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ভধুয ততোভোয তল তম নো োআ : ন্তযঙ্গ োঠ 

ড. তগৌতভ কভুোয নোগ 

যমোগী ধযোক (পযোী) এফং প্রধোন, বফযদী বোলো বফবোগ, ফধধভোন বফশ্ববফদযোরয়, ফধধভোন, বিভফঙ্গ, বোযত  

Abstract 

The object of study of the present paper is a well-known song of Tagore: modhur tomar sesh je na 

pai.  It should be noted that this study is confined only to the poetical framework of the song; the 

musical aspect is excluded. We have attempted to bring out the hidden message by reading between 

the lines and carrying out an in depth analysis of the salient linguistic features of the song at 

various levels: lexical, morpho-syntactic, semantic, and phonetic. Our objective is to demonstrate 

that the song is built on the underlying theme of union of finite with infinite — a major theme in the 

universe of Tagorean thought. 
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     এআ বনফন্বট একবট ুবযবিত যফীন্নঙ্গীযতয ন্তযঙ্গ  ববন্নতয োঠ : ভধুয ততোভোয তল তম নো োআ(ূজো / ৬০৪)।  

গোযনয োঙ্গীবতক রূবট নয়, অভোযদয অযরোিয এআ গোযনয কোফযরূবট। গোযনয ন্তবনধবত ফোতধোবট নুধোফন কযোয জনয 

অভযো এয কোফয-ফয়যফয বফববন্ন গঠক উোদোযনয বফযেলণ কযফ । অভযো গোনবট োঠ কযফ বফববন্ন স্তযয : ব্দিয়ন, 

দভূযয োযস্পবযক ন্বয়, ফোকয  কবরয বফনযো, ধ্ববনগত বফবষ্ট্য। 
 

                              ভধুয, ততোভোয তল তম নো োআ, প্রয র তল” 

                  বুফন জুযে যআর তরযগ অনন্দ অযফ।। 

                             বদনোযন্তয এআ এক তকোণোযত   ন্যোযভযেয তল তোনোযত 

                                   ভন তম অভোয গুঞ্জবযযে তকোথোয় বনরুযে।  

                  ভ োয়ন্তযনয ক্লোন্ত পুযরয গন্ োয়োয ’ যয   

                          ঙ্গবফীন অবরঙ্গযন কর ঙ্গ বযয 

                              এআ তগোধূবরয ধূবযভোয়  যোভর ধযোয ীভোয় ীভোয় 

                                    শুবন ফযন ফনোন্তযয ীভ গোযনয তয ।। 
১ 
  

             

     এআ গোনযিনো ম্বযন্ প্রোপ্ত তথয বদযয় অভযো এআ বনফযন্য ূত্রোত কযবে। বনভধরকুভোযী ভরোনবফযয যিনোয় ১৯২৬ 

োযর যফীন্ননোযথয আউযযো ভ্রভণকোযর বফববন্ন যয বফববন্ন গোনযিনোয বফফযণ োয়ো মোয়। অভোযদয অযরোিয গোনবট 

ম্বযন্ বতবন বরযেযেন
২
 :  

 

               সু্টটগোযটধয কথো ভযন যে। ২১ত তযেম্বয বফযকর তফরো এক জোভধোন বযফোযযয ফোেী কবফ 

               অভবিত যয় বগযয়বেযরন। অভযো যঙ্গ বেরোভ। বফযকর তফরো তোাঁযদয ফোেীয েোযদ বনযয় তগযরন 

               তেোন তথযক তগোটো যটোআ তিোে েযফ ফযর। কবফয োদো ভোথোয় ূমধোযস্তয রোর যং তমন  

               অবফয ভোবেযয় বদযয়যে। অকোযয তআ ূফধ যযেয তেরো অজ বুবরবন। তআবদন তোযটযর 

               বপযয কবফ বরযেবেযরন:  

2395-3942 (Online) 

2454-1621 (Print) 
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     তদেো  মোযে নযোনয যনক গোযনয ভত এআ গোনযিনোয তনযথয তকোন ‘‘কোববন’’ তনআ, এভন বকেু তনআ মোযক তআ  যথধ 

‚েটনো‛ ফযর বববত কযো িযর। প্রোপ্ত তযথয শুধুভোত্র তআ ভুূযতধয োবযোবশ্বধক বযভণ্ডযরয উযেে োয়ো মোয়। জোনো 

মোযে এআ গোন যবিত যয়বের এক যভ যভণীয় ন্যোয টবূবভযত। এআ বনফযন্ অভযো তদেফ তৎকোরীন ফোস্তফ বনবগধক 

টবূবভয যঙ্গ গোযন বিত্রোবয়ত অফযয তকোন তমোগূত্র েুাঁযজ োয়ো মোয় বকনো। এেোেো রক্ষণীয় গোযনয প্রোথবভক রূবটযত 

বকেু ংযোধন কযো যয়যে। একবট বযফতধন কবরয বফনযোয। অটকবরবফবষ্ট্ এআ গোযনয ংেযো প্রথযভ বের দ। ন্তযো  

অযবোযগয কবরয ংেযো বের বতন বকন্তু যয উবয় তক্ষযত্রআ প্রথভ দুবট কবরযক একবট কবরযত ন্তবুধক্ত কযয কবরয ংেযো 

বতন তথযক দুআযয় নোবভযয় অনো য়। অয একবট বযফতধন ব্দিয়যনয তক্ষযত্র। গোযনয শুরুযত ‚বোযরোরোগোয‛ স্থোযন ‚ভধুয 

ততোভোয‛ ব্দফন্বট ফযফোয কযো যয়যে   এযয ্োযীয বিতীয় কবরযত ‚তদ‛য  বযফযতধ ‚ঙ্গ"য  প্রযয়োগ কযো যয়যে। 

এআ ংযোধন গোযনয কোফযরূ োঠযক বকবোযফ প্রবোবফত কযযযে অভযো তআ প্রযঙ্গ অফ।       
    

     এআ গোযনয একবট রক্ষণীয় বফবষ্ট্য এয ফৃত্তয ংয ‚ন্যো‛ ফো তোয ভোথধক যব্দয ফযফোয । গোযনয িোযবট তুযকয 

ভযধয বতনবটযত থধোৎ গোযনয বতন িতুথধোংয তদেো মোয় প্রথভ কবরযত এভন যব্দয উবস্থবত। ন্তযো, ্োযী  অযবোযগয 

প্রথভ কবরয শুরুযত মথোক্রযভ ‚বদনোযন্তয‛ ‚ োয়ন্তযনয‛  ‚তগোধূবরয‛   ন্তযোযত শুধু  প্রথভ কবরয শুরুযতআ নয়, কবরয 

বিতীয়োযধধয শুরুযত ন্যোয উবস্থবত (‚ন্যোযভযেয‛)। এআ তৌনঃযৌবনক প্রযয়োগ এআ গোনবটযক ভধভধী গোনগুবরয ভযধয 

একবট স্বতি স্থোন বদযয়যে। ন্যো ফো ভোথধক ব্দ ফযফহৃত যয়যে এভন যফীন্নঙ্গীযতয ংেযো এক একোন্ন।  অভযো তআফ 

গোন তফযে বনযয়বে তমেোযন ফযফহৃত যয়যে অভোযদয অযরোিয গোযন প্রমুক্ত ূযফধোক্ত িোযবট যব্দয একবট থফো তোযদয  দুবট 

প্রবতযব্দয একবট। ‚বদনোন্ত‛ ‚ন্যো‛  ‚োয়ন্তন‛ ‚তগোধূবর‛ ‚োাঁঝ‛ ‚প্রযদোল‛ ” এআ ব্দগুবরয ভযধয ন্তত একবট ফযফহৃত 

যয়যে এভন গোযনয ংেযো  (অভোযদয অযরোিয গোনবটযক ফোদ বদযয়) অভযো বিত্রকোযয উস্থোন কযবে :   
 

ফযফহৃত ব্দ গোযনয ংেযো 

বদনোন্ত    ০৪ 

ন্যো   ১০৪ 

োয়ন্তন    ০০ 

তগোধূবর     ১৫ 

োাঁঝ    ৩৬ 



ভধুয ততোভোয তল তম নো োআ : ন্তযঙ্গ োঠ                                                                          তগৌতভ কুভোয নোগ 
 

Volume-I, Issue-III                                                          October 2015 3 

 
 

       ন্যোয উবস্থবতমুক্ত এক একোন্নবট গোযনয ভযধয এক ফবত্রবট গোযন ন্যো ফো তকোন ভোথধক ব্দ ফযফহৃত যয়যে শুধু 

একফোয। ফোবক উবনবট গোযনয ভযধয যতযবটযত একআ যব্দয দুফোয প্রযয়োগ েযটযে থফো দুবট ভোথধক ব্দ ফযফহৃত যয়যে 

থফো একআ যব্দয ুনযোফৃবত্ত এফং তআ যঙ্গ অয একবট ভোথধক ব্দ ফযফহৃত যয়যে। এআ বফলযয় বফস্তোবযত বফফযযণয 

প্রযয়োজন তনআ   অভোযদয অযরোিনোয যক্ষ মো ফযিযয় প্রোবঙ্গক তো র এআ তম আ যতযবট গোযনয তকোনবটযতআ দুবটয 

তফব তুযক ন্যো ফো তোয ভোথধক যব্দয উবস্থবত তনআ। তদেো মোযে অভোযদয অযরোিয গোন েোেো  বতনবট তুযক এভন 

ব্দপ্রযয়োগ েযটযে শুধু দুবট গোযন। গোনদুবট র ‚এফোয যবেযয় তগর হৃদয়গগন‛ ( ূজো / ৫৬৮)
৩
 এফং  “অভোয তগোধূবররগন 

এর ফুবঝ কোযে‛ (ূজো / ১৪১)
৪
। প্রথভ গোনবটযত বতন তুযক ‚োাঁঝ‛ যব্দয ( োাঁযঝয যযে) ফযফোয িোযফোয ;  বিতীয় গোযন 

োাঁিফোয ‚তগোধূবর‛ যব্দয (যগোধূবররগন) ফযফোয।     
 

       উবেবেত তযথযয বযপ্রবক্ষযত অভোযদয অযরোিয গোনবটয স্বোতিয মধোযরোিনো কযো মোক। অভযো উযেে কযযবে এআ 

গোযন ন্যো  তোয ভোথধক যব্দয ফযফোয বতনবট তুযক    অভযো তদেরোভ এভন দৃষ্ট্োন্ত অয ভোত্র দুবট অযে। বিতীয়ত আ 

ফযবতক্রভী গোনদুবটযত একআ যব্দয ুনযোফৃবত্ত েযটযে  শুধুভোত্র প্রথভ গোনবটযত ুনযোফৃত্ত ‚োাঁঝ‛ যব্দয যঙ্গ একফোয 

‚ন্যো‛ যব্দয ফযফোয কযো যয়যে। বকন্তু অভোযদয অযরোিয গোযন িোযবট ববন্ন ভোথধক ব্দ ফযফহৃত যয়যে। এআ বদক 

তথযক এআ গোনবট ন্যোয উবস্থবতমুক্ত গোযনয ভযধয ননয। ন্যোয এভন ফযবতক্রভী বফবিত্রযভয় উবস্থবতয ফযোেযো ভবতফত 

গোনযিনোয টবূবভ তথযক োয়ো তমযত োযয। বনভধরকুভোযী ভরোনবফযয বফফযণ নুোযয তম বফস্মযণীয় ভযনোযভ ন্যোয় 

গোনবট যবিত যয়বের, তোযআ তৌন্দমধ কবফয ভগ্নযিতনোয় তম স্বপ্নভোয়োজোর বফস্তোয কযযবের, গোযন ভবতফত তোযআ ববফযবক্ত 

ন্যোয ফোযংফোয অবফবধোযফ। 
 

       োন্য রূকযেয প্রোধোনয থোকযর এআ গোযনয রক্ষয আবন্নয়যিতনোয় প্রবতবোত োন্য প্রকৃৃ্বতয তৌন্দযমধয  ফোণীরূোয়ণ 

নয়। ভস্ত গোন জুযে কবফহৃদযয় ্োবযত ভুগ্ধ বোফোযফযয স্পধ োয়ো মোয়। স্বপ্নযভদুয তআ নুবযফয উৎ বকন্তু 

তগোধূবরযফরোয নুভ তোবো নয়। ততভন োঠ গ্রণযমোগয ত মবদ গোনবটয তকোন ংযোধন নো কযয প্রোথবভক রূবটআ 

বযফবতধত যোেো ত। তযক্ষযত্র গোযনয শুরুয ন্তীন ‚বোযরোরোগোয‛ কোযণ ফযর বিবিত কযো তমত বদনোন্তযফরোয 

রূভোধুযীযক ” ‚ন্যোযভযেয তল তোনো‛ ‚োয়ন্তযনয ক্লোন্ত পুযরয গন্‛ ‚তগোধূবরয ধূবযভো‛। বকন্তু গোযনয শুরুযত 

বযফতধযনয কোযযণ ” ‚ বোযরোরোগোয‛ বযফযতধ ‚ভধুয ততোভোয‛ ব্দফযন্য প্রযয়োযগয পযর ” এআ ফযোেযো অয প্রযমোজয 

থোযক নো। এফোয কবফয স্বপ্নোযফবফযবোয নুবূবতয উৎ এক বনঃযবলত ভোধুযীধোযো ” মোয তকন্নবফনু্দ ‚তুবভ‛। 

         শুরুযত এআ ংযোধযন গোনবট এক ববন্ন ভোত্রো রোব কযযযে। ‚ভধুয ততোভোয‛ এআ ব্দফযন্ ববফযক্ত নুবূবত যনক 

গবীয ফযঞ্জনোভৃদ্ধ” তোয োয ‚বোযরোরোগোযক‛ বনষ্প্রব ভযন য়। এেোেো এআ ব্দফযন্য তৌন্দমধ এয স্পষ্ট্তোয়, এয 

িযথধযফোধকতোয়। ‚ভধুয‛ ব্দবটয দুবট োঠ ভবতফ। প্রথভত এবট বফযলয ‚ভধু‛য ম্বন্যদয রূ যত োযয। বিতীয়ত এবট 

বফযলণ ‚ভধুয‛ যত োযয   ফধনোভ ‚তুবভ‛তক বফযবলত কযযত এয প্রযয়োগ। তআ নুোযয প্রথভ কবরয প্রথভোযধধয দুবট 

ফযোেযো ভবতফ। ‚তল তম নো োআ‛ দগুযে ববফযক্ত ন্তীনতোয নুবূবত। বফযলয ‚তল‛এয যঙ্গ ম্পৃক্ত যত োযয 

বফযলয ‚ভধু‛ থফো ফধনোভ ‚তুৃ্বভ‛। থধোৎ একবট োঠ নুোযয ‚ততোভোয ভোধুমধ‛  নন্ত   বিতীয় োঠ নুোযয  নন্ত 

ভধুভয় ‚তুবভ‛। দুবট ফযোেযোআ ভোন গ্রণযমোগয। ‚ততোভোয ভধু‛ অয ‚ভধুয তুবভ‛ তমন বযূণধ একোত্মতো রোব কযয। এআ 

অযরোিনোয় অভযো তদেফ গোযনয ফৃত্তয ংয তআ ভোধুযীভোয়োয বফস্তোযযয রূোয়ণ। এআ ফক্তযফযয অযরোযক অভযো গোযনয 

বফববন্ন তুযকয বফযেলণ কযফ। 
 

        অস্থোয়ীয ূিনো এক বফযীযতযয নুবূবত ্োযয। প্রথভ কবরয বনভধোযনয বববত্ত এক িন্ধ। ভগ্র গোনবটযত শুধুভোত্র প্রথভ 

কবরযতআ তদেো মোয় একআ কবরযত দুবট  ফোযকযয ফস্থোন। দুবট ফোযকয ” প্রথযভ নঞথধক ফোযকয, তোযয দথধক ফোযকয ”

‚তল‛ যব্দয ুনযোফৃবত্ত যল  তযলয, ীভ  ীভোয তআ িযন্ধয রূোয়ণ। কবরয বিতীয়োযধধয শুরুযত বস্থত ‚প্রয‛তক 

প্রথভোযধধ ফবণধত তআ ভধুভয় োবন্নযধযয জনয বনবদধষ্ট্ ফধরূয ফযোেযো কযো তমযত োযয। তআ ভোধুযীধোযো নন্ত ,ীভ  তোয 

বযভো কযো মোয় নো। বকন্তু কোরগত বযযবট ীভ। নযবোযফ ফরো িযর উৎোবযত তআ ভোধুযী কোযরয ীভোনো বতক্রভ 

কযয মোয়। প্রথভ কবরযত তদবে যল  তযলয, ীভ  ীভোয োফস্থোন। যফতধী কবরযত শুধুআ ীভ বফস্তোয। 

প্রযদোল    ০৪ 
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কবফহৃদযয় ্োবযত ‚অনন্দ অযফ‛ বযফযোপ্ত যয় মোয় বনবের বুফযন। অস্থোয়ীয দুআ কবরয ভযধয ূযফধোক্ত িযন্ধয অয 

একবট স্তয স্পষ্ট্ যয় যঠ” স্থোন  কোযরয িন্ধ। কোরগত বযবধবট ীভ, ীভোীন স্থোনগত বযবধবট।   

     ীভো ীযভয এআ িযন্ধয বফস্তোয গোযনয যফতধী ংযয ফৃত্তয বযয জুযে। ফোবক ংযয কথোফস্তুয বফস্তোবযত 

অযরোিনোয় মোয়োয অযগ অভযো বফববন্ন ংযয রক্ষণীয় গঠনগত বফবষ্ট্যগুবর তুযর ধযফ। এযয অভযো তদেফ এয যঙ্গ 

ংবেষ্ট্ ংযয বোফফস্তুয তকোন ম্বন্ অযে বকনো।    
 

     প্রথযভআ ন্তযো  অযবোযগয ভযধয একটো গঠনগত প্রবতোভয অভোযদয দৃবষ্ট্ অকলধণ কযয। প্রথভ োদৃয ফোযকযয ংেযো 

 কবরয বফনযোয। অস্থোয়ীযত দুবট কবরযত বতনবট ফোকয, ্োযীযত দুবট কবরযত দুবট ফোকয বকন্তু ফোবক দুআ ংয অভযো 

তদবে একবট ফোকয দুবট কবরযত বফস্তৃত। দুবট ফোকযআ  িোযবট ংয বফবক্ত ” প্রবতবট কবরযক দুবট ংয বফবক্ত কযো মোয়। 

উবয় তুযকযআ প্রথভ কবরয দুআ ধধোংযয তযল বধকযযণয উবস্থবত” ‚তকোণোযত‛  ‚তোনোযত‛ ‚ ধূবযভোয়‛ ‚ীভোয়‛। 

ফযক্ষযত্রআ বক্রয়োয অধোয বনযদধ কযো যয়যে। এআ অধোযযয ফস্থোন এফং ংেযো এক। এযয উবয় তক্ষযত্রআ বিতীয় 

কবরযত প্রথভোযধধ বক্রয়ো” োথধকয এআ তম ন্তযোয় বক্রয়োয ফস্থোন এআ ধধোংযয তযল ( ‚গুঞ্জবযযে‛), অযবোযগ শুরুযত  

( ‚শুবন‛)। উক্ত বক্রয়োদুবটয ভযধয একটো িবযত্রগত ঐকয অযে” দুবট বক্রয়োআ শ্রুবতযিতনোয যঙ্গ ম্পৃক্ত। কথোফস্তুয বদক 

তথযক তদেো মোযে এআ দুআ তুযকআ প্রথভ  কবরযত দৃবষ্ট্গ্রোয রূকযেয উবস্থবত (বদনোন্ত, ন্যোযভযেয তল তোনো/ তগোধূবরয 

ধূবযভো, যোভর ধযো) বিতীয় কবরযত শ্রুবতগ্রোয রূকযেয (গুঞ্জযণ / ীভ গোযনয তয)। অযবোযগ ফয শ্রুবতগ্রোয 

রূকযেয যঙ্গ দৃবষ্ট্গ্রোয রূকযেয োফস্থোন : ফন ফনোন্তয।   
 

     গোযনয ফোবক ংযয বফযেলণ কযযত অভযো প্রথোগতবোযফ ন্তযো, ্োযী  অযবোযগয মধোয়োনুক্রবভক োঠ নো কযয 

প্রথযভ  গঠনগতবোযফ প্রবতভ ন্তযো  অযবোযগয োঠ কযফ। অভযো তদেফ এআ দুআ ংযয ভযধয বোফগত ঐকয যযয়যে। 

তআযঙ্গ ভধযফতধী ্োযী ংবটয স্বোতিযবট স্পষ্ট্ যয় উঠযফ” তম স্বোতযিযয কোযযণ অভযো এআ অযরোিনোবট এেন স্থবগত 

তযযে যফতধী ভুূযতধ শুরু কযফ।   
 

     অভযো উযেে কযযবে অস্থোয়ীয ফৃত্তয ং জুযে অযে এক ীভ বযফযোবপ্তয নুবূবত, অযে স্থোন  ূফধফতধী কোরগত 

বযবধয বফযীতয। ন্তযোয শুরু স্থোন  কোযরয বফযীযতযয বফরুবপ্তযত, উবযয়য একোত্মকযযণ। ‚তকোণো‛ ব্দযমোযগ 

কোরযদযোতক ‚বদনোন্ত‛ স্থোনগত বযযযয স্থোন তনয়। এআ ব্দবট একআ যঙ্গ তআ বযযযয  ঙু্কবিত রূবটয যঙ্কতফোী। 

ীভোনোয যঙ্কোিযনয এআ নুবূবত ন্তযোয যফতধী দুআ ংয ববফযক্ত। প্রথভ কবরয তলোযধধ অয দৃবষ্ট্যিতনোয জগৎ, 

তোযয যফতধী কবরয প্রথভোযধধ শ্রুবতযিতনোয জগৎ। ন্যোকোয স্বণধযরেোয দৃযকেবট বফরীয়ভোন। তোযয অয এক 

সু্ফট, ভৃদু ধ্ববন” গুঞ্জযণ। দুআ তিতনোজগৎ দুবট ঙু্কবিত বযবধ। অস্থোয়ী ংযয তযল ন্তীন বযফযোবপ্তয য ন্তযো 

ংযয বতন-িতুথধোং জুযে থোযক এক যঙ্কোিনীর ীভোনোয বিত্র। তোযযআ  কস্মোৎ অফোয তআ নন্ত বযফযোপ্ত বযবধ। 

গোযনয উৎোবযত ভোধুযীয ভত ভুগ্ধহৃদযয়য বনরুযে মোত্রোযথয তকোন ন্ত তনআ। গোযনয এআ ংয যল, ীভ ফো 

ীভতোযদযোতক ভোথধক তকোন ব্দ নো থোকযর ‚তকোথোয় বনরুযে‛ ব্দফযন্য প্রযয়োযগ এআ বযয তমন অকবস্মকবোযফ 

ন্তীন বফস্তোয রোব কযয। ক্ষুদ্র  ীভো তথযক এক ভুূযতধ উত্তযণ েযট মোয় ীভ নযন্ত।  
 

     ন্তযোয ভোন্তযোরবোযফ অযবোযগ বিতীয় কবরয তলোযধধ ীযভয উবস্থবত এফং ূফধফতধী বতন ংয থধোৎ প্রথভ বতন-

িতুথধোং জুযে ীভোয ফস্থোন। তযফ ন্তযোয ভত অযবোযগ রূোবয়ত বিত্ররূবট যঙ্কোিনীর ীভোয নয়, ফযং বফযীতবোযফ 

ম্প্রোযণীর ীভোয। ন্তযোয ‚তল তোনোয‛ স্থোন তনয় ‚তগোধূবরয ধূবযভো‛   বদফো ফোযন তআ স্বণধোযরোকযযেো ক্রভ 

ক্ষীয়ভোণ, বকন্তু ধূবযভো ধীযয ধীযয ফধত্র ফযোপ্ত যত থোযক। এয যফতধী দুবট ধধোংয তদেো মোয় মুগ্মযব্দয ফযফোয : 

‚ীভোয় ীভোয়‛, ‚ফযন ফনোন্তয‛। বিতীয় তক্ষযত্র ফয ‚ফন‛ ব্দবটয  যোবয ুনযোফৃবত্ত যে নো, তযফ গোয়োয ভয় 

‚ফনোন্তযয‛ ব্দবট দুআফোয গোয়ো য়। এআ ুনযোফৃবত্তয ভধয বদযয় ভূতধ যয় যঠ স্থোনগত বযযযয বফস্তৃবত।  
 

       এআ গোযন শুধুভোত্র অযবোযগআ তদেো মোযে  ীভো  ীযভয প্রতযক্ষ উবস্থবত। অভযো তদযেবে অস্থোয়ীযত দুআযয়য 

োফস্থোযন বনযদধ কযো যয়যে ‚তল‛ যব্দয ুনযোফৃবত্তয ভোধযযভ। ন্তযোযত ীভো ফো ীভতোযদযোতক ুস্পষ্ট্ তকোন যব্দয 

প্রযয়োগ েযট বন। এআ ংযয রূকেগুবরয গবীযতয োযঠয ভোধযযভআ ীভো ীযভয প্রেন্ন ফস্থোন নুবফ কযো মোয়। 

তকফরভোত্র এআ অযবোগ ংযআ ুস্পষ্ট্ বোলোয় দুআযয়য উবস্থবত বনযদধ কযো যয়যে। গোযন প্রথভফোয ‚ীভো‛ ‚ীভ‛ 

ব্দমুগযরয প্রযয়োগ েটোযনো যয়যে।  
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       অযরোিয দুআ ংযয শ্রুবতগ্রোয রূকযেয তুরনোভূরক অযরোিনো বফযল প্রোবঙ্গক যফ। ন্তযোয় অযে গুঞ্জযণধ্ববন, 

অযবোযগ ীভ গোযনয তয। এআ দুআ ংযয ভযধয ঐকয যিনো কযয ঙ্গীত” প্রথযভ ভৃদু সু্ফট ঙ্গীতধ্ববন, তোযয 

ফধত্রফযোী এক ভোঙ্গীত। ন্তযোয় স্বপ্নোযফবফযবোয কবফয ন্তযযয ন্তস্থর তথযক উৎোবযত গুঞ্জযণধ্ববন ধোবফত য় ীভ, 

নযন্তয উযেয” এ তমন ীযভয উযেয তপ্রবযত ীভোয ঙ্গীতফোতধো। অযবোযগ তম ঙ্গীত ধ্ববনত য় ফযন ফনোন্তযয তো 

তমন ীভোয উযেয প্রতুযত্তযয তপ্রবযত ীযভয ফোণী। ন্তযোয় ীভো তথযক ীযভ উত্তযণ, অযবোযগ ীভ এয ধযো তদয় 

ীভোয়। এআ দুআ ংযয একত্র োযঠ ম্পূণধ য় ীভো ীযভয বভরযনয অেযোন। ঙ্গীত তআ ভোবভরযনয ততুফন্ যিনো 

কযয।  
 

       এফোয অভযো গঠনগতবযফ স্বতি  ্োযী ংযয অযরোিনোয় অফ। শুধু ফয়ফ গঠযনয তক্ষযত্র নয়, ভভধফস্তুয 

মধোযয় এআ ংযয স্বোতিয ধযো যে। ীভো ীযভয বভরযনয বোফফস্তুবট এআ ংযয বনভধোযণ ফযফহৃত যয়যে বকনো ফো 

যর তকভনবোযফ ফযফহৃত যয়যে তআ বফলযয় অভযো যয অযরোিনো কযফ। তোয অযগ প্রোথবভক োযঠআ গঠন  কথোফস্তুয 

স্তযয এআ ংযয তম ভস্ত স্বোতিয বযরবক্ষত য় অভযো তআ বফলযয় অযরোকোত কযফ।   
 

    গোযনয ফোবক ংযয যঙ্গ ্োযী ংযয োথধকয ন্তযবভযর।  অস্থোয়ী ংযয ন্তযবভর ‚-এ‛ ধ্ববনগুযে। ন্তযো  

অযবোগ ংয দুআ কবরয ন্তযবভর তনআ   উবয় ংযয তল কবরয তযল “‚এ‛ ধ্ববনয ুনযোফৃবত্ত। োভবগ্রকবোযফ তদেো 

মোযে গোযন  ফযঞ্জনোন্ত ফো রুদ্ধদযরয (closed syllable) ন্তযবভর । শুধুভোত্র ্োযী ংযআ তদবে স্বযোন্ত ফো ভুক্তদযরয 

(open syllable) ন্তযবভর (-‚তয‛ ধ্ববনগুযে: যয/বযয)।   
 

    কথোফস্তুয দৃবষ্ট্যকোণ তথযক বফিোয কযযর ন্তযো  অযবোযগ বফধৃত আবন্নয়যিতনোজগৎ” দৃবষ্ট্য জগৎ , শ্রুবতয জগৎ” 

্োযী ংয  বিবত্রত য় বন   দৃবষ্ট্গ্রোয  শ্রুবতগ্রোয রূকে এআ ংয নুবস্থবত। ্োযীযত উস্থোবত নয দুআ 

আবন্নয়যিতনোজগৎ” তৌযযবয জগৎ,(োন্য পুযরয ুফো), স্পযধয জগৎ (অবরঙ্গন)। এআ দুআ তিতনোজগৎ এআ ংযয 

যয দুবট কবরযত উস্থোবত। এআ দুবট কবর দুবট ৃথক ফোকয” মো এআ গোযন ্োযী ংযয বফবষ্ট্য। বকন্তু এআ ংযয 

স্বোতিয শুধু ফোকয  কবরয বফনযোয নয়, দুআ কবরয োযস্পবযক ম্বযন্। অভযো তদযেবে ন্তযো  অযবোগ একবটভোত্র ফোকয 

দুআ কবরযত বফস্তৃত। অস্থোয়ীযত দুআ কবরযত বতনবট ফোকয  দুআ কবরয ভযধয একটো অথধ তমোগূত্র েুাঁযজ োয়ো মোয়। বিতীয় 

কবরয ‚অনন্দ অযফ‛ এফং ূফধফতধী কবরয ‚ভধুয ততোভোয‛ এয ভযধয একটো কোমধকোযণম্পকধ ধযয তনয়ো তমযত োযয। 

বকন্তু এআ ্োযী ংযয দুআ কবর যস্পয ম্পৃক্ত। দুবট ফোকয দুআ ববন্ন আবন্নয়জ ববজ্ঞতোয বফফযণ  তোযদয ভযধয প্রতযক্ষ 

তকোন তমোগূত্র অোতদৃবষ্ট্যত েুাঁযজ োয়ো মোয় নো।     
 

      গবীযতয োযঠ অোত ম্পৃক্ত এআ দুআ কবরয ভযধয একটো তমোগূত্র স্থোন কযো তমযত োযয। এআ দুবট কবরযক  

আবন্নয়যিতনোয রূোন্তযযয ফোণীরূোয়ণ ফযর বোফো তমযত োযয। ুষ্পুযববত োন্যফোতো তদয ভৃদু য বদযয় মোয়। তৌযব 

তমন রূোন্তবযত য় স্পযধ। এেোযন ভযন কযো তমযত োযয ‚অভোয ভন ভোযন নো‛ গোনবটয অযবোযগয প্রথভ কবরবট: 
 

               পুযরয গন্ ফন্ুয ভযতো জেোযয় ধবযযে গযর
৫ 

 

দুবট তক্ষযত্র গন্ স্পযধয স্থোন তনয়। মো ঘ্রোণযিতনোগ্রোয তোআ স্পৃয যয় যঠ। দুআ ববন্ন আবন্নয়যিতনোয ভধযফতধী বফবোজনযযেো 

কেন ফরুপ্ত যয় মোয়। 
 

       এভন রূোন্তয শুধু আবন্নয়যিতনোয স্তযয ীভোফদ্ধ থোযক নো, তো এক বিভোবত্রক রূ রোব কযয। তম  অবরঙ্গনস্পধ ফধ ঙ্গ 

ূণধ কযয ততোযর, তআ অবরঙ্গন যীযী য নয়। যীযী স্পধ যীযী রূ বযগ্র কযয। দুআ ববন্ন যীযী তিতনোয ভত 

আবন্নয়  তীবন্নযয়য ভযধয, তদ এফং তদোতীযতয ভযধয অয তকোন ফযফধোন থোযক নো। 
 

       এফোয অভযো তদেফ নয বতন ংয এমোফৎ অযরোবিত ীভো-ীযভয বোফনো ্োযী ংয স্থোন তযয়যে বকনো। 

ন্তযোয ভত ্োযীযত তকোথো এভন বোফনো ুস্পষ্ট্ বোলোয় ফযক্ত য় বন   এেোযন তকোথো ‚ীভো‛ ‚ীভ‛ ফো ভোথধক 

তকোন ব্দ প্রমুক্ত য় বন। গবীযতয োযঠ তদেো মোয় ন্তযো ফো অযবোযগয ভত ্োযীযত গোযনয গবতথ ীভো তথযক ীযভ 

নয় ফো ীভ তথযক ীভোয় নয়। এআ গবতথ ীভো তথযক নূতনতয ীভোয়” ীভ এআ তুযক নুবস্থত। তৌযযবয স্পযধ 

রূোন্তয, তদোতীত নুবূবতয যীযী নুবূবতযত রূোন্তযযক বফযীত ফো ববন্নতয তিতনোয ভধযফতধী ীভোনোয ফরুবপ্তরূয ফো 

এক ীভো তথযক ববন্নতয ীভোয় উত্তযণরূয ফযোেযো কযো তমযত োযয।  
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       ীভো-ীযভয বোফনো ভগ্র গোযন বকবোযফ বফস্তৃত যয়যে এফোয অভযো তোয ংবক্ষপ্তোযটুকু তদযে তনফ। অস্থোয়ীযত 

ীভো  ীযভয োফস্থোন। ন্তযোয় ীভো তথযক ীযভয উযেয মোত্রো। ্োযীযত  ীভোযযেো বফরুপ্ত যয় মোয়, ীভো 

তথযক নযতয ীভোয় প্রযফ েযট তোযযআ অযবোযগ ীভ এয ধযো তদয় ীভোয িোযপ্রোযন্ত।  
 

        ীভো ীযভয তম ূণধবভরযন গোযনয ভোবপ্ত েযট তোয উৎ গোযনয শুরুযত” উৎ ‚তুবভ‛ তথযক প্রফোবত নন্ত 

ভোধুযীধোযো। যফীন্ননোযথয গোযনয বোলোযত ফরো মোয়:  
 

                            তফ তপ্রভ ুধোযয তভযতবে, 

                ডুযফযে ভন ডুযফযে।।  

             তকোথো তক অযে নোব জোবন” 

            ততোভোয ভোধুযীোযন তভযতবে, ডুযফযে ভন ডুযফযে।।
৬
  

 

     এআ তপ্রভুধোযয, এআ ভোধুযীোযন কবফবিযত্ত ্োবযত নুবযফয প্রকো ভস্ত গোন জুযে। ভুগ্ধযিতনোয় বনবের বফশ্ব 

ভধুভয় যয় যঠ” প্রয বতক্রোন্ত যর তআ ভোধুযীঞ্জোত ‚অনন্দ অযফ‛ ‚বুফন জুযে‛ যযয় মোয়। তআ অযফয 

বফযবোয কবফহৃদযয়য গবীযয জোযগ গুঞ্জযণধ্ববন” তেোন তথযকআ ীযভয উযেযয ববোযমোত্রোয শুরু। অফোয তআ  

অযফবফযবোয হৃদযয়আ বপযয অয ীভ গোযনয তয। ‚ডুযফযে ভন‛” ভযনয এআ বনভগ্নতোয ভুূযতধ ীভো-ীযভয ভযধয 

ফ ফযফধোন েুযি মোয়।  
 

     ‚ভধুয‛” গোযনয প্রথভ  ফযিযয় তোৎমধূণধ যব্দয যঙ্গ ভধযভুরুল  উত্তভুরুযলয োফস্থোন” মথোক্রযভ 

ফধনোযভয ম্বন্যদয রূ ‚ততোভোয‛ এফং বক্রয়োরূ ‚োআ‛। গোযন ‚ভধুয‛এয যঙ্গ ম্পৃক্ত ভধযভ  উত্তভুরুযলয 

বূবভকোয একটো তুরনোভূরক বফযেলণ এআ অযরোিনোয যক্ষ প্রোবঙ্গক যফ। অভযো তদযেবে গোযনয প্রোথবভক রূবটযত 

ভধযভুরুল ম্পূণধ নুবস্থত বের এফং এআ ংযমোজযনয পযর শুরুযত ফবণধত তআ নুবূবতয উৎস্থরবট বযফবতধত যয়যে। 

অভযো তদযেবে এআ উৎ অয আবন্নয়যিতনোযফদয োন্য তৌন্দমধ নয়, এআ উৎ তআ ভবতোবলত ‚তুবভ‛ । এআ ‚তুবভ‛য িবকত 

অবোটুকু শুধু এআ গোযনয শুরুযত তভযর  তআ ভবতোবলযতয অয তকোন বযিয় এআ গোযন উযমোবিত য় নো। গোযনয ফোবক 

ংয ভধযভুরুল ম্পূণধ নুবস্থত। ভগ্র গোনবট োযঠয য এআ ‚তুবভ‛ আবন্নয়যিতনোয ন্তযোরবস্থত বফশ্বযৌন্দমধরীন এক 

রূত্তোরূয প্রবতবোত য়। তোয প্রকো শুধুআ উযির ভোধুযীধোযোয়।     
  

     উত্তভুরুযলয প্রযয়োগ এআ গোযন তভোট বতনফোয। অভযো তদেরোভ গোযনয প্রথভ কবরয শুরুযত বক্রয়োরূ উত্তভুরুযলয, 

কতধো এেোযন উয। নুরূ প্রযয়োগ তল কবরয শুরুযত: বক্রয়োরূ ‚শুবন‛। এেোেো িতুথধ কবরযত উত্তভুরুল ফধনোযভয 

ম্বন্যদয রূযয প্রযয়োগ: অভোয। এয যঙ্গ ম্পৃক্ত বফযলয ‚ভন‛। ‚ভন‛ ফো ‚অভোয ভন‛এয ফস্থোন তোৎমধূণধ। এআ 

ফস্থোন গোযনয তকন্নস্থযর” অটকবরবফবষ্ট্ গোযনয  িতুথধ কবরযত। উযেেয গোযনয প্রোথবভক দকবরবফবষ্ট্  রূবটযত এআ 

ফস্থোন বের ্ভ কবরযত । থধোৎ বযফবতধত রূয কবরয ংেযোয বযফতধন যে ‚ভন‛ ফো ‚অভোয ভন‛ এয ‚তকন্নীয়‛ 

ফস্থোন বযফবতধত থোযক।  
 

     এআ তকন্নীয় ফস্থোন বক ‚অভোয ভযনয‛ তকন্নীয় বূবভকোয আবঙ্গতফোী? তদেো মোযে উত্তভুরুযে্য ফস্থোন এআ গোযন 

বফযল তোৎমধূণধ। উত্তভুরুযলয উবস্থবত গোযনয শুরুযত, তকন্নস্থযর  তযল। গবীযতয োযঠ তদেো মোযফ তকন্নবস্থত ভন” 

‚অভোয‛ ভনআ এেোযন বনয়োভক বক্ত। গোযনয শুরু  তযলয বক্রয়োযত এআ ‚অভোয‛ ভযনযআ বূবভকো। প্রথভ কবরয প্রথভোযধধ 

ভোধুযমধয বযভোযয তম প্রবক্রয়ো বনযদধ কযো যয়যে তেোযন বক্রয়োম্পোদনকোযী কবফভন েোেো বকেু নয়। এআ ংয ‚অভোয 

ভযনয‛ বক্রয়োীরতো স্পষ্ট্ যয় যঠ। বকন্তু গোযনয তযল অোতদৃবষ্ট্যত  ভযনয তকোন বূবভকো তনআ। ‚শুবন‛ এআ বক্রয়োয 

ভোধযযভ ফযক্ত যয়যে আবন্নয়জ ববজ্ঞতো। বকন্তু ‚যোভর ধযোয ীভোয় ীভোয়‛ ‚ফযন ফনোন্তযয‛ তম ঙ্গীত ধ্ববনত য় ত ততো 

শ্রুবতবযবন্নয়গ্রোয  নয়, এ র তআ গোন” ‚তম গোন কোযন মোয় নো তোনো‛। এআ গোন কোযন নয় ‚প্রোযণয শ্রফযণ‛ তোনো। 

এেোযন শ্রুবতবযবন্নযয়য বূবভকো োরন কযযে ভন” অভোয ভন। গোযনয ফধত্রআ উত্তভুরুযলয উবস্থবত নুবফ কযো মোয় 

কবফভযনয বক্রয়োীরতোয়। 
 

     প্রোথবভক োযঠ তদেো মোয় ্োযীযত উত্তভুরুল নুবস্থত। শুধুভোত্র এআ তুযকআ যীযী স্পধ োয়ো মোয়। এেোযনআ অযে 

‚ঙ্গ‛” গোযনয প্রোথবভক রূয বের ‚তদ‛। এযআ বববত্তযত ফরো িযর   উত্তভুরুল এআ তুযক উবস্থত বকন্তু তোয ফস্থোন 
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ন্তযোযর। ‚ঙ্গ‛য যঙ্গ উয উত্তভুরুযলয ম্বন্যদয রূ: “অভোয ঙ্গ”। এআ ফযোেযো ম্পূণধ মুবক্তঙ্গত । বকন্তু ববন্নতয 

োঠ ভবতফ। ‚ঙ্গ‛ এেোযন োধোযণবোযফ ভোনফযদযক বনযদধ কযযত োযয। তমভন অভযো ‚োযো জীফন বদর অযরো‛ 

গোযনয অযবোযগ অভযো তদবে:  
 

                            কর তদয প্রবোতফোয়ু েুিোয় ফোদ 
৭  

 

     ততভবনবোযফ ফরো িযর গন্বফধুয োন্যভীযণ ভোনফযদয (কর তদয, শুধু কবফয তদয নয়) জোগোয় বনফধিনীয় 

যভোধুযী। ুতযং তদেো মোযে নয বতন তুযক উত্তভুরুল , তোয ববফযবক্ত ভযনয বক্রয়োয়। নযবদযক ্োযীযত ” তমেোযন 

উবস্থত ‚ঙ্গ‛ ফো ‚তদ‛ তেোযন উত্তভুরুযলয উবস্থবত বনযয় স্পষ্ট্তো যযয়যে। ফয এভন কথো ফরো মোযফ নো তম ভগ্র 

অযবোযগ ভযনয তকোন বূবভকো তনআ। অযবোযগয প্রথভ কবর ফো প্রথভ ফোকয ম্বযন্ এআ ফক্তফয প্রযমোজয। এেোযন অযে শুধুআ 

ফবঃপ্রোকৃবতক বযভণ্ডর   ভযনয তকোন বূবভকো তনআ। বকন্তু যফতধী কবরযত ‚ঙ্গবফীন অবরঙ্গন‛ ম্পূণধবোযফ কবফভযনযআ 

বনভধোণ। অভোযদয ফযোেযো বের ুফোবত োন্যফোতো তদয তআ যীযী অবরঙ্গযনয নুবূবত ্োয কযযে। বকন্তু  এভন 

যত োযয তম ন্যোফোতো ফো োবযোবশ্বধক বনবগধক অফ তআ নুবূবতয ৃবষ্ট্ কযযে নো, ভোধুযমধয তম নুবূবত কবফহৃদয়যক 

গোযনয শুরু তথযক অেন্ন কযয তযযেযে , তোআ এআ ংয যীযী রূ রোব কযযে।  
 

     অভযো এআ বনফন্ তল কযফ এআ গোযনয কোফযরূযয ধ্ববনগত গঠযনয অযরোিনো বদযয়। অস্থোয়ীযত অভযো তদবে দুবট 

কবরযত ‘ন্’ এফং ‘জ্’ ধ্ববন ৃথকবোযফ ফযফহৃত :  “তম নো‛  ‚বুফন  জতুে‛। (থৃক ফণধ যর এআস্থোযন ‘জ্’ ধ্ববনযআ 

ুনযোফৃবত্ত যে। যফতধী ন্তযো ংযয তল কবরযত ধ্ববনদুবট মুক্তফযঞ্জনরূয এযযে : ভন তম, গুঞ্জবযযে।  প্রথভ তক্ষযত্র ‘ন্’ 

এফং ‘জ্’ ধ্ববনয ফস্থোন ৃথক যব্দ যর মুক্তফযঞ্জনধ্ববনরূয তোযো উচ্চোবযত যে : ঞ্জ। থধোৎ এআ ংয অভযো তদেবে 

‘ঞ্জ’  ধ্ববনয নুপ্রো। ন্তযোয প্রথভ কবরযত ‘ন্’ এফং ত্’ ধ্ববন ৃথকবোযফ ফযফহৃত : “তকোণোতত‛  ‘তোনোতত‛। যফতধী 

্োযীয প্রথভ কবরযত ফণধদুবট মুক্তধ্ববন ‘ন্ত’ রূয উচ্চোবযত যে : “োয়ন্ততনয‛ ‚ক্লোন্ত‛। এক কবরযত ৃথক ৃথক ধ্ববনয 

যফতধী কবরযত ংমুবক্তকযণ তমন ঐকতোন যিনোয প্রেন্ন প্রয়ো।   
 

     এযয ্োযীয বিতীয় কবরযত তদেো মোয় ‘ঙ্গ’ ধ্ববনয নুপ্রো। এেোযনআ গোযন ব্দিয়যনয তক্ষযত্র বিতীয় ংযোধযনয 

তোৎমধ নুধোফন কযো মোযফ। বফযলয ‚তদ‛এয স্থোযন বফযলয ‚ঙ্গ‛এয প্রযয়োযগ অথধস্তযয গোযনয তকোনযকভ োঠোন্তয য় 

বন। বকন্তু ধ্ববনগত স্তযয উযেেযমোগয বযফতধন েযটযে। ‚ঙ্গবফীন অবরঙ্গন‛ ব্দফযন্ ‘ঙ্গ’ মুক্তফযঞ্জনধ্ববনয নুপ্রো ‚ঙ্গ‛ 

যব্দয প্রযয়োযগ দীেধোবয়ত যয়যে। এয অযগ একআ কবরযত মুক্তফযঞ্জনধ্ববনয (‘ঞ্জ’ , ‘ন্ত’) প্রযয়োগ েযটযে দুআফোয। ্োযীয 

বিতীয় কবরযত গোযন এআ প্রথভ মুক্তফযঞ্জনধ্ববনয বতনফোয প্রযয়োগ  েটর। 
 

     এআ মুক্তধ্ববনয নুপ্রোযয একটো ফযোেযো কযো তমযত োযয। যয বতনবট কবরযত” গোযনয িতুথধ,্ভ  লষ্ঠ কবরযত 

মথোক্রযভ বতন মুক্তধ্ববনয ুনযোফৃবত্ত। প্রথযভ ‘ন’  ‘জ’ মুক্তধ্ববনয ুনযোফৃবত্তয ভধয বদযয় তমন তোযযয মযিয গুঞ্জযণধ্ববন 

তফযজ যঠ। এযয ‘ন’য যঙ্গ ‘ত’ ধ্ববনয ুনযোফৃবত্তযত তোযমযিয ধ্ববনয যঙ্গ তমন মুক্ত য় তোরমযিয যফ। তোযয ‘ে’  

‘গ’” দুবট যেোল  কন্ঠ্যধ্ববন তোয ভযধয একবট নোবকয ধ্ববন” এভন মুক্তধ্ববনয দীেধতয ুনযোফৃবত্ত এক গভবতীযতয ধ্ববন ,এক 

ভন্নযফ ৃবষ্ট্ কযয।  
 

     অযবোযগ মুক্তফযঞ্জনধ্ববনয নুপ্রো অয তনআ।এফোয অভযো তদবে যব্দয ুনযোফৃবত্ত”‚ীভোয় ীভোয়‛ ‚ফনোন্তযয 

ফনোন্তযয‛ (ফনোন্তযয ব্দবট গোযনয কোফযরূয একফোয থোকযর দুআফোয গোয়ো য়)। ীভো তথযক উৎোবযত গুঞ্জনধ্ববনয 

যঙ্কত বদযত শুধু মুক্তধ্ববনয ুনযোফৃবত্ত, বকন্তু ীভ গোযনয ফযঞ্জনো ফন কযয দীেধোবয়ত ধ্ববনবভর” ধ্ববনয বযফযতধ যব্দয 

ুনযোফৃবত্ত।  
 

     ীভো-ীযভয বভরযনয বোফনো যফীন্নবিন্তোবফযশ্বয গুরুৎ্ূণধ ং জুযে অযে। এআ প্রযঙ্গ তোাঁয ‚প্রকৃবতয প্রবতযোধ‛ 

বফলযয়  যফীন্ননোযথয বনযজয ভন্তফযবট বফযল প্রবণধোনযমোগয: 
 

অভোয ততো ভযন য়, অভোয কোফযযিনোয এআ একবটভোত্র োরো। ত োরোয নোভ তদয়ো মোআযত োযয, 

ীভোয ভযধযআ ীযভয বত বভরন-োধনোয োরো। 
৮ 

 

অভযো এআ বোফনোয অযরোযক গোযনয কোফযরূবট বফযেলণ কযযবে। এবট ফয গোযনয একভোত্র োঠ নয়,নযতভ ভবতোফয োঠ 

ভোত্র। 
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