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ভালালবল খী নিভৃলে যেলি:অন্তরঙ্গ পাঠ
গগৌেম কুমার িাগ
লযাগী অধ্যাপক (ফরাী) নবলেলী ভাা নবভাগ, বধ্ধমাি নবশ্বনবেযায়, ককাো, ভারে
Abstract
The object of study of the present paper is a well-known song of Tagore: bhalobese sakhi nibhrito
jatane. It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song; the
musical aspect is excluded. Our objective is to demonstrate through an in depth analysis of the
salient linguistic features of the song, how the theme of love (prem) has been developed at various
levels of the text: lexical, morpho-syntactic and semantic.
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এই নিবন্ধনি একনি ুপনরনচে রবীন্দ্রঙ্গীলের অন্তরঙ্গ  নভন্নের পাঠ : ভালালবল খী নিভৃলে যেলি (পযধায়: গেম/
গািংখযা: ৩৪)। এই গালির াঙ্গীনেক রূপনি আমালের আলাচয িয়, এর কাবয অবয়লবর গৌন্দযধ আস্বােি করাই আমালের
ক্ষ্য। আমালের আলাচয গেলমর স্বরূপ  গনেেকৃনে গকমি কলর েনেফনে লয়লছ এই গালির কাবয অবয়বনিমধালের
নবনভন্ন স্তলর : লব্দচয়লি, লব্দমূলর পারস্পনরক অন্বলয়, নবনভন্ন বযকরেগে উপাোলির বযবালর।
ভালালবল, খী, নিভৃলে যেলি
আমার িামনি নলখা—গোমার
মলির মনন্দলর ।
আমার পরালি গয গাি বানজলছ
োার োনি নললখা—গোমার
চরেমঞ্জীলর।।
ধ্নরয়া রানখলয়া গাালগ আেলর
আমার মুখর পানখ—গোমার
োােোঙ্গলি।
মলি ক’গর খী, বাাঁনধ্য়া রানখলয়া
আমার ালের রাখী—গোমার
কিককঙ্কলে।।
আমার োর একনি মুকু
ভুনয়া েুনয়া গরলখা—গোমার
অকবন্ধলি।
আমার স্মরে রৄভ-নন্দুলর
একনি নবন্দু এলকা—গোমার
ািচন্দলি।।
আমার মলির গমালর মাধ্ুরী
মানখয়া রানখয়া নেলয়া— গোমার
অঙ্গলৌরলভ।
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আমার আকু জীবিমরে
িুনিয়া ুনিয়া নিলয়া—গোমার
অেু গগৌরলব।। ১
োথনমক পালঠ এই গালির কাবয–অবয়লবর নিমধােলকৌল স্পষ্ট লয় লঠ। গালির নকছু ববনলষ্টয ধ্রা পলে—কন  বালকযর
নবিযা, নকছু পলের পুিরাবৃনি এবং োলের নিনেধষ্ট অবস্থাি, এমি পেমূলর পারস্পনরক ম্বলন্ধর স্তলর।
েথম পালঠ িয়, বা চল েথম েলধলিই কনমূলর আয়েলি একিা েনোময ধ্রা পলে। গেখা যায় পরপর
মদেলঘধযর দুনি কনর পর অলপক্ষ্াকৃে কম বেলঘধয র একনি কন। কনর ংখযার নবচালর আস্থায়ী, অন্তরা, ঞ্চারী 
আলভালগর মলধ্য পূেধ মো পনরনক্ষ্ে য়—েনেনি অংলই ছয়নি কনলে গনঠে। একই মো বালকযর ংখযালে। উক্ত
চারনি অংললর েলেযকনি নেি কনলে নবস্তৃে দুনি বালকয নবভক্ত। গেখা যালে েনেনি বালকযর গল এক েৃেীয়াংল
অলপক্ষ্াকৃে ক্ষ্ুদ্রাকৃনে—এই অংলল রৄধ্ুমাত্র দুনি পে। দুনি বযনেক্রম ছাো েলেযক গক্ষ্লত্র এই দুনি পে মাবদ্ধ। গয দুনি
কনলে পে দুনি মাবদ্ধ িয় গগুন  গালির েৃেীয়  গল কন অথধাৎ গালির েথম  গল বালকযর গলাংল (মলির
মনন্দলর, অেু গগৌরলব)।
এবার আমরা নক্রয়াপেমূলর পযধালাচিা করব। একনি বযনেক্রম বালে অিযব নক্রয়াপলের মলধ্য একিা রূপগে ঐকয
গচালখ পলে—েলেযকনিরই ভনবযৎ অিুজ্ঞার রূপনি বযবহৃে লয়লছ। বযনেক্রম রৄধ্ু চেুথধ কনর “বানজলছ” নক্রয়াপেনি —এই
নক্রয়াপেনিই রৄধ্ু ঘিমাি বেধমালি। নকন্তু উলেখয এই নক্রয়াপেনি একনি অেধ্াি খণ্ডবালকযর ( subordinate clause)
অন্তগধে। ুেরাং এই গালি একমাত্র নক্রয়া বা action  “োলের গাি বাজা”—বেধমাি মুূলেধর লঙ্গ একমাত্র গযাগূত্র।
এছাো গালির বানক অংলল বযক্ত লয়লছ রৄধ্ুই আলবেি বা োথধিা। েথম  েলম কনলে “খী” লম্বাধ্ি গথলক স্পষ্ট গয
কনব গেনমকপুরুলর ভূনমকায় অবেীেধ, এই ম্ভানো িারী োাঁর েেনয়েী। েথম পালঠই গেখা যায় মগ্র গািনি েনয়োর
উলেলল েেয়নপয়াীর উচ্চানরে োথধিাবােী।
এই গালি নবললভালব ক্ষ্েীয় বধিালমর বযবার। েনেনি বালকয উিমপুরু  মধ্যমপুরুলর ম্বন্ধপলের উপনস্থনে :
“আমার” “গোমার”। উিমপুরুলর অবস্থাি কনর রৄরুলে, মধ্যমপুরুলর কনর গলল। েলব এখালি একিা পাথধকয ধ্রা
পলে। মধ্যমপুরুলর অবস্থাি নিনেধষ্ট—েনেনি বালকয নিেীয় কনর গলল “গোমার”এর উপনস্থনে। োছাো েনেনি গক্ষ্লত্রই োর
পূলবধ ড্যা নচহ্ন বযবহৃে লয়লছ‟যার ফল মধ্যমপুরুলর উপনস্থনে নবললভালব েৃনষ্ট আকধে কলর। অপরনেলক
উিমপুরুলর অবস্থাি কনর রৄরুলে ল কখি ো বালকযর নিেীয় কনর রৄরুলে, কখি েথম কনর রৄরুলে। অথধাৎ
কখি “আমার”  “গোমার”এর অবস্থাি একই কনর দুই োলন্ত গযমি আস্থায়ীর েথম বালকয এবং অন্তরার দুনি বাকয 1
বানক ব গক্ষ্লত্রই এই দুই বধিালমর অবস্থাি পরপর দুনি কনর দুই োলন্ত। েলব দুইলয়র মলধ্য েূরত্ব যাই থাক, বময়
রৄরুলে “আমার”, গলল “গোমার”।
এই দুই বধিালমর চক্রাকার পুিরাবেধি, গালি োলের অবস্থাি “আনম” “েুনম” র মলধ্য অথধাৎ কনব  ম্ভানো িারীর
মলধ্য এক অলেেয বন্ধলির ইনঙ্গেবাী। নকন্তু ক্ষ্েীয় এখালি উিমপুরুলর বা মধ্যমপুরুলর অিয গকাি রূপ গিই। রৄধ্ুই
“আমার” “গোমার”‟“আনম” “েুনম” ম্পূেধ অিুপনস্থে। ুেরাং দুজলির মলধ্য েেযক্ষ্ গকাি গযাগালযাগ স্থানপে লে িা‟
ংলযাগ স্থানপে লে েলেযলকর লঙ্গ ম্বন্ধযুক্ত দুনি বস্তু বা ভালবর মধ্য নেলয়। আমরা গই মস্ত বস্তু বা ভাবনিলেধলক
নবললযপে বা পেগুলের নবলেে করব।
পূলবধাক্ত নবললযপেযুগ বা নবললযপেগুেযুগলর মলধ্য একিা ুস্পষ্ট বযাকরেগে ম্বন্ধ ধ্রা পলে । এই ম্বন্ধ দুনি
স্তলর পযধালাচিালযাগয। েথমে বালকযর নক্রয়ার লঙ্গ উক্ত েলেযকনি পে বা পেগুলের ম্বন্ধ। োরপর উভলয়র পারস্পনরক
ম্বন্ধ। উিমপুরুলর লঙ্গ ম্পৃক্ত নবললযপে বা পেগুে নক্রয়ার কমধ। অপরনেলক মধ্যমপুরুলর লঙ্গ ম্পৃক্ত নবললযপে বা
পেগুে নক্রয়ার অনধ্করে। এই দুইলয়র পারস্পনরক ম্বন্ধ আলধ্য়  আধ্ালরর। নচত্রাকালর নবয়নি এইভালব উপস্থাপি করা
গযলে পালর :
বাকযংখযা উিমপুরুলর লঙ্গ ম্পৃক্ত নবললযপে বা
নক্রয়াপে
মধ্যমপুরুলর লঙ্গ ম্পৃক্ত
পেগুে / নক্রয়ার কমধ / আলধ্য়
নবললযপে বা পেগুে/নক্রয়ার
অনধ্করে/ আধ্ার
১
িাম
নলখা
মলির মনন্দর
২
(পরালে গয গাি বানজলছ োার) ো
নললখা
চরেমঞ্জীর
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৩
(মুখর) পানখ
ধ্নরয়া রানখ
োােোঙ্গি
৪
(ালের) রানখ
বাাঁনধ্য়া রানখ
কিককঙ্কি
৫
(োর একনি) মুকু
েুনয়া গরলখা
অকবন্ধি
৬
(স্মরলে রৄভ) নন্দুর
এলকা
ািচন্দি
৭
(মলির গমালর) মাধ্ুরী
রানখয়া নে
অঙ্গলৌরভ
৮
(আকু) জীবি মরে
ুনিয়া নি
অেু গগৌরব
আস্থায়ীর ূত্রপাে গেমাস্পোর হৃেলয় স্থাি পাবার োথধিা নেলয়। এই োথধিায়, িাম  মলির মলধ্য এই আলধ্য় আধ্ার ম্বন্ধ
নিমধালের েয়ালর মলধ্য গকাি অনভিবত্ব গিই‟গেনমকহৃেলয়র এ নচরন্তি আকূনে। এই গক্ষ্লত্র নবলল োৎপযধপূেধ রূপকরূলপ
“মনন্দর”এর বযবার। আধ্ার “মি” িয় “মলির মনন্দর”। “মলির মনন্দর” পেগুলের বযনেক্রমী চনরলত্রর কথা আমরা উলেখ
কলরনছ । গযখালি নেিকনলে নবস্তৃে েনেনি বালকযর গল অংলল বযবহৃে দুনি পে মাবদ্ধ গখালি আর একনি বযনেক্রম
ছাো এই কনলে “মি”  “মনন্দর” দুনি একক লব্দ। গালির ামনগ্রক গঠিলকৌলনি িা গমলি স্বেন্ত্র অবস্থালি থাকার
কারলে “মনন্দর”এর উপনস্থনে নবললভালব েৃনষ্ট আকধে কলর । গয বালকযর গলল মনন্দলরর অবস্থাি োর রৄরুলে ভালাবাা।
গালির রৄরুলেই “ভালাবাা” নক্রয়ার অমানপকা রূপনির এই েলয়ালগ গালির মূ ুরনি বাধ্া লয় যায়। োর লঙ্গ একই
কনলেই বযবহৃে “খী” ম্ভাে, “নিভৃলে” “যেলি” পেগুন এক ঐকোি রচিা কলর। গই বালকযর গলল উপািার
অিুঙ্গবাী “মনন্দর”এর উপনস্থনে ভালাবাায় এক নভন্ন মাত্রা গযাগ কলর1 গেম গথলক উিরে ঘলি পূজায়। এমি উিরলে
অনভিবত্ব গিই। গেমাস্পোর উপর গেবীমনমা আলরাপ গেমমুগ্ধ হৃেলয়র নচরকাীি েবেো। নবললে রবীন্দ্রিালথর গালি
বহুময় গেম  পূজার মধ্যবেধী নবভাজিলরখানি অবুপ্ত লয় যায়। নকন্তু েেয়নপয়াী হৃেলয়র নচরাচনরে পূজানিলবেলির
েয়া এখালি গেখা যায় িা, বরং এখালি পূজা পাবার আকাঙ্ক্ষাই অনভবযক্ত। মলির “মনন্দলর” িাম গখার োথধিা েেনয়িীর
হৃেলয় গেবোরূলপ অনধ্ষ্ঠালির বািারই বনিঃেকাল।
েথম  নিেীয় বালকযর েুিামূক আলাচিায় নবনভন্ন পযধালয় ববপরীেয ধ্রা পলে‟যা মগ্র আস্থায়ী অংলনিলকই
গালির বানক অংল গথলক পৃথক কলর গরলখলছ।
আস্থায়ীর পরবেধী অংলগুনলে য় দুনি বালকযর রৄরুলেই রলয়লছ “আমার” (লযমি ঞ্চারী  আলভালগ) অথবা দুনি
বালকযই “আমার” এললছ নিেীয় কনর রৄরুলে (লযমি অন্তরা অংলল) । অথধাৎ বালকয “আমার”এর অবস্থালি েলেযক
অংললই একিা ঐকয গেখা যায়। নকন্তু রৄধ্ু আস্থায়ীলেই গেখা যালে দুনি বালকয এই বধিালমর দুরকম অবস্থাি‟েথম বালকয
রৄরুলে এবং নিেীয় বালকয নিেীয় কনর রৄরুলে।
আর একনি ববপরীেয ধ্রা পলে উিমপুরুলর লঙ্গ ম্পৃক্ত নবললয এবং নক্রয়াপলের উপর আলরানপে আলপনক্ষ্ক
গুরুলত্ব। েথম বালকয নক্রয়াপে “নলখা’গক নবললনে করলে বযবহৃে লয়লছ একানধ্ক পে: “ভালালবল”, “নিভৃলে”,
“যেলি”1 অিযনেলক নবললযপে “িাম”গক নবললনে করলে ম্বন্ধপে ছাো আর একনি পে েযুক্ত য় নি। পক্ষ্ান্তলর নিেীয়
বালকয নক্রয়াপে “নললখা” র একক উপনস্থনে1 অিযনেলক নবললযপে “ো”এর লঙ্গ ম্পৃক্ত পেগুে “পরালে গয গাি
বানজলছ োার”। দুই বালকয এমি ববপরীেয গালির বানক অংলল গেখা যায় িা।
দুই বালকয বযবহৃে আলধ্য়  আধ্ালরর েকৃনে পযধালাচিা করল গালির গনেপলথর ববপরীেয ধ্রা পলে। েথম বালকয
আলধ্য় “িাম”, আধ্ার “মলির মনন্দর”‟অথধাৎ গনেপথ মূেধ গথলক অমূলেধ বা ইনন্দ্রয়লচেিা গথলক ইনন্দ্রয়ােীলে। নিেীয়
বালকয এই পলথর রৄরু অমূেধ বা ইনন্দ্রয়ােীলের স্তর গথলক (োলের গালির ো) এবং এর অনভমুখ মূেধ বা
ইনন্দ্রয়লচেিালালকর নেলক (চরেমঞ্জীর)। পরবেধী অন্তরা  ঞ্চারী অংলল মূেধ  অমূেধ , বা ইনন্দ্রয়গ্রায  ইনন্দ্রয়ােীলের
াবস্থাি গিই, মস্ত গক্ষ্লত্রই আধ্ার  আলধ্য় উভলয়ই ইনন্দ্রয়লচেিাজগলের অন্তগধে। গলল আলভালগ আবার আমরা গেনখ
ইনন্দ্রলয়লচেিাজগৎ  অেীনন্দ্রলয়র াবস্থাি। এই নবলয় আমরা পলর আলাচিা করব।
এই দুই বালকয উপস্থানপে দুই আধ্ালরর েুিামূক আলাচিার মধ্য নেলয় আমরা আস্থায়ীর নবলেে গল করব। এই দুই
আধ্ালরর স্বরূপ নবলেলের মধ্য নেলয়ই এই আখযালির দুই চনরলত্রর ভূনমকা স্পষ্ট লয় লঠ। েথম বালকযর আলাচিায়
আমরা উলেখ কলরনছ আধ্ার রূলপ “মলির মনন্দর”এর নিবধাচি কনব  োাঁর গেমাস্পোর মলধ্য পূনজে  পূজানরেীর ম্বলন্ধর
বযঞ্জিাবাী। পরবেধী বালকয আধ্াররূলপ “চরেমঞ্জীর”এর বযবাা্লর পূলবধাক্ত ভূনমকার েনেনবনিময় ঘলি। কনব যখি োাঁর োলের
গভীলর ধ্বনিে গালির ো নিলবেি কলরি েেনয়িীর চরলে েখি নেনি পূজারী ভক্ত আর গেলমর েনেমার রূপান্তর ঘলি
গেবীেনেমায়। রবীন্দ্রলচেিানবলশ্ব পূজানিলবেি বময় একমুখী িয়, অলিক ময় পূজারী  পূনজলের মলধ্য ব নবলভে
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ভালালবল খী নিভৃলে যেলি:অন্তরঙ্গ পাঠ
গগৌেম কুমার িাগ
অবুপ্ত লয় যায়। োই নত্রভুবলিশ্বর ভলক্তর মি পায়ার জিয োরই িালর িািা মলিারে গবলল উপনস্থে ি। ভক্ত  ভগবাি
উভলয়র এই বিে ভূনমকা নবললভালব স্পষ্ট লয় উলঠলছ “গয কাাঁেলি নয়া কাাঁনেলছ” (নবনচত্র / ১১১) গািনির অন্তরা অংলল
পলথ পলথ োলর খুাঁনজিু, মলি মলি োলর পূনজিু,
গ পূজার মালঝ ুকালয় আমালর গ গয ানধ্।। ২
আস্থায়ী অংললর দুনি বালকয েথলমই গযমি নবনভন্ন গঠক উপাোি এবং গঠিেনক্রয়াা্র মলধ্য ববপরীেয ধ্রা পলে, গেমনি
পরবেধী অন্তরা অংলল নবনভন্ন স্তলর ঐকয পনরনক্ষ্ে য়। দুনি বালকযর নেিনি কনর মলধ্য ামন্তরাো গচালখ পলে।
দুনি বালকযই েথম কনলে আলছ মানপকা নক্রয়া। এই ববনলষ্টয একান্তভালবই অন্তরা অংললর। বানক নেি অংলল বালকযর
নিেীয় কনলে মানপকা নক্রয়ার েলয়াগ। মানপকা নক্রয়ার উপনস্থনেলে আমালের আলাচয দুনি কনর ঐকয থাকল, পাথধকয
গেখা যায় োলের অবস্থালি। “ধ্নরয়া রানখ” র অবস্থাি কনর রৄরুলে আর “বাাঁনধ্য়া রানখ” র অবস্থাি কনর গলল। দুনি
কনলে অিয পেগুনর ভূনমকা নক্রয়া নবলললের। েথম কনলে মানপকা নক্রয়ালক নবললনে করলে বযবহৃে “গাালগ”
“আেলর” স্মরে কনরলয় গেয় আস্থায়ীর েথম কনর “ভালবল” “যেলি” পেগুনলক। নিেীয় বালকযর েথম কনলে
মানপকা নক্রয়ার লঙ্গ ম্পৃক্ত অমানপকা নক্রয়াপেগুে “মলি কলর”র েলয়াগ ছাো গেখা যালে গালির েথম কনর
“খী”ম্ভালের পুিরাবৃনি। আথধস্তলর মানপকা নক্রয়াযুগ গেলমর বন্ধলির বযঞ্জিাবাী। “ধ্নরয়া রানখ”র মলধ্য গয বন্ধলির
অিুভূনে আলছ ো েীব্রের লয় লঠ “বাাঁনধ্য়া রানখ”র েলয়ালগ। গালির মািনচলত্র ই দুই কনলে মানপকা
নক্রয়াপেযুগলর এবং োলের লঙ্গ ম্পৃক্ত পেমূলর গকািাকুনি অবস্থালির মধ্য নেলয় এই বন্ধলির বধত্র পনরবযাপ্ত রূপনি
েনেফনে য়। নচত্রাকালর নবয়নি এইভালব উপস্থাপিা করা গযলে পালর।
ধ্নরয়া রানখ
গাালগ আেলর
↖
↗
↖ ↗
↙ ↘
↙
↘
মলি ক’গর খী বাাঁনধ্য়া রানখ

এরপর দুই আধ্ার  আলধ্লয়র েুিামূক আলাচিা করা গযলে পালর। আমরা এলের েকৃনেগে ঐলকযর কথা বলনছ
‟এরা ব ইনন্দ্রয়গ্রায মূেধ বাস্তলবর অঙ্গ। দুই আধ্ালরর এবং দুই আলধ্লয়র স্বরূপ নবলেলের মধ্য নেলয় উভলয়র মলধ্য
এবং গই ূত্র ধ্লর েেয়ীযুগলর মলধ্য একিা ববময ধ্রা পলে। এই অংলল আমরা গেনখ গেমাস্পোর ঐশ্বযধলানিী রূপ‟
োর বা োালে, োর মনেবলন্ধ গলাভা পায় কিককঙ্কি। অিযনেলক গেমাস্পলের গেয়ার মে আলছ রৄধ্ুই একনি “মুখর
পানখ” এবং োর “ালের রানখ”। ববনয়ক মূযনবচালর এমি ববভলবর পালল নিলবনেে উপালরর েীিোই েকি লয় লঠ
। নকন্তু এইজিয গেনমলকর নেক গথলক ামািযেম লঙ্কালচর েকাল গিই। “ভালা যনে বা খী নক নেব গগা আর”৩ এই
কুনিে েশ্ন গকাথা উচ্চানরে য় িা। এই স্বল্পমূয উপারিুকু কনব নিনিধধ্ায় পরম “গাালগ” “আেলর” গ্রে করলে
আলবেি কলরি। ববনয়ক োনপ্তর মািেলণ্ড অনে ামািয গই োি “গাালগ” “আেলর” ধ্লর রাখার মধ্য নেলয়, “মলি
কলর” গবাঁলধ্ রাখার মধ্য নেলয়ই অামািয লয় লঠ।
আধ্ারদুনির মলধ্য দুনি আলধ্লয়র অবস্থালি একিা ূক্ষ্ম পাথধকয গেখা যায়। কনবর গেয় “পানখ”র অবস্থাি
“োােোঙ্গলি”, োালের অভযন্তলর িয়। “গাাগ” “আের” আর ধ্লর রাখার েলচষ্টা লে েূরলত্বর একিা ক্ষ্ীে আভা
পায়া যায়। পরবেধী অংলল গই বযবধ্াি ঘুলচ যায়। কনবর গেয়া রানখ োাঁর “ালের রানখ”‟োাঁর লরীরী স্পলধবাী গই রানখ
বহুমূয গই স্বেধাঙ্কালরর লঙ্গ একলত্র বাধ্া। আলধ্য়-আলধ্লয়র অবস্থালি এই ূক্ষ্ম পনরবেধি গেলমর অগ্রগনের ইনঙ্গেবাী।
অন্তরা  ঞ্চারীর েুিামূক আলাচিায় একিা পাথধকয গেখা যায় নক্রয়া এবং উিমপুরুলর লঙ্গ ম্পৃক্ত আলধ্য়লেযােক
নবলললযর উপর আলরানপে আলপনক্ষ্ক গুরুলত্বর পযধালয়। অন্তরালে আমরা গেলখনছ নক্রয়ার োধ্ািয‟দুই অংলল বযবহৃে
“ধ্নরয়া রানখ”  “বাাঁনধ্য়া রানখ” নক্রয়াপেদুনিলক নবললনে করলে বযবহৃে লয়লছ যথাক্রলম দুনি নক্রয়ানবললেীয় পে
“গাালগ” “আেলর” এবং পরবেধী গক্ষ্লত্র অমানপকা নক্রয়াপেগুে “মলি কলর”। অিযনেলক আলধ্য়লেযােক নবললয দুনির
েলেযকনিলক নবললনে করলে ম্বন্ধপে ছাো রৄধ্ুমাত্র একনি পে বযবহৃে লয়লছ‟েথম গক্ষ্লত্র নবললে “মুখর” এবং
পরবেধী গক্ষ্লত্র ম্বন্ধপে “ালের”। অিযনেলক ঞ্চারীলে গেখা যায় নক্রয়ার এই আলপনক্ষ্ক গুরুত্ব হ্রা গপলয়লছ। েথম
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নক্রয়াপেগুে “েুনয়া গরলখা” গক নবললনে করলে েযুক্ত লয়লছ একনিমাত্র নক্রয়ানবললেীয় অমানপকা নক্রয়া “ভুনয়া’।
পরবেধী অংলল নক্রয়াপে “এলকা” গক নবললনে করলে একনি পে বযবহৃে য় নি। অপরনেলক “মুকু” এবং “নবন্দু”
নবললযদুনির েলেযকনিলক নবললনে করলে উভয়লক্ষ্লত্র বযবহৃে লয়লছ আয়েলি েীঘধের নবললেীয় পেগুে : “(আমার)
োর একনি” এবং “(আমার) স্মরে রৄভ নন্দুর একনি”।
অন্তরা  ঞ্চারীলে বযবহৃে আধ্ার  আলধ্য়লেযােক নবললযগুনর েুিামূক পযধা লাচিায় গেলমর গনেেকৃনের দুনি
নেক উলমানচে য়। েথমে গেমাস্পো িারীর রূপান্তর গেখা যায়। ঞ্চারী অংলল গকাি োােবানিী ববভবলানিী রমেীলক
িয়, আমরা েেযক্ষ্ কনর এক াধ্ারে িারীলক। োর াজজ্জার উপকরে নিোন্তই ামািয। োর গকলোলম গলাভা পায় গকাি
অঙ্কার িয়, এমিনক কুুম িয়, রৄধ্ু একনি মুকু। োর কপাল একনিমাত্র নন্দুরনবন্দু। আধ্ার অকবন্ধি বা ািচন্দি
‟এই গকলোধ্ি বা চন্দিলপি ই মািীমূনেধলে গকাি অনেনরক্ত মনমা আলরাপ কলর িা।
নিেীয়ে কনবর নিলবনেে উপারগুন আর ক্ষ্ুদ্র আয়েলির, আর স্বল্পমূলযর‟ “পানখ”  রানখ”র পর আল “মুকু”
 “নন্দুরনবন্দু”। ংখযাবাচক “একনি” ললব্দর পুিরাবৃনি স্বল্পোর অিুভূনের ঞ্চার কলর। নকন্তু গভীরের নবলেলে গেখা
যালব আপােক্ষ্ুদ্র এই োলির োৎপযধ অপনরীম। েথম োি রৄধ্ুই োর একনি মুকু‟নকন্তু এই মুকুলর মলধ্যই নিনে আলছ
পুষ্পনবকাললর স্বপ্ন।। নন্দুরনবন্দু অনে ক্ষ্ুদ্র‟নকন্তু স্মৃনের অিুলঙ্গর অভাবিীয় ংলযাজি োলক এক অকল্পিীয় িান্দনিক
মনমায় মনণ্ডে কলর েুললছ। (মলি রাখলে লব বেিনন্দি গাকাচালর নাঁদুর কখি স্মৃনের অিুঙ্গবাী িয়।) এই মুকু এবং
নন্দুরনবন্দু একলত্র নমল স্বপ্ন।  স্মৃনে জুলে, অেীে অিাগে জুলে গেলমর পনরবযানপ্তর েেন্ন আভা বি কলর। স্বল্পমূয,
ক্ষ্ুদ্র এই উপার আপি মনমালেই মনমানন্বে, “গাালগ” “আেলর” োলক মাঘধ কলর গোার আর েলয়াজি গিই।
অন্তরা  ঞ্চারী অংলল েলেয় উপালরর চনরত্র নবলেে করল গেখা যালে োর আয়েি ক্ষ্ুদ্র গথলক ক্ষ্ুদ্রের লে ‟
গলল থাকলছ রৄধ্ু একনি নবন্দু অথধাৎ ইনন্দ্রয়লচেিাগ্রায অনস্তত্বা্ অবুপ্তোয়। এই নববেধলির একিা বযাখযা গেয়া গযলে পালর।
আমরা উলেখ কলরনছ এই দুই অংলল নিলবনেে উপার ইনন্দ্রয়লচেিাগ্রায বাস্তলবর অঙ্গ। েেি উপালরর আয়েলির
পযধায়ক্রনমক হ্রা এবং অবললল নবন্দুলে োর পনরেনের োৎপযধ লে পালর এই গয মূেধ বাস্তলবর স্তলর আর গেয়ার নকছু
গিই। এর নঠক পরবেধী আলভাগ অংলল গেখা যালে নিলবনেে উপারমূ এক একনি অমূেধ িা : “মলির গমালর মাধ্ুরী”
“জীবি” মরে”। নিলবেলির এক িূেি পলবধর রৄরু। ঞ্চারীর গলল পূবধবেধী অধ্যালয়র মানপ্তর লঙ্কে।
গালির রৄরুলে মি‟গেমাস্পোর মি‟নছ আধ্ার1 আলভালগ মি‟কনবর মি‟লয় যায় আলধ্লয়র উৎ (মলির গমালর
মাধ্ুরী)। এই অংলল নিলবনেে এই েথম উপালরর গকাি ইনন্দ্রয়গ্রায বাস্তব অনস্তত্ব গিই নকন্তু নক্রয়ানবললেীয় অমানপকা
নক্রয়াপে “মানখয়া” এবং আধ্ার “অঙ্গলৌরভ” এর ংলযালগ ো এক ইনন্দ্রয়গ্রাী রূপ পনরগ্র কলর। এই “মলির গমালর
মাধ্ুরী” গযি লয় লঠ োধ্লি বযবহৃে গকাি গন্ধদ্রবয। গযমি গেলখনছাম আস্থায়ীলে, গেমনি আলভালগর েথমালধ্ধ গেনখ
নবমূেধ  মূেধ বাস্তলবর াবস্থাি।
আলভালগর গলালধ্ধ এই নিলবেি  গ্রলের েনক্রয়ানি একনি স্বেন্ত্র মাত্রা াভ কলর। েথম কারে ংখযাগে। এ যাবৎ ব
গক্ষ্লত্রই নিলবনেে উপার একনি 1 এবারই েথম এই ংখযা দুই : “জীবি” “মরে”। েলব গুেগে েৃনষ্টলকাে গথলক নবচার
করল ংখযাগে এই ববনলষ্টয গগৌে লয় যায়। এই নিলবেি চরম আত্মনিলবেি‟এরপর গেমাস্পোর উলেলল নিলবেলির
আর নকছু বানক থালক িা। অিযনেলক “নি” নক্রয়াপলের লঙ্গ নক্রয়ানবললেীয় অমানপকা নক্রয়াপে “ুনিয়া” “িুনিয়া” গযালগ
এই গ্রলের েনক্রয়ালে একিা আকনস্মক গনেলবগ ংলযানজে য় , একিা োেপে েয়ালর বা বেলয়ালগর অিুভূনে ঞ্চানরে
য়। গযি নবনম্বে ছলন্দ ই নিলবেি গ্রলের েনক্রয়ায় অদধ্যধ গেনমকহৃেয় গেমাস্পোর উলেললয োথধিা কলর অনে দ্রুে
বনকছুর অবাি ঘিালে।
আলভাগ েথা মগ্র গালির গল বাকযনির দুনি নভন্ন পাঠ ম্ভব। অিযািয বালকযর মে এই অংলল মধ্যমপুরুলর লঙ্গ
ম্পৃক্ত নবললযপেগুে (অেু গগৌরব ) নক্রয়াপলের (নি) অনধ্কারেকারক নকন্তু এই গক্ষ্লত্র উভলয়র মলধ্য নভন্ন একনি ম্বন্ধ
কল্পিা করা ম্ভব। এই ম্বলন্ধর িযথধলবাধ্কোর উপর নভনি কলরই এই বালকযর দুনি বযাখযা করা গযলে পালর।
েথম পাঠ অিুালর নবপু গগৌরলব নবভূনো এই িারী যখি রে করলব েখি গেমাস্পলের জীবি মরে গই পরম
গগৌরলব মনণ্ডে লয় উঠলব। “ জীবি মরে”  “অেু গগৌরব” এই দুইলয়র মলধ্য আলধ্য়„আধ্ালরর ম্বন্ধ। এই িারীর উপর
গেবীমনমা আলরানপে লয়লছ 0 গয গেবী ভলক্তর আকু োথধিায় াধ্িার পলথর মস্ত বাধ্া নিলমল েূর কলর গেি।
িাথ গ, গেমপলথ ব বাধ্া ভানঙয়া ো। ৪
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উপলরাক্ত পূজা পযধালয়র গািনিলে গয বযাকু োথধিা উচ্চানরে লয়লছ গই ুরনি এই গালি গেমাস্পোর েনে নমিনেলে
ধ্বনিে লয়লছ।
নিেীয় পাঠ অিুালর গেলমর এই াধ্িা গেনমক পুরুলর িয়, গেনমকা িারীর। োর াধ্িার ক্ষ্য গেমাস্পলের বধস্ব রে
এবং এই রেই োর নিলজর পলক্ষ্ চরম গগৌরলবর। এই পাঠ অিুযায়ী অেু গগৌরলবর লঙ্গ জীবি মরে “িুনিয়া ুনিয়া”
গিয়ার আলবেি করা লয়লছ‟“গগৌরব” এখালি “নি” নক্রয়াপলের করেকারক।
আস্থায়ী অংলল আমরা গেলখনছ দুই অধ্ধাংলল গেনমক  গেনমকা দুই নবপরীে ভূনমকায় অবেীেধ : েথলম পূনজে 
পূজানরেীর, পরবেধী গক্ষ্লত্র পূজারী  পূনজোর। আস্থায়ীর মে আলভালগর দুই অংলল োলের দুজলির ভূনমকার েনেনবনিময়
ঘলি িা। রৄধ্ুমাত্র এই অংললর নিেীয়ালধ্ধ েেয়ীযুগলর ভূনমকার ম্পূেধ দুনি নবপরীে বযাখযা পায়া যায়।
এই গালি, নবললে ঞ্চারীলে াজজ্জার েঙ্গ এললছ। গেলমর উলমল  নবকালল গৌন্দলযধর‟বনরঙ্গ গৌন্দলযধর ‟
একিা গুরুত্বপূেধ ভূনমকা আলছ। োই গেলমর লঙ্গ াজজ্জা, অঙ্করে, রূপচচধা অঙ্গাঙ্গীভালব জনেে। গয মস্ত গালি াজজ্জা
এললছ োলের লঙ্গ আমালের আলাচয গালির একনি ংনক্ষ্প্ত েুিামূক আলাচিা নেলয় এই নিবন্ধ গল করব।
“াজজ্জা”‟এই ভাববস্তুর উপর রনচে গািগুনলক অনভবযক্ত অিুভূনের নভনিলে দুনি গেনেলে নবিযস্ত করা যায়। েথম
গেনের গালির উোরেস্বরূপ এই দুনি গাি উলেখ করা যায়:
আনম রূলপ গোমায় গভাাব িা, ভালাবাায় গভাাব।
আনম াে নেলয় িার খুব িা গগা, গাি নেলয় িার গখাাব।।
ভরাব িা ভূেভালর, াজাব িা ফুলর ালর‟
গেমলক আমার মাা ক’গর গায় গোমার গোাব।। ৫
ফু েুনলে ভু কলরনছ গেলমর াধ্লি।
বাঁধ্ু গোমায় বাাঁধ্ব নকল মধ্ুর বাাঁধ্লি।।৬

এই মস্ত গালি াজজ্জার মস্ত উপকরে, মস্ত োধ্িামগ্রী ম্পূেধভালব পনরার করা লয়লছ। গেমই এখালি লবধািম
অঙ্কার।
নিেীয় গেনের গালির উোরে:
গোমায় াজাব যেলি কুুলম রেলি
গকয়ূলর কঙ্কলে কুঙ্কুলম চন্দলি।।
কুন্তল গবনষ্টব স্বেধজানকা, কলি গোাইব মুক্তামানকা,
ীমলন্ত নন্দূর অরুে নবন্দুর‟চরে রনঞ্জব অক্ত-অঙ্কলি।।
খীলর াজাব খার গেলম অক্ষ্য োলের অমূয গলম।
াজাব করুে নবরলবেিায়, াজাব অক্ষ্য় নমিাধ্িায়‟
মধ্ুর জ্জা রনচব জ্জা যুগ োলের বােীর বন্ধলি।।৭
লগা বধ্ূ ুন্দরী, েুনম মধ্ুমঞ্জরী,
পুনকে চম্পার লা অনভিন্দি‟
পলেধর পালত্র ফারৃিরালত্র মুকুনে মনেকা-মালযর বন্ধি।
এলিনছ বলন্তর অঞ্জন গলন্ধর,
পাললর কুঙ্কুম চাাঁনেনির চন্দি‟
পারুলর নলো, নলরীলর নলন্দা, মঞ্জু বেীর বনঙ্কম কঙ্কি‟
...
েব আাঁনখপেলব নেলয়া আাঁনক বেলভ
গগলির িবিী স্বপলির অঞ্জি।।৮
এই গািগুনলে গেখা যালে াজজ্জার উপকরলের নবপু ম্ভার। নকন্তু এইমস্ত আলয়াজি রৄধ্ুমাত্র গেলমর োথনমক পলবধ।
একময় ব োধ্িী, ব অঙ্করলের েলয়াজি ফুরায়। পরবেধী পযধালয় াজজ্জার গয ক উপকরে গেখা যায় োলের
Volume-IV, Issue-I

July 2015

23

ভালালবল খী নিভৃলে যেলি:অন্তরঙ্গ পাঠ
গগৌেম কুমার িাগ
ইনন্দ্রয়লচেিাগ্রায গকাি অনস্তত্ব গিই‟বস্তুম্ভালরর স্থাি গিয় হৃেলয়র অিুভুনে। উপলরাক্ত েথম গািনিলে অন্তরা পযধন্ত আমরা
গেনখ রত্নাঙ্কার এবং োধ্িামগ্রীর মাার । নকন্তু ঞ্চারীলে ালজর উপকরে “খার গেম”, স্বেধাঙ্কার িয়, “অক্ষ্য
োলের” স্বেধ, “নবরলবেিা”, “নমিাধ্িা”। নিেীয় গািনিলে িববধ্ূলক েথলম নজ্জে করা য় “মুকুনে মনেকামালয”,
“পাললর কুমকুলম”, “চাাঁনেনির চন্দলি”, “ মঞ্জু বেীর বনঙ্কম কঙ্কলি” নকন্তু গলল গেখা যায় হৃেয়বেলভর েনে বধ্ূর
বধলেষ্ঠ উপার “স্বপলির অঞ্জি”।
াজজ্জা ম্বলন্ধ এই দুই নভন্ন েৃনষ্টভঙ্গী েকৃেপলক্ষ্ একই লক্ষ্য উিরলের জিয ম্ভাবয দুনি নভন্ন পলথর অনস্তলত্বর
লঙ্কেবাী। গেলমর াধ্িার চরম ক্ষ্য ইনন্দ্রয়লচেিার অন্তরানস্থে লেয উিীেধ য়া। এই াধ্িার একনি পথ ইনন্দ্রলয়র িার
রুদ্ধ কলর াধ্িা। পূলবধাক্ত েথম গেনের গািগুনলে অনভবযক্ত েৃনষ্টভঙ্গী অিুালর বনরঙ্গ রূপ রৄধ্ুই নবভ্রম জাগায়, েযেৃনষ্টর
উমীলি অন্তরায় লয় লঠ। োই গেখা যায় োধ্ি বা অঙ্করলির ব উপকরে েথম গথলকই বজধি করা লয়লছ। অিযনেলক
নিেীয় পন্থা  ইনন্দ্রয়বািা অবরুদ্ধ করার পনরবলেধ ইনন্দ্রয়বািার ামনয়ক পনরেৃনপ্তর মধ্য নেলয় গভীরের অেৃনপ্ত জানগলয়
গোা‟যা ইনন্দ্রয়লচেিােীলে উিরে ঘিায়। গযমি ঘলিলছ “নচত্রাঙ্গো” িৃেযিালিয। গই কারলেই গেলমর উলমপলবধ োধ্ি
 অঙ্করলের নবপু আলয়াজি। এই পবধ অনেক্রান্ত ল বই পনরেযক্ত য়। ামনয়ক েলয়াজি থাকল াজজ্জা কখি
ক্ষ্য িয়, উপক্ষ্ মাত্র। বনরঙ্গ রূপ গকব রূপােীলে উিরলের মাধ্যম। আমালের আলাচয গািনি এই নিেীয় ধ্ারার
অিুারী।
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