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Abstract : 
The aim of the present paper is to explore the linguistic features of a well-known song of Tagore 

composed on the theme of monsoon: pub sāgarer pār hate. Our analysis is confined to the poetic 

aspect of the song, the musical aspect is excluded. We have undertaken an in depth study of the text 

at two levels namely semantic level and phonetic level. At the semantic level, the use of metaphors 

and imageries distinguishes the song from the other songs composed on the same theme. A salient 

feature of the song at the phonetic level is the use of onomatopoeias and reduplicated structures 

which is conformity with the theme of the song. 
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এ५ নিবন্ধনি রবীন্দ্রিাথের প্রওৃনি পযযাথের বযা উপপযযাথের এওনি কাথির ३ন্তরঙ্গ  নভন্নির পাঠ : পুব-

াকথরর পার থি (প্রওৃনি/ কাি१ঔযা ৬৮)। াঙ্গীনিও রূপনি িে, এ५ বযাঙ্গীিনির ওাবযরূপনি ४মাথের 

४থাঘয। এ५ কাথির ওাবয ३বেথবর ३ন্তযীি সৌন্দযয ४স্বােথির থযয ४মরা িার নবনভন্ন কঠও 

উপাোি নবথেণ ওরব : লব্দঘেি, পেমূথর পারস্পনরও ३ন্বে, নবনভন্ন বযাওরণকি উপাোথির বযবার, 

রূপথওর প্রথোক। কািনির নবথেণ ওরা থেথঙ দুনি স্তথর --- ४েয স্তর (semantic level) এব१ ধ্বনিকি 

স্তর (phonetic level)।                                                                     

      

পুব-াকথরর পার থি সওান্  এ পরবাী-- 

লূথিয বাচাে খি খি াোে াোে ি ি 

াপ সঔাবার বা०নল॥ 

া িা५ সওাো থি ওুু ওুু ওথরাথি 

নেথও নেথও চথর ধারা ঙুথিথঙ উল্লাী॥ 

४চ নেকথন্ত খি খি কভীর গুরু গুরু ডমরুরব থেথঙ ५ শুরু। 

িা५ শুথি ४চ ককিিথ পথ পথ েথ েথ 

३নিবরি িাক িানকিী ঙুথিথঙ উোী॥
১  

 

প্রেথম কাথির ४েয ববনলষ্ট্য পযযাথাঘিা ওরা যাও।   
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কাথির প্রেমাধয ( ४স্থােী  ३ন্তরা)  নিিীোথধযর (ঞ্চারী  ४থভাক) মথধয নবনভন্ন পযযাথে পনরপূণয 

প্রনিাময সঘাথঔ পথে। উভে সযথে५ প্রেথম ४থঙ এওনি শ্রুনিগ্রায রূপওল্প, ४র নিনেযষ্ট্ভাথব বথ 

এওনি বােযযথের ধ্বনি (४স্থােীথি াপ সঔাথিা বা०নলর ুর, ঞ্চারীথি ডমরুধ্বনি) এব१ িারপর  এওনি 

েৃনষ্ট্গ্রায রূপওল্প (३ন্তরাে দ্রুি প্রবমাি চধারা, ४থভাথক ধাবমাি পযওু )। দুনি সযথে५ ধ্বনি এব१ 

েৃথলযর মথধয এওনি ওাযযওারণ ম্বন্ধ যয ওরা যাে  0 াপ সঔাথিা বা०নলর ४ওযথণ সযমি চধারা 

নেথও নেথও ঙুথি ঘথথঙ সিমনি ওথর५ ডমরুধ্বনির ४হ্বাথি ३নিবরণ িাকিানকিীরা ঙুথি ঘথথঙ। 

‚িা५‛ ३বযথের বযবাথর এ५ ওাযযওারণ ম্বন্ধনি ুস্পষ্ট্রূথপ নিথেযল ওরা থেথঙ (া ‘িা५’ সওাো 

থি / ‘িা५’ শুথি ४চ...)।    
 

     ४স্থােী  ঞ্চারী উভে িুথও५ রূপথওর প্রথোক ওরা থেথঙ । বাে বািাথর াারথবর উপমা 

সযমি াপুথের বা०নলর ুর, সিমনি কভীর সমখস্বথির উপমা নেকন্তপনরবযাপ্ত ডমরুরব। ४থভাথক বযবহৃি 

থেথঙ রূপও --- নবদুযৎনলঔার উদ্গীরথণর উপমা দ্রুি ধাবমাি পযওু। িথব ३ন্তরাে ३িয িুথওর  

মান্তরাথ সওাি রূপও ४থ নি। এ५ ३१থল ধাবমাি চধারার নঘোেণ ম্পূণযভাথব५ ५নন্দ্রেচ ३নভজ্ঞিার 

ধারাভায --- স५ নেও সেথও কাথির এ५ ३१লনি বযনিক্রমী। রূপথওর প্রথোক কাথির নিি-ঘিুেযা१ল চুথে।   

३ন্তরা  ४থভাথকর দুনি েৃলযওথল্পর মধয নেথে५ রূপানেি প্রব কনিমেিা। এও५ কনিথেযািও নক্রোর 

পুরাখনিি বিযমাি রূপ দুবার প্রযুক্ত থেথঙ ম্পূণয প্রনিম ३বস্থাথি 0 ‘ঙুথিথঙ’। নঠও িার५ পথর ३েযাৎ 

কাথির দু५ ३ধযা१থলর এথওবাথর সলথ এওনি নবথলণ। এথযথে ३বলয এও५ নবথলথণর পুিরাবৃনি খথি 

নি। ধ্বনিকি ােৃলয থে ম্পূণয নবপরীিধমযী দুনি নবথলণ 0 উল্লাী /উোী।  
 

     এ५ দুনি নবথলথণর নবথেথণর মধয নেথে ४মরা পরবিযী ४থাঘিা শুরু ওরব। নিকযথৌন্দযযনপোী 

মািবহৃেথে বযার রূপ নভন্ন নভন্ন মুূথিয ম্পূণয নবপরীি ३িুভূনির ঞ্চার ওথর। সওাি সওাি বযাঙ্গীথি 

সেঔা যাে বযামাকথম শুষ্ক িানপি মািবমি বা०ধভাগা নবপু প্রাণবিযাে  উথি থে থঠ; ४বার ४র 

এও সেনণর কাথি ३বন্ন মািবমি নবশ্ব१াথরর মস্ত নওঙুর প্রনি ४ওযণ ানরথে এও ३িান্ত লূিযিাে 

নিমি থে যাে।  

প্রেম সেনণর কাথির মথধয উথল্লঔ ওরা ঘথ : 

হৃেে ४মার িাথঘ সর ४নচথও মেূথরর মথিা িাথঘ সর। 

            লি বরথির ভাব-উচ্ছ্বা   ওাথপর মথিা ওথরথঙ নবওাল, 

            ४ওু পরাি ४ওাথল ঘানো উল্লাথ ওাথর যাথঘ সর॥
২
 

   (প্রওৃনি /১১৩ ) 
 

ঐ ४থ ঐ  ३নি বভরব  রথ 

চননঞ্চি নযনিথৌরভরভথ 

       খিথকৌরথব িবথযৌবিা বরা 

           লযামকম্ভীর রা। 

গুরুকচযথি িী ३রণয নলথর, 

উিা ওাপী সওওাওরথব নবথর। 

           নিনঔনঘিরা 
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খিথকৌরথব ४নথঙ মি বরা।
৩
 

  (প্রওৃনি /২৭) 
 

   এথা িীপবথি ঙাোবীনেিথ,   এথা ওথরা স্নাি িবধারাচথ॥ 

ো ४ওুনো খি ওাথা সওল,   পথরা সে সখনর সমখিী সবল-- 

ওাচিেথি, যূেীমাা কথ,   এথা িীপবথি ঙাোবীনেিথ॥ 
৪
 

  (প্রওৃনি /৭৯) 

  নিিীে সেনণর কাথির মথধয রথেথঙ 
 

     ४চ নওঙুথি५ যাে িা মথির ভার, 

 নেথির ४ওাল সমথখ ३ন্ধওার-- াে সর॥ 

           মথি নঙ ४থব বুনছ,   ४মাে স নও পাে নি ঔু०নচ-- 

           িা-বা িার ওোঔানি চাকাে াাওার॥
৫
 

 (প্রওৃনি/৪৬) 
 

      ४নচ   ছথরা ছথরা মুঔর বােরনেথি 

চানি সি,   চানি সি নওঙুথি সওি সয মি াথক িা ॥ 

       এ५   ঘঞ্চ চ পবি-সবথক   উদ ভ্রান্ত সমথখ   মি ঘাে 

                 মি ঘাে   ५ বাওার পেঔানি নিথি নঘথি॥
৬
 

   (প্রওৃনি/১২৯) 
 

      সওাো সয উধা  সমার প্রাণ উোী 

               ४নচ ভরা বােথর॥ 

               খি খি গুরু গুরু করনচথঙ, 

   ছথরা ছথরা িাথম নেথও নেকথন্ত চধারা-- 

   মি ঙুথি লূথিয লূথিয ३িথন্ত ३লান্ত বািাথ॥
৭
 

     (প্রওৃনি/৮০) 
 

               ४নচ   বনরিমঔুনরি োবণরানি, 

             স্মৃনিথবেিার মাা এথওা কা०নে॥ 

                     ४নচ   সওান্  ভুথ ভুন   ४०ধার খথরথি রানঔ দুোর ঔুন, 

        মথি ে বুনছ ४নথঙ স   সমার দুঔরচিীর ানে॥
৮
 

    (প্রওৃনি/১১৮) 
 

     ४মাথের ४থাঘয কািনিথি এও५ পনরথরর মথধয ३নভবযক্ত দু५ নবপরীি ३িুভূনি। িথব যণীে 

সওাো নওন্তু স५ ३িুভূনির নবস্তার খথি নি। উল্লাী/ উোী--- মগ্র কাথি শুধুমাে দুনি নবথলথণর মধয 

নেথে িার ঘনওি ४ভািুওু সমথ। মগ্র কািনি চুথে ४থঙ শুধু५ বিনকযও রূপওল্প । মািবহৃেথের সওাি 

প্রিযয ভূনমওা কাথির ওোবস্তুথি ধরা পথে িা।   
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      শুধুমাে দু५ নবপরীি ३িুভূনির বন२প্রওাল५ এ५ কাথির ববনলষ্ট্য িে, কভীরির নবথেথণ ३নভবযক্ত 

३িুভূনির রূপােথণ এওিা পােযওয ধরা পথে। এ५ পযযাথে পূণয প্রনিাময সেঔা যাে িা। কাথির প্রেম পথবয, 

উল্লাথর পথবয কঠও উপাোি নিবযাঘথি, নিমযাণশলীথি সওাি ३ঙ্গনি ধরা পথে িা। উদ্ঙাম চথরাথির 

থঙ্গ প্রব উল্লাথর ३িুঙ্গ , ३লান্ত বাে বািাথর হুহুঙ্কাথরর রূপােথণ াপুথের বা०নলর ধ্বনির রূপও 

প্রথোক বযা ম্বথন্ধ ४মাথের নঘরাঘনরি ধারণাথও সওাি ভাথব ४খাি ওথর িা। এ५ কাথি বযার াপুথে 

রূপনি ३বলয५ ३নভিব, রবীন্দ্রিাথের ४র সওাি কাথি  াপ বা াপুথের উপনস্থনি সেঔা যাে িা। নওন্তু 

४মাথের বযাভাবিাে এমি নিমযাণথও গ্রণ ওরথি সওািরওম বাধা ३িুভব ওনর িা।      

এ५ বক্তবয কাথির নিিীে পবয, উোীিিার পবয ম্বথন্ধ প্রথযাচয িে। ४মরা সেথঔনঙ ‚উল্লাী‛ নবথলথণর 

নঠও প্রনিম ३বস্থাথি ‚উোী‛, সয নবথলযদুনিথও নবথলনি ওরথি এ५ প্রথোক িাথের উভথের থঙ্গ 

দ্রুি কনির ३িুঙ্গ রথেথঙ, চধারার মি পযওু ঙুথি ঘথথঙ। নওন্তু উোীিিার ३িুভূনির রূপােথণ 

४পািেৃনষ্ট্থি নওঙু ३ঙ্গনি ধরা পথে। এ५ কাথি নবদুযৎনলঔার থঙ্গ উোীিিার ३িুঙ্গ। নওন্তু 

মািবমিস্তে ম্বথন্ধ াধারণ জ্ঞাি ३েবা ানথিযর উিরানধওাথরর পনরথপ্রনযথি এমি ३িুঙ্গ গ্রণথযাকয 

ে িা। বযাে ঘরাঘর উোীিিার ঞ্চার ওথর নিনবে সমখপুজ, ३ন্ধওার ঙাোনবস্তার, ३নবোন্ত বযণ। নওন্তু 

নবদুযথির থঙ্গ বাস্তথব, ানথিয নঘরনেি५ নবচনেি োথর ३িুঙ্গ। মুহুমুযহু ३িুযদ্গীরণ মািবহৃেেথও 

‘উো’ ওথর সিাথ িা। এ५ কাথি ३বলয নবদুযৎনলঔার প্রিযয উপনস্থনি সি५, নওন্তু ওনব এঔাথি সয 

রূপথওর ४েে নিথেথঙি সনি এ५ ३িুভূনির রূপােথণর উপযুক্ত িে। াপ নঘরাঘনরিভাথব५ ন१রিা, 

ক্রূরিার প্রিীও, এ५ প্রাণীনিথও ४মরা ३শুভ লনক্তর প্রনিভূরূথপ সেঔথি ३ভযস্ত। প্রােনমও পাথঠ ‚উোী 

িাকিানকিী‛র ধারণা হৃেেঙ্গম ওরা ওনঠি থে পথে। এ५ কাথি াথপথের ४ঘরণ এব१ ওাকি পিভূনম 

সওাি ভাথব५ উো ३িুভূনির উথেও ওরার উপথযাকী িে।  
 

‚পথ পথ েথ েথ‛ াথপরা ‚ঙুথিথঙ‛। ‚পথ পথ‛ ---- ওাকি পিভূনম এ५ ३িুভূনির থঙ্গ 

४পািেৃনষ্ট্থি ঙ্গনিপূণয িে। উোীিিার ३িুভব নবদুযিঘমথওর মি মুূথিয মুূথিয যথণ যথণ পথ পথ 

ঞ্চানরি ে িা। এ५ ३িুভূনির নবস্তার েীখয মে চুথে।  
 

‚েথ েথ‛ --- এ५ েবদ্ধিা োথযর থঙ্গ ঙ্গনিপূণয িে। উল্লা বযচথি পনরবযাপ্ত থি পাথর, 

নওন্তু োয বমে নবনিন্ন ওথর সেে, এ५ ३িুভূনির থঙ্গ এওানওথের ३িুঙ্গ নবচনেি।  

বথলথ বা যাে উোীিিার থঙ্গ দ্রুিকনির াযুচয ঔু०থচ পাো যাে িা। উল্লাভথর ঙুথি ঘাথি 

३স্বাভানবওে সি५, নওন্তু োীিযভথর ঙুথি ঘা ४মাথের নবনস্মি ওথর।  

এবার এ५ ४পাি ३ঙ্গনির বযাঔযা ওরা যাও।  
 

      সয ३থঘিা পরথেনল াপুথের ३নবভযাব নেথে কাথির ূঘিা, িার মাোবী বা०নলর ুর সওাি াপথও 

४ওযণ ওথর িা। ছথের িাণ্ডথবর মুূথিয স্ফীি উিা চরানলথও াপুথের বা०নলর ুথর িৃিযরি াপ 

বথ নবভ্রম থি পাথর নওন্তু াথপর ४নবভযাব খথি ४র পথর, কাথির সলথ । এঔাথি५ এ५ কাথির 

াথপর প্রওৃি স্বরূপ উদ্ঘানিি ে। াপুথের বা०নলর ুর, াপথঔা সাওচীবথির ३ঙ্গ, নওন্তু ডমরু 

থযাথক াপ সঔার থঙ্গ ४মরা এথওবাথর५ পনরনঘি ি५। সয াপ াপুথের বা०নলথি াো সেে িা, 

যাথও ४ওযণ ওরথি পাথর শুধু५ ডমরুধ্বনি স५ াপ ४মাথের পনরনঘি প্রাণীনি িে, স५ াপ 

এওান্তভাথব५ ওনবওল্পিার নিমযাণ। ওাথবয ানথিয াথপর সয রূথপর থঙ্গ ४মরা পনরনঘি স५ ব 

ববনলথষ্ট্যর িারা এ५ াথপর ४ঘরণ বযাঔযা ওরা যাথব িা।    
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     উল্লা  উোীিিার এ५  দু५ পথবযর স্বািেয সওবমাে বােযযেধ্বনির নভন্নিাে িে, যেীর ভূনমওা 

এঔাথি নবঘাযয।  ४স্থােীথি যথের থঙ্গ যেীর ুস্পষ্ট্ উপনস্থনি ; কাথির ূঘিা५ থেথঙ স५ 

ব१লীবােথওর ४নবভযাব নেথে। ३িযনেথও কাথির নিিীে পথবয বােযযেধ্বনি५ সওব ধ্বনিি ে, যেী 

ম্পূণযভাথব५ ३ন্তরাথ রথে যাে। এঔাথি উথল্লঔয শুরু সেথও५ স५ ব१লীধারীথও নখথর নওঙুিা রয 

খিীভূি থে থঠ । াকরপাথরর এও ३চািা সেথলর ३নধবাী স ; প্রশ্নথবাধও ‚সওাি‛ লথব্দর বযবার 

স५ রযািুভূনিথও নিনবেির ওথর সিাথ। ব१লীবােথওর পূণয পনরঘে উদ্ঘানিি িা থ এ५ রযমে 

४কন্তুথওর নক্রোওাপ ४মরা প্রিযয ওনর। ३পরপথয কাথি সওাো ডমরুবােওথও ४থেৌ প্রিযয ওরা 

যাে িা; ডমরু সযি ४পনি५ সবথচ ঘথ।   
 

     কাথির ওোবস্তুথি উথল্লঔ িা োওথ ধ্বনিি যেনি সেথও যেীর পনরঘে নিমযাণ ওথর সিো যাে। 

ওাবয ানথিযর উিরানধওার ३িুাথর এ५ ডমরুবােও থি পাথরি স্বে१ িিরাচ “ যার িৃিযিথন্দ ঙনন্দি 

েঋিুর সলাভাযাো। স५ ব१লীধারীর মি কাথি িা०থও নখথর সওাি প্রশ্ন চাথক িা, মস্ত নচজ্ঞাার নিনি५ 

३বাি, নিনি সঘিিািীি। ব१লীধারীর মি িা०র ४নবভযাব সি५, প্রস্থাি সি५। 

িিরাথচর ডমরুধারীরূপনি ४মরা প্রিযয ওনর এ५  কািনিথি : 

    িৃথিযর িাথ িাথ িিরাচ,  খুঘা খুঘা ও বন্ধ স। 

     ...  

       থকা ন্নযাী, থকা ুন্দর, থকা লঙ্কর, স ভেঙ্কর, 

       যুথক যুথক ওাথ ওাথ ুথর ুথর িাথ িাথ, 

 চীবি-মরণ-িাথঘর ডমরু বাচা চেমন্দ্র স।।
৯
 

                                                           (নবনঘে/২)  
 

     ४মাথের ४থাঘয কাথি ४ভানি িিরাথচর ভেঙ্কর রূপনি িে, িৃিযরি রূপনি িে, এঔাথি প্রিন্ন 

রথেথঙ িা०র ন্নযাীরূপনি। বযার রূপ মািবমথি সয কভীর উোীিিার উথেও ওথর িার५ প্রিীও 

५নন্দ্রেথঘিিার ३ন্তরাথ নস্থি স५ মাথযাকী। ডমরুপানণর প্রিন্ন  ३িুথঙ্গ এ५ উো ३িুভূনি এও 

ওল্পিািীি মাো াভ ওথর। এি५ নিনবে, এি५ বযগ্রাী স५ ३িুভূনি সয িা যথণ যথণ নলনরি 

নবদুযিনলঔাথি १ক্রানমি থে যাে। িার এ५ ३ভাবিীে রূপনি ফুনিথে িুথি५ ওনব ধাবমাি েবদ্ধ 

থপযর রূপওল্পনি প্রথোক ওথরথঙি। এ५ উথিনি উোীিিার ३িুভূনি াথপর মি ন१র প্রাণীথও 

३নভভূি ওথর, (চীবনবেযাে যা५ বা োও, চিমািথ সিা এ५ ধারণা५ প্রঘনি !)  এওনি সওাি াপ িে 

মগ্র পযওুথও५ িা ४িন্ন ওথর সেে, িাথের দ্রুিকনির মথধয এও५ ३িুভূনির প্রওাল খথি। উো 

३িুভূনির রূপােথণ সয ३ঙ্গনি প্রােনমও পাথঠ প্রিীেমাি ে িা প্রওৃিপথয এ५ ३িুভূনির এও ম্পূণয 

३নঘন্তিীে রূপনিমযাথণর সওৌল।   
 

     এ५ দু५ পথবযর সলা१থলর নবথেথণ ४র এওনি পােযওয ধরা পথে। চধারা ঙুথি ঘথ ‚নেথও নেথও‛ 

নওন্তু দ্রুিকনি ३নিবরণ িাকিানকিীথের কন্তবযস্থ ३িুনল্লনঔি রথে সকথঙ। সওাি থযয িাথের এ५ ঙুথি 

ঘা? ওল্পিা ওরা যাে ডমরুধ্বনিথি উন্মিা পযওুথর যাো স५ ডমরুধারীর५ উথদ্ঙথল। প্রেম পথবযর 

সলথ যঔি চধারার নবস্তার ‚নেথও নেথও‛, িঔি নঠও িার পরবিযী ওনথি५ ३নি পনরনঘি ‚নেকন্ত‛ 

লব্দনি এও ३িিয মাো াভ ওথর। মস্ত ‚নেথওর‛ সযি ३বাি খথি     , সঘিিার এ५ স্তথর মস্ত 
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নেওনঘহ্ন সযি ३বুপ্ত        । কাথির শুরু५ থেথঙ এও নেওনিথেযলও লব্দ নেথে : পুব --- ব१লীধারীর 

४নবভযাবস্থ। নওন্তু ডমরুধারীথও সওাি স্থানিও পনরথর ४বদ্ধ ওরা যাে িা। নিনি সেলওাািীি। িা५ িার 

উথদ্ঙথল সয যাো স५ পথের সওাি নেওনিথেযল সি५।  
 

     াধারণ ३নিুনণ্ডথওর বা०নলথি িারা াো সেে িা, এ५ ३নওুথর যাো শুধ५ু ३নভূথণর উথদ্ঙথল, 

িার ३থঙ্গর ভূণ থি। িারপর५ ম্পূণয থব িা०র িাপমূনিয --- যার ३বেব সেথও নবওীণয ३নির সিচ, 

যার ३ঙ্গভূণ পযে, নযনি নঘর উোী।    

যেী ঙাো এ५ কাথি দুনি বােযযথের বযবার পযযাথাঘিাথযাকয। এওল সিরনি বযাঙ্গীথির মথধয 

४মাথের ४থাঘয কািনি বাথে ४র  ওুনেনিথি বােযযথের উপনস্থনি রথেথঙ।
১০

 বা०নল  ডমরু ঙাো 

३িযািয কাথি বযবহৃি বােযযেগুন  : বীণা, মৃেঙ্গ, মনন্দরা, দুন্দুনভ,মাে। নওন্তু ४মাথের ४থাঘয কাি 

ঙাো এও५ কাথি দু५ বা িথিানধও বােযযথের উপনস্থনি সেঔা যাে শুধুমাে দুনি কাথি : বা०লনর  মনন্দরা 

(প্রওৃনি/২৬) ; মৃেঙ্গ, মুরচ মুরী (প্রওৃনি/ ২৭)। নওন্তু ४মাথের ४থাঘয কািনির স্বািেয শুধু উপনস্থি 

বােযযথেে্র  १ঔযার ওারথণ িে, বযবাথরর ওারথণ। এ५ কাথি দুনি বােযযে५ রূপও, িাথের মাধযথম 

প্রিীওানেি বযার দুনি নভন্ন রূপওল্প : বাে বািা এব१ সমখকচযি। ३িয ४র সওাি বযার  কাথি५ রূপও 

রূথপ এওানধও বােযযথের বযবার সেঔা যাে িা। সলথ উনল্লনঔি সয দুনি কাথি দুনি  নিিনি বােযযে 

রথেথঙ িার মথধয সওািনি५  বযার সওাি বিনকযও রূপওথল্পর উপমা িে। দুনিথি५ বােযযে বযবার ওরা 

থেথঙ বযাথও বরণ ওথর সিোর চিয, ४বঙ্গীি রঘিা ওরার চিয। 
 

এবার নবস্তানরভাথব ४মরা কািনি নবথেণ ওরব ধ্বনিকি পযযাথে।   
 

      বস্তুি এথওবাথর প্রােনমও পাথঠ५ কাথির সয ববনলষ্ট্যনি ४মাথের েৃনষ্ট্ ४ওযণ ওথর িা  যুগ্মলথব্দর 

বযাপও প্রথোক। ४ি ওননবনলষ্ট্ কািনির পা०ঘনি ওনথি५ সেঔা যাথি লব্দনিরুনক্ত এব१ ধ্বিযাত্মও লব্দ  0 

খি খি, াোে াোে, ি ি , ওুু ওু,ু নেথও নেথও, গুরু গুরু, পথ পথ, েথ েথ। নবস্তানরি 

নবথেথণ যাোর ४থক५ বা সযথি পাথর সয ওাবযলরীথরর এমি নিনমযনি িার মমযবস্তুর থঙ্গ           

     এমি পুিরাবৃনি মগ্র কািনিথি িীব্রিার ঞ্চার ওরথঙ ---সযি ३নবরাম বৃনষ্ট্ধারা, ३লান্ত বাে 

বািা যথণ যথণ সেথ মথি ४খাি ওথর যাথি।  
 

     যুগ্মলব্দ বযবহৃি থেথঙ ४মাথের ४থাঘয কািনি বাে নেথ এমি বযাঙ্গীথির १ঔযা ৭৩।
১১

  এ५  

কািনি সযভাথব কাো ে িাথি বযবহৃি যুগ্মলথব্দর १ঔযা ো०োে িে। নবস্তানরি নবথেথণ যাোর ४থক 

বযার নবনভন্ন কাথি যুগ্মলথব্দর(নিরুক্ত এব१ ধ্বিযাত্মও লথব্দর)  প্রথোক१ঔযা       সেথঔ সিো      

      

যুগ্মলথব্দর 

প্রথোক१ঔযা 

কাথির १ঔযা 

১ ১৮ 

২ ২৮ 

৩ ৯ 

৪ ৬ 

৫ ৫ 
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৬ ১ 

৭ ০ 

৮ ১ 

৯ ১ 

 

এ५ १নযপ্ত িুিামূও পযযাথাঘিাে সেঔা যাথি বযার কাথি বযবহৃি যুগ্মলথব্দর থবযাচ্চ প্রথোক १ঔযা 

 িে। ४মাথের ४থাঘয কািনি ঙাো ४র এওনি মাে সয বযাঙ্গীথি যুগ্মলথব্দর ম१ঔযও প্রথোক 

সেঔা যাে সনি  : 

   োবণবনরি পার থে   ওী বাণী ४থ ५ রথে রথে। 

           সকাপি সওিওীর পনরমথ,   নক্ত বওুথর বিিথ, 

            েূথরর ४०নঔচ বথে বথে   ওী বাণী ४থ ५ রথে রথে॥  

ওনবর নোিথ খুথর খুথর   ४०ঘ ভথর ে ুথর ুথর। 

               নবচথি নবরীর ওাথি ওাথি   চ মল্লার-কাথি-কাথি 

                       ওাার িামঔানি ওথে ওথে 

                       ওী বাণী ४থ ५ রথে রথে॥
১২

 

                                                                        (প্রওৃনি/৪৫) 

সলথাক্ত কািনিথি ४মাথের ४থাঘয কাথির মি যুগ্মলথব্দর প্রথোক१ঔযা িে থ, এওনি ধ্বিযাত্মও 

লব্দ এঔাথি বযবহৃি ে নি।ামনগ্রও নবঘাথর সেঔা যাে ३িযািয বযার কাথি যুগ্মলথব্দর প্রথোক१ঔযা 

                            ३থিও ওম।  
 

      এ५ १নযপ্ত িুিামূও পযযাথাঘিাে সেঔা যাথি যুগ্মলথব্দর প্রথোথকর १ঔযা এব१ ববনঘেয এ५ 

কািনিথও বযার কাথির মথধয এওনি স্বিে স্থাি নেথেথঙ। 

এবার কাথির  নবনভন্ন ३१থলর ধ্বনিকি ববনলষ্ট্য নবথেণ ওরা যাও। 
 

     সয লব্দনিরুনক্ত এ५ কাথির ३িযিম প্রধাি ববনলষ্ট্য িার  শুরু কাথির নিিীে ওনথি। এ५ ওনর এব१ 

পরবিযী ওনথি েথর (syllable) নবিযা িাৎপযযপূণয। এ५ দুনি ওনর ধ্বনিকি কঠথির মথধয সযি 

নিনি রথেথঙ স५ বহুপ্রিীনযি াপথঔার িািা মুূথিযর ধারাভায।  

      নিিীে ওনথি মুক্তেথর ( open syllable) ४নধওয। এ५ ওনর মথধয সওবমাে শুরুথি এওনি 

রুদ্ধে (closed syllable) ‘লূন্’, ४র বারনি মুক্তে ( ... -সি “ বা - খ- ি- খ- ি “া ... া ...  “ ি- 

 “ি) । এঙাো নিিনি ३ধয রুদ্ধে (semi closed syllable.) : -‘চাে’ , - ‘োে’ , -‘োে’ । াপথুে 

িার বা०নলথি ুর সিাথ; িার মুঔনি२ৃি প্রশ্বাবােু প্রথবল ওথর বা०নলর প্রাে ३বরুদ্ধ পনরথর --- ३িযিয 

বা०নলর মি এ५ বা०নলথি এওানধও নিষ্ক্রমণপে সি५, নিষ্ক্রমণপে শুধুমাে এওনি। সলথ ५ এওনিমাে 

নঙেপথে স५ ३বরুদ্ধ প্রশ্বাবােুর নিষ্ক্রমণ খথি। সযি স५ প্রনক্রোর५ ५নঙ্গিবাী ম্পূণয মুক্তে বা ম্পূণয 

রুদ্ধেথর পনরবথিয ३ধয রুদ্ধেথর এ५ বযবার। এ५ ३ধযরুদ্ধ (semi-closed) ধ্বনি ४র েীখযানেি থে 

থঠ ---‚४ে‛এর স্থাথি ४থ ‚োে‛ ‚োে‛। প্রেম প্রোথর পর াপুথে সযি ४র লনক্তথি, 

মুঔকহ্বর ४র স্ফীি ওথর ३নধওপনরমাণ প্রশ্বাবােু ঞ্চার ওরথি সঘষ্ট্া ওথর। ३বথলথ নঙেপথে নি२ৃি 
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থে ুথর রূপান্তনরি স५ বােু বযে পনরবযাপ্ত থে যাে। িার५ প্রনিফি এ५ ওনর বৃির ३१ল চুথে 

মুক্তেথর বযবাথর। এ५ ३१থল ‚ি‛ ধ্বনির বযবার বযবার বযানধও, িারপথর५ ‘‛ ধ্বনির বযবার। 

এ५ ‚‛ এব१ ‚ি‛ ধ্বনির প্রথোথকর মধয নেথে, নবথল ওথর ‚ “ ি- - ি‛ ধ্বিযাত্মও লথব্দর বযবাথর 

প্রবমাি বািাথর সা०থা० ধ্বনি সবথচ থঠ। প্রেম ‚খি খি‛ লব্দনিথের মথধয ‘খ‛ ধ্বনির ওারথণ স५ 

ব१লীরব গুরুকম্ভীর রূপ গ্রণ ওথর এব१ সলথ ‚ি ি‛ যুগ্মলথব্দর প্রথোথক স५ ধ্বনি ४র িীক্ষ্ণ থে 

থঠ।   

খ “ি -খ “ ি ...... - ি “  “ ি .........নঠও িারপথরর ওনর শুরুথি५ ‚াপ‛ (উচ্চারণ বযজিান্ত : 

াপ্) । নিিীে ওনথি শুধু মকু্তেথর५ প্রাধািয িে স५থঙ্গ সেঔা যাে প্রনিনি লব্দ५ এওানধও েথ কনঠি। 

নঠও িার५ পথর রুদ্ধ এওেথর (closed monosyllable) উচ্চারণ এওিা ४ওনস্মও ४খাথির ३িুভূনি 

ৃনষ্ট্ ওথর । ক্রীোরি াপ ঠৎ সযি ফণা বা সথচর িারা থচাথর ४খাি ওথর। যণীে এ५ ওনর বানও 

३१থল শুধু५ মুক্তেথর বযবার ( সঔ “ া- বা- র “বা०- নল) । এও মুূথিয ছাপিা সেোর পর াপ ४র 

নওঙুযণ সওাি ४খাি িা ওথর মৃদুমন্দ ३ঙ্গঞ্চাি ওথর সযথি োথও।  

     ३ন্তরার দুনি ওন চুথে মুক্তেথর প্রাে এওানধপিয। প্রেম ওনথি শুধু५ মুক্তেথর বযবার, 

নিিীেনিথি পথিথরার মথধয এওনিমাে রুদ্ধে (‚উল্লাী‛ লথব্দ ‚উল্‛)।  

          --া- িা- ५ “ সওা “ো “- সি ওু- ু “ও-ু ু“ও-ুু “ও-ুু “ ও--ও--সরা-সি 

          নে-সও-নে-সও “চ “স - র “ধা-রা ঙ-ুসি - সঙ- উল্- া- ী 

মুক্তেথর এ५ প্রথোথকর মধয নেথে রূপানেি ে ধাবমাি চধারার নবপু নবস্তার। নবথলভাথব যণীে 

ওনবিাে ধ্বিযাত্মও যুগ্মলব্দ ওুু ওুু কাথি নিগুণ १ঔযাে বযবহৃি থেথঙ 0 ওুু ওুু ওুু ওুু। স५থঙ্গ 

কাথির ওাবযরূথপ মাবদ্ধ পথে বযবহৃি ‚ও‛ লব্দনিথও ধ্বিযাত্মও লব্দরূথপ বযবার ওরা থেথঙ 0 

ও ও। ওুু ওুু ওুু ওুু ও ও --- এ५ ধ্বনিগুথির পুিরাবৃনির মধয নেথে বাধিারা চধারার 

ওথরা সবথচ থঠ। পরবিযী ওনথি বযানধও বযবহৃি ধ্বনি ‘’। ‚স’ (চ-স-র) এব१ সলথর নেথও 

४বার এ५ ‘’ ধ্বনির পরপর বযজিান্ত এব१ স্বরান্ত উচ্চারণ (‘উল্’ “া) --- পূবযবিযী ওনথি ধ্বনিি 

চথরাথির ুরনি নওঙুিা যীণ থে এথ ३বযাি োথও।  
 

     ४স্থােীথি ব१লীধ্বনির মান্তরাথ ঞ্চারীথি ४থ ডমরুধ্বনি। ব१লীধ্বনির সওাি নবস্তানরি বণযিা 

সি५, িাথও নবথলনি ওরথি সওাি নবথলণ বযবহৃি ে নি। নওন্তু এ५ ডমরুরব ‚কভীর‛ ---- এ५ 

নবথলথণর ােযওিা প্রমাণ ওথর এ५ ওনর ধ্বনিকি ববনলষ্ট্য। ४স্থােীর মি ঞ্চারীথি এথথঙ লব্দনিে 

‚ খি খি‛ নওন্তু িার থঙ্গ নম সরথঔ ‘ি’ ধ্বনিযুক্ত সওাি ধ্বিযাত্মও যুগ্মলব্দ ४র বযবহৃি ে নি। এবার 

এথথঙ ধ্বিযাত্মও লব্দ ‘গুরু গুরু’ --- কা५বার মে এ५ ধ্বনিগুি ४র নবস্তৃি ে 0 গুরু গুরু গুরু গুরু। 

ওন্ঠ্য সখাবণয ‘ক’  ‘খ’ ধনির মাার স५থঙ্গ ‘র’ ধ্বনির পুিরাবৃনি ---গুরু গুরু গুরু গুরু , ডমরুরব, 

শুরু ---- এ५ মন্বথের মধয নেথে মূিয থে থঠ খিােমাি সমখপুথজর মন্দ্ররব।  
 

     ४থভাথকর সল ওনথি ‚३নিবরণ িাকিানকিী‛ লব্দগুিনির কঠি নবথলভাথব উথল্লঔথযাকয। এঔাথি 

‘ক’  ‘ি‛ ধ্বনির সপৌি२পুনিও বযবাথর সযি মূিয থে থঠ কিকথি ४গুথির ४ভা, এমি ধ্বনিমন্বে 

িনেৎনলঔার মুহুমুযহু উদ্গীরথণর নঘোেথণর ३িুওূ। পূবযবিযী ওনথি ३বলয ४মরা ४বার সেনঔ ‘’ ধ্বনির 

প্রাধািয --- েথ েথ পথ পথ। এঔাথি ३বলয ३ন্তরার মি ধ্বিযাত্মও লব্দ বযবার ওরা ে নি, এঔাথি 

‘’ ধ্বনির পুিরাবৃনিথও প্রবমাি সরািধারার ३িুওরণ বথ বযাঔযা ওরা যাে িা। বা সযথি পাথর এ५ ‘’ 
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ধ্বনির প্রথোক পযেথর কনিমে ঞ্চরথণর মথধয সযি নওঙুিা সওামিার ४ভা ফুনিথে সিাথ। পযে 

ঙুথি ঘথ িারা সিা চধারার মি উন্মি কনিথি ঙুথি ঘথ িা ; উোীি িাথের ঘার মথধয স५ 

স্বািেযনি ফুথি থঠ। ३ন্তরা  ४থভাথকর এওে পাথঠর মধয নেথে ४মরা প্রিযয ওনর  বযার বিিরূপ ---

- িবথযৌবিা বযার চনক্ত বভরব যমে রূপ , িারপর িার ३নিমে উোী রূপ।    
 

উথল্লঔপজী  িীওা : 
 

১) ঠাওুর, রবীন্দ্রিাে : ३ঔণ্ড কীিনবিাি, ওনওািা, নবশ্বভারিী গ্রন্থিনবভাক, ২০১৩, প ৃ৪৫৪ - ৪৫৫ 

২) িথেব,প ৃ৪৭০ 

৩) িথেব,প ৃ৪৩৭- ৪৩৮ 

৪) িথেব,প ৃ৪৫৮ 

৫) িথেব, প ৃ৪৪৬ 

৬) িথেব, প ৃ৪৭৭ 

৭) িথেব, পৃ ৪৫৮ 

৮) িথেব, প ৃ৪৭২ 

৯) িথেব, প ৃ৫৪৩-৫৪৪ 

১০) १ঔযা প্রওৃনি পযযাথের এ५ কািগুন  : এথা লযাম ুন্দর (২৬), ५ ४থ ५ ३নি 

(২৭), লাগি ককথি (২৮), ४মার নেি ফুরাথা( ৩৬), বাে সমথখর মাে বাথচ(৩৭), কি রাথি 

বাে ধারা (৪৭), ४নচ ५ ४ওাল পথর (৫০), এ५ োবথণর বুথওর নভির (৬০),এ५ ওা সবার 

বাে ४०ধাথর (৬১), বাে বাউ (৭২), এনও কভীর বাণী (৭৩), বৃনষ্ট্থলথর াো (৭৪),ধরণীর 

ককথির (৮৪),५ নও এথ ४ওালপাথর (৯০), নঘি ४মার ারা (১০০), হৃেথে মনন্দ্র (১০৩), 

४०ধার ३ম্বথর (১১২),থকা া०িান সঙথ (১২৫),এথা সকা সেথ নেথে যা (১২৮),স্বথে ४মার 

মথি  (১৩১)। 

১১) १ঔযা প্রওৃনি পযযাথের এ५ কািগুন  : এথা লযাম ুন্দর (২৬),५ ४থ ५ ३নি 

(২৭),ছরছর বনরথ(২৮),কি খি(২৯),সনরো লযাম খি(৩০),লাগি ককথি (৩১),४াঢ়ন্ধযা 

খনিথে এ (৩৩),४নচ বানর ছথর (৩৪),ওা०নপথঙ সেিা (৩৫),४মার নেিফুরাথা(৩৬),বাে-

সমথখ মাে বাথচ (৩৭),४ওালিথ েথ েথ (৪০),ওেথম্বর५ ওািি সখনর (৪১),४াঢ় সওাো থি 

४চ (৪২),ঙাো খিা५থঙ (৪৩),োবণবনরণ পার থে (৪৫),সযথি ো (৪৮),সভথবনঙথম ४থব 

নফথর (৪৯),४চ োবথণর ४মেথি (৫৬),বজ্রমানণও নেথে কা०ো (৫৮),এ োবথণর বুথওর নভির 

(৬০),সমথখর সওাথ সওাথ (৬১),४নচ বযারাথির সলথ (৬৯),োবণথমথখর ४থধও দুোর 

(৭০),সভার  (৭৫),বৃনষ্ট্থলথর াোে (৭৬),ছথরা ছথরা ছথরা (৭৮),এথা িীপবথি (৭৯),সওাো 

সয উধা  (৮০),४চ োবথণর পূনণযমাথি (৮১),পুব াোথি(৮২),३শ্রুভরা সবেিা(৮৩), বন্ধ ু

রথা রথা(৮৫), িথমা িথমা িথমা (৮৮), ५ নও এথ (৯০), ককথি ককথি (৯১), োবণ িুনম(৯২), 

ঘথ ঙথাঙথা(৯৬),  ४বার এথথঙ ४াঢ়(৯৮), নঘি ४মার ারাথা(১০০), ४বার োবণ থে 

(১০১),হৃেথে মনন্দ্র (১০৩),४নম িঔি নঙথম মকি(১০৫),४নম োবণ-४ওাথল ५ (১০৬), সভার 

সেথও ४চ বাে (১০৭),িী িব খথি (১০৮),োমা (১০৯),४নচ পনল্লবানওা(১১০),হৃেে 

४মার(১১৩),४চ বরার রূপ(১১৪),মম মি-উপবথি (১১৭),নওঙু বব বথ (১২১),মি সমার 
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সমথখর ঙ্গী(১২২),সমার ভাবিাথর (১২৩),४মার নপ্রোর ঙাো (১২৪),४নচ সিামাে ४বার 

(১২৫),এথা সকা (১২৮),४নচ ছথরা ছথরা (১২৯),োবথণর ককথির কাে (১৩০),স্বথে ४মার মথি 

 (১৩১),এথনঙথ িবু ४ িা५ (১৩৩),४মার সয নেি (১৩৬),পাকা াোর (১৩৭)। 

১২) ঠাওুর, রবীন্দ্রিাে : ३ঔণ্ড কীিনবিাি, ওনওািা, নবশ্বভারিী গ্রন্থিনবভাক, ২০১৩, প ৃ৪৪৫- ৪৪৬ 
 

ােও গ্রন্থপজী0 
 

ঘক্রবিযী, প্রফুল্লওুমার     :  রবীন্দ্রঙ্গীি-বীযা : ওো  ুর,ওওািা, নচজ্ঞাা,১৯৮৩   

ো, যুনেরাম            :  নঘেকীিমেী  রবীন্দ্রবাণী, ওওািা, গ্রন্থনিে, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 

নবশ্বা, ३পূবয             :  ঋিুঙ্গীথি রবীন্দ্র-ওনবমাি, ওওািা, সে’চ পাবননল१, ১৯৯৬ 

রাে, ४পিা (ম্পানেি) :  রবীন্দ্রিাথের কাি ঙ্গ  ३িুঙ্গ, ওওািা, পযানপরা, ২০০১ 

রুে, ুব্রি (ম্পানেি)    :  রবীন্দ্রঙ্গীি নঘন্তা, ওনওািা, ४লা প্রওালিী, ১৯৮০ 

রওার, পনবে           :   রবীন্দ্রঙ্গীথির এও ৃচিনভনি ,কাথির ছরিািাে, ওওািা  ,প্রনিভা,   

২০১৩ 

বযানধওারী, সওিওী      :   রনবর ४থাে ঋিুথের সলাভাযাো, ওওািা, পুস্তও নবপনণ, ২০১৪ 

সি, ুওুমার         :   রবীন্দ্রিাথের কাি, ওনওািা, সিথকার নরাঘয ५িনষ্ট্নিউি, ১৯৮২  

 


