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রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা– মনথনর ববতিথযে
অতনতিিা মুখার্জী
দর্জন তবভাগ, ঋতি বতিম িন্দ্র কথের্, বনহাতি, উত্তর ২৪ পরগণা, পতিমবঙ্গ
Abstract
The word ‘History’ commonly means ‘what was in the past.’ Whatever is past, of course,
forms history. We cannot have either present or future without the past, without history. To
Tagore, history was never a collection of dry facts, an objectified truth. He has even
personified history and converted the ‘Kalpurusha’ of history into the ‘Byaktipurusha.’ In
his poem ‘Past’, he has conceived of history as always active and working silently across
the globe. It is beyond doubt that the concept of History of someone who can think of
history in such a dynamic and active way would be very interesting to re-examine at a time
when academia is engaged in debates over the nature, character and role of history in
human civilization.
Tagore’s engagement with history is important since it reflected a colonized nation’s
negotiations with the Western project of ‘Enlightenment’ marked by logic and science. In
the nineteenth century, our entire nation was trying to create a history of its own, which
was rooted in the Indian soil and different in character from the history written by piling up
facts about foreign Kings and Queens. Writing history, that too, in the mother tongue, then,
was itself a part of the nation formation.
History, however, is only one small component in the oeuvre of Tagore’s literature. This
paper will not try to prove that Tagore was a historian. It will, rather, by examining his
thoughts on history as reflected in his essays, fictions, and poems will try to show how to
Tagore history was not limited to place, person and time. It will try to argue that Tagore
conceived of history as a continuum, as a collective whole, inseparable from the lives lived
by the common people, from their happiness and misery, ethics and religion. Tagore’s
concept of history, it will further claim, was, indeed, marked by his understanding of
society, philosophy, literature and folk-life.

কোমুখ: ইতিহাস র্থের সাধারন অেজ “এই রূপই তিে” অেজাৎ যা তকিু অিীি িাই হে ইতিহাস। অিীিথক
বাদ তদথে কখনই বিজমান বা ভতবিেথির গমনাগমন সম্ভব নে । অিীিথক ধথরই িার ভতবিেথির বযেহ
রিনা হে । এই অিীিই ইতিহাস । ববদবোস মহাভারথির শুরুথিই ইতিহাথসর এই প্রামাতণকিা স্বীকার
কথরথিন – ‘অযাপুেদাহরন্তীমতমতহিাসংপুরািনম’ –(মহাভারি)১। রবীন্দ্রনাে ইতিহাথসর কােপুরুিথক
সাতহথিের বেতিপুরুথি রূপান্ততরি কথরথিন । তিতন এই ইতিহাসথক বথেথিনঃ –
“বহ অিীি, িুতম বগাপথন বগাপথন,
কার্ কথর যাও ভুবথন ভুবথন,...”২
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তযতন ইতিহাস বক এইভাথব সক্ষম, কমজিঞ্চে রুথপ অনুভব কথরন, িাাঁর বিিনাে ইতিহাস বয নব নব রূপ
ধারণ করথব িা বোই বাহুেে । তবপুে ও তবর্াে রবীন্দ্র সাতহিে ও রিনার মথধে ইতিহাস তিন্তা একতি তদক
মায । উতনর্ র্িথক তবথদর্ী র্াসকথদর প্রভাব ও আেজ-সামাতর্ক পতরবিজথনর কারথণ বাঙ্গােী মনথন স্থান
বপথেতিে যুতিবাদ ও তবজ্ঞান মনস্কিা। এই পািািে প্রভাথবর মথধেও বাঙ্গােী হাতরথে বেথেতন িার
ইতিহাস বিিনা ।র্াতির ইতিহাস বিিনার মথধেই েুতকথে োথক তনথর্র অতিথের মযেথক আতবষ্কার করার
বনর্া । এই ইতিহাস শুধুই তনর্ র্াতির, তনর্ বদথর্র ইতিহাস । তবথদর্ী রার্রার্ড়ার কীতিজ-কাতহনীর মমজর
বসৌধ স্থাপথিের ইতিহাস নে। উতনর্র্িথক নবর্াগরথণর অনেিম েক্ষণ হে এই ইতিহাস বিিনা ।
মািৃভািাে স্বথদথর্র ইতিহাস বক বদথর্র সামথন িুথে ধরার প্রতিো এই সমে বাঙ্গােীথক কথরতিে
বগৌরবাতিি ।
আথোিে তবিথের মুখে প্রতি পাদে হে:
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস তিন্তা, িার অগাধ মনথনর ববতিথযে । রবীন্দ্রনাে তক যোেজ ঐতিহাতসক তিথেন, নাতক
তিথেন না – এই প্রশ্ন অবািব। আসথে িাাঁর দৃতিভতঙ্গ বেথক বদখথি বগথে “এই ভারথির মহা মানথবর”
ইতিহাসথক অস্বীকার করা যােনা । তনিক স্থান-কাে-সন-িাতরথখর গতিথি তিতন ইতিহাসথক আবদ্ধ কথর
রাথখনতন । িাাঁর ইতিহাস তিন্তা কখথনা প্রবথে, কখথনা সৃর্নর্ীে সাতহথিে প্রতিেতেি হথেথি। পথদে,
গথদে, গীতিথি িাাঁর ইতিহাস তিন্তা সাধারন মানব র্ীবথনর সুখ-দঃখ, নোে-ধমজ ও ভাঙ্গা-গড়ার কাতহনীর
প্রতিেেন ঘতিথেথি । িাই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস তিন্তা কখনই সমার্, দর্জন, সাতহিে ও বোকর্ীবন বেথক
তবতিন্ন নে।
কোরম্ভ:
“ভারিবথিজর বয ইতিহাস আমরা পতড় এবং মুখস্থ কতরো পরীক্ষা বদই িাহা ভারিবথিজর
তনর্ীেকাথের একিা দঃস্বপ্ন কাতহনী মায । ... পাঠান, বমাগে, পিুজগীর্, েরাসী, ইংরার্
সকথে তমতেো এই স্বপ্নথক উত্তথরাত্তর র্তিে কতরো িুতেোথি । … ঘথরর কো তকিু মায
পাইনা । বসই ইতিহাস পড়থেই মথন হে, ভারিবিজ িখন তিেনা, বকবে বমাগে-পাঠাথনর
গর্জনমুখর বািজাবিজ শুষ্ক পথযর ধ্বর্া িুতেো উত্তর হইথি দতক্ষথণ এবং পতিম হইথি পযথবজ
ঘুতরো ঘুতরো ববড়াইথি তিে ।
...িখন প্রকৃি ভারিবথিজর মথধে বয র্ীবন বরাি বতহথিতিে, বয বিিা িরঙ্গ উতঠথিতিে,
বয সামাতর্ক পতরবিজন ঘতিথিতিে, িাহার তববরণ ইতিহাথস পাওো যাে না।”৩
রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকার্ প্রধানি : কতব রূথপ হথেও সাতহিে ও মনথনর সকে বক্ষথয িাাঁর তিে অবাধ
তবিরণ । ভারিবথিজর সােজকিার উত্তর তিতন খুাঁথর্থিন ভারিবথিজর ইতিহাথসর মথধে। িাাঁর ইতিহাস তিন্তা
কথেকতি প্রবথে সীমাবদ্ধ নে । আসথে িাাঁর বিিনাে, তবশ্বাথস, আদথর্জ ইতিহাস ববাধ গভীর ভাথবই তিে
বথেই, উতনর্ র্িথক বাঙােী মনীিার িাতেকাে ইতিহাস তিন্তার অনেিম নােক তহসাথব িাাঁথক স্বীকার
করথিই হে । তঠক এই কারথণই আর্ রবীন্দ্রিিজার বক্ষথয িাাঁর ইতিহাস তিন্তা আথোিনার তবিে তহসাথব
প্রথবর্াতধকার বপথেথি । এই প্রসথঙ্গ তিতন যা বথেথিন িা বযমন গুরুে োভ কথরথি বিমনই িাাঁর বিিনাে
যা উহে রথে বগথি বসই না বো কো সমার্ ও দর্জন সম্পথকজ িাাঁর তনগযঢ় তিন্তা ভাবনার প্রতি আমাথদর
আর্থকর মন অনুসতেৎসু হথে ।
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনার কিগুতে ববতর্িে আমরা পাই । প্রেমিঃ তিতন সন িাতরথখর বেথক ববতর্
গুরুে তদথেথিন মানুথির কমজ-কৃতিেথক । তিিীেিঃ মানুথির কৃতিথের তবিাথরর বক্ষথয তিতন িাাঁর
ইতিহাথস বংর্ বা স্থান বক গুরুে বদনতন । িাই িাাঁর ইতিহাস ভাবনাে বসই সমি মানুথির র্ীবনিতরি উথঠ
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এথসথি যারা িাথদর র্ীবন তবসর্জন তদথেও মানব সমাথর্র কেোণ বকই গুরুে তদথেথিন। িৃিীেিঃ
ইতিহাস ভাবনাে ঐতিহাতসক ঘিনার বেথকও ববর্ী গুরুে তদথেথিন বসই ঘিনার সাথে র্তড়ি
িতরযগুথোথক। বসইর্নে িার ইতিহাস ভাবনাে তিতন তর্থরানাথম আথোকপাি কথরথিন বকান একর্ন
বেতি বা র্াতিথক । িিুেজিঃ রবীন্দ্র তিন্তাে স্বথদর্ একতি উথেখথযাগে স্থান অতধকার কথর । িাাঁর ইতিহাস
ভাবনাে আমরা বদতখ বয তিতন ভারিবথিজর ইতিহাসথকই িুথে ধরার বিিা কথরথিন। তিতন বারবার উথেখ
কথরথিন বয, বয সমি মানুথির কৃতিে সকথের কাথি, সবজিথর বপৌাঁিেতন িাথদর কোই তিতন িাাঁর ইতিহাস
ভাবনাে তবতভন্ন ভাথব িুথে ধরথি বিথেথিন“ভারিবথিজর তিরতদনই একমায বিিা বদতখথিতি, প্রথভথদর মথধে ঐকে স্থাপন করা, নানা
পে বক একই েথক্ষর অতভমুখীন কথর বদওো এবং বহুর মথধে একথক তনঃসংর্েরূথপ,
অন্তরির রূথপ উপেতি করা। বাতহথর বয সকে পােজকে প্রিীেমান হে িাথক নি না কতরো
িার তভিরকার তনগযঢ় বযাগথক অতধকার করা।”৪
রবীন্দ্রনাে ও ইতিহাস: বস যুথগর ‘বঙ্গদর্জন’, ‘প্রবাসী’, ‘র্াতন্ততনথকিন’, ‘ভারিী’বি প্রকাতর্ি প্রবেগুতের
মথধে িাাঁর তনর্স্ব দৃতিভতঙ্গর সথঙ্গ ইতিহাস তিন্তার প্রতিেেন ঘথিথি । রবীন্দ্রনাে িাাঁর ইতিহাস ভাবনাে
সংহতির উপথরই গুরুে তদথেথিন । ভারি ইতিহাথসর মযেসুয অনুসোন করথি তগথে িাই কতব ভারি
ইতিহাথসর ববতর্িে ও ধারা তকভাথব প্রবাতহি হথেথি িা আথোিনা কথরথিন । এই প্রসথঙ্গই কতব আযজঅনাযজথদর সম্পথকজর মথধে ঐথকের সযয অনুসোন কথরথিন । ধমজ, সভেিা ও সংস্কৃতির বহু ববতিযে োকা
সথেও ভারিবথিজর আযজ-অনাযজ এই দই ধারার মথধে প্রীতির বসিু বেন রতিি হথেথি বসই পুরাথণর কাে
বেথক। রামােথণ রামিন্দ্র অনাযজথদর র্ে কথরথিন ভতির িারা, অপরতদথক মহাভারি আথোিনা করথে
বদখা যাে আযজ-অনাথযজর রথির তমেন ও ধথমজর তমেন ঘথিথি । এই মহাতমেথনর মাধেথমই উপেি হে
ভারিবথিজর ঐকে ও সম্প্রীতির বমেবেন, যা ভারথির বকবেমায ভারথির তনর্স্ব ইতিহাসথক সমৃদ্ধ
কথরথি । ভারথির ইতিহাস হে সিে, সাধনা ও বপ্রথমর ইতিহাস । কবীর, নানক, শ্রীচিিনে প্রভৃতি ধমজ
প্রিারকগণ িাই ভারিবথিজর অন্তরিম সিেসাধনথকই উপেতি কথরথিন ।
গীিাঞ্জতের ‘ভারিিীেজ’ কতবিাতি এই পযজাথের । প্রেম প্রকাথর্র সমে ‘ভারিিীথেজ’র নাম তিে ‘মািৃ
অতভথিক’ । ভারিবিজ কতবর মথি ‘পুণেিীেজ’ ।আর ভারথির মানুি িাাঁর কাথি ‘নরথদবিা’। কতব িাাঁর ভাব
কল্পনার বোখোে বথেথিনঃ ‘বদর্ বেথি বকবেথিা মািীর বদর্ নে । বস বয মানব িতরথযর বদর্ । বদথর্র
বাহে প্রকৃতি আমাথদর বদহিা গথড় বথি, তকন্তু আমাথদর মানব িতরথযর বদর্ বেথকই বপ্ররণা বপথে
আমাথদর িতরয গথড় ওথঠ।’ িাই ভারিবিজ মহা মানথবর সাগরিীর ।‘ভারিিীেজ’ কতবিার বর্ি িবথক িাই
উদার উদাত্ত আহ্বান ধ্বতনি হথেথি–
“ এথসা বহ আযজ, এথসা অনাযজ, তহিু মুসেমান –
এথসা এথসা আর্ িুতম ইংরার্, এথসা এথসা খৃিান
এথসা ব্রাহ্মণ, শুতি কতর মন ধথরা হাি সবাকার ।
এথসা বহ পতিি, বহাক অথপানীি সব অপমাণভার ।
মার অতভথিথক এথসা এথসা েরা,
মঙ্গেঘি হেতন বয ভরা
সবার পরথর্-পতবয-করা িীেজনীথরআতর্ ভারথির মহামানথবর সাগরিীথর।।”৫
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বস্তুিপথক্ষ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস তিন্তার অনেিম তদক হে িুেনামযেক ইতিহাস তিন্তা, ভারি-ইতিহাথসর
সাথে তবশ্ব-ইতিহাসও কতবর বিিনাথক িুাঁথে বগথি । ভারিথবাধ এখাথন উন্নীি হথেথি তবশ্ব-বিিনাে ।
বকথর্ার বেথক ইউথরাপীে র্ীবন, রার্নীতি, অেজনীতি তনথে িাাঁর ভাবনা শুরু হথেতিে । পরবিজীকাথে
তবতভন্ন বদর্ ভ্রমথণর কারথণ তিতন বসইসব বদথর্র রার্চনতিক, অেজচনতিক ও সামাতর্ক র্ীবথনর সাথে
পতরতিি হথেতিথেন । এইসব বদথর্র ইতিহাস আথোিনার বক্ষথযও িাাঁর গভীর মননর্ীেিার পতরিে
পাওো যাে । বস দতক্ষণ আতিকাে ইংথরর্রা বুের বদর্ আিমণ কথর যুথদ্ধ প্রবৃত্ত হথেতিথো । িীন বদথর্র
ওপর আিমণ ও োঞ্ছনা িথেতিে । এই ঘিনার অতভঘাথি বনথবদের এই কতবিা – ‘ র্িােীর সযযজ আতর্
রি বমঘ মাথে অি বগে।’
রবীন্দ্র মনথন ইতিহাস ও সমার্ :
রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস হে ঘথরর িো সমাথর্র ইতিহাস । তবথদর্ী পতেথকর নোে ধযতে-েথড়র বা মৃি
মানুথির ইতিহাস নে, । িাাঁর কাথি ইতিহাস তসংহাসন, মসনদ, িার্, িরবাতরর ইতিহাস নে, এই ইতিহাস
হে পথদে, গথদে, সাতহথিে সমার্থক অনুভব করা, সমার্থক বদখা । িাই সন-িাতরথখর বণজনা িাড়াই
মানুথির র্ীবন দর্জন েুথি উথঠথি িাাঁর ইতিহাস ভাবনাে । রবীন্দ্র রিনাে বয ইতিহাস ও সমার্ দর্জথনর
তমথর্ে আথি িা সাধারণ ঐতিহাতসকথদর রিনাে পাওো যাে না । িোকতেি ঐতিহাতসকগণ িাথদর
রিনাে তনরথপক্ষ মিামি বদন, তকন্তু রবীন্দ্রনাে িাাঁর ইতিহাস রিনাে িতরথযর সাথে তমথর্ কখথনা বসই
িতরযথক তিরস্কার কথরন আবার কখথনা বকান িতরথযর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃিজ্ঞিা র্ানাথি কুণ্ঠা কথরননা । িাই
িাাঁর ইতিহাস ভাবনা শুধুমায িেে ও সমথের ভাথর নুেব্জ হথে যােতন । তনিক ইতিহাস বইথের বেথক আরও
সমৃদ্ধ রূথপ প্রতিেতেি হথেথি মানব র্ীবথনর সমার্দর্জন । যা সাধারণ ইতিহাস রিনাে বমথেনা। িাাঁর
ভারি ববাথধ িাই সমি মানুি র্াতি-ধমজ তনতবজথর্থি সমাদৃি ।
রবীন্দ্রনাে বয সমে ঐতিহাতসক প্রবে রিনা কথরন, বস সমে খুব কম বাঙােী বেখকই ইতিহাস তনথে
বেখাথেতখ কথরথিন । তসপাহী তবথরাথহর মায কুতড় বিথরর মথধেই রবীন্দ্রনাে বসতি তনথে িাাঁর র্ীবথনর
প্রেম ঐতিহাতসক প্রবে রিনা কথরন । তসপাহী তবথরাহ তনথে বাংোে রতিি বসতিই প্রেম প্রবে। বরামোতিক
কতব বথে খোি রবীন্দ্রনােথক তকথর্ার বেথসই ইতিহাস উিুদ্ধ কথরতিে বেখনী ধরথি । রবীন্দ্রসাতহথিে
‘পুরাণ’ িাাঁর ইতিহাস বিিনার আর একতি তদক । মহাভারথির কাতহনী তনথে ‘গাোরীর আথবদন’ এবং ‘কণজ
কুন্তী সংবাদ’ – এই দতি নািে কতবিাই বস যুথগর সামাতর্ক বঘরাথিাপ, উথপক্ষা, আদর্জ ও বনতিকিার
র্েগাাঁো । ‘ভারিী’ পতযকাে প্রকাতর্ি ‘োাঁতসর রানী’ প্রবে িাাঁর ইতিহাস িিজার অনেিম তদক । এই প্রবথে
তিতন এক তবধবা, রার্েহীনা, সম্পতত্তহীনা, অতভমাতননী রানীর বয তবরথের কাতহনী িুথে ধথরথিন িাথি
শ্রদ্ধাে রাণী েক্ষ্মীবাঈথের প্রতি মাো নি হথে আথস । এই কাতহনী তনিক ইতিহাথসর র্াতণি িরবাতরর
েনেন আওোর্ বা কািাকাতি – মারামাতরর কাতহনী নে। এই কাতহনী বহু সামাতর্ক প্রতিকুেিার তবরুথদ্ধ
এক বীরাঙ্গনা নারীর সম্ভ্রম রক্ষার কাতহনী, সমাথর্র কাতহনী ।
কতব রূথপ রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকার্ ঘিথেও তিতন কখনই বদথর্র সমার্ ও রার্নীতি সম্পথকজ উদাসীন
তিথেন না । ভারিবথিজর ইতিহাস িাাঁর সমার্ ও রার্নীতির সথঙ্গ অঙ্গাঙ্গী ভাথব যুি । েথে পরাধীন
ভারথি যখনই ইতিহাথসর ঐকে েতিি হথেথি িখনই তিতন সরব হথেথিন । িার প্রকৃি প্রমাণ ১৯০৫
তিস্টাথে বঙ্গভথঙ্গর প্রতিবাথদ সম্প্রীতির উৎসব রাখী বেন পােন । বাংোর প্রতিতি মানুথির মুথখ মু থখ
িখন তেথরথি ঐকে বেথনর মহামন্ত্র –
“বাংোর মাতি, বাংোর র্ে, বাংোর বােু, বাংোর েে,
পুণে বহাক, পুণে বহাক, পুণে বহাক বহ ভগবান ।”৬
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শুধু এই নে, পরবিজীকাথে র্াতেোনওোোবাথগর হিোকাথির তবরুথদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নাইি উপাতধ িোগ
িাাঁর সমার্-ইতিহাস, রার্নীতি সম্প্রীতির উজ্বে তনদর্জন । তিতন র্ািীেিাবাদী হথেও উগ্রর্ািীেিাবাদথক
কখথনা প্রশ্রে বদনতন । মহাত্মা গােীর অতহংস নীতি, বনিাতর্ সুভািিথন্দ্রর সতহংস নীতি – উভে পথক্ষই িাাঁর
সমেজন তিে । তকন্তু বকানতিথিই তিতন পযণজ সমেজন কথরনতন । এগুতের মথধে সমিে সাধন কথর একতি
সবজর্ন স্বীকৃি পেথক তিতন অথিিণ করথি বিথেতিথেন । পরবিজী কাথে তিতন ‘কাোন্তর’ গ্রথের তবতভন্ন
প্রবথে বয দৃতিভতঙ্গ গুতে প্রকার্ কথরতিথেন বসগুতে িাাঁর সুদীঘজ র্ীবথনর সমার্-ইতিহাস-রার্নীতি-তিন্তার
সতিতেি বাঙমে প্রকার্ । ‘সভেিার সিি’ প্রবথের মথধে তিতন বয সিথির কো বথে বগথিন িা প্রকৃি
পথক্ষ একর্ন যুতিতনষ্ঠ, মননর্ীে, সমার্ ইতিহাসথবত্তার সুতিতন্তি অতভজ্ঞিার প্রকার্ । েথে, কতবদার্জতনক রবীন্দ্রনাে িাাঁর ভাববাদী বিিনার গভীথর সমাথর্র ইতিহাথসর উত্থান পিথনর বয ধারাবাতহকিার
প্রথমাত্তরণতিথক উপেতি কথরতিথেন িাাঁর সহর্াি প্রজ্ঞাে, তবতর্িিাে – একো অনস্বীকাযজ ।
রবীন্দ্র মনথন ইতিহাস ও দর্জন:
ভারিীে দর্জথনর তভতত্ত হে অচিি দর্জন । র্ংকরািাথযজর ‘ব্রহ্ম সিে, র্গৎ তমেো’ –এই মিথক সবজথিাগামী
না করার র্নেই রামানুর্, মধ্বািাযজ, তনম্বাকজ প্রমুখ পরবিজী কাথে বিিবাদ ও তবতর্িাচিিবাদ, শুদ্ধাচিিবাদ
এর প্রবিজন করথেও আিাযজ রামানুথর্র বিিবাদই পরবিজী কাথে আরও পতরর্ীতেি হথে মহাপ্রভু শ্রী
বিিথনের অনুথপ্ররণাে বগৌড়ীে ববষ্ণব দর্জথনর অতিন্তে বভদাথভদবাথদ পতরণি হে । রবীন্দ্রনাে সাধারণ
দৃতিথি ভাববাদী । তকন্তু িাাঁর এই ভাব দর্জথনর মথধে ঔপতনিতদক এথকশ্বরবাথদর সাথে বিি, শুদ্ধাচিি,
বিিাচিি, তবতর্িাচিি সবতকিু র্াতরি হথে এক তবথর্ি ‘রাবীতন্দ্রক ভাব’-এ রূপাতেি হথেতিে । তিতন
েীোবাদী । পািাথিের ‘বে-তেওতর’ তিতন মানথেও এই বখোর তবপুেিাথক তিতন ভািা তদথেথিন েীোে ।
িাাঁর ভাবনাে তঠক মি ‘হথে ওঠা’-িাই সিে । ‘িেে’ ও ‘সথিে’র তনতরথখ ‘সিে’ প্রতিষ্ঠাে তিতন েীোবাদী ।
িাই তিতন অনাোথস বেথি পাথরন –
“ আতর্ েথড়র রাথি বিামার অতভসার,
পরান সখা বেু বহ আমার ।।” ৭
অেবা
“িাই বিামার আনি আমার’পর
িুতম িাই এথসি নীথিআমাে নইথে, তযভুবথনশ্বর,
বিামার বপ্রম হি বয তমথি।।”৮
উপতনিথদর ‘রথসা বব সঃ’ – তযতন, িাাঁথক আতবভযজি হথি হথে রবীন্দ্রনাথের র্নে। এই ভাবনা বকান
ভাববাদী দর্জনই স্বীকার কথরতন । তকন্তু রবীন্দ্রনাে িাাঁর মনথনর প্রগারিাে তবশ্ব রিাথক িাাঁর েীোর সঙ্গী
বথে মথন কথর বযমন গতবজি হথেথিন আবার অপর তদথক িাাঁরই িরণ িথে তনথর্থক তনঃথর্থি তবতেথে
তদথে পযণজ হথি বিথেথিন“িরণ ধতরথি তদওথগা আমাথর,
তনওনা, তনওনা সরাথে ।” ৯
রবীন্দ্র দর্জন হে মানবিাবাদী দর্জন বা মানবমুখী দর্জন । আমরা দর্জথনর বয তবতভন্ন তদক বপথেতি বসতদক
বেথক তবিার করথে িাাঁর দর্জন ভাববাদী দর্জন । তিতন িাাঁর দর্জন ভাবনাে মানুি ও িার কৃতিে বক প্রাধানে
তদথেথিন এবং িাাঁর দর্জথনর আর একতি ববতর্িে হে এই দর্জন সবজদা কেোণমুখী দর্জন । বযখাথন তিতন
মানুি ও সমাথর্র কেোণথকই গুরুে তদথেথিন । এমনতক িাাঁর বসৌিযজ দর্জথন তিতন তবথনাদথনর বেথক
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ববর্ী র্ৃঙ্খোথবাধ, সংযম ও কেোণথক মানেিা তদথেথিন । ভারিীে দর্জথনর ধারাথক তিতন স্বীকার
কথরথিন, তকন্তু িাথক তনতবজবাথদ গ্রহন কথরনতন । ভারিীে দর্জথনর ইতিহাস িাাঁর ভাবসত্তাে র্াতরি হথে
রাবীতন্দ্রক হথে উথঠথি। ইতিহাস সবতকিুর মথধেই আথি, িাথক তবথর্ি ভাথব অনুভব কথর বসই ধারার
নিুন খাি বিতর ইতিহাসতবদ-এর উথের্ে। রবীন্দ্রনাে এই অনুভবথকই মযজাদা তদথেথিন ।সবসমে খুব
সথিিনিভাথব এই দার্জতনক প্রিেেথক তিতন বয প্রতিষ্ঠা তদথেথিন, িা নে; িাাঁর তিন্তথনর প্রগাঢ়িাে এই
ববাধ তনথর্ই িার র্ােগা কথর তনথেথি । এখাথন ইতিহাস িার বস্তু সথিে বনই, আথি ভাব সথিে ।
রবীন্দ্র দর্জন িাাঁর ইতিহাস িিজাে নানা ভাথব প্রতিেতেি হথেথি । ‘গীিাঞ্জতের’ তবতভন্ন কতবিাে
স্বথদর্ ও সমাথর্র সাধারণ মানুথির দঃখ ববদনার ইতিহাস র্তড়থে আথি । বদথর্র এই ইতিহাথসর মথধেই
রথেথি সাধারণ মানুথির ববাঁথি োকার র্ীবন দর্জন । কতব তেথখথিন :
“বহ বমার দভজাগা বদর্, যাথদর কথরি অপমান,
অপমাথন হথি হথব িাহাথদর সবার সমান ।
মানুথির অতধকাথর,
বতঞ্চি কথরি যাথর,
সিুথখ দাাঁড়াথে বরথখ িবু বকাথে দাও নাই স্থান,
অপমাথন হথি হথব িাহাথদর সবার সমান ।” ১০
বাাঁিার বমৌতেক অতধকার বেথক যারা বতঞ্চি িাথদর র্নে বসাচ্চার কতবর বেখনী ।মানব বপ্রথমর পথে
তিতন মার্ক্জ, বেতনন, গােী, তবথবকানথির সহযাযী । িাাঁর এই মানবিাবাদী দার্জতনক দৃতিভতঙ্গথি ভারথির
ইতিহাস তিন্তাে এক সমিেধমজী তবতর্ি সমাথর্র িতব েুথি ওথঠ । যার প্রকার্ ঘথি ‘ভারিিীেজ’ কতবিাে
ঐকেথবাথধর সুমহান আদথর্জ । ‘সবজর্নীন র্ীবথনর ঐকেিান’ ই ‘ভারথির ভাবগি ইতিহাথসর মুেমন্ত্র’।
িৎকােীন ভারথির ইতিহাস তিে তহিু মুসতেথমর সাম্প্রদাতেক সমসো, অস্পৃর্েিার োঞ্ছনা, তবেবী
সন্ত্রাথসর কাতেমা তেপ্ত । যার িারা ভারথির ভাবগি ইতিহাস হথেথি কেুতিি । এই কেুিিা বঘািাথনার
র্নে কেোণবাদী দার্জতনক কতবর বেখনীথি সামেবাথদর গান ধ্বতনি হথেথি । সকে সিীণজিা, দীনিা
কযপমন্ডুকিাথক দযর কথর তবশ্বচমযী স্থাপনই তিে িাাঁর েক্ষে । িাাঁর ভারি ববাথধর সাথে বয ভাথব ভারথির
ইতিহাস ওিথপ্রািভাথব র্তড়ি িা িাাঁর র্ীবন দর্জথনরই অতভবোতি মায ।
রবীন্দ্র মনথন ইতিহাস ও সাতহিে:
বাংো নবর্াগরথনর প্রেমপথবজ বাংো িো ভারিীর উপনোসথক সমৃদ্ধ বেথক সমৃদ্ধির কথরতিথেন বয যেী
িাাঁথদর মথধে রবীন্দ্রনাে অনেিম । মহারানী তভথটাতরোর রার্থের সুবণজ কাে বেথক তিিীে তবশ্বযুথদ্ধর ধ্বংস
েীোর প্রেম অধোথের সব ঘিনার ঘাি-প্রতিঘাি আমার পাই রবীন্দ্র-সাতহথিে। ‘ঐতিহাতসক উপনোস’
প্রবথে রবীন্দ্রনাে বথেথিন,
“ইতিহাথসর সংরথব উপনোথস একিা তবথর্ি রস সঞ্চার কথর, ইতিহাথসর বসই রসিুকুর
প্রতি উপনোতসথকর বোভ, িাহার সথিের প্রতি বকান খাতির নাই। ...তকন্তু সবজর্নতবতদি
সিেথক এথকবাথর উল্টা কতরো দাাঁড় করাইথে রসভঙ্গ হে, হিাৎ পাঠকথদর মাোে বযন
বাতড় পথর। বসই একিা দমকাথিই কাবে এথকবাথর কাি হইো ডুতবো যাে।”১১
িাই রবীন্দ্রনাথের ‘বউ ঠাকুরানীর হাি’ উপনোসতি বস যুথগর বাথরা ভুাঁইঞা সামন্তিথন্ত্রর ইতিহাস ও স্বথদর্ী
আথিােথনর সমেকার সমার্ বেবস্থা বক িুথে ধরথেও অতধকাংর্ পাঠক মথন কথরন এই উপনোস
ঐতিহাতসক িেে তভতত্তক নে। প্রিাপ িতরযতি বরং বেখথকর দৃতি অনুগি একতি অচনতিহাতসক তবকৃি প্রাণী ।
সমাথোিকথদর এই বিবেথক স্বীকার কথরও বো িথে বয, এখাথন রবীন্দ্রনাে ইতিহাস বেথি বথসনতন;
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েথে িতরয এবং ঘিনার বণজনাে, িাথদর পারস্পতরক সম্পথকজর মধেস্থিাই বয ইতিহাসিুকু প্রাসতঙ্গক তিে
বসিুকুথকই তিতন স্থান তদথি বিথেতিথেন ।
‘বগারা’ রবীন্দ্রনাথের মহাকাথবোপম উপনোস । েথে এর তবর্ােিা, গভীরিা, তবিার, ভাবনা, ববতিয,
আতঙ্গক – সমি তকিুই ববতিযমতিি । বগারার নামধমজী িো িতরয বকতন্দ্রক এই নামকরণ, িতরযতিথক বকথন্দ্র
বরথখ িাাঁর তিন্তা ভাবনা ভরথকন্দ্র অনুযােী আবতিজি হথেথি । তহিু-ব্রাথহ্মর তবথরাধ র্ািীে উতনর্ র্িকীে
ইতিহাথসর এক তবথর্ি বপ্রতক্ষথি উপনোসতি স্থাতপি। ধমজথক ইতিহাথসর সাথে তমতর্থে এক বৃহৎ বেে
তদথেথিন তিতন। যার সযিনা ‘বগারা’-ে িোকতেি তহিু ধমজ তনথে প্রাবথেের মাধেথম। এই উপনোথস বগারার
সংগ্রাম বৃহত্তর আদর্জমুখী, বদর্-কাথের সুতবিৃি সীমানা পযজন্ত িার তবিার । তকন্তু বর্ি পযজন্ত িার তনথর্র
র্ন্ম রহসে প্রকার্ হথে বস যখন অতহিু প্রমাতণি হে িখন িার রক্ষণর্ীেিার কবি গুাঁতড়থে তগথে
আনিমেীথক বো িার তনথর্র কোিাই সিে হথে ওথঠ – ‘মা িুতম আমার ভারিবিজ’ – অেজাৎ
রক্ষণর্ীেিাে, অস্পৃর্েিাে, র্ািপাথির তবথভথদর ইতিহাস িার তনর্ বিিনাথক গন্ডীবদ্ধ রাথখনা
বকাথনাতদন । বস প্রবাতহি হে িার তনর্স্ব ধারাে, মহামানথবর সাগর িীথর যার মহা তমেন বক্ষয ।
আবার ‘ঘথর বাইথর’ উপনোথস তবতেতি তর্তনস পুতড়থে ‘বথিমািরম’ ধ্বতনথি উজ্জীতবি কথরথিন কতব ।
এই তবশ্ববতিি ধ্বতনতি আসথে তিে একতি বনতিবািক ধ্বংসাত্মক যথজ্ঞর মন্ত্র তবথর্ি । এই উপনোথসই
আমরা পাই ‘Terrorism’ যার অেজ সন্ত্রাসবাদ । রবীন্দ্রনাা্থের ভািাে ‘তবভীতিকাপেী’ । অমযেে এই
পোথক বহন কথর তনথে আথস উপনোথসর মুেথরাথি । অমুেে ও সিীথপর স্বাথদতর্কিার পােজকেথক
ববাোথি তগথে বেখক এখাথন উগ্রস্বথদর্ীবাদ ও তবেবীথদর কমজপোর সমাথোিনা কথরথিন । এখাথন তিতন
তহিু বাঙােী স্বথদর্ী বনিা সিীথপর মাধেথম দগজা, র্গদ্ধাযী পুর্াথক প্রবঞ্চনার অস্ত্র তহসাথব বদখান । তকন্তু
স্বথদর্ী আথিােথন বয িাতরতযক তনষ্ঠা তিে, বসই আথিােথনর পুথরাধা তহসাথব ‘সিীপ’ িতরযতি পাঠথকর
মথন তবস্মথের সৃতি কথর। ইতিহাস এখাথন তমথর্ যাে মানুথির িাতরতযক উন্নতি ও অবনতির পরাকাষ্ঠার
মথধে।
রবীন্দ্রনাা্থের অপর ঐতিহাতসক উপনোস ‘িার অধোে’-এ একই রকম কপিিারী, তবভীতিকাবাদী কমজী ও
স্বােজপ্রথণাতদি নি িতরয নােকথদর বণজনা । আঠাথরা বিথরর বেবধান এ িাাঁর দতি রার্চনতিক উপনোস
‘ঘথর বাইথর’ ও ‘িার অধোে’। প্রেমতি ১৯০৫ সাথের বঙ্গভঙ্গ ঘিনার সমথের স্বথদর্ী আথিােথনর ধারা
বহন করথি । তিিীেতি পরবিজী কাথে অতি যুথগর সতহংস ও তবেবধমজী কাযজকোপ তনথে । ‘িার অধোে’-এ
বতণজি হথেথি বেেজ বপ্রতমক অতিথনর র্বাতনথি সর্স্ত্র তবেথবর কাযজকোথপর কেিমে প্রতিতিয । যার
বপিথন বকান প্রমাণ মুেক ঘিনা তবনোস বনই । তকন্তু তবতভন্ন সমাথোিনার মথধে খুাঁথর্ বপথি অসুতবথধ হে
না বসই সমথের ইতিহাথসর ধারাথক ।
‘বােক’ পতযকাে প্রকাতর্ি িাাঁর এথকর পর এক ইতিহাথসর বিাি বিাি গল্পগুতে হে ‘কাথর্র বোক বক’ ,
‘গুতিকি গল্প’, ‘আকবর র্াথহর উদারিা’, ‘নোে ধমজ’, ‘বীরগুরু’, ও ‘তর্খ স্বাধীনিা’ । এই গল্পগুতে
ইতিহাথসর গল্প হথেও এইগুতে তকন্তু রার্চনতিক ও অেজচনতিক ইতিহাস বক িাতপথে ভারথির সামাতর্ক
ইতিহাথসর প্রবহমান ধারাে প্রবাতহি ।এই গল্পগুতে শুধুমায িে ও িেে তনভজর নে, এথি আথি অনুভুতি,
দার্জতনক ভাবনা ও রথসর বমেবেন । একতদথক সাধারণ ববিা-বকনা ও অনেতদথক ধমজীে ভাবধারার আদান
প্রদান, এই দইথের মথধে বয তবির োরাক িা অতি সুির কথর বো আথি ‘কাথর্র বোক বক’-এই
গল্পতির মথধে । এই বিাি বিাি গল্পগুতের মথধে আমরা পাই তর্খ র্াতির অভুেোথনর গল্প, বহু অনুকুে
পতরথবথর্ মানুথির সমাথর্ তিথক োকার গল্প, মানুথির গল্প, বদর্াত্মথবাথধর গল্প । বঘারির দথযজাথগর
অেকাথর তবথদর্ী র্তির কাথি মাো নি না করা ঐ রার্পুি, তর্খ বা মারাঠার ইতিহাস হে ভারথির তনর্স্ব
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ইতিহাস । এই ইতিহাথসর মাধথমেই ভারিবিজ অনুভব কথরথি ঐথকের সিেথক, স্বর্ািেথবাথধর মুেেথক ।
তনর্েথক বিথড় সবজেথক পাওোর মথধে বয আনি েুতকথে আথি িা ভারথির ইতিহাথসর প্রবহমান ধারার
মথধে কতব আমাথদর উপেতি কতরথেথিন ‘বিীবীর’, ‘বহাতরথখো’ প্রভৃতি কতবিাে । িাাঁর ইতিহাসিিজা
তনিক ঐতিহাতসক দৃতিথকাণ নে। এর িিজা িাাঁর ঐকেবদ্ধ সামাতর্ক দৃতি ভতঙ্গরও পতরিােক ।‘তর্বাতর্ উৎসব’
কতবিাে বযমন কতব স্বপ্ন বদথখথিন অখি ভারথির, আবার ‘র্াহার্াহান’ কতবিার ইতিহাস কতবর মনথন
িার তনর্স্বিাথক প্রকার্ কথরথিন । আবার বিমনই ঐ ইতিহাথসর অভেন্তথর তিতন র্াহর্াহাথনর তিরন্তন
ভােবাসাতিথক েুথি উতঠথি বদখথিন । পািািে নিন িাতেকথদর “art for art sake” ধারনাথকই তিতন
মযিজ কথর িুথেথিন –
“কাথের কথপােিথে শুভ্র সমুজ্জে,
এ িার্মহে।” ১২
এখাথন বদর্াত্মথবাধ ও বনবোতিক তনঃস্বােজ বিিনাই সতিে বেথকথি ।
কো সমাপন:
আর্ীবন ভুমানথির উপাসক রবীন্দ্রনাে ইতিহাসথকও বদথখথিন এই ভযমার দৃতিথিই । িাাঁর ববতিযেমে
মননধমজীিাে, ইতিহাথসর বোতপ্ত িাাঁর তনর্স্ব বিিনাথক বযমন প্রকার্ কথরথি অনবদেিাে, আবার বিমতন
কতবেমেিাে বস তনথর্ই হথে উথঠথি এক অনেির সত্তা । েথে িাাঁর সামতগ্রক র্ীবথন বহু বোতপ্তথি
ইতিহাস ভাবনা বহুির আতঙ্গথক পতরর্ীতেি ও পতরমাতর্জি হথে তভন্ন তভন্ন রূথপ প্রকাতর্ি হথেথি । শুধু
সাতহিের্ীবনই নে; রবীন্দ্রনাে িাাঁর বোতি স্বোে র্তমদার তহসাথব মহাে পতরদর্জথনর কাথর্ যখনই বগথিন
িখন িাাঁর বিাথখর সামথন বভথস উঠি সাধারণ মানুথির র্ীবন ইতিহাস, যা কােিথি প্রতিতনেি ঘযণজােমান
। বসই ইতিহাথসর িাপ আমার পাই ‘সমাতপ্ত’, ‘িুতি’, ‘বপাস্ট মাস্টার’ প্রভৃতি গথল্প । মানুথির এই দীঘজাতেি
র্ীবন-ইতিহাস িাথক প্রতি মুহযথিজ ভাতবথেথি । এই ইতিহাস বক তিতন তমতর্থে তদোথিন িাাঁর সাতহিেমিাতকনীর অর্রধারাে । িাাঁর কাথি ইতিহাস িাই বকবে ধ্বংসিযপ নে, বরং িাাঁর প্রাণসত্তার সঞ্জীবনী
ধারা।
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