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যফীন্দ্র দশনন ‘আমভ’য ধাযণা 

যনভ দা 

কাযী অধযাকক, মউময মফদযাাগয কনরজ, ফীযবূভ, মিভফঙ্গ 

Abstract: 

Man is unique creation of nature. Being a social creature, he has no identity as human 

beings outside of society. Man has built the society as a result of mutual cooperation. 

Rabindranath believed that man is infinite potential Human boundaries cannot be defined. 

The field of creativity is where people are free Rabindranath speaks of two entities in 

human beings One of them is individual self and the other is Supreme self. Individual self 

are busy with daily worldly life. In terms of biology, man is a living being, like other 

animals, he has hunger and thirst. Other creatures or humans are his opponents in this 

case. Other animals want to share in its consumption. Here man is only a prominent being 

and to him the religion of the body is the religion of man. These people are enjoyable, 

powerful and selfish creatures. Supreme self-work of the cosmopolitan being is to inspire 

all people to do great deeds, the activity of creation continues in the mind of this entity. This 

article will discuss what is meant by individual self  and supreme self-according to 

Rabindranath 
 

যফীন্দ্রনাথ মননজনক দাশমনক ভনন কযনেন না, ভনন কযনেন কমফ। কমফনদয দশন য় অনুবনফ, েনফ োাঁয 

লরখায ভনধয লকাথা লকাথা দশননয লছাাঁয়া রক্ষ্য কযা মায় একথা মেমন অস্বীকায কনযন মন। মেমন নচেন 

বানফই লকান মফভূেশ েত্ত্বনক মননয় আরচনা কযায আগ্র লদখানমন। োাঁয আরচনায মফলয়-ফস্তু মছর ভানুনলয 

স্বরূ উদ্ঘাটন কযা। োাঁয মফমবন্ন যচনানে প্রকামে নয়নছ ভানুনলয স্বরূ, ভানুনলয ম্ভফনায কথা, 

ভানুনলয আমিক চায়া ায়ায কথা, ভানুনলয এই ফ ভৃেুযঞ্জয়ী স্বরূনয কথা ফযক্ত নয়নছ অন্তনযয 

মনমযনখ। যফীন্দ্রনাথ মফশ্বা কযনেন ভানুল র অনন্ত ম্ভফনাভয়। ভানুনলয ীভানা মনমদশষ্ট কযা মায় না। 

ভানুল লমখানন ভুক্ত লখাননই ৃজনীরোয লক্ষ্ত্র। ভানুনলয মক্ত প্রনয়াজননয লক্ষ্নত্র মননয়ামমে য়। মকন্তু 

জজমফক লক্ষ্নত্র ভানুনলয মক্ত মনিঃনমলে য় না এফং এয ফাইনয লম মক্ত থানক লমটা প্রনয়াজননয অমেমযক্ত 

োনক ফরা য় উদফৃত্ত। এই উদফৃত্ত মক্তয ভাধযনভ মল্প, ামেয ৃমষ্ট য়। লকান ভানুলই ূণশ নয় মকন্তু 

ভানুনলয এভন প্রাচুমশ আনছ মা ূণশোয অমবভুখী। ভানুনলয মল্প, ামেয, ঙ্গীে জগে র প্রাচুনমশয জগে, 

রীরায জগে। এই জগে র আননেয জগে। জফমচত্রযভয় জগেনক রূ মদনয় হৃদনয়য জগনে মযণে 

কযাই র ভানুনলয রক্ষ্য।  
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    ৃমষ্টই র যফীন্দ্রনানথয ভনে ভানুনলয স্ববাফধভশ, ফভয় ভানুল মননজনক ৃমষ্ট কনয চনরনছ। প্রনয়াজন 

ফদ্ধো ভানুনলয স্ববাফ নয়। ভানুল ৃমষ্ট কনয প্রমেমনয়েই মা প্রনয়াজননক ছামনয় মায়। ভানুনলয ভনধয লফাঁনচ 

থাকায ইচ্ছা প্রফর।এই ইচ্ছাটাই ভানুলনক কাজ কযায অনুনপ্রযণা মদনয় থানক। ‚ংায ভানুনলয েয 

মযচয়নক েুচ্ছোয আফযণ মদনয়, অবযস্তোয আফযণ মদনয় লেনক যানখ। এই েুচ্ছো োয ছদ্মনফ। 

প্রমেমদননয ংানয ভানুল েুচ্ছোয বূমভকায় ছায়ায ভনো অমকমিৎকয নয় থানক। এ র ভানুনলয 

েথযগে লচাযা। এনক ফরনে াময ভানুনলয আিপ্রকানয  অফস্থা। েনথযয ীভানায ভনধয মেক্ষ্ণ 

ভানুলনক লদমখ েেক্ষ্ণ ল ীণশ, ীমভে, খমিে, লভঘাফৃে।‚ 
১
 

    

     উমনলনদ ব্রহ্মস্বরূন েয, জ্ঞান  আনে এই মেনমট মদনকয কথা ফরা নয়নছ। একমট মদকনক লকন্দ্র 

কনয ভানুল লফাঁনচ থানক। এই মদকমট র জজমফক প্রনয়াজননয মদক। মিেীয় মদনক ভানুল জ্ঞান রাব কনয। 

এই মদকমট র ভানুনলয াধনায এফং েৃেীয় মদকমটনে ভানুল মল্প-ামেয যচনা কনয। ৃমষ্টীর ভানুলই 

যফীন্দ্রনানথয কানছ আদশ ভানুল। ভানুল ফভয় স্বাধীন। শুধুভাত্র প্রনয়াজননয জগনে ভানুল স্বাধীন নয়। 

ৃমষ্ট  স্রষ্টারূন ভানুল স্বাধীন। ভুক্ত ভানুলই স্বধনভশ প্রমেমিে। ভানুল মল্পীরূনই মথাথশ ভানুল। জজমফক 

প্রনয়াজনন ভানুল কাজ কনয, আয ভানুল ৃমষ্ট কনয আিায লপ্রযণায় মমদ জ্ঞান, মক্ত, অনুবূমে ভানুনলয 

কাজনক প্রবামফে কযায লচষ্টা কনয েথাম ভানুনলয ইচ্ছাধীন কাজ ম্পূণশ কযনে িন্দ্ব জেময য়। এই িন্দ্ব 

মভমটনয় কনরয করযাণ াধন কযাই র ভানুনলয মেকানযয কাজ।  
 

     ভানুল ভামজক জীফ, াযস্পমযক নমামগোয পনরই ভানুল ভাজনক গনে েুনরনছ। নমামগো র 

ভানুনলয লভৌরফৃমে এফং লদ  ভন র প্রানণয লভৌমরক উাদান। নমামগো ভানুনলয লভৌরফৃমে নর 

মফনযানধয প্রফৃমে  ভানুনলয ভনধয মনমে থানক। মফনযানধয লক্ষ্নত্র ভানুনলয জজমফকো র শুমক্ত এফং 

নমামগো ম্পনকশ ভানুনলয উত্তযণ ভানফধনভশ। অননক মনম্ন লেণী প্রাণীনদয ভনধয নমামগোয ম্পকশ 

থাকনর  োনদয নমামগো প্রকৃমেগে, এফং অন্ধ জজফ নমামগো। মকন্তু ভানুনলয নমামগো মনছকই 

নমামগো নয়, এই নমামগোয় ঐকয প্রমেমিে থানক। এখানন ফযমক্তগে স্বাথশ থানক না, এখানন অননযয 

প্রমে ভানুনলয ভনধয লপ্রভ বারফাা জন্মায়, ভানফ বযোয ভূর েযই র ভানুনলয মভরন ধভশ। মকন্তু এই 

মভরন খুফ নজ য় না, এয জনয ংগ্রাভ কযনে য়, এই ংগ্রাভ শুধ ুফাইনযয নঙ্গ নয় মননজয নঙ্গ 

চামরনয় লমনে য়।  
 

   যফীন্দ্রনাথ ভানুনলয ভনধয দুমট ত্তায কথা ফনরনছন। োনদয ভনধয একমট র লছাট আমভ ফা ফযমক্তভানফ 

ফা ফযমক্তত্তা অনযমট ফনো আমভ ফা মফশ্বভানফ। যফীন্দ্রনানথয ফযমক্ত ভাননফয মযচয় মদনে মগনয় ‘ভানুনলয 

ধভশ’ গ্রনে ফনরনছন-‚লদন লদন জীফ স্বেন্ত্র, ৃথক বানফ আন লদ যক্ষ্ায় প্রফৃত্ত, ো মননয় প্রফর 

প্রমেনমামগো‛।
২
 

 

    ফযমক্তভানফ প্রমেমদননয াংামযক জীফন মননয় ফযস্ত থানক। জীফত্তায মদক লথনক ভানুল একমট লদধাযী 

প্রাণী, অনযানয প্রাণীয ভনো োয ক্ষ্ধুা আনছ,  েৃষ্ণা আনছ, হ্রা আনছ, ফৃমদ্ধ আনছ, আেয় আনছ, আিাযক্ষ্া 

আনছ। অনযানয জীফ ফা ভানুল এনক্ষ্নত্র োয প্রমেক্ষ্। োয লবাগ াভগ্রীনে অনযানয প্রাণী বাগ ফানে চায়।  

ল মননজ োয লবাগ াভগ্রী অনয কাউনক মদনে যামজ নয়। এয পনর লদখা লদয় িন্দ্ব, ফরপ্রনয়াগ, 

ানাামন, ভাযাভাময, যাজনয়য দুিঃখ এফং জনয়য আনে।এখানন ভানুল একমট মফমষ্ট জীফভাত্র এফং োয 

কানছ লদনয ধভশই ভানুনলয ধভশ। এ ভানুল লবাগমপ্রয়, ফরারী  স্বাথশয জীফ। জীফত্তা োয মনজস্ব ত্তায 
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উমস্থমেনে আাঁকনে ধনয যাখনে চায়। এমট ফশদায় মনজস্ব গিীয ভনধযই থাকনে বারফান, মননজয 

প্রনয়াজন ছাো অনয মকছ ুবানফ না, ভানুল এই ভয় োয জীফফৃমত্তনক অনয অফস্থা লথনক আরাদা কযনে 

ানয না। মননজয অংবাফ ফশদা প্রকামে য়।  
 

   আভযা জামন ৃমথফীনে ভানুনলয অমস্তত্ব ীমভে। ীমভে অমস্তনত্বয কথা লজনন ভানুল শুধ ুমননজয জনযই 

মচন্তা কনয, এখানন আভযা শুধু আভায কথাই বামফ, আভায আভায শুধুই আভায, আভযা কনরই 

একপ্রকানযয মফনল আমভ। এই ‘আমভত্ব বাফটাই’ ভস্ত মফশ্বজগে লথনক আভানক আরাদা কনয মদনচ্ছ। এই 

‘আমভত্ব’ নচেনো নানা বানফ প্রকামে নে ানয। লমভন অংকায  কযা, গফশ কযা, মননজনক জাময কযা 

ইেযামদয ভাধযনভ। ভানুল এই আমভত্বনক ন্তুষ্ট যাখনে ফশদা নচষ্ট। আমভত্বনক ন্তুষ্ট যাখনে মগনয় ভানুল 

অননক বুরবার কাজ কনয ফন। আমভনত্ব আঘাে রাগনর ভানুল প্রমেমংা যায়ন নয় নে। ীভ 

ভানুনলয জীফন মশনরাচনা  কযনর লদখা মায় োয ভস্ত কানজয উৎয নচ্ছ ‘আমভত্ব’ িাযা মযচামরে। 

যফীন্দ্রনাথ ফনরনছন- ‚ নীনচয মদনক ঝুাঁনক নে জন্তু লদখনে ায় খি খি ফস্তুনক। … উনয ভাথা েুনর 

ভানুল লদখনর লকফর ফস্তুনক নয়, লদখনর দৃযনক অথশাৎ মফমচত্র ফস্তুয ঐকযনক।‚
৩
 এই বানফ ভানুল জীফ 

ত্তানক অমেক্রভ কনয োয আধযামিক ত্তায় উনীে য়।  
 

    যফীন্দ্রনাথ ফনরনছন ভানুনলয ভনধয এভন একমট ত্তা আনছ, লম ত্তামট ভানুনলয অন্তনয লগানন ফফা 

কনয।  লগানন ফফাকাযী ত্তামট ভানুলনক ভৎ কনভশয লপ্রযণা লদয়। মেমনই ফযমক্ত ভানুলনক মল্পী 

কনযন। মেমন ভানুনলয ভনধয থানকন এফং কর ভানুলনক ফযপ্ত কনয থানকন। যফীন্দ্রনাথ অীভ ফা 

আধযামিক ত্তামটনক ‘মফশ্বভানফ’ ফনর অমবমে কযনছন।  
 

    এই মফশ্বভানফ ত্তায কাজ র কর ফযমক্ত ভানুনলয ভনধয অফস্থান কনয ভৎ কানমশ লপ্রযণা লদয়া। এই 

ত্তায ভনধযই ৃমষ্টয কামশকরা চরনে থানক। মফশ্বভানফ ত্তা র ভানুনলয উিৃনত্তয মযচারক। আভযা 

উরমিয িাযা অীভ ত্তা ফা মফশ্বভানফত্তায স্বরূনক জাননে াময, মকন্তু উরমিয ভূর ফাধা র 

অংবাফ। ভানুল যস্পনযয লথনক মফমচ্ছন্ন থানক এই অংবানফয জনয। মননজয নঙ্গ মফশ্বজগনেয ম্পকশ 

আাে মফনযানধয ম্পকশ। এই ম্পনকশয অফান ঘটনরই মফশ্বজগনেয নঙ্গ মননজনক এক কনয লপমর, 

েখন অনযয ুখ, দুিঃখ, প্রীমে, লপ্রভনক উরমি কযনে াময। এই যকভই উরমি ‘কাফুমরয়ারা’ গনল্প 

রক্ষ্য কময--- ‚লদমখয়া আভায লচাখ ছরছর কমযয়া আমর। েখন, ল লম একজন কাফুমর লভয়ায়ারা 

আয আমভ একজন ফাঙামর ম্ভ্রান্তফংীয়, োা বুমরয়া লগরাভ”েখন ফুমঝনে ামযরাভ, ল লম আমভ ল, 

ল মো আমভ মো।‚
৪
 

 

    আভযা মখনই বার মকছু কযনে মাই এফং োয জনয অননক কষ্ট লবাগ কময এফং োয জনয েযাগ 

স্বীকায কযনে যাজী থামক েখন আভযা এই ত্তায অনুবূমেয লটয াই। ভানুনলয এই ত্তামট ক্রভাগে 

মননজয ফযমক্তগে ীভানানক অমেক্রভ কনয লমনে চাই। মফনশ্বয কর ভানুলনক একাত্বরূন লদখনে চায়। 

এই অীভ ত্তানেই ভানুনলয ূণশো।    
 

    যফীন্দ্রনাথ ভানফ ত্তায় অং এফং আিায িনন্দ্বয কথা ফরনে মগনয় ফনরনছন ‚ আভানদয একমদনক 

অং আয একটা মদক আিা। অং লমন খিাকা, ঘনযয ভনধযকায আকা, মা মননয় মফলয় কভশ ভাভরা-

ভকর্দ্শভা এই “ফ। লই আকানয নঙ্গ মুক্ত ভাকা, ো মননয় জফলময়কো লনই; লই আকা অীভ, 

মফশ্বফযাী। মফশ্বফযাী আকান  খিাকান লম লবদ, অং আয আিায ভনধয লই লবদ।‚
৫
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    ভানুনলয নঙ্গ োাঁয ম্পকশমট র মযচারক  অমবননোয ভনো। মযচারক  অমবননো দুজননই 

ফযমক্তরূীত্তা। দুজননয ভনধয প্রীমেয ম্পকশ। মযচারক অমবনয় কনযন না, অমবননোনক মদনয় অমবনয় 

কযান। অমবননো বার অমবনয় কযনর মযচারক েৃমপ্ত ান, আনে ান আফায খাযা অমবনয় কযনর 

লফদনা ান। মযচারক অমবননোয মবেয মদনয় মননজয েৃমপ্ত লখাাঁনজন। অনুরূবানফ জীফন লদফো জীফননয 

অমবননয় আনছন এফং ফাইনয আনছন। মেমন ফযমক্ত ভানুলনক াানমযয াে ফামেনয় মদনয় মননজয ইচ্ছা 

ূযনণয লচষ্টা কনযন। আভযা বার কাজ কযনর মেমন আনে ান , খাযা কাজ কযনর মেমন দুিঃখ ান, 

আভানদয আননে মেমন আনমেে ন,আভানদয  দুিঃনখ মেমন দুিঃমখে ন। এই ‘জীফননদফো’ েত্ত্বমট 

একমদনন গনে নেমন, ধীনয ধীনয ভননয ভনধয ঘুযাক লখনে লখনে একমদন োৎ কনয োাঁয আিপ্রাকা 

ঘটনরা “ এ মফলনয় মেমন মফশাট  ফক্তৃোভারায় এয উনেখ কনযনছন। এই ‘জীফননদফো’ রূী যভ ত্তামট 

ফযমক্তরূী ঈয নয় োাঁয হৃদনয়য ভনধয অফস্থান কযনছন। ইমন জগনেয ৃমষ্টকেশা, ইমন বক্তনদয নঙ্গ 

লপ্রনভয ফন্ধনন আফদ্ধ নে চান। বনক্তয জীফন াথশক নরই োাঁয মননজয াথশকো। যফীন্দ্রনাথ ফনরনছন “  

‚ োই লোভায আনে আভায য 

েুমভ োই এনছ নীনচ । 

আভায় নইনর মত্রবূফননশ্বয, 

লোভায লপ্রভ ে লম মভনছ।‚
৬
 

 

    যফীন্দ্রনানথয কল্পনায এই র ীভায ভানঝ অীনভয রীরা। এখানন ঈশ্বয  বক্ত উবনয় মভনর বনক্তয 

জীফননক মযস্ফূট কনযনছন। ফনো আমভ  লছাট আমভ অথশাৎ অং  আিায ভনধয িন্দ্ব রক্ষ্য কযা মায়। 

যফীন্দ্রনাথ এই অং  আিায িন্দ্ব ফযাখযা কনযনছন এই যকভ কনয মেমন ফনরনছন “ ‚ ত্রুনননয জ 

প্রফৃমত্ত ভানুনলয জীফধনভশ, োনক উত্তীণশ নয় ভানুল অদ্ভুে কথা ফরনর ‘ত্রুনক ক্ষ্ভা কনযা’। এ কথাটা 

জীফধনভশয ামনকয, মকন্তু ভানফধনভশয উৎকলশ রক্ষ্ণ।‚
৭
 

 

    যফীন্দ্রনাথ ফরনছন ‘ফনো আমভ’ লক আফযণ চামনয় আভযা োনক ‘লছানটা আমভ’ কনয যামখ। এই 

‘লছানটা আমভ’ লক ফে আমভ’ কনয লোরায় ধভশ-াধনা। মেমন ফনরনছন ‘লছানটা আমভ’ ‘ফনো আমভ’ য ূণশ 

প্রকানয প্রেীক্ষ্ায় থ লচনয় থানক। মেমন মফশ্বা কযনেন এই দুই ‘আমভ’য মভরননই ূণশ ভাননফয জন্ম। 

‘ফনো আমভ’ নয় উেনে লগনর লছানটা আমভ’য আফযণ মছাঁেনে নফ। এই ‘লছানটা আমভ’  ফনো আমভ’য 

মভরন াধনাই ধভশ। ‘লছানটা আমভ’য আফযণ উনন্মাচননয িাযাই এই মভরন ম্ভফ। কানজই ধভশ-াধনা 

ভাননই ‘লছানটাআমভ’য ‘ফনো আমভ’ নয় ো। এই াধনাটাই যফীন্দ্রনানথয কানছ ভানুনলয ধভশ। 
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জানুয়াযী, ১৯৯৫।  


