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পিৰপা -ৰহস বাদৰ আেলাকত ৰবী -িচ াৰ 
াসংিগকতা িবচাৰ 

ড০ প ৱী ডকা বুজৰবৰুৱা 

ৰবী নাথ ঠা ৰ  

পিৰপা  অধ য়ন (Ecology) হ’ল জীৱ লৰ শাৰীিৰক আৰু জীৱন স ক য় িনিদ  আভ ৰীণ স ক 
আৰু আ ঃস কৰ ওপৰত ৰু  আেৰাপ কিৰ পাৰ িৰক স ক ৰ া কৰাৰ িব ান ।[1] ৰহস বাদ 
(Mysticism) য় অ মনৰ সেত ঈ ৰৰ স ক আৰু শাি  াপন কেৰ ।  ঈ ৰ স ক য় ব -অব  
অিভ তা আৰু অনুভৱৰ মাজেত থােক ৰহস ৰ ছায়া । এই ধাৰণাৰ পৰা িবকিশত হাৱা পিৰপা -
ৰহস বাদ (Ecomysticism) য় আধ াি ক পিৰপা বাদ (Spiritual ecology) ৰা ইংিগত বহন কেৰ ।  এই 
িচ াত এহােত ধম য় িব াস আৰু আ ােৰ িনিমত ধম, আনহােত পিৰপা  অধ য়নৰ দিৃ ভংগীও  িনিহত 
হ আেছ । আধ াি ক পিৰপা বােদ িক  কােনা িনিদ  ধমৰ কথা নকয়, তাৰ পিৰৱেত সকেলা ধমৰ 
ত  িব াস, আ া আৰু মূল েবাধক কৃিতৰ সেত সংেযাগ কৰাৰেহ পাষকতা কেৰ । ৰহস বাদৰ 
আেলাচনাত পিৰপা  ব ৱ া আৰু সামািজক পিৰৱতনৰ িদশও ৰু পূণ । মানুেহ সেয় িনজৰ পিৰপা  
ব ৱ াক ািয়  আৰু বতনেযাগ তাৰ লগত পৰ ৰ সংযু  ৰূপতেহ হণ কেৰ ।[2]আনহােত 

আধ াি কতােবাধৰ লগত ঘটা চৰম সংেযাগৰ মােজিদ পিৰেৱশ আৰু পািৰপাি কতাৰ ািয়  আশা কিৰব 
পািৰ বুিল ভাৰতীয় অধ া  িচ াই িব াস কেৰ । পিৰপা -ৰহস বােদ কৃিতৰ অ িনিহত ৰহস ময় 
শি ৰ অি ৰ ইংিগত বহন কেৰ আৰু ব ি মনেতা িনজেক সই ৰহস ময় কৃিতৰ অংগ বুিল বাধ 

জগায় । এই অি ম সত ৰ উপলি েয়ই ব ি ক ৰহস ময় শি ৰ অনুভৱৰ লগত একা  হ পিৰেৱশগত 
সজাগতােৰ সেত জীৱন যাপন কিৰবৈল অনু ািণত কেৰ । অথাৎ আধ াি ক পিৰপা বাদৰ অধ য়নৰ 
ধাৰণাত সম  ভূমাই গ য় ঐ িৰক শি ৰ িতফলক বুিল ীকৃত হ’ল । এই িচ াৰ ৰণােতিব -

া ক ঈ ৰেৰ সং ৰণ অথবা ঈ ৰৰ অৱতাৰ িহচােপও ভাৰতীয় িচ াই হণ কেৰ । সেয় ভাৰতীয় 
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দশেন সকেলা ব েত ৰসময় ঈ ৰৰ উপি িতেয়ই সৗ য বুিল গণ  কেৰ আৰু কােনা ব ি েয়ই সৃি ৰ এই 
ৰহস ৰ পৰা বািহৰত নহয় ।[3] 

অৱেশ  ৰহস  আৰু পিৰপা িবদ া দেুয়াটাই িভ  ক িতিনিধ  কেৰ । ৰহস বাদ আধ াি কতাবাদৰ 
সেত সংযু ই নহয়, এেকসময়েত ধম য় ঐিতহ  আৰু দাশিনক অথৰ অনুস ানৰ সেতও সংযু । আনহােত 
পিৰপা িবদ া হ’ল পিৰেৱশৰ সুৰ া আৰু িনৰাপ া িদয়াৰ এক কাৰ িব ানস ত শৃংখলা। অিত স িত 

তঃ িকছুমান ফল সু বৗি ক িবিনময় আৰু িবিভ  যাগা ক সামািজক অনুশীলনৰ জিৰয়েত 

পিৰপা িবদ া আৰু ৰহস বাদক ওচৰ চপাই অনা হেছ । এই নৱ  ধাৰণাই মানৱজািতক পৃিথৱীক ৰ া 
কিৰবৈল িব জনীন মানৱীয় য়াসৰ নতুন সূ  িদেয় । িব ত িনজৰ ান যথাথ ৰূপত পূৰণ কিৰ বিত 
থািকবৈল হ’ ল মানুেহ কৃিতক বুিজবৈল চ া কৰা উিচত আৰু কৃিতৰ িনয়ম মািন চিলবৈল য়াস কৰা 
উিচত। কৃতেত মানুহৰ বৗি ক সহেযািগতােৰ কৰা এেন কাযইেহ কৃিতক পুনৰু ীিৱত কেৰ। িক  যিদ 
মানুেহ কৃিতৰ লগত সহেযািগতা নকেৰ, মানুহ আৰু কৃিত উভয়েৰ াভািৱক িবকাশ নহয়, তে  
পিৰপা  অ া কৰ হয় আৰু উৎপাদেনা জৰা  আৰু অপিৰপ  হয় ।[4] পিৰপা িবদ াই মানুহৰ চৗপােশ 
থকা জীৱ-িনজ ৱ সকেলা াণী আৰু ব েৰ সেত িনমাণ হাৱা া  গৃহ (Cosmic Home) অথাৎ 
পৃিথৱীৰ পিৰেৱশৰ স ূণতাক অধ য়ন কেৰ । আনহােত ৰহস বােদ মহািব ক ঈ ৰৰ ত  কাশ ৰূেপ 
হণ কিৰ ৰু  দান কেৰ। পিৰপা  ৰহস বােদ অ ৰালৰ এই সম  সত ক িব াস কেৰ আৰু হণ 
কেৰ। এই িব াস হ’ল, সম  পিৰপা ই হ’ল চৰম সত ৰ সৃি  আৰু কাশ। সেয় এই িব - া ৰ 

সকেলা াণীেৰ িব  পিৰেৱশৰ মাজত জীয়াই থকাৰ সম অিধকাৰ আেছ। এই ব ত পিৰপা  
সমােলাচনাৰ এই িবিশ  দিৃ ভংগীেৰ ৰবী  িচ াৰ আেলাচনা কৰা হেছ। সংগত পা াত  কিবৰ 
কিবতাৰ সংগিতেৰা দইু-এ  আেলাচনা আিহেছ । 

বদা  দশনৰ ব াখ ােতা পিৰপা -ৰহস বাদৰ িচ া পিৰলি ত হয়। ঋকেবদত কাৱা হেছ াকৃিতক 
পিৰেৱেশ মানুহক স কভােৱ জীৱন যাপনৰ আশীবাদ দান কেৰ । নদীেয় পিৱ  পানীেৰ, বন িতেয় 
ঔষিধ উপাদােনেৰ া  আৰু সূযই শাি  আৰু সুখৰ জীৱন দান কেৰ। এই ভূিমৰ াণী গাই গৰুেৱ 
া বধক গাখীৰ দান কেৰ।[5] যজেুবদত পৃিথৱীক মানৱজািতৰ কাৰেণ মু হ  িতপালক শি  ৰূেপ 

িত া কৰা হেছ। যজেুবদত কাৱা হেছ য িব - া ত পদাথৰ িনমাণ ি য়া িব ানস ত ‘য়ত’ 

অথাৎ ‘গিতমান’ আৰু ‘জঃু’ অথাৎ ‘ি ৰ আকাশ’ৰ সংেযাগত প ভূতৰ কৰণৰ এই িব - া ৰ সৃি  
হেছ। সইদেৰ অথব বদেতা কাৱা হেছ, কৃিতৰ ঋতুেকি ক পিৰৱতনৰ লগত সৃি  ি য়াৰ িনয়মৰ 
অিবে দ  স ক আেছ।[6] এেনদেৰ াচীন ভাৰতীয় িচ াত কৃিতৰ লগত মানৱ জীৱনৰ অিভ  
স কক সদায় অ ািধকাৰ িদয়াৰ অেনক তথ  আেছ । 

ঔপিনষদীয় ঐিতহ  আৰু বদা  দশনৰ আদশ অনুসৰণ কৰা ৰবী নাথ ঠা েৰও মানৱজািত আৰু 
িব জগতৰ মাজত এক সম য় সূ  াপন কিৰবৈল য়াস কিৰিছল  । শশৱৰ পৰা ঔপিনষদীয় দশনৰ 

অনুশীলনৰ পিৰেৱশত ডাঙৰ-দীঘল হাৱা ৰবী নাথৰ উদ ম আিছল সবব াপী শি ক পৰম সত  বুিল 
কৰা অনুভৱ । ৰবী নােথ কৃিতৰ মাজত শি ৰ অখ  ঐক ক অনুভৱ কিৰ কৃিতক অফুৰ  ৰসৰ 
আধাৰ বুিল হণ কিৰিছল । উপিনষদৰ ধাৰণাৰ আধাৰেতই িব ৰ মাজত িবে ৰ ক উপলি  
কিৰ িব কৃিতৰ লগত আন ৰ স ক আৰু আ ীয়তাৰ ব ন অনুভৱ কিৰিছল । সেয় ৰূপ 
কৃিতক অফুৰ  সৗ যৰ আকৰ বুিলও অনুভৱ কিৰিছল । উপিনষদৰ ঋিষৰ দেৰই িব কৃিত আৰু 
মানৱৰ স কৰ মাজত জীৱ আৰু আ াৰ স ক বুিল অনুভৱ কিৰিছল । 
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েম ােণ গােন গে  আেলােক পুলেক  
ািবত কিৰয়া িনিখল দু েলাক ভূেলাক 
তামাৰ অমল অমৃত পিড়েছ ঝিৰয়া । 
(৬ নং কিবতা, গীতা িল)[7] 

ক এেকদেৰই ৰামাি ক নৱজাগৰণৰ পটভূিমত িবকিশত হাৱা কৃিতবাদ আৰু ৰহস বাদৰ িমি ত 
উপলি েৰ ইংৰাজ কিব উইিলয়াম েকও ব পৃিথৱীৰ কৃিত জগতৰ মাজেত পৰম সত ক অনুভৱ 
কিৰিছল— 

To see a world in a grain of sand 
And heaven in a wild flower 
Hold infinity in the palm of your hand, 
And eternity in an hour [8] 

ৰবী নােথ কৃিতৰ সৗ যৰ অ ৰালত িনিহত থকা অন  স াৰ  উপি িতক অনুভৱ কেৰ। 
কৃিতৰ সৗ যৰ মাজত িনজেৰ একা  অি ক অনুভৱ কিৰ কিব আনি ত হয় । কৃিতৰ ৰূপ-ৰস-
গ - শৰ মাজত একময় হ কিবেয় তাৰ ঐ যক িত   িত  ৈক অনুভৱ কেৰ । ৰবী নােথ জল-
আকাশ-বতাহ, প -প ীৰ ি য়া-কলাপৰ মাজেত অনুভৱ কেৰ সই একময়  শি ক — 

একই আনে  যন গায় শতগান 
বাতােসৰ গান আ  পািখেদৰ গান 
সাগেৰৰ জলৰ  
পািখেদৰ কলৰ  
এেসেছ কামল হেয় তাৰ সংগীত সমান । (‘Shelly’, ‘িবেদশী ফুেলৰ ’, কিড় ও কামল) 

এেকদেৰ কৃিতৰ একা  পূজাৰী ৱডছৱথৰ  কৃিত িবষয়ক দশনেতা কৃিতৰ অ িনিহত শি ৰ অনুস ান 
পিৰলি ত হয় । তওঁৰ ৰচনাত বৃি াত, ৰৗে া ল, মঘাবৃত কৃিতৰ সকেলা ৰূপৰ পযেব ণ ফুল, 

পিখলা, চৰাই, তৰা, আকাশ, পৃিথৱীৰ বণ-গ - ৱণ অিভ তাৰ মাজত সৗ যৰ িনিবড় অনুভৱ অনুভূত 
হয় । ৱডছৱথৰ অনুভেৱও কৃিতৰ মম লত এক পৰমা াৰ অি  আিৱ াৰ কিৰিছল। সম  িব ত এক 
অ ল ন ঐক তান, এক অদশৃ  যাগসূ ৰ এনাজৰী অনুভৱ কিৰিছল—িয কৃিত আৰু মানৱক একসূ েৰ 
বাি  ৰািখেছ । ৱডছৱথৰ এই উপলি ৰ ৰবী নাথৰ অনুভৱৰ লগত িমল দখা যায় । ৰবী নাথৰ 
কিবতাত কািশত কৃিতৰ অ ৰালৰ ঐ িৰক পৰম শি েয়ইেতা ৱডছৱ’থৰ অনুভৱত ধৰা িদয়া 
পৰমশি — 

I felt his presence in his own domain, 
As of a Lord and master, or a power, 
Or genius, under Nature, under God, 
Presiding; and  severest solitude 
Had more commanding looks when he was there [9] 

ৱডছৱথৰ এেন আ জীৱনীকৃত আধ াি ক অনুভূিতৰ কাশত তওঁ কৃিতৰ াৰা য অত  অনু ািণত 
আিছল তাৰ কাশ ঘেট । তওঁৰ এই কিবতাসমূেহ কৃিতৰ লগত শি শালী আৰু অিবি  সংেযাগৰ 
অনুভৱ কাশ কেৰ । সৰল াম জীৱনক তওঁ মানুহৰ জীৱনৰ অকপট কাশ িহচােপ হণ কেৰ। 
ক’ তা তওঁ পিৰপা  ৰহস বাদৰ কথা নােকাৱাৈকেয় কৃিতৰ অ ৰালৰ  শি ৰ ৰহস  ব  হয় 
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অনৱদ  সাৱলীল কলা ক অিভব ি ৰ কাশত। কিবগৰাকীৰ অনুভৱৰ  আৰু সুসি ত ব িত ম 
িবন াসত কৃিতৰ ৰহস  আৰু মানুহৰ নকট ই ‘Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey’ত 
এেনদেৰ অিভব ি  লাভ কেৰ— 

In which the burthen of the mystery, 
In which the heavy and weary weight 
Of all this unintelligible world, 
Is lightened; and that serene and blessed mood— 
In which the affections gently led us on,— 
Until, the breath of this corporal frame  
And even the motion of our human blood 
Almost suspended, we are laid asleep 
 In body, and became a living soul; 
While with an eye made quiet by the power  
Of harmony, and deep power of joy, 
We see into the life of things. (Lines 40-50)[10] 

ৰবী নােথও কৃিতৰ সৗ যৰ মাজত এেকই ঐ িৰক মৰ অনুভূিতৰ শ অনুভৱ কিৰিছল। কৃিতৰ 
িনভাঁজ বন  সেতজতাৰ স াতাি ক অি  মানুহৰ সেত অিভ  বুিল অনুভৱ কিৰিছল। ৰবী নাথৰ মেত 
পৃিথৱী পৰম শি  ৰ সেত সংযু  হ আেছ। পৃিথৱীৰ সকেলা জীৱ-জড় স াই সই শি ৰ াৰা 
পিৰব া  হ আেছ। সই উপলি েৰই ৰবী নােথ  মহা শি ক গৰু ৰখীয়াৰ তীিক ৰূপত ক না 
কিৰেছ।  মহািব ৰ হ-ন  আৰু পৃিথৱীৰ তৰু-তৃণ, জীৱ-জ  আিদ সকেলা াণীেক গৰুৰ তীেকেৰ 
হণ কিৰ কৃিতৰ ি য়া-কলাপ ত  কিৰ িনজৰ অনুভৱ ব  কিৰেছ— 

এইেতা তামাৰ আেলাক ধনু 
সূয তাৰা দেল দেল । 
কাথায় বেস বাজাও বণু 
চৰাও মহা গগণতেল । 
তৃেণৰ সািৰ তুেলেছ মাথা, 
তৰুৰ শােখ শ ামল পাতা, 
আেলায় চৰা ধনু এৰা 
িভড় কেৰেছ ফুেল ফেল । (১০৩ নং কিবতা, গীিতমাল ) 

ৰবী নাথ ঠা ৰৰ ৰচনাৰািজেয় কৃিত আৰু সািহত ৰ অিত িনকট স কৰ সা  বহন কেৰ । কৃিতেয় 
অপিৰহায অংগ িহচােপ ৰবী ৰচনাত কলা ক অিভব ি  লাভ কিৰেছ । ঔপিনষদীয় দশন[11]ৰ 

আেলাকত ৰবী ৰচনাত মানুহৰ সেত কৃিতৰ স কৰ মাজত পিৰপা - নিতকতাৰ এক কাৰ পিৱ  
সংেযাগ উপল  হয় । কৃিত আৰু মানৱক ৰবী নােথ কৃিত আৰু পুৰুষ দু  স াৰ ৰূপত হণ 
কিৰেছ। সই স াক কিতয়াও িবি  কিৰব নাৱাৰা পাৰ িৰক অৱল ন বুিলও গণ  কিৰেছ। সেয় 
কৃিত আৰু মানৱজািত পৰ ৰ িনভৰশীলতাৰ সূ েৰ সংযু  হেহ আগবােঢ়। কিবতাত তাৰ উপলি  
ব  কিৰেছ এইদেৰ— 

য ভােব পৰম এক আনে  উৎসুক 
আপনােৰ দইু কিৰ লিভেছন সুখ, 
দেুয়ৰ িমলন ঘােত িবিচ  বদনা 
িনত  বণ, গ , গীত কেৰেছ ৰচনা ।। (২২নং কিবতা, ৰণ কাব ) 
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ৰবী নাথ-িনিমত শাি িনেকতনৰ আদশত িতফিলত হয় ৰবী নাথৰ কৃিতৰ িত ত  ৰাবীি ক 

দিৃ ভংগী—য’ত চৗপাশৰ পিৰপা ৰ লগত মানুহৰ িনিবড় ব নক গভীৰভােৱ উপলি  কৰাৰ পিৰচয় 
পাৱা যায়। শাি িনেকতনৰ িথ   নীিতবাক  ‘য  িব   ভৱিত এক নাম’ৰ আদশসা িতক সময়ত 
পিৰপা  সেচতন পৃিথৱীৰ বােবই অনুকৰণীয় হ উ েছ। অথাৎ সম  িব ক এক আ য় বা নীড় ৰূেপ 

গণ  কৰা হয়। ৰবী নাথৰ িশ াৰ আঁচিনেতা মানুহ আৰু কৃিতৰ ঐক ৰ ওপৰত ৰু  িদয়া হয়। 
কৃিত আৰু িব ৰ জীৱ-জড় সকেলােৰ ঐক সূ ৰ পৰা উ ুত হাৱা উপলি েয়ই ৰবী নাথৰ িচ া-
চতনাত শাি িনেকতন িনমাণৰ বীজ ৰাপন কিৰিছল। মানুহ আৰু মানুহৰ চৗপাশৰ জাগিতক িব  
পিৰপা ৰ পৰ ৰিনভৰশীলতাৰ সূ  িব ৰ পৰা িব াতীতৈল উ ীত হেছ। পিৰপা  িচ ােৰ পিৰচািলত 
কিব িহচােপ ৰবী নােথ কৃিতৰ ফুল, পাত, গছ-গছিন, বািগচা, অৰণ , নদী, িনজৰা সকেলােত এক সৗম  
ঐক তান অনুভৱ কেৰ । অং িৰত বীজ, কিলৰ পৰা ফুল হাৱা, পক ধৰা ফল-ফুল, সকেলােত আেছ এক 
অিবি  ঐক  যা া। 

মেন হ’ল এই পাখীৰ বাণী িদল আিন 
ধু পলেকৰ তেৰ পুলিকত িন েলৰ অ েৰ অ েৰ 
বেগৰ আেবগ। 
পবল চািহল হেত বশােখৰ িনৰুে শ মঘ; 
তৰুে ণী চােহ, পাখােমিল 
মা ৰ ব ন ফিল 
ঐ শ েৰখা ধেৰ চিকেত হইেত িদেশহাৰা, 
আকােশৰ খুঁিজেত িকনাৰা । (৩৬নং কিবতা, বলাকা) 

ৰবী নােথ কৱল সৗ যৰ কাৰেণই কৃিতক অ ািধকাৰ িদয়া নাই, জীৱনৈল আধ াি ক সে দ বুিলও 
হণ কিৰেছ। আকাশ আৰু পৃিথৱী মানৱমনৰ ত ীেৰ এক  ি ত হ আেছ। সেয়েতা সূযই মানুহৰ মুখত 
িনজৰ িতিব  স ান কিৰব িবচােৰ ।[12] কৃিতৰ অিনঃেশষ উৎস মানুহৰ মাজেতই বিত থােক বুিল 
ীকাৰ কিৰবৈল ৰবী নাথ বাধ  আিছল। এই সত ৰ বাধ ঘ বৈল তওঁক গ য় আৰু ঐ িৰক শি ক 
অনুভৱৰ ভাষাৰ েয়াজন হিছল, িয অনুভৱৰ ভাষাই সৗ যত ৰ গভীৰ উপলি ৰ সংেযাগত িনিদ  
অিভব ি  লাভ কিৰিছল; িয উপলি েয় ৰবী নাথক পিৰপা -ৰহস বাদৰ িবশালতা আৰু গভীৰতাক 
অনুভৱ কিৰবৈলেকা িশকাইিছল । ৰবী -অনুভৱত ব ি স া বা আ াক িব - া ৰ লগত এক কিৰ 
বাি  ৰখা কৃিতৰ মহাশি  ‘ ’ ৰূপা ৰেৰা মাধ ম । িবিচ  ৰূপ, বণ আৰু ছে েৰ কৃিতৰ অ ৰালৰ 
মহাশি  ‘ ’ই িনজেক িবিভ  ৰূপত কাশ কেৰ । 

একাধােৰ তুিমই আকাশ, তুিম নীড়  
হ সু ৰ নীেড় তব ম সুিনিবড় । 
িত েণ নানা বেণ নানা গীেত 
মু াণ ব ন কেৰেছ চািৰিভেত । (৮১ নং কিবতা, নেবদ ) 

ৰবী নাথৰ কিবতাত সূয, তৰা, চ , হ আিদ ন ৰ পৰা সাগৰ, নদী, পাহাৰ-পবত, গছ-লতা, চৰাই-
িচিৰকিত, জীৱ-জ  সকেলােৱই যন জীৱনৰ অৱধািৰত ৰহস ময় িনৰুে শ যা াৰ িত আ ল হাৱা দখা 
যায়। বলাকা কাব ত অঘৰী পখীৰ জােক আকাশ পেথেৰ উিৰ গ থােকাঁেতই কিবক সাঁৱৰাই িদ যায়– 

ৰহস ময় এই কৃিতজগতৰ সকেলা অিনত , সকেলােৱই গিতশীল— দৰূ অসীম  শি ৰ আকষণত 
সকেলােৱই অদশৃ  ক’ৰবাৈল গিত কিৰব খােজ । িব  কৃিতৰ এই িবশাল ৰহস ৰ গিতশীল ৰূপৰ 
অপূব ছ  অনুভূত হয় বলাকা কাব ত— 



Poetry without Fear  127 Vol. I No. 2 : Aug-Oct, 2022 
 

ধু পলেকৰ তেৰ পুলিকত িন েলৰ অ েৰ অ েৰ  
বেগৰ আেবগ । 
পবত চািহল হেত বশােখৰ িনৰুে শ মঘ; 
তৰুে ণী চােহ পাখা মিল 
মা ৰ ব ন ফিল 
ওই শ েৰখা ধেৰ চিকেত হইেত িদেশহাৰা,  
আকােশৰ খুঁিজেত িকনাৰা ।  
 
... ... ... 
 
এই বাসাছাড়া পািখ ধায় আেলা-অ কােৰ 
কান পাৰ হেত কান পােৰ । 
িনয়া উ েছ শূন  িনিখেলৰ পাখাৰ এ গােন— 

‘ হথা নয়, হথা নয়, অন  কাথা, অন  কানখােন ! (৩৬ নং কিবতা, বলাকা) 

ৰবী নাথৰ মু ধাৰা নাটকত মানুহৰ অপিৰসীম লাভৰ পিৰণিতত কৃিতৰ িতেশাধৰ কািহনীেয়ই যন 
ৰূপািয়ত কৰা হেছ । মু ধাৰা অথাৎ বাধাহীন ৱািহনী নদী নাম িদ ৰচনা কৰা নাটকখনত কা  

মিচনৰ াৰা ৰজাই িনমাণ কিৰেছ নদীৰ গিতেৰাধক বা  আৰু সই কামত জাক লগাইেছ। এেকাটা 
বাে  যেনৈক িবৰাট নদী এখনৰ াভািৱক গিতক ৰাধ কেৰ, তেনৈকেয়  নাটকখনত দখুওৱা হেছ 
কেনৈক এজন ৰজাই সবসাধাৰণ জাৰ জীৱনৰ াভািৱক গিত ৰাধ কিৰ ব ী কিৰেছ। ৰজাৰ কাযৰ 
িবৰুে  সাধাৰণ জা িবে াহী হ উ েছ। তিতয়াই আ ান আিহেছ ম আৰু াণশি েৰ ব ী ৰ পৰা 
মু  হাৱাৰ ৰণা িন— 

‘চেল এস চেল এস । তামােদৰ সকল িশকল িছঁেড় মু  হেয় মু  জীবন াচূেযৰ ম ও আনে ৰ জগেত চেল 
এস।’ (মু ধাৰা, ৰবী নাথ ঠা ৰ) 

সবময় িনৰাকাৰ  অি ৰ অতীি য় ৰহস বাদী চতনাৰ তীিক উপ াপেনেৰও ৰবী নােথ কৃিত 
সেচতন িচ াৰ কাশ ঘটাইিছল । ‘অহল াৰ িত’ কিবতাত অহল াৰ এগৰাকী নাৰীৰ পৰা িশলৈল হাৱা 
আকৃিত পিৰৱতনৰ ঘটনােটাক ত  পিৰিচিত তথা আ  অি ৰ স ূণ িবেলাপ ঘটা জীৱনৰ িবৱতনৰ 
তীক িহচােপ ব ৱহাৰ কৰা হেছ। এই তীকৰ অ ৰালত সামািজক শাষণ-িনে ষেণ জৰুুলা কিৰ 
পাষাণত পিৰণত কৰা মাতৃৰ সু  অিভব ি ৰ ব না যেনৈক আেছ, মানুহৰ অত াচােৰ  কৰা কৃিতৰ 
নীৰৱ য ণাৰ অিভঘােতা আেছ। 

আিছেল  িবলীন  
বৃহৎ পৃ ীৰ সােথ হয় একেদহ,— 
তখন িক জেনিছেল তাৰ মহাে হ । 
িছল িক পাষাণতেল অ  চতনা । 
জীবধা ী জননীৰ িবপুল বদনা, 
মাতৃৈধেয মৗন মূক সুখদঃুখ যত 
অনুভৱ কিৰিছেল পেনৰ মেতা 
সু  আ া মােঝ? (অহল াৰ িত, মানসী কাব ) 

এজন পিৰপা  সেচতন িচ ািবদ িহচােপও ৰবী নাথৰ আিছল অিত শি শালী সৗ য চতনা। তওঁ 
িব া ৰ ধান এ  অংশ িহচােপই কৃিতৰ ান িনৰূপণ কিৰিছল। তওঁৰ মেত মানুহ, কৃিত আৰু 
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িব া ৰ আন সকেলা পদাথৰ সুষম স কেৰেহ পিৰপা  িনমাণ হয়। পািৰপাি ক ভাৰসাম হীনতা 
মানুহৰ অৱ া আৰু অসেচতন কায-কলােপেহ সৃি  কেৰ।সা িতক সময়ত মানুহৰ অহংকাৰ আৰু 
ঔ ত ই কৰা কৃিতৰ িত ৰাধ কিৰবৈল চৰকাৰীভােৱ আইনসংগত কৰা সউজ িচ া(Green 

Thinking)ৰ াৰা কৰা কৃিত সুৰ া আৰু সংৰ ণ নীিতৰ ‘ কৃিতক ৰ া কৰা’(Save Nature)ত যন 
কৃিতৰ িত ম আৰু সহমম  অৱ ান হণ কৰা হয়, ৰবী  নাটকৰ উপ াপনত সই  এেক কৃিতে মী 
িবে াহৰ অনুৰণন ঘ েছ। কৃতেত পিৰপা -ৰহস বাদৰ িচ াত ভাৰতীয় দাশিনক িচ াৰ সংেযাজন ঘ  
এক নতুন মা া লাভ কেৰ। ভাৰতীয় দশনৰ ব ি স া অথাৎ ‘আ া’ আৰু িব স া অথাৎ ‘পৰমা া’ 
অিবি  এক, এই একা তাৰ সূ েটােৱ সম  পিৰপা  িচ ােক যাগা ক স াৱনােৰ সমৃ  কেৰ। সা িতক 
পৃিথৱীৰ পিৰপা  ব ৱ া আৰু মানৱসমাজৰ কল াণৰ বােবও এই িচ াৰ সংেযাগ পূণ স াৱনা ক 
ফলদায়ক হ’ব পােৰ । এই ধাৰণাই মানৱ জািতক িবশাল িব - া ৰ লগেত িনেজ বসবাস কৰা 
পৃিথৱীখনৰ লগত িনজেক অিবি  আৰু অনুিব  অংগ বুিল অনুভৱ কৰাত সহায়  কেৰ। এেন এক 

কৃিত- চতনাই ৰবী নাথৰ আধ াি ক অনুভৱক সমৃ  কৰাই নহয় তওঁৰ আ বৃি েকা পিৰপু  কিৰিছল 
। 
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