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ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত-য ওবফতো াইশ্বযপ্রঙ্গ : এওবি প্রবতলফদন
ুবিতো ঘক্রফততী
কলফলও, ফোাংরো বফবোক, াঅোভ বফশ্ববফদযোর
ওোযী াধযোও, াআাংলযবচ বফবোক, এ. কও. যো ওলরচ, ওোিবরঙড়ো, াঅোভ, বোযত
Abstract
Alokeranjan Dasgupta (born on October 6, 1933) is a poet well-known for his thematic and
technical innovations, variety of subject-matter, vast knowledge, and an ever expanding
wide sweep of interest and inquisitiveness. Amidst his ever-transforming themes, however,
stands one constant: God. His faith in God has been steadily reflected in scores of poems.
But, being a poet surrounded by a modern barren Godless world, he tends to introspect on
and scrutinize his own faith in or relationship with God. Almost every new book of his
poetry exhibits the multiplicity of expression of that one WHOLE TRUTH, that constant but
outwardly protean existence pervading his essential universe. Readers usually discover in
his poetry an amazing coexistence of such divergent ideas as faith, atheism, agnosticism,
Marxism, etc. His poetical universe, thus, has been developed out of a very subtle and
sensitive matrix. The present paper tries to focus on how Alokeranjan weaves his poetical
garland out of these varying and varied elements steeped into the depths of his poetic
sensibility, and how he tries to balance and concretize them or blur them out of recognition
in his poetry.
Keywords: Faith in God, Existence, Multiplicity, Atheism, Coexistence of contraries,
Balance.

াঔণ্ড লতযয ফহুভোবিও প্রওো-কও, কফোলধয কবীযতয স্তলয, ওবফভোনচোত চবির যোলন চোবযত ওলয, কভধোফী
তথো ভযভী ওথওতোয ওোফযভোরো যঘনো ওলযলঙন ওবফ ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত । াইশ্বয-ত্ত্বো  ভোনফলরোলওয বফলেদ 
বভরলনয কম ূক্ষ্মতয াঅফঙোোলরোওবি াঅলঙ, তোলও বতবন বীলণবোলফ চীফন্ত  স্পতোতুয ওলয তুলরলঙন তোাঁয
ওবফতো । াইশ্বলয বনলবতচোর াঅস্থো লত ক্রভ প্রশ্নভুঔয ানোস্থোয কদরীস্পত ওলয, াঅচন্মফযোী াবযোফত,
াইশ্বযস্তুবত চবড়ত বফচবড়ত ল াঅল তোাঁয ওবফতো । তোাঁয বনলচয বোলো „
াঅভোয প্রথভ ওবফতোয ফাআ ‘কমৌফনফোাঈর’ কফলযো ১৯৫৯-এ । এাআ ফাআলত াঅভোয াইশ্বযবফশ্বস্ততো প্রওো ো
প্রতযক্ষওথলনয ধযলন । ‘ফন্ুযো বফদ্রূ ওলয কতোভোলও বফশ্বো ওবয ফলর’“াঅভোয এাআ লবোধন যোবয
াইশ্বলযয প্রবত। মঔন এয য প্রো এও দলওয ফযফধোলন, ‘বনবলদ্ধ কওোচোকযী’ (১৯৬৮) প্রওোবত ,
কওোলনো-কওোলনো ভোলরোঘও াঅভোলও ‘ানোস্থোফোদী’ ‘নোবস্তও’ প্রবৃবত াংজ্ঞো ারাংওৃত ওযলত থোলওন ।
তোযয মঔন প্রো এও ফঙলযয ভলধযাআ ‘যক্তোক্ত ছলযোঔো’ (১৯৬৯) প্রওোবত র, তোযো ালনলওাআ াঅভোয
প্রবত ান্তুষ্ট লবঙলরন 1 বফলল ওলয মোাঁযো াঅভোলও এওধযলণয এওোতবনও াইশ্বলযয দূত ফো ‘দোরোর’
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বললফ কদঔলত কঘলবঙলরন, তোাঁলদয ওথোাআ ফরবঙ । এাঁযো কদঔলত ঘোনবন কম াঅবভ কবদন বফশ্বো 
বফতলওতয প্রতীবত াঅয বযপ্রলশ্নয এওবি চবির চোরোন যঘনো ওযলত কঘলবঙরোভ । াঅভোয ওবফতো এাঁযো
ঔুাঁলচবঙলরন ুবপ্র এওবি োযোাং । তোাঁযো ধলযাআ বনলবঙলরন াঅবভ এওবি এওধোতফ ভোনুল এফাং াঅভোয
কওোলনো াবধওোয কনাআ নোনোবোলফ বনলচলও খুবযল-বপবযল কদঔলত ফোবচল বনলত । i
তোাঁয বরবযওধভতী ওবফতোভূল াইশ্বযবোফনো বফবঘিরূল  ফহুরযবঔও কপ্রবক্ষলত ানযতভ তত বললফ োঠলওয
ভলনোলমোক াঅওলতণ ওলয । এওবি োক্ষোৎওোলয বতবন ফলরবঙলরন „
...াইশ্বযলও াঅবভ াঈত্তযোবধওোযূলি কলবঙ । তোযয ... বফষ্ণফ ওবফতো লড়, এভনবও াঈবনলদ লড়
ফযোোযিো খলিবঙর, ভোনলতাআ লফ, কম াইশ্বয াঅভোলদয চীফলন ওতিো চরুবয াংলমোচন । ‘তোাআ াঅভোয
াঅনন্দ াঅভোয য’ “ বঠও ন। াঅভোয ওোলঙ ফযোোযিো বঙর ওবুলযঔ বাঁবড় কফল াইশ্বলযয বদলও লয
ঠোয কঘষ্টো । লয এওভ ভলন লবঙর াইশ্বয কনাআ, এওিো স্বপ্ন াঅলঙ । াঅভোয ফ ফোড়োয লঙ্গ লঙ্গ
ক্রভ াঈরবিিো বতযী র, াঈদ্বোস্তুলদয লঙ্গ কভরোলভোয ফত কথলও ক্রভ কমিো কফবযল এর, াইশ্বয
াঅলঙন বও কনাআ কিো াঅবভ চোবন নো। বওন্তু াঅভোয ওবফতো াইশ্বয এওবি তত বোলফ কথলও মোন । ii
াইশ্বলযয াবস্তত্ব ম্পলওত াঈদোীন ওবফফন্ুলদয বফদ্রূ ওবফ কোল ভোলঔন নো। ওোযণ, তোলদয ভোনলরোও
তভোেন্ন । তোাআ াইশ্বলযয ফোততো াবতক্ষীণবোলফ তোলদয ওণতলকোঘয লর ‘ভোলছ-ভোলছ োভলন বকল বঙু / বপলয
এল ফলর যো কোলন বন দূলযয ব্দ কওোলনো’ iii। ভস্ত াংল-াংওলি ওবফ াইশ্বযলওাআ াঅাঁওলড় ধযলত ঘোন ।
াইশ্বযাআ তোাঁয ওোলঙ াঅশ্বোপ্রদোনওোযী বপ্রফন্ুস্বরূ । তোাঁয াইশ্বযপ্রতযী ভন কখোলণো ওলয কম, বতবন মবদ ওঔন
াইশ্বলয াবফশ্বোী কোন তলফ ফন্ুযো কমন াইশ্বযলওাআ বনযীশ্বয ফলর বফদ্রূ ওলয । োঠলওয ভলন তঔন প্রশ্ন চোলক কম,
াঔণ্ড াঅবস্তওযলফোলধ াবফশ্বোলয কওোন স্থোন াঅলঙ বও ! প্রওৃতলক্ষ, ওবফ কমন াপ্রঘবরত ন্থোনুোলয তোাঁয ফযবক্তকত
াইশ্বযবোফনো ফন ওলয ঘলরলঙন এাআ ওবফতো । এয লঙ্গ ম্পৃক্ত ল াঅলঙ তোাঁয াঅত্মভীক্ষলণয ভুূততঘন ।
বোযতী বন্দুোস্ত্র বলন্ ফরো মো „
The beauty of Hinduism is that the concept of God is tried to be understood,
experienced. There are Puranas that elaborately tell through the voice of the divines
the glory of God. These are one part. On the other hand the scriptures like
Upanishads analyze through questioning and reasoning the concept of God. These
two types go very much hand in hand. iv

াঈবযাঈক্ত বদ্বতী থ ানুোযী ালরোওযঞ্জন তোাঁয ফযবক্তকত াইশ্বযলও বনলচয ভলতো ওলয, বোলরোলফল ন্োন
ওযলত ঘোন এফাং বতবন াঈবনলদ ফবণতত ন্থো তওত-বফতওত, বফশ্বো-াবফশ্বোলয ভোকত াবতক্রভ ওলয ভনুলযফৃবত্তভৃদ্ধ
াইশ্বযলও তোাঁযাআ ৃষ্ট প্রবতবি াবস্তলত্ব ানুবফ ওযলত ঘোন । বনলচয স্বোতন্ত্র্য  স্বোধীন বঘন্তোীরতোলও াক্ষুণ্ণ যোঔোয
প্রতযলয লঙ্গ ুবভবিত ল াঅলঙ ালরোওযঞ্জলনয াইশ্বযবোফনো „
মবদ ওথো ফলর াঈবঠ মবদ কোন ককল াঈবঠ,
ক্ষভো কওোলযো, বস্থয বকফোন ।। v
স্বোধীনতো-াঈত্তয ওোলর, ওবফয প্রচলন্ময ওোলঙ স্বোধীনতোয স্বরূ ফবযলঙ্গাআ াংওুবঘত ল এলবঙর । কচনযাআ,
তোাঁয াইশ্বযী ববঙ্গবি তোাঁয ঐী প্রতীবত কথলও াঅরোদো ওযলত নো োযলর, বযূণত স্বোধীনতো প্রোবপ্তয াআেোলতাআ াইশ্বলয
াঅত্মভতণবি তোাঁলদয বনাঃতত লত োলযবন ।
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াঅফোয বদফযত্ব ালেলণওোযী ালরোওযঞ্জন কদচ ীভোলনয াউলবত ‘ূমতনোব াইশ্বলযয’ োল ‘ভধভতী ফন্ু’-য
ভলতো দোাঁড়োলত কঘললঙন ‘যীয পুবযল ককলর’ ওবফতো। াভৃতভ তোাঁয কদ তঔন ‘কভদুয ঘন্দন/ ূলমতয কচযোৎস্নোয
ভলতো ধুল কদলফ াঅওোোতোর’। vi ‘ূলমতয কচযোৎস্নো’ ব্দফলন্য াঅোতবফলযোবধতো কম ঘভৎওোয যোযোডলেয কঔরো
তোয দ্বোযো ওবফ ম্ভফত ভোচকলত যভোত্মোয লঙ্গ কদোত্মোয ভযবভো বযণলয ভোধযলভ কম কচযোবতয প্রওো লফ,
তো ূমতোলরোলওয ভলতো কতলচোভ াথঘ ঘন্নোলরোলওয ভলতো বস্নগ্ধ লফ ফলর াআবঙ্গত ওযলঙন। এ কমন যোধো  ওৃলষ্ণয
এওীবূত ল মোো, কমঔোলন বক্ত  াইশ্বলযয ভলধয ‘ক্ষভোীন কদোন্তযোর’ ভুলঙ মো।vii এবোলফাআ ফযবক্তলত্বয
ুনবফতনযোল, ান্তলযয কবীযতয কওোযলও, াীলভয লঙ্গ ীলভয বভরন ।viii াইশ্বযলপ্রলভ াঅত্মবফলরোলয
ভোধযলভ ওবফ
‘...স্পধতোাঊচু ধূলয ভতন / তচতনী াঅগুরিোলয ূলমত কযলঔ’ কোড়োলফন...ix
এাআ ওবফতো ালরোওযঞ্জন পোবত ওবফলদয ভলতো াইশ্বয  কপ্রীলও এও ওলয কদলঔলঙন, “ বঠও কমবোলফ
বফষ্ণফ দোফরীলত াইশ্বয  বক্তলও বপ্র  বপ্রোয ভলতো ওল্পনো ওযো ললঙ ।
‚কমৌফনফোাঈর‛ ওোলফযয ‘এওবি ফমোিো’ ওবফতো োঠও ালরোওযঞ্জনলও াইশ্বযীনতো ফযবথত লত কদলঔন ।
বওন্তু এওোতবনও াইশ্বযলত্ব বতবন বফশ্বোী নন । তোাআ বতবন ‘ওী ফরলত লফ, ওী ওলয ফরলত লফ’ ওবফতো প্রশ্নোতুয
ন, মঔন কদলঔন াঘরোতলনয াবন্তভ ৃাংঔলর ফোাঁধো লড় মো াইশ্বয ালেললণয াঅলরোও কযঔো । এাআ ওবফতো
‘াঘর বভোণতফ’ ফরলত ম্ভফত াঅনুষ্ঠোবনওতো এফাং ফস্তোঘো ফদ্ধধোযণো াঅয বওদাংলয-োলত-ৃাংঔবরত তথোওবথত
ববক্তয াঅযোধনোলওাআ ফুবছললঙন ওবফ । তোাআ „
‘াইশ্বয কনাআ’ োো কদ বিিওোবয !
‘াইশ্বয কনাআ’ বদকন্তবফস্তোযী
ওোলরো োো কখোলয 1x
বওন্তু াইশ্বয াঅলঙন ভোনুললয ভোলছ “ ভোলয কস্ন কঘোলঔ াঅয দবতোয োল দোাঁড়োলনো দবলতয বোলরোফোোূণত
হৃদল বতবন াঅলঙন । এ কতো কাআ াইলোবনললদয ওথোযাআ ুনরুবক্ত „
Each body, each mind, each faculty of body or mind, each physical and mental act
belongs to a single, divine presence that is called ‘God’. That one presence lives in
each personality. It rules each personality from deep within, beneath all outward
names and forms and qualities.xi

ওবফ চোকবতও াঅনন্দ কফদনো
াইশ্বযলও ঔুাঁলচ োন । তোাআ মঔন বতবন ফলরন ‘াইশ্বলযয লঙ্গ এও বফঙোনো
শুলর / ানোঘোযী নোভ মবদ যলি যিুও,’xii তঔন এলও বদফযলত্ব াঈদ্ভোবত ফোয এওবি ভুূলততয াঈৎোযণ ফলরাআ ভলন
 “ কওোন বচফ াঅলফলক ববক্তয ঞ্চোলযয াআেো ফলর কতো ভলন  নো “ এ কমন ‘প্রফৃবত্ত কথলও স্ববোলফ, স্ববোফ
কথলও স্বরূল তোাঁয বনাঃীভ মোিো,’xiii । াঅলর ভোলচয প্রোোলদ ন ফযাং হৃদলয ান্তাঃস্থলর ববক্তযলয ভবন্দলযাআ
ালরোওযঞ্জন াইশ্বযলও ফতদো ানুবফ ওযলত কঘললঙন ।
‚বনবলদ্ধ কওোচোকযী‛-কত ভোলরোঘও (াউজ্জ্বরওুভোয ভচুভদোয) রক্ষয ওলযন কম এ ফাআলয কওোলনো কওোলনো
‘ওবফতো াইশ্বযত্বলও াঅখোত োনোয াআলে প্রবণোত ওলযলঙ ভনুলযলত্বয দযচোয োভলন’। ... ফাআবি লড়
ালনলওাআ তোাঁলও নোবস্তও কবলফ ক্ষুণ্ণ ন ।xiv
‘াইশ্বলযয প্রবত’ ওবফতো ালরোওযঞ্জন াববভোনী হৃদল মুকমন্ত্র্ণো বিষ্ট লত লত াইশ্বযলও ানুলমোক ওলয
ফলরলঙন, মতাআ াইশ্বয ভোনুললয ভুলঔয গ্রো কওলড় বনন নো কওন, মতাআ তোাঁয াতীবন্ন াআবন্নলয বফবফধ কওৌর যঘনো
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ওরুন নো কওন, কচোয ওলয ওবফলও দীবক্ষত ওযলত ঘোন নো কওন, ফো কপ্রবভলওয স্বোবোবফও কবীযতোলও নষ্ট ওরুন নো
কওন, মতাআ খযণীয বাঁবথ লয ারফধতো ওরুন নো কওন, ওবফয ওযুলি এঔন বফশ্বোলয চর াঅলঙ “ এাআ বফশ্বোলয
চর োন ওলয াইশ্বয কমন বনচ াবস্তলত্ব বফশ্বোী ল লঠন, তফু লতো চকলতয ভঙ্গর লফ, ওবফ নো চর-তৃষ্ণো
াঅত্মতযোক ওযলফন। ওোযণ, বফশ্বোূনয ৃবথফী বফশ্বোফোবযবঞ্চলনাআ কতো াঈফতযো লফ। এাআ ওবফতো ওবফলও াঅভযো
নোবস্তও (atheist) বললফ ন ফযাং তোাঁয বোফ ববঙ্গভো ‘Dover Beach’ ওবফতো াআাংলযচ ওবফ ভযোথুয াঅনতলেয
চকৎ চুলড় বফশ্বোীনতোয কম দুাঃঔলফোধ-এয প্রওো তোযাআ এওবি প্রেোো কদঔলত োো মো।
The sea of Faith
Was once, too, at the full and round earth’s shore
Lay like the folds of a bright girdle furl’d.
But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating, to the breath
Of the night-wind, down the vast edges drear:
And naked shingles of the world. xv

বফশ্বো-ভুলে বোাঁিোয িোলন নগ্ন োথুলয বফশ্বোীনতোয গ্লোবনলত ফযবথত দুাআ কদলয দুাআ ওবফভন । তোাআ কদঔো মো
ওবফ ালরোওযঞ্জন াইশ্বযলও বুরলত ফো এাআ ৃবথফীলও াইশ্বলযয াবস্তত্ব িযণ ওযোলনোয চনয ভোলছ ভোলছ স্পষ্ট ওলয
ফরলত ঘোন কম তোাঁয োধনোয ধন াইশ্বয এঔন াঅলঙন । ওবফ াতযন্ত কফদনোয লঙ্গ াঈচ্চোযণ ওলযন,
তুবভ ঘলর ককঙ ফলর াঅভোলও কোন ওযোফোয
কওাঈ কনাআ, মিতি কলয বনাআ ভধযোহ্নলবোচন ।। xvi
ৃবথফীলত ভনুলযলত্বয াফভূরযোলন, বফলফওীনতোয মন্ত্র্ণো-াআ বও াইশ্বয ভনুলয-ঙ্গ তযোক ওলযলঙন ?! প্রথভ
বফশ্বমুলদ্ধোত্তয ৃবথফীলত াযোচওতোয ান্ওোলয ভোনুললয াইশ্বলয বফশ্বো ক্রভ ক্ষীভোণ ল এলবঙর । তঔন মুলকয
প্রবোলফ ডব্ল্যয বফ াআলিস্-এয ভলতো ওবফ তোাঁয ‘Second Coming’ ওবফতো বদ্বতী ফোলযয চনয বমশুবিলেয
ৃবথফীলত াঅবফবতোলফয াঅো ন ফযাং াঅঙ্কো ফযক্ত ওলযলঙন 1 তোাঁয াঅতঙ্কগ্রস্থ দুাঃস্বলপ্ন বতবন ভোনফওরযোণলতু -াঅকত
কওোন াঊবল-বমশুলও কদঔলত োনবন, কদলঔলঙন াধতভোনফ-াধতশু এও বোর চীফ-কও । এলক্ষলি ালরোওযঞ্জলনয
স্বতন্ত্র্ াফস্থোন তোাআ রক্ষণী । ালরোওযঞ্জন াতযন্ত াঅিলৌলয বোলো ফযক্ত ওলযলঙন তোাঁয াঅো । বওন্তু কাআ এওাআ
বোফনো াথতোৎ ৃবথফীলত োযরয  বফশ্বো ফোাঁবঘল যোঔোয চনয াইশ্বলযয ুনরুত্থোন ওোভনো ওযলত োলযনবন াআলিস্ ।
‘The Second Coming’
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
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When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: a waste of desert sand;
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Wind shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again but now I know
Twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born? xvii

কম ওোলফযয বফবোফ ওবফতো এভন াংবক্ত াঅলঙ „
এফাং বকফোলনয কদোোাআ
বঘবিত ওোাঁঘুবর চুলড় বফশ্ববুফন কদঔলত কদঔলত
াঅবভ কবদন ফলরবঙরোভ ‘াঅল্লো কভখ কদ’ ‘াঅল্লো কভখ কদ’ 1
কাআ ‚যক্তোক্ত ছলযোঔো‛ প্রওোলয লঙ্গ লঙ্গ ালরোওযঞ্জনলও প্রঘবরত াইশ্বযবফশ্বোী বললফ নো কল ালনলওাআ
ক্ষুি ললঙন । বওন্তু ালরোওযঞ্জন াওি “ তোাঁয বফলফস্তু ‘াইশ্বয’ ফরলত াঅচ তোাঁয ভলন দ্বন্ধ াবনত, ওোযণ াইশ্বয
ফরলরাআ ানীশ্বয নযলওয কবর তোাঁয ভলন লড়, ন্নযোীয ভবতত বফশ্বো তোাঁয াঅচ াঅয কনাআ । ভবন্দলয, বকচতো
মঔন কওফরভোি কোোবও োচজ্জো াঅয াঅনুষ্ঠোবনও ধভতোঘযলণয ফত ঘলর তঔন াইশ্বয কওোথো কমন োবযল মোন “
তফু বফশ্বো োযোলত োযোলত কওোথো কমন াঅচন্ম-রোবরত কাআ বফশ্বো ওবফলও তফোও ওলয, ভুূলততয াঈন্মীরলন,
বপলয াঅল „
এফ ঘবযিঙবফ াঅভোয হৃদযক্ত করলক
খূবণতলমোলক াফললল াইশ্বলয বযকবণত ... এবও ...xviii
ওোযণ ওবফ বফশ্বো ওলযন,
বদনবয িবভওতো াইশ্বলযয াঅগুযফোকোলন
কাআ বোলরো, তোয ভলতো বোলরো কনাআ, তোয কঘল বোলরো
াঅভোয বোলরো নো । xix
োঠও মঔন াঅশ্বস্ত ন এাআ কবলফ কম ওবফ তোাঁয কফাঁলঘ থোওোয ভতী থ ঔুাঁলচ বনললঙন তঔন াতযন্ত াঅধুবনও
কপ্রক্ষোলি াইশ্বযীন ভোলচয এওলিণীয বণ্ড প্রতোযও, মোযো ঠতোয াঅিল াঅলভোলদয লঙ্গ চীফনবনফতো ওলযন,
তোলদযাআ এওচন ওবফলও তোলদয লঙ্গ এওাআ াংবক্তলত ফবল ‘কভবও’ ফলর ভুষ্টযোখোত ওলয । ওবফয এ প্রতোযণো বও
াঅত্মপ্রতোযণো এফাং লঙ্গ ওলয চকৎলও প্রতোযণো ওযো ! এ কমন তোাঁয বনলচয লঙ্গ বনলচয ওথো ফরো “ বফলফও দ্বোযো
দাংবত ওবফ বুরলত োলযন নো বতবন প্রতোযওলদয এওচন প্রবতবনবধ ল বনলচয াআলভচ ফযফোয ওলয োধোযণ
ভোনুললও ঠবওললঙন । এত প্রতোযণোয ভোলছ াইশ্বলযয স্থোন কওোথো ! ওোযণ, শুবলফোলধয াঅলযও নোভাআ কতো াইশ্বয 1
বতবন কতো চকলতয ভঙ্গরওোভী । তলফ াইশ্বলয বনলফবদত প্রোণ কওন চকলতয ভঙ্গলর বনলচলও াঈৎকতীওৃত ওযলত
োলয নো । এ বও াইশ্বলযযাআ াোযকতো, নো বও বফলী বলক্তয বফপরতো । এও প্রতোযও মঔন
াবস্থভোাং কথলও াঅভোয যীয এওিোলন
ঔুলর বদর, ‘ীত ওযলঙ’ ফরলতাআ কাআ াংখোতুয
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ওোদোোল োবতয দোাঁলতয কড়ো াঅত্মোয াঅগুয
দলর ককর, কম িুওু কলড়বঙরোভ কবোলযয ফোকোলন । xx
তঔন ‘াংখ’ ফরলতাআ োঠলওয ভলন াংখফদ্ধ কফৌদ্ধ ববক্ষু িভণলদয ানুলঙ্গ ভলন লড় মোাঁযো চকৎবতোলথত
াঅত্মতযোক ওলযন । বওন্তু ‘াংখোতুয’ মোযো তোযো ভোনবও ঙ্গুলত্ব কভবও চকৎবলতয ব্রলত স্বোথতভগ্ন । ওবফয াবস্থভোাং
কথলও যীয ঔুলর বনর এওচন াংখোতুয । এয পলর কমন োবথতফ াবস্তত্ব কথলও বফলদী াবস্তত্ব বফমুক্ত ল মো াঅয
এাআ বফমুক্ততোয ক্ষলণাআ োবতয দোাঁলত কড়ো কশ্বতশুভ্র, াভবরন, দৃঢ়, াভূরয ‘াঅত্মোয াঅগুয’ মো চীফলনয শুবওলভতয
াচতন তো বফনষ্ট ল মো ।
াঅলর এ ভুূতত াঅলত্মোরফবদ্ধয “ ফোস্তলফয ওোখোলত বনলচয াঅত্মস্বরূ কঔোাঁচোয ক্ষণ, ওোযণ ভযচকলতয
ওৃতওলভতয মথোথত বফঘোলযয ভোনদলণ্ডাআ ম্ভফত াঅত্মোনুন্োন ম্ভফ । চোকবতওতো-য গ্লোবনলত ভগ্ন লরাআ াইশ্বলযয লঙ্গ
ফযফধোন যবঘত লত থোলও 1 াঅয াঅোতবোলফ াইশ্বলযয াবস্তত্ব কমলতু বক্তকলণয বফশ্বোলয য বনবতযীর, তোাআ
াঅচলওয াইশ্বয- ওবফয দৃবষ্টলত বলক্তয ববক্তয ওৃোপ্রতযোী ববঔোবযয ভলতো „
ববঔোযী, াঅলর োলত, াবফওর াইশ্বলযয ভলতো,
ম্ভোললণ ওোলঙ াঅব, বওন্তু ফযফধোন কফলড় মো । xxi
ওবফ প্রশ্ন, প্রবতপ্রলশ্নয বনবযলঔ তযলওাআ মোঘোাআ ওলয বনলত কঘললঙন । মুলকোবঘত োভোবচও াবস্থযতো, াঈভীন
মন্ত্র্ণো বনফোযলণ াইশ্বযলও াফরবন বললফ নো োোয াববভোন ফযক্ত ললঙ তোাঁয ওবফতো । তফু ‚যক্তোক্ত
ছলযোঔো‛-কত ওবফ দোতবনও-বনলবদও ধোযণো াইশ্বয কম ফতফযোী কবি বযুষ্ট ওলযলঙন । এঔোলন াইশ্বযলও বতবন
াঅিদোতো, প্রবত ভুূলততয ঙ্গী, বপ্রতভো, ওবফতোয বফলফস্তু, ববঔোবয, ফোবিলও াঅাঁওো বদনলললয াঅওো,
াঅবফশ্ববনবঔর, াআতযোবদ ফলর ওল্পনো ওলযলঙন । এ প্রলঙ্গ প্রবোত বভলিয াঈবক্ত প্রবণধোনলমোকয „
ভোনলতাআ লফ কম চকৎ  চীফন বলন্ কম প্রঘবরত বোফফোদী দোতবনও দৃবষ্টবঙ্গী তো ালরোওযঞ্জলনয
ওবফতো ুস্পষ্ট । াঅবদ দুাআ বোফফোদী দতন “ বফলকত বোফফোদ (লেলিো, ববরাং, কলকর)  বফলীকত
বোফফোদ (ফোওতলর প্রভুঔ) নোন্দবনও ৃবষ্টয বফঘোয প্রবক্রো বফবক্ত ললঙ এবোলফ : বফলকত বোফফোলদ ফরো
 বলল্পয কৌন্দমত বনবত থোলও যভত্তো ফো াইশ্বলযয প্রওোল, মো প্রওো ো ফস্তুচকলতয াঈোদোন
ববরত যঘনোয াঅবঙ্গলও “ ওবফতোয কক্ষলি ফরো মো “ াঈচীফয বফলল এফাং ফোওযবফনযোল । বফলীকত
বোফফোদ ফলর, বল্পী তোাঁয বনচস্ব ওল্পনো ... প্রওৃবতচকৎ  ঘোযোলয ফোস্তফ চীফনলও চীফন্ত ওলয
কতোলরন । বল্পী বল্পওলভত তোাঁয কঘতনোয বফলক্ষ খিোন ফোাআলযয চকৎ  চীফলন, মো প্রবতপবরত ,
ওবফতোয কক্ষলি, বোলো । xxii
‚যক্তোক্ত ছলযোঔো‛- ালরোওযঞ্জন বফলকত  বফলীকত বোফফোলদয বভরন খবিললঙন। তোাঁয ওবফতোয
বফলফস্তুলত কমভন াইশ্বয াঈচীফয ললঙন, কতভবন তোাঁয বনচলঘতনোয বফলক্ষ কদঔো মো ফোযাংফোয, ওোযণ ঐশ্ববযও
ত্তো াঅয ওবফয ত্তো ভুলঔোভুবঔ াফস্থোলন থোলও ফতদো ।
‚বকলরোবিলন াঅরনো‛ ওোলফযয ‚ুড়ুও াঅভোয ওুুতুর‛ াাংলয ‘দ্বযথত-াঅলরো’ ওবফতো ‘াইশ্বলযয বীলণভুলঔোভুবঔ’ দোাঁবড়ল ালরোওযঞ্জন তোাঁয ‘নগ্ন’, ‘ুনযরতো’ কও কদলঔন, “ মঔন বতবন ‘প্রথোয প্ততী’ াঅয ‘ুফঘনীয
ব্রত’ ওথোয াঅনুষ্ঠোবনওতোলও ফচতন ওলয, াইশ্বযলও ভস্ত ফবাঃ  ান্তাঃ াঅফযণভুক্ত ওলয োযলভযয াঈৎওললত াক্ষত
নক্ষিলরোলওয কচযোবতুলঞ্জয াঅলরোলও াইশ্বযী াবস্তলত্ব বতনযওলভয-ূম-ত রূল কদঔলত কঘললঙন।
কওোোবনতওোলয বফজ্ঞোন তত্ত্ব ফো প্রথোবদ্ধ ধভততত্ত্ব নো কভলন বতবন নগ্ন াথঘ প্রঘণ্ড-তয াইশ্বলযয ভুলঔোভুবঔ লত বকল
স্থোন  ওোলরয রূোন্তযওযলণ কদলঔন কম নগ্ন নোযী োবধওো ওভণ্ডরু োলত িোবরকলঞ্জয ববলড়য ভলধয কাঁলি মোলে।
Volume-II, Issue-VIII

September 2016

12

-

:

কাআ ুণযীরো নোযী খুণ-ধযো তথোওবথত ‘ধোবভতও’ াঘতনোয প্রতীও ‘খি’-কও াফলরো স্পবধতত ো বদল কবলগ কদ।
এাআ স্পধতো ক ভস্ত ‘তথোওবথত’ ধোবভতও াঅনুষ্ঠোবনওতো ফচতন ওলয াঈন্মুক্ত  ানোবফর বঘযন্তন লতযয প্রওোলতু
বনচ-াবস্তলত্বয ‘নীর াঅহুবত’ কদ । xxiii
এাআ ‘নীর াঅহুবত’ ৃবষ্ট যক্ষোলথত ভলশ্বলযয বফল োন ওলয বনলচলও াঅহুবত কদোয ানুলঙ্গ ভলন ওযো । এঔোলন
াইশ্বলযয াবস্তলত্বয ভোলছাআ ুণযরতোয াবস্তত্ব বভল ককলঙ । দুচলনয কথলও াঈৎোবযত দ্বযথত -াঅলরো ওবফয কঘোলঔ এওাআ
াঅলরো ল ককলঙ । প্রৃওতাইশ্বয াববরোলী ওবফয ান্তাঃস্থলর খুলণ-ধযো-াঅনুষ্ঠোবনওতো ফচতন ওযোয কম স্পৃো তোযাআ
ফবাঃপ্রওো খলিলঙ ওভণ্ডরু োলতয াঅত্মদোনওোযী নোযীয ভলধয 1 তোাআ বতবন কাআ াঅলরোবওত নোযীয াঈলেলয ফলর
লঠন „
ওরওোতোয ববলড়য ববতয কথলও
এঔন শুধু কতোভো কদঔফ াঅবভ । xxiv
কমলতু াঅধযোবত্মওবোলফ নোযী ুরুললয কথলও কফী াংলফদনীর ফলর ধোযণো ওযো  এফাং নোযী বনলচ
ৃচনক্ষভতোয াবধওোবযণী তথো ন্তোন োরবিী, তোাআ ফুবছ নোযী লচাআ প্রওৃত াইশ্বলযয ালনও ওোঙোওোবঙ কৌাঁলঙ
মোন1 কমঔোলন ৃবষ্টওততোয লঙ্গ নোযীয কওোন রজ্জোওয কদোন্তযোর থোলও নো, কওফরভোি থোলও াঅত্মোয লঙ্গ
যভোত্মোয বভরন। বদকঙ্গনো নোযী কমন বক্তরূবণী কদফী ওোবরওোযাআ প্রবতরূ। াইশ্বয াঅয বক্তয বভবরত াবস্তলত্ব
ভনুলযৃষ্ট-তথোওবথত-াঅনুষ্ঠোবনওতো’য কওোন স্থোন কনাআ। াইশ্বয কপ্রবযত প্রওৃত াঅলরোও মো বক্তত্তোলও বঠও বদো
কদঔো তোলও ওবফ বতনলো ূলমতয াঅলরোয লঙ্গ তুরনো ওলযলঙন। প্রওৃতলক্ষ এঔোলন বতনলো কওফরভোি এওবি
াংঔযোাআ ন, এ াঅলর াইশ্বলযয ানন্ত কচযোবতযোবযাআ াআবঙ্গতফোী। ‚কমৌফনফোাঈর‛ ওোলফযয গ্রোভীণ ালরোওযঞ্জন
‚বকলরোবিলন াঅরনো‛ ওোফযগ্রলন্থ কৌাঁলঙ নোকবযও াইশ্বযলও বনল ‘দ্বযথত-াঅলরো’ নোলভয এাআ প্রঘণ্ড োবনত এফাং
প্রবতব ওবফতো বরলঔলঙন াঅফযণীন াঈন্মুক্ততোয কঘতনো।
স্বোভী বফলফওোনন্দ বরলঔবঙলরন,
He who is in you and outside you,
Who works through all hands,
Who walks on all feet,
Whose body are all ye,
Him worship, and break all other idols!
He who is at once the high and low,
The sinner and the saint,
Both God and worm,
Him worship – visible, knowable, real, omnipresent,
Break all other idols!
In whom is neither past life
Nor future birth nor death,
In whom we always have been
And always shall be one,
Him worship. Break all other idols!
Ye fools! Who neglect the living God,
And His infinite reflections with which the world is full.
While ye run after imaginary shadow,
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That lead alone to fights and quarrels,
Him worship, the only visible!
Break all other idols. xxv

বফলফওোনলন্দয ভলত াইশ্বলযয াবস্তত্ব প্রবতবি প্রোলণয ান্তলয  ফোাআলয, প্রবতবি ওভতদীপ্ত োলত এফাং
দৃপ্তদঘোযণো। তোাঁয ভলত ঐী ত্তোয প্রওো াঈলচ্চ, বনলে, োীলত, োধুলত, াইশ্বলয, ক্ষুেোবতক্ষুে ওীলি ফতি। াইশ্বয
দৃযফোন, তয, কজ্ঞ এফাং ফতি বফঘযণওোযী। াইশ্বয াতীত, ফততভোন ফো ববফলযলতয ভফন্লন াকতবরত নন এফাং
তোাঁয ওোলঙ ৃবষ্টয প্রবতবি ওবণওোাআ এও  াননয। চকলতয প্রবতবি ৃবষ্টলতাআ যললঙ তোাঁয প্রবতপরন। তোাআ ফ
প্রোণীন কদফভূবততলও কবলগ কপলর চীফন্ত াইশ্বলযয াথতোৎ নযনোযোলণয কফোাআ ওযো াঈবঘৎ। প্রওৃত াইশ্বলযয াঅযোধনো
নো ওলয ওোল্পবনও ঙোোয কঙলন কদৌড়োলর চোকবতও ওরাআ কওফর ফৃবদ্ধ ো। তোাআ কওফরভোি ভোনবফও াইশ্বলযয
াঅযোধনোাআ ওযো াঈবঘৎ।
তথোওবথত ধোবভতও াঅনুষ্ঠোবনওতোয বফলযোবধতো ওবফ ালরোওযঞ্জলনয ‘াপ্রবতষ্ঠ’ (‚চফোফবদবয বিরো‛) ওবফতোলত
রক্ষ ওলযন োঠও। ভোনুললয বযঘ মঔন তথোওবথত ‘ধোবভতও’ ম্প্রদোলয নোলভয বরলভোলয াবঙ্কত ল থোলও
এফাং ভোনুল মঔন ববন্ন ধভত-ম্প্রদোলয প্রবতবনবধলও ািদ্ধো ওলয াভোবনত, রোবিত, বধওৃত, াঅত এফাং
ভবফললল তযো ওযলত বঙো নো, তঔন ভোচলঘতন াআবতোভনষ্ক ওবফ ালরোওযঞ্জন োভোবচও
দোফদ্ধতো কথলও ভুঔ কপযোলত োলযন নো। শুধুভোি বনলচয ান্তযলঘতলন াইশ্বয াঅযোধনো ভগ্ন থোওলত োলযন নো
বতবন। াইশ্বলযয নোলভয াঅড়োলর োভোবচও ভুলঔোধোযীলদয ানযো াঅঘযলণ ভোনফতোয তলন তোাঁয াঅত্মো বফঘবরত
। এঔোলন agnostic ফো atheist বললফ ন, ফযাং ধলভতয নোলভ ককোাঁড়োবভ, বাংো, প্রবতবাংো াঅয প্রবতষ্ঠোনফতস্বতোয বফরুলদ্ধাআ প্রশ্ন তুলরলঙন বতবন 0 ‘ভোনুল বও তলফ এতাআ প্রবতষ্ঠোন’ !xxvi াঅলর বতবন বফশ্বো ওলযন স্বোভী
বফলফওোনলন্দয কাআ ভোন াঈবক্তলত মো ‘কওোলে পয কড’ ওবফতো বফফৃত াঅলঙ „
‘Quest for God’
O’er hill and dale and mountain range,
In temple, church, and mosque,
In Vedas, Bible, Al Koran
I had searched for Thee in vain. …
A flash illuminated all my soul;
The heart of my heart opened wide.
O joy, O bliss, what do I find!
My love, my love you are here
And you are here, my love, my all! …
The moon’s soft light, the stars so bright,
The glorious orb of day,
He shines in them; His beauty – might –
Reflected lights are they.
The majestic morn, the melting eve,
The boundless billowing sea,
In Nature’s beauty, songs of birds,
I see through them – it is He. …
When holy friendship shakes the hand,
He stands between them too;
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He pours the nectar in mother’s kiss
And the baby’s sweet ‘mama’.
Thou wert my God with prophets old,
All creeds do come from Thee,
The Vedas, Bible and Koran bold
Sing Thee in harmony.
‘Thou art,’ ‘Thou art’ the Soul of souls
In the rushing stream of life.
‘Om tat sat om.’ Thou art my God,
My love, I am thine, I am thine. xxvii

বফলফওোনন্দ বফশ্বো ওলযন কম প্রোলণয চীফন্ত প্রফোল, প্রওৃবতয ৃবষ্টম্ভোলয, ভোনবফও তথো াঅবত্মও ম্পলওতয
প্রওোল, ভস্ত ধলভত  ধভতকৃল াইশ্বয াঅলঙন । বফলফওোনলন্দয াঈলযোক্ত ওবফতো ালরোওযঞ্জলনয ওবফতোয
প্রবতববনাআ োঠও শুনলত োন । ালরোওযঞ্জলনয াইশ্বযবঘন্তো বোযতী ঐবতয ানুোযী । বওন্তু কমলতু বতবন ভগ্রলও
কদঔলত  াঈস্থোন ওযলত বোলরোফোলন, কলতু এও ফৃৎ ভফোী বক্তয ববতয রু বওল থোওো বফযীতয তোাঁয
কঘোলঔ ধযো কদ “ তোাআ বফশ্বোলয কলন াবফশ্বোলয ঙোো াঅয াবফশ্বোলয ওোঠোলভো ান্তবযত বফশ্বোিুওুলও ঔুাঁলচ
োো মো তোাঁয ওবফতো । তয তোাঁয ওোলঙ এওরযবঔও ন, ফযাং ফহুভোবিও । াইশ্বয, াইশ্বযীনতো, নশ্বযতো ম্পবওতত
তোাঁয ধযোনধোযণো াঅলর তযলওাআ াঈলন্মোবঘত ওলয । তোাআ মঔন ওবফ ফলরন „
‘এওিু এওিু ওলয ানীশ্বয লবঙ, এঔন াবস্থ চুলড়
কপ্রতবোলঘয দর ডবরু ফোচো ফতযীলত „
তথোব কমলতু ওলফ কমৌফনফোাঈর বরলঔবঙরোভ
াইশ্বলযয ওথো ফবর বোফভূবততিুওু কযলঔ বদলত ।
(বোফভূবতত / ভস্ত দ শুধু বূওম্পপ্রফণ ল াঅলঙ)’ xxviii
তঔন োঠও বোফলত শুরু ওলযন ওবফ কফোধ ালজ্ঞফোদ ফো agnosticism“এয ভতোদতী লত শুরু ওলযলঙন,
ওোযণ াইশ্বলযয াবস্তত্ব ফো ানবস্তলত্ব তোাঁয াঅয বওঙু মো াঅল নো, “ শুধুভোি বনলচয বোফভূবতত ফচো যোঔোয
দোফদ্ধতো বতবন াইশ্বয বনল ওথো ফলরন। াঅলর মুলকোৎোবযত ভোনবফওতোয বদনয, বফললতাঃ, মুদ্ধবফবস্ত যণোথতীয
োন্ত্বনোীন কফদনো, শুব ভনুলযত্বলফোলধয ঘযভ াভোলন ‘কমৌফন ফোাঈলরয’ ওবফ াববভোনোত। বওন্তু বতবন বনযোযফোদী
নন। চীফলনয াবফযোভ বনাঃলবলত ল মোো কচলন বতবন াইশ্বলযয বদলও ঙুলি কমলত ঘোন। ‘দুযওভ ঙুলি-মোো’
(‚এফোয ঘলরো বফপ্রতীল‛) ওবফতো ওবফ করলঔন „
ুযদোলয প্রোথতনোলদয প্রথভ গবক্তয ভলতো
বোনও কঙোলিো, তফু কলল কফলড় বকল
নযওলযোবিয কল ম্ভোফনো বনাঃলবলত ওলয
ানফযত াইশ্বলযয বদলও ঙুলি-মোো ...xxix
চোকবতও াইশ্বযবফশ্বোলয কল ম্ভোফনো মঔন ভৃতপ্রো ল মো তঔন ামোবঘত কওোন াঅশ্বোলয পলর
বনলচয ভনাআ বনলচলও প্রতযী ওলয কতোলর । াঅলর এ কাআ াবস্তলত্বয ভভতভূলর াঅচন্মরোবরত াইশ্বযবফশ্বো মোয
পলর ওবফয ানফযত াইশ্বলযয বদলও ঙুলি ঘরো ঘরলতাআ থোলও। প্রওৃতলক্ষ ফোাআলযয াবফশ্বোলয ওোঠোলভো
‘ুযদোলয প্রোথতনোলদয ভলতো/ বোনও কঙোলিো’ কাআ বফশ্বোলয বফন্দুবিলও হৃদল াঅকলর কযলঔ চীফন াবতফোলনয
ীবভত ভল োভলথতযয কল ীভো মতন্ত ক-বফশ্বোলও ফযোপ্ত ওযো লে ানযতভ এওবি ম্ভোফনো। াঅলযও ম্ভোফনো
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ওবফ োঠওলও ুযদো কথলও কস্পনী ওবফ ভোঘোলদো’য ওবফতো ভলনোবনলফ ওযলত প্রলরোববত ওলযন, মঔন বতবন
করলঔন „
াথফো শুরু কথলওাআ াঅলফক ছবযল তুবভ ভোলতো
কমভন কস্পলনয ওবফ ান্ওোলয বকিোয ফোবচল
াইশ্বলযয ন্োলন ভোঘোলদো । xxx
কস্পনী ওবফ ভোঘোলদো (১৮৭৫ “ ১৯৩৯) কস্পলনয ‘Generation of 98’এয াঅলন্দোরলনয ানযতভ
ুলযোধোুরুল বঙলরন ।
ভোঘোলদো ফলরলঙন „
My philosophy is fundamentally sad, but I’m not a sad man, and I don’t believe I
sadden anyone else. In other words, the fact that I don’t put my philosophy into
practice save me from its evil spell, or, rather, my faith in the human race is stronger
than my intellectual analysis of it; there lies the fountain of youth in which my heart
is continually bathing. xxxi

ভোঘোলদো বনযোযফোদী নন। ালরোওযঞ্জন বঠও তোাআ। োভোবচও লঘতনতোয ওবফ বতবন। ফযবক্তকত ানুবূবতলও
বফশ্বফযোী াঅত ভোনফোত্মোয ক্রন্দলন এফাং কফদনো বতবন চোবযত ওলযলঙন। প্রবতফোয প্রফো চীফন কথলও স্বলদল
প্রতযোফততন ওলয োভোবচও ালধোকোবভতো ালরোওযঞ্জন ক্ষুি ললঙন।
ভোঘোলদো তোাঁয ফযবক্তকত কঘতনোয স্তলয  িৃবতভতো, ফোাআলযয ৃবথফীয প্রফো, প্রওো ওযলত কঘলবঙলরন।
যফততীওোলর বতবন ভস্ত দ্বোবন্ধওতোয াউলবত ভোচলঘতন ওবফ ল ফযবক্তকত ানুবূবতয স্তয কথলও াউলবত াঈলঠ
ভলগ্রয োভোবচও কঘতনো  াঅকোভীয কদযোতনো বনলচলও প্রওো ওলযলঙন। ালরোওযঞ্জন এবোলফাআ ফযবক্তকত
ভোধযভ ‘াঅবভ’ কথলও ভলগ্রয ভোধযভ ‘তুবভ’-কত ওবফতোয বোফবফস্তোয ওলযলঙন াঅলরোঘয ওবফতো। এাআ ওবফতো
ভোঘোলদো ম্পবওতত াঈবল্লঔন (allusion)-য ফযোঔযো ফরো মো কম, ভোঘোলদো ফযবক্তকত াঅলফকলও াংমত ওলয, ওলঠোয
ফোস্তলফয বূবভলত দোাঁবড়ল, স্বলপ্ন দৃযোবত াঅন হৃদবূবভলত াইশ্বলযয াঈবস্থবতলও দৃঢ়বোলফ ভ্রোন্ত ফলর কখোলণো
ওলযন। স্বলপ্নয ওল্পযোলচয চীফনুধো োলনয াঅশ্বো, াথফো াতীলতয ভ্রোবন্ত হৃদভধুলত বভবিত ল মথোলথত
বযণত োয বফশ্বো, বওাংফো ান্তলচতযোবতলত াঅলরোবওত হৃদল াইশ্বলযয াঈবস্থবত-কও তোাঁয বভথযো ফলরাআ ভলন  ।
তোাআ কতো ‘Last Night As I was Sleeping’ ওবফতো কস্পনী ওবফ ভোঘোলদো করলঔন „
Last night as I slept,
I dreamt – marvelous error! –
that it was God I had
here inside my heart.xxxii

াথঘ াইশ্বলযয াবস্তত্বলও ক্রভোকত াস্বীওোয ওযোয তোবকলদ প্রওোযোন্তলয াইশ্বয-বঘন্তোলতাআ বনলোবচত থোলও
ভোনফভন। াফলঘতলন রুক্কোবত াইশ্বয-বোফনোয প্রওো  স্বলপ্ন । তোাআ এবোলফ াইশ্বলযয বদলও ঙুলি মোো মো ।
ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত াইশ্বয  াইশ্বযীনতোয বদ্বযলথ এওবি ভীওযণ ঔুাঁচলত ািোন্ত। তোাঁয এাআ প্রোরি 
াঅত্মভীক্ষোচোত কম কবীয চীফনলফোধ তো দুাআ ান্তবফতলযোধী বোফতযদ্ব াথতোৎ াইশ্বযভুবঔতো  াইশ্বযবফভুবঔতোলও
াঅতবনও লতযয বফবঘি প্রওোরূলাআ কদলঔলঙ। তোাঁয বোলো „
ানবত-াবতক্রোন্ত মুলকয ওবফযো কওভন লচ কপ্রভ/ ালপ্রভ, াইশ্বয/ নোবস্তওতো প্রভুঔ যর ফকতফূযভূ
যঘনো ওলযবঙলরন, তোাঁলদয প্রবতবোলও াইলতো ওযলর তোাঁলদয প্রফণতো াঅভোলও াঈদ্বুদ্ধ ওলযবন । xxxiii
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...াইশ্বযলও াঅভযো কবদন াঅভোলদয োভূবও াঅস্পৃোয এওবি ভোন াবঙরো বোলফ বনফতোঘন ওলয
বনলবঙরোভ। াথফো এভন ফুবছ লত োলয ঐী প্রতীবত কথলও তোয বঙ্গীিু ওু াঅভযো এলওফোলয াঅরোদো
ওলয বনাআবন। xxxiv
চীফলনয থ নোনো বফলযোধোবোল াংকবঠত। এাআফ বফলযোধোবোলও লঙ্গ ওলযাআ বস্থয বফল াইশ্বলযয বদলও
ভোনফ-ভলনয াবনত মোিো। চীফন-াঅঔযোলনয তথো তয-ালেললণয নোনোবফধ প্রফততনো, ফহুভোবিও াবস্তলত্বয নোনোভুঔী
প্রওোববঙ্গভোয ফুলনোলি প্রতযোবত । এয প্রবতবিাআ াবেষ্ট তয, এাআ বফবঘলিযয প্রওোাআ কদঔলত োো মো
ালরোওযঞ্জলনয াইশ্বয বন্ী ওবফতোভূল । তোাঁলও কৎফোাঁধো ালথত াইশ্বযবফশ্বোী ফো বনযীশ্বযফোদী ফো ালজ্ঞফোদী ফরো
মোনো, ওোযণ দৃ  বফদৃ ধোযণোয ভোবিরনাআ কতো চীফনতয। তোাঁয াইশ্বয ফযবক্তকত ফো প্রোবতষ্ঠোবনও
ববক্তফোলদয ালনও াউলবত বফযোবচত কচযোবতভত াম্লোন, এফাং যভ তযস্বরূ ।

তথযূি :
i

ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত, ‘স্বীওোলযোবক্ত’, ‚কদযভগ্র ২‛, ওরওোতো : (প্রবতবো, ২০০৯), ৪৯৮ । Print.

ii

াঊতম্ ভুলঔোোধযো, ‘ালরোওযঞ্জলনয ওবফতো : াইশ্বলযয বঘবঠ’, “ওবফ ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত : এও কভধোফী ফোাঈর”, ওরওোতো
: (বোলো  োবতয, ২০১১), ১৩ । Print.
iii
ালরোওযঞ্জন, ‘ফন্ুযো বফদ্রূ ওলয’, ‚কমৌফনফোাঈর‛, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ওরওোতো : (লদ’চ োফবরবাং, ২০০৫),
৫৩ । Print.
iv
<www.shaivam.org/hipgodco.htm>, accessed on 03-12-2015. Web.
v

ালরোওযঞ্জন, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ৬৫ । Print.

vi

তলদফ, ১১২ । Print.

vii

তলদফ । Print.

viii

ালরোওযঞ্জন, ‚কদযভগ্র ১‛, ওরওোতো : (প্রবতবো, ২০০৭), ২৫৫ । Print.

ix

ালরোওযঞ্জন, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ১১২ । Print.

x
xi

, তলদফ, ৮০ । Print.
‚‘God’ in Upanishads‛, <www.infinityfoundation.com/God.pdf>, accessed on 03-12-2015. Web.

xii

, ‘তুবভ বও কঘলঙ শুধু নম্র নফনীত ?’, ‚বনবলদ্ধ কওোচোকযী‛, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ‘১৭২ । Print.

xiii

, ‚কদযভগ্র ১‛ ২৫৫ । Print.

xiv

গ্রন্থপ্রঙ্গ, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ২৭ ৮ । Print.

xv

<http://www.poemhunter.com/poem/dover-beach/>, accessed on 03-12-2015. Web.

xvi

, ‚বনবলদ্ধ কওোচোকযী‛, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ১৬৩ । Print.

xvii

<http://www.potw.org/archive/potw351.html>, accessed on 03-12-2015. Web.

xviii
xix

, ‚যক্তোক্ত ছলযোঔো-১‛, ‚ওবফতোাংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড, ২১৬ । Print.

‚যক্তোক্ত ছলযোঔো-৩‛, তলদফ, ২১৭ । Print.

xx

তলদফ । Print.

Volume-II, Issue-VIII

September 2016

17

-

:

xxi

“যক্তোক্ত ছলযোঔো-৬‛, তলদফ, ২১৮ । Print.

xxii

োন নন্দী, ‚ঞ্চো: ওবফতোয নোঘয‛, ওরওোতো : (ফঙ্গী োবতয াংদ, ২০০১), ১৪৪ । Print.

xxiii

, ‚বকলরোবিলন াঅরনো‛, ওবফতোাংগ্র‛ বদ্বতী ঔণ্ড, ওরওোতো : (লদ’চ োফবরবাং, ২০০৭), ২৩ । Print.

xxiv

। Print.

xxv

<http://www.poemhunter.com/poems/god/page-1/30882378>, accessed on 03-12-2015. Web.

xxvi

‘

xxvii

<http://www.poemhunter.com/poems/god/page-1/17023498/>, accessed on 03-12-2015. Web.

’, “

”, “ওবফতোাংগ্র‛ বদ্বতী ঔণ্ড, ১২৬ – ১২৭ । Print.

xxviii

াঊতম্ ভুলঔোোধযো, ‚ওবফ ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত : এও কভধোফী ফোাঈর”, ওরওোতো : (বোলো  োবতয, ২০১১), ২২ „
২৩ । Print.
xxix
‚ওবফতোাংগ্র‛ বদ্বতী ঔণ্ড, ২৩০ । Print.
xxx

তলদফ । Print.

xxxi

<https://www.goodreads.com/author/quotes/34610.Antonio Machado>, accessed on 04-12-2015. Web.

xxxii

<www.poemhunter.com/poem/last_night_as_i_was_sleeping>, accessed on 04-12-2015. Web.

xxxiii

‚কদযভগ্র ২‛, ৪৯৬ । Print.

xxxiv

তলদফ, ৪৯৭ । Print.

গ্রন্থবঞ্জ







দোগুপ্ত, ালরোওযঞ্জন । ‚ওবফতো াংগ্র‛ প্রথভ ঔণ্ড । ওরওোতো : কদ’চ োফবরবাং, ২০০৫ ।
--- । ‚ওবফতো াংগ্র‛ বদ্বতী ঔণ্ড । ওরওোতো : কদ’চ োফবরবাং, ২০০৭ ।
--- । ‚কদযভগ্র ১‛ । ওরওোতো : প্রবতবো, ২০০৭ ।
--- । ‚কদযভগ্র ২‛ । ওরওোতো : প্রবতবো, ২০০৯ ।
নন্দী, োন । ‚ঞ্চো : ওবফতোয নোঘয‛ । ওরওোতো : ফঙ্গী োবতয াংদ, ২০০১ ।
ভুলঔোোধযো, াঊতম্ । ‚ওবফ ালরোওযঞ্জন দোগুপ্ত : এও কভধোফী ফোাঈর‛ । ওরওোতো : বোলো  োবতয, ২০১১ ।

Volume-II, Issue-VIII

September 2016

18

