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An in depth study of a song of Tagore: Amal dhabal pale legeche

অমল ধবল পােল লেগেছ : তি

পাঠ

Goutam Kumar Nag
Dept of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India
Abstract
The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : amal dhabal pale legechhe. It should be
noted that this study is confined only to the poetical framework 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
underlying theme of the beauty of the autumn clouds has been developed at various levels of the text : phonetic,
lexical, syntactic and semantic levels. We have tried to highlight the linguistic elements that distinguish it from other
songs of Tagore, composed on the theme of autumn (sharat) .
Key Words : autumn (sharat ), Tagore’s songs, linguistic elements

Article

এই িনব িট

কৃিত পযােয়র শরৎ উপপযােয়র একিট সু পিরিচত রবী স ীেতর অ র ও িভ তর পাঠ :

অমল ধবল পােল লেগেছ ম

মধু র হাওয়া। সা ীিতক

পিট নয়, এই গােনর কাব পিট আমােদর আেলাচ । এই

গােনর কাব অবয়েবর সৗ য আ াদেনর উে েশ আমরা িবিভ গঠক উপাদােনর িবে ষণ করব। আমরা গানিট
পাঠ করব িবিভ

ের : শ চয়ন, শ সমূ েহর পার

িরক অ য়, বাক ও কিলর িবন াস,

িনগত গঠন, িবিভ

ব করণগত উপাদােনর ব বহার। একই সে শরেতর গােনর মেধ আমরা আমােদর আেলাচ গানিটর
চ া করব। এই গানিট গীতিবতােন
নাটেক এই গানিটর পাঠা র ল

কৃিত পযােয়র ১৪৫নং গান। “গীতা িল” কাব ে

করা যায়। শেষা

দু িট

ে গােনর

ম

দিখ নাই কভু দিখ নাই

া কাব পিট বেছ িনেয়িছ।

মধু র হাওয়া--এমন তরণী বাওয়া।।

কা সাগেরর পার হেত আেন কা সু দূেরর ধন--ভেস যেত চায় মন,
ফেল যেত চায় এই িকনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া।।
িপছেন ঝিরেছ ঝেরা ঝেরা জল,
মু েখ এেস পেড় অ ণিকরণ িছ

দয়া ডােক,
মেঘর ফাঁেক।

ওেগা কা ারী, ক গা তু িম, কার হািসকা ার ধন
ভেব মের মার মন--কা সু ের আজ বাঁিধেব য

এবং “শারেদাৎসব”

েত “ লেগেছ” ( লেগেছ অমল ধবল

পােল) এবং পংি িবন াসও িভ । আমােদর আেলাচনার জন আমরা গীতিবতােন
অমল ধবল পােল লেগেছ

ান িনণেয়র

কী ম হেব গাওয়া।।১

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2015, Vol 2, No.4, 66-80.

কিলর সংখ ার িবন ােস একটা চ াকার আবতন ধরা পেড়।

67

ায়ী ও স ারী এবং সমা রালভােব অ রা ও

আেভাগ যথা েম দু িট ও িতনিট কিলেত গিঠত। অথাৎ কিলর সংখ ার িবন ােস এই কাব অবয়েবর গঠনেকৗশল
হল : দু ই, িতন, দু ই, িতন।
অ রা ও আেভাগ অংেশর সমা রালতার আর একিট
দু িট অংেশই

প পিরলি ত হয় শ চয়েনর

থম ও ি তীয় কিলর শেষ রেয়েছ “ধন” এবং “মন”। এমন শ

িবে ষণেযাগ :

েয়ােগর তাৎপয দু িট

ের

: ধ , ম --- অথাৎ এই চারিট কিলেত ব না

বা

িন ের ( phonetic level ) এবং আথ ের ( semantic level )।

িন ের দখা যায় উ

দু িট শে র উ ারণ ব না

দেলর ( closed syllable) অ িমল। উে খ এমন অ িমল
অ ি ত শে র উ ারণ

রা

আেভােগ এই িমল “আওয়া”
িমল “আেক”

ের। িতন কিলিবিশ

িন ে

--- অথাৎ অ িমল
িন ে

রা

ধু এই চারিট কিলেতই। বািক সব কিলেতই

বা মু দেলর ( open syllable)।

ায়ী, অ রা ও

(হাওয়া / বাওয়া / পাওয়া / গাওয়া/ ) এবং স ারীর দু িট কিলেত এই

( ডােক / ফাঁেক) । আমরা ব না

অ িমেলর তাৎপয গােনর ভাবব র আেলােত

িবে ষণ করব।
আথ ের “মন”এর ভূ িমকা পযােলাচনা করা

েয়াজন। ল ণীয় উভয়

ে ই “মন”এর অব ান িতনিট

কিলর মেধ ি তীয়িটেত অথাৎ অ রার অথবা আেভােগর ক

েল। মন এই গােন িনয়ামক ভূ িমকা পালন করেছ

অথবা গােনর বৃহ ম অংশই মনেক ক

--- “মন”এর এই ক ীয় অব ােনর মেধ তমন

কের আবিতত হে

কান ইি ত িনিহত আেছ ? গােনর িব ািরত আেলাচনায় আমরা এই সম
সইসে এই আেলাচনায়

ে র িনরসন করার চ া করব।

ান পােব উি িখত “ধন”এর তাৎপয, “মন”এর সে তার স

, অ রা এবং আেভাগ

অংেশ “মন”এর ভূ িমকার তু লনামূলক আেলাচনা।
গােনর কথাব র

াথিমক পযােলাচনায় দখা যায় এর দৃ শ পেটর বৃহ ম অংশ জু েড় রেয়েছ তরণীর অনু ষ ।

ায়ীেত তরী বেয় চলার নয়নািভরাম দৃ শ , অ রায় িচি ত তার যা াপথ, আেভাগ অংেশ চালেকর
উে াচেনর

য়াস। একমা স ারীেতই তরণীর কান অনু ষ

নই, গােনর এই এক তৃ তীয়াংশ জু েড়

প

ধু ই আেছ

নসিগক পটভূ িম।
চিলত ব াখ া অনু সাের এই গােন তরণীর
উপেময় শরেতর নীল আকােশ ভাসমান

পক িট কান বা ব দৃ েশ র িচ ায়ণ নয়, এিট একিট
মঘমালা। শরৎেমেঘর বণনায় জলযান বা

পক।

লযােনর উপমােনর

েয়ােগর দৃ া আমরা শরেতর আরও দু িট গােন পাই। জলযােনর উদাহরণ :
আজ ধােনর

েত রৗ ছায়ায় লু েকাচু ির খলা র ভাই লু েকাচু ির খলা ---

নীল আকােশ ক ভাসােল সাদা মেঘর ভলা র ভাই --- লু েকাচু ির খলা ।।

২

লযােনর উদাহরণ :
আমরা বঁেধিছ কােশর

আমরা বঁেধিছ শফািলমালা---

............
এস গা শারদল ী, তামার

উ

গানদু িটেত উপেময় “ মঘ” উপি ত এবং স

সে

তার স

সু

মেঘর রেথ,

পেদর

েপর

৩

েয়ােগর মাধ েম উপমােনর ( ভলা / রথ )

েপ িনেদশ করা হেয়েছ। উপেময় বা উপমােনর জন িনিদ

ধু মা

একিট কিল :

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2015, Vol 2, No.4, 66-80.

68

দু ইেয়র অব ান একই কিলেত। িক আমােদর আেলাচ গােন ধু ই উপমান তরণীর উপি িত তার িব ার গােনর
বৃ হ র অংশ জু েড় --- উপেময় মঘ স ূ ণভােব অ রােলই রেয় গেছ। স ারী অংেশ বিণত মঘ শরেতর
জলহারা মঘ নয়, এই মঘ শরেতর িদেন বষার

ৃ িতবাহী জলভরা কাজল মঘ। এ ধু শরৎরিবর কনকিকরেণর

সে িমেলিমেশ পটভূ িম রচনা কের। এই মঘ তরণীর উপমান নয়।
এই তরণী য শরৎেমেঘর

তীক --- তার কান সু

গােন কাথাও “শরৎ” “শারদ” বা সমতু ল কান শে র
শরেতর পিরিচত

পক

এেকই শরেতর

পক

ইি ত গােনর কথাব েত খু ঁেজ পাওয়া যােব না।
েয়াগ নই। িশউিল, কাশ, িশিশরিস

তৃ ণদল

ভৃ িত

িলও এই গােন অনু পি ত। স ারী অংেশ মঘ ও রৗে র খলা রেয়েছ--- একমা
বেল গণ করা যেত পাের। ব তঃ

ধু মা

স ম কিলর িভি েতই এই গানিটেক

শরেতর গান বেল অিভিহত করা যায়। অবশ এই যু ি ও স ূণ িনি
আঁধােরর সহাব ােনর এমন িচ ক

নয়, কননা বষার গােনও আেলা-

চােখ পেড়।

আিজ বষারােতর শেষ
৪

সজল মেঘর কামল কােলায় অ ণ আেলা মেশ।।

অতএব তরণীেক শরৎেমেঘর উপমান েপ িচি তকরেণর িভি
এবং “শারেদাৎসব” নাটেক এই গােনর
পিরহার কের যিদ
গান েপ

ধু মা

গানিটর কথাব

তীয়মান হেব। িভ

পােরন। এই

সে

েয়াগ। এই গােনর

িভ

ধু মা

গীতিবতােন এই গােনর

চিলত ব াখ ািটই একমা

িণিবন াস

পাঠ নয়। সম

তথ

অবল ন কের অ সর হওয়া যায় তেব গানিট একিট তরণীযা ার

পাঠক এই তরণীর এবং তার যা ার িভ

িভ

তাৎপয আিব ার করেত

অধ াপক জগ াথ চ বতীর িবে ষণিট উে খ করা যেত পাের। অধ াপক চ বতী

অি বােদর আেলােক গানিট এইভােব ব াখ া কেরেছন :
১২ সংখ ক কিবতায় (‘ লেগেছ অমল ধবলপােল’) আবার সমু যা ার বণনা িফের এেসেছ। এিট য কবলমা
জলযা া নয়,

পক, তা বাঝাবার জন ই বেলেছন, ‘ দিখ নাই কভু দিখ নাই এমন তরণী বাওয়া’। িকনারায় সব

ফেল রেখ অকূল সুদূ ের ‘ ভেস যেত চায় মন।‘ অসীম মু ি ই অি
িপছু টান টােন (‘িপছেন ঝিরেছ ঝেরা ঝেরা জল,
অি ে র

বা চতেন র

দয়া ডােক’), িক

প। অিবদ া ( bad faith)

মেঘর ফাঁক িদেয় ‘অ ণ িকরণ’ অথাৎ

ান এেস উপি ত হয়। কিব কা ারী বেল যােক সে াধন করেছন স িক অ

(‘ ভেস যেত চায় মন’) মনই মািঝ, মনই আসল কা ারী, চতনাই শষ িনয়ামক।

স া। এই যা া মেনাযা া

৫

আমরা এই গানিটেক কান দাশিনক তে র আেলােক িবে ষেণ করব না। এর তাি ক
সৗ যম তাই আমােদর সবেচেয় আকষণ কের। তেব অবশ ই এিট
কবলমা ইি য় াহ িনসগেশাভার িচ ায়ণ এই গােনর ল

ধু মা

পিট নয়, এর

একিট বণনামূ লক রচনা নয়।

নয়। এই িচ ায়েণর মেধ অেনক

ে ই গভীরতর

সে ত িনিহত আেছ। আমরা সই আেলাচনায় আসব।
দূ র নীিলমায় স রমান নবনীত

মেঘর দল --- শরেতর এই অিতপিরিচত দৃ শ িট কান িবেশষ মু হূেত

এক অনা ািদতপূ ব অনু ভূিতেত িনসগেসৗ যিপয়াসী কিবিচ েক উে ল কের তােল। বতমান মু হূ েতর এই দখা
ধু অতীেতর দখার

ৃ িত জািগেয় তােল না, অ েনে

দৃ শ েক ান কের দয়। মু
কিলেত তরণীর

পিট

ােণর আেবশিব লতার
েম

েম উে ািচত হেয়েছ।

উ ািসত সই চলার দৃ শ পূ েব দখা সম

সমতু ল

িতফলন “ দিখ নাই” শ

ে র পু নরাবৃ ি েত। এই দু িট

েত দৃ শ মান

অমল ধবল পালটু কু, কিলর

ধু মা
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শষােধ দখা যায় পালিট মৃ দু পবেন ক মান। সম তরণীিট দৃ ি েগাচর হয় এই অংেশর শেষ --- “এমন তরণী
বাওয়া” শ

ে র

েয়ােগ।

পােলর বণনায় ব ব ত িবেশষণদু িটর তাৎপয িবে ষণেযাগ । “ধবল” িবেশষণিট বণনামূলক। িক
“অমল” িবেশষণিটর যােগ এই পাল এক অসামান না িনকতায় মি ত হেয় ; নৗকার পােলর বণনায় এমন
িবেশষেণর ব বহার অ ত ািশত। এই
এই দখা

ধু মা

তা ধু দৃ ি ন ন নয়, স এক িচি

চােখর দখা নয়, ব তঃ ইি য়দৃ ি েত যা

আেবেশ দয় পূ ণ কের দয়।

িতভাত হয় এই গােন তা অেদখাই থেক

যায়; সই ইি য়জ অিভ তােক ছািপেয় যায় এক নূ তনতর, গভীরতর দখা --- মেনর দখা।“মন” শ িট ায়ীেত
অনু পি ত থাকেলও মেনর ভূ িমকাই এে ে

ধান। এখােন মনই

কৃত

া; সই এই তরণীর অনু পম

আেলেখ র রচিয়তা।
এই তরণী

ায়ীর সে অ রার যাগসূ

রচনা কের। অ রার

অবশ এই বােক স উহ থেক যায়। িচ পট জু েড় থােক

থম কিলর ি য়া “আনা”র কতা তরণী ---

ধু তার যা াপথ। সই যা াপেথর বা গ ব েলর

কানও ভৗেগািলক পিরচয় পাওয়া যায় না। এই কিলেত আমরা দিখ

েবাধক “ কা ” শে র পু নরাবৃ ি ---

“ কা সাগর” “ কা সু দূর” । এই সাগেরর মত সাগরপােরর সই রাজ ও নামহীন থেক যায়। এই সাগর এক
পারাবার --- যপথ বেয় এই মায়াতরণী সু দূরপােরর ধন আহরণ কের আেন। সাগরপােরর সই দশ এক
িচরদূ রায়মান অবা ব মেনাহর ক েলাক। দীঘ অজানা পথ পািড় িদেয় সই পনতরী য ঐশয বহন কের আেন,
বলা বা ল তা কান পািথব স দ নয়, এই ধন দনি ন বা বতা থেক মু ি র
াত িহক বা েবর সম

আকা

া, সম

বষিয়ক

াি

তীক। সই ঐ েযর কােছ

িমথ া হেয় যায়। সই ধেন ধনী মন এইপােরর সব

পিরত াগ কের সু দূর অজানা লােকর অিভসাের ধািবত হয়।
আমােদর িবচায িছল অ রার ক
“মন”ই িনয়ামক, মেনর ভূ িমকাই
কতা “মন”। অ রােত
কতা উহ রেয়েছ। িক

ধু মা

েল “মন” শে র অবি িত। ব তঃ এই অংেশর

ধান --- যমন বাক গঠেনর
কিলেতও ি য়ার অনু

অ রার দু ই তৃ তীয়াংশ জু েড় ব

হেয়েছ মেনরই আকা

কিলেত বাক গঠেনর পযােয়ই কবল মেনর
পালন করেছ --- পূ ববতী অংেশর তরণীর
এমন কের আ

“মন”;

ের তমিন আথ ের। ক ি ত ি তীয় বােক র

এই কিলেতই বােক র কতা উপি ত। এর পূববতী কিলর মত পরবতী কিলেতও

শেষা

অ রার

াণেকে

ত

কতা এই “মন”। ি তীয় ও তৃ তীয় কিলেত অথাৎ
া : “ ভেস যেত চায়” / “ ফেল যেত চায়”।

বা পেরা

উপি িত নই। িক

থম

আথ ের “মন” তার ভূ িমকা

পকে র মত তার ে র যা াপেথর িনমাতাও এই মন।

ও শেষর বােক কতার অনু পি িত পযােলাচনােযাগ । সাগরপােরর অেময় বভব মানসেন েক
কের রেখেছ য

সই ঐ যবহনকারী তরী অ রােল চেল যায়। অপরিদেক এইপারেক িঘের

জেগ থােক বরাগ িবধু র অনু ভূ িত --- সই অনু ভূিতর গভীরতায় তার উৎস মন আড়ােল থেক যায়। তাই উ
কিলদু িটেত ি য়ার কতা যথা েম তরী ও মন উহ রেয় যায়। অন ভােব বলেল ি য়াস াদনকারী
ধান হেয় ওেঠ ি য়াস

াদেনর

ান অথবা

থােক;

ানেক িঘের স ািরত অনু ভূ িত। এই দু ই কিলর এক পােঠ মূ ত

হেয় ওেঠ এপার ও ওপােরর বপরীত , িচরপিরিচত বা ব ও

জগেতর

।
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ায়ী অংশ জু েড় িছল ধু ই তরী, অ রায় যু

হল মন। গভীরতর পােঠ দু ইেয়র মেধ িনিবড়তর স ক ধরা

পেড়। আমরা দখলাম অ রায় তরী ও মন একই ভূ িমকা পালন করেছ --- যথা েম
অনু
স

কতা। মধ বতী ি তীয় কিলেত যখােন বােক র কতা “মন”
িট তাৎপযপূ ণ। মেনর আকা

েয়াগই অিধকতর
িনেমেষ শতসহ

ও শেষর বােক এরা

উপি ত সখােন তার সে

া ভেস যাওয়ার --- “ ভেস যাওয়া” ি য়ার কতার

ত ািশত । অন ভােব বলেল মেনর আকা

ও তরীর এই একা তায়

70

জােগ এই তরী িক তেব শশেব

া যন জলযােন

ােন মেনর চেয় তরীর

পা িরত হওয়া। অ রায় মন

পকথার কািহিনেত

যাজন পথ পািড় দয় ? রবী নােথর ঋতু ভাবনায়

ি য়াপেদর

ত মনপবেনর নাও --- যা

আমরা দিখ শরেতর সে

পকথার

অনু ষ :
শরৎ এেনেছ অপ প

পকথা

িনত কােলর বালকবীেরর মানেস।
নবীন রে

জাগায় চ লতা,

বেল চেলা চেলা, অ

িক

শরৎেক িঘের

পকথার অনু ষ
বালকেদর ক

৬

তামার আেনা’ স।

আমরা শরেতর গােন দিখ না।৭ আমােদর আেলাচ গােন

পকথার কান অনু ষ

তা নইই , এমনকী শশেবর কান অনু ষ

র শানা যায় না, সাংসািরক সব চাওয়া পাওয়ার

নই। এই গােন আনে া ল,

িত য অনাসি

পিরণত মেনরই অনু ভূ িত। তবু এই তরী হয়েতা বা বা ব সংসােরর
ছায়াস াত; শরেতর নীলাকােশ

সংঘােত দীণ

হেয়েছ তা

দেয়র উপর শশব ৃ িতর

মেঘর আনােগানা হয়েতা মেনর গভীের সি ত সই মনপবেনর নাওেয়র

ৃ িতেকই জািগেয় তােল --- তরণীর
এই গােনর একিট অিভনব

এই গােন অিভব

াণচ ল

পকে

সাগেরর

যন তারই চিকত আভাস।
পকে র

অলভ নয়। পূ েবাি িখত কিবতািটেত আমরা তার দৃ া

েয়ােগ। রবী ভাবনায় শরেতর সে

সাগেরর অনু ষ

দিখ :

ওের শারদার জয়মে র েণ
বীর- গৗরেব পার হেত হেব সাগের।
ইে র শর ভের িনেত হেব তূ েণ
৮

রা সপু রী িজেন িনেত হেব জােগা র।

িক

শরেতর এমন

পক নার

িতফলন আমরা শরেতর গােন দিখ না। আমােদর আেলাচ গানিট বাদ িদেল

শরৎ উপপযােয়র িতিরশিট গােনর মেধ আর একিটমা গােন “সাগর” শ িটর
তামার মাহন

েয়াগ ঘেটেছ।

েপ ক রয় ভু েল।

............
জািন গা আজ হাহারেব

তামার পূ জা সারা হেব

িনিখল অ -সাগর-কূেল।।৯

এই গােন সাগর থাকেলও সাগরযা া নই। এই সাগর পািড় দওয়া যায় না, এই সাগর কান যা াপথ নয়,
এই সাগর

পক মা । শরৎ উপপযােয়র গােনর মেধ আমােদর আেলাচ গােনই

শরেতর লীলা ল সাধারণভােব কু কানন (িশউিলবন, কাশবন), ধােনর
শরৎরিবিকরেণর

থম

কােশ আনে

ধু মা

সাগরযা া আেছ।

ত, নদীতীর। মঘভারা া

আকােশ

আ হারা বালেকর দল ি র করেত পাের না তারা নাম না জানা কান
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ীড়া ল চাঁপাবন , তালিদিঘর তীর। রৗ ছায়ার খলায় মু

বালেকর দল ঘাষণা কের :
১০

যাব না আজ ঘের র ভাই যাব না আজ ঘের

িক

এই গােনও দখা যায় তােদর অবকাশ যাপেনর

ছু িটর ঋতু , রবী সািহেত স

নদীতীর যখােন চখাচিখর মলা। রবী ভাবনায় শরৎ

াত িহক বা বতা থেক মু ি র বাতা বহন কের আেন

শরৎ ডােক ঘর-ছাড়ােনা ডাকা
কাজ- ভালােনা সু ের---

িক

১১

এই ঘর-ছাড়ােনা ডাক ঘেরর চার দওয়ােলর ব ন থেক মু ি র ডাক, কখনই দশা ের পািড় দওয়ার

আ ান নয়। শরেতর গােন শরৎঋতু সাগরপােরর বাণী বহন কের আেন না। আমােদর আেলাচ গানিটর

াত

এইখােনই।
আমরা অ রার
সম

গানিটেত

রা

থম দু িট কিলর ব না

বা

দেলর অ িমেলর িবষয়িট ইিতপূ েব উে খ কেরিছ।

বা মু দেলর িমল এক িব ৃ ত পিরসর িনমােণর সহায়ক --- এমন অ িমলেক তরণীর

যা াপেথর অসীম িব ােরর ব নাবাহী েপ ব াখ া করা যায়। প া ের

দেলর অ িমল একিট সসীম পিরিধ

রচনা কের। অিভযা ী মেনর যা া অ হীন নয়, ল িবহীন নয়, তার িনিদ একিট অিভমু খ আেছ। সু দূরপােরর
সই ধন আহরেণর আকা
িদেয় আিদ অ -যু

ােত যা াপেথর

একিট পিরিধর

অন কান তাৎপয থােক তবু ও

, সই ধেনর

াতে র একমা

িনগত ের অ িমেলর একই ব াখ া দওয়া যেত পাের।
--- গােনর

াথিমক পযােলাচনােতই আমরা সই

স

াথিমক পােঠই যা ধের পেড় --- তরণী বা তার কান অনু ষে র অনু পি িতই সই
সূ চক নয়। তার আর একিট

স ারীেতও “মন” শ িট অনু পি ত --- িক
সখােন মন। িক

দেলর অ িমেলর মধ

প আভািসত হয়। আেভাগ অংেশ মেনর ভূ িমকা যিদ িভ হয়, ধেনর যিদ

এই গােনর স ারী অংশিট বািক অংশ থেক ত
উে খ কেরিছ। িক

াি েত তার অবসান।

স ারীেত “মন” শ িটই

প ধরা পেড় এই অংেশ মেনর ভূ িমকায়।

আমরা দেখিছ পূ েবা

ে

মনই

কৃত

া

ধু অনু পি ত নয়, মেনর এখােন কান সি য় ভূ িমকা নই।

া

এখােন নয়ন। তাই শষ কিলেত দিখ অ ণিকরণ এেস পেড় “মু েখ”। শরৎরিবর

ধান িনয়ামক,

ায়ীর মত

থম িকরেণর

শটু কু

স ূ ণভােবই শরীরী হেয় ওেঠ। চলমান তরণীর দৃ শ ক িট মু হূেতর জন অ িহত হেয় যায়, অ রােল চেল যায়
মেনাজগৎ --- দৃ শ পট জু েড় থােক

ধু ই বিহজগৎ, শারদ কৃিতর পটভূ িম। এই অংেশ উপ ািপত িচ ক

ইি য়েচতনায়

িত প --- িনসগেলােকর বিহর

িতভাত বিহজগেতর

থম কিলেত
িনতা

তীয়মান হয় িবদায়ী বষার
েপ ক রয় ভু েল ।

জািন না িক মরণ নােচ, নােচ গা ওই চরণমূ েল।।
শরৎ-আেলার আঁচল টুেট

িকেসর ঝলক নেচ উেঠ,

ঝড় এেনছ এেলাচু েল।

১২

েপর িনরােবগ বণনা।

প --- অিবরল ধারাবষণ, মঘগজন --- যা শরেতর গােন

িবরল। ঝেড়র মেঘর আবহ রেয়েছ শরেতর এই গানিটেত :
তামার মাহন

িল
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েবশ। এই গােন আেছ

মেঘর ঘনেঘার, ছায়ািব ার, বাদলবাতােসর আে ালন :

খপা াবণ ছু েট এল আি েনরই আিঙনায়।

কা

দু িলেয় জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান স গায়।।
মােঠ মােঠ পু লক লােগ

ছায়ারােগর নৃত রােগ।

শরৎরিবর সানার আেলা উদাস হেয় িমিলেয় যায়।।
কী কথা স বলেত এল ভরা

েতর কােন কােন

লু িটেয়-পড়া িকেসর কাঁদন উেঠেছ আজ নবীন ধােন।
মেঘ অধীর আকাশ কন

ডানা – মলা গ ড় যন---

পথ- ভালা এক পিথক এেস পেথর বদন আনল ধরায়।।

এই গােন িবেশষতঃ
পক

িলরই

১৩

ায়ী ও অ রােত ঝােড়া বাতােসর আে ালন, সইসে

াধান । অকালবষেণর সু

িচ এই গােন নই। স ারীর ি তীয় কিলেত লু িটেয় পড়া কাঁদনেক

পেকর মাধ েম বৃ ি পােতর দৃ েশ র িচ ায়ণ েপ ব াখ া করা যেত পাের, িক
শরেতর িদেন অিবরাম বষেণর ইি য় াহী িচ ক
সম
কিলেতই

গানিটেত এই কিলর
ন া ক শে র

বৃ ি পাত ও মঘগজন
‘ছ’ ‘জ’ ‘ঝ’ ও ‘র’

াতে র আর একিট িদক ধরা পেড় এর

েয়াগ দখা যায়। “ঝেরা ঝেরা” ও “

িনত হেয় ওেঠ : সই

এিট একিট স াব ব াখ া মা ।

ধু মা আমােদর আেলাচ এই গানিটেতই আেছ।
িনগত গঠেন। এই গােন
”

িন গভীরতর হেয় ওেঠ ওই

িনর ব বহা্ের এবং ি তীয়ােধ ‘দ’ ‘ড’

শে র ব বহার িনতা

কাজলেমেঘর ছায়ািব ােরর

ধু এই

ন া ক শ যু গেলর মধ িদেয়
িলর সে

থমােধ

িনর ব বহাের। উে খ শরেতর গােন

না ক

িবরল। এই গানিট বাদ িদেল শরেতর আর একিটমা

ন া ক শে
গােনই এই

েয়াগ দখা যায়;

ইিতপূ েবই একািধকবার উি িখত সই গানিট হল :
তামার মাহন

েপ ক রয় ভু েল।

............
জািন গা আজ হাহারেব তামার পূ জা সারা হেব
িনিখল অ -সাগর-কূেল।

তেব উে খ ‘’হাহা” শ িট বা ব
বেণি েয়

ত

িনর অনু কারজাত নয়, এই

িনর অনু করেণ সৃ

আেভােগর ক

িতসাম

েল। এছাড়া উ

“মন”।
ভেস যেত চায় মন
...............
ভেব মের মার মন

ন া ক শ িট স ূ ণভােব অনু ভূিতেদ াতক।

ন া ক শে র ব বহার ধু মা আমােদর আেলাচ গােনই পাওয়া যায়।

আেভােগ “মন” ও “ধন” শ যু গেলর
উপি িত তােদর অব ানগত

১৪

ত াবতন এবং

িতসম অব ান। গােনর য দু িট বােক মেনর

াথিমক পােঠই ধরা পেড় --- দু িট বােক রই অব ান যথা েম অ রা ও

বাক দু িটর িনমাণেকৗশলও এক : বােক র

েত ি য়াপদ

, শেষ কতা
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সমা রাল অব ােন স ূণ িভ ধমী দু িট ি য়ার
ত

কির তার গিতময়

েয়ােগ একই মেনর

প ( ভেস যাওয়া), শেষ তার ভাবিনম

ত প উে ািচত হয়।

73

থেম আমরা

প ( ভেব মরা)।

মেনর এই যু গল েপর তু লনামূ লক আেলাচনায় আর একিট গােনর কথা উে খ করা যেত পাের--- য গােন
মন ও মেঘর মেধ িনিবড় সাযু জ ল
আকা

া আমােদর আেলাচ গােন

করা যায়। স রমান মেঘর পটভূ িমেত মেনর ভেস যাওয়ার য

কািশত, তােক রবী নােথর গােনর ভাষােত এইভােবও ব

করা যেত পাের

:
মন মার মেঘর স ী

১৫

পাথক এই য আমােদর আেলাচ গােন মন বষােমেঘর পিরবেত শরৎেমেঘর স ী । বষােমেঘর স ী মেনর
উ াম ধাবমান

পিটই কবল দৃ ি েগাচর হয়। মন

ধু ই উেড় যায়, ধেয় চেল ; উ

যখােন কতা সখােন ি য়াপদ হল “উেড় চেল” “উেড় যায়” ধায়”। িক
দখা যায়

ধু মা

অ রােতই। তেব উে খ এে ে

শরৎেমেঘর স ী মেনর গিতময়

“যাওয়া” ি য়ািটর অসমািপকা

সমািপকা ি য়া হল “চাওয়া”। অথাৎ এই গিতময়তা ( ভেস যাওয়া)
গিতময়তার লশটু কুও গােনর শেষ অ িহত

বষাস ীতিটেত “মন”

ধু মা

পিট

পিট ব ব ত হেয়েছ,

মেনর বাসনােতই। তারপর সই

হেয় যায় ; তখন শরৎেমেঘর স ী মেনর ভাবব াকুলতাটু কুই

সবিকছু েক ছািপেয় যায়।
মেনর িনয় ক ভূ িমকািট সবেচেয়
িতফলন। অ রার িতনিট কিল িতনিট

এই আেভাগ অংেশই --- বােক র গঠন কৗশেলও তারই

ত

বাক --- তার মেধ দু িট বােক র কতা “মন”। আেভােগর িতনিট

কিলেত িব ৃ ত একিট জিটল বাক --- এই গােনর দীঘতম বাক । “মন” তার
কতা। এই খ বােক র ি য়ার ( ভেব মের) অধীন
পরবতী কিলর দু িট অধাংেশ উপ ািপত।
যন ছিড়েয় রেয়েছ চািরিদেক --- তার িচ

↖

ধান খ বােক র (main clause)

চারিট আি ত খ বাক ( subordinate clause) পূ ববতী ও

েত কিট খ বাক এক একিট

। ক ি ত মেনর ব াকুল িজ াসাই

পিট হেব এইরকম :

↗

মন
↙ ↘

তু লনামূ লক পযােলাচনায় দখা যাে
েয়ােগর সংখ া চার।
ি তীয়
জেগেছ ,

ে

চারিট

থম
ত

ে

একিটমা

েবাধক শ

থম কিলেতই কবল

অ রায়

েবাধক শ

েবাধক শে র পু নরাবৃ ি
যু

হেয়েছ : ক, কার, কা

বাক । তারপর ব

হেয়েছ

কতা মেনর অধীন সমািপকা ি য়া “চায়”। অন িদেক আেভােগ
ে র উ র খাঁজার চ া করব।

দু ইবার ব ব ত হেয়েছ, আেভােগ এই
করা হেয়েছ : কা
কী। অ রায়

ধু ই মেনর আকা
ধু ই

ে র পর

ধু

...... কা ।
েতই

া , পরপর দু িট কিলেতই
। আমরা পরপর

িতিট
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ক এই তরণীর কা ারী --চালক শরৎঋতু র ব ি

প। এই

থম এই

ে র স াব উ র িতনিট।

থম স াবনা : এই মঘতরণীর

সে অধ াপক ু িদরাম দােসর ম ব িট িবেশষভােব

স বতঃ নীল আকােশ

মেঘর স রণ কিবেক এই তরী-বাওয়ার ক নায়

সৗ য, এখােন তার পু ষ- প।

74

িণধানেযাগ :
বৃ

কেরেছ। কা ারী ঐ শরৎ-

১৬

শরৎঋতু র এই পু ষ প ক না িনঃসে েহ ব িত মী। সাধারণভােব রবী নােথর গােন শরেতর নারী পিটই
তীয়মান হয়। অধ াপক

ফু কুমার চ বতীর ম ব িট এইে ে

শরেতর

াসি ক :

পক নায় রবী নাথ অেনকে ে ই নারী িতমা ব বহার কেরেছন।

১৪৪ সংখ ক গােন শরৎেক

শারদল ী সে াধন কেরেছন। (...) ১৪৬ সংখ ক গােন শারদল ীর আেলাছায়ার আঁচেলর কথা আেছ।। ১৫১ সংখ ক
গােন দিখ ‘তাির সানার কাঁকন বােজ’ ‘হাওয়ায় কাঁেপ আঁচলখািন’। শরৎ-পযােয়র শষ গানিটেত নারী

এর সে

িতমা।

১৭

আরও উদাহরণ সংেযাজন করা যেত পাের। ১৬৯ নং গানিটেত শরৎেক শারদসু রী সে াধন করা

হেয়েছ। আঁচেলর অনু ষ

উপেরা

গানিট ছাড়াও দখা যায় ১৫০ নং গােন ( সৗরভ ভির আঁচেল) ১৫২নং গােন

(শরৎ-আেলার আঁচল টু েট) ১৫৭ নং গােন ( তামার ওই আঁচলখািন িশিশেরর ছাঁওয়া লেগ),

১৬০ নং গােন

( তামার বু েকর খসা গ -আঁচল রইল পাতা- স) ১৬৩ নং গােন ( ছায়ােত-আেলােত-আঁচল-গাঁথা)। ক ন আেছ
আরও একিট গােন, ১৫৩ নং গােন ( মািণক-গাঁথা ওই- য তামার ক েন)।ওই গােন আরও আেছ ওড়না (ওড়না
ওড়ায় এিক নােচর ভ ীেত)।

অধ াপক চ বতী উি িখত

শষ গানিটর

িতিট িবেশষণই

ীিল

(কু ধবলদলসু শীতলা, সু িনমলা, সু খসমু লা, অচ লা ...) । এই িবষেয় আর িব ািরত আেলাচনায় যাওয়ার
েয়াজন নই ; আমােদর আেলাচনার পে

যা

াসি ক তা হল এই য যখনই শারদেসৗ েযর উপর ব ি

প

আেরাপ করা হেয়েছ তা নারী প --- কখনও পূণ রমণী প, কখনও তার আভাস, কখনও নারী সাজস ার
অনু ষ । শরেতর পু ষ প বা তার কানরকম অনু ষ আমােদর গানিট বাদ িদেল আর একিট মা গােনই পাওয়া
যায়।

১৮

এই কা ারী ক তার স াব ি তীয় ব াখ া : িতিন িব িবধাতা, এই ভেবর কা ারী --- ইি য়েচতনায় িবধৃ ত
পেলােকর অ রােল িবরাজমান এক অ প স া।
িব চরাচরব াপী িচর বহমান
শাভা তারই ু ািত ু

পমাধু রীধারা তাঁরই অ িবহীন লীলার িবিচ

বিহঃ কাশ। শারদেমেঘর অনু পম

অিভব ি মা ।

য তরণীর চালেকর

পিবে ষেণর

েচ া তােক আমরা শারদেমেঘর সৗ েযর

--- যেহতু গােনর কথাব েত দু ইেয়র মেধ কান সু
বেল ভাবা অেযৗি ক হেব না। সে ে অি
ি তীয়

ধু শারদেসৗ যই নয়, ষড়ঋতু র বণাঢ শাভাযা া, িনিখল

স

তীক নাও ভাবেত পাির

িনেদশ করা হয় িন। এই তরণীেক জীবনতরণী

কা ারী জীবনেদবতা হেত পােরন।

বােক “ধন” এক িভ তর তাৎপয লাভ কেরেছ। অ রায় সু দূরপােরর ধন সম

দৃ ি

আ

কের রেখিছল, তাই ধনবহেনর মাধ ম তরণী স ূ ণভােবই অ রােল চেল িগেয়িছল। ধন আহরণকারী চালকেক
িনেয় তখন কানও
সই চালেকর

জােগ িন, এমনকী তার উপি িতর সামান তম আভাসটু কুও মেল িন। গােনর শেষর

পস ােন। এবার দখা যাে

এই ধন আহরণকারী আর ধন একা

হেয় গেছ, এই ধন অজন

করেত হেল সাগেরর বু েক তরী ভাসােত হয় না। এই তরীর কা ারী িনেজই সই ধন; তার পরম দান স িনেজই।
এবার ধেনর উৎস িনেয় কান

নই,

ানবাচক কান শ

নই। এবার

ধেনর অিধকারীেক িনেয় এই
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কিলর ি তীয়ােধর
পাের সই

েতই একিট ব ি বাচক

েবাধক শ

: কার। সই কা ারীর

প য উপলি

করেত

কৃত ধনী।

এই ধেনর

কৃিত িনণেয়র জন এর সে যু

হয় তেব এই হািসকা ােক রৗ ও বৃ ি র

স

পদিটর িবে ষণ করা

েয়াজন। কা ারী যিদ শরৎঋতু

তীক বেল ব াখ া করা যায়। এমন ভাবনা শরৎ িবষেয় রবী ভাবনার

সে স িতপূ ণ। যিদ কা ারী জীবনেদবতা হন তেব হািসকা ােক আ িরক অেথ হণ করা যায়।
: শারদ র পূ ণ

কাশ

জীবনেদবতার

প উপলি

িদেয়।
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ধু ই শরৎরিবর িকরেণ নয়, রৗ
করা যায়

ধু অিবিম

াথিমক ব াখ া

ও বষেণর সহাব ােন। একইভােব বলা যেত পাের

সু েখর মেধ নয়, সু খ ও দু ঃ েখর পিরপূণ আ াদেনর মধ

কৃত ধনী সই য সম িবপরীেতর মধ িদেয় জীবেনর সারাৎসারটু কু হণ করেত পাের।

এই িবপরীেতর
অংেশও অনু প

েয়ােগর

সে

আরও িব ািরত আেলাচনার অবকাশ রেয়েছ। আমরা দেখিছ পূ ববতী

েয়াগ ঘেটেছ। অ রায় িছল অপার ঐ েযর আকর সমু পােরর দশ এবং সবির

িকনারার বপরীত , স ারীেত রৗ
বপরীত । িবপরীেতর

ও বৃ ি র এবং রৗ

এই

ও কােলােমেঘর বপরীত । আেভােগ কা াহািসর

েয়াগ রবী নােথর অেনক গােনরই রচনাৈশলীগত বিশ । এই িবষেয় অধ াপক পিব

সরকার গভীরভােব আেলাকপাত কেরেছন।
সু খ-দু ঃখ, সু র-কু ৎিসত, অ র-বািহর, ভয় র-কল াণকর, জীবন-মরণ,

প-অ প, ি িত-গিত, নতু ন-

পু রােনা ( যৗবন-বাধক ) এইসব িবেরাধ-সদস েদর মেধ একটা অিভ তা আমােদর কােছ ইিতবাচক, আমরা তােক
বিশ কের পেত বা হণ করেত চাই। অথাৎ অিভ তার ওই িবেরাধী যু ক আমােদর উপলি
ি ধািবভ

বা

িতি য়ােকও

কের ফেল। তার মেধ ও একটা িবেরাধ স ার কের। রবী নাথ এই িবেরাধেক আমােদর মেতা দেখন

না, িতিন দু েয়র মেধ একটা গূ ঢ়তর সংগিত দখেত পান এবং দু েয়র অেন ান পিরে ি তিট দিখেয় তােদর একটা
বৃ হ র অি ে র অ
রবী নাথ, িক
পর

তাঁর িস া

কেরেছন। এর মেধ

াভািবক ও সংগত। (...) এই িবেরাধ িল দখান

হল য, এ িল আসেল আপাতিবেরাধ, অিভ তা বা ভাবনার উপিরতেল এ িলেক

েরর িবপরীত বেল মেন হয়; িক

রবী নাথ িব তীেপর
পযােয়র।

বেল দখান--- যখােন তাঁর কােছ দু ই-ই

আসেল কােনা িবেরাধ নই।

১৯

েয়ােগর িবে ষণ করেত িগেয় অধ াপক সরকার এই িনবে

ধু দু িট গান

ম পযােয়র, আর দু িট গান িবিচ

পযােয়র ; বািক ষাটিট গানই পূ জা

কৃিত পযােয়র একিট গােনরও উদাহরণ দওয়া হয় িন। আমােদর আেলাচ

আমরা অধ াপক সরকােরর পূ েবা
িবপরীেতরা

কৃিত পযােয়র এই গানিট

ব েব র আেলােত িবে ষণ করেত পাির।

এই গােন িব তীেপর উপ াপেনর মেধ একটা ি
িবচাের দখা যাে

চৗষি িট গােনর উে খ

মশঃ পর

রীয় িববতেনর

পেরখা

।

থমতঃ অব ানগত

েরর আরও কাছাকািছ চেল আসেছ। িতনকিলিবিশ অ রার

থম

ও শষ কিলেত ওপার ও এপােরর অব ান : দু ইেয়র মেধ একিট কিলর ব বধান। এরপর স ারীেত পরপর দু িট
কিলেত বৃ ি ও রৗে র অব ান; ি তীয় বা শষ কিলরই অভ ের রৗ
থম কিলেত হািস ও কা া একিট সমাসব
উ

িববতেনর আর একিট

পযােয় দু ই িবপরীেতর ে

ও মেঘর সহাব ান। শেষ আেভােগর

পেদ বাধা পেড়।

প ধরা পেড় এই িবপরীতেদর িঘের অিভব
তঃই একিট িনিদ প

অনু ভূিতর

ের।

াথিমক

অবল ন করা হেয়েছ। দু ইেয়র মেধ ি য়-অি য় বা
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আকাি

ত-অনাকাি

িকনারার”

েতর

িণিবভাজন সু

। অ রােত দখা যায় “সু দূেরর”
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িত দু িনবার আকষণ আর “এই

িত গভীর অনাসি ।

মধ বতী পযােয় এই
পাঠ স ব।

িণিবন াস তত

নয় ;

থেবাধকতার অবকাশ রেয়েছ। স ারী অংেশর দু িট িভ

থম পােঠর িভি আেলা-আঁধােরর িচরাচিরত তীকী তাৎপয। অবসাদ-জাগােনা অিবরাম বষেণর পর

রৗ কেরা ল িদেনর আিবভাবেক জীবেনর সব িনরান , সব িবষাদেক িবদায় িদেয় আন েক আবাহন েপ ভাবা
যেত পাের। মঘভারা া
জয় বা অসু েরর িব ে

আকােশ শরৎরিবিকরেণর

থম

কােশর বণনােক আেলা-আঁধােরর

রেথ আেলার

সু েরর জেয়র িববরণ েপ ব াখ া করা যেত পাের। এই পাঠ শরৎেক িঘের স ািরত

রবী ভাবনার সে িমেল যায় :
আিজ আি েন

িবমল

ােত

ে র পােয় অ ান মেন নেমা র।
েগর রাখী বাঁেধা দি ণ হােত
আঁধােরর সােথ আেলােকর মহাসমের।
মঘিবমু

শরেতর নীলাকাশ

ভু বেন ভু বেন ঘািষল এ আ াস--‘হেব িবলু

মিলেনর নাগপাশ,

জয়ী হেব রিব, মিরেব মিরেব তম র।’

স ারীর এই পােঠর সে

২০

পূববতী অ রা অংেশর যাগসূ িট সহেজই ধরা পেড় : পূ েবা

অসু েরর

িণিবন ােসর ধারাবািহকতা এখােন

হয় --- যার

িতফলন পেরর গানিটেত :

। িক

রবী িচ ািবে

ি য়-অি য় সু র-

শরেতর এক িভ

পও

তীয়মান

পক না আমােদর আেলাচ অংেশর ি তীয় পােঠর িভি । এখােন শরৎ আঁধােরর িব ে

আেলার

াবণ তু িম বাতােস কার আভাস পেল--......
কােলা মেঘর আর িক আেছ িদন, ও য হল সািথহীন ।
পূ ব হাওয়া কয়, ‘ কােলার এবার যাওয়াই ভােলা ।‘
শরৎ বেল, “ িমিলেয় দব কােলায় আেলা--সাজেব বাদল আকাশ-মােঝ

শরেতর এমন

িবজয়বাতা ঘাষণা কের না। তার ল

সানার সােজ কািলমা ওর মু েছ ফেল।‘’

২১

কােলা-আেলার যু গলমূ িত িনমাণ। এই দু ইেয়র মেধ

কান

িণিবেভদ

নই, এই দু ইেয়র িমলেনই শারদেসৗ েযর পিরপূণতা।
গােনর শেষ
অবলু

দখা যাে

এই দু ই িবপরীেতর মেধ উ -নীচ, বাি ত-অবাি ত সম

হয় গেছ। হািসকা ােক আমরা আ িরক বা

মেধ কান

নই, কান সংঘাত নই।

তীকী য অেথই

হণ কির না কন, দখা যাে

িণিবন াসই
দু ইেয়র

হণবজন বা জয়পরাজেয়র সম ধারনা এবার স ূ ণভােবই পিরত

হেয়েছ। একজনেক িবতািড়ত কের বা িবদায় িদেয় অপেরর আবাহন নয়। উভেয়ই

মিহমায় িবরািজত,
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উভেয়ই সমান বরণীয়। দু ইেয়র িমলেনর মেধ ই লভ জীবেনর পরম ধন। দু ই িব তীেপর মলব েনর মেধ ই
িনসগ তথা মানবজীবেনর মিহমার চরম

কাশ।

হািস-কা া, আেলা-আঁধার, সু খ-দু ঃখ --- জীবেনর সব িবপরীতেক
পােরন

িথত কের ঐকতান রচনা করেত

ধু ই কিব। কান িকছু েকই বজন না কের জীবনেক তার িবপু লতম বিচে

একা ভােব কিবর মানিসকতা। খ েচতনাস

সাধারণ মানু ষ অিবিম

আ াদেনর মানিসকতা

সু েখর স ােন ছু েট চেল দূ ের, সু দূের।

জীবেনর পরম স দ রেয়েছ পিরিচত পিরম ল থেক ব দূ ের ---এই িব াস মানবমেনর গভীের
কিবমন

ধু ই সু দূেরর উে েশ যা া কের না, এই িচরপিরিচত বা েবর তু

ািততু ে র মেধ ও স তার সৃ ি র

রণা খু ঁেজ পায়। বলা চেল সাধারণভােব মানবমেনর এবং িনিদ ভােব কিবমেনর এই দু ই
অ রা ও আেভােগ। এই দু ই অংেশ
ে

ািথত। িক

বণতা ব

িতসম অব ােন এেসেছ যথা েম “মন” ও “ মার মন”। বলা যায়

ি য়াশীল মানবমন এবং ি তীয়

ে

কিবমন। স

থম

পেদর ( মার) অনু পি িত ও উপি িত অ রা ও

আেভােগ মেনর ভূ িমকার তু লনামূলক আেলাচনায় িবেশষভােব

াসি ক।

গােনর সমাি ঘেট সু েরর অে ষেণ। জীবেনর িবপরীেতর য িমলেনর কথা বলা হল তার অন তম
মাধ ম হল সু র। সু েরর মায়াজােল সম

হেয়েছ

িণিবভাজনেরখা িবলু

আন - বদনা, জীবন-মৃ তু । িবেশষভােব উে খ গীতিবতােনর

পূণ

হেয় যায়, সু েরর বাঁধেন বাধা পেড় হািস-কা া,
থম গােনর

থম কথাই হল “কা াহািস”।

কা াহািসর- দাল- দালােনা পৗষ-ফা েনর পালা
তাির মেধ িচরজীবন বইব গােনর ডালা---

২২

ধু হািস িদেয় গােনর ডািল সাজােনা স ূ ণ হয় না, কা াও সমান অপিরহায। আন যে

িনমি ত কিব

ােণর

গােনর সু র বাঁেধন হািস ও কা া িদেয় :
জগেত আন যে

আমার িনম ণ

......
তামার যে

িদেয়ছ ভার,

গােন গােন গঁেথ বড়াই

আপন

বাজাই আিম বাঁিশ--ােণর কা া হািস।

২৩

ােণর গভীেরও কিব নেত চান কা াহািসর সু রিট :
আিম
কা

আর উদাহরণ বাড়ােনার

কান পেত রই

ও আমার

গাপনবাসীর কা াহািসর

আপন দয়গহন- াের
গাপন কথা িনবাের---

েয়াজন নই। গােনর এই শষ কিলর

বাের বাের
বাের বাের।।

সু র বাঁধার

২৪

িতেত। অবেশেষ আেস

গাওয়ার পালা। তরণীর সে গােনর অনু ষ একািধক গােন দখা যায়।
কূল থেক মার গােনর তরী

িদেলম খু েল

সাগর-মােঝ ভািসেয় িদেলম

পালিট তু েল।।

২৫

খলার ছেল ভািসেয় আমার গােনর বাণী
িদেন িদেন ভাসাই িদেনর তরীখািন ।

২৬

গান আবার পারািনর কিড় হেত পাের, কা ারীেক গান গেয় ভালােনার ভরসা রােখন কিব।

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2015, Vol 2, No.4, 66-80.

78

কে িনেলম গান, আমার শষ পারািনর কিড়--......
আমার

সু েরর রিসক নেয়

তাের

ভালাব গান গেয়,

পােরর খয়ায় সই ভরসায় চিড়।।

২৭

গােনর সে তরণীর অনু ষে র উদাহরণ আর বাড়ােনার

েয়াজন নই। আমেদর এই আেলাচনায় যা সবেচেয়

াসি ক তা হল এই য এই তরণীেত গান গাওয়া হয় না, গাওয়া হয় ম । এই তরণীিট সাধারণ কান তরণী
নয় ; গােনর

েতই আমরা দেখিছ তার অমল ধবল পালিট। আমরা আেগই বেলিছ এমন িবেশষেণর

এই তরী এক মিহমাি ত

প পির হ কেরেছ। এর অনু পম শাভা অতীেত দৃ

েয়ােগ

সমতু ল সব দৃ শ েকই ছািপেয়

গেছ। অদৃ পূব, অনন সাধারণ এমন তরীেত গান গাওয়া যায় না, গাইেত হয় ম ।
কা ারী ক --- এই

আমােদর আেলাচ গানিট ছাড়া আরও দু িট গােন উ ািরত হেয়েছ।
তু িম

এ-পার ও-পার কর ক গা ওেগা খয়ার নেয় ?
মার

পন-তরীর ক তু ই

নেয়।

লাগল পােল নশার হাওয়া, পাগল পরাণ চেল গেয়।।

কা ারী বা নেয় ক এই
গান দু িট

২৮

২৯

িনেয়ই আমােদর আেলাচ গােনর সমাি ঘেটেছ িক ওই

হেয়েছ। উভয়

ে ই

রাখা হেয়েছ

পু নরাবৃ ি করা হয় িন। ওই দু িট গােনর মেধ
দু ইবার িতিন তার মেনর বাসনা ব

ধু মা

গােনর

িদেয় উপেরা

অন

থম কিলেত ; কাথাও আর

ে র

থমিটেত ি তীয় কিল থেক কিব যা দেখন তারই িববরণ দন।

কেরন : “আিম তখন মেন ভািব আিমও যাই ধেয় (চতু থ

কিল)।ি তীয় গানিটেত ি তীয় কিলর পর থেক একিট ি য়ািবহীন বাক বাদ িদেল
এই সাতিট কিলেত পাঁচিট অনু াবাক । নেয়র উে েশ িতিন তার
কা ারী বা নেয়র

প িবে ষেণর

েচ া পিরত

হেয়েছ। িক

াথনা ব

ও চতু দশ

িতিট বাক ই অনু াবাক ;
কেরেছন। অথাৎ দু িট গােনই

আমােদর আেলাচ গােন

ে র পের

ধু ই

ই আেস।
“ ক তু িম” রবী ভাবনাজগেত এই
কিবতািট এইে ে িবেশষভােব

ে র উ র বাধহয় মেল না। কিবর জীবেনর অি ম লে রিচত এই

াসি ক।

থম িদেনর সূ য
কেরিছল
স ার নূ তন আিবভােব--ক তু িম ।
মেল িন উ র।
বৎসর বৎসর চেল গেল,
িদবেসর শষ সূ য
শষ
িন

উ ািরল পি মসাগরতীের
স ায়---

ক তু িম।
পল না উ র।।

৩০
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“ ক তু িম” এই

ধু ই

ে র উ র আমােদর আেলাচ গােনও মেল িন।

নীরবতা। য গােনর

হেয়িছল গভীর মু তায়, অধীর

ে র পর

--- উ ের থােক

ব াকুলতায় তার সমাি ঘেট।
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