International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary
Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)

ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)

Volume-III, Issue-VII, August 2017, Page No. 01-12
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

এ५ শ্রাবণের বুণওর ভভতর ४গুন ४ণঙ : ३ন্তরঙ্গ পাঠ
Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of
Burdwan, Burdwan, West Bengal, India
Abstract
The object of study of the present paper is a well-known song of Tagore: ei shrabaner
buker bhitar agun achhe. It should be noted that this analysis is confined to the poetical
framework of the song, to the exclusion of its musical aspect. What strikes immediately the
reader is the omnipresence of the imagery of fire (agun) in this song of monsoon (barsha).
The appearance of fire as leitmotiv confers upon this song a unique position not only among
songs of monsoon, but in the universe of Tagore’s songs. We have ended up the discussion
with a brief comparative study with other songs of Tagore where fire is the major theme.
Besides we have undertaken an in depth study of the salient linguistic features of this song
and highlighted the lexical, morpho –syntactic and semantic elements that distinguish this
song from other songs built on the theme of monsoon.
Key Words: Tagore’s songs, monsoon (barsha), fire (agun), linguistic features,
comparative study.

এ५ ভনবন্ধভি রবীন্দ্রনাণের এওভি বষাঙ্গীণতর ३ন্তরঙ্গ  ভভন্নতর পাঠ : এ५ শ্রাবণের বুণওর ভভতর ४গুন ४ণঙ
(প্রওৃভত/৬০)। াঙ্গীভতও রূপভি নয়, এর ওাবযরূপভি५ ४মাণের ४ণাঘয। লব্দঘয়ন, লব্দমূণর পারস্পভরও ३ন্বয়,
ভবভভন্ন বযাওরেকত উপাোণনর প্রণয়াক, বাওয  ওভর ভবনযা--- এ५ ভবভভন্ন স্তণর ४মরা ওাবয ३বয়ণবর কঠও
উপাোনগুভ ভবণেে ওরব তার ३ন্তষীন সৌন্দযষ ४স্বােণনর ণযয। এ५ ४ণাঘনার মধ্য ভেণয় এ५ বষাঙ্গীণতর
বযভতক্রমী ঘভরত্রভি উণঠ ४ণব।
এ५ শ্রাবণের বুণওর ভভতর ४গুন ४ণঙ।
স५ ४গুণনর ওাণারূপ সয ४মার সঘাণঔর ’পণর নাণঘ।
 তার ভলঔার চিা ঙভিণয় পণর ভেও ণত ५ ভেকন্তণর,
তার ওাণা ४ভার ওা०পন সেণঔা তাবণনর ५ কাণঙ কাণঙ।
বাে-ায়া পাক  স५ ४গুণনর হুহুঙ্কাণর।
দুন্দুভভ তার বাভচণয় সবিায় মাঠ ণত সওান্ মাণঠর পাণর।
ণর, স५ ४গুণনর পুও ফুণি ওেম্ববন রভগণয় উণঠ,
স५ ४গুণনর সবক াণক ४চ ४মার কাণনর পাঔার পাণঙ। ১
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প্রােভমও পাণঠ५ কাণনর সয ববভলষ্ট্যভি েৃভষ্ট্ ४ওষে ওণর তা  মগ্র েৃলযপি চুণি ४গুণনর উপভিভত।
‚४গুন‛ লব্দভির প্রণয়াক প্রেম, ভিতীয়, পঞ্চম, প্তম  ३ষ্ট্ম ওভণত। ३েষাৎ ४িায়ী  ४ণভাণকর দুভি ওভণত५
এব१ ঞ্চারীর এওভি ওভণত এ५ প্রণয়াক খণিণঙ। ঘারভির মণধ্য ভতনভি তুণও५ ४গুণনর প্রতযয উপভিভত। কাণনর
তৃতীয়  ঘতুেষ ওভণত ३েষাৎ ३ন্তরা ३१ণল ‚४গুন‛ লব্দভি বযবহৃত না ণ দুভি ওভণত५ ४ণঙ ४গুণনর ণঙ্গ
ম্পৃক্ত দুভি লব্দ0 যোক্রণম ‚ভলঔা‛  ‚४ভা‛। ফণ সেঔা যাণে প্রভতভি তুণও५ রণয়ণঙ ४গুণনর রূপওল্প।
४পাতেৃভষ্ট্ণত ষ্ঠ ওভভি বযভতক্রমী ঘভরণত্রর সওননা এঔাণন ‚४গুন‛ বা তার ণঙ্গ ম্পৃক্ত ‚ভলঔা‛ বা ‚४ভা‛ বা
মােষও ३নয সওান লব্দ বযবহৃত য় ভন। ভওন্তু প্রােভমও ভবণেণে५ এ५ ४পাতবযভতক্রমী ওভণত ४গুণনর
রূপওণল্পর প্রেন্ন উপভিভত ধ্রা পণি। এ५ উপভিভত ভনণেষল ওণর ভবণলয ‚দুন্দুভভ’’র ণঙ্গ প্রযুক্ত ম্বন্ধপে
‚তার‛; এ५ দুন্দুভভ ४গুণনর। ুতরা१ সেঔা যাণে কাণনর শুধ্ু প্রভতভি তুণও५ নয়, প্রভতভি ওভণত ४গুণনর
প্রতযয বা পণরায উপভিভত। ভবস্তাভরত পাণঠ ४গুণনর এ५ ভূভমওা ४মরা ভবণেে ওরব।
‚४গুন‛ লণব্দর এ५ সপৌন२পুভনও প্রণয়াণকর পভরণপ্রভযণত এ५ কাণনর ভবস্তাভরত ভবণেণে যায়ার ४ণক সয
মস্ত কাণন এ५ লব্দভির উপভিভত রণয়ণঙ তার এওিা প্রােভমও পযষাণাঘনা ওরা সযণত পাণর। ‚४গুন‛ লব্দভি
এণঙ সমাি সতভত্রলভি কাণন।২ ४মাণের ४ণাঘয কানভি ঙািা বাভও বভত্রলভি কাণনর মণধ্য সওবমাত্র দুভি কাণন
४গুন লব্দভির এওাভধ্ওবার প্রণয়াক খণিণঙ। ‚তুভম সয ুণরর ४গুন াভকণয় ভেণ সমার প্রাণে‛ (পূচা/৬) এব१
‚४গুণন  ४গুনময়‛(পূচা/৬১০)--- দুভি কাণনর প্রণতযওভিণত५ ‚४গুন‛ লণব্দর উপভিভত ঘারবার। ুতরা१
স্পষ্ট্ত५ সেঔা যাণে ४মাণের ४ণাঘয কাণন५ এ५ লণব্দর উপভিভত ণবষা্ : পা०ঘবার। তণব ওাবয ३বয়ণবর
ভবণেণে লণব্দর প্রণয়াক१ঔযা५ এওমাত্র ভবঘাযষ ণত পাণর না। ভওন্তু বাভও ভত্রলভি কাণনর মণধ্য এওভি বাণে
४র ব কাণন ‚४গুন‛ লণব্দর প্রণয়াক সয শুধ্ুমাত্র এওবার খণিণঙ তা५५ নয়, কানগুভর সওানভিণত ४গুণনর
রূপওণল্পর ভবস্তার খণি ভন। ५ কানগুভর সওানভিণত५ ४মাণের ४ণাঘয কানভির মত ४গুন কাণনর মগ্র েৃলযপি
চুণি সন५। বযভতক্রমী কানভি  ‚ণর ४গুন ४মার ভা५‛ (পূচা /৬১১)। ५ কাণন ‚४গুন‛ লণব্দর প্রণয়াক१ঔযা
এও ণ, ४গুণনর রূপওল্প মগ্র কাণন ভবস্তৃত। ভবস্তাভরত ভবণেণের পর ४মরা ४মাণের ४ণাঘয কাণনর
ণঙ্গ ५ ভতনভি কাণনর এওিা তুনামূও ४ণাঘনায় ४ব। ভওন্তু এ५ প্রােভমও পযষাণাঘনাণত५ ४মাণের
४ণাঘয কাণনর স্বাতন্ত্র্য ভন२ণন্দণ ধ্রা পণি।
কাণনর শুরণত ‚শ্রাবণের বুণওর ভভতর‛ োওা ४গুণনর স্বত२স্ফূতষ বযাঔযা বষার সমখভারাক্রান্ত ४ওাণল যণে
যণে ভবদুযৎভলঔার উদ্ভা। এ५ ४গুন মণন ওভরণয় সেয় ‚পূবাকণরর পার ণত‛ (প্রওৃভত / ৬৮) কাণনর ४ণভাক
३१লভি।
তা५ শুণন ४চ ককনতণ
পণ পণ েণ েণ
३ভিবরে নাকনাভকনী ঙুণিণঙ উোী।। ৩
সমখ१বৃত ४ওাণল তভিৎভলঔার মুহুমুষহু উদ্গীরণের বােীরূপায়ণে ওভব রূপণওর ४শ্রয় ভনণয়ণঙন। এণযণত্র
প্রাভঙ্গও  ধ্াবমান নাকনাভকনীণের সেবেষ : ३ভিবরে। উভিভঔত কানভির মত প্রােভমও পাণঠ ४মাণের ४ণাঘয
কানভির প্রেম ওভর ४গুনণও ভবদুযণতর ভঘত্রায়েরূণপ বযাঔযা ওরা সকণ কাণনর পরবতষী ওভণত५ এমন বযাঔযার
ীমাবদ্ধতা ধ্রা পণি। সেঔা যাণে এ५ ४গুন ওৃষ্ণবেষ; এমন ४গুন বষার ভবদুৎবভি ণত পাণর না। ‚স५ ४গুণনর
ওাণারূপ‛ েৃলযমান শুধ্ুমাত্র ওভবর েৃভষ্ট্ণত--- ‚४মার সঘাণঔর ’পণর‛। এ५ ४গুন সওান ५ভন্দ্রয়গ্রায বনভকষও
ভঘত্রওল্প নয়, এ५ ४গুন এওান্তভাণব५ ওভবওল্পনার ভনমষাে। বষার সমখোয়াখন ३ন্ধওার ওভবর ভাবনায় েীভপ্তময়
ণয় ণঠ; তার५ রূপায়ণে ४গুণনর এমন ३পভরভঘত রূপওণল্পর প্রণয়াক।
४গুণনর উপভিভতযুক্ত কাণনর ণঙ্গ তুনামূও পযষাণাঘনায় এ५ রূপওণল্পর প্রণয়াণক ३ভভনবত্ব ধ্রা পণি।
४ণাঘয কানভি ঙািা বাভও বভত্রলভি কাণনর মণধ্য শুধ্ু এওভি কাণন५ ४গুণনর বেষ ভনণেষল ওরা ণয়ণঙ। ‚ণর ४গুন
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४মার ভা५‛ (পূচা /৬১১) কানভিণত সেঔা যায় তার পভরভঘত ‚রাগা‛ রূপভি৪। ४র বাভও এওভত্রলভি কাণন সওাো
४গুনণও ভবণলভত ওরণত সওান বেষণেযাতও ভবণলে বা ভবণলেীয় পেগুে বযবহৃত য় ভন। বর१ ४গুন५
বেষণেযাতও ভবণলণের ভূভমওা ভনণয়ণঙ দুভি কাণন। ‚४ভচ বা१াণেণলর হৃেয় ণত‛ (স্বণেল/ ২১) কানভিণত সেঔা
যায় বঙ্গচননীর ‚४গুনবরে‛ ািণনত্র৫। ‚ছরা পাতা সকা‛ (প্রওৃভত/২৮৩) কাণন ওভব ছরা পাতার উণেণল ভমনভত
ওণরন তা०র উত্তরীয় ‚४গুনরণগ‛ রগীন ওণর ভেণত৬। ভওন্তু ওৃষ্ণবেষ ४গুন শুধ্ু এ५ এওভি কাণন५।
প্রেম ওভণত ४গুণনর উপিাপনা এব१ তার পরবতষী ওভণত५ তার ३ণঘনা ওাণারূণপর ভঘত্রায়ে--- ४িায়ীর
এ५ িাপতযণওৌল५ ३ন্তরার ভনমষাণে ३নুৃত ণয়ণঙ। প্রেম ওভর ४গুণনর মান্তরাণ তৃতীয় ওভণত ४ণ
‚ভলঔার চিা‛। ३নুরূপ ভিতীয় ওভণত ওাণারূণপর নাণঘর মান্তরাণ ঘতুেষ ওভণত ४ণ ওাণা ४ভার ওা०পন।
४িায়ীর প্রেম ওভণত ४গুণনর সয বযাঔযা প্রােভমওভাণব মণন ४ণ, ३ন্তরার প্রেম ওভভি ভবভেন্নভাণব পাঠ
ওরণ ‚ভলঔার চিা‛ লব্দবণন্ধর ३নুরূপ বযাঔযা५ মণন ४া স্বাভাভবও। এ५ ভলঔার চিার ভবস্তার বষত্রবযাপী
তভিৎভলঔার ঘভওত ভবভওরেরূণপ প্রতীয়মান য়। ভওন্তু ४িায়ীর মত ३ন্তরাণত ভিতীয় ওভর পাণঠর পর পূবষবতষী
ওভর প্রােভমও বযাঔযাভি গ্রেণযাকযতা ারায়। এ५ ४গুন সয ভবদুযৎভলঔা নয়, তার ४ভার বেষ সেণও५ তা স্পষ্ট্।
এবার মান্তরা ३বিাণন ভিত রূপওল্পমূণর তুনামূও পযষাণাঘনা ওরা যাও। ४িায়ীর ওভণত রাভর
४গুণনর উপিাপনা ওরা ণয়ণঙ। ३ন্তরাণত এ५ রূপওল্পভনমষাণে উপমার ४শ্রয় সনয়া ণয়ণঙ : তার ভলঔার চিা।
প্রেণম ম্বন্ধপে ‚তার‛এর বযাঔযা। এ५ ম্বন্ধপে ४গুনণও ভনণেষল ওরণঙ--- এ५ ভলঔা ‚४গুণনর ভলঔা‛।
তণব ভভন্নতর পাঠ ম্ভব। এ५ ‚ভলঔার চিা‛ শ্রাবণের ভলঔাময় চিা য়া ম্ভব। এ५ পাঠ ३নুাণর এঔাণন
শ্রাবণের তপস্বীরূপ ভনমষাে ওরা ণয়ণঙ। যা ३ন্তরাণ ভঙ, ‚বুণওর ভভতর‛ १গুপ্ত স५ ३ভিভলঔা५ এবার
তাপরূপী শ্রাবণের চিায় সেেীপযমান ণয় উণঠণঙ। পূণবষাক্ত দুভি বযাঔযা५ মান গ্রেণযাকয। ম্বন্ধপণের এ५
িযেষণবাধ্ওতা সযন শ্রাবে ४র ४গুণনর এওাত্মতার ५ভঙ্গত বন ওণর।
উপমানরূণপ চিার রূপওল্প ভনবষাঘণন ३ভভনবত্ব রণয়ণঙ। বষার কাণন সমণখর ३ন্ধওাণরর রূপায়ণে চিার
রূপওণল্পর বযবার এওাভধ্ও কাণন সেঔা যায়। এ५ব কানগুভ  :
४চ বাভর ছণর ছরছর ভরা বােণর,
......
४চ সমণখর চিা উভিণয় ভেণয় নৃতয সও ওণর।।৭
(প্রওৃভত / ৩৪)
বাে-বাউ বাচায় সর এওতারা--.........
খন চিার খিা খনায় ४०ধ্ার ४ওাল-মাণছ, ৮
(প্রওৃভত / ৭২)
ককণন ককণন ४পনার মণন ওী সঔা তব।
তুভম ওত সবণল ভনণমণ ভনণমণ ভনতু५ নব।
চিার কভীণর ুওাণ রভবণর, ঙায়াপণি ४०ণওা এ সওান্ ঙভব সর।৯
(প্রওৃভত / ৯১)
শুধ্ু বষার কাণন५ নয়, লরণতর কাণন ভবোয়ী বষার স্মৃভতবাী ४ন্ন ३ওাবষণের মুূণতষ ३ন্ধওার ४ব
ভনমষাণের চনয এ५ চিার রূপওণল্পর বযবার ণয়ণঙ।
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সওান্ সঔপা শ্রাবে ঙুণি এ ४ভিণনর५ ४ভগনায়।
দুভণয় চিা খনখিা পাক ায়ার কান স কায়।।১০
(প্রওৃভত /১৫৫)
এও५ প্রণয়াচণন এ५ রূপওণল্পর প্রণয়াক প্রওৃভত ঙািা ३নয পযষাণয়র কাণন ণয়ণঙ। সতমন েৃষ্ট্ান্ত সপ্রম
পযষাণয়র ‚ভবর ভেন ভবর ওাচ‛ (ণপ্রম/ ২৮) কাণনর ঞ্চারীণত
ওানন-’ পর ঙায়া বুায়, খনায় খনখিা।
কঙ্গা সযন সণ দুায় ধ্ুচষভির চিা।১১
উভিভঔত প্রভতভি কাণন५ চিার ণঙ্গ খনায়মান ३ন্ধওাণরর ३নুঙ্গ ভবচভিত। ४মাণের ४ণাঘয কাণনর মত
४গুণনর ३নুঙ্গভবচভিত চিার ভঘত্রায়ে ४র এওভি কাণন५ সেঔা যায়। কানভি  : ‚স মাদু२ঔ‛ (পূচা /২৩৩)।
স মাদু२ঔ, স রুদ্র, স ভয়ঙ্কর, ণ লঙ্কর, স প্রয়ঙ্কর।
সাও চিাভন२ৃত ३ভিভুচঙ্গম -ে१লণন চচষর িাবর চঙ্গম, ১২
४র এওভি গ্রীষ্মঙ্গীণত ४গুণনর ३নুঙ্গ না োওণ চিার ণঙ্গ ४ণাওঙিার বযভতক্রমী ३নুঙ্গ সেঔা যায় :
‚স তাপ, তব শুষ্ক ওণঠার রূণপর কভীর রণ‛ (প্রওৃভত /২২)
তব ভপঙ্গ চিা াভনণঙ েীপ্ত ঙিা

১৩

ভওন্তু চিার ভঘত্ররূপায়ণে উভিভঔত কানদুভির ণঙ্গ ४মাণের ४ণাঘয কাণনর পােষওয রণয়ণঙ। উভিভঔত
কানদুভিণত চিা ४গুন বা ४ণাণওর উৎরূণপ ভঘভত্রত। ভওন্তু ४মাণের ४ণাঘয কাণন চিা ४গুণনর উৎ নয়,
চিা সেণও ३ভিভলঔা ভনকষত ণে না। চিা५ ३ভিময়, পুঞ্জীভূত ३ভিভলঔা চিার রূপ পভরগ্র ওরণঙ। ‚ভলঔার চিা‛
লব্দবণন্ধ স५ ५ভঙ্গত ভনভত ४ণঙ। চিা  ४গুণনর এমন ३নুঙ্গ ४র ३নয সওান কাণন সেঔা যায় না।
४মরা ४ণক५ উণিঔ ওণরভঙ ४িায়ীর প্রেম ওভর ४গুণনর মত५ ३ন্তরার প্রেম ওভর ‚ভলঔার চিা‛সও
ভবদুযৎভলঔারূণপ বযাঔযা ওরা যায় না। প্রেম ওভণত ४গুণনর বযাঔযার ণঙ্গ াযুচয সরণঔ তৃতীয় ওভণত এ५ ভলঔার
চিার ঙভিণয় পিাণও ওভবওল্পনায় ভনভমষত েীভপ্তময় ३ন্ধওাণরর ४ভেকন্ত ভবস্তাণরর রূপায়েরূণপ পাঠ ওরা যায়।
४িায়ীর ভিতীয় ওভণত ४গুণনর ওাণারূণপর নাঘণনর প্রভতম ३বিাণন ३ন্তরার ভিতীয় ওভণত সেঔা যায়
স५ ४গুণনর५ ওাণা ४ভার ওা०পন। তুনামূও পযষাণাঘনায় ४গুণনর ওাণারূণপর মত ওাণা ४ভার
বযভতক্রমী রূপভি ধ্রা পণি। ‚४ভা’’ লণব্দর উপভিভতযুক্ত কাণনর সমাি १ঔযা াত।১৪ এর মণধ্য ४মাণের
४ণাঘয কানভি ঙািা ভতনভি কাণন ४ভার বেষ ভনণেষল ওরা ণয়ণঙ। কান ভতনভি  :
তুভম এ-পার -পার ওর সও সকা ণকা সঔয়ার সনণয়?
.........
ওাণা চণর ওওণ ४०ভঔ ४মার ঙঙণ,
 পার ণত সানার ४ভা পরান সফণ সঙণয়।১৫
(পূচা/ ১৪৭)
४ভচণও এ५ ওাণবাণত
......
সানার ४ভা চভিণয় সক মণনর ওামনায়।১৬
(পূচা /৩৩৪)
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४ভম সতামার ণঙ্গ সব०ণধ্ভঙ ४মার প্রাে ুণরর বা०ধ্ণন—
......
সানার ४ভায় ওা०ণপ তব উত্তরী
কাণনর তাণনর স উন্মােণন॥১৭
( সপ্রম /২২২)
এ५ ভতনভি কাণন५ সেঔা যায় ‚সানার ४ভা‛ --- ४ভার বেষ স্বেষাভ। ওাণা ४গুণনর মত ४গুণনর ওাণা
४ভা ३নয ४র সওান কাণন সেঔা যায় না।
এ५ ३ন্তরায় ४মরা সেভঔ ४গুণনর ভবস্তাণরর রূপভি। প্রােভমও পাণঠ লব্দঘয়ণনর পযষাণাঘনার মধ্য ভেণয়५ এ५
বযাভপ্তর রূপভি ধ্রা পণি। ভবস্তৃভতর ३নুভূভত ঞ্চাভরত য় বযাভপ্তণেযাতও ভক্রয়া ‚ঙভিণয় পিা‛, পভরণরর
বযাভপ্তভনণেষলও লব্দবন্ধ ‚ভেও ণত ५ ভেকন্তণর‛ এব१ লব্দভিরুভক্ত ‚কাণঙ কাণঙ‛র মভন্বত প্রণয়াণক। কভীরতর
পাণঠ পভরবযাভপ্তর ४র এওভি রূণপর ४ভা পায়া যায়। এঔাণন ঘতুেষ ওভণত মধ্যমপুরুণর উপভিভত তাৎপযষপূেষ।
४িায়ীর ভিতীয় ওভণত উত্তমপুরুণর ম্বন্ধপণের ণঙ্গ েৃভষ্ট্ণেযাতও ভবণলণযর সমবন্ধণন কভঠত লব্দবণন্ধর
(४মার সঘাঔ) প্রায় প্রভতম ३বিাণন ३ন্তরার ভিতীয় ওভণত রণয়ণঙ েৃভষ্ট্ণেযাতও ভক্রয়ার ३নুজ্ঞারূপভি (ণেণঔা)।
েৃভষ্ট্ণও ভখণর উত্তমপুরুণর পর মধ্যমপুরুণর ४ভবভষাব েৃভষ্ট্র পভরণরর প্রারণের বযঞ্জনাবাী। এঔাণন
মধ্যমপুু্রু ওাণও ভনণেষল ওরণঙ, ম্ভাভত বযভক্ত ওভবর সপ্রমাস্পো নাভও কাণনর সশ্রাতা স५ প্রণের গুরুত্ব সন५।
তাৎপযষপূেষ  ভিতীয় উপভিভত। ওভব এ५ ३ভভনব েৃলযওণল্পর প্রভত ম্ভাভত বযভক্তর েৃভষ্ট্ ४ওষে ওরণঙন।
४গুণনর ওাণারূপভি প্রেণম শুধ্ু५ ওভবর েৃভষ্ট্ণত (४মার সঘাণঔর ’পণর) উণন্মাভঘত য়। তারপর তার ওাণা ४ভা
४র ওভবর েৃভষ্ট্ীমানায় ীমাবদ্ধ সেণও না, স ३পণরর েৃভষ্ট্গ্রায ণয় ণঠ।
কাণনর প্রেমাধ্ষ (४িায়ী  ३ন্তরা)  ভিতীয়াণধ্ষর (ঞ্চারী  ४ণভাক) ভনমষােণওৌলণ এওিা ােৃলয য ওরা
যায়। উভয়ণযণত্র५ প্রেম ওভণত ४গুণনর ३বভিভত ভিতীয়াণধ্ষ এব१ পরবতষী ভতনভি ওভণত এ५ ३বভিভত ওভর
শুরুণত। পরপর প্রেমাণধ্ষর ভতনভি ওভণত ३েষাৎ ४িায়ীর সল ওভণত এব१ পরবতষী ३ন্তরার দুভি ওভণত শুরুণত
४গুণনর উপভিভতর পর ভিতীয়াণধ্ষর শুরুণত ३েষাৎ ঞ্চারীর প্রেম ওভণত ४ণ ভভন্নতর এও রূপওল্প--- মত্ত
বাে বাতা। এ५ ওভর ভিতীয়াণধ্ষ উপভিত ४গুন পূবষবতষী ওভগুভর মত েৃলযওল্পরূণপ উপিাভপত য় ভন,
এঔাণন ४গুনণও ভখণর এওভি শ্রুভতগ্রায রূপওল্প ভনমষাে ওরা ণয়ণঙ--- ४গুণনর হুহুঙ্কার। ४গুণনর এমন
বযভক্তরূপাণরাপ এব१ স५ণঙ্গ শ্রাবয রূপওণল্পর १ণযাচণনর েৃষ্ট্ান্ত ४মারা ४গুণনর উপভিভতযুক্ত বাভও বভত্রলভি
কাণনর মণধ্য শুধ্ুমাত্র এওভি কাণন५ পা५ 0 ‚ণর ४গুন ४মার ভা५‛ (পূচা / ৬১১) :
তুভম দু াত তুণ ४ওাল-পাণন

সমণতঙ ४চ ভওণর কাণন ১৮

মণন রাঔণত ণব এ५ সয কাণন ४গুণনর উপর বযভক্তরূপাণরাপ ওরা ণয়ণঙ, তার উপচীবয ভবয়५ ४গুন।
মস্ত ভাবনা ४গুনণও ভখণর ४বভতষত ণয়ণঙ। তা५ এণযণত্র ४গুণনর ণঙ্গ শ্রাবয রূপওণল্পর প্রণয়াক ३ভভনবণত্বর
३নুভূভত চাকায় না। ভওন্তু ४মাণের ४ণাঘয কাণন ४গুণনর কচষন ३নয এও বনভকষও রূপওণল্পর ণঙ্গ ম্পৃক্ত ।
এ५ ম্বণন্ধর মণধ্য ३ভভনবত্ব ধ্রা পণি। ४গুন সযঔাণন বেষনীয় ভবয় নয় স५ব সযণত্র এ५ রূপওণল্পর ভিভবধ্
প্রণয়াণকর ণঙ্গ ४মরা পভরভঘত। দু२ঔযন্ত্র্ো বা ওামনাবানার তীব্রতা ভনণেষল ওরণত প্রতীওরূণপ ४গুণনর বযবার
বহু প্রঘভত। ५ভন্দ্রয়গ্রাী বেষনার স্তণর জ্জ্বয ভনণেষল ওরণত উপমানরূণপ ४গুণনর রূপওণল্পর বযবার ওরা ণয়
োণও। যেীয় এ५ মস্ত সযণত্র ভঘত্রওল্পরূণপ५ ४গুণনর প্রণয়াক ওরা ণয় োণও। ४গুণনর কচষণনর রূপওণল্পর
বযবার ভবর। ভওন্তু ४মাণের ४ণাঘয ওভর স্বাতন্ত্র্য সওব এ५ শ্রাবয রূপওণল্পর ভবর ঘভরণত্রর ওারণে নয়। এ५
সযণত্র মত্ত বাতাণর কচষন ४র ४গুণনর হুহুঙ্কাণরর মণধ্য ম্বন্ধ উপণময়-উপমাণনর নয়, এ५ ম্বন্ধ ওাযষওারণের।
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বাতাণর উন্মত্ততার উৎ ४গুণনর হুহুঙ্কার--- সয ४গুণনর সওান ५ভন্দ্রয়গ্রাী ३ভস্তত্ব সন५। মত্ত বাতা বষার কাণন
এওভি পভরভঘত রূপওল্প। ভওন্তু ३নয সওান কাণন স५ মত্ততার উৎ ভনণেষল ওরা য় ভন।
পরবতষী ওভণত ४র এওভি শ্রাবয রূপওল্প--- প্রান্তণর প্রান্তণর ভননাভেত দুন্দুভভরব। বাে বাতা ४গুণনর
ভবচয়বাতষা ভেণও ভেণও সখাো ওণর। এ५ ঞ্চারী ३१ণল শ্রাবয রূপওণল্পর প্রাধ্ানয। ভওন্তু সলণ ४বার েৃলযওণল্পর
ভবস্তার। ঞ্চারীর সলণ ‚মাঠ ণত সওান মাণঠর ‘পণর‛ লব্দবন্ধভি ३ন্তরার শুরুণত প্রভতম ३বিাণন ভিত ‚ভেও
ণত ५ ভেকন্তণর‛ লব্দবন্ধভিণও স্মরে ওভরণয় সেয়। ‚ভেও ভেকন্তর‛  ‚মাঠ‛--- প্রযুক্ত ভবণলযমূণর প্রােভমও
তুনামূও পযষাণাঘনাণত५ স্পষ্ট্ ণয় ণঠ প্রেম সযণত্র পভরভধ্র বহুগুে েীখষ ভবস্তৃভত। তণব ভবণলেদুভির
পযষাণাঘনাণত পভরবযাভপ্তর ভঘত্রায়ণে ४র এওভি ূক্ষ্ম পােষওয ধ্রা পণি। প্রেম সযণত্র ভনণেষলও ভবণলে ‚५‛
३ীণম প্রাভরত ভেকন্তণও েৃভষ্ট্ীমার মণধ্য५ ধ্ণর রাণঔ। ३নযভেণও ভিতীয় সযণত্র প্রেণবাধ্ও ভবণলে ‚সওান্‛
ীভমতপভরর মাণঠর ণঙ্গ যুক্ত ণয় তার ভবস্তারণও চানা সেণও ३চানার ভেণও সিণন ভনণয় যায়।
४ণভাণকর শুরুণত ४গুণনর উপিাপনায় ভভন্নতর সওৌল ३বম্বন ওরা ণয়ণঙ। এ५ তুণওর প্রেম ওভণত
নূতন এও বাওযকঠনশলী সেঔা যায়। এ५ ওভভি ঙািা কাণনর ४র প্রভতভি ওভ५ এওভি বাণওয কভঠত। ४ণাঘয
ওভণত ४ণঙ পরস্পর ३ম্পৃক্ত দুভি স্বতন্ত্র্, স্বয়१ম্পূেষ বাওয 0 ‚ণর, স५ ४গুণনর পুও ফুণি / ওেম্ববন রভগণয়
উণঠ‛। কাণনর বাভও াতভি ওভর মণধ্য পা०ঘভিণত ४গুণনর সযাক বষা বা বষার ३নুঙ্গবাী সওান রূপওণল্পর
ণঙ্গ। বষা ३নুপভিত ५ণতাপূণবষ ४ণাভঘত কাণনর ভিতীয় ওভণত এব१ এরপর ४ণাঘয কাণনর সল ওভণত। এ५
দুভি সযণত্র ४গুণনর সযাকাণযাক ওভবত্তার ণঙ্গ--- প্রেম সযণত্র তার উপভিভত ওভবর েৃভষ্ট্ণত, ভিতীয় সযণত্র ওভবর
কানরঘনাণও ভখণর। ভওন্তু ४ণভাণকর প্রেম ওভর প্রেমাণধ্ষ ४গুণনর এওও উপভিভত--- বষা  ওভব উভণয়५
३ন্তরাণ। কাণনর মণধ্য প্রেমবার ४গুণনর এ५ এওও উপভিভত।
‚४গুন‛ নয়, এ५ বাণওযর ভাববস্তু ‚४গুণনর পুও‛। ४র এওভি বযভতক্রমী লব্দবন্ধ। ४গুণনর উপভিভতযুক্ত
বাভও বভত্রলভি কাণনর মণধ্য ‚४গুন‛ ভবণলণযর ম্বন্ধপণের রূপভি পা५ ভতনভি কাণন। তার মণধ্য দুভি কাণন५
ম্পৃক্ত ভবণলযপেভি এওভি মূতষত্তাণেযাতও ভবণলয--- ‚४গুণনর পরলমভে‛ (পূচা /২১২) কাণন ‚পরলমভে‛১৯
এব१ ‚সতামরা াভয়া বভয়া ঘভয়া যা‛ (ভবভঘত্র /১৩১) কাণন ४গুণনর ‚সরঔা‛২০। ४মাণের ४ণাঘয কাণনর
মত ‚४গুণনর‛ ণঙ্গ ম্পৃক্ত ভবমূতষভাবণেযাতও ভবণলযপে পা५ শুধ্ু ४র এওভি কাণন--- ‚তুভম সয ুণরর ४গুন
াভকণয় ভেণ সমার প্রাণে‛ (পূচা/৬)1 এ५ কাণন ४ণঙ ४গুণনর ‚গুে‛২১। ভওন্তু ४ণাঘয লব্দবণন্ধর স্বাতন্ত্র্য
উভিভঔত ভবণলণযর বযাওরেকত ঘভরণত্র নয়। ভঘরাঘভরতভাণব জ্বাাযন্ত্র্োর প্রতীও ४গুণনর ণঙ্গ ‚পুও‛এর ३নুঙ্গ
ভবস্মণয়র উণদ্রও ওণর। ४গুণনর পুভওত রূণপর েৃষ্ট্ান্ত ३নয সওান কাণন সন५।
এ५ বাণওযর ४র এওভি উণিঔয ববভলষ্ট্য ণম্বাধ্নূঘও ३বযয় ‚ণর‛ র বযবার। ३ন্তরার সল ওভর পর
এবার ४র এওবার ওভব ভভন্ন ভিতীয় সওান উপভিভত। ভওন্তু পূণবষাক্ত ওভর মত এঔাণন ম্ভাভত বযভক্তর প্রভত সওান
३নুণরাধ্ সন५। এ५ ণম্বাধ্নূঘও ३বযণয়র প্রণয়াণক শুধ্ু এওবার তার েৃভষ্ট্ ४ওষে ওরা য় তারপর স५ ণম্বাভধ্ত
বযভক্ত ম্পূেভ
ষ াণব५ ३ন্তরাণ ঘণ যায়। তণব এ५ ভিতীয় উপভিভত ম্বণন্ধ ম্পূেষ ভনভিত য়া যায় না। এভি
স্বকণতাভক্ত ণত পাণর1 এ५ ণম্বাধ্ন উপভিত ३নয সওান বযভক্তর পভরবণতষ ভনণচর বিত ত্তার প্রভত য়া ३ম্ভব
নয়। সণযণত্র এ५ ३বযণয়র প্রণয়াক এ५ েৃণলয ওভবহৃেণয় ঞ্চাভরত ४ণবণকর তীব্রতার প্রেন্ন ণঙ্কত।
४গুণনর পুভওত রূণপর ভঘত্রায়ণে বযবহৃত ভক্রয়াপেভি যেীয়--- ‚সফািা‛। ভক্রয়াপেভি পুষ্পভবওাণলর
বযঞ্জনাবাী। ३নুভবণবেয ‚४গুণনর পুও‛ প্রষ্ফুভিত পুষ্পেণর রূপ পভরগ্র ওণর। ४মরা উণিঔ ওণরভঙ এ५
কাণন প্রেম বাণরর চনয ४গুন ३নয সওান ५ভন্দ্রয়ণঘতনাণবেয বনভকষও রূপওণল্পর ণঙ্গ যুক্ত নয়। এও५ভাণব ५
ওভর ভিতীয়াণধ্ষ, পরবতষী বাণওয সেঔা যায় বষার এও রূপওণল্পর এওও ३বিান--- বণেষাজ্জ্ব নীপওুঞ্জ। মগ্র
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কাণন ५ এওভি বাণওয५ ४গুন ३নুপভিত। এও५ ওভণত ४গুন  ওেম্ববণনর াবিান ভওন্তু দু५ণয়র মণধ্য সওান
সযাকূত্র ধ্রা পণি না। দু५ণয়র মণধ্য সওান বযাওরেকত ম্বন্ধ সন५, দু५ণয়র ३বিান পরস্পর ३ম্পৃক্ত দুভি স্বতন্ত্র্
বাণওয। ভওন্তু ভাায় বযক্ত না ণ কভীরতর পাণঠ দু५ণয়র মণধ্য এওিা ম্বণন্ধর ४ভা পায়া যায়। ‚রভগণয়
ঠা‛ ওেম্ববণনর সলাভা স५ ३ন্তরাভিত ४গুণনর পুণওর५ বেষময় বভ२প্রণযপ। পরপর দু५বার ४গুণনর ম্পূেষ
३পভরভঘত ওাণারূপ সেঔার পর নীপওুণঞ্জর বেষেিায় ४মরা প্রতযয ওভর তার ভঘরপভরভঘত ४ণাণওাজ্জ্ব রূপভি।
তণব ওাণারূণপর মত ४গুণনর পভরভঘত ভনচস্ব এ५ রূপভি ५ভন্দ্রয়েৃভষ্ট্ণত ধ্রা পণি না, এ५ রূপ শুধ্ু५ ३নুভণবর।
ঞ্চারী পযষন্ত সেঔা যাণে ५ভন্দ্রয়ণঘতনার ३ন্তরাভিত ४গুণনর উৎ ५ভন্দ্রয়ণঘতনাগ্রায সওান বনভকষও রূপওল্প--বষার ঙায়াময় ३ন্ধওার ३ভিময় ণয় ণঠ, বাে বাতাণর াারণব ধ্বভনত য় স५ ४গুণনর५ হুহুঙ্কার। ভওন্তু
४ণভাণকর শুরুণত সেঔা যাণে ३তীভন্দ্রয়ণঘতনাণাণওর५ প্রভতভবম্ব ५ভন্দ্রয়ণঘতনাণাণও।
‘ভবওঘ নীপওুঞ্জ‛ বষার কাণন এওভি ুপভরভঘত রূপওল্প। বষার কাণন এ५ ফুণর রূপওল্পভি বষাভধ্ও:
४মাণের ४ণাঘয কানভি ভনণয় ওেণমর উপভিভতযুক্ত বষাঙ্গীণতর १ঔযা উভনল২২। এর মণধ্য এওাভধ্ও কাণন এ५
ফুণর ণঙ্গ ४নন্দ বা পুণওর ३নুঙ্গ ভবচভিত; ४মাণের ४ণাঘয কান ঙািা সতমন কাণনর १ঔযা পা०ঘ । এঙািা
সপ্রম পযষাণয়র এওভি কান রণয়ণঙ। এ५ ঙভি কাণনর তাভওা সেয়া ।
ণকা ४মার শ্রাবেণমণখর সঔয়াতরীর মাভছ,
......
পুও-াকা ওেণম্বর এওভি সওব াভচ।। ২৩
( প্রওৃভত / ৩৮)
নী- ३ঞ্জনখন পুঞ্জঙায়ায় ম্বৃত ३ম্বর স কম্ভীর !
........
ওেম্ববন কভীর মকন ४নন্দখন কণন্ধ ২৪
( প্রওৃভত / ৫৫)
তণপর তাণপর বা०ধ্ন ওািুও রণর বষণে।
......
ফুিুও সানার ওেম্বফু ভনভবি ষণে।।২৫
( প্রওৃভত / ৮৯)
এণা স এণা চ খন বােবভরণন--......
বযভেয়া উণঠ নীণপর বন পুও-ভরা ফুণ, ২৬
( প্রওৃভত / ৯৯)
४ভচ বভরেমুঔভরত শ্রাবেরাভত,
......
४ভণঙ স ধ্ারাচণ ুর াকাণয়,
নীপবণন পুও চাকাণয় ২৭
( প্রওৃভত / ১১৮)
সপ্রম পযষাণয়র কানভি (২৫৮)  :
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নীাঞ্জনঙায়া, প্রফুি ওেম্ববন ২৮
উভিভঔত প্রভতভি কাণন५ ওেম্বফুণর ণঙ্গ পুণওর প্রতযয ३নুঙ্গ সেঔা যাণে। ওেম্ব বা নীণপর ণঙ্গ
४নন্দানুভূভতণেযাতও লব্দভির াবিান এও५ বাণওয। পূণবষাক্ত কানগুভর মত ४মাণের ४ণাঘয কাণন ওেম্বফু
বা ওেম্ববণনর পুওময় রূপভি ভঘত্রাভয়ত য় ভন।
ফুণর ३তুযজ্জ্ব বেষণলাভার ভঘত্রায়ণে ४গুণনর রূপওণল্পর বযবার বণন্তর কাণন সেঔা যায়। কানদুভি  :
४ওাল ४মায় ভর ४ণায়, ४ওাল ४ভম ভরব কাণন
.........
ণর পাল, ণর পাল,
রাগা রণগর ভলঔায় ভলঔায় ভেণও ভেণও ४গুন জ্বাা---২৯
(প্রওৃভত / ২০৫ )
নী ভেকণন্ত ५ ফুণর ४গুন াক,
বণন্ত সৌরণভর ভলঔা চাক।। ৩০
(প্রওৃভত / ২৬২ )
ভওন্তু এ५ দুভি কাণন५ ফু  ४গুণনর ম্বন্ধ ३ভভবযক্ত ণয়ণঙ ুস্পষ্ট্ ভাায়। ४মাণের ४ণাঘয কাণন এ५
ম্বন্ধ সওব ३নুভবণবেয, তার ४ভািুওু५ শুধ্ু পায়া যায়।
४মরা উণিঔ ওণরভঙ ४ণভাণকর ভিতীয় ওভর ণঙ্গ ४িায়ীর ভিতীয় ওভর মমষবস্তুকত াযুচয রণয়ণঙ। দুভি
ওভ५ ভনকষরূপওল্পবভচষত1 ४গুণনর ণঙ্গ যুক্ত ওভবত্তা। তণব দু५ ওভণত ওভবর ভূভমওার পােষওয ধ্রা পণি।
প্রেম সযণত্র ‚४গুণনর ওাণারূপ‛ উণন্মাভঘত ওভবর ‚সঘাণঔর ‘পণর‛--- ওভবর ভূভমওা দ্রষ্ট্ার। ভওন্তু ভিতীয় সযণত্র
ওভব স্রষ্ট্ার ভূভমওায় ३বতীেষ। ‚४গুণনর সবক‛ উেীপ্ত ওণর তা०র ঙ্গীতৃভষ্ট্ণও।
কাণন বযবহৃত ভবভভন্ন রূপওণল্পর ঘাভরভত্রও ভবণেণে এ५ সল ওভর স্বাতন্ত্র্য ধ্রা পণি। কাণনর প্রেম দু५ তুও
চুণি েৃভষ্ট্গ্রায রূপওণল্পর এওাভধ্পতয। তারপর ঞ্চারীণত শ্রাবয রূপওণল্পর প্রাধ্ানয, এণওবাণর সলণ ४বার
েৃভষ্ট্গ্রায রূপওল্প। ४ণভাণকর প্রেম ওভণত পুনরায় েৃভষ্ট্গ্রায রূপওণল্পর উপভিভত। ভওন্তু সল ওভণত ‚কাণনর
পাঔা‛র মণধ্য ४মরা প্রতযয ওভর েৃভষ্ট্  ধ্বভনর যুকমূভতষ। এ५ ওভণত ভওন্তু ঘতুেষ ওভর মত শ্রুভতগ্রায ४র
েৃভষ্ট্গ্রায রূপওণল্পর াবিান ভঘত্রাভয়ত য় ভন। ‚কাণনর পাঔা‛ লব্দবণন্ধর প্রণয়াণক ভনভত ४ণঙ শ্রুভত ४র েৃভষ্ট্র
মধ্যবতষী ীমাণরঔার পভরপূেষ ३বুভপ্তর ণঙ্কত। ধ্বভনর ীমানা ३ভতক্রম ওণর কান েৃভষ্ট্ণঘতনাগ্রায ণয় ণঠ, স
ভবণঙ্গর রূপ পভরগ্র ওণর। স५ ३ভিভবণঙ্গর পূেষ রূপভি কাণন বােীরূপাভয়ত য় ভন, পাঔার মধ্য ভেণয় তার
উপভিভত ३নুভব ওরা যায়। স५ পাঔাণত५ ঞ্চাভরত ३ভির কভতময়তা।
४মরা সেণঔভঙ এ५ কাণন েৃলযপি চুণি ४গুণনর বযভতক্রমী পভরবযাভপ্ত। প্রেম ওভণত ३ন্তরাভিত ४গুণনর
३ভস্তত্ব ভনণেষল ওরার পর পরপর প্রভতভি ওভণত উণন্মাভঘত ণয়ণঙ ४গুণনর এও এওভি রূপ--- েৃভষ্ট্গ্রায,
রূপওল্প (ওাণা রূপ, ভলঔার চিা, ওাণা ४ভা), শ্রুভতগ্রায রূপওল্প (হুহুঙ্কার, দুন্দুভভরব)  ३নুভবণবেয
রূপওল্প (পুও)। ३েঘ কাণনর উপচীবয ४গুন নয় , এ५ কাণনর ভাবনা বষাণও সওন্দ্র ওণর ४বভতষত ণয়ণঙ।
প্রেম ওভণত ४গুণনর মত শ্রাবে বা বষার উপভিভত५ শুধ্ু ভনণেষল ওরা ণয়ণঙ। তারপর উপিাভপত ণয়ণঙ বষার
ওণয়ওভি পভরভঘত রূপওল্প--- বণন বণন, ভেও ভেকণন্ত বষার সমখঙায়াখন ३ন্ধওাণরর ভবপু ভবস্তার, উন্মত্ত বাে
বাতাণর তীব্র কচষণন, ভবওভলত ওেম্বওানণনর বেষভবেুরে। প্রভতভি রূপওণল্পর ণঙ্গ ४গুণনর ३নুঙ্গ--- ४গুন
সেেীপযমান ওভবর সঘতনাণত--- তা०র েৃভষ্ট্ণঘতনায়, তা०র ঙ্গীতৃচণন। বষার ভবভভন্ন রূপওণল্পর মণধ্য, বভরঙ্গ
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ভনকষণাও  ওভবর মমষণাণওর মণধ্য ३ন্তষীন ঐওয রঘনা ওরণঙ ४গুন। মগ্র কাণন ४গুণনর এ५
সযাকূত্রাধ্নওারী ভূভমওা স্পষ্ট্ ণয় ণঠ প্রভতবার ४গুণনর ণঙ্গ ভনণেষলও ভবণলে ‚স५‛এর প্রণয়াণক --‚স५ ४গুণনর‛ লব্দবণন্ধর সপৌন२পুভনও ४ভবভষাণব।
ঋতুঙ্গীণতর সযণত্র ४গুণনর এমন বষময় উপভিভত গ্রীণষ্মর কাণন५ প্রতযাভলত। ३েঘ গ্রীণষ্মর সাণাভি কাণনর
মণধ্য এওভিণত ‚४গুন‛ (বা মােষও ‚३ভি‛ ‚বভি‛ ‚হুতালন‛) লণব্দর এওাভধ্ওবার প্রণয়াক খণি ভন।৩১ সয
४গুন গ্রীণষ্মর সওান কাণন মগ্র েৃলযপি, এমনভও েৃলযপণির বৃত্তম ३१ল ३ভধ্ওার ওরণত পাণর ভন, স५ ४গুন
বষার কাণন এ५ ३প্রতযাভলত ভূভমওায় ३বতীেষ।
४মরা উণিঔ ওণরভঙাম ४গুণনর উপভিভতযুক্ত ভতনভি কাণনর ণঙ্গ এওভি তুনামূও ४ণাঘনা এ५ কাণনর
३ননয ঘভরত্র ভনধ্ষারণে প্রাভঙ্গও ণব। ४মরা সেণঔভঙাম ‚४গুন‛ ভবণলণযর প্রণয়াক१ঔযার ভেও সেণও এ५
কানভির পর५ িান  ‚তুভম সয ুণরর ४গুন াভকণয় ভেণ সমার প্রাণে‛ (পূচা/৬) এব१ ‚४গুণন 
४গুনময়‛(পূচা /৬১০) কানদুভির। প্রেম কানভি ভেণয় শুরু ওরা যাও :
তুভম সয
এ ४গুন
যত ব
४ওাণল
४०ধ্াণরর
সওাোওার
ভনলীণের
४গুণনর

ুণরর ४গুন াভকণয় ভেণ সমার প্রাণে,
ঙভিণয় সক ব ঔাণন॥
মরা কাণঙর ডাণ ডাণ
নাণঘ ४গুন তাণ তাণ সর,
াত সতাণ স ওার পাণন ॥
তারা যত ३বাক্ ণয় রয় সঘণয়,
পাক ায়া বয় সধ্ণয়।
বুণওর মাণছ এ५-সয ३ম
উঠ ফুণি স্বেষওম সর,
ওী গুে ४ণঙ সও চাণন।।৩২

কানভিণত ভঘত্রাভয়ত ३ন্তণর বাভণর ুণরর মায়চাভবস্তার। বষত্রপভরবযাপ্ত স५ ুণরর ধ্ারা५ ४গুণনর রূপ
পভরগ্র ওণরণঙ। এ५ কাণন ४মাণের ४ণাঘয কানভির মত মগ্র কান চুণি ४গুণনর ভবস্তার খণি ভন। ঞ্চারী
३१ণল ४গুন ম্পূেষ ३নুপভিত1 এঔাণন শুধ্ু ভনভমষত ণয়ণঙ ३চানা এও মত্তবাতাণ ४ণন্দাভত, তারওাঔভঘত
ভনলীে রাণতর পিভূভম। এবার পরবতষী কানভি সেঔা যাও :
४গুণন  ४গুনময়।
চয় ४গুণনর চয়।
ভমেযা যত হৃেয় চুণি এ५ণবা ব যাও-না পুণি,
মরে-মাণছ সতার চীবণনর সাও সর পভরঘয়॥
४গুন এবার ঘ সর ন্ধাণন
ওঙ্ক সতার ুভওণয় সওাোয় প্রাণে।
४িা সতামার যাও না খুণঘ, জ্জা সতামার যাও সর মুণঙ,
ভঘরভেণনর মণতা সতামার ঙা५ ণয় যাও ভয়॥৩৩
এ५ কাণনর উপচীবয ব ওঙ্ক, ব গ্লাভনণমাঘন, ব জ্জাভয় ३ভতক্রমে। ४গুন স५ ४ত্মশুভদ্ধর५ প্রতীও।
বষত্রবযাপী স५ ४গুণনর५ উপভিভত , কানভি ম্পূেষভাণব ভনকষরূপওল্পবভচষত।
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४মরা সেণঔভঙাম ४র এওভি কাণন ‚४গুন‛ ভবণলযভি এওবার মাত্র প্রযুক্ত ণ মগ্র কাণন ४গুণনর
রূপওণল্পর ভবস্তার খণিণঙ। কানভি  :
ণর,

४গুন ४মার ভা५,
४ভম সতামাভর চয় কা५।
সতামার ५
ভলওভাগা এমন রাগা মূভতষ সেভঔ না५।
তুভম দু াত তুণ ४ওাল-পাণন সমণতঙ ४চ ভওণর কাণন,
এভও
४নন্দময় নৃতয ३ভয় বভাভর যা५॥
সযভেন ভণবর সময়াে ফুরাণব ভা५, ४ক যাণব ণর-সভেন াণতর েভি পাণয়র সবভি, ভেভব সর ঙা५ ওণর।
সভেন ४মার ३ঙ্গ সতামার ३ণঙ্গ
५ নাঘণন নাঘণব রণঙ্গ-ও ো ভমিণব োণ, খুঘণব ব বাা५॥৩৪
এ५ কাণনর উপচীবয ४গুন--- এ५ ४গুন প্রতীওী নয়, ওভবওল্পনার ৃভষ্ট্ নয়, এ५ ४গুন ५ভন্দ্রয়ণঘতনাগ্রায
বাস্তণবর ३ঙ্গ। কাণনর প্রেমাণধ্ষ ওভবর মুগ্ধ েৃভষ্ট্ণত ভবধ্ৃত ४গুণনর সলাভা1 ভিতীয়াণধ্ষ ४গুন এণণঙ চীবণনর
३বাণনর, ব জ্বাাযন্ত্র্োর ३বাণনর বাতষাবা ণয়। ওভবর ভাবনা ম্পূেভ
ষ াণব ४গুনণও ভখণর५ ४বভতষত।
পূবষবতষী কানভির মত এ५ কাণন বনভকষও রূপওল্প ম্পূেষ ३নুপভিত। বেষনীয় ভবয় না ণয় মগ্র কান চুণি५
१ণযাকূত্ররূণপ ४গুণনর এমন উপভিভত ४মাণের ४ণাঘয কানভিণও রবীন্দ্রনাণের বষা তো মস্ত কাণনর মণধ্য५
এও ३ননয িান ভেণয়ণঙ।
४মরা ভঘরভেন বষার ঙায়াখন চভিগ্ধ ३েবা ছঞ্ঝাযুব্ধ, ভবদুযেীপ্ত প্রয়ঙ্কর রূপভি সেঔণত ३ভযস্ত।
ভবদুযৎভলঔাণও ম্পূেষ পভরার ওণর বষার এমন পভরপূেষ ३ভিময় রূপভনমষাে রবীন্দ্রনাে५ ওরণত পাণরন।
উণিঔপঞ্জী  িীওা :
১) ঠাওুর, রবীন্দ্রনাে : ३ঔণ্ড কীতভবতান, ওভওাতা, ভবিভারতী গ্রন্থনভবভাক, ২০১৩, পৃ ৪৫১
২) ४গুণনর উপভিভতযুক্ত কানগুভর পযষায়  १ঔযা সেয়া ।
পূচা : ওান্নাাভর সোণোাণনা (১)1 তুভম সয ুণরর ४গুন াভকণয় ভেণ (৬)1 ४মার ३ভভমাণনর বেণ
४চ (৬০)1 তুভম এবার ४মায় ণা স নাে (১২০)1 দু२ঔ যভে না পাণব সতা (২০৪)1 ४গুণনর পরলমভে
(২১২)1 এ५ ওণরঙ ভাণা (২২৩); প্রাণে কান না५ (২৩৮)1 পারভব না ভও সযাক ভেণত (৩১৫)1 সওান ४ণাণত
প্রাণের প্রেীপ (৫৫৭)1 সল নাভ সয (৬০৬)1 ४গুণন  ४গুনময় (৬১০)1 ণর ४গুন ४মার ভা५ (৬১১)।
স্বণেল : ४ভচ বা१াণেণলর হৃেয় ণত (১)1 ণর সতারা সন५ বা ওো বভ (২৭)1 বযেষ প্রাণের ४বচষনা
(৪২)।
সপ্রম : ४ণরা ভওঙুঔন নায় বভ পাণল (৫০)।
প্রওৃভত : ४ওাল ४মায় ভর ४ণায় (২০৫); এত ভেন সয বণভঙণম (২০৮); বণন্ত ফু কা०ে (২০৯);
নী ভেকণন্ত (২৬২); ছরা পাতা সকা (২৮৩)।
ভবভঘত্র : না সকা এ५ সয ধ্ূা (৪২); ४মাণর বা०ধ্ভব সতারা (৬০); সমাণের সযমন সঔা (১২৭); সতামরা
াভয়া বভয়া ঘভয়া যা (১৩১);
নািযকীভত : জ্ব জ্ব ভঘতা (১); যাণর মরেেলায় ধ্ণর (৬৮); সমারা ঘব না (৯৫); মধ্ুঋতু ভনতয ণয়
র५ণা (১০০); সপ্রম  প্রওৃভত : সতারা বণ কা०ভে মাা (৪)
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ঘণ্ডাভওা: ণকা মা ५ ওো५ সতা ভাণা।
৩) ঠাওুর, রবীন্দ্রনাে : ३ঔণ্ড কীতভবতান, ওভওাতা, ভবিভারতী গ্রন্থনভবভাক, ২০১৩, পৃ ৪৫৫
৪) তণেব, পৃ ২৪০
৫) তণেব, পৃ ২৫৬
৬) তণেব, পৃ ৫৪০
৭) তণেব, পৃ ৪৪১
৮) তণেব, পৃ ৪৫৬
৯) তণেব, পৃ ৪৬২
১০)তণেব, পৃ ৪৮৮
১১) তণেব, পৃ ২৮১
১২) তণেব, পৃ ১০২
১৩) তণেব, পৃ ৪৩৫
১৪) পযষায়  १ঔযা ३নুাণর কানগুভ --পূচা : সওাোয় ४ণা (১৭)1 ४মার সকাধ্ূভকন (১৪১); তুভম এ-পার -পার ওর সও সকা (১৪৭);
४ভচণও এ५ ওাণবাণত (৩৩৪)1 ४ভম ওান সপণত র५ (৫৪৬)।
সপ্রম : ४ভম সতামার ণঙ্গ সব०ণধ্ভঙ ४মার প্রাে (২২২)।
প্রওৃভত : ওঔন বাে সঙা०য়া সণক (৬৪)।
১৫) ঠাওুর, রবীন্দ্রনাে : ३ঔণ্ড কীতভবতান, ওভওাতা, ভবিভারতী গ্রন্থনভবভাক, ২০১৩, পৃ ৬৮
১৬) তণেব, পৃ ১৩৯
১৭) তণেব, পৃ ৩৫৯ “ ৩৬০
১৮) তণেব, পৃ ২৪০
১৯) তণেব, পৃ ৯৪
২০) তণেব, পৃ ৬০২
২১) তণেব, পৃ ৭
২২) १ঔযা ३নুাণর বাভও বষা१কীতগুভ  : ५ ४ণ ५ ३ভত বভরব রণ(২৭); ণকা ४মার
শ্রাবেণমণখর সঔয়াতরীর মাভছ (৩৮)1 ওেণম্বভর ওানন সখভর (৪১); ४হ্বান ४ভ মণাৎণব (৫৩); নী
३ঞ্জনখন পুঞ্জঙায়ায় (৫৫)1 বাে-ধ্ারা  ারা (৭৭)1 এণা নীপবণন (৭৯); তণপর তাণপর বা०ধ্ন ওািুও
(৮৯); শ্রাবে, তুভম বাতাণ (৯২); সওন পান্থ এ ঘঞ্চতা (৯৩);এণা স এণা চ খন (৯৯); ধ্রেী েূণর
সঘণয় (১০২); মধ্ু-কণন্ধ ভরা (১০৪)1 ४ভচ পভিবাভওা (১১০); ४०ধ্ার ३ম্বণর (১১২); ४ভচ বভরেমুঔভরত
শ্রাবেরাভত (১১৮); বাে- ভেণনর প্রেম ওেম ফু (১২৬); এণভঙণ তবু ४ না५ (১৩৩)।
২৩) ঠাওুর, রবীন্দ্রনাে : ३ঔণ্ড কীতভবতান, ওভওাতা, ভবিভারতী গ্রন্থনভবভাক, ২০১৩, পৃ ৪৪৩
২৪) তণেব, পৃ ৪৪৯
২৫) তণেব, পৃ ৪৬১
২৬) তণেব, পৃ ৪৬৪-৪৬৫
২৭) তণেব, পৃ ৪৭২
২৮) তণেব, পৃ ৩৭৫
২৯) তণেব, পৃ ৫০৮-৫০৯
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৩০) তণেব, পৃ ৫৩১
৩১) ४গুণনর (३েবা মােষও লণব্দর) উপভিভতযুক্ত গ্রীণষ্মর কানগুভ  : োরুন ३ভিবাণে সর (১১); এণা,
এণা,এণা স ববলাঔ (১৪)1 নণমা নণমা স ববরাকী (১৫); ববলাঔ স, সমৌনী তাপ (২০); স তাপ, তব
শুষ্ক ওণঠার রূণপর কভীর রণ (২২); তপভস্বনী স ধ্রেী (২৪)।
৩২) তণেব, পৃ ৭
৩৩) তণেব, পৃ ২৩৯ - ২৪০
৩৪) তণেব, পৃ ২৪০
ায়ও গ্রন্থপঞ্জী:
১) ঘক্রবতষী, প্রফুিওুমার : রবীন্দ্রঙ্গীত-বীযা : ওো  ুর, ভচজ্ঞাা, ওওাতা, ১৯৮৩
২) ো, যুভেরাম : ভঘত্রকীতময়ী রবীন্দ্রবােী, গ্রন্থভনয়, ওওাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
৩) ভবিা, ३পূবষ : ঋতুঙ্গীণত রবীন্দ্র-ওভবমান, সে’চ পাবভভল१, ওওাতা, ১৯৯৬
৪) মুণঔাপাধ্যায়, সেবীপ্রাে : রবীন্দ্রঙ্গীণত উভদ্ভে  ফু, বাউমন প্রওালন, ওওাতা, ১৯৯৯
৫) রায়, ४পনা (ম্পাভেত) : রবীন্দ্রনাণের কান ঙ্গ ३নুঙ্গ, পযাভপরা, ওওাতা, ২০০০১
৬) রুদ্র, ুব্রত (ম্পাভেত) : রবীন্দ্রঙ্গীত ভঘন্তা, ४লা প্রওালনী, ওভওাতা, ১৯৮০
৭) রওার, পভবত্র : রবীন্দ্রঙ্গীণতর এও ৃচনভভভত্ত, কাণনর ছরনাতায়, প্রভতভা, ওওাতা, ২০১৩
৮) বষাভধ্ওারী, সওতওী: রভবর ४ণায় ঋতুণের সলাভাযাত্রা, পুস্তও ভবপভে, ওওাতা, ২০১৪
৯) সন, ুওুমার : রবীন্দ্রনাণের কান, সিণকার ভরাঘষ ५নভষ্ট্ভিউি, ওওাতা, ১৯৮২
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