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তিোমোতি িোম বলব িোিো ছলল : িতিষ্ঠ পোঠ
ড. গগৌতভ কুভায নাগ
Abstract
The aim of the present paper is to explore the linguistic aspects of a well-known song of
Tagore: tomari nam balbo nana chhale. The song pivots on the theme of nām (name).
Through an in depth study of the salient lexical, morpho-syntactic and semantic features of
this song we have attempted to demonstrate how the theme had been developed. Our second
objective is to discern the influence of tradition on this song. We have ended up the
discussion with a brief comparative study of a few songs of Tagore which have been
composed on the same theme.

নামভ কক এম মায়? What’s there in a
name? --- নামভয প্রঙ্গ উঠমরই প্রায়
প্রফাদফামকে কযণত জুকরময়মেয এই উকি ফা
তায ফঙ্গানুফাদকেয উদ্বৃকত গদয়ায গরাব ম্বযণ
কযা ককঠন ময় মে। তমফ নামভয গুরুত্বীনতা
প্রভাণ কযমত গকীয়মযয ফঙ্গানুফাদ কযাো
অকযাময নয়। যফীন্নাকমতে াভযা অনু 
দৃষ্টান্ত াই। নাভ ম্বমন্ একই ভমনাবাফ প্রকা
ামে ‚চণ্ডাকরকা‛ নৃতেনামঠে প্রকৃকতয এই
উকিমত :

শ্রাফমণয কামরা গম গভঘ
তাময মকদ নাভ দা ‘চণ্ডার’
তা ফ’গর ক জাত ঘুকচমফ তায,
অশুকচ মফ কক তায জর।
তমফ নাভ ম্বমন্ ম্পূণয কফযীত ভমনাবাফ
অকবফেি ময়মে যফীন্ননামথয একাকধক গামন।
গতভনই এককে গান াভযা ামরাচনায জনে
াভযা কনফযাচন কমযকেিঃ গতাভাকয নাভ ফরফ নানা
েমর। ফস্তুতিঃ ূজামযাময়য ুকযকচত এই
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গানকেমক এককে ‚নাভপ্রধান‛ গান ম অকবকত
কযা গমমত াময।
এই কনফন্কে উকিকিত যফীন্নঙ্গীতকেয এককে
অন্তযঙ্গ  কবন্নতয াঠ। এই গামনয াঙ্গীকতক
কে াভামদয ামরাচে নয়, এয কাফে ময
গৌন্দময াস্বাদন কযাই অফয়মফয কফকবন্ন গঠক
উাদানগুকরয কফমেলণ কযফ। কনফমন্য কদ্বতীয়
অংম াভযা এই গামন ঐকতমেয প্রবাফ কনণযয়
কযায গচষ্টা কযফ। এযয অনু  কফলয়ফস্তু উয
যকচত যফীন্ননামথয অনোনে গানগুকরয মঙ্গ এককে
ংকিপ্ত তুরনাভূরক ামরাচনা কদময় এই কনফন্
গল কযফ।

গতাভাকয নাভ ফরফ নানা েমর,
ফরফ একা ফম ান ভমনয োয়াতমর।।
ফরফ ককনা বালায়, ফরফ কফনা াায়,
ফরফ ভুমিয াক কদময়, ফরফ গচামিয জমর।।
কফনা প্রময়াজমনয ডামক ডাকফ গতাভায নাভ,
গই ডামক গভায শুধু-শুধুই ুযমফ ভনস্কাভ।
কশু গমভন ভামক নামভয গনায় ডামক,
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ফরমত াময এই ুমিমতই ভাময়য নাভ
গ ফমর।। (ূজা / ১০৫)
এই গানকেয গম বফকষ্টে প্রথমভই দৃকষ্ট াকলযণ
কময তা র ‚ফরা‛ কিয়াকেয গৌনিঃমৌকনক
প্রময়াগ। ােককরয এই গানকেমত এই কিয়া
ফেফহৃত ময়মে াতফায --- প্রথভ অংময চাযকে
ককরমত েয়ফায (বকফলেৎ  ‚ফরফ‛) এফং গল
ককরমত একফায (াধাযণ ফতযভান  ‚ফমর‛)।
ঞ্চভ, লষ্ঠ  প্তভ ককরমত এই কিয়াকে
একফায ফেফহৃত য় কন। ককন্তু ঞ্চভ  প্তভ
ককরমত তায কযফমতয এমমে এককে ভধভযী
কিয়া ‚ডাকা‛ (দুকে ককরমত মথািমভ এয
বকফলেৎ  ‚ডাকফ‛  াধাযণ ফতযভান ‚ডামক‛
ফেফহৃত ময়মে)।‚ফরা‛ ফা ‚ডাকা‛ কিয়ায মঙ্গ
ম্পূণয অম্পৃি দুকেভাত্র কিয়া ভগ্র গানকেমত
ফেফহৃত ময়মে : ঞ্চভ ককরমত “ূযমফ‛  গল
ককরমত ‚াময‛)। এযভমধে ‚াময‛ কিয়াকে
‚ফরা‛ কিয়াকেয অভাককা  ‚ফরমত‛য
মঙ্গ মুি : অথযাৎ এমিমত্র একভাত্র ফেকতিভী।
ুতযাং াভকগ্রকবামফ গদিা মামে এই গামন
‚ফরা‛ কিয়াযই প্রাধানে।
এযয কফমমলেয কফমেলণ কযমর গদিা
মামফ ফযাকধক ফেফহৃত কফমলেদ র ‚নাভ‛।
গামনয শুরু ‚নাভ‛ কদময় (মতাভাকয নাভ ফরফ)
গল ময়মে ‚নাভ‛ কদময় (ভাময়য নাভ গ
ফমর)। কদ্বতীয়, তৃতীয়  চতুথয ককরমত
অনুকিকতয য ঞ্চভ, প্তভ  গল ককরমত
‚নাভ‛ কফমলেকেয প্রতোফতযন ঘমেমে। কদ্বতীয়,
তৃতীয়  চতুথয ককরমত অনুকিত থাকমর
প্রমতেক গিমত্রই ‚ফরফ‛ কিয়ায কভয এই ব্দকে
উে যময়মে। এোো একাকধকফায ফেফহৃত
একভাত্র কফমলে র ‚ডাক‛ (ঞ্চভ  লষ্ঠ
ককরমত)। ফযনামভয মযামরাচনায় গদিা মায়
‚াকভ‛  ‚তুকভ‛ এই গামন ম্পূণয অনুকিত।
গানকে গাইফায ভয় প্রথভ  কদ্বতীয় ককরমত
‚াকভ‛ ব্দকে উচ্চাকযত য়, ককন্তু কাফে ম
ম্পূণয অনুকিত। ‚তুকভ‛ ব্দকে গকাথায় প্রমুি
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য় কন। এই গামন ‚তুকভ‛য উকিকত একভাত্র
‚গতাভায নাভ‛-এ। উত্তভুরুমলয অকিত্ব অনুবূত
য় কিয়া ম (‚ফরফ‛ ‚ডাকফ‛)। এোো
‚াকভ‛য উকিকত অনুবফ কযা মায় লষ্ঠ ককরমত
‚গভায ডাক‛-এ। অথযাৎ এই গামন ‚াকভ-তুকভ‛’
চমর গগমে অন্তযামর; যময়মে শুধু গতাভায ‚নাভ‛
 াভায ‚ডাক‛। অনেবামফ ফরমর এই গামন
এককেই ভাত্র কিয়া (action) ; তা র ‚নাভ
ফরা‛ ফা ‚নাভ ডাকা‛। এই প্রমঙ্গ ায এককে
গান ভমন াম :

াকা জুমে শুকননু ই ফামজ গতাভাকয নাভ কর
তাযায ভামে।।
......................................
অভকন কময াভায এ হৃদময় গতাভায নামভ গাকনা নাভভয়,
...................................... (ূজা / ৩৫০)
প্রথভ ামঠই গদিা মায় াভামদয ামরাচে
গানকেয গঠন  ব্দচয়মনয ভমধে গই
নাভভয়তায প্রকতকফম্ব।
প্রথমভ াভযা িায়ী  অন্তযা অংময
কফমেলণ কযফ। াভযা ামগই গদমিকে এই অংম
একভাত্র ভাককা কিয়া ‚ফরা‛ (বকফলেৎ 
‚ফরফ‛)। এই অংময প্রকতকে ককরমত ফণযনীয়
কফলয় র গই ‚ফরা‛য প্রকৃকত ককবামফ ফরফ,
গকভন কময ফরফ।
প্রথভ ককর : নানা েমর
কদ্বতীয় ককর : একা ফম
তৃতীয়  চতুথয ককরয গঠমনয ভমধে
প্রকতাভেকে রিেণীয় : তৃতীয় ককর : ফরফ +
নঞথযক ব্দগুে / ফরফ + নঞথযক ব্দগুে
চতুথয ককর : ফরফ + ফরায
ভাধেভকনমদযক ব্দগুে / ফরফ + ফরায
ভাধেভকনমদযক ব্দগুে
অনেবামফ ফরমত গগমর তৃতীয় ককরমত ফরা
ময়মে ‚ককবামফ ফরফ না‛, চতুথয ককরমত
‚ককবামফ ফরফ‛। ‚ককবামফ ফরফ‛ --- তায
অকতকযি মা ফরা ময়মে তা র :
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প্রথভ ককর : কক ফরফ (কিয়ায কভয : গতাভায নাভ)
কদ্বতীয় ককর : গকাথায় ফরফ (কিয়ানুষ্ঠামনয
িান : ান ভমনয োয়াতমর)
প্রথমভ াভযা কফমেলণ কযফ কদ্বতীয় ককরকে।
‚একা ফম‛ এফং ‚ানভমনয োয়াতমর‛ --এই এককত্রত ব্দগুমেয ভমধে কনকত যময়মে
ঈশ্বযাধনাকফলয়ক যফীন্নবাফনায এককে ।
এইিামন বিককফ ‚নাভ’গক অফরম্বন কময তাাঁয
কনবৃত প্রামণয গদফতায াযাধনায় ব্রত; ঈশ্বযমক
কতকন গমত চান কনকফে কনজযনতায় হৃদময়য গমন।
এই ভানককতায প্রকতপরন ঘমেমে অনোনে ায
অমনক গামন। গমভন :
গতাভায ূজায েমর গতাভায় বুমরই
থাকক।
..................................
কাজ কী াভায ভকন্দমযমত
ানামগানায়
াতফ ান ান ভমনয
এককে গকাণায়,
যর প্রামণ নীযফ ময় গতাভায় ডাকক।।
(ূজা / ১৩২)
অথফা

নয়ন গতাভাময ায় না গদকিমত যময়ে
নয়মন নয়মন।
.............................................
জাকন াকভ গতাভায় াফ কনযন্তয গরাকমরাকান্তময
মুগমুগান্তয --তুকভ ায াকভ ভামে গক নাই, গকান ফাধা নাই
বুফমন।। (ূজা / ৪৮৭)
াফায ম্পূণয কফযীত ভানককতা কযরকিত
য় অনোনে ফহু গামন। ঈশ্বযমক গমত মর
ংাযতোগ কময, ভি জাগকযত ফন্ন কেন্ন কময
গন অযমণে ফা কনজযন কগকযগুায় তাাঁয ধোমন
কনভগ্ন থাকমত মফ --- এই তত্ত্ব যফীন্ননাথ ফহু
গামনই দৃঢ়বামফ প্রতোিোন কমযমেন। কতকন
ঈশ্বযমক গমত গচময়মেন এই ভানফংামযয
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ভমধে : প্রকতকদমনয াককান্না, ানন্দমফদনায
ভমধে, িুদ্র ফৃৎ ভি াভাকজক কিয়াকরাময
ভমধে, জীফমনয ফ দ্বন্ধংঘাত, ফ জকেরতায
ভােিামন। গম যফীন্ননাথ নামভয ভধে কদময় ূজা
কনমফদমনয জনে িানকনফযাচন কমযন ‚ান ভমনয
োয়াতর‛ গিাাঁমজন কনজযন একাকীত্ব, কতকনই াফায
গঘালণা কমযন :

কফশ্বামথ গমামগ গমথায় কফামযা
গইিামন গমাগ গতাভায ামথ ভায।।
নয়মকা ফমন, নয় কফজমন, নয়মকা াভায ান
ভমন --ফায গমথায় ান তুকভ, গ কপ্রয়, গথায় ান
াভায।। (ূজা/৩৬৩)
অথফা

ফায ভাোময গতাভাময স্বীকায ককযফ গ।
ফায ভাোময গতাভায হৃদময় ফকযফম।।
শুধু ানায ভমন নয়, ান ঘমযয গকামণ নয়,
শুধু ানায যচনায ভামে --গতাভায ভকভা গমথা উজ্জ্বর যম
গই ফা-ভামে গতাভাময স্বীকায
ককযফ গ।
দুেমরামক বূমরামক গতাভায হৃদময়
ফকযফ গ।। (ূজা / ৩৬৭)
অথফা

অন্কামযয উৎ মত উৎাকযত ামরা
গই গতা গতাভায ামরা!
কর দ্বন্ধকফমযাধ-ভামে জাগ্রত গম বামরা
গই গতা গতাভায বামরা।।
...........................
কফশ্বজমনয াময়য তমর ধূকরভয় গম বূকভ
গই গতা স্বগযবূকভ।
ফায় কনময় ফায ভামে রুককময় াে তুকভ গই
গতা াভায তুকভ।। (ূজা / ৩৫৪)
একই প্রমে কফকবন্ন ভময় কফযীত গভরুমত
ককযফ এই অফিান যফীন্নকচন্তায জগমতয ফোকপ্ত 
বফকচমত্রেযই কযচয়ফাী। যফীন্ননাথ গকান কনকদযষ্ট
তমত্ত্বয ফন্মন কনমজয বাফনামক াফদ্ধ যামিন কন।
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যফীন্ননামথয এই াাত অঙ্গকত ফা স্বকফমযাকধতা
শ্রীযাভকৃমেয গই অভয ফাণীমকই স্মযণ ককযময়
গদয় : ‚মত ভত তত থ‛।
ভূর প্রমঙ্গ কপময াা মাক। ‚ান ভমনয
োয়াতমর‛ --- ূজাকনমফদমনয এই িানকনফযাচন
কফমল তাৎমযূণয। অমনক গামনই এই িানকে র
ভমনয গকাণ। এমিমত্র মুি ময়মে এক ভমনাযভ
োয়াভয় েবূকভ --- মায ভমধে যময়মে প্রিয
দাফদা গথমক ুযিায াশ্বা। এভন াফ এই
গামনয ভূর বাফনায মঙ্গ ম্পূণযবামফই ঙ্গকতূণয।
াভযা গদমিকে এই গামন গকাথা কৃোধনায
কথা গনই, দুিঃিমন্ত্রণায দমন কচত্তশুকদ্ধয কচত্র গনই;
ামে শুধু কপ্রয়নাভ ফমর মায়ায াকাঙ্ক্ষা। গই
নাভ উচ্চাযমণয ভমধে গম কনকফে প্রাকন্ত ামে
কিগ্ধ োয়ায েবূকভ তাযই উমমাগী।
রিেণীয় এই কভরমনয িান ামরায়
ামরাকভয় নয়; প্রামণয গদফতামক াফামনয
জনে ককফ এক অন্কাযােন্ন িান কনফযাচন
কমযমেন। এিামন াাঁধায তায প্রথাগত তাৎময
ফন কমযমে না। তত্ত্বজ্ঞান ফা াস্ত্রজ্ঞামনয প্রতীক
গম ামরা --- মা মতেয িকণ্ডত মক উমমাকচত
কময বি  বগফামনয ভমধে শুধু দুিয ফেফধান
যচনা কময --- এই অন্কায তাযই কফযীত। এই
অন্কায কফচাযফুকদ্ধ, কফমেলণকিয উমমমলয
ূফযফতযী িযকেয প্রকতেকফ, এই অন্কায
কশুহৃদময়য প্রতীক --- মায চাকরকাকি শুধুভাত্র
জাত স্বতিঃস্ফুতয অনুবফ --- গমভন কের
জ্ঞানফৃমিয পর াস্বাদমনয ূমফয নন্দনকাননফাী
াদমভয হৃদয়। এই অন্কামযয ভমধেই বি 
বগফামনয ভধেফতযী ভি ফেফধান অফরুপ্ত ময়
মায়, দুজমন একাত্মা ময় মায় --- গম একাত্মতা
তত্ত্বজ্ঞামনয গচাি ধাাঁধামনা ামরায় অন্ জ্ঞানী
কণ্ডমতয কামে কচয অধযা গথমক মায়। উদাযণ :

জাকন নাই গগা াধন গতাভায ফমর কাময।
াকভ ধূরায় ফম গিমরকে এই গতাভায দ্বাময।।
অমফাধ াকভ কেমরভ ফমর গমভন িুক
এমরভ চমর,
Volume-II, Issue-III

বয় ককয কন গতাভায় াকভ অন্কাময।।

(ূজা / ২৯১)
অথফা

াভায াাঁধায বামরা, ামরায কামে কফককময়
গদমফ ানামক গ।।
.............................
অফুে কশু ভাময়য ঘময জ ভমন কফায কময,
াকবভানী জ্ঞান গতাভায ফাকয দ্বাময
গঠমক াম।। (ূজা / ১৯৪)
কফমেলমণয যফতযী মযাময় াভযা একমত্র
গফমে কনময়কে এই ব্দগুেগুকর : ‚নানা েমর‛
‚কফনা বালায়‛ ‚ভুমিয াক কদময়‛ ‚গচামিয
জমর‛। ‚নানা েমর‛ ব্দগুেকে ফহুত্ব  বফকচমত্রয
ইকঙ্গতফাী। এই নাভ ফরা শুধু এককে মব্দয
মাকন্ত্রক ুনযাফৃকত্ত নয়। গবীয ফোকুরতায় উচ্চাকযত
গই নাভ িমণ িমণ নফ নফ  কযগ্র কময।
এই ব্দগুমেয অন্তকনযকত বাফনায ম্প্রাযণ
ঘমে যফতযী ‚কফনা বালায়‛ ব্দগুমেয প্রময়ামগ।
নাভ এিন ায ‚নানা েমর‛ উচ্চাকযত কনকদযষ্ট
এককে ব্দ যইর না, গ ায গকান কফমল বালায়
অন্তগযত যইর না; বালায ৃঙ্খর গথমক বামফয
ূণযভুকি ঘের। বিহৃদয় বাফপ্রকাময কচযাচকযত
ভাধেভমক কযায কযর --- গম ভাধেভ প্রাতেকক
ফেফাময ধূকরভকরন, মায প্রকািভতা ীকভত।
বালায ফন্নভুি এই নাভ ায গকান ব্দ নয়,
কণ্ঠকনিঃৃত গকান ধ্বকন নয়, গকান কফমল ম গ
ায ীভাফদ্ধ নয়। তায  অীভ, অংিে তায
প্রকাভাধেভ, তায প্রকাভাধেভ যীয ভমনয
কর অকবফেকি। ‚গচামিয জর‛ ায ‚ভুমিয
াক‛ তায দুকে উদাযণ ভাত্র।
এযয ঞ্চাযী অং। এয ূফযফতযী অংম
াভযা গদমিকে ‚ফরা‛ কিয়ায একাকধতে।
এভনকক ‚ফরা‛ কিয়ায কভয ‚নাভ‛ মব্দয
াকফবযাফ ঘমেমে গকফরভাত্র প্রথভ ককরমত। িায়ী
 অন্তযা অংম গানকে াফকতযত ময়মে
‚ফরা‛গক গকন্ন কময। ‚ফরফ‛ কিয়ামদয
গৌনিঃমৌকনক প্রতোগভন এক ভমন্ত্রাচ্চাযমণয 
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গনয়। এযয ঞ্চাযী অংম াায ভয় ই
কিয়াদকেমক াফায কপময ায়ায ভানকক
প্রস্তুকত গমে মঠ; ককন্তু গই প্রতোা ূযণ য়
না। প্রতোকত ‚ফরা‛ কিয়ায কযফমতয াম
ভধভযী ‚ডাকা‛ কিয়াকে। রিেণীয় তায কঠক
ামগই যময়মে ভধাতুজ কযণ ‚ডামক‛।
কফমলে ‚ডামক‛  কিয়া ‚ডাকফ‛য াফিান
গই ডাকমক ফহুগুণ তীব্র কময গতামর।
‚ফরা‛য এই ‚ডাকা‛য় ান্তমযয তাৎময
কফমেলণমমাগে। াধাযণবামফ ‚ফরা‛ কিয়ামত
ফিফেকফলময়যই প্রাধানে, ‚ডাকা‛ কিয়ায গিমত্র
উকিষ্ট ফেকিয। এমিমত্র ‚ডাকফ‛ কিয়া প্রতোা
জাগায় কভয ম াকফবযাফ ঘেমফ তায মায ‚নাভ‛
ফরায ইো ূফযফতযী অংম ফাযংফায ফেি ময়মে।
অথযাৎ এমিমত্র ‚ডাকফ‛ কিয়ায প্রতোকত কভয
‚গতাভামক‛। ককন্তু অপ্রতোকতবামফ ুনযাকফবূযত
য় অন্তযামর চমর মায়া ‚গতাভায নাভ‛।
‚গতাভামক‛য িামন ‚গতাভায নাভ‛এয এই
াকফবযাফ ‚তুকভ‛  ‚গতাভায নাভ‛এয অকবন্নতায
ইকঙ্গত গদয়। ‚তুকভ‛য প্রকা গকফর ‚গতাভায
নাভ‛ এয ভধে কদময় : ‚নাভ‛ এয অন্তযামর
কফরীন ময় গগমে ‚তুকভ‛য অকিত্ব।
এফায গদিা মাক এই ‚ডাক‛ এয উমিে
কক। ঞ্চাযীয শুরুমতই ফরা ময়মে কক কাযমণ
এই ডাক নয়। এই ডাক ‚কফনা প্রময়াজমনয ডাক‛
গকান রিেূযমণয জনে এই ডাক নয়। গকান
বফলকয়ক রামবয াকাঙ্ক্ষায় নয়, এভনকক ঈশ্বযমক
ায়ায জনে এই ডাক নয়। ম্পূণয
প্রতোাকফীন এই ডাক --- ূফযফতযী ‚কফনা
াায়‛ ব্দগুেকেয ইকঙ্গত ুস্পষ্ট। এই ডামক
ঈশ্বয াো গদমফন ককনা গকাথা গ প্রে গতারা
য় কন। এই াধনায উমিে ফেি ময়মে লষ্ঠ
ককরমত :
গই ডামক গভায শুধু “ শুধুই ুযমফ ভনস্কাভ
গকফরভাত্র ‚ভনস্কাভ‛ ূযমণয রমিেই এই ডাক।
ককন্তু এই ‚ভনস্কাভ‛ গকান জাগকতক ফা াধোকত্মক
চাকদা নয়। এই ভনস্কাভ শুধুভাত্র গই কপ্রয়নাভ
Volume-II, Issue-III

ফরায ানন্দ াস্বাদন। ‚ুযমফ‛ কিয়ামদয
মঙ্গ ফেফহৃত কিয়াকফমলণীয় দগুে ‚শুধুই
শুধু‛ ইকঙ্গত কদমে এই ূণযতামক গকান ফণযনীয়
 গদয়া মায়না। এমিমত্র ম্বন্দ ‚গভায‛এয
প্রময়ামগয তাৎময কফমেলণ কযমর গই ধাযণাই
দৃঢ়তয য়। ‚গভায‛ ব্দকে গকান কফমমলেয মঙ্গ
ম্পৃি তা এই ফামকেয গথমক স্পষ্ট নয় : ‚ডাক‛
ফা ‚ভনস্কাভ‛ গম গকানকেই মত াময।
‚গভায গই ডাক‛  ‚গভায ভনস্কাভ‛ দুকে
ব্দগুেই ভান গ্রণমমাগে। ‚গভায‛ মব্দয
প্রময়ামগয এই দ্বেথযমফাধকতা ‚ডাক‛ 
‚ভনস্কাভ‛এয অকবন্নতায ইকঙ্গতফাী। ফরা গমমত
াময এই ডামকয যভ প্রাকপ্ত ডাকায ফা নাভ
ফরায ানন্দেুকুই। গই কনকফে ানন্দ ামফম
কফমবায বিপ্রাণ : তাই এই ডামক পর ফা কক
কযণকত কক মত াময গই প্রে অথযীন ময়
মায়। ভমন াম ‚গই গতা াকভ চাই‛ (ূজা /
১৯১) গানকেয অন্তযা অং :
পমরয তময নয় গতা গিাাঁজা, গক ফইমফ গ
কফলভ গফাো --- ভগ্র ঙ্গীমতয ভমধে এই লষ্ঠ
ককরকে ফেকতিভী চকযমত্রয। াভযা ামগই
গদমিকে ‚ফরা‛ ফা ‚ডাকা‛য মঙ্গ অথযগতবামফ
ম্পূণয অম্পৃি একভাত্র কিয়াদ ‚ুযমফ‛ এই
ককরমতই ফেফহৃত ময়মে। ককন্তু শুধুভাত্র এই
কিয়ায
াথয
বফককষ্টে
(semantic
characteristic) নয়, এয কে রিেণীয়।
াভকগ্রকবামফ এই গামন ফেফহৃত ময়মে
প্রকতকদমনয কথে বালা, চকরত গদে বালা। একভাত্র
এই ককরমতই াভযা াই কিয়ায কাফে  (‚ূণয
মফ‛য কযফমতয ‚ুযমফ‛)। ফযনামভয
কাফে ময প্রময়াগ এই ককরমতই গদিা মায় :
‚গভায‛। এোো এই ককরমত প্রমুি কফমলে
‚ভনস্কাভ‛ র একভাত্র ব্দ মা গদেবালায়
ফেফহৃত য় না, মা দেবালায অন্তগযত। এই
ককরয চাকযকত্রক স্বাতমন্ত্রেয এককে ম্ভাফে ফোিো
গদয়া গমমত াময। প্রথভ াাঁচকে ককরমত ফেি
ময়মে বিককফয ঙ্কল্প (প্রাণকপ্রময়য নাভ ফরা
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ফা তাাঁমক ডাকা); গল দুকে ককরয মঙ্গ এই
অংময একো গমাগূত্র যময়মে; প্রথভ অংম
প্রকাকত বাফনা গলাংম এককে উদাযণ
মমামগ ফোিো কযা ময়মে। াভামদয
ামরাচে ককরকেমত ফেি ময়মে গই ঙ্কমল্পয
কযণকত (ভনস্কাভ ূণয য়া)। অনেবামফ ফরমর
লষ্ঠ ককর ফামদ ভগ্র গানকেমত ফেি ময়মে ককফয
চায়া ায লষ্ঠ ককরমত ফেি ময়মে তাাঁয
ায়া। এই চায়া ায়ায কফমবদেুকু
প্রকতপকরত ময়মে দুই অংময ব্দচয়ন 
কিয়া ময াথযমকে।
গামনয ামবাগ অংময এককে গুরুত্বূণয
কনয়াভক বূকভকা যময়মে। াভযা জাকন এই গামনয
মযায় ূজা। ককন্তু গীতকফতামন গশ্রকণকফনো মাই
গাক না গকন, ফহু গামনয গিমত্রই ূজা  গপ্রমভয
ভমধে কফবাজনমযিা োনা ককঠন ফা অম্ভফ ময়
মে। এই গানকেয িায়ী, অন্তযা  ঞ্চাযী
অংেুকু গদমি াঠক একেমক গপ্রভঙ্গীত ম
অকবকত কযমতই ামযন। গতভন ফোিো
গকানবামফই অমমৌকিক নয়। ককন্তু ামবাগ অং
াঠ কযা য গামনয মযায় ম্বমন্ ায গকান
অস্পষ্টতা থামক না, দ্বেথযমফাধকতায গকান অফকা
থামক না। কশু  ভাময়য ম্বমন্য অফতাযণায
পমর কনকিত ময় মায় গম মাাঁয নাভ ফরা মে
কতকন গপ্রভাস্পদ ফা গপ্রভাস্পদা মত ামযন না
(মকদ গপ্রভ ফরমত াভযা নযনাযীয গপ্রভ ফুকে)।
এই অংম প্রথমভই াভামদয দৃকষ্ট াকলযণ
কময প্রথভ অংময ফযামিা গুরুত্বূণয ব্দগুকরয
প্রতোফতযন। ূফযফতযী ককরমত অনুকিকতয য
প্তভ ককরমত াফায কপময াম কিয়া ‚ডাকা‛।
একই ককরমত অনুকিকতয য াফায প্তভ 
অষ্টভ ককরমত কপময াম কফমলে ‚নাভ‛।
যয কতনকে ককরমত অনুকিকতয য গল
ককরমত কপময াম কিয়া ‚ফরা‛ : এই ককরয
শুরুমতই অভাককা কিয়া  ‚ফরমত‛ ায
ককরয গমল ভাককা  ‚ফমর‛। াভকয়ক
Volume-II, Issue-III

অনুকিকতয য াফায ‚নাভ‛  ‚ফরা‛য
ুনিঃপ্রকতষ্ঠা ঘমে।
কিয়ায কার গুকর মযামরাচনামমাগে।
িায়ী, অন্তযা  ঞ্চাযী অংম ‚ফরা‛ এফং
‚ডাকা‛ দুকে কিয়াযই কার  বকফলেৎ
(ডাকফ/ফরফ)। গল দুকে ককরমত এই কিয়াদুকেযই
াধাযণ
ফতযভান 
ফেফহৃত
ময়মে
(ডামক/ফমর)। গম গামনয ূচনা ময়কের বকফলেৎ
ঙ্কল্প কদময় তায কযভাকপ্ত ঘমে এক কচযন্তন
মতে।
এই দুকে ককরয শুরুমত  গমল ভা  কশু
(‚কশু গমভন ভামক‛ ‚ভাময়য নাভ গ ফমর‛)।
গমন দৃেমেয ফেুকু জুমে ামে ভা  কশুয
কনকফে ফাহুফন্ন।
ভামে যময়মে ‚নামভয গনায়‛  ‚এই
ুমিমতই‛। ূফযফতযী অংময মঙ্গ এয একো
গমাগূত্র যময়মে।
ফািফ তে এোই গম কশুয ভামক ডাকায
কাযণ বজকফক প্রময়াজন। মিন গ িুধাতয, তৃোতয
গফাধ কময, মিন গ কনযাত্তায অবাফ গফাধ কময,
তিনই গ ডামক ভামক। এমক ‚কফনা প্রময়াজমনয
ডাক‛ ফা ‚কফনা াায ডাক‛ ফরা চমর না।
ভাময়য দৃকষ্ট াকলযণ ফা তায াকন্নধেরামবয
কাযমণই এই ডাক। ককন্তু কশুয গই ডামকয
ভমনাকফজ্ঞানম্মত কফমেলণ কযা ককফয উমিে
নয়। তাাঁয কামে এই ডামকয ভনিাকত্ত্বক ফোিোয
গকান ভূরে গনই : এই ডাককেয নান্দকনক কদককেই
শুধু ককফমক াকলযণ কময। ফাযফায অস্ফুে
করস্বময ভায উমিম এই ডাক ককফয ভুগ্ধবাফনায়
প্রকতবাত য় ‚নামভয গনা‛ ম। তায যভ
প্রাকপ্ত গমন নাভ ফরায ানন্দেুকুই --- মা গামনয
লষ্ঠ ককরকেমতই স্মযণ ককযময় গদয় : গই ডামক
গভায শুধু-শুধুই ূযমফ ভনস্কাভ।
এমিমত্র উল্কমরিে কশুয ভুমি ককন্তু ‚ভা‛
ব্দকে ফামনা য় কন। গ ফমর ‚ভাময়য নাভ‛।
এই গামনয শুরু ‚গতাভায নাভ‛ কদময় ায গল
‚ভাময়য নাভ‛ কদময়। গমভন ‚তুকভ‛ ‚গতাভায
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নাভ‛ এয অন্তযামর কফরীন ময় গগমে, ‚ভা‛গক
গতভকন োকময় গগমে ‚ভাময়য নাভ‛। নাভভয়তায
ায এককে দৃষ্টান্ত।
গম কশুয ভুমি বালা গপামে কন গ ককন্তু
ভামক ডামক নানা বঙ্গীমত, নানা েমর --- ‚ভুমিয
াক কদময়‛, ‚গচামিয জমর‛। বালাীন ডামকয
এককে দৃষ্টান্ত।
এফায গদিা মাক এই গামনয ঐকতমেয প্রবাফ
কতিাকন এফং যফীন্ননামথয স্বকীয়তা গকানিামন।
এই গামনয ামবাগ অংময কফলয়ফস্তুয উয
যাভপ্রাদী গান ফা োভাঙ্গীমতয প্রবাফ ুস্পষ্ট।
বি  বগফামনয ম্বন্মক ভা  কশুয
ম্পকয ম কল্পনা গই যম্পযাযই অন্তগযত।
াভযা
গদিফ
ভাতৃমদ
কনমফকদতপ্রাণ
কারীাধমকয াকুর ‘ভা’ ডামকয মঙ্গ াভামদয
ামরাচে গামন বিককফয ডামকয াদৃে ায
াথযকে গকাথায়।
ভাতৃাধমকয ‚ভা‛ ডাক অফেই ‚কফনা
প্রময়াজমনয‛ ডাক --- মকদ প্রময়াজন ফরমত
জাগকতক প্রময়াজন গফাোমনা য়। ফরাই ফাহুরে
ািককফয কারীনাভ ফরায উমিে বফলকয়ক
ম্পদরাব,
গাযিেজীফমন
ুিাকন্তরাব,
কভযজীফমন াপরেরাব ইতোকদ কফলয় নয়।
াভামদয ামরাচে
যফীন্নঙ্গীতকে গই
ধাযণাযই অনুাযী। ককন্তু দুইময়য ভমধে একো
ূক্ষ্ম াথযকে ামে। কারীাধক কারীনাভ কমযন
ভায়ায ফন্ন গথমক ভুি য়ায জনে, উাে
গদফীয কৃারামবয জনে, ায জবামফ ফরমর
ভামক াফায জনে। এমিমত্র াকথযফ প্রময়াজন না
থাকমর একো প্রময়াজন ামে, এই প্রময়াজন
াধোকত্মক। ায যফীন্ননামথয গিমত্র এই
প্রময়াজন র ম্পূণযবামফই নান্দকনক। শুধুভাত্র নাভ
ফরায অকনফযচনীয় ানন্দেুকু াস্বাদন কযাই তাাঁয
একভাত্র রিে। অনেকদমক কারীনাভ কারীাধমকয
কামে মতই ভধুভয় গাক, নামভয ভাধুময তামক
মতই ামফকফহ্বর কময তুরুক না গকন, তাাঁয
নাভ ফরা কিনই শুধুভাত্র নাভ ফরায ানমন্দ নয়।
Volume-II, Issue-III

এই নাভ ফরা কিনই তাাঁয অবীকিত রিে নয়, তা
তাাঁয রিেূযমণয ভাধেভভাত্র।
কারীাধমকয ‚ভা‛ ডাক গকানবামফই ‚কফনা
াা‛য ডাক নয়। ূফযফতযী ফিমফেয ুনযাফৃকত্ত
কমযই ফরমত য় ভামক াফায াামতই তাাঁয
এই ডাক। কিন কিন তাাঁয গামন দীঘয
প্রতীিায মন্ত্রণা পুমে মঠ, ইষ্টমদফীয কফরুমদ্ধ
কতকন হৃদয়ীনতায অকবমমাগ কমযন। কিন
াফায একাগ্রকচমত্ত ভামক ডাকমত াযমেন না এই
কথা গবমফ াত্মগ্লাকনমত দগ্ধ ন। বফলকয়ক ুমিয
প্রতোা না থাকমর কবন্নতয প্রতোা ামে :
প্রতোায প্রকৃকত মাই গাক না গকন এই ডাক
কিনই প্রতোাকফীন নয়।
কারীাধমকয ‚ভা‛ ডাক গকানবামফই ‚কফনা
বালা’য ডাক নয়। ািককফ অমনকমিমত্র
অকমে স্বীকায কমযন কতকন াধন বজন ককেুই
জামনন না, ভি াচায অনুষ্ঠান, ূজায উাচায
কযায কময কতকন ‚ভা‛ ডাকমকই তায াধনায
একভাত্র ম্বর কময কনময়মেন। তাাঁয প্রথযনা কতকন
গমন অন্তমযয ভি াকুকত কদময় ভামক ডাকমত
ামযন। এমিমত্র নাভ ফরায ভাধেভ কক মফ গই
প্রমেয গকান গুরুত্ব গনই। ভাতৃাধমকয একভাত্র
কফমফচে ডামকয ভুূমতয কনমজয বকিয গবীযতা।
নাভ ফরায জনে বালামক ফজযন কময কবন্নতয
প্রকাভাধেমভয ন্ান --- ‚ভুমিয াক‛
‚গচামিয জর‛ গক প্রকাভাধেভ কময গনয়া --এই ভি বাফনা একান্তবামফই যাফীকন্নক। নাভ
ফরায এই নান্দকনক কদককে োভাঙ্গীমত ম্পূণয
অনুকিত। ুতযাং ফরা মায় ‚ফরফ কফনা বালায়
ফরফ কফনা াায়‛ এই ককরকেমতই যফীন্নবাফনায
গভৌকরকমত্বয ূণয প্রকতপরন ঘমেমে।
এফায াভযা গদিফ গম ভি ূজা মযাময়য
গামন নামভয প্রাধানে তায ভমধে াভামদয
ামরাচে গানকেয িান গকাথায়। াভযা গফমে
কনময়কে ূজা মযাময়য গই ফ গান গমিামন
‚গতাভায নাভ‛ ব্দগুেকে একাকধকাযফায প্রমুি
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ময়মে। াভামদয ামরাচে গানকে ফাদ কদমর
গতভন ংিো চায।
১। গতাভাকয নামভ নয়ন গভকরনু
ুণেপ্রবামত াকজ,
গতাভাকয নামভ িুকরর
হৃদয়তদরদরযাকজ।।
গতাভাকয নামভ কনকফেকতকভময পুকের
কনকমরিা,
গতাভাকয নামভ উকঠর গগমন
ককযণফীনা ফাকজ।।
গতাভাকয নামভ ূফযমতাযমণ িুকরর
কংদ্বায,
ফাককযর যকফ নফীন ামরামক দীপ্ত ভুকুে ভাকজ।
গতাভাকয নামভ জীফনাগময জাকগর রযীরীরা,
গতাভাকয নামভ কনকির বুফন ফাকময াকর
াকজ।। (ূজা / ৫০৫)
২। াকা জুমে শুকননু ই ফামজ
গতাভাকয নামভ কর তাযায ভামে।।
গ নাভিাকন গনমভ এর বুাঁইময়
কিন াভায ররাে কদময় েুাঁইময়,
াকন্তধাযায় গফদন গগর ধুময় --ান াভায াকন ভময রামজ।।
ভন কভকরময় মায় াজ ই নীযফ যামত
তাযায়-বযা ই গগমনয ামথ।
অভকন কময াভায এ হৃদয়
গতাভায নামভ গাক-না নাভভয়,
াাঁধাময গভায গতাভায ামরায
জয় গবীয ময় থাক্ জীফমনয কামজ।।
(ূজা/ ৩৫০)
৩। কী গাফ াকভ, কী শুনাফ, াকজ ানন্দধামভ।
ুযফাী জমন এমনকে গডমক গতাভায অভৃতনামভ।।
গকভমন ফকণযফ গতাভায যচনা, গকভমন যকেফ
গতাভায করুণা,
গকভমন গরাফ হৃদয় প্রাণ গতাভায ভধুয গপ্রমভ।।
তফ নাভ রময় চন্নতাযা অীভ ূমনে ধাইমে --Volume-II, Issue-III

যকফ মত গ্রম েকযমে গপ্রভ, গ্র মত
গ্রম োইমে।
অীভ াকা নীরতদর
গতাভায ককযমণ দা ঢরঢর,
গতাভায অভৃতাগয-ভাোময বাকমে অকফযামভ।।
(ূজা / ৩০৪)
৪। াভায ভুমিয কথা গতাভায
নামভ কদময় দা ধুময়,
াভায নীযফতায় গতাভায
নাভকে যামিা থুময়।
যিধাযায় েমন্দ াভায
গদফীণায তায
ফাজাক ানমন্দ গতাভায
নামভযই েঙ্কায।
ঘুমভয’ ময গজমগ থাকুক
নামভয তাযা তফ,
জাগযমণয বামর াাঁকুক
অরুণমরিা নফ।
ফ াকাঙ্ক্ষা াায় গতাভায
নাভকে জ্বরুক কিা,
কর বামরাফাায় গতাভায
নাভকে যহুক করিা।।
কর কামজয গমল গতাভায
নাভকে উঠুক প’গর,
যািফ গকাঁমদ গম গতাভায
নাভকে ফুমক গকামর।
জীফনমে মঙ্গামন
যমফ নামভয ভধু,
গতাভায় কদফ ভযণ-িমণ
গতাভাকয নাভ ফাঁধু।।
াভামদয ামরাচে গানকেয মঙ্গ উকিকিত
গানগুকরয প্রথভ াথযকে ামরাচে গামনয বালা
বদনকন্দন জীফমনয বাফকফনভময়য বালা,
একান্তবামফই ভুমিয বালা। গ বালা চকরত
গমদেয বালা, গ বালা ম্পূণয অরঙ্কাযফকজযত
বালা। াভযা গদমিকে াভামদয গামন একভাত্র
লষ্ঠ ককরমতই কাফেধভযী ব্দ ফেফহৃত ময়মে
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(‚গভায‛ ‚ুযমফ‛  ‚ভনস্কাভ‛)। গামনয
গকাথা কিয়া ফা ফযনামভয াধু  প্রমুি য়
কন। ব্দচয়মনয গিমত্র গদিা মায় গকাথা
প্রাতোকক কমথাকথমন অফেফহৃত গুরুগম্ভীয
তৎভ ব্দ প্রময়াগ কযা য় কন। দীঘয ভাফদ্ধ
দ গনই; ভাফদ্ধ দ এই গামন ভাত্র দুকে :
‚োয়াতর‛  ‚ভনস্কাভ‛। একভাত্র ারঙ্কাকযক
প্রময়াগ ‚ভমনয োয়াতমর‛।
িান্তময অনোনে গানগুকরয বালা
কযীকরত, গই বালা কামফেয বালা। ফ গামনই
রিে কযা মায় তৎভ মব্দয াকধকে --- গম
ভি ব্দ ভাকজযত াকতেবালায অন্তগযত। প্রথভ 
চতুথয গামন গচামি মে ভাফদ্ধ মদয াকধকে
(ুণেপ্রবাত, কনকমরিা, ককযণফীনা, জীফনাগয,
রযীরীরা, যিধাযা, গদফীণা, জীফনে)। প্রথভ
 তৃতীয় গামন গদিা মায় কিয়ায াধু  
কাফে ময াকধকে। উমিিে গকান গামনই ককন্তু
‚নাভ‛ ‚ফরা‛ কিয়ায কভয ম ফেফহৃত য় কন।
কদ্বতীয় গামন ব্দকে ‚ফাজা‛ কিয়ায কতযা, গল
গামন একে একফায ফেফহৃত ময়মে ‚ফাজা‛
কিয়ায কভয ম (এমিমত্র অফে কভয ‚নাভ‛ নয়
‚নামভয েঙ্কায‛)। কফিাকযত তুরনাভূরক
ামরাচনায় না কগময় ফরা মায় এই গানগুকরয
গকানকেযই বালা াভামদয ামরাচে গামনয ভমতা
যর, কনযরঙ্কায নয়।
বালাগত এই াথযমকেয ভূমর যময়মে বি 
বগফামনয ম্বমন্য কল্পনায় দুকে কবন্ন
দৃকষ্টবঙ্গী। াভযা ামগই গদমিকে ামরাচে
গানকেমত ঈশ্বয কনবৃত প্রামণয গদফতা, কতকন
একান্তবামফই বমিয। এিামন তৃতীয় গকান
উকিকত গনই। এই গামন কনগয জগমতয গকান
কচত্রকল্প গনইিঃ ফকজযগৎ গমন অফরুপ্ত ময় গগমে।
বিককফ ঈশ্বযমক ডাকমত চান ভাময়য প্রকত কশুয
কনবযযতা কনময়। গামনয বালায এই জ
কনযরঙ্কায কে গই কশুহৃদময়যই প্রকতেকফ।
অনেকদমক নাভপ্রধান গানগুকরয প্রথভ কতনকেমত
(চতুথয গানকেয ামরাচনা াভযা ময কযকে)
Volume-II, Issue-III

ঈশ্বয প্রকতবাত ন কফশ্বব্রহ্মামণ্ডয প্রবু ম,
বিপ্রামণয কনকফে অন্তযঙ্গতায় াভযা তামক াই
না। াভযা গদকি তাাঁয নামভয এক ভকভাকিত ।
গ নাভ ধ্বকনত য় কনকির কফশ্বব্রহ্মাণ্ডফোী, গ্র
গথমক গ্রান্তময, নিত্র গথমক নিমত্র। এই
গানগুকরমত াভযা গদকি নানা কফকচত্র বনকগযক,
ভাজাগকতক কচত্রকল্প। প্রথভ গানকেমত গদিা মায়
প্রবাতমৌন্দমমযয ভমধেই গই নামভয প্রকা।
কদ্বতীয় গামন বন গৌন্দমমযয ভমনাযভ াফ
যময়মে। তৃতীয় গামন গই নামভয ভকভা েকেময়
মে ভানফংায গথমক কনগযংাময,
চযাচযফোী গৌন্দমমযয ভামে। ঈশ্বয ফা তাাঁয
নামভয এই ভকভাভকণ্ডত ময মঙ্গ ম্পূণয
ঙ্গকতূণয এই গানগুকরয বালা, এফং কমল্পয
বফকচত্রে।
উমযাি কতনকে গামনয মঙ্গ গল গানকেয
াদৃে কযীকরত বালা  বফকচত্রেভয় কমল্পয
ফেফাময। ককন্তু াথযকে অনেত্র। াভামদয
ামরাচে গানকেয ভমতা এই গানকেমত তৃতীয়
গকান উকিকত গনই। এই গামন াভযা গদকি
‚াকভ-তুকভ‛য কনকফে অন্তযঙ্গতা। াভামদয
ামরাচে গামন াভযা গদকি এক কশুহৃদময়য
প্রকতেকফ ায গমলাি গানকেমত াভযা শুকন এক
ভুগ্ধ ককফয কণ্ঠস্বয --- কমকন গই কপ্রয়নামভয
ভাধুময াস্বদান কমযন জীফমনয ফোকপ্তমত, তায
বফকচমত্রে। এই গানকেমত কফযীমতয প্রময়াগ
রিেণীয় --- নামভয গৌন্দমমযয প্রকা কথায়
নীযফতায়, কনদ্রায় জাগযমণ, াক কান্নায়, জীফমন
ভযমণ। এইিামন ‚প্রবু াভায কপ্রয় াভায‛ (ুজা
/ ৬৮) গানকেয ামবাগ অংকে স্মযণ কযা গমমত
াময :
মগা ফায, মগা াভায, কফশ্ব মত কচমত্ত
কফায --অন্তকফীন রীরা গতাভায নূতন নূতন গ।।
াভামদয ামরাচে গামন এফং গমলাি
গানকেমত কতকন ‚াভায‛ এফং তায কফায
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‚কচমত্ত‛, অনে গানগুকরমত কতকন ফায  তায
কফায ‚কফমশ্ব‛।
গদিা গগর নাভপ্রধান গানগুকরয ভমধে
াভামদয ামরাচে গানকেয এককে স্বতন্ত্র িান
ামে।
নামভ কক এম মায়? What’s there in a
name? একথা গমভন কতে গম গগারামক গম
নামভই অকবকত কযা গাক না গকন তামত তায
গৌযবভাধুমমযয গকান তাযতভে ঘমে না, ফা
শ্রাফমণয গভঘমক চণ্ডার নাভ কদমর তায জর
অকফত্র ময় মায় না, াফায একথা ভান
অনস্বীকাময গম জীফমনয ফহুমিমত্রই নামভয গুরুত্ব
অকযীভ। কময়ককে উদাযণ গদিা গমমত াময।
াভামদয গামনয ামরাচনায ভময়ই াভযা
উমিি কমযকে াধমকয কামে াযাধে গদফতায
নামভয গুরুত্ব কতিাকন। শুধু াধক ফা বি নয়,
ঈশ্বযকফশ্বাী াধাযণ ভানুল ম্বমন্ একই কথা
প্রমমাজে। প্রময়াজন মাই থাক গদফতামক প্রন্ন
কযায জতভ ন্থা র বকিবময তাাঁয নাভ ফরা
(নাভ জ ফা নাভ ঙ্কীতযন কযা)। ুণেনাভ
উচ্চাযমণ গমভন কযত্রাণ গভমর, অশুব নাভ
উচ্চাযমণ গতভকন কফমযয় গনমভ াম। কামর
কৃণ গরামকয নাভ কযমর াাঁকে পামে, গতভকন
যামত্র বূতমপ্রত ফা াময নাভ কযমর তামদয
দ্বাযা ািান্ত মত য়। অমদফতা ফা াময
প্রঙ্গ গতারায় গকান কনমলধাজ্ঞা গনই, কনমলধাজ্ঞা
তামদয নাভ উচ্চাযমণ, কনকদযষ্ট মব্দয প্রময়ামগ।
তাই ‚বূত‛ মব্দয কযফমতয ফযনাভ ‚গতনাযা‛ ফা
‚যাতকফমযমত নাভ কযমত গনই‛ ফাকোংকেয
ফেফায ফা ‚া‛এয কযফমতয ‚রতা‛য প্রময়াগ।
তফু যামত বুরফতিঃ াময নাভ কময গপরমর
াকিকভুকনয নাভ উচ্চাযমণয ভাধেমভই গদাল
কাোমনা মায়। াফায ভন্ত্রতন্ত্র জানা না থাকমর
শুধুভাত্র যাভনামভয গজাময অমদফতায াত
গথমক কনষ্কৃকত গভমর। তমফ ুণেনাভ উচ্চাযমণ
াীতাী কযত্রাণ রাব কযমর গকান গকান
গিমত্র গই নাভ উচ্চাযণ কযায গমাগেতা অজযন
Volume-II, Issue-III

কযমত য় --- গমভন ঘমেকের দুে যত্নাকমযয
গিমত্র।
গকফরভাত্র অকতপ্রাকৃমত কফশ্বাী ফা
ংস্কাযােন্ন ভানুমলয কামেই নামভয গুরুত্ব এভন
নয়। অধোত্মজীফমনয ফাইময, অমরৌককক
কচন্তাবাফনায জগমতয ফাইময বদনকন্দন াভাকজক
জীফমন নাভ ভান গুরুত্বূণয। ভানুমলয কনমজয
নাভ কঘময াত্মভমযাদামফাধ ফা কিন কিন
াত্মগকযভায অনুবূকত জকেময় থামক। তাই গকান
চোমরঞ্জ গ্রণ কযমত মর ফা বীকতপ্রদযন কযমত
মর প্রায়িঃ ফরা ময় থামক : ‚াভায নাভ
অভুক ......‛। নাভ তিন দভমযাদায ভতুরে
ময় উমঠ। তমফ শুধুভাত্র উচ্চমদ াীন
ফেকিযাই গম এভন কথা ফমর থামকন তা নয়,
কনতান্ত গমাগেতা ফা িভতা ম্বমন্ তায দৃঢ় কফশ্বা
থামক। একই কযকিকতমত কিন কিন ফরা
ময় থামক : ‚মকদ এো না াকয গতা াভায নাভ
অভুক নয়‛ --- মা প্রভাণ কময নামভ ককেু এম
মায়। নাভ মকদ একো তাৎমযীন ব্দ ত তমফ
কনমজয াত্মকফশ্বাময প্রভাণ কদমত গকউ ফরত না
: ‚মকদ এো না য় গতা াভায নামভ কুকুয
ুমলা‛। একই নামভ এককে গৃাকরত জীফ
থাকমর তামত িকত কী? কুকুমযয একই নামভ
নাভকযণ মর ংকেষ্ট গই ফেকিকেয অথযম্পদ
ফা দভমযাদায গতা গকান তাযতভে ঘেমে না।
াফায একইবামফ ফরা চমর নামভয গকান গুরুত্ব
না থাকমর কানা গেমরয নাভ েমরাচন মর
তাই কনময় এত ফেঙ্গকফদ্রূ ত না।
কামফে নামভয গুরুমত্বয কথা ফরমর বফেফ
দাফরীয কথা ভমন াম। চণ্ডীদাময যাধা
কৃমেয  দযমন নয়, এভন কক ফংীধ্বকনমত
নয়, শুধুভাত্র নাভশ্রফমনই কৃেমপ্রমভ গভাকত!
নামভয এভন ভকভা জানায য কক ফরা মায়
নামভ ককেু মায় াম না?
এভন অজস্র উদাযণ গদয়া মায়। নামভয
গুরুত্ব ফা গুরুত্বীনতা কনময় স্বতন্ত্র কনফন্ গরিা
মায় স্বতন্ত্র গমফলণা চরমত াময। ককন্তু এিামন
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গো াভামদয উমিে নয়। এই ামরাচনা গথমক
মা স্পষ্ট এফং াভামদয মি মা ফমচময়
প্রাকঙ্গক তা র এই গম নাভ ম্বমন্ যফীন্ননামথয
দুকে ম্পুণয কফযীত ভমনাবাফ গদিা মায়। গম
যফীন্ননাথ ‚চণ্ডাকরকা‛য উকিকিত গানকেমত
নাভমক গকানপ্রকায গুরুত্ব কদমত ম্মত নন, কতকনই
াফায নাভমক, শুধুভাত্র নাভমক একাকধক গামনয
কফলয়ফস্তু কময কনময়মেন। অনেবামফ ফরা মায়
‚চণ্ডাকরকা‛য গামন নাভ ম্বমন্ প্রকাকত তাাঁয

দৃকষ্টবঙ্গী ম্পূণযবামফই গকীয়মযয ভমতা; ককন্তু
‚এককদন তফলয ামগ‛ গকীয়মযযই গদম
যকচত গামন নাভ ম্বমন্ গকীয়মযয কফযীত
ধাযণাই প্রকা গময়মে (উমিিে াভামদয
ামরাচে গানকেয যচনাকার ১৯১৩ এফং িান
রন্ডন)। নাভ প্রমঙ্গ প্রকাকত যফীন্ননামথয এই
দুকে ম্পূণয কফযীত দৃকষ্টবঙ্গী তাাঁয কচন্তায ফোকপ্ত 
বফকচমত্রেয এককে কদক উমমাকচত কময।
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