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४ভায কন্ঠ তত গান কক ননর : ३ন্তযঙ্গ াঠ
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Abstract
The object of study of the present paper is a well-known song of Tagor: amar kantha hate
gan ke nilo bhulaye. This study is however confined to the poetical aspect of the song; the
musical aspect is excluded. Our aim is to highlight the various salient linguistic features of
this song through an in depth study at various levels: lexical, morpho-syntactic and
semantic levels. From the available biographical data it is seen that the song owes it origin
to a very trivial incident. Along with the linguistic study, we will try to demonstrate how far
the circumstantial reality is reflected in the song.
Key words: Tagore’s song, lexical feature, morpho-syntactic feature, semantic feature,
biographical data.

এ५ ননফন্ধনি কেভ মযাতেয একনি ুনযনচত যফীন্দ্রঙ্গীততয ३ন্তযঙ্গ ও নবন্নতয াঠ : ४ভায কন্ঠ তত গান কক
ননর বুরাতে (তেভ / ১৩)। াঙ্গীনতক রূনি নে, এ५ গাতনয কাফযরূনি५ ४ভাতদয ४তরাচয। এ५ গাতনয কাফয
३ফেতফয কৌন্দময ४স্বাদতনয ७তেতয ४ভযা নফনবন্ন গঠক ७াদান নফতেলণ কযফ। ४ভযা গাননি াঠ কযফ
নফনবন্ন স্ততয : ব্দচেন, ফাকয ও কনরয নফনযা, ব্দভূতয ३ফস্থান ও াযস্পনযক ३ন্বে, নফনবন্ন ফযাকযণগত
७াদাতনয ফযফায। এক५ তঙ্গ ४ভযা এ५ গানযচনা ম্বতন্ধ োপ্ত ততথযয ४তরাতক গাননি াঠ কতয কদখফ
গানৃনিয ভুূততযয ানযানবযক ফাস্তফতা গাতনয কথাফস্তুতত কতখানন েনতপনরত তেতছ।
४ভায
ক কম

কণ্ঠ তত গান কক ননর বুরাতে,
ফাা ফা०তধ নীযফ ভতনয কুরাতে॥
কভতঘয নদতন শ্রাফণ ভাত মূথীফতনয দীঘযবাত
४ভায-োতণ ক কদে াখায ছাো ফুরাতে॥
মখন যৎ কা०ত ন७নরপুতরয যতল
নেন বতয কম ক५ কগান গাতনয যত।
গবীয যাতত কী ুয রাগাে ४তধা-ঘুতভ ४তধা-জাগাে,
४ভায স্বন-ভাতঝ কদে কম কী কদার দুরাতে॥ ১
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এফায গাননি ম্বতন্ধ োপ্ত তথযনি কদখা মাক। গাননি যচনায ७ৎ ননতদয কতযতছন ানন্ততদফ কঘাল।
১৩২৯ াতর করকাতাে নফববাযতীয তযপ কথতক ‘ফলযাভঙ্গতর’য ४তোজন ७রতে ३তনক নতুন ফলযায গান
যনচত তেনছর।
४ভযা ফ গাতনয দর করকাতাে নকছুনদন ূতফয५ জতড়া তেনছ। খুফ কজাড় ভড়া চতরনছর, কজাড়াা०তকায
ফানড় যগযভ তে
७তঠনছর। এয ভতধয একনদন ঠাৎ ঠাণ্ডাে গুরুতদতফয গরা কগর ফত ফলযাভঙ্গতর তা०য ४ফৃনি ५তযানদ নছর
েধান ४কলযণ,
বাঙা গরা ননতে ভা বাফনাে ড়তরন --- নানােকায ওলুধ া०চন ননতজ খাতেন, ४ভাতদয খাওোতেন,
গরা মাতত না
বাতঙ । ক५ বাঙা গরাে একনি গান যচনা কতয নদতনন্দ্রনাথ ও ४ভাতদয করতক কেতক ননখতে নদতরন
ন্ধযাে গা५ফায জনয। গাননি র ‘४ভায কন্ঠ তত গান কক ননর বুরাতে।’ ২
কদখা মাতে গাতনয কথাফস্তুয তঙ্গ গানযচনায ানযানবযক নযভণ্ডতরয কমাগূত্র ননতান্ত५ েীণ। গরা কবতঙ
কগতছ, গান গাওো মাতে না,ওলুধ খাওো তে --- এভন নযনস্থনততত ককান রঘুযতয ফা ६লৎ াযযাত্মক
গাতনয ৃনি ওোিা५ নক স্বাবানফক নছর না? নকন্তু এভন একনি ননতান্ত াধাযণ াযীযফৃিীে ঘিনাে কনফ কমাগ
কযতরন এক ५নন্দ্রেতচতনাতীত ভাত্রা। গান গাওোয াভনেক ক५ ३েভতায ३ন্তযাতর কনফ েতযে কযতরন এক
३দৃয গানযণকাযীতক। ক५ কগানচাযীয নফনচত্র রীরা গাতনয ४স্থােী ও ३ন্তযা ३१ত নফধৃত তেতছ। গাতনয
নিতীোতধয ३থযাৎ ঞ্চাযী ও ४তবাতগ १তমানজত তেতছ ४য একনি ४খযান --- এক কভঘতভদুয শ্রাফণনদতন
াযাতনা গানতক াযদতাবায ভাতঝ নপতয াওোয ४খযান। গানযচনায ানযানবযক ফাস্তফতায তঙ্গ তায ককান५
কমাগূত্র কন५ --- এ५ ४খযান একান্তবাতফ५ কনফকল্পনায ননভযাণ। একনি তুে ঘিনাতক নবনি কতয এভনন কতয
একূতত্র গ্রনথত র গান াযাতনায ४য াযাতনা গান নপতয াওোয ४খযানেকা।
এ५ গাতনয মযাে কেভ। নকন্তু ফরা५ ফাহুরয এ५ কেভ নযনাযীয নচযন্তন ४কলযণ নে। এ५ গান কেভাস্পদ ুরুল
ফা কেভাস্পদা নাযীয ७তেত নে, এ५ গান ককান ভানফভানফীয নফযনভরতনয বালয নে, নযনাযীয ক५ নচযকারীন
ম্বন্ধ নফলতে ককান বাফনা এ५ গানযচনায নবনিবূনভ নে। এ५ কেতভয োণতকতন্দ্র নফযাজভান এক যযভে
কগানচাযী, এক ३রূ িা ---- ५নন্দ্রেতচতনায োন্তীভাে তায ४নাতগানা। নফনবন্ন মযাতেয গাতন তায ४বা
কভতর, ४য ক५ ३রূুন্দতযয তঙ্গ নফজনড়ত থাতক গাতনয ३নুলঙ্গ। ূজা মযাতেয ৫০ ন१ গাতন কদনখ কনফয
‚নোয ভাতঝ‛ তঙ্গাতন মায ३নধষ্ঠান, ক५ ३তদখা ফন্ধু५ তা०য দু२খ ুতখয গাতন ুযাতযা কতয। কেভ মযাতেয
৮ন१ গাতন কদখা মাে ককান ३রেযচাযীয রীরাে কনফয হৃদে গাতনয করাতত দীতয ভত কবত চতর।৩ ४ভাতদয
४তরাচয গাতনয ভত নফনচত্র মযাতেয ২২ন१ গাতনও এক ३ন্তযারফতযী যণকাযীয ७নস্থনত ३নুবফ কযা মাে । ক
३ফয গান যণ কতয না, যণ কতয স্বপ্নতরাতকয চানফ। নকন্তু কনফ তা०য গাতনয ভতধয५ তায ३নুন্ধান কতয কপতযন।
३নন্নি ক५ কগানচাযীয োতণয গবীয ३ততর ३ফতযণ ४ভাতদয ४তরাচয গাতন ভতনয গতন গানযণকাযীয
ফাা ফা०ধায কথা५ স্মযণ কনযতে কদে।
খু०তজ মাতয কফড়া५ গাতন, োতণয গবীয ३তর-াতন
কম জন কগতছ নানফ,
ক५ ননতেতছ চুনয কতয স্বপ্নতরাতকয চানফ। ৪
ক५ ३তদখায স্বরূন্ধাতন५ ४ভাতদয ४তরাচয গাতনয ূচনা। গাতনয েথভ কনর ফা েথভ ফাতকয५ নিোয
কতযা েশ্নতফাধক ফযনাভ ‚কক‛। ততফ কক এ५ কনথযচাযী ক५ েতশ্নয ७িয ভগ্র গাতন ককাথাও কভতর না। গাতনয
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েথভাতধয তাতক ননতদয কযা তেতছ শুধুভাত্র একনি ফযনাতভ --- ४স্থােীয ও ३ন্তযায কল কনরতত োে ভান্তযার
३ফস্থাতন যতেতছ ফযনাভ ‚ক‛। গাতনয নিতীোতধয ঞ্চাযী ३१ত াভনেক ३নুনস্থনতয য ४তবাতগ ४ফায ‚তায‛
েেন্ন ३ফনস্থনত। এ५ ३१তয দুনি কনরতত५ নিোয ३নুক্ত কতযা এ५ ‚ক‛। ততফ ‚তায‛ ককান স্পি নযচে াওো
মাে না 1 ४ভযা শুধু তায নিোকরা েতযে কনয।
গাতনয েথভাতধয নফফৃত নিোকরাতয ভতধয গবীয তাৎমযফাী এক ३ন্তরযীন ্কয ধযা তড়। ‚ফাা ফা०ধা‛ ‚
কুরাে‛ ‚াখায ছাো ফুরাতনা‛ --- তায ভধয নদতে ४বানত ে একনি েীরূ। ক५ কগানচাযী কনফয
ভগ্নতচতনাে ধযা নদতে মাে নফঙ্গরূত। এ५ েীরূতকয এভন ফযফায যফীন্দ্রনাতথয একানধক কেতভয গাতন কদখা
মাে।
কম ३ধযা ভাধুযীয াধনাে নতনন তত ননতোনজত তাতক ५নন্দ্রেগ্রাী রূ নদতত নতনন এ५ েতীতকয५ ४শ্রে
ননতেতছন :
३ধযা ভাধুযী ধতযনছ ছতন্দাফন্ধতন।
ও কম ুদূয যাততয ানখ
গাত ুদযূ যাততয গান।।
নফগত ফতন্তয ३তাকযক্তযাতগ ওয যনঙন াখা,
তানয ঝযা পুতরয গন্ধ ওয ३ন্ততয ঢাকা ॥৫
যফতযী গাননিততও ানখ ফাস্তফননগয१াতযয ३নধফাী নে, ক ३তীনন্দ্রেতরাকনফাযী --- কনফয ননবৃত াধনায
ধন। তাতক না াওোে ফন্ততৌন্দতমযয ফ ४তোজন ননষ্ফর তে মাে :
ফতন মনদ পুির কুুভ কন५ ককন ক५ ানখ।
ককান্ ুদূতযয ४কা তত ४নফ তাতয োনক॥
াওোে াওোে ভাতন জাতগ, াতাে াতাে নাচন রাতগ কগা-এভন ভধুয গাতনয কফরাে ক५ শুধু যে ফানক॥৬
কখনও এ५ ানখ কনফয দ্বিতিায েতীক :
কক ७তঠ োনক ভভ ফতোনীতড় থানক
করুণ ভধুয ३ধীয তাতন নফযনফধুয ানখ ॥৭
ততফ ূতফযাক্ত গানগুনরয ভত ४ভাতদয ४তরাচয গাতন ককাথাও ‚ানখ‛ ব্দনি ३থফা ३নয ককান ভাথযক ব্দ
ফযফহৃত ে নন। এ५ গাতন ুস্পি বালাে নে, ४বাত নননভযত তেতছ তায ফাণীেনতভা।
এ५ ানখয রূকল্প ননভযাতণয ভূতর েততা ফা ফা७র গাতনয েবাফ নননত যতেতছ। ভতন ४ত ‚কগাযা‛
७নযাতয ূচনাে ফযফহৃত ক५ ফা७র গাননি --- কম গান নফনতেয ভনোণ ४েন্ন কতযনছর।
খা०চায নবতয ३নচন ানখ ককভতন ४ত মাে।৮
४ভাতদয ४তরাচয গাতনয ३নচন ানখয ४নাতগানা শুধু५ খা०চাে ফা োণনঞ্জতয নে, ানখয স্বাবানফক
নযভণ্ডতর --- ফতনও তায ३ফাধ নফায। ‚ফনভাতঝ নক ভতনাভাতঝ‛ ক५ १তেয ३ফকা থাতক না, ভতন, ফতন
ফযত্র५ তায নফচযণ। েথতভ তাতক কদখা মাে ভতনয গতন নীড়যচনাযত, যেতণ५ তায ७নস্থনত কুুভফতন।
মূথীগন্ধনফধুয ফাদর ফাতা ফন কতয ४তন তায५ াখায ছাোয স্পয।
এ५ যতয গুযত্ব ३ন্তযা ३१তয ভভযফস্তু াতঠয ভধয নদতে ভযক ७রনি কযা মাে। গাতনয ३নয নতন
তুতক५ যতেতছ গান ফা ুতযয ককান রূকল্প। ४স্থােীয শুরুতত যতেতছ কন্ঠনস্থত গাতনয ানযতে মাওো, ঞ্চাযীতত
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গাতনয েতযাফতযন ४য ४তবাতগ কানা মাে জাগযতণ, ননদ্রাে, স্বতপ্ন ক५ নপতয াওো াযাতনা ুতযয ३নুযণন ।
ককফরভাত্র এ५ ३ন্তযা ३१ত५ গান ফা তায ३নুলঙ্গফাী ককান ব্দ ३নুনস্থত। ‚ুযাযা োণ নফলভ ফাধা‛ ---তা५ততা গাতনয যীন ূনযতায ভুূততয যভ োনপ্ত ক५ ३নচন ানখয াখায ছাোয ভৃদু যিুকু।
এ५ যতয ভাধযভরূত মূথীয ননফযাচতনয তাৎময নফতেলণতমাগয। যফীন্দ্রবাফনানফতব মূথীয, নফতলত মূথীয
কৌযতবয একিা নফনি বূনভকা ४তছ। তায েকৃিতভ ७দাযণ ‚ূযফী‛ কাফযগ্রতেয ३ন্তগযত ‚নচনঠ‛ কনফতানি।
ফুোতনা এোনযত থাকাকারীন নদতনন্দ্রনাথ ঠাকুতযয ७তেত যনচত এ५ কনফতায ফিুকু জুতড় ४তছ মূথী। ুদূয
েফাত ३কস্মাৎ এক ४তফঘন ভুূততয ক এত ানা কদে।
দূয েফাত ন্ধযাতফরাে ফাাে নপতয এনু,
ঠাৎ কমন ফাজর ককাথাে পুতরয ফুতকয কফণু।
४०নত-ানত খু०তজ কতল ফুনঝ ফযাাযখানা,
ফাগাতন ক५ জু०५ পুতিতছ নচযনদতনয জানা।
গন্ধনি তায ুতযাুনয ফা१রাতদতয ফাণী,
একিুও কতা কদে না ४বা এ५ কদী ५স্পানন।৯
স্মৃনততভদুয ক५ ুযনব শুধু তা०য কৌন্দমযনোী কচতনাতত५ ভাোজার যচনা কতয না, তা०য ফাস্তফ
নাগনযকতচতনাতকও ७েীপ্ত কতয। তা५ কতা নতনন চযভ াভানজক যাজনননতক নফমযতেয ভুূততয কভননগাতনয
াভতন দা०নড়তেও মূথীয গান५ গা५তত চান।
াতরাোতনয কচরাযা ফ কমনদন ওতঠ কখত,
কপা०ত য ন१াদয কর ৃথবী কফযত,
ফীবৎ তায েুধায জ্বারাে জাতগ দানফ বাো
গনজয ফতর ‘४নভ५ তয --- কদফতা নভথযা ভাো’,
কনদন কমন কৃা ४ভাে কতযন বগফান--কভনন-গাতনয ম্মুতখ গা५ জু५० পুতরয এ५ গান।১০
কনফতায কতল জু०५ এততছ নফযফযথায ३নবফযনক্ত ১১ তে, নভরনুতখয ३নবফযনক্ত১২ তে এফ१ ফততল
३ীতভয দীঘযবা তে১৩। মূথীয তঙ্গ দীঘযবাতয এ५ ३নুলঙ্গ ४ভাতদয ४তরাচয গাতনয ব্দফন্ধনিতক५ স্মযণ
কনযতে কদে : মূথীফতনয দীঘযবাত।
३নযানয একানধক গাতন মূথীয নানা দ্বফনচত্রযূণয বূনভকা কদখা মাে। মূথীয কদখা কভতর শ্রাফণন্ধযাে ফযাকুর
েতীোয ননবৃত েতণ। ३নয কতরয ভত কনফ এ५ েতীোয ३ফান কখা०তজন না, নতনন চান এ५ েতীোে
নফস্মেভাধুময ঞ্চায কযতত। ক५ বূনভকা ারন কতয মূথীভারায ভৃদু ুফা :
४তনা নফস্মে ভভ ননবৃত েতীোে মূথীভানরকায ভৃদু গতন্ধ

১৪

४ফায মূথীয তীব্র ুফা-বাযািান্ত ३ান্ত ফাতা তে ওতঠ ননদারুন নফতেদঙ্কাতুয হৃদতেয ७ভা :
মূথীগন্ধ ३ান্ত ভীতয
ধাে ७তরা ७চ্ছ্বাত,
কতভনন নচি ७দাী কয
ননদারুণ নফতেতদয ননীতথ।১৫
এ५ নক্ত মূথীয কৌযতব রীন নফদােেতণয না ফরা ফাণীনি
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ফাতযক কতাভাে শুধাফাতয চা५ নফদােকাতর কী ফর না५,
ক নক যতে কগর কগা নক্ত মূথীয গন্ধতফদতন॥১৬
নক্ত মূথীভারায কৌযব ४ত্মননতফদতনয ফযাকুরতায ३নবফযনক্ত তে ওতঠ 1 ক५ গবীযতা ূজায ७কযতণয
দীনতাতক ছানতে মাে।
থ তত ४নভ গা०নথো এতননছ
নক্ত মূথীয ভারা
করুণ-ননতফদতনয- গন্ধ-ঢারা--রজ্জা নদতো না তাতয ।১৭
গাতন শুধুভাত্র মূথীয জর রূিুকু५ ४ভযা কদনখ না, গ্রীতেয নীয শুষ্কতায ভতধয, তপ্ত াওোয িবূনভততও
কদখা তায কদখা কভতর। যফীন্দ্রনাতথয গ্রীতেয গাতন পুতরয রূকতল্পয ফযফায ননতান্ত নফযর 1 নননদযি ককান পুতরয
নাভ এততছ ভাত্র দুনি গাতন। কলারনি গাতনয ভতধয একনি গাতন (েকৃনত / ১৯) ४তছ ফকুর ও চা०া, ४য একনি
গাতন (েকৃনত / ২৩) ফনমূথী ও চা०া। শুধুভাত্র গ্রীতেয িবূনভতত মূথীয এ५ নফযর ७নস্থনত५ দৃনি ४কলযণ কতয না1
তায বূনভকাও ३ননয। কেতভয স্মৃনতচাযণ যফীন্দ্রনাতথয একানধক গাতন যতেতছ, নকন্তু ুনননদযিবাতফ দ্বকতাতযয
কেতভয স্মৃনতচাযণ শুধু এ५ একনি গাতন५। কপতর ४া নদতনয ক५ স্মৃনত ७েীপ্ত কতয ফনমূথীয ুফা।
দ্বকতাতয কম রাজ কানাকানন খু०তজনছর েথভ কেতভয ফাণী
४জ ককন তা५ তপ্ত াওোে াওোে ভভযনযতছ গন ফতন ফতন॥
কম দ্বনযাা গবীয ३শ্রুজতর েুতফনছর নফস্মযতণয ততর
४জ ককন ক५ ফনমূথীয ফাত ७চ্ছ্বনর ভধুয ননবাত,
াযাতফরা চা०ায ছাোে ছাোে গুঞ্জনযো ওতঠ েতণ েতণ॥ ১৮
ততফ শুধুভাত্র স্বপ্নভে বাফাতফ যচনা५ নে, মূথীুফা ७োভ োণতযঙ্গও জানগতে তুরতত াতয। নচত্রাঙ্গদায
४ত্ম-७েীনায গাতন তা५ তায ७নস্থনত। েফর ঝড় ভস্ত জীণয, ুযাতনতক ७নড়তে ননতে মাওোয য ফনমূথীয
ুফা ७চ্ছ্বনত তে ३জানায নদতক ধানফত ে।
মূথীফতনয গন্ধফাণী ছুির ননরুতেত-যান ४ভায জাগর ফুনঝ ভযণ-३ন্তযাতর॥১৯
এভন মায কভাননীনক্ত, এভন দ্বফনচত্রযভে মায বূনভকা ক५ মূথী५ গীতীন ূনযতায ভতধয ३ভৃতস্পয ননতে
४তত াতয।
ভগ্র গাতনয ভতধয এ५ ३ন্তযা ३१তয একনি স্বাতন্ত্র্য নযরনেত ে ব্দচেতনয স্ততয। গাতনয ३নয নতননি
তুতক५ নিতীে কনরতত ফাকযারঙ্কাযফাচক ३ফযে ‘কম’য ७নস্থনত। গানযতণয য५ গানাযীয ভতনয গবীতয ফাা
ফাধা, াযাতনা গাতনয েতযাফতযন, এফ१ জাগযতণ, ননদ্রাে, স্বতপ্ন ক५ ুতযয নফস্তায --- ও५ নতন তুতক নফফৃত
ঘিনাগুনর কমন েতযানত াধাযণ ঘিনা নে। ককান না ককান বাতফ তাযা দৃনি ४কলযণ কতয, খাননক তরও নফস্মতেয
ঞ্চায কতয। েনতনি কেতত্র ३ফযে ‘কম’য েতোগ তায५ তঙ্কত কদে। ३যতে ম্পূণযবাতফ গাতনয ३নুলঙ্গফনজযত
এ५ ३ন্তযা ३१ত এ५ ३ফযেনি ३নুনস্থত ককননা গানাযা এ५ তফয নফস্মতেয করভাত্র কন५, ४তছ শুধু५ াযাতনা
গাতনয েতযাফতযতনয েতীো।
ক५ েতীোয ফাণীরূােণ এ५ গাতন ঘতি নন। ততফ এ५ ३ন্তযা ३१তয ফাকযগঠনযীনতনি এতেতত্র তাৎমযূণয।
ফাকযগঠতনয মযাতে গাতনয ফানক নতন ३१তয কথতক এ५ তুকনিয স্বাতন্ত্র্য ধযা তড়। এ५ ३१ত একনিভাত্র ফাকয
দুনি কনরতত নফস্তৃত। ४স্থােী ও ४তবাগ ७বে ३१ত५ েনতনি কনর५ এক একনি স্বে१ম্পূণয ফাকয। ३ন্তযায ভত
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ঞ্চাযী একনিভাত্র ফাতকয গনঠত তরও দুনি কনরয েততযকনিতত५ একনি কতয স্বম१ম্পূণয ফাকয যতেতছ। কারফাচক
१তমাজক দ ‚মখন‛এয িাযা ফাকযদুনিতক মুক্ত কযা তেতছ। নকন্তু ३ন্তযাে একনিভাত্র যর ফাকয দুনি কনর
জুতড়। একক ফাতকযয এ५ ४েতন নযতযয ফযানপ্তয ३নুবূনত ৃনি কতয এফ१ ক५ ३নুবূনত গাতনয ভতধয এ५
३१ত গবীযতভ । ফাতকযয ४েততনয এ५ নফস্তৃনততক েতীোয দ্বদতঘযযয েনতপরনরূত ফযাখযা কযা কমতত াতয।
ঞ্চাযীতত ফযান্তয ঘতি। ३ন্তযাে গানাযা ূনযতায য ঞ্চাযীতত াযাতনা গাতনয ফহুেতীনেত েতযাফতযন।এ५
কেতত্র দু५ তুতকয নফনবন্ন ३१তয ভতধয েনতাভয ३তযন্ত তাৎমযূণয। ানযতে মাওো এফ१ নপতয ४ায াভনগ্রক
নফফতযন েনিেনি ३নুধাফন কযতত তর এ५ দু५ তুতকয তুরনাভূরক ४তরাচনা নফতল োনঙ্গক তফ।
দুনি তুতক५ েথভ কনরয েথভাতধয ७স্থানত কারগত িবূনভ --- মথািতভ ফলযা ও যৎ। নিতীোতধয যতেতছ
পুতরয রূকল্প। ३ন্তযাতত মূথী, ঞ্চাযীতত ন७নর। ফরা চতর েথভাতধয কারগত িবূনভ ননভযাতণয য, নিতীোতধয
স্থানগত িবূনভ ননভযাণ কযা তেতছ। েথভ কেতত্র মূথীফন স্পিত५ ক५ িবূনভ। নিতীে কেতত্র ুস্পিবাতফ
‚ন७নরফন‛ ব্দনি ফযফায কযা না তরও তায ७নস্থনত ३নুবফ কযা মাে। মূথীফতনয ভান্তযাতর ন७নরফন।
ততফ ককানতেতত্র५ শুধুভাত্র স্থানগত িবূনভ ७স্থান কযা ে নন। দুনিতেতত্র५ ४ভযা কদনখ ুষ্পতদযাতক ব্দদুনিয
ম্বন্ধতদয রূ। ७বেতেতত্র५ পুতরয তঙ্গ ম্পৃক্ত হৃদোনুবূনত “ েথভতেতত্র কফদনা (তফদনায ३নুলঙ্গফাী
দীঘযবা), নিতীেতেতত্র লয।
এক५ েনতাভয কদখা মাে দু५ তুতকয নিতীে কনরততও। ३ন্তযা ও ঞ্চাযীয নিতীে কনরয নিতীোতধয ४তছ
স্পয। ঞ্চাযীয নিতীোতধয স্পিত५ যতেতছ ‚গাতনয‛ য। ३ন্তযাতত ‚য‛ ব্দনি না থাকতরও ‚ফুনরতে
কদওো‛ নিোনি স্পযতদযাতক। গাতনয যতয ভান্তযার ३ফস্থাতন ४তছ গানাযীয াখায ছাোয য। দুনি
কেতত্র५ েথভাতধয যতেতছ একনি ४ধায --- োণ, নেন। গানযণকাযীয য ४ত োতণ, নপতয ४া গাতনয
য নেতন। ভগ্র নফলেনি নচত্রাকাতয এ५ বাতফ ७স্থান কযা কমতত াতয।
েথভ কনর
েথভাধয
কারগত িবূনভ
३ন্তযা

ঞ্চাযী

নিতীে কনর
নিতীোধয

পুর

হৃদোনুবূনত

েথভাধয
४ধায

নিতীোধয
য
গানযণকাযীয
াখায
ছাো

ফলযা

মূথী

কফদনা

োণ

যৎ

ন७নর

লয

নেন

গাতনয

এফায ४ভযা েনতভ ३ফস্থাতন নস্থত নফনবন্ন গঠক ७াদাতনয দ্বফযীতয ফা স্বাততন্ত্র্যয ७য ४তরাকাত কযফ।
३ন্তযায য ঞ্চাযীয শুরুতত५ কারগত িবূনভয নযফতযন। ঋতুনাতিযয যঙ্গভতঞ্চ ফলযায য যততয ४নফবযাফ। নকন্তু
িবূনভয ননভযাণতকৌর নবন্ন। ३ন্তযায েথভ কনরয েথভাতধয ७স্থানত ফলযায নযযনি নফস্তৃততয । েথতভ
‚কভতঘয নদন‛ তাযয ४ফায ুনননদযি বাতফ ভাতয ७তেখ, ‚শ্রাফণ ভা‛। কমততু কারগত িবূনভ তা५
েতযানতবাতফ५ ব্দগুে দুনিয ३নধকযণ কাযতকয রূনি ফযফহৃত ‚নদতন‛ ‚ভাত‛ । ম্পৃক্ত নিোদনি তযয
কনরতত”‚কদে ফুরাতে‛। ३নযনদতক ঞ্চাযীয েথভ কনরয েথভাতধয যততয ७স্থানাে শুধুভাত্র ‚যৎ‛ নাভিুকু
ফযফহৃত তেতছ। ফলযায কভঘতভদুয নদতনয নফযীতত যৎ ४তরায ७দ্ভা ४ত নন, যততয দ্বননগযক নযভণ্ডতরয
করভাত্র েনতপরন এ५ ३१ত ঘতি নন। ४থযস্ততয ফলযায ভত কারগত িবূনভ তরও, ফযাকযণগত মযাতে
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‚যৎ‛ এখাতন নিোয কতযা (নিোদ ‚কা०ত‛)। এ५ াথযতকযয কাযণ কনরদুনিয কতল াওো মাতফ। ४ভযা
কদতখনছ দু५ কনরয কতল ভান্তযারবাতফ ३নবফযক্ত দু५ নফযীত ३নুবূনত --- কফদনা (দীঘযবা) এফ१ লয।
গবীযতয াতঠ কদখা মাতফ গান াযাতনায কফদনায কচতে ফহুগুণ তীব্র গান নপতয াওোয ४নন্দ। ফলযায ছাোঘন
নদতন গানাযা হৃদতেয কফদনাতুয ३নুবূনত মূথীুফা বাযািান্ত ফাতাত ७চ্ছ্বনত তে ওতঠ। নকন্তু ক५ গান নপতয
४ায ভুূততয কনফহৃদতে ७ৎানযত তলযয ३নবফযনক্ত শুধু५ কপানরফতন ফাতাতয ४তন্দারতন নে। ক५
४নন্দনতোর ঞ্চানযত ে ভগ্র ননগযতরাতক। ४ভযা কদনখ পুরফতনয নে, যৎঋতুয নযণ । যৎ তখন ४য
ফলযায ভত ককান কারগত িবূনভ নে, যৎ তে ওতঠ গাতনয েতযাফতযতনয এ५ ३ধযাতেয একনি চনযত্র ---কম
াযাতনা গাতনয েতযাফতযতনয েতীোে যত, ক५ বাফনাে কযাভানঞ্চত।
३ফততল কন্ঠ কথতক ছরনাে যণ কযা ‚ক५ গান‛ নপতয ४ত কগাতন --- নকন্তু কতন্ঠ নে। এভননক শ্রফতণও
নে। েতযাফতযতনয ३নবভুখ গবীয নফস্মে জাগাে। গাতনয েতযাফতযন ঘতি ‚নেতন‛। গান ---- শ্রুনতনযনন্দ্রেগ্রায
রূকল্প --- রূান্তনযত ে দৃযকতল্প। কম কনফ গাতনয নবতয নদতে বুফনতক ‚কদতখন‛ তা०য নান্দননক কচতনাে দৃনি
४য শ্রুনতয ভধযফতযী ফ ফযফধান ঘুতচ মাে।
५নন্দ্রেতচতনায এভন রূান্তয ४ভযা যফীন্দ্রনাতথয একানধক গাতন কদনখ। নফফলযা ভাগতভ করুণ যানগণী কফতজ
ওতঠ েতীেভাণা নফযনণীয হৃদতে নে, নেতন।
এতা যাভর ুন্দয,
४তনা তফ তাযা তৃলাযা ঙ্গুধা।
(...)
নেতন জানগতছ করুণ যানগণী॥ ২০
যফীন্দ্রনাতথয গাতন দুনি ফাদযমতন্ত্র্য ফযানধক ७নস্থনত : ফা०ন ও ফীণা। দুনিয५ ঝঙ্কায ধ্বননত তেতছ ‚নেতন‛।
নেতন ফ१ীধ্বননয দৃিান্ত :
४ভায রতায েথভ ভুকুর কচতে ४তছ কভায াতন,
(...)
४ভায রতায েথভ ভুকুর েবাত-४তরাক-ভাতঝ
শুধাে ४ভাতয 'এতনছ এ ককান্ কাতজ'।
িুনিতত গ্রনে কাতজয জনির ফতন্ধ,
নফফ নচি বনযতত ३র গতন্ধ,
ফাজাতত ফা०নয কেভাতুয দুনোতন ॥ ২১
ভুগ্ধনেতন ানযানবযক দৃযাফরীয ফীণাধ্বননতত রূান্ততযয দৃিান্ত :
এ५ কতা বাতরা করতগনছর ४তরায নাচন াতাে াতাে।
(...)
াভতন কচতে এ५ মা কদনখ কচাতখ ४ভায ফীণা ফাজাে॥ ২২
ননগযতরাতকয বালাাযা, ३শ্রুত ঙ্গীত ধ্বননত ে দূযতথয নথতকয নেতন :
কভায নথতকতয ফুনঝ এতনছ এফায কভায করুণ যনঙন থ!
এততছ এততছ ४া ३ঙ্গতন এততছ, কভায দুোতয করতগতছ যথ ॥
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ক কম াগযাতযয ফাণী কভায যাতন নদতেতছ ४নন, ४া
তায
४०নখয তাযাে কমন গান গাে ३যণযফযত ॥ ২৩
ফৃনিধাযায ুয ভাোজার নফস্তায কতয দুতচাতখ :
ও५-কম ঝতড়য কভতঘয ককাতর
(…)
४ভায দু५ ४०নখ ও५ ুতয
মাে ানযতে জর ধাযাে ও५ ছাোভে দূতয।২৪
ফলযাভাগতভ ७দ্গত নফতৃণদতরয নীযফ ४হ্বান এত কৌ०ছে স্বপ্নাতফনফতবায কনফোতণ। নকন্তু
५নন্দ্রেতচতনাতীত ক५ ফাণীতক কনফ ५নন্দ্রেগ্রাী রূ কদন। ক५ ४হ্বাতনয ভাধযভ ে ‚গবীয স্বয‛ ४য তায
রেযস্থর কনফয ‚४०নখ‛:
তা५ এভন গবীয স্বতয
४ভায ४०নখ ননর োনক ওতদয কখরাঘতয‟২৫
ধ্বননয দৃতয রূান্ততযয একানধক দৃিান্ত ४ভযা কদখরাভ। নকন্তু রেণীে ४ভাতদয ४তরাচয গাতন দৃনিগ্রায
তে ७তঠতছ ধ্বনন নে, ধ্বননয স্পয। নেতন েতযাফতযন ঘিতছ ‚গাতনয‛ নে, ‚গাতনয যতয‛। ४স্থােীতত ানযতে
মাওো গান ४য ३ন্তযাতত গানাযা ভুূততয গানাযীয য যফতযী ঞ্চাযীতত নভতর নভত একাকায তে মাে --তখন ३নুবফ কযা মাে ‚গাতনয য‛।
ধ্বননয ফা ४যও নননদযিবাতফ গাতনয তঙ্গ স্পতযয একাত্মতায এভন দৃিান্ত ४ভযা া५ ४যও দুনি গাতন।
‚গাতনয য‛ ব্দফন্ধনি ূজা মযাতেয ৬০৩ ন१ গাতনও ফযফহৃত তেতছ।
নদতনয কফরাে ফা०ন কতাভায ফানজতেনছতর ३তনক ুতয ---গাতনয য োতণ এর, ४নন তুনভ য५তর দূতয।। ২৬
३নফকর এক५ ব্দফন্ধ ফযফহৃত না তরও ক५ ধাযণা५ েকা কতেতছ ূজা মযাতেয ১৭ ন१ গাতনও :
४ভায কম গান কতাভায য াতফ ২৭
ূতফযাক্ত েনতনি কেতত্র५ ५নন্দ্রেতচতনায এ५ রূান্তয একভানত্রক --- ধ্বননয রূান্তয ঘিতছ দৃতয ३থফা যত।
নকন্তু ४ভাতদয ४তরাচয গাতন এ५ রূান্তয নিভানত্রক। ধ্বনন স্পতযয তঙ্গ একাত্ম তে দৃযভান তে ७তঠতছ --াযাতনা গান স্পতয রূান্তনযত তে দযননন্দ্রতে ধযা নদতে।
५নন্দ্রেতচতনাজগৎ কথতক ানযতে মাওো গাতনয ুনযাগভন ঘতি ५নন্দ্রেতচতনাজগততয ४বযন্তযীন ভস্ত
স্তযনফনযা নফমযস্ত কতয। দৃয, ধ্বনন ও স্পতযয ভধযফতযী ফ ীভাতযখা ३ফরুপ্ত তে মাে।
এ५ গাতনয ভতধয ঞ্চাযী ३१তয স্বাততন্ত্র্যয ४য একনি নদক ধযা তড় ফযনাতভয েতোতগ। ३নয নতননি তুতক५
ফযনাতভয েথভ ও ७িভ ুরুতলয রূতয ফযফায গানাযী ও কনফয ুস্পি ७নস্থনত ননতদয কতয। ४ভযা ४তগ५
४স্থােী ও ३ন্তযাে েথভ ুরুতলয োে েনতভ ३ফস্থাতনয ७তেখ কতযনছ : “ক”। ४তবাগ ३१ত দুনি কনরতত५
ফাতকযয কতযা ७য থাকতরও একথা স্পি কম এ५ দুনি কেতত্রও ३নুক্ত কতযা র ‚ক‛ । ফযনাতভয ফযফায না তরও
নিোরূতয ভধয নদতে (রাগাে, কদে... কদার) ‚তায‛ ফা ক५ গানযণকাযীয েেন্ন ७নস্থনত ३নুবফ কযা মাে।
३নযনদতক এ५ নতন তুতক५ ७িভুরুতলয ম্বন্ধদনি ফযফহৃত তেতছ : ‚४ভায‛। কনফয ককাথাও ককান নিে
বূনভকা কন५, নতনন নিোম্পাদনকাযী নন, েনতনি কেতত্র কনফয তঙ্গ ম্পৃক্ত ককান ४ধাতযয বূনভকা५ ভুখয :
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४স্থােীতত ‚४ভায কন্ঠ‛, ३ন্তযাে ‚४ভায োণ‛, ४তবাতগ ‚४ভায স্বন‛। শুধুভাত্র এ५ ঞ্চাযী ३१ত५
ফযনাতভয ७িভ ও েথভুরুতলয রূ ম্পূণযবাতফ ३নুনস্থত। ক५ গানাযী५ ४ফায গান নপনযতে কদে, নকন্তু তায
ক५ গানেতযযণকাযীয বূনভকা েতযে কযা মাে না। নিতীে কনরতত কভযকতৃযফাতচযয েতোতগ নিোম্পাদনকাযী
३ন্তযাতর চতর মাে। গানযণকাযীয ছরনাে গান ানযতে মাে ‚४ভায কন্ঠ‛ কথতক নকন্তু তায ুনযাগভন ঘতি
‚४ভায নেতন‛ নে, ‚নেতন‛। ানযতে মাওো গান ফযনক্তজীফতনয েুদ্র নযয ३নতিভ কতয নফবজনীনতাে ७িীণয
ে। গাতনয এ५ ३१ত কনফ ও গানযণকাযী ম্পূণয ३নুনস্থত, তয শুধু গাতনয েতযাফতযন, গাতনয েতযাফতযতন
ঞ্চানযত হৃদতেয ३নুবফ --- তায५ ফন२েকা যৎঋতুয নযতণ, ভুগ্ধ নেতনয বাফাতফনফহ্বরতাে।
াযাতনা গাতনয েতযাফতযনভুূতয কথতক কল ভুূতয মযন্ত মযাতরাচনাে একিা রূতযখা ধযা তড়। গাতনয
ুনযাগভন ‚নেতন‛ 1 তাযয ক५ নপতয াওো ুয ফাতজ ‚४তধা-ঘুতভ ४তধা-জাগাে‛ 1 ३ফততল ক ুয
কদারা কদে ‚স্বন ভাতঝ‛। এ५বাতফ জাগ্রত কনত্র কথতক, জাগযণ“ননদ্রায ভধযফতযী ধূয ३ঞ্চর ३নতিভ কতয ননদ্রায
যাতয স্বপ্নতরাক মযন্ত গাতনয মাত্রাতথয ননভযাণ ম্পূণয ে।
গাতনয ফানক ३१তয তঙ্গ এ५ ४তবাগ ३१তয একনি াথযকয তব্দয েতোগ१খযাে। এ५ একনি ভাত্র তুতক५
তব্দয ুনযাফৃনি কদখা মাে। এ५ তুতকয দুনি কনরতত५ ফযফহৃত তেতছ েশ্নতফাধক ব্দ “কী‛ (কী ুয, কী কদার)।
४স্থােীতত েশ্নতফাধক ব্দ ‚কক‛ ফযফহৃত তরও তা শুধুভাত্র একফায ভাত্র একনি কনরতত েমুক্ত তেতছ। গাতনয
শুরুতত গানাযীয স্বরূ ७রনিয েো যফতযী ३१ত ४য ককাথাও কদখা মাে না। গাতনয কতল গবীযতয
েশ্নফযাকুরতা শুধু নপতয ४া গানতক নঘতয। গবীয যাতত জাগযণ-ননদ্রায ভাঝাভানঝ কম ুয ফাতজ তায স্বরূ
७রনি কযা মাে না 1 ক५ ুতয স্বতপ্নয গবীতয কম কদারা রাতগ তাও বালাে ফযক্ত কযা মাে না। ४তবাতগ
েশ্নতফাধক ‚কী‛ তব্দয ুনযাফৃনি ক५ গবীয েকানফহ্বরতায ३নবফযনক্ত।
এ५ ४তবাগ ३१তয ४য একনি ফযনতিভী চনযত্র ४ভযা ४তগ५ ७তেখ কতযনছ --- ३নুক্ত কতযায েতোগ।
গাতনয ফানক নতন ३१ত েনতনি ফাতকয५ নিোয কতযায ুস্পি ७নস্থনত। শুধুভাত্র ४তবাতগ দুনি ফাতকয५ নিোয
কতযা ७য। ४ভযা ४তগ५ ७তেখ কতযনছ কম দুনি কেতত্র५ ३নুক্ত কতযা র ४স্থােী ও ३ন্তযায ‚ক‛ ३থযাৎ
গানযণকাযী। গানযণকাযী গবীয যাতত ४তধা ঘুতভ ४তধা জাগযতণ ३জানা ুয ফাজাে ४ফায ক५ স্বতপ্নয ভতধয
কদারা কদে। োথনভক াতঠয নবনিতত এ५ ফযাখযা ম্পূণযবাতফ মুনক্তমুক্ত। নকন্তু নিতীে কনর ফা নিতীে ফাতকযয একনি
নবন্নতয াঠও ম্ভফ। এ५ ফাতকযয নিোয ३নুক্ত কতযা কমভন ‚ক‛ তত াতয কতভনন ‚ুয‛ও তত াতয। ३থযাৎ
গানযণকাযী ুয ফাজাে, নকন্তু স্বতপ্নয ভতধয কদারা কদে ‚ক‛ নে, তায ফাজাতনা ‚ুয‛। এ५ ফযাখযাও ভান
গ্রণতমাগয। স্বতপ্নয ভতধয এ५ কদারা কক কদে--- গানযণকাযী না তায কদওো ুয ---এ५ ३স্পিতা কমন দু५তেয
३নবন্নতায তঙ্কত কদে। কম গান যণ কতয ক ক५ গানতক ४ফায নপনযতে নদতে ক५ গাতনয তঙ্গ५ কমন একাত্ম
তে মাে।
এ५ গাতনয ভভযফস্তু এফ१ ক५তঙ্গ গানযচনায িবূনভতত নননত কাননন কেভ মযাতেয ४য একনি গানতক
স্মযণ কনযতে কদে।
নরখন কতাভায ধূরাে তেতছ ধূনর,
ানযতে নগতেতছ কতাভায ४খযগুনর।।
দ্বচত্রযজনী ४জ ফত ४নছ একা,
ুন ফুনঝ নদর কদখা--ফতন ফতন তফ করখনীরীরায কযখা,
নফনকরতে কগা ককান্ বুতর এর বুনর কতাভায ুযাতনা ४খযগুনর।।
ভনেকা ४নজ কানতন কানতন কত
কৌযতব-বযা কতাভানয নাতভয ভততা।
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ককাভর কতাভায ३ঙ্গুনর-কছা०ওো ফাণী ভতন নদর ४নজ ४নন
নফযতয ককান্ ফযথাবযা নরনখানন।
ভাধফীাখাে ७নঠতততছ দুনর দুনর কতাভায ুযাতনা ४খযগুনর।২৮
গাননি যচনায ७রেনি ননভযরকুভাযী ভরাননফতক ७দ্ধৃত কতয যফীন্দ্রনাতথয জফাননতত নফফৃত কতযতছন োন্ত
ার।
চাতাতর ফত কদখরুভ গ্রীতেয শুকতনা াওো রার কা०কতযয যাস্তায ७য পযপয কতয একিা কছ०ড়া নচনঠয
িুকতযা
७তড় চতরতছ ; ফযা ্িুকু। ককভন কমন ভতনয ভতধয একনি ছনফ দ্বতযী ে ७ঠতরা কম একনদন কম নচনঠয
কততা
४দয নছর ४জ তা ३নাদতয তথয ধূতরায ७য ७তড় চতর মাতে। এ५ ছনফিাতত ভন ७দা কাতরা ফতর५
তঙ্গ
তঙ্গ গান ४নন দ্বতযী তে ७তঠতছ। ২৯
দুনি গাতনয५ িবূনভতত নননত ४তছ ३নত তুে ঘিনা। ४য দুনি গান এক५ বাফফস্তুয ७য নননভযত --५নন্দ্রেতচতনাতরাক কথতক ানযতে মাওো এফ१ ३ফততল ४ফায াযাধন নপতয াওো। ४ভাতদয ४তরাচয গাতন
४ভযা কদতখনছ াযদতাবায িবূনভতত এক শ্রাফণনদতন ানযতে মাওো গাতনয ভনভাভে েতযাফতযন।
ভান্তযরবাতফ কতলাক্ত গাতন কদনখ ককান নাভীন ३তীতত নরনখত তত্রয ানযতে মাওো ‚ুযাতনা ४খযগুনর‛
४ফায নপতয ४ত দ্বচত্রযজনীতত। ধূনরধূনযত ३াঠয ক५ নরখন নছন্নতত্রয নযয ३নতিভ কতয ননগয তাবাে
নযফযাপ্ত তে মাে --- তাযা কদখা কদে ফতন ফনান্ততয--- ভনেকাফতনয ুযনবনফস্তাতয --- ভন্দ ফতন ४তন্দানরত
ভাধফীাখায নযতণ।
দুনি গাতন এক५ ফাতযা কঘানলত --- যফীন্দ্রতচতনানফতব ককান নকছু५ াযাে না। যফীন্দ্রনাতথয গাতনয বালাে ফরা
চতর :
পুযাে মা তা পুযাে শুধু কচাতখ
३ন্ধকাতযয কনযতে দুোয মাে চতর ४তরাতক। ৩০
७তেখঞ্জী ও িীকা:
১) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফববাযতী গ্রেননফবাগ, ২০১৩, ৃ ২৭৫-২৭৬
২) কঘাল, ানন্ততদফ : যফীন্দ্রঙ্গীত, কনরকাতা, নফববাযতী গ্রেননফবাগ, ২০০৮, ৃ ১৯৮ „ ১৯৯
৩) ওতয ४ভায হৃদে ४ভায , কখন কতাতয েবাতকাতর
দীতয ভততা গাতনয করাততয ভততা গাতনয করাতত কক বাাতর।
( ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফববাযতী গ্রেননফবাগ, ২০১৩, ৃ ২৭৩)
৪) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফববাযতী গ্রেননফবাগ, ২০১৩, ৃ ৫৫৩
৫) ততদফ ৃ ৩৬৩
৬) ততদফ, ৃ ৩৭৪
৭) ততদফ, ৃ ৩৯০
৮) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : কগাযা, যফীন্দ্রযচনাফরী, প্তভ খণ্ড, ১৯৯৫, ৃ ৩৭৯
৯) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : নচনঠ, ূযফী, যফীন্দ্রযচনাফরী, প্তভ খণ্ড, ১৯৯৫, ৃ ১৮৬
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১০) ততদফ, ৃ ১৮৮
১১) নফযফযথায ভততা এনর োতণ ককাথা তত তু५
ও ४ভায জু०५ !
(ততদফ, ৃ ১৮৯)
১২) নভরনুতখয ভততা ককাথা তত এতনছ তু५
ও ४ভায জু०५ !
(ততদফ, ৃ ১৮৯)
১৩) ३ীভ কাতরয কমন দীঘযবা ফতনছ তু५
ও ४ভায জু०५ !
(ততদফ, ৃ ১৮৯)
১৪) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফববাযতী গ্রেননফবাগ, ২০১৩, ৃ ৪৭৬
১৫) ততদফ, ৃ ৩৪৯
১৬) ততদফ, ৃ ৩৮২
১৭) ততদফ, ৃ ৪৭১
১৮) ততদফ, ৃ ৪৩৬
১৯) ততদফ, ৃ ৬৮৬
২০) ততদফ, ৃ ৪৩৭
২১) ততদফ, ৃ ৩২৩-৩২৪
২২) ততদফ, ৃ ৫৪৯-৫৫০
২৩) ততদফ, ৃ ২২৮
২৪) ততদফ, ৃ ৪৫২-৪৫৩
২৫) ততদফ, ৃ ৪৫৩
২৬) ততদফ, ৃ ২৩৭
২৭) ততদফ, ৃ ১৭
২৮) ততদফ, ৃ ৩৮২ “ ৩৮৩
২৯) ার, োন্তকুভায : যফীন্দ্রজীফনী, নফভ খণ্ড, করকাতা,४নন্দ াফনরায ো५তবি নরনভতিে, ২০০৩,
ৃ ২৯৫
৩০) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফববাযতী গ্রেননফবাগ, ২০১৩, ৃ ২৩৮
ােক গ্রেঞ্জী:
চিফতযী, েপুেকুভায : যফীন্দ্রঙ্গীত-ফীো : কথা ও ুয,করকাতা, নজজ্ঞাা,১৯৮৩
দা, েুনদযাভ
: নচত্রগীতভেী যফীন্দ্রফাণী, করকাতা, গ্রেননরে, ১৩৭৩ ফঙ্গাব্দ
নফবা, ३ূফয
: ঋতুঙ্গীতত যফীন্দ্র-কনফভান, করকাতা, কদ’জ াফনরন१, ১৯৯৬
যাে, ४রনা (ম্পানদত) : যফীন্দ্রনাতথয গান ঙ্গ ३নুলঙ্গ, করকাতা, যানযা, ২০০১
রুদ্র, ুব্রত (ম্পানদত) : যফীন্দ্রঙ্গীত নচন্তা, কনরকাতা, ४া েকানী, ১৯৮০
যকায, নফত্র
: যফীন্দ্রঙ্গীততয এক ৃজননবনি ,গাতনয ঝযনাতরাে, করকাতা,েনতবা , ২০১৩
ফযানধকাযী, ককতকী
: যনফয ४তরাে ঋতুতদয কাবামাত্রা, করকাতা, ুস্তক নফনণ, ২০১৪
কন, ুকুভায
: যফীন্দ্রনাতথয গান, কনরকাতা, কিতগায নযাচয ५ননিনি७ি, ১৯৮২
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