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Abstract 

Utpalkumar Basu was the master of poetry, who can create a new tone through his 

incredible word composition, in a unknown way. This matter always attracts the reader. His 

words can travel in different direction, from the past to the future, from sea to sky, from 

light to dark keeping the present social ongoing and activity of human beings. His poetry is 

mixture of different thinking process, which involve the syntax order also. As a poet MR 

BASU always tries to do something different with a effective manner. Where a single 

sentence can create different meaning from different view. He sometimes give information 

like a reporter, like general public, like a legend. His poetry also include an Audio-visual 

effect with them, sounds unique. They have their own motion, own voice,  video clipping 

image with them. The creativity of this poet can give a new direction to the world of Bengali 

poetry. From where anyone can find new structure, new thinking process and how to 

rethink about ongoing usual poetry. From his childhood he likes different work of craft. So 

a craftsmanship is available in his writing. Where different useless house hold materials 

take part with humanistic touch with them.  His poetry are stretchable. Which can change 

the usual order of sentence. Which can find out many thinking process involve in the mind 

of poet. A poet sometime add something, subtracts something and thus his poetry comes 

with new form, new structure. Where general public, general life, society, time events all 

take part. The struggle of life, the happenings of mind, the activity of human nature all 

played a role in his writing. In this way his poetry can create a new formula of poetry. In 

his time he always tried to do something different from his own creativity. Which is still 

teachable for us. Which can bring change in the progress of Bengali poetry.  
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ঞ্চাবয কবফ াঈৎরকভুায ফুয কবফতা প্রচবরত কবফতায ফহুদূবয াফস্থান কবয। তা যমভন ফযবতক্রভী 

যতভনাআ ফধত্রগাভী, তা যমভন ান্তভুধখী যতভনাআ ফবভুধখী -ুদূযপ্রাযী। স্ববাফতাআ াঈৎবরয কাফযফরয় যথবক 

াঠক তাাঁয াবেলবণ কবফতায ফহুভখুীতা ফা তধাযায যরাতবক খুাঁবজ যবতাআ াবযন। কবফতা যকান 

াববভুবখ থ চরবত চাাআবছ, কী কযবত চাাআবছ, যকান াঅদর ফা বাফনায কবফপ্রাণ এবত বক্রয় াঅবছ, য 

ফ বজজ্ঞাা াঠবকয ভবন প্রশ্রয় যবতাআ াবয। বেয ফাাঁধন ফা বেয াঈচ্চাযণ,  ফাবকযয গঠন ফা 

ফাবকযয প্রাণ,  াঠবকয বাফনায় নতুন রূব ধযা যবতাআ াবয। এফ কাফযবজজ্ঞাা বনবয় াঠবকয 
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বচন্তা/যচতনা কবফতায প্রাযণীরতায প্রান্তয যচনা কবয। ঞ্চাবয কবফ াঈৎরকুভায ফুয কবফতা 

এবাবফাআ াঠবকয যচাবখ একবি ফধত্রগাভী কায়া/বয়া বনবয় যজবগ বঠ, মায ফযাবি চরভান ফাাংরা কবফতা 

যথবক ফহুদূয বফস্তৃত। ফস্তুত জীফনানন্দ যফতধীকাবর কবফতাবক ফহুভুখী কবয যতারায যেবত্র াঈৎরকভুাবযয 

তুরনা ায়া দুষ্কয। মবদ ঙ্খ, বি, ুনীরবদয বনজস্ব স্বয ফাাংরা কবফতাবক বদবক বদবক ছবিবয় 

বদবির, তথাব াঈৎরকভুায কবফতায বাফ  গঠন বনবয় াববতযয একিা াঅদর ৃবি কবযবছবরন। মা 

কখনাআ একরযবখক, একস্তযীয় ফা একক বাবফয বফস্তায নয়। যমখাবন ফহু বচন্তা, ফহু বফলয়, ফহু বভশ্রণ বনবয় 

কবফতায কায়া  বয়াবক নতুন কবয গবি যতারায প্রয়া ফতধভান। প্রচবরত ধাযায কাফযপ্রকযণবক 

এবকফাবয দূবয যযবখ কবফ যভবত াঈবঠবছবরন াঅন ববে। তাাঁয প্রথভ কাফয ‘চচবত্র যবচত কবফতা’য াঈৎগধ 

বত্রয বিতীম চযবণাআ বতবন ফরবরন-‚ূমধ য াফা যল র যকননা ূবমধয মাত্রা ফহুদযূ।‛”াথধাৎ ফহুথ 

বযক্রভা কযফায কথাবি প্রথবভাআ বতবন যঘালণা কযবরন। বকন্তু এাআ দীঘধ থ কী কবফ একা ভ্রভণ কযবফন?  

না যখাবন থাকবফ ৃবি াঈল্লাবয বদকচক্রফার? না কী াঠবক াঈজ্জীবফত কযবফন, নতুন নতুন বথয 

ন্ধান বদবয়? এফ প্রবেয াঈত্তয ন্ধাবন াঠকবক একিু বযশ্রভী বতাআ য়। াঈত্তয যবত যগবর ফা 

কাফযৃজবনয বো যবত যগবর, াঈৎবরয কাফযকানবন াফগান ছািা াঈায় যনাআ। মাক যকথা, এখাবন 

ূমধ ফা চরভান ফাস্তফতাবক বনবয় াঈৎবরয কবফতা চবর মায় ভুদ্র াফবধ, যখাবনয ফযফা-যনৌকা চরাচর, 

াঅয বন্ধ ুভাবজয াঈতবযার কণ্ঠস্বয বনবয়, তা যৌাঁবছ মায় নেত্র াফবধ, ‘গত ূবণধভায়' কবফতায় থাবক 

‘যজযাৎস্না’যদয ঘযাযায কাবনী। াাি-ফধত ঘুবয তাাঁয কবফতা চবর াঅব ুবযয যকায যযা , এণ্টাবর, 

ভগধ, চফারী যথবক যাংুবযয যকান এক গ্রাবভয বদবক। তাবর তাাঁয কবফতা ূমধ, ভুদ্র, নেত্র, াাি, 

নাগবযক জনদ যথবক চবর মায় গ্রাবভয বদবক। এাআ যবৌবগাবরক ভ্রভবণ কবফ জাবযত কবয যদন তাাঁয বচন্তা 

যচতনা, চরভান ভয় যথবক জগবতয কাযফাবযয নানা দৃযরূ, কাবনীয যছাট্ট যছাট্ট flash back. যাআ 

দৃযরূব থাবক াঅবরা ান্ধকায কার ন্ধযায যগাধুবর যাং। াথধাৎ স্থাবনক গভনাগভবনয াবথ যখাবন 

থাবক বদবনয নানা ভবয়য াফস্থান। কাবর যমভন বতবন ূমধবরাকবক ভুবঠাভুবঠা তুবর খাফাবযয াবথ 

ানাাযী প্রাণ বাবফ গ্রণ কবযন, যতভবন ন্ধযায যগাধুবরবত যপ্রয়ীয ববঠ যদখবত ান যিাি াযদ 

াঅফায কখন যবাবযয কুয়াায় যদবখন ভযা ারবকয ুবে শুবয় থাবক াবখ। কাবরয যযৌবদ্র কখন 

কখন যাবতয কাবনী ঢাকা বি মায়। বদবনয াঅবরায নানা কভধকাণ্ডবক াবথ বনবয়াআ যাবতয ান্ধকাবয 

বতবন যদখবত ান চন াআবস্তায, বযয চাযবদবক জ্ববর াঅগুন। ুতযাাং াঠবকয ানুন্ধাবন াঈৎবরয 

কবফতা যথবক ায়া মায় স্থাবনক  কাবরক াফস্থান। যখান যথবক কবফতায ফধত্রগাভীতা ফাবয ফাবয যজবগ 

বঠ। এাআ কাবরক াফস্থান াজায ফছবযয নয়, তা এক দু ফছয যথবক কুবি বতবয ফছবযয িাৎাযণ 

যথবক াম্প্রবতক কার াফবধ ধৃত। তায ফহু কবফতায় এাআ ভবয়য াঅবয়াজন াঅবছ, যমখান যথবক ফরা মায়, 

বতবন াতীত যথবক ফতধভাবন ম্প্রাযণীর, বাবফলযবতয বদবক াঅগুয়ান। কবফতায় এবাবফ স্থানাঙ্ক ফা 

কাবরক ভ্রভণ এয বেিতা াঠকবক বাবফত কবয যতাবর। কবফতায় বফববন্ন স্থান ফা ভবয়য বফববন্ন প্রবয 

দচাযণা নতুন নয়। জীফনানন্দ বফবদা ফা নাবিায ঘুবযবছন, াজায ফছয ফা ‘াঁবচ ফছয বয’য 

ভয়কাবর া যপবরবছন, বকন্তু াঈৎর এাআ স্থানাঙ্ক ফা কারাবঙ্ক ভ্রভণ কবয একাআ কবফতায ভাবঝ ভরূব 

াতীত ববফলযবতয ভুখ াঈবমাচন কবয চবর াঅবন ফতধভাবনয জবভবত। াঈৎবরয একাআ কবফতায় াতীত 

ববফলযত  ফতধভাবনয াঅবয়াজনবি াঠবকয যচাবখ বজাআ ধযা বয—‚মবফ চাণধকচাবফ একবদন খুবরবছর 

কাাবন্দুক... নাবক বছর নুবিূতা ফাাংরায তাাঁবতয “ এাআ করকাতায় যগাবফন্দুবযয গ্রাবভ যদাতরা ফাবয 

গাবয় যযাদ্দুয এরাবনা াঅবছ ববেয ভতন- একভাফযাী তায যৌবখনতা যদখা মায়-যিাবন-যভরায় 
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ীত...ববফতফযতায কাবছ াত যবত ফব াঅবছ ভাবরক-দাদার— যস্পয ভুখচুম্ববনয াঅবগ যদবখ বনবি 

ঐ ববফতফযতায যথবক কতখাবন দূবয যগবর াঅযফায যচায-যচায যখরা মাবফ...জাবন, ফন যকবি ফত 

ফববছ—ফত াঈবিবয় বদবয় ফবস্ত ফববছ ”বনকাব জবরয ধাবয ফাজায ফববছ— 
 

     ভবন য় এাআ াঅভায জ ফায িাাআভ—” (ুবখয কথা াঅয যফার না ২ : যরাচনদা কাবযগয) ”

াঠক এখাবন বজাআ প্রতযে কযবরন যগাবফন্দুয করকাতা াঅয ূতানুবি যকবিক ফাাংরায তাাঁবতয 

াআবতা, াঅফায যমখাবন থাকর ফতধভান ভবয়য একভাফযাী ীবতয যভরা, ফন যকবি ফত ফা ফবস্ত 

চতবয, নারায ধাবযয ফাজায। াঅয এখাবনাআ াঈৎর যাখবরন ভাবরক দারারবদয ববফলযত বচন্তা। াথধাৎ 

কাবরয বতনবি বযবযাআ াঈৎর ফাাঁধবরন তাাঁয কবফতা। প্রে বত াবয এাআ াতীত  ফতধভান ভ্রভণ 

জীফনানন্দ ফা ানযানয কবফবত াঈবস্থত। ‘ফনরতা যন'এ জীফনানন্দ াবাবকয কাবর বগবয়বছন, 

ফতধভাবন বপবযবছন-'ভস্ত বদবনয যবল বববযয বেয ভতন / ন্ধযা াঅব;’ ” বকন্তু যখাবন যল 

াফবদ ‘থাবক শুধ ুান্ধকায', কবফ ববফলযবতয বদবকয া ফািাবরন না, যকননা বতবন এখন ‘ক্লান্ত প্রাণ এক,’। 

োন্তবয াাংবযয কবফ াঈৎর ববফলযবতয াঅবয়াজনবি কযবরন, ববফলযবত বকবাবফ ‘াঅযফায যচায-যচায 

যখরা মাবফ' যিায াআবঙ্গত বদবরন। াঈৎর এবাবফাআ য়ত কবফতাবক ফাাঁচাবত যচবয়বছবরন, কবফতায 

কায়ায়  বয়ায় াভুবক বযফতধন এবন ফাাংরা কাফযজগতবক ুনফধায জাগাবত যচবয়বছবরন, াঅয এফ 

কযবত বগবয়াআ বতবন ফরবছন- 
 

‚ূাঁবচয ভবতা ঢুবক বিা বফবফধ পািবর, কবফযা যতা বজাআ  

াল্টায় বনবজয ঘয, চাভিা ফদর কবয,‛( বফজরীফারা : যরাচনদা কাবযগয) কবফতায চাভিা ফা যীয 

গঠবনয বদবক তাাঁয কবফতা কতিুকু ম্প্রাযণীর, যিা াঠক ফুবঝ বনবত াবযন। (যকান যপ্রযণা যথবক 

কবফ এফ কযবছন, তা এখাবন যগান কযা র, যকননা তাবত াঈৎর াবঠ াঠবকয াঅগ্র ফৃবি াবফ। 

তাবত, াঠবকয াঅগ্রব ফহুফণধ ফহুবকৌবণক াঈৎবরয  াঅয নতুন নতুন বদক াঈবমাবচত বফ। াঠবকয 

াঈয বযা াযাবনা ভাা!) ফাকযগঠবনয যেবত্র যখাবন থাকবছ কভা বচহ্নীন িানা ফাকয, কখন 

কভায য কভা ফা াাআবপবনয য াাআবপন ফযফায কযবছন, মা ভরূব গদয  কবফতায ভাঝাভাবঝ, িানা 

ফাবকযয যরাবত থাকবছ একঝরক ছবন্দয দুযবত, কখন বাঙবছন ফাকযগঠবনয syntax যক। ‚জাবগা, যাণা 

কভরাবরফুয ফীজ, প্রতাবয ভবতা,‛ ফা ‚ীবতয কার ”নুবয় যদখবছ গতযাবত্রয ফাপুনভারা ” ছুাঁবয় 

যদখবছ কাবরা াথয”‛ ফা ‚যকরা, যকরাবত, যকরাভেযী, জরবকরী, াঅবভ এবকরা, কাযফাাআি যকরা, 

বভববয় যপরা, যকরাবফচা, যথবদখা-‛ এাআ ফাকযফন্ধগুবর বচহ্ন ফযফাবযয বদবক, গঠবনয বদবক, ে 

যেবণয যেবত্র ফাাংরা কবফতায় নতুন াঅবয়াজন নয় কী! যকান ভয় যকানযকভ বচহ্নবফীন িানা কবফতা, 

যকান ভয় কভায য কভা, াঅফায ভাবঝ ভাবঝ াাআবপবনয য াাআবপন বদবয় বাবফয বাযাবত কবফতাবক 

ধযবত চায়া “‚াঅভায যৌবাগয বছর ক্রভােয়ী াআবিয়ান”বুর বফদযাবখা”বুর াঅবফষ্কায”বুর 

প্রজনন”বুর গবযভা  বুর তুরাদণ্ড”বুর ধূাধায”বুর ুষ্কবযণী”বুর যদফদারু”তবতাবধক বুর স্মৃবত‛,  

এফ বনবয় াঈৎবরয কবফতা কী ফাবকযয ফাাঁধাধযা একবঘাঁবয় চরন যথবক ম্পূণধ ৃথক নয়! াঠক াফযাআ 

য বফলবয় বফবফচনা কযবফন। মাাঁযা াঈৎবরয প্রফন্ধ, গদয ফা কাবফয যচাখ যযবখবছন তাাঁযা বনিয় এযকভ 

চভবকয য চভক যদয়া ফাকযৃজন যদবখবছন। মা একাআ াবথ ফাকযবক যচনা ছবকয ফাাআবয বনবয় বগবয় 

ফহু বদবক, ফহুযকভ বাবফ ম্প্রাবযত কবয। এবাবফ কথা ফরায ধযণ ফাাংরা কাফয জগবত যকান যরখবকয 
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যচনায় াঅবছ, তা যদখবত যগবর য়ত াঅভাবদয বনষ্ফর বযশ্রভ বফ। ফযাং াঅভযা যদবখ বনাআ াঈৎবরয 

ফাকযযা বক বাবফ গবতীর বয় বঠ, িানা ফাকয কতদূয যমবত াবয- 

‚বনযেয যফযাবদয (৮) বচবঠগুবর বরবখ বদবি (৮) এাআ পাাঁকা যতলবট্টবত, (৮) ভবযয়ভ যতাভায ফাগাবন, 

(১০) যতাভাবদয কাধা ফাগাবন, (১০) াইশ্বযপ্রদত্ত গাধা চযবছ একাাআ, (১৪) বনযেয যফযাবদয বচবঠগুবর 

াঅবভ বরবখ বদবি (১৮) াবত ুযাতন ফাফ ু দারার ছািা (১৪) এাআ পাাঁকা যতলবট্টয (৮) যখতজাঙাবরয 

াব াঅভায াযকয (১৪) াঠপ্রবচিায যখরা াঅয যকাঈ যদখবছ বক (১৪) াঅভায বিধা-বফববিয িান াঅয 

যকাঈ ফুবঝ যপরবছ না যতা,(২২) ভবযয়ভ, যবায যফরা জানারায াব (১৪) শুবন যাজাাঁ  াকবছ নারায়, 

(১০) াদা াঅভায চাদয যদবখ (১০)”‛(প্রকৃবতয ছবফ : ুযী ববযজ) ” এাআ িানাফাবকযয যখরা, কভায য 

কভাবচহ্ন বদবয় ফাকযবক াবতদীঘধ কবয একিা ছবন্দয যয ধবয যাখা, যিা কী ফাাংরা কাবফয াবফনফ 

নয়! এিা কী ফাকয প্রাযতায াঈৎরীয় াঅবফষ্কায নয়! যমখাবন ১৮২ ভাত্রায দীঘধ গদযকবফতায চরন াঅবছ, 

যকানযকভ ঝাাঁকুবন ছািা। ঝাাঁকুবনবফীন, ূণধবিদ ফা বফস্ময়ূচক বচহ্নবফীন, এযকভ ফাকযফাণ াঈৎবরয 

‘ুযী ববযজ'এয একিা বফবল চফবষ্ঠ। াঅফায কবফতায় একাআ াবথ audio visual effect ফা কবফতাবক 

motion যদয়া প্রবৃবত বনবয় াঈৎবরয  নতুন ফাকয াঅবফষ্কায াঅভবদয স্তবিত কবয যদয়” 
 

‚যজযাৎস্না এখাবন যনাআ। তাবক কার াাআ“াআস্কুবরয  

যাবিা ফাযান্দায াব যদখা যগবছ। য তায ুযবনা 

াঅবধানীর াবিবি বফবছবয় ঐখাবন শুবয়বছর। 
 

‘তুবভ যকান ঘয যছবি এবর? যকান দুাঃবখ? যকাথায় চবরছ?’ 

যক যমন শুধাবরা তাবক। তায াস্ফুি াঈত্তয 

াজায  ানায বে, নাভতা-িায বে, বনরুত্তবয 

চাা বি যগর“ 
 

াআস্কুবরয ফুি ঘবি াগর-ঘবিয ভবতা ফাযফায াঅভাবক জানাবরা  

‘এখন ভয় নয়। এত াঅবগ যকাঈ বক এববছ?’ ” (গত ূবণধভায় : চচবত্র যবচত কবফতা) ” কবফতাবিবত যম 

দৃযরূ (visual) পুবি াঈবঠবছ যখাবন াঅবছ এক ূবণধভায যাবত এক যভবয়য ঘয যছবি চবর মায়ায 

ছবফ, াাআ-াআস্কুবরয যাবিা ফাযান্দায াব াঅবধানীর াবি বফবছবয় শুবয় থাকায ছবফ। এাআ যম visual তায  

াবথাআ াঅবছ ‘াজায  ানায’, ‘নাভতা িায’ motion.  াঅফায‘যকাথায় চবরছ?’ এাআ বজজ্ঞাা,  যাআ 

গবতবথয গবতয বযচয়ফাী। এফাং কবফতায যল চযবণ, ‘এত াঅবগ যকাঈ বক এববছ?’ এ বজজ্ঞাা যাআ 

motionযক যল মধন্ত গবতীর কবয তুবরবছ। ুতযাাং কবফতাবিবত যজযাৎস্নায ঘয যছবি চবর াঅা যথবক 

কবফতাবি,  াতীত ফতধভান ববফলযবত ভান বাবফ এবগবয় বগবয় কবফতাবিবক চরৎবি প্রদান কবযবছ। 

জাবগবয় তুবরবছ একবি চরিবফয াঅবরেয, মায যগািা যপ্রবেত জুবি বি যবয়বছ ূবণধভা যাবতয াঅবরা”

নীর াবি—নাভতায াঅয়াজ—াগর ঘবণ্টয াফস্থান।  ুতযাাং য চরৎছবফবক যদখবত ফা ফুঝবত াঠবকয 

াুবফধা য়ায কথা নয়। াঅভাবদয াংাবয যতা ফহু ফহু যজযাৎস্না’যা  বফববন্ন দুাঃবখ ঘয যছবি চবর মায়, 

চবর যমবত ফাধয য়। াথধাৎ জীফবনয াঅবযক চরভান ফভানতাবক যমন াঈৎর তুবর ধযবত যচবয়বছন, 

বনরুবদ্দিবদয াঈবদ্দবয করভ ধবযবছন, ভবাবফ াঠকবক ানুন্ধাবন ব্রতী কযবত যবযবছন।  ানযবদবক 

ূবণধভায াঅবরা ঝরভর যাবতয াঅফব াঈৎর ফহু যভবয়য জীফবনয ান্ধকায দুাঃবখয বদকবি তুবর ধবয 

কবফতাবিবত একবি াঅবরা-াঅাঁধাবযয য  ( shade)  বদবত যচবয়বছন। ূবণধভা যাবতয াদা াঅবরা াঅয 
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াবিয নীর যাং “ যকাথা যমন একিু ভৃতুযবচতনাবক জাবগবয় বদবয় চবর মায়, যকননা যজযাৎস্না ঘয যছবি 

এব কী কযবফ যিা াঅভযা বনবিত কবয যকাঈ ফরবত াবয না, ভৃতুযয বথ যতা য া ফািাবত াবয! 

এাআ াঅফব ‘ফুবিা ঘবণ্ট' ফা ‘াগর-ঘবণ্ট’ যাআ াবনবিত গবতবথ ফা বফদঙ্করু বথ যিনবনয একিা 

audio effect প্রদান কবযবছ। াগরা ঘবি যতা বফবদয বঙ্কত ফা াআস্কুবরয ফুবিা ঘবণ্টবতা ছবুিয  াংবকত 

“ তাাআ এাআ েগুবরা alarming audio emergencyয বযবফবক তুবর ধযবত যচবয়বছ। কবফতাবি াঅফায 

একাআ াবথ গে বয় াঈঠবত চায়, ঘযছািায ঘযাযায গে।  াঈৎর এযকভাআ, তাাঁয কবফতা যযভয়, 

াঅফায একাআ কবফতায ববতবয থাবক বফবফধ বচন্তায াবত াংবেি াাংবকবতক াফস্থান, যখান যথবক ফহু 

বদবকয াআাযা বদবয় মায়। কখন ভানবফক, কখন াাংবকবতক, কখন াাংফাবদবকয ভবতা াঈৎরকভুায 

ফুয কথকতা কবফতা বয় মায়। ূবণধভা যাবতয যজযাৎস্নায় কবফ ভানফী যজযাৎস্নায ানুন্ধাবন া ফািান। 

বদবয় মান নানা াআাযা, াঠককুর য াআাযা বঠকঠাক ধযবত না াযবর যজযাৎস্নাবদয ঘয াযায গে ফা 

ছবফ ‘বনরুত্তবয চাা বি' মাবফ। এবাবফ ‘গত ূবণধভায়', ‘াাংফাবদক’, ‘বনরুবদ্দবিয প্রবত' প্রবৃবত কবফতাগুবর 

গে বয় মায়, কখন যখাবন থাবক নািযাবা, ৃবি য় নািকীয় ভুূতধ,  প্লি ফা কাবনীয াত ধবয 

াঈৎবরয কবফতা গে  নািযাবাবয বদবক এবগবয় মায়। ফস্তুত তাাঁয ‘ুযী ববযজ' এয ভগ্র কবফতায় 

নািকীয় চরবনয একিা াঅদর াঅবছ, যমিা ভাননীয় ঙ্খ যঘাল বনবজাআ াঈবল্লখ কবযবছন।  াঅফায কবফতায 

ভাবঝাআ থাবক গাবনয িুকবযা ঝরক, ‚যবারা ভন যবারা ভনবয াঅভায”, ‚যতাবদয ভানফজনভ যাআর বতত‛ 

ফা াতা ঝিায গান। াঈৎবরয কবফতা যম যকান বদবক এবগবয় যমবত াবয। গে নািক গানবক াবথ বনবয় 

যচনা কযবত াবয ফাাংরা কবফতায এক াববনফ কাফযাঅবঙ্গক। যাআ কাফযকরায কাবযগয াঈৎর কখন 

যযবখ যদন ক্রাবেয ব জাাআন। াঅয যপবঙ মায়া, াফযফহৃত ফস্তুগুবরা াঈবঠ ফব কবফতায ভুবখ, জিফস্তুবদয 

াবথাআ ভানবফক ফন্ধবন াঅফি বয় মান এাআ ফযবতক্রভী কবফ— 

              ‛বাঙা চভা, যছাঁিা খাতা,  দু-িুকবযা যনবর 

াঅয পািা যেি, খবিগুবরা, াঈল্টাবনা যদায়াবতয কাবর।‛ ( ছায়াথ) ”(াঅভাবদয ভবন যাখবত বফ যছাি 

যথবকাআ বফববন্ন যকভ াবতয কাবজ াঈৎবরয বফবল াঅগ্র বছর, কবফতাগুবর যমন যাআ াবতয কাবজয 

নকা, ভনবনয বফকা।) এাআ াববনফ ববঙ্গভায় কবফতাবক বফববন্ন বদবক বযচাবরত কযা, বফববন্ন াবতয 

ভাধযবভয একক াঅধায বাবফ কবফতায় নানা বাফ বাফনায বভশ্রণ ঘবিবয় াঈৎবরয কবফতা বদবক বদবক 

ছবিবয় যবত চায়, াঠক যফ বদবকয বঠক াংবকত ানুধাফন কযবত াযবর যখান যথবক যফবিবয় 

াঅব কবফতায নফ নফ াঅদর। ুনজধম ঘবি কবফতায, বফফতধন াঅফতধন াঅয ক্রভবফকা ঘবি ফাাংরা 

াববতযয। এভন কী গদয কবফতায যবদবযখাবক ভুবছ বদবয় বদবয় কথায চাবর বফলয়/ঘিনা ফা দৃযবক তুবর 

ধযবত াঈৎর াযদধী। (তাাঁয গদযগ্রন্থগুবর যদখবরাআ যফাঝা মায় কথায ধযণ গদয  কবফতায ভাঝাভাবঝ 

াফস্থান কবয, যখাবন চবর াঅব ববন্দ বালা, াআাংযাবজ, ূফধফঙ্গ ফা এায ফাাংরায বালা, াঈবালা ফা 

বনবালা। াঈৎর যকন এযকভ কযবত চান তায ানুন্ধান কযবত যগবর যদখা মায় বতবন এক নতুন বালা 

চতবয কযবত যচবয়বছবরন, মা বদবয় গে কবফতা নািক ফ যরখা মায়। তাাঁয ‘ফাাংরাবদবয তরুণ কবফবদয 

জনয এক যখারা বচবঠ’ প্রফবন্ধ যবফয স্পি াঈবল্লখ কবযবছন কবফ।) তাাআ য বালায যখরায় যাবয চবর 

াঅবছ যযাজজীফবনয াবি ফাজাবযয কথকতা-“ঐ যছবরিা ফাফ ুঐ াযাভজাদা দু’িাকা চায় ফযািাবছবর 

যখবি খা না াঅভযা যভবয়ভানুল ফারফাচ্চা াঅবছ যকাথায় াফ দু’িাকা যবদন বদাআবছ তাাআ ফবর িায় িায় 

যতাবদয কী াযাভজাদা ভদ খা ফদভাাআব কবয াঅয াঅভাবদয কাবছ জরুুভ াঅজ এক িাকা কার দু’িাকা 

এাআ যবদন বদরভ...‛( যাআ রুব া যখরা ২) াঠক বনিয় ফুঝবত াযবফন এ বালা ফাজাবযয কথকতা, 
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কথায কথাবক াংযেণ কযায কাবফযক ভানবকতা াঅফায যছদবচহ্নীন িানা ফাকয বনবয় াঈৎরকুভায ফুয 

াদ্ভুত কাফযকুরতা।  
 

       াঈৎর কখন ভ্রাভযভাণ ( ‘ুখ-দুাঃবখয াথী, তুবভ াঅভায বঙ্গ চবরা। / ফাতা ফাআবছ যফবযবয়-

িায ফাতা') -তাাঁয ফহু কবফতায় এাআ ভ্রভণ াঅবছ। কখন বতবন চেুষ্মান( ‘যগবয়বছ গান দৃযজগবতয। 

যচাখ বছর। চেুষ্মান ুরুবলয ফাচারতা বছর।‘), মা বকছু যদখবছন তাবকাআ কবফতায় কায়াবত াঅফি কযবছন, 

যদখা দৃয তুবর ধযবছ চরিবফয রূ। এাআ চেুষ্মানতায  কাযবণাআ কবফতায় কখন কখন চবর াঅবছ 

াাংফাবদকতায ছা” 

                  ‚যথবক যগর যাঢ়ফবঙ্গয এাআ ঢার, এাআ  াঙা জবভ, বি যাআর 

                    যমাবগনীয বথ বথ যঘাযায াদুকা- 

যছাঁিা বকছু াঙ্গফস্ত্র, খেবন  বতরঘুঙুয,  

জবরয াত্র াঅয ভাবিয থারাবি ফাাআবযাআ যতারা যাআর- 

যাাঁ, একিা ফস্তাভবতা থবরয ববতবয যতরবচবি ফাবর-চাদয 

ায়া যগবছ এফাং যভব র এক, নাভীন,  য়বতা রুবায, 

ভয়রায় কাবরা  বফকৃত- এাআফ যৌন্দবমধয ভাবধয তায 

ফবদ ায়া যগবছ, ফবয় াবনক, া বপবয শুবয় বছর, 

ভ্রূণববঙ্গ বনবয়, া গুবিবয়, াবতয াঅঙুর ভুবখবত যাযা- 

                    যমন ভাবয়য যবিয ভবধয ানন্ত াগবয বাবছ।‛ (কবফতা নাং ২০, িু ুাঅভায বচন্তা ভবন)  

যাঢ়ফবঙ্গয ঢার ুজবভ,  াঙা, াঅয ধুবরায থ বদবয় কবফতাবি চরবত শুরু কযর। যাআ বথ চরবত চরবত 

কবফ যবয় যগবরন ফযফামধ বকছু বজবনবত্রয নভুনা। কায ফযফামধ?  এক যমাবগনীয। কী কী যাআ ফযফামধ 

বজবনত্র? যমাবগনীয াদুকা, যছাঁিা াঙ্গফস্ত্র, খেবন, বতরঘুঙুয, জবরয াত্র, ভাবিয থারা, একফস্তা 

যতরবচবি ফাবর-চাদয, একিা রুবায যভব র। এফ ফস্তুয ভাবঝাআ বতবন যবয় যগবরন একিা ফবদ-

ভৃত যমাবগনীয ফবদ াঅফায যফতধী জবময াঅবয়াজন ‘ভাবয়য যবিয ভবধয ানন্ত াগবয বাবছ'।  

এফ কথায বয াঈৎবর াবনক বকছুাআ ফরায থাবক, ফা াবনক না ফরা পাাঁক যথবক মায়-যকাযবণাআ 

াঈৎবরয কবফতা এত াতছাবন বদবয় মায়। জম ভৃতুযয এাআ বাফবক বযবয় যযবখ াঅভযা মবদ কবফয শুধু 

ফণধনা ফা যদখায যচাখবক যদবখ তাবর কী যদখবত ায়? একজন াাংফাবদবকয ভত বতবন ুঙ্খানুঙু্খ 

ধাযাবফফযণী বদবয় যগবরন না কী? যদবখাআ না য াাংফাবদবকয যচাখ কী কী যদখবত যর! 

★ প্রে -যকাথায় ফবদবি বি বছর? াঈ:- যাঢ়ফবঙ্গয ঢাবর। 

★ প্রে- বকবাবফ বিবছর?,  াঈ:- া বপবয যায়াবনা াফস্থায়, াবনকিা ভ্রূণববঙ্গয ভবতা, া যগািাবনা 

বছর, াবতয াঅঙুর ভুবখ বছর যাযা। 

★প্রে- ফয় কত বফ?, াঈ:- যফ ফয়স্ক। 

★প্রে- ফবদবয াঅবাব বকছ ু বছর?, াঈ:- াদুকা, যছাঁে্ঁিা যীবযয কাি, খেবন, ভাবিয থারা 

াআতযাবদ। াঈৎর ফু যমন ‘একঝরবক’ একিা ভৃতুযয াংফাদ বযবফন কবয যগবরন, তায খুাঁবিনাবি 

ফণধনা বদবয় যগবরন। ফববল ‘ভাবয়য যবিয ভবধয’ যফতধী জবময াঅগভন াংফাদ বদবরন।  

াঈৎর ভবয় ভবয় যযভয়, াঅবরা াঅাঁধাবযয থগাভী াঅফায কখন কখন াংবকতধভধী”

‚যধাাঁয়াাাি ” শুবয়াযভাথা ফন ”... যতাভায তীযবফাঁধা যীয াঅভযা কুবিবয় যবয়বছরাভ ” াঅভায 
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বকিফযাধ ” চাভিাচবচধত ” াতা  প্রাখায ন্তান ” যগাবধকাযাধা তুবভ ” ‛( বকিভায : খণ্ড 

চফবচবত্রয বদন) এফ াংবকতবক বনবয় বতবন থ চবরন, াঅয ফবরন “‚এ-যদ বঙ্কতভয়,  তুবভ বিা, 

তুবভ াঠ কবযা, ‛( াংবতা ২ : যশ্রষ্ঠ কবফতা )।  নফ নফ াঅবঙ্গবকয ফাকয যচনা কযবত বগবয় কবফ বনবয় 

াঅবন তাাঁয যচতনা, যফাধ, াবধত জ্ঞান, দধন, াাংফাবদকতা, চেুষ্মানতা, ভ্রাভযভানতা। াফবচতন ভন যথবক 

ভনস্তত্ব, াআবতা বুবগার যথবক যায়ন, যবৌতবফজ্ঞান।  প্রকৃবত বাফনা, ভয়-ভাজ-ভানফ বাফনা যথবক 

জাত েযাজী তখন কবফতায কায়াবত জাগায় বয়ায স্পন্দন, তখনাআ কবফতা বয় াঈঠবছ ফধত্রপ্রাযী। 

াঈৎবরয কবফতায় বফবফধ বফলবয়য, বফবফধ বাবফয একত্র ভাবফ,  কবফতাবক ফাাঁচবত যখায়, াঠবকয 

যচাবখ  ভবন মাযা ফাযফায নতুন কবয যজবগ বঠ। ‚াঅভায / স্ববেয ববতয চবর মায় দ্মাবফাি / াঅবযাী 

বফীন।‚ ফা ‚যকফর াতায বে াঅবভ াঅজ যজবগবছ ন্ত্রাব।‚,  ‚াঅজ বফসৃ্মবতাআ বপ্রয় বযচাবযকায ভবতা 

ঘযবদায াপ কবয‛,  ‚যপাবরগুবিয গন্ধ ফাযফায ফবর বঠ : / ভৃতুয যনাআ, ভৃতুয যনাআ যকান।‛ ”তখন 

তাাঁয বাফবক াঅভযা াঅত্মস্থ কযবত াবয। াঅফায ভবয়য ভাবজয ভানুবলয কথা মখন যজবগ বঠ, তখন 

কবফতায় াঅবযাবত য় প্রাণ, যযভয় কবফাআ বয় বঠন ফাস্তবফয ভানুল। কবফতায যীবয রাবগ জীফবনয 

স্পধ— 

‚ভূক তুবভ তাবকবয় যবয়ছ ঠান্ডা বাবতয থারায বদবক 

কী যদখছ তুবভ জাবনা াঅয জাবন াঅধ-াতা  ার 

নুবনয বঙ্গ  বববজ ভাখাভাবখ, চাবর রুদ কাাঁকয 

ধাবনয যািাবি যখাা, তুবভ জাবনা, মথাথধাআ জাবনা... 

গ্রাবয াঅবগয ভুহুবতধ বঠক যম-মায ভতন 

বনজস্ব বফশ্বাব কাাঁবছ ” বাত, যঝার, নুবনয াঅঙুর ”‛( াআ রুব া যখরা ৩ : যরাচনদা 

কাবযগয) ”এফ াঈচ্চাযণ ফা ফাস্তফতা কী কবফতায় প্রাণ স্পন্দন জাগায় না! কবফবক কী জ যর 

জীফনফাদী ভবন য় না! কবফতায যীয  াঅত্মা  কী ভরূব াঠকবক াঈজ্জীবফত কবয না! এফ বজজ্ঞাা 

াফযাআ াঠকবক াঈৎর াবঠয াতছাবন বদবয় মায়। াঈৎবরয কবফতায় ভানফ বাফনা ফা প্রকৃবত বাফনা ফা 

ভাজ বাফনা, বযবচত কাফযাঅবঙ্গকবক যববঙ চুবয নতুন কবয যজবগ বঠ, যমখান যথবক ফাাংরা কবফতা 

াঅয াঅয থ বযক্রভা কযবত াবয। কবফতায াঅবয়াজন  াঅয়াজ বদকচক্রফাবর ছবিবয় যবত 

াবয। যাস্তায বববখযীবদয যদবখ  াঈৎবরয ভবন য় তাাঁযা যমন ুযুন্দযী, বরফীদ ভবন্দবযয স্ত্রী মে 

ভূবতধবক কবফ বনবদধধায় ‘বদবদ’ ফবর বম্বাধন কবযন, তাাঁবক ভধযবফত্ত াংাবয বকছুবদন াঅবতথয গ্রণ কযায 

াঅভন্ত্রণ জানান। ভধযবফত্ত াংাবয একবি চাকবযয জনয ভাবয়য ভানত ফা ভুবদয যদাকাবনয বাবফয াবঙ্ক 

বভব মায় াংাবযয  াবাফ ানিবনয ছবফ। াঅয এবাবফাআ ভানুল যথবক প্রকৃবত, জীফন যথবক মন্ত্রণা, 

ভাভাযী, যফকাযবফপ্লফ, যগাভিক, াঅবদফাী গ্রাবভয াঈবিদ প্রবৃবত বফবফধ বফলয় বনবয় যবচত য় তাাঁয 

কবফতায প্রাণ। চাাঁদ যদবখ তাাঁয যমভন যকিীয় কৃবলভফাবয়য কথা ভবন বি যতভবন একবি যছাট্ট পুর 

কবফয যচতনায় পুবি বঠ— 

‚ফাবি বপবয যদবখ,  ফাযান্দায়, িবফয গাবছ, যছাি এক 

াদাপুর পুবি াঅবছ। এ- কী িফ। াঅভায াবফশ্বাী  

দুাআ যচাখ জবর ববয মায়।... এাআ প্রূবত  

এফাং তায বশুবিবক বনবয় কী কযফ যববফাআ াাআ না।... 
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                   এবদয জনয যযৌবদ্রয ফযফস্থা কযবত বফ। চাাআ ফাতা এফাং জর ুীতর। এফাং বকছুিা 

খাদয।‛( ুখ-দুাঃবখয াথী ২৮ নাং)” এাআ যছাট্ট পুর  গাছবিবক যদবখ তাবদয প্রূবত  বশুরূব কেনা, 

তথা কবফয যচাবখয জর কবফতাবিবক ভানবফক কবয যতাবর। নতুন বচন্তা, ফাস্তফ  কেনা কবফতায প্রথবভাআ 

প্রাবণয স্ফুযণ ঘিায়। াঅয জাবনবয় মায় ফৃে াংযেবণয কথা। াঈৎবরয ফহু কবফতায় এাআ নফ বচন্তায 

াঅবয়াজন াঅবছ, মা কবফতাবক নতুন কবয থ চরবত যখায়। প্রকৃবত যচতনা বভব মায় নফ নফ 

কাফযকথায়” 

                 ‚খাাআ প্রচণ্ড বখবদয ভুবখ, ীতকাবরয যযাদ চাাআ বববজবয়। 

খাাআ  কুয়াা-ভাখাবনা ভুবি, যধাাঁয়াগন্ধ গাছারা, স্মৃবত নাম্নী যপনাবাত,‛( ুখ-দুাঃবখয াথী ১৩ নাং) ” 

ীতকাবরয যযাদবক চাবয়য বঙ্গ যভাবনা, ভুবিয াবথ কুয়াা, যপনাবাবতয াবথ স্মৃবতয বভশ্রণ াফযাআ 

াববনফ, মায বফস্তৃত াঈবল্লখ ভাননীয় জয় যগাস্বাভী তাাঁয ‚ুযী ববযবজয কবফ‛ গ্রবন্থ বফস্তায াঅবরাচনা 

কবযবছন। াঅগ্রী াঠক যখাবন একফায নজয যাখবত াবযন। কবফতায ফাকয ে বচহ্ন গঠবনয যেবত্র, 

কবফতায বাফ বাফনায যেবত্র াঈৎবরয কবফতা ূচনা কযবত াবয নফ নফ বদগবন্তয। াঅফায এাআ কবফ 

কখন বনজধন , একাকী বয় গ্রাবভয বদবক া ফািান, কখন বভবিকধভধী, ভ্রভণবা,ু চেুষ্মান, 

াাংফাবদক। ম্পূণধ বফযীত ত্তা বনবয় কখন যজবগ বঠন প্রতযন্ত প্রবদব, যরাকার যেবন, ানন্ত 

যকারাবর। তবফ যকানরূ াঈবদ ফাকয ছািা যখাবন শুধ ু থাবক বফলয়, বাফনা, ানন্ত বচন্তারতায 

কাফযকুরতা। াঅয এফ বনবয়াআ াঈৎবরয কবফতা যম যকান বদবক ম্প্রাবযত বত াবয-‚াঅভায জনয 

শুধ ুযরখা শুধু বালা  প্রতীক 

     ভুদ্র-বথয যাবত্র ” াকম্পা, াবনবিত বদক।‛( াগ্রবন্থত কবফতা ৩৬ নাং) বতবন যম থ যথবক যফবথ 

বযভ্রভণ কযবফন, যম যকানবদবক চবর মাবফন তায াঈবল্লখ ‘কবফয াঈত্থান' কবফতাবতাআ যতা জাবনবয় 

বদবয়বছন-‚ফুজ ান্তয/ যপবি চফাবরয ন্তাবনয ভবতা মাাঁয জম বছর ”/ তাাঁযাআ ফাতধা াঈমাবগধয 

যগাধুবরবত এখন াঈবঠবছ, ‛ ” এাআ াঈমাবগধয থাআ াঅবরা াঅাঁধাবযয যগাধূবর বনবয় চতুধবদবক ছবিবয় বি, 

মায একরযবখক থ বনবদধ কযা মায় না। কবফভানবয াতবর  ুফ াাঁতায রাগাবর যখাবন ায়া মায় 

ফহুস্তযীয় জগবতয একত্র াফস্থান। মা ভবনাজগত, ফস্তুজগত, ধূযজগত, াধীত জ্ঞানজগত, মধবফেণ 

জগত, াংবেলণ ভরূক যীোজগত বনবয় াঈৎরবক এক াননয াধাযণ কবফবত বযণত কবয। ফাাংরা 

কবফতাবক নফরূব নফপ্রাবণ জাবগবয় যতাবর। াঈৎবরয এাআ ‘ফুজ যযভয় াঅত্মা' যম বদকচক্রফার যচনা 

কবয তায াবরবত গবরবত বি থাবক কবফ ৃবজত াববনফ বচন্তাবচতনায যজত কণা। াঅফায কখন জ 

যর বয় কবফ ‚দু-াত াঈাঁচুবত ছুাঁবি গান ধবয ” যবারা ভন, যবারা ভন যয াঅভায।‚ াঈৎবরয কবফতা-  

াঠবকয যচাবখ, ুনাঃাবঠয যবল, ভনবনয াঅফদাবয নানা কবরফয, নানা প্রাণস্ফযুণ বনবয় ”ফাাংরা 

কবফতাবক নতুন াববভুবখ বযচারনা কযবত াবয। জীফনানন্দ যফতধী কাবর ফাাংরা কবফতায তভুখ খুবর 

বদবত াবয। একবি ে, একবি ফাকয, একবি াঈচ্চাযণ, একিু াঅবরা াঅাঁধায, একি ুাঅত্মাবেলণ, একি ু

জীফন দধন ” ফাাংরা কবফতাবক বদক বদগবন্ত প্রাবযত কবয বদবত াবয। কবফতাবক কীবাবফ ম্প্রাবযত 

কযবত য়,  কীবাবফ ফুনন াঅয ভনবনয যভরফন্ধন ঘবি যবফয একি ুাঈবল্লখ না কযবর এ াঅবরাচনা 

যফাধয় াম্পূণধ যথবক মায়। মবদ প্রফবন্ধয নাভানুাবয াঅভযা শুধু াঈৎরকভুায ফুয কবফতায 

ম্প্রাযণীরতা- কাফযকুরতা  যদখবত যচবয়বছ, তথাব যবফয কাবযগবয একিু াঈবল্লখ কযবর,  

াঠককুর বনিয় রুি বফন না! য়বতা তাাঁয কবফতা গঠবনয াঅদর াঅভাবদয ববখবয় বদবত াবয ফাাংরা 

কবফতাবক বকবাবফ ভবয়য প্রবয়াজবন, ভবনয াঅবয়াজবন, গতানুগবতকতায বফবয়াজবন বনভধাণ কযবত য়। 
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কীবাবফ ফাাংরা কবফতাবক াঅয এক ফছয এবগবয় যদয়া মায়। াঈৎবরয কবফতা কীবাবফ জমরাব কবয 

তায াঈদাযণ বনবচয কবফতাবি- 

‛বকছুিা যয থাবক ; বকছ ুাফযয় াঅয দু-একিা প্রবেয বচহ্ন, 

বছবি-যপাাঁিা বাঙা ে মা-বদবয় বজ ভা ফানাবনা মায়, 

াঅয একভুবঠা বক্রয়াদ; বাঁধ কািা বয়বছর ”যাআ দাগ; 

পাাঁক  যপাকয,  াঅকা যদখায জনয, ফিগাছ... 

াঅভায কবফতা য় ঐ ভবতা।‛( কবফতা নাং ১১, ুখ-দুাঃবখয াথী) “ কবফতায় তাবর কী 

কী থাকা প্রবয়াজন? বকছুিা যয, যকননা যয না থাকবর বফভূতধতা াঅবফ না, তাবক ভূতধ কযায জনয 

বদবত বফ াফযবয়য যছাাঁয়া, প্রবেয ভাধযবভ য ভূতধতায ন্ধান কযবত বগবয় াঠক াবফ ফাস্তফতায বভর। 

যখাবন ঙ্খ যঘাল কবথত নতুন বেয ৃবি নয়, বেয নতুন ৃবি বফ। বাঙা বাঙা ে বদবয়, েভা 

নতুন ভবভায় যজবগ াঈঠবফ, থাকবফ াতীত ফতধভান ববফলযৎ ফাচক বক্রয়াদ। প্রবয়াজবন কবফ বাঁধ যকবি 

বফববন্ন ফযবি ফা বফলয়বক ঋণ কযবত বযন, বকন্তু তায াঈস্থানা বফ ম্পূণধ াববনফ- ম্পূণধ নতুন াথধ  

ভবেত। যখাবন থাকবফ পাাঁক-যপাকয, যমখান যথবক াঠক কবফতায নফ নফ ভাধুমধয ফা াথধ াঈদঘািন 

কযবফ। াঠবকয াঈয বযা কবযাআ কবফতায নফজম ঘিবফ, যকননা স্বয়াং কবফয ভবত-‚কবফতা াঅভযা 

জাবন যকাবনা স্বয়াংম্পূণধ ফস্তু নয়। কবফতা, াঠক এফাং কবফয ভবধয এক প্রবতবক্রয়া ৃবিকাযী িবত।‛ 

কবফতায ফযকযণ কী য়া াঈবচত, যকভন কবয য ফযকযণবক পুবরয ভবতা াঅহ্লাদ কাবয ফযফায 

কযবত য়, ভাবক বত য় দূফধাদবরয ভবতা কবচ ফুজ, ফাবকযয ফাাবয রাবগ ারঙ্কাবযয াঅবযণ,  

কীবাবফ যজবগ বঠ ফাাংরায যগাচাযণ বূবভ,নদীি, রতাবফতাবনয ঘ্রাণ— তায নভুনা যমন াঈৎরকভুায ফুয 

‘যশ্রষ্ঠ কবফতা'য িালণ াাংবি— 

‚াবয়, াজা াঅভাবক-পুরব াবয, পুবরয ভুকুবি, াঅহ্লাবদ 

ফাগান াঈজায-কযা কৃৎ  তবিবত, দূফধাদবরয ভবতা 

ফুজ ভাব, বকছু মায ফযবতায, বকছ ুারুক  ভধযদবরাী 

কভধধাযায় যমন, বন্ধ চাাআ, যঘাল  াবঘাল ফবণধ, চাাআ াঈচীয়ভান 

ফাবকযয ফাায, যারা  বঝনবুক ারঙ্কৃত কবয দা, াআবিয়জ 

ভুখস্থ ােবয াজুক ভাতৃবালা, াবজ াঅবভ যরাকপ্রাণ, 

যগাচাযবণ-নদীবি-দূয ফাাংরায রতাবফতাবনয ঘ্রাবণ। ‛ 

-াঈৎরকুভায ফুয যশ্রষ্ঠ কবফতা গ্রবন্থয ‘িালণ’ াাংব এাআ াতবি ফাকয স্থান যবয়বছ। (ফযকযণ ভানবর 

একবি ফাকয, যকননা যবল ভাত্র একবি ূণধবিদ াঅবছ)।  শুধ ুস্থানাআ াাআবন তাাঁয কবফতায একবি াভবগ্রক 

াঅাঈিরাাআন যমন, এাআ ফাকযফন্ধগুবর। কবফতাবি যমন কবফতায ফযাকযণ, মা শুরু বি একবি াূফধ নযভ ে 

বদবয়- াবয়। াবয় স্ত্রী বিাধন ূচক ে, ফা এয যভািা াথধ ‘বগা' ( যফীিনাথ এাআ ‘াবয়’ ে ফযফায 

কবযবছন-‚াবয় বুফন-ভবনাবভাবনী‛) কবফতাবি বিাআ াঅভযা ফুঝবত াযবছ এবি ফযকযণগত বফববন্ন 

বফলয়বক বকবাবফ কবফতায় ফযফায কযা যমবত াবয তায ‘যনাবি’ যমন-একপ্রকায প্রচায ফরবত াবয। 

তাবর এিা কী কবফতা াঅয ফযকযণ বফজ্ঞাবনয একিা ক্রাে! একঝরবক াঅয কী কী যদখা মায়, াঅুন 

যদবখ বনাআ- 

★ যঙ= ফুজ ( যগািা কবফতাবিবক জীফ কবয তুবরবছ) 
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★ যগাচাযণ / নদীি= ফাাংরা প্রকৃবতয রূ এাঁবকবছ। 

★ পুর/ রতাবফতাবনয ঘ্রাণ = গবন্ধয াঅবয়াজন কবযবছ। 

★ দূফধাদর= স্পবধয নযভ াঅবয়াজন এখাবন। 

★নদীি= দৃবিয বযবধ ফাবিবয়বছ। 

★যঘাল ফণধ= ধ্ববনয বননাদ যমন( কাবন যানায ভতাআ)- 

       -মাাঁযা গন্ধ-স্পধ-যদখা-যানায ফাাআবয স্বাবদয াঅবয়াজনবি ানুন্ধান কযবছন, তাবদযবক কী 

এখন ফবর বদবত বফ এ কবফতায স্বাদ াঅভযা াবনক াঅবগাআ যবয় যগবছ- য স্বাদ বে ফযি কবয কী 

কবয ! তা যতা ‘াঈচীয়ভান’- বঞ্চত বি- ক্রভফধধভান বি াবঠয য ুনাঃ াবঠ- 

াঈ+√বচ+ভান(ানচ্). 
 

”মাাঁযা এাআ াঅবরাচনাবক া কাবিবয় াঈৎবরয কবফতায ম্প্রাযণধভধীতায বযচয় যবত চান, তাাঁযা 

াঈৎবরয যম যকান একবি কবফতায় যচাখ/ভন যাখবরাআ তায প্রভাণ াবফন, য কথা যজাবযয াবথাআ ফরা 

মায়। এখাবন যরখক ফা ভাবরাচক বাবফ বনবজবদয ভত প্রবতষ্ঠায জনয স্মযণ বনরাভ স্বয়াং কবফয একবি 

াঈবিয—‛াঅভাবদয াঅবযা ধতূধ বত বফ বত বফ াফবত এফাং ম্প্রাযণীর বত বফ াতীত এফাং 

ববফলযবতয াঈবয় প্রাবন্ত...যকন কবফতা যরখা য়...াঅভাবদয ম্প্রাযণীর মাতায়াত যবত বফ।‛ ( 

‘ান্তজধরী’ বত্রকায যপ্টম্বয-াবটাফয ১৯৬৪ াংখযায় াঈৎরকুভায ফুয ‘ধভধীয় দ্রুতবরখন' গদযয াাং।)  
 

াঈৎ:- 

াঈৎরকুভায ফ,ু কবফতা াংগ্র, যদ'জ াফবরবাং, ১৩ ফবঙ্কভ চযািাজধী বিি, করকাতা ৭৩, 

াগ্রায়ণ ১৪২২। 

াঈৎরকুভায ফ,ু কবফতা াংগ্র ২, যদ'জ াফবরবাং, ১৩ ফবঙ্কভ চযািাজধী বিি, করকাতা ৭৩, 

াগ্রায়ণ ১৪২৪। 

াঈৎরকুভায ফ,ু যশ্রষ্ঠ কবফতা, প্রবতবা, ১৮/এ যগাবফন্দ ভণ্ডর যযা , করকাতা ২, াঅগি ২০০৭। 

াঈৎরকুভায ফ,ু াযাৎায ১,  বালাবরব, ২৪ যাজা যরন, করকাতা ৯, করকাতা ফাআবভরা 

২০১৭। 

যগৌতভ ভণ্ডর( ম্পাদক), াঈৎরকভুায ফ ুাংখযা, াঅদভ, কৃষ্ণনগয নদীয়া ৭৪১১০১, একবফাং 

ফলধ চফাখ ১৪২৩। 

বফনয় যঘাল (ম্পাদক), যমাগূত্র বত্রকা, াবটাফয-ব বম্বয ১৯৯৪ াংখযা, করকাতা ১২। 

ঙ্খ যঘাল, বনাঃবেয তজধনী, াঅা প্রকানী, ৭৪ ভাত্মা গান্ধী যযা , করকাতা ৯, ২৫য চফাখ 

১৩৬৫। 

 

 

 

 


