
'িশ�ার িমলন' �বে� রবী�নােথর িশ�ািচ�া 
-�সূন �ঘাষ 
 
রবী� �ত�েয় িশ�ার মলূ আদশ� হল,সত�েক অ�ের উপলি� করা ও বাইের তার �কাশ ঘটােনা।তাই সম� 
রকেমর গি�ব�তা তাঁর কােছ িছল �সই পরম সত� উপলি�র পেথ দরুপেনয় বাধািবেশষ।কারণ,িনেজেক �ু� 
সীমার মেধ� �বেঁধ,জািতে�ম (demon)-এর অহিমকা �থেক সেত�র অে�ষণ করেল তােক কখেনাই পাওয়া যায় 
না।আ�শি�েত ভর কের, যাবতীয় সংকীণ�তার ঊে�� উঠেত পারেল তেবই সেত�র �দারেগাড়ায় �পৗঁছােনা 
�যেত পাের।িশ�া হল �সই পথ বা মাধ�ম, যা �মাগত আমােদর �সই অভীে�র িদেক িনেয় চেল। িশ�া (১৯০৮) 
�ে�র িবিভ� �বে� িলিপব� আেছ িশ�া স�ে� রবী�নােথর এই ধরেনর মলূ�বান সব অিভমত।আি�ন 
১৩২৮ ব�াে� রিচত  িশ�ার িমলন  �ব� এইরকম এক দ�ৃা�। 
 
��েতই রবী�নাথ �াচ� সভ�তার �থেক পা�াত� সভ�তার এিগেয় যাবার কারণ�িল িনেয় অনসু�ান 
কেরেছন। একথা �ক �য �াচ� তথা ভারতবষ� িচরকালই বািহ�ক �ান অজ� ন অেপ�া িনিহত সত�েক অিধক 
��� িদেয়েছ।অথ�াৎ �সই িশ�া মলূত আি�ক সাধনার জন� িশ�া। ভারেতর সাধনে�� সত�লােভর সাধন 
���। 
 
িক� কােলর িনয়েম সাধনার এই পথ অবল�েন �দখা �গেছ অনীহা।�কননা �মশই িবকার ভারতবাসীেক 
আ�� কেরেছ।পা�ােত�র মেতা �ব�ািনক িব�াসেক মলূম� িহেসেব �হণ করেত �স নারাজ।অিধক িবষেয় 
িচে�র �সং�ােরর পেথই তার পদচারণা।�ানাজ� ন অেপ�া �লাকাচােরর �িত �াচ�েদশ অিধক আ�াশীল।  
 
�াচীন ভারতীয় ঐিতহ� অনযুায়ী আধ�াি�ক সাধনার �ারা অমেৃতর অিধকার লাভ করার আশায় ভারতবষ� 
তথা �াচ� সভ�তার অংশীদার মানেুষরা সম� জীবন অিতবািহত কেরেছ।িব�ােনর আেলাচনায় ভারতবাসী 
িনেজর   মনেক ভয়ম�ু করেত পােরিন।িক� �মা�েয় সকল িবষেয় ভারতবাসী �দবেক �মেনেছ,�কীয় বিু� 
িদেয় িবচার কেরিন।এমনিক িনিব�চাের �ীকার কের িনেয়েছ পি�মী সভ�তার দাস�।উপর� �াচ� �দেশর 
অভ��ের িহ� ু- মসুলমান সা�দািয়ক িবেভদ,বণ�া�ম �থা,পা�ােত�র ব� িবদ�ােক �হণ করার পে� হেয় 
উেঠিছল অ�রায়।ওখানকার ব�িবদ�া িছল তাই এেদেশর মানেুষর কােছ অ�শৃ�।ভারতবষ� ত�ােগর সাধনা 
কেরিছল �কই,িক� ত�াগ ও �ভােগর মেধ� সাম�স� িবধানই �য �কৃত িশ�া,তা আয়� করেত 
পােরিন।ফল�িতেত আচােরর �ারা ভারতবষ� সকল মানষুেক একসূে� গাঁথেত �চেয়িছল,�সই ঐক� সৈব�বভােব 
সফল হয়িন।�কননা তা একিদেক �যমন সমাজেক িনজ�ব কের তুেলিছল,�তমিন হেয় উেঠিছল 
�দন�পীিড়ত।অথচ সুখ-দঃুখ, আিধ-ব�ািধ, দাির��-মহামারী �ভৃিতর করাল�াস �থেক পািথ�ব স�ােক বাঁচােত 
হেল অধ�া�িবদ�ায় �কােনা সুফল হয় না,তার জন� �েয়াজন িব�ােনর অনশুীলন,ভারতীয় তথা �াচ� সভ�তা 
এই বা�ব সত�েক জানেত চায়িন।আ�শি�েত ভরসা না কের আচারধম� এই সভ�তা �কবল বাইেরর �কােনা 
এক কত� ার উপর িনিব�বােদ িনেজর জীবন- মরণ সেঁপ িদেয় িনি�� িছল।তাই তােদর অন� িকছুর অভাব 
থাকেলও �কােনািদন কত� ার অভাব হয়িন। 
 
অন�িদেক পি�মী সভ�তা িবে�র িনয়মেক বিু� বেল িনেজর করতেল আনেত �পেরিছল।�ব�ািনক িব�াসেক 
�হণ কেরিছল মলূম��েপ।এই িব�ান বিু� ও বা�ব িবদ�ার �জাের পা�াত� জড়িবে� িনেজর িনয়ম খাটােত 
�পেরেছ,�িত�া করেত �পেরেছ আপন �রাজ।উপর� জেড়র �গালািম �থেক,মায়ার ব�ন �থেক িনেজেক ম�ু 
করেত �পেরেছ।এ� স�ব হেয়েছ �যৗি�ক িব�ানেবাধেক সকেলর উপের �ান �দবার দ�নই।তাছাড়া 



�রেনসাঁস ও িরফেম�শেনর সং�ারম�ু মানিসকতা পি�ম সভ�তার িব�জয় যে�েক ব�লাংেশ �রাি�ত 
কেরিছল।তারা �জেনিছল �য, �সই িনয়মই সত�, �য িনয়ম ব�ি� িবেশেষর ক�নার �ারা িবকৃত হয় না,িবচিলত 
হয় না �কােনা �খয়ােলর �ারা। এই িব�িনয়েমর সে� িব�ােনর িনয়েমর সাম�স� িবধােনর মেধ� িদেয় পা�াত� 
হেয় উেঠেছ িব�িজৎ।�ধু তাই নয়,আিদেভৗিতক িকংবা আিধৈদিবক �কােনা ব�াপারেক সং�ােরর বশবত� হেয় 
পা�াত� �দবশি� তথা িনেজর ভােগ�র হােত সমপ�ণ কেরিন।িব�ােনর িনরাস� মন িনেয় �িত� কম�কাে�র 
খুেঁজেছ উ�র। 
 
িক� এটাই পা�াত� সভ�তার �শষ কথা নয়,এই সভ�তা �য িবদ�ার বেল িবে�র সকল �িতব�কতােক দরূ 
করেত স�ম হেয়েছ,তা হল  ব� িবদ�া অথ�াৎ িব�ান িশ�া তথা �ব�ািনক িব�াস। রবী� �ত�েয় এই ব� 
িবদ�া সত�;�কননা বাহ� িবে� তা মায়ামিু� বা িনরাসি�র সাধনা কের। িক� পাশাপািশ এই ব� িবদ�া তখনই 
অসত� হেয় ওেঠ,যখন িবদ�ােক �ভু� ফলােনার কােজই ব�বহার করা হয়। তখন তােত আর আন� থােক 
না।পা�াত� সভ�তা িব�ােনর �ারা �কৃিতর িনয়মেক বশ মািনেয়েছ �কই,পাশাপািশ আপন �মতার বলদেপ� 
সংযম হািরেয় �সই িব�ানেকই মারণ যে� �ধান অ� িহসােব ব�বহার কেরেছ।সত�েক- সু�রেক কলি�ত কের 
�ংস কেরেছ িব�শাি�র বাতাবরণ।ধন লােভর অপিরেময় আসি�,স�দ স�েয়র মারা�ক �ুধা তাই �মশ 
�সখােন �লাভ নামক মারণ িরপুেক জা�ত কেরেছ।তােদর শাি� হেয়েছ িবন�। 
 
সুতরাং পি�েমর অ� অনকুরণ নয়, �াচ� সভ�তার পুনজ� াগরেণর জন� �েয়াজন পি�ম �থেক জীবন যুে�র 
হািতয়ার সং�হ করা;িক� িব�াস রাখা িনেজর আ�শি�র উপর।পি�ম মহােদশ বাহ� িবে� মায়া মিু�র 
সাধনা কেরেছ,�স সাধনা যাবতীয় �বষিয়ক �ুধা-তৃ�া-�রাগ �থেক মানষুেক র�া করার সাধনা।অপরিদেক 
পূব� মহােদশ আপন মেনািবে� অ�রা�ার �য সাধনা কেরেছ,�স সাধনা অমেৃতর অিধকার লােভর সাধনা। তাই 
পিরপূণ� জীবনেবােধর জন� পূব� ও পি�েমর এই িবি�� সাধনার সম�য় ঘটা দরকার। িমলন ঘটােনা দরকার 
ব�বােদর সে� আধ�াি�কতার,�ভােগর সে� ত�ােগর, সংসােরর সে� �বরােগ�র।এই �েতািবেরাধী িশ�ার 
িমলেনর মধ� িদেয়ই অি�েম এক সম�য়ী আদশ� গেড় �তালার কথা বেলেছন রবী�নাথ। 
 
িশ�ার িমলন  �বে�র �ারে� এক িপতার দইু স�ােনর কায�কলােপর মধ� িদেয় �াচ� ও পা�াত� সভ�তােক 
�দ�ািতত কেরেছন রবী�নাথ।বেড়া �ছেল �াচ�,�ছােটা �ছেল পা�াত� আর �মাটর গািড় য� সভ�তা তথা 
িব�ােনর জগৎ -�ক িচি�ত কেরেছ। রবী�নাথ �দিখেয়েছন,িব�ানেচতনা সমিৃ�র অন�তম কারণ, িক� তার 
িবকার িব�েক �ংেসর িদেক িনেয় যায়।পা�াত�িব� এই �ংসা�ক পেথর িদেকই এিগেয় চেলেছ।�ংেসর 
মেুখামিুখ হেয় তাই আবার তােক িফরেত িফের আসেত হেব �াচ� িবে�র কােছ, অজ� ন করেত হেব �ােচ�র 
ঐিতহ�ঋ� িশ�া,যা আি�ক সত�েক অজ� ন করেত �শখায়। 
 
 র�করবী -�ত রবী�নাথ িব�ােনর িবকােরর �প-�ক �দিখেয়েছন।ধনতে�র আ�াসেনর ও �ধ�ার কদয� 
�প� িতিন আেমিরকায় �ত�� কেরিছেলন।একদা  �নেবদ�  কাব��ে�র ৬৪,৬৫ ও ৬৬ সংখ�ক কিবতায় এবং 
বলাকা কাব��ে�র   ৩৭ সংখ�ক কিবতায় িতিন জািতে�েমর ভয়ানক িদক�েক �দিখেয়েছন,অন�িদেক 
ফ�ািসবােদর আিধপত� তথা �লহন �মতােক �ত�� কের রবী�নাথ িলেখিছেলন  সভ�তার সংকট  �ব�। 
সভ�তার সংকট মহূুেত�  মানেুষর �িত িব�াস যখন চেল �যেত বেসেছ,তখন রবী�নাথ এই �াচ� িশ�া তথা 
মানিবকতার সদথ�ক �বােধ আ�া �কাশ কেরেছন।�বে�র �শেষ িতিন �াচ� সভ�তার �িত চরমতম আ�া 
�কাশ কেরেছন মহামানেবর আগমন �তী�ার মধ� িদেয়। রবী�নাথ িহেরািশমা-নাগাসািকর মানবঘাতী 



িবে�ারণ �দেখনিন, ভারতভাগও �ত�� কেরনিন, িক� দইু সভ�তার িবকােরর �প�েক আেগ �থেকই �দখেত 
�পেয়িছেলন আর তাই দইু সভ�তার ইিতবাচক িশ�ার িমলেনর �ত�াশা কেরিছেলন। 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


