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কথা
অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।।
অন্ন আল�ো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
্অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস কর�ো, ধ্বংস কর�ো, ধ্বংস কর�ো তারে।।
		
— কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

ঘরের ছেলে
অথচ বিপ্লবী
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

[অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর মা নীহারিকা দাশগুপ্ত ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। নীহারিকা দেবীর ‘মায়ের শৈশব’ (২০০১) বইটি মায়ের আত্মকথায়
পুত্র অলোকরঞ্জনেরও শৈশব-কৈশোরের বর্ণিল তথ্য চিত্রায়ণ। শঙ্খ ঘোষ, আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সহ অলোকরঞ্জনের বহু কবিবন্ধু ছিলেন,
কবিজননী নীহারিকা দেবীয় স্নেহের অংশভাক। অলোকরঞ্জনের ‘বীরেনদা’ পিঠোপিঠি অগ্রজ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নীহারিকা দেবীর মাতৃস্নেহের
নিগড়ে বাঁধা পড়েন। সংগীত শিক্ষিকা নীহারিকাদেবী স্নেহাস্পদ বীরেন্দ্রের কবিতায় সুরারোপ করতে করতে বলতেন, ‘ঘরের ছেলে অথচ বিপ্লবী’।
—রজতকান্তি সিংহচ�ৌধুরী]

পর পর তিন চারদিনের ঘন সংবদ্ধ পরিসরে প্রিয় কোনো কবিকে দেখলে তাঁকে নিবিড় ভাবে ভালোবাসা
যায়। কোনো সেমিনার প্রতিম অ্যাকাডেমিকতার বদলে এখানে সেই যাপিত পরম্পরার দুয়েকটি ঝলক
পরিবেশন করছি। ঝড়ের মতো এক দুপুরে বীরেনদা যখন আমাদের যাদবপুরের আস্তানায় এসে হাজির,
মায়ের হারমোনিয়ামের তিন সপ্তকে বীরেনদার একটি তরতাজা কবিতা সুরে আন্দোলিত হওয়ার
অপেক্ষায়। প্রণবেন্দুর অনেক কবিতাতেই আমার মা সুর দিয়েছেন, তিনি ফাদার আঁতোয়ানকে যে
সব শোনাবার অধীর আগ্রহে এসে উপস্থিত, ফাদার স্বয়ং ভ্যাটিক্যানে পোপের কাছে গিয়ে শ�োনাবেন।
ফাদারের জন্য চটজলদি একটি তর্জমা আমি শুরু করে দিলাম : “Burnt or impure, any kind of bread/
smothers the stomach’s fire.” মা সরাসরি বীরেনদা সম্পর্কে দৃপ্ত গলায় বলে উঠলেন : ‘ঘরের ছেলে,
অথচ বিপ্লবী।’
বীরেনদার কবিতায় সুর দেওয়ার কাজ চলছে, এমন এক বিকেলে
বৈপ্লবিক একটি ঘটনা চোখের উপর ঘটে গেল। ‘শতভিষা’র
সমীপবর্তী একটি কবিপত্রের সম্পাদক ঘরে ঢুকেই বীরেনদাকে
দেখে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত কবিতাটি এখনও পায়নি বলে মুঠি
বাগিয়ে এগিয়ে যেতেই বীরেনদা তত্ক্ষণাত্ মায়ের আঁচলের
পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আমি বাংলা সাহিত্যের গহন
ইতিহাসে এরকম মধুর দৃশ্য আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।
স্বতঃসিদ্ধ এই কথাটা আজ বারংবার শোনাবার সময় এসেছে,
প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ কবিপত্রের বিবর্তনে বীরেনদার দিব্যাবদান
কীরকম অসামান্য ও তুলনারহিত।
বীরেনদা হঠাত্ই হাসপাতালে। কোনোক্রমে ঘরে ঢুকবার
অনুমতি পেলেও দেখি তিনি ইস্পাতী নৈঃশব্দে নিজেকে ঢেকে
রেখেছেন। এক সময় আমার প্রার্থনা মিটিয়ে দিয়ে শুধু বলে
উঠলেন : ‘ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু মাসিমা আপনার
হাত দিয়ে আবেগের যে ফুল আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আমি
মাথায় তুলে নিলাম।’

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বীরেনদা আমার মাকে চিঠি
লিখে চলেছেন। আমার ছোটো বোন শ্রীমতী ছন্দা বসুর
স�ৌজন্যে তার কিছু নিদর্শন এখানে প্রকাশিত হলো। সাহিত্য
বা সংস্কৃতির কোনো অভিনব সংঘটন নয়, শুধুমাত্র মায়ের
কাছে ফিরতে থাকা ঘর বিবাগী সন্তানের অাততি এই সব
চিঠির উত্তরাধিকার। কোনো অভিসন্দর্ভের বদলে তিন মুহূর্তের
মিতাক্ষর এই হোমার্ঘ্য রজতকান্তি যেন মার্জনা করেন, এটুকুই
বিনীত এষণা।
(চিঠি-১)
শ্রীচরণেষু,
কিছুদিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, ফিরে আপনার চিঠি
পেলাম। শ্রীমান আলোকের একটি চিঠিও পেয়েছি, ২/১
দিনের মধ্যে উত্তর দেবো। আপনি সাবধানে থাকতে বলেছেন,
অবশ্যই সাবধানে থাকবো। কেন জানি না, অনেকদিন
শারীরিক ক্লান্তিতে ভুগছি। কয়েকদিন বাইরে ঘুরে এসে ঐ
ক্লান্তি এতটুকুও দূর় হয় নি। তার পর ফিরেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা
লোড শেডিং।
ছোটদের জন্য (কবিতা/ছড়া/গল্প ইত্যাদি নিয়ে) একটি
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বই এখন প্রেস-এ গেছে, আপনি নিশ্চয় খুশি হবেন। তবে
লেখাগুলির মান কি হবে, এখনই বলতে পারি না।
আপনার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় যাচ্ছে। আপনি সুস্থ
থাকুন আমরাও এই কামনা করি। ছোটদের সবাইকে প্রীতি ও
শুভেচ্ছা জানাই।
	প্রণত
বীরেন
২৩.১০.৮১
(চিঠি-২)
কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮২
মাসীমা,
আপনার চিঠি পেয়ে মন ভাল লাগছে। গত জুন মাস থেকেই
আমি কিছু দুর্যোগ ও দুর্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। শরীরটা
ঐ সময় থেকেই খারাপ, সম্বর্ধনা ও লোডশেডিং-এর ধাক্কায়
প্রায় একমাস বিছানায় শুয়েছিলাম। আগস্ট মাসটা একরকম
কেটেছে, তারপর মেজকন্যা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময়
পাতালরেলের গর্তে পড়ে হাতে এবং পিঠে আঘাত পায়
(Fracture)। এখনও তার জের চলছে। মাঝে একদিন শ্রীমান
নীহার ভট্টাচার্য এসেছিলেন। আলোকের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি
(আমার কবিতায় ইংরিজি অনুবাদ) তিনি এখনও পান নি।
ঐ জন্য যাদবপুর যাবেন জেনে তাঁর হাতে শারদীয় গণবার্তা,
প্রত্যয়, সাহিত্যচিন্তা পাঠিয়েছি। সরাসরি জার্মানীতে পাঠাতে
পারলে ভাল হতো, কিন্তু সবাই এদিক থেকে কৃপণ। ব্যতিক্রম
বোধহয় উত্তরসূরী।
এখানে যেমন মশা   তেমন লোডশেডিং। এখন সকাল
১০-১৫, মশার কামড় খেতে খেতে চিঠি লিখছি। কাল বিকেল
থেকে মাঝরাত পর্যন্ত (সমস্ত রাতও হ’তে পারে) ল�োডশেডিং
গেছে। পরশুও তাই। শীতকালে ফ্যানের দরকার হয় না, কিন্তু
কলে জল পাওয়া যায় না, মোমবাতিতেও ভেজাল। ঠিকমত
জ্বলে না। নানাদিক থেকেই অন্ধকার যেন আমাদের গিলে
খাচ্ছে।
অলোক নিশ্চয় শতভিষা পেয়েছেন। ওঁর দীর্ঘ সাক্ষাত্কার
আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক কবিতা চোখে পড়লো।
তুলনায় আলোকের লেখা কম, কিন্তু দুজনেই দীর্ঘকাল ধরে
ভাল কবিতা লিখছেন। আমার বন্ধু অরুণ ভট্টাচার্যও দুবছর
ধরে সত্যিকারের কবিতা লিখছেন। অলোক এবং আলোক
তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, এটা তাঁর প্রাপ্য।
চিঠি বড় হ’য়ে যাচ্ছে। আপনার চিঠি পেলে সবসময় মন
ভাল লাগে। নানা কারণে মন খুবই বিষণ্ণ, চারদিক থেকে
আত্মীয় এবং বন্ধুদের নানা অসুখবিসুখ—নিজের শরীরও ভাল
নেই। আপনারা ভাল আছেন, এমন পত্র মাঝেমধ্যে পেলে মন
কিছুটা শান্ত হয়।
				
প্রণত, বীরেন।
আজ এই পর্যন্ত। বাড়িতে মেজকন্যা বিছানায় শুয়ে।

(চিঠি-৩)

১৮.১২.৮৪/বিকেল

শ্রীচরণকমলেষু,
মাসীমা আপনার ১৫.১২.৮৪ তারিখের চিঠি পেলাম।
আপনি নিশ্চয় শরীরের ওপর যত্ন নেবেন। আপনার চিঠি
যখনই আসে, দূর থেকে আমরাও মনে জোর পাই। তাড়াতাড়ি
সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠুন এবং মাথার যন্ত্রণা দূর হ’য়ে যাক।
শ্রীমান অলোক এপর্যন্ত তার যোগ্য সম্মান কিছুই পায় নি,
তবে কবিদের কাছে (এদেশে এবং বিদেশে) সে নিশ্চয় বিশিষ্ট
এবং সম্মানিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে কবি স্বীকৃতি
দিয়েছে। গ্যেটে ইনস্টিটিউট তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দিয়েছে,
এটা তাঁর জন্য। এদেশ থেকেও সে তাঁর প্রাপ্য সম্মান-পুরস্কার
পাবেই। আপনিও নিশ্চয় তা দেখে যাবেন।
ছোটদের জন্য বইটিতে অজস্র ছাপার ভুল ছিল। আবার
একটি নতুন বই Press দিচ্ছি, তাতে পুর�োন�ো লেখাগুলিও
সব থাকবে। নাম হবে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছোটদের অমনিবাস
বা ঐ রকমের কিছু। এ বইও উত্সর্গ করছি আপনাকে এবং
আমার দুই নাতনীকে। প্রকাশক বলছেন, জানুয়ারীতেই বের
করবেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দেরি হ’য়ে যায়।
ইতিমধ্যে আরেকটি বই বেরুবে। কিন্তু একার নয়। সঙ্গে
অন্য কবি আছেন। আপনাকে পাঠাতে হয়তো একটু দেরি হবে।
অমনিবাস বেরুলে একসঙ্গে পাঠাবো।
আমি এখন অনেক ভাল। সামান্য হাঁটতে পারছি।
প্রণত, বীরেন
পু: এখন বাড়িতেই আছি। তবে হাসপাতালে গিয়েও
মাঝেমধ্যে থাকতে হয়। তখন নরকবাসের মত লাগে। বীরেন
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(চিঠি-৪)
				
২৭.১২.৮৪
মাসীমা,			
সন্ধ্যা		
এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। শরীর এখন ভালর দিকে,
কিন্তু কতটা ভাল অথবা এরপর আর কি কি করণীয় তা নিয়ে
কোনো Final Report পাওয়া যায় নি। তবে, মাঝখানে সমস্ত
শরীর কাঁপতো, হাঁটতে পারতাম না (এখন সামান্য পারি),
এখন সে-সব দিক থেকে ভাল আছি। শরীরে সেরকম কোনো
যন্ত্রণাও নেই।
আপনার মাথা ধরা কমেছে — কিন্তু এতদিন ধ’রে
একটানা মাথাধরা — যে কারণেই হোক, সাবধান থাকতেই
হবে। আমার মনে হয় X. Ray করিয়ে নেওয়া ভাল।
অলোককে চিঠি দেবো। আমি নিজেই ভাবছিলাম।
Foreign Letter কাছে নেই, আনিয়ে নিতে হবে। হয়তো
এখানে অনেকেই ব্যাপারটা জানে না, তা ছাড়া আমরা ক্রমেই
নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছি।
শঙ্খ কঠিন অসুখে ভুগে এখন যতটা জানি ভালর দিকে।
র�োগটা সম্ভবত T.B. সুনীল, শক্তি প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এখন
একটা ক’রে আলাদা জগত্। আমার অসুখে দেখলাম নীরেনকে
ঘনঘন আসতে। হাসপাতালও একটা অভিজ্ঞতা।
কন্যা (আমার ভগিনী) আমার কবিতার কথা মনে
রেখেছে, কিন্তু আরও অনেক বেশি উত্সাহ আপনি দিয়েছেন
এবং দিচ্ছেন। এখনও চেষ্টা করছি লিখতে। কারণ সময় তো
কাটাতে হবে। অনেক সময় কিছুই করার থাকে না।
				প্রণত
				
বীরেন
পু: আজ সকালে Foreign Letter আনিয়েছি। শ্রীমান
অল�োককে আজই চিঠি দিচ্ছি। বীরেন। ২৮.১২.৮৪
(চিঠি-৫)

মাসীমা,
গতকাল আপনার ২১.৩.৮৫ তারিখের চিঠি পেয়েছি।
ব�ৌমা নিশ্চয় এতদিনে ভালর দিক। সর্বান্তঃকরণে কামনা করি,
তিনি ভাল হ’য়ে উঠুন।
অলোক আনন্দ পুরস্কার পাচ্ছেন, এ খবর শ্রীমান রাণা
চট্টোপাধ্যায় আমাকে পত্রে জানিয়েছেন। ছোটদের বইটি
বেরিয়েছে। এবারও বেশ কিছু ভুল, কবিতায় এবং গল্পে। যা
হোক, Publisherকে বলেছি এই বইগুলি দেরি না ক’রে
আপনার ঠিকানায় পাঠাতে :
১. আমার যজ্ঞের ঘোড়া (ঐতিহাসিক পদযাত্রা—মণিভূষণ
ভট্টাচার্য সহ)
১. অথচ ভারতবর্ষ তাদের
২. কিশোর বিচিত্রা—
অন্য Publisher-এর বই দুটি তাঁকে দিয়েছি। এখন দেখি,
কবে পর্যন্ত পাঠান।
আমার শরীর (এবং আপনার ব�ৌমার শরীর) ভাল যাচ্ছে

না। হাঁটাচলা করতে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না। আপনার ব�ৌমার
সমস্ত শরীরে ব্যথা। হাত পা ফুলেছিল তবে ওষুধ খেয়ে এখন
কম।
অরুণ ভট্টাচার্য খুবই পীড়িত। Cancer — মলদ্বারের
দিকে — বলেই শুনছি। খুবই যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তাঁকে আজ
চিঠি দিলাম, কিন্তু চিঠি দেবার কী আছে শুধু সামান্য শুভেচ্ছা
জানানো ছাড়া?
				প্রণত
				
বীরেন
(চিঠি-৬)

১৬ই মে, ১৯৮৫

মাসিমা,
বিষয় : কিশোর বিচিত্রা
এই ভুলগুলি এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে
পৃ ২৮. ইঁদুর ভাইকে বলেন ‘বিদুর’ ইত্যাদি। (ইঁদুর শব্দটি
বাদ পড়েছে)
পৃ ৪৯. আগে তুমি ‘‘ভাব’’ বলো!’ (‘আমি’ হবে না)।
পৃ ৬২. আসলে সে কচ্ছপ (‘যে’ হবে না)।
ঐ হঠাত্ দ্যাখে পায়রা (‘দিনে’ হবে না)।
পৃ ৬৫. পানা, তিনি, ঝুমরি (ঝুনরি নয়)।
ভূতদের চিড়িয়াখানায় কয়েকটি ভুল আছে। খুবি মারাত্মক।
(১) ‘খাঁচার চার দিকে সে ডিগবাজী খেতে লাগলো—
কথাটি আসে না।
মনে হয় এই অংশটুকু কেটে দেওয়া দরকার (পৃ: ৮৮)
(২) পৃষ্ঠা ৯০—তিনি একা বাড়ি ফিরতে চাইলেন না।
(এখন নয়)।
অলোকের কথা মতো নীহার-কে ঐদিনই চিঠি দিয়েছি।
ডান দিকে বুকের অস্বস্তিটা (যা সোমবার বৃষ্টিতে ভিজে হয়েছে)
বাড়ছে। এপাশ-ওপাশ হ’তে কষ্ট হয়। ডাঃ বলেছেন আরেকটি
X Ray করতে এবং Blood taste করতে। সোমবার তাই
করবো।
				প্রণত,
				
বীরেন
স্নেহভাজন অনুজ কবি অল�োকরঞ্জন দাশগুপ্তর
অনুবাদে প্রিয় অগ্রজ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সুবিখ্যাত ‘রুটি দাও’ কবিতা (কাব্যগ্রন্থ : উলুখড়ের
কবিতা, ১৯৫৪)
Give Me Bread
Birendra Chattopadhyay
Burnt or impure, any kind of bread
Smothers the stomach’s fire.
Incontestable the adage; take what you will
In exchange, friend–but give me bread.
For then Samarkhand and Bokhara are near
And even my country’s freedom I can surrender
(Translated by Alokranjan Dasgupta)
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
এক ঐতিহাসিক
সাক্ষাৎকার
কবির সঙ্গে কথায়

ল�োথার লুৎসে
এবং
অল�োকরঞ্জন দাশগুপ্ত


‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে’

‘The earth is filled with mercy of God’

অসীম করুণা তার; ঐ বধ্যমঞ্চ, যাকে বলি মাতৃভূমি;
জল্লাদেরা প্রেম বিলায় ক�োলের শিশুকে, তাঁর লীলা—
কবিরা কবিতা লেখে, দেশপ্রেম, ক্রমে গাঢ়তর হয় গর্ভের
					
ভিতর রক্তপাত—
মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে, রঙ্গিলা! রঙ্গিলা!
কী খেলা খেলিস তুই!
যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মত বেঁকে যায়—
বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস
				লেনিন স্টালিন গান্ধী এক এক
						
পয়সা...
প্রশ্ন : বীরেন্দ্র, কোন বিশেষ বিভাবে বা অবস্থায় এই
কবিতাটি লিখেছিলেন আপনি?
উত্তর : আমাদের এখানে গত কয়েক বছর অত্যন্ত যারা
কিশোর ছেলে, বাচ্চা ছেলেপেলে, তাদের খুব দুর্দিন কেটেছে।
সেই দুর্দিনটা হচ্ছে এই ধরনের যে তাদের তাদের অনেকেরই
জীবনের ক�োন�ো রকম নিরাপত্তা ছিল না, যখন তখন যাকে
তাকে রাস্তায় পুলিশ ইচ্ছে করলে গুলি করে মেরেছে। আমার
নিজের সেই সময় খুব—নিজেকে এবং সমস্ত দেশকে—খুব
অসহায় বলে মনে হয়েছে। এবং এটাও আমার মনে হয়েছে যে
আমরা এই দেশের রাজনৈতিক নেতা যারা—কবি সাহিত্যিক
ইত্যাদি—আমরা কেউ এই ভয়াবহ অবস্থার কোনো প্রতিবাদ

করিনি। আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় যদি একটি কিশোর
ছেলেকে পুলিশ-ভ্যানে তুলে নিয়ে অত্যাচার করা হয়ে থাকে,
বা তাকে ভ্যান থেকে নামিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি মেরে
থাকে, আমরা এগুলো চোখে হয়তো দেখেছি, কিন্তু মোটামুটি
জিনিসটাকে অনিবার্য ধরে নিয়ে আমরা সে ব্যাপারটাতে চুপচাপই
থেকে গেছি। এই অবস্থাটাকে নিয়ে আমি অনেকগুলো কবিতা
লিখেছি, এটা তার একটা।
প্রশ্ন : কবিতাটি সম্পর্কে আভ্যন্তর একটি প্রশ্ন আপনার
কাছে তুলতে চাই। ইংরেজি ভাষা থেকে গৃহীত ‘The earth is
filled with mercy of God’ লাইনটিই কি কবিতাটি লিখতে
উদ্দীপিত করেছিল আপনাকে?
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উত্তর : আমি এ-কথাটাকে উল্টোভাবে ধরে নিয়েছি। আমি
এটা ধরেছি যে, mercy of God, এই জিনিসটা earth–এ
কিছু নেই এখন আর। নিশ্চয়ই আমাকে provoke করেছে।
আমার কবিতা অনেক সময়... আমার নিজের ভিতর একটা ত্রুটি
হচ্ছে এই যে আমি কোনো একটা বিষয়ও যদি ঠিক করে নিই
যে এই বিষয়ে লিখব, কী লিখব আমি কখনও তা আগে জানি
না। শব্দের দ্বারা অনেক সময়...শব্দটাকে follow করে এগুতে
থাকি। এই লাইনটা আমার সামনে...যখন আমি এ বিষয়টাকে
নিয়ে লিখছিলাম—আমাদের এখানকার police excess
এবং আমাদের নিজেদের ভেতরে যে impotency, আমাদের
political এবং সব দিক থেকে social যে impotency—
এই বিষয়টা যখন আমাকে খুব বেশি রকম haunt করেছিল,
সেই সময়ে লাইনটা খুব কাজ করেছে। যেমন আর একটা
লাইন নিয়ে আমি অনেকগুল�ো কবিতা লিখেছি, সেটা হচ্ছে:
I smell that police in the trees। এই একটা লাইন—
কম্পিউটারে লাইন—কম্পিউটার থেকেই লাইনটা বেরিয়ে
এসেছে আর কি, আনন্দবাজার পত্রিকাতে একদিন দেখলাম
এরকম... এই লাইনটাকে নিয়ে আমি অনেকগুল�ো কবিতা
লিখেছি, বিভিন্ন বইয়ে ছড়ানো আছে বা বইয়ে নেই এ রকমও
আছে। এই quotation ব্যবহার করেছি, সেটাও নিশ্চয়ই...ওটা
থেকেই আমি কবিতাটি লিখেছি, কিন্তু quotation-টাকে আমি
ঐ ভাবেই নিয়েছি যে এখন mercy of God বলতে অন্তত
আমার চারপাশে কিছু নেই।
প্রশ্ন : আপনি ‘The earth is filled with mercy’,
উদ্ধৃতিটি কোথায় পেয়েছেন?
উত্তর : বলতে পারছি না।
প্রশ্ন : এই লাইনটা কি আপনার উদ্ভাবিত?
উত্তর : না, না।
প্রশ্ন : বীরেন্দ্র, আপনাকে কি ঠিক বুঝতে পারছি আমি?
আপনি কি এই কবিতাটি রচনা করেছেন, নাকি কবিতাটি
নিজেই নিজেকে রচনা করে নিয়েছে?
উত্তর : ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমি অনেকদিন থেকে
কবিতা লিখেছি তো? এখন, এই যে কবিতা লেখার যে একটা
অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়—ছটফটানি—সেটা নিশ্চয়ই আমার আছে।
যেমন বহু সময়, এখন বর্তমানে আমি একদম লিখতে পারছি
না, কিন্তু আমি প্রায় রোজই লিখবার জন্যে ছটফট করি বা বসি।
একটা বিষয়ও হয়তো আমার মাথায় আছে যে এই বিষয়টাকে
নিয়ে লিখব, এই বিষয়টাকে... কোনো একটা বিষয়ে প্রতিবাদ
করব বা কোনো একটা মনের ভাব জানাব। কিন্তু যখন আমি
লিখি তখন… কেউ কেউ করেন কি, তাঁরা মোটামুটি কী
লিখবেন বিষয়টাকে একটা ছক বেঁধে নেন, এরকম শুনেছি
আমি দু’একজন কবির। কিন্তু অধিকাংশ কবিই বোধহয় সেটা
ঠিক করেন না, তাঁরা ঐ লিখতে বসেন, লিখতে বসার পরে
হয়তো একটা আধটা লাইন বা কতগুলো শব্দ হয়ত haunt
করে সেটাকে ধরেই তাঁরা এগিয়ে যান। আমি সেটাকে একেবারে

পুরোপুরি তাই করি। যে কারণে বড় কবিতা আমি লিখতে পারি
না, বা আমার হাত থেকে কোনো গল্প বা উপন্যাসের... যে
একটা লিখতে বসব, এ আমি কখনও বসিই না যে পারব না।
প্রশ্ন : আপনার কাছে আপনার কবিতা শোনার স�ৌভাগ্য
আমার হয়েছে। মনে হয় আপনার ঈষদায়ত কবিতাগুলিতেই
আপনি সার্থকতম। পক্ষান্তরে, আপনাকে আগেও বলেছি,
‘আমার ভারতবর্ষ’-র মতো কবিতায়, প্রতিবাদ করেই জানতে
চাই, একটু যেন অতিরিক্ত আলংকারিকতা এসে গিয়েছে।
আপনি কি এই মন্তব্যের প্রতিবাদ অথবা স্বরচিত কবিতায়
সমর্থন করে কিছু বলবেন?
উত্তর : আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমি বড়
কবিতা যখনই লিখেছি, আমি দেখেছি একটা পর্যায় পর্যন্ত হয়তো
দু’একটা বড় কবিতা আমার দাঁড়িয়েছে, যেমন ‘মুখোশ’ বা
‘প্রভাস’। কিন্তু আমার আরও বড় কবিতা ছিল, আমি সমস্ত
কবিতা বর্জন করেছি, কোনো বইয়ে আমি একটু বেশি বড়
আকারের কবিতা কিছু রাখিনি। বড় কবিতাকে—তার যে
balance-টা, বেশি বড় যখন যে কবিতাগুলো হয়ে গেছে,
তাতে আমি রাখতে পারিনি। আর আমার মেজাজটাও বোধ হয়
ছোট কবিতার। এই কথাটাই আজও বলবার চেষ্টা করছিলাম যে,
যেহেতু একটা কবি যদি কী লিখবে, মোটামুটি কোন কথাগুলো
লিখবে এটা ভাবে তাহলে হয়তো বড় কবিতার দিকে তার
যাত্রা থাকতে পারে। কিন্তু সেটা যেহেতু আমার ভেতরে কাজ
করে না, ছোট কবিতা লিখে আমি খুব বেশি আরাম পাই, এবং
আমার নিজের লেখা কবিতার ভেতরে ছোট কবিতাগুলোকে
আমি খুব পছন্দ করি।
প্রশ্ন : বীরেন্দ্র, কবিতা রচনাকালে কী ধরনের পাঠকের
কথা আপনার মানসে আসে?
উত্তর : মনে তো অনেক কিছুই থাকে, তামাম দুনিয়ার রীডার
থাকলেই বা আপত্তি কী? কিন্তু আমি খুব এগুলো ভাবিনি।
ভাবিনি এই কারণে যে আমাদের রীডার সব সময়ই খুব অল্প।
আমি যে-ভাষায় লিখি সে-ভাষায় এখন আমাদের সমাজের
শতকরা বোধহয় ষোলো কি সতেরো ভাগ মানুষ শিক্ষিত,
বাকিরা বই পড়তেও জানে না। সেইখানে একটা কথা তো
ঠিকই যে আমি যা ভাবি বা ইচ্ছা করি তা হবে এমন তো নয়,
যেটা আমি বুঝি সেটা হচ্ছে middle-class রীডাররাই পড়ে
আমাদের দেশে, কারণ তার থেকে যাঁরা একটু নীচে তাঁরা তো
অনেকে ক-অক্ষরও জানেন না। সুতরাং আমি ঠিক রীডার কী
ধরনের হবে এটা আমি কিছুই ভাবি না। বা এ রকম ভাবি না
যে এই শ্রেণীর লোকেরা আমার কবিতা পড়ুক আর অমুকরা
না পড়ুক বা পড়বে না। এটাই চিন্তা করব কেন? কবিতা যখন
লিখি, তখন যত বেশি লোকে পড়বে ততই ভালো। কিন্তু
আমাদের রীডার তো খুব অল্প, ভেবে লাভ কী?
প্রশ্ন : বীরেন্দ্র, আপনি যা বললেন তার মধ্য থেকে এরকম
একটি সিদ্ধান্ত রচনা করা সম্ভব যে আপনার রাস্তা অঙ্গীকারবদ্ধ
আরেকজন কবি মায়াকোভ্স্কি থেকে আলাদা। তিনি আমাদের
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স্পষ্ট করে বলেছেন লিখবার সময় তিনি শ্রোতৃসংসদের কথা
মনে রেখেই লিখতেন। সেই শ্রোতার সংখ্যা, তিনি কবুল
করেছেন, যত গরিষ্ঠ হয়, ততই ভালো। অঙ্গীকারবদ্ধ কবি
হয়েও পাঠকদের কথা না ভাবার মধ্যে কি একটি পারম্পর
অসংগতি থেকে যাচ্ছে না?
উত্তর : এখন এটা অনেক বড় প্রশ্ন এসে গেল। ব্যাপারটা
হচ্ছে যে আমরা যারা কবিতা লিখি—আমি—আমি নিজের
কথা বলছি, আমি ঠিক, কবিতাকে এ ভাবে দেখি না যে আমার
কিছু পছন্দসই শ্রোতা বা পাঠক, তারা আমার কবিতাকে খুব
আদর যত্ন করবেন। কবিতা সম্বন্ধে আমার মনের ভেতরে দ্বন্দ্ব
না, একটা পরিষ্কার ধারণা আছে, কিন্তু সে পরিষ্কার ধারণাটা
একটু গোলমেলে। ধারণাটা এই যে, ধরুন আমরা, আমি যে
ধরনের কবিতা খুব বেশি লিখি—যেটা আমি মনে করি একজন
মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য কতগুলো কাজ করা, কবি হিসাবে
আমি ভাবি না, মানুষ হিসাবে ভাবি। সেই হিসাবে হয়তো আমি
এক ধরনের কবিতা খুব বেশি লিখি, যেমন আমাদের যে
অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা আছি—যে সামাজিক অবস্থার
ভিতর দিয়ে—এই অবস্থাটাকে পরিবর্তন কামনা করে হয়তো...
বা আমার চারদিকে যে সমস্ত অপ্রীতিজনক ঘটনা ঘটে তার
কোথাও কোথাও এমনি সামনাসামনি প্রতিবাদ করতে পারি না,
কবি হিসাবে তার হয়তো প্রতিবাদ করি। কিন্তু কবিতা সম্বন্ধে
আমার মতামত কিন্তু এই নয় যে, মায়াকোভ্স্কির মতোই লিখতে
হবে, তাহলেই তিনি কবি। যেমন আমি যখন সাহিত্য পড়ি,
বাংলা সাহিত্য, তখন আমাদের যাঁরা খুব পপুলার সাহিত্যিক
তাঁদের অনেকের থেকে আমি অবন ঠাকুরের লেখা বেশির ভাগই
পড়ি, আমার ভালো লাগে, আমি সুকুমার রায়ের ‘আবোলতাবোল’ পড়ি। এবং এঁরা যে সব সময়ই সামাজিক একটা
ভয়ংকর দুরবস্থার প্রতিবাদ করছেন তা নয়। আমি মনে করি যে
সমাজে যদি, এমন কখনও যদি অবস্থা আসে আমাদের মানব
সমাজে যে প্রতিটি মানুষ ভালো, যা আনন্দের তা গ্রহণ করতে
পারবে তাহলে সবাই যে মায়াকোভ্স্কি পড়বে তার তো কোনো
মানে নেই। তখন হয়তো এমন কবির কবিতা আমরা আরও
বেশি পড়ব যে কবি হয়তো স্বপ্নের জগতে আমাদের নিয়ে যেতে
পারে, কিংবা অন্য কোনো গভীর অনুভবের—জীবনের আরও
যে পাঁচটা অনুভব আছে—সেদিকে হয়তো আমাদের নিয়ে
যেতে পারে। সেদিক থেকে, যেহেতু আমার বিশ্বাসের ভেতরে
কোনো একটা...এমন একটা দিক নেই যে এটাই করতে হবে
বা এটাই ভালো, তার ফলে আমি কখনও—কখনও না, আমি
অনেক সময় বা এখন বর্তমানে প্রায় সব সময়ই—আমি খুব
উত্তেজিত থাকি এবং উত্তেজিত চারদিকের আবহাওয়া নিয়ে
আমি লিখি। কিন্তু এ লেখা ছাড়াও অন্য ধরনের কবিতা লেখার
যাত্রা আমার আছে—ছিল, আজও আছে, এবং আমি মনে করি
যে আমার সে লেখার পাঠকও থাকবে। এই ধরুন, ‘মুণ্ডহীন
ধড়গুলি আহ্লাদে চীত্কার করে’ কবিতার যাঁরা পাঠক তাঁরা
আমার আরেক ধরনের কবিতা অনেকে হয়তো পছন্দই করবেন

না। কাজেই সেদিক থেকে, আমি একটা কোনো...শুধু আমার
‘মুণ্ডহীন ধড়গুলো’ যাঁরা ভালো বাসেন তাঁরাই আমার পাঠক
বা তার উলটোটা, আমি এ ভাবে চিন্তা করি না। এখন পর্যন্ত
আমি নিজেকে খুব সার্থক কবি বলে মনে করি না। আমাদের
সামনে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে’র মতো কবি রয়েছেন—
রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলাম—সেদিক থেকে আমরা অনেক
পিছিয়ে পড়া কবি। আমাদের অনেক পাঠক হবে এটা আমরা
খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু একটা বিশেষ...যেমন মায়াকোভ্স্কি
সম্পূর্ণভাবে নিজেকে একটা লড়াইয়ের ভিতরে দিয়েছিলেন।
আমি যে-কোনো কারণেই হোক, সম্পূর্ণভাবে কোনো লড়াইয়ের
ভেতরে আমি নিজেকে দিতে পারিনি।
প্রশ্ন : বীরেন্দ্র, আপনার কবিতায় এমন-কিছু পঙ্ক্তির
সমাবেশ আছে যা আমার পক্ষে সহজে ভুলে যাওয়া সম্ভব
নয়। একটি তো এই কবিতার মধ্যেই আছে। অন্যটি, আপনার
আরেকটি মিতাক্ষর কবিতার ‘কোথা থেকে আসে অত বাঘ’।
‘বাঘ’, ‘শিশু’, ‘মায়েরা’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে আপনার
ভালো লাগে, তাই না? এই সব শব্দ আপনার চারপাশের
বিব্রত পরিমণ্ডলকে যথার্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এটাই
আমাকে আপনার কবিতার কাছে নিয়ে আসে। কবি হিসেবে
এই পরিবেশকে পালটে দিতে গিয়ে বিশেষ-কিছু পারা যায় না,
এই ভাবনা আপনাকে কি অস্বস্তিতে ফেলেনি?
উত্তর : কথাটা ঠিক—আমরা আমাদের...আমি আপনার
কথাটার যতটা অর্থ করলাম আর-কি, যে অসহায়তার কথা।
আমার একটা আরও বিপদ হয়েছে যে আমি ঠিক committed
writer নই। Committed writer না হওয়ার ফলে আমি...
committed writer হয়তো খুব অসহায় বোধ করে না, কারণ
সে তো জানে যে আমি...আমার...এই রাস্তাই আমার সম্পূর্ণ
নির্ভুল রাস্তা, এবং তার থেকে বোধহয় তার একটা অন্য রকম
আশ্রয় আসে। কিন্তু যদিও আমি মানুষে বিশ্বাস রাখি—এবং
এটা ঠিকই যে আমার দেশে আপনি অতিথি, এখানে এসেছেন,
আপনার কাছে আমার দেশের যতটা ভালো সেটা আমার বলা
উচিত—তাহলেও আমার দেশের অনেকগুলো সমস্যা আছে।
যে সমস্যাগুলো...আমাদের মাঝেমধ্যেই মনে হয় যে অস্তিত্ব
একটা ভয়াবহ ব্যাপার, সেখানে আমি হয়তো একজন মানুষ
হিসাবে আমি ঠিক পুরোপুরি সমাজটাকে বদলাবার জন্যে কোনো
লড়াই করছি না, হয়তো এ কারণে—আমি যা বলার, যতটুকু
বলার শুধু কবিতাতেই তো বলি—তাতে একটু অসহায়তা
লাগে। এবং যাদের উপরে আমার হয়তো... politically
যারা change করবে—এই মানে দুঃসহ অবস্থা, এই ভরসা
হয়তো যাদের উপরে আমার ন্যস্ত ছিল...ঠিক কোনো একটা,
particular party বা দল, তার উপরে এ ধরনের কোনো
সম্পূর্ণ অবস্থা আমার নেই, থাকলে ভালো হত। আমি নিজেও
কিছু করতে পারি না, ফলে এই অসহায়তা তো আসেই।
[কৃতজ্ঞতা : পাঠকের মুখোমুখি : ল�োথার-লুত্স, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ)]
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

নগ্ন সত্যের উদ্ভাসে
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
সূক্ষ্ম নয়, একটা স্থূল বিভাজনরেখা টেনে আমার এই কবি-সমীক্ষা শুরু করি।
এক বিশেষ ঘরানার কোনো কবি আছেন যাঁদের উচ্চারণের ভাবনাকেন্দ্রে জাঁকিয়ে আছে শহর তার
মার্জিত আভিজাত্য নিয়ে, পরিশীলিত কৃত্রিমতা নিয়ে, ছন্দের অনুশাসনে ও শব্দের মিতায়নে যাঁদের
দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনিবার্যরকম শিক্ষণীয়। তাঁরা যে কবিতার কৃত্কশলে স্বদক্ষতায় পারঙ্গম, পাঠকের
প্রিয়তা অর্জনে মুনশিয়ায়ানার অনেকটাই যে তাঁদের করায়ত্ত, বহুল চর্চায় আলোকিত হওয়ার যাবতীয়
যোগ্যতায় তাঁরা যে ঋদ্ধ,—এসব ব্যাপারে কারুর কণামাত্র সন্দিহান হওয়ার কথা নয়। অন্যদিকে দাঁড়িয়ে
থাকেন অন্যতর গোত্রের হাতে-গোনা কয়েকজন কবি যাঁদের কাছে কবিতা হল স্বদেশমন্ত্রের মতো,
রক্তক্ষরণের ও অশ্রুমোচনের সমার্থক, জননী জন্মভূমিশ্চ, যাঁরা আকাশের রোমান্টিক নীলিমায় মুগ্ধ না
হয়ে আবিষ্কার করেন ‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে’, ছুঁয়ে দেখতে চান ‘একটি কান্নার অনুভব’,
বিবেকযন্ত্রণাকে সম্বল করে যাঁদের লিখে যেতে হয় ‘বেকার জীবনের পাঁচালি’।
এদের অনেককেই আমরা ‘প্রান্তিক’ কবির তক্মা দিয়ে
সেভাবে যেন আলোচনার যোগ্য করে তুলতে চাইনি। তাঁরা
শহর-গ্রাম-মফস্সল মানেন না, তাঁদের একান্ত উপজীব্য
বরং ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের হতদরিদ্র বঞ্চিত অসংখ্য মানুষ,
যারা পাহাড়ে-জঙ্গলে-চা-বাগানে-কয়লাখনিতে দিনাতিপাত
করে, কুঁজো হয়ে কাজ করে উদয়াস্ত, আধপেটা খায়, বিনা
চিকিত্সায় মরে, কিংবা কপালের জোরে বেঁচে থাকে। এ হল
সেই ভারতবর্ষ যেখানে উলঙ্গ ভিক্ষুকের উদ্দেশে লেখা হয় ‘কী
খাবি আর কোথায় শুবি/ভাবতে জীবন বুড়িয়ে যাচ্ছে/নটে
গাছটি মুড়িয়ে যাচ্ছে...’।
ওপরে নিবেদিত ভূমিকা থেকে এতক্ষণে শ্রোতৃমণ্ডলী
হয়তো বুঝে নিতে পেরেছেন, এ-যাবত্ গ�ৌরবে বহুবচন
প্রয়োগ করে যে-ঘরানার কবিদের কথা বলছিলাম, আসলে
তার পটভূমিতে কবিতা নিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন অদ্বিতীয় ও
অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিজেও
জানতেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন ও সমবয়সী হওয়া
সত্ত্বেও তেমনভাবে আলোচিত হয়নি তাঁর কবিতাকৃতি, তেমন
প্রার্থিত সমাদর জোটেনি তাঁর সম্পন্নতার। উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি

বলতে মৃত্যুর তিন বছর আগে ১৯৮২-তে রবীন্দ্র-পুরস্কার।
বাকি যা প্রাপ্তি পাঠকধন্যতা, এবং সে-পাঠকও হয়তো
অপ্রতুল। সামান্য চাকরির জীবিকাগত টানাপোড়েন। আর
এসবের মধ্যেই তাঁর প্রচ্ছন্ন অভিমান, নিজের অবস্থানজনিত
সুপ্ত সংক্ষোভ। আমরা উপলব্ধি করে নিতে পারি, কেন তাঁকে
‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় একদিন লিখতে
হয়েছিল : ‘ভারবি-র অসীম সাহস, আমার মতো একজন
ব্রাত্য কবির রচনাকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ কবিতার হাটে বিকোতে
চান।’ বিক্রয়যোগ্যতার নিরিখে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ
থেকে কতখানি সফলকাম তিনি, সে-প্রশ্ন সময়ান্তরে প্রামাণ্য
হবে হয়তো। বরং বলতে পারি, হীনতাবোধ কাটিয়ে দ্বিতীয়
সংস্করণে তিনি শুধু সত্যভাষী নন, দর্শনপ্রবণও। সেখান থেকে
বেশ খানিকটা জরুরি ও বিস্তারিত অংশ উদ্ধার করে শোনানো
যাক :
‘শুধু বেঁচে বর্তে থাকাই একজন মানুষের অন্বিষ্ট নয়।
নিজের ছোট্ট চিলে ঘরটিতে বসে একতারা বাজিয়ে সারাজীবন
প্রেম আর অপ্রেমের গান গাওয়া—তাও নয়। মানুষ কোনো
ঈশ্বরপ্রেমিক বৃক্ষ নয়;
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সারা জীবন ধ’রে তাকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়!
আর শুধুই কি রাস্তা হাঁটা? অর্ধেক জীবন তো তার পায়ের
নীচে কোনো মাটিই থাকে না। তা হলে কী রকম রাস্তা একজন
মানুষের? একজন কবির?
তাই জানতেই তো আমাদের সারা জীবনের পরিশ্রম—
প্রেমের গান গাইতে গাইতে হঠাত্ গলা থেকে এক ঝলক রক্ত
উঠে আসে। তারপর... কোথা থেকে এত রক্ত আসে? তোমার
নিজের রক্ত? আর তোমার পায়ের নীচের মাটি? তাকেই কি তুমি
খুঁজে পেয়েছ? অর্ধেক জীবন তো কবে চলে গিয়েছে। এখন দূরে,
কাছে—একসঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টা বাজছে। তার গম্ভীর ধ্বনি তুমি
তো কান পাতলেই শুনতে পাও? এর পরেও কি তোমার কিছু কথা
আছে? জীবনকে আবার নতুন ক’রে দেখার আছে?’

	যাদের পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপর আকাশ
	কিছুই নেই নিজের, যারা ক্রীতদাসের অধম, যাদের জন্মভূমি
অপরের স্ফূর্তি জোগায় দু-মুঠো ভাতের জন্য

কথাগুলো বলছিলেন তিনি একেবারে হৃদয়ের মর্মস্থল
থেকে—এই শুধু নিছক গতানুগতিক অর্থে বেঁচে-বর্তে নাথাকার কথা। অবিরাম জীবনের রাস্তা ধরে হেঁটে চলার কথা,
পায়ের নীচে একটা স্থির মাটি খুঁজে পাওয়ার কথা, কিংবা অর্ধেক
জীবন অলক্ষ্যে হারিয়ে ফেলার কথা। এরই ফাঁকে হয়তো কখন
বিদায়ের বিষণ্ণ ঘণ্টাও বেজে ওঠে। কবির কথা কি ফুরিয়ে
আসে, নাকি শুরু হয় জীবনকে নতুন করে দেখার নতুনতর
এক পর্ব? প্রশ্নের পর প্রশ্ন সম্ভাব্য হয় কবিরই তরফে। কিন্তু
প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা নয়, প্রশ্ন করাটাই সম্ভবত তাঁর অনিবার্য
কৃত্য, অবশ্যম্ভাবী ধর্ম, তাঁর প্রাতিস্বিক অনন্যতা।
সত্যভাষণ, সত্য-উদঘাটন, সত্যান্বেষণ কবিতার অনিবার্য
এক দায়। আর সেই সূত্রেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়বদ্ধ একজন
কবি। কাছ থেকে দেখা বাস্তবতা বিষয়ে কোনো ভুল বার্তা
পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয়
কখনোই, আর নয় বলেই কবিতার সত্য কোন্ এক দুর্লভ
রসায়নে জীবনের সত্যও হয়ে ওঠে। নিছক দেখার মধ্যে
দার্শনিকতার সঞ্চার ঘটে যায়, সামান্য শোনা থেকে অন্যমাত্রিক
বোধ। এই বক্তব্যের জের টেনেই বলি, বীরেন্দ্র-র কবিতায়
কোনো মিথ্যে খবর পরিবেশনের প্রবণতা নেই, অকারণ
ভাবালুতা বা সেন্টিমেন্ট নেই, ছোঁয়া নেই তেমন কোনো
বায়বীয় রোমান্স বা রোমাঞ্চের। বাস্তবটা তাঁর কাছে রূঢ় নগ্ন
বাস্তবই, সে-বাস্তবটাকে তিনি দেখে নিতে চান এবং যুগপত্
দেখাতেও চান এক ঝট্কায় চশমাটা টান মেরে খুলে রেখে
একেবারে রক্তমাংসের চর্মচক্ষু দিয়ে। পাঠক হয়তো একটু
ধাক্কা খান প্রথমটায়, পরে বুঝতে পারেন ক্ষতবিক্ষত অবক্ষয়ী
বিবেকবর্জিত সমাজটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই শেষ কথা
বলতে পারেন একমাত্র একজন কবিই, আর কেউ নয়। আর
সেই শেষ কথা উচ্চারণের ফাঁকে-ফোকর়েই জমা হতে থাকে
তাঁর জীবনবোধ, জীবনবেদ, তাঁর ঐকান্তিক সহমর্মিতা।—

৩. আমরা ক্ষুধার রাজ্যে যে-কোনো শব্দের মধ্যে
এখন প্রার্থনা থেকে মন্ত্র
মন্ত্র থেকে পবিত্র আগুন
পবিত্র আগুন থেকে মৃত্যু হতে পারি।

১. হলুদ মানুষ, কালোমানুষ, সমস্ত দিন
সমস্ত রাত ক্ষুধায় জ্বলতে-থাকা মানুষ

—এশিয়া : ভিসা অফিসের সামনে

২.	হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র! রুটি দাও, রুটি দাও,
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
	হেসে দিতে পারি স্বদেশেরও স্বাধীনতা।

—রুটি দাও : উলুখড়ের কবিতা

—আর সব শব্দ: সভা ভেঙে গেলে

৪. মাগো, এত ডাকি খিদের দেবতাটাকে
	বেশি নয় যেন দু’বেলা দু’মুঠো নুনমাখা ভাত রাখে—
তুই আর আমি দুঃখ ভুলবো, ভুলবো পেটের জ্বালা;
	খিদের দেবতা, সে কী একেবারে কালা!

—কাল�ো বস্তির পাাঁচালি-২ : মুখে যদি রক্ত ওঠে

৫. ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়
	যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা
	ফুটপাথে আজ জেগেছে জোছ্না;
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়।
লুকিয়ে মোছেন চোখের জল, মা।

—ফুটপাথের কবিতা : আর এক আরম্ভের জন্য

অকপট এবং শূন্যগর্ভ অনুভবের পার্থক্য বুঝতে পারেন
এমন পাঠক সহজেই টের পাবেন যে উদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলি
মর্মান্তিক বাস্তব থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে লেখা নয়, মায়াবী
রোদ-চশমা পরে দেখা নয় কঠোরকঠিন পারিপার্শ্বকে, হাওয়াবন্ধ-শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের আরামকেদারায় উপবিষ্ট থেকে
রচনা করা যায় না এর হৃদয়স্পর্শী অক্ষরমালা। তৃতীয় বিশ্বের
হাভাতে হাহাকারকে ছুঁতে গেলে যে-সহানুভূতির প্রত্যাশা
রাখি আমরা, তা পুরোমাত্রায় উপলব্ধি করা যায় বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পর কবিতায়। বড় স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায়
ও ভঙ্গিতে লিখে চলেন তিনি, যার মধ্যে লোক-দেখানি
অঙ্গসজ্জার বালাই নেই, গিমিকের কৃত্রিমতা নেই, বানিয়েতোলা চিত্রকল্পের চমক নেই, শব্দবাহুল্যের ছিটেফোঁটা নেই
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কোথাও। মিশে যান খিদের সঙ্গে, ভাপ নেন দু-মুঠো ভাতের,
অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রের মতো উচ্চারিত পোড়া বাসি রুটির
আর্তির সঙ্গে। কথাকে জটিল বিন্যাসে উপস্থাপন করতে দেখি
না তাঁকে, অব্যর্থ প্রান্তিক মিলে যেন তত সাবধানী নন, কিংবা
কোনো-কোনো দৃষ্টান্তে লক্ষণীয়ভাবে আলগা হয়ে এলিয়ে
পড়েছে তাঁর ছন্দের হাত। কিন্তু এসব নেতিবাচক দিকগুলোকে
ছাপিয়ে গেছে তাঁর ঐকান্তিক সহৃদয়তা, বিরল মানবিকতাবোধ,
তাঁর স্বভাবজ মনুষ্যধর্ম। আসলে পরিবেশনার প্রাকরণিক ভঙ্গি
দিয়ে তিনি মুগ্ধ করতে চাননি পাঠকের চিত্ত, বরং আচম্বিতে
আমাদের ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যন্ত্রণাতাড়িত
বাস্তবের একটার পর একটা অনিবার্য সকরুণ ছবি : ঘুঁটেকুড়ুনীর ঘরে স্যাঁতসেতে মাটির বিছানায় অযত্নে, ধুলো আর
হাহাকারের মধ্যে কীভাবে জন্ম নিচ্ছে একটি শিশু, উপোসের
খুদকুঁড়োয় কেমন করে কাটছে তার শৈশব, শূন্য উঠোন শূন্য
মাচা শূন্য ভাঁড়ার ঘর, জ্যোত্স্নার সর্বাঙ্গ ঘিরে কালো মেঘ
আর স্মৃতিগুলি কান্নায় আলোয় অন্ধকারে নিরাশ্রয়, শুয়ে থাকা
দেবশিশুর ঠান্ডা বুকের মাঝখানে শীর্ণ রক্তধারা, পথের শেষে
লুটিয়ে আছে রক্তমাখা ধর্ষিতা এক নারী, মার-খাওয়া স্বপ্ন,
রুগ্ন প্রেম, ধ্বস্ত ভালোবাসা মুখে রক্ত তুলে মাথা তুলতে চায়
ফিরে মার খায়, ফিরে রক্তবমি করে, তেরো নদীর জলে বুক
ডুবিয়ে ক্ষুধার মিছিল এগিয়ে যায়, আর পিপাসায় শিশুরা হাত
বাড়ায় যেন কান্নায় ধোয়া পৃথিবীর রাত ভোর হয়ে গেল ভেবে।
পোশাকি কবিতার উল্টোদিকে এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে
বীরেন্দ্র-র প্রায়-উলঙ্গ কবিতা। আমি আগেই বলেছি, তাঁর
পরিবেশনায় সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতা নেই, নেই
বিশেষ শহর-গ্রাম-মফস্সলের কোনো বার্তা, বরং বলতে
গেলে তাঁর প্রেক্ষিত-পরিসর-পটভূমিটাই বিশাল, বিশাল
আমাদের এই ভারতবর্ষ। তাঁর চোখ দিয়েই এই ভূ-খণ্ডের
সব-হারানো মানুষজনের মর্মন্তুদ কান্নাকাহিনি আমরা শুনেছি,
সাক্ষী থেকেই প্রত্যেকের বুক-ফাটা আর্তনাদের, দেখেছি
পিপাসাকাতর, ক্ষুত্পীড়িত, জঠর জ্বালায় অসহায় মানুষের
প্রাত্যহিকতা। এসবই নিরন্ন ভারতবর্ষের ছবি, অন্ধকারের
ছবি, অভাবে-ডুবে-থাকা নিরুপায় স্বদেশের ছবি। আমাদের
মনে রাখতে হবে, পূর্ববর্তী সময়ে সমর সেন ‘একটি বেকার
প্রেমিক’-এর রোজনামচায় লিখছেন ‘পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী
আনো/হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন’; সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সমকালীন অবস্থান থেকে জানাতে চাইছেন : ‘হা-ঘরে আমরা!
মুক্ত আকাশ, ঘর, বাহির।/হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী
মায়া কেবল—/তাই তো আজকে নিয়েই মন্ত্র উপবাসীর;/
ফলে নেই লোভ;/তোমার গোলায় তুমি ফসল’ (প্রস্তাব)।
আর একটু সময় পরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে শুনব : ‘ক্ষুধার
রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়’, যিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন এই
বলে, ‘আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি’, যাঁর সম্পাদিত কাব্যের
নামও দাঁড়াবে ‘আকাল’।
পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন : বিষয়গতভাবে বীরেন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের জোরের জায়গা যেটা, তার মধ্যেই কি প্রচ্ছন্ন
থেকে গেল তাঁর সীমাবদ্ধতার নজির? সততা ও সহমর্মিতার
নিরিখে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, কিন্তু বিষয়ভাবনায় আরো
বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি কি প্রত্যাশিত ছিল না তাঁর কলমের কাছ
থেকে? আঙ্গিকমনস্কতার সুবাদে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য
নিরীক্ষীয় মনোযোগী হতে দেখলাম কি তাঁকে? বিষয়ের একটু
অনটন ও একদেশদর্শিতা কি তাঁর সামর্থ্যের প্রতি তেমন
সদ্বিচার করতে পারল আগাগোড়া? এসব কঠিন ও অপ্রিয়
প্রশ্ন উঠেই থাকে কালান্তরে, কিন্তু তার জন্য বীরেন্দ্র-র শ্রদ্ধেয়
অবস্থানটা এতটুকু চিড় খায় না আমাদের কাছে। বরং আমরা
তাঁর হাত ধরেই জেনে নিই নিখাদ দায়বদ্ধতা যে-কোনো কবির
কাছে কতটা অবশ্যপালনীয় এক শর্ত, আপোসহীন অঙ্গীকার,
অমোঘ এক জীবনশপথ। কালির বদলে রক্ত দিয়ে যিনি কবিতা
লেখেন, মানুষের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম থেকেই উদ্গত হয় যাঁর
প্রতিবাদী চরিত্র, যিনি একটা পৃথিবী চান শুকনো কাঠের মতো
মায়েদের শরীরে কান্না নিয়ে নয়, তাদের বুকভর্তি অফুরন্ত
ভালোবাসার শস্য নিয়ে, যিনি প্রত্যাশা নিয়ে স্বপ্ন দেখেন নতুন
আলোকিত এক ভারতবর্ষের, এবং যিনি শুদ্ধতর মানবজাগরণে
মেনে নেন একজন কবিতাকর্মীর প্রশ্নাতীত ভূমিকা,—এসবের
জন্য তাঁর প্রাপ্যই তো হবে আমাদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও সমর্থন।
আরো একটা প্রশ্নে সংশয়ী হতে পারে তাঁর পাঠক। সংশয়টা
এই যে, এ-ধরনের কবিতার একটা বিপদের দিকও আছে।
উচ্চারণগত উপস্থাপনা মাঝে-মাঝে স্লোগান-ধর্মী হয়ে উঠতে
পারে, হয়ে উঠতে পারে কিছুটা প্রচারমুখী এবং উচ্চগ্রামে বাঁধা।
বীরেন্দ্র-র কবিতা যে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, তা বলব না। তবে
তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত উগ্রতা নেই। তিনি বেদনাহত হন,
শোকার্ত হন, অনুতপ্ত হন, আবার আগামী দিনে দাঁড়াবার
জায়গাটা শক্ত রাখার জন্য সান্ত্বনা খুঁজে নিতে উদগ্রীবও
থাকতে চান ভেতরে-ভেতরে,
১. তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে,
উপোসেও রমণীকে বুকে টানে; কারও
সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে
—কোথাও মানুষ ভাল রয়ে গেছে

২. আমি আর একবার সেই আশ্চর্য স্বপ্ন
	যা আমার হারিয়ে যাওয়া কবিতা
	যা আমার এবং যে-কোনো মানুষের
একটিই বেঁচে থাকার পৃথিবী—
তাকে খুঁজে বের করবো।
	সে জন্য আমাকে যত মূল্যই দিতে হোক।
‘সহজ কথা যায় না লেখা সহজে’—এই রবীন্দ্র-আপ্ত
বচনকে প্রায় ভুল প্রমাণ করতে পেরেছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতা ভাষ্য। সহজ মানুষের জন্য সহজবোধ্য ভাষার বিন্যাস
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একটি ছেলে জানে না, তাই অঘোরে নিদ্রা যায়
ঘটিয়েই কথা বলতে চেয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই বলি, বাংলা
জানলে পরে থাকতো এখন পঙ্খীরাজের পিঠে।
কবিতায় দুরূহ ও জটিল ভঙ্গিতে উচ্চারণের আয়োজন করে
—১৯৫৯
স্বস্তি পেতে চান কেউ কেউ; অন্যদিকের শিবির বড় বেশি
প্রাঞ্জল ও অতিসরলীকৃত বাগ্ভঙ্গিমায় অনায়াসলভ্য করে ২. অমলের জন্য
তোলেন নিজেদের। বলতে কুণ্ঠাবোধ করি না, কবিতা এ-দুয়ের
কোনোটাকেই তেমনভাবে সমর্থন করেনি কোনোদিনই।
কখন মানুষ ভালো, কখন খারাপ
আমাদের আশ্বাসের কথা এটাই যে, বীরেন্দ্র-র কবিতাকে এই
বলা বড় কঠিন, অমল।
দুই জাতের দৃষ্টান্তের কোনোটির সঙ্গেই মেলানো যায় না। বরং
সময়ে খুনীও দেবতার মতো হয়ে যায়
তার অবস্থান মধ্যবর্তী বাঞ্ছিত এক বিন্দুতে। আগেই বলেছি
তৃষ্ণার শিশুকে দেয় জল।
তাঁর কবিতা পোশাকি নয়, আবার একেবারে বিবস্ত্রও নয়,
সময়ে বেশ্যার বুক মন্দিরের মতো শুভ্র;
হয়তো ছেঁড়া-ফাটা আছে কোথাও-কোথাও, কিন্তু জামাকাপড়ে
স্বচ্ছ নামে নদীর কল্লোল!
এক ফোঁটা ময়লা দাগ লেগে নেই এতটুকু। অসামান্য নেহাতই
—১৯৬৮
অনায়ত একটি কবিতার দিকে চোখ রাখি, যেখানে পাঁচটি মাত্র
মেলবন্ধন সপাট চিনিয়ে দেয় বীরেন্দ্র-র নিজস্ব জাত। কবিতার ৩. মৃত্যুর শীতল হাত
নাম ‘কানাডায়/২’,—
বুবুল টুবুল রুবা—
মৃত্যুর শীতল হাত, কী জন্য আমাকে তুমি স্পর্শ করো?
ওরা এখন কানাডায়।
এখনও আমার এই পৃথিবীতে ঢের বাকি আছে;
তাছাড়া তোমাকে আমি পছন্দ করি না।
দেশের চারাগাছ বিদেশে বড় হচ্ছে।
জানি, তুমি মাত্রাহীন স্পর্ধার প্রতীক, তোমার তূণীরে আছে
		
ধ্বংসের অমোঘ অস্ত্র;
একদিন এই পৃথিবী সব মানুষের
	কিন্তু আমারও কিছু প্রশ্ন আছে, তুমি যার উত্তর জানো না।
একটি স্বদেশ হবে।
—১৯৮২
কবিতাটি পাঁচবার পাঠ করার পর স্তব্ধবাক হয়ে গিয়েছিলাম
আমি, মনে হয়েছিল নিঃশব্দে নতজানু হয়ে আমার কৃতজ্ঞতা
জানাই এর প্রতিটি অক্ষর, ছত্র ও অনুষঙ্গের কাছে। এত অল্প
কথায় এত বিশাল ক্যান্ভাসে একটি বিষয়ভাবনাকে মূর্ত করা
যায়, শব্দকে কার্পণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করে এক লহমায় বলে
ফেলা যায় মহাপৃথিবীর গল্প! কয়েকটি নামধারী চরিত্র, তাদের
বর্তমান অবস্থান ও আস্তানা, শৈশব থেকে জীবিকার তাড়না,
যন্ত্রণাবোধ, জন্মভূমিচ্যুতি, বৈদেশিক আকর্ষণ এবং স্বদেশ
ভাবনার প্রেক্ষিতে সব মানুষের সমন্বিত ঐক্য—এত কিছুর
ঘনবদ্ধ উপস্থাপনাকে তাত্পর্য দেওয়ার জন্য ক’টি মাত্র শব্দকে
খরচ করতে হয়েছে কবিকে, ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। আর
তার সঙ্গে ওই প্রতীকী ব্যঞ্জনা : ‘দেশের চারাগাছ বিদেশে বড়
হচ্ছে’!
মিতাক্ষর়ী কবিতায় যাঁরা আস্থা রাখেন, যাঁরা কবিতার
এই সংজ্ঞায় বিশ্বাস রাখেন যে কবিতা হল অল্প শব্দের শিল্প,
‘economy of expression’ তাঁদের জন্য আলোচনার শেষে
আমি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যের চারটি ছোট কবিতা পাঠ করছি।
এদের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ কবিতা, ছিন্নাংশ নয়, এবং আমার
প্রিয়তম।—

১.

একটি পুরোনো রূপকথা
একটি মেয়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে যন্ত্রণায়
বিবর্ণ তার নয়ন দুটি, কিন্তু বড় মিঠে।

৪. তরুণ কবিরা
অনেকদিন শব্দেরা আমাকে ত্যাগ করেছে
অথচ আমি এখনও কিছু বলতে চাই।
তরুণ কবিরা। তোমরা এগিয়ে এসো।
পৃথিবীর সব শব্দ ফুরিয়ে যায় নি।
আমি তোমাদের পায়ের শব্দে
			
আমার রাস্তা চিনে নেবো।

—১৯৮৫

শেষ কথা হিসেবে বলি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার
সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘আধুনিক
বাংলা কবিতা’ সংকলনটির স�ৌজন্যে। সেখানে নির্বাচিত
কবিতাটির নাম ছিল ‘মুখোশ’। এ-আলোচনার এক জায়গায়
আমি মন্তব্য করেছি তাঁর ছন্দ হয়তো কখনো-কখনো সামান্য
এলিয়ে গেছে, কিংবা অন্ত্যমিল তিনি সব সময় খুব সতর্ক
হয়ে প্রয়োগ করেননি। কথাগুলো অসত্য নয়। কিন্তু সম্পাদক
হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর চোখ কী অসম্ভব প্রখর ও সজাগ ছিল,
এই ‘মুখোশ’ কবিতাটি তারই প্রমাণ রাখতে পেরেছে। এটির
মধ্যে কোনো আলগা ছন্দের মুহূর্ত নেই, উচ্চারণ টানটান,
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এবং প্রান্তিক মিল অব্যর্থ। এর দুটি স্তবকের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি
অথবা কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে,
আজকের সান্ধ্যসমীক্ষায় ইতি টানি।—
হে প্রেমিক, হে উদ্বাস্তু, তোমাদের দুঃখে আমি গলে হবো নদী!
কান্না সরিয়ে রেখে দৈনিক কাগজ খুঁজি তাই,
হে দিন, হে কালরাত্রি,
যুবককে ভুলে যাই, যুবতীকে দূরে দূরে রাখি;
না হয় আগলাবো আমি তোমাদের দুর্দিনের গদি।
তারপর কোনোদিন যদি মনে হয়
তোমরা নির্বোধ হাতে স্মৃতিমুখ খুঁজে খুঁজে পড়ে যাবে 		
দিনগুলি বাসি বড়ো বিবর্ণ একাকী
				
যখন অসুখে,
তোমাদের দুঃখে আমি মরে যেতে রাজি আছি—কারো 		
প্রেমিক কি উদ্বাস্তুর মতো এক সমস্যায় নিতান্তই মূর্খ হয়ে গেছে;
দুঃখে মরা যায় যদি।
আমার কী আসে যায়, তুড়ি মেরে এগজামিনে দিয়ে যাবো ফাঁকি! 		

কবিতা আশ্রম পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকা
‘ল�োহার’ উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
সম্পূর্ণ উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে ১৭ সেপ্টেম্বর।
সুপ্রাচীন ল�োহার জনজাতির জীবনকথা়

ল�োহার
মণিশঙ্কর

কবিতা আশ্রম
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
ছোট কবিতা
সুজিত সরকার
অমিয় চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বাগচী, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও অশোকবিজয় রাহা ছোট কবিতা রচনায়
দক্ষতার প্রমাণ রাখলেও, আমার বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় ছোট কবিতার সর্বোত্তম
রচয়িতার নাম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতায় চল্লিশের দশকে সমাজ-রাজনীতি
সচেতন বেশ কয়েকজন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। সেটাই স্বাভাবিক যেহেতু অসহযোগ আন্দোলন,
মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতালাভ, আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু—এই সব কিছুই
পরপর ঘটেছিল এই দশকেই। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘটনের কারণে সারা পৃথিবীতেই এই দশকটি
বিশেষ তাত্পর্যপূর্ণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ
করেছেন যে রাজনৈতিক ঘটনায় আলোড়িত হয়েও ভালো কবিতা রচনা করা সম্ভব—পরবর্তীকালে শঙ্খ
ঘোষের কবিতা যার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, আমার কাছে, তাঁর প্রধান পরিচয় বাংলা ছোট কবিতার এক
সার্থক প্রণেতা রূপে।
তুলসীতলায় ফুটে আছে একটি রক্তজবা
শান্ত গাছের পাতাগুলি অনেক নিষেধ করেছে তাকে
এমনভাবে বুকের বসন খুলে রাখতে;
	কেননা ঝড় উঠলে তখন আগুন মনে হবে।
একটি গল্পের আভাস যেন রয়ে গেছে ছোট এই কবিতায়।
কিন্তু গল্প না বলে একটি চিত্রকল্পে কবি এটিকে এক অসামান্য
কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। শঙ্খ ঘোষ যাঁকে বলেছেন
‘বাংলার সবচেয়ে প্রতিবাদী কবি’ সেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবি জীবনের সূচনাপর্বে অসাধারণ কিছু প্রেমের কবিতা
লিখেছিলেন। উল্লিখিত কবিতাটিতে প্রেম ও প্রতিবাদের এক
গভীর সম্পর্ক যেন ভিতরে ভিতরে অনুভব করা যায়।
‘ভারবি’ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা।’ পরবর্তীকালে গ্রন্থটির ‘দে’জ
সংস্করণ’ প্রকাশিত হয়। ‘ভারবি’র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায়
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে একজন ‘ব্রাত্য কবি’ বলেছিলেন।

কোন্ অভিমান থেকে এমন কথা বলেছিলেন তিনি? আমার
ধারণা, বিশেষ যে সংবাদপত্রটি বহুকাল ধ’রে বাংলা সাহিত্যের
ওপর খবরদারি করছে এবং সাহিত্যের ব্যাপারে তাদের
বিবেচনাকেই একমাত্র বিবেচনারূপে জনগণের কাছে প্রতিপন্ন
করতে চাইছে তাঁরা কোনোদিনই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। তাঁদের সাহিত্য-পত্রিকায়
কখনো তাঁর লেখা ছাপা হয়নি, এমনকি তাঁদের প্রকাশনাসংস্থা থেকেও তাঁর কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। একারণেই
অন্যান্য প্রকাশকরাও তাঁকে সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন।
মনে পড়ছে এই কবিকে নিয়ে লেখা শঙ্খ ঘোষের একটি গদ্যের
কয়েকটি লাইন ঃ ‘তাঁর কবিতার একলা কিশোরটি যেমন
জেলে গিয়ে দেখেছিল যে তারাই তো কয়েক হাজার, নিজেকে
ব্রাত্য ঘোষণা করবার পর তিনিও কি তেমনি তাঁর সঙ্গী হিসেবে
পাননি অনেক ব্রাত্য যুবকযুবতীকে, যাদের জাগিয়ে তুলেছেন
তিনি এবং যারা জাগিয়ে তুলেছে তাঁকে? এদেরই সকলের
সমবায়ে, ছোট কার্ড বা ফোল্ডার ছাপিয়ে অথবা অল্প কয়েক
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পৃষ্ঠার কবিতা হালকা কাগজে বাঁধিয়ে, কাঁধের ব্যাগে ঝুলিয়ে,
অথবা বইমেলায় গিয়ে, পাঠকদের মধ্যে কবিতাকে ছড়িয়ে
দেবার একেবারে ভিন্ন একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।
কোনো মধ্যস্থতার আর দরকার হয়নি তাঁর, দীর্ঘদিন ধরে তৈরি
তাঁর দীর্ঘ আর নিজস্ব সেই পথে পাঠকদের সঙ্গে এই কবির
যোগ হতে পেরেছিল অনেক সহজ আর প্রত্যক্ষ। তাঁর কবিতা
আর তাঁর কবিতা-প্রকাশের ইতিহাস আমাদের কাছে সংযোগের
সেই সাহস, ভালোবাসার সেই বিশ্বাস, আর সমস্ত দুঃসময়ের
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই ঘোষণার উচ্চারণ যে ‘মাথা উঁচু রাখাই
নিয়ম।’ যে কবি তাঁর সূচনাপর্বের কবিতায় লিখেছিলেন এমন
নরম পঙ্ক্তি : ‘বিকেলে দিঘির জল তুলে নিয়ে গিয়ে/দেখেছি
মিলিয়ে/তার সাথে কথা বলা দু’দণ্ডের উপচানো সময়/তত
ঠাণ্ডা কোনো জল নয়’, সময় যত এগিয়েছে, সেই তিনিই
ফেটে পড়েছেন চিৎকারে, লিখেছেন ‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে
চিৎকার করে’ কিংবা ‘মানুষ খেকো বাঘেরা বড়ো লাফায়’,
‘নগ্ন’ না লিখে সরাসরি লিখেছেন ‘ন্যাংটো’, মুখ থেকে টান
মেরে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছেন মুখোশ, ভাষা ক্রমশ হয়ে উঠেছে
ধারালো :
মুখে যদি রক্ত ওঠে
	সে-কথা এখন বলা পাপ।
এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই,
এ-সময়ে রক্তবমি করা পাপ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
	বেঁকে যাওয়া পাপ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে
				
শুয়ে থাকা পাপ।
ফুটপাতের ন্যাংটো ছেলের ছবি বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর
কবিতায়। ন্যাংটো ছেলের ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর কবিতাও
দিনে দিনে হয়ে উঠেছে পোশাকহীন, ন্যাংটো, কিন্তু আমরা তো
জানি, কবিতায় প্রতিবাদ যত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে,
চিত্কার যত বাড়তে থাকে, আর্তনাদ যত ছড়িয়ে পড়তে
থাকে, কবিতা ততই কাব্যগুণ হারায়। কবিতা তখন আর
কবিতা থাকে না, হয়ে ওঠে শ্লোগান। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতার ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ কখনও উঠল না।
ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়
	যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা
	ফুটপাথে আজ জেগেছে জ্যোছ্না;
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়।
লুকিয়ে মোছেন চোখের জল, মা।
যতই বয়স বেড়েছে তাঁর, ততই চিত্কার বেড়েছে তাঁর
কবিতায়। তবু কেন তাঁর কবিতা সরাসরি পাঠকের বুকে বিঁধে
গেল? কেন পাঠক তাঁর রচনাগুলিকে কবিতা হিসেবেই গ্রহণ
করলো? কীভাবে শ্লোগান শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেল মন্ত্রের
ঘনতা? এর উত্তর এই যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সব কবিতাই
রচিত হয়েছে তীব্র অনুভূতি থেকে, বিশুদ্ধ আবেগ থেকে।

বানিয়ে বানিয়ে কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সাজিয়ে কবিতা
লেখেননি তিনি কখনও। তাঁর কবিতা হৃদয় থেকে সরাসরি
উঠে এসেছে বলেই অন্যের হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেছে। প্রতিবাদের
কবিতা লেখার আগে, প্রতিবাদের কবিতা লেখার পাশাপাশি
তিনি প্রেমের কবিতাও লিখেছেন প্রচুর। আর তাই, তাঁর
কবিতায় প্রেম ও প্রতিবাদ মিলেমিশে গেছে। শঙ্খ ঘোষের
ভাষায় বলা যায় : ‘তাঁর ক্রুদ্ধ মুখের সঙ্গে মিলে যায় তাঁর
প্রেমিক মুখচ্ছবি।’
যদিও রাত রূপসী, আজ উন্মাদিনী, তোর
ঘরে ফেরার দুয়ারে দেয় কাঁটা—
কিন্তু তোকে ফিরতে হবে, কেন না, প্রেম কতো গভীর
নিষ্ঠুরতা, তুই
জানলে আর কবিতা লিখবি না।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে-ই কবি যাঁর কবিতা পড়লে
নিজের দেশকে আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। এমন কবি
সম্ভবত কোথাও নেই যিনি নিজের দেশকে, নিজের ভাষাকে
ভাল�োবাসেন না—কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত�ো এত
গভীরভাবে এবং এত প্রবলভাবে নিজের দেশকে ভালোবাসতে
আমি আর কোনো কবিকে দেখিনি এবং বেশ কয়েক দশক ধরে
বাংলা কবিতার সঙ্গে যাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত, আমি
জানি, আমার এই বক্তব্যের সঙ্গে তাঁরা সকলেই একমত হবেন।
এই কবির কবিতায় নারীপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম ও স্বদেশপ্রেম
মিলেমিশে গেছে, মা ও মাটি সমার্থক হয়ে উঠেছে, জননী হয়ে
উঠেছে জন্মভূমির প্রতিশব্দ। ১৯৪৬ সালে আরেক বন্ধুর সঙ্গে
মিলে যে কাব্যগ্রন্থটি ছেপেছিলেন, তার প্রচ্ছদে ছিল জাতীয়
পতাকার তিনটি রঙ। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।
নিশ্চিতভাবেই এক নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন
সেদিন তরুণ এই কবি। কিন্তু সময় যত এগোতে থাকে, তিনি
লক্ষ্য করেন ‘একটি স্বাধীন দেশের বুক থেকে’ ‘উলঙ্গের
আর্তনাদ আর নিরন্নের চিত্কারই শুধু উচ্চারিত হ’তে থাকে’,
স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হয়। এই কবি তখন লিখতে থাকেন
‘বেকার জীবনের পাঁচালি’, ‘কালো বস্তির পাঁচালি’, লিখতে
থাকেন : ‘শুধু দুইবেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি/পাই যদি তবে
সূর্যেরও আগে উঠি’ কিংবা ‘একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা
ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল’ অথবা
আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,
প্রার্থনায়, সারারাত।
নিজের দেশকে নিয়ে, জন্মভূমিকে নিয়ে এত বিপুল সংখ্যক
কবিতা, কোনো বাঙালী কবিই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো
লেখেননি। আর তাই, দেশপ্রেমিক কোনো বাঙালী কবির কথা
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ভাবলেই, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে মনে আসে । রাজনৈতিক দর্শন একটিমাত্র বিশেষণে (‘আহ্লাদিত’) কবিতার
সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করেছে :
সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে লেখা তাঁর চার লাইনের একটি কবিতা :
শুধু কি বয়েস গেছে? আমার কবিতা
সাক্ষী চন্দ্র, সাক্ষী সূর্য
আমাকে বিষণ্ণ ক’রে বিদায় নিয়েছে!
আর সাক্ষী তুমি;
	সে বড় একাকী ছিল। আজ আমি একা।
নদীর জল হয় না মলিন...
চারদিকে নৈঃশব্দ্য শুধু! আহ্লাদিত অন্ধকার
এবং, জন্মভূমি।
			
মন্ত্রীত্ব পেয়েছে।
কিংবা অন্য একটি চার লাইনের কবিতার মধ্যেও সেই
তীব্র ক্রোধে যেমন তিনি ফেটে পড়তে পারেন, তেমনই
অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম :
গভীর স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরতেও পারেন। একারণেই
	রোজ তারা দ্যাখে টেলিভিশনে খেলা;
সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন তাঁর নাম বড়ো বড়ো
দ্যাখে অলিম্পিকের দ�ৌড়-ঝাঁপ।
টাইপে ছাপা না হলেও, বাংলা প্রকাশনার জগত্ তাঁকে উপেক্ষা
তাদের দেশ পায়নি কোনো মেডেল;
করলেও, তাঁর কবিতা পৌঁছে গেছে লক্ষ মানুষের হৃদয়ের
গভীরতম প্রদেশে, বাংলার মানুষ একমাত্র এই কবিকেই তাদের
তাদের দেশে খেলার মাঠ নেই—
আত্মীয় হিসেবে, ঘরের মানুষ হিসেবে ভাবতে পেরেছে :
	ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
অনেকেই মনে করেন, প্রতিবাদের কবিতা হবে এমন যা
	যদি আমি সমস্ত জীবন ধ’রে
নাটকীয় ও উচ্চকণ্ঠ, যা বহু মানুষের সামনে পঠিত হবার যোগ্য
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
এবং যা কবির উত্তেজনাকে শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
দিতে সক্ষম। কিন্তু আরো এক ধরনের প্রতিবাদের কবিতা আছে
যা কবিতার নান্দনিকতাকে ক্ষুণ্ণ করে না কোথাও। বীরেন্দ্র
	যেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
চট্টোপাধ্যায় সারাজীবন যত কবিতা লিখেছেন তার অধিকাংশই
	যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
রাজনৈতিক, কোনো কোনো কবিতা যথেষ্ট জোরালো ভাবেই 		
পাখিদের ক্ষুধা মেটে;
পঠিত হওয়ার মতো, তবু আমার পছন্দ নিম্নলিখিত কবিতাটি 	ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যেখানে কবির সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে-আসা 	যদি আমি মাটিকে জানতাম।
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

আল�ো আর ভাল�ো মানুষের সন্ধান
ফাল্গুনী ভট্টাচার্য
তাঁর কাছে কবিতার প্রকৃত অর্থ ‘সূর্যের স্তব’—
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র ভুমিকায় আপামর বাঙালি পাঠকের কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন“সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব– কবি, কবিতা, কবিতার পাঠক- ক�োথাও যদি এক সূত্রে বাঁধা যেত�ো? হয়ত�ো
অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত�ো। হয়ত�ো একদিন সব প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে, যেদিন আমরা
সবাই মিলে পরিশুদ্ধ হব�ো!’’ (দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১ জুলাই, ১৯৮০) এই প্রশ্নের মধ্যে একটি
অভিমান আর আক্ষেপ কি শ�োনা যায় না ?
আসলে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলতে চাইছেন,
এতদিনের কবিতা তথা সাহিত্যের মধ্যে ‘সময়, স্বদেশ,
মনুষ্যত্ব – কবি, কবিতা, কবিতার পাঠক’কে এক সুত�োয় গাঁথা
সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর কবিতায় অন্তত এই চেষ্টা করেছেন,
সময় স্বদেশ মানুষের কথা বলেছেন। প্রতিবাদ করেছেন, নতুন
পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর কাব্যভুবনে রয়েছে এই
‘জন্ম-জন্মভূমি’ ‘শীত বসন্তের গল্প’ ‘কাল�ো বস্তির পাঁচালি’
আর ‘অফুরন্ত জীবনের মিছিল’। মুখ আর মুখ�োশের লড়াই
চলছে, তার মাঝেও ‘ন্যাংট�ো ছেলেটা’র আকাশ দেখা আর
‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ’কে ’রাত্রির আকাশে’ পাওয়ার প্রার্থনা।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত পক্ষেই একজন পদাতিক ও য�োদ্ধা
আর প্রেমিক কবি, যিনি বলতে পারেন, ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’
তবু তিনি গাইবেন ভাল�োবাসার গান আর আগুন-গাথা, নিতে
পারবেন কঠিন শপথ। জন্ম ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২০, ঢাকার
বিক্রমপুরে। পরে বসবাস কলকাতার ঢাকুরিয়ায়। ১৯৪০ থেকে
প্রধানত তাঁর সাহিত্য রচনার শুরু, চলে গেছেন ১১ জুলাই
১৯৮৫, এই চারটি দশকের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক
নানা পট-পরিবর্তন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই সব অভিজ্ঞতা
মুদ্রিত হয়ে আছে তাঁর কাব্যজগতে।

চল্লিশ বছরের পথ পরিক্রমায় তাঁর কবিতায় স্বদেশ স্বজন
স্বকাল, ভাঙন আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে স�োচ্চার প্রতিবাদ, ভুখমিছিলের পাশেই ‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ’, ‘মানুষ খেক�ো বাঘ’,
পুলিশ-মন্ত্রী-রাষ্ট্র ও ক্ষমতা-তন্ত্রের প্রসঙ্গ। তাঁর কবিতা ছড়িয়ে
পড়েছে ‘চিলঘরে, রাস্তায়, অ্যাভিন্যুয়ে, উদ্বাস্তু মিছিলে/অথবা
প্রথম প্রেম-গুঞ্জনে কি বিবাহ সভায়’। তিনিই বলতে পারেন
‘কবিতা শুধু কবিতা চারদিকে/যেন জীবন এখন কালপুরুষ
সপ্তর্ষির চেতনা’। একদিকে নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে বলেন-‘এক
মুঠ�ো ভাতের জন্য’ আল�ো নিভে যায়, আর ‘হরিধ্বনি শ�োনা
যায় সন্ধ্যার শ্মশানে’—আবার তারই বিপ্রতীপে কী অপরিসীম
মমতায় বলেন, ‘আমরা হত হতে রাজী কিন্তু প্রেমে, রমণীর
প্রেমে’। ব�োঝা যায় তিনি যুগপৎ র�োমান্টিক ও নির্মম। এও এক
কঠিন চ্যালেঞ্জ।
তাঁর কয়েকটি উল্লেখয�োগ্য কাব্যগ্রন্থ—‘গ্রহচ্যুত’
(১৯৪২) ‘রাণুর জন্য’ (১৯৫১) ‘উলুখড়ের কবিতা’
(১৯৫৪) ‘মৃত্যুত্তীর্ণ’ (১৯৫৫) ‘লখিন্দর’ (১৯৫৬) ‘জাতক’
(১৯৫৮) ‘সভা ভেঙে গেলে’ (১৯৬৪) ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’
(১৯৬৪) ‘ভিসা অফিসের সামনে’ (১৯৬৭) ‘মহাদেবের
দুয়ার’ (১৯৬৭) ‘তৃণ তরঙ্গ র�ৌদ্রে’ (১৯৬৭) ‘হাওয়া দেয়’
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(১৯৬৮) ‘মানুষের মুখ’ (১৯৬৮) ‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে
চিৎকার করে ওঠে’ (১৯৭৮) ‘আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা’
(১৩৭১) ‘মানুষ খেক�ো বাঘেরা বড় লাফায়’ (১৯৭২) ‘পৃথিবী
ঘুরছে’ (১৯৭৪) ‘শীত বসন্তের গল্প’ (১৯৭৬) ‘বেঁচে থাকার
কবিতা’ (১৯৭৭) ‘ন্যাংট�ো ছেলে আকাশ দেখছে’ (১৯৭৮)
‘আর এক আরম্ভের জন্য’ (১৯৮১) ‘অথচ ভারতবর্ষ তাদের’
(১৯৮৮) ইত্যাদি।
বিশ্বসমরকালীন মানুষের জীবনে দানা বাঁধছিল যে
অপরিসীম ক্ষোভ দ্বন্দ্ব সন্দেহ আর নিরাপত্তাহীনতা, জাতীয়
জীবনের পলেস্তারা খসার দুর্দিনেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়ী কণ্ঠে
শ�োনা গেল, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান�ো পাপ। কবিগুরু
চেয়েছিলেন, মানুষের অন্ধকার-অঙ্গনে মানুষই একদিন আল�ো
জ্বালাতে আসবে। আমরা কবিদের এমন ভাবেই স্বপ্ন দেখতে
দেখি। এমন ভাবেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, “এখন
শুধু এতটুকু কথাই বলতে পারি, মানুষের আশা অবিনাশী।
চারদিকের নরকের মধ্যেও মানুষ তাই স্বপ্ন দেখে। তখন, স্বয়ং
মৃত্যু এসেও যদি তার সামনে দাঁড়ায়—সে তাঁকে সহজে পথ
ছেড়ে দেয় না—প্রশ্ন করে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নয়, প্রশ্ন
করাটাই হয়ত�ো কবির ধর্ম।” প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে চলে আল�োকসন্ধান“কঠিন সবিতাব্রত; তাই রাত জেগে
কবিতা লিখি না।
অথচ সূর্যের স্তব ছাড়া কবিতার
আজ ক�োন�ো অর্থ আছে কিনা।
ভ�োরে বৃক্ষের কাছে, সন্ধ্যার নদীকে
প্রশ্ন করি... নিরুত্তর... একমাত্র দ্বিপ্রহর দাবি করে রক্তাক্ত দক্ষিণা।”

				

(রক্তাক্ত দক্ষিণা)

আজকের এই ভাঙাচ�োরা সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরও মনে
হয় কবিতার প্রকৃত অর্থ ‘সূর্যের স্তব’ সেই আল�োকতীর্থপথযাত্রা, আল�োর সন্ধান। তাঁরও চারপাশে ছিল প্রতিনিয়ত ‘শূন্য
বেহুলার ভেলা’, ’অন্নহীন বিবর্ণ স্বদেশ’, ‘দারুণ দুর্ভিক্ষ’,
‘বুড়িগঙ্গায় ভাগীরথীর পাষাণ অন্ধকার’, ‘নেকড়ের চেয়েও
ভীষণ মানুষ’ আর ‘ঘরের মধ্যে ঘরের বাইরে অন্তহীন দ্বেষের
আগুন’ তবুও কবি শান্তি সম্প্রীতি সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছেন।
মানুষ মানুষকে ভালবাসবার অনুপ্রেরণা ও শক্তি পাবেই- কেন
না, “এখনও বুকে একটি শিশুর মাথা রেখে হেসে উঠবার
মত�ো আল�ো হাওয়া এই সব আছে।’ ‘আল�ো হাওয়া আর
মানুষকে বিশ্বাস করবার মত�ো পরিবেশ আছে বলেই কবি
বলেন, ‘বুঝি অনাহার দুর্ভিক্ষ প্রলয় অবসিত হবে অমল
উৎসবে’। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠই অন্য ভাবে শুনি বীরেন্দ্রের
কণ্ঠে, “তুমি মাটির দিকে তাকাও সে প্রতীক্ষা করছে/তুমি
মানুষের হাত ধর�ো, সে কিছু বলতে চায়।” পাঠকদের শুধু নয়,
আমজনতাকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এস�ো আমরা
প্রেমের গান গাই।’

দশক থেকে দশক পরিক্রমা
প্রথমযুগের কবিতাগুলির সঙ্গে পরবর্তী কালের কবিতার
তুলনা করলে স্পষ্ট ব�োঝা যায় সমকালীন নানা অস্থিরতা
কবির বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের কারণ। চ�োখের সামনে
কাল�ো বস্তির দিনরাতকে তিনি দেখছেন, ন্যাংট�ো ছেলেদের
কাদা নিয়ে খেলা, ভাতের জন্য হাহাকার আর লঙ্গরখানার
দিকে ছুটে চলা মানুষের অন্তহীন মিছিল। দেখেন— ‘একাকী
যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল!’
স্বদেশের রক্তবমি দেখেও নির্বিকার নিরাপদ স্বার্থপর সমাজকে
কবি সমাল�োচনা করেন, যারা ব্যক্তিগত সমার�োহময় ভ�োগবাদী
জীবনের উল্লাসে মেতে থাকে—এসব দেখে নজরুলের মত�োই
তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। তাই এমন সব রক্তলেখা এই
পর্বে রচিত হয়েছে। প্রথম যুগের রচিত কবিতা—
“শ্রাবণ গহন বাদল রাতে আকাশে ঘরে ক�োথাও নেই আল�ো
প্রেমের র�োগ নয়নে তার ঘুমের র�োগ দেহে ছেলেটি কাছে এল�ো”

সত্তর দশকের এই কবিতায় সমাজ স্বদেশের সমাল�োচনার
পাশাপাশি দ্বিধাহীন শ্লেষের তির্যকতা লক্ষণীয়—

“ দীর্ঘ দেবদারু বীথি আজ ক�োন�ো আকাশ দেখে না
এখন আকাশ জুড়ে নষ্ট চাঁদ, শুরু হবে পিশাচের নাচ
এখন বাতাস দগ্ধ দুধকলা দিয়ে প�োষা সাপের নিঃশ্বাসে...
ভাল আছে-নিরাপদ-আমাদের মাননীয় মানব সমাজ।”
		
(নিরাপদ মাননীয় মানব সমাজ ১৯৭১)

সব কবিকেই সারাজীবন ধরে ধ্রুবকে খুঁজতে হয় এই
কারণেই আমরা কবিকে নির্দিষ্ট ক�োন�ো দশকের সীমায় বেঁধে
ফেলার পক্ষপাতী নই। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও পথ হেঁটেছেন
দশক থেকে দশকে। ‘বেকার জীবনের পাঁচালি’ কবিতার শেষে
তিনি বলেছেন সে কথা, “উজিরের ঘুম ভাঙে অসময়ে,
ক�োটাল সভয়ে বিদেশ যায়/আমাদের চলা এতেই কি শেষ
হয়?/দাঁতাল�ো পেরেক, তালি খাওয়া জুত�ো অনেক কথাই
কয়!”
তাঁর ক�োন�ো ক�োন�ো কবিতা ক্লাসিক শিল্প-মাধুর্য লাভ
করেছে। যেমন তার বাণীবিন্যাস, তেমনি তার উপমা আর
চিত্রকল্প-রচনা। ছন্দটিও বেশ মিশে থাকে কবিতার চলনবলনে।
বলা ভাল�ো খুব উচ্চকিত নয়—

“আল�োর সায়া দু’হাতে ছিঁড়ে ফেলে
এখুনি কেন নিবিড় হয়ে এলে?
বল�ো, বল�ো,
শরীরে বুঝি শ্রাবণ এসে পড়েছে কেঁদে, বলেছে ‘দ্বার খ�োল�ো।’

এমনি ক’রে কাঁদে কি, ব�োকা মেয়ে।
চ�োখে জল ঝরছে বুক বেয়ে।
বল�ো, বল�ো,
শরীরে বুঝি এসেছে ঝড়,পড়েছে পায়ে, বলেছে, ‘দ্বার খ�োল�ো।’
তনুতে কথা গানের মত�ো বাজে,
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মুখের কথা হারাল�ো ক�োন লাজে?
বল�ো, বল�ো,
শরীরে বুঝি মাতাল হাওয়া পাগল হয়ে বলেছে, ‘দ্বার খ�োল�ো।’ ”
					
(রাত্রি-কে)

এই কবিতা কি ক�োনও বাচিকশিল্পী বহুজন-মুখরিত আসরে
আবৃত্তি করেছেন ক�োন�োদিন? জানতে ইচ্ছে করে। ‘আল�োর
সায়া’, ‘শরীরে বুঝি শ্রাবণ এসে’, ‘শরীরে বুঝি এসেছে ঝড়’,
‘তনুতে কথা গানের মত�ো বাজে’ এই সব চিত্রকল্প-চিত্র
রচনাগুলি কবিতাটিকে উচ্চাঙ্গের শিল্প করে তুলেছে। এই রকম
আরও কিছু চমৎকার পঙ্্ক্তি উপমা রূপক পরিবৃত চিত্রকল্প‘শিয়রে পায়ের কাছে ইচ্ছেগুলি সাপের চুমার মত�ো অন্ধকার’,
‘সারা দুপুর পাখিগুলি র�োদ প�োহায়;/সমস্ত রাত পাখিগুলি
শীত তাড়ায়;’ , ‘একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে
চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল’, ‘রূপ�োলি জ্যোৎস্নার সঙ্গে ভিজান�ো
ক�োন মেয়ের শরীর’, ‘একাদশীর বিধবা আকাশ’, ‘সমস্ত
রাত পুতুল ভাঙার শব্দ’, ‘রাত প্রভাত হলে শুধু সাপের
খ�োলসগুলি পড়ে থাকে’, ‘মনের সারস হাঁটে একাকী’ এমন
আরও কত পঙ্ক্তি আমাদের সাগ্রহ অভিনিবেশ দাবি করে।

পড়ে, যাতে আশ্বাস থাকে নিরন্ন ভারতকে নাকি আমেরিকা
চীন অন্ন পাঠাবে কাল, সমারসেট মম, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
নিয়ে গল্প বা সিনেমায় বিজ্ঞাপন নিয়ে কথাও হয়। কবি এদের
উদ্দেশ্যে বলেন—
“হে যুবক হে যুবতী, পৃথিবীতে ত�োমাদের কতটুকু দাম?
কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফ�োঁটা দিয়ে গেলে আল�ো?”

কবি দেশের দুর্দিনে এই সব তরুণ প্রজন্মকেও মুখ�োশ খুলে
মানবিক মুখ নিয়ে হাজির হতে বলেন।
১৯৬৯ সালে রচিত কবিতায় কবি বলেন, ভাতের জন্য
চারদিকে হাহাকারের মধ্যেও রাতের আবডালে চলে ককটেল
পার্টি, মন্ত্রী কাগজের সাংবাদিক গুপ্তচর খুনি গুন্ডাদের মিলিত
খানাপিনা, আর অতিভ�োজনে প্যান্টের ছিঁড়ে যাওয়া ব�োতামকে
তারা সামলাচ্ছে-তারা ভুলে যায়, “নিরন্নের বাংলাদেশ মন্ত্রীর
মুখের শ�োভা নয়, অন্ন চায়/ভুলে যায়, বংলার মানুষ আজ
আগুনের পথ হাঁটছে।” (যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে) এইভাবে
দ্বিধাহীন মুখ�োশ খুলে ফেলার দুঃসাহস তাঁর ছিল। উত্তাল
সত্তরের দিনগুলির বাস্তব চিত্রায়ন এই সব পঙ্ক্তিতে—“যত
হত্যা তত জয়.../কেন না হত্যাই সত্য, হত্যা ধর্ম। কে
মারে এবং কাকে মারে, এই নষ্ট /চরিত্রের ভিড়ে কেউ নেই
হিসেব নেবার। শুধু হত্যা চাই! শতে / শতে হাজারে হাজারে
বালক বালিকা শিশু পরস্পরের মৃতদেহ মাড়িয়ে...”(নরক)।
এই কবিতা পড়তে পড়তে আর এক ভুলে যাওয়া কবির
কবিতার কথা মনে পড়ল। কবির নাম রণজিৎ সিংহ, তাঁর
‘জন্মের ভিটে’(১৯৭৭) কাব্যগ্রন্থের ‘৭১’র কণ্ঠস্বর’ কবিতার
অংশবিশেষ-

‘মুখ�োশ সব মুখ�োশ’ ছিঁড়ে মুখগুলিকে খ�োঁজা...
আমরা যারা কবিতার পথে চলতে চাই, কবিতার সঙ্গে
সারাজীবন সহবাস করতে চাই, আমরা যারা আকাশভরা সূর্য
তারা দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ বালক আর চারদিকের নানা ভন্ডামি
দেখে বন্ধঘরে নিষ্ফল আক্রোশে মাথা খুঁড়ি—তারা কবি
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই সব সাহসী পঙ্্ক্তি থেকে নতুন
করে বাঁচবার রসদ সংগ্রহ করতে পারি। চারদিকে মুখ�োশের
মেলা, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে বৈকি! তাই লেখেন— “... ব�োমার আওয়াজে ঘরবাড়ির জানালা দরজা ঝন ঝন/করছে,

“কে মুখ�োশ আর কে মুখ এখন
স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। কঠিন অসুখ
সেরে গেলে যে রকম অসহায়;...”

		
(কে মুখ�োশ, আর কে মুখ্ , এখন)
অন্য একটি কবিতাতেও একই অসহায়তা-

“যতক্ষণ আল�ো ছিল
মুখগুলি চেনা যেত, যতক্ষণ
অন্ধকার এমন ভীষণ
গভীর ছিল না।
অথবা মুখ�োশ সব মুখ�োশ দেখেছি
সভার আল�োয়। অন্ধকার হয়ে এলে
ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেলে
সবাই গিয়েছে ঘরে। নিরাপদে আমি একা অব�োধ বালক।’
				
(কবির সভায়)

ওই যে ১১-১২ বছরের একটা ছেলেকে ওরা তল�োয়ার দিয়ে/
ক�োপাচ্ছে! উঃ আমি ওকে চিনতাম, কিশ�োর ওর নাম, ওর পাশে
বুকে/ ব�োমা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে তরুণ, ওই যে একটা
ব�োমা আমাদের এই/খ�োলা জানালা তাক করে ছুটে আসছে,
দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছি,/তবু ভয় করছে আমাদের, সিঁড়ি
বেয়ে উঠে আসছে অনেক পায়ের আওয়াজ,/ অনেক গলার
হল্লা, ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকছে আগুনের ধ�োঁয়া, লালবাজার, হ্যাল�ো/
লালবাজার, হ্যাল�ো...”

একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় শুধু নয়, বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় সমকালীন নানা অস্থিরতার চালচিত্র এঁকেছেন
তাঁর কবিতায়, যা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর এবং আশির মধ্যভাগ
পর্যন্ত বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের জনজীবনের জীবন্ত দলিল হয়ে
উঠেছে-আর এইসব যাবতীয় লেখালেখির প্রয়াসকে জুড়তে
হবে এক সূত্রে, না হলে পুর�ো কবিকে পাওয়াও সম্ভব নয়।
‘রাণুর জন্য’ কাব্যের অন্যতম কবিতা ‘মুখ�োশ’ কবিতায় তিনিও আগামী প্রজন্মকে বরণ করে নিয়েছেন এই ভাবে—
সেই সব যুবকযুবতীদের কথা বলছেন, কান্নাকে শরীরে নিয়ে “অনেকদিন শব্দেরা আমাকে ত্যাগ করেছে
যারা রাত জাগে, লেপের নীচে কান্নার শরীর নিয়ে যাদের খেলা অথচ আমি এখনও কিছু বলতে চাই।
চলে, রেস্তোরাঁয় চা খেতে খেতে তারাও কল্পনার আকাশে ডানা
মেলে। ক্রিকেট আল�োচনা হয়, দৈনিক কাগজের এডিটরিয়েল তরুণ কবিরা। ত�োমরা এগিয়ে এস�ো
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৪

পৃথিবীর সব শব্দ ফুরিয়ে যায়নি।
আমি ত�োমাদের পায়ের শব্দে
আমার রাস্তা চিনে নেব�ো।”
		
(তরুণ কবিরা)

“কেন এত বিষণ্ণতা
ধর্মীয় আলাপে?

তার চেয়ে এস�ো, সারা গায়ে
কাদা মেখে
“... তার জন্যই আমার সমস্ত যুদ্ধ...”
“ বরং cultural revolution এর ব্যাপারে যদি ক�োথাও ন্যাংট�ো শিশুটার কাছ থেকে
আমার সামান্য পরিশ্রম থেকে থাকে-যার মাধ্যম আমার কেড়ে নিই নির্বোধ হাততালি।”

কবিতা, তার জন্যই আমার সমস্ত যুদ্ধ।” বলেছিলেন কবি
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যয়ী কবি চেয়েছিলেন—“ প্রত্যেক
কবি (বিশেষ করে কমিটেড কবি) নিজের পায়ের নিচের
মাটিকে আগে ভাল করে চিনে নিন। তিনি যা দেখেছেন,
যা অনুভব করছেন তাই বলুন, এর বেশী যেন তল�োয়ার না
ঘ�োরান।” এই দায়বদ্ধতা থেকেই কি তিনি আত্মখনন করেছেন
বারবার! দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রকে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে
প্রতিবাদে ফালাফালা করেছেন এভাবে—
১

“যারা কথা বলছে তারা ব�োবা
যারা শুনছে সকলেই
জন্ম থেকে বধির। অথচ
সভায় মিছিলে তিলধারণের ঠাঁই নেই।
যারা উপস্থিত তারা বহুদিন মৃত
কিন্তু সকলেই হাততালি দিচ্ছে
কী জন্য এবং কাকে একজনও জানে না।”

			

(মহাদেবের দুয়ার-১৬)

২

“আল�ো জ্বললে স্বদেশ
অন্ধকারও স্বদেশ
মন্ত্রী যখন ন্যাংট�ো ছেলের কান ম’লে দেন
বুঝতে পারি,
চতুর্দিকে সভা করছে স্বদেশ।” (চতুর্দিকে স্বদেশ)

৩

“আঁধার যায় না। এক মন্ত্রী যায়, অন্য মন্ত্রী আসে
কবির সভায়। তারা কবিতা পড়ে না, তবু
তারা কবিতার সারাৎসার
ব্যাখ্যা করে! আঁধার যায় না। শুধু জন্মদিনে
কলকাতার বাতাসে
ভূতুড়ে আল�োর মত�ো ছায়া ফেলে মাননীয় মন্ত্রীদের
মুখের বাহার!”

				

				

(কেন এত বিষণ্ণতা)

কবি বিভিন্ন কবিতায় ন্যাংট�ো শিশুকে বার বার আনেন
একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে।
চিরকাল ক্ষমতাতন্ত্র কবি-সাহিত্যিক তথা মুক্তচিন্তকদের
মাথার ওপর ছড়ি ঘ�োরায়, রাজা-উজির তাদের স্বাধীন চিন্তায়
বাদ সাধে। হীরক রাজার দেশে তাই পাঠশালা বন্ধ করে দেওয়া
হয়। সেই একই ফত�োয়া জারি হয় বর্তমানেও। কবি বলেন,
“গানের পাখিদের/খাঁচায় পুরে,/তাদের হুকুম করা হচ্ছে   : ‘বল�ো
হে, যুগ যুগ জিও’/ হয়ত�ো একদিন/ আকাশের সূর্যকেও/তাঁরা
হুকুম করবেন : ‘শ�োন হে, কান ধরে নীল ডাঊন হ’য়ে থাক�ো’।”
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্ববর্তী কবি বিশেষত জীবনানন্দ আর
বিষ্ণু দে’র কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। চল্লিশের ‘প্রগতি
সাহিত্য’কে তিনি ততটা আমল দেননি, জানিয়েছেন কবিতার
ফর্ম নিয়ে তাঁর অত মাথাব্যথা নেই। তিনি কবিতা লেখেন
নিজস্ব অনুভব থেকে। বলেছেন, ‘খারাপ কবিতা ত�ো ইচ্ছে
করেই লিখি না। অনেক সময় খারাপ কবিতা আমার ঘাড়ে
চেপে বসে...নকশাল তরুণ তরুণীদের নিয়ে যখন পুলিশি
তাণ্ডব চলছিল, সত্তর দশকের সেই কয়েকটা বছর শুধু প্রতিবাদ
জানান�োর জন্যই আমাকে শতাধিক কবিতা লিখতে হয়েছে।
‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে ওঠে’ ‘আমার রাজা
হওয়ার স্পর্ধা’ ‘রাস্তায় যে হেঁটে যায়’ ‘মানুষ খেক�ো বাঘেরা
বড় লাফায়’—এই সব পুস্তিকাগুলি প্রধানত তারই ফলশ্রুতি।”
সময়ের অস্থিরতা এই সব কবিতাকে বিষয়-প্রধান করে
তুলেছে, তবু আমরা দেখেছি তাঁর কবিতা যুদ্ধ হত্যা হিংসা
হানাহানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘ�োষণা করেছে। প্রতিবাদে স�োচ্চার এই
সব লেখা “মাঝের কুড়ি বছর যেন নর্দমার স্রোতের ইতিহাস/
পিপাসা, স্নান, জীবনধারণ সকলই অমানুষিক।/স�োনাগাছির
বুড়�ো বাড়িউলির চেয়ে ভীষণ/ মন্ত্রী, নেতা, অধ্যাপক, লেখক,
ছাত্র, ভাদ্রমাসের কুকুর/এক সূত্রে বাঁধা স্বাধীন দেশে, আমাদের
জীবনের সকল স্বপ্ন এখন/ ব্যবহারে নষ্ট হার্মোনিয়মে বাজা
মাতাল রসিকতা।” (মৃত্যুর পর কুড়ি বছর)। অসহায়ের মত�ো
কবি দেখেন–

“গাঙুরের জলে ভাসে বেহুলার ভেলা
দেখি তাই, শূন্য বুকে সারারাত জেগে থাকিআমার স্বদেশ করে কাগজের ন�ৌকা নিয়ে খেলা।”

( আঁধার যায় না)

				
(বেহুলার ভেলা)
এই তিন পঙ্ক্তির কবিতায় কবি যেন এই সময়কে চলচ্চিত্রে
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ধরেছেন, একটি সংহত প্যান�োরামিক শৃঙ্খলায়।
‘সারাজীবন ধরে তাঁকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়’
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র ভূমিকায়
আর একটি কথাও বলেছেন, “শুধু বেঁচে বর্তে থাকাই ত�ো
একজন মানুষের অন্বিষ্ট নয়। নিজের ছ�োট্ট চিলে ঘরটিতে
বসে একতারা বাজিয়ে সারা জীবন প্রেম আর অপ্রেমের গান
গাওয়া-তাও নয়। মানুষ ক�োন�ো ঈশ্বরপ্রেমিক বৃক্ষ নয়; সারা
জীবন তাঁকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়। আর শুধু কি
রাস্তা হাঁটা ? অর্ধেক জীবন ত�ো পায়ের নিচে ক�োন�ো মাটিই
থাকে না। তা হলে কি রকম রাস্তা একজন মানুষের? একজন
কবির? তাই জানতেই ত�ো আমাদের সারাজীবনের পরিশ্রমপ্রেমের গান গাইতে গাইতে হঠাৎ গলা থেকে এক ঝলক রক্ত
উঠে আসে। তারপর...ক�োথা থেকে এত রক্ত আসে? ত�োমার
নিজের রক্ত?” এই প্রশ্ন করতে করতে চলেন। সারাজীবন
লিখেও ‘জন্মদিনে’ (১৯৪১) কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতায়
আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, তাঁর কবিতা বিচিত্র
পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নি। আসলে আত্মসন্তুষ্টি শিল্পীর বড়
শত্রু। এই অসন্তোষের পিছনেই থাকে নিখুঁত ক�োন�ো শিল্পের
স�োপানে উঠবার নিয়তপ্রয়াস। সমগ্র জীবন ধরেই চলে ধ্রুবঅন্বেষণের পালা। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আত্মসমাল�োচনা
করতে করতে পথ চলেন—
“আমি ক�োন�োদিন/শুনিনি বেশ্যার কান্না দেখিনি দুয়ার
দিয়ে/দাগী চ�োর, খুনী আর জারজ সন্তানদের/ বিবর্ণ মুখের
আল�ো।/আমি ক�োন�ো দিন/ তাদের পাপকে চুমা খেয়ে তাদের
পায়ের নীচে মাথা রেখে/হইনি অমল। আমি কিছুই শিখিনি এ
জীবনে শুধু ঈর্ষা ঘৃণা আর/কবির কলহ ছাড়া।” কবির বেদনা
ছড়িয়ে পড়ে, না পাবার বেদনা নয়, দিতে না পারার বেদনা।
সামাজিকভাবে তিনি কতটা দায়বদ্ধ তা-ও ব�োঝা যায় এই
কাতর�োক্তিতে—
“ ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধ’রে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যেই গাছ ফুল ফল ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে
পাখিদের ক্ষুধা মেটে;
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম। ”

			
(মহাদেবের দুয়ার-১২)
মাটি ও মানুষের কাছাকাছি আসতে না পারার সীমাবদ্ধতার

কথা উচ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মুখে। বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ও সেই আক্ষেপ করেন। বুঝতে পারি, কবি বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ও পৃথিবীমুখী-মৃত্তিকামুখী। তাঁর যাবতীয় লেখালেখি
মানবসমাজেরই অভিমুখে। যখন তাঁর এই পঙ্্ক্তিগুলি পাঠ
করি তখন বুঝতে পারি তিনি চিলের ঘরে বসে একতারা
বাজিয়ে প্রেম-অপ্রেমের গান গাইছেন না, এই গান গাইছেন
তিনি, আর গলা থেকে অনেক রক্ত উঠছে—
“কার পাপ আমাদের রক্তের ভিতর;
কার অন্ধকার?
কন্ঠস্বর
ভেসে আসে, ‘জ�োর যার’...
মানুষ কি এখনও ত�োমার
চ�োখ রাঙান�ো প্রেমের চাকর?
অথচ ক�োথায় যাব? এ পৃথিবী আমার, ত�োমার�ো
‘মার�ো! যত পার�ো!’’

			

(অন্ধ পৃথিবী)

পদাতিক কবির প্রত্যয়ী উচ্চারণ: ‘ক�োথাও ভাল�ো মানুষ
রয়ে গেছে’
শেষ পর্যন্ত কবি আশা নিয়ে বেঁচেছেন। যতই বাধা বিপত্তি
আসুক, যতই তাঁকে চ�োখ রাঙান�ো হ�োক, কবি বলেন পৃথিবী
ঘুরছে আর ঘুরবেও। মাঝে মাঝে মনে হয় এই সুন্দর পৃথিবী
হয়ত�ো নরক হয়ে উঠেছে, নষ্ট শতাব্দীর শিশুসদনে জন্ম নিচ্ছে
অগণিত ‘অর্ধ নরপশু, ক্রীতদাস, বিচিত্রবীর্যের পাপ’ কিন্তু
পরক্ষণেই কবি আগামীর ইঙ্গিত দেন,‘আষাঢ় এসে ভীষণ
জ�োরে দুয়ারে দিল নাড়া/ শীর্ণ হাতে শিশুরা খ�োলে খিল’।
কবি কৃষ্ণ ধর কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন, ‘পদাতিক
কবি যদি সত্যিকারের কেউ থাকেন ত�ো তাঁর নাম বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়।’ আজ তাঁর জন্মশতবর্ষের শুভমুহূর্তে আসুন,
আমরাও তাঁরই মত�ো বুক ভরে শ্বাস নিয়ে ভাল�ো মানুষের
সন্ধানে যাত্রা শুরু করি। আল�ো হাওয়া আর মানুষকে বিশ্বাস
করবার মত�ো পরিবেশ গড়বার শপথ নিয়ে উচ্চারণ করি—
“ক�োথাও ভাল�ো মানুষ রয়ে গেছে বলে
আজও তার নিঃশ্বাসের বাতাস নির্মল
যদিও উজীর, কাজী শহরক�োটাল
ছড়ায় বিষাক্ত ধুল�ো, ঘ�োলা করে জল
তথাপি মানুষ আজও শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীর ক�োলে মাথা রাখে
উপ�োসেও রমণীকে বুকে টানে; কার�ো
সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে।”
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

প্রেমিকের ক্রুদ্ধ মুখচ্ছদ
রজতকান্তি সিংহচ�ৌধুরী
এক
কবিতা চিরকালের শিল্প হয়ে ওঠে সমকালের ক্লেদমালিন্যকে ভৃগুপদচিহ্নের মতো বুকে জড়িয়েই। নিছক
বাণীর মহিমা তো নয়, অনুভূতিদেশ থেকে আলো-পাওয়া বাচনের অন্তঃস্পর্শিতাই তার অনুধ্যেয়।
কবিকে যদি সাধক, প্রেমিক অথবা পাগল বলি, তবে যে-আলোতে তিনি প্রাণের প্রদীপ জ্বালান,
তার সমিধ কিন্তু সংগৃহীত হয় অকূল সংসারের দুঃখ-আঘাত থেকেই। বেদনা, আরো বেদনাই কবির
চেতনা-উন্মেষের অনুঘটক। ইংরেজি Aesthetics (নন্দনতত্ত্ব) শব্দটির অবস্থান যে Anaesthesia বা
চেতনানাশবিদ্যার বিপ্রতীপে, তা যেন আমরা ভুলে না যাই! সুন্দর তো আমাদের চেতনাকে ঘুম পাড়ায়
না, বরং দীপিত করে আরো আঘাত সইতে।
পাশাপাশি, ‘রিয়ালিস্টিক কবিতা কবিতা বটে, কিন্তু
রিয়ালিস্টিক বলে নয়, কবিতা বলেই’; ‘কবিতা’ পত্রিকার
(বৈশাখ, ১৩৪৫) পাতায় দিগ্বিজয়ী সম্পাদক তথা প্রীতিভাজন
অনুজ কবি বুদ্ধদেব বসুকে করা রবীন্দ্রনাথের এই উপাত্তকে
প্রমাণ করবার অনুরোধ যদি আমরা মনে রাখি, ভালোবাসা আর
প্রতিবাদে সিক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অনন্যতাকে
তার সমগ্রতায় আজ হয়তো আমরা কিছুটা হলেও স্পর্শ করতে
সক্ষম হব।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে কবির জন্মশতবর্ষের
এই ঊষায় প্রণিধানযোগ্য বলে তুলে ধরতে চাইব, আজীবন
ছোটো ছোটো কাগজে লিখেও তিনি বড়ো কবি। তুমুলভাবে
জনপ্রিয় তাঁর কবিতা বীরেন্দ্রকে ‘মানুষের কবি’ বা ‘গণকবি’
অভিধায় ভূষিত করেছিল। অনুজ শঙ্খ ঘোষের ভাষায় তিনি
‘সমস্ত অর্থেই বাংলার সবচেয়ে প্রতিবাদী কবি, তাঁর কবিতা
আমাদের সামনে একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরে, আমাদের
হৃদয়ের ইতিহাস আর আমাদের সময়ের ইতিহাস।’ শুধু

সংক্ষোভ-সংগ্রামের কথা না, তাঁর কবিতার ঝরনাধারায়
মিশে থাকে স্নিগ্ধতা, শান্তি এমনকী শ্রান্তির আবেশ নিয়েও
ভালোবাসার অতল উত্সার।
তিনি মানুষের হৃদয়ে রয়েছিলেন ছোটো ছোটো পত্রপত্রিকায় লেখালেখির সুবাদেই। কোনও প্রাতিষ্ঠানিকতার
দাক্ষিণ্য তাঁকে যেমন শিরোর্মি করতে হয়নি, তেমনি ললাটলিপি
হিসেবে মেনেও নিতে হয়নি কোনো প্রতিষ্ঠান-আনুগত্যকে।
আজীবন মেলেনি কোনো সরকারি স্বীকৃতি; রবীন্দ্র-পুরস্কার
এসেছে জীবনের উপান্তে (১৯৮২)। এখন, প্রতিষ্ঠান মানে
তো কেবল বহুপঠিত সংবাদপত্র বা পত্রিকাগোষ্ঠী নয়; কলেজবিশ্ববিদ্যালয়, অনড় সমাজব্যবস্থা, এমনকী দলীয় সংগঠনও।
য�ৌবনে অনুশীলন সমিতির সদস্য বীরেন্দ্র ৪০-এর দশকে
কিছুদিন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর
কবিতার মজ্জায় যে রূপকথা-পুরাণ-লোকজীবন-অবচেতনার
টান, স্মৃতি-দীর্ঘশ্বাসের অনুষঙ্গ, তার মধ্যে মিশে ছিল কবিতা
বিষয়ে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের একমাত্রিক ধারণার পরোক্ষ
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প্রতিবাদ। তাঁর নিজের কবিতায় প্রতিবাদের উষ্ণতা আমাদের
নাড়া দিয়ে যায়, তবু তিনি খোলাখুলি বলেন, ‘কবিতা সম্বন্ধে
আমার মতামত কিন্তু এই নয় যে, মায়াকভ্স্কির মতোই লিখতে
হব, তাহলেই তিনি কবি।’ দলীয় সংগ্রামে অঙ্গীকৃত রুশ কবি
মায়াকভ্স্কি সম্পর্কে তাঁর অভিমত, ‘মায়াকভ্স্কি সম্পূর্ণভাবে
নিজেকে একটা লড়াইয়ের ভেতরে দিয়েছিলেন। আমি যেকোনো কারণেই হোক, সম্পূর্ণভাবে কোনো লড়াইয়ের ভেতরে
আমি নিজেকে দিতে পারিনি।’ (পাঠকের মুখোমুখি)
কবিতার ছোটো ছোটো বৃত্তে অন্তর্মুখী কবি, তার প্রসার,
কবিতাকে গোষ্ঠী থেকে সমাজের দিকে এগিয়ে দেবার যে
কাজ, নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার
যে কবিকর্ম, বীরেন্দ্র আজীবন তাতে অতন্দ্র। তাঁর কবিতার
ইতিহাস এক অর্থে আজকের দিনের মিডিয়া-অবেহলিত
মুখচোরা তরুণ কবির সাহস সঞ্চারের স্বরলিপি। বিজ্ঞাপনে যে
সমাজের মুখঢাকা, যেখানে কবিতাকেও পণ্য করে তোলবার
ধূর্ত আয়োজন দুর্নিরীক্ষ্য নয়। প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ যেখানে
‘স্বাভাবিক’। এই বাস্তবতায় বীরেন্দ্র নিজেকে ‘ব্রাত্য’ ঘোষণা
করে দেন, তবু হতাশ হননি। কোনো প্রকাশনার মধ্যস্থতা
ছাড়াই ছোটো ছোটো কার্ডে বা ফোল্ডারে কবিতা ছাপিয়ে বা
দু-এক ফর্মার হালকা কাগজে বাঁধিয়ে কাঁধের ব্যাগে ঝুলিয়ে বই
মেলায় পাঠকদের মধ্যে কবিতাকে ছড়িয়ে দেবার, একটা সহজ
এবং প্রত্যক্ষ রাস্তাও দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।
দুই
তার ঘর পুড়ে গেছে—
অকাল অনলে;
তার মন ভেসে গেছে
	প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনো মুখ
	দেখে চমকায়;
এখনো সে মাটি পেলে
	প্রতিমা বানায়।

(১৯০৯-২০০৩) সঙ্গে সঙ্গেই। ৪০-এর দশকে বিশ্বযুদ্ধের
আঁচ, দেশদ্বিখণ্ডী স্বাধীনতা ও ছিন্নমূল জনস্রোত এই ছোট্ট
কবিতাটির অকাল অনল আর প্রলয়ের জন্যে ওতপ্রোত। আর
মানুষের প্রতি ভালোবাসা? তা-ও অনুস্যূত রয়েছে অপরাজেয়
এক আশাবাদে।
‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-র ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, মানুষের
আশা অবিনাশী। স্বয়ং মৃত্যুও যদি তার সামনে এসে দাঁড়ায়—
সে তাকে সহজে পথ ছেড়ে দেয় না—প্রশ্ন করে। আরো
লিখেছিলেন, ‘প্রশ্ন করাটাই হয়তো কবির ধর্ম।’
বস্তুত, মানুষই তাঁর কবিতার মূল উচ্চারণ। মানুষকে
ঘিরেই কবির প্রেম, প্রতিবাদ, সামাজিক আন্দোলনে শামিল
হওয়া। এমনকী এই মানবিক চেতনা থেকেই প্রকৃতিকে তাঁর
ভালোবাসা। সচেতন দায়বদ্ধতা তাঁর কবিতায় তীব্র আবেশে
সংরক্ত। সমাজতন্ত্রে তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস তাঁর কবিতার
ভরকেন্দ্রকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
নৈরাশ্য ও বিদ্রূপ যে হন্যমান সময়ে কবিতার মূল সুর
হয়ে উঠতে চায়, বীরেন্দ্রের কবিতায় তখন দেখি বিপ্রতীপ
আশার উদ্ভাস। হয়তো এই বিশ্বাস থেকেই যে, এই সর্বনাশের
গর্ভযন্ত্রণাই নবীন সমাজকে প্রসব করবে। খুনের রাজত্বের
মুখের ওপর তিনি ছুঁড়ে দেন প্রতিবাদী স্পর্ধা : ‘আমরাও দেখব
তুমি কতদিন এইভাবে রাক্ষস নাচাও।’ কেননা কবি জানেন,
সব ক্লিন্ন নার়কীয়তার ভেতর দিয়ে যেতে যেতেও ‘মাথা উঁচু
রাখাই নিয়ম’।
প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে নবরসের অন্যতম যে বীররস,
তার ভাব বা প্রধান উপাদান হচ্ছে উত্সাহ। র�ৌদ্ররসের
ভাব যেমন ক্রোধ, করুণরসের় শোক বা শৃঙ্গাররসের রতি।
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো
রে’—    বীররসের উজ্জ্বল উদ্ধার। কিন্তু,     ‘স্বাধীনতাহীনতায়
কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়’ অালংকারিক অর্থে
বীররস নয়। কেননা এতে উত্সাহের রসমূর্তি কোথায়? বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, আমাদের বিনীত বিবেচনায়, এই
বীররসেরই উদ্দীপন। উত্সাহের দীপ্র উৎসারণে।

[কাব্যগ্রন্থ : ভিসা অফিসের সামনে, ১৯৭৪]

ছোট্টো এই কবিতার নাম ‘মানুষ’। সংক্ষিপ্ত সংকেতময় এই
কবিতাটি দিয়েই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে আমার
প্রথম আলাপ। কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
এবং প্রণবকুমার মুখ�োপাধ্যায়—সম্পাদিত ‘কবিতাগুচ্ছ’
নামে এক স্কুলোপযোগী আধুনিক কবিতা সংকলনে। আমরা
তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের শিক্ষক কবি-অভিনেতা
অকালপ্রয়াত দিলীপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অসামান্য উচ্চারণে
একদিন কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।
৪০-এর দশকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখালেখির সূচনা
বয়সের দিক থেকেও প্রায় পিঠোপিঠি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

তিন
১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতার বই ‘২৬শে জানুয়ারি’। উল্লেখ্য প্রাকস্বাধীন ভারতবর্ষে
২৬ জানুয়ারি উদযাপিত হত স্বাধীনতা দিবস হিসেবেই,
১৯৩০ সাল থেকে গান্ধী তথা কংগ্রেসের উদ্যোগে। ১৯৪৬এর ২৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় বইটি, উত্সর্গ করা হয়েছিল
সুভাষচন্দ্রকে। আরেকজন বন্ধু নরেন সেনগুপ্তের সঙ্গে মিলে
ছাপানো এই বইটির মলাটে ছিল পরাধীন ভারতের জাতীয়
পতাকার তিন রং। একদা অনুশীলন সমিতির সদস্য তরুণ
কবির মনে স্বাধীনতাকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিল নিশ্চয়।
স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে অনিবার্যত ছিল স্বপ্নভঙ্গের বেদনাও—
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‘আকাঙ্ক্ষায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপালী এমন ইন্দ্রিয়তীব্র, অথবা প্রশান্তিঘনিম প্রেমের কবিতা
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের আবহমান বাংলা সাহিত্যেই বে-নজির :
বিকেলে দীঘির জল তুলে নিয়ে গিয়ে
					
চাল।’
	দেখেছি মিলিয়ে
[দোল ও পূর্ণিমা, রাণুর জন্য, ১৯৫২]
তার সাথে কথা বলা দুদণ্ডের উপচানো সময়
তত ঠান্ডা কোনো জল নয়।
তবুও তাঁর অদীনপুণ্য কাব্যপ্রবাহে ‘ঘুমের মধ্যে জলভরা
মেঘ, জাগরণে জন্মভূমির মাটি’ ওতপ্রোত হয়ে থাকে। বীরেন্দ্র
তত বৃষ্টি কোনোখানে নেই
চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা যথার্থই দেশের মাটিকে নাড়ির টানে ছুঁয়ে
ঝরে যা দুচোখে তার চোখ রাখলেই;
থাকবার কবিতা। এমনকী সেই মাতৃভূমি যখন কালবৈগুণ্যে
	কিংবা তার শরীরের আলগাছে এতটুকু ছোঁয়া
‘বধ্যমঞ্চ’ হয়ে ওঠে, তখনও। ‘আমার ভারতবর্ষ’ বা ‘জন্মভূমি’
জানায়, হৃদয় কেন ধুয়ে যায় ভালোবাসলেই—
কবিতায় তার নজির আমরা দেখতে পাই।
তখন অন্ধকারে ভেসে যেতে করি না পরোয়া।
কবির জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার
বিক্রমপুরের বেজগাঁয়ে। তাঁর স্কুল এবং কলেজজীবন অবশ্য
এই তো সে এতটুকু মেয়ে, হাসে খেলে...
কলকাতার রিপন স্কুল ও কলেজে। তবু পল্লীতে যাপিত
পৃথিবী বদলে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে।
বাল্যজীবন তাঁর কবিতার নিসর্গে, লোকায়তে, রূপকথায়,
পুরাণে ফিরে ফিরে এসেছে জন্মভূমি ‘আমার ভারতবর্ষে’-র
‘রাণুর জন্য’-র (১৯৫২) ‘অনুরাগ’ থেকে ‘তিন
প্রতি নিবিড় টানে।
তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘গ্রহচ্যুত’ প্রকাশ পায় ১৯৪২ পাহাড়ের ‘স্বপ্ন’-এর (১৯৬৪) ‘পূর্বরাগ’-এ পৌঁছতে এই
সালে। তবে ‘রাণুর জন্য’ (১৯৫২) কবিতা-বইটিই প্রথম অবিস্মরণীয় কবিতা কিছু পাঠান্তর পার হয়ে এসেছে। তরুণ
পাঠক-সমাদর পায়। এর পর একে একে প্রকাশ পেতে থাকে কবিতা প্রয়াসী এবং শিক্ষার্থীদের জন্যে ‘পূর্বরাগ’-এর এই
‘উলুখড়ের কবিতা’ (১৯৫৪), ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’ (১৯৬৪) পাঠান্তর প্রণিধানযোগ্য :
(১) পঙ্ক্তি ৮-এ ‘হৃদয় কেন ধুয়ে যায়’ পূর্ব পাঠে (‘অনুরাগ’)
প্রভৃতি বইগুলি।
মজার ব্যাপার, অগ্রজ কবি অরুণ মিত্র এবং চঞ্চল কুমার ছিল ‘হৃদয় কেন ভরে যায়’।
চট্টোপাধ্যায়কে উত্সর্গীকৃত তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ কিন্তু শুরু হচ্ছে (২) পঙ্ক্তি ৯-এ পূর্ব পাঠে (‘অনুরাগ’) ছিল ‘অন্ধকার দেখে
কবির ‘তিন পাহাড়ের স্বপ্ন’ (১৯৬৪, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ) নামের মেঘ গলে যেতে করে না পরোয়া।’ পরিবর্তিত পাঠে অর্থাত্ ‘তিন
আশ্চর্য সেই কবিতা-বইয়ের কবিতা দিয়ে, যে-বই অনেক পরে পাহাড়ের স্বপ্নে’র পূর্বরাগ কবিতায় এই পঙ্ক্তি হয়, ‘তখন
প্রকাশিত। এর আগে কবির অন্তত আটটি কবিতার বই প্রকাশ অন্ধকারে ভেসে যেতে করি না পরোয়া।’ প্রসঙ্গত, বীরেন্দ্রের
পেয়েছে। ‘অন্তত’ বলছি, কারণ কবি নিজে থেকেই ‘ভাষার প্রথম পর্যায়ের কবিতায় গভীর প্রভাব ছিল পূর্বসূরী জীবনানন্দ
শৈথিল্য, বক্তব্যের পুনরুক্তি ও অস্পষ্টতা, নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতা দাশের, যে জীবনানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বীরেন্দ্র তাঁর
ইত্যাদি নানা দোষে ক্লিষ্ট’ বলে তাঁর অনেক কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ ‘লখিন্দর’ (১৯৫৬) কবিতা-বইয়ে লিখেছেন ‘জীবনানন্দের
‘চিরকালের মতো বর্জন’ করেছিলেন। নির্মোহ সম্পাদনায় কবি মহাপৃথিবী’-র মতো কবিতা। আঁটোসাঁটো পয়ারের পরিবর্তে
তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই ‘পেট্রল ও অন্যান্য কবিতা’ (১৯৪৪) নবম চরণের এই পরিবর্তিত পাঠে জীবনানন্দীয় ধরনে পয়ারের
এবং সমকালের অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের কবিতাকে বর্জন করেন। বিশ্লেষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ‘অন্ধকার’ শব্দটিকে চারের
‘রাণুর জন্য’ (১৯৪২) থেকে ‘জাতক’ (১৯৫৮) অবধি বদলে পাঁচ মাত্রায় ভেঙে নেওয়া কবির ওপর জীবনানন্দের
প্রভাবের আভাস দেয়।
প্রতিটি বইয়ের কিছু কিছু কবিতাও কবি চিরবিসর্জন দেন।
‘তিন পাহাড়ের স্বপ্ন’ (১৯৬৪) বইটিকে ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’-য় (৩) আবার ১০ম পঙ্ক্তিতে দেখি, পূর্বপাঠের ‘ওই তো
প্রমুখনের স্বপক্ষে কবির কৈফিয়ত্, ‘‘যেহেতু পূর্বরাগ তারুণ্য সে এতটুকু মেয়ে’ (অনুরাগ) বদলে যায় ঘনিষ্ঠতার অাশ্লিষ্ট
এবং য�ৌবনের ধর্ম, সেই কারণে, বর্তমান কাব্যগ্রন্থের আরম্ভ আবেশে : ‘এই তো সে এতটুকু মেয়ে’-তে (পূর্বরাগ)।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘গ্রহচ্যুত’ (১৯৪২) থেকেই অবশ্য এই
হয়েছে ‘তিন পাহাড়ের স্বপ্ন’-র ধর্মীয় উপাসনা দিয়ে। নতুবা
এই গ্রন্থের প্রকাশকাল মনে রাখলে, কাজটি নিয়মবহির্ভূত।’’ সংরক্ত প্রেমের কবিতার ধারাটি তাঁর কবিতায় অনুস্যূত, যে(১৮ জানুয়ারি, ১৯৭০, ভারবি প্রকাশিত ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, বইতে আমরা পেয়ে যাব ‘তোমার মুখ’, ‘কেয়া ঝড়’, ‘তোমার
চোখে চোখ রেখে’-র মতো কবিতা, যেখানে ‘তোমার চোখে
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)
বীরেন্দ্রর কাছে প্রেমের প্রতিশব্দ পূর্বরাগ। ‘রাণুর জন্য’ চোখ রেখে/নার্সিসাসের মতোই আমি/নিজেকে ভালোবেসে
(১৯৫২) বইয়ের ‘অনুরাগ’ কবিতাটি পরে ‘তিন পাহাড়ের ফেললাম’-এর মতো আশ্চর্য চরণ ওতপ্রোত। আছে ‘তখন,
স্বপ্ন’ (১৯৬৪)-র অন্তর্ভুক্ত হয়, নাম বদলে হয় ‘পূর্বরাগ’। যখন আমার’ ‘মনে পড়ে’ কিংবা ‘একটি গ্লাস তরল ঝাঁঝালো
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মদ’-এর মতো ঈষত্ দীর্ঘায়ত বিচ্ছেদের, প্রেম ভেঙে যাওয়ার
কবিতাও। এমনকী ‘জাহাঙ্গীরের উদ্যত উন্মত্ত প্রেম’ শীর্ষক
কবিতাও।
‘তিন পাহাড়ের স্বপ্নে’ (১৯৬৪) আছে ওঁরাও লোকগীতির
অনুসরণে লেখা কিছু কবিতা, যা লোকায়ত প্রান্তিক জীবনকে
বুকে আবজে ধরে :
‘পদ্মপাতায় শিশির লেগে/পদ্মপাতায় শিশির/তার চেয়েও
শীতল, মেয়ে/তোমার বুকে উপোসি গাল রাখা।’
প্রাণের উচ্ছ্বাস কখনো উদ্ভাসিত প্রাণিবিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিক
সম্পর্কে :
	‘কিন্তু যখন মাস ঘুরবে
	তিরিশ দিনে মাস
	তোমার চুমোয় অঙ্গপোড়া
সইবে কি আর এক বিছানায় থাকা?’
		
(‘পদ্মপাতায় শিশির’)
‘পরধন্ গীতিকার অনুসরণে’ কবি লেখেন,
	‘ওগো গাইয়ে আমার, নাও দু-হাত দিয়ে
নাও দু-হাতে জড়িয়ে নাও, শরীর আমার
আরো একটু...আরো!’
সংরাগের তীব্রতায় নিসর্গলগ্ন কবিতাটি সুখশ্রান্ত। আবার
‘ঘুমের মধ্যে’ কবিতায় দেখব কেয়া ফুল ও সাপের প্রণয়ের
লোকায়ত চিত্রকল্প দলবৃত্তে পরপর দুটি রুদ্ধদল প্রয়োগের
অভিনব প�ৌর্বাপর্যে রুদ্ধশ্বাস :
ঘুমের মধ্য শুনতে পেলাম
শঙ্খচূড়ের কান্না :
	‘এ আনন্দ অসহ্য, বোন,
	দিস্নে লো আর, আর না।’
	জেগে উঠলাম; দেখতে পেলাম
আর না দেবার সুখে
	কেয়া ফুলটি ঘুমিয়ে আছে
বিষধরের বুকে।
আবার প্রথম পর্যায়ের ‘মুখোশ’ কবিতায় (রাণুর জন্য,
১৯৫২) আমরা দেখি : ‘কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে’
তারাও ‘হঠাত্ আকাশে ছোঁড়ে দু-একটি কল্পনার ঢেলা;’।
এই কবিতায় ক্রিকেটের হাজারে-মার্চেন্ট থেকে সাহিত্যের
হেমিংওয়ে-মম পার হয়ে আমরা সবিস্ময়ে ও সশ্লেষে পৌঁছে
যাব সমাজবাস্তবতার সংবাদপত্র-সন্নিভ তন্নিষ্ঠায় :
	‘হঠাত্ পড়ল চোখে কাগজের এডিটোরিয়াল,
আমেরিকা ভালো, চীন ভালো...
	ট্রুম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল :
হৃদয় জুড়াল।’

চার
‘রুটি দাও’ কবিতায় আমরা দেখব সেই শ্লেষকশায়িত
সমাজচেতনা, যা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সিলমোহর,
‘এ এক মন্ত্র! রুটি দাও, রুটি দাও,/বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে
নিয়ে যাও/সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা/হেসে দিতে পারি
স্বদেশের স্বাধীনতা।’ (উলুখড়ের কবিতা, ১৯৫৪)
১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪-র সময়সীমায় লেখা, ১৬ পৃষ্ঠায়
ডিমাই সাইজের নরম মলাটের এক টাকা মূল্যের এই
‘উলুখড়ের কবিতা’ বইতে এই শ্লেষকে ঝলসে উঠতে দেখি
বারংবার : ‘‘কাব্যের ফাঁকে ‘নেই নেই’ ঢোকে জাত-কবিদের
ভাত মারে’’ বা ‘‘কড়িকাঠে ঝোলে বিবসনা নারী হবু-কবিদের
ফাঁকি দিয়ে’’ (‘বেকার জীবনের পাঁচালি’)।
‘লাল শপথের রাখি’ কবিতায় দেখব দুনিয়া-কাঁপানো
নভেম্বর বিপ্লবকে ঘিরে রোম্যান্টিক স্বপ্ন : ‘ফ্যান দাও বলে
কারা কাঁদে রাস্তায়/ঘরে ভাত নেই, মাগো, তুই কাছে
আয়/...আমি পড়ি বসে শীতের তুষারে নভেম্বরের গান :/দশ
দিন যেন দশটি ঝড়ের ছেলে/...রূপকথা নয়, ইতিহাস মাগো,
ক্ষুধিতের অভিযান।’
তাত্পর্যপূর্ণ ‘লখিন্দর’ (১৯৫৬) কাব্যগ্রন্থের ‘প্রভাস’
কবিতায় সপ্তমাত্রপার্বিক মাত্রাবৃত্তে কৃষ্ণের বয়ানে রাধা-বলরামবিদুর-পার্থ-ধৃতরাষ্ট্রের পুরাকল্পের পূর্বোল্লেখ : ‘তবুও হাঁটে
তারা-ক্ষুব্ধ বলরাম/অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্রে’। এই কবিতা
প্রসঙ্গে অনুজ শঙ্খ ঘোষের স্মৃতিচারণ স্মরণযোগ্য, ‘‘মৃত্যুর
এক বছর আগে, ছোটো একটি কবিতা পড়ার আসরে, তাঁর
‘প্রভাস্’ কবিতাটি শুনতে চেয়েছিলেন একজন শ্রোতা। কবি
শোনালেন সেই কবিতা, কিন্তু পড়বার আগে বলে নিলেন যে
কবিতাটি তাঁর বিশেষ প্রিয় হলেও প্রগতিশীলদের তেমন পছন্দ
নয়।...মনে হয় প্রগতিশীল কবিতা বিষয়ে আমাদের চলতি
একটা ধারণারও পরোক্ষ প্রতিবাদ ছিল তাঁর সেই ঘোষিত
উচ্চারণে।’’
‘সভা ভেঙে গেলে’ (১৯৬৪) কবিতা-বইয়ের ‘কবিতাপরিষদের বইমেলায়’ কবিতায় কবির উচ্চারণ : ‘আমরা কজন,
স�ৌরলোকের বামন/কয়েকটি রাত বাঁশির মতো বাজি।’ এই
বইতেই উঠে আসে হ্যামলেট কিংবা জুলিয়াস সীজারের মতো
শেক্সপীয়রীয় ট্রাজিক চরিত্রের উল্লিখিত (Allusion)।
পিঠোপিঠি ‘মুখে যদি রক্ত ওঠে’ (১৯৬৫) বইটির
নামকবিতায় দেখি কবির রক্তক্ষরণ, : ‘মুখে যদি শত্রু, মন্ত্রীদের
চোখে ঘুম নেই,/এ-সময় রক্তবমি করা পাপ’...
মতিমান পাঠক, আমরা পৌঁছে গেছি ইতিমধ্যেই কবির
রক্তে বিভাজিত উত্তরপর্বে। কবির সচেতন মনই যথারীতি
এখানে তাঁর কবিতার উত্স, কিন্তু সেখানেও অবচেতনা বা
সুচেতনার কিছুটা রং (রক্ত) দুর্নিরীক্ষ্য হবে না।
	‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।’
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কিংবা
	‘আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায়, সারারাত।’

[‘আশ্চর্য ভাতের গন্ধ’ মুখে যদি রক্ত ওঠে, ১৯৬৪]

	মিতাভিলাষ এই প্রতিবেদনটির উপান্তে আমরা
উপনীত। এখন অতি দ্রুত আমরা দু-খানি কবিতাকে অব্যবহিত
পারম্পর্যে দেখে নেব :

	ফুল ফুটুক, তবেই বসন্ত
	প্রেমের ফুল ফুটুক, আগুনের
মতন রং ভালবাসার রক্তজবা
আগুন ছাড়া মিথ্যে ভালবাসা
এসো, আমরা আগুনে হাত রেখে
	প্রেমের গান গাই।
আলো আসুক, আলো আসুক, আলো
বুকের মধ্যে মন্ত্র হোক : রক্তজবা।
এসো, আমরা আগুনে হাত রেখে
মন্ত্র করি উচ্চারণ : ‘রক্তজবা!’

অন্নদেবতা
	‘‘অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতান্নমেব
	প্রতিহর-মাণামি জীবন্তি সৈষা দেবতা...’’
				ছান্দোগ্যোপনিষদ
অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।।
অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার।
	সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
	ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।

				

[আগস্ট, ১৯৬৪]

প্রিয় পাঠক, প্রথম কবিতাটি আমাদের স্মরণ করায়
সহযাত্রী, প্রায়-সমবয়স্ক সহযাত্রী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
‘ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত’... চরণগুলিকে। কবির
নৈয়ায়িক প্রস্থানবিন্দুর দ্বান্দ্বিকতা এখানে স্পষ্ট মুদ্রায়। আর
দ্বিতীয় কবিতা? বীরেন্দ্রের কবিতায় আমরা পাই সংযোগের,
সংরূপের ব্যাপকতা। আর যা কিছু সেই সংযোগের বাধা বা
প্রতিপক্ষ, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার ধিক্কার, অকুণ্ঠিত প্রতিবাদ :

	‘সে-অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
	ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।’
ঔপনিষদিক মন্ত্রোপম এই উচ্চারণ বুকে ধরে আছে
সমসময়ের বেদনাকে।
‘ভিসা অফিসের সামনে’ (১৯৬৭) বইয়ের অন্ধকারচিহ্নিত
‘বরং আঁধার’ কবিতায় পাচ্ছি এমনতরো বিষাদঘনিম পঙ্্ক্তি :
‘নজরুল! তুমি দেখতে পাওনি/জন্মভূমির এ যন্ত্রণা,/দেখলে
আবার উন্মাদ হতে/বরং আঁধার অনেক ভালো।’ নজরুল সহ
পূর্বোক্তদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বীরেন্দ্রের কবিতার এক বৈশিষ্ট্য।
‘মৃত্যূত্তীর্ণ’ (১৯৫৫) কাব্যগ্রন্থে আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি
মাইকেল, বিদ্যাসাগর, জীবনানন্দ দাশ, অবনীন্দ্রনাথ, শহিদ
ক্ষুদিরাম ও যতীন দাসকে নিবেদিত কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য। ‘মহাদেবের
দুয়ার’ (১৯৬৭) কাব্যগ্রন্থে আমরা পাচ্ছি সংগ্রামী কথাশিল্পী
সহযাত্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে : ‘তাই তাকে খিদিরপুরের/
ঘোড়ারা ছোটাতো কিন্তু পারতো না মন্ত্রীরা/কোনো লোভ
দেখিয়েই চোর বানাতে। ঢের/পুরস্কৃত হওয়া যেত, এমন
সুযোগ/উপোসেও নেয়নি সে; সয়েছে দুর্যোগ।।’ সরকারি
পুরস্কার-বদান্যতালোভী কবিশিল্পীদের গালে এ যেন এক
সুস্মিত থাপ্পড়।
তবু অনন্ত দ্বেষহিংসার আগুন পেরিয়ে কবির প্রত্যয় অটল
থাকে। কেননা ‘কোথাও মানুষ ভালো রয়ে গেছে’। এই নামের
কবিতাটিতে দেখব, ‘তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে/
নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে,/উপোসেও রমণীকে বুকে
টানে, কারো/সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে।’
‘মহাদেবের দুয়ার’ (১৯৬৭) বইয়ে দেখছি সেই শ্লেষাক্ত
চরণমালা, ‘যারা কথা বলছে, তারা বোবা। যারা শুনছে
সকলেই/জন্ম থেকে বধির। অথচ সভায় তিলধারণের ঠাঁই
নেই।’ তবু বহু অংশে বিভক্ত ‘মহাদেবের দুয়ার’ দীর্ঘ কবিতাটি
যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে ‘অনেক দূরে মাটির দেশ, স্বপ্নের
চাষিরা/সেখানে বীজ বোনে,/ভালোবাসার শিশুরা গান
গায়’...শিল্পীর স্বপ্ন, আশা দুর্মর। অনেক পরে অনুজ কবি শঙ্খ
ঘোষ যেমন বলবেন, ‘স্বপ্নের থেকে স্বপ্নকে নিলে স্বপ্নই থাকে
বাকি!’
‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে’ (১৯৭২)
কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখতে পাব সত্তর দশকে নকশাল আন্দোলনের
সময়ে পুলিশি সন্ত্রাসের উচ্চকিত প্রতিবাদ। পেয়ে যাই প্রায়
সমবয়সী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্লেষকশায়িত উক্তি:
‘আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলি প্রতিবেশী/পশুদের পাপ
কিংবা পুণ্যশ্লোক কবিদের দেশপ্রেম ছাড়া/সংবাদ ছাপে না.../
আপনার প্রচণ্ড ক্রোধ-দেশান্তরে-তাই আমাদের কেমন তরল
বলে মনে হয়।’ কবিতার নাম ‘সুভাষ যা দেখেছেন’, কবিতার
শিরোলেখ বা প্রোলোগ-এ আছে ‘ক্ষমা? ক্ষমা নেই—
সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, বুধবার, ৬ প�ৌষ,
১৩৭৮’। এই বইয়ের নাম কবিতা ‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে
চিত্কার করে’-তে পেয়ে যাচ্ছি, ‘বাজারে মহান নেতা ফেরি
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করে কার্ল মার্কস লেনিন স্টালিন গান্ধী এক এক পয়সা’...
পাঁচ
‘বেঁচে থাকার কবিতা’ প্রকাশিত হল ১৯৭৭ সালে।
রাজ্য ও কেন্দ্রে পালাবদলের অনুষঙ্গে এর ‘রাজা আসে যায়’
কবিতাটি তাত্পর্যপূর্ণ, ‘রাজা আসে যায় রাজা বদলায়/নীল
জামা গায় লাল জামা গায়/শুধু পোশাকের রং বদলায়’।
‘ভাগ্যে ছিলেন তিনি’ (১৯৭৯) শীর্ষক কবিতায় আমরা আবার
দেখব : ‘ভাগ্যে ছিলেন তিনি/তাই ভোট দিয়েছি, তাঁকে/
তিনি যদি না থাকতেন/দিল্লি যেত কে?’ ‘কয়েকটি দুঃস্বপ্ন’
সিরিজের অপ্রকাশিত কবিতামালার প্রথমটিতেই দেখব :
‘রূপসী তুই রাজনীতি দিস/ছেলেছোকরার মাথা ঘুরিয়ে/
কিন্তু বুড়ো শয়তানদের/সঙ্গে থাকিস।’ ছোট্ট এই মুক্তোপম
কবিতাটি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুপম অনুবাদে :
La Belle Politique
You are charming Politics
You turn the heads of young men
But spend the night
with senile satans

‘এক টুকরো লাল কাপড়’ শীর্ষক গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
কবিতাটি দিয়ে এই খণ্ডিত প্রতিবেদনটির ইতি টানি—
লাল টুকটুকে একটুকরো কাপড়
তাকে নিয়ে এত কাণ্ড!
	রাশিয়ায় চিনে কিউবায় ভিয়েতনামে
গান গাইতে গাইতে গান গাইতে গাইতে
	যেন সবাই পাগল! যেন সবাই রাজা!...
লাল টুকটুকে এক টুকরো কাপড়
সময় তাকে রাজা বানায়।
আবার সময় যখন দুঃসময়
	সেই কালবেলায়
লাল নিশানকে নিয়ে কী খেলা
কী সর্বনাশের ভয়ংকর খেলাই
	তোমরা দেখাও! তোমরাই যারা একদিন
আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছিলে
আমাদের পায়ের নীচে মাটি
আর মাথার ওপর আকাশ দেখিয়েছিলে!
এখন একটা পাখিকে দেখে, যদি আমরা বলি : পাখি

উল্লেখ্য অগ্রজ ‘বীরেনদা’র অনুজ্ঞায় কবির বেশ কিছু
একটা ফুলকে দেখে যদি বলি : ফুল
কবিতার তন্নিষ্ঠ ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন অনুজ কবি
	তোমাদের দুকানে আগুনের হলকা লাগে!
অলোকরঞ্জন।
একটা লাল নিশান বলতে
‘আমার যজ্ঞের ঘোড়া’ (১৯৬৫) বইয়ের ‘লিয়োনার্দো দা
এখন তোমরা বোঝো
ভিঞ্চি’ কবিতায় আমরা পাই সেই উন্নতশির কবিকে, যিনি
	তোমাদের হাতের লাল নিশান!
বলেছিলেন ‘মাথা উঁচু রাখাই নিয়ম’। ১৭ জুলাই, ১৯৮৪
	সেই লাল যদি আমাদের দেশের ছোট্ট একটি
অর্থাত্ মৃত্যুর এক বছর আগে লেখা এই কবিতা শিল্পীর গলায়
				শিশুর রক্তে
বলছে   :   ‘বেঁচে থাকবো/পোপ-এর হুকুম মেনে/কথা বলবো/
আরও গভীর লাল হয়,
তার হাত আর পায়ে চুমু খেয়ে/কে সে? ক্ষমতায় অন্ধ/একজন
	তোমাদের কিছু আসে যায় না।...
উন্মাদ/ধর্মকে যে প্রতিষ্ঠান বানায়/তা নিয়ে রাজনীতি করে/
একশোটা মোহর ছুঁড়ে দিলে/যে খুনিকে মাথায় করে নিয়ে
ক্রান্তদর্শী কবি কবিতাটিকে শেষ করেছেন আশার সুরে—
নাচে/এক হাজার মোহর পেলে/গীর্জার ভিতরেই অনায়াসে
লাল টুকটুকে এক টুকরো কাপড়
মানুষ খুন করে/পোপ ভয় দেখিয়েছে সে আমাকে দেখে
তুমিও জেগে থাকো। যখন রাত গড়িয়ে প্রভাত
নেবে/আমি লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি, যারা কোনোদিন আমার
আর ভোর গড়িয়ে দুপুর
মুখদর্শন করেনি/তারাও আমার ছবিকে চেনে, তারা অনুভব
তুমি জেগে থাকো। কিন্তু সময়
করে মানবমনের গভীর রহস্য/আর মানবজীবনের বিচিত্র
এখন ডাকিনীর মন্ত্র পড়ছে, সে ক্রমেই
অভিজ্ঞতাগুলিকে।’ অনুষঙ্গত মনে পড়বে গ্যালিলিয়োকে নিয়ে
ভীষণ থেকে আরও ভীষণ হচ্ছে!
লেখা কবির ‘পৃথিবী ঘুরছে’ কবিতা : ‘চ�োখ রাঙালে না হয়
তুমি যেভাবেই পারো, জেগে থাকো।
গ্যালিলিয়ো/লিখে দেবেন, পৃথিবী ঘুরছে না।/পৃথিবী তবু 				
[ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০]
ঘুরছে, ঘুরবে,/ যতই তাকে চোখ রাঙাও না।’ (কাব্যগ্রন্থ :
এই ভূমিলগ্ন অতন্দ্রতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার
পৃথিবী ঘুরছে, ১৯৭৫)
অভ্রান্ত দিগ্দর্শন।
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

দুঃখী মানুষের কাঁদনগীত
কুমারেশ তেওয়ারী
কবি, কবিতা লেখেন কেন? কীসের তাড়নায় তিনি জন্ম দেন একের পর এক শব্দসন্তানের? এই
প্রশ্নের উত্তর একেকজনের কাছে একেকরকম। অর্থাৎ এককথায় এ প্রশ্নের উত্তরে ঐক্য সুর প্রায় নেই
বললেই চলে। কেউ বলবেন কবিতা আত্মমগ্নতার ফসল। কেউ বলবেন কবিতা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা
থেকে উঠে আসা ফসলের রূপ। আবার কেউ বলবেন কবিতা কবির অবচেতন মনের প্রতিচ্ছবি যেখানে
বাস্তবের সেভাবে ক�োন�ো ঠাঁই নেই। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগ্যিস এই দ্বিতীয় দলের কবি। তাই ত�ো
আমরা পেয়েছি তদানিন্তন উথালপাথাল সময়েও অনেকের উদাসীনতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা এক
চূড়ান্ত সমাজমনস্ক কবিকে। যিনি হয়ত�ো ভাবতে পেরেছিলেন, সমাজ ও মানুষকে বাদ দিয়ে কবিতা
লেখা তাঁর কাছে বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত�ো তাঁর কাছে যে কবিতায় মানুষ নেই বা মানুষের
কথা নেই সেই কবিতা যেন, গন্ধহীন পলাশফুলের মত�ো। যার রূপ মন�োল�োভা কিন্তু পূজার থালায় স্থান
নাই।
মাত্র ২২ বছর বয়সেই প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ “গ্রহচ্যুত”।
অনিবার্যভাবেই অন্য অনেকের মত�ো রবীন্দ্রনাথ নামক কাব্যমহীরুহকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা তাঁরও হয়নি। তবে এটা ত�ো
ঠিক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এসে হাত ধরে মানুষের।
যেমন ঘটেছিল কবি বীরেন্দ্র-র ক্ষেত্রে। মার্কসবাদের প্রতি অটল
আস্থা তাঁর চেতনায় যে পরিবর্তন এনেছিল সেই আস্থাই ক্রমশ
পরিবর্তনের পথে নিয়ে যায় কবির কাব্যভাষাকে। সমাজতান্ত্রিক
ভাবনার ছাপ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে তার কবিতায়। ৪২-এর
আন্দোলন পরবর্তী তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “নতুন মাস” হয়ে ওঠে
এমনই ভাবনার সৃজনী গ্রন্থ। তবে এই বইয়েও তিনি খুঁজে পাননি
তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর। জীবনানন্দ এবং বিষ্ণু দে-র প্রভাব স্পষ্ট।
এই যে নিজস্ব কণ্ঠস্বর যা প্রত্যেক কবির আকাঙ্ক্ষা যা
একজন কবিকে চিহ্নিত করে স্বতন্ত্র কবিসত্তা হিসেবে, সেই
নিজস্ব কণ্ঠস্বরের সন্ধান কবি অবশেষে পেলেন তার “রাণুর
জন্য” কাব্যগ্রন্থে এসে। ইতিমধ্যে অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টি থেকে
তিনি সন্তর্পণে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। সেই, মেনে না
নিতে পারার মানসিকতা। একজন সৃজনশীল মানুষের যা প্রধান
অসুবিধে। ভেতরের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে তাঁকে উথালপাথাল করে। তখন
তাঁর কাছে লাভ-ল�োকসানের চেয়ে বড়�ো হয়ে ওঠে বিবেকের
দংশন। বিশেষ করে তিনি যদি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত�ো

আদর্শবান কবি হন। তিনি কি মেনে নিতে পারেন যে ক�োন�ো
আদর্শচ্যুতি। অবশ্য মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল অটল।
তবে যেহেতু সেই আস্থা বা বিশ্বাসের কারণে তিনি নিজেকে
কখনই দলদাসের পর্যায়ে নিয়ে যাননি, তাই সময়ে সময়ে
বিরক্ত হয়েছেন, কান্না উঠেছে ভেতরমহলে। অসহায়তা গ্রাস
করেছে হৃদয়ের মাটি। হয়ত�ো তখনই তিনি মার্কসের কাছে
গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আলত�ো করে রেখেছেন তাঁর আঙুল
“দাস্ ক্যাপিটাল”-এ। আরও আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে
চেয়েছেন সমাজকে। প্রতিনিয়ত অবহেলিত, লাঞ্ছিত এবং
সর্বহারা মানুষকে। তাঁর অভিমান জন্ম দিয়েছে একের পর এক,
একই সঙ্গে সমাজ সচেতনমূলক ও স্যাটায়ার ধর্মী কাব্য পঙ্ক্তির।
কখনও সেই পঙ্ক্তিমালা ঝলসে উঠেছে চাবুকের মত�ো। কখনও
আবার যেন মিছরির ছুরি, কাটবে অথচ রক্ত নেই ক�োথাও। শুধু
পাঠকের অন্তস্থলে রেখে যাবে ঝড়ের প্রলেপ।
তিনি বুঝেছিলেন কবিতা মানে শুধু কিছু রসহীন পঙ্ক্তির
সমার�োহ নয়। কবিতা মানে হৃদয়রসে জারিত কিছু পঙ্ক্তিমালা।
যাকে নিংড়ালে যে রস বের হয়ে আসে সেই রসে স্নান করলেই
সমস্ত শরীর এক আল�োকসম্ভব। যে আল�ো পুড়িয়ে পুড়িয়ে শুদ্ধ
করে হৃদয়। যে আল�ো বাধ্য করে তাকাতে—“একবার মাটির
দিকে/একবার মানুষের দিকে”। কবিতা মানেই শুধু ধ্যান নয়,
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অন্তর্মহল থেকে বের হয়ে আসা এক কান্নার স্রোতও। যা বড়�ো
পবিত্র। যা মানুষকে ভাবায়। মুহূর্তে তাকে দার্শনিক করে ত�োলে।
যে দর্শনের মূল কথা—মানুষ জন্মের মূল উদ্দেশ্যই মানুষের
সেবা করা। যে থালায় ভাত নেই সেই থালায় একটু ভাতের
ব্যবস্থা করে দেওয়া। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ত�ো এই দর্শনেরই
পূজারী ছিলেন। তিনি যে কী গভীরভাবে এই দর্শনে বিশ্বাসী
ছিলেন তা তাঁর “জন্মভূমি আজ” কবিতাটি পড়লেই ব�োঝা যায়।
যেখানে তিনি শাশ্বত মাটি ও তার ফসলরূপী মানুষের গানই
গেয়েছেন। “একবার মানুষের দিকে তাকাও/একবার মাটির
দিকে”, এই যে এক গভীর দর্শন, তিনি কী অনায়াসে সরলতম
ভাষ্যে বন্দি করলেন তাঁর কবিতায়। অথবা বলা যায় এক শাশ্বত
দর্শনকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন সমাজরূপী ক্ষেত্রটিতে। হতভাগ্য
আমাদেরই যে আমরা পারিনি সেই বীজকে পরিচর্যা করতে। কে
জানে তাকে অঙ্কুরিত হবার সবরকমের সুয�োগ সুবিধা দিলে হয়ে
উঠতে পারত এক ডালপালাময় মহীরুহ। তিনি ত�ো এক গভীর
প্রত্যয় নিয়ে বলেইছেন “তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা
করছে/তুমি মানুষের হাত ধর�ো, সে কিছু বলতে চায়”। হায়,
আমরা কি রাখতে পেরেছি তাঁর কথা? অম�োঘ দর্শনের রসে
মাখামাখি এই কবিতা কি বর্তমানের উত্তাল সময়ে সমানভাবে
প্রাসঙ্গিক নয়?
সাম্যবাদের আদর্শে দীক্ষিত কবি এসময় সমাজমনস্ক প্রচুর
কবিতা রচনা করেন। ক�োন�োটা স্যাটায়ারিক ট�োনে ক�োন�োটা
গাঢ় অভিমানে আবার ক�োন�োটা উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহের সুরে। যে
স্বর মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে উথালপাথাল করে তুলেছে
অনায়াসে।
“বক্তৃতা বাবু” কবিতায় তিনি কী ভীষণ ব্যঙ্গবিদ্রুপে তছনছ
করলেন সেইসব বক্তৃতা বাবুদের যারা সাততলা বাড়ি ছেড়ে
মঞ্চে(মাচায়) নেমে আসে, বাগবিভূতি রাখবে বলে। যারা
“আমাদের জন্য” কত খাটে। শুধু ঘরের “বিজলী পাখা”
বন্ধ হলেই “মেজাজ গরম”। রেশনের চাল নয় যাদের থালায়
“বাসমতি চাল”-এর ভাত। যাদের রাতে ঘুম নেই “আমাদের
জন্য”। কী চুড়ান্ত ব্যঙ্গ যা একজন কবিই পারেন এভাবে ব্যঙ্গের
তির ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে সেইসব নির্লজ্জ মানুষদের। এই যে
সমগ্র কবিতাজুড়ে বক্তৃতা বাবুর একটা একটা করে কাপড় খুলে
দিয়ে উলঙ্গ করে দেওয়া, এই ত�ো কবির কাজ। যা খুব নম্র অথচ
নির্মমভাবে করেছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
একটা জীবনে বহু ঘটনার সাক্ষী এই কবি। যেমন দেখেছেন
খাদ্যসংকট, দেশভাগের যন্ত্রণায় প্রিয় মানুষের কান্না তেমনই
দেখেছেন কমিউনিস্ট পার্টির অন্দরমহলে বিভাজন। এই যে
একদিকে সমাজে এত অবক্ষয়, শ�োষকের অবাধ শ�োষণ আবার
অন্যদিকে রাজনীতিতে ধ্বস প্রবণতা যার মূল কারণ হয়ত�ো সেই
আমরা ওরা-র বিভাজন যার শেকড় আজ গভীরে প্রোথিত,
আজ থেকে বহু বছর আগে আহত করেছিল কবিকে।
তবে রাজনীতির আঙিনাকে কুৎসিত রূপে পেলেও
মনুষ্যত্বের জায়গা থেকে একজন হৃদয়বান কবি হিসেবে তিনি
মনে করতেন কুৎসিত বলে ক�োন�ো কিছু নেই বা হয় না। তাঁর

কাছে যেন—সকলই সুন্দর ভেল। অথবা একথা বলা যায় কবি
কুৎসিতের অন্তরালে থাকা প্রকৃত স�ৌন্দর্যকেই প্রকাশ করেন
তাঁর কাব্যে, কবিতায়। আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যেন
কুৎসিতইও পূজ্য। “রাণুর জন্য” কাব্যগ্রন্থের কবিতায় তিনি
সগর্বে ঘ�োষণা করেছেন “কুৎসিত বাঁকান�ো মুখে জীবনের
অদ্ভুত উৎসব/অফুরন্ত আল�োকের উদ্ভাসিত ঐশ্বর্যে, প্লাবনে,/
ধীরে ধীরে সেই মুখ হয়ে এল আশ্চর্য সুন্দর/অবিশ্রাম তারাঝরা
জীবনের বর্ষণে ও গানে।”এই যে কুৎসিত জীবনের মধ্যে
আল�োকের ঐশ্বর্য খুঁজে পেয়েছেন কবি সে কি আর উচ্চাসনে
বসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? তা খুঁজে পেতে গেলে কবিকে মাটির
কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে হয় কুৎসিতের মুখ�োমুখি। তবেই ত�ো
তিনি পেতে পারেন কুৎসিতের অন্তঃস্থলের আল�োকমঞ্জরী।
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন এবং তা পাওয়া সহজ হয়েছিল
তাঁর মার্ক্সীয় দর্শনে গভীর বিশ্বাসের কারণে।
আমরা অনেক সময় গায়ক-গায়িকার গলায় গান শুনে
তার প্রশংসা করে বলি, আহা কী দরদ দিয়ে গাওয়া! পক্ষান্তরে
আমরা তার গায়কীর প্রশংসা করি। এই দরদ না থাকলে গানের
সুর, গানের কথা শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। ঠিক
তেমনই কবিতায় হৃদয় না থাকলে সেই কবিতা নীরস ফলের
মত�ো যার হয়ত�ো স�ৌন্দর্য আছে কিন্ত রস নেই। সেই কবিতা
পাঠকের হৃদয়ের গভীরে থাকা তারযন্ত্রটিকে বাজাতে পারে না।
বীরেন্দ্র-র কবিতার এখানেই জয়। হৃদয় ছ�োঁয়ান�ো তাঁর কবিতা
পাঠকের অন্তঃস্থলে আর্দ্রতার প্রলেপ লাগিয়ে যায়। যেমন
এই কবিতাটি— সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে ক�োলে
নিয়ে/বসে আছি রক্তপুঁজে মাখামাখি রাত্রি/ভেলায় ভাসিয়ে।”
“লখিন্দর” কাব্যগ্রন্থের “বেহুলা” শির�োনামের এই কবিতায়
বেহুলার এই প্রত্যয় কী অসম্ভব আর্দ্র করে ত�োলে পাঠকের মন।
পাঠক যেন অনুভব করে বেহুলা যেন তারই কন্যা বা ভগিনী যে
তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এতটাই স্থিরলক্ষ্য
যে ক�োন�ো কিছুই তাকে সেখান থেকে টলাতে পারে না। পাঠকও
যেন মুহূর্তে তার সতর্ক প্রহরী হয়ে ভেসে যায় ভেলার পাশে
পাশে।
এই “লখিন্দর” কাব্যগ্রন্থেরই “নচিকেতা” শির�োনামের
কবিতায় নচিকেতাকে উদ্দেশ্য করে কবির ব্যথিত প্রশ্ন “কেন
তবে সব ভুলে যাও/এ প্রেতপুরীর বুকে মুখ রেখে ক�োন সুখ
পায়?”যে নচিকেতা মৃত্যুর স্বরূপ জানতে চেয়েছিলেন মৃত্যুর
দেবতার কাছে সে কেন “অন্ধ হবে, ব�োবা ও বধির/তবু
ক্লান্তিহীন, মৃত্তিকায় পুনর্জন্মের অস্থির”। এই যে নচিকেতার
পুনর্জন্মের জন্য অস্থিরতা, সেকি এই দেশের মাটির প্রতি গভীর
মমতাবেধের জন্য? যে দেশের মাটি তপ্ত, শরীর পুড়িয়ে দেবার
সমস্ত আয়�োজন রেখেছে, সেখানেই তবু পুনর্বার ফিরে আসার
তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এ যেন আমাদের প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা রূপে
প্রতিধ্বনিত এই কবিতায় কারণ শত অভিমান সত্ত্বেও আমরা যে
ভাল�োবাসি এই দেশ, দেশের মাটি দেশের মানুষকে।
“অন্নদেবতা” কবিতায় তিনি যেন দেবজ্ঞানে অন্নের বন্দনা
করেছেন— ‘‘অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা,/অন্ন ধ্বনি
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অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা”। এর চেয়ে চূড়ান্ত আর কী হতে পারে
যখন কিনা একমুঠ�ো অন্নের জন্য তীর্থের কাকের পর্যায়ে যেতে
বাধ্য হয়েছিল সেই দুঃসময়ে বহু বহু ক্ষুধার্ত মানুষ। ঈশ্বরকে
পাওয়ার জন্য যে আরাধনা তারই অন্য রূপে অন্নকে পাওয়ার
জন্য মানুষের “অন্ন চাই” ধ্বনি যেন আরাধনার রূপে ফুটে
উঠল কবিতায়। আর যেখানে ক্ষুধার আগুন দাউদাউ সেখানে
র�োমান্সে টলটলে কবিতা আসবে কীভাবে? তাই ত�ো কবির
অভিশাপ—‘‘সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে/ধ্বংস
কর, ধ্বংস কর, ধ্বংস কর তারে। ” কবির ক্রোধ ও অভিমান
যেন মিলেমিশে একাকার, তিনি ধ্বংস চাইছেন তাদের যারা
মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। এই হচ্ছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
যিনি মাটি আর মানুষের কাছে নেমে এসে তাদের ব্যথায় সামিল
হয়েছেন। হয়ত�ো জানতেন তাঁর এই লেখনী কিচ্ছু পরিবর্তন
করতে পারবে না তবু তিনি ওইসব ক্ষুধার্ত মানুষের মুখপাত্র হয়ে
উগরে দিয়েছেন তাঁর সমস্ত ক্ষোভ, অভিমান আর ব্যথা।
আরও একটি কবিতা “আশ্চর্য ভাতের গন্ধ”-তে তিনি যখন
বলছেন—“আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে/কারা যেন
আজও ভাত রাঁধে/ভাত বাড়ে, ভাত খায়”—তখন কি বুঝতে
পারা যায় না ভাত কত মহার্ঘ হয়ে উঠেছিল সেসময়? হয়ত�ো
এখনও দিন বদলায়নি, এখনও ততটাই মহার্ঘ ভাত বহু মানুষের
কাছে।
আবার একই কবিতায় যখন তিনি বলছেন—“আর
আমরা সারারাত জেগে থাকি/আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,/প্রার্থনায়
সারারাত”, তখন ভারতবর্ষ নামক রাষ্ট্রের সেই চিরন্তন সমস্যা
যেন জীবিত হয়ে উঠছে আবার। সেই শ্রেণী বিভাজন। এক
শ্রেণীর মানুষের হেঁসেল যখন ভাতের গন্ধে ম ম তখন আরেক
শ্রেণী ভাতের প্রার্থনায় নিদ্রাহীন সারারাত। একজন কবির কাছে
প্রতিবাদের অস্ত্র ত�ো তার কবিতা, সেই কবিতার চাবুক দিয়েই
যেন রাষ্ট্রের পিঠে আঘাত করলেন কবি। সাময়িক হলেও যদি
অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও চ�োখ খুলে যায় সমাজের, রাষ্ট্রের।
কবি যে কতটা সমব্যথী কতটা কাছের ভাবেন সেইসব
হাড়হাভাতে মানুষদের তার প্রতিফলন চলকে ওঠে যখন তিনি
লিখছেন—“মাগ�ো, এত�ো ডাকি ক্ষিদের দেবতাটাকে/বেশি
নয় যেন দুবেলা দু-মুঠ�ো নুনমাখা ভাত রাখে—”, তখন কবির
ক�োমল মনের তীব্র অভিমান ঝরে পড়ে যেন উড়ে যায় সেই
ক�োথাও সঙ্গোপনে দেব সঙ্গে আলাপনে রত অন্নপূর্ণার কাছে।
তার আসন যেন টলিয়ে দিতে চায়। এভাবেই দুঃখী মানুষের
কাঁদনগীত হয়ে ওঠে বীরেন্দ্র-র কবিতা।
আবার এত অভাব, এত দুঃখ শ�োক ব্যথা বেদনার মাঝেও
ক�োথাও যেন মানুষের ভেতরের মানুষকে খুঁজে পান কবি।
“ক�োথাও মানুষ ভাল�ো র’য়ে গেছে” কবিতায় তিনি লেখেন—
তবুও মানুষ আজও শিশুকে দেখলে/নম্র হয়, জননীর ক�োলে
মাথা রাখে। এই দুটি পঙ্ক্তিকে কি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়
না, প্রতিটি শিশু লুকিয়ে আছে প্রতি মানুষের অন্তরে। একজন
মানুষকে ত�ো অজস্র কাঁটায়ভরা, অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে পেরিয়ে
হেঁটে যেতে হয় তার জীবনযাত্রার পথে। স্বাভাবিকভাবেই তারও

মন ত�ো চাই মাঝেমাঝে ফিরে যেতে তার সেই শৈশবের নির্মল
দিনগুল�োতে যখন হয়ত�ো অভাব জাগ্রত দ্বারে তবু সে আশ্বস্ত
কারণ সে জানে তার আছে সর্বদুঃখহারিণী মা’র আঁচল। তাই সে
মায়ের ক�োলে মাথা রেখে আরবার শিশু হতে চায়। সংবেদনশীল
মন ও মননের অধিকারী বীরেন্দ্র-র এই কবিতা কি অমরত্বের
দাবি করতে পারে না?
কবিতা যে শুধু কল্পল�োকের শব্দপরি নয় তা যেন কবি
প্রমাণ করলেন তাঁর “মহাদেবের দুয়ার” কবিতায়। “ছত্রিশ
হাজার লাইন কবিতা না লিখে/যদি আমি সমস্ত জীবন ধ’রে/
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম/একটি গাছ জন্মাতে পারতাম”
এই কবিতায় আক্ষেপের স্বরে ঝরে পড়ছে কবির বাস্তববাদী
দৃষ্টিভঙ্গি। “মহাদেবের দুয়ার” এই ভীষণ বিমূর্ত শির�োনামে কবি
যখন গাছের প্রসঙ্গ আনলেন মুহূর্তে যেন আমাদের চ�োখে ভেসে
উঠল কল্পকথার সেই কৈলাস, যেখানে মহাদেবের বাস। শুধু
বরফ আর বরফ, প্রাণ নেই, শ্যামলিমা নেই। এ যেন অদ্ভুত
স্যাটায়ারে বিদ্ধ করলেন য�োগীশ্বর মহাদেবকে, যিনি নিজেও
জানেন না কাকে বলে সবুজ, কাকে বলে প্রাণের স্পন্দন। কবির
কাছে ছত্রিশ হাজার কবিতার লাইনও যেন প্রাণহীন, কারণ
সেখানে ক�োন�ো গাছের গন্ধ নেই। সৃষ্টি-বীজের সারতত্ত্ব নেই।
আবার ওই কবিতাতেই কবি যখন বলছেন “ছত্রিশ হাজার লাইন
কবিতা না লিখে/যদি আমি মাটিকে জানতাম”, তখন মাটির
জন্য কবির কাঙালপনা যেন সংক্রামিত করছে তাঁর পাঠককে। যে
মাটি শাশ্বত তার লগ্নস্পর্শ পাওয়ার জন্য শুধু কবি নয় ক�োথাও
না ক�োথাও আমরাও কি লালায়িত হয়ে উঠি না যখন আমাদের
মন ক্রমশ তার ক�োমলপনা হারিয়ে কংক্রিট সর্বস্ব হয়ে ওঠে?
আগেই বলেছি বহুদর্শী কবি দেখেছিলেন দেশভাগের
যন্ত্রণায় তাঁর আপনজনের ব্যথাদীর্ণ মুখ, হাহাকার । “রূপকথা”
কবিতায়—“কালনাগিনী পদ্মা রে/নীলকমলের মা/ত�োর
ছ�োবলের আদর রে/ভীষণ যন্ত্রণা”, এই যে কবি নিজেকে
নীলকমল ব’লে পদ্মাকে মা সম্বোধন করলেন, সেখানেও কত
ব্যথা। কবিতা যে শুধু কল্পনালতা নয়, ভীষণ বাস্তবতাও যে হতে
পারে কবিতার বিষয়-আশয়, তা যেন এই কবিতা দিয়ে মুহূর্তে
প্রতিষ্ঠা করলেন কবি। পদ্মার মাতৃরূপের আড়ালে থাকা তার
যে ভয়ঙ্কর রূপ, যে রূপের অনুষঙ্গ হয়ে ভয়ঙ্কর বন্যা প্রতিবছর
গিলে খায় তার করাল গ্রাসের মধ্যে থাকা গ্রামগুলিকে সেই ছবি
যেন মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠল এই কবিতায়। কতটা সেনসিটিভ
হলে একজন কবি এভাবে ব্যথার পাহাড় চাপিয়ে দিতে পারেন
পাঠকের মনে মাত্র কয়েকটি পঙ্ক্তি ব্যয়, এ কবিতা তার প্রকৃত
উদাহরণ। এই কবিতারই শেষে যখন কবি বলছেন—“একা
আমি নীলকমল/মেঘ আমার কে?/বজ্র আমার কে?/তুই-মা
আমার কে?/ত�োদের জন্য ভাই আমার/এ দেশ ছেড়েছে”,
তখন দেশভাগের পরবর্তী ক্ষত যাদের বুকে তখনও দগদগে,
তাদের সেই ক্ষতে কি আবার রক্তক্ষরণ শুরু হবে না?
“এক অদ্ভুত মাটির উপর/আমরা দাঁড়িয়ে আছি,/অর্থাৎ
দাঁড়িয়ে থাকায় জন্য/প্রাণপণ চেষ্টা করছি”—“উলঙ্গের
স্বদেশ” নামের এই কবিতার স্বর কি মেলানক�োলিক নাকি
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স্যাটায়ারিক? হয়ত�ো দুট�োই ঠিক। একদিকে এই দাঁড়িয়ে থাকার
আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যে ঝরে পড়ছে যেন এক বিষাদমাখা সিম্ফনির
সুর। আবার যেন এক প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রতি, এই
যে মানুষকে কতটা অসহায়তার দিকে ঠেলে দিলে এভাবে মাটির
উপর দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেও কত না সংগ্রাম করতে হয়। এই
কবিতা যেমন চ�োখের দীঘিতে উপচে পড়া ঢেউয়ের জন্ম দেয়
তেমনই বুকের ভেতরে থাকা উনুনের আগুনকে আরেকবার
খুঁচিয়ে দেয়। এই যে এভাবে ভাবতে পারা, এখানেই যেন কবির
কবিতার সহজ সঞ্চারী।
অথবা দেখুন “জেলখানার ডায়েরি” কবিতায় “মুক্ত প্রান্তরে
এসে দেখা হ‘ল�ো মানুষের সঙ্গে, আর তারাই/আমাকে ছুঁড়ে
দিল একটা জেলখানায়”, এই মুক্ত মানুষই কি তথাকথিত
সভ্য সাদা চামড়ার(সাদা অর্থে শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়)মানুষ, যারা
স্বাধীনতা বলতে বুঝেছিল বা হয়ত�ো এখনও ব�োঝে শুধুমাত্র
নিজেদের মুক্ত থাকাকে। যারা কাল�ো মানুষদের(এখানেও
কাল�ো শব্দটি বহুমাত্রিক) জন্য মুক্তাঞ্চল নয় কারাগার তথা
বন্দিদশার ব্যবস্থা রাখে। “আকাশে সাদা মেঘেরা কাল�োদের পিছু
ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিচ্ছে” —এখানেও রূপকের আড়ালে
যেন সেই পেশিশক্তির আস্ফালন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে
এর অর্থ কাল�ো মানুষদের যেন দেশচ্যুত করে সাদা মানুষের
ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা। আবার বৃহত্তর অর্থে সমাজের
উচ্চশ্রেণীর এবং ধনী মানুষের নিম্নশ্রেণীর গরিবগুর্বোদের উপর
‘মাৎস্যন্যায়’ অত্যাচার। যেখানে গরিবদের যেন নিজের বলতে
কিছু নেই শুধুমাত্র বন্দিদশা ছাড়া। এই বন্দিদশা কেবল কয়েদি
অর্থে ব্যবহৃত নয় এর অর্থ আর্থিক সামাজিক তথা উন্নয়নের
প্রশ্নে তাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বন্দি করে রাখা যার বাইরে
বের�োবার ক�োন�ো উপায় যেন তাদের থাকতে নেই।
কী প্রাসঙ্গিক “আজও খুনী হেঁটে যায়” কবিতাটি। “আজও
খুনী হেঁটে যায় প্রত্যেকের চ�োখের সামনে/মায়ের চ�োখের
জলে, শিশুর ল�োহুতে ভাসা আমার স্বদেশে”—এ কবিতা কি
আজকের নয়? আজও যখন প্রায় প্রতিদিনই ধর্ষিত শিশুর রক্তে
ভেসে যাচ্ছে আমার দেশের মাটি যখন মায়ের আর্ত চিৎকারে
এমনকি অভিমানে কেঁপে উঠছে ক�োলে থাকা শিশুর মৃত
ঠ�োঁট, তখন আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগে লিখে যাওয়া
বীরেন্দ্র-র এই কবিতা কি হয় উঠছে না আজকের কবিতা? এই
যে প্রাসঙ্গিকতা, এই-ই ত�ো কালজয়ী করে কবির কবিতাকে।
মনে হয় গতকাল ঘটে যাওয়া ক�োন�ো ধর্ষিত শিশুর মৃত্যুতে
এইমাত্র চ�োখের জল ফেলতে ফেলতে কবিতা লিখলেন ক�োন�ো
কবি। তবে কবি বীরেন্দ্র কিন্তু কান্না নয়, প্রচণ্ড ক্রোধে যেন
জিজ্ঞাসা করেছেন—“কেউ নেই প্রকাশ্য রাস্তায় তার কাঁধে/
হাত রেখে বলে, ‘ত�োমার বিচার হবে’।” এই ক্রোধ এই আগুনই
ত�ো দরকার আজ। নইলে যে শুধু মায়ের ক�োল শূন্য হবে বারবার
আর ধর্ষক ভয়ডরহীন হেঁটে যাবে প্রকাশ্য রাস্তায় বুক ফুলিয়ে।
তাই ত�ো কবি কি অভিমান থেকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—
“সকলেই চিতার আগুন নিভিয়ে কলসীর জলে/ঘরে ফরে,
ভ�োরবেলার কগজে দেখবে ব’লে ম�ৌন-মিছিলের ছবি”। কত

বড়�ো বাস্তব এই কথা। যেন আজকের ছবিই কবি তুলে ধরলেন
এই নগ্ন পঙ্ক্তিতে।
কবির এসব কবিতা পড়তে পড়তে মন হয় কবির জীবনে
কি তাহলে ক�োন�ো প্রেম ছিল না অথবা প্রেমের কবিতায় কি
তাঁর চূড়ান্ত অনীহা ছিল? “তুই” কবিতাটি পড়তে পড়তে
সে ভুল ভেঙে যায়। “ত�োর কি ক�োন�ো তুলনা হয়/তুই/চ�োখ
বুজলে হিমসাগর, চ�োখ মেললে অনন্ত নীল আকাশ!”এই ত�ো
সেই শাশ্বত প্রেমের কবিতা। তবে এই প্রেম যেন ব্যক্তিপ্রেমকে
ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রেম হয়ে ওঠে যখন কবি বলেন—“তুই/
ঘুমের মধ্যে জলভরা মেঘ, জাগরণে জন্মভূমির মাটি!” অর্থাৎ
এই প্রেমও যেন দেশের প্রতি প্রেম, আর প্রেমিকাও যেন হয়ে
উঠেছে দেশের মাটি।
তবে এই প্রেম আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর অন্য একটি
কবিতায়। “উলুখড়ের কবিতা” কাব্যগ্রন্থের ‘মিছিলে’ কবিতায়
অন্নের দাবিতে মিছিলে হাঁটা ব�োকা ছেলেটার বুকের রক্ত দেখে
যে ব�োকা মেয়েটি ভাবছে হ�োলি খেলে হয়ত�ো ঘুমিয়ে পড়েছে
ব�োকা ছেলে, সেই মেয়েটি কে? সে কি ওই ব�োকা ছেলেটার
প্রেমিকা? নাকি ব�োন? এখানেই কবির দক্ষতা। এ যেন পাঠকের
হাতে ছেড়ে দেওয়া। যে যেভাবে নেবে। তবে অন্নের দাবিতে ওই
মৃত্যু আমাদের অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়। মুহূর্তে ওই ছেলেটি
ওই মেয়েটি আমাদেরই পাশের বাড়ির কেউ হয়ে ওঠে। মনে হয়
ওই মেয়েটির হাত ধরে বলি, এক আকাশ ক্ষিদে পেটে নিয়ে
ঘুমিয়ে রয়েছে যে ব�োকা ছেলে, ওকে ঘুম�োতে দাও। জাগিও
না। ও জেগে উঠলে পৃথিবীতে বড়�ো অনর্থ হবে। লজ্জায় মুখ
লুক�োবার জায়গা পাবে না সভ্যতা। বরঞ্চ “বুকের মধ্যে নিল
ওকেই/আবির মাখল�ো ধুল�ো মুখেই”, এই আবিরই হয়ে থাক
অন্তিমের বিদায় সংগীত।
তাঁর কাব্যগ্রন্থ “অফুরন্ত জীবনের মিছিল”, যা প্রকাশিত
হয়েছিল তার মৃত্যুর পর, তাঁর “মে-দিনের স্বপ্ন” কবিতায় কবি
মানুষের আবহমানের সংগ্রামের কথাই বলেছেন। “রাস্তাঘাট
এখন আগুন” কিন্তু মানুষকে যে সেই আগুনের উপর দিয়েই
হেঁটে যেতে হবে। কারণ মানুষ যে স্বপ্ন দেখে। সে বড়�ো পবিত্র স্বপ্ন
বেঁচে থাকার লড়াইয়ের শাশ্বত কথা। তাই ত�ো সত্যবানের কাঁধে
ভর দিয়ে সাবিত্রী হেঁটে যায় মিছিলের পথে। এই যে সংগ্রামের
পথেও প্রেমকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা এই প্রেমই ত�ো বাঁচার খ�োরাক।
এই প্রেম হয়ত�ো ক�োথাও একটু সুখ একটু সমতার খ�োঁজে যেন
এভাবেই হেঁটে চলে জন্ম-জন্মান্তর।
কবি বীরেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশচেতনাটিও খানিকটা
ভিন্নতর। বিদেশী নয় তিনি দেশের ভেতরে থাকা শ�োষকদের
বিদ্ধ করেছেন তাঁর কবিতায়। হয়ত�ো তিনি বিশ্বাস করতেন—
আগে ঘর সামলাও পরে পর। তাই ত�ো তিনি গরিবগুর্বো
ওইসব অভুক্তদের কথা ভেবে গেছেন আমৃত্যু। তাদের জন্য
দুমুঠ�ো ভাতের প্রার্থনা করেছেন—“মাগ�ো, এত ডাকি ক্ষিদের
দেবতাটাকে/বেশি নয় যেন দু’বেলা দু‘মুঠ�ো নুনমাখা ভাত
রাখে”।
আবার শত স্বদেশপ্রেমের বাঁধনে বাঁধা থাকলেও একজন
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কবি কি শুধুই জন্মভূমি আর তার মানুষজনের কথাই ভাববেন?
তবে কেন ভারতের সেই শাশ্বত দর্শন “বসুধৈব কুটুম্বকম”
অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী আমার আত্মীয়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতায় এই দর্শন তুমুলভাবে উপস্থিত। শুধু স্বদেশ নয় তাঁর
বিভিন্ন কবিতায় তিনি দূরদেশে থাকা তাঁর ভাই-ব�োনদের ব্যথাবেদনার কথাও সমানভাবে তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন।
বর্তমানে কারও কারও ভাবনায় থাকা গ্লোবাল ভিলেজের
কথা বহু আগে ভেবেছিলেন কবি বীরেন্দ্র। “রক্তাক্ত মুখ�োশ”
কবিতায় “সবুজ গাছের পাতাগুলি/বারুদের গন্ধে, খ�োঁড়া
সিংহের গর্জনে/বমি করে/কৃষ্ণকায় মানুষের অভিশাপ”—এই
পঙ্ক্তি কটি কি যথেষ্ট দলিল নয় আফ্রিকার কাল�ো মানুষের উপর
ঔপনিবেশিক শাসনের অত্যাচার, যার সঙ্গে যেন অদ্ভুত মিল
আমাদের অতীত ভারতবর্ষের। এই যে বিশ্বের সমস্ত পরাধীন
নিপীড়িত মানুষের জন্য কবির কান্না এই-ই ত�ো তাঁকে করে
ত�োলে গ্লোবাল-প�োয়েট।
এই যে তাঁর বা তাঁর মত�ো আরও অনেকের দীর্ঘ সংগ্রামের পথ
চলা, তার শেষ পরিণতি হয়ত�ো পরাজয়। হয়ত�ো তাঁর পরবর্তী
প্রজন্ম খুঁজে পাবে সুখের পথ অথবা নিমজ্জিত হবে আরও বেশি
কান্নার গভীরে। তবু হেঁটে যেতে হবে নিরন্তর ক্লান্তির হাত না
ধরেই। এমনটাই ভাবতেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাই ত�ো
তাঁর দীর্ঘ কবিতাযাপনে তাঁর এই ভাব ও ভাবনার প্রতিফলনই
দেখতে পাই আমরা তার অসম্ভব সচেতনতার আল�োকপ্রাপ্ত
অসংখ্য কবিতামালায়।
চল্লিশে যে সময় কবিতা লিখতে এলেন তখন ত�ো দেশজুড়ে
উথালপাথাল। স্বপ্ন গড়ে ওঠার উল্লাস আর ভেঙে যাওয়ায়
হাহাকার। মন্বন্তরে, দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত দেশ। শ�োষকের শ�োষণে
অতিষ্ঠ সভ্যতার হাড়-জিরজিরে শরীর। আল�ো নেই। এরকম
বিশৃঙ্খল অবস্থায় শৃঙ্খলার বাধিত শেকল পরা কবিতা আসবে
কীভাবে! কখনও নম্র কখনও দাউদাউ আগুন কি থাকবে না
কবিতায়? নইলে কীসের সমাজমনস্কতা? কবিতায় উচ্চকণ্ঠ
আনা কি পাপ? তাহলে নিজের ভেতরের কান্নার কথা কেন
বলা, যদি সেই কান্নাকে প্রতিবাদে রূপান্তরিত করা না যায়!
নিশ্চিত বলা যায় এই ছিল কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাদর্শন।
যে কবি বলতে পারেন “আমার কবিতা ক�োনদিনই চল্লিশের
প্রগতিশীল কবিতা বা কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল আহরণ
করেনি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি আমার
কবিতার শিকড় অন্যখানে”। এমন কথা যিনি বলতে পারেন
তাঁর কবিতা ত�ো ভিন্নপথে হাঁটবেই। শুধুমাত্র নান্দনিকতার
আবরণ ছেড়ে ব্যথিত, কান্নায় জর্জরিত মানুষের আপন ভাষা

হয়ে উঠবেই। অতলান্ত ক্ষুধায় নিমজ্জিত, চ�োখের সামনে মৃত্যুর
গ্রাসে ঢলে পড়ে আপনজনের শেষ নিশ্বাসটুকু হাতের তালুতে
ধরে রাখা কারও শেষ আশ্রয় হয়ে উঠবেই ত�ো তাঁর কবিতা।
এখানেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত সাফল্য। নিজের ভেতরে
ক্রমাগত জন্ম নেওয়া ক্ষোভ, বিক্ষোভ, ব্যথা আর কান্নাকে
তিনি সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন মানুষের মধ্যে তাঁর অসংখ্য
কবিতার মাধ্যমে। বীরেন্দ্রর কবিতা তাই আজও সমানভাবে
প্রাসঙ্গিক কারণ সমাজ বা রাষ্ট্র কি আজও পেরেছে বহু বছর
আগে লেগে যাওয়া কালিমাকে সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলতে? বৈষম্যের
বীজ আজও কি সিঞ্চনে সিঞ্চনে চারা এবং চারা থেকে মহীরুহ
হয়ে উঠছে না সময়ে সময়ে।
এভাবেই কবির একের পর এক কাব্যগ্রন্থ। ‘উলুখড়ের
কবিতা’, ‘সভা ভেঙে গেলে’, ‘মানুষখেক�ো বাঘেরা বড়
লাফায়’, ‘এই জন্ম জন্মভূমি’, ‘ভিয়েতনাম ভারতবর্ষ’,
‘লখিন্দর’, ‘জাতক’, ‘বেঁচে থাকার কবিতা’, ‘আর এক
আরম্ভের জন্য’ প্রভৃতি। কবিতা ত�ো নয় যেন অক্ষরের সমিধ,
যা দিয়েই কবির সারাজীবনের লড়াই সমাজ তথা রাষ্ট্রের সঙ্গে।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়ত�ো নিষ্ফল গিয়েছে সেইসব কাব্যতির।
তবে হাল ছাড়েননি কারণ তিনি যে মানুষের কবি মনুষ্যত্বের
পূজারী। নাকি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন কবিতা মানেই এক
নান্দনিক গাছের থেকে ঝুলে থাকা অলীক ফল নয়। যাকে হয়ত�ো
দেখা যায় হয়ত�ো স্পর্শ করাও যায় তবে অধিকারে পাওয়া,
নৈব নৈব চ। যেন দর্শনেই যেটুকু তৃপ্তি। যেন দেবভ�োগ্যা(এখানে
শুধুমাত্র ইন্টেলেকচুয়াল অর্থে) এই ফল স্পর্শ করা পাপ।
সবশেষে তাঁর একটি পুর�ো কবিতাকে তুলে দিতে ইচ্ছে
করছে। অসম্ভব ব্যথায়; ব্যঙ্গের তিরে বিদ্ধ করেছেন তাঁরই
মাতৃভূমিতে। যে ব্যঙ্গের উৎস তাঁর তীব্র ক্রোধ আর অভিমান।
মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে
(The earth is filled with mercy of god)
অসীম করুণা তার এই বধ্য মরু, যাকে বলি মাতৃভূমি,
জল্লাদেরা প্রেম বিলায় ক�োলের শিশুকে,তার লীলা!
কবিরা কবিতা লেখে, দেশপ্রেম, ক্রমে গাঢ়তর হয় গর্ভের ভেতর রক্তপাত
মুণ্ডহীন ধড়গুলি আল্লাদে চিৎকার করে, ‘রঙ্গিলা! রঙ্গিলা!
কী খেলা খেলিস তুই!
যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মত�ো বেঁকে যায়—
বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস লেলিন স্টালিন গান্ধী
এক এক পয়সায়!
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শ ত ব র্ষে বী রে ন্দ্র চ ট্টো পা ধ্যা য়

সপ্তদশ অশ্বার�োহী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৭টি কবিতা

তোমার মুখ
আমার হাতের উপর তোমার মুখটি
তুলে ধরলাম—
দেখলাম, আবেগে বোজা তোমার চোখ।...
দেখা হলো না।
কতবার বললাম তোমার কানে,
কানে কানে—
দেখলাম, রক্তলাজে ফিরিয়ে নেওয়া তোমার চোখ।....
দেখা হলো না।
তোমার খোঁপা দিলাম খুলে,
জড়িয়ে নিলাম আমার মুখে, চোখে, বুকে—
দেখলাম, পরম সুখে দুহাতে ঢাকা তোমার চোখ।....
দেখা হলো না।

কী করে যাই?
মনে ভয়, স্খলিত পাদুটি উঠছে কেঁপে।
সাপের ভয়....
কাঁটার ভয়....
আর কেয়া ফুল।
কিন্তু তোমার চোখ
অন্ধকারে গভীর তোমার চোখ
সাপের মাথার মণি...
তাই তো—
মাড়িয়ে গেলাম সেই মৃত্যুগহন বনানীকে—
হারিয়ে গেলাম সাপের গন্ধে
আর কেয়ার গন্ধে।
(সংশ�োধিত)

যাবার সময়
পার হয়ে যাচ্ছিলাম
একটি দুটি করে সব কটি সিঁড়ি।...
হঠাত্ ফিরে তাকালাম—
দেখলাম, চোখের জলে ভেজা তোমার চোখ।
দেখা হলো না।

		

		

সর্বত্রই এক মুখ : রঙে রঙে একাকার কিশোর মিছিল;
যেন একঝাঁক চিল
দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হয়ে দীঘির ভিতরে
সূর্যের বলের মতো রঙের চেতনা নিয়ে ক্লান্ত খেলা করে।

[গ্রহচ্যুত (১৯৪২)]

কেয়া ঝড়
সেখানে ঘন ঘন
ফণীমনসার কাঁটায় ঘেরা পথ
আর অদ্ভুত মিষ্টি কোনো সাপের গন্ধ।
তাকিয়ে অবাক হলাম আমি,
গাছে ফুটে আছে অসময়ের কেয়া ফুল।
এত পথ ভেঙে কী করে যাব ওখানে?

[গ্রহচ্যুত (১৯৪২)]

দোল ও পূর্ণিমা

সর্বত্রই এক ক্লান্তি, শোলোকে ফুরুলে
চুলের আবির নিয়ে ঘুমায় স্বপ্নের শিশু ঠাকুমার কোলে!
আকাঙ্ক্ষায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপাল....
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে
			
দুর্ভিক্ষের চাল।
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[রাণুর জন্য (১৯৫২)]

পূর্বরাগ

রুটি দাও

বিকেলে দীঘির জল তুলে নিয়ে গিয়ে
দেখেছি মিলিয়ে
তার সাথে কথা বলা দুদণ্ডের উপচানো সময়
তত ঠাণ্ডা কোনো জল নয়।

হোক পোড়া বাসি ভেজাল-মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নিনেবানো খাঁটি
এ-এক মন্ত্র! রুটি দাও, রুটি দাও;
বদলে বন্ধু, যা ইচ্ছে নিয়ে যাও;
সমরখন্দ্ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশেরও স্বাধীনতা।

তত বৃষ্টি কোনোখানে নেই
ঝরে যা দুচোখে তার চোখ রাখলেই;
কিংবা তার শরীরের আলগ�োছে এতটুকু ছোঁয়া
জানায়, হৃদয় কেন ধুয়ে যায় ভালোবাসলেই—
তখন অন্ধকারে ভেসে যেতে করি না পরোয়া।
এইতো সে এতটুকু মেয়ে, হাসে খেলে...
পৃথিবী বদলে যায় তবু তাকে একটু জড়ালে।
			

[রাণুর জন্য (১৯৫২)]

[এই বিখ্যাত কবিতা পরে কবির তিন
পাহাড়ের স্বপ্ন (১৯৬৪) বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।]

শুধু দুইবেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরও আগে উঠি,
ঝোড়ো সাগরের ঝুঁটি ধরে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া।
হৃদয়বিষাদ, চেতনা তুচ্ছ গণি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি।
		

[উলুখড়ের কবিতা (১৯৫৪)]

লাল শপথের রাখি

অবচেতনী
তুমি চলে গেছ হাজার যোজন দূরে
দক্ষিণে, পশ্চিমে!
আমি বসে আছি উত্তরে চিলঘরে;
আলো নেই, তবু হৃদয় আমার ভরে গেছে কুঙ্কুমে।

শহরে এখন সন্ধ্যা নেমেছে, তৃষিতের কথকতা....
	ফ্যান দাও বলে কারা কাঁদে রাস্তায়
ঘরে নেই ভাত, মাগো, তুই কাছে আয়
আমি পড়ি বসে কুপির আলোয় জীবনের রূপকথা।

আমি পড়ি বসে শীতের তুষারে নভেম্বরের গান :
হৃদয় আমার আবিরে রেঙেছে, আলতা পরেছে পায়।
দশ দিন যেন দশটি ঝড়ের ছেলে
যদিও সময় কালো চোখে কুঁজো-পিঠে পথ হেঁটে যায়
মরণকে দেখে হেসে দিল বাহু মেলে—
বিরহের ভারি অসহ্য বোঝা বয়ে...
রূপকথা নয়, ইতিহাস মাগো, ক্ষুধিতের অভিযান।
তবু বসে আছি ছোটো চিলঘরে পাখিনির মতো হৃদয়কে বুকে লয়ে।
চোখে কেন জল, চোখ মুছে দেখো, দুদিনের উপবাসী
হৃদয় আমার ব্রাউন রঙের হাঁসিনির মতো ঋতুর হাওয়ায় চড়ে
ছেলে তোর আজ একটু কাতর নয়—
আজ এতকাল পরে
বুক বাঁধ্ তুই, আমাদেরই হবে জয়
উড়ে এসে দেখা বসেছে আমার বুকের ভিতর মাথা রেখে,
শীতের তুষারে কান পেতে শোন্ ঝোড়ো বাতাসের হাসি।
কী জানি কী তার হয়েছে অসুখ পাণ্ডুরুগির মতন আমাকে দেখে?
হয়তো আবার এতকাল পরে ব্রাউন রঙের ব্লাউজটি দেবে ছুঁড়ে,
শহরে গভীর রাত্রি ঘনায়, তুই আমি বসে থাকি,
এমন একদা দুহাতে তুমিই ছিঁড়ে দিয়েছিলে ফেলে
আমি পড়ি বসে পৃথিবীর উপকথা
শরীরের সব, কাঁচুলি ও সায়া, চেতনার চেয়ে জ্বরে।....
তুই দুয়োরানী, ভোল্ রাত্রির ব্যথা
ভুল করে তাই আজও গান গাই, ‘তবে কি তুমিই, তবে কি তুমিই এলে?’ কাল ভোরে হাতে পরিয়ে দিস মা, লাল শপথের রাখি।
		

[শেষ কবিতা, রাণুর জন্য (১৯৫২)]
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[উলুখড়ের কবিতা (১৯৫৪)]

রূপসী বাংলা
মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিত্কার করে
‘The earth is filled with mercy of God.’
অসীম করুণা তাঁর; ঐ বধ্যমঞ্চ, যাকে বলি মাতৃভূমি;
জল্লাদের প্রেম বিলায় কোলের শিশুকে, তাঁর লীলা—
কবিরা কবিতা লেখে, দেশপ্রেম, ক্রমে গাঢ়তর হয় গর্ভের
		ভিতর রক্তপাত—
মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিত্কার করে, রঙ্গিলা। রঙ্গিলা!
কী খেলা খেলিস তুই!
যন্ত্রণায় বসুমতী ধনুকের মত বেঁকে যায়—
বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস
		লেনিন স্টালিন গান্ধী এক এক
			
পয়সা...

চোখের জল শুধু চোখের জল
চুমার দাগগুলিকে ধুয়ে দেয়;
তুমি মিছেই বুকে টেনেছ, তার মুখ
চোখের জলের সাগর।
[‘ভিসা অফিসের সামনে’ (১৯৭৪)]

মানুষ
তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে;
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে।
তবু সে এখনো মুখ
দেখে চমকায়;
এখনো সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায়।
[ভিসা অফিসের সামনে (১৯৭৪)]

[মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিত্কার করে (১৯৭২)]

বন্ধুর হাত
পৃথিবী ঘুরছে
(‘E pur si mouve’-Galilio)
চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন, ‘পৃথিবী ঘুরছে না’
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবে;
যতই তাকে চোখ রাঙাও না।
[পৃথিবী ঘুরছে (৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)]

সূর্য কেন বাদ যায়
গানের পাখিদের
খাঁচায় পুরে
তাদের হুকুম করা হচ্ছে :
‘বলো হে, যুগ যুগ জিও’—
হয়তো একদিন আকাশের সূর্যকেও
তারা হুকুম করবেন;
‘শোনো হে; কান ধরে নীল ডাউন হয়ে থাকো’
[পৃথিবী ঘুরছে (৭ নভেম্বর, ১৯৭৫)]

স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হতে পারে
কিন্তু মাঝখানে
বাতাসের শূন্যতা, চোখের জল ঝরে
যেন শীতের হলুদ পাতা।
		
[ভিসা অফিসের সামনে (১৯৭৪)]

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ
আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজও ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারা রাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায়, সারা রাত।
		
[মুখে যদি রক্ত ওঠে (১৯৬৫)]

মুখে যদি রক্ত ওঠে
মুখে যদি রক্ত ওঠে
সে-কথা এখন বলা পাপ।
এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই।
এসময়ে রক্তবমি করা পাপ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
বেঁকে যাওয়া পাপ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে
		
শুয়ে থাকা পাপ!
		
[মুখে যদি রক্ত ওঠে (১৯৬৫)]
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ফুল ফুটুক, তবেই বসন্ত
প্রেমের ফুল ফুটুক, আগুনের
মতন রং ভালবাসার রক্তজবা
আগুন ছাড়া মিথ্যে ভালবাসা
এসো, আমরা আগুনে হাত রেখে
প্রেমের গান গাই।
আলো আসুক, আলো আসুক, আলো
বুকের মধ্যে মন্ত্র হোক : রক্তজবা।
এসো, আমরা আগুনে হাত রেখে
মন্ত্র করি উচ্চারণ : ‘রক্তজবা!’
এসো, আমরা প্রেমের গান গাই।
[মুখে যদি রক্ত ওঠে (১৯৬৫)]

অন্নদেবতা
‘‘অন্নমিতি হ�োবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতন্যন্নমেব
প্রতিহর-মাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা...’’
			
—ছান্দোগ্যোপনিষদ্
অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।।
অন্ন আল�ো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
্অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস কর�ো, ধ্বংস কর�ো, ধ্বংস কর�ো তারে।।
[আগস্ট ১৯৬৪]
[মুখে যদি রক্ত ওঠে (১৯৬৫)]

কবিতা আশ্রম

শরৎ সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯
বিনয় মজুমদারের জন্মদিনে
কবিতা
ছ�োটগল্প
প্রবন্ধ
কাব্যনাট্য
উপন্যাস
সাক্ষাৎকার
আপনার সংখ্যা পেতে অগ্রিম য�োগায�োগ করুন
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