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An in depth analysis of a song of Tagore : shudhu jaowa asa

ধু যাওয়া আসা : অ র পাঠ
Nag, Goutam Kumar

Abstract
The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : shudhu jaowa asa. This study is confined to
the poetic aspect of the song ; the musical aspect is excluded. Here Tagore dwells on one aspect of love : the inability to
communicate. The theme of this song is the gap between thought and language. We have undertaken an in depth study
of the song at lexical, morpho-syntactic and semantic levels. We have attempted to demonstrate that the salient
linguistic features of this song are in conformity with its theme.
Key Words : love, thought, language, gap, linguistic features

Article

এই িনব িট একিট সু পিরিচত রবী স ীেতর অ র
গানসংখ া : ৬৯)। এর সাએীিতক
সৗ য আ াদেনর লে

ও িভ তর পাঠ :

ধু যাওয়া আসা (পযায় : িবিচ

প੫ নয়, আমােদর আেলাচ এর কাব পিট। এই গােনর কাব অবয়েবর

আমরা এর িবিভ

গঠক উপাদােনর িবে ষণ করব : শ চয়ন,পদসমূ েহর পার

অ য়, বােক র গঠনেকৗশল, িবিভ ব াকরণগত উপাদােনর ব বহার।
ধু

যাওয়া আসা, ধু

ােত ভাসা,

ধু

আেলা-আঁধাের কাঁদা-হাসা।।

ধু

দখা পাওয়া,

ধু ছু ঁেয় যাওয়া,

ধু

দূ ের যেত যেত কঁেদ চাওয়া,

ধু

নব দু রাশায় আেগ চ’ ল যায়--িপেছ ফেল যায় িমেছ আশা ।।
অেশষ বাসনা লেয় ভাঙা বল,
াণপণ কােজ পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ’ র ভােস পারাবাের,
ভাব কঁেদ মের --- ভাঙা ভাষা।
দেয় দেয় আেধা পিরচয়,
আধখািন কথা সা নািহ হয়,
লােজ ভেয় ােস আেধা-িব ােস
ধু আধখািন ভােলাবাসা।।১

িরক
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িচরাচিরত আেলাচনারীিত অনু যায়ী

থম কিল থেক আেলাচনার সূ পাত কের তারপর

অংশ িলর িবে ষণ করার পিরবেত আমরা এেকবাের

শষ থেক

77

মা েয় পরবতী

করব। গােনর শষ কথািট সবেচেয়

তাৎপযপূ ণ --- বলা যেত পাের এই গােনর key word : ভােলাবাসা। এই গােনর
“ভােলাবাসা’’। ভােলাবাসার কান িবেশষ িদকিট এই গােন উে ািচত হেয়েছ সই

যা াপেথর উৎস ল

ে র উ র িমলেব স ারীর শষ

কিলেত অথাৎ গােনর দশম কিলেত :
ভাব কঁেদ মের --- ভাঙা ভাষা

এই কিলিটেকই গােনর ভাবব র সারাৎসার বলা যেত পাের।

থম উে িষত

করেত চায়, পথ খু ঁেজ পায় না। সহ ধাের উ িসত ভাবধারা
“িচ া দা” নৃ ত নােট িচ া দা ও অজু েনর

ম

বাণীর দু ল

াণপণ

য়ােস আপনােক

াচীের বারবার

কাশ

িতহত হয়।

তস ীেতর ভাষায় বলা যায় :

ভাষাহারা মম িবজন রাদনা
কােশর লািগ কেরেছ সাধনা

িক

২

এই সাধনার অবসােনর, িচরজীবেনর বাণীর বদনা িমেট যাওয়ার কান ইি ত এই গােন মেল না।

েমর

সই িচর ন বাধা --- ভাব ও ভাষার মেধ অনপেনয় ব বধানই এই গােনর উপজীব িবষয়।
উি িখত কিলিটেত ধু গােনর মমবাণীই িনিহত নই, এই কিলেত গােনর রচনাৈশলীরও িনশানা পাওয়া যােব।
গােনর

ায় সব ভাব অিভব

হেয়েছ “ভাঙা ভাষায়”। কাব েপর ভাষাগত বিশে র িব ািরত আেলাচনায় আমরা

দখব এই গােন অস ূ ণ বােক র
সংখ া মা

দু ই।

াধান । চা

কিলিবিশ এই গােন উে শ ও িবেধয় িনেয় গিঠত পূ ণা বােক র

থম স ূ ণ বাক িট আমােদর আেলাচ দশম কিলর

থমােধ, ি তীয় বাক িট

াদশ কিল জু েড়

আেছ। বাক দু িট হল :
ভাব কঁেদ মের
আধখািন কথা সা নািহ হয়

ল ণীয় দু িট বােক র কতা যথা েম “ভাব’’ ও “কথা”।

য “ভাব’ ও “কথা”র

েক ক

কের এই গানিট

আবিতত হেয়েছ তারা ব াকরণগত গঠেনর পযােয়ও িবেশষ মযাদা লাভ কেরেছ। গােনর মেধ কবল এই দু িট পদই
পূ ণা বােক র কতা।
এই ব েব র আেলােক এবার আমরা সম
ভাষাগত

বিশ

এই গােনর
শ

চােখ পেড় আমরা তার সংি

গানিট িবে ষণ করব।

াথিমক পােঠ অন ান আর য সম

িববরণ দব।

াপত ৈশলীর একিট ল ণীয় বিশ

হল একই শে র পৗনঃেপৗিনক

হল “ ধু ”, “ভাঙা” ও “আেধা”। গােনর মানিচে “ ধু ”র িবেশষ অব ান

পােঠ নয়, বলা চেল

থম দশেনই পাঠক এই গােন শ িটর

েতই এবং কিলর বািক অংশ থেক অেনকখািন দূ রে

উপলি

েয়াগ। ৠতমন িতন੫

থেমই দৃ ি আকষণ কের।

কের। পরপর

“ ধু ”র অব ান। কবল কিলর

থম

থম পাঁচিট কিলর
েতই নয়,

থম ও

তৃ তীয় কিলর অভ েরও “ ধু ”র সমা রাল অব ান। ায়ী ও অ রার ছয়িট কিলর মেধ পাঁচিট কিলেত সব িমিলেয়
সাতবার “ ধু ”র ব বহার। অ রায় ও আেভােগর িতনিট কিলেত অনু পি িতর পর শষ কিলেত “ ধু ”র পু নরািবভাব।
চা কিলিবিশ গােন মাট আটবার এই শে র ব বহার হেয়েছ। এই শ িট এই গােন সবািধক ব ব ত । “ ধু ”র
েয়াগসংখ া অপর দু িট

শে র

েয়াগসংখ ার যাগফেলর সমান। চারকিলিবিশ

স ারী ও আেভােগর

িতিট
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কিলেত যথা েম “ভাঙা” ও “আেধা” শ যু গেলর ব বহার। এছাড়াও এই গােন একািধক ি য়ার পু নরাবৃ ি
তেব সইে ে

পা র ঘেটেছ। গােনর িব ািরত আেলাচনায় আমরা এই

িতনিট শে র উপি িতর িভি েত সম গানিটেক িতনিট পেব িবভ

ঘেটেছ,

সে আসব। আপাতত আমরা পূ েবা

করেত পাির।

থম পব ায়ী ও অ রা, ি তীয়

পব স ারী এবং তৃ তীয় পব আেভাগ।
গােনর
ল

থম চারিট কিল অথাৎ

করা যায়।

ায়ী এবং অ রা অংেশর

থমত দু িট কিলেত “ ধু ” শে র সমসংখ ক

থম দু িট কিলর মেধ একটা গঠনগত
েয়াগ এবং

িতসাম

িতসম অব ান দখা যায়। ি তীয়ত

গঠক উপাদােনর মেধ একটা চািরিক ঐক ধরা পেড়। এই অংেশ ি য়াবাচক িবেশেষ র (

িবিভ

infinitive) আিধপত , একিটও সমািপকা ি য়া নই। “ভাঙা ভাষায়” ভাব

কােশর

থম উদাহরণ আমরা

দখলাম।
উে খ “ ধু ” শ িটর মত এই অংেশর ি য়াবাচক িবেশষ িলর অব ােনও
অংেশ ি য়াবাচক িবেশষ

িতসাম ল

করা যায়। এই

িত দু ই কিলর িতন-চতু থাংশ অিধকার কের আেছ। গঠনেকৗশলিট িচ াকাের এইভােব

উপ াপনা করা যেত পাের :
ধু ি য়াবাচক িবেশষ , ধু ... ি য়াবাচক িবেশষ
ধু

ি য়াবাচক িবেশষ

.......................... ,

ধু ি য়াবাচক িবেশষ ,

ধু

ধু ...........................,

ি য়াবাচক িবেশষ
ি য়াবাচক িবেশষ

এবার আমরা ভাঙা ভাষায় ব

ভােবর

প িবে ষণ করব। গােনর

দীঘ ােস। আসা যাওয়ার পির মই সার, সব উদ মই িবফল, অ তপে

আকাি

হেয়েছ আশাহত মেনর অব
ত ফললাভ হয় না --- যাওয়া আসা

ি য়াবাচক িবেশষ যু গেলর সে “ ধু ”র সংেযাজেন সই অনু ভূিতর স ার হয়। ব থতা বা সাফল যাই হাক না কন
কিলর

থমােধ অ ত একটা সি য়

না। কিলর দু ই অংেশ

যু

য়াস ল

করা যায়। িক

ি তীয়ােধ সই উদ েমর লশমা

ি য়াবাচক িবেশষ িলর আথ চির

( semantic character ) এক ; “যাওয়া”

“আসা” এবং “ভাসা” সব পদই গিতেদ াতক। িক তবু একটা পাথক রেয়েছ।
সই যা ী --- গােনর

থম পেব য অ রােলই থেক যায়। তারই সেচতন ই ার

থম

ে এই গিতর িনয় া য়ং

কাশ এই গিতর বিচে

–যাওয়ার বপরীেত । সই বপরীত কিলর ি তীয়ােধ স ূ ণ অ িহত। এবার চািলকাশি
এখন কবল

ােতর টােন এক

সি য় গিতময়তায় য কিলর

ান থেক

অবিশ থােক

ানা ের চলা --- সম

সেচতন ই াশি

বহমান
যন অবলু

, আসা
ােতাধারা।

হেয় গেছ।

তার সমাি এক অসহায় আ সমপেণ।

থম কিলর ি তীয়ােধ অনু পি িতর পর পরবতী কিল জু েড় আবার িবপরীেতর সহাব ান। বপরীত

যমন

বিহজীবেন, তমিন অ জীবেন। িনসগজগেতর পটভূ িমেত আেলা–আঁধােরর বপরীত , সমা রালভােব মানবসংসাের
কা াহািসর বপরীত ।

থম দু ই কিলর িতন চতু থাংশ জু েড় িবপরীেতর

।

এই িবপরীেতর সহাব ান রবী নােথর গােনর একটা শলীগত বিশ । ব গােনই আমরা দিখ দু ই িবপরীত
--- সু খ-দু ঃখ, িমলন-িবরহ, হািস-কা া, আেলা-আঁধার, সু র-অসু র ---- সবই একসূ ে
এক মহান ঐকতান রচনা কেরেছ। দু ইেয়র মেধ ই কিব
অিভব ি । এর

কৃ উদাহরণ িবিচ

ত

িথত হেয়েছ , দু ইেয় িমেল

কেরন িব িবধাতার অ হীন লীলার িবিচ

পযােয়র পাঁচ নং গানিট : দু ই হােত কােলর মি রা য।৩ এই গােনর

ায়

িতিট কিলেত িবপরীেতর অব ান --- ডান-বাঁ, ফুল-কাঁটা, আেলা-ছায়া, জায়ার-ভাঁটা, দু ঃখ-সু খ, সাঁঝ-সকাল, সাদাকােলা, কা া-হািস, মরণ-বাঁচন। এই িবপরীেতর ে ই রিচত হয় জীবেনর ছ । িক আমােদর আেলাচ গােনর এই
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অংেশ িবপরীেতর
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বিচে র ব নাবাহী হেয় দখা দয় না। এখােন আমরা সই রবী নােথর ক

র

িন না

িযিন বেলন
তামার আঁধার তামার আেলা দু ই আমাের লাগল ভােলা

৪

অথবা সই রবী নাথেক দিখ না িযিন হািসকা ার মেধ নটরােজর ললােট শাভমান হীরাপা া
“ ধু ”র

পৗনঃেপৗিনক

পু নরাবৃ ি

েপ

ত

কেরন।

েয়ােগর কারেণ আেলা-আঁধােরর বা হািস-কা ার চ াকার আবতন এক

াি কর

তীয়মান হয়। এই িবপরীেতর সামেন দাঁিড়েয় জীবনেক তার পিরব াি েত, তার পূ ণ বিচে

দখার

সাধ জােগ না, সব িকছু েক ছািপেয় যায় এক গভীর আসারতােবাধ।
পরবতী কিলেত “ ধু ”র পরই আেস িমলেনর অনু ষ বাহী পদ
উদ েমর ল

এই

াি টু কু। িক

সই

াি র আন

“ দখা পাওয়া”। এই আসা যাওয়া, এই সম

দীঘািয়ত হয় না। এই

িণেকর দখা না দখার অতৃ ি েকই

গভীরতর কের তােল --- “ ধু ”র উপি িত সই সে ত িদে । কিলর ি তীয়ােধ আেস “ দখা”র থেকও িনিবড়তর
িমলেনর অনু ষ েদ াতক “ ছাঁওয়া”। িক

এবার “ ধু ”র উপি িতর সে

িমলনমু হূেতর

হেয় ওেঠ।

ণ ািয়ে র ইি ত সু

“ াত” শ িট না থাকেলও
ফেল ব বাি ত

ি য়াবাচক িবেশষ “যাওয়া”র সংেযাজেন

থম কিলেত সমা রাল অব ােন আেছ “ াত”। এই কিলেত

ােতর িচ ক িট এখােন

শটু কু মেল। পরমু হূেত সই

থােক। এই

াতই আবার িবি

কাছাকািছ আসার পরই পরবতী কিলেত দখা যায়

ােতাধারাই অিত িনকেট টেন আেন যার
কের িনেয় যায় ব দূ ের। একমু হূেত খু ব

মবধমান দূ র । তৃ তীয় কিলর ি তীয়ােধ গােনর

ি য়াবাচক িবেশষ “যাওয়া”র পু নরাবৃ ি র পর চতু থ কিলেত সমধাতু জ ত-অ
ব বহার। গিতময়তা িদেয় এই গােনর
দূ র থেক সু দূের।

করা যায়। এই গিত

থম কিলর মত এই অংেশ “যাওয়া”র িবপরীেত “আসা” নই। একইভােব ি তীয় কিলেত

িবপরীেত “হাসা” নই। ধু ই অিবরল অ ধারা --- সই
ায়ী অংেশর মত অ রার

এবার পূ ববতী কিলর মত “কাঁদা”র

াত কা াে াত হেয় ওেঠ।

থম দু ই কিলেত িবপরীেতর সহাব ান না থাকেলও এই অংেশর

বপরীত রেয়েছ। এই অংেশর শষ ি য়াবাচক িবেশষ “চাওয়া”
েত দৃ ি পাত, দৃ ি পাত শেষও। িক

েত সই দৃ ি েত

আভাসটু কু থােক শেষ তা স ূ ণ িতেরািহত হেয় যায়। শেষ থােক
“চাওয়া” শ িট “ই া করা” অেথ ব ব ত হেয়েছ।
ধারণারই সৃ ি হয়। অন ভােব বলা যায় এই
আেলাচ অংেশর
পাওয়ার

ীণ হেলও

দখা যাে

াি র য আনে র

ধু অ কলু িষত দৃ ি । ি তীয় পাঠ অনু সাের

া ফল আশানু প নয় --- “ ধু ”র পু নরাবৃ ি র মধ িদেয় সই

েয়ােগর মধ িদেয় চাওয়া ও পাওয়ার বষম ধরা পেড়। আমােদর

েত “পাওয়া” শেষ “চাওয়া”।

িণেকর সামান পাওয়ায আরও চাওয়ার সৃ ি

হয়। চাওয়া

পিরণত হয় পাওয়া চাওয়ার ে ।

আমরা উে খ কেরিছ এযাবৎ আেলািচত অংেশ ভাব ব

হেয়েছ ভাঙা ভাষায়। িক

আমােদর আেলাচ অ রার দু িট কিলর মেধ একটা পাথক ধরা পেড়।
সমািপকা ি য়ার উপি িত নই, স ূ ণ বাক নই িক
সখােন অ রার কিলদু িটেত অসমািপকা ি য়ার
অ

ও শেষর

থেবাধক। সই অনু সাের এই

অংেশর দু িট পাঠ স ব। একিট পাঠ অনু যায়ী শ িট “চাহিন” বা “দৃ ি ” অেথ ব ব ত হেয়েছ। সে ে
এই অংেশর

যু

অসমািপকা ি য়া “ যেত যেত”র

, এই অংেশ সই গিতর একটা িনিদ অিভমু খ ল

“কাঁদা”র সমা রােল চতু থ কিলেত এেসেছ অসমািপকা ি য়া “ কঁেদ” িক

মেধ এক অেথ

েত

ায়ী অংেশর এবং

ায়ীর মত অ রার কিল দু িটেতও কান

ায়ীর দু িট কিলেত যখােন িছল

ধু ই িবেশেষ র সমাহার

েয়াগ ঘেটেছ। তৃ তীয় ও চতু থ কিলেত সমা রাল অব ােন –এ

অসমািপকা ি য়া ...... “ছু ঁেয়”, “ কঁেদ”। এই দু੫ ৠে অবশ অসমািপকা িয়া੫ এক੫ িয়াবাচক
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িবেশষপদ েગর অ গਐত। গােনর চতু থ কিলর
অসমািপকা ি য়া “ যেত যেত”।
অিধকতর বিচ

দখা যাে

থমােধ অসমািপকা ি য়ার াধীন

80

েয়াগ দখা যায় : ত –অ

এই অংেশ ভাষা “ভাঙা” হেলও ব ব ত ভাষাগত উপাদােন

রেয়েছ। ভাষার ভ দশা অিত ম করার একটা াথিমক

েচ ার ইি ত মেল।

পরবতী দু িট কিলেত ভাঙা ভাষার বাধা অিত ম করার পেথ আমরা আরও অ সর হই। গােনর এই অংেশ
থম সমািপকা ি য়ার ব বহার। পরপর দু িট কিলেতই সমািপকা ি য়া : “চেল যায়”, “ ফেল যায়”। িক
কিলেতই বােক র কতা উহ । সু তরাং পূ ণবাক এখনও গিঠত হল না। ভাষার ভ দশা কািটেয় ওঠার

দু িট

য়াস স ণ
ূ হল

না।
ল ণীয় এই দু িট সমািপকা পদ ে রই
য “যাওয়া” িদেয় এই গােনর
যা ী িক

ধান গঠক উপাদান “যায়” --- “যাওয়া” ি য়ার সমািপকা

প ---

। গােনর এই পেব দৃ শ পেটর বৃ হ র অংশ জু েড় থােক গমন বা যা ার িচ ক ---

এখনও অ রােলই রেয় যায়। ফু েট ওেঠ যাাপথ। এই দু ই কিলর কানাকুিন দু ই অধাংেশ ি ত দু িট

শে র মধ িদেয় িনিমত হয় যা াপথ : “আেগ” ও “িপেছ”। অপর দু ই অধাংেশ ি ত দু িট িবেশষ পদ ে র সম েয়
রিচত হয় সই যা াপেথর পটভূ িম : “নব দু রাশা”, “িমেছ আশা”। ৠসই পেথর সবটু

জুেড়

ধু ই থােক ব থ

আশা।
পূ ববতী অংেশর সে

তু লনা করেল সমািপকা ি য়ার উপি িত ছাড়াও এই অংেশ গঠনগত আরও পিরবতন

দখা যায় --- যা আমােদর এই আেলাচনায়
হে

াসি ক হেব। একিট পিরবতন

ধারাবািহকতা অ ু

রেখ কিলর

“ ধু ” ত িক

অনু পি ত। এযাবৎ

েত ক দু িট কিলেত “ ধু ”র

দু ই কম হেলও আমরা পাই দু িট িবেশষ পদ
েয়ােগ য অনু ভূিত সে েত ব

েয়াগসংখ ায়। পূ ববতী অংেশর সে

কিলর ি তীয়ােধ এবং পরবতী কিলর

েত শ িট

েয়াগসংখ া িতন, এবার এই সংখ া এক। পু নরাবৃ

শে র সংখ া

--- “নব দু রাশা” এবং “িমেছ আশা”। “ ধু ”র পৗনঃেপৗিনক

করা হেয়েছ, উি িখত পদ

দু িটর ব বহাের তা সু

ভাষায় ব

“ ধু ”র ব বহাের য অনু ভূিত স ািরত হয় তা অতৃ ি র, অপূ ণ আশার। িক পরবতী পদ
অনু ভূিত স ূ ণ ব থতার, িনদা ণ আশাভে র। “ ধু ”র

েয়ােগ অপূ ণতার সে

করা হেয়েছ।

দু িটর মাধ েম অিভব

সামান হেলও যটু কু ইিতবাচক

অনু ষ থােক এই পেবর শষ কিলেত তার আর িকছু ই বািক থােক না।
সামি ক পযােলাচনায় দখা গল গােনর এই পেবর মূ ল সু রিট পু ীভূ ত হতাশার।
য বিচে র সৃ ি হেয়িছল

েত িবপরীেতর ে

ত তার অবসান হয়। হািস-কা া, আন - বদনায় কান ঐকতান রিচত হয় না, শেষ

একিট সু েরই গান বাধা হয়, সবিকছু েক ছািপেয় যায় িবষদ-জজর

দেয়র হাহাকার।েসই হাহাকার তী

থেক

তী তর হেয় ওেঠ। ভাষাগত বিশে র পযােয় দখা যায় এই পেব “ ধু ” ছাড়াও “যাওয়া”ি য়ার পু নরাবৃ ি । ছিট

কিলর মেধ পাঁচিটেতই এই গিতেদ াতক ি য়ার উপি িত, কখনও ি য়াবাচক িবেশষ েপ কখনও অসমািপকা

ি য়া েপ, কখনও সমািপকা ি য়া েপ। এই গিত ব থতা থেক নূ তনতর ব থতায় িনেয় যায় । এর ৠশষ হয় িমেছ
আশায়। আমরা ৠদেখিছ আর এক੫ িয়ারও পুনরাবৃি
মমਐব র সেએ স

হেয়েছ : কাঁদা । এই পুনরাবৃি ও গােনর

ূণਐভােব সએিতপূণਐ।

গােনর ি তীয় পেবর

িতিট কিলেত িবেশষণ “ভাঙা” উপি ত থাকেলও এই পেবর সূ চনা িক

হাহাকাের নয়, সচনা িবপু ল বাসনায়,

বল

াণশি েত। পু ববতী

ভ

থম পব “িমেছ আশা”য় শষ হওয়ার পর কিলর

েতই আেস “অেশষ বাসনা” এবং পেরর কিলিটেত সমা রাল অব ােন আেস “ াণপণ কাজ”।
পু নরাবৃ ি র অবসােন এবং কিলর

েত উ ীপনােদ াতক পদ ে র

েয়ােগ নূ তন

ধু ”র

ত াশার স ার হয়। আশা

জােগ পূ েবর সব িবফলতা, সব ব থতার আবসােন এক নূ তন অধ ােয়র সূ চনা ঘটেব। িক
ধূ িলসাৎ হয়। এই দু ই কিলর শেষ

দেয়র

সই আশা তৎ ণাৎ

িতসম সমা রাল অব ােন আেস িবেশষণ “ভাঙা” : “ভাঙা বল” “ভাঙা ফল”।
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এই গঠক উপাদানসমূ েহর পার

িরক স

দু িট দৃ ি েকান থেক দখা যেত পাের। দু ই কিলর অনু ভূিমক পােঠ

(horizontal reading) একটা সমা রাল

বা সংঘােতর

অ রায় “ভাঙা বল”। এই কিলেত সাধ ও সােধ র
ল

করা যায়। “অেশষ বাসনা”র

প ফুেট ওেঠ। “অেশষ বাসনা”র

। পেরর কিলেত ধরা পেড়

কােজ”র পিরণিত হয় “ভাঙা ফল”। এরপর এই দু ই কিলর
কাযকারণ স

81

য়াস ও

পায়েণর পেথ

াি র বষম । “ াণপণ

াকার পােঠ (vertical reading) একটা সমা রাল

পায়ণ “ াণপণ কােজ” আর “ভাঙা বল”এর পিরণাম “ভাঙা

ফল”।
এই দু ই কিলর
িদেয় এই পেবর

হেয়িছল িবপু ল স াবনা িনেয় আবার তার সমাি হয় নূ তনতর ব থতায়। য “অেশষ বাসনা”
দখা যায়, তা ধু ই “নব দু রাশা”। পরবতী কিলেত “ াণপণ কাজ”

কৃতপে

“নব দু রাশায়

আেগ চেল যাওয়া” ছাড়া আর িকছু নয়। এই যা াপথ জু েড় থােক “িমেছ আশা”। য ব থতা, য হতাশার বাতা

থম

পেবর শষ দু িট কিলেত দিখ, আমােদর আেলাচ এই দু িট কিলেত তারই পু নরাবৃ ি । পাথক উপ াপনােকৗশেল।
পু ববতী কিলদু িটেত

ধু ই নিতবাচক অনু ষ েদ াতক পদ ে র

সম য় (“নব দু রাশা”, “িমেছ আশা”। িক

আমােদর আেলাচ কিলদু িট একটা িভ তর মা া লাভ কের ইিতবাচক ও নিতবাচক অনু ষ বাহী পদ ে র
বপরীেত ।

েত উ ীপনােদ াতক বা

ত াশাসূ চক পদ ে র উপি িত ব থতার বদনােক আরও ক ণ কের

তােল।
এই দু ই কিলেত একিট সমািপকা ি য়া : পায়। এই ি য়ািটর পু নরাবৃ ি
কিলর

থমােধ ি য়াবাচক িবেশেষ র

ঘেটেছ। আমরা দেখিছ গােনর ি তীয়

পিট ব ব ত হেয়েছ : পাওয়া। দু੫ ৠে ਜ਼া

আেলাচনায় একটা অবনমন পিরলিত হয়। ਜ਼থম ৠে ਜ਼াি
ৠহাক না ৠকন, এর মেধ সামান হেলও

াি র আন

দশਐনলাভ। এই ৠদখা যতই ণ ায়ী

আেছ। প া ের পরবতী

নরাশ ব ক। এই গােনর পথ ধের আমরা যত অ সর হই, ততই আমরা দিখ
ি তীয় পেবর এই অংেশও ভাব

কােশর মাধ ম “ভাঙা ভাষা”।

গিঠত হল না। পূ ববতী পেবর শষ দু িট কিলর ধারাবািহকতা অ ু
ে

া ফল

তই

মবধমান হতাশােবাধ।
েতও পূ ণবাক

রেখ এবারও সমািপকা ি য়াযু
থম

ে দু িট কিলর

কতৃ পদিবহীন
েত কিটেত

একিট অস ূ ণ বাক দু িট কিলেত িব ৃ ত। এিট এই গােনর দীঘতম

একক অস ূ ণ বাক ৷ এই িব ৃ িতেক ঘটনাবলীর পিরিধর দেঘ রই
অেশষ বাসনা িনেয় ল পূ রেণর িনর র

ে

থম পেবর পর এই পেবর

অস ূ ণ বাক ব ব ত হল। তেব বােক র সংখ ায় ও আয়তেন পাথক রেয়েছ।
একিট অস ূ ণ বাক । অন িদেক ি তীয়

ফেলর তু লনামূলক

তীক বেল ভাবা যেত পাের। য পিরসর জু েড়

য়াস চলেছ আর কবল উপযু পির ব থতা আসেছ সই পিরসেরর ব াি র

িতফলন বােক র দেঘ ।
এরপর “ভাঙা”র অব ান পিরবিতত হেয় যায়। এই িবেশষেণর পু নরাবৃ ি আর দু ই কিলর শেষ সমা রালভােব
নয়, এই পু নরাবৃ ি
পিরব া

থম কিলর

রেত এবং পরবতী কিলর শেষ । “ভাঙা”র এই কানাকুিন অব ােন একটা

ংেসর ছিব ফুেট ওেঠ।

এই পেবর
ভ দশায় পূ েবা

থম দু ই কিলর সূ চনা যখােন উৎসাহ, উ ীপনায়, তৃ তীয় কিলর সূ চনা সখােন ভ দশা িদেয় --- য
কিলদু িটর সমাি ঘেটিছল। িক তৃ তীয় ও

অধাংেশর গঠনেকৗশল হল :

থম কিলর

থমােধর গঠেন

িতসাম দখা যায়। দু ই
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কিলসংখ া

িবেশষণ

িবেশষ
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অসমািপকা
ি য়া

থম

অেশষ

বাসনা

লেয়

তৃ তীয়

ভাঙা

তরী

ধের

থম কিলর পােঠ আমরা সাধ ও সােধর

দেখিছ, এই দু ই কিলর

পেড়। ব তঃ “ভাঙা তরী” “ভাঙা বল”এরই ইি য় াহী, মূ ত

থমােধর

াকার পােঠ সই

প। এরপর দু িট অসমািপকা ি য়ার মেধ একটা ঐক

চােখ পেড়। দু িট ি য়াই “অবল ন কের” অেথ ব ব ত। তবু এর মেধ ও ি তীয় ি য়ার
অব া, আরও ব াকুল

েয়াগ আরও অসহায়

য়ােসর ইি ত বহন কের।

এরপর এই কিলর ি তীয়ােধর
সমা রাল অব ােন, গােনর
“ভাসা” ি য়ার

ই ধরা

েত সমািপকা ি য়া “ভােস” --- আমরা তার িবেশষ

থম কিলেত : ভাসা।

েয়াগ স ে

পিট দেখিছ

থম কিলর আেলাচনায় আিদি ত “যাওয়া” এবং ি তীয়ােধ ি ত

আমরা বেলিছলাম “যাওয়া”র মেধ

য সেচতন, সি য়

য়াস রেয়েছ তার সমাি

ঘিটেয় “ভাসা” এক অসহায় আ সমপেণর ইি ত দয়। িক তবু ও সই উদ ম, উ ীপনা তখনই িনঃেশিষত হয় না।
আবার নবতর উদ েম দীঘতর

য়াস চেল।

পেব আর “ভাসা” ি য়ার পু নরাবৃ ি

থম পেব বারংবার “যাওয়া” ি য়ার

দখা যায় না। িক

েয়ােগ তারই

িতফলন। এই

থম পেবর পর এই গােন আর “যাওয়া” ি য়ার ব বহার

নই ; ধু একবার এই “ভাসা” ি য়ার পু নরাবৃ ি হয়। অথাৎ নূ তনতর সব

েচ ার পিরসমাি ঘেট সই অসহায়

আ সমপেণই।
এবার আর
যমন বােক র

থম কিলর মত “ ােত ভাসা” নয়, জলে াত পিরণত হয় “পারাবাের”। ল ণীয়

াভািবক পদ ম অনু সাের আধার “ াত” এেসেছ “ভাসা”র আেগ, আমােদর আেলাচ কিলিটেত তা

ঘেট িন। আধার “পারাবাের”র আিবভাব ি য়া “ভােস”র পর। এই অব ান আধােরর
কের। এছাড়া এই কিলর এক াে
আ র ার ব াকুল
কান

“ভাঙা তরী” এবং অপর াে

েচ ােক মমাি ক

এযাবৎ আমরা দখলাম অস
অনু ভূিত

কার এই

“পারাবার”এর এই অব ান িনম মান যা ীর

পদ

, খি ত বাক বা বাক াংেশর মাধ েম
ে

এবং

উপজীব িবষয় : ভাব ও ভাষার

। এই কিলর দু ই

অস ূ ণ বােক র পর এই কিলেতই

াে

তী

হতাশার, ব াকুল

কান ধারণা গেড় ওেঠ না।

থমবার সু

ভােব ব

হল গােনর

“ভাব” ও “ভাষা”র অব ান। এছাড়া পরপর চারবার

থম পূ ণা বােক র

থম স ূ ণ বাক িট তারপর ভাব ও ভাষার স

কািশত ইত ত, িবি

শষপয

য়াস, িকেসর এই সাধনা, কন এই হাহাকার স স ে

অবেশেষ ি তীয় পেবর শষ কিলেত আমরা উৎস েল এেস উপনীত হই।
সমািপকা ি য়াযু

িত িবেশষভােব দৃ ি আকষণ

প দয়।

কান সমেয় উৎসােহর, উ ীপনার, অিধকাংশ

হাহাকােরর। িক

করব গােনর

থম কিলেত

েয়াগ ঘটল।

থেম আমরা িবে ষণ

িট।

কতা “ভাব”, সমািপকা ি য়া “ কঁেদ মের”। আমরা ৠদেখিছ এই িয়া੫ িভ

েপ এই গােন

আেগও

এেসেছ। ি তীয় কিলর ৠশেষ িছল িয়াবাচক িবেশষ প “কাঁদা”, তখন িবপরীেত িছল “হাসা”। এক কিল
পের সমা রাল অব ােন অসমািপকা ি য়া েপর
বারংবার নরােশ র সু র
সমািপকা ি য়া “মের”র
শেষ

েয়াগ : কঁেদ। এবার কা ার িবপরীেত সব হািসই িমিলেয় গেছ।

িনত হেলও পরবতী পাঁচিট কিলেত আর “কাঁদা” ি য়ািটর কান
েয়াগ ধু ই আল ািরক। এই ি য়াপদ ে

স ূ ণভােব “কাঁদা”রই

মবধমান হতাশা শীষিব ু েত প ছয় --- এই পেবর সমাি ঘেট অিবরল অ ধারায়।

েপর সে

যু

াধান । ি তীয় পেবর
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গােন

থম ি য়ার কতা “ভাব”। আমরা দেখিছ এর পূ ববতী কেয়কিট কিলেত সমািপকা ি য়া থাকেলও

সবে ে ই কতা উহ রেয়েছ। বারবার “যাওয়া” ি য়ার
ে ও ি য়াস াদনকারী
এইে ে

83

েয়াগ হেয়েছ, িক

যা ী অ রােল থেক গেছ ; অন ান

ক বা কারা তা গােন অ াতই থেক যায়। এই

ে র িনিদ

কান উ র হয় না।

একািধক ব াখ া দওয়া স ব। আমােদর ব াখ া : সবে ে ই অ রােল রেয়েছ “ভাব”। “যাওয়া”র

পৗনঃেপৗিনক

েয়ােগর মধ িদেয়

হয় িন। অন ান সম

কােশা ু খ “ভাব”এর িবিচ গিতই

ি য়ােকও ভােবরই নানা অিভব ি

পর ি তীয় পেবর শেষ “ভাব” সু

ভাষায় আ

কািশত ; এর মেধ

ানা র িনেদশ করা

বেলই ব াখ া করা যেত পাের। দীঘ ণ অ রােল থাকার

কাশ কের --- পূ ণবােক র কতার

এবার আমরা এই গােন ি য়ার পু নরাবৃ ি র িবষয়িট আেলাচনা করব।

েপ।

েতই আমরা দেখিছ গােনর

থম

চারিট কিলেত সমািপকা ি য়ার স ূ ণ অনু পি িত এবং ি য়াবাচক িবেশেষ র একািধপত । এরপর প ম থেক
দশম কিল পয

য পাঁচিট সমািপকা ি য়াপদ বা ি য়াপদ

অনু পি ত) তােদর

ত কিটেকই আমরা গােনর

িবেশষ েপ দখা যায়। অথাৎ গােনর

ব ব ত হেয়েছ ( স ম কিলেত সমািপকা ি য়া

থম দু ই কিলেত এবং তৃ তীয় কিলর

থমােধ ি য়াবাচক

থমাংেশ য কেয়কিট ি য়ার িবেশষ প ব বহার করা হেয়েছ তার বাইের

নূ তন কান সমািপকা ি য়া ব বহার করা হয় িন। এই পেবর শষ কিলেত “ কঁেদ মের” ি য়াপদ ে
ি য়ার িবেশষ পিট এই গােন আেগ ব ব ত হয় িন ; িক

আমরা উে খ কেরিছ এে ে

“মের”

অথ াধান “ কঁেদ”র

এবং তার িবেশষ পিট আেগই ব ব ত হেয়েছ। িচ াকাের িবষয়িট এইভােব উপ াপনা করা যেত পাের।
কিলসংখ া

সমািপকা ি য়া

ি য়াবাচক িবেশষ প

কিলসংখ া

৫

(চেল) যায়

যাওয়া

১ /৩

৬

( ফেল) যায়

যাওয়া

১ /৩

৮

পায়

পাওয়া

৩

৯

ভােস

ভাসা

১

কাঁদা

২

১০

ি য়ার এমন

কঁেদ (মের)

েয়াগৈবিশে র তাৎপয দু ভােব ব াখ া করা যেত পাের। একািধক ি য়ার পু নরাবৃ ি এক

আেবশ স ােরর পে

অনু কূল। ি য়ার

পা েরর িবে ষণ করেত গেল আবার সই ভাব ও ভাষার ে র

অবতারণা করেত হয়। আমরা একািধকবার উে খ কেরিছ
িবেশষ , একিটও স ূ ণ বাক
িনমাণ ি য়া এখনও

নই। অন ভােব বলা চেল এই অংেশ কবল বাক িনমােণর উপাদান আেছ িক

হয় িন। এরপর

থম অংেশর কেয়কিট ি য়ার সমািপকা
বাক তখনও স

েপর ব বহার দখা যায়
ূণਐ হয় না, িক

ি য়ার ব বহােরর কারেণ আমরা স ূ ণ বােক র আরও কাছাকািছ আিস। বলা চেল িনমাণ ি য়া
হেয়েছ। অন ভােব বলা যায় ভাষার ভ দশা কািটেয় ওঠার
কিলেত। এবার কতা ও সমািপকা ি য়ােযােগ
থমােধ ভাব ও ভাষার

য়াস

সমািপকা
এবার

হেয়েছ। ৠসই ਜ਼য়াস সফল হয় পরবত

থম একিট পূ ণবাক গিঠত হয়।
অবিসত হেলও সই ে র পু নঃ কাশ কিলর ি তীয়ােধ। “ভাব” িদেয়

একিট স ূ ণ বাক রিচত হওয়ার পরও “ভােবর” সে
ভাঙা ভাষা ভাব

সে র

থম চার কিলর বৃ হ ম অংশ জু েড় আেছ ি য়াবাচক

পরবতী পাঁচিট কিলেত। িয়ার কতਐ ার অনুপি িতর কারেণ

এই কিলর

াি -

ভাষার স

িট ব

কােশর মাধ ম অথবা তার কঁেদ মরার কারণ। এই স

করা হেয়েছ “ভাঙা ভাষা” তই। এই
িট ব াকরণগতভােব িনেদশ করা হয় িন।

একই বােক বলা যত “ভাব কঁেদ মের ভাঙা ভাষায়” ভাব কঁেদ মের ভাঙা ভাষার কারেণ”। “ভাষা”র সে

কান
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বা অন কান শ

যাগ না কের মূ ল বাক থেক যিতিচ

ারা পদ

িটেক িবি
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কের ভাঙা ভাষােকই

আবার ভাব কােশর মাধ ম কের নওয়া হেয়েছ।
থম দু ই পেব

কািশত অনু ভূিত

তই

নরােশ র, ব থতােবােধর।

থেবাধকতা থেক যায়। এই পেবর পােঠ পু নরাবৃ

তৃ তীয় পেব িক

অ

শ “আেধা”র ভূ িমকা িবেশষ তাৎপযপূ ণ। এই

তা বা

সে িব ািরত

আেলাচনায় যাওয়ার আেগ আমরা দেখ নব “আেধা” র পু নরাবৃ ি ছাড়া এই পেবর অন আর িক িক বিশ
পূ ববতী দু ই পেবর তু লনায় এই পেবর একিট াত

দখা যায় ি য়ার

েয়ােগর

ে ।

আেছ।

থম ও ি তীয় পেবর

মত তৃ তীয় পেব ি য়ার পু নরাবৃ ি হয়িন ।এই পেব একমা ি তীয় কিলেতই একিট সমািপকা ি য়া “হয়” ব ব ত
হেয়েছ এবং সই ি য়ািট পূ েবর দু িট পেব কাথাও ব ব ত হয় িন --- এমনকী অসমািপকা ি য়া েপ বা
িবেশষ েপও নয়। অন িতনিট কিল ি য়াপদিবহীন।
এই পেবর ি তীয় কিলর সে ি তীয় পেবর শষ কিলর একটা তু লনামূ লক পযােলাচনা করা যেত পাের। আমরা
দেখিছ কবলমা এই দু িট কিলেতই পূ ণবাক রেয়েছ ; এই পূ ণবােক র িনমাণেক আমরা ভাষার ভ দশা থেক মু ি
বেল ব াখ া কেরিছলাম। িক দু িট কিলর মেধ পাথক রেয়েছ।
বাক থাকেলও ি তীয়ােধ ভাঙা ভাষার উদাহরণ
বাক িট সম

থম

ে এই মু ি

প আবার আেস িবি

িত প। সু তরাং দখা যাে

থমােধ স ূ ণ

শ ব । অন িদেক ি তীয়

কিল জু েড় থােক --- এই কিলেত ভাষার ভাঙেনর আর কান িচ

“কথা”--- যা ভাষারই

সামিয়ক ---

ে

পূ ণা

দখা যায় না। এই বােক র কতা

ভ দশা থেক ভাষার (অথবা কথার) পূ ণমু ি

ঘেট তখনই যখন

ভাষাই (অথবা কথাই) হয় বণনীয় িবষয়।
এবার আমরা পু নরাবৃ
ল

করা যায়।

শ

“আেধা”র আেলাচনায় আসব। পূ ববতী দু িট পেবর তু লনায় এখােনও একটা পাথক

থম দু িট পেব স ূ ণ অপিরবিতত অব ায় “ ধু ” এবং “ভাঙা” শে র পু নরাবৃ ি

তৃ তীয় পেব য চারবার সংখ াবাচক শ

“আেধা” ব ব ত হেয়েছ, তার সে

ি তীয়বার এবং শষবার যু

িনেদশক “খািন”। এর তাৎপয িবে ষণেযাগ । এই িনেদশক সাধারণভােব ব

অথবা জমূ ত স ার

হয়। আেলাচ অংেশ “খািন” যােগ “কথা” এবং “ভােলাবাসা” যন মূ ত স ার
একইসে

য “ভাব” ও “ভাষা”র

“ভাষা” ক একটা বাড়িত

ঘেটেছ। িক
হেয়েছ

ে ই বব ত

প লাভ কের, অবয়ব

হণ কের।

এই গােনর উপজীব , এই িনেদশক “খািন”র সংেযাজন সই “ভাব” ও

দয়। কথা ভাষারই

িত প এবং এই য ভাবেক িভি

কের এই গােনর িনমাণ,

সই ভাব হল “ভােলাবাসা”।
এবার আমরা “আেধা”র আথ তাৎপয (semantic significance) িবে ষণ করব। ভ াংশবাচক এই শ িটেক
ইিতবাচক তাৎযেদ াতক না নিতবাচক তাৎপযেদ াতক িকভােব িচি ত করা হেব তা সপ ূ ণভােবই আেপি ক।
এে ে আধ াস জেলর সই

পদী উদাহরণ মেন আেস। একই বা বতােক অেধক পূ ণ বা অেধক অপূ ণ দু ইভােবই

ব াখ া করা চেল। এই শে র এই দু ই তাৎপয অনু সাের আমােদর আেলাচ অংেশর দু িট স ূ ণ িবপরীত পাঠ স ব।
দু িট ব াখ াই সমান হণেযাগ ।
নরাশ বাদী মন গােনর এই পেব পূ ববতী দু ই পেবরই

িত িন

িন ল

য়াস এবং ব থ হাহাকােরর ধারা তৃ তীয় পেবও অব াহত থােক।

অসমা

থেক যায় ; সু তরাং বাইের পিরচয়পব

কথাটু কুও বলা হেয় ওেঠ না। তারপর
এই শ

য়ীর

েয়ােগর মধ িদেয় তারই

“আেধা িব াস” শ

নেব। এই ব াখ া অনু সাের
দেয়

থম দু ই পেবর

দেয় পিরচেয়র পবিটই অধসমা বা

ই হেত পাের না। মেনর কথা অসমা ই রেয় যায়; “আেধাখািন”

েমর পেথর বাধা তী

থেক তী তর

েপ দখা দয় --- লাজ, ভয়,

াস

িতফলন ঘেট। বারংবার আঘােত আঘােত িব াসও আর অটু ট থােক না ;

ে র মধ িদেয় সই সংশেয়রই বিহঃ কাশ। সম

েচ ার, সকল সাধনার

াি হয় অপূ ণ

ম ---- আধখািন ভােলাবাসা। এর সে “ ধু ”র পু নরািবভাব অ াি র বদনােকই গভীরতর কের তােল।
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াি টু কুেকই বড় কের দেখ।

াথিমক

পিরচয়পেবই এক নূ তন অধ ােয়র সূ চনা হয়। তারপর মেনর কথা বলার পালা আেস। বলা হয় ৠকবল “আধখািন
কথা” িক

তার রশটু কু িচর ায়ী হেয় থােক। পরপর বাধা আেস --- লাজ, ভয়,

াস। তবু শষপয ও িব াস

স ূ ণ ভ হয় না; সব হতাশা, সব সংশয় ছািপেয় জেগ থােক “আেধা িব াস” । তারই বেল বলীয়ান হেয় সব বাধা
অিত ম কের এিগেয় চলা। ভােলাবাসা আধখািন --- িক

সই “আধখািন ভােলাবাসা”ই সব নরাশ , সব

কের দয়। “ ধু ”র সংেযাজেন “আধখািন ভােলাবাসা”র শি

মূ ত হেয় ওেঠ।
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