কবিতার ক্লাস
নীররন্দ্রনাথ চক্রিতী

ককউ ককউ কবি নয়, সকরেই কবি
এই বইয়ের নাম দিয়েদি ‘কদবতা ক্লাস’। এয়ত চমকাবার দকিু ননই। অয়নয়ক
ময়ন কয়রন নে, কদবতা একটি অপাদথিব দিবয বস্তু, এবং তায়ক আেত্ব করবার
জয়নয, মুদনঋদিয়ির ময়তা, দনজিন পাহায়ে-পবিয়ত দকংবা বয়ন-জঙ্গয়ে দিয়ে
তপসযা করয়ত হে। আদম তা ময়ন কদর না। আমার দবশ্বাস, জায়ত েদিও
আোিা, তবু কদবতা-ও সাংসাদরক দবিে িাো আর-দকিু ই নে, আমায়ির
এই সাংসাদরক জীবয়নর ময়যযই তার দবস্তর উপািান িদেয়ে পয়ে আয়ি, এবং
ইস্কু ে খুয়ে, ক্লাস দনয়ে, রুটিনমাদিক আমরা নেভায়ব ইদতহাস দক যারাপাত
দক অঙ্ক নেখাই, ঠিক নতমদন কয়রই কদবতা নেখার কােিাগুয়ো দেদখো
নিওো োে। ‘কােিা’ না-বয়ে অয়নয়ক বেয়বন ‘কোয়কৌেে’, তা বেুন,
কথাটা তার িয়ে আর-একটু সম্ভ্রান্ত নোনায়ব ঠিকই, দকন্তু মূে বক্তয়বযর
নকান ইতরদবয়েি হয়ব না। দবশ্বাস করুন চাই না-করুন, কদবতা নেখা
সদতযই খুব কঠিন কাণ্ড নে।
নসই তু েনাে পিয নেখা আরও সহজ। শুযু কােিাগুয়ো রপ্ত করা চাই,
ঘাাঁতয়ঘাাঁত নজয়ন ননওো চাই। কদবতা আর পয়িযর তিাত নকাথাে, এক্ষু দন

নসই তয়কি ঢু য়ক বযাপারটায়ে নঘারায়ো কয়র তু েয়ত চাই না। তার চাইয়ত বরং
দজয়েস কদর, আপনার বেস েখন অল্প দিে, তখন নিাটদপদস দক ন-মাদস দক
নসজদির দবয়ের সময়ে দক আপনার একখানা উপহার দেখবার ইয়ে হেদন?
হেয়তা হয়েদিে। হেয়তা নভয়বদিয়েন, “বাাঃ কী মজা, বাাঃ কী মজা, খাব েুদচ
মন্ডা িজা” ইতযাদি সব উপায়িে খাবারিাবায়রর কথা দিয়ে োইন-কে দেয়খ
তারপর “দবভু পয়ি এ-দমনদত—“ জানয়বন নে, নবিম্পদত নেন দচরকাে সুয়খ
থায়ক।
দকন্তু হাে, নেি পেিন্ত আর হেয়তা নেখা হেদন। হয়ব কী কয়র? ‘মজা’র সয়ঙ্গ
‘িজা’র দমেটাই তখন ময়ন পয়েদন নে। আর তাই, কদেকায়ের দিয়ক
ঘণ্টাখায়নক তাদকয়ে নথয়ক, এবং নতু ন-নকনা নমড-ইন-বযায়ভদরো
নপনদসয়ের নিাোটায়ক দচদবয়ে িাতু কয়র, নেিপেিন্ত হেয়তা ‘যুয়তার’ বয়ে
আপদন উয়ে পয়েদিয়েন। ময়ন-ময়ন খুব সম্ভব বয়েদিয়েন, “ওসব উপহারটু পহার নেখার চাইয়ত বরং মুদির নিাকায়নর খাতা নেখা অয়নক সহজ।”
মুদির নিাকায়নর প্রসয়ঙ্গ একটা পুয়রায়না কথা ময়ন পেে। বির পঞ্চায়েক
আয়িকার ঘটনা। আমার বেস তখন বির-িয়েক। নসইসময়ে আাঁক কিয়তকিয়ত নেয়েয়টর উপয়র আদম একটা পিয দেয়খদিেুম। তার আরম্ভটা
এইরকম—
আজ বয়ো আনন্দ হইোয়ি।
নিদখোদি, রান্নাঘয়র কই আয়ি।
অথিাৎ আদম বেয়ত নচয়েদিেুম নে, মা েখন কইমাি রান্না করয়িন, তখন
িুপুয়রর নভাজনপবিটা নবে জমাট হয়ব, সুতরাং আজ আমার বয়োই আনয়ন্দর
দিন। আনন্দ অবেয িীঘিস্থােী হে না; এক জযােতু য়তা িািা এয়স চু য়ের মুঠি
যয়র আমায়ক েূয়নয তু য়ে নিেয়েন, তারপর বাাঁ হায়ত আমায়ক েূয়নয ঝু দেয়ে

নরয়খ ডান হায়ত একটা চে কিায়েন, তারপর বেয়েন, “হতোো, নতামায়ক
আাঁক কিয়ত নিওো হয়েয়ি, আর তু দম দকনা বয়স-বয়স কাদবয করি? এই
আদম বয়ে রাখেুম, পয়র নতামায়ক মুদির নিাকায়নর খাতা দেয়খ নপট চাোয়ত
হয়ব।”
বায়জ কথা। নে-নিয়ে আাঁক কিয়ত ভে পাে, তার পয়ক্ষ মুদির নিাকায়নর
খাতা নেখা সম্ভব নে। চাে-ডাে-নিােমদরচ-দজয়র-হেুি-পাাঁচয়িােয়নর
দহয়সব রাখা দক চাদিখাদন বযাপার? নস-কাজ সকয়ে পায়র না। তার জয়নয
সাি মাথা চাই। নসই তু েনাে বরং কদবতা নেখা অয়নক সহজ। কদবতা
নেখবার জয়নয, আর ো-দকিু রই িরকার থাক, মাথাটায়ক সাি রাখবার
নকানও িরকার ননই। বরং, সদতয বেয়ত কী, মাথার ময়যয একটু নিােমাে
থাকয়েই ভায়ো। দকন্তু না, মাথার প্রসঙ্গ এইখায়নই নিি টানা োক, নকন-না
দবশুদ্ধ আিমাকি া কদবরা হেয়তা এইটু কু শুয়নই নচাখ রাঙায়ত শুরু কয়রয়িন,
বাদকটু কু শুনয়ে তাাঁরা আমায়ক আস্ত রাখয়বন না। তার চাইয়ত বরং নে-কথা
বেদিেুম, তা-ই বদে।

আমার বেবার কথাটা এই নে, অল্প একটু নচষ্টা করয়ে নে-নকউ কদবতা
দেখয়ত পায়র। আমার মাসতু য়তা ভাইয়ের নিাটয়িয়েটির কথাই যরুন।
গুণযর নিয়ে। টু েদেিাই কয়রয়ি, পরীক্ষার হয়ে নবামা িাটিয়েয়ি, িাডিয়ক
‘জান নখয়ে ননব’ বয়ে োদসয়েয়ি, উপরন্তু চাাঁিা তু য়ে, মাইক বাদজয়ে সরস্বতী
পুয়জা কয়র দবিযার অদযষ্ঠাত্রী নিবীয়ক তু ষ্ট কয়রয়ি, তবু—এতরকম কাণ্ড
কয়রও—স্কু ে-িাইনায়ের পাাঁদচেটা নস টপকায়ত পায়রদন, দতন বার পরীক্ষা
দিয়েদিে। দতন বারই নিে। এখন নস আমায়ির হাটবাজার কয়র নিে,
হদরণঘাটার দডয়পা নথয়ক িুয আয়ন, পঞ্চাে রকয়মর িাইিরমাে খায়ট,
এখায়ন-ওখায়ন ভু ে-ইংয়রদজয়ত চাকদরর িরখাস্ত পাোে, এবং—

এবং কদবতা নেয়খ। তা নস-ও েদি কদব হয়ত পায়র, তয়ব আপদন পারয়বন না
নকন?
আমার দিদন্নর খুেতু য়তা ভাই এক সওিািদর আদপয়সর বয়োবাবু। আয়ি নসও কদবতা দেখত, দকন্তু আদপয়স তাই দনয়ে হাসাহাদস হওোে এবং
বয়োসায়হব তায়ক একদিন নচাখ পাদকো “নহাোট্
’স দিস্আো’ম্দহোদরং
অযাবাউট ইউ” বোে, কদবতা নেখা নিয়ে দিয়ে নস এখন নিায়েন্দা-িয়ল্পর
ভক্ত হয়েয়ি। তার কায়ি নসদিন একটা ইংয়রদজ বই নিখেুম। বইয়ের
নায়ম বুচার্নবকার্মাডিার নমকার্
। অথি অদত পদরষ্কার। নে-নকউ খুন

করয়ত পায়র। নৃেংস কসাইও পায়র, আবার দনরীহ রুটিওোোও পায়র। খুন
করবার জয়নয নে একটা আোিা রকয়মর নোক হওো চাই, তা নে।
তু েনাটা হেয়তা একটু অস্বদস্তকর হয়ে োয়ে, তবু বদে কদবতার বযাপায়রও
তা-ই। কদবতা দেখবার জয়নয আোিা রকয়মর মানুি হবার িরকার ননই।
রামা েযামা েিু মযু প্রয়তযয়কই (ইয়ে করয়ে এবং কােিাগুয়োয়ক একটু
নখয়টখুয়ট রপ্ত কয়র দনয়ে) িন্দ ঠিক নরয়খ, োইয়নর পর োইন দমদেয়ে
সবাইয়ক তাক োদিয়ে দিয়ত পায়র।
তা জয়নয, বোই বাহুেয, দকিু দজদনস চাই, এবং দকিু দজদনস চাই না।
আয়ি বদে কী কী চাই না—
১) কদব হবার জয়নয েম্বা-েম্বা চু ে রাখবার িরকার ননই। ওটা দহদপ হবার
েতি হয়ত পায়র, দকন্তু কদব হবার েতি নে। পরীক্ষা কয়র নিয়খ নিয়ি, চু ে খুব
নিায়টা কয়র নিাঁ য়টও দকংবা মাথা এয়কবায়র নযাো কয়র নিয়েও কদবতা নেখা
োে। চু য়ের সয়ঙ্গ দবিুযয়তর সম্পকি থাকয়েও থাকয়ত পায়র, কদবতার ননই।
২) সবিক্ষণ আকায়ের দিয়ক তাদকয়ে থাকবার িরকার ননই। পরীক্ষা কয়র
নিখা নিয়ি, মাটির দিয়ক তাদকয়েও কদবতা নেখা োে। সবচাইয়ত ভায়ো হে,
েদি অনয নকানও দিয়ক না তাদকয়ে শুযু খাতার দিয়ক নচাখ রায়খন।

৩) কখন চাাঁি উেয়ব, দকংবা মেে সমীর বইয়ব, তার প্রতীক্ষাে থাকবার
িরকার ননই। পরীক্ষা কয়র নিখা নিয়ি, অমাবসযার রায়ত্রও কদবতা নেখা
োে, এবং মেে সমীয়রর বিয়ে িযায়নর হাওোে কদবতা দেখয়ে তায়ত
মহাভারত অশুদ্ধ হে না।
৪) নঢাো-হাতা পাঞ্জাদব পরবার িরকার ননই। পরীক্ষা কয়র নিখা নিয়ি,
সযানয়ডা নিদঞ্জ িায়ে দিয়েও, দকংবা এয়কবায়র আিুর িায়েও, কদবতা নেখা
সম্ভব।
এইবার বদে, কদবতা দেখয়ত হয়ে কী কী চাই।
দবয়েি-দকিু চাই না। িরকার শুযু—
১) দকিু কািজ (োইন-টানা হয়েও চয়ে, না-হয়েও চয়ে)।
২) একটি কেম (নে-নকানও েস্তা কেম হয়েও চেয়ব) অথবা একটি নপনদসে
এবং–
৩) দকিু সমে।
দকন্তু এতসব কথা আদম বেদি নকন? কদবতার নকৌেেগুদেয়ক সবিজয়নর
হায়তর মুয়োে এয়ন না-দিয়ে দক আমার তৃ দপ্ত ননই? সদতযই ননই। ইংয়রদজয়ত
‘নপায়্
দি ির দি কমন মযান’ বয়ে একটা কথা আয়ি। আমার ইয়ে, কমন
মযানয়িরও আদম নপায়্
ট বাদনয়ে িােব। পরশুরায়মর কথা ময়ন পেয়ি। তাাঁর
প্রদতো দিে, পৃদথবীয়ক এয়কবায়র দনাঃক্ষদত্রে কয়র িােয়বন। দকন্ত, নাপারবার নহতু টা ো-ই নহাক, কাজটা দতদন পারয়ত-পারয়তও পায়রনদন।
দবশ্বসংসারয়ক োাঁরা দনষ্কদব কয়র িােয়ত চান (অয়নয়কই চান), তাাঁরাও সম্ভবত
নেি পেিন্ত নপয়র উেয়বন না।
আমার প্রদতোটা অনয রকয়মর। আদম ঠিক কয়রদি, বাংো নিয়ে সব্বাইয়ক
আদম কদব বানাব। নিদখ পাদর দক না।
কদবতা দেখবার জয়নয কী কী চাই, তা নতা একটু আয়িই বয়েদি। চাই কািজ,

চাই কেম (দকংবা নপনদসে), চাই সমে। তা আো কদর কািজ-কেম
আপনারা নজািাে করয়ত নপয়রয়িন। বাদক রইে সমে। তা-ও দনশ্চেই
আপনায়ির আয়ি। নরেয়নর নিাকায়ন োইন না-োদিয়ে, এই নে আপনারা
গুটিগুটি ‘কদবতার ক্লাস’-এ এয়স হাদজর হয়েয়িন, এয়তই বুঝয়ত পারদি নে,
সময়ের দবয়েি অভাব আপনায়ির ননই।
সুতরাং ‘িুিিা িুিিা’ বয়ে শুরু করা োক। অেমারম্ভাঃ শুভাে ভবতু ।
আয়িই বদে, কদবতার ময়যয দতনটি দজদনস থাকা চাই। কাবযগুণ, িন্দ, দমে।
দবনা দডয়ম নেমন ওময়েট হে না, নতমনই কাবযগুণ না থাকয়ে কদবতা হে
না। তার প্রমাণ দহয়সয়ব আসুন, আমার নসই মাসতু য়তা ভাইয়ের নিায়টায়িয়ের
নেখা চারয়ট োইন নোনাই:
সূেি বযাটা বুয়জিাো নে,
িুয়েিাযয়নর ভাই।
িজিয়ন তার তু েি বায়জ,
তজিয়ন ভে পাই।
বো বাহুেয, এটা কদবতা হেদন। তার কারণ, িন্দ আর দময়ের দিকটা
ঠিকোক আয়ি বয়ট, দকন্তু কাবযগুণ এখায়ন আিয়পই ননই। এবং কাবযগুণ নাথাকাে নিখা োয়ে বযাপারটা ননহাতই বায়কযর বযাোম হয়ে উয়েয়ি।
এবায়র দময়ের কথাে আসা োক। দমে না-নরয়খ নে কদবতা নেখা োে না,
তা অবেয নে, তবু নে আদম দময়ের উপর এত নজার দিদে তার কারণ:
১) প্রথয়মই েদি আপদন দমে-িাো কদবতা দেখয়ত শুরু কয়রন, তাহয়ে
অয়নয়কই সয়ন্দহ করয়ব নে, দমে-এ সুদবয়য হেদন বয়েই আপদন অ-দময়ের
োইয়ন এয়সয়িন। নসটা খুব অপমায়নর বযাপার।
২) দমে দজদনসটায়ক প্রথম অবস্থাে নবে ভায়ো কয়র িখে করা চাই। তয়বই
নসটায়ক নিয়ে দিয়েও পয়র ভায়ো কদবতা নেখা সম্ভব হয়ব। নেমন বয়ো-

বয়ো দেদখয়েয়ির ময়যয অয়নয়কই অয়নকসময়ে বযাকরয়ণর িদণ্ডর বাইয়র পা
বাদেয়ে চমৎকার নেয়খন, এ-ও ঠিক নতমনই। বযাকরণ বস্তুটায়ক প্রথয়ম নবে
ভায়ো কয়র মানয করা চাই, তয়বই পয়র নসটায়ক িরকারময়তা অমানয করা
োে। ঠিক নতমদন, পয়র োয়ত দময়ের নবো ভাঙা সহজ হে, তারই জয়নয
প্রথম দিয়ক দমেটায়ক নবে আো কয়র রপ্ত করয়ত হয়ব।
িন্দ দকন্তু সবসমেই চাই। আয়িও চাই, পয়রও চাই। আসয়ে আমার ক্লায়স
আদম িয়ন্দর কথাই বেব। নসই দবচায়র ‘কদবতার ক্লাস’ না-বয়ে এয়ক ‘িয়ন্দর
ক্লাস’ও বো নেয়ত পারত। তায়ত দকিু ক্ষদত দিে না।
বিল্পকোয়, চোয়, িোয় সিবকছু রতই ছন্দ
আমরা বয়েদি নে, কদবতাে দমে থাক আর না-ই থাক, িন্দ সবিিা চাই।
আয়িও চাই, পয়রও চাই। এখন কথা হয়ে, িন্দবস্তুটা কী। ওটা আর দকিু ই
নে, কদবতার েরীয়র নিাে োিাবার কােিা। তা নানান নিাোে কদবতার
েরীরয়ক নিাোয়না োে। িন্দ তাই নানা রকয়মর।
দকন্তু ‘কদবতার িন্দ’ দনয়ে আয়োচনার আয়ি বরং নমাটামুটিভায়ব িন্দ
দজদনসটা দনয়েই দকিু বো োক।
িন্দ বস্তুটা কী? আমরা েখন বদে, কময়ের নচহারাে না আয়ি দিদর না আয়ি
িাাঁি, তখন তার দ্বারা আমরা কী নবাঝায়ত চাই? এইয়টই নতা নবাঝায়ত চাই
নে, কময়ের নচহারা এয়ক দবদেদর তাে নবঢপ। তাই না? (িাাঁি কথাটা িন্দ
নথয়কই এয়সয়ি।) তাহয়েই নিখা োয়ে, নেমন কদবতার নচহারাে, নতমদন
মানুয়ির নচহারায়ত ও িন্দ থাকা চাই।

মজা এই নে, িন্দ না-থাকাটাও এক রকয়মর িন্দ। কদবতাে না হায় ক, অনয
সব বযাপায়র।
বয়ো রাস্তা দিয়ে ভীময়বয়ি এইমাত্র একটা েদর চয়ে নিে। তার ওই ভীময়বয়ি
োবার একটা িন্দ আয়ি। েদর আসয়ি নিখবামাত্র িুটি নোক রাস্তা নথয়ক
েম্ফ দিয়ে িু টপায়ত উয়ে পেয়েন। তায়ির ওই েম্ফ দিয়ে িু টপায়ত উেবারও
একটা িন্দ আয়ি। িু টপায়থ উয়ে তায়ির এক জন, নেন দকিু ই হেদন
এইভায়ব, একটা দবদে যরায়েন। তার একটা িন্দ আয়ি। অনযজন, তখনও
তার ভে কায়টদন, ঝাো দতন দমদনট নচাখ বুয়জ িাাঁদেয়ে রইয়েন। তারও
একটা িন্দ আয়ি।
িন্দ আয়ি সবদকিু য়তই। নাদতদবখযাত দকন্তু অদতেদক্তমান এক বাঙাদে
প্রাবদিয়কর নেখাে িুই ভদ্রয়োয়কর প্রাতাঃকােীন ভ্রময়ণর বণিনা নিয়খদি।
একজন নমাটা, অনযজন নরািা। একজন নঘাাঁতয়ঘাাঁত কয়র হাাঁয়টন, অনযজন
পন্
পন্কয়র হাাঁয়টন। এই িুই রকয়মর হাাঁটারই িন্দ আয়ি।
আয়োচনায়ক এবায়র দকিু টা উচ্চস্তয়র উঠিয়ে আদন। রবীন্দ্ৰকায়বযর নাদেকা
মায়ক দজয়েস করয়িন, “কী িায়ি কবরী বাাঁদয েব আজ”। নকউ জায়ন না,
নেি পেিন্ত দতদন নকান কােিাে নখাাঁপা নবাঁয়যদিয়েন। দকন্তু নে-কােিায়তই
বাঁযুন, তায়ত িন্দ দনশ্চেই দিে। িন্দ নেমন টান-নখাপায়ত আয়ি, নতমদন
এয়ো-নখাপায়তও আয়ি। চু য়ো-নখাাঁপায়তও আয়ি, আবার েতায়ন নখাাঁপায়তও
আয়ি।
িন্দ আয়ি সবিত্র। কুাঁ য়েঘয়রও আয়ি, আবার আকাে-নিাাঁো অিাদেকায়তও
আয়ি। িৃদহণীর চাাঁিপানা মুয়খও আয়ি, আবার পাওনািায়রর হাাঁদেপনা মুয়খও
আয়ি। নচোয়র বয়স িাইে সই করায়তও আয়ি, আবার ঘাম ঝদরয়ে নমাট

বওোয়তও আয়ি। আজ সকাে নথয়ক এয়োয়ময়ো হাওো দিয়ে। এর একটা
িন্দ আয়ি। আবার হাওো েখন ময়র োয়ব, এবং িায়ির পাতাটি পেিন্ত নেয়ব
না, তখন তারও একটা িন্দ থাকয়ব। নচায়খর সাময়ন আমরা ো-দকিু নিদখ,
ো-দকিু শুদন, তার সবদকিু য়তই- সমস্ত চোে, সমস্ত বোে, সব রকয়মর
কায়জ দকংবা অকায়জ- িন্দ রয়েয়ি। িন্দ মায়ন এখায়ন ঢং দকংবা নডৌে
দকংবা রীদত। নসটা নকাথাে ননই?
এ-বাদের দিদন্ন বয়েন, ও-বাদের নতু ন বউয়ের চেয়ন ননই। দকন্তু নসটা
রায়ির কথা। আসয়ে ও-বাদের নতু ন বউয়ের চেয়নও একটা িন্দ আয়ি
ঠিকই, তয়ব দকনা। এ-বাদের দিদনর নসটা ভায়ো নেকয়ি না।
ো বেদিেুম। িাদে, বাদে, চো, বো, মাে, নিী, নমঘ, পাহাে– সবদকিু রই
একটা-না-একটা িন্দ আয়ি। আয়ি কদবতারও। দকন্তু কদবতার িন্দ বেয়ত
নেয়কানও রকয়মর একটা িাি নবাঝাে না। নস-ও এক রকয়মর িািই, তয়ব
দকনা তার দনজস্ব কতকগুদে দনেমকানুন থায়ক। মুয়খ আমরা নেসব কথা
বদে, তায়ক েদি নসই দনেমকানুয়নর ময়যয নবাঁয়য নিেয়ত পারতু ম, মুয়খর
কথাও তাহয়ে কদবতা হয়ে উেত।
নবাঁয়য নিোর প্রস্তাব েূয়নই বুঝয়ত পারা োয়ে নে, িন্দ এক রকয়মর বিন।
কথায়ক ো দকনা দনেয়মর ময়যয বাঁয়য। দকন্তু আর-এক দিক নথয়ক নিখয়ত
নিয়ে, ঠিক বিনও এটা নে। রবীন্দ্ৰনাথ এয়ক নসই দিক নথয়কই নিয়খয়িন।
দতদন বয়েয়িন, “এ নকবে বাইয়র বাাঁযন, অন্তয়র মুদক্ত। কথায়ক তার জেযমি
নথয়ক মুদক্ত নিবার জয়নযই িন্দ।”
শুয়ন অয়নয়কর যাাঁযা োিয়ত পায়র। বিন কীভায়ব মুদক্তর পথ খুয়ে নিে, নসই
জটিে তত্ত্বটায়ক সহয়জ বুদঝয়ে বেবার জয়নয রবীন্দ্ৰনাথ তাই নসতায়রর িৃষ্টান্ত

দিয়েয়িন। সুরয়ক ভায়োভায়ব মুদক্ত নিবার জয়নযই নতা নসতায়রর তারগুদেয়ক
টান কয়র নবাঁয়য দনয়ত হে। এ-ও নসই বযাপার। কথায়ক। েদি না িয়ন্দ বাাঁদয,
তার অন্তয়রর সুর তাহয়ে ভায়ো কয়র মুদক্ত পাে না।
িন্দ আসয়ে কথার ময়যয িদতর তাো জাদিয়ে নিে। আর এই িদতর তাো
নজয়ি উেয়েই আমরা নিখয়ত পাব নে, এমদনয়ত োয়ক হেয়তা খুব সহজ কথা
কথাগুদেও তখন আশ্চেি এক রহয়সযর নিাাঁোে নকমন নেন চঞ্চে হয়ে ওয়ে।
একটা িৃষ্টান্ত দিই।
যরা োক, আমায়ির বেবার কথাটা এই নে, সারাটা দিন ো হায় ক
নকানওক্ৰয়ম নকয়ট নিয়ি, দকন্তু দবয়কেটা আর কাটয়ত চাইয়ি না। এমন কথা
নতা আমরা ; কতদিনই বদে। বেবার সয়ঙ্গ-সয়ঙ্গই তা িু দরয়েও োে। দকন্ত
এই কথাটায়কই রবীন্দ্ৰনাথ েখন িয়ন্দ নবাঁয়য বয়েয়িন, তখন স্পষ্টই নিখয়ত
পাদে নে, বেবার পয়রও তার নরে িু দরয়ে োয়ে না। সামানয ওই কয়েকটি
কথার ময়যযই উিাস একটি নবিনার িদত এমন আশ্চেিভায়ব সঞাদরত হয়ে
দিয়েয়ি নে, েব্দগুদেয়ক নসই িদতই নেন িু টিয়ে দনয়ে নবোয়ে। নরাতার
অন্তয়র বারবার গুঞ্জদরত হয়ে উেয়ি একটি েব্দমাো :
“সকে নবো কাটিো নিাে
দবকাে নাদহ োে।”
রবীন্দ্ৰনাথ, বোই বাহুেয, িয়িযও এই কথাগুদেয়ক খুবই মমিগ্রাহী কয়র বেয়ত
পারয়তন। দকন্তু িয়ন্দর বাাঁযয়ন এইভায়ব না বাঁযয়ে, কথাগুদের ময়যয একটি
নবিনার িদতয়ক হেয়তা এতটাই নমাক্ষমভায়ব জাদিয়ে নতাো নেত না। এ

নেন কথার ননপথয নথয়ক একটি িীঘিশ্বাসও নবে স্পষ্ট কয়র শুনয়ত পাওো
নিে।
শুযু নবিনার কথা নকন, িু দতি র কথায়কও িয়ন্দ নবাঁয়য চঞদে কয়র নতাো
োে। শুয়ন, নরাতার মনও হোৎ নকমন চনমান কয়র ওয়ে।
কথা এই নে, িন্দ এক রকয়মর নে। আবার একই িয়ন্দর মূে কাোয়মার
ময়যয নানান রকয়মর ববদচয়ত্রযর নখো নিখায়না নেয়ত পায়র। নসটা অবেয
পয়রর কথা। তার আয়ি মূে িন্দগুদের পদরচে জানা চাই।

িাাংো কবিতার বতন ছন্দ
রদববার সকাে। আদপয়সর তাো ননই। চু পচাপ দবিানাে শুয়ে, নচাখ বুয়জ,
তাই িন্দ-ভাবনাে মগ্ন হয়ে দিেুম। ভাবদিেুম নে, বাংো কদবতা নমাটামুটি
দতন রকয়মর িয়ন্দ নেখা হে :
১) অক্ষরবৃত ২) মাত্রাবৃত ৩) স্বরবৃত।
বাংো িয়ন্দর এই নাম দনয়ে অবেয আপদত উয়েয়ি। আপদতর নে কারণ ননই,
তা-ও নে। দকন্তু…
দচন্তাে বাযা পেে। অন্নদচন্তা চমৎকারা। সুতরাং চক্ষু বুয়জ কাবযদচন্তাে মগ্ন
হওো অসম্ভব। (আদম আয়িই আভাস দিয়েদি নে, আমায়ির বাদেয়ত
প্রয়তযয়কই কদব। ইস্তক আমার ভৃ তযটিও, কাজ না করুক, চমৎকার িো
নমোে।) কয়নর কায়ি হোৎ ঝংকার উেে :

কয়মির নবোে ঢু ঢু , শুযু দনদ্রা িাও!
ওয়ো বাবু কুম্ভকণি, বাজায়রয়ত োও।
িৃদহণীর কণ্ঠ! আদম নে িন্দ দনয়ে দচন্তা করদি, তা দতদন বুঝয়ত পায়রনদন।
নভয়বয়িন, নেি িাাঁদক নিবার জনয মটকা নময়র শুয়ে আদি। বো বাহুেয,
তাাঁর বায়কযর ময়যয নে একটা িঞ্জনার বযঞ্জনা দিে, নসটা আমার আিয়পই
ভায়ো োয়িদন; কুম্ভকণি সয়ম্বাযনটা নতা রীদতময়তা আপদতকর ময়ন হে। তবু
গুণগ্রাহী মানুি বেয়েই তাাঁর সহজাত কাবযপ্রদতভাে আদম মুগ্ধ হেুম।

দবিানা নিয়ে তক্ষু দন অবেয উেেুম না। দকন্তু শুয়ে থাকবারই-বা উপাে
কী। খাদনক বায়িই আমার আট বিয়রর নাদতটি এয়স নচাঁ চায়ত োিে। :
সকয়ে নডয়ক নডয়ক হি হে নে,
এক্ষু দন ওয়ে, োও খায়িযর নখাাঁয়জ।
এর পয়র আর েূয়ে থাকা চয়ে না। থদে দনয়ে বাজায়রর পয়থ রওনা হয়ত হে।
দিরদত পয়থ একবার মুদির নিাকায়ন োবার িরকার দিে। দকন্তু োওো হে
না। না-োবার নহতু টা অদতেে প্রাঞ্জে। িত মায়সর দবে অিযাবদয নোয
করা হেদন, এবং আদম শ্ৰীকদবকঙ্কণ সরয়খে নে একজন পুয়রািস্তুর কদব, এই
কথাটি দবেক্ষণ জানা সয়ত্ত্বও িতকাে মুদি আমায়ক যায়র এক দকয়ো
বািাময়তে দিয়ত আপদত কয়রদিে। শুযু তা-ই নে, তার দবে আপাতত
নমটায়না হয়ব না। শুয়নই সবিসময়ক্ষ নস আমার নতয়ের নবােমটা দিদরয়ে দিয়ে
বয়েদিে, “োন োন মোই, কদবয়ক নতে নিওো আমার কৰ্ম্ি নে।”
কথাটা ময়ন পয়ে নেয়তই মুদির নিাকায়নর সাদন্নযয বজিন কয়র আদম অনয
পয়থ বাদে দিরেুম। দিয়রই বুঝেুম, বাদেয়ত নতে না থাক, দঘ আয়ি, এবং

প্রাতরায়ের জয়নয েুদচ ভাজবার আয়োজন হয়ে। রাাঁযুদন বামদনয়ক নতা
আমার কনযার উয়েয়ে স্পষ্টই বেয়ত নোনা নিে :
দিদি আসুন, মেিা োসুন,
আজয়ক রদববার।
নমাহনয়ভায়ির সয়ঙ্গ েুদচ,
জময়ব চমৎকার!
শুয়ন আদম েৎপয়রানাদস্ত প্রীত হেুম। তার কারণ ননহাত এই নে নে, বাদেয়ত
েুদচ হয়ে আদমও তার ভাি পাব। বো বাহুেয, নসটাও একটা কারণ বয়ট,
তয়ব আমার আনয়ন্দর প্রযান কারণটা এই নে, আজ সকায়ে ঘুম ভাঙবার
পর, মাত্র ঘণ্টা িুয়েয়কর ময়যযই, বাংো কদবতার প্রযান দতনটি িয়ন্দর নমুনা
আদম নপয়ে দিয়েদি। এখন নিখা োক, একই কথায়ক নানান রকয়মর িয়ন্দ
আমরা বাাঁযয়ত পাদর। দকনা। না না, আর ওই হাট-বাজার-নতে-দঘ-কেোনকয়রাদসন নে; আসুন, কদবয়ির ো দকনা খুবই দপ্রে প্রসঙ্গ, নসই পূদণিমার চাাঁি
দনয়ে দকিু দেদখ। যরা োক, আমায়ির বেবার কথাটা এই নে, রাবণ মায়সর
আকায়ে পূদণিমার চাাঁি উয়েয়ি, আর নসই নিাে চািয়ক একটা নসানার থাোর
ময়তা নিখায়ে। এখন এই কথাগুদেয়ক েদি িয়ন্দ নবাঁয়য বেয়ত হে, নতা আমরা
কীভায়ব বেব? প্রথমত এইভায়ব বেয়ত পাদর :
িযায়খা ওই পূণিচন্দ্ৰ রাবণ-আকায়ে,
স্বয়ণির পত্রটি নেন েূনয পয়র ভায়স।
এ হে অক্ষরবৃত িন্দ (পরবতীকায়ে শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসন মহােে এর নাম
দিয়েয়িন দমরকোবৃত’। আর শ্ৰীঅমূেযযন মুয়খাপাযযাে মহােে এই িন্দয়ক
বয়েন ‘তানপ্রযান’) রাবণ মায়সর নমঘােন্ন আকায়ে পূণিচন্দ্ৰ আয়িৌ নিখা

সম্ভব দক না, এক্ষু দন নসই কুটকচায়ে তকি তু য়ে োভ ননই; তার চাইয়ত বরং
ভাবা োক, অক্ষরবৃত িয়ন্দর ময়যয আমায়ির বক্তয়বযর সুর দক ঠিকময়তা
নবয়জ উেে? েদি ময়ন হে, বায়জদন, নতা এই একই বস্তুবযয়ক আমরা অনয
িায়িও বাাঁযয়ত পাদর। িন্দ পােয়ট দেখয়ত পাদর। :
আকায়ে িোে পূণচ
ি াাঁয়ির বাণী
রাবণ-রাদত্র হায়স;
নিয়খ ময়ন হে, স্বণিপাত্রখাদন
নীে সমুয়দ্র ভায়স।
এ হে মাত্রাবৃত িন্দ। (শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসন এর নতু ন নাম দিয়েয়িন ‘কোবৃত’।
আর শ্ৰীঅমূেযযন মুয়খাপাযযাে এয়কই বয়েন ‘ধ্বদনপ্রযান’ িন্দ।) োইনগুদে
আরএক বার পয়ে নিখুন; ঠিক বুঝয়ত পারয়বন নে, এর নিাোটা এয়কবায়র
অনয রকয়মর। এতক্ষণ নেন োন্ত জয়ে ননৌয়কা চেদিে, এবার নঢউয়ের
নিাোে উেয়িনাময়ি। এই নিাোটা দক ভায়ো োিয়ি। আপনায়ির? নাদক
ময়ন হয়ে নে, এ-ও নেন ঠিক ময়নর ময়তা হে না? নবে নতা, তাহয়ে আসুন,
আমায়ির কথাগুদেয়ক এবায়র আর-এক রকয়মর িয়ন্দ িুদেয়ে নিওো োক।
নেখা োক :
িযায়খা িযায়খ আজয়ক নেন
রাবণ-পূদণিমাে
নসানার থাো আটয়ক আয়ি
নীে আকায়ের িাে।
এ হে স্বরবৃত িন্দ। (শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসন এই িন্দয়ক এখন িেবৃত’ বয়েন।
শ্ৰীঅমূেযযন মুয়খাপাযযাে বয়েন ‘শ্বাসাঘাতপ্রযান’ িন্দ।)

নিখা োয়ে, একই কথায়ক আমরা দতন রকয়মর িয়ন্দ বাাঁদযেুম। নমুনা
দতনটিয়ক এবায়র পাোপাদে দমদেয়ে দনন, তাহয়েই এয়ির পাথিকযটা নবে স্পষ্ট
কয়র যরা পেয়ব। পাথিকয এয়ির মাত্রাে, পাথিকয এয়ির নঝায়ক, পাথিকয এয়ির
পবি-দবনযায়স। মাত্রা, নঝাক, পবি-এসব কথা নতু ন নেকয়ি নতা? ভে ননই,
িয়ন্দর আয়োচনা আর-একটু এয়িায়েই এসব জে হয়ে োয়ব।

অক্ষরিৃত্ত িা বিশ্রকোিৃত্ত িা তানপ্রধান ছন্দ
আপনারা ইদতময়যয নজয়ন দনয়েয়িন নে, বাংো কদবতার িন্দ নমাটামুটি দতন
রকয়মর। অক্ষরবৃত, মাত্রাবৃত আর স্বরবৃত। শুযু নে তায়ির নামই আপনারা
নজয়নয়িন তা নে, নচহারাও নিয়খয়িন। দকন্তু নস-নিখা ননহাতই এক েহমার।
তার উপয়র দনভি র কয়র দক আর কদবতা দেখয়ত বয়স োওো োে? তা িাো
আমরা নসয়কয়ে মানুি। আমরা পাত্রী নিখতু ম খুাঁটিয়ে খুাঁটিয়ে। নময়ের িাাঁত
উাঁচু দক না, খেম-পা দক না, হাত কাঠি-কাঠি দক না, নখাাঁপা খুয়ে দিয়ে চু য়ের
ঢাে নকামর িাদেয়ে নীয়চ নায়ম দক না, হাসয়ে পয়র মুয়ক্তা না ঝাবুক, িায়ে
নটাে পয়ে দক না, সব দিয়ক আমায়ির নজর থাকত। এমনদক, “একবার হাাঁয়টা
নতা মা’, বয়ে এক বায়রর জােিাে পাাঁচবার হাাঁটিয়ে দনয়ে তার চেয়নর
ভদঙ্গটিও আমরা নিয়খ দনতু ম। সুতরাং িন্দয়কই বা আমরা অয়ল্প িােব
নকন? আসুন, নসকায়ে নেভায়ব পায় ত্রী নিখা হত, িন্দয়কও নসইভায়ব খুাঁটিয়েখুাঁটিয়ে নিখা োক।
প্রথয়মই নিখব অক্ষরবৃত িন্দয়ক। শুযু নে নিখব তা নে, তার
কুেেীেিাাঁদঞয়িাত্রয়মে ইতযাদিরও একটু -আযটু নখাাঁজ ননব। এসব বযাপায়র
অয়ল্প তু ষ্ট হওোটা নকানও কায়জর কথা নে।

নাম আয়ি। েথা, অক্ষরমাদত্রক, বণিমাদত্রক ইতযাদি। অক্ষরবৃত নামটা
শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসয়নর নিওো। তা িাো দতদন এয়ক নেৌদিক িন্দও বয়েয়িন।
রবীন্দ্ৰনাথ এয়ক কখনও বয়েয়িন সাযু িন্দ, কখনও বয়েয়িন পোরজাতীে।
আর শ্ৰীঅমূেযযন মুয়খাপাযযাে। এয়ক বয়েন তানপ্রযান িন্দ। শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ
নসনও ময়ন কয়রন নে, অক্ষরবৃত নায়মর ময়যয এই িয়ন্দর চদরত্র-পদরচে ঠিক
যরা পয়েদন। নসই কারয়ণই পরবতীকায়ে অক্ষরবৃত নামটি দতদন বজিন
কয়রয়িন, এবং এর নতু ন নাম দিয়েয়িন দমরকোবৃত। দকন্তু নামাবদে দনয়ে
মাথা ঘাদময়ে োভ ননই। নায়মর মূেয নামমাত্র। আর তা িাো, মহাকদব
নেকসদপের নতা বয়েই দিয়েয়িন, নিাোপয়ক নে-নায়মই ডায়ক, তার িয়ির
তায়ত তারতময ঘটয়ব না। সব বযাপায়রই তা-ই। আর তাই, অনযানয নায়মর
িন্ডয়িায়ে না। ঢু য়ক আপাতত ওই অক্ষরবৃত নামটাই বযবহার করা োক।
তায়ত কায়জর অয়নক সুদবয়য হয়ব।
এইখায়ন বয়ে রাদখ, বেয়সর দবচায়র অক্ষরবৃত খুবই বয়নদি িন্দ।
রবীন্দ্ৰনায়থর আয়ি পেিন্ত, এমনদক রবীন্দ্ৰকায়বযরও সূচনাপয়বি, বাংো কদবতা
প্রযানত অক্ষরবৃয়তই নেখা হয়েয়ি। দকন্তু এর নথয়ক আবার এমন কথা নকউ
নেন নভয়ব না বয়সন নে, অক্ষরবৃত ননহাতই সায়বক-কায়ের িন্দ, একায়ে
আর তার চেন দকংবা কির ননই। না, তা নে। বরং সদতয বেয়ত কী, হাে
আময়ের কদবতাে নিখদি অক্ষরবৃত আবার নতু ন কয়র আসর। জাাঁদকয়ে
বয়সয়ি।
অক্ষরবৃয়তর েক্ষণ কী? েক্ষণ নমাটামুটি এই নে, এ-িয়ন্দ েত অক্ষর বা বণি,
তত মাত্রা। অথিাৎ দকনা প্রদতটি অক্ষরই এখায়ন একটি মাত্রার মেিািা নপয়ে
থায়ক। িৃষ্টান্ত দিদে :

১) নিায়োক ববকুণ্ঠপুরী সবার উপর
২) িযায়খা চারু েুগ্মভু বু েোট প্রসর
৩) েযামে সুন্দর প্রভু কমেয়োচন
৪) গুণ বহো নিাি বহে দবিযার দবিযাে
৫) দনজািায়র দিে নমার অমূেয রতন
৬) নপাো প্রণয়ের বুদঝ জরামৃতুয নাই
৭) কাঁ য়প তারা কাঁ য়প উরু, গুরুগুরু কদর
৮) দচত নেথা ভেেূনয উচ্চ নেথা দের
৯) ওষ্ঠযাযয়র দবম্বিে েজ্জা নাদহ পাে
১০) বঙ্গভূ দম পয়ি িয়ে তু রস্ক নসাোর।
বাংো কায়বযর মহাসমুয়দ্র েুব দিয়ে, নেমন- নেমন হায়ত দমেে, িে-িেটি
পঙদক্ত তু য়ে দনয়ে এেুম। এয়ির প্রয়তযয়কর িন্দ অক্ষরবৃত। প্রয়তযক পঙদক্তয়ত
অক্ষয়রর সংখযাও নেমন নচায়িা, মাত্রার সংখযাও নতমদন নচায়িা। তার মায়ন
এই নে নে, অক্ষরবৃত িয়ন্দর কদবতার এক-একটি পঙদক্তয়ত ঠিক নচায়েয়টা
অক্ষরই থাকয়ত হয়ব। না, তা নে। তয়ব, অক্ষয়রর সংখযা বােয়ে দকংবা কয়ম
নিয়ে মাত্রার সংখযাও নসইসয়ঙ্গ বােয়ব দকংবা কয়ম োয়ব। এবং অদযকাংে
নক্ষয়ত্রই নেি পেিন্ত নিখা োয়ব, পঙদক্তর মাপ বােুক, দকংবা কামুক, অক্ষর
আর মাত্রার সংখযা সমান-সমানই রইে।
কথা এই নে, অক্ষরবৃয়তর পঙদক্তয়ক বাোয়না-কমায়না োে ঠিকই, দকন্তু
ননহাতই নখোেখুদেময়তা বাোয়না-কমায়না োে না। অথিাৎ হ্রাসবৃদদ্ধর
একটা কানুন আয়ি, নসই কানুন নময়ন তয়বই োইনটায়ক বাোয়না-কমায়না
চয়ে। দকন্তু নস-কথাে একটু বায়ি ঢু কব। তার আয়ি জানা িরকার, এত নে
মাত্রা-মাত্রা করদি, নসই মাত্রা দজদনসটা কী?

আমরা কথাে বদে, অমুক নোকটার মাত্রাোন আয়ি, তমুক নোকটার ননই।
ইংয়রদজয়ত এয়কই বয়ে নসনস অব নপ্রায়পারোন। নপ্রায়পারোয়নর বাংো অথি
অনুপাত। মাত্রা বেয়ত দক তাহয়ে অনুপাত বুঝব?
না, মহােে, কদবতাে ঠিক এই অয়থি ‘মাত্রা’ কথাটার বযবহার হে না। তয়ব
নকান অয়থি হে?
জাদন, আমার কপায়ে িুাঃখ আয়ি, িান্দদসকয়ির কায়ি যমক আমায়ক নখয়তই
হয়ব। দকন্তু উপাে কী, দবেজয়নরা েতই নচাখ রাদঙয়ে আমায়ক ভৎসনা
করুন, মাত্রা নবাঝায়ত দিয়ে নকানও গুরুিম্ভীর জটিে বযাখযার অবতারণা
আমার পয়ক্ষ অসম্ভব। আদম আমার ক্লাস খুয়েদি নতু ন পেুোয়ির দনয়ে,
‘বযাঘ্র মায়ন োিুি ে’ শুনয়েই তাাঁরা ঘাবয়ে দিয়ে ক্লাস নিয়ে পাোয়বন। তাই,
দকিু টা ত্রুটির ঝুাঁ দক দনয়েও, খুব সহজ কয়র বযাপারটা তায়ির বুদঝয়ে দিয়ত
চাই। আপাতত, প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর বযাখযা অনুোেী, এইটু কু বুঝয়েই তায়ির কাজ
চেয়ব নে, “োর দ্বারা নকায়না-দকিু র পদরমাপ করা োে”, তায়কই আমরা
মাত্রা বয়ে থাদক। প্রয়বাযচন্দ্ৰ বয়েয়িন, “মাত্রা মায়ন পদরমাপক”, অথিাৎ
ইউদনট অব নমজার। এখন, বো বাহুেয, বস্তুয়ভয়ি ওই পদরমায়পর ইউদনটও
আোিা হয়ত পায়র, হয়ে থায়ক। জে মাপবার ইউদনট েদি নিাাঁটা, নতা কাপে
মাপাবার ইউদনট হেয়তা দমটার দকংবা িজ। ইউদনয়টর এই দবদভন্নতার
বযাপারটা প্রয়বাযচন্দ্ৰ দনয়জই বযাখযা কয়র বুদঝয়ে দিয়ে বয়েয়িন নে, িয়ন্দর
রীদতয়ভয়িও মাত্রা দবদভন্ন হে। োই নহাক, আমার পেুোরা নমাটামুটি এইটু কু
নজয়ন রাখুন নে, কদবতার এক-একটি পঙদক্তর ময়যয নে ধ্বদনপ্রবাহ থায়ক,
এবং তায়ক উচ্চারণ করার জনয নমাট নে-সমে আমরা দনয়ে থাদক, নসই
উচ্চারণকায়ের ক্ষু দ্রতম এক-একটা অংেই হে মাত্রা। প্রয়বাযচন্দ্ৰ তারই নাম
দিয়েয়িন “কে”। দকো’ মায়ন এখায়ন অংে। নেমন নিায়ো-কোে চাাঁি পূণি

হে, নতমদন কো দকংবা মাত্রার সমদষ্ট দিয়ে বতদর হে পূণি এক-একটি
পঙদক্তর উচ্চারণকাে।
বযাপারটায়ক এবায়র হায়ত-কেয়ম পরীক্ষা কয়র নিখা োক। ‘নিায়োক
ববকুণ্ঠপুরী সবার উপর’— এই োইনটিয়ক একবার নচদচয়ে উচ্চারণ করুন
নতা। কয়রয়িন? করয়ত নে-সমে োিে, নসই উচ্চারণকাে নমাট নচায়োটি
মাত্রার সমদষ্ট। অথিাৎ এই মাত্রাগুদে হয়ে োইনটির উচ্চারণকায়ের ক্ষু দ্রতম
এক-একটি অংে। নমাট মাত্রা এখায়ন নচায়ে! আবার োইনটির নমাট অক্ষয়রর
সংখযাও তা-ই। দকন্তু অক্ষর আর মাত্রায়ক এইভায়ব তু েযমূেয কয়র নিখার
একটা দবপি আয়ি। েথা “ঐ িৃেযত একটিই অক্ষর বয়ট, দকন্তু তায়ক নভয়ঙ
“ওই দেখয়েই অক্ষয়রর সংখযা িুয়ে দিয়ে িাাঁোে। অথচ “ঐ” আর ওইয়ের
উচ্চারণ নতা একই। িয়ে, অক্ষরবৃয়ত নকউ েদি “ঐ” দেয়খ ওই একাক্ষর দিয়ে
িু-মাত্রার কাজ চাোন, তায়ক নিাি নিওো োয়ব না। ‘বউ’ আর ‘নবৌ’নের
নক্ষয়ত্রও নসই একই বযাপার। “হাওো’, “পাওো’, ‘খাওো”, ইতযাদির নবোয়তও
অক্ষর আর মাত্রায়ক সংখযার বযাপায়র। তু েযমূেয কয়র নিখবার উপাে ননই।
ওসব েয়ব্দর ‘ওো’-অংয়ে েদিও িুটি অক্ষর, কােিত নসই অক্ষর িুটি দকন্তু
এক মাত্রার নবদে িাম পাে না।]
তা িাো আমরা চার-অক্ষয়রর সমবায়ে দেদখ ‘নতামরই’ ‘আমারই’ দকন্তু
উচ্চারণ কদর ‘নতামাদর’ ‘আমাদর’; দতন অক্ষয়রর সমবায়ে দেদখ ‘সবই’, দকন্তু
উচ্চারণ কদর ‘সদব’— ধ্বদনর আেতয়নর দবচায়র িু-অক্ষয়রর িদবর সয়ঙ্গ
তার িারাক থায়ক না। পয়র আমরা নিদখয়ে নিব নে, অক্ষর নিয়খ মাত্রা
গুনয়ত নিয়ে আরও নানা দবপি ঘটয়ত পায়র। আপাতত এইটু কু নজয়ন রাখুন
নে, িয়ন্দর বযাপায়র। আসয়ে ধ্বদনটাই প্রযান কথা, অক্ষরটা নে। তবু
িন্দদেক্ষার প্রাথদমক পয়বি (অথিাৎ মাত্রা ইতযাদির সয়ঙ্গ পদরচে ঘয়টদন, তখন)
অক্ষয়রর দভদতয়ত িন্দ নচনাবার নচষ্টা কয়রদি। এই জয়নয নে, নতু ন পেুোর

তায়ত সুদবয়য হে। নসই প্রাথদমক পবি নতা চু য়কয়ি; এখন বদে, অক্ষয়রর উপর
নচাখ না-নরয়খ ধ্বদনর দিয়ক কান রাখুন। িন্দদনণিে আর মাত্রা-দবচার
তায়তই দনভুি ে হয়ব।
এবায়র তাহয়ে োইয়নর বিয়ঘিযর হ্রাসবৃদদ্ধর প্রসয়ঙ্গ োওো োক। অক্ষরবৃত
িয়ন্দর নমুনা দিয়ত দিয়ে ইদতপূয়বি আদম নেসব োইন তু ে দিয়েদিেুম, তার
প্রয়তযকটিই নচায়ো মাত্রার োইন। এবায়র বদে, এ-িয়ন্দ ি-মাত্রার োইন নেখা
োে, িে মাত্রার োইন নেখা োে, নচায়িা মাত্রার োইন নেখা োে, আোয়রা
মাত্রার োইন নেখা োে, বাইে মাত্রার োইন নেখা োে, িাদব্বে মাত্রার
োইন নেখা োেএমন কী, দতদরে মাত্রার োইনও আদম নিয়খদি। তার নবদে
বাোয়ত হয়ে নচৌদত্রে মাত্রাে নেয়ত হে। নকউ দিয়েয়িন বয়ে আদম জাদনয়ন।
হ্রাসবৃদদ্ধর কানুনটা তাহয়ে কী? এখনও নসটা বুঝয়ত পায়রনদন? িে, িে,
নচায়ো, আোয়রা, বাইে— মাত্রার সংখযা কীভায়ব বােয়ি নিখুন। নোয়ক বয়ে
চে চে কয়র নবয়ে োওো, এখায়ন চারচার কয়র বােয়ি। অক্ষরবৃত িয়ন্দর
চাে আসয়ে চার মাত্রার চাে। মূয়ে রয়েয়ি চার। তার সয়ঙ্গ, দকংবা চায়রর
নে-নকায় নও গুদণতয়কর সয়ঙ্গ (অথিাৎ চার-িুগুয়ণ আয়টর সয়ঙ্গ, দকংবা দতনচায়র বায়রার সয়ঙ্গ, দকংবা চার-চায়র নিায়োর সয়ঙ্গ, দকংবা চার-পাাঁয়চ কুদের
সয়ঙ্গ) িুই নোি করয়ে নে-সংখযাটা দমেয়ব, তত সংখযার মাত্রা দিয়েই
অক্ষরবৃয়তর োইন বতদর করা োে।
িৃষ্টান্ত দিদে :
েক্ষ ঢাকয়ঢাে
বাদজয়ি নহাথাে।

চক্ষু হে নিাে,
নোয়ক মূিিা োে।
এ হে ৪+২=৬ মাত্রার অক্ষরবৃত। এত নিায়টা মায়প েদি মন না ওয়ে, নতা
এর সয়ঙ্গ আরও চার মাত্রা জুয়ে দিয়ে ৪+৪+২=১০ মাত্রার োইনও আমরা
বানায়ত পাদর। বযাপারটা নসয়ক্ষয়ত্র এই রকয়মর িাাঁোয়ব :
ওই নোয়না প্রচণ্ড িাপয়ট
েক্ষ ঢাকয়ঢাে নবয়জ োে।
ভয়ক্তর আসর জয়ম ওয়ে
ঘন-ঘন-পতয়ন মূিিাে।
আরও বাোয়ত চান? নবে নতা বাোন না, দি-োইয়ন আরও চারটি কয়র
মাত্রা জুয়ে দিন। দিয়ে হেয়তা এই রকয়মর একটা নচহারা দমেয়ত পায়র :
ওই নোয়না সােম্বয়র প্রচণ্ড িাপয়ট
ময়হাল্লায়স েক্ষ েক্ষ নঢাে নবয়জ োে।
িজিয়ন-হুংকায়র ওই সভা জয়ম ওয়ে
ভক্তয়ির ঘন-ঘন পতয়ন মূিিাে।
এ হে ৪+৪+৪+২=১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত।
ঠিক এইভায়বই আমরা আরও চারটি মাত্রা বাোয়ত পাদর, এবং নচায়ের
জােিাে আোয়রা-মাত্রার (৪+৪+৪+৪+২-১৮) োইন বানায়ত পাদর। দকন্ত
তার আর িরকার কী?

কথা হয়ে, নে-িয়ন্দর চাে মূেত চার মাত্রার, তার দি-োইয়ন ওই বােদত
িুমাত্রা নোি করয়ত হে নকন? বদে।
কদবতা পেয়ত-পেয়ত মায়ঝ-মায়ঝ একটু িম নিেবার অবকাে চাই।
একটানা নতা নিায়টা োে না; িু টয়ত-িু টিয়ত খাদনক-খাদনক িাাঁদেয়ে ননওো
চাই। ওই িু-মাত্রা নসই ক্ষদণক-দবরদতর বযবস্থা কয়রয়ি। ওয়ির েদি না জুয়ে
নিওো হত, োইয়নর নেয়ি তাহয়ে িাাঁোবার জােিা পাওো নেত না। প্রথম
োইন নেি হবার সয়ঙ্গ সয়ঙ্গই নসয়ক্ষয়ত্র দদ্বতীে োইয়নর উপয়র দিয়ে কুমে
নখয়ে পেয়ত হত, দদ্বতীে োইন িু দরয়ে োবার সয়ঙ্গ-সয়ঙ্গই তৃ তীে োইয়নর
উপয়র। এবং এইরকমই চেত, নিাটা কদবতাটা েতক্ষণ না এয়কবায়র িু দরয়ে
োয়ে। দকন্তু নতমনভায়ব নতা আমরা কদবতা পেয়ত পাদরয়ন। পদেমদর িু টি
োদিয়ে কদবতা পো োে না; আর-দকিু না নহাক, িম নিেবার িু রসতটু কু
চাই। নসই িু রসতটু কুই দমদেয়ে দিয়ে দি-োইয়নর নেয়ি জুয়ে-নিওো ওই
মাত্রা িুটি। ওরা েদি না-থাকত, কদবতা পো তাহয়ে নে কী নঘােয়িৌয়ের
বযাপার হত, নীয়চর কয়েকটি োইন পেয়েই তা বুঝয়ত পারয়বন :
বায়জ েক্ষ ঢাকয়ঢাে
চতু দিি য়ক হিয়িাে
আর সহয হে কত,
প্রাণ হে ওষ্ঠািত।
ভয়ক্তরা দবিম খান,
িয়ে-িয়ে মূিিা োন।
বুঝয়তই পারয়িন, কী হুেুস্থুেু বযাপার! বােদত িুমাত্রায়ক নিাট দিয়ে শুযুই
চায়রর চায়ের উপয়র দনভি র কয়র এই িত্র-কটি িাাঁদেয়ে আয়ি। তার িে
হয়েয়ি এই নে, িাাঁদে-কমা থাকা সয়ত্ত্বও োইয়নর নেয়ি িাাঁোয়না োয়ে না;

িয়ন্দর তােনা এতই প্রবে হয়ে উয়েয়ি নে, পােকয়ক নস োইন নথয়ক োইয়ন
িু টিয়ে মারয়ি। এই নঘােয়িৌেয়ক নেকাবার জয়নযই োইয়ন-োইয়ন বােদত
িুটি মাত্রা জুয়ে নিওো িরকার।
কদবতার আয়োচনাে নঘােয়িৌে কথাটা েদি আপদতকর ময়ন হে, তয়ব নাহে। পাদখর উপমা নিব। বােদত িু-মাত্রা েখন থায়ক না, পাদখয়ক তখন
ক্ৰমািত উেয়ত হে। আর োইয়নর নেয়ি ওই িু-মাত্রা আরে থাকয়ে
নসইয়টায়ক যয়র নস একটু ক্ষয়ণর জয়নয দজদরয়ে দনয়ত পায়র। দকংবা বদে,
চায়রর চায়ের কদবতা নেন একটা বহতা নিী। দি-োইয়নর নেয়ির ওই িুমাত্রা তায়ত দবোর মতন ভাসয়ি। সাতার কাটয়ত-কাটিয়ত আমরা ওই
বোয়ক দিয়ে যরদি– বযাপারটা অয়নকটা এই রকয়মর।
মজা এই নে, োইনটায়ক েখন একসয়ঙ্গ নিদখ, তখন নিাটা োইয়নর দবনযায়সর
ময়যয ওই বােদত মাত্রা িুটি এমন চমৎকারভায়ব দনয়জয়ির নঢয়ক রায়খ নে,
ওরা নে আোিা, তা ঠিক যরাও পয়ে না। দবয়েি কয়র, িে দক িয়ের বৃত
িাদেয়ে আমরা েখন নচায়ো মাত্রাে দিয়ে নপৌাঁয়িই, অদতদরক্ত ওই িু-মাত্রায়ক
তখন িয়ন্দর মূে চায়েরই অঙ্গ বয়ে ময়ন হে। তার নহতু টা আর দকিু ই নে,
োইয়নর টু কয়রা-টু কয়রা অংয়ের নেমন নিায়টা মায়পর চাে থায়ক, নতমদন
নিাটা োইনটারও আবার একটা বয়ো মায়পর চাে থায়ক। িায় য়টা মায়পর
চায়ের দিয়ক েখন তাকাই, বােদত িুমাত্রায়ক তখন আোিা কয়র নিখয়ত পাই;
দকন্তু বয়ো মায়পর চায়ের দিয়ক ৩ াকায়ে আর নিখয়ত পাইয়ন। তার কারণ
এই নে, নিায়টা চােটা বােদত িু-মাত্রায়ক িূয়র নেয়ে নিে; বয়ো চাে তায়ক
দনয়জর ময়যয নটয়ন আয়ন। হায়তকেয়ম বুদঝয়ে দিয়েই বযাপারটা পদরষ্কার হয়ে
োয়ব–

ওই নোয়না সােম্বয়র প্রচণ্ড িাপয়ট
ময়হাল্লায়স েক্ষ েক্ষ নঢাে নবয়জ োে।
এই-নে িুটি োইন, নিায়টা চায়ের দহয়সব নময়ন েদি এয়ির ভাি কয়র নিদে,
বযাপারটা তাহয়ে এইরকম িাাঁোয়ব–
ওই নোয়না/সােম্বয়র/প্রচণ্ড িা/পয়ট
ময়হাল্লায়স/েক্ষ েক্ষ/নঢাে নবয়জ/োে।
এইভায়ব ভাি কয়র নিখয়ত পাদে, দি-োইয়নর এক-এক অংয়ে (এই অংয়েরই
অনয নাম ‘পবি) চারটি কয়র মাত্রা পেয়ি, আর োইয়নর প্রায়ন্ত পয়ে থাকয়ি
নসই বােদত িু-মাত্রা।
দকন্তু কদবতা পেবার সময়ে নতা ঠিক এই রকয়মর নিায়টা চায়ে পা নিয়ে
আমরা পদেয়ন। আর-একটু েম্বা চায়ে এইরকয়ম পদে—
ওই নোয়না সােম্বয়র/প্রচণ্ড িাপয়ট
ময়হাল্লায়স েক্ষ েক্ষ/নঢাে নবয়জ োে।
তখন ময়ন হে, োইনগুদে নেন িুটি ভায়ি দবভক্ত। প্রথম ভায়ি আট মাত্রা,
দদ্বতীে ভায়ি ি-মাত্রা।
অক্ষরবৃয়তর আোয়রা মাত্রার োইনয়কও এই বয়ো চায়ে ভাঙা োে। ভাঙয়ে
তার প্রথম ভায়ি পেয়ব আট মাত্রা, দদ্বতীে ভায়ি িে মাত্রা।
নমাটকথা, বয়ো চায়ে েখন চদে, োইয়নর নেয়ির বােদত িু-মাত্রায়ক তখন
আর আোিা কয়র যরয়ত পাদরয়ন। বাইয়রর নোক হয়েও নস তখন িয়ন্দর

দভতয়র এয়স ঢু য়ক পয়ে; ববেকখানাে িাাঁদেয়ে না নথয়ক অন্দরমহয়ে এয়স
আপনার নোক হয়ে োে।
অক্ষরবৃয়তর নচহারা নিখেুম, চদরয়ত্রর নখাাঁজখবর দনেুম, চােচেয়নরও একটা
আন্দাজ পাওো নিে। দকন্তু নমািী কথাটা নবাঝা নিে দক?
আয়োচনার সুদবয়যর জয়নয আবার চেুন ধ্বদনয়ক নিয়ে অক্ষয়রর কায়ি দিয়র
োই। আদম বয়েদি, এ-িয়ন্দর এক-এক োইয়ন অক্ষর েত, মাত্রাও তত।
এইয়টই সাযারণ দনেম। এর নে বযদতক্ৰম হে না, তা নে। দবস্তর হে। তার
কারণ, ধ্বদন সবিিা অক্ষয়রর আাঁচে যয়র চয়ে না। দকন্তু বযদতক্ৰয়মর কথা
এখুদন বেয়ত চাইয়ন। পয়র বেব। অক্ষয়রর সংখযা নবয়ে োওো সয়ত্ত্বও
অয়নকসময়ে ধ্বদনর পদরসর নকন বায়ে না, এবং মাত্রার নোিিেও তার
িরুন। একটা দনদিি ষ্ট দহয়সয়বর ময়যযই নথয়ক দিয়ে কীভায়ব োইয়নর
ভারসামযয়ক যয়র রায়খ, তা-ও বেব। আপাতত শুযু সাযারণ দনেম দনয়েই
আয়োচনা করা োক।
সাযারণ দনেমটা এই নে, অক্ষর আর মাত্রার সংখযা এয়ত সমান-সমান। তার
চাইয়তও জরুদর কথা, অক্ষর আর েুক্তাক্ষর এ-িয়ন্দ তু েযমূেয; অক্ষরবৃয়তর
োইয়ন েদি েুক্তাক্ষর-সংবদেত েব্দ নেয়সও বসান, মাত্রা-সংখযার তবু
ইতরদবয়েি হয়ব না। োইয়নর ওজন তায়ত বােয়ব বয়ট, দকন্তু বিঘিয তার িয়ে
মাত্রার সীমা িাোয়ব না। অথিাৎ িন্দও নব-োইন হয়ব না।
িৃষ্টান্ত নিওো োক। প্রথয়ম আসুন িে-মাত্রার অক্ষরবৃত দনয়ে পরীক্ষা কয়র
নিদখ।

দনেীদথনী নভার হয়ে আয়স
আয়ো নিায়ট পুয়বর আকায়ে।
িে-মাত্রার অক্ষরবৃয়ত নেখা এই নে িুটি োইন, এর ময়যয েুক্তাক্ষর একটিও
নিওো হেদন। দিয়ে নিখা োক কী হে।
আমারাদত্র নভার হয়ে আয়স
আয়ো নিায়ট পূয়বির আকায়ে।
কী হে? দকিু ই হে না। এক-এক োইয়ন একটি কয়র েুক্তাক্ষর নঢাকােুম, দকন্ত
অক্ষরবৃত তায়ক দিদবয দিয়ে দনে। িে-মাত্রা িে-মাত্রাই আয়ি, এিায়রা হয়ে
দিয়ে িন্দপতন ঘটােদন।
আরও দকিু ভার তাহয়ে চাপায়না োক :
অিকার সাঙ্গ হয়ে আয়স
রক্ত-আভা পূয়বির আকায়ে।
এক-এক োইয়ন এবায়র িু-িুয়টা কয়র েুক্তাক্ষর বসােুম। দকন্তু তায়তই-বা কী
হে? মাত্রা নসই িয়েই আটয়ক আয়ি।
ভার তাহয়ে আরও বাদেয়ে নিদখ।
কৃ ষ্ণরাদত্র সাঙ্গ হয়ে আয়স
রক্তেটা পূয়বির আকায়ে।

দকন্তু তায়তও দকিু ইতারদবয়েি হে না। দি-োইয়ন দতন-দতনয়ট েুক্তাক্ষরয়ক
অয়ক্লয়ে দিয়ে দনয়ে িে-মাত্রার অক্ষরবৃত নসই িে মাত্রায়তই দিদবয িাাঁদেয়ে
আয়ি।
িে মাত্রাে েদি মন না। ওয়ে নতা নচায়ো-মাত্রার োইন দনয়ে পরীক্ষা করুন।
‘চয়ো ভাই মায়ে োই নবোইো আদস’
বায়েয-পােয একটি দবখযাত কদবতার এটি প্রথম োইন। এর িন্দ অক্ষরবৃত।
অক্ষয়রর সংখযা এখায়ন নচায়ো, মাত্রার সংখযাও তা-ই। েুক্তাক্ষর এয়ত একটিও
ননই। দকন্তু থাকয়েও তার িয়ে মাত্রার সংখযা নবয়ে নেত না। প্রমাণ দিদে :
চয়ো বিু মায়ে োই নবোইো আদস
ভাইয়ক তাদেয়ে দিয়ে আমরা বিু য়ক এয়ন ঘয়র নঢাকােুম। িয়ে একটি
েুক্তাক্ষরও এে। দকন্তু মাত্রার সংখযা। তবু নচায়ো-ই। এবার নিখুন :
চয়ো বিু মুক্ত-মায়ে নবোইো আদস।
িু-িুটি েুক্তাক্ষর ঢু য়কয়ি। দকন্তু মাত্রার সংখযা। তবু বায়েদন। অতাঃপর :
চয়ো বিু সায়ঙ্গাপাঙ্গ দনয়ে মায়ে োই।
অথিাৎ দতন-দতনয়ট েুক্তাক্ষর ঢু কে। দকন্তু মাত্রার সংখযা। তবু নসই নচায়েই,
তার নবদে নে। দকংবা :
সায়ঙ্গাপাঙ্গ সয়ঙ্গ দনয়ে মুক্ত-মায়ে চয়ো

এবায়র চার-চারয়ট েুক্তাক্ষর। দকন্ত োইয়নর মাত্রাসংখযা। তবু নসই নচায়োয়তই
নেয়ক আয়ি, এক ক্ৰাদন্তও বায়েদন।
েুক্তাক্ষয়রর সংখযা এইভায়ব আরও বাোয়না োে। কত নে বাোয়না োে,
নসটা নবাঝায়ত দিয়ে রবীন্দ্ৰনাথ দেয়খদিয়েন :
‘িুিিান্ত পদণ্ডতযপূণি িুাঃসাযয দসদ্ধান্ত’
েুক্তাক্ষর এখায়ন দিসদিস করয়ি। দকন্তু মাত্রার সংখযা তবু নসই নচায়ে নতা
নচায়েই, ওজয়ন-ভারী এতগুদে েুক্তাক্ষরয়ক বয়ক্ষ যারণ কয়রও অক্ষরবৃয়তর
এই োইনটি তবু নসই নচায়ো-মাত্রায়তই নেয়ক আয়ি।
অক্ষরবৃত নেন সবিংসহা বসুিরার ময়তা। তার উপয়র েতই-না নকন ভার
চাপায়না নহাক, মুখ বুয়জ। নস সহয করয়ব। তার জয়নয নস বােদত-মাত্রার
মাশুে চাইয়ব না; নেমন অনযানয অক্ষরয়ক, নতমদন েুক্তাক্ষরয়কও নস মাত্র
এক-মাত্রার মূয়েযই বহন কয়র। তার িৃষ্টান্তও আমরা দিয়েদি।
কথা এই নে, িুটি অক্ষর েদি িৃেযত পরস্পয়রর সয়ঙ্গ েুক্ত না-হয়েও রবয়ণর
দবচায়র পরস্পয়রর সয়ঙি জুয়ে োে, নতা অক্ষরবৃত িয়ন্দর কদবতাে নসই
অক্ষরিুটিয়ক- িৃেযত তারা েুক্ত না হওো সয়ত্ত্বও- মাত্র একমাত্রার মাশুে
দিয়েই তাদরয়ে নিওো োে দক? োে না, এমন কথা নকমন কয়র বেব?
কদবরা অয়নক নক্ষয়ত্র দিদবয তাদরয়ে নিন। িৃষ্টান্ত দিদে :
চকপূির-সুবায়স জে ভরপুর হয়েয়ি
এই নে োইনটি, এর ময়যয ‘কপূির’ েব্দটি নে দতন-মাত্রা, তায়ত সয়ন্দহ ননই।
প্রশ্ন হয়ে, ‘ভরপুর’ও দক তা-ই?

হযাাঁ, তা-ই। তার কারণ, ‘ভরপুর’-এর দরপু িৃেযত েুক্ত নে বয়ট, দকন্তু
রবয়ণর দবচায়র েুক্ত। কান তায়ক “ভপুর’ দহয়সয়বই গ্রহণ কয়রয়ি। এবং
িন্দদবচায়র নচাখ নে, কানই নে হাদকম, তা নক না জায়ন!
অক্ষয়রর চাইয়ত ধ্বদন বয়ো। অক্ষর নতা আর-দকিু ই নে, ধ্বদনরই একটা
িৃেযরূপ মাত্র। আসয়ে ো যতি বয, তা হয়ে ধ্বদন। তাই, নচায়খর নে, কায়নর
রােই দেয়রাযােি। আর তাই, অক্ষরবৃয়তর োইয়ন চার অক্ষয়রর েব্দ
‘কেকাতায়ক অয়ক্লয়ে দতন-মাত্রা দহয়সয়ব চাোয়না োে (নকন-না। কান তায়ক
কল্কতা” বয়ে জায়ন), পাাঁচ-অক্ষয়রর েব্দ “দখদিরপুর’নক চাোয়না োে চারমাত্রা দহয়সয়ব (নকন-না কয়নর কায়ি নস দখদিপুর), ি-অক্ষয়রর েব্দ
‘কারমাইয়কে’নক তাদরয়ে নিওো োে পাাঁচ-মাত্রার মাশুে দিয়ে (নকন-না
কয়ণি দতদন কামিাইয়কে)। অক্ষরবৃত িয়ন্দর এই একটা মস্ত সুদবয়য। নেখায়ন
সম্ভব, েব্দয়ক নসখায়ন অক্ষয়রর তু েনাে কম-মাত্রার মাশুে দিয়ে তারায়না
োে, িয়ন্দর ভারসাময তায়ত নষ্ট হে না। আবার তার িৃষ্টান্ত দিদে :
চারজন হােদিয়ে-নিাকরা ঘুরবার বাদতয়ক
কাতরায়ত কাতরায়ত চেে হাদতরায়সর দিয়ক।
েক্ষ কয়র নিখুন, এই োইন িুটির প্রয়তযকটিয়তই অক্ষয়রর সংখযা আোয়রা।
দকন্ত তা সয়ত্ত্বও এরা নচায়ো মাত্রার োইন দহয়সয়ব চেয়ত পায়র। তার কারণ,
চক্ষু এয়ির নে-নচহারাই নিখুক, কায়নর কায়ি সংকুদচত হয়ে দিয়ে এরা এই
রকয়মর নচহারা ননে :
চাজিন হাদিিয়ে নিাক্ৰা ঘুবিার বাদতয়ক
কাত্রায়ত কাত্রায়ত চদল্ল হাত্রায়সর দিয়ক।

আবার বদে, িয়ন্দর বযাপায়র অক্ষর-বস্তুটা দকিু নে, নস ধ্বদনর-প্রতীক মাত্র,
এবং ধ্বদনটাই হয়ে একমাত্র যতি বয দবিে। পয়র তার আরও অজে প্রমাণ
দমেয়ব।
বুদদ্ধমান পেুো আো কদর ইদতময়যযই একটা জরুদর কথা বুয়ঝ দনয়েয়িন।
নসটা এই নে, অক্ষরবৃত িন্দ সংয়কাচনয়ক প্ররে নিে, আর তাই হসন্ত
অক্ষরমায়ত্রই নসখায়ন পরবতী অক্ষয়রর সয়ঙ্গ জুয়ে দিয়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য
দবসজিন দিয়ত বযস্ত হয়ে ওয়ে। দবয়েিত, েুক্ত হবার দবদয নেখায়ন আয়িই,
নসখায়ন— িৃেযত আোিা থাকয়েও— রবয়ণর দবচায়র েুক্ত হয়ত তায়ির
দকিু মাত্র আটকাে না। ে’নে ক’নে দমেন প্রথাসৰ্ম্ত বয়েই ‘কেকাতা’
আমায়ির রবয়ণ ‘কল্কাতা’ হে, ‘ত’নে ‘ত’নে দমেন রীদতদসদ্ধ বয়েই
‘পাততাদে’ গুটিয়ে দিয়ে হে ‘পাতাদে’।
দকন্তু দমেন নেখায়ন রীদতদসদ্ধ নে, রবণ দক নসখায়নও অসবণি দববায়হ
অনুয়মািন নিে? তা-ও নিে। এবং আদম েতিূর জাদন, রবীন্দ্ৰনাথই
সবিপ্রথম, রবয়ণর অনুয়মািন দনয়ে, নসই অসবণি দমেন ঘটায়ত সাহসী
হয়েদিয়েন। ‘আকবর বািোর সয়ঙ্গ হদরপি নকরাদনর নকায়না নভি ননই”“বাাঁদে” কদবতার এই োইনটির সয়ঙ্গ সকয়েই পদরদচত। িন্দ অক্ষরবৃত। তার
প্ররয়ে ‘আকবর’ হয়েয়ি দতন-মাত্রা; বািোর েব্দটিও তা-ই। এয়ক্ষয়ত্র
উয়ল্লখয়োিয বযাপার এই নে, কয়ে ‘ব’নে দমেন রীদতদবরুদ্ধ নে বয়ট, দকন্তু
নসই ‘ব’-িোে ইংয়রদজ ‘দব’-অক্ষয়রর ধ্বদন আয়স না (িৃষ্টান্ত; পকৃ , দনকৃ ণ),
এয়ক্ষয়ত্র দকন্তু নসই ধ্বদনয়ক সম্পূণি বাঁদচয়েই কদব তায়ক ‘কায়ের সয়ঙ্গ
জুয়েয়িন। ‘বািো’র বযাপারটাও সমান চমকপ্রি। ‘ি’নে ে’নে েুক্ত হবার
রীদত ননই, দকন্তু রবীন্দ্ৰনাথ তবু অসম সাহয়স তায়ির দমদেয়ে দিয়েয়িন।*

একায়ের কদবতাে অবেয এমন অসবণি দমেন আকিার ঘটয়ত নিদখ। দকন্তু
ভু য়ে না। োই নে, রবীন্দ্ৰনাথই এই িুাঃসাহদসক দমেয়নর প্রথম পুয়রাদহত।
অক্ষরবৃত সম্পয়কি আমায়ির ক্লায়স এোবৎ নেসব কথাবাতি া হে, তার নথয়ক
নিয়ক দনয়ে নমািা কথাটা তাহয়ে এই িাাঁোয়ে :
১) ৪ দকংবা তার গুদণতয়কর সয়ঙ্গ ২ নোি করয়ে নে-সংখযাটা পাওো োে,
নসই সংখযার মাত্রা দিয়েই বতদর করা োে অক্ষরবৃত কদবতার োইন।
২) এ-িন্দ েয়ব্দর সংয়কাচনয়ক প্ররে নিে; তাই েয়ব্দর দভতরকার হসন্ত অক্ষর
এ-িয়ন্দ পরবতী অক্ষয়রর সয়ঙ্গ েুক্ত হয়ত চাে। িৃেযত নেখায়ন তারা েুক্ত হে
না, নসখায়নও তারা রবয়ণ েুক্ত হে; িয়ে িৃেযত তারা পৃথক থায়ক বয়ট, দকন্তু
রবয়ণ তারা দমদেত হয়ে িুয়ে দময়ে একটিমাত্র মাত্রার মেিািা পাে।
৩) িুটি অক্ষয়রর দমেন নেখায়ন রীদতদসদ্ধ, নসখায়ন নতা রবয়ণর অনুয়মািন
দনয়ে দমদেত হেই (দখদিরপুর = দখদিপুর = ৪ মাত্রা),- দমেন নেখায়ন
রীদতদসদ্ধ নে, নসখায়নও অয়নকসময়ে রবয়ণর ঔিায়েি তায়ির অসবণি দববাহ
ঘয়ট, এবং অক্ষরবৃত িন্দ তায়তও নবাজার হে না (বািো = ২ মাত্রা)।
অক্ষরবৃয়ত এই অসবণি দমেয়নর সুন্দর একটি িৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্ৰনায়থর
‘বাাঁদে’ কদবতা নথয়ক তু য়ে দিয়েদি। এবায়র নিখা োক, আমরা দনয়জরাও
এইভায়ব অক্ষয়র-অক্ষয়র অসবণি দববাহ ঘটায়ত পাদর, দক না।
বাজনা বায়জ পূজার প্রাঙ্গয়ণ;
নিায়টদন সজয়নর কুাঁ দেগুদে।
খাজনার আতঙ্ক জায়ি ময়ন,
েসয নখয়ে দিয়েয়ি বুেবুদে।

এ-ও অক্ষরবৃত িয়ন্দরই কদবতা। এর দি-োইয়ন অক্ষয়রর সংখযা এিায়রা
বয়ট, দকন্তু মাত্রার সংখযা িে। তার কারণ আর-দকিু ই নে, দি-োইয়ন এমন
এক-একটা েব্দ আয়ি, দভতয়র হসন্ত অক্ষর থাকাে রবয়ণ ো সংকুদচত হয়ে
োে। প্রথম োইয়ন নসই েব্দটি হয়ে বাজনা” (রবয়ণ গুটিয়ে দিয়ে নস িুমাত্রার মেিািা পাে), দদ্বতীে োইয়ন নসই েব্দটি হয়ে “সজয়নর” (রবয়ণ গুটিয়ে
দিয়ে নস দতন-মাত্রাে িাাঁোয়ে), তৃ তীে োইয়ন নসই েব্দটি হয়ে ‘খাজনার’
(রবয়ণ নস-ও গুটিয়ে দিয়ে হয়ে দতন-মাত্রার েব্দ), আর চতু থি োইয়নর নসই
েব্দটি হয়ে “বুেবুদে” (কায়নর কায়ি োর সংকুদচত েরীয়রর মূেয মাত্র দতনমাত্রা)। প্রদতটি নক্ষয়ত্রই পরবতী অক্ষয়রর সয়ঙ্গ েয়ব্দর মযযবতী হসন্ত অক্ষয়রর
দমেন। এখায়ন অসবণি। (প্রথম দতনটি নক্ষয়ত্র জীয়ে দনয়ে দমেন ঘয়টয়ি, ো
রীদতদবরুদ্ধ। চতু থি নক্ষয়ত্র দমেন ঘয়টয়ি ে’নে আর ইংয়রদজ ‘দব’ অক্ষয়রর
ধ্বদনসম্পন্ন ব’নে; তা-ও রীদতদসদ্ধ নে। নচায়খর দবচায়র তারা অবেয
আোিাই রইে, শুযু কায়নর দবচায়রই তারা দমদেত)
এখন একটা মজার কথা বদে। অক্ষয়রর এই দমেন-েীো নে ননহাতই ঘয়রাো,
অথিাৎ একই েয়ব্দর িদণ্ডর ময়যয নে এই দমেন চয়ে, তা দকন্তু নে। এতক্ষণ
অবেয শুযু ঘয়রাো দমেয়নরই িৃষ্টান্ত দিয়েদি। এইবার বদে, এক বাদের নময়ে
নেমন অনয বাদের নিয়ের নপ্রয়ম পয়ে, নতমদন এক-েয়ব্দর অক্ষর
অয়নকসময়ে আর-এক েয়ব্দর অক্ষয়রর সয়ঙ্গ হাত নমোয়ত চাে। নসসব নক্ষয়ত্র
নিখা োে, েয়ব্দর প্রান্তবতী হসন্ত অক্ষরটি পরবতী েয়ব্দর আিযক্ষয়রর সয়ঙ্গ
দমদেত হয়ত চাইয়ি। িৃষ্টান্ত দিদে :
কােকা নময়ে টিদকট নকয়ট নস
কাে দিয়েয়ি পাহায়ের নিয়ে

এর ময়যয, অক্ষর-সংখযা ো-ই নহাক, ‘কােকা নময়ে’ েব্দ িুটির নমাট মাত্রাসংখযা ৪; ‘কাে দিয়েয়ি’র মাত্রা-সংখযাও তা-ই। কায়নর কায়ি এয়ির প্রথমটির
নচহারা ‘কাল্কা নময়ে’; দদ্বতীেবার নচহারা ‘কাদিয়েয়ি’। অক্ষয়র-অক্ষয়র দমেন
ঘয়টয়ি িুটি নক্ষয়ত্রই। দকন্ত প্রথম নক্ষয়ত্র নস-দমেন ঘয়রাো (“কােকা’ েব্দটার
ময়যযই তা সীমাবদ্ধ)। আর দদ্বতীে নক্ষয়ত্র দমেন ঘয়টয়ি এক েয়ব্দর (কো)
নেি অক্ষয়রর (ো দকনা হসন্ত) সয়ঙ্গ তার পরবতী েয়ব্দর (দিয়েয়ি) প্রথম
অক্ষয়রর।
এইখায়ন একটা কথা বয়ে রাদখ। অক্ষয়র-অক্ষয়র দমেন ঘটিয়ে, েুক্তাক্ষয়রর
মাো সৃদষ্ট কয়র, মাত্রা কমায়ত মজা োয়ি, বোই বাহুেয। দকন্তু মজা োয়ি
বয়েই নে প্রদত পয়ি এইভায়ব দমেন ঘটায়ত হয়ব, তা দকন্তু ঠিক নে। এসব
নসোনা নকৌেে বারবার খাটায়ে এর চমকটাই আর থায়ক না, পােকও দবরক্ত
নবায কয়রন। আর তা িাো, কদবতার ময়যয এই যরয়নর দমেয়নর বাোবাদে
ঘটয়ে িন্দ-অনুসরয়ণও তাাঁর অসুদবয়য ঘয়ট। েক্ষ রাখয়ত হয়ব, কদবতার
িয়ন্দর ময়যয পােক নেন নবে স্বেয়ন্দ ঢু কয়ত পায়রন; তারপর দভতয়র ঢু য়ক
েখন দকনা নবে অনাোয়স দতদন চোয়িরা কয়র নবোয়েন, তখন বরং এই
যরয়নর এক-আযটা চমক োদিয়ে নিওো নেয়ত পায়র, নসটা তার ভায়োই
োিয়ব।
আর-একটা কথা এই নে, োইয়নর নে-নকানও জােিাে দকন্তু এইভায়ব
অক্ষয়রঅক্ষয়র দমেন ঘটায়না সম্ভবও নে। অক্ষরবৃয়তর নে একটা চার-মাত্রার
নিায়টা চাে আয়ি, নসদহচায়ের পয়বির ময়যযই দমেনটায়ক ঘটিয়ে নিওো
ভায়ো। দমেন ঘটায়ত দিয়ে েদি পয়বিায় ব নবো দডদঙয়ে োই, তায়ত দবপি
ঘটয়ত পায়র। ঘয়টও।

এবায়র একটা জরুদর কথা বদে। কদবতা দেখয়ত দিয়ে েক্ষ রাখয়ত হয়ব,
েয়ব্দর উচ্চারণ আর িয়ন্দর চাে, এ িুয়ের ময়যয নেন ঠিকোক সমন্বে ঘয়ট।
অথিাৎ িয়ন্দর চাে ঠিক নরয়খ কদবতা পেয়ত দিয়ে নেন নিখয়ত না পাই নে,
িয়ন্দর খাদতয়র েয়ব্দর েরীরয়ক এমন-এমন জােিাে ভাঙয়ত হয়ে, নেখায়ন
তায়ির ভাঙা োে না। আবার েয়ব্দর সঠিক উচ্চারয়ণর খাদতয়র িয়ন্দর চাে
নেন নবঠিক জােিাে না। ভায়ঙ। নবঠিক জােিাে চাে ভাঙয়ে িয়ন্দর
নাদভশ্বাস উেয়ব। এই দবভ্রাট েদি এোয়ত হে তাহয়ে িয়ন্দর চাে আর েয়ব্দর
উচ্চারণ, এই িুইয়ের ময়যয পারস্পদরক সহয়োদিতার একটা সুন্দর সম্পকি
িয়ে নতাো চাই। উপমা দিয়ে বদে, িয়ন্দর চাে আর েব্দ নেন একইিাদেয়ত-জুয়ত-নিওো িুই নঘাোর মতন। েক্ষ রাখয়ত হয়ব, নসই নঘাো িুটি
নেন পরস্পয়রর দবপরীত দিয়ক িু টয়ত না চাে। িাদে তাহয়ে এক-পাও
এয়িায়ব না। িাদে োয়ত ঠিকময়তা এয়িাে, তারই জয়নয চাই নঘাো িুটির
ময়যয সহয়োদিতার সম্পকি ।

এই সম্পকি িয়ে তু েয়ত না পারয়ে, অয়ঙ্কর দনেয়ম সবদকিু ঠিকোক থাকা
সয়ত্ত্বও, দবপি কীভায়ব অদনবােি হয়ে িাাঁোে, একটু বুদঝয়ে বেয়েই নসটা
পদরষ্কার হয়ে োয়ব।
যরা োক, আমরা নচায়ো-মাত্রার অক্ষরবৃত িয়ন্দ িু-োইন কদবতা দেখয়ত
চাই। তার দবিেটা এই নে, উাঁচুদনচু বৃক্ষ পয়থ নহাঁ য়ট-নহাঁ য়ট োত্রীয়ির জীবন
নকয়ট নিে। তা কথাটায়ক েদি এইভায়ব বদে :
অসমতে অমসৃণ পন্থাে নহাঁ য়ট
োত্রীয়ির দিোয়ি সারা জীবন নকয়ট
তাহয়ে দক ঠিক হয়ব?

না, হয়ব না। অয়ঙ্কর দহয়সয়ব অবেয সবদকিু এখায়ন ঠিকোক আয়ি, দিোইয়ন
নচায়ো মাত্রার বরাে চাপায়ত নকানও ত্রুটি ঘয়টদন; তবু কান বেয়ি, ঠিক হে
না। তার কারণ নঘাো িুয়টা এখায়ন িু-দিয়ক িু টি োদিয়েয়ি; িয়ন্দর চাে আর
েয়ব্দর উচ্চারয়ণ দবয়রায ঘটয়ি পয়ি-পয়ি। িয়ন্দর চাে ঠিক নরয়খ এই োইন
িুটিয়ক েদি পেয়ত োই, নতা এইভায়ব পেয়ত হে :
অসমত/ে অমসৃ/ণ পন্থাে/নহাঁ য়ট
োত্রীয়ির/দিয়েয়ি সা/রা জীবন/নকয়ট
অথিাৎ, েব্দগুদেয়ক নবজােিাে ভাঙয়ত হে। দকন্তু েব্দয়ক নতা আমরা
নতমনভায়ব ভাঙয়ত পাদরয়ন। বো বাহুেয, িয়ন্দর খাদতয়র েব্দয়ক
অয়নকসময়ে নভয়ঙ পেয়ত হে, দকন্তু নসই ভাঙারও একটা দনেম আয়ি,
নখোেখুদেময়তা নে-নকানও জােিাে তায়ক ভাঙা চয়ে না। েব্দ েদি
ভাঙয়তই হে, নতা দনেম নময়ন এমনভায়ব ভাঙয়ত হয়ব, োয়ত কায়নর সমথিন
পাওো োে। সুতরাং, হে েব্দয়ক আয়িৌ না-নভয়ঙ োইন িুটিয়ক আমরা
এইভায়ব দেখব :
অমসৃণ/অদতরুক্ষ/পয়থ-পয়থ/নহাঁ য়ট
োত্রীয়ির/জীবয়নর/দিন নিে/নকয়ট
আর নেয়তা ভাঙয়ত হয়েও, কয়নর সমথিন দনয়ে, এইরকমভায়ব েব্দ ভাঙব :
বিু র িা/রুণ রুক্ষ/পয়থ-পয়থ/নহাঁ য়ট
োত্রী-জীব/ননর দিন/রাদত্র নিে/নকয়ট

এই রকয়ম েদি েব্দ ভাদঙ, তাহয়ে অক্ষরবৃয়তর নিায়টা চায়ে (অথিাৎ চারমাত্রার চায়ে) েদি-বা ভাঙায় টা নচায়খ পয়ে, বয়ো চায়ে (অথিাৎ ৮+৬।
মাত্রার চায়ে) নসটা আয়িৌ যরা পয়ে না। বযাপারটা তখন এইরকম িাাঁোে :
বিু র িারুণ বুক্ষ/পয়থ পয়থ নহাঁ য়ট
োত্রী-জীবয়নর দিন/রাদত্র নিে নকয়ট
তাহয়েই নিখা োয়ে নে, িন্দদবভ্রাট এোয়ত হয়ে োইয়ন-োইয়ন মাত্রার সংখযা
ঠিক রাখাটাই েয়থষ্ট নে, েব্দগুদেয়ক সাদজয়ে বসাবার বযাপায়রও দনেম রক্ষা
করা চাই। দনেয়মর সারকথাটা কদব সয়তযন্দ্ৰনাথ িতই বয়ে দিয়েয়িন। তার
পরামেি: “দবয়জায়ে দবয়জাে িাাঁদথ, নজায়ে িাাঁদথ নজাে।” অথিাৎ দকনা
দবয়জাে-েয়ব্দর দপয়ে দবয়জাে-েব্দ বসায়ত হয়ব, নজাে-েয়ব্দর দপয়ে। নজাে।
েয়ব্দর বযাপায়র। নজাে-দবয়জাে কায়ক বয়ে, নসটা বুঝয়ত কারও অসুদবয়য
হবার কথা নে। নে-েয়ব্দর অক্ষরসংখযা দবয়জাে, নসটা দবয়জাে-েব্দ। নেেয়ব্দর অক্ষরসংখযা নজাে, নসটা নজাে-েব্দ। নমাো কথাটা তাহয়ে এই
িাাঁোয়ে নে, িুই দকংবা চার অক্ষয়রর েয়ব্দর দপয়ে নজাে-েব্দ বসায়ত হয়ব;
এক দকংবা দতন অক্ষয়রর েয়ব্দর দপয়ে দবয়জাে-েব্দ। অক্ষরবৃত িয়ন্দর চাে
ঠিক রাখবার বযাপায়র। এইয়টই হয়ে সবচাইয়ত দনরাপি দনেম।
*
এখন আমায়ির আয়োচনায়ক একটু দপদিয়ে দনয়ত চাই। তার কারণ, অক্ষয়রঅক্ষয়র দমে ঘটিয়ে েুক্তাক্ষয়রর মাো সৃদষ্ট কয়র, অক্ষরবৃত িয়ন্দ মাত্রা চু দর
করা সম্পয়কি এর আয়ি নেসব কথা বয়েদি, একটা জরুদর কথাই তায়ত বাি
পয়ে। দিয়েদিে। আমার মাসতু য়তা ভাইয়ের নসই পিয-দেদখয়ে কদনষ্ঠ পুত্র
নসটা ময়ন কদরয়ে দিে। বুয়ো হয়েদি, সব কথা সবিিা ময়ন থায়ক না, দচন্তার

েৃঙ্খো নষ্ট হয়েয়ি, পয়রর কথাটা অয়নকসময়ে আয়িই বয়ে বদস, আয়ির
কথার নখই হাদরয়ে োে, এদিয়ে দিয়েও মায়ঝ-মায়ঝ তাই দপিয়ন তাকাবার
প্রয়োজন ঘয়ট। তাদকয়ে বুঝয়ত পারদি, জরুদর নসই কথাটা এবায়র চু দকয়ে
নিওো িরকার, নেয়তা পয়র আবার হেয়তা ভু য়ে োব।
কথাটা সংয়ক্ষয়প এই :
অক্ষরবৃত িয়ন্দ ‘কেকাতা’ নে সহয়জই ‘কল্কাতা’ (অথিাৎ ৩ মাত্রা) হয়ে োে,
তা আমরা নিয়খদি। দকন্তু তার অথি এই নে নে, অক্ষরবৃয়ত কদবতা দেখয়ত
দিয়ে ‘কেকাতা’নক আমরা ৪-মাত্রার েব্দ দহয়সয়ব বযবহার করয়ত পারব না।
আসয়ে, েব্দটায়ক আমরা কীভায়ব উচ্চারণ করব, তারই উপর দনভি র করয়ি
নস ক-মাত্রার মেিািা পায়ব। নিাটায়না উচ্চারয়ণ নস ৩-মাত্রার েব্দ বয়ট, দকন্তু
িোয়না উচ্চারয়ণ সহয়জই নস আবার চার মাত্রা িাদব করয়ত পায়র। নীয়চর
োইন িুটি েক্ষ করুন :
উচ্চারণয়ভয়ব হে মাত্রায়ভি ভ্রাতা,
না হয়ে কেকাতা নকন হয়ব কেকাতা?
বুঝয়তই পারয়িন, দদ্বতীে োইয়ন ‘কেকাতা’ েব্দটিয়ক িু-বায়র িু-রকয়ম
বযবহার করা হয়েয়ি। প্রথম বায়র নস নিাটায়না উচ্চারয়ণ ৩-মাত্রা (কঙ্কাতা);
দদ্বতীে বায়র নস িোয়না উচ্চারয়ণ ৪-মাত্রা।
অক্ষরবৃত িয়ন্দ, এইভায়ব, উচ্চারয়ণর তারতময অনুোেী, “দখদিরপুরীয়ক
৪মাত্রাও করা োে, ৫-মাত্রাও করা োে। ‘হ’ে’ক’নক ২-মাত্রাও করা োে, ৩মাত্রাও করা োে। েরবতীয়ক করা োে। কখনও ৩-মাত্রা কখনও ৪-মাত্রা।
কয়েকটি োইন নিখুন :

েহয়রর িদক্ষয়ণয়ত ‘দখদিরপুয়র’নত
দিয়ে েদি দখয়ি পাে, দকিু হয়ব নখয়ত।
েদি িযায়খা ‘দখদিরপুয়র’ খায়িযর নিাকান
বি, তয়ব নখয়ে দনয়ো এক দখদে পান।
দদ্বপ্রহয়র বাতায়সর তপ্ত ‘হােকা’ে।
রাজপয়থ েদি বািা মাথা ঘুয়র োে,
তিুপদর নপয়ট েদি ক্ষু যার ‘হেকা’-ও
চয়ে, তয়ব পান িাো অনয দকিু খাও।
কয়েরার ভে েদি না-ই থায়ক প্রায়ণ,
‘েরবত’ নখয়ত পায়রা পায়নর নিাকায়ন।
েদি নাদে িায়ে, তবু ময়ন নরয়খা দপ্রে,
নঘায়ের েরবত অদত উতম পানীে।
বোই বহুেয, কদবতাে ো-ই দেদখ না নকন, কয়েরার সুই েদি না-দনয়ে
থায়কন, তয়ব আর ো-ই করুন, েত্রতত্র েরবত খায়বন না। দকন্তু নসটা
নকানও কথা নে। একটু েক্ষ করয়েই বুঝয়ত পারয়বন, দখদিরপুরীয়ক এখায়ন
প্রথম বায়র ৫-মাত্রা ও দদ্বতীে বায়র ৪-মাত্রা, ‘হােকা’নক এখায়ন প্রথম বায়র
৩-মাত্রা ও দদ্বতীে বায়র ২-মাত্রা, এবং েরবতয়ক এখায়ন প্রথমবায়র ৪-মাত্রা
ও দদ্বতীে বায়র ৩-মাত্রার মেিািা নিওো হয়েয়ি। এই যরয়নর েব্দ আসয়ে
নিাটায়না ও িোয়না দদ্বদবয উচ্চারয়ণর োসনই নময়ন চয়ে, এবং উচ্চারণ
অনুোেী এয়ির মাত্রাসংখযারও তারতময হে।
তয়ব একটা কথা। এখায়ন বযবহার কয়রদি বয়ট, দকন্তু এই যরয়নর েব্দয়ক
একই কদবতার িুই সন্থায়ন িু-রকম মাত্রার মেিািা দিয়ে বযবহার করাটা ঠিক

নে। কদবতার ময়যয এসব েব্দয়ক একবার েদি নিাটায়না উচ্চারয়ণর োসয়ন
আদন, নতা অন্তত নসই কদবতাে তায়ির আর িোয়না উচ্চারয়ণর স্বাযীনতা না
নিওোই ভায়ো। দিয়ে তায়ত মহাকাবয অশুদ্ধ না নহাক, পােকয়ক অসুদবয়যে
নিো হে। ডাবে স্ট্যানডারড দজদনসটা নকানও নক্ষয়ত্রই ভায়ো নে।
কদবতায়তও তায়ক প্ররে নিওো অনুদচত।
সুতরাং অক্ষরবৃয়ত কদবতা দেখয়ত বয়স আয়িভায়িই দস্থর কয়র দনন, নেসব
েব্দ দদ্বদবয উচ্চারণয়কই মানয কয়র, ঠিক কীদবয উচ্চারয়ণ আপদন তায়ির
বাযয়বন। একবার েদি তায়ির কাউয়ক নিাটায়না উচ্চারয়ণ েক্ত কয়র বাাঁয়যন,
নতা অন্তত নসই কদবতাে অনযত্র তার বাাঁযয়ন আর দ়িে নিওো ঠিক নে।
কেকাতা’ আপনার কদবতাে েদি একবার নিাটায়না উচ্চারয়ণ ৩-মাত্রার মূেয
পাে, তয়ব নসই কদবতায়তই পয়র আর তায়ক (দকংবা নসই রকয়মর অনয
নকানও েব্দয়ক) িোয়না উচ্চারয়ণ নবদেমাত্রার মেিািা নিওো অনুদচত হয়ব।
উপমা দিয়ে বেয়ত পাদর, বযাপারটা হয়ে িান িাইবার আয়ি ‘নস্কে” ঠিক
কয়র ননবার ময়তা। িান িাইয়ত-িাইয়ত মাঝপয়থ নেমন নস্কে পােটায়না চয়ে
না, কদবতা দেখয়ত-দেখয়ত নতমদন মাঝপয়থ উচ্চারয়ণর বাাঁযুদন পােটায়না
চয়ে না। নকান রকয়মর বাাঁযুদন আপনার মনাঃপূত, নসটা আয়িই ঠিক কয়র
দনন; মাঝপয়থ রীদতবিে না করাই ভায়ো।
সকয়ে এ-বযাপায়র একমত নন, আদম জাদন। সবাইয়ক আমার িয়ে টানয়ত
পারব, এমন আোও আদম কদরয়ন। তবু আদম, শ্ৰীকদবকঙ্কণ সরয়খে, নেরীদতয়ক উদচত বয়ে মাদন, অকপয়ট তা দনয়বিন করেুম। অক্ষরবৃত সম্পয়কি
আমায়ির আয়োচনা এখনকার ময়তা এইখায়নই নেি হে।
আপনারা হেয়তা ভাবয়িন, এত নে কথা হে, পোয়রর প্রসঙ্গ এখনও উেে
না। নকন। ওয়েদন, তার কারণ, পোর আসয়ে আোিা নকানও িন্দ নে,

িয়ন্দর বাাঁযুদনরই নস একটা রকময়ির মাত্র। মূে দতনটি িয়ন্দর নমাটামুটি
পদরচে আয়ি দববৃত কদর, তারপর পোয়রর প্রসঙ্গ নঢাকা োয়ব।
—————* ‘পদরদেষ্ট’-অংয়ে দজোসু পেুোর দচঠি নিখুন।
িাত্রািৃত্ত িা কোিৃত্ত িা ধ্ববনপ্রধান ছন্দ
অক্ষরবৃয়তর পদরচে নমাটামুটি দময়েয়ি, এবার শুরু হয়ব মাত্রাবৃয়তর কথা।
মাত্রাবৃত নামটাও শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসয়নর নিওো। রবীন্দ্ৰনাথ এয়ক সংস্কৃতভাঙা িন্দ বেয়তন। শ্ৰীঅমূেযযন মুয়খাপাযযাে। নসয়ক্ষয়ত্র এর নাম দিয়েয়িন
ধ্বদনপ্রযান িন্দ। নেমন অক্ষরবৃত নতমদন মাত্রাবৃত নামটিয়কও প্রয়বাযচন্দ্ৰ
পয়র বজিন কয়রন; এবং এর নতু ন নাম নিন কোবৃত। তাাঁর আয়োচনাে এখন
এই নতু ন নামটিই চােু। আমায়ির আয়োচনাে অবেয মাত্রাবৃত নামটিই
বযবহৃত হয়ব।
এবায়র আসে কথাে আদস। নিাোর দিয়ক েখন দতন-িয়ন্দর পাথিকয
একবার নিদখয়ে দিয়েদিেুম, তখন মাত্রাবৃয়তর িৃষ্টান্তও এক-আযটা নিওো
হয়েয়ি। বোই বাহুেয, আোিা আোিা িয়ন্দর িৃষ্টান্ত েদি পাোপাদে তু য়ে
যরা োে, তায়ির চদরয়ত্রর পাথিকয তাহয়ে সহয়জ যরা পয়ে; বুঝয়ত পারা োে,
একটার সয়ঙ্গ আর-একটার অদমে নকানখায়ন, চােচেয়ন ঠিক নকাথাে তারা
আোিা।
িৃষ্টান্ত দিয়ে-দিয়ে পাথিকয যদরয়ে নিবার নসই কাজটা এবার আর-একটু
দবেিভায়ব করা নেয়ত পায়র। তার কারণ অক্ষরবৃতয়ক আপনারা দচয়ন
দিয়েয়িন। এখন তারই পায়ে েদি মাত্রাবৃতয়ক তু য়ে যদর, তায়ির পাথিকয

তাহয়ে চট কয়র যরা পেয়ব; বুঝয়ত পারা োয়ব, নকান িন্দ কীভায়ব হাাঁটয়ি,
এবং িুজয়ন িুভায়ব হাাঁটয়িই বা নকন।
যরা োক, সমেটা কীদতি ক মাস, এবং বাতায়সর িাাঁত খাদনকটা যারায়ো হয়ে
উয়েয়ি, এই খবরটায়ক আমরা পয়িয পদরয়বেন করয়ত চাই। নসয়ক্ষয়ত্র আমরা
দেখয়ত পাদর :
কাদতি ক-দনেীয়থ আজ পাদে নবে নটর
িয়ন্তর আভাসটু কু প্রথম-েীয়তর।
তা এই োইন িুটি নে নকান িয়ন্দ নেখা হয়েয়ি, তা বুঝবার জয়নয এখন আর
আপনায়ির মাস্ট্ারমোইয়ের সাহােয ননবার িরকার কয়র না। একবারমাত্র
শুয়নই এখন আপনারা বয়ে দিয়ত পায়রন নে, এটা অক্ষরবৃত। এ-িয়ন্দর চাে
আপনারা দচয়ন নিয়িন। কান েদি নখাো থায়ক, তাহয়ে নচাখ বুয়জও এখন
এয়ক আপনারা েনাক্ত করয়ত পায়রন। তাই না? এবায়র আসুন, প্রথম-েীয়তর
এই সংবািটায়ক অনয িয়ন্দ পদরয়বেন করা োক। নেখা োক :
এবায়র এয়সয়ি কাদতি ক; তার
উতু য়র বাতায়সর
বরয়ি-নডাবায়না িয়ন্তর যার
রাদতয়র পাই নটর।
বুঝয়তই পারয়িন, নে, সংবািটার ময়যয একটু অদতরঞ্জন আয়ি। নকন-না
কাদতি ক মায়স েীত দকিু টা পয়ে ঠিকই, দকন্তু বাতায়সর িাাঁত তাই বয়ে এমনদকিু যারায়ো হয়ে ওয়ে না। অন্তত তখনই এমন ময়ন হে না নে, নস-িাাঁত
বরয়ি-নডাবায়না। তা নস ো-ই নহাক, সংবাি দনয়ে আমরা এখায়ন মাথা

ঘামাদেয়ন, আমরা শুযু িয়ন্দর পাথিকযটা নিয়খ দনয়ত চাই, এবং এখায়ন নেিয়ন্দ এই খবরটায়ক আমরা নবাঁয়যদি, তা নে অক্ষরবৃত নে, চায়ের পাথিকয
নথয়কই তা আমরা বুঝয়ত পারদি।
এ হে মাত্রাবৃত িন্দ। অক্ষরবৃয়তর সয়ঙ্গ এয়ক একবার দমদেয়ে দনন। নমোয়ত
নিয়েই অদমেটা নবে স্পষ্ট হয়ে যরা পেয়ব।
আরও দকিু িৃষ্টান্ত নিওো োক। পাোপাদে এই িুই িয়ন্দর নচহারা নিখয়ত
নিখয়ত এয়ির অদমেটা েখন এয়কবায়র স্পষ্ট হয়ে োয়ব, তখনই শুরু হয়ব
মাত্রাবৃয়তর চদরত্রদবচার। আয়িই েদি চদরত্রদবচার করয়ত বদস, বযাপারটা
তাহয়ে অত সহয়জ পদরষ্কার হয়ব না। কার চদরত্র কী রকয়মর নসটা বস্তৃতা
দিয়ে নবাঝায়না োস্তু; িৃষ্টায়ন্তর সাহােয দনয়ে নস-কাজ অয়নক সহয়জ সম্পন্ন
হে। োর দপয়ে কখনও দকে পয়েদন, তায়ক েদি বদে, “দকে বদেয়ত
বদ্ধমুদষ্টর সাহায়েয প্রিত এক প্রকায়রর আঘাত বুঝাে”—তয়ব আর তার
কতটু কুই-বা নস বুঝয়ব? তার চাইয়ত বরং গুম কয়র তার দপয়ের উপয়র
একটা দকে বদসয়ে নিওো ভায়ো।
সুতরাং আসুন, মাত্রাবৃয়তর ববদেষ্টয কী, হায়ত-কেয়ম নসটা বুয়ঝ দনই। অথিাৎ,
অক্ষরবৃয়তর পাোপাদে আরও কয়েক বার তার নচহারাটা নবে উতমরূয়প
দনরীক্ষণ কদর, এবং বুঝবার নচষ্টা কদর, অক্ষরবৃয়তর সয়ঙ্গ তার তিাতটা
ঠিক নকাথাে।
যরা োক, আমরা নরেিাদে দনয়ে িু-োইন পিয বানাব। িজিন কয়র নিন
িু টয়ি, এবং নসই িজিন শুয়ন মায়ের নিারু দিিয়ন্তর দিয়ক নিৌে োিায়ে, এই
হয়ব তার দবিেবস্তু।

োইন িুটিয়ক প্রথয়ম আমরা অক্ষরবৃয়ত দেখব। তা এইভায়ব তায়ক নেখা নেয়ত
পায়র :
িজিন কদম্পত দবশ্ব, নিন িু য়ট োে;
আতয়ঙ্ক নিারুর িে দিিয়ন্ত পাোে।
এবায়র এই কথাগুদেয়ক মাত্রাবৃত িয়ন্দ নবাঁয়য নিো োক। এইভায়ব বাাঁযা নেয়ত
পায়র :
িজিন কাাঁয়প মাটি, নিন িু য়ট োে।
আতয়ঙ্ক নিারুগুদে দিিয়ন্ত যাে।
কায়নর কায়ি তিাতটা আো কদর যরা পয়েয়ি। এবার আসুন, আর-একটা
িৃষ্টান্ত নিওো োক। এবায়র কী দনয়ে পিয দেখব? নপ্রম দনয়ে? ভায়ো ভায়ো,
পিয রচনার পয়ক্ষ নপ্রম অদত চমৎকার দবিেবস্তু। তা যরা োক, নপ্রদমক
তার নপ্রদমকয়ক বেয়ি নে, নস (অথিাৎ নপ্রদমক) েদি তায়ক (অথিাৎ নপ্রদমকায়ক)
পায়ে পাে, তাহয়ে বিয়তযর সয়ঙ্গও নস (অথিাৎ নপ্রদমক) েেয়ত রাদজ।
অক্ষরবৃত িয়ন্দ এই কথাগুদেয়ক এইভায়ব বাাঁযা োে :
তু দম েদি সারাক্ষণ পায়শ্বি থায়কা নারী,
বিতযয়কও তয়ব আদম েুদ্ধ দিয়ত পাদর।
অয়নয়ক হেয়তা বেয়বন নে, নপ্রদময়কর উদক্তটা এয়ক্ষয়ত্র এয়কবায়রই
োত্রাপযাটায়নির হয়ে নিে। তা নহাক, এ নতা আর একায়ের আটাে-ইদঞবুয়কর-িাদত দেন্কদপয়ক নপ্রদমক নে নে, দমনদময়ন িোে কথা বেয়ব। আর
নকাঁ চার খুাঁয়ট নচায়খর জে মুিয়ত-মুিয়ত ঘন-ঘন িীঘিদনশ্বাস নিেয়ব। এ হয়ে

নসকায়ের বীরপুরুি নপ্রদমক। নসকায়ে নপ্রদময়করা বনবান কয়র তয়োোর
নঘারাত এবং ঘযাচাং কয়র। বিতযিায়নর মুণ্ডু নকয়ট নিেত। সুতরাং তায়ির
উদক্তয়ত েদি একটু বীরয়ত্বর বোই থায়ক, তয়ব তা দনয়ে এত আপদতর কী
আয়ি! আর তা িাো উদক্ত দনয়ে আমরা এখায়ন মাথা ঘামাদেয়ন, আমরা
িয়ন্দর পাথিকয বুঝয়ত চাই। সুতরাং পাথিকযটায়ক বুয়ঝ ননবার জনয, আর
কথা না বাদেয়ে, এই উদক্তটিয়ক এবায়র আমরা মাত্রাবৃয়ত বাাঁযব। এইভায়ব
বাাঁযা োক :
নতামায়ক েদি পায়শ্বি পাই,
তাহয়ে আদম, নারী
বিতযয়কও অকুয়তাভয়ে
েুদ্ধ দিয়ত পাদর।
পাথিকযটা বুঝয়ত পারয়িন? দনশ্চেই পারয়িন। তবু আসুন, আরও একটা
িৃষ্টায়ন্তর সাহােয ননওো োক।
এবায়র আমরা কী দনয়ে দেখব? নপ্রম দনয়ে নতা দেখেুম, এবায়র দবরহ দনয়ে
নেখা নেয়ত পায়র। অক্ষরবৃয়ত আমায়ির দবরহী নােয়কর উদক্তটা এই রকয়মর
নচহারা দনয়ে :
নে ননই সৰ্ম্ুয়খ, কায়ন কণ্ঠ তার বায়জ;
দিন চয়ে োে, তবু রাদত্র োে না নে।
আবার মাত্রাবৃয়ত এই একই কথায়ক আমরা এইরকয়ম বাাঁযয়ত পাদর। :

সৰ্ম্ুয়খ ননই, তবু কায়ন কায়ন
কণ্ঠ তাহাদর বায়জ,
দিন চয়ে োে, দিবা অবসায়ন
দনেীদথনী োে না নে।
আর নে। অয়নক িৃষ্টান্ত দিয়েদি। অক্ষরবৃয়তর িৃষ্টান্তগুদের সয়ঙ্গ মাত্রাবৃয়তর
িৃষ্টান্তগুদেয়ক এবায়র উতমরূয়প আর-একবার দমদেয়ে দনন। তায়ির পাথিকয
বুঝয়ত তাহয়ে আর এতটু কু অসুদবয়য হয়ব না।
কথা এই নে, পাথিকয নেমন অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর ময়যয আয়ি, নতমদন
আবার মাত্রাবৃয়তর আপদন এোকায়তও আয়ি। অথিাৎ এক-যরয়নর মাত্রাবৃয়তর
সয়ঙ্গ অনয-যরয়নর মাত্রাবৃয়তর আয়ি। মাত্রাবৃয়তর যরন মাত্র একটি নে,
অয়নক। পাথিকয তায়ির দনয়জয়ির ময়যযও আয়ি বয়ট, দকন্তু নসই ঘয়রাো
পাথিয়কযর প্রকৃ দতও পৃথক।
নস কথা পয়র। মাত্রাবৃয়তর ময়যযকার ঘয়রাো পাথিয়কযর কথা পয়র নবাঝা
োয়ব। তার আয়ি অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর নমৌদেক পাথিকযটা বুয়ঝ ননওো
চাই।
অক্ষরবৃয়তর নমাটামুটি দনেমটা আো কদর ইদতময়যয আপনারা ভু য়ে োনদন।
‘নমাটামুটি” কথাটা বযবহার করেুম। এইজয়নয নে, দনেয়মর বযদতক্ৰমও
ননহাত কম নে। দকিু দকিু বযদতক্ৰয়মর হদিসও আমরা নপয়েদি। তা নস োই নহাক, বযদতক্ৰয়মর কথা নিয়ে দিয়ে, নমাটামুটি নে-দনেমটা পাওো োে,
নসটা এই নে, অক্ষরবৃত িয়ন্দ অক্ষর আর মাত্রার সংখযা সাযারণত সমান
সমান; অথিাৎ এর এক-এক োইয়ন েত অক্ষর তত মাত্রা। শুযু তা-ই নে,

েুক্তাক্ষর েদিও েয়ব্দর ওজন বাোে, তবু অক্ষরবৃত িয়ন্দর িণনাপদ্ধদত
এতই সমিেী নে, েুক্তাক্ষরয়ক নস একমাত্রার নবদে মেিািা নিে না।
মাত্রাবৃয়তর সয়ঙ্গ অক্ষরবৃয়তর প্রযান পাথিকযটা এইখায়নই। মাত্রাবৃয়তর নবোে
নে-দনেয়ম আমরা এক-একটা োইয়নর ধ্বদনপ্রবাহয়ক ভাি কয়র মাত্রা িণনা
কদর, তায়ত প্রদতটি অক্ষর নতা এক-মাত্রার মূেয পাে-ই, েুক্তাক্ষর পাে িুমাত্রার মূেয। (বো বাহুেয, নসই েুক্তাক্ষরটি েয়ব্দর ময়যয দকংবা অয়ন্ত থাকা
চাই, এবং নসই েুক্তাক্ষয়রর ঠিক পূবিবতী বণিটি হস্বণি না-হওো চাই*; েয়ব্দর
আদিয়ত েুক্তাক্ষর থাকয়ে তার মাত্রািত মূেয বায়ে না, নস তখন ধ্বদনিত
ওজয়নর দবচায়র আর পাাঁচটা সাযারণ অক্ষয়রর তু েযমূেয। েুক্তস্বর ঐ” আর
‘ঔ’ –এর িাপট অবেয আরও দকিু নবদে। েয়ব্দর আদি-মযয-অন্ত নেখায়নই
থাক, মাত্রাবৃয়ত তারা িু-মাত্রা আিাে করয়বই।)
আসয়ে কথাটা এই নে, অক্ষরবৃত িয়ন্দ উচ্চারণয়ক সংকুদচত ক’নর মাত্রার
নোিিয়ে নিাে না-ঘটিয়েও েয়ব্দর ওজন বাদেয়ে ননবার নে-সুদবয়যটা
পাওো োে, মাত্রাবৃয়ত নসটা নময়ে না। মাত্রাবৃয়ত েদি েুক্তাক্ষর নঢাকাই, তয়ব
িু-মাত্রার মূেয নস ঠিকই আিাে কয়র িােয়ব। (অবেয— আবার বদে- নস
েদি েয়ব্দর ময়যয দকংবা অয়ন্ত থায়ক এবং তার পূবিবতী বণিটি েদি দহসাবণিনা
হে।) মাত্রার মাশুে িাাঁদক দিয়ে েয়ব্দর ওজন বাোবার নকানও উপােই
এয়ক্ষয়ত্র ননই। নীয়চর োইন িুটি েক্ষ করুন :
আকায়ে হোৎ নিয়খ একিাদে চাাঁি
িয়ন্দর কাময়ে কদব হয়েন উন্মাি।
বোই বাহুেয, এই োইন িুটি অক্ষরবৃত িয়ন্দ নেখা। এর প্রথম োইয়ন
অক্ষয়রর সংখযা নমাট নচায়ো, েুক্তাক্ষর একটিও ননই, এবং মাত্রার সংখযাও

নমাট নচায়ো। দদ্বতীে োইয়ন অক্ষয়রর সংখযা নমাট নচায়ো, তার ময়যয িু-িুটি
েুক্তাক্ষর, দকন্তু মাত্রার সংখযা। তবু নচায়ে নতা নচায়েই, তার এক কাচ্চাও
নবদে নে। অথিাৎ েুক্তাক্ষয়রর জনয নসখায়ন বােদত মাত্রার মাশুে গুনয়ত
হেদন।
মাত্রাবৃত হয়ে দকন্ত এমনটি হয়ত পারত না। নসখায়ন েুক্তাক্ষর নঢাকায়েই নস
িু-মাত্রা মাশুে আিাে কয়র িােত। নীয়চর োইন িুটি েক্ষ করুন।
নেই দতদন নিয়খয়িন একিাদে চাাঁি
কদববর হয়েয়িন নঘার উন্মাি।
এ-িুটি োইন মাত্রাবৃত িয়ন্দ নেখা। প্রথম োইয়ন অক্ষয়রর সংখযা নমাট নচায়ো,
েুক্তাক্ষর একটিও ননই, এবং মাত্রার সংখযা নমাট নচায়ো। দদ্বতীে োইয়ন
অক্ষয়রর সংখযা নমাট নতয়রা, দকন্তু মাত্রার সংখযা। তবু নচায়ো, তার কারণ
নতয়রাটি অক্ষয়রর ময়যয একটি হয়ে েুক্তাক্ষর, এবং নসই েুক্তাক্ষরটি িু-মাত্রা
আিাে কয়র নিয়েয়ি। দহয়সবটা সুতরাং এই রকয়মর িাাঁোে। বায়রাটি
সাযারণ অক্ষর = ১২ মাত্রা; তৎসহ একটি েুক্তাক্ষর = ২ মাত্রা; নমাট ১৪
মাত্রা। বাস্
।

প্রশ্ন এই নে, েুক্তাক্ষরয়ক এখায়ন আমরা িু-মাত্রা দিদে নকন। উতর : দিয়ত
বাযয হদে; িয়ন্দর চাে। নইয়ে ঠিক থায়ক না। িয়ন্দর চাে ঠিক রাখবার
জয়নযই েুক্তাক্ষরয়ক এখায়ন আমরা দবদিষ্ট করদি; তায়ক নভয়ঙ িুটি পৃথক
অক্ষর দহয়সয়ব পেদি। এবং নসইজয়নযই (অথিাৎ তায়ক নভয়ঙ িুটি পৃথক অক্ষর
দহয়সয়ব পেদি বয়েই) তায়ক িু-িুটি মাত্রা দিয়ত হয়ে।

,অক্ষরবৃত আয়িয়ি স্মৃদতি পাে, মাত্রাবৃত দবয়িয়ি। অক্ষরবৃত নজাো দিয়ত চাে,
মাত্রাবৃত ভাঙয়ত। অক্ষরবৃয়ত েয়ব্দর মযযবতী দবেুক্ত হস্বণিও অয়নকসময়ে,
িৃেযত না নহাক, রবয়ণর ঔিায়েি তার পরবতী অক্ষয়রর সয়ঙ্গ েুক্ত হে। েথা
চার জন= চাজিন। মাত্রাবৃয়ত তার উেয়টা দনেম। নসখায়ন েুক্তাক্ষরয়কও
আমরা দবেুক্ত কয়র। পদে। েথা সাজিন= সারজন। অক্ষরবৃয়ত নপাস্ট্
অদিয়সর চতু রক্ষর “ডাকতার’-বাবুটয়কও প্রয়োজনয়বায়য কায়নর কায়ি
দত্রবীণি ‘ডাক্তার’ দহয়সয়ব চাদেয়ে দিয়ে ১-মাত্রা িাপ করা োে। মাত্রাবৃয়ত
দকন্তু খাাঁটি দত্রবণি ‘ডাক্তার বাবুটিও ৪-মাত্রার কম দি ননন না। কায়নর কায়ি
দতদনই তখনই চতু রক্ষর ডাক্তার বাবু। অক্ষরবৃয়ত ‘খাকদতর খাই, িরকার
হয়ে, ২-মাত্রার মূেয দিয়েই নমটায়ত পাদর (কায়নর কায়ি দতদন তখন খাাঁদক্ত);
মাত্রাবৃয়ত ‘ভদক্ত’র ময়তা দবশুদ্ধ হৃিেবৃদতও ‘ভকদত’ দহয়সয়ব েক্ত হায়ত পুয়রা
দতন মাত্রা আিাে কয়র িায়ে।
মাত্রাবৃয়তর এইটিই হয়ে ববদেষ্টয। েুক্তাক্ষরয়ক নস েুক্ত থাকয়ত নিে না, তায়ক
নস নভয়ঙ নিে। এই জয়নযই এককায়ে এয়ক েুক্তাক্ষর-ভাঙা িন্দ বো হত।
বাংো কদবতাে েুক্তাক্ষরয়ক এইভায়ব নভয়ঙ পেবার নকানও সুদনদিি ষ্ট রীদত
আয়ি দিে না। রবীন্দ্ৰনাথ এই নতু ন রীদতর প্রবতি ক। প্রবতি ন ঘটে তাাঁর
মানসী-পয়বির কদবতাে। তার আয়ি নে দতদন দকংবা আর-নকউ েুক্তাক্ষরয়ক
কিাচ নভয়ঙ বযবহার কয়রনদন, এমন বেয়ত পাদরয়ন, তয়ব ভাঙয়েও নসটা
আকদস্মক ঘটনা, তখনও নসই ভাঙাটা নকানও দনদিি ষ্ট দনেয়মর বযাপার হয়ে
ওয়েদন। অথিাৎ অক্ষরবৃয়তর জানো দিয়ে মাত্রাবৃত তখন এক-আয বার এয়স
উদক দিয়ে নেত মাত্র, তার নবদে দকিু নে। মানসী-নতই প্রথম নিখয়ত পাওো
নিে নে, েুক্তাক্ষরয়ক নভয়ঙ বযবহার করবার প্রবণতা একটা দনদিি ষ্ট,

পদরকদল্পত দনেয়মর বাাঁযয়ন এয়স যরা দিয়েয়ি। নসই দহয়সয়ব মানসী-নতই এই
নতু ন িয়ন্দর- মাত্রাবৃয়তর— সূচনা।
নিখয়ত নপেুম, মাত্রাবৃয়তর নবোে আমরা েুক্তাক্ষরগুদেয়ক নভয়ঙ নভয়ঙ পদে।
িয়ন্দর চাে নইয়ে ঠিক থায়ক না। চােটায়ক ঠিক রাখবার জয়নযই এয়ক্ষয়ত্র
েয়ব্দর দভতরকার দকংবা নেয়ির েুক্তাক্ষরয়ক নভয়ঙ িুটি আোিা-আোিা
অক্ষর দহয়সয়ব িণয করয়ত হে, এবং আোিা-আোিাভায়বই তায়ির মাত্রার
মাশুে চু দকয়ে দিয়ত হে। (েুক্তস্বর ঐ দকংবা ঔ অবেয েয়ব্দর আদিয়ত
থাকয়েও মাত্রাবৃয়ত িু-মাত্রার মেিািা পাে। নস-কথা আমরা আয়িও বয়েদি)।
আমরা দেদখ বয়ট েব্দ’, দকন্তু মাত্রার মূেয দিয়ত দিয়ে তায়ক ‘েবি’রূয়প িণয
কদর। আমরা নিদখ বয়ট ‘অক্ষর’, দকন্তু মাত্রার মাশুে নিবার নবোে তায়কই
‘অকখর দহয়সয়ব নিখয়ত হে (দবদ্বজ্জন অবেয ‘অক্ষর’ শুনয়ে আরও নবদে খুদে
হয়বন। দকন্তু আমরা নতা আর দবদ্বজ্জন নই, তাই ‘অকখর’ শুয়নই তু ষ্ট
থাকব।) আমরা ‘িন্দ দবচার করয়ত দিয়ে মাত্রাবৃয়তর নবোে তায়ক ‘িন্
ি’
দহয়সয়ব দবচার না কয়র পাদর না।
অথিাৎ নচায়িা মাত্রাে োইন সাদজয়ে আমরা েখন দেদখ;
িয়ন্দর গুয়তা নখয়ে নপায়োয়ির হাে
নচাখ নথয়ক অদবরে অশু িোে।
কয়হ কদবকঙ্কণ, ‘কান্না থামাও,
ক্লাস নথয়ক মায়ন-মায়ন চম্পট িাও।’
তখন েুক্তাক্ষরগুদেয়ক এয়ক-এয়ক নভয়ঙ-নভয়ঙ আমরা মাত্রার মাশুে চু দকয়ে
দিই; িয়ে োইনগুদের নচহারা বস্তৃত এই রকয়মর িাাঁোে :

িন্
য়ির গুয়তা নখয়ে নপায়োয়ির হাে
নচাখ নথয়ক অদবরে অশ্
রু, িোে।
কয়হ কদবকংকণ, ‘কান্
না থামাও,
ক্লাস নথয়ক মায়ন-মায়ন চম্
পট িাও।’
েক্ষ করুন, সবিয়ক্ষয়ত্রই আমরা েুক্তাক্ষরয়ক নভয়ঙ দিয়েদি, িয়ে দি-োইয়ন
এখন নচায়োটি কয়র অক্ষর পাদে, এবং নসই নচায়িা অক্ষয়রর প্রয়তযয়কই একএকটি কয়র মাত্রা-মূেয পায়ে (ভাদঙদন শুযু একটি েুক্তাক্ষরয়ক; চতু থি োইয়নর
‘ক্লাস’ েয়ব্দর ‘ক্ল’-নক। এই বযদতক্ৰয়মর কারণ আপনার আয়িই নজয়নয়িন।
েুক্তাক্ষরটি এয়ক্ষয়ত্র েয়ব্দর প্রথয়মই রয়েয়ি; িয়ে তায়ক ভাঙা সম্ভব নে।
েয়ব্দর প্রথয়ম আয়ি বয়ে মাত্রাবৃয়তও নস এক-মাত্রার নবদে িাদব করয়ব না।)
আসয়ে বযাপারটা এই নে, মাত্রাবৃয়তর নবোে হস্বণিগুদেয়কও একটি কয়র
মাত্রার মূেয দিয়ে দিয়ত হে। অক্ষরবৃয়তর নক্ষয়ত্র শুযু দবেুক্ত হস্বণিগুদেয়কই
আমরা মাত্রার মূেয দিই। (অয়নকসময়ে তা-ও দিই না, দবেুক্ত থাকা সয়ত্ত্বও
তায়ির মাত্রা আমরা িরকার হয়েই িাপ কদর); মাত্রাবৃয়তর নবোে নসয়ক্ষয়ত্র
দবেুক্ত হস্বণিগুদে নতা মাত্রার মূেয পােই, তিুপদর নেসব দহসাবণি েুক্তাক্ষয়রর
ময়যয েুয়কায়না, মাত্রাবৃত তায়িরও েুক্তাক্ষয়রর দভতর নথয়ক নটয়ন বার কয়র
আয়ন, এবং তায়ির হায়তও একটি কয়র মাত্রার মূেয যদরয়ে নিে। অক্ষরবৃয়তর
কষ্ট’ (২-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃয়তর কায়ি কিট’ (৩-মাত্রা), অক্ষরবৃয়তর আনন্দ’
(৩-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃয়তর কায়ি ‘আননন্দ (৪-মাত্রা); অক্ষরবৃয়তর ময়হাল্লাস’
(৪-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃয়তর কায়ি ময়হাোোস” (৫-মাত্রা)। এবং এর নথয়কই
নবাঝা োয়ে নে, অক্ষরবৃয়তর রাস্তা” আর মাত্রাবৃয়তর রাস্তা” নমায়টই এক নে।
আর তাই মাত্রাবৃতয়ক আসয়ে মাতৃ রাবৃত দেখয়েই ঠিক হত; িাা্নিদসয়করা
্
তায়ত দনশ্চে দবন্
িুমাত্
র অসন্
তু ষ্
ট হয়তন না!

আমরা বয়েদি, মাত্রাবৃয়তর সূচনা মানসী পয়বির কদবতাে। মানসী-র
ভূ দমকাে রবীন্দ্ৰনাথ দেখয়িন, “আমার রচনার এই পয়বিই েুক্ত অক্ষরয়ক পূণি
মূেয দিয়ে িন্দয়ক নূতন েদক্ত দিয়ত নপয়রদি।” পূণি মূেয নিওোর অথি িুই
মাত্রার মূেয নিওো। বাংো কদবতাে েুক্তাক্ষরয়ক ইদতপূয়বি িুই-মাত্রার মূেয
নিবার সুদনদিি ষ্ট রীদত দিে না। এখন েুক্তাক্ষরয়ক নভয়ঙ তায়ক িুই-মাত্রার
মূেয দিয়ে নিখা নিে, িয়ন্দর নচােই এয়কবায়র পােয়ট নিয়ি। ঘায়ের উপর
নথয়ক বােদত নবাঝা নাদময়ে নিওোে তার িদত অয়নক নবয়ে নিয়ি; নস আর
িয়জন্দ্ৰিময়ন চেয়ত চাইয়ি না।
উপমা দিয়ে বেয়ত পাদর, অক্ষরবৃয়তর চাে নেন হাদতর চাে; দপয়ের উপয়র
েুক্তাক্ষয়রর বােদত নবাঝা দনয়ে নস যীরপায়ে এয়িাে। আর মাত্রাবৃত নেন
নতদজ নঘাোর ময়তা; সংয়কত নপয়েই নস েুক্তাক্ষয়রর দেকে দিাঁয়ে ঘাে
নবাঁদকয়ে পায়ের খুয়র হসযবয়ণির খাটাখাট ধ্বদন বাদজয়ে িু টয়ত থায়ক।
মানসী-র দদ্বতীে কদবতা ‘ভু ে ভাঙা’। তার প্রথম স্তবয়কই নিখদি :
“বাহুেতা শুযু বিনপাে
বাহুয়ত নমার।”
‘বিন’নক নভয়ঙ এখায়ন চার-মাত্রার মূেয নিওো হয়েয়ি। িান্দদসক বেয়িন,
শুযু বাহুেতার বিন নকন, বাংো কদবতাে েুক্তাক্ষয়রর বিনও এই একই
সয়ঙ্গ নভয়ঙ নিে।
অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর চাে নে এয়কবায়র আোিা, তা আমরা বুঝয়ত
নপয়রদি। নকন আোিা তা-ও বুঝেুম। এখন, মাত্রাবৃয়তর আপদন এোকার
ময়যয নেসব আোিা আোিা চাে রয়েয়ি, তার খবর দনয়ত হয়ব।

মাত্রাবৃয়তর চাে সাকুয়েয চার রকয়মর। ৪-মাত্রার চাে, ৫-মাত্রার চাে, ৬মাত্রার চাে, আর ৭-মাত্রার চাে। অয়নয়ক আবার ৮-মাত্রার চায়ের কথা
বয়েন। দকন্তু ৮-মাত্রার চাে নে একটা আোিা জায়তর চাে, এমন কথা নময়ন
ননওো েক্ত। শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসন মহােেও তায়ক আোিা জায়তর চাে বয়ে
নময়ন নননদন। আসয়ে, হোৎ নিখয়ে োয়ক ৮-মাত্রার চাে বয়ে ময়ন হে, পবি
ভাঙয়ে বুঝয়ত পাদর নে, নসটা ৪-মাত্রারই একটা রকময়িরমাত্র, তায়ক
আোিা একটা চাে বোটা ঠিক নে।

মূে কথাে দিয়র আদস। োইয়নর এক-একটা অংে দকংবা পয়বি মাত্রা-সংখযা
কত, তারই দহয়সব দনয়ে আমরা বদে, এটা অত-মাত্রার চাে, নসটা ততমাত্রার। এবায়র আসুন, মাত্রাবৃত িয়ন্দ এমনদকিু পিয বানাই, োর প্রদতটি
পয়বির মাত্রা-সংখযা হয়ে চার।
কী দনয়ে পিয বানাব? সয়ন্দে দনয়ে? নবে, তা-ই নহাক। ওই মহাঘি বস্তু মুয়খ
নতাো নে জনসাযারয়ণর পয়ক্ষ নকানওকায়েই খুব সহজ দিে, এমন বেয়ত
পাদরয়ন, তয়ব নচায়খ অন্তত নিখা নেত। দকিু কাে আয়ি িানার দমদষ্ট দনদিদ্ধ
হওোে তা-ও োদেে না। নসইসমেকার পটভূ দমকাে সয়ন্দে-দবিেক একটি
পিয বানায়না োক। তা আমায়ির তৎকােীন নবিনার কথাটায়ক আমরা
এইভায়ব প্রকাে করয়ত পাদর। :
সয়ন্দে নচয়খ নিখা দিে সুকঠিন;
নচায়খ নিখা, তা-ও হে দনদিদ্ধ, তাই
চক্ষু য়ত আয়স জে, তাই রাতদিন
সয়ন্দে দনয়ে শুযু পিয বানাই।

পিটা দবয়েি জুয়তর হে না। না নহাক, চােটা ঠিকই বুঝয়ত পারা োয়ব।
আরও ভায়ো কয়র বুঝবার জয়নয এই োইন-কাটিয়ক পয়বি পয়বি ভাি কয়র
নিো োক। ভাি করয়ে এর নচহারাটা এই রকয়মর িাাঁোে–
সয়ন্দে/নচয়খ নিখা/দিে সুক/ঠিন;
নচায়খ নিখা,/তা-ও হে/দনদিদ্ধ/তাই
চক্ষু য়ত/আয়স। জে/তাই রাত/দিন
সয়ন্দে/দনয়ে শুযু/পিয বা/নাই।
নিখা োয়ে, পিযটির এক-এক োইয়ন আমরা দতনটি কয়র পবি (এবং নসইসয়ঙ্গ
োইয়নর প্রায়ন্ত একটি ভাঙা-পবি) পাদে, এবং প্রদত পয়বি পাদে। চারটি মাত্রা।
মাত্রাবৃয়তর িযাদমদেয়ত এ হে ৪-মাত্রার চাে।
*
দি-োইয়ন নে দতনটি কয়রই পবি রাখয়ত হয়ব, এমন নকানও কথা ননই। পয়বির
সংখযা আমরা ইয়ে করয়েই কমায়ত দকংবা বাোয়ত পাদর। দকন্ত চাদর-মাত্রার
চােটা। তায়ত পােটায়ব না। আর দি-োইয়নর নেয়ি নে ওই ভাঙা-পবিটি
পাদে, ওর নে কী কাজ, তা আো কদর আর নতু ন কয়র বযাখযা করয়ত হয়ব
না। অক্ষরবৃত দনয়ে আয়োচনার সময়েই ভাঙা-পয়বির কায়জর কথাটা
দবস্তাদরতভায়ব আয়োচনা কয়রদি। তবু, বাহুেয হয়েও আর-এক বার বদে নে,
ওর কাজ আর-দকিু ই নে, এক োইন নথয়ক অনয োইয়ন োবার আয়ি
পােকয়ক ও একটু িাাঁে কদরয়ে রায়খ, তায়ক একটু িম নিেবার িু রসত নিে।
তা নস োই নহাক, ভাঙা-পবিটি এয়ক্ষয়ত্র ২-মাত্রার। ইয়ে করয়ে আমরা ১মাত্রা দকংবা ৩-মাত্রার ভাঙা-পবিও বযবহার করয়ত পারতু ম।

৪-মাত্রার চায়ের আর-একটা িৃষ্টান্ত নিওো োক। এবায়র নে-পিয বায়নাব,
তার দি-োইয়ন থাকয়ব ৪-মাত্রার িুটি কয়র পবি আর নসইসয়ঙ্গ ১-মাত্রার
একটি ভাঙা-পবি।

সাতপাাঁচ ভাদবিটা কী,
কায়জ নেয়ি োও বাবুদজ।
নভয়ব নভয়ব কুে পাে নক,
অকারয়ণ ভ্রাদন্ত বায়ে।
ভাবনার নকাটি হাত-পা,
োয়খা মাথা, প্রকাণ্ড হাাঁ।
দচন্তার নেি ননই নতা।
দচন্তার ননই সীমানা,
সুতরাং দচন্তা না; না।
পবি ভাি কয়র নিখয়েই নবাঝা োয়ব নে, আমরা কথার নখোপ কদরদন; নেদনেয়ম োইয়ন বাাঁযব বয়েদিেুম, ঠিক নসই দনেয়মই নবাঁয়যদি/ভাি কয়র
নিখায়ে আমায়ির োইনগুদের নচহারা এই রকয়মর িাাঁোে :
সাতপাাঁচ/ভাদবিটা/কী,
কায়জ নেয়ি/োও বাবু/দজ।
নভয়ব নভয়ব/কুে পাে/নক,
অকারয়ণ/ভ্রাদন্ত বা/নে।
ভাবনার/নকাটি হাত-/পা,
োয়খা মাথা/প্রকাণ্ডা/হাাঁ।

থই পায়ব/কই তার/নজা,
দচন্তার/নেি ননই/নতা।
দচন্তার/ননই সীমা/না,
সুতরাং/দচন্তা না;/না।
গুয়ন নিখুন, এর দি-োইয়ন ৪-মাত্রার িুটি কয়র পবি আয়ি; আর নসইসয়ঙ্গ
আয়ি ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পবি।

৪-মাত্রার চায়ের আর-একটা িৃষ্টান্ত নিওো োক। এবায়র আমায়ির দি-োইয়ন
থাকয়ব দতনটি কয়র পবি, আর ভাঙা-পবিটি হয়ব ৩-মাত্রার। দবিে :
সূেিগ্রহণ। পিযটিয়ক আমরা এইরকয়ম সাজায়ত পাদর। :
দিবার আজ বয়ো করুণার পাত্র
চক্ষু দনয়বয়ি তার, আয়ো ননই আকায়ে।
দনোনাথ-সায়থ ননই নভি নেেমাত্র, সকায়ের পািদেয়ত নেন চাাঁি বাকী নস।
পবি নভয়ঙ নিখয়ে এই োইনগুদের নচহারা এই রকয়মর িাাঁোে :
দিবাকর/আজ বয়ো/করুণার/পত্র,
চক্ষু দন/নবয়ি তার/আয়ো ননই/আকায়ে।
দনোনাথ/সায়থ ননই/নভি নেে/মাত্র,
সকায়ের/পািদেয়ত/নেন চাাঁি/বাাঁকা নস।
অথিাৎ দি-োইয়ন এখায়ন পবি আয়ি দতনটি কয়র। ভাঙা-পবি একটি। পবিগুদে
৪-মাত্রার। ভাঙা-পবিগুদেয়ক আমরা ৩-মাত্রার নরয়খদি।

আর নে। মাত্রাবৃয়তর এোকাে ৪-মাত্রার চাে আমরা অয়নক নিখেুম। এর
পয়র ৫-মাত্রার চাে নিখব। প্রসঙ্গত বয়ে রাদখ, ভাঙা-পয়বির ববদচত্রয আর
নিখয়ত চাইয়ন। িয়ন্দর মূে চাে নতা আর ভাঙা-পয়বির হ্রাসবৃদদ্ধর উপয়র
দনভি র কয়র না। সুতরাং তার উপয়র নজার দিয়ে োভ ননই।
***
পাাঁচ মাত্রার চায়ের মাত্রাবৃয়তর প্রদত পয়বি থায়ক পাাঁচটি কয়র মাত্রা। তয়ব কান
পাতয়েই যরা পেয়ব নে, আমরা োয়ক ৫ বেদি, বস্তৃত নস ৩ + ২। অথিাৎ ৫মাত্রার পবি আসয়ে ৩-মাত্রা আর ২-মাত্রার সমদষ্ট; দবয়জাে-নজায়ে তার
েরীর িো।। ৪-মাত্রার িন্দ এয়িাে খটখট-খাটাখাট চায়ে; ৫-মাত্রার িন্দ
নসয়ক্ষয়ত্র খটাস-খাট খটাস-খাট ধ্বদন জাদিয়ে চেয়ত থায়ক। নীয়চর োইনগুদে
েক্ষ করুন :
আসয়ত-নেয়ত এখয়না তু দে নচাখ,
নরদেয়ঙ আর নিদখ না নীে োদে।
নকাথাে নেন জয়ময়ি দকিু নোক,
নভয়ঙি নখো সহসা দিয়ে আদে।
এখন সব স্তবয দনরায়োক;
অিকায়র ঘুদময়ে আয়ি বাদে।
এ হে ৫-মাত্রার চাে। এর প্রদত োইয়ন আয়ি িুটি কয়র পবি (ইয়ে করয়েই পবি
আরও বাোয়না নেত); আর নসইসয়ঙ্গ একটি ভাঙা-পবি। পবিগুদে ৫-মাত্রাে
িো; ভাঙা-পবিটি ২-মাত্রার। নভয়ঙ নিখয়ে এই োইনগুদের নচহারা এইরকম
িাাঁোে :

আসয়ত- নেয়ত/এখয়না তু দে/নচাখ,
নরদেয়ঙ আর/নিদখ না। নীে/োদে।
নকাথাে নেন/জয়ময়ি দকিু /নোক,
নভয়ঙি নখো/সহসা দিয়ে/আদে।
এখন সব/স্তবয দনরা/নোক,
অিকায়র/ঘুদময়ে আয়ি/বাদে।
৫-মাত্রার চােয়ক নে নকন ৩ + ২ মাত্রার চাে বয়েদি, এখন আর নসটা
বুঝয়ত নকানও অসুদবয়য হবার কথা নে। এ হে দবয়জাে + নজাে, দবয়জাে
+ নজাে চাে। মাত্রার দহয়সয়ব েব্দগুদেয়ক েদি নসইভায়ব (অথিাৎ দবয়জাো +
নজাে, দবয়জাে’ + নজাে কয়র) সাজায়না হে, তয়ব নতা কথাই ননই, িয়ন্দর
ননৌয়কা এয়কবায়র তরতর কয়র চেয়ব; তয়ব মায়ঝ-মায়ঝ তার অনযথা ঘটয়েও
(অথিাৎ দবয়জাে-মাত্রার দবয়জাে-মাত্রার েব্দ বসায়েও) তায়ত নকানও ক্ষদত
হে না। নকন-না, নজাে-মাত্রার েব্দটি প্রথয়ম বসয়েও, িয়ন্দর চায়ের
তােনাে, নস পরবতী েয়ব্দর প্রথম মাত্রাটিয়ক দনয়জর েরীয়রর ময়যয নটয়ন
আয়ন। (অথিাৎ নজাে’ + দবয়জাে তখন নজােদব + নজাে হয়ে োে।) িৃষ্টান্ত
দিয়েই বযাপারটা পদরষ্কার হয়ে োয়ব। নীয়চর োইনগুদে েক্ষ করুন :
িুপুর নিে, দবয়কে হে সারা,
নিাপয়ন নিায়ট একটি-িুটি তারা,
বাতায়স নেন চাপা নবিনা োয়ি।
নবিনা কদর, কথাটা তার কী,
পৃদথবী তার দকিু ই নবায়ঝদন;
আকায়ে বাাঁকা চন্দ্ৰকো জায়ি।

পবি নভয়ঙ নিখায়ে এই োইনগুদের নচহারা এইরকম িাাঁোে।
িুপুর নিে,/দবয়কে হে/সারা,
নিাপয়ন নিায়ট/একটি-িুটি/তারা,
বাতায়স নেন/চাপা নবিনা/োয়ি।
নবিনা কদর/কথাটা তার/কী,
পৃদথবী তার/দকিু ই নবায়ঝ/দন;
আকায়ে বাাঁকা/চন্দ্ৰকো/জায়ি।
এখায়ন প্রদতটি পয়বিই ৫-মাত্রা িো হয়েয়ি দবয়জাে + নজাে দবয়জাে + নজাে
দিয়ে। শুযু একটি নক্ষয়ত্র- তৃ তীে োইয়নর চাপা নবিনাে- তার বযদতক্ৰম
নিখদি। ‘চাপা নবিনা’ দবয়জাে + নজাে নে, নজাে + দবয়জাে। দকন্তু
তায়তও দকিু অসুদবয়যর সৃদষ্ট হয়ে না। নকন না, দবয়জাে + নজাে এই িয়ন্দর
তােনাই তায়ক ”চাপায়ব িানা’ বাদনয়ে িােয়ি।
আর-একটা বযাপারও েক্ষ করুন। প্রথম, দদ্বতীে, তৃ তীে আর িষ্ঠ োইয়নর
অয়ন্ত নে ভাঙা-পবি রয়েয়ি, তার প্রয়তযকটিই ২-মাত্রা দিয়ে িো। বযদতক্ৰম
ঘয়টয়ি চতু থি আর পঞম োইয়নর প্রান্তবতী ভাঙা-পয়বি। ও-িুটি পবি ১মাত্রার। নিখা োয়ে, একই কদবতার ময়যয এক-এক জােিাে আমরা একএক রকয়মর ভাঙা-পবি িেেুম, দকন্তু কায়নর তায়ত আপদত ননই। আসয়ে,
জােিা বুয়ঝ এইভায়ব বযদতক্ৰম ঘটায়ে কান নেমন আপদত নতায়ে না, নতমদন
কদবতার েরীয়র দকিু টা ববদচত্রযও আনা োে। (বয়েদিেুম, ভাঙা-পয়বির
উপয়র নজার নিব না। তবু নে একটু কাদরকুদর করেুম, তার নহতু টা আর
দকিু ই নে, নোভ। কাদরকুদরর সুয়োি নপয়ে আর িাো নিে না।)

৫-মাত্রার চায়ের আর-একটা িৃষ্টান্ত নিওো োক। োইয়নর দবনযাস এবায়র
একটু পােয়ট নিব। নীয়চর োইনগুদে েক্ষ করুন :
দকিু টা দিে অিকার
দকিু টা দিে আয়ো;
দকিু টা দিে শুভ্র, আর
দকিু টা দিে কায়ো।
জীবনয়ভার জ্বয়েি। োর দবয়ি
ওয়ষ্ঠ তার সুযাও দিে দময়ে।
এবায়র তয়ব স্মরয়ণ তার
নেয়ন ক্ষমা জ্বায়ো–
দকিু টা দিে মন্দ োর,
বাদকটা দিে ভায়ো।
এবায়র আর পবি নভয়ঙ নিখাদেয়ন। কষ্ট কয়র দনয়জরাই নভয়ঙ দনন। তাহয়ে
নিখয়ত পায়বন, এর পবিগুদে ৫-মাত্রার। নকানও োইয়ন িুটি কয়র পবি আয়ি,
নকানও োইয়ন একটি কয়র। নকাথাও ভঙা-পবি আয়ি, নকাথাও ননই। দকন্তু
সব দমদেয়ে একটা পযাটানি ঠিকই বতদর হয়েয়ি।
৫-মাত্রার চাে নিখায়না এখায়নই নেি হে।
***
পাাঁয়চর পয়র িে। মাত্রাবৃয়তর সংসায়র এবায়র ৬-মাত্রার চাে নিখবার পাো।
এই চায়ে েদি চেয়ত হে, তয়ব পয়বি-পয়বি িটি কয়র মাত্রার বরাি চাপায়ত
হয়ব। োইয়নর নেয়ির ভাঙা-পবিটি আমরা নেমন-খুদে িেয়ত পাদর।

যরা োক, আমরা অন্ত্র্ায়নর েীত দনয়ে িু-চার িত্র দেখয়ত চাই। হোৎ দবিম
োন্ডা পয়েয়ি, নেজ গুটিয়ে বাঘ পাোয়ে (ঈশ্বর জায়নন পাোে দক না, দকন্তু
কথাটা নোনায়ে ভায়ো), খােদবে জয়ম কুেদপ বরি হয়ে োয়ে (বো বাহুেয,
বাংো নিয়ে জয়ম না, দকন্তু দেখয়ে ক্ষদত কী, কদবতাে নতা শুনয়ত পাই
সাতখুন মাি), িায়ির ডায়ে একটা পাদখ বয়স থারথার কয়র কাঁ দপয়ি, কদবরা
এই হাে-কাাঁপায়না েীয়তর ময়যয হায়টমায়ে দমে খুয়াঁ জ নবোক, দকন্তু িৃহয়স্থর
পয়ক্ষ এখন জানাো-িয়রাজা নবে উতমরূয়প এয়ট রাখা িরকার— এই হয়ব
আমায়ির দবিেবস্তু। তা ৬-মাত্রার চায়ে এই কথাগুদেয়ক আমরা এইভায়ব
সাজায়ত পাদর :
অঘ্রান মায়স পয়েয়ি োন্ডা বয়ো
বযাঘ্র পাোে, জয়ম োে খােদবে;
বৃক্ষোখাে বয়স কাাঁয়প থয়রাথয়রা
সঙ্গদবহীন বৃদ্ধ একটি দচে।
কদব, তু দম োও, হায়টমায়ে খুয়াঁ জ ময়রা
িু-চারয়ট মন-মজায়না কথার দমে;
িৃহস্থ, তু দম জায়নাো বি কয়রা,
িয়রাজাে নবে ভায়ো কয়র আাঁয়টা দখে।
এ-ও মাত্রাবৃত, দকন্তু, পেয়েই বুঝয়ত পারয়বন, ৪-মাত্রা দকংবা ৫-মাত্রার
চায়ের সয়ঙ্গ এর দমে ননই। এর চাে হয়ে ৬-মাত্রার। কায়ন শুয়নও েদি নকউ
তা না-বুয়ঝ থায়কন, তয়ব পবি ভাঙয়েই বযাপারটা দতদন চক্ষু ি উপেদি করয়ত
পারয়বন। পবি ভাঙয়ে এই োইনগুদের নচহারা এইরকম িাাঁোে :
অস্ত্ৰান মায়স/পয়েয়ি, োন্ডা/বয়ো,
বযাঘ্র পাোে,/জয়ম োে খাদে/দবে;

বৃক্ষোখাে/বয়স কাাঁয়প থয়রা/থয়রা
সঙ্গদবহীন/বৃদ্ধ একটি/দচে।
কদব, তু দম োও,/হায়টমায়ে খুয়াঁ জ/মায়রা
িু-চারয়ট মন-/মজায়না কথার/দমে;
িৃহস্থ তু দম/জায়নাো বি/কয়রা,
িয়রাজাে নবেী/ভাে কয়র আাঁয়টা/দখে।
নিখয়তই পায়েন, এর প্রদত োইয়ন আয়ি িুটি কয়র পবি। (নসইসয়ঙ্গ োইয়নর
প্রায়ন্ত একটি কয়র ভাঙা-পবি রয়েয়ি)। আর প্রদত পয়বি আয়ি িটি কয়র মাত্রা
(ভাঙা পবিগুদে িু-মাত্রার)। বো বাহুেয, পয়বির সংখযা আমরা ইয়ে করয়েই
আরও বাোয়ত পারতু ম।
আর-একটা িৃষ্টান্ত নিওো োক। যরা োক, এবায়র আমরা মাি দনয়ে দেখব।
তা বঙ্গয়িয়ে আজ মাি দনয়ে দকিু নেখা মায়নই মাি-না-থাকার কথা নেখা।
মীনাভায়ব হীন হয়ে আদি; না আয়ি ইদেে, না আয়ি পাকা রুই: বাজায়র
ঢু কয়ে নেন কান্না পাে; দনষ্পািপ ভূ খয়ণ্ড বাাঁটকুে এরণ্ডও নেমন দ্রুয়মর
সৰ্ম্ান পাে, ‘দনমীন’ বঙ্গয়িয়ে টিোদপো নতমদন আজ িাাঁকতায়ে আসর
জমায়ে। তা এই কথাগুদেয়ক আমরা ৬-মাত্রার চায়ে এমনদনভায়ব সাজায়ত
পাদর। :
ইদেে, নতামায়ক নিদখ না,
শুযুই নতামার স্বপ্ন নিয়খ
সপ্তাহ-মাস-বৎসর োে,
িুাঃয়খ দবন্দয়র দহো।
সান্ত্বনা দিয়ত ননই পাকা রুই,

নসও বহুকাে নথয়ক
দনয়খাাঁজ, এখন বাজার জমাে
রাদে রাদে টিোদপো।
োইন আর দময়ের দবনযাসটা একটু অনয রকয়মর বয়ট, দকন্তু এ-ও নসই ৬মাত্রারই চাে। পবি ভাঙয়ে এই োইনগুদের নচহারা এইরকয়মর িাাঁোয়ব :
ইদেে, নতামায়ক/নিদখ না,
শুযুই/ নতামার স্বপ্ন/নিয়খ
সপ্তাহ-মাস-/বৎসর োে,/
িুাঃয়খ দবন্দয়র/দহো।
সান্ত্বনা দিয়ত/ননই পাকা রুই,/
নসও বহুকাে/নথয়ক
দনয়খাাঁজ, এখন/বাজার জমাে/
রাদে রাদে টিো/দপো।
নিখা োয়ে, এর প্রথম, তৃ তীে, পঞম আর সপ্তম োইয়নর নেয়ি ভঙা-পবি ননই
বয়েই নসখায়ন নথয়ম থাকা োয়ে না, দ্রুত দিয়ে পরবতী োইয়ন ঢু কয়ত হয়ে।
নসয়ক্ষয়ত্র দদ্বতীে, চতু থি, িষ্ঠ আর- বোই বাহুেয- নেি োইয়নর নেয়ি ভাঙাপবি আয়ি বয়ে নসখায়ন আমরা িাাঁোয়ত পাদর। আসয়ে বযাপারটা এই নে,
প্রথম োইয়নর সয়ঙ্গ দদ্বতীে োইনয়ক, তৃ তীে োইয়নর সয়ঙ্গ চতু থি োইনয়ক,
পঞম োইয়নর সয়ঙ্গ িষ্ঠ োইনয়ক, এবং সপ্তম োইয়নর সয়ঙ্গ অষ্টম োইনয়ক
আমরা অনাোয়সই জুয়ে দিয়ত পারতু ম; পায়ের বযাপায়র তায়ত এতটু কু
ইতারদবয়েি হত না।

আর-একটা িৃষ্টান্ত নিওো োক। এবায়র আমায়ির বক্তবযয়ক আর-একটু
উচ্চস্তয়র উঠিয়ে আনব। নীয়চর োইনগুদে েক্ষ করুন :
েন্ত্র্ণা নথয়ক আনন্দ নজয়ি ওয়ে
নোক সান্ত্বনা হে;
কাাঁটার ঊয়ধ্বি নিাোয়পর ময়তা নিায়ট
সমস্ত পরাজে।
এটাও নে ৬-মাত্রার চাে, নসটা নবাঝাবার জনয আো কদর আর পবি নভয়ঙ
নিখায়ত হয়ব না।
***
চার, পাাঁচ আর িায়ের চাে আমরা নিয়খদি। এবায়র ৭-মাত্রার চাে নিখবার
পাো। মাত্রাবৃয়তর ঘয়র এইটিই আপাতত চু োন্ত চাে। বাংো কায়বয এর িৃষ্টান্ত
খুব নবদে ননই। চার, পাাঁচ। আর িয়ের তু েনাে ৭-মাত্রার চায়ে নেখা
কদবতার সংখযা নে অয়নক কম, তায়ত সয়ন্দহ কদরয়ন। ৭-মাত্রার িৃষ্টান্ত
রবীন্দ্ৰকায়বয দকিু আয়ি; রবীন্দ্ৰনায়থর পয়রও অয়নয়ক মাত্রাবৃয়তর এই চায়ে
কদবতা দেয়খয়িন; হাে-আময়ের কদবরাও নে এ-চায়ে চয়েন না, এমন নে;
তয়ব তার িৃষ্টান্ত খুব নবদে নচায়খ পয়ে না।
নিখা োক, আমরা এ-চায়ে চেয়ত পাদর দক না। নীয়চর এই োইনগুদে েক্ষ
করুন :
দিে না উিযত জটিে দজোসা,
মুক্ত অবাদরত দচয়ত দিে আো।

নিীর কেতায়ন
পাদখর িায়ন-িায়ন
দবশ্ব ভরা দিে, মযুর দিে ভািা,
তখন বুয়ক দিে িভীর ভায়োবাসা।
জাদন না, ঠিক-চায়ে এই োইনগুদেয়ক আপনারা পেয়ত নপয়রয়িন দক না। নাপারয়ে তায়ত েজ্জার দকিু ননই, দবস্ময়েরও না। নকন-না। হুট কয়র একটা
নতু ন চায়ে পা নিো খুবই েক্ত বযাপার; নেমন িয়ে-চায়র নতমদন সায়ত-পাাঁয়চ
অয়নয়করই িন্ডয়িাে নবয়য োে। পা নেখায়ন পেবার কথা, তার দকিু টা আয়ি
পেয়েই মুেদকে, সাতয়ক তখন পাাঁচ বয়ে ময়ন হয়ত পায়র। দ্বন্দু ঘুদচয়ে নিবার
ওজয়নয প্রথয়ম এই োইনগুদেয়ক পয়বি পয়বি ভাি কয়র নিখায়না োক :
দিে না উিযত/জটিে দজোসা,/
মুক্ত অবাদরত / দচয়ত দিে আো।/
নিীর কেতায়ন/
পাদখর িায়ন-িায়ন/
দবশ্ব ভরা দিে/মযুর দিে ভািা,/
তখন বুয়ক দিে/িভীর ভায়োবাসা/
নিখয়তই পায়েন, প্রথম দদ্বতীে পঞম ও িষ্ঠ োইয়নর প্রয়তযকটিয়ত আয়ি িুটি
কয়র পবি তৃ তীে ও চতু থি োইয়ন আমরা একটি কয়র পবি নরয়খদি; োইয়নর
নেয়ি ভাঙা-পবি রাদখদন (ইয়ে করয়েই রাখয়ত পারতু ম); প্রদতটি পবিই ৭মাত্রাে িো। মুেদকে। এই নে, ৭-মাত্রার এই পবিগুদেয়ক েদি ৫+২ দহয়সয়ব
পয়েন, তাহয়েই যি। োিয়ব, ময়ন হয়ব এ-ও (একটি পবি ও একটি ভাঙা-পবি
সংবদেত)। ৫-মাত্রার চাে। যি এোবার জনয এয়ক ৩+৪ দহসায়ব পো
িরকার। পয়বির প্রথমাংে (অথিাৎ ৩-মাত্রায়ক) একসয়ঙ্গ পেুন, অতাঃপর

দদ্বতীোংে (অথিাৎ বাদক ৪-মাত্রায়ক) একসয়ঙ্গ পেুন। দদ্বতীোংয়ের প্রথয়ম
নেন একটু নজার পয়ে। তাহয়ে আর ভাবনা ননই; সায়ত-পাাঁয়চ গুদেয়ে নানিয়ে তখন স্পষ্ট বুঝয়ত পারয়বন, অনযানয চায়ের সয়ঙ্গ এর তিাতটা
নকাথাে। দি-মাত্রায়ক েদি একটি পিয়ক্ষপ বয়ে িণয কদর, নতা ৭-মাত্রার এই
চােয়ক ‘সপ্তপিী চাে’ বেয়ে দক অনযাে হয়ব?
নক নেন বায়র বায়র তার
পুয়রায়না নাম যয়র ডায়ক;
নবোে পায়ে-পায়ে, আর
কাাঁয়যর পয়র হাত রায়খ।
অথচ খাাঁখাাঁ চাদরযার,
োন্ডা চাাঁি নচয়ে থায়ক;
ও-হাতখাদন। তয়ব কার,
নক তয়ব ডাক দিে তায়ক?
৭-মাত্রার চােটায়ক যরয়ত পারা োয়ত আরও সহজ হে, তার জয়নয আরএকটু দবেি কয়র, অথিাৎ ৭-মাত্রায়ক দতয়ন + চায়র ভাি কয়র, এবায়র পবি
ভাঙদি। শুযু তা-ই নে, েব্দগুদেয়ক নকাথাও জুয়ে দিয়ে, নকাথাও নভয়ঙ দিয়ে
নিদখয়ে দিদে,
নকয়েন + বায়রবায়র/ তার
পুরয়না+নামযয়র/ডায়ক;
নবোেন-পায়েপায়ে/আর
কাাঁয়যর+পয়রহাদত/রায়খ।
অথচ +খাাঁখাাঁচাদর/যার,
োন্ড+চাাঁিয়চয়ে/থায়ক,

ওহাত-খাদনতয়ব/কার,
নকতয়ব+ডাকদিে/তায়ক?
বো বাহুেয, পয়বির োরীদরক িেনটায়ক স্পষ্ট কয়র নবাঝাবার জয়নযই এই
অদ্ভু ত পদ্ধদতর আরে দনয়েদি। কদবতা পেবার সময়ে এতটাই কসরত
করবার িরকার ননই। করয়ত নিয়ে শুযু িন্দই পো হয়ব, কদবতা পো হয়ব
না। নস-কথা থাক। এবায়র আমরা স্পষ্ট বুঝয়ত পারদি নে, ৭-মাত্রার চাে
আসয়ে দতন+চায়রর নোিিে। এখায়ন দি-োইয়ন আয়ি ৭-মাত্রার একটি
কয়র পবি ও তৎসহ িু-মাত্রার একটি কয়র ভাঙা-পবি। আো কদর, এর পয়র
আর ৭-মাত্রার চাে দনয়ে কারও যি োিয়ব না।
আরও একটি িৃষ্টান্ত তবু দিদে :
রাস্তা উাঁচুদনচু , চয়েদি সাবযায়ন,
দবয়েি ননই পুাঁদজপাটা।
দবপি চাদরদিয়ক, দবঘ্ন সবখায়ন,
পয়থর সবখায়ন কাাঁটা।
এবায়র আর পবি নভয়ঙ নিখাব না। দনয়জরাই নভয়ঙ দনন।

মাত্রাবৃয়তর আয়োচনা, আপাতত, এখায়নই নেি হে। এ-িয়ন্দর দনেমগুদে
আপনারা নজয়ন দনয়েয়িন। দনেয়মর বযদতক্ৰমও ননহাত কম ননই। একটি
বযদতক্ৰয়মর কথা এখায়ন বদে।

আমরা নজয়নদি এবং নিয়খদি নে, মাত্রাবৃত িয়ন্দর নবোে েয়ব্দর ময়যয দকংবা
অয়ন্ত অবদস্থত েুক্তাক্ষর িু-মাত্রার মূেয পাে। (েদি না নসই েুক্তাক্ষয়রর ঠিক
পূবিবতী বণিটি হে হস্বণি) েুক্তস্বর (ঐ, ঔ) অবেয- েয়ব্দর ময়যয দকংবা অয়ন্ত
থাকয়ে নতা বয়টই— আদিয়ত থাকয়েও িু-মাত্রার মূেয নপয়ে থায়ক। নসয়ক্ষয়ত্র
েক্ষণীে বযাপার এই নে, েয়ব্দর আদিয়ত নেখায়ন েুক্তস্বর, নসখায়ন নসই
েুক্তস্বয়রর পায়ে একটি েুক্তবযঞ্জন থাকয়ে তারা িুয়ে দময়ে ২+২=8 মাত্রার
মূেয আিাে করয়ত পায়র না। একটা িৃষ্টান্ত দিদে :
বিনযয়ক নকন আর বসয়নয সাজাও,
বচয়ত্র বমত্রী চাে পািয়ণ্ডরাও।
এখন, এই নে আমরা মাত্রাবৃত িয়ন্দ িু-োইন দেখেুম, মাত্রাবৃয়তর দনেম
অনুোেী ‘বিনয’ ‘বসয়নয’ ‘বচয়ত্র’ আর ‘বমত্রী’- এই েব্দ চতু ষ্টয়ের প্রয়তযয়করই
নতা এখায়ন চার-মাত্রার মূেয পাবার কথা, দকন্তু তা তারা নকউ পায়ে দক?
নকউই পায়ে না। প্রয়তযয়কই পায়ে দতন-মাত্রার মূেয। প্রয়তযয়করই আদিয়ত
আয়ি েুক্তস্বয়রর িাপট ও নসই েুক্তস্বয়রর ঠিক পায়েই আয়ি েুক্তবযঞ্জয়নর
িাদব। এবং এই িুয়ের সংঘয়িি প্রদতটি েয়ব্দর নক্ষয়ত্র একটি কয়র মাত্রা মারা
পেয়ি। ‘নবৌদ্ধ’ ‘ঔদ্ধতয” ইতযাদি েয়ব্দর নবোয়তও মাত্রাবৃয়ত একটি কয়র মাত্রা
নোপ নপয়ে োে। প্রশ্ন হয়ি, নোপ নপয়ে োে। কার দহসসা নথয়ক? অথিাৎ
সংঘয়িির িয়ে কার েদক্তক্ষে ঘয়ট? েয়ব্দর আদিয়ত অবদস্থত েুক্তস্বয়রর, না
তার পায়ে বসা েুক্তবযঞ্জয়নর? অয়নয়ক বেয়বন, আদির ওই েুক্তস্বরই এসব
নক্ষয়ত্র িুবিে হয়ে পয়ে ও তার মাত্রা মূেয কয়ম োে। আবার অয়নয়ক হেয়তা
বেয়বন, না, সংঘয়িির িয়ে মার খায়ে ওই পায়ে-বসা েুক্তাক্ষরটিই। নসয়ক্ষয়ত্র
নকউ-নকউ আবার এমনও বেয়ত পায়রন নে, একটু -একটু নমার খায়ে
িুজয়নই। এই দতন অদভময়তর নকানটা ঠিক, নসটা ধ্বদনতাদত্ত্বয়কর দবচােি।**

দকন্তু না, আর নে, মাত্রাবৃয়তর সীমানা নপদরয়ে এয়সদি, এবায়র আমরা
স্বরবৃয়তর রায়জয ঢু কব।
—————
* েয়ব্দর ময়যয দকংবা অয়ন্ত থাকা সয়ত্ত্বও েুক্তাক্ষর িু-মাত্রার মূেয পাে না, েদি
নসই েুক্তাক্ষয়রর পূবিবতী বণিটি হে হস্বণি। িৃষ্টান্ত : িানয়েেন। এয়ক্ষয়ত্র
েুক্তাক্ষরটি েয়ব্দর মযযবতী হওো সয়ত্ত্বও— নেয়হতু তার পূবিবতী বণিটি হস্বণি,
তাই— িু-মাত্রার মূেয পায়ে না। মাত্রাবৃয়তও না।
** ‘পদরদেষ্ট’-অংয়ে কদব শ্ৰীেঙ্খ নঘায়ির দচঠি নিখুন।
স্বরিৃত্ত িা দেিৃত্ত িা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ
নেমন অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর বযাপায়র দনয়েদি, নতমদন স্বরবৃয়তর
বযাপায়রও নাম-পদরচেটা আয়িই স্পষ্ট কয়র নজয়ন ননওো োক। স্বরবৃত
নামটিও শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসয়নরই উিভাদবত। তয়ব নেৌদকক িন্দ নায়মও দতদন
এয়কই নবাঝায়ত নচয়েয়িন। রবীন্দ্ৰনাথ নসয়ক্ষয়ত্র এই িন্দয়ক বেয়তন বাংো
প্রাকৃ ত’। শ্ৰীঅমূেযযন মুয়খাপাযযাে বয়েন শ্বাসাঘাতপ্রযান িন্দ। স্বরবৃত
নামটি পয়র শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসয়নর দ্বারা পদরতযক্ত হে। দতদন এর নতু ন নাম
রায়খন িেবৃত। তয়ব পুরয়না নামটা েখন প্রদসদদ্ধ নপয়েই নিয়ি, তখন আমরা
তায়ক িােদিয়ন, এই আয়োচনাে স্বরবৃত নামটাই আমরা বযবহার করব।
এবায়র নসই স্বরবৃয়তর রায়জয নঢাকার পাো। বো বাহুেয, মাত্রাবৃয়তর এোকাে
আমরা নেভায়ব ঢু য়কদিেুম, স্বরবৃয়তর এোকায়তও ঠিক নসইভায়বই ঢু কব।
অথিাৎ দকনা নিাতা নময়র িুম কয়র ঢু কব না। তার চাইয়ত বরং িূয়র িাাঁদেয়ে
খাদনকক্ষয়ণর জনয তার চােচেন নবে উতমরূয়প দনরীক্ষণ করব; বুয়ঝ ননব,

অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর সয়ঙ্গ তার িদতভদঙ্গমার তিাত নকাথাে। নসটা
েদি ভায়ো কয়র বুঝয়ত হে, তাহয়ে অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর পাোপাদে
নরয়খ তায়ক নিখা িরকার। তায়ত তু েনা করবার সুদবযা নময়ে; বুঝয়ত পাদর,
নক নকানভায়ব পা নিয়ে হাাঁটয়ি। িন্দদবচায়র অবেয নিখার মূেয েৎসামানয,
নোনার মূেযই নবদে। োর চেন নিখয়ত চাই, আসয়ে তায়ক বাদজয়ে নিখয়ত
হয়ব। আসুন, অক্ষরবৃত মাত্রাবৃত আর স্বরবৃতয়ক তাহয়ে পাোপাদে বাদজয়ে
নিখা োক।
যরা োক, আমরা নভাজনপবি দনয়ে দকিু দেখয়ত চাই। দিনকাে ো পয়েয়ি,
তায়ত সদতয নতা আর নভাজয়নর সায নমটাবার উপাে ননই, এখন শুযু পিয
নবাঁয়যই েখ নমটায়ত হয়ব। তা কথা এই নে, েখটা দতন রকয়মর িয়ন্দই
নমটায়ত পাদর। প্রথমত দেখয়ত পাদর :
িদক্ষণহয়স্তর দক্ৰো জয়ম পদরপাটি
পোয়ন্নর সয়ঙ্গ নপয়ে নকামা এক বাটি।
বুঝয়তই পারয়িন, এ হে অক্ষরবৃত িন্দ। িন্দ পােয়ট এবায়র আর-এক
রকয়মর নিাো োদিয়ে এই কথাগুদেয়ক প্রকাে করা োক। নেখা োক :
িাও েদি পোন্ন, সায়থ এক বাটি
নকামিা দিয়েই
নভাজয়নর পবিটা জয়ম পদরপাটি–
সয়ন্দহ ননই।
এ হে মাত্রাবৃত িন্দ। (চােটা এয়ক্ষয়ত্র ৪-মাত্রার) এবায়র পুনশ্চ িন্দ পােয়ট এই
কথাগুদেয়ত আমরা আর-এক রকয়মর নিাে োিাব। দেখব :

আহার জয়ম পদরপাটি
সদতয বদে ভাই
পোন্ন আর একটি বাটি
নকামিা েদি পাই।
এ হে স্বরবৃত। অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর পাোপাদে এয়ক পেুন। তাহয়েই
বুঝয়ত পারয়বন নে, এর চেন এয়কবায়র আোিা।
আবার িৃষ্টান্ত দিদে। এবায়র কী দনয়ে দেখব? িু দতি র কথা নতা দেখেুম,
এবায়র অনয-দকিু নেখা োক। বক্তবযয়ক আর-একটু উাঁচুয়ত উঠিয়ে এয়ন,
আসুন, হৃিেঘটিত দকিু দেদখ। পর-পর দতন রকয়মর িয়ন্দ নস-কথা নেখা
হয়ব।
(১) অক্ষরবৃত
ঘৃণাে দবয়াঁ যি োয়ক,
ঘৃণাে দবয়াঁ যয়ি োক, দিয়েি দযক্কার
দিয়েি দযক্কার আহবান জানায়ে তায়ক দময়থয নকন আর?
(২) মাত্রাবৃত (৫-মাত্রা)
ঘৃণায়ত োয়ক দবয়যি, োয়ক
বয়েি শুযু দি-দি,
সহসা নকন এখায়ন তায়ক
নডয়কি দমদিদমদি?
(৩) স্বরবৃত

ঘৃণা কয়রা নে নোকটায়ক
শুযুই বয়ো দি-দি,
আবার তু দম নকন তায়ক
ডাকয়ে দমদিদমদি?
নিখয়তই পায়েন, নমাটামুটি একই কথায়ক আমরা দতন রকয়মর িয়ন্দ
বাাঁদযেুম। পাোপাদে এয়ির বাদরকয়েক পয়ে নিখুন। পেয়ত নিয়েই বুঝয়ত
পারয়বন, তৃ তীে িন্দটির অথিাৎ স্বরবৃয়তর চাে আয়ির িুটির নকানওটির
সয়ঙ্গই নময়ে না। এর পা নিেবার ভদঙ্গ এয়কবায়রই আোিা।
আবার িৃষ্টান্ত নিওো োক। উির নথয়ক েখন হৃিয়ে একবার নপ্রায়মােন
নপয়েদি, তখন বক্তবয দনবিাচয়ন আর সহসা আমরা েঘুদচততার পদরচে
দিদেয়ন। যরা োক, নকানও-এক খদণ্ডতা নাদেকার দনরুদ্ধ নবিনার কথায়ক
আমরা প্রকাে করয়ত চাই। তা দতন রকয়মর িয়ন্দই নস-কথা প্রকাে করা
চয়ে। েদি অক্ষরবৃয়ত প্রকাে করয়ত হে, নতা আমরা দেখব :
মুয়খ তার কথা ননই, েেযার উপয়র
সমস্ত না-বো কথা অশ্রু হয়ে ঝয়র।
চাে পােয়ট েদি মাত্রাবৃত িয়ন্দ এই কথাগুদে জানায়ত হে, নতা নসয়ক্ষয়ত্র
আমরা দেখয়ত পাদর। :
মুয়খ কথা ননই ভীরু নাদেকার,
দবদনদ্র দবিানাে
না-বো কথার েন্ত্র্ণা তার
অশ্রুয়ত ঝয়র োে।

এ হে িয়ের চায়ের মাত্রাবৃত। আবার এই একই কথায়ক আমরা স্বরবৃয়তর
সুয়তায়তও নিয়থ তু েয়ত পাদর। নসয়ক্ষয়ত্র আমরা দেখব :
একটি কথা ননই মুয়খ তার
সদঙ্গদবহীন ঘয়র
রুদ্ধ কথার েন্ত্র্ণাভার
অশ্রু হয়ে ঝয়র।
অক্ষরবৃত, মাত্রাবৃত আর স্বরবৃয়তর চাে নে সম্পূণি পৃথক, আো কদর নসটা
ইদতময়যয দনাঃসংেয়ে বুয়ঝ দনয়েয়িন। এই পাথিয়কযর মূয়ে রয়েয়ি এয়ির দনজস্ব
িেনরীদত। তায়ক দবয়িিণ করয়েই যরা পেয়ব, এয়ির চেন নকন আোিা।
অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর িেনরীদত ইদতপূয়বিই আমরা দবয়িিণ কয়রদি।
কয়র একটা নমাটামুটি দনেয়মর হদিস নপয়েদি। নসটা এই নে, ১) অক্ষরবৃয়ত
সাযারণত প্রদতটি অক্ষর একটি কয়র মাত্রার মূেয পাে, এবং ২) মাত্রাবৃয়ত
প্রদতটি অক্ষর নতা একটি কয়র মাত্রার মূেয পােই, প্রদতটি েুক্তাক্ষর (েদি নসই
েুক্তাক্ষর েয়ব্দর আদিয়ত না থায়ক, দকংবা েয়ব্দর ময়যয অথবা অয়ন্ত থাকয়েও
তার পূবিবতী বণিটি েদি হস্
বণি না হে) পাে িু-মাত্রার মূেয।
স্বরবৃয়ত নসয়ক্ষয়ত্র প্রদতটি দসয়েবেয়ক একটি কয়র মাত্রার মূেয চু দকয়ে দিয়ত
হে।
দসয়েবে-এর বাংো প্রদতেব্দ কী করব? সয়তযন্দ্ৰনাথ িত কয়রদিয়েন ‘েব্দপাপদে’, কাদেিাস রাে কয়রয়িন ‘পিাংে’; প্রয়বাযচন্দ্ৰ ‘িে’-এর পক্ষপাতী।
‘পাপদে’ আর িে’-এর অথি একই। অনুমান করয়ত পাদর, সয়তযন্দ্ৰনাথ আর
প্রয়বাযচন্দ্ৰ েব্দয়ক পুষ্প দহয়সয়ব নিয়খয়িন; দসয়েবে তার পাপদে দকংবা িে।

(কির বনোদেয়করা সম্ভবত এইটু কু েূয়নই ভু কুটি কয়র বয়ে বসয়বন নে,
েব্দয়কায়ে নসয়ক্ষয়ত্র আর নে-পুয়ষ্পরই থাক, েতিয়ের িৃষ্টান্ত দমেয়ব না, নকননা, একেদসয়েবে দিয়ে োর অঙ্গ িো, এমন েব্দ না ভু য়তা ন ভদবিযদত)
দকন্তু নস-কথা পয়র। দসয়েবেই বদে, দকংবা পাপদে অথবা িেই বদে, বস্তুটা
আসয়ে কী, আয়ি নসটা নবাঝা চাই।
এক কথাে বেয়ত পাদর, নকানও-দকিু উচ্চারণ করয়ত দিয়ে নূা্েনতম নচষ্টাে
নেটু কু আমরা বেয়ত পাদর, তা-ই হয়ে একটি দসয়েবে। নসই দিক নথয়ক একএকটি দসয়েবে হয়ে আমায়ির উচ্চারয়ণর এক-একটি ইউদনট দকংবা একক।
এই এককগুদের সমবায়েই আমায়ির উচ্চারয়ণর েরীর িয়ে ওয়ে। িৃষ্টান্ত দিয়ে
বযাপারটা বুদঝয়ে দিদে :
যরা োক, কদবকঙ্কণ’ েব্দটায়ক আমরা উচ্চারণ করয়ত চাই। করেুম। কয়র
নিখয়ত পাদে, চারটি একয়ক তার অঙ্গ িো। আোিা কয়র নসগুদেয়ক
এইভায়ব নিখায়না োে :
ক+দব+কং+কণ্
অথিাৎ ‘কদবকঙ্কণ’ েব্দটি নমাট চারটি দসয়েবে-এর সমবায়ে িয়ে উয়েয়ি।
এই দহয়সয়ব িন্দ’ েব্দটিয়ত আয়ি িুটি দসয়েবে (িন + ি); আবারঅক্ষয়রর
সংখযা েদিও বােে— ‘বিন’ েব্দটিয়ত িুটির নবদে দসয়েবে ননই (বন। +
যন)।
এই পেিন্ত ো বয়েদি, তার নথয়ক নবাঝা োয়ে নে, দসয়েবে িু-রকয়মর হয়ত
পায়র। ইংয়রদজয়ত বয়ে ‘ওপন দসয়েবে ও ‘নক্লাজড্দসয়েবে। প্রয়বাযচন্দ্ৰ নতা

দসয়েবে েব্দটার বাংো কয়রয়িন িে, নসই দহয়সয়ব ‘ওপন দসয়েবে ও ‘নক্লাজড্
দসয়েবেয়ক দতদন “মুক্তিে” ও “বুদদ্ধিে’ বয়েন। ‘কদবকঙ্কণ’ েব্দটার ময়যয
“ক” আর ‘দব’ হয়ে মুক্ত দসয়েবে; অনয দিয়ক দকং’ আর ‘কণি হয়ে রুদ্ধ।
বুদ্ধ’ বেদি। এইজয়নয নে, “ক” আর ‘দব’-র ময়তা এ-িুটি দসয়েবে-এর
উচ্চারণয়ক নটয়ন দনয়ে োওো োে না। ‘ভাই’ বউ” “োও” ইতযাদিও বুদ্ধ
দসয়েবে-এর িৃষ্টান্ত। এসব “দসয়েবে-এর নেয়ি েদিও স্বরবণি আয়ি, তবু—
উচ্চারণ নেয়হতু তন্মুহুয়তি ই িু দরয়ে োে, তাই- কােিত নসই স্বরবণিগুদে হসন্ত
বয়ণিরই সাদমে, িয়ে এরাও বুদ্ধ দসয়েবে বয়ে িণয হে। ( োে’, ‘হাে’
ইতযাদির নক্ষয়ত্র নতা নসই এক কথা বয়টই, “োাঃ’ বাাঃ”, ইতযাদিও রুদ্ধ
দসয়েবে।)
ইদতপূয়বি বয়েদি, স্বরবৃত িয়ন্দ দসয়েবে-এর দহয়সয়ব মাত্রার মূেয চু দকয়ে দিয়ত
হে; দি দসয়েবেয়ক দিয়ত হে একটি কয়র মাত্রার মূেয। নসয়ক্ষয়ত্র এই রীদতয়ত
নিখা োয়ে মাত্রা-সংখযার দিক নথয়ক ‘িন্দ” আর ‘বিন” তু েযমূেয েব্দ;
নকন-না অক্ষর-সংখযাে পৃথক হয়েও দসয়েবে সংখযাে তারা সমান, তায়ির
িুজয়নরই েরীর িুটি কয়র দসয়েবে দিয়ে িঠিত হয়েয়ি।
অক্ষরবৃত আর মাত্রাবৃয়তর সয়ঙ্গ স্বরবৃয়তর প্রযান পাথিকয এইখায়নই। ধ্বদনটাই
অবেয প্রযান কথা, অক্ষর ননহাতই নিৌণ বযাপার। নস-কথা আয়িও অয়নক
বার বয়েদি, তবু, প্রথম িুটি িয়ন্দর নক্ষয়ত্র অক্ষরও এয়কবায়র ন-িণয নে।
বযদতক্ৰয়মর কথা েদি নিয়ে দিই, তয়ব অক্ষয়রর দভদতয়তও মাত্রার একটা
নমাটামুটি দহয়সব নসখায়ন রাখা চয়ে। স্বরবৃয়ত নসটা এয়কবায়রই চয়ে না।
একই েব্দ নে এই দতন রকয়মর িয়ন্দ কীভায়ব দতন রকয়মর মাত্রা মূেয পাে,
কদবকঙ্কয়ণর দকঙ্কণ” দিয়েই নসটা বুদঝয়ে নিওো নেয়ত পায়র।

১) অক্ষরবৃয়ত সাযারণত প্রদতটি অক্ষরই একটি কয়র মাত্রার মূেয পাে।
সুতরাং “কঙ্কণ” নসখায়ন ৩-মাত্রার েব্দ।
২) মাত্রাবৃয়ত আমরা সাযারণত প্রদতটি অক্ষরয়ক একটি কয়র মাত্রার মূেয দিই
দকন্তু েয়ব্দর মযযস্থ দকংবা প্রান্তবতী েুক্তাক্ষরয়ক (েদি না নসই েুক্তাক্ষয়রর
ঠিক পূবিবতী বণিটি হে হস্বণি) দিই ২-মাত্রার মূেয। সুতরাং কঙ্কণ” নসখায়ন ৪মাত্রার েব্দ।
৩) স্বরবৃয়ত আমরা প্রদতটি দসয়েবেয়ক একটি কয়র মাত্রার মূেয দিই, এবং
‘কঙ্কণ’ েব্দটিয়ত নমাট িুটি দসয়েবে (কং+কণ) পাওো োয়ে। সুতরাং কঙ্কণ’
নসখায়ন ২-মাত্রার েব্দ।
অথিাৎ দকনা একই েব্দ দতন রকয়মর িয়ন্দ দতন রকয়মর মাত্রা মূেয পায়ে।
পয়িযর মাযযয়ম িৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা আরও পদরষ্কার হয়ব। পরপর দতন
রকয়মর িয়ন্দ আমরা নমাটামুটি একই বক্তবযয়ক এখায়ন উপদস্থত করদি :
১) অক্ষরবৃত
অয়ঙ্কর িাপয়ট কাবয নাদভশ্বাস িায়ে,
আনয়ন্দর নেে ননই িয়ন্দর দবচায়র।
২) মাত্রাবৃত (৬-মাত্রা)
অয়ঙ্কর নচাখ-রাঙাদনয়ত হাে,
নাদে িায়ে কায়বযর,

িন্দ-দবচায়র বয়ো নকবা পাে
স্পেি আনয়ন্দর?
৩) স্বরবৃত
অঙ্ক কয়ি দকিু নপয়ে?
কাবয নিে মায়র।
আনয়ন্দর দক পরাে নময়ে
িন্দ-দবচার কয়র?
কথাটা সদতয নে। িন্দ-দবচায়রও আনন্দ নময়ে। বইদক। আপাতত েক্ষ
কয়র। নিখুন, “আনয়ন্দর’ েব্দটি দতনটি িৃষ্টায়ন্তই আয়ি। দকন্তু দতন জােিাে
তার মাত্রা মূেয সমান নে। প্রথম িৃষ্টায়ন্ত (অথিাৎ অক্ষরবৃয়ত) নস পায়ে ৪মাত্রার মূেয; দদ্বতীে িৃষ্টায়ন্ত (অথিাৎ মাত্রাবৃয়ত) নস পায়ে ৫-মাত্রার মূেয;
আবার তৃ তীে িৃষ্টায়ন্ত (অথিাৎ স্বরবৃয়ত) নস মাত্র ৩-মাত্রার মূেয নপয়েই খুদে
থাকয়ি।
স্বরবৃয়ত নস মাত্র ৩-মাত্রার মূেয পায়ে নকন? কারণটা আয়িই বয়েদি। পায়ে,
তার কারণ, স্বরবৃয়ত মাত্রার মূেয নিওো হে দসয়েবে অনুোেী, এবং
‘আনয়ন্দর েব্দটিয়ত (আ+নন°নির) দতনটির নবদে দসয়েবে ননই।
এবায়র আমরা স্বরবৃয়তর পবি-দবভাি কয়র নিখাব। দসয়েবে অনুোেী মাত্রার
মূেয নিবার বযাপারটা তায়ত আরও স্পষ্ট হয়ব। দকন্তু পবি নভয়ঙ নিখাবার
জয়নয একটা পিয চাই। হায়তর কায়ি পয়িযর বই পাদেয়ন; তাই, আসুন, স্বরবৃত
িয়ন্দ নেখা োইন-কয়েয়কর একটা টু কয়রা পিয দনয়জরাই বাদনয়ে ননওো
োক। ভে পবার দকিু ননই, অক্ষরবৃত আর মাত্রা বৃত িয়ন্দ নতা আর আমরা

কম পিয বানাইদন, কান েদি ঠিক থায়ক নতা স্বরবৃয়তও কয়েকটা োইন
আমরা ঠিকই খাো কয়র নিেয়ত পারব।
যরা োক, আমায়ির বক্তবয এই হয়ব নে, নরয়ের কামরাে অকস্মাৎ এক
পুয়রায়না বিু র (দকংবা বািবীর) সয়ঙ্গ নিখা হয়েয়ি, খাদনক বায়িই আবার
িাোিাদে হয়ে োয়ব, িুজয়ন িু-পয়থ চয়ে োব, দকন্তু নসই দবয়েয়ির ভাবনায়ক
আমরা আমে দিয়ত চাইয়ন, বরং িু-িয়ণ্ডর এই হোৎ-দমেনয়ক িয়ল্প-িয়ল্প
ভদরয়ে তু েয়ত চাই। তা স্বরবৃয়ত নসই কথাটায়ক আমরা এইভায়ব প্রকাে
করয়ত পাদর :
পয়থর ময়যয হোৎ নিখা,
নিয়নর ময়যয আোপচাদর;
নস্ট্েন এয়েই আবার একা
অনয পয়থ নিব পাদে।
নসটা সদতয, দকন্তু অত
নভয়ব নিখয়ে কষ্ট বয়ো;
বরং এয়সা, আপাতত
হােকা দকিু িল্প কয়রা।
োক, োইনগুদে নমাটামুটি খাো হয়েয়ি। এবায়র এয়ক পয়বি-পয়বি ভাি করয়ত
হয়ব। নসয়ক্ষয়ত্র এর নচহারা িাাঁোয়ব এইরকম :
পয়থর ময়যয/হোৎ নিখা,/
নিয়নর ময়যয/আোপচাদর;/
নস্ট্েন এয়েই/আবার একা/
অনয পয়থ/নিব পাদে।/

নসটা সদতয,/দকন্তু অত/
নভয়ব নিখয়ে/কষ্ট বয়ো;/
বরং এয়সা,/আপাতত/
হােকা দকিু /িল্প কয়রা।/
নিখয়ত পাদে, এখায়ন দি-োইয়ন আয়ি িুটি কয়র পবি (সংখযাটায়ক ইয়ে
করয়েই বাোয়না নেত); োইয়নর নেয়ি ভঙা-পবি ননই। (ইয়ে করয়েই রাখা
নেত)।
োইন নতা ভাঙেুম। এখন পবিয়কও েদি নভয়ঙ নিদখ, তাহয়ে তার ময়যয
চারটি কয়র দসয়েবে-এর সাক্ষাৎ পাওো োয়ব। িৃষ্টান্ত দহয়সয়ব প্রথম োইয়নর
প্রথম পবিটিয়ক নভয়ঙ নিখদি, প + নথরন + মযয + নয- এই চারটি দসয়েবেএ তার েরীর িো। অনয নক্ষয়ত্রও এর অনযথা হয়ব না, নে-নকানও পবি
এখায়ন ভাদঙ না নকন, নমাট চারটি কয়র দসয়েবেই তায়ত দমেয়ব।
এবং আপনারা আয়িই নজয়নয়িন নে, স্বরবৃত িয়ন্দ প্রদতটি দসয়েবে একটি
কয়র মাত্রার মূেয পাে। নসই দহয়সয়ব আমরা বেয়ত পাদর নে, স্বরবৃয়তর চাে
৪-মাত্রার। মাত্রাবৃত অয়নক চায়ে চয়ে। দকন্তু স্বরবৃয়তর এই একটিই চাে।
চায়রর চাে িাো নস চয়ে না।
আর-একটা িৃষ্টান্ত নিওো োক। এবায়র আমায়ির দবিেবস্তু হয়ব ভায়োবাসা।
একটি নময়ের চাউদনয়ত আয়ো জুয়েয়ি, হাদসয়ত রং যয়রয়ি, অথচ ভদঙ্গটি
সেজ। তার বুয়কর ময়যয নজয়িয়ি অসম্ভবয়ক জে করবার আো; অনয দিয়ক,
দদ্বযা আর ভয়ের দেকেটায়কও নস দিেয়ত পারয়ি না। অথিাৎ দকনা নস নপ্রয়ম
পয়েয়ি। তা তার এই অবস্থায় টায়ক আমরা, স্বরবৃত িয়ন্দ এইভায়ব প্রকাে
করয়ত পাদর :

িুটি নচায়খ নক ওই আয়ো জ্বায়ে,
নোাঁয়ট োিাে হাদস?
ভদঙ্গয়ত নক আমন কয়র ঢায়ে
েজ্জা রাদেরাদে?
বুয়কর ময়যয বাজাে গুরুগুরু
অসম্ভয়বর আো;
ভয়ে তবু কাাঁয়প নে তার ভু রু,
নসই নতা ভায়োবাসা।
ঈশ্বর জায়নন, প্রথম-নপ্রয়মর এই বণিনাটা সকয়ের মনাঃপূত হে দক না। তয়ব
এ-ও নে স্বরবৃতই, তায়ত সয়ন্দহ ননই। পবি নভয়ঙ নিখায়ে এর নচহারা হয়ব।
এইরকম :
িুটি নচায়খ/নক ওই আয়ো/জ্বায়ে,
নোয়ট োিাে/হাদস?
ভদঙ্গয়ত নক/অমন কয়র/ঢায়ে
েজ্জা রাদে/রাদে?
বুয়কর ময়যয/বাজাে গুরু/গুরু
অসম্ভয়বর/আো;
ভয়ে তবু/কাাঁয়প নে তার/ভু রু,
নসই নতা ভায়ো/বাসা।
নিখয়ত পাদে, এর প্রথম, তৃ তীে, পঞম আর সপ্তম োইয়ন আয়ি িুটি কয়র
পবি; দদ্বতীে, চতু থি, িষ্ঠ আর অষ্টম োইয়ন নসয়ক্ষয়ত্র একটি কয়র পবি আয়ি।

দি-োইয়নর নেয়ি আমরা ভাঙা-পবি নরয়খদি। প্রদতটি পবিই ৪-মাত্রাে িো
(অথিাৎ প্রদতটি পয়বিই চারটি কয়র দসয়েবে আয়ি)। ভাঙা-পবিগুদে ২-মাত্রার।
আরও একটি িৃষ্টান্ত দিদে। এবায়র আমায়ির দবিেবস্তু হয়ে অকৃ তেতা।
নপ্রম-ভােবাসা-প্রকৃ দতর কথা নতা অয়নক বেেুম, এবায়র জীবয়নর অিকার
দিকটার দিয়কও একবার তায় কায়না োক। েুিপৎ অকৃ তে ও দনয়বিাদ য
এমন মানুয়ির কথা বো োক, দনয়জর ক্ষমতার নিৌে না-বুয়ঝই নে দকনা
উপকারীয়ক িংেন করয়ত উিযত :
নচহারাটা আজয়ক নতামার
এক মুহুয়তি পেে যরা।
হাাঁদের ময়যয আটকা দিয়ে,
নেই না খুয়ে দিেুম সরা–
অমদন তু দম আমার নিয়হই
সমস্ত দবি ঢােয়ত চাে,
সায়পর ময়তাই িণা তু য়ে
দিদবয তু দম নিাাঁসয়িাাঁসাে।
কৃ তেতা দকিু ননই দক?
বুদদ্ধ? তা-ও না? আয়রা দি-দি।
বুদদ্ধ থাকয়ে বুঝয়ত পারয়ত
ভে নিখাে দমদিদমদি।
সায়পর ওিুয আয়ি আমার,
নকায়রা না তাই বাোবাদে।

নতামার মতন হাজার সাপয়ক
হাাঁদেয়ত নির পুরয়ত পাদর।
এবায়র আর পবি নভয়ঙ নিখাদেয়ন। দনয়জরাই নভয়ঙ দনন। ভাঙয়ে নিখয়ত
পায়বন, এর দি-োইয়ন িুটি কয়র পবি আয়ি (োইয়নর নেয়ি ভঙা-পবি ননই)।
প্রদত পয়বি, েথারীদত, আয়ি চারটি কয়র দসয়েবে।
কথা এই নে, স্বরবৃত িয়ন্দ ৪-দসয়েবে-এর পবিটাই দনেম বয়ট, তয়ব মায়ঝমায়ঝ তার বযদতক্ৰমও ঘয়ট োে। আমরা দতনটি মুক্ত ও একটি বুদ্ধ
দসয়েবে-এর সমবায়ে পবি িেয়ত পাদর (িৃষ্টান্ত : “দিয়নর আয়ো” =
দি/ননর/আ/নো), দকংবা চারটি মুক্ত দসয়েবে-এর সমবায়ে পবি িেয়ত পাদর
(িৃষ্টান্ত : ‘দনয়ভ এয়ো”= দন/নভ/এ/নো), দকংবা িুটি মুক্ত ও িুটি বুদ্ধ
দসয়েবে-এর সমবায়েও পবি িেয়ত পাদর (িৃষ্টান্ত : “বাইয়র নকবে” =
বাই/নর/নক/বে)। এই সবই চার-দসয়েবে-সম্পন্ন পয়বির িৃষ্টান্ত। দকন্তু
সবগুদে দসয়েবেয়কই েদি বুদ্ধ রাখয়ত ইো কদর, তাহয়ে পয়বির ময়যয সাকুয়েয
দতনটির নবদে দসয়েবে নঢাকায়ত নিয়ে আমায়ির ঘাম িু য়ট োয়ব। (িৃষ্টান্ত
নিবার জয়নয এক্ষু দন একটা োইন বাদনয়ে ননওো োক। “েনেন েন ৰাতাস
বইয়ি”— এই নে োইনটি, এর ময়যয িুটি পবি আয়ি। “েন েন েন” আর
“বাতাস বইয়ি”। তার ময়যয প্রথম পবি অথিাৎ “েন েন েন”-এর সব কটি
দসয়েবেই নেয়হতু বুদ্ধ তাই নসই পয়বির ময়যয সাকুয়েয দতনটির নবদে
দসয়েক্
ে-এর জােিা নময়েদন; নমোয়না োস্তু।) তাহয়েই নিখা োয়ে: ৪মাত্রার দনেমটা সবিিা বজাে থায়ক না; দসয়েবে-এর চদরত্র অনুোেী মাত্রার
সংখযা বায়ে কয়ম। এখায়ন নে-িৃষ্টান্ত দিয়েদি, তা িাো অনয প্রকায়রর
বযদতক্ৰয়মর িৃষ্টান্তও এই িয়ন্দ দবস্তর নময়ে। নেমন মাত্রাহাস, নতমদন
মাত্রাবৃদদ্ধর িৃষ্টান্তও প্রচু র। স্বরবৃয়তর আর-এক নাম িোর িন্দ। তা নচাখ

বুয়োয়েই যরা পেয়ব নে, নসকাে আর একায়ের অয়নক িোরই অয়নক পয়বি
চারটি কয়র দসয়েবে ননই। নকাথাও নবদে আয়ি, নকাথাও কম।
স্বরবৃত িয়ন্দ একায়েও দকিু কম কদবতা নেখা হেদন। দকন্তু একায়ের
কদবরাই নে পয়বি-পয়বি চারটি কয়র দসয়েবে-এর বরাে চাপাবার কানুন
সবিিা মানয করয়িন, এমনও বেয়ত পাদরয়ন। বযদতক্ৰম দবস্তর নচায়খ পয়ে।
আকিার নিখয়ত পাই, পয়বি নকাথাও দসয়েবে-এর সংখযা চায়রর নবদে,
নকাথাও কম। দসয়েবে-এর সংখযা েখন বায়ে, তখন পাাঁয়চ, এমনদক একআয নক্ষয়ত্র িয়েও দিয়ে নপৌয়িাে। (প্রাচীন িোে িে-দসয়েবেেুক্ত পয়বির
িৃষ্টান্ত : কাদজিু ে কুয়োয়ত কুয়োয়ত’ নপয়ে নিোম মাো) েখন কয়ম, তখন
সাযারণত দতয়ন এয়স নায়ম।
ওোনামার বযাপারটা দক কদবয়ির ইোকৃ ত? অথিাৎ চার-দসয়েবে দিয়ে
স্বরবৃয়তর পবি িেবার নে একটি অদেদখত দবযান রয়েয়ি, নসইয়টায়ক েঙ্ঘন
করবার জয়নযই দক তাাঁরা মায়ঝ-মায়ঝ দসয়েবে-এর সংখযা বাোয় ন দকংবা
কমান? উতরটা কদবরাই দিয়ত পারয়বন। আমরা শুযু এইটু কু বেয়ত পাদর
নে, দনেম েঙ্ঘন করয়েও তি ারা সাযারণত এক-পায়ের নবদে েঙ্ঘন কয়রন
না। চায়রর সীমানা িাদেয়ে েখন তারা ওপয়র ওয়েন, তখন বয়োয়জর এক
পা ওয়েন। এবং েখন নায়মন, তখন সাযারণত এক পা-ই নায়মন। (নাময়ত
নাময়ত িুয়ে নামবার িৃষ্টান্তও দকিু আয়ি।)
সীমানা িাদেয়ে ওপয়র উেবার িৃষ্টান্ত আয়িই নিওো োক। দবখযাত দকিু পিয
দকংবা িো নথয়ক িৃষ্টান্ত দিদে। (হায়তর কায়ি বই না থাকাে দমদেয়ে ননবার
উপাে ননই। উদ্ধৃদতয়ত েদি একটু -আযটু ভু ে ঘয়ট োে, সহৃিে পােক আো
কদর ক্ষমা করয়বন।) নীয়চর োইন িুটি েক্ষ করুণ।

“রাত নপাহাে, িরসা হে, িু টে কত িু ে;
কাাঁদপয়ে পাখা নীে পতাকা জুটে। অদেকুে।”
এখায়ন দি-োইয়ন আয়ি দতনটি কয়র পবি। োইয়নর নেয়ি ভঙা-পবিও আয়ি।
প্রদতটি পয়বি চারটি কয়র দসয়েবে থাকবার কথা। আয়িও। শুযু দদ্বতীে
োইয়নর প্রথম পয়বি বযদতক্ৰম ঘয়টয়ি। পবিটি হে “কাাঁদপয়ে পাখা’। দহয়সব কয়র
নিখুন, দসয়েবে-এর সংখযা এয়ক্ষয়ত্র চার নে, পাাঁচ।
আর-একটি িৃষ্টান্ত দিদে :
“জািুর গুয়ণর বাোই দনয়ে ময়র নেন নস কাে!”
এটিও আপনায়ির নচনা োইন। এয়তও আয়ি দতনটি পবি আর একটি ভাঙাপবি। দকন্তু তৃ তীে পয়বি (‘‘ময়র নেন নস) দসয়েবে রয়েয়ি চায়রর বিয়ে
পাাঁচটি।
আর-একটি িৃষ্টান্ত নিওো োে :
“েমুনাবতী সরস্বতী কাে েমুনার দবয়ে।”
—এ-োইনটিও আপনারা অয়নক বার শুয়নয়িন। দকন্তু এর প্রথম পয়বি
(েমুনাবতী) নে পাাঁচটি দসয়েবে রয়েয়ি, তা হেয়তা সবাই নখোে কয়র
নিয়খনদন। ঠিক নতমদন, ‘পূজাবাটীয়ত নজার কাঠিয়ত েখন ঢাক বায়জ,
তখনও অয়নয়কই নখোে কয়র নিয়খন না নে, ‘পূজাবাটীয়ত” পুয়রা পাাঁচটি
দসয়েবে দিয়ে ঢু য়কয়ি।

ইদতপূয়বি আমরা স্বরবৃয়তর নেসব িৃষ্টান্ত দনয়জরা বতদর কয়র দনয়েদিেুম, তায়ত
অবেয কুত্রাদপ নকানও বযদতক্ৰম দিে না। দকন্তু থাকয়েই দক তায়ত স্বরবৃয়তর
পদবত্রতা নষ্ট হত? নিয়নর ময়যয হোৎ-নিখয়ত-পাওো বিু টির সয়ঙ্গ
খাদনকবায়িই িাোিাদে হয়ে োয়ব, এই কথাটা জাদনয়ে আমরা দেয়খদিেুম :
নসটা সদতয, দকন্তু অত
নভয়ব নিখয়ে কষ্ট বয়ো।
নসয়ক্ষয়ত্র নভয়ব না-নিয়খ আমরা েদি তদেয়ে নিখতু ম, এবং দেখতু ম :
নসটা সদতয, দকন্তু অত
তদেয়ে নিখয়ে কষ্ট বয়ো।
তাহয়েই বযদতক্ৰম ঘটত, এবং দদ্বতীে োইয়নর প্রথম পয়বি (তাদেয়ে নিখয়ে)
পাাঁচটি দসয়েবে ঢু য়ক পেত। দকন্তু স্বরবৃয়তর চাে নে তাই বয়ে নষ্ট হত, এমন
ময়ন হে না।
নষ্ট হে না দসয়েবে-এর সংখযা কয়ম নিয়েও। উধ্বিিদতর কথা নতা বেেুম।
দনম্নিদতর নক্ষয়ত্রও নসই একই কথা। চায়রর বিয়ে দতন দসয়েবে দিয়েও
মায়ঝমায়ঝ স্বরবৃয়তর পবি িো হয়েয়ি, দকন্তু িয়ন্দর নরেিাদে তায়ত নবোইন
হেদন। িৃষ্টান্ত দিদে :
“আজ রায়মর অদযবাস কাে রায়মর দবয়ে।”

এটিও একটি সুপদরদচত োইন, এবং এ-ও স্বরবৃতই। োইনটিয়ত নমাট দতনটি
পবি, আর তৎসহ একটি ভাঙা-পবি রয়েয়ি। দকন্তু দতনটি পয়বির প্রয়তযকটিই
এখায়ন দতন-দসয়েবে দিয়ে িো (আজ রায়মর/অদযবাস/কাে রায়মর)।
আর-একটি িৃষ্টান্ত দিদে :
“গুণবতী ভাই আমার মন নকমন কয়র।”
এটিও একটি পদরদচত িোর োইন। এরও দদ্বতীে পয়বি (ভাই আমার) আর
তৃ তীে পয়বি (মন নকমন’) আয়ি দতনটি কয়র দসয়েবে।
আরও একটি িৃষ্টান্ত নিওো োক। এবায়র িু-োইন দনয়জরাই বাদনয়ে দনদে :
রাতদিন তু ই িাইভস্ম কী নে
কথা বদেস দনয়জর সয়ঙ্গ দনয়জ।
োইন িুটির প্রয়তযকটিয়ত আয়ি িুটি কয়র পবি আর একটি কয়র ভাঙা-পবি।
েক্ষ কয়র নিখুন, প্রথম োইয়নর িুটি পবিই (রাতদিন তু ই/িাইভস্ম), িো
হয়েয়ি দতনটি কয়র দসয়েবে দিয়ে।(1) দকন্তু িন্দ তায়ত নবচাে হেদন।
নকন হে না? দসয়েবে-এর সংখযা চায়রর জােিাে নবয়ে দিয়ে পাাঁচ, দকংবা
কয়ম দিয়ে দতন, হওো সয়ত্ত্বও কী কয়র িয়ন্দর চাে ঠিক থায়ক?
বযাপারটার বযাখযা করয়ত দিয়ে িান্দদসয়করা বয়েন, চাে নষ্ট হে না।
আমায়ির উচ্চারয়ণর গুয়ণ। (বেেুম। ‘গুণ, দকন্তু বযাপারটা আসয়ে
উচ্চারয়ণর ‘নিাি” িাো আর দকিু নে। তয়ব এয়ক্ষয়ত্র নসটা নিাি বহোও গুণ
হয়ে বয়ট!)। আমরা দেদখ বয়ট ‘কাাঁদপয়ে পাখা’, দকন্তু উচ্চারয়ণ নসটা ‘কাাঁপ্
য়ে

পাখা’ হয়ে িাাঁোে, ‘তদেয়ে নিখয়ে’ হে ‘তেয়ে নিখয়ে’। িয়ে দসয়েবেও
একটি কয়র কয়ম োে। কাাঁদপয়ে পাখাে নেয়ক্ষয়ত্র পাাঁচটি দসয়েবে পাদে
(কাঁ +দপ+নে পাখা), “কাাঁদপয়ে পাখাে নসয়ক্ষয়ত্র চারটি দসয়েবে দমেয়ব
(কাাঁদপ+নে পা খা)। তদেয়ে নিখয়ে নেয়ক্ষয়ত্র পাাঁচটি দসয়েবে দিয়ে িো
(ত+দে+নে নিখ+নে), দতেয়ে নিখয়ের দসয়েবে সংখযা নসয়ক্ষয়ত্র চায়রর নবদে
নে। (তে-নে নিখ+নে)।
দকন্তু েমুনাবতীর বযাখযা কী? িান্দদসয়করা এয়ক্ষয়ত্রও সম্ভবত বেয়বন নে,
তাোতাদে বেবার সময়ে আমরা ‘েমুনাবতী’ বদে না, বদে ‘নোম্
নাবতী’;
িয়ে দসয়েবে-এর সংখযা এয়ক্ষয়ত্রও চায়র এয়স িাাঁোে (নেমন-না–ব+তী)। এই
দনেম অনুোেী ময়র নেন নস’ আর ‘পূজাবাটীয়ত’র নক্ষয়ত্রও দসয়েবে-এর
সংখযা কয়ম দিয়ে চায়র এয়স িাাঁোবার একটা-দকিু বযাখযা দনশ্চে দমেয়ব।
বযাখযা নময়ে দসয়েবে-এর সংখযা নেখায়ন চায়রর কম, নসখায়নও। িান্দদসক
বেয়েন, দতন দসয়েবেয়কই আমরা নসখায়ন নটয়ন উচ্চারণ কয়র চায়র এয়ন
িাাঁে করাই। “আজ রায়মরা/অদযবাস/কাে রায়মর/দবয়ে” এই োইনটিয়ক
নটয়ন বদে “আ-জ রায়মরা/অদয-বযাস/কা-ে রায়মর/দবয়ে’। ‘গুণবতী ভাই
আমার মন নকমন কয়রীর নক্ষয়ত্র প্রথম পবিটিয়ত চারটি দসয়েবে থাকাে নটয়ন
পেবার িরকার হে না, দকন্তু দদ্বতীে পয়বি আর তৃ তীে পয়বি দসয়েবে-এর
ঘাটদত থাকাে নটয়ন পেয়ত হে। ঘাটদত নমটাবার জয়নয বেয়ত হে, “ভা-ই
আমার/ম-ন নকমন”।
দসয়েবে-এর সংখযা, আমরা আয়িই আভাস দিয়েদি, দতয়ন ননয়মই সবিিা ক্ষান্ত
হে না। মায়ঝ-মায়ঝ, নামবার নঝায়ক, নস িুয়ে দিয়েও নায়ম। প্রয়বাযচন্দ্ৰ তার
িন্দ-পদরব্রুমা গ্রয়ন্থ রবীন্দ্ৰনায়থর কদবতা নথয়ক তার িৃষ্টান্ত দিয়েয়িন :

“বাইয়র নকবে/জয়ের েব্দ/ঝু প ঝু প/ঝু প
িদসয নিয়ে/িল্প নোয়ন/এয়কবায়র/চু প।”
এখায়ন িুটি োইয়নই আয়ি দতনটি কয়র পবি ও একটি কয়র ভাঙা-পবি। প্রদত
পয়বি আয়ি চারটি কয়র দসয়েবে।। বযদতক্ৰম ঘয়টয়ি শুযু প্রথম োইয়নর
তৃ তীে পয়বি। দসয়েবে-এর সংখযা নসখায়ন শুযু নে কয়ময়ি তা নে, কয়ম
এয়কবায়র িুয়ে এয়স নেয়কয়ি। িয়ন্দর চাে তবু নে নষ্ট হেদন, তার বযাখযা কী?
বযাখযা অবেযই এই নে, ‘ঝু প ঝু পয়ক এয়ক্ষয়ত্র আমরা নটয়ন “ঝু উপ-ঝু উপ” কয়র
উচ্চারণ কদর; িয়ে চায়রর দহয়সবটাও দময়ে োে (ঝু -উপ-কু-উপ), িয়ন্দর
চােও নষ্ট হে না।
স্বরবৃত িয়ন্দর দনেম কী, আমরা নজয়নদি। দনেয়মর বযদতক্ৰয়মর কথাও
জানেুম। বযদতক্ৰম ঘটা সয়ত্ত্বও িয়ন্দর চাে নকন নষ্ট হে না, নসই বযাখযাটাও
পাওো নিে। বযাখযা েিায় রা দিয়েয়িন, তারা প্রবীণ িান্দদসক। িন্দোয়স্ত্ৰ
তারা পারদ্রষ্টা। তায়ির পাদণ্ডতয প্রশ্নাতীত; ধ্বদন ও উচ্চারয়ণর হাে হি তারা
জায়নন। তায়ির কথার প্রদতবাি করব, এত বয়ো যৃষ্টতা আমায়ির ননই।
দকন্তু দনয়জয়ির কথাটায়ক জানাবার অদযকার দনশ্চেই আয়ি। আমায়ির
বক্তবয আমরা এখায়ন নপে করেুম।

১) “কাাঁদপয়ে পাখ’, ‘তদেয়ে নিখয়ে’, ‘েমুনাবতী’, ‘ময়র নেন নস,
‘পূজাবাটীয়ত’-জাতীে পাাঁচ দসয়েবে সংবদেত পয়বির নক্ষয়ত্র উচ্চারণয়ক
দকিু মাত্র দবকৃ ত দকংবা সংকুদচত না কয়র (অথিাৎ প্রদতটি েব্দয়কই েথাদবদয
উচ্চারণ কয়র) নিয়খদি, স্বরবৃয়তর চাে তায়তও নষ্ট হে না। ঠিকই থায়ক।

২) তৎসয়ত্ত্বও েদি িান্দদসয়করা বয়েন নে, না, চাে ঠিক থায়ক না, এবং ঠিক
রাখবার জয়নযই উচ্চারণয়ক নকাথাও (পয়বি নেখায়ন দসয়েবে-এর সংখযা
চায়রর নবদে) গুটিয়ে আনয়ত হয়ব, আবার নকাথাও (পয়বি নেখায়ন দসয়েবেএর সংখযা চায়রর কম) িদেয়ে দিয়ত হয়ব, এবং পয়বির বিয়ঘিয এইভায়ব সমতা
দবযান করয়ত ৩নব, তাহয়ে আমরা দবনীতভায়ব প্রশ্ন করব নে, উচ্চারয়ণর
এইভায়ব হ্রাসবৃদদ্ধ ঘটাবার রীদত নতা িায়নর বযাপায়র চয়ে, ও-রীদত দক
কদবতায়তও চো উদচত?
কথাটা েখন উেেই, তখন আরও মূয়ে দিয়ে প্রশ্ন নতাো োে। দজয়েস করা
োে, স্বরবৃত িয়ন্দ উচ্চারণয়ক প্রয়োজনয়বায়য নকাথাও গুটিয়ে আনা এবং
নকাথাও িদেয়ে নিওো (এবং এইভায়ব পয়বির বিয়ঘিয সামযদবযান করা) েদি
অতযাবেযক ৩েই, তয়ব স্বরবৃতয়ক মূেত কদবতার িন্দ বয়ে িণয করা চয়ে
দক না।(2)
প্রশ্নটা অকারণ নে। আমরা সকয়েই জাদন, নসকায়ের অয়নক িোই িায়নর
সয়িাত্র। ঘুমপাোদন িো নতা বয়টই। “নখাকা ঘুয়মাে পাো জুয়োে বদি এে
নিয়ে”— নকায়ের উপয়র নিয়েয়ক শুইয়ে একায়ের জননীরাও েখন এই
কথাগুদে উচ্চারণ কয়রন তখন অজায়ন্তই এই কথাগুদেয়ত দকিু টা সুয়রর
নিাোদন নেয়ি োে। (প্রসঙ্গত বদে, “নখাকা ঘুয়মাে’ আর ‘পাো জুয়োে’নতও
দসয়েবে-এর সংখযা চায়রর নবদে।) োয়ি আরও অয়নক িোয়তই। তখন ময়ন
হে, এই িোগুদে আসয়ে কদবতা নে, িান— ো সুর সহয়োয়ি নিে। কথার
ভূ দমকা নসখায়ন েৎসামানয, সুরই নসখায়ন িন্দ ঠিক রায়খ। (নসই সুর হেয়তা
খুবই এদেয়মনটাদর, দকন্তু তা সুরই।) আর তা-ই েদি হে, িোর কথাগুদেয়ক
তয়ব কদবতার িয়ন্দর কো-ইদন্ত্র্ দনেমকানুয়নর নেয়ম আাঁটাবার নচষ্টা দক

দকিু টা অথিহীন হয়ে পয়ে না? কাবযিয়ন্দর বযাকরণ দিয়ে নতা িীদতকা-র
েরীরয়ক আমরা দবয়িিণ করয়ত পাদরয়ন।
িান্দদসয়করা এ-সম্পয়কি কী বেয়বন, আমায়ির জানা ননই। তয়ব স্বরবৃয়তর
চােচেন নিয়খ সয়ন্দহ না-হয়েই পায়র না নে, এই িন্দ মূেত িায়নরই িন্দ,
পরবতী কায়ে কদবতায়তও োর সাথিক বযবহার সম্ভব হয়েয়ি।
—————
1. রাতদিন তু ই’-পবিটির দতনটি দসয়েবেই বুদ্ধ, সুতরাং ইয়ে করয়েও ওখায়ন
অদতদরক্ত নকানও দসয়েবে নঢাকায়না েক্ত হত। “িাইভস্ম’ পবিটি সম্পয়কি
দকন্তু নস-কথা খায়ট না। ওখায়ন আয়ি িুটি বুদ্ধ ও একটি মুক্ত দসয়েবে
(িাই+ভস+স)। সুতরাং আর-একটি দসয়েবে ওখায়ন নঢাকায়না নেত। দকন্তু
তা না-নঢাকায়না সয়ত্ত্বও নে িন্দ নবচাে হেদন, এটু কু অবেযই েক্ষণীে।
2. ‘পদরদেষ্ট’ অংয়ে ড. ভবয়তাি িয়তর দচঠি দ্রষ্টবয।
সি ছন্দই বক বসরেবিক
ো বেবার বয়েদি। এখন িয়ন্দর এই বযাপারটায়ক আর-এক দিক নথয়ক নিখা
োক। দতন িয়ন্দর োরীদরক দনমিায়ণর উপয়র নজর নরয়খ ভাবা োক নে,
এয়ির মাত্রা দবচায়রর নকানও সামানয নকৌেে আয়ি দক না। সামানয বেয়ত
এখায়ন তু ে দকংবা নিণয নবাঝায়না হয়ে না। ইংয়রদজয়ত োয়ক বয়ে “কমন,
সামানয এখায়ন তা-ই। (িৃষ্টান্ত : ইংয়রজয়ির ময়যয নকউ নরািা, নকউ নমাটা,
নকউ ঢাঙা, নকউ নবাঁয়ট, দকন্তু এসব ববসািৃেয সয়ত্ত্বও তায়ির নে একটা কমন
িযাকটর’ বা ‘সামানয েক্ষণ” সকয়ের নচায়খ পয়ে, নসটা এই নে, তারা সবাই

দিদবয নিৌরবরন।) এবং “সামানয নকৌেে’ বেয়তও আমরা নসই নকৌেেয়ক
নবাঝাদে, দতনটি িয়ন্দর মাত্রাদবচায়রই ো প্রয়োি করা নেয়ত পায়র।
দকংবা ‘সামানয নকৌেে না-বয়ে আমরা মাসটার কী’ও বেয়ত পাদর। স্বিিত
িীয়নন্দ্ৰকুমার রাে ইংয়রদজ এই ‘মাস্ট্ার কীর ভারী সুন্দর একটি বাংো কয়র।
দিয়েদিয়েন। “সবয়খাোচাদব”। কথা হয়ে, অক্ষরবৃত মাত্রাবৃত আর স্বরবৃত,
এই দতন তাোয়কই ো খুেয়ত পায়র, এমন নকানও সবয়খাে চাদবর আো দক
ননহাতই িুরাো?
নমায়টই নে। সবয়খাে নসই চাদব আমায়ির সাময়নই রয়েয়ি। একটু েক্ষ
করয়েই আমরা নিখয়ত পাব নে, নেি দসয়েবে-এর চাদব ঘুদরয়েই আমরা
দতন
মাত্রার বযাপায়র, শুযু স্বরবৃত নে, দতনটি িন্দই আসয়ে দসয়েবে-এর উপর
দনভি রেীে। এয়ক্ষয়ত্র তারা পরস্পয়রর সয়িাত্র। অনযদিয়ক, তায়ির অদমেটা
এইখায়ন নে, তায়ির দতন জয়নর দনভি রেীেতা দতন রকয়মর। েথা, স্বরবৃয়ত
নেয়ক্ষয়ত্র দসয়েবেমায়ত্রই অনদযক একটি মাত্রার মূেয নপয়েই খুদে, মাত্রাবৃয়ত
নস-নক্ষয়ত্র মুক্ত দসয়েবে এক মাত্রার মূেয নপয়েও বুদ্ধ দসয়েবে মূেয পাে। িুমাত্রার। আবার অক্ষরবৃয়তও (ঠিক ওই স্বরবৃত আর মাত্রাবৃয়তরই ময়তা)
প্রদতটি মুক্ত দসয়েবেয়ক আমরা এক-মাত্রার মূেয দিই বয়ট, দকন্তু বুদ্ধ
দসয়েবে-এর নক্ষয়ত্র আরও-একটু বযদতক্ৰম ঘয়ট োে।
স্বরবৃয়ত কী মুক্ত, কী বুদ্ধ, নকানও দসয়েবেই এক-মাত্রার নবদে মূেয িাদব কয়র
না; মাত্রাবৃয়ত নসয়ক্ষয়ত্র বুদ্ধ দসয়েবে সবিত্র িু-মাত্রা িাদব কয়র; আর অক্ষরবৃয়ত
নসয়ক্ষয়ত্র রুদ্ধ দসয়েবে নকাথাও এক-মাত্রা িাদব কয়র, নকাথাও িু-মাত্রা।

প্রশ্ন : অক্ষরবৃয়ত বুদ্ধ দসয়েবে নকাথাে এক-মাত্রা িাদব কয়র এবং নকাথাে
তায়ক িু-মাত্রার মূেয দিয়ত হে?
উতর : বুদ্ধ দসয়েবে নেয়ক্ষয়ত্র েয়ব্দর আদিয়ত দকংবা ময়যয েুক্তাক্ষয়রর আরে
দনয়ে দনয়জয়ক প্রেন্ন কয়র রায়খ, নসয়ক্ষয়ত্র নস এক-মাত্রার নবদে মূেয িাদব
কয়র না; দকন্তু েুক্তাক্ষয়রর আরে দনয়েও নেয়ক্ষয়ত্র নস েয়ব্দর অয়ন্ত অবদস্থত,
দকংবা েয়ব্দর আদিয়ত বা ময়যয অবদস্থত হয়েও নেয়ক্ষয়ত্র নস েুক্তাক্ষয়রর
আদরত নে, নসয়ক্ষয়ত্র নস িু-মাত্রার মূেয চাে।
িৃষ্টান্ত নিওো োক। উদ্বিন’ েব্দটি দতনটি বুদ্ধ দসয়েবে দিয়ে িো। উি-বন
+যন। দকন্তু তায়ির ময়যয প্রথম ও দদ্বতীে বুদ্ধ দসয়েবে (উি, বন) নেয়হতু
েুক্তাক্ষয়রর আদরত, এবং নেয়হতু তায়ির প্রথম জয়নর (উি) অবস্থান েয়ব্দর
আদিয়ত ও দদ্বতীে জয়নর (বন) অবস্থান েয়ব্দর ময়যয, অতএব অক্ষরবৃয়ত
তায়ির নকউই এক-মাত্রার নবদে মূেয চাে না। তৃ তীে জন (যন) নসয়ক্ষয়ত্র
েুক্তাক্ষয়রর আদরত হয়েও েয়ব্দর অয়ন্ত রয়েয়ি। িেত অক্ষরবৃয়ত নস িুমাত্রার মূেয িাদব করয়ব। এবং সব দমদেয়ে উদ্বিন’ েব্দটি অক্ষরবৃয়ত পায়ব
চার-মাত্রার মূেয (১+১+২)।
োই নহাক, মাত্রা-দবচায়রর বযাপায়র নিখা োয়ে সব িয়ন্দই দসয়েবে নামক
বযাপারটার ভূ দমকা অদতেে গুরুত্বপূণি। দকন্তু তাই বয়েই দক িুম কয়র
আমরা বয়ে বসব নে, সব িন্দই আসয়ে দসয়েদবক? না, তা দনশ্চে বেব না।
শুযু বেব নে, দসয়েদবক িয়ন্দ অথিাৎ স্বরবৃয়ত নতা দসয়েবেয়ক ভু য়ে থাকবার
কথাই ওয়ে না, উপরন্তু িন্দটা নেখায়ন স্বরবৃত নে, নসখায়নও দসয়েবেয়ক
ভু য়ে থাকবার উপাে ননই।

পয়ার ও িহাপয়ার
িন্দ দনয়ে বিু বািবয়ির সয়ঙ্গ আয়োচনার সময়ে েক্ষ কয়রদি, ‘পোর’
েব্দটিয়ক তায়ির নকউ নকউ খুব দেদথেভায়ব প্রয়োি কয়রন। বস্তৃত, তায়ির
কায়ি ‘পোর’ ও ‘অক্ষরবৃত’ সমাথিক েব্দ; েখন তাাঁরা বয়েন নে, অমুক
কদবর হায়ত পোর খুব ভায়ো নখায়ে, তখন আসয়ে তাাঁরা বেয়ত চান নে, নসই
কদব অক্ষরবৃত িয়ন্দর বযবহায়র খুব িক্ষ। পোর ও অক্ষরবৃয়ত তি ারা এইভায়ব
তােয়িাে পাদকয়ে নিয়েন নকন, নসটা নবাঝা অবেয েস্তু নে। অক্ষরবৃত
িয়ন্দর আয়োচনাে ইদতপূয়বি আদম বয়েদি, “রবীন্দ্ৰনায়থর আয়ি পেিন্ত,
এমনদক রবীন্দ্ৰকায়বযরও সূচনাপয়বি, বাংো কদবতা প্রযানত অক্ষরবৃয়ত নেখা
হয়েয়ি।” এখন বদে, অক্ষরবৃয়ত রদচত নসইসব কদবতার একটি মস্ত বয়ো
অংেই পোরবয়ি বাাঁযা। খুবসম্ভব তারই িয়ে অক্ষরবৃত বেয়ত অয়নয়ক
পোর নবায়ঝন, এবং পোর বেয়ত অক্ষরবৃত। দকন্তু পোর বেয়ত সদতযই
নকানও িন্দ নবাঝাে না, পোর আসয়ে একটা বিমাত্র (অথিাৎ কদবতার
পঙদক্তদবনযায়সর দবয়েি একটা পদ্ধদত), এবং নসই বয়ি নেমন অক্ষরবৃত,
নতমনই মাত্রাবৃত আর স্বরবৃয়তর পঙদক্তয়ক বাাঁযা নেয়ত পায়র। অয়নয়কই
নবাঁয়যয়িন।
কী নসই বয়ির নচহারা? উতরটা সয়তযন্দ্ৰনাথ িত দিয়েয়িন। দতদনও অবেয
পোর বেয়ত আোিা একটা িন্দই বুঝয়তন (“পোর জান না? তু দম নে িয়ন্দ
দেয়খদি এয়কই বয়ে পোর”-‘িন্দসরস্বতী’), দকন্তু তা নহাক, ওই নে দতদন
পোয়রর বণিনা দিয়ত দিয়ে দেখয়িন “আট-িে আট-িে পোয়রর িাাঁি কে”,
ওইয়টই হয়ে পোর-বয়ির সঠিক বণিনা। আট-িে বেয়ত এখায়ন আট-িে
মাত্রার দবনযাস বুঝয়ত হয়ব। অথিাৎ নে-সব পঙদক্ত আমায়ির পেবার নঝাক
অনুোেী িুটি অংয়ে দবভক্ত হয়ে োে। (অংে’ না বয়ে “পি” বোই
রীদতসৰ্ম্ত, দকন্তু পেুোয়ির নবাঝাবার সুদবযার জনয আপাতত আদম অংে’

বোই নরে ময়ন করদি, পি-এর প্রসঙ্গ এর পয়রর পদরয়েয়ি আসয়ি) এবং োর
প্রথমাংয়ে পাওো োে আটটি মাত্রা ও দদ্বতীোংয়ে িটি, তায়িরই আমরা বদে
পোর-বয়ি বাাঁযা পঙদক্ত। এখন এই অংেভায়ির কথাটা আর-একটু পদরষ্কার
কয়র বো িরকার। ইদতপূয়বি আমরা নিয়খদি নে, পােয়কর িম ননবার
সুদবয়যর জয়নয পঙদক্তর নেয়ি একটা ভাঙা-পবি রাখা হে, এবং নসই ভাঙাপবি অয়নকসময়ে িু-মাত্রার হে। অক্ষরবৃত িন্দ দনয়ে আয়োচনার সময়ে
আদম এ-ও বয়েদিেুম নে, কদবতার “োইনটায়ক েখন একসয়ঙ্গ নিদখ, তখন
নিাটা োইয়নর দবনযায়সর ময়যয ওই বােদত মাত্রা িুটি এমন চমৎকারভায়ব
দনয়জয়ির নঢয়ক রায়খ নে, ওরা নে আোিা, তা ঠিক যরাও পয়ে না। দবয়েি
কয়র িে দকংবা িয়ের বৃত িাদেয়ে আমরা েখন নচায়ো মাত্রাে দিয়ে নপৌাঁিই,
অদতদরক্ত ওই িু-মাত্রায়ক তখন িয়ন্দর মূে চায়েরই অঙ্গ বয়ে ময়ন হে।”
অথিাৎ নচাে মাত্রার োইনটা তখন আর নিায়টা মায়পর দবচার অনুোেী
৪+৪+৪+১২ থায়ক না, বয়ো মায়পর চায়ে নসটা ৮+৬ হয়ে ওয়ে। এটা
নেমন অক্ষরবৃয়তর পয়ক্ষ সতয, নতমদনই ৪-মাত্রার মাত্রাবৃত আর স্বরবৃয়তর
পয়ক্ষও সতয। ো দিে নিায়টা-নিায়টা অংয়ের সমদষ্ট, তা িুটি বয়ো মায়পর
অংে হয়ে িাাঁোে। এই নে িুই অংয়ে দবনযস্ত পঙদক্তর আট-িে বি, এয়কই
বয়ে পোর-বি। এই বয়ি বাংোে নেমন নসকায়ে ও একায়ে অক্ষরবৃয়তর
কদবতা প্রচু র নেখা হয়েয়ি, নতমদন রবীন্দ্ৰনাথ দনয়জ ও তাাঁর পরবতী কদবরা
এই বয়ি মাত্রাবৃত ও স্বরবৃয়তও কম কদবতা নেয়খনদন।
আসুন, আমরা দনয়জরাই এবায়র এই বয়ি িু-োইন দেয়খ নিদে :
দনয়ম্ন আদিিন্ত শুযু / সমুদ্র সুনীে
ঊধ্বিাকায়ে উয়ে োে / িুটি িাংদচে
এ হে পোয়র-বাাঁযা অক্ষরবৃয়তর নমুনা। নতমদন–

নীয়চ আদিিন্ত-নে / দসিু সুনীে
ঊয়ধ্বি নময়েয়ি ডানা / িুটি িাংদচে
এ হে পোয়র-বাাঁযা মাত্রাবৃত। ঠিক নতমদন—
নোজন-নোজন নীয়ের নখো / সমুেয়ু রর জয়ে
ঊধ্বিাকায়ে শুভ্র িুটি / সারস উয়ে চয়ে
এ হে পোয়র-বাাঁযা স্বরবৃয়তর িৃষ্টান্ত। (িন্দ ঠিক নরয়খ চটপট িাো বানায়ত
দিয়ে দচেয়ক সারস কয়র দিেুম, তার জয়নয দচয়ের কায়ি নতা বয়টই,
পেুোয়ির কায়িও ক্ষমা দভক্ষা কদর।) বো বাহুেয, নেয়হতু িন্দটা এখায়ন
স্বরবৃত, তাই দসয়েবে-এর দহয়সয়ব এখায়ন মাত্রাসংখযা যরয়ত হয়ব।

পোর-বয়ির কথা নতা বো নিে, এবায়র খুব সংয়ক্ষয়প মহাপোয়রর কথা বো
োক। মহাপোয়রর নায়মই প্রমাণ, ওটি আর-দকিু নে, পোয়ররই একটা বে
সংস্করণ। পোর নে-নক্ষয়ত্র আট-িায়ের বি, মহাপোর নস-নক্ষয়ত্র আটিয়ের। অথিাৎ মহাপোয়রর নবোে পঙদক্তর প্রথমাংয়ে – পোয়রর ময়তাইআট মাত্রা থায়ক, দকন্তু দদ্বতীোংে আরও বয়ো চায়ে িে মাত্রাে িদেয়ে োে।
িৃষ্টান্ত দিয়ে নবাঝায়না োক। পোয়রর নবোে নে-িৃষ্টান্ত দিয়েদি, তারই
বক্তবযয়ক এখায়ন মহাপোয়র বািব।
দনয়ম্ন সারাদিন নিদখ / আদিিন্ত সমুদ্র সুনীে
ঊয়ধ্বি নশ্বতদবন্দুসম / উয়ে োে িুটি িাংদচে।
এ হে মহাপোয়র-বাাঁযা অক্ষরবৃয়তর নমুনা। আবার—

নীয়চ আদিিন্ত-নে / চঞে দসিু সুনীে ঊয়ধ্বি নময়েয়ি ডানা / সুন্দর িুটি
িাংদচে এ হে মহাপোয়র-বাাঁযা মাত্রাবৃত। আবার
নোজন-নোজন নিখদি শুযু / নীয়ের নখো সমুিয়ু রর জয়ে
ঊধ্বিকায়ে পাল্লা দিয়ে / শুভ্র িুটি সারস উয়ে চয়ে।
এ হে মহাপোয়র-বাাঁযা স্বরবৃয়তর িৃষ্টান্ত। (হাে দচে, িয়ন্দর খাদতয়র আবার
নতামায়ক সারস বানােুম!)
পোদর-মহাপোর প্রসঙ্গ এখায়নই নেি হে। এর পয়র আসয়ি পি, েদত ও
েদতয়োয়পর কথা।

পদ, যবত ও যবতরোপ
এবায়র আমরা পি-প্রসয়ঙ্গ ঢু কব। পি কয়র কে? দপোর দনয়ে আয়োচনার
সময়ে তার দকিু টা আভাস দিয়েদিেুম। এবায়র আর-একটু দবস্তাদরতভায়ব
তার সুেক
ু সিান ননওো িরকার।
সয়নট নতা নচায়ো পঙদক্তর কদবতা। বাংোে তায়ক আমরা চতু িি েপিী
কদবতা বদে। নসই দবচায়র ‘পি কথাটার অথি িাাঁোে পঙদক্ত। েব্দয়কায়েও
অনযানয অয়থির সয়ঙ্গ, এই অথিটা নিওো আয়ি বয়ট। দকন্তু এখায়ন আমরা
‘পি” বেয়ত ো নবাঝায়ত চাইদি, তায়ত এই অথিটা পদরতযাজয। নকন-না,
একটু বায়িই আমরা নিখব নে, কদবতার পঙদক্তয়ত অয়নকসময়ে একাদযক পি
থায়ক। নসয়ক্ষয়ত্র, ‘পি” বেয়ত েদি আমরা ‘পঙদক্ত’ বুদঝ, তাহয়ে ‘দদ্বপিী

পঙদক্ত’ কথাটার অথি িাাঁোয়ব ‘দদ্ব-পঙদক্তক পঙদক্ত’, এবং বযাপারটা তখন
খুবই নযাাঁোয়ট হয়ে িাাঁোয়ব।
তার নচয়ে বরং ‘পি” বেয়ত ‘পিয়ক্ষপ” নবাঝাই ভায়ো। বস্তৃত, প্রদত পিয়ক্ষয়প
নেখায়ন দবপয়ির আেঙ্কা দকংবা আনয়ন্দর আশ্বাস রয়েয়ি, নসখায়ন নতা
আমরা ‘পয়ি-পয়ি দবপি’ দকংবা ‘পয়ি-পয়ি আনন্দ”-এর কথাই বয়ে থাদক।
(উিাহরণ : “দনদবে বযথার সায়থ পয়ি-পয়ি পরম সুন্দর”— রবীন্দ্ৰনাথ।)
এখন বযাপার হয়ে এই নে, কদবতার পঙদক্তগুদেয়ক নতা আমরা একটানা
পয়ে। োই না, একটু েক্ষ করয়েই নিখয়ত পাব, আমরা েখন কদবতা পদে,
তখন নসই কদবতার এক-একটি পঙদক্ত একাদযক অংয়ে দবভক্ত হয়ে োে।
এটা হে িয়ন্দর চায়ের জনয। তা নেমন অক্ষরবৃত িন্দ, নতমনই পোরবয়ির আয়োচনার সময়ে আমরা িু-রকম চায়ের কথা নজয়নদিেুম। নিায়টামায়পর চাে আর বয়ো-মায়পর চাে। চাে না-বয়ে এয়ক চেন দকংবা
পিয়ক্ষপও বেয়ত পাদর। সদতয, এ নেন িু-রকয়মর পিয়ক্ষপ। নিায়টা-মায়পর ও
বয়ো-মায়পর। এই িুই-মায়পর পিয়ক্ষপ, আসয়ে, কদবতার পঙদক্তর
দভতরকার িুই-মায়পর িুটি অংেয়ক আোিা কয়র দচদনয়ে নিে। আমরা েখন
নিায়টা পিয়ক্ষয়প চদে, তখন নিায়টা-মায়পর অংেটায়ক যরয়ত পাদর। আর
বয়ো-পিয়ক্ষয়প চেয়ে সিান পাই বয়ো-মায়পর অংয়ের। নিায়টা-মায়পর
অংেয়ক আমরা বদে। ‘পবি’’। বয়ো-মায়পর অংেয়ক বদে “পি”।
পিয়ক্ষপ-এর কথাটা েখন বয়েইদি, তখন আর-একটু দবেি কয়র বো োক।
পিয়ক্ষপ করয়ত-করয়ত এয়িায়না মায়ন বারবার পা-নিো ও পা-নতাো। এই
পায়িো ও পা-নতাোর ময়যয একটু দবরদত ঘয়ট। এ নেন চোর ময়যযই একটু
নথয়ম থাকার বযাপার। আমরা েখন কদবতা পদে, তখন একটা দনদিি ষ্ট সমে

অন্তর অন্তর, প্রাে আমায়ির অয়িাচয়র, এই নথয়ম-থাকার বযাপারটা ঘটয়ত
থায়ক। আমরা একটু চদে, একটু থাদম, একটু চদে, একটু থাদম— এই রকয়মর
বযাপার। আর কী। কদবতাে এই নথয়ম-থাকার বযাপারটায়কই বদে ‘েদত’।
‘েদত’ আয়ি দতন রকয়মর। নিায়টা েদত, মাঝাদর েদত আর বয়ো েদত।
িান্দদসক এর নাম দিয়েয়িন েঘুোদত, অযিেিাদত আর পূণিেদত। কদবতার
পঙদক্তর ময়যয পবি নেয়হতু সবয়চয়ে নিায়টা অংে, তাই তার পয়র আয়স
েঘুেদত; আর পয়ির মাপ নেয়হতু পয়বির নচয়ে বয়ো, তাই তার পয়র আয়স
অযিেদত।। পঙদক্তর মাপ আরও বয়ো। তাই পূণিেদত আয়স পঙদক্তর নেয়ি।
একটা িৃষ্টান্ত দিই।
নতমুয়খ বয়েদিয়ে, দচয়ত নরয়খা আো
আাঁযায়রও িীদপ্ত নেন পাে ভায়োবাসা।
এই নে অক্ষরবৃত-িন্দ-নেখা িুটি পঙদক্ত, নিায়টা-পিয়ক্ষয়প চেয়ে— িয়ন্দর
চাে অনুোেী— এরা পয়বি-পয়বি এইভায়ব ভাি হয়ে োয়ব :
নতমুয়খ/বয়েদিয়ে/দচয়ত নরয়খা/আো,
আাঁযায়রও/িীদপ্ত নেন/পাে ভায়ো/বাসা।
নসয়ক্ষয়ত্র প্রদত পয়বির নেয়ি আমরা একটু ক্ষয়ণর জনয নথয়ম িাাঁোব, এবং এই নে
একটু ক্ষয়ণর জনয নথয়ম িাাঁোয়না, এটাই হয়ে েঘুেদত।।

বয়ো-পিয়ক্ষয়প চেয়ে দকন্তু পয়বি-পয়বি দবভক্ত না-হয়ে এই পঙদক্ত িুটি আর
একটু বয়ো-মায়প অথিাৎ পয়ি-পয়ি ভাি হয়ে োয়ব। তখন ভািটা হয়ব
এইরকম :
নতমুয়খ বয়েদিয়ে,/দচয়ত নরয়খা আো,
আাঁযায়রও িীদপ্ত নেন/পাে ভায়োবাসা।
তখন নিখয়ত পাব নে, িুটি পঙদক্তর প্রদতটির ময়যযই রয়েয়ি িুটি কয়র পি;
অথিাৎ এই পঙদক্ত িুটি হয়ে দদ্বপিী পঙদক্ত। (প্রথম পি আটি-মাত্রার; দদ্বতীে
পি ি-মাত্রার) নসইসয়ঙ্গ আর-একটা দজদনসও নিখা োয়ব। নসটা এই নে,
নিায়টা-পিয়ক্ষয়প চেয়ে পবিয়েয়ি আমরা নেটু কু সময়ের জয়নয নথয়ম
িাাঁোদেেুম, বয়ো-পিয়ক্ষয়প চোর িয়ে পিয়েয়ি তার চাইয়ত আর-একটু
নবদে সময়ের জয়নয আমায়ির থাময়ত হয়ে। আর দদ্বতীে পয়ির সয়ঙ্গ-সয়ঙ্গ
এয়ক্ষয়ত্র নেয়হতু পঙদক্তর সীমানাও নেি হয়ে োয়ে, তাই নসখায়ন থাময়ত হয়ে
আরও-একটু নবদে সময়ের জয়নয। পিয়েয়ি আর পঙদক্ত নেয়ি এই নে নথয়ম
িাাঁোয়না, েথাক্ৰয়ম এরাই হয়ে অযিোদত আর পূণিেদত।
অক্ষরবৃয়তর বিয়ে এবায়র দদ্বপিী এই পঙদক্ত িুটিয়ক আমরা মাত্রাবৃয়ত ঢাোই
করব। েদি ৬-মাত্রার মাত্রাবৃয়ত ঢাোই কদর, তাহয়ে এয়ির নচহারা িাাঁোয়ব
এইরকম :
নতমুয়খ তু দম বয়েদিয়ে নেন দচয়ত খাদনক আো
নজয়ি থায়ক। আর আাঁযায়রও নেন জ্বয়ে ওয়ে ভায়োবাসা।
এ-িুটিও দদ্বপিী পঙদক্ত। পয়ি-পয়ি ভাি করয়ে বযাপারটা এইরকম িাাঁোয়ব :

নতমুয়খ তু দম বয়েদিয়ে নেন / দচয়ত খাদনক আো
নজয়ি থায়ক। আর আাঁযায়রও নেন / জ্বয়ে ওয়ে ভায়োবাসা।
পঙদক্ত িুটিয়ক আমরা স্বরবৃয়তও ঢাোই করয়ত পাদর। দেখয়ত পাদর :
োন্ত িোে বয়েদিয়ে, দচয়ত রায়খা আো
অিকায়রর বুয়ক জ্বাোও িভীর ভায়োবাসা।
এ-ও দদ্বপিী পঙদক্ত। এর পিদবভদক্ত হয়ব এইরকম :
োন্ত িোে বয়েদিয়ে / দচয়ত রায়খা আো,
অিকায়রর বুয়ক জ্বাোও / িভীর ভায়োবাসা।
এবায়র দত্রপিী পঙদক্তর িৃষ্টান্ত দিই :
অবেযই তার নচয়ে আয়ি আরও ভাে নময়ে, দকন্তু নহ ঘটক,
আয়ি তারই কথা কও, অনযথা দবিাে হও, সৰ্ম্ুয়খ িটক।
এর পি-দবভাজন হয়ব এই রকম :
অবেযই তার নচয়ে / আয়ি আরও ভায়ো নময়ে/দকন্তু নহ ঘটক,
আয়ি তারই কথা কও,/অনযথা দবিাে হও,/ সৰ্ম্ুয়খ িটক।
েব্দগুদেয়ক, িয়ন্দর চাে অনুোেী, এখায়ন িুই পঙদক্তয়ত সাজায়না হয়েয়ি।
আয়িকার দিন হয়ে অবেয অনয-দবনযায়স এয়ির সাজায়না হত। দবনযাসটা হত
এই-রকম :

অবেযই তার নচয়ে

আয়ি আরও ভায়ো নময়ে
দকন্তু নহ ঘটক,
আয়ি তারই কথা কও,
অনযথা দবিাে হও,
সৰ্ম্ুয়খ িটক।
বো বাহুেয, ঘটক-মহােয়ের প্রদত দনয়বদিত এই েব্দাবদেয়ক এখায়ন
অক্ষরবৃত িয়ন্দ যরা হয়েয়ি। নসয়ক্ষয়ত্র, মাত্রাবৃত দকংবা স্বরবৃয়তও এয়ক দবনযস্ত
করা নেত। দকন্তু আমরা নতা এখায়ন িয়ন্দর পাথিকয বুঝয়ত বদসদন, পিপদরচেটাই শুযু নপয়ত চাইদি। আো কদর, নসই পদরচে ইদতময়যয স্পষ্ট
হয়েয়ি।
এবায়র একটু েদতর কথাে দিরব। েদতর পদরচে আমরা আয়িই নপয়েদি।
দকন্তু একটা জরুদর কথা তখন জানা হেদন। নসটা এই নে, েঘুেদত ও
অযিােিদত মায়ঝ-মায়ঝ নোপ নপয়ে োে। অথিাৎ পবি দকংবা পয়ির নেয়ি তখন
আর নথয়ম িাাঁোবার উপাে। থায়ক না। পুয়রায়না নসই উিাহরণটির উপয়র
আর-এক বার নচাখ রাখা োক :
নতমুয়খ বয়েদিয়েন, দচয়ত নরয়খা আো,
আাঁযায়রও িীদপ্ত নেন পাে ভায়োবাসা।
পয়বির দহয়সব করয়ে নিখা োয়ব নে, অক্ষরবৃয়ত-নেখা এই পঙদক্ত িুটির
প্রদতটিয়ত আয়ি দতনটি কয়র পবি ও একটি কয়র ভাঙা-পবি। আবার, পয়ির
দহয়সব দনয়ে নিখয়ত পাব নে, এই পঙদক্ত িুটির প্রদতটিয়ত আয়ি িুটি কয়র পি।
এখন কথা হয়ে, পবি ও পয়ির সীমানা এখায়ন এতই স্পষ্ট নে, পবিয়েয়ির
েঘুোদত ও পিয়েয়ির অযিেদতর বযাপারটায়ক বুয়ঝ দনয়ত এয়ক্ষয়ত্র আমায়ির
দকিু অসুদবয়য হেদন। দকন্তু আমরা েখন কদবতা দেদখ, তখন পবি ও পয়ির

সীমানা দক সবিত্র এমন স্পষ্টভায়ব নটয়ন নিওো োে? োে না। (পয়বির
সীমানা নতা মায়ঝ-মায়ঝই অস্পষ্ট নথয়ক োে।) নকন? কারণটা আর-দকিু ই
নে, পবি অথবা পয়ির সয়ঙ্গ েয়ব্দর দবয়রায। পবি অথবা পয়ির সীমানা নেি
হয়ে োওো সয়ত্ত্বও েখন েয়ব্দর সীমানা নেি হে না, তখন অয়নকয়ক্ষয়ত্র নিখা
োে নে, (েব্দটায়ক না নভয়ঙ) নিাটা েব্দটায়ক একসয়ঙ্গ উচ্চারণ করবার
প্রয়োজয়ন আমরা পবি অথবা পয়ির নেয়ি নথয়ম িাাঁোয়ত পারদি না। আর
তখনই আমরা বুঝয়ত পাদর নে, েঘুেদত ও অযিেিাদত এয়ক্ষয়ত্র নোপ নপয়ে
নিে।
আয়ির উিাহরয়ণর সামানয-দকিু পদরবতি ন ঘটিয়ে এবায়র নতু ন কয়র
সাদজয়ে ননওো োক। নেখা োক :
অস্ফু ট বয়েি, নেন দচয়ত থায়ক আো,
আাঁযায়র অম্লান নেন জ্বয়ে ভায়োবাসা।
বো বাহুেয, এইভায়ব দেখয়েও পঙদক্ত িুটির িন্দ একই থাকয়ব, দকন্তু িুটি
পঙদক্তর নকানওটিরই প্রথম পয়বির সীমানায়ক এয়ক্ষয়ত্র আর স্পষ্ট কয়র
নিখায়না োয়ব না। িয়ে প্রথম পয়বির নেয়ি আর আমরা নথয়ম িাাঁোয়তও
পারব না। পঙদক্ত িুটির পবি দবভাজন এয়ক্ষয়ত্র এইরকম হয়ব 🙂
অস্ফু ট ব : নেি, নেন / দচয়ত থায়ক / আো,
আাঁযায়র অ : ম্লান নেন / জ্বয়ে ভায়ো / বাসা।
পবিয়েয়ির েঘুেদত কীভায়ব নোপ পাে আমরা তা নিখেুম। এয়ত িয়ন্দর
নকানও হাদন হে না, বরং তার দবনযায়স নবে-একটা ববদচয়ত্রযর নিাাঁো োয়ি।

পবিাদন্তক েঘুেদতর ময়তা পিাদন্তক অযিেদতও অয়নকয়ক্ষয়ত্র নোপ পাে।
কীভায়ব পাে, আয়ির ওই উিারণটিয়কই আরও-একটু ঘুদরয়ে সাজায়ে নসটা
নবাঝা োয়ব। নেমন, যরা োক, আমরা েদি দেদখ :
নতমুয়খ বয়েদিয়েন, হৃিয়ে নরয়খা আো,
অিকায়র অন্নান জ্বেুক ভায়োবাসা।
তাহয়ে এই পঙদক্ত িুটির প্রথম পি ও দদ্বতীে পয়ির মযযবতী সীমায়রখা স্পষ্ট
হয়ে িু টয়ব দক? িু টয়ব না। পি-দবভাজন নস-নক্ষয়ত্র এই রকম হয়ব :
নতমুয়খ বয়েি, হু : িয়ে রায়খা আো,
অিকায়র অম্লান জ্ব : েুক ভােবাসা।
অথিাৎ প্রথম পঙদক্তর হৃিয়ে ও দদ্বতীে পঙদক্তর ‘জ্বেুক’ েব্দয়ক না নভয়ঙ
আমরা একটানা উচ্চারণ করয়ত চাইব (নকন-না, নসটাই স্বাভাদবক উচ্চারণ),
এবং তারই িয়ে, প্রথম ও দদ্বতীে পঙদক্তর প্রথম পয়ির নেয়ি আমরা নথয়ম
িাাঁোয়ত পারব না। তখন আমরা বুয়ঝ ননব নে পিাদন্তক অযিিিদত এয়ক্ষয়ত্র
নোপ নপয়ে নিে।
দকন্তু েঘুেদতর দবয়োপ েদিও পঙদক্ত-দবনযায়সর নকানও ক্ষদত কয়র না,
অযিােিদতর দবয়োপ তায়ক নবে-খাদনকটা যাক্কা নিে। কদবতার দবনযায়স োরা
আিযন্ত মসৃণতার পক্ষপাতী, তায়ির পয়ক্ষ তাই অযিােিদতয়ক েথাসম্ভব বাঁদচয়ে
রাখবার নচষ্টা করাই ভায়ো।
প্রসঙ্গত, একটা কথা বদে। েঘুেদত ও অযিােিদত কীভায়ব নোপ পাে, নসটা
নবাঝাবার জনয আমরা এখায়ন নেসব উিাহরয়ণর সাহােয দনয়েদি, নসগুদে

অক্ষরবৃয়ত নেখা। নসয়ক্ষয়ত্র মাত্রাবৃত ও স্বরবৃয়ত নেখা পঙদক্তর সাহায়েযও
েদতয়োয়পর বযাপারটা অবেযই বুদঝয়ে বো নেত। দকন্তু তার আর নকানও
িরকার আয়ি দক? ননই দনশ্চে?
কদবতার ক্লায়স তাহয়ে এখায়নই আদম িু টির ঘণ্টা বাদজয়ে দিেুম। এবায়র
পেুোয়ির ময়যয উপাদযপত্র দবতরয়ণর পাো। এই উপেয়ক্ষ আদম পয়িয একটি
ভািণ দিয়ত চাই।

১০. উপাবধ-বিতরণ উপেরক্ষ কবিকঙ্করণর ভাষণ
কদবতার ক্লাস অিয বহে সমাপন,
দকিু উপয়িে দিব, েূন িাত্রিণ।
বহুদবয কমি আয়ি জিৎসংসায়র,
নতমদত কমীও আয়ি হাজায়র-হাজায়র।
নকহ নতজাদরদত কয়র, নকহ-বা নমাক্তাদর,
নকহ-বা িাোদে কয়র, নকহ ঠিকািাদর।
নকহ-বা সাজাে েয়ে ইষ্টয়কর পাাঁজা,
নকহ-বা দপষ্টক িয়ে, নকহ নতয়েভাজা।
নকহ-বা পোে িাত্র, দবিযােয়ে োে,
রাস্তার উপয়র নকহ বান্দর নাচাে।
নকহ কৃ দিকমি কয়র, নকহ যান ভায়ন,
নকহ-বা চাোে নটময়প, নকহ দরকো টায়ন।
পায়নর নবাটাটি হয়স্ত, নাদহ-ক সমে,
চয়েয়ি িপ্তয়র নকহ, বযস্ত অদতেে।

নকহ-বা ডাক্তাদর কয়র, বদত্রে টাকার
দভদজয়ট িদত্রে-তো বাদে ওয়ে তার।
নকহ কয়র রাজনীদত, অয়নযর মাথাে
নকৌেয়ে কাঁ োে নভয়ঙ মহানয়ন্দ খাে।
নকহ বতে নবয়চ, নকহ নতো মস্তয়কর
উপয়রই বতে নঢয়ে গুিাে আয়খর।
নকহ কয়র জনয়সবা, যনয হে নিে;
নকহ-বা কায়জর ময়যয উেটাে িয়ণে।
এইময়তা নানা নোয়ক নানা কমি কয়র,
কমী নায়ম খযাত হে দবশ্ব-চরাচয়রর
কমিয়োিী কমিবীর নানা আখযা পাে,
কয়মির জাতাটি তারা অয়ক্লয়ে ঘুরাে।
নতমদত কদবতা নেখা কমি েদি হে,
কদবয়কও নোয়ক কমী বদেত দনশ্চে।
দকন্তু নে কদবতা নেয়খ,- দেশু বৃদ্ধ নারী
সকয়েই বয়ে তায়ক ‘অকমির যাদে’।
অোদন্তয়ত জ্বয়ে সিা কদবর সংসার,
ভাই বিু সকয়েই দনন্দা কয়র তার।
“এইবায়র তযাজযপুত্র কদরব বযাটায়ক।”
জাোও সবিিা কে মুখ কদর কায়ো,
“ইহায়পক্ষা ডাকয়তর হায়ত পো ভায়ো।”
বাদেওো নোয়ন েদি, নূতন ভাোয়ট
পিয নেয়খ, তয়ব তার ভয়ে দিন কায়ট।
ইিানীং মুদিরাও হয়েয়ি নসোনা,

কদবয়ক বাদকয়ত তারা দকিু ই নিে না।
অদযক কদব কী, নকায়না কাবুদেওোও
কদবয়ক নিে না কাজি বয়ে, “ভাি োও।”
এইসব নভয়বদচয়ন্ত িাত্রিণ সয়ব
ঠিক কয়রা, কদব দকংবা কমিবীর হয়ব।
দপতার যমক, মুদি োবয়ির তাো,
বিু য়ির বযঙ্গ, িৃদহণীর মুখনাো,
নকায়নাদিয়ক দকিু মাত্র িৃদষ্ট নাদহ নহয়ন,
সবদকিু েোটসয দেখনং’ নজয়ন
তবু পিয দেদখবার ইো েদি হে
মায়ঝ-মায়ঝ িুই িত্র দেদখবা দনশ্চে।
দনতযও দেদখয়ত পায়রা, তয়ব কথা এই,
েত কদব বয়ঙ্গ, তত পােক নতা ননই।
আর েদি পােয়কর না কয়রা পয়রাো,
তাহয়ে উতম কথা, নস নতা বায়রা নপাো।
সকায়ে দেদখয়ো তয়ব, িুপুয়র দেদখয়ো,
দবকায়ে দেদখয়ো, শুযু রায়ত্র ঘুম দিয়ে।
দেদখবার অদিসদি নজয়নি সবাই,
কদবতার ক্লায়স, তাই দচন্তা আর নাই।
দেখি িয়ন্দর রীদত, বায়কযর কােিা,
এইবায়র তাহায়তই উঠিয়ব িােিা।
স্নাতক-উপাদয আদম দিোম সকয়ে।
(জাদন না কী যুযুমার হয়ব তার িয়ে।)
কদবকঙ্কয়ণর কথা নেি বহে, আর

কথা নাই দকিু , োও, সকয়ে এবার
তত পিয নেয়খা বািা, েত ইো হে,
শুযু এক অনুয়রায, রাদখবা দনশ্চে।
বিদনক কািয়জ পিয নাদহ োে িাপা—
দনতান্ত সহজ কথা, ময়ন নরয়খ বাপা।
সুতরাং নেয়খা পিয হাজায়র হাজায়র,
দকন্তু তাহা পাঠিয়ো না ‘আনন্দবাজায়র’।

সাংরযাজন ১ : গৈবরি ছন্দ
দিদরেচন্দ্ৰ নেসব নাটক দেয়খদিয়েন, তার সবই নে িয়ন্দাবদ্ধ, তা নে।
নেসমস্ত নাটক নপৌরাদণক আখযায়নর দভদতয়ত নেখা, দকংবা নিাত্রদবচায়র ো
নরামাদিক, শুযু তারই সংোপয়ক দতদন িয়ন্দ নবাঁয়যদিয়েন। আবার নসখায়নও
নে তার সমস্ত চদরয়ত্রর সংোপ একই িয়ন্দ বাাঁযা, তা-ও নে। একাদযক
রকয়মর িয়ন্দর নিাো নসখায়ন আমরা নিখয়ত পাই। তার ময়যয নেটা প্রযান
িন্দ, তায়কই আমরা ‘বিদরে িন্দ’ বয়ে থাদক। একটা িৃষ্টান্ত দিদে :
“অয়ভি নকায়রা না নভি, সদত!
নজয়না মাতা,
ভািীরথী-পাবিতী, অয়ভি।
বাময়িব বাম
ভাদবয়ে, মা, অন্তর দেহয়র!
কুমার আবদ্ধ বুদঝ বভরবী মাোে!

বাকয যয়রা, অনুয়রায রক্ষা কয়রা, মাতা।
দেবরাদন সিো না-হয়ে
রুষ্ট দেব তু ষ্ট নাদহ হয়ব…।”
দিদরেচয়ন্দ্ৰর জনা নাটক নথয়ক অদগ্নর সংোয়পর একটা অংে এখায়ন তু য়ে
দিেুম। নে-িয়ন্দ এই সংোপ বাাঁযা, তায়ক একটা আোিা রকয়মর িন্দ বয়ে
ভাবয়ত আমরা অভযস্ত হয়েদি। কী িন্দ? না, বিদরে িন্দ।
দকন্তু প্রশ্ন হয়ে, বিদরে িন্দ দক সদতযই একটা আোিা রকয়মর িন্দ? তা
দকন্তু নে। পোর নেমন আোিা নকানও িন্দ নে, দত্রদবয িয়ন্দর একটা
দবয়েি রকয়মর বাঁযনমাত্র, বিদরে িন্দও আসয়ে তা-ই। মূে িন্দ এখায়ন
অক্ষরবৃত বা দমরকোবৃত। দিদরেচন্দ্ৰ নসই মূে িন্দয়ক একটা দবয়েি বাাঁযয়ন
নবাঁয়যদিয়েন, এবং নসই বাাঁযন বা দবনযাসটাই বিদরে িন্দ বয়ে প্রদসদদ্ধ
নপয়েয়ি।
েক্ষণীে নে, অক্ষরবৃত এখায়ন অদমে বা অদমত্রাক্ষর। পঙদক্তয়েয়ি দমে
রাখবার বযবসথা। এখায়ন ননই। দকন্তু নসটাও নকানও নতু ন বযাপার নে।
এমনদক, নাটকরচনার নক্ষয়ত্রও নে। একথা এইজয়নয বেদি নে, মাইয়কে
মযুসূিয়নর পদ্মাবতী নাটয়কর নবে-দকিু সংোপ ইদতপূয়বি এই অদমে
অক্ষরবৃয়তই রদচত হয়েদিে। নাটয়কর সংোয়প বযবহৃত িয়ন্দর বযাপায়র
দিদরেচন্দ্ৰয়ক, অন্তত নসই দবচায়র, নকানও নতু ন পয়থর েষ্টা আমরা বেয়ত
পাদর না। পদথকৃ ৎ এয়ক্ষয়ত্র দিদরেচন্দ্ৰ নন, মাইয়কে।
তয়ব দক দিদরেচন্দ্ৰ এয়ক্ষয়ত্র মাইয়কয়ের অনুসারীমাত্র? না, তা নে।
মাইয়কয়ের হায়ত োর প্রবতি ন, নসই অদমে অক্ষরবৃয়তর দবনযায়স একটা মস্ত
পদরবতি ন দতদন ঘটিয়ে দিয়েদিয়েন। মাইয়কয়ের সয়ঙ্গ এ-বযাপায়র তার

পাথিকযটা এইখায়ন নে, দিদরেচন্দ্ৰ তীর অক্ষরবৃয়ত-রদচত সংোয়পর
পঙদক্তগুদেয়ক একই মায়পর রায়খনদন; পঙদক্ত নথয়ক ভাঙা পবিয়ক ইয়েময়তা
বাি দিয়েয়িন; তা িাো, েত্রতত্র েদতর বযবস্থা না-কয়র এমনভায়ব তার
েদতগুদেয়ক দতদন দবনযস্ত কয়রয়িন, োয়ত সংোপটাদ য়ক ঠিকময়তা বয়ে
োবার বযাপায়র কারও নকানও অসুদবয়য না হে। েদতর এই স্বাভাদবক
দবনযায়সর িয়ে দিদরেচয়ন্দ্ৰর নাটযসংোয়প নে একটা অবায িদতর সঞার
হয়েয়ি, তায়ত সয়ন্দহ ননই।
ো-ই নহাক, আসে কথাটা হয়ে এই নে, আমরা োয়ক বিদরে িন্দ বদে, বস্তৃত
তায়ক অদমে অক্ষরবৃয়তর বিদরে দবনযাস বেয়েই ঠিক হে। এই দবনযাসই
জাদনয়ে নিে নে,অক্ষরবৃয়তর বযবহায়র দিদরেচয়ন্দ্ৰর িক্ষতা দিে
উয়ল্লখয়োিয। আবার, ওই জনা নাটয়কই বসন্তয়ক েখন আমরা বেয়ত শুদন :
“ওয়ো নতার দনদতয নূতন ঢং,
বাোই বাোই, িাই মুয়খ নতার, এ কী আবার রং!
এমন কথা বেদব েদি আর,
চয়ে োব নতার নসাহায়ির মুয়খ দিয়ে ক্ষার…।”
তখন আমরা বুঝয়ত পাদর নে, স্বরবৃত বা িেবৃয়তর বযবহায়রও তাাঁর িক্ষতা
দকিু কম দিে না।
অবেয আমরা সবয়চয়ে দবদস্মত হই। তখন, েখন নিদখ নে, নকানও রকয়মর
কাবযিয়ন্দর নিাোই োর ময়যয ননই, সািামাো িয়িয রদচত নসই সংোয়পর
ময়যযও অতযন্ত নকৌেয়ের সয়ঙ্গ দকিু দমে দতদন ঢু দকয়ে দিয়েয়িন। ওই জনা
নাটয়কর দবিূিক েখন বয়ে, “হদর নহ, নতামার নিাহাই- েীঘ্র না চরণ পাই।
িুয়টা নমান্ডা নখয়ত এয়সদি। িু-দিন, নখয়ে োই।” তখন নিাপন নসই দমেগুদে

নে িয়িযর ময়যযও খাদনকটা নিাে োিাে, এবং তায়ক – অন্তত খাদনকটা
পদরমায়ণ- পয়িযর দিয়ক এদিয়ে নিে, তা-ও স্বীকােি। সদতয বেয়ত কী, িয়িযপয়িয এই নে নমেবিন দতদন ঘটিয়েদিয়েন, োর িাো অতযন্ত আযুদনক
কায়ের কদবতার েরীয়রও আমরা নিখয়ত পাই, এরই তাৎপেি হেয়তা সবয়চয়ে
নবদে।

সাংরযাজন ২; ছরন্দর সহজপাঠ
মজাটা ননহাত মন্দ নে। কদবতা নকমন নেখা হয়ে, তা দনয়ে নকানও প্রশ্ন
উেয়ি। না, তার বিয়ে প্রশ্ন উেয়ি কদবরা িন্দ জায়নন দক জায়নন না, তাই
দনয়ে। অথিাৎ এয়কবায়র দেকে যয়র টান মারা হয়ে। নকউ-নকউ নতা নিখদি
প্রশ্ন নতাোরও যারা যারয়িন না, অম্লানবিয়ন বয়ে দিয়েন নে, একায়ে োরা
কদবতা দেখয়িন, িয়ন্দর এয়কবায়র প্রাথদমক পােও তারা নননদন। সািা
বাংোে, িন্দ নামক বযাপারটার ‘হ-ক্ষ’ নতা িূয়রর কথা, ‘অ-আ-ক-খও
তায়ির জানা ননই। তবু েদি তারা ওইসব িাইপাে দেখয়ত চান নতা দেখুন,
দকন্তু সম্পািকমোইরা সাবযান, ‘কদবতা’ নাম দিয়ে ওই বযদভচারগুদেয়ক
আর িাপার অক্ষয়র প্রকাে করয়বন না।
শুয়ন কার কী ময়ন হে জাদন না, এই নেখয়কর দকন্তু পািো নময়হর আদের
কথাটাই বারবার ময়ন পয়ে োে। “তিাত োও, তিাত োও। সব ঝু ট্হযাে,
সব ঝুাঁ ট্হযাে।”
তয়ব দকনা বাংো কদবতা সম্পয়কি (এবং, বো বাহুেয, কদবয়ির সম্পয়কি ও)
এমন মন্তবয নে এই প্রথম নোনা নিে, তা-ও নে। নমাটামুটি এই একই
যরয়নর কথা শুনদি। অয়নক বির যয়রই। অয়নক বির মায়ন কত বির? তা

পদঞাে বির নতা হয়বই, দকিু নবদেও হয়ত পায়র। কায়ির সম্পয়কি এবং নকান
কদবতা সম্পয়কি এমন মন্তবয? িো কয়র তাহয়ে শুনুন।

েখন ইস্কু য়ে পদে, তখন রবীন্দ্ৰনায়থর একটি কদবতা- োয়ত অন্তযদমে দিে
না। বয়ট, দকন্তু দমরকোবৃত িয়ন্দর বাাঁযুদন দিে এয়কবায়র টানটান, উপরন্তু
আোয়রামাত্রার পঙদক্তগুদে দিে এয়কবায়র সমান মায়প টানা- সম্পয়কি এক
প্রবীণ পােকয়ক বেয়ত শুয়নদিেুম, “িূর িূর, এ আবার কী কদবতা! িন্দ
ননই!” এবায়র বদে, প্রাদস্তক-এর এটি প্রথম কদবতা, নসই োর প্রথম পঙদক্তটি
হে : “দবয়শ্বর আয়োকেুপ্ত দতদময়রর অন্তরায়ে এে।..”। বো বাহুেয, প্রথম
কদবতার পয়র আর নসই পােক এক পা-ও এয়িানদন। ভায়োই কয়রদিয়েন।
নকন-না, দনয়জরই অযিদেক্ষার (ো দকনা অদেক্ষার নচয়েও ভেংকর বযাপার)
কারয়ণ দতদন োয়ক িন্দ বয়ে দচয়নদিয়েন, ও-বইয়ের নবদের ভাি কদবতায়তই
তার নকানও সিান দতদন নপয়তন না।
েখন কয়েয়জ পদে, তখন আবার এই একই অদভয়োি নোনা নিে
জীবনানয়ন্দর দবরুয়দ্ধ। দক না তাাঁর িন্দোন বয়ো কম! অদভয়োয়ির
সমথিয়ন তাাঁর নে কদবতাটির নসদিন উয়ল্লখ করা হয়েদিে, নসটিয়তও দিে না
নপৌনাঃপুদনক অন্তযদময়ের আয়োজন; তয়ব প্রদতটি পঙদক্ত সমান বিয়ঘিযর না
হয়েও এবং পঙদক্তয়েয়ির ভাঙা-পবিটি মায়ঝ-মায়ঝ বদজিত হয়েও (ো দকনা।
রবীন্দ্ৰনাথও মায়ঝ-মায়ঝ অনাবেযক দবয়বচনাে বজিন করয়তন) িন্দ দিে।
অবেযই। নস-ও পদরপটি দমরকোবৃত িন্দ, দবিগ্নতা আর িীঘিদনশ্বাসদবজদেত নবিনার ভার ো বয়ো সহয়জ বহন কয়র। এবায়র তয়ব কদবতাটির
নাম বো োক। দবখযাত কদবতা। যূসর পাণ্ডুদেদপ-র ‘কযায়ম্প’।

অদভয়োি দক বুদ্ধয়িব বসুর দবরুয়দ্ধই উেত না? তা-ও উেত বইদক। শুযুই
নে তাাঁর কদবতার দবিেবস্তুয়ক নকন্দ্ৰ কয়র ঘূদণিত হত দকিু শুদচবােুগ্রস্ত
মানুয়ির আপদতর নকাোহে, তা নে, দবস্তর পদণ্ডতস্মানয বযদক্তর মুয়খ তখন
দনন্দামন্দ নোনা নেত তার িয়ন্দাোনহীনতা’ সম্পয়কি ও। এবং দনন্দামন্দ নে
অকারণ নে, তার প্রমাণ দহয়সয়ব তাাঁরা উয়ল্লখ করয়তন বন্দীর বন্দনা-র
অন্তভুি ত এমন-সব কদবতার, োয়ত িন্দ দিে আিযন্ত অদত পদরপটি ও
সুেৃঙ্খে; না থাকবার ময়যয শুয ওই অন্তাদমেটাই দিে না।
চদল্লয়ের িেয়ক োাঁরা হয়রক পদত্রকাে কদবতা দেখয়ত শুরু কয়রন, এক-আয
জয়নর কথা বাি দিয়ে নিখা োয়ব নে, আক্ৰময়ণর েক্ষয এক-কায়ে তারাও
দকিু কম হনদন। পয়র িাোিাে নখয়েয়িন তারাও, োাঁরা দকনা। “পঞ্চায়ের
কদব” দহয়সয়ব আখযাত। এখন আবার িােমন্দ শুনয়ত হয়ে তায়ির পরবতী
কায়ের কদবয়িরও। প্রদতটি নক্ষয়ত্রই নসই একই একয়ঘয়ে অদভয়োি : িয়ন্দর
িাাঁও এরা জায়ন না। সুতরাং কদবতা নেখার নচষ্টাে ক্ষাদন্ত দিয়ে এবায়র
“তিাত োও…তিাত োও”! এই নে অদভয়োি, এর উতয়র আত্মপক্ষ
সমথিয়নর ময়তা হাসযকর বযাপার। আর দকিু ই হে না। চদল্লয়ের সমথিয়ন তাই
অন্তত এই নেখয়কর পয়ক্ষ এয়কবায়র নীরব থাকাই ভায়ো। তয়ব পঞ্চায়ের
কদবরা নে িন্দ-টয়ন্দর বযাপায়র এয়কবায়র আকাট রকয়মর অে দিয়েন,
এবং- নসই অেতায়ক কথার কম্বয়ে নঢয়কঢু য়ক নরয়খয়েি নতু ন রকয়মর
উচ্চারয়ণর নজায়রই আবার নমাে ঘুদরয়েদিয়েন বাংো কদবতার, এইয়ট নময়ন
ননওো ভারী েক্ত। েদি বদে নে, তায়ির পয়র োাঁরা কদবতা দেয়খয়িন এবং
এখনও দেখয়িন, িন্দোন তায়িরও নমাটামুটি টনটয়ন, নতা নমায়টই বাদেয়ে
বো হয়ব না।

এরা িন্দ জায়নন না, এমন অদভয়োি তাহয়ে উেয়ি নকন? উেয়ি- েেুর
বুঝয়ত পাদর— এই জনয নে, অদভয়োস্তায়ির দনয়জয়িরই ননই িন্দ দবিয়ে
নকানও স্পষ্ট যারণা। িন্দ বেয়ত নে ঠিক কী নবাঝাে, তা তাাঁরা দনয়জরাই
জায়নন না, েদিও তার জয়নয নে সমায়োচয়কর ভূ দমকাে অবতীণি হয়ত তি ায়ির
দকিু আটয়কয়ি, তা নে। আটকােদন। আসয়ে নকানও কায়েই!
দবশ্বাস হয়ে না? তাহয়ে আর-একটু খুয়ে বদে।
প্রাদন্তক-এর প্রথম কদবতা পয়ে দেদন বয়েদিয়েন নে, ওয়ত িন্দই ননই’, অয়নক
বির পয়র তায়ক একদিন দজয়েস কদর নে, িন্দ নতা দিে, তাহয়ে নকন আমন
কথা ময়ন হে তার। উতয়র দতদন নে-েুদক্ত দিয়েন, তায়ত নতা আদম হতবাক।
বন্দীর বন্দনা-র একাদযক কদবতার সূয়ত্র োাঁরা বেয়তন নে, নেখয়কর িন্দোন বয়োই অল্প, তা একরকম “ননই বেয়েই চয়ে, একিা হতবাক হয়েদি
তায়ির কথা েূয়নও। ময়ন-ময়ন নভয়বদি, ‘ও হদর, এই তাহয়ে বযাপার!”
এখন দবস্মেয়বায অয়নক কয়ম দিয়েয়ি। উদ্ভটসািরয়িরই নতা এখন
আদযপতয, তাই এসব বযাপায়র দেদন েতই উদ্ভট কথা বেুন, তায়ত আর
দবয়েি অবাক হই না। আর তা িাো এই সহজ সতযটা নতা তখনই আদম
নজয়ন দিয়েদি নে, অন্তদমেয়কই অয়নয়ক িন্দ বয়ে ময়ন কয়রন। হায়ে আবার
জানা নিে নে, তায়ির সংখযাই দিয়ন দিয়ন বােয়ি। পঙদক্ত-নেয়ি চাোকচাোক দমে থাকয়ে তয়বই নসটা িন্দ, নইয়ে নে। িয়ে, নে-কদবতাে
অন্তযদময়ের সােম্বর আয়োজন ননই, তায়তও নে িন্দ থাকয়ত পায়র, থায়ক, এই
কথাটা তায়ির দকিু য়তই নবাঝায়না োয়ব না। ”
তা-ও হেয়তা নেত, েদি তারা িয়ন্দর বযাপায়র এয়কবায়র দকিু ই না জানয়তন।
নসয়ক্ষয়ত্র তারা নে আর-একরকম নজয়ন বয়স আয়িন, এবং তারই নজায়র জাদর

করয়িন হয়রকরকম িয়তাো, নস-ই হয়েয়ি মস্ত দবপি। এখন এই উেয়টা অআ-ক-খ’ তায়ির নক নভাোয়ব?
নভাোবার িরকারটাই-বা কী। দকিু না-বুয়ঝ দকংবা নববাক ভু ে বুয়ঝ িন্দ
দনয়ে োাঁর ো খুদে বেুন না, তায়ত কান না-দিয়েই নতা েযাো চু য়ক োে।
এই পেিন্ত পেবার পয়র অয়নয়কর সয়ন্দহ হয়ত পায়র নে, এই দনবয়ির নেখক
নবায হে অন্তযদমে নামক বযাপারটারই নঘার দবয়রাযী। তা দকন্তু নে।
আসয়ে, রাইম বা অন্তদমে নে দরিম বা িয়ন্দর একটা জরুদর েতি , এই
হাসযকর কথাটাই নস দবশ্বাস কয়র না। নকন-না, তা েদি নস দবশ্বাস করত,
তাহয়ে একইসয়ঙ্গ তায়ক এটাও দবশ্বাস করয়ত হত নে, নিাটা সংস্কৃত
কাবযসাদহয়তযর নকাথাও নকানও িন্দ ননই। না, িন্দ আর দমে এয়কবায়রই
আোিা িুয়টা বযাপার, পরস্পয়রর সয়ঙ্গ নকানও অদবয়েিয সম্পকি সূয়ত্র তারা
আবদ্ধ নে। ো িয়ন্দাবদ্ধ, তায়ত অন্তদময়ের বযবস্থা অবেয থাকয়তই পায়র,
দকন্তু নসটা নে থাকয়তই হয়ব, এমন নকানও কথা ননই। িন্দ আসয়ে অয়নক
বয়ো মায়পর বযাপার। এতই বয়ো নে, িেবৃত কোবৃত আর দমরকোবৃত
নায়ম নে-দতনটি বাংো িয়ন্দর পদরচে আমরা সকয়েই রাদখ, এবং নমাটামুটি
োর ময়যযই িীঘিকাে োবৎ আটয়ক দিে বাংো কদবতা, তার বেয়েও িন্দ
নামক বযাপারটায়ক সবিাংয়ে আাঁটায়না োয়ে না। তার েরীয়রর অয়নকটাই
নথয়ক োয়ে নসই বেয়ের বাইয়র। িয়ে, িেবৃত কোবৃত আর দমরকোবৃত
িয়ন্দর (এবং তায়ির দত্রদবয দনেয়মরই অন্তিিত অসংখযরকম পযাটানি বা
বয়ির) যারও যারয়িন না নেসব কদব, এবং নসটা যারয়বন না বয়েই এই
দতন িয়ন্দর বেয়ের বাইয়র িাাঁদেয়ে দেখয়িন তায়ির কদবতা (নেমন যরা
োক, সমর নসন তার সংদক্ষপ্ত কদব-জীবয়নর আিযন্ত দেয়খয়িন বা অরুণ দমত্র

আজও দেয়খ োয়েন), তাাঁয়িরই বা আমরা নকান কানুয়ন িয়ন্দাোনহীন
বেব? দকংবা তাাঁয়ির রচনায়ক বেব িন্দিু ট?
নে-কানুয়নই বদে না নকন, নসই একই কানুয়ন তয়ব নতা (শুযু ‘আদেকা’ দক
‘পৃদথবী’ বয়ে কথা ননই)। রবীন্দ্ৰনায়থর তাবৎ িিযকদবতায়কই িন্দিু ট বেয়ত
হে। রক্ষা এই নে, ‘িন্দ-টন্দ নবায়ঝ না’ বয়ে নবীন কদবয়ির উপয়র োাঁরা
এখন িদে নঘারায়েন, অতটা সাহস তায়ির হয়ব না।
িিযকদবতার কথা েখন উেেই, তখন এই দনয়ে নে-রায়সর কথাটা এককায়ে
খুব নোনা নেত, নসটাও বদে। অয়নকয়কই তখন বেয়ত শুয়নদি নে, টানা এক
পাতা িিয দেয়খ তারপর ইয়রজার দিয়ে তার িু-পােটা একটু এয়োয়ময়োভায়ব
মুয়ি দিয়েই নসটা আমদন িিযকদবতা হয়ে োে। খুবই নে নমাটািায়ির
রদসকতা, তায়ত সয়ন্দহ ননই। োাঁরা বেয়তন, তাাঁয়ির সয়ঙ্গ তকি করয়তও
বুদচয়ত বাযত বয়েই আমার এক বিু এই মন্তবয শুয়ন একটু ও না নহয়স খুব
অবাক হবার ভান কয়র। বেয়তন, “মুিয়ত নে হয়বই, এমন কথা নক বেে।
আপদন নিখদি দকিু ই জায়নন না। না-মুিয়েও কদবতা হে।” বায়জ রদসকতার
এটাই দিে নমাক্ষম জবাব।
তখন অন্তত তা-ই ভাবতু ম। দকন্তু েতই দিন োয়ে ততই নিখদি, িয়িযর
িুপাে না-মুিয়েও নে কদবতা হে, এর নচয়ে সতয উদক্ত আর দকিু ই হয়ত পায়র
না। কথাটা হেয়তা আয়িও কখনও বয়েদি, তবু আবার বেয়েও ক্ষদত ননই
নে, কদবতা নতা আর-দকিু ই নে, েব্দয়ক বযবহার করবার এক রকয়মর
গুণাপনা, ভািার ময়যয ো দকনা অনযদবয একটি নিযাতনা এয়ন নিে। নসই
নিযাতনা দক ননহাতই চেদত-অয়থি িয়ন্দাবদ্ধ রচনার ময়যয েভয? তা িাো,
দক তার বাইয়র, নকাথাও নে?

এই নে প্রশ্ন, এর নকানও উতর আমরা নিব না। শুযু নীয়চর কয়েকটি োইন,
ো দনশ্চে সকয়েই একাদযকবার পয়েয়িন, আরও একবার পেয়ত বেব।
“তখন প্রেেকাে, তখন আকায়শ্ন তারার আয়ো দিে না এবং পৃদথবীর সমস্ত
প্রিীপ দনদবো নিয়ি- তখন একটা কথা বদেয়েও ক্ষদত দিে। না— দকন্তু
একটা কথাও বো নিে না। নকহ কহায়কও একটা কুেেপ্রশ্নও কদরে না।
“নকবে িুইজয়ন অিয়রর দিয়ক চাদহো রদহোম। পিতয়ে িা়িকৃ ষ্ণ উন্মত
মৃতুযয়রাত িজিন কদরো িু টিয়ত োদিে।”
এবং আরও কয়েকটি োইন :
“কৃ ষ্ণপয়ক্ষর পঞ্চমী। অিকার রাদত্র। পাদখ ডাদকয়তয়ি না। পুষ্কদরণীর যায়রর
দনচ্
িািটি কায়ো দচত্রপয়টর উপয়র িা়িতর কাদের প্রয়েয়পর ময়তা নেদপো
নিয়ি। নকবে িদক্ষয়ণর বাতাস এই অিকায়র অিভায়ব ঘুদরো ঘুদরো
নবোইয়তয়ি, নেন তাহায়ক দনদশ্চয়ত পাইোয়ি।”
বো বাহুেয, প্রচদেত অয়থি িয়ন্দাবদ্ধ (উপরন্তু সদমে) নে-রচনারীদতয়ক
িীঘিদিয়নর সংস্কায়রর কারয়ণ অয়নয়কই এয়কবায়র একয়মবাদদ্বতীেম কাবযরীদত
বয়ে ভাবয়ত অভযস্ত, উদ্ধৃত পঙদক্তগুদেয়ক নসই রীদতর সয়ঙ্গ নকানও
সম্পকি সূয়ত্র িাাঁথা োয়ব না। এমনদক নকানও িিযকদবতা নথয়কও তু য়ে আনা
হেদন এই পঙদক্তগুদেয়ক! নতাো হয়েয়ি রবীন্দ্ৰনায়থর িুটি িল্প নথয়ক, োর
একটির নাম ‘একরাদত্র’, অনযটির নাম ‘তযাি’।
অথচ ওই নে নিযাতনার কথা বয়েদি আমরা, ভািার ময়যয একমাত্র কদবতাই
োর উয়ন্মি ঘটাে, এই িিযরচনার ময়যযও তা নিখদি অেভয নে। আর

িন্দ? প্রচদেত দতন বাংো িয়ন্দর কথা তাহয়ে অন্তত দকিু ক্ষয়ণর জয়নয ভু েয়ত
হয়ব আমায়ির, সদরয়ে রাখয়ত হয়ব িয়ন্দর বযাকরণ নথয়ক েি নানা শুকয়না
সংস্কার, এবং এয়কবায়র নিাোে দিয়ে ভাবয়ত হয়ব নে, েব্দাবদের নেপারস্পদরক সংিদত আর সবিাঙ্গীণ ভারসায়মযর উপয়র িাাঁদেয়ে রয়েয়ি
আমায়ির িন্দ-দবিেক যারণা, তারই দক নকানও অনটন এখায়ন আমায়ির
নচায়খ পেয়ি? কই, তা-ও নতা পেয়ি कों!

সঞ্চদেতা নথয়ক িল্পগুে-এ সয়র এয়সদি। এবায়র তয়ব আরও অয়নকটা সয়র
আসা োক। ঢু য়ক পো োক সহজপাে প্রথম ভায়ির ময়যয।
স্বরবণি ও বযঞ্জনবয়ণির সয়ঙ্গ দেশুয়ির প্রথম পদরচয়ের পাো সাঙ্গ হবার ঠিক
পয়র-পয়রই তায়ির জনয ি-টি বাকয নসখায়ন রচনা কয়রয়িন রবীন্দ্ৰনাথ।
বাকযগুদে এখায়ন তু য়ে দিদে :
বয়ন থায়ক বাঘ।
িায়ি থায়ক পাদখ।
জয়ে থায়ক মাি।
ডায়ে আয়ি। িে।
পাদখ িে খাে।
পাখা নময়ে ওয়ে।
কল্পনাপ্রবণ নে-নকানও দেশুর আগ্রহয়ক তার ঘয়রর নকাণ নথয়ক বাইয়রর
পৃদথবীর দিয়ক- অরণয জোেে আর আকায়ের দিয়ক- ঘুদরয়ে দিয়ে এই
নিায়টা-নিায়টা কয়েকটি বাকয, োর অনুরণন আমায়ির ময়তা বেস্ক পােয়কর
দচয়তও চট কয়র িু দরয়ে োে না। একটু ভাবয়েই আমরা বুঝয়ত পারব নে,

বক্তয়বযর যারাবাদহক েৃঙ্খো, েব্দিত সংিদত আর সবিাঙ্গীণ ভারসাময এক
অদবয়েিয সম্পয়কি র সূয়ত্র এই বাকয-কটিয়ক নবাঁয়য নরয়খয়ি, আর একই সয়ঙ্গ
জাদিয়ে তু েয়ি নসই আভযন্তর আয়ন্দােন, োয়ক খুব সহয়জই আমরা িন্দ বয়ে
েনাক্ত করয়ত পাদর। যীয়র-যীয়র েখন পদে, তখন হেয়তা নসই িন্দ ততটা
স্পষ্ট হয়ে যরা পয়ে না। দকন্তু তা না-ই পেুক, এবং কদবতা দহসায়ব না-ই
উপস্থাদপত হয়ে থাকুক। এই বাকযসমদষ্ট, মাত্রই আোয়রাটি েয়ব্দর— এবং
খুবই সহজ সরে েয়ব্দর— এই সমাহারও নে বস্তৃত কদবতা-ই, তা-ও নতা
কারও না বুঝবার কথা নে।
অয়নকই অবেয নবায়ঝ না! জায়ন না নে, িিযভািার ময়যযও অয়নক সময়ে
প্রেন্ন থায়ক িন্দ, ো নসই ভািার ময়যয এয়ন নিে এক অনযতর অয়থির
নিযাতনা, এবং নসই নিযাতনাই তখন িিযয়ক তু য়ে আয়ন কদবতার পেিায়ে।
এখন োাঁরা কদবতা দেখয়িন, তাাঁয়ির অয়নয়কই ময়ন হে প্রচদেত দতন িয়ন্দর
কাোয়মার ময়যয আর আটয়ক রাখয়ত চাইয়িন না দনয়জয়ির, কদবতার মুদক্ত
চাইয়িন তার বেয়ের বাইয়র, নসখায়ন খুয়াঁ জ দনয়ত চাইয়িন অনযতর িন্দ। এই
নে অয়ন্বিণ, এর দক নকানও তাৎপেি ননই? আয়ি দনশ্চে। চেদত িয়ন্দই েদি
সমস্ত কাজ চেত, তয়ব নতা আর কথাই দিে না। রবীন্দ্ৰনাথয়ক তয়ব আর
অত কষ্ট কয়র নময়ে যরয়ত হত না কোবৃয়তর তাবৎ সম্ভাবনার
পাপদেগুদেয়ক, এবং তারও পয়র দিয়ে ঘা দিয়ত হত না িিযকদবতার িরজাে।
অয়ন্বিয়ণর িরকার অতএব আয়িই। দকন্তু নকউ-নকউ নসটা স্বীকার করয়ত
চাইয়িন না। এই বয়ে নচদচয়ে মরয়িন নে, িয়ন্দর এয়কবায়র প্রাথদমক দেক্ষাই
এয়ির হেদন।

দকিু দিন আয়ি প্রশ্ন উয়েদিে; এত কদব নকন? পােটা প্রশ্ন করয়ত ইয়ে হে:
তায়ত এত িাত্রিাহাাঁই-বা নকন? বেয়ত ইয়ে হে : নিাে নকায়রা না বাবার,
োাঁরা দেখয়িন, তায়ির দেখয়ত িাও। তবু েদি ঝায়মো কয়রা, নতা নতামায়ির
হায়ত এবায়র একখানা কয়র সহজ পাে যদরয়ে নিব।

পবরবিষ্ট
বজজ্ঞাসু পডুয়ার বচঠি – ১
রদববার িুপুরয়বো। মিসসয়ের েহরতদেয়ত সকােয়বোে খবয়রর কািজ
পাবার উপাে ননই। েরীরটাও দবয়েি ভায়ো ননই। তাই শুয়ে-শুয়ে খবয়রর
কািয়জর পাতা ওেটায়ত-ওেটায়ত ‘নমাহনবািায়নর অপরাদজত আখযা’ নচায়খ
পেয়তই েরীরটা চাঙ্গা হয়ে উেে। নখোর খবর নেি কয়রই আবার েরীর
এদেয়ে দিোম। আেসযবয়ে পাতা ওেটায়ত ওেটায়ত নচায়খ পেে কদবতার
ক্লাস। আয়িও নচায়খ পয়েয়ি। দকন্তু নকানও দিন ওই ক্লায়স পাে দনয়ত উৎসাহ
হেদন। আমায়ির প্রযান অযযাপক মহােে বাংো কদবতা পোন। তার কায়ি
পাে দনয়ত-দনয়ত কদবতার ক্লায়সর প্রদত আমার নকমন একটা অযাোদজি হয়ে
নিয়ি। তার ক্লায়স পাে দনয়ত নিয়েই িায়ে নেন জুর এয়স োে। তাই
আনন্দবাজাক-এর কদবতার ক্লায়সর নচৌকাে মাোবার ইোও হেদন নকানও
দিন। দকন্তু আজয়কর অেস িুপুয়র ওদিয়ক তাকায়তই নচায়খ পয়ে নিে।
কয়েকটি িো। িোর টায়নই ঢু য়ক পেোম ক্লায়স। ভারী আশ্চেি োিে। এ
নতা কদবকঙ্কয়ণর ক্লাস নে, স্বেং িন্দ-সরস্বতীর ক্লাস। ময়ন হে, কদব
সয়তযন্দ্ৰনাথ নে িন্দ-সরস্বতীর কায়ি পাে দনয়েদিয়েন, আদমও নেন তার
কায়িই পাে দনদে। এ হে কী? আমার িন্দাতঙ্ক নরািটা নসয়র নিে কী কয়র?

এই নরািটার একটু ইদতহাস আয়ি। আমায়ির অযযাপক মোই দনয়জ কদব,
তার উপয়র গুরুতরভায়ব িন্দ-ভক্ত। আদম বদে, িয়ন্দর অিভক্ত। দতদন
েখন কদবতা পয়েন, তখন কদবতা পয়েন না িন্দ পয়েন, নবাঝা ভার।
পোয়নাও তথথবচ। তার বাইয়বে হয়ে প্রয়বায নসয়নর িয়ন্দাগুরু রবীন্দ্ৰনাথ
বইখাদন। আদম বদে, বাইয়বে নে, িয়ন্দািয উপদনিি। তাাঁর টিউয়টাদরোে
ক্লায়সর জ্বাোে বইটা দনয়ে নাোচাো করয়ত হয়েয়ি। বইটার গুরুত্ব
অস্বীকার করবার উপাে ননই। নাোচাো করবার পয়ক্ষ রীদতময়তা
গুরুভার। িুবিহ বা িুাঃসহ বেয়েই ঠিক হে। তাাঁর এই বইটা পেবার নচষ্টা
করয়ত দিয়ে দড.এে. রায়ের একটি হাদসর িান ময়ন পয়ে নিে। আমদন
ওটায়ক একটু বিয়ে দনয়ে িাাঁে করাোম। এই চারটি োইন :
প্রয়বাযচন্দ্ৰ দিয়েন একটি
িন্দোস্ত্ৰ-গ্রন্থকার;
এমদন দতদন িন্দতয়ত্ত্বর
করয়তন মমি বযক্ত–
দিয়নর ময়তা দজদনস হত
রায়তর ময়তা অিকার,
জয়ের ময়তা দবিে হত
ইয়টর ময়তা েক্ত।
এয়তও ময়নর ঝাে দমটাে না। গ্রন্থকার-অিকার দমেটাও জুতসই নে। তাই
প্রথম োইনটায়ক আরও বিয়ে দিোম–
প্রয়বাযচন্দ্ৰ দিয়েন একটি
অপখযাত িন্দকার।

এবার অপখযাত আখযা দিয়ে ময়নর ঝাোও দমটাে, িন্দকার-অিকার দময়ে
কানও খুদে হে।
প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর বইটার আরও একটা দবয়েিত্ব আয়ি। এই বইয়ত রবীন্দ্ৰনায়থর
ও অনযানয কদবয়তর ভায়ো-ভায়ো কদবতায়ক িয়ন্দর িু দর দিয়ে এমন
কাটায়িাঁ ো করা হয়েয়ি নে, এই বই পোর পয়র কদবতার উপয়রই অরদ্ধা
জয়ন্ম োে। নকানও নকানও বিু এই বইটায়ক বয়েন কদবতার দডয়সকোন
রুম বা নপাস্ট্ মরয়টম রুম। আদম বদে কসাইখানা। ভায়ো-ভায়ো কদবতার
উপয়র এরকম নৃেংস উৎপাত নিয়খ প্রয়বায নসন সম্বয়িই একটা িো
বাদনয়েদি। কদবতা-ক্লায়সর অনযানয পেুোয়িরও েদি আমার ময়তা। এ-বই
পেবার িুভিািয হয়ে থায়ক, তয়ব আমার িোটা শুয়ন তাাঁরাও দকিু সান্ত্বনা
নপয়ত পায়রন। তাাঁয়ির তৃ দপ্তর জনয িোটা দনয়বিন করোম :
পাকা যায়ন মই নিন, নক্ষত্র চায়িন।
বাংো কাবযয়ক্ষয়ত দতদনই প্র-নসন।
বো উদচত নে, িো বানাবার দকিু অভযাস আমার দিে। দকন্তু িয়ন্দর
দহয়সব রাখার বাোই দিে না। নকন-না, আদম ময়ন কদর, িন্দ নিানার দবিে
নে, নোনার দবিে। নচায়খ িন্দ নিখা োে না, কায়ন শুনয়ত হে। নকান
রচনাটার কী িন্দ, নকান বৃত, কে পবি বা মাত্রা, এসব শুনয়েই আমার আতঙ্ক
উপদস্থত হে। এই দনয়ে আমার িয়ন্দা-পাওো সহপাঠী কদব-বিু র (নস
আবার অযযাপক মহােয়ের নপোয়রর িাত্র) সয়ঙ্গ প্রােই হাতাহাদত হবার
উপক্ৰম হত। একদিন অবসথা। চরয়ম নপৌাঁয়িাো। আমার ক্ষমাগুয়ণ নসদিন
োদন্ত রক্ষা হয়েদিে। নস একখণ্ড কািয়জ আমায়ক োদসয়ে একটি ‘কদবতা”
রচনা কয়র আমার দিয়ক িু য়ে দিে। কদবতাটি এই :

ওয়র হতভািা হেযর পদততু ণ্ড।
মুখটি খুদেয়েই গুদেয়ে নিব মুণ্ড।
নির েদি তু ই বানায়ত চাস নর িন্দ,
সব নেখা একিম কয়র নিব বি।
এই কদবতা পয়ে আমার শুযু িম বি হবার নে, নপট িাটবারও উপক্ৰম
হয়েদিে। দকন্তু দকিু না-বয়ে ক্ষমা করয়ত হে। কদব-বিু র কথা দিয়ে কথা
রাখার সৎসাহস সম্বয়ি আমার দকিু মাত্র সয়ন্দহ দিে না। সহপাঠী বিু রা
একবায়কয বেয়েন, এই কদবতাটির িন্দ দনভুি ে, মাত্রাসংখযার দহয়সব ঠিক
আয়ি। দকন্তু আমার–
কান “তা শুদন গুঞ্জদরো গুঞ্জদরো কয়হ—
‘নয়হ, নয়হ, নয়হ।’”
কান ও োয়নর দববািভঞ্জন করয়ত না নপয়র তখন নথয়কই িো বানায়না
একিম বি কয়র দিোম। বিু বরও আমার এই সতযদনষ্ঠা ও বনদতক সাহয়সর
তাদরি কয়রদিে। তার এই গুণগ্রাদহতার প্রেংসা না কয়র পাদরদন।
িো বানায়না বি করার আরও একটা কারণ ঘয়টয়ি। অযযাপক মহােে
একদিন ক্লায়স এয়সই প্রয়বায নসয়নর আর-একখাদন সিয-প্রকাদেত বই সকয়ের
সাময়ন তু য়ে যরয়েন। তারপর চেে প্রেদস্ত-বচন। আদম ময়ন ময়ন
ভাবোম৷- “এক রায়ম রক্ষা নাই, সুগ্রীব নিাসর।”
বইটির নাম িন্দ-পদরক্ৰমা। প্রথয়ম ময়ন হে, িন্দ-পদররমা। অযযাপক
মহােয়ের দনয়িি য়ে এই বইটাও নাোচাো কয়র িীঘিশ্বাস নিয়ে বেয়ত হে
“িন্দ-পণ্ডরমা”। আমার ময়তা স্বভাবকদবয়ক িন্দ নবাঝাবার সমস্ত নচষ্টাই

পণ্ডরম, এ কথা স্বীকার করয়ত েজা ননই। বইটির প্রথয়মই পদরভািা, নেয়িও
তা-ই। পদরভািার ইটপাটয়কয়ে নহাাঁচটা নখয়ত-নখয়ত ক্ষতদবক্ষত হয়ত হে।
এয়িায়না আর হে না। নকানও পদরভািা নকন মানয়ত হয়ব বা নকন িােয়ত
হয়ব, তার েুদক্তজায়ে জদেয়ে দিয়ে দিয়েহারা হয়ত হে। প্রয়বায নসনই
একসময়ে িয়ন্দর দতন রীদতর নাম দিয়েদিয়েন- অক্ষরবৃত, মাত্রাবৃত ও
স্বরবৃত। আর দতদনই বারবার নাম-বিে কয়র চয়েয়িন। এই বই পেয়ত দিয়ে
দড.এে. রায়ের আর-একটা হাদসর িান ময়ন পয়ে নিে :
“নিয়ে দিোম পথটা
বিয়ে নিে মতটা,
এমন অবস্থায়ত পেয়ে
সবারই মত বিোে।”
এই মত-বিে নাম-বিয়ের পাো কয়ব নেি হয়ব নক জায়ন। ততদিন িন্দ
নেখার ও িন্দ নেখার কাজটা মুেতু দবই থাক না। তা িাো নেটু কু সহজাত
িন্দয়বায আমার দিে, এই বই পয়ে তা-ও ঘুদেয়ে নিে। সুতরাং িো
বানাবার অভযাস নিয়ে নিওো িাো আর উপাে কী?
এমন সময়ে কদবকঙ্কয়ণর কদবতার ক্লায়স ঢু য়ক নেন দিবযিৃদষ্ট নপয়ে নিোম।
িন্দতঙ্ক অযাোদজি নকয়ট নিে। উৎসাদহত হয়ে আয়ির সপ্তায়হর রদববাসরীে
আনন্দবাজার খুয়াঁ জ-নপয়ত বার করোম। নস-সপ্তায়হর কদবতার ক্লায়সও পাে
ননওো নিে। িুই ক্লায়সর পাে দনয়েই িন্দয়বায়যর কুোো নেন অয়নকটা নকয়ট
নিে। আরও পাে ননবার জনয মনটা উৎসুক হয়ে উয়েয়ি। আো হয়েয়ি, পাে
ননওো নেি হয়ে িয়ন্দা-পাওো কদববিু য়ক একবার নিয়খ দনয়ত পারব। আর
প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর অিভন্তু অযযাপক মহােেয়কও…। না নস-কথা থাক। ইদতময়যয
ভায়ো কয়র পাে দনয়ে রাখা িরকার। আর তা হায়ত-কেয়ম হয়েই ভায়ো।

ভরসার কথা এই নে, অযযাপক সরয়খে মহােয়ের নাদত ও ভৃ তযটির িো
শুয়ন আমার নসই িো বানাবার নিয়ে-নিওো অভযাসটা আবার মাথাচাো
দিয়ে উয়েয়ি। এখন কদবতার ক্লায়সর ময়নায়োিী িায়ত্রর ময়তা পাে দনয়তও
পারব, প্রশ্ন করয়তও পারব। প্রশ্নগুদে নবাকার ময়তা না হয়েই হে।
অযযাপক সরয়খয়ের িৃষ্টান্ত দনয়েই নূতন িো বাদনয়ে প্রশ্ন করব :
স্বণিপাত্র নে ওটা উযবি নীোকায়ে,
দবয়শ্বর আনন্দ দনয়ে পূণিচন্দ্ৰ হায়স।
এটা নকানরীদতর িন্দ? অক্ষরবৃয়তর? ভু ে কদরদন নতা? এবার িয়ন্দর
রীদতবিে করা োক।
স্বণিপাত্র নে সুনীে আকায়ে,
পূদণিমা-চাাঁি নহাথা সুখভয়র হায়স।
এটা মাত্রাবৃত নতা? আমার কান নতা তাই বয়ে। কণিযাররা কী বয়েন, জানয়ত
চাই। কানমোর ভে নে এয়কবায়রই ননই, তা বেয়ত পাদর না। আবার
রীদতবিে করা োক :
নসানার থাো নে নিা ওটা
সুির
ূ নীোকায়ে,
দবশ্বপ্রায়ণ জাদিয়ে পুেক
পূদণিমা-চাাঁি হায়স।

এটায়ক স্বরবৃত িন্দ বো োে দক? আমার কান নতা তা-ই বয়ে। োয়নর
দবচায়র কায়নর িণ্ডদবযান না হয়েই বাঁদচ। োয়নর এজোয়স আসাদমর
কােিোে িাাঁোয়ে প্রাণটাও ভয়ে কাে হয়ে োে। হাদকয়মর রাে েূয়ন কানও
অয়নক সময়ে োে হয়ে ওয়ে। তবু অযযাপক সদরয়খে মহােয়ের পরীক্ষার
হয়ে হাদজর হয়েদি। েদি তার কায়ি পাস-মাকি া নপয়ে োই, তাহয়ে িয়ন্দাপাওো কদব-বিু ও প্রয়সন-ভক্ত িন্দঅযযাপকয়ক…। না, এখনও নস-কথা
বেবার সমে হেদন। আয়ি নতা কদবতার ক্লায়স রীদতময়তা পাে দনয়ত হয়ব,
প্রশ্নও করয়ত হয়ব সয়ন্দহ িূর করবার জনয।
এবার ময়নর িুাঃয়খ দনয়জর িুরবস্থার কথা িোও কয়র বেয়ত হে। ভদবিযয়ত
সরয়খে মহােয়ের দবরদক্ত ঘটাব না। সংয়ক্ষয়পই প্রশ্ন করব।

কবিকঙ্করণর উত্তর
নাম েদিও জানা নিে না, তবু আমার দবন্দুমাত্র সয়ন্দহ ননই নে, ‘দজোসু
পেুো’ একজন পাকা িান্দদসক। আমার যারণা দিে ননহাতই পােোো
খুয়েদি, প্রথম পেুোরা োয়ত িয়ন্দর বযাপারটায়ক নমাটামুটি যরয়ত পায়রন
তার জয়নয সহজ কয়র। সব বুদঝয়ে বেব, জটিেতার পয়থ আিীয় পা বাোব
না। বাোবার সাযযও আমার ননই। একজন পাকা িান্দদসক নে হোৎ নসই
পােোোে ঢু য়ক, পেুোর িদ্ময়বয়ে, পাটির উপয়র বয়স পেয়বন, এমন কথা
আদম স্বয়প্নও ভাদবদন। তার পিাপিয়ণ আদম কৃ তাথি, দকন্তু ক্লাস ননবার কাজটা
এবায়র আরও কঠিন হয়ে উেে।

‘দজোসু পেুো’ দকিু প্রশ্ন কয়রয়িন। তাাঁর প্রয়শ্নর উতর আদম এখুদন দিদেয়ন।
ভাবদি, নিােয়ময়ে নকস হায়ত এয়েই নিায়টা ডাক্তাররা নেমন বয়ো ডাস্তায়রর
সয়ঙ্গ কনসােট কয়রন, নতমদনই আমায়কও হেয়তা বয়ো ডাক্তায়রর েরণ
দনয়ত হয়ব। এ-বযাপায়র। আদম োাঁয়ক নসরা ডাক্তার বয়ে মাদন, দতদন
কেকাতাে থায়কন না। উতর নপয়ত তাই হেয়তা নিদর হয়ব।
ইদতময়যয একটা কথা অকপয়ট দনয়বিন কদর। নসটা এই নে, ‘দজোসু পেুো’
েদিও আমরা িারুণ প্রেংসা কয়রয়িন, তবু আদম খুদে হয়ত পারদিয়ন। খুদে
হয়ত পারতু ম, েদি তাঁ র দচঠিয়ত শ্ৰীপ্রয়বাযচন্দ্ৰ নসন সম্পয়কি নকানও বয়ক্লাদক্ত
না থাকত।
কথাগুদে আমার জানা ননই। প্রথম কথাগুদে েদি নজয়ন থাদক, তয়ব শ্ৰীেুক্ত
নসয়নর কাি নথয়কই নজয়নদি। পয়র আরও িু-এক জন প্রখযাত িান্দদসয়কর
কায়ি পয়রায়ক্ষ পাো দনয়েদি ঠিকই, দকন্তু শ্ৰীেুক্ত নসয়নর কায়ি আমার ঋয়ণর
পদরমাণ তায়ত োঘব হে না। এই স্বীকৃ দতর প্রয়োজন দিে। ‘দজোসু পেুো’
েদি এর িয়ে আমার উপয়রও চয়ট োন, নতা আদম দনরুপাে।

‘দজোসু পেুো’র দচঠি-২
সরদ্ধ দনয়বিন এই। নে রদ্ধা দনয়ে আপনার কদবতার ক্লায়স আসন দনয়েদি,
প্রয়তযক পায়ের পয়র নস-রদ্ধা ক্ৰয়ম বােয়ি। িত রদববায়রর পাে শুয়ন এবং
আমার প্রয়শ্নর উতয়র আপনার বক্তবয নজয়ন আমার িন্দয়বায়যর কুোো
আরও অয়নকখাদন নকয়ট নিে। োাঁয়ক আদম ‘কদবঘাতক িান্দদসক’ আখযা
দিয়তও কুষ্ঠায়বায কদরদন, আপদন নসই প্রয়বাযচন্দ্ৰ নসয়নর প্রদত খুবই অনুকুে

ময়নাভাব প্রকাে কয়রয়িন। চয়ট নেতাম, েদি আপনার সম্বয়ি অটু ট। রদ্ধা
না থাকত। তাই চয়ট না দিয়ে তাঁ র সম্বয়ি আমার ময়নাভাবটা ঠিক দক না
তা-ই োচাই কয়র নিখয়ত হে। আপনার নেি পায়ের সয়ঙ্গ প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর ‘িন্দ
পদরক্ৰমা’ বইটির মতামতটা দমদেয়ে নিখোম। অক্ষরবৃত িন্দ সম্বয়ি
িুইজয়নর ময়তর দমে নিয়খ আমার বয়ক্লাদক্তগুদের জনয একটু কুষ্ঠায়বাযই হে।
এই বইটির দদ্বতীে অযযায়ে অক্ষরবৃয়তর আয়োচনা প্রসয়ঙ্গ দতদন দিয়েয়িন :
“পেমী োে িায়ে দিয়ে
নিোম কাশ্মীয়র,
নরেমী জামা-িায়ে নেয়ি
আিরা এনু দিয়র।”
আপনার িৃষ্টান্তগুদের দমে নিয়খ অবাক হয়ে নিোম। িুই জয়নর দহসাব
নিবার রীদতয়তও েয়থষ্ট দমে। … দকন্তু একটা জােিাে একটু খটকা োিে।
রবীন্দ্ৰনায়থর ‘বাাঁদে’ কদবতাে আয়ি :
“আকবর বািোর সয়ঙ্গ
হদরপি নকরাদনর নকায়না নভি ননই।”
এখায়ন ‘আকবর’ েয়ব্দ। আপদন যয়রয়িন দতন মাত্রা, ‘বািোর’ েয়ব্দও তাই।
‘বাাঁদে’ কদবতাটি পয়ে আমার ময়ন হে, ওই িুই েয়ব্দ চার-চার মাত্রাই যরা
হয়েয়ি। নকন-না, ওই কদবতাটিয়ত টিকটিদক, িায়মর খরচা, মায়ির কানকা’,
‘আযমরা’ প্রভৃ দত সব েয়ব্দরই মযযবতী হসবণিয়ক একমাত্রা বয়ে যরা হয়েয়ি,
নকাথাও বযদতক্ৰম ননই। সুতরাং ‘আকবর’ ও ‘বািো’ েয়ব্দর ক ও ি-নক
একমাত্রা দহয়সয়ব যরা হয়ব। না নকন?

সবয়েয়ি বো উদচত নে, এই প্রয়শ্নর উয়েেয কদবতা-ক্লায়সর সহােতা করা,
বাযা সৃদষ্ট করা নে। প্রয়বাযচন্দ্ৰও তীর িন্দ-পদরক্ৰমা” বইটির দনয়বিন
অংয়ে দজোসু িায়ত্রর প্রশ্নয়ক তাাঁর দচন্তার সহােক বয়েই স্বীকার কয়রয়িন।
তাই আো কদর আপদনও আমার প্রশ্নয়ক নসভায়বই গ্রহণ করয়বন। ইদত ২০
আদশ্বন ১৩৭২।
অনুয়েখ : আজয়কর পায়ের একটি িৃষ্টান্ত সম্বয়িও ময়ন একটা প্রশ্ন নজয়িয়ি।
নসটাও দনয়বিন কদর।–
‘কােকা নময়ে টিদকট নকয়ট নস
কাে দিয়েয়ি পাহায়ের নিয়ে।’
এটা অক্ষরবৃত রীদতয়ত পেয়ত দিয়ে েতটা কায়নর সাে নপয়েদি, তার নচয়ে
নবদে সাে নপয়েদি স্বরবৃত রীদতয়ত পয়ে। এরকম সংেেস্থয়ে কী করা
উদচত? ইদত ২৩ আদশ্বন ১৩৭২।

কবিকঙ্করণর উত্তর :
িত সপ্তায়হর রদববাসরীে আয়োচনীয়ত ‘দজোসু পেুো’র দচঠি পেেুম।
(১) তাাঁয়ক নে আদম প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর প্রদত রদ্ধােীে করয়ত নপয়রদি আপাতত
এইয়টই আমার মস্ত সািেয।
(২) ‘িন্দ-পদরক্ৰমা’ আদম এখনও পদেদন। পেয়ত হয়ব। িন্দ দনয়ে েখন
আয়োচনা করয়ত বয়সদি, তখন প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর সব কথাই আমার জানা চাই।

শুয়নদি প্রয়বাযচন্দ্ৰ এখন বাংো কদবতার মূে িন্দ দতনটির অনয প্রকার
নায়মর পক্ষপাতী। নকন, তা আদম জাদনয়ন। জানয়ত হয়ব। দিন্দ-পদরক্ৰমা”
গ্রয়ন্থ বযক্ত মতাময়তর সয়ঙ্গ আমার যারণার েদি দবয়রায না ঘয়ট, তয়ব নস নতা
আমার পয়ক্ষ পরম িাঘার দবিে।
(৩) ‘বাাঁদে’ কদবতার োইন িুটির প্রসয়ঙ্গ জানাই, স্মৃদত আমার সয়ঙ্গ
দবশ্বাসঘাতকতা কয়রয়ি। আমার স্মৃদতয়ত োইন িুটির স্বাতন্ত্র্য বজাে দিে না,
তারা এক হয়ে দিয়েদিে, এবং নসইভায়বই, অথিাৎ টানা োইন দহয়সয়ব, তায়ির
আদম উদ্ধৃত কয়রদিোম। টানা োইন দহয়সয়ব িণয করয়ে নিখা োয়ব,
‘আকবর’ ও ‘বািোর’— এই িুই েয়ব্দর কাউয়কই দতন-মাত্রার নবদে মূেয
নিওো োে না। নিাি আমার দবচায়রর নে, অসতকি তার।
দকন্তু প্রশ্ন হয়ে, ‘আকবর বািোর সয়ঙ্গ’- এই োইনটিয়ক েদি পরবতী
োইয়নর সয়ঙ্গ জুয়ে না-ও দিই, অথিাৎ তায়ক েদি আোিাই রাদখ, তয়ব তায়তই
দক দনাঃসংেে হওো োে নে, ‘আকবর’ ও ‘বািোর’— এরা চার-মাত্রারই
েব্দ? বো বাহুেয, পুয়রা োইনটিয়ক িে-মাত্রার মূেয দিয়ে তয়বই এরা চারচার মাত্রার েব্দ দহয়সয়ব িণয হয়ব। দজোসু পেুো নস-দিক নথয়ক নযােয
কথাই বয়েয়িন। দকন্তু পুয়রা োইনটির মাত্রা-সংখযা নে িয়ের বিয়ে আটও
হয়ত পায়র, এমন কথা দক ভাবাই োে না? নে-যরয়নর দবনযায়স এই কদবতাটি
নেখা, নসই যরয়নর দবনযায়স রবীন্দ্ৰনাথ অয়নক নক্ষয়ত্র চার-মাত্রা দকংবা আটমাত্রার োইন রাখয়তন। ‘বাাঁদে’ কদবতাটিয়তও আট-মাত্রার োইন অয়নক
আয়ি।
মুেদকে এই নে, ‘আকবর বািোর সয়ঙ্গ’- এই োইনও নে নসই নিায়ত্রর, অথিাৎ
আট-মাত্রার, তা-ও আদম নজার কয়র বেয়ত পারদিয়ন। দজোসু পেুো

এটিয়ক িে-মাত্রার মূেয দিয়েয়িন : দিয়ে ‘আকবর’ এবং বািোর’— এই েব্দ
িুটিয়ক চার-চার মাত্রার েব্দ বয়ে িণয কয়রয়িন। দতদন ভু ে কয়রয়িন, এমন
কথা বো আমার পয়ক্ষ অসম্ভব। শুযু অনুয়রায জানাই, দতদনও একবার নভয়ব
নিখুন, পুয়রা োইনটিয়ক আট-মাত্রার মূেয দিয়ে, েদি নকউ ওই েব্দ িুটিয়ক
দতন-দতন মাত্রার েব্দ দহয়সয়ব িণয কয়র, তয়ব নসটা অনযাে হয়ব দক না।
দজোসু পেুো অবেয তাাঁর দসদ্ধায়ন্তর সপয়ক্ষ একটি নজারায়ো েুদক্ত
দিয়েয়িন। নসটা এই নে, ওই কদবতাটিয়ত “সব েয়ব্দরই মযযবতী হস্বণিয়ক
এক-মাত্রা বয়ে যরা হয়েয়ি, নকাথাও বযদতক্ৰম ননই।” সুতরাং ‘আকবর’ ও
‘বািোর’ েয়ব্দর মযযবতী ‘ক’ ও ‘ি’-নকও একটি কয়র মাত্রার মূেয নিওো
উদচত।
ঠিক কথা। দকন্তু রবীন্দ্ৰনাথ দক এমন কদবতা নেয়খনদন, োয়ত েয়ব্দর
মযযবতী হস্বণি নকাথাও-বা মাত্রার মূেয পাে, নকাথাও-বা পাে না? এমন কথা
নকমন কয়র বদে? “আয়রািয’ গ্রয়ন্থর ‘ঘণ্টা বায়জ িূয়র” কদবতাটি নিখা োক।
নসখায়ন নিখদি, “নহথা নহাথা চয়র নিারু েসযয়েি বাজরার নখয়ত’- এই
োইনটিয়ত বাজরার” েয়ব্দর মযযবতী জ’-নক একটি মাত্রার মূেয দিয়ত হে
বয়ট, দকন্তু তার পয়রর োইয়নই (“তরমুয়জর েতা হয়ত”) তরমুজ েয়ব্দর
মযযবতী ‘র’-নক মাত্রার মূেয দিয়ত হে না।
বো বাহুেয, এয়তই প্রমাদণত হে না নে, ‘ঘণ্টা বায়জ িূয়র দকংবা অনযানয
কদবতাে নে-নহতু বযদতক্ৰম আয়ি, অতএব বাাঁদে’ কদবতায়তও বযদতক্ৰম
আয়ি, এবং “আকবর বািোর সয়ঙ্গ”- এই োইনটিয়কও আট-মাত্রার োইন
দহয়সয়ব িণয কয়র। ‘ক’ আর “ি”-নক মাত্রার মূেয নথয়ক বদঞ্চত করয়তই হয়ব।
না, এমন অদ্ভু ত িাদব আদম কদর না। বরং বদে, সম্ভবত দজোসু পেুোর

কথাই ঠিক, সম্ভবত ‘আকবর’ ও বািোর’— এরা চার-চার মাত্রার েব্দই
বয়ট। দকন্তু একই সয়ঙ্গ অনুয়রায জানাই, অনয রকয়মর দবচারও সম্ভব দক না,
দজোসু পেুো নেন নসটাও একবার সহৃিে দচয়ত নভয়ব নিয়খন।
ইদতময়যয আর-একটা কথা বো িরকার। অক্ষয়র-অক্ষয়র অসবণি দমেয়নর
িৃষ্টান্ত দহয়সয়ব দজোসু পেুোর িরবায়র ‘আকবর’ এবং বািোর েদি একান্তই
পাস-মাকি না পাে, তাহয়ে রবীন্দ্ৰকাবয নথয়কই আর-একটি িৃষ্টান্ত আদম নপে
করয়ত পাদর। “জন্মদিয়ন” গ্রয়ন্থর “ঐকতান” কদবতাে রবীন্দ্ৰনাথ দেয়খয়িন
“ভায়ো নে, ভায়ো নে নকে নস নেৌদখন মজিুদর।” মজিুদর’ েব্দটিয়ত “জীয়ে
দিয়ে অসবণি দমেন ঘয়টয়ি, দজোসু পেুো এ কথা আো কদর স্বীকার
করয়বন। েব্দটিয়ক নকানওক্ৰয়মই দতন-মাত্রার নবদে মূেয নিওো সম্ভব নে।
এমন িৃষ্টান্ত আরও দকিু আমার সংগ্রয়হ আয়ি।
(৪) “কােকা নময়ে. পাহায়ের নিয়ে”- এই োইন িুটিয়ক অক্ষরবৃত রীদতয়ত
পয়ে কয়নর েতটা সাে পাওো োে, তার চাইয়ত নবদে সাে েদি পাওো োে
স্বরবৃত রীদতয়ত, তয়ব নতা বুঝয়তই হয়ব নে, েয়ব্দর দবনযায়স আমার আরও
কুাঁ দেোর থাকা উদচত দিে। প্রসঙ্গত দজয়েস কদর, দজোসু পেুো তীর
দচঠিয়ত প্রয়বাযচয়ন্দ্ৰর গ্রন্থ নথয়ক অক্ষরবৃয়তর িৃষ্টান্ত দহয়সয়ব, নে-িুটি োইন
তু য়ে দিয়েয়িন (“পেমী োে.আিরা এনু দিয়র”), তায়িরও দক স্বরবৃত রীদতয়ত
পো োে না? এ-সব নক্ষয়ত্র পােয়কর দবভ্রাট ঘয়ট। মূেত েয়ব্দর িাাঁয়টর জনয।
িাাঁটগুদেয়ক অয়ক্লয়ে নপয়রায়ত পারয়ে ো অক্ষরবৃত, নহাাঁচটি নখয়ে তায়কই
অয়নকসময়ে স্বরবৃত বয়ে ময়ন হে। েদি সম্ভব হে, এই িাাঁটগুদে দনয়ে পয়র
আয়োচনা করব।

ড. ভিরতাষ দরত্তর বচঠি
সদবনে দনয়বিন, আপনার ‘কদবতার ক্লাস’-এর আদম একজন উৎসুক
পেুো। কদবতার ক্লাস প্রাে নেি হয়ে এে। আপনার নেয়ির িুটি ক্লাস সম্বয়ি
আমার িু-একটি কথা ময়ন হয়েয়ি। দনয়বিন কদর।
স্বরবৃত িন্দ নে চার দসয়েবে-এর কম অথবা নবদে স্বীকার কয়র, এ-কথা।
আপদন নানা িৃষ্টান্ত দিয়ে বয়েয়িন। আপনার নিওো িৃষ্টান্ত কেটি েক্ষ
করোম— হে তারা নমৌদখক িো অথবা ইয়ে-েব্দেুক্ত কাবযপঙদক্ত। ইয়েয়ক
েুগ্মস্বর িাো কী বো োে ইংয়রদজ দডপথং-এর ময়তা। বাংোয়তও ঐ অথবা
ঔ-এর ময়তা। আমার যারণা, আপদন রবীন্দ্ৰনাথ অথবা সয়তযন্দ্ৰনায়থর
অথবা আযুদনক নকানও কদবর কদবতাে চার দসয়েবে-এর বযদতক্ৰম পায়বন
না। দকংবা নপয়েও নসটা এতই দবরে নে, তায়ক স্বরবৃত িয়ন্দর সাযারণ
প্রকৃ দত বয়ে দনয়িি ে করয়ত পায়রন না। িোর িয়ন্দ নে-সব িৃষ্টান্ত পাওো
োে, তা েদি এর সাযারণ প্রকৃ দতই হত, তয়ব পরবতী আিেি দেল্পী-কদবরা
তার বযবহার দনশ্চেই করয়তন। তাাঁরা চার দসয়েবে-এর পবিয়কই আিেিরূয়প
িণয কয়রয়িন। তার অথি দনশ্চেই এই নে, পােয়োিয কদবতাে বাঙাদের
উচ্চারণ-প্রকৃ দত চার দসয়েবেয়কই স্বীকার কয়র মাত্র।
আপদন বয়েয়িন, স্বরবৃত িন্দ িায়নর সুয়রর িন্দ। িো ইতযাদিয়ত মযযেুয়ি
বযবহৃত এই-জাতীে িন্দয়ক িোর িন্দই বো উদচত; নসকায়ে এয়ক যামােী
িন্দ বো হত। রবীন্দ্ৰনাথ-সয়তযন্দ্ৰনাথ-বযবহৃত এই িয়ন্দর আযুদনক
দেল্পসৰ্ম্ত রূপয়কই খাাঁটি স্বরবৃত বো উদচত। মযযেুয়ির যামােী অেেকৃ তএর প্রকৃ দত সম্বয়ি নকউ অবদহত দিয়েন না। নস-জনয দতন দসয়েবে বা পাাঁচ
দসয়েবে দনয়ে নকউ মাথা ঘামানদন। দবয়েিত নকানও বয়ো প্রযান গুরু
কায়বযই এই িয়ন্দর বযবহার ননই।

িো সুয়র উচ্চাদরত হত, এ-কথা সতয। আপদন বয়েয়িন, স্বরবৃত িন্দ এই
জনযই িায়নর িন্দ। আপদন দনশ্চেই জায়নন, সুয়র িাওো বা উচ্চাদরত হত না
নহন বস্তু মযযেুয়ি দিে না। ববেব পিাবদের কথা নিয়ে দিন, বৃহৎকাে
মঙ্গেকাবযগুদেও সুর কয়র পো হত। মঙ্গেকাবয নতা স্বরবৃত িয়ন্দ নেখা হত
না, হত অক্ষরবৃত িয়ন্দ। দকন্তু এখায়নও বেয়ত পাদর, ভারতচয়ন্দ্ৰর আয়ি
অক্ষরবৃত পোর িয়ন্দও নচাে অক্ষয়রর (বা মাত্রার) নানা বযদতক্ৰম হায়মোই
নিখা নেত। নসজয়নয দক বেয়বন বযদতক্ৰমটাই সাযু পোর রীদতর প্রকৃ দত?
অক্ষরবৃতও িায়নর সুয়ররই িন্দ? এর পরবতী দসদ্ধান্ত, িন্দ মায়ত্রই িায়নর সুর
নথয়ক উদ্ভূ ত। নসটা অবেয আোিাভায়বই আয়োচয।
স্বরবৃত িয়ন্দর দবয়েিত্ব হয়ে এর হসন্ত-প্ররণত। হসন্ত-ধ্বদন থাকার জনযই
েয়ব্দর প্রথয়ম নঝাক পয়ে। েয়ব্দর প্রথম দিয়ক নঝাক এবং েয়ব্দর প্রায়ন্তর হসন্তধ্বদন চদেতভািারও দবয়েিত্ব। এ দবিয়ে খুব একটা মতয়ভয়ির অবকাে
আয়ি বয়ে ময়ন কদর না। বস্তৃত স্বরবৃত িয়ন্দর হসন্ত-প্রবণতা ভািার নমৌদখক
রীদতর জনযই। রবীন্দ্ৰনাথ বয়েদিয়েন—
‘চেদত ভািার কদবতা বাংো েয়ব্দর স্বাভাদবক হসন্তরূপয়ক নময়ন দনয়েয়ি।’
এটা েক্ষয করয়ে িায়নর সুর নথয়ক স্বরবৃত িয়ন্দর উদ্ভব হয়েয়ি। এ-কথা
দবশ্বাসয়োিয ময়ন হে না। চেদত মুয়খর ভদঙ্গ আর সুয়রর ভদঙ্গ সম্পূণি আোিা
বস্তু। একটায়ত থায়ক নবাঁক, আর-একটায়ত প্রবাহ। ইদত ২৪, ৩, ৬৬

কবিকঙ্করণর উত্তর :
সদবনে দনয়বিন,

আপনার দচঠি েথাসময়ে নপয়েদি। উতর দেখয়ত অসম্ভব নিদর হে, তার জনয
মাজিনা চাই।…
আপনার প্রদতটি কথাই ভাববার ময়তা। তা িাো, এমন অয়নক তথয আপদন
জাদনয়েয়িন, ো আমার জানা দিে না। নজয়ন োভবান হয়েদি। শুযু একটি
বযাপায়র। আমার একটু খটকা োিয়ি। স্বরবৃয়ত রদচত “পােয়োিয কদবতাে
বাঙাদের উচ্চারণ প্রকৃ দত” নে শুযু চার দসয়েবে-এর পবিয়কই স্বীকার কয়র,
এই দসদ্ধায়ন্তর েুদক্ত দহয়সয়ব আপদন জাদনয়েয়িন, “রবীন্দ্ৰনাথ অথবা
সয়তযন্দ্ৰনায়থর অথবা আযুদনক নকানও কদবর কদবতাে চার দসয়েবে-এর
বযদতক্ৰম” পাওো োয়ব না। “দকংবা নপয়েও নসটা এতই দবরে নে, তায়ক
স্বরবৃত িয়ন্দর সাযারণ প্রকৃ দত বয়ে দনয়িি ে” করা উদচত হয়ব না।
অনুমান কদর, আপদন নেয়হতু “পােয়োিয” কদবতার উপয়র নজার দিয়ত চান,
তাই—বযদতক্ৰয়মর িৃষ্টান্ত দহয়সয়ব— ‘নমৌদখক িোর িৃষ্টান্ত আপনার মনাঃপূত
নে।
এ-দবিয়ে আমার বক্তবয সংয়ক্ষয়প সদবনয়ে দনয়বিন কদর।
(১) ‘নমৌদখক িোগুদে নতা একায়ে শুযুই মুয়খ-মুয়খ নিয়র না, দেদপবদ্ধও হয়ে
থায়ক। এককায়ে নসগুদে হেয়তা শুযুই কায়ন নোনবার সামগ্রী দিে, এখন
নসগুদেয়ক আকিার নচায়খ নিখদি। এবং পেদি। অিতযা তায়ির আর
‘পােয়োিয’ সামগ্রী দহয়সয়বও িণয না-কয়র উপাে ননই। তয়ব আর নসগুদেয়ক
িৃষ্টান্ত দহয়সয়ব বযবহার করাে আপদত নকন?

(২) ‘বাঙাদের উচ্চারণ-প্রকৃ দত’র পয়ক্ষ সদতযই দক স্বরবৃয়ত শুযুই চার
দসয়েবে-এর পবিয়ক স্বীকার করা সম্ভব? সবিত্র সম্ভব? ক্ৰমািত েদি চারচারটি নক্লাজড দসয়েবে দিয়ে আমরা পবি িেয়ত চাই, পারব দক?
(৩) রবীন্দ্ৰনাথ দকংবা সয়তযন্দ্ৰনাথ স্বরবৃতয়ক প্রযানত কীভায়ব বযবহার
কয়রয়িন, নসটা আমার দবচােি দিে না; স্বরবৃতয়ক কীভায়ব বযবহার করা
নেয়ত পায়র, নসইয়টই দিে আমার নিখবার দবিে। নিখয়ত পাদে, িে নথয়ক
িুয়ে এর ওোনামা। কাদজিু ে ‘কুয়োয়ত কুয়োয়ত” আমরা িয়ে উেয়ত পাদর,
আবার ঝু পকুপা’ কয়র িুয়ে নাময়ত পাদর। উচ্চারয়ণ নে-িন্দ ইোসটিদসটিয়ক
এতটাই প্ররে নিে, তায়ক ঠিক কদবতার িন্দ বেয়ত আমার বায়য। দডপথংএর কথাটা আদম নভয়ব নিয়খদি, দকন্তু তৎসয়ত্ত্বও এই ওোনামার সবিত্র বযাখযা
নময়ে না। বরং সয়ন্দহটা ক্ৰয়মই পাকা হয়ে িাাঁোে নে, দনয়জয়ির অয়িাচয়র
পবিয়ক কখনও আমরা নটয়ন বয়ো কদর, কখনও-বা অদতদ্রুত উচ্চারয়ণ তায়ক
কদময়ে আদন। েয়ব্দর উচ্চারয়ণ হ্রাসবৃদদ্ধর এতখাদন স্বাযীনতা কদবতার
বযাকরণ স্বীকার কয়র দক?
পদরয়েয়ি বদে, সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। তবু অনুয়রায কদর, আমার
কথাটাও িো কয়র একবার নভয়ব নিখয়বন। আপদন সহূ িে পােক। উপরন্তু
েুদক্তদনষ্ঠ। নসইজয়নযই এই অনুয়রায।…
সপ্রীদত শুয়ভো জানাই। ইদত।

কবি শ্ৰীিঙ্খ কঘারষর বচঠি

কাজটা দক ভায়ো করয়েন? এয়তা সহয়জই নে িন্দ-কাণ্ডটা জানা হয়ে োে,
এটা নটর নপয়ে নিয়েয়ময়েরা দক আর স্কু ে-কয়েয়জর ক্লাস শুনয়ব? ক্লাস মায়নই
নতা সহজ দজদনসটিয়ক জটিে কয়র তু েবার দিদকর।
এ-নেখার এই একটি নকৌেে নিখদি নে, আপদন শুরু করয়ত চান সবারজানা জিৎ নথয়ক। তাই এখায়ন ‘েুক্তাক্ষর’ কথাটিয়ক বযবহার করয়ত একটু ও
দদ্বযা কয়রনদন, নিদখয়েয়িন নকান িয়ন্দ এর কীরকম মাত্রা মূেয। নবাঝায়নার
দিক নথয়ক এ একটা উপকারী পদ্ধদত।
দকন্তু এর িয়ে নিায়টা একটি সমসযাও দক নিখা নিয়ব না? েুক্তাক্ষর নতা
েয়ব্দর নচহারা-বণিনা, তার ধ্বদনপদরচে নতা নে। িন্দ নে নচায়খ নিখবার
দজদনস নে, কায়ন শুনবার- এটা ময়ন রাখয়ে ধ্বদনপদরচেটাই দনশ্চে নেি
পেিন্ত আমায়ির কায়জ োিয়ব? নেমন যরা োক, িন্দ” েব্দটি। মাত্রাবৃয়ত েুক্তঅক্ষর িু-মাত্রা পাে। এখন এ-েব্দটি েদি মাত্রাবৃয়ত থায়ক নতা িু-মাত্রার মূেয
নিব এর নকান অংেয়ক? েুক্তাক্ষর ‘ি’-নক, নাদক বুদদ্ধিে দিন’-নক? মাত্রার
দহয়সবটা নকমন হয়ব? ১+২ (ি+ন্দ), না ২+১ (িন + ি)? নচাখ বেয়ব
প্রথমটি, কান বেয়ব দদ্বতীে।
তাহয়ে িে বা দসয়েবে কথাটায়ক এদেয়ে থাকা মুেদকে। দকন্তু নবে নবাঝা
োে, আপদন ইয়ে কয়রই অয়ল্প-আয়ল্প এদিয়েয়িন। স্বরবৃত আয়োচনার আয়ি
এয়কবায়রই তু েয়ত চানদন দসয়েবে-এর প্রসঙ্গ।
আর নসইজয়নযই মাত্রাবৃয়তর একটি নতু ন সূত্রও আপনায়ক ভাবয়ত হে। েয়ব্দর
আদিয়ত না থাকয়ে এ-িয়ন্দ েুক্তাক্ষর িু-মাত্রা হে! আপদন এর সয়ঙ্গ আরও
একটু জুয়ে দিয়ে বয়েয়িন নে, েয়ব্দর দভতয়র থাকয়েও কখনও কখনও
েুক্তাক্ষর একমাদত্রক হয়ত পায়র। নকাথাে? নেখায়ন তার ঠিক আয়িই আয়ি

হস্বণি দকংবা েুক্তস্বর। আপদন বেয়বন, ‘আয়িি’ েয়ব্দর ‘নশ্ন’ আর সংয়িি’
েয়ব্দর ‘নি’মাত্রাবৃয়ত িু-রকম মাত্রা পায়ে। প্রথমটিয়ত িুই, পয়ররটিয়ত এক।
অথবা বেয়বন এ-িয়ন্দ সমান-সমান হয়ে োে। ‘বচতী’ ‘বচত্র’?
ঠিক নকন নে তা হয়ে, এ-ও আপদন জায়নন। জায়নন নে, এ-সব নক্ষয়ত্র
দসয়েবে দিয়ে ভাবয়ে বযাপারটায়ক আর বযদতক্ৰম ময়ন হে না, ময়ন হে
দনেয়মরই অন্তিিত। েদি এভায়ব বো োে নে, মাত্রাবৃয়ত বুদ্ধিে িু-মাত্রা পাে,
মুক্তিে এক-মাত্রা— তাহয়েই ওপয়রর উিাহরণগুদের একটা সহজ বযাখযা
নময়ে। উিাহরয়ণর দিক নথয়ক নিখয়ে েব্দগুদে নতা ‘সং + নিি’, ‘আস+
নেি’ ‘বচ + তী’ ‘বচৎ + ‘র’- এইরকম িাাঁোে?
দকন্তু নসভায়ব আপদন বেয়ত চান না; চান না নে, দসয়েবে-এর নবাঝাটা
নিাো নথয়কই পােয়কর ঘায়ে চাপুক। েুক্তাক্ষর বয়েই েদি কাজ দময়ট োে
নতা ক্ষদত কী! িয়ে আপদন নতা দিদবয টিবদিয়ে চয়ে নিয়েন, দকন্তু ক্লায়স
োরা িন্দ পোয়বন। তায়ির কী িো হয়ব?

কবিকঙ্করণর উত্তর
প্রদতভাজয়নিু,
েঙ্খ, আপনার দচঠি নপয়ে বয়ো ভায়ো োিে।
সদতয, আদম ঠিকই কয়রদিেুম নে, দসয়েদবক িন্দ স্বরবৃয়তর এোকাে ঢু কবার
আয়ি দসয়েবে-কথাটা মুয়খও আদনব না। আমার ভে দিে, িয়ন্দর ক্লায়সর
োাঁরা প্রথম পেুো, নিাোয়তই েদি ‘নমারা’ দসয়েবে ইতযাদি সব জটিে তত্ত্ব

তাাঁয়ির নবাঝায়ত োই, তাহয়ে তাাঁরা পাততাদে গুটিয়ে চম্পট নিয়বন। দকন্তু
‘অক্ষর’ সম্পয়কি নসই ভে ননই। অক্ষর তারা নচয়নন। তাই, প্রাথদমক পেিায়ে,
অক্ষয়রর সাহােয দনয়ে আদম তায়ির িন্দ নচনাবার নচষ্টা কয়রদি। তবু,
তখনও আদম ইতস্তত বেয়ত ভু দেদন নে, ধ্বদনটাই হয়ে প্রথম কথা; বয়েদি
নে, নচাখ নে, কানই বয়ো হাদকম। এমনদক, এ-ও আদম স্পষ্ট জাদনয়েদি নে,
অক্ষর আসয়ে ধ্বদনর প্রতীক- মাত্র। ‘কদবতার ক্লাস’-এর পাণ্ডুদেদপ নতা
আপদন নিয়খয়িন। অক্ষর ও ধ্বদন-দবিেক এসব মন্তবয দনশ্চে আপনার
নচাখ এোেদন।
েুক্তাক্ষয়রর রহসযটা আপদন ঠিকই যয়রয়িন। এবং নেভায়ব নসই রহয়সযর
আপদন মীমাংসা কয়রয়িন, তায়ত সমস্ত সংেয়ের দনরসন হওো উদচত। দকন্তু
আপদন দক দনদশ্চত নে, ‘বচত্র’নক বচৎ + র’ দহয়সয়ব দবদিষ্ট কয়রই আপদন
দনস্কৃদত পায়বন? বুদ্ধ দসয়েবে বচৎ নক আপদন িু-মাত্রার মূেয দিয়েন, মুক্ত
দসয়েবে দরয়ক দিয়েন এক-মাত্রার। িেত সব দমদেয়ে এই েব্দটি দতনমাত্রার নবদে মূেয পায়ে না। আপনার এই দহয়সয়ব আমার আপদত ননই। দকন্তু
কারও-কারও হেয়তা আপদত থাকয়ত পায়র। “মাত্রাবৃয়ত বুদদ্ধিে িু-মাত্রা পাে,
মুক্তিে একমাত্রা”, এই দবযান নময়ন দনয়েও তাাঁরা প্রশ্ন তু েয়ত পায়রন নে, বচত্র’
দক বস্তৃত একটি বুদদ্ধিে ও একটি মুক্তিয়ের সমদষ্ট? তারা িাদব করয়ত
পায়রন নে, বচত্র’নক আসয়ে চ + ইৎ + ‘র দহয়সয়ব দবদিষ্ট করা উদচত, এবং
নসই অনুোেী এই েব্দটিয়ক নমাট চার-মাত্রার মূেয দিয়ত হয়ব। (প্রথম ও
নেয়ির িুটি মুক্তিয়ের জনয ি-মাত্রা ও মযযবতী একটি বুদদ্ধিয়ের জনয িুমাত্রা।) বসনয’ বিনয ‘বমত্রী’ ‘নবৌদ্ধ’ ইতযাদি েয়ব্দর নবোয়তও আপনার
দহয়সয়বর দবরুয়দ্ধ এই একই রকয়মর িাদব উেয়ত পায়র। আপদন এয়ির বসনয
+ দন, বিনয + দন, বমৎ + রী, নবৌি + য দহয়সয়ব নিখায়বন। তাাঁরা নিখায়বন

স + ইন্+ ন, ি + ইন্+ ন, ম + ইৎ + রী, ব +উদ্+ য দহয়সয়ব। আপদন
এয়ির একভায়ব দবদিষ্ট করয়বন; তারা করয়বন আর-একভায়ব।
আদম অবেয আপনার পন্থায়তই এসব েব্দয়ক দবদিষ্ট করবার পক্ষপাতী। তার
কারণ, আদম জাদন নে, েুক্তস্বয়রর পয়র হস্বণি থাকয়ে (নসই দহসাবণিটি
েুক্তাক্ষয়রর ময়যয প্রেন্ন থাকয়েও দকিু োে-আয়স না)। ধ্বদনসংয়কাচ
আদনবােি হয়ে ওয়ে। রবীন্দ্ৰনাথ এ-তথয অয়নক আয়িই নজয়নদিয়েন। দতদন
ঠিকই বুঝয়ত নপয়রদিয়েন নে, মাত্রাবৃয়ত ‘নপৌিয়ক পুয়রা দতন-মাত্রার মূেয
নিওো চয়ে না; নইয়ে দচত্রা’ গ্রয়ন্থর ‘দসিু পায়র কদবতাে (ো দকনা মাত্রাবৃয়ত
নেখা) ‘নপৌি-েব্দটার চেদত বানান নিয়ে দতদন “পউি, প্রখর েীয়ত জজির..”
দেখয়ত নিয়েন নকন? উয়েেয নে নপৌি-এর উচ্চারণয়ক আর-একটু দববৃত
কয়র দনদশ্চন্ত দচয়ত ওয়ক দতন-মাত্রার পাবিণী যদরয়ে নিওো, তায়ত আমার
সয়ন্দহ ননই।
বুঝয়তই পারয়িন, েুক্তাক্ষর-রহয়সযর মীমাংসা েদি আদম দসয়েবে নভয়ঙ
করয়ত নেৌতু ম, তাহয়ে, প্রসঙ্গত, এসব প্রশ্ন উেত। েয়ব্দর দবয়িিণ-পদ্ধদত
দনয়ে তকি বাযত। যি নিখা দিত। িয়ন্দর প্রথম-পেুোয়ক নসই যি নথয়ক
আদম িূয়র রাখয়ত নচয়েদি। নেভায়ব নবাঝায়ে তাাঁরা চটপট যরয়ত পারয়বন,
প্রাথদমক বযাপারগুদেয়ক নসইভায়বই তায়ির নবাঝায়ত নচষ্টা কয়রদি।
বাদকটা আপনারা নবাঝান। আপনার ভািাে দিদবয টিবদিয়ে আদম চয়ে
নিেুম। দকন্তু োবার আয়ি, নচৌরাস্তাে েুিেুদি বাদজয়ে নেসব পেুো আদম
নজািাে কয়রদিেুম, আপনায়ির ওই ক্লাসঘয়রর ময়যযই তায়ির আদম ঢু দকয়ে
দিয়ে এয়সদি। এবায়র আপনায়ির পন্থাে আপনারা তায়ির িয়েদপয়ট দনন।

আমার পেুোয়ির আদম দচদন। তাই হেি কয়র বেয়ত পাদর, নে-পন্থায়তই
পোন, তায়ির দনয়ে দবন্দুমাত্র নবি আপনায়ির নপয়ত হয়ব না।

