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সাচহত্যসৃচটি পচিত হয় বারংবার। সমষয়র ব্যবধাষন। 
ক�ষনা বা একই পািক তাঁর চপ্রয় বইচিষত চিষর চিষর 
যান, জীবষনর নানা মুহষূততে। প্রায়শই একই ঘল�া পাি ঘরষক 
পািান্তষর আষন চভন্ন অনুভব, চভন্ন অর্থ। এ করা মারায় 
ঘরষ�ই চনচম্থত হষয়ষে এই চবষশে সং�্যা। শঙ্খ ঘ�াষের ঘয 
ঘকানও একচি বই চিষর পড়ুন, চল�ুন এ মুহষূততের ভাবনা—
এই চেল এই সং�্যার ঘল�কষদর কাষে অনুষরাধ। ঘকান বই 
চনষয় ঘক চল�ষবন, চেল না তার ঘকাষনা চনষদতেশ। িলত, 
একই বইষয়র পৃরক পািপ্রচতচক্রয়া উষি এষসষে একাচধক 
ঘল�ষকর কলষম, �ষিষে এমনিাও। সং�্যাচিষক তা আরও 
সমৃদ্ধ, ঘকৌতূহষলাদ্ীপক কষরষে বষল আমাষদর চবশ্াস।

এই সং�্যায় যাঁরা চলষ�ষেন তাঁষদর প্রষত্যষকর কাষে ঘতা 
বষিই, আষলাকচিত্রী সন্ীপ কুমাষরর কাষেও আমরা চবষশে 
কৃতজ্ঞ তাঁর ঘতালা শঙ্খ ঘ�াষের েচবগুচল চদষয় সং�্যাচি 
সাজাষনার অনুমচত ঘদওয়ার জন্য।

নীলাঞ্জন হাজরা
জুন, ২০২১
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‘ঘেখযা ঘিশেশেন আপনযাে আশে দযাবি’— 
কবিজীিশনে ঘেষ কথযা তথযা কবিতযাে ঘসতুপযােযাপযাে?

অচময় ঘদব

কচবতা চনষয় ঘল�া মাষত্রই �দ্য 
ঘল�া। চকন্তু কচবতা পডা ঘতা �দ্য পডা 
নয়। এই প্রচক্রয়া�ত চবষরাধ কীভাষব 
ঘমষি ? এই ঘয শঙ্খ ঘ�াষের ‘সমস্ত 
ক্ষষতর মষু� পচল’ �ুষল বষস আচে, 
বার বার পডচে কচবতাগুচল, অরি চকেু 
চল�ষত পারচে না— তার সমস্যা, ঘহ 
�দ্যপািক, ঘতামাষক কী কষর ঘবাঝাই ? 
বলষত পাচর কষয়কচি তর্য: যরা, বইচি 
ঘবচরষয়চেল ২০০৭-এ; তার চতনষি 

ভা�, প্ররম ভাষ� কচবতার সং�্যা ১৮, চবিতীয় ভাষ� ২৪, তৃতীয় 
ভাষ� ১৪, অরথাৎ সাকুষল্য ৫৬; ‘ক্ষত’ ও ‘পচল’ শব্দদুচি আষ� দু-
একবার রাকষলও ‘সমস্ত ক্ষষতর মুষ� পচল’ এই শব্দবন্ধ শুধু ঘশে 
কচবতায় পাওয়া যাষচ্ছ। এোডা ঘকানও ঘকানও কচবতা পবূ্থসচূরষদর 
ঘকানও ঘকানও রিনার করা মষন কচরষয় ঘদয়: “‘তুচম বষলচেষল জয় 
হষব জয় হষব’” সুধীন্দ্রনার দষত্তর “১৯৪৫”-এর, “‘উলচগিনী নাষি 
রণরষগি’” ‘চবসজতেন’ নািষকর ওই �াষনর, “‘ঘল�া ঘিষয়ষেন আপনার 
আষে দাচব’” চবষ্ণু ঘদ-র “মজ্যষঠের চরিষয়াষলিগুষচ্ছ”র; আবার, 
“হাসপাতাষলর সামষন একিা পা�ল” চবষ্ণু ঘদ-র “চতনচি কান্না”-র 
“৩” ঘরষক ঈেৎ ঘপ্ররণা ঘপষয় রাকষত পাষর; বা, “শীৎকার” চক 
তা ঘপষয়ষে জীবনানষন্র “অদু্ত আঁধার এক এষসষে এ পচৃরবীষত 
আজ” ঘরষক? এগুচলষক ‘অন্তব্থয়ান’ বলষল তাচ্বিক দায় ঘ�াষি 



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 2

সূচি

বষি, চকন্তু রসাস্াদষন আষরা অন্ততঃসচন্নষবশ প্রষয়াজন। অন্যচদষক, 
“একচি �ারা” ২০০৪-এর এক এমন �িনাচনভতের যা সারাষদষশ 
আষলাডন তষুলচেল এবং যার স্ৃচত এ�নও জাগ্রত। (ত�ন মচণপুষর 
বহাল রাকা ‘আিস্া’ আইন �াচিষয়, আসাম রাইষিল্ ষসর এক 
ঘরচজষমন্ট ঘযভাষব বচত্রশ বেষরর মচহলা রাচগিয়াম মষনারমাষক 
মবপ্লচবক সংষযাষ�র সষন্ষহ ঘব-পষরায়ানা ঘগ্রিতার ঘরষক শুরু 
কষর নৃশংস মানচসক এবং শারীচরক অত্যািার ও ধে্থণষশষে একঝাঁক 
গুচল িাচলষয় ঘমষর ঘরৎষল দূষর েুঁষড ঘিষল ঘদয়, তার প্রচতবাষদ 
মচণপুষরর বাষরাজন মধ্যবয়স্ক মচহলা চববস্ত্র হষয় ‘আয়, আমাষদর 
ধে্থণ কর’-এর এক ব্যানার উঁচিষয় ইম্ফষলর রাজপর ঘপচরষয় ঘসই 
ঘরচজষমষন্টর �াঁচির সামষন এষস চবষক্ষাভ ঘদ�াষত রাষকন।)

আমার এই সংশয়পীচডত �দ্য এই “�ারা”র করা বষলই শুরু 
কচর। শঙ্খ ঘ�াষের চিত্তচনণথায়ক ন্যায়ষবাধ এষত পুষরা গ্রচরত আষে। 
তার উদাহরণ চদই ঘকবল একচি স্তবক ঘরষক:

ওই�াষন ওই প্রকাণ্ড ঘরৌরষব
ডাক চদষয়ষে আমার ঘমষয়র হাড
যাক উষড যাক অগিবসন যাক
এবার ঘরষক মানচে না আর হার
যাক পুষড যাক হল্ কা ঘলষ� োই
যাষদর ওপর পডষে এ চনশ্াস
স্টি তারা িক্ষণু �ুষল রাখ্ 
ঘদখ্ ষর ঘিষয় লক্ষ ঈচডপাস
তারপর যা অন্ধ হষয় যা
এই িলা আর ঘকারাও রামার না
আমরা সবাই মষনারমার মা
সবাই আমরা মষনারমার মা
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‘ঈচডপাস’ ঢুষক এষস এই ঘসনাবাচহনীর পাপ ও তজ্জচনত 
ঘরৌরব নরকদহষন এক আলাদা মাত্রা জুষড ঘদয়। তার পাষপর য�ন 
অচভজ্ঞান �ষি ঈচডপাষসর, অরথাৎ তার মিতন্য হয় তার স্ত্রী তার মা, 
ঘয-ঘযাচনষত তার জন্ম ঘসই ঘযাচনষতই ঘস সন্তান উৎপাদন কষরষে, 
অরথাৎ তার বহুনচন্ত দৃচটি চনষয়ও ঘস এতচদন অন্ধ চেল, ত�ন স্হষস্ত 
িক্ষণু শূলচবদ্ধ করা োডা আর ঘকানও �চত তার চেল না। শুধু ঘরবাই 
পুরাণ নয়, ঘসাষিাষলেষসর ওই জ�জ্জয়ী রি্যাষজচড এষস দ�ল কষর 
ঘনয় পািষকর স্ৃচত।

শঙ্খ ঘ�াষের ন্যায়ষবাধ চকন্তু ‘আমরা সবাই মষনারমার মা’-ঘতই 
দাঁচডষয় রাষক না, একসময় ঘলেষে চবদ্ধ হয়।

আমরা করা বচল
আমরা করা বচল আর প্রচতবাদ কচর
প্রচতবাদ করষত করষত করা বচল
করা বলষত বলষত প্রচতবাদ কচর
আর যা �িবার তা �িষত রাষক
আর আমাষদর প্রচতবাদগুচল তাষক চ�ষর ঘ�লা কষর
রং ঘোঁষড, নাষি
আর �িনাগুচল �িষত রাষক
আর আমাষদর প্রচতবাদগুচল ঘ�লা কষর
আমরা গুমষরাই, �ান �াই
আমরা করা বচল, চপঁপষড হষয় এষ�াই
যা �িবার তা �িষত রাষক
আমরা প্রচতবাদ কচর
করষত করষত �ুষমাই
�ুষমাষত �ুষমাষত করা বচল
যা �িবার �িষত রাষক
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�িষত রাষক
এিা চকন্তু ২০০৭-এর বইষতই আষে, ২০২১-এর ঘ�াডায় ঘল�া 

ঘকানও কচবতা নয়। আশ্চয্থ! কচবরাই বুচঝ পাষরন ভচবে্যৎ ঘদ�ষত। 
আবার, “একচি �ারা”-র চনচব্থবাদ যচতহীনতা ঘরষক “যা �িবার 
�িষত রাষক”-র চতনচি অচনবায্থ অধ্থযচতষতও আমরা ঘপৌষঁে যাই। 
ঘলেষের অন্য ঘিহারাও আষে এ-বইষত। ঘযমন:

এ�ন আর আমাষদর ঘকাষনা অশাচন্ত ঘনই
ঘকননা আমরা দল বদল কষরচে
হষয় ঘ�চে ওরা।
...
ঘকাষনা অশাচন্ত চেল না আর, ঘকবল
...
ঘতামাষক চনতঃশব্দ ঘদষ�
আমরা এচ�ষয় এষস বষলচে: ভয় কী,
এই ঘতা ভাষলা হষলা
আমরা এ�ন হষয় ঘ�চে ওরা
আর ঘকাষনা অশাচন্ত রইল না আমাষদর
ঘদষ�া ঘকমন িমৎকার ঘকষি যাষচ্ছ আমাষদর কৃচমকীি 
জীবন।

আর, বইষয়র এ�াষন ও�াষন, সব্থত্র, েচডষয় আষে আষরা নানা 
‘ক্ষষত’র অচভজ্ঞতা। “শবসাধনা” নাষম একচি কচবতায় শুচন 
ঘপ্রাষমািাষরর মচহমাকীততেন:

...
তুচমই চিরনমস্য, তাই
ঘতামার পাষয় রত্ন ঘজািাই
 ঘতামার পাষয়ই চবচলষয় চদই শরীর—
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যাঁর যা �ুচশ করুন চতচন
করষব তুচম কষ্াচলনী
 ভরসা ঘকবল কলচস এবং দচডর।

...
এই হালকা িাষলর পাষশ এক অন্য শবসাধনার উদাহরণ পাই 

“বা�র্থ” নাষমর কচবতায়। (বা�র্থ চক কচবমাষত্ররই উচদ্টি নয়?):
ঘয�াষনই পা পডষে
ঘস�াষনই ঘভষস উিষে ঘতামার �চলত ঘদহ কাদাজষল মা�া
উলগি আতুর—
এ-রকমই আমাষদর পর, পরিলা।
স্থচবর এ�ন আচম তাই
এই মহাষদশষজাডা শবসাধনায় বষস ভাচব
বা�র্থ—ঘস ঘমষল চক ঘকারাও? একাগি চক �ষিষে ক�ষনা ?
হাত তুষল ঘয মানুে সহষজই বষল ঘ�ল ‘এষসা’
সচত্য চক ঘস ঘডষকষে আমাষক?
জষডর শরীর চনষয় পাষয় পাষয় পষড রাষক করা
আমরা সবাই তার বষুকর উপর চদষয় ঘহঁষি িষল যাই 
অর্থহীন।

২
চবষ্ণু ঘদ-র “চতনচি কান্না: ৩”-এ ঘয-লাইনচি �ুষর �ুষর আষস, 

একিু-আধিু ঘিহারা পাষটে, এষস মষন ঘ�ঁষর যায়, ঘস হল ‘পা�ল 
নাচক ? পা�ল নয় ঘমাষিই!’ (মষন আষে একবার এই একদা 
ভাষলালা�া কচবতার হচদশ পাবার ঘিটিা কষর পাচচ্ছলাম না, 
হাৎডাচচ্ছ, ঘবাধকচর আমাষদর যাদবপুষর িাষয়র ঘিচবষল, শঙ্খ ঘ�াে 
মষন কচরষয় চদষলন। শুধু এষতই প্রমাণ হয় না চতচন চবষ্ণু ঘদ �ুব 
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ভাষলা কষর পষডচেষলন। আমার মাষঝ মাষঝই মষন হয় তাঁষক চবষ্ণু 
ঘদ অষনকদূর অবচধ ঘিষনচেষলন।) “হাসপাতাষলর সামষন একিা 
পা�ল” কচবতাচিষত ঘজার ঘবাধকচর ‘পা�ল’ শষব্দর উপর।

হাসপাতাষলর সামষন একিা পা�ল
রাচত্রষবলার প্রার্থনা করচেল
চদষনর যত হ্া আমার মারায়
ত�নও তার সামান্য ঘ�ার চেল
ভাবচে ঘয তাই ভুল শুনলাম না চক
ওর করািার ঘশে চকেুিা বাচক
চবডচবচডষয় বলচেল ‘ও পারর
এই বাচডিার সবাই ঘযন বাঁষি !’
শুনশান সব পর�াি িারচদষক
ঈশ্রও ঘকউ চেল না তার কাষে
জষপর ঘশষে পর ঘপষরাষত চ�ষয়
উল্ ষি ঘ�ল উল্ কামু�ী বাষস
হাসপাতাষলর সামষন একিা পা�ল
মষর রইল চনষজরই অভ্যাষস !

কচবতাচির এক চবকল্প নাম হষত পারত “একচি প্রার্থনা ও একচি 
মৃতু্য”। হয়ষতা ঈশ্র ঘনই, চকন্তু প্রার্থনা আষে। পা�ল মষর চনষজরই 
অভ্যাষস। চকন্তু পা�ল নইষল চক এ-প্রার্থনা হত? ঈশ্র পারর হষত 
পাষরন, চকন্তু সাচব্থক আষরা�্যকামনা ঘতা চমর্যা নয়। মুমূেু্থরা ঘবঁষি 
উিুক, না হয় ঘস মরলই। মৃতু্য হাষত চনষয় পর ঘপষরায় শুধু পা�ল। 
‘পা�ল, নাচক পা�ল নয় ঘমাষিই ?’ সাধু।

“শীৎকার” এক হাডচহমকরা কচবতা। পডষত চ�ষয় আমার 
জীবনানষন্র “অদু্ত আঁধার এক এষসষে এ পৃচরবীষত আজ” মষন 
পডচেল। জাচন না শঙ্খ ঘ�াে কী ভাবচেষলন। কচবতািা:
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আচধষভৌচতক রক্তমাংস ঝষর পষড িারচদষক
আমরা এ�াষন চনতঃসাষড বষস চনশ্াস শুচন তার
ঘসই ধ্বচনজাষল ভষর যায় যত পাষশ পষড রাকা শব
রষ্রে রষ্রে সাডা ঘপষয় তারা দ্রুত নষডিষড ওষি।
�হ্বর ঘরষক বহু �হ্বর ঘপচরষয় ঘপচরষয় ঘশষে
চবোক্ত ঘসই শষব্দরা এষস শবষদষহ ঢষুক ঘ�ষল
জীচবষতরই মষতা ঘজষ� ওষি তারা, এবং জীচবত যারা
তারা অপ�াষত মষর পষড রাষক ঘ�াধূচলর মাঝ�াষন।
তার পষর এই আবো আষলায় ঘদচ� ঘবঁষি আষে যারা
তারা ঘবঁষি ঘনই; যারা মষর ঘ�ষে, দুই পাষয় ঘহঁষি ঘহঁষি
ঘপ্রতচনশ্াস চনষয় তারা এই পচৃরবী শাসন কষর
আমরা ঘকবলই শীৎকার ধ্বচন জা�াই সমস্ষর।

না, মষন হষচ্ছ শঙ্খ ঘ�াে এক অন্য ‘আধঁাষর’র করা ভাবষেন। 
২০০৬-এর ১১ জুলাই সষন্ধর মষু�— স্রষণ আষে ঘতা?— মমু্বই 
ঘলাকালষরিষন পরপর সাতচি জায়�ায় ঘবামা চবষ্ারণ হয় এবং 
দুষশামষতা ঘলাক মারা যায়, আর আহত হয় আিষশামষতা। (আমার 
এক বনু্ধ ওই ঘরিষন উিষত চ�ষয়ও ওষিনচন, অরথাৎ অষল্পর জন্য ঘবঁষি 
যান।) পষরর �ল্প আমরা জাচন। চকন্তু যা হয়ষতা সবসময় ঘ�য়াল রাচ� 
না তা এর িষল দানাবাধঁা ধমতীয় চজচ�র ও প্রচতষবশীচবষবিে। কচবতায় 
ঘয-‘চবোক্ত’ ‘শব্দ’ঘদর করা বলা হষচ্ছ তারা চনশ্চয়ই চহংসাষবিে; 
তারা চশরাধমনী িঁুষড যাষদর জাচ�ষয় ঘদয় তারা মতৃ, তারা অতীত 
চহংসাষবিষের আকর। তারা ঘপ্রত। যারা জীচবত চেল তারা চক ‘শকুন ও 
ঘশয়াষলর �াদ্য’ হষব বষলই মষর পষড আষে? আর এ�ন ঘপ্রষতরাই 
আমাষদর ঘনতা (অন্য একিা কচবতায় আষে: ‘আসল করািাই বুচঝচন 
আজও তব ু/ ঘকই-বা নীয়মান ঘকই-বা ঘনতা !’), আমাষদর কাজ �াচল 
শীৎকার ঘতালা। ঘপ্রতচনশ্াষসর ধ্বচন চক কম ?
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৩
সুধীন্দ্রনার দষত্তর “১৯৪৫” (‘তুচম বষলচেষল জয় হষব জয় 

হষব’) চবিতীয় মহাযুষদ্ধ চমত্রপষক্ষর ‘জষয়’র এক চবশদ ব্যবষচ্ছদ যার 
ঘশে: ‘ঘক জবাব ঘদষব, চনচ�ল সব্থনাশ / ঘকান্  অবষরাহী পাতষকর 
শাচস্তষত?’ কচবতার ‘তুচম’ ঘবাধকচর মু�্যত বন্ধু মানষবন্দ্রনার রায়, 
হয়ষতা �াচনকিা �ান্ধীও। শঙ্খ ঘ�াষের “তুচম বষলচেষল জয় হষব জয় 
হষব”-র ‘তুচম’ আমাষদর ঘনতা যাঁর বাণী আমাষদর ধম্থসূত্রস্রূপ।

তুচম বষলচেল জয় হষব জয় হষব
এ-রকমই চদন রাকষব না চিরচদন
তা শুষন কত-না ধামাকায় ঘমষত চ�ষয়
কী আশ্চয্থ ঘনষিচে অন্তহীন।
...
তুচম বষলচেষল দল হষব দল হষব
দষলর বাইষর রাকষব না চকেু আর
অনু�ত হষল সহষজ ঘপচরষয় যাষব
দু�্থম চ�চর দুস্তর পারাবার।
ঝণুষর ঝণুষর পষড ভূমণ্ডষলর মাচি
আমরা ঘয-ঘকাষনা �ষততের মষু� বাঁচি
বন্ধুচবোদ ভষর আষে বুষক বুষক
আচসচন তবুও ঘকউ কাষরা কাোকাচে।
...
এই অষবলায় ক�ষনা ভাচবচন আষ�
জষয়র চভতষর এত দুবথার হার!
ঘলেে, হ্যাঁ, চকন্তু ঘলেষের ঘিষয়ও ঘবচশ চবোদ।

‘চবসজতেন’ নািষক, আমাষদর মষন আষে, ‘উলচগিনী নাষি রণরষগি’ 
মহাকালী মচূততের সামষন পুরবাসীষদর �ান। সষগি নৃত্য। ওই �াষনর 
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ঘশে দু-লাইন: ‘রাঙা রক্তধারা ঝষর কাষলা অষগি, / চত্রভুবন কাঁষপ 
ভুরুভষগি।’ ওই নামধারী শঙ্খ ঘ�াষের কচবতা:

রইল পষড কাব্যকলা
ধুষলায় লষুিায় সব ঘম�লা

আদুল হষয় দাঁডায় আগুনশরীর
ঘকচন্দ্রকতায় যাবার নাষম
পর েুষি যায় জাহান্নাষম

ডাক এষসষে ত�ন ভয়ংকরীর।
জন্ম আমার সব্থষনষশ
এই দুষিা ঘিা� সব ঘদষ�ষে

লজ্জা তবু ঘধায়চন ঘিাষ�র ঘজ্যাচত
ঘদষ�চন তার একলা মষন
ঘকারায় ক�ন সংষ�াপষন

চমলষে এত আত্াহুচতর ব্রতী।
জগিল আর পাহাড চ�ষর
বাতাস ভারী ঘশে চজচ�ষর

শব্দ শুচন রচক্তম �ন্টার—
আমরা তবু ঘকউ জাচ�চন
এই ঘদশ আজ উলচগিনী

চদগ্ বসনই অস্ত্র এ�ন তার।
উত্তর অসষমর ঘধমাচজ শহষর ২০০৪-এর ১৫ অ�াস্ট সকাষল 

ঘস�ানকার কষলজ মাষি এক ঘবামা চবষ্ারণ হয়। স্াধীনতাচদবস 
উদ্ যাপষন আ�ত বাষরা ঘরষক ঘিাদ্ বেষরর স্কুলোত্র ও তাষদর 
মাষয়ষদর ১৮ জন চনহত হয়। আহত হয় ৪০ জন। চবষ্ারণ �িায় 
তদানীন্তন জচগি সংস্থা ‘আলিা’। ব্রহ্মপুষত্রর উত্তরপাষড এই বচলই 
বুচঝ-বা শঙ্খ ঘ�াষের কাষে ‘ভয়ংকরীর ডাক’। (এই ‘ডাক’ ঘয ওই 
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পুষরা অঞ্চষল কী ভষয়র সঞ্চার কষরচেল তার চকচঞ্চৎ আভাস আচম 
ঘপষয়চেলাম চকেুচদন পষরই ‘নাক’-এর তরষি চতন জষনর একিা 
দষল দুই কাোকাচে কষলজ পচরদশ্থন করষত চ�ষয়।) চকন্তু শঙ্খ 
ঘ�াষের কাষে যা দুতঃষ�র তা এই রক্তক্ষরষণ আমাষদর চনচ্রিয় রাকা, 
উত্তরপূষব্থর এই অচন্তম চবপন্নতায় আমাষদর ঘজষ� না ওিা। ঘদশ 
আমাষদর নগ্নই রষয় যাষচ্ছ।

চবষ্ণু ঘদ-র “মজ্যষঠের চরিষয়াষলিগুচ্ছ” ঘবচরষয়চেল ‘কচবতা’ 
পচত্রকায়, আোঢ় ১৩৫৮-ঘত; পষর অন্তভু্থক্ত হয় ১৯৫৩-ঘত োপা 
চস�ষনষির হলুদ মলাষির বই ‘নাম ঘরষ�চে ঘকামল �ান্ধার’-এ। নয় 
স্তবষকর কচবতা। প্ররম স্তবকচি চেল একিু ম�ুবন্ধমষতা:

(কচবতা সম্াদক সমীষপ,
মজ্যষঠে চবকাল মষন হয় অচত তুচ্ছ।
ঘল�া ঘিষয়ষেন, আপনার আষে দাচব—
প্র�চত চক মষন আষে ? চরিষয়াষলিগুচ্ছ
মজ্যষঠে চবকাষল মষন হয় অচত তুচ্ছ।
যচদি জীবষন বহু ধূমষকতুপুচ্ছ
আেষড চ�ষয়ষে, চরিষয়াষলষি তবু ভাচব,
মজ্যষঠে চবকাল মষন হয় অচত তুচ্ছ।
ঘল�া ঘিষয়ষেন, আপনার আষে দাচব।)

‘ঘল�া ঘিষয়ষেন, আপনার আষে দাচব’ এক এচপি্যাচন হষয় 
আষস শঙ্খ ঘ�াষের কাষে। তরাকচরত ‘ঘবৌদ্ধ’-‘মবষ্ব’-এর মতান্তর 
সষ্বিও বুদ্ধষদব বসু চবষ্ণু ঘদ-র কাষে ঘল�া িাইষতন, চবষ্ণু ঘদ-ও 
ঘল�া চদষতন। “মজ্যষঠের চরিষয়াষলিগুচ্ছ” ১৯৫১-র করা; তার 
পষরও ‘কচবতা’-য় �ুব কম চবষ্ণু ঘদ ঘনই। এই এচপি্যাচন এক 
কচবতা চলচ�ষয় ঘনয় শঙ্খ ঘ�ােষক চদষয়; নামও রাষ�ন তার “‘ঘল�া 
ঘিষয়ষেন আপনার আষে দাচব’” (অধ্থযচত হয় সৃ্চত ঘরষক ঝষর যায় 
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নয় অনাবশ্যক ঘিষক)। তার চবিতীয় স্তবক:
দশষক দশষক ঘকষি যায় কত �ূচণ্থ
আঁকাবাঁকা পষর আমরা ক�ষনা এক নই
এক নয় হাষত জাদুরহস্যমচদরা—
কাষরা হাষত বষডা সহষজই ঘদচ� ঘস-জাদু
েুঁষয় যায় সব যাপনচবন্দু, এচদষক
আমাষক জডায় তবুও-চকন্তু-যচদরা—
আলস্যষজাডা প্রচতচদন তবু ভাচব:
ঘল�া ঘিষয়ষেন আপনার আষে দাচব।

শঙ্খ ঘ�াষের ওই বচণ্থত অন্য (‘এক’ নয়) চহষসষব কার করা 
ভাবব? ঘনেহভাজন শচক্ত িষ্াপাধ্যায়? নাচক ‘কৃচত্তবাস’চশষরামচণ 
সুনীল �ষগিাপাধ্যায় ? হষত পাষর চতচন ‘কৃচত্তবাস’-এ ঘল�া ঘিষয়ষেন 
শঙ্খ ঘ�াষের, এবং তাঁর দাচবও আষে। তষব চনশ্চয়ই ‘কচবতা’-
সম্াদক বুদ্ধষদব বসু ও ‘কৃচত্তবাস’-সম্াদক সুনীল �ষগিাপাধ্যাষয় 
ঘকানও সমান্তর িানব না, ঘযমন অবশ্যই িানব না চবষ্ণু ঘদ-শঙ্খ 
ঘ�াষে। ঘতমন আক্ষচরকতা আমার মষতা �দ্যষল�ষকও সম্ভষব না। 
তষব এিা ঘ�য়াল রা�ব কচবতািা ঘবচরষয়চেল ‘কৃচত্তবাস’-এই।

কচবতার ঘশে স্তবক চকন্তু এচ�ষয় এষস এক অকালমৃষতর করা 
বলষে:

�গিাচকনাষর সন্ধ্যার চিক সামষন
আব্ ো আষলায় ভষর যায় মু�মণ্ডল
মৃতু্যর পাষশ ঘভষস ওষি মৃতু্যরা—
সব চহংস্রতা সব অন্ধতা ঘশে হয়
�ত-অনা�ত চদন-রাত চনষয় দুপাষশ
ঘয জাষন কচবতা ঘকবলই রক্তাতুরা
তারই হাষত �ঁুচজ ঘশে সমষয়র িাচব:
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ঘল�া ঘিষয়ষেন আপনার আষে দাচব।
কচবতাষক ‘কচবতা’ নামক ধারণা ঘরষক মুচক্ত চদষত, কচবতার 

রক্তাল্পতা ঘ�ািাষত সদাসষিতন, তাঁর ঘনেহভাজন কচব ভাস্কর 
িক্রবততীর (১৯৪৫-২০০৫) অষন্ত্যচটিষত চেষলন শঙ্খ ঘ�াে। 
আ�াষ�াডা। �গিাতষি কাশীপুর রামকৃষ্ মহাশ্মশাষন। ভাস্কর 
িক্রবততীর ‘কচবতা সমগ্র’ সম্াদক সুমন্ত মুষ�াপাধ্যাষয়র কাষে এই 
তষর্যর জন্য আচম ঋণী। ঋণী “ভাস্কর” নাষমর শঙ্খ ঘ�াষের একিু 
আষ�র একিা কচবতা আমাষক চদষয় পচডষয় ঘনওয়ার জন্যও। তাোডা 
তাঁর কাষেই জানলাম, ‘সমস্ত ক্ষষতর মষু� পচল’-ঘত এই “‘ঘল�া 
ঘিষয়ষেন আপনার আষে দাচব’”-র পষরর িারচি কচবতারই উৎস 
ভাস্কর িক্রবততী (তাঁর অনুমাষন শঙ্খ ঘ�াে নীরব সম্মচত জানান)। 
তারা যরাক্রষম “মৃতু্যপষরর বন্ধুষক”, “কষয়দ”, “ঘশাকসভা” ও 
“শরীর”। তার একিা, ঘহ পািক, ঘতামার সষগি একবার পষড চনষয় 
আমার এই ভাঙাষিারা �দ্য ঘশে করব। “কষয়দ”:

এতিা জীবন তুচম কীভাষব ঘয কািাষল তা ভাচব।
ঘবষনাজল সষর যাওয়া পচলমাচি জা�াষনা ও-মষু�
লতাগুল্ম ঘঢষক রা�া জাষল
ঘিাষ�র হৃদয় ঘরষক ঘজষ� ওিা �াষন
অতষলর করুণা মা�াষনা।
তারই মাঝ�াষন এত �ল�ল স্র ঘকন ? ঘকননা পা�ল, ওরা 
বষল।
হয়ষতা বা চিকই বষল। আচম ঘতা ঘদষ�চে বাষর বাষর
প্রচতচদন—প্রচত মচণহারা চদন—
চভতষরর অন্ধকারই আষলা কষর সাজাষনা সদষর
ঘতামার শরীর চ�ষর চনচবড কষয়দ�ানা পাষয় পাষয় ঘ�াষর
এতিা জীবন তুচম এভাষব �ুচমষয় ঘশষে এভাষবই ঘজষ�চেষল 
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ঘভাষর।
‘ঘল�া ঘিষয়ষেন আপনার আষে দাচব’-ই তাহষল কচবজীবষনর 

ঘশে করা তরা কচবতার ঘসতুপারাপার?

[কৃতজ্ঞতা: অভীক মজুমদার ও অম্ান দত্ত]

[সমস্ত ক্ষততর মুতে পলি / প্রথম প্রকাশ ২০০৭ / সপ্তল্ষি প্রকাশন ]
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সযাক্যাৎকযাশে আত্মকথন
শমীক বষন্্যাপাধ্যায়

োষির দশষকর মাঝামাচঝ ঘয সময় 
ঘরষক শঙ্খদাষক চিচন— ত�নও তাঁর 
কণ্ঠস্র চবপয্থয় �ষিচন— ত�ন ঘরষকই 
ঘবাধ হষয়ষে চতচন চনম্নকণ্ঠ, পচরচমতবাক; 
হয়ষতা ঘসই অষর্থ সগিচবমু� নন, বরং 
অমাচয়কই; চকন্তু বহুজন মজচলচশ নন। 
অরি তাঁর বাচডর রচববাষরর সকাষলর 
আড্া— আচম ঘকাষনাচদন যাইচন— 
বহুজন সমাচবটি প্রচতঠোনই হষয় 
উষিচেল। শুষনচে, ঘস�াষন অন্যরাই 

করা বলষতন ঘবচশ, শঙ্খদা শুনষতনই ঘবচশ, চনষজ করা বলষতন 
কমই। চিক জাচন না। আমার সষগি যা-চকেু করা হষয়ষে এতকাল 
ঘব্যষপ, তা মূলত কাষজরই করা, আমার চজজ্ঞাসার তাচ�ষদ। তাই 
তাঁর চনষজর মুষ�র করা ঘশানবার-পডবার—ঘকৌতূহষল প্রায় দশচদন 
ধষর নতুন কষর ‘করার চপষি করা’ পষড উিলাম।

সাক্ষাৎকাষরর এই সংগ্রষহ প্রশ্নকতথাষদর ঘমজাজ, িাচহদা, 
দৃচটিষকাষণর চবচিত্রতা শঙ্খদাষকও এক এক ভাষব িাচলত কষরষে 
স্ভাবতই। তার মষধ্য চনষজর ব্যচক্তষবের একিা স্রূপও তুষল 
ধষরষেন একাচধক সষূত্র, একাচধক বার। একবার বষলন: “অষনক 
মানুেজষনর সামষন দাঁডাষত ঘ�ষল একিা সপ্রচতভতা লাষ�, 
আত্প্রত্যষয়র দরকার হয়, অল্প বয়স ঘরষকই যার চনদারুণ অভাব 
আমার িালিলষন। অল্প দু-িারজষনর আড্ায় মু�র হষত অসুচবধা 
হয় না, তষব ঘস�াষনও অপচরচিত বা কম পচরচিত ঘকউ ঢষুক 
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পডষলই আডটিতা এষস যায়। িষল লুচকষয়ই রাকষত হয়।” আর-
একচি সাক্ষাৎকাষর চিচনিত কষরন চনষজর ‘স্ভাবভীরুতা’।

অরি যচদ তকতে তচুল, ঘকারায় স্ভাবভীরুতা? ঘকারায় 
আত্প্রত্যষয়র অভাব? মষু�র করায়, বাক্যালাষপ করা কম, এই 
সাক্ষাৎকারমালায়ও; অপ্রষয়াজনীয়, অবান্তর একিা করাও ঘযন ঘনই। 
রবীন্দ্রনারষকও শঙ্খদা দুষেষেন ‘অচতবািষনর’ দাষয়: “রবীন্দ্রনাষরর 
কচবতায় অষনকসমষয় ঘযিা পীডা ঘদয়, ঘসিা উপমার বহুলতা নয়, 
ঘসিা বািষনর চবস্তার বা একই করার চনরন্তর আবততেন।” আসষল 
কচবসত্তায় করা বা শব্দষক ঘয সব্থমচহমাচবিত গুরুবে ঘদন শঙ্খদা, 
তাষতই প্রচতচি করা তরা শব্দষক তার স্তন্ত্র অর্থমযথাদায় প্রচতচঠেত 
কষর তাষক চবচ্ছুচরত হষত ঘদওয়ার কাব্যকৃচতই তাঁর কাষে কচবর 
মহত্তম দায় হষয় ওষি, যাষত প্রচতচি শব্দই অর্থময়তায় পরষত পরষত 
ভারী হষয় ওষি, ভাস্র হষয় ওষি, অচনবায্থভাষবই সষম্মাচহত গ্রহণ 
দাচব কষর, অন্য করা ঘরষক অবকাশ-দূরবে-সষিতনা িায়।

তাঁর চনষজর করাসংষকািও চকন্তু ওই দায়ভাষরর ঘবাষধই। 
সাক্ষাৎকারমালায় প্রকাশ (চিন্ময় গুষহর সষগি আলাপিাচরতায়), 
“চবষশে একিা সমষয় চনষজর আর িারপাষশর কচবষদর শব্দবাহুল্যষক 
ঘবশ অতচৃপ্তকর লা�চেল, সামচয়কভাষব রাচমষয়ও চদষয়চেলাম ঘল�া। 
‘চদনগুচল রাতগুচল’ আর ‘চনচহত পাতালোয়া’-র মধ্যবততী সমষয়র 
করা। চনষজষক একিু দূষর সচরষয় চনষয় হালকা অনায়াস শষব্দ মুষ�র 
করার স্ষন্ চল�ষত শুরু কষরচেলাম ঘোষিা ঘোষিা কচবতা, প্রায় 
ঘযন কচবতা নয়। কম করা বলার একিা ধািঁ হয়ষতা মতচর হষয় 
উিচেল এইভাষব।” ঘলারার লুট্ ষস-র সষগি কষরাপকরষন শঙ্খদা 
তাঁর কচবসত্তার এই নবচনমথাণষক ‘ঘপাষয়চিক ল্যাংগুষয়জ-এর চবরুষদ্ধ 
একিা প্রচতবাদ’ বষল বণ্থনা কষরন। উপমাবাদ চদষয় বাস্তবচিত্র চকংবা 
ঘিতনার একিা উদ্াসষকই—উপমার বাহুষল্য তাষক ‘িমৎকারী’ 
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কষর না তুষল—‘এষকবাষরই সাদাচদষধ করাবাতথা তুষল আনা—
ঘসইষিই কচবতা—তার ঘিষয় বষডা কচবতা ঘনই চকেু’।

১৯৮১ সাষলও শঙ্খদা বষলন, সুদৃঢ় প্রত্যষয়ই বষলন, “বাংলা 
কচবতা আজও ঘসচন্টষমষন্টর চপেুিাষন আর প্র�ল্ ভতার ঘিারাবাচলষত 
ঘরষক ঘরষকই চবপন্ন হষয় পষড।” কম করার অষমা� অগিীকাষরই 
শঙ্খদা তাঁর কচবভাোয় এষস শক্ত পাষয় দাঁডান: “য�ন মষন হল, 
ঘল�ার বচহরাভরণ অষনকিা সষর ঘ�ষে, চিষর আসা ঘ�ল ত�নই।”

১৯৬৬ সাষল ঘসই প্রত্যাবততেষনর পর— ত�ন ‘চনচহত 
পাতালোয়া’-র প্রায় সব কচবতাই ঘল�া হষয় ঘ�ষে—প্রকাচশত 
‘চনতঃশষব্দর তজতেনী’-ঘক ২০০৯ সাষল শঙ্খদা বষলন, “ও বইষয়র 
পষক্ষ একিা ঘকাষনা ম্যাচনষিষস্টা।” বষলন, “ত�ন ঘযিা বলষত 
ঘিষয়চেলাম তা হল নানারকষমর িমৎকৃচত ঘরষক ঘবচরষয় আসার 
করা। শষব্দর ভার, েচবর ঘজৌলুস, েষন্র ঘদাল— এসব ঘরষক 
চনষজষক যরাসম্ভব সচরষয় ঘনওয়ার করা।... মদনচন্ন করাবাতথার 
িাল, কাোকাচে ঘরষক করা বলা।”

হয়ষতা আপাত ভারহীন ঘসই করা ঘকারা ঘরষক পাষব তার ভার—
কচবতা হষয় উিষত ঘয ভার অচনবায্থ? লুট্ ষস-ঘক তার আভাস ঘদন 
একভাষব, “ঘবচশর ভা� কচবতায়ই হয়ষতা—এই িলার ব্যাপারিা 
আষে, অরথাৎ হাঁিষত হাঁিষত ঘল�া।” রচববাষরর সকাষলর আড্ায় 
নানারকম মানুষের চভষড—তার মষধ্য অষনকসময়ই অপচরচিত 
মানুে বা ভুল কষর িষল আসা মানুষের উপচস্থচতর �ষ্া শুষনচে—
শঙ্খদা চক করার অবাধ ঘমলায় �ঁুজষতন তাঁর �ষরর বাইষর িলার 
চবস্তীণ্থ রাস্তা�াষির মদনচন্ন ভাোর িাল, িলন, স্ন্, সমষয়র 
ক্রমপ্রসারমান শব্দধারা, তার ঘরষক অবলীলায় তুষল চনষতন, না চক 
�ষডই চনষতন:

১৯৭২ সাল। বাতাষস ব্যালি উডষে �ণতন্ত্রময়।
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�চণ্ডিানা চসঁচড ঘরষক চরস্কহীন বষস ঘদচ� �ূণ্থমান পষুরাষনা 
সময়!
মচুডমুডচকর মষতা সান্ত্রীরা। হাষত হাষত এ ঘক িরচিষসষভন!
ঘবঁষি রাষকা ঘসানামুষ�, বাঁকা হষয়—চকেুিা ক্রসওয়াইজ।

চনষজর কচবব্যচক্তবেষক আডাল কষরই রা�ষত িান শঙ্খদা, বষলন, 
“কচবব্যচক্তচির সষগি পািষকর ঘতা মুষ�ামচু� না হওয়াই ভাষলা।” 
ব্যচক্ত-কচবর এই চভন্নায়ন কতিা বাঞ্ছনীয়, তা চনষয় তাঁর চনষজরও 
ক�ষনা-ক�ষনা সংশয় আষস: “কচবতা ঘল�ার কাজিাষক আচম 
আককষশার প্রচ্ছন্নই রা�ষত ঘিষয়চে (আজ ঘযন মষন হয়, চিক কচরচন 
ঘসিা), সামাচজক সম্ষকতের সব দাচয়বে যতদূর সম্ভব ঘমষন ঘনবার 
ঘিটিা কষরচে। আমার চনকি মানুষেরাও জানষবন না (জাষননও না) 
ক�ন আচম চলচ� ক�ন না-চলচ�, আত্ষ�াপষনর এতদূর পদ্ধচতর 
মধ্য চদষয়ই িষলষে এই দী�্থকাল। ঘল�ার চনষ্ফল মুহূততেগুচলষত আজ 
মষন হয় এই প্রকৃচত তার প্রচতষশাধ চনষয়ষে, চনেক জীবনযাপন 
আজ গ্রাস কষর চনষচ্ছ কচবতাষক।” ‘সামাচজকতার িাপ’ ঘকমন কষর 
‘বাষর বাষর’ ‘কচবতার মুহূততে’ঘক ‘ভ্রটিও কষর ঘদয়’, তা চনষয় অন্তত 
একবার এক সাক্ষাৎকাষর ক্ষণুব্ধ চবলাপও শুচন। ‘তরুণ কচবর স্ধথা’ 
নাষম শঙ্খদার প্রবষন্ধ পচড, চরল্ ষকর ‘সম্ভান্ত’ উচ্ারষণ চতচন ঘকমন 
অনুপ্রাচণত হন, তরুণ কচবষক ঘল�া ঘসই ঘিতাবচন পষড: “আপচন 
য�ন আমাষক উপষদশ ঘদবার অচধকার চদষয়ষেন, আচম বলষত িাই 
ঘয আপনাষক উপষদশ ঘদবার মষতা ঘকউ ঘনই এবং ঘকউ আপনাষক 
সাহায্যও করষত পারষব না।” অরি শঙ্খদা ঘতা আজীবন সহৃদয় 
প্রশ্রষয় তরুণ কচবযশতঃপ্রারতীষদর কচবতা সযষত্ন পষড ‘উপষদশ’ 
চদষয় ঘ�ষেন, সংষশাধন কষর ঘ�ষেন, ‘সাহায্য’ কষর ঘ�ষেন। আর 
সহজাত সততা ও চনঠোয় ঘসই অন্যষদর কচবতার ‘মষধ্যও’ তাষঁক 
প্রষবশ করষত হষয়ষে! প্রশ্ন উিষত পাষর, তাষত তাঁর কচবস্ষরর 
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স্াধীন িলন চক অষহতুক অবাচঞ্ছত ঘকাষনা ধাক্াই �ায়চন?
চবষশেত, তাঁর মষতা কচবর ঘক্ষষত্র, চযচন ‘কচবতা’ পচত্রকায় 

তাঁর কচবতার উপর সম্াদক বুদ্ধষদব বসুর সংষশাধষন চবরক্ত 
হষয়ষেন, জীবনানষন্র প্রচত তাঁর �ভীর মমতা ও সহমচম্থতাষবাধ 
সষ্বিও চযচন সং�তভাষবই বষলন, “আমার কচবতায় জীবনানষন্র 
চিনি চবষশে ঘনই।” বস্তুত স্কীয় কচবস্রষক তচন্নঠেভাষব ঘপােণ ও 
লালন করবার আগ্রহাচতশষয্য চতচন পূব্থজ ও সমকালীন কচবসগি 
পারতপষক্ষ এচডষয়ই িষলষেন, প্রষশ্নর উত্তষর চতচন বষলন, 
“সাচহচত্যক পচরমণ্ডলষক ঘকাষনাচদনই আচম �ুব মনকি্য ঘরষক 
ঘদচ�চন।” আর-এক আলাপিাচরতায় বষলন, “ঘল�কসমাষজ আমার 
বন্ধ ু�ুব কম।” এষকর পর এক সাক্ষাৎকাষর চতচন নতুন ঘল�ষকষদর 
একিাই পরামশ্থ ঘদন, “কারও পরামশ্থ শুনষবন না।” অরি, বাঙাচল 
মধ্যচবত্ত না�চরক সংস্কৃচতর স্ভাবদুকদতেব ঘহতুই কচব পান না তাঁর 
সৃচটির চনজতেন অবকাশ; সারাজীবন ‘নতুন’ কচবষদর পরামশ্থদাতার 
ভূচমকায়, নয়ষতা পত্রপচত্রকার সম্াদক-সম্াচদকাষদর আবদার 
ঘমিাষত অহরহ বিষ্বের ভার ভদ্রষলাচক ভাষলামানচুের দাষয় বহন 
কষর িষলষেন শঙ্খদা। �াচনকিা অস্ভাষবাচিত চতক্ততায় ঘযন শঙ্খদা 
বষলন, “ঘকাষনা একিা প্রবন্ধও আচম ঘস্চ্ছায় চলচ�চন, চলষ�চে 
ঘকাষনা-না-ঘকাষনা সম্াদকীয় তাডায় আক্রান্ত হষয়, চনতান্ত 
চনরূপায় ভাষব। এ�নও প্রচতচদন সকাষল আচম শপর কচর ঘয আর 
ঘকাষনা �দ্য ঘল�ার িাষপর কাষে নত হব না। শপরিা প্রায়ই ঘভষঙ 
যায় অবশ্য।” সষগি সষগিই প্রচতবাষরই আহত হয়, পদস্খচলত হয় 
তাঁর মহা�্থ কচবস্রূপ।

ঘয-ঘকাষনা কীচততেমান মানুষের জীবনাবসাষন ঘয ঘবদনা আমাষদর 
চলেটি কষর, তার বীজ হষয় রাষক আরও কত কী পাওয়া বাচক ঘরষক 
ঘ�ল, চিরকাষলর মষতা, তারই জল্পনা। ঘসই জল্পনাষতই ঘক্ষাষভর 
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ঘয স্শ্থ রইল এই ঘল�ায়, তাষক চকন্তু ঘপচরষয়ই রইল অন্য এক 
চবস্য়, এতৎসষ্বিও কী কষর পারষলন শঙ্খদা চনমথাণ আর সচৃটির 
এমন মচহরুহ দাডঁ কচরষয় ঘযষত?

[কথার লপতে কথা / প্রথম প্রকাশ ২০১১ / দদ’জ পালিলিলশং]
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মযাবি জে দ্যািযা পৃবথিী মযানুষশক েঁুশে-থযাকযা কবিে 
অবিজ্ঞতযাে সযােযাৎসযাে

সব্যসািী ঘদব

‘আচমই িণ্ডাল, আচম ঘবঁষি আচে 
সবাইষক ঘ�ষয়।’— একচি কচবতার ঘশে 
পঙ্ চক্ত চেল এচি। ঘকন এমন স্ীকাষরাচক্ত! 
এ চক ঘকাষনা হতাশ্াষসর করা! এই 
কচবতায় আষে জষলর করা, োই ও 
রষক্তর করা, আষে অন্ধকাষরর করা, 
আষে তপ্থষণর করা—‘চশশুর তপ্থণষশষে 
উষি আষস যুবষকর দল’। ঘ�ািা কচবতা 
জুষড েচডষয় রাষক মৃতু্যর এক দূরা�ত 

োয়া। ঘস োয়ায় আষে ঘকবল মন-ঘকমন করা অবসাদ। এই কচবতা 
রাচত্রর, এর পিভূচম অন্ধকার, ঘকাষনা যাত্রা নয়, ঘকননা জাচনষয় 
ঘদওয়া হষয়ষে ‘ত�ন কীভাষব আর মষন রাষক মাস্তুষলর করা!’ 
ঘকন এই অন্ধকার আর মৃতু্যর করা! এ ঘতা মষন হয় ঘকবল মৃতু্য 
নয়, এক হনন।

কচবতা নয়, কচবতাগুচ্ছ; বা বলা যায় কচবতামালা, এতিাই 
লগ্ন তারা। এই সমৃ্চক্তর একিা সুষতা �ন্ধব্থ। �ন্ধব্থ ঘক? ‘... ঘবশ 
কষয়কিা মাস ঘকষিচেল চশমলার এক পাহাডিূষডায়। ঘম�কুয়াশায় 
িরাির-ঘঢষক-ঘদওয়া এক সকালষবলায় অষনকচদন পর এষকবাষর 
এক ঘঝাঁষক ঘল�া হষয় ঘ�ল কষয়কচি কচবতা।’ তাহষল ওই ঘম� 
কুয়াশা আর চহমালষয়র প্রকৃচতর সষগি একিা ঘযা� আষে এই 
কচবতাগুচলর! �ন্ধব্থ আসষে ঘকারা ঘরষক? চহন্দু চমষরালচজষত �ন্ধব্থ 
চিক ঘদবতা নয়। যচদও বলা হষয়ষে তারা ঘদবষযাচনচবষশে, ইষন্দ্রর 
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সভায় �ায়ক চহষসষবই তাষদর �্যাচত। ঘদবষলাক নয়, স্�্থ ও মষততে্যর 
মধ্যবততী অন্তরীষক্ষ তাষদর বাস। ঘযষহতু স্�্থ ও অন্তরীক্ষ দুষিাই 
মততে্য ঘরষক ঘশ্রয় অরথাৎ উিঁু তাই পুরাণ-কল্পনা তাই এ দুচি স্থানষক 
ঘভষব চনষয়ষে অষনক উঁিু ঘকাষনা ঘভৌষ�াচলক অচস্তবে চহষসষব। আর 
ভারষতর ঘতা একিা চহমালয় আষেই। কাষজই স্�্থ বা অন্তরীক্ষ ঘতা 
চহমালষয়র ঘকারাও হষতই পাষর। চহমালষয়র ঘকাষল চশমলায় বষস 
কচবর �ন্ধব্থ-প্রসগি মষন আসা তাই �ুবই স্াভাচবক।

চকন্তু �ন্ধব্থ ঘতা আসষল চশল্পী। চহমালষয়র পচরষবশ একজন 
কচবষক পুরাণ অনুসন্ধাষন ব্রতী করষতই ঘপষর। এর আষ�ও এই কচব 
বহুবার পুরাণষক পাি কষরষেন বততেমাষনর ঘপ্রচক্ষষত, চকন্তু এ�াষন 
মষন হয় বাডচত একিা মাত্রা আষন ‘�ন্ধব্থ’ শব্দচি। ঘস একজন চশল্পী। 
এই কচবতাগুচল ঘযন ঘসই �ন্ধব্থষক সষম্বাধন কষর বলা। চকন্তু ক�নও 
তা ঘযন চনষজষকই বলা, কচবতা ত�ন হষয় ওষি স্�ত আলাপ। 
কচব চনষজষকই ঘদ�াষচ্ছন এই িরাির, ব্যাপ্ত পৃচরবী, চনষজষকই 
মষন করাষচ্ছন—‘�ন্ধব্থ, ঘয�াষন তচুম দাঁচডষয়ে তার �ন চনষি/সবুজ 
ভাষণ্ডর ওই বতু্থল �হ্বর ঘরষক আজ/মানুষের স্তব ওষি, হলাহলও 
ওষি মাষঝ মাষঝ।’ এই ঘদ�া কচবর, আর চনষজষকই মষন কচরষয় 
ঘদওয়া। �ন্ধব্থ ঘকবল ঘকাষনা সম্ভােণ নয়, চনষজষকই �ুঁষড জাচ�ষয় 
ঘতালা।

এই বইষয়র চবভাব-কচবতায় কচব চলষ�চেষলন—‘ঘক আমাষক 
ডাকল, আচম ঘজষ� উিলাম।’ এই ঘজষ�-ওিা ঘকারা ঘরষক! 
তৃতীয় পঙ্ চক্তষত আষে ‘… ঘক আমাষক আনল গুহার তষল।’ 
ঘশষে প্রশ্নচিনি ঘনই, আষে দাঁচড। তাহষল কচব জাষনন তাষক। ঘসই 
একজন, ঘসও চক কচবরই সত্তা! ঘকন ঘস চনষয় আষস গুহার তষল! 
‘অন্ধ এই অন্ধকার’-এ শব্দ শুষনচেষলন কচব, চকন্তু ঘকমন ঘযন 
অকল্যাষণর আবহ চ�ষর রাষক ত�ন। পারষররা চব্ার িায়, আর 
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‘… শূন্য আষস চবশ্ভুবনষজাডা’। আর ত�ন ঘদ�া যায় ঘসই শূন্য 
ঘযন শূন্য নয়— ‘ঘক আমাষক ডাকল ঘসই শূষন্য ঝাঁপ চদষত/রক্তমু�ী 
িূডার ঘরষক সজল পৃচরবীষত।’ তাহষল আবার ঘসই পৃচরবীর কাষেই 
ঘিরা! অন্ধকার ঘপচরষয় অরবা তাষক চনষয়ই!

বস্তুত এই কচবতাগুষচ্ছর পরষত পরষত জচডষয় আষে অন্ধকার 
আর আষলা, মৃতু্য আর জীবন। চকন্তু তারা জচডষয় আষে পরস্রষক, 
একিা ঘরষক আর-একিাষক চবচচ্ছন্ন করা যায় না। ‘প্রচত রাষত্র মচর 
তাই, প্রচত চদষন আচম হন্তারক’ একরা বলা হষলা িতুর্থ কচবতায়, 
পষরর কচবতাষতই কচব বষলন—‘সমস্ত িািল চিকই ভষর ঘদব 
জাতষকর বীষজ/ঘকননা চবনাশ ঘসও ঘকাষে ঘকাষে উৎস ঘরষ� যায়’। 
এ ঘকাষনা অলীক আশাবাদ নয়, এ হষলা জীবন ও চশষল্পর সমীকরণ 
ঘরষক পাওয়া উপলচব্ধ। আসষল এই কচবতাগুষচ্ছ ধরা আষে কচবর 
জীবনব্যাপী অচভজ্ঞতার সার, ঘয অচভজ্ঞতা েুঁষয় আষে মাচি জল 
দ্যাবা পৃচরবী আর মানুেষক। �ন্ধব্থষক সষম্বাধন কষর কচব তাঁর ঘসই 
অচভজ্ঞতার চনযথাস ঘরষ� ঘযষত যান, স্�ষতাচক্তর ধরষন।

চকন্তু ঘকবল জ্ঞান ঘতা কচবতা নয়; তা শুধু অনুভষবর পর ঘদচ�ষয় 
চদষত পাষর। অনুভষবর স্ষতাৎসাচরত প্রকাশও ঘতা কচবতা নয়। ঘসই 
অনুভবষক ঘতা আবার কাঁিাষেঁডা করষত হয়। ঘসই কাঁিাষেঁডা িলষত 
রাষক কচবর মষনর চভতষর; ক�ষনা-ক�ষনা তার প্রকাশ হয়ত ঘদ�া 
যায় পাণ্ডুচলচপর নানা আঁিষড। ঘমাি করা কচবষক একজন প্রচতপক্ষ 
মতচরও কষর চনষত হয়। ঘস চক ঘকবলই প্রচতপক্ষ! আসষল ঘস 
ঘতা কচবরই আত্প্রষক্ষপণ। স্�ষতাচক্তষক ক�ষনা-ক�ষনা পালষি 
চনষত হয় চবিরালাষপ, যচদও এ�াষন �ন্ধব্থ ঘকবলই ঘশ্রাতা, ঘস 
ঘকবল উচদ্টি মাত্র। আর �ন্ধষব্থর উষদ্ষশ যা যা বলা তা ঘয ঘকবল 
চনষজষকই বলা নয়, চনষজষকই ঘদ�া, যািাই করাও। এ চক আয়নায় 
ঘদ�া! চকন্তু প্রচতচবম্ব ঘতা চবপ্রতীপ হয়! এ�াষন ঘতা কচব ঘকাষনা 
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চতয্থক উচক্ত করষত িানচন। প্রশ্নই উত্তর হষয় ওষি। বরং মাষঝ মাষঝ 
ঘযন এক অসহায়তাই ধরা পষড তাঁর বািষন—‘�ন্ধব্থ, ঘসচদন �ুব 
মারা চনিু কষর বষসচেষল/চভচ�চরর মষতা অন্ধ �চলষত রষকর পাষশ 
একা।/ঘতামারও চক স্র ভাঙা? তষব আর কার কাষে যাব?’ �ন্ধব্থ 
এত চরক্ত! ঘকন এই চরক্ততা! �ন্ধব্থ উচদ্টি নয়, এবার চনষজরই 
স্ীকাষরাচক্ত—‘ঘকাষনা লজ্জা লজ্জা নয়, ঘকাষনা চমষর্য চমষর্য ঘনই 
আর।’ কী ভয়ংকর ঘসই সময়, আর কী ভয়ানক ঘসই কুহষকর িান! 
ঘয কুহষক হাঙষরর মষু�ও মাধুরী �ুঁষজ পাওয়া যায়।

এ�াষন এষস ঘবাঝা যায় ঘকবল ব্যচক্তর করা নয়, এ কচবতাগুষচ্ছর 
আষধয় বচহজতে�ৎও। ঘয অচধকার কষর ঘনওয়ার প্রষরািনার করা 
আষে এ�াষন, রষয়ষে ঘয ঘলাষভর �ূচণ্থপাষকর করা তা চক ব্যাপ্ত 
নয় সামাচজক জীবষনও! কচব ঘতা স্টি কষরই বষলন হাঙষরর মুষ� 
ঘদ�া মাধুরী ‘কী চদষয় ঘয �ুঁষড ঘ�ষে সব �ঞ্জ �াঁও’। অরি এই 
সামাচজক ঘযা�চি আলাদা কষর ঘদ�াষত হষচ্ছ না, কচবতা অনায়াষস 
ব্যচক্ত ও সমাজষক একই সষগি েুঁষয় রাকষত পারষে।

 সমাজ বা সমচটি, যাই বচল তাষক, তার চদষক ঘতা এষ�াষত িান 
এই কচব; যচদও ব্যচক্তষক চবলীন কষর নয়। ব্যচক্তর পচরিয় সষগি 
কষরই চতচন সমচটিষক চমচলষয় ঘনন বাষরবাষর। ঘসই সষগিই ধ্বংস ও 
চনমথাণ, ক্ষয় ও পূণ্থতাষকও চমচলষয় চনষত িান—‘ঘক বষল চবষচ্ছদ 
তষব? �াষসর ঘরামাঞ্চ ধমনীষত—/শূন্য মাচি সপ্ততল একসষূত্র 
ঘবঁষধষে এ-বষুক।’ মষন হষত পাষর শূন্য ও পূণ্থষক চমচলষয় ঘনওয়াই 
ঘতা কচবর সাধনা। তার আষ�র ঘয দী�্থ যাত্রা, কষিার সন্ধান ঘসিাও 
ঘতা কচবরই বলার করা।

ঘসই বলািা কীভাষব হষব! কচব ঘতা চরষপািথার নন। চববরণ ঘদওয়া 
তাঁর কাজ নয়, অন্ততঃপ্রকৃচত ও বচহপ্র্থকৃচতর সংষযা� ও সং�াষত 
চনষজর অনুভবষক উলষি পালষি ঘদ�া োডা আর কী করষবন চতচন! 
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ওই পাহাড বনভচূম পাইন �ভীর �াদ দূষর বহমান নদী–সব চকেু 
একই সষগি মতচর কষর এক চবধুর চজজ্ঞাসা আর উত্তষরর ইশারা। 
‘কাষক বষলা একা? আচম মষু�াষশর হাচস চক ঘদচ�চন?’—ঘকবল 
প্রশ্ন নয়, এ�াষন চনচহত আষে এক দীণ্থ উপলচব্ধ। কচব চনষজষকই 
চবদ্ধ কষরন উপলচব্ধর ধাষর, হয়ষতা বা তা চকেু ক্ষতও মতচর কষর—
‘আচম চক জাচনচন ভাষবা কারা শুধু েলশব্দ তুষল/ভষর ঘদয় তাঁবু? 
কারা আডাষল েুচরষত ঘদয় শান?’ এই জানায় ঘকাষনা সু� ঘনই, 
স্চস্তও নয়। কী ভয়ানক এই জানা ঘয ঘকউ িুমু ঘ�ষত চ�ষয় ঘিাঁষির 
চভতষর কে ঢাষল। কারও আচলগিষনর আডাষল ঘরষক যায় বা�ন�! 
চবশ্াস ঘনই ঘকারাও, পচরত্রাণও ঘনই! ঘস পচরত্রাণ আষে চনষজরই 
চভতষর–‘তুচম চদষয়চেষল ঘ�াপনতা।’ এই ঘ�াপনতা দরকার হয় 
কচবর, বচহজতে�ৎ যতই িানুক, ক�ষনা-ক�ষনা তা চেঁষড চনষত িায় 
সব চনজস্তা; য�ন ‘… এই ফ্লুষরাষসন্ট সাজাষনা বাজাষর/চনষজরই 
পালকগুচল চনষজর চশ�ষর গুঁষজ গুঁষজ/পষরর ঘমার� হষয় চেঁষড 
ঘযষত হষতা অপ�াষত—’। মষন পডষব তাঁরই ঘল�া ‘ম�ু ঘঢষক যায় 
চবজ্ঞাপষন’ কচবতাচির করা। এ�াষন যচদও স্র আরও তীব্র, ঘযন 
আত্ধ্বংষসর চকনাষর দাঁডাষনা মানবসমাষজর জন্য আরও ব্যরাতুর 
কচব। ‘আচম’ এক সম্ভাব্য রি্যাষজচডর নায়ক ও দ্রটিা।

প্রকৃচত এই কচবতাগুচলর সজল আবহ রিনা কষরষে; ঘসই প্রকৃচত 
প্রত্যক্ষ হষয়ই কচবর সামষন চবোষনা চেল অষনক সমষয়ই। চকন্তু এ ঘতা 
প্রকৃচত-বণ্থনার কচবতা নয়। প্রকৃচত এর আবহ, ঘযমন মানবপ্রকৃচতও। 
ঘতমনই এর ‘মুড’-ও। ঘয ভাঙা�ডা, ওিানামা, চবশ্াস-অচবশ্াস, 
মৃতু্য ও জীবন, হনন ও চজচজবীো রষয় ঘ�ষে কচবতাগুচলর পরষত 
পরষত স্তষর স্তষর, অষনক সময়ই প্রকৃচত ঘসভাষবই ঘসষজ উষিষে। 
তাই এ�াষন শুচন ‘পাররগুচল চব্ার িায়, তারার মষতা জ্বষল’, ‘…
তার �ন চনষি/সবুজ ভাষণ্ডর ওই বতু্থল �হ্বর…’। প্রশ্ন শুচন ‘চনতঃশ্াষস 
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তামসভরা পাহাড ঘদষ�ে ঘকাষনাচদন?’ বা ‘রবার �াষের চনষি পষড 
আষে ঘজাডা শাচলষকর/বাচস শব…’। এ হয়ষতা চনরাশ্াষসর েচব, 
আশাজা�াচনয়া করাও ঘতা শুচন–‘…�ন্ধব্থ, ঘতামার হাত েুঁষয়/এই 
চশলাগুল্ম চিরজা�রূক ঘবাধ চনষয় আষস।’

এই কচবতগুচলষত ঘযমন ঘশানা যায় সমষয়র দী�্থশ্াস, ঘতমনই 
এ�াষন ঘবষজ ওষি আমাষদর জীবষনর ঘোষিা ঘোষিা অচভজ্ঞতার 
চভতর ঘরষক পাওয়া চনরাভরণ সষত্যর উচ্ারণগুচল। ঘসই সত্য সব 
সময় �ুব স্চস্তদায়ক নয়, চকন্তু কচবরই বা কী করার রাষক চনষজর 
জানা সত্যষক বষল যাওয়া োডা! কুয়াশা �াদ পাইন ইরাবতী চবতস্তা 
ঘেষড কচব ক�নও এষস দাঁডান ‘এক ঘসল ঘরষক অন্য ঘসষল/
ঘ্রেিারবাচহত িলা’-র সামষন, তাঁর মষন হয় ‘আমারও ঘয একচদন 
চেল চকেু, তার/একমাত্র চিনি হষয় পষড আষে শচহদ ঘ্রেিার’। 
সমকাল চমষশ যায় ইচতহাষস, ইচতহাস এষস হাত ধষর সমকাষলর। 
এই কচবই ঘতা একচদন নীিু হষয় কুচডষয় চনষয়চেষলন চেন্ন চশর। 
কার? এই স্ষদষশর! এ ঘতা ঘশে করা নয়, কী কষর হষব! ‘ঘতামার 
সময় ঘশে, সময় তবুও অিুরান’, মৃতু্যচিনি রষয় ঘ�ষলও ‘এ�ষনা ঘয 
মষরচন ঘস তারই চকেু চিনি রাষ� চলষ�।’

�ন্ধষব্থর সষগি সংলাপ, নাচক ঘস চবিরালাপ, অরবা স্�ত করন তাই 
িলষতই রাষক। কচব ঘির পান চকংবদচন্তর বুষডাচির মষতা ‘এই�াষন 
শুষয় আজ মাচির উপষর কান ঘপষত/ঘকঁষপ ওিা তার সব ঘদশষজাডা 
ধ্বচন েঁুষত পাব/সমস্ত িািল চিকই ভষর ঘদব জাতষকর বীষজ’। 
ঘজষ� রাষক ঘদশ, কাল—তাষক নূতন জষন্মর করা ঘশানাষবন ঘতা 
কচবই। ধ্বংসাবষশষের শ্াস শুনষত শুনষত ঘজষ� রাষকন কচব, 
কচব আর �ন্ধব্থ, �ন্ধব্থ আর কচব–‘মানেুই ত�ন �ান, মানেুই ত�ন 
ত্রুবাদুর’।

এ-কচবতার ঘবচশিাই ঘল�া হষয়চেল চশমলায়, পাহাষডর প্রবাষসর 
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চদনগুষলায়। তবু এ ঘতা চহমালয় বা চশমলার কচবতা নয়; ‘তারপর 
মাষঝ মাষঝ, রমষক রমষক, ঘসই ঘস্রাতিাষক আবার ঘোঁয়া ঘ�ষে 
ক�ষনা ক�ষনা, মতচর হষয় উষিষে আষরা কষয়ক িুকষরা…’। তাহষল 
এ এক ঘস্রাষতাধারা, চহমালয় তার অষনক বাঁষকর পিভূচমকা। এবং 
পিভূচমই মাত্র। চকন্তু অভ্যস্ত না�চরকতার বাইষর ওই অচির-প্রবাস 
কচবষক সষুযা� কষর ঘদয় চভষডর বাইষর এষস চনষজর মুষ�ামুচ� 
দাঁডাষনার। চহমালয় ঘযন তাঁষক মষন কচরষয় ঘদয় ভষূ�াষলর মষতাই 
চবশ্প্রকৃচতও সমতল নয়, তা নানা মবচিষত্র্য ভরা। ঘস মবচিত্র্য 
বি্বোকীণ্থও। ঘসই ঘবাধ ঘরষক যায় মষনর �ভীষর, পষর য�ন মতচর 
হষচ্ছ তাঁর কচরত ‘আষরা কষয়ক িুকষরা’ চতচন ঘজষন যান এরা ‘… 
চবচচ্ছন্ন, অরি গ্রচরত’।

এই ঘয স্াতন্ত্র্য চনষয়ও ঘবঁষধ-রাকা, এও ঘতা মানবপ্রকৃচতরই এক 
মবচশটি্য। ‘সব ঘিা� ঘমষল চদষয় এ বাতাষস জচডষয় ধষরে/তুচমই 
আগুন তচুম জল তুচম আকাশ বা মাচি’। এই কচবতাগুষচ্ছর ঘশে 
কচবতার পঙ্ চক্ত এ দুচি, এরই ঘশষে চতচন বলষবন উৎস ঘরষক 
ঘনষম-আসা ‘প্রলষয়র জল’-এর করা, তবু ‘ত�নই �ন্ধব্থ তুচম �ুষল 
দাও মাচির আ�ল’, আর ‘আমার শরীষর তার ঘোঁয়া ঘলষ� রাষক 
অচবরল’। মাচির স্ষশ্থই তষব সব সংশষয়র অবসান! এই পঙ্ চক্তচি 
আরও দুবার চিষর আষস ধ্রুবপষদর মষতা, ঘকবল চক্রয়াপদচি ‘রাষক’ 
ঘরষক হষয় যায় ‘আষে’। এক চনচশ্চচতষত ঘপৌঁষোষনা ঘযন!

কচবতাগুচ্ছ নয়, একিাই তষব কচবতা। ঘসই একিাই ঘল�া 
‘ঘকবল স্তষর স্তষর ঘ�ালা’। অলষক্ষ বা প্রত্যষক্ষ দাচঁডষয় রাষকন 
�ন্ধব্থ। অন্ধকাষর ঘকউ চনষজ চনষজ �ান ঘলষ� না; ঘবাধ যচদও ঘজষ� 
ওষি চনষজর চভতর ঘরষকই, ঘসই ঘবাধ জাচ�ষয় ঘদয় ঘয চভতষরর 
আচম ঘসই তষব �ন্ধব্থ! তাই সব ঘল�াই ‘ঘস শুধু ঘতামার জন্য, 
�ন্ধব্থ…’।
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�ন্ধষব্থর সষগি ঘদ�া হয় ঘকবল একজন কচবরই। আর ত�ন 
ঘসই কচব, চকেুিা ঘযন অহংকার ঘবষজ ওষি তাঁর �লায়, বলষত 
পাষরন—‘আচম যচদ না-ও রাচক তবুও আচমই পষড রাষক’।

[গান্ধিষি কলিতাগুচ্ছ / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ / প্রমা]
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আশমবেকযািযাস িযাশেযা নযা েযাগুক তযাঁে, আমেযা 
ঘপেযাম অসযামযান্ ‘ওকযাশ্যাে েিীন্দ্রনযাথ’

সুচমতা িক্রবততী

‘আয়ওয়ার ডাষয়চর’। শঙ্খ ঘ�াষের 
অন্য সমস্ত ঘল�া—তাঁর কচবতা ও 
প্রবষন্ধর সংকলন, মুক্ত �দ্য ও সৃ্চতকরা, 
�ষবেণা গ্রন্থ, অনুবাদ—এই সবচকেুর 
ঘরষক এই বইচি আমার কাষে আলাদা। 
এই ডায়াচরর পাতায় ঘয শঙ্খ ঘ�াে-ঘক 
পাই তা তাঁর অন্য ঘকারাও ঘল�ায় পাই 
না।

ঘল�ষকরা ঘলষ�ন চনষজর জন্য, 
আবার পািকষদর জন্যও। ঘল�ক য�নই 
তাঁর ঘল�া প্রকাশ করবার অনুমচত 

ঘদন, য�ন ঘস-ঘল�া মুচদ্রত হষয় অষনষকর কাষে ঘপৌষঁে যাষব—
তা চতচন আষ� ঘরষকই জাষনন, ত�ন এক পািকষ�াঠেীর উপচস্থচত 
রাষক তাঁর মষনর সামষন। ঘসই পািকষদর রসষবাধ, চশল্পষবাধ এবং 
চিন্তন-মনষনর স্তর সম্ষকতে একিা ধারণা এবং প্রত্যাশা রাষক। 
চনষজর করািা পািকষদর বচুঝষয় বলবার, চনষজর ভাবনার পষক্ষ 
চকেু যচুক্ত-তর্য ঘদবার একিা অচলচ�ত এবং অকচরত দায় রাষকই। 
অ-রচসকষক রস চনষবদন চতচন করষত িান না—এই আত্চবশ্াসী 
উচক্তর পষরও চতচন ভাষবন—“অসীম সময় আষে বসুধা চবপুল / চক 
জাচন জচন্মষত পাষর মম সমতুল।”

 আষলাচকচিত্রী সন্ীপ কুমার
চকন্তু ডায়াচর ঘসরকম নয়। ঘকাষনা ঘকাষনা ঘল�া অবশ্য ডায়াচরর 
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ধরষন পািকষদর করা ঘভষবই ঘল�া হয়। ঘতমন ঘল�ার করা বলচে 
না। ঘয ডায়াচর ঘল�া হয় ঘকবল চনষজরই জন্য, অষন্য পডষবন বষল 
নয়, ঘতমন ডায়াচরও ঘল�া হয় অষনক। ঘসসব ডায়াচর চকেু চকেু 
মুচদ্রতও হষয়ষে। চকন্তু তা ঘল�ষকর জীবৎকাষল এবং ঘল�ষকর 
চনষজর অনুমচতক্রষম নয়। মাচনক বষন্্যাপাধ্যাষয়র ডায়াচর িীকাসহ 
প্রকাশ কষরষেন য�ুান্তর িক্রবততী। জীবনানষন্র ডায়াচরর পাতা 
ঘরষক তাঁর হৃদয়-ঘবদনা �ুঁষড ঘতালবার কাষজ এ�নও অলোন্ত 
�ষবেকরা। অ্যান ফ্্যাঙ্ক-এর ডায়াচর চবশ্চব�্যাত। জীবনানন্-জননী 
কুসুমকুমারী দাশ-এর চদনচলচপ একদা আমাষক ঘদ�ষত চদষয়চেষলন 
তাঁর পুত্রবধূ, অষশাকানন্ দাষশর স্ত্রী নচলনী দাশ। তাঁর চকেু অংশ 
আচম ব্যবহার কষরচে একচি প্রবষন্ধ। ত�ন ঘজরক্স চেল না। সবিাই 
অনুচলচপ কষর রা�বার বুচদ্ধও চেল না।

চকন্তু শঙ্খ ঘ�াষের ডায়াচর চিক এতিা ব্যচক্ত�তও নয়। অরি 
তা ব্যচক্ত�তই। ‘আয়ওয়ার ডাষয়চর’ প্ররম প্রকাচশত হয় ২০১৪-র 
জানুয়াচরষত, বইষমলায়। তার ‘সিূনাকরা’র প্ররম কষয়কচি বাক্য 
ঘদষ� ঘনওয়া যাক—“মদনচন্ন ডাষয়চর চল�বার ঘকাষনা অভ্যাস 
আমার ঘকাষনাকাষলই চেল না। এর ব্যচতক্রম অবশ্য �ষিচেল দু-
একবার। একবার ঘযমন ১৯৬৭-৬৮ সাষল। পল এষগিষলর আহ্বাষন 
আয়ওয়া শহষর কষয়কমাস রাকবার সমষয় চলষ� রা�তাম প্রচতচদষনর 
�িনাক্রম। চল�তাম শুধু একজনষকই সবচকেু জানাবার জন্য।” ঘসই 
একজন চেষলন তাঁর স্ত্রী প্রচতমা— ইভা নাষমও চতচন পচরচিত। 
মুচদ্রত এই ডায়াচর উৎস�্থ করা হষয়ষে তাষঁকই—‘ইভাষক, ঘসই 
চদনগুচল’। শঙ্খ ঘ�াষের প্ররম কচবতা সংকলন ‘চদনগুচল রাতগুচল’ 
প্রকাচশত হয় ১৯৫৬-ঘত। এই প্ররম কচবতার বই-ও তাঁষকই উৎস�্থ 
করা হষয়চেল।

এবার চবেয়চি অন্যচদক ঘরষক বুষঝ চনষত হষব। ঘক এই পল 
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এষগিল? ঘকন তাঁর আহ্বাষন আয়ওয়া-ঘত যাওয়া? পল এষগিল 
(১৯০৮-১৯৯১) আষমচরকার এক সাচহচত্যক এবং সাচহত্যকমতী। 
প্রকাচশত হষয়ষে কমপষক্ষ তাঁর ঘিাষদ্াচি কচবতার বই, যার প্ররমচি 
‘জীণ্থ পৃচরবী’ (Worn Earth) প্রকাচশত হয় ১৯৩২-এ, ঘয বেষর 
শঙ্খ ঘ�াে জষন্মচেষলন। এ োডাও চতচন চলষ�ষেন উপন্যাস, নািক 
ও স্ৃচতকরা। চতচন সম্াদক ও সাচহত্য আষলািক। চশক্ষকতাও 
কষরষেন। ঘপষয়ষেন একাচধক সাচহত্য-সম্মান। চকন্তু পল এষগিল 
(অরবা এগিগ্ ল্ ? নাষমর বানান Engle। চকন্তু সকষলই এষগিল 
চলষ�ষেন।) সবথাচধক পচরচিত আয়ওয়া চবশ্চবদ্যালষয় ‘আয়ওয়া 
ঘল�ক কম্থশালা’ (Iowa Writer’s Workshop)-র দী�্থকালীন 
পচরিালক রূষপ। এই পষদ চতচন চেষলন ১৯৪১ ঘরষক ১৯৬৫ 
চরিস্টাব্দ পয্থন্ত। এই কম্থকাণ্ড চেল চবশ্চবদ্যালষয়র কায্থক্রষমর একচি 
অগি। চবচভন্ন ঘদশ ঘরষক সাচহচত্যকরা আসষতন এই কম্থশালায় ঘযা� 
ঘদবার জন্য। চবশ্চবদ্যালষয়র োত্রোত্রীরা এই কম্থশালার আষলািনা 
ও ঘল�াপত্রষক পাি্যক্রষমরও অগিীভূত কষর চনষত পারষতন। 
এই ‘আয়ওয়া রাইিাস্থ ওয়াকতেশপ’ চেল সুপচরচিত, জনচপ্রয় এবং 
চবশ্চবদ্যালষয়র কম্থকাষণ্ডর একচি গুরুবেপূণ্থ প্রকল্প। তরুণষদরই 
চবষশেভাষব আমন্ত্রণ করা হত। এই প্রকষল্প যাঁরা ঘযা�দান করষতন 
তাঁরা অষনষকই পষর স্নাম�্যাত সাচহচত্যক হষয়ষেন। সুনীল 
�ষগিাপাধ্যায় এই কম্থশালায় ডাক ঘপষয়চেষলন ১৯৬৩ বা ১৯৬৪-
ঘত। তাঁর আত্করা ‘অষধ্থক জীবন’ (আনন্ পাবচলশাস্থ, প্ররম 
প্রকাশ ২০০২; দশম মুদ্রণ ২০১৫) গ্রষন্থ যা চলষ�ষেন তা একিু 
চবস্তৃতভাষব উদ্ধৃত করচে। কারণ এ চবেষয় শঙ্খ ঘ�াে চবস্তাচরতভাষব 
চকেু ঘলষ�নচন।

“একচদন ঘদচ�, চিচির বাষক্স আমার জন্য একচি সুদৃশ্য চবষদচশ 
�াম অষপক্ষা করষে। চিচিচি এষসষে চিচলচপন্ স ঘরষক, চলষ�ষেন 
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পল এষগিল।... পল এষগিল আমাষক আমন্ত্রণ জাচনষয়ষেন আষমচরকার 
আয়ওয়া চবশ্চবদ্যালষয়র ইংষরচজ চবভাষ�র অন্ত�্থত রাইিাস্থ 
ওয়াকতেশষপ ঘযা� ঘদবার জন্য। যাওয়া-আসার চবমান ভাডা ঘদওয়া 
হষব, এবং মাচসক স্কলারচশপ দু’ঘশা ডলার।” (পৃ. ২৩৩)

এই ঘল�াষতই সুনীল জাচনষয়ষেন পল এষগিল কলকাতাষতও 
এষসচেষলন ১৯৬২-৬৩-ঘত। কলকাতার মাকথাস ঘস্কায়াষর। ত�ন 
প্রচত বের শীতকাষল আষয়াচজত হত বগি সংস্কৃচত উৎসব। ঘস�াষনই 
এক সন্ধ্যায় ঘ�ৌরচকষশার ঘ�াে চনষয় এষলন এক আষমচরকান 
সাষহবষক। সুনীল �ষগিাপাধ্যাষয়র ঘল�া উদ্ধৃত হল—

“সাষহবচির নাম পল এষগিল, চতচন আয়ওয়া চবশ্চবদ্যালষয়র 
ইংষরচজ চবভা�ীয় প্রধান এবং একজন কচব। এঁরও নাম আমরা আষ� 
শুচনচন। চকন্তু কচবতার প্রচত এই সাষহবচির এমনই িান ঘয পৃচরবীর 
বহু ঘদশ �ুষর �ুষর ইচন কচবষদর সষগি পচরিয় কষর ঘবডাষচ্ছন। 
ভারষতও ইচন চদচ্, মুম্বই �ুষর তারপর এষসষেন কলকাতায়।” (পৃ. 
২২৩)

পল এষগিল সম্ষকতে ঘবশ চকেুিা চলষ�ষেন সুনীল। চতচন তরুণ 
বাঙাচল কচবষদর সষগি �ুষরষেন কলকাতা। আড্া চদষয়ষেন, পান 
কষরষেন। “... চকন্তু এই সাষহবচি কচবতা চনষয় মশগুল, শুধু চনষজর 
কচবতা নয়, কচবতা চজচনসিার প্রচতই তাঁর �ুব ঘপ্রম, প্রায়ই করায় 
করায় বলষতন, পৃচরবীর সব কচবরাই আমার আত্ীয়।” (পৃ. ২২৩)

শঙ্খ ঘ�াষের ‘আয়ওয়ার ডাষয়চর’ সম্ষকতে চল�ষত বষস সুনীল 
�ষগিাপাধ্যাষয়র ঘল�ার করা এতিা বলচে একচিই কারষণ। ঘয এষগিল-
এর আমন্ত্রষণ শঙ্খ ঘ�াে আয়ওয়া চ�ষয়চেষলন ঘসই আষয়াজষনর 
প্রাণপুরুে চেষলন পল এষগিল। চকন্তু শঙ্খ ঘ�াষের একান্ত চনজস্ 
প্রাত্যচহক চদনচলচপষত এষগিল সম্ষকতে এত করা রাকা সম্ভব নয়। 
সাচহত্য ও সংস্কৃচতর ভাবনাষক আষলাচডত করবার জন্য পল এষগিল 
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চবচভন্ন ঘদশ ঘরষক চনষয় আসষতন তরুণ সাচহচত্যকষদর—চনষজর 
উৎসাষহ, চনষজর দাচয়ষবে। সুনীল �ষগিাপাধ্যায় চববৃত কষরষেন—কত 
যষত্ন, কত আন্তচরকতায় সমস্ত কম্থকাণ্ডচি পচরিালনা করষতন চতচন। 
একচদন-দু-চদন নয়, কষয়ক মাস রাকষতন অচতচররা। সাচহচত্যকষদর 
মুক্ত পচরসর রাকত। ঘকারাও হাচজরা ঘদবার বাধ্যবাধকতা চেল না। 
চনষজষকও ঘকারাও িাচপষয় চদষতন না চতচন। আমার মষন হষয়ষে—
এই মানুেচির আমাষদর কাে ঘরষক আরও একিু মষনাষযা� প্রাপ্য।

‘আয়ওয়ার ডাষয়চর’-র আষলািনায় প্রষবশ করবার আষ� শঙ্খ 
ঘ�াষের আর-একচি বই-এর করাও বষল চনষত হষব। এই আয়ওয়া-র 
চদনগুচলর অচভজ্ঞতা ঘরষক আহৃত উপাদান চনষয় চতচন প্ররম বইচি 
চলষ�চেষলন আরও আষ�। অবশ্য ডায়াচর-র ঘল�াগুচল আরও 
অষনক আষ�র—১৯৬৭-৬৮-ঘত। বই আকাষর ঘসচি প্রকাশ ঘপল 
পষর। এর আষ�র বইচির নাম ‘�ুচমষয় পডা অ্যালবাম’। প্রচতক্ষণ 
পাবচলষকশন্ স্  ঘরষক প্রকাচশত ১৯৮৬-র বইষমলায়। ঘল�া হষয়চেল 
রচববাসরীয় ‘যু�ান্তর’ পচত্রকায় ধারাবাচহক, মষন হয় ১৯৮০ ঘরষক 
১৯৮৬-র মষধ্যই। এই বইচিষত আষে চবচভন্ন মানুষের েচব। েচব মাষন 
ঘল�ায় আঁকা েচব। যাঁষদর সষগি ১৯৬৭-র অষ্াবর ঘরষক ১৯৬৮-
র জুন পয্থন্ত প্রায় সাষড সাত মাস চদন কাচিষয়চেষলন শঙ্খ ঘ�াে। 
আষলাকচিত্রও আষে অষনষকরই। ঘয মানুেগুচলর সষগি মদনচন্ষনর 
বাক্যালাপ এবং আিরষণর সংচক্ষপ্ত উষ্� আষে চদনপচঞ্জষত, পষর 
য�ন একসষগি তাষঁদর করা ঘভষবষেন ঘল�ক ত�ন তাঁষদর চনষয় 
�ষড উষিষে স্ৃচত-আষল�্য। তাষত মানেুগুচল সম্ষকতে ঘল�ষকর 
পয্থষবক্ষণ এবং মষনাভাষবর পচরিয় আষে। স্াভাচবক ঘয, একই 
�িনা, ক�নও-বা একই আলাষপর চববরণ দুচি বইষতই রাকষব এবং 
তা আষেও। যচদও তাঁর সং�্যা ঘবচশ নয় �ুব। চকন্তু আসল করািা 
হল—দুচি বই-এর স্াদ পৃরক। ‘আয়ওয়ার ডাষয়চর’-র সষগি ‘�ুচমষয় 
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পডা অ্যালবাম’ এবং সুনীল �ষগিাপাধ্যাষয়র ‘অষধ্থক জীবন’-এর 
আয়ওয়া প্রাসচগিক অংশ চমচলষয় পডষল তষবই এই পাি সম্ূণ্থতা 
পাষব।

শঙ্খ ঘ�াষের ডায়াচরর পঠৃো উলষি ঘদ�ার আষ� আর একচি 
প্রষশ্নর সমাধান জরুচর। পল এষগিল-এর জীবনপচঞ্জষত ঘদচ� আয়ওয়া 
চবশ্চবদ্যালষয়র অন্ত�্থত ইংষরচজ চবভাষ�র পচরিালনায় এই ‘আয়ওয়া 
রাইিাস্থ ওয়াকতেশপ’-এর অচধকতথা চেষলন চতচন ১৯৬৫ চরিস্টাব্দ 
পয্থন্ত। তারপর চতচন অবসর গ্রহণ কষরন অরবা ঘকাষনা কারষণ 
িাকচর ঘেষড ঘদন। তাহষল ১৯৬৭-ঘত শঙ্খ ঘ�াে তাঁর আমন্ত্রষণ 
ঘকান্  সষম্মলষন ঘ�ষলন? প্ররম ইচগিত পাই শঙ্খ ঘ�াষের ডায়াচরর 
২৫ ঘিব্রুয়াচর, ১৯৬৮-র ঘল�াচিষত। এষগিল বাচডষত ঘডষকচেষলন 
সকলষক—এই ঘপ্রাগ্রাম সম্ষকতে চিচন্তত চতচন। আচর্থক পচরচস্থচত 
�ুবই �ারাপ। ঘপ্রাগ্রাম চক এইভাষব বাধাপ্রাপ্ত হষত হষত িলষব? 
পষড প্ররষম অবাক হই। চবশ্চবদ্যালষয়র অন্ত�্থত একচি প্রকষল্প 
অরথাভাব হষব ঘকন? পষরর অনষুচ্ছষদই শঙ্খ ঘ�াে হচদশ ঘদন—

“আষলািনাসূষত্র এতচদষন স্টি হল ঘয সুনীল য�ন এষসচেল 
ত�ন ঘপ্রাগ্রামিা চেল অন্য িচরষত্র অন্য নাষম। এ�ানকার রাইিাস্থ 
ওয়াকতেশষপর প্রধান চেষলন এষগিল। ঘসই�াষন চেল সুনীষলর 
ডাক। এষগিষলর চরিায়ারষমষন্টর পর, নতুন পচরকল্পনায় এিা হল 
ইন্টারন্যাশনাল চক্রষয়চিভ রাইচিং ঘপ্রাগ্রাম— রাইিাস্থ ওয়াকতেশষপর 
ঘরষক আলাদা এিা। আর, এই হল প্ররমবার। আচম য�ন আসচে 
এ�াষন, ত�ন সুনীষলর এিা জানা চেল না। আমার ঘতা নয়ই।” (পৃ. 
১৬৫)

এবার এষগিষলর জীবন তর্যমালায় ঘদ�া যায়—এই ‘ইন্টারন্যাশনাল 
চক্রষয়চিভ রাইচিং ঘপ্রাগ্রাম’ বা সংষক্ষষপ ‘ইন্টারন্যাশনাল রাইচিং 
ঘপ্রাগ্রাম’ (IWP) �ষড তষুলষেন চতচন চনষজর ব্যচক্ত�ত উষদ্যাষ�। 
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সগিী চেষলন চনএ হুআচলং (Nieh Hualing)—এষগিল-এর বান্ধবী 
ও ভচবে্যৎ চবিতীয়া পত্নী। চনষজষদর তাই তাঁরা বলষতন ‘ঘকা-
িাউন্ার’—সহপ্রচতঠোতা। এই ঘপ্রাগ্রাষমর িাকা ঘকারা ঘরষক 
আসত? আসত এষগিল-এর ব্যচক্ত�ত প্রষিটিায় চবচভন্ন জষনর কাষে 
অনুদান গ্রহণ কষর। এজন্য তাঁষক ধনবানষদর কাষে প্রারতী হষত হত। 
এই ব্যবস্থায় কচিন হত চনষজর মযথাদা অক্ষণুণ্ণ রা�া। ‘ধনীর দুয়াষর 
সুষরর পূজাচর ঘস ঘয ঘতার পরাজয়’। ঘতমনই একচি পচরচস্থচতর 
সাক্ষী চেষলন শঙ্খ ঘ�াে।

৩০ অষ্াবর আয়ওয়া ঘপৌঁষেচেষলন চতচন। ৩১ তাচরষ�ই 
তাষঁক চনষয় এচশয়া িাউষন্শষনর এক কম্থকতথার সষগি চবিপ্রাহচরক 
আহাষর ঘ�ষলন এষগিল। ৩১ অষ্াবর-এর চদনচলচপষত শঙ্খ ঘ�াে 
চলষ�ষেন—“চকন্তু লাষঞ্চর ওই কম্থকতথার কাষে এষগিষলর িাকা 
িাইবার ধরনিা ঘমাষিই ভাষলা লা�ল না। তরুণ কম্থকতথাচিষক �ুব 
বদান্য বষল মষন হল না। এষগিল ঘতা তার ঘিষয় বয়ষস অষনক বষডা, 
ঘস-করািাও মষন রা�ষে বষল মষন হয় না।” �িনাচি ঘল�কষক দুতঃ� 
চদষয়চেল। প্রসগিচি চতচন ‘�ুচমষয় পডা অ্যালবাম’-এও এষনষেন—

“লাঞ্চ চেল বচহরা�ত ঘকাষনা বচণকপ্রবষরর সষগি। প্ররম আলাষপর 
ঘসই মুহূততে ঘরষকই ঘদ�ষত হল কীভাষব চতচন ঘমষল ধষরন তাঁর এই 
সঙ্ঘ সৃচটির স্প্নষক, বয়ষস বা ঘযা�্যতায় তাঁর ঘিষয় অষনক �ব্থ এক 
মানুষের সিরীবৎ ওপরিালও ঘদ�ষত হষলা ঘসই সষগি। মষন হষলা, 
কীভাষব ইচন সহ্য কষরন এসব?”

চকন্তু শঙ্খ ঘ�াষেরও বয়স ত�ন পঁয়চত্রশ-েচত্রশ। জীবষনর অষনক 
অচভজ্ঞতাই ত�নও হয়চন তাঁর। প্রারতীষক মযথাদা ঘদষব দাতা—এমন 
চনদশ্থন �ুব সুলভ নয়। আর ঘয ব্যচক্তচিষক তাঁর মষন হষয়চেল এষগিল-
এর তুলনায় ঘযা�্যতায় অষনক ‘�ব্থ’ এবং ‘সিরীবৎ’, ঘস-ও অবশ্যই 
অন্য ঘকাষনা চদক ঘরষক ঘযা�্য বষলই ঘসই জায়�ায় চনষজষক চনষয় 
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ঘযষত ঘপষরষে ঘয�াষন তার কাষেই অষর্থর জন্য প্রারতী হষত হয় 
এষগিল-ঘক।

সমস্ত �িনািা পল এষগিল মানুেচিষক মূততে কষর ঘতাষল আমাষদর 
সামষন। চতচন ঘকবল সাচহত্যষক ভাষলাই বাসষতন না, চতচন 
িাইষতন সাচহষত্যর প্রাগিষণ চবশ্জষনর চমলন ঘহাক। ঘকাষনা তুলনায় 
যাবার প্রষয়াজন ঘনই। চকন্তু রবীন্দ্রনারও চক ঘতমনই িাইষতন না! 
শাচন্তচনষকতনষক ভারতীয় উপাসনার চবশ্প্রাগিণ কষর ঘতালবার 
জন্য তাষঁকও চনষত হষয়চেল ধনবাষনর সহায়তা। এষগিল যতচদন 
চবশ্চবদ্যালষয়র অধ্যাপক চেষলন ততচদন িাকার ভাবনা ভাবষত 
হয়চন তাঁষক। চকন্তু অবসর ঘনবার পষরও চনষজর ভাবাদশ্থষক ধষর 
রা�বার ঘিটিায় তাঁষক ঘযভাষব উষদ্যা� চনষত হচচ্ছল তারই েচব 
ঘদ�ষত পাই আমরা শঙ্খ ঘ�াষের ঘল�ায়। এই প্রয়াস িালাষনা যায়চন 
ঘবচশচদন। ডায়াচরষতই বলা আষে—ওই একচিই ঘপ্রাগ্রাম করা সম্ভব 
হষয়চেল ১৯৬৭-৬৮-ঘত। ঘসই প্ররম আর ঘসই ঘশে।

শঙ্খ ঘ�াে চক তাঁর ডায়াচরচি প্রকাশ করবার করা ঘভষবচেষলন? 
য�ন চলষ�চেষলন ত�ন অন্তত ভাষবনচন। এমনই ঘভষবচেষলন—
ঘদষশ স্ত্রী-ঘক ঘরষ� এষস কষয়কমাষসর এই প্রবাস-জীবষনর 
চদনগুচল তাঁর ঘকমনভাষব ঘকষিষে তারই চকেু ঘর�াচিত্র রাকষব এই 
চদনচলচপষত। ঘকবল �িনার চববরণ নয়, প্রচতচদষনর মষনর ভাব, 
চনজস্ অচভমত চবচভন্ন অচভজ্ঞতাষক চ�ষর। এই ডায়াচর ঘকবল স্ত্রী 
ইভাষকই চতচন পষর ঘদ�াষবন। আর কারও জন্যই এ ঘল�া নয়।

চকন্তু ঘশে পয্থন্ত ঘসই সংকল্প চতচন রক্ষা করষতন পাষরনচন। অবশ্য 
চিক সংকল্প বলা যায় না। প্রকাষশ্য কাউষক ঘকাষনা করা ঘদওয়া হয়চন। 
চনষজর মষনই চেল ভাবনাচি। অষনকচদনই ঘসই ডায়াচর ঘসভাষবই 
চেল—দুচি মানুষের মষধ্য একান্ত। চকন্তু ক্রষমই শঙ্খ ঘ�াে চব�্যাত 
ঘরষক অচতচব�্যাত হষয় উিষলন। িাচরচদক ঘরষক ঘল�ার জন্য দাচব 
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আসষত লা�ল অহরহ। তা সষ্বিও অষনকচদনই এই ডায়াচরর পৃঠোয় 
ঘকাষনা তৃতীয় মানুষের দচৃটি পষডচন। আষ�ই চলষ�চে, প্ররম ১৯৮৬-
ঘত ‘�ুচমষয় পডা অ্যালবাম’-এ এই চদনগুচলর অচভজ্ঞতা ঘরষক িয়ন 
কষর কষয়কজন ব্যচক্তর চল�ন-প্রচতকৃচত পািকষদর জন্য চতচন তুষল 
ধরষলন। চকন্তু ঘসই চল�নগুচলষক চদনচলচপ বলা যায় না। ডায়াচরর 
স্াদ ঘনই ঘস�াষন। ঘসভাষব চল�ষতও িানচন ঘল�ক। ঘসই ঘল�াও 
প্রকাচশত হষয়চেল ডায়াচর ঘল�ার উচনশ বের পষর।

চকন্তু সচত্য সচত্য ঘসই ডায়াচর প্রকাচশত হল। পুনশ্চ ‘সূিনাকরা’ 
ঘরষক চকেু অংশ উদ্ধার করা ঘ�ল—

“... ঘল�ার িুয়াচ্শ বের পষর, ঘনেহভাজন শংকর িক্রবততীর 
অচত-তাডনায় ডাষয়চর িুকষরা চকেু অংশ োপষত চদষত হষয়চেল 
তাষদর ‘কচবসষম্মলন’ পচত্রকার এক শারদীয় সং�্যায়। আ�ল �ুষল 
যাবার পর আষরা বারচতষনক ওইভাষবই োপা হষয় ঘ�ষে আরও 
�াচনক অংশ। আর, ঘশে পয্থন্ত, পূণ্থ আকাষর এই বই, তাষদরই 
নতুন প্রকাশনা ঘরষক।”

‘কচবসষম্মলন’ পচত্রকার চতন সম্াদষকর অন্যতম শংকর 
িক্রবততীষক পািষকরা ধন্যবাদ জানাষবন। চব�ত প্রায় অধ্থশতক ঘয 
শঙ্খ ঘ�ােষক তাবৎ মানেু ঘিষনন চতচন চমতবাক এবং স্টিবাদী 
হষলও নম্রভােী। সমাষলািনা করবার সমষয়ও চতচন সুভদ্র এবং 
শালীন। অষন্যর ভাবনা আর অচভমতষকও যষরটি পচরসর চদষয় 
রাষকন। চকন্তু ব্যচক্ত�ত চদনচলচপ সাধারণত ঘসভাষব ঘকউ ঘলষ�ন 
না। চনষজর ভাষলালা�া এবং চবরা�, আনন্-মুগ্ধতা-চবেণ্ণতা ও 
চবরচক্তর তাৎক্ষচণক মুহতূতেগুচলই ধরা রাষক ডায়াচরর পাতায়। 
ঘসভাষবই এই বইচিষত শঙ্খ ঘ�ােষক আমরা পাব। অনুমান করা 
যায়, যাঁষক একান্তভাষব ঘদ�বার জন্য এই চদনচলচপ—চতচন প্রকাষশর 
সম্মচত চদষয়চেষলন। তষব চেদ্রাষবিেী সমাষলািক হয়ষতা ভাবষতও 
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পাষরন—প্রকাষশর আষ� ঘকাষনা ঘকাষনা বাক্য বা দু-একচি শব্দ চক 
ঘকারাও বজতেন করা হয়চন? এ-প্রশ্ন ঘতালা রাকুক। চদনচলচপর মূল 
পৃঠোগুচলর ঘল�ায় প্রষবশ করবার আষ� ঘকবল ‘সূিনাকরা’র ঘশে 
বাক্যচি ঘদচ�—“সম্ভাব্য পািকষদর শুধু জাচনষয় রাচ� ঘয মনন বা 
অনুভষবর চবষশে ঘকাষনা চিনি ঘনই এ�াষন।” এই উচক্ত অবশ্যই 
চবশ্াসষযা�্য হষব না। অনুভবষক ধষর রা�ার জন্যই ডায়াচর, ঘকবল 
�িনাপুঞ্জ চলচপবদ্ধ করবার উষদ্ষশ্য নয়। আর মননশীল মানেু তাঁর 
মননষকও অপ্রকাশ রা�ষত পাষরন না ঘকাষনা অবস্থাষতই, হাওয়া 
ঘযমন রুদ্ধ রা�ষত পাষর না সিলতাষক।

ডায়াচরর ঘল�াষক ব্যা�্যা-চবষলেেণ করা যায় না। ঘকাষনা ঘকাষনা 
করা ঘল�া উচিত চেল চক না ঘসই প্রশ্নও ঘতালা যায় না। ডায়াচরর 
ঘল�াষক ঘমষন চনষত হয়। প্রচতচি পািকষক ঘসই ঘল�া গ্রহণ করষত 
হষব চনজস্ পাষি—চনষজর মষতা কষর। আচম ঘকবল কষয়কচি মাত্র 
উদ্ধৃচত ঘদব; আর প্রাসচগিক ভাষব আমার অনুভচূতিুকু জানাব।

২৬ মািতে ১৯৬৮: “লোচন্ত লোচন্ত লোচন্ত...”
২৭ মািতে ১৯৬৮: “লোচন্ত লোচন্ত লোচন্ত...”
ত�ন প্রায় পাঁি মাস হষয় ঘ�ষে। রাকষবন আরও আডাই মাস 

মষতা। তার মষধ্যই দু-চদন এিুকুই ঘল�া। তাহষল চক শঙ্খ ঘ�াষের 
ভাষলালাষ�চন এই ঘপ্রাগ্রাম? চবষদষশ, চবষশে কষর আষমচরকায় 
এমন ঘপ্রাগ্রাম মাষঝ মাষঝই হয়। চকেুচদষনর জন্য চবষশ্র চবচভন্ন 
স্থান ঘরষক ঘল�করা এষস সমষবত হন। চনচদতেটি চকেু করণীয় রাষক 
না তাষদর। ঘমলাষমশা ও দু-একচদন চকেু বলা বা পাি করা োডা।

৩১ অষ্াবর ১৯৬৭: (সষব একচদন মাত্র ঘপৌঁষেষেন। এষগিল-
এর সষগি আলাপ) “জানষত িাইলাম: কী আমাষক করষত হষব? পল 
এষগিষলর সহজ উত্তর: যা-�ুচশ। চল�ষত িাও ঘতা ঘলষ�া। পডষত 
িাও ঘতা পষডা। আড্া চদষত িাও ঘতা দাও, চরষয়িার-চসষনমা-
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বাজনা যা �ুচশষত সময় কািাও। আর চকেুই যচদ ইষচ্ছ না কষর 
ঘতা শুষয় বষস আলষসচমষত সময় কািাও। সপ্তাষহ শুধু দুষিা সন্ধ্যা 
সকষল চমষল একবার বসষত হষব ঘল�াষলচ� চনষয় করাবাতথায়।”

যচদও ঘল�ষকর পরবততী মন্তব্য—“বাতঃ! এষতা চদচব্য ব্যবস্থা।”
চকন্তু সচত্যই ঘয শঙ্খ ঘ�াে এই কষয়ক মাস �ুব উৎিু্ আনষন্ 

কাচিষয়চেষলন ঘতমন মষন হয় না এই ডায়াচর ঘরষক। চবেণ্ণতা আর 
ভাষলা না লা�ার করা বারবার। চনচদতেটি অ্যাপািতেষমষন্ট রাকা। সামষন, 
উপষর, নীষি আরও অ্যাপািতেষমষন্ট অন্যরা। বাইষর না ঘ�ষল চনষজই 
রাঁধষত হষব। চকন্তু ভাত আর চডমষসদ্ধ োডা চতচন ঘয চবষশে চকেু 
ঘরঁষধচেষলন তার উষ্� পাওয়া যায় না। আমচন্ত্রত লাঞ্চ এবং চডনার 
সহ পাচিতে রাকত প্রায়ই। চকন্তু চদন যাপষনর ঘয ধরনচি পচশ্চচম ঘদষশর 
সংস্কৃচতষত এবং এ-জাতীয় ঘপ্রাগ্রাষম স্াভাচবক তা শঙ্খ ঘ�াষের 
স্ভাষবর সষগি ঘমষল না।

৬ নষভম্বর ১৯৬৭: (এক ঘপাচলশ ঘল�ষকর �ষর পাচিতে। তাঁর 
নামও ঘদওয়া ঘনই।)

“এরপর পাচিতেষত যা হয়, মদ্যষসবন, শারীচরক আলাষপর 
প্র�ল্ ভতা, আপন আপন ভাোয় �ান।”

১৬ নষভম্বর ১৯৬৭: “হিাৎ তার বাচডষত ককষিল পাচিতের ডাক 
চদষয়চেল চবল। ঘ�ািা দলিাই জুিল ঘস�াষন। ঘ�লাম আচমও, ভাষলা 
লা�ষে না যচদও এসব কাণ্ড। ঘস�াষন রাজনীচত এবং ঘযৌননীচত 
সমাষন িলষে।”

সমস্যািা চেল এ�াষনই। শঙ্খ ঘ�াে মানুষের সষগি চমশষত 
ভাষলাবাষসন না এমন নয়। চকন্তু ঘয�াষন আলাষপর উষদ্শ্য প্রধানত 
চনষজষক হাচজর করা; ঘস�াষন সান্ধ্য সমাষবশ মাষন মদ্যপান, নাি 
এবং নারী-পুরুষের আিরষণ প্রকাশ্য ঘযৌনতা—যা ঘকাষনা অষর্থই 
ঘপ্রম নয়, অধ্থ মাতাল অবস্থায় অলেীল এবং ‘ঘসক্ চস’ বাগ্ ভচগি ও 
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ঘদহভচগি—নারী ও পুরুে উভষয়রই—ঘতমন ঘমলাষমশা শঙ্খ ঘ�াষের 
ভাষলা লা�বার করা নয়। নবনীতা ঘদব ঘসষনর ঘল�াষতও এই 
পচরষবষশর চিত্র আষে। তাঁরও ঘয ভাষলা লা�ত না তা পচরহাষসর 
েষল বলষলও চতচনও ঘ�াপন রাষ�নচন।

‘ঘসক্ চস’ শব্দচি বার পাষঁিক ব্যবহার কষরষেন শঙ্খ ঘ�াে। 
সম্ভবত এই ডায়াচরর বাইষর এই শব্দচি তাঁর শব্দচশষল্পর পৃচরবীষত 
আর ঘকারাও পাওয়া যাষব না। ঘশাভন ভাোয় হষলও মষন হয় যষরটি 
চবরাষ�র সষগিই চলষ�ষেন—

২৩ চডষসম্বর ১৯৬৭: “আর চকেুচদন ধষর লক্ষ্য করচে, এত মুক্ত 
ঘযৌনতা সষ্বিও এষদর বাররুম সাচহত্যও অপ্রচতহত। ঘস�াষন 69-
এর িিথাই ঘবচশ।” এই প্রসগি এ�াষনই ঘশে কচর।

একিু আশ্চয্থ হষয়ই ঘদচ�, ঘপ্রাগ্রাষম যাঁরা এষসচেষলন তাষঁদর 
সকষল না হষলও ঘকউ ঘকউ সাচহষত্যর জ�ষত এষকবাষর তুচ্ছ 
করবার মষতা নন। মািতে ওষ�ন (১৯৩৯-১৯৯৮) ঘ্াষভচনয়ার ঘবশ 
পচরচিত কচব; তাষহষর সািরজাষদ (১৯৩৬-২০০৮) ইরাষনর, 
২০০৫-এ চতচন আষফ্া-এশীয় ঘল�ক সম্মান ঘপষয়ষেন; জাপাষনর 
কচব-সাংবাচদক এবং অনুবাদক চরয়ুচি তামুরা (১৯২৩-১৯৯৮); 
চবচশটি িরাচস ঘল�ক ও অধ্যাপক ইউচজন চনকল (১৯৪২- ); 
এচলজাষবর অ্যাষস্কানা ক্র্যানওষয়ল (১৯৩৩-২০০৪); আষজতেচন্টনার 
কচব, �ল্পকার, সমাষলািক, অনুবাদক ও দশ্থনশাষস্ত্রর অধ্যাপক; 
আষমচরকার প্র�্যাত নৃত্যচশল্পী অ্যাচলস বাকথার (১৯১২-২০১৬)। 
চকন্তু এষঁদর সম্ষকতে ঘল�ষকর চবষশে ঘকাষনা মন্তব্য ঘনই। ঘতমন 
রাকার করাও নয়। কারণ প্ররমত, চতচন ঘকবল ডায়াচরই চল�ষেন, 
কাউষক পচরচিত করবার দাচয়বে ঘননচন। চবিতীয়ত, ঘসই ১৯৬৭-
৬৮-ঘত এঁষদর অষনষকই চব�্যাত হনচন।

তষব এই সষূত্র একচি করা বলব। ‘�ুচমষয় পডা অ্যালবাম’ প্রকাচশত 
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হয় ১৯৮৬-ঘত এবং ‘আয়ওয়ার ডায়াচর’ ২০১৪-ঘত, প্রকাশকষদর 
পক্ষ ঘরষক একিু উষদ্যা� ঘনওয়া ঘযষতই পারত। সিীক সংস্করণ 
হষত পারত বই দুচির। ঘয-মচহলা পল এষগিষলর সহকাচরণী চেষলন 
ঘসই চনএ হুআচলং-এর জন্ম চিন-সংলগ্ন তাইওয়ান-এ হষলও চতচন 
চেষলন আয়ওয়া চবশ্চবদ্যালষয়রই অধ্যাপক ও �ষবেণার সষগি যুক্ত। 
কচব ও ঔপন্যাচসক এই মচহলার জন্ম ১৯২৫-এ, জীচবত আষেন। 
এষগিল-এর সষগি এই ঘপ্রাগ্রাষমর যুগ্ম প্রচতঠোতা রূষপ চতচন চেষলন। 
এর পষরই এষগিল-এর সষগি পচরণয়সূষত্র আবদ্ধ হন চতচন। এষগিল-
এর প্ররমা পত্নী ঘমচর-র করা চকেুিা চবস্তৃতভাষব আমরা পাই সুনীল 
�ষগিাপাধ্যাষয়র ‘অষধ্থক জীবন’-এ।

চবচচ্ছন্ন একচি প্রসগি—
৬ চডষসম্বর ১৯৬৭: “কচদন আষ� একচি ঘেষল হষয়ষে সুনীষলর। 

শুষন ভাষলা লা�বার সষগি সষগি একিা অচভমানও হষচ্ছ আমার। এ 
�বরিা এষগিষলর কাষে শুনষত হষলা আমায়?”

শঙ্খ ঘ�াষের অচভমাষনর স্ীকৃচত আর ঘকারাও চক আষে?
আষমচরকার যুবক-যুবতীষদর এবং অষনকষক্ষষত্র আমচন্ত্রত 

অচতচরষদর সগি শঙ্খ ঘ�াে-ঘক ঘতমন আকৃটি কষরচন। ঘপ্রাগ্রাম 
সম্ষকতেও চবষশে ঘকাষনা ভাষলালা�া জন্মায়চন তাঁর। তষব 
অচভজ্ঞতার চবস্তার ঘতা অবশ্যই �ষিচেল। ‘জীবষনর ধন চকেুই যায় 
না ঘিলা’।

শঙ্খ ঘ�াষের মষনর প্রাচপ্ত �ষিচেল অন্যভাষব। এই সমষয়র 
মষধ্য অষনকগুচল ঘমাষির ওপর ভাষলা িলচচ্ত্র চতচন ঘদষ�চেষলন। 
তার মষধ্য হাস্যকর ইংষরচজ ডাচবং সহ চবিতীয় (বা তৃতীয়) ঘশ্রচণর 
ভারতীয় িলচচ্ত্রও দু-একচি চেল। আর চনজস্ সময় ঘযিুকু বার 
করষত ঘপষরচেষলন তার মষধ্য পষডচেষলন চকেু বই। পচিত গ্রন্থ 
সম্ষকতে চকেু ভাবনার সূত্র আষে। তাঁষক মুগ্ধ কষরচেল চবশ্চবদ্যালষয়র 
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গ্রন্থা�ার।
১১ নষভম্বর ১৯৬৭: “লাইষব্রচরষত আজ প্ররম। মস্ত লাইষব্রচর, 

সমস্তিাই ঘ�ালা র্যাক, পাষশই পডবার ব্যবস্থা। বই ঘিষন চনষয় বষস 
পডষলই হল। ইউষরাপীয় প্রায় সব ভাোরই মূল রিনা আষে।”

১৪ নষভম্বর ১৯৬৭: “কাল সদস্য হলাম লাইষব্রচরর। মুহতূতেই 
সময় লা�ল যরারীচত। চবরাি কাণ্ড। বাংলা চবেয়ক বইও আষে 
অষনক। ভারত সম্ষকতে ঘতা অজস্র। ঢুকলাম ঘতা ঘবষরাবার পর 
আর �ুঁষজ পাই না। লাইষব্রচরষত ঘকাষনা একিা কাজ চনষয় রাকা 
যায়? চকন্তু কী কাজ। অনুবাদ চক করা যাষব চকেু? মষন হষচ্ছ না।”

চকন্তু মষন হল। ঘকবল মষন হওয়া নয়, কাজও হল। এমন একচি 
আন্তজথাচতক কাজ যার বন্ধন-ঘডাষর বাঁধা রইষলন রবীন্দ্রনার, 
চভষ্াচরয়া ওকাষম্া এবং শঙ্খ ঘ�াে। এমন একচি কাজ যা 
এক প্রাগিষণ ধষর রা�ল আয়ওয়া, বুষয়নস আইষরস এবং সমস্ত 
বাংলাভােীষক।

৭ চডষসম্বর ১৯৬৭: “লাইষব্রচরষত হিাৎ ওকাষম্ার এক�ানা 
স্্যাচনশ বই রবীন্দ্রনার চবেষয়। এর চক অনুবাদ হষয়ষে ইংষরচজষত? 
ঘদচ�চন ঘতা! ঘ�াঁজ চনষত হষব।”

পষুরা বইচির ইংষরচজ অনুবাদও ত�নও হয়চন। আংচশক ইংষরচজ 
অনুবাদ হষয়চেল এর আষ� ১৯৫৯-এর ‘ইচন্য়ান চলিাষরিার’ 
পচত্রকায়—এচপ্রল-ঘসষটেম্বর সং�্যায়। আরও একিু হষয়চেল ‘সাচহত্য 
অকাষদচম’ ঘরষক ১৯৬১-ঘত প্রকাচশত রবীন্দ্রনার শতবাচে্থক স্ারক 
সংকলষন। দুচিই ভারতীয়ষদর উষদ্যাষ�। চকন্তু বাংলা? প্রশ্নই ওষিচন। 
শঙ্খ ঘ�াে স্মচহমায় ঘজষ� উিষলন। অনুমচত িাওয়া মাত্র চভষ্াচরয়া 
চদষলন অনুমচত। তারপর জন্ম চনল আমাষদর সকষলর ঘিনা ঘসই 
অনবদ্য শঙ্খ ঘ�াে কৃত অনুবাদ গ্রন্থ ‘ওকাষম্ার রবীন্দ্রনার’। বইচির 
মূল নাষমর বগিানুবাদ ‘সান ইচসষদ্রার চশ�ষর রবীন্দ্রনার’। এসব 
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�বরই ১৯৭৩-এ প্রকাচশত বইচির ভচূমকায় অনুবাদক চবস্তাচরত 
চদষয়ষেন (পচরষবশক: দাশগুপ্ত অ্যান্ ঘকাম্াচন)। অচত সুচিচন্তত 
িীকা সংবচলত বইচির জন্য শঙ্খ ঘ�ােষক ঘতা অবশ্যই, আয়ওয়া-র 
ঘসই ‘রাইচিং ঘপ্রাগ্রাম’-এর চদনগুচলষকও কৃতজ্ঞতা জানাষত হয়। 
ঘস্নীয় ভাো চকেুিা জানষতন শঙ্খ। সাহায্য ঘপষয়চেষলন আয়ওয়া 
চবশ্চবদ্যালষয়র ইংষরচজ ও ঘস্নীয় ভাোর অধ্যাপক চরিাডতে বাকথার-
এর কাে ঘরষক।

এই ডায়াচরর গুরুবেপূণ্থ দুচি চদক হল চবষশ্র দুই প্রাষন্তর দুচি 
রাজকনচতক অচস্থরতার প্রসগি। প্ররমচি এই বগিষদষশর। প্ররম 
যুক্তফ্ন্ট সরকার ঘভষঙ যাওয়ার �িনা।

২৭ নষভম্বর ১৯৬৭: “ঘদষশর �বর বষডা �ারাপ। আবার আগুন 
জ্বলষে কলকাতায়। দাগিা, রক্তপাত। এবারকার ব্যাপারিা অষনকদূর 
�ডাষব মষন হয়, এইভাষব সরকার ঘভষঙ ঘদওয়া কলকাতার ঘলাক 
সহষজ মানষব না, মানষত পাষর না।”

চবিতীয় প্রসগিচি বৃহত্তর। চভষয়তনাম যুদ্ধ। ঘপ্রচসষডন্ট জনসন্ -এর 
কাষে পাতা ঘজাডা ঘ�ালা চিচি চলষ�ষেন আয়ওয়া-র প্রকাশক আর 
গ্রন্থা�াষরর সষগি যুক্ত অসং�্য মানুে। প্রকাচশত হষয়ষে ‘চনউইয়কতে 
িাইম্ স’-এ ২৬ চডষসম্বর তাচরষ�। ঘসই চিচি সবিাই উদ্ধৃত কষরষেন 
শঙ্খ। তারপষর তাঁর চনষজর করা—

২৯ চডষসম্বর ১৯৬৭: “কষলষজর ঘেষলষমষয়রা, ঘল�ক বা 
সাংবাচদষকরা, �ৃহবধূ বা িাকচরজীবীরা, এমন কী পরিলচত রিাক-
ড্াইভার বা ঝাড়ুদার, ব্যচক্ত�তভাষব এষদর সবারই সষগি করা বষল 
ঘদষ�চে, প্রায় সকষলই—অন্তত অষনষকই যুদ্ধচবষরাধী। চবিতীয় 
চবশ্যুষদ্ধ মসন্যদষল চেষলন, এ�ন একিা রিাক িালান, এইরকম 
একজষনর সষগি ঘতা করা হল এই কষয়কচদন মাত্র আষ�, ঘসন্ট 
লুইষসর রাস্তায়। ‘আষমচরকার এই শতাব্দীর সবষিষয় বষডা লজ্জা 
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এই চভষয়তনাম-যুদ্ধ’ বষলচেল ঘস।”
আরও অষনক চদক ঘরষকই আকে্থক এই চদনগুচল। ঘকাষনা 

ব্যচক্তষক ভাষলা না লা�ষলও সবসমষয় প্রকাষশ্য আমরা তা ব্যক্ত 
কচর না। ঘরষ�-ঘঢষক বচল। ডায়াচরষত রা�-ঢাষকর দরকার হয় না। 
ঘযমন আষে একচদষনর করায়—

১৩ মািতে ১৯৬৮: (ঘক’লষমর োত্রীর প্রসষগি) “জজতে ঘিম্বাস্থ ওষদর 
লোষস িার সপ্তাষহ (বাষরািা লোস) চডভাইন কষমচড (ইনিাষনথা) 
অংশ ঘশে কষর চদষয়ষেন। �ুব নাচক ভাষলা পডান—চকন্তু ঘবয়াচত্রষি 
বৃত্তান্ত আজ প্ররম শুনল আমার কাষে।”

তাহষল আষমচরকার কষলষজ এভাষবও ঘল�াপডা হয়! ঘবয়াচত্রষি-
ঘক না ঘজষনই পডা হষয় যায় চডভাইন কষমচড! ঘসচদক ঘরষক শঙ্খ 
ঘ�াষের এই চদনচলচপর স্াদ ঘবশ অন্যরকম লা�ষব পািষকর। ঘযসব 
জায়�া �ুষরষেন তার জলবায়ু ও প্রকৃচতর বণ্থনা আষে। চকন্তু যাষঁদর 
সষগি পচরচিত হষয়ষেন তাঁষদর প্রসষগি তাঁর পয্থষবক্ষণ ও মন্তব্যই 
পািকষক িানষব ঘবচশ। ঘয-ঘকাষনা সং�-চক্রয়ার মষধ্যই রাষক 
মতচবষরাধ, ভুলষবাঝাবুচঝ, ঈেথা, চনষজর প্রাধান্য প্রচতঠোর ঘিটিা, 
হতাশা; আবার িুকষরা িুকষরা ভাষলালা�ার মুহূততেও। সবই পাওয়া 
যাষব এই ‘আয়ওয়ার ডায়াচর’-ঘত। তষব আষমচরকার ঘল�ক-চশল্পী-
বুচদ্ধজীবীষদর জীবনযাপষনর ধরন ঘয তাঁষক �ুব ঘবচশ ভাষলালা�ার 
পচরসর ঘদয়চন (গ্রন্থা�ার োডা)—তা ঘয-ঘকাষনা পািকই অনুভব 
করষবন। শঙ্খ ঘ�াে ইউষরাপ-আষমচরকা যাত্রায় আর চবষশে উৎসাহ 
ঘদ�ানচন। একবার ঘকবল সপচরবার দচক্ষণ-পূব্থ এচশয়ার রাইল্যাষন্ 
ঘবডাষত চ�ষয়চেষলন। চনষজর ঘদষশর, চনজস্ পচরচধর শান্ততার 
মষধ্যই চবশ্-সংস্কৃচতর আবাহষন স্চস্ত ঘবাধ করষতন চতচন।

[আয়ওয়ার ডাতয়লর / প্রথম প্রকাশ ২০১৪ / পােক]
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কবিে দযাবেশবেে কথযা, কবিতযাে সশত্ে কথযা
ঘ�ৌতম বসু

‘শব্দ আর সত্য’ মাত্র ১১০ পৃঠোর এক 
কৃশকায় আষলািনাগ্রন্থ। সাষতর দশষকর 
চবচভন্ন সমষয়র �দ্যরিনা সঙ্কলনভুক্ত 
করষত চ�ষয়, ১৯৮২ সাষল ঘল�া এক 
পৃঠো ব্যাপী এক মু�বষন্ধ শঙ্খ ঘ�াে 
কবুল কষরচেষলন, ‘ঘকাষনা–না-ঘকাষনা 
সামচয়ক উষত্তজনা’ ভাবনার জ�ৎ ঘরষক 
তাঁষক ঘল�ার জ�ষতর চদষক এচ�ষয় 
চদষয়চেল। সব জচিলাবস্থার মীমাংসাসূত্র 
ব্যচক্তর বষশ রাষক না, ঘসরকম প্রত্যাশা 
করাও হয়ষতা অবাস্তব, চকন্তু চকেু-চকেু 

প্রশ্ন য�ন চিষত্তর স্াভাচবক �চতর পরষরাধ কষর, ত�ন একচি 
সং�াষতর পচরচস্থচত আপচনই মতচর হয়, এবং আমরা জাচন, সং�াত 
মীমাংসার পর ঘ�াঁষজ। �ুব সরল ভাোয় প্রকাশ করষত ঘ�ষল, ‘শব্দ 
আর সত্য’ ঘসই সং�াতগুষচ্ছর, ঘসই প্রতষকতের, এবং তৎসঙ্কান্ত 
মীমাংসাসূষত্রর চলচ�ত রূপ।

আলাপিাচরতার ধার ঘ�ঁষে, এমন এক �ষরায়া, প্রাঞ্জল ভাো 
ব্যবহার কষরন ঘল�ক, ঘয পািষকর মষন হষত রাষক, প্রসগিগুচল 
তাষঁক বচুঝ সহজ ক’ঘর বুচঝষয় ঘদওয়া হষচ্ছ। প্রকৃত অবস্থা আষদৌ 
তা নয়। কচবর আলাপিাচরতা যত এচ�ষয় িষল, চতচন তত পািষকর 
সম্ভাব্য প্রশ্নগুচল ঘকাঁিষড তষুল ঘনন, ঘসগুচল চবিার কষরন, চনষজর 
অচভমত সহ পািষকর চবষবিনার জন্য তা চিচরষয় ঘদন।

এই বইষয়র প্ররম ঘল�া, ‘কচবর চনয়চত’-ঘত দক্ষতার সষগি এই 
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চবচিত্র পদ্ধচত প্রষয়া� করা হষয়ষে। রিনাচি প্রকৃতপষক্ষ ঘল�ষকর 
বন্ধ ুও অধুনালুপ্ত ‘কলকাতা’ পচত্রকার সম্াদক ঘজ্যাচতম্থয় দত্তষক 
ঘল�া একচি দী�্থ ঘ�ালা চিচি: চবেয়, সামাচজক চহতাষর্থ ঘল�ষকর 
সরব অবস্থাষনর প্রষয়াজন ও উপষযাচ�তা। ঘল�ক ও সামাচজক 
ব্যচক্তবে শঙ্খ ঘ�াে এবং ঘজ্যাচতম্থয় দত্ত, উভষয়র অবস্থান সম্ষকতে 
আমরা অবচহত, কারণ তাঁষদর নানা সমষয়র আিরণ ও দাচয়বেগ্রহণ 
আমাষদর অজানা নয়, ঘল�াচি ঘকারায় চ�ষয় সমাপ্ত হষব তাও পষূব্থই 
অনুমান করা যায়। চকন্তু, এ�াষন প্রসগিচির চনষ্পচত্ত হয়চন। শঙ্খ ঘ�াে 
একজন ব্যচতক্রমী ঘল�ক এইজন্য ঘয, চবপরীত চদষকর যচুক্তপ্রবাষহর 
পুঙ্খানুপুঙ্খ চবিার না ক’ঘর চতচন চসদ্ধাষন্ত উপনীত হন না। সাতচি 
পৃঠো পার হষয় আসার পর ঘজ্যাচতম্থয় দষত্তর উষদ্ষশ চতচন বষলন, 
‘তবুও আপনাষক বলষত হষব, ঘকননা মরুভূচমর মষধ্য দাঁচডষয় এই 
বলািাই ঘল�ষকর স্যাচিত চনয়চত। চিক মষতা বলষত ঘিষয়চেষলন 
ব’ঘলই ঘতা এত অসাডতার মষধ্য এত জলহীনতার মষধ্য সত্তা চস্থর 
কষর দাচঁডষয় রাকা। ঘসই ঘতা ঘল�ষকর জীবন! আমার যতিুকু 
সাধ্য, সচবনষয় তত�াচন কাজ কষর যাওয়াই আমার ভচবতব্য ─ আর 
বলাও আমার কাজ ─ তার িল কতিা হষলা ঘসিা এই মুহষূততে আমার 
চবষবিনার চবেয় নয়!’ করাগুচল ঘজ্যাচতম্থয় দষত্তর উষদ্ষশ বলা, 
এবং আত্চশক্ষার ধরষন চনষজষক, এবং ঘলাকচশক্ষার ধরষন অনা�ত 
চদষনর সাচহত্যকমতীষদরও, যাঁরা হয়ষতা ১৯৭২ সাষল শঙ্খ ঘ�াষের 
ঘসই ঘ�ালা চিচি ঘল�ার ঘনপর্যকাচহনী চবেষয়, সগিত কারষণই সম্ূণ্থ 
অজ্ঞ। ‘ঘল�ষকর চনয়চত’(১৯৭২) শীে্থক শঙ্খ ঘ�াষের রিনাচি শুরুই 
হষচ্ছ এইভাষব— ‘ঘজ্যাচত, এবারকার ‘কলকাতা’র (তৃতীয় বে্থ 
িতুর্থ সং�্যায় প্রকাচশত ঘজ্যাচতম্থয় দষত্তর একচি ঘল�া প্রসষগি) এক 
মস্ত আকে্থণ চেল সুনীল আর আপনার রাষ্ট্রকনচতক চবিরালাপ।’

‘সামচয়ক উষত্তজনা’ তাঁর চনজস্ আডাল মাত্র, ঘল�ষকর 
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পালনষযা�্য ঘয আিরণচবচধ চতচন তাঁর আপাতচনভথার �দ্যরিনাগুচলর 
চভতষর-চভতষর বুষন চদষয় ঘ�ষেন ঘসগুচল শুনষত যতিা ভাল, ঘমষন 
িলা ততিাই কচিন। তরুণ ঘল�কষদর জন্য দু�্থম পর চতচন মসৃণ 
ক’ঘর চদষয়ষেন, এমন চক, কারুর কারুর নতুন বইষয়র পাণ্ডুচলচপও 
সাচজষয় চদষয়ষেন ব’ঘল ঘশানা যায়, তাঁর একিা-দুষিা মৃদু সুপাচরশ 
ক্ষমতার অচলষন্ ঝড ঘতাষলচন এমনও নয়, চকন্তু ঘকবল এই কারষণ 
চতচন স্রণষযা�্য নন; বাঙালীজীবষনর এক সাচব্থক অবক্ষষয়র 
পচরমণ্ডষল, ক্ষণুদ্রস্ার্থকণ্টচকত, ঘকালাহলপূণ্থ এক ‘ধমাকা’র 
কাদাজষল, চতচন চেষলন হার-না-মানা মিতষন্যর ঘশে মাস্তুল। এই 
জন্যই চতচন প্রণম্য।

তাঁর প্রাঞ্জল আষলািনাগুচলর সহায়ক চহষসষব শঙ্খ ঘ�াে ক�নও-
ক�নও চতচরষশর দশষকর ঘকানও কচবর রিনার উষ্� কষরন, 
আবার ক�নও, ঘকানও চবষদশী কচবর নাম, এবং, যাষক আমরা 
‘পাচসঙ ঘরষিষরন্স’ বচল, ঘসই ধরষন রবীন্দ্রনার িাকুষরর ঘকানও 
রিনাংশ ঘতা এষসই পষড; এগুচল আসষল ঘকানওচিই ‘পাচসঙ 
ঘরষিষরন্স’ নয়, তাঁর ব্যা�্যা ঘবাঝবার পষক্ষ এগুচল অপচরহায্থ। 
শঙ্খ ঘ�াষের প্রচতচি ভাবনা একান্ত ভাষবই তাঁর চনষজর হষলও, 
ঘদশী ও চবষদশী সাচহত্য ও সমাজ চবজ্ঞাষনর অজস্র ভাবনাসষূত্রর 
বিারা তা �চিত। অচতগুরুবেপূণ্থ গ্রষন্থর সিীক সংস্করষণর ঘরওয়াজ 
বাঙলাভাোয় এ�নও স্ীকৃচত লাভ কষরচন, ভচবেষত্য তা যচদ 
ক�নও �’ঘড ওষি, ঘসচদন তাঁর ঘল�ায় উপাদাষনর ব্যাচপ্তর একিা 
সম্যক পচরিয় পাওয়া যাষব। আমরা এ�নই অতদূর ভাবচে না, 
ঘকবল এইিুকু প্রস্তাব রা�চে, ‘শব্দ আর সত্য’ হৃদয়গিম করবার জন্য 
রবীন্দ্রনাষরর প্রধান �দ্যগ্রন্থগুচল োডাও চতচরষশর দশষকর প্রধান 
কচবষদর ‘কচবতার করা’, ‘কুলায় ও কালপুরুে’, ‘জনসাধারষণর 
রুচি’, ‘অ্যান একর অফ্  গ্রীন গ্রাস’ প্রভৃচত গ্রষন্থর চনচবড পাি 
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জরুরী, এই অনুশীলনপষব্থর ঘকানও সহজ চবকল্প ঘনই। তাঁর স্ভাব 
মষতা, চতচন ঘকানও বই, তা চনষজরই ঘহাক অরবা অষন্যর, ঘকানও 
পািষকর উপর িাচপষয় ঘদন না, চকন্তু একই সষগি, একজন আদশ্থবান 
মাস্টারমশাইষয়র ধম্থপালষনও চতচন প্রচতশ্রুচতবদ্ধ, সাহাষয্যর হাতচি 
তাঁর বাডাষনাই রাষক, পূব্থশততে একিাই, োষত্রর অভাবসষিতনতা।

২
ঘল�ক, অন্য এক রিনায়, এমন উচক্তও কষরষেন, যা সহষজ 

হৃদয়গিম করা যায় না। ঘল�ার চবচভন্ন উপাদাষনর (েন্, প্রচতমা ও 
প্রতীক) আষলািনায় প্রষবশ ক’ঘর প্রচতমা প্রসষগি চতচন বলষেন, 
‘কচবতার প্রচতমা আজ তাই কচবর কাষে উপকরণ মাত্র নয়। এক 
চহষসষব এিা তাঁর যুষদ্ধরও চিনি। অরথাৎ, জীবষনর সষগি লগ্ন হবার, 
অরবা জীবষনর প্রত্যক্ষ সং�াষত চনষজর ঘবাধষক চিষন ঘনবার দাচয়বে 
কচবর: কচব আর জীবষনর মষধ্য এই সং�ষে্থর সম্কতেষক ধচরষয় 
ঘদয় প্রচতমা। তাই এর প্রষয়াষ� এষস যায় সমকালীনতা, স্থানকাষল 
চবষশচেত অচভজ্ঞতার িাপ মতচর হয় কচবতার শরীষর। আবার 
এরই সষগি িলষত রাষক আত্�িষনরও প্রচক্রয়া, ব্যচক্ত ও চবষশ্র 
পারস্চরক সম্ষকতে জাত আত্িচরত্র। তাই এই প্রচতমা হষয় ওষি 
একইসষগি কচবর চবেয় ও উপায়।’

এই উচক্ত আমাষদর কাষে সম্ূণ্থ নতুন। ‘ইষমচজসম’-এর প্রসগি 
উত্াচপত হষল এজরা পাউষন্র নাম উষি আষসই; শঙ্খ ঘ�ােও 
সবথাষগ্র তাষঁকই স্রণ করবার সষগি-সষগি এ-অচভমতও প্রকাশ 
কষরন ঘয, পাউন্-পরবততী পঞ্চাশ বেষর ‘প্রচতমা শব্দচির তাৎপয্থই 
অষনক চবষশচেত’ হষয় ঘ�ষে। অরথাৎ, ‘ইষমচজস্ট’ কচবতার প্রারচমক 
শষততের ─ কচবতা ঘকানও বাতথার বাহন হষত পারষব না ─ আজ আর 
ঘকানও প্রাসচগিকতা ঘনই। প্রসগিত, ‘ইষমচজস্ট’ কচবতার প্ররম 
সঙ্কলষন(সম্াদনা: এজরা পাউন্, প্ররম প্রকাশ: ১৯১৪) পাউষন্র 
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চনষজর ে'চি কচবতা অন্তভু্থক্ত কষরচেষলন, যাষদর মষধ্য িারচি 
কচবতাই প্রািীন িীনা কচবতার পাউন্কৃত পুনচল্থ�ন। প্ররম সঙ্কলষন 
সম্াদষকর ঘকানও ভূচমকা না রাকষলও কচবতা চনবথািন ঘরষকই 
পাউষন্র ঘপ্ররণার উৎস সম্ষকতে একিা পচরষ্ার ধারণা আমরা মতচর 
ক’ঘর চনষত পারচে। প্রািীন িীষনর কচবরা এ-প্রসষগি কী ভাবষতন, তা 
একবার যািাই ক’ঘর ঘনওয়া ঘযষত পাষর। যতদূর জানা যায়, িীষনর 
প্রািীনকাল অচবরাম নরহত্যা ও প্রষদষশ-প্রষদষশ সামচরক অচভযান-
বিারা চিচনিত, অরি আশ্চষয্থর করা, এরই মষধ্য �চণত ও চবজ্ঞান, 
কাব্য, নাি্য ও করাসাচহত্য, স্থাপত্যকলা ঘরষক অলঙ্কারচশল্প, সমস্ত 
সুকুমারবৃচত্তর এক অচবশ্াস্য সমৃচদ্ধ লক্ষ করা যায়। অবষশষে তাষঁদর 
কাষব্যর স্ণ্থয�ু (তাং সাম্রাজ্য, ৬১৮-৯০৭ চরিস্টাব্দ) পয্থন্ত এচ�ষয় 
এষস আমরা ঘদ�ষত পাই, দু’ রকম কচবতাই ঘল�া হষয়ষে, পাউন্ 
ঘয ধরষনর সমষয়র ক্ষতচিনি-বচজতেত কচবতার প্রবক্তা চেষলন, এবং 
শঙ্খ ঘ�াে ঘযমন ‘প্রচতমা’ শব্দচির সংজ্ঞা সম্প্রসাচরত ক’ঘর কচবতার 
সীমানাষক আরও �াচনকিা েচডষয় চদষত ঘিষয়ষেন।

বস্তুত, প্রািীনকাষলর সুদূর প্রাষি্য এই কৃচত্রম চবভাজনষর�ার 
অচস্তবেই স্ীকার করা হত না। চবংশ শতাব্দীর প্ররমাষধ্থ অচভজ্ঞতা 
অষনকিাই চভন্ন; আমরা ঘদচ�, কচবতাচবষশ্র ‘বাইষরর’ কাজ 
কচবতাষক চদষয় কচরষয় ঘনওয়া সগিত চক না, এ-চনষয় পচশ্চষম একিা 
নন্নতাচ্বিক মবিরর �চনষয় উষিষে। পাউন্, চহল্ ডা ডচুলিল(এইি. 
চড.), এচম লাওষয়ল, এি. এস. চফ্ন্ট এবং অন্যান্যরা ঘকান চশচবষর 
সমষবত হষয়ষেন, তা চনষয়ও ঘকানও সংশয় ঘনই। ঘয-ঘকানও কাব্য-
আষন্ালষনর মষতা ‘ইষমচজস্ট’ আষন্ালন মাত্র কষয়ক বেষরর মষধ্য 
ঘভষঙ পডষলও তার অবদান চবষশে ভাষব স্রণষযা�্য, তার মূল 
প্রস্তাবগুচল চবংশ শতাব্দীর প্ররমাষধ্থর ইংষরচজ কচবতায় চমষশ চ�ষয় 
তাষক পুটি কষরষে।
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আমাষদর ঘদষশর কাব্য-ইচতহাষস ‘শব্দচিত্র’র ধারণা প্রািীন 
হষলও ‘ইষমচজসম’-এর ত্বি ঘতমন চবস্তার লাভ কষর চন। বাঙলা 
ভাোয় এর সষিতন প্রষয়া� শঙ্খ ঘ�াষের প্ররম পষব্থর ঘল�ায় ঘদ�া 
যায়; পরবততীকাষল চতচনও ওই ধারায় চবষশে ঘলষ�ন চন, যচদও 
উপাদানগুচল চনয়চমত ভাষব ব্যবহার ক’ঘর এষসষেন। আমরা 
তাঁর দু’চি ঘলাকচপ্রয় কচবতা এ�াষন স্রণ করচে; তাঁর কচবতার 
আষলািনায় ঘল�া দু’চি চিষর-চিষর এষসষে, চকন্তু দু’চিই ঘয চন�ুঁত 
‘ইষমচজস্ট’ কচবতা, তার স্টি উষ্� তত ঘিাষ� পষড না। আমরা 
আরও লক্ষ কচর, প্ররম কচবতাচিষত পাউন্ কতৃ্থক প্রবচততেত চবচধ 
অক্ষষর-অক্ষষর পালন করা হষয়ষে, চকন্তু চবিতীয় কচবতায়, অনুসৃত 
হষয়ষে ঘকবল ঘল�ষকর চনজস্ চবচধ।

 ‘�র, বাচড, আচঙনা
 সমস্ত সন্তপ্থষণ ঘেষড চদষয় মাচমমা
ঘভজা পাষয় িষল ঘ�ল �াষলর ওপাষর সাষঁকা ঘপচরষয়...
 েডাষনা পালক, ঘকউ জাষন না!’

[‘রাঙামালমমার গৃহত্াগ’; কাি্গ্রন্থ:‘লনলহত পাতািছায়া’, প্রথম প্রকাশ: ১৯৬৭]

এবং,
‘ময়দান ভাচর হষয় নাষম কুয়াশায়
চদ�ষন্তর চদষক চমচলষয় যায় রুিমািতে
তার মাঝ�াষন পষর পষড আষে ও চক কৃষ্িূডা?
চনিু হষয় বষস হাষত তুষল চনই
ঘতামার চেন্ন চশর, চতচমর।’

[‘লতলমর লি্তয় দু-টুকতরা/আত্ািন’;কাি্গ্রন্থ:‘মূেষি িত�া, সামালজক নয়’, প্রথম প্রকাশ: 
১৯৭৪]

এতদূর এচ�ষয় এষস আমাষদর জীবনানন্ দাষশর ভাষে্য চিষর 
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ঘযষত হষচ্ছ, কারণ ঘস�াষন আমরা অন্য-এক ভাবনার চবস্তার পাচচ্ছ। 
শঙ্খ ঘ�াে যাষক সমকাষলর অচভজ্ঞতার িাপ ব’ঘল শনাক্ত করষেন, 
জীবনানষন্র ভাষে্য ঘসচি আর ‘িাপ’ রাকষে না, হষয় উিষে 
‘পাচরপাচশ্্থক-ঘিতনা’। একচি চিচিষত চতচন এই পচরভাো ব্যবহার 
কষরষেন। পচরবার এবং অচতচনকিস্থ বন্ধুবৃষত্তর বাইষর, জীবনানন্ 
এক অচতসাবধানী পত্রষল�ক, চতচন একিা ঢাষলর চপেন ঘরষক 
বাক্যালাপ ক’ঘর রাষকন। এর দু’চি ব্যচতক্রম আষে; সম্প্রচতপ্রয়াত 
সুরচজৎ দাশগুপ্ত এবং অধুনাচবস্ৃত প্রভাকর ঘসন। এমএ পরীক্ষায় 
সদ্য-উত্তীণ্থ নবীন কচব প্রভাকর ঘসন কতিুকু বষুঝষেন জীবনানষন্র 
করা তা এক প্রশ্ন বষি, চকন্তু জীবনানন্ চনষজষক ঘয তাঁর কাষে 
উজাড ক’ঘর চদষয়চেষলন, এ-চবেষয় ঘকানও সষন্হ ঘনই। সবথানন্ 
ভবন, বচরশাল ঘরষক ২.৭.৪৬ তাচরষ� জীবনানন্ প্রভাকর ঘসনষক 
চল�ষেন:

‘...
 “চনরুক্ত” ও “পূর্বথাশা”-র সম্াদক সঞ্জয় ভ্ািায্থ্য মষন কষরন 

আমার ঘশষের চদষকর কচবতায় আমার পাচরপাচশ্্থক-ঘিতনা ঘপ্রৌঢ় 
পচরণচত লাভ কষরষে। এ পাচরপাচশ্্থকতা অবশ্য সমাজ ও ইচতহাস 
চনষয়। চকন্তু আষরা দু-িার রকম ঘিতনা আষে, আষজা যাষদর 
কচবতায় শুদ্ধ ক’ঘর চনষয় চনণ্থয় ক’ঘর ঘদ�ষত আচম ভাষলাবাচস। 
সমাজ যত চবশুদ্ধ, মবজ্ঞাচনক ও কল্যাণকৃৎ ঘহাক না ঘকন, ঘপ্রম, 
প্রকৃচত, সৃচটি-প্রপঞ্চ সম্ষকতে ঘশে আত্প্রসাদ ঘকাষনা ঐকাচন্তক কচব 
ও মনীেীর জীবনী �ষি চন? �ষি চন ঘতা আমার জীবষন। সমাজ 
ও ইচতহাস সম্ষকতেও আমার কচবতা ঘিতনা হয়ষতা ঘদচ�ষয়ষে, 
আষরা বড ঘিতনায় উত্তরপ্রষবশ ঘিষয়ষে, চকন্তু ঘসই জ্ঞানদচৃটি চক 
ঘপষয়ষে যা সমাজষক নতুন পর ঘদ�াষত পাষর? চকন্তু ঘকান্  কচব তার 
কচবতায় ঘসই অষমা� ‘চবজ্ঞানদৃচটি’র প্রভাষব সমাজ ও পচৃরবীষক 
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নতুন পর ঘদচ�ষয়ষে... কচব–লচক্ষত ঘসই পর ঘবষয় মানুে তার 
প্রাষণর আকাচক্ক্ষত সমাজ ঘপষয়ষে? প্রয়াষণর প্ররম চদন ঘরষক শুরু 
ক’ঘর আষজা ঘস সমাজ আমরা পাইচন। মবজ্ঞাচনক দচৃটিষদবতা ─ যা 
নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবষক দান করষত পাষর ─ এই দৃচটি-চদব্যতার 
চদক ঘরষক তা হ’ঘল চক অতীষতর সমস্ত ঘশ্রঠে কচবই চবিল? 
চকংবা সমস্ত ঘশ্রঠে কচবই চক অল্পাচধক সার্থকতায় অচবচচ্ছন্ন সমষয়র 
সমষবত ঘিটিায় চবজ্ঞানশুদ্ধ শুভ্র চনতঃষশ্রয়স সমাজ �ষডে? তা হয়ষতা 
�ডষে(এ প্রয়াষসর পষর ঘকাষনা ঘশে মকবল্যষলাকও ঘনই হয়ষতা) 
─ ঘযমন সমস্ত ঘশ্রঠে মনীেী অর্থশাস্ত্রী ও সচিক চবেয়াষলাচকত ঘসবক 
ও সাধষকরা �ডষে। আচধকজচবক উপাষয় এরা ঘকমন ক’ঘর �ডষে 
সমাজস্রটিা কচবতা ঘস সিলতার দাচব করষত পাষর না হয়ষতা ─ চকন্তু 
অন্য এক ঘশ্রঠে সার্থকতা রষয়ষে তার ─ ঘয�াষন শুদ্ধ সমাজসৃচটির 
শুষভচ্ছা বা মবজ্ঞাচনক দৃচটিরীচতর শুদ্ধতা(যা ও-রকম সমাজ রিনা 
কষরষে, যচদও ঘস সমাজ আষজা পাচচ্ছ না আমরা) সব চকেু হষয়ও 
আষরা চকেুর অষপক্ষা রাষ� যা চবেয় ও চবেয় চবিাষরর উজ্জ্বলতাষক 
ভাবপ্রচতভার সাহাষয্য কচবতার স্তন্ত্র আভায় পচরণত কষর।... ’

[তথ্সূত্র: জীিনান্ শতিাল্ষিক আতিাচনা ও প্রদশষিনী উপিতক্ষ প্রকালশত পলুস্তকা, মাচ্চ 
১৯৯৯, িাংিা লিভাগ, যাদিপুর লিশ্বলিদ্ািয়। সহায়তা: ভূতমন্দ্র গুহ]

সংষবদনশীল মানুে দু’চির দৃচটিষকাণ মষধ্য সমষয়র ব্যবধান চত্রশ 
বের হষলও সঙ্কষির ঘিহারায় প্রায় ঘকানও প্রষভদ ঘনই। কচনঠেজষনর 
অচভজ্ঞতা আমাষদর সমষয়র আরও কাষে, আমরা বুঝষত পাচর 
ভারতীয় উপমহাষদষশ সব্থব্যাপী অমগিল, চবিতীয় চবশ্যুদ্ধ-পরবততী 
মধ্যপ্রাষি্যর ঘদষশ-ঘদষশ মানুষের িরম লাঞ্ছনা তাঁর কচবমনষক ঘিষন, 
চেঁষড, রাস্তায় েুঁষড ঘিষল চদষয়ষে; কচব ঘসই�ান ঘরষক চনষজষক 
আবার পুন�্থচিত করবার একিা পন্থা চনরূপণ করবার ঘিটিা করষেন। 
জীবনানন্ও তাঁর সমষয়র আষগ্নয়চ�চরর উপর দাচঁডষয় ২.৭.৪৬-
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র চিচিচি চলষ�চেষলন। প্রভাকর ঘসনষক ঘল�া এই চিচিচি ঘল�ার 
চিক ঘদড মাষসর মারায়, ১৬ অ�াস্ট ১৯৪৬-এ, কলকাতায় চহন্দু-
মুসলমান সাম্প্রদাচয়ক দাগিা বাষধ, যার সামচগ্রক ক্ষয়ক্ষচতর �চতয়ান 
চিরকাল অজ্ঞাত রষয় যাষব। জীবনানন্ দাশ, এই রিনার মূল চবেয় 
নন, ঘসইজন্য আমরা তাঁর ঘল�া চিচির চবশদ আষলািনায় যাব না। 
আমরা ঘকবল একচি সাধারণ লক্ষষণর উষ্� করষত িাই। দু’জন 
অসমবয়সী কচবর আত্চবশ্াস আমাষদর েুঁষয় যায়। আমরা বুঝষত 
পাচর মানুষের িরম দুচদতেষনও, ঘকারাও–না-ঘকারাও ঘিতনার সঞ্চার 
�ষি যাষচ্ছ, যচদ তা না হত, ‘হাজার বের ধ’ঘর আচম পর হাঁচিষতচে 
পৃচরবীর পষর’ এবং ‘জীবষনর প্রত্যক্ষ সং�াষত চনষজর ঘবাধষক চিষন 
ঘনবার দাচয়বে কচবর’, এই বাক্যাংশ দু’চি অসত্য প্রমাচণত হত।

৩
সাচহত্য, সমাজ, কচবর ভূচমকা প্রভচৃত নানা চবেষয় ‘শব্দ আর 

সত্য’ আষলািনাগ্রষন্থ আরও অষনক করা, ঘকারাও সূত্রাকাষর, 
ঘকারাও চবস্তাচরত ভাষব, চলচপবদ্ধ আষে। বততেমান �দ্যরিনাচি 
শঙ্খ ঘ�াষের রিনাকষম্থর ঘকানও চবষলেেণ-প্রয়াস নয়, এচি অব্যক্ত 
ঋণস্ীকার মাত্র, ঘসই কারষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ আষলািনায় প্রষবশ করা 
ততিা জরুরী নয়। আমরা ঘকবল ঘপ্ররণা ও কচবর অধ্যবসাষয়র 
পারস্চরক সম্ষকতে তাঁর চসদ্ধান্তগুচল চিষর পডবার একিা 
সুষযা� িাইচে। ‘ঈশ্ষরর এক মুহতূতে’ শীে্থক রিনায় চতচন চল�ষেন, 
জীবনানষন্র সমসমষয় যুচক্তবাদীরা চেষলন প্রভাবশালী; জীবনানন্ 
এ�াষনও সং�্যাল�ু অরি চনভতীক, বষলষেন ‘অন্ততঃষপ্ররণা আচম 
স্ীকার কচর’(‘কচবতা সম্ষকতে’/‘কচবতার করা’ দ্রটিব্য)। এ-প্রসষগি 
শঙ্খ ঘ�াষের একচি চবস্য়কর অচভমত প্রকাশ করষেন, বলষেন; 
জীবনানষন্র ব্যচতক্রমী অবস্থান তাঁর জীচবতকাষল প্রাপ্ত উষপক্ষার 
একিা প্রচ্ছন্ন কারণ। এমন করা আমরা অন্যত্র শুচন চন। জীবনানন্ 
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চনষয় কম করা হয় চন চব�ত োি-পঁয়েচ্ বের, চকন্তু এই অচভমতচি 
ঘয ঘকন চবষবচিত হয় চন, তার ঘকানও সগিত কারণ �ুঁষজ পাওয়া 
যায় না।

‘ঈশ্ষরর এক মুহূততে’ মূল প্রস্তাব চভন্ন। সুধীন্দ্রনার দত্ত, চবষ্ণু ঘদ, 
সুভাে মুষ�াপাধ্যায় (ঘশষোক্ত কচবর সষগি শঙ্খ ঘ�াষের অন্তরগি 
সম্কতে সব্থজনচবচদত) প্রমু� কচবষদর যচুক্তবাদী অবস্থান ঘরষক 
আমরা তাঁষক ঘযমন স’ঘর আসষত ঘদচ�, চিক ঘতমনই ভাববাদ 
/ ঘপ্ররণা / মদবানুগ্রষহর সম্ূণ্থ চনভতেরশীলতা ঘরষকও চতচন দূষর 
অবস্থান কষরন। দুই প্রাষন্তর মধ্যবততী চবন্দুচি চতচন ঘবষে ঘনন, চিক 
ঘযমনচি তাঁর পূষব্থ, অগ্রজ জীবনানন্ একদা কষরচেষলন। শঙ্খ ঘ�াে 
চল�ষেন:

‘আমরা বলচেলাম ঘয হৃদয় ও ঘমধার একিা সামঞ্জষস্যর পর 
�ুঁজচেষলন জীবনানন্। এ করা বচল না ঘয ঘস-পষরর পচরণচত চতচন 
ঘপষয়চেষলন, চকন্তু তাঁর িিথার, তাঁর িলার এই চবষশেতা আমরা 
ভুলষত পাচর না। চনেক বুচদ্ধর ঘজাষর কচবতা ঘল�া সম্ভব নয়, এ 
করা বষলচেষলন বষি জীবনানন্, চকন্তু তার ঘরষক সম্ূণ্থ পাচলষয় 
আসার করাও ভাষবন চন চতচন। “ঘপ্ররণা” তাঁর কাষে চেল “আষব� 
ও প্রজ্ঞার চমলন”।’

পচরষশষে, শঙ্খ ঘ�াে কতৃ্থক চিচনিত �ভীর জলস্তষরর এক 
চবপদসষঙ্কত। প্রশ্ন উিষত পাষর, যুচক্ত ও অযচুক্তর সামঞ্জস্য রক্ষার 
ঘয ভার ঘকানও-এক সময়�ষণ্ডর এক বা একাচধক প্রজষন্মর 
কচবতাষল�ষকর উপর ন্যস্ত, তাঁরা যচদ চনষজষদর চবষবিনাবুচদ্ধর 
উপর চনভতের না ক’ঘর যুষ�র হাওয়ার বিারা িাচলত হন, তা হষল চক 
নতুন সঙ্কি উপচস্থত হষব না? জীচবতকাষল জীবনানন্ষক উষপক্ষার 
সম্মু�ীন হওয়ার প্রচ্ছন্ন কারণ অনুসন্ধান করার সষগি-সষগি একচি 
মারাত্ক অচভষযা� আমরা শঙ্খ ঘ�াষের ঘল�ায় পাচচ্ছ:
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‘সাম্প্রচতক কচবষদর কাষে জীবনানন্ই তাই চিষর আষসন চবিগুণ 
মূষল্য। তাঁর কচবতা আষরা অষনক আশ্রয় ঘদয় তরুণ কচবষক, চকন্তু 
তারই সষগি তাঁরা লক্ষ কষরন ঘয সষিতন বুচদ্ধবাষদর চবরুষদ্ধ তাঁষদর 
অচভযাষন জীবনানষন্র আশ্রয় আষে অষনকিা। তাঁর সমকালীন কচব 
বা পািকষদর কাষে তত�াচন মষনাষযা� না ঘপষলও তাঁর মৃতূ্যত্তর 
দাচব ঘয এত ঘবচশ আমাষদর কাষে, তার একিা প্রচ্ছন্ন কারণ আষে 
এই�াষন। চকন্তু এই�াষনও, অন্য দু–একচি ব্যাপাষরও ঘযমন, আমার 
ভয় হয় ঘয সাম্প্রচতকরা জীবনানন্ষক ঘপষয়ষেন একিু ভুলভাষব।’

এই বাক্যগুচল রচিত হষয়চেল, ১৯৭৪ সাষল, আজ ঘরষক 
সাতিচ্শ বের আষ�, য�ন শঙ্খ ঘ�াে ঘসই রবীন্দ্রষলোকও ─ ‘আমার 
এ �র বহু যতন কষর /ধুষত হষব মুেষত হষব ঘমাষর!’ ─ আমাষদর 
স্রণ কচরষয় চদষয়চেষলন। তাঁর সংষবদনশীলতা চদষয় অতগুষলা বের 
আষ� চতচন ঘয প্রবণতা লক্ষ কষরচেষলন তা আজ এক জষলাচ্ছাষস 
পচরণত হষয়ষে; অধ্যবসাষয়র গুরুবে ভূলচুণ্ঠত, আমরা ঘকউ-ঘকউ 
সষ�ৌরষব ঘ�ােণা করচে, অষমা� কচবতার পঙচক্ত িুপ্  ক’ঘর ঘকাষলর 
উপর ঝ’ঘর পষড, ঘকউ বলচে, আচম নয়, এই লাইনগুচল চলষ� 
ঘ�ষেন অন্যজনায়! ঘপ্ররণা? মদবানুগ্রহ? হয়ষতা তাই।

তুচম চক আকাশবাণী লাষভর উপযুক্ত আধার হষয়-ওিবার 
অনুশীলষনর চভতর চদষয় এষসষো?— অস্চস্তকর এমন একচি প্রশ্ন 
যু�পৎ মৃদু ও কষিার স্ষর চযচন হয়ষতা উত্াপন করষত পারষতন, 
চতচন আজ আর আমাষদর মষধ্য ঘনই।

[শব্দ আর সত্ / প্রথম প্রকাশ ১৯৮২ / প্ালপরাস]
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ঘিশে আসযা ঘসই ‘বদনগুবে েযাতগুবে’
সঞ্জয় মুষ�াপাধ্যায়

মৃতু্যর অনচতউত্তরকাষল যাঁরা সব্থত্র 
সংষ� ও িবেষর জনপচরসষরর নানা 
আচঙনায় পচূজত হন, এমন কচবর সং�্যা 
�ুব ঘবচশ নয়। শঙ্খ ঘ�াে ব্যচতক্রম। 
চতচন এই কষরানাজচনত মহাচবপয্থষয়ও 
একচি জাতীয় ঘশাষকাচ্ছাস রিনা করষত 
পারষলন। বস্তুত দু-একজন চবকারগ্রস্ত 
োডা ঘকউই তাঁষক শ্রদ্ধা জানাষত চবলম্ব 
কষরনচন। বাঙাচল জাচত �ুব কম মুহূষততে 
ঐকমষত্য ঘপৌষঁোয়। য�ন ঘসরকম 
শীেথাষরাহণ সম্ভব হয়, তার একচি ঘবচদ 

ইচতমষধ্যই শঙ্খ ঘ�াষের নাষম চিচনিত হষয় ঘ�ল।
 তাঁর অতীত ও ভচবে্যৎ বততেমাষন অচবচচ্ছন্ন। সুতরাং শঙ্খ ঘ�ােষক 

চনষয় এবার ঘশাকবাতথার অচতচরক্ত চকেু করাবাতথা শুরু হষতই পাষর। 
এই আষলািক তাঁর োত্রপ্রচতম চকন্তু চবরল ঘসই বাঙাচল মধ্যবত্ত 
প্রাণী চযচন শঙ্খ ঘ�াষের বাস�ৃষহ উপচস্থত রাকার ঘসৌভা�্য ঘরষক 
চনষজষক বচঞ্চত ঘরষ�চেষলন। এ নয় ঘয আমার শঙ্খ ঘ�াে সম্ষকতে 
ঘকাষনা অচভষযা� চেল। চকন্তু আমাষদর ঘদ�া হষয়ষে চবশ্চবদ্যালষয় 
অরবা ঘকাষনা সভাস্থষল। িষল আমার মষন হয়, এই দূরবে শুধু শঙ্খ 
ঘ�াে নয়, একজন কচবর সামাচজক ভচূমকা চনষয়ও আমাষক সামান্য 
সংশয়ী হষত সাহায্য কষরচেল। আমার মষন হয়, একজন কচব চযচন 
প্রচতচনয়ত ভাোর মষধ্য অন্ত�থাত িালাষনার দাচয়বেপ্রাপ্ত চতচন কী 
কষর এমন অজাতশত্রু হষয় ঘ�ষলন! একুশ শতষকর একচি আস্ত 
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বাঙাচল মধ্যচবত্ত সমাজ তাঁর মুষ�র চদষক তাচকষয় রইল শুধু মদববাণী 
ঘশানার জন্য। ঘযন শঙ্খ ঘ�াষের উচ্ারণ ঘকাষনা ঘদবমচন্র ঘরষক 
চন�্থত হষয় দু�্থত আমাষদর পরসংষকত চদষত পারষব! সষন্হ ঘনই, 
নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভ্ািায্থ প্রমু� কচব জনচপ্রয় হষয়ষেন। তবু 
বাংলা ভাো য�ন চডচজিাল যুষ� পদাপ্থণ কষরষে, ত�ন শঙ্খ ঘ�াষের 
সংচক্ষপ্ত উচ্ারণ এবং সতকতে েন্-ব্যবহার আমাষদর ঘিতনাষকও 
শৃঙ্খলাবদ্ধ কুিকাওয়াষজ অভ্যস্ত কষর তষুলচেল।

আর এ�াষনই আমার প্রশ্ন, একজন কচবষক, শঙ্খ ঘ�াে সষন্হরচহত 
ভাষবই কচব, এমন ভাষব সমাষজর মু�পাত্র হষয় উিষত হষব ঘকন? 
যাঁষক চতচন সতত আরাধ্য ভাষবন, ঘসই রবীন্দ্রনার ঘতা মাষঝ মাষঝ 
রণাগিন ঘরষক ঘস্চ্ছায় সষর আসষতন। নাহষল আর একিু চবোদ�ন 
অনুনষয় চল�ষবন ঘকন—“এবার ঘমাষর চবদায় ঘদহ ভাই কাষজর পষর 
আর ঘতা আচম নাই / ঘতামরা সবাই যাও না দষল দষল, জয়মাল্য লও 
না তুষল �ষল / অলচক্ষত বনচ্ছায়াতষল আচম এ�ন চপচেষয় ঘযষত 
িাই।” এই পশ্চাদপসরণ আচম বলব অষলৌচকক এবং ঐচতহাচসক। 
চিক একারষণই ইষয়িস যুদ্ধকালীন ইংষরচজ কাষব্যর ম�ুরতা ঘরষক 
তুলনায় মনতঃশব্দ পেন্ করষতন আর আমাষদর ঘকাষনা সষন্হ ঘনই 
ঘয প্রুচশয়ার হাষত পরাজষয়র পষর ফ্াষন্সর অবমাননায় অচঁর মাচতস 
কততেব্যানুষরাষধ ঘয পিগুচল এঁষকচেষলন তা তাঁর জীবষনর চনকৃটিতম 
অধ্যায়। কচবতার রাজনীচত ও মনেু্যবে সবসময় বাতথাজীবী সমাষজর 
পষক্ষ অচধ�ম্য নয়। জীবনানন্ দাশ ঘয আইচপচিএ ও মাকতেসবাদী 
চবষক্ষাষভর সষগি সতত সংরক্ত চেষলন না তাষত তাঁর সামাচজক 
ব্যবস্থার প্রচত অসম্মচত ঘকাষনাক্রষমই ম্ান হষয় যায়চন। এমনচক 
‘১৯৪৬-৪৭’, ‘এইসব চদনরাচত্র’ জাতীয় কচবতা ঘতা চপতামহীর 
ঘতারগি ঘরষক উদ্ধার করা জষডায়া �য়নার মষতা ইচতহাষসর কণ্ঠহার 
রূষপ ঘশাভা পাষচ্ছ। সবান্ধব সুভাে মুষ�াপাধ্যায় জীবনানন্ দাশষক 
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একাকী অমসৃণ হানাদার চহষসষব শনাক্ত করষত ব্যর্থ হষয়চেষলন। 
তাষত জীবনানষন্র অমযথাদা হয়চন। অরি শঙ্খ ঘ�াে জীবদ্শাষতই 
চনষজষক প্রায় একচি স্ট্যািুষত পচরণত হষত অনুষমাদন চদষয়চেষলন 
উত্তরসূচরষদর। আত্চবশ্াসহীন এক জনসমাজ মাষঝ মাষঝই তাঁর 
বিারপ্রাষন্ত ঘপৌঁষে ঘ�ষে তাঁষকই চমচেষলর মু� ঘভষব। শঙ্খ ঘ�াে 
ঘনেহভষর হয়ষতা ঘসই ঘবাধচবরচহত আশ্রয়প্রারতীষদর জন্য অষলেষশ 
শব্দসরচণও চনমথাণ কষরষেন। চকন্তু ঘসই পর তত করুণ রচঙন নয়, 
তাষত সমকাষলর চভড যষরটি। চকন্তু ভাঙা পষর রাঙা ধুলায় ভাোর 
ঘকাষনা অষিনা কিাক্ষ ঝলষস ওষিচন। চতচন চলষ�ষেন: প্রতু্যত্তষর 
ঘভষস এষসষে জনতার সমুদ্রকষ্াষলর মষতা প্রচতধ্বচন। হায় কচবর 
সিলতা ও ব্যর্থতা চক সমষয়র তাৎক্ষচণক চসলষমাহষর চবিার করা 
যায়? শঙ্খ ঘ�াে হষয় উষিচেষলন জীচবত অমরতা। অরি কচবর 
প্রয়াস রাষক হাচরষয় যাওয়ার—িলমান অশরীরী চহষসষব চতচন 
রূপনারাষনর কুষল ঘজষ� উষি ঘদষ�ন ঘয সত্য এ�নও মায়াহচরণীর 
মষতা দূষর, দূরান্তষর।

জাঁ পল সাত্র্থ ঘসই ১৯৪৫ সাষল ‘চবচয়ং অ্যান্ নাচরংষনস’ 
ঘল�ার পর ঘরষকই য�ন স্ষদষশর কণ্ঠস্র হষয় এষসষেন, ত�নই 
সাচহচত্যষকর সংস্থাস্ীকৃচত সম্বষন্ধ চবরা� জ্ঞাপন কষরষেন। চতচন 
মষনও করষতন না ঘয সাচহত্যকম্থ জাতীয় সম্দ চহষসষব �ৃহীত 
হষত পাষর। িষল চতচন তীব্র স্ষর ত�নই বষলচেষলন—“এিা 
কারও পষক্ষ স�ুকর নয় ঘয জীবদ্শাষতই চতচন পাবচলক মনুষমষন্ট 
পচরণত হষবন।” বস্তুত ১৯৪৯ সাষল ঘম মাষস য�ন ফ্াষন্সর 
সষবথাচ্ সাচহত্য সংস্থা আকাষদচম ফ্ঁষসজ তাষঁক সদস্যপদ গ্রহষণর 
আমন্ত্রণ জানায় ত�নও সাষত্র্থর ঘসই চনমন্ত্রণ প্রত্যা�্যান করার যচুক্ত 
চেল ঘয দলবদ্ধ ঘশ্রঠেতা ঘল�ষকর আরব্ধ বস্তু নয়, রবীন্দ্রনার য�ন 
জাচলয়ানওয়ালাবা� চবেষয় তাঁর প্রচসদ্ধ প্রচতবাদপত্র প্রণয়ন কষরন, 
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ত�ন ঘনাষবল পুরস্কার প্রাপক ঘজষনও ইংষরজ বুচদ্ধজীবী সমাজ তাঁর 
প্রসষগি চনতঃস্ৃহতা ঘবাধ করষত রাষকন আর স্ষদষশও �াচন্ধ এবং 
চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমু� উচ্ব�তীয় রাজনীচতচবদ তাঁর এই আষবষ�র 
দহষন সমর্থন জানাষত পাষরনচন। রবীন্দ্রনারষক একাকী পয্থিষন 
ব্যস্ত রাকষত হষয়চেল। অরি শঙ্খ ঘ�াে চবব্রত ঘবাধ করষল শাসক 
ও চবষরাধী উভয় দষলর পচরিালষকরাই চবব্রত হষতন, তাষঁক প্রকৃত 
অবস্থান জানাষনার জন্য বাচডষত েুষি ঘযষতন। চতচন হষয় উষিচেষলন 
ক্ষণুদ্র এই জনপষদ ঈশ্ষরর চবকল্প।

আচম শঙ্খ ঘ�াষের একজন আজীবন অনুরক্ত চহষসষবই মষন 
কচর ঘয চতচন কচবর কাজ যরাযর ভাষব পালন করায় �াচনকিা 
ঘদাদুল্যমানতা ও অবস্থানহীনতার পচরিয় ঘরষ�ষেন। কচবর মূল 
কাজ ভাোব্যবস্থার মষধ্য এক অচস্থচত ঘ�ােণা করা, যাষত তা 
সমাজবািষনর প্রকৃত অর্থ সম্প্রসাচরত করষত পাষর। জীবষনর প্ররম 
গ্রন্থ ঘরষকই শঙ্খ ঘ�াে একচি মধ্যবততী অবস্থান চনষয়ষেন, ঘয�াষন 
প্রত্যা�্যাত হওয়ার ঝণুঁচক ঘনই। চতচন চনতঃসষন্ষহ উত্তম কচব এবং 
সব্থসম্মত ভাষব তাঁর এই গুষণর স্ীকৃচত এষসষে একচি সব্থজনীন 
অষরথাপলচব্ধর ক্ষমতা চতচন স্সমাজষক অপ্থণ কষরচেষলন বষল। 
বাংলা কচবতার ইচতহাস আষলািনা করষলই ঘদ�া যাষব ঘয চতচন 
ঘকাষনা অবস্থাষতই ‘বলাকা’, ‘ঘিারাবাচল’, ‘পদাচতক’ বা ‘ঘসানার 
মাচে �ুন কষরচে’ রিনার মষতা চবপজ্জনক বাঁষক দাঁচডষয় রাষকনচন। 
চতচন একজন মহৎ কচবর পষক্ষ ঘযভাষব পব্থষতর চনশ্চলতাষক 
মবশাষ�র চনরুষদ্শ ঘমষ� চমচলষয় ঘদওয়া যায়, তার করা ভাষবনচন। 
চবষ্ণু ঘদ বা সমর ঘসষনর তীব্র চবদু্যৎ ও চতক্ততা তাঁর চেল না, সুভাে 
মুষ�াপাধ্যাষয়র ভক্ত হওয়া সষ্বিও চতচন সুভাষের অশ্ক্ষণুরধ্বচন ও 
ঝলষস ওিা কষরাপকরন আয়ত্ত কষরনচন। তাঁর কৃচতবে ঘয চতচন 
একক প্রয়াষস হষয় উষিচেষলন সুচমত শঙ্খধ্বচন যা আমাষদর 
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রুচিষক আহত কষর না বরং প্রত্যাশার প্রতু্যত্তর হষয় ঘদ�া ঘদয়। 
তাঁর প্ররম বই ‘চদনগুচল রাতগুচল’ আমাষদর আবার চতচরশ ও 
িচ্শ দশষকর উত্তপ্ত আষন্ালষনর বাইষর কচবতাষতই সমচপ্থত 
কষরচেল। চতচন চনষজর কাষে এবং পািষকর কাষেও জানষত 
ঘিষয়চেষলন, “তাষক মহষ্বির চশ�ষর েুচিষয় চনষয় অবষশষে চনবথাধ 
প্রপাষতর/ অন্তহীন অন্ধকাষর চবসজতেন কষর/ কী লাভ?” তাঁর কাষব্য 
চতচন সষিতন ভাষবই পচরহার কষরচেষলন এমন ঘরৌদ্র যা ব্যাষধর 
মতন চনঠেুর হষব। আচম বলব শঙ্খ ঘ�াে বাংলা কচবতায় এমন এক 
লোচসচকয়ানার পুনতঃপ্রবততেন করষলন যাষত কাব্য চবেষয় আমাষদর 
সষন্ষহর অপষনাদন হল। আমরা আবার ঘস্রাতচস্নীর শান্ত জষল 
অব�াহষনর সুষযা� ঘপলাম, যা চনচশ্চত ভাষব উত্তর-রবীন্দ্র যষু� 
জীবনানন্ দাশ, চবষ্ণু ঘদ, অষনকিাই সুধীন দত্ত ও সমর ঘসন এবং 
সুভাে মুষ�াপাধ্যাষয়র ঘসৌজষন্য ঢাকা পষড চ�ষয়চেল। আর-একিু 
পরীক্ষা করষল ঘদ�া যাষব ঈেৎ অনুজপ্রায় সহযাত্রী শচক্ত, সুনীল, 
উৎপল ও চবনষয়র সষগিও তাঁর মষনাধষম্থর কত প্রষভদ। কচবষদর 
স্তন্ত্র ভচূম, স্তন্ত্র পচরভাো রাকষতই পাষর। আচম ঘসকরা বলচে না। 
চকন্তু ঘদ�া যাষব, শঙ্খবাবুর স্ভাব কত মৃদু, য�ন অষলাকরঞ্জষনর 
েন্িাতুষয্থর প্রচত আমাষদর নজর পষড। িারচদষক য�ন অচবশ্াস ও 
অনাস্থা, প্রমাণ করার এক দুম্থর আকাক্ক্ষা, দীণ্থ অচস্তষবের প্রলাপ ও 
চনবথাচিত চলচপিাতুয্থ, ত�ন শঙ্খবাবু �াচনকিা বুদ্ধষদব বসুর ঘকাষনা 
কচবতার আশ্রয় চনষয় ‘চদনগুচল রাতগুচল’ ঘরষকই আমাষদর মষতা 
সব্থসাধারষণর জন্য মতচর করষলন কচবতার একচি শাচন্তকুচির, যা 
আমাষদর প্রাষণর আশ্াস, যা আ�াত কষর না অরি গ্াচন ঘমািন কষর। 
প্রায় অষলৌচকক সমাপতন ঘয ‘চদনগুচল রাতগুচল’র কচবতা য�ন 
ঘল�া হচচ্ছল প্রায় ত�নই অগ্রজপ্রচতম বুদ্ধষদব চল�চেষলন ‘শীষতর 
প্রার্থনা: বসষন্তর উত্তর’ ঘরষক ‘ঘয আঁধার আষলার অচধক’ বইষয়র 
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কচবতাগুচল। শঙ্খ ঘ�াে আশীবথাষদর মষতা মারায় তষুল চনষয়চেষলন 
বুদ্ধষদষবর ঘসই িরণ—“শুধু তা-ই পচবত্র, যা ব্যচক্ত�ত।” আর কী 
আশ্চয্থ আমরা ঘদ�ষত পাচচ্ছলাম ঘয অন্তত োি দশষকর আষ� পয্থন্ত 
তাঁর কচবতা অষনকিা ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দু�্থম, আর পুলষক বচধর। চতচন 
চল�ষত িাইচেষলন অন্তত তাঁর প্ররম কাব্যগ্রষন্থ এক রূপান্তচরত 
‘শীতরাচত্রর প্রার্থনা’। আসষল কচবতা দুরকষমর হয় আধুচনক কাষল। 
ঘলারকা ঘযমন ভাষব ঘলষ�ন ‘চনউইয়ষকতে কচব’ অরবা জীবনানন্ 
ঘযভাষব ঘলষ�ন ‘সাতচি তারার চতচমর’ তা গ্রহচবপয্থষয়র মষতা, ঘযন 
প্রাকৃচতক জলচ্ছাস বা অগ্নৎুপাত, আমরা অচভভূত হষত পাচর, চকন্তু 
তার ঘরষক চশক্ষা আহরণ করার সুষযা� কম। শঙ্খ বাবু এবং বুদ্ধষদব 
আমাষদর দুই চশক্ষক-কচব। তাঁষদর দুজষনর রিনা ঘরষকই সুচল�ন 
মশলী কী তা আয়ত্ত করা যায়। ‘চদনগুচল রাতগুচল’র কচবতায় ঘিা� 
ঘবালাষলই ঘবাঝা যায় মাত্র বের দষশক আষ� �ষি যাওয়া ঘদশভা� ও 
অন্যান্য সামাচজক দুষযথা� সচরষয় ঘরষ� শঙ্খ ঘ�াে কীভাষব নীচলমায় 
ও অন্তরীষক্ষ কাব্যপ্রচতমাষক স্থাপন কষরষেন। বস্তুত, তাঁর সারস্ত 
িিথা পঞ্চাশ দশষকর সাধারণ মষনাধম্থ ঘরষক পৃরক। আর ঘসই 
পার্থক্য ব্যচক্ত�ত ভাষব আমার মনতঃপূত চক না তা ঘ�ৌণ প্রশ্ন, চকন্তু 
বাংলা কচবতার ঘক্ষষত্র একচি উজ্জ্বল ঘপাতাশ্রয়। তাঁর রিনার পর 
রিনা আমাষদর মুগ্ধ কষর ঘ�ষে, সামাচজক কততেব্য সম্ষকতে আমাষদর 
চতচমর হরণ কষর ঘ�ষে, আমরা বাষরবাষর কৃতজ্ঞতায় নষুয় পষডচে। 
এইভাষবই একচদন তাঁর ঘপ্রৌঢ়বে এষসষে, চতচন তরুণ কচবর বানান 
ভুল ও মাত্রাপতন ঘদষ� চদষয়ষেন, সমাজজীবষন অনািার শুধষর 
ঘদওয়ার জন্য কচবতা ঘরষক চমচেষল হাঁিষত শুরু কষরষেন, এষত 
আমরা ঘয উপকৃত হষয়চে তা বলা বাহুল্য চকন্তু শঙ্খ ঘ�াে ঘবাধ হয় 
চনষজর প্রচত চকেুিা অচবিার কষরষেন, �াচনকিা অবষহলা কষরষেন 
হয়ষতা তাঁর রষক্তর আডাষল মগ্নকমনাষকর মষতা ঘজষ� রাকা তাঁর 
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কাব্যষবাধষক। য�ন কচমষিড ঘল�কষদর করা মষন হয়, লুই আরা�ঁ, 
পল এলুয়ার, ভ্াচদচমর মায়াষকাভচস্ক, পাবষলা ঘনরুদা, অন্তত যাঁষদর 
কাষব্যর সষগি শঙ্খবাবুর চনচবড মনকি্য রাকার সুষযা� চেল, ত�ন 
আবারও ঘ�য়াল কচর, শঙ্খবাবু অষনক যত্ন কষর চনষজর �র পচরপাচি 
কষর ঘরষ�ষেন। তাঁর ঘবাধ হয় আশঙ্কা চেল বাঙাচল মধ্যচবত্ত কতিা 
গ্রহণ করষত পাষর বা পাষর না ঘসচবেষয়। তাঁর জীবষন ও কাষব্য 
এইজন্যই ঘকাষনা ভগ্নমষনারর কণ্থ অরবা জাহাজডচুবর পর শ্রান্ত 
নাচবষকর ঘদ�া ঘমষল না। ঘয হতাশা মায়াষকাভচস্ক বা ঘনরুদাষক 
হন্তারক ঘজ্যাৎনোর মষধ্য তাডা কষর, শঙ্খ ঘ�াে কলকাতা শহষর 
ঘসরকম ভূতলবাস চনবথািন কষরনচন। চতচন হয়ষতা জানষতন, বাঙাচল 
পািক কচবর স্�থাষরাহষণর জন্য একচি চনচদতেটি আসন সাচজষয় রাষ�, 
চতচন ঘসই আসষন এষস সযষত্ন বষসষেন। ক্রমশ আসমুদ্রচহমািষল 
কচবষদর জন্য যত পুরস্কার চনচদতেটি রাষক তাঁর সবই অচধ�ত হষয়ষে। 
কচব চহষসষব তাঁর প্রামাণ্যতা সব্থজনস্ীকৃত। চকন্তু মহাকাষলর সষগি 
তাঁর সংলাপ এ�নও অসমাপ্ত। এই-ই ঘতা চবরচতর মুহূততে, এই ঘতা 
আমার প্রণাম জানাষনার মষতা চনভৃচত।

[লদনগুলি রাতগুলি / প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ / দদ'জ পািলিলশং]
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বতবন খুঁশজ িশেন ‘তযাশক িযাজযাশে পশথ �যাশস’
মীরাতুন নাহার

সং�ীতচবদ্যার ঘদবতা �ন্ধব্থষক 
সষম্বাধন কষর ঘল�া আষলাি্য কাব্যগ্রষন্থর 
দশচি কচবতা এবং বাচকগুচলও সম্ভবত 
তাঁর উষদ্ষশই ঘল�া। তাই বচুঝ কচব 
তাঁর সটৃি কাষব্যর নাম চদষয়ষেন—
‘�ান্ধব্থ কচবতাগুচ্ছ’। গ্রষন্থর সিূনায় 
কচব কচবতাগুচলর জন্মবৃত্তান্ত চলষ�ষেন 
অচত সংচক্ষপ্ত বয়াষন। কষয়ক মাস 
কচবষক কািাষত হষয়চেল ‘চশমলার এক 

পাহাডিুষডায়’। এক সকাষল ‘এক ঘঝাঁষক’ ঘল�া হষয় যায় চকেু 
কচবতা তাঁর কলষমর আঁিষড। কচবর মষত, ঘসগুচল ঘযন আদষত 
‘একচিই মাত্র ঘল�া ঘকবল স্তষর স্তষর ঘ�ালা’ হষয়ষে। পরবততী 
সমষয়, কচব বষলন, ‘মতচর হষয় উষিষে আরও কষয়ক িুকষরা, 
চবচচ্ছন্ন অরি গ্রচরত’ কচবতা। ঘসগুচলর সমবিয়সাধন কষর কচবর 
হাষত সৃটি কচবতাগুচ্ছ চনষয় চলচ�ত বততেমান চনবন্ধ এক মুগ্ধ পািষকর 
পাি-প্রচতচক্রয়া মাত্র। স্রটিা কচব হষলন—শঙ্খ ঘ�াে।

কাব্যগ্রন্থচিষত স্থান ঘপষয়ষে েচত্রশচি কচবতা। এক-একচি পৃঠোর 
মাষঝ এক-একচি কচবতা, স্ল্প মদষ�্থ্যর। বহুচদন ধষর ‘সচঞ্চত’ 
কচবতাগুচল প্রকাচশত হয় গ্রন্থ-মাধ্যষম, ১৯৯৪ সাষল। কচবতাগুচল 
শুরু হওয়ার আষ� আত্করষনর মষতা চকেু সত্য জানাষলন কচব 
পািকষক, মাত্র চকেু শষব্দ, কচবতা কষরই। শুরুর আষ�ই জয় কষর 
চনষলন কচব পািক-মন কচি মাত্র শব্দ-সমাহাষর। চতচন ঘযন কার 
ডাষক ঘজষ� উষি ঘদ�ষলন—
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অন্ধ এই অন্ধকাষর শব্দ হল িুল
রক্তমু�ী, বুষকর উপর দুলচেল তার রং

তারপর ঘক ঘযন তাঁষক ডাকল। কচবর ভাোয় তষুল ধরা যাক 
চবশ্ভুবন ভরা শূন্যতার মাষঝ ঝাঁপ ঘদওয়ার ডাক ঘশানার ঘসই 
অনুপম অনুভষবর বণ্থনা—

ঘক আমাষক ডাকল ঘসই শূষন্য ঝাঁপ চদষত
রক্তম�ুী িূডার ঘরষক সজল পচৃরবীষত!
কচবতা-পাি ঘবাঝা না-ঘবাঝার বিষ্বে ঘদাষল পািক-মন। কচব চক 

তাহষল রক্তম�ুী িুষলর মষতা শব্দ সাচজষয় তার িূডায় আসীন ঘরষক 
কার ঘযন ডাক ঘপষয় ‘সজল পৃচরবীষত’ ঘনষম পষডন ঝাঁপ চদষয়! 
কচব ঘযন ঘস�াষন পািষকর কাষে ঘধাঁয়াশা-ঘ�রা এক মায়াময় সত্তা। 
ভাষলালা�ার িাষনই ‘তবু’ কচবর সৃচটি-মাষঝ ডুষব ঘযষত হয় তাঁর 
পািকমহষলর বাচসন্াষক প্ররম িাষনই।

�ন্ধব্থ, উন্মাদ, তুচম...
প্ররম কচবতাচিষত কচব সরাসচর �ন্ধব্থষক এভাষবই সম্ভােণ কষর 

তাঁর মষনর করা ঘপশ কষরষেন। কচব ও এই ঘদবতার সম্কতে আরও 
নয়চি কচবতাষত প্রত্যক্ষ সম্কতে চহষসষব পচরলচক্ষত হষয়ষে। বাচক 
োচর্বশচিষত, মষন হষয়ষে, চতচন পষরাক্ষভাষব তাষঁক ঘডষকই করা 
বষলষেন, মষনর পদথায় ঘভষস ওিা ভাবনাগুচলর করা। �ন্ধষব্থর কাষে 
তাঁর ঘযন কত করা বলার আষে! বষলষেন ঘসভাষবই। চনষজর করা 
বষলষেন। আবার ঘযন অচভমান, অচভষযা�ও প্রকাশ কষরষেন। 
ঘসসষবর সব অর্থ সৃচটি হয় না পািষকর কাষে! তবুও পাি রাষম না। 
ঘকন �ন্ধব্থষক ঘবষে ঘনওয়া? এই �ন্ধব্থ চক সং�ীতচবদ্যার ঘদবতা? 
আর ঘকউ নয় ঘতা? ঘযই ঘহান, চতচন কচবর বষডা কাষের। তাই ঘতা 
অকপষি বষল ঘিষলন—

১) �ন্ধব্থ, উন্মাদ, তুচম...
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আচম সব্থনাশ চদষয় সব্থনাশ বাঁিাষত চ�ষয়চে
হাত েুঁষত চ�ষয় শুধু আগুন েুঁষয়চে,...
গ্রন্থভুক্ত প্ররম কচবতাচিষতই চতচন বষলন—
�ান ঘকউ অন্ধকাষর চনষজ চনষজ ঘলষ�চন ক�ষনা
আমাষদর সকষলরই বুষক ঘম� পারর ঘভষঙষে
ঘস শুধু ঘতামার জন্য, �ন্ধব্থ, ...

তাই মষন হয় �ন্ধব্থষক চিনষত পািষকর ভুল হওয়ার করা নয়। ঘয 
পািক সাচহত্য পচরমণ্ডষলর নয়, তারও।

২) কচব �ন্ধব্থষক ঘডষক বষলষেন—
�ন্ধব্থ, ...
ঘসচদন চবষকষল তুচম কুচডষয় চনষয়ে পাইনিল
িুম্বন কষরে তাষক শষঙ্খর িুৎকারমষতা, আর
ধ্বচন তার আষলা হষয় �চডষয় পষডষে চদষক চদষক।

ঘযমন চিত্র-কল্পনা ঘতমচন অচভনব উপমা! পািক ঘযন জাদুমষন্ত্রর 
কবষল পষড যায়। পডা তার রামষত পাষর না!

৩) কচব �ন্ধব্থষক শুচনষয় বষলন সরাসচর আহ্বাষন—
�ন্ধব্থ, চবশ্াস রাষ�া...
ঘকননা চবনাশ ঘসও ঘকাষে ঘকাষে উৎস ঘরষ� যায়
তার পরপরই ঘশানান চতচন িমকপ্রদ সত্য—
আমাষদরও বুষক আজ জষমষে আগুনভরা জল।

পািক মষন মষন আওডাষত রাষকন—‘আগুনভরা জল’! চনতঃশষব্দ 
পৃঠো উলষি িষলন �ভীর আশা বষুক চনষয়।

৪) পাহাডিুষডায় বষস কচব �ন্ধব্থষক জাচনষয় ঘদন তাঁর আচজতে 
কচবতার ভাোয়—

�ন্ধব্থ, তুচমও আজ আমারই এ ঘিা� চদষয় ঘদষ�া
কী ঘদ�ষত বলষলন কচব? বলষলন—
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... এ পাহাড
নগ্ন হষয় শুষয় আষে নতুন জষন্মর প্রতীক্ষায়—
পরা�, পাষয়র কাষে পষর পষর মৃতু্যর পরা�।

পািষকর ঘিাঁি কাঁষপ। অ্ুি ধ্বচন ঘিাষি ঘস�াষন—‘মৃতু্যর 
পরা�! মৃতু্যর পরা�!’

৫) কচব ঘযন হতাশ। �ন্ধষব্থর সষগিই তাঁর যত করা! ঘসই �ন্ধব্থষক 
একা হষত ঘদষ� চতচন ঘযন চনবথান্ধব মষন কষরন চনষজষক—

�ন্ধব্থ, ঘসচদন �ুব মারা চনিু কষর বষসচেষল
চভচ�চরর মষতা অন্ধ �চলষত রষকর পাষশ একা।
ঘতামারও চক স্র ভাঙা? তষব আর কার কাষে যাব!

৬) কচব প্রশ্ন ঘতাষলন ঘযন ঘকৌতুকভষর—
‘আচ্ছা িচল, ঘদ�া হষব’—ঘকান্ �াষন ঘদ�া হষত পাষর?
ঘকারাও চিকানা আষে? ঘকাষনা অচভজ্ঞান? ঘকাষনা েুষতা?
তারপর �ন্ধব্থষক বষল ওষিন—
কীভাষব বলষব তষব উষি এষসা �ান �াও বাঁষিা
�ন্ধব্থ তুচমও যচদ মারা চনিু কষর বষস আষো!
৭) এক দশষকর পষর আর-এক দশক আষস। কচব বষলন, ঘযন 

সা�র ঘভষঙ ‘আগুন পাহাষডর’ ঘজষ� ওিার মষতা। কচব বষলন 
ঘসই সা�র পাষড বষস—

�ন্ধব্থ, ঘতামার কাষে কত ঘয চশষ�চে এ জীবষন!
চশ�ষত-চশ�ষত-চশ�ষত কচব ক�ন ঘযন বষুঝ ঘ�ষেন—
আমার কাজই হল ধ্বংসাবষশষের শ্াস ঘশানা।

পািক আনমষন উচ্ারণ কষর িষলন—‘ধ্বংসাবষশষের শ্াস’! 
প্রশ্ন কষর চনষজষকই—�াষডর কাষেই চক তার আভাস চমলষে? 
চবচিত্র এই পৃচরবী! আরও চবচিত্র মানবজীবন!

৮) রাচত্রর �ভীর আঁধাষর ‘মশাষলর চমচেল’ ঘদ�ষত পান কচব। 
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�ন্ধব্থষক কাষে ঘপষয়ষেন ঘযন চতচন। রাচত্র, মশাল, পাহাড, আকাশ, 
তারা ঘদ�ষত ঘদ�ষত চতচন বষল ওষিন—

�ন্ধব্থ, এ�ষনা তচুম আমার চশয়ষর আষো ঝণুঁষক
৯) �ন্ধব্থষক আরও কাোকাচে ঘপষয়ষেন ঘযন কচব। তাই সব 

চনরানন্ ভুষল চতচন উপষভা� করষত িান ঘবঁষি রাকার আনন্—
আজ সবই ভুষল যাওয়া, আজ ধানচশষে লাষ� হাওয়া
বহু চবিলতা আজ এষনষে ঘতামার কাোকাচে—
চনরর ধমনী চনষয় দুমুহূততে বাচক আষে ঘজষন
�ন্ধব্থ আমরা আজ সমস্ত উচডষয় এষসা বাঁচি।

১০) কচবর সষগি �ন্ধষব্থর সাক্ষাৎ করা বলার েষল ঘল�া 
কচবতাগুচলর মষধ্য দশ নাম্বার কচবতাচি আষলাি্য কাব্যগ্রষন্থর ঘশে 
কচবতা। �ন্ধব্থ তাঁর কাষে ঘযন কতচকেু! ঘসসব বষল িষলন চতচন 
কচবতায়। আগুন, জল, আকাশ, মাচি ঘতা বষিই তার উপর শরীষরর 
চশহরণ, ‘মষনর আমরণ আরাধনা’ ঘযন �ন্ধব্থ। কচব শষব্দ ঘ�ঁষর 
ঘতাষলন আরও কত ভাব �ন্ধব্থষক চ�ষর—

অমৃত পাহাড ঘরষক সা�ষরর তরল �রল।
কচব বষলন, ‘প্রলষয়র জল’ ঘনষম এষল �ন্ধব্থ �ুষল ঘদয় ‘মাচির 

আ�ল’। তার স্ষশ্থ কচব চবহ্বল হষয় বষল িষলন—
আমার শরীষর তার ঘোঁয়া ঘলষ� রাষক অচবরল আমার 
শরীষর ঘসই ঘোঁয়া ঘলষ� আষে অচবরল আমার সষগি ঘসই 
ঘোঁয়া ঘলষ� আষে অচবরল

কচবর সষগি পািকও একই উচ্ারষণ মগ্ন হষয় পষডন ক�ন 
আনমষন! পাি ঘশে হয়। সমাচপ্ত �ষি না ঘমাহময়তার!

ঘতামার সমস্ত �াষন ডানা ঘভষঙ...
বাচক োচর্বশচি কচবতার ঘকারাও �ন্ধষব্থর নাষমাচ্ারণ ঘিাষ� 

পষড না। তবুও ঘযন মষন হয় করাগুচল তাষকই বলা হষয়ষে। 



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 73

সূচি

চশমলায় ঘরষক কচব চল�ষেন স্টি উচ্ারষণ—
্চিক সময় হাষত চহমািষল ঘমহমান আচম

চতচন �ুষর �ুষর ইচতহাষসর স্াক্ষর ঘদষ� ঘদষ� শান্ত হষয় �ুচমষয় 
পষডষেন। চনতঃশব্দ রাষত ‘নীল ঘমামচশ�া হাষত’ ঘস এষস বহু নীষি 
চনষয় চ�ষয় বষলষে—

... দাডঁাও এই�াষন ঘদষ�া এই আষলা তুষল...
ঘক ঘস? পািক-মন বষল, কচব-স�া �ন্ধব্থ োডা আর ঘকউ নয়! 

তাষকই কচব ঘযন তীব্র অচভমাষন বষলন—
ঘতামার সমস্ত �াষন ডানা ঘভষঙ পষড আষে বক চবতস্তা বা 
িন্দ্রভা�া শতদ্রু চবপাশা ইরাবতী তার সব ঘস্রাত চনষয় ধুষয় 
চদষত পাষরচন ঘস-লাল—

কচব জাচনষয়ষেন, ‘শব্দকুহষকর সামষন আর সময় রাষক না’। 
অরি পািক-মন বষল, কচব ‘শব্দকুহক’ চনষয়ই ঘতামার পল-অনুপল 
কাষি! কচব উচ্ারণ কষরন অনবদ্য একচি শব্দগুষচ্ছর কচবতাগি—

সমস্ত চবসৃ্চত তাই রাচত্র চদষয় বাঁচধষয় ঘরষ�চে।
একচি কচবতায় তাঁর সুশ্রাব্য স্র শুষন পািক-মন বষল ওষি ঘস 

স্ষর কী সহজতা—
... আচম আজ আর ঘকাষনা দুতঃ� বুনব না।
চকন্তু চতচন ঘযন চনরবচধ কাল ধষর তবু শব্দ বুষনই িষলষেন 

কচবতার কারঁা মতচরর লক্ষ্য চনষয়। কচব এঁষকষেন চভন্ন চিত্র শব্দ-
মাধ্যষম আর-এক কচবতায়—

সব �াস হষয় আষে মডা িচডষঙর ডানা, ঘিাষ�
ব্যরা ঘনই, িমৎকার অসাড চদষনরা আষে চদষক চদষক...

পািক-ওঠে ঘকঁষপ ওষি বষল, ‘অসাড চদষনরা’! পাি িলষত িলষত 
রমষক দাঁডায় আনমষন পািক-মন আবার। পষড, বারবার পষড—

কত চস্থর হষয় রাষক সমস্ত চদষনর অচস্থরতা।
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তবু চক কচব-মষনর অচস্থরতা রাষম? রাষম না। আর রাষম না 
বষলই চতচন �ুঁষজ িষলন ‘তাষক বাজাষর পষর �াষস’। বষল ওষিন 
রক্তাক্ত হৃদষয়র আততেনাষদর করা—

�ুঁষজচে য�ন ওরা ঘিষন চেঁষড আমার পালক
কপাষল উলচকর িাষন পাডার অন্তষর ঘোঁষড ঘহাম
আল্ �া কষর চদষত িায় হাত উরু বুক মধূথা ঘিা�

পািক-মন ভয়াততে স্ষর চবডচবড কষর—কী ভয়ংকর! মচুক্তর পর 
ঘকারায় কচব? কচব ঘযন উত্তর ঘদন, জানা ঘনই। শুধু জাচন—

বানাব েচব ও �ান, েডার উজাড করামালা।
এক পাষয় এক পাষয় শব্দ তষুল �ুঁষজ ঘনব ঘডরা
আবারও ঘতামার সষগি ঘদ�া হষব চহম চ�চর�াষত।

 চপ্রয়স�া তাঁর চিরস�া। ঘভাষ�-দুভথাষ�্য-মনরাষশ্য তাষক চতচন 
হারাষবন না ক�নও। ক�নও চতচন বষল ওষিন—

হাঁিুজষল ঘঢউ ঘলষ� ডষুব যায় অষধ্থক পচৃরবী
তবু চতচন ঘবঁষি রাষকন। চতচন ঘযন িণ্ডাল! বষলন—

... আচম ঘবঁষি আচে সবাইষক ঘ�ষয়।
বষলন �ভীর উদাসীনতায় ডুব চদষয়—
সকালষবলার চবে
সকালষবলার চবে ঘরাজ আচম েুঁষয় ঘ�চে ঘিাঁষি।
অনায়াষস কলষমর মুষ� রূপ ঘদন কষিার দাশ্থচনক সত্য—
শূষন্যর পূণ্থতা চনষয় ভষর আষে ইবাদত�ানা—

য�ন চতচন ঘজষন ঘিষলষেন ‘ইবাদত যতদূর ততদূর ভষরষে 
ইমান’, চতচন ত�ন বলষত পাষরন—

তষব আজ সবচকেু-সবচকেু ঘেষড ঘযষত পাচর
শরীষর জষলর ঢল, বুষকর চভতষর পান্থশালা।
কচবর চনষজর জীবন-করাই ঘযন উষি এষসষে তাঁর একচি 
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কচবতায়—
অক্ষষর ঘঢষকষে ঘিাঁি, অক্ষরই কপাল ঘরষক নষ�
চবচেষয় ঘরষ�ষে চসসা যত শব্দ তত বষল কম।

ঘসই কচব তাই হাজার ন�র-ভরা মনরাষশ্যর চভষড একা হষয় 
যান। বাঁষধন আশা নীড। চমড ঘদন ‘চনঠেরু কষর’ কচবতার তাষর—

উডন্ত ভষস্র কণা হাষতমুষ� মষুে চনষত চনষত
শ্মশাষনর পাষশ বষস অ আ ঘশষ� পাঁি-েচি চশশু—
তুচ্ছ কষর চদষয় সব ইহ-িরাির ঘপ্রতষযাচন
প্রচতচি অক্ষর ঘযন মাচ�ষয় ঘরষ�ষে ক্ষীরননী।

কায়মষনাবাষক্য যারা কচব তাঁরা েচডষয় যান বসুন্ধরার বষুক শষব্দর 
মায়া চদষয় মতচর ‘অধরা মাধুরী’ আর ঘসভাষবই তাঁরা অমরবে লাভ 
কষরন। কচব শঙ্খ ঘ�াে ঘসই কচবষদরই একজন। শষব্দর ইন্দ্রজাষল 
পািকমহষল মুগ্ধতা েডাষনাষত দক্ষ জাদুকর! ঘকবল তাই-ই নয়, 
‘হৃৎচপষণ্ড তীর আর দুষিাষ� উড্ীন চনষয়’ যারা পর িষল তাষদর 
জন্যও চতচন শব্দ বুষনষেন নাষোড কলষম!

[গান্ধিষি কলিতাগুচ্ছ / প্ালপরাস / জানুয়ালর, ২০১৯ (লবিতীয় মুদ্রণ)]
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কবিে অবিপ্যাে: আে-এক কবিে অনুিশি
রামকুমার মুষ�াপাধ্যায়

১৯৯৪ সাষলর ২৭, ২৮ ও ২৯ 
এচপ্রল রবীন্দ্রভারতী চবশ্চবদ্যালষয়র 
রবীন্দ্রিিথাষকন্দ্র কাননচবহারী মষু�াপাধ্যায় 
বক্ততৃতামালার আষয়াজন কষর। বক্তা কচব 
শঙ্খ ঘ�াে। চতচন চতনচদষন চতনচি চবেয় 
চনষয় বক্তব্য ঘপশ কষরন। ঘসগুচল হল 
ঘল�ক, ঘল�া ও পািক। ওই বেষরই 
ঘস-চতন আষলািনা একচি বই চহষসষব 
রবীন্দ্রভারতী ঘরষক প্রকাচশত হয়। 
একষশা পঁয়চত্রশ পঠৃোর ঘসই বইচি হল 
‘কচবর অচভপ্রায়’। বাংলা সমাষলািনা 

সাচহষত্য এচি একচি অসামান্য সংষযাজন এবং রবীন্দ্রসাচহত্য পাষিও 
এক অমূল্য প্রাচপ্ত। ঘসই বইচিষকই পঁচিশ বের পষর আবার নতুন 
কষর চিষর পডা।

বইচিষত একিা চত্রস্তচরক মাত্রা আষে। এক অষর্থ বইচি কচবতার 
পাি। বইষয়র চসংহভা� জুষড কচবতারই করা। চকন্তু সবই ঘয কচবতার 
প্রসগি ঘতমনও নয়। কচবতার পাশাপাচশ নািক ও �াষনর আষলািনা ও 
আষে। সাচহষত্যর তাচ্বিক পাষি যাষক বষল কাব্যত্বি, ঘস�াষন 
ঘযমন সাচহষত্যর নানা রূষপর আষলািনা রাষক এ�াষনও ঘতমনই। 
অন্যচদষক ‘কচবর অচভপ্রায়’-এর ঘয কচব চতচন এ�াষন রবীন্দ্রনার। 
‘কচবকাচহচন’ চকংবা ‘কচবজীবনী’ বলষল ঘযমন রবীন্দ্রনাষরর করাই 
মষন পষড এও তাই। ২৫ ঘশ মবশাষ�র কষয়কচদন আষ� এই স্ারক 
বক্ততৃতার আষয়াজন এবং ২২ ঘশ শ্রাবণ বইচির প্রকাশ, এও একভাষব 
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চবেষয়র অচভম�ুচিষক চিচনষয় ঘদয়। আবার রবীন্দ্রনারষক চনষয় 
বইষয়র আরম্ভ আর রবীন্দ্রনারষক চদষয়ই ঘশে, এ-রকমও নয়।

তা ঘয নয় তার ইচগিত ঘমষল বইচির শুরুষতই। প্ররম বক্ততৃতার 
প্ররম চতনচি বাক্য হল, “কাল রাষত্র চক ঘকাষনা কচবতা পষডষেন 
আপচন? চকংবা এই সাতচদষনর মষধ্য ক�নও? এমনচক, �ত 
ে-মাষস, না-জানা নতুন ঘকাষনা কচবতা?” এই প্রশ্ন চতনচিষত ঘকাষনা 
চনচদতেটি কচবর করা ঘনই। ঘয-ঘকাষনা কচবর ঘয-ঘকাষনা কচবতা হষত 
পাষর। পষরর অনুষচ্ছষদর মাঝামাচঝ আষস রবীন্দ্রনাষরর প্রসগি, 
ওষি রবীন্দ্রনাষরর কচবতার করা। অষনষক বষলন, রবীন্দ্রনাষরর 
পরবততী সমষয়র কচবষদর কচবতা ঘবাঝা কচিন হষয় পষডষে। ঘস 
প্রষশ্নর চবিার স্াভাচবক কারষণই শঙ্খ ঘ�াষের বক্তষব্যর মষধ্য ঘনই। 
চকন্তু ঘস করার সূত্র ধষর প্রশ্ন ঘতাষলন ঘয, রবীন্দ্রনারষকও এ�নকার 
পািকষদর সচত্যই দরকার হয় চক না! তারপষর আরও একচি বাক্য 
আষে, যা এই বইচির মূল চজজ্ঞাসা—তাঁষকও চক পচড আমরা 
চিকমষতা?

চনচদতেটি চকেু ঘল�া চনচদতেটি ঘকাষনা চদষন পডা হয় এবং চনষজর 
মষতর সমর্থষন রবীন্দ্রনাষরর ঘকাষনা-ঘকাষনা উচক্তষক ব্যবহার করা 
হয়। চকন্তু �ান বাদ চদষল ‘চনষজরই দরকাষর চনষজরই প্রবততেনায়’ 
রবীন্দ্রনাষরর সৃচটির কাষে ঘপৌষঁোবার ঘিটিা কমই ঘদ�া যায়। তবুও 
রবীন্দ্রনাষরর কচবতা ও অন্যান্য বই কষয়ক ঘকাচি িাকার চবচক্র হয়। 
তাহষল এ-সব বই পষড কারা? এই সব বইষয়র একচি বষডা অংষশর 
পািক হষচ্ছ স্কুল, কষলজ বা চবশ্চবদ্যালষয়র োত্রোত্রীরা। এই কারষণ 
ঘদ�া যায় ঘয, কষয়কষশা কচপ ‘রক্তকরবী’ চবচক্র না হষলও কষয়ক 
হাজার ‘শারষদাৎসব’ ও ‘অিলায়তন’ চবচক্র হষয় যায়। শঙ্খ ঘ�াে 
যাষক বষলন ‘চনষজরই প্রবততেনা’, এ�াষন ঘসই ঘপ্ররণা চনষজর চভতর 
ঘরষক আষস না। রিাচিক চস�ন্যাষলর রবীন্দ্রসং�ীষতর মষতা এই 
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ঘপ্ররণা, অনুষপ্ররণা বা অনুশাসন বাইষর ঘরষক কাজ করষে। আবার 
পািক্রষমর রবীন্দ্রনারষক োত্রোত্রীরা ঘয সবসময় ঘোষলা আনা 
পডার আনষন্ পষড, এমনও নয়। পরীক্ষার ভাবনাও কাজ কষর। 
বইচিষত তারপষর আষস পিনপািষন রবীন্দ্র-সমাষলািনা প্রসগি। 
অষনক ব্যঞ্জনাধমতী কচবতায় ইচগিতময়তা রাষক। ঘকারাও ঘকারাও 
অর্থ চকেুিা ধচরষয় চদষল সুচবষধ হয়। ধমতীয় সাধনায় গুরুরা নাচক 
�হন পষর িলায় সহায় হন। চকন্তু সব যাত্রা স্�থাষরাচহণী শষৃগি ঘপৌঁষে 
ঘদয় এমন নয়। রবীন্দ্র-সমাষলািনার ঘক্ষষত্রও এচি সত্য। ঘস-রকম 
কষয়কচি বই চনষয় শঙ্খ ঘ�াষের প্ররম পষব্থর আষলািনা।

চতচন ঘয বইচির করা শুরুষতই উষ্� কষরন তা হল প্রমরনার 
চবশীর (জন্ম ১৯০১) ‘রবীন্দ্রসরণী’। এ োডাও িষল আষস অচজতকুমার 
িক্রবততীর (জন্ম ১৮৮৬) রবীন্দ্রকাষব্যর পাি ‘কাব্যপচরক্রমা’ এবং 
িারুিন্দ্র বষন্্যাপাধ্যাষয়র (জন্ম ১৮৭৭) ‘রচবরচশ্ম’ বই দুচির করা। 
চতনজষনরই রবীন্দ্রনারষক �ুব কাে ঘরষক ঘদষ�ষেন। প্রমরনার 
চেষলন রবীন্দ্রনাষরর ঘনেহধন্য োত্র, অচজতকুমার শাচন্তচনষকতষনর 
চশক্ষক আর িারুিন্দ্র ১৮৯৬-এ রবীন্দ্রনাষরর কচবতা পষড আপ্লুত 
হষয় ঘলষ�ন, ‘রবীন্দ্রনাষরর কাব্যগ্রন্থ আমার জীবষনর আনন্ বন্ধু 
চশক্ষক গুরু সহির হষয় আষে।’ তাঁরা রবীন্দ্রনারষক কাে ঘরষক 
ঘদষ�ষেন এবং �ভীরভাষব পাি কষরষেন রবীন্দ্রনাষরর সাচহত্য। তবু 
শঙ্খ ঘ�াে তাষঁদর রবীন্দ্র-সাচহষত্যর আষলািনায় ঘতমনভাষব কচবষক 
পান না। চতচন অন্রমহষলর ঘসই পচরিয় �ুঁষজ পান না ঘয�াষন 
কচবর চনজস্ সু�দুতঃষ�র প্রচ্ছন্ন চদক, ব্যচক্তসম্ষকতের নানা ভাঙা�ডা 
এবং ক্ষয়ক্ষচত সংশষয়র নানা ঘোবল। এসবই সৃচটির রসায়ষনর সষগি 
যুক্ত, যা সমাষলািনা সাচহষত্যর পচরসষর অত্যন্ত জরুচর। ‘চনঝতেষরর 
স্প্নভগি’ কচবতাচি প্রমরনার, িারুিন্দ্র ও অচজতকুমার চতনজষনই 
আষলািনা কষরষেন এবং রবীন্দ্র-জীবষনর নানা উৎস ঘরষক তরযও 
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চদষয়ষেন। চকন্তু তাষতও কচবতার অন্ষরর পচরিয় ঘযন চমলষে না। 
অন্যচদষক নীরদিন্দ্র ঘিৌধুরী ‘জীবনস্ৃচত’ হষয় ‘ঘ�ারা’-য় প্রষবশ কষর 
এক সময় কচবতাচির কাষে চিকই ঘপৌষঁে যান। আবার ‘রক্তকরবী’-র 
ঘক্ষষত্র এলমহাষস্টতের ঘদওয়া তর্য ঘরষক ঘয সষত্য কৃপালনী উপনীত 
হন, তা অন্যষদর অধরা ঘরষক যায়।

শাচন্তচনষকতষনর ব্রহ্ম চবদ্যালয়, উপাসনা �ৃহ, রবীন্দ্রনাষরর 
ঘিহারা, ঘপাশাক, ঘজাডাসাঁষকার রাজপ্রাসাদ ঘেষড ভুবনডাঙায় 
বাস�ডা, গুরুষদব উপাচধ ইত্যাচদ চমষল একিা ঋচের অবয়ব মতচর 
হষয় যায়। রবীন্দ্রসাচহত্য সমাষলািনায় এিা আর-এক সমস্যা মতচর 
কষর। আষলািকষদর মষন রবীন্দ্রনারষক চনষয় প্র�াঢ় ভচক্তভাব 
জাষ�। শঙ্খ ঘ�াে ঘদ�ান ঘয, তীর্থপচরক্রমার অনুেষগি অচজতকুমার 
তাঁর বইচির নামকরণ কষরন ‘রবীন্দ্রপচরক্রমা’। ঘস নাম পািষকর 
মষন ভয়-ঘমশাষনা সমীহা মতচর কষর। আর-এক সমাষলািক 
ঘমাচহতলাল ‘সর্বথাশ্রয়ী রসককুতূহলী কল্পনা’-র চদব্যতা ঘদষ�ন 
রবীন্দ্রনাষর। শ্রীকুমার বষন্্যাপাধ্যায় বষলন ঘয, পত্নীচবষয়া� বাদ 
চদষল রবীন্দ্রনাষরর ‘কাব্য-আত্ায়’ ঘকাষনা ‘কলঙ্কমচলন স্শ্থ’ সঞ্চার 
কষরচন। একজন রক্তমাংষসর মানুষের সু�-দুতঃষ�র ম�ু ঘযন ঘঢষক 
যায় িুল, িন্ন, ঘবলপাতায়। আবার এই ঢাকা মু�ই একসময় ধীষর 
ধীষর �ুলষত রাষক চভন্ন এক রবীন্দ্রিিথায়। তা �ষি জ�দীশ ভ্ািাষয্থর 
‘কচবমানসী’, কৃষ্ কৃপালনীর ইংষরচজষত ঘল�া রবীন্দ্রজীবনীর 
চবিতীয় সংস্করণ, ঘকতকী কুশারী ডাইসষনর রবীন্দ্রনার ও চভষ্াচরয়া 
ওকাষম্ার পারস্াচরক সম্কতে ও চিচিপত্র ইত্যাচদ প্রকাষশর মষধ্য 
চদষয়। চকন্ত রবীন্দ্রনাষরর ঘদবমূচততে সচরষয় মানবমু� প্রচতঠোর কাজ 
সহজ চেল না। ঘকতকী কুশারী ডাইসষনর চনষজরই চশক্ষা-প্রচতঠোন 
তাঁর রবীন্দ্রনার ও ওকাষম্া সম্চকতেত বইচি গ্রন্থা�াষর রা�ষত িায়চন 
কারণ তাষদর এই পষুরাষনা োত্রী নানা স্থলূ চবেয় বইচিষত তুষল 
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ধষরষে। পষরর �িনাচি সামান্য কষয়ক বের আষ�র। আষজতেচন্তনা ও 
ভারতবষে্থর ঘযৌর উষদ্যাষ� রবীন্দ্রনার ও ওকাষম্ার উপর একচি 
িলচচ্ত্র চনমথাষণ উষদ্যা�ী হষয়চেষলন আষজতেচন্তনার এক পচরিালক। 
রবীন্দ্রনাষরর স্ৃচতচবজচডত চকেু জায়�া চতচন তাঁর েচবষত ব্যবহার 
করষত ঘিষয়চেষলন। তা চনষয় কম িানাষপাষডন হয়চন। ঘস�াষনও 
ঘসই এক ভয়—সযষত্ন �ষড ঘতালা ‘গুরুষদব’-এর মূচততে ঘযন ঘভষঙ 
না যায়। এ সবই আমাষদর রবীন্দ্রচিন্তার অগি, রবীন্দ্র-সমাষলািনার 
পষরাক্ষ ও প্রত্যক্ষ ইচতহাস।

২
একিা সমষয় মষন হচচ্ছল ঐচতহাচসক এবং জীবনীমূলক তষর্যর 

ভাষর ঘল�কষদর ঘল�াগুষলাই তচলষয় যাষচ্ছ। তাই ইউষরাষপ চবকল্প 
এক রীচতর সন্ধান িলচেল প্ররম চবশ্মহাযুষদ্ধর পর ঘরষক। তার 
একিা ঘিহারা চমলল ১৯২৯-এ আই এ চরিাডতেষসর ‘প্র্যাকচিকল 
চক্রচিচসজম’ বইচিষত। তষব ত�নও ভাবনাচি ‘চনউ চক্রচিচসজম’ 
নাম পায়চন। তা এল ১৯৪১-এ ঘজ চস র্যানসাম-এর এই নাষমর 
একচি বইষয়র সূত্র ধষর। চতচন এই তষ্বির মূল সূত্রগুচলষক চিচনিত 
করষলন এবং তা ঘরষক রীচতচি একিা তাচ্বিক ঘিহারা ঘপল। শঙ্খ 
ঘ�াে তাঁর বক্ততৃতায় জানাষচ্ছন ঘয, ওই একই বেষর নষবন্দু বসু 
‘কচবতার প্রকৃচত’ নাষম একচি ‘বীজ�ভতে’ বই প্রকাশ কষরন। চতচন 
চকেু কচবতার আষলািনা কষর ঘদচ�ষয়চেষলন কচবতার শব্দ, েষত্রর 
অর্থ, চিত্র ও চবন্যাস ঘকমন কষর ধ্বচনসামঞ্জস্য মতচর কষর এবং 
তার ‘অনুরণন সমগ্র কচবতাচির মষধ্য গুঞ্জচরত হষত রাষক’। এই 
কষয়কচি করা ঘরষকই ঘবাঝা যায়, সাচহত্যপাষির ঘয নতুন রীচতর 
সন্ধান িলচেল পচশ্চম ঘ�ালাষধ্থ, তারই পচরপূরক এক চিন্তাষস্রাত 
বইচেল পবূ্থ ঘ�ালাষধ্থর পূব্থপ্রাষন্তর কলকাতা শহষরও। তষব নষবন্দু 
বসুর ঘস-বই অবষহচলত হষয় হাচরষয় যায়। চনউ চক্রচিচসজষমর ত্বি 
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অবশ্য এষদষশ ঘবশ জনচপ্রয় হয়। ঘস তষ্বির শুধু তাচ্বিক আষলািনা 
নয়, ঘকাষনা ঘকাষনা প্রচতঠোন তা প্রষয়া� করার পদ্ধচতও পািক্রষম 
আষন। িষল পািক্রষমর কচবতা পাি কষর তার উপর পরীক্ষা 
ঘদওয়ার পচরবষততে ঘস রীচত চশষ� প্রষয়া� করষত হত অষিনা একচি 
কচবতায়। কচবর নামও মষুে ঘিলা হত যাষত ঘকাষনা পূব্থসংস্কার 
কাজ না কষর। সংস্কার ঘয পাি ও মূল্যায়ষন প্রভাব ঘিষল তার 
ইচগিত ঘমষল জজতে বানথাডতে শ-এর (জন্ম ১৯৫৬) একচি স্ভাবসুলভ 
চতয্থক মন্তষব্য—দরচজ োডা ঘকউ আর আমাষক নতুন কষর মাষপ 
না। অমষরন্দ্র িক্রবততী েষয়র দশষকর মাঝামাচঝ ‘কচবতা-পচরিয়’ 
প্রকাশ করষত শুরু কষরন। চনউ চক্রচিচসজষমর আদষল তারঁও ঘিটিা 
চেল শব্দ, েন্, ধ্বচন, বাকপ্রচতমা ইত্যাচদর মষধ্য চদষয় কচবতার 
সষত্য ঘপৌঁেষনার। তষব চতচন কচবষদর নাম কচবতায় োপষতন এবং 
রবীন্দ্রনাষরর ঘবশ চকেু পচরচিত কচবতা পচত্রকাচিষত আষলািনার 
ব্যবস্থা কষরচেষলন। অষনক চবচশটি কচব ও আষলািক ‘কচবতা-
পচরিয়’ পচত্রকার আষলািনায় অংশ ঘনন। ঘস সব আষলািনা পষড 
অষনক চবচশটি কচবও ঘবশ �ুচশ হষয়চেষলন।

তষব ধীষর ধীষর এই নতুন রীচত চবেষয় ঘবশ চকেু সংশয় ঘদ�া 
ঘদয় ঘদষশ ও চবষদষশ। শষব্দর চভতষর ঢুকষত চ�ষয় অষনক সময় 
শষব্দর �াঁিায় বচন্ হচচ্ছল কচবতার আষলািনা। ধ্বচনর সং�্যা গুনষত 
চ�ষয় আঙুষলর িাঁক চদষয় কচবতা �ষল যাচচ্ছল। আবু সয়ীদ আইয়ুব 
চল�চেষলন কচবতার �ভীর তষল ঘয-অর্থ লুষকাষনা তার সন্ধান 
ভুষল উপচরতষলর স্র ও ব্যঞ্জন-ধ্বচনষত কচবতার সারাৎসার ঘ�াঁজা 
হষচ্ছ। সুভাে মষু�াপাধ্যায় অবাক হচচ্ছষলন আষলািষকরা কতচকেু 
জাষনন ঘদষ�! রবীন্দ্রনাষরর ঘয-সব কচবতা আষলাচিত হচচ্ছল 
তা ঘরষক পঙ্ চক্তগুষলার একিা চববরণ চমলচেল। চকন্তু শঙ্খ ঘ�াে 
কচবতার ঘকাষনা ‘উদ�ািন’ �ঁুষজ পাচচ্ছষলন না। ‘উদ�ািন’ বলষত 
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চতচন কী ঘবাষঝন তা চতচন ‘দুতঃসময়’ কচবতার আষলািনায় ইচগিত 
ঘদন। ঘল�ষকর ডায়াচর দচলল দস্তাষবজ, পাণ্ডুচলচপর রূপ ও রূপান্তর 
ইত্যাচদ ঘপৌঁষে ঘদয় সৃজষনর ইচতহাষস এবং সৃচটির রস আস্াদষন 
তা বাডচত মাত্রা ঘযা� কষর। এই করাগুষলা চতচন আরও স্টি কষর 
ঘতাষলন ‘রক্তকরবী’-র চববততেষনর আষলািনায়। বাষর বাষর ঘল�া 
সংস্কাষরর চভতর সৃজষনর ঘয সিল ইচতহাস রাষক, তা চতচন নতুন 
তষ্বির �িনিিথার মষধ্য সবিুকু পাচচ্ছষলন না। বাচহ্যক জীবনচনভতের 
সমাষলািনার মষতা এই নতুন তত্তব্ও ঘযন লক্ষ্য ঘরষক সষর যাচচ্ছল। 
এসব করাই ‘ঘল�া’ অংষশ ঘসচদন শুচনষয়চেষলন চতচন।

৩
ঘল�ার সষগি পািষকর সম্কতে চনষয় বইচির তৃতীয় ও ঘশে 

আষলািনা। বাচণচজ্যক দায় না রাকষল ঘকাষনা ঘল�কই পািষকর 
মু� ঘিষয় ঘলষ�ন না। তষব ঘল�া প্রকাষশর পষর ঘল�ক ও পািক 
ঘকারাও একিা এক জায়�ায় এষস ঘমষল। এিা চিক দাতা ও গ্রহীতার 
সম্কতে নয়, তার ঘিষয় বাডচত চকেু। পািক আবু সয়ীদ আইয়ুব ঘযমন 
ঘল�ক রবীন্দ্রনারষক ‘স�া’ বষল উষ্� কষরন। তাঁর বইষয়র নাষমর 
মষধ্যও তা ধরা রাষক—পান্থজষনর স�া। সাধারণষক্ষষত্র পচরষকর 
স�্য ঘতমন দী�্থস্থায়ী হয় না। ক�নও পষরর ঘশষে, ক�নও আবার 
একাচধক পষরর চমলনষক্ষষত্র ঘস সম্ষকতে ঘেদ পষড। চকন্তু আইয়ুষবর 
সষগি রবীন্দ্রনাষরর সম্কতে চিরকালীন। তাই আইয়ুব ‘চিরস�া’ 
শব্দচি ব্যবহার কষরন। ঘলষ�ন, ‘আচম রবীন্দ্রনাষরর যতিুকু ঘপষয়চে 
আমার ভাবনায় ও ঘবদনায় তাষতই আচম ধন্য হষয়চে’। বন্ধুর মষতা 
কাউষক আনন্ ও চবোষদর মুহষূততে কাষে পাওয়া, এই ঘতা যষতটি। 
মন ও প্রাষণর সগিী ঘমলা মাষন চনষজর চনতঃসগিতা কািা। শঙ্খ ঘ�াে 
চশষল্পর মাধ্যষম এই সংষযাষ�র চবেয়চিষক চবষশে গুরুবে ঘদন। এর 
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িষল আমার ঘোষিা ‘আচম’ েচডষয় পষড, জচডষয় রাষক, িারপাষশর 
চববততেনময় ইচতহাষসর সষগি যুক্ত হয়।

আবার উৎপল দষত্তর মষতা ঘকাষনা পািক ঘযৌর জীবষনর কাষজ 
রবীন্দ্রনারষক বারবাষর েুঁষয় রাকার করা বষলন। এষস যায় উৎপল 
দষত্তর জষপনদা িচরত্রচির করাও। রঞ্জনষক পুচলশ য�ন মারষত-
মারষত ভ্যাষন ঘতাষল, জষপনদা ‘রক্তকরবী’-র রঞ্জনষক জাষলর 
চপেষন িষল ঘযষত ঘদষ�ন। শঙ্খ ঘ�াষের আষলািনায় এষস যায় 
স্াধীনতা-সংগ্রামীষদর করাও। সতীশিন্দ্র ঘদ এবং চবনয়, বাদল ও 
দীষনশ ‘�ীতাঞ্জচল’ পডষেন তাঁষদর লডাইষয়র মাচিষত দাঁচডষয়। 
তাষঁদর ঘযিুকু প্রষয়াজন তা ঘপষয়ও যাষচ্ছন। ‘সাংষকচতক’ ও 
‘আধ্যাচত্ক’ চহষসষব চিচনিত রবীন্দ্রনাষরর বাইষরও ঘয এক রবীন্দ্রনার 
আষেন জনবষৃত্ত, এিাই ধচরষয় ঘনন চতচন। এমনচক ঘদ�ান, একই 
কচবতা একই �ান ঘকমন অন্য এক মাত্রা ঘপষয় যায় চভন্ন জীবন ও 
জীচবকার মানুষের কাষে।

আর-এক ঘ�াষত্রর পািকও রাকষত পাষরন, চযচন আকথাইষভর 
নচর ঘ�াঁষজন না। তার চবপরীষত সন্ধান কষরন ঘল�ষকর চভন্ন ঘকাষনা 
সৃচটি বা চভন্ন ঘল�ষকর তুলনীয় ঘকাষনা রিনা। একবাষর অন্য ঘকাষনা 
ঘদশ-মহাষদষশর চবষশে একচি নািক, েচব বা িলচচ্ষত্রর েচবও ঘভষস 
উিষত পাষর ঘিাষ�র সামষন। ঘযমন ‘রক্তকরবী’ প্রসষগি করা বলষত 
চ�ষয় বক্তার মষন পষড যায় জামথান নাি্যকার ঘ�য়কতে কাইজাষরর 
‘�াস’ এবং িলচচ্ত্র পচরিালক িাচল্থ ি্যাপচলষনর ‘মডান্থ িাইমস্’-
এর করা। সমতুল্য ‘চবদ্যার অচভজ্ঞতা’-র করাও আষস। ঘযমন যষন্ত্রর 
দানবসত্তার করা ঘশানা যায় ‘রক্তকরবী’-ঘত রবীন্দ্রনাষরর কষণ্ঠ, 
কচমউচনস্ট ম্যাচনষিষস্টায় মাকতেষসর উচ্ারষণ এবং ১৯২২-এর 
পাচিতে কংষগ্রষস ঘলচনষনর ভােষণ। অষনকিা একই স্র ও শঙ্কার করা 
চতনজষনরই মষু�। পাষির এও এক রীচত, ঘল�ার চদষক িলার এও 
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এক পর পািষকর। একরা রবীন্দ্রনারও অন্যভাষব বষলষেন। তাঁর মত 
হল সাচহত্যষক ঘদশকালপাষত্র ঘোষিা কষর ঘদ�ষল চিকমষতা ঘদ�াই 
হয় না। চল�ষেন, “আমরা যচদ এইষি বুচঝ ঘয, সাচহষত্য চবশ্মানবই 
আপনাষক প্রকাশ কচরষতষে তষব সাচহষত্যর মষধ্য আমাষদর যাহা 
ঘদচ�বার তাহা ঘদচ�ষত পাইব।”

চবিতীয় বক্ততৃতার একবাষর ঘশে চদষক একিা প্রশ্ন ঘরষ�চেষলন শঙ্খ 
ঘ�াে। ঘসচি হল ঘল�া আর পািষকর মাষঝ ‘ঘল�ক’ ও ‘ঘল�ন’ মারা 
তুষল না দাঁডাষল পািক হয়ষতা আর-একিু স্চ্ছন্ ঘবাধ করষবন। 
আষ�র বাষক্যর উদ্ধৃচতর মষধ্যর ঘয ‘ঘল�ক’ চতচন সমাষলািষকর 
আষলািনার প্রষয়াজন মষতা ঘকষিষেঁষি ঘনওয়া ‘ঘল�ক’ হষত পাষরন 
আবার সচত্যকাষরর রক্তমাংষসর ঘল�কও হষত পাষরন। চবচনচম্থত 
ঘল�ষকর করা বাদ চদষল মূল ঘল�ষকর করা তাঁর চনষজর ঘল�ার 
ঘক্ষষত্র কত�াচন চনভতেরষযা�্য তা ভাববার চবেয়। ঘ�াডষদৌষডর মাষি 
ঘজতার চনভতেরষযা�্য আ�াম �বর আস্তাবল-রক্ষষকর ঘিষয় ঘ�াডার 
কাে ঘরষক হয়ষতা ভাষলা ঘমষল, চকন্তু সাচহষত্যর ঘক্ষষত্র ঘতমন 
ঘকাষনা চনচদতেটি প্রমাণ ঘনই। ঘল�ক চনষজর ঘল�া চবেষয় বাইষরর 
তর্য চদষত পাষরন, চকন্তু ভাষবর সত্য অষনক সমষয়ই ধরা পষড না। 
সৃজনশীল ঘল�া েক ঘমষন সারা পর িষল না বষলই হয়ষতা এমন 
হয়। পরবততী সমষয় ঘল�ক যা বষলন, তার অষনকিাই মতচর কষর 
ঘনওয়া। রবীন্দ্রনার চনষজও এ-িাঁষদ পা চদষয়ষেন ক�ষনা-ক�ষনা। 
‘ঘসানার তরী’ কচবতাচিষক রবীন্দ্রনার ভরা পদ্ায় বাদল-চদষনর 
একচি ঘনৌকার েচব বষলচেষলন এক সমষয়। ঘসই রবীন্দ্রনারই 
পষর কচবতাচির উপর দশ্থষনর ঘিচলর ঘজাড িাপান এবং ‘�ীতা’-র 
ঘলোক পয্থন্ত উষ্� কষরন। বক্তার প্রশ্ন তাহষল ঘকান্ িাষক কচবর 
অচভপ্রায় বষল ভাবব আমরা? চতচন চনষজই তার একিা সম্ভাব্য উত্তর 
রবীন্দ্রনার ঘরষকই চদষয়ষেন। রবীন্দ্রনার চল�ষেন, “কচবতা চলষ�চে 
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বষলই তার মাষন সম্ূণ্থ বুষঝচে এমন করা মষন করবার ঘকাষনা ঘহতু 
ঘনই।” আরও এক ধাপ এচ�ষয় ‘শাজাহান’ কচবতাচি চনষয় প্রমরনার 
চবশীর একচি প্রষশ্নর উত্তষর রবীন্দ্রনার ঘলষ�ন, “এ�ন বাইষর ঘরষক 
আমাষক মাষন ঘভষব ঘবর করষত হষব—ঘসই বাইষরর ঘদউচডষত 
ঘযমন আচম আচে, ঘতমচন তুচমও আে এবং আষরা দশজন আষে।” 
রবীন্দ্রনাষরর মৃতু্যর োচর্বশ বের পষর িরাচস সমাষলািক রলাঁ বাততে 
ঘল�ষকর মৃতু্যবাতথার ত্বি ঘশানাষলন।

বক্ততৃতার ঘশে চদষক উষি এষসষে পািক্রষমর রবীন্দ্রনার ও পািষকর 
রবীন্দ্রনার প্রসগি। পািক্রষমর রবীন্দ্রনাষরর চভতষর চশক্ষারতীষদর 
ভচবে্যৎ জীচবকার চিন্তা এবং সমষয়র একিা মাপষজাক ঘরষক যায়। 
তা োডাও চশক্ষাপ্রচতঠোষন োত্র-চশক্ষষকর মষধ্য তলচবভা� রাষক, 
বুচঝষয় ঘদওয়ার দায় রাষক।  িষল ঘস�াষন রবীন্দ্রনাষরর ঘয পাি তা 
অষনক�াচন ঘপ্রসচক্রপচিভ বা চনষদতেশমূলক। ঘশ্রচণকষক্ষর পব্থ চমিষল 
বাইষরর জ�ষতর ঘ�ালা হাওয়ায় রবীন্দ্রনারষক চনষজর মষতা কষর 
ঘ�াঁজার সুষযা� ঘমষল। শ্রীরামকৃষষ্র ‘যাবৎ বাঁচি তাবৎ চশচ�’-র 
পািশালািা ঘকাষনা রাত-পািশাল বা বয়স্কচশক্ষা ঘকন্দ্র নয়। তা এই 
জ�ৎ ও জীবন জুষড। শঙ্খ ঘ�াে এিাষকই বষলন সিল জীবনযাপষনর 
সষগি যুক্ত কষর পডা, চনষজর কষর পাওয়া।

৪
‘কচবর অচভপ্রায়’ ঘকাষনা নতুন সাচহত্যতষ্বির বই নয়। বরং 

তষ্বির বুরুজ ঘরষক ঘবচরষয় আসার একিা প্রষিটিা। আষলািনার 
আষলা ঘল�ার চবষশে চকেু জায়�ায় পডষল ঘদ�ষত সুচবষধ হয়, চকন্তু 
ঘস আষলা হাজার-বাচত হষয় ঘিাষ�র সামষন ঝণুলষল ঘিা� ধাঁচধষয় 
যায়। ত�ন হাত চদষয় আডাল করষত হয়। রবীন্দ্রসাচহত্য পাষি 
ঘকারায় ঘস আডাল দরকার এবং ঘকারায় চনষজর ঘিাষ�র আষলার 
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উপর ভরসা কষর এচ�ষয় ঘযষত হয়, ঘসকরা ঘসচদন শুচনষয়চেষলন 
শঙ্খ ঘ�াে তাঁর বক্ততৃতায়। ‘বক্ততৃতা’ শব্দচি আনুঠোচনক এবং ঘবচশ 
ভারী। বইচি পডষল মষন হয় স্জষনর মষতা চতচন তাঁর রবীন্দ্রসাচহত্য 
পাষির অচভজ্ঞতা আমাষদর সষগি ভা� কষর চনষচ্ছন। ঘশষে আর-
একচি করা ঘযা� করা দরকার। রবীন্দ্র-সৃচটির সবচকেুই চতচন ঘিাষ�র 
আষলায় ঘদষ�চেষলন বষল মষন হয় না। মষনর আষলাও তার সষগি 
যুক্ত হষয়চেল। এ োডাও ‘কচবর অচভপ্রায়’ বইচিষত শঙ্খ ঘ�াষের 
চনষজর কচবমনও সজা� ও সহায় চেল।

[কলির অলভপ্রায় / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ / রিীন্দ্রভারতী লিশ্বলিদ্ািয়]
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‘যযাি নযা সযাগশে’— তযাবকশে আবে তযাে সিবাশগে
একরাম আচল

একচদন দূষরর বয়ষস
ঘভষস িষলচেলাম সা�ষর।
মাচস, চেলাম সা�ষর।
ত�ন �ষরর ঘকান্ চনভৃত মা এষস
চদল এ �ভীর অচভশাপ?
জষল বষডা িাপ, বষডা িাপ,
দ্রুত জল লহষর লহষর।

মাচস, যাব না সা�ষর।

পুষরাষনা �াষলর নীষি �ন সবষুজর ঘস্রাত
ঘনৌষকা ঘভষস যায়,
চদ�ষন্ত দুয়ার �ুষল মাষঝ-মাষঝ ঘভষস যায়
ঘক যায় ঘক যায়?
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চবষকষলর শান্ত পাল ঘদষ�ষে রা�াল,
দূর �ষর কাঁষপ ক্ষীণ ঘিাঁি:
‘আমরা ঘকউ নই, আমরা নই।’

মাচস, ওরা ঘকউ যাষব না সা�ষর।

ঘসচদন একুষশ এচপ্রল। ঘবলা এ�াষরািার চকেু পর—কতিা পষর, 
�চড ঘদষ� কালচনণ্থয় করা হষয় ওষিচন—তাঁর এক আত্জন ঘিাষন 
পািঁ শষব্দ জানান: “না, আর চকেু করার ঘনই।”

আমার চক চকেু করার আষে? ঘনই। চকন্তু চেল ঘযন চকেু। আষে 
হয়ষতা। জাচন না। ক�ন ঘযন মষন হয়—আচম চকেু পডষত িাইচেলাম। 
শষব্দর সাহাষয্য মতচর চকেু বাষক্যর কাষে ঘযষত িাইচেলাম, ঘয-
বাক্যগুষলা আমাষক এই �র আর তার অবাস্তব পচরপাশ্্থ ঘরষক 
বাইষরর ঘকাষনা অচতবাস্তবতায় চনষয় যাষব। একসময় চনষজষক 
আচবষ্ার কচর চনচহত পাতালোয়া-য়। চদনগুচল রাতগুচল প্রকাষশর 
এ�াষরা বের পর আষস এই গ্রন্থচি। কচবর মষনাকটি চেল—বইচি 
তত মষনাষযা� পায়চন তাঁর পািকষদর। আয়ওয়ার ডাষয়চর-ঘত ঘস-
প্রসগি ঘরষক ঘ�ষে।

চকন্তু ঘসসব আমার মারায় ঘনই। আচম ত�ন উপষরর কচবতাচির 
সামষন, যার নাম—যাব না সা�ষর। আশ্চয্থ হষয় তাচকষয় আচে 
তার সবথাষগি। অষিনা লাষ�। আষ� ক�নও পচডচন চক? মাত্র ঘোষলা 
পঙ্ চক্তর সম্ূণ্থ নতুন একচি কচবতা। একইসষগি জষল-স্থষল-
অন্তরীষক্ষ তার আততে উদ্াস। শুরু ঘরষক ঘশেপয্থন্ত ঘবশ কষয়কবার 
পচড। পচড অংশত। ঘির পুষরািা। এবং ঘির আিষক যাই ঘকাষনা 
অংষশ। উচনশষশা একাত্তর সাষল বইচি প্ররম হাষত এষসচেল। ঘকন 
আজই এভাষব উষি এল ঘসই বইষয়র এই কচবতাচি? চনরুপায় আচম 
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পুশচকষনর ঘসই িচরষত্রর মষতা, ঘহরমান যার নাম, সব ঘশে হষয় 
যাওয়ার পর চবডচবড কষর আউষড যাই—“চতন… সাত… ঘিক্া। 
চতন… সাত… চবচব…!”

�ত োি/সত্তর বের ব্যাপী শঙ্খ ঘ�াষের চব�্যাত কচবতার সং�্যা 
ক্রষম ঘবষডই ঘ�ষে, যা ঘয-ঘকাষনা কচবর কাষে ঈে্থণীয়। অজস্র কচবতা 
মানুষের মুষ� মুষ� �ুষর ঘবডায়। তবু, ঘকান্ অন্ততঃশীল ক্ষমতাবষল 
বৃহৎ পািকসমাষজর আডাষল রাকষত পারল এই কচবতা!

ঘসচদন মষন হষয়চেল এবং ঘসই মষন-হওয়াচি আজ প্রবল ঘয, 
এচি বাংলা কচবতার ঘমাড �ুচরষয় ঘদওয়া একচি রিনা। আমাষদর 
সবার অলষক্ষ �ুচরষয় চদষচ্ছও। চতচরষশর দশষকর জাঁকজমকপূণ্থ 
আন্তজথাচতক চকং�াবগুষলা �ুষল ঘিষল বাংলার এক সরল করন, 
ঘয-সরলতা ভয়ংকরভাষব তলহীন। অস্টি এক চববততেষনর আরও 
অস্টি চববরণ।

কচবতাচিষত প্ররষম সাত পঙ্ চক্তর স্তবষক পাই সা�রষক, ঘয-
সা�ষর ‘দূষরর বয়ষস’ ঘভষস যাওয়ার তরগিাচয়ত অতীষতর করা 
বলষে ঘকউ-একজন। ঘস ঘক, আমরা এ�নও জাচন না। যা-চকেু ঘস 
বলষে এবং কচবতাচিষত পষর আরও বলষব, সবই মাচসষক উষদ্শ্য 
কষর। বলষে—“মাচস, চেলাম সা�ষর।” তার পষরই রষয়ষে ‘এক 
�ভীর অচভশাপ’-এর উষ্�, যা ‘�ষরর ঘকান্ চনভৃত মা এষস’ 
চদষয় ঘ�ষে। ঘকান্ মা—এ�নই জানা যাষচ্ছ না। বরং মাচসর কাষে 
শ্াসরুদ্ধ তার অনুষযা�—“জষল বষডা িাপ, বষডা িাপ,/দ্রুত জল 
লহষর লহষর।” তারপরই এক পঙ্ চক্তর একচি চনতঃসগি স্তবষক ঘসই 
মাচসর কাষেই তার মচৃত্তকা-অনুনয়—“মাচস, যাব না সা�ষর।”

পষরর আি পঙ্ চক্তর স্তবক জুষড পাই এমন এক স্থলভূচমর 
চববরণ, ঘয-ভূচম সংকীণ্থ বষলই চনকিস্থ অপার জলজগিষম কম্মান 
এবং অপরূপ মায়ায় আচ্ছাচদতও। ঘশষে আবার এক পঙ্ চক্তর একচি 
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জলজ স্তবষক ওই চনম্নভূচমর িরাির ঘরষক উষি-আসা কাঁপা কণ্ঠস্র 
ধ্বচনত হয়—“মাচস, ওরা ঘকউ যাষব না সা�ষর।”

তাহষল কী ঘপলাম আমরা কচবতায়?
এ�াষন নীৎষসর (চহউম্যান, অল িু চহউম্যান গ্রষন্থর) একচি 

চব�্যাত এবং ডালপালাযুক্ত উচক্তর োয়াতষল একিু দাঁডাব—“হৃদয় 
কারণ জাষন না। তষব কারণ সমচটিও তাষদর কারণ জাষন না।”

হৃদয় শষব্দর পচরবষততে যচদ কচবতা শব্দচিষক ব্যবহার করার অনুমচত 
পাই, তাহষল চববততেষনর অস্টিতায় ঘযসব ক্ষণুদ্র ক্ষণুদ্র নক্ষত্রিক্ষণু চমিচমি 
করষে, তারা আমাষদর আধঁার অনষন্তর চদষক ইশারা করষত পাষর 
হয়ষতা-বা, যা এই কচবতার চনরাভরণ রূপচিষত লচুকষয় আষে।

২
কচবতাচি আমরা পডলাম। প্ররষম, প্রত্যক্ষ এবং চকেুিা 

পষরাক্ষভাষব সমুদ্র এ�াষন তার শচক্তশালী তরগিডানা সঞ্চাচলত কষর 
আচদম রহস্য-�হ্বষরর চদষক আমাষদর চনষয় ঘযষত িাইষে। পষর 
আসষব অন্য সব করা।

এ ঘকান্  সমুদ্র? এ চক ধচরত্রীর চতন ভা� জলষদষশর সচম্মচলত 
চবস্তার, নাচক চবষশে ঘকাষনা সমুদ্র? তষব চক মধ্যচবত্ত বাঙাচলর 
সমুদ্রচিন্তা ঘরষক সষর এষস ঘদ�ষত হষব এই সা�র-ঘক? আচদকাল 
ঘরষক বাঙাচল সমুদ্রষক ঘকান্ ঘিাষ� ঘদষ�ষে? কচবর চপতৃভচূম 
বচরশাল। সমষুদ্র বসত কষর যারা, বক�াচলর মষতা পিুয়া�াচলষতও 
তারা বষল �াঙ। ি্গ্রাষম দচরয়া, কক্সবাজাষর দইজ্জা, বচরশাষলর 
মানুষের কাষে আচদ�ন্ত জলরাচশ চকন্তু সা�রই। সমুদ্র শব্দচি ঘস�াষন 
অিল। এই কচবতায় আমরা সা�রষকই ঘপষয়চে, যা স্থানীয় চনম্নবষ�্থর 
মানুষেরও মুষ�র লব্জ।

এই সা�র কী? আয্থ-পুরুষের চিন্তাদপ্থ এরকম জাচনষয়ষে: ধরণী 
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সব্থংসহা। সবচকেু সহ্য করষত পাষর। সহ্য করষত হষবও তাষক। 
তাই ধচরত্রীষক মা বলা হষয়ষে। নারীরূষপ কল্পনা করা হষয়ষে। 
সন্তাষনর—এ�াষন পুরুষের—যাবতীয় অনািার সহ্য করাই তার 
কাজ। পুরুষের দাচব: এভাষবই জ�জ্জননীরূষপ তাষক লা�াতার 
প্রমাণ চদষয় ঘযষত হষব। সমুদ্রষকও ঘদ�া হয় সব চকেু ধারণ করার 
আধার রূষপ। সমুদ্র ‘পচতত’-ঘদর অঞ্চল। পাহাড, জগিল, জনপদ 
এবং মানুষের জীবন-মৃতু্যর চনত্যপ্রষয়াজষনর ঘজা�ান চদষত চদষত নদী 
আমাষদর ভাোয় প্রবাচহত হয় চিকই; চকন্তু ঘযই সমুষদ্র চমচলত হল, 
ত�ন তার িাচরচত্রক স্খলন �চিষয় চদই আমরা। বচল—নদী সমুষদ্র 
পচতত হল। এই ঘসচদনই কপালকুণ্ডলা উপন্যাষস ‘সা�রসগিষম’ 
শব্দচি পষডচে আমরা। পুরুে-চনধথাচরত সমষুদ্রর চনয়চত এমনই।

এর চবপরীষত ঘদচ� বাংলার রূপকরাগুষলাষক। ঘস�াষন সমুদ্র 
অসীম নয়। তবু, ঘস-সমুষদ্রর সব করা মানুে জাষন না। তার �বর 
রাষ� শুকশাচর আর হীরামন পাচ�। ঘসইসব পাচ� জাষন—দুধসা�র, 
ক্ষীরসা�র ঘপচরষয় ঘযষত পারষল ঘকারাও স্থল আষে। ঘস�াষন 
রাক্ষসপুরীষত বচন্নী রাজকন্যাষক উদ্ধার করার হচদসও জাষন তারা।

চকন্তু, সমুদ্রষক ঘদ�ার এসব দৃচটিভচগি অষনক-অষনক পষরর 
ব্যাপার। আবহমান বাংলার হাওয়া-বাতাষস ঘয-সমুদ্র কষয়ক হাজার 
বের ধষর চেল, ঘসই সমুদ্রষক আজও পাই ঘলাককরায়—চনম্নবষ�্থর 
সমাষজ। বলষত কী, শঙ্খ ঘ�াষের এই কচবতাষতও।

সাঁওতাল সৃচটিত্বি বলষে—
এই সা�ষরর মাষঝ ঘকাষনা স্থলভা� নাই
বাবা ঈশ্র িাষন্াবগিা আমাষদর প্রার্থনা ঘশাষনা
বষল দাও ঘকারায় আমরা রাকব
ঘকারায়ই-বা আমরা রাকব না।

এই ধরষনর প্রায় সমস্ত সৃচটিত্বি জানায়—প্রাষণর জন্ম সমষুদ্র। 
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আমরা বইষয় পচড—প্রচতচি নদীর, ঝরনার, চবন্দু চবদু জষলর 
পচরণচত হষচ্ছ সমুষদ্র চমলন। সমুদ্র হষচ্ছ জলপ্রবাষহর অচন্তম 
চিকানা। চকন্তু, আজষকর চনম্নবষ�্থর মানুে আচদম কাল ঘরষকই 
জাষন এবং চবশ্াস কষর এষসষে—জীবনপ্রবাষহর ঘশে চিকানা সমুদ্র 
নয়, জীবষনর শুরুই ঘসই অতল জলরাচশষত। আমরা সমুদ্র ঘরষক 
উষি এষসচে।

পুরুেতাচন্ত্রক বণ্থনায় সব্থংসহা সমুদ্র অরবা রূপকরার 
চবজয়ষ�ৌরষবর সমুদ্র নয়; এই কচবতার অন্তরাত্াষক আমরা হয়ষতা-
বা ঘ�াঁজার ঘিটিা করষত পাচর আচদম ঘসই সা�ষরর চবক্ষণুব্ধ চবস্তাষর—
ঘয�াষন ‘দ্রুত জল লহষর লহষর’, ঘয-সা�ষর মাইল-মাইলব্যাপী 
অচতকায় শ্যাওলার জন্ম হষয়চেল একচদন। ঘসইসব শ্যাওলার সবুজ 
তন্তুর আডাষল প্রাষণর প্ররম অচস্থরতার আভাস চেল। ঘয�াষন প্ররম 
স্চন্ত হষয়চেল জীবন—

একচদন দূষরর বয়ষস
ঘভষস িষলচেলাম সা�ষর
মাচস, চেলাম সা�ষর।

ঘকাষনা-এক আচম বলষে তার অতীষতর সা�র-অচভজ্ঞতার করা। 
চকন্তু, ঘয-মুহষূততে ব্যক্ত হল, সমুদ্র আর একার রইল না তার। এডমন্ 
হুসাল্থ-কচরত আমাষদর হষয় ঘ�ল। প্রাণ ঘয-সমষুদ্র ভাসমানতা 
দাচব কষর, ঘসই সমুদ্র আেষড পডল অষন্যর �াষয়—অহম ঘরষক 
অপর অহষমর �াষয়। আমরা ঘদ�ব—কচবতাচিষত সা�র কীভাষব 
ক্রমাবিষয় অপর অহম-সমচটির হষয় উিষে, সাব্থজচনক হষয় উিষে।

৩
বষলচেলাম—কচবতাচির ভাো আর ভচগি বাংলার সরল করন-

চনভতের। তৃতীয় পঙ্ চক্তষতই পাই ইংষরচজ-িচিতেত আধুচনক বাংলা 
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কচবতায় প্রায়-অনুপচস্থত এক মাচস-ঘক। তাঁষক স্মচহমায় সম্ভবত 
ঘশে ঘদ�া চ�ষয়চেল চশশু কাষব্যর কা�ষজর ঘনৌকা কচবতায়—“�ুম 
লষয় সাষর িষডষে তাহাষত/ �ুমপাডাচনয়া মাচস।” আর ঘপষয়চে 
চশশু ঘভালানার কাষব্যর সংশয়ী কচবতায়— ‘’পুষজার কাপড হাষত 
ক’ঘর/ মাচস যচদ শুধায় ঘতাষর,/ ‘ঘ�াকা ঘতামার ঘকারায় ঘ�ল 
িষল।’’ এবং অন্যত্র পাই ঘোষিাষদর জন্য কচবতায়, েডায়।

এ�াষন আমরা ঘদ�চে ঘকান্ মাচসষক? চনভৃত এক মাষয়র করা 
পষরর পঙ্ চক্তষতই এষসষে বষি। শুধু চক ঘসই িাষনই? আষ� আমরা 
এডমন্ হুসাষল্থর আইচডয়াস-ওয়ান গ্রষন্থর চিন্তাপ্রস্থান একিু�াচন 
�ুষর আসার ঘিটিা কষরচে। চকন্তু আমাষদর কচব অত্যন্ত সতকতে—
ঘকাষনাভাষবই ঘযন দশ্থষনর ঝলকাচন ঘলষ� কচবতাষক অবদচমত 
এবং চবমে্থ না-কষর। তাই, ঘসাচ্াষর নয়, আন্তচরক সষম্বাধষন বাংলার 
মাচসর আিষপৌষর এবং চনতঃশব্দ উপচস্থচত এ�াষন ঘসই আশঙ্কাষক 
িুরমার কষর চদষয়ষে।

এরপরই প্রশ্ন আসষব—এ ঘকান্ মা, যার পচরিয় অস্টি? যার 
আষ� চনভৃত চবষশেণচি বসাষতই হয়? ঘয আষস এবং অচভশাপ 
ঘদয়? ঘসই অচভশাপই-বা কী?

িরাচস কষম্াজার দাচরয়ুস চমলু্যদ এক প্রষশ্নর উত্তষর 
জাচনষয়চেষলন—মশশষব, �ুচমষয় পডার আষ�, এক ধরষনর সুর 
শুনষত ঘপষতন চতচন। ঘসই সুষরর সষগি চমল চেল না তাঁর ঘশানা 
ঘকাষনা সষুরর। অষনক পষর চতচন আচবষ্ার কষরন—মশশষবর ঘসই 
সুরগুষলাই চেল তাঁর চনজস্ সং�ীত।

ত�ন �ষরর ঘকান্ চনভৃত মা এষস
চদল এ �ভীর অচভশাপ?

ঘশানা নয়, িষল ঘিনাও নয়। এমন এক পযথাষয় এষস ঘ�চে আমরা। 
ঘয চেল সা�ষর, তাষক �ষরর মা এষস চদল অচভশাপ। পৃচরবী জুষড 
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মাষয়র অষনক রূষপর করা মানুে ঘজষনষে। ঘদষ�ষেও চকেু। ঘসই 
জ্ঞান ঘরষক—বলা ভাষলা, অষনক মাতৃরূপ ঘরষক—কচবতার এই 
মাষক চবষশোচয়ত করার জষন্যই চক কচব চল�ষেন: ‘ঘকান্ চনভৃত 
মা’? �ষরর, স্থষলর, মাষয়র ওই অচভশাষপর পরই আষস শ্াসরুদ্ধ 
দু-চি পঙ্ চক্ত—

জষল বষডা িাপ, বষডা িাপ,
দ্রুত জল লহষর লহষর।

আর ঘিরার ঘকাষনা উপায় রাকল না। ‘দূষরর বয়ষস’ হষলও ঘয-
সা�ষর স্চ্ছন্ চেল ঘস, জষলর অজস্র ঘপচশ এ�ন তাষক আষটিপৃষঠে 
ধরষত আসষে। ঘস ভয় ঘপষত শুরু করল। বচহজতে�ৎ সম্বষন্ধ এই 
ভীচতর জন্ম মাষয়রই কাে ঘরষক, ঘয-মা চিরকালীন বাংলার। ঘয-মা 
সন্তানষক আঁকষড রা�ষত িায়। হয়ষতা-বা চবশ্জনীনতাও রষয় ঘ�ষে 
ঘস-মাষয়র। না-হষল পুষত্রর বচহমু্থ�ীনতার আভাস ঘপষয় মা ঘকন 
মৃতু্যষক বরণ কষরচেষলন? বুদ্ধিচরত-এ অশ্ষ�াে চল�ষেন—“চকন্তু 
হায়! মায়াষদবী, পুষত্রর ঘদবচে্থর ন্যায় চবরাি প্রভাব দশ্থন কচরয়া, 
হে্থষব� সহ্য কচরষত অসমর্থ হইয়া, অমরবেলাষভর জন্য অমরায় 
প্রস্থান কচরষলন।” (অনুবাদ: ররীন্দ্রনার িাকুর)। ঘস�াষনও পষরর 
ঘলোষকই আ�মন �ষি মাতৃষ্বসার, চসদ্ধার্থষক প্রচতপালন করষত।

চকন্তু এ�াষন মাষয়র অচভশাষপর পর সমুদ্রই উত্তাল হষয় 
উষিষে—“দ্রুত জল লহষর লহষর।” চিষর এষস কচবতায় কাতরতা 
ব্যক্ত হল এভাষব—

মাচস, যাব না সা�ষর।
এরপষরর স্তবকচি শুরু হষচ্ছ েচবর মষতা বণ্থনায়, ঘযন-বা 
লেদ মষনর আঁকা—
পুষরাষনা �াষলর নীষি �ন সবষুজর ঘস্রাত
ঘনৌষকা ঘভষস যায়,
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এবার আর একা মাচস নয়, এমন এক িরাির ঘদ�ষত পাচচ্ছ 
আমরা, অনুমান কচর—যা কচবর মশশবস্ৃচতর উদ্াসন। জষলর, 
ঘসইসূষত্র সা�ষরর সষগি সংষযা� রষয়ষে—এমন স্থল ঘদ�ষত পাচচ্ছ 
আমরা। কী অপরূপ এবং চনরাভরণ তার বণ্থনা! পুষরাষনা �াল, নীষি 
�ন সবুষজর ঘস্রাত, ঘনৌষকা ঘভষস যাষচ্ছ। বলষত ঘ�ষল, যুক্তাক্ষরযুক্ত 
শব্দ ঘ�ািা কচবতায় চবস্য়করভাষব মাত্র দু-চি—চদ�ন্ত আর শান্ত! 
চকন্তু, সব চকেুই �িষে দূরবততী অঞ্চষল। ঘযন তার আভাস পাওয়া 
যাষচ্ছ শুধু। চদ�ষন্ত দুয়ার ঘ�ালার শব্দ। মাষঝ মাষঝ ঘকউ বা কারা 
ঘভষস যায়—“ঘক যায় ঘক যায়?” এমন প্রষশ্ন ঘিষল-আসা সা�ষরর 
লহর, তার সৃ্চত, তার আতঙ্ক উসষক ওষি। এরই মাষঝ চস্থর, 
আবহমান আর গ্রামীণ চদবাবসান �চনষয় আসষে সমতল একচি 
পঙ্ চক্তষত এবং সমতষলরই মষতা চনভতেরতা চনষয়—

চবষকষলর শান্ত পাল ঘদষ�ষে রা�াল।
পরক্ষষণই জানা যায়—দূষরর �ষর কারা আষে। তাষদর ক্ষীণ 

ঘিাঁি কাঁপষে। তারা বলষে—“আমরা ঘকউ নই, আমরা নই।” 
তাষদর অসহায়তা এতই প্রকি ঘয, এই িলমান সংকি ঘরষক তারা 
চনষজষদর চবচচ্ছন্ন কষর চনষত িায়। আি পঙ্ চক্তর স্তবকচি তাই আস্থা 
আর উদ্ ষবষ�র বিষ্বে জজতেচরত। এইভাষব এক দৃষশ্যর সষগি অপর 
দৃষশ্যর সং�াষতর পরই আসষে ঘসই অচন্তম পঙ্ চক্ত—

মযাবস, ওেযা ঘকউ যযাশি নযা সযাগশে।

৪
ঘয-কচবতা পডলাম, যাঁর বয়াষন পডলাম, তাঁর বয়স কত? 

�ুঁচিষয় পডষল ধাঁধার �ূচণ্থষত ডুবষত হয়। হওয়া সম্ভব—বয়ানকারী 
চকষশার। অরবা, হয়ষতা তরুণ। অরবা বয়ষসর ঘয-ঘকাষনা ধাষপই 
রাকা সম্ভব এই বয়াচতর। এমষতা বয়ানকারীই হষত পাষরন ঘসই 
স্�্থভ্রটি মানুে, যাষঁক আমরা বচল—কচব। সমষয়র এবং বয়ষসর 
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ঊষধ্ব্থ এবং একইসষগি সমস্তষর যাঁর অবস্থান। িলত, আমাষক 
বলষতই হষব—এচি, যার নাম যাব না সা�ষর, শঙ্খ ঘ�াষের একচি 
চবস্য়কর কচবতা, যা কদাচিৎ রচিত হয়।

আমার এ-চসদ্ধাষন্ত চনজস্ ঘঝাঁক রাকষতই পাষর। তবু, 
এ-চসদ্ধান্তচিষক বেথার ঘসই োতার মষতাই চবষবিনা করব, যাষত 
হয়ষতা-বা অলষক্ষ্য ঘকারাও িুষিা আষে, ঘয�ান চদষয় অপাচর্থব 
নীচলমাচবন্দু িুইষয় ঘিাষ�মুষ� না-পষড পাষর না। কচবতা জুষড অস্টি 
এক চববততেষনর আরও অস্টি চববরণ ঘরষক এ চক কম প্রাচপ্ত!

ঘশষে একিাই অনষুরাধ—এতক্ষণ ধষর যাঁরা আমার ঘল�াচি 
পডষলন, তাঁরা এবার ভষুল যান ঘল�াচিষক। অরবা চেঁষড ঘিলুন 
এর পাতাগুষলা। ঘকন-না, এই পাতাগুষলায় একধরষনর চনদতেয়তার 
কাচলমা ঘলষ� আষে—ঘয-ঘকাষনা কচবতার আষলািনায় ঘয-কাচলমা 
ঘলষ� রাকষত বাধ্য। এবং, তারপর সমস্ত রকম পরামশ্থ োডাই চিষর 
যান আশ্চয্থ এই কচবতার তীষর। পড়ুন এর তরগিরাচশ। ঘকন-না, 
ঘবাষহতেস ঘযমন এক বক্ততৃতায় ব্রাউচনং সম্বষন্ধ বষলচেষলন, আমারও 
স্ীকাষরাচক্ত এ�াষন প্রায় ঘতমনই— কচবতাচির প্রচত এতক্ষণ ধষর 
আচম চনচশ্চত অনািার কষরচে।

অবশ্য, সান্ত্বনা একিাই—সব কচবতারই উপর এরকম অনািার 
হষয় রাষক।

কৃতজ্ঞতা: লনম্নিতগষির সমুদ্র-লজজ্ঞাসা: িাংিাতদতশর সমুদ্র প্রলততিশ, বিলচত্র্ ও সংস্কৃলত 
লি্তয় এক লনম্নিগগীয় িয়ান: পাতভি পাথষি

[লনলহত পাতাি ছায়া / প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭ / দদ’জ পািলিলশং]
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নীেমযাধশিে ঘদে
মমনাক চবশ্াস

নীলুর �ল্প কত�াচন ঘল�ষকর জীবন 
ঘরষক ঘনওয়া সচত্যকার চববরণ, আর 
কতিা কল্পনা তা স্টি ঘবাঝা যায় না। 
‘সকালষবলার আষলা’ (১৯৭২), 
সুপুচরবষনর সাচর’ (১৯৯০), ‘ঘো্ 
একিা স্কুল’ (১৯৯৮), ‘অল্পবয়স 
কল্পবয়স’ (২০০৭) বা ‘শহর পষরর 
ধুষলা’-ঘত (২০১০) নীলুর ঘয কাচহচন 
শুচন তার মষধ্য এমন চকেু �িনা বা িচরত্র 
মাষঝমাষঝ এষস পষড যাষত ঘবাঝা যায় 
সবিাই এর কচল্পত আ�্যান নয়। আর 

শঙ্খ ঘ�াে ঘয নানা অন্য বইষত তাঁর অচভজ্ঞতার করা চলষ� ঘ�ষেন 
তার মষধ্যও নীলুর চকেু �ল্প চিষর এষসষে। ঘসসব ঘতা বাস্তব �িনা।

আমরা তাই নীলুষক চিনষত পাচর, চকন্তু তাষক ঘল�ষকর সষগি 
পুষরািা চমচলষয় ঘনব চক না বুঝষত পাচর না। �ল্প পডচে না আত্করা, 
তাও চিক চিক িাহর হয় না। এই মাঝ�াষনর জচমষত দাচঁডষয় রাকার 
চসদ্ধান্ত চক ঘল�ক এই জষন্য চনষলন ঘয ‘আচম’র এমন একিা আবরণ 
�ষড চনষল তাঁর পষক্ষ চনষজর করা বলা সহজ হষয় উিষব? চনষজষক 
প্রকাষশ্য আনা আর আডাল ঘিষন ঘনওয়ার এই ঘ�লায় ঘল�ার ঘ�াত্র-
পচরিয় অস্টি হষয় ঘ�ল।

‘সকালষবলার আষলা’-র শুরুষত নীলু �ুম ঘরষক উষি একা একা 
গ্রাষমর পর ধষর পদ্ার চদষক যায় তার বন্ধুর সন্ধাষন। িারচদষক 
ধব্ ধব্  করষে ঘভার হবার আষ�কার আষলা, বাতাষস অল্প �া চশরশর 
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করষে, ডাচলম �াষের পাতায় হাওয়ার অ্ুি শব্দ। ঘকউ ঘকাত্াও 
ঘজষ� ঘনই। নীলু ভাবষে, এই যচদ রাচত্তর হত ঘস চক এমন মাি 
ঘপচরষয় এতদূর একা িষল ঘযষত পারত। ঘশষে বন্ধুষক �ুম ঘরষক 
ঘডষক তুলষত ঘস জানায়, রাত চতনষিয় িষল এষসষে নীলু! মবশা�ী 
পূচণ্থমার ভরা িাঁদ আকাশ আষলা কষর ঘরষ�ষে। নীলু ঘসচদষক 
তাকায়চন, শুধু িারপাষশর আষলায় পর ঘদষ� হািঁচেল। এিাই প্ররম 
অধ্যায়, এইিুকুই। ওই ঘোষিা ঘোষিা বইগুষলা পডষল মষন হয় 
অষনক দূষর িষল যাওয়া নীলমাধষবর ওই ঘদশ তার ভ্রম-জা�াষনা 
রাষতর আষলাষতও ঘজষ� আষে।

এরপষর এল বন্ধুষদর �ল্প, নদী ঘনৌষকা ঘরল�াচডর করা, মাি 
আর রাস্তা, সকাল আর চবষকষলর �ল্প, বাচডর আর বাইষরর 
মানুে—যারা সবাই সবার ঘিনা। আর এই সবচকেুর মষধ্য দাঁচডষয় 
রাকা স্কলুবাচড। চনষজর বাচডর ঘিষয় ঘকাষনা অংষশ এই স্কুল নীলুর 
কম চনষজর নয়। স্কুল হল ঘ�লা আর বন্ধুষবের জায়�া, ভাষলা লা�া 
চশক্ষক আর চসষলবাস োচডষয় পডার আনন্, বাচডর কাষেই বষডা 
হওয়ার আশ্রয়। ‘ঘো্ একিা স্কুল’ বা ‘অল্পবয়স কল্পবয়স’ জুষডও 
কত স্কুষলর করা! এসব বইষত গ্রাম আর �ঞ্জ যচদ হয় পিভূচম তষব 
তার মষধ্যই আষরক পিভূচম স্কুল। ঘসিা ঘযন চনসষ�্থরই অংশ। বষডা 
বয়ষস নীলু ঘভষবচেল, ‘আরণ্যক’, ‘ইোমতী’ আর ‘অনুবততেন’—

‘‘চতন�াচন বই সামষন ঘিষল চদষয় আরও একবার পডবার 
জন্য এক�ানা তাষক তুষল চনষত বলষল চনচশ্চতই ঘস তুষল ঘনষব 
‘অনুবততেন’। ঘকন? ঘকননা ঘস�াষন আষে ঘ�ািা একিা ইস্কুষলর েচব। 
ইস্কুষলর মাস্টারমশাইষদর মদনচন্ষনর েচব।’’ (‘ঘো্ একিা স্কুল’)

‘সকালষবলার আষলা’ ঘশে হয় চবিতীয় চবশ্যুষদ্ধর মষধ্য। ভাবষত 
মজা লাষ� ‘অনুবততেন’-এর কাচহচনও ঘস�াষনই ঘশে।

এই আনন্-মা�া চদনরাচত্রর মষধ্য মৃতু্য আষস। নীলু, বরুণ আর 
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ঘকশব এই চতনজন কাষের বন্ধু। তাষদর মষধ্য ঘকশব একচদন মষর 
যায়। ‘সুপচুরবষনর সাচর’-ঘত িুলমাচম আত্হত্যা কষরন, অরবা 
িাচরচদষকর জষলর মষধ্য ঘকারাও হাচরষয় যান। ওই বইষতই আষে, 
বাচডর পুকুষর পষড চ�ষয় নীলু প্রায় ডুষব যাচচ্ছল, গ্রাষমর ঘেষল 
হারুন তাষক বাঁিায়। আর দূষরর মৃতু্যর কাচহচন নীলু শুষনচেল ওষদর 
চশক্ষষকর কাষে। নদীর উপর ঘয চব্রজিাষক ওর মষন হত পচৃরবীর 
সবষিষয় সুন্র চব্রজ, ��নবাবু বষলচেষলন ঘসিা বানাষনার সময় 
দষল দষল মজুর জষল তচলষয় ঘ�ষে। চনসষ�্থর মষধ্য ইচতহাষসর 
এইসব ঘেদচবন্দুও ঘদ�া ঘদয় বইগুষলায়।

ঘরষক ঘরষক চদনরাচত্রর মাঝ�াষন �ল্প চিষর আষস। একচদন 
সষন্ধ হবার অল্প আষ�, ডাচলম�াষের নীষি একিা মাদুর চবচেষয় 
নীলু িুপ কষর শুষয় চেল। িুল�াষে জল চদষত এষস মা বলষলন, 
চবষকলষবলায় শুষয় না ঘরষক একিু ঘবচডষয় আসষত। মা ভাবষলন 
মষর যাওয়া বন্ধুর করা ঘভষব নীলুর মন �ারাপ। চকন্তু ঘসচদন ওর 
মনিা অষনকচদন পষর একিু ভাষলা লা�চেল। পাষশর বাচড ঘরষক 
লীলাচদর হারষমাচনয়াম ঘশানা যাষচ্ছ। নীলু ভাষব, এই একিা সময় 
আষে, আষলা অন্ধকাষরর মাঝামাচঝ, য�ন সবাই হারষমাচনয়াষম 
সাষর�ামা �লা সাষধ। ঘকন তা ঘস জাষন না, চকন্তু পডচত চবষকষলর 
আষলা, �াষের ওপর পাচ�ষদর ডানা ঝাপিাষনার শব্দ, নানা বাচডর 
রান্না�র ঘরষক উনুষনর ঘধাঁয়া আর হারষমাচনয়াষম �লা সাধা সব ঘযন 
এক সাষর আষস। ঘকশব মারা যাওয়ার পষর ওর বাসচুদ, নীলুষদরও 
চযচন আপন কষর চনষয়চেষলন ঘসই চবধবা তরুণী, দূষর ঘকারাও িষল 
যান। তাঁর করা মষন পষড নীলুর। এইরকম এক চবষকষল বাচডর 
চভতষর আঁধার ঘকাষণ বষস বাসুচদ �ান �াইচেষলন। ঘসই �াষন চেল 
অন্ধকাষর �ৃহদীপ জ্বালবার করা। লীলাচদষক একচদন বাচডর সামষন 
ওর বন্ধুষদর সষগি �ুষর ঘবডাষত ঘদষ� ওর মা একষিাি বকুচন চদষয় 



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 103

সূচি

তাষক �ষর ঢুচকষয় চদষলন। ভরসষন্ধয় অত বষডা ঘমষয় বাইষর �ুরষব 
ঘকন। তার ঘিষয় ঘস �ষর বষস �লা সাধুক। মু� নীিু কষর লীলাচদ 
বাচডর মষধ্য ঢষুক পষডচেল। অল্প পষরই ঘশানা চ�ষয়চেল তার �ান। 
সূয্থ ত�নও অস্ত যায়চন, তাহষল ভরসষন্ধ কী কষর হষব! নীলু তাই 
ঘভষব পায় না সষন্ধষবলায় ওষদর এই �ান তার ভাষলা লাষ� না 
�ারাপ লাষ�। �ান চজচনসিা ভাষলা, চকন্তু এষদর �ান শুনষল বচন্ 
রাজকন্যার �ল্প মষন পষড।

ঘোষিামামা য�ন �ান কষর, হারষমাচনয়াম বাচজষয় ওই 
ডাচলম �াষের নীষি বষস রবীন্দ্রনাষরর �ান ধষর, ‘ঘয চেল আমার 
স্পনিাচরণী/তাষর বচুঝষত পাচরচন’ ত�ন নীলুর মষন হয় আবো 
হাওয়া আবো আষলায় �াষনর সুর চমষশ যাষচ্ছ। তার মন �াষনর 
করা ঘবষয় আকাষশর চদষক িষল যায়। আকাশ আর অল্প আষলার 
সষগি নীলুর রবীন্দ্রনার কী এক উপাষয় জচডষয় আষেন। ঘসই প্ররম 
অধ্যাষয় ঘস য�ন ঘজ্যাৎনো-ঘধাওয়া রাতষক ঘভার বষল ভুল কষরচেল 
একা মাষির পষর ঘস �ান ধষরচেল, ‘এ পর ঘ�ষে ঘকান্ �াষন ঘ�া 
ঘকান্ �াষন’।

‘ঘো্ একিা স্কুল’-এ আষে রবীন্দ্রনাষরর জন্মচদন পালষনর �ল্প। 
ঘসবার তাঁর আচশ বেষরর জন্মচদন উদ্ যাপন করার জষন্য সারা 
ঘদষশর মষতা গ্রাষমর ইস্কুষলও সবাই ঘমষত উষিষে। ত�নও নীলুর 
স্কুষল যাওয়ার বয়স হয়চন। চকন্তু ঘস�াষন ‘মুক্তধারা’র অচভনয় হষব, 
তাই ঘস চনষজর মষতা কষর নািকিা পষড ঘনয়।

‘‘ঘসই নািষকর এক যুবরাজ য�ন বলষে ‘ঘকান আগুষনর পাচ� 
ঘমষ�র ডানা ঘমষল রাচত্রর চদষক উষড িষলষে’ ত�ন জানলা চদষয় 
আরও একবার আকাষশর চদষক িষল যায় ঘিা�। রবীন্দ্রজয়ন্তী, 
মুক্তধারা, আকাষশর চদষক উষড যাওয়া এই একলা চবষকল—সব 
একাকার হষয় যায় মষনর মষধ্য।’’
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এইসব চমষলচমষশ রবীন্দ্রনার একিা নাম আর েচব হষয় ওষিন 
ওর মষন।

এর কষয়কমাস পষর একচদন বাবা অসুস্থ হষয় �ষর শুষয় আষেন। 
একজন মাস্টারমশাই এষসষেন তাঁর সষগি ঘদ�া করষত, নীিু �লায় 
করা বলষেন। নীলু উচঁক ঘমষর ঘদষ� বাবার ঘিাষ�র ঘকাণ চদষয় 
জল �চডষয় পডষে। বাবাষক ঘস ক�নও কাঁদষত ঘদষ�চন। চনষজর 
�ষর চিষর জানলায় বষস হাষতর বইিা পডার ঘিটিা কষর। ঘসইসময় 
জানলার বাইষর এক বন্ধু এষস দাডঁায়, জানায় রবীন্দ্রনার মারা 
ঘ�ষেন। ইনচস্টচিউষির ঘরচডষয়াষত �বর জাচনষয়ষে। ঘমষ�র ডানা 
ঘমষল রবীন্দ্রনার রাচত্রর চদষক উষড ঘ�ষেন—এমন একিা করা 
নীলুর মষন এল।

ইস্কুষল ভরচত হওয়ার পষর একসষগি ঘবশ চকেু রবীন্দ্রনাষরর বই 
ঘল�ক পষড ঘিষলচেষলন, ঘিাষদ্া বের বয়ষস। ঘসই করা ‘বইষয়র 
�র’-এ (১৯৯৬) বলা আষে। বলষেন, ভাষলা কষর বুঝবার বয়স 
না হষলও ‘মিতাচল’-র িুকষরা গ্রামীণতা-ভরা জীবনেচব; ‘ক্ষচণকা’র 
িুরিুষর ঘমজাজ আর েন্; ‘পলাতকা’র কারুণ্যময় ঘমষয়ষদর করা 
তাঁর অল্পবয়ষসর হৃদয় অচধকার কষর চনষয়চেল। পডষত পডষত 
অস্টি আনন্ষবাষধ মন ঘেষয় যাচচ্ছল। ঘস ঘবাষধর শীষে্থ তাঁষক ঘপৌঁষে 
চদল ‘উৎস�্থ’-র কচবতা। নানা রকষমর কচবতা, চকন্তু “প্রচতচিষতই 
জডাষনা ঘকাষনা আষলাোয়া মা�াষনা দূষরর িান…”।

এইসব স্ৃচতিারষণ স্কুষলর ঘহডমাস্টাষরর মষতা �ষল্পর চকেু 
িচরষত্রর আসল পচরিয় জানা যায়। ‘কচবতার মুহতূতে’-ঘত (১৯৮৭) 
ঘোষিামামার �ান �াইবার করা আষে। ঘস�াষন ডাচলম �াষের 
জায়�ায় আষে আম�াে। ঘজ্যাৎনোষধায়া আম�াষের নীষি বষস 
য�ন ঘোষিামামা �াইষতন, ‘ঘয চেল আমার স্পনিাচরণী’, চদচদ বা 
ইস্কুষলর পচণ্ডতমশাই য�ন রবীন্দ্রনাষরর �ান �াইষতন,
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‘‘ত�ন �ায়ক বা �ানষক োচডষয় অষনক দূষর সষর ঘযত মন…। 
ঘসসব চদষন রবীন্দ্রনার আমাষদর হাষত তুষল চদষয়চেষলন এম্ চন 
এক ব্যরাময় পচৃরবীর চনচবডতা, তার ঐশ্ষয্থর ঘযন ঘশে চেল না 
ঘকাষনা।’’

আষলাোয়া-মা�া দূষরর িান, ব্যরাময় পৃচরবী, আকাশ—
এইসষবর সষগি রবীন্দ্রনার চমষশ চেষলন। এসব এক অষর্থ আষলার 
করাই বষল। এবং ঘল�ষকর একিা পচরিয় এর মষধ্য ধরা আষে। 
ঘসিা আষলার ঘরষক স্ষরর চদষক নজর ঘিরাষল হয়ষতা �ুঁষজ পাব।

‘সকালষবলার আষলা’র ঘশষে বরুণ গ্রাম ঘেষড অন্য ঘদষশ পাচড 
ঘদষব। ওর বাবার বদচলর িাকচর, না চ�ষয় উপায় ঘনই। বন্ধুষক চবদায় 
জানাষত ঘসচদনও ঘভার হওয়ার আষ� নীলু ওষদর বাচডষত ঘপৌঁষে 
ঘ�ষে। চ�ষয় ঘদষ�, �ষরর মষধ্য লন্ঠন ঘজ্বষল িুচপিুচপ িলাষিরা 
করষে সবাই। ব্যাপারিা নীলুর ভাষলা লাষ�,

‘‘যচদ সকাল হত, ঘরাদ্ুর রাকত, তাহষল সকষলর করাও আর-
একিু উিঁু হত। চকন্তু আবো আষলা বষল করাও সবাই বলষে ঘকমন 
আবো �লায়।’’

ঘোষিাষবলার স্ৃচতিারষণ চনষজষক আডাল করার �ুব ঘয প্রষয়াজন 
হয় তা নয়। নীলুর বইগুষলাষত ঘল�ক কল্পনা চমচশষয় বলার আনন্ 
উপষভা� করষত ঘিষয়ষেন ঘবাঝা যায়। চকন্তু কল্পনা আবার চনষজর 
করা বলষত চ�ষয় চনষজষক সচরষয় ঘনওয়ার উপায়ও। �ল্প আর 
বাস্তষবর মাঝামাচঝ, আষলা আঁধাচরর মষতাই একিা পচরসর তাই 
ঘল�ক ঘবষে চনষয়ষেন। নীিু স্ষর চল�বার, বলবার, ঘয ভচগি শঙ্খ 
ঘ�াে আয়ত্ত কষরচেষলন, উগ্রতাহীন উত্তাষপর ঘয ভাোয় উচন চলষ� 
ঘ�ষলন, তার একিা চনস�্থ-পি এই বইগুষলাষত লুষকাষনা আষে।

‘অষন্ধর স্ষশ্থর মত’-ঘত (২০০৭) িাচরচদষক ‘আচম’র 
অচতপ্রকাশ চবেষয় বষলচেষলন, ‘আচম’ হষয় ওষি “এক ঘ�ােণা-



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 106

সূচি

শব্দ, চিৎকার-শব্দ, যার মধ্য চদষয় এষ�াষত রাষক অকারণ একিা 
ঘজার চদষয় বলবার প্রতাপভচগি।” এই ভচগি আমরা সবাই অনায়াষস 
আয়ত্ত কষর ঘিষলচে। আমাষদরই মষধ্য বষস এত বের শঙ্খ ঘ�াে 
সকালষবলার স্ষর করা বষল ঘ�ষলন!

কৃতজ্ঞতা: সুমন্ত মতুোপাধ্ায়

[সকািতিিার আতিা / প্রথম প্রকাশ ১৯৭২ / অরুণা প্রকাশনী]
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যতিযাে পবড় ততই বনবিড় কশে পযাই
প্রচতভা সরকার

স্কুল ঘরষক চিষর রাক্ষষসর মষতা 
চ�ষদ ঘপত, আর আমরা মিস্ষল োত্ররা 
ত�ন ভাত ঘ�তাম চতনবার। সারাচদন 
হুষিাপুচি, চিচিষন হাডুডু, বন্ধুষদর 
সষগি ঘরষ� ঘ�ষলই হাতাহাচত, শরীষর 
ঘকাষেষদর বৃচদ্ধ ত�ন বন্য আ�াোর 
মষতা। ব্যা� চিচিনবাক্স দুষিা দুধাষর 
েুষড ঘিষল ঘসই দুরন্ত চ�ষদর মুষ� 
মাষয়র ঘবষড ঘদওয়া ভাত তৃচপ্ত কষর 
�াওয়ার ঘসই আষমজ, অষনষকই শুনষল 

ঘহষস কুচি কুচি হষব, চকংবা বাঁকা ঘিাষ� তাকাষব, চকন্তু সচত্যই 
আচম তাষক অষনক পষর চিষর ঘপষয়চে একচি রবীন্দ্র�াষন। �ানচি 
হল ‘ভুবনষজাডা আসন�াচন…’। আচশসদা, আচশস ভ্ািাষয্থর 
লোষস পাষশর ঘমষয়চিষক বষলওচেলাম এই করা। জাষনা ঘতা আমার 
না এই �ানিা �াইষল চ�ষদর মুষ� ঘপি ভষর �াবার তৃচপ্ত অনুভূত 
হয়! ঘস এমন অদ্ুত ভাষব তাচকষয়চেল, ঘয আর করা বাডাবার 
সাহস পাইচন।

ঘদাে ঘতা চদষত পাচর না, অদ্ুতই ঘতা, ঘকারায় �ম�ষম সুষর �র 
ভরাষনা ঘবহাষ� বাঁধা এক �ান, ঘয�াষন রাষতর তারা, চদষনর রচব, 
মায় আঁধার আষলার সকল েচবর করা বলা হষয়ষে, পরষমর আকাশ-
ভরা সকল বাণীষক আবাহন জানাষনা হষয়ষে হৃদয় মাষঝ, তার সষগি 
ঘপষির চ�ষদর কী সম্কতে রাকষত পাষর! চকন্তু এ�নও য�ন পডষত 
বচস ‘এ আমার আবরণ’, বুঝষত পাচর রবীন্দ্রনাষরর �ান অষনক 
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মষনই এরকম অষনক অব্যা�্যাত অনুরণন ঘতাষল। ঘস মন ক�ষনা-
ক�ষনা হষত পাষর অচত চবরল, সহস্র অবু্থষদ একচি। ঘযমন শঙ্খ 
ঘ�াে। আবার হষত পাষর অচত সাধারণ, ঘযমন আচম। আচম একদম 
চিক, আমার কাষে আচম শতকরা একষশা ভা� চিক, এিা ঘজষনও 
শুধু অষন্যর কাষে আমার এই অনুভচূত ঘপৌষঁে ঘদওয়া অসম্ভব, যচদ 
না শঙ্খ ঘ�াে চনষজ এষস ঘসতু বাঁধার কৃৎষকৌশল চশচ�ষয় ঘদন! তষব 
ঘশ�াষলই ঘতা হয় না, চশ�ষত পাষর এমন আধার কই!

আচম ঘতা নইই ঘস আধার, প্রাণপণ ঘিটিায় চনষজর যা মষন হয় 
ঘেঁডাষ�াডঁা ভাষব ঘসইিুকু বলষত চশষ�চে শুধ।ু চকন্তু এমন ঘতা নয়, 
এ বই আচম এই এ�নই পডচে। এর মলাষি কাষলর হাষতর স্শ্থ, 
হাডতে বাউন্ মলািষক ঘঢষক রা�া িকিষক কা�জ ঘকারাও ঘকারাও 
চেঁষড ঘ�ষে, বগিবাসী ইভচনংষয়র অধ্যাপক অচনন্্য এই বইষত চলষ� 
চদষয়চেল, প্রচতভাচদষক, তার নীষি তাচর� ঘদওয়া ১২/২/৯৯। পেষন্র 
করাগুষলাও ঘদ�চে পাতায় পাতায় সব ঘপচন্সষল দা�াষনা আষে। তবু 
যতবারই পচড, নতুন করা �ুষঁজ পাই, নতুন ভাব চশচ�, আর শঙ্খ 
ঘ�াষের সচৃটি সমস্ত অনুকরষণর ঊষধ্ব্থ বষল ক্রমা�ত জানষত রাচক। 
পািক চহষসষব যত চনচবড কষর পাওয়া, ততই তুচ্ছাচততুচ্ছ কলমচি 
চহষসষব অলঙ্ঘ্য দূরষবের জন্য হা-হুতাশ ঘবষড যাওয়া। পরমষক না 
পাবার চিরন্তন ঘবদনা। চকন্তু বাংলা সাচহষত্যর অন্যতম মহারাজার সষগি 
এক অজ্ঞাতকুলশীষলর চমল ওই�াষন, ঘয�াষন চতচন মানবমষনর ওপর 
ভাষলচর-কচরত আষলাচকত রাচত্রর আর তারাপষুঞ্জর জাদুকরী মায়ার 
প্রসষগি বষল বষসন, “রবীন্দ্রনাষরর �ানও... তার সামষন দাডঁাষল বস্তুর 
সব ভার হালকা হষয় যায় হিাৎ, সষর যায় আমাষদর সমস্ত চমষর্য, সষর 
যায় সাচজষয় করা-বলার সংসার।”

সাজাষনা করা, যাষত চমর্যাষক সষত্যর মষতা ঘশানায় বা উলষিািা 
এবং ক�নও চনপাি চমষর্যও ঘতা আমাষদর সাজাষনা যাপষন ভয়ানক 
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গুরুবেপূণ্থ! আচম যচদ ‘ভুবনষজাডা আসন�াচন’ সম্বষন্ধ বলতাম 
এ �ান আমার চভতর বাচহষরর আ�ল �ুষল পরম ভূমার সামষন 
আমাষক নতজানু কষর ঘদয়, সাধু সাধু ধ্বচন উিত, রবীন্দ্রনারষক 
চিকিাক ঘবাঝা ঘ�ষে অষলেষশ এই কৃচতবে দাচব করা ঘযত। তা নয়, 
প্রাকৃতজষনর মষতা �রম ভাষতর ঘ্াণ, ভরষপি তৃচপ্ত এসব কী! 
রবীন্দ্র প্রজ্ঞার সষগি এসব ‘যায়’ না।

চকন্তু শঙ্খ ঘ�াে ‘এ আচমর আবরষণ’ ঘসই জাদুষক কািাষেঁডা 
কষর ঘদ�াষলন যার জন্য রবীন্দ্রনাষরর �ান শুনষল এইসষবর বাইষর 
এষস দাঁডাষনা সম্ভব হয়। সুর, হ্যাঁ সুর ঘতা বষিই, ঘসইই আমাষদর 
োচডষয় চনষয় যায় সমস্ত করার বন্ধন ঘরষক, সমস্ত মদনচন্নতা ঘরষক। 
চকন্তু ঘসইই ঘতা ঘশে নয়। তাহষল লোচসকাল �াষনর তানচবস্তাষরর 
ঘরষক পার্থক্য রইল কী? কচবর �াষনর জাদু চকন্তু জচিল কালা জাদু। 
অসম্ভবষক সম্ভব কষর তুলষত পাষর। কীভাষব ? ঘযই মষন হষব সুষর 
আচম আচ্ছন্ন হষয় ঘ�চে, এ�ন করারা দূষর সষর ঘ�ষলও ক্ষচত ঘনই, 
অমচন কচব “করার চদষক ভাোর চদষক েচবর চদষক �ুচরষয় আষনন... 
সুষরর সষগি েচব এমনভাষব ঘমষল তার �াষন, এমনভাষব এর মষধ্য 
যাওয়া-আসা িষল ঘকবলই ঘয সব চমচলষয় ঘয-ঘকাষনা ঘশ্রাতার 
ব্যচক্ত�ত জীবনস্ৃচতষত লাষ� িান।”

এবার ঘবাঝা ঘ�ল ‘ভুবনষজাডা আসন�াচন’ ঘকন পুষরাষনা পাড 
ঘরষক ওিাষনা রচঙন সুষতায় ঘবানা ঘনেহমা�া িষির আসনচিষকও 
মষন কচরষয় চদষত পাষর? এ �াষনর িলষন করায় সুষর েচবষত আষে 
ঘসই স্ততঃ্ূততেতা, ঘসই দাপি, যা একচি দুরন্ত ঘোষিা ঘমষয়র চনভথার 
জীবষনর সপাি তৃচপ্তষক বহু যুষ�র ওপার হষত চিচরষয় আনষত 
পাষর। ঘমষয় যতই বষডা ঘহাক, বুষডা ঘহাক, হৃদয়-মাষঝ চবোষনা 
ঘসই আসষনর সৃ্চত চস্তচমত হল কই? চযচন তাঁর ঘনেহাদষর ভুবন 
বীণার সকল সুর হৃদষয় পষুর চদষয়চেষলন, চতচনও কাল�ষভতে হাচরষয় 
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ঘ�ষলন একা অসহায়। এ�ন এই �াষন ঘলষ� রাকা দুতঃ�সুষ�র 
সকল হরে, িুষলর পরশ, ঝষডর পরশ, যচদ সবিাই েচব হষয় ঘসই 
ঘমষয়ষক ঘসইসব চদন মষন করায়, তা চক অস্াভাচবক হষব?

শঙ্খ ঘ�াে বলষেন, হষব না। হয় না বষলই রবীন্দ্রনাষরর �ান এত 
অষমা�। চকমাশ্চয্থম, ঘশ্রাতার জীবনস্ৃচতষত িান চদষলও, একই সষগি 
এই �ান চনষয় ঘযষত পাষর আমাষদর সীমাষর�া ঘ�রা ঘোষিা ঘোষিা 
অচস্তষবের বাইষর। একই সমষয় দু-মুষ�া দচড িানািাচনর ঘ�লা ঘযন। 
�াষন আঁকা অজস্র েচব আর তাষদর �াষয় জডাষনা ‘অশ্রুবাষষ্পর 
আবরষণ’র মষতা সুর, এই দুইষয়র জাদুষত অতীত বা বততেমান রূপ 
পচরগ্রহ কষর দাডঁাল ঘশ্রাতার মষনর মষধ্য, ঘযন ঘকাষনা মন্ত্রবষল 
চনষজর ঘরষকই চনষজষক একিু তিাত কষর চনষয় ঘস চনরীক্ষণ করষত 
লা�ল ঘসই তাষক, যাষক ঘস এতচদন আচম বষল ঘজষন এষসষে। 
কী হয় ত�ন? “ঘজষ� ওষি আমাষদর চনতঃসীম আকাক্ক্ষা, আমাষদর 
সমস্ত ভাষলাবাসা বুষকর মষধ্য �চনষয় আষস ক�ন, যুচধচঠেষরর রষরর 
মষতা জীবন ঘরষক ঘসই মুহূষততে অল্প-একিু উষি যাই ঘযন।”

�ান শুষন তাহষল ভাষলাবাসা ‘�নায়’ বুষকর মষধ্য! ঘম� ঘতা 
�নায় আকাষশ। িাচরচদক কাষলা হষয় আষস, বচৃটি নাষম অষঝাষর। 
ঘকউ আনষন্র সষগি কাষলা ঘমষ�র তুলনা কষরষেন বষল মষন 
করষত পারচে না এই মুহূষততে। ঘম� �নাল মাষন সাধারণ ভাষব 
একিা ভয়াততে দুতঃচ�ত পচরষবশ, আশ্রষয়র জন্য ব্যাকুলতা এইসবই 
মষন পষড। আবার তার মষধ্যই লুচকষয় রাষক ধারাজষল নোত নবীন 
জীবনারষম্ভর অকচরত প্রচতশ্রুচত। আমরা রবীন্দ্রসং�ীষতর সুর 
আর করার মায়াজাষল আবদ্ধ হষয় একই সষগি এই য�ুপৎ আনন্-
ঘবদনার মচন্রার আওয়াজ শুচন। আনন্ এই কারষণ ঘয আপন হষত 
বাচহর হষয় বাইষর দাঁডাবার মন্ত্রগুচপ্ত আমার করায়বে, ঘবদনা এই ঘয 
মৃতু্য এক মুহূষততে আমাষদর সমস্ত ঘিতনাষক চনরর্থক কষর চদষয় িষল 
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যায়। আমাষদর জীবন ঘযন এক সবুজ বিীপ, যাষক চ�ষর প্রচত মুহূষততে 
ঘিনাচয়ত করাল সমষুদ্রর গ্রাস। এই বিষ্বে জয়ী হষব ঘক? উত্তষর বলা 
যায়, দুজষনই। এই যুগ্মচবজষয়র কারণ চনচহত রষয়ষে ওই �নায়মান 
ভাষলাবাসার মষধ্যই। ঘশ্রঠে আনন্ ভাষলাবাসা, ঘসও ঘতা বুষকর 
ঘভতর কাষলা ঘমষ�র মষতা �চনষয় আষস। আসষল এ জীবন আনন্-
ঘবদনার িানাষপাষডষন ঘবানা এক�াচন বস্ত্র�ণ্ড, একষক বাদ চদষল 
অপর চকেুই না। “জন্ম চনষত-না-চনষতই মষর যায় মুহতূতে, ঘপষত-
না-ঘপষতই হাতোডা হষয় যায় পাওয়া।” বলষলন শঙ্খ ঘ�াে বইচির 
প্ররম প্রবন্ধ ‘মততে্য কাষে স্�্থ যা িায়’-ঘত। “চকন্তু ঘসই মরণষলাক 
হষত উষি আষস সৃ্চতর পর স্ৃচত, কানাকাচন হষত রাষক এ-পাষর 
ওই-পাষর। জীবষনর দায় ঘরষক পালাই না আমরা… চনষজষক 
উদ্গত কষর তুলষত িাই উচদ্ষদর মষতা সজীব—চকন্তু তারই মষধ্য 
বুষকর চপেষন ধ্বচনত হষত রাষক ক্ষাচন্তহীন এক ঘ�াপন স্র; ও িাঁদ, 
ঘিাষ�র জষলর লা�ল ঘজায়ার।

এই ঘজায়ার ঘরষক ঘজষ� ওষি রবীন্দ্রনাষরর �ান।”
সমুদ্রমন্থষনর করা মষন পষড ঘযষত পাষর পািষকর। আনন্ 

ঘবদনার অচবরল মন্থষন কালপ্রবাহ ঘরষক উষি আষস রবীন্দ্রনাষরর 
�ান। এ �াষন জীবন আষে, মৃতু্য আষে। তাহষল বহুজষনর ভাবনায় 
এই জীবনমৃতু্যর অধীশ্র চযচন, ঘসই ঈশ্রও চক আষেন? আষ� য�ন 
পষডচে এই বই ত�ন এই অংশ েুঁষয় ঘ�চে আলষতা কষর। �ভীর 
ভাষব ভাচবচন। এমচনষতই এ �াষন ত�নও এত মন ভষর রাকত ঘয 
এষত উপচস্থত পরমচি সচত্যই ঘকাষনা সব্থজ্ঞ, সব্থত্র�ামী, সদাপ্রভু 
চক না মন এই চনষয় উদাসীন চেল। এ�ন জীবষনর বাঁক অষনক 
জচিল হষয়ষে। ঘ�ালকধাঁধায় মাষঝ মাষঝ পর হারাবার উপক্রম হয়। 
চবষশে কষর রাজনীচতর �ূণথাবততে �ুব অচস্থর কষর ঘতাষল। ধম্থভাবনা 
এ�ন ঘযন সবষিষয় সংকীণ্থ, ঘনহাতই আিাষরর বালুরাচশ। আর 
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সমাদৃতষদর িচরত্র হনন এ�ন আধুচনকতা। সচত্যই যচদ রবীন্দ্রনাষরর 
�াষনর মূল ঈশ্রভচক্ত, অতুলপ্রসাদ বা রজনীকাষন্তর মষতাই, তাহষল 
আমরা যারা মনষন িিথায় চনরীশ্রবাষদর চদষক ঝণুঁষক আচে, অরি 
তাঁর সুষর ও করায় বার বার মরণ হষত ঘজষ� উচি, তারা এই সুধা 
পান করষত চশ�লাম কী কষর? আবু সয়ীদ আইয়ুব ‘আধচুনকতা ও 
রবীন্দ্রনার’ গ্রষন্থ যাষক বষলষেন ভচক্তকাষব্য অ-ভক্ত মষনর মুগ্ধতা, 
ঘসিা সম্ভব হল কী কষর?

একরা সচত্য, �ীতাঞ্জচলষত প্রায় প্রষত্যকচি �াষন/কচবতায় ‘তচুম’ 
সব্থব্যাপী। প্ররম রিনা ঘরষকই ঘসই তুচমর পাষয় আচমর অচবশ্রান্ত 
আত্সমপ্থণ। আমার মারা নত কষর দাও ঘহ ঘতামার / িরণধূলার 
তষল চদষয় শুরু, তারপর আচম বহু বাসনায়, কত অজানাষর, চবপষদ 
ঘমাষর রক্ষা কর, অন্তর মম চবকচশত, ঘপ্রষম প্রাষণ �ষন্ধ, নব নব 
রূষপ ইত্যাচদ হষয় ঘশে হল চদবস যচদ সাগি হল, না যচদ �াষহ 
পাচ�-ঘত। ঘয �ানগুচল এই আচম এবং তুচমর চবচিত্র লীলাসঞ্জাত 
নয়, ঘসগুষলা এষকবাষরই হাষত ঘ�ানা কষয়কচি—আবার এষসষে 
আোঢ়, বরোর রূপ ঘহচর, আজ ধাষনর ঘ�ষত ঘরৌদ্র োয়ায়, ইত্যাচদ। 
�ীতাঞ্জচল, বুদ্ধষদব বসুর ভাোয় এক অষপক্ষার কাব্য, ঘয�াষন এক 
পরমচমলষনর জন্য অধীর প্রতীক্ষাই মূল সুর, চনশার মষতা নীরব 
ঘকউ সবার চদচি এডাষয় আসষব, ঘসই আশায় বলা যায়, ‘ঘহ একা 
স�া, ঘহ চপ্রয়তম, রষয়ষে ঘ�ালা এ �র মম—/ সমু� চদষয় স্পনসম 
ঘযও না ঘমাষর ঘহলায় ঘিষল।’ চবচিত্র রসায়ন! যার জন্য এই আকুচত 
ঘসও চকন্তু ‘একা’। কলস্র ঘরষক দূষর চনজতেষন আরও চনজতেনতর দুই 
সত্তার চমলন হষব বষলই ‘যুষ� যুষ� চবশ্ভুবনতষল / পরাণ আমার 
বধূর ঘবষশ িষল চিরস্য়ম্বরা।’ এই রসায়ষনর জন্যই �ীতাঞ্জচলর 
অন্ত�্থত না হওয়া সষ্বিও এ �ান�াচন ঘবষে চনষয়চে উদাহরষণর 
জন্য। �ীতাঞ্জচলর সব ক-চি রিনাষতই এই করাই মূল করা।
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তাহষল যাষদর চমলন হষব বষল আষলায় আকাশ ভরা এবং 
ধরাও িু্ শ্যামল, তারা কারা? এই তুচম ও আচমর স্রূপ কী? 
যাঁরা ভাবষবন এরা ভক্ত ও ভ�বান, তাষদর ঘকাষনা সমস্যা ঘনই। 
ভচক্তরসও একচি প্রধান রস, যা মানবমনষক িূডান্তভাষব আষলাচডত 
করষত সক্ষম। যারা যত্তসব ন্যাকাষমা বষল ঘ�ালা �ীতাঞ্জচল দাপষি 
বন্ধ কষর ঘদষবন, তাঁরাও সমস্যাহীন। সমস্যা শুধু তাষঁদরষক চনষয় 
যাঁরা চনরীশ্র, অরি �ীতাঞ্জচল যাঁষদর িাষন িুম্বষকর মষতা।

শঙ্খ ঘ�াে এই বইষতই তাঁর ‘চনভৃত প্রাষণর ঘদবতা’ চনবষন্ধ 
বলষলন, �ানগুচলর রসাস্াদষন ধম্থষিতনার ঘকাষনা দরকার ঘনই৷ 
রবীন্দ্রনার চনষজই বষলচেষলন, “আমার মষধ্য এমন আচম আষে ঘয 
আমার ঘিষয় ঘঢর বড, আমার মষধ্য তাষক কুষলাষব কী কষর।” এই 
বষডা ঘকউ আমাষদর সকষলর মষধ্যই আষে। হিাৎ ঘকাষনা অচভ�াষত 
ঘসই সত্তা উঁচক ঘদয়, তারপর আবার হাচরষয় যায় মদনচন্নতার 
আডাষল। তাষক ঈশ্র বষল ডাকষতও পাচর, নাও পাচর। চকন্তু ঘয-
ঘকাষনা ভাবুক মানুষের ঘপ্রম, প্রকৃচত বা অন্য ঘয-ঘকাষনা ঘবাষধ 
জচডষয় রাষক এই সত্তা, তার সষগি ধম্থভাবনার ঘকাষনা ঘযা� ঘনই।

আমার মষন হয়, ভাবুক মানুে না হষলও বৃহষতর এই উঁচকঝণুঁচক 
সবার মষধ্যই ঘদ�া যায়। ধম্থভাবনা ঘতা অষনক বষডা দাশ্থচনক ব্যাপার, 
ঘোষিা�াষিা নীচতষবাষধর বালাইষয়র সষগিও এর যাওয়া-আসার 
সম্কতে ঘনই ঘতমন। আর িূডান্ত ঘকষজা চনঠেরু মানুেও ক�ন ঘকান্  
�িনার অচভ�াষত হষয় উিষব ভাবুক এবং রষসর ভাষর নম্র নত, তা 
বলা �ুব মুশচকল। নাহষল কী আর চনভতেয়ার ধে্থক এবং �ুচন চনষজর 
আঁকা েচব চবচক্র কষর সংসাষরর চবন্দুবৎ দায় ঘমিাষত িায়, নাচক 
মৃতু্যর পর অগিদাষন উৎসাহী হয়! �ীতাঞ্জচলর �ান/কচবতার প্রভাব 
এষদর ওপর কী হষত পারত ঘস চিন্তাও বষডা ঘকৌতূহষলাদ্ীপক!

যাই ঘহাক, ধম্থষিতনা ঘয �ীতাঞ্জচলর রসাস্াদষন �ুব ঘবচশ 
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জরুচর নয় ভাষলচরষক উদ্ধতৃ কষর তা ঘদচ�ষয়ষেন শঙ্খ ঘ�াে, 
“ঈশ্ষরর সষগি এই আচম-তচুমর সম্ষকতে ঘপৌঁেষত পাষর মানুে, 
পাষর তার প্রচতষবশীর সষগিও, ঘকননা তার চনষজর সষগিই চনষজর 
আষে এই আচম তুচমর িান। চনষজর সষগি মুষ�ামুচ� হবার এই 
একিা পর আষে বষলই �ীতাঞ্জচলর আচত্কতাও আমাষদর তার 
মুষিার মষধ্য ধরষত পাষর। ঈশ্ষরর অষর্থ নয়, ‘আচম’র অষর্থই।” 
আজষকর চদষন দাঁচডষয় এই করার অর্থ চকন্তু �ুব �ভীর, কারণ 
প্রচতষবশী সম্বষন্ধ অ�াধ অজ্ঞতা এ�ন দস্তুর, চনষজর �ষরর ঘদার 
ভাষলা কষর এঁষি সুরচক্ষত রাকার বুদবুদ সৃচটিই এ�ন কততেব্য। 
এমনচক ধম্থ বা অন্য চকেুর ঘদাহাই চদষয় প্রচতষবশীষক চপচিষয় 
ঘমষর ঘিলষলও এ�ন োড পাওয়া যায়।

তাহষল ঘদ�া যাষচ্ছ ঈশ্র, পৃচরবী ঘতা দূষরর করা, আচম এবং 
আমরা চনষজষকই চিক ভাষব জাচন না। অরি আমাষদর একদম 
ঘভতষর ঘয আচমিা লুচকষয় রাষক এই সংসাষরর ধূচলমচলন আবরষণর 
নীষি, তার সষগি ঘযা�াষযাষ�র পর বাতষল ঘদয় বষল রবীন্দ্রসং�ীত 
শুধু ভষক্তর নয়, অল্প ভচক্তর মানুে, ভূমায় চবশ্াস করা দাশ্থচনক, 
এমনচক নাচস্তষকরও হৃদষয়র ধন। এষদর এমন িান ঘয বচহরষগির 
শ্যাওলা মচলন আবরণ �ষস পষড, ঝলমচলষয় ওষি রাজার সাজ, 
অবাক হষয় ঘদচ� ঘসই ঘভতষরর আচমিা কী উজ্জ্বল, কী অসাধারণ! 
এই জন্য এই �ানগুচল হিাৎ আষলায় ঘভষস আসা ধন। ঘহাক ঘস 
চমলন ক্ষণিারী, চকন্তু চনষজর সষগি সবষিষয় সহষজ মুষ�ামুচ� হওয়া 
যায় এষদর ঘভতর চদষয়। “ঈশ্ষরর অষর্থ নয়, ‘আচম’র অষর্থই। 
অষনকসমষয়ই আমরা এই সম্ষকতের ঘকষন্দ্রর চদষক ঘপৌঁেষত িাই 
না, �ুষর ঘবডাই শুধু পচরচধর ঘজৌলষুশ, আর ঘসইজষন্য— কীষক�াডতে 
তাঁর ডাষয়চরষত ঘযমন চলষ�চেষলন—ঘবচশর ভা� মানুষের আচমই 
হষলা এক ভাঙা ঘেঁডা আচম, গ্াচনময় এক ‘িুকষরা-আচম’।”
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এই জন্যই সবসময় অনুভব করষত পাচর না ঘসই অন্তরতর-
ঘক। চকন্তু যচদ একবার চবিধাবিষ্বের ওপাষর চ�ষয় আত্ষকন্দ্র ঘরষক 
ঘবচরষয় পডা যায়, তাহষল ঘসইই হষব সত্যকাষরর ঘজষ� ওিা, ঘয 
অষর্থ রবীন্দ্রনার বষলন, “আমাষর যচদ জা�াষল আচজ নার।” শঙ্খ 
ঘ�াে এর অচত প্রাঞ্জল ব্যা�্যা চদষয়ষেন ‘এ আচমর আবরণ’-এ। 
কী পাবার জন্য এই অভূতপূব্থ ঘজষ� ওিা আমাষদর? চকেু হষয় 
উিব বষল। কী হষয় উিব? হব আপন সমগ্রতার অচভমু�ী, ঘয 
সমগ্রতা শুধু চনষজষক বা চনষজরিুকুষক চনষয় তৃপ্ত রাকষত ঘদয় 
না, বাইষরর সমস্ত পৃচরবীিাষকও িাইষত হয় ত�ন। মানুেজন, 
জীবজন্তু, �ােপালা, পাহাড নদী মরু সমুদ্র চনষয় ঘয চবশ্ষলাক, 
ঘস ত�ন আমার অন্ত�্থত, আচম তার। আচম-তুচমষত আর ঘকাষনা 
ঘভদ রাষক না বষল “হষয়-ওিার এই আগুন যাষক েুঁষয় যায় 
একবার, তাষক ঘপৌঁেষতই হয় ‘আচম’র চদষক, অরথাৎ ‘তুচম’র 
চদষক, অরবা ‘আচম-তচুম’র চমলন-মুহূষততের চদষক।”

হ্যাঁ, িানাষপাষডষনর ঘবদনা ঘতা চকেুিা রাকষবই, চকন্তু তাষক 
নাচতষলেষশ ঘপচরষয় যাই ত�ন আমরা, ঘিষ� ঘদ�ষত রাচক 
অচভজ্ঞতার এই অমৃত, বুচঝ এ এক ‘আগুনভরা সুধা’। উষি 
দাঁডাষত পাচর ব্যচক্ত�ত দুতঃষ�র তীব্র অচভ�াত ঘরষক, ঘযমন 
রবীন্দ্রনার ঘপষরচেষলন বার বার। অ�চণত মৃতু্য, অপমান, ক্ষচত 
চবষচ্ছষদর োয়াষক তুচ্ছ কষরই ঘতা তাঁর পর-িলা। “শমীর মৃতু্যর 
কষয়কচদষনর মষধ্যই কার শচক্তষত কচব চল�ষত ঘপষরচেষলন 
‘ঘতামার অমল অমৃত পচডষে ঝচরয়া’? চতচন ধমতীয় ঘকাষনা ঈশ্র 
না-ও হষত পাষরন কাষরা কাষে, চকন্তু চতচন ব্যচক্ত�তভাষব 
ঘযন সকষলরই চনভৃত প্রাষণর ঘকাষনা ঘদবতা, আত্শচক্ত ঘযন 
সকষলর।... ঘসই ঘদবতাষক পাবার জন্য চবশ্াস-অচবশ্াষসর ঘকাষনা 
করা ওষি না আর, করা ওষি শুধু অন্তমু্থচ�তার, আত্দীক্ষার, 
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সমস্যা ঘস�াষন ঘকবল ধ্যান আর ধ্যানহীনতার।”
শুরু কষরচেলাম ব্যচক্ত�ত রবীন্দ্র�ানষক চদষয়, ঘশেও ঘহাক অমচন 

ভাষব। রবীন্দ্রসং�ীষতর ঘয অমল প্রভাব ব্যচক্তজীবষন ঘদষ�চে, তার 
একচি িুকষরা চদষয়। এও ঘসই মিস্চল �ল্প। ঘসই দুরন্ত ঘমষয়চির 
স্কুষলর �ল্প। লোস নাইষন তার পাষশ বসত একচি ঘমষয়, ঘরা�া 
িুপিাপ, ধরা যাক তার নাম নীচলমা। ঘশানা ঘ�চেল, অষনকদূর গ্রাম 
ঘরষক ঘহঁষি স্কুষল আষস ঘস, হতদচরদ্র বাপ মরার পর মা োডা তার 
আর ঘকউ ঘনই। ঘসচদন িয়ষলি ঘরষক ঘিরার পর আচবষ্ার করা 
ঘ�ল জন্মচদষন পাওয়া আদষরর িাউষন্টন ঘপনচি দুরন্ত ঘমষয়চির 
ব্যাষ� ঘনই। চিচিষনর সময় অষনক ঘ�াঁজা�ুঁচজ হল, চকন্তু তাডা 
চেল, লোস ঘিষনর চদচদরা চরহাসথাল চদষত এল তাষদর লোষসই, আর 
�ণ্টা না বাজা অবচধ তারা সবাই চমষল �াইল, সীমার মাষঝ অসীম 
তুচম…। য�ন তারা �াইষে, ‘ঘতামার আষলায় নাই ঘতা োয়া, আমার 
মাষঝ পায় ঘস কায়া,/ হয় ঘস আমার অশ্রুজষল সুন্রচবধুর’, হিাৎ 
ঘিাষ� পষড ঘ�ািা লোস িাঁকা, সবাই বাইষর ঘ�লষত ঘ�ষে, শুধু 
আনমনা নীচলমা একা বষস। তার দচৃটি �াষনর দষলর মারার ওপর 
চদষয় অষনক দূষর চনবদ্ধ।

চিক পষরর অঙ্ক লোষস ব্যাষ� হাত ঘঢাকাষতই হাষত ঘিষক ঘসই 
সাত রাজার ধন এক মাচনক, জন্মচদষনর উপহার, িাউষন্টন ঘপন। 
না িাইষলও ঘিা� পষড নীচলমার ঘিাষ�। ঘস ঘযন অষনক চকেু বলষত 
িায়। েুচির পর হাত ঘিষপ ধষর বুষজ আসা �লায় নীচলমা বষল, 
“আচমই চনষয়চেলাম ঘর।” “ঘিরত চদচল ঘকন”, এই প্রষশ্নর উত্তষর 
ঘস চকেু অসংলগ্ন করা বষল, “ওই �ানিা... ঘতামার আষলায় নাই ঘতা 
োয়া… ঘকমন অদু্ত ঘযন করাগুষলা… ঘঢউষয়র মষতা �চডষয় িলা 
সুর... আমার মারািা ঘকমন ঘ�ালমাল হষয় ঘ�ল!”

অম্ানবদষন চকেু-না-পাওয়া জন্মদু�ী ঘমষয়চির কাে ঘরষক 
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ঘিরত চনষয়চেলাম ঘপনিা। হায়, ত�ন ঘতা আমার পষক্ষ ‘এ আচমর 
আবরণ’ পষড বুষঝ ওিা সম্ভব চেল না।

সমস্ত উদ্কৃলত এ আলমর আিরণ িইলট দথতক দনওয়া হতয়তছ৷

[এ আলমর আিরণ / প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ / প্রকাশক প্ালপরাস]
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আেনযাে মযানুষ নযাই
যষশাধরা রায়ষিৌধুরী

আমার সামষন ঘ�ালা শঙ্খ ঘ�াষের 
‘�ান্ধব্থ কচবতাগুচ্ছ’। প্ররম প্রকাশ ১৯৯৪, 
প্রমা প্রকাশষনর। রিনাকাল ১৯৮৭ ঘরষক 
১৯৯৪।
আমার সুেুম্না ঘেষড ঘকারায় ঘস পালাষব 
ঘভষবষে?
‘ঘদষ�াচন ক�ষনা আষ�?’ আচম ঘডষক 
বচল, ঘস আমাষক
ভূতগ্রস্ত ঘভষব দূষর সষর যায়, আচম েুষি 

চ�ষয়
জাপষি ধচর, ঘস আমাষক, তারপর ঘক-বা আচম, ঘস ঘক
চকেু স্টি নয় আর, ঝলষক ঝলষক ঘরষক ঘরষক
উগ্ ষর ওিা ঘলেষ্া পাঁক �ূচণ্থ ঘযন সুধারসধাষর
েডায় চদ�ষন্ত চদষক তষল অবতষল ঊষধ্ব্থ অষধ—
ঘকারায় দাঁডাব আর ত�ন ঘতামার পাষশ োডা। (১১নং)

এচপ্রল ২০২১-এর পর ঘরষক এই এক-ঘদড মাস সময়কাষলর 
মষধ্য আচম এই চসদ্ধাষন্ত উপনীত, ঘয, বহুপ্রচতিলক হীরক�ণ্ড, 
চহমালষয়র িন্দ্রতাল আচদ অতল শান্ত ��নপ্রচতিলক হ্রদসমূহ, এবং 
শঙ্খ ঘ�াে, এঁষদর কাজ মূলত এক আয়নার। প্রচতচবষম্বর। প্রচতচবচম্বত 
করার কাজচিই ঘয ঘকাষনা বষডা ব্যচক্তষবের মাপ বষল আচম মষন 
কচর। পচলষসচম অি ঘিক্সি ঘযমন ঘয-ঘকাষনা সাব্থজচনক আষবদষনর 
ঘিক্সষির মবচশটি্য। কচব তাঁর ঘল�াও জীবষন, এই ভাষবই, চনষজষক 
প্রচতিলক কষর ঘতালার ক্ষমতা চদষয়ই প্রমাণ কষরন চতচন কী 
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বহুচবস্তারী, কত অষমা�।
আষলাকচিত্রী সন্ীপ কুমার
না, এ শুধু এই কারষণ বলচে না ঘয শঙ্খ ঘ�াষের ঘদহাবসাষনর পর 

যত কচব সাচহচত্যক যত সম্াদক প্রকাশক তাঁষক চনষয় স্ৃচতষল�া 
চল�ষেন, তাঁরা আসষল অনাবৃত করষেন চনষজষদরই। চনষজষদর 
পচরিয় তাঁরা রা�ষেন, য�ন স্রণ করষেন শঙ্খবাবষুক, কীভাষব 
তাঁর রচববাষরর আড্ায় ঘযষতন তাঁরা, চনষজষদর জীবষনর নানা পষব্থ 
কীভাষব ব্যবহার কষরষেন তাষঁক, বা তাঁর প্রশ্রষয় কীভাষব ডালপালা 
েচডষয় ঘ�ষে তাঁষদর চনষজষদর সাচহত্য উদ্যাষনর �াষেরা...। কীভাষব 
চবকাশ ও চবস্তার ঘপল চনষজষদর সাচহত্যজীবন, শঙ্খ োয়ায়। এইসব 
ব্যচক্ত�ত করামালায় চনষজষদর এক্সষপাজ কষরষেন অষনষকই। চকন্তু 
এহবাহ্য। ঘদহাবসাষনর সষগি সষগি শঙ্খ তাঁর অচস্তবেচিষক সবথাচতশায়ী 
কষর তুলষলন ঘযন আরও, চবস্তাচরত হষয় ঘ�ল তাঁর এই হ্রষদাপম 
হৃদয়, ঘকননা তাঁর ঘল�াও এ�ন আর তাঁর রইল না, হষয় ঘ�ল 
আমাষদর সবার, পািষকর। পািক এ�ন ঘস ঘল�ায় ঘদ�ষত পাষবন 
চনষজষকই। আত্ষকচন্দ্রক, আত্ষপ্রমী পািক আর আত্চজজ্ঞাসু 
পািক, উভষয়ই পাষবন।

ঘযমন, ঘয বইচি আচম ঘজষনচেলাম রিনাকাষলর অব্যবচহত 
পষরই, শঙ্খ ঘ�াে চলষ�চেষলন চসচরজ কচবতা চহষসষব চশমলাষত 
রাকাকালীন, ঘসই ‘�ান্ধব্থ কচবতাগুচ্ছ’ঘক চনষয় বসষতই আচম ঘির 
পাই এর প্রচতচবচম্বত করার অ�াধ ক্ষমতা। এ ঘতা আমারই করা, 
আমারই কচবতা হষয় উিষে এ অনবরত।

সমাজমনস্ক, ভাোয় আমজনতার কাোকাচে রাকা ঘয শঙ্খ ঘ�ােষক 
আচমই পাি কষরচে আককষশার প্রায়, ক্যাচন্টষনর ঘিচবল চপচিষয় ঘয 
েন্মু�র শঙ্খ আবৃচত্ত কষরচেলাম আমরা োত্রদল, ঘপ্রচসষডচন্সষত... 
তা ঘরষক মবপরীষত্যর এই একান্ত, প্রিণ্ড চনজতেন শঙ্খ ঘ�ােষক 
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‘চনষজর’ কষর ঘপলাম আজ। ‘লাইষনই চেলাম বাবা’ অরবা ‘শষবর 
ওপষর শাচময়ানা’ঘত আমারই ঘতা এক সামাচজক পািকসত্তার চদক 
ঘরষক উপনীত হষয়চেলাম গুচিগুচি পাষয় ঘল�াগুচলর চদষক... 
রাজনীচতষক ঘদ�ষত ঘপষয়চেলাম। আর এই বইষত ঘদ�ষত ঘপলাম 
সব্থ অলংকারবচজতেত এক স্টাকতে, অব্যয় আচস্তচবেক স্বিাষক। ঝাপসা 
�চরক আয়নায় ঘদ�লাম চনষজষক। নগ্ন আত্াষক।

�চরক ঘকন মষন হল? আসষল চশমলার ন্যাশনাল ইনচস্টচিউি অি 
অ্যাডভান্সড স্টাচডজ, ঘয�াষন রাকাকাষলই শঙ্খ ঘ�াে চলষ�চেষলন 
ঘল�াগুচল ‘�ান্ধব্থ কচবতাগুচ্ছ’-এর, কচরত আষে (ভচূমকাষত 
চলষ�ষেন চতচন, “কষয়ক বের আষ�, ঘবশ কষয়কিা মাস ঘকষিচেল 
চশমলার এক পাহাডিুষডায়। ঘম� কুয়াশায় িরাির ঘঢষক ঘদওয়া 
ঘস�ানকার এক সকালষবলায় অষনকচদন পর এক ঘঝাঁষক ঘল�া হষয় 
ঘ�ল কষয়কচি কচবতা। পষর মষন হল, চিক ‘কষয়কচি’ নয় তারা 
একচিই মাত্র ঘল�া, ঘকবল স্তষর স্তষর ঘ�ালা।”)

তা, একদা আমার চশমলাবাষসর স্ৃচতও ঘতা আষে। ঘহঁষি িষল 
যাওয়া ঘযত আমার ঘহাষস্টল ইয়াষরাজ ঘরষকই ঘসই বাচডচিষত। 
বাচড ঘতা নয়, সংস্থাচি অবচস্থত ঘয�াষন, তা এক ইংষরজ আমষলর 
চবশাল প্রাসাদ। ভাইসচর�াল লজ। আর ঘসই স্থাপষত্যর গুরু�ম্ভীর 
পারুষর অবয়ষবর �াষয় লতাষন সাদা ঘ�ালাষপর ঝাডচিষক এ�নও 
ভুচলচন। তাই হয়ষতা চবশাল আয়নায় ঘদ�া ওভারষকাি পরা এক 
োয়ামচূততের ঘভতর ঘরষক হিাৎ উদয় হষত ঘদ�লাম এই েচবচি। 
চনষজর েচবচি।

ঘসই আচম যাষক মৃতু্যর ঘভতর ঘরষক ধ্বংষসর ঘভতর ঘরষক উষি 
দাঁডাষত হয় বারবার। রহস্যষরামাষঞ্চর মষতা, ঘধাঁয়াশার ঘভতষর 
অবয়ব পাওয়া আত্ার মষতা, বস্তুত মায়াবাদী চমচস্টক এই সত্য 
আচমষক মতচর কষর ঘতাষল এই ঘল�া।
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ব্যচভিারী তুচম, তুচম ঘয�াষনই যাও আচম যাব
আমারই পাঁজর ঘভষঙ যচদ শুধু মশাল জ্বালাও
আমার কষরাচি চনষয় ধুনুচি নািাষত িাও যচদ
তবু আচম ঘকাষনাচদন ঘেষড ঘযষত ঘদব না ঘতামাষক।
এক শতাব্দীর পষর আষরক শতাব্দী আষরা এক
আচম যচদ না-ও রাচক তবুও আচমই পষড রাষক। (১৮নং)

২
তুচম জাষনা ঘক আমাষক আজষকর মুহতূতে পাব বষল
েল বল চমষর্য চদষয় সাচজষয় চদষয়ষে মধ্যরাষত
এবং বষলষে—যাও, অচধকার কষর নাও ওষক
ঘকাষনা লজ্জা লজ্জা নয়, ঘকাষনা চমষর্য চমষর্য ঘনই আর। 
(১০নং)

সত্য আর চমর্যা বারবার �ুষর আষস তাঁর ঘল�ায়। সত্যচজৎ রাষয়র 
েচবষত ঘয চশশুর সারল্য, নাইষভষত (naivete) চনষয় আষস, ঘসভাষব 
নয়। ‘শা�াপ্রশা�া’ েচবষত ঘযভাষব এষসচেল ‘একনম্বরী দুনম্বরী’ 
প্রসগি, ঘসভাষব নয়। অষনক জচিল ও অষনক তলার চদক ঘরষক, 
ঘভতষরর চদক ঘরষক। চবষবষকর ভূচমকায় বহু মানুেষক করা বলষত 
ঘদষ�চে (ওই সত্যচজৎ রাষয়র েচবর প্রসষগিই বারবার ঘদষ�চে)...। 
শঙ্খ ঘ�ােষক আমাষদর চবষবক বষল ঘডষকষেন অষনষকই আষ�, 
আরও ডাকষবন পষরও। চকন্তু আমার কাষে এই চবষবকষবের বহু 
পরত। এমুহূষততে এ কচবতায় অন্ততঃস্থল ঘরষক উষি আষস চবষবচকতা। 
সত্য চমর্যার সং�াত নানাভাষব প্রচতিচলত হয় তাঁর ঘল�ায় চকন্তু 
এই �ভীর চনজতেন চনতঃস্তব্ধতার ঘরষক উষি আসা প্রশ্নাকুল করাগুষলা 
আমাষক কাঁপায়।

িষলচে সীমান্তষদষশ। ঝল্ সাষনা আষলায় �াক হষয়
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চশষ�চে কাষক কী বষল। চপঁপষডর মতন মষু�ামুচ�
িচকত আদর ঘরষ� িচকষত চপেষন ঘিষল যাওয়া
মুহষূততের স্াষদ �ডা ঘোষিা ঘোষিা চিচনর ঘবসাচত—
এসব ঘতা �ুব হষলা। (২৩নং)

এই চপঁপষডজীবষন এইসব সত্যচমর্যা চনষয়ই ঘতা কারবার, 
ঘবসাচত আমাষদর। এ ঘল�ার হ্রষদ আরও একবার োয়াপাত হয় 
এই ২০২১-এর। এই পািষকর জীবষনর সষগি অগিাগিী ভাষব জচডষয় 
যায় ঘসই অনুভব... সত্য, চমর্যা ও বীতসত্য বা ঘপাস্ট রিরুষরর করা। 
মষন পষড, ‘লাইষনই চেলাম বাবা’ বইচির ঘলেেভরা পঙ্ চক্তষত ঘতা 
বারবার এসব করাই বষলষেন তষব এত চনজতেন স্ষর নয়।

চনষজর বুচদ্ধবৃচত্তর ওপষর অসম্ভব আত্প্রত্যয় ঘয ‘পাবচলষকর’ 
ঘসই পাবচলক এ�ন, উত্তরচডচজিাল যুষ�, ওয়ািস্যাপ চবশ্চবদ্যালষয়র 
পডা করষত করষত আরও ঘবচশ বুচদ্ধমান চকনা, তাই মষন হয় এই 
কচবতা আজই চল�ষলন কচব:

হিাৎ ক�ষনা যচদ ঘবাকা হষয় যায় ঘকউ, ঘস ঘতা চনষজ আর
বুঝষতও পাষর না ঘসিা/ যচদ বুঝতই তাহষল ত বুঝদারই
বলা ঘযত তাষক। তাই যচদ, তষব
তুচমও ঘয ঘবাকা নও কীভাষব তা বুঝষল বষলা ঘতা? 
(ঘবাঝা)

‘�ান্ধব্থ কচবতাগুচ্ছ’-এ এই চনষজষক ঘবাঝা আর চনষজর চবপুল 
স্চবষরাধষক ঘদ�া, একরকষমর অচনবায্থ ঘভতরযাত্রাই হষয় ঘ�ষে 
বষল তা আরও চনজতেন চনতঃশব্দ ও অষমা�। প্রচতচদনকার আবজতেনাহীন। 
Man is least himself when he talks in his own person. Give 
him a mask, and he will tell you the truth. অস্কার ওয়াইষডের 
এই করাও আপাতস্চবষরাধী। চকন্তু সতত, আমাষদর সামাচজক 
অ-মূ�্থ আিরষণর ঘভতষর চমর্যা আষে ঘবচশ, আর চনরাভরণ 
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একাচকষবে অরবা কচবতা-�ল্প-সাচহষত্যর মুষ�াষশর আডাষল আষে 
সত্যভােষণর সাহস। যচদ তাই হয়, তষব শঙ্খ ঘ�াে তাঁর কচবতাষক 
সষত্যর আয়নায় ম�ু ঘদ�ার প্রকরণ কষরষেন, আর এই �ান্ধব্থ 
কচবতাগুষচ্ছ উন্মাদ �ন্ধব্থষক ঘিষন চনষয়ষেন কুয়াশাভরা পাহাষডর 
মারায় ঘসই দুষ�্থ... মষু�াষশর আডাল ঘরষক �জতেন কষরষে এ�াষন 
সত্য।

এই সত্য নীচতকরার সত্য না। মনচতক হ্যাঁ না, ভাষলা মষন্র 
ঊষধ্ব্থ। একরকষমর উদ্াসন।

৩
ঘবঁষি আষে? মষর ঘ�ষে? বাঁিামরা এক হষয় আষে? (১২নং)
ঘশেপয্থন্ত সব করাই জীবন ও মৃতু্য সংক্রান্ত। এবং ধারাবাচহক মৃতু্য 

আর মানুষের ঘবঁষি রাকা সংক্রান্ত। এত ঘবচশ আত্দশ্থষনর অভ্যাষস 
চনষজষক বারবার চবদ্ধ করার জন্যও বষি, আবার সমাজসংসাষরর 
করা বলষতই বষি। হাষতর পািঁ আঙষুলর একচি য�ন অষন্যর চদষক 
বাচক িারচিই ত�ন আমার চদষক। ঘকননা আচমই ঘতা আততায়ী 
আক্রামক, আচমই আবার আক্রান্ত।

ঘযসব মানুে ঘনই ঘযসব মানেু মষর ঘ�ষে
ঘযসব মানুে তবু করা বষলচেল একচদন
বিাদশীর রাষত তারা আমার বাঁষকর কাষে এষস
সরাসচর প্রশ্ন কষর: বষলা কাষক বষল বহমান।
ঘযসব মানুে আজও কটি পায়, ঘযসব মানুে
শুধু ঘবঁষি আষে বষল মষর ঘযষত িায় বাষরবাষর
তাষদর ক্ষষতর নীষি আমার িুমুর শব্দ শুষন
ঘকউ-বা �ুচমষয় পষড অতচকতেত ডালপালা ঘিষল। (২৪নং)
জীবনানষন্র কচবতা বারবার আমাষক দাডঁ করাত এই 
প্রষশ্ন...
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পৃচরবীর মানুেষক মানুষের মষতা
ভাষলাবাসা চদষত চ�ষয় তবু
ঘদষ�চে আমাচর হাষত হয়ষতা চনহত
ভাইষবান বন্ধুপচরজন প’ঘড আষে;
পৃচরবীর �ভীর �ভীরতর অস�ু এ�ন;
মানুে তবুও ঋণী পৃচরবীরই কাষে। ( সুষিতনা)

আজও এই প্রষশ্নর মীমাংসা হয়চন বষলই রক্তমা�া দুই হাষত �ুচর 
চিচর। চনষজর স্ার্থপরতায় রচিত হষত ঘদচ� কীচততের স্তম্ভ ও চমনার 
আর সার্থবাহ তরীগুচল এষস নাষম আমাষদর বন্ষর। মানুষের শব 
বষয় আষন তারা।

সব ঘিা� ঘমষল চদষয় এ বাতাষস জচডষয় ধষরে
তুচমই আগুন তচুম জল তচুম আকাশ বা মাচি
শরীষর চশহর তচুম মষন আমরণ আরাধনা
অমৃত পাহাড ঘরষক সা�ষরর তরল �রল।
পুষরাষনা বেরগুচল িুষলর স্তবক চনষয় প্রায়
পাষয় পাষয় ঘহঁষি যায় পাকতেচ্রেি ঘরষক �চডয়ায়
আর তার মুক্তষদষশ ঘসানাচল সপ্তচে্থষর�া ঘরষ�
�ভীর প্রান্তষর ঝণুঁষক য�ন এ ওষক িুমু �ায়
ত�নই শূষন্যর ঘরষক ঝাঁপ ঘদয় লক্ষ লক্ষ তারা
ত�নই অশর পাতা হাওয়ায় হাওয়ায় মাষতায়ারা
ত�নই উৎষসর ঘরষক ঘনষম আষস প্রলষয়র জল
ত�নই �ন্ধব্থ তচুম �ুষল দাও মাচির আ�ল
আমার শরীষর তার ঘোঁয়া ঘলষ� রাষক অচবরল
আমার শরীষর ঘসই ঘোঁয়া ঘলষ� আষে অচবরল
আমার শরীষর ঘসই ঘোঁয়া ঘলষ� আষে অচবরল

চনষজর চদষক অপলষক তাচকষয় রাচক। তাষহর ঘবন জলুন 
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বষলচেষলন, ঘবদনাই সব প্যাশষনর ঘকষন্দ্র। সব প্যাশষনর ঘমাির 
আষে। ওই ঘবদনায়।

ঘবদনা, তুচম ঘকারা হইষত আচসয়াে? সমাজ ঘরষক রাজনীচত 
ঘরষক িুইষঁয় আসা রক্ত ও মৃতু্যর ঘবদনা, তাই হয়ষতা আমার কাষে 
প্রকৃত কচবতার ইন্ধন। ঘমাির িলষে �ুি�ুি কষর, �ড�ড কষর। 
ঘমািরিা িলষে বষলই ঘল�াষত িুঁইষয় আসষে প্রকৃত রক্তক্ষরণ। 
প্রকৃত িাজতে। কচবষক কচব বষল ঘিনা যাষচ্ছ। কচবতািা পলষক আমার 
হষয় উিষে কারণ কচবর আত্ার স্শ্থ, ঘবদনার স্শ্থ ঘলষ� আষে 
ঘল�ািায়।

শঙ্খ ঘ�াে সহজ কচব, সহজ ভাোয় ঘল�ার কচব, চন�ুঁত চনমথাষণর 
কচব, ঘতমন বষডা কচব না অষমা�তার কচব, এত করা জাচন না। 
অন্য বইষত ঘলেে, অষন্যর বািষন করা বলা কচব বষডা চনরাভরণ, 
চনষজর ভাো ও চনয়চতর কাোকাচে, দায়বদ্ধ এ�াষন। মষন কচরষয় 
ঘদন রুচমর কচবতা। মষন কচরষয় ঘদন কাতরতাচবদ্ধ ধ্বংস-আতুর 
�াচলব। মষন করায় আরচশন�ষরর ঘ�াঁজ করা লালন সাঁই। মষন 
কচরষয় ঘদন সুচি কচবষদর। নীরবতাষক ভাো কষর ঘতাষলন। শান্ত 
স্ষর বষল যান অশান্ত পৃচরবী। মায়াঞ্জষন পৃচরবী হষয় যায় পচরস্তান। 
মদনচন্ন হষয় যায় চনরবচচ্ছন্ন অকনসচ�্থক। তার প্রচত চবন্দু ঘরষক 
আষস ঘকাষনা অষলৌচকষকর স্শ্থ।

আমার অন্তত ঘসইরকম মষন হয়। �ন্ধব্থ এ�াষন অচভশপ্ত, 
পব্থতবাসী। �ন্ধব্থ এ�াষন আচম। কচব চনষজ। এবং িলত পািক। 
�ন্ধব্থ এ�াষন আসষে িাষয়র ঘদাকান, কলকাতার �চলপর েুঁষয়ই। 
চকন্তু এষস ডানা ঘমষল বসষে জষলর কাষে, হ্রষদর কাষে।

আয়নার কাষে।
�ন্ধব্থ, উন্মাদ, তুচম অর্থহীন হাষত উষি এষস
জলমণ্ডষলর োয়া মাচ�ষয় চ�ষয়ে এই মুষ�
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তবু আজও বৃচটিহারা হষয় আষে সমস্ত প্রষবশ
আমারও পাষয়র কাষে িাপ িাপ রক্ত ঘলষ� আষে।
আচম সব্থনাশ চদষয় সব্থনাশ বাঁিাষত চ�ষয়চে
হাত েুঁষত চ�ষয় শুধু আগুন েুঁষয়চে, আর তুচম
শূষন্যর চভতষর ওই চবেণ্ণ প্রচতভাকণা চনষয়
আমার মষু�র চদষক ঘিষয় আষো চবেম পাহাষড।
�ান ঘকউ অন্ধকাষর চনষজ চনষজ ঘলষ�চন ক�ষনা
আমাষদর সকষলরই বুষক ঘম� পারর ঘভষঙষে
ঘস শুধু ঘতামার জন্য, �ন্ধব্থ, ঘতামার হাত েুঁষয়
এই চশলাগুল্ম চিরজা�রূক ঘবাধ চনষয় আষস। ( ১নং)

[গান্ধিষি কলিতাগুচ্ছ / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ / প্রমা প্রকাশন]
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তেজযাে িযােযান্যাে িশস
প্রবাল দাশগুপ্ত

বন্ধুরা মাচত তরজায় কাব্যগ্রন্থ 
চনষয় চল�ষত বষস ঘল�ার 
চশষরানাষম েষন্র বারান্া শীে্থক 
প্রবন্ধসংকলষনর ঘজর িানে ঘয? 
তাও আবার বারান্ার �াষয় জুষড 
চদষল উপষবশষনর মদু্রা, এ আবার 
কী? েষন্র ঘ�ই ধরষত িাইে, 
ধরষতই পাষরা, চকন্তু এর মষধ্য 
বসার করা ঘিষন এষনে। ঘ�ালমাল 

কষর চদষল। ঘয ঘলাক দাঁচডষয় আষে, িলষে চিরষে, তার সষগিই ঘতা 
েষন্র �াঁিেডা বাঁধা। সবাই জাচন, িলবার েন্ রাষক। বষস রাকার 
আবার েন্ কী ঘ�া?

শঙ্খ ঘ�াষের কচবতা পডবার একিা শততে হল তাঁর রিনার পরষত 
পরষত ধাঁধার সষগি সাক্ষাৎ করষত করষত এষ�াষনা। আপচন পাঞ্জা 
লডষবন, না মিুচক ঘহষস পাশ কাচিষয় যাষবন, নাচক অলংকারশাষস্ত্রর 
কলকবজার সূত্র কপিাষবন, অরবা নীরষব �াচনকক্ষণ ধাঁধািার চদষক 
ঘিষয় ঘরষক তারপর চনষজষক নীরবতর হষত চদষয় এষ�াষত রাকষবন, 
এ প্রষশ্নর চবচভন্ন জবাব চবচভন্ন মুহূষততে আপনার এচ�ষয় যাওয়ার সগিী 
হষয়ষে। আবারও হষব। আপনার শঙ্খপাি ঘশে হষব না ঘকাষনাচদন। 
আজষক প্রস্তাব করচে, উচন ঘয ধাঁধায় ঘিলষত ঘিলষত িষলন তার 
পাষশ চনজস্ একিা ঘহঁয়াচলষক প্রশ্রয় চদষয় ঘদচ�। ঘস ঘহঁয়াচলর এিাই 
ঘিহারা—তরজার বারান্ায় বষস, আষদৌ বসবার েন্ হয় চক না এই 
প্রশ্নষবশী ধাঁধািাষক ঘিাষ�র সামষন চকেুক্ষণ রা�া।
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ঘয বাক্যষক গ্রষন্থর চশষরানাম কষরষেন, ‘তরজা’ কচবতায় 
ঘসই বাক্যিার আষশপাষশ অর্থহীন পচরষবষশর, অর্থষবাধচবনাশী 
পচরষবষশর োপ রষয়ষে প্রষত্যকিা শষব্দ। যতবার পচড, দম আিষক 
আষস: “চভ�াচর হষয়চে দরজায়/ অন্ষর প্রভু �জথায়/ বাইষর সদষর 
অন্ধ ও কানা/ বন্ধুরা মাচত তরজায়।” িাইষল ওই কচবতািাষক চনষয় 
বসষতই পাষরন, ঘসিাও একরকম বসা। তষব আচম ঘ�য়াল কচরষয় 
ঘদব, আস্ত বইিা ঘয জায়�ায় “বন্ধুরা মাচত তরজায়” �ণ্ডবাক্যিাষক 
চশষরাধায্থ কষরষে, ঘসই প্রশস্ত জায়�ািা অবশ্য কচবতাচবষশষের 
হাওয়ায় ঘক্ষাষভ-চবষক্ষাষভ বাক্যিার ওই ঘয কম্মানতা, ওই 
চবষশে স্থানাঙ্ক-�িনাঙ্ক ঘরষক দূরবততী। একিু সষর চ�ষয় আত্স্থতায় 
ঘপৌঁষোষত ঘপষর তষবই না বইষয়র চশষরানাষমর কাজ করা যায়। 
শষব্দর আত্স্থতার ওই জায়�ার সষুর কচব সুর ঘমলাষত িাইষেন? 
পািকষকও ঘডষক চনষচ্ছন? অন্তত আস্ত বইষয়র সষগি সাক্ষাষতর 
চনচব্থষশে বা প্রশস্ত ঘসই মুহূষততে যার করা আমরা বলষত জাচন না, 
এক একিা কচবতায় বা পঙ্ চক্তচবষশষে আচ্ছন্ন রাকাষকই কাব্যপাষির 
মুদ্রা রূষপ চিনষত চশষ�চে বষল। ঘসই চবভ্রাচন্তকর বাল্যচশক্ষার জাল 
ঘকষি ঘবষরাষত না পারষল আমাষদর পর িলা শুরু হষব কী কষর।

ঘয কচব প্রচ্ছন্ন রাষকন তাঁষক ঘতা আর এক একিা কচবতার ঘ�ই 
ধষর ঘ�াষয়ন্াচ�চর কষর �ঁুষজ পাব না। ওইরকম েক-কািা সাষজ 
চতচন ধাঁধা সাচজষয় ঘরষ�ষেন বষল ভাবষল ঘসিা ঘেষলমানুচে হষব। 
এযাত্রায় তাই একিা উষডা ভাবনা চনষয় এলাম, ঘদ�ুন ঘতা আপনার 
ঘ�য়াচলপনার সষগি এর উডান ঘমষল চক না। ঘয কচব প্রচ্ছন্ন চতচন 
ক�ষনা-বা এষস বষসন, নীরষবই বষসন, বইষয়র প্রচ্ছষদ, ঘয মলাষি 
িাঙাষনা রষয়ষে �াচল চশষরানাম। তাঁর উপচস্থচত চনতঃশব্দ বষলই 
চশষরানাষমর শব্দগুষলা িুষি ওষি তাষদর প্রশস্ত চনজস্তায়। যচদ-বা 
ঘসই শব্দবন্ধ গ্রন্থভুক্ত কচবতাচবষশষে প্রসগি চনষদতেশপূব্থক অনুধাবষনর 
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হুকুম তাচমল করষত রাচজও রাষক তাহষলও প্রচ্ছষদ ঘপৌঁষে তারা 
চনতঃসগি হষয় যায়। ঘস�াষন তারা ঘ�ািা ভাোর কাষেই জবাবদায়ী—
চবষশে ঘকাষনা কচবতার পচরষবশ তাষদর চ�ষর রাষ�চন। প্রচ্ছদ য�ন 
শব্দময় ত�ন মলাষির শষব্দরাই ঘযন ঘ�ািা বইিাষক ডাক চদষচ্ছ 
ভাবষত পাচর। তাই বষল প্রচ্ছষদ উপচবটি শব্দবন্ধিুকু একা একা 
আহ্বান করষে চক? প্রচ্ছষদ শব্দষদর ঘদষ� আপনার কাষন প্রচতধ্বচন 
ঘজষ� উষিষে, ঘসই অনুরণষনর জষন্য সমগ্র ভাোিাই দায়ী। তাহষল 
ভাবষত পাচর, প্রচতধ্বচনষদর পচরষবটিন সহ মলাষির শষব্দরা 
আপনাষক আমন্ত্রণ জানাষচ্ছ বইষয়র কচবতাগুষলার উপচস্থচতর সষগি 
আপনার উপচস্থচতর রীচত চমচলষয় চনষত, এষক এষক। শব্দময় মলাি 
ঘয ডাক চদষচ্ছ ঘস সষম্বাধন আপনাষকও করষে, কচবতাগুষলাষকও 
করষে।

এইবার হয়ষতা ঘদ�ষত পাষচ্ছন।
‘তরজা’-শীে্থক কচবতায় একিা স্তবষক বষস “বন্ধুরা মাচত 

তরজায়” এই �ণ্ডবাক্যিা আপনাষক কচিন ব্যষগির আকাষর প্রকাচশত 
ভৎ্থসনার আগুষন ঝলষস চদষচ্ছ। অরি ওই একই বাক্যবন্ধ য�ন 
বইষয়র মলাষি চস্থর, ত�ন আকাষশ তারার মষতা অষণারণীয়ান 
ঘিহারায় জ্বলষে তার আষলা।

ব্যষগির সম্ভাবনাষক �ণ্ডন করা হল না ঘকারাও, অরি �ণ্ডবাক্যিা 
বইষয়র মলাষি বন্ধুবৃষত্তর চনেগ্ধ জায়�ািাষক ঘডষক এষনষে অনুেষগির 
বলষয়। ভাবষত চদষচ্ছ, বন্ধুরা য�ন স্াভাচবক আড্ার মাতষন 
ঘোষিা�াষিা মষতর তিাত চনষয় তুমুল চবতণ্ডা কষর, ঘস�াষন ঘিচবল 
িাপডাষনার মুদ্রা রাকষলও ঘকাষনা সচত্যকাষরর অসূয়া িষল আষস 
না—ওই সমষবত মত্ততাষতই �াঁচি তরজা তার চনজস্তা �ুঁষজ ঘনয়। 
মষতর ওই মত্ত ঘলনষদষনর স্াভাচবকতার ঘরশ চিষর পায় এ বইষয়র 
িাচবশব্দ ‘তরজা’, যার একই অষগি সুতীব্র ভৎ্থসনাষকও ধারণ করা 
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িষল। িষল বষলই ঘতা ‘তরজা’-নামাচঙ্কত কচবতায় শব্দিা িাবষুকর 
কাজ করষত পারষে।

ধরুন আপচন একিা চনরষপক্ষ ঘদশ িালাষত িাইষেন, সংচবধাষন 
জাচনষয় ঘরষ�ষেন আপনারা কারও চবরুষদ্ধ যুদ্ধ ঘ�ােণা করষবন না। 
ঘসই শাচন্তকামী, শাচন্তচনব্থন্ধকারী ঘদশ চক তাহষল ঘসনাবাচহনী তুষল 
চদষত পাষর? চবেয়িা চনষয় চবচভন্ন রাষ্ট্রষনতা রীচতমষতা আষলািনায় 
বষসচেষলন হল্যাষন্র ঘহ� শহষর ১৯১০ সাষল। তাঁষদর িূডান্ত 
দচলষল বলা হল, শাচন্তকামী চনরষপক্ষ ঘদশষকও ঘসনাবাচহনী 
ঘমাতাষয়ন রা�ষত হষব। আপনার বাঁ চদষকর প্রচতষবশী যচদ বষল 
ঘস চিক কষরষে আপনার জচমর উপর চদষয় ি্যাংক িাচলষয় চ�ষয় ঘস 
এ�ন আপনার ডান চদষকর প্রচতষবশী ঘদশষক আক্রমণ করষব, ত�ন 
আপচন যচদ বষলন, “আমরা ঘতা কাউষক মাচর না, ঘতামাষদরও মারব 
না, আমাষদর ডান চদষকর প্রচতষবশীষকও মারব না, ঘতামরা ঘয�াষন 
�ুচশ ঘযষতই পাষরা, ঘতামরা যচদ পরস্ষরর সষগি হানাহাচন করষত 
িাও ঘস ঝ�ডায় আমরা নাক �লাব না”—আপনার ঘসই করাগুষলা 
চকন্তু শাচন্তবাচর বে্থণ করষব না। আপচন চকন্তু ওভাষব আপনার বাঁ 
চদষকর প্রচতষবশী ঘদষশর জচগি ইষচ্ছিাষক প্রশ্রয়ই চদষচ্ছন ওরকম 
আজগুচব শাচন্তবাচজ কষর, ত�ন ডান চদষকর প্রচতষবশী ঘদশ 
আপনাষক দুেষবই, দুেবারই করা, আপচন অন্য প্রচতষবশীচির 
আগ্রাসষন একরকম চনচ্রিয় শচরক হষয় ঘ�ষেন।

শান্ত শষব্দরও অন্রমহষল িাবুক রাকা দরকার। ঘস িাবুক 
এমচনষত িুপিাপ অস্ত্রা�াষর রাকষব তার স্াভাচবক অলস ঘবকার 
অবস্থাষন। চকন্তু যচদ চবষশে অবস্থায় দরকার পষড ত�ন আপনার 
শাচন্তচনব্থন্ধকারী চনরষপক্ষতার অনুষরাষধই আপচন িাবুক বার 
করষবন, আগ্রাসীষক রামাষবন। “দুব্থষলষর রক্ষা কষরা”-র পষরর 
বাক্য “দুজতেষনষর হাষনা”। এিা আপনার দাচয়বে। তষব আপচন উগ্র 
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শাচন্তকামী বষল আপনার চবষশে সাধনা িলষতই রাকষব। ঘসই সাধনার 
ঘজাষরই ক�নও ভষুল যাষবন না ঘয ঘকবলমাত্র অত্যন্ত ব্যচতক্রমী 
অবস্থাষতই, অরথাৎ অস্ত্রধারষণর অচনবায্থতা সমা�ত ঘদ�ষত ঘপষল 
তষবই, ঘসই চবরল মুহূষততে, ওই রুদ্র মূচততে ধারণ করবার অচধকার 
আপনার উপষর ভর করষব। ওরকম দুতঃসময় না এষল আপচন শান্তই 
রাকষবন, শাচন্তচপ্রয় স্ভাষবই অবচস্থত রাকষবন, বরাভয় মদু্রাই হষব 
আপনার স্থায়ী ভাব।

আসষল ব্যাপারিা কী জাষনন, মলাি হষচ্ছ বইষয়র একরকম 
বারান্া, ঘস�াষন শাচন্তর অচধঠোন, অন্তত শাচন্তকামনার।

কাব্যগ্রষন্থর চভতষর ঘয নাষির আসর, তার মাতষনর আলাদা ঘকাষনা 
ঘোঁয়াি ঘলষ� মলািিাও ঘনষি উিষে চক না—এমনধারা প্রশ্ন করষতই 
পাষরন। গুরুমশাইচ�চরর রুচি বলষব ও প্রশ্নিা ঘেষলমানচুেষত ভরচত। 
ঘেষলমানুচে বা দুটিুচমষক প্রশ্রয় ঘদবার দরকারও ঘতা মাষঝ মাষঝ 
রাকষব। অষনকরকম দরকারই রাষক জীবষন। অতএব কাষব্যও 
রাষক। শঙ্খ ঘ�াষের কচবতার ব্যাপক বণথাচলষত চেল জীবষনর সমগ্র 
মবচিত্র্যষক চিনষত িাইবার ব্রত। উচন চশক্ষকতা কষরষেন, চকন্তু 
গুরুমশাইচ�চর ঘকন, ঘকাষনারকম মশাইচ�চরই কষরনচন। সারা 
জীবন ধষর চিনষতই ঘিষয়ষেন চবদ্যারতীষদর, তাষদর চবচভন্ন িাষলর 
চবদ্যার্থনার বহুচবচিত্র �ুঁচিনাচিষক। তাই আপনাষক বলব, মলাষির 
�াষয় কাব্যগ্রন্থভুক্ত কচবতার নাষির ঘোঁয়াি লাষ� চক না, মলাষির 
শব্দগুষলাও িুচপিুচপ ঘনষি ওষি চক না, ঘস প্রশ্ন করষত আপনার যচদ 
চজভ চনশচপশ কষর তাহষল কষরই ঘিলুন প্রশ্নিা। তষব আপচন ঘসিা 
আমাষক চজষ�স করষেন না। করষেন আপনার তরজার সগিীষদর। 
ওভাষবও ভাবষত পাষরন বসবার েন্ কাষক বষল, আলবত ভাবষত 
পাষরন।

তষব আচম ওভাষব ভাবচে না। আচম �ুঁজচে চস্থর শষব্দর নক্ষত্রবৎ 
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চনজস্ কম্মানতার �ল্প। িান ঘতা আপনাষদর বষৃত্তর তরজার সষগি 
আমার এই অষবিেষণর সুর ঘমলাষতই পাষরন।

তাহষল চক ঘয জরুচর অবস্থার কাষলা োয়ায় বষস বন্ধুরা মাচত 
তরজায় রচিত হষয়চেল ঘসিাষক উচডষয় চদচচ্ছ? ঘসচদষনর চতরস্কারষক 
চনেক ‘নাি’ বষল অচভচহত করার আডাষল তষব চক আমার ভাে্য 
অত্যচধক চনরষপক্ষ অসমীিীন মাত্রার শাচন্তসব্থস্তার ঘকাষনা েচবষত 
ঘিষল চদষচ্ছ কচবর প্রচতবাষদ সব্থদা প্রস্তুত জাগ্রত ঘিতনাষক?

ঘস চবিার আপনার। আচম মবয়াকরণ। বুঝষত িাই ঘকারায় কী 
সম্ভব বা অসম্ভব। ঘশ�ার ঘিটিা করচে, উপষবশষনরও েন্ আষে চক 
না। শঙ্খ ঘ�াষের কাব্যগ্রষন্থর মলাষি ঘয শব্দ বষস আষে তার বসবার 
েন্ ধরবার ঘিটিা করচে। ঘস�াষন চনরষপক্ষতার সষগি পক্ষবচততেতার 
কী ধরষনর যাতায়াত িলষে তার সবিা আচম ধরষত পারব ঘভষব 
রাকষল আপচন ঘবাকাচম কষরনচন, বাতুলতা কষরষেন বলব। তষব 
ঘসিা আচম বলব। আপচন কী বলষবন? ঘস তরজা আপনার।

[িন্ধুরা মালত তরজায় / প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ / প্রকাশক স্বরলিলপ]
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জীিনশক আিযাে িযাশেযাশিশস ঘিবে
অভীক মজুমদার

আত্মপক্
২১ এচপ্রল তাচর�চি ঘরষক দু-মাস দূষর 

এষস পষডচে আমরা। আষলার ঘযমন ওজন 
হয় না, শূন্যতারও ঘকাষনা পচরমাপ সম্ভব 
নয়। এ পচরচস্থচতষত শঙ্খ ঘ�াষের ঘল�াষলচ� 
চনষয় ভাবা কচিন, অক্ষষর প্রকাশ করা আরও 
কচিন। বন্ধুবর নীলাঞ্জনষক করা চদষয়চেলাম 
ঘবশ চকেুচদন আষ�, ঘসই প্রচতশ্রুচত রক্ষাষর্থই 
একিা মচরয়া ঘিটিা। ঘকাষনা তাৎপয্থ রাকার 

করা নয়, ঘনই-ও।
রবীন্দ্রনার, সধুীন্দ্রনার চকংবা মাৎসষুয়া বাষশা ঘরষক ঘমমষিৌবী চকংবা 

আষন্থষস্তা কাষদতেনাল বা এমনচক মশষলশ্র ঘ�ােষক চনষয় চল�ষত ঘ�ষল 
ঘয মনব্থ্যচক্তক দূরবে রা�া আমার পষক্ষ সম্ভব, ঘতমন ঘকাষনা অচভম�ু, 
এই মহূুষততে, আমার মাস্টারমশাই সম্ষকতে অনুভব চকংবা প্রষয়া� 
করাও সাষধ্যর বাইষর। ঘয-ঘকাষনা প্রসষগিই বষডা হষয় উিষে অন্তরগি 
অজস্র স্চৃতর চমচেল, ব্যচক্ত�ষতর ঘিারািাষন সব দৃচটিপাতই, সভুাে 
মষু�াপাধ্যায়ষক মষন ঘরষ� বলা িষল, দূষররিা স্টি আর কাষেরিা 
ঝাপসা ঘদ�ায়। ব্যচক্ত�ত আর মনব্থ্যচক্তক-এর ঘদািানায় ভাসষত 
ভাসষত চিক কষরচে ‘ঘ�ািাষদশষজাডা জউ�র’ (চডষসম্বর, ২০১০) 
কাব্যগ্রন্থ চনষয় দু-িারষি এষলাষমষলা করা বলব। এই বই বাোই করার 
কারণ উৎস�্থপষত্রর প্ররম নামচি আমার। স্যাষরর কচবতা চনষয় করা 
বলার ঘযা�্যতা য�ন শনূ্য, ত�ন তারঁ প্রদত্ত বই চনষয় আষলািনার একিা 
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অগ্রাচধকার, একিা যচুক্ত মতচর করষত রাচক। ব্যচক্ত�ষতর এমন প্রবল 
অচভ�াষত য�ন আষলাকরঞ্জষনর �রানায় বলা িষল, কী চল�ষত হষব 
চনণ্থয় করা ঘ�ষে, ত�ন কীভাষব চল�ষত হষব, ঘসিা না-ব্যচক্ত�ষতর 
আওতায় ঘিষল ঘদবার ঘিটিা রাকুক। ঘসিাষকই আচম নাম চদষত িাই 
‘পািষকর মহূুততে’। কচব ঘযমন জানাষত রাষকন কচবতা ঘল�ার সময় 
তৎকালীন সমাজ-সময় অচস্তবে-সং�ে্থ-সংকষির সষগি তাঁর সংলাষপর 
নানা তরগি, পািকও উলষিাচদষক চনজস্ সময়-সংকি-অচস্তষবের সষগি 
চমচলষয় পডষত পাষর কচবতা। আচম অন্তত ঘসভাষবই কচবতাষক স্-
রষক্ত ধারণ করার ঘিটিা কচর। কচবষক ঘ�ৌণ কষর ত�ন পািষকর জীবষন 
একাত্ হষয় যায় ঘসই উচ্ারণ। ঘস-রকম একিা পর চক ঘনওয়া যায়? 
কচবর ‘জীবনী-চনভতের’ দু-একচি অমষৃতর চদব্যপ্রচতমার আচবষ্ার?

পযাঠশকে মুহূত্ত
কচবতা সংগ্রহ-৩ ঘরষক জানা যাষচ্ছ ঘয ওই কাব্যগ্রষন্থর রিনাকাল 

২০০৯-১০। চতনপষব্থ সাজাষনা (নজর || স্থচবর || ভাঙাষসতু) 
৬৫চি কচবতার সংকলন। ওই কালপব্থ, ঘসই উত্তাল রাষ্ট্র-প্রষযাচজত 
সন্ত্রাসবাষদর প্রহর, আর তার ভয়াবহ রক্তনোত চদনগুচল রাতগুচল 
আমার পুঙ্খানুপুঙ্খ মষন আষে। ঘসই সমষয়র সষগি অষনষকর মষতা 
আমারও চেল মদনচন্ষনর লগ্নতা। তারই একিা পষরাক্ষ স্ীকৃচত 
হয়ষতা উৎস�্থপষত্র আমার নাম। চকন্তু, ঘসই ইচতহাস আর এই 
কাব্যগ্রষন্থর কচবতার সংষযা�সূত্র উদ্ �ািন আমার অচভষপ্রত 
নয়। বরঞ্চ, আচম চনষ্ম্ প্রত্যষয় চবশ্াস কচর, কচবর অচভপ্রায়, 
শঙ্খ ঘ�াষের ঘতা বষিই, তাষক অচতক্রম করার সংকষল্প চনচহত। 
চল�নমুহূততে ঘরষক ভচবষে্য উডান ঘদয় ঘয কচবতা, ঘসই চনচদতেটি স্থান-
কাল-পাত্র য�ন নতুন ঘদ্যাতনায় সমকালীনতা অজতেন কষর নতুন 
পচরষবশ-পচরচস্থচতষত, ত�নই তার মূল্য কাঞ্চনাতীত। শঙ্খ ঘ�াে 
ঘযমন ঘশ্রচণকষক্ষ ব্্যাকষবাষডতে ঘদষ�চেষলন, ঘল�া আষে, “আমার 
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বাঁিামরা ঘতামারই হাষত/স্রষণ ঘরষ�া বান্াষক।” বষুঝচেষলন, 
সম্ূণ্থ আলাদা একিা অর্থ মতচর হয় তাঁরই ‘হাষতমতাই’ কচবতার। 
আমরা অষনষকই ঘযমন ২০০৭-২০১১ কালপষব্থ �ষর-বাইষর-
পষর-কম্থষক্ষষত্র বুঝচেলাম তাঁর ‘জরুচর অবস্থা’ চবষরাধী “ঘপষির 
কাষে উঁচিষয় আষে েুচর/কাষজই এ�ন স্াধীনমষতা �ুচর” (‘আপাতত 
শাচন্তকল্যাণ’) পঙ্ চক্ত দুচি ঘলাকাল কচমচি ঘজানাল কচমচি ক্যাডার 
বাচহনীর হাষত একদম উলষিা বাস্তষব কত চনম্থম সচত্য হষয় উষিষে! 
ঘয কচবতার উৎসভচূম সহষজই চিচনিত করা যায় চল�নসমষয়র 
�বষরর কা�ষজর চশষরানাম ঘরষক, তাষক যচদ পুনরুচত্ত হষত 
ঘদ�া না যায় দশক-দশক পষর বাস্তষবর ঘপাডা-ঘনানা কাদামাচিষত, 
তাহষল ঘস ঘবিারা দাঁষডর ময়না। জন্মমৃতু্য উডানহীন, স্থাণু। �িমান 
ঘরষক ঘল�া কচবতা আবহমাষনর মাস্তুষল ঘপৌেঁাষত পারল চকনা ঘসই 
উদ্ ষব� পািক চহষসষব বহন করার। অসং�্য দী�্থশ্াস, অগুনচত 
হতাশা, মাত্র দু-একচি করতাচল!

কচবতার এই ধরষনর সািষল্যর চনচরষ� শঙ্খ ঘ�াষের কৃচতবে 
ঈে্থণীয়। আষলাি্য বইচিও তার ব্যচতক্রম নয়। তষব, বষল রা�া 
ভাষলা, এই কাব্যগ্রষন্থ আরও নানা চবচ্ছুরণ, নানা বহুমাচত্রক অন্তদৃ্থচটি, 
কাল�ণ্ড চনরষপক্ষ ঘবশ চকেু চভন্ন অনুভচূতর কচবতাও দীপ্যমান।

প্রকৃতপষক্ষ, শঙ্খ ঘ�াে, আমার মষন হয়, কচবতায় ঘিটিা কষর 
ঘ�ষেন শব্দ ঘরষক সষত্য ঘপৌঁোষত। যার একিা পর জায়মান মুহতূতে 
ঘরষক চিরন্তনষক চনষ্াশন। নাচক, ঘসিাই একমাত্র পর?

সত্য ঘযষহতু ব্যচক্তচনরষপক্ষ, হয়ষতা ঘসজন্যই পািক চহষসষব 
আমার বা ঘয-ঘকাষনা পািষকর চনজস্ জীবন অচভজ্ঞতার নানা চবন্দুর 
সাষপষক্ষ তার চনজস্ দু্যচত প্রচতচঠেত হয়। ঘসতু মতচর হয়। সষত্যর 
প্রাচতচস্ক মু�াবয়ব উদ্াচসত হষয় ওষি। এরা ঘতা আমারই করা 
বলষে—এমন একিা অনুভব হয়। ঘস�াষনই কচবতার মুচক্ত। কচবর 
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ব্যচক্তসত্য ঘরষক পািষকর ব্যচক্তসষত্য তার উজ্জীবন। শঙ্খ ঘ�াষের 
কচবতায় তার দরজা-জানলাও স্টি। ঘয-ঘকাষনা অচভজ্ঞতাই ঘযন 
ঘপৌঁষে ঘযষত পাষর সব্থনাষম। আচম, তুচম, ঘস, আমরা, তার, ঘতামার, 
ঘতামাষদর, তাষদর, ওষদর—বৃচটির মষতা ঘঝঁষপ আষস।

এ বইষতও অহরহ তার চবদু্যৎঝলক। একপলষক অষনক করাই 
২০০৯-২০১০ ঘরষক এক ধাক্ায় ঘপৌেঁাষব ২০২১-এ, তারপর 
এষ�াষব এষকও চপেষন ঘিষল... কাল, কাল�ণ্ড বা সমসময়ষক েুঁষয় 
স্শ্থষকর মষতা ঘস েুষি যায়, হয়ষতা সত্যসাচন্নষধ্যর অচভমুষ�। 
একধরষনর প্রাষজ্ঞাচক্ত বা epigram হষয় ওষি, বততেমাষনর নয়া প্রবাদ 
চহষসষব অবয়ব পায়।

১) ঘজষ� রাকাও/ঘজষ� রাকাও একিা ধম্থ
২) একিা ঘকাষনা ঘকন্দ্র নয়, আষলার আহ্াষদ জ্বলষব ঘ�ািা 

ঘদশষজাডা জউ�র।
৩) আমারই চনষজর যন্ত্র আমাষক মানষে না ঘকাষনামষত
৪) আর পড়ুয়ারা?/পষর বা চবপষর তারা এষক এষক AK47?
৫) আর ঘকউ নয়/দায়বদ্ধ আমরা শুধু মৃতু্যর কাষেই।
৬) কাউষক ঘবাষলা না স�ুী যতক্ষণ-না ঘশে শ্াস ঘনয়।
৭) একাই সাচজষয় তুচল/ঘিষল রা�া করাগুচল/অষ�াির না-

রাকাষক কষর তুচল রাকা।
৮) প্রচতচি �চলর ঘমাষড লালাভরা েুচর হাষত/দাঁচডষয় রষয়ষে 

অপমান।
৯) একলা ঘতামায় জা�াষত িাই একলা আমার মষন।
১০) তুচম �াইষল বাউল�ান আর বাউল �াইল রবীন্দ্রনার।
দটৃিান্ত আরও অষনক বাডাষনা যায়। চকন্তু, আমার মলূ প্রচতপাদ্য একই 

রাষক। ঘবশ চকেু সম্ণূ্থ কচবতার ঘক্ষষত্রও করাচি সচত্য। স্থানাভাষব 
ঘসগুচল উদৃ্ধত করলাম না। আচম ঘভষব ঘদ�ষত বলব, একদম �িমান 
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বততেমান বা ইদানীংকাষলর জীবন অচভজ্ঞতার চনচরষ� তারা চক আলাদা 
আলাদা ব্যচক্তসষত্য ভর চদষয় সমাজ-ঘদশকাষল ভর চদষয় বহুচবধ নব 
নব অর্থসংক্রাষম সমজু্জ্বল হষয় রাষক না? কচব ঘস�াষন তুচ্ছ, ঘযন 
চশল্পমান্য উচ্ারণচিই অকল্পনীয় সব সষত্যর চনশান কাষঁধ তুষল ঘনয় 
পািষকর ভুবষন। একচি কচবতার এমন চভন্ন চভন্ন ব্যচক্ত উদ্াস, এত 
চনজস্ মাত্রা-বতৃ্ত, একিু ঝণুঁচক চনষয়ই বচল, এসষবর হচদস অচভনব গুপ্ত 
ঘরষক ঘরামান য়াষকাবসন কাষরারই সাধ্য�ত নয়।

এতক্ষষণ চনশ্চয়ই বুঝষত পারষেন, স্য়ং কচব বা ঘকাষনা ঘকাচবদ 
নয়, আচম কচবতার সংষযাষ�র ঘকষন্দ্র রা�ষত িাই পািকষক। কচবতার 
অর্থব্যা�্যার ব্যচক্তক বহুবেবাদ-ই আমার অচবিটি। এই বইষয়র একচি 
কচবতার েষত্র চক ঘতমনই ইশারা? “দু-মুহূততে ঘবাষসা, ভাষবা,/ব্যচক্ত 
হষয় ওিা োডা অন্য ঘকাষনা মচুক্ত ঘনই আর।”

শঙ্খ ঘ�াষের কচবতা সাধারণত বাইষরর চদষক মু� চিচরষয় আপাত 
এক িুকষরা মায়া মতচর কষর বষল মষন হয়, চকন্তু অভ্যন্তষর ঘস তীব্র 
চভতষরর চদষক এক িান মাষর। ও�াষনই তার চসচদ্ধ। চভতষরর ঘসই 
ব্যচক্তমুষ� একশত বাতায়ন ঘয পালষি-পালষি যায় সগি-অনেুগি। 
এই কাব্যগ্রষন্থর ‘ভাষলা’, ‘বইষত পাষরা আর?’, ‘চবোদজন্মভচূম’, 
‘মঞ্চ’, ‘�র ঘ�ায়াষনা’ পডষত পডষত চনষজরই স্ৃচত অচভজ্ঞতা 
যাপষনর সষগি আজ তুমুল সংলাপ িলষত রাষক। যচদও অচস্তষবের 
এই নশ্রতার ঘসৌন্ষয্থ ঘকঁষপ ঘকঁষপ উষি ভাবষত রাচক, “আবাষররা 
ঘকাষনাচদন ঘিষর না ঘকারাও ঘকাষনা�াষন।”

জীবনষক আবার ভাষলাষবষস ঘিচল। সত্য এিুকুই। এই জীবন। 
এই ভাষলাবাসা।

[দগাটাতদশতজা�া জউঘর / প্রথম প্রকাশ ২০১০ / প্রকাশক দদ’জ পািলিলশং]
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কবিতযাে িৃত্ত পযাে কশে যযা েবড়শে পশড় িৃহত্তে 
জীিশনে পবেসশে

সন্ীপন িক্রবততী

এই ঘয আমরা করা বচল, করা চদষয় 
অষন্যর হাত েুঁষত িাই, কীভাষব তা 
বলষল ভাষলা হয়? ধরা যাক, একিা 
বই সম্ষকতে করা বলষত ঘ�ষল কীভাষব 
বলব? বইিায় কী কী ঘল�া আষে, ঘকান্  
প্রসষগি করা বলা আষে, শুধু ঘসইিুকু 
বলাই চক যষরটি? চকন্তু ধরা যাক, ঘয 
বলষে আর ঘয শুনষে, দুজষনর কাষেই 
পচরচিত ঘসই বই। ত�ন? ত�ন ঘতা আর 
ঘসই বইষয়র সষগি নতুন কষর পচরিয় 

কচরষয় ঘদওয়ার ঘকাষনা দরকার ঘনই! ত�ন কীভাষব বলব? তাহষল 
চক আচম ঘসই বইিার মষধ্য চদষয় ঘকমন কষর পর ঘহঁষিচে, ঘসিাই 
বলা ভাষলা? চকন্তু একই বইষয়র মষধ্য চদষয় য�ন আমরা চবচভন্ন 
সমষয় ঘহঁষি যাই, ত�নও চক প্রচতবার একই পষর ঘহঁষি যাই? এমন 
চক হয় না ঘয, ঘিনা ঘসই বইষয়র মষধ্য চদষয় হাঁিষত চ�ষয় নতুন 
নতুন নানা রাস্তা, নতুন নানা বাঁক ঘবচরষয় আষস, আর আমরা ঘির 
পাই ঘয, ঘস বই এ�নও ঘকমন সষতজ আর সিল! বইষয়রও হয়ষতা 
মন আষে। ঘস বই চল�ষেন চযচন, তাঁর মষনর িলনষকই ঘতা চতচন 
প্রবাচহত কষর ঘদন ওই বইষত। তাই ক�ষনা-ক�ষনা ঘসই মষনর 
সষগি একধরষনর বন্ধুবেও হষয় যায় আমাষদর। বইষয়র মষধ্যও, ‘এমন 
ঘকউ ঘকউ রাষক যারা এক-একিা িমক-লা�াষনা ঘঢউ তষুল চদষয় 
যায় মষন, তাষদর ভুলষত পারা ঘবশ শক্ত। মষন মষন ঘযন প্রতীক্ষাই 
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কষর রাচক ঘয আষরা একবার ঘদ�া ঘহাক, করা ঘহাক আষরা চকেু।’ 
হয়ষতা অষনকচদন পর তার কাষে এষল, ‘আমাষদর ভাষলা লাষ� 
এই ঘদষ� ঘয এ�নও সষতজ আর সিল আষে তার ঘসই মন, ঘসই 
ধরণ’, যা একচদন উন্মু� কষর তুষলচেল আমাষক। এ�নও চিষর 
চিষর আচস যতবার, ততবারই তার নতুন নানা বাঁক, নতুন নানা 
অচল�চল আচবষ্াষরর আনষন্ চঝলচমল কষর উচি।

১. বিন্ন রুবিে অবধকযাে
করািা ঘকন উিল, তা বচল। শঙ্খ ঘ�াষের ঘল�া একচি অচত 

পাতলা পুচস্তকা ‘কচবর বম্থ’ আবার নতুন কষর পডষত চ�ষয়ই, মষন 
হচচ্ছল এই করাগুষলা। মাত্র চতনচি �দ্য, তার মষধ্যও দুচি �ুবই 
ঘোষিা। তাহষল তা চনষয় এমন মষন হওয়া ঘকন? পডষত পডষত 
ঘির পাই, আসষল আচম এ�াষন যা ঘদ�চে বা পডচে, তা চহমকশষলর 
িূডামাত্র। কী কষর বুঝচে ঘসিা? এই ঘযমন, শুরুষতই ‘কচবর বম্থ’ 
নাষমর ঘয ঘল�াচি, ঘস�াষন বন্ধু ঘজ্যাচতম্থয় দষত্তর ঘল�া একচি 
চিরকুষির সূত্র ধষর সামান্য চকেু করা বলষত বলষত, ঘস ঘল�া এষস 
ঘপৌঁষে যায় এই জীবনষবাষধ ঘয—

পলৃথিীতত জন্ািার পর ি্লতি লহতসতি দয সকতিই আমাতক 
পছ্ করতি, এমনটা হিার কথা নয়। অতনতক ভুি িুঝতি, অতনতক 
লেক িুতঝই তাতদর লভন্ন রুলচগত কারতণ আমাতক এল�তয় যাতি, 
অতনতক দদোতনা-তালচ্ছি্ ছুত� মারতি আমার মুতের ওপতর, সমূহ 
অকৃতজ্ঞতার ঝিক তুতিও চতি যাতি অতনতক, এসি দতা হতয়ই 
থাতক। দতমলন, দযকথা আলম িিতত চাই দিোয়, আর দযভাতি িিতত 
চাই তা, দসও দয অতনতকর প্রত্াে্ান িা উপহাস িা উতপক্ষা পাতি, 
রচনাজীিতনর সূচনা দথতক দসও দতা একজন দিেকতক িুতঝ লনততই 
হয়। ি্লতিগত িা রচনাগত দতমন-দকাতনা উপহাতস িা উতপক্ষায় 
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কারও মতন লকছুমাত্র আঁচ� িাগতি না, এতটা লনশ্চয় ভািি না। লকন্তু 
সতগে সতগে এও লক ভািি না দয এরই জন্ অলতমাত্রায় আতিাল�ত 
হতয় প�াটা একধরতনর আত্ািমাননা? থাকতি না লক এইটুকু লিনয় 
দয অন্তদর িিতত দাও তাতদর লনতজর মততা কথা, আলম িিি শুধু 
আমারটা, দযটুকু আলম পালর?

এই�াষন এষস, ব্যচক্ত�ত জীবন ঘহাক বা ঘল�কজীবন, ঘযন একিা 
আ�াত সহ্য করার সামর্থ্য মতচর হষয় ওষি আমাষদর চভতর। আর 
কারও কারও মষন পডষত পাষর ঘয, ১৯৮৭-ঘত রচিত এই ঘল�ার 
অষনকিাই পষর, কী কষর এই ঘল�ষকর একচি বইষয়রই নাম হষয় 
উিষত পাষর ‘চভন্নরুচির অচধকার’। কী কষর এই ঘল�ার শুরুষতই, 
করাচ্ছষল, নতুন কারও সষগি পচরিষয়র প্রসষগি উষি আষস এই 
মন্তব্য—‘তাষক ঘয আমারই স্ভাষবর মষতা স্ভাব ঘপষত হষব এমন 
নয়, বরং চবপরীত স্ভাষবর চবেম স্ভাষবর হষলই ঘযন ভাষলা, ঘযন 
তাষত বুঝষত পারা যাষব জীবষনর চবচিত্রতা’। আবার এই ঘল�ার 
বাইশ বের আষ�ও এই ঘল�ষকর মষন হচচ্ছল, ‘মজ্জার চভতষর �ব্থ 
কই, উষপক্ষা কই? মু� �ুচরষয় উদাসীন সষর-দাডঁাষনা কই? এ�ন 
আমরা দাচম্ভক চকন্তু �চব্থত নই, চনজতীব চকন্তু উদাসীন নই, লুব্ধ চকন্তু 
চলপ্ত নই।’ এর পাশাপাচশ চমচলষয় ঘকউ হয়ষতা পডষত পাষরন এই 
ঘল�ার ঘশেচদষকর এই করাগুষলা—

জানি না লক দয লিনতয়র মতধ্ও একটা সামথষি্ থাকতত পাতর, 
থাকতত পাতর আত্প্রত্তয়র এই সম্ািনার িীজ, লিপিু এই দঘা্ণা 
দয: ‘দদতো, এই হলচ্ছ আলম। এইটুকুই, এর দচতয় দিলশ নয়, কমও 
নয় এর দচতয়। আর তারপর দক আমার কী লিচার লদি, দস শুধু 
তার দায়। দস-লিচাতর আমার আলমতবের দকাতনা ক্ষলতিৃলদ্ দনই।’ 
গলিষিত এই লিনতয়র দঘা্ণাই দয-দকাতনা কলির িমষি। এই িমষি যলদ 
কলির সতগে থাতক, দকাতনা সমাতিাচনাই ততি ধ্ংস করতত পাতর না 
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তাতঁক, দকাতনা উতপক্ষাই উনূ্ি করতত পাতর না তাতঁক।
শুধুই চক কচব? আমরা চক এ�াষন ‘কচব’-র বদষল ‘ঘয-ঘকাষনা 

সাধারণ মানেু’-এর করাও ভাবষত পাচর না? এই�াষন এষস আমরা 
বুচঝ ঘয, শঙ্খ ঘ�াে কচব বা কচবতা চনষয় করা বলষত বলষত তার 
সষগি বুষন িষলন একধরষনর জীবনষবাষধরও করা। ‘শরীর চদষয়ে 
শুধু, বম্থ�াচন ভষুল ঘ�ে চদষত’ বষলন ঘয কচব, চতচনই আবার বম্থ 
মতচরর পরও বষল ঘদন পািকষক। এ বম্থ ঘকাষনা অনড অিল বস্তু 
নয়, এ এমন এক ঘবাধ, যাষক চনরন্তর ঘিটিায় জায়মান কষর রা�ষত 
হয় আমাষদর জীবষনর পর িলায়। এই ঘল�ার প্রায় নয় বের আষ� 
ঘল�া ‘জানথাল’-এর ‘স্তুচত চনন্া’ বা ‘মন’ বা ‘আ�াত’ ঘল�াগুচলর 
মষধ্যও চকন্তু িুষি উিচেল যাপষনর এই চিনিগুচলরই করা। এই 
বম্থহীনতা আর বম্থ মতচরর চবষরাধী িলমানতার মষধ্য চদষয়ই হয়ষতা 
�ষড ওষি আমাষদর ‘রুচির সমগ্রতা’।

২. রুবিে সমগ্রতযা
মাকতেসবাদী সাচহত্যচবিাষরর জচিল বহুমাচত্রকতা এবং তার 

প্রষয়াষ�র ঘক্ষষত্র ঘয ধরষনর ভুল আমরা প্রায়শই কষর বচস, তা চনষয় 
করা বলষত চ�ষয়, শঙ্খ ঘ�াে তুষল আষনন ১৯৫৩ সাষলর বসষন্ত 
শাচন্তচনষকতষনর সাচহত্যসভার করা, ঘস�াষন জীবনানষন্র কচবতা 
সম্ষকতে সুভাে মুষ�াপাধ্যাষয়র করা চবরূপ মন্তব্য। এই �িনার কষয়ক 
মাষসর মষধ্যই ‘পচরিয়’ পচত্রকায় জীবনানষন্র কচবতাষক তীব্র 
আক্রমণ কষর সুভাে ঘলষ�ন ‘চনজতেনতম কচব’ নাষমর ঘসই ঝাঁঝাষলা 
ঘল�া। ঘস ঘল�া চনষয় বলষত চ�ষয় শঙ্খ ঘ�াে চল�ষেন—‘এ ঘল�ার 
আষরা একিা স্রণীয়তা এইজন্য ঘয সমকালীন বষডা একজন কচবর 
চবেষয় একিা মাক্স্থবাদী চবিাষরর চিনি রষয় ঘ�ল এ�াষন।’ অবশ্য 
এরপষরই একচি বাক্য চল�ষেন চতচন—‘ওপষর বলা ওই মন্তব্যগুচল 
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সুভাে মুষ�াপাধ্যাষয়র ব্যচক্ত�ত মত মাত্র নয়, এমনকী এতিাও 
বলা যায় ঘয ব্যচক্ত�তভাষব এ হয়ষতা তাঁর মতই নয়, এর মষধ্য 
একিা সং��ত দচৃটি কাজ করচেল ঘসচদন।’ এই�াষন এষস একিু 
�িকা লাষ�। ‘ঘসচদন’ মাষন চক এ�াষন ১৯৫৩ সাষলর ঘশোধ্থ নয়? 
ঘসই সমষয়র ঘপ্রচক্ষষত দাঁচডষয় কীষসর চভচত্তষত তাহষল মষন হল, 
‘এতিাও বলা যায় ঘয ব্যচক্ত�তভাষব এ হয়ষতা তাঁর মতই নয়’? এর 
সপষক্ষ আষে চক ঘকাষনা নচর? মষন ঘতা পডষে না ঘসরকম। অবশ্য 
ব্যচক্ত�ত আলাপিাচরতায় হয়ষতা সুভাে মুষ�াপাধ্যায় এরকম চকেু 
বষল রাকষত পাষরন ঘল�কষক। চকন্তু তবুও �িকা পুষরা যায় না। 
‘কচবতা চবিার’ নাষমর এই ঘল�াচির প্রায় উনচত্রশ বের পর ‘সুভােদা 
সুরচজৎ আর জীবনানন্’ নাষমর একচি ঘল�ায় এ চনষয় চবশষদ করা 
বলষত চ�ষয় শঙ্খ ঘ�াে ঘ�য়াল করষেন ঘয, পচরিষয় ওই ঘল�া 
প্রকাষশর পষর, সুরচজৎ দাশগুপ্তর সষগি য�ন সুভাে মষু�াপাধ্যাষয়র 
ব্যচক্ত�ত পত্রালাষপও জীবনানষন্র কচবতাচবিার চনষয় মতান্তর 
িলষে, ত�নকার করা—‘ঘসসময় মাষঝ মাষঝ সুভােদাও অবশ্য 
কবুল কষরষেন ঘয জীবনানন্-চবেষয় সুরচজৎ আর তাঁর মষতর অচমল 
একিা ঘরষকই যাষব’। পষর অবশ্য পালিায় সুভাে মুষ�াপাধ্যাষয়র 
মত। পষরর বের, অরথাৎ ১৯৫৪-র সম্ভবত মাঝামাচঝ সমষয়র করা 
মারায় ঘরষ�ই সুভাে মুষ�াপাধ্যায় চল�ষেন—‘ততচদষন জীবনানন্ 
সম্বষন্ধ আমার সামচয়ক ভুল মষন মষন আচম অষনকিা কাচিষয় 
উষিচে।’ চকন্তু এই কাচিষয় ওিা ঘতা আর আিমকা �ষি যাওয়া 
ঘকাষনা প্রচক্রয়া হষত পাষর না। তার জন্য সময় লাষ�। শঙ্খ ঘ�াে 
তাঁর ওই ঘল�াষত ঘ�য়াল করষেন ঘয—‘১৯৫৩ সালিাষকই বলা 
যায় এই (সুভাে মষু�াপাধ্যাষয়র ঘক্ষষত্র) ঘিতনা-বদষলর সচন্ধম�ু।’ 
তাহষল সুভাে মুষ�াপাধ্যাষয়র চভতষর চভতষর চক ১৯৫৩-র ঘশেচদক 
ঘরষকই, জীবনানন্র কচবতার সম্ষকতে চবিার পালষি যাওয়ার বীজ, 
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�াচনক অষ�ািষরই ঘবানা হষয় ঘ�চেল ঘিতনায়? তার চভচত্তষতই চক 
তাহষল, একিু ঝণুঁচক চনষয়ই, ‘কচবতা চবিার’ ঘল�ার ওই মন্তব্য?

যাই ঘহাক, মূল ঘয চবেয়ষক ঘকষন্দ্র ঘরষ� এই আষলািনা, 
তার ভরষকন্দ্র হল এই প্রশ্ন ঘয—‘মাক্স্থবাদী চবিাষরর নাম কষর 
কচবতাপাষির �ুবই ভুল একিা ধরষণর চক িলন চেল ঘসচদন?’ 
এবং ‘ঘসই ধরষণর ঘরশ চক আজও চ�ষর রা�ষে আমাষদর? 
আজও সমকাষলর কচবতাচবিাষর তুল্য ভষুলর চক সম্ভাবনা ঘরষক 
যাষচ্ছ ঘকারাও?’ এই ঘল�ার প্রায় এ�াষরা বের আষ� ‘জানথাল’-
এর ‘কচবতার ভাো’ নাষমর ঘল�াচির শুরুর চদক ঘ�য়াল করষল, 
ঘির পাওয়া যায় এই প্রষশ্নর প্রাসচগিকতা। এবং এরই সূষত্র এষন্থষস্তা 
কাষদতেনাল আর ঘরাষজচভষির কচবতা, চনষকালাস চ�্যষয়ন আর 
ল্যাংস্টন চহউষজর কচবতার নানা উদাহরণ তষুল এষন চতচন ঘদ�ান 
ঘয এঁরা কীভাষব তাষঁদর সামচগ্রকতার মষধ্য ‘পষর-�ষর চমচলষয় চনষয়, 
ব্যচক্তষত-সমাষজ চমচলষয় চনষয়, আজ আর কালষক চমচলষয় চনষয় ঘয 
জচিল বহুমাচত্রক জীবষনর েচব’, তাষকই েুঁষত িান। হয়ষতা মষন 
পডষত পাষর ঘয, ১৯৮৯-ঘত রচিত এই ঘল�ারও ঘবশ কষয়ক বের 
আষ�ই, ‘প্রবাচহত মনুে্যবে’ নাষমর আর-একচি ঘল�ায় শঙ্খ ঘ�াে 
আমাষদর ঘদচ�ষয়চেষলন ঘয বীষরন্দ্র িষ্াপাধ্যাষয়র কচবতাষতও কী 
কষর এই চবষরাধী সত্তার সহাবস্থান আর িানাষপাষডন রষয় ঘ�ষে। 
অরবা তারও অষনকিা আষ�, ১৯৭০-এ, ‘শব্দ ঘরষক পালাষনা’ 
নাষমর একচি ঘল�ায় চল�চেষলন—‘আসষল, যাষক বাইষর ঘদচ� 
প্রহার বা ঘক্রাধ, তারই অন্য চপষি আষে �হন কান্না। এ োডা ঘকাষনা 
বষডা চশল্প ঘনই।’ আর এই ঘল�ায় এষস ঘল�কষক তাই বলষত 
হয়—

সমস্ত বিপরীত্ লনতয় এ হি এক সমগ্রতাতক আহ্ান। আমাতদর 
পতন-উত্ান, আমাতদর লনশ্চিতা-সচিতা, আমাতদর ক্ালন্ত আর 
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উদ্ম, আমাতদর অলধতচতন আর অিতচতন, আমাতদর ভাতিািাসা 
আর ঘৃণা, আমাতদর ভয় আর সাহস, স্বগষি আর নরক, লিশ্বাস আর 
অলিশ্বাস, ইলতহাস দশষিন রতি শালন্ত দক্দ আর সু্র—এই সিলকছুতক 
একিুতক ধরিার প্রিি সামথষি্ লনতয় যেন এলগতয় আতসন কলি, তেন 
লতলন হতয় ওতেন একইসতগে সমতস্তর প্রকাশ।

রুচির চভতর এই সমগ্রতা না রাকষল, শুধুমাত্র একধরষনর 
ক্ষীণপ্রাণ একমাচত্রক সরলতা চদষয় যরার্থ কচবতাষবাষধর উদ্ ষবাধন 
�িা সম্ভব নয়। কচবষক তাই ‘আষরা বাইষর-দূষর �ুচরষয় ঘিলষত 
হয় জাল’। কচবতায় ঘসজন্য অষনকসমষয়ই ‘আচম’-র ব্যবহার হয় 
অন্যভাষব। জীবনানন্ও হয়ষতা ঘসজন্যই বষলচেষলন, ‘কচবতার 
আচম সবসমষয়ই কচবর চনষজর আচম নয়, তা হষত পাষর ঘকাষনা 
নািকীয় আচম’। আর ‘ঘসই নািকীয় আচম চদষয় কচব এই সমষয়রই 
একিা ক্ষয়চিনি ঘদচ�ষয় চদষত িান, তাষক প্রশ্রয় ঘদবার জন্য নয়, 
তার ঘরষক মুক্ত হবার তীব্রষবাধ সঞ্চাষরর জন্যই।’ একমাচত্রকতার 
অভ্যস্ত বৃত্তষক ঘভষঙ তাই ওই সমগ্রতায় ঘপৌঁেষনার স্ধথা অজতেন 
কষর চনষত হয় একজন কচবষক।

৩. িৃত্তিযাঙযাে স্পধবা
একজন প্রাবচন্ধষকর চবষলেেষণর সষগি একজন কচবর স্ধথা 

চমষলচমষশ চ�ষয়, তাই মতচর হষয় উিষত পাষর একধরষনর বহুস্র, 
যার প্রকাশ �ষি ১৯৯৬-ঘত ঘল�া ‘তরুণ কচবর স্ধথা’ ঘল�াচিষত। 
চরলষকর ‘ঘলিারস িু এ ইয়ং ঘপাষয়ি’ বই ঘরষক সুনীল �ষগিাপাধ্যায় 
সামান্য চকেুিা অনুবাদ কষরচেষলন কৃচত্তবাষসর সপ্তম সংকলষন। 
ঘসই ঘল�ার সূষত্র করা বলষত চ�ষয়ই, শঙ্খ ঘ�াে ঘ�য়াল কষরন 
ঘয—‘ঘকাষনা কচব যচদ পরামশ্থ চদষত যান ঘকাষনা তরুণষক, তাঁর 
পষক্ষ তষব অচনবায্থ হষয় ওষি চনষজর ঘবাধ ঘবাচধ লক্ষ্য অচভজ্ঞতা 
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বা অচভপ্রাষয়র সীমার মধ্য ঘরষক ঘসই পরামশ্থষক সাজাষনা, যতই 
ব্যাপক বা চবস্তাচরত ঘহাক না ঘসই সীমা।’ আর তাই ‘পরামশ্থ যচদ 
িান ঘকাষনা তরুণ, অগ্রষজরা তষব তাষঁদর এই ধারণাগুচলষক বুষন 
চদষত িান তাঁর মষন।’ চকন্তু ‘যরার্থ উত্তরসূচর চযচন, তাঁর ঘতা িাই 
বৃত্তভাঙার ঘঝাঁক।’ অরি চরলষকও ‘আপনাষক উপষদশ ঘদবার মষতা 
ঘকউ ঘনই এবং ঘকউ আপনাষক সাহায্যও করষত পারষব না’ বলার 
পষরও, চনষজরও অষ�ািষর কীভাষব ‘ঘপ্রষমর কচবতা চল�ষবন না’ 
বা ‘ঘসইসব আচগিক পচরহার করুন ঘযগুষলা অত্যন্ত পচরচিত ও 
সাধারণ’ জাতীয় উপষদশ চদষয়, চনষজরই চদষক ঘিষন চনষত িান ওই 
তরুণ ঘল�কষক, তা ধচরষয় ঘদন ঘল�ক। ঘদ�ান ঘয, ‘তরুণ কচবর 
কাষে এ-চিচিচি চল�বার চিক সমকাষল ঘেষপ ঘবষরাষচ্ছ তাঁর ‘বুক 
অি আওয়াস্থ’-এর তৃতীয় বা ঘশে �ণ্ড, ঘয-বই োপবার আষ� চতচন 
নটি কষর ঘিলষেন ঘপ্রচমকা লু-র উষদ্ষশ ঘল�া তাঁর কচবতাগুচল’ 
চকংবা তার একচি-দুচি ঘরষ� চদষচ্ছন ‘ঐশ্চরক উপলচব্ধর উপমান 
চহষসষব’। এই প্রসষগি, আমাষদর কারও কারও হয়ষতা একিু 
অন্যভাষব মষন পডষত পাষর রবীন্দ্রনাষরর �াষনর করা—কীভাষব 
পূজার অষনক �ানষকই মষন হষত পাষর ঘপ্রষমর �ান, আবার 
ঘপ্রষমর অষনক �ানষকও মষন হষত পাষর পূজার। একিা পযথাষয় 
চ�ষয় ঘবাধহয় এ দুষয়র মষধ্য আর ঘকাষনা িারাক রাষক না ঘকাষনা। 
চকন্তু তাই বষল ‘ঘকনই-বা ঘকাষনা তরুণ চল�ষবন না তাঁর চনজস্ 
ঘপ্রষমর আষলাডনময় উপলচব্ধর করা, ঘয উপলচব্ধষত মষন হয় এই 
মুহূষততেই জন্ম হষলা তার, এর আষ� ঘস আর চেল না ঘকারাও?’

এই�াষন এষসই, একজন প্রাবচন্ধকষক োচপষয় ঘজষ� ওষি 
একজন কচব। আর মজার ব্যাপার হল, এই ঘল�ার মষধ্য প্রাবচন্ধষকর 
স্ষরর িািল ঘবষয় য�ন য�নই ঢুষক পষড ঘসই কচবর স্র—তা 
অগ্রজ কচবর ঘহাক বা তরুণ কচবর—ত�নই তা ঘবষজ ওষি েষন্: 
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‘ঘদষ�া,/ এই হষলা আমার পর;/ আমাষক উষপক্ষা কষর/ আমাষক 
অগ্রাহ্য কষর/ তুচম িষল যাও/ চভন্ন ঘকাষনা চদষক।/ সমান্তরাল ঘযষত 
ঘযষত/ ঘতামার সষগি/ আবার আমার/ ঘদ�া হষব ক�ষনা,/ দূরবততী 
সমতায়।’ চমশ্রবৃষত্ত সাজাষনা এই করার মষধ্য ‘সমান্তরাল’ বা ‘সষগি’ 
বা ‘ক�ষনা’ এইসব জায়�ায় এষস েন্ িষল পডষত পডষতও 
ঘযন দাঁচডষয় যায় চিক। আবার এই ঘল�ার এষকবাষর ঘশেচদষক 
এষস, তরুণ কচবর স্র ঘবষজ ওষি একচি প্যারাগ্রাি জুষড। ঘসই 
প্যারাগ্রািচি �ষদ্যর ভচগিষত সাজাষনা রাকষলও, তাষক যচদ লাইষনর 
চবন্যাষস ঘভষঙ চদই, তাহষল তা হষয় উিষব এইরকম—

আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / দপ্রতমরই কথা / িলি,
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / প্রকৃলততত/ যাই;
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / সহজ কথা / িলি,
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / দুরূহতায় / যাই;
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / অিংকাতর / িলি,
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / লনরাভরণ / হই;
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / ছ্ লদতয় / িলি,
আমার যলদ / ইতচ্ছ হয় / ছ্ দছত� / যাই;
আমার জন্ / লনধধালরত / পথ রাতেলন / দকউ,
আমারও পতথ / চাই না আলম / কাউতক।

চকন্তু এই অংশ ঘকান্  েষন্ ঘল�া? পাঁিমাত্রার কলাবৃত্ত নাচক 
দলবৃত্ত (দলবৃষত্তও মাষঝমাষঝ পাঁিমাত্রার ব্যবহাষরর করা মারায় 
রা�ষল, ‘ঘপ্রষমরই করা’ বা ‘আমারও পষর’ �ুব সহষজই �াপ ঘ�ষয় 
যায়)? এর িলন�চতর করা মারায় রা�ষলও চকন্তু দু-রকমভাষবই 
পডা যায় এই লাইনগুচল। িানা �ষদ্যর মষধ্য এভাষব ঝাঁচপষয় আসা 
েন্ময় লাইনগুচল পডষত পডষত কারও মষন হষত পাষর ‘েষন্র 
বারান্া’-র ভচূমকায় ঘল�া ঘসই করাগুচলও—‘�র আর পষরর 
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মাঝ�াষন ঘযন এক ঘ�ালা বারান্া আষে ঘকারাও। ক�ষনা-বা িষল 
আসা যায় ঘসই বারান্ায়, েষন্র বন্ধষনর মষধ্য ঘরষকই ক�ষনা 
ক�ষনা ঘভষঙ ঘদওয়া যায় তার শুকষনা চনয়ম, চমচিষয় ঘনওয়া যায় 
�দ্যপষদ্যর পষরাক্ষ চবষরাধ।’ আর বইষয়র ঘশেচদষক এষস, স্ধথা 
আর েষন্ ঘমশাষনা এই লাইনগুচলষত ঘপৌষঁে, আবারও ঝাঁপ চদষয় 
চিষর আসষত পাষর শুরুর প্রবষন্ধর ওই করাগুচল—‘ঘদষ�া, এই 
হচচ্ছ আচম। এইিুকুই, এর ঘিষয় ঘবচশ নয়, কমও নয় এর ঘিষয়। আর 
তারপর ঘক আমার কী চবিার চদল, ঘস শুধু তার দায়। ঘস-চবিাষর 
আমার আচমষবের ঘকাষনা ক্ষচতবৃচদ্ধ ঘনই।’ কচব বা ঘল�ষকর ঘক্ষষত্র 
শুধু নয়, ঘয-ঘকাষনা মানুষের জীবনযাপষনর ঘক্ষষত্রও, সঞ্জীবনী 
হষয় উিষত পাষর এই করাগুচল। এই�াষন এষসই, কচব বা কচবতা 
সংক্রান্ত শঙ্খ ঘ�াষের ঘল�াগুচল তাই ঘপষয় যায় আরও বষডা একিা 
আয়তন। শুধুমাত্র কচবতার বৃত্ত ঘভষঙ, তা েচডষয় পষড আমাষদর 
ঘ�ািা জীবষনর পচরসষর।

[কলির িমষি / প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ / লিজল্প প্রকাশন]



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 153

সূচি



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 154

সূচি

অন্তমুমুখী, েহস্মে প্তীশক ঘ�েযা, অবতিশবেে গিীশে 
প্সযাবেত বেকড়
ঘশৌভ িষ্াপাধ্যায়

মানুষের সাচহত্যরুচি, বয়ষসর সষগি 
সষগি, স্ভাবতই পালিায়—তরুণ 
বয়ষসর �ুব ভাষলা-লা�া ঘকাষনা বই, 
হয়ষতা প্রচসদ্ধ ঘকাষনা সাচহত্যকীচততেই, 
আরও পচরণত বয়ষস ঘপৌঁষে, তত�াচন 
চবচস্ত কষর না। বস্তুত, পািরুচির এই 
ক্রমচববততেন, একজন পািষকর ঘবৌচদ্ধক 
জগিমতার লক্ষণ বষলই আমার মষন হয়।

চকন্তু এর উলষিা চদষক, এমন অষনক 
বই আষে, দাচম সুরার মষতা, যারা 

পািষকর ঘবৌচদ্ধক পচরণচতর সষগি সমাষন পা্া চদষয় পচরণত হষত 
রাষক। যতবার পচড, ততবারই নতুন-নতুন সম্ভাবনার দুয়ার �ুষল 
যায়। মহাকাষলর চনচরষ� ঘকাষনা চশল্পকীচততে সচত্যই কালজয়ী হয় চক 
না আচম জাচন না। তষব, একজন পািষকর জীবৎকাষলর চনচরষ�, 
এই ধরষনর বইগুচলষক কাষলাত্তীণ্থ বলষল ঘবাধ হয় অতু্যচক্ত হষব 
না। শঙ্খ ঘ�াষের ‘পাঁজষর দাঁষডর শব্দ’ আমার কাষে চিক এমনই 
একচি বই। প্ররম পাষির দু-দশক অচতক্রান্ত হষয়ষে, অরি, এই 
বইচির প্রচত আমার মুগ্ধতা চকেুষতই িুষরাষত িায় না। শঙ্খ ঘ�াষের 
সমস্ত বইষয়র ঘক্ষষত্রই ঘয আচম এমন করা বষল রাচক, তা চকন্তু নয়।

বস্তুত, ‘পাঁজষর দাষঁডর শব্দ’ শঙ্খ ঘ�াষের বহুধাচবস্তৃত চল�নচবষশ্র 
পচরষপ্রচক্ষষতও, �াচনকিা ব্যচতক্রমীই বষি। এই বইষয়র প্রচতচি 
কচবতাই িার পঙ্ চক্তর, এবং চশষরানামহীন। শুধুমাত্র সং�্যাচিচনিত 
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এই ঘিৌেচ্�ানা ঘিৌপদী, একসষগি পডষল, মষন হয় তারা ঘযন 
একিাই দী�্থ কচবতাশরীষরর চবচভন্ন অংশ বা প্রত্যগি মাত্র—ঘকবল 
�িন�ত সাদষৃশ্যর কারষণই নয়, ভাব�ত ঐষক্যর চদক ঘরষকও এরা 
একসুষতায় বাঁধা। চমতায়তষনর সুবাষদ, কচবতাগুচলর প্রকাশ আশ্চয্থ 
সংহত, প্রচতচি শব্দ ঘযন ঝাডাই-বাোই কষর বসাষনা, যা চনষজর 
বাি্যার্থষক অচতক্রম কষর এক জচিল ও রহস্যময় প্রতীকচবষশ্র জন্ম 
ঘদয়। ক�নও তা ঘপলব ও চলচরকাল, আবার ক�নও মষন্ত্রাচ্ারষণর 
মষতা মন্দ্র তাষদর স্ষরর ওিাপডা।

‘কচবতাশরীর’ শব্দিা, এ�াষন, �াচনকিা উষদ্শ্যমূলক ভাষবই 
ব্যবহার কষরচে। ঘকননা ‘শরীর’ এই কচবতাগুষচ্ছর একচি গুরুবেপূণ্থ 
ঘমাচিি, যা চবভাব-কচবতা ঘরষক শুরু হষয়, বারবার চিষর-চিষর 
এষসষে—

“ঘভার এল ভয় চনষয়, ঘসই স্প্ন ভুচলচন এ�নও।
চস্থর অমাবস্যা, আচম চশয়ষর দাঁচডষয় আচে চদ�ষন্তর ধাষর
দী�্থ ঘরষক দী�্থতর হষয়
আমার শরীর ঘযন আকাষশর মধূথা েুঁষয় আষে।
বুক ঘরষক হাষত �ুষল চনষয়চে পাঁজর আর তাষল তাষল নাষি 
ঘসই হাত
গ্রহনক্ষষত্রর দল ঝমঝম শষব্দ ঘবষজ ওষি।
স্তূপ হষয় অন্ধকাষর ঘসানারঙা সুর ওই ওষি আর উষি ঝষর 
পষড।”

‘শরীর’ ঘয এই কচবতার একচি প্রধান ও ঘকন্দ্রীয় প্রতীক, তা 
বুঝষত অসচুবষধ হয় না, ঘয-শরীর তার নশ্রতার সীমা োচডষয়, 
ক্রমশ এক মহাজা�চতক রূপ পচরগ্রহ করষে, আর যার ইশারায় 
ঘনষি উিষে গ্রহতারাদল।

কচবতার এই ভাবকল্পচির সষগি ঋগ্ ষবষদর দশম মণ্ডষলর অন্ত�্থত 
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‘পুরুেসূক্ত’-এর সমাপতন লক্ষ কষর আশ্চয্থ হই। রষমশিন্দ্র দষত্তর 
‘ঋ�ষবদ সংচহতা’য়, ‘পুরুেসূক্ত’-এর প্ররম ও তৃতীয় ঋষকর অনুবাদ 
এইরকম—“পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র িক্ষণু ও সহস্র িরণ। চতচন 
পৃচরবীষক সব্থত্র ব্যাপ্ত কচরয়া দশ অঙ্গুচল পচরমাণ অচতচরক্ত হইয়া 
অবচস্থত রাষকন।” এবং, “তাঁহার এতাদৃশ মচহমা, চতচন চকন্তু ইহা 
অষপক্ষাও বৃহত্তর। চবশ্জীবসমূহ তাঁহার একপাদমাত্র, আকাষশর 
অমর অংশ তাঁহার চতনপাদ।”

এই সূষক্তর ঘশোংষশ এক মহাযষজ্ঞর বণ্থনা রষয়ষে, ঘয�াষন এই 
আচদপুরুষের ঘদহষক �ণ্ড �ণ্ড কষর বচল ঘদওয়া হল, আর প্রষত্যক 
�ণ্ড ঘরষক উৎপচত্ত হল ব্রহ্মাণ্ড ও জীবসমূষহর এক এক অংষশর। 
আমাষদর এ-ও মষন পডষব, মানুষের ঘদহভাষণ্ডর মষধ্য ব্রহ্মাষণ্ডর 
রহস্যষক অনুধাবন করার প্রয়াস, তাচন্ত্রক দশ্থষনর একচি ঘকন্দ্রীয় 
চবেয়।

‘পাঁজষর দাঁষডর শব্দ’-এর কচবতাগুচলর মষধ্য তষন্ত্রর োয়াপাত 
আচবষ্ার যচদ-বা কটিকল্পনা হয়, মানুষের শরীর আর প্রকৃচত ঘয এই 
কচবতাগুষচ্ছ এষক অপষরর সষগি আষটিপৃষঠে জচডষয় আষে, এ-করা 
ঘবাধহয় অস্ীকার করা যাষব না। অচধকাংশ কচবতায়, শরীর অরবা 
তার অংশ চবষশে—পাঁজর, চশয়র, মু�, হাত, বুক, ঘিা�, পাষয়র 
পাতা, আঙুল—ঘকবলই ধষুয়ার মষতা চিষর-চিষর এষসষে, প্রতীক 
ও চিত্রকল্প চহষসষব। আর তার পাশাপাচশ এষসষে প্রকৃচতর অনেুগি—
�াে, পাতা, আকাশ, হাওয়া, নদী, জল, পাহাড, মাচি ও ঘ�ত। এর 
বাইষর, অন্য ঘকাষনা প্রতীষকর ব্যবহার, বা মানুষের সভ্যতার যা-
চকেু চনমথাণ ও অজতেন, তার উষ্� প্রায় ঘনই বলষলই িষল, ঘযন 
ঘসসব আমরা কষবই চপেষন ঘিষল এষসচে—“বসচত িুচরষয় ঘ�ষে, 
�ন হষয় বষসচে কজন।” আর, যচদবা ঘরষকও রাষক তাষদর উষ্�, 
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ক্বচিৎ-কদাচিত, তষব তা পচরত্যক্ত, ভাঙা—“শুষনচে বষনর পাষশ 
পষড আষে শ্যামারূপা �ড”, “আ�ল ঘ�ালার শষব্দ চশবচলষগি 
বাদুষডর োয়া”, “পুষরান মচন্র ঘরষক হিাৎ উডাল চদষল ডানা”, 
এমন আরও অষনক।

শরীর ও প্রকৃচতর আন্ততঃচক্রয়া এ�াষন চবিচবধ—ক�নও শরীর 
প্রকৃচতর চনগ্রষহ লোন্ত, নু্যব্জ, পরাহত, আবার ক�নও, প্রকৃচতই 
তাষক ভচরষয় তুষলষে শুশ্রূোয়, ঘনেষহ। এষকবাষর শুরুর কচবতাচিষত 
পচড—“জলজ গুষল্মর ভাষর ভষর আষে সমস্ত শরীর/আমার অতীত 
ঘনই, ভচবে্যৎও ঘনই ঘকাষনা�াষন।” আবার, তার অব্যবচহত পষরই, 
“ঘিাষ�র পাতায় এষস হাত রাষ� লের ঘবলপাতা/পাকা ধান নুষয় 
প’ঘড আদষর চ�ষরষে শরীরীষক।”

প্রকৃচত এ�াষন প্রায়শই ক্ররূর, ঘস্চ্ছািারী। চনয়চতর মষতা অকাি্য 
এই ঘবলা�াম শচক্তর সষগি লডাই চনষ্ফল, এই করা ঘজষন, কচবতা 
ঘরষক কচবতায়, শুধু পরাজয় আর আত্সমপ্থষণর েচব িুষি ওষি—

“প্রস্তুত চেল না রর, ঢালবম্থ দূষর, পষড আচে
ঘ�ালা দশ চদ�ষন্তর মাঝ�াষন চসক্ত, পরাভূত।”
অরবা
“�চডষয় �চডষয় কাঁষপ, দূর ঘরষক চ�ষর আষস ঝড
জাষমর রষক্তর রষঙ রাচত্রর আকাষশ িাপা রা�।”

এবং
“মারায় ঘসানাচল রাবা ঘজষ� আষে, আর তার চনষি
�াড ঘপষত দাঁচডষয়ষে ঘ�ালা মাষি মন্থর মানেু।”

অরি ঘির, পচরত্রাষণর প্রার্থনাও ধাচবত হয় প্রকৃচতর চদষকই, 
ক্রণুদ্ধ রাচত্রর ঘশষে পুনরায় শান্ত হষয় আসা ঘভাষরর উষদ্ষশ—

“দাও ডষুব ঘযষত দাও ওই পষদ্, ঘকারষক, ঘকামষল
দাও ঘিা� ধুষয় দাও ঘভাষরর আভায়, জন্মষভার
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চশরায় চশরায় বাঁষধা, পাপচডগুচল ঘঢষক বষল যাও
চিষর যাওয়া যাওয়া নয়, ঘসই আষরা কাোকাচে আসা।”

কাোকাচে আসষত চ�ষয়, ক�নও বা সীমাষর�া পূণ্থত মষুে যায়। 
শরীর চনষজই ত�ন প্রকৃচতর অংশ—হয়ষতা ঘস একিা শুকষনা, মৃত 
�াে, সম্ভাবনাহীন—

“আমার শরীষর ঘকাষনা �ান ঘনই। কািুষররা আষস
এষক এষক ঘকষি ঘনয় মরা ডাল গুঁচড ও চশকড”

শরীষরর পাশাপাচশ, এ�াষন ব্যাপ্ত হষয় রাষক নশ্রতার ঘবাধ, 
আষস মৃতু্যষিতনা। এবং আবারও, চবভাব-কচবতা ঘরষক শুরু হষয় 
তা িাচরষয় যায় ঘ�ািা বই-জুষড, এই দী�্থ কচবতাযাত্রার বাঁষক-বাষঁক। 
শ্মশান, কবর, শববাহক, বন্ধুষদর শব, কঙ্কাল—নশ্রতার প্রতীক 
চহষসষব এষদর পুনরাবৃচত্ত লক্ষণীয়—“ভাসন্ত শষবর মুষ� বষসচেল 
দচক্ষষণর পাচ�”, “এচপিািগুচল তার অচভধা বাডায় সন্ধ্যাষবলা/
নগ্ন অক্ষষরর �াষয় মৃত বন্ধুষদর চহমশ্াষস”, “আমার �ষরর কাষে 
ঘরষ�ষে ঘতামার শবষদহ/বাহষকরা দূষর দূষর মুহূষততের চবশ্রাষম 
আতুর” ইত্যাচদ।

শরীষরর নশ্রতা, আর তার চবপরীষত, চিরন্তন, শাশ্ত প্রকৃচতর েচব, 
বাদী ও সম্বাদী স্ষরর মষতা, এই বইষয়র রা� রূপচিষক আ�াষ�াডা 
ধষর ঘরষ�ষে। উদাহরণ চহষসষব, ৫১ নং কচবতাচি পচড—

“ঘকন কটি পাও? ঘকন ওই হাষত হাত েুঁষত িাও?
জষলর লহরী ঘযন ভাস্কয্থ ধষরষে বুষক এষস
পুষরাষনা অষভ্যসবষশ দাঁচডষয় রষয়ষে নটি মারা
িন্ন পাষয়র তষল, ঘিাষ�র পাতায় তুলসীপাতা।”

প্রবহমান জষলর পাষশ, অনড ও ভাস্কয্থতুল্য একচি মৃত শরীর 
(হয়ষতা বা এই চিত্রকষল্পর চপেষন ‘অন্তজতেলী যাত্রা’র প্রভাব 
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রষয়ষে), শুধু জীবন ও মৃতু্যর সহাবস্থানষকই চিচনিত কষর না, বরং, 
জগিম প্রকৃচত ও অন্তহীন কালপ্রবাষহর চবপ্রতীষপ আমাষদর �চণ্ডত 
নশ্রতাষকও উদ্াচসত কষর। আর ঘসই চনয়চত-চনচদতেটি অচনবায্থতাষক 
শান্ত ভাষব গ্রহণ করার ঘিটিা, এমনচক, তাষক সৃচটির আয়ুষধ প্রচতহত 
করার আকাক্ক্ষা মানুেষক তাচডষয় চনষয় ঘবডায়—

“আচম চক মৃতু্যর ঘিষয় ঘোষিা হষয়চেলাম ঘসচদন?
আচম চক সৃচটির চদষক দুয়ার রাচ�চন �ুষল কাল?”

আষ�ই বষলচে, শঙ্খ ঘ�াষের অন্যান্য কচবতাগ্রষন্থর তুলনায় এই 
বইচি অষনকিাই ব্যচতক্রমী। এমনচক, এর চিক পূব্থবততী ‘বাবষরর 
প্রার্থনা’র (প্রকাশকাল ১৯৭৬) সষগিও এর পার্থক্য চবস্তর—চবেষয়, 
আচগিষক, ভচগিমায়। ‘বাবষরর প্রার্থনা’য় আমরা মূলত ঘপষয়চেলাম 
এক সমাজ ও কাল সষিতন কচবষক—সমসামচয়ক �িনাপ্রবাহ 
যাঁষক চবক্ষণুব্ধ কষর, যা প্রকাশ পায় শাচণত চবদ্রুষপ, ঘক্রাষধ, যন্ত্রণায়। 
অব্যবচহত পষূব্থর নকশাল আষন্ালন, তার আশা ও আশাভষগির 
বৃত্তান্ত, জরুচর অবস্থার দমনপীডন, পুচলচশ অত্যািার—এই সবচকেুই 
ধরা আষে ঘসই বইষয়র কচবতার ঘভতর। বক্তব্য ও প্রকাশভচগির 
সষগি তাল ঘরষ�, কচবতার েন্ও ঘস�াষন চবচিত্র রূপ চনষয়ষে—
‘কালযমুনা’র দ্রুত িাল স্রবৃত্ত ঘরষক ‘বাবষরর প্রার্থনা’র মন্াক্রান্তা-
অনুসারী মাত্রাবৃত্ত অবচধ যার চবস্তার। অন্যচদষক, ‘পাঁজষর দাঁষডর 
শষব্দ’ সমাজ ও সমকাল প্রায় অনুপচস্থত। মাত্র একচি কচবতায় (৫২ 
নং—“আজও ঘকন চনষয় এষল ভ্রটি এই অন্ধ মৃতু্যজপ/দুরূহ যুবারা 
যাষক ভাষলাষবষস প্রচসদ্ধ কষরষে”) তার সৃ্চতিুকু আল�া োয়ার 
মষতা ঘভষস রাষক ঘকবল। এই বইষয়র কচবতাগুচল, প্রায় স্�ষতাচক্তর 
মষতা অন্তমু্থ�ী, এবং সমসামচয়কতার বদষল, এক শাশ্ত, আবহমান 
কাষলর পিভূচমষত চস্থত। মানুে এ�াষন চনয়ন্তা নয়, বরং, প্রকৃচতর 
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চবপুল ও আগ্রাসী রূষপর সামষন, তারা অসহায় ক্রীডনক মাত্র—
তাষদর রাজনীচত, সমাজনীচত, যুদ্ধচবগ্রহ ও ইচতহাসও ততিাই 
ন�ণ্য ও অচকচঞ্চতকর। বইষয়র এই ঘকন্দ্রীয় ভাবচির সষগি সাযুজ্য 
ঘরষ�, একচদষক ঘযমন কচবতার প্রতীক এবং চিত্রকল্পগুচল ক্রমশ 
�ূঢ় ও জচিল হষয়ষে, ঘতমচন অন্যচদষক, তার িলন হষয়ষে মন্থর, 
সংশয়চিচনিত। অক্ষরবষৃত্তর �াম্ভীষয্থ, ঘলেে বা চবদ্রুষপর ঘলশমাত্র 
ঘিাষ� পষড না।

এ�াষন অচবচশ্য একিা করা বষল রা�া প্রষয়াজন। দুচি বইষয়র মষধ্য 
দুস্তর ব্যবধান ঘযমন রষয়ষে, ঘতমচন, �ুব ভাষলা কষর লক্ষ করষল, 
‘বাবষরর প্রার্থনা’র দু-একচি কচবতায় (‘মচণকচণ্থকা’, ‘�ড’, ‘শুশ্রূো’) 
পরবততী বাকঁবদষলর ক্ষীণ চকেু ইচগিত ঘিাষ� পডষলও পডষত পাষর।

কচবতার এই অন্তমু্থ�ী বাঁকবদল, এবং তার ক্রমবধ্থমান চবমূততেতা চক 
কচবষকও চবিচলত কষর, ক�ষনা-ক�ষনা? চনষ্পাণ অক্ষষরর ঘভতর 
চদষয়, সচত্যই চক ঘকাষনা ঘযা�াষযাষ�র রাস্তা মতচর করা সম্ভব, য�ন 
আমরা স্শ্থ করষত িাইচে অচস্তষবের �হনতম চবন্দুগুচল? বইষয়র 
এষকবাষর অচন্তষম, অন্তত একচি কচবতায়, ঘতমচন সংশয়জাত 
আত্চবষলেেষণর প্রয়াস রষয়ষে বষল মষন হয়। যচদও, মজার করা 
এই ঘয, এই পঙ্ চক্তগুচলই আবার, বহুল-ব্যবহাষর, পরবততীষত প্রায় 
প্রবাষদ পচরণত হষয়ষে—

“তুচম চক কচবতা পষডা? তচুম চক আমার করা ঘবাষঝা?
�ষরর চভতষর তুচম? বাইষর একা বষস আষো রষক?
কচিন ঘলষ�ষে বষডা? ঘিষয়চেষল আষরা ঘসাজাসুচজ?
আচম ঘয ঘতামাষক পচড, আচম ঘয ঘতামার করা বচুঝ।”

শঙ্খ ঘ�াে তাঁর দী�্থ ও বহু-চবচিত্র কচবতাযাত্রায়, কচবতার রূপ 
এবং চবেয় চনষয় পরীক্ষা-চনরীক্ষা বষডা কম কষরনচন। তাঁর ঘযসব 
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কচবতা জনচপ্রয় ও বহুলপচিত, তার একিা বষডা অংশই তাঁর 
সমাজমনস্ক, কালসষিতন রূপচিষক প্রকি কষর। চকন্তু মষন রা�া 
দরকার, সমকালীন �িনাপ্রবাষহর সষগি বৃহত্তর ইচতহাষসর, এবং 
একচি চবচচ্ছন্ন মুহূষততের সষগি আবহমান কাষলর ঘযা�াষযা� স্থাপন 
করষত না পারষল, সমসামচয়ক চবেয় চনষয় ঘল�া কচবতা কাষলাত্তীণ্থ 
হয় না। শঙ্খ ঘ�াে ঘসিা ঘপষরচেষলন, আর ঘস�াষনই কচব-চহষসষব 
তাঁর সার্থকতা। চকন্তু এর পাশাপাচশ, শঙ্খ ঘ�াষের কচবসত্তার 
আর-একিা চদক আষে, যা অন্তমু্থ�ী, রহস্যময় প্রতীষক ঘ�রা, 
অচস্তষবের �ভীষর প্রসাচরত যার চশকড। তাঁর কচবতার এই দুচি ধারা 
কালানুক্রষম চবচচ্ছন্ন নয়। বরং, ‘চদনগুচল রাতগুচল’ ঘরষক শুরু কষর, 
তারা সমান্তরাল ভাষব প্রসাচরত ও পচরণত হষয়ষে। ‘পাঁজষর দাঁষডর 
শব্দ’, শঙ্খ ঘ�াষের কচবসত্তার চবিতীয় অচভমু�চির িূডান্ত প্রকাশ ও 
উদ্গীরণ বষলই আমার চবশ্াস।

[পাঁজতর দাঁত�র শব্দ / প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ / দদ’জ পািলিলশং]
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শুধুই ঘেশেশিযােযান নে
করাকচল জানা

মজাদার েষন্র কারুকায্থ আর 
চ�লচ�ল হাচসর এক অভাচবত জ�ষতর 
দরজা জানলা �ুষল ২০১০ সাষল প্ররম 
প্রকাচশত হয় শঙ্খ ঘ�াষের ‘েডাসমগ্র’। 
তাঁর সাত�াচন েডার বইষয়র সব ক-চি 
েডাই এষত অন্তভু্থক্ত। তাষত ঘযমন 
আষে বহুমাচত্রক েন্ এবং ধ্বচন চনষয় 
ঘ�লা ও করার মারপ্যাঁি, ঘতমচন আষে 
চবেষয়র এবং অষর্থর মবচিত্র্য। ঘকাষনা 
েষক বা নকশায় চতচন বাঁধা পষডনচন 

ক�নও, চশশুষদর হাতও োষডনচন ঘকাষনাচদন। এই বইষয়র েষত্র 
েষত্র আষে অনবদ্য সংক্রামক ঘকৌতুক আর ঘেষলমানচুের মষধ্য 
মশশবষক মহানষন্ বারবার েুষ্ চ�ষয় েুঁষয় আসার আমন্ত্রণ, আবার 
আষে চশশুমষনর অষনক অচভমান ও ঘবদনাষবাষধর করাও। আর 
আষে ঘদবব্রত ঘ�াষের কল্পনারচঙন চিত্রণ যা শঙ্খ ঘ�াষের েডার 
পৃচরবীিাষক সযষত্ন ঘমষল ধষরষে পািষকর সামষন।

ঘসিা চকন্তু ঘকাষনা আজগুচব দুচনয়া নয়, বরং ঘোষিাষদর অচত 
ঘিনা ঘরাজকার পৃচরবীিাই। সুকুমার রাষয়র nonsense জ�ষতর সষগি 
তার ঘকাষনা চমল ঘনই। শঙ্খ ঘ�াে প্রচতচদষনর মষধ্যই চনপুণভাষব 
আশ্চয্থ ও অভাচবতষক চনষয় এষসষেন। আবার প্রায়ই জনজীবষনর 
কচিন বাস্তবতা সাবলীল ভাষব উষি এষসষে তাঁর েডায়, ঘযমন আষস 
লীলা মজুমদাষরর চশশুসাচহষত্য। চতচন ক�ষনাই চশশুষদর বাস্তব 
জীবন ঘরষক ‘বাঁচিষয়’ বা দূষর সচরষয় রাষ�নচন। সংষবদনশীলতা 
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ও দাচয়ষবের সষগি মদনচন্ন জীবষনর নানান অচভ�াত তাষদর সামষন 
চনষয় এষসষেন, অষিনাষক চিচনষয়ষেন, ঘিনাষক কষর তষুলষেন 
অভাবনীয়।

‘সবচকেুষতই ঘ�লনা হয়’-এর ‘শহর’ েডাচি ঘযমন তার কালষক 
সষগি চনষয়ই িষল। সহজ শষব্দর সমবিষয় শহুষর জীবষনর প্রবল 
�চতময়তা, অরাজকতা এবং তার দরুন মানুষের দুতঃ�দুদতেশা িুচিষয় 
ঘতাষল।

রা� ঘকাষরা না রাগুচন
ম�ু ঘকাষরা না ঘবগুচন
বাস আসষব এ�ুচন
েুিষত হষব ত�ুচন
বাষসর চপেন চপেষন
কী শুনষত ঘস কী ঘশাষন
বাষসর �াষয় কাঁিালিল
ঘনই পা-দাচন ঘনই হাতল
ঘকাষল ঘতামায় চনল না
জায়�া ঘতা আর চেল না
তাই বষল চক রা�ষত হয়
মধয্থ ধষর রাকষত হয়!

না�চরক জীবষনর যন্ত্রণার করাই ঘতা বলষলন এ�াষন শঙ্খ ঘ�াে, 
চকন্তু একচি পষুরাষনা ঘলৌচকক েডার ধারা ঘমষন তাষত এক অতীত 
েষন্র দুলচুন চনষয় এষস অন্য এক মাত্রা চদষলন। ঘশে পঙ্ চক্তষত 
আবার সংযম ও মস্থষয্থর ঘয পাি চদষলন, তাষত চক একচিলষত 
ঘলেষের চিনিও রইল না?

‘আমন যাষব লা্লু পাহাড’ বইষয়র ‘রাজামামা’ েডাচিষত 
ঘকৌতুষকর ঘমজাষজ রাজকনচতকষদর কাণ্ডজ্ঞানহীন আিরষণর করা 
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বলষলন, তাষদর অকম্থণ্যতাষকও চিচনিত কষর চদষলন—
মাম্মামবাচড আষে এক মামা
‘রাজা’ তাষক ডাষক সর্বাই—
তাষক ভাষলাবাষস ঘয�াষন ঘয আষে
সবকিা ঘবান, সব ভাই।
একিাই শুধু মুশচকল তার—
�ুষমাষল কুম্ভকণ্থ
চত্রভুবন ঘরষক ঘলাপ ঘপষয় যায়
শব্দ �ন্ধ বণ্থ।
ওই ঘশাষনা কাষন চশশু-উদ্যাষন
বাষজ বাষরািার �চন্ট-
ওষিা রাজামামা, এতিা �ুষমাষল
হষয় যাষব তুচম মন্ত্রী!

 শঙ্খ ঘ�াষের েডার ঘয চশশুমনস্কতা, তার অনাচবল প্রকাশ ‘ওষর 
ও বায়নাবতী’র অন্ত�্থত ‘আরাম’ েডাচিষত। আষে �ৃহষকাষণর শাচন্ত 
ও সম্ূণ্থতা এবং ঘসই সষগি ঘ�ালা জানলা চদষয় ঘভষস আসা বাইষরর 
দুচনয়ার মুক্ত বাতাষসর মষতা এষসষে ধমতীয় সংহচত ও সমচবিত এক 
সমাজষিতনার বাতথা—

�ুম ঘভষঙ ঘদচ� আজ
  পাচ�ষদর কূজষন

বাবা আষে মা-ও আষে
  দুই পাষশ দুজষন।

ওই �ষর �ুমভষর
  চজচজ আষে ঘবষ�াষর

পুতুষলরা িুংিাং
  ঘনষি ওষি এ �ষর।
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এচদষক আজান আর
ওইচদষক চসয়ারাম

সব আষে চিকিাক
আতঃ আজ কী আরাম!

‘আমায় তচুম লক্ষী বষলা’র ‘সময়-অসময়’ েডাচিষত রষয়ষে 
চশশুর অচভমানী কণ্ঠস্র। �ভীর মমতায় বষডাষদর তাষদর দাচয়ষবের 
করা মষন কচরষয় ঘদন চতচন চশশুষদরই জবাচনষত, তাষদর কান্না 
রামান ঘযন চনষজর ঘকাষল তুষল চনষয়। তাষদর হষয় বষডাষদর মৃদু 
চতরস্কারও চক কষরন না?

বড্ তুচম বষকা আমায় য�নত�ন বষকা!
রাকষব নাচক একিু আধিু ঘ�লাধুষলার শ�ও?
বলে তুচম ‘ঘ�লার চক ঘনই সময়-অসময়?’
—একিু ঘতা মা চক্রষকি ঘদচ�, আর ঘতা চকেু নয়।

তাঁর ‘বল ঘতা ঘদচ� ঘকমন হত’ বইষয় আবার আষে এষকবাষর 
অন্যরকম চকেু েডাকচবতা, যা চকষশারচকষশারীষদর সমাজ সম্চকতেত 
ধ্যানধারণাষক �ভীর এবং প্রসাচরত কষর। ‘বচস্ত’ েডাচিষত চতচন 
মু�র হষয়ষেন অজ্ঞান আত্প্রসাদ, সামাচজক অচবিার ও মবেষম্যর 
চবরুষদ্ধ তাঁর স্ভাবচসদ্ধ মানচবকতায়, আদশ্থ, চবষবক ও মূল্যষবাষধর 
ঘদ্যাতক হষয়। ক্ষষতর করা চতচন বলষেন, আবার ব্যরা উপশষমর 
জন্য শুশ্রূোর অচভভাবনও আসষে তাঁর কাে ঘরষকই।

আমরা ঘয�াষন রাচক তার চিক পাষশই
সকাষল দুপুষর রাষত্র ঘস�াষন ঘকবলই ধ্বস্তাধ্বচস্ত
চিলচিৎকাষর পাডা ঘিষি যায়, ওষড শষব্দর িুলচক
এক্ষণুচন ঘকাষনা রক্তারচক্ত হষব তাষত আর ভুল কী!
মা বষল ঘয ‘আর পাচর না ঘতা বাপু, এই-ঘয আিাষরা �ণ্টা
ঘ�ষি�ুষি ঘশষে চনচরচবচল এষস চবশ্রাম িায় মনিা
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ত�নও এসব ভাষলা লাষ� বষলা? এত অচবরাম উৎপাত
বুচঝ না ঘকন ঘয পচুলশ ডাচকষয় কষর না এষদর উৎ�াত!’
চকন্তু ঘসচদন পাডায় য�ন আগুন লা�ল রাষত্র
বাবারা সবাই এ ওষক দুেষে, মাষয়রা মরষে কাৎষর
ঘ�ািা বাবুপাডা হয় চদশাহারা কী-জাচন-চক ভচবতব্য
চিক তক্ষণুচন েুষি এল ওরা—যাষদর বচল ‘অসভ্য’—
এষসই ঝাঁপাল এচদষক-ওচদষক, মুহূততে ঘনই চিন্তা
বাবারা জাষন না কীভাষব এষদর ঘকষিচেল আজ চদনিা
শব্দ না কষর চনষজ জ্বষলপুষড ঘনভাল অকালবচনি
ঘিরার সমষয় বষল ঘ�ল শুধু ‘ধচন্য বাবুরা, ধচন্য!’
চমষে কলরব চমষি ঘ�ল সব, চমলল অ�াধ স্চস্ত—
মা এষস বষল ঘয ‘ভাষ�্য পাষশই চেল এ অষবাধ বচস্ত!’

বইষয়র ঘশে েডা�াচন ‘বল ঘতা ঘদচ� ঘকমন হষতা’ বইষয়র 
অন্ত�্থত। ঘয-িম্থ অষনক ঘক্ষষত্রই �মুপাডাচন বষল চবষবচিত তা কীভাষব 
�মুতাডাচন হষয় ওষি তা ঘতা আমরা বারবার ঘদষ�চে তারঁ েডায়। ঘদশ 
ও জাচতর সমসামচয়ক সংকি এবং রাজকনচতক িানাষপাষডন সম্চকতেত 
মনস্ী চজজ্ঞাসা চনষয় অন্নদাশঙ্কর রাষয়র েডার এক স্তন্ত্র অবস্থান ঘযমন 
রষয়ষে বাংলা সাচহষত্য, ঘতমচন শঙ্খ ঘ�াষের ঋজু কণ্ঠস্ষর ঘয উন্নতচশর 
জীবনষবাষধর পাি তা তাষঁক একক কষর ঘতাষল। চশশুষদর প্রচতস্ধতী 
হষয় ওিার ঘপ্ররণা ঘজা�ান চতচন।

এমন তুচম ঘবআষক্ষল
ওই সমুষদ্র নামষত ঘ�ষল

  ঘনই ঘকাষনা যার কূলচকনারা 
ঘকারাও

উরাল পারাল ঘঢউষয়র বুষক
রইষব ভাষবা সষকৌতষুক
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ভাঙষব যত আচদ্যকাষলর প্ররাও।
ঘবশ ঘতা, ঘসিা হষতই পাষর—
ঘদশ ভষর যায় চমর্যািাষর

  হাঙর কুচমর কামষড মাষর তাষক
ঘসই বাহানা পালষি যচদ
বানাও এষক ক্ষীরজলচধ

  আমার তাষত কীই-বা বলার 
রাষক!

চকন্তু ঘজষনা ঘসই মুহূষততে
ঘতামার ঘসসব আশা পুরষত

  পাষশ ঘকারাও রাকষব না ঘকউ 
আর

আকাশসমান দুতঃসাহষস
ঘঢউষয়র িুষডায় একলা বষস

  রাকষব ঘকবল বািঁার অহংকার।
চবেষয়র মষতাই নানা অচভমষু� ধাচবত তাঁর েষন্র ঘস্রাত। বইচির 

পাতা ওলিাষল ঘয মবচশটি্যচি ঘিাষ� ধরা পষড তা হল েডাগুচলর 
sculpture ও বাঁধষনর মবচিত্র্য। চতচন কচবতায় ঘযমন সমাষনই 
পরীক্ষাচনরীক্ষা কষর ঘ�ষেন েন্ চনষয়, েডার ঘক্ষষত্রও তাঁর স্থাপত্য 
ঘরষক স্থাপত্যান্তষর অনায়াস চবিরণ ঘকৌতূহষলাদ্ীপক। েষন্র নানা 
চদ�ন্ত �ুষল চদষয়ষেন বারবার। তাঁর প্ররম েডার বই ‘সবচকেুষতই 
ঘ�লনা হয়’-এর প্ররষমই ‘নামতা’ েডাচির �িন এবং বুনষন পয়ার-
ভাঙা ৮+৬ মাত্রার দুলচক িাল এবং অন্তচম্থষলর জাদু

নামতা ভুষল আমতা ঘ�ষল
  সামতাষবষডর �া-য়

শালুক-মষু� ভালুক উষি
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দাঁডাষচ্ছ ঘজ্যাৎনোয়
িুচক্ত কষর চনচক্ত ঘমষপ

  ঘদাক্তা যচদ �ায়
ঘজ্যাৎনোরাষত ঘপাে মানাষত

  স্�ষ� িষল যায়।
আবার ‘ঢাক’ েডাচিষত ঘয চবেণ্ণতার সুর বাষজ তাষত চকন্তু 

সম্ূণ্থ অপ্রত্যাচশত এক দলবৃত্ত পাওয়া যায়—
পর চেল না আর তবু
কদম কদম বাড।
স্চস্ত চেল না তবু
য�ন ত�ন �া।
দুতঃ� ঘ�াপন ঘঢউ ঘসিা
জানষব না আর ঘকউ।
কান্না যতই পাক সবাই
সাজাক বাজাক ঢাক।

ঘদৌচহত্রী আমষনর জন্য ঘল�া চমষি েডাগুচল ধ্বচন মবচিষত্র উজ্জ্বল। 
তাল-িাঁক চদষয় দাদরার তাষল নাষির েষন্ ঘমষত উষি ঘযমন পডা 
যায় ‘আমন ধাষনর েডা’র এই অন্ত্যচমষলর েডাচি—

ঘকান নাষম ঘয আমায় চিচন
ভাবে চক তা চিক কচরচন?
চকচ্ছুষত আর লা�ষে না মন
আসল করা আচমই আমন।
কত নাষমই ডাকষে ওরা
শবনম বা পা�লাষঝারা
ক�ন মষন জা�ষে চক আশ
অচমশা আর চততাস চতয়াস!
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চকন্তু আচম আমায় চিচন
নাষমর ঘস্রাষত ঘস্রাতচস্নী।

বাংলা েডার অচত পচরচিত পয়ারষক নানা ভাষব ঘভষঙ তার 
ঘিহারা পালষিষেন চতচন বারংবার—

‘এ�াষন  একলা �ষর
ও চদশা   করে কী এ?’
‘কী আবার  করব বষলা—
বাবা-মা    যায় ঘবচরষয়
আচম তাই   একলা �ষর
আষরা এক  �র বানালাম
এ�াষন  সব সমষয়
সকষল   পায় বাবা-মাম
এ �ষর   ঘকউ ক�ষনা
পষড না   �ূচণ্থপাষক।
এ �ষর   অষনক মজা
এ �ষর   ঘকউ বষক না
এ�াষন   ঘদ�ষব এষস
সর্বাই   সবার ঘিনা।
তুচম চক   আসষব এবার
আমার এ  একলা �ষর?
ঘজষনা চিক  চমলষব েুচি
বাবা-মা   চিরষল পষর।’

চশশুর চনতঃসগিতার এই েডাচির েত্রগুচলষত ঘিাষদ্া মাত্রাষক 
নতুন ভাষব ব্যবহার কষর তার চনমথাণ আবার সম্ূণ্থ আলাদা কষর 
চদষয়ষেন।

চমষলর ঘক্ষষত্রও তাঁর চনয়মভাঙা িষলষে অহরহ। মুক্ত চমল এবং 
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half rhyme-এর উজ্জ্বল এক ধারা ঘদ�া যায় ‘সীতার দুতঃ�’ েডাচিষত 
‘�ন্ধমাদন পব্থষত/িলত নাচক বরবচি?’ আবার ‘চদন িুষরাষল’-ঘত 
চমল বজতেন কষর িমক লাচ�ষয় চল�ষলন ‘সূচয্য নাচক সচত্য চনষজর 
ইষচ্ছয়/ডুব চদষয়ষে? সষন্ধ হষলা? দুচ্ছাই!’

ঘকাষনা চনয়ষমর ঘবডাজাষলই আবদ্ধ রাকষব না তাঁর েন্প্রজ্ঞা। 
চশশু ও চকষশারবয়সীষদর জন্য তাঁর ঘল�াও ঘযমন শুধুই 
ঘেষলষভালাষনা েডা হষব না, শাশ্ত সষত্যর দাচব ঘরষক ঘস মু� 
ঘিরাষব না ক�নও।

ঘদষ�া ঘদষ�া িড়ুইগুচলর
কী মানুচেক স্ভাব হষলা!
এই চক তষব ইচতহাষসর

  মুষ�র মষতা জবাব হষলা!
চদনরাচত্তর আিষক ঘরষক
এইিুকুনই রুদ্ধ �ষর
ওরাও ঘযন মানুে এ�ন—
সবসমষয় যুদ্ধ কষর।
এত চহংষস চশ�ল ঘকারায়?
িুকষর বুষক রক্ত ঘোিায়!
ওষদরও আজ মানবপ্ররায়
ভাষলাবাসার অভাব হষলা—
সমস্ত চদন মানুে ঘদ�ার
এতই অপপ্রভাব হষলা!
হায় ঘর আমার িড়ুইগুচলর
কী মানুচেক স্ভাব হষলা!

‘িড়ুইগুষলা মানুে হষলা’র এই পঙ্ চক্তগুচলষত অষনক বষডা 
পচরসষর সষত্যর চনম্থমতার করা ঘল�া হষয় ঘরষক ঘ�ষে। ‘বষডা 
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হওয়া �ুব ভুল’ বইষয়র িতুর্থ মলাষি প্রকাশষকর চবজ্ঞচপ্তষত চেল, 
“কচব শঙ্খ ঘ�াে েডাকচবতা চলষ�ষেন ঘোিষদর জন্য। পচৃরবীর 
ঘয ঘকানও ভাোর বডরা ঘোিষদর কাে ঘরষক এ-বই ঘকষড চনষয় 
পডষবন।”

প্রজষন্মর ঘবডা িপষক বষডারা এ-বই শুধুই ঘয পডষব তা নয়, 
এই শাচণত উচ্ারণ চবঁষধ যাষব তাষদর ঘিতনায়। আত্সমীক্ষষণ 
প্রাচণত করষব তাষদর। চিরকাল।

[ছ�াসমগ্র / প্রথম প্রকাশ ২০১০ / দদ’জ পািলিলশং]
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মহযাবিশবেে উপে িেমযান জযাদু-েণ্ঠন
চজৎ মষু�াপাধ্যায়

‘চতন িণ্ডালী’ চশষরানাষম এক 
�দ্যরিনা চলষ�চেষলন শঙ্খ ঘ�াে। ত�ন 
১৯৮৬ সাল। এই ঘল�ার আষ� ১৯৮৩ 
সাষল মকক্র গ্রাষম যাওয়ার সষুযা� 
হষয়চেল তাঁর। ঘয�াষন জষন্মচেষলন 
মালায়লম ভাোর অন্যতম কচব কুমারন 
আসান। সমস্ত ঘকরালার মানুেজষনর 
চবষশে অনুরা� তাঁর উপর। দচক্ষণপন্থী 
আসাষনর ঘশ্রঠে রিনা ‘িণ্ডালচভক্ষণুকী’, 

রবীন্দ্রনাষরর ‘িণ্ডাচলকা’ আর সতীশিন্দ্র রাষয়র ‘িণ্ডালী’—এই 
চতনচি রিনার একষত্র আষলািনাই চেল ওই �দ্যরিনার চবেয়। যা 
ধারণ কষর আষে চশল্প-উপলচব্ধর বহুমু�ী ঐশ্য্থষক। ঘসই ঘরষক শঙ্খ 
ঘ�াষের মষন হষয়চেল, ‘রবীন্দ্রনাষরর প্রায় সমসামচয়ক বা সামান্য 
উত্তরকালীন ঘযসব কচব ভারষতর নানা প্রাষন্ত চেষলন তাঁষদর সষগি 
রবীন্দ্রনাষরর মানচসক সম্কতে কতিা চেল বা কতিা হষত পারত 
তা চমচলষয় ঘদ�া।’ ঘসই কাজ শুরু হল ১৯৮৪ সাষল চবশ্ভারতী 
চবশ্চবদ্যালষয়র ‘রাইিার ইন ঘরচসষডন্স’ চহষসষব আহ্বান ঘপষয়।

নতুন ধরষনর ভাবনা ঘরষকই চমচলষয় ঘদ�ষত িাইষলন রবীন্দ্রনার 
আর ইকবালষক। দুই কচবর ঘবাচধভাে্যষক। ঘয�াষন আষে চিরন্তষনর 
আভাস। শারীচরক অসুস্থতার কারষণ অবশ্য চিষর আসষত হল মাস-
চতষনক পষর। পষর আবার ১৯৮৭-৮৮ সাষল চশমলার ইচন্য়ান 
ইনচস্টউি অব অ্যাডভান্সড স্টাচডষত ‘ঘপাষয়ি ইন ঘরচসষডন্স’ 
প্রকষল্প ঘযা�দান কষর, আবার ঘপৌঁষোষত পারষলন ইকবাল অবচধ। 
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ওই পাহাডিূডার ‘ঘম�কুয়াশার িরাির-ঘঢষক-ঘদওয়া’ প্রাকৃচতক 
পচরমণ্ডষল ঘযমন শুরু হষত পারল ‘�ান্ধব্থ কচবতাগুচ্ছ’ আর ওই 
‘কুয়াশার মষধ্য ডষুব ঘযষত ঘযষত একচদন ইষচ্ছ হষলা’ ইকবাষলর 
‘জাচভদনামা’-র ‘শূন্যচবস্তাষরর মষধ্য �ুষর ঘবডাবার’। শুরু করষলন 
‘জাচভদনামা’-র অনুবাদ। ঘয-বই পাষর ‘গ্রহমণ্ডষলর ওপাষর এক 
সীমাহীনতার চদষক’ মনষক চবস্তার চদষত। অনুবাষদর সূিনায় শঙ্খ 
ঘ�াষের মূল ভর চেল Arthur J Arberry-র অনুবাদ আর সষগি চেল 
Shaikh Mahmud Ahmad-এর Pilgrimage of Eternity বইচি। 
তা োডাও চনবথাচিত এক গ্রন্থপচঞ্জর তাচলকা চতচন চদষয় চদষয়ষেন 
পচরষশষে।

প্রায় িারহাজার পঙ্ চক্তর এই কাষব্যর অনুবাদ অবশ্য ঘশে 
হষত পাষরচন চশমলায়। ১৯৯৪ সাষল চনদামবা�াষনর িা-বাচ�িায় 
আর তার পষরর বের ঘবতলার জগিষল সমাপ্ত হয় ‘জাচভদনামা-র 
অনুবাদ। চশমলায় ঘপষয়চেষলন একজন িারচস জানা বন্ধুষক, আর 
তার পরবততী অংষশর অনুবাদ, মূল িারচসর সষগি চমচলষয় ঘদ�ার 
কাজিা সম্ন্ন হল দু-হাজার আি সাল না�াদ। এবাষর ঘসই কাষজ 
সগিী হষলন নবলব্ধ দুই বন্ধু নীলাঞ্জন হাজরা আর রচিক আষনায়ার। 
‘জাচভদনামা’ বা ‘শাশ্ষতর �ান’ নয়, গ্রন্থনাম হষয় উিল ‘ইকবাল 
ঘরষক’। ঘকননা একজন প্রকৃত তজতেমাকাষরর মষতা চবশ্মষনর 
জানলাচি চতচন এ�াষন �ুষল ঘরষ�ষেন। অপচরবততেনীয় ঘকাষনা চবন্দু 
পািষকর জন্য চনচদতেটি কষর ঘদনচন। তাই চতচন এ-করা মষন কচরষয় 
চদষত ঘভাষলন না ঘয: ‘‘জাচভদনামার-রই এই অনুবাদ, চকন্তু তবু 
চিক-চিক অনুবাদ বলা যাষব চক এষক? মূষলর সষগি ঘ�ািািা চমচলষয় 
চনষলও সরাসচর মূল ঘরষক নয় বষল একিা চবিধা ঘরষকই যায়। 
চবষশেত, েষন্-চমষল এ-অনুবাদ মূষলর অনুসারী নয়, ঘশ� মাহমুদ 
আহষমদ বা আর্ ষবচর-র অচমত্রাক্ষর ইংষরচজরও নয়। ইকবাল তাঁর 
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এই কাব্যচিষত েষন্র বদল কষরষেন মাষঝ মাষঝই, িানা একই 
েষন্ ঘল�া নয় তাঁর জাচভদনামা। ঘসই নচজষর, অনুবাষদর েন্িাষলও 
�চিষয়চে রকমষির।... অবশ্য, ওসব স্াধীনতা চনষলও, ভাবনায় বা 
প্রচতমাচবন্যাষস যাষত দূরবততী না হষয় পষড অনুবাদ, যরাসাধ্য ঘিটিা 
কষরচে।” লক্ষ করষত হষব, এ�াষন ‘প্রচতমাচবন্যাস’ শব্দচি একচি 
ধারক, এই equivalence ঘরষক অনুবাদকরূষপ শঙ্খ ঘ�াে এ�াষন 
হষয় উষিষেন চিয়ায়ত অরি সময়চবষবকী। নাচক বলব চবভাবপুরুে! 
ঘয চশকডসন্ধানী সত্তায় রষয় ঘ�ষে চবশ্ষবাষধর চনযথাস আর ভারতীয় 
ঐচতষহ্যর চবস্তারষবাধ। আজ ঘরষক সাতাশ বের আষ� অচময় ঘদব 
যাষক চিচনিত কষরচেষলন ‘ভারত-আতচত’ বষল।

আমরা জাচন, ইকবাষলর অচধকতর চব�্যাত বই ‘আসরার-ই-
�ুচদ। অন্যচদষক তাঁর জীবষনর �চরমাময় স্প্নগ্রন্থ ‘জাচভদনামা’।

‘জাচভদনামা’ বা ‘শাশ্ষতর �ান’ শুরু হওয়ার আষ� শঙ্খ ঘ�াে 
চলচপবদ্ধ কষরষেন ‘অনুবাষদর করা’, ‘ইকবাষলর করা’ আর 
‘জাচভদনামার করা’। ‘ইকবাষলর করা’ চশষরানাষমর ঘভতর অন্তভু্থক্ত 
হষয়ষে আরও পাঁিচি রিনা। এর মষধ্য ‘ঘকন ইকবাল’, ‘ব্যচক্ত 
ইকবাল’, ‘নীৎষস আর ইকবাল’ এবং ‘ইকবাল আর রবীন্দ্রনার’—
রিনাগুচল ‘ঐচতষহ্যর চবস্তার’ গ্রষন্থ উপচস্থত। এ-প্রসষগি অবশ্য মষন 
কচরষয় ঘদওয়া দরকার, ‘ব্যচক্ত ইকবাল’ ও ‘ইকবাল আর রবীন্দ্রনার’ 
�দ্যরিনা দুচির পূব্থ-চশষরানাম চেল যরাক্রষম: ‘ইকবাল: প্রচতভার 
অপিয়? আর ‘আত্শচক্তর দুই কচব’।

এই �দ্যরিনাগুচল পডষত শুরু করষল ঘদচ�, সামষন চদষয় 
িলচচ্ষত্রর মষতা সষর যাষচ্ছ দূরপ্রাসারী এক ইচতহাস। বাঁকাষিারা 
ক্ষতমু�। ঘয-কচব চলষ�ষেন ‘সাষর জাহাঁষস আচ্ছা চহষন্াঁস্তা 
হমারা’, চযচন চনষজষক ঘভষবষেন ‘ভারষতর িুলবা�াষন... এক 
বুলবুল’, ঘসই চতচন ‘তরানা-ই-চহচন্’ ঘপচরষয় ‘তরানা-ই-চমচ্’-
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ঘত চল�ষত পারষলন: ‘িীন-ও-আরব হমারা চহষন্াস্তাঁ হমারা/ 
মুসচলম হ্যয় হম ওয়তন হ্যয় সাষর জাহাঁ হমারা’। তাহষল জচিল 
এক জাতীয়তাবাষদষক আত্স্থ করার পষর এষ�াষলন ইকবাল? শঙ্খ 
ঘ�াে এ�াষন আমাষদর মষন কচরষয় ঘদন: ‘এই সংকীণ্থতার জাল 
ঘরষক ঘবষরাবার জন্য রবীন্দ্রনার এষ�াষত ঘিষয়চেষলন চবকচশত এক 
মানবধষম্থর চদষক, আর ঘসই একই ব্রষত ইকবাল �ুঁষজ চিরচেষলন 
সব্থব্যাপী ঘকাষনা ইসলাষমর পৃচরবী’। তাহষল ঘতা এ�াষন একচি প্রশ্ন 
আরও বষডা হষয় ঘদ�া ঘদয়, ঘমৌলবাষদর আগ্রাসী অচভ�াষত ঘদষশর 
য�ন কচম্ত দশা ‘আবার ঘকন ঘডষক আনব ঘসইসব মনীোর 
প্রসগি, ঘয�াষন প্রশ্রয় আষে এই প্রবণতার?’

এর িষল ঘজষ� উিষব না ঘতা ‘ঘদ্রাহবুচদ্ধ’, যা চনষয় যাষব ‘চনষজষদর 
মষধ্য ঘদ্রাহ’ অবচধ? পুষরািা না ঘজষন এইসব চিনি ঘতা �ুব সহষজই 
ঘমৌলবাষদর চদষক �ুচরষয় চদষত পাষর ঘকউ? এক সাক্ষাৎকাষর শঙ্খ 
ঘ�াে তাই জাচনষয়চেষলন: ‘ঘমৌলবাষদর চদষক �ুচরষয় ঘদওয়া �ুবই 
সহজ বষল আচম একাচধকবার এই চবিধায় পষডচেলাম ঘয, এই 
অনুবাদ আমার ঘশে করা উচিত চক না! ইওষরাষপ পচরিয় হওয়া 
তাঁর (ইকবাল) একদা প্রণয়ী আচতয়া ঘব�মও চবচস্ত হষয়চেষলন, 
ইকবাষলর ওই অচভম�ু ঘদষ�। ঘরজাউল কচরম ইকবালষক একচি 
ঘ�ালা চিচি চলষ�চেষলন এই নাচলশ জাচনষয় ঘয, এষতা বষডা একজন 
কচব কীভাষব এমন উৎকি ধমথান্ধতার চদষক ঘপৌঁেষচ্ছন! চিচিিা ঘল�া 
হষয়চেল মুসচলম লীষ�র রাউন্ ঘিচবল কনিাষরষন্স ইকবাষলর 
ঘযা�দাষনর পর। ...ঘসই কনিাষরষন্সই ইকবাল প্ররম মুসচলমষদর 
জন্য স্তন্ত্র একচি অঞ্চষলর কল্পনা ঘপশ কষরন। ঘয-কারষণ আজও 
তাষঁক পাচকস্তাষনর জনক বষল উষ্� করা হয়’। তাহষল কী পর 
ঘ�ালা রাকল আমাষদর সামষন?

ইকবাল এক জচিল চিন্তাজ�ষতর শচরক। যার একচদষক ভারতচবশ্ 



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 178

সূচি

আর অন্যচদষক ইসলাম-ভুবষনর অন্তচবহীন পর। একরা আজ মষন 
রা�া দরকার, ঘকাষনা চনচদতেটি ‘সম্প্রদায়�ত চিন্তা’ বা উপমা ইকবাষলর 
অচন্তম পচরিয় নয়। শঙ্খ ঘ�াে এই চবভ্রম ঘরষক আমাষদর দূষর চনষয় 
যান। ঘকননা, অষনক সময় ইকবালষক আহত হষত হষয়ষে, দু-প্রান্ত 
ঘরষকই: ‘জাচহদ-এ তং নজরষন মুষঝ কাচির জানা/ আউর কাচির 
ইষয় সমঝতা হ্যয় মসুলমান হু ঁ ম্যায়’। এও তাহষল এক জচিলতা? 
‘জাচভদনামা’ শুরুর আষ� ঘ�ািা বই জুষড ঘরষক রিনাগুচল ঘরষক 
আজ এইিা এত বেষরর উপমহাষদশীয় ইকবাল-িিথায়, শঙ্খ ঘ�াে 
ঘয নতুন প্রসগিচি আমাষদর মষনর আকথাইভষসর ঘভতর জুষড ঘদন 
তা হল: ‘ইকবাষলর ঘিতনার ঘকন্দ্র চেল সাধারণ চনষষ্পচেত মানুে, 
সমস্ত ইচতহাষসর প্রবাষহ ঘসই মানুেষক চতচন ঘদ�ষত ঘিষয়চেষলন 
অভু্যন্নত, মুক্ত আর সমতাময়’। ঘকননা ইকবাল একজন কচব। তাই 
ঘতা ‘জাচভদনামা’-য় কল্পনা করষত পাষরন এমন এক ঘদশ—ঘয�াষন 
যন্ত্রদানষবর ঘজার ঘনই, আকাশ ঘধায়ঁায় ভষর যায়চন। কৃেষকর িসল 
অন্য কারও হাষত যাওয়ার ভয় ঘনই। ঘনই মসন্য। ব্ূযনিচনমথাণ। ঘয�াষন 
বাজার ভষর ওষি না ঘবকারষদর ঘকালাহষল। ঘয-ঘদষশ আতুর চভচ�চরর 
কান্না ঘনই। চযচন এই স্প্ন ঘদ�ষত পাষরন, ‘তাঁষক আজ আমাষদর 
সম্ণূ্থভাষব লক্ষ করা দরকার আমাষদর চনষজষদর ইচতহাসষক পচরেন্ন 
কষর তুলবার জন্য।’ একরা আজ ভুষল ঘ�ষল িলষব না, ইকবাষলর 
চপ্রয় বইষয়র নাম উপচনেদ। ‘জাচভদনামা’-য় ঋচে চবশ্াচমষত্রর সষগি 
তারঁ কষরাপকরষন ভারত-আত্ার অন্তরতম বীক্ষাই নতুন পষরর 
চদশারী হষয় ওষি। য�ন জাহান-ঘদাস্ত বা চবশ্াচমত্র:

বলষলন: ‘মানুে কী?’ বচল: ‘ঘস �ূঢ়তা ঈশ্ষরর।’
বলষলন: ‘এ-জ�ৎ?’ বচল: ‘মুষ�ামুচ� ঘস চনষজর।’
বলষলন: ‘চশল্প বা চবজ্ঞান? বচল: ‘ঘস ঘতা তুে জাচন।’
বলষলন: ‘প্রমাণ কী?’ বচল: ‘ঘপ্রমাষ্পষদর ম�ু�াচন।’
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বলষলন: ‘জনধম্থ ?’ বচল: ‘ঘস ঘতা শুধু ঘশানা করা।’
বলষলন: ‘জ্ঞানীষদর ধম্থ?’ বচল: ‘ঘদ�ার সত্যতা।’
আমার এ-করাগুচল চদল তাঁর হৃদষয় প্রসাদ,
চদষলন আমাষক �ুষল সূক্ষ তাঁর আনষন্র স্াদ

আমাষদর রষক্তর িারণসীমায় এই উপলচব্ধই ঘয প্রবাহমান। প্রকৃত 
প্রস্তাষব যা ঘসতুপ্রচতম।

দাষন্ত আচলচ�ষয়চরর ‘চদচভনা কষম্মচদয়া’ আর ‘ইসলচম ঐচতষহ্যর 
চমরাজনামা’-র চমচলত আদষল দশচি সষ�্থ ‘জাচভদনামা’ �ষড 
উষিষে। এই নাি্যধমতী কাষব্য ‘ইকবাল ঘযন চমচলষয় চনষয়ষেন 
‘শাহ্ নামা’-র ইচতহাসপ্রবণতা আর রুচমর আচত্ক আষব�’। �াজা 
সুজার কাষে ‘জাচভদনামা’ প্রসষগি ১৯৩১ সাষল ইকবাল চলষ�চেষলন: 
‘This is a short of Divine Comedy written according to the 
pattern of Rumi’s Mathnawi’। ‘চদচভনা কষম্মচদয়া’-য় নরক 
আর শুচদ্ধষলাষক দাষন্তষক পর ঘদচ�ষয়চেষলন চভচজতেচলও। আমরা 
মষন করষত পাচর ঘসই সচন্ধক্ষণ, ‘ইনষিষনথা’-র প্ররম স�্থ, ঘয�াষন 
দাষন্তর সামষন আচব্থভূত হষচ্ছন চভচজতেচলও আর দাষন্ত বষল উিষেন: 
‘Tu se’ lo mio maestro e il mio autore’ (তুচম আমার চশক্ষক। 
আমার সম্মানাহতে চলচপকার)। আর ‘জাচভদনামা’-য় ইকবাল আবৃচত্ত 
করষেন জালালচুদ্ন রুচমর ‘মসনচব’ কাব্য ঘরষক, আর তাঁর সামষন 
ঘদ�া চদষচ্ছন রুচম। এরপর রুচমষক পর-প্রদশ্থক রূষপ সষগি চনষয় 
ইকবাল নক্ষত্র�চিত মহাকাষশ, ‘ঘদষশাত্তীণ্থ...এক স্া�তসং�ীত’-
এর মষধ্য চদষয় চবিরণ কষরন, িন্দ্র, বুধ, শুক্র, মগিল, বৃহস্চত 
আর শচনমণ্ডল। এক-একচি মণ্ডষল ঘকারাও এষস ঘদ�ষত পাওয়া 
যাষব চবশ্াচমত্র, হাচলশ পাশা, মনসুর হা্াজ, �াচলবষক, ঘকারাও-
বা মীরজাির বা মীর সাচদষকর মষতা ইচতহাষসর চবশ্াস�াতকষদর, 
যাষদর চকনা ‘মৃতু্যও েুঁষড ঘিলষত িায়’। দাষন্তর ঘপ্রতষলাষক ঘতা 
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আমষদর সষগি এমন সব িচরত্রষদর সাক্ষাৎ হষয়ষে। বচনিাচতউস 
বা ভাচন্ন িুচচ্ ঘতা মীরজাির সদৃশই। পাপী মানব। এরপর অন্যসব 
গ্রহ �ুষর ‘ভ্রাম্যমাষণরা ঘপৌেঁষবন মণ্ডলাতীত এক মণ্ডষল’, ঘয�াষন 
রষয়ষেন নীৎষস, কচব তাচহর �চণ, ভতৃ্থহচর। তাঁষদর বাণী ঘশাষনন। 
তূণীষর ভষর রাষ�ন অচভযাত্রীর আষলা: ‘অমরতা? ঘস ঘতা আষে 
জীবষনরই যরার্থ প্রসাষর’। সব ঘশষে য�ন কচব (চজন্ারুদ) ঘবচরষয় 
পষডন, স্�্থত্যা� কষর, সুন্ষরর স্র কাষন আষস, এই নাি্যকাব্য 
ঘশে হষয় আষস উজ্জীবষনর মষন্ত্র: ‘মরুপষরর যাত্রী তচুম, একলা 
িষলা সবার সষগি চমষশ’ ঘকননা তুচম ‘কাষজর মষধ্য বাষঁিা, আষলায় 
ভষর দাও তুচ্ছতম ভূচম’।

‘শাশ্ষতর �ান’ তজতেমার পষর শঙ্খ ঘ�াে ঘহঁষি িষলষেন এক 
ঐশ্য্থবান ভাোমহল চদষয়—যা এই নাি্যকাষব্যর উষ্ীে। তারাভরা 
এক ঘসতু তাঁর সামষন। ঘজ আর্ ষবচর-র ঘয-বই মূল ভর হষয় 
উষিচেল এই অনুবাষদ, ঘস�ান ঘরষক সূিনার কষয়কচি পঙ্ চক্ত পচড:

Man, in this world of seven hues,
Lute-like is ever afire with lamentation;
Yearning for a kindred spirit burns him inwardly
Teaching him threnodies to soothe the heart
শঙ্খ ঘ�াষের অনুবাষদ
সাতরঙা এই পৃচরবীষত এষস মানেু
বীণার ধ্বচনষত চবলাষপ জ্বলষে শুধু
অন্তদথাষহ �ুঁজষে আত্জন
ঘয ঘশ�াষব ঘশাক�ারায় জুষডাষত মন।

মূষলর সষগি অনুবাদ চমচলষয় ঘদ�া, এ�াষন আমাষদর উষদ্শ্য 
নয়। তবু চতচন কতিা মূলানু� তা একবার যািাই-জচরপ করষত 
পাষরন পািক। এষক্ষষত্র কারও কারও মষন পডষত পাষর, ওয়াটোর 



শঙ্খ ঘ�োষ—ফিরে পড়ো 181

সূচি

ঘবঞ্জাচমষনর ঘসই অচগ্ন-করািুকু: ‘The task of the translator 
consists in finding the particular intention toward the target 
language which produces in that language the echo of the 
original’। ‘জাচভদনামা’ যচদ ঘকউ চমচলষয়ও পডষত িান, চতচন 
বুঝষত পারষবন, এষক্ষষত্র শঙ্খ ঘ�াষের দক্ষতা চবস্য়কর। কচব, 
অনুবাদক আর পািক এ�াষন এচ�ষয় িষলষেন ঘদশকাল ঘপচরষয়, 
ঘয�াষন ইকবাল পুষরাষনা ধ্যানধারণা ঘভষঙ হষয় উিষেন সমচটির। 
ঘয�াষন চদ�ষন্তর চদষক তাকাষল জানা যায়: ‘ঈশ্ষরর বণ্থ ঘনই, জ�ৎ 
যচদও বণ্থধর।/ কী ঘসই জ�ৎ বষলা। মানেু কী? কীই-বা ঈশ্র?’

এ�ন দূষর ঘদ�ষত পাচচ্ছ, পাহাডিূডা ভষর আষে কুয়াশায়। ঘকউ 
চল�ষেন: ‘প্রািীপ্রতীিীর ঘ�ািা ইচতহাস জুষড শুধু ঘদষ�া/ ঘকবলই 
জচমর জন্য যুদ্ধ আর চবষদ্রাহকাচহচন!’ এ ঘতা ঘসই নক্ষত্রবীচর পার 
কষর আসা ইকবাষলর পঙ্ চক্ত। চযচন চিনষতন এই মহাষদশষক। প্রািী-
প্রতীিী ঘপচরষয় চযচন ঘশে অবচধ কচব। অনন্ত ভারত-বীক্ষা চনষয় 
ইচতহাষসর ভ্রাচন্ত সচরষয় ঘয মন চনষয় শঙ্খ ঘ�াে অনুবাদ কষরষেন 
ঘিরাবাণ্ডা রাজুর কচবতা বা ‘হয়বদন’ ঘসই আন্তরসাষম্যর ‘আশ্চয্থ 
সমগ্রতা’ চনষয় চতচন ইকবালষক ঘদ�ষত ঘিষয়ষেন। মহাচবষশ্র 
উপর িলমান জাদু-লণ্ঠন চনষয় আমাষদর এ�ন ঘসই অক্ষরমালার 
চদষক তাকাবার সময়। যা আবহমাষনর কাষে ঘরষ� যায় নক্ষষত্রর 
অচভজ্ঞান, কচবষক কষর ঘতাষল দ্রটিা।

...ইকিাি দথতক িইলট লনতয় ২০১৮ সাতি শঙ্খ দঘাত্র একলট সাক্ষাৎকার সংগ্রতহর 
সুতযাগ হতয়লছি। এই দিোয় দসই সাক্ষাৎকাতরর লিলভন্ন অংশ উতলেে কতরলছ।

[ইকিাি দথতক / প্ালপরাস / প্রথম প্রকাশ ২০১২]
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