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ভানফধভম  আধযাত্মিওতা : উত্মনলদ কীতা এফং ফাইবফবরয  
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অধযাও, ফাংরা ত্মফবাক, ত্মফবফওানন্দ ত্মভন ভাত্মফদযার, চঘতনযুয, রত্মদা, ূফম মভত্মদনীুয 

Abstract 

Great creators always arrive at the same path of truth. The two august souls,  Leo Tolstoy 

and Rabindranath Tagore always found the  Almighty in humanity.  These two great minds 

enlightened their hearts in the spiritual light of the holy scriptures like Upanishad, Gita, 

Bible etc. To both of them Jesus Christ was the God- missive angel of salvation of humanity. 

Lord Jesus was the human child in their creations. Upanishad was the heart's cogitation of 

Rabindranath. Gita always enthused Rabindranath. Both Tolstoy and Rabindranath 

nurtured in their heart the spiritual idealism of Lord Buddha and Jesus Christ. In his iconic 

novel, 'War and Peace', Tolstoy craved for the eternal peace. He had the strong belief that 

the God exists in the heart of human being. He wrote, 'The kingdom of God is within you.' 

On the other hand, like the ancient Indian Upanishadic monk, Rabindranath thought that 

the eternal soul dwells in the minds of humanity. Both were in favour of the desire of 

selfless devotion. The essence of the Gita, Bible and Upanishad illuminate the significance 

of the creations of both Tolstoy and Rabindranath. These two reverend souls bathed in the 

holy water of the sacred land of spirituality. Both Tolstoy and Rabindranath were ageless 

creators. 

Key Notes : Tolstoy, Rabindranath, Bible, Upanishad, Gita, Christ, The Kingdom of God 

is within you, The pathway of life, Hindu Philosophy, War and Peace, Manusher 

Dharma.    

।।এও।। 

 ―The Kingdom of God cometh not with outward show; neither shall they say, Lo here! Or, 

Lo there! for behold, the kingdom of God is within you.‖ 
(১) 

 -  বকফাবনয যাচয ফাইবয দৃযভান 

ন। ওী অদ্ভুত! মতাভায ত্মনবচয হৃদবই যববঙ বকফাবনয যাচয। এওথা টরস্ট ত্মরবঔবঙন তাাঁয ‗The 

Kingdom of God is within you.’ “ গ্রবে।  

    অযবে যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ‘ধভম’ গ্রবেয ‘ধভমপ্রঘায’ প্রফবে ত্মরবঔবঙন “ ‚ভনুলযবেয ভস্ত ভাতযগুত্মরই 

ুযাতন এফং ‘ঈশ্বয আবঙন’ এওথা ুযাণতভ।… মতলাবভবফল ব্রহ্মবরাবওা মমলাং তবা ব্রহ্মঘমমং মমলু তযং 

প্রত্মতত্মিতম্। এই মম ব্রহ্মবরাও  - অথমাৎ মম ব্রহ্মবরাও ফমত্রই যত্মাবঙ “ ইা তাাঁাবদযই, তযা মাাঁাবদয, 
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ব্রহ্মঘমম মাাঁাবদয, তয মাাঁাবদয ভবধয প্রত্মতত্মিত। ঋতুই তযা, তযই তযা, শ্রুত তযা, ইত্মন্দ্র ত্মনগ্র 

তযা, দান তযা, ওভম তযা‛। 
(২) 

  

    ভওাবরয দুই ভাস্রষ্টা এওই তযবথ উনীত ববঙন। দুই স্রষ্টাই ঈশ্বযবও ঔুাঁবচবঙন ভানফতা  

ভনুলযবেয ভবধয। দুই স্রষ্টা আন আন অন্তযবও আবরাত্মওত ওবযবঙন উত্মনলদ-কীতা- ফাইবফর এফং 

আধযাত্মিওতায আবরাবও। ভাভানফ খ্রীষ্ট এফং ফুদ্ধ দু’চবনয চীফন  ৃত্মষ্টবও ত্মফত্র ওবযবঙন।  

।। দুই ।। 

    টরস্টবয ওাবঙ খ্রীষ্ট াোৎ ঈশ্বয। আয যফীন্দ্রনাবথয ওাবঙ খ্রীষ্ট ভাভানফ। টরস্টবয ‘The 

Kingdom of God is Within You‟ - গ্রেত্মট প্রওৃতবে খ্রীষ্ট ত্মচজ্ঞাায কবীযতভ অনুধযান। খ্রীষ্টফাণী 

টরস্টবয অনুত্মেৎু প্রজ্ঞাবও আবরাত্মওত ওবযত্মঙর। মীশুয ভানফবপ্রবভয স্বরূ ফাইবফবর উত্মিত্মঔত আবঙ। 

ধনফাবনযা দান ওযবঙন। বাণ্ডাবয আন আন দান মযবঔবঙন। আয এওচন দীনীনা ত্মফধফা যভণী বাণ্ডাবয 

যাঔবঙন ত্মত্মও া। মীশুয উবদ, দত্মযদ্র ত্মফধফা ওবরয মথবও মফত্ম দান ওযবরন। মওননা ওবরই 

আন আন ধন মথবও ত্মওঙ ু ত্মওঙু ধন দান ওবযবঙন। অযবে দত্মযদ্র যভণী অনটন বে তাাঁয মফাঁবঘ 

থাওায ভূ ম্বর দান ওবযবঙন।
(৩)

 “ ব্রাতয যভণীয ওাবঙ আবঙ ভানফধবভময ত্মিওানা। ঈশ্বযবপ্রভ  

ভানফবপ্রভ ভাথমও ব বি। ঈশ্বযবপ্রবভ ত্মমত্মন অফকান ওবযন, মই ফযত্মি ত্মফনষ্ট ন না, ত্মতত্মন অনন্ত 

চীফবনয আস্বাদ রাব ওবযন। প্রবু মীশু ভানফবপ্রবভয ভবধযই অনন্ত চীফবনয োন ত্মদববঙন। ত্মমত্মন অনন্ত 

চীফন রাব ওবযন ত্মতত্মন ঈশ্ববযয ুত্র, ত্মতত্মন ভৃতুয মথবও চীফবনয বথ মাত্রা ওবযন । টরস্ট তাাঁয ‘The 

Kingdom of God is Within you‟ গ্রবে ত্মরবঔবঙন “ ‚The Kingdom of heaven suffereth 

Violence, and the Violent take it by force.”
(৪)

 এওথা ত্মিও, বকফাবনয যাবচয ম ত্মংায মওান স্থান 

থাবও না। টরস্ট ত্মরঔবরন ঈশ্ববযয স্বরূ উরত্মিয ওথা। ত্মরঔবরন, মঘতনায অগ্রকভবনয ওথা। উি গ্রবে 

টরস্ট আবযা ত্মরবঔবঙন “ ‚And then the kingdom of God would be realized, or at least that 

first Stage of it for which men are ready now by the degree of development of their 

Conscience‛
(৫)

 
  

   টরস্ট এফং যফীন্দ্রনাথ দু’চবনয ওাবঙই খ্রীষ্ট ত্মঙবরন ঈশ্বযবপ্রত্মযত ভানফভুত্মিয দূত। দু’চবনই খ্রীবষ্টয 

চীফন  ফাণীয ত্মফত্র ণুযচবর অফকান ওবযবঙন। যফীন্দ্রনাথ ত্মযণত ফব ইউবযা ভ্রভণ ওবযবঙন। 

তীথমমাত্রী যফীন্দ্রনাথ মীশুবও ভানফুত্র ফবর ত্মঘত্মিত ওবযবঙন। বকফাবনয অত্মস্তে মতা ভানুবলয ভবধযই। 

যফীন্দ্রনাবথয ইউবযা মাত্রায ওাযণ ভানুবলয ঈশ্ববযয অনুোন। খ্রীষ্টবও নতুন ওবয চানা। আভাবদয 

ফাংরাবদবয অমাত্রা অবফরা াাঁত্মঘ ত্মটওত্মটত্মওয উৎাবত াাঁত্মপব িা যফীন্দ্রনাথ ফড় ৃত্মথফীয আভন্ত্রণ গ্রণ 

ওবযবঙন। ইউবযাব ভানুবলয ঈশ্ববযয অন্তবযয আিাবও অনুোন ওযবত মঘববঙন। মঘববঙন 

ভানফািায তযভূত্মতম মদঔবত। ইউবযাবয আধযাত্মিও ত্মিয ত্মযঘ রাব ওযবত মঘববঙন। যফীন্দ্রনাথ 

আটরাত্মিও ভুবদ্র টাইটাত্মনও চাাচডুত্মফয উবিঔ ওবযবঙন। ত্মনত্মিত ভৃতুযয ভুবঔ দাাঁত্মড়ব আবভত্মযওান 

মাত্রীযা ত্মনবচবদয প্রাণযোয চনয ফযাওুরতা প্রওা না ওবয ত্মশু এফং স্ত্রীবরাবওয চীফনযো ওযবত 

মঘববঙন। যফীন্দ্রনাথ মদবঔবঙন, ইউবযাবয ‘অন্তযতয ভানফািায এওত্মট তয ভূত্মতম’মও।
(৬)

 এই আিতযাক 

ম্ভফ ববঙ ভানফুত্র খ্রীবষ্টয হৃদবেত্র মথবও উৎাত্মযত ভানফধবভময ভবেয ওাযবণ। ভগ্র ইউবযাবয 

ভাচবদব মই ভানফতায মওড় ঘাত্মযত ববঙ। যফীন্দ্রনাথ ত্মরবঔবঙন “ ‚ ঔবৃষ্টয চীফনফেৃ ইবত মম 

ধভমফীচ মুবযাবয ত্মঘত্তবেবত্র ত্মড়াবঙ তাাই মঔাবন এভন ওত্মযা পরফান ইা উত্মিাবঙ‛।
(৭)

 

যফীন্দ্রনাথ ‘বথয ঞ্চ’ গ্রবেয ‘মাত্রায ূফমত্র’ প্রফবে আবযা ত্মরবঔবঙন “ ‚ুবযাব মদবয চনয, 
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ভানুবলয চনয, জ্ঞাবনয চনয, মপ্রবভয চনয, হৃদবয স্বাধীন আবফবক, মই দুুঃঔবও, মই ভৃতুযবও আভযা 

প্রত্মতত্মদনই ফযণ ওত্মযবত মদত্মঔাত্মঙ।‛
(৮) 

ভানফুত্র মীশুয অবেলণ মতা ‘তয োবনয তীথমমাত্রা’। অতয 

মত্মযব বতযয োবন - ‘মঘতনায ূণমতয ত্মফওা’। টরস্টবয ভত যফীন্দ্রনাথ ভানুবলয ওরযাণাধনবও 

ভানফধভম ফবর মভবনবঙন। ভনুলযবেয ত্মযূণমতায ভবধযই আধযাত্মিও তযরাবব প্রাী ববঙন। ুতযাং 

যফীন্দ্রনাবথয ইউবযাবয মাত্রা ত্মফপর বত াবয না। 

    আয টরস্ট খ্রীষ্টবও মদফতা ভাবনন,  খ্রীষ্টধবভম দীত্মেত ত্মতত্মন। ধবভময মকাাঁড়াত্মভবও প্রশ্র মদন না। খ্রীবষ্টয 

চীফন এফং ফাণীয ভধয মথবও রাব ওবযবঙন অভূরযযত্ন “ ভানফধভম। স্ববেয ভবধয ধভম ভত্মন্দবযয ঙত্মফ প্রতযে 

ওবযন। মঔাবন প্রবফ ওযায চনয াাময প্রাথমনা ওবযন।  টরস্ট তাাঁয „War and Peace‟ উনযাব 

ত্মরবঔবঙন “ ‚ ..... and aid me to enter that temple of Virtue to a Vision of which I attained in 

my dream‛
(৯)

 টরস্ট খ্রীবষ্টয হৃদবেত্র মথবও উত্মিত ভানফতা  ভনুলযবেয মচযাত্মতবত মধৌত ব 

ত্মনবচবও ত্মফত্র ওবযন। খ্রীষ্ট ত্মত্মঔববঙন, ভানুবলয চীফন আবরাওস্বরূ। অেওাবয ম আবরা ত্মওযণ মদ। 

তাবও অেওায ঢাওবত াবয না –“The text from Gospol : The life was the light of men. And the 

light shineth in darkness; and the darkness Comprehended it not.‛
(১০)  

টরস্ট তাাঁয উনযাব 

ত্মরবঔবঙন, ঈশ্ববযয ন্তান খ্রীষ্ট ৃত্মথফীবত মনবভ এব আভাবদয ফবরবঙন, এই চীফন েত্মণবওয মঔরাখয 

ভাত্র। তা আভযা এবও চত্মড়ব থাত্মও এফং এই চীফবন ুঔ ঔুাঁবচ মফড়াই। ওবরয চনযই প্রাথমনা ওয। 

ফযত্মিয এই চীফন  বতযয মথবও ভত্তয মওান চীফন ফা তয মনই “ ―Christ, the Son of God, Came 

down to earth and told us that this life is but for a moment and is a probation; yet we cling 

to it – and think to find happiness in it‘ ... but Praying for all – higher than that life and truth 

there is no life or truth!‛
(১১) 

 

    অযবে মীশুবও অফরম্বন ওবয যফীন্দ্রনাথ এওত্মট ূণমাঙ্গ প্রফে গ্রে ত্মরবঔবঙন। গ্রেত্মটয নাভ ‘ঔষৃ্ট’। 

গ্রেত্মট খ্রীষ্ট  খ্রীষ্টধভম প্রবঙ্গ এওত্মট ভরূযফান ংওরন গ্রে রূব ত্মফবফত্মঘত। গ্রেত্মট প্রথভ প্রওাত্মত  ২৫ ম 

ত্মডবম্বয ১৯৫৯ খ্রীষ্টাবে। ‘ঔষৃ্ট’ গ্রেত্মট ‘ত্মমশুযত্মঘত’ (২৫ ত্মডবম্বয, ১৯১০), ‘ঔষৃ্টধভম’ (২৫ ত্মডবম্বয, ১৯১৪), 

‘ঔৃবষ্টাৎফ’ (২৫ ত্মডবম্বয, ১৯২৩), ‘ভানফম্ববেয মদফতা’ (২৫ ম ত্মডবম্বয ১৯২৬) “ এই প্রফেগুত্মরয 

ংওরন। এঙাড়া খ্রীষ্ট ত্মফলও ‘ভানফুত্র’ (শ্রাফণ, ১৩৩৯) ওত্মফতাত্মট ‘ুনি’ ওাফযগ্রবেয (যফীন্দ্রযঘনাফরী, 

ুরব ংস্কযণ : ৮ ) অন্তকমত। খ্রীষ্ট ত্মফলও অনয দুত্মট ওত্মফতা ‘ফবড়াত্মদন’ (১৩৩৯) ‘প্রফাী’ ত্মত্রওা (ভাখ, 

১৩৪৬) প্রওাত্মত বর যঘনাফরীয মওাবনা ঔবণ্ড ংওত্মরত  ত্মন। এঙাড়া খ্রীষ্ট ত্মফলও ওত্মফতা ‘ূচারবয 

অন্তবয  ফাত্মবয’ “ ঘারম এণ্ড্রুবচয যত্মঘত ওত্মফতায অনুফাদ। ওত্মফতাত্মট ‘ভাভত্মও’ বত্র (১৩৪৭, আলাঢ় 

ংঔযা) প্রওাত্মত বর যফীন্দ্রযঘনাফরীবত ংওত্মরত  ত্মন। ওত্মফতা দু’ত্মট যফীন্দ্রযঘনাফরীয (রুব ংস্কযণ 

: ১৪) গ্রে “ ত্মযঘব উত্মিত্মঔত আবঙ। মীশু াস্ত্র এফং আঘাযবও ফড় ওবয মদবঔন ত্মন। ভানুলবও ত্মতত্মন ফড় 

ওবয মদবঔবঙন। অস্পৃযবও ত্মতত্মন হৃদব স্থান ত্মদববঙন। ঔষৃ্ট গ্রবেয ‘ত্মমশুঘত্মযত’ প্রফবে যফীন্দ্রনাথ 

ত্মরবঔবঙন “ ‚ভানুলবও এই ভানফুত্র ফবড়া মদত্মঔাবঙন ফত্মরাই ভানুলবও মন্ত্ররূব মদত্মঔবত ঘান নাই। .... 

ত্মতত্মন অস্পৃযবও স্পম ওত্মযবরন, অনাঘাযীয ত্মত এওবত্র আায ওত্মযবরন, এফং াীবও ত্মযতযাক না 

ওত্মযা তাাবও ত্মযত্রাবণয বথ আহ্বান ওত্মযবরন।
(১২)

 

    ঈশ্ববযয প্রওা ভানুবলয হৃদব, ওবভম। যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ‘ঔৃষ্ট’ গ্রবেয ‘ঔৃষ্টধভম’ প্রফবে ত্মরবঔবঙন “ 

‚ঈশ্ববযয মম প্রওা ভানবফ মইত্মটয ভবধয ত্মফবলবাবফ আন অনুবূত্মত প্রীত্মত  মঘষ্টাবও ফযাপ্ত ওযায প্রত্মত 

ঔৃষ্টধবভময রে।‛ 
(১৩)

 ভানফওরযাণবওই খ্রীষ্ট ভানফ ভুত্মিয থ ফবর ভবন ওবযত্মঙবরন। যফীন্দ্রনাথ 
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‘ঔৃবষ্টাৎফ’ প্রফবে ত্মরবঔবঙন “ ‚ ত্মতত্মন মত্মদনওায ওাবরয ফবঘব অঔযাত দত্মযদ্র অবাচনবদয বঙ্গ ওন্ঠ 

ত্মভত্মরব ত্মফবশ্বয অত্মধত্মতবও ফবরত্মঙবরন মম ‘ত্মতা মনাত্ম’ “ তুত্মভ আভাবদয ত্মতা।‛
(১৪)

 ভানুবলয মফাই 

ঈশ্বযবফা। যফীন্দ্রনাথ ফাযফায মওথা ফরবত মবাবরন ত্মন। ‘ভানফম্ববেয মদফতা’ প্রফবে যফীন্দ্রনাথ 

ত্মরবঔবঙন “‚ঔৃষ্টাবনয ধভমফুত্মদ্ধ প্রত্মতত্মদন ফরবঙ “ ভানুবলয ভবধয বকফাবনয মফা ওবযা, তাাঁয চনবফদয 

ত্মনযবেয অেথাত্মরবত, ফস্ত্রীবনয মদব। এই ওথাত্মটই ঔৃষ্টধবভময ফড় ওথা। ঔৃষ্টানযা ত্মফশ্বা ওবযন “ ঔৃষ্ট আন 

ভানফচবেয ভবধয বকফান  ভানবফয এওািতা প্রত্মতে ওবযবঙন।‛
(১৫)

 ভানফভত্মভাই ঈশ্ববযয ভত্মভা। 

ভানুলবও বাই ফবর মডবওত্মঙবরন ত্মতত্মন। ৃত্মথফীফাীয ওাবঙ ভানফবপ্রভ এফং যভত্মতায ফাতমা ত্মতত্মনই 

এবনত্মঙবরন। ত্মওন্তু ত্মকচমায ফাইবয ৃত্মথফী আচ যিাি। বাই বাইবও তযা ওযবঙ। যফীন্দ্রনাথ তাাঁয 

‘ফবড়াত্মদন’ প্রফবে ত্মরবঔবঙন “ ‚ ত্মমত্মন যভত্মতায ফাতমা এবনবঙন ভানফন্তাবনয ওাবঙ “ আয মই ত্মকচমায 

ফাইবয যিাি ব উবিবঙ ৃত্মথফী ভ্রাতৃতযা। .... ত্মতত্মন মডবওত্মঙবরন ভানুলবও যভত্মতায ন্তান ফবর, 

বাইবও ত্মভরবত ফবরত্মঙবরন বাইবয বঙ্গ। প্রাবণাৎকম ওযবরন এই ভানফবতযয মফদীবত।‛
(১৬)

 খ্রীবষ্টয 

ভানফ ভত্মভা দত্মযদ্র-ীত্মড়ত ভানুবলয চনয। আবতময হৃদবও ত্মতত্মন বারফাা বত্মযব তুবরত্মঙবরন। 

যফীন্দ্রনাথ ‘ঔৃষ্ট’ গ্রবেয ‘ঔৃষ্ট’ প্রফবে ত্মরবঔবঙন, (‘ঔৃষ্ট’) ‚আভাবদয চীফনবও ুন্দয উজ্জ্বর ওবযবঙন। ঔৃবষ্টয 

মপ্রযণা ভানফভাবচ আচ মঙাট ফড় ওত প্রদী বালাত্মরববঙ, অনাথ-ীত্মড়তবদয দুুঃঔ দূয ওযফায চবনয তাাঁযা 

অত্মযীভ বারফাা মঢবর ত্মদববঙন। ‛
(১৭) 

আয ‘ুনি’-এয ‘ভানফুত্র’ ওত্মফতা যফীন্দ্রনাথ মদত্মঔববঙন, 

ধভম ভত্মন্দবযয ঙাা দাাঁত্মড়ব ভানুল ভানুলবও তযা ওযবঙ। ত্মনবচয ভৃতুয ত্মদব ভানুলবও বারফাায ওথা 

ফবরবঙন খ্রীষ্ট “ 

ভৃতুযয াবত্র ঔৃষ্ট মমত্মদন ভৃতুযীন প্রাণ উৎকম ওযবরন 

..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 

ছক ছক ওবয উির নযখাতবওয াবত, 

ঔৃষ্ট ফুবও াত মঘব ধযবরন; 

.... ...... ...... ..... ..... ...... 

ভানফুত্র মন্ত্রণা ফবর উিবরন উববম মঘব, 

‘ম ঈশ্বয, ম ভানুবলয ঈশ্বয, 

মওন আভাবও তযাক ওযবর।‛
(১৮)

 

কবীয মফদনা এফং তাা যফীন্দ্রনাথ ফবরবঙন, এওত্মদন মাযা মীশুবও মভবযত্মঙর, তাযা আচ যব মকবঙ 

“ ‘এ মুবক তাযাই চে ত্মনববঙ আত্মচ’।
(১৯)

 আয তুচ্ছতবভয অফভাননা ফযত্মথত যফীন্দ্রনাথ ‘চূারবয 

অন্তবয  ফাত্মবয’ ওত্মফতা ত্মরঔবরন “  

‚আভায এই বাইবদয ভবধয তুচ্ছতবভয প্রত্মত মম ত্মনভমভতা 

ম আভাযই প্রত্মত।‛
(২০)

 

অযবে টরস্ট চানবতন ,আবতময মফা র ঈশ্ববযয মফা। ক্রীতদাবয ভুত্মি ঈশ্ববযয ূচা। 

ঈশ্ববযয ওাবঙ মৌাঁঙবত বর প্রবাচন ত্মফশ্বা  আিশুত্মদ্ধ। যভ প্রজ্ঞা মওফর ফুত্মদ্ধয উয প্রত্মতত্মিত ন। 

অন্তবযয মই আবরাওত্মঔা মাবও ত্মফবফও ফবর, মাবও ঈশ্বয আভাবদয হৃদব ফন ওবযবঙন। টরস্ট তাাঁয 

‘War and Peace‘ উনযাব ত্মরবঔবঙন “ ―The highest wisdom is not founded on reason alone 

.....and so before one can know, it is necessary to believe and to perfect one‘s self. And to 

attain this end, we have the light called conscience that God has implanted in our souls.‛
(২১)
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 ঈশ্বযবও ঔুাঁবচবঙন টরস্ট। ঈশ্বয ত্মফশ্বাী ভাভানফবদয ফাণীয ঘভৎওায ংওরন তাাঁয ‗The 

Pathway of Life‘ গ্রেত্মট। ভান ত্মঘন্তাীর ভানুলবদয ঈশ্বয বাফনায াযাৎায উি গ্রেত্মট। খ্রীষ্ট ভানফ 

ওরযাবণয চনয ত্মনবফত্মদত প্রাণ। তাাঁয চীফনই তাাঁয ফাণী। ভান ত্মেও ত্মতত্মন। টরস্ট ত্মরবঔবঙন “ “ To 

know God is possible only within oneself. Until you find God within yourself, you will 

nowhere find him. 

 There is no God for him who cannot find Him within himself.‛
(২২)

 টরস্টবয 

াযাচীফবনয ঈশ্বয াধনায ংওত্মরত উায ‗The Pathway of Life‘। ভগ্র ভানফচাত্মতবও তাাঁয ভান 

উৎকম উি গ্রেত্মট। 

।। ত্মতন ।। 

 ত্মর টরস্ট (১৮২৮- ১৯১০) এফং যফীন্দ্রনাথ (১৮৬১- ১৯৪১) াভানয আবক বয চে ভৃতুয বর 

দু’চবনই এওই মুবকয মুকেয স্রষ্টা। ৃত্মথফীয দুই মশ্রি ভানফ মপ্রত্মভবওয চে ভৃতুযয চনওটয আয মাই মাও 

না মওন মুবকয এওত্মট আবরাত্মওত অধযাবও ত্মঘত্মিত ওযবত াাময ওবযবঙ। ঈশ্বয াধনায স্বরূ োবন 

টরস্ট মমভন বাযতী ধভমাস্ত্র অধযন ওবযবঙন ত্মিও মতভত্মন যফীন্দ্রনাথ উত্মনলদ “কীতা এফং বাযতী 

ধভমদমবনয কবীযতভ উরত্মিয স্তবয মৌাঁবঙত্মঙবরন। টরস্ট চেূবত্র খ্রীষ্টান। আভতুৃয খ্রীষ্ট ধবভময প্রত্মত 

শ্রদ্ধাীর ত্মঙবরন। ত্মওন্তু ধবভময ত্মফলব তাাঁয মওান ংওীণম মকাাঁড়াত্মভ ত্মঙর না। াফমচনীন ভানফধবভময োনী 

ত্মঙবরন টরস্ট। ৃত্মথফীয ভস্ত ভান ধভমত্মেওবদয চীফন  ফাণীয াযাৎায ত্মতত্মন ংওরন ওবযত্মঙবরন। 

এও উদায ভানফবপ্রত্মভও ত্মমত্মন খ্রীষ্ট, ফুদ্ধ, ত্মন্দুদমন এফং ভম্মবদয ফাণীয াযাৎায ংওত্মরত ওবযত্মঙবরন। 

‘The Pathway of Life‘ মই ত্মফযর আধযাত্মিও মঘতনা ত্মি গ্রে। টরস্টবয ফহু িনািবনয পবর 

উরি ঈশ্বয োবনয ত্মফত্র ংওরন গ্রে এত্মট। আয তাাঁয ‗ The Kingdom of God within You‘ 

(বকফাবনয যাচয মতাভায আন অন্তবয) গ্রবে ভানুল এফং ঈশ্ববযয োন ত্মদববঙন টরস্ট। ঈশ্ববযয 

অফস্থান আয মওাথা ন, আবঙ মওফর ভানুবলয অন্তবয। স্ববকময অফস্থান ভানুবলয হৃদবূত্মভ। 

    অযবে যফীন্দ্রনাথ চেূবত্র ত্মনলত্মদও ত্মযভণ্ডবর ফড় ব উবিবঙন। উত্মনলদ যফীন্দ্রনাবথয 

অন্তবযয অনুধযান। কীতায ওভমাধনা, প্রাঘীন বাযতী ঋত্মলবদয উত্মনলবদয ভবন্ত্র ব্রহ্মফাদ, ঈশ্বয এফং 

অধযাি দমন, ভানফ মপ্রভ যফীন্দ্রনাবথয ভানফ ধভমবও উচ্চতভ আদমবফাবধ মফাঁবধ ত্মদবত্মঙর। ত্মফবলত 

যফীন্দ্রনাবথয ত্মতা ভত্মলম মদবফন্দ্রনাবথয ত্মনলত্মদও ত্মঘন্তায উত্তযাত্মধওায ফন ওবযত্মঙবরন ত্মতত্মন। মফদান্ত 

দমবনয াাাত্ম ফাউর ঙ্গীত এফং চফষ্ণফ দমন যফীন্দ্রনাবথয ধভমবফাধবও উচ্চতয ুয তাৎবমম মফাঁবধ 

ত্মদবত্মঙর। ত্মওন্তু যফীন্দ্রনাবথয ভানফধভম মওফর ত্মন্দুবদয ধভমাবস্ত্রই ীভাফদ্ধ ত্মঙর না। যফীন্দ্রনাথ ঈশ্বযবও 

ঔুাঁবচবঙন ভানুবলয হৃদব। যফীন্দ্র “ ভানফবপ্রভ ভানফ ভাবচয ত্মফস্তৃত প্রান্তবয প্রফধমভান ীত্মরত চীফবনয 

রাফবণয বযুয। যফীন্দ্রনাবথয ভানফধবভময ভবধয াফমচনীন ভানফধবভময উৎ োন ওযা ম্ভফ। তাাঁয 

ভানফধভমবও ুষ্ট ওবযবঙ খ্রীষ্ট “ ফুদ্ধ- রারন প্রবৃত্মত ধভম প্রবণতায চীফন এফং ফাণী। যফীন্দ্রনাবথয ভানফ 

ফন্দনা মথাথমই ত্মফশ্বভানফ ফন্দনা। ওত্মফয ভানফধভম আন্তচমাত্মতও ভানফ চূা। খ্রীবষ্টয াাাত্ম ফুদ্ধবদবফয 

প্রত্মত যফীন্দ্রনাথ তাাঁয প্রণাভ “প্রণত্মত ত্মনবফদন ওবযবঙন। ওত্মফয যঘনায অবনওঔাত্মন ত্মযয চুবড় আবঙন 

বকফান ফুদ্ধ। ‘ত্মযবল’ ওাফযগ্রবেয ‘ফুদ্ধবদবফয প্রত্মত’, ‘নফচাতও’ ওাফযগ্রবেয ‘ফুদ্ধবত্মি’  

‘ফুদ্ধচবোৎফ’, ‘বাযতফলম’ গ্রবেয ‘ধম্মদং’ ‘াত্মন্তত্মনবওতন’ গ্রবেয ‘ব্রহ্মত্মফায’ প্রবৃত্মত যঘনায ুষ্পাঞ্জত্মর 

ত্মদব ওত্মফ ফুদ্ধচূা াঙ্গ ওবযবঙন। যফীন্দ্রনাবথয ভানফধভম ঋত্মলওল্প ভূত্মতম রাব ওবযবঙ। যফীন্দ্রনাবথয 

ধভমত্মঘন্তা ত্মফলও প্রফেগুত্মর মথাথমই ভাওত্মফয াবতয প্রফে। ওত্মফয ভানফধভম ত্মফলও প্রফেগুত্মর র ‘ধভম’ 
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গ্রবেয ‘উৎফ’, ‘ভনুলযে’, ‘ধবভময যর আদম’, ‘প্রাঘীন বাযবতয  ‚এওুঃ’, প্রাথমনা’, ‘ধভমপ্রঘায’, ‘ফলমবল’, 

‘নফফলম’, ‘উৎবফয ত্মদন’, ‘ান্তং ত্মফভবৈতম্ ’ প্রবৃত্মত। এঙাড়া ‘াত্মন্তত্মনবওতন’ গ্রবেয ‘উত্মত্তিত চাগ্রত’, 

‘অং’, ‘আিায প্রওা’, ‘তযবও মদঔা’, ‘বূভা’, ‘াঁ’, ‘প্রাণ  মপ্রভ’, ‘আশ্রভ’, ‘তবাফন’, ‘ত্মফশ্ববফাধ’ 

প্রবৃত্মত ুত্মরত্মঔত  প্রফেগ্রেগুত্মরবত যফীন্দ্রনাবথয ভানফধবভময াযৎায তাৎমমভত্মণ্ডতরূ রাব ওবযবঙ। 

এঙাড়া যফীন্দ্রনাথ ‘ভানুবলয ধভম’ গ্রবেয ‘ভানুবলয ধভম’, ‘ভানফতয’ প্রফবে  ভানফধবভময স্বরূ তাৎমম 

পুত্মটব তুবরবঙন। আয ‘ঞ্চ’ গ্রবেয ‘ধবভময নফমুক’, ‘ধবভময অথম’, ‘ধভমত্মো’, ‘ধবভময অত্মধওায’, ‘আভায 

চকৎ’ প্রবৃত্মত গ্রবে ভানফধবভময মওড় অনুোন ওবযবঙন। আয ‘ত্রুট’ ওাফযগ্রবেয ‘বনবযা’  ‘মলাবরা’ 

ংঔযও ওত্মফতা, ‘ত্মযবল’ ওাফযগ্রবেয ‘ধভমবভা’ ওত্মফতা প্রবৃত্মত যঘনা তযোনী যফীন্দ্রনাথ ভানফধবভময 

াশ্বত তয “ ভঙ্গর এফং ওরযাবণয অনুোন ওবযবঙন। অধযাি তয রাববয ভধয মথবওই ভানুল উেতয 

‘ভানফ’ ব বিন। ভানুবলয ভনুলযে অচমন এফং ফমভানত্মফও মঘতনাই ফযত্মিবও চফত্মশ্বও উরত্মিবত মৌাঁবঙ 

মদ। ভানুল ঈশ্ববযয ন্তত্মত। টরস্টবয ভত যফীন্দ্রনাথ এই উরত্মিবত মৌাঁবঙত্মঙবরন। ত্মঘন্তবন ভনবন “ 

ভানফ ধবভময উরত্মিবত দু’চবনই ব উবিবঙন ঋত্মল। 

।। ঘায।। 

―And it is equally pitiful and absurd for man to seek blessing without knowing that it 

consists of the very love which is implanted in his own heart.‛
(২৩)

 

                                                          - Krishna : The Pathway of Life: - Leo Tolstoy 
ত্মর টরস্ট তাাঁয ‘The Pathway of Life‘ গ্রবে দূয প্রাঘয বাযতফবলময বকফান ওবৃষ্ণয ভঔুত্মনুঃতৃ ফাণীবও 

ংওত্মরত ওবযবঙন। ভানুবলয হৃদবই মপ্রবভয ফীচ মযাত্মত । ভানফধবভময ায ওথাত্মট ওৃবষ্ণয 

ভুঔত্মনুঃৃত। টরস্ট বাযতী ধভম, দমন এফং আধযাত্মিওতা ত্মফলব ফযাফযই কবীয অনুত্মেৎু ত্মঙবরন। এই 

ংক্রান্ত গ্রে ত্মতত্মন াি ওবযত্মঙবরন। ভানুবলয ‘আত্মভ’ “য প্রওৃত স্বরূ তাৎমম ত্মও? “ এ প্রবেয উত্তয 

টরস্ট মবত্মঙবরন স্বাভী ত্মফবফওানবন্দয ‘যাচবমাক’ গ্রেত্মট বড়।
(২৪)

 বাযতী দমন এফং ত্মফবফওানবন্দয 

যঘনাফরী টরস্ট াি ওবযত্মঙবরন। ভানফ চাত্মতয ভৎ এফং তয আদম টরস্ট বাযতী দমন মথবও 

রাব ওবযত্মঙবরন। বাযতী দমবনয ঈশ্বয, আিা প্রজ্ঞা ভানুল  ধভমী এওতায তে টরস্টবও আপ্লুত 

ওবযত্মঙর। টরস্ট তাাঁয ত্মঘত্মিত্র এফং ডাবত্মযবত এফ ত্মফলবয উবিঔ ওবয মকবঙন। ত্মন্দু দমন টরস্টবও 

মম ওতঔাত্মন প্রাত্মণত ওবযত্মঙর তাাঁয উবিঔ াা মা তাাঁয ‘The Pathway of Life‘ গ্রবে ‘Hindu 

Philosophy‘ “এয উদ্ধৃত্মতবত। টরস্ট ত্মরবঔবঙন “ 

-―If any faith teaches that we must give up this life for life everlasting, it is a false faith. To 

give up this life for life everlasting is impossible, because eternal life is already in this 

life.‛
(২৫)

 

 স্বাভী ত্মফবফওানবন্দয গুরু শ্রীশ্রীযাভওৃষ্ণবদফ যরবাবফ ঈশ্ববযয স্বরূ ফযাঔযা ওযবতন। ঈশ্বয 

াধনায বথয োন ত্মতত্মন ত্মদবত্মঙবরন। টরস্ট তাাঁয ‗The Pathway of Life‘ গ্রবে যাভওৃষ্ণবদবফয 

ফাণীবও ংওত্মরত ওবযবঙন “ ―When rain water flows from the roof – gutter, it seems to us as 

though it came from it. But rain, indeea falleth from above. Even so with the teachings of 

wise men and holy : We think that the teachings come from them, but they proceed from 

God.‛
(২৬)

 

 ‘শ্রীভদ্ভকফদ্গীতা’য তৃতী অধযাব বকফান ওৃষ্ণ অচুমনবও ত্মনুঃঙ্গ ব ওভম ওযায উবদ 

ত্মদববঙন। ত্মওন্তু মই ওভম মবজ্ঞয বঙ্গ ম্পৃি “ ‘মজ্ঞাথমাৎ ওম্মম’।
(২৭) 

 মবজ্ঞয অে অবযয েুত্মেফৃত্মত্তয 
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প্রবাচবন রাবক। মবজ্ঞয অবে মদফতা এফং ভানুল যস্পয তৃত্মপ্ত রাব ওবযন। মবজ্ঞ ভানফ ওরযাবণয ভত 

ভত্তভ অবীষ্ট ুযবণয উবেয ত্মনত্মত আবঙ। মজ্ঞ স্বাথমূনয যাথময ওভম। ভানফপ্রীত্মতয উবেয যত্মেত  

মজ্ঞ ওবভম। কীতায তৃতী অধযাবয ১৩ ংঔযও মলাবও ফরা ববঙ মাযা মবজ্ঞয অভৃত (অে) মবাচন 

ওবযন, তাযা ওর প্রওায া মথবও অফযাত্মত ান। প্ক্োন্তবয মাযা মওফর ত্মনবচয চনয অে াও ওবযন, 

তাযা মওফর া মবাক ওবয থাবওন “ 

‚মজ্ঞত্মষ্টাত্মনুঃ বন্তা ভুঘযবন্ত র্ব্মত্মওত্মিবলুঃ। 

বুঞ্জবত মত েখং াা মম ঘন্তযািওাযণাং‛।
(২৮) 

 ইংবযচীবত এওত্মট ওথা আবঙ “ ‘Bread Labour‘- রুত্মটয চনয ভচুযী। কােীত্মচ প্রত্মতে রূব 

গুচযাটীবত ‘চাত মভনৎ’ েত্মট ফযফায ওবযবঙন। টরস্ট ফবরবঙন- ‚ত্মনবচয মবটয বাবতয চনয মম 

প্রবতযও ভনুবলযযই ভচুত্ময ওযা উত্মঘত , যীযবও ঔাটাইা ঔাটাইা ত্মিষ্ট ওযা উত্মঘত, ইাই ঈশ্ববযয 

ত্মনভ।‛
(২৯)

 তীঘন্দ্র কীতায উি মলাবওয ফযাঔযা প্রবঙ্গ ত্মরবঔবঙন “ ‘মম ফযত্মি মজ্ঞ না ওত্মযা ঔা, ম 

ঘুত্মযয অে ঔা। এঔাবন মজ্ঞ অবথম ওাত্মও শ্রভ, অথফা রুত্মটয চনয ভচুযী ঔাটা।‛
(৩০) 

 John Ruskin তাাঁয 

‗Unto this Last‘ গ্রবে ত্মরবঔবঙন—“Labour is the contest of the life of man with an opposite;—

the term ―Life‖ including his intellect, soul, and physical power, Contending with question, 

difficulty, trial, or material force.‛
(৩১)

 আধযাত্মিও তয উরত্মি ওযায চনয ভবয প্রবাচন । 

ভানুল এফং ভাবচয ওরযাণ াধবনয প্রবঘষ্টাই মথাথম ভানফধভম। ভানুলবও ভানুবলয ভত ফাাঁঘবত মঔা। 

টরস্ট তাাঁয ‘ায অযাণ্ড ী’ (War and Peace)-উনযাব মদত্মঔববঙন, যাত্মায ম্রাট চায 

আবরওচাণ্ডায ত্মঘযত্মদন ব্রাতয ভানুলবদয খৃণা ওবয এববঙন। মই ত্মতত্মন ১৮১২ াবর মনবাত্মরবনয 

ত্মফরুবদ্ধ ঘূড়ান্ত মুদ্ধ চবয বয, তাাঁয খবট মকবঙ  ভান ত্মযফতমন। ত্মতত্মন ঈশ্ববযয ওাবঙ আিভমণ ওযবত 

মঘববঙন। ভস্ত েভতা ব্রাতয ভানুলবদয উবেবয ভমণ ওযবত মঘববঙন। ফাাঁঘবত মঘববঙন ভানুবলয 

ভত। ফাাঁঘায ভূরয ত্মতত্মন ফুবছবঙন। আিা  ঈশ্ববযয ওথা ত্মঘন্তা ওবযবঙন ত্মতত্মন। ফাাঁঘায প্রাথমনা ওবযবঙন 

ত্মতত্মন। টরস্ট ত্মরবঔবঙন—―Not unto us, not unto us, but unto Thy Name! I too am a man like 

the rest of you. Let me live like a man and think of my soul and of God.‛
(৩২)

 এই আিা ত্মও? 

‘শ্রীভদ্ভকফদ কীতা’য ত্মৈতী অধযাব আিায স্বরূ ত্মনণমীত ববঙ। কীতায ত্মৈতী অধযাবয ২১ ংঔযও 

মলাবও ফরা ববঙ, যীবযয চে এফং ভৃতুয । ত্মওন্তু আিায চে ভৃতুয মনই, হ্রা ফৃত্মদ্ধ মনই, ত্মযফতমন 

মনই। যীযবও মদঔা মা, ত্মওন্তু আিাবও মদঔা মা না” 

‚মফদাত্মফনাত্মনং ত্মনতযং ম এনম্ চভফযম্ । 

ওথং  ুরুলুঃ াথম ওং খাতত্মত ত্মন্ত ওম্ ।।‛
(৩৩)

 

ভািা কাত্মে টরস্ট বড়ত্মঙবরন। টরস্টবও কবীয বাবফ ফুবছত্মঙবরন ত্মতত্মন। টরস্টবয ত্মফশ্ববপ্রভ কাত্মেত্মচয 

উবয কবীয প্রবাফ মপবরত্মঙর। আিচীফনী গ্রেত্মট কাত্মেত্মচয মরঔা। কাত্মেত্মচ তাাঁয উি আিচীফনী ‗The 

story of my Experiments With Truth‘”গ্রবেয ‘Comparative study of Religions‘ অধযাব 

ত্মরবঔবঙন”‚I made too an intensive study of Tolstoy‘s book‘s. The Gospels in Brief What to 

Do? and other books made a deep impression on me. I began to realize more and more the 

infinite possibilities of universal love.‛
(৩৪)

 ভািাত্মচয চীফবন টরস্টবয প্রবাফ ত্মঙর দুযূ প্রাযী। 

ত্মফবলত টরস্টবয ‘The Kingdom of God is within you‘ গ্রেত্মট বড় কাত্মেত্মচ ত্মফত্মিত  ভুগ্ধ 

বত্মঙবরন।  
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 কাত্মেত্মচ তাাঁয ‗The Story of My Experiment With Truth’”গ্রবে ত্মরবঔবঙন”‚Three 

moderns have left a deep impress on my life and captivated me : Raychandbhai by his living 

contact; Tolstoy by his book, The Kingdom of God is Within you; and Ruskin by his Unto 

This Last.‖
(৩৫)

 

।। াাঁঘ ।। 

‚মওাভাবিত্মত ফভুািব? ওতযুঃ  আিা 

মমন ফা রূং যত্মত, মমন ফা েং ৃবণাত্মত, 

মমন ফা কোনাত্মচঘ্রত্মত, মমন ফাঘং ফযাওবযাত্মত, 

মমন ফা স্বাদু ঘাস্বাদু ঘ ত্মফচানাত্মত।‛
(৩৬) 

--আিা ত্মও? তাাঁয স্বরূ ত্মও? ত্মও প্রওাবয এই আিায জ্ঞানরাব ওযা মা? ‘ঐতবয উত্মনলদ’-এ 

প্রাঘীন ঋত্মলয এই প্রে। উত্মনলবদয ঋত্মলই আিায স্বরূ স্পষ্ট ওবযবঙন। ‘প্রে উত্মনলদ’-এ প্রাঘীন ঋত্মল 

ফবরবঙন, আিায ফত্মত ভানুবলয ত্মঘত্তবেত্র, হৃদাওা”‘হৃত্মদ মাল আিা’
(৩৭)

 আয ‘ঐতবয উত্মনলদ’-এ 

ঋত্মলওত্মফ ফবরবঙন, জ্ঞানী ফযত্মি ব্রহ্মবও রাব ওবযন। অভৃতে প্রাপ্ত ন। এবাবফ ংায মরাবওয উবদ্ধম 

বিন এফং ভুত্মিরাব ওবযন”‚ এবতন প্রবজ্ঞনািনািাবিাওাদুৎক্রভয অভুত্মিন্  স্ববকম মরাবও ফমান্  

ওাভানপ্তবাভৃতুঃ ভবফৎ ভবফৎ।‛
(৩৮)

  

আয টরস্ট তাাঁয ‘ায আণ্ড ী’ (War and peace) গ্রবে ফবরবঙন, ত্মযচ্ছে দৃত্মষ্টবত ত্মনবচয 

অন্তযািায ত্মদবও তাওাবত। ফবরবঙন, ত্মনবচবও ত্মযশুদ্ধ ওবয তুরবত। ফযত্মি ত্মযশুদ্ধ বরই প্রজ্ঞা রাব ওযা 

ম্ভফ”‚Look then at thy inner self with the eyes of the spirit, and ask thyself whether thou 

art content with thyself. … Then change it, purify thyself, and as thou art purified thou with 

gain wisdom. Look at your life, my dear sir.‛
(৩৯)

 

উত্মনলবদ ঈশ্ববযয ওাবঙ েভায প্রাথমনা ওযা ববঙ, াত্মন্তয প্রাথমনা ওযা ববঙ, ‘ভুণ্ডও 

উত্মনলদ’”এ চফত্মদও ঋত্মল মদফতাবদয উবেবয প্রাথমনা ওবযবঙন”ওবণমত্মন্দ্রবয ৈাযা মমন আভযা 

ওরযাণপ্রদ ফাওযই শ্রফণ ওত্ময। ঘেু ইত্মন্দ্রবয ৈাযা মমন ভঙ্গরওয ত্মফলই মদত্মঔ। ভস্ত ফাধা ত্মফবেয মমন াত্মন্ত 

” 

‚াঁ বদ্রং ওবণমত্মবুঃ ৃণুা মদফাুঃ 

বদ্রং বযভােত্মবমমচত্রাুঃ। 

ত্মস্থবযযবস্বস্তুস্টফুাংস্তনূত্মবুঃ 

ফযবভ মদফত্মতং মদাুুঃ।। 

াঁ াত্মন্তুঃ াত্মন্তুঃ াত্মন্তুঃ।
(৪০)

 

 টরস্টবয ‘ায আণ্ড ী’ (War and peace) উনযাব ঈশ্ববযয ওাবঙ প্রাথমনায উবিঔ আবঙ। 

মাযা ভানুলবও খৃণা ওবযন তাবদয চনয  প্রাথমনায ওথা ফবরবঙন ত্মতত্মন। াত্মন্তবত প্রবুয ওাবঙ প্রাথমনায 

আবফদন চাত্মনববঙন। ফানাত্মফীন আবিাৎবকময ওাভনা চাত্মনববঙন। টরস্টবয এই প্রাথমনা উত্মনলদ 

এফং খ্রীবষ্টয চীফন  ফাণীয াযাৎায। 

প্রবু খ্রীবষ্টয ওাবঙ চীফন উৎকম ওবযবঙন নাতাা। ঈশ্ববযয ওাবঙ তাাঁয প্রাথমনা”ফাইবও াত্মন্ত দা, ুঔ 

দা, েভা ওবযা—“Lord God of might, God of Our salvation! … God of our fathers! 

Remember Thy bounteous mercy and loving-kindness…Thou art the Lord and we are Thy 
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people. O Lord, and grant us thy salvation; … and she prayed to God to forgive them all, 

and her too, and to give them all, and her too, peace and happiness.‛
(৪১)

 

।। ঙ ।। 

    ‚বাযতফলম মম াধনাবও গ্রণ ওবযবঙ ম বচ্ছ ত্মফশ্বব্রহ্মাবণ্ডয বঙ্গ ত্মঘবত্তয মমাক, আিায মমাক, অথমাৎ 

ম্পণূম মমাক। মওফর জ্ঞাবনয মমাক ন, মফাবধয মমাক। কীতা ফবরবঙন” 

ইত্মন্দ্রাত্মণ যাণযাত্মযত্মন্দ্রববয যং ভনুঃ। 

ভনন্তু যা ফুত্মদ্ধবমমা ফুবদ্ধুঃ যতন্তু ুঃ।য    

    ইত্মন্দ্রকণবও মশ্রি দাথম ফরা ব থাবও, ত্মওন্তু ইত্মন্দ্রবয মঘব ভন মশ্রি, আফায ভবনয মঘব ফুত্মদ্ধ মশ্রি, 

আয ফুত্মদ্ধয মঘব মা মশ্রি তা বচ্ছন ত্মতত্মন।‛
(৪২)

 যফীন্দ্রনাথ এওথা ফবরবঙন তাাঁয ‘াত্মন্তত্মনবওতন’ গ্রবেয 

‘তবাফন’ প্রফবে। যফীন্দ্র াত্মবতয ভানফধবভময উৎ োন মকবর প্রথবভই উবিঔ ওযবত বফ উত্মনলবদয 

ওথা। ‘ওি উত্মনলদ’ ফবরবঙ ফত্মওঙুয ভবধয আিা মশ্রি” 

‚ইত্মন্দ্রববযুঃ যা াথমা অবথমবি যং ভনুঃ। 

ভনস্তু া ফুত্মদ্ধফুমবদ্ধযািা ভান যুঃ।‛
(৪২.ও) 

    যফীন্দ্রনাথ ‘ভানুবলয ধভম’ প্রফবে ফবরবঙন, ‚ত্রুবও েভা ওবযা। এওথাটা চীফধবভময াত্মনওয, ত্মওন্তু 

ভানফধবভময উৎওলম রেণ।‛
(৪৩)

 ভানুবলয ধবভময আশ্র স্বকম ন, তায মওড় আভাবদয এই ভাত্মটয ৃত্মথফী। 

যফীন্দ্রনাথ উি গ্রবে ‘ঙাবন্দাকয উত্মনলদ’-এয দুই ব্রাহ্মবণযয তবওময প্রঙ্গ উবিঔ ওবযবঙন। ঋত্মল দারবয 

ফরবরন, ‘এই ৃত্মথফী মরাবওয প্রত্মতিা ত্মও? অয ঋত্মল ওত্মফ ত্মরও চানাবরন”আভযা এই াভবও এই 

ৃত্মথফীবরাবওই প্রত্মতত্মিত ওত্ময।“-‘ঙাবন্দাকয উত্মনলদ’-এ প্রাঘীন ঋত্মলওত্মফয ভন্ত্র এযওভ”‚মাফাঘ প্রত্মতিাং 

ফং মরাওং াভাত্মবংস্থাাভুঃ প্রত্মতিাংস্তাফং ত্ম াবভত্মত।‛
(৪৪)

 আয যফীন্দ্রনাথ ত্মরঔবরন”‘এই 

ৃত্মথফীবতই।’
(৪৫)

 যফীন্দ্রনাথ ‘ভানুবলয ধভম’ প্রফবে উত্মনলবদয মলাও উবিঔ ওবয ‘ত্মফশ্বভানফভবনয’ ওথা 

ফবরবঙন। মপ্রবভই ভানুল আন অন্তযবও ত্মযশুদ্ধ ওবয। অন্তবযয তযবও প্রওা ওবয। যফীন্দ্রনাথ 

ত্মরবঔবঙন”‚চর ত্মদব মওফর মদবযই মাধন , ভবনয মাধন  বতয, মঔাবন ত্মফশ্বভানফভবনয 

ম্মত্মত াা মা। ত্মওংফা মমঔাবন ফরা ববঙ” 

ওৃো াং ত্ম ন্তয তিাৎ াাৎ প্রভুঘযবত। 

চনফং ওুমমাম্  ুনত্মযত্মত ত্মনফৃত্তযা ূবত তু ুঃ 

    ভানুল ত্মফত্র বত াবয”মঔাবন এই ফরাবতই ভানুল আন ফুত্মদ্ধবত স্বীওায ওবয ত্মফশ্বভবনয 

প্রজ্ঞাবও।‛
(৪৬)

 ‘উত্মনলদ’ যফীন্দ্র-চীফন ঘঘমায ূবমমাদ মথবও ূমমাস্ত, মবায মথবও যাত্মত্র মমন্ত 

তবপ্রাতবাবফ নানা যবগয যাভধনুয ভত চত্মড়ব ত্মঙর। যফীন্দ্রনাবথয ‘াত্মন্তত্মনবওতন’ গ্রবেয প্রথভ যঘনাত্মট 

‘উত্মত্তিত চাগ্রত।’  

   ‘ওি উত্মনলদ’-এয ১ভ অধযাবয ৩ ফিীয ৬৮ ংঔযও ঋত্মলভবন্ত্রয প্রথভ দুত্মট েই ত্মবযানাভ। 

ভন্ত্রত্মটবত আিজ্ঞান রাববয ওথা ফরা ববঙ। আিজ্ঞান রাববয থ দুকমভ। ঋত্মল ওত্মফ ফবরবঙন, ি, 

চাবকা, আঘাবমময ত্মনওট কভন ওবযা, আিায ভযও জ্ঞানরাব ওবযা। ‘ওি উত্মনলদ’-এয ভন্ত্রত্মট ত্মিও 

এযওভ” 

‚উত্মত্তিত চাগ্রত প্রায ফান্ ত্মনবফাধত। 

েুযয ধাযা ত্মনত্মতা দূযতযা 

দুকমং থস্তৎ ওফবা ফদত্মন্ত।‛
(৪৭) 
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    আয মঘতনাবও চাগ্রত ওবয তুরবত বফ ুযাতন ঋত্মলভবন্ত্র। ত্মফশুদ্ধ াশ্বত তযবও উেুি ওযবত বফ। 

‘উত্মত্তিত চাগ্রত’”চাকযবণয ভন্ত্র। যফীন্দ্রনাথ ‘াত্মন্তত্মনওতন’ গ্রবেয ‘উত্মত্তিত চাগ্রত’ প্রফবে ত্মরবঔবঙন”

‚উত্মত্তিত চাগ্রত! ওারবফরা মতা ঈশ্ববযয আবরা আত্মন এব আভাবদয খুভ বাত্মগব মদ”ভস্ত যাত্মত্রয 

কবীয ত্মনদ্রা এও ভুূবতমই মববঙ্গ মা। ... অতএফ ভস্ত ত্মদন মঔন নানা ফযাাবযয ওরবত্মন, তঔন ভবনয 

কবীযতায ভবধয এওত্মট এওতাযা মবন্ত্র মমন ফাচবত থাবও বয, ‚উত্মত্তিত, চাগ্রত।‛
(৪৮)

 

।। াত ।। 

মশ্রি ভানুলবদয বাফনাত্মঘন্তা এওটা াফমচনীন ঐওয মথবও মকবঙ। ভান ভানুবলযা এওই যওভ বাবফন। 

এওই যওভ ত্মাঁত্মড় মফব াশ্বত বতযয বথ মৌাঁঙান। টরস্ট-কােী-যফীন্দ্রনাথ-ত্মফবফওানন্দ--এওই ওাবরয 

নেত্রুঞ্জ। ভানফবপ্রত্মভও এই ভান ত্মঘন্তবওযা াশ্বত ভানফধবভময উজ্জীফবন ভগ্র চীফন উৎকম ওবযবঙন। 

    যস্পয যস্পযবও বড়বঙন, মচবনবঙন। জ্ঞাবনয ত্মাঁত্মড় মফব অধযাি বতযয োন ওবযবঙন। 

রেণী, ভওাবরয ভান স্রষ্টাবদয ত্মভর এওত্মট ত্মফবল মেবত্র”তা র াফমচনীন ভানফধভম। ফরা বার 

াফমচনীন ভানফতয। এই তয উরত্মিয থ ত্মঙর ওণ্টওাওীণম”দুকমভ। মফদ-উত্মনলদ-কীতা এফং ত্মন্দু 

ধভমগ্রে এই ভান স্রষ্টাবদয হৃদবেবত্র ধবভময ফীচ ফন ওবযত্মঙর। আয খ্রীষ্ট-ফুদ্ধ-ভম্মদ-যাভওৃষ্ণ - এই 

ভাভানবফযা তযবথ মৌাঁঙাবনায চনয আবরা মবালবর ত্মদবত্মঙবরন। কােী ভাচ ত্মঘন্তও”ত্মফবফওানন্দ 

ধভমত্মঘন্তও, আয টরস্ট-যফীন্দ্রনাথ ওারচী স্রষ্টা-ত্মল্পী। মফৌত্মদ্ধও ত্মঘন্তন মম ৃচনীরতাবও ওতদূয স্পম 

ওযবত াবয, তা এই দুই মুকেয স্রষ্টায ত্মদবও তাওাবর ত্মফত্মিত বত । দুই স্রষ্টাই ফবরবঙন, ভানুবলয 

হৃদই ঈশ্ববযয আফা। দু’চবনই ভানফধবভময আবরাবও োন ওবযত্মঙবরন মফদ-উত্মনলদ-কীতা-ফাইবফর 

মথবও। দু’চবনই স্বকম মথবও মদফতাবও আভাবদয এই ভাত্মটয ৃত্মথফীবত ভানবফয হৃদতীবথময অত্মধফাী 

ওবযবঙন। দু’চবনয বাফনা  ৃত্মষ্ট এওই ভাাকবয রীন ব মকবঙ। প্রে ংবয মদাদুরযভান ফ থ 

উত্তীণম ববঙন দুচবনই। আধযাত্মিও তীথমবূত্মভয ুণযচবর অফকান ওবযবঙন দুই ওারচী স্রষ্টা। দু’চবনই 

অভৃতস্বরূ ব্রহ্মবও মচবন অভৃত ববঙন। রাব ওবযবঙন অভযতা” 

‚তবভফ ভনয আিানং ত্মফৈান্  ব্রহ্মাভৃবতাভৃতভ ।‛
(৪৯)
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৪৯। অতুরঘন্দ্র মন  অনযানয (ম্পা.), ফৃদাযণযও উত্মনলদ, উত্মনলদ (অঔণ্ড ংস্কযণ), যপ 

প্রওানী, ওরওাতা, ১৯৯৪, ৃ. ৮১৬ 

 

 

 

 


