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An in depth study of a song of Tagore : jharā pātā go āmi tomāri dale

ঝরা পাতা গা আিম তামাির দেল : অ র পাঠ
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Abstract
The object of study of the present paper is a well known song of Tagore : jharā pātā go āmi tomāri dale. It
should be noted that this study is confined only to the poetic aspect of the song ; the musical aspect is excluded.
This song belongs to the subsection basanta (spring) of the section prakŗti (nature). However in this song we
do not find the usual imageries that are associated with spring. Here the poet focalizes his attention on the dry
fallen leaves which occupy a marginal position in literature.. Tagore unveils the inner beauty of the fallen leaves
which have no place in the universe of external beauty. Through an in depth study of the salient linguistic
features of the song we have tried to demonstrate how this theme has been developed at various levels : lexical,
morpho-syntactic and semantic levels.
Key Words : spring, beauty, Tagore’s song, linguistic features

Article
এই িনব িট রবী নােথর

কৃিত পযােয়র বস

উপপযােয়র একিট সু পিরিচত গােনর অ র

ও িভ তর পাঠ :

ঝরা পাতা গা আিম তামাির দেল ( কৃিত / গানসংখ া ২৮৮ )। সা ীিতক পিট নয়, গােনর কাব পিট আমােদর
আেলাচ । এই গােনর কাব অবয়েবর সৗ য আ াদেনর লে
শ চয়ন, পদসমূ েহর পার

আমরা এর িবিভ

গঠক উপাদান িবে ষণ করব :

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

ঝরা পাতা গা, আিম তামাির দেল।
অেনক হািস অেনক অ জেল
ফা ন িদল িবদায়ম

আমার িহয়াতেল॥

ঝরা পাতা গা, বস ী রঙ িদেয়
শেষর বেশ সেজছ তু িম িক এ।
খিলেল হািল ধূ লায় ঘােস ঘােস
বসে র এই চরম ইিতহােস।
তামাির মেতা আমােরা উ রী
আ ন-রেঙ িদেয়া রিঙন কির--অ রিব লাগাক পরশমিণ
ােণর মম শেষর স েল॥১
বসে র গােনর মেধ এই গানিট একিট
পক

ত

ান অিধকার কের আেছ।

িল এই গােন স ূ ণ অনু পি ত। আমরা জািন রবী ভাবনািবে বস

বসে র িচরাচিরত

ধু ই ফাটা ফুেলর মলা নয় ;

তার সে সবসাধারেণর দৃ ি েত যা চরম অবেহলার, অনাদেরর সই ঝরা ফুল, ঝরা পাতার উপরও তাঁর মরমী
দৃ ি িনব । সু র-অসু র, মহৎ-তু , ভূ মা- ু
স ূ ণ হয়। িক

--- সব িব তীেপর সহাব ােনই তাঁর না িনক সৃ ি র বৃ িট

এই গােন সই সহাব ান নই। এখােন কিবর ভাবনা স ূ ণভােব ঝরা পাতােক িঘেরই

আবিতত হেয়েছ ; স দৃ শ পেটর বৃ হ র অংশ জু েড় আেছ। য পিরসর উেপি ত দীনহীন এই ঝরাপাতার
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জন এই গােন িনিদ হেয়েছ তার তু লনা িবরল ; সইসে ঝরা পাতােক িঘের উৎসািরত অনু ভূিতর কারেণও
গানিট অনন ।
থেম আমরা দেখ নব রবী নােথর গােন সাধারণভােব ঝরা পাতার
আমােদর আেলাচ গােন এবং সংি

আর অন

শ ব

কান গােন পাওয়া যায় না। আমােদর

দখেত হেব সমাথক বা অনু প অনু ষ বাহী শ বে র ব বহার আর কান কান গােন

হেয়েছ --- যমন “ কেনা পাতা” “জীণ পাতা”। সইসে
পূ েবা

থেম আমরা

অন ান গান িলেত ঝরা পাতার জন িনিদ পিরিধ িনেয় একটা সংি

তু লনামূ লক আেলাচনা করব। “ঝরা পাতা” শ ব িট
আেলাচনার জন

ান কাথায়।

িল ব বহার না হেলও অনু প দৃ শ ক

আমরা দখব সইসব গান যখােন সু

ভােব

রেয়েছ। আমােদর আেলাচ গােন ছিট বােক র মেধ

চারিট বােক ই ঝরা পাতার উপি িত। “ কেনা পাতা”র উপি িত রেয়েছ এমন গােনর সংখ া দশ।২ “জীণ
পাতা” দখা যায় চারিট গােন।৩ এছাড়া পাতা ঝরার
এক মা

ব িত ম ছাড়া বািক সবে ে

ঝরার বণনার জন
ফা েনর

হেত

িনিদ

ধুমা

পের আসব। িক

াত

বা পাতা

কেনা পাতার জন িনিদ পিরসর আমােদর
সে আমরা

াথিমক পাঠ থেকই বলা যায় আমােদর আেলাচ

লাভ কেরেছ। এরপর একইভােব ধু মা
অনু ভূিতর

গােন

কৃ িত পযােয়র ২৬৪ নং গানিট :

িতিট বােক রই কতা “ কেনা পাতা”। এই গানিটর

িব ািরত আেলাচনায় যাওয়ার আেগ,
কের অিভব

কেনা বা জীণ পাতার জন

বাক । ব িত ম

কেনা পাতা ঝরল যত। এই গানিটেত

গােন ঝরা পাতা এক অ ত ািশত
ঝরা পাতােক ক

দখা যায়

এক

আেলাচ গােনর চেয়ও িব ৃ ত ; এই গােন

দখা যায় ছিট গােন।৪ এই সম

পক

াথিমক পােঠই এই গােন

ধরা পেড়। সবনােমর ব বহারেক এইে ে

মানদ ধরা

যেত পাের। আমােদর আেলাচ গানিট বাদ িদেল আর কান গােনই ঝরা পাতার জন সবনােমর মধ ম
পু েষর

েয়াগ দখা যায় না। অন

কিব ােণর সে তার কান

ত

কান গােন ঝরা পাতার

িত কান স াষণবাণী উ ািরত হয় না,

যাগােযাগ দখা যায় না। অন িদেক আমােদর গােনর

ই হে

অ র

স াষেণর মধ িদেয়। ধু মধ ম পু ষ নয় তারও আেগ “ গা” অব েয়র ব বহােরর মধ িদেয়ই এই স েকর
নকট

হেয় ওেঠ। তারপর একই কিলেত উ ম ও মধ মপু েষর সহাব ান, পরবতী অংেশ চতু থ কিলেত

“ গা” অব েয়র পু নরাবৃ ি , অ ম কিলেত উ ম ও মধ ম পু েষর পু নরাবৃ
গভীরতর
কিব দেয়র

েপ দখা দয়।
স

াথিমক পােঠর উপর িভি

সহাব ােনর মধ িদেয় সই স

কেরই বলা চেল ঝরা পাতার সে

এই গােন িনিবড়তম।

ঝরা পাতার ভূ িমকা অনু সাের আমােদর আেলাচ গানিট বােদ অন ান গান িলেক মাটামু িটভােব িতনিট
িণেত িবভ

করা যায়। এক

িণর গােন দখা যায় ঝরা পাতার

গভীর অনু ভূিতর উে ক কের না। এই

ান ধু পটভূ িমেত। তার উপি িত কান

িণর গােনর দৃ া :
৫

কেনা পাতা ক য ছড়ায় ওই দূ ের উদাস-করা কা সু ের।।
এবার ভািসেয় িদেত হেব আমার এই তরী--......

জল উেঠেছ ছলছিলেয়, ঢউ উেঠেছ দু েল,
৬

মমিরয়া ঝের পাতা িবজন ত তেল।

আর এক

িণর গােন দখা যায় ঝরা পাতার িবদােয়র মু হূেত জােগ গভীর হাহাকার
কন আমায় পাগল কের যাস ওের চেল-যাওয়ার দল।
......

শীেতর হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আমলকী-বন মরণ-পাতা,

৭
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েপ। পু রাতেনর িবদােয়র মধ িদেয়ই

নূ তেনর আিবভাব সূ িচত হয়। জীণ প রািজর মেধ থােক নবপে া েমর আ াসবাণী। িবদায় েণর
িবষাদিবধু র অনু ভবেক ছািপেয় যায় নবীনেক আবাহেনর আন । এই িবদায় ও আগমেনর মধ িদেয়
িচর বহমান থােক অন সৃ ি ধারা।

থেমই বলেত হয় অব বিহত পূ েব উি িখত গানিটর কথা

ফা েনর

হেতই কেনা পাতা ঝরল যত

তারা আজ

কঁেদ ধায়, ‘ সই ডােল ফুল ফুটল িক গা,
ওেগা কও

ফুটল কত ।’

তারা কয়, ‘হঠাৎ হাওয়ায় এল ভািস
মধু েরর সু দূর হািস

হায়।

খ াপা হাওয়ায় আকুল হেয় ঝের গেলম শত শত ।’
তারা কয়, ‘আজ িক তেব এেসেছ স
আজ িক তেব এত

েণ

নবীন বেশ ।

জাগল বেন য গান িছল মেন মেন।

সই বারতা কােন িনেয়
যাই

৮

যাই চেল এই বােরর মেতা।

গানিটর সম দৃ শ পট জু েড় কেনা পাতা আেছ বেল পু েরা গানিট উ ৃ ত করা হেয়েছ। এই গােনর
প রািজর িবলােপ িক
িনেয়ই িবদায়

িবদায়ী

শেষ তারা পু রাতেনর িবদায় ও নূ তেনর আিবভােবর সই অেমাঘ িব িবধানেক মেন

হণ কের। ল ণীয়

আ গত অনু ভূিতর সামান তম

কেনা পাতা এই গানিটর সবটু কু জু েড় থাকেলও, তােক িঘের কিবর

কাশ কাথাও ঘেট িন।

সই শা ত জাগিতক িবধানেকই তু েল ধরা হেয়েছ পরবতী গানিটেতও :
আমার জীণ পাতা যাবার বলায় বাের বাের
ডাক িদেয় যায় নতু ন পাতার াের াের
তাই তা আমার এই জীবেনর বন ােয়
ফা ন আেস িফের িফের দিখন-বােয়
নতু ন সু ের গান উেড় যায় আকাশ-পাের
৯

নতু ন রেঙ ফুল ফুেট তাই ভাের ভাের ।।

আমােদর আেলাচ গােন িফের আসা যাক। গােনর সব জু েড়ই

িনত হেয়েছ িবদােয়র সু র। শ চয়েনর

মেধ একটা অ লীন ঐক ধরা পেড়। পাতােক িবেশিষত করেত য িবেশষণ ব ব ত হেয়েছ, এই গােনর সই
থম শ িটর মেধ ই

িবদায়-অনু ভূিতর ব না রেয়েছ। এই শে র পু নরাবৃ ি

আেগ তৃ তীয় কিলেত সু
(িবদায়ম )। এর সে যু

ভােব সই ভাবনা ব

হেয়েছ

হয় “ শষ” শে র পু নরাবৃ ি

হেয়েছ চতু থ কিলেত। তার

“িবদায়” শ িটর ব বহােরর মধ িদেয়

--- প ম কিলেত “ শেষর বেশ” এবং একাদশ

তথা শষ কিলেত “ শেষর স েল” শ বে । সবেশেষ উে খ “ঝরা পাতা”র মত “অ রিব”ও একই
অনু ভূিতর স ার কের।
এবার আমরা এই িবদায় অনু ভূিত িবে ষণ করব। এই গােন কাথাও ঝরা পাতা আগামী িদেন নূ তন
পাতার িবকােশর বাতা বহন কের আেন না। কিবর দৃ ি স
পিরম েলর মেধ ই ঝরা পাতােক িতিন

ত

াত

ধু অতীত ও বতমান বা বতার উপর। সই

কেরন। তার

িতফলন ি য়াপেদর কাল েপর ব বহাের।

থেম একিট ি য়ািবহীন বাক , তারপর স ারী পয

থেম সাধারণ অতীত (িদল), তারপর পু রাঘিটত

বতমান ( সেজছ) শেষ আবার সাধারণ অতীত ( খিলেল) । দখা যাে
অতীেত ( ফা েনর ম দান, ঝরাপাতার হািলেখলা)

আর একিট

বতমােন তার রশটু কু রেয়েছ (ঝরা পাতার সাজ)। স ারী পয

দু িট
ে

দখা যাে

ে

ি য়ার অব ান িনকট

ি য়ার অব ান অতীেত হেলও
কিবর দৃ ি বতমােনর সীমানা
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সে আমরা পের আসব। আপাতত

হেয় গেছ,

আেছ

ধু ই

বতমান বা েব জীণ পাতােক িঘের

াথনা।িবদায়লে

াথিমক পােঠ দখা যাে

যমন অনাগত িদেনর

নই, তমিনভােব

ত াশামত উ িসত হাহাকার অথবা অব

বদনা

“আিম তামাির দেল” --- গােনর সূ চনােত এই অ তপূ ব ঘাষণা কিব দেয়র সে
একা তােবােধর বিহঃ কাশ। অনু প দৃ া

গােনর শষাংেশ
িনত হয় িন।

ঝরা পাতার িনিবড়

আর একিট গােনও মেল না।

এরপরই ি তীয় কিলেত আেস “অ জল”, িক

এই অ ধারা িবদায়ী ঝরাপাতার জন িবলাপ নয়।

অ ধারার িবপরীেত আেছ “হািস”। হািসকা ার মেধ পিরপূ ণ সাম স ফুেট ওেঠ িবেশষেণর িবেশষেণর
পু নরাবৃ ি েত : অেনক হািস ...
বস েশাভা ধু মু

অেনক অ জেল। এখােন িবেশষ তাৎপযপূ ণ “িবদায়ম ” শ ব িট।

ইি য়েচতনায় মায়াজাল রচনা কের না, বস িদেন ফাটা ফুল আর ঝরাপাতার সহাব ান

এক গভীর জীবনেবােধ কিবিচ েক ঋ

কের তােল। ভাবনার এমন

আন েবদনার মেধ সব িবভাজনেরখা িবলু
িণিবন াস। িব তীেপর

ের উ রণ ঘটায় যখােন হািসকা া,

হেয় যায়, ঘু েচ যায় উ -নীচ আকাি

িত এই সমদিশতা জীবেনর

িত দাশিনক িন

ত-অনাকাি

েতর সম

ৃহতা নয়, এই দৃ ি ভ ী জীবনেক

তার অ হীন বিচে র পূ ণতায় উপলি র বিহঃ কাশ। এমিন কের ফা েনর িবদায় েণ তার িবদায়বাতা হেয়
যায় “িবদায়ম ”।
ফা েনর এই ম দান কিবর “িহয়াতেল”। সই মায়ামে
ধান। বসে র ব

গােনই আমরা দিখ

পক

উ ীিবত কিব দেয়র ভূ িমকাই এই গােন

িল ইি য়েচতনা াহ বা েবর

দখা যায় সৃ জন ি য়ায় ইি য়েচতনার ভূ িমকা গৗণ বা নগন ; মনই
কান কান মু হূেত দখা যায় কিব
কেরন আপন “ফা নী”। এই
কের, দখা যায় সম

িকছু গােন

সখােন মু খ ভূ িমকা নয়। সৃ ি র

ধু মা “একটু কু ছাঁওয়া” আর “একটু কু কথা” িদেয় “মেন মেন” রচনা

সে

রণেযাগ আর একিট গান

িবপু ল সৗ যস ার কিব দয়েক সৃ ি র অনু ে রণায় উ ু
ভারা া

িতিব । িক

যখােন ইি য়েচতনায় উে ািচত বসে র

কের না, বরং সৃ ি র উপকরেণর বা ল তাঁেক

দয় উজাড় কের আপন না িনক িনমাণ স

করার জন কিব একিট

িনভৃ ত পিরসেরর ব াকুল অে ষেণ িনরত :
কানখােন আজ পাই
এমন মেনর মত ঠাঁই
যথা ফা ন ভের দব িদেয় সকল মন,
িদেয়

১০

আমার সকল মন।।

আমােদর আেলাচ গােনও কিব “মেন মেন” রচনা কেরন আপন ফা নী আর তাঁর “সকল মন” িদেয় ফা ন
ভের দন। ফা নেশাভার

িতভূ হেয় আেস ঝরা পাতা। নবল

মায়াম বেল উে ািচত হয় সই জীণ পাতার

প। িঠক পরবতী অংেশ মু মূষু ঝরা পাতার পা ু র িববণতার মেধ কিব খু ঁেজ পান বেণর অনু পম িব ার।
থেম কিব তােক দেখন বস ী রেঙর সােজ। তারপর আেস হািল --- এখােন পৃ থক পৃ থক রেঙর িচ ায়ণ
না থাকেলও এ তা রেঙর উৎসব। কান রঙই পৃ থকভােব সু

ভাষায় বিণত হয় িন, িক

একিট শ

“ হািল”র মধ িদেয় রেঙর ভু বন তার পূ ণতায় আভািসত হেয়েছ। এরপর িতিন ঝরা পাতােক উ ল রেঙ
সি ত দেখন --- আ ন রেঙর উ রীয় তার পিরধােন।
এই বেণর রিবন াস পযােলাচনােযাগ ।

থেম বসে র অনু ষ বাহী “বস ী” বেণর সােজ সু সি ত ঝরা

পাতার আিবভাব। এই সাজস া মেন কিরেয় দয় িবিচ পযােয়র ৩২১ নং এই গানিটর শষাংশ :
সােজ সােজ রম েবেশ সােজ---
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নীল অ র সােজ, ঊষাস া সােজ
ধরণীধূ িল সােজ, দীনদু ঃখী সােজ,

১১

ধরণীধূ িলর উপি িত এই গােনর বতমান আেলাচ অংেশর পের, িক
রম েবশ ধারণ ; বসে র ভু বেন ঝরাপাতার

এই অংেশই আমরা দিখ দীনদু ঃখীর

ান “সবার নীেচ সবার িপেছ”। িবদায়মে র উ ারেণ যার সূ চনা

হেয়েছ, সই িবদায়- মেহাৎসেব যাগদান করেতই ঝরা পাতার এই সাজস া। শেষর বশ--- এই িবদােয়র
সাজ কিবমেন এক িব য়িবমু

আেবেশর স ার কের। সই বণনায় বা ল নই ; সই অনু ভূিতর

কাশ

ধু মা িব য়েদ াতক “িক এ” শ বে ।
এরপর আেস ঝরা পাতার হািলেখলা।
“ দাল” শে র ব বহাের

েয়াগ

ধু মা

এই একবার।

থেবাধকতা সৃ ি হবার স াবনা থােক –-- রেঙর উৎসব অেথ যমন এর ব বহার,

তমিন “ দালা” অেথও এর
ওেগা

গীতিবতােন “ হািল” শে র

েয়াগ ঘেট। এমন

িকেশার, আিজ তামার াের

থেবাধকতার উদাহরণ এই গানিটেত
পরাণ মম জােগ।

......

দােলর নােচ বু িঝ গা আছ

অমরাবতীপু ের---

......

লািগল দাল জেল েল,
সাহািগিনর

এখােন পূ েবা

জািগল দাল বেন বেন--১২

দয়তেল িবরিহণীর মেন মেন।

দু ই অেথই “ দাল” শ িটর ব বহার হেয় থাকেত পাের। িক িববণ ঝরাপাতা সংশয়াতীতভােব

রেঙর উৎসেবই সািমল হেয়েছ। সই বণ টা ইি য়দৃ ি েত অদৃ শ থেক যায়; সই বণিবন াস
ধু কিবর মানসেনে । বণমিদর এই ক মেহাৎসেব ঝরা পাতার সে
এখােন ঝরা পাতার ভূ িমকাই

যাগদান কের ধূ লা, তৃ ণদল --- যিদও

ধান। “ খিলেল” ি য়াপেদর কতা এই ঝরা পাতা ; “ধূ িল” “ঘাস” ি য়ার

আধার। উৎসেব যাগদানকারীেদর মেধ যাগসূ িট সু
এেদর

। এেদর সে িবজিড়ত অনাদর, অবেহলার অনু ষ ,

ান চরণতেল। ঝরা পাতার সে একিট উ ল অতীত জিড়ত, িক

ধু ই উেপ া,

ধু ই অবেহলা। িক

অণু পরমাণু পয

িতভাত হয়

রবী নােথর ভােলাবাসা সু দূরতম নীহািরকা থেক িব চরাচেরর

সািরত। তাই কােব সািহেত যােদর অব ান িনতা

আসেন অিধি ত কেরেছন; অিততু

ঘাস ও ধূ িল িঘের জিড়েয় আেছ
িতিট

াি ক, তােদরও কিব মযাদার

তােদর মেধ ও িতিন সৗ যসৃ ি র উপাদান খু ঁেজ পেয়েছন। পূ েবাি িখত

গানিটেত আমরা দেখিছ নীল অ র, ঊষাস ার মত ধূ িলকণাও রম েবশ ধারণ কের। বসে র গােন দখা যায়
বস বায়

ধু বেণ বেণ পু ে

পেণ বেন বেন গীতেলখা িলেখ যায় না, ধূ িলকণার মেধ ও কিব খু ঁেজ পান

বসে র গীতেলখা
বস

তার গান িলেখ যায় ধু িলর ‘ পের

তাই স ধু লা ওেঠ

কী আদের

হেস বাের বাের নবীন বেশ

১৩

একইভােব বষার একিট গােন আমরা দিখ তৃ ণদেলর এক মিহমাি ত
আেছ তৃ ণদল। িন াণ ম ময়তার িব ে
যু গযু গা ব াপী

প। এই গােন দৃ শ পেটর সবটু কু জু েড়

সং ােম তারা িবজয়ী বীর সিনক ; আবার তােদর সে

কিব

ােণর ব ন অনু ভব কেরন;
ওরা য এই

ােণর রেণ ম জেয়র সনা,

ওেদর সােথ আমার

ােণর

থম যু েগর চনা ---

পদতেল দিলত হওয়ার জন ই িব সংসাের

১৪

যােদর উপি িত রবী নাথ তােদরও পরম না িনক গৗরেব

িবভূ িষত কেরন। ইিন সই মরমী কিব যার দৃ ি েত গাঁেয়র উেপি তা কােলা মেয়িট কৃ কিল। ইিন সই
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ভাতসূ য

১৫

জীণ পাতা, ধূ িলকণা, তৃ ণদল ---িব সংসাের

াত এই

য়ীর হািল উৎসব কান িনিদ

িতিথ মেন

আেস না। এমনিক কিবর ভাবনািবে ও এই উৎসব বিহজগৎসংসােরর হািল উৎসেবর মত বার বার িফের
িফের আেস না। কিব তাঁর সৃ ি র কান িবরল মু হূেত ইি য়েচতনাবলয় থেক ব দূ ের অনু ি ত এই ক উৎসব
ত

কেরন। এই উৎসেবর চির িট তু েল ধরেত কিব এক িবেশষ শ ব

ব বহার কেরেছন : চরম

ইিতহােস। এই শ বে র তাৎপয িবেশষভােব িবে ষণেযাগ ।
কৃিতপযােয়র গােন, ঋতু স ীেত “ইিতহাস”
ইিতহােসর ধারণার সে

শ িট আপাতদৃ ি েত িকছু টা

য তথ সং হ, সত াসত যাচাই, িবে ষেণর

বা বধমী --- ঋতু স ীেতর

বমানান মেন হয়।

ি য়া জিড়ত তা যন বড় গদ ময়,

িবলািসতার পিরসের যন িকছু টা িবসদৃ শ। আমােদর আেলাচ গানিট বাদ িদেল

গীতিবতােন “ইিতহাস” শ িট আর মা একবার ব ব ত হেয়েছ। সই গানিট

ত ািশতভােবই জাতীয় সংগীত

পযােয়র একিট গান :
ভারত র, তার কলি ত পরমাণু রািশ
……
এই িহমিগির

িশয়া আকাশ

াচীন িহ ু র কীিত-ইিতহাস

যত িদন তার িশয়ের দাঁড়ােয়

অ জেল তার ব

তত িদন তু ই কাঁদ র।।

ভাসাইেব

১৬

েদশ বা আনু ািনক পযােয়র গােনও “ইিতহাস” শ িটর
পযােয়র আর কান গােন এই শে র

েয়াগ িবসদৃ শ হত না।

েয়াগ ঘেট িন। এইে ে

িবেশিষত করেত ব ব ত “ াচীন” “আধু িনক” ইত ািদ য সম
িবেশষণিট তােদর মেধ পেড় না। বা িবক এমন শ ব

ত ািশতভােব

উে খ িবেশষেণর
িবেশষেণর সে

কৃিত

েয়াগ। ইিতহাসেক

আমরা পিরিচত, “চরম”

বাংলা ভাষা তথা সািহেত র ইিতহােস

যু

হেয়েছ

িকনা সে হ। এমন অ ত ািশত িবেশষেণর ব বহাের “ইিতহাস” এক িভ তর মা া পায়। এেত ইিতহােসর
গদ ময়, বা বধমী

পিট যন লু

হেয় যায়। িবরল এই শ ব

ওই হািলেখলার অদৃ পূ ব চির িট তু েল

ধের।বেণর উৎসেবর সমাি পেব আেস উ ল রং --- আ ন রঙ। এখােন
কিব ােণর সে

ঝরা পাতার স ে র অন একিট িদক ধরা পেড়। সই

আসব। বণিবন ােসর এই আেলাচনা আমরা এখােন শষ করব পূ েবা
পু ন ে খ কের। উ

গানিটেত আমরা দিখ বসে র অতু

তাঁর সৃ ি র পথেক

কের দয় :

সারা গগনতেল
মাতামািতর নই

তু মু ল

সে

ধু ্মা

রেঙর িভ তা নয়,

আমরা পরবতী এই অংেশ

কৃিত পযােয়র ২৬৭ নং গানিটর

ল বণিব ু রণ কিবেক,

া

কের, পীিড়ত কের,

রেঙর কালাহেল,

য িবরাম

কাথাও অনু ণ

১৭

বল অৈধেয িতিন ঘাষণা কেরন :
আিম চাই ন চাই ন চাই ন এমন
গ রেঙর িবপু ল আেয়াজন।

১৮

অথচ আমােদর আেলাচ গােন দিখ িতিন বণৈবিচে র স ােন িনরত;
পাতার

াণহীন িববণতার মেধ বণিব ার

সৗ যেচতনােক পিরতৃ
হেয় ওেঠ

ত

কেরন।

কান

ােবশিবেভার দৃ ি েত িতিন
কান মুহূেত বিহর

ঝরা

শাভা তাঁর

করেত পাের না ; ইি য়েচতনার অ রালি ত সৗ যসু ধা আ াদেনর জন ব াকুল

াণ। তখন অসু েরর মেধ ই িতিন সু েরর

য়াস িববণ ঝরা পাতােক িঘের। আেভাগ অংেশ আমরা

প উে াচেন
ত

য়াসী হন। এই গােন তাঁর সই

কির ঝরা পাতা তথা কিবর িভ তর ভূ িমকা।

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2016, Vol 3, No.3,46-53.

52

আমরা উে খ কেরিছ এই তু েকর দু িট ি য়ারই অনু া প ব ব ত হেয়েছ। ঝরা পাতার সে স ৃ

থম

ি য়ািটর

ধু ই

প মধ মপু েষর। অথাৎ কিব

াথী। দীনহীন, তু ািততু
তােকই দিখ কিবর

াথনাবাক উ ারণ কেরন ঝরা পাতার উে েশ। কিব এখন

এই ঝরাপাতা --- য বড়েজার অনু ক ার উে ক করেত পাের ---এখােন আমরা

াথনাপূ রণকারীর ভূ িমকায়। পূ ববতী অংেশ

অ রাল থেক িতিন ঝরা পাতার ি য়াকলাপ
িতিন তার ি য়াকলােপর সে
উ রীয় তাঁর
চান।

িনেজেক

ত

ধু

া ---

কেরন : তার সাজ, তার হািলেখলা। িক

ত ভােব যু

এবার

কের িনেত চান। ঝরা পাতার পিরধােন য ক

ােবশিবেভার দৃ ি েত ধরা পেড়েছ, তারই অি বেণ িতিন আপন উ রীয় রি ত কের িনেত

ঝরা পাতার সে

য একা তােবােধর অিভব ি

য়ােসর মধ িদেয় সই অনু ভূিত িনিবড়তর হেয়
কেরিছলাম,

থম কিলর পর থেক কিব

গােনর সূ চনােত,
কাশ পায়।

ঝরা পাতােক অনু করেণর এই

াথিমক পযােলাচনােতই আমরা উে খ

থম কিলেত যমন উ ম ও মধ ম পু েষর সহাব ান (আিম, তামাির) তারপর সই সহাব ান

আবার আেভােগর

থম কিলেত ( তামাির, আমােরা)। এখােন উ রীেয়র ভূ িমকা

িবে ষণেযাগ । পূ ববতী

অংেশর উৎসেবর আবেহর পর এবার কিবর ঝরা পাতার অনু সরেণ উ রীয় ধারেণর মধ িদেয় যন যেত
পাের এক দী া-অনু ােনর আবহ গেড় ওেঠ। একই রেঙ উ রীয় রি ত করার একিট স াব ব াখ া : কিব ও
ঝরা পাতা যন একই মে

দীি ত। অথবা আর একিট ব াখ া হেত পাের

দী াদাতার ভূ িমকায় অবতীণ। আেভােগর

াথিমক পাঠ অনু সাের দু িট পৃ থক

য ঝরা পাতা

য়ং কিবর

াথনাবাক উ ািরত হেয়েছ ---

থমিট ঝরা পাতার উে েশ , ি তীয়িট অ রিবর উে েশ । “ঝরা পাতা” ও “অ রিব” দু িট বােক র কতা।
বাক যু গেলর ি তীয় পাথক ি য়া েপ --- দু িট
এবং ি তীয়
ে
ত

ে

থমপু েষর

ে অনু ার ব বহার হেলও

থম

ে মধ মপু েষর

প ব ব ত। ি য়া প িনেয় িভ তর পাঠ স ব নয়। তেব ি য়ার কতার

িভ তর ব াখ ার অবকাশ আেছ। ি তীয় ব াখ া অনু সাের কিব য আ ন রঙ িবদায়ী ঝরা পাতার মেধ
কেরন তা যন স ারিবর শষ িকরণ হেয় দখা দয়। জীবন সায়াে

জীবনরিবর সে একা
থেম তার বা ব

হেয় যায়। এই পাঠ অনু সাের দু িট

েপর উে েশ ি তীয়বার

াথনা ব

ঝরা পাতা অ াচলগামী

হেয়েছ ধু ঝরা পাতারই উে েশ ---

তীেকর উে েশ । কিবর

াথনা ঝরা পাতার মািহনী মায়া

িব ার লাভ ক ক তাঁর অ র বািহর, দহ মন, সব জু েড়--- তাঁর উ রীেয়র বেণ, তাঁর
গােনর শষাংেশ “আ ন” “পরশমিণ” “ াণ” এই িবেশষ য়ী এবং
ি য়াপেদর উপি িত অবধািরতভােব সই গানিটেকই মেন কিরেয় দেব :
উ ািরত হয় িন, এই

াথনা ব

েযাজ নয়। “এ জীবন পু ণ কর দহনদােন” --- এমন

নয়, “ ােণর শষ স েল” আকাি
সম

শেদ াতক “লাগাক”
াথনা ঈ েরর উে েশ

হেয়েছ দীনহীন ঝরা পাতার উে েশ ।

এই পরশমিণর পরেশর তাৎপয িবে ষণেযাগ । এখােন পূ েবা

পরশমিণর মত

ােণর গভীের।

আ েনর পরশমিণ ছাঁওয়াও

ােণ। িক এই গানিটর সে আমােদর আেলাচ গােনর পাথক এই য এখােন এই

ব াখ া

প

ত এই পরশমিণর

ঝরাপাতা িনেয় রবী নােথর ব ি গত ভাবনা স ে

ি র

াথনা এই গােন উ ািরত হয় িন। “ ােণ”

শ। ঝরা পাতার কাছ থেক ল

কিবর জীবেনর শষ স য়টু কুেক অমূ ল স েদ

না পাওয়ার বদনা, হাহাকারেক ছািপেয় যায় পরম

গানিটর মত দু ঃেখর দহেন িচ

পা িরত কের। িবদায়লে

দী াম
জীবেনর

াি র পূ ণ আন ।
রানী চে র একিট অত

াসি ক িববরণ িদেয়

আমরা এই িনব িট সমা করব।
বাগােন কেনা পাতা ঝাঁট িদেয় পির ার করা িতিন পছ
ঝরাপাতা বাগান ও গােছর একিট অ । আ য হই যখন লােক তা পছ

কেরন না , বেলন :
কের না, কেনা পাতা ঝাঁট িদেয় বাগান

পির ার রােখ। কেনা পাতারও য একটা ভাষা আেছ ।

১৩
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