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An In Depth Study of a Song of Tagore : “O Keno Churi Kore Chay”
“ও কন চু ির কের চায়”

: রবী স ীেতর একিট অ র পাঠ

Nag Goutam Kumar
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Abstract
The aim of the present paper is to analyze the salient linguistic features of a well known song of Tagore : o keno
churi kore chay. It should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song ; the musical
aspect is excluded. The theme addressed here is the transformation of a girl into a woman with the awakening of
love --- a theme that Tagore has developed in some of his short stories. In this song the transition into womanhood
and the evolution in the feelings of the poet are suggested implicitly. Our objective is to reconstruct this story by
reading between the lines and carrying out an in depth study of the constituent elements of the song at various levels
: lexical, morpho-syntactic and semantic.
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Article

এই িনব িট একিট পিরিচত রবী স ীেতর অ র

ও িভ তর পাঠ। এই গােনর সা ীিতক

আেলাচ নয়, এর কাব েপর সৗ য আ াদন করাই আমােদর ল । আমরা িনবাচন কেরিছ
নং গানিট। আমােদর আেলাচ
অবয়বিনমােণর িবিভ

ের

:

েমর

প ও গিত কৃিত কমন কের

শ চয়েন, শ সমূ েহর পার

ব বহাের। ভাষাগত বিশ সমূেহর এই পযােলাচনার মধ িদেয় আমরা সইসে
ও কন চু ির ক' র চায়।
নু েকােত িগেয় হািস
বনপেথ ফুেলর মলা,
চিকেত স চমিকেয়
কী যন গােনর মেতা
যন তার

হেস পালায়।

হেল দু েল কের খলা-কাথা িদেয় যায়॥
বেজেছ কােনর কােছ,

ােণর কথা আেধকখািন শানা গেছ।

পেথেত যেত চ' ল মালািট গেছ ফেল--০
পরােনর আশা িল গাঁথা যন তায়॥ ১

ম পযােয়র ৩৯১

িতফিলত হেয়েছ এই গােনর কাব

িরক অ েয়, িবিভ

বলা বাণীর ব নাটু কুও অনু ধাবন করার চ া করব।

পিট আমােদর

ব করণগত উপাদান অল ােরর
ভাষায় নয়, আভােস ব

না
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এই গােন
রবী নােথর
যাে

যু

িবেশষণ, সবনাম ও ি য়াপেদর

েমর গােন যা িনতা

াথিমক পযােলাচনােত একিট বিশ

ধরা পেড় ---

িবরল। এই গানিট স ূ ণ িবেশষণিবহীন। সবনাম ও ি য়ার

উ ম ও মধ মপু ষ এই গােন স ূ ণ অনু পি ত।

99

ে

দখা

ম পযােয়র িতনশ পঁচান ইিট রবী স ীেতর মেধ

িবেশষণিবহীন, উ ম ও মধ মপু ষবিজত গান মা দু িট ; আমােদর আেলাচ গানিট ছাড়া অন গানিট হল ৩৭৮
নং গানিট

: “িনেমেষর

তের শরেম বািধল”। এই দু িট গান বাদ িদেল এই পযােয়র আরও নিট গােন

এমন একািধপত দখা যায়। িক ওই গান িলর
গােনর সামি ক বিশ

েত কিটেত িবেশষণ ব ব ত হেয়েছ।

ছাড়াও তার কাব অবয়েবর িবিভ

আেলাচনার অবকাশ আেছ। এে ে

অংেশর গঠনগত বিশে র তু লনামূ লক

যিতিচে র ব বহার ল ণীয়। ডবল দাঁিড় ব বহার হেয়েছ দু বার --- চতু থ

কিলর শেষ এবং অ ম বা শষ কিলর শেষ। এই
অংেশ িবভ

থমপু েষর

করা যায়। আমরা এই িনবে

েয়ােগর িভি েত আটকিলিবিশ গানিটেক সমৈদেঘ র দু িট

থম চারিট কিল অথাৎ ায়ী ও অ রা অংশেক গােনর

থম পব ও

পরবতী চারিট কিলেক অথাৎ স ারী ও আেভাগ অংশেক গােনর ি তীয় পব বেল িচি ত করব। আমরা দখব
এই িবভাজেনর সে

গােনর ভাবব র উপ াপনার একটা িনিবড় স

অংেশর ভাষাগত বিশে র একটা সংি

রেয়েছ। িক

থেম আমরা এই দু ই

তু লনামূলক আেলাচনা করব। এই আেলাচনারও িভি

হেব সবনাম

এবং ি য়াপেদর ব বহার।
গােনর

থম পেব িতনিট কিলেত ি য়ার কতা একই সবনাম ---

চতু থ কিলেত তার

থমপু েষর একবচন।

থম কিলেত ‘ও’

িত প ‘ স’। ি তীয় কিলেত কতা উহ থাকেলও সহেজই অনু মান করা যায় এই অনু

হল সই ‘ও’ বা ‘ স’। কবলমা

তৃ ্তীয় কিলেত ি য়ার অনু

কতা

কতা ‘ফুেলরা’ অথাৎ তৃ ্তীয় কিল বাদ িদেল

সব ই ‘ও’ অথবা ‘ স’র দৃ শ মান বা অদৃ শ উপি িত। প া ের গােনর ি তীয় পেব ধু মা তৃ ্তীয় কিলেতই ‘ও’
অথবা ‘ স’ ি য়ার কতা --- অবশ এই বােক কতা উহ । িচ াকাের িবষয়িট এইভােব উপ াপন করা যায়
কিলসংখ া

বােক র কতার ভূ িমকায় ও / স
থম পব

১
২
৩
৪

িচ
দখা যাে

ি তীয় পব

+

_

+

_

_

+

+

_

- ১

গােনর দু িট পেবই তৃ তীয় কিলিট বািক অংশ থেক ত ।

:
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ি য়াপেদর

ে

এই দু ই পেবর পাথক পিরলি ত হয় দু িট পযােয় : সংখ ায় এবং কাল েপ।

থম পেব

িতিট কিলেত একিট সমািপকা ি য়া রেয়েছ অথাৎ এই অংেশ সমািপকা ি য়ার সংখ া চার। এছাড়াও
কিলেতই অ ত একিট অসমািপকা ি য়া অথবা ি য়াপদ

আেছ। ি তীয় পেব

100

িতিট

থম িতনিট কিলর

েত কিটেত একিট সমািপকা ি য়া এবং শষ কিলিট ি য়াপদবিজত অথাৎ এই অংেশ সমািপকা ি য়ার সংখ া
িতন। িক

এই অংেশ কবলমা

তৃ তীয় কিল ছাড়া অন িতনিট কিলেত অসমািপকা ি য়া নই। অথাৎ গােনর

থম পেবর তু লনায় ি তীয় পেব ি য়ার সংখ া
ি য়াপদসমূ েহর কাল েপর

ে

দখা যাে

াস পেয়েছ। এরপর গােনর দু ই পেব
থম পেব

যু

সমািপকা

ধু ই সাধারণ বতমান এবং ি তীয় পেব

পু রাঘিটত বতমান। আমরা গােনর মমব র আেলােক ি য়ার এই সংখ ার াস এবং কাল েপর

ধু ই

েয়াগৈবিশে র

িবে ষণ করব।
িব ািরত আেলাচনায় যাওয়ার আেগ গােনর কাব অবয়েবর পূ েবা
উপ াপনার স
েমর মায়ামে

িট দখা যাক। আমরা দখব এই গানিট
এক বািলকার পূ ণ নারীেত

পিরসের এক অপ প

পা েরর আখ ান। এমন

েমর উে েষর পূ ্ব বতী ও পরবতী দু িট অধ ায়

পেব জু েড় অপিরণত বািলকার লঘু হাস ময়
ু িটত তার পূ ণ নারীস া।

সমতু ল হেলও কােব ও ছাটগে

িথত হেয়েছ এই গােনর দু িট পেব। গােনর

াণচা েল র অিভব ি । ি তীয় পেব আভািসত

াথিমক পােঠ স ূ ণভােব এই ব েব র যথাথতা

যােক

থম

েমর মািহনীমায়ায়

মািণত হয় না, িবেশষত এই

ব েব র ি তীয় অংেশর। িক আমরা দখব গােনর গভীরতর পােঠর মাধ েম এই ব ব
থম পেবর

পা েরর আখ ান ---

। সই তু লনামূ লক আেলাচনায় আমরা আসব িনবে র শেষ। আপাতত আমােদর

উপ াপনেকৗশল স ূ ণ িভ

গােনর

তার ভাবব র

পা েরর কািহিন িব ািরতভােব িববৃ ত

হেয়েছ রবী নােথর “সমাি ” ও “মাল দান’’ ছাটগে । বলা বা ল ভাবব
ব ব

িবভাজেনর সে

িতি ত হেব।

থম, ি তীয় ও চতু থ কিল অথাৎ এই অংেশর দু ই তৃ তীয়াংশ জু েড় আেছ বািলকা ---

থমপু ষ সবনােমর (ও/ স) ারা িচি ত করা হেয়েছ। গঠনগতভােব ত তৃ তীয় কিলেত িনিমত হেয়েছ

নসিগক পটভূ িম --- পু েশািভত বনভূ িম।
গােনর

থেম আমরা

থেমা

েতই সই বািলকার উপি িত --- গােনর

িতনিট কিলর আেলাচনা করব।

থম কথাই ‘ও’। এই ‘ও’ ক িঘের

িমক কিবর

আ গত আেবগ অনু ভূ িতর কান বিহঃ কাশ ঘেট না, কিব অ রােল থেক যান। তাঁর এই উপ াপনেকৗশল
সু

হেয় ওেঠ িবেশষণ ও উ মপু েষর স ূ ণ অনু পি িতর মধ িদেয়। কিবর অনু ভূিতর আেলােক নয় , সই

নামপিরচয়হীনােক আমরা

ত

কির তার ি য়াকলােপর মধ িদেয়। ‘ও’ ক িবেশিষত করেত কান িবেশষণ না

থাকেলও তার কাযকলাপ িনেদশক
বা পদ

িতিট সমািপকা ি য়ােক িবেশিষত করেত অ ত একিট অসমািপকা ি য়াপদ

ব বহার করা হেয়েছ। ‘চায়’, ‘পালায়’ এবং ‘যায়’ সমািপকা ি য়াপদ িলেক িবেশিষত করেছ যথা েম

‘চু ির কের’, ‘ হেস’ এবং ‘চিকেত চমিকেয়’। বলা যায় িবেশেষ র িবেশষেণর অভাব পূ রণ করেছ ি য়ািবেশষণধমী
অসমািপকা ি য়াপদ। গােনর এই অংেশ দৃ শ পট জু েড় থােক ধু ি য়া --করেত গােনর এই অংেশ ব ব ত ি য়াপদসমূ েহর পযােলাচনা করা
থম দু িট কিলেত

যু

action

অেথ। এই ‘ও’র

েয়াজন।

ি য়াপদ িলর মেধ একটা ঐক দৃ ি েগাচর হয় --- সব

থেম গাপন দৃ ি পাত (চু ির কের চায়), তারপর হাস

গাপেনর

প উপলি

গাপনতার

েচ া।

েচ া (নু েকােত িগেয় হািস) এবং অবেশেষ
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আ েগাপেনর

101

য়াস (পালায়)। গাপনতােদ াতক পদসমূ েহর অব ােন একটা ি ভূ জাকৃিত জ ািমিতক নকশা ফুেট

ওেঠ।
চু ির কের চায় ( গাপন চাহিন)
নু েকােত িগেয় ( গাপন হািস)

পালায় (আ েগাপন)

িচ – ২
গাপনতার এই

য়ােসর ধারাবািহকতা

ানা রগমন িনেদশ কের না, ‘ চিকেত
সমাথক হেয় ওেঠ। দখা যাে

…

চতু থ কিলেতও অব াহত থােক। সমািপকা ি য়া ‘যায়’
চমিকেয়’ এবং ‘ কাথা িদেয়’ পদ

কবল

েযােগ এই ‘যাওয়া’ ‘পালােনা’র

এই িতনিট কিলর িতনিট সমািপকা ি য়ার মেধ দু িটই গিতেদ াতক : ‘পালায়’,

‘যায়’। তার ফেল বািলকােক িনেয় িনিমত দৃ শ ক
ি তীয় কিল স ে

িলর মেধ গিতময়তা স ািরত হেয়েছ।

আরও িকছু সংেযাজন করা যেত পাের। কিলর অভ ের,

গাপনতােদ াতক পদ ে র মাঝখােন “হািস’ ও ‘ হেস” র অব ােন যন
মূ ত হেয় ওেঠ। সমধাতু জ এই দু ই িবেশষ ও ি য়ার সহাব ােন অব

বল হাস গাপেনর

েত ও শেষ
াণপণ

য়াস

সই হাস লহরী যন শতধারায় উ িসত

হেয় ওেঠ।
এই গােনর ‘ও’ বা ‘ স’র আচরেণর মধ িদেয় তার য
বািলকার। গাপনতার

াণপণ

পিট মূ ত হেয় ওেঠ স

য়াস, অি রতা, অকারণ হােস া াস --- সবই উ ল িশ মেনর

কাশ। গােনর এই পেব িনিমত হেয়েছ শশেবর পিরম ল তেব তারই সে
এই দু ই জগেতর দূ র

অিভব

েবাধক শে র ব বহাের।

েবাধক শ

এবং এই অংেশর শষ কিলেত (‘ কাথা িদেয়’)। কিব অ রােল থাকেলও এই
অদৃ শ উপি িত অনু ভব করা যায়, তাঁর অনু ভূিতর
িঘের, তার কাযকলাপ

ত

প এক অপিরণত
তঃ ু ত

আভািসত পিরণতমনে র জগৎ।
গােনর

ায়

েতই ( ‘ কন’)

ে র মধ িদেয় তাঁর পেরা ,

শ পাওয়া যায়। এই অনু ভূিত ধু ই কৗতূ হেলর --- িশ েক

কের পিরণত মেন য কৗতূ হেলর স ার হয়।

াণচ লা বািলকার ি য়াকলােপর পটভূ িমেত পু

িবভূ িষত বনভূ িম --- মৃ দু পবেন আে ািলত পু রািজ।

গােনর এই পেবর বৃ হ র অংশ জু েড় িচি ত এই বািলকার জগৎ আর বািক অংেশ িনিমত িনসগেলােকর পটভূ িম
--- এই দু ইেয়র মেধ একটা সমা রলতা ধরা পেড়। অরণ কৃিতর পু েশাভায় মানু েষর হােতর, মানু েষর
ভাবনার কান

শ নই --- আিদম

কৃিত আপন সৗ যলীলায় িনম । একইভােব আপনার সহজাত তঃ ূ ত

অনু ভূিতেত, াণশি েত চািলত সই বািলকা --- পিরণত মানবসংসােরর িবিধিনয়েম তার আচরণ, তার িচ া
িনয়ি ত নয়। ফুলদেলর খলা যন সই বািলকার খলারই
ফুেলর সে

বািলকার স ে র িনিবড়তার একিট

তৃ ্তীয় কিলেত ‘ খলা করা’ ি য়াপেদর অনু
অনু সাের ওই অনু

প

িত িব।
িতিবি ত বাক গঠেনর

কতা ‘ফু েলরা’। িক

ের। আমরা উে খ কেরিছ

এই কিলিটর পাঠা র স ব। ি তীয় পাঠ

কতা ‘ফুেলরা’ নয়, অন িতন কিলর মত এে ে ও কতা ‘ও’ বা ‘ স’।
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বনপেথ ফুেলর মলা

এই পাঠ অনু সাের এই কিলর
যাে
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(ও / স ) হেলদু েল কের খলা

থমােধ রিচত হেয়েছ নসিগক পটভূ িম, ি তীয়ােধ িচ ািয়ত বািলকার খলা। দখা

একই ন ান পূ রণ করেত পাের ‘ফুল’ অথবা ‘ও’ --- এর মেধ ফুলদল এবং বািলকার একা তার ইি ত

িনিহত আেছ।

ধু তাই নয় অন ান বােক র মত এই বােক র কতাও যিদ এই বািলকাই হয় তাহেলও এই অংেশ

একটা আচরণগত পাথক ধরা পেড়। িনেজর জগৎ থেক যখন স পিরণতমনে র জগেতর সীমানায় এেস দাঁড়ায়
তখন স

ধু অ রাল থেক সেকৗতু েক পযেব ণ কের, ধরা পড়ার স াবনা দখা িদেল স

দু ই জগেতর ব বধান অনিত ম । িক

িশ র জগৎ আর িনসগজগৎ িমেল িমেশ একাকার হেয় যায়। তাইেতা

যখন স অরণ কৃিতর মােঝ তখন তার মেধ কানরকম দূ র
যায় না,

সখােন স

ত পলায়ন কের।

, সাবলীল।

ি য়ািবেশষণধমী অসমািপকা ি য়াপদ

ীড়াম

সৃ ি র বা আ েগাপেনর সামান তম

বািলকার িনি

“ হেলদু েল’’র

িন ে গ মেনাভােবর

য়াস দখা

কাশ এই কিলেত

েয়ােগ। অপিরশীিলতা এই বািলকা বন কৃিতর

অ ীভূ তা --- স িনেজই যন বনপেথর ধাের িবকিশত একিট ফুল।
অপিরণত বািলকার সে

িনসগজগেতর এই একা তা আমরা রবী নােথর একািধক ছাট গে

বন কৃিতর পটভূ িমেত এই বািলকার হােস া াস,

াণচা ল “সমাি ”র মৃ য়ীেক

ততখািন দু র পনা, অপেরর দু দশা উপেভােগর সই মানিসকতা আমরা এই
দখেত না পেলও, বন কৃিতর পটভূ িমেত তার হােস া াস,
যায়। অরণ কৃিত না হেলও প ী কৃিতর সে
ওেঠ।একিট উদাহরণ

রণ কিরেয় দয়। মৃ য়ীর মত
পিরসের এই বািলকার মেধ

াণচা েল র মেধ িনঃসে েহ মৃ য়ীর ছায়া দখা

মৃ য়ীর একা তা ওই আখ ােনর একািধক

ােন

হেয়

:

নৃ ত ময়ী কৃিতর নূ পু রিন েণর ন ায় চ ল হাস

“মাল দান’’ ছাটগে ও অপিরণত বািলকার সে
যতীেনর

দিখ।

িনিট সম আকাশ ব ািপয়া বািজেত লািগল (...) ।

অরণ কৃিতর অনু ষ

থম সা েতর মু হূ েত সই বািলকা স ে হরকুমােরর ম ব

“ (...) উহােক তু িম নারী বিলয়া ম কিরেয়া না, ও বেনর হিরণী।‘’

২

ব বহার করা হেয়েছ। কুড়ািনর সে

:

৩

এই গে পরবতী কােলও একািধকবার কুড়ািনেক বেনর হিরণী বেল অিভিহত করা হেয়েছ।
থম পেবর অবসােনর পর পরবতী পেব যখন যবিনকা উে ািলত হয়, তখন অপিরণত বািলকা এক পূ ণ
নারীেত

পা িরতা। আমােদর এই ব েব র িভি

বতমান মু হূ েত তার পিরবিতত আচরণ নয়। গােনর ি তীয়

পেব তার কান কাযকলাপ আমােদর দৃ ি েগাচর হয় না।
‘ স’ সখােনও ি য়া িন

হেয়েছ অতীেত।

ধু মা

তৃ তীয় কিলেত যখােন বােক র কতা ‘ও’ বা

থম পেবর শেষ তার িবদােয়র পর আর তার

ত াবতন ঘেট িন।

সু তরাং তার অতীত ও বতমান ি য়াকলােপর তু লনামূল ক আেলাচনার কান সু েযাগ নই। আমােদর এই ব েব র
িভি

তােক িঘের কিবর

দেয় স ািরত অনু ভূিতর িববতন। এখােন গােনর দু ই পেবর একিট বপরীত ধরা
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পেড়।

থম পেব ওই বািলকার

িবপরীতভােব ি তীয় পেব ওই

প

103

তীয়মান হয় তার কাযকলােপর মধ িদেয়, কিবর দৃ ি র আেলােক নয়।

পা িরতা নারীর

পিট

িতভাত কবল কিবর অনু ভূিতর আেলােক, তার

ি য়াকলােপর মধ িদেয় নয় কননা তখন স দৃ ি র অ রােল । এই পেব কিব দেয় উি

অনু ভূিত

থম

পেবর মত কৗতূ হেলর নয়। সই অনু ভূ িত অেনক গভীর --- যা অপিরণত িশ েক িঘের জাগেত পাের না --- যার
াণেকে

থােক কান পূ ণ নারী। গােনর দু ই পেবর ভাষাগত

বিশে র য বপরীত আমরা ইিতপূ েব িনেদশ

কেরিছ তারই গভীরতর পােঠর মাধ েম আমরা আমােদর ব ব
আমরা গােনর দু ই পেব সবনাম কতার ( ও/ স )
একিট ঐক িনেদশ কেরিছ। ি তীয় পেব এই ঐক উ
কান সদথক যাগসূ

নই। িক

িতি ত করব।

েয়ােগর িভি েত তৃ তীয় িভ অন িতনিট কিলর মেধ
সবনাম কতার অনু পি িতেত --- আপাতদৃ ি েত এে ে

গভীরতর পােঠ তমন একিট যাগসূ

ভূ িমকায়। ব করণগত গঠেনর িবচাের এই পেবও কিব অনু পি ত ;
উ মপু ষবিজত। িক

তৎসে ও এই অংেশ কিবর উপি িত সু

িনেদ াতক ি য়া “বাজা” এবং
ে ই
স ৃ

াতা কিব।

থম পেবর মত গােনর ি তীয় পবও

ভােব অনু ভব করা যায়।

িতেদ াতক ি য়া “ শানা যাওয়া”

থম কিলেত উহ উ মপু েষর স

খু ঁেজ পাওয়া যােব। এই ঐক কিবর

পেদর

কানিটরই কতা কিব নন; িক

ােণর কথা

উ মপু েষর একবচেনর স

পেদর

আেধকখািন

পা িরত করেল বােক র কতা হেব

েনিছ। শষ কিলেত

প “আমার”: িবেশষ “পরােণর” সে যু

গােনর দু ই পেব বািলকা ও কিবর ভূ িমকার মেধ একটা সমা রলতা ধরা পেড়।
কিলেত বািলকার ভূ িমকা

থম কিলর মতই উহ আেছ
(আমার পরােণর আশা িল)।
থম পেব তৃ তীয় িভ অন সব

ধান, অন িদেক ি তীয় পেবর ওই কিল িলেত কিবর ভূ িমকা

বািলকা ি য়ার কতা, তার উপি িত দৃ শ পেটর বৃ হ র অংশ জু েড় িক
তার উপি িত কবল অনু ভব করা যায়। একই সমা রলতা
কিলেত বািলকার কান ভূ িমকা নই , এই ােন আেছ

ধান ; যিদও সবে ে ই

কানে ে ই কিব ি য়ার কতা নন এবং

দখা যায় অবিশ তৃ তীয় কিলেতও

:

থম পেব এই

ধু নসিগক পটভূ িম। ি তীয় পেব ওই একই কিলেত

কিবর কান ভূ িমকা নই , তাঁর অনু ভূিতর কান বিহঃ কাশ নই, এই ােন আেছ

ধু ই একিট দৃ শ ক ।

িচ াকাের িবষয়িট এইভােব উপ াপন করা যেত পাের।
পব
কিলসংখ া
১
২
৩
৪

িচ – ৩

থম
কিলর বণনীয় িবষয়
গাপন দৃ ি পাত
সহাস পলায়ন
বনপেথ ফুেলর খলা
ত ানা রগমন

ি তীয়
বািলকার ভূ িমকা

+
+
+

উভয়

প “‘আমার” --- িবেশষ “কােনর” সে

(আমার কােনর কােছ)। ি তীয় কিলেত বাক িট কমবােচ । কতৃ বােচ

“আিম” --- আিম তার

থম দু িট কিলেত

কিলর বণনীয় িবষয়
কােনর কােছ এক অেচনা
িনর

রণ

পা িরতা নারীর

ােণর

কথা নেত পাওয়া
পেথ মালা ফেল যাওয়া
ফেল যাওয়া মালািটেক
নূ তন দৃ ি েত দখা

কিবর ভূ িমকা

+
+
+
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থম পেবর বণনা বিহর সব । আমরা
িনব

ত

কির ওই বািলকার কাযকলােপর বাহ

থােক ি য়ার (action) উপর। তাই আমরা দেখিছলাম এই পেব

আেছ এবং

104

পিট। সম

দৃ ি

িতিট কিলেত একিট সমািপকা ি য়া

িতিট সমািপকা ি য়ােক িবেশিষত করেত অ ত একিট অসমািপকা ি য়াপদ রেয়েছ। িক

পেব সব ি য়ােক ছািপেয় কিবর অ েরর অনু ভূিতই
একিট স াব ব াখ া। আমরা দেখিছ

ি তীয়

ধান হেয় ওেঠ। এিট এই পেব ি য়াপেদর সংখ া ােসর

থম ও ি তীয় পেবর

িতিট সমািপকা ি য়াই যথা েম সাধারণ বতমােন

ও পু রাঘিটত বতমােন। এই সাধারণ বতমান কান িচর ন সত বা িনয়িমত অনু ি ত ঘটনা িনেদশ করেছ না,
িনেদশ করেছ িববৃ িতমু হূেত অনু ি ত অসমা একক ঘটনা। এই সাধারণ বতমান ঘটমান বতমােনরই
য

েয়ােগর অজ

দৃ া

আমরা সািহেত , িবেশষত কােব পাই। অথাৎ ওই বািলকার ি য়াকলাপ

পাঠক একিটর পর একিট
অতীেত স
যু

ঘটনার

ত

কের। ি তীয় পেব আর কান ঘটনা ঘেট না, বতমান

ৃ িত। শষ কিলেত একিট ি য়ািবহীন বাক --- ঘটনা বাহ

ি য়া িলর কাল েপর কারেণ এবং অিধকাংেশর আথ বিশে র কারেণ িচ ক

অন িদেক ি তীয় পেবর
উ াম

পক

িল

াণচা ল আর ি তীয় পেব

ায় িন ল। সব িমিলেয় বলা চেল

িতিট

পক

কােছ

িন। তারপর তৃ তীয় কিলেত আবার একিট দৃ ি

বেজ ওঠা অেচনা এক

থম পেব

িতভাত িচ ক

িতিট

ে

ভাবনায় নূ তনতর

স ূ ণ ব িন বণনার য কৗশল কিব

থম পেব

িল গিতময় হেয় উেঠেছ ;

পক

িনর মত

িত াহ

থম

াহ

পক --- কােনর

পক --- পেথ পেড় থাকা
েরই সীমাব

রচনা কের না। অ রােল থেক বিহর

থম পেব অবল ন কেরেছন তারই

সীমানা অিত ম কের ইি য়াতীেত উ রেণর একটা
কিব ােণর গভীের নূ তনতর এক

থম কিলেত একিট

ইি য়জ অিভ তা ইি য়েচতনার

সবরকম সাদৃ শ মূ লক অল ােরর অনু পি িতেত। অপরপে

ি তীয় পেব

য়াস ল

ঘটনাবলীর

কাশ ওই অংেশ উপমা,
িতিট

থােক।
পক বা

ই ইি য়েচতনাজগেতর

করা যায়। কােনর কােছ বেজ ওঠা

িন

িরত হেয় ওেঠ। পেথর ধাের অবলু ি ত পু মালা কিবর

“পরােণর আশায় গাঁথা” মালা েপ দৃ শ মান হেয় ওেঠ। দু বারই কিব তাঁর ইি য়জ অিভ তা ব

করেত িগেয় উপমােনর আ য় িনেয়ছন, দু বার উৎে
কিবর অদৃ শ উপি িত আরও
ইি য়জ অিভ তা থেক সৃ

ার

েয়াগ ঘেটেছ। অথাল ােরর

েয়ােগর ফেল এই পেব

হেয় উেঠেছ।

ি তীয় পেবর গঠনেকৗশলিট সু

।

থেম ইি য়েচতনায় িবধৃ ত বা েবর িববরণ, পরবতী কিলেত সই

িব েমর বাণী প। আরও সহজভােব বলা যায়,

কিলেত উপমান। এইভােব সমা রালতা দখা যায়
মেধ ।

হেয় যায়।

িলর তু লনামূ লক আেলাচনা করব।

সািরত, আরও বিচ ময়।

মানসেনে

ধু থােক

থম পেব আমরা দিখ এক বািলকার

পেবর ইি য়েচতনাজগৎ আরও

ইি য়দৃ ি েত

মু হূ েত

াহ । এই অংেশ ইি য়েচতনার জগৎ স ূণভােবই দৃ ি র জগৎ। অন িদেক ি তীয়

পক ই দৃ ি

একিট মালা। ি তীয়ত

াতা বা

িমক কিবর গভীর ভাবিনম তা।

ভাষাগত বিশে র পর এবার আমরা এই দু ই পেবর
পেব

িত প ---

থম কিলেত উপেময়, পরবতী

থম ও তৃ তীয় কিলর মেধ , তারপর ি তীয় ও চতু থ কিলর
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পকে র কৃিত
িন

ইি য়েচতনায় উে ািচত রপক
কােনর কােছ বেজ ওঠা গীতময়
এক

দৃ শ

কিলসংখ া
১

তার

িব ম
ােণর কথা নেত পাওয়া

105

কিলসংখ া
২

িন

পেথর ধাের পেড় থাকা একিট

৩

মালািট পরােণর আশায় গাঁথ া বেল

মালা

৪

মেন হওয়া

িচ – ৪
আমরা দেখিছ ি তীয় পেবর
পেবর অপর ইি য় াহ
আেলাচ

পক িট এবং

িত াহ । িক

পক িটই

ইি য়েচতনায়
পক িট স ে

থেম উপ ািপত
থম পেবর
াত

যু

পদ

িনর

(কী), িব মেদ াতক শ

পিনণেয়র

েচ ার ব থতার বা অ তপে

ত

দৃ ি

িনমাণ কেরেছন। এই

জােগ

িন িক

জা ত ইি য়েচতনায় উ ািসত।
পেড় তার দু িট পাঠ স ব।

:

কী যন

(মত) --- এমন সম য়

িনর উৎস িনেয়

:

িন
িন,

এই উৎস বিহজগৎ না

িন বণ যমন স ূ ণভােব ইি য়জ

িনর কান বা ব ইি য় াহ অি

নই।

েমর

করেতই কিব হয়ত চনা

পকে র অব ান কাথায় --- ইি য়েচতনাবলেয়র

এক আেলা-আঁধািরর আবহ সৃ ি র অনু কূল। প া ের ঘটনা ধান পূববতী পেবর
তা নই। কান আেলা ছায়ার খলা নই,

িত াহ

িতিরি েয় বেজ ওঠা কান

অভ ের না ইি য়েচতনার সীমানা ছািড়েয় --- সই সংশেয়র িনরসন হয় না। সংি
কানরকম অ

িল সবই

আংিশক ব থতার সে তবাহী। তারপর এই

জােগ এই

িন? অন ভােব বলেল

পক

পক

থম কিলর ি য়া “ বেজেছ”র কতা

ােণর গভীর গহেন স ািরত অনা ািদতপূব, অিনবচনীয় অনু ভূিতেক ব
িনর

াহ

ধু আমােদর

বতমােন আেলাচ ওই

( যন), , এবং সাদৃ শ বাচক শ

অিভ তা হেত পাের আবার এমনও হেত পাের য এই
অেচনায় মশা এক

পক ,

িন বেজ ওেঠ তা স ূ ণ পিরিচত নয়, তােক

অ জগৎ ? দু িট স াবনার কানিটেকই অ ীকার করা যায় না। এই
উে েষ

াহ

িনেদ াতক কান একক পদ নয়, একিট পদ

েবাধক শ

বেণ”

সে এই পেবর

িবেশষ তাৎপযপূণ। য

“কােন” বােজ না, বােজ “কােনর কােছ”। এখােন
নািক “ ােণর

পকে র থেক ত । এই

িলর সব িলই দৃ ি

কবল এখােনই নয়। উ

িনি তভােব একথা বলা চেল না। এই

িঘের কমন যন রহস ময়তা। এই ি য়ার কতা
সই

পক

তীয়মান সত । এই িবষেয় সংশেয়র কান অবকাশ নই। িক

এবং অিধকরণকারক েপ
গােনর মত।

পক িট সম গােনর অন ান

িতিট

পক

িলেক িঘের কাথাও

িদবােলােকর মত সমু

ল েপ

থম পেবর পর ি তীয় পেবর সূচনায় গােনর অিভমু খ পিরবতেনর য

প ধরা

থম স াবনা --- ইি য়েচতনার এক

পক ই

কিলর উি িখত শ সম য়

র থেক আর এক

ের উ রণ ঘটেছ ।

ি তীয় ব াখ া এই যা া ইি য়েচতনােলাক থেক অতীি য়েচতনােলােক।
থম পেবর
কথা

পক

িল স ে

যা বলা হল এই পেবর তৃ তীয় কিলেত উপ ািপত

েযাজ । এই ব েব র িভি েত এই পেব এই কিলিটর সাত

একিট সংেযাজন করা যেত পাের। এই পেব কবল এই
অ গত। ি তীয় ও চতু থ কিলেত িচি ত হেয়েছ

স ে

পক

স ে

একই

ইিতপূ েব আমরা যা বেলিছ তার সে

পক িটই সে হাতীতভােব ইি য় াহ বা েবর

ধু ই মেনর িব ম। এছাড়া আমরা দখলাম

থম কিলেত
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বব ত

পক িটর ইি য় াহ তা স ে

সংশয় রেয় যায়। অথাৎ ইি য়েচতনাজগৎ িনি তভােব এই পেবর

এক তৃ তীয়াংশ অিধকার কের থােক। দু ই পেবর বপরীত িট িচ াকাের তু েল ধরা যায়
বিণত
কিলসংখ া

106

ধু

:

পকে র ইি য়েচতনা াহ বা ব অি

থম পব

ি তীয় পব

১

+

?

২

+

-

৩

+

+

৪

+

-

িচ - ৫
েমর উে েষর পূ েব সত

ধু ইি য়েচতনা, পরবতী পেব তােক অিত ম কের যায়

ােণর গভীর গহন থেক

উৎসািরত অনু ভূিত।
তৃ তীয় কিলর িচ ক িট িনেয় আরও আেলাচনার অবকাশ রেয়েছ। পেথর ধাের পেড় থাকা মালার দৃ শ ক িট
ম পযােয়র আর একিট গানেক মেন কিরেয় দয়।
যখন এেসিছেল অ কাের
চাঁদ ওেঠ িন িস ু পাের।।
.........
তু িম

গেল যখন একলা চেল
চাঁদ উেঠেছ রােতর কােল।

তখন দিখ, পেথর কােছ

মালা তামার পেড় আেছ---

বু েঝিছেলম অনু মােন এ ক হার িদেল কাের ।।

অনু প একিট িচ ক

৪

ম পযােয়র আর একিট গােন পাওয়া যায়।

ধু পেথর পিরবেত এই মালা তৃ ণতেল

পেড় থােক।
ওেগা আমার িচর-অেচনা পরেদশী,
ণতের এেসিছেল িনজন িনকু হেত িকেসর আ ােন।।
......
ভােত একা বেস গঁেথিছনু মালা,
িছল পেড় তৃ ণতেল অেশাকবেন।

রবী ভাবনায় মালা ব ে ে
কিবর

েমর পরম দােনর বা পরম

াথনা কবল একিট মালা
আিম

৫

াি র

তীক। এই গােন

মা

দার

িত

িমক

:

চািহেত এেসিছ ধু একখািন মালা

তব

নব

ভােতর নবীন-িশিশর-ঢালা ।।

দূ রেদশী রাখাল ছেল তার গােনর িবিনমেয় মু
হেলও এই গােন অিভব

অনু ভূিতেক

৬

া ীর কােছ একই

েমর অনু ভূিত ভাবা যেত পাের।

াথনা কের। এই গােনর পযায় িবিচ
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দূ রেদশী সই রাখাল ছেল
আমার বােট বেটর ছায়ায় সারা বলা গল খেল।।
.........
আিম তাের ধাই যেব ‘কী তামাের িদব আিন’ --স ধু কয়, ‘আর িকছু নয়, তামার গলার মালাখািন।’

এই কিলর িবে ষণ আমরা সমা

৭

করব পূববতী পেবর ওই একই কিলর সে একিট সংি

তু লনামূ লক

আেলাচনা িদেয়।
বনপেথ ফুেলর মলা,

হেল দু েল কের খলা—

.........
পেথেত যেত চ' ল মালািট গেছ ফেল—

থেম দখা যাে

বনপেথর

ােন আেস পথ। অপিরশীিলতা, বনহিরণীর মত চ লা বািলকার ি য়াকলােপর

পটভূ িম েপ বন কৃিতর পটভূ িম িনমােণর ব াখ া আমরা ইিতপূ েব কেরিছ। বািলকার
বেনর পটভূ িমও অদৃ শ হেয় যায়। পু সু েশািভত বনপথ হেয় ওেঠ

পা েরর সে

সে

সই

ধু তার পােয় চলার পথ। এই কিলর সব

সমািপকা ও অসমািপকা ি য়ার কতা ‘ও’ বা ‘ স’।
থম পেব যখােন িছল বনফুেলর খলা, ি তীয় পেব সখােন দৃ শ পট জু েড় থােক তার ফেল যাওয়া
ফুলমালা। এই দৃ শ া েরর তাৎপয িবে ষণেযাগ ।

থম পেবর ফু ল আর ি তীয় পেবর মালার মেধ রেয়েছ

অ বতী একিট অধ ায় --- যা পাঠেকর দৃ ি র অ রােল থেক যায়। এই অ বতী পব সৃজন ি য়ার, িনম
সাধনার। আমরা দেখিছ
সূ ে

থম পেব

বাধা পেড় আেছ। তারপর

অি রিচ

াণচ লা বািলকার খলা আর ম
থম

েমর

বািলকা এবার ি র একা িচে
তীক েপ মালার

কাশ লঘু চ ল অসং ৃ ত িচে

না িনক চতনার

মালা গাঁেথ। বনপেথর ধাের ফুেট থাকা ফুল --- আিদম

ছিড়েয় থাকা সৗ েযর উপকরণ থেক সয
েমর পূ ণতার

পবেন আে ািলত ফুেলর খলা একই
ূ রেণ।

কৃিতর বু েক

য়ােসর মাধ েম িশ সৃি স ূ ণ হয় --- গাঁথা মালা।

পকে র

েয়ােগর দৃ া পাওয়া যায় “শ ামা’’ নৃ ত নােট ব েসেনর গােন :

দয়বস বেন য মাধু রী িবকািশল
সই

ম এই মািলকায়

এই ফুলহাের,

প িনল, প িনল,

প িনল।

য়সী, তামাের বরণ কির---

অ য়মধু র সু ধাময় হাক
য়সী, তামায়

াণেবিদকায়

িমলনিবভাবরী।
েমর পূ জায় বরণ কির।

৮

বিণক ব েসন সু বণ ীপ থেক য ই মিণর হার িনেয় এেসিছল, য র হা্র রাজ াসােদ উ মূ েল িব েয়র
াব স দৃ ঢ়ভােব

ত াখ ান কেরিছল, যা স নগরেকাটােলর লু দৃ ি

দওয়া যায় তার কে

দওয়ার জন --- সই ব মূ ল র হার িক

থেক র া কের চেলিছল িবনামূ েল যােক
স শ ামােক পরায় না। য ই মিণর হােরর

কথা িদেয় এই নৃ ত নােট র সূ চনা হেয়িছল পের আর তার কান উে খ পাওয়া যায় না। ফুলহােরই তার
বরণ কের ব েসন

েমর পূজা স

কের। এই পু মাল রচনা

আেলাচ গােনও বনফুেল গাঁথা মালা উে িষত

েমর মাধু রীর ইি য় াহী

েমর সাধনারই
প।

তীকী

য়সীেক

প। আমােদর
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েমর গােনই নয়, পূজা পযােয়র গােনও আমরা এই

তীেকর ব বহার দিখ। অেনক গােনই

দখা যায় পূ জার নেবদ বাহ কান উপকরণ নয়, অ েরর অনু ভূিত ; িক
স
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তঃ ূ ত, অস

আেবেগ পূ জা

হেত পাের না। িনম িচে র সাধনায় তা যখন পূ জার উপাচাের পিরণত হয় তখন িশ েসৗ যমি ত সই

ভাবানু ভূিতর িচ ায়েণ গাঁথা মালা বা মালা গাঁথার
এবার

তীক ব বহার করা হয়। কেয়কিট উদাহরণ নওয়া যাক।

দু ঃখ আমার অসীম পাথার

পার হল য, পার হল।

তামার পােয় এেস ঠকল শেষ,
এত িদন

সকল সু েখর সার হল।।

নয়নধারা

বেয়েছ বাঁধনহারা,

কন বয় পাই িন য তার কূলিকনারা--আজ গাঁথল ক সই অ মালা,

তামার গলার হার হল ।।

৯

য সাধনায় দু ঃখ সকল সু েখর সার হেয় ওেঠ, অিবরল অ ধারাবষেণ সই সাধনা সফল হয় না। সই সাধনা সা
হয় যখন সই অ

মালার

তামার

প পির হ কের। অনু প একিট উদাহরণ :
সানার থালায় সাজাব আজ দু েখর অ ধার।

জননী গা, গাঁথ ব তামার গলার মু াহার।

এই গােন অবশ

১০

ভােব অ মালার কথা বলা হয় িন, িক

উি িখত মু াহারেক অ মালা বেল ভাবা

কানভােবই অেযৗি ক হেব না। পু েবাি িখত গানিটর মত এই গােনও

ধু চােখর জেল পূ জা স

হয় না,

তােক সানার থালায় “সািজেয়’’ িদেত হয়।
কখনও কিব িনেজ সই মালা গাঁেথন, কখনও আবার িতিন তাঁর আরােধ র উে েশ
বাসনায় ধাবমান তাঁর চ ল দয়েক ভি ব েন িথত কের মালার
চরণ ধিরেত িদেয়া গা আমাের,
জীবন মরণ সু খ দু খ িদেয়
িলত িশিথল কামনার ভার

বে

ধিরব জড়ােয়।।

বিহয়া বিহয়া িফির কত আর--ফেলা না আমাের ছড়ােয়।।

াথনা তার উদ া

আেনন, সই আরােধ র উে েশ তাঁর ব াকুল
প দওয়ার

াথনা তাঁর ব থ আশার পু ন

আমার সকল রেসর ধারা
তামােত আজ হাক-না হারা ।।
............
হািরেয়-যাওয়া মনিট আমার
িফিরেয় তু িম আনেল আবার ।।
কুিড়েয় তু িম লও গা তু িল,

গলার হাের দালাও তাের

১১

দয়েক সংহত করেত। িযিন তাঁর হািরেয় যাওয়া মনেক িফিরেয়

:

ছিড়েয়-পড়া আশা িল

:

িনেয়া না, িনেয়া না সরােয়---

িনজ হােত তু িম গঁেথ িনেয়া হার ,

পরবতী গানিটেতও কিবর

প িদেত

াথনা জানান ব

গাঁথ া তামার কের সারা।।

১২

ীবেনর, সই আশােক গাঁথা মালার
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উপেমেয়র পর সবেশেষ উপমােনর িবে ষণ কের আমরা এই পেবর আেলাচনা সমা করব। উপমানযু গেলর
মেধ ঐক সু
ব

--- দু ইেয়রই ক িব ু “ াণ”। এই গােনর পবা রেক রবী নােথর গােনর ভাষােত এইভােব

করা যায়

:

থা তেব সই কবল খলা,

আমােদর আেলাচ গােনর

হাক-না এখন

থম পব িছল সই “ কবল খলা’’র পব। ি তীয় পেব “ ােণর মলা”র সূচনা হল।

তাই এই পেব আমরা দু বার িবেশষ “ াণ”এর
“ াণ”এরই কামল

১৩

ােণর মলা---

প, তাই আমরা এই

েয়াগ দখা যাে । ( ি তীয়বার ব ব ত “পরাণ’’ যেহতু

েয়াগেক একই িবেশেষ র পু নরাবৃ ি

িবেশেষ র পু নরাবৃ ি ঘেটেছ ধু এই একিট

বেল ধের িনি )। এই গােন

ে ই।

পরপর দু বারই ইি য়েচতনার জগৎ থেক অবতরণ ঘেটেছ

ােণর গভীর অতেল। ল ণীয়

সমা রাল ওই দু িট কিলেতই িছল গিতেদ াতক ি য়া “পালায়’’ ও “যায়’।
গিতময়তা, ি তীয় পেব সমা রালভােব সখােনই আেস মু
“ ােণর কথা’’ এবং “পরােণর আশা’’ --- এই পদ
দু িট হল

key words।

েমর উে ষ এবং বািলকার

মূ লত উি িখত পদ
ত

েমর অনু ষ বাহী হল উ

শ।

যু গল এই গােন সবােপ া তাৎপযপূ ণ। বলা যায় এই

পা েরর য ত আমরা উপ াপেনর চ া কেরিছ তার িভি
পদ

যু গল।

থম অনু ভব করা যায় তার

িতশ

ব ব ত হয় িন। সম

থম পেবর লঘু চপলতা, উ লতার পর এই

দখেত না পেলও আমরা এক অদৃ শ অি

ি য়াকলাপ দৃ ি েগাচর হয় না,
শানা যায় না,

থম পেব যখােন িছল তী

যু গল। এই গােনর কাথাও “ ম” শ িট বা তার কান

গানিটেত িনি তভােব
পেব আমরা

ােণর

থম পেবর

অনু ভব কির --- এমন একজেনর যার বাহ

ােণর

শ। য

ােণর কথা

থম

য়ােস সবটু কু

ধু “আেধকখািন”ই শানা যায়, য কথা কী এক অজানা গােনর সু ের বেজ ওেঠ। য মেনর

প গােনর এই ােন আভািসত হয়, সই মন িশ র মন নয়, সই মন এক রমণীর মন --- য মন সহ বেষর
সাধনার ধন। একইভােব যােক িঘের “ পরােণর আশা িল’’ গাঁথা হয় স কান অপিরণত বািলকা হেত পাের না।
তার ফেল যাওয়া মালােক িঘের স ািরত আশা সংশয়াতীতভােব
উি িখত পদ ে র সে
একবচেনর স

পেদর

পিট

স ৃ
:

স

পদ িল পযােলাচনােযাগ । “ ােণর কথা’’র সে

তার। “ ােণর কথা’’ কার এই িবষেয় কানরকম

অপরিদেক “পরােণর আশা িল’’র সে

কান স

রেয়েছ। আমরা বেলিছলাম এই উহ স
স ার হেয়েছ কিবর

ােণ। িক

হণেযাগ । এই

পদ ব ব ত হয় িন, িক

এই কিলর িভ তর পাঠ স ব । উহ স
সে

থম কিলর উহ স

অনু

কথা’’ ---

ের “আিম’’ ও “ স’’ দু িট

থম

“ স’’র মধ বতী িবভাজনেরখা অবলু

থমপু েষর

থেবাধকতার অবকাশ নই।

িনি তভােব কান স

পদ উহ

স

পদিট

থমপু েষরও হেত পাের

:

েযৗবনা সই নারী পেথর ধাের ওই মালা রেখ গেছ। দু িট

কেরিছ “কােনর কােছ’’র সে যু
েমর িবকােশর

যু

পদ উ মপু েষর : আমার। অথাৎ পেথর ধাের মালািট দেখ আশার

তার পরােণর আশা িল। গভীর আশা িনেয় উি
ব াখ াই সমান

েমরই অিভব ি ।

পদ হে

পদিটও পযােলাচনােযাগ । আমরা আেগই উে খ

“আমার’’। “আমার কােনর কােছ’’ এবং “তার
ত

স া। িক

সেবা

ােণর

ের এেস “আিম’’ ও

হেয় যায়। “আমার পরােণর আশা’’ ও “তার পরােণর আশা’’ মালার মতই
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ধু

অনু ভব --- পরােণর আশা।
আমরা উে খ কেরিছ এই গােনর সে

রবী নােথর দু িট ছাটগে র ভাবব গত ঐক রেয়েছ ---

েমর

উে েষ বািলকার মেধ পূ ণ নারী স ার জাগরণ। “সমাি ’’ অথবা “মাল দান’’ ছাটগে যা িববৃ ত হেয়েছ ঘটনার
িববরেণ,

েমর উে েষর িবিভ

নয়-- আভােস,সে েত। আমরা

েরর িচ ায়েণ, আমােদর আেলাচ গােন তাই ব
েমর

ােণর ভাবত য়

ভাষায়

ু রেণর পূ ববতী অধ ােয় বািলকার সই উ ল রপিট গােন দেখিছ যমন

ঘেটেছ ছাটগে । িক তার পূ ণ নারী পিট গােন কাথাও
মু

হেয়েছ --- সু

ত

কির িন। তার পিরবেত আমরা দেখিছ কিবর

পিট। এই দু ইেয়র মেধ একটা শূ ন ান থেক যায় --- যা পূ রণ করেত পাের পূ েবাি িখত

পা েরর ব াখ া। এই অ বতী অধ ায়িট অলে

থেক যায়। এছাড়া

েমর উে েষর পিরণিত উ

দু িট

ছাটগে দু রকম--- “সমাি ’’ ত িমলনা ক, “মাল দান’’এ িবেয়াগা । িক এই গােন কান পিরণিতর ইি ত নই,
গােনর সমাি ঘেট

ােণ স ািরত আশায়। সই আশা চিরতাথ হেব িকনা সই

ে র উ র এই গােন মেল না।
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