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Abstract
In Tagore’s philosophy, three types of Satta’s are mentioned–Prakatisatta, Manabsatta and
Paramsatta. From childhood Rabindranath was very much interested with nature. In ‘Jeebansmriti’,
we find that Rabindranath started his life by integrating himself with nature. He was very much
influenced by nature. As its evidence, we find plenty of green trees around his house. According to
Rabindranath, a separate satta exists in everybody’s mind which led him to think of others. He
called it as paramsatta. It reveals itself by establishing a relationship of love with others. Based on
this relationship Rabindranath established his ‘Jeebandevta’ Tatta. In this paper an attempt has
been made to analyse the Prakitisatta and Paramsatta, as developed by Rabindranath.

তববিশলনর এক তবলল পযশালয় পৃতিবীলি আল জীব-জগি। এই জীব-জগলির বকান এক পলবশ মানুলর আতবভশাব ঘলে।
তববিশলনর ইতিাল মানুলর পতরচয় অনযানয প্রাণীর মি একতে প্রাণীরূলপ। মানুলর প্রকৃতি আলাচনা প্রলে রবীন্দ্রনাি
বদতিলয়লছন বয, অনন্তকা ধ্লর ৃতির তববিশন ধ্ারা মানুলর ইতিাল এল তনলজলক প্রকাল করার ুলযাগ বপলয়লছ।
রবীন্দ্রনাি তববিশলনর প্রতিতে স্তর তবলেণ কলর বদতিলয়লছন বয মানুলক গলে বিাার জনয মানুলর পূবশবিশী তববিশলনর
ক বচিা তিয়ালী তছ এবং ৃতির পর বই মানুলক ম্পূণশ ভালব প্রকাল কলর বিাা প্রকৃতির ক্ষ্য তছ। এই ভালব তবশ্ব
প্রবালর ধ্ারার লে মানু যুক্ত লয়লছ। তবশ্বপ্রবালর ইতিা বিলক মানুলর ইতিা কিনই তবতিন্ন লয় যায় তন। তবতিন্ন
য়তন জে বস্তুর ইতিা। যুগ-যুগান্তর লি এই িয জজব প্রবালর মলধ্য ুপ্ত অবস্থায় নীতি আলছ। কিন িা প্রকাতলি
লয়লছ আবার কিন িা অবযক্ত বিলক বগলছ। এই ইতিা মানুলর মলধ্যই বশালপক্ষ্া পূণশিা াভ কলরলছ। মানুলর
বদগি অবস্থান জোত্মক ল িার অতিিমণ ঘলে মানুলর মানতক অবস্থালনর মলধ্য তদলয়। বদগি তবতভন্ন পারস্পতরক
ম্বন্ধ অলপক্ষ্া অলনক গভীর এক মানতক অনুভূতির মুলিামুতি লি পালর একমাত্র মানুই। মানু এক গভীর ত্তার অনুভূতি
াভ কলর, যার প্রকাল ঘলে িিন, যিন ব তনলজলক বদিলি বললি, জানলি বললি, বপ্রলম-কলমশ-ববায় তনলজলক তনলয়াতজি
করলি বললি, আর িিই ব িার অন্ততনশতি ত্তার কাছাকাতছ যায়। এ এক এমন অনুভূতি যা মানুলক িার ত্তার লে
বৃৎলক অিশাৎ ব্রহ্মলক একাত্ম কলর।
মানু স্বরূপি ামাতজক জীব। ামাতজক জীব তালব মানুলর বযমন মাজলবাধ্ িালক বিমন মালজর প্রতি িাাঁর
আনুগিয িালক। মানু প্রকৃতির মলধ্য আত্মঅতিিমণ কলর এবং কলর লে তমতি বার বঝাাঁক মানুলর মলন জিরী য়।
মানুলর এই প্রকৃতিগি বঝাাঁকোলক প্রকৃতিগি আত্মলপ্ররণা বা বযলি পালর, এই আত্মলপ্ররণা বিলকই ঐকযলবাধ্ আল।
পরমমানলবর লে তমলনর বচিনাই  পরম আধ্যাতত্মক িয। মানুলর ধ্মশ  বই বচিনালক কলমশর মাধ্যলম ািশক
কলর বিাা। মানু ারাজীবন ধ্লর এই ধ্মশ পান কলর িালক।
বততরতন্দ্রলয়র াালযয বযমন আমরা বাইলরর জগলির লে ম্পকশ স্থাপন কতর বিমতন অন্ততরতন্দ্রলয়র াালযয মানু
পরমাত্মা অিশাৎ তবশ্বমানলবর লে একাত্ম য়ার বচিা কলর। এইরকম বচিার মাধ্যলম মানুলর লে তবশ্বমানলবর একো
একাত্মলবাধ্ জিরী য়। এই একাত্মলবাধ্ই  মানুলক বদয় অমরিা, এই অমরিা বযতক্তমূলর কালছ আদলশ। রবীন্দ্রনাি
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বললছন, ‚এ আদলশ একো আন্ততরক আহ্বান, এ আদলশ একো তনগূঢ় তনলদশল। বকান তদলক তনলদশল। বয তদলক ব তবতিন্ন নয়,
বয তদলক িার পূণশিা, বয তদলক বযতক্তগি ীমালক ব ছাতেলয় চলছ, বযতদলক তবশ্বমানব।‛১ পূণশিার আদলশ মানুলর মলধ্য
বপ্রম-প্রীতি-ভাবাা জাগায়। মানুলর মলধ্য বয বুতি, ব ইিযাতদ িালক বগুতলক মানু প্রকাল করলি চায়। মানুলর মলধ্য
বয পূণশ ত্তা িালক বোলক তবকতলি করার জনয মানু দা আগ্রী। এই পূণশিার আদলশই মানুলক ৃতিকলমশ বপ্ররণা বদয়।
রবীন্দ্রনালির মলি মানু ৃজনলী প্রাণী। ৃজনলীিায় মানুলর যিািশ প্রকাল ঘলে এবং এিালনই মানু অনযানয ক
প্রাণীর বিলক স্বিন্ত্র। তলল্প, াতিয, েীি ইিযাতদর মাধ্যলম মানু স্বধ্মশলক প্রকাল কলর। তিতন বললছন মানুলর মলধ্য
ধ্মশলবাধ্ বিশমান। ধ্মশলবাধ্  মত্তর লতক্তর তনকে শ্রিা তনলবদন। এই মত্তর লতক্তর কালছ মানূ তনলজলক িুি মলন কলর।
এইজনয মানুলর মলধ্য শ্রিা তমতশ্রি ভয় বজলগ লে। তিনতে বৃতত্তর মাধ্যলম মানুলর মলন ধ্মশলবাধ্ গলে লে। এই তিনতে
বৃতত্ত  বুতিবৃতত্ত, হৃদয়বৃতত্ত  কমশবৃতত্ত। অধ্যাপক তরন্ময় বলদাপাধ্যালয়র ভাায়, ‚মানুলর ধ্মশ লব িাই যা মানুলর মগ্র
প্রকৃতিলক তবতকতলি করলি াাযয করলব। ধ্লমশর প্রকৃি কাজ লব িার তিনতে মূ বৃতত্তর- বুতিবৃতত্ত, হৃদয়বৃতত্ত  কমশবৃতত্তর
যুগপৎ ুামঞ্জয পতরবধ্শন ঘতেলয় মানুলক পতরপূণশ মানবরূলপ গলে উেলি াাযয করা।‛২
মানুলর গভীর ধ্ীলতক্ত
তবলশ্বর মালতক্তর উপতস্থতির লে পতরচয় ঘোয়। রবীন্দ্রনাি তবশ্বা করলিন মানু  অনন্ত ম্ভাবনাময়। মানুলর ীমানা
তনতদশি করা যায় না। মানু বযিালন মুক্ত বিালনই ৃজনলীিার বক্ষ্ত্র। মানুলর লতক্ত প্রলয়াজলনর বক্ষ্লত্র তনলয়াতজি য়।
তকন্তু জজতবক বক্ষ্লত্র মানুলর লতক্ত তনেললতি য় না এবং এর বাইলর বয লতক্ত িালক বযো প্রলয়াজলনর অতিতরক্ত িালক বা
য় উদবৃত্ত। এই উদবৃত্ত লতক্তর মাধ্যলম তলল্প, াতিয ৃতি য়।
ৃতিই  রবীন্দ্রনালির মলি মানুলর স্বভাবধ্মশ, বময়ই মানু তনলজলক ৃতি কলর চললছ। প্রলয়াজনবিিা মানুলর
স্বভাব নয়। মানু ৃতি কলর প্রতিতনয়িই যা প্রলয়াজনলক ছাতপলয় যায়। মানুলর মলধ্য ববাঁলচ িাকার ইিা প্রব। এই ইিাোই
মানুলক কাজ করার অনুলপ্ররণা তদলয় িালক। ‚ংার মানুলর িয পতরচয়লক িুিিার আবরণ তদলয়, অভযস্তিার আবরণ
তদলয় বেলক রালি। এই িুিিা িার ছদ্মলবল। প্রতিতদলনর ংালর মানু িুিিার ভূতমকায় ছায়ার মলিা অতকতিৎকর লয়
িালক। এ  মানুলর িিযগি বচারা। এলক বলি পাতর মানুলর আত্মপ্রকাললর অবস্থা। িলিযর ীমানার মলধ্য যিক্ষ্ণ
মানুলক বদতি িিক্ষ্ণ ব লীণশ, ীতমি, িতডিি, বমঘাবৃি।‛৩
উপতনলদ ব্রহ্মস্বরূলপ িয, জ্ঞান  আনদ এই তিনতে
তদলকর কিা বা লয়লছ। একতে তদকলক বকন্দ্র কলর মানু ববাঁলচ িালক। এই তদকতে লা জজতবক প্রলয়াজলনর তদক। তিিীয়
তদলক মানু জ্ঞানাভ কলর। এই তদকতে লা মানুলর াধ্নার এবং িৃিীয় তদকতেলি মানু তলল্প-াতিয রচনা কলর।
ৃতিলী মানুই রবীন্দ্রনালির কালছ আদলশ মানু। মানু বময়ই স্বাধ্ীন। শুধ্ুমাত্র প্রলয়াজলনর জগলি মানু স্বাধ্ীন
নয়। ৃতি  স্রিারূলপ মানু স্বাধ্ীন। মুক্ত মানুই স্বধ্লমশ প্রতিতিি। মানু তলতল্পরূলপই যিািশ মানু। জজতবক প্রলয়াজলন
মানু কাজ কলর, আর মানু ৃতি কলর আত্মার বপ্ররণায় যতদ জ্ঞান, লতক্ত, অনুভূতি মানুলর কাজলক প্রভাতবি করার বচিা
কলর িিাতপ মানুলর ইিাধ্ীন কাজ ম্পূণশ করলি িন্ধ জিরী য়। এই িন্ধ তমতেলয় কলর কযাণ াধ্ন করাই  মানুলর
তিযকালরর কাজ।
রবীন্দ্রনালির দলশলন তিন ধ্রলনর ত্তার কিা পাই, বগুত - প্রকৃতিত্তা, মানবত্তা  পরমত্তা। এই প্রবলন্ধ
রবীন্দ্রনাি প্রকৃতিত্তা, পরমত্তা বলি তক বুতঝলয়লছন বই তবলয় আলাকপাি করা লব। এিন রবীন্দ্রনালির মলি
প্রকৃতিত্তা, পরমত্তা তবয়ক আলাচনায় অগ্রর ব।
প্রকৃতিত্তা : বছল ববা বিলকই প্রকৃতির লে রবীন্দ্রনালির গভীর ংলযাগ ক্ষ্য করা যায়। তিতন জীবন শুরু কলরন প্রকৃতির
লে তনতবে পতরচলয়র মাধ্যলম। ‘জীবনস্মৃতিলি’ পাই তিতন তলশুকা বিলকই প্রকৃতির প্রতি িীব্র আকশণ অনুভব কলরন। িাাঁর
বােীর চারপালল তছ বুলজর তবস্তার। গাছপাা, বাগালনর ফুলর বৌদযশ তলশুকা বিলকই কতবর আকশলণর বস্তু তছ।
জল াাঁলর াাঁিার বদলি তিতন আনদ বপলিন। বােীর ীমানায় াতরবি নারলক গাছগুতর প্রতি িাাঁর আকশণ তছ। তিতন
প্রতিতদন বভারলবা লযযা িযাগ কলর বাগালন বযলি ভুলিন না। বভালরর আকাললর আনদ অনুিালন তিতন বযাগদান করলিন।
একতে কতবিার মলধ্য তদলয় িাাঁর বই ভাব ফুলে উলেলছ—
‘আজ প্রিম ফুলর পাব প্রাদিাতন
িাই বভালর উলেতছ।
আজ শুনলি পাব প্রিম আলার বাণী
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৪

িাই বাইলর ছুলেতছ।’

প্রভাি ংগীি-এর মলধ্য তদলয় রবীন্দ্রনাি বস্রালির প্রকৃি যাত্রা আরম্ভ কলরতছলন। যাত্রাপলির প্রিম েী প্রকৃতি। প্রকৃতির
কি রঙ, কি রূপ, কি জবতচলত্রর বাার। তিতন শুধ্ু প্রকৃতির এই রূপ বদলিই মগ্ন নতন, িার তপছলন একো প্রিন্ন ত্তার
উপতস্থতি ক্ষ্য কলরন। তিতন ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রলে বললছন—‚দর স্ট্রীলের রাস্তাো বযিালন তগয়া বল ইয়ালছ বইিালন ববাধ্
কতর ফ্রী-ইস্কুলর বাগালনর গাছ বদিা যায়। একতদন কাল বারাদায় দাাঁোইয়া আতম বই তদলক চাতাম। িিন বই
গাছগুতর পল্লবান্তরা ইলি ূলযশাদয় ইলিতছ। চাতয়া িাতকলি িাতকলি োৎ এক মুূলিশর মলধ্য আমার বচালির উপর
ইলি বযন একো পদশা তরয়া বগ। বদতিাম, একতে অপরূপ মতমায় তবশ্বংার মািন্ন, আনলদ এবং বৌদলযশ বশত্রই
িরতেি। আমার হৃদলয় স্তলর স্তলর বয একো তবালদর আিাদন তছ িাা এক তনলমলই বভদ কতরয়া আমার মস্ত
তভিরোলক তবলশ্বর আলাক এলকবালর তবিুতরি ইয়া পতে।‛৫
প্রকৃতির নানা বৌদযশয রবীন্দ্রনািলক ভীণভালব আকৃি করলিা, তিতন শুধ্ুমাত্র বাইলরর রূপ বদলিই বিলম িালকতন,
প্রকৃতির মলধ্য তিতন এক প্রিন্ন ত্তালক আতবষ্কার কলরতছলন। লরলির আকাললর বমঘমল্লালরর াতর শুধ্ু িাাঁর নয়ন ভতরলয়
বদয়তন, িাাঁলক ভাতলয় তদলয়লছ, একিা ধ্বতনি য় একতে কতবিার মলধ্য তদলয়—
‚আজ ধ্ালনর বক্ষ্লি বরৌদ্র ছায়ায়
ুলকাচুতর বিা।
নী আকালল বক ভাাল
াদা বমলঘর বভা‛৬
বশার আগমলন নী আকালল াদা বমঘ িার পতরলবললক মধ্ুর কলর বিাল এবং রবীন্দ্রনালির হৃদয়লক নাতচলয়
বিাল। এিালন িার তপছলন তিতন এক প্রিন্ন ত্তার উপতস্থতি অনুভব কলরন। তিতন বললছন—
‚হৃদয় আমার নালচ বর আতজলক
ময়ূলরর মলিা নালচ বর, হৃদয়
নালচ বর।
লি বরলণর ভাব-উিা
কালপর মলিা কলরলছ তবকাল;
আকু পরাণ আকাললর চাতয়া
উল্লাল কালর যালচ বর।
হৃদয় আমার নালচলর আতজলক
ময়ূলরর মলিা নালচ বর।‛৭
তিতন নানা অতভজ্ঞিার মাধ্যলম একতদন প্রিন্ন ত্তা প্রকৃতির লে পতরতচি লন। প্রাচীন জবতদক ঋতলদর নযায় তিতন
উপতি করলন প্রকৃতির মলধ্য এক প্রিন্ন ত্তার আভা। অধ্যাপক তরন্ময় বলদাপাধ্যালয়র ভাায় ‚প্রকৃতির মলধ্য বৃলক্ষ্,
িায়, পলত্র, পুলে বয প্রাণ-স্পদন আমালদর নয়নরঞ্জন কলর, িারা বই প্রিন্ন ত্তার আলায় চরা বধ্নু। আর গগলন বয
অগতণি নক্ষ্ত্ররাতজ তনলার আকাল উদ্ভাতি কলর িারা ব িাাঁর আলাক বধ্নু, িারা প্রকে, তকন্তু তযতন িালদর চতরলয় ববোন,
বই রািাতেলক বদিা যায় না, বকব িাাঁর ববণু বলানা যায়...‛৮
পরমত্তা : ক মানুলর মলধ্য এমন একতে ত্তা আলছ যা মানুলর মলধ্য অবস্থান কলর মানুলক অীলমর পলি চাতি
কলর। এই ত্তালক তিতন পরমত্তা বল অতভতি কলরলছন। তিতন এই পরমত্তালক উপতি কলরই ন্তুি িাকলি পারলন
না, তিতন পরমত্তালক বপলি চাইলন। রবীন্দ্রনাি বুলঝতছলন মস্ত বন্ধন বিলক মুতক্তর প্রাচীর বপতরলয় মানব জীবলনর বই
পরম আনদময়, ত্তার কালছ বযলি লব। তিতন মলন কলরতছলন মানুলর তচন্তালতক্ত মানুলর ম্মুলি বয িয িুল ধ্লর িা
 কযাণকারী পরমত্তা। জগলি বশত্র পরমত্তার রূপতে উদ্ভাতি লয় আলছ। এই পরমত্তাই পৃতিবীর পান কিশা, আর
পরমত্তালক শ্রিাজ্ঞাপনই  মানুলর ধ্মশলবাধ্। বকউ িাাঁলক জ্ঞানলতক্তর প্রলয়াগ কলর বপলি বচলয়লছন, বকউ িাাঁলক কলমশর
মাধ্যলম আবার বকউ িাাঁলক ভতক্তর মাধ্যলম বপলি বচলয়লছন।
Volume- IV, Issue-IV

April 2016

3

রবীন্দ্র ভাবনায় প্রকৃতিত্তা  পরমত্তা

ুতজি কুমার মন্ড

মানুলর লে বপ্রলমর ম্পকশ জিরী করলি উৎাী এই পরমত্তা বযতক্তরূলপ প্রকালমান, আর এলক তঘলরই রবীন্দ্রনালির
‘জীবনলদবিা’ িত্ত্ব। তিতন অলনক জায়গায় পরমত্তালক ‘জীবনলদবিা’ বল অতভতি কলরলছন। তিতন বললছন, ‚এই বয
কতব, তযতন আমার মস্ত ভামদ, আমার মস্ত অনুকূ  প্রতিকূ উপকরণ ইয়া আমার জীবনলক রচনা কতরয়া
চতয়ালছন, িাাঁালকই আমার কালবয আতম ‘জীবনলদবিা’ নাম তদয়াতছ।‛৯
তিতন ‘জীবনলদবিা’বক জীবলনর কণশধ্ার বল মলন করলিন। এই জীবনলদবিা মানুলর মলধ্যই অবস্থান কলরন। একই
ালি তিতন জীবলনর অন্তবশিশী  অতিবিশী।
মানুলর লে িাাঁর ম্পকশতে  পতরচাক  অতভলনিার মলিা। পতরচাক  অতভলনিা দুজলনই বযতক্তরূপীত্তা।
দুজলনর মলধ্য প্রীতির ম্পকশ। পতরচাক অতভনয় কলরন না, অতভলনিালক তদলয় অতভনয় করান। অতভলনিা ভা অতভনয়
করল পতরচাক িৃতপ্ত পান, আনদ পান আবার িারাপ অতভনয় করল ববদনা পান। পতরচাক অতভলনিার তভির তদলয়
তনলজর িৃতপ্ত বিাাঁলজন। অনুরূপভালব জীবন বদবিা জীবলনর অতভনলয় আলছন এবং বাইলর আলছন। তিতন বযতক্ত মানুলক
াালযযর াি বাতেলয় তদলয় তনলজর ইিা পূরলণর বচিা কলরন। রবীন্দ্রনাি বললছন—‚বতদন োৎ অিযন্ত তনকলে
বজলনতছুম, আপন ত্তার মলধ্য দুতে উপতির তদক আলছ। এক, যালক বত, আতম; আর িারই লে জতেলয় তমতললয় যাতকছু, বযমন আমার ংার, আমার বদল, আমার ধ্নজনমান, এই যা-তকছু তনলয় মারামাতর কাোকাতে ভাবনা-তচন্তা। তকন্তু,
পরমপুরু আলছন বই-মস্তলক অতধ্কার কলর এবং অতিিম কলর, নােলকর স্রিা  দ্রিা বযমন আলছ নােলকর মস্তোলক
তনলয় এবং িালক বপতরলয়।‛১০
এই ‘জীবনলদবিা’ িত্ত্বতে একতদলন গলে লেতন, ধ্ীলর ধ্ীলর মলনর মলধ্য ঘুরপাক বিলি বিলি একতদন োৎ কলর িাাঁর
আত্মপ্রকাল ঘেলা- এতবলয় তিতন তবােশ বক্তৃিামাায় এর উলল্লি কলরলছন।
এই ‘জীবনলদবিা’ রূপী পরমত্তাতে বযতক্তরূপী ঈশ্বর লয় িার হৃদলয়র মলধ্য অবস্থান করলছন। ইতন জগলির ৃতিকিশা
ল ভক্তলদর লে বপ্রলমর বন্ধলন আবি লি চান। ভলক্তর জীবন ািশক লই িাাঁর তনলজর ািশকিা। রবীন্দ্রনাি
বললছন—
‚িাই বিামার আনদ আমার পর
িুতম িাই এলছ নীলচ।
আমায় নইল তত্রভূবলনশ্বর,
বিামার বপ্রম ি বয তমলছ।‛১১
রবীন্দ্রনালির কল্পনার এই  ীমার মালঝ অীলমর ীা। এিালন ঈশ্বর  ভক্ত উভলয় তমল ভলক্তর জীবনলক
পতরস্ফুে কলরলছন। ভলক্তর জীবলনর কমশপ্রবালর মলধ্য তদলয় ঈশ্বলররই ইিা প্রকাতলি লি।
রবীন্দ্রনালির ‘জীবনলদবিা’ িলত্ত্বর লে বাউলদর াধ্ন িলত্ত্বর ভীণ রকম তম বদিা যায়। বাউরা পরমত্তালক
বযতক্তলি ভূতি কলর হৃদলয় প্রতিতিি কলর িাাঁর পূলজা কলর। বাউরা িাাঁলক ‘নরনারায়ণ’ বল লম্বাধ্ন কলরন। বাউরা
তবশ্বা করি তিতন অরূপ আকালর মানুলর হৃদলয়র মলধ্য আলছন। বাউারা এলক ‘মলনর মানু’ বল অতভতি কলরন।
রবীন্দ্রনাি ‘বৌদযশ’ নামক প্রবলন্ধ উলল্লি কলরলছন তবশ্বলদবিা  জীবনলদবিা একই ত্তা, তকন্তু িাাঁলদর তবতভন্ন পযশালয়
তবতভন্ন রূলপ প্রকাল ঘলে। রবীন্দ্রনালির তচন্তায় পরমত্তা দুতে স্তলর প্রকাতলি য়। একতে তবলশ্বর তনয়মক লতক্তরূলপ, এলক
তিতন লিযর প্রকাল বল স্বীকার কলরলছন। এিালন িার কাজ জনবশযতক্তক ত্তার মলিা। আর একতে প্রকাল আনদরূলপ।
এিালন তিতন মানুলর বপ্রম তভক্ষ্া কলরলছন, তবশ্বজগলি নানা বৌদযশ স্থাপন কলর ভক্তলক বললছন বিামার বপ্রম আমায়
দা, আমার বপ্রম বিামায় তদতি। এিালন তিতন বযতক্ত মানুলর বপ্রম তভক্ষ্া কলরলছন। রবীন্দ্রনাি বললছন, ‚...তবশ্বপ্রকৃতিলি
লিযর মূতিশ বদিলি পাই তনয়লম, এবং আনলদর মূতিশ বদতি বৌদলযশয। এইজনয িযরূলপর পতরচয় আমালদর পলক্ষ্
অিযাবলযক, আনলদর পতরচয় আমালদর না ল চল। প্রভালি ূলযশাদলয় আলা য়, এই কিাো জানা এবং এোলক
বযবালর াগালনা আমালদর তনিান্ত দরকার; তকন্তু প্রভাি বয ুদর ুপ্রলান্ত, এেুকু না জানল আমালদর বকান কালজর ক্ষ্তিই
য় না।‛১২
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রবীন্দ্রনালির এই ‘জীবনলদবিা’ িলত্ত্বর লে উপতনলদর লবশশ্বরবালদর অলনক তম পায়া যায়। এই িলত্ত্বর দুতে রূপ
আলছ। একতে রূপ উপতনলদর লবশশ্বরবালদর মি একতে প্রিন্ন জনবশযতক্তক ত্তালক স্বীকার কলর, অনয রূপতে জবষ্ণবলদর
জিিবালদর মলিা ভগবান  ভলক্তর বযতক্তরূলপ দুতে আাদা ত্তা স্বীকার কলর। ভগবান একরূলপ মানুলর বপ্রমতভক্ষ্া কলর
এবং অনযরূলপ ববদালন্তর ক বস্তুর ধ্ারক ত্তা। রবীন্দ্রনাি বললছন—
‚আমায় তনলয় বমলছ এই বমা,
আমার তয়ায় চলছ রলর বিা,
বমার জীবলন তবতচত্ররূপ ধ্লর
বিামার ইিা িরতেলছ।‛১৩
এ প্রলে জীবনলদবিা িলত্ত্বর লে জবষ্ণব াধ্ন িলত্ত্বর াদৃললযর কিা বা বযলি পালর। ভগবালনর লে চারতে রূলপর
কিা জচিনযচতরিামৃলি বা আলছ। এই চারতে রূপ  দায, িয, বাৎয এবং লৃোর। লৃোরলক মধ্ুর র বা লয় িালক।
দায ভগবানলক প্রভু তালব, লিয বন্ধু তালব, বাৎয তপিা, মািা রূলপ এবং লৃোলর ভগবালনর লে মানুলর বপ্রমপ্রীতির কিা উলল্লি করা লয়লছ। মধ্ুর রলর াধ্না বলি শ্রীরাধ্ার াধ্নার কিা বা লয়লছ। অধ্যাপক তরন্ময়
বলদাপাধ্যালয়র ভাায়, ‚জীবনলদবিা-িলত্ত্বর লে মধ্ুর রলর াধ্নার তম আলছ আবার অতম আলছ। তম এই জনয
বয উভয় বক্ষ্লত্রই প্রীতি পতরপূণশিম রূলপ প্রবাতি বার ুলযাগ পায়। তকন্তু দুই িলত্ত্বর মলধ্য বে রকলমর পািশকয আলছ।
রাধ্াভালব াধ্নায় তেক ালমযর ভাব পায়া যায় না; িাাঁর দতয়ি বযন িাাঁর বিলক বে, এই ধ্রলনর একো তচন্তা জবষ্ণব
াধ্নলালে পতরতক্ষ্ি য়। রবীন্দ্রনালির পতরকল্পনায় স্বািন্ত্রয আলছ। এিালন বা লয়লছ রাজার রাজা লয় জীবনলদবিা
ভলক্তর বপ্রলমর তভিারী। এই তচন্তায় ালমযর ববাধ্ অিযন্ত প্রকে।‛১৪
পরমত্তার স্পলশ পায়াই  মানব জীবলনর পূণশিা। রবীন্দ্রনাি বললছন—‚কা ন্ধযা বিলক এই গানতে বকবই আমার
মলনর মলধ্য ঝংকৃি লি- বালজ বালজ রমযবীণা বালজ।... কা রালত্র ছালদ দাাঁতেলয় নক্ষ্ত্রলালকর তদলক বচলয় আমায় মন
ম্পূণশ স্বীকার কলরলছ। বালজ বালজ রমযবীণা বালজ। এ কতব কিা নয়, এ বাকযাংকার নয় – আকাল এবং কালক পতরপূণশ
কলর অলারাত্র ংগীি ববলজ উলেলছ। বািাল যিন বেউলয়র লে বেউ ুদর কলর বিতলয় লে িিঞ্জ িালদর বই আশ্চযশ
তমন এবং বৌদযশ আমালদর বচাি বদিলি পায় না, আমালদর কালনর মলধ্য বই ীা গান লয় প্রকাল পায়।... এই প্রকাডি
তবপু তবশ্ব-গালনর বনযা যিন মস্ত আকাল ছাতপলয় আমালদর তচলত্তর অতভমুলি ছুলে আল িিন িালক এক পি তদলয় গ্রণ
করলিই পাতর বন, নানা িার িুল তদলি য় বচাি তদলয়, কান তদলয়, নাক তদলয়, স্পললশতন্দ্রয় তদলয়, নানা তদক তদলয় িালক নানা
রকম কলর তনই। এই একিান মাংগীিলক আমরা বদতি, শুতন, ছুাঁই, শুাঁতক, আস্বাদন কতর।‛১৫
এিালন তিতন বয মাংগীলির ুর শুনলি পালিন আল বো পরমত্তার ডাক। এিালন ব তমলতমলল পরমত্তায়
পতরণি লয়লছ। তিতন বললছন িুতম, আতম, বকউ বনই, আলছ শুধ্ু বীণা, এিালন তিতন বীণা বলি পরমত্তালকই ূচীি
কলরলছন। তিতন একতে গালনর মলধ্য তদলয় বললছন—
‚শুধ্ু বিামার বাণী নয় বগা, ব বন্ধু, ব তপ্রয়,
মালঝ মালঝ প্রালণ বিামার পরলিাতন তদলয়া...
হৃদয় আমার চায় বয তদলি, বকব তনলি নয়,
বলয় বলয় ববোয় ব িার যা- তকছু িয়।
ািিাতন ই বাতেলয় আলনা, দা বগা আমার ালি—
ধ্রব িালর, ভরব িালর, রািব িালর ালি,
একা পলির চা আমার করব রমণীয়।।‛১৬
পরমত্তালক তিতন বন্ধু বল আরাধ্না কলরলছন, বন্ধু ক্ষ্তণক স্পলশ তদলয় িার অনন্ত পিচালক ুদর কলর বিাল। বন্ধুর
তনতবে আত্মীয়িা, চযশ িাাঁর আধ্যাতত্মক জীবলন প্রভাব বফললছ, িাই তিতন পরমত্তালক বন্ধুরূলপ কল্পনা কলরলছন। বন্ধুর
লে ালি াি বরলি পি চলি বচলয়লছন। তিতন বললছন—
‚বন্ধু রলা রলা ালি
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আতজ এ ঘন শ্রাবণপ্রালি।
তছল তক বমার স্বপলন াতিারা রালি।।
বন্ধু, ববা বৃিা যায় বর
আতজ এ বাদল আকু ায়ায় বর—
কিা ক বমার হৃদলয়, াি রালিা ালি।।‛১৭
িিযূত্র
১। মানুলর ধ্মশ, রবীন্দ্র-রচনাবী, দলম িডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৬২১।
২। রবীন্দ্রনালির মানতবকিা, তরন্ময় বলদযাপাধ্যায়, পৃিা-২২।
৩। াতিযতচন্তা, লিযন্দ্রনাি রায়, পৃিা-৭৬ বিলক উিৃি।
৪। গীতিমায, দুই ংিযক কতবিা, রবীন্দ্র-রচনাবী, িিডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-১০৫।
৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবী, নবম িডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৪৯২।
৬। গীিাঞ্জী, ৮ ংিযক কতবিা, রবীন্দ্র-রচনাবী, িিডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-১৬।
৭। নববশা, ‘ক্ষ্তণকা’ কাবযগ্রে, রবীন্দ্র-রচনাবী, চিুিশ িডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-২৩১।
৮। রবীন্দ্রনালির মানতবকিা, তরন্ময় বলদযাপাধ্যায়, পৃিা-৩০।
৯। আত্মপতরচয়, রবীন্দ্র-রচনাবী, চিুদশল িডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-১৩৯।
১০। মানবিয, মানুলর ধ্মশ, দলম িডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৬৫৮।
১১। গীিাঞ্জী, ১২১ ংিযক কতবিা, রবীন্দ্র-রচনাবী, িিডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৮১।
১২। বৌদযশ, লাতন্ততনলকিন গ্রে, রবীন্দ্র-রচনাবী, প্তম িডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৫৬৯।
১৩। গীিাঞ্জী, ১২১ ংিযক কতবিা, রবীন্দ্র-রচনাবী, িিডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৮১।
১৪। উপতনদ  রবীন্দ্রনাি, তরন্ময় বলদযাপাধ্যায়, পৃিা-৫০।
১৫। বলানা, লাতন্ততনলকিন গ্রে, রবীন্দ্র-রচনাবী, প্তমিডি, তবশ্বভারিী, পৃিা-৫৪৫-৪৬।
১৬। গীিতবিান, রবীন্দ্রনাি োকুর, পৃিা-৭৭।
১৭। ঐ, পৃিা-৪০১।
গ্রেপঞ্জী
১। ঘেক, কযাণীলঙ্কর, মানুলর ধ্মশ  রবীন্দ্রদলশন, রত্নাবী, ককািা, ২০১৩।
২। বচৌধ্ুরী, অতমিাভ, রবীন্দ্রনাি োকুর দলশনতচন্তা এবং াতিয তবচার, এন এ পাবতলাশ, ককািা, প্রিম প্রকাল২০১০।
৩। চিবিশী, বুধ্া, মানবিাবাদ, দীপায়ন, ককািা, তিিীয় ংস্করণ-১৯৯৭।
৪। তনয়গী, বগৌিম, রবীন্দ্রনাি  মানুলর ধ্মশ, অতভযান পাবতলাশ, প্রিম প্রকাল-১৪২০।
৫। বপাদ্দার, অরতবদ, মানবধ্মশ  বাংা কালবয মধ্যযুগ, পুস্তক তবপতণ, ককািা, পিম মুদ্রণ-১৯৯৯।
৬। বঘা, পীযুকাতন্ত, মানবধ্মশ, বযানাজশী পাবতলাশ, ককািা, প্রিম প্রকাল-১০ই জুন, ২০০২-০৩।
৭। রবীন্দ্র-রচনাবী (তিিীয়, চিুিশ, প্তম, দলম  চিুদশল িডি), তবশ্বভারিী, পুনেমুদ্রণ, বপৌ ১৪১৭।
৮। বলদযাপাধ্যায়, তরন্ময়, উপতনদ্  রবীন্দ্রনাি, নবপত্র প্রকালনী, ককািা, িৃিীয় মুদ্রণ ২৫বল জানুয়ারী, ১৯৯৫।
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