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Abstract
The object of study of the present paper is two songs of Tagore of the sub- category grīshma
(summer) of the category prakriti (nature): boishakher ei bhorer haoway and madhyadiner
bijan batayane. Our study is confined to the poetical aspect of the songs; the musical aspect
is excluded. We have undertaken a comparative study of the salient linguistic features of the
two songs. First we have highlighted the common linguistic elements and the symmetries. In
the second place we have demonstrated the points of divergence. Finally we have tried to
determine the place of these two songs among the songs of summer; we have brought out
the elements that distinguish these two songs from the songs of the same category.
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এ५ তিবন্ধতি রবীন্দ্রিাথের প্রকৃতি পযযাথর গ্রীষ্ম ७পপযযাথর দুতি গাথির ३ন্তরঙ্গ পাঠ : ববলাথের এ५ ভভাথরর
াা (প্রকৃতি / ১৯) এব१ মধ্যতিথির তবজি বািাথি (প্রকৃতি / ২৩)। াঙ্গীতিক রূপ ি, ७ক্ত গািদুতির
কাবযরূপ५ ४মাথির ४থাচয। ४মরা দুতি গাথির কাবয ३বথবর িুিামূক ४থাচিা করব। ४মরা ४থাচিা
করব তিিতি পযযাথ। প্রেম পযযাথ ४মাথির ४থাচয গঠক ७পািাি  তিতমযতির স্তথর গািদুতির ঐকয। তিিী
পযযাথ ४মরা দুতি গাথির স্বািন্ত্র্য তিথিযল করব। বথলথ ४মরা গ্রীষ্ম ७পপযযাথর গাথির মথধ্য গািদুতির স্থাি
তির্য করব।
প্রেথম ভিো যাক রবীন্দ্রিাথের ঙ্গীিথচিিাতবথে গ্রীষ্মঋিুর স্থাি ভকাো। রবীন্দ্রিাথের প্রকৃতি পযযাথর
২৮৩তি গাথির মথধ্য গ্রীষ্ম ७পপযযাথর গাথির १েযা মাত্র ১৬ --- বযা  বথন্তর গাথির १েযা ভযোথি যোক্রথম
১১৪  ৯৬। রবীন্দ্রিাে গ্রীথষ্মর গাি রচিা শুরু কথরি ৫৮ বছর ব ভেথক। ১
রবীন্দ্রিাে িা०র গাথি গ্রীষ্মঋিুথক প্রিযক্ষ কথরথছি মূি দুতি িৃতিথকাি ভেথক। কেি কেি এ५ ঋিুথক
তিতি ३িুভব কথরথছি শুধ্ু५ লরীরী ভচিিা। ভকাি ভকাি গাথি িা५ ভিতে েরথরৌদ্র, দু२ িিজ্বাা, বযত্রবযাপী
িীর শুষ্ক কাতঠথিযর বার্ীরূপার্। এ५ পযযাথর গািগুতর মথধ্য ७থেে করা যা ‚িারুর্ ३তিবাথর্ ভর‛
(প্রকৃতি/১৪), ‚প্রের িপিিাথপ‛ (প্রকৃতি/ ১৮), ‚চথক্ষ ४মার িৃষ্ণা‛ (প্রকৃতি /২৫)। এক५ িৃতিভঙ্গীর বত२প্রকাল
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ঘথিথছ ‚হৃি ४মার, ५ বুতঝ ভিার ববলােী ঝড় ४থ‛ (প্রকৃতি / ১৩) ‚এথা এথা ভ িৃষ্ণার জ‛ (প্রকৃতি /
১৩) , ‚শুষ্কিাথপর বিিযপুথর‛(প্রকৃতি / ২১) গািগুতথি। ভলথাক্ত এ५ গািগুতথি গ্রীথষ্মর িিজ্বাা, মরুমিা
ভেথক মুতক্তর ४ো রথথছ। এ५ মস্ত গাথি গ্রীথষ্মর িাবিা, শুষ্ক কাতঠিয প্রোগিভাথব ভিতিবাচক ३িুঙ্গবাী।
४র এক ভেতর্র গাথি কতব ५তন্দ্রথচিিা ७থমাতচি গ্রীথষ্মর রুক্ষ কতঠি জ্বাাম রূথপর ३ন্তরাথ প্রিযক্ষ
কথরি িার এক তভন্নির রূপ । তযতি মািব१াথর দু२ে ४ঘািথক চরম ४তিক ७ত্তরথর্র ভাপািরূথপ, মঙ্গম
६েথরর পরম িািরূথপ ািথর বরর্ কথর ভিি, ভ५ কতব তিগয१াথর গ্রীথষ্মর ३তিম িিজ্বাার ३ন্তরাথ
७থমাচি কথরি িার কযার্ম রুদ্রুন্দর রূপতি। একাতধ্ক গ্রীথষ্মর গাথি এ५ ঋিুর ধ্যািমি িপস্বীরূপ তিতমযি
থছ। এ५ ভেতর্র গাথির মথধ্য ४থছ ‚এথা, এথা এথা ভ ববলাে‛ (প্রকৃতি / ১৪), ‚ববলাে ভ, ভমৌিী িাপ‛
(প্রকৃতি / ২০) ‚ভ িাপ, িব শুষ্ক কথঠার রূথপর গভীর রথ‛ (প্রকৃতি / ২২), ‚িপতস্বিী ভ ধ্রর্ী‛ (প্রকৃতি /
২৪), ‚িথমা িথমা ভ ববরাগী‛ (প্রকৃতি / ১৩) ।
४মরা ভিেব ४মাথির ४থাচয গািদুতিথক পূথবযাক্ত দুতি ভেতর্র ভকািতির५ ३ন্তভুযক্ত করা যা িা। এ५ দুতি
গাথি গ্রীথষ্মর বতরঙ্গ শুষ্ক কথঠার জ্বাাম রূপতি ३েবা িার ३ন্তযীি কযার্ম িাপরূপতির ভকািতি५ তচত্রাতি
 তি।
এবার গািদুতি পরপর ভিথে ভিা যাক। এ५ তিবথন্ধ ४মরা প্রকৃতি পযযাথর ১৯ ি१ এব१ ২৩ ি१ গািদুতিথক
যোক্রথম প্রেম  তিিী গািরূথপ ७থেে করব।
প্রকৃতি / ১৯
ববলাথের এ५ ভভাথরর াা ४থ মৃদুমন্দ।
४থি ४মার মথির ভকাথর্ ভ५ চরথর্র ছন্দ॥
স্বপ্নথলথর বািাথি ঠাৎ-४া ক্ষথর্ ক্ষথর্
४থধ্া-ঘুথমর-প্রান্ত-ভছা०া বকুমাার গন্ধ॥
ববলাথের এ५ ভভাথরর াা বথ তকথর য,
ভযি ভর ভ५ ७থড়-পড়া এথা ভকথলর স্পলয।
চা०পাবথির কা०পি-ছথ াথগ ४মার বুথকর িথ
४থরক তিথির প্রভাি থি হৃিথিাার স্পন্দ॥২
প্রকৃতি / ২৩
মধ্যতিথির তবজি বািাথি
ক্লাতন্ত-ভরা ভকান্ ভবিিার মাা স্বপ্নাভাথ ভাথ মথি-মথি॥
বকথলাথর ভয াজ কািাকাতি েু०থজতছ প্রেম ভপ্রথমর বার্ী
४জ ভকি িা५ িপ্ত াা াা মমযতরথছ গি বথি বথি॥
ভয বিরালা গভীর ३শ্রুজথ ডুথবতছ তবস্মরথর্র িথ
४জ ভকি ভ५ বিযূেীর বাথ ७চ্ছ্বত মধ্ুর তিোথ,
ারাথবা চা०পার ছাা ছাা গুঞ্জতরা থঠ ক্ষথর্ ক্ষথর্॥৩
ঐকয0
এবার ४মরা রূপকথের প্রথাথগ এব१ ३তভবযক্ত ३িুভূতির স্তথর গািদুতির মান্তরািা পযযাথাচিা করব। প্রেথম
४মরা ভিেব কোবস্তুর স্তথর ভকাি ভকাি গঠক ७পািাি দুতি গাথি५ বযবহৃি থথছ।
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‚াা‛র ७পতস্থতি প্রেম গাথির শুরথি এব१ ভকন্দ্রস্থথর কাছাকাতছ ( ४িকততবতলি গাথির পঞ্চম কতথি)।
তিিী গাথির ভকন্দ্রস্থথ (ািকততবতলি গাথির চিুেয কতথি) ভিতে লব্দতিরুতক্ত 0 াা াা। তিিী গাথি
‚বািাি‛ রথথছ ४স্থাীর প্রেম কতথি, প্রেম গাথি ३ন্তরার প্রেম কতথি। ‚স্বথপ্ন‛র ४ভা প্রেম গাথি
३ন্তরার শুরুথি এব१ তিিী গাথি ४স্থাীর ভলথ। দুতি গাথি প্রা প্রতিম ३বস্থাথি ‚মি‛ 1 দুতি ভক্ষথত্র५ এ५
७পতস্থতি গাথির তিিী কতথি। বথলথ ७থেে করথি  এ५ গাথি ‚ফু‛এর রূপকথের বযবার। দুতি
গাথি५ ४থছ দুতি ফুথর ७পতস্থতি। দুতি গাথির প্তম কতথি ३েযাৎ দুতি গাথির५ ४থভাথগ ४থছ ‚চা०পা‛। প্রেম
গাথির চিুেয কতথি ‚বকু‛ এব१ তিিী গাথির ষ্ঠ কতথি ‚বিযূেী‛।
তচত্রাকাথর তবতি এ५ভাথব ७পস্থাপিা করা ভযথি পাথর।
গঠক ७পািাি
াা
বািাি
স্বপ্ন
মি
ফু

প্রেম গাথি কত ি१ তিিী গাথি কত
ি१
১, ৫
৪
৩
১
৩
২
২
২
৪, ৭
৬, ৭

এবার ७ক্ত গঠক ७পািািগুতর প্রথাগথকৌল পযযাথাচিা করা যাক। দুতি গাথির ভকািতিথি५ াা শুধ্ু
বিতগযক পিভূতম রচিা করথছ িা। প্রেম গাথি াা ধ্বতিি  ३িৃলয মািীমূতিযর ুতি চরর্ম্পাি, ভবথজ
থঠ ३তিবযচিী ४িন্দধ্বতি 1 তিিী গাথি াা গুঞ্জতরি ভফথ ४া বকথলাথরর ভগাপি ভপ্রথমর স্মৃতির
३স্ফুি ४ভা। দুতি গাথি५ গ্রীথষ্মর বািা বি কথর ४থি ভপ্রথমর বার্ী। াার মি এ५ দুতি গাথি ফুথর
রূপকথের প্রথাগ ভকব বিতগযক ४ব তিমযাথর্র ७থেথলয ি। হৃিথ ७ৎাতরি ३িুভূতি পুষ্পথলাভা,
কুুমকািথি বািাথর ४থন্দাথি মূিয থ থঠ ; চা०পাবি বা যূেীবি এোথি ३ন্তথযাথকর५ প্রতিতবম্ব।
५তন্দ্রথচিিাগ্রায তিগযজগৎ ি, দুতি গ্রীষ্মঙ্গীি५ ४বতিযি থথছ ‚মি‛ভক তঘথর, দুতি গাথি५ মথির ७পতস্থতি।
বিতগযক তচত্রকে ি, এ५ গাি দুতিথি মথির ভূতমকা५ প্রধ্াি। বািাথির রূপকথের বযবার প্রথঙ্গ বথি 
প্রােতমক পাথঠ দুতি গাথি বািাথির একিা চতরত্রগি পােযকয ধ্রা পথড়। প্রেম গাথির বািাথির ५তন্দ্রগ্রাী ३তস্তত্ব
ভি५। এ५ বািাি বাস্তব  স্বথপ্নর, ५তন্দ্র  ५তন্দ্রািীথির মধ্যবিযী ীমান্তথরোতি তচতিি করথছ। তিিী গাথি
এ५ বািাি ५তন্দ্রগ্রাী বাস্তথবর ३ঙ্গ। িথব তভন্নির পাঠ ম্ভব। এ५ বািািথক বিযমাি বাস্তব  ३িীথির
মধ্যবিযী ীমাথরো বথ বযােযা করা যা। ভিমি বযােযা ३থযৌতক্তক ি। এ ভ५ বািািপে ভয পে তিথ
३তিক্রান্ত বকথলাথরর তবস্মৃি ভাবিা ४বার এথ ধ্রা ভি ४জ জীবথির মধ্যভাথগ --- “মধ্যতিি”ভক জীবথির
মধ্যভাগ বা মধ্যব বথ ভাবা ভযথি পাথর। ভ५ পাঠ ३িুাথর ‚বািাি‛ দুতি গাথি এক५ ३িুঙ্গবাী।
স্বািন্ত্র্য0
এবার ४মরা এক५ মমযবস্তুর ७পর তিতমযি গািদুতির স্বািন্ত্র্য িুথ ধ্রব।
কাগি পিভূতমর জিয বৎথরর এক५ মথক তিবযাচি করথ দুতি গাথি কতব এ५ গ্রীথষ্মর তিথির५ দুতি তভন্ন
মুূিযথক তিবযাচি কথরথছি। প্রেম গাথি ‚ভভার‛, তিিী গাথি ‚মধ্যতিি‛। গািদুতির শুরুথি५ এ५ ববপরীিয ধ্রা
পথড়।
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७ভ গাথি কাগি পিভূতমথি িৃলযান্তর ঘথি --- বিযমাি বাস্তবিা ভেথক ३িীথি স্বপ্নপ্রার্। তকন্তু ববপরীিয
পতরতক্ষি  বিযমাি  ३িীি পতরমণ্ডথর তিমযার্থকৌলথ । প্রেম গাথি ७পস্থাতপি বিযমাি বাস্তথবর পিভূতম
বৎথরর একতি তিতিযি ম 0 ববলাে। ३িযতিথক ভয ३িীথি প্রিযাবিযি ঘিথছ িা জীবথির ুতিতিযি ভকাি ३ধ্যা
ি 0 “४থরক তিথির প্রভাি”। পক্ষান্তথর তিিী গাথি ভিো যাথে ভ५ বিযমাি বাস্তথবর পিভূতম বৎথরর তিতিযি
ভকাি ম ি 0 ুস্পি ভকাি মাথর িাম এ५ গাথি বযবহৃি  তি, ভকবমাত্র “িপ্ত াা”র মধ্য তিথ५
গ্রীথষ্মর ७পতস্থতি ३িুভব করা যা। তকন্তু এ५ গাথি ३িীিচাতরিার ३তভমুে জীবথির একতি ু তিতিযি পবয 0
‚বকথলার‛। এছাড়া তিিী গাথি বিযমাি  ३িীথির ববপরীিয বহুগুথর্ স্পিির। বস্তুি প্রেম গাথি ३িীথির স্পি
७দ্ভা ভকবমাত্র ४থভাথগ : ‚४র এক তিথির প্রভাি‛। ুতিতিযিভাথব ३িীিকাথিযািক ४র ভকাি লব্দ এ५
গাথি বযবহৃি  তি। ३বলয ‚ভ५ চরর্‛ বা ‚ভ५ এথা ভকল‛ লব্দবথন্ধ ३িুপতস্থতিথিযািক ‚ভ५‛ থিা
বিযমাি বাস্তবিা ভেথক িূরথত্বর ५তঙ্গি তিথি পাথর (३েযাৎ ভয চরথর্র বা ভকথলর কাগি ३বস্থাি তছ ३িীথি)।
তকন্তু এমি কো তিতিিভাথব বা চথ িা। চরর্ বা ভকথলর ३বস্থাি বিযমাি বাস্তথব থি পাথর 1 এ५ িূরত্ব
ভকব স্থািগি থি পাথর। এ५ গাথি ভকাো ভকাি তক্রার ३িীি কারূপ বযবহৃি  তি 1 গাথির প্রতিতি
মাতপকা তক্রা াধ্ারর্ বিযমাথি। পক্ষান্তথর তিিী গাথি দুবার বযবহৃি থথছ বিযমািকাথিযািক ‚४জ‛ এব१
প্রতিবার५ িার তবপরীথি রথথছ তক্রার ३িীিকা ( ‚েু०থজতছ‛ ‚ডুথব তছ‛) এব१ ভ५থঙ্গ জীবথির ३িীি
পবযথিযািক ‚বকথলার‛। প্রেম গাথি ४থছ স্মৃতির চতকি ४ভা, তিিী গাথি গভীর স্মৃতিথমদুরিা।
পরবিযী পােযকয ভপ্রথমর তচত্রার্শলীথি। তিিী গাথি ‚ভপ্রম‛ লব্দতির ুস্পি ७পতস্থতি, ३িযতিথক প্রেম গাথি
ভকাো এ५ লব্দতি বা মােযক ভকাি লথব্দর বযবার ঘথি তি। তকন্তু প্রেম গাথি ভপ্রমমূতিয তিমযাথর্র একিা প্রেন্ন
প্রা ভচাথে পথড়। এ५ গাথি ভিো যাথে ४স্থাীর ভলথ “চরর্”, িারপর ३ন্তরা  ঞ্চারীর ভলথ প্রা প্রতিম
३বস্থাথি যোক্রথম ‚বকুমাা‛ (িার ४ড়াথ কথের ४ভা পাা যা) এব१ “७থড় পড়া কাথা ভকল”। চরর্
ভেথক ভকল --- ভযি লরীরী এক ३বব চতকি ४ভাথ ধ্রা তিথ যা গাথির প্রেম তিি িুথক। িারপর ४থভাথগ
४থ ‚হৃিথিাার স্পন্দি‛। থিযাতিতমযি ভ५ প্রতিমা ভযি প্রার্প্রতিষ্ঠা । ४স্থাী  ४থভাথগ ७ত্তমপুরুথর
ম্বন্ধপথির বযবার এ५ ভপ্রমমূতিয তঘথর কতবর ুস্পি ७পতস্থতি তিথিযল কথর : ভ५ চরথর্র ছন্দ ४থ ‚४মার‛
মথি, হৃিথিাার স্পন্দি এথ াথগ ‚४মার‛ বুথকর িথ। ३িযতিথক তিিী গাথি ७ত্তমপুরু ३িুপতস্থি।
ভপ্রথমর পাত্রপাত্রীরা ম্পূর্যভাথব५ ३ন্তরাথ রথ যা। ভকাো ামািযিম ভকাি লরীরী ४ভা ভমথ িা। ভফথ
४া বকথলাথরর ভ५ তিিগুতর প্রকালতবহ্ব ३থধ্যাচ্চাতরি বার্ীর ভরলিুকু५ মস্ত গাি জুথড় ভেথক যা।
দুতি গাথি५ ঞ্চাতরি হৃিািুভূতিথি দুতি তভন্ন ५তন্দ্রথচিিার ३িুঙ্গ ४থরাপ করা থথছ। প্রেম গাথি
স্পথলযর প্রাধ্ািয, তিিী গাথি ধ্বতির। প্রেম গাথি বকুমাার গথন্ধর স্মৃতি ४থধ্া ঘুথমর প্রান্তীমািা ‚ছু०থ যা‛
४র বািা ভযি বি কথর ४থি কাথা ভকথলর ‚স্পলয‛। ‚ভছা०া‛ এব१ ‚স্পলয‛ দুতি তবথলয ছাড়া ४থভাথগ
४থছ স্পলযথিযািক তক্রা ‚াগা‛ : ४র এক প্রভাথির হৃি ४জ কতবর বক্ষিথ এথ ‚াথগ‛। তিিী গাথি
४জথকর ४থবলতবথভার মুূথিযর ७ৎ বকথলাথরর কািাকাতি। ३িীথি ३স্ফুিস্বথর ७চ্চাতরি ভ५ ধ্বতি
তিগযথাথক পতরবযাপ্ত । গি বথি ভলািা যা ভ५ মমযর ধ্তি (মমযতরথছ), ४র চা०পার বথি গুঞ্জরর্ধ্বতি
(গুঞ্জতরা থঠ) ।
४মরা ভিথেতছ এ५ দুতি গাথি তচতত্রি বিতগযক পতরমণ্ড মািবহৃিথর५ প্রতিতবম্ব। িবু িুিামূক ४থাচিা
মথিাথাক  বতথযাথকর ४থপতক্ষক গুরুথত্বর প্রথে দুতি গাথির মথধ্য একিা ূক্ষ্ম পােযকয ধ্রা পথড়। ३ন্তথযাথকর
४থপতক্ষক গুরুত্ব ামািয থ প্রেম গাথি ভবতল। তিিী গাথি ३ন্তরার ভলথ ভিতে বিতগযক িৃলযকথের তবস্তার -- িার প্রতিফি এ५ িুথকর ভল কতথি লতব্দতিরুতক্তথি --- িপ্ত বািাথ তবস্মৃি ভপ্রথমর বার্ী মমযতরি  ‚বথি
বথি‛। প্রেম গাথি ३ন্তরা পযযন্ত ববলােী বািা ছাড়া ४র ভকাি বিতগযক রূপকে ভি५। ३ন্তরার ভলথ ४থছ
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বকুমাা, বকুবি ি। তিিী গাথি ४থভাথগ ४থছ ---- যূেীবি এব१ চা०পাবি। যতি প্রেম গাথির মি তিিী
গাথির ४থভাথগ ‚বি‛ লব্দতি বযবার করা  তি, িবু এোথি ফুবথির ३তস্তত্ব ३িুভব করা যা। এোথি
হৃিথর ३বরুদ্ধ ३িুভূতি চা०পাবি জুথড় গুঞ্জতরি । তকন্তু প্রেম গাথির এ५ ३१থল ३পিুতি ३ঙ্কাথরর প্রথাথগ
(‚ছ‛ লথব্দর বযবাথর) চা०পাবথি প্রভািবািাথর ४থন্দাি ম্পূর্যভাথব५ মািবহৃিস্পন্দথির বত२প্রথক্ষপ থ
७থঠথছ। তিিী গাথির মি বিতগযক পতরমণ্ডরূথপ চা०পাবথির ভযি ४র ভকাি স্বিন্ত্র্ ३তস্তত্ব োথক িা।
দুতি গাথির প্রধ্াি পােযকয ३তভবযক্ত ३িুভূতির স্তথর। দু५ গাথি দু५ ম্পূর্য তবপরীি ३িুভূতির প্রকাল। প্রেম
গাথি ४থছ ‘য‛ ४র তিিী গাথি ‚ভবিিা’। তিিী গাথি হৃিািুভূতির তবস্তার িীঘযির। বিযমাথির ‚ভবিিা‛র পর
४থ ারাথিা তিথির “বিরালা” “গভীর ३শ্রু”।
३তভিবত্ব0
গ্রীষ্ম ७পপযযাথর গািগুতর মথধ্য ४থাচয গািদুতির স্থাি ३িিয। গািদুতির ভকািতিথি५ গ্রীথষ্মর পতরতচি
রূপকেগুতর তবস্তার ভি५। গ্রীষ্মঙ্গীিরূথপ গািদুতির ভেতর্তবিযাথর একমাত্র তভতত্ত প্রেম গাথি দুবার ‚ববলাে‛
িামতির বযবার, তিিীতিথি শুধ্ুমাত্র একবার ‚িপ্ত াা‛র ७পতস্থতি। গ্রীষ্ম এ५ দুতি গাথি শুধ্ু५ পিভূতম 0
ভপ্রথমর পিভূতম। বস্তুি গািদুতিথক ভপ্রমপযযাথর ३ন্তভুযক্ত করথি ভকাি বাধ্া তছ িা। প্রকৃিপথক্ষ গীিতবিাথি
িাথির ভেতর্তবিযা জািা িা োকথ, স্বি२স্ফূিয পাথঠ গািদুতিথক গ্রীষ্মঙ্গীি বথ তচতিি করা কতঠি ভাি। কাথবয
তচরাচতরিভাথব ভপ্রথমর পিভূতম বযা ३েবা বন্ত। ४মাথির এ५ গ্রীষ্মপ্রধ্াি ভিথল ভপ্রথমর কাথবয গ্রীষ্মঋিু ব্রািয।
ভপ্রথমর বিতগযক পতরমণ্ডরূথপ গ্রীষ্মঋিুর তিবযাচি গািদুতির প্রধ্াি ३তভিবত্ব। দুতি গাথির একতিথি ভপ্রথমর য,
३িযতিথি ভপ্রথমর ভবিিা, একতিথি চতকি লরীরী ४ভা, ३িযতিথি ম্পূর্য ३লরীরী ভপ্রমপ্রতিমা তিমযার্ --- १েযার
তবচাথর মাত্র দু५ থ এ५ দুতি গ্রীষ্মঙ্গীথির একত্র পাথঠ ভপ্রম প্রা িার পতরপূর্যিা ভিো ভি।
প্রেম গাথি িবু ভপ্রথমর মাাজারচিার ७পথযাগী ४ব রথথছ। এ५ গাথি ভকাো িীর রুক্ষিার বা
িিজ্বাার ভলমাত্র ভি५। গ্রীথষ্মর তিথির ভয মুূিযতি কতব তিবযাচি কথরথছি িা িাৎপযযপূর্য। গ্রীথষ্মর ভাবিা
াধ্ারর্ভাথব মধ্যািথবার কো५ মথি ४থ কারর্ তিথির এ५ ম५ গ্রীষ্মথক ४মরা প্রিযক্ষ কতর স্বমতমা।
গ্রীথষ্মর ন্ধযার গুরুত্ব রথথছ 1 িপ্ততিথির ভলথ ন্ধযা ४থ যন্ত্র্র্ামুতক্তর ४ো থ। গ্রীথষ্মর রূপবর্যিা
কাথবয মধ্যাথির ३তিম রূপ ছাড়া ४থ গ্রীষ্মন্ধযার কাশবলােী। তকন্তু গ্রীথষ্মর প্রভাি ভিমি ভাথব িৃতি ४কযর্
কথর িা, ভযথিু তিথির এ५ মথ এ५ ঋিুথক িার স্বকী ববতলথিয েু०থজ পাা যা িা। কতব ভপ্রথমর ३িুকূ
পিভূতম তিমযাথর্র থক্ষয গ্রীথষ্মর এ५ বযতিক্রমী মুূিযথক ভবথছ তিথথছি। তিিী গাথি তকন্তু মধ্যাথির িপ্ত াার
७পতস্থতি --- যা ভকািভাথব५ ভপ্রথমর স্বপ্নমাাজা তবস্তাথরর ३িুকূ ি। তকন্তু ববলােী প্রভাথির তিগ্ধ মথিারম
বািাথর মি মধ্যতিথির ७ত্তপ্ত বািা রবীন্দ্রভাবিা ভপ্রথমর বািযাব থ এথথছ। গ্রীথষ্মর বযতিক্রমী
মুূিযগুতর থঙ্গ িার তচরপতরতচি রূপতিথক কতব এ५ দুতি গাথি একূথত্র ভব०থধ্থছি।
দুতি গাথি বিতগযক পতরমণ্ড জুথড় স্বপ্নাথবথলর ঞ্চার -- গ্রীথষ্মর গাথি যা ম্পূর্য ३প্রিযাতলি। এ५ দুতি গাি
বাথি ४র একতিমাত্র গাথি५ ‚স্বপ্ন‛ লব্দতির প্রথাগ ভিো যা। গািতি  প্রকৃতি পযযার ১৬ ি१ গািতি :
মধ্যতিথি যথব গাি বন্ধ কথর পাতে,
ভ রাো, ভবর্ু িব বাজা একাকী।।
প্রান্তরপ্রাথন্তর ভকাথর্ রুদ্র বত িা५ ভলাথি,
মধ্ুথরর-স্বপ্নাথবথল-ধ্যািমগি-४०তে---৪
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তকন্তু এ५ স্বপ্নাথবল ঞ্চাতরি ধ্যািমি রুথদ্রর ভচাথে--- ভয রুদ্র ३তিম গ্রীথষ্মর ধ্যািমূতিয। এ५ স্বপ্ন ভকািভাথব५
ভপ্রতমক মািবহৃিথর ভাবাথবল ি। ভ५ স্বপ্ন গ্রীথষ্মর শুধ্ুমাত্র এ५ দুতি গাথি५ ४থছ। ४র দুতি গাথি५
স্বপ্নাথবলঘি মুূথিযর থঙ্গ জতড়থ ४থছ ‚বািাি‛। স্বপ্নাথবলতবীি ४র ३িয ব গ্রীষ্মঙ্গীথি বািাথির
রূপকে ३িুপতস্থি।
এ५ দুতি গাথি ভপ্রথমর স্মৃতি ७েীপিা ३িুঘিক বািা --- একতি গাথি ববলাথের ভভাথরর াা, ३িযতিথি
মধ্যাথির িপ্ত াা। তিিী গাথি বািাথর এ५ ভূতমকা প্রােতমক পাথঠ५ স্পি থ থঠ। প্রেম গাথি ३বলয এ५
ভূতমকা িিোতি স্পি ি। ভভাথরর াা ভয ३িৃলয চরথর্র ছন্দ ३েবা এাতি ভকলিাথমর ুেস্পলয বি কথর
४থি িা ३িীিস্মৃতি থি পাথর ४বার িা পথর। িথব ४থভাথগ চা०পাবথির কা०পথি তিতিিভাথব५ বািাথর
७পতস্থতি ३িুভব করা যা, এব१ এ५ বািা ३িীি ভকাি প্রভাথির স্মৃতি५ বি কথর ४থি। গ্রীথষ্মর ३িয ভকাি
গাথি বািাথর এমি স্মৃতি ७েীপক ভূতমকা ভিো যা িা। ১৪ ি१ গাথি ববলােী বািাথক কতব স্মৃতিিালক ভূতমকা
ভিেথি চাি ; মস্ত পুরািি স্মৃৃ্তিথক ভ ४বজযিার মি িূথর ७তড়থ তিথ যাথব।
এথা, এথা, এথা ভ ববলাে।
িাপতিোবাথ মুমূুযথর িা ७ড়াথ,
বৎথরর ४বজযিা িূর থ যাক॥
যাক পুরািি স্মৃতি, যাক ভুথ-যাা গীতি,
३শ্রুবাষ্প ুিূথর তমাক ।।৫
গ্রীথষ্মর ३িয ४র ভযব গাথি বািাথর ७পতস্থতি রথথছ, ভোথি ভ শুধ্ু५ লরীর মথির িিজ্বাার
३িুঙ্গবাী।
প্রকৃতি পযযাথর একাতধ্ক গাথি५ বািা ারাথিা তিথির বার্ী বি কথর ४থি। তকন্তু বািাথর ভয স্মৃতি७েীপক ভূতমকা ४মাথির ४থাচয তিিী গাথি ভিো যা িা গািতিথক শুধ্ু গ্রীষ্মঙ্গীথির মথধ্য५ ি,
ামতগ্রকভাথব প্রকৃতি পযযাথর গাথির মথধ্য५ একিা স্বিন্ত্র্ স্থাি তিথথছ। তবতভন্ন ঋিুঙ্গীথি বািাথর এ५
ভূতমকার একিা १তক্ষপ্ত িুিামূক ४থাচিা এোথি প্রাতঙ্গক থব।
প্রকৃতি পযযাথর একাতধ্ক গাথি তবধ্ৃি ারাথিা তিথির ७থেথল ३িীিচারী মািবহৃিথর ३তভারযাত্রার
ধ্ারাভায 1 বহু ভক্ষথত্র५ ভ५ স্বপ্নযাত্রাপথের তিলারী বযার জ বািা --- বাি বািা, পূব াা বা ভয
িাথম५ িাথক ३তভতি করা ভাক িা ভকি। ভকাি ভকাি গাথি এ५ স্বপ্নযাত্রার ३তভমুে বযতক্তজীবথির ভকাি ३িীি
३ধ্যা, কেি ४বার এ५ কেপ্রিযাবিযি ঘথি ५তিাথর ভকাি িামীি পথবয, কাান্তথর। প্রেম ভেতর্র গাথির
িৃিান্ত :
४মার ভয তিি ভভথ ভগথছ ভচাথের জথ,
িাতর ছাা পথড়থছ োবর্গগিিথ॥
ভ তিি ভয রাতগর্ী ভগথছ ভেথম
३ি তবরথ ভিথম ভগথছ ভেথম
४তজ পুথবর াা াা া া া ভর
কা०পি ভভথ চথ॥ ৬
তিিী ভেতর্র ভকাি ভকাি গাথি ভিো যা বাি বািা যুগযুগান্তথরর ভবিিার বার্ী বি কথর ४থি
४জ ४কাথলর মথির কো ঝথরাঝথরা বাথজ
ারা প্রর ४মার বুথকর মাথঝ।।
তিতঘর কাথা জথর ’পথর ভমথঘর ছাা ঘতিথ ধ্থর
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বািা বথ যুগান্তথরর প্রাচীি ভবিিা ভয। ৭
কেি ३িীিস্বপ্নতবথভার হৃি বাি বািাথর পে ধ্থর প্রাচীি যুথগর ছাাুতিতবড় ३রর্যিথ িাম িা জািা ভ५
তবরতর্ীর ন্ধাি কথর ভফথর :
োবথর্র পবথি ४কু তবণ্ণ ন্ধযা
াতোরা ঘথর মি ४মার
প্রবাী পাতে তফথর ভযথি চা
িূরকাথর ३রর্যছাািথ।।
কী জাতি ভো ४থছ তকিা ४জ তবজথি তবরী তা
িীপবিগন্ধঘি ३ন্ধকাথর--াড়া তিথব তক গীিীি িীরব াধ্িা।।৮
কেি বযার গাথি ७দ্ভাতি ভ५ ३িীি াতথিয কাথবয ७ত্তরাতধ্কারূথত্র প্রাপ্ত স্বপ্নম প্রাচীি ভারি --কাতিাথর কা1 যুগান্তথরর ুরতভধ্ারা বি কথর ४থি বাি বািা :
বহু যুথগর  পার থি ४াঢ় এ ४মার মথি,
ভকান্ ভ কতবর ছন্দ বাথজ ঝথরা ঝথরা বতরথি॥
ভয তমথির মাাগুত ধ্ুা তমথল  ধ্ূত
গন্ধ িাতর ভভথ ४থ ४তজ জ মীরথর্॥৯
এ५ প্রথঙ্গ বথচথ ७থেেথযাগয ‚५ ४থ ५ ३তি বভরব রথ‛ গািতি (প্রকৃতি /২৭) । এ५ গাথি
তিিী,িৃিী, চিুেয স্তবক জুথড় কাতিাথর যুথগর ভারথির রূপকে।থল স্তবকতি এ५ ४থাচিা তবথল
িাৎপযযপূর্য। বািা এোথি বিযমাি বাস্তবিা  স্বপ্নথমদুর ३িীথির মথধ্য ভিুবন্ধি রচিা কথর। বাস্তব বিযমাি
মুূথিয ভিতে ‚দুতথছ পবথি িি বিবীতেকা‛ ४বার ভ५ ‚মত্তমতির বািাথ‛५ লথিক যুথগর কতবি‛ তমথ
রচিা কথরি ‚লথিক যুথগর গীতিকা‛।
কেি এ५ স্বপ্নাতভার ५তিাথর ভকাি ুতিতিযি পথবযর থক্ষয ি, এ५ যাত্রাথলথ মি ७পিীি  ৃতির
७াথি, রবীন্দ্রিাথের গাথির ভাা এক কাারা কাথ। তিলারী এোথি পূব াা।
४জ োবথর্র ४মন্ত্র্থর্
দুার কা०থপ ক্ষথর্ ক্ষথর্,
ঘথরর বা०ধ্ি যা বুতঝ ४জ িুথি॥
(...)
প্রেম যুথগর বচি শুতি মথি
িবলযাম প্রাথর্র তিথকিথি।
পুব-াা ধ্া ४কালিথ, িার াথে ভমার ভাবিা চথ
কাারা ভকান্ কাথর পাথি ছুথি॥ ১০
বািাথর এ५ স্মৃতি ७েীপক ভূতমকা প্রথঙ্গ বথি  ३িীি স্বথপ্ন ७ত্তরথর্র ভাপাি প্রা বথক্ষথত্র५ বাি
বািা। বন্তবািাথক এ५ ভূতমকা ভিো যা িা। বন্ত পবথি ভভাাতিথির কান্নাাতর ুর বাথজ িা।
বযতিক্রম শুধ্ুমাত্র বথন্তর একতি গাি : পূবযাচথর পাথি িাকা५ (প্রকৃতি / ২৫৯)। এ५ গাথি যতি ুস্পিভাথব বা
 তি বন্তবািা५ ३িীিস্মৃতি বি কথর ४িথছ, িবু ভযথিু গািতির পযযা বন্ত, িা५ গাথি তবথলর্ীি
বািাথক বন্তবািা ভাবা ভু থব িা।
মাথঝ মাথঝ ভকাি বািাথ ভচিা তিথির গন্ধ ४থ
ঠাৎ বুথক চমক াগা ४ধ্-ভভাা ভ५ কান্নাাত।১১
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বযার জ বািাথর এমি ববতচত্রযম ভূতমকা থে একতি ভক্ষথত্র িার ীমাবদ্ধিা ধ্রা পথড়। বযার গাথি
প্রিযাবৃত্ত ३িীি জীবথির এক িামীি ३ধ্যা, বাি াা বযতক্তজীবথির ভকাি ুতিতিযি পথবয (থযমি বললথব,
বকথলাথর) প্রিযাবিযি ঘিা িা। ४র ম্পূর্য ३প্রিযাতলিভাথব ভ५ ভূতমকা५ পাি কথর গ্রীথষ্মর িপ্ত াা। শুধ্ু
প্রকৃতি পযযাথর গাথি५ ি, ামতগ্রকভাথব রবীন্দ্রিাথের গাথি বকথলাথরর ভপ্রথমর স্মৃতি বি কথর ४থি ভকব
গ্রীথষ্মর এ५ িপ্ত বািা। বহু গাথি५ ভপ্রথমর স্মৃতিচারর্ ४থছ তকন্তু ুতিতিযিভাথব বকথলাথরর ভপ্রথমর স্মৃতিচারর্ শুধ্ু
এ५ একতি গাথি५।১২
ক্ষর্ী ३তিবযী বািা এ५ তবরথবিিাথক জ্বাাম কথর ভিাথ িা, ७ত্তপ্ত বািা স্বপ্নাথবল ঞ্চার কথর ;
প্রাথর্র গভীথর ३বরুদ্ধ বিরালয “७চ্ছ্বতি” থ থঠ “মধ্ুর তিোথ”। ভবিিা মধ্ুর থ ঠার িৃিান্ত রবীন্দ্রিাথের
একাতধ্ক গাথি রথথছ।১৩ তকন্তু ভবিিার এমি রূপান্তথর “িপ্ত াার” ভূতমকা তি२থন্দথ ३প্রিযাতলি।
রবীন্দ্রিাথের গ্রীষ্মঙ্গীথির মথধ্য ४থাচয গািদুতির ४র একতি স্বািন্ত্র্য ফুথর রূপকথের বযবাথর। ४মরা
ভিথেতছ এ५ দুতি গাথি ४থছ চা०পা, বকু  বিযূেী। গ্রীষ্ম ७পপযযাথর ४র ভকাি গাথি ুতিতিযি ভকাি ফুথর িাম
পাা যা িা। ४র িামীি ফুথর রূপকে এ५ ७পপযযাথর ভয ব গাথি রথথছ, ভোথি শুধ্ু५ শুকথিা ফু
३েবা ঝরা ফু। ভিমি িৃিান্ত শুধ্ু তিিতি।
ক্রতমক १েযা ३িুাথর প্রেম িৃিান্ত ‚ িা५ র িা५‛ (প্রকৃতি / ১০ ) 0
শুষ্ক ধ্ূা েথ পড়া ফুিথ ১৪
পরবিযী ७িারর্ ‚প্রের িপিিাথপ‛ (প্রকৃতি / ১৮ ) 0
এেতি মতি থব প্রভাথির ফুার১৫
ভল ७িারর্ ‚চথক্ষ ४মার িৃষ্ণা‛ (প্রকৃতি / ২৫ ) 0
ভয ফু কািি করি ४থা
কাথা থ ভ শুকাথা ১৬
४মাথির ४থাচয গািদুতিথি গ্রীথষ্মর তিষ্করুর্, তরক্ত রূপতি তচত্রাথর্র ७থেথলয ফুথর রূপকথের বযবার  তি
; ফুথরা ४পি মতমা ভপ্রাজ্জ্ব। িারা পিভূতম রচিা করথছ িা ; গাথি ३তভবযক্ত ४িন্দ ভবিিা ঞ্চাথর িাথির
তক্র ভূতমকা রথথছ। যূেী  বকুথর ভূতমকা ম্বথন্ধ বথি , ভয ব গাথি তিতিযি ভকাি ফুথর গথন্ধর
७পতস্থতি রথথছ, িাথির মথধ্য এ५ দুতি ফুথর প্রথাগ५ বযাতধ্ক 0 যূেী  বকুথর ভৌরভ যোক্রথম ४িতি 
ািতি গাথি।১৭ তকন্তু পুষ্পথৌরভমাধ্ুথযযর ভলমাত্র গ্রীথষ্মর ३িয ভকাি গাথি ভমথ িা।
ভপ্রথমর বিতগযক পিভূতম ম্বথন্ধ ४মাথির তচরাচতরি ধ্ারর্া রবীন্দ্রিাে এ५ দুতি গাথি ম্পূর্য ভভথঙ তিথথছি।
७থেেপঞ্জী  িীকা0
১) রবীন্দ্রিাথের প্রেম গ্রীষ্মঙ্গীি : ५ বুতঝ কাশবলােী (প্রকৃতি /১৭)। গািতির রচিাকা ববলাে, ১৩২৬,
(১৯১৯)
২) ঠাকুর, রবীন্দ্রিাে : ३েণ্ড গীিতবিাি, কতকািা, তবেভারিী গ্রন্থিতবভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৩৪
৩) িথিব, পৃ ৪৩৬
৪) িথিব, পৃ ৪৩৩
৫) িথিব, পৃ ৪৩২
৬) িথিব, পৃ ৪৭৯
৭) িথিব, পৃ ৪৫৪
৮) িথিব, পৃ ৩৭৮
৯) িথিব, পৃ ৪৫৫
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১০) িথিব, পৃ ৪৫০
১১) িথিব, পৃ ৫২৯
১২) ‚বকথলার‛ লব্দতির প্রথাগ এ५ গািতি ছাড়া ४র একতিমাত্র গাথি५ ভিো যা : “রা ३কারথর্ চঞ্চ‛
(প্রকৃতি /২৪৪)। তকন্তু এোথি বর্যিী তব বকথলাথরর ভপ্রম ি : “মমযরিাথি প্রাথর্ রা ४থি
বকথলারথকাা‛। ুিরা१ তিতিযধ্া বা চা বকথলাথরর ভপ্রথমর স্মৃতিচারর্রূথপ ४মাথির ४থাচয
গািতি
३িিয।
১৩) গাথ ४মার পুক াথগ (পূজা /৩১৮) : তবর ४জ মধ্ুর থ কথরথছ প্রার্ ভভার 1 িি ভছথড় ভগথ
চথ (পূজা/৩৮৫) ভিামার 0 ুধ্ারথর ধ্ারা গিপথে এথ /বযোথর ভমার মধ্ুর কথর
িথি যা ভভথ (; তবর মধ্ুর  ४তজ (ভপ্রম / ২৬২) ; বযাকু বকুথর ফুথ (প্রকৃতি/৯) ) ভবিিা
ুমধ্ুর থ ভুবথি ४তজ ভগ বথ (; ४মার ভযতিি ভভথ ভগথছ (প্রকৃতি/১৩৬) তিতবড় ুথে 0 মধ্ুর দুথে
জতড়ি তছ ভ५ তিি( ; এ५ ७িাী াার পথে পথে (প্রকৃতি /২২৩) 0ভিামার মাা গা०োর ४ঙুগুত
মধ্ুর ভবিিভথর(ভযি ४মা স্মরর্ কথর /
১৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রিাে : ३েণ্ড গীিতবিাি, কতকািা, তবেভারিী গ্রন্থিতবভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৩১
১৫) িথিব, পৃ ৪৩৪
১৬) িথিব, পৃ ৪৩৬-৪৩৭
১৭) যূেীগথন্ধর ७পতস্থতি এ५ ४িতি গাথি : এবার রতঙথ ভগ হৃিগগি (পূজা/ ৫৬৮), বাথজ করুর্ ুথর
(থপ্রম/ ১৯৭), মথি তক তিধ্া (থপ্রম / ২৭৭), মধ্যতিথির তবজি বািাথি (প্রকৃতি / ২৩), এ५ োবর্থবা
( প্রকৃতি/ ৪৪), থর ঝড় ভিথম ४ ( প্রকৃতি /৫৯), ४তম িেি তছথম মগি (প্রকৃতি/১০৫), এথা ভগা
ভজ্বথ তিথ যা (প্রকৃতি / ১২৮)।
বকুগথন্ধর ७পতস্থতি এ५ াতিতি গাথি : মম ভযৌবিতিকুথঞ্জ গাথ পাতে (থপ্রম/ ১৩৮), বথা েী, বথা
(থপ্রম/২১৭), ४তম ভিামার থঙ্গ ভব०থধ্তছ ४মার প্রার্ (থপ্রম / ২২২), বকুগথন্ধ বিযা এ (থপ্রম/ ২৩৮),
ফাগুথির িবীি ४িথন্দ (থপ্রম/ ২৪৫), ধ্রা ভ ভয ভি িা५ (লযামা /তিিী িৃলয), িূর ४কাথলর ভিলা
মািা (িািযগীতি / ১২৭)
মুথোপাধ্যা, ভিবীপ্রাি : রবীন্দ্রঙ্গীথি ७তদ্ভি  ফু, বা७মি প্রকালি, ককািা, ১৯৯৯ পৃ ৪১৪৩,
৮০-৮৫)
াক গ্রন্থপঞ্জী
চক্রবিযী, প্রফুেকুমার : রবীন্দ্রঙ্গীি-বীক্ষা : কো  ুর, তজজ্ঞাা, ককািা, ১৯৮৩
িা, ক্ষুতিরাম
: তচত্রগীিমী রবীন্দ্রবার্ী, গ্রন্থতি, ককািা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
তবো, ३পূবয
: ঋিুঙ্গীথি রবীন্দ্র-কতবমাি, ভি’জ পাবততল१, ককািা, ১৯৯৬
মুথোপাধ্যা, ভিবীপ্রাি : রবীন্দ্রঙ্গীথি ७তদ্ভি  ফু, বা७মি প্রকালি, ককািা, ১৯৯৯
রা, ४পিা (ম্পাতিি) : রবীন্দ্রিাথের গাি ঙ্গ ३িুঙ্গ, পযাতপরা, ককািা, ২০০০১
রুদ্র, ুব্রি (ম্পাতিি) : রবীন্দ্রঙ্গীি তচন্তা, ४লা প্রকালিী, কতকািা, ১৯৮০
রকার, পতবত্র
: রবীন্দ্রঙ্গীথির এক ৃজিতভতত্ত, গাথির ঝরিািা, প্রতিভা, ককািা, ২০১৩
বযাতধ্কারী, ভকিকী
: রতবর ४থা ঋিুথির ভলাভাযাত্রা, পুস্তক তবপতর্, ককািা, ২০১৪
ভি, ুকুমার
: রবীন্দ্রিাথের গাি, ভিথগার তরাচয ५িতিতি७ি, ককািা, ১৯৮২
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