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ড. জ্যোতির্ময় রোয় 
 
ভূতর্কো 

ভগবান বদু্ধ ও হবৌদ্ধধফমশর প্রসত রবীন্দ্রনাফের অ্ফ ষ শ্রদ্ধা, অ্নরুাগ ও অ্নিুসিৎিা সিল।1 মহাযানী 
হবৌদ্ধিাসহফতযর সকিু সব দু্ধ িাংসৃ্কফত (Classical Sanskrit) হলখা, আবার সকিু িাংসৃ্কত ও পাসল, প্রাকৃত 
প্রভৃসত হলাকাযত ভাষার সমশ্রফে হবৌদ্ধ িাংসৃ্কফত (Buddhistic Sanskrit) হলখা। হীনযানী হবৌদ্ধফদর 
িাসহতয পাসলফত সলসপবদ্ধ। রবীন্দ্রনাে পাসল’র ‘ধম্মপদাং'-এর সকিু অ্াংফ র অ্নবুাদ কফরসিফলন।2 
হবৌদ্ধধফমশর হপ্রম-মমত্রী ও করেুার ভাবগসুল কসবফক আকৃষ্ট কফরসিল। 

 রাফেন্দ্রলাল সমফত্রর অ্নরুাফধ হরপ্রিাদ  া্ী (তখন তরেু বযি) িমগ্র ‘মহাবস্তু-অ্বদান’ িাংসিপ্ত কফর 

সদফযসিফলন। তারই উপর সনভশ র কফর রাফেন্দ্রলাল সমত্র তার ”The Sanskrit Buddhist 

Literature of Nepal” (Cal., 1882) প্রকা  কফরন। রবীন্দ্রনাে হিই িাংসিপ্তিার হবৌদ্ধকাসহনীগসুলর 
িফঙ্গ পসরসচত হন। তার েফলই তােঁর হবৌদ্ধকাসহনী অ্বলম্বফন কসবতা এবাং নাটকগসুল রসচত হয। 
িমগ্র অ্বদান িাসহফতযর িফঙ্গ তােঁর পসরচফযর হকাফনা প্রমাে হনই। 

 হবৌদ্ধকাসহনী অ্বলম্বফন কফযকটি আখযান কসবতা ও নাটক রচনা কফর রবীন্দ্রনাে অ্তীত ভারতবফষশর 
সবস্মতৃপ্রায যগুটিফক আবার হযন েীবন্ত কফর তুফলফিন। অ্বদান িাসহফতযর িাধারে কাসহনীগসুল 
রবীন্দ্র-মনন স্পফ শ অ্পূবশ শ্রীমসিত হফয উফেফি। আখযান কসবতা ও নাটকগসুল আফলাচনা করফল মূল 

কাসহনীর িফঙ্গ তাফদর হযাগ ও স্বাতন্ত্র্য ধরা পফ়ি । 

(১) অ্সভিার’ (কো) কসবতাটির মলূ ‘অ্বদান-কল্পলতা', রচসযতা কাশ্মীর কসব হিফমন্দ্র বযািদাি। গ্রন্থটির 
সিিপ্তসততম অ্বদাফন ( ‘উপগপু্ত অ্বদান’3) িন্ন্যািী উপগফুপ্তর কাসহনী আফি। মূল কাসহনীটি িাংফিফপ 

এইরূপ : িদু শনা বারাঙ্গনা বািবদত্তা ময়ুরা নগফর বাি করফতা। একদা এক গিদ্রবয-বযবিাযী, সপ্রযদ শন 
যবুা উপগপু্তফক হি কামনা কফর। সকন্তু উপগপু্ত মধরু ভাষায তাফক প্রতযাখযান কফরন। “ি মস্বরমসেশফতা 

দতূ িসস্মতস্তামভাষত। অ্যাং নাসভমতঃ কালস্তিযাঃ িাংদ শফন মম ॥” (হবাসধ ৭২/৮ ) এক সদফক অ্েশসল। 

অ্নয সদফক কামবসৃত্ত এ দফুযর তা়িনায বািবদত্তা তার পূবশ-প্রেযীফক সবষ সদফয হতযা করফত চায—

“নাস্নাকফমতিাসেেযাং তযেযফত যসদ সবত্তবান। ন ধমশায ন কামায বযমেশায সনসমশতাঃ । ইসত িাংসচন্তয 

িা মাতুঃ িাংমফত দ্রসবোসেশনী। বরািফবন নযবধীৎিসবফষে বসেকিতুম্ ।।” (হবাাসধ ৭২।১৬-১৭) সকন্তু 
ভাগযচফক্র বািবদত্তাফকই বধযভূসমফত আনা হয। রােকমশচাসরগে তার হাত-পা, নাক-কান হকফট তার 
রূপফক সবকৃত কফর এবাং রক্তাপ্লুত অ্বস্থায তাফক বফধর েনয হেফল রাফখ। তার এই দরুবস্থা হদফখ 
নগরবািীরা িকফল তাফক ঘেৃা করফত োফক। বধযভূসমফত তারই একিমফযর দািী হ যাল- কুফনর লবু্ধ 
দসৃষ্ট হেফক সবকৃত হদহা বািবদত্তাফক রিা কফর। বািবদত্তা হ াচনীয অ্বস্থায মতুৃযর েনয প্রতীিা 
করফত োফক। তার রূপ এবাং হিৌভাফগযর গবশ এইভাফব সধকৃ্কত হয।

                                                            
1 দ্রঃ বদু্ধ’ প্রবি, র, র, একাদ  খি, (পঃ বঃ িঃ িাং), পঃৃ ৪৭৮। 
2 দ্রঃ ‘রূপান্তর' র, র, পঞ্চদ  খি ( পঃ বঃ িঃ িাং), পঃৃ ১৭-২৪। 
3 Avadana-Kalpalata, (2nd Vol.), Edited by Dr. P. L. Vaidya and published by the Mithila 

Inst., 1959, p. 448. 
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বািবদত্তার এই পসরোফমর িাংবাফদ উপগপু্ত বধযভূসমফত উপসস্থত 
হন। মূমূষুশ বািবদত্তা তখনও উপগুপ্তফক প্রলবু্ধ করফত চায। 
তখনও তার তীব্র হদহািসক্ত মমশাসন্তক হফয ওফে। “দািযা 
সনফবসদতাং দষৃ্ট। তমান্তাং  স দযুসতম্ । পূবশাসভলাষফ ফষে িা 
লজ্জাকুটিলাভবৎ ॥ অ্ন্তঃপ্রসবষ্টঃ হকনাসপ বািনাভযািবত্ম না। ন 
কনযাাংসচদবস্থাযাাং রাগস্তযেসত হদসহনা ৷ েঘনাবরোং কৃত্বা দািযা 
বিনপল্লবম্। িা স্তননযস্তহস্তা তাং বভাফব সবনতাননা। প্রযফেনাসপ 
মহতা নাযাতস্ত্বাং মযাসেশতঃ। অ্ধনুা মন্দভাগযাযাস্তব িাংদ শফনন 
সকম্ । যদা মমভবত হকাহসপ ভাগযফিৌভাগযসবভ্রমঃ। ন দ শনিয 
কাফলাহযসমতুযক্তাং ভবতা তদা । কৃত্তাঙ্গী রসুধরাসদগ্ধা : চুযতাহাং 
হে িাগফর। কালঃ কমলপত্রাি সকমযাং দ শনিয হম ॥” (হবাসধ 

৭২।২৪-২৯) এই সনদারেু দফৃ য ও করেু কোয উপগপু্ত মমশাহত 
হন। পফর সতসন হদহ এবাং রূফপর পসরোফমর কো স্মরে কসরফয 
সদফয রূপফমাাহ হেফক মসুক্তলাফভর েনয বািবদত্তাফক ভগবান 
তোগফতর  রে সনফত উপফদ  হদন—“সবিযসন্দসন দরুাফমাফদ 
সবকৃতসিদ্রিাংকুফল। অ্ফহা হমাহান্মনষুযাোাং কাফযহসপ সপ্রযভাবনা ৷৷ 
িাপাযঃ কাযপষশাযমাযাসবষযিাংশ্রযঃ । দঃুখস্কিঃ িযাং যাসত 
িগুফতাপািনাদযম্।।” (হবাসধ ৭২/৩৪ -৩৫ ) 

 উপগফুপ্তর উপফদ  বাকয  ফুন বািবদত্তার মফন মবরাফগযর উদয 

হয। হি হবৌদ্ধ সত্র-রফের  রে হনয এবাং কাফল হদহতযাগ কফর। 

তখন মেরুবাসিগে তার পেুযফদফহর িৎকার কফর। (হবাসধ ৭২/৩৮)  

 রাফেন্দ্রলাল সমত্র এই কাসহনীটির হয সববরে সদফয়ফিন প্রিঙ্গত 
হিটিও উফল্লখফযাগয– 
 

 Upagupta was intended by his his father, Gupta of 

Mathura “to be a disciple of Sonavasi. Upagupta 

had deep reverence for Sonavasi. Vasavadatta, a 

prostitute, finding Upagupta very handsome, 

desired him to call at hers. Upagupta said, “This is 

not the proper time for going to a prostitute; I shall 

call at the proper time.” Sometime after this, 

Vasavadatta poisoned one of her paramours at the 

instigation of another. She was sentenced to be 

killed with torture. The executioner cut her nose, 

her ears, her hair and took away her clothes. 

Upagupta, thinking that to be a proper time for 

seeing a prostitute, appeared before Vasavadatta, 

and instructed her in his faith, which gave her 

great consolation. Upagupta became an Arhat; he 

conquered Kama and commanded him to exhibit 

Suzata's beauty. Kama transformed himself into 

Sugata, assuming a brilliant form with large eyes 

shut in meditation, and still eyebrows. Upagupta 

converted eighteen laksot the people of Mathura.” 
4

 

  

‘সদবযাবদান’ (প্রাচীন সমশ্র হবৌদ্ধ-িাংসৃ্কত ভাষায রসচত) গ্রফন্থর 

‘প্রাাং পু্রদানাবদান’ (ষ়িসবাং সত অ্বদান) অ্াংফ ও উপগপু্ত কতৃশক 

বািবদত্তe-উদ্ধাফরর সবস্তাসরত কাসহনী আফি। সদবযাবদান’ গ্রন্থখাসন 
১৮৮৬ খষৃ্টাফে অ্ধযাপক ই, সব, কাউফযল (E. B. Cowell) এবাং আর, 

                                                            
4 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal 1882, p. 62 

এ, নীল (R. A. Neil)-এর িম্পাদনায প্রকাস ত হয।5 রবীন্দ্রনাে 
এই গ্রন্থটির িফঙ্গ পসরসচত সিফলন সকনা আমাফদর োনা হনই। 
তফব ‘অ্সভিার’ কসবতার স ফরানাফমর নীফচ কসব সনফেই যখন 
‘হবাসধিত্ত্বাবদানকল্পলতার উফল্লখ কফরফিন তখন হকাফনা না 
হকাফনাভাফব ঐ গ্রন্থটির মূল অ্েবা অ্নবুাফদর িফঙ্গ তােঁর পসরচয 
সিল ধফর সনফত হয। হিফিফত্র ‘সদবযাবদান’-এর িফঙ্গ তােঁর পসরচফযর 
প্রশ্নটি হগৌে হফয পফ়ি। 

 ‘অ্সভিার কসবতায মূল কাসহনীর সবশ্বস্ত অ্নিুরে আফি। তবওু 

কাসহনীটিফক আরও উপফভাগয (হৃদয-িাংফবদয ) করার েনয অ্ফনকস্থফল 
মূফলর হেফক সবচুযসত হদখা যায। কাসহনীটির উপস্থাপনাফতই এই 
সবচুযসত হচাফখ পফ়ি। মূল কাসহনীর উপগপু্ত একেন গিবসেক; 

‘অ্সভিার কসবতায উপগপু্ত হগা়িা হেফকই িন্ন্যািী, ভগবান বফুদ্ধর 
উপািক। উপগপু্ত ‘মেরুাপুরীর প্রাচীফরর তফল’ সনসদ্রত আফিন। এসদফক 

নগরীর নটী বািবদত্তা নূপুরস সিতপফদ চফলফি অ্সভিাফর। হোৎ তার পা 
সগফয বােফলা িন্ন্যািীর বফুক। চমফক েমফক দা়িাফলা বািবদত্তা। 
তারপর – 
 

 “প্রদীপ ধসরযা হহসরল তােঁহার 

 নবীন হগৌরকাসন্ত,  

হিৌমযিহাি তরেু বযান, 

 করেুাসকরফে সবকচ নযান,  

 ভু্র ললাফট ইন্দিুমান 

ভাসতফি সস্নগ্ধ াসন্ত।”  

 

মূফল কাসহনীর এই আকসস্মকতাটুকু রসিত হয সন। মূফল দতুীর 
মাধযফম বািবদত্তা উপগপু্তফক প্রেয সনফবদন কফরফি। “অ্সভিার” 
কসবতায শ্রাবেসন ীফে অ্সভিাসরকা: বািবদত্তা সনফেই িন্ন্যািীফক 

তার হপ্রফমর ভাব বযক্ত কফরফি ইসঙ্গফত, আভাফি— 

 

“কসহল রমেী লসলত কফে, 

 নযফন েস়িত লজ্জা,  
িমা কফর হমাফর কুমার সকফ ার,  

দযা কফর যসদ গফৃহ চল হমার,  

এ ধরেীতল কঠিন কফোর  

এ নফহ হতামার  যযা।” 

 

মূফলর কামবসৃত্তচাসরেী বািবদত্তার সনলশজ্জ, ঘেৃয চসরত্রফক রবীন্দ্রনাে 
িমাফিৌন্দফযশ হেফক সদফযফিন। লসলতভাষা-প্রফযাফগর চাতুফযশ মূফলর 

হদহসবলাসিনীর কামনার তীব্রতা ‘অ্সভিার কসবতায িমূ্পেশ পসরতযক্ত 
হফযফি। পরন্তু কসবতাটির িবশত্র একটি সনমশল কারেুয মাখাফন 
আফি।  

 আবার একটি আকসস্মক মহুৃফতশ  উপগপু্ত বািবদত্তার িফঙ্গ সমসলত 
হফযফিন। রপূগসবশত নগর-নটীর িবশাঙ্গ তখন সনদারেু হরাফগ 
মারীগটুিকায ভফর হগফি। নগর-প্রোরা তার সবষাক্ত িঙ্গ পসরতযাগ 
করার েনয নগফরর বাইফর তাফক সনঃিঙ্গ হেফল হগফি। হিসদন 
মচত্রিিযা। পুরবাসিগে েুলউৎিফব হমফতফি।  নূয নগফর সনেশ ন 
পফে হেযাৎস্নাফলাফক একা চফলফিন িন্ন্যািী। হোাং সবস্মফয চমফক 
উেফলন সতসন – 

 

                                                            
5 দ্রঃ ‘কাসলদাি ও রবীন্দ্রনাে’ প্রবি অ্সভিার কসবতার উৎি িিাফন' (প্রেম প্রকা , 

১৯৬৫), শ্রীসবষু্ণপদ ভট্টাচাযশ, পঃৃ ১৫৫। 
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“আম্রবফনর িাযার আেঁধাফর 

হক ওই রমেী পফ়ি একধাফর 

তােঁহার চরফনাপাফন্ত।” 

 

মূফলর বসেক উপগপু্ত বািবদত্তাফক িগুফতাপািনার কো বফলফিন। 
রবীন্দ্রনাফের িন্ন্যািী উপগপু্ত বািবদত্তার পসরচযশা কফর হিবা ও 
কলযােব্রফতর আধার হফযফিন। মূফল বািবদত্তার অ্সভিাফরর হকাফনা 
কোই হনই। রবীন্দ্রনাফের বািবদত্তা অ্সভিাসরকা, হপ্রসমকা। িন্ন্যািী 
উপগপু্তও হতমসন দযাবান হপ্রসমক। উপগফুপ্তর হপ্রম ইসন্দ্রযধমশ-
বসেশ ত। মহাযান ধমশানগু হপ্রম-মমত্রী-করেুার আধার সতসন। তােঁর 

অ্সভিার হদফহর হদউফল নয, ঐ হপ্রম-মমত্রী-করেুার অ্মতৃ পফে—
দঃুখ হেফক সনবশাফের পফে। তাই দঃুফখর সদফনই সতসন বািবদত্তাফক উদ্ধার 

করফত এফিসিফলন – 

 

 “ঝসরফি মকুুল, কূসেফি হকাসকল, 

যাসমনী হোিনামত্তা।  

 ‘হক এফিি তুসম ওফগা দযাময,  

 ধুাইল নারী, িন্ন্যািী কয— 

 ‘আসে রেনীফত হফযফি িময, 

এফিসি বািবদত্তা।” 

২। হশ্রষ্ঠ সভিা’ (কো) কসবতাটির স ফরানাফম ‘অ্বদান তক’ এবাং 

বদু্ধস ষয ‘অ্নােসপিদ’—এফদর উফল্লখ আফি। মলূ অ্বদান তফকর 

পঞ্চপঞ্চা ৎ অ্বদাফন (ব্ম্ ) সভিু অ্নােসপিফদর সভিা িাংগ্রফহর 
কাসহনী আফি। রাফেন্দ্রলাল সমফত্রর অ্নবুাফদ কাসহনীটির হয পসরচয 
হদওযা আফি হিটি এইরূপ – 

 

"Anathapindada obtained permission from the king to 

solicit alms for the Lord, for the benefit of the whole 

population of the city. On an elephant rode the 

patriarch, receiving metallic vessels, bracelets and other 

ornaments as alms from his neighbours. A poor woman, 

who had an only cloth, threw it over the elephant from 

behind a hedge. The beggar knew instantly what the 

matter was, and bestowed on her rich presents. She 

went to the Lord and received the knowledge of truth 

from him."6 

  

মূল কাসহনীর িফঙ্গ রবীন্দ্রনাফের ‘হশ্রষ্ঠ সভিা’ ( কো ) কসবতাটির 

হযাগ িামানযই। সকন্তু কল্পনা ও প্রকা -হিৌষ্ঠফবর হমৌসলকতায এটিফক িমূ্পেশ 
নতুন একটি কসবতা বফল মফন হয। মূল সবষযটি অ্িুন্ব আফি, তফব 
কাসহনীভাফগ মবসচত্রয এফিফি। মূফলর সভিু অ্নােসপিদ রাে-

অ্নফুমাদন সনফয িবশমানফবর কলযাফের েনয সভিায হবসরফযসিফলন। 
নানা ধন-রফে তােঁর সভিার ঝুসল ভফর উফেসিল। (“তত্র যাাং 
যন্মাফত্রা সবভবফস্ত তন্মাত্রাং দাতুাং প্রবতৃ্তাঃ। হকসচদ্ধারাং প্রযিসন্ত, 

হকসচতু্তটকম, হকসচফক্তযূরম্, হকসচজ্জাত-রূপমালাম্, হকসচদঙ্গসূলমদু্রা, 
হকসচন্মকু্তাহারম্, হকসচসদ্ধরেযম্, হকসচদন ুঃ কাযশাপেম্ । গহৃপসতরসপ 
পুরানগু্রহােশাং প্রসতগহৃ্নাসত।”7 ) রবীন্দ্রনাফের অ্নােসপিফদর সভিাচরফে 

                                                            
6 Avadana-Sataka, story IV, ‘Sanskrit Buddhist Literature of 

Nepal', 1882, Ed. by Rajendralal Mitra, p. 33 
7 Avadana-Sataka, Buddhist Sanskrit Texts No. 19, Edited 

by Dr. P. L. Vaidya, Published by the Mithila Institute, 

1958, pp. 168-169 

ঝুসল ভফর উেফলও মন ভফর সন । কারে তখনও অ্নােসপিদ 
হশ্রষ্ঠদান পান সন।  ধু ুশ্রদ্ধার দান হফলই তা হল না, েীবফনর িবশস্ব 
সদফয, হ ষ িম্বলটুকু সবিেশ ন সদফয হয দান, তাই হফলা হশ্রষ্ঠ দান। 
মূফলর অ্নােসপিদ দীন রমেীর কাি হেফক চীরব্খাসন হপফয 
তাফকই প্রভুর হযাগয দান বফল মফন কফরন সন, বরঞ্চ তার দাসরফদ্রয 
বযসেত হফয তাফক নানা রেদান কফরফিন। পফর ভগবান বদু্ধ হিই 
রমেীফক িতযজ্ঞাফনর পর  সদফয ধনয কফরফিন। (অ্ে ভগবান্ 
পটকপ্রদাসযকাযা হদবকনযাযা আ যান ুযাং ধাতুাং প্রকৃসতাং চ জ্ঞাত্বা 
তাদ ৃীাং চতুরাযশিতযিাংপ্রসতফবসধকীাং ধমশফদ নাাং কৃতবান্, যাাং ত্বা 
পটকপ্রদাসযকাযা হদবকনযায সবাং সতস খরিমদুগতাং িত 
কাযদসৃষ্টশ লাং জ্ঞানবফেে সভত্বা হরাতআপসত্তেলাং িািাত কৃতম্ 
॥”8 

রবীন্দ্রনাফের অ্নােসপিদ িসতযকাফরর িবশতযাগী িন্ন্যািী। 
পুরবািীফদর কাি হেফক গসরমার দান সতসন গ্রহে কফরন সন, 

সভিুফশ্রষ্ঠ ভগবান বফুদ্ধর হযাগয যা হশ্রষ্ঠদান  ধু ু তাই সভিা 
কফরফিন। ধন নয, ঐশ্বযশ নয, হয দান স্বতঃসু্ফতশ হৃদফযর দান,  ধু ু

তাফকই সতসন বরে কফর সনফযফিন—  

 

“ওফগা হপৌরেন কফরা অ্বধান 

 সভিুফশ্রষ্ঠ সতসন বদু্ধ ভগবান, 

হদফহ তােঁফর সনে িবশফশ্রষ্ঠ দান 

যতফন।  

 সেফর যায রাো, সেফর যায হ ে,  

 সমফল না প্রভুর হযাগয হকাফনা হভট,  

 সব াল নগরী লাফে রফহ হহেঁট 

 আনফন।” 

 

এফত িন্ন্যািী মফন তৃসপ্ত হপফলন না। হযাগযতম অ্ফঘশযর আ ায 
মহানগরী হিফ়ি সতসন সগফযফিন অ্দরূবতী কানফন। তােঁর মফনর 
মফতা দান সমফলফি হিইখাফন—এক দসরদ্র রমেীর কাফি হয তার একমাত্র 

েীেশ পসরফধযটি দান কফরফি – 

 

“অ্রেয আ়িাফল রসহ হকাফনা মফত 

একমাত্র বাি সনল গাত্র হফত,  

বাহুটি বা়িাফয হেসল সদল পফে 

ভূতফল। 

 

কসবতাটির হ ষ কযপাংসক্তফত অ্নােসপিদ রমেীফক হয িমস্ত কো 
বফলফিন তার িফঙ্গ মূফলর হকাফনা হযাগ হনই, তফব চমৎকৃসত 

আফি— 

  

‘সভিু উর্ধ্শ’ ভুফে কফর েযনাদ—  

কফহ, ‘ধনয মাতঃ, কসর আ ীবশাদ,  

মহাসভিুফকর পরুাইফল িাধ 

পলফক।  

 চসললা িন্ন্যািী তযসেযা নগর  

সিন্ন্ চীরখাসন লফয স ফরাপর,  

িেঁসপফত বফুদ্ধর চরে নখর 

আফলাফক।” 

 

                                                            
8 তফদব, পঃৃ ১৬৯। 
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এইরূপ ঘটনা বাস্তফব অ্স্বাভাসবক ও সবিদ ৃ মফন হফলও তাফক 
ভাবিতয বা কাবযেগফতর িতয বফল মফন করফত বাধা হনই। 
হ ফষর পাংসক্তগসুলফত রবীন্দ্রনাে হিই ভাবিফতযরই েযগান 

কফরফিন। 

 

সহোয়ক গ্রন্থ : 

1. রবীন্দ্র-িসৃষ্ট িমীিা (১ম খি, প্রেম প্রকা , ২৫হ  মব াখ, ১৩৭২ 
), ডঃ শ্রীকুমার বফন্দযাপাধযায। 

2. রবীন্দ্রনাফের েীবনফবদ (অ্ফটাবর, ১৯৬৪ ), িফতযন্দ্রনারাযে 
মেমুদার।  

3. রবীন্দ্রিাসহফতযর পসরচয (পসরবসতশত ও পসরবসেশ ত তৃতীয 
িাংস্করে, ২৫হ  মব াখ, ১৩৬২),  চীন হিন । 

4. রবীন্দ্রনাে : েীবন ও িাসহতয (প্রেম প্রকা , রেযাত্রা, ১৩৬৭), 

িেনীকান্ত দা   

5. রবীন্দ্রকাবযসনঝশ র (আষাঢ়, ১৩৫৩ ), প্রমেনাে সব ী । 

6. রবীন্দ্র-কাবয-পসরক্রমা ( ৪েশ িাংস্করে, শ্রাবে ১৩৭২), উফপন্দ্রনাে 
ভট্টাচাযশ।  

7. রবীন্দ্রনাে ও ওযাডশ স্বােশ (প্রেম প্রকা , মাঘ, ১৩৬৮ ), 

অ্েযকুমার রায।  

8. রবীন্দ্রনাে (চতুেশ িাংস্করে, ১লা আষাঢ়, ১৩৫৯), িফুবাধচন্দ্র 
হিনগপু্ত।  
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