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Abstract
The aim of the present paper is to analyze the salient linguistic features of one of the most popular
songs of Tagore : āguner paraśmaņi .The study is limited to the poetical framework of the song ; the
musical aspect is excluded. The song is built on the underlying theme of purification of soul through
suffering and pain, symbolized by the imagery of fire and the attainment of the state of
enlightenment with the end of conflict of light and darkness. In this article through an in depth study
of the constituent elements, we have tried to demonstrate how the theme has been developed at
various levels: lexical, morpho-syntactic, and semantic.
Key Words: purification, light, darkness, Tgore’s song, linguistic features.

এ५ ননফন্নি যফীন্ননাথথয ূজা মযাথেয একনি ুনযনচত গাথনয ३ন্তযঙ্গ  নবন্নতয াঠ : ४গুথনয যভনণ ছছা०ো
প্রাথণ (ূজা /২১২ )। াঙ্গীনতক রূনি নে, গাথনয কাফযরূনি ४ভাথদয ४থরাচয। এ५ গাথনয কাফয ३ফেথফয ছৌন্দময
४স্বাদথনয রথযয ४ভযা এয নফনবন্ন গঠক ७াদান নফথেলণ কযফ : ব্দচেন, দভূথয াযস্পনযক ३ন্বে, ফাথকযয
গঠনথকৌর, নফনবন্ন ফযাকযণগত ७াদাথনয ফযফায।
४গুথনয
এ জীফন
४ভায এ५
ছতাভায ५
ননননদন
४०ধাথযয
াযা যাত
নেথনয
ছমখাথন
ফযথা ছভায

যভনণ ছছা०ো প্রাথণ।
ুণয কথযা দন-দাথন ॥
ছদখানন তুথর ধথযা,
ছদফারথেয প্রদী কথযা-४থরাক-নখা জ্বরুক গাথন ॥
গাথে গাথে য তফ
ছপািাক তাযা নফ নফ।
দৃনি থত ঘুচথফ কাথরা,
ড়থফ ছথাে ছদখথফ ४থরা--७ঠথফ জ্বথর ८র্ধ্য-াথন ॥১

নফস্তানযত নফথেলথণ মাোয ४থগ ४ভযা গাথনয কাফয ३ফেথফয ছম বফনিযভূ প্রাথনভক াথঠ ধযা থড় তায
१নযপ্ত মযারচনা কযফ : প্রথথভ গঠক ७াদানগুনরয রূগত বফনিয, তাযয তাথদয ४থয বফনিয।
কনরয १খযাে একিা চক্রাকায ४ফতযন ধযা থড়। ४স্থােী, ३ন্তযা ঞ্চাযী, ४থবাগ „ চাযনি তুথকয কনরয १খযা
মথাক্রথভ দু५, নতন, দু५,নতন। ४ভাথদয ४থরাচনায জনয ४ভযা দ কনরনফনি গাননিথক দুনি ३ধযা१থ নফবক্ত কথযনছ।
গাথনয প্রথভাধযরূথ ४ভযা ३নবনত কযফ গাথনয প্রথভ া०চনি কনরথক ३থযাৎ ४স্থােী  ३ন্তযা ३१দুনিথক 1 যফতযী া०চনি
কনরথক ३থযাৎ ঞ্চাযী  ४থবাগ ३१দুনিথক গাথনয নিতীোধযরূথ নচনিত কযফ।
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কনর  ফাথকযয নফনযাথ ঞ্চাযীয ফযনতক্রভী চনযত্রনি ধযা থড়। ३নয নতননি তুথক প্রনতনি কনর५ এক একনি স্বে१ম্পূণয
ফাকয। শুধু ঞ্চাযীথত একনি ফাকয দুনি কনরথত নফস্তৃত।
দকনরনফনি এ५ গাথন নক্রোথদয १খযা দ। তথফ ফ কনরথত ভ१খযক নক্রোয প্রথোগ ঘথি নন। গাথনয
প্রথভাথধয প্রনতনি কনরথত একনি নক্রোদ। নকন্তু এ५ १খযানফনযা গাথনয নিতীোথধয যনযত ে নন। এখাথন প্রথথভ ঞ্চাযী
३१থয ফযনতক্রভী চনযত্রনি ধযা থড়। এ५ তুথকয প্রথভ কনরনি ३থযাৎ গাথনয লষ্ঠ কনরনি নক্রোদনফীন। ছ५থঙ্গ ফযনতক্রভী
४থবাথগয নিতীে কনরনি ३থযাৎ গাথনয ३িভ কনরনি „
নিতীোথধযয প্রথথভ ३নুনস্থনতয কাযথণ এ५ কনরথত দুনি নক্রোদ প্রমুক্ত থেথছ।
নক্রোদভূথয রূগত বফনিয মযাথরাচনা কযথর একিা বফলভয ছচাথখ থড়। দনিয ভথধয প্রথভ ছনি নক্রোয
३নুজ্ঞারূ ফযফহৃত থেথছ। ভগ্র প্রথভাধয এফ१ নিতীোথধযয প্রথভ দু५ কনর জুথড় এ५ প্রথোগ। যফতযী ४থবাগ ३१থ ३থযাৎ
গাথনয নিতীোথধযয নতন-ঞ্চভা१ জুথড় ७নস্থত চাযনি নক্রোয াধাযণ বনফলযথতয রূ ফযফহৃত থেথছ। ছদখা মাথে গাথনয
ফৃত্তয ३१ জুথড় ७চ্চানযত থেথছ প্রাথযনা। ३নুজ্ঞা এফ१ াধাযণ বনফলযথতয প্রথোথগয নযথপ্রনযথত নফস্তানযত ४থরাচনায
ভে ছদখথত থফ গাথনয ছলা१থ নক প্রথভ ३१থ ফযক্ত প্রাথযনায রূােথণয ४শ্বা যথেথছ।
ফযনাথভয প্রথোথগয ছযথত্র ছদখা মাথে শুধুভাত্র ७ত্তভুরুল  ভধযভুরুথলয ভফন্থদয রূ ফযফহৃত থেথছ।
গাথনয প্রথভাথধয ফযফহৃত থেথছ গদযরূ “४ভায” “ছতাভায” 1 নিতীোথধয ফযফহৃত থেথছ দযরূ “তফ” “ছভায”।
ব্দচেথনয ছযথত্র ४থযস্তথয একিা ३ন্তরযীন ঐকয পুথি থঠ। গাথনয শুরুথত “४গুন” „ ছ५ ४গুথনয ३নুলঙ্গফাী
নফথলয  নক্রো ভগ্র গাথন। নিতীে, চতুথয  ঞ্চভ কনরথত “দনদান”, “প্রদী”  “४থরাকনখা” নফথলযগুনর এক५
४থযথেনণবুক্ত। নক্রোয ছযথত্র ম্পূণয ভান্তযারতা ছচাথখ থড় । ঞ্চভ  দভ কনরথত ३থযাৎ প্রথভাথধযয ছল কনরথত এফ१
নিতীোথধযয ছল কনরথত ४থছ এক५ ছেনণবুক্ত নক্রোদ “জ্বরা” ‟ জ্বরুক / ७ঠথফ জ্বথর। এক५ ছেনণবুক্ত না থর
“४গুন”এয থঙ্গ ম্পৃক্ত নফভ কনরথত “४থরা” এফ१ “४থরা”য থঙ্গ ম্পৃক্ত “তাযা”। এক५থঙ্গ ম্পূণয নফযীত
ছেনণবুক্ত ३ন্কাযথদযাতক থব্দয ७নস্থনত গাথনয নিতীোথধয ‟ লষ্ঠ কনরথত “४०ধায”, প্তভ কনরথত “াযাযাত” এফ१
३িভ কনরথত “কাথরা”। প্রাথনভক াথঠ५ একিা বফযীথতযয ४বা াো মাে ‟ ४থরা- ४०ধাথযয বফযীতয। এযয
রযণীে স্পযথদযাতক থব্দয ুনযাফফৃনত্ত : গাথনয প্রথভ কনরথত “যভনণ” এফ१ নক্রো “ছছা०ো” এফ१ লষ্ঠ কনরথত
“য”। এছাড়া তৃতীে কনরথত নক্রোদ “তুথর ধয” এফ१ গাথনয ছল কনরথত নক্রোদ “ ७ঠথফ” এফ१ “८র্ধ্যাথন” ‟
এ५ নতননি থদয ভথধয নদথে একিা ७ত্তযথণয নচত্ররূ পুথি থঠ।
“४গুন” ‟ “স্পয” ‟ “४থরা-४०ধাথযয বফযীতয ‟ ७ত্তযণ ‟ ব্দাফরীয ছেনণনফনযাথয এ५ নবনত্ত ছথথক গাথনয
ভভযফস্তু ম্বথন্ একিা প্রাথনভক ধাযণা কযা ছমথত াথয। জীফথনয দু२খ ४ঘাথতয ভথধয নননত ४থছ যভ ভঙ্গরভে ६শ্বথযয
করযাণস্পয। দু२খথফদনায দন ফ করুল, ফ গ্লানন দূয কথয নদথে নচত্তশুনি ঘিাে, ফযথয প্রাথণয ४ফজযনা ুনড়থে ছপথর
নফত্র কথয। দু२খ ४ঘাথতয ভধয নদথে५ ४ত্মনক্তয, জাত গুণাফরীয ূণযনফকা ঘথি। তপ্তকাঞ্চননন্নব দীনপ্তথত
ভুদ্ভানত থে থঠ কর জীফন, কর হৃদেপ্রাণ। জীফথন দু२খথফদনায এ५ বূনভকায নচত্রােথণ ४গুথনয রূকথেয
ফযফায ४ভযা যফীন্ননাথথয ফহু গাথন ছদনখ। এ५ভস্ত গাথন ছকাথা দু२খথভাচথনয ছকান প্রাথযনা ७চ্চানযত ে নন 1 দু२খ
४ঘাতথক নতনন রীরাভে ६শ্বথযয যভদান রূথ াদথয ফযণ কথয ননথেথছন। ছতভন কথেকনি দৃিান্ত :
এ५ কথযছ বাথরা, ননঠুয ছ, ননঠুয ছ, এ५ কথযছ বাথরা।
এভনন ক’ছয হৃদথে ছভায তীব্র দন জ্বাথরা ।।
४ভায এ ধূ না ছাড়াথর গন্ নকছু५ নান ঢাথর,
४ভায এ দী না জ্বারাথর ছদে না নকছু५ ४থরা।২
তুনভ

এফায ४ভাে রথা ছ নাথ, রথা।
…..
কত করুল কত পা०নক
এখথনা ছম ४থছ ফানক
ভথনয ছগাথন,
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তায রানগ ४য নপযাথো না--তাথয ४গুন নদথে দথা ।।৩

দু२খ মনদ না াথফ ছতা দু२খ ছতাভায ঘুচথফ কথফ ?
নফলথক নফথলয দা নদথে দন কথয ভাযথত থফ।
জ্বরথত ছদ ছতায ४গুনিাথয, বে নকছু না কনয তাথয,
ছা५ থে ছ ননবথফ মখন জ্বরথফ না ४য কবু তথফ। ৪
४থযা ४ঘাত ५থফ ४ভায, ५থফ ४ভাথযা।
……
জ্ব'ছর ७ঠুক কর হুতা,
গনজয ७ঠুক কর ফাতা,
জানগথে নদথে কর ४কা ূণযতা নফস্তাথযা ॥ ৫
শুধু ূজা মযাথেয গাথন५ নে, দু२থখয এভন ভনভাভনিত ३নিভে রূ ছদখা মাে ছপ্রভ মযাথেয গাথন
দু२থখয মজ্ঞ-३নর-জ্বরথন জথে ছম ছপ্রভ
দীপ্ত ছ ছভ‟
ননতয ছ নন२१ে,
ছগৌযফ তায ३যে।।৬
ুতীব্র ४ঘাথতয ভথধয কনফ যভ করুণাভথেয५ ভঙ্গরস্পয ३নুবফ কথযন :
দুখঙ্কথি য া५ তফ ভঙ্গরাত ॥৭
এফায ४ভযা ছদখফ এ५ বাফফস্তুথক নবনত্ত কথয নকবাথফ কনফ নকবাথফ এ५ গাথনয কাফয ३ফেফ ননভযাণ কথযথছন।
দু२খমন্ত্রণায প্রতীকরূথ, ४ত্মশুনিয প্রতীকরূথ ४গুথনয রূকথেয প্রথোথগ ३নবনফত্ব ছন५1 এ५ প্রথোগথক একান্তবাথফ
যাফীনন্নক ফরা চথর না। ३নবনফত্ব রূথকয ননভযাণিনতথত। এ५ গাথন ४গুন রূক ; ছকফর ७ভানরূথ ४গুথনয
७নস্থনত, ७থভে ম্পূণযবাথফ ३ন্তযাথর ছথথক ছগথছ। নকন্তু রূক “४গুন” নে, “४গুথনয যভনণ”। দু२খজ্বারায ভধয
নদথে ७ত্তযথণয ३নুলঙ্গফাী ४গুথনয ७য ४থযা কযা থেথছ ভতুর ३নুলঙ্গফাী এক কেফস্তুয বফনিয। ३নযবাথফ ফরা
মাে ७ভান ফা প্রতীক ४গুনথক ७নভত কযা থেথছ ४য একনি ७ভান ফা প্রতীথকয িাযা। এভন নিভানত্রক রূক ফা
প্রতীক ননভযাথণয দৃিান্ত নফযর।
যফীন্ননাথথয গাথন যভনণয রূকথেয প্রথোথগয াভনগ্রক মযাথরাচনা কযথর ४ভাথদয ূফযফতযী ফক্তথফযয ভথয ন
নভরথফ। ४ভাথদয ४থরাচয গাননিথত ছাড়া গীতনফতাথন এ५ থব্দয প্রথোগ ঘথিথছ ছভাি নতনফায ---একনি ুজামযাথেয
গাথন, দুনি প্রকৃনতমযাথেয গাথন। ७থেখয ४ভাথদয ४থরাচয গাথনয ভত ফথযথত্র५ এ५ প্রথোগ প্রতীকী। কনফতাে ছমভন
ছদখা মাে স্পযভনণয স্পথয ३নয ধাতুয স্বথণয রূান্তয ঘথিথছ, (७থেখয “যাথয” ফা “স্পযভনণ” কনফতা দুনি) ছতভন
দৃিান্ত গাথন াো মাে না। তায স্পয ছভথর ४ভাথদয ४থরাচয গাথনয ভত প্রাথণ ३থফা হৃদথেয ३নুবূনতথত।
ূজা মযাথেয গাথন এ५ প্রথোথগয ७দাযণ :
ছতাযা শুনন নন নক শুনন নন তায াথেয র্ধ্নন,
…….
দুথখয থয যভ দুথখ, তানয চযণ ফাথজ ফুথক,
ুথখ কখন ফুনরথে ছ ছদে যভনণ।
ছ ছম
४থ, ४থ, ४থ।।৮
প্রকৃনতমযাথেয যৎ ७মযাথেয গাথনয দৃিান্ত
४ভযা ছফ०থধনছ কাথয গুে, ४ভযা ছগ०থথনছ ছপানরভারা‟
…….
যনো যনো ছম যভনণ ঝরথক ३রকথকাথণ
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রথকয তথয করুণ কথয ফুরাথো ফুরাথো ভথন--ছানা থে মাথফ কর বাফনা, ४०ধায ५থফ ४রা ॥৯
ফথথল ফন্ত ७মযাথেয গাথনয দৃিান্ত :
ঝযা াতা ছগা, ४নভ ছতাভানয দথর।
…….
ছতাভানয ভথতা ४ভাথযা ७ত্তযী
४গুন যথঙ নদথো যনঙন কনয
३স্তযনফ রাগাক যভনণ
প্রাথণয ভভ ছথলয ম্বথর॥ ১০
७থযাক্ত নতননি গাথন যভনণয বূনভকা ননথেথছ মথাক্রথভ ३দৃয ४গন্তুথকয চযণর্ধ্নন, াযদথৌন্দময, এফ१
ফন্তন্যাে ३স্তগাভী ূথমযয ছল নকযণছিা। নকন্তু ছকানথযথত্র५ যভনণয থঙ্গ তাথদয ७ভান-७থভে ম্বন্ ননথদয কযা
ে নন। যভনণয থঙ্গ ছকান ম্বন্দ মুক্ত ে নন। যভনণয ভাথযক “যভানণক” থব্দয প্রথোগ াো মাে একনি
গাথন :
ছদ থড় ছদ ४ভাে ছতাযা কী কথা ४জ নরথখথছ ছ।
তায দূথযয ফাণীয যভানণক রাগুক ४ভায প্রাথণ এথ॥১১
এ५ গাথন५ শুধু ४ভযা ছদনখ ७ভান “যভনণ”য থঙ্গ ७থভথেয ম্বন্ ুস্পিবাথফ ননথদয কযা থেথছ।
ফ প্রথোথগয মযাথরাচনায য এ५ নিাথন্ত ४থত ে ছম ४ভাথদয ४থরাচয গাননি ফাদ নদথর ७ভান ফা রূক
“যভনণ”ছক ४য ছকাথা ३নয রূথকয থঙ্গ ম্পৃক্ত কযা ে নন। “४গুথনয যভনণ” --- গাথনয শুরুয এ५
ব্দফথন্য ভথধয५ নফধৃত এক ३নবনফ ননভযাণথকৌর। ४গুথনয প্রতযয যথয ভথধয ছম দীঘয জ্বারাভে ३নুবূনত যথেথছ,
४গুথনয স্পযভনণথত রূান্তথযয ভধয নদথে তা থে থঠ এক চনকত ঐন্নজানরক স্পয --- ४গুনথক প্রতীকরূথ ফযফায
কথয যনচত ३নয গাথন মা ३নুনস্থত।
३নিভে স্পথযয ७য নবনত্ত কথয যনচত গাথনয প্রথভাথধয একিা স্পি স্থাতযথকৌর পুথি থঠ। প্রথভ চাযনি কনরয
প্রনতনিথত নক্রোয ভধযভুরুথলয ३নুজ্ঞারূ ফযফহৃত থেথছ। যভ করুণাভথেয ७থেথয প্রাথযনা ७চ্চানযত থেথছ। একনি
কনরথত এ५ প্রাথযনা স্পথযয, যফতযী কনরথত প্রাথযনা রূান্তথযয। গাথনয প্রথভ কনরথত ४থছ স্পযথদযাতক নক্রো “ছছা०ো”।
নিতীে কনরথত ছ५ স্পথয রূান্তয ঘিথছ ---- গ্লাননভে জীফন ননষ্করুল নফত্রতাে ভুজ্জ্বর থে ७ঠথছ। তাযয তৃতীে
কনরথত ४থছ নক্রো “তুথর ধযা”। প্রাথনভকবাথফ এ५ নক্রো স্পযথদযাতক নে। নকন্তু এ५ নক্রোয ভথধয নফজনড়ত ४থছ
“স্পয”। এ५ স্পথযয পথর ছদ থে থঠ ূজায প্রদী। প্রথভাথধযয চাযঞ্চভা१ জুথড়५ এ५ মযােনুক্রনভক স্পয „
রূান্তথযয প্রনক্রো 1 াথযকয নযথযয। প্রথভ দুনি কনরথত এ५ স্পয-রূান্তথযয প্রনক্রোনি ঘিথছ ३ভূতয স্তথয, যফতযী দুনি
কনরথত ভূতয স্তথয। প্রথভ কনরথত স্পয রাগথছ “প্রাথণ”1 রূান্তয ঘিথছ জীফথন --- এ५ রূান্তয ছকান ুস্পি ५নন্নেগ্রাী
রূ নযগ্র কথয না। ३নযনদথক তৃতীে কনরথত স্পয যীযী স্পয1 যফতযী কনরথত নচনত্রত রূান্তয একনি ५নন্নেথচতনাগ্রায
রূান্তয।
এ५ চায কনরথত ননথদযথকয প্রথোগ তাৎমযূণয। প্রথথভ স্পথযয ४ধায প্রাথণয থঙ্গ ছকান ননথদযক (determinant)
ফযফহৃত ে নন। স্পথযয জনয ফযাকুর প্রাণ--- তখন ফযনক্তপ্রাণ ४য নফশ্বপ্রাথণ ছকান নফবাজন গথড় থঠ নন। তাযয
“জীফন”এয থঙ্গ ননথদযাত্মক নফথলণ “এ”। নকন্তু এখন ছকান ম্বন্দ ४থ নন। এযয “ছদ” এয থঙ্গ ४থ দুনি
ননথদযক --- প্রথথভ ७ত্তভুরুথলয ম্বন্থদয রূ “४ভায”, তাযয ননথদযাত্মক নফথলণ “এ५”। এ५ ছদ ३१থফাথধয
४ধায, যুদ্র “४নভ”য প্রতীক। নঠক যফতযী কনরথত ভান্তযার ३ফস্থাথন ४থ ভধযভুরুথলয ম্বন্থদয রূ “ছতাভায”
এফ१ দূযত্বথদযাতক ননথদযাত্মক নফথলণ “५”। “४ভায এ५” / “ছতাভায ५” --- ননথদযক মুগথরয এ५ প্রনতভ ३ফস্থান
এক ४ত্মননথফদথনয াধনায প্রস্তুনতয থঙ্কতফাী। মা নকছু “४ভায” তাথক५ ম্পূণযবাথফ “ছতাভায” কথয ছদোয প্রো
এ५ কনরমুগথর প্রনতবানত। এ५ যুদ্র ४নভয ३ফরুনপ্ত ঘথি।
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ছদথয প্রদীথ রূান্তয নফথল তাৎমযূণয। কনফয ফযনক্তত্তায ভূতয ফস্তুথত রূান্তথযয দৃিান্ত ३নযানয গাথন া५।
প্রদীথ রূান্তথযয দৃিান্ত :
३রূ, ছতাভায ফাণী
......
ননতযকাথরয ७ৎফ তফ নফথশ্বয দীানরকা-४নভ শুধু তানয ভানিয প্রদী, জ্বারা তাায নখা
ননফযাণীন ४থরাকদীপ্ত ছতাভায ५োখানন ॥১২
এ५ রূান্তথযয ४য ३নবফযনক্ত ছদখা মাে। কখন এ५ রূান্তয ফযণডারাে :
४ভায
३নবভাথনয ফদথর ४জ ছনফ ছতাভায ভারা।
......
ছ५-ছম
४ভায কাথছ ४নভ নছর ফায ছচথে দানভ
তাথয
७জাড় কথয ানজথে নদথরভ ছতাভায ফযণডারা॥১৩
কখন রূান্তয ঘথি ফাদযমথন্ত্র :
४ভাথয কথযা ছতাভায ফীণা, রথা ছগা রথা তুথর। ১৪
রূান্তনযত ফস্তু মা५ ছাক, রূান্তথযয তাৎময ভস্ত ছযথত্র এক५ --- ४নভথত্বয ূণয নফজযন, নযূণয ४ত্মননথফদন।
४ভাথদয ४থরাচয গাথন রূান্তয ঘথিথছ ভগ্র কনফত্তায নে, ছদথয। ছম ছদ ফ ছবাগফানায ४ধায, ছম ছদ যুদ্র
४নভত্বথফাথধয ७ৎ, ছ५ ছদ রূান্তনযত ে ূজায ७কযথণ। এভনন কথয५ কনফয ४ত্মননথফদন চযভ ীভাে ७নীত ে।
ূজাদী প্রস্তুত , ূফযফতযী য রূান্তথযয প্রনক্রোয য এফায নফত্র ३নিপ্রজ্বরথনয রি ভাগত। ূফযফতযী ३१থয ভত এ५
ছল কনরথত প্রাথযনা ३নবফযক্ত থেথছ ---দী জ্বারায প্রাথযনা। নকন্তু এ५ প্রাথযনায একিা চনযত্রগত াথযকয ४থছ। ূফযফতযী
३१থয ভত নক্রোয ३নুজ্ঞারূ ফযফহৃত থর এ५ কনরথত ভধযভুরুথলয নযফথতয প্রথভুরুথলয রূ ফযফহৃত থেথছ।
এফায মায ७থেথয এ५ প্রাথযনা, ছ५ প্রাথযনাূযণকাযী ম্পূণযবাথফ ३ন্তযাথর চথর মান, কনফয বাফনা ম্পূণযবাথফ
४থরাকনখাথক ছকন্ন কথয ४ফনতযত ে।
এ५ কনরয স্বাতন্ত্রয নক্রোয কযথণয ফযফাথয : জ্বরুক “গাথন”। এ५ প্রদী ছথথক শুধু ४থরায নফেুযন ঘথি না, ুথযয
নফস্তায ঘথি। দৃয  র্ধ্ননয ভধযফতযী ভস্ত ফযফধান ঘুথচ মাে, প্রজ্বনরত ३নিনখা ঙ্গীতভে থে থঠ।
প্রাথনভক মযাথরাচনাথত ४ভযা ছদথখনছরাভ ব্দচেথনয স্তথয একিা ४থরা-४०ধাথযয বফযীথতযয নচত্র ४বানত
যথেথছ। নকন্তু নফপ্রতীথয ছ५ িন্ধ প্রথভাথধয ম্পূণয ३নুনস্থত। এ५ ३१ জুথড় নফযানজত এক ४থরাকদীপ্ত ४ফ --३ন্কাথযয ছরভাত্র ছখাথন ছন५। নিতীোথধযয শুরু ছথথক५ িথন্ধয ূত্রাত। প্রথভাথধযয শুরুথত “४গুন”, নিতীোথধয
ভান্তযার ३ফস্থাথন “४०ধায” --- ७বথেয५ ম্বন্থদয রূনি ফযফহৃত থেথছ। ३ননফযাণ দীনখাে ভুদ্ভানত এক
নযভির ছথথক ४ভযা প্রথফ কনয এক নবন্নতয নযভিথর --- এক ३ন্কাযঘন নযথয।
ূফযফতযী থফযয ননযফনেন্ন ४থরাকনফেুযণ এ५ থফযয শুরুয ३ন্কাযথক নননফড়তয কথয ছতাথর। ছ५থঙ্গ
নফস্তৃনতথদযাতক নিরুক্ত ব্দফন্ “গাথে গাথে”য প্রথোথগ ছ५ ४०ধায নফুর নযফযানপ্ত রাব থয। তাযয ছম য ४থ
প্রথথভ५ তায স্বরূ ७রনি কযা মাে না কাযণ এ५ “য”এয ূথফয ছকান ননথদযক ফা ম্বন্দ ছন५। ३ফথথল কনরয
ছলপ্রাথন্ত ४থ “তফ”। নঠক ূফযফতযী কনরথত াভনেক ३নুনস্থনতয য ভধযভুরুথলয ুনযানফবযাফ, এফ१ তায ३ফস্থান
নফথল গুরুত্বূণয । মাথক ७থেয কথয প্রথভ চায কনরথত প্রাথযনা ७চ্চানযত থেথছ, ম্ভানলত ছ५ ३রূ ত্তায থঙ্গ
ছমাগাথমাগ ঞ্চভ কনরথত নফনেন্ন থে ছগথছ। তাযয নিতীোথধযয শুরুথত ३ন্কাথযয নফস্তাথযয থঙ্গ থঙ্গ ছ५ ফযফধান ছমন
দীঘযতয থে মাে। নকন্তু ছথল “তফ”য ४নফবযাথফ ४ফায তা०থক নপথয াো মাে : তা०য ७নস্থনত তা०য “য”-এয ভধয
নদথে५ ३নুবূত ে। এ५ থব্দয ७নস্থনত কনরয ছথল োে ছ५ ভুূতযনি নফরনম্বত ে, প্রতীযা দীঘযানেত ে। নকন্তু ছ५
থঙ্গ তা०থক াো ४য নননফড় থে থঠ। এফায ४য “४গুথনয যভনণ”য স্পয নে, ३নয ४য ছকান স্পয নে, এ স্পয
প্রতযযবাথফ “তফ য”। ছম ३ন্কাথযয নফস্তায ঘথিনছর, ছ५ ३ন্কায জুথড় নফস্তৃত থে মাে এ५ য।
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ছগৌতভ কুভায নাগ

যফতযী কনরয শুরুথত ४ফায ४থ যাত। ४ফায কনরয ছথল ४থ নযত্রযানজয ४থরাকথযখা। দু५ কনরথত নফস্তৃত এ५
ফাথকয নক্রোয (“ছপািাক” ) থঙ্গ কতযা  কথভযয ম্বন্নি নফথলবাথফ মযাথরাচনাথমাগয। “তফ য” এফ१ “নফ নফ তাযা”
দুনি ব্দফন্५ নক্রোয কতযা ३থফা কথভযয বূনভকা ারন কযথত াথয। ३থযাৎ একনি ফযাখযা ३নুাথয এ५ য নূতন নূতন
তাযা পুনিথে তুরথছ 1 নিতীে ফযাখযা ३নুাথয নূতন নূতন তাযাযা ছ५ যথক পুনিথে তুরথছ। দুনি ফযাখযা५ ভান
গ্রণথমাগয। য ४য নযথত্রয দুযনত ছমন একাত্ম থে মাে --- য থে থঠ এক ४থরাকস্পয। ঞ্চাযীয নিতীে কনরথত
ছমভন যাত ४য নফ নফ তাযায ३ফস্থাথন নচত্রানেত ে ४থরা ४०ধাথযয িন্ধ, ছতভননবাথফ প্রথভ কনরথত একপ্রাথন্ত ४०ধায
এফ१ ছলপ্রাথন্ত যথয ३ফস্থাথন ছ५ এক५ িন্ধ পুথি থঠ। এককথাে ভগ্র ঞ্চাযী জুথড় ভূতয থে থঠ ४থরা-४०ধাথযয
বিযথ। স্তম্ভাকায াথঠ ছদখা মাথে প্রনতভ ३ফস্থাথন ফাভনদথক ३ন্কাযথদযাতক ব্দাফরী ४য ডাননদথক ४থরাকথদযাতক
ব্দাফরী। ফযানপ্তথদযাতক নিরুক্ত ব্দফন্ “গাথে গাথে” এফ१ নফথলণ “াযা” য নফযীথত ४থ ছৌন२থৌননকতাথদযাতক
নিরুক্ত ব্দফন্ “নফ নফ”। প্রাথনভক মযাথরাচনায ভথে ४ভযা ফাকয  কনরয নফনযাথ ঞ্চাযী ३१থয ফযনতক্রভী চনযথত্রয
কথা ७থেখ কথযনছরাভ --- এখাথন একনি ফাকয দুনি কনরথত ফযাপ্ত। এ५ বদথঘযযয ভথধয নযথযয নফস্তৃনতয থঙ্কত 1 ३ন্কায
নযথযয ফযানপ্ত নে, ছম নযয জুথড় ४থরা ३ন্কাথযয িন্ধ চথর তায५ ফযানপ্তয প্রনতপরন --- এ५ িথন্ধয বদথঘযযয
প্রনতপরন।
४থরা-४०ধাথযয ছম িথন্ধয ূত্রাত ঞ্চাযীথত, যফতযী দু५ কনরথত ३থযাৎ ४থবাথগয প্রথভ দু५ কনরথত তা তীব্রতভ
রূ ছনে। দু५ কনরয ছল প্রাথন্ত প্রনতভ ३ফস্থাথন “কাথরা”  “४থরা”। নকন্তু ५নতূথফয ছ५ বিযথথ জেযাজথেয
ভীভা१া থে ছগথছ। প্রথভ কনরথত “কাথরা”য ४নফবযাথফয ূথফয তায ३ফান ছঘানলত থেথছ 1 ভান্তযারবাথফ যফতযী
কনরথত “४থরা”য ४নফবযাথফয ূথফয তায নফস্তাথযয ফাণীরূােণ ঘথিথছ। প্রথভ কনরথত শুধুভাত্র একনি নক্রোদ ३ন্কাথযয
নফদাে ননথদয কযথছ। যফতযী কনরয ४থরায ফযানপ্ত ননথদয কযথছ যস্পযম্পৃক্ত স্থানথদযাতক ব্দমুগর : “ছমখাথন...
ছথাে”। এ५ কনরয গঠনথকৌরনি মযাথরাচনাথমাগয 1 ঞ্চাযীয ননভযাণথকৌথরয থঙ্গ তা তুরনীে। নফস্তৃনতথদযাতক নিরুক্ত
ব্দফন্ “গাথে গাথে”  ভগ্রতাথদযাতক “াযা” নফথলণথদয প্রথোথগ ३ন্কাথযয ছম নযয ভূতয থে থঠ তা দীঘয
নকন্তু ীভ। যান্তথয “ছমখাথন ... ছথাে” ব্দফথন্য প্রথোথগ ४থরায ছম নযয প্রনতপনরত ে তা ३ীভ। প্রাথনভক
মযাথরাচনাে ४ভযা ঞ্চাযীয প্রথভ কনরয এফ१ ४থবাথগয নিতীে কনরয ফযনতক্রভী চনযথত্রয কথা ७থেখ কথযনছরাভ।
ঞ্চাযীয প্রথভ কনরথত নক্রোয ३নুনস্থনতয কাযথণ ३ন্কাথযয দৃযিনি ননশ্চর ছদখাে। ३নযনদথক ४থবাথগয নিতীে
কনরথত একনিয ফদথর দুনি নক্রোথদয প্রথোথগ একিা ३নতনযক্ত গনতভেতায ঞ্চায ে। ४থরা শুধু ফযত্র নযফযাপ্ত ে না
, ছ५ ফযানপ্ত দ্রুত ঘথি।
४থবাথগয শুরুথত ४থছ “নেন”। রযণীে ३ন্তযাে “ছদ”এয নঠক ভান্তযার ३ফস্থাথন ४থবাথগ এথথছ “নেন”। নকন্তু
প্রথভ ছযথত্র ছমভন ঘথিথছ, এফায ছতভনবাথফ ७ত্তভুরুথলয ম্বন্থদয ७নস্থনত ছন५ ‟ “४ভায...থদথয” স্থাথন ४থ
“নেন”। যফতযী ছযথত্র ७ত্তভুরুথলয ३নুনস্থনত ছচতনায ७থেথল যুদ্র ४নভথত্বয ३ফরুনপ্তয থঙ্কতফাী। নেথনয দৃনি
এখাথন যীযী ছচতনা নে ‟ এখাথন ননথদয কযা থেথছ জ্ঞানথনথত্রয ७েীরন। নফশ্বপ্রকৃনতয নফধাথন নদন- যানত্র, ४থরা३ন্কায ४থ চক্রাকায ४ফতযথন। নকন্তু ছভাযজনীয নফদাথে ছম ছচতনাপ্রতুযথলয ३বুযদে ঘথি, তায ३ফান ছন५।
ছল কনরথত মাোয ४থগ ४ভযা এ५ গাথন প্রমুক্ত নক্রোদভূথয রূগত বফনিযগুনর মযাথরাচনা কযফ। প্রাথনভক
মযাথরাচনাথত ४ভযা ছদথখনছরাভ দনিয ভথধয প্রথভ ছনি নক্রোয ३নুজ্ঞারূ প্রমুক্ত থেথছ, এফ१ ফানক চাযনিয াধাযণ
বনফলযথতয রূ। ছদখা ছগথছ গাথনয ফৃত্তয ३१ জুথড় নফস্তৃত ४কাঙ্ক্ষাজগৎ। এ५ নযথয একিা স্তযনফনযা রযণীে।
প্রথথভ প্রাথযনাকাযীথক প্রতযযবাথফ ७থেয কথয প্রাথযনা ७চ্চানযত 1 তা५ ছনি ३নুজ্ঞায ভথধয প্রথভ চাযনি ভধযভুরুথল
প্রমুক্ত।এ५ স্তথয ४ভযা ছদথখনছ মযােনুক্রনভকবাথফ ফযক্ত থেথছ য  রূান্তথযয প্রাথযনা। যফতযী স্তথয প্রাথযনা ফযক্ত
থেথছ নকন্তু প্রাথযনাূযণকাযী ছন५। এখাথন দুনি নক্রোয ३নুজ্ঞায প্রথভ ুরুল প্রমুক্ত থেথছ। এখাথন যয দুনি নক্রোে
প্রকানত থেথছ ४থরায ७থেথলয প্রাথযনা --- প্রদীনখা ছদদীযভান থাকায প্রাথযনা, তাযয নীযন্ধ্র ३ন্কাথযয ফুথক
নযত্রদুযনতনফনকযথণয প্রাথযনা। ४কাঙ্ক্ষানফশ্ব ছথথক ४ভযা ঘিনানফথশ্ব ७নীত ५ ४থবাগ ३१থ। ७ক্ত ঘিনাগুনর ४ভযা
প্রতযয কনয না, ४ভযা প্রতীযা কনয। প্রাথযনাথফযয য ४থ প্রাথযনারূােথণয জনয প্রতীযায ফয। প্রথভ থফযয প্রাথযনা५ নক
গাথনয ছলা१থ রূানেত থেথছ ? ४কাঙ্ক্ষানফশ্ব  ঘিনানফথশ্বয ভথধয প্রনতাভয ফথচথে স্পি ে ঞ্চভ  দভ কনরয
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३থযাৎ প্রথভাধয  নিতীোথধযয ছল দুনি কনরয তুরনাভূরক াথঠ। কনরদুনিথত এক५ নক্রো 0 জ্বরা /জ্বথর ঠা। এক५ ভভযফস্তুয
७য নননভযত ७ক্ত কনরমুগর ‟ ३নিনখাপ্রজ্বরন। প্রথথভ ३নিপ্রজ্বরথনয প্রাথযনা তাযয ছ५ শুব ভুূথতযয প্রতীযা ।
এ५ ३নিনখা ७রয ভাত্র ‟ প্রকৃত রযয ূজাননথফদন, ४ত্মথাথভ ফনিজ্বারায প্রো। এ५থযথত্র ४ভযা
७ত্তভুরুথলয প্রথোগ ম্বথন্ মা ফথরনছরাভ তায ুনরুথেখ কযথত ে। ছকফরভাত্র ७ত্তভুরুথলয ম্বন্থদয রূথয ফযফায
থেথছ এফ१ এ५ প্রথোগ ঘথিথছ দুফায। এথযথত্র তাৎমযূণয ম্বন্থদয থঙ্গ ম্পৃক্ত নফথলযদমুগর। প্রথভাথধয ম্বন্দ
“४ভায” „এয থঙ্গ মুক্ত “ছদ” 1 নিতীোথধয ম্বন্দ “ভভ”য থঙ্গ মুক্ত “ফযথা” ‟ হৃদথেয ३নুবূনত। াভনগ্রক াথঠ ছদখা
মাথে ছদ-ভথনয ূণয ননথফদথন ূজা ম্পন্ন ে। ४ভাথদয ४থরাচয দুনি কনরথত রূানেত থেথছ ४যাধনায দুনি ফয ‟
প্রথভ থফয ূজায ३ঘয ছদ, নিতীে থফয হৃদে।
প্রথভ থফযয ४যাধনা ুস্পিবাথফ একিা যীযী, ५নন্নেগ্রাী রূ নযগ্র কথয। প্রথথভ ছদথয রূান্তয ঘথি ূজায
প্রদীথ, তাযয ছ५ ছদদীথ ४থরাকনখা প্রজ্বনরত ে । ছথল ४ত্মননথফদথনয গবীযতভ ३নুবূনত মখন ५নন্নেথচতনায
যথত যথত ७থির থে থঠ, তখন५ ५নন্নেথচতনাজগথতয ४বযন্তযীন ীভাথযখা ३ফরুপ্ত থে মাে ---- ছমভন ४ভযা
ছদথখনছ দৃয  ঙ্গীথতয ভধযফতযী নফবাজনথযখা ३দৃয থে মাে। এযয নিতীে থফয ५নন্নেথচতনাফরে ছথথক ননষ্ক্রভণ
ঘথি। এ५ যফতযী ফযথক যফীন্ননাথথয গাথনয বালাথত “ফযাথায ূজা”য ফযরূথ ३নবনত কযা মাে। এখাথন ভথন ४থ
এ५ গাননি :
४ভায কর দুথখয প্রদী ছজ্বথর নদফ ছগথর কযফ ননথফদন--४ভায ফযথায ূজা ে নন ভান।।১৫
४ভাথদয ४থরাচয গাথন ফযথায ূজায এ५ থফয “দুথখয প্রদী” জ্বারাথনা ে না। “দু२খ” ফা “ফযথা”५ ূজায নফত্র
প্রজ্বনরত ३নিনখায রূ ছনে। প্রথভ থফযয য প্রদী ফা ३নয ছকান ূজায ७াচাথযয ४য প্রথোজন থাথক না। শুধু ভস্ত
হৃদে ७জাড় কথয५ ४যাধনা ম্পন্ন কযা ে। ছল কনরথত “জ্বরা” নক্রোয থঙ্গ যথেথছ দুনি ७র্ধ্যগনতথদযাতক ব্দ :
“७ঠথফ” “८র্ধ্যাথন”। এ५ ७ত্তযণ ५নন্নে ছথথক ३তীনন্নথে, রূ ছথথক রূাতীথত। ५নন্নেথচতনাে, হৃদেফযথাে ছম ূজা
ম্পন্ন ে, যফীন্ননাথথয গাথনয বালাথত५ তায মথথামুক্ত ফণযনা ছভথর 1 ভথন থড় “নিীয ূজা” নািথকয ছল দৃথয
েীভতীয গাথনয (নফনচত্র মযাথেয ১ ন१ গান ) এ५ কনরনি
४ভায ফ ছচতনা ফ ছফদনা যনচর এ ছম কী ४যাধনা..... । ১৬
७থেখঞ্জী:
১) ঠাকুয, যফীন্ননাথ : ३খি গীতনফতান, কনরকাতা, নফশ্ববাযতী গ্রন্থননফবাগ, ২০১৩, ৃ ৯৪
২) তথদফ, ৃ ৯৮
৩) তথদফ, ৃ ৫৫
৪) তথদফ, ৃ ৯১
৫) তথদফ, ৃ ৯৮
৬) তথদফ, ৃ ৩৫৫
৭) তথদফ, ৃ ১৬২
৮) তথদফ, ৃ ৬০ - ৬১
৯) তথদফ, ৃ ৪৮৩
১০) তথদফ, ৃ ৫৩৯- ৫৪০
১১) তথদফ, ৃ ৩০০
১২) তথদফ, ৃ ৯
১৩) তথদফ, ৃ ৩০-৩১
১৪) তথদফ, ৃ ২৮৩
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১৫) তথদফ, ৃ ৯০
১৬) তথদফ, ৃ ৫৪৩
ােক গ্রন্থঞ্জী
খাতুন, নজীদা
: যফীন্নঙ্গীত ভনথন রারথন, ঢাকা, নফমুগ প্রকানী, ২০১১
চক্রফতযী, প্রপুেকুভায : যফীন্নঙ্গীত-ফীযা : কথা  ুয,করকাতা, নজজ্ঞাা, ১৯৮৩
দা, যুনদযাভ
: নচত্রগীতভেী যফীন্ন-ফাণী, কনরকাতা, গ্রন্থননরে, ফঙ্গাব্দ ১৩৭৩
রুদ্র, ুব্রত (ম্পানদত) : যফীন্নঙ্গীত নচন্তা, কনরকাতা, ४া প্রকানী, ১৯৮০
যাে, ४রনা (ম্পানদত) : যফীন্ননাথথয গান ঙ্গ ३নুলঙ্গ, করকাতা, যানযা, ২০০১
যকায, নফত্র
: িন্ধনফথযাধ 0 যফীন্ন१গীথতয এক ৃজননবনত্ত, গাথনয ঝযনাতরাে, কনরকাতা, প্রনতবা ,
২০১৩
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