িচ া
রবী নাথ ঠাকুর
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দুঃসময়
মৃতু র পের
ব াঘাত
অ যামী
সাধনা
শীেত ও বসে
নগরসংগীত
পূিণমা
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িদনেশেষ
সা না
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গৃহশ
মরীিচকা
উ সব
রমূিত
নারীর দান

জীবনেদবতা
রাে ও ভােত
১৪০০ সাল
নীরব ত ী
দুরাকা া
ৗঢ়
ধূিল
িস ু পাের

ভ যখন বেলন, য়া ষীেকশ িদি েতন যথা িনযুে াহি তথা
কেরািম, তখন ষীেকেশর থেক ভ িনেজেক পৃথক কের দেখন,
সুতরাং তঁ ার িনেজর জীবেনর সম দািয় িগেয় পেড় একা
ষীেকেশর 'পেরই। িচ া কােব আিম একিদন বেলিছলুম আমার
অ যামী আমােক িদেয় যা বলােত চান আিম তাই বিল, কথাটা এই
রকম নেত হয়। িক িচ ায় আমার য উপলি
কাশ পেয়েছ
সিট অন ণীর। আমার একিট যু স া আিম অনুভব কেরিছলুম
যন যু ন ে র মেতা, স আমারই ব ি ে র অ গত, তারই আকষণ
বল। তারই সংক পূণ হে আমার মধ িদেয়, আমার সুেখ দুঃেখ,
আমার ভােলায় ম য়। এই সংক -সাধনায় এক আিম য এবং
ি তীয় আিম য ী হেত পাের, িক সংগীত যা উ ূ ত হে -- যে রও
কীয় িবিশ তা তার একিট ধান অ । পেদ পেদ তার সে রফা কের
তেবই দুেয়র যােগ সৃি । এ যন অধনারী েরর মেতা ভাবখানা।
সইজেন ই বলা হেয়েছ-<poem> েলছ িক মাের দীপ তামার
কিরবাের পূজা কা দবতার
রহস েঘরা অসীম আঁধার
মহামি রতেল।
পরমেদবতার পূজা যু স ায় িমেল, এক স ায় িভতর থেক
আদেশর রণা, আর-এক স ায় বািহের কমেযােগ তার কাশ।
সংসাের এই দুই স ার িবেরাধ সবদাই ঘেট, িনেজর অ ের পূণতার য
অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভােব বহন করেছ তার স ূ ণ িতবােদ জীবন
ব থ হেয়েছ এ দৃ াে র অভাব নই। িনেজর মেধ িনেজর সাম স
ঘটেত পাের িন, এই তা মানুেষর পে সব চেয় শাচনীয়। আপনার
দুই স ার সাম স ঘেটেছ িক না এই আশ াসূচক
িচ ার
কিবতায় অেনকবার কাশ পেয়েছ। ব ত িচ ায় জীবনর ভূ িমেত

য িমলননােট র উে খ হেয়েছ তার কােনা নায়ক-নািয়কা জীেবর
স ার বাইের নই, এবং তার মেধ কউ ভগবােনর ানািভিষ নয়।
মানুেষর আি ক সৃি কন, াকৃিতক সৃি েতও আিদকাল থেক মূল
আদেশর সে বাহ কােশর সাংঘািতক
দখেত পাওয়া গেছ।
আ ািরক যুেগর ীহীন গাছ েলা কন িটকেত পারল না। আজ
পরবতী গাছ িলেত সম পৃিথবীেক িদেয়েছ শাভা। কা িশ ী
রচনার সূ পােত থম ব থ হেয়িছল, মাথা নেড়িছল, হােতর কাজ
িন ু র ভােব মুছেত মুছেত সং ার সাধন কেরেছ-- এ কথা যখন ভািব
তখন সৃি র িভ িভ িবভােগ দুই স ার িমলনেচ া
দখেত
পাই। সই চ া কী িন ু র ভােব িনেজেক জয়যু করেত চায়, মানুেষর
ইিতহােস বারংবার তার মাণ পাওয়া যায়; আজ তার সই আ ঘাতী
মাণ যমন কট হেয়েছ এমন আর কখেনা হয় িন। িচ ার থম
কিবতায় তার একিট সূচনায় বলা হেয়েছ-জগেতর মােঝ কত িবিচ তু িম হ
তু িম িবিচ িপণী।
তার পর আেছ-অ রমােঝ তু িম ধু একা একাকী
তু িম অ রবািসনী।
আজ ব াখ া কের য কথা বলবার চ া করিছ সই কথাটাই এই
কিবতার মেধ ফুটেত চেয়িছল। বাইের যার কাশ বা েব স ব ,
অ ের যার কাশ স একা। এই দুই ধারার বােহই কাব স ূ ণ হয়।
"এবার িফরাও মাের' কিবতায় কমজীবেনর সই িবিচে র ডাক
পেড়েছ। "আেবদন' কিবতায় িঠক তার উলেটা কথা। কিব বেলেছ,
"কমে ে , যখােন কাযে ে র জনতায় কমীরা কম করেছ, সখােন

আমার ান নয়। আমার ান সৗ েযর সাধক েপ একা তামার
কােছ।' জীবেনর দুই িভ মহেল কিবর এই িভ িভ কথা। জগেত
িবিচ িপণী আর অ ের একািকনী কিবর কােছ এ দুইই সত ,
আকাশ এবং ভূ তলেক িনেয় ধরণী যমন সত । " া ণ' "পুরাতন
ভৃত ' দুই িবঘা জিম' এই িলর কাব কাকিল নীেড়র, বাসার; " গ
হইেত িবদায়' এখােন সুর নেমেছ ঊ েলাক থেক মেতর পেথ;
" েমর অিভেষক'-এর থম য পাঠ িলেখিছলুম তােত করািনজীবেনর বা বতার ধূিলমাখা ছিব িছল অকুি ত কলেম আঁকা,
পািলত অত িধ কার দওয়ােত সটা তু েল িদেয়িছলুম; " যেত নািহ
িদব' কিবতায় বাঙািলঘেরর ঘরক ার য আভাস আেছ তার িতও
লােকন কটা বষণ কেরিছল, ভাগ েম তােত িবচিলত হই িন,
হয়েতা দু-চারেট লাইন বাদ পেড়েছ। লাকজীবেনর ব বহািরক বাণীেক
উেপ া কের আমার কােব আিম কবল আন ম ল এবং
ঔপিনষিদক মাহ িব ার কের তার বা ব সংসেগর মূল লাঘব কেরিছ
এমন অপবাদ কউ কউ আমােক িদেয়েছন। আমার কাব সম ভােব
আেলাচনা কের দখেল হয়েতা তঁ ারা দখেবন আমার িত অিবচার
কেরেছন। আমার িব াস শষ পয আিম এই বাণীর প ােতই আমার
পদ ও গদ রচনােক চালনা কেরিছ-জগেতর মােঝ কত িবিচ তু িম হ
তু িম িবিচ িপণী।
</poem>

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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