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ড. জ্যোতির্ ময় রোয় 

 
ভূতর্কো 

রবীন্দ্রনাথও ভবভূসতরমফতা হপ্রফমর তপিযা কফরফেন। “কস়ি ও হকামল” -এর 

ইশ্চন্দ্রযজফভাফের পর “মানিী” কাফবয তা িুসচত হফযফে। “কস়ি ও হকামল” -এর যুফের 

ইশ্চন্দ্রযেত হপ্রম (যসদও িাং য সেল) “মানিী” -হত ইশ্চন্দ্রযাতীতভাবিত্তা লাভ কফরফে। 

“িুরদাফির প্রাথ শনা”কসবতাটিফত সতসন হদসিফযফেন হয হপ্রম হৃদফযর িামগ্রী, তা রূফপর 

অ্ফপক্ষা কফর না। বািনামুক্ত হপ্রম হপ্রসমফকর হৃদয-আকাফ  দদবীিত্তা রূফপ সবরাজ কফর –– 
 

“তফব তাই হহাক,.হহাফযা না সবমুি, –– হদবী, তাফহ সকবা ক্ষসত, 

হৃদয-আকাফ  থাক্-না জাসেযাফদহহীন তব হজযাসত। 

বািনামসলনআেঁসিকলঙ্ক োযা হেসলফব না তায, 

আেঁধার হৃদয-নীল-উৎপল সচরসদন রফব পায। 

হতামাফত হহসরব আমার হদবতা, হহসরব আমার হসর –– 

হতামার আফলাফক জাসেযা রসহব অ্নন্ত সবভাবরী।” 

“িুরদাফির প্রাথ শনা” (মানিী) 

 

িুরদাফির অ্নুভব রবীন্দ্র-হপ্রমতফের একটি সবফ ষ সদক। িমগ্র রবীন্দ্রিাসহফতয হপ্রফমর 

অ্ন্তরঙ্গ সদকটিই সনসব়িতম ভাফব প্রকা  লাভ কফরফে। সকন্তু রবীন্দ্রনাথ হকাথাও হদহজ 

রূপফক বা হভােবািনাফক অ্স্বীকার কফরন সন। হপ্রফমর বাস্তবতার সদকটি স্বীকার কফরও তাফক 

ভাবফলাফকর সবষয কফর তুফলফেন। “হ ফষর কসবতা” উপনযাফি তার পসরচয আফে।  

ভবভূসতরফপ্রমসচন্তায কফযকটি িূক্ষ্ম অ্নুভূসত ও তফের সদক আফে। হিই অ্নুভুসতর িফঙ্গ 

রবীন্দ্রমানফির হযােটি স্পষ্ট। হপ্রফমর মূল অ্নুধাবন করফত সেফয ভবভূসতআসবস্কার কফরফেন – 

(১) হপ্রফমর মূফলজন্ম-জন্মান্তফরর িম্পকশ সবদযমান – “পুরাফ া বা 

জন্মান্তরসনসব়িবদ্ধঃপরচযঃ”।  (উ. চ. ৫/১৬/১৬) রবীন্দ্রনাফথর কসব-মানফিও এ প্রতযফযর 

সবকা  ঘফিসেল। রবীন্দ্রনাফথর কল্পনার বযাপকতা সেল ভবভূসত অ্ফপক্ষা অ্ফনক হব ী, 

উপলসি সেল অ্ফনক হব ী সনসব়ি। তা েঁর কল্পনায নরনারীর হপ্রফম সবশ্বভুবফনর প্রীসত 

অ্নন্তকাল ধফর অ্ন্তর হথফক বাইফর আপনাফক প্রকা  কফর চফলফে –– 

 
“হতামাফরই হযনভাফলাবাসিযাাসে 

 ত রূফপ  ত বার 

জনফম জনফম, যুফে যুফে অ্সনবার।  

…… …… ……. 

আমরা দুজফন ভাসিযা এফিসে 

যুেল হপ্রফমর হরাফত 

অ্নাসদকাফলর হৃদয-উৎি হফত 

আমরা দুজফন কসরযাসে হিলা 
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হকাটি হপ্রসমফকর মাফে 

সবরহসবধরুনযনিসলফল, 
সমলনমধুর লাফজ –– 

পুরাতন হপ্রম সনতযনতূন িাফজ।” 
 

জন্মজন্মান্তর ধফর অ্নন্তকাল ও সবফশ্বর মাফে যুেফলর 

হপ্রমফক এমন েভীরভাফব বযাপ্ত কফর হদওযা, অ্ন্তফরর 

হপ্রমফক বাইফর মুশ্চক্ত হদওযা, একান্ত বযশ্চক্তেত ভাবনাফক 

সবশ্বেত করা এবাং িীমাহীনতার মাফে আপনাফক উন্মুক্ত 

কফর হদওযার মফধয হয হেৌরব ও অ্নুভুসতরবযাপকতা 

সবদযমান িাংসৃ্কত িাসহফতয তা দুল শভ, এমন সক ভবভুসতর 

কাফবযও হনই –– 
 

“সনতয হতামায সচত্ত ভসরযা 

স্মর  কসর, 

সবশ্বসবহীন সবজফন বসিযা 

বর  কসর, 

তুসম আে হমার জীবন-মর  

হর  কসর 

হতামার পাই হন কূল –– 

আপনা-মাোফর আপনার হপ্রম 

তাহাফরা পাই হন তুল। 
…… …… ……. 

তুসম হযন ওই আকা  উদার, 

আসম হযন ওই অ্িীম পাথার, 

আকুল কফরফে মােিাফন তার 

আনন্দ পূস শমা। 

তুসম প্র ান্ত সচরসনস সদন, 

আসম অ্ ান্ত সবরামসবহীন 

চঞ্চল অ্সনবার –– 

যতদরূফহসরসদে্ সদেফন্ত 

তুসম আসম একাকার । “ 

ধযান (মানিী) 

 

প্রাচীন ভারতীয িাসহফতয হপ্রফমর অ্ন্তমু শিীনতার পসরচয েুফি 

উফেফে। রাবীশ্চন্দ্রকফপ্রমানুভুসতফত িফভাফের মাসলনয হনই। 

প্রকৃসতর আনন্দ ও নরনারীর আনন্দ হিিাফন সমফলসমফ  

একাকার হফয হেফে।1 প্রিঙ্গতঃ উফেিফযােয, শুধুমাত্র 

হপ্রফমর হক্ষফত্রই জন্মান্তর-পসরচফযর কথা। ভবভূসত বফলফেন 

সকন্তু রবীন্দ্রনাথ এই অ্নুভূসতফক হকবল নরনারীর হপ্রফমর 

অ্নুভফবর মফধয নয, মানবজফন্মর সবকাফ  যুে যুে ধফর 

পসৃথবীফক ভাফলাবািার সভতর সদফয সনফজর বযশ্চক্তজীবফনর 

সবকা ফকও প্রতযক্ষ কফরফেন।  

(২) হপ্রফম েভীর আস্তর-হিৌন্দফয শর একটি সদক আফে। 

রবীন্দ্রকাফবয হপ্রফমর বসহঃফিৌষ্ঠব ও আন্তররুসচঊভয সদফকরই 

পসরচয হদওযা হফযফে।2 তথাসপ রবীন্দ্রিাসহফতয হপ্রফমর 

অ্ন্তরঙ্গ িুষমারই জযোন করা হফযফে, হৃদফযর ধন কভু ধরা 

যায হদফহ ?–– হৃদফযর ধন (মানিী)।  হপ্রফমর মূফল 

নরনারীরপারম্পরআত্মকামনার পসরচয উপসনষফদর ঋসষ ও 

দবষ্ণব িহশ্চজযাফদর মফধয পাই। সকন্তু হপ্রম িম্পফকশ 

                                                            
1 মানিীফত হযমন প্রকৃসতর আনন্দ এ নরনারীর প্রীসতর আনন্দ উদারতায, 

প্রিারতায ও স্বচ্ছতার বযসপ্তফত এক হইযা সেযাফে, হিইরূপ দৃষ্টান্ত িাংসৃ্কত 

িাসহফতয হকাথাও আফে বসলযা মফন হয না। রসব-দীসপতা (৩য মুদ্র ), 

রবীন্দ্রিাসহফতযকান্তাফপ্রম, শ্রীিুফরন্দ্রনাথদািগুপ্ত।  
2 দ্রঃ. মানিী ও মহুযা র হপ্রফমর কসবতা, সচত্রাঙ্গদা, কাবযনািয এবাং কথা ও 

কাসহনী কাবযগ্রন্থ।  

ভবভূসতরঅ্নভুব হযন আরও একিু েভীর। হপ্রফমর মূফল 

প্রীসত-হেহাসদবাইফরর হকাফনা কার  আফে একথা সতসন 

স্বীকার কফরন সন। তা েঁর অ্নুভফব অ্ন্তফরর হকাফনা েভীর 

হপ্রর ায নরনারীর হৃদফয হপ্রফমর উফন্মষ ঘফি –– 
 

“বযসতষজসতপদাথ শানান্তরঃফকাহসপফহতুঃ। 

ন িলুবসহরুপাধীন্প্রীতযঃিাংশ্রযফন্ত।।” 

উ. চ. ৬/১১/১২ 

 

(৩) হপ্রম মফনর দুঃি লাঘব কফর। হপ্রফমর দৃটষ্টফত হয যার 

সপ্রযজন হি এক অ্পূব শ বস্তুরূফপ হদিা হদয –– 
 

“অ্সকশ্চঞ্চদসপকুব শা ঃফিৌখ্িযদুশঃিানযফপাহসত। 

তত্তিযসকমসপদ্রবযাং হযা সহ যিয সপ্রফযাজনঃ।।” 

উ. চ. ২/২৫/১৮ অ্থ শাৎ ্–– 

“সকেুই কফর না, শুধু 

িিয সদফয হফর দুঃিগ্নাসন –– 

হয যাহার সপ্রযজন 

হি তাহার হকমন সক জাসন । ”3 

 

রবীন্দ্রনাফথর মানিী কাফবয হপ্রফমর এই অ্পূব শ বস্তুরূপটির 

পসরচয আফে। হপ্রফমর স্বপ্ন -কল্পনায ভবভূসতর অ্নভুফব 

িুিদুঃি হযমন হেৌ  হফয হেফে, (সবসনফিতুাং ফকয ন 

িুিসমসত বা দঃুিসমসত বা ইতযাসদ), রবীন্দ্রনাফথর অ্নুভফবও 

হতমসন –– 
 

“অ্নাসদ সবরহফবদনাফভসদযা 

েুফিফে হপ্রফমর িুি 

হযমসন আশ্চজফক হদফিসে হতামার মুি 

হি অ্িীম বযথা অ্িীম িুফির 

হৃদফয হৃদফযরফহ, 

তাই হতা আমার সমলফনর মাফে 

নযফন িসলল বফহ। 

এ হপ্রম আমার িুি নফহ, দুিনফহ । ” 

পূব শকাফল (মানিী) 
 

এইরূপ সবসচত্রভাফবপ্র যীযেুফলর পরস্পরফক অ্নুভফবর 

পসরচয “মহুযা” কাফবযও িুন্দরভাফব েুফি উফেফে।  

(৪) সবরফহর মফধযও হপ্রফমর হিৌন্দয শফক অ্নুভব করা হযন 

ভবভূসতর আসবষ্কার। তা েঁর মফত সবরহ শুধুদুঃিদাযক নয, তার 

মফধযও িান্ত্বনা আফে, আনন্দ আফে। সবরহ-ধযাফন 

মানিফনফত্র সপ্রযজফনর মূসত শ প্রতযক্ষ েসবর মফতা হোচর হয। 

কল্পনায, অ্নভুফব আমরাসপ্রযজনফক আফরা সনসব়ি কফর 

পাই। কল্পনার হচািফক যিনই হাসরফয হেসল, জেৎ তিনই 

হযন জী শ অ্রফ য পসরনত হয। উত্তররামচসরত -এর সবরহী 

রামচন্দ্র এই কথাই বফলফেন –– 
 

“সচরাংধযাত্বাধযাত্বা সনসহত ইবসনম শাযপুরতঃ 

প্রবাফিহপযাশ্বািাং ন িলুকফরাসতসপ্রযজনঃ। 

জেজ্জী শার যাংভবসত সহ সবকল্পবুযপরফম 

কুকূলানাাংরাফ ৌতদনুহৃদযাংপচযতইব।।“ 

উ. চ. ৬/৩৮/৩৮ 
 

                                                            
3 রবীন্দ্রনাথকৃতরুপান্তর, দ্রঃ. র. র. ১৫   িণ্ড, (পঃ. পঃ. িঃ. িাং) রূপান্তর 

পঃৃ. ৪৩।  
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িুরদাফির প্রাথ শনা (মানিী) কসবতায রবীন্দ্রনাথ হযন 

ভবভূসতর ঐ ভাবটিরই প্রসতধ্বসন কফরফেন। 4 সবরফহ 

হপ্রসমক-হপ্রসমকার অ্ন্তসরশ্চন্দ্রযগুসল িশ্চক্রয হফয উফে। তিন 

অ্ন্তফরর আফলাফক, মানিফনফত্র উপলসি সনসব়ি হয –– 
 

“সবরহ িুমধুর হল দরূ হকন হর –– 

সমলন দাবানফল েফল হযন হেল হর । ” সবরহানন্দ 

(মানিী) 
 

সবফচ্ছফদ হপ্রফমর হিৌন্দয শ কত সবসচত্র ও অ্নুভূসতময হফয 

উফে কাসলদাফির হমঘদতূ-এ এবাং দবষ্ণব কসবফদর পফদ তার 

পসরচয আফে। সকন্তু রবীন্দ্রনাফথর আফে সবরফহ মানি-

দ শফনরকথা স্পষ্ট কফর হপলাম হকবল ভবভূসতর কাফবয। 

হিইজনয মফন হওযা স্বাভাসবক হয রবীন্দ্রানুভফবর উপর 

উত্তররামচসরত -এর োযাস্প শরফযফে। 

মালতী-মাধব নািফকর প্রস্তাবনায ভবভূসত একটি িারেভশ 

কথা বফলফেন –– 
 

“হয নাম হকসচসদহনঃপ্রথযস্তযবজ্াাং 

জানশ্চস্ত হত সকমসপতান্ প্রসত দনষযন্তঃ। 

উত্পদযফতহশ্চস্ত মম হকাহসপিমানধম শা 

কাফলাহযযাংসনরবসধসব শপুলা চ পথৃ্বী ।।  

হ ফষর হলাকটির রূপান্তর কফরফেন রবীন্দ্রনাথ –– 

সক জাসন সমসলফত পাফর মম িমতুল –– 

িময অ্িীম আর পসৃথবী সবপুল।”5 
 

ভবভূসতরকথাটির একিু সবফলষ  প্রফযাজন। অ্ফনক িময 

বতশমান কাল কসবর হলাফকাত্তর প্রসতভাফক স্বীকৃসত দাফন 

কুটিত এবাং তা েঁর স ল্পকফম শর মম শ ও রিানুভফব অ্িমথ শ হয। 

সকন্তু িতযকার কসব তাফত আফদৌ সবচসলত হবাধ কফরন না। 

কার  সতসন জাফনন হয স ল্পী এবাং স ফল্পর সবচার হকাফনা এক 

সবফ ষ যুফেই হ ষ হফয যায না। অ্নন্তকাল ও সবপুল সবফশ্ব 

তা েঁফক অ্ফপক্ষা কফর থাকফত হয িমানধম শা হিই হলাফকাত্তর 

প্রসতভাধফরর জনয সযসন তা েঁর প্রসতভা অ্নুভূসতর মাযাস্পফ শ 

অ্তীফতর কসব-স ল্পীর ভাফবর মম শউদ্ঘািন কফর হদিাফত 

পাফরন। ভবভূসতর কথায স ল্প -িমাফলাচফকর আত্মিমীক্ষা 

ও স ল্প-িমাফলাচনার েূঢ় িতয কথাটিই বযক্ত হফযফে। প্রথফম 

মহাকসব হেযফি এবাং পফর রবীন্দ্রনাথ কাসলদাফির কাফবযর 

মম শকথাটি হৃদযঙ্গম কফরসেফলন। অ্থ শাৎ কাসলদাফির মত 

মহাকসবফকও আপন কাফবযর যথাথ শ বযািযার জনয 

িমানধম শাফেযফি ও রবীন্দ্রনাফথর জনয দীঘ শকাল অ্ফপক্ষা 

করফত হফযসেল।6 ভবভূসতর হলাফক অ্নােত কাফলর কসবর 

উফেফ য হয আ ার বা ী সেল রবীন্দ্রমানফিও হিই আ ার 

স্বপ্ন ১৪০০ িাফলর অ্নােত মাসম শক পােফকর জনয ১৩০০ 

িাফল দতরী হফযসেল –– 
 

“আশ্চজ হফত  তবষ শ পফর 

হক তুসম পস়িে বসি আমার কসবতািাসন 

হকৌতুহলভফর –– 

আশ্চজ হফত  তবষ শ পফর। 

                                                            
4 দ্রঃ. আসনযাসে েুসর তীক্ষ-দীপ্ত প্রভাতরশ্চি িম…… অ্নন্ত সবভাবরী। 
িুরদাফির প্রাথ শনা, (মানিী)।  
5 দ্রঃ. রুপান্তর র. র. ১৫   িণ্ড, (পঃ. বঃ. িঃ. িাং) পঃৃ. ৪৩ 
6 দ্র. কাসলদাি ও রবীন্দ্রনাথ (প্রথম প্রকা , ১৯৬৫), শ্রীসবষু্ণপদ ভট্টাচায শ, 

পঃৃ. ৬-৭ 

আশ্চজ নববিফন্তর প্রভাফতর আনফন্দর 

হল মাত্র ভাে – 

আশ্চজকার হকাফনা েুল, সবহফঙ্গর হকাফনা োন, 

আশ্চজকার হকাফনা রক্তরাে 

অ্নুরাফে সিক্ত কসর পাসরব না পাোইফত 

হতামাফদর কফর 

আশ্চজ হফত  তবষ শ পফর। ইতযাসদ । “ ১৪০০ িাল। (সচত্রা) 
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