আমি গাই গান
মনিমলাাংশু িুখ াপাধ্যায়, দর্মন মিভাগ, মদমি মিশ্বমিদযালয়
...
পা ীখে মদখয়ছ গান, গায় সেই গান
তাে সির্ী কখে না সে দান।
আিাখে মদখয়ছ স্বে, আমি তাে সির্ী কমে দান
আমি গাই গান।
- েিীন্দ্রনাথ ঠাকুে, িলাকা, ২৮
এই অমতপমেমিত লাইনগুমলখত েিীন্দ্রনাথ মঠক মক িলখত িাইখছন? যা িলখত
িাইখছন তাে কতটা আধ্ুমনক গখিষণায় গ্রাহ্য? েিীন্দ্রনাথ কমি, তাাঁে কাছ
সথখক সগাছান, মিজ্ঞানেম্মত তত্ব আর্া কো মঠক হখি না। অথি এটাও েতয
সয উৎকৃষ্ট কমিে অনুভূমতিালা প্রায়ই জাগমতক েখতযে িূলখক ছুাঁখয় যায়।
এজন্যই কমিতা পমি, শুধ্ু র্ব্দ আে ছখেে আকষমখণ নয়, েত্তাে েন্ধাখন।
সযিন এই লাইনগুমলখত িনুষ্যখত্বে উৎে- েন্ধাখন অখিাঘ মনখদমর্
পামি, ‘আমি তাে সির্ী কমে দান’। মক সেই ‘দান’ যা ‘স্বে’ সথখক ‘গাখন’
সপ াঁখছ সদয়? পা ীে কলেখি সেই দাখনে মঠকানা পাই না সকন? কমিতাে
অপরূপ অিয়খি, র্ব্দিয়খন, ছখেে

ামতখে, সেই মঠকানা হয়খতা লুমকখয়

আখছ কমিে অনুভুমতখত। সেই সিািক সথখক জাগমতক রূপমট উদ্ধাে কোই
এই প্রিখন্ধে উখেশ্য।
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মিষখয়ে গভীখে যাওয়াে আখগ তাই মিষয়টাখক গুমছখয় সনওয়া
প্রখয়াজন। সযিন, কমিতায় দুেকি পুরুখষে উখি আখছ : ‘আমি’, ‘আিাে’,
‘গাই’ র্খব্দ আখছ প্রথি পুরুষ, এখেখে কমি মনখজ; ‘মদখয়ছ’ র্খব্দ আখছ
মিতীয় পুরুষ, এখেখে ঈশ্বে, সদিতা, ইতযামদ (‘গায়’ র্ব্দও মিতীয় পুরুখষ,
এখেখে পা ী)। মিজ্ঞাখনে

ামতখে, মিষয়টাখক অখপ রুখষয় কোে জন্য,

কমিতা সথখক েখে এখে আিো ধ্খে সনি সয িূল আখলািনাে মিষয় হল :
োংগীখতে সেখে িানুষ আে পশুে িখধ্য মক মক মিখভদ আখছ, িা আখদ আখছ
মকনা। অথমাৎ, ‘দান’ অখথম প্রকৃমতে মনয়ি। সদ ি আখলািনাটা ক্রখিই ভাষাে
মদখক যাখি।
োধ্ােমণকেখণে উখেখশ্য মিষয়টাখক যমদও পশুে মদখক সঠখল সদওয়া
হল, পশু মহখেখি পা ীে উদাহেণ প্রায় মনভুল
ম । িানুখষে িাইখে পা ী ছািা
িামক জীিজগখত গাখনে েমঠক উদাহেণ পাওয়া যায় না। অন্যভাখি িলা যায়,
ধ্বমন ও সকালাহখলে অখনক উদাহেণ অ- পা ী জীিজগখত পাওয়া সগখলও
তাখদে ‘গান’ িলা যায় না। িযাাং িা ম াঁম াঁখপাকাে ডাক পমেমিত, এছািাও
অখনক প্রজামতে কীট- পতাংগ আখছ যাখদে ডাক ুিই িযাপক, মনেন্তে, আে
সকানও সকানও সেখে সির্ জমটল। তিুও, লে করুন, আমি ‘গাখনে’ িদখল
‘ডাক’

(call)

র্ব্দ িযিহাে কেলাি, সযিন কমে কুকুু্ে, সর্য়াল িা িাখঘে

সেখে। মিমভন্ন োিুমিক পশু, সযিন শুশুক

(dolphin)

আে মতমি

(whale),

এখদে

সেখেও িযাপক ধ্বমন- িযিহাখেে উদাহেণ পাওয়া যায়; সকানও সকানও
গখিষক এইেি ধ্বমনে িখধ্য ‘স্বখেে’ লেণ আখছ িখলও িখন কখেন, মকন্তু
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েিোিে ‘গান’ র্ব্দমট িযিহাে কো হয় না, যমদও ‘ভাষাে’ (communication
system)

কথা প্রায়ই িখল আখে।

যমদ মিিতমখনে র্া া- প্রর্া াে মদখক তাকাই, তাহখল আশ্চখযমযে কথা
এই সয র্া ামট যতই িানুখষে কাছাকামছ আখে - সযিন, মর্ম্পামি, ওোাং
ওটাাং, িা সগামেলা - ততই সযন মনিঃর্ব্দতা সছখয় আখে। মিন্তা, োিামজকতা,
িমিষ্ক, সিরুদন্ড, আঙ্গুখলে মিিতমন যত েিৃদ্ধ হখত থাখক, ধ্বমনে িযিহাে
ততই েীণ হখয় যায়। একিাে িানুখষে সেখেই মিন্তা আে ধ্বমন পেস্পখেে
পমেপূেক হখয় িখল। অথি, মিিতমখনে র্া া ধ্খে যত ‘নীখি’ িা ‘অন্যমদখক’
যাই, কলেি িািখত থাখক সির্ মকছুদে
ূ পযমযন্ত। সযিন, পা ীখদে র্া া
িানুখষে র্া া সথখক কখয়কর্ মিমলয়ন িছে আখগ মিমিন্ন হখয় সগখছ,
মর্ম্পামিখদে র্া া েখে সগখছ িাে ছয় মিমলয়ন িছে আখগ। সেই মনিঃর্ব্দতা
সথখক িানুখষে ভাষা ও োংগীখতে মিিতমখনে সিহাো মক, তা মনখয় প্রায় মকছুই
জানা সনই, োিান্য যা জানা আখছ তা সর্খষে মদখক ছুাঁখয় যাি।
মিিতমখনে এই িযি মিিেণ সথখক নানান গুরুত্বপূণম প্রশ্ন ওখঠ। আিাখদে
আখলািনাে জন্য একমট প্রধ্াণ প্রশ্ন হল, জীিজগখত পা ী ও অ- পা ীে ধ্বমনেম্বন্ধীয় এই পাথমকয ধ্েি মক ভাখি? ম মাঁ াঁখপাকাে ডাক অথি পা ীে গান
সকন? প্রশ্নটাখক আখো তীক্ষ্ণ কো প্রখয়াজন। এতেণ আিো ‘পা ী’ িলখত
একমট োধ্ােণ জামতে কথা সভখিমছ। ভািনাটা অমত- োধ্ােনীকেখণ দুষ্ট
কােণ েি পা ীে কলেিই গান নয়। িিুই আে র্ামলক পা ীে গানখক
‘মকমিেমিমিে’ িমল, মঠক ‘গান’ িমল না। তাহখল সকামকল, নাইমটাংখগল এিাং
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আখো কখয়কর্ পা ী- প্রজামতে কথা ভািখত হখি যাখদে যথাথমই গান- পা ী
(songbird) িলা যায়। তাহখল প্রশ্নটা পা ী- অপা ী মনখয় নয়, মকমিেমিমিে আে
গান মনখয়। এে িখধ্য তফাৎটা সকাথায়?
এখেখে ‘গান’ র্খব্দে িযিহােও ত্রুমটিুক্ত নয়। েিীন্দ্রনাথ ছে ও
মিখলে আকষমখণ, অনুভূমতে উৎোখহ, ‘গান’ িযিহাে কখেখছন, ‘দাখনে’ েখঙ্গ
যায় ভাল। মকন্তু ‘গান’ িলখত আিো োধ্ােণত র্খব্দে/ভাষাে িযিহাে িুম ।
েমির্াংকে িাজনা িাজান, গান কখেন না। ইাংখেমজ ‘song’ র্ব্দমটে িখধ্যও এই
ভাষাগত িযাপােটা স্পষ্ট। এই মিিাখে ‘পা ী গান গায়’ এই র্ব্দেিমষ্টে
সকাখনা িাখনই হয় না, কােণ পা ীখদে ‘গাখন’ ভাষাে িযিহাে অেম্ভি;
েিীন্দ্রনাথ তা িলখতও িান মন। ‘গান’ িলখত কমি িূলত েঙ্গীত িুম খয়খছন,
ভাষা নয়। তাহখল প্রশ্ন দাাঁিাখলা : মকমিেমিমিে েঙ্গীত নয় সকন?
একটু ভািখলই সিা া যায় এই প্রখশ্নে উত্তে মনশ্চয়ই মকমিেমিমিে আে
েঙ্গীখতে গঠখনে েখঙ্গ যুক্ত। দুখটাই ধ্বমন- িহুল, মকন্তু েঙ্গীখত সয ধ্বমনে
িযিহাে, তা শুধ্ুিাে ধ্বমন নয়, সে াখন সযন সকাখনাভাখি ‘অথম’ (significance)
ও ধ্বমনে েিন্বয় ঘটখছ, এক কথায় সুে আেখছ (মকন্তু ‘ভাষা’ হখি না)। এই
সুে (melody) তাহখল শুধ্ুিাে ধ্বমনে েিাখির্ হখত পাখেনা। মঠক িলা হল না।
িলখত িাইমছ, মকমিেমিমিখেে সয ধ্বমন- েিমষ্ট সেমট সুে নয় কােণ সয
ধ্বমনখদে সজািা মদখয় মকমিেমিমিখেে অিয়ি ততেী হয় তা সুখেে মনখদমর্ সদয়
না। গান- পা ীে েঙ্গীখতে সয গঠন তাখত ধ্বমনই সুে িখয় আখন। সেধ্েখণে
মিখর্ষ সুেযুক্ত ধ্বমনখক িমল স্বে (tone)। মকমিেমিমিে তাহখল সনহাৎই
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ধ্বমনেিমষ্ট, েঙ্গীত হল স্বেেিমষ্ট। গান- পা ীে েঙ্গীত তাহখল স্বেেিৃদ্ধ হখত
িাধ্য।
েিীন্দ্রনাখথে এই মিিাে তাহখল আপাতদৃমষ্টখত ভুল সয স্বে শুধ্ু
‘আিাখকই’ সদওয়া হখয়খছ, পা ীখদে নয়। আিাখদে জানাে কথা নয় পা ীো
তাখদে ধ্বমনেিমষ্টখক েঙ্গীত ভাখি মক না। মকছু একটা ভাখি মনশ্চয়ই, না হখল
পা ীে িাচ্চাো এই গান মর্ খত এত উদ্গ্গ্রীি হয় সকন? তখি এটা মনেখেহ
সয আিো, িানুখষো, পা ীে গানখক েঙ্গীত ভামি কােণ আিো সেই গাখন স্বে
ুাঁখজ পাই।
এিন হখত পাখে েিীন্দ্রনাথ ‘স্বে’ িলখত (প্রধ্াণত) ভােতীয় েঙ্গীখতে
েেগি - ো, সে, গা, িা, পা, ধ্া, মন - িুখ খছন। ‘স্বখেে’ এই অ- িযাপক
পাখঠ পা ীখদে গান িাদ পখি যায় কােণ পা ীখদে স্বে েেগি অনুযায়ী নয়,
োগরূপ সতা নয়ই। এই পাখঠে ামনকটা েপখে িলা যায় সয সিাটািুমটভাখি
পাশ্চাতয উচ্চাঙ্গ েঙ্গীখতে স্বেেিমষ্ট অখনকটাই ভােতীয় েঙ্গীখতে েখঙ্গ সিখল।
আখগ িলা হত সয ভােতীয় েঙ্গীত শ্রুমতেিৃদ্ধ, তাখত ২২মট স্বে আখছ - তীব্র,
সকািল, অমতখকািল, েি মনখয়। মকন্তু আধ্ূমনক গখিষণায় মিজয়কৃষ্ণণ
সদম খয়খছন সয এিনমক কণমাটক েঙ্গীখতে স্বেেিমষ্ট সিাটািুমট পাশ্চাখতযে
১২- স্বখেে ক্রি সিখন িখল। এই ১২- সটাখনে স্বেেিমষ্ট তাহখল সযন িানুখষে
েঙ্গীখতে িূল গঠখনে মঠকানা সদয়। েিীন্দ্রনাথ দুেকি েঙ্গীখতে েখঙ্গই
পমেমিত মছখলন। হয়খতা তাাঁে েূক্ষ্ম অনুভূমতখত এই মিলটা ধ্ো পখিমছল, তাই
অনায়াখে এক ঐমতহ্য (style, tradition নয়) সথখক অখন্য িখল সযখত পােখতন।
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এই মেদ্ধাখন্তে যথাথমতা একদিই স্পষ্ট নয়। ভােতীয় ও পাশ্চাতয
েঙ্গীখতে িাইখে িানুখষে েঙ্গীখতে আশ্চযময িযাপকতা ক্রখিই ধ্ো পিখছ
জগৎিযাপী মনেন্তে গখিষণায়। মতব্বতী েঙ্গীতও েঙ্গীত, আমিকাে গাখিলানও
তাই। মকন্তু ওইেি েঙ্গীত শুনখল আিাখদে ভােতীয় কাখন তা েঙ্গীত িখল িখন
নাও হখত পাখে, কােণ তাখদে িখধ্য আিাখদে পমেমিত স্বেেিমষ্ট ুাঁখজ পাওয়া
িুমিল। িখন পখি প্রয়াত অধ্যাপক মর্মর্ে সঘাষ একিাে িখলমছখলন,
‘কযামলপখো যমদ েঙ্গীত হয়, তাহখল হট্টখগাল কাখক িলি?’
একটু েখে মগখয় িখল মনই সয এইধ্েখণে িযাপকতা ভাষাে সেখেও
সদ া যায়, হয়খতা েঙ্গীখতে সথখকও সির্ী। প্রািীন ভাষাতখত্ব িখন কো হত
েি ভাষাই ‘সদিভাষাে’ অনুকেণ, পখে লযামটন আে ইাংখেমজখক সকন্দ্র কখেও
এিন ভািা হত। গত অধ্মর্তাব্দীে িযাপক গখিষণায় এই ভুল সভখঙ্গ সগখছ।
িানুখষে ভাষা - োং যায় দর্ হাজাখেে কাছাকামছ, একধ্েখণে গণনাে ফখল,
অন্যভাখিও সগানা যায় - অোিান্যভাখি মিমিে। জাপামন, ওয়ালমপমে, পুস্তু,
পমলমেখেমটক ভাষােিূহ, এেি আিাখদে ‘োাংিৃমতক’ কাখন ভাষা িখল িখন
নাও হখত পাখে, কােণ আিাখদে (ওপে সথখক) সিনা ধ্বমনেিমষ্ট

ুাঁখজ পাি

না। অথি এেিই িানুখষে একান্ত ভাষা। সয সকাখনা িানিমর্শুখক িছে াখনক
িয়খে সয সকানও ভাষাে সগাষ্ঠীখত সেখ মদখল সে অল্পেিখয়ে িখধ্যই হিহি
কখে সেই ভাষা িলখি। িাাঁদখেে ছানা িা সিিাখলে িাচ্চা ক নই পােখি না।
যতেণ না এই প্রাকৃমতক ঘটনাে (phenomenon) েখন্তাষজনক িযা যা পামি,
ততেণ সকাখনা ভাষাতত্বই গ্রাহ্য নয়। এই হল িিিীয় ভাষাতখত্বে এখকিাখে
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সগািাে কথা; এ ান সথখকই ভূ- িযাকেণ (Universal

Grammar),

সজ়েনাখেমটভ

িযাকেণ ইতযামদে শুরু। েঙ্গীখতও এিন মকছু হয় না মক? মফখে আেমছ।
িানুখষে েঙ্গীখতে িযাপক তিমিেয োিখন সেখ

তাহখল িলা যায় সয

স্বখেে ধ্ােণামটখকও িযাপক হখত হখি, শুধ্ুিাে হাখতখগানা পমেমিত ঐমতখহ্যে
পমেমধ্ে িখধ্য ধ্খে ো খল িলখি না। তাই যমদ হয়, তাহখল গান- পা ীে
ধ্বমনখক ‘স্বে’ িলখত আপমত্ত থাকা উমিৎ নয়। এ নও পযমন্ত সয প্রশ্নটা
েোেমে সতালা হয় মন তা হল : স্বে িলখত মক সিা ায়? প্রশ্নটাে গভীখে যাি
না এই কােখণ সয এে েমঠক উত্তে প্রধ্াণত পদাথমমিদযাে অন্তগমত। োংখেখপ,
িানুখষে শ্রািয ধ্বমনে িণমালীখক মিখেষণ কেখল সদ া যায় সকানও সকানও
মিখর্ষ তেখঙ্গ (wavelength/frequency) ধ্বমন একধ্েখণে ‘মিশুদ্ধ’ সিহাো সনয়
যাখত সকানও ‘ াদ’ সির্াখনা থাখক না। এগুমলখক ‘স্বে’ (tone) িলা হয়।
শুনখত িধ্ূে লাগা ছািাও এখদে ধ্িম হখি মিখর্ষ মনয়খি পেস্পখেে েখঙ্গ যুক্ত
হখয় (িধ্ূে) স্বেেিমষ্টে (tonal sequence/interval) জন্ম সদওয়া। এক একমট স্বখেে
েখঙ্গ পমেিাণিত ‘ াদ’ (overtone) সির্াখনা েম্ভি যাখত সিহালাে ো আে
সেতাখেে ো আলাদা ধ্বমন হখলও ‘মিশুদ্ধ’ ো- মটখক মঠকই সিনা যায়।
পদাথমমিদযাে তনিমযমক্তক মিখেষণ প্রধ্াণ হখলও তা স্বে- ভািনাে
একিাে উৎে নয়। এ কথা িখন ো খত হখি সয, অমন্তি িাপকামঠখত, সকান
ধ্বমনমট স্বে হখি তা একান্তভাখি িানিমনভমে। প্রথিত, সকানও ধ্বমনে প্রাকৃমতক
ধ্িম যাই সহাক, তা আিাখদে কাখছ স্বে হখয় আখে িধ্ূেতাে মনেীখে। এই
মিিাখে গান- পা ীে সকানও ধ্বমন যমদ আিাখদে কাখন িধ্ূে লাখগ, তাহখল
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তাখক ‘স্বে’ িলখত িাধ্া সকাথায়? লেয করুন, গান- পা ীখদে কাখছ এই
ধ্বমন িধ্ূে লাখগ মক’না তা আখদ মিিাযময নয়, আিাখদে মিিােই আেল ও
সর্ষ কথা। মিতীয়ত, িধ্ূে স্বেগুমলে সকান েিমষ্ট (mode, scale, ইতযামদ) যথাথম
হল তা শুধ্ু িানি- মনভমে নয়, সির্

ামনকটা ঐমতহ্য- মনভমে। োম্প্রমতক

েঙ্গীততখেে দুই অগ্রনী গখিষক সলেডাল ও জযাখকনডফ জানাখিন সয
েঙ্গীখতে মিশ্বিযাপী স্বেেিমষ্টেিূহখক (scales) শুধ্ুিাে সভ মতক ধ্িম - সযিন,
overtone series -

মদখয় িযা যা কোে সিষ্টা িযথম হখয়খছ। িানিমনভমেতাে এই

িানদখন্ড যমদ গান- পা ীে ধ্বমনখতও েঙ্গীত শুনখত পাই, তাহখল তা স্বেেিৃদ্ধ
হখত িাধ্য। িানুখষে অমধ্ক ‘দাখনে’ িযা যা সেইজন্য স্বে মদখয় কো যাখি না।
এই পযমযন্ত েিীন্দ্রনাখথে মিখোমধ্তা কো েখেও এ অনুভূমত সথখকই যায়
সয কমি সর্ষপযমযন্ত মঠক কথাই িখলখছন - গান- পা ীে সথখক িানুখষে দান
শুধ্ু অখনক সির্ী নয়, তাে কাঠাখিাগত িমেেই আলাদা। প্রায় একই কথা
ভাষা মনখয়ও িলা যায়। আখগই িখলমছ মর্ম্পামিখদে মনেিতা মিস্ময়কে। মকছু
গখিষক িখন কখেন তাে একিাে কােণ মর্ম্পামিখদে ধ্বমনগ্রহণ িা প্রকাখর্ে
সভ মতক যন্ত্রটাই শুধ্ু সনই, ভাষাে অন্যান্য োিগ্রী- র্ব্দ, িযাকেণ, ইতযামদ েিই আখছ। অথমাৎ, সকানওভাখি মর্ম্পামিখদে কখন্ঠ ধ্বমনযন্ত্র (vocal
vibrating ear drum,

chord,

ইতযামদ) িমেখয় মদখল তাো অখনকটাই ভাষা মর্ খত ও

িু খত পােখি - অিশ্যই তাখদে মনখজখদে ভাষা যা িানিভাষাে সথখক ুি
তফাৎ হওয়াে কথা নয় মিিতমখনে োমন্নখধ্যে ফখল।
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এই ভািনাখক পেীো কোে জন্য গত প্রায় এক র্তাব্দী ধ্খে এক
অনিদয অনুেন্ধান িলখছ। এে প্রধ্াণ উপাদান হল োাংখকমতক ভাষা (sign
language)।

মর্ম্পামিখদে ধ্বমনযখন্ত্রে অভাখিে িযাপােটা সেইেি িানিমর্শুে

জন্যও াখট যাো নানান অসুস্থতাে কােখণ কাখন শুনখত পায় না এিাং, অখনক
সেখে সেই কােখণ, কথাও িলখত পাখে না। অোিান্য পেীো- মনেীোয় সদ া
সগখছ এইেি মর্শুো িানুখষে িানাখনা োাংখকমতক ভাষা মর্খ মনখত পাখে, সয
ভাষাে র্ব্দবিমিেয আে জমটলতা উচ্চামেত ভাষাে েখঙ্গ সিখল। এিনমক এটাও
সদ া সগখছ সয, সকানও সকানও সেখে য ন এইেি মর্শুখক োাংখকমতক ভাষা
হাখত ধ্খে সর্ াখনা হয় মন, ত ন তাো মনখজোই কাজ িালাখনাে িত
োাংখকমতক ভাষা িামনখয় মনখয়খছ। মর্শুখদে র্ােীমেক অিস্থা যাই সহাক,
তাখদে ক’জন একে হখল ‘কথা’ িলখতই হখি, কত কথা িলাে আখছ।
মর্ম্পামিখদে যমদ ধ্বমনযন্ত্র িাখদ ‘আে েি মকছু’ মঠক থাখক, তাহখল
িূক িানিমর্শুে িত তাখদেও োাংখকমতক ভাষা মর্ খত পাো উমিৎ। এই েূে
ধ্খে প্রায় র্তাব্দীিযাপী মনমিষ্ট গখিষণায় যা জানা সগখছ তা হল, অখনক সিষ্টা
েখেও পেীোগাখে েযখে- লামলত সিখছ সনওয়া মর্ম্পমিখদে কারুখকই
কখয়ক’র্ে সির্ী ‘র্ব্দ’ সর্ াখনা যায় মন, যাে িখধ্য িযাকেণগত র্ব্দ
(grammatical categories) সনই। শুধ্ু তাই নয়, িছখেে পে িছে একমট মর্ম্পামিে
ওপে পেীো িামলখয়ও তাখক দু- ‘র্খব্দে’ সির্ী ‘িাকযগঠন’ কেখত িা িু খত
সদ া যায় মন।
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িানিমর্শু ভাষায় প্রখির্ কোে িছে দুখয়খকে িখধ্য - সকানও সকানও
েিয় একামধ্ক ভাষাে - কখয়ক হাজাে র্ব্দ আে প্রায় অন্তহীন জমটল
িাকযগঠন অনায়াখে মর্খ সফখল। িছে মতখনক িয়খেে িাঙালীমর্শু েহখজই
‘তুমি তাহখল িামেে িািী যাখি না’ এই িাকযমট িুখ

তাে উত্তখে িখল ‘না,

ও াখন স লাে সকউ সনই’। এটা আিাখদে িাথায় আখে না সয এই অতযন্ত
জমটল িাকযেিমষ্টে িযিহাে সদম খয় েুি িানিমর্শু মিিতমখনে মহিালয় পাে
কখে এল। এটাই িানিমর্শুে তুলনাহীন ‘দান’।
েঙ্গীখতে সেখেও এ- কথা অখনকটাই াখট, সযিন েিীন্দ্রনাখথে কাখছ
ধ্ো পখিমছল। এ- কথা মঠকই সয গান- পা ীে স্বে- জমটলতা অখনক সেখেই
মর্ম্পািীে র্ব্দ- জমটলতাে সথখক অখনক সির্ী। সকানও সকানও িযমতক্রিী
গান- পা ী প্রজামতে সেখে এও সদ া যায় সয দুমট পা ীে িখধ্য ‘েওয়ালজিাি’ সির্ কখয়ক মিমনট ধ্খে িলখত থাখক। েঙ্গীখতে জাগমতক অথম মনভমেতা (natural meaning) কি, তাই স লািখল - নামক িখনে আনখে - স্বেজমটলতা মনখজে স্ফূমতমখত শুধ্ু ছখেে মনয়খি সির্

ামনকটা এমগখয় সযখত

পাখে। মকন্তু এইেি জমটল স্বে- মিন্যােখকও ুাঁমটখয় মিিাে কেখল সদ া যায়
সয
(১) এই জমটলতা দুমট িা মতনমট েেলতে মিন্যােখক িােিাে জুখি
(repetition) ততেী হয়। একমটে িখধ্য আে একমট প্রখির্ (embedding) কখে
না।
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(২) েেলতে মিন্যােগুমল ইউমনট মহখেখি কাজ কখে, অথমাৎ, সেগুমল
আে আখো েেল মিন্যাখে মিভক্ত হয় না। তাে িাখন, মিন্যােগুমলই
‘স্বে’ মহখেখি কাজ কখে।
(৩) এক প্রজামতে স্বে- জমটলতা এখকিাখে মনমদমষ্ট, পা ীে ছানা সথখক
িুখিা পা ী, িাংর্ সথখক িাংর্ান্তখে, তাে সকাখনা সহেখফে হয় না
ভাষাতখেে ভাষায় িলা যায় এই আপাত- জমটল মিন্যাখে না আখছ র্ব্দজমটলতা (morphology), না আখছ িযাকেণ (syntax)। এই হল পা ীখক
‘সদওয়া’ গান, অখিাঘ প্রাকৃমতক মনখদমর্, এে সকাখনা অন্যথা সনই, যা মছল
তাই আখছ কখয়ক লে িছে ধ্খে।
এইভাখি আিো আখলািনাে িূখল সপ খাঁ ছ সগলাি। গান- পা ীে েঙ্গীত
আে িানিেঙ্গীখতে প্রধ্াণ পাথমকয স্বে মনখয় নয়, স্বেমিন্যাখেে গঠন মনখয়।
আিো সদ লাি জমটলতি সেখেও গান- পা ীে স্বেমিন্যাে

ুিই েীমিত,

অখনকটা মর্ম্পামিে র্ব্দমিন্যাখেে িত যমদও পা ীখদে ‘র্ব্দ’ আকাখে
ামনকটা জমটল হখত পাখে (েঙ্গীখতে সেখে, পা ীখদে ভাষাে সকানও
উদাহেণ সনই)। হখত পাখে সয পা ীখদে স্বখেে ধ্বমনগঠন

(sound pattern)

এিন

যাখত স্বেমিন্যাে ুি সির্ীদূে সযখত পাখে না - স্বেমিন্যাখেে অন্তহীন িৃমদ্ধে
(progression) জন্য স্বেগুমল কখয়কমট মিখর্ষ িাখপ (ratio) োংলগ্ন থাকা
প্রখয়াজন। তা যমদ হয় তাহখল গান- পা ীে েঙ্গীত আে িানিেঙ্গীখতে
পাথমকযে অন্তত ামনকটা িযা যা স্বে মনখয় হখি মঠকই। তখি সেখেখেও প্রধ্াণ
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পাথমকয হখি স্বেমিন্যাখেে গঠনখযাগযতা মনখয়। এ মনখয় েমঠক িলাে িত প্রায়
মকছুই জানা সনই।
িানিেঙ্গীখতে গঠন, িানুখষে ভাষাে িতই, েম্পূণম আলাদা। অিশ্যয়ই
এ- িযাপাখে ভাষাে সেখে যা মকছু জানা সগখছ দীঘম অনুর্ীলখন (খেই পামনমন
সথখক), েঙ্গীখতে ভূ- গঠখনে (universal

structure)

গখিষণা আেম্ভ হখয়খছ

অমতেম্প্রমত। তা েখেও এই গখিষণা এে িখধ্যই সির্ সটকমনকাল সিহাো
মনখয়খছ যাে গভীখে প্রখির্ কোে প্রস্তুমত এ াখন আিাখদে সনই। একমট
পমেমিত উদাহেণ মদখয় িযাপােটা োংখেখপ সিা াে সিষ্টা কো যাক।
ভােতীয় েঙ্গীখত ইিন -

কণমাটক েঙ্গীখত কলযানী -

একমট

অমতপ্রিমলত োগ। তাে গঠনও অখপোকৃতভাখি েেল। এই োখগ েপ্তখকে
েি কমট স্বেই লাখগ, শুধ্ু িা তীব্র হয়, িামক েি শুদ্ধ স্বে। আখোহণঅিখোহণ মনখয় োিান্য িতান্তে আখছ, মকন্তু েকখলই িাখনন সয মন- সে- গাসে- মন- সে- ো এই পদমট োগমটে মিহ্নরূপ (পকি)। মকছুই গাইখত পামেনা,
তিু আিাে অেি কখন্ঠ ভােতিখষম মিমভন্ন োধ্ােণ েভায় এই পদমট সগখয়
শুমনখয় য ন োখগে নাি জানখত সিখয়মছ অখনক েিখয় দু- মতনখর্া সলাখকে
োিখন, অমধ্কাাংর্ একিাখকয ইিখনে নাি কখেন। এিনমক, োখগে স্বেমিিাে
(ো- সে- গা- িা+- পা- ধ্া- মন, + িাখন তীব্র) িলাে পে সযই মন- সে- ো এই
েুিতে পদমট উচ্চােণ কমে, ইিখনে নাি প্রায় েখঙ্গ েখঙ্গ প্রিামিত হয়।
মকছু িযমক্তগত অমভজ্ঞতাে কথা এইজন্য িলা সয সেই

একই

স্বেেপ্তখকে (ওটাই সতা হাখত আখছ অমভধ্ান মহখেখি) োিান্য সহেখফখে
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কখয়ক হাজাে োগ- োমগণীে িখধ্য একমট মিখর্ষ োগ অনায়াখে মিমহ্নত হখয়
যায় শুধ্ুিাে গঠখনে কারুকাখযময। এই গঠখনে সকানও সর্ষ সনই। পেিতমী
লাইনদুমট ইিখনে একমট অমতেেল আলাখপে প্রথি অাংর্ সথখক সনওয়া, যা
প্রাথমিক ছােছামেখদে সর্ াখনা হয়। স্বখেে আখগ ′ মিহ্নমট িন্দ্রেপ্তখকে
মনখদমর্, স্বখেে পখে থাকখল হখি তােেপ্তক।
(১) ো, ′মন- সে- ো, ′মন- সে- গা- সে- ′মন- সে- ো, ো- ′মন- ′ধ্া- ′মন- ′ধ্া- ′পা,
′িা+- ′ধ্া- ′মন- সে- ′ধ্া- ′মন, সে- গা- সে, ো
(২) িা+- ধ্া- মন- সে′- ধ্া- মন- ো′, মন- সে′- গা′- সে′- মন- সে′- ো, ইতযামদ
এইধ্েখণে উদাহেণ সথখক েঙ্গীখতে গঠন মনখয় অখনক মকছু সর্ াে আখছ।
আপাতত, একমট প্রধ্াণ ধ্খিমে কথা উখি কেি। একটু ভািখলই সিা া যায়
উপখোক্ত প্রমক্রয়াে সকানও অন্ত সনই যতেণ শ্বাে আখছ। অথমাৎ, েঙ্গীখতে
মনজস্ব সকানও েীিা সনই, েঙ্গীত সর্ষ হয় িানুখষে তদমহক েীিাে জন্য। অথি,
সযিন িখলমছ, হাখত আখছ সেই অতযন্ত েেীি স্বেেপ্তক।
িযাপােটা স্পষ্ট কখে সিা াে জন্য উমিম ত জমটলতাখক েহখজই ধ্াখপধ্াখপ োমজখয় সনওয়া যায় সয াখন প্রথি উচ্চামেত স্বে িা পদমট পেিতমী
উচ্চতে পখদে ডানমদখক তলায় আশ্রয় মনখি, অথমাৎ পদমট িাাঁমদখক (left
embedding)

আকার্পাখন িািখছ। তাহখল দাাঁিাখি, পদগুমল হখি এইেকি :

ো, সে- ো, ′মন- সে- ো, সে- ′মন- সে- ো, ... ′মন- সে- গা- সে- ′মন- সে- ো
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ইতযামদ। েঙ্গীখতে ‘গাছ’মট তাহখল ামনকটা এেকি হখি (অখনক প্রখয়াজনীয়
মডখটল িাদ মদখয়),
′মন- সে- গা- সে- ′মন- সে- ো
′মন- সে- গা
′মন

সে- ′মন- সে- ো

সে- গা
সে

গা
গা

সে

′মন- সে- ো
সে- ো

′মন
সে

ো
ো

স্পষ্টত, এই ক্রিিধ্মিান গাখছে সকাথাও না সকাথাও ইিন োখগে েিি অোং য
পখদে জায়গা হখি। অথি, এখকিাখে িাাঁমদখকে র্া া- প্রতযন্ত স্বেগুমলে
অিস্থান সথখক এটাও পমেষ্কাে সয ঘুখেমফখে সেই হাখতখগানা স্বেগুমলই এই
অেীি োংখকতেিমষ্টে একিাে উৎে। উনমিাংর্ র্তামব্দে জািমান িণীষী ফন
হুিিল্ট ভাষাে এই োাংখকমতক ধ্িমখক িখলমছখলন েেীি িযিস্থাে অেীি
িযিহাে (infinite use of finite means)। হুিিখল্টে উমক্ত িিমিে িাধ্যখি আজ সির্
পমেমিত। েিমাধ্ূমনক ভাষাতখে এই অেীি িযিহােখক িযা যা কো হয় প্রকৃমত-
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প্রদত্ত একমটিাে েূখেে োহাখযয। এই েূেমটে নাি ‘িাজম’ (merge) যাে কাজ
হল এক একমট র্ব্দ জুখি জুখি পদ (phase) আে িাকয েৃমষ্ট কো।
েঙ্গীখতে সেখে একই কথা েিীন্দ্রনাথ িখলমছখলন তাাঁে মনজস্ব অনুভূমতে
ছখে, গান সগখয় িুম খয়মছখলন গাখনে সি মলক ধ্িম,
েীিাে িাখ অেীি তুমি িাজাও আপন সুে।
আখগই মঠক কখেমছ মিতীয় পুরুখষে জায়গায় প্রকৃমতে মনয়ি ধ্খে সনি। সুখেে
েীিা- মনভমে অেীিতা িানিেঙ্গীখত প্রকৃমতে দান। গানমটে মিতীয় লাইনও
আিাখদে কাখজ আখে,
আিাে িখধ্য সতািাে প্রকার্ তাই এত িধ্ূে।
‘আমি’ িলখত িানুখষে গাখনে িধ্ূেতাে িযা যা তাহখল শুধ্ু স্বখে নয়, সুখে,
আপন সুখে। এই সুে প্রকৃমতে িধ্ূে প্রকার্। অেীখিে সঘাে লাগা এই প্রকার্
হয়ত একঅখথম প্রকৃমতে েীিাও ছামিখয় যায় কল্পনাে মিেপখট, অন্যখলাখকে
েন্ধাখন। মর্ম্পামিে োংখকতিযিহাখে িা গান- পা ীে গাখন এই অেীখিে
সছাাঁয়া সনই। সে াখনও িধ্ূেতা আখছ, মকন্তু সেই িধ্ূেতা প্রকৃমতে কখঠাে
মনয়খি আেমেকভাখি েীিািদ্ধ।
মিিতমখনে মিষখয় মফমে। আখগই িখলমছ মর্ম্পামিে র্া া েখে যাওয়াে
পেিতমী ছয় মিমলয়ন িছে েম্বখন্ধ প্রায় মকছুই জানা সনই কােণ (১) মর্ম্পামিে
পেিতমী িাখনিতে েিি প্রজামত লুপ্ত, (২) ভাষা িা েঙ্গীত েোেমে সকানও
ফমেল সেখ যায় না। তাহখলও অন্যান্য উপাদাখনে োহাখযয অমতেম্প্রমত জানা
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যাখি সয িানুখষে ভাষাে উদ্ভি সকানওভাখিই এক লে িছখেে সির্ী নয়,
হয়ত আখো পখে, এিনমক িাে িমির্ হাজাে িছে আখগ। েঙ্গীখতে সেখে
িখন হয় েিয়টা হয়ত ষাট- েত্তে হাজাে িছে আখগ। গিপিতায় দুইখয়েই
জন্ম কাছাকামছ েিয়। এিনমক হখত পাখে সয দুইখয়ে উৎে একই? এমিষখয়
িাাংলায় এে আখগ

ামনকটা িখলমছ অন্যে (আখলািনা- িক্র, ২৮, ভাষাতত্ব

োং যা, ২০১০)।
এিাখেে জন্য আখলািয প্রশ্ন হল : সয িাজম ভাষাে সেখে কাজ কখে
িখল জামন, সেমক েঙ্গীখতও র্খব্দে জায়গায় একটাে পে একটা স্বে জুখি জুখি
স্বেমিন্যাে গঠন কখে? র্ব্দ আে স্বে মনশ্চয়ই আলাদা মজমনষ, মকন্তু তাখদে
সজািাে কাজটা সতা একই, তাে জন্য আলাদা যন্ত্র লাগখি সকন? সয প্রকৃমতে
পমেমিমতখিাধ্ আে কৃপণস্বভাি মিজ্ঞান অন্য সেখে সোচ্চাখে প্রিাে কখে, তা
হঠাৎ ভাষা ও েঙ্গীখত এখে িদখল যাখি সকন? এছািাও আখো অখনক যুমক্ত
আখছ এই ভািনাে েপখে।
সেইেি যুমক্ত অনুযায়ী এটা িখন কো অনুমিত হখি না সয আজ সথখক
প্রায় লে িছে আখগ মিিতমখনে এক অখিাঘ িুহখূ তম িানুখষে িমিখষ্ক একমট
েেল মনয়ি, িাজম, প্রখির্ কখে। মিিতমখনে িযাপ্ত পমেমধ্ে মিিাখে

ুি অল্প

েিখয়ে িখধ্যই এই মনয়ি িানুখষে কল্পনার্মক্তখক প্রায় অন্তহীন েিতা প্রদান
কখে। িহাকাখল মিস্মখয় ভ্রিণেত কমিে কল্পনায় মিিতমখনে এই অতুলনীয়
িুহূত্তম স্পষ্ট ধ্ো পখিমছল।

