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আয়েটস্-এয্ওাফযচঘন্তাে্বাযতীে্দশন
ড.্ুান্ত্ঘখাল
ফযাযাওুয,্ঘওারওাতা,্চিভফঙ্গ,্বাযত্
Abstract
William Butler Yeats was a versatile poet in modern English literature. He was highly influenced by
Indian philosophy and culture. It assert that Mohini Chatterjee, Puroshatttam Swami and Tagore
Stimulated Yeats both spiritually and aesthetically and initiated him into mysticism .Both the Irish
and Indian consider themselves as very spiritual. Hinduism and the Catholism have some basic
theological and doctrinal differences but the way in which these are practiced in very similar.
Tagore influence on Yeats is difficult to trace and analyze. Tagore confirmed and justified Yeats’s
faith in Indian philosophy. Yeats had used the Indian concept of reincarnation in his early Indian
poems. Yeats’s response to Indian was deeper than that of Eliot whereas others believe Eliot’s
pagan Irish background allow him to accept may Hindu concepts whole-heartily.

অধুচনও্চফশ্বাচয়তযয্প্রফাদ্প্রচতভ্ওচফ্ঈআচরোভ্ফাটশরায্আয়েটস্্বাযতীে্তত্ত্ব্দশয়নয্প্রচত্কবীয্শ্রদ্ধাীর্চঙয়রন।্
াচতয্ঘওভন্ো্দযওায্এআ্প্রয়েয্ঈত্তয্চদয়ত্চকয়ে্চতচন্তাাঁয্ুচফঔযাত্ “Poetry and Tradition“ (1907) গ্রয়ে্
এওচট্ মুকান্তওাযী্ ভন্তফয্ ওয়যচঙয়রন।্ চতচন্ ফয়রচঙয়রন্ –্ “The nobleness of the arts is in the mingling of
contraries, the extremity of sorrow the extremity of joy. Perfection of Personality, the Perfection of
its surrender, overflowing turbulent energy and marmorean stillness … place of mortal and
১
immortal, time and eternity.” ্প্রওৃতয়ে্চতচন্চফশ্বা্ওযয়তন্তত্ত্ব্ দশন্ওরাচনভশায়েয্ঘেয়ে্ঘতভন্ঘওান্প্রাথচভও্

তশ্ না্ য়র্ চল্পীয্ ভয়ধয্ দশনয়ঘতনা্ ফযআ্ থাওা্ দযওায।্ আয়েটস্্ তাাঁয্ াচচতযও্ চীফয়ন্ বাযতীে্ দশয়নয্ দ্বাযা্
প্রবাচফত্য়েচঙয়রন্এফং্তাাঁয্ওচফত্তাে্বাযতীে্দশনয়ঘতনায্অত্মীওযন্খয়টচঙর।্তৎওারীন্বাযতীে্চফদ্বদভাচ্চফয়ল্
ওয়য্ফাগাচর্চফদ্বদভায়চয্কবীয্াচিয়ধয্এয়্আয়েটস্্ফুয়ছচঙয়রন্াচতয্তথা্চল্পওরাে্বাযতীে্দশন্ওত্ভুিত্্
ঈচ্চভায়কশয্থচনয়দশচওা্চদয়ত্ায়য।্যফীন্দ্রনাথ্ঠাওুয্ঘভাচনী্ঘয়টাাধযাে,্ুয়যাচত্স্বাভী,্এফং্শ্রীং্প্রভুঔ্ফঙ্গনেয়েয্
য়ঙ্গ্খচনষ্ট্চযঘে্এফং্তায়দয্চীফনঘঘশা্্াচতয্ ঘফাধ্আয়েটস্য়ও্বাযতীে্তত্ত্ব্দশন,্ধভশ,্দশন,্ চফচবি্ ওরাশরী,্
আন্দ্রচার,্চতয়রৌচওও্বাফনা্তাাঁয্ াচতযওয়ভশ্ দারুনবায়ফ্প্রওাচত্য়েয়ঙ।্ঘআ্ওাযয়েআ্ ঘদঔা্মায়ফ্প্রথভচদয়ও্তাাঁয্
াচতয্চঙর্ুঔযাত্ওল্পনাপ্রধান্ঘযাভাচিওতায্ঘভদুযতাে্ূেশ্ চওন্তু্যফতশী্ওায়রয্আয়েটস্্এয্াচতয্ঘওফর্ঘযাভাচিও্
ওল্পনাভুঔয্ নে্ তায্ ভয়ধয্ স্থান্ ওয়য্ চনয়েয়ঙ্ ঘযাভাচিও্ ফুচদ্ধদীপ্ত্ ভনন্ ্ দশয়নয্ কবীযতভ্ তত্ত্বয়ফাধ।্ মা্ যফীন্দ্রনায়থয্
চনলচদও্চঘন্তায্য়ঙ্গ্প্রাে্ভাথশও।্চতচন্ািাতয্দশন্য়ো্প্রাঘয্দশয়নয্দ্বাযা্ঘম্চধও্নুপ্রাচেত্য়েয়ঙন্তা্
আয়েটস্-এয্এআ্য়ফশয্ওাফযগুচর্াঠ্ওযয়রআ্স্পষ্ট্ঘফাছা্মাে।্
্্্্্আয়েটস্-এয্ A vision, on the Boilar (1939). If I were Four and Twenty (1919) এফং্তাাঁয্োফরীয়ত্
বাযতীে্ দশয়নয্ ম্পয়ওশ্ তাাঁয্ ভয়নাবাফ্ কবীযবায়ফ্ প্রচতপচরত্ য়েয়ঙ।্ এঔায়ন্ বাযতীে্ ভাচ্ ্ দশয়নয্ কবীযতা্ ্
ফহুভাচেওতায্প্রচত্প্রথাকত্ভন্তফয্প্রওা্ ওয়যয়ঙন্এভন্নে্ ফযং্ বাযতীে্অদয়শয্প্রচত্কবীয্অস্থা্ চনচফশওল্প্য়তযয্
ভচভাে্চফয়েচলত্য়েয়ঙ।্চতচন্ঐওাচন্তও্অন্তচযওতাে্প্রাঘীন্বাযতফয়লশয্অদশ্্তাাঁয্চনবূচভ্প্রাঘীন্অআচয্অদশয়ও্
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এওূয়ে্গ্রচথত্ওয়যয়ঙন।্ঈআচরোভ্ঘেফা’এয্বাযতীে্দশয়নয্ফযাঔযা্আয়েটয়ও্প্রবাচফত্ওয়যচঙর।্ঘআ্ওাযয়েআ্অভযা্
মঔন্আয়েটস্্এয্ „Sunken Ganga‟্ চওংফা্ „Sinking flames of Indian Tradition‟্ ঘওাথা্ঘমন্চট.এ.এচরেয়টয্
„The Waste Land‟ (1922)্ এয্ য়ঙ্গ্ এওাত্ম্ য়ে্ মাে্ দশনবাফনায্ ঐওযচফস্তায়য।্ অয়র্ দুআ্ মুকন্ধয্ ভাওচফআ্
বাযতীে্ঈদ্দীপ্ত্্অয়ফক্্চযেত্দশন্চঘন্তায়ও্অত্মস্থ্ওয়য্প্রচতপরন্ওয়যচঙয়রন্তাাঁয়দয্চনচ্চনচ্চল্প্ওয়ভশ।্
্্্্্বাযতীে্দশয়নয্অদশ্ াশ্বত্য়তযয্ঈয্প্রচতচিত।্এআ্াশ্বত্অদশয়ও্প্রচতিাআ্বাযতীে্চীফয়নয্রেয।্আয়েটস্্
এআ্চঘযােত,্চফনাী্তযয়ওআ্াচয়তয্প্রওা্ওযয়ত্ঘঘয়েয়ঙন।্তাাঁয্ „The Indian upon God‟ ওচফতাে্তাাঁয্ঘআ্
বাফনায্এওচট্াথশওনাভা্প্রচতযে্ঘদচঔ—
I passed a little further on and heard a
Lotus talk
Who made the world and ruleth it,
He hangeth on a stalk
For I am in his image made, and all
This thinking tide
Is but a sliding drop of rain between
His petal wide.”

বাযতীে্দশন্চস্তফায়দয্ঈয্প্রচতচিত।্ঈচনলয়দ্অয়ঙ্ভস্ত্ৃচষ্টআ্ইশ্বয়যয্দ্বাযা্ম্ভফ।্তাআ্বাযতীে্অদশ্ ফচওঙুয্
ভয়ধযআ্ েয়েয্ স্বতঃত্ ঈচস্থচতয়ও্ স্বীওায্ ওয়য্ ‘ফশভ্ ঔচিদং্ েহ্মঃ’।্ আয়েটস্্ এঔায়ন্ বাযতীে্ দশয়নয্ ঘআ্ চতপর্
চস্তফাদীয়ঘতনায়ও্স্বীওায্ওয়য্তায্প্রওা্ওয়যয়ঙন,্ঘভয়ন্চনয়েয়ঙন্চফয়শ্বয্যঘচেতা্স্বেং্ইশ্বয।্
চতচন্ভয়ন্ ওয়যন্ভুয়েয্ওায়রাচয়রয্কবীয়য্রুচওয়ে্থাওা্চতে্েুে্চীফ্চওংফা্চতওাে্চীফ্ফআ্ইশ্বয়যয্দ্বাযা্
ৃষ্ট।্ ইশ্বয়যয্ চস্তত্ব্ তায়দয্ ফায্ ভয়ধয্ চফযাচভান।্ ইশ্বয়যয্ ননফশযচিও্ অত্মায্ চফলয়ে্ চতচন্ চফশ্বাী্ চঙয়রন্ বাযতীে্
দশয়নয্ূয়েআ।্তায্এআ্তীচন্দ্রে্বাফ্ওল্পনা্যফতশীওায়রয্ওচফতাে্অয্স্পষ্ট্্চযেত্য়ে্প্রওা্ঘয়েয়ঙ।্ “The
Dancer at Guachan and Cro-Patrick‟্ওচফতাে্প্রওাচত্বাফনা্তাাঁয্তীচন্দ্রে্বাফভায়ফয়্ম্পৃি।্
“I, proclaiming that there is
Among birds or beast or men
One that is perfect or at peace
……
All that could run or leap or swim
Whether in wood, water or cloud
Acclaiming, proclaiming, declaiming Him.”

এঔায়ন্ ঘওফর্ ঈচনলয়দয্ তত্ত্ব্ নে,্ কীতাে্ বকফায়নয্ চফশ্বরূ্ দশয়নয্ ন্তযায়র্ বাযতীে্ দশয়নয্ ঘম্ কবীযতভ্ চফলেচট্
প্রওা্ ঘয়েয়ঙ্ ওচফতায্ বালাে্ ঘআ্ ঘঘতনাআ্ ফযাঔযাত্ য়েয়ঙ।্ আয়েটস্্ চনয়চ্ ফয়রয়ঙন্ ঘওথা– “that God is a
circle, where center is everywhere”. এআ্ফশেগ্রাভী্েয়েয্ধাযোে্চতচন্ঘম্ওতঔাচন্নুপ্রাচেত্চঙয়রন্তা্এআ্
ভন্তয়ফযয্ভয়ধয্স্পষ্ট্য়ে্ঈয়ঠয়ঙ।্এওস্থায়ন্চতচন্চন্মভৃতুযয্ঘক্রাওায়য্অফতশয়নয্ওথা্ফরয়ত্চকয়ে্চরয়ঔয়ঙন্ “where
২
everything comes round again”. ্্্চন্মভৃতুযয্এআ্দাশচনও্প্রতযে্ঈচনলয়দয্ভৃতুযচঘন্তায্দ্বাযা্চযশুদ্ধ্তা্ফরায্
য়ো্ যায়ঔ্ না।্ ঘআওাযয়েআ্ তাাঁয্ Byzantium ওচফতাে্ অভযা্ ঘদচঔ্ ঈচনলদ্ ্ কীতায্ ওভশ্ ঘপ্রযোয্ ওথা্ প্রওা্
ওযয়ত্চতচন্ঈন্মুঔ।্শ্রীভদ্বাকফৎ্কীতায্ওভশয়প্রযো্তথা্চনষ্কাভ্ওয়ভশয্ওথা্চতচন্ুন্দয্বাফতাৎ্য়ফশ্ ফযাঔযাত্ওয়যয়ঙন।্
Byzantium্ তাাঁয্ ওায়ঙ্ চফেতায্ চকৎ্ চকয়তয্ চফশুদ্ধ্ জ্ঞান্ এফং্ অত্মায্ ওথা্ মা্ নঘতনযভে্ চকৎ্ ঘথয়ও্ ৃথও্ চতচন্
Byzantium্ য়যয্ ভয়ধয্ অধযাচত্মও্ য়েলায্ কন্তফয্ ফয়র্ ভয়ন্ ঘবয়ফয়ঙন।্ চতচন্ ভয়ন্ ওযয়তন্ চত্ েুোচতেুে্ চীফ্
চওংফা্প্রােীয়শ্রি্ভানুল্ফআ্ইশ্বয়যয্ৃচষ্ট।্ইশ্বয়যয্চক্রে্ত্তা্তায়দয্প্রয়তযয়ওয্ভয়ধযআ্চফযাচচত।্অত্মায্ননফশযচিওতা্
এফং্ইশ্বযয়ঘতনা্চতচন্বাযতীে্দশন্ায়ঠয্ূয়েআ্রাব্ওয়যচঙয়রন।্ আয়েটস্্এয্চতন্দ্রীে্চকত্ওামশত্নতযী্য়েচঙর্
যফীন্দ্রনাথ্ঠাওুয,্ঘভাচনী্ঘয়টাাধযাে্প্রভুয়ঔয্কবীয্াচিয়ধয্বাযতীে্তত্ত্ব্ দশন্কবীযবায়ফ্ধযেন্ওযায্ূয়ে।্এওদা্
আয়েটস্্ ্ ফয়রচঙয়রন— “The mystic … is in no such danger, he so lives whether in East or West,
whether he be Ramkrishna or Boelheme, as to dedicate his initiatory image and its generated image
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not to his own but to the Divine purpose, and after certain years attains the saint‟s miraculous life”.
অফায্“Mohini Chatterjee” ওচফতাে্এআ্তীচন্দ্রে্চকয়তয্কবীয্দাশচনও্তাৎমশ্প্রওা্ওয়যয়ঙন।–্
“Birth is heaped on birth
That such cannonade
May thunder time away,
Birth-hour and death hour meet
Or as great sages say,
Men dance on deathless feet”.

৩

্্্্্তীচন্দ্রে্বাফচকয়ত্চন্মভৃতুযয়ও্এওআ্য়থশ্ ফযাঔযাত্ওযা্চওংফা্চন্মভৃতুযয্চনচফড়্য়েদয্ফন্ধয়নয্ওথা্ঈচনলয়দয্
ভৃতুযবাফনায্য়ঙ্গ্এওাথশও।্যফীন্দ্রনাথ্ভয়ন্ওযয়তন্্ভৃতুয্চীফয়নয্ঘল্নে্ফযং্চীফয়নয্অয্এও্ধযায়ে্প্রয়ফ্ওযা।্
আয়েট্ ভৃতুযয়ও্ ঘদয়ঔয়ঙন্ চীফয়নয্ নয্ এও্ ্ রূয়য্ ভয়ধয।্ আয়েটস্্ বাযতীে্ ফতাযফায়দয্ প্রঙ্গ্ এয়নয়ঙন্ তাাঁয্
ওচফতাে।্বাযয়তয্প্রয়তযও্চননী্তায্ন্তানয়ও্বকফান্শ্রীওৃয়েয্ফতায্চায়ফ্ঘদয়ঔ্থায়ওন্এফং্এআ্ঈরচিয্ভয়ধয্
ঘম্কবীয্অন্তচযওতা্্চফেতা্অয়ঙ্তা্আয়েট্তায্ „A Prayer of my son‟্ ওচফতায্ভয়ধয্ুন্দয্বাফ্ঘৌন্দয়মশ্
তাচত্ত্বও্ ঘঘতনাে্ প্রওা্ ওয়যয়ঙন।্ „All soul‟ „Night‟ „Leda and the Swan‟্ প্রবৃচত্ ওচফতাগুচরয়ত্ বাযতীে্ তত্ত্ব্
দশয়নয্কবীয্ঙাোাত্খয়টয়ঙ।্
্্্্্চন্দু্ দশয়নয্ চন্মান্তযফাদ্ ্ ওভশপয়রয্ প্রবাফ্ তাাঁয্ ওচফতাে্ প্রােআ্ প্রওা্ ঘয়েয়ঙ।্ অত্মা্ চফনশ্বয্ ।্ অত্মা্ তায্
ওভশপয়রয্চনযআ্ফাযফায্চন্মরাব্ওয়য।্নঘতনয্য়র্অত্মায্ভুচি্ম্ভফ্ে।্দশয়নয্এআ্বাফনাচট্তায্ „A Dialogue of
Self and Soul‟্ ওচফতায্ ভয়ধয্ তাচত্ত্বও্ বাফনাে্ ঋদ্ধ্ য়ে্ প্রওারাব্ ওয়যয়ঙ।্ ধভশদশন্ ্ ওচফতায্ ঘৌন্দমশ্ এঔায়ন্
এওাওায্য়ে্ঘকয়ঙ।্ইশ্বযয়ও্ধযায়নয্ভাধযয়ভ্ঈরচি্ওযয়ত্ে।্হৃদয়েয্কবীযতভ্অওুচত্না্থাওয়র্ইশ্বয্রাব্ওযা্
মাে্ না।্ এআ্ তাচত্ত্বও্ বাফনাচট্ তায্ „Vacillation‟ চওংফা্ „Two songs from a play‟্ প্রবৃচত্ ওচফতায্ ভয়ধয্ প্রওা্
ঘয়েয়ঙ।্ ফুচদ্ধ্ নে্ ইশ্বয়যয্ ঈরচি্ ্ অয়ফদন্ হৃদয়েয্ ওায়ঙ।্ ঘফদায়ন্তয্ ফােীগুচরয়ও্ আয়েট্ ওচফতায্ ভয়ধয্ ফযফায্
ওয়যয়ঙন।্বাযতীে্ঘফদান্ত্দশয়নয্ঘপ্রচেয়ত্চতচন্ািাতয্দশনয়ও্চফঘায্ওযয়ত্ঘঘয়েয়ঙন।্চতচন্ঘদচঔয়েয়ঙন্প্রাঘয্চওংফা্
ািাতয্ ঈবেদশয়নয্ ভয়ধযআ্ ইশ্বয়যয্ নুবূচতগুচর্ এওাথশও্ ্ চবি।্ ভায়রাঘও্ ফয়রচঙয়রন— “The Vedanta
teachings yeats now accepted as not basically different from the Western Philosophy of men like
৪
Plato, Cusanus”. ্্প্রওৃতয়ে্আয়েটস্-এয্ওচফতাে্প্রাঘয্্ািাতয্দশয়নয্াদৃযগুচরয্অত্মীওযন্ম্ভফ্য়েয়ঙ।্

ত্ত্ব,্তভ,্যচ্এআ্চতনগুয়নয্াভযফস্থাআ্প্রওৃচত্যঘনা্ওয়য।্আয়েটস্্এআ্গুনগুচরয্ভয়ধয্চতনচট্যয়গয্ওল্পনা্ওয়যয়ঙন।্
“To some I have talked with by the Fire” ওচফতাে্চতচন্বাযতীে্দশয়নয্এআ্চতনগুয়নয্চতনচট্তাচত্ত্বও্ তাৎমশ্
তুয়র্ধয়যয়ঙন।্অফায্ „The Wandering of oisin‟ ওচফতাে্এআ্চতনচট্গুনয়ও্চতনচট্দ্বীয়য্প্রয়ঙ্গ্ফযাঔযাত্ওয়যয়ঙন।্
তাাঁয্ „The shadowy waters‟ „The Holy Mountain‟ „The Mandukya Upani Shed‟ প্রবৃচত্ যঘনাে্ এআ্
চফলেগুচর্কবীয্তাৎয়মশ্ফযাঔযাত্য়েয়ঙ।্অত্মতত্ত্ব,্যতত্ত্ব,্ফাস্তফতত্ত্ব,্বূভা্প্রবৃচত্বাযতীে্দশয়নয্চফলেগুচর্তায্যঘনায্
ভয়ধয্প্রওা্রাব্ওয়যয়ঙ।্
্্্্্বাযতীে্দশয়নয্চিতত্ত্ব্এফং্নাযীতয়ত্ত্বয্ফযাঔযা্তায্যঘনায্ভয়ধয্ঔুয়াঁ চ্াো্মাে।্ুযায়নয্ঘদফীয়ও্চতচন্চঘযন্তন্
নাযী্ চিয্ প্রতীও্ চায়ফ্ ঘদঔয়ত্ ঘঘয়েয়ঙন।্ অঘামশ্ ওচরভুচনয্ াংঔয্ দশয়নয্ ুরুল্ প্রওৃচততয়ত্ত্বয্ প্রঙ্গ্ অয়রাচঘত্
য়েয়ঙ্তায্ওচফতাে।্নাযীআ্ঘম্ৃচষ্টয্প্রওৃত্যঘচেতা্ তা্চতচন্ঘভয়ন্চনয়েয়ঙন।্প্রাঘীন্বাযতীে্ুযায়নয্ভাতৃওাচি্্
ঘদফীস্তুচত্চতচন্ওচফতায্ভয়ধয্প্রওা্ওয়যয়ঙন।্আয়েট্বাযতীে্তত্ত্ব্ দশনয়ও্স্বীওায্ওযয়র্চনভশাে্ফা্ভুচিয়ও্যাচয্
ঘভয়ন্ ঘননচন।্ তথাচ্ চতচন্ তায়ও্ স্বীওায্ ওয়যনচন।্ ঘওননা্ ঈচনলয়দয্ ভয়ধযআ্ অয়ঙ্ জ্ঞায়নয্ য়ফশাচ্চ্ ীভা,্ ঘঔায়ন্
ঘৌয়ঙ্ঘকয়র্ঘওঈ্চনফশাে্চনয়ে্বায়ফ্না।্ঘওননা্ঈচনলদ্ভগ্রতায্তথা্চযূেশজ্ঞায়নয্বাণ্ডায্ঘআ্জ্ঞান্বাণ্ডায়য্প্রয়ফ্
ওযয়র্অয্চনফশায়েয্প্রয়োচন্ে্না।্চন্ম্্ভৃতুযয্যয্তায্ওচফতাে্ঈচনলয়দয্বাফয়তয্ঈদ্ভাচত।–
“Many times man lives and dies
Between his two eternities
That the race and that of soul,
And ancient Ireland knew it all”.
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আয়েটস্-এয্ওাফযচঘন্তাে্বাযতীে্দশন

ুান্ত্ঘখাল

্্্্্প্রাঘীন্অোযরযায়েয্ভানুল্অত্মা্চন্মভৃতুযয্চঘযন্তন্যয্ম্পয়ওশ্ চানয়তন।্আয়েট্অআচয্চাচতয্ভানুল্চঙয়রন।্
এঔায়ন্চনয়চয্স্বাধীন্ঐচতয়যয্য়ঙ্গ্বাযতীে্তত্ত্ব্ দশনয়ও্এওচেত্ওয়য্এওূয়ে্ঘদঔয়ত্ঘঘয়েয়ঙন।্প্রওৃত্য়ে্চতচন্
য়তযয্ওায়ঙ্এয়্ঘৌাঁয়ঙচঙয়রন।্তাআ্ধভশ্অদশ্মাআ্ঘাও্না্ঘওন্যভ্তযয়ও্ফয়রাওন্ওযাআ্ঘতা্অদশ —
Through leaves are many, the root is one
Through all the lying days of my youth
I swayed my leaves and flower in the sun
Now I may withes into truth.

্্্্্ঘম্ভে্এআ্ওচফতাচট্চতচন্যঘনা্ওয়যচঙয়রন্ঘআ্ভে্চতচন্তযন্ত্কবীযবায়ফ্ঘভাচনী্ঘয়টাাধযাে্এফং্ুরুয়লাত্তভ্
স্বাভীয্ওায়ঙ্শ্রীভদবাকফদকীতা্্্ঈচনলদ্াঠ্চনচেয়রন।্ঘআভে্‘চনফশানতত্ত্ব’্‘ঘভােতত্ত্ব’্এফং্‘ওভশয়প্রযোয্চফলেগুচর্
চনচফড়্ায়ঠয্য্ফযচিত্ব্ম্পয়ওশ্ তাৎ্ূয়ফশওায্ধাযো্ারয়ট’্মাে।্চতচন্ফুছয়ত্ঘয়যচঙয়রন্ভানুল্তায্ওয়ভশয্দ্বাযাআ্
ফযচিত্ব্ চনভশান্ ওয়য।্ ফাআয়যয্ প্রওৃচতয্ য়ঙ্গ্ তায্ প্রচতচক্রো্ খয়ট্ এফং্ ওয়ভশয্ অধায়যআ্ ঘআ্ প্রওৃচতয্ স্বরূ্ যচঘত্ ে।্
বাযতীে্দশয়নয্তথা্ঘফৌদ্ধ্দশয়নয্এআ্বাফনাচট্তায্ভয়ধয্ফযাওবায়ফ্চক্রোীর্য়েচঙর।্চতচন্এম্পয়ওশ্ ফরয়ত্চকয়ে্
ফয়রয়ঙন—্ “Personality is first of all the man as he has been made by his „Karma‟ he is set in the
external world because that, too, has been made by his „Karma‟. Even through initiation be
complete, his nature so gathered up into itself that he can create no new „Karma‟ he must await the
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exhaustion of the old”. ্্্চতচন্ভয়ন্ওযয়তন্চনচফশওল্প্ভাচধআ্র্চফশুদ্ধ্ফযচিত্ব।্তাআ্চনফশান্তায্ওায়ঙ্ূঘনা্ভাে্
“Unity of Being”. বাযতীে্দশয়নয্ভাোফাদ্তায্াচয়তয্ফযাওস্থান্চধওায্ওয়যয়ঙ।্ „The only Jealously of
Emer, The Herne‟s Egg‟ The Player Queen The Dreaming‟s of the Bones‟ The words Upon
Window-pane‟ প্রবৃচত্ওচফতা্তথা্যঘনাে্বাযতীে্ভাোতয়ত্ত্বয্্ভৃতুযতয়ত্ত্বয্চফলেগুচর্প্রওাচত্য়েয়ঙ।্বাযতীে্দশ ন,্

চন্দু্ ধভশ্ ম্পয়ওশ্ চতচন্ওতঔাচন্ঈদ্গ্রীফ্চঙয়রন্তা্এআ্ওচফতা্গুচরয্ভয়ধয্স্পষ্ট্য়ে্ঈয়ঠয়ঙ।্ুযাতত্ত্ব্ ্দশয়নয্এভন্
ঘভরফন্ধন্ তাাঁয্ ওচফতাে্ ঘদঔা্ মাে্ তা্ চতযআ্ অিয়মশয।্ যফতশীয়ত্ যফীন্দ্রনায়থয্ য়ঙ্গ্ তায্ চনচফড়্ াচিধয্ োহ্মধয়ভশয্
চফলেগুচর্অধুচনও্বাযতফয়লশয্ধভশদশন্ম্পয়ওশ্ অয্চনচফড়্ধযেয়নয্ুয়মাক্ান্চতচন।্চতচন্প্রাঘীন্বাযতীে্দশয়নয্
ঘমাক্্তন্ত্র্ দ্বাযা্দারুন্বায়ফ্প্রবাচফত্য়েচঙয়রন।্ুযাতয়ত্ত্ব্ ওাচনীগুচর্নে্ভূর্পচরত্ঘভৌচরও্চফলেগুচর্তায়ও্প্রবাচফত্
ওয়যয়ঙ্ফয়ঘয়ে্ঘফচ।্প্রথভচদয়ও্চতচন্চফশ্বা্ওযয়তন্চকত্র্ভাো্্স্বয়ে্কড়া।্যফতশীওায়র্স্বাভী্চফয়ফওানয়ন্দয্
য়ঙ্গ্ চযঘে্ তাাঁয্ ভয়ধয্ চনয়ে্ অয়্ ঘৌন্দমশয়ফাধ্ ভানদশন্ এফং্ দাশচনও্ বাফয়ফায়ধয্ কবীযতা।্ তাাঁয্ „An Indian
Monk‟্ ওচফতাে্বাযতীে্চীফয়নয্রেয্্অদশ্ ম্পয়ওশ্ দাশচনও্প্রতযেী্বাফনা্প্রওা্ওয়যয়ঙন্ঈরচিকত্য়তযয্
েয়য।্ বাযতীে্ দশয়ন্ ওচথত্ ‘ভ’্ তত্ত্ব্ আয়েটস্এয্ ওায়ঙ্ ঔুফ্ বায়রারাকায্ াভগ্রী্ চঙর।্ চতচন্ ‘ম্্’্ ব্দচটয়ও্
„A‟„U‟„M‟ এআ্ চতনচট্ েয়য্ কচঠত্ ফয়র্ ভয়ন্ ওযয়তন্ এফং্ Past Present Future এআ্ চতনওায়রয্ ভেয়ে্ র্
‘AUM‟ ফা্ ‘ম্্’্ চতচন্ তাাঁয্ „The Mandikya Upanishad‟ যঘনাে্ চরয়ঔয়ঙন্ –্ “the word AUM is the
imperishable spirit, This universe is the manifestation. The Past the Present, the Future everything is
৬
„AUM‟. ্
্্্্্ঘওফর্এবায়ফ্নে,্ „AUM‟্ ঘও্চতচন্চফশ্বপ্রওৃচতয্চতনচট্ „State‟্ ফা্ফস্থায্য়ঙ্গ্তুয়র্ধয়যয়ঙন—্ “ „A‟ is the
physical or waking state; „U‟ the dream state, where only mental substances appear; „M‟ is deep
sleep, where man feels no desire, Creates no dreams” ৭ ঘমাকগুরু্তঞ্জচরয্ধযান্্ংময়ভয্অদয়শয্ওথা্

চতচন্ তায্ ওায়ফযয্ ভয়ধয্ প্রওা্ ওয়যয়ঙন।্ ঘমাকাধনায্ ভধয্ চদয়ে্ েহ্ময়ও্ রাব্ ওযায্ ঘম্ ঘাযচট্ ধায়য্ ওথা্ ফয়রয়ঙন্
আয়েটস্্এআ্ঘাযচট্ধায়য্তুরনাভূরও্ধযেন্ওয়যয়ঙন্এফং্ঘদয়ঔয়ঙন্চওবায়ফ্যভ্েহ্ম্রাব্ওযা্মাে।্তঞ্জচরয্ঘমাক্
াধনা্ আয়েটস্ঘও্ দারুে্ বায়ফ্ প্রবাচফত্ ওয়যচঙর।্ বাযতীে্ ঘমায়কয্ অদশ্ ্ যীচতয়ও্ চতচন্ তায্ ওচফতাে্ শ্রদ্ধ্ স্থান্
চদয়েয়ঙন।্আয়েটস্্ভয়ন্ওযয়তন্ঈচনলয়দয্ভনীলায্ংচেপ্তায্যয়েয়ঙ্তঞ্জচরয্ঘমাকাদয়শ।্ঘমাকাদশ্ ভানুলয়ও্অয্
ধীচি,্ চস্থতধী্ এফং্ অদশফান্ ওয়য্ ঘতায়র্ ঘমায়কয্ ভধয্ চদয়ে্ চফশ্বাত্মায্ ওরযান্ ফযম্ভাফী।্ চতচন্ ভায়সশয্ দশনয়ও্
তঞ্জচরয্অদয়শয্য়ঙ্গ্এওীবূত্ওযয়ত্ঘঘয়েয়ঙন।্ Patanjali, Upanishad, A vision প্রবৃচত্াচতযওয়ভশয্ভয়ধয্তাাঁয্
এআ্ দশন্ ঘঘতনা্ প্রওাচত।্ „The Mandukya Upanishad‟্ প্রফয়ন্ধ্ ঘমায়কয্ ঘলতভ্ মশােয়ও্ Final illumination
and emancipation ফয়র্চবচত্ওয়যয়ঙন।্ „A Dialogue of self and soul‟্যঘনাে্চতচন্কীতায্প্রঙ্গ্এয়নয়ঙন।্
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মঔন্ভগ্র্প্রােী্যায়তয্ন্ধওায়য্চনচেত্ন্তঔন্াধু্ ফযচিযা্চদয়নয্অয়রা্ঘদঔয়ত্ান-এআ্ওথাচট্তাাঁয্ওায়ঙ্তযন্ত্
চপ্রে্চঙর।্চতচন্চরয়ঔয়ঙন— “What is night for all over creatures is the time when the saint awake–it is
his day”।্ঈচনলয়দয্বাফধাযাে্রাচরত্চঙয়রন্ফয়রআ্চতচন্ভয়ন্ওযয়তন্ভানুল্মঔন্তায্অত্মায়ও্চঘনয়ত্ায়য্তঔন্
তায্ ফন্ধনীন্ অনন্দ্ এয়্ ভনয়ও্ ম্পৃি্ ওয়য।্ তাাঁয্ „Under Ben Bulben‟্ যঘনাে্ অত্মায্ চফনশ্বযতায্ ্ বাফনা্
ঈচনলদীে্বাফনায্ূয়ে্চফওচত্য়েয়ঙ।্ „The statues‟্ওচফতাে্চতচন্ঘকৌতভফুয়দ্ধয্ভাচধয্প্রঙ্গ্এয়নয়ঙন।্ঘকৌতভ্
ফুয়দ্ধয্ ভাচধ্ অয়র্ বাযতীে্ ঘাচযচেও্ অদয়শয্ ফাস্তফতায্ প্রতীও্ ফয়র্ চতচন্ ভয়ন্ ওয়যয়ঙন।্ চতচন্ ভধযমুয়কয্ ফাংরায্
নফেফধভশ্এফং্শ্রীওৃে্ম্পয়ওশ্ঔুফ্ঘফচ্ঈদ্গ্রীফ্চঙয়রন।্তায্চফচবি্ওচফতা্্নযানয্াচতয্ওয়ভশ্যাধাওৃয়েয্ঘপ্রভতত্ত্ব্্
নফেফঅদশ্ ুন্দযবায়ফ্ প্রওাচত্ য়েয়ঙ।্ তাাঁয্ „Supernatural Songs‟্ ওচফতাে্ ঘভরুফশয়তয্ প্রঙ্গ্ এয়ন্ ফয়রয়ঙন্
অত্মায্ ঘযভ্ ্ যভ্ ফাস্তয়ফয্ স্থান্ এআ্ ঘভরুফশত।্ অয়র্ চতচন্ রূয়ওয্ অড়ায়রয্ বাযতীে্ দশয়নয্ তথা্ ুযাওথা্ ্
ঈচনলয়দয্বাফনায়ও্প্রওা্ওযয়ত্ঘঘয়েয়ঙন।্
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