
‘গীতা িল’-কােব র ‘ভারততীথ’ কিবতা 

রবী নােথর ভারতেবাধ কিবর ব ি গত দশেনর এক অনন  দৃ া ।েসখােন িবেভদ ও খ তার কােনা ান 

নই।রবী -সািহত -ধারায় আমরা বাের বাের এই ‘ভারত-দশন’ দখেত পাই। সব জািত এবং সব ণীর মানুষ 

সমাদৃত হেয়েছ। ‘গীতা িল’-র (১০৬ নং) ‘ভারততীথ’ কিবতািট এই পযােয়র। সামিয়ক পে  ( বাসী, াবণ, 

১৩১৭) কােশর সময় ভারততীেথর নাম িছল ‘মাতৃ অিভেষক’। ভারতভূিমেক কিব বেলেছন ‘পুণ তীথ’। 
পুণ তীথ কারণ ভারতভূিম ব  জািত এবং ব  মানুেষর িমলন ল। কিবর ধম ‘মানুেষর ধম’ কিবর ঈ র 

‘নরেদবতা’ সুতরাং সই মানুেষর আবাস ভূিম পুণ তীথ হেবই। ভারতভূিম পুণ তীথ এই িচ া রবী নােথর িনজ  

নতুন িকছু নয়। িক  ভারতবষ মহামানেবর সাগরতীর এবং এই মহামানেবর আরাধ  দবতা হে ন ‘নরেদবতা’ 

এই ক না ররী নােথর িনজ । তাঁর এই ভাব ক নার ব াখ ায় িতিন বেলেছন : দশ বলেত কবল তা মািটর 

দশ নয়। স য মানবচিরে র দশ। দেশর বাহ  কৃিত আমােদর দহটা গেড় বেট, িক  আমােদর মানব 

চিরে র দশ থেকই রণা পেয় আমােদর চির  গেড় ওেঠ। 

 

ভারত বষ মহামানেবর সাগর তীর কন? রবী নােথর রচনােতই এই ে র উ র রেয়েছ। িতিন িলেখেছন : 

কিবর িনেজেক বেলিছেলন ভারত পিথক, ভারতেক িতিন দখেত পেয়িছেলন মহাপথ েপ। এই পেথ ইিতহােসর 

আিদকাল থেক চলমান মানেবর ধারা বািহত। এই পেথ রণাতীতকােল এেসিছল যারা, তােদর িচ  ভূগেব। 

এই পেথ এেসিছল হামাি  বহন কের আযজািত। এই পেথ একদা এেসিছল মুি  তে র আশায় চীন দশ থেক 

তীথ যা ী। আবার কই এেসেছ সা ােজ র লােভ, কউ এল অথ কামনায়। সবাই পেয়েছ আিতথ । এ ভারত 

পেথর সাধনা, পৃিথবীর সকল দেশর সে  যাওয়া-আসার নয়া- দয়া স , এখােন সকেলর সে  মলবার সমস া 

সমাধান করেত হেব। এই সমস ার সমাধান যত ণ না হেয়েছ তত ণ আমােদর দুঃেখর অ  নই। এই িমলেনর 

সত  সম  মানুেষর চরম সত , এই সত েক আমােদর ইিতহােস অ ীভূত করেত হেব। 

এই িমলেনর সত  সম  মানুেষর চরম সত । এই সত েক আমােদর ইিতহােস অ ীভূত করেত হেব; এ কারেণই 

‘ভারতীথ’কিবতার শষ বেক এই উদার উদা  আ ান িনত হেয়েছ : 

‘এেসা হ আয, এেসা অনায, িহ ু  মুসলমান 

এেসা এেসা আজ তুিম ইংরাজ, এেসা এেসা ি ান 

এেসা া ণ, িচ কির মন, ধেরা হাত সবাকার 

এেসা হ পিতত, হাক অপনীত সব অপমানভার। 

মার অিভেষেক এেসা এেসা রা 

ম ল ঘট হয়িন য ভরা 

সবার পরেশ পিব  করা তীথ নীেড়- 



আিজ ভারেতর মহামানেবর সাগরতীের।। 

ব তপে  রবী নােথর ভারতেবাধ এখােন িব  চতনায় উ ীত হেয়েছ। এরই নাম িব ৈম ী। 

রবী নাথ অন  িলেখেছন, ‘ভারেতর িবিভ  ধ  ও স দােয়র মেধ  িবেরাধ ও পর েরর িবে দ দেখ িনতা  

দুঃিখত, মমাহত, লি ত হই। ধে  ধে  িবেরাধ হেত পাের না। কারণ ধ  হল িমলেনর সতু আর অধ  

িবেরােধর।... যখন ধে  িবকার উপি ত হয় তখনই িবে দ বল হেয় ওেঠ। ধু িহ ু  মুসলমােন েভদ নয় 

সমােজর মেধ  ভেদর অ  নই। যখন মানুষ মানুষেক অপমান কের, তখন স দুগিত দািরে র চরম সীমায় 

উপনীত হয়; আিম আমার সমােজর জন  লি ত হেয়িছ। ... িবে েদর র াবেন মানব সমােজর িত র 

কলুিষত হেয়েছ।... এই সমস া ভারেত ব িদন থেক আেছ। িবেরােধর াচীর তুেল ত সমস ার সমাধান হেব না। 

ভবুি র আেলাক িবকীণ হাক। তেবই আমােদর িচ  মু  হেব।... স ীণতার মেধ  বািহেরর চুি  ারা স ঐক  

হেব না। আমােদর ভবুি  ভকে  যু  হাক।’    

 

রবী নাথ িছেলন জাতীয় ও আ জািতক সংহিত র ার চরম ও পরম প পািত। িতিন ধম, িহ ু-মুসলমান 

সমস া, লাকিহত, দশিহত, রাজা জা, রাজভি , িহ ু  মুসলমান, খৃে াৎসব, ধম মাহ ভৃিত নােমর অসংখ  

কিবতা, গান, ব , উপন াস িলেখ দশ-িবেদেশ কীভােব সংহিত র া করা যেত পাের তা িনেয় আেলাচনা 

কেরেছন। তাঁর The Religion Of Man (ইংেরিজেত দ  ব ৃ তা) নামক ব  এবং বাংলায় ‘মানুেষর ধম’ 

নামক দুিট ব  িলেখ মানুেষর সে  মানুেষর িমলেনর অনুকূেল যেথ  সুেযাগ, কারণ এবং েয়াজেনর যুি  

দিখেয়েছন। ‘ভারত-তীথ’ কিবতািট তাঁর জীবন, সািহত -কীিত, দাশিনক িচ া, মানব ীিত, গভীর অধ া - চতনা 

ও িব - ম ী ভাবনার একে  িথত একখািন মেনাহর মালা। ‘আ শি ’ নামক পু েকর ‘ েদশী সমাজ’ বে র 

এক ােন িতিন িলেখেছন, ‘মানুেষর সে  মানুেষর আ ীয় স  াপনই িচরকাল ভারতবেষ সব ধান চ া 

িছল।’ রবী নাথ আ জািতক মানসপেট একজন কুসং ার মু  দৃি র কিব ও িচ াশীল মনীষী েপ পিরিচত। 

 

রবী কিবতায় ভারতেবাধ ও ােদিশকতা িবষেয় আেলাচনায় কিবতায় ভারত বােধর য পিরচয় আমরা পেয়িছ, 

তা গভীর, ব াপক এবং িব ৈমি র নামা র। সম  গীতিবতােন এ প গভীরতা ও ব াপকতা থাকেলও ‘ েদশ’ 

পযােয়র স ীেত এতটা ব াি  ও বিচ  আেছ বেল মেন হয় না। অবশ ই এই েদশ পযােয়র স ীত ‘ভারততীথ’। 

 


