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Abstract 

Vedanta is the last part of the Vedas. Many times many of the Vedanta explains. All 

explanations are in need of the era. During the 19th century, two persons explained the 

Vedanta   their own perspective. One of them is Rabindranath Tagore and the other was 

Swami Vivekananda. Swami Vivekananda followed the explanation of Shankaracharya. 

According to him the lie only Brahman is the reality. So the goal of life is to worship God. 

According to Vivekananda Brahman is the goal in the life. On the other hand, Rabindranath 

Tagore was a poet. The does not seem to lie to the world. So the poet brings joy into the 

world. According to the poet man is god. I wanted to show in this paper Brahman of the 

vadanta how useful in each life. Rabindranath  explains the Vedanta with elements of the 

world . But Vivekananda says that Brahman nothing outside of god. So Vedanta explains of 

both is different. However, both explains the phenomena of Vedanta.  
 

Keynote Address: Vedanta, God, Brahman, Life, Goal.  
 

‚তযিত বাওং তযিত াভানং 

গুাগ্রিিববযা িফভুবতাঽভৃবতা বফিত।‛
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     ভানুবলয িঘয অওািিত ফস্তু বওারারূনয ািন্তভয় চীফন, বম চীফন, চিির ভানিওতায় বাযাক্রান্ত নয়, ফা 

িনযানবেয ওাযাকাবয বম চীফন ফেী নয়।  িওন্তু বআ চীফবনয ফাস্তফতা অচ বওাথায়? ভানুল অচ তযআ ািন্তয 

িবঔািয। িফশ্বাবয িবত অচ এবতাআ ঠুনবওা বম দযচাত িশু ভাচবও িফশ্বা ওযবত বয় ায়। প্রওৃিতয 

ঈাদান বমন িফশ্বাখাতওতায ভবে দীিিত। চীফবনয বঘনা িবজ্ঞতা বমন ায বভবন মায় ফততভাবনয চিির 

ভানিওতায ওাবঙ। িওন্তু বওন এভন দুযফস্থা? বযতায ঈন্নিতয ঘযভ িঔবয দাাঁিিবয় ভানুল বওন অচ না ায়ায 

বফদনায় াাওায ওবয? িঠও ঈত্তয য়বতা অভাবদয ওাবঙ বনআ , িওন্তু ভাধাবনয ূত্র য়বতা অভাবদয চীফন 

িযঘারনায বওৌবরআ িনিত। চীফবনয প্রিতিি ৎিঘন্তাবও প্রাবয়ািকও ওবভতয বে মুত ওযবত াযবর য়বতা 

ভৃতুয এিাবনা মাবফ। য়বতা ফা স্বাধীন বঘতনায় চীফন ঙািত্র াবফ। বিদন ঊিল নুবূিতবত চীফনযবযয বম 

ূত্র ধযা বিিঙর, তা ফততভান বফদনািিষ্ট ভাচবও য়বতা ফা ািন্তয যাবচয িফঘযণ ওযাবত াবয।  
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     যবণযয প্রাওৃিতও িযবফব ঙ্কযাঘামত বফদান্তবও চীফনভুঔী ওযায বম স্বপ্ন বদবঔিঙবরন, উনিফং তাব্দীয 

বফদান্ত-াধওবদয াধনায় তা ূণততা রাব ওবযবঙ। উনিফং তবও এওিদবও যিণীর ভাচ  নযিদবও 

ব্রাহ্মণয-ধবভতয ভাছঔাবন দুআ াধবওয ফযাফািযও বফদান্তাধনা প্রঔয মুিতফাবদয থ বদিঔবয়িঙর। বফদাবন্তয 

মুিতীর তািিও িঘন্তাবাফনাবও ওবভতয াবথ মুত ওবয তাাঁযা বফদান্তবও প্রাবয়ািকওরূব প্রিতপিরত ওবযন। তাাঁবদয 

বফদাবন্তয এআ প্রাবয়ািকওরূআ ফযফািযও চীফবন বফদান্ত নাবভ িযিঘত।           
 

      ওভতচীফবন বফদান্ত ফা ফযাফািযও চীফবন বফদান্ত ওথািিয তাৎমত িফবেলণ ওযবত িকবয় প্রশ্ন চাবক - াচায 

াচায ফঙয ূবফত বফিদও বাফনাপ্রূত ঈচ্চতভ তিবও ফততভান বওারারভয় ওভতচীফবন ফযাফািযও রূ বদয়া 

ওীবাবফ ম্ভফ? থফা প্রশ্ন চাবক, বফদান্তঘঘতায িধওাযী বও ফা ওাযা? ঙ্কযাঘাবমতয ভতানুাবয াধনঘতুষ্ঠয় ম্পন্ন 

ন্নযাীয বফদান্ত াবঠয বমভন ভুঔয িধওায যবয়বঙ, বতভিন বফদান্ত ঘঘতায় কৃস্থািদয বকৌণ িধওায স্বীওৃত। 

িফবফওানবেয বাফনায় ফরা মায়- 
 

‚বফদান্তদতন বওফর যবণয ধযানরব্ধ নয়, যন্তু আায বফতাৎওৃষ্ঠ ংগুির াংািযও ওাবমত িফবল ফযস্ত 

ফযিতবদয দ্বাযাআ িঘিন্তত  প্রওািত। রি রি প্রচায াও াফতববৌভ যাচা বিা িধওতয ওভত-ফযস্ত 

ভানুল অয ওল্পনা ওযা মায় না।‛
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     অফায ফততভান বওারারভয় িযবফব তথা ওভতচীফবন বফদান্তিঘন্তায প্রবয়াক ম্ভফ িওনা তায আিেত 

ভাবাযবতয কীতায় স্পষ্ট। ওুরুবিবত্রয যণােবন বওারাবরয ভবধয চুতন ঈচ্চভাবকতয বফদান্ততি শ্রফণ ওবযবঙন 

এফং তায ফযাফািযও প্রবয়াক ওবযবঙন। স্বাভীিচয বালায় “  
 

‚অশ্চবমতয িফলয় মুদ্ধবিত্র এআ ঈবদবয স্থান ফিরয়া িনফতািঘত আয়াবঙ, বঔাবনআ শ্রীওৃষ্ণ চুতনবও এআ 

দতবনয ঈবদ িদবতবঙন, অয কীতায প্রবতযও ৃষ্ঠায় এআ ভত স্পষ্টবাবফ প্রওািত যিয়াবঙ- তীব্র 

ওভতীরতা, িওন্তু তাায ভবধয অফায িঘয ান্তবাফ। এআ তিবও ‘ওভতযয’ ফরা আয়াবঙ। এআ ফস্থা রাব 

ওযাআ বফদাবন্তয রিয।‛
3

 
 

     ওুরুবিবত্র যণােবন দাাঁিিবয় থাওা চুতবনয বঘবয় অভাবদয চীফবনয ওভত-ফযস্ততা বফাধয় বনও ওভ। ুতযাং 

বফদাবন্তয নুীরন স্থান-ওার-াবত্রয উবদ্ধত দাাঁিিবয় থাওা ভননঊদ্ধ াধনায পর।  
 

     িফবফওানে এফং যফীন্দ্রনাবথয ‘ওভতচীফবন বফদান্ত’ ফা ‘ফযাফািযও চীফবন বফদান্ত’ তিিি অবরাঘনা ওযবত 

িকবয় প্রথবভআ বাাঁঘি বঔবত য় ঈববয়য দ্বদ্বততবিয ফযাঔযা িনবয়। এওচন বফদান্তবও চীফবনয াবথ চিিবয় 

দ্বদ্বততবিয ফযাঔযা ওযবরন, প্রওৃিতয বঔরা তাাঁয ওাবঙ ভায়ায বঔরা। ঔণ্ডিা তাাঁয ওাবঙ ভায়ায় ফাাঁধন, বম্ভাক নয়, 

তযাকআ চীফবনয যভ অদত। চকৎস্রষ্টায িনিভবত্ত চীফবনয ভৎ ওভতবও িফিরবয় িদবয় িমিন ন্নযাী বয় বঠন, 

িতিনআ অফায ঔণ্ডবফাবধয ভধয িদবয় ঔণ্ডবফাবধ ঈত্তীণত বয়বঙন। এআ ঈত্তযবণয ঘািফওািঠ বপ্রভ, বপ্রভআ চীফবনয 

িফরুদ্ধ ত্তাবও ধ্বং ওবয ঔণ্ডতবিয ভাধযবভ ধবভত ঈত্তীণত ওবয। তাআ িতিন ফরবরন-  
 

‚বফদান্ত মিদ ধবভতয অন িধওায ওিযবত ঘায়, তবফ ঈাবও এওান্তবাবফ ওামতওয আবত আবফ। 

অভাবদয চীফবনয ওর ফস্থায় ঈাবও ওাবমত িযণত ওিযবত আবফ। শুধু তাাআ নব, অধযািিও  

ফযফািযও চীফবনয ভবধয বম এওিা ওাল্পিনও ববদ অবঙ, তাা দূয ওিযয়া িদবত আবফ, ওাযণ বফদান্ত 

এও ঔণ্ড ফস্তু ম্ববে ঈবদ বদন।‛
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     যিদবও প্রওৃিতয দূত যফীন্দ্রনাথ ঔণ্ডবফাধবও ফযাঔযা ওবযবঙন িবন্ন দৃিষ্টবিেবত।  রূ-য-কবে বযা 

চকতআ তাাঁয ওাবঙ রীরায ঈাদান। ুয অয ঙবেয ছংওাবয ধ্বিনত বয়বঙ তাাঁয নুবূিত, তাআ িতিন ফরবরন- 
 

 ‚অভাবদয ওর অওািায ভূবরআ জ্ঞাবন জ্ঞাবন বআ দ্বদ্ববতয োন যিয়াবঙ। দ্বদ্বতআ অনে। এআ 

িমিন দ্বদ্বতং তাাঁায ঈানা ওিযফ বওভন ওিযয়া? যবও অন ওিযয়া, িভওাবও ঔফত ওিযয়া, 

িফবযাবধয ওাাঁিা ঈৎািন ওিযয়া, বপ্রবভয থ প্রস্ত ওিযয়া। - অিফৎ ফতবুবতলু মঃ যিত  

যিত।‛
5

 
 

     এআবাবফ যফীন্দ্রনাথ তাাঁয নুববফয চকৎবও াভবন বযবঔ বম ঘযভ বতয ঈনীত বয়িঙবরন, তা িতিন িফঘায 

ওবযবঙন বফদাবন্তয ভাওািঠবত। বআ ঘযভ বতযয ভথতন িতিন ঔুাঁবচবঙন ঈিনলবদয ভবে। অয তায প্রিতপরন 

খবিবঙ তাযআ বরঔা ওাকচওুিঘয াতায়। ওঔবনা ওিফতা, ওঔবনা কান, ওঔবনা প্রফে, কল্প ঈনযা, ওঔবনা ফা 

ফযিতকত চীফনানুীরবনয ভধয িদবয়। ওিফয দাতিনও িঘন্তা ফয় ফািায বে বে িবন্ন িবন্ন রূ িযগ্র ওবযবঙ। 

তাাঁয দতন িঘন্তা বওান তিওথা নয় ফযাফািযও চীফবনযআ প্রিতপিরত রূ। িনলিদও বাফযব িত ওিফ চীফবনয 

ঘযভ তয ঈরিব্ধ ওযবত বঘবয়বঙন তায চীফনঘঘতায ভধয িদবয়।  
 

     ুতযাং যফীন্দ্রিঘন্তবন ভগ্র চকৎ র ব্রহ্ম স্বরূ, অয এআ এওআ ুয িফবফওভনবন ধ্বিনত য়। দ্বদ্বতিাু 

ন্নযাীয ওাবঙ  চকৎ  অয চীবফয ভূরয অরাদা, ‘অিভ’ তায ওাবঙ বনও ফবিা,  ‘অিভ’“য ীভাবতআ িতিন 

ীভবও ঔুাঁবচবঙন।  ব্রহ্ম তাাঁয ওাবঙ ৃথও বওান ত্তা নয়, ‘অিভ’য কবন রুিওবয় থাওা নুবূিত। বম নুবূিত 

চাগ্রত য় ‚চীফ জ্ঞাবন িফ বফা‛য ূণত িফওাব। তাআ িনবচবও িফিরবয় চকৎবও বঘনায ভবে দীিিত ন্নযাী 

িফবফওানে িযক্ক ফস্থায় যাভওৃষ্ণবও িচবজ্ঞ ওবযআ বপরবরন “ ‚খিিিা ব্রহ্ম, ফািিিা ব্রহ্ম? এিা বওভন 

ওবয ম্ভফ? ঠাওুয ঈত্তবয ফরবরন “ যাাঁ চকবতয ফিওঙুআ ব্রহ্মা! বয এিা ফুছবত াযিফ।‛
6

 স্বাভীিচ যফততী 

চীফবন বফদাবন্তয এআ নুবুিতবওআ ফযাফািযও চীফবন রূ িদবয়িঙবরন। তাআ তাাঁয ফযাফািযও বফদান্ত ঔুফআ 

গুযত্বুণত।  
 

     যফীন্দ্রনাবথয ফযাফািযও বফদাবন্তয নযতভ প্রিতপরন রিয ওযা মায়, তাাঁয ওভতভয় চীফবনয প্রিতিি দবিব। 

িতিন চীফবনয প্রাক্ রগ্ন বথবওআ ফণতাশ্রবভয প্রংা ওযবর চািতবববদয ঈয িনদ্রায ওলাখাত ওবযন, ওিফয ভবত 

চীফবন কাতবস্থ প্রবফ ওবয ববাকিফরাবয বমভন প্রবয়াচনীয়তা যবয়বঙ, বতভিন ব্রহ্মঘবমত ন্নযাী নযায় বফদািন্তও 

নুবূিতযআ প্রবয়াচনীয়তা যবয়বঙ। তাআ ওিফ ফরবরন- ‚অশ্রবভয িিা িযূণতরূব বফাঁবঘ থাওফায িিা। ভযা ভন 

িনবয় যীিায় প্রথভ বশ্রণীয উধ্বতিঔবয ঠা মায়, অভাবদয বদব প্রতয তায িযঘয় াআ।‛
7

   
 

     অফায চািত, ধভত, ফবণতয িফবল ঈদাযতা বফদাবন্তয ফযফািযও প্রবয়াকবও াথতও ওবয, তাআ যফীন্দ্রনাথ 

প্রিতিষ্ঠত বঔারা ািন্তিনবওতন এওিদবও ব্রহ্মঘবমতয িফচয়বওতন ঈড্ডীন ওযফায অন্তিযও প্রবঘষ্টা, নযিদবও 

বফদাবন্তয ঔণ্ডবফাধবও িফশ্ববফাবধয বে িভিরবয় বদয়ায প্রয়া, এ বমন পিরত বফদাবন্তযআ ফিঃপ্রওা। তাঙািা 

িিা শুধু ফািযও রূ নয়, ন্তবযয ভূরযফান নুবূিত, তাআ ন্তঃযাবচযয বঘতনায িফওাবয দ্বাযা 

িফশ্বভানফতাবফাধবও চাগ্রত ওযফায ডাও িদবয়িঙবরন বফদান্তিাু ন্নযাী এফং বফদাবন্তয দ্বদ্বতবাফনাবও 

ফাস্তবফ রূ দান ওযবত বফরুি ভঠ  দ্বদ্বতঅশ্রভ প্রিতষ্ঠা ওযবরন স্বাভীিচ । িতিন বঘবয়িঙবরন বফদাবন্তয তি 

                                                           
5

  যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, ান্তং িফদ্বভদ্বতম , ধভত, ৃ. ১১৯ 
6

   দ্রঃ  প্রভথনাথ ফু,স্বাভী িফবফওানে (প্রথভ বাক), ৃ.৯৯ 
7

  অশ্রবভয িিা, িিা, ৃ. ২৪৮ 



যফীন্দ্রনাথ  িফবফওানবেয বাফনায অবরাবও ফযাফািযও চীফবন বফদান্ত        ওৃষ্ণ ধীফয 
            

Volume- VII, Issue-IV                                                    April 2019           66 

চীফবনয ওর নুবূিতবত ঙিিবয় িুও। ঈিনলবদয ‚ঈিত্তষ্ঠত চাগ্রত প্রায ফযািন্নবফাধত।‛
8

 ফাণীবত চাকিযত 

বাও ন্তযিা, তাআ ন্নযাীয ঈবদ – 
 

‚ঠ, চাবকা ব ভান, এআ িনদ্রা বতাভায াবচ না। ঠ, এআ বভা বতাভায াবচ না। তুিভ িনবচবও দুফতর 

 দুঃঔী ভবন ওিয না। ব ফতিতভান ঠ, চাবকা ; স্বরূ প্রওা ওয। তুিভ িনবচবও াী ফিরয়া ভবন 

ওয, বতাভায বি আা বাবা ায় না। তুিভ িনবচবও দুফতর ফিরয়া বাফ, আা বতাভায ঈমুত নয়। 

......ভনুলযচািতবও ঐ ওথা ফিরবত থাও”তাাবদয ন্তিনতিত িত বদঔাআয়া দা। তাা আবরআ 

বদনিেন চীফবন আা নুীরন ওিযবত িিঔফ।‛
9

  
 

     ুতযাং চীফ  ব্রবহ্ময স্বরূ এওআ, ভায়া ফা জ্ঞাবনয চনয ববদস্বরূ দৃষ্ট য়। তাঙািা িংা, বদ্বল, ংওায 

চীফবও ব্রবহ্ময অস্বাদ গ্রণ ওযবত বদয় না, ুতযাং িনবচবও জ্ঞান বথবও বফয ওবয এবন িফশ্ব ভাবছ িফিরবয় 

বদয়ায ভবধযআ বফদাবন্তয প্রবয়ািকও রূবও ফযাঔযা ওযা ম্ভফ। অয এিা ম্ভফ িনষ্কাভ ওবভতয ঈানায ভধয িদবয়। 

অয িনষ্কাভ  ওবভত  চীফ তঔনআ িনবচবও অিিনবয়াক ওযবত াযবফ মঔন পবরয প্রিত তাাঁয বফযাকয চন্মাবফ। প্রশ্ন 

বঠ ওভত বতা পবরয বিাবতআ, তাবর ওভতপর ঘায়া িও নযায়? বফদাবন্ত ফযাঔযায় পবরয অা এআ 

ওাযবণআ ফৃথা, ওাযণ আচীফবনয মা িওঙু ায়া ফআ প্রাযদ্ধ ওভতবও আিেত ওবয। তাআ বম পর অভায াবত নয়, 

তা ববাবকয অা ফৃথা। তাআ ফরা বয়বঙ ওবভতবতআ িধওায পবর নয়। 
 

     ওিফ ফারযিফফা প্রঘরনবও ভাবচয ৎকিত যিায নযতভ ািতয়ায রূব ভবন ওযবতন, িওন্তু াভািচও 

িফফততবনয পবর যফততী চীফবন িফধফা িফফাবয প্রিত ভথতনূঘও ভবনাবাফ বদঔা মায় ‘কল্পগুচ্ছ’ এয ‘তযাক’ ীলতও 

কবল্প। তাঙািা িনচ ুত্র যফীন্দ্রনাবথয বে প্রিতভা বদফীয িফফা বদন এিা বআ নাযী চাকযবণযআ নাভান্তয, মা 

যফীন্দ্রনাথ বফদাবন্তয দ্বাযাআ িবঔিঙবরন।   
 

     মঔন চকবতয বওান িওঙুআ অভায নয়, তঔন তায ববাবকয অা ফৃথা, ফবিা বরাবওয দাীয নযায় িনষ্কাভ ওবভতয 

ঈানা বফদাবন্তয ওভতবমাবকয ভূর ওথা। ওিফয বালায়“ ‚তযাক ওিযবতআ আবফ এফং তযাবকয দ্বাযাআ অভযা রাব 

ওিয। আা চকবতয ভভতকত তয। পুরবও ািি ঔাবতআ য়, তবফ পর ধবয ; পরবও ছিযয়া িিবতআ য়, তবফ 

কাঙ য়। কববতয িশুবও কবতায় ঙািিয়া ৃিথফীবত বূিভষ্ঠ আবত য়।‛
1 0

 ভযীিঘওায চবর ওঔবনা তৃষ্ণা বভবি না, 

তাআ চকবত মা িওঙু ুেয, বাবরা, বফবতআ ববাবকয আিেত অবঙ িওন্তু তাাবত ওতৃতত্বফুিদ্ধ না বযবঔ ববাক। ববাবক 

ওতৃতত্বফুিদ্ধ থাওবর তা অয ববাক য় না, ওাযণ ওতৃতত্বফুিদ্ধ তা বথবও ংওায চবন্ম। ন্নযাীয বালায় “   
 

‚চকৎিা অভায চনয, অিভ ওঔন চকবতয চনয নআ। বার-ভে অভাবদয দাস্বরূ, অভযা ওঔন 

তাবদয দা নআ। শুয স্ববাফ “ ঈন্নিত ওযা নয়, ফযং বম ফস্থায় অবঙ, বআ ফস্থায় বি থাওা ; 

ভানুবলয স্ববাফ “ ভে তযাক ও’বয বারিা াফায বঘষ্টা ওযা। অয বদফতায স্ববাফ -“বার-ভে িওঙুয চনয 

বঘষ্টা থাওবফ না, ফতদা ফতাফস্থায় অনেভয় বয় থাওা। অভাবদয বদফতা ’বত বফ।‛
1 1  

 ুতযাং 

পরাওািা ূনয বয় িনষ্কাভওবভত অিিনবয়াক ওযা ফযাফািযও বফদাবন্তয অয এওিি িদও। 
 

     ফততভান ভাচফযফস্থা বনিতফাঘও ভানিওতায় প্রিতিনয়ত দগ্ধ, িফমতস্ত, বমঔাবন ওুংস্কায, াবফাধ ভানুলবও 

ওুাঁবি ওুাঁবি ঔায়। চীফবনয আিতফাঘও িদওগুির তাাঁবদয বনিতফাঘও ভানিওতায ওাবঙ ায ভাবন। বাকযফান বয় 

                                                           
8

  ওঃ ঈঃ- ১/৩/১৪ 
9

  স্বাভীিচয ফাণী  যঘনা (িদ্বতীয় ঔণ্ড), ঈবদ্বাধন ওামতারয় প্রওািত, ৃ.১৭৭-৭৮ 
1 0

  যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, ততঃ িওম , ধভত, ৃ.১৪৩  
1 1

  স্বাভীিচয ফাণী  যঘনা (ঘতুথত ঔণ্ড), ঈবদ্বাধন ওামতারয় প্রওািত, ৃ. ১৬৪  
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তাাঁবদয ভানিওতা দুবতাবকযয েওাবয িনভিিত। এভত ফস্থায় যিফ- িফবফবওয প্রাবয়ািকও বফদান্তফযাঔযা য়বতা  

তাাঁবদয চীফবন অবরায প্রদী জ্বারাবত াবয। স্বাভীিচয বালায় ফরা মায়- 
 

‚বফদান্ত া স্বীওায ওবযন না, ভ্রভ স্বীওায ওবযন। অয বফদান্ত ফবরন, ফতাবিা িফলভ ভ্রভ এআঃ  

িনবচবও দুফতর, াী  তবাকয চীফ ফরা ; এরূ ফরা বম, অভায বওান িত নাআ, অিভ আা ওিযবত 

ািয না, অিভ ঈা ওিযবত ািয না।‛
1 2

 
 

     বমঔাবন অভযা িনবচবও িনবয় অিিফশ্বাী, বঔাবনআ অভযা িফচয়ী, িনবচয ভবধয বফদাবন্তয বআ ব্রহ্ম 

িফদযভান, বম ব্রহ্ম িচ্চদানে, বম ব্রহ্ম- ‚বনফ ফাঘা ন  ভনা প্রাপ্ুং বওযা ন ঘিুলা।‛
1 3

 বআ ব্রহ্মজ্ঞান য় তঔনআ 

মঔন চীফবনয া-ুবণযয িাফ িভবর মায়। তাআ বফদাবন্তয ফাণী চীফবও িনবচয ভবধয রুিওবয় থাওা েওাযবও 

বছবি বপবর অবরায় ঈত্তযবণয ওথা ফবর,- ‚ঈিত্তষ্ঠত, চাগ্রত ! ওারবফরায় বতা ইশ্ববযয অবরা অিন এব 

অভাবদয খুভ বািগবয় বদয় – ভস্ত যািত্রয কবীয িনদ্রা এও ভুহুবততআ বববগ মায়।‛
1 4  

ুতযাং  বফদান্ত চীফবও 

িনবচয ঈয িফশ্বা স্থান ওযবত বঔায়, মা যফীন্দ্রনাবথয ফযাফািযও বফদাবন্তফযাঔযায নয  এওিি রূ। তাঙািা 

ভিলতয াত ধবয িনলিদও  ব্রহ্মবও িঘনবর যফীন্দ্রভনবন তায স্বরূ িবন্ন ঢবগ প্রওািত। ব্রহ্মভয় চকবতয 

ফিওঙুআ তাাঁয ওাবঙ অনেস্বরূ, ঈিনলদ্  ঊিলয ‚অনেরূভভৃতং মিদ্ববািত‛
1 5

 বমন যফীন্দ্রনাবথয ভবনয 

ভানুলবও বঔাাঁচায ঘািফওািঠন। রূ-য-কবে বযা চকতবও স্বীওায ওবয িনবয়আ ীভায ভাবছ ীভবও ঔুাঁবচবঙন 

িতিন অনেতবিয ভধয িদবয়। 
  

     বআ অনবেয থ ধবযআ ঈিনলদ্ ঊিলযা যভুরুবলয বঔাাঁচ ববয়বঙন, বআ অনবেয াত ধবযআ ওিফ 

ুঔ-দুঃবঔয মেণা বুবর বঘতনায ‘অিভ’বও ঔুাঁবচ ববয়বঙন। বম অিভ তাাঁবও যভ ািন্ত িদবয়বঙ, িত চুিকবয়বঙ, 

অফায বআ ‘অিভ’ াত ধবযআ িতিন ভুিতয িদা বদিঔবয়বঙন। তাআ তাাঁয বরঔনীবত  বফযাকয ফা অবিাতিবফাবধয 

ভধয িদবয় ভাবচয মািেওতা বাগায আিেত ‘ভুতধাযা’ নািবও িবিচৎ ঘিযবত্র ভবধয, বতভিন বফদাবন্তয 

অনেবরাবও ফদ্ধ অিায ভুত য়ায প্রফণতা ‘যতওযফী’বত অবািত। যনেন ওিফ ফাস্তফচীফবন 

অনেবফাবধয ভধয িদবয় বফদািন্তও অনেবরাবও বৌাঁঙাবনায থ ঔুাঁবচবঙন, এআ িদ্ধান্ত িও পিরত বফদাবন্তয 

প্রভাণ নয়? এআ প্রশ্ন বযবঔআ অভযা বদঔফ ন্নযাীয অনে বঔাাঁচায দ্ধিত।  
 

     ন্নযাী িফবফওানে বফদািন্তও অনে ঔুাঁবচবঙন ওভত যবযয ভধয িদবয়, ভাত্র উনঘিি ফঙয াাঁঘ ভা ঘিি 

িদন ফয়ব এওচন তরুণ মুফও ওভতবওৌবরয বম যয ঈবন্মাঘন ওযবরন, তা বফদান্ততবিয উবদ্ধত। বম ওভত 

যবযয ভধয িদবয় নুবফ ওিযয়ািঙবরন- 
 

‚বপ্রভআ ফাস্তিফও িস্তত্ব, বপ্রভআ স্বয়ং বকফান অয ফআ বপ্রবভয িফিবন্ন িফওা“স্পষ্ট ফা স্পষ্টরূব 

প্রওািত। প্রববদ বওফর ভাত্রায তাযতবভয, িওন্তু ফাস্তিফও ওরআ বপ্রবভয প্রওা। তএফ বদিঔবত আবফ, 

অভাবদয ওভতগুির এওত্বম্পাদও না ফহুত্বিফধায়ও। মিদ ফহুত্বিফধায়ও য়, তবফ ঐগুির তযাক ওিযবত 

আবফ, অয মিদ এওত্বম্পাদও য়, তবফ ঐগুির ৎওভত ফিরয়া চািনবফ।‛
1 6

   
 

     এআ বপ্রভানবেয অস্বাদ ববয় িতিন ভাবচয ভাচওরযাবণয থ বফবঙ িনবয়িঙবরন। খিিবয়িঙবরন ভাবচয 

আস্পাবতয ভবতা তরুণবদয  ভবন ভানিও িফপ্লফ, অফায ভাবচয নীঘু তরায ভানুলবদয বাআ ফবর বম্বাধন ওবয 

                                                           
1 2

   স্বাভীিচয ফাণী  যঘনা (িদ্বতীয় ঔণ্ড), ঈবদ্বাধন ওামতারয় প্রওািত, ৃ. ১৭১ 
1 3

  ওঃ ঈঃ -২/৩/১২ 
1 4

  যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, ঈিত্তষ্ঠত চাগ্রত, ািন্তিনবওতন প্রফে, ১ 
1 5

  ভুঃ ঈঃ -২/২/৭ 
1 6

  স্বাভীিচয ফাণী  যঘনা (িদ্বতীয় ঔণ্ড), ঈবদ্বাধন ওামতারয় প্রওািত, ৃ. ১৭৮ 
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বফদাবন্তয বআ ‘অিভ’বওআ ঔুাঁবচিঙবরন, বম অিভ চন্ম-চন্মান্তবযয ািয ফন ওবয, বম অিভ তাাঁবও িিঔবয়িঙর 

‚চীবফ বপ্রভ ওবয বমআ চন, বআ চন বিফবঙ ইশ্বয।‛
1 7

 ুতযাং বপ্রবভয বথআ চীফন রবিয বৌাঁঙাবনায বম যদ 

ঔুাঁবচ ববয়বঙন ন্নযাী তা প্রবয়ািকও বফদাবন্তয নযতভ রূ। তাঙািা ন্তযযাবচযয িফওাবয ভধয িদবয় 

িফশ্বভানফতাবফাধবও চাগ্রত ওযায ডাও িদবয়িঙবরন ন্নযাী। ঈিনলবদয ‘িব’ ভবে দীিিত ন্নযাী- 
 

‚বফদাবন্তয ধভতিঘন্তা হৃদয়বও ঈদায ওবয, চািতয ফণত  ম্প্রদায় িনিফতববল িফবববদয ভবধয এওতা 

স্থান ওবয, মা বাযতীয় নাতন ধভত বঘতনায ভািভতও ওথা। এও ঔণ্ড ভানফতাবফাধ চািত ফযিত  বকাষ্ঠী 

িনিফতববল ওবরয ভবধয িফদযভান। এরূ ভানফতাবফাধআ প্রওৃত ধভতবফাধ– মায বথবও ঈদ্ভূত য় 

িফশ্বভ্রাতৃত্ব, িফশ্বদ্বভত্রী  িফশ্বািন্ত—এিিআ র বফদান্তিবিত্তও ধভতনীিত বাফনায ভূর যযতে।‛
1 8  

 

     এবন ধভতবও াধনায় রূান্তিযত ওযবরন। যফীন্দ্রনাথ  িফবফওানে বফদাবন্তয অধযািিওতিবও বমবাবফ 

চীফবনয প্রিতিি িঘন্তাবাফনায বে বমাক ওবয তাবও প্রাবয়ািকও রূ িদবয়িঙবরন, ফা ভাচওরযাবণয প্রিতিি 

দবিব বমবাবফ বফদাবন্তয তিবও ওাবচ রািকবয়িঙবর, তাবও ফযাফািযও চীফবন বফদান্ত ঙািা অয িও ফরা 

মায়?   
 

     িযববল ফির মতআ অভযা বফদান্তবও ওভতচীফবন ফা ফাস্তফ চীফবন ওাবচ রাকাবনায ওথা ফির না বওন? মতআ 

বফদাবন্তয  দ্বয়বাফবও চীফবনয বথ ওাবচ রাকাবনায ওথা ফির না বওন? বফদাবন্তয ঘযভ প্রিতাদয বম ঔণ্ডতি 

তা চীফনতবিয বনও উবধ্বত। বফদাবন্তয অদত অয ফাস্তবফয অদবতয ভবধয  পাযাও বনও। তাআ িতযআ িও 

বফদাবন্তয ঘযভ অধযািিওতিবও প্রিতিদবনয চীফবন ওাবচ রাকাবনা ম্ভফ? এওথা ফরায য ফরবত ফাধা বনআ 

বম, প্রশ্ন মাআ ঈঠুও না বওন?  ফা ঈিনলদ্ বম ওাবরআ যিঘত বাও না বওন? ঈিনলবদয বনিতও দতন বনযাযফাদী 

নয়, অনেফাদী। অনবেয থ ধবযআ ঈিনলদ্ অিতিবও চানবত বঔায়। ধঅিতিবও চানবত বম িিায় 

ভানফচীফন োন ায় তয িফ ুেবযয। ভানফহৃদবয়য াশ্বত িফবফওবফাধ ঈদায ভানিওতা বফদাবন্তয 

‚ব্রহ্মাস্বাদবাদয’’- এয ািাৎ বদয়। তাঙািা যফীন্দ্রনাথ  িফবফওানে িঘন্তায বথ এও ঘযভ বতযয বঔাাঁচ 

ওবযবঙন, ঈিনলদ্ ঊিলয িযণ্ময় াবত্রয ঈবন্মাঘবন বম তয প্রওািত, বম বতযয প্রওাবআ ওিফ নুবফ ওবযন- 
 

‚বতাভায-অভায ীভ িভরন 

বম বকা ওর ঔাবন।‛
1 9

 
 

   এআ তয চািত খবযয ীভানা ঙািিবয় এও চানা নুবূিতবরাবও িফযাচ ওবয, বমঔাবন ওিফ ন্নযাীয পাযাও 

থাবও না। ভানুলআ বদফতায অন দঔর ওবয। তাাঁবদয বফদান্তফযাঔযায় ঈিনলবদয  ঘযভ অধযািিওতি বনিতও 

দতবন িযণত বয় চীফবনয প্রিতিি ওভতবও াথতও ওবয। এিাআ বফদাবন্তয নযতভ ওামতওাযী রূ।   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 7

  স্বাভীিচয ফাণী  যঘনা (লষ্ঠ ঔণ্ড), ঈবদ্বাধন ওামতারয় প্রওািত, ৃ. ২১০  
1 8

 দ্রঃ ংস্কৃত িফবাকীয়া কবফলণা িত্রওা, ফধতভান িফশ্বিফদযারয়, ৃ. ৭৮ 
1 9

  যফীন্দ্রনাথ ঠাওুয, অিিযঘয়, ৃ. ১৩  
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4. ংস্কৃত িফবাকীয়া কবফলণা িত্রওা, ফধতভান িফশ্বিফদযারয়, ফধতভান, ২০১০ 


