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Abstract
The aim of the present paper is to explore the linguistic elements of a popular song of Tagore,
composed on the theme of winter: shīter hāowār lāglo nācan. Our study is limited to the poetical
framework of the song; the musical aspect is excluded. Through an in depth study of the salient
linguistic features of the song we have tried to demonstrate how the theme of winter has been
developed at various levels: phonetic, lexical, morpho-syntactic and semantic levels. Our objective
is also to determine the place that this season occupies in the universe of Tagorean thought.
Throughout the article we have referred to different songs, composed on the same theme and we
have ended up the discussion with a brief comparative study.
Key Words: Winter, Tagorean thought, linguistic features, comparative study.

এ५ ননফন্ধনট যফীন্দ্রনাতথয প্রকৃনত মযাতয়য ীত উমযাতয়য একনট ুনযনচত গাতনয ३ন্তযঙ্গ ও নবন্নতয াঠ : ীততয
াওয়ায রাগর নাচন (প্রকৃনত / গান१খ্যা ১৭৬ )। াঙ্গীনতক রূনট নয়, গাতনয কাফযরূনট ४ভাতদয ४তরাচয। এ५ গাতনয
কাফয ३ফয়তফয সৌন্দময ४স্বাদতনয রতযয ४ভযা এয নফনবন্ন গঠক উাদান নফতেলণ কযফ : ব্দচয়ন, দভূতয
াযস্পনযক ३ন্বয়, ফাতকযয গঠনতকৌর, নফনবন্ন ফযাকযণগত উাদাতনয ফযফায। স५তঙ্গ ४ভযা এক५ বাফফস্তুয উয
নননভযত গানগুনরয তঙ্গ তুরনাভূরক ४তরাচনায ভধয নদতয় ীততয গানগুনরয ভতধয এ५ গাননটয স্থান ননণযতয়য সচষ্টা কযফ।
ীততয াওয়ায রাগর নাচন ४ম্রনকয এ५ ডাতর ডাতর।
াতাগুনর নর্ননযতয় ঝনযতয় নদর তাতর তাতর॥
উনিতয় সদফায ভাতন এত কাঙার তাতয কযর সতল,
তখ্ন তাায পতরয ফাায য५র না ४য ३ন্তযাতর॥
ূনয কতয বতয সদওয়া মাায সখ্রা
তানয রানগ য५নু ফত কর সফরা।
ীততয য সথতক সথতক মায় ফুনঝ ও५ সডতক সডতক,
ফ সখ্াওয়াফায ভয় ४ভায তফ কখ্ন সকান্ কাতর॥১
গাতনয ূচনা ীততয াওয়ায় ४ভরকীফৃতযয াতা ঝযায একনট ३নতনযনচত দৃতযয ३নবনফ উস্থানায ভধয নদতয়।
ীততয ফাতা ४য ४ভরকীফৃতযয ম্বন্ধ নচযাচনযতবাতফ বয়বীনতয। শতফ জাঠ সথতক५ ४ভযা তায নযচয় সতয়
४নছ : ীততয ४নফবযাতফয ३তনক ४তগ সথতক५, যততয ভাগতভয ভুূতয সথতক ফাতাত নতভর স্পয াওয়া ভাত্র५
४ভরকী ফতনয ফুক দুরুদুরু কতয” াতা খ্াতনায ভয় ४ন্ন সবতফ। ३নুরূ একনট দৃয সদখ্া মায় ীততয ४য একনট
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४ভরনক “ডার াজর কাঙার, খ্নতয় নদর ল্লফজার,২
শুধু ४ভরকীফতন५ নয় এ५ গাতন সদখ্া মায় ীততয ४নফবযাতফ বীতন্ত্রস্ত ४ফ ফযত্র, ন্ত্রস্ত নউনরপুতরযাও, কাতয
ান নভনরতয় মায়, ত্রযানজ , তৃণদর াণ্ডুয রূ ধাযণ কতয, ঝুভতকারতা নফফণয তয় মায়। ঋতুনাতটযয যঙ্গভতে ীততয
ফাতাতয প্রতফ ঘতট াতকয সফত
উত্তযফায় জানায় ান৩
४ভরকীফৃয ४য ীততয এ५ ত্রুতায ম্বন্ধনট শুধু ীততয গাতন५ নয়, ३নযত্রও ধযা তি। সপ্রভ মযাতয়য এ५
গাননটতত (তপ্রভ /১৭৩) ४ভরকীফতন ীততয ফাতাতয ४নফবযাফ ४যও ননষ্করুণ রূত। ীত শুধু ४ভরকীফৃযতক নযক্ত,
নন२স্ব, কতয না, ४ভরকীফনতক নঘতয স ভৃতুযয নফলাদঘন নযভণ্ডর যচনা কতয।
ীততয াওয়ায় ঝযায় াতা, ४ম্রকী-ফন ভযণ-ভাতা,
নফদায়ফা०নয ুতয নফধুয া०তজয নদগের॥৪
४ভাতদয ४তরাচয গাতন ४ভযা ীততয ফাতাতয এক নবন্নতয রূ প্রতযয কনয। এখ্াতন কতঠায াতকয বূূ্নভকায় স
३ফতীণয নয়, এ५ গাতন ‚ এনক ভায়া‛ (প্রকৃনত / ১৮৩) গাননটয ভত নতভর াওয়ায় ‚গগনবযা ফযাকুর সযাদন‛ ফাতজ না।
বয়বীনতয সরভাত্র সকাথাও সন५; এ५ গাতন নফধৃত নচযননভযভ শুষ্ক কতঠায ীততয ফাতাতয এক উচ্ছর, নৃতযচর রূ।
४স্থায়ী জুতি স५ নৃতযরীরায প্রকা। প্রথভ কনরয প্রথভাতধযয সতল ‚নাচন‛, নিতীয় কনরয নিতীয়াতধযয সতল ‚তাতর
তাতর‛। এখ্াতন নিতীয় কনরয গঠননট নফতল প্রানঙ্গক। গাতনয প্রথভ কনরতত নিয়ায কতযা (ীততয াওয়ায) নাচন, নকন্তু
নিতীয় কনরতত কতযা উয। াতাগুনর সক ঝনযতয় নদর ? ম্ভাফয উত্তয দুনট। একনট ম্ভাফনা : প্রথভ কনরয ভত এখ্াতনও নিয়ায
কতযা (ীততয াওয়ায) নাচন। নিতীয় ম্ভাফনা এ५ ३নুক্ত কতযা ४ভরকী গাছ ফা ४ভরকী ডার। ३থযাৎ ४তন্দানরত
४ভরকীফৃয५ নৃততযয তাতর তাতর একনট একনট কতয াতা ঝনযতয় সদয়। দুনট ফযাখ্যা५ ভান গ্রণতমাগয। নিতীয় ফযাখ্যানট
গ্রণ কযতর ফরতত য় ীততয াওয়া ও ४ভরকীফৃতযয নচযাচনযত ম্পকয নূতন রূ ননতয়তছ। দু५ নচযত্রু ४জ নৃতযঙ্গী,
নৃতযযত দুজতন ভাততায়াযা।
३নুক্ত কতযায ভত নিয়ায কতভযয বূনভকাও তাৎমযূণয। ধনযাত্মক ३ভানকা নিয়াতদয ফযফাতয (‚নযননযতয়‛),
নফতলত নিয়াতদয নিতে (গা५ফায ভয় নিয়াদনট দুফায গাওয়া য়) ভূতয তয় ওতঠ ত্রযানজয নযণ। নকতয স५
নযণ ? ‚নযনযানন‛ াধাযণবাতফ সননতফাচক ३নুলঙ্গফাী, তা ३স্বনস্তয५ ফন२প্রকা। নকন্তু এ५ কনরয সতল নিরুক্ত ব্দ
‚তাতর তাতর‛ এক নূতন ভাত্রা সমাগ কতয। াতাযা ঝতয তি ‚তাতর তাতর‛” তাতদয চতর মাওয়ায ভতধয সকান
াাকাতযয ুয ফাতজ না” এ५ ঝতয িায ভতধয পুতট ওতঠ এক ३নুভ ছতন্দাভয় সৌলভয” মায প্রকা এ५ নিরুক্ত
ব্দফতন্ধ। নফতলবাতফ রযণীয় ঝতয িা াতাতক নফতনলত কযতত সকান সননতফাচক ३নুলঙ্গফাী নফতলণ সকাথাও ফযফৃতত
য় নন : “শুকতনা‛ ‚শুষ্ক‛ ‚জীণয‛। ঝতয িা াতাতদয প্রনত সকাথাও ३নাদয, ३ফতরা ফা ३নুকম্পা প্রকা ায় নন। এ५
নৃতযযতঙ্গয তাযাও ঙ্গী। নচযাচনযতবাতফ নফলাদজাগাতনা একনট দৃয এভনন কতয রূান্তনযত তয়তছ সৌন্দমযোযী এক
४তরতখ্য ।
এ५ নৃতযরীরায ३নবফযনক্ত গাতনয কাফয ३ফয়তফয ধ্বননগত গঠতনয স্ততযও । এ५তযতত্র রযণীয় নিরুক্ত তব্দয ুনযাফৃনত্ত
: “তাতর তাতর‛ ‚ডাতর ডাতর‛। এছািাও ‚রাগর নাচন‛ ব্দফন্ধনট এফ१ ‚নযননযতয়‛ ধ্বনযাত্মক নিয়ানট গা५ফায ভয়
দুফায গাওয়া য় : ‚রাগর নাচন‛ ‚রাগর নাচন‛, ‚নর্ননযতয়‛ ‚নর্ননযতয়‛। ব্দ ফা ব্দফতন্ধয এ५ ুনযাফৃনত্তয ভধয
নদতয় সমন এক নৃতযচের চযণম্পাত সফতজ ওতঠ। োনযত য় এক ঘূণযায়ভানতায ३নুবূনত।
নৃতয সকফর ভনুলযৃষ্ট নল্পকরা নয়, ফাদযমতন্ত্রয ছতন্দ ३ঙ্গোরন নয়, যফীন্দ্রতচতনানফতে নৃতয নফেব্রহ্মাণ্ডফযাী প্রফভান
এক ३নাদযন্ত ছন্দ” মায প্রকা ভানফতেয গনতভয়তায়, ফস্তুুতেয ४ফতযতন, নযফযাপ্ত ননগযতৌন্দমযরীরায যতত যতত,
লিঋতুয ফণযাঢয সাবামাত্রায়, ভগ্নতচতনায স্ততয স্ততয, প্রনতনদতনয জীফতনয ুখ্দু२তখ্, ানকান্নায়, নফযনভরতন। নৃততযয
ছতন্দ ভস্ত নফযীততয ভতধয ফ ফযফধান ঘুতচ মায়, এক५ ূতত্র তাযা ফা०ধা তি। তায প্রকৃষ্ট উদাযণ নফনচত্র মযাতয়য এ५
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ভভ নচতত্ত নননত নৃততয সক সম নাতচ
তাতা শথথথ, তাতা শথথথ, তাতা শথথথ।
তানয তঙ্গ কী ভৃদতঙ্গ দা ফাতজ
তাতা শথথথ, তাতা শথথথ, তাতা শথথথ॥
ানকান্না ীযাান্না সদাতর বাতর,
কা०ত ছতন্দ বাতরাভন্দ তাতর তাতর,
নাতচ জন্ম নাতচ ভৃতুয াতছ াতছ,
তাতা শথথথ, তাতা শথথথ, তাতা শথথথ।
কী ४নন্দ, কী ४নন্দ, কী ४নন্দ,
নদফাযানত্র নাতচ ভুনক্ত, নাতচ ফন্ধ—
স তযতঙ্গ ছুনট যতঙ্গ াতছ াতছ
তাতা শথথথ, তাতা শথথথ, তাতা শথথথ॥৫
এ५ গাতন ४ভযা সদনখ্ এক५ নৃতযছতন্দ ধযা তয জন্ম-ভৃতুয, ানকান্না, বাতরাভন্দ, ফন্ধন-ভুনক্ত। স५ ধাযা ३নুাতয
ীততয এ५ গাতন ४ভযা সদনখ্ নৃতযরীরা দু५ নচযথফযী ४ভরকীফৃয ४য নতভর ফাতাতক নভনরতয় নদতয়তছ।
४স্থায়ী জুতি সম প্রাণচােরয সদখ্া মায় তায ধাযাফানকতা ३ন্তযায প্রথভ কনরয প্রথভাধয মযন্ত ३যুণ্ণ থাতক। ‚ঝনযতয়‛
সদওয়ায য ४ত ‚উনিতয়‛ সদওয়ায ারা” উদ্দাভ গনতভয়তা ३ধ ঊধয ফযত্র জুতি নফস্তায রাব কতয। ४স্থায়ীয প্রথভ
কনরতত নছর ‚নাচন‛; ३ন্তযায প্রথভ কনরতত প্রায় প্রনতভ ३ফস্থাতন ४ত ‚ভাতন‛। নৃতযগনত তীব্রতয তয় ওতঠ। নকন্তু তায
নঠক য५ একটা করুণ ুয সফতজ ওতঠ। ४তরাচয কনরনটয নিতীয়াতধযয শুরুতত५ একনট স্পষ্ট সননতফাচক ३নুলঙ্গফাী নফতলণ
‚কাঙার‛। ধ্বননগত স্ততয এ५ কনরয দু५ ३ধযা१তয নভরনট রযণীয়” এত / সতল। ‘’ ধ্বননয ( নতননট নবন্ন ফযেনফণয
তরও উচ্চাযণগতবাতফ একনট५ ধ্বনন) ুনযাফৃনত্তয ভধয নদতয় ভূতয তয় ওতঠ ফাযাতনায াাকাযবযা দীঘযো। ভতন তি
মায় ३ফযফনত ূতফয উদ্ধৃত ীততয গাতনয এ५ কনরনট
४ভরনক“ডার াজর কাঙার, খ্নতয় নদর ল্লফজার
নকন্তু ४ভাতদয ४তরাচয গাতন সদনখ্ ४ভরকীফৃতযয এ५ দানযতযযয ভধয নদতয়५ প্রকানত য় তায ূণযথফবফ। নয়নানবযাভ
ত্রযানজয নফদাতয়য য५ প্রকানত য় তায পরবাযনত সৌন্দময। ফনযঙ্গ সৌন্দময ঘুতচ নগতয় উতন্মানচত য় তায ३ন্ততযয
সৌন্দময, ३ন্ততযয ূণযতা। এখ্াতন ‚নটীয ূজা‛ নাটতকয সল দৃযনট ভতন তি মায়। শ্রীভতী ুন্দয তয়নছর, ূণয তয়নছর
মখ্ন স নৃততযয তাতর তাতর একনট একনট কতয ४বযণ, তাযয যাজতফ ४ফজযনায স্তুত ননতয কতয ३ফততল নবযুণীয
চীযফাত ४ত্মপ্রকা কতযনছর। শ্রীভতীয এ५ ূণযতা নকন্তু প্রতীকী। ३নযনদতক ননষ্পত্র পরবাযাফনত ४ভরকীফৃতযয সাবা
একনট ५নন্দ্রয়গ্রাী ফাস্তফ।
এ५ গাতন ४ভযা সদনখ্ ীততয নযক্ততা ও ূণযতায মুগররূ। ীততয ३নযফ গাতন সদখ্া মায় শুধু५ ীততয ূণয তা ३থফা
শুধু५ তায ূনযতায ফাণীরূায়ণ। এ५ মযাতয়য ফাযনট গাতনয ভতধয দুনটতত সদনখ্ ীততয ূণযতায রূ” ‚এর সম ীততয
সফরা‛ (প্রকৃনত/১৭৮) এফ१ ‚সৌল সতাতদয ডাক নদতয়তছ‛ (প্রকৃনত/১৭৯)। উতল্লখ্য ীততয ূণযতায রূনট সদখ্া মায় শুধু
বযাতযততয প্রাচুতময। ীততয গাতন সকাথাও ীততয পুতরয ভাতযা সদখ্া মায় না। ফনফীনথকায়, কুভু কানতন, তায ४নফবযাফ
ননদযয় ফযস্বাাযীয ভত। সপ্রভ মযাতয়য এ५ গাননটততও (তপ্রভ / ২৮৮) ীততয উনস্থনত পুর-ঝযাতনায ঋতুরূত :
এর ४ভায ক্লান্ত াতত পুর-ঝযাতনা ীততয যাতত
কুতনরকায় ভন্থয সকান্ সভৌন ভীযতণ।৬
ীততয নযক্ত ४নকেন রূনট সদখ্া মায় াতনট গাতন : ‚ নউনর-সপাটা পুতযার‛(প্রকৃনত/১৭৭), ‚ছাড়্ সগা সতাযা ছাড়্
সগা‛ (প্রকৃনত/১৮০), ‚‚४ভযা নূতন প্রাতণয চয‛ (প্রকৃনত/১৮১), ‚এনক ভায়া‛ (প্রকৃনত/১৮৩), ‚সভাযা বাঙফ তা‛
(প্রকৃনত/১৮৪) ‚ীততয ফতন সকান্ স কনঠন ४তফ ফতর‛ (প্রকৃনত/১৮৫), ‚স ন্নযাী‛ (প্রকৃনত/১৮৭)। ফানক দুনট গানতক
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ূতফযাক্ত সকান সশ্রনণয५ ३ন্তবুযক্ত কযা মায় না। ‚४য না५ সয সদনয‛ (প্রকৃনত/১৮২) গাতন ३নবফযক্ত উচ্ছরতায ३নুবূনত
ফনকছুতক ছানতয় সগতছ। শননগযক নচত্রকল্প সমটুকু নচনত্রত তায নবনত্ততত এ५ গাতনয সশ্রনণনফনযা ম্ভফ নয়। ३নত१নযপ্ত
‚নতভা, নতভা‛ (প্রকৃনত/১৮৬) গাননটতত শননগযক রূকল্প ম্পূণয ३নুনস্থত। ীততয নযক্ত ফা ূণয সকান রূ५ দৃনষ্টতগাচয য়
না; এ५ গাননট ীততয ‚ননদযয়‛, ‚ননভযভ‛ রূনট নঘতয কনফৃতদতয় োনযত ३নুবূনতয প্রকা। ীত উমযাতয়য গানগুনরয
াভনগ্রক মযাতরাচনায য ४ভযা এ५ নদ্ধান্ত ४তত ানয সম ূনযতা ও ূণযতায াফস্থান ४তছ শুধুভাত্র ४ভাতদয
४তরাচয গাননটতত५।
উতযাক্ত ফক্ততফযয ূত্র ধতয এ५ গাতন এফ१ াভনগ্রকবাতফ যফীন্দ্রঙ্গীতত ४ভরকীফৃতযয বূনভকায ম্বতন্ধ একনট
१তমাজন কযা সমতত াতয। উনিনদনফজ্ঞানী সদফীপ্রাদ ভুতখ্াাধযায় প্রদত্ত যফীন্দ্রঙ্গীতত উনিদ ও পুতরয ফযফায १িান্ত
তথয সথতক জানা মায় গীতনফতাতন ४ভরকীয ফযফায চাযফায।৭ প্রতয়াগ१খ্যা মত াভানয५ সাক না সকন, এ५ গাতন এয
প্রতয়াগথফনষ্টয গাননটতক যফীন্দ্রঙ্গীততয ভতধয একনট স্বতন্ত্র স্থান নদতয়তছ। এ५ গাতন সদখ্া মায় ীততয রীরা ম্পূণযবাতফ
४ভরকীফৃযতক সকন্দ্র কতয” গাতন ४য ীততয ফা ३নয সকান শননগযক রূকল্প সন५। ४স্থায়ী ও ३ন্তযাতত, ४টকনরনফনষ্ট
গাতনয ভতধয চাযনট কনরতত, ३থযাৎ গাতনয ३ধযা१ জুতি५ ४তছ এ५ ফৃয। ४য সকাথাও” ীততয ফা ३নয ४য সম সকান
গাতন” ४ভযা সকান উনিদতক গাতনয এতখ্ানন স্থান ३নধকায কতয থাকতত সদনখ্ না। এ५ ফৃযনটতক ননফযাচন কযা তয়তছ
ীততয শিতত্তায নচত্রায়তণয জনয।
३ন্তযায কথাফস্তুয তঙ্গ এয গঠনতকৌরনটও রযণীয়। এ५ ३१ত ४ভরকীফৃতযয ূনযতায রূ নচনত্রতত কযতত একনট
দথযক ফাকয ফযফৃতত তয়তছ : উনিতয় সদফায ভাতন এত কাঙার তাতয কযর সতল। যান্ততয নঞথযক ফাতকযয ভধয
নদতয় তায ূণযতায রূনট ३নবফযক্ত তয়তছ : তখ্ন তাায পতরয ফাায য५র না ४য ३ন্তযাতর। সম নৃততযয ছতন্দ দু५
নচযত্রু ীত ४য ४ভরকীগাতছয ভতধয ভস্ত দূযে ঘুতচ মায়, স५ ছতন্দ५ সমন ‘সননত’ ४য ‘५নত’য ভতধযও ফ ফযফধান
३ফরুপ্ত তয় মায়।
সম ফ গাতন প্রনতনফনম্বত ীততয ফযনযক্ততায রূ তায ভতধয ३তনক সযতত্র ४ভযা সদনখ্ এ५ ূনযতায ভতধয নযূণযতায
३নুন্ধাতনয প্রয়া। ‚এনক ভায়া‛ (প্রকৃনত /১৮৩) গাতন ীত ফযাযায ছদ্মতফী যাজানধযাজ; এ५ নীয কানঠতনযয
४িাতর ४ত্মতগান কতয থাতক ‚যতয কাণ্ডাযী’’। ‚४ভযা নূতন প্রাতণয চয‛ (প্রকৃনত /১৮৭) গাতনও ীততয জযাজীণয
রূ তায ছরনা ভাত্র। নূতন প্রাতণয চযতদয সাল্লা সঘালণা :
সতাভায কর বূলণ ঢাকা ४তছ, না५ সম ३তগাচয া া।।৮
দুনট গাতন ফযতযাগী ন্নযাীরূী ীততক নফীন ফতন নফবূনলত কযায ফানা প্রকা সতয়তছ। ‚সভাযা বাঙফ তা‛
(প্রকৃনত /১৮৪) গাননটতত তস্বী ীততয ততাবঙ্গ কতয ফরূফক
য নফফতে তাতক নিত কযতত কতর কৃতঙ্কল্প। ‚স
ন্নযাী‛ (প্রকৃনত /১৮৭) গাতন ীততয প্রন্নতা মাচ্ঞা কযা তচ্ছ; তাতক নভননত কযা তচ্ছ কতঠায, রুয রূ १যণ কতয
নফফাাতজ ३ফতীণয তত।
এ५ ভস্ত গাতন ীততয ূনযতা কনফয দৃনষ্টতত ফনযাফযণ ভাত্র। ীত ছদ্মতফী ফন্ত; ীততয ননষ্প্রাণ রুযতায ভতধয
४তছ ३নাগত ফতন্তয ३নুভ রূনফস্তাতযয স্বপ্ন। ীততয স५ সগান শফবফ উিানত কনফয ३তীনন্দ্রয় দৃনষ্টতচতনায়। নকন্তু
४ভাতদয ४তরাচয গাতন ४ভরকীফৃতযয রূথফনচত্রয ম্পূণযবাতফ५ ५নন্দ্রয়তচতনায় নফধৃত একনট দৃয” মা কনফকল্পনায ননভযাণ
নয়” প্রকৃনতয ননয়তভ५ মা ঘতট । ४স্থায়ী ও ३ন্তযা ३१ত ३নাগততয সকান ফাণী সন५, কনফয দৃনষ্ট ফতযভান ফাস্ততফ ননফদ্ধ।
াতা-ঝযায ভতধয নূতন াতায ४নফবযাতফয ४োফাণী সন५, শুধু সৌন্দমযোতযয জনয५ এ५ দৃতযয ३ফতাযণা। ীত এ५
গাতন নফফতন্তয ३গ্রদূতরূত ফনন্দত য় নন; স যতয়তছ তায ४ন ३নধকাতয। কনফয দৃনষ্ট এখ্াতন ५নন্দ্রয়তচতনায ীভানা
३নতিভ কতয নন।
স५ ३নতিভতণয প্রয়া শুরু য় োযী সথতক। ীততয ূনযতা এফ१ ূণযতা মায ३ন্তনফীন রীরায নফনচত্র ३নবফযনক্ত
োযীতত সদনখ্ স५ রীরাভতয়য ন্ধাতন ননযত কনফ। তায५ প্রতীযাতত কর সফরা ३নতিান্ত তয় মায়— এ५ প্রতীযা
ীততয ূনযতায ভুূততয ফতন্তয জনয স५ নচযাচনযত প্রতীযা নয়।
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३ন্তযা মযন্ত ४তছ শুধু५ ীততয দৃয, যষ্টা থাতকন ३ন্তযাতর। গাতনয যফতযী ३१ত যষ্টায উনস্থনত ३নুবফ কযা মায়”
োযীতত নিয়াতদয (‚য५নু ফত‛) এফ१ ४তবাতগ ফযনাতভয (‚४ভায‛) ভধয নদতয়।
োযীতত কনফয সকান নিয় বূনভকা সন५, নতনন শুধু ‚ফত‛ থাতকন। ‚নাচন‛ ‚উনিতয় সদওয়ায‛ ‚ঝনযতয় নদর‛
‚ভাতন‛” এ५ ভস্ত গনততদযাতক নফতলয এফ१ নিয়ায য ४ত নস্থনততদযাতক নিয়া ‚য५নু ফত‛। উদ্দাভ নৃতযচেরতায
য ४ত নননফি ধযানতন্ময়তা।
োযীয তঙ্গ গাতনয ফানক নতন তুতকয গঠনগত একটা াথযকয সচাতখ্ তি। ३নয নতননট সযতত্র প্রনতনট কনর এক একনট
ম্পূণয ফাকয। শুধুভাত্র োযীতত५ একনট ফাকয দুনট কনরতত নফস্তৃত। ফাতকযয এ५ দীঘযতয ४য়তনতক প্রতীযায শদতঘযযয
প্রনতপরন ফতর ফযাখ্যা কযা সমতত াতয।
োযীতত ३নুনস্থনতয য ४তবাতগ ४ফায ‚ীততয‛ প্রতযাফতযন। ४তবাতগয তঙ্গ ४স্থায়ী ३१তয প্রনতাভয রযণীয়।
४স্থায়ীয শুরুতত (ফা গাতনয শুরুতত) নছর ‚ীত‛; ४তবাতগয শুরুতত ३থযাৎ গাতনয সতলয শুরুততও ‚ীত‛; উবয়তযতত্র५
ম্বন্ধতদয রূনট াওয়া মায় : ীততয। ३ন্তযা ও োযীতত ३নুনস্থনতয য ४স্থায়ীয ভত ४তবাতগ ४ফায নিরুক্ত তব্দয
ফযফায ঘতট : তাতর তাতর / ডাতর ডাতর; সথতক সথতক / সডতক সডতক। াথযকয এ५ সম ४স্থায়ীতত নিরুক্ত তব্দয ३ফস্থান
দু५ কনরয সতল; ४তবাতগ এতদয ३ফস্থান এক५ কনরয দু५ ३ধযা१তয সতল। উবয় তুতকয প্রথভ কনরয সতল ३ফনস্থত
নিরুক্ত তব্দয নঠক ४তগ ননতদযাত্মক নফতলণ : এ५ / ও५।
এ५ গঠনগত প্রনতাতভযয ४তরাতক এফায ४তবাগ ३१তয তাৎময নফতেলণ কযা মাক। বাফননভগ্নতায ভুূততযয য
ীততয ুনযানফবযাফ ঘতট” নকন্তু ীত তখ্ন দূতযয। এ५ ফযফধাতনয প্রনতপরন ४স্থায়ীতত শনকটযতদযাতক ননতদযক নফতলণ
‚এ५‛য প্রনতভ ३ফস্থাতন ४তবাতগ দূযেফযেক ‚ও५‛য প্রতয়াতগ। ীততয ३ফস্থান ५নন্দ্রয়তচতনাফরয় সথতক দূতয।
স५তঙ্গ ভানকা নিয়া ‚মায়‛ স५ দূযতেয িভফধযভনতায তঙ্কত সদয়। ४স্থায়ী ও ३ন্তযা জুতি ীততয াওয়ায নাচন
যয সম নচত্রকল্প যচনা কতয তা ५নন্দ্রয়তচতনায় নফধৃত তয। তাযয ীততয দৃযকল্প নভনরতয় মায়, ীততয চনকত স্পয
সভতর। ‚ীততয াওয়ায নাচন‛এয প্রনতভ ३ফস্থাতন ४ত ‚ীততয য‛” ফরা চতর ‚ীততয াওয়ায য‛। এ५
ীততয য শুধুভাত্র ५নন্দ্রয়জ ३নুবূনত নয়। এ५ স্পতযয ভতধয নননত ४তছ সকান ফাতযা”५নন্দ্রয়তচতনায় মা ३ধযা। এ५
যীযী ३নুবূনত সগৌণ, প্রধান তায ३ন্তননযনত গবীয ফাতযা। ‚সথতক সথতক‛ ‚সডতক সডতক‛” নিরুক্ত তব্দয এ५ ুনযাফৃনত্ত
দূযায়ভান ীততয স५ ४হ্বানতক দীঘযানয়ত কতয। এ५ নিরুক্ত ব্দগুতচ্ছয ধ্বননগত চনযত্রনটও তাৎময। ४স্থায়ীয দু५ কনরতত
३ন্তযনভর নছর ‚তাতর তাতর‛ / ‚ডাতর ডাতর‛ ব্দগুতচ্ছ ३থযাৎ স্বযফতণযয প্রতয়াতগয ছনফটা নছর এ५যকভ :
४“এ-४“এ-४“এ-४“এ
‘४’ ‘এ’ “ এ५ দু५ স্বযফতণযয মযায়নুিনভক প্রতয়াতগয ভধয নদতয় একটা উত্থান ততনয রূ পুতট ওতঠ” মাতক নৃতযীর
চযণাততয রূায়ণ ফতর ফযাখ্যা কযা সমতত াতয। ३নযনদতক ४তবাতগয দু५ কনরয ভতধয ३ন্তযনভর না থাকতরও প্রথভ
কনরয দু५ ३ধযা१তয ভতধয নভর সদখ্া মায় : সথতক সথতক / সডতক সডতক। এখ্াতন এক५ স্বযধ্বননয সৌন२তৌননক প্রতয়াগ
ঘতটতছ । এ५ নভতরয ছনফনট তফ এ५ যকভ
এ -এ- এ- এ- এ- এ- এ “এ
‘এ’ ধ্বননয এ५ ুনযাফৃনত্তয ভধয নদতয় স५ বালাীন নীযফ ४হ্বান সমন এক দূযাগত কন্ঠস্বতযয রূ নযগ্র কতয।
োযীয সল কনরয য ४ফায ४তবাতগয সল কনরতত কনফয উনস্থনত। এখ্াতনও কনফয এক५ বূনভকা” নতনন
প্রতীযাযত। োযীয ভত ४তবাতগয সতলও ४ত কারফাচক ব্দ : সফরা / কাতর। নকন্তু প্রথভ সযতত্র কারফাচক তব্দয
४তগ ফযানপ্ততদযাতক নফতলণ : কর। ३নযনদতক নিতীয় সযতত্র কারফাচক তব্দয ४তগ ४ত নতননট প্রশ্নতফাধক ব্দ : কতফ,
কখ্ন, সকান। সম প্রতীযায ূচনা তয়তছ োযী সথতক, ४তবাতগ তায ३ফান ঘতট না” স५ প্রতীযা শুধু५ দীঘযানয়ত য়।
নকন্তু ীততয ফাতা স५ প্রতীযায ३ফাতনয থ ফতর নদতয়তছ। ‚মায় ফুনঝ ও५ সডতক সডতক‛” এ५ ডাক ‚ফ সখ্ায়াফায‛
ডাক। সম ীততয াওয়া ४ভরকীফৃযতক নন२স্ব কতয তায १গুপ্ত সৌন্দময উতন্মানচত কতয, স५ ফাতযা স কনফপ্রাতন ফাযফায
ফন কতয ४তন। ফ াযাতনায ভতধয५ যতয়তছ তফযাচ্চ প্রানপ্ত। কনফ স५ শুবভুূততযয প্রতীযায় থাতকন মখ্ন ४ভরকীফৃতযয
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ভত ভস্ত ফনযাফযণ ঘুনচতয় নদতত াযতফন। গাতনয ভগ্র প্রথভাধয জুতি থাকায য যফতযী ३१ত ४ভরকীফৃয ম্পূণযবাতফ
দৃনষ্টয ३ন্তযাতর চতর মায়। নকন্তু সল কনরতত না ফরা ফাণীয ফযেনাটুকু ३নুধাফন কযা মায়। কনফ স५ ३দৃয ४ভরকীফৃতযয
তঙ্গ ননতজতক একাত্ম কতয সনন।
এফায ীততয গাতনয ভতধয ४ভাতদয ४তরাচয গাননটয স্থান ননণযয় কযা মাক। ীততয ३নযানয গাতন ३নধকা१ সযতত্র५
४ভযা সদনখ্ কনফয বাফনা ীতঋতুতক সকন্দ্র কতয५ ४ফনতযত তয়তছ, ীততয স্বরূ উতন্মাচতনয প্রয়া যতয়তছ। ४ভাতদয
४তরাচয গাননট ফাতদ ফানক এগাযনট গাতনয ভতধয ४টনট গাতন ীততয উয ফযনক্তরূাতযা (personification) কযা
তয়তছ। ীততয গাতনয সশ্রনণনফনযা কযতত নগতয় ४ভযা ५নতূতফয উতল্লখ্ কতযনছ প্রকৃনত মযাতয়য ১৮৩ ন१ গাতন ীত
ছদ্মতফী ভাযাজা, ১৮৪ ন१ এফ१ ১৮৭ ন१ গাতন স তস্বী। ১৮০ ন१ গাতন ীত াগযাতযয মাত্রী, ১৮১ ন१ গাতন স
ছদ্মতফী রাতক। সম দুনট গাতন ীততয ূণযতা প্রকা সতয়তছ তায ভতধয ১৭৯ ন१ গাতন এ५ ফযনক্তরূাতযা ঘতটতছ; সৌল
সখ্াতন ४ফান জানাতচ্ছ। সম দুনট গাতন ীততয নযক্ততা ফা ূনযতায ুস্পষ্ট প্রকা ঘতট নন তায ভতধয ১৮৬ ন१ গাতন ীততক
ফন্ধু ফতর তম্বাধন কতয তায ননভযভ রুযরূতক প্রণাভ জানাতনা তয়তছ। ३নয গাননটতত ३থযাৎ ১৮২ ন१ গাতন ীততয বূনভকা
३ন্তযঙ্গ সখ্রায াথীয।
४ভাতদয ४তরাচয গাননট ফাতদ ४য শুধু নতননট গাতন५ ীততয উয ফযনক্তরূাতযা কযা য় নন। সদখ্া মাক এ५ফ
গাতন ীত কনফয বাফনাজগতত নক স্থান ३নধকায কতয ४তছ। ১৭৭ ন१ গাতন ীত শুধু५ টবূনভ; গাতনয শুরুতত নউনর-ঝযা
ফতনয চনকত ४বা। ীততয ফতন সম ४গন্তুতকয ४নফবযাফ ঘটতছ স १য়াতীতবাতফ সপ্রভাস্পদ ३থফা সপ্রভাস্পদা; তায५
ফযতণয প্রস্তুনত ভস্ত গান জুতি।
নউনর-সপাটা পুতযার সম५ পুতযার ীততয ফতন
এতর সম—
४ভায ীততয ফতন এতর সম স५ ূনযযতণ॥
তা५ সগাতন ানজতয় ডারা দুতখ্য ুতয ফযণভারা
গা०নথ ভতন ভতন ূনযযতণ॥
নদতনয সকারাতর
ঢাকা স সম য५তফ ৃতদয়ততর—
४ভায ফযণভারা য५তফ ৃতদয়ততর॥
যাততয তাযা উঠতফ মতফ ুতযয ভারা ফদর তফ
তখ্ন সতাভায তন ভতন ভতন॥ ৯
এ५ গাননট সপ্রভমযাতয়য ३ন্তবুযক্ত তত াযত।
४ভাতদয ४তরাচয গাতনয তঙ্গ ১৭৮ ন१ গাতনয নকছুটা াদৃয দৃনষ্টতগাচয য়। সতলাক্ত গাননটযও নযভানপ্ত ঘতট
প্রতীযায়।
ফানতয কাতজয ারা ५তফ াযা
४কাত উনঠতফ মতফ ন্ধযাতাযা—
४ন ४ন াতত সতত সযতখ্া ४নঙনাতত
সম ানথ ४নতফ যাতত তাানয ততয॥১০
নকন্তু ४ভাতদয ४তরাচয গাতনয ভত এ५ গাতন প্রতীনযত ३জানা াথীয তঙ্গ ীততয রূকতল্পয সকান সমাগূত্র সন५।
এ५ গাতন ३ফয ীততয রূকল্প শুধু বযা ভাঠ; গাতনয প্রথভাধয জুতি ४তছ শুধু५ কভযফযস্ততা।
শুধুভাত্র ১৮৫ ন१ গাতন५ সদনখ্ ४ভাতদয ४তরাচয গাতনয ভত এক ३দৃয ३নস্ততেয ३নুন্ধান :
াজ-খ্াফায ায় এ५ রীরা কায ३ট্টতযাতর ।১১
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ননগযজগততয ३ন্তযারনস্থত এক ३রূ ত্তায জনয ३ন্তীন, ३ধীয প্রতীযা।
উতল্লখ্েী
১) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খ্ণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফেবাযতী গ্রন্থননফবাগ, ২০১৩, ৃ ৪৯৫ - ৪৯৬
২) ততদফ, ৃ ৪৯৯
৩) ততদফ, ৃ ৪৯৯
৪) ততদফ, ৃ ৩৩৯
৫) ততদফ, ৃ ৫৪৫-৫৪৬
৬) ততদফ, ৃ ৩৮৬
৭) ভুতখ্াাধযায়, সদফীপ্রাদ : যফীন্দ্রঙ্গীতত উনিদ ও পুর, কনরকাতা, ফাউরভন প্রকান, ১৯৯৯, ৃ ৮
৮) ঠাকুয, যফীন্দ্রনাথ : ३খ্ণ্ড গীতনফতান, কনরকাতা, নফেবাযতী গ্রন্থননফবাগ, ২০১৩, ৃ ৪৯৭
৯) ততদফ, ৃ ৪৯৬
১০) ততদফ, ৃ ৪৯৬
১১) ততদফ, ৃ ৪৯৯
ায়ক গ্রন্থেী
চিফতযী, প্রপুল্লকুভায : যফীন্দ্রঙ্গীত-ফীযা : কথা ও ুয,করকাতা, নজজ্ঞাা,১৯৮৩
দা, যুনদযাভ
: নচত্রগীতভয়ী যফীন্দ্রফাণী, করকাতা, গ্রন্থননরয়, ১৩৭৩ ফঙ্গাব্দ
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