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Abstract  

The object of study of the present paper is a song of Tagore: ore bokul pārul ore shāl-

piyāler ban.  This study is however confined to the poetical aspect of the song; the musical 

aspect is excluded. From an examination of the available biographical data and an in depth 

linguistic study of the text at the lexical, morpho-syntactic and semantic levels, we have 

tried to demonstrate that this song occupies a unique position among the songs of the sub-

category basanta (spring) and even in the category prakriti (nature) in terms of 

circumstantial reality and feelings expressed. 
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এই পনবন্ধপি েবীন্দ্রনারেে একপি বসন্তসঙ্গীরেে অন্তেঙ্গ পাঠ :  ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পপয়ারলে 

বন।
১
 সাঙ্গীপেক রূপপি নয়, গারনে কাবযরূপপিই আমারেে আরলাচ্য। এই গারনে কাবয অবয়রবে সসৌন্দর্য 

আস্বােরনে লরযয আমো গারনে পবপিন্ন গঠক উপাোন পবরেষণ কেব। এই আরলাচ্নাে মধ্য পেরয়  আমো 

েবীন্দ্রনারেে বসন্ত উপপর্যারয়ে  এবং সামপিকিারব প্রকৃপে পর্যারয়ে গারনে  মরধ্য এই গানপিে অননয 

অবস্থান পনণযয় কেব।    
          ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পপয়ারলে বন, 

          সকান খারন আজ পাই 

                          এমন   মরনে মরো ঠাাঁই 

          সর্োয় ফাগুন িরে সেব পেরয় সকল মন, 

                                   পেরয়    আমাে সকল মন॥ 

          সাো গগনেরল   েুমুল   েরেে সকালাহরল 

          মাোমাপেে সনই সর্ পবোম সকাোও অনুযণ 

          সর্োয় ফাগুন িরে সেব পেরয় সকল মন, 

                                          পেরয়   আমাে সকল মন॥ 

          ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পপয়ারলে বন, 

http://www.ijhsss.com/
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          আকাশ পনপবড় ক'সে 

                                        সোো   োাঁড়াস সন পিড় ক'সে--- 

          আপম   চ্াই সন, চ্াই সন, চ্াই সন এমন 

                                          গন্ধেরেে পবপুল আরয়াজন। 

          অকলূ অবকারশ   সর্োয়   স্বপ্নকমল িারস 

          সে আমারে একপি এমন গগন-সজাড়া সকাণ--- 

          সর্োয় ফাগুন িরে সেব পেরয় সকল মন, 

                                            পেরয়   আমাে সকল মন॥
২ 
 

 

    আরলাচ্য গারনে অননয চ্পেত্রপি ধ্ো পরড় দুপি স্তরে : (১) গানেচ্নাে পাপেপাপবযক পপেপস্থপে (২) গারনে 

মমযবস্তু।      

     গানপি েপচ্ে হয় গুজোরেে অন্তগযে সপােবন্দরে। পবপিন্ন গারনে েচ্নাস্থান সম্বরন্ধ প্রাপ্ত েেয 

পর্যারলাচ্না কেরল সেখা র্ায় প্রকৃপে পর্যারয়ে প্রায় সমস্ত গান েপচ্ে হরয়রে েৎকালীন অপবিক্ত বাংলায়। 

প্রকৃপে পর্যারয়ে সমাি ২৮৩পি গারনে মরধ্য  সকবলমাত্র পেনপি েপচ্ে হরয়পেল পত্রপুোয়।
৩
 িােরেে পবপিন্ন 

প্ররেরশ অেবা পবরেরশ কপব আে সব পর্যারয়ে গান েচ্না করেরেন --- পজূা, সপ্রম, পবপচ্ত্র, স্বরেশ --- 

েচ্না করেন পন শুধ্ুমাত্র প্রকপৃে পর্যারয়ে গান। প্রকৃপে পর্যারয়ে গান বাাঁধ্াে জনয সকন োাঁে পরয বাংলাে 

প্রাকৃপেক পিিূপম অপপেহার্য হরয় উরঠপেল,  সকন অনয সকান প্ররেরশে বা  পবরেরশে অপপেপচ্ে ননসপগযক 

পপেমণ্ডল পববকপবে সৃপিরচ্েনারক উদ্দীপ্ত কেরে পােল না, ো স্বেন্ত্র গরবষণাে পবষয় হরে পারে।  পকন্তু 

এই আরলাচ্নায় র্া সবরচ্রয় প্রাসপঙ্গক ো  হল  এই গানপি বাংলা এবং প্রপেরবশী োজয পত্রপুোে বাইরে 

েপচ্ে একমাত্র প্রকৃপে পর্যারয়ে গান।       

    প্রােপমক পারঠই গারনে িাববস্তুে স্বােন্ত্রযও স্পি হরয় ওরঠ। সবযকারলে সবযরেরশে সাপহরেয,কারবয 

পববরসৌন্দরর্যে প্রপেিূরূরপ ঋেুোজ বসরন্তে  অপিবন্দনা। পকন্তু এই বসন্তসঙ্গীরে সেপখ বসরন্তে অফুোন 

রূপ-েস-বণয-গান-গরন্ধে অফুোন সমারোহ সকানিারবই সসৌন্দর্যপপয়াসী কপবপচ্ত্তরক স্পশয করে না। 

কপবহৃেরয় সঞ্চাপেে অনুিূপে ওোসীনয বা পনিঃস্পৃহোেও নয়, পবপিে হরে হয় সর্ বসরন্তে নয়নাপিোম 

সসৌন্দরর্যে প্রপে কপব েীব্র অনীহা অনুিব করেন। বকুল, পারুল শালপপয়ালবরনে সশািা োাঁে সৃপিরচ্েনারক 

সকানিারব উদ্দীপ্ত করে না, বেং োাঁে সৃপিে পেরক রুদ্ধ করে সেয়। োরেে  কারে োাঁে আরবেন োাঁে 

েৃপিপে উন্মুক্ত করে পেরে : “আকাশ পনপবড় করে / সোো োাঁড়াস সন পিড় করে”। োাঁে অধধ্র্য স াষণা “ 

আপম চ্াই সন, চ্াই সন, চ্াই সন এমন/ গন্ধেরেে  পবপুল আরয়াজন”।  

অেচ্ অনযত্র সেখা র্ায় এই গন্ধেেই সো কপবে পেম আকাঙ্ক্ষাে ধ্ন। এই গন্ধেেই সো পবপুল বনযাধ্াোয় 

সসৌন্দর্যমগ্ন কপবহৃেয়রক উরেল করে সোরল।  

          বকুলগরন্ধ বনযা  এল েপখন হাওয়াে সরারে । 

          পুষ্পধ্নু, িাসাও েেী নন্দনেীে হরে ।।
৪
 

কপবে আহ্বান  সসই প্রবহমান েরেে বনযাধ্াোয় শুষ্ক হৃেয়রক পপেপকৃ্ত করে েুলরে --- সসই সুধ্ােসধ্াো  

অমেরে উত্তেণ  িায় :  

           ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে েরেে ঝর্না।  

                 আয়   আয়   আয়   আয় সস েরসে সুধ্ায় হৃেয় ির্-না ॥ 
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           সসই   মুক্ত বনযাধ্াোয় ধ্াোয়     পচ্ত্ত মৃেুয-আরবশ হাোয়,   

           ও সসই   েরসে পেশ সপরয় ধ্ো পনেযনবীনবণযা ॥
৫  

 

    এমন বহু উোহেণ সেওয়া সর্রে পারে। পকন্তু এই গারনে আরলাচ্নায় র্া প্রাসপঙ্গক ো হল বকুল পারুল 

শালপপয়ালবরন গন্ধেরেে পবপুল আরয়াজন, বসরন্তে অনুপম সশািা কপবরক পীপড়ে করে, পেপন োে সেরক 

মুপক্ত সখাাঁরজন। 

     একো অবশযই মরন োখরে হরব সর্ েবীন্দ্রিাবনাপবরব বসন্ত সকবল সফািা ফুরলে সমলা নয়, ঝো 

পাো, ঝো ফুরলে প্রপেও োাঁে সমান মমেরবাধ্।  আেও সকান সকান বসন্তসঙ্গীরে  আমো সেপখ 

বসন্তরশািা কপবহৃেরয়রক স্পশয করে না, োাঁে িাবনা বা িাবনাে বৃহত্তে অংশ জুরড় োরক পনসগযসংসারে র্া 

পকেু অনােৃে, অবরহপলে। প্রকৃপে পর্যারয়ে ২৮৩ নং বসন্তসঙ্গীেপিরে কপবে িাবনা সম্পূণযিারব 

ঝোপাোরক প রে আবপেযে। োাঁে সঙ্গীেিাবনাপবরব বসন্ত সকবল পরণয পুরষ্প োে গান  পলরখ র্ায় না, 

পেম আেরে সস োে গান  পলরখ র্ায় ধ্ূপলেরলও 

          বসন্ত োে গান পলরখ র্ায় ধ্ূপলে 'পরে   কী আেরে॥ 

          োই সস ধ্ূলা ওরঠ সহরস   বারে বারে নবীন সবরশ, 

          বারে বারে রূরপে সাপজ আপপন িরে   কী আেরে॥
৬
 

     অরশাক পলারশে োো হাপস সকল বসন্তরপ্রমীে হৃেয় স্পশয করে পকন্তু ধ্ূপলকণাে হাপস শুনরে পান 

কজন কপব? েবীন্দ্রনারেে িারলাবাসা এই ধ্েণীে ধ্ূপলকণা সেরক সুেূে নীহাপেকা পর্যন্ত প্রসাপেে।োই 

কখনও কখনও সেখা র্ায় বপহেঙ্গ পনসগযরশািাে প্রপে েৃপিপাে না করে  র্া পকে ুঅসুন্দে, েুচ্ছ উরপপযে 

োরকই মপহমাপিে কেরে পেপন প্রয়াসী হন। পকন্তু আমারেে আরলাচ্য গানপিরে কপবে এই 

সসৌন্দর্যপবমুখোরক সসইিারব বযাখযা কো র্ায় না। এই গারন সমি পনসগযজগরেে  সরঙ্গই পেপন েূেে 

অনুিব করেন। এই প্রসরঙ্গ উরেখয পূরবযাক্ত  গানগুপলরে বসরন্তে িুবনরমাপহনী রূপমাধ্ুেী কপবে মরন 

আকষযণ জাগায় না পকন্তু সকাোও সেখা র্ায় না সসই ইপন্দ্রয়রচ্েনািাহয সসৌন্দর্য এই গানপিে মে সকান 

পবকষযণ সৃপি কেরে।“আপম চ্াই সন, চ্াই সন, চ্াইরন” --- সসৌন্দর্যেসাস্বােরন এমন প্রবল অনীহাে 

বপহিঃপ্রকাশ অনয সকান বসন্তসঙ্গীরে    পপেলপযে হয় না।   

     অপিনবে পকন্তু শুধ্ ু অপিবযক্ত অনুিূপেরেই নয়, অপিনবে সসই অনুিূপেে উপস্থাপনারকৌশরলও। 

পবরশষিারব লযণীয় বসরন্তে সসৌন্দর্যসম্ভারেে প্রপে োাঁে পবরূপ মরনািাব বযক্ত কেরে পেপন অন্তোয় সর্ 

শব্দবন্ধপি প্ররয়াগ করেরেন : েুমুল েরেে সকালাহল।    “েুমুল” এবং “েে” --- পবরশষয পবরশষরণে এমন 

সমলবন্ধন আমারেে স্বেস্ফূেয িাষারচ্েনারক আ াে করে। এরযরত্র বলা সর্রে পারে পবরশষণ “েুমুল” 

পবরশপষে কেরে পবরশষয “সকালাহল”সক। পকন্তু “েে” আে “সকালাহল” --- এই দুই পবরশরষযে এমন 

সম্বন্ধপনমযাণও সম্পূণযিারবই অপ্রেযাপশে। সম্পূণয একপি েৃপিিাহয রূপকল্পপনমযারণ পেপন একপি শ্রুপেিাহয 

রূপকল্পরক অবলম্বন করেরেন। অেুযজ্জ্বল বণযচ্ছিা কপবে সচ্েনায় প্রপেিাে হয় সকালাহরলে মে --- 

অনাকাপঙ্ক্ষে একপি েৃশযকল্প হরয় রূপান্তপেে হয়  এক পবশৃঙ্খল, মাধ্ুর্যহীন ধ্বপনরে। এমপন করে 

েৃপিরচ্েনা আে শ্রুপেরচ্েনাে মধ্যবেযী সীমান্তরেখা সর্ন অবলুপ্ত হরয় র্ায়।     

     েৃরশযে ধ্বপনরে রূপান্তরেে এমন পনমযাণরকৌশল  আমো একাপধ্ক গারনই সেরখ োপক। করয়কপি েৃিান্ত 

: 
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 “বাজা” পিয়াে সরঙ্গ প্রেযাপশেিারব সম্পৃক্ত সকান ধ্বপনরেযােক শব্দ । পকন্তু একাপধ্ক গারন আমো সেপখ 

এমন পিয়াে কেযা বা করমযে  িূপমকা পালন করে “আরলা”।  

পবপচ্ত্র পর্যারয়ে ৪৬ নং গারন  সবরজ ওরঠ আরলা : 

         আরলা আমাে, আরলা ওরগা, আরলা  

                    … 

                    বারজ আরলা বারজ, ও িাই    হৃেয়বীণাে মারঝ—
৭
 

পজূা পর্যারয়ে ৯৯নং গারন বাজারনা হয় প্রিাে আরলারক : 

                         বাজাও আমারে বাজাও 

           বাজারল সর্ সরুে প্রিাে আরলারে সসই সুরে সমারে বাজাও। 
৮
 

সপ্রম পর্যারয়ে ১৩২ নং গারন সেখা র্ায় আরলাে েে সবরজ ওরঠ পাপখে গারন : 

 আজ     সবাে েরে েে পমশারে হরব। 

                   … 

                     আজ     আরলাে েে সর্ বাজল পাপখে েরব॥ 
৯
 

পবপচ্ত্র পর্যারয়ে ১৫ নং গানপিরে সেখা র্ায় কপবে আরবশপবহ্বল নয়রন উরন্মাপচ্ে মরনােম েৃশযাবলী 

রূপান্তপেে হয় মধ্েু বীণাঝঙ্কারে : 

           এই সো িারলা সলরগপেল আরলাে নাচ্ন পাোয় পাোয়। 

           শারলে বরন খযাপা হাওয়া, এই সো আমাে মনরক মাোয়। 

           োো মাপিে োস্তা সবরয়   হারিে পপেক চ্রল সধ্রয়, 

           সোরিা সমরয় ধ্ুলায় বরস সখলাে ডাপল একলা সাজায় ---  

           সামরন সচ্রয় এই র্া সেপখ সচ্ারখ আমাে বীণা বাজায়॥
১০

 

েবীন্দ্রনারেে গারন সর্ বােযর্ন্ত্রপিে উপপস্থপে সবযাপধ্ক সসই বাাঁপশে ধ্বপনও ঝঙ্কৃে হরে পারে    শ্রুপেরচ্েনাে 

পপেবরেয েৃপিরচ্েনায় --- নয়রন। 

            আমাে লোে প্রেম মুকুল সচ্রয় আরে সমাে পারন,  

                    …… 

                        বাজারে বাাঁশপে সপ্রমােুে দুনয়ারন॥
১১

 

এমন আেও বহু েৃিান্ত সেওয়া র্ায়। এখারন উরেখয পূরবযাক্ত সমস্ত উোহেরণ েৃরশযে এমন ধ্বপনরে 

রূপান্তে  রি মুগ্ধ কপবহৃেরয় সকান িাবারবশ ন মুহূরেয। পকন্তু আমারেে আরলাচ্য এই গারন কপব ঐ 

পনমযাণধশলী অবলম্বন করেরেন োাঁে মরনে অপস্থেো, পবেপক্ত প্রকাশ কেরে। এপি একমাত্র গান সর্খারন 

ইপন্দ্রয়রচ্েনাে রূপান্তরেে সরঙ্গ জপড়ে েরয়রে সকান সনপেবাচ্ক অনুষঙ্গ।  

এর্াবৎ আমো আরলাচ্না কেলাম কপবে ‘না চ্াওয়া’িুকু। এবাে সেখা র্াক োাঁে চ্াওয়ািুকু। গারনে 

বৃহত্তে অংশ জুরড় সেখা র্ায় কপব একপি পপেসরেে সন্ধারন পনেে ---- সর্খারন পেপন  োাঁে “সকল মন” 

পেরয় “ফাগুন” িরে পেরে পােরবন। এখারন মরন পরড় র্ারব এই বসন্তসঙ্গীেপি :  

          একিুকু সোাঁওয়া লারগ, একিুকু কো শুপন-- 

          োই পেরয় মরন মরন েপচ্ মম ফাল্গুনী। 
১২
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“একিুকু সোাঁওয়া” আে “একিুকু কো” ---- এই অপে সামানয উপকেণ পেরয় কপব মরন মরন েচ্না করেন 

আপন “ফাল্গুনী”।পকন্তু আমারেে আরলাচ্য গারন কপবে “ফাগুন িরে” সেওয়াে জনয ওই সামানয 

উপকেণিুকেুও প্ররয়াজনও হয় না। পবনা উপকেরণই, শুধ্ুমাত্র “সকল মন” উজাড় করেই কপব “ফাগুন” 

িরে পেরে চ্ান। োাঁে প্ররয়াজন সকবলমাত্র একপি পপেসরেে। 

     সর্ সকান  পশল্পীেই নান্দপনক সৃপিে জনয প্ররয়াজন একপি অনুকূল পপেসরেে। পকন্তু এই গানপিে সবিুক ু

জুরড় েরয়রে শুধ্ুই সসই পপেসরেে জনয কপবে পনেন্তে বযাকুল প্রয়াস। োই “সর্োয় ফাগুন িরে সেব পেরয় 

সকল মন,/ পেরয়   আমাে সকল মন” --- কপলদুপি একমাত্র সঞ্চােী বারে আে বাপক পেনপি েুরকই  পফরে 

এরসরে।  এই সপৌনিঃপুপনক প্ররয়াগ সর্ন এক মরন্ত্রাচ্চােরণে প্রিাব সৃপি করে।     

     উক্ত আপিে খণ্ডবাকযপিে অবস্থান আস্থায়ীরে একপি প্রশ্নবারকয, অন্তোরে একপি নঞেযক বারকয, 

আরিারগ একপি অনুজ্ঞাবারকয। আস্থায়ীরে বকুল, পারুল শাল পপয়ারলে উরদ্দরশ উচ্চাপেে কপবে অধ্ীে 

পজজ্ঞাসা --- পকন্তু োাঁে অপিি পপেসেপি সম্বরন্ধ পবস্তাপেে সকান পববেণ পাওয়া র্ায় না। শুধ্ু সেখা র্ায় সসই 

পপেসেপিরক হরে হরব োাঁে “মরনে মরো”। গারনে অন্তো সসই অনুসন্ধানপ্রয়ারসে বযেযোে ধ্াোিাষয। 

সসই “েুমুল েরেে কলাহল” আে সবযত্র অপবোম “মাোমাপেে” মরধ্য সসই পপেসে খুাঁরজ পাওয়া অসম্ভব। 

এই অংরশ সসই কাপঙ্ক্ষে পপেসরেে নবপশিয সম্বরন্ধ অপেপেক্ত আে সকান পববেণ পাওয়া র্ায় না। র্ারেে  

রূপরসৌন্দরর্যে প্রপে পেপন পনিঃস্পৃহ, আরিারগ সসই বকুল পারুল শাল পপয়ালই হরয় ওরঠ োে পরেে 

পেশােী। োাঁরেে উরদ্দরশই কপবে কােে পমনপে সসই পপেসেপিে সন্ধান সেওয়াে জনয। এই আরিারগই 

আমো পাই এই পপেসেপিে নবপশরিযে সবরচ্রয় পবস্তাপেে বণযনা। সসই পপেসেপি হল একপি “গগন-সজাড়া 

সকাণ”।পূবযবেযী কপলরে োেই বণযনায় একপি উপমাে প্ররয়াগ কো হরয়রে। োেই পিপত্তরে আমো সসই 

স্বরপ্নে পপেসরেে স্বরূপ পবরেষণ কেব।   

     প্রেরম আমারেে আরলাচ্য এই শব্দবন্ধপি : গগন-সজাড়া সকাণ। েবীন্দ্রনারেে গারন সাধ্ােণিারব সকাণ 

“ ে” “সচ্াখ” বা “মন”এে সরঙ্গ সম্পৃক্ত। পকন্তু পবরশষয “সকাণ”সক পবরশপষে কেরে  পবরশষরণে বযবহাে 

পনোন্ত পবেল। আমারেে আরলাচ্য গানপি োড়া অনয গারন সকারণে সরঙ্গ আে সর্ কপি পবরশষণ আমো 

সপরয়পে সসগুপল হল : আপন,
১৩
 সগাপন,

১৪ 
েূে,

১৫
 েীপহাো

১৬
।  সকাণরক পবরশপষে কেরে উক্ত 

পবরশষণগুপলে মরধ্য সকানপিে বযবহােই অপ্রেযাপশে নয়। পকন্তু   আমারেে আরলাচ্য গারন বযবহৃে পবরশষণ 

বা পবরশষণীয় পেগুচ্ছপি অপিনব। গগনরজাড়া সকাণ :   এমন শব্দবন্ধপনমযারণে মধ্য পেরয় “সকাণ” োে 

অপেযুদ্র পপেসরেে সীমা অপেিম করে গগরনে অসীমোয় পবলীন হরয় র্ায়, আবাে অসীম আকাশ 

সকারণে যদু্র সীমায় এরস ধ্ো পেরয় র্ায়। 

“সীমাে মারঝ অসীম”--- সীমা-অসীরমে পমলন কপবে িাবনাপবরবে কেখাপন গুরুেপূণয স্থান অপধ্কাে করে 

আরে োে সংরকে আমো খুাঁরজ পাই কপবে পবপিন্ন েচ্নায়। করয়কপি েৃিান্ত সেরখ পনরয় সসই আরলারে 

আমো উক্ত শব্দবন্ধপিে োৎপর্য পবরেষণ কেব।   

সীমা অসীরমে পােস্পপেক পমলনাকাঙ্ক্ষাে অপিবযপক্ত “উৎসগয” কাবযিরেে অন্তগযে ১৭নং কপবোয় : 

              অসীম সস চ্ারহ সীমাে পনপবড় সঙ্গ 

               সীমা চ্ায় হরে অসীরমে মারঝ হাো।
১৭

 

একাপধ্ক প্রবরন্ধও সসই িাবনা প্রকাপশে। একপি উোহেণ : 

            আমো িাষায় র্ারক বপল সীমা সসই সীমা ঐকাপন্তকরূরপ সকাোও সনই, োই সীমা সকবলই 

অসীরম 
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            পমপলরয় র্ারচ্ছ। আমো র্ারক িাষায় বপল  অসীম সসই অসীমও ঐকাপন্তক িারব সকাোও সনই, 

োই  

            অসীম সকবলই সীমায় রূপিহণ করে প্রকাপশে হরচ্ছন।
১৮

              
 

“প্রকৃপেে প্রপেরশাধ্” নািরক সন্নযাসী উপলপি করে সীমা অসীরমে মরধ্য সকান েন্দ্ব সনই, দুইরয়ে মরধ্য 

পবিাজনরেখা কখন অবলুপ্ত  হরয়  র্ায়। দুইরয়ে মরধ্য পনেন্তে এক রূপান্তরেে সখলা চ্রল :  

               অসীম হরেরে বযক্ত সীমারূপ ধ্পে। 

       র্াহা-পকেু যুদ্র যুদ্র, অনন্ত সকপল। 
১৯  

 

এইরযরত্র সবরচ্রয় োৎপর্যপূণয “জীবনিৃপে” িরে, োাঁে “প্রকৃপেে প্রপেরশাধ্” নািক পবষরয় োাঁে মন্তবযপি 

: 

           আমাে সো মরন হয়, আমাে কাবযেচ্নাে এই একপিমাত্র পালা। সস পালাে নাম সেওয়া র্াইরে 

পারে,   

           সীমাে মরধ্যই অসীরমে সপহে পমলন-সাধ্নাে পালা।
২০
 
 

পূরবযাক্ত উোহেণগুপলে মে  সকান বযাখযায় না পগরয়, এমনপক “সীমা” “অসীম” শব্দদুপিে বযবহাে না করে 

শুধ্ুমাত্র একপি অপিনব শব্দবন্ধ পনমযাণ করে না বলা বাণীে বযঞ্জনায়  সীমা অসীরমে পমলনরক  আমারেে 

আরলাচ্য এই গারন সর্মন করে মূেয করে  সোলা হরয়রে  ো সপেযই অিাবনীয়।      

োাঁে বাপিে পপেসেপিে স্বরূপ বণযনায় কপব সকবলমাত্র পবরশষণীয় পেগুরচ্ছে োো পবরশপষে একপি পবরশষয 

প্ররয়াগ করেন পন, সসইসরঙ্গ পেপন একপি অপিনব উপমােও আিয় পনরয়রেন। োাঁে অপিি স্থানগে পপেসে 

েুলনীয় এক কালগে পপেসরেে সরঙ্গ --- অকূল অবকাশ। এরযরত্র পবরশষ োৎপর্যপূণয  পবরশষণ ও 

পবরশষরণে সম্পূণয অপ্রেযাপশে সমলবন্ধন। “অকূল” পবরশষরণে প্ররয়ারগ অবকাশ এক অনন্ত সাগরেে রূপ 

পপেিহ করে। এখারন িেণ কো সর্রে পারে পজূা পর্যারয়ে ১৭৮ নং গানপি : 

পনশীেশয়রন সিরব োপখ মরন, ওরগা অন্তের্ামী, 

                          … 

পেন-অবসারন িাপব ব’সস  রে    সোমাে পনশীেপবোমসাগরে 

িান্ত প্রারণে িাবনা সবেনা নীেরব র্াইরব নাপম 

                    ওরগা অন্তের্ামী ॥
২১ 

 

    আমারেে আরলাচ্য গারনে “অকূল অবকাশ” সর্ন “পবোমসাগে”সক িেণ কপেরয় সেয়। “অবকাশ” 

“পবোম” প্রায় সমােযক --- উিয়রযরত্র  োে উপে আরোপপে সাগরেে বযাপপ্ত। পকন্তু সসই লরযয আমারেে 

আরলাচ্য গারন “সাগে” বা োে সমােযক সকান শব্দ বযবহাে কো হয় পন শুধ্ুমাত্র সাগরেে অনুষঙ্গবাহী একপি 

পবরশষণ প্ররয়াগ কো হরয়রে।  েরব সকবল পনবযাপচ্ে পবরশষরণে কােরণই নয়, ওই কপলরে বযবহৃে 

পিয়াপরেে কােরণও অবকাশ প্রেীয়মান হয় জলোপশে মে। পকন্তু গারনে এই অংরশ  সর্ সাগরেে বযঞ্জনা 

পবধ্ৃে সসখারন িাসমান বস্তুপিও অপিনবরেে সৃপি করে : স্বপ্নকমল। সকবল বাস্তরবই নয়, কারবযও সাগরে 

িাসমান কমরলে পচ্ত্রকরল্পে অপস্তে সনই। সম্ভবে একমাত্র বযপেিম চ্ণ্ডীমঙ্গল কারবয কমরল কাপমনীে 

েৃশযপি। পকন্তু োে পিিূপম সম্পূণয পিন্ন এবং এই আরলাচ্নায় প্রাসপঙ্গক নয়। পকন্তু আমারেে আরলাচ্য গারন 

সাগরেে বুরক স্বপ্নকমরলে অবস্থারন সসই সাগে হরয় ওরঠ এক স্বপ্নপাোবাে। এমন উপমাে প্ররয়ারগ কপবে 

অপিি পপেসেপি এক দুেবগাহ েহসযমাধ্েুীমায়ায় পপেপূণয হরয় ওরঠ।     
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    আরলাচ্নাে সশরষ বলরে হয় এই গারন সকবলমাত্র বাহয পনসগযরসৌন্দরর্যে প্রপে কপবে পবোগ প্রকাশ পায় 

পন, সসইসরঙ্গ প্রচ্ছন্ন েরয়রে কপবে সরঙ্গ প্রকৃপেে সম্বরন্ধে একপি পেক। লযণীয় এই গারন সবযাপধ্ক বযবহৃে 

পিয়া হল “সেওয়া’। পুনোবতৃ্ত পেনপি কপলরে আমো পাই “িরে সেওয়া” পিয়াে িপবষযৎ রূপ : “িরে 

সেব”। এই োন পকন্তু একমখুী নয়। গারনে সষাড়শ কপলরে পাওয়া র্ায় “সেওয়া” পিয়াে    অনুজ্ঞারূপ : 

“সে”। সব পমপলরয় এই গারনে  মধ্য পেরয় আিাপসে এক পবপচ্ত্র সেওয়া সনওয়াে সখলা।  

           হৃেয় আমাে চ্ায় সর্ পেরে, সকবল  পনরে নয়
২২

 

পজূা পর্যারয়ে নং গারন কপবে স াষণা অনুসারে একাপধ্ক গারনই সেখা র্ায় পেপন র্খন র্া পকেু োন িহণ 

করেন --- ঈবরেে কাে সেরকই সহাক বা পনসগযসংসারেে কাে সেরকই সহাক ---  প্রপেোরনে ডাপলপিও 

পেপন পূণয করে সেন। সেমন এক আোন প্রোরনে পচ্ত্র সেপখ পূজা পর্যারয়ে এই গানপিরে  : 

           সেওয়া সনওয়া পফপেরয় -সেওয়া সোমায় আমায়--  

                 জনম জনম এই চ্রলরে, মেণ কিু োরে োমায়?। 

                   … 

         ওরগা,    সোমাে সসানাে আরলাে ধ্াো, োে ধ্াপে ধ্াে--- 

         আমাে    কারলা মাপিে ফুল ফুপিরয় সশাধ্ কপে োে।
২৩

 

প্রেম কেম ফুরলে োরনে পবপনমরয় বষযণপসক্ত পনসগযজগরেে প্রপে কপবে উপহাে োাঁে িাবরণে গান।   

          বােল-পেরনে প্রেম কেম ফুল    করেে োন, 

                 আপম পেরে এরসপে িাবরণে গান॥
২৪

 

অপবলরম্ব উপলপি কো র্ায় বষযাে সসই োন যপণরকে।  

              আজ এরন পেরল, হয়রো পেরব না কাল ---  

        পেক্ত হরব সর্ সোমাে ফুরলে ডাল।
২৫

 

পকন্তু কপবে বাাঁধ্া গান সকবল একপি িাবণপেরনে নয়, োাঁে প্রপেোন পচ্েপেরনে :   

           এ গান আমাে িাবরণ িাবরণ   েব পবিৃপেররারেে প্লাবরন 

                       পফপেয়া পফপেয়া আপসরব েেণী বপহ েব সম্মান॥
২৬

 

বষযাে মে বসরন্তে সরঙ্গও কপবে এই সেওয়া সনওয়া : 

        েুপম পকেু পেরয় র্াও   সমাে প্রারণ সগাপরন সগা-- 

        ফুরলে গরন্ধ বাাঁপশে গারন,   মমযেমুখপেে পবরন॥ 

          েুপম পকেু পনরয় র্াও   সবেনা হরে সবেরন-- 

          সর্ সমাে অশ্রু হাপসরে লীন,   সর্ বাণী নীেব নয়রন॥
২৭

 

আমারেে আরলাচ্য গারন এই সেওয়া-সনওয়া এক অননয মাত্রা লাি করেরে।  কপব পনসগযরলাকরক  সর্ োরন 

পূণয করে পেরে চ্ান সস এক অপিনব োন --- হাপসরে লীন অশ্রু নয়, ফাগুরনে গান নয়, োাঁে োন “ফাগুন” 

---  অেৃিপূবয এক ফাগুনরশািা --- র্া একান্তিারবই কপবমরনেই পনমযাণ।আবাে সেমনই অপিনব 

পনসগযসংসারেে কারে োাঁে প্রাপেযে োন --- শুধ্ু একপি পপেসে --- একপি গগন-সজাড়া সকাণ।এমন সেওয়া 

সনওয়াে পমলরনে প্রেযাশারেই গারনে সমাপপ্ত :  

  সে আমারে একপি এমন গগন-সজাড়া সকাণ-- 

  সর্োয় ফাগুন িরে সেব পেরয় সকল মন, 
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                পেরয়   আমাে সকল মন॥
২৮

 

 

উরেখপঞ্জী ও িীকা: 
 

১)  আমারেে আরলাচ্নাে জনয আমো পনবযাচ্ন করেপে প্রকৃপে পর্যারয়ে (বসন্ত উপপর্যারয়ে) ২৬৭ নং 

গানপি। সপ্রম ও  প্রকৃপে” পর্যারয়ে ৬৭ নং গানপিে কোবস্তু প্রায় এক, করয়কপি সযরত্র শব্দচ্য়রন পােযকয 

সেখা র্ায়। সর্মন পুনোবৃত্ত  “সর্োয়  ফাগুন িরে সেব পেরয় সকল মন” কপলপিে স্থারন এরসরে “সর্োয় 

আমাে ফাগুন িরে সেব পেরয় আমাে  মন”। আেও দুপি কপলরে পােযকয সেখা র্ায়। েরব গারনে সশরষাক্ত 

পাঠান্তেপি আমারেে আরলাচ্য নয়। আমারেে আরলাচ্না প্রেরম উপেপখে রূপপিে মরধ্যই সীমাবদ্ধ োকরব।        

 িরে সেব পেরয় আমাে মন” 

২)  ঠাকুে, েবীন্দ্রনাে : অখণ্ড গীেপবোন, কপলকাো, পববিােেী িেনপবিাগ, ২০১৩, পৃ : ৫৩৩  

৩)  মুরখাপাধ্যায়, প্রিােকুমাে : গীেপবোন কালানুিপমক সূচ্ী, কপলকাো, সিরগাে পেসাচ্য 

ইনপিইউি,১৩৯৯, পৃ: ২২০। 

    গান পেনপি হল : বরন র্পে ফুিল কুসুম (সপ্রম ২৫৫),  ফাগুরনে নবীন আনরন্দ (প্রকৃপে ২৪৫)   সোরল 

সোরল সোরল সপ্ররমে সোলনচ্াাঁপা (প্রকৃপে ১৯৪)। পেনপি গান েপচ্ে হয় ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গারব্দ, প্রেম গানপি 

১০ -১৪।  োপেরখে মরধ্য এবং পরেে দুপি গান ১৫ই ফাল্গুন।       

৪)  ঠাকেু, েবীন্দ্রনাে : অখণ্ড গীেপবোন, কপলকাো, পববিােেী িেনপবিাগ, ২০১৩, পৃ :  ৫২১ । 

৫)  েরেব, পৃ :  ৫২৯ । 

৬)  েরেব, পৃ :  ৫৩১ । 

৭)  েরেব, পৃ :  ৫৬৪ । 

৮)  েরেব, পৃ :  ৪৬ । 

৯)  েরেব, পৃ :  ৩২২। 

১০) েরেব, পৃ :  ৫৪৯ – ৫৫০। 

১১) েরেব, পৃ :  ৩২৩ । 

১২) েরেব, পৃ :  ৫০৫ । 

১৩)  আজ সজযাৎস্নাোরে সবাই সগরে বরন (পজূা /১৪৬) : এই পনোলায় েব আপন সকারণ। 

১৪)  আমায় োকরে সে-নাআপন-মরন (সপ্রম/ ৩০৯)  : োে িেরণে বেণমালা গাাঁপে বরস সগাপন সকারণ।। 

১৫) সহ পনরুপমা (সপ্রম / ৩৯) : সহরো আকারশে েেূ সকারণ সকারণ । 

১৬) পচ্পনরল না আমারে (সপ্রম/ ৩৩৫) : েীপহাো সকারণ আপম পেনু অনযমরন । 

১৭)  ঠাকেু েবীন্দ্রনাে : উৎসগয ১৭, েবীন্দ্রেচ্নাবলী পঞ্চম খণ্ড,কপলকাো, পববিােেী িেনপবিাগ, 

২০১৩,পৃ : ৯৪ । 

১৮)  ঠাকুে েবীন্দ্রনাে : একপি মন্ত্র,  েবীন্দ্রেচ্নাবলী অিম খণ্ড,কপলকাো, পববিােেী িেনপবিাগ, 

২০১৩,পৃ : ৬৬৬ । 

১৯) ঠাকেু েবীন্দ্রনাে : প্রকৃপেে প্রপেরশাধ্, েবীন্দ্রেচ্নাবলী পঞ্চম খণ্ড,কপলকাো, পববিােেী 

িেনপবিাগ,২০১৩,পৃ :৩৮২ ।         
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২০) ঠাকেু েবীন্দ্রনাে : প্রকৃপেে প্রপেরশাধ্,জীবনিৃপে, েবীন্দ্রেচ্নাবলী নবম খণ্ড,কপলকাো, পববিােেী 

িেনপবিাগ,  ২০১৩,পৃ : ৫০০ । 

২১) ঠাকুে, েবীন্দ্রনাে : অখণ্ড গীেপবোন, কপলকাো, পববিােেী িেনপবিাগ, ২০১৩, পৃ : ৮১। 

২২) েরেব, পৃ : ২১। 

২৩) েরেব, পৃ : ১৪৩-১৪৪। 

২৪) েরেব, পৃ : ৪৭৫। 

২৫) েরেব, পৃ : ৪৭৬। 

২৬) েরেব, পৃ : ৪৭৬। 

২৭) েরেব, পৃ : ৫২৬। 

২৮) েরেব, পৃ : ৫৩৩ । 
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পববাস, অপূবয                :  ঋেুসঙ্গীরে েবীন্দ্র-কপবমানস, কলকাো, সে’জ পাবপলপশং, ১৯৯৬ 

োয়, আলপনা (সম্পাপেে) :  েবীন্দ্রনারেে গান সঙ্গ  অনুষঙ্গ, কলকাো, পযাপপোস, ২০০১ 

রুদ্র, সুব্রে (সম্পাপেে)     :  েবীন্দ্রসঙ্গীে পচ্ন্তা, কপলকাো, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০ 

সেকাে, পপবত্র               :   েবীন্দ্রসঙ্গীরেে এক সজৃনপিপত্ত ,গারনে ঝেনােলায়, কলকাো  ,প্রপেিাস,   

২০১৩ 

সবযাপধ্কােী, সকেকী         :   েপবে আরলায় ঋেুরেে সশািার্াত্রা, কলকাো, পুস্তক পবপপণ, ২০১৪ 

সসন, সুকুমাে             :   েবীন্দ্রনারেে গান, কপলকাো, সিরগাে পেসাচ্য ইনপিপিউি, ১৯৮২    

 

 


