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রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের গানঃ প্ররামযান্টিন্টজম, কল্পনা  বাস্তব প্রেথমর
ন্টিথবনীঙ্গথম মানবজীবথন প্রেথমর দালযন্টনক েন্টিফন „ একন্টি মূযােন
প্রকৌস্তভ কমযকার
আঈন্টজন্ট প্রনি ন্টন্টনের ন্টরাচয প্রফথা, রবীন্নঙ্গীি ন্টবভাগ, রবীন্নভারিী ন্টবশ্বন্টবদযাে, ককািা
Abstract
This research article is based on Tagore’s love songs where some area of questions has
been arised about different feelings of love and tried to find out its valuable answer i.e.
what is love, the definition of love, essence of love, how the love has passed with
Rabindranath's consciousness of his philosophical mind, and how the love has been
adopted in the real and imagined context, how people have embraced social life has been
discussed properly. In the context of this discussion, analyzing some psychological ideas
about love That is not only the case in addition to divine love but also the characteristics of
human love are illustrated with the use of examples of various real social prejudices. As a
matter of fact, how the Tagore’s love has been observed in his different songs of love of and
how the fiction and the realization of love have become synonymous and how the separation
between the two types of love has taken place, along with the example of the poet's
philosophical view of different love songs has been discussed and evaluated.
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মনথন প্রেথমর ঈত্তরন  ঈপন্টি, ধ্যাত্ন  ভগবৎ প্রেম, প্রেথমর মথনাদলযন  প্রেথমর মনস্তান্টিক ঈপাদান
(অনন্দ, ুখ দঃখ, অথবগ, স্মৃন্টি, ন্টবর প্রবদনা, মান-ন্টভমান), রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের ন্টবন্টভন্ন গান  িার
দালযন্টনক ন্টবথেণ]
[Methodology: এআ গথবণামূক েবন্ন্টি রচনার প্রেথি প্রবলীরভাগ প্রেথিআ secondary source বা প্রগৌণ

ূি ন্টাথব ন্টবন্টভন্ন ান্টিয, মনস্তি ন্টবেক  ঙ্গীি ন্টবেক গ্রন্থ  েবথন্র াাযয প্রনো থেথছ। ন্টকন্তু থনক
প্রেথি এআ ন্টবেন্টির ন্টবথেথণর জনয অমাথদর মাথজর চারপাথল েন্টিমুহুথিয ঘথি যাো প্রেথমর দৃষ্ট্ান্তমূক
ঘিনা  নুভুন্টিগুন্টথক নুরন কথর প্রগুন্টথক ঈদারণ থযাথগ বাস্তব ন্টভজ্ঞিার ন্টভন্টত্তথি ন্টবথেণ করা
থেথছ। মূিঃ এআ গথবণামূক েবন্ রচনার ঈৎ গ্রন্থন্টভন্টত্তক বাআ প্রেে।]
রবীন্ন মানথাথক ৃন্টষ্ট্র ফুরন্ত ঝণযাধ্ারাে অপাথমার বাঙান্ট িো ন্টবশ্ববাী অজ মৃদ্ধ। প্রআ ক ৃন্টষ্ট্র
প্রেরণা  দলযন প্রচিনার েধ্ান ঈৎ  প্রেম। কন্টব বথথছন-‛অত্মথেথমর মন্টমাথিআ, প্রাজা কোে অত্মার
কামনাথিআ ন্টবশ্বভুবন িয  ন্টেে ে। ন্টবথশ্বর জনযআ ন্টবশ্ব ন্টেে নথ, অত্মথেম যন্টদ স্ফূন্টিয পাে এআ ন্টবথশ্ব িথবআ
ন্টবশ্ব ে িয  ােযক‛। (ূিঃ-ংলে,লান্টন্তন্টনথকিন, ১ম খন্ড)। েযাৎ এআ ন্টবশ্ব জগথির াথে মানুথর স্বাভান্টবক
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ম্পকয স্থাপন করাআ  রবীন্ন প্রেমদলযথনর িয ধ্ময। প্রাথভ, কাথম, মাোে, বনষ্কথময অবদ্ধ প্রয জগৎ অজ
স্বাভান্টবক, কন্টবর প্রেম প্রআ পেথকআ াধ্ন স্বভাথবর িযপে ন্টাথব ন্টচন্টিি কথরথছ।
রবীন্ননাে কল্পনাবাদী কন্টব, ন্টিন্টন প্ররামযান্টিক কন্টব বথি িাআ ন্টিন্টন কল্পনার ঈৎকয  ন্তদৃযন্টষ্ট্র স্বীকার
ংথযাগ কথরন একো কথরআ জানা। ন্টকন্তু অদলযবাদ বা idealism  প্ররামযান্টিক কন্টবিার বা গাথনর একন্টি
ন্টবন্টলষ্ট্ েন িাআ প্ররামযান্টিন্টজথমর মূ ঈৎআ  অদলযবাদ। প্ররামান্টিকিা প্রকব কল্পনাথক ন্টঘথরআ বিন্টর েনা,
বিন্টর ে কল্পনা  বাস্তব পরস্পরথক ম্পৃক্ত কথর। িাআ বন্টজযগৎথক ন্তজযগৎ রূথপ রূপান্তন্টরিকরথণর েন্টিোে
প্রযখাথন পৃন্টেবীর েন্টিন্টি নু পরমানুর ন্টমন অকুন্টি ঈপন্টির প্রজযান্টিমযেিাে ঈদ্ভান্টি ে প্রখাথনআ ন্টচত্ত
প্রৌন্দথযযর অন্টঙনাে প্রদখা প্রমথ প্রেথমর যাথক বা যাে Romanticism। প্ররামান্টিন্টজথমর িত্ত্ব নুাথর
রবীন্ননাে বথথছন- ‚বান্টথরর জগি অমাথদর মথনর মথধ্য েথবল কন্টরো অর একিা জগৎ আো ঈন্টিথিথছ।
িাাথি প্রয প্রকব বান্টথরর রঙ, অকৃন্টি, ধ্বন্টন েভৃন্টি অথছ িাা নথ; িাার থঙ্গ অমাথদর ভাাগা মন্দাগা,
অমাথদর ভে ন্টবস্মে, অমাথদর ুখ দঃখ জন্টিি- িাা অমাথদর বৃন্টত্তর ন্টবন্টচি রথ নানা ভাথব অভান্টি আো
ঈন্টিথিথছ…..বস্তুিঃ বন্টঃেকৃন্টি এবং মানব চন্টরি মানুথর হৃদথের মথধ্য নুেন প্রয অকার ধ্ন্টরথিথছ, প্রয ঙ্গীি
ধ্বন্টনি কন্টরো িুন্টথিথছ, ভাা রন্টচি প্রআ ন্টচি এবং প্রআ গানআ িয‛। (ূিঃ ান্টিয গ্রথন্থর ‚ান্টথিযর িাৎপযয‛
নামক েবন্ ১৩১০)।
াধ্ারণভাথব প্রদখথি প্রগথ রবীন্নমনথন প্রেমথচিনাে বাস্তব জীবন চচযার ছন্টবিা ন্টকছুিা থ েথিা
কাল্পন্টনক প্রেথমর ন্টদক প্রেথক একিা ববপরীিয বা দ্বন্ধ বিন্টর কথর।যন্টদ কন্টবর কাথছ প্রেম এথথছ নানা ন্টবন্টচি রূপ
ধ্থর। প্রকাো বদন্টবক প্রেম, প্রকাো েকৃন্টি প্রেম,অবার প্রকাো ভগবি প্রেম। ন্টকন্তু প্রেথমর এআ ক প্রেি
পন্টরবযাপ্ত  েকান্টলি ে মানব প্রেমথক অন্টবষ্ট্ কথর। প্রখাথন কল্পনা  বাস্তব প্রকাো এথ ন্টমন্টি থে মানব
জীবথনর প্রেথমর ন্টভন্ন ন্টভন্ন মুূিয  নুভূন্টিগুথাথক রন্টিি কথর িুথথছ অদলযবাথদর মথধ্য ন্টদথে।
এআ েবন্ন্টির অথাচয ন্টবেন্টিথক অথাচনার ুন্টবধ্াথেয দন্টি পযযাথে ভাগ কথর প্রনো থেথছ। েেম পযযা থে
প্রেথমর স্বরূপ, প্রেথমর ববন্টলষ্ট্য এবং মানব জীবথন প্রেথমর ঈত্তরণ  িার েকারথভদ এবং ন্টদ্বিীে পযযাথে
রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের প্রেথমর গান গুন্টথক মনস্ত্বান্টিক  দালযন্টনক দৃন্টষ্ট্ভঙ্গী ন্টদথে ন্টবথেথণর পালাপান্টল প্রআ
ক গাথনর কো  ুর ন্টকভাথব মানুথর জীবথন প্রেথমর েন্টিন্টিো ৃন্টষ্ট্ কথরথছ বা কিিা িয কল্পনার মথধ্য
ন্টদথে েকৃি প্রেমথক িরান্টিি কথর িুথি পাথর প্রআ ন্টবেগুথাথক প্রেথমর ন্টভন্নির দৃন্টষ্ট্থকাণ প্রেথক পযযাথাচনা
করার েো গ্রন করা থেথছ।
েেথমআ প্রদখা যাক ‘প্রেম’ বস্তুন্টি অথ কী?। ‘প্রেম’ লব্দন্টির গভীরিা বহুদূর পযযন্ত ন্টবস্তৃি। ন্টিক ভাথব
প্রেথমর ংজ্ঞা ন্টনরূপণ করা যথেষ্ট্আ দরূ। িবু এক কোে যন্টদ প্রেমথক ংজ্ঞান্টেি করা যাে িাথ বথি ে প্রয
প্রেম  ুন্দথরর ঈপন্টি এবং ভাথাাগা  ভাবাার ন্টচরন্তন েকাল। প্রয প্রকান জাগন্টিক বস্তু বা ঈপাদান
প্রাক, ইশ্বর প্রাক, োনীআ প্রাক বা জিআ প্রাক িার মথধ্যকার ন্টকছু না ন্টকছু ুন্টকথে োকা প্রৌন্দযযথক অন্টবষ্কার কথর
িাথক িয রূথপ গ্রণ করাআ  প্রেম। যখন প্রকান বযন্টক্তমন ুন্দরথক অপন প্রচিনাে ঈপন্টি কথর, িাথক
ন্টনথজর কথর পাোর প্রচষ্ট্াে ন্টনথজর অত্ম ন্টভবযন্টক্তথক িার কাথছ মপযন কথর িখন ঈভথের মথধ্য পারস্পন্টরক
ভাথাবাার নুভূন্টি অদান েদান ে প্রন্টিথকআ এক থেয প্রেথমর অখযা প্রদো প্রযথি পাথর।
ন্টবন্টলষ্ট্ প্রখক েী ন্টমেরিন মুথখাপাধ্যাে িার প্রখা ‚রবীন্ননাথের মথনাদলযন‛ গ্রথন্থ প্রেথমর স্বরূপ নামক
ধ্যাথে এক জােগাে বথথছন প্রয- ‚প্রেথমর ীাভূন্টম মানুথর এআ মনঃ বানার এআ নন্ত জগি, রাস্বাদথনর
এআ অনন্দ ন্টদবয স্বগযধ্াম। মন ছান্টিো প্রেথমর ীা ম্ভব। প্রেথমর বহুরূপ, বহু ববন্টচিয। অবার রূথপ রূথপ আার
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এক রূপ -এআ প্রেম রূপ‛।েযাৎ মানব মথনর প্রচাখ ন্টদথে জগথির ক ন্টকছুর প্রভিরকার প্রৌন্দযয দলয ন  িার রূপ
বা রূপানুভূন্টিথক প্রয জ্ঞান চেু দ্বারা অমরা নুভব  গ্রণ কন্টর প্রন্টিআ  প্রেম।
প্রেথমর স্বরূপ প্রক ন্টবন্টভন্ন ন্টদক প্রেথক ন্টবন্টভন্ন ভাথব বযাখযা করা প্রযথি পাথর। এআ প্রেথি বা দরকার প্রেথমর
েকারথভদন্টি ন্টিক প্রকমন? প্রেমথক মুিঃ ন্টিন েকার দৃন্টষ্ট্থকাণ প্রেথক প্রদখা প্রযথি পাথর যো- জাগন্টিক প্রেম,
ধ্যাত্ম প্রেম এবং ভগবৎ প্রেম।এর মথধ্য জাগন্টিক প্রেমথক প্রকন্ন কথরআ গথি ঈথিথছ মানব মথনর প্রেম  জীবন
ংাথরর ীাভুন্টম। দাম্পিয প্রেম, কামনা, বানা, অন্টক্ত, মাো, প্রমা এআ ব ন্টকছুআ ন্টঘথর রথেথছ জাগন্টিক
প্রেমথক অন্টবষ্ট্ কথর। পর ন্টদথক পরথমশ্বথরর াথে মানবাত্মার ন্টমথনর অকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্মজ্ঞান  ব্রহ্মস্বরূপ ঈপন্টি
করার জনয, ইশ্বথরর কাথছ ন্টনথজথক ঁথপ প্রদবার জনয, িার থঙ্গ ন্টমন্টি থে মথনর ক আচ্ছাথক পূণয করার
বানাে জন্ম প্রনে ঐশ্বন্টরক প্রেম বা ধ্যাত্ম প্রেম। অর মানব  ভগবাথনর ন্টমন্টি প্রেথমর ীাথেিথক প্রকন্ন কথর
গথি থি ভগবৎ প্রেম। বা বাহুয প্রয ভগবি প্রেথমর প্রেন্টমক বলযআ ভগবান েীকৃষ্ণ। এআ প্রেথম েীকৃষ্ণ 
েীরান্টধ্কার প্রেমজীবথনর ন্টবন্টচি ীারথর েন্টিচ্ছন্টব েন্টিফন্টি থে থি মানব জীবথন। দন্টেি  দন্টেিার ন্টবর,
ন্টমন, ন্টবথচ্ছদ, ন্টভার এআ ক ন্টকছুআ ভগবৎ প্রেথমর ংল যা বাস্তবান্টেি থে থি মানব জীবথনর োিযন্টক
গন্টিন্টচথি।
প্রেথমর একন্টি জাি ববন্টলষ্ট্য প্রযমন ন্টবথচ্ছদ, প্রবদনা, ন্টবর  ন্টমথনর িৃপ্ত অকাঙ্ক্ষা প্রিমনআ দন্টি প্রেন্টমক
মথনর মথধ্যকার ন্টবশ্বা, ন্টনঃস্বােয  থন্দ মুক্ত ভাথাবাার মথধ্য ন্টদথেআ প্রেথমর ােযক েকাল ঘথি। ন্টবথচ্ছদ
প্রেথক ন্টবর এবং ন্টবর প্রেথক ন্টমন এবং ব প্রলথ প্রআ ন্টমথনআ প্রেথমর চরম পন্টরনন্টি। নয ন্টদথক প্রেমথক
অবার দ ভাথগ ভাগ করা মীচীন নে বথআ মথন ে প্রন্টি - কাল্পন্টনক প্রেম  বাস্তব প্রেম। এআ প্রেম দআ
ধ্রথনর মনথক প্রকন্ন কথরআ বস্তুিঃ গথি থি েযাৎ ন্টলল্পী মন  কন্টব মন। থনক প্রেথি প্রদখা যাে প্রয কাল্পন্টনক
প্রেম বাস্তবথক স্পলয করথি পাথরনা-পাথরনা ন্টিক মূযােন করথি। িাআ এআ দআ ধ্রথনর প্রেথমর মথধ্য ঘথি যাে
ন্তরদ্বন্ধ েযাৎ কখথনা কখথনা মথনর ন্টভিথরর বিন্টর ো কাল্পন্টনক ভাবাা বা কল্পনা প্রৌন্দযয যখন প্রেথম
রূপান্তন্টরি ে িখন প্রকাথনা প্রকাথনা মে েথিা প্রআ প্রেম অকন্টস্মক ভাথব িযকার প্রেম ন্টাথব প্রযমন েকাল
পাে প্রিমনআ কখথনা কখথনা প্রআ প্রেম েকান্টলি ভাথব মথনর গথন েন্টণথকর অেে প্রনে এবং মথের প্ররাথি
প্রআ ভাথাাগা, ভাথাবাা ঈপন্টি গুথা অথস্ত অথস্ত মথনর বথচিন স্তথর চাপা পথি ান্টরথে যাে। প্রেথমর
ন্টবন্টভন্ন ন্টচি, িার পন্টরন্টধ্, পন্টরবযান্টপ্ত মানব মনথন ন্টভন্ন ন্টভন্ন নুভূন্টি দ্বারা মাোর জা ন্টবস্তার কথর। অর প্রখান
প্রেথকআ বিন্টর ে এথক পরথক কাথছ পাোর জনয বযাকুিা, পারস্পন্টরক ন্টনভযরিা  ন্ ভাথাবাা যা থনক
মে প্রেথমর পথের ন্তরাে থে দাঁিাে এবং প্রেথমর মথধ্য ন্টবভ্রান্টন্ত ৃন্টষ্ট্ কথর।
এবার প্রদখা যাক ন্টলল্পীমন  কন্টবমন ন্টাথব ন্টবশ্বকন্টব রবীন্ননাথের জীবথন প্রেথমর দালযন্টনক নুভূন্টিিা ন্টিক
প্রকমন?। কন্টবর প্রেম প্রচিনা কী ন্টিযআ মানুথর জীবনথবাথধ্র াথে মধ্ন্টমযিা বজাে প্ররথখথছ না ন্টক কন্টবর মথনর
প্রেমানুভূন্টি প্রকবন্ট কল্পনা েবা কল্পনা ন্টমন্টেি জাগন্টিক এবং ঐশ্বন্টরক প্রেথমর ন্টিোকাথপর বাস্তব প্রেমন্টচিন্টিথক
ূন্টচি করথছ?। েকৃিপথে রবীন্ন মথনাদলযথন প্রেথমর ন্টবন্টচিানুভূন্টি কিিা বাস্তব জীবনথক ছুঁথে যাে প্রিা এআ
পযযাথে ংথেথপ অথাচনা করা প্রযথি পাথর।
রবীন্ননাথের ভাাে ‚অত্মথেথমআ বযথাক ন্টেে ে িমলঃ‛। েযাৎ প্রয ক োনী বা োণীথদর মথধ্য
অত্মথেম োন্টরি েনা, প্রেথমর অথাথক যাথদর প্রদখা যােনা িারা প্রেথক োথকনা। প্রেথমর ভাথব বআ বযেয।
মস্ত জাগন্টিক ন্টস্ত্বি িখন ন্তঃারলূনয। িখন না প্রবাঝা যাে মানুথর অত্মমন্টমা, না জানা যাে জগথির কযান
ধ্ময, না প্রদখা যাে েকৃন্টির অনন্দরূপ, না ভাবা যাে ইশ্বথরর করুনাঘন মূন্টিয। এআ জনযআ রবীন্ন দলযথন প্রেমআ 
িথত্ত্বর িত্ত্ব। এর চাআথি বি অর ন্টকছু প্রনআ। কন্টবর মথি মানব মথনাদলযথন প্রেমআ িয, প্রেমআ ন্টলব, প্রেমআ ুন্দর।
অর এআ ন্টিধ্ারার ন্টমথনআ ৃষ্ট্ জগি ব্রহ্ম, যা কন্টবর কাথছ ইশ্বররূপ ন্তরাত্মা। ুন্দথরর াথে এআ ন্তরাত্মার
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রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের গানঃ প্ররামযান্টিন্টজম, কল্পনা  বাস্তব প্রেথমর ন্টিথবনীঙ্গথম মানবজীবথন প্রেথমর… প্রকৌস্তভ কমযকার

ন্টমথনআ কন্টবর প্রেমধ্ময স্বােযক।নযন্টদথক রবীন্ন জীবনীথি ন্টবন্টলষ্ট্ রবীন্ন জীবনীকার েী েভাি কুমার মুথখাপাধ্যাে
বথথছন- ‚প্রেমাদলয কন্টবর অবাথযর ম্পদ; িাঁার প্রেম ন্টনরাক্ত-ন্টকন্তু বনবযযন্টক্তক নথ-ন্টবথলথক প্রকন্ন কন্টরোআ
প্রিা থলথর থম্ভাগ। ন্টিন্টন যাাথক প্রেম ন্টনথবদন কন্টরোথছন প্র আথিথছ নারী- ন্টবথল নারী ঈপে মাি।
প্রখক অর বথথছন- ‚...রবীন্ননাথের প্রেম প্রকাথনান্টদনআ ন্টবথলথর মথধ্য প্রল অেে পাে নাআ। ন্টচরন্টদনআ
কন্টব ভাবান্টোন্টছথন, ন্টকন্তু অমরা প্রৌন্টকক ভাব আথি যাাথক প্রেম অখযা ন্টদআ-প্রআ প্রেণীর প্রেম িাঁাথক অবদ্ধ
কন্টরথি পাথর নাআ‛। এআ েথঙ্গ প্রখক কন্টবর একন্টি ঈন্টক্ত িুথ ধ্থরথছন প্রযখাথন কন্টব বথথছন- ‚ভাথাবাার
পূণযিা অন্টত্মক, প্র থচ্ছ মানুথর বযন্টক্তস্বরূথপর পরম েকাল’’... ‚বযন্টক্তন্টবথলথর মথধ্য পন্টরথমেথক পাো এবং
স্বীকার করাআ পন্টরথমেথক ীমার মন্টন্দথর জান্টগথে প্রিাার লন্টক্ত।... এআ বযন্টক্তগি প্রেথমর বান নারী’’। েভাি
কুমার মুথখাপাধ্যাে রবীন্ন প্রেথমর ববন্টলষ্ট্য ন্টনরুপণ করথি ন্টগথে বথথছন- ‚কন্টব প্রয প্রেথমর কো বন্টথিথছন
িাার রূপ”

প্রমৌমান্টছর মথিা অন্টম চান্টনা ভান্ডার ভন্টরবাথর
বথন্তথর বযেয কন্টরবাথর।..... .
পান্টখর মিন মন শুধ্ু ঈন্টিবার ুখ চাথ
ঈধ্া ঈৎাথ;
(মধ্ু- েবাী, ববলাখ ১৩৩২, পৃ ১০)
রবীন্ন প্রচিনাে প্রেথমর মূ ন্টভন্টত্ত  ধ্যাত্মথেম বা ইশ্বর প্রেম। ব্রহ্মানথন্দর রাস্বাদন াথভর অকাঙ্ক্ষাে,
এআ জগৎ ংার প্রেথক জীবন মুন্টক্তর পে নুন্াথন দা থচষ্ট্ কন্টবর ুন্দথরর রূপানুভূন্টি  ব্রথহ্মর স্বরূপ
ঈদ্ঘািথন প্রেম পন্টরনন্টি াভ কথরথছ ন্টিকআ ন্টকন্তু কন্টবর বযন্টক্ত জীবথন ভাথাবাার এবং ন্টনকি ন্টেেজনথক প্রপথে
ারাথনার প্রবদনা  বযোে মানন্টবক প্রেথমর ান্টন্নথধ্য প্রেথমর ুখ, দঃখ, অথবগ, অঘাি, একাকীি  মানন্টক
যন্ত্রণার েি এআ ক ন্টকছুর মথধ্য ন্টদথে প্রযমন প্রেথমর চরম নুভূন্টিগুথা েকাল প্রপথেথছ র প্রিমনআ কন্টবর
প্রেম প্রচিনার এক ন্টবস্তীণয জােগা জুথি বস্থান করথছ কন্টবর জীবনকাথর ন্টবন্টভন্ন মথের ভ্রমথন েকৃন্টি প্রৌন্দথযযর
মথধ্য মানব  েকৃন্টির ন্টমন্টি প্রেমানূভূন্টি। কন্টব একন্টদথক প্রযমন ভগবি প্রেমথক প্রকন্ন কথর ঈপন্টনথদর প্রেমিথত্ত্ব
জীবথন বাঁচার রদ  মুন্টক্তর পে খুঁথজ প্রপথেন্টছথন প্রিমনআ মানব  েকৃন্টিথক প্রেথমর এক বেথব ন্টমন্টি কথর
জীবথনর ন্টবন্টচি ন্টভজ্ঞিাে িাথক ঈপন্টি কথরথছন রথে রথে যা ফুথি ঈথিথছ িাঁর অপন ৃন্টষ্ট্র প্রৌন্দযযপূণয
ান্টিয, কাবয, নািক, ঈপনযা  বযপন্টর িার গাথন।
অমাথদর োিযন্টক জীবথন প্রেম একিা িযন্ত গুরুিপূণয ন্টবে। জীবথনর প্ররাজনামচার মথধ্য অমরা প্রকাথনা না
প্রকাথনা ভাথব প্রেমথক অঁকথি ধ্ন্টর। াধ্ারন প্রচাথখ প্রয প্রেমথক অমরা নুভব কন্টর বা েিযে কন্টর িা  নরনারীর পারস্পন্টরক প্রেম ভাবাা, এথক পথরর থঙ্গকার ন্টমন, িাথদর ন্তথরর ুখ দঃথখর পারস্পন্টরক অদান
েদান, ঈভেথক কাথছ পাো না পাোর অনন্দ, দঃখ, যন্ত্রণা বা দজন এথক পরথক ারানর প্রবদনা  বযকুিা।
প্রথেথি ঐশ্বন্টরক বা ধ্যাত্ম প্রেম এবং নানয ক ুন্দর দলযন ঈদ্ভুি প্রেম থপো মানন্টবক প্রেমআ েকি থে
থি ন্টধ্কির। এআ মানন্টবক প্রেম েযাৎ নারী পুরুথর প্রেম প্রেথকআ জন্ম প্রনে বকথলার প্রেম, প্রযৌবন প্রেম, দাম্পিয
প্রেম,  বাধ্যকয প্রেম। জীবথনর গন্টিপথে চার চারন্টি স্তথরর মথিা এআ মানন্টবক প্রেথমর চার ধ্রথনর স্তর নুভূি
ে। েন্টিন্টি প্রেথমর প্রেথি িার ন্টভন্ন ন্টভন্ন ববন্টলষ্ট্য বা চন্টরি প্রদখা যাে। মানুথর জীবথনর ন্টভজ্ঞিা  বে যিআ
বািথি োথক প্রেথমর চন্টরিিা বদাে িার থঙ্গ ামিয প্ররথখ। পন্টরনি প্রেথক িথম পন্টরনন্টির ন্টদথক এন্টগথে
চথ প্রআ প্রেম। থনক মে দন্টি মথনর প্রবাঝা না প্রবাঝা, থন্দ, ন্টবশ্বা, স্বােযপরিার স্বীকার থে অথা
অঁধ্ান্টরর মথিা এক মে এআ প্রেথমর পে রুদ্ধ থে যাে। িখন দন্টি মথনর মথধ্য বিন্টর ে দূরি, িালা,
বাদ। অর এআ বযেয প্রেথমর িালা  বাদ প্রেথকআ মথনর জানাা বন্ কথর জন্ম প্রনে অত্মনন,
অত্মিযার মানন্টকিা। থনক মে প্রদখা যাে প্রয প্রেথমর নাথম িকাথনার েন্টিথলাধ্ ন্টনথি একজন অর
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একজথনর েন্টি েন্টিন্টংা পরােন থে থি। ঘথি যাে মৃিুয বা ধ্যথণর মথিা রক্তাক্ত ন্টনমযম পালন্টবক ঘিনা।
অবার থনক প্রেথি প্রদখা যাে প্রয প্রেথমর ন্টবথচ্ছদথক দ পেআ প্রমথন ন্টনথে িাথক ভুথি প্রচষ্ট্া কথর জীবথনর বান্টক
পে িারা ন্টনথজরা ন্টনথজথদর মথিা কথর এন্টগথে চথ বা প্রকঈ প্রআ ন্টবথচ্ছথদর বযক্ত প্রবদনাথক ন্টনথজর মথধ্য
প্রচথপ প্ররথখআ িার ন্টবপরীথি োকা ান্টরথে যাো ভাথাবাার মানুন্টির জনয ন্টনথজথক ন্টিথ ন্টিথ প্রল কথর
প্রদে। অথ মানু প্রয প্রেমথক েেম প্রেথক প্র অঁকথি ধ্থর প্রআ প্রেমথকআ প্র জীবথনর প্রল োন্ত পযযন্ত মান
ছথন্দ এন্টগথে ন্টনথে প্রযথি চাে। ন্টকন্তু প্র বুঝথি পাথরনা প্রয জীবথনর গন্টিপে বমে মৃণ েনা। িাআ জীবথনর
নানা িা পিার মথধ্য ন্টদথে প্রেথমর মথধ্য ভাঙা গিার প্রখা চথ। িাআ েুদ্র েুদ্র িুচ্ছ ঘিনাথক এথক পথর না
মান্টনথে প্রনোর ফথ প্রআ ক ঘিনা প্রেথক একিা বৃৎ অকাথরর প্রেম ম্পন্টকযি মানন্টক অঘাি ঘথি যাে যা
প্র য করথি পাথরনা অর িখনআ িার মথন বিন্টর ে ােিা  প্রবঁথচ না োকার ঈপব্বন্টধ্। কাথছর মানুন্টির
ভাব  ন্টস্ত্বিীন ত্ত্বাথক প্র প্রমথন প্রমথন ন্টনথি পাথরনা। অর িাআ প্র ন্টধ্ান্ত প্রনে ন্টচরমুন্টক্তর পেযািী থে এআ
জগথির ক মাোর বন্ন প্রেথক ন্টনথজথক মুক্ত কথর চথ প্রযথি।
মানুথর মন  বাস্তব জীবথনর েন্টিফন। জীবথনর ক অনন্দ, দঃখ, প্রবদনা, কষ্ট্ িার মথনর অেনাে ধ্রা
প্রদে। অর এআ মনথক েভান্টবি কথর প্রয বস্তুন্টি প্রন্টি  ঙ্গীথির কো  ুর। কো  ু থরর মাোবী প্ররাথি মানব
মথন বিন্টর ে এক ন্টবন্টচি নুভূন্টি। িখন প্র ন্টনথজথক ন্টনথজ ঈপন্টি করথি পাথর। িার ন্তরথক নািা প্রদে
গাথনর কো  ুথরর মধ্যকার দলযনথবাধ্। ন্টবন্টভন্ন ঘিনার ছাোে যখন প্রকাথনা গান ৃন্টষ্ট্ ে িখন প্রআ গাথনর
মধ্যকার ন্টবে বস্তু বলযআ মানুথর জীবথনর প্রকাথনা না প্রকাথনা এক ন্টবথল মুূিযথক অেে কথরআ কো  ুথরর
মাধ্যথম েকাল পাে। প্রআ গানআ মথনর অেনাে জীবথনর ঘথি যাো ঘিনার স্মৃন্টি  েন্টিচ্ছন্টবথক িুথ ধ্থর এবং
মনথক পে খুঁথজ প্রদে গন্টিলী জীবথনর পে চার পে েদলযক ন্টাথব। িাআ গান প্রযমন প্রচাথখর জথর
শ্রুবনযাথবথগ মানব মথনর ক দঃখকষ্ট্, অঘাি, প্রবদনা  যন্ত্রণাথক ধ্ুথে মুথছ নিুন কথর জীবথন বাঁচথি
প্রলখাে প্রিমনআ জীবথনর প্রকাথনা এক ুন্দর মুূিযথক কল্পনার মাোে অন্টবষ্ট্ কথর ঈদাী মনথক প্রিথন ন্টনথে যাে
ুদূথরর ন্টপোী কথর। অর িাআ এআ প্রেথি বা বাহুয প্রয ারা ন্টবথশ্বর ক ঙ্গীি রটাদাথদর মথধ্য েি প্রকব
রবীন্ননাথের রন্টচি গানআ পাথর মানব মন, প্রোিা মথনর ক ভাবনা  নুভূন্টি িা প্র প্রেমআ প্রাক বা প্রয প্রকাথনা
ভা মন্দ, য ন্টবাদ,অনন্দ প্রবদনা যাআ প্রাক না প্রকন প্রআ ব ন্টকছুথক জীবথনর ধ্যাথে েন্টিন্টি মুূথিয বা েথন
িার গাথনর কো  ুথরর প্রমামে মাোবী অকযথণ জীবথনর না পাো, ারাথনা ক ন্টকছুথক প্রযমন নিুন কথর
পাবার েো জাগাে প্রিমনআ ন্টচরকাীন ান্টরথে যাো কাথছর মানুথর প্রেম, ভাবাা, অন্টক্ত, মাো, প্রমা,
ন্টবশ্বা এআ ব ন্টকছুথক পাো বা প্রপথে ারাথনার মথধ্য ন্টদ থে জীবনথক মথনর কাথছ প্রবঁথচ োকার  দৃঢ় ভাথব
এন্টগথে ন্টনথে যাোর মানন্টক লন্টক্ত  ব েদান কথর।
ঈপন্টনথদর মথন্ত্র  ধ্ারাে ন্টবশ্বাী রবীন্ননাে একন্টদথক প্রযমন ঈপন্টি করথিন প্রয ন্টনরাক্ত, বযিযাগী,
প্রভাগীন, কামনা বানাীন ববরাগয ন্টচত্ত ন্টনথে জীবথনর পে চথ িথবআ জীবনাথন্ত পরমগন্টি  পরম মুন্টক্তোেযী
ো যাে প্রিমনআ কন্টব িাঁর অন্টল বছথরর বযন্টক্ত জীবথনর ন্টবন্টচি ন্টভজ্ঞিার িথমাত্তরথন কখন কখন মথন
কথরথছন প্রয প্রভাগীন, প্রেমীন, অন্টক্তীন বযস্ব জীবথন মুন্টক্তর স্বাদ পাো ম্ভব নে। ক জাগন্টিক মাোর
বন্থন অবদ্ধ না থ পরম মুন্টক্তর স্বাদ মানু অস্বাদন করি পাথরনা িাআ কন্টব বথথছন‛ ববরাগয াধ্থন মুন্টক্ত প্র
অমার নে......ংখয বন্ন মাথঝ মানন্দমে ন্টভব মুন্টক্তর স্বাদ‛। জীবথনর ক েন্টিকূিা, দঃখ, যন্ত্রণার
েন্টিন্টনেি নুেথবথল ন্টবধ্বস্ত  জজযন্টরি কন্টব অঁকথি ধ্থরন্টছথন প্রেমথক। যন্টদ ন্টনঃথন্দথ প্রআ প্রেম প্রকাো
বদন্টবক অবার প্রকাো মানন্টবক ন্টমথনর নুথঙ্গ োন্টরি থেথছ। অবার েকৃন্টি ধ্রা ন্টদথেথছ কন্টবর কাথছ িার
মথনর কো প্রলানার ঙ্গী বা ন্টঙ্গনী থে। েকৃন্টির পার প্রৌন্দথযযর মাোমেী রূপথক মানবথদথর বেথবর াথে
কল্পনা কথর প্রআ কাল্পন্টনক প্রেমথক প্রযমন িাঁর মথনর দোথর স্থােী অন ন্টদথেথছন প্রিমন্টনআ কন্টবর মথনর গথন
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ঈৎান্টরি কল্পনার প্রেেীথক বথাকন কথরথছন যার প্রকাথনা বাস্তব বেব  ন্টস্ত্বত্ত্ব না োকথ িাঁর গাথন,
গথল্প, কন্টবিাে িার রূপ প্রৌন্দযযথক ফুন্টিথে িুথথছন নর-নারীর োন বেথবর থঙ্গ ামিয  াদৃলয প্ররথখ।
এখাথনআ প্রবাধ্ ে রবীন্ননাথের মথনাদলযথন poetic justice এ কল্পনা  বাস্তব ন্টমথন্টমথল একাকার থে
প্রগথছ, বলযআ যার মূ নুঙ্গ  প্রেম।
রবীন্ননাথের বহু লাখান্টেি ৃন্টষ্ট্র ন্টভন্ন ধ্ারার ম্পদ ভাণ্ডাথরর এক ন্টবস্তীণয ংল জুথি েন্টিভাি থেথছ
রবীন্নগান। এআ গান প্রয ভারিীে নানয ঙ্গীি এমনন্টক ন্টবশ্ব ংগীথির ক ধ্ারা প্রেথক এক নযমািার ববন্টলথষ্ট্য
স্বকীেিা বজাে প্ররথখ মুজ্জ্ব থেথছ এ ন্টবথে থন্দথর প্রকাথনা বকাল প্রনআ। এর কারন স্বরূপ বা যাে প্রয
িাঁর গাথনর ুথর ন্টবন্টভন্ন রাগ রান্টগণী িো ন্টভন্ন ন্টভন্ন স্বথরর ন্টমেন  ংথযাজন এবং িার াথে গাথনর কোর
ন্তন্টনযন্টি দলযনথবাধ্ যা মগ্র ন্টবশ্ববাীর মথনর প্রভিরকার ন্টবন্টচি নুভূন্টিথক জ  াবী ছথন্দর নযাে েকাল
করথি মেয থেথছ। মানু যন্টদ িার মথনর অথবগ  নুভুন্টিথক িার ন্টবপরীথি োকা প্রকাথনা মানুথক েকাল
করথি েম ে িাথ প্রথেথি বা বাহুয প্রয কন্টবর গাথনর মাোবী ুথরর জাদথি মানুথর মথনর ক
ভারািান্ত, ক কুোলা প্রকথি যাে। প্রআ গাথনর কো মানু ঈপন্টি কথর ন্টনথজর কাথছ ন্টনথজথক দাঁি করােঈদ্ঘািন কথর িার অত্মপন্টরচেথক, ন্টবথেণ কথর িার ন্টবথবক প্রচিনাথক।
রবীন্ন গাথনর ন্টবন্টভন্ন ধ্ারাে প্রদখা যাে প্রয ক জাগন্টিক ঈপাদান েযাৎ মানব, েকৃন্টি, ন্টদন-রান্টি, অথা
অঁধ্ার,ুন্দর ুন্দর, ন্টবর ন্টবথচ্ছদ, ুখ দঃখ, অনন্দ ন্টবাদ আিযান্টদ ক ন্টকছুর এক ামানয দালযন্টনক
প্রমবন্ন ঘথিথছ। কন্টবর গাথন একন্টদথক প্রযমন ুন্দর ন্টফথর এথথছ বার বার প্রিমন্টন প্রআ ুন্দথরর েকাল ঘথিথছ
কখথনা ইশ্বথরর ঈপন্টিথি অবার বা কখথনা প্রআ ুন্দর কন্টবর নুভূন্টিথি ধ্রা ন্টদথেথছ ন্টবশ্বজনীন প্রেমস্বরূথপ।
রবীন্নঙ্গীথির গীিরান্টলমাা একূথি গ্রন্টেি থেথছ গীিন্টবিান নামক ঙ্গীি গ্রথন্থ প্রযখাথন কন্টব
ন্টনিযজগথির ক মুূথিযর ভাবরূপথক বযক্ত কথরথছন ছেন্টি ুন্টবনস্থ পযযাথের গীিমান্টকাে। পূজা, েকৃন্টি,
স্বথদল, ন্টবন্টচি, অনুষ্ঠান্টনক বযিীি প্রয পযযােন্টিথক কন্টব মগ্র মানব  ইশ্বর নুভূন্টির অথবগ, ভাথাবাা, ন্টবর,
ন্টমনথক িার ন্তরদলযথনর ভাবধ্ারাে েন্টিফন্টি কথরথছন প্রআ পযযােন্টি  প্রেম।
প্রেম পযযাথের গানগুন্টর ন্টদথক দৃন্টষ্ট্পাি করথ প্রদখা যাে প্রয এআ পযযাথের গানগুন্টথক প্রয শুধ্ুআ কন্টব মানবাত্মা
 প্রদবাত্মার মধ্যকার প্রেমথক িার গাথনর অথাথক েষ্ফুন্টিি কথরথছন িাআ-আ নে, প্রখাথন এক ুন্টবলা ংল
জশুথি বস্থান করথছ েকৃন্টির নুঙ্গ। অমাথদর বাস্তব জীবথনর ভাবাার নুভূন্টি প্রযমন ন্টবন্টচি প্রিমনআ প্রআ
ন্টবন্টচথির রূপ ধ্থর প্রেথমর েকাল ে ন্টভন্নির ভাথব। অর প্রআ ন্টভন্নিার মথধ্য েকৃন্টির ছে ঋিুর প্রৌন্দথযয 
ববন্টচথির স্বকীেিাে মুজ্জ। িার রূপ, র, গথন্র ন্টবন্টচি েকাল  নুভূন্টি অমাথদর জীবথনর ুখ, দঃখ ন্টবর
ন্টমনথক প্রকাথনা না প্রকাথনা ভাথব িরান্টিি কথর র। বথন্তর বুজ নবীন েকৃন্টি প্রযমন মানব মথন চঞ্চিা 
ঈদযমিার েমিা ঈথদ্রক কথর প্রযৌবথনর পদধ্বন্টনথি ক জিাথক ন্টিিম কথর িাথক ন্টপছথন প্রফথ অগামীর
ডাথক জীবনথক এন্টগথে ন্টনথে যাোর ািছান্টন প্রদে প্রিমন্টন বযার ঘনান্কার বাদ ন্টনলীথে মন ন্টবরথ ভারািান্ত
ে। ন্টমন ন্টবথচ্ছথদর বযক্ত প্রবদনাে ন্টববান্টগ মন ান্টরথে যাে কাথা প্রমথঘর মাঝখাথন। এমন ভাথবআ লরথির
ম অথাে ঈৎথবর নূিন বাণী, নী অকাথল াদা প্রমথঘর প্রভা অর কালবথনর থমাঘ প্রৌন্দথযয মানব মন
ে ঈদাী ন্টকংবা লীথির রুেমে েকৃন্টির াাকাথর প্রকাো বা জীবথনর ক ন্টকছু ান্টরথে প্রফা,ক প্রখা
প্রল কথর বাধ্যযকয ভরা জীবথনর লূনযিা ন্টনথে জাগন্টিক মাো িযাগ কথর চথে্ যাোর আঙ্গীি বন কথর- প্রযন
জীবথন ন্টকছুআ পাো না-প্রদো না ন্টকছুআ। অর এআ ক নুভূন্টির ূক্ষ্ম েকাল, েকৃন্টি  প্রেথমর নুথঙ্গ
কন্টবর প্রেম পযযাথের গানগুন্টর মথধ্য এমনভাথব জন্টিথে অথছ যা অমাথদর োিযন্টক জশীবথনর প্রেথমর এক একিা
মুূিযথক থজআ স্পলয কথর মথনর অেনাে িার বানী  ুথরর প্ররখা ন্টচথরআ দাগ প্রকথি প্রদে বীািথম প্রয
দাগ থজ ন্টবন্টন েনা। এআ েথঙ্গ বা বাহুয প্রয ন্টবথদন্টল কন্টব JOHN KEATS এর প্রখা একন্টি কন্টবিা
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রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের গানঃ প্ররামযান্টিন্টজম, কল্পনা  বাস্তব প্রেথমর ন্টিথবনীঙ্গথম মানবজীবথন প্রেথমর… প্রকৌস্তভ কমযকার

THE HUMAN SEASONS এ কন্টব েকৃন্টির চার ঋিু যো গ্রীষ্ম, লরৎ, লীি  বথন্তর াথে মানব জীবথনর

চারন্টি ধ্যাে েযাৎ বললব, বকথলার, প্রযৌবন এবং বাধ্যযথকযর জীবনধ্ারাথক বনযনা কথরথছন মাি। অর অমাথদর
কন্টব ক েকৃন্টির ক প্রৌন্দযযথক একূথি প্রেথমর ববন্টচিমে নুভূন্টির মাাে গ্রন্টেি কথরথছন। িাআ এখাথনআ
পাশ্চািয কন্টবথদর প্রেথক বাঙ্গাী  ভারিীে কন্টব ন্টাথব রবীন্ননাে যোযেআ ননযিা  স্বকীেিার দাবী রাথখ প্র
ন্টবথে প্রকান থন্দথর বকাল প্রনআ।
প্রেম প্রযমন িয প্রিমনআ প্রেথমর ঈদ্ঘািন  িার েকাথলর রূপন্টি ন্টবন্টচি। অর িাআ এআ েবন্ন্টির ন্টদ্বিীে
পযযাথে অমরা রবীন্ননাথের প্রেথমর গানগুন্টর মথধ্য ঐশ্বন্টরক প্রেথমর পালাপান্টল মানবজীবথন প্রেথমর মনস্ত্বান্টত্ত্বক
ন্টদকন্টি মূিঃ মানব মানবীর প্রেথমর গভীর দলযথনর Identity িাথক একবার এআ পথবয খুথজ প্রদখার প্রচষ্ট্া করব।
মানবমথন যখন েেম প্রেমানুভুন্টির ঞ্চার ে িখন িার মথধ্য এক ুন্দরথক ঈপন্টি করার অকাঙ্খা বিন্টর
ে। পরস্পরথক কাথছ পাোর এথক পথরর পর ন্টনভযরলী থে জীবথনর পে চার এক নাস্বান্টদি অকাঙ্খা
ঈপি ে। কন্টব রন্টচি ন্টিক এমনআ একন্টি প্রেম পযযাথের গান “ভাথবথ খী ন্টনভৃি যিথন”। ামন্টগ্রক ভাথব
গানন্টির দালযন্টনক ন্টদকিা ন্টবথেণ করথ প্রদখা যাে প্রয গানন্টির ম্পূণযিাআ জুথি রথেথছ পরস্পর দন্টি মথনর
একাথে জীবথনর পে চা, ন্টবথচ্ছদীন িুি বন্থনর েন্টিশ্রুন্টি-“ধ্ন্টরো রান্টখথো প্রাাথগ অদথর অমার মুখর
পান্টখ প্রিামার োাদ োঙ্গথন‛।
নযন্টদথক প্রেথমর মথধ্য অর এক ধ্রথনর াদৃলয প্রদখা যাে যা ন্টনিান্তআ ঐশ্বন্টরক  মানন্টবক ঈভে প্রেথমর
প্রেথিআ মান ভাথব েথযাজয প্রন্টি প্রা-প্রেম ন্টনথবদথনর পরবিযী না পাো ািাে যখন মন ন্টবহ্ব  কাির
থে থি, যখন মথনর মথধ্য বন্নিা গ্রা কথর িখন প্রআ মুহুথিযর ছন্টব ফুথি ঈথিথছ কন্টবর অর একন্টি গাথন“অমার পরান থে ন্টক প্রখা প্রখাথব”- গানন্টিথি কানািা রাথগর গম্ভীর ুথর প্রআ প্রবদনার ছাো েকান্টলি থেথছ
কারন কন্টবর কাথছ প্রিা িার ন্টেে বা ন্টেো একন্টদথক স্বেং ইশ্বর এবং অর একন্টদথক ইশ্বর রূপ মানব মানবী যা
অমাথদর বাস্তব প্রেম ধ্থমযর ন্টমন াধ্থনর ববন্টলষ্ট্যথক িুথ ধ্থরথছ। ন্তরাত্মা  জীবাত্মাথক কন্টব নর নারীর
বেব রূপ কল্পনাথক িুনা কথর িাথদর পরস্পরথক না পাোর প্রবদনাথক দন্টি ত্তার মথধ্য ন্টদথে িুথ
ধ্থরথছন।
প্রেম প্রযমন বাস্তব প্রিমন্টন প্রেম  ুন্দথরর কল্পনা। িাআ প্রআ না প্রদখা ুন্দরথক মথন মথন ন্টবন্টচি নুভূন্টির
দ্বারা িাথক প্রেমাথন বাথনার ভাবনাআ েকান্টলি থেথছ “প্র খা বারিা প্রপথেন্টছ মথন মথন” গানন্টিথি প্রযখাথন
কন্টব িার ুন্দরথক “এথছ থদখা বন্ু‛ বথ থবাধ্ন কথরথছন। িার স্বরূপ প্রদখার কামনাে কন্টব মন অকু।
ন্টিক এমনিাআ ে অমাথদর বাস্তব জীবথন। যখন অমরা প্রকান কাথছর মানুথক মথন মথন পাোর কামনা বানা
কন্টর, িাঁথক েিযে না কথরআ িার রূপ কল্পনাে এক ুদলযন প্রেমমে রূপ ন্টিি ে অমাথদর ন্টচথত্ত।
প্রেম অমাথদর জীবথনর ন্টবশুদ্ধ কল্পকো নে “ এআ জীবথন প্রেম বাস্তন্টবকআ িয। ন্টকন্তু েশ্ন  প্রকান প্রেম
অমাথদর principal? মথনর ন্টনম্নিথ প্রয প্রেম রথেথছ প্রআ প্রেম েযাৎ দন্টি মন  হৃদথের পরস্পর কাথছ অার
িান্টগথদ মাো, প্রমা, কামনা, বানা, অন্টক্ত, প্রভাগ? না ন্টক প্রয প্রেম ঈচ্চপেগি াধ্ন মাথগয ন্টনথে যাে েযাৎ
ভগবান পরথমশ্বথরর কাথছ ন্টনথজথক মপযন কথর িাথক কাথছ পাো, িার দলযন াথভ ন্তরাত্মার মুন্টক্তাধ্ন করার
েথচষ্ট্াে িার পদোথন্ত ক ন্টকছুথক বনথবদয ন্টদথে জীবথনর মুন্টক্তগামী পেথক নুন্ান করা?
এআ জগথি প্রমা প্রেথকআ রন্টি, রন্টি প্রেথক েীন্টি, েীন্টি প্রেথক প্রেম এবং প্রেম প্রেথকআ বয জগৎ প্রেমভাথরর
অনথন্দ ঈদথবন্টি থেথছ। িাথ ন্টক কন্টব ন্টনছকআ মানব মানবীর প্রেমধ্থময ইশ্বর প্রেমথক েন্টিন্টষ্ঠি কথরথছন? না
ন্টক এর ন্টবপরীিিা ঘথিথছ?। ুিরাং প্রেথম অন্টবষ্ট্ ো প্রেথক প্রেথমর চরম পন্টরণন্টি পযযন্ত ক প্রেিআ
রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের প্রেথমর গাথন পন্টরপুষ্ট্  পন্টরবযপ্ত।
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এথক পথরর প্রেথম যখন ন্টনথজরথদর অবদ্ধ কথর োথক িখন দন্টি মন থনক মে পরস্পরথক বুঝথি
পাথরনা েবা অথগ প্রেথক জাথননা। ন্টকন্তু েথিযথকআ ন্টনথজর স্বরূপথক ঈপন্টি কথর অর িাআ একজন ন্টমেযা
বান্টযক প্রেথমর প্রমাথ পরজথনর মথনর কাথছ ধ্রা ন্টদথ পরজন েি বুঝথি পাথর প্রয প্র ভু মানুথক
ভাথবথথছ- প্রখাথন ন্তথরর প্রেম প্রনআ অথছ শুধ্ু রূপজ প্রমা অর িাআ প্রআ ভাথাবাার পন্টরণন্টি েকৃি
প্রেন্টমকমন বুঝথি পাথর এবং িার ন্টবপরীথি োকা মানুন্টির কাথছ বািযা প্রেরণ কথর কন্টবর গাথনর ভাাে বথ
থি”

‚জান্টন জান্টন িুন্টম এথছ এ পথে মথনর ভুথ......িাআ প্রাক িথব িাআ প্রাক দ্বার ন্টদথম খুথ‛।।
গানন্টিথি এমনআ এক ম্পূনয বাস্তব প্রেমন্টচি ধ্রা ন্টদথেথছ। এখাথনআ প্রেথমর স্বােযকিা কারণ প্রেম কখথনা
বে, ন্টঙ্গ, জান্টিথভদ বনয ন্টকছুআ মাথননা। প্রেম শুধ্ু খুঁথজ প্রনে িাঁর মথনর গভীথর ুন্টকথে োকা ুন্দথরর
রূপানুভূন্টিথক। প্রেথম অক্ত এবং অন্টবষ্ট্ থে প্রেম বন্থন ধ্রা প্রদবার থনক গানআ অমরা রবীন্ননাথের প্রেম
পযযাথের গাথন পাআ িার মথধ্য কথেকন্টি ঈথেখথযাগয -১। অন্টম ন্টনন্টলন্টদন প্রিামাে ভাথাবান্ট
২। প্রেথমর ফাঁদ পািা ভুবথন
৩। প্রিামার প্রগাপন কোন্টি খী প্ররথখানা মথন
৪। অমার নেন প্রিামার নেন িথ মথনর কো প্রখাঁথজ
এথিা প্রগ প্রেথমর েকাল ংিান্ত কন্টবর দলযনথবাধ্। ন্টকন্তু এআ প্রেমআ যখন দন্টি মথনর মথধ্য দূরি বিন্টর কথরৃন্টষ্ট্ কথর েি িখন প্রআ দূরি প্রেথকআ ৃন্টষ্ট্ ে ভাঙ্গন। অর প্রআ ভাঙ্গন প্রেথকআ ঘথি ন্টবথচ্ছদ এবং িার পন্টরনন্টি
স্বরূপ বথলথ বিন্টর ে মানব প্রেন্টমক মথন ন্টবর,ভারািান্ত ন্টবাদগ্রস্থ িালা। ন্টকন্তু প্রকন দন্টি মথনর মথধ্য প্রেথম
দূরি অথ? িার ঈত্তরস্বরূপ বা প্রযথিআ পাথর প্রয “ এথক পথরর েন্টি ন্টবশ্বা, মানন্টবক ন্টমথনর িৃপ্ত
কামনার ফিা, মানন্টক দ্বন্ধ, পরস্পথরর েকান্টলি েবা বযক্ত না বা কো যা এথক পরথক বুথঝ মথনর
ভারথক ভাগ কথর প্রনোর পে বিন্টর কথর। প্রেথম দূরি ৃন্টষ্ট্র এআ ক ধ্ারনা প্রকব মানবথেথমর প্রেথিআ শুধ্ু
নে, এআ ধ্ারনা বদন্টবক  ধ্যাত্ম প্রেম দূরিথক মান ভাথব িরান্টিি কথর।
কন্টব িার প্রেম পযযাথের বহু গাথন প্রেথমর প্রনন্টিবাচক ন্টদকগুন্টর এমনআ ন্টবন্টচি ঘিনা  নুভুন্টিথক েকাল
কথরথছন নাোথ প্রযমন- ‚অমার জ্বথন্টন অথা ন্কাথর‛, ‚লান্টন্ত অজ ান এ ন্টক দন জ্বাা‛, ‚মথন কী
ন্টদ্বধ্া প্ররথখ প্রগথ চথ‛, ‚মথন রথে প্রগ মথনর কো‛, ‚বি প্রবদনার মথিা প্রবথজছ‛ আিযান্টদ গান। এআ ক
গাথনআ মথনর গভীর প্রবদনা, মমযান্টন্তক বাদ, কাথছ প্রপথে িাথক ারাথনার বযোর বাস্তব ছন্টবিা স্বচ্ছ থে ফুথি
ঈথিথছ। এমনআ অর প্রবল ন্টকছু গান প্রযগুন্ট ন্টবর  ন্টবথচ্ছদথক প্রেথমর পিভুন্টমথি গভীর ভাথব মূিয কথর
িুথথছ”
১। এথিা প্রখা নে প্রখা নে
২। ন্টদব রজনী অন্টম প্রযন কার
৩। প্র প্রয পাথল এথ বথন্টছ িবু জান্টগন্টন
৪। ভাথাথবথ যন্টদ ুখ নান্ট
৫। প্রক কাথরা মন বুথঝ না
প্রেথমর অর একন্টি ন্টদক থচ্ছ ন্টনঃংলে ন্টনভযরিা। েযাৎ দন্টি মথনর থিাচ বাথন প্রেথমর ােযক ঈপন্টি।
িারআ ছাো পথিথছ কন্টবর ন্টনম্নন্টন্টখি অর কথেকন্টি প্রেথমর গাথন”
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১। অন্টম অলাে অলাে োন্টক
২। অমার ন্টনন্টখ ভুবন ারাথম অন্টম প্রয
প্রেথমর গভীর রােনথক ঈপন্টি করার মথধ্য প্রয ন্টবন্টচি ন্টভজ্ঞিা বিন্টর ে প্রআ ন্টভজ্ঞিা থনক প্রেথিআ
মানব মথনর অত্মত্তাথক েশ্ন কথর প্রয প্রেথমর বন্থন ধ্রা প্রদো ন্টক ভু? প্রেথমর প্রমাথ প্রেথমর প্রখাে না প্রমথি
অন্টক্তীনিাে জীবন কািাথ ন্টক প্রেম ঘন্টিি দঃখ ন্টবথচ্ছদ যন্ত্রণা প্রেথক মুন্টক্ত াভ করা যাে? অর এআ েথশ্নর
মথধ্যআ অমাথদর ধ্মযগ্রন্থ প্রবথদর প্রলাংল ঈপন্টনদ ভাবনার াথে বাস্তব প্রেম ভাবনার এক চরম দ্বন্ধ বিন্টর ে
মানব মথন কারন ঈপন্টনদ বথ ন্টনরাক্ত, ন্টনস্কাম, প্রভাগীন, স্বােযগন্ লূনয থে জীবন কািাথ িথবআ জীবথন
মুন্টক্তর পে নুন্ান করা যাে, ব্রহ্মানথন্দর স্বাদাস্বাদন করা যাে। নযন্টদথক প্রবৌদ্ধ ভাবনা ন্টকন্তু নয কো বথ।
প্রখাথন মানব মথনর প্রেম, িযাগ, কযান  বমিীর মথধ্যআ জীবথনর ইশ্বর  মুন্টক্তাভ ম্ভব ে। যাআথাক এমনআ
ন্টকছু অত্ম ঈপন্টি কন্টবর প্রেথমর গাথনর মথধ্য ন্টচরন্তন থে ফুথি ঈথিথছ”
১। ভূ কথরন্টছনু ভূ প্রভথঙথছ
২। নীরথব োন্টক খী  িুআ নীরথব োন্টক
৩। খা অপন মন ন্টনথে কাঁন্টদথে মন্টর
৪। না না ভূ প্রকাথরা না প্রগা ভূ প্রকাথরা না
একন্টদথক যখন প্রেথমর মথধ্যকার ন্টবাদ, ন্টবথচ্ছদ, প্রবদনাথক কন্টব িুথ ধ্থরথছন িাঁর গাথনর কোে প্রিমনআ
থনক গান অথছ প্রযখাথন ন্টবর ন্টবথচ্ছথদর বাঁন্টলর ুর ন্টমথনর দূি থে বাথজ”
১। ন্টবর মধ্ুর  অন্টজ মধ্ুরাথি
২। বথন এমন ফু ফুথিথছ মান কথর োকা অজ ন্টক াথজ
৩। দঃথখর যজ্ঞ ন জ্বথন জথন্ম প্রয প্রেম
প্রেথমর মথধ্য ন্টবথচ্ছদ প্রযমন িয প্রিমনআ প্রআ ন্টবথচ্ছদ থনক প্রেথিআ মান ন্টভমাথনর ঙ্ঘাথি ৃষ্ট্। প্রেথমর
মথধ্য ন্টবথচ্ছদ থ পরবিযী পযযাথে প্রআ প্রেথম ন্টমন ম্ভব। অর এআ ন্টমন ন্টবথচ্ছথদর মধ্যবিযী মেিা 
ন্টবর। ন্টকন্তু প্রেথমর মথধ্য যখন দন্টি মথনর ম্পুনয ছািাছান্টি থে যাে িখন প্রআ ছািাছান্টি প্রেথক এথক পরথক
প্রছথি চথ যাোর একিা মানন্টকিা বিন্টর ে িা প্র মথনর মানুন্টিথক প্রছথি ন্টচরকাীন চথ যাো থি পাথর
েবা থি পাথর ন্টনথজথক এআ জীবথনর বন্ন প্রেথক ন্টচরমুন্টক্ত ন্টদথে ক মাো, ক দঃথখর ন্টবথাপাধ্ন
করা। এআ চথ যাোর মথধ্য ন্টদথে ন্টচরন্তন ে প্রেম। স্মৃন্টির োথর শ্রুজথর রন্টঙন ঈপকরথণ স্মরণীে থে
োথক প্রআ প্রেম।এথেথি একবার ভাবা যাক মৃিুযপে যািী আংথরজ কন্টব John Keats এর প্রআ প্রবদনািুর
ঈচ্চারণ- ‚ধ্ন্টরিীর ুখথমা একন্টদন প্রল থে যাথব, প্রন্টদন অন্টম োকব না, ন্টখব না প্রখা, অকাথল প্রেথমর
ঈচ্চ েিীক প্রমঘ প্রভথ যাথব, অন্টম িখন িাথদর ান্ট কান্নার মাোবী স্পলয না ন্টদথে ভাবনার অথাছাোমে ন্টচি
প্রখাে ধ্থর রাখব না‛।
ন্টিক এমন ভাথবআ এআ ন্টবদাে বযো, এআ স্মৃন্টি ভারািুর প্রবদনা, দন্টি মথনর প্রেথক থর ন্টগথে এআ ন্টবথশ্বর ক
মাোর অবরণ ন্টছন্ন কথর চথ যাোর াাকার রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের বহু গাথন ধ্বন্টনি থেথছ করুন ুথর।
িারআ কথেকিা প্রেথমর গাথনর দালযন্টনক ন্টনদলযন ”
১। িবু মথন প্ররথখা যন্টদ দূথর যাআ চথ
২। প্রিার োথনর র প্রিা শুন্টকথে প্রগ
৩। স্বপন প্রদাঁথ ন্টছনু ন্টক প্রমাথ
৪। যাবার প্রবা প্রল কোন্টি যা বথ
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৫। অমার োথণর পথর চথ প্রগ প্রক
ঈপন্টরঈক্ত অথাচনা প্রেথক মানব জীবথনর মথধ্য প্রয বাস্তব প্রেম প্রচিনা, প্রেমথবাধ্, প্রেথমর নানা রূপ ববন্টলষ্ট্য
েকি থে ঈথিথছ প্রগুন্টর াথে রবীন্ননাথের মথনাদলযথন প্রেথমর ঈত্তরণ এবং প্রআ প্রেম দলযনথক িাঁর রন্টচি
প্রেথমর গাথন ন্টক ভাথব ফুন্টিথে িুথথছন প্রন্টি প্রযমন ংথেথপ বযখযা করা  প্রিমনআ প্রেথমর অর একন্টি ন্টবস্তীণয
ংল জুথি বস্থান করথছ কন্টব  মানব মথনর মান কল্পনা। কল্পনা  িার িুনীে েন্টিন্টববন মানব জীবন 
িার পুনরাবৃন্টত্ত, ন্তযীন বা অন্টত্মক ন্টচন্তা মূথর াথেআ িুনীে থি পাথর। কল্পনার ন্টধ্শ্বর রবীন্ননাে ন্টনথজ
বথথছন-‚গাথনর ুথর ন্টনথজথক ভান্টথে ন্টদথম, অর ব ন্টজন্টনথর মূয প্রযন এক মুূথিয বদথ প্রগ। যা
ন্টকন্টঞ্চৎকর ন্টছ িা পরূপ থে ঈি প্রকন না গাথনর ুথরর অথাথক এিেথণ িযথক প্রদখুম। ন্তথর
বযদা এআ গাথনর দৃন্টষ্ট্ োথকনা বথআ িয িুচ্ছ থে থর যাে‛। (ূিঃ- িেয  িযঃ ান্টথিযর পথে)
রবীন্ননাে যাথক ুর বথথছন িারআ নাম কল্পনা- দযথাক ভূযথাক ঞ্চান্টরণী ঘিন পিীেী প্রআ
েন্টিভালন্টক্ত যা কন্টবর অত্মা, কন্টবর জীবন। কন্টবর জীবথন কল্পনাথক অেে কথরআ ন্টবন্টচি রূথপ েন্টিভাি থেথছ
প্রেম। প্ররামযান্টিক কন্টবর কাথছ প্রআ প্রেম থনক প্রেথি েকৃন্টি প্রচিনার প্রৌন্দথযয কল্পনা ন্টমন্টেি ভাবনাে প্রভথ
প্রগথছ। িাআ প্রেম  েকৃন্টি প্রকাো প্রযন রবীন্ননাথের প্রেথমর গান  েকৃন্টির গান পারস্পন্টরক নুথঙ্গ ধ্যনারীশ্বর
রূথপ াবস্থান কথরথছ। েকৃন্টির ছে ঋিুর প্রযমন একিা ন্টনজস্ব ববন্টলষ্ট্য  চন্টরি অথছ প্রিমনআ প্রআ ঋিুর ববন্টলষ্ট্য
প্রকাো প্রযন মানব জীবথনর গন্টিপথের চারন্টি স্তর যো“ বললব, বকথলার, প্রযৌবন  বাধ্যথকযর চান্টরন্টিক ববন্টলষ্ট্যথকআ
েিীকী ন্টচি রূথপ ূন্টচি কথর।
প্ররামযান্টিথকর কাথছ েকৃন্টি  জীবন্ত মানন্টক ত্তা। েকৃিআ বযথেষ্ঠ। প্ররামান্টিন্টজথমর মথধ্য রথেথছ ন্টবন্টবধ্
ঈপাদান। ন্টকন্তু িার যোেয েকাল ঘথি েকৃন্টির াথে জীবনথবাথধ্র ন্টনন্টবি ভাথাবাাে। অর িাআ প্রবাধ্ে কন্টব
বযাথক নারী রূথপ এবং বন্তথক পুরু রূথপ কল্পনা কথরথছন। ঋিুকূরানী বযা অর ঋিুরাজ বন্ত িাআ প্রেথমর
ক বাণী  ক নুভূন্টি স্পলয করার ঈপকরণ ন্টনথে কন্টবর প্রেম পযযাথের গান জুথি বস্থান করথছ। বযার
মথধ্য প্রযমন কন্টব প্রদথখথছন একাধ্াথর নর নারীর প্রেথমর ন্টমন ন্টবথচ্ছদ, ন্টবর ভার  প্রবদনার মূিয রূপ ন্টিক
প্ররকম ভাথবআ বন্ত কন্টবর কাথছ ধ্রা ন্টদথেথছ নব প্রযৌবন  ুপ্ত প্রেম বানার বন্থনর েিীক রূথপ। বযা 
বথন্তর মথধ্য জীবথনর ক অথা অঁধ্ান্টরর প্রেমথক এক কথর ন্টদথেথছন িার প্রেম পযযাথের প্রবল ন্টকছু গাথন।
িারআ ন্টকছু গাথনর ন্টনদলযন ”
১। ন্টদথে প্রগনু বথন্তর এআ গান খান্টন (বথন্তর নুঙ্গ)
২। অন্টজ প্রগাধ্ূন্ট গথন এআ বাদ গগথন (বযার নুঙ্গ)
৩। অন্টজ দন্টেণ পবথন (বথন্তর নুঙ্গ)
৪। প্রমঘছাথে জ বাথে (বযার নুঙ্গ)
৫। অন্টজ এ ন্টনরাা কুথি (নব বথন্ত িাে িাে পািাে ফুথ- বথন্তর নুঙ্গ)
৬। বযণ মন্টন্নি ন্কাথর (বযার নুঙ্গ)
৭। কখন প্রয বন্ত প্রগ (বথন্তর নুঙ্গ)
৮। িুন্টম একিু প্রকব বথি ন্টদথো কাথছ-(বন্ত অজ ঈচ্ছাথ ন্টনঃশ্বাথ- বথন্তর নুঙ্গ)
এআ ধ্রথনর গানগুন্টথি বযা  বন্তথক কন্টব প্রযমন রান্টর েিযে কথরথছন প্রিমনআ এআ গানগুন্টর প্রেথি
প্রকাো প্রেম  েকৃন্টি একাকার থে প্রগথছ বযা  বথন্তর প্রবল ন্টকছু লব্দ বযিনাে প্রযমন- বাদ ধ্ারা, দন্টখনা
বািা, জ প্রমথঘর ছাো, আিযান্টদ। িাআ এআ গানগুন্টথি প্রৌন্দযয থিথণর অকাঙ্খা  িাথক ান্টরথে প্রফার
প্রবদনার মূমুয বযো প্রযমন বন্টণযি থেথছ প্রিমনআ জীবথনর ভাবাার ন্টভন্ন মুহুিয, মথনর মানুন্টির ান্টন্নধ্যাভ
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েবা িার ন্টস্তিীনিার কল্পনাে প্রকাো প্রযন োবথণর বাদধ্ারা বা ঘনান্কার বৃন্টষ্ট্স্নাি রাি বযন্টক্তমনথক
ন্টেেিমা বা ন্টেেিথমর পরস্পথরর ন্টমথনর িৃপ্ত অকাঙ্খা বা ন্টনঃঙ্গিাথক প্রচিনার রথঙ রান্টঙথে িুথথছ।
নযন্টদথক অবার দয প্রযৌবন, নব প্রেথমর মথধ্য ভাবাার মানুথক নিুন কথর অন্টবস্কার করা এবং ন্টনথজর
মথিা কথর োথণাচ্ছ ভাথাবাার জেগানআ গাে বথন্তর ন্টচি বন্টণযি প্রেথমর গান গুন্ট।
প্রেম বা ভাথাবাা এআ বস্তু দন্টি পরস্পর পন্টরপূরক। েযাৎ এথক পথরর ছাো বা যাে। ভাথাবাা না
োকথ প্রযমন প্রেম েনা প্রিমনআ গভীর প্রেম ন্তথর ন্টন্টঞ্চি না থ প্রকান প্রেমমে ম্পকয গথি থিনা। অর
িাআ প্রআ ম্পকয ুমধ্ুর থে থি দন্টি মথনর হৃদোথবগ  ভাথাবাাে। কন্টবর রন্টচি গাথনর ৃন্টষ্ট্লী ভাণ্ডাথর
গীিন্টবিাথনর ছেন্টি পযযাে বযিীি অর নানয কথেকন্টি পযযাথের গাথন াঙ্গীন্টিক রচনার পিভূন্টমথি প্রেথমর
বহুন্টবধ্ ববন্টচিয ধ্রা পথি প্রযমন ঈদারন স্বরুপ বা যাে ‚প্রেম  েকৃন্টি‛ পযযাে এবং ন্টববা ঙ্গীি পযযাে।
এক থেয প্রদখথি প্রগথ ‚প্রেম  েকৃন্টি‛ পযযােন্টি ম্পূণয রূথপ স্বিযন্ত্র এবং ন্টনজ ববন্টলথষ্ট্য মুজ্জ্ব। এআ
পযযােন্টিথক কন্টব প্রবাধ্ে মানবথেম এবং ভগবৎ প্রেমথক একূথি ন্টমন্টি কথর েকৃন্টির পিভূন্টমকাে ন্টচিগাো রচনা
কথরথছন।েন্টিন্টি গানআ এখাথন প্রযমন জাগন্টিক প্রেথমর বাস্তবথক েকাল কথর প্রিমনআ প্রকাো প্রযন মানবথেথম
রাধ্াকৃথষ্ণর প্রেমীার পরষ্পর প্রমবন্নথক রূপকিার অন্টঙনাে প্রিথন এথনথছ।েকৃন্টির অন্টঙনাে কৃষ্ণথেথম
প্রাকাজ ভুথ েীরান্টধ্কার ন্টবর, ন্টমন, ন্টভার, মান ন্টভমান এবং নযন্টদথক দন্টেিারুথপ রান্টধ্কাথক কাথছ
পাোর জনয রাধ্ারমথনর অকাঙ্খা বা িাথক প্রছথি চথ যাোর জনয িাথক ারাথনার বযকুিা, জীবথনর ক
প্রবদনার জনয মথনর াাকার করা নুভূন্টি এক থেয মানবজীবথনর প্রেথমর বাস্তবথেিিাথকআ েকাল কথরথছ।
গানগুন্টথি প্রেম ভাথাবাার ম্পথকযর ন্টবন্টভন্ন ন্টদক ঈথি এথথছ জ াবী কো  ুথরর বদ্বি ছথন্দ।
প্রিমনআ ন্টকছু গান”
১। দজথন প্রদখা  মধ্ুযান্টমনী প্রর
২। বি ন্টবস্মে াথগ প্রন্টর প্রিামাথর
৩। একবার বথা খী ভাথাবা প্রমাথর
৪। া খী  অদথর অথরা বাথি মন বযো
৫। অন্টম স্বপথন রথেন্টছ প্রভার
৬। এিন্টদন পথর খী িয প্রন্টক প্রো ন্টফথর এ
বা বাহুয প্রয এআ ধ্রথনর গানগুন্টর কোর ন্তন্টনযন্টি িথত্ত্বর ন্টদথক নজর ন্টদথ প্রবাঝা যাে প্রয গানগুন্টর
মথধ্য কন্টবর ন্টনথজর বযন্টক্তন্টজবথনর প্রেমানুভূন্টির ছন্টবিা স্পষ্ট্ভাথব ফুথি ঈথিথছ প্রয প্রেম কন্টবর নিুন প্রবৌিান েযাৎ
কাদবরী প্রদবীর ছাোস্পথলয পূণযিাাভ কথরথছ।
প্রেম  েকৃন্টি পযযাথের গানগুন্ট মূিঃ নর নারীর প্রেমথক খা  খী থবাধ্থন েকাল কথরথছ। এআ পযযাথে
প্রদখা যাে প্রয েকৃন্টি  মানু এক  ন্টদ্বিীে ত্তা। েকৃন্টির ন্টবন্টভন্ন প্রৌন্দযয থিথণ িৃন্টি কন্টব িার গানগুন্টর
মথধ্য বকু, পারু, লান্টপোথর বন, যমুনার িীর, বযনমুখন্টরি রাি, নন্ত ীম পে, েভাি অথা বা িরুন
োথির রুন অকাল, ফাগুন াো, দন্টখনা বািা আিযান্টদ নানা ববন্টচিযমে নুথঙ্গ ক োকৃন্টিক ঈপাদাথনর
াথে প্রেথমর প্রৌন্দযয দলযনথক এমন ভাথব মিে াধ্ন কথর রূপকল্পনাে স্থান ন্টদথেথছন প্রযখাথন প্রেথমর িিন্টি
প্রেম বা ভাবাার নুভূন্টির অর এক নযিম নুঘিক  ‚স্মৃন্টি‛।প্রেথমর স্মৃন্টি ম্পথকয রবীন্ন জীবনীথি
কন্টবর এক মুযবান ঈন্টক্ত- ‚প্রকান িীি স্মৃন্টি জাথগ নবীন প্রেথমর ন্টভঘাথি- প্রক িা জাথন?... বথচিথনর গন
ি আথি েথন েথন জাথগ......অমার মনিাথক ন্টবধ্ািা নািযলাা করথি আচ্ছা কথরথছন। ন্টিন্টন যাদঘর বানাথি
চান না। িাআ জমা কথর পাো অমার প্রাকান, ান্টরথে ান্টরথে পাোআ অমার াভ‛। এআ েথঙ্গ েভাি কুমার
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মুখপাধ্যাে রবীন্ন জীবনীথি বথথছন- ‚প্রআ ন্টবরথআ িাঁার মথন জাগাে দঃথখর অনন্দ; ..... যাাথক ভাথাবাা
যাে িাাথক দঃথখর ভাগী না কন্টরো ন্টনথজআ প্রআ ুমধ্ুর ন্টবরি প্রভাগ কন্টরবার জনয কন্টবন্টচত্ত বযাকু‛।
ভাথাবাার িানাথপাথিন, িার পন্টরনন্টি েবা পন্টরনি ম্পথকযর ন্টবথচ্ছদ এআ ক ঘিনা ঘথি যাোর পরবিযী
প্রেথি মথনর অন্টঙনাে গভীর ভাথব প্ররখাপাি কথর।কন্টিন প্রেথমর পে ন্টিিম, প্রেথমর অঘাি বা যন্ত্রনা, অবার বা
প্রেথমর ুপন্টরনন্টির মৃন পে, প্রেথম াফয, এথক পথরর কাছাকান্টছ অা আিযান্টদ এআ ক ঘিনাআ একিা
ন্টনন্টদযষ্ট্ মথের পর মানবথচিনাে ‚স্মৃন্টির‛ ন্তরাথ চথ যাে। িাছািা জীবথনর বে যিআ বাথি িিআ মানু
িার িীি স্মৃন্টি অঁকথি ধ্রথি চাে। প্রিমনআ অঁকথি ধ্থর িার জীবথনর েেম প্রেথমর ন্টদনগুন্টর স্মৃন্টিপথি অঁকা
ছন্টবগুন্ট বা প্রেথমর ন্টবথচ্ছদ ন্টবরথর কাির মুহুিয, েবা নানা ধ্রথনর ুন্দর ুমধ্ুর প্রেমমে মুহুথিযর স্মৃন্টি।
রবীন্ননাে িার বযন্টিিম নন। িাঁর প্রেথমর গাথনর দলযথন কন্টব প্রআ প্রেথমরআ স্মৃন্টিচারনা কথরথছন যা অমাথদর
মানবজীবথন ন্টনিয নুভূি ে। এমনআ কন্টব রন্টচি স্মৃন্টি ন্টবেক ন্টকছু প্রেথমর গান”
১। প্রিামার গীন্টি জাগাথা স্মৃন্টি নেন ছছন্টো
২। ভরা োক স্মৃন্টি ুধ্াে ন্টবদাথের পািখান্টন
৩। প্রন্টদন দজথন দথন্টছনু বথন (থআ স্মৃন্টিিুকু কভু েথন েথন প্রযন জাথগ মথন ভু না...)
৪। প্রকান গন রথনয এথম (দূর জনথমর প্রকান স্মৃন্টিন্টবস্মৃন্টি ছাথে...।)
৫। থর ন্টচিথরখাথডাথর বাঁন্টধ্ প্রক (বহু পূবযস্মৃন্টিম প্রন্টর প্রক...।)
কন্টবর প্রেম পযযাথের গানগুন্ট ছািা অনুষ্ঠান্টনক পযযাথের েেম ন্টদথকর প্রবলন্টকছু গান অথছ প্রযগুন্টর প্রেোপি
 ন্তন্টনযন্টি িত্ত্ব বস্তুিঃ দাম্পিয প্রেমথকআ েন্টিন্টষ্ঠি কথর এবং এআ ধ্রথনর গানগুন্টথক এক থেয ন্টববা ঙ্গীি
রূথপ ন্টভন্টি করথ খুব একিা ভূ েনা বথআ মথন ে।গানগুন্টথি দন্টি নর নারীর নিুন ন্টজবথনর ুছনাথেয
ইশ্বথরর কাথছ িাঁথদর েন্টি মঙ্গমে কামনা প্রযমন ফুথি ঈথিথছ প্রিমনআ ন্টববাথর পরবিযী প্রেথি এথক পথরর
থঙ্গ াথি াি প্ররথখ দন্টি যুগ মথনর বন্থন বাঁধ্া পথি জীবথনর বান্টক ন্টদনগুন্ট প্রেম ভাথাবাার মথধ্য ন্টদথে
ন্টিিান্ত করার িত্ত্বন্টি খুবআ ুস্পষ্ট্ ভাথব বযক্ত থেথছ। প্রথেথি ন্টববা ন্টবেক প্রয গানগুন্ট থজআ মথনর
প্রদারথগািাে নুভুন্টি ঞ্চার কথর প্রগুন্ট ”
১। দন্টি হৃদথে একন্টি অন পান্টিো বথা প্র হৃদেনাে
২। ুধ্াাগরিীথর প্র এথথছ নরনারী ুধ্ার ন্টপোথ
৩। ঈজ্জ্ব কথরা প্র অন্টজ এ অনন্দ রান্টি
৪। ুথখ োথকা র ুখী কথরা থব
৫।দআন্টি হৃদথের নদী একথি ন্টমন্ট যন্টদ
৬। প্রয িরনীখান্টন ভাাথ দজথন
রবীন্নগাথনর একন্টি বি ন্টদক  গাথনর কোর থঙ্গ ামিয প্ররথখ িার নুথঙ্গ ুর ংথযাজন। প্রেম
পযযাথের গানগুন্টর প্রেথি ন্টিক প্রদখা যাে প্রয গানগুন্টর কোর ন্তন্টনযন্টি িত্ত্ব  গাথনর ুর প্রকাো একিা
পারস্পন্টরক ংথযাগরো কথর ন্টমন্টি থেথছ। এআ েথঙ্গ বা যাে প্রয কন্টবর প্রচিনাে বভরবী, বভঁথরা, পূরবী,
পরজ, কানািা আিযান্টদ ংখয রাগ রান্টগনী এক একিা ন্টনজস্ব চন্টরি ন্টনথে িাঁর প্রখনী ীাে ধ্রা ন্টদথেথছ।
‚ঙ্গীিন্টচন্তা‛ে রবীন্ননাথের বভরবী ম্পথকয প্রয ন্টচন্তাধ্ারা েন্টিফন্টি থেথছ িাথি ন্টিন্টন বথছন প্রয - বভরবী
প্রযন ঙ্গন্টবীন ীথমর ন্টচর ন্টবর প্রবদনা, বভঁথরা ম্পথকয কন্টবর ঈপন্টি- বভঁথরা  প্রভারথবাকার েেম জাগরণ,
নুরূপভাথব পরজ প্রক কন্টব বথথছন- বন্ন রান্টি প্রলথ ন্টনদ্রা ন্টবহ্বিা, কন্টবর কাথছ কানািা এথথছ ঘনান্কাথর
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ন্টভান্টরকা ন্টনলীন্টেনী পে ন্টবস্মৃন্টি ন্টাথব, পূরবীর করুন ুরথক ববদ্ধথবযর াথে িুনা কথর কন্টব বথথছন-পূরবী
 লূনয গৃচান্টরনীর ন্টবধ্বান্যার শ্রুথমাচন েবা মূিান প্রযন প্ররৌদ্র িপ্ত ন্টদনাথন্তর ক্লান্টন্ত ন্টনঃশ্বা।
েযাৎ এআ ক রাগ রান্টগনীর প্রকাম ুথরর গান্টম্ভযযয প্রযমন মথন একিা ন্টবণ্ণিা, ঈদাীনিা বা াাকার করা
যন্ত্রনা ৃন্টষ্ট্ করথি পাথর প্রিমনআ থনক শুদ্ধ স্বথরর রাগ রান্টগনীর মথধ্যকার স্বিঃস্ফূিযিা প্রেথক েকাল পাে মথনর
অনন্দ নুভূন্টি। এমন্টনভাথবআ কন্টবর প্রেথমর গানগুন্টর প্রভিরকার প্রেম প্রচিনার দালযন্টনক ন্টদকগুন্ট ন্টবন্টভন্ন রাগ
রান্টগণীর ুথরর গাম্ভীযয বা রিাে মথনর ন্টবন্টচি নুভবগুন্টথক েকাল কথরথছ। ঈদারণ স্বরূপ বা যাে”
১। জীবথন পরম গন প্রকাথরা না প্রা (বভরবী ুরান্টেি গানন্টিথি প্রেথমর ন্টবণ্ণিার েকাল ঘথিথছ)
২। িুন্টম প্রয না এখন্টন (বভরবীর নুথঙ্গ গানন্টিথি প্রছথি চথ না যাোর অকুন্টির েকাল)
৩। প্রক ন্টদ অবার অঘাি (প্রকদারা রাথগর নুথঙ্গ গানন্টিথি মথনর ভ্রান্ত প্রেথমর রূপ কল্পনা)
৪। বাথজ করুন ুথর (পরজ রাথগর ছাোে মথনর করুন অিযনাদ েকান্টলি থেথছ)
৫। অমার পরান থে কী প্রখা প্রখাথব (কানািার শুদ্ধ  প্রকাম স্বথরর নুথঙ্গ করুন প্রেথমর ন্টচরন্তন বযো)
৬। অন্টম প্রিামার থঙ্গ প্রবঁথধ্ন্টছ অমার োণ (বাার রাথগর প্রেোপথি প্রেথমর এক বাঁধ্নারা অথবথগর ুর
 অনথন্দর রন্টঙন ছন্টব ন্টিি থেথছ)
৭। যন্টদ বারন কর িথব গান্টব না (ছাোনথির নুথঙ্গ গানন্টিথি েকাল প্রপথেথছ প্রেথমর জ্জা)
৮। িার াথি ন্টছ ান্টর ফুথর ার (বৃন্দাবনী ারং এর ছাোে গানন্টিথি প্রেথমর এক ঈচ্ছ চঞ্চিার
েকাল ঘথিথছ
এআ রকম প্রেম পযযাথের বহু গান অথছ প্রযখাথন ন্টভন্ন ন্টভন্ন প্রকাম  শুদ্ধ স্বথরর ংন্টমেথণ গাথনর কোর
নুভুন্টি গুন্ট প্রকাো ুথরর নুভুন্টির াথে এক থে ন্টগথে গানগুন্টথক জীবনথবাথধ্র াথে অর ন্টনন্টবি ভাথব
একাত্ম কথর িুথথছ।
রবীন্ননাথের প্রেথমর গাথনর অর একন্টি ঈথেখথযাগয ববন্টচিয  কন্টবর প্রেম ব যােগাে প্রকব মানন্টবক
লরীথরর বেব েযাৎ নর নারীর মথধ্য ন্টদথেআ েকাল পােন্টন। কন্টবর কল্পনাে প্রআ প্রেম একাধ্াথর প্রযমন এথথছ
ন্টবশ্ব েকৃন্টির নানা প্রৌন্দযয ঈপকরথণর রূপবযিনাে প্রিমনআ বাঁন্টল, প্রবণু , বীণা এআ ক ঈপকরণ প্রেথমর প্রদযািক
ন্টাথব কন্টব মনথন ধ্রা ন্টদথেথছ প্রযমন “ অমার বীণা প্রিামার মন মাথঝ, অমাথর কথরা প্রিামার বীণা, মন্টর প্রা
মন্টর অমাে বাঁন্টলথি প্রডথকথছ প্রক, করুণ প্রবনু বাজাথে প্রক যাে আিযান্টদ গানগুন্ট িার েকৃষ্ট্ ঈদারণ। এআ ক
গাথনর পালাপান্টল থনক গাথন রবীন্ননাথের প্রেমথচিনার যুগ্ম রূপন্টি ধ্রা পথিথছ। প্রখাথন বদন্টবক প্রেথম ইশ্বরথক
কাথছ পাোর অনন্দ বা না পাোর কামনাে বযকু ন্টচত্ত, িার থঙ্গ ন্টমথনর অকাঙ্খা, োথনর ন্তরাত্মা 
জীবাত্মাথক একআ ীমাথরখাে ন্টমন্টথে প্রদোর নুভুন্টি েকৃিরূথপ প্রযন মানন্টবক প্রেথমরআ ন্টচরন্তন েকাল রূথপ
ধ্রা পথিথছ। নযন্টদথক প্রদখা যাে ঐশ্বন্টরক প্রেথমর বযোর ছন্টবিা। ইশ্বথরর কাছ প্রেথক ন্টনথজথক ন্টরথে প্রনো,
মানব হৃদে  ইশ্বথরর মথধ্যকার ন্তরদ্বন্ধ  ন্টবথচ্ছদ, িাথক না পাোর যন্ত্রনা, প্রবদনা এআ ব ন্টকছুআ কন্টবর
কাথছ িয প্রেথমর রূপকধ্মযী প্রচিনাে মুজ্জ্ব থে ঈথিথছ। প্ররকমআ ন্টকছু গান প্রযখাথন ইশ্বর রূপী মানব প্রেম
একাথে বদ্বি দালযন্টনক নুভুন্টিথি কন্টবর প্রখাে ঈদ্ভান্টি িার কথেকন্টি ”
১। প্রিামাথরআ কন্টরোন্টছ জীবথনর ধ্রুবিারা
২। কী রান্টগণী বাজাথ হৃদথে মথনাথমান
৩। অা প্রিামার থঙ্গ োথনর প্রখা
৪। কখন ন্টদথ পরাথে স্বপথন বরণমাা
৫। অন্টম প্রিামার প্রেথম ব বার কিভাগী
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রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের গানঃ প্ররামযান্টিন্টজম, কল্পনা  বাস্তব প্রেথমর ন্টিথবনীঙ্গথম মানবজীবথন প্রেথমর… প্রকৌস্তভ কমযকার

Conclusion: পন্টরথলথ পূথবযাক্ত ামন্টগ্রক অথাচনা প্রেথক এআ ন্টধ্াথন্ত ঈপনীি ো যাে প্রয মানুথর
জীবথন প্রেম একন্টি ন্টবথচ্ছদয ংল। প্রেম নানা ন্টদক প্রেথক মানব মনথক িরান্টিি কথর। কখথনা প্র মনথক অনন্দ
দান কথর অবার কখথনা েন্টিন্টনেি প্রেমাঘাথি, যন্ত্রনাে,বযোে প্রআ মন দীণয ন্টবদীণয কথর প্রদে। ন্টকন্তু ব মে
অমরা প্রেম ম্পথকয যা ভান্টব বা নুমান কন্টর িার প্রয রূপকল্পনা মথনর অন্টঙনাে অঁন্টক িা প্রযমন বযমে
বাস্তবান্টেি েনা প্রিমনআ বাস্তব প্রেমধ্মযথক থনক প্রেথি অমরা ন্টিক রূথপ ঈপন্টি কন্টরনা বা বুঝথি মেয
আনা অমাথদর মযক জ্ঞাথনর ভাথব-ুন্দরথক খুঁথজ প্রপথে বা না প্রপথে িাথক ন্টিকভাথব অন্টবস্কার না করার
িান্টগথদ।ন্টকন্তু রবীন্ননাথের গান মানব হৃদথের মানব জীবথনর বাস্তব েন্টিফন। জীবথনর েন্টিন্টি ঘিনা েন্টিন্টি
মুহুথিযর ছন্টব িার গাথনর কো  ুথর পন্টরবযপ্ত। অর িাআ প্রিা ন্টবশ্বকন্টব রবীন্ননাে ব অধ্ুন্টনকিার লীথয। প্রদিথলা
বছর অথগর এআ মামানথবর রচনার মথধ্য প্রযন ‚অগামী‛র কোআ ফুথি থি। ন্টিন্টনআ অমাথদর জীবনথদবিাঅমাথদর বদনন্টন্দন জীবথনর পে চার পে েদলযক। অমাথদর জীবথনর কোআ িার গান, িার কন্টবিা, িার মগ্র
প্রখনী। অর প্রখাথনআ ন্টবথশ্বর নয ক কন্টব মনীীথদর মথধ্য রবীন্ননাথের স্থান থবযাচ্চ- ন্টিন্টন ােযক অর
বাঙাী ন্টাথব এিাআ অমাথদর বথচথে বি গবয।
রবীন্ন মনথন প্রেথমর প্রয ঈত্তরণ ঘথিথছ  বাস্তব জীবথন প্রয প্রেম পন্টরন্টেি ে এআ দআ ধ্রথনর প্রেম কন্টবর
প্রেম পযযাথের গাথন প্রযমন প্রকাো রূপকধ্মযীিা ৃন্টষ্ট্ কথরথছ প্ররকমআ প্রআ প্রেম জীবথনর ঈথদ্ধয ন্টগথে বাস্তব 
কল্পনাথক একআ ন্টদগন্তথরখাে ন্টবীন কথর ন্টদথেথছ। প্রেথমর মূ ূিআ  দন্টি মথনর দন্টি হৃদথের এথক পথরর
েন্টি অকযন, পারস্পন্টরক অত্মন্টবশ্বা  ন্টন;স্বােয ন্টনভযরিার মথধ্য ন্টদথে দন্টি মনথক এক ূথি অবদ্ধ কথর এন্টগথে
চা িা প্র মানব মনআ প্রাক বা ব্রহ্ম স্বরূপ ন্টচ্চদানন্দঘন পরথমশ্বথরর প্রেম অরাধ্নাআ প্রাক। প্রেথমর মথধ্য যন্টদ
বযিআ অনন্দ ঈপি ে িথব প্রথেথি জীবথনর প্রেম গভীর পন্টরণন্টি াভ কথর না। অনথন্দর পালাপান্টল যন্টদ
প্রআ প্রেম অথবগ, ন্টবর, ন্টবথচ্ছদ  প্রেমািুর যন্ত্রনার মথধ্য ন্টদথে পন্টরণন্টি াভ কথর িথবআ প্রআ প্রেম ে যোেয।
িাআ প্রআ থেয বাআ যাে প্রয রবীন্ননাথের প্রেথমর গান  প্রেথমর প্রআ নুঘিক প্রযখাথন মানন্টবক  বদন্টবক
প্রেথমর চরম েকাল-চরম ােযকিা।
ুিরাং বা যাে প্রয রবীন্ননাথের প্রেম পযযাথের গাথন অমরা প্রবাধ্ে জীবথনর ব পন্টরন্টস্থন্টির মথধ্যআ প্রেথমর
আন্টিবাচক  প্রনন্টিবাচক এবং বযপন্টর বলযআ ভাথব কাল্পন্টনক রূপথক নুধ্াবন করথি পান্টর- নুভব করথি পান্টর
ন্তথরর েন্টিন্টি হৃদস্পন্দথন কারন আন্টন্নেথবাধ্ প্রেথক প্রেমথবাথধ্ ন্টনিয গ্রগন্টির ভাবআ রবীন্ননাথের মথনাভাব।
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