কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর
গান অমর সৃষ্িট
।। মুরশাদ সুবহানী।।
পূর্ব প্রকােশর পর পর্ব (৩) :
এই প্রবন্েধর মুখ্য উদ্েদশ্য রবীন্দ্র-সঙ্গীেতর সুর িনেয় িনঁখুত
েকােনা আেলাচনা নয়। এই কাজ আমার
নয়। এিট সঙ্গীত িবেশষজ্ঞ পন্িডতজেনর কাজ। আমরা তাঁর গােনর সুেরর
ব্যঞ্জনা িনেয় সম্যক
আেলাচনা করেত চাই।
শব্দ-সুর এক হেয় আমােদর মেনর গভীের প্েরািথত হয়। কিব রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর বেলেছন, ‘ সুর
অিনর্বচনীেয়র প্রধান বাহন। িকন্তু মানুষ েয ব্যবহার্য় সামগ্রীর
সঙ্েগই অিনর্বচনীয়েক প্রকাশ করেত
েচেয়েছ তা নয়। তার েচেয় অেনক েবশী ব্যাকুল হেত েচেয়েছ আপন সুখ
দুখ ভােলাবাসার
সহেযােগ। অর্থাৎ েয সব শব্দ তার হৃদয়ােবেগর সংবাদ েদয়, িশল্পকলার দ্বারা তার মধ্েয েস
অসীেমর ব্যঞ্জনা আনেত চায়। আিদকাল েথেকই মানুষ তাই শব্েদর সঙ্েগ
সুরেক িমিলেয় গান
েগেয়েছ।’
কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুেষর এই শব্দ সুেরর ব্যঞ্জনায় গােনর
িবষয়িট গভীরভােব উপলব্িদ করেত
েপেরিছেলন বেলই তাঁর গান আমােদর গভীরভােব টানেছ যুেগর পর যুগ
।রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমােদরেক
মুগ্ধ কের চেলেছ। তাঁর গােনর বাণীেত সুখ-দুখ, িবরহ, িবচ্েছদ,
বাউল তত্ব যা আধ্যাত্িবকতা নােম
পিরিচত, ধর্মীয় িদক সব িকছুই আেছ ।
বাক্য যা পাের না, গােনর অেমাঘ শক্িত তা পাের। েয েকােনা গােনরই
বাণী ও সুর যিদ ভাল হয়
আর গায়কী কন্ঠ যিদ হয় সুমধুর তাহেল েসই গান শুনেত সবার ভােলা
লােগ; মেনর মধ্েয েগঁেথ

যায়।
কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্রুপদী ভারতীয় সঙ্গীত, বাংলা েলাক
সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীেতর
সহেযািগতায় সঙ্গীত, ইউেরাপীয় সঙ্গীেতর ধারায় িনজ প্রিতভায় সুর
ৈশলী সৃষ্িট কেরন। তাঁর গােনর
বাণীেত েয সুর কেরন; েসই সুর ঝংকার েতােল মানুেষর মেন। িতিন অেনক
কিবতােক সুর িদেয়
গােন রূপান্তিরত কেরেছন।
রবীন্দ্র িবেশষজ্ঞ সুকুমার েসন রবীন্দ্র-সঙ্গীত রচনার চারিট পর্ব
িনর্েদশ কেরেছন। িতিন বেলেছন, ‘
প্রথম পর্েব জ্েযািতিরন্দ্রনাথ ঠাকুেরর সৃষ্ট গীেতর অনুকরেণ গান
রচনা কেরিছেলন।দ্িবতীয় পযােয়
১৮৮৪-১৯০০ পল্লীগীিত ও কীর্তেনর অনুকরেণ রবীন্দ্রনাথ গান রচনা
কেরন। এই পযােয় িতিন
িনজস্ব সুরােরাপ কেরন।১৯০০ সােল শান্িত িনেকতেন বসবাসকােল তাঁর
তৃতীয় পর্েবর গান রচনা
শুরু হয়। এই সময় বাউল

গােনর

সুর

ও

প্রভাব

তাঁর

িনেজর

গােন

অঙ্গীভূত কেরন।প্রথম
িবশ্বযুদ্েধর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর গান রচনার চতুর্থ পর্েবর
সূচনা হয়।এই সমেয় তাঁর গােন নতুন
নতুন ঠােটর প্রেয়াগ এবং িবিচত্র ও দুরুহ সুর সৃষ্িট কেরন।’
আমরা আেগই বেলিছ, কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর গােনর তাল-লয়
আমােদর এই প্রবন্েধর মুখ্য
আেলাচরা নয়। আমরা তাঁর গােনর বাণী িনেয়ই আেলাকপাত করেত চাইিছ। আর
গােন সুর েতা
থােকই সবাই জােনন, সুর ছাড়া েতা গান হয় না। আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীেতর একিট গান িদেয় এই
েলখা শুরু কেরিছলাম।
‘েতামায় নতুন কের পাব বেল হারাই ক্ষেণ ক্ষণ
ও েমার ভােলাবাসার ধন।’
…………………………….।’
এই গানিট গীতিবতােন সংকিলত হেয়েছ(পৃ: ৪৫)।
এই গানিট পূজা পর্েবর গান।

খুব সাদামাটাভােব যিদ গানিট েশানা হয়,তাহেল মেন হেব, েকােনা
রমণীেক নতুন কের পাবার জন্য
বারবার হারােনার কথা বেলেছন কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আসেল িক তাই
? এই গােনর শব্দবাণীেক িনেয় যিদ আমরা আেলাচনা কির, তাহেল এইভােব বলেত পাির , এই
গানিটর েকান
জায়গায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ এবং রাধার নাম উল্েলিখত হয়িন।এই গােন
আসেল রাধা শ্রী কৃষ্েণর
উদ্েদশ্েয তাঁর আেবদন-িনেবদেনর কথা বেলেছন এই ভােব শ্রী কৃষ্ণেক
নতুন কের পাওয়ার জন্য
তাঁেক বারবার হািরেয় েফলেছন। শ্রী কৃষ্ণ েদখা েদেবন বেল দর্শেনর
আড়ােল যাচ্েছন।
একজন কিব গীিতকার-সািহিতক্েযর মেনর ভাবনা িবশ্েলষণ করা খুব সহজ
কাজ নয়। তারপর কিব
গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর ক্েষত্ের এই কাজিট েতা আেরা দুরূহ।
কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও একিট কিবতােক গােন রূপান্তিরত
কের সুর িদেয় েসটােক গান
কের তুেলেছন। েদখা েগল পূজার জন্য েয গান রচনা করেলন, েসিটর বাণী
–শব্দ প্েরেমর বাণীেত
পিরনত হেয়েছ।
একিট েলখােক িতিন নানাভােব িশল্পী-কিব মেনর ভাব িদেয় িববর্তন কের
তুেলেছন।
তাঁর প্েরেমর একিট গান- ‘ তুিম আমায় েডেকিছেল ছুটর িনমন্ত্রেণ,
তখন িছেলম বহু দূের িকেসর অন্েবষেণ।।
………………………………………………
চাইল রিব েশষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বেন।
………………………………………………….
এল আমার ক্লান্ত হােত ফুল-ঝরােনা শীেতর রােত
………………………………………………………
তখন ছুিট ফুিরেয় েগেছ কখন অন্যমেন।
(রচনাকাল ২২ কার্িতক,১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)
তাঁর এই গােন েদখা যায়, ‘প্েরেমর তৃষ্ণার অপ্রাপ্িত আেছ। তেব
েকান ক্েষাভ েনই।’
কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর অপর একিট প্েরেমর গান ‘ তুিম েকান
কানেনর ফুল, েকান গগেনর

তারা।
েতামায় েকাথায় েদেখিছ েযন েকান স্বপেনর পারা।
………………………………………………….।’(রচনাকাল ১২৯৩ বঙ্গাব্দ)
এই গােনর সুর ও বাণী আমােদর গভীের টােন, হৃদেয় েদালা িদেয় যায় ।
কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর ‘ কৃষ্ণকিল আিম তােরই বিল, কােলা
তাের বেল গাঁেয়র েলাক।
েমঘলা িদেন েদেখিছেলম মােঠ কােলা েমেয়র কােলা হিরণ েচাখ।
কােলা ? তা েস যতই কােলা েহাক, েদেখিছ তার কােলা হিরণ েচাখ।’
…………………….।’ (রচনাকাল; ৪ আষাঢ়,১৩০৭ বঙ্গাব্দ)
কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর এিট কিবতা। পের বাণী-শব্দেক সুরােরাপ
কের গােন রূপান্তর কেরন। এ
প্রসঙ্েগ শান্িতেদব েঘাষ িলেখেছন,‘ ১৯৩১ সােল বর্ষামঙ্গল
উপলক্ষ্েয ‘ ক্ষিণকার’র ‘ ‘কৃষ্ণকিল’
কিবতািটেত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর িদেলন কীর্তন ও নানা রািগণী
িমিশেয়। তাঁেক (শান্িতেদব
েঘাষ) িদেয় এই গানিট গাইেয় পরীক্ষা করেলন। গােনর বাঁধা ছন্দেক
েভঙ্েগ আবৃত্িতর ধরণিট িঠক
েরেখ গানিট গাইেলন িতিন।
আসেল আেবেগর ভাষাই সঙ্গীেতর মূল। আমরা আর আেলাচনা বাড়ােত চাই না।
কিব গুরুর এই
গানিট িদেয় েশস করেত চাই আমােদর আেলাচনা।
‘যখন পড়েব না েমার পােয়র িচন্হ এই বােট,
আিম বাইব না েমার েখয়াতরী এই ঘােট।
………………………………………………
বন্ধ হেব আনা েগানা এই হােট,
তখন আমায় নাইবা মেন রাখেল,
তারার পােন েচেয় েচেয় নাইবা আমায় ডাকেল।
…………………………………………………
তখন েক বেল েগা েসই প্রভােত েনই আিম।’
এই গানিটর বাণী ও সুের বাউেলর ধাঁচ রেয়েছ। এই গানিট বাউেলর সুেরর
ধাঁেচ করা হেলও
গােনর িনিবড় অর্থ িভন্ন বেলই আমােদর মেন হেয়েছ। এই গনািটেত কিব
গুরুর চেল যােবন
আমােদর েছেড়, েযখান েথেক েকউ আর িফের আেসন না। তারপরও এই বােট,
ঘােট, হােট তাঁর

েয পদিচন্হ েসিট েথেক যােব। যিদ তারার পােন েচেয় তাঁেক নাও ডাকা
হয়, আমরা তাঁেক ভুেল
যােবা না।
কিব গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমােদর বাংলা সািহত্েযর অংলকারঅহংকার। তাঁর গান অমর সৃষ্িট
এবং িতিন এক স্বর্ণযুেগর স্রষ্টা। (সমাপ্ত)
( েলখক : কিব, সাংবািদক, প্রাবন্িধক ও অ্যাডেভােকট জজেকার্ট,
পাবনা)।

