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মভঘ ফলরলছ মাফ মাফ : ন্তযঙ্গ াঠ
ডঃ মগৌতভ কুভায নাগ
যযোগী অধ্যোপক (ফরোস) ও সবভোগীয় প্রধ্োন, সবযেসল ভোো সবভোগ,বধ্ধমোন সবশ্বসবেযোয়,বধ্ধমোন, পসিমবঙ্গ
Abstract
The aim of the present paper is to analyze the salient linguistic features of a popular song of Tagore:
megh boleche jabo jabo .It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the
song; the musical aspect is excluded. We have interpreted this song as a poetic creation based on the
underlying theme of union of the finite and the infinite --- a major theme in the universe of Tagorean
thought. This song implicitly suggests the attainment of a state of enlightment where the dividing line
between joy and sorrow, finite and infinite, life and death is blurred. We have attempted to bring out
the hidden message by reading between the lines and carrying out an in depth study of the constituent
elements of the song at various levels: lexical, morpho-syntactic and semantic.
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এআ ননফন্ধনট একনট ুনযনচত যফীন্দ্রঙ্গীলতয ন্তযঙ্গ  নবন্নতয াঠ 0 মভঘ ফলরলছ মাফ মাফ (মযায় 0 ূজা)। এয াঙ্গীনতক
রূনট নয়, অভালদয অলরাচয এয কাফযরূনট। এআ গালনয কাফয ফয়লফয মৌন্দময অস্বাদলনয রলযয অভযা এয নফনবন্ন
গঠক ঈাদালনয নফলেলণ কযফ : ব্দচয়ন, দভূলয াযস্পনযক ন্বয়, ফালকযয গঠনলকৌর, নফনবন্ন ফযাকযণগত ঈাদালনয
ফযফায। কথাফস্তুয মযালরাচনায লঙ্গ অভযা এআ গালন না ফরা ফাণীয ফযঞ্জনাটুকু নুধাফন কযায মচষ্টা কযফ।
মভঘ ফলরলছ ‘মাফ মাফ’, যাত ফলরলছ ‘মাআ’,
াগয ফলর ‘কূর নভলরলছ --- অনভ মতা অয নাআ’।
দঃখ ফলর ‘যআনু চুল তাাঁায ালয়য নচহ্নরূল’,
অনভ ফলর ‘নভরাআ অনভ অয নকছু না চাআ’।।
বুফন ফলর ‘মতাভায তলয অলছ ফযণভারা’,
গগন ফলর ‘মতাভায তলয রয প্রদী জ্বারা’।।
মপ্রভ ফলর মম ‘মুলগ মুলগ মতাভায রানগ অনছ মজলগ,’
ভযণ ফলর ‘অনভ মতাভায জীফনতযী ফাআ’।।১
প্রাথনভক ালঠআ এআ গালনয কাফয ফয়লফয একটা ননভযাণলকৌর ুস্পষ্টবালফ ধযা লে। প্রনতনট ফাকযআ একনট প্রধান
খন্ডফাকয (principal clause)  একনট অনিত খণ্ডফালকয (subordinate clause) গনঠত। অনিত খণ্ডফাকযনট একনট প্রতযয
ঈনি। গঠনলকৌরনট এআবালফ ঈস্থান কযা মায় :
প্রধান খণ্ডফাকয
অনিত খণ্ডফাকয
কতযা + ভানকা নিয়া
প্রতযয ঈনি
মদখা মালে প্রধান খণ্ডফালকযয মযলে ‘ফরা’ নিয়ায একানধতয। শুধু একআ নিয়ায মৌনঃলৌননক প্রলয়ালগআ নয় অয একনট
মমাগূে ধযা লে ঈি নিয়ায কাররূলয ফযফালয। অটকনরনফনষ্ট এআ গাননটয প্রথভ কনরনট ফাদ নদলর প্রনতনট কনরলতআ
নিয়ালদয াধাযণ ফতযভালনয রূনট ফযফহৃত লয়লছ। শুধুভাে প্রথভ কনরলতআ আ নিয়ায ুযাঘনটত ফতযভালনয রূনট প্রমুি
লয়লছ। প্রথভ কনরনট অলযক নদক মথলক ফযনতিভী চনযলেয। যফতযী াতনট কনরয প্রলতযকনট একনটভাে ফালকয গনঠত ;
“ফরা‛ নিয়ানটয ফযফায প্রলতযকনট মযলে তাআ শুধু একফায। প্রথভ কনরলতআ শুধু দনট ফালকযয াফস্থান1 এআ কনরলত তাআ
‚ফরা’ নিয়ায ুনযাফৃনি। এআ প্রলঙ্গ অভযা লয অলরাচনা কযফ। এআ ভুূলতয মা অভালদয লয প্রানঙ্গক তা র এআ মম
গাননটয একভাে নিয়া ফা action র ‘ফরা’। ফালকযয কতযাযা শুধু কথা ফলর। এআ গাননট শুধু প্রতযয ঈনিয ভাায। এআ গালন
কনফ ফাণীয ভারা মগাঁলথলছন।
এআ ঈনিকাযীলদয ফযাকযণগত চনযে নফলেললণ একটা মিনণনফনযা ধযা লে। ভগ্র গালন নফনবন্ন ফালকয কতৃযদভূলয
ভলধয একনটভাে ফযনিফাচক ব্দ : ফযনাভ ‘‘‘অনভ’’’। ফানক ফআ ফযনিফাচক ফা প্রাণীফাচক। গালন কতৃযলদয ংখযা নয় :
মভঘ, যাত, াগয, দঃখ, অনভ, বুফন, গগন, মপ্রভ, ভযণ। এয ভলধয মযায়িভ নুালয ‘‘‘অনভ’’’য অনফবযাফ ঞ্চভ স্থালন।
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ূলফয চাযনট এফং লয চাযনট কতৃযদ --- ‘‘অনভ’’য ফস্থান গালনয মকন্দ্রস্থলর। ‘‘অনভ’’য এআ মকন্দ্রীয় ফস্থালনয মকান তাৎময
অলছ নকনা গালনয বাফফস্তুয অলরালত অভযা তায অলরাচনা কযফ।
প্রধান খণ্ডফালকযয য এফায প্রধান খণ্ডফালকযয অলরাচনায় অা মাক। ঈনিফাকযগুনরলত ফযনালভয প্রলয়ালগয মযলে
একনট বফনষ্টয মচালখ লে। গালনয প্রথভ চাযনট কনরলত থযাৎ স্থায়ী  ন্তযালত ভধযভুষ ল নুনস্থত, যফতযী চাযনট কনরলত
থযাৎ ঞ্চাযী  অলবালগ প্রনতনট ঈনিলতআ ভধযভুষ ল ঈনস্থত। ভধযভুষ ললয ঈনস্থনত ফা নুনস্থনত নুমায়ী এআ
ননফন্ধনটলক দনট মযালয় নফবি কযা মায়। প্রথভ ংল ফিাযা শুধু ননলজয কথা ফলর, য কাঈলক ম্ভালণ জানায় না। যফতযী
ংল প্রলতযলক কাঈলক ম্ভালণ কযলছ। কায ফা কালদয ঈলেল এআ ম্ভালণ ? এআ ননফলন্ধ অভযা মআ প্রলেয ঈিয খুাঁজফ।
অভযা গালনয প্রথভ ংলয নফলেললণয ূচনা কযফ ঈনিকাযীলদয চানযনেক বফনলষ্টযয ভলধয একটা মমাগূে স্থালনয
ভধয নদলয়। মভঘ  যালতয চানযনেক ঐকযনট ফলচলয় লজ ধযা লে। দআলয় নভলর এক নননফে, নীযন্ধ্র ন্ধকালযয অফ
যচনা কলয। মভঘ ফা যালতয ভত এককবালফ াগয মৌন্দলমযয নুলঙ্গফাী লয় ঈঠলত ালয, নকন্তু এআ েয়ীয ভালফ এক
জানা োলয অফ ৃনষ্টয নুকূর। মভঘম্বৃত গন যানে, নন্ত াগয --- ফ নভনরলয় এক নফদঙ্কুর নবমালনয লঙ্কত
পুলট লঠ। স্থায়ীলত অবানত বননগযক নযভণ্ডর এক নবন্নতয ভাো রাব কলয এয নঠক লয ন্তযায শুষ লতআ ‚দঃখ‛এয
অনফবযালফ। ফনঃপ্রকৃনতয মআ নচেকল্পগুনর তখন ভানফজীফলনয দঃখমন্ত্রণায লফযয প্রনতনফম্ব লয় লঠ। দঃখলফদনায নচোয়লণ
মভঘ, যানে ফা াগলযয রূকলল্পয ফযফায ফহুর প্রচনরত। দঃখযাত, দঃখাগয --- এআ রূকগুনর ফহুফযফালয ম্লান। মভঘ, যাত
 াগয এআ দৃনষ্টলকাণ মথলক শুধুআ প্রতীক।
প্রকৃনতগতবালফ নফলদয নুলঙ্গফাী লর মভঘ, যাত ফা াগলযয ঈনিলত নকন্তু মকাথা মকান নফলদয আনঙ্গত মনআ, অলছ
নফদভুনিয নননিত অশ্বা, মলল পর ভানিয মঘালণা। গালনয ূচনা মভঘ  যালতয নফদায়ফাণীলত। প্রথভ কনরলত অলছ
ন্ধকালযয ফালনয, প্রথভ অলরায ঈদ্ভালয অশ্বা। যফতযী কনরলত াগলযয কলে এক দীঘয নবমালনয পর নযণনতয
ফাতযা। এআ ঈনিফাকযগুনরলত প্রমুি নিয়াদগুনরয কাররূলয ভলধয মম ুস্পষ্ট রূলযখা পুলট লঠ অভযা এফায তায
নফলেলণ কযফ।
মভঘ  যালতয ূলফযানিনখত চানযনেক ঐকয ছাো তালদয ঈনিফালকযয গঠলন নননফে ঐকয ধযা লে। নফদায়ী মভঘ 
যালতয ঈচ্চানযত ফাকয একনটভাে লদ গনঠত : ঈবয়লযলেআ তা র নিয়াদ ‘‘মায়া’’। াথযকয ংখযায় এফং কাররূল।
প্রথভ মযলে ুনযাফৃি নিয়ায কাররূ াধাযণ বনফলযৎ। নিয়ায নিত্ব অশ্বালয দৃাতায অবা মদয়। নকন্তু এআ অশ্বালয
রূায়লণয ভুূতয ম্বলন্ধ মকান ুস্পষ্ট আনঙ্গত ায়া মায় না। ‚মায়া‛ নিয়ায ফস্থান বনফলযলত মম মকান নননদযষ্ট ভুূলতয থযাৎ
নিয়ায নুষ্ঠানভুূতয ( moment of action) নফফৃনতভুূতয (moment of speech) মথলক মম মকান দূযলত্ব লত ালয। এযয
‘‘মায়া’’ নিয়ায প্রলয়াগ একফায তলফ তায কাররূ াধাযণ ফতযভান। এআ াধাযণ ফতযভান নচযন্তন তয ফা ননয়নভত নুনষ্ঠত
ঘটনা ননলদয কলয না, এআ কাররূলয প্রলয়ালগয তাৎময এআ মম ঈনিনখত একক ঘটনায নুষ্ঠানভুূতযনট নফফৃনতভুূলতযয নত
ননকলট। ফহুপ্রতীনযত মআ শুবরগ্ন ননকট মথলক ননকটতয লে --- একআ ‘‘মায়া’’ নিয়ায জনয দনট কাররূলয প্রলয়ালগ মআ
নুবূনতয ঞ্চায য়। নযবালফ ফরা মায় গালনয শুষ লত নবফযি অশ্বা দৃা মথলক দৃাতয য়। এযয াগলযয ঈনিলত
একনট নবন্ন নিয়া ‘মভরা’ --- তলফ ূফযফতযী ঘটনায লঙ্গ এয মমাগূেনট ধযা কনঠন নয়। মভঘ  যালতয নফদালয় তটলযখা
দৃনষ্টলগাচয লয়লছ। এফায নিয়ালদয কাররূ ুযাঘনটত ফতযভান। থযাৎ নিয়ায নুষ্ঠানভুূতয তীলত ফা নফফৃনতভুূলতয য ূলফয।
মভঘ  যালতয অশ্বাফাণীয রূায়ণ আনতভলধয ঘলট মগলছ। াগলযয ঈনিয ূলফযআ ভস্ত প্রতীযায ফান ঘলট মগলছ। এমাফৎ
প্রমুি নিয়াভূলয কাররূ এফং মআ নুালয নফফৃনতভুূতযয নযলপ্রনযলত নিয়ায নুষ্ঠানভুূলতযয ফস্থান এআবালফ
নচোকালয তুলর ধযা মায়।
নিয়াদ
কাররূ
নফফৃনত ভুূলতযয নযলপ্রনযলত নিয়ায নুষ্ঠান ভুূলতযয কারগত ফস্থান
মায়া
াধাযণ বনফলযৎ
লয মকান নননদযষ্ট ভুূতয
মায়া
াধাযণ ফতযভান
ফযফনত লয
মভরা
ুযাঘনটত ফতযভান
ূলফয
ডাননদলকয ংলয স্তম্ভাকায ালঠ মদখা মায় বনফলযৎ মথলক তীলতয নদলক একনট গনতলযখা। ফহুপ্রতীনযত মআ শুবযণনট
নাগত বনফলযৎ মথলক ফতযভান ভুূতয নতিভ কলয নফগত তীলত নফরীন লয় মায়। তলফ মলল ফযফহৃত ুযাঘনটত ফতযভান
তীলতয লঙ্গ একটা মতুফন্ধন যচনা কলয। অাঁধালযয নফদালয়য ভুূতযনট তীত, এখন অলরালকাজ্জ্বর এক নূতন ফয ভাগত।
মভঘ, যাত  াগযলক বননগযক টবূনভ না মবলফ মনদ তায ঈয প্রতীকী তাৎময অলযা কনয তালর স্থায়ীয ফযাখযা এআ য়
মম ননদাষ ণ দঃখমন্ত্রনায এক দীঘয ধযালয়য নযভানি ঘলটলছ, এখন ুনদন অগত, ুখভৃনিয নয এক লফযয ঈলেল
ঘলটলছ।
গালনয ভভযফস্তুয এআ ননভযাণপ্রনিয়ায গ্রগনত নিতীয় কনরয প্রথভাধয মযন্ত স্বেন্দ  াফরীর। আ কনরলত াগলযয
মঘালণায নিতীয়ালধয এল নকন্তু থভলক মমলত য়। ‘অনভ মতা অয নাআ’ --- াগযমাোয মলল াগয ননলজয নস্তলত্বয ফরুনি
মঘালণা কলয। দঃমন্ত্রণায ফালনয নচোয়লণ মভঘ  যালতয নফদায় থফা াগযমাোয ভানিয প্রতীলকয ফযফায নচযাচনযত
নকন্তু াগলযয নস্তলত্বয নফরুনিয রূকনট নবনফ। মভঘ  যালতয নফদায় প্রকৃনতয নফধালনআ ঘলট নকন্তু াগলযয নস্তত্বলরালয
রূকনটয মকান ফাস্তফ নবনি মনআ। াগযলক দঃখাগয ফা ভালযয াগয মাআ বাফা মাক মআ াগযলক নতিভ কযলর তায
নস্তত্ব মরা ালফ মকন? এআ নফরুনিয তাৎময মনদ এআবালফআ ফযাখযা কযা য় মম তীলতয মআ দঃখমন্ত্রণায নফস্তায নছর
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মভঘ ফলরলছ মাফ মাফ 0 ন্তযঙ্গ াঠ

ডঃ মগৌতভ কুভায নাগ

াগলযয ভত এফং ফতযভান ুখলৌবালগযয লফয অয তায মরভাে মনআ, তালর যফতযী ন্তযা ংলয শুষ লতআ এআ ফযাখযায
ম্পূণযতা ধযা লে। মভঘ, যাত এভনকী াগয নফদায় ননর থচ দঃখ নফদায় ননর না, ম নচযস্থায়ী লয় যআর। ূলফযাি
েয়ীয লঙ্গ দঃলখয ঈনিয বাফফস্তুয নফলযাধ ুস্পষ্ট। ুতযাং দঃলখয ফালনয প্রতীকরূল মভঘ, যাত  াগলযয নফদালয়য
ফযাখযা অয গ্রণলমাগয থালক না 1 এফায তাআ ুনভূযরযায়লণয প্রলয়াজন।
াগলযয ঈনি  কলরয লঙ্গ ম্পৃি ‘‘অনভ’’য ঈনিয ভলধয একটা প্রনতাভয রযয কযা মায়। এআ গালন অয ফ
ঈনিকাযীয ঈনিআ মখন একনটভাে ফালকয গনঠত তখন মদখা মালে শুধুভাে াগয  অনভয মযলেআ ঈনিয গঠক ফালকযয
ংখযা দআ ।
কূর নভলরলছ
অনভ মতা অয নাআ
নভরাআ অনভ
অয নকছু না চাআ
ফালকযয ংখযালতআ নয়, ফালকযয প্রকৃনতলত এআ দআ ঈনিয ভলধয ঐকয খুাঁলজ ায়া মায়। ঈবয় মযলেআ প্রথলভ দথযক ফাকয,
তাযয নঞথযক ফাকয। গালনয প্রথভ ংলয প্রলতযকনট ঈনিফালকয নিয়া ঈিভুষ লল লর মকফরভাে ঈলযাি দনট
ঈনিফালকযআ ঈিভুষ ল ফযনাভ কতযা ‚অনভ‛য ুস্পষ্ট ঈনস্থনত1 ফানক ভস্ত মযলে কতযা ‚অনভ‛ ঈয। শুধুভাে রূগত
ঐকযআ নয়, ভভযফস্তুয স্তলয ঐকয ধযা লে। ‚অনভ‛য ঈনিয প্রথভালধয অলছ নস্তলত্বয নফরুনি, নিতীয়ালধয ফানায ননফৃনি।
অনভ নফরীন লয় মায় --- এআ ংল নফরুনিলদযাতক ‚নভরালনা’’ নিয়ায ফযফায। প্রাথনভক ালঠআ মদখা মায় াগলযয ঈনিয
নিতীয়ালধয অলছ নস্তলত্বয নফরুনি --- এআ ংলয নিয়া ননস্তত্বলদযাতক ‚নাআ‛। াগলযয ঈনিয ফনষ্ট ংলয
কথাফস্তুলক ‚অনভ‛য ঈনিয যফতযী ংলয কথাফস্তুলক মভরালনা অাতদৃনষ্টলত ম্ভফ নয়। নকন্তু গবীযতয ালঠয য ফরা
চলর াগলযয এআ ঈনিয এআ ংল নননত যলয়লছ ফানাূযলণয ফযঞ্জনা --- নবন্নতয লথয। দীঘয ভুদ্রমাোয য মখন
বকতলযখা দৃনষ্টলগাচয য় গ্লাননবাযািান্ত াগযমােীয ফানা তখন ূণয য়। এআ ংল ফানালদযাতক মকান নিয়া না থাকলর
ভগ্র ফাকযনটয ভধয নদলয় ফানায চনযতাথযতা নবফযি লয়লছ। নচোকালয ভগ্র নফলয়নট এআবালফ ঈস্থানা কযা মমলত ালয
0
দথযক ফাকয
নঞথযক ফাকয
াগয
ফানা ূযণ
নস্তলত্বয নফরুনি
অনভ
নস্তলত্বয নফরুনি
ফানা ূযণ
দআ ঈনিয ঐকযলে ঈস্থানায ভলধয বফনচেয রযণীয়। াগলযয ঈনিলত প্রথলভ ফানায ননফৃনি ,তাযয নস্তলত্বয
ফরুনি। ‚অনভ‛য ঈনিলত প্রথলভ নস্তলত্বয ফরুনি, তাযয ফানায ননফৃনি। এছাো দিলভয মযলে াগলযয ঈনিলত
নুৃৃ্ত লয়লছ গদযযীনত : প্রথভ ফালকয কলভযয য নিয়া, নিতীয় ফালকয শুষ লত কতযা মলল নিয়া। অনভয ঈনিলত দযযীনত
নুৃৃ্ত : প্রথভ ফালকয কতযায ূলফয নিয়ায ফস্থান, নিতীয় ফালকয নিয়ায ূলফয ‚না‛য ফস্থান।
এআ ভান্তযারতায অলরালক অভযা াগয  ‚অনভ‛য ঈনিয তাৎময একলে নফলেলণ কযফ। কূলরয মদখা ায়ায়
াগলযয নস্তত্ব নফরুি য় না , নফরুি য় ‚কূর‛ াগলযয নস্তত্ব। াগলযয ফণযনায় ‚কূর‛ ‚নন্ত‛ ‚ীভ‛ এআ
নফললণগুনর ফহুফযফহৃত। াগযলক ীলভয প্রতীক ফলর বাফা মায়। ‚কূর মভরা‛ ীভায ফন্ধলন ীলভয ধযা োয
ফযঞ্জনাফাী। এআ ফিলফযয অলরালক অভযা ‚অনভ‛মক যুদ্র ীভায প্রতীক ফলর ধলয ননলত ানয। ীভা তায ভস্ত ফন্ধন মথলক
ভুি লয় ীভ নলন্ত নফরীন লয় মায়। ঈবলয়য ঈনিলত অলছ নস্তলত্বয নফরুনি এফং ফানায চনযতাথযতা। অন নস্তত্ব
নফরুনিলতআ ফানা ূণয য়।প্রকৃতলয নস্তলত্বয ফরুনি এক নফতয নস্তলত্ব ঈিযণ। ীভায রূান্তয ীলভ, ীলভয
ীভায়।
গালনয প্রথভালধযয মল ফালকয ‚ফরা‛ নিয়ায রূনট মযালরাচনালমাগয। অয ভস্ত ফালকযয ভত এআ ফালকয ‚ফরা‛
নিয়ায প্রথভুষ ললয রূনট ফযফহৃত লয়লছ 1 নকন্তু কতযা এলযলে ঈিভুষ ল ফযনাভ। এআ ফযাকযণগত ঙ্গনত গালনয
ভভযফস্তুয লঙ্গ ম্পূণয ঙ্গনতূণয। নূতন রূপ্রাি এআ ‚অনভ‛য জনয স্বতন্ত্র মকান নিয়ারূ থালক না1 মভঘ, যাত, াগয, দঃখ,
বুফন, গগন, মপ্রভ, ভযলণয ভত এআ ‚অনভ‛ ‚ফলর‛। যুদ্র মচতনায ীভা নতিভ কলয নন্ত নননখলরয লঙ্গ একাত্ম
‚অনভ‛  ‚ম‛য ভলধয অয মকান ফযফধান থালক না --- এ মমন মাভ তলেয কানফযক প্রলয়াগ। এআ গাননট ম্বলন্ধ ধযাক
ুকুভায মলনয নফলেলণনট প্রানঙ্গক 0
“জগৎ লে খণ্ড খণ্ড প্রালণয নফলেদ-নভরলনয রীরালখরা। এলতআ অনলন্দয স্ফুযণ য়। ৃনষ্টয য
মথলকআ খণ্ডপ্রাণ চলরলছ খণ্ড প্রালণয লঙ্গ নভরলনয নবালয থফা ফযমাোয়। নবালযয লথ তায
লদ লদ ংয় বয় দঃখ কষ্ট। নকন্তু ম ফ নফদজার কানটলয় ঈলঠ একনদন ম স্বয়ম্বয ফা নফফা বায়
মৌাঁছলফআ। তায দঃ দগযভ নবায একনদন ােম্বয ফযমাোয় নযণত লফআ। এআ ভৎ কনফকল্পনা এক
এনক ছনফযম্পযায় রূ মলয়লছ একনট গালন (…)। ায ভুলদ্র নায়ক ( জীফে ) ানে নদলয়লছ
একরা নালয়। ন্ধকায যানে, অকাল মভলঘয অেম্বয। এআ দঃস্বলেয দঃালয ভলধয ঠাৎ অশ্বা এর।
তাআ ননলয় গালনয অযম্ভ।” ২
অভালদয নফলেললণ গালনয এআ স্থায়ী ং াগযমাোয অখযান নয়। ীভায নভরনাকাঙ্ক্ষী ীলভয প্রতীক এআ াগয মাোথ
নয়, ম স্বয়ং মােী। াগলযয ঈনিয প্রথভালধয প্রকৃতলয াগলযয ঈনি নয়, কূলরয ন্ধানযত াগযমােীয ঈনি াগলযয
কলে। মাোথ অয মােী এখালন একাত্ম লয় মগলছ --- এআ মাো স্থানান্তযগভন নয়, এআ মাো এক ন্তমযাো। এআ মাো
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অন স্বরূ ঈরনিয াধনা, অন িায গন গবীলয ফতযলণয াধনা, অন ীভা নতিভলণয াধনা। এআ মাোলতআ
ানভর ীভায প্রতীক ‚অনভ‛।
জগৎলক খণ্ড  খণ্ড প্রালণয নফলেদ-নভরলনয রীরালখরারূল ফযাখযায লঙ্গ অভযা ম্পূণয ভত মালণ কনয। তলফ
খণ্ডপ্রালণয নবাযমাো ম্বলন্ধ ধযাক ুকুভায মলনয ফিলফযয লঙ্গ অভযা একনট ংলমাজন কযফ। এআ নবাযমাোয
গনত একভুখী নয়, শুধুআ খণ্ডপ্রালণয ঈলেলয খণ্ডপ্রালণয মাো নয়, খণ্ডপ্রাণ খণ্ডপ্রালণয নবালয মাো কলয। ীভা-ীভ,
যুদ্র-বূভা, খণ্ডপ্রাণ-খণ্ডপ্রাণ --- মম নালভআ এআ মুগরলক নবনত কযা মাক না মকন, এআ অকলযণ াযস্পনযক , দজলনযআ
াধনা যলক ায়ায। অভালদয এআ ফিফয ীভা ীলভয নভরন ম্বলন্ধ নফনবন্ন প্রফলন্ধ, নাটলক, কনফতায়, গালন প্রকানত
যফীন্দ্রবাফনায লঙ্গ ম্পূণযবালফআ ঙ্গনতূণয। অভালদয ফিলফযয ভথযলন অভযা মতভন নকছু দৃষ্টান্ত তুলর ধযফ।
ীভা ীলভয াযস্পনযক নভরনাকাঙ্ক্ষায নবফযনি ‚ঈৎগয‛ কাফযগ্রলেয ন্তগযত ১৭নং কনফতায় :
ীভ ম চাল ীভায নননফে ঙ্গ
ীভা চায় লত ীলভয ভালঝ াযা।
প্ররলয় ৃজলন না জানন এ কায মুনি,
বাফ লত রূল নফযাভ মায়া-অা,
ফন্ধ নপনযলছ খুাঁনজয়া অন ভুনি
ভুনি ভানগলছ ফাাঁধলনয ভালঝ ফাা। ৩
কালফযয য প্রফলন্ধয দৃষ্টান্ত মদখা মমলত ালয। ঈিৃত ংল একআ বাফনায প্রকা মদখা মায়।
অভালদয মদল বনিতলেয নবতযকায কথা এআ মম, ীভায লঙ্গ ীলভয মম মমাগ তাা অনলন্দয
মমাগ থযাৎ
মপ্রলভয মমাগ। থযাৎ ীভা ীলভয লয মতখানন ীভ ীভায লয ততখানন,
ঈবলয়য ঈবয়লক ননলর নয়।৪
ীভা ীলভয ভলধয মকান িন্দ্ব মনআ । দআলয়য ভলধয নফবাজনলযখা কখন ফরুি লয় মায়। দআলয়য ভলধয ননযন্তয এক
রূান্তলযয মখরা চলর। ‚প্রকৃনতয প্রনতলাধ‛ নাটলক ন্নযাী মআ তয ঈরনি কলয :
ীভ লতলছ ফযি ীভারূ ধনয।
মাা-নকছু যুদ্র যুদ্র, নন্ত কনর। ৫
একআ বাফনায প্রকা এআ প্রফলন্ধয ঈিৃত ংল :
অভযা বালায় মালক ফনর ীভা মআ ীভা ঐকানন্তকরূল মকাথা মনআ,তাআ ীভা মকফরআ ীলভ নভনরলয়
মালে। অভযা মালক বালায় ফনর ীভ মআ ীভ ঐকানন্তক বালফ মকাথা মনআ, তাআ ীভ মকফরআ
ীভায় রূগ্রণ কলয প্রকানত লেন। ৬
ীভা ীলভয নভরন কনফয বাফনায কতখানন জুলে তায প্রভাণ অভযা াআ ‚জীফনস্মৃনত‛ গ্রলে, তাাঁযআ ‚প্রকৃনতয প্রনতলাধ‛
নাটক নফললয় তাাঁয ভন্তফয মথলক :
অভায মতা ভলন য়, অভায কাফযযচনায এআ একনটভাে ারা। ম ারায নাভ মদয়া মাআলত ালয , ীভায
ভলধযআ ীলভয নত নভরন-াধনায ারা। ৭
এআ গালন দঃলখয বূনভকা ননলয় এফায অভযা অলরাচনা কযফ। এআ নফললয় ধযাক ুকুভায মলনয ভন্তফয :
এআখালন ফলর নদআ যফীন্দ্রনালথয গবীয ুযাণজ্ঞান  ুযাণলফাধ। দঃখ ালয়য নচহ্নরূল নচযস্থায়ী র, এআ
allusion-নট লনক নণ্ডলত চট কলয ফুঝলত াযলফন না। ুযালণ একনট গল্প অলছ। ৮
এযয ধযাক মন নফষ্ণুফলয বৃগুয দনচলহ্নয অখযাননট নফস্তালয নফফৃত কলযলছন : ব্রহ্মা, নফষ্ণু, ভলশ্বলযয ভলধয মক মিষ্ঠ
তা ননণযলয়য জনয ভুননলদয বৃগুলক মপ্রযণ, প্রথলভ ব্রহ্মা তাযয নলফয অরলয় বৃগুয গভন, বৃগুয যীযায় ঈিীণয লত তাাঁলদয
ফযথযতা, ফললল নফষ্ণুয অরলয় গভন, নতনথ ৎকায না কযায় িুি বৃগুয নফষ্ণুফলয দাঘাত, নফষ্ণুয যভাপ্রাথযনা, নতন
মদফতায ভলধয বৃগুয নফষ্ণুলক মিষ্ঠ মঘালণা। এখালন অভযা ধযাক মলনয অলরাচনায মল ফাকযনটয ঈিৃনত নদনে :
নফষ্ণুয ফুলক বৃগুয দাঘাত যয় লয় যআর িীফৎরাঞ্ছন ফা মকৌস্তুবভনণরূল। ৯
এআ গালনয ন্তযা ংলয ফযাখযা কযলত নগলয় ধযাক ুকুভায মন মকন ফহুশ্রুত আ মৌযানণক কানননয (মা তাাঁয ভলত
লনক নণ্ডলতয জানা) ফতাযণা কযলরন তা অভলদয মফাধগভয য় নন। ‚তাাঁায ালয়য নচহ্নরূল‛ দঃলখয ফনস্থনতয
ভলধয অভযা নফষ্ণুফলয নঙ্কত বৃগুয দনচলহ্নয অখযালনয মকান ছায়া খুাঁলজ াআ নন। যফতযীকালর গলফলকযা এআনফললয়
নচন্তাবফনা কযলত ালযন। অভযা মকান মৌযানণক কানননয অলরালক নয়, দঃখলক নঘলয যফীন্দ্রবাফনায অলরালকআ এআ
ংলয নফলেলণ কযফ।
স্তম্ভাকায ালঠ মদখা মালে দঃলখয ফস্থান ‚াগয’’  ‚অনভ’’য ভাঝখালন :
াগয
দঃখ
অনভ
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মম ভানভরলনয ফযঞ্জনা নভরনাকাঙ্ক্ষী ‚াগয‛  ‚অনভ‛য ঈনিলত নননত, দঃখ মআ নভরলনয মতুফন্ধ যচনা কলয। নভরলনয
এআ দযনতিভয থ দীঘয কৃচ্ছ্রাধনায থ, এআ দরূ াধনায থ কনঠন দঃলখয দগযভ থ। নভরনস্বলগয ঈিযলণয মাানরূল
দঃলখয নুরূ নচোয়ণ অভযা মদনখ এআ গাননটলত :
এআ-মম কালরা ভানটয ফাা যাভর ুলখয ধযা--এআখালনলত অাঁধায-অলরায় স্বন-ভালঝ চযা।।
( ...... )
দঃলখ মখন নভরন লফ অনন্দলরাক নচনলফ তলফ
ুধায়-ুধায় বযা। ১০
অভযা মদলখনছ এআ নভরনাধনা অলত্মারনিয াধনা। অত্মজ্ঞান ঈলেললয মআ াধনা মম কলঠায দঃলখয াধনা তায
ুস্পষ্ট ঈলিখ ‚রূ-নাযালনয কূলর‛ কনফতায় :
যলিয যলয মদনখরাভ
অনায রূ--নচননরাভ অনালয
অঘালত অঘালত
মফদনায় মফদনায় ; ১১
যফীন্দ্রভানল ভগ্র জীফনআ এক দঃলখয তিমযা, দঃখ লতয ঈিযলণয মতু 1আ কনফতালতআ মআ বাফনায ফনঃপ্রকা :
অভৃতুযয দঃলখয তযা এ জীফন--লতযয দাষ ণ ভূরয রাব কনযফালয, ১২
মআ াধনায ফালন, ফহুপ্রতীনযত মআ শুবভুূলতয দঃলখয নফদায় না মনয়ালক বনযাযফাদী ভাননকতায ফনঃপ্রকা
ফলর বাফলর বুর লফ। দঃলখয এভন ফস্থালনয তাৎময এআ নয় মম ূণযতায াাকায মকাননদনআ মঘালচ না, নননফে নভরলনয
যলণ না ায়ায মফদনা নচয জাগরূক থালক। দঃলখয অত্মপ্রকা ঘলট নূতনতয রূল --- ‚তাাঁায ালয়য নচহ্নরূল‛।
ফযনালভয প্রথভুষ ললয প্রলয়ালগয দৃষ্টান্ত এআ গালন এআ একনটআ ায়া মায় 1 এআ ফযনাভ মকান নফলললযয নযফলতয ফযফহৃত
লয়লছ এআ গালনয মকাথা তায ঈলিখ মনআ। এলযলে একনট ম্ভাফনায কথাআ ভলন অল --- ম্ভ্রভূচক ফযনাভ ইশ্বযলক
ননলদয কযলছ। মম দঃলখয দলন হৃদয়প্রাণ নযশুি য় তা দয়াভয় ইশ্বলযয দয়ায দান। কলঠায তিমযায ভধয নদলয় তায
স্বরূ ঈলোনচত য়। তাআ াধনায লন্ত দঃখ নফদায় মনয় না । দঃখ বলিয প্রনত নভরননয়াী বগফালনয যভ দান --- এআ
বাফনা যফীন্দ্রনালথয ফহু গালন অয লনক স্পষ্টবালফ প্রকানত লয়লছ। মতভন একনট দৃষ্টান্ত অভযা াআ যফতযী গাননটয
ন্তযা ংল :
মকাথায় অলরা, মকাথায় লয অলরা !
( ..... )
ননীলথ ঘন ন্ধকালয
ডালকন মতালয মপ্রভানবালয,
দঃখ নদলয় যালখন মতায ভান।
মতাভায রানগ জালগন বগফান । ১৩
অলরাচয ংলয লঙ্গ যফতযী গাননটয ভভযফস্তুগত একটা ভান্তযারতা মচালখ লে 0
এফায দঃখ অভায ীভ াথায ায র মম, ায র।
মতাভায ালয় এল মঠকর মলল, কর ুলখয ায র ।। ১৪
ঈিৃত ংল অভালদয অলরাচয গালনয ভতআ দঃলখয স্বরূ ঈদ্ঘাটলনয লঙ্গ জনেলয় অলছ াগয ানে  চযলণয নুলঙ্গ।
দীঘয াধনায প্রতীক াগযমাোয ফালন তাাঁয চযণযল দঃখ মযফনত য় চযভ ুলখ। অভালদয অলরাচয গাননটলত
মচতনায মআ স্তলয ঈিযণ ঘলট মমখালন ুখ দঃখ, ান-কান্না, অনন্দ-মফদনায ভধযফতযী ফ নফবাজনলযখা ফরুি লয় মায়।
ূফযফতযী গালনয ভত এখালন দঃলখয ুলখ রূান্তয মদনখ না, নকন্তু একআ নুবূনতয নবন্নতয ফনঃপ্রকা মদখা মায়। াংানযক
ফাস্তফলচতনায় মা প্রতীয়ভান য় নপ্রয়, ফানঞ্ছত রূল, মআ দঃখআ ফযণীয় লয় লঠ --- ম নফদায় মনয় না।
এআ চযণনচলহ্নয রূকলল্পয ইলৎ নবন্ন াঠ ম্ভফ। এআ ালঠ ালয়য নচলহ্নয ঈয মকান প্রতীকী তাৎময অলযা কযা য়
নন। মায চযণনচহ্ন ভুনদ্রত লয় অলছ, মআ ইশ্বযআ স্বয়ং নবাযমােী। নতনন ফযনিভান, নননখর নফশ্বচযাচলযয নতনন প্রবু, তফু
নতনন মম মপ্রলভয কাঙার। বিপ্রালণয মপ্রভ না মলর ভনভাভলয়য ভনভা মম ূণয য় না। তাআ মতা নেবুফলনশ্বযলক ফাযফায নীলচ
নাভলত য়, ীভপ্রতা যাজানধযাজ ফাযফায ফযনযি অনকঞ্চন নবখানযয মফল নতনন এল দাাঁোন মপ্রভ নবযা চাআলত। বলিয
ভন মলত কত না ভলনাযণ মফল তায ননতয নফচযণ! নকন্তু মভা অাঁধালয ননভগ্ন প্রাণ তাাঁয অনফবযাফ নুবফ কযলত ালয না।
নফপরভলনাযথ লয় নতনন নপলয মান। নন্ত নানদকার ধলয তাাঁয অা মায়া। মআ নবাযমাোলথ ভুনদ্রত লয় থালক তাাঁয
চযণলযখা। তাাঁয চযণালত মফলজ লঠ ফযথয নবালযয াাকায, বিলক না ায়ায মফদনা। ফললল মভা ন্ধকালযয
ফালন মখন দীঘয মাোথ জুলে তাাঁয দলযখা ঈদ্ভানত লয় লঠ, তখনআ বিহৃদয় নুবফ কলয :
অভায নভরন রানগ তুনভ অছ কলফ মথলক ১৫
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অভযা মদলখনছ জীফলনয দঃখলফদনায ফযলক নচোনয়ত কযলত কনফ মভঘ  যালতয নচযাচনযত রূক ফযফায কলযন নন।
মভঘ  যালতয নফদায় জাগনতক ুখভৃনিয ূচনায প্রতীক নয়। মভঘ  যালতয ন্ধকায জ্ঞানতায, নফদযায প্রতীক --- মা
মচতনালক অেন্ন কলয যালখ। আনন্দ্রয়লচতনায় জীফন  জগলতয মম রূ প্রনতবাত য় তা লতযয খনণ্ডত রূ ভাে। মভা অফযণ
নছন্ন কলয মখন ূণযজ্ঞালনয অলরা নফেুনযত য় তখনআ আনন্দ্রয়লচতনায ন্তযারনস্থত লতযয প্রকা ঘলট খণ্ড রূল। গালনয
শুষ লত মদখা মায় ন্ধকালযয মফননকা ঈলিারলনয ভুূতযনট ভাগতপ্রায়। এআ ৃয়ভান ন্ধকায ূণযলচতনায জাগযলণয
ূচনালফযয লঙ্কতফাী।
ঈনিফালকয ভধযভুষ ললয অনফবযালফয লঙ্গ লঙ্গ গালনয প্রথভ লফযয ভানি  নিতীয় লফযয শুষ । অভযা মদলখনছ এআ
ংলয প্রনতনট ঈনিফালকয ভধযভুষ ললয ঈনস্থনত। প্রে নছর কায ফা কালদয ঈলেল এআ ম্ভালণ। ভগ্র গাননটয মকাথা এআ
প্রলেয ঈিয নভরলফ না। অভালদয ঈিয --- একনট ম্ভাফয ঈিয --- এআ ম্ভালণ গালনয মকন্দ্রস্থলর মায ফস্থান মআ ‚অনভ‛য
ঈলেল --- যুদ্র মচতনায ফন্ধন মথলক ভুি ীভ, নলন্ত নফরীন ‚অনভ‛। মআ যুদ্র ‚অনভ’’মক মম মভা, মম জ্ঞানতা নফনেন্ন
কলয মযলখনছর, তায ফালন মআ যুদ্র প্রালণ অল খণ্ডপ্রালণয ফাতযা। বুফন, গগন, মপ্রভ, ভযণ --- ফহুকলেয ম্ভাললণ মফলজ
লঠ নন্ত নননখলরয ভভযফাণী।
এআ ংলয ঈনিফাকযগুনরলত ভধযভুষ ললয য ঈিভুষ ললয প্রলয়াগ মযালরাচনালমাগয। প্রনতনট ফালকয ভধযভুষ ল
ঈনস্থত থাকলর ঈিভুষ ললয ফযফায মকফরভাে মপ্রভ  ভযলণয ঈনিলত। গগন  বুফলনয ঈনিলত ঈিভুষ ললয
নুনস্থনত তালদয বূনভকায াথযলকযয আনঙ্গত ফন কলয। দনটফালকযযআ নিয়া ‚অলছ‛ --- নিয়ানফীন নিতীয় ঈনিফাকযনটলত
ঈয ‚অলছ‛ (লতাভায তলয রয প্রদী জ্বারা অলছ)। ‚মতাভায তলয‛ মা অলছ গগন  বুফলনয ঈনিলত তায নফফযণ। এখালন
মপ্রভ ফা ভযলণয ভত বুফন  গগলনয মকান নিয় বূনভকা মনআ। তালদয বূনভকা মঘাললকয ফা ফাতযাফলয।
মম নভরলনয ফাণীরূায়ণ গালনয প্রথভ লফয , মআ নভরলনয অনন্দ শুধুআ নভরননয়াীয নয়, মআ নফুর অনন্দতযঙ্গ
নননখর বুফন প্লানফত কলয মদয়। মআ ঈৎলফয অলয়াজন দযলরাক, বূলরাক জুলে। বুফন  গগলনয ঈনিলত তাযআ মঘালণা :
ফযণডারা  রয প্রদী এক অনন্দভুখয ভলাৎলফয অফ যচনা কলয। নুরূ একনট দৃষ্টান্ত মদখা মায় এআ গাননটলত --মমখালন ভানভরলনয অনন্দ-অলফ ছনেলয় থালক অকাল, ধযাতলর :
মতাভায় অভায় নভরন লফ ফ’মর অলরায় অকা বযা।
মতাভায় অভায় নভরন লফ ফ’মর পুি যাভর ধযা ।।১৬
এআ ভানভরলনয াধনায থ দঃখমন্ত্রণায দগযভ, ফন্ধুয থ --- মআ কথা অভযা আনতূলফয ঈলিখ কলযনছ। নকন্তু
চানরকানি র মপ্রভ। এআ াধনা প্রকৃতলয মপ্রলভয াধনা। অভযা আনতূলফযআ মদলখনছ ীভায লঙ্গ ীলভয মমাগলক
যফীন্দ্রনাথ মপ্রলভয মমাগ ফলর নবনত কলযলছন। এআ মপ্রভ নযনাযীয াযস্পনযক মদভলনয অকলযণ নয়, এআ মপ্রভ নফশ্বলপ্রভ,
ুদূযতভ নযে মথলক ধযণীয প্রনতনট ধূনরকণা মযন্ত নযফযাি, নফশ্বব্রহ্মালণ্ডয প্রনতনট ণু, যভাণুলত তত প্রফভান। মম জ্ঞালনয
ঈলেলল দঃখুলখয মবদ ঘুলচ মায় (অভযা অলগআ মদলখনছ) জীফনভৃতুযয ীভানা নতিভ কযা মায় (অভযা গালনয মলল
মদখফ) --- মআ জ্ঞান ভননঞ্জাত নয় --- তায ঈৎ মপ্রভ।
অনলন্দয জানা। মপ্রলভয জানা। এ লে ভস্ত জানালক রঙ্ঘন কলয জানা। (...) মপ্রলভলতআ ীভ ীভায
ভলধয ধযা নদলেন এফং ীভা ীভলক অনরঙ্গন কযলছ “ তলকযয িাযা এয মকালনা ভীভাংা কযফায মজা
মনআ। ১৭
ীভা ীলভয এআ ভানভরলন মপ্রলভয নুলঙ্গ ধযা লে যফীন্দ্রনালথয অয এআ ভন্তলফয :
ভানুল মখন জাননলত ালয ীভালতআ ীভ তখনন ভানুল ফুনঝলত ালয এআ যযআ মপ্রলভয যয 1 (...)।
ীভাআ ীলভয ঐশ্বময, ীভাআ ীলভয অনন্দ 1 মকননা ীভায ভলধযআ নতনন অনালক দান কনযয়ালছন
এফং অনালক গ্রণ কনযলতলছন। ১৮
মপ্রলভয লঙ্গ প্রতীযায নুলঙ্গ নচযন্তন। এআ গালন মদনখ প্রতীযা --- মুগমুগান্তফযাী প্রতীযা --- নকন্তু এআলযলে এআ
প্রতীযা প্রণয়ী হৃদলয়য নয়, প্রতীযাযত স্বয়ং মপ্রভ। মুগ মুগ ধলয তায ফযাকুর প্রতীযা কলফ মভানতনভলয ুনিজনেভাভগ্ন প্রাণ
তায স্বরূ ঈরনি কযলফ, ঈলেল লফ ূণযজ্ঞালনয--- মপ্রভ ূণয লফ তখনআ। মপ্রলভয নভরলনয জনয প্রস্তুনত চলর ফহুমুগ ধলয।
মতাভায় অভায় নভরন লফ ফ’মর
মুলগ মুলগ নফশ্ববুফনতলর
যাণ অভায ফধূয মফল চলর নচযস্বয়ম্বযা।। ১৯
মপ্রলভয এআ ঈনিফালকয ফযনাভ  নিয়ালদয ুষ ললয রূনট রযণীয়। গালনয প্রথভালধযয প্রনতনট ঈনিফালকয নছর শুধুআ
ঈিভুষ ল, নিতীয়ালধযয প্রথভ দনট ঈনিফালকয ঈনস্থত শুধুআ ভধযভুষ ল। মপ্রলভয ঈনিফালকযআ প্রথভ মদখা মগর ঈিভ 
ভধযভুষ ললয াফস্থান। ঈিভুষ ললয প্রতযয ঈনস্থনত নকন্তু নিয়ারূল, ফযনাভরূল নয় 1 ফযনাভ কতযা ‚অনভ‛ এআ ফালকয
ঈয। ‚অনভ‛ য এআ নুনস্থনতলক মপ্রলভয চযভ অত্মননলফদলনয প্রতীকরূল ফযাখযা কযা মমলত ালয। অনায নস্তলত্বয
ম্পূণয ফরুনিয ভধয নদলয় এক নূতনতয নস্তলত্ব ঈিযলণআ মপ্রলভয ূণযতা। ‚অনভ ফলর নভরাআ অনভ‛য ভলধয মআ বাফনাযআ
প্রনতপরন। অভায অনভত্ব এখালন ন্তযালর যলয় মায়, তয লয় থালক শুধু অভায মুগমুগান্তফযাী তন্দ্র প্রতীযা।
ফযাকযণগত গঠলনয স্তলয এআ ঈনিলত দনট ঙ্গনত মচালখ লে । প্রথভত নিয়াদ ‘ফলর’য য ফযয় ‘মম’য প্রলয়াগ
ঘলটলছ । প্রধান খণ্ডফালকযয নিয়ায য এআ ফযলয়য প্রলয়াগ ঘলট মখন প্রধান খণ্ডফাকযনট লযায ঈনিলত থালক। থচ নয
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ফ ঈনিফালকযয ভত এআ ঈনিফাকযনট প্রতযয ঈনি। ‘মম’ ফযলয়য লঙ্গ প্রতযয ঈনিয প্রলয়াগ ফযাকযণযীনতনফষ ি। নিতীয়
ঙ্গনত ঈনিফালকয ফযফহৃত মুমশবব্দ  নিয়ায প্রলয়ালগ। ‚মুলগ মুলগ‛ এফং ‚অনছ মজলগ‛য াফস্থান ফযাকযণযীনতম্মত নয়।
কারলদযাতক ‚মুলগ মুলগ‛ ব্দগুে কালরয নফস্তায নয়, নফফতযন ননলদয কলয। এআ ব্দগুলেয লঙ্গ প্রলয়াজন ঘটনাননলদযক
মকান নিয়াদ ফা দগুে। এয প্রকৃষ্ট ঈদাযণ ‚ম্ভফানভ মুলগ মুলগ‛ --- ইশ্বলযয ৃনথফীলত জেগ্রলণয ঘটনা ফাযফায ঘলট,
প্রনত মুলগ ঘলট, তাআ ‚মুলগ মুলগ‛ ব্দগুলেয প্রলয়াগ নফনধম্মত। নযনদলক ‚ অনছ মজলগ‛ নিয়াদগুে ঘটনা (event)
ননলদয কলয না, ননলদয কলয ফস্থা (state) । জাগযণলক ফাযংফায নুনষ্ঠত ঘটনারূল হৃদয়ঙ্গভ কযা মায় না। কারননলদযক
‚মুগ‛এয ফহুলত্বয লঙ্গ জাগযলণয ফযানিয কথাআ শুধু বাফা মায়। মআ মযলে আ মুমশবলব্দ নফবনিনচহ্ন ফাদ নদলয় একনট ফযয়
ংলমাজন কযা প্রলয়াজন0 ‚ধলয‛। ফযাকযণম্মত প্রলয়াগ লফ ‚মুগ মুগ ধলয মজলগ অনছ‛।
বালাযীনত রঙ্ঘলনয একনট দৃষ্টান্ত অভযা আনতভলধয চতুথয কনরলত মলয়নছ (অনভ ফলর নভরাআ অনভ)। মতভন দনট দৃষ্টান্ত
অভযা এআ অলরাচয কনরলত মরাভ। মপ্রলভয ভায়াভন্ত্রফলর দঃখ-ুলখ ভলধয, ীভা-ীলভয ভলধয ফ নফলবদ ঘুলচ মায় 1 মপ্রভ
মকান মিনণনফনযা ভালন না। মআ মপ্রলভয নচোয়লণ এখালন বালাগত মিনণকযলণয (linguistic categorization ) যীনত ভানা
য় নন। মম ননয়ভ একনট মিনণয জনয নননদযষ্ট যলয়লছ তা এক নবন্ন ফা নফযীত মিনণয জনয প্রমুি লে। এভনন বালফ প্রতযয 
লযালযয ভলধয মকান মবদ থালক না, নিয়ায কারগত ফযানি  মৌনঃলৌননকতায ভলধয মকান মবদ থালক না । মপ্রলভয
ঈলেলল ফ এক ূলে গাাঁথা লয় মায়।
মচতনায মম স্তলয ঈিযণ লর ীভা ীলভয ফ িন্দ্ব ঘুলচ মায়, দঃখ অয দঃলখয কূ থালক না, দঃখ প্রনতবাত য় ুখ
রূল, মখালন ভৃতুয অয ভৃতুযয রূ ধলয না, ম নফতয রূল অত্মপ্রকা কলয। অন স্বরূ ঈলোচন কলয জীফনতযণীয
কাণ্ডাযীরূল। ুখ-দঃখ, যুদ্র-বূভায ভত জীফন-ভৃতুযয ভলধয ফ প্রাচীয চূণয লয় মায়। এলক লনযয প্রনতরূ লয় লঠ। ভৃতুযয
এভন নচোয়লণয লঙ্গ ‚পাল্গুনী‛ নাটলকয বাফফস্তুয একটা ভান্তযরতা রযয কযা মায়। মখরাাগর মুফলকয দর নূতন মখরায
ছলর মম ফুলোলক ধযলত মফলোয় মলল মদখা মায় মআ ফুলো অয মকউ নয় ম তালদযআ দযায --- নচযলমৌফলনয প্রনতভূনতয।
জযা মদখা মদয় ছদ্মলফী মমৌফনযল। মতভনন এআ গালন ভৃতুয ধযা মদয় জীফলনয ছদ্মরূল।
গবীযতয ালঠ মললয কনরনটয লঙ্গ গালনয নিতীয়ালধযয ফানক ংলয একটা বফযীতয ধযা লে--- মা যফীন্দ্রবাফনায়
ভৃতুযয স্বরূ ঈরনিয লয ায়ক লফ। গালনয অলবালগ মপ্রলভয নন্ত জাগযলণয য অল নন্তননদ্রারূী ভযণ। ভযণ
অল ফযললল , নকন্তু ম নচয ফালনয ফাতযা ননলয় অল না। প্রতযাা নুালয নযূণয স্তিতায় এআ গালনয ভানি ঘলট না।
ফযং অভযা মদনখ নিতীয়ালধয ভৃতুযয অনফবযালফয অলগ মযন্ত যয রূকল্পগুনর নস্থয ননির দৃয, মলল ভৃতুয যচনা কলয এক
গনতভয়, চনরষ্ণু নচেকল্প। গালনয এআ ংল যয নতননট কনরলত ফস্থানলদযাতক নিয়া (অলছ / অনছ ), তাযয মল
কনরলত গনতলদযাতক নিয়া (ফায়া)। গালনয মল কথা ‚ফাআ‛ --- ‚ফায়া‛ নিয়ায ঈিভুষ ললয াধাযণ ফতযভালনয রূ।
এয অলগ াধাযণ ফতযভালনয প্রলয়াগ ঘলটলছ মভাট মতযফায। এয ভলধয মকানলযলেআ নকন্তু ঘটনায ননয়নভত নুষ্ঠান ননলদয কযা
য় নন। ঞ্চভ  িভ কনরলত ফযফহৃত লয়লছ ফস্থান ফা নস্তত্বলদযাতক নিয়া ( অলছ /অনছ), তৃতীয় কনরলত
ননস্তত্বলদযাতক নিয়া (নাআ) , চতুথয কনরলত ফানালদযাতক নিয়ায নঞথযক রূ (না চাআ) । ‚ফাআ‛ নিয়ায অলগ াধাযণ
ফতযভালন ঘটনাননলদযক নিয়ায প্রলয়ালগয ংখযা নয় ---- াতফায ‚ফরা‛ নিয়ায ফযফায, একফায কলয ‚মায়া‛ এফং
‚নভরালনা‛ নিয়াদনটয ফযফায। নকন্তু প্রনতনট মযলেআ ম্পূণয একক ঘটনা ননলদয কযা লয়লছ। আ ভস্ত মযলে াধাযণ
ফতযভান ঘটভান ফতযভালনযআ প্রনতরূ --- ‚ফলর‛, ‚মাআ‛, ‚নভরাআ‛ ফযফহৃত লয়লছ মথািলভ ‚ফরলছ‛, ‚মানে‛ এফং
‚নভনরলয় মানে‛য স্থালন। গালনয এলকফালয মলল প্রথভফালযয জনয অভযা মদনখ একক ঘটনায নযফলতয ননয়নভত নুনষ্ঠত
ঘটনা। এআ তযণী ফায়া নচযনদলনয। গালনয মলল ন্তীন চরাচলরয শুষ । নস্থয ননির এক নযভণ্ডলর নচযন্তন গনতভয়তা
ঞ্চায কলয মম তায নাভ ভৃতুয --- ফাস্তফ আনন্দ্রয়লচতনায় মা নচয ফান।
ভৃতুযয মঘালণা একটা ফােনত তাৎময রাব কলয ঈনিফালকয ফযনালভয ফযফালয। অভযা মদলখনছ গালনয নিতীয়ালধয য প্রথভ
দনট কনরলত ঈিভুষ ল নুনস্থত, যফতযী কনরলত মনদ নিয়ায ঈিভুষ ললয রূনট ফযফহৃত লয়লছ ঈিভু ষ ল ফযনাভ
কতযা ‚অনভ‛ ঈয মথলক মায়। প্রথভালধযয মল কনরলত ‚অনভ‛ নভনরলয় মায়, তাযয ভযলণয ঈনিয অলগ মযন্ত অয
‚অনভ‛য ন্ধান ায়া মায় না। ফললল ভযলণয ঈনিলত ‚অনভ‛য ুনযানফবযাফ : ‚অনভ‛য প্রলয়ালগয ভধয নদলয় ভযণ তায
ুস্পষ্ট ঈনস্থনত মঘালণা কলয। ঈনিফালকয ‚অনভ‛য এআ ুস্পষ্ট ঈনস্থনত ঈনিকাযীয ফাতযায় দৃঢতা এলন মদয়। ম মমন ফলর
এআ বূনভকা নয মকঈ নয়, শুধু মআ ারন কলয --- জীফনপ্রফা ফযাত যালখ অয মকঈ নয়, ভৃতুয।
অাত নচয ফালনয ভলধযআ নচয প্রফভানতা, ভৃতুযয ভধয নদলয়আ নন্ত জীফনপ্রফা। ভৃতুযয এআ নচযকালরয জীফনতযণী
ফায়ায রূকল্পনট ভৃতুযয ভধয নদলয় ভযলত্ব ঈিযলণয প্রতীক। ূণযজ্ঞালনয ঈেীরলন ভৃতুয মআ রূলআ ধযা মদয়। অলরাচনায
এআ ংল এআ গাননট ভলন অল :
রূাগলয ডুফ নদলয়নছ রূযতন অা কনয,
ঘালট ঘালট ঘুযফ না অয বানলয় অভায জীণয তযী।।
ভয় মমন য় ময এফায মঢঈ-খায়া ফ চুনকলয় মদফায,
ুধায় এফায তনরলয় নগলয় ভয লয় যফ ভনয।।২০
ভৃতুয  ভযলত্বয একআ বাফনা দনট গালনআ নবফযি লয়লছ --- াথযকয ঈস্থানত রূকলল্পয চনযলে। এআ গালন এআ
রূকল্পনট নস্থয, ননির --- প্রমুি ‚যয়া‛ নিয়ানট নস্থনতলফাধক। অভালদয অলরাচয গালন ফযফহৃত নচেকল্পনট গনতভয় --Volume-I, Issue-III
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প্রমুি ‚ফায়া‛ নিয়ানট গনতলফাধক। অয রযণীয় দনট গালনআ তযণী ফায়ায রূকল্পনট ফযফহৃত লয়লছ। নকন্তু দনট গালন
তায তাৎময নবন্ন। অভালদয অলরাচয গালন এআ তযণী ফায়া াশ্বত জীফলনয প্রতীক। নযনদলক ঈনিনখত এআ গালন তযী
ফায়া প্রাথনভক লফযয ফযথয লন্বললণয নুলঙ্গফাী। রূযতনন্ধানী মম তযী ঘালট ঘালট মফলয় চলর তা জীণয লয় মায়, নকন্তু
ভৃতুযয ফায়া তযণী যয়।
এআ তযণীয নচেকল্প প্রলয়ালগয অয একনট তাৎময ধযা লে। গালনয স্থায়ী ংল অভযা মদলখনছ াগয তায নস্তলত্বয
নফরুনি মঘালণা কলযলছ । নকন্তু গালনয মলল এআ তযণী ফায়া াগলযয ুনযানফবযালফয লঙ্কতফাী। ুস্পষ্টবালফ ঈনিনখত না
লর এআ তযী ফায়ায টবূনভ াগয। অফায তায প্রেন্ন ঈনস্থনত নুবফ কযা মায়। ননস্তত্ব মথলক গালনয মলল অফায
নস্তলত্ব ঈিযণ ঘলট।
ূফযফতযী ংল একানধকফায নফযীলতয প্রলয়ালগয প্রঙ্গ এললছ। মআ অলরাচনা নদলয় অভযা এআ ননফন্ধ মল কযফ।
নফযীলতয প্রলয়াগ যফীন্দ্রঙ্গীলতয একনট নযতভ বরীগত বফনষ্টয। এয ভধয নদলয় যফীন্দ্রভানলয একনট গুষ ত্বূণয নদক
ঈলোনচত য়। জীফলনয নফনবন্ন নবজ্ঞতা অভযা অভালদয খণ্ডলচতনায় নফযীত মিনণলত নফবি কনয। ুখ -দঃখ, ান-কান্না,
নভরন-নফয, বালরা-ভন্দ, অলরা-অাঁধায, জীফন-ভৃতুয --- এআ কর মুগলরয ভলধয নপ্রয়-নপ্রয়, কানঙ্ক্ষত-নাকানঙ্ক্ষত,
গ্রণীয়“ফজযনীলয়য মিনণনফনযা গলে তুনর। এআ দআলয়য ভলধয অভযা একনট য ফরম্বন কনয, এক লযয জয় কাভনা কনয,
একযলক নফদায় নদলয় য যলক অফান কনয। নকন্তু যফীন্দ্রনাথ জীফনলক মদলখন তায ূণযতায়, তায খণ্ডতায়। তাআ
ভস্ত নফযীলতয িন্দ্ব কনফয দৃনষ্টলত প্রতীয়ভান য় জীফলনয বফনচলেযয ূণযতভ ফনঃপ্রকা রূল। অাতনফযীলতয ভলধয
ন্তরযীন ঐকয কনফয দৃনষ্টলত ঈদ্ভানত লয় লঠ। মকান নকছুআ তাাঁয কালছ ফজযনীয় নয়1 ফ নকছু য ভলধযআ নতনন তাাঁয ৃনষ্টয
ঈাদান খুাঁলজ ান। তাআ যফীন্দ্রনালথয ফহু গালনআ নফপ্রতীলয াফস্থান --- অনন্দ-মফদনা, ুন্দয-ুন্দয, নফয-নভরন,
জীফন-ভযণ ফ একআ ূলে গ্রনথত য়। এভন প্রলয়ালগয প্র কৃষ্টতভ ঈদাযণ নফনচে মযালয়য এআ গাননট । এআ গালনয প্রনতনট
কনরলত নফযীলতয াফস্থান।
দআ ালত --কালরয ভনন্দযা মম দাআ ফালজ ডাআলন ফাাঁলয় দআ ালত,
ুনি ছুলট নৃতয ঈলঠ ননতয নূতন ংঘালত ।।
ফালজ পুলর, ফালজ কাাঁটায়, অলরাছায়ায মজায়ায-বাাঁটায়,
প্রালণয ভালঝ আ-মম ফালজ দঃলখ ুলখ ঙ্কালত।।
তালর তালর াাঁঝ-কালর রূ-াগলয মঢউ রালগ।
াদা-কালরায িলন্দ্ব মম আ ছলন্দ নানান যঙ জালগ
এআ তালর মতায গান মফাঁলধ মন ----কান্নানয তান মলধ মন
ডাক নদর মান্ ভযণ ফাাঁচন, নাচন-বায ডঙ্কালত।।২১
ধযাক নফে যকায একনট ননফলন্ধ যফীন্দ্রনালথয গালন নফযীলতয প্রলয়াগ ননলয় গবীযবালফ অলরাকাত কলযলছন।
ুখ-দ0খ , ুন্দয-কুৎনত, , ন্তয-ফানয, বয়ঙ্কয-করযাণকয, জীফন-ভযণ, রূ-রূ, নস্থনত-গনত, নতুনুলযালনা,
(লমৌফন-ফাধযকয)এআফ নফলযাধ-দযলদয ভলধয একটা নবজ্ঞতা অভালদয াংানযক
মচালখ মননতফাচক, অভযা মটালক এোলত চাআ. অয একটা নবজ্ঞতা অভালদয কালছ আনতফাচক, অভযা
তালক মফন কলয মলত ফা গ্রণ কযলত চাআ। থযাৎ নবজ্ঞতায আ নফলযাধী মুমশবক অভালদয ঈরনি ফা
প্রনতনিয়ালক নিধানফবি কলয মপলর। তায ভলধয একটা নফলযাধ ঞ্চায কলয। যফীন্দ্রনাথ এআ নফলযাধলক
অভালদয ভলতা মদলখন না, নতনন দলয়য ভলধয একটা গূঢতয ংগনত মদখলত এফং দলয়য লনানয
নযলপ্রনযতনট মদনখলয় তালদয একটা ফৃিয নস্তলত্বয ঙ্গ ফলর মদখান - মমখালন তাাঁয কালছ দআ-আ
স্বাবানফক  ংগত। (...)এআ নফলযাধগুনর মদখান যফীন্দ্রনাথ, নকন্তু তাাঁয নিান্ত র মম, এগুনর অলর
অাতনফলযাধ, নবজ্ঞতা ফা বাফনায ঈনযতলর এগুনরলক যস্পলযয নফযীত ফলর ভলন য়, নকন্তু
অলর মকান নফলযাধ মনআ। ২২
ধযাক যকায ফহু যফীন্দ্রঙ্গীলতয ঈদাযণ লমালগ তাাঁয ফিলফযয ফযাখযা নদলয়লছন। নতনন এআ ননফলন্ধয এক ংল
জীফনভৃতুযয িন্দ্ব ননযন ঘলটলছ এভন গালনয ঈদাযণ নদলয়লছন 1 আ ভস্ত গালনয এক ফা একানধক কনরয ঈিৃনত নদলয়লছন।
এআ ংল অভালদয লরাচয গাননটয ঈলিখ যলয়লছ। তলফ ভগ্র গাননট তাাঁয অলরাচয নয়, তাাঁয প্রনতাদয নফললয়য ভথযলন
নতনন এআ গালনয মল কনরনটয ঈিৃনত নদলয়লছন।
এআ গালনয মল কনরনট ননঃলন্দল নফযীলতয িলন্দ্বয অফালনয এফং রূান্তলযয মখরায একনট ঈজ্জ্বর দৃষ্টান্ত। নকন্তু মল
কনরলত স্বে, ুস্পষ্ট বালায় মা ফযি কযা লয়লছ, তা অবাল, লঙ্কলত ফযি কযা লয়লছ গালনয ূফযফতযী ংলয নানা স্থালন
--- প্রাথনভক ালঠ মা ধযা লে না। অভযা মদলখনছ দ1লখয ুলখ রূান্তয, ীভায ীলভ, ীলভয ীভায় রূান্তয। নকন্তু
গালনয মকাথা নকন্তু ‚ুখ‛ ব্দনট ফা তায মকান প্রনতব্দ ফযফহৃত য় নন 1 একআবালফ ীভা ফা ীভ দনট লব্দয মকাননটআ ফা
তালদয মকান প্রনতব্দআ মকাথা ফযফহৃত য় নন। গালনয মল কনর মযন্ত দআ নফযীলতয ভলধয মম ন্তরযীন ঐলকযয আনঙ্গত কযা
লয়লছ নতূক্ষ্মবালফ --- গালনয মল কনরলত ুস্পষ্টবালফ মআ ঐকয ননলদয কযা লয়লছ দআ চযভ নফযীলতয ভলধয : ভযণ
 জীফন। গালন এআ প্রথভ অভযা মদখরাভ একআ কনরলত নফযীতাথযক লব্দয প্রলয়াগ মদখরাভ। না ফরা ফাণীয ঘন মানভনীয
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