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Abstract
Poet Rabindranath Tagore is a strange wonder of the world. He saw the Maratha ruler
Shivaji in a completely new light in his nationalist outlook. Rabindranath was moved and
impressed by Shivaji's philosophy. He wrote Shivaji festival poems in the wake of Ganesh
Deuskar's Shivaji festival. In Rabindranath's eyes, Shivaji is king and sage at the same time.
Shivaji has secured a permanent place in Rabindra nath Tagore mind and thought as a
symbol of the representative of freedom-seeking people in subjugated India. Rabindranath
has portrayed Shivaji as a national hero and royal ascetic in his various works. Shivaji's
thoughts, imagination, ideals seem to have inspired Rabindranath. This discussion has
attempted to highlight that.
Key word: Rabindranath Tagore, Shivaji Maharaj, Shivaji Utsab, Ganesh Deuskar,
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“দ্াও হস্তে তুশল
শনজ হাস্তত ততামার অস্তমাঘ িরগুশল,
ততামার অক্ষয় তৃণ। অস্তে দ্ীক্ষা তদ্স্তহা
রণগুরু। ততামার প্রবল শপতৃস্তেহ
ধ্বশনয়া উঠুক আশজ কশঠন আস্তদ্স্তি।
কস্তরা তমাস্তর সম্মাশনত নববীর তবস্তি’
দুরূহ কততবয ভাস্তর, দুুঃসহ কস্তঠার
তবদ্নায়। পরাইয়া দ্াও অস্তে তমার
ক্ষতশচহ্ন- অলঙ্কার। ধ্নয কস্তরা দ্াস্তস
সফল তচষ্টায় আর শনষ্ফল প্রয়াস্তস ।” ১
শবস্তের শবশচত্র শবস্ময় রবীন্দ্রনাি ঠাকুর সম্পস্তকত বলা এবাং না বলা তকাস্তনাটারই প্রান্ত সীমায় তপ ৌঁছাস্তনা
সম্ভব নয়। তাৌঁর শভত গস্ত ় উস্তঠশছল প্রাচয এবাং পাশ্চাস্ততযর সাংস্তযাস্তগর ফস্তল। তাৌঁ র জীবন ও সাশহতয শনস্তয়
গস্তবষণার দ্ৃশষ্টভশেস্তত মূলযায়ন, পুনমূল
ত যায়ন ও অবমূলযায়ন অবযাহত। তাৌঁস্তক তকন্দ্র কস্তরই গস্ত ় উঠস্তছ
প্রশতষ্ঠান; তাৌঁস্তক অবলম্বন কস্তরই শবদ্গ্ধ সমাস্তজর আন্তজতাশতক েস্তর প্রশতষ্ঠা লাভ। তাই রবীন্দ্রনাি আমাস্তদ্র,
রবীন্দ্রনাি সকস্তলর। নস্তচৎ শতশন তদ্ড়িত বছর পস্তরও শক শটস্তক িাকস্ততন? শকন্তু তকন তাস্তক শনস্তয় এত
বাগা ়ম্বর? তার উত্তর হল শনস্তজস্তদ্রই স্বাস্তিত। সবাই শনস্তজস্তদ্র স্বাস্তিতই রবীন্দ্রনািস্তক গ্রহণ কস্তরস্তছন। এই
স্বািত আনন্দ লাস্তভর, এই স্বািত শবশচস্তত্রর সস্তে শমলস্তনর, এই স্বািত জ্ঞানস্পৃহা বৃশির ও জ্ঞান অজতস্তনর, এই
স্বািত আন্তজতাশতক উন্নয়স্তনর ও সস্তম্মলস্তনর।
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রবীন্দ্র জীবন ও সাশহস্ততযর প্রাজ্ঞ ও শবদ্গ্ধ পাঠক মাস্তত্রই জাস্তনন তাৌঁর এক একশট রচনা শনস্তয় গস্তড়
ততালা যায় নতুন সাশহতয ও নতুন গ্রন্থাবয়ব। তাই তাৌঁস্তক শনস্তয় গস্তবষণার তিষ তনই; তনই অনুসশিৎসার
প্রান্তসীমা। এক কিায় প ়ন্ত শবস্তকস্তলর তগাধ্ূশলর ম্লান আস্তলার শিখা তিস্তক রবীন্দ্রনাি বশিত। শতশন সততই
উজ্জ্বল; তাৌঁর সায়াহ্ন কল্পনাতীত। রবীন্দ্রনাি তকাস্তনা শবষস্তয় তলখশন ধ্ারণ কস্তরন শন এমনটা ভাবাও
অলীককল্পনা মাত্র। শতশন অফুরন্ত। তসই অফুরন্ত ভাণ্ডার তিস্তক বততমাস্তন তুস্তল আনা হস্তয়স্তছ রবীন্দ্র শচন্তন ও
মনন প্রসূত মারাঠাশধ্পশত শিবাজীর প্রসে। জাতীয়তাবাদ্ী ভাবনায় ভাশবত কশবগুরু তকান দ্ৃশষ্টভশেস্তত
শিবাজীস্তক তদ্স্তখস্তছন, কতটুকু আদ্িতাশয়ত হস্তয়স্তছন শিবাজীর ভাবাদ্স্তিত বক্ষযমান আস্তলাচনায় তসশদ্স্তকই
আস্তলাকপাত করা হস্তয়স্তছ।
শবস্তের এই বহু শবশচত্র মানুষশটস্তক শনশমতশতস্তত করা হস্তয়স্তছ তদ্বতা; ঘস্তটস্তছ রবীন্দ্রনাস্তির মানবায়ন
তিস্তক তদ্বতায়ন। তাৌঁস্তক তকন্দ্রশবন্দুস্তত তরস্তখ চারশদ্স্তক তাৌঁর োবকতা কস্তর গস্তড় উঠস্তছ রাবীশন্দ্রক সম্প্রদ্ায় ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষশত্রয়-ববিয-িূদ্র এর পাস্তি রাবীশন্দ্রক তগাষ্ঠীও উস্তেখযনীয়। তাৌঁস্তক মধ্যমশণ কস্তর বততমাস্তনর
সমাজস্তপ্রশক্ষস্তত পশণ্ডতরা প্রশতশষ্ঠত হস্তেন। তদ্ড়িত বছর পস্তরও একজন মানুস্তষর জীবন ও সৃশষ্ট, তাৌঁর ভাব
ও ভাবনা, শচন্তন ও মনন নতুন তিস্তক নতুনতর দ্ৃশষ্টভশেস্তত শবস্তেষাশয়ত হস্তে। এটাই প্রমাণ কস্তর তয শতশন
আজও আস্তছন; আমস্তদ্র রক্ত মাাংস তমদ্ মজ্জার সস্তে শবলীন হস্তয় আস্তছন।
এক জীবস্তন রবীন্দ্রনাি এতশকছু করস্তলন শক কস্তর। এখাস্তনই তিষ নয়, অন্তরাল তিস্তক এখস্তনা শতশন
করস্তছন, করস্তছন মাস্তন করাস্তেন। তাৌঁর সুশনপূণ তলখশন সম্পাস্তত যা এস্তসস্তছ তস সস্তবর বাইস্তর শতশন অনয
রবীন্দ্রনাি। তাই অদ্ৃিয জীবন তদ্বতার কিা বস্তলস্তছন 'শচত্রা'র ‘জীবন তদ্বতা’ কশবতায় :
“আশম যাহা শকছু চাশহ বশলবাস্তর
বশলস্তত শদ্স্ততছ কই।
অন্তর মাস্তে বশস অহরহ
মুখ হস্তত তুশম ভাষা তকস্তড় লহ,
তমার কিা লস্তয় তুশম কিা কহ
শমিাস্তয় আপন সুস্তর।” ২
শিবাজীস্তক রবীন্দ্রনাি তদ্স্তখস্তছন অনয দ্ৃশষ্টস্তকান তিস্তক। শুধ্ু তাই নয়, তাৌঁর মনস্তন শিবাজী অনযভাস্তব
অশধ্শষ্ঠত। রবীন্দ্রসাগস্তর অবগাহন কস্তর মুস্তক্তা কুশড়স্তয় আনা বততমান শনবস্তির রচশয়তার পস্তক্ষ আকাি কুসুম
কল্পনা মাত্র। নাশবক তার সুপটু হে পশরচালনা কস্তর সমুস্তদ্রর অিই তল তিস্তক সম্পদ্ তুস্তল এস্তন সমৃি
কস্তর ততাস্তলন তদ্ি ও সভযতাস্তক। শঠক ততমশন রবীন্দ্রজীবন ও সাশহস্ততযর কুলহীন অসীমতায় গস্তবষণাত্মক
শবচার শবস্তেষস্তণর মাধ্যস্তম গস্তড় ওস্তঠ নতুন সাশহতয। রাবীশন্দ্রক সাশহতয নাস্তম এই ধ্রস্তনর সাশহশতযক
দ্ৃষ্টান্তস্তক শচশহ্নত করা তযস্তত পাস্তর। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ্ী আস্তন্দালস্তনর ধ্ারায় শিবাজীর নাম শ্রিার সস্তে
স্মরণীয়। প্রাক-ইাংস্তরজ িাসনাধ্ীন সময়কাস্তল এস্তদ্স্তির মাশটস্তত পাঠান হুন, তমাঘল উশড়স্তয়স্তছ পতাকা,
রশচস্তয়স্তছ ধ্ূশলজাল। বহু বৎসর ধ্স্তর তিাষস্তণর চূড়ান্তসীমায় এস্তস যখন শব্রশটিরা একেত্র অশধ্কার শনস্তয়
তগাটা ভারতভুশম তবদ্খল কস্তর তরস্তখশছল; তখনও প্রান্ত তিস্তক সীমার উপাস্তন্ত পরাধ্ীনতার গ্লাশন শবরাজমান।
শকন্তু তার প্রাককাস্তল তমাঘল িাসনাধ্ীন সময়সীমায়ও যখন ভারতবাসী শবস্তদ্শি কতৃক শবধ্বে,পযুতদ্ে তখন
শিবাজীর অভুযত্থান বযশতক্রমী দ্ৃষ্টান্ত । শপতা িাহজী ও মাতা জীজাবাঈ -এর পুত্র শিবাজী ১৬২৭ শি. জন্ম
গ্রহণ কস্তরন। শকন্তু ভাগয তাৌঁর সহায় শছল না। আবালয শপতৃস্তেহ বশিত শিবাজীর একমাত্র আশ্রয় শছল মাস্তয়র
কাস্তছ। শপতা শিতীয়বার টুকাবাঈস্তক শববাহ কস্তর জীজাবাঈস্তক পশরতযগ কস্তরন। ফলত, মাস্তয়র তেহই
শিবাজীর জীবন পাস্তিয় । প্রিাগত শিক্ষায় অশধ্কৃত না হস্তয়ও শতশন তি স্তযত অতু লনীয়ভাস্তব প্রশতষ্ঠা পান।
বিিব তিস্তকই নানা সে শিক্ষায় পারেম এই বীর অে চালনায়ও শনপূণ শসিহে শছস্তলন। দ্াদ্াজীর পদ্প্রান্ত
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আশ্রয় কস্তর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃশত পুরাণ কাশহশনর বীরগাৌঁিা শুস্তন তসই বয়স্তসই শতশন স্বাধ্ীন ধ্মতরাজয
প্রশতষ্ঠার স্বস্তে শবস্তভার হন। অতযন্ত সাহসীকতার সস্তে মারাঠা সহচরস্তদ্র শনস্তয় স্বকীয়তায় গস্তড় ততাস্তলন
শবিাল সমর বাশহনী। একাশধ্ক বার সুস্তক িস্তল নানা যুি জয় কস্তর শতশন প্রশতশষ্ঠত হন শসাংহাসস্তন।
ভারতবস্তষতর ইশতহাস্তস শিবাজী এক অসাধ্ারণ বণতময় বযশক্তত্ব সম্পন্ন চশরত্র । এই মারাঠাবীস্তরর জীবন
কিা তরামািক এবাং নাটকীয়। সারা ভারতবস্তষত ছত্রপশত শিবাজী জাতীয় বীস্তরর সম্মান লাভ কস্তরস্তছন।
বাঙাশল শিবাজীস্তক গ্রহণ কস্তরস্তছ আদ্িত শহসাস্তব। তাৌঁর নাটকীয় জীবন অবলম্বস্তন রশচত হস্তয়স্তছ বহু সাশহতয।
শুধ্ু বাাংলা নয়, ভারস্ততর নানা প্রাস্তদ্শিক ভাষায়ও তার প্রমাণ তমস্তল। তস সম্পশকতত সাশহতয পশরচয় ইশতহাস
ও সাশহস্ততযর পাঠক মাস্তত্রর কাস্তছ অজানা নয়। তাই তার শবেৃত শববরণ যত্রতত্র প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাি কতৃতক
শিবাজী ও মারাঠা জাশত সম্পশকতত রচনাগুশলই এখাস্তন শবস্তিষ প্রাসশেক। তস্তব শিবাজীর কমতভাবনা যা
রবীন্দ্রনািস্তক ভাশবস্তয়শছল তার পশরচয় প্রিস্তম তনওয়া আবিযক।
শিবাজী বাঙাশলর আদ্িত বীরপুরুষ। তাৌঁস্তক আদ্িত বীররূস্তপ বরণ কস্তর বেভে আস্তন্দালস্তনর সময়
বাঙাশলরা ঐকযবি হবার স্বে তদ্স্তখস্তছ। বেভে প্রশতস্তরাধ্ আস্তন্দালনকারীরা এই মারাঠা বীস্তরর তদ্িস্তপ্রম ও
স্বাধ্ীন শহন্দুরাষ্ট্র প্রশতষ্ঠার স্বস্তে অনুপ্রাশণত হস্তয়স্তছ। পূস্তবত মারাঠারা দ্াশক্ষণাস্ততযর শবশভন্ন সুলতান বাংস্তির
অধ্ীনে প্রজা শছল। তার পরবততী সময় মুসলমান িাসনাধ্ীনকাস্তল তারা অেশিক্ষার সুস্তযাগ লাভ কস্তর এবাং
তাস্তদ্র মস্তধ্য তদ্িস্তপ্রস্তমর উস্তন্মষ হস্তত িাস্তক। মারাঠা কূলশতলক শিবাজী তাস্তদ্র সেবি কস্তর একশট জাশত
তগাষ্ঠীস্তত পশরণত কস্তরন। তখনকার সময়কাল শছল মুসশলম িাসনাধ্ীন। তসই মুসলমান িাসনাধ্ীন
ভারতবস্তষত শিবাজীর তনতৃস্তত্ব মারাঠা জাশতর মস্তধ্য আত্মশবোস ও মযতাদ্াস্তবাধ্ জাগ্রত হয় । যার ফলশ্রুশত
স্বরূপ গস্তড় ওস্তঠ স্বাধ্ীন শহন্দু রাজয। ফস্তল মহারাস্তষ্ট্রর সস্তে সস্তে পরাধ্ীন ভারতবস্তষতর আপামর জনসাধ্ারণ শিবাজীর প্রশত শ্রিাশিত হস্তয় ওস্তঠ । ইশতহাস্তস শিবাজী শবশিষ্ঠ স্থাস্তনর অশধ্কারী । আবার তগাটা
বেস্তদ্ি জুস্ত ় শিবাজী তখন একমাত্র প্রশতশনশধ্। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ্ী আস্তন্দালস্তনর ধ্ারায় তাই শিবাজীর
নাম অগ্রগণয। শিবাজীর ভাবনা আজও প্রাসশেক। শতশন তকাস্তনাভাস্তবই মুসলমান শবস্তিষী শছস্তলন না। শতশন
মহারাস্তষ্ট্রর মাধ্যস্তম স্বাধ্ীন শহন্দু রাজয স্থাপন করস্তত তচস্তয় শছস্তলন মাত্র। মুসলমানস্তদ্র শবরুিাচরণ কস্তর অে
ধ্ারণ করস্তলও তকাস্তনা মুসলমান নারীর সম্মান ক্ষুন্ন কস্তর শন। শিবাজীর জীবস্তন জীজাবাঈ ও গুরু রামদ্াস
স্বামী শবস্তিষ প্রভাব শবোর কস্তরশছস্তলন। মারাঠা বীর শিবাজী মুসলমান িাসনাধ্ীন ভারতবস্তষত এক তগ রবময়
যুস্তগর সূচনা করস্তলন। শতশন তমাঘল িাসস্তনর অবসান ঘশটস্তয় স্বাধ্ীন শহন্দুরাজয প্রশতষ্ঠার স্বস্তে শবস্তভার
শছস্তলন। তখনকার বাঙাশল স্মাততসমাজ সাশহস্ততয তযমন তাৌঁস্তক রূপাশয়ত কস্তরস্তছন, ততমশন আড়ম্বর পূণত
অনুষ্ঠাস্তনর মাধ্যস্তম তাৌঁস্তক স্মরণ কস্তর তাৌঁর মহান কৃশতত্ব তুস্তল ধ্স্তরস্তছন। পরবততীকাস্তল ভারতবস্তষতর
স্বাধ্ীনতা সাংগ্রাস্তম এই মারাঠাবীস্তরর আদ্স্তিত সকস্তল অনুপ্রাশণত হস্তয়শছল। এই সমে শদ্ক তিস্তক শিবাজী
রবীন্দ্রনাস্তির কাস্তছ অতযন্ত গুরুত্ব লাভ কস্তরস্তছন ।
রবীন্দ্রনাি তাৌঁর নানা রচনায় শিবাজী ও মারাঠা জাশতর প্রসে উত্থাপন কস্তরস্তছন :
ক. ‘শিবাজী উৎসব’ কশবতা। ৩
খ. ‘উৎসস্তবর শদ্ন’ প্রবি। ৪
গ. ‘শিবাজী ও মারাঠাজাশত’ প্রবি। ৫
ঘ. ‘শিবাজী ও গুরুস্তগাশবন্দ শসাংহ’ প্রবি। ৬
ঙ. ‘সতী’ কাবযনাটয । ৭
চ. ‘প্রশতশনশধ্’ কশবতা। ৮
ছ. ‘আদ্িত প্রশ্ন’ । ৯
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জ. ‘শবচারক’ কশবতা ।
ে. ‘পণরক্ষা’ কশবতা । ১১ প্রভৃশত
‘শিবাজী উৎসব’ কশবতা আস্তলাচনার প্রাক্ কাস্তল শিবাজী উৎসব শবষয়শট সম্বস্তি স্পষ্ট ধ্ারনার দ্াশব
রস্তয় যায়। পাবততয এলাকার তনতা, শবজাপুস্তরর জায়গীরদ্াস্তরর প্রায় পশরতযক্ত পুত্র শিবাজী তাৌঁর সামশগ্রক
ক্ষমতা শদ্স্তয় মুসলমান রাজিশক্তর শবরুস্তি প্রবল প্রশতস্তরাধ্ গস্ত ় তুস্তলশছস্তলন । তারপর ফলশ্রুশত স্বরূপ
শবরাট তমাঘল সাম্রাস্তজযর স্থাশয়ত্ব হস্তয়শছল শবশিত। এই ঐশতহাশসক ঘটনাস্তক অবলম্বন কস্তর স্বস্তদ্িীযুস্তগ বাল
গোধ্র শতলস্তকর ভাবশিষয সখারাম গস্তণি তদ্উস্কর (১৮৬৯-১৯১২) ১৮৯৫ শি. গণপশত পূজা ও শিবাজী
উৎসস্তবর সূচনা কস্তরন। তার তনতৃস্তত্ব তকালকাতায় প্রিম ১৯০২ শি. শিবাজী উৎসব পাশলত হয়। ১৯০২
তিস্তক ১৯০৭ শিবাজী উৎসস্তবর উস্তেখস্তযাগয পবত। এই উৎসস্তবর উস্তেিয শছল শহন্দু জাগরণস্তক সাংবি করা
। স্বস্তদ্িী যুস্তগর শহন্দু মুসলমাস্তনর সাম্প্রদ্াশয়ক পটভূশমকায় এই উৎসব শহন্দু জাতীয়তাস্তবাস্তধ্র সহায়ক ও
সমিতক হস্তয় উস্তঠশছল। রবীন্দ্রনাি ঠাকুর এই উৎসস্তবর তপ্রশক্ষস্তত রচনা কস্তরশছস্তলন তাৌঁর শবখযাত কশবতা
‘শিবাজী উৎসব’ (১১ ভাদ্র, ১৩১১ বোব্দ)। ফলত শিবাজী উৎসস্তবর পটভূশমকায় আস্তলাচয কশবতায়
সমকালীন ভাবধ্ারা যুক্ত হস্তয় শগস্তয়স্তছ। গস্তণি তদ্উস্কস্তরর ‘শিবাজীর দ্ীক্ষা’ গ্রস্তন্থর ভুশমকা শলখস্তত
প্রশতজ্ঞাবি রবীন্দ্রনাি তাৌঁর বহু শবতশকতত ও অনযতম তশ্রষ্ঠ কশবতা ‘শিবাজী উৎসব’ তলস্তখন। তদ্উস্কস্তরর
অনুস্তরাস্তধ্ এই কশবতা তলখার প্রসস্তে দ্ীস্তনিচন্দ্র তসনস্তক শতশন শলস্তখস্তছন :
“আজ তদ্উস্কর মহািস্তয়র শবদুযৎ তা ়নায় শিবাজী উৎসব সম্বস্তি একটা কশবতা শলশখয়া পাঠাইলাম।
যশদ্ সুশবধ্া পান তস্তব তাহার এক কশপ বিস্তলস্তির কাছ হইস্তত লইয়া তদ্শখস্তবন।” ১২
১৯০৩ শিষ্টাস্তব্দ শিবাজী উৎসব উপলস্তক্ষ ‘কশলকাতা শিবাজী উৎসব কশমশট’ শতলস্তকর তলখা ‘শিবাজী
মহত্ব’ নাস্তম গ্রন্থ শবনামূস্তলয শবতরণ কস্তরন। এই বছস্তররই ১৬ তসস্তেম্বর সুস্তরন্দ্রনাি বস্তন্দযাপাধ্যাস্তয়র
সভাপশতস্তত্ব শিবাজী উৎসব অনুশষ্ঠত হয়। শকন্তু কশবতাশট ১৯১২ শিষ্টাস্তব্দ ১১ আশেন ‘স্বস্তদ্ি’ গ্রন্থভুক্ত হস্তয়
প্রকাি তপস্তলও রবীন্দ্র রচনাবলীস্তত শবেভারতী সাংস্করস্তণ সাংকশলত হয় শন। কশবতা সাংকলন গ্রন্থ ‘সিশয়তা’
গ্রস্তন্থ তা স্থান পায়। এই কশবতায় রবীন্দ্রনাি তমাঘল শবস্তরাধ্ী মারাঠাবীর শিবাজীস্তক সম্পূণত নতুন দ্ৃশষ্টস্তকান
তিস্তক তুস্তল ধ্স্তরস্তছন। শিবাজী তাৌঁর কশবতায় আদ্িত বীর ও অশবভক্ত ভারতবস্তষতর স্বেদ্রষ্টা এক মহীতরু
শহসাস্তব শচশত্রত।
“এখাস্তনই শুরু হল সমসযা ১৯০৪-০৫ সস্তনর পটভূশমস্তত যখন শহন্দু মুসলমান অননস্তকযর সমসযা
জশটলতায় উস্তিগজনক হস্তয় উস্তঠস্তছ, যখন আশত্মক সাংহশতর জনয মুসলমান তনতৃবৃস্তন্দর
সহস্তযাগীতা কামনা করা হশেল; তখন তমাঘল শবস্তরাধ্ী সমর নায়ক শিবাজীস্তক জাতীয় ঐস্তকযর
প্রতীক শহসাস্তব উপস্থাশপত করস্তল মুসলমান সমাস্তজর শবশেন্নতাবাধ্ীস্তদ্র প্রস্তরাশচত করার শবলক্ষণ
আিঙ্কা।” ১৩
বলাবাহুলয, তখনকার মুসলমান সমাজ কশবগুরুর এই কশবতায় আস্বাভাশবকভাস্তব আহত হস্তয়স্তছ। উস্তেখয
তয, এই কশবতায় কশব শহন্দু জাতীয়তার তবাধ্ন মন্ত্র তগস্তয়স্তছন একিা সবতাাংস্তি গ্রহণ তযাগয নয়। রবীন্দ্র
প্রশতভার অরুণ পস্তবত শহন্দু উগ্র জাতীয়তাবাস্তদ্র শবকাি তাৌঁস্তক শকছুটা হস্তলও প্রভাশবত কস্তরশছল। এই সমে
মন্তস্তবযর িারা শবচার না কস্তর পূণতাে রবীন্দ্রভাবনায় অবগাহন করস্তলই স্পষ্ঠতই ধ্রা পস্তড় তয, রবীন্দ্রনাি
শছস্তলন সাম্প্রদ্াশয়কতার প্রান্তসীমার বাইস্তর। তগাটা রবীন্দ্র সাশহস্ততয মুসলমান সমাজ ও জীবন ততমনটা
শবেৃত না িাকস্তলও এটা অবিযই স্বীকাযত তয, শতশনই প্রিম ভারতবষতীয় বাঙাশল মুসলমান সম্বস্তি আগ্রহাশিত
শছস্তলন। এ রচনায় রবীন্দ্রনাস্তির মুসলমান ভাবনাস্তক না তটস্তন তকবল শিবাজী সম্বস্তি রবীন্দ্র ভাবনাস্তকই
প্রাধ্ানয তদ্ওয়া লক্ষয । তাই রবীন্দ্র সাশহস্ততয মুসলমান প্রসস্তে শবেৃতভাস্তব প্রস্তবস্তির অবকাি এখাস্তন রইল
Volume-X, Issue-V

October 2022

47

রবীন্দ্র মনীষায় রাজ তপস্বী শিবাজী.......

রাজীব চন্দ্র পাল

না। তকবল মাত্র যারা সাংকীণত অস্তিত রবীন্দ্রনািস্তক সাম্প্রদ্াশয়ক বস্তল উস্তেখ কস্তরন, তাস্তদ্র মস্ততর সস্তে
সহমত তপাষণ না কস্তরই এখাস্তন রবীন্দ্র সাশহস্ততয মুসলমান প্রসস্তের দু একশট কিা তুস্তল ধ্রা তগল।
রবীন্দ্রনাি শিবাজীস্তক ‘রাজ তপস্বী’ বস্তল উস্তেখ কস্তরস্তছন ‘শিবাজী উৎসব’ কশবতায়। শতশন শলস্তখস্তছন :
“তহ রাজ তপস্বী বীর, ততামার তস উদ্ার ভাবনা
শবশধ্র ভাণ্ডাস্তর
সশিত হইয়া তগস্তছ, কাল কভু তার এক কণা
পাস্তর হশরবাস্তর?
ততামার তস প্রাস্তণাৎসগত, স্বস্তদ্ি লক্ষ্মীস্তর পূজাঘস্তর
তস সতযসাধ্ন,
তক জাশনত, হস্তয় তগস্তছ শচর যুগযুগান্তর -তস্তর
ভারস্ততর ধ্ন ।” ১৪
রবীন্দ্র দ্ৃশষ্টস্তত শিবাজী একই সস্তে রাজা ও ঋশষ উপাধ্ীস্তত ভূশষত হস্তয়স্তছন । শহন্দু শিবাজী ও তাৌঁর শবস্তরাধ্ী
িশক্ত মুসলমান- এই তফাৎ রবীন্দ্রনাি তুস্তল ধ্স্তরন শন। রবীন্দ্র মনস্তন শিবাজী বযশক্তগত, ধ্মতগতভাস্তব নয়,
ঐকযবি মানশবক ভারত রাস্তষ্ট্রর স্বে-বােবায়স্তনর পশিকৃত রূস্তপ প্রশতশষ্ঠত। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার
মুস্তখাপাধ্যায় শিবাজী উৎসস্তবর প্রশতশক্রয়া সম্বস্তি বস্তলস্তছন :
“শিবাজী উৎসব আস্তন্দালন শহন্দু জাতীয়তাস্তবাধ্ হইস্তত উভূত, শিবাজী মহারাজ মুঘলস্তদ্র শবরুস্তি
যুি কশরয়া শহন্দু রাজয স্থাপন কস্তরন। সুতরাাং শিবাজী সম্বস্তি তগ রবস্তবাধ্ শহন্দুস্তদ্রই হওয়া সম্ভব,
মুসলমানস্তদ্র নস্তহ; সুতরাাং শবাংি িতাব্দীস্তত এই তশ্রণীর তকাস্তনা বীরস্তক অখণ্ড ভারস্ততর স্বাধ্ীনতার
প্রতীকরূস্তপ গ্রহণ করা সম্ভব নস্তহ; রবীন্দ্রনাি তবাধ্হয় এই কশবতাশটর দুবতলতা তকানখাস্তন তাহা
আশবষ্কার কশরস্তত পাশরয়াশছস্তলন। এবাং তজ্জস্তনয তাৌঁহার তকাস্তনা কাবযগ্রস্তন্থ স্থান তদ্ন নাই।” ১৫
বলা আবিযক তয, শহন্দু শিবাজীর প্রবল প্রশতপক্ষ শছল রাজিশক্ত মুসলমান। তাই ‘শিবাজী উৎসব’ কশবতা
তখন শবতশকতত হল সঙ্কীণত তভদ্-ববষস্তমযর শবচাস্তর। কশবতাশটস্তত কশব শিবাজীর তয নব মূলযায়ন করস্তলন তা
রবীন্দ্র জীবন ও দ্িতস্তনর সস্তে পশরশচত না িাকস্তল তবাো সম্ভব নয়। বযশক্ত শিবাজীর তচস্তয় বড় হস্তয় উস্তঠস্তছ
তাৌঁর ভাবনা, কল্পনা ও আদ্িত । তাই আদ্িতাশয়ত নতুন শিবাজী কশবতাশটস্তত উস্তঠ এস্তসস্তছন :
“মারাশঠর সাস্তি আশজ, তহ বাঙাশল, এক কস্তে বস্তলা
‘জয়তু শিবাজী’ ।
মারাশঠর সাস্তি আশজ, তহ বাঙাশল, এক সস্তে চস্তলা
মস্তহাৎসস্তব সাশজ।
আশজ এক সভাতস্তল ভারস্ততর পশশ্চম-পূরব
দ্শক্ষস্তণ ও বাস্তম
একস্তত্র করুক তভাগ একসাস্তি একশট তগ রব
এক পুণয নাস্তম।” ১৬
প্রাসশেকভাস্তব উস্তেখয তয, কশবতার অনযরকম মমতািতও সমাস্তলাচকবৃন্দ অবিযই করস্তত পাস্তরন। শকন্তু
কশবগুরুর বক্তবয হয়স্ততা তা শছল না। তাই আব্দুল ওদুদ্ যখন বস্তলন :
“রবীন্দ্রনাি শিবাজী উৎসব শলস্তখ শহন্দুধ্স্তমতর পুনরুজ্জীবন কস্তমত প্রতযক্ষভাস্তব তযাগ তদ্ন এবাং শুভ
িঙ্খনাস্তদ্ জয়তু শিবাজী উচ্চারণ কস্তর ঐ ধ্যান-মস্তন্ত্র দ্ীক্ষা গ্রহণ কস্তরন” ১৭
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-তখন একিা পুস্তরাপুশর তমস্তন তনওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাি শবশুি মানবতার সস্তে ধ্মতীয় সাংকীণততার শবরুস্তি
মানবতাস্তকই ঊস্তধ্বত তুস্তল শনস্তজর অশভমত শদ্স্তয়স্তছন। শতশন শনস্তজও আস্তলাচয কশবতার শবরূপ সমাস্তলাচনা
সম্বস্তি অবশহত শছস্তলন। তাই কশবতা তলখার শতন মাস পর ৭ তপ ষ িাশন্তশনস্তকতস্তন ‘উৎসস্তবর শদ্ন’ নাস্তম তয
ভাষণ শদ্স্তলন তাস্তত ‘শিবাজী উৎসব’ কশবতাশট নতুন তাৎপযত মশণ্ডত হস্তয় ওস্তঠ। আস্তলাচয প্রবস্তি কশব
উৎসস্তবর উস্তেিয ও স্বরূপ শক তা শবস্তিষভাস্তব তবাোস্তত তচস্তয়স্তছন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার
মুস্তখাপাধ্যায় শলস্তখস্তছন:
“শিবাজী উৎসস্তবর জনয কশবতা শলখস্তলন বস্তট, শকন্তু অন্তস্তর শিধ্া িাশকয়া তগল। এই উৎসস্তবর
মস্তধ্য ততা মনুষযস্তত্বর বৃহত্তর সুর ধ্বশনত হইস্ততস্তছ না। কারণ মানুষ তযশদ্ন আপনার িশক্ত
শবস্তিষভাস্তব স্মরণ কস্তর তসই শদ্নই উৎসব পশরপূণত হয়। তাই কশব ৭ই তপ স্তষর শদ্ন তয ভাষণ দ্ান
কশরস্তলন, তাহা প্রধ্ানত ধ্মত শবষয়ক হইস্তলও উহার মস্তধ্য সমসামশয়ক সমসযার কিা আপশনই
আশসয়া শগয়াস্তছ। তদ্স্তির ধ্নী ও তিাকশিত অশভজাত সম্প্রদ্াস্তয়র সশহত তিাকশিত শনম্ন তশ্রশণ বা
দ্শরদ্র তলাস্তকর ধ্ন বণ্টন, অন্ন সস্তম্ভাগ প্রভৃশত বযপাস্তর তয বযবধ্ান রশহয়াস্তছ, তাহা তদ্িস্তক িতধ্া
শবশেন্ন কশরস্ততস্তছ। ‘স্বস্তদ্িী সমাজ’ শলশখবার পর হইস্তত কশবর মস্তন এইসব প্রশ্নই বাস্তর বাস্তর
উশঠস্ততস্তছ, তাই ‘উৎসস্তবর শদ্ন’ ভাষস্তণর মস্তধ্য এই সমসযার আস্তলাচনা আশসয়া পশড়য়াস্তছ।” ১৮
‘একধ্মত রাজযপাস্তি’ বস্তল রবীন্দ্রনাি শিবাজীর তয উৎসব গান গাইস্তলন তাস্তত তয শহন্দুধ্স্তমতর প্রাধ্ানয তদ্ন
শন, প্রবস্তি তা পশরষ্কার প্রকাি তপস্তয়স্তছ। শুধ্ু তাই নয়, ধ্মত বলস্তত শতশন শক তবাোস্তত তচস্তয়স্তছন, উৎসব
মাস্তন কী? তকন উৎসব পালন করা হয়? তস সমে কিার তাৎপযত ‘উৎসস্তবর শদ্ন’ প্রবস্তি উপস্থাশপত করস্তত
চাইস্তলন, ভারস্ততর ইশতহাস্তস শিবাজী তগ রস্তবাজ্জ্বল বীরত্ব ও মহস্তত্বর প্রতীক। স্বেদ্রষ্টা এই বীর বহুধ্াশবভক্ত
ভারতবষতস্তক একই বৃস্তন্ত সূত্রাশয়ত করস্তত তছস্তয়স্তছন। অখণ্ড ভারতবষত গঠস্তনর পশরকল্পনায় শতশন তয পি
অবলম্বন কস্তরশছস্তলন তাস্তকই রবীন্দ্রনাি সাধ্ুবাদ্ শদ্স্তয়স্তছন। শকন্তু অতযন্ত শবষাস্তদ্র সস্তে বলস্তত হয় তয,
শিবাজীস্তক অস্তনস্তক শচশত্রত কস্তরস্তছন ‘প্রশতভািালী দ্সুয’ শহসাস্তব। একজন বশলষ্ঠ তগ রবময় বযশক্তত্বস্তক
কাশলমাশলপ্ত করা আর যাই তহাক না তকন ভারতবস্তষতর ইশতহাসস্তক অবমূলযায়ন করা হস্তয়স্তছ। রবীন্দ্রনাস্তির
বক্তবয হল :
“যশদ্ একিা সতয হইত তয, শিবাজী প্রশতভািালী দ্সুযমাত্র শতশন শনস্তজর স্বািত সাধ্ন ও ক্ষমতা
শবোস্তরর জনয অসামানয তক িল প্রস্তয়াগ কশরয়া শছস্তলন, তস্তব তাহার তসই দ্সুযতাস্তক অবলম্বন
কশরয়া কখস্তনাই সমে মারাঠা জাশত এক হইয়া উশঠত না।”
জাশতর ঐকযবস্তির সাংঘঠক ও বীযতবান তপ রুষকাস্তরর প্রতীক শহসাস্তব রবীন্দ্রনাস্তির মস্তন শিবাজীর উজ্জ্বল
উপশস্থশত শচরশদ্নই শছল। শতশন শিবাজীর প্রসস্তে শ্রিার মস্তনাভাব শচরকাল তপাষণ কস্তর এস্তসস্তছন। যার
প্রশতফলন ঘস্তটস্তছ নানা সাশহতয রচনায়, প্রবি, কশবতায়, সমাস্তলাচনায়, উত্তর-প্রতুযত্তর ও প্রিশেস্তত। শকন্তু
তাই বস্তল রবীন্দ্রনািস্তক সাম্প্রদ্াশয়ক দ্ৃশষ্টভশেস্তত গ্রহণ করা শঠক হস্তবনা । কশব সাম্প্রদ্াশয়কতার ঊস্তধ্বত উস্তঠ
শিবাজীস্তক শনজস্ব মনস্তন ও শচন্তস্তন কল্পনা কস্তরস্তছন। তকবলমাত্র শহন্দু বস্তলই শতশন শহন্দুবীস্তরর েবগান
কীততন কস্তরস্তছন তা বলা চস্তল না। তসই জাতীয়তাবাস্তদ্র তপ্রশক্ষস্তত অনয তকাস্তনা জাশতও যশদ্ শনস্তজস্তদ্র
ঐকযবি করস্তত পারত তাহস্তল তাস্তদ্র তনতৃত্বস্তক শনস্তয়ও রবীন্দ্রনাি বৃহত্তর শচন্তাভাবনার পশরচয় শদ্স্ততন।
সুতরাাং এস্তক্ষস্তত্র সঙ্কীণত মানশসকতাস্তক দ্ূস্তর তরস্তখ কশবগুরুর বৃহত্তর ভাবনায় অবগাহন করা উশচত।
‘উৎসস্তবর শদ্ন’ প্রবস্তি রবীন্দ্রনাি উৎসব শক এবাং তকন পালন করা হয় তস সম্পশকতত শনজস্ব অশভমত
শদ্স্তয়স্তছন। উৎসব মাস্তন শমলনস্তক্ষত্র, শমলস্তনর লীলাভূশম । এই লীলাভূশমস্তত সমে স্বািত তযাগ কস্তর সকস্তল
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ঈেস্তরর সস্তে শমশলত হয়। মানুষ সতয তিস্তক তকানশদ্ন বশিত হস্তব না। তাই তযখাস্তন মেল িশক্তর প্রাচুযত
তসখাস্তনই উৎসস্তবর জয়ধ্বশন। রবীন্দ্রনাি শলস্তখস্তছন :
“আজ মানুস্তষর মস্তধ্য, সমে স্বািতজয়ী এই অভুত মেলিশক্তর মশহমা স্মরণ কশরয়া আমরা পশরশচতঅপশরশচত সকস্তল শমশলয়া উৎসব কশরস্তত প্রবৃত্ত হইয়াশছ। মানুস্তষর এই সকল মহত্ত্ব আজ আমাস্তদ্র
দ্ীনতমস্তক আমাস্তদ্র তশ্রষ্ঠতস্তমর সশহত এক তগ রস্তবর বিস্তন শমশলত কশরয়াস্তছ। আমরা মানুস্তষর
এই সকল অবাশরত সাধ্ারণ সম্পস্তদ্র সমান অশধ্কাস্তরর সূস্তত্র ভাই হইয়াশছ। আজ মনুষযস্তত্বর
মাতৃিালায় আমাস্তদ্র ভ্রাতৃসশম্মলন।” ১৯
রবীন্দ্রনাি কশিত উৎসস্তবর মহান ভাবসতযস্তক সবাই ভুলস্তত বস্তসস্তছ । তাই তকাস্তনা শকছুই এখন বযশক্তগত
স্বািত সঙ্কীণততার ঊস্তধ্বত তযস্তত পারস্তছ না। পশরশচত গণ্ডীর তভতস্তর সঙ্কীণত মানশসকতা সকলস্তক আেন্ন কস্তর
তরস্তখস্তছ। তাই রবীন্দ্রনাি তক্ষাভ বযক্ত কস্তর বস্তলস্তছন :
“আজ আমরা মানব সাধ্ারণস্তক দ্ূর কশরয়া শনস্তজস্তক শবশেন্ন ক্ষুদ্র কশরয়া, ঈেস্তরর বাধ্াহীন পশবত্র
প্রকাি হইস্তত বশিত কশরয়া বস্ত ়া হইলাম বশলয়া কল্পনা কশর। আজ আমাস্তদ্র দ্ীপাস্তলাক
উজ্জ্বলতর খাদ্য প্রচুরতর আস্তয়াজন শবশচত্রতর হইয়াস্তছ - শকন্তু মেলময় অন্তযতামী তদ্শখস্ততস্তছন
আমাস্তদ্র শুষ্কতা আমাস্তদ্র দ্ীনতা আমাস্তদ্র শনলতজ্জ কৃপণতা । আ ়ম্বর শদ্স্তন যতই বাশ ়স্ততস্তছ,
ততই এই দ্ীপাস্তলাস্তক এই গৃহসজ্জায় এই রসস্তলি িূনয কৃশত্রমতার মস্তধ্য তসই িান্ত মেল স্বরূস্তপর
প্রিান্ত-প্রসন্ন মুখেশব আমাস্তদ্র মদ্াি দ্ৃশষ্টপি হইস্তত আেন্ন হইয়া যাইস্ততস্তছ । এখন আমরা
তকবল আপনাস্তকই তদ্শখস্ততশছ, আপনার স্বণতস্তর স্তপযর চাকশচকয তদ্খাইস্ততশছ, আপনার নাম
শুশনস্ততশছ ও শুনাইস্ততশছ।” ২০
সুতরাাং রবীন্দ্রনাি শিবাজী উৎসব বলস্তত যা তবাোস্তত তচস্তয়স্তছন ‘উৎসস্তবর শদ্ন’ প্রবি তিস্তক তা সহস্তজই
অনুস্তময়। উৎসব বলস্তত শতশন সমে রকম স্বািত সঙ্কীণততা শবসশজতত জনমানব কলযাণকর শমলনস্তক্ষত্রস্তকই
বুশেস্তয়স্তছন। শিবাজী এই শমলনস্তক্ষত্র রচনার প্রতীক। শিবাজী তযভাস্তব সমে দ্লগত অশভমত তযাগ কস্তর
স্বাধ্ীন জগৎ ও জীবন কল্পনা কস্তরশছস্তলন রবীন্দ্রনাি তসকিাই বলস্তত তচস্তয়স্তছন। তাই রবীন্দ্র মনস্তন শিবাজী
প্রসে বার বার নানাভাস্তব এস্তসস্তছ। শকন্তু প্রবিশট পস্তড় তকািাও শিবাজী সম্পশকতত স্পষ্ট প্রকাি লক্ষ করা যায়
না। রাষ্ট্র বযবস্থায় ও সমাস্তজ মনুষযত্ব যখন শিখশণ্ডত, তভদ্-ববষস্তমযর তবড়াজাস্তল আটস্তক যাস্তে শনমতলতা,
লাশিত হস্তে প্রকৃত মানবসত্তা, তসখাস্তন উৎসস্তবর আনন্দ-ভাবনা বযিততায় পযতবশসত। রবীন্দ্রনাি বলস্তত
তচস্তয়স্তছন শবশক্ষপ্ততাহীন এক অখণ্ড ভারতবষত গঠস্তনর উৎসস্তবর কিা। ধ্মত বলস্তত শতশন এখাস্তন মানব
ধ্মতস্তকই বুশেস্তয়স্তছন। আর এই মানবধ্স্তমতর প্রশতষ্ঠাতা শহসাস্তব পস্তরাস্তক্ষ শিবাজীর উস্তেখ কস্তরস্তছন ।
ব্রহ্মচযতাশ্রম িাশন্তশনস্তকতস্তনর শিক্ষক িরৎকুমার রায় ‘শিবাজী ও মারাঠাজাশত’ বস্তল মারাঠা ইশতহাস
সাংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাি কস্তরন। উক্ত গ্রস্তন্থর ভূশমকায় রবীন্দ্রনাি শলস্তখস্তছন ‘শিবাজী ও মারাঠাজাশত’ প্রবিশট ।
বস্তুতপস্তক্ষ ‘শিবাজী উৎসব’ প্রকাস্তির পর অশভজ্ঞ মহস্তল তয প্রশতশক্রয়া তদ্খা শদ্স্তয়শছল তা রবীন্দ্রনাি শবস্মৃত
হস্তত পাস্তরন শন। তাই আবারও শিবাজী ভাবনা িরৎকুমার রাস্তয়র গ্রস্তন্থর ভূশমকায় পাৌঁচ পৃষ্ঠায় উত্থাশপত হয়।
ধ্মতীয় সঙ্কীণততার তব া় জাস্তল বি না তিস্তক শিবাজী উদ্ার জীবন দ্িতন ও তদ্িীয় রাজনীশতস্তক এক কস্তর
তমলাবার জনয তচশষ্টত হস্তয়স্তছন। সমগ্র শবধ্বে জাশতর সশম্মশলত প্রশতশনশধ্র প্রতীক হস্তলন শিবাজী। শুধ্ুমাত্র
শিবাজীর সময়কাস্তলই নয়, তাৌঁর প্রাক্ কাস্তলও বহু ধ্াশমতক স্মাতত ও ধ্মতীয় বীর জাশত-ধ্মত-বণত শনশবতস্তিস্তষ তভদ্
ববষমযহীন এক আদ্িত তদ্ি গ ়ার জনয উিুি হস্তয়শছল। শিবাজীর অসাম্প্রদ্াশয়ক তদ্ি গঠন তসই তপ্ররণা
তিস্তক সঞ্জাত। রবীন্দ্রনাি মহারাষ্ট্রীয় ধ্মতস্তচতনস্তক সঙ্কীণত অস্তিত নয়, বৃহত্তর মানবধ্স্তমতর সস্তে সাংযুক্ত কস্তর
ভাবস্তত তচস্তয়শছস্তলন। তাই ধ্মতসাংস্থাপনজশনত কারস্তণ শিবাজীর মাহাত্ময এখাস্তন সুপ্রশতশষ্ঠত।
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আমরা শনস্তজস্তদ্র বিযা ও মধ্যশবত্ত মাোশর মস্তনর বদ্নযতায় প্রায়ই ভুস্তল যাই তয মাস্তে মাস্তে
ইশতহাস্তসর তস ভাস্তগয এমন ক্ষণজন্মা মানুষ আস্তসন, যারা শনস্তজস্তদ্র প্রবল স্বভাস্তবর শবেম্ভর আস্তবস্তগ
সবশকছুই নতুন সৃশষ্ট কস্তর ততাস্তলন স্বকীয় বযশক্ত স্বরূস্তপর রসায়স্তন। এরকম মানসতার প্রকাি ববশচত্র শবচার
করস্তত তগস্তল তাই সবতদ্া দ্রকার এক জাগ্রত শকন্তু একান্ত শবনীত মনস্তনর । শিবাজী তারই প্রতীক। তাৌঁর
নতুন তদ্ি ও সমাজ গঠস্তনর তপ্রশক্ষত তাই অবিয স্মরণীয় । ‘শিবাজী ও মারাঠাজাশত’ প্রবস্তির শুরুস্ততই
রবীন্দ্রনাি তাই বস্তলস্তছন :
“তদ্স্তির তলাস্তকর সমগ্র শচস্তত্ত যখন তকাস্তনা একশট অশভপ্রায় জাশগয়া উস্তঠ এবাং সবতসাধ্ারস্তণ সস্তচষ্ট
হইয়া তসই অশভপ্রায়স্তক সািতক কশরস্তত চায় ও তসই অশভপ্রায়স্তক প্রশতকূল আঘাত হয়স্ততা বাৌঁচাইবার
জনয বূহযবি হইয়া উস্তঠ, তখনই তস তদ্ি যিািতভাস্তব ইশতহাস্তসর তক্ষস্তত্র আশসয়া দ্াৌঁড়ায়।”
‘আপনার একশট সেবি স্পষ্টসত্তা’ অনুভব কস্তর ভারস্তত শুধ্ুমাত্র শিবাজীই মারাঠা জাশতর মাধ্যস্তম একটা
শবস্তিষকাস্তলর ইশতহাসস্তক রক্ষার জনয তচশষ্টত হস্তয়শছস্তলন । প্রকৃতপস্তক্ষ সমগ্র জাশত শমস্তলই মারাঠা
ইশতহাস্তস শিবাজীর আদ্িতস্তক প্রশতষ্ঠা শদ্স্তয়স্তছ। তাই জনসমাজ তাৌঁস্তক তকাস্তনাশদ্ন শবস্মৃত হয় শন। তয মূল
শভশত্ত শছল ধ্মত, তার সস্তে যখন স্বািত সাংশেষ্ট হস্তয় তগল তখনই মারাঠা ক্ষমতার ভাঙন তদ্খা তযস্তত লাগল ।
রবীন্দ্রনাি তাই উক্ত ভূশমকা অাংস্তি বস্তলস্তছন :
“ধ্মত সমে জাশতস্তক এক কশরয়াশছল, এবাং স্বািতই তাহাস্তক শবশেষ্ট কশরয়া শদ্য়াস্তছ - ইহাই মারাঠা অভুযত্থান ও পতস্তনর ইশতহাস।”
পাৌঁচ পৃষ্ঠার এই ভূশমকায় রবীন্দ্রনাি শিবাজীর মহত্ত্ব ও সমগ্র তদ্স্তির কাস্তছ তার গুরুত্বস্তক তুস্তল ধ্স্তরস্তছন।
তাই প্রবিাকাস্তর রশচত উক্ত ভূশমকার তিষাাংস্তি রবীন্দ্রনাি শলস্তখস্তছন :
“ধ্স্তমতর উদ্ার ঐকয তদ্স্তির তভদ্বুশিস্তক শনরে কশরয়া শদ্স্তল তস্তব তদ্স্তির অন্তশনতশহত সমে িশক্ত
একত্র শমশলত হইয়া অভাবনীয় সফলতা লাভ কস্তর, ইহাই মহারাষ্ট্র-ইশতহাস্তসর শিক্ষা, ইহার
বযশতক্রম ঘশটস্তল প্রবল প্রতাপও আপনাস্তক রক্ষা কশরস্তত পাস্তর না।”
‘শিবাজী ও গুরুস্তগাশবন্দ শসাংহ’ প্রবিশট রবীন্দ্রনাি িরৎকুমার রাস্তয়র কাস্তছ প্রশতশ্রুত হস্তয় শলস্তখস্তছন।
আস্তলাচনাশট িরৎকুমাস্তরর ‘শিবাজী ও শিখজাশত’ গ্রস্তন্থর ভূশমকায় মুশদ্রত হয় ববিাখ ১৩১৭ বোস্তব্দ। প্রবিশট
প্রিম প্রকাশিত হয় বচত্র সাংখযায় প্রবাসীস্তত। রবীন্দ্রমনস্তন মারাঠাজাশতই শুধ্ু নয়, শিখ জাশতর প্রশতও আকষতণ
এবাং অনুসশিৎসা শছল । তাই তাৌঁর নানা রচনায় শতশন প্রসোন্তস্তর শিখ জাশতর পশরচয় উপস্থাপন কস্তরস্তছন।
আস্তলাচয প্রবিশটস্তত মারাঠা এবাং শিখজাশতর পতস্তনর কারণ শনণতয় প্রসস্তে শিখ গুরুস্তগাশবন্দ শসাংহ ও
শিবাজীর তুলনামূলক শবস্তেষণ কস্তরস্তছন। শিখজাশত সম্পস্তকত রবীন্দ্রনাি নানা গ্রন্থ পাঠ কস্তরন বস্তল
রশবজীবনীকার প্রিান্তকুমার পাল মহািয় ষষ্ঠ খস্তণ্ডর ১২৬ ও ১২৭ পৃষ্ঠায় উস্তেখ কস্তরস্তছন। তসশদ্স্তক যাওয়ার
অবকাি এখাস্তন তনই। শিবাজী সম্পস্তকত রবীন্দ্র ভাবনা শচন্তাই এখাস্তন আস্তলাচয।
রবীন্দ্রনাি শিবাজীর প্রশত অতযন্ত শ্রিাপরায়ণ শছস্তলন। আন্তশরকভাস্তব শতশন শিবাজীর আদ্িতস্তক ভারতীয়
জাতীয়তাবাদ্ী আস্তন্দালন ও তগ রব প্রশতষ্ঠার দ্ৃষ্টান্ত শহসাস্তব উপস্থাশপত কস্তরস্তছন। তাৌঁর উশেশখত প্রবি
দুশটস্ততই শতশন ভারতীয় জাতীয় তগ রব প্রশতশষ্ঠত করস্তত তচস্তয়স্তছন। শনস্তজর সস্তে শিবাজীর মতাদ্িতস্তক
শমশিস্তয় রবীন্দ্রনাি মস্তন কস্তরন শহন্দুরাজয সাংস্থাপনস্তক শিবাজী মানসপস্তট তগৌঁস্তি তরস্তখশছস্তলন। শিবাজী
একটা বড় ধ্রস্তনর অশভপ্রায় সাধ্স্তনর উস্তেস্তিযই মুসলমান িাসন তিস্তক শহন্দুজাশত ও শহন্দু ধ্মতস্তক উিার
কস্তর নতুন ইশতহাস গস্তড় তুলস্তত সস্তচষ্ট হস্তয়শছস্তলন। তাৌঁর মস্তধ্য তকাস্তনা সাম্প্রদ্াশয়কতার মস্তনাভাব কাজ
কস্তরশন। শকন্তু রবীন্দ্রনাি দুুঃখ কস্তর শিবাজীর বযিততার কারণস্তক তুস্তল ধ্স্তরস্তছন। সমে তদ্স্তির আপামর
জনস্তলাকযাত্রায় শিবাজী তকাস্তনাভাস্তবই সামশগ্রকভাস্তব তদ্স্তির আত্মনচতস্তনয নাড়া শদ্স্তত পাস্তরন শন । কারণ
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তদ্ি হল মাশট ও মানুষ। তাই সাশবতকভাস্তব সহস্তযাশগতার হাত না তপস্তয় শতশন হস্তলন পরাশজত । এস্তদ্স্তি বার
বার নানা িশক্ত শবস্তদ্িী িাসনস্তক তভস্তঙ শদ্স্তত সশক্রয় হস্তয় উস্তঠশছল। শকন্তু তবশিশদ্ন তার স্থাশয়ত্ব হয় শন।
আর এর জনয দ্ায়ী সকস্তলর অজ্ঞানতা, অননকযতা ও স্বািতমগ্নতা। তাই শিবাজীও শরক্ত, তাৌঁর কমতচািলয
কমতক্ষমতা হস্তয় পস্তড় দুবতল ও উদ্যমহীন । রবীন্দ্রনাি তাই আস্তলাচয প্রবস্তি বস্তলস্তছন :
“এই জনয ভাস্তবর বনযা নাস্তম, শকন্তু বালুর মস্তধ্য শুশষয়া যায়; ততস্তজর স্ফুশলে পস্তড়, শকন্তু ইতেত
সামানয তধ্াৌঁয়া জাগাইয়া শনশবয়া যায়। এইজনয মহৎ তচষ্টা বৃহৎ তচষ্টা হইয়া উস্তঠ না এবাং মহাপুরুষ
তদ্স্তির সবতসাধ্ারস্তণর অক্ষমতাস্তক সমুজ্জ্বল ভাস্তব সপ্রমাণ কশরয়া শনবতাণ লাভ কস্তরন।”
আস্তলাচয ‘শিবাজী ও গুরুস্তগাশবন্দ শসাংহ’ প্রবস্তি তদ্খা যায় রবীন্দ্রনাি সমকালীন রাজনীশতর প্রসেস্তকও তুস্তল
ধ্স্তরস্তছন। শিবাজীর পািাপাশি গুরুস্তগাশবন্দ শসাংস্তহর উত্থান, কমতপ্রবণতা, উৎসাহ , শবরাংসা ও বযিততা
রবীন্দ্রশচত্তস্তক শবচশলত কস্তর ততাস্তল। শিবাজীর সম্বস্তি কশবগুরু একই মস্তনাভাব তপাষণ কস্তরন । তাই
প্রবিশটর পশরবশধ্তত অাংস্তি শতশন শলস্তখস্তছন :
“তকবল আঘাত পাইয়া, ক্রুি হইয়া, অশভমান কশরয়া, তকাস্তনা জাশত বস্তড়া হইস্তত, জয়ী হইস্তত পাস্তর
না- যতক্ষণ তাহার ধ্মতবুশির মস্তধ্যই অখণ্ডতার তত্ত্ব কশরবার স্থান না পায়, যতক্ষণ শমলস্তনর িশক্ত
তকান মহৎ ভাস্তবর অমৃতরস্তস শচরসঞ্জীশবত হইয়া সকল শদ্ক শদ্য়াই অন্তস্তর বাশহস্তর তাহাস্তক এক
কশরবার অশভমুস্তখ না লইয়া যায়, ততক্ষণ পযতন্ত বাশহস্তরর তকাস্তনাও প্রশতভািালী বযশক্তশবস্তিস্তষর
তকাস্তনা বীরস্তত্বই তাহাস্তক দ্ৃঢ় ঘশনষ্ঠ, তাহাস্তক সজীব সস্তচতন কশরয়া তুশলস্তত পাস্তর না।”
রবীন্দ্রনাি মূলত মানবতার সস্তে ধ্মতীয় সঙ্কীণততার িস্তে মানবতাস্তকই স্বীকৃশত ও প্রশতষ্ঠা শদ্স্তয়স্তছন। শিবাজীর
শনস্তজর এই দ্ৃশষ্টভশেস্তক শতশন উপস্থাপন কস্তরস্তছন কাবযনাস্তটয।‘সতী’ কাবযনাস্তটযও তার প্রমাণ আস্তছ।
অমাবাই যবন স্বামীর েী । অমাবাই এর শপতা ধ্স্তমতর সাংস্কাস্তর, জাত-পাস্ততর সঙ্কীণততায় গণ্ডীবি । তাই তস
তার শপতার মস্তনর সঙ্কীণততায় বস্তলস্তছ:
“যবন ব্রাহ্মণ
তস তভদ্ কাহার তভদ্ ? ধ্স্তমতর তস নয়।” ২১
‘সতী’ কাবযনাস্তটযর িীস্তষত উশেশখত হস্তয়স্তছ- ‘শমস মযশনাং সম্পাশদ্ত নযািনাল ইশণ্ডয়ান অযাস্তসাশসস্তয়িস্তনর
পশত্রকায় মারাঠী গািা সম্বস্তি অযাকওয়ািত সাস্তহব রশচত প্রবিশবস্তিষ হইস্তত বশণতত ঘটনা সাংগৃহীত।’ মারাঠী
গািা অবলম্বস্তন রশচত এই কাবযনাস্তটয শবনায়ক রাও চশরত্রশট রবীন্দ্রনাি অতযন্ত উজ্জ্বল কস্তর এৌঁস্তকস্তছন।
তলাকধ্মত ও শনতয ধ্স্তমতর শবস্তরাধ্ এই সমস্তয় রবীন্দ্রনািস্তক আস্তলাশড়ত কস্তরশছল। যার উপাদ্ান শতশন
তপস্তয়স্তছন মারাঠী গািার মস্তধ্য। ‘প্রশতশনশধ্’ কশবতায় রবীন্দ্রনাি স্পষ্টতই শিবাজী ও তাৌঁর গুরু রামদ্াস্তসর
প্রসে সুশচশত্রত কস্তরস্তছন। কশবতাশটর শিস্তরানাস্তম রবীন্দ্রনাি শলস্তখস্তছন, “অযাকওয়ািত সাস্তহব কস্তয়কশট
মারাঠী গািার তয ইাংরাশজ অনুবাদ্গ্রন্থ প্রকাি কশরয়াস্তছন তাহারই ভূশমকা হইস্তত বশণতত ঘটনা গৃহীত ।
শিবাজীর তগরুয়া পতাকা ‘ভস্তগায়া তেণ্ডা’ নাস্তম খযাত ।” রশবজীবনীকার প্রিান্তকুমার পাল শলস্তখস্তছন:
“তবাম্বাই প্রস্তদ্ি তমজদ্াদ্া সস্ততযন্দ্রনাস্তির কমতস্থল হওয়ার ফস্তল মহারাস্তষ্ট্রর শবশভন্ন অিল সম্পস্তকত
প্রতযক্ষ অশভজ্ঞতা এবাং তসখানকার জীবনযাত্রা ও ইশতহাস সম্পস্তকত একটা তমাটামুশট জ্ঞান
রবীন্দ্রনাস্তির শছল। তস্তব বততমান সমস্তয় পুনার হতযাকাণ্ড, শিবাজী ও আফজল খা-শবষয়ক বক্তৃতার
জনয শতলস্তকর কারাবাস, তাৌঁর মুশক্তর জনয অিত সাংগ্রস্তহর প্রয়াস্তসর সস্তে যুক্ত িাকা প্রভৃশত কারস্তণ
শতশন হয়স্ততা শবস্তিষ কস্তর মারাঠী ইশতহাস্তসর প্রশত আকৃষ্ট হস্তয়শছস্তলন। ‘প্রশতশনশধ্’ কশবতাশট তারই
ফল রূস্তপ গণয করা তযস্তত পাস্তর।” ২২
Volume-X, Issue-V

October 2022

52

রবীন্দ্র মনীষায় রাজ তপস্বী শিবাজী.......

রাজীব চন্দ্র পাল

এই কশবতায় রবীন্দ্রনাি শিবাজীর গুরুভশক্তর দ্ৃষ্টান্তস্তক মহত্তর ভূশমকায় উপস্থাশপত কস্তরস্তছন। গুরু
রামদ্াস্তসর কাস্তছ শনস্তজর সমে রাজয শদ্স্তয় শদ্স্তত শতশন কুশেত হন শন। গুরু তাৌঁস্তক পরীক্ষা করার জনয
শভখারীর তবি ধ্ারণ কশরস্তয়স্তছন, আবার রাজয ও রাজধ্ানী শফশরস্তয় শদ্স্তয়স্তছন। শিবাজীর তযাগ শতশতক্ষার
দ্ৃষ্টান্ত প্রশতষ্ঠাই এখাস্তন কশবর মূল উস্তেিয। তাই কশবর অশঙ্কত শিবাজী বস্তলস্তছন:
“নৃপশতর গবত নাশি
কশরয়াছ পস্তির শভক্ষুক প্রস্তুত রস্তয়স্তছ দ্াস, আস্তরা শকবা অশভলাষগুরু কাস্তছ লব গুরু দুখ।” ২৩
‘প্রশতশনশধ্’ কশবতার প্রসস্তে পূস্তবত উশেশখত ‘আদ্িত প্রশ্ন’ রচনাাংস্তি রবীন্দ্রনাি শিবাজীর উস্তেখ কস্তরস্তছন।
আদ্িত প্রশ্ন কয় ধ্রস্তনর হওয়া উশচত তার দ্ৃষ্টাস্তন্ত শতশন ‘প্রশতশনশধ্’ কশবতায় কশবর শপ্রয় শিবাজীর কিা
বস্তলস্তছন:
“এ কশবতায় শিবাজীর প্রশত তাৌঁহার গুরু রামদ্াস্তসর উপস্তদ্স্তির মমত বযাখযা কস্তরা” ২৪
এরপর আবার উস্তেখ করস্তত হয় ‘শবচারক’ কশবতাশট। পশণ্ডত িম্ভুচন্দ্র শবদ্যারত্ন প্রণীত ‘চশরতমা’ তিস্তক
কাশহশন শনস্তয় রবীন্দ্রনাি কশবতাশট শলস্তখস্তছন। এখাস্তনও শতশন মারাঠা ইশতহাসস্তক তুস্তল ধ্স্তরস্তছন।
পস্তরাক্ষভাস্তব শিবাজীর প্রেন্ন ইশেত এখাস্তন রস্তয়স্তছ রঘুনাি রাও ও নযায়াধ্ীি রামিােীর মাধ্যস্তম নযায়
ধ্মতস্তকই প্রশতষ্ঠা করস্তত তচস্তয়স্তছন কশব। ‘কিা’ কাস্তবযর ‘পণরক্ষা’ কশবতাশটস্তত রবীন্দ্রনাি মারাঠা ইশতহাস্তসর
সস্তে রাজপুত কাশহশনস্তক এক কস্তর শদ্স্তয় রাজস্থান কাশহশনর সস্তে শিবাজী তিা মারাঠাজাশত কশবতাশটস্তত
প্রাধ্ানয তপস্তয়স্তছ। সখারাম গস্তণি তদ্উস্কস্তরর ‘ঐশতহাশসক পত্রাবলী’ নাস্তম প্রবস্তির পত্রগুস্তলা পাঠ কস্তর
রবীন্দ্রনাি যা শলস্তখস্তছন তসখাস্তনও শিবাজীর প্রসস্তে মারাঠা জাশত ও স্বস্তদ্ি তিা ভারতবষতস্তক একসূস্তত্র
তগৌঁস্তি ততালার কিাই বস্তলস্তছন। শিবাজীর আদ্স্তিত অনুপ্রাণীত রবীন্দ্রনাি এখাস্তন বস্তলস্তছন :
“প্রধ্ান লস্তক্ষযর শবষয় এই তয মারাঠা রাজত্বকাস্তল পত্র বযবহাস্তরর ভাষা মারাঠী এবাং
রাজপুরুষশদ্স্তগর পদ্বী সাংস্কৃত নীশতিাে হইস্তত গৃহীত। ইহা হইস্তত শিবাজীর প্রশতভার পশরচয়
পাওয়া যায়। স্বজাশতস্তক সর্ব্তস্ততাভাস্তব স্বাধ্ীন করাই তাৌঁহার উস্তেিয শছল। তকবল রাষ্ট্রীয় স্বাধ্ীনতা
নস্তহ, ভাষার স্বাধ্ীনতা, আচাস্তরর স্বাধ্ীনতা, মস্তনর স্বাধ্ীনতা তাৌঁহার আকাঙ্ক্ষার শবষয় শছল। যাবতীয়
বনযা প্লাবন হইস্তত স্বজাশতস্তক তাৌঁহারা প্রাচীন মহস্তত্ত্বর তীর তুশলয়া লইবার তচষ্টা কশরস্ততশছস্তলন।
তাৌঁহাস্তদ্র রাজত্ব তয একটা খাপছাড়া ভুৌঁইস্তফাৌঁড় আকশস্মক উৎপাত, এরূপ ভাবনা তাৌঁহাস্তদ্র পস্তক্ষ
অিাশন্তক- তসই জনয তাৌঁহারা সর্ব্তপ্রযস্তত্ন প্রাচীন স্বজাতীয় মহৎ আদ্স্তিতর সশহত আপনাশদ্গস্তক
আবি কশরয়া একশট ধ্রুব প্রশতষ্ঠার উপর আপন তগ রব স্থাপন কশরস্তত প্রয়াসী হইয়া শছস্তলন। প্রভুত্ব
লাস্তভর তচষ্টা মারাঠী ইশতহাস্তসর প্রধ্ান তগ রব নস্তহ, শকন্তু এই নববীর সম্প্রদ্াস্তয়র মস্তধ্য একশট বৃহৎ
ভাস্তবর অভুযত্থান স্বজাতীয় আদ্িতলাস্তভর জনয জাগ্রত হৃদ্স্তয়র প্রবল আস্তবগ - ইহাই শ্রিার সশহত
লক্ষয কশরবার শবষয়।”২৫
বস্তুতপস্তক্ষ রবীন্দ্র ভাবনার জগস্তত শিবাজী অতযন্ত উচ্চ স্থাস্তন প্রশতশষ্ঠত। রবীন্দ্রনাি ও শিবাজীর প্রসে
উত্থাপন নানা জায়গায় শবশক্ষপ্তভাস্তব হস্তয়স্তছ তাই রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র রচনাবলী এবাং প্রাসশেক তিযাশদ্র
(তিযসূত্র অাংস্তি উস্তেশখত) সহায়তায় এই আস্তলাচনার সূত্রপাত। তদুপশর শিবাজী ও রবীন্দ্রনাি সম্বস্তি
এযাবৎ কাল পযতন্ত নানা ভ্রাশন্ত প্রচশলত রস্তয়স্তছ। তাই শবষয়শট শনস্তয় আবারও আস্তলাচনা করার অবকাি
তিস্তকই যায়। প্রকৃতপস্তক্ষ রবীন্দ্রনাি এত শবেৃত ও বযাপক তয, তার সামশগ্রক মূলযায়ন করা সম্ভব নয়। তবুও
স্বল্প পশরসস্তর শবষয়শট এখাস্তন উপস্থাশপত হল।
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