রবী চতনায় ধম
মিত তৃ ি ভাচায
ভাষাােনর মতই ধমান মানুেষর ভাবজাত৷ এর ইিতহাস বলা ক$ন। ঈ&র িব&াস
রবীনােথর আৈশশব সং,ার, তেব তাঁর কি/ত ঈ&র 0চিলত লৗিকক িহ2ুধম থেক
পৃথক; এমন িক ধমানুেমািদত 67ান থেকও পৃথক৷ তাঁর ধম একা9ভােবই তাঁর িনজ।
উপিনষেদর ;াক<িলেকও িতিন গভীরভােব অথবহ কের তু েলেছন।কালা9ের তাঁর ধমভাবনার
পিরবত ন ল@ করা যায়।
১৯০১-১৯০২ 67চযাFম 0িতGা কােল িতিন 0াচীন ভারেত মানসHমণ কেরন; সই
সময়কার রচনা<িলেত িহ2ুেJর ছায়াপাত ঘেটেছ। িকM িকছু কাল পেরই তাঁর মানিসকতার
পিরবত ন ঘেট। তাঁর Nদেয় অনুভূত হয় এক সেতর বাণী। দশেনর যুিPবাদ, কমবাদ,
QবRেবর ভিPবাদ সকলই 0ত@ হেয় ওেঠ তাঁর রচনার মেধ। এই সমেয় এেকর পর এক
ি0য়জেনর মৃতু তাঁর Nদয়বীণার 0িতT তাের বদনার সুর ঝংকৃ ত কের তােল। ধম সVেW
নানা 0X তাঁর মনেক িবচিলত কের তােল। ধেমর সংকীণ সীমা অিতYম কের িতিন ধেমর
উদার সীমায় িবচরণ কেরন।
তাঁর ধম Zপা9িরত হয় মানবধেম। িতিন মেন কেরন এিগেয় চলাই মানুেষর ধম এবং সই
অ[গিতর ধম র@ােথ চেলেছ মানুেষর অিবরাম চলা। এই চলার \] মানুেষর অিভবিPর
মেধ িদেয়। যিদন মানুষ দুই পােয় ভর িদেয় উেঠ দাঁিড়েয় তার দখার সীমানােক 0সািরত
করল এবং স তার দুT হাতেক করল াধীন।
রবীনাথ মেন কেরন সাऽহম ম` মানুেষর সিaিলত অিভবিPর ম`। কবলমাb @ণজcা
মানুেষর ম` নয়, সকল মানুেষর ম`। কিব মেন কেরন অতীেত ভগবান িছেলন না -ভগবান আগত0ায়। মানুেষর অিবরাম চলা, ভিবষেতর িদেক চলা কবলমাb ঈ&র পদ
0াির জন, পরম পদ লােভর আশায়। অতীত, বত মান ও ভিবষেতর মানুেষর মেধ এক
িনিবড় যােগর কথা িতিন বেলেছন। সকেলর যােগ এই য মানব -- এই মানবই পরম
মানব, শা&ত মানব, Universal Man, Man the Eternal; সকল মানেবর যােগ এই য
পরমমানব, তাঁর যােগ রেয়েছ মানেবর "হেয় ওঠার চrা। এই পরম মানুেষর যােগই
আমার পরমপদ লাভ, এই আমার" সাऽহম ম`, িপতৃ তেমর অনুসWান। এই অনুসWােনর
পেথ মানুষ িচরপিথক। তার উsরণ ঘেট অWকার থেক আেলােত, মৃতু থেক অমৃেত।
এইখােনই তার িব&মানবতা, এই িব&মানব "সদাজনানাং Nদেয় সিtিবrঃ" -- সকল
মানেবর সিaিলত কেvর উwারণ "সাऽহম"।

অথবেবদ

বেলেছন

মানবধম

0কৃ িতর

0েয়াজনেক

পিরেয়

0েয়াজেনর

অিতিরP

চলা।

জীবনধারেণর 0েয়াজন মানবধমেক র@া করার জন িকM জীবনধারেণর অিতিরPতা
সখােন মানুেষর 0কাশ হওয়ার ইxা, আy0কােশর অন9 বাসনা। মানব 0কৃ িতর অ9ের
সু য শিP তােক জা[ত করার চrা, আিবzােরর চrাই মানুেষর এিগেয় চলা; অt67
থেক ান6ে7 উsরণ। আপন অেচনা আyােক সাধনার মাধেম চনার বাসনা ও সাধনাই
মানবধেমর সাধনা। অে/েত তার আন2 নই, বৃহেতই তার আন2।।"ভূ ৈমব সুখং নাে/
সুখমি{"।
উপিনষদ বেলেছন ভগবান িবরাজ করেছন মিহমায়। মিহমা আেছ তাঁর ভােব। সই
ভােবই তাঁর আন2। Qবিদক ভাষায় ঈ&রেক বলা হেয়েছ 'আিব' অথাৎ 0কাশZপ। মানব
ভাবও সই একই ভােব আyােক 0কাশ করা, মিহমায় িবরাজ করা। Qদনি2ন 0েয়াজেন
বাইের 0কৃ িতেক ল~ন করেত চায় িবপদেক মাথায় িনেয়, কবলমাb আyােক 0কাশ করার
জন, িনেজর অথ খুেঁ জ পেত আyােক অনুভব কের। মানুষ যিদন তার অ9েরর ভূ মােক
0কাশ করেত পারেব সিদন স তার আপন অ9েরর পূজা বদীেত অঘ দান করেব।
সখােনই স মৃতুেক অিতYম কের িব&মানব হেয় উঠেব। মানুেষর দবতা তার িনেজর
অ9ের 0িতিGত। মেনর মানুষTেক খুঁেজ পেত হেল আেগ িনেজর অ9েরর িদেক দৃিrপাত
করেত হেব।
দাশিনক কিব, ঔপিনষিদক ভাবধারায় জািরত হেয় মানুেষর মেধই দবতার অিধGান খুেঁ জ
পেয়েছন। মানুেষর ধম িনেজেক 0কাশ কের এিগেয় চলার মেধ, িমিলত সাऽহম মে`র
মেধ। 0কােশর আকাায় এিগেয় চলা পরমপদ লােভর জন। এই পদ পেলই ভগবােনর
হেব জc। রবীমেন ধেমর চতনা এখােনই বাঁধা -"মানেবর িশ\ বাের বাের আেন
িচর আ&াস বাণী,
নূতন 0ভােত মুিPর আেলা
বুিঝ বা িদেব স আিন।"

