্‛। ‘যত্রফ’-য প্রথভ ফশলতয প্রথভ ংখযা প্রিাত্রত্  আলাঢ়, ১৩৩৪ ত্রিুযাশব্দ, ইংশযত্রজ
১৯২৪ ত্রিস্টাশব্দ। এই প্রথভ ংখযায ূচনাশত্ ম্পাদি নশযন্দ্র ত্রিশায সদফফভতায ‘যত্রফ-ভঙ্গর’ িত্রফত্াত্রি প্রিাত্রত্
। এই িত্রফত্া যফীন্দ্রনাশথয স্তুত্রত্  ‘যত্রফ’ ত্রিিায স্তুত্রত্ ভাথতি শ ধযা ত্রদশশছ। এযয ীত্রচন্দ্র চক্রফত্তীয
‘ত্রিুযা-ইত্রত্াশয ভুখফন্ধ’ প্রফন্ধত্রি স্থান সশশছ। ছ ফছয ‘যত্রফ’ ত্রিিা ধাযাফাত্রিবাশফ প্রিাত্রত্ শত্রছর। এই
ছ ফছশয ‘যত্রফ’ ত্রিিায ২৪ত্রি ংখযা ত্রিুযা ংক্রান্ত  ত্রিুযা ফত্রবূতত্ অংখয সরখা প্রিাত্রত্ । ত্শফ ফ
সথশি গুরুত্বূিত  সেৌযশফয ত্রফল ত্রছর যফীন্দ্রনাশথয যচনা এই ত্রিিা প্রিা িযা। ‘বাশফয ঝুত্রর’ নাভ ত্রদশ
ভূরত্ যফীন্দ্রনাশথয যচনাই প্রিা িযা শত্া। মত্রদ ‘বাশফয ঝুত্রর’সত্ প্রিাত্রত্ যফীন্দ্রনাশথয োন, িত্রফত্া 
অনযানয যচনা আশে অথফা শয ‘প্রফাী’, ‘বাযত্ফলত’ প্রবৃত্রত্ ত্রিিা প্রিাত্রত্ শশছ। এই যচনাগুত্রর যফীন্দ্র
যচনাফরী, েীত্ত্রফত্ান,  অনযানয গ্রশে ংিত্ররত্ শশছ। ত্শফ ‘যত্রফ’য শঙ্গ অনযানয ত্রিিা  গ্রশে প্রিাত্রত্
যফীন্দ্র-যচনায অশনি সক্ষশিই াঠান্তয রক্ষ িযা মা।
‘যত্রফ’সত্ ‘াভত্রি াত্রত্য’ ত্ররখশত্ন িারীপ্রন্ন সনগুপ্ত  ত্রফত্রফধ প্রঙ্গ ত্ররখশত্ন ত্যযঞ্জন ফু। ত্রিুযায
ইত্রত্া ত্রফশলবাশফ আশরাত্রচত্ শত্া ‘যত্রফ’সত্। িারীপ্রন্ন সনগুপ্ত ত্খন ‘যাজভারা’ ম্পাদনাশত্ ফযস্ত ত্রছশরন।
ীত্র চন্দ্র চক্রফত্তী ত্রিুযায ইত্রত্া ত্রফলশ ত্থযূিত আশরাচনা িযশত্ন ‘যত্রফ’ ত্রিিা। এছাড়া ঐত্রত্াত্রি
অচূযত্চযি ত্েত্রনত্রধয প্রফন্ধ ‘যত্রফ’সি ভৃদ্ধ িশযত্রছর। ত্রিুযায জাত্ী জীফনশি ত্ুশর ধযা ‘যত্রফ’য এিত্রি অনযত্ভ
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ত্রিুযায ‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’  ‘যত্রফ’ ত্রিিা : এিত্রি অনুন্ধান

ত্রযন্টু দা

ত্রদি ত্রছর। ত্রিুযায ত্রফত্রবন্ন বালাবাত্রল জনজাত্রত্য প্রচত্ররত্ রূিথা, উিথা, িাত্রত্রন প্রিাত্রত্ শত্া। যাজত্রযফাশযয
দুই িুভাযী সোরা সদফী  ত্রনরুভা ত্াাঁশদয অ্শযয ফৃদ্ধা সত্রফিাশদয িাশছ েে রৄশন সগুশরাশি প্রিা
িযশত্ন।
স্থানী ভত্ররা িত্রফ অনঙ্গশভাত্রনী সদফীয অশনি িত্রফত্া ‘যত্রফ’সত্ প্রিাত্রত্ শত্রছর। অত্রজত্ফন্ধু সদফফভতা, ত্ী
চন্দ্র সদফফভতা, ত্রযভর িুভায সঘাল, মত্ীন্দ্রপ্রাদ বট্টাচামত, ত্ীন্দ্র চশট্টাাধযা, াত্রফিীপ্রন্ন চশট্টাাধযা, ত্রপ্রম্বদা
সদফী প্রভুশখয সরখা ‘যত্রফ’সি ভৃদ্ধ িশযত্রছর। ত্রযভর িুভাশযয ভাধযশভ ফুদ্ধশদফ ফুয িত্রফত্া ‘যত্রফ’সত্ প্রিাত্রত্
। রৄধু িত্রফত্া, রূিথা, উিথা ন; অশনি উশল্লখশমােয প্রফন্ধ এই ত্রিিা প্রিাত্রত্ শত্রছর। এগুশরায
ভশধয ভাযাজ িুভায নফবীচন্দ্র সদফফভতায ‘ফাংরা বালায চাত্রযমুে’ প্রফন্ধত্রি অত্যন্ত প্রংায দাত্রফ যাশখ। অনযানয
ত্রফত্রষ্ট প্রফশন্ধয ভশধয সমাশেচন্দ্র সচৌধুযীয ‘ফাংরা িাতা’, ডাাঃ যৎচন্দ্র দশত্তয ‘ত্রনদ্রা’, ত্রবশজন্দ্রচন্দ্র দশত্তয ‘উত্তয
ত্রশ্চভ  িাশ্মীশয’, ব্রশজন্দ্রিুভায চশট্টাাধযা ত্ররত্রখত্ ‘ফাংরা ত্রযবালা’, সমাশেচন্দ্র দশত্তয ‘ফিতাশ্রভ ধভত’
বূশন্দ্রচন্দ্র চক্রফত্তীয সফৌদ্ধধভত ংক্রান্ত নানা প্রফন্ধ ‘যত্রফ’য ত্রফত্রবন্ন ংখযাশি দদ্ধ িশযত্রছর। এছাড়া িত্রফ সোত্রফ্
দাশয িত্রফত্ায ধাযাফাত্রি আশরাচনা িশযত্রছশরন সভচন্দ্র চক্রফত্তী, ‘দত্রলঙ্গ ফা লড়দতন প্রশফত্রিা’
ধাযাফাত্রিবাশফ ত্ররশখত্রছশরন সভন্তিুভায ফু। ত্াাঁয ‘অনন্তভূর’ প্রফন্ধত্রি ত্রফশলবাশফ উশল্লশখয দাত্রফ যাশখ।
দীশনচন্দ্র সশনয ‘ভভনত্রং েীত্াফত্রর’ ‘যত্রফ’সত্ প্রিাত্রত্ শত্রছর। সমাশেন্দ্রশভান সঘাশলয ‘সেৌড়ী ত্রফষ্ণফ
াত্রশত্যয আত্রদ ফযা’, ফযদাচযি চক্রফত্তীয ‘াধি জীফন’ প্রবৃত্রত্ ফহু প্রফন্ধ ‘যত্রফ’সত্ প্রিাত্রত্ ।
‘যত্রফ’ ত্রিিা ছ ফছশয চত্রিত্রি ংখযা প্রিাশয য ফন্ধ শ মা। ‘যত্রফ’য সই স্বিতভ মুশেয অফান
ঘশি। এয িাযি ত্রশশফ ত্যযঞ্জন ফু জাত্রনশশছন,

‚‘যত্রফ’য এই সেৌযফ অধযাশি যক্ষা িযা সের না সিন, ত্াায আশরাচনা এইিুিু ফত্ররশরই মশথষ্ট ইশফ
সম, যাজদযফাশয ত্খন ত্ ‘যত্রফ’ ত্রযচারনায রূশি জবাশফ গ্রি িযায শক্ষ খুফ সফী াি
ত্রছর না।‛ (যত্রফ-নফমতা, ৃষ্ঠা ৮)
ত্শফ দীঘত ত্রত্ত্রয ফছয য ুনযা ‘যত্রফ’ ত্রিিা প্রিাশয সচষ্টা িযা । ত্রিন্তু ‘যত্রফ-নফমতা’ ত্রত্নত্রি ংখযা
প্রিাত্রত্ শ ুনযা ফন্ধ শ মা। ‘যত্রফ নফমতা’-এয প্রথভ ফশলতয প্রথভ ংখযা প্রিাত্রত্  আত্রশ্বন ১৩৬৮
ফঙ্গাশব্দ। এয ম্পাদি ত্রছশরন ডাঃ ত্রভাংরৄনাথ েশঙ্গাাধযা  ত্নিুভায বট্টাচামত। এই ংখযাত্রি ত্যযঞ্জন ফু,
ুিুভায সন, আরৄশত্াল বট্টাচামত, অত্রত্িুভায ফশ্যাাধযা, সাশভন ফু, যাশজযশ্বয ত্রভি, ীযারার চশট্টাাধযা,
নাযাি েশঙ্গাাধযা, নশযন্দ্রনাথ বট্টাচামত, নেযীশভান ট্টনাি, সভাত্রত্ ুযিাস্থ, যশনন্দ্রনাথ সদফ, চন্দ্র
চশট্টাাধযা, ত্রবশজন্দ্র চন্দ্র দত্ত প্রভুখ ত্রফদগ্ধ সরখশিয প্রফন্ধ এফং অন্নদাঙ্কয যা, অশািত্রফজ যাা, অশরািযঞ্জন
দাগুপ্ত প্রভুখ ত্রফত্রষ্ট িত্রফয িত্রফত্া ভৃদ্ধ শত্রছর। ত্রিুযায াত্রত্যচচতায অনযত্ভ ধাযি  ফাি ত্রশশফ
‘ত্রিশায াত্রত্য ভাজ’  ‘যত্রফ’ ত্রিিায অফদান অত্যন্ত ত্াৎমত ফশর ভশন । এই ত্রফলশ েশফলিশদয দৃত্রষ্ট
আিৃষ্ট শর বত্রফলযশত্ ত্রিুযা ফাংরা াত্রত্যচচতায আশযা অশনি ত্রদি উশমাত্রচত্ শত্ াশয।
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১। অরি যা ফভতি (ম্পা), ‘নত্র্নী’, ৩ ফলত ২ ংখযা, ১৮ ভাচত, ১৯৭২, আেযত্রা
২। অরি যা ফভতি (ম্পা), ‘নত্র্নী’, ২ ফলত ৭ভ  ৮ভ ংখযা, ১৮ ভাচত, ১৯৭২, আেযত্রা
৩। নশযন্দ্রত্রিশায সদফফভতা  িারীপ্রন্ন সনগুপ্ত (ম্পা) ‘যত্রফ’ ত্রিিা (১ভ  ২ ংখযা), আেযত্রা
৪। নশযন্দ্রত্রিশায সদফফভতা (ম্পা) ‘যত্রফ’ ত্রিিা (৩— ৬ষ্ঠ ংখযা), আেযত্রা
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৫। প্রবাত্ িুভায ভুশখাাধযা ‘যফীন্দ্রজীফনী’(২ খণ্ড), ৫ভ ংস্কযি, শ্রাফি ১৪১৬ ত্রফশ্ববাযত্ী গ্রেনত্রফবাে,
িরিাত্া-৬,
৬। সভাত্রত্ ুযিাস্থ ‘ত্রিুযা ফাঙরা বালা  াত্রত্য’, ১ভ ংস্কযি, ১৯৫৮ পাভতা সি. এর. ভুশখাাধযা,
িরিাত্া-৯,
৭। যভাপ্রাদ দত্ত ‘আেযত্রা যফীন্দ্র চচতা’, ১ভ ংস্কযি, ২৫ ভাচত, ২০০৮, ত্রূা প্রিানী, ত্রিুযা
৮। ত্রররিৃষ্ণ সদফফভতা  দুরার যা সচৌধুযী (ম্পা), ‘াযদী যত্রফ’-১৩৭১, আেযত্রা
৯। ত্রররিৃষ্ণ সদফফভতা  ুত্রফভর যা (ম্পা), ‘াযদী যত্রফ’-১৩৭০, আেযত্রা
১০। ুজ যা (ম্পা), ‘নত্র্নী’, ২ ফলত, ৭ভ  ৮ভ ংখযা, ১৯ সশেম্বয, ১৯৭১, আেযত্রা
১১। ত্রভাংরৄনাথ েশঙ্গাাধযা, ত্ন িুভায বট্টাচামত (ম্পা), ‘যত্রফ-নফমতা’,আত্রশ্বন, ১৩৬৮, আেযত্রা
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