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আ ব হ মা ন  বা ং লা ভা ষা
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কথবা

অন্ন বাক্ অন্ন প্াণ অন্নই ছচতনা ;
অন্ন ধ্ববন অন্ন মন্ত্র অন্ন আোধনা।
অন্ন চচন্া অন্ন গান অন্নই কববতা,
অন্ন অবগ্ন বায়়ু জল নক্ত্র সববতা।।

অন্ন আরলা অন্ন ছজ্াবত সবষেধমষেসাে
্অন্ন আবদ অন্ন অন্ অন্নই ওংকাে।
ছস অরন্ন ছে ববষ ছদয় বকংবা তারক কার়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।
   — কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় 
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শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

ঘরেে ছেরল 
অথচ ববপ্লবী

পে পে বতন চােবদরনে ঘন সংবদ্ধ পবেসরে বপ্য় ছকারনা কববরক ছদখরল তাঁরক বনবব়ে ভারব ভারলাবাসা 
োয়। ছকারনা ছসবমনাে প্বতম অ্াকারডবমকতাে বদরল এখারন ছসই োবপত পেম্োে দ়ুরয়কচট ঝলক 
পবেরবশন কেচে। ঝর়েে মরতা এক দ়ুপ়ুরে বীরেনদা েখন আমারদে োদবপ়ুরেে আস্ানায় এরস হাবজে, 
মারয়ে হােরমাবনয়ারমে বতন সপ্তরক বীরেনদাে একচট তেতাজা কববতা স়ুরে আর্দাবলত হওয়াে 
অরপক্ায়। প্ণরব্দ়ুে অরনক কববতারতই আমাে মা স়ুে বদরয়রেন, বতবন �াদাে আঁরতায়ানরক ছে 
সব ছশানাবাে অধীে আগ্ররহ এরস উপবথিত, �াদাে স্বয়ং ভ্াচটক্ারন ছপারপে কারে বগরয় ছশানারবন। 
�াদারেে জন্ চটজলবদ একচট তজষেমা আবম শুরু করে বদলাম : “Burnt or impure, any kind of bread/

smothers the stomach’s fire.” মা সোসবে বীরেনদা সম্রকতি দৃপ্ত গলায় বরল উঠরলন :  ‘ঘরেে ছেরল, 

অথচ ববপ্লবী।’

বীরেনদাে কববতায় স়ুে ছদওয়াে কাজ চলরে, এমন এক ববরকরল 
ববপ্লববক একচট ঘটনা ছচারখে উপে ঘরট ছগল।  ‘শতবভষা’ে 
সমীপবততী একচট কববপরত্রে সম্াদক ঘরে ঢুরকই বীরেনদারক 
ছদরখ তাঁে কারে প্বতশ্রুত কববতাচট এখনও পায়বন বরল ম়ুচঠ 
বাবগরয় এবগরয় ছেরতই বীরেনদা তৎক্ণাৎ মারয়ে আঁচরলে 
বপেরন আশ্রয় গ্রহণ করেচেরলন। আবম বাংলা সাচহরত্ে গহন 
ইবতহারস এেকম মধ়ুে দৃশ্ আে ছদরখচে বরল মরন পর়ে না। 
স্বতঃবসদ্ধ এই কথাটা আজ বােংবাে ছশানাবাে সময় এরসরে, 
প্বতষ্ান বনেরপক্ কববপরত্রে বববততিরন বীরেনদাে বদব্াবদান 
কীেকম অসামান্ ও তুলনােচহত।

বীরেনদা হঠাৎই হাসপাতারল। ছকারনাক্ররম ঘরে ঢুকবাে 
অন়ুমবত ছপরলও ছদবখ বতবন ইস্াতী বনঃশরদে বনরজরক ছঢরক 
ছেরখরেন। এক সময় আমাে প্াথষেনা বমচটরয় বদরয় শুধ়ু বরল 
উঠরলন :  ‘ঈশ্রে আমাে ববশ্াস ছনই। বকন্তু মাবসমা আপনাে 
হাত বদরয় আরবরগে ছে �ুল আমায় পাচঠরয় বদরয়রেন আবম 
মাথায় তুরল বনলাম।’

জীবরনে ছশষ বদন পেষেন্ বীরেনদা আমাে মারক চচচঠ 
বলরখ চরলরেন। আমাে ছোরটা ছবান শ্রীমতী ে্দা বস়ুে 
ছসৌজরন্ তাে বকে়ু বনদশষেন এখারন প্কাবশত হরলা। সাচহত্ 
বা সংস্ৃবতে ছকারনা অবভনব সংঘটন নয়, শুধ়ুমাত্র মারয়ে 
কারে ব�েরত থাকা ঘে বববাগী সন্ারনে অাতবত এই সব 
চচচঠে উত্তোবধকাে। ছকারনা অবভস্দরভতিে বদরল বতন ম়ুহূরততিে 
বমতাক্ে এই ছহামাঘষে্ েজতকাবন্ ছেন মাজষেনা করেন, এটুকুই 
ববনীত এষণা।

(চচচঠ-১)
শ্রীচেরণষ়ু,
বকে়ুবদন কলকাতাে বাইরে চেলাম, ব�রে আপনাে চচচঠ 

ছপলাম। শ্রীমান আরলারকে একচট চচচঠও ছপরয়চে, ২/১ 
বদরনে মরধ্ উত্তে ছদরবা। আপবন সাবধারন থাকরত বরলরেন, 
অবশ্ই সাবধারন থাকরবা। ছকন জাবন না, অরনকবদন 
শােীবেক ক্াবন্রত ভুগচে। করয়কবদন বাইরে ঘ়ুরে এরস ঐ 
ক্াবন্ এতটুকুও দূে় হয় বন। তাে পে ব�রেই ঘণ্াে পে ঘণ্া 
ছলাড ছশচডং।

ছোটরদে জন্ (কববতা/ে়ো/গল্প ইত্াবদ বনরয়) একচট 

[অরলাকেঞ্জন দাশগুপ্তে মা নীহাবেকা দাশগুপ্ত চেরলন এক ববেল ব্বতিত্ব। নীহাবেকা ছদবীে  ‘মারয়ে বশশব’ (২০০১) বইচট মারয়ে আত্মকথায় 
প়ুত্র অরলাকেঞ্জরনেও বশশব-বকরশারেে ববণষেল তথ্ চচত্রায়ণ। শঙ্খ ছঘাষ, আরলাক সেকাে, প্ণরব্দ়ু দাশগুপ্ত সহ অরলাকেঞ্জরনে বহু কবববন্ু চেরলন, 
কববজননী নীহাবেকা ছদবীয় ছনেরহে অংশভাক। অরলাকেঞ্জরনে  ‘বীরেনদা’ বপরঠাবপচঠ অগ্রজ কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়ও নীহাবেকা ছদবীে মাতৃরনেরহে 
বনগর়ে বাঁধা পর়েন। সংগীত বশবক্কা নীহাবেকারদবী ছনেহাস্দ বীরেরন্দ্রে কববতায় স়ুোরোপ কেরত কেরত বলরতন,  ‘ঘরেে ছেরল অথচ ববপ্লবী’। 
—েজতকাবন্ বসংহরচৌধ়ুেী]

অরলাকেঞ্জন দাশগুপ্ত
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বই এখন ছপ্স-এ ছগরে, আপবন বনশ্চয়  খ়ুবশ হরবন। তরব 
ছলখাগুবলে মান বক হরব, এখনই বলরত পাবে না।

আপনাে ওপে বদরয় অরনক ঝ়ে োরছে। আপবন স়ুথি 
থাকুন আমোও এই কামনা কবে। ছোটরদে সবাইরক প্ীবত ও 
শুরভছো জানাই।

 প্ণত
 বীরেন
২৩.১০.৮১

(চচচঠ-২)
কলকাতা, চডরসম্বে ১৯৮২

মাসীমা, 
আপনাে চচচঠ ছপরয় মন ভাল লাগরে। গত জ়ুন মাস ছথরকই 

আবম বকে়ু দ়ুরেষোগ ও দ়ুভতিাবনা বনরয় বদন কাটাচছে। শেীেটা 
ঐ সময় ছথরকই খাোপ, সম্বধষেনা ও ছলাডরশচডং-এে ধাক্ায় 
প্ায় একমাস ববোনায় শুরয়চেলাম। আগস্ট মাসটা একেকম 
ছকরটরে, তােপে ছমজকন্া অব�স ছথরক বাচ়ে ছ�োে সময় 
পাতালরেরলে গরততি পর়ে হারত এবং বপরঠ আঘাত পায় 
(Fracture)। এখনও তাে ছজে চলরে। মারঝ একবদন শ্রীমান 
নীহাে ভ্াচােষে এরসচেরলন। আরলারকে সংরশাবধত পাণ্ডুবলবপ 
(আমাে কববতায় ইংবেবজ অন়ুবাদ) বতবন এখনও পান বন। 
ঐ জন্ োদবপ়ুে োরবন ছজরন তাঁে হারত শােদীয় গণবাততিা, 
প্ত্য়, সাচহত্চচন্া পাচঠরয়চে। সোসবে জামষোনীরত পাঠারত 
পােরল ভাল হরতা, বকন্তু সবাই এবদক ছথরক কৃপণ। ব্বতক্রম 
ছবাধহয় উত্তেসূেী।

এখারন ছেমন মশা   ছতমন ছলাডরশচডং। এখন সকাল  
১০-১৫, মশাে কাম়ে ছখরত ছখরত চচচঠ বলখচে। কাল ববরকল 
ছথরক মাঝোত পেষেন্ (সমস্ োতও হ’ছত পারে) ছলাডরশচডং 
ছগরে। পেশুও তাই। শীতকারল �্ারনে দেকাে হয় না, বকন্তু 
করল জল পাওয়া োয় না, ছমামবাবতরতও ছভজাল। চঠকমত 
জ্বরল না। নানাবদক ছথরকই অন্কাে ছেন আমারদে বগরল 
খারছে।

অরলাক বনশ্চয় শতবভষা ছপরয়রেন। ওঁে দীঘষে সাক্াৎকাে 
আরে। বববভন্ন পত্র-পবত্রকায় অরনক কববতা ছচারখ প়েরলা। 
তুলনায় আরলারকে ছলখা কম, বকন্তু দ়ুজরনই দীঘষেকাল ধরে 
ভাল কববতা বলখরেন। আমাে বন্ু অরুণ ভ্াচােষেও দ়ুবেে 
ধরে সবত্কারেে কববতা বলখরেন। অরলাক এবং আরলাক 
তাঁরক উচ্ছ্ববসত প্শংসা করেরেন, এটা তাঁে প্াপ্।

চচচঠ ব়ে হ’ছয় োরছে। আপনাে চচচঠ ছপরল সবসময় মন 
ভাল লারগ। নানা কােরণ মন খ়ুবই ববষণ্ণ, চােবদক ছথরক 
আত্মীয় এবং বন্ুরদে নানা অস়ুখববস়ুখ—বনরজে শেীেও ভাল 
ছনই। আপনাো ভাল আরেন, এমন পত্র মারঝমরধ্ ছপরল মন 
বকে়ুটা শান্ হয়।

     প্ণত, বীরেন।
আজ এই পেষেন্। বাচ়েরত ছমজকন্া ববোনায় শুরয়।

                    (চচচঠ-৩)    ১৮.১২.৮৪/ববরকল  
শ্রীচেণকমরলষ়ু,
মাসীমা আপনাে ১৫.১২.৮৪ তাবেরখে চচচঠ ছপলাম। 

আপবন বনশ্চয় শেীরেে ওপে েত্ন ছনরবন। আপনাে চচচঠ 
েখনই আরস, দূে ছথরক আমোও মরন ছজাে পাই। তা়োতাচ়ে 
সম্ূণষে ভাল হরয় উঠুন এবং মাথাে েন্ত্রণা দূে হ’ছয় োক। 

শ্রীমান অরলাক এপেষেন্ তাে ছোগ্ সম্ান বকে়ুই পায় বন, 
তরব কববরদে কারে (এরদরশ এবং ববরদরশ) ছস বনশ্চয় বববশষ্ট 
এবং সম্াবনত। কলকাতা ববশ্ববদ্ালয়ও তাঁরক কবব স্বীকৃবত 
বদরয়রে। ছগ্রট ইনবস্টচটউট তাঁরক সবষেরশ্রষ্ প়ুেস্াে বদরয়রে, 
এটা তাঁে জন্। এরদশ ছথরকও ছস তাঁে প্াপ্ সম্ান-প়ুেস্াে 
পারবই। আপবনও বনশ্চয় তা ছদরখ োরবন।

ছোটরদে জন্ বইচটরত অজস্র োপাে ভুল চেল। আবাে 
একচট নতুন বই Press বদচছে, তারত প়ুরোরনা ছলখাগুবলও 
সব থাকরব। নাম হরব, বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় ছোটরদে অমবনবাস 
বা ঐ েকরমে বকে়ু। এ বইও উৎসগষে কেচে আপনারক এবং 
আমাে দ়ুই নাতনীরক। প্কাশক বলরেন, জান়ুয়ােীরতই ছবে 
কেরবন। বকন্তু এসব ব্াপারে ছশষ পেষেন্ ছদবে হ’ছয় োয়।

ইবতমরধ্ আরেকচট বই ছবরুরব। বকন্তু একাে নয়। সরগে 
অন্ কবব আরেন। আপনারক পাঠারত হয়রতা একটু ছদবে হরব। 
অমবনবাস ছবরুরল একসরগে পাঠারবা।

আবম এখন অরনক ভাল। সামান্ হাঁটরত পােচে।
প্ণত, বীরেন

প়ু: এখন বাচ়েরতই আচে। তরব হাসপাতারল বগরয়ও 
মারঝমরধ্ থাকরত হয়। তখন নেকবারসে মত লারগ। বীরেন
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(চচচঠ-৪)
    ২৭.১২.৮৪
মাসীমা,      সন্্া  
এইমাত্র আপনাে চচচঠ ছপলাম। শেীে এখন ভালে বদরক, 

বকন্তু কতটা ভাল অথবা এেপে আে বক বক কেণীয় তা বনরয় 
ছকারনা Final Report পাওয়া োয় বন। তরব, মাঝখারন সমস্ 
শেীে কাঁপরতা, হাঁটরত পােতাম না (এখন সামান্ পাবে), 
এখন ছস-সব বদক ছথরক ভাল আচে। শেীরে ছসেকম ছকারনা 
েন্ত্রণাও ছনই।

আপনাে মাথা ধো করমরে — বকন্তু এতবদন ধ’ছে 
একটানা মাথাধো — ছে কােরণই ছহাক, সাবধান থাকরতই 
হরব। আমাে মরন হয় X. Ray কবেরয় ছনওয়া ভাল।

অরলাকরক চচচঠ ছদরবা। আবম বনরজই ভাবচেলাম। 
Foreign Letter কারে ছনই, আবনরয় বনরত হরব। হয়রতা 
এখারন অরনরকই ব্াপােটা জারন না, তা ো়ো আমো ক্ররমই 
বনরজরদে মরধ্ গুচটরয় োচছে।

শঙ্খ কচঠন অস়ুরখ ভুরগ এখন েতটা জাবন ভালে বদরক। 
ছোগটা সম্ভবত T.B. স়ুনীল, শবতি প্ভৃবত প্রত্রকেই এখন 
একটা ক’ছে আলাদা জগৎ। আমাে অস়ুরখ ছদখলাম নীরেনরক 
ঘনঘন আসরত। হাসপাতালও একটা অবভজ্ঞতা।

কন্া (আমাে ভবগনী) আমাে কববতাে কথা মরন 
ছেরখরে, বকন্তু আেও অরনক ছববশ উৎসাহ আপবন বদরয়রেন 
এবং বদরছেন। এখনও ছচষ্টা কেচে বলখরত। কােণ সময় ছতা 
কাটারত হরব। অরনক সময় বকে়ুই কোে থারক না।

    প্ণত
    বীরেন
প়ু: আজ সকারল Foreign Letter আবনরয়চে। শ্রীমান 

অরলাকরক আজই চচচঠ বদচছে। বীরেন। ২৮.১২.৮৪

(চচচঠ-৫)
মাসীমা, 
গতকাল আপনাে ২১.৩.৮৫ তাবেরখে চচচঠ ছপরয়চে। 

ছবৌমা বনশ্চয় এতবদরন ভালে বদক। সবষোন্ঃকেরণ কামনা কবে, 
বতবন ভাল হ’ছয় উঠুন।

অরলাক আন্দ প়ুেস্াে পারছেন, এ খবে শ্রীমান োণা 
চর্াপাধ্ায় আমারক পরত্র জাবনরয়রেন। ছোটরদে বইচট 
ছববেরয়রে। এবােও ছবশ বকে়ু ভুল, কববতায় এবং গরল্প। ো 
ছহাক, Publisherছক বরলচে এই বইগুবল ছদবে না ক’ছে 
আপনাে চঠকানায় পাঠারত :

১. আমাে েরজ্ঞে ছঘা়ো (ঐবতহাবসক পদোত্রা—মবণভূষণ 
ভ্াচােষে সহ)

১. অথচ ভােতবষষে তারদে
২. বকরশাে ববচচত্রা—
অন্ Publisher-এে বই দ়ুচট তাঁরক বদরয়চে। এখন ছদবখ, 

করব পেষেন্ পাঠান।
আমাে শেীে (এবং আপনাে ছবৌমাে শেীে) ভাল োরছে 

না। হাঁটাচলা কেরত পেষেন্ ইরছে কেরে না। আপনাে ছবৌমাে 
সমস্ শেীরে ব্থা। হাত পা �ুরলচেল তরব ওষ়ুধ ছখরয় এখন 
কম।

অরুণ ভ্াচােষে খ়ুবই পীচ়েত। Cancer — মলদ্ারেে 
বদরক — বরলই শুনচে। খ়ুবই েন্ত্রণা পারছেন। তাঁরক আজ 
চচচঠ বদলাম, বকন্তু চচচঠ ছদবাে কী আরে শুধ়ু সামান্ শুরভছো 
জানারনা ো়ো?

    প্ণত
    বীরেন

(চচচঠ-৬)
১৬ই ছম, ১৯৮৫

মাবসমা, 
 ববষয় : বকরশাে ববচচত্রা
এই ভুলগুবল এখন পেষেন্ ছচারখ পর়েরে
পৃ ২৮. ইঁদ়ুে ভাইরক বরলন  ‘ববদ়ুে’ ইত্াবদ। (ইঁদ়ুে শদেচট 

বাদ পর়েরে)
পৃ ৪৯. আরগ তুবম  ‘ ‘ভাব’’ বরলা!’ ( ‘আবম’ হরব না)।
পৃ ৬২. আসরল ছস কছেপ ( ‘ছে’ হরব না)।
    ঐ  হঠাৎ দ্ারখ পায়ো ( ‘বদরন’ হরব না)।
পৃ ৬৫. পানা, বতবন, ঝুমবে (ঝুনবে নয়)।
ভূতরদে চচচ়েয়াখানায় করয়কচট ভুল আরে। খ়ুবব মাোত্মক।
(১)  ‘খাঁচাে চাে বদরক ছস চডগবাজী ছখরত লাগরলা—

কথাচট আরস না।
মরন হয় এই অংশটুকু ছকরট ছদওয়া দেকাে (পৃ: ৮৮)
(২) পৃষ্া ৯০—বতবন একা বাচ়ে ব�েরত চাইরলন না। 

(এখন নয়)।
অরলারকে কথা মরতা নীহাে-ছক ঐবদনই চচচঠ বদরয়চে। 

ডান বদরক ব়ুরকে অস্ববস্টা (ো ছসামবাে বৃবষ্টরত বভরজ হরয়রে) 
বা়েরে। এপাশ-ওপাশ হ’ছত কষ্ট হয়। ডাঃ বরলরেন আরেকচট 
X Ray কেরত এবং Blood taste কেরত। ছসামবাে তাই 
কেরবা।

     প্ণত,
    বীরেন

ছনেহভাজন অন়ুজ কবব অরলাকেঞ্জন দাশগুপ্তে 
অন়ুবারদ বপ্য় অগ্রজ কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
স়ুববখ্াত   ‘রুচট দাও’ কববতা (কাব্গ্রন্থ : উল়ুখর়েে 
কববতা, 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 ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

প্রশ্ন : রীদরন্দ্র, যকবাি নরদশষ নরভবাদর রবা অরস্বাি এই 
কনরতবাচি নলদখচিদলি আপনি?

উত্তে : আমারদে এখারন গত করয়ক বেে অত্ন্ োো 
বকরশাে ছেরল, বাচ্া ছেরলরপরল, তারদে খ়ুব দ়ুবদষেন ছকরটরে। 
ছসই দ়ুবদষেনটা হরছে এই ধেরনে ছে তারদে তারদে অরনরকেই 
জীবরনে ছকারনা েকম বনোপত্তা চেল না, েখন তখন োরক 
তারক োস্ায় প়ুবলশ ইরছে কেরল গুবল করে ছমরেরে। আমাে 
বনরজে ছসই সময় খ়ুব—বনরজরক এবং সমস্ ছদশরক—খ়ুব 
অসহায় বরল মরন হরয়রে। এবং এটাও আমাে মরন হরয়রে ছে 
আমো এই ছদরশে োজননবতক ছনতা োো—কবব সাচহবত্ক 
ইত্াবদ—আমো ছকউ এই ভয়াবহ অবথিাে ছকারনা প্বতবাদ 

কবেবন। আমারদে বাচ়েে সামরন োস্ায় েবদ একচট বকরশাে 
ছেরলরক প়ুবলশ-ভ্ারন তুরল বনরয় অত্াচাে কো হরয় থারক, 
বা তারক ভ্ান ছথরক নাবমরয় োস্ায় দাঁ়ে কবেরয় গুবল ছমরে 
থারক, আমো এগুরলা ছচারখ হয়রতা ছদরখচে, বকন্তু ছমাটাম়ুচট 
বজবনসটারক অবনবােষে ধরে বনরয় আমো ছস ব্াপােটারত চুপচাপই 
ছথরক ছগচে। এই অবথিাটারক বনরয় আবম অরনকগুরলা কববতা 
বলরখচে, এটা তাে একটা।

প্রশ্ন : কনরতবাচি সম্দককে আভ্যন্তর একচি প্রশ্ন আপিবার 
কবাদি তুলদত িবাই। ইংদরনি ভবাষবা যথদক গৃহীত ‘The earth is 
filled with mercy of God’ লবাইিচিই নক কনরতবাচি নলখদত 
উদ্ীনপত কদরচিল আপিবাদক?

বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
এক ঐবতহাবসক
 সাক্াৎকাে

                               কনরর সদগে কথবাি

ছলাথাে ল়ুৎরস 
এবং

অরলাকেঞ্জন দাশগুপ্ত

                      ‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ চচৎকাে করে’
  ‘The earth is filled with mercy of God’ 

অসীম করুণা তাে; ঐ বধ্মঞ্চ, োরক ববল মাতৃভূবম;
জলিারদো ছপ্ম ববলায় ছকারলে বশশুরক, তাঁে লীলা—
কববো কববতা ছলরখ, ছদশরপ্ম, ক্ররম গাঢ়তে হয় গরভতিে
         বভতে েতিপাত—
ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ চচৎকাে করে, েবগেলা! েবগেলা!
কী ছখলা ছখবলস তুই!
েন্ত্রণায় বস়ুমতী ধন়ুরকে মত ছবঁরক োয়—
বাজারে মহান ছনতা ছ�বে করে কালষে মাকতিস
    ছলবনন স্টাবলন গান্ী এক এক 
           পয়সা...
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উত্তে : আবম এ-কথাটারক উরটোভারব ধরে বনরয়চে। আবম 
এটা ধরেচে ছে, mercy of God, এই বজবনসটা earth–এ 
বকে়ু ছনই এখন আে। বনশ্চয়ই আমারক provoke করেরে। 
আমাে কববতা অরনক সময়... আমাে বনরজে বভতে একটা ত্রুচট 
হরছে এই ছে আবম ছকারনা একটা ববষয়ও েবদ চঠক করে বনই 
ছে এই ববষরয় বলখব, কী বলখব আবম কখনও তা আরগ জাবন 
না। শরদেে দ্াো অরনক সময়...শদেটারক follow করে এগুরত 
থাবক। এই লাইনটা আমাে সামরন...েখন আবম এ ববষয়টারক 
বনরয় বলখচেলাম—আমারদে এখানকাে police excess 
এবং আমারদে বনরজরদে ছভতরে ছে impotency, আমারদে 
political এবং সব বদক ছথরক social ছে impotency—
এই ববষয়টা েখন আমারক খ়ুব ছববশ েকম haunt করেচেল, 
ছসই সমরয় লাইনটা খ়ুব কাজ করেরে। ছেমন আে একটা 
লাইন বনরয় আবম অরনকগুরলা কববতা বলরখচে, ছসটা হরছে: 
I smell that police in the trees। এই একটা লাইন—
কবম্উটারে লাইন—কবম্উটাে ছথরকই লাইনটা ছববেরয় 
এরসরে আে বক, আন্দবাজাে পবত্রকারত একবদন ছদখলাম 
এেকম... এই লাইনটারক বনরয় আবম অরনকগুরলা কববতা 
বলরখচে, বববভন্ন বইরয় ে়োরনা আরে বা বইরয় ছনই এ েকমও 
আরে। এই quotation ব্বহাে করেচে, ছসটাও বনশ্চয়ই...ওটা 
ছথরকই আবম কববতাচট বলরখচে, বকন্তু quotation-টারক আবম 
ঐ ভারবই বনরয়চে ছে এখন mercy of God বলরত অন্ত 
আমাে চােপারশ বকে়ু ছনই।

প্রশ্ন : আপনি ‘The earth is filled with mercy’, 
উদ্ধৃনতচি যকবাথবাি যপদিদিি?

উত্তে : বলরত পােচে না।
প্রশ্ন : এই লবাইিিবা নক আপিবার উদ্ ভবানরত?
উত্তে : না, না।
প্রশ্ন : রীদরন্দ্র, আপিবাদক নক চিক রুঝদত পবারচি আনম? 

আপনি নক এই কনরতবাচি রিিবা কদরদিি, িবানক কনরতবাচি 
নিদিই নিদিদক রিিবা কদর নিদিদি?

উত্তে : ব্াপােটা হরছে এই ছে আবম অরনকবদন ছথরক 
কববতা বলরখচে ছতা? এখন, এই ছে কববতা ছলখাে ছে একটা 
অভ্াস হরয় দাঁ়োয়—েট�টাবন—ছসটা বনশ্চয়ই আমাে আরে। 
ছেমন বহু সময়, এখন বততিমারন আবম একদম বলখরত পােচে 
না, বকন্তু আবম প্ায় ছোজই বলখবাে জরন্ েট�ট কবে বা ববস। 
একটা ববষয়ও হয়রতা আমাে মাথায় আরে ছে এই ববষয়টারক 
বনরয় বলখব, এই ববষয়টারক... ছকারনা একটা ববষরয় প্বতবাদ 
কেব বা ছকারনা একটা মরনে ভাব জানাব। বকন্তু েখন আবম 
বলবখ তখন… ছকউ ছকউ করেন বক, তাঁো ছমাটাম়ুচট কী 
বলখরবন ববষয়টারক একটা েক ছবঁরধ ছনন, এেকম শুরনচে 
আবম দ়ু’একজন কববে। বকন্তু অবধকাংশ কববই ছবাধহয় ছসটা 
চঠক করেন না, তাঁো ঐ বলখরত বরসন, বলখরত বসাে পরে 
হয়রতা একটা আধটা লাইন বা কতগুরলা শদে হয়ত haunt 
করে ছসটারক ধরেই তাঁো এবগরয় োন। আবম ছসটারক এরকবারে 

প়ুরোপ়ুবে তাই কবে। ছে কােরণ ব়ে কববতা আবম বলখরত পাবে 
না, বা আমাে হাত ছথরক ছকারনা গল্প বা উপন্ারসে... ছে 
একটা বলখরত বসব, এ আবম কখনও ববসই না ছে পােব না।

প্রশ্ন : আপিবার কবাদি আপিবার কনরতবা যশবািবার যসৌভবাগ্য 
আমবার হদিদি। মদি হি আপিবার ঈষদবািত কনরতবাগুনলদতই 
আপনি সবাথ্কতম। পক্বান্তদর, আপিবাদক আদগও রদলচি, 
 ‘আমবার ভবারতরষ্’-র মদতবা কনরতবাি, প্রনতরবাদ কদরই িবািদত 
িবাই, একিু য�ি অনতনরক্ত আলংকবানরকতবা এদস নগদিদি। 
আপনি নক এই মন্তদর্যর প্রনতরবাদ অথরবা স্বরচিত কনরতবাি 
সমথ্ি কদর নকিু রলদরি?

উত্তে : আবম আপনাে সরগে সম্ূণষে একমত। আবম ব়ে 
কববতা েখনই বলরখচে, আবম ছদরখচে একটা পেষোয় পেষেন্ হয়রতা 
দ়ু’একটা ব়ে কববতা আমাে দাঁচ়েরয়রে, ছেমন  ‘ম়ুরখাশ’ বা 
 ‘প্ভাস’। বকন্তু আমাে আেও ব়ে কববতা চেল, আবম সমস্ 
কববতা বজষেন করেচে, ছকারনা বইরয় আবম একটু ছববশ ব়ে 
আকারেে কববতা বকে়ু োবখবন। ব়ে কববতারক—তাে ছে 
balance-টা, ছববশ ব়ে েখন ছে কববতাগুরলা হরয় ছগরে, 
তারত আবম োখরত পাবেবন। আে আমাে ছমজাজটাও ছবাধ হয় 
ছোট কববতাে। এই কথাটাই আজও বলবাে ছচষ্টা কেচেলাম ছে, 
ছেরহতু একটা কবব েবদ কী বলখরব, ছমাটাম়ুচট ছকান কথাগুরলা 
বলখরব এটা ভারব তাহরল হয়রতা ব়ে কববতাে বদরক তাে 
োত্রা থাকরত পারে। বকন্তু ছসটা ছেরহতু আমাে ছভতরে কাজ 
করে না, ছোট কববতা বলরখ আবম খ়ুব ছববশ আোম পাই, এবং 
আমাে বনরজে ছলখা কববতাে ছভতরে ছোট কববতাগুরলারক 
আবম খ়ুব পে্দ কবে।

প্রশ্ন : রীদরন্দ্র, কনরতবা রিিবাকবাদল কী ধরদির পবািদকর 
কথবা আপিবার মবািদস আদস?

উত্তে : মরন ছতা অরনক বকে়ুই থারক, তামাম দ়ুবনয়াে েীডাে 
থাকরলই বা আপবত্ত কী? বকন্তু আবম খ়ুব এগুরলা ভাবববন। 
ভাবববন এই কােরণ ছে আমারদে েীডাে সব সময়ই খ়ুব অল্প। 
আবম ছে-ভাষায় বলবখ ছস-ভাষায় এখন আমারদে সমারজে 
শতকো ছবাধহয় ছষারলা বক সরতরো ভাগ মান়ুষ বশবক্ত, 
বাবকো বই প়েরতও জারন না। ছসইখারন একটা কথা ছতা 
চঠকই ছে আবম ো ভাবব বা ইছো কবে তা হরব এমন ছতা নয়, 
ছেটা আবম ব়ুবঝ ছসটা হরছে middle-class েীডােোই পর়ে 
আমারদে ছদরশ, কােণ তাে ছথরক োঁো একটু নীরচ তাঁো ছতা 
অরনরক ক-অক্েও জারনন না। স়ুতোং আবম চঠক েীডাে কী 
ধেরনে হরব এটা আবম বকে়ুই ভাবব না। বা এ েকম ভাবব না 
ছে এই ছশ্রণীে ছলারকো আমাে কববতা পড়ুক আে অম়ুকো 
না পড়ুক বা প়েরব না। এটাই চচন্া কেব ছকন? কববতা েখন 
বলবখ, তখন েত ছববশ ছলারক প়েরব ততই ভারলা। বকন্তু 
আমারদে েীডাে ছতা খ়ুব অল্প, ছভরব লাভ কী?

প্রশ্ন : রীদরন্দ্র, আপনি �বা রলদলি তবার মধ্য যথদক এরকম 
একচি নসদ্বান্ত রিিবা করবা সম্ভর য� আপিবার রবাস্বা অগেীকবাররদ্ 
আদরকিি কনর মবািবাদকবাভ্ নস্ক যথদক আলবাদবা। নতনি আমবাদদর 
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স্পষ্ কদর রদলদিি নলখরবার সমি নতনি যশ্রবাতৃসংসদদর কথবা 
মদি যরদখই নলখদতি। যসই যশ্রবাতবার সংখ্যবা, নতনি করুল 
কদরদিি, �ত গনরষ্ঠ হি, ততই ভবাদলবা। অগেীকবাররদ্ কনর 
হদিও পবািকদদর কথবা িবা ভবারবার মদধ্য নক একচি পবারম্র 
অসংগনত যথদক �বাদচ্ছ িবা?

উত্তে : এখন এটা অরনক ব়ে প্শ্ন এরস ছগল। ব্াপােটা 
হরছে ছে আমো োো কববতা বলবখ—আবম—আবম বনরজে 
কথা বলচে, আবম চঠক, কববতারক এ ভারব ছদবখ না ছে আমাে 
বকে়ু পে্দসই ছশ্রাতা বা পাঠক, তাো আমাে কববতারক খ়ুব 
আদে েত্ন কেরবন। কববতা সম্বরন্ আমাে মরনে ছভতরে দ্ন্দ্ব 
না, একটা পবেষ্াে ধােণা আরে, বকন্তু ছস পবেষ্াে ধােণাটা 
একটু ছগালরমরল। ধােণাটা এই ছে, ধরুন আমো, আবম ছে 
ধেরনে কববতা খ়ুব ছববশ বলবখ—ছেটা আবম মরন কবে একজন 
মান়ুষ চহসারব আমাে কততিব্ কতগুরলা কাজ কো, কবব চহসারব 
আবম ভাবব না, মান়ুষ চহসারব ভাবব। ছসই চহসারব হয়রতা আবম 
এক ধেরনে কববতা খ়ুব ছববশ বলবখ, ছেমন আমারদে ছে 
অবথিাে বভতে বদরয় আমো আচে—ছে সামাবজক অবথিাে 
বভতে বদরয়—এই অবথিাটারক পবেবততিন কামনা করে হয়রতা...
বা আমাে চােবদরক ছে সমস্ অপ্ীবতজনক ঘটনা ঘরট তাে 
ছকাথাও ছকাথাও এমবন সামনাসামবন প্বতবাদ কেরত পাবে না, 
কবব চহসারব তাে হয়রতা প্বতবাদ কবে। বকন্তু কববতা সম্বরন্ 
আমাে মতামত বকন্তু এই নয় ছে, মায়ারকাভ্ বস্ে মরতাই বলখরত 
হরব, তাহরলই বতবন কবব। ছেমন আবম েখন সাচহত্ পচ়ে, 
বাংলা সাচহত্, তখন আমারদে োঁো খ়ুব পপ়ুলাে সাচহবত্ক 
তাঁরদে অরনরকে ছথরক আবম অবন ঠাকুরেে ছলখা ছববশে ভাগই 
পচ়ে, আমাে ভারলা লারগ, আবম স়ুকুমাে োরয়ে  ‘আরবাল-
তারবাল’ পচ়ে। এবং এঁো ছে সব সময়ই সামাবজক একটা 
ভয়ংকে দ়ুেবথিাে প্বতবাদ কেরেন তা নয়। আবম মরন কবে ছে 
সমারজ েবদ, এমন কখনও েবদ অবথিা আরস আমারদে মানব 
সমারজ ছে প্বতচট মান়ুষ ভারলা, ো আনর্দে তা গ্রহণ কেরত 
পােরব তাহরল সবাই ছে মায়ারকাভ্ বস্ প়েরব তাে ছতা ছকারনা 
মারন ছনই। তখন হয়রতা এমন কববে কববতা আমো আেও 
ছববশ প়েব ছে কবব হয়রতা স্বরনেে জগরত আমারদে বনরয় ছেরত 
পারে, বকংবা অন্ ছকারনা গভীে অন়ুভরবে—জীবরনে আেও 
ছে পাঁচটা অন়ুভব আরে—ছসবদরক হয়রতা আমারদে বনরয় 
ছেরত পারে। ছসবদক ছথরক, ছেরহতু আমাে ববশ্ারসে ছভতরে 
ছকারনা একটা...এমন একটা বদক ছনই ছে এটাই কেরত হরব 
বা এটাই ভারলা, তাে �রল আবম কখনও—কখনও না, আবম 
অরনক সময় বা এখন বততিমারন প্ায় সব সময়ই—আবম খ়ুব 
উরত্তবজত থাবক এবং উরত্তবজত চােবদরকে আবহাওয়া বনরয় 
আবম বলবখ। বকন্তু এ ছলখা ো়োও অন্ ধেরনে কববতা ছলখাে 
োত্রা আমাে আরে—চেল, আজও আরে, এবং আবম মরন কবে 
ছে আমাে ছস ছলখাে পাঠকও থাকরব। এই ধরুন,  ‘ম়ুণ্ডহীন 
ধ়েগুবল আহ্ারদ চীৎকাে করে’ কববতাে োঁো পাঠক তাঁো 
আমাে আরেক ধেরনে কববতা অরনরক হয়রতা পে্দই কেরবন 

না। কারজই ছসবদক ছথরক, আবম একটা ছকারনা...শুধ়ু আমাে 
 ‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুরলা’ োঁো ভারলা বারসন তাঁোই আমাে পাঠক 
বা তাে উলরটাটা, আবম এ ভারব চচন্া কবে না। এখন পেষেন্ 
আবম বনরজরক খ়ুব সাথষেক কবব বরল মরন কবে না। আমারদে 
সামরন জীবনান্দ দাশ, ববষ্ণু ছদ’ে মরতা কবব েরয়রেন—
েবীন্দ্রনারথে কথা বাদ বদলাম—ছসবদক ছথরক আমো অরনক 
বপচেরয় প়ো কবব। আমারদে অরনক পাঠক হরব এটা আমো 
খ়ুবই ইছো কবে, বকন্তু একটা ববরশষ...ছেমন মায়ারকাভ্ বস্ 
সম্ূণষেভারব বনরজরক একটা ল়োইরয়ে বভতরে বদরয়চেরলন। 
আবম ছে-ছকারনা কােরণই ছহাক, সম্ূণষেভারব ছকারনা ল়োইরয়ে 
ছভতরে আবম বনরজরক বদরত পাবেবন।

প্রশ্ন : রীদরন্দ্র, আপিবার কনরতবাি এমি-নকিু পঙ্ নক্তর 
সমবাদরশ আদি �বা আমবার পদক্ সহদি ভুদল �বাওিবা সম্ভর 
িি। একচি যতবা এই কনরতবার মদধ্যই আদি। অি্যচি, আপিবার 
আদরকচি নমতবাক্র কনরতবার  ‘যকবাথবা যথদক আদস অত রবাঘ’। 
 ‘রবাঘ’,  ‘নশশু’,  ‘মবাদিরবা’ প্রভৃনত শব্দ র্যরহবার করদত আপিবার 
ভবাদলবা লবাদগ, তবাই িবা? এই সর শব্দ আপিবার িবারপবাদশর 
নরব্রত পনরমণ্ডলদক �থবাথ্ প্রকবাশ করদত সবাহবা�্য কদর। এিবাই 
আমবাদক আপিবার কনরতবার কবাদি নিদি আদস। কনর চহদসদর 
এই পনরদরশদক পবালদি নদদত নগদি নরদশষ-নকিু পবারবা �বাি িবা, 
এই ভবারিবা আপিবাদক নক অস্বনস্দত যেদলনি?

উত্তে : কথাটা চঠক—আমো আমারদে...আবম আপনাে 
কথাটাে েতটা অথষে কেলাম আে-বক, ছে অসহায়তাে কথা। 
আমাে একটা আেও ববপদ হরয়রে ছে আবম চঠক committed 
writer নই। Committed writer না হওয়াে �রল আবম...
committed writer হয়রতা খ়ুব অসহায় ছবাধ করে না, কােণ 
ছস ছতা জারন ছে আবম...আমাে...এই োস্াই আমাে সম্ূণষে 
বনভুতিল োস্া, এবং তাে ছথরক ছবাধহয় তাে একটা অন্ েকম 
আশ্রয় আরস। বকন্তু েবদও আবম মান়ুরষ ববশ্াস োবখ—এবং 
এটা চঠকই ছে আমাে ছদরশ আপবন অবতবথ, এখারন এরসরেন, 
আপনাে কারে আমাে ছদরশে েতটা ভারলা ছসটা আমাে বলা 
উচচত—তাহরলও আমাে ছদরশে অরনকগুরলা সমস্া আরে। 
ছে সমস্াগুরলা...আমারদে মারঝমরধ্ই মরন হয় ছে অবস্ত্ব 
একটা ভয়াবহ ব্াপাে, ছসখারন আবম হয়রতা একজন মান়ুষ 
চহসারব আবম চঠক প়ুরোপ়ুবে সমাজটারক বদলাবাে জরন্ ছকারনা 
ল়োই কেচে না, হয়রতা এ কােরণ—আবম ো বলাে, েতটুকু 
বলাে শুধ়ু কববতারতই ছতা ববল—তারত একটু অসহায়তা 
লারগ। এবং োরদে উপরে আমাে হয়রতা... politically 
োো change কেরব—এই মারন দ়ুঃসহ অবথিা, এই ভেসা 
হয়রতা োরদে উপরে আমাে ন্স্ চেল...চঠক ছকারনা একটা, 
particular party বা দল, তাে উপরে এ ধেরনে ছকারনা 
সম্ূণষে অবথিা আমাে ছনই, থাকরল ভারলা হত। আবম বনরজও 
বকে়ু কেরত পাবে না, �রল এই অসহায়তা ছতা আরসই।

[কৃতজ্ঞতা : পাঠরকে ম়ুরখাম়ুবখ : ছলাথাে-ল়ুৎস, অরলাকেঞ্জন 
দাশগুপ্ত (বগেীয় সাচহত্ সংসদ)]
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শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

নগ্ন সরত্ে উদ্ারস 
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতা

স়ুব্রত গরগোপাধ্ায়

সূক্ষ্ম নয়, একটা থিূল ববভাজনরেখা ছটরন আমাে এই কবব-সমীক্া শুরু কবে। 
এক ববরশষ ঘোনাে ছকারনা কবব আরেন োঁরদে উচ্ােরণে ভাবনারকরন্দ্র জাঁবকরয় আরে শহে তাে 
মাবজষেত আবভজাত্ বনরয়, পবেশীবলত কৃবত্রমতা বনরয়, ের্দে অন়ুশাসরন ও শরদেে বমতায়রন োঁরদে 
দৃষ্টান্ আমারদে কারে অবনবােষেেকম বশক্ণীয়। তাঁো ছে কববতাে কৃৎকশরল স্বদক্তায় পােগেম, পাঠরকে 
বপ্য়তা অজষেরন ম়ুনবশয়ায়ানাে অরনকটাই ছে তাঁরদে কোয়ত্ত, বহুল চচতিায় আরলাবকত হওয়াে োবতীয় 
ছোগ্তায় তাঁো ছে ঋদ্ধ,—এসব ব্াপারে কারুে কণামাত্র সব্দহান হওয়াে কথা নয়। অন্বদরক দাঁচ়েরয় 
থারকন অন্তে ছগারত্রে হারত-ছগানা করয়কজন কবব োঁরদে কারে কববতা হল স্বরদশমরন্ত্রে মরতা, 
েতিক্েরণে ও অশ্রুরমাচরনে সমাথষেক, জননী জন্মভূবমশ্চ, োঁো আকারশে ছোমাবন্ক নীবলমায় ম়ুগ্ধ না 
হরয় আববষ্াে করেন  ‘আশ্চেষে ভারতে গন্ োবত্রে আকারশ’,  ে়ুঁরয় ছদখরত চান  ‘একচট কান্নাে অন়ুভব’, 
ববরবকেন্ত্রণারক সম্বল করে োঁরদে বলরখ ছেরত হয়  ‘ছবকাে জীবরনে পাঁচাবল’। 

এরদে অরনকরকই আমো  ‘প্াবন্ক’ কববে তক্ মা বদরয় 
ছসভারব ছেন আরলাচনাে ছোগ্ করে তুলরত চাইবন। তাঁো 
শহে-গ্রাম-ম�সসল মারনন না, তাঁরদে একান্ উপজীব্ 
বেং ভােতবষষে, ভােতবরষষেে হতদবেদ্র ববঞ্চত অসংখ্ মান়ুষ, 
োো পাহার়ে-জগেরল-চা-বাগারন-কয়লাখবনরত বদনাবতপাত 
করে, কুঁরজা হরয় কাজ করে উদয়াস্, আধরপটা খায়, ববনা 
চচবকৎসায় মরে, বকংবা কপারলে ছজারে ছবঁরচ থারক। এ হল 
ছসই ভােতবষষে ছেখারন উলগে বভক্ুরকে উরদেরশ ছলখা হয়  ‘কী 
খাবব আে ছকাথায় শুবব/ভাবরত জীবন ব়ুচ়েরয় োরছে/নরট 
গােচট ম়ুচ়েরয় োরছে...’।

ওপরে বনরববদত ভূবমকা ছথরক এতক্রণ ছশ্রাতৃমণ্ডলী 
হয়রতা ব়ুরঝ বনরত ছপরেরেন, এ-োবৎ ছগৌেরব বহুবচন 
প্রয়াগ করে ছে-ঘোনাে কববরদে কথা বলচেলাম, আসরল 
তাে পটভূবমরত কববতা বনরয় বনঃশ্াস বনরছেন অবদ্তীয় ও 
অপ্াবতষ্াবনক ব্বতিরত্বে কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়। বনরজও 
জানরতন, স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ারয়ে সমকালীন ও সমবয়সী হওয়া 
সর্বেও ছতমনভারব আরলাচচত হয়বন তাঁে কববতাকৃবত, ছতমন 
প্াবথষেত সমাদে ছজারটবন তাঁে সম্ন্নতাে। উরলিখরোগ্ স্বীকৃবত 

বলরত মৃতু্ে বতন বেে আরগ ১৯৮২-ছত েবীন্দ্র-প়ুেস্াে। 
বাবক ো প্াবপ্ত পাঠকধন্তা, এবং ছস-পাঠকও হয়রতা 
অপ্তুল। সামান্ চাকবেে জীববকাগত টানারপার়েন। আে 
এসরবে মরধ্ই তাঁে প্ছেন্ন অবভমান, বনরজে অবথিানজবনত 
স়ুপ্ত সংরক্াভ। আমো উপলবধি করে বনরত পাবে, ছকন তাঁরক 
 ‘ছশ্রষ্ কববতা’-ে প্থম সংস্েরণে ভূবমকায় একবদন বলখরত 
হরয়চেল :  ‘ভােবব-ে অসীম সাহস, আমাে মরতা একজন 
ব্রাত্ কববে েচনারক তাঁো ছশ্রষ্ কববতাে হারট ববরকারত 
চান।’ ববক্রয়রোগ্তাে বনবেরখ এবং বাবণবজ্ক দৃবষ্টরকাণ 
ছথরক কতখাবন স�লকাম বতবন, ছস-প্শ্ন সময়ান্রে প্ামাণ্ 
হরব হয়রতা। বেং বলরত পাবে, হীনতারবাধ কাচটরয় বদ্তীয় 
সংস্েরণ বতবন শুধ়ু সত্ভাষী নন, দশষেনপ্বণও। ছসখান ছথরক 
ছবশ খাবনকটা জরুবে ও ববস্াবেত অংশ উদ্ধাে করে ছশানারনা 
োক :

‘শুধ়ু ছবঁরচ বরততি থাকাই একজন মান়ুরষে অববিষ্ট নয়। 
বনরজে ছো্ চচরল ঘেচটরত বরস একতাো বাবজরয় সাোজীবন 
ছপ্ম আে অরপ্রমে গান গাওয়া—তাও নয়। মান়ুষ ছকারনা 
ঈশ্েরপ্বমক বৃক্ নয়;
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সাো জীবন ধ’ছে তারক োস্াে পে োস্া হাঁটরত হয়! 
আে শুধ়ুই বক োস্া হাঁটা? অরধষেক জীবন ছতা তাে পারয়ে 
নীরচ ছকারনা মাচটই থারক না। তা হরল কী েকম োস্া একজন 
মান়ুরষে? একজন কববে? 

তাই জানরতই ছতা আমারদে সাো জীবরনে পবেশ্রম—
ছপ্রমে গান গাইরত গাইরত হঠাৎ গলা ছথরক এক ঝলক েতি 
উরঠ আরস। তােপে... ছকাথা ছথরক এত েতি আরস? ছতামাে 
বনরজে েতি? আে ছতামাে পারয়ে নীরচে মাচট? তারকই বক তুবম 
খ়ুঁরজ ছপরয়ে? অরধষেক জীবন ছতা করব চরল বগরয়রে। এখন দূরে, 
কারে—একসরগে অরনকগুবল ঘণ্া বাজরে। তাে গম্ভীে ধ্ববন তুবম 
ছতা কান পাতরলই শুনরত পাও? এে পরেও বক ছতামাে বকে়ু কথা 
আরে? জীবনরক আবাে নতুন ক’ছে ছদখাে আরে?’

কথাগুরলা বলচেরলন বতবন এরকবারে হৃদরয়ে মমষেথিল 
ছথরক—এই শুধ়ু বনেক গতান়ুগবতক অরথষে ছবঁরচ-বরততি না-
থাকাে কথা। অববোম জীবরনে োস্া ধরে ছহঁরট চলাে কথা, 
পারয়ে নীরচ একটা বথিে মাচট খ়ুঁরজ পাওয়াে কথা, বকংবা অরধষেক 
জীবন অলরক্্ হাবেরয় ছ�লাে কথা। এেই �াঁরক হয়রতা কখন 
ববদারয়ে ববষণ্ণ ঘণ্াও ছবরজ ওরঠ। কববে কথা বক �ুবেরয় 
আরস, নাবক শুরু হয় জীবনরক নতুন করে ছদখাে নতুনতে 
এক পবষে? প্রশ্নে পে প্শ্ন সম্ভাব্ হয় কববেই তের�। বকন্তু 
প্রশ্নে উত্তে ছদওয়াটা নয়, প্শ্ন কোটাই সম্ভবত তাঁে অবনবােষে 
কৃত্, অবশ্ম্ভাবী ধমষে, তাঁে প্াবতবস্বক অনন্তা।

সত্ভাষণ, সত্-উদঘাটন, সত্ারবিষণ কববতাে অবনবােষে 
এক দায়। আে ছসই সূরত্রই ববশ্স্তাে সরগে দায়বদ্ধ একজন 
কবব। কাে ছথরক ছদখা বাস্বতা ববষরয় ছকারনা ভুল বাততিা 
পাঠরকে কারে ছপঁরে ছদওয়া তাঁে কাে ছথরক প্ত্াবশত নয় 
কখরনাই, আে নয় বরলই কববতাে সত্ ছকান্ এক দ়ুলষেভ 
েসায়রন জীবরনে সত্ও হরয় ওরঠ। বনেক ছদখাে মরধ্ 
দাশষেবনকতাে সঞ্চাে ঘরট োয়, সামান্ ছশানা ছথরক অন্মাবত্রক 
ছবাধ। এই বতিরব্ে ছজে ছটরনই ববল, বীরেন্দ্র-ে কববতায় 
ছকারনা বমরথ্ খবে পবেরবশরনে প্বণতা ছনই, অকােণ 
ভাবাল়ুতা বা ছসবন্রমন্ ছনই, ছোঁয়া ছনই ছতমন ছকারনা 
বায়বীয় ছোমান্স বা ছোমারঞ্চে। বাস্বটা তাঁে কারে রূঢ় নগ্ন 
বাস্বই, ছস-বাস্বটারক বতবন ছদরখ বনরত চান এবং ে়ুগপৎ 
ছদখারতও চান এক ঝটকায় চশমাটা টান ছমরে খ়ুরল ছেরখ 
এরকবারে েতিমাংরসে চমষেচক্ু বদরয়। পাঠক হয়রতা একটু 
ধাক্া খান প্থমটায়, পরে ব়ুঝরত পারেন ক্তববক্ত অবক্য়ী 
ববরবকববজষেত সমাজটাে মাঝখারন দাঁচ়েরয় ছসই ছশষ কথা 
বলরত পারেন একমাত্র একজন কববই, আে ছকউ নয়। আে 
ছসই ছশষ কথা উচ্ােরণে �াঁরক-ছ�াকরে়ই জমা হরত থারক 
তাঁে জীবনরবাধ, জীবনরবদ, তাঁে ঐকাবন্ক সহমবমষেতা।—

১. হল়ুদ মান়ুষ, কারলামান়ুষ, সমস্ বদন
 সমস্ োত ক্ুধায় জ্বলরত-থাকা মান়ুষ

 োরদে পারয়ে তলাে মাচট, মাথাে ওপে আকাশ
 বকে়ুই ছনই বনরজে, োো ক্রীতদারসে অধম, োরদে জন্মভূবম
 অপরেে স্ূবততি ছজাগায় দ়ু-ম়ুরঠা ভারতে জন্

—এবশয়া : বভসা অব�রসে সামরন

২. ছহাক ছপা়ো বাবস ছভজাল ছমশারনা রুচট
 তব়ু ছতা জঠরে বচনি ছনবারনা খাঁচট
 এ এক মন্ত্র! রুচট দাও, রুচট দাও,
 বদরল বন্ু ো ইরছে বনরয় োও
 সমেখ্দ বা ছবাখাো তুছে কথা
 ছহরস বদরত পাবে স্বরদরশেও স্বাধীনতা।

—রুচট দাও : উল়ুখর়েে কববতা

৩. আমো ক্ুধাে োরজ্ ছে-ছকারনা শরদেে মরধ্
 এখন প্াথষেনা ছথরক মন্ত্র
 মন্ত্র ছথরক পববত্র আগুন
 পববত্র আগুন ছথরক মৃতু্ হরত পাবে।

—আে সব শদে: সভা ছভরে ছগরল

৪. মারগা, এত ডাবক বখরদে ছদবতাটারক
 ছববশ নয় ছেন দ়ু’ছবলা দ়ু’ম়ুরঠা ন়ুনমাখা ভাত োরখ—
 তুই আে আবম দ়ুঃখ ভুলরবা, ভুলরবা ছপরটে জ্বালা;
 বখরদে ছদবতা, ছস কী এরকবারে কালা!

—কারলা ববস্ে পাাঁচাবল-২ : ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ

৫. ন্াংরটা ছেরল আকারশ হাত বা়োয়
 েবদও তাে বখরদয় প়ু়েরে গা
 �ুটপারথ আজ ছজরগরে ছজাছনা;
 চাঁদ ছহরস তাে কপারল চুম়ু খায়।

 ল়ুবকরয় ছমারেন ছচারখে জল, মা।
—�ুটপারথে কববতা : আে এক আেরম্ভে জন্

অকপট এবং শূন্গভতি অন়ুভরবে পাথষেক্ ব়ুঝরত পারেন 
এমন পাঠক সহরজই ছটে পারবন ছে উদ্ধধৃত পঙ্ বতিগুবল 
মমষোবন্ক বাস্ব ছথরক ছচাখ ব�বেরয় বনরয় ছলখা নয়, মায়াবী 
ছোদ-চশমা পরে ছদখা নয় করঠােকচঠন পাবেপাশ্ষেরক, হাওয়া-
বন্-শীততাপবনয়বন্ত্রত ঘরেে আোমরকদাোয় উপববষ্ট ছথরক 
েচনা কো োয় না এে হৃদয়স্শতী অক্েমালা। তৃতীয় ববরশ্ে 
হাভারত হাহাকােরক ে়ুঁরত ছগরল ছে-সহান়ুভূবতে প্ত্াশা 
োবখ আমো, তা প়ুরোমাত্রায় উপলবধি কো োয় বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ারয়ে কববতাে পে কববতায়। ব়ে স্বতঃস্ূততি ভাষায় 
ও ভবগেরত বলরখ চরলন বতবন, োে মরধ্ ছলাক-ছদখাবন 
অগেসজ্াে বালাই ছনই, বগবমরকে কৃবত্রমতা ছনই, বাবনরয়-
ছতালা চচত্রকরল্পে চমক ছনই, শদেবাহুরল্ে চেরটর�াঁটা ছনই 
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ছকাথাও। বমরশ োন বখরদে সরগে, ভাপ ছনন দ়ু-ম়ুরঠা ভারতে, 
অংশগ্রহণ করেন মরন্ত্রে মরতা উচ্াবেত ছপা়ো বাবস রুচটে 
আবততিে সরগে। কথারক জচটল ববন্ারস উপথিাপন কেরত ছদবখ 
না তাঁরক, অব্থষে প্াবন্ক বমরল ছেন তত সাবধানী নন, বকংবা 
ছকারনা-ছকারনা দৃষ্টারন্ লক্ণীয়ভারব আলগা হরয় এবলরয় 
পর়েরে তাঁে ের্দে হাত। বকন্তু এসব ছনবতবাচক বদকগুরলারক 
োবপরয় ছগরে তাঁে ঐকাবন্ক সহৃদয়তা, ববেল মানববকতারবাধ, 
তাঁে স্বভাবজ মন়ুষ্ধমষে। আসরল পবেরবশনাে প্াকেবণক ভবগে 
বদরয় বতবন ম়ুগ্ধ কেরত চানবন পাঠরকে চচত্ত, বেং আচবম্বরত 
আমারদে ঘা়েটা ঘ়ুবেরয় বদরয় ছদখারত ছচরয়রেন েন্ত্রণাতাচ়েত 
বাস্রবে একটাে পে একটা অবনবােষে সকরুণ েবব : ঘ়ুঁরট-
কুড়ুনীে ঘরে স্াঁতরসরত মাচটে ববোনায় অেরত্ন, ধ়ুরলা আে 
হাহাকারেে মরধ্ কীভারব জন্ম বনরছে একচট বশশু, উরপারসে 
খ়ুদকুঁর়োয় ছকমন করে কাটরে তাে বশশব, শূন্ উরঠান শূন্ 
মাচা শূন্ ভাঁ়োে ঘে, ছজ্াৎনোে সবষোগে বঘরে কারলা ছমঘ 
আে স্ৃবতগুবল কান্নায় আরলায় অন্কারে বনোশ্রয়, শুরয় থাকা 
ছদববশশুে ঠান্া ব়ুরকে মাঝখারন শীণষে েতিধাো, পরথে ছশরষ 
ল়ুচটরয় আরে েতিমাখা ধবষষেতা এক নােী, মাে-খাওয়া স্বনে, 
রুগ্ন ছপ্ম, ধ্বস্ ভারলাবাসা ম়ুরখ েতি তুরল মাথা তুলরত চায় 
ব�রে মাে খায়, ব�রে েতিববম করে, ছতরো নদীে জরল ব়ুক 
ডুববরয় ক্ুধাে বমচেল এবগরয় োয়, আে বপপাসায় বশশুো হাত 
বা়োয় ছেন কান্নায় ছধায়া পৃবথবীে োত ছভাে হরয় ছগল ছভরব।

ছপাশাবক কববতাে উরটোবদরক এভারবই দাঁচ়েরয় আরে 
বীরেন্দ্র-ে প্ায়-উলগে কববতা। আবম আরগই বরলচে, তাঁে 
পবেরবশনায় সংকীণষে প্ারদবশকতা বা আঞ্চবলকতা ছনই, ছনই 
ববরশষ শহে-গ্রাম-ম�স সরলে ছকারনা বাততিা, বেং বলরত 
ছগরল তাঁে ছপ্বক্ত-পবেসে-পটভূবমটাই ববশাল, ববশাল 
আমারদে এই ভােতবষষে। তাঁে ছচাখ বদরয়ই এই ভূ-খরণ্ডে 
সব-হাোরনা মান়ুষজরনে মমষেন্তুদ কান্নাকাচহবন আমো শুরনচে, 
সাক্ী ছথরকই প্রত্রকে ব়ুক-�াটা আততিনারদে, ছদরখচে 
বপপাসাকাতে, ক্ুৎপীচ়েত, জঠে জ্বালায় অসহায় মান়ুরষে 
প্াত্চহকতা। এসবই বনেন্ন ভােতবরষষেে েবব, অন্কারেে 
েবব, অভারব-ডুরব-থাকা বনরুপায় স্বরদরশে েবব। আমারদে 
মরন োখরত হরব, পূবষেবততী সমরয় সমে ছসন  ‘একচট ছবকাে 
ছপ্বমক’-এে ছোজনামচায় বলখরেন  ‘পৃবথবীরত নতুন পৃবথবী 
আরনা/হারনা ইস্ারতে মরতা উদ্ত বদন’; স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ায় 
সমকালীন অবথিান ছথরক জানারত চাইরেন :  ‘হা-ঘরে আমো! 
ম়ুতি আকাশ, ঘে, বাচহে।/ছহ প্ভু, তুবমই ছশখারল, পৃবথবী 
মায়া ছকবল—/তাই ছতা আজরক বনরয়ই মন্ত্র উপবাসীে;/
�রল ছনই ছলাভ;/ছতামাে ছগালায় তুবম �সল’ (প্স্াব)। 
আে একটু সময় পরে স়ুকান্ ভ্াচারেষেে কারে শুনব :  ‘ক্ুধাে 
োরজ্ পৃবথবী গদ্ময়’, বেবন বনরজরক চচচনিত করেচেরলন এই 
বরল,  ‘আবম এক দ়ুবভতিরক্ে কবব’, োঁে সম্াবদত কারব্ে 
নামও দাঁ়োরব  ‘আকাল’।

পাঠক প্শ্ন তুলরত পারেন : ববষয়গতভারব বীরেন্দ্র 

চর্াপাধ্ারয়ে ছজারেে জায়গা ছেটা, তাে মরধ্ই বক প্ছেন্ন 
ছথরক ছগল তাঁে সীমাবদ্ধতাে নবজে? সততা ও সহমবমষেতাে 
বনবেরখ তাঁরক চ্ারলঞ্জ কো োরব না, বকন্তু ববষয়ভাবনায় আরো 
ববচচত্র্ ও ব্াবপ্ত বক প্ত্াবশত চেল না তাঁে কলরমে কাে 
ছথরক? আবগেকমনস্তাে স়ুবারদ ছতমন ছকারনা উরলিখরোগ্ 
বনেীক্ীয় মরনারোগী হরত ছদখলাম বক তাঁরক? ববষরয়ে একটু 
অনটন ও একরদশদবশষেতা বক তাঁে সামরথষে্ে প্বত ছতমন 
সবদ্চাে কেরত পােল আগারগা়ো? এসব কচঠন ও অবপ্য় 
প্শ্ন উরঠই থারক কালান্রে, বকন্তু তাে জন্ বীরেন্দ্র-ে শ্ররদ্ধয় 
অবথিানটা এতটুকু চচ়ে খায় না আমারদে কারে। বেং আমো 
তাঁে হাত ধরেই ছজরন বনই বনখাদ দায়বদ্ধতা ছে-ছকারনা কববে 
কারে কতটা অবশ্পালনীয় এক শততি, আরপাসহীন অগেীকাে, 
অরমাঘ এক জীবনশপথ। কাবলে বদরল েতি বদরয় বেবন কববতা 
ছলরখন, মান়ুরষে প্বত ববশুদ্ধ ছপ্ম ছথরকই উদ্গত হয় োঁে 
প্বতবাদী চবেত্র, বেবন একটা পৃবথবী চান শুকরনা কারঠে মরতা 
মারয়রদে শেীরে কান্না বনরয় নয়, তারদে ব়ুকভবততি অ�ুেন্ 
ভারলাবাসাে শস্ বনরয়, বেবন প্ত্াশা বনরয় স্বনে ছদরখন নতুন 
আরলাবকত এক ভােতবরষষেে, এবং বেবন শুদ্ধতে মানবজাগেরণ 
ছমরন ছনন একজন কববতাকমতীে প্শ্নাতীত ভূবমকা,—এসরবে 
জন্ তাঁে প্াপ্ই ছতা হরব আমারদে অকুণ্ঠ স্বীকৃবত ও সমথষেন।

আরো একটা প্রশ্ন সংশয়ী হরত পারে তাঁে পাঠক। সংশয়টা 
এই ছে, এ-ধেরনে কববতাে একটা ববপরদে বদকও আরে। 
উচ্ােণগত উপথিাপনা মারঝ-মারঝ ছলোগান-ধমতী হরয় উঠরত 
পারে, হরয় উঠরত পারে বকে়ুটা প্চােম়ুখী এবং উচ্গ্রারম বাঁধা। 
বীরেন্দ্র-ে কববতা ছে এে সম্ূণষে ব্বতক্রম, তা বলব না। তরব 
তাে মরধ্ মাত্রাবতবেতি উগ্রতা ছনই। বতবন ছবদনাহত হন, 
ছশাকাততি হন, অন়ুতপ্ত হন, আবাে আগামী বদরন দাঁ়োবাে 
জায়গাটা শতি োখাে জন্ সান্ত্বনা খ়ুঁরজ বনরত উদগ্রীবও 
থাকরত চান ছভতরে-ছভতরে,

১. তথাবপ মান়ুষ আরজা বশশুরক ছদখরল
 নম্র হয়, জননীে ছকারল মাথা োরখ,
 উরপারসও েমণীরক ব়ুরক টারন; কােও
 সাধ্ ছনই এরকবারে নষ্ট করে তারক

—ছকাথাও মান়ুষ ভাল েরয় ছগরে

২. আবম আে একবাে ছসই আশ্চেষে স্বনে
 ো আমাে হাবেরয় োওয়া কববতা
 ো আমাে এবং ছে-ছকারনা মান়ুরষে 
     একচটই ছবঁরচ থাকাে পৃবথবী—
 তারক খ়ুঁরজ ছবে কেরবা।
 ছস জন্ আমারক েত মূল্ই বদরত ছহাক।

 ‘সহজ কথা োয় না ছলখা সহরজ’—এই েবীন্দ্র-আপ্ত 
বচনরক প্ায় ভুল প্মাণ কেরত ছপরেরে বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
কববতা ভাষ্। সহজ মান়ুরষে জন্ সহজরবাধ্ ভাষাে ববন্াস 
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ঘচটরয়ই কথা বলরত ছচরয়রেন বতবন। এই প্সরগেই ববল, বাংলা 
কববতায় দ়ুরূহ ও জচটল ভবগেরত উচ্ােরণে আরয়াজন করে 
স্ববস্ ছপরত চান ছকউ ছকউ; অন্বদরকে বশববে ব়ে ছববশ 
প্াঞ্জল ও অবতসেলীকৃত বাগভবগেমায় অনায়াসলভ্ করে 
ছতারলন বনরজরদে। বলরত কুণ্ঠারবাধ কবে না, কববতা এ-দ়ুরয়ে 
ছকারনাটারকই ছতমনভারব সমথষেন করেবন ছকারনাবদনই। 
আমারদে আশ্ারসে কথা এটাই ছে, বীরেন্দ্র-ে কববতারক এই 
দ়ুই জারতে দৃষ্টারন্ে ছকারনাচটে সরগেই ছমলারনা োয় না। বেং 
তাে অবথিান মধ্বততী বাবছিত এক বব্দ়ুরত। আরগই বরলচে 
তাঁে কববতা ছপাশাবক নয়, আবাে এরকবারে বববস্ত্রও নয়, 
হয়রতা ছেঁ়ো-�াটা আরে ছকাথাও-ছকাথাও, বকন্তু জামাকাপর়ে 
এক ছ�াঁটা ময়লা দাগ ছলরগ ছনই এতটুকু। অসামান্ ছনহাতই 
অনায়ত একচট কববতাে বদরক ছচাখ োবখ, ছেখারন পাঁচচট মাত্র 
ছমলবন্ন সপাট চচবনরয় ছদয় বীরেন্দ্র-ে বনজস্ব জাত। কববতাে 
নাম  ‘কানাডায়/২’,—

ব়ুব়ুল টুব়ুল রুবা—
ওো এখন কানাডায়।

ছদরশে চাোগাে ববরদরশ ব়ে হরছে।

একবদন এই পৃবথবী সব মান়ুরষে
একচট স্বরদশ হরব।

কববতাচট পাঁচবাে পাঠ কোে পে স্ধিবাক হরয় বগরয়চেলাম 
আবম, মরন হরয়চেল বনঃশরদে নতজান়ু হরয় আমাে কৃতজ্ঞতা 
জানাই এে প্বতচট অক্ে, েত্র ও অন়ুষরগেে কারে। এত অল্প 
কথায় এত ববশাল ক্ান্ভারস একচট ববষয়ভাবনারক মূততি কো 
োয়, শদেরক কাপষেরণ্ে সরগে প্রয়াগ করে এক লহমায় বরল 
ছ�লা োয় মহাপৃবথবীে গল্প! করয়কচট নামধােী চবেত্র, তারদে 
বততিমান অবথিান ও আস্ানা, বশশব ছথরক জীববকাে তা়েনা, 
েন্ত্রণারবাধ, জন্মভূবমচু্বত, ববরদবশক আকষষেণ এবং স্বরদশ 
ভাবনাে ছপ্বক্রত সব মান়ুরষে সমববিত ঐক্—এত বকে়ুে 
ঘনবদ্ধ উপথিাপনারক তাৎপেষে ছদওয়াে জন্ ক’চট মাত্র শদেরক 
খেচ কেরত হরয়রে কববরক, ছভরব আশ্চেষে হরয় োই। আে 
তাে সরগে ওই প্তীকী ব্ঞ্জনা :  ‘ছদরশে চাোগাে ববরদরশ ব়ে 
হরছে’!

বমতাক্ে়ী কববতায় োঁো আথিা োরখন, োঁো কববতাে 
এই সংজ্ঞায় ববশ্াস োরখন ছে কববতা হল অল্প শরদেে বশল্প, 
‘economy of expression’ তাঁরদে জন্ আরলাচনাে ছশরষ 
আবম বীরেন্দ্র চর্াপারধ্ে চােচট ছোট কববতা পাঠ কেচে। 
এরদে প্রত্কচট সম্ূণষে কববতা, চেন্নাংশ নয়, এবং আমাে 
বপ্য়তম।—
১. একচি পুদরবাদিবা রূপকথবা
 একচট ছমরয় উপ়ু়ে হরয় কাঁদরে েন্ত্রণায়
 বববণষে তাে নয়ন দ়ুচট, বকন্তু ব়ে বমরঠ।

 একচট ছেরল জারন না, তাই অরঘারে বনদ্রা োয়
 জানরল পরে থাকরতা এখন পঙ্খীোরজে বপরঠ।

—১৯৫৯
২.  অমদলর িি্য

 কখন মান়ুষ ভারলা, কখন খাোপ
 বলা ব়ে কচঠন, অমল।
 সমরয় খ়ুনীও ছদবতাে মরতা হরয় োয়
 তৃষ্াে বশশুরক ছদয় জল।
 সমরয় ছবশ্াে ব়ুক মব্দরেে মরতা শুভ্র;
 স্বছে নারম নদীে করলিাল!

—১৯৬৮

৩.  মৃতু্যর শীতল হবাত

 মৃতু্ে শীতল হাত, কী জন্ আমারক তুবম স্শষে করো?
 এখনও আমাে এই পৃবথবীরত ছঢে বাবক আরে;
 তাো়ো ছতামারক আবম পে্দ কবে না।
 জাবন, তুবম মাত্রাহীন স্ধষোে প্তীক, ছতামাে তূণীরে আরে
    ধ্বংরসে অরমাঘ অস্ত্র;
 বকন্তু আমােও বকে়ু প্শ্ন আরে, তুবম োে উত্তে জারনা না।

—১৯৮২

৪.  তরুে কনররবা

 অরনকবদন শরদেো আমারক ত্াগ করেরে
 অথচ আবম এখনও বকে়ু বলরত চাই।

 তরুণ কববো। ছতামো এবগরয় এরসা।
 পৃবথবীে সব শদে �ুবেরয় োয় বন।
 আবম ছতামারদে পারয়ে শরদে
   আমাে োস্া চচরন ছনরবা।

—১৯৮৫

ছশষ কথা চহরসরব ববল, বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতাে 
সরগে আমাে প্থম পবেচয় ঘরট ব়ুদ্ধরদব বস়ু সম্াবদত  ‘আধ়ুবনক 
বাংলা কববতা’ সংকলনচটে ছসৌজরন্। ছসখারন বনবষোচচত 
কববতাচটে নাম চেল  ‘ম়ুরখাশ’। এ-আরলাচনাে এক জায়গায় 
আবম মন্ব্ করেচে তাঁে ে্দ হয়রতা কখরনা-কখরনা সামান্ 
এবলরয় ছগরে, বকংবা অন্্বমল বতবন সব সময় খ়ুব সতকতি 
হরয় প্রয়াগ করেনবন। কথাগুরলা অসত্ নয়। বকন্তু সম্াদক 
চহরসরব ব়ুদ্ধরদব বস়ুে ছচাখ কী অসম্ভব প্খে ও সজাগ চেল, 
এই  ‘ম়ুরখাশ’ কববতাচট তােই প্মাণ োখরত ছপরেরে। এচটে 
মরধ্ ছকারনা আলগা ের্দে ম়ুহূততি ছনই, উচ্ােণ টানটান, 
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এবং প্াবন্ক বমল অব্থষে। এে দ়ুচট স্বরকে উদ্ধধৃবত বদরয় আবম 
আজরকে সান্্সমীক্ায় ইবত টাবন।—

কান্না সবেরয় ছেরখ বদবনক কাগজ খ়ুঁবজ তাই,
ে়ুবকরক ভুরল োই, ে়ুবতীরক দূরে দূরে োবখ;
তােপে ছকারনাবদন েবদ মরন হয়
বদনগুবল বাবস বর়ো বববণষে একাকী
ছপ্বমক বক উদ্াস্তুে মরতা এক সমস্ায় বনতান্ই মূখষে হরয় ছগরে;
আমাে কী আরস োয়, তুচ়ে ছমরে এগজাবমরন বদরয় োরবা �াঁবক!

অথবা কববতা বদরয় সমথষেন জানারবা ছতামারক,
ছহ ছপ্বমক, ছহ উদ্াস্তু, ছতামারদে দ়ুঃরখ আবম গরল হরবা নদী!
ছহ বদন, ছহ কালোবত্র,
না হয় আগলারবা আবম ছতামারদে দ়ুবদষেরনে গবদ।
ছতামো বনরবষোধ হারত স্ৃবতম়ুখ খ়ুঁরজ খ়ুঁরজ পর়ে োরব   

         েখন অস়ুরখ,
ছতামারদে দ়ুঃরখ আবম মরে ছেরত োবজ আচে—কারো   

                    দ়ুঃরখ মো োয় েবদ।
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কববতা আশ্রম পবত্রকায় ধাোবাচহক ভারব প্কাবশত হরত থাকা
‘ছলাহাে’ উপন্াসচট পাঠরকে দৃবষ্ট আকষষেণ করেরে।

 সম্ূণষে উপন্াসচট গ্রন্থাকারে প্কাবশত হরব ১৭ ছসরটেম্বে। 

 স়ুপ্াচীন ছলাহাে জনজাবতে জীবনকথা়

ছলাহাে
মবণশকিে
কনরতবা আশ্রম 
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শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
ছোট কববতা

স়ুবজত সেকাে

অবময় চক্রবততী, ছহমচন্দ্র বাগচী, সমে ছসন, সঞ্জয় ভ্াচােষে ও অরশাকববজয় োহা ছোট কববতা েচনায় 
দক্তাে প্মাণ োখরলও, আমাে ববরবচনায়, েবীন্দ্রনারথে পরে বাংলা ভাষায় ছোট কববতাে সরবষোত্তম 
েচবয়তাে নাম বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়। জীবনান্দ পেবততী বাংলা কববতায় চবলিরশে দশরক সমাজ-োজনীবত 
সরচতন ছবশ করয়কজন কববে আববভতিাব ঘরটচেল। ছসটাই স্বাভাববক ছেরহতু অসহরোগ আর্দালন, 
মবিন্ে, দাগো, ছদশভাগ, স্বাধীনতালাভ, আততায়ীে গুবলরত মহাত্মা গান্ীে মৃতু্—এই সব বকে়ুই 
পেপে ঘরটচেল এই দশরকই। তাো়ো, বদ্তীয় ববশ্ে়ুরদ্ধে সংঘটরনে কােরণ সাো পৃবথবীরতই এই দশকচট 
ববরশষ তাৎপেষেপূণষে। স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ারয়ে সমকালীন বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়ও বনরজে জীবন বদরয়ই প্মাণ 
করেরেন ছে োজননবতক ঘটনায় আরলাচ়েত হরয়ও ভারলা কববতা েচনা কো সম্ভব—পেবততীকারল শঙ্খ 
ছঘারষে কববতা োে উজ্জ্বল উদাহেণ। তরব, আমাে কারে, তাঁে প্ধান পবেচয় বাংলা ছোট কববতাে এক 
সাথষেক প্রণতা রূরপ।

 তুলসীতলায় �ুরট আরে একচট েতিজবা
 শান্ গারেে পাতাগুবল অরনক বনরষধ করেরে তারক
 এমনভারব ব়ুরকে বসন খ়ুরল োখরত;
 ছকননা ঝ়ে উঠরল তখন আগুন মরন হরব।

একচট গরল্পে আভাস ছেন েরয় ছগরে ছোট এই কববতায়। 
বকন্তু গল্প না বরল একচট চচত্রকরল্প কবব এচটরক এক অসামান্ 
কববতায় রূপান্বেত করেরেন। শঙ্খ ছঘাষ োঁরক বরলরেন 
 ‘বাংলাে সবরচরয় প্বতবাদী কবব’ ছসই বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় 
কবব জীবরনে সূচনাপরবষে অসাধােণ বকে়ু ছপ্রমে কববতা 
বলরখচেরলন। উবলিবখত কববতাচটরত ছপ্ম ও প্বতবারদে এক 
গভীে সম্কতি ছেন বভতরে বভতরে অন়ুভব কো োয়।

‘ভােবব’ ছথরক প্থম প্কাবশত হরয়চেল  ‘বীরেন্দ্র  
চর্াপাধ্ারয়ে ছশ্রষ্ কববতা।’ পেবততীকারল গ্রন্থচটে  ‘ছদ’জ 
সংস্েণ’ প্কাবশত হয়।  ‘ভােবব’ে প্থম সংস্েরণে ভূবমকায় 
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় বনরজরক একজন  ‘ব্রাত্ কবব’ বরলচেরলন। 

ছকান্ অবভমান ছথরক এমন কথা বরলচেরলন বতবন? আমাে 
ধােণা, ববরশষ ছে সংবাদপত্রচট বহুকাল ধ’ছে বাংলা সাচহরত্ে 
ওপে খবেদাবে কেরে এবং সাচহরত্ে ব্াপারে তারদে 
ববরবচনারকই একমাত্র ববরবচনারূরপ জনগরণে কারে প্বতপন্ন 
কেরত চাইরে তাঁো ছকারনাবদনই বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
কববতাে ব্াপারে আগ্রহ ছদখানবন। তাঁরদে সাচহত্-পবত্রকায় 
কখরনা তাঁে ছলখা োপা হয়বন, এমনবক তাঁরদে প্কাশনা-
সংথিা ছথরকও তাঁে ছকারনা বই প্কাবশত হয়বন। একােরণই 
অন্ান্ প্কাশকোও তাঁরক সরচতনভারবই এচ়েরয় ছগরেন। 
মরন প়েরে এই কববরক বনরয় ছলখা শঙ্খ ছঘারষে একচট গরদ্ে 
করয়কচট লাইন ঃ  ‘তাঁে কববতাে একলা বকরশােচট ছেমন 
ছজরল বগরয় ছদরখচেল ছে তাোই ছতা করয়ক হাজাে, বনরজরক 
ব্রাত্ ছঘাষণা কেবাে পে বতবনও বক ছতমবন তাঁে সগেী চহরসরব 
পানবন অরনক ব্রাত্ ে়ুবকে়ুবতীরক, োরদে জাবগরয় তুরলরেন 
বতবন এবং োো জাবগরয় তুরলরে তাঁরক? এরদেই সকরলে 
সমবারয়, ছোট কাডতি বা ছ�াল্াে োবপরয় অথবা অল্প করয়ক 
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পৃষ্াে কববতা হালকা কাগরজ বাঁবধরয়, কাঁরধে ব্ারগ ঝুবলরয়, 
অথবা বইরমলায় বগরয়, পাঠকরদে মরধ্ কববতারক েচ়েরয় 
ছদবাে এরকবারে বভন্ন একটা পথ ছদবখরয় বদরয়চেরলন বতবন। 
ছকারনা মধ্থিতাে আে দেকাে হয়বন তাঁে, দীঘষেবদন ধরে বতবে 
তাঁে দীঘষে আে বনজস্ব ছসই পরথ পাঠকরদে সরগে এই কববে 
ছোগ হরত ছপরেচেল অরনক সহজ আে প্ত্ক্। তাঁে কববতা 
আে তাঁে কববতা-প্কারশে ইবতহাস আমারদে কারে সংরোরগে 
ছসই সাহস, ভারলাবাসাে ছসই ববশ্াস, আে সমস্ দ়ুঃসমরয়ে 
ম়ুরখাম়ুবখ দাঁচ়েরয় এই ছঘাষণাে উচ্ােণ ছে  ‘মাথা উঁচু োখাই 
বনয়ম।’ ছে কবব তাঁে সূচনাপরবষেে কববতায় বলরখচেরলন এমন 
নেম পঙ্ বতি :  ‘ববরকরল বদবঘে জল তুরল বনরয় বগরয়/ছদরখচে 
বমবলরয়/তাে সারথ কথা বলা দ়ু’দরণ্ডে উপচারনা সময়/তত 
ঠাণ্ডা ছকারনা জল নয়’, সময় েত এবগরয়রে, ছসই বতবনই  
ছ�রট পর়েরেন চচৎকারে, বলরখরেন  ‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ 
চচৎকাে করে’ বকংবা  ‘মান়ুষ ছখরকা বারঘো বর়ো লা�ায়’, 
 ‘নগ্ন’ না বলরখ সোসবে বলরখরেন  ‘ন্াংরটা’, ম়ুখ ছথরক টান 
ছমরে চেঁর়ে ছ�লরত ছচরয়রেন ম়ুরখাশ, ভাষা ক্রমশ হরয় উরঠরে 
ধাোরলা : 

 ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ
 ছস-কথা এখন বলা পাপ।
 এখন চােবদরক শত্রু, মন্ত্রীরদে ছচারখ ঘ়ুম ছনই,
 এ-সমরয় েতিববম কো পাপ; েন্ত্রণায় ধন়ুরকে মরতা
 ছবঁরক োওয়া পাপ; বনরজে ব়ুরকে েরতি বথিে হরয়  

      শুরয় থাকা পাপ।

�ুটপারতে ন্াংরটা ছেরলে েবব বােবাে �ুরট উরঠরে তাঁে 
কববতায়। ন্াংরটা ছেরলে েবব আঁকরত বগরয় তাঁে কববতাও 
বদরন বদরন হরয় উরঠরে ছপাশাকহীন, ন্াংরটা, বকন্তু আমো ছতা 
জাবন, কববতায় প্বতবাদ েত তীব্র ছথরক তীব্রতে হরত থারক, 
চচৎকাে েত বা়েরত থারক, আততিনাদ েত েচ়েরয় প়েরত 
থারক, কববতা ততই কাব্গুণ হাোয়। কববতা তখন আে 
কববতা থারক না, হরয় ওরঠ ছলোগান। বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
কববতাে ছক্রত্র এমন অবভরোগ কখনও উঠল না।

 ন্াংরটা ছেরল আকারশ হাত বা়োয়
 েবদও তাে বখরদয় প়ু়েরে গা
 �ুটপারথ আজ ছজরগরে ছজ্াছনা;
 চাঁদ ছহরস তাে কপারল চুম়ু খায়।

 ল়ুবকরয় ছমারেন ছচারখে জল, মা।

েতই বয়স ছবর়েরে তাঁে, ততই চচৎকাে ছবর়েরে তাঁে 
কববতায়। তব়ু ছকন তাঁে কববতা সোসবে পাঠরকে ব়ুরক ববঁরধ 
ছগল? ছকন পাঠক তাঁে েচনাগুবলরক কববতা চহরসরবই গ্রহণ 
কেরলা? কীভারব ছলোগান ছশষ পেষেন্ ছপরয় ছগল মরন্ত্রে 
ঘনতা? এে উত্তে এই ছে বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে সব কববতাই 
েচচত হরয়রে তীব্র অন়ুভূবত ছথরক, ববশুদ্ধ আরবগ ছথরক। 

বাবনরয় বাবনরয় কথাে বপরঠ কথা সাবজরয় সাবজরয় কববতা 
ছলরখনবন বতবন কখনও। তাঁে কববতা হৃদয় ছথরক সোসবে 
উরঠ এরসরে বরলই অরন্ে হৃদয়রকও ে়ুঁরয় ছগরে। প্বতবারদে 
কববতা ছলখাে আরগ, প্বতবারদে কববতা ছলখাে পাশাপাবশ 
বতবন ছপ্রমে কববতাও বলরখরেন প্চুে। আে তাই, তাঁে 
কববতায় ছপ্ম ও প্বতবাদ বমরলবমরশ ছগরে। শঙ্খ ছঘারষে 
ভাষায় বলা োয় :  ‘তাঁে ক্রুদ্ধ ম়ুরখে সরগে বমরল োয় তাঁে 
ছপ্বমক ম়ুখছেবব।’

েবদও োত রূপসী, আজ উন্মাবদনী, ছতাে
ঘরে ছ�োে দ়ুয়ারে ছদয় কাঁটা—
বকন্তু ছতারক ব�েরত হরব, ছকন না, ছপ্ম করতা গভীে
        বনষ্ুেতা, তুই
জানরল আে কববতা বলখবব না।

বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় ছস-ই কবব োঁে কববতা প়েরল 
বনরজে ছদশরক আেও ভারলাবাসরত ইরছে করে। এমন কবব 
সম্ভবত ছকাথাও ছনই বেবন বনরজে ছদশরক, বনরজে ভাষারক 
ভারলাবারসন না—বকন্তু বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে মরতা এত 
গভীেভারব এবং এত প্বলভারব বনরজে ছদশরক ভারলাবাসরত 
আবম আে ছকারনা কববরক ছদবখবন এবং ছবশ করয়ক দশক ধরে 
বাংলা কববতাে সরগে োঁো ছকারনা-না-ছকারনাভারব ে়ুতি, আবম 
জাবন, আমাে এই বতিরব্ে সরগে তাঁো সকরলই একমত হরবন। 
এই কববে কববতায় নােীরপ্ম, প্কৃবত ছপ্ম ও স্বরদশরপ্ম 
বমরলবমরশ ছগরে, মা ও মাচট সমাথষেক হরয় উরঠরে, জননী হরয় 
উরঠরে জন্মভূবমে প্বতশদে। ১৯৪৬ সারল আরেক বন্ুে সরগে 
বমরল ছে কাব্গ্রন্থচট ছেরপচেরলন, তাে প্ছেরদ চেল জাতীয় 
পতাকাে বতনচট েে। ১৯৪৭ সারল ভােতবষষে স্বাধীন হয়। 
বনবশ্চতভারবই এক নতুন ভােতবরষষেে স্বরনে ববরভাে হরয়চেরলন 
ছসবদন তরুণ এই কবব। বকন্তু সময় েত এরগারত থারক, বতবন 
লক্্ করেন  ‘একচট স্বাধীন ছদরশে ব়ুক ছথরক’  ‘উলরগেে 
আততিনাদ আে বনেরন্নে চচৎকােই শুধ়ু উচ্াবেত হ’ছত থারক’, 
স্বনে ছদখাে বদন ছশষ হয়। এই কবব তখন বলখরত থারকন 
 ‘ছবকাে জীবরনে পাঁচাবল’,  ‘কারলা ববস্ে পাঁচাবল’, বলখরত 
থারকন :  ‘শুধ়ু দ়ুইরবলা দ়ু-টুকরো ছপা়ো রুচট/পাই েবদ তরব 
সূরেষেেও আরগ উচঠ’ বকংবা  ‘একাকী ে়ুবতী চাঁদ মাঝোরত �াঁকা 
ছরেরন চুবে করে দ়ুবভতিরক্ে চাল’ অথবা

 আশ্চেষে ভারতে গন্ োবত্রে আকারশ
 কাো ছেন আরজা ভাত োঁরধ
 ভাত বার়ে, ভাত খায়।
 আে আমো সাোোত ছজরগ থাবক
 আশ্চেষে ভারতে গরন্,
 প্াথষেনায়, সাোোত।
বনরজে ছদশরক বনরয়, জন্মভূবমরক বনরয় এত ববপ়ুল সংখ্ক 

কববতা, ছকারনা বাোলী কববই বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে মরতা 
ছলরখনবন। আে তাই, ছদশরপ্বমক ছকারনা বাোলী কববে কথা 
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ভাবরলই, বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে নাম সবষোরগ্র মরন আরস । 
স়ুভাষচন্দ্ররক বনরয় ছলখা তাঁে চাে লাইরনে একচট কববতা :

 সাক্ী চন্দ্র, সাক্ী সূেষে
 আে সাক্ী তুবম;
 নদীে জল হয় না মবলন...

 এবং, জন্মভূবম।
বকংবা অন্ একচট চাে লাইরনে কববতাে মরধ্ও ছসই 

অকৃবত্রম স্বরদশরপ্ম :
 ছোজ তাো দ্ারখ ছটবলবভশরন ছখলা;
 দ্ারখ অবলবম্রকে ছদৌ়ে-ঝাঁপ।
 তারদে ছদশ পায়বন ছকারনা ছমরডল;

 তারদে ছদরশ ছখলাে মাঠ ছনই—

অরনরকই মরন করেন, প্বতবারদে কববতা হরব এমন ো 
নাটকীয় ও উচ্কণ্ঠ, ো বহু মান়ুরষে সামরন পচঠত হবাে ছোগ্ 
এবং ো কববে উরত্তজনারক ছশ্রাতারদে মরধ্ সঞ্চাবেত করে 
বদরত সক্ম। বকন্তু আরো এক ধেরনে প্বতবারদে কববতা আরে 
ো কববতাে না্দবনকতারক ক্ুণ্ণ করে না ছকাথাও। বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ায় সাোজীবন েত কববতা বলরখরেন তাে অবধকাংশই 
োজননবতক, ছকারনা ছকারনা কববতা েরথষ্ট ছজাোরলা ভারবই 
পচঠত হওয়াে মরতা, তব়ু আমাে পে্দ বনম্নবলবখত কববতাচট 
ছেখারন কববে সাোজীবরনে অবভজ্ঞতা ছথরক উরঠ-আসা 

োজননবতক দশষেন একচটমাত্র ববরশষরণ ( ‘আহ্াবদত’) কববতাে 
সরবষোচ্ বশখে স্শষে করেরে :

 শুধ়ু বক বরয়স ছগরে? আমাে কববতা
 আমারক ববষণ্ণ ক’ছে ববদায় বনরয়রে!
 ছস ব়ে একাকী চেল। আজ আবম একা।
 চােবদরক বনঃশদে্ শুধ়ু! আহ্াবদত অন্কাে
       মন্ত্রীত্ব ছপরয়রে।

তীব্র ছক্রারধ ছেমন বতবন ছ�রট প়েরত পারেন, ছতমনই 
গভীে ছনেরহ ব়ুরক জচ়েরয় ধেরতও পারেন। একােরণই 
সংবাদপরত্রে পাতায় বদরনে পে বদন তাঁে নাম বর়ো বর়ো 
টাইরপ োপা না হরলও, বাংলা প্কাশনাে জগৎ তাঁরক উরপক্া 
কেরলও, তাঁে কববতা ছপঁরে ছগরে লক্ মান়ুরষে হৃদরয়ে 
গভীেতম প্রদরশ, বাংলাে মান়ুষ একমাত্র এই কববরকই তারদে 
আত্মীয় চহরসরব, ঘরেে মান়ুষ চহরসরব ভাবরত ছপরেরে :

 েবত্রশ হাজাে লাইন কববতা না বলরখ
 েবদ আবম সমস্ জীবন ধ’ছে
 একচট বীজ মাচটরত প়ুঁততাম
 একচট গাে জন্মারত পােতাম

 ছেই গাে �ুল �ল োয়া ছদয়
 োে �ুরল প্জাপবত আরস, োে �রল

  পাবখরদে ক্ুধা ছমরট;
 েবত্রশ হাজাে লাইন কববতা না বলরখ
 েবদ আবম মাচটরক জানতাম।
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শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

 আসরল কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় বলরত চাইরেন, 
এতবদরনে কববতা তথা সাচহরত্ে মরধ্ ‘সময়, স্বরদশ, 
মন়ুষ্ত্ব – কবব, কববতা, কববতাে পাঠক’ছক এক স়ুরতায় গাঁথা 
সম্ভব হয়বন। বতবন তাঁে কববতায় অন্ত এই ছচষ্টা করেরেন, 
সময় স্বরদশ মান়ুরষে কথা বরলরেন। প্বতবাদ করেরেন, নতুন 
পৃবথবী গ়োে স্বনে ছদরখরেন। তাঁে কাব্ভুবরন েরয়রে এই 
‘জন্ম-জন্মভূবম’ ‘শীত বসরন্ে গল্প’ ‘কারলা ববস্ে পাঁচাবল’ 
আে ‘অ�ুেন্ জীবরনে বমচেল’। ম়ুখ আে ম়ুরখারশে ল়োই 
চলরে, তাে মারঝও ‘ন্াংরটা ছেরলটা’ে আকাশ ছদখা আে 
‘আশ্চেষে ভারতে গন্’ছক ’োবত্রে আকারশ’ পাওয়াে প্াথষেনা। 
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় প্কৃত পরক্ই একজন পদাবতক ও ছোদ্ধা 
আে ছপ্বমক কবব, বেবন বলরত পারেন, ‘ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ’ 
তব়ু বতবন গাইরবন ভারলাবাসাে গান আে আগুন-গাথা, বনরত 
পােরবন কচঠন শপথ। জন্ম ২ো ছসরটেম্বে ১৯২০, ঢাকাে 
ববক্রমপ়ুরে। পরে বসবাস কলকাতাে ঢাকুবেয়ায়। ১৯৪০ ছথরক 
প্ধানত তাঁে সাচহত্ েচনাে শুরু, চরল ছগরেন ১১ জ়ুলাই 
১৯৮৫, এই চােচট দশরকে সামাবজক োজননবতক সাংস্ৃবতক 
নানা পট-পবেবততিন বতবন প্ত্ক্ করেরেন। ছসই সব অবভজ্ঞতা 
ম়ুবদ্রত হরয় আরে তাঁে কাব্জগরত।

চবলিশ বেরেে পথ পবেক্রমায় তাঁে কববতায় স্বরদশ স্বজন 
স্বকাল, ভােন আে ে়ুরদ্ধে ববরুরদ্ধ ছসাচ্াে প্বতবাদ, ভুখ-
বমচেরলে পারশই ‘আশ্চেষে ভারতে গন্’, ‘মান়ুষ ছখরকা বাঘ’, 
প়ুবলশ-মন্ত্রী-োষ্ট্র ও ক্মতা-তরন্ত্রে প্সগে। তাঁে কববতা েচ়েরয় 
পর়েরে ‘চচলঘরে, োস্ায়, অ্াবভন়ু্রয়, উদ্াস্তু বমচেরল/অথবা 
প্থম ছপ্ম-গুঞ্জরন বক বববাহ সভায়’। বতবনই বলরত পারেন 
‘কববতা শুধ়ু কববতা চােবদরক/ছেন জীবন এখন কালপ়ুরুষ 
সপ্তবষষেে ছচতনা’। একবদরক বনমষেম বাস্বতাে সরগে বরলন-‘এক 
ম়ুরঠা ভারতে জন্’ আরলা বনরভ োয়, আে ‘হবেধ্ববন ছশানা 
োয় সন্্াে শ্মশারন’—আবাে তােই ববপ্তীরপ কী অপবেসীম 
মমতায় বরলন, ‘আমো হত হরত োজী বকন্তু ছপ্রম, েমণীে 
ছপ্রম’। ছবাঝা োয় বতবন ে়ুগপৎ ছোমাবন্ক ও বনমষেম। এও এক 
কচঠন চ্ারলঞ্জ।

তাঁে করয়কচট উরলিখরোগ্ কাব্গ্রন্থ—‘গ্রহচু্ত’ 
(১৯৪২) ‘োণ়ুে জন্’ (১৯৫১) ‘উল়ুখর়েে কববতা’ 
(১৯৫৪) ‘মৃতু্ত্তীণষে’ (১৯৫৫)  ‘লবখ্দে’ (১৯৫৬) ‘জাতক’ 
(১৯৫৮) ‘সভা ছভরে ছগরল’ (১৯৬৪) ‘ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ’ 
(১৯৬৪) ‘বভসা অব�রসে সামরন’ (১৯৬৭) ‘মহারদরবে 
দ়ুয়াে’ (১৯৬৭) ‘তৃণ তেগে ছেৌরদ্র’ (১৯৬৭) ‘হাওয়া ছদয়’ 

তবাঁর কবাদি কনরতবার প্রকৃত অথ্ ‘সূদ�্র স্র’—

বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় তাঁে ‘ছশ্রষ্ কববতা’ে ভুবমকায় আপামে বাোবল পাঠরকে কারে প্শ্ন তুরলচেরলন-
“সময়, স্বরদশ, মন়ুষ্ত্ব– কবব, কববতা, কববতাে পাঠক- ছকাথাও েবদ এক সূরত্র বাঁধা ছেরতা? হয়রতা 
অরনক প্রশ্নে উত্তে পাওয়া ছেরতা। হয়রতা একবদন সব প্রশ্নেই উত্তে পাওয়া োরব, ছেবদন আমো 
সবাই বমরল পবেশুদ্ধ হরবা!’’ (বদ্তীয় সংস্েরণে ভূবমকা, ১ জ়ুলাই, ১৯৮০) এই প্রশ্নে মরধ্ একচট 
অবভমান আে আরক্প বক ছশানা োয় না ?

আরলা আে ভারলা মান়ুরষে সন্ান 
�াল্গুনী ভ্াচােষে
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(১৯৬৮) ‘মান়ুরষে ম়ুখ’ (১৯৬৮) ‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ 
চচৎকাে করে ওরঠ’ (১৯৭৮) ‘আমাে োজা হওয়াে স্ধষো’ 
(১৩৭১) ‘মান়ুষ ছখরকা বারঘো ব়ে লা�ায়’ (১৯৭২) ‘পৃবথবী 
ঘ়ুেরে’ (১৯৭৪) ‘শীত বসরন্ে গল্প’ (১৯৭৬) ‘ছবঁরচ থাকাে 
কববতা’ (১৯৭৭) ‘ন্াংরটা ছেরল আকাশ ছদখরে’ (১৯৭৮) 
‘আে এক আেরম্ভে জন্’ (১৯৮১) ‘অথচ ভােতবষষে তারদে’ 
(১৯৮৮) ইত্াবদ। 

ববশ্সমেকালীন মান়ুরষে জীবরন দানা বাঁধচেল ছে 
অপবেসীম ছক্াভ দ্ন্দ্ব সর্দহ আে বনোপত্তাহীনতা, জাতীয় 
জীবরনে পরলস্াো খসাে দ়ুবদষেরনও েবীন্দ্রনারথে প্ত্য়ী করণ্ঠ 
ছশানা ছগল, মান়ুরষে প্বত ববশ্াস হাোরনা পাপ। কববগুরু 
ছচরয়চেরলন, মান়ুরষে অন্কাে-অগেরন মান়ুষই একবদন আরলা 
জ্বালারত আসরব। আমো কববরদে এমন ভারবই স্বনে ছদখরত 
ছদবখ। এমন ভারবই বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়ও বরলন, “এখন 
শুধ়ু এতটুকু কথাই বলরত পাবে, মান়ুরষে আশা অববনাশী। 
চােবদরকে নেরকে মরধ্ও মান়ুষ তাই স্বনে ছদরখ। তখন, স্বয়ং 
মৃতু্ এরসও েবদ তাে সামরন দাঁ়োয়—ছস তাঁরক সহরজ পথ 
ছের়ে ছদয় না—প্শ্ন করে। প্রশ্নে উত্তে ছদওয়া নয়, প্শ্ন 
কোটাই হয়রতা কববে ধমষে।” প্রশ্নে সরগে সরগে চরল আরলাক-
সন্ান-
“কচঠন সববতাব্রত; তাই োত ছজরগ 
কববতা বলবখ না।
অথচ সূরেষেে স্ব ো়ো কববতাে
আজ ছকারনা অথষে আরে বকনা।
ছভারে বৃরক্ে কারে, সন্্াে নদীরক
প্শ্ন কবে... বনরুত্তে... একমাত্র বদ্প্হে দাবব করে েতিাতি দবক্ণা।” 

    (েতিাতি দবক্ণা) 

আজরকে এই ভাোরচাো সমরয় দাঁচ়েরয় আমারদেও মরন 
হয় কববতাে প্কৃত অথষে ‘সূরেষেে স্ব’ ছসই আরলাকতীথষেপথ-
োত্রা, আরলাে সন্ান। তাঁেও চােপারশ চেল প্বতবনয়ত ‘শূন্ 
ছবহুলাে ছভলা’, ’অন্নহীন বববণষে স্বরদশ’, ‘দারুণ দ়ুবভতিক্’, 
‘ব়ুচ়েগগোয় ভাগীেথীে পাষাণ অন্কাে’, ‘ছনকর়েে ছচরয়ও 
ভীষণ মান়ুষ’ আে ‘ঘরেে মরধ্ ঘরেে বাইরে অন্হীন ছদ্রষে 
আগুন’ তব়ুও কবব শাবন্ সম্পীবত সমৃবদ্ধে স্বনে ছদরখরেন। 
মান়ুষ মান়ুষরক ভালবাসবাে অন়ুরপ্েণা ও শবতি পারবই- ছকন 
না, “এখনও ব়ুরক একচট বশশুে মাথা ছেরখ ছহরস উঠবাে 
মরতা আরলা হাওয়া এই সব আরে।’ ‘আরলা হাওয়া আে 
মান়ুষরক ববশ্াস কেবাে মরতা পবেরবশ আরে বরলই কবব 
বরলন, ‘ব়ুবঝ অনাহাে দ়ুবভতিক্ প্লয় অববসত হরব অমল 
উৎসরব’। েবীন্দ্রনারথে কণ্ঠই অন্ ভারব শুবন বীরেরন্দ্রে 
করণ্ঠ, “তুবম মাচটে বদরক তাকাও ছস প্তীক্া কেরে/তুবম 
মান়ুরষে হাত ধরো, ছস বকে়ু বলরত চায়।” পাঠকরদে শুধ়ু নয়, 
আমজনতারক আহ্ান জাবনরয় বতবন বরলন, ‘এরসা আমো 
ছপ্রমে গান গাই।’

দশক যথদক দশক পনরক্রমবা
প্থমে়ুরগে কববতাগুবলে সরগে পেবততী কারলে কববতাে 

তুলনা কেরল স্ষ্ট ছবাঝা োয় সমকালীন নানা অবথিেতা 
কববে ববষয় ও আবগেরকে পবেবততিরনে কােণ। ছচারখে সামরন 
কারলা ববস্ে বদনোতরক বতবন ছদখরেন, ন্াংরটা ছেরলরদে 
কাদা বনরয় ছখলা, ভারতে জন্ হাহাকাে আে লগেেখানাে 
বদরক ে়ুরট চলা মান়ুরষে অন্হীন বমচেল। ছদরখন— ‘একাকী 
ে়ুবতী চাঁদ মাঝোরত �াঁকা ছরেরন চুবে করে দ়ুবভতিরক্ে চাল!’ 
স্বরদরশে েতিববম ছদরখও বনববষেকাে বনোপদ স্বাথষেপে সমাজরক 
কবব সমারলাচনা করেন, োো ব্বতিগত সমারোহময় ছভাগবাদী 
জীবরনে উলিারস ছমরত থারক—এসব ছদরখ নজরুরলে মরতাই 
বতবন ছক্ারভ ছ�রট প়েরেন। তাই এমন সব েতিরলখা এই 
পরবষে েচচত হরয়রে। প্থম ে়ুরগে েচচত কববতা—
“শ্রাবণ গহন বাদল োরত আকারশ ঘরে ছকাথাও ছনই আরলা
ছপ্রমে ছোগ নয়রন তাে ঘ়ুরমে ছোগ ছদরহ ছেরলচট কারে এরলা”

সত্তে দশরকে এই কববতায় সমাজ স্বরদরশে সমারলাচনাে 
পাশাপাবশ বদ্ধাহীন ছলেরষে বতেষেকতা লক্ণীয়—
“ দীঘষে ছদবদারু বীবথ আজ ছকারনা আকাশ ছদরখ না
এখন আকাশ জ়ুর়ে নষ্ট চাঁদ, শুরু হরব বপশারচে নাচ
এখন বাতাস দগ্ধ দ়ুধকলা বদরয় ছপাষা সারপে বনঃশ্ারস... 
ভাল আরে-বনোপদ-আমারদে মাননীয় মানব সমাজ।” 
  (বনোপদ মাননীয় মানব সমাজ ১৯৭১)

সব কববরকই সাোজীবন ধরে ধ্রুবরক খ়ুঁজরত হয় এই 
কােরণই আমো কববরক বনবদষেষ্ট ছকারনা দশরকে সীমায় ছবঁরধ 
ছ�লাে পক্পাতী নই। বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়ও পথ ছহঁরটরেন 
দশক ছথরক দশরক। ‘ছবকাে জীবরনে পাঁচাবল’ কববতাে ছশরষ 
বতবন বরলরেন ছস কথা, “উবজরেে ঘ়ুম ভারে অসমরয়, 
ছকাটাল সভরয় ববরদশ োয়/আমারদে চলা এরতই বক ছশষ 
হয়?/দাঁতারলা ছপরেক, তাবল খাওয়া জ়ুরতা অরনক কথাই 
কয়!”

তাঁে ছকারনা ছকারনা কববতা ক্াবসক বশল্প-মাধ়ুেষে লাভ 
করেরে। ছেমন তাে বাণীববন্াস, ছতমবন তাে উপমা আে 
চচত্রকল্প-েচনা। ে্দচটও ছবশ বমরশ থারক কববতাে চলনবলরন। 
বলা ভারলা খ়ুব উচ্বকত নয়—
“আরলাে সায়া দ়ু’হারত চেঁর়ে ছ�রল
এখ়ুবন ছকন বনবব়ে হরয় এরল?
বরলা, বরলা,
শেীরে ব়ুবঝ শ্রাবণ এরস পর়েরে ছকঁরদ, বরলরে ‘দ্াে ছখারলা।’

এমবন ক’ছে কাঁরদ বক, ছবাকা ছমরয়।
ছচারখ জল ঝেরে ব়ুক ছবরয়।
বরলা, বরলা,
শেীরে ব়ুবঝ এরসরে ঝ়ে,পর়েরে পারয়, বরলরে, ‘দ্াে ছখারলা।’
তন়ুরত কথা গারনে মরতা বারজ,
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ম়ুরখে কথা হাোরলা ছকান লারজ?
বরলা, বরলা,
শেীরে ব়ুবঝ মাতাল হাওয়া পাগল হরয় বরলরে, ‘দ্াে ছখারলা।’ ”
     (োবত্র-ছক)

এই কববতা বক ছকানও বাচচকবশল্পী বহুজন-ম়ুখবেত আসরে 
আবৃবত্ত করেরেন ছকারনাবদন? জানরত ইরছে করে। ‘আরলাে 
সায়া’, ‘শেীরে ব়ুবঝ শ্রাবণ এরস’, ‘শেীরে ব়ুবঝ এরসরে ঝ়ে’, 
‘তন়ুরত কথা গারনে মরতা বারজ’ এই সব চচত্রকল্প-চচত্র 
েচনাগুবল কববতাচটরক উচ্ারগেে বশল্প করে তুরলরে। এই েকম 
আেও বকে়ু চমৎকাে পঙ্্বতি উপমা রূপক পবেবৃত চচত্রকল্প- 
‘বশয়রে পারয়ে কারে ইরছেগুবল সারপে চুমাে মরতা অন্কাে’, 
‘সাো দ়ুপ়ুে পাবখগুবল ছোদ ছপাহায়;/সমস্ োত পাবখগুবল 
শীত তা়োয়;’ , ‘একাকী ে়ুবতী চাঁদ মাঝোরত �াঁকা ছরেরন 
চুবে করে দ়ুবভতিরক্ে চাল’, ‘রূরপাবল ছজ্াৎনোে সরগে বভজারনা 
ছকান ছমরয়ে শেীে’, ‘একাদশীে ববধবা আকাশ’, ‘সমস্ 
োত প়ুতুল ভাোে শদে’, ‘োত প্ভাত হরল শুধ়ু সারপে 
ছখালসগুবল পর়ে থারক’, ‘মরনে সােস হাঁরট একাকী’ এমন 
আেও কত পঙ্ বতি আমারদে সাগ্রহ অবভবনরবশ দাবব করে। 

‘মুদখবাশ সর মুদখবাশ’ চিঁদে মুখগুনলদক যখবাঁিবা...
আমো োো কববতাে পরথ চলরত চাই, কববতাে সরগে 

সাোজীবন সহবাস কেরত চাই, আমো োো আকাশভো সূেষে 
তাো ছদরখ ববস্য়ববম়ুগ্ধ বালক আে চােবদরকে নানা ভন্াবম 
ছদরখ বন্ঘরে বনষ্ফল আরক্রারশ মাথা খ়ুঁচ়ে—তাো কবব 
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্া রয়ে এই সব সাহসী পঙ্্বতি ছথরক নতুন 
করে বাঁচবাে েসদ সংগ্রহ কেরত পাবে। চােবদরক ম়ুরখারশে 
ছমলা, আমারদে সাবধারন থাকরত হরব বববক! তাই ছলরখন—
“ছক ম়ুরখাশ আে ছক ম়ুখ এখন
স্ষ্ট বকে়ু ছদখা োয় না। কচঠন অস়ুখ
ছসরে ছগরল ছে েকম অসহায়;...” 

  (ছক ম়ুরখাশ, আে ছক ম়ু্ খ, এখন)
অন্ একচট কববতারতও একই অসহায়তা-

“েতক্ণ আরলা চেল
ম়ুখগুবল ছচনা ছেত, েতক্ণ
অন্কাে এমন ভীষণ
গভীে চেল না।
অথবা ম়ুরখাশ সব ম়ুরখাশ ছদরখচে
সভাে আরলায়। অন্কাে হরয় এরল
েদ্মরবশ ছের়ে ছ�রল
সবাই বগরয়রে ঘরে। বনোপরদ আবম একা অরবাধ বালক।’ 
    (কববে সভায়)

‘োণ়ুে জন্’ কারব্ে অন্তম কববতা ‘ম়ুরখাশ’ কববতায় 
ছসই সব ে়ুবকে়ুবতীরদে কথা বলরেন, কান্নারক শেীরে বনরয় 
োো োত জারগ, ছলরপে নীরচ কান্নাে শেীে বনরয় োরদে ছখলা 
চরল, ছেরস্াোঁয় চা ছখরত ছখরত তাোও কল্পনাে আকারশ ডানা 
ছমরল। বক্ররকট আরলাচনা হয়, বদবনক কাগরজে এচডটবেরয়ল 

পর়ে, োরত আশ্াস থারক বনেন্ন ভােতরক নাবক আরমবেকা 
চীন অন্ন পাঠারব কাল, সমােরসট মম, আরনষেস্ট ছহবমংওরয় 
বনরয় গল্প বা বসরনমায় ববজ্ঞাপন বনরয় কথাও হয়। কবব এরদে 
উরদেরশ্ বরলন—
“ছহ ে়ুবক ছহ ে়ুবতী, পৃবথবীরত ছতামারদে কতটুকু দাম?
কান্নারক শেীরে বনরয় কাে ঘরে কয় ছ�াঁটা বদরয় ছগরল আরলা?”

কবব ছদরশে দ়ুবদষেরন এই সব তরুণ প্জন্মরকও ম়ুরখাশ খ়ুরল 
মানববক ম়ুখ বনরয় হাবজে হরত বরলন।

১৯৬৯ সারল েচচত কববতায় কবব বরলন, ভারতে জন্ 
চােবদরক হাহাকারেে মরধ্ও োরতে আবডারল চরল ককরটল 
পাচটতি, মন্ত্রী কাগরজে সাংবাবদক গুপ্তচে খ়ুবন গুন্ারদে বমবলত 
খানাবপনা, আে অবতরভাজরন প্ারন্ে চেঁর়ে োওয়া ছবাতামরক 
তাো সামলারছে-তাো ভুরল োয়, “বনেরন্নে বাংলারদশ মন্ত্রীে 
ম়ুরখে ছশাভা নয়, অন্ন চায়/ভুরল োয়, বংলাে মান়ুষ আজ 
আগুরনে পথ হাঁটরে।” (ছেন ছকউ মন্ত্রী হরয়) এইভারব 
বদ্ধাহীন ম়ুরখাশ খ়ুরল ছ�লাে দ়ুঃসাহস তাঁে চেল। উত্তাল 
সত্তরেে বদনগুবলে বাস্ব চচত্রায়ন এই সব পঙ্ বতিরত—“েত 
হত্া তত জয়.../ছকন না হত্াই সত্, হত্া ধমষে। ছক 
মারে এবং কারক মারে, এই নষ্ট /চবেরত্রে বভর়ে ছকউ ছনই 
চহরসব ছনবাে। শুধ়ু হত্া চাই! শরত / শরত হাজারে হাজারে 
বালক বাবলকা বশশু পেস্রেে মৃতরদহ মাচ়েরয়...”(নেক)। 
এই কববতা প়েরত প়েরত আে এক ভুরল োওয়া কববে 
কববতাে কথা মরন প়েল। কববে নাম েণবজৎ বসংহ, তাঁে 
‘জরন্মে বভরট’(১৯৭৭) কাব্গ্ররন্থে ‘৭১’ে কণ্ঠস্বে’ কববতাে 
অংশববরশষ-
“... ছবামাে আওয়ারজ ঘেবাচ়েে জানালা দেজা ঝন ঝন/কেরে, 
ওই ছে ১১-১২ বেরেে একটা ছেরলরক ওো তরলায়াে বদরয়/
ছকাপারছে! উঃ আবম ওরক চচনতাম, বকরশাে ওে নাম, ওে পারশ 
ব়ুরক/ ছবামা ছখরয় চচৎ হরয় পর়ে আরে তরুণ, ওই ছে একটা 
ছবামা আমারদে এই/ছখালা জানালা তাক করে ে়ুরট আসরে, 
দেজা জানলা বন্ করে বদরয়চে,/তব়ু ভয় কেরে আমারদে, বসঁচ়ে 
ছবরয় উরঠ আসরে অরনক পারয়ে আওয়াজ,/ অরনক গলাে 
হলিা, ঘ়ুলঘ়ুবল বদরয় ঢুকরে আগুরনে ছধাঁয়া, লালবাজাে, হ্ারলা/ 
লালবাজাে, হ্ারলা...”

একচট োজননবতক অবথিেতাে সময় শুধ়ু নয়, বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ায় সমকালীন নানা অবথিেতাে চালচচত্র এঁরকরেন 
তাঁে কববতায়, ো পঞ্চাশ-ষাট-সত্তে এবং আবশে মধ্ভাগ 
পেষেন্ বরগেে তথা ভােতবরষষেে জনজীবরনে জীবন্ দবলল হরয় 
উরঠরে-আে এইসব োবতীয় ছলখারলবখে প্য়াসরক জ়ু়েরত 
হরব এক সূরত্র, না হরল প়ুরো কববরক পাওয়াও সম্ভব নয়। 
বতবনও আগামী প্জন্মরক বেণ করে বনরয়রেন এই ভারব— 
“অরনকবদন শরদেো আমারক ত্াগ করেরে
অথচ আবম এখনও বকে়ু বলরত চাই।

তরুণ কববো। ছতামো এবগরয় এরসা 
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পৃবথবীে সব শদে �ুবেরয় োয়বন।
আবম ছতামারদে পারয়ে শরদে 
আমাে োস্া চচরন ছনরবা।” 
  (তরুণ কববো)

“... তবার িি্যই আমবার সমস্ �ুদ্...”
“ বেং cultural revolution এে ব্াপারে েবদ ছকাথাও 

আমাে সামান্ পবেশ্রম ছথরক থারক-োে মাধ্ম আমাে 
কববতা, তাে জন্ই আমাে সমস্ ে়ুদ্ধ।” বরলচেরলন কবব 
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়। প্ত্য়ী কবব ছচরয়চেরলন—“ প্রত্ক 
কবব (ববরশষ করে কবমরটড কবব) বনরজে পারয়ে বনরচে 
মাচটরক আরগ ভাল করে চচরন বনন। বতবন ো ছদরখরেন, 
ো অন়ুভব কেরেন তাই বল়ুন, এে ছবশী ছেন তরলায়াে না 
ছঘাোন।” এই দায়বদ্ধতা ছথরকই বক বতবন আত্মখনন করেরেন 
বােবাে! ছদশ, সমাজ, োষ্ট্র ও শাসনতন্ত্ররক ব্রগে ববদ্রূরপ 
প্বতবারদ �ালা�ালা করেরেন এভারব—

১ 
“োো কথা বলরে তাো ছবাবা
োো শুনরে সকরলই
জন্ম ছথরক ববধে। অথচ
সভায় বমচেরল বতলধােরণে ঠাঁই ছনই।

োো উপবথিত তাো বহুবদন মৃত
বকন্তু সকরলই হাততাবল বদরছে
কী জন্ এবং কারক একজনও জারন না।” 

   (মহারদরবে দ়ুয়াে-১৬)

২ 
“আরলা জ্বলরল স্বরদশ
অন্কােও স্বরদশ
মন্ত্রী েখন ন্াংরটা ছেরলে কান ম’ছল ছদন
ব়ুঝরত পাবে,
চতুবদষেরক সভা কেরে স্বরদশ।” (চতুবদষেরক স্বরদশ)

৩ 
“আঁধাে োয় না। এক মন্ত্রী োয়, অন্ মন্ত্রী আরস
কববে সভায়। তাো কববতা পর়ে না, তব়ু
তাো কববতাে সাোৎসাে 
ব্াখ্া করে! আঁধাে োয় না। শুধ়ু জন্মবদরন 
কলকাতাে বাতারস
ভূতুর়ে আরলাে মরতা োয়া ছ�রল মাননীয় মন্ত্রীরদে 
ম়ুরখে বাহাে!”

    ( আঁধাে োয় না)

৪
“ছকন এত ববষণ্ণতা
ধমতীয় আলারপ?

তাে ছচরয় এরসা, সাো গারয়
কাদা ছমরখ 
ন্াংরটা বশশুটাে কাে ছথরক 
ছকর়ে বনই বনরবষোধ হাততাবল।” 

    (ছকন এত ববষণ্ণতা)

কবব বববভন্ন কববতায় ন্াংরটা বশশুরক বাে বাে আরনন 
একচট ববরশষ উরদেরশ্। 

চচেকাল ক্মতাতন্ত্র কবব-সাচহবত্ক তথা ম়ুতিচচন্করদে 
মাথাে ওপে েচ়ে ছঘাোয়, োজা-উবজে তারদে স্বাধীন চচন্ায় 
বাদ সারধ। হীেক োজাে ছদরশ তাই পাঠশালা বন্ করে ছদওয়া 
হয়। ছসই একই �রতায়া জাবে হয় বততিমারনও। কবব বরলন, 
“গারনে পাবখরদে/খাঁচায় প়ুরে,/তারদে হুকুম কো হরছে   : ‘বরলা 
ছহ, ে়ুগ ে়ুগ বজও’/ হয়রতা একবদন/ আকারশে সূেষেরকও/তাঁো 
হুকুম কেরবন : ‘ছশান ছহ, কান ধরে নীল ডাঊন হ’ছয় থারকা’।”

বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় পূবষেবততী কবব ববরশষত জীবনান্দ আে 
ববষ্ণু ছদ’ে কাে ছথরক অন়ুরপ্েণা ছপরয়রেন। চবলিরশে ‘প্গবত 
সাচহত্’ছক বতবন ততটা আমল ছদনবন, জাবনরয়রেন কববতাে 
�মষে বনরয় তাঁে অত মাথাব্থা ছনই। বতবন কববতা ছলরখন 
বনজস্ব অন়ুভব ছথরক। বরলরেন, ‘খাোপ কববতা ছতা ইরছে 
করেই বলবখ না। অরনক সময় খাোপ কববতা আমাে ঘার়ে 
ছচরপ বরস...নকশাল তরুণ তরুণীরদে বনরয় েখন প়ুবলবশ 
তাণ্ডব চলচেল, সত্তে দশরকে ছসই করয়কটা বেে শুধ়ু প্বতবাদ 
জানারনাে জন্ই আমারক শতাবধক কববতা বলখরত হরয়রে। 
‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ চচৎকাে করে ওরঠ’ ‘আমাে োজা 
হওয়াে স্ধষো’ ‘োস্ায় ছে ছহঁরট োয়’ ‘মান়ুষ ছখরকা বারঘো 
ব়ে লা�ায়’—এই সব প়ুবস্কাগুবল প্ধানত তােই �লশ্রুবত।” 

সমরয়ে অবথিেতা এই সব কববতারক ববষয়-প্ধান করে 
তুরলরে, তব়ু আমো ছদরখচে তাঁে কববতা ে়ুদ্ধ হত্া চহংসা 
হানাহাবনে ববরুরদ্ধ ে়ুদ্ধ ছঘাষণা করেরে। প্বতবারদ ছসাচ্াে এই 
সব ছলখা “মারঝে কুচ়ে বেে ছেন নদষেমাে ছস্রারতে ইবতহাস/ 
বপপাসা, নোন, জীবনধােণ সকলই অমান়ুবষক।/ছসানাগাচেে 
ব়ুর়ো বাচ়েউবলে ছচরয় ভীষণ/ মন্ত্রী, ছনতা, অধ্াপক, ছলখক, 
োত্র, ভাদ্রমারসে কুকুে/এক সূরত্র বাঁধা স্বাধীন ছদরশ, আমারদে 
জীবরনে সকল স্বনে এখন/ ব্বহারে নষ্ট হারমষোবনয়রম বাজা 
মাতাল েবসকতা।” (মৃতু্ে পে কুচ়ে বেে)। অসহারয়ে মরতা 
কবব ছদরখন–
“গােুরেে জরল ভারস ছবহুলাে ছভলা
ছদবখ তাই, শূন্ ব়ুরক সাোোত ছজরগ থাবক-
আমাে স্বরদশ করে কাগরজে ছনৌকা বনরয় ছখলা।”

    (ছবহুলাে ছভলা) 
এই বতন পঙ্ বতিে কববতায় কবব ছেন এই সময়রক চলচচ্রত্র 
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ধরেরেন, একচট সংহত প্ারনাোবমক শৃঙ্খলায়।

‘সবারবািীরি ধদর তবাঁদক রবাস্বার পর রবাস্বা হবাঁিদত হি’ 
কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় তাঁে ‘ছশ্রষ্ কববতা’ে ভূবমকায় 

আে একচট কথাও বরলরেন, “শুধ়ু ছবঁরচ বরততি থাকাই ছতা 
একজন মান়ুরষে অববিষ্ট নয়। বনরজে ছো্ চচরল ঘেচটরত 
বরস একতাো বাবজরয় সাো জীবন ছপ্ম আে অরপ্রমে গান 
গাওয়া-তাও নয়। মান়ুষ ছকারনা ঈশ্েরপ্বমক বৃক্ নয়; সাো 
জীবন তাঁরক োস্াে পে োস্া হাঁটরত হয়। আে শুধ়ু বক 
োস্া হাঁটা ? অরধষেক জীবন ছতা পারয়ে বনরচ ছকারনা মাচটই 
থারক না। তা হরল বক েকম োস্া একজন মান়ুরষে? একজন 
কববে? তাই জানরতই ছতা আমারদে সাোজীবরনে পবেশ্রম-
ছপ্রমে গান গাইরত গাইরত হঠাৎ গলা ছথরক এক ঝলক েতি 
উরঠ আরস। তােপে...ছকাথা ছথরক এত েতি আরস? ছতামাে 
বনরজে েতি?” এই প্শ্ন কেরত কেরত চরলন। সাোজীবন 
বলরখও ‘জন্মবদরন’ (১৯৪১) কারব্ে ১০ সংখ্ক কববতায় 
আরক্প করে েবীন্দ্রনাথ বলরখচেরলন ছে, তাঁে কববতা ববচচত্র 
পরথ ছগরলও সবষেত্রগামী হয় বন। আসরল আত্মসন্তুবষ্ট বশল্পীে ব়ে 
শত্রু। এই অসরন্ারষে বপেরনই থারক বনখ়ুঁত ছকারনা বশরল্পে 
ছসাপারন উঠবাে বনয়তপ্য়াস। সমগ্র জীবন ধরেই চরল ধ্রুব-
অরবিষরণে পালা। কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় আত্মসমারলাচনা 
কেরত কেরত পথ চরলন—

“আবম ছকারনাবদন/শুবনবন ছবশ্াে কান্না ছদবখবন দ়ুয়াে 
বদরয়/দাগী ছচাে, খ়ুনী আে জােজ সন্ানরদে/ বববণষে ম়ুরখে 
আরলা।/আবম ছকারনা বদন/ তারদে পাপরক চুমা ছখরয় তারদে 
পারয়ে নীরচ মাথা ছেরখ/হইবন অমল। আবম বকে়ুই বশবখবন এ 
জীবরন শুধ়ু ঈষষো ঘৃণা আে/কববে কলহ ো়ো।” কববে ছবদনা 
েচ়েরয় পর়ে, না পাবাে ছবদনা নয়, বদরত না পাোে ছবদনা। 
সামাবজকভারব বতবন কতটা দায়বদ্ধ তা-ও ছবাঝা োয় এই 
কাতরোবতিরত—
“ েবত্রশ হাজাে লাইন কববতা না বলরখ
েবদ আবম সমস্ জীবন ধ’ছে
একচট বীজ মাচটরত প়ুঁততাম
একচট গাে জন্মারত পােতাম
ছেই গাে �ুল �ল োয়া ছদয়
োে �ুরল প্জাপবত আরস, োে �রল
পাবখরদে ক্ুধা ছমরট;
েবত্রশ হাজাে লাইন কববতা না বলরখ
েবদ আবম মাচটরক জানতাম। ” 

   (মহারদরবে দ়ুয়াে-১২)
মাচট ও মান়ুরষে কাোকাচে আসরত না পাোে সীমাবদ্ধতাে 

কথা উচ্াবেত হরয়চেল েবীন্দ্রনারথে ম়ুরখ। বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ায়ও ছসই আরক্প করেন। ব়ুঝরত পাবে, কবব বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ায়ও পৃবথবীম়ুখী-মৃবত্তকাম়ুখী। তাঁে োবতীয় ছলখারলবখ 
মানবসমারজেই অবভম়ুরখ। েখন তাঁে এই পঙ্্বতিগুবল পাঠ 
কবে তখন ব়ুঝরত পাবে বতবন চচরলে ঘরে বরস একতাো 
বাবজরয় ছপ্ম-অরপ্রমে গান গাইরেন না, এই গান গাইরেন 
বতবন, আে গলা ছথরক অরনক েতি উঠরে— 
“কাে পাপ আমারদে েরতিে বভতে;
কাে অন্কাে?
কন্ঠস্বে
ছভরস আরস, ‘ছজাে োে’...
মান়ুষ বক এখনও ছতামাে
ছচাখ োোরনা ছপ্রমে চাকে?
অথচ ছকাথায় োব? এ পৃবথবী আমাে, ছতামারো
‘মারো! েত পারো!’’

   (অন্ পৃবথবী)

পদবানতক কনরর প্রত্যিী উচ্বারে: ‘যকবাথবাও ভবাদলবা মবািুষ 
রদি যগদি’ 

ছশষ পেষেন্ কবব আশা বনরয় ছবঁরচরেন। েতই বাধা ববপবত্ত 
আস়ুক, েতই তাঁরক ছচাখ োোরনা ছহাক, কবব বরলন পৃবথবী 
ঘ়ুেরে আে ঘ়ুেরবও। মারঝ মারঝ মরন হয় এই স়ু্দে পৃবথবী 
হয়রতা নেক হরয় উরঠরে, নষ্ট শতাদেীে বশশুসদরন জন্ম বনরছে 
অগবণত ‘অধষে নেপশু, ক্রীতদাস, ববচচত্রবীরেষেে পাপ’ বকন্তু 
পেক্রণই কবব আগামীে ইবগেত ছদন,‘আষাঢ় এরস ভীষণ 
ছজারে দ়ুয়ারে বদল না়ো/ শীণষে হারত বশশুো ছখারল বখল’। 
কবব কৃষ্ ধে কববে প্বত শ্রদ্ধা জাবনরয় বরলচেরলন, ‘পদাবতক 
কবব েবদ সবত্কারেে ছকউ থারকন ছতা তাঁে নাম বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ায়।’ আজ তাঁে জন্মশতবরষষেে শুভম়ুহূরততি আস়ুন, 
আমোও তাঁেই মরতা ব়ুক ভরে শ্াস বনরয় ভারলা মান়ুরষে 
সন্ারন োত্রা শুরু কবে। আরলা হাওয়া আে মান়ুষরক ববশ্াস 
কেবাে মরতা পবেরবশ গ়েবাে শপথ বনরয় উচ্ােণ কবে— 
“ছকাথাও ভারলা মান়ুষ েরয় ছগরে বরল
আজও তাে বনঃশ্ারসে বাতাস বনমষেল
েবদও উজীে, কাজী শহেরকাটাল
ে়োয় ববষাতি ধ়ুরলা, ছঘালা করে জল
তথাবপ মান়ুষ আজও বশশুরক ছদখরল
নম্র হয়, জননীে ছকারল মাথা োরখ
উরপারসও েমণীরক ব়ুরক টারন; কারো
সাধ্ ছনই এরকবারে নষ্ট করে তারক।”
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পাশাপাবশ,  ‘বেয়াবলবস্টক কববতা কববতা বরট, বকন্তু 
বেয়াবলবস্টক বরল নয়, কববতা বরলই’;  ‘কববতা’ পবত্রকাে 
(ববশাখ, ১৩৪৫) পাতায় বদববিজয়ী সম্াদক তথা প্ীবতভাজন 
অন়ুজ কবব ব়ুদ্ধরদব বস়ুরক কো েবীন্দ্রনারথে এই উপাত্তরক 
প্মাণ কেবাে অন়ুরোধ েবদ আমো মরন োবখ, ভারলাবাসা আে 
প্বতবারদ বসতি বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতাে অনন্তারক 
তাে সমগ্রতায় আজ হয়রতা আমো বকে়ুটা হরলও স্শষে কেরত 
সক্ম হব।

বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতা বনরয় কববে জন্মশতবরষষেে 
এই ঊষায় প্বণধানরোগ্ বরল তুরল ধেরত চাইব, আজীবন 
ছোরটা ছোরটা কাগরজ বলরখও বতবন বর়ো কবব। তুম়ুলভারব 
জনবপ্য় তাঁে কববতা বীরেন্দ্ররক  ‘মান়ুরষে কবব’ বা  ‘গণকবব’ 
অবভধায় ভূবষত করেচেল। অন়ুজ শঙ্খ ছঘারষে ভাষায় বতবন 
 ‘সমস্ অরথষেই বাংলাে সবরচরয় প্বতবাদী কবব, তাঁে কববতা 
আমারদে সামরন একটা সম্ূণষে ইবতহাস তুরল ধরে, আমারদে 
হৃদরয়ে ইবতহাস আে আমারদে সমরয়ে ইবতহাস।’ শুধ়ু 

ছপ্বমরকে ক্রুদ্ধ ম়ুখছেদ

েজতকাবন্ বসংহরচৌধ়ুেী

শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

সংরক্াভ-সংগ্রারমে কথা না, তাঁে কববতাে ঝেনাধাোয় 
বমরশ থারক বনেগ্ধতা, শাবন্ এমনকী শ্রাবন্ে আরবশ বনরয়ও 
ভারলাবাসাে অতল উৎসাে।

বতবন মান়ুরষে হৃদরয় েরয়চেরলন ছোরটা ছোরটা পত্র-
পবত্রকায় ছলখারলবখে স়ুবারদই। ছকানও প্াবতষ্াবনকতাে 
দাবক্ণ্ তাঁরক ছেমন বশরোবমষে কেরত হয়বন, ছতমবন ললাটবলবপ 
চহরসরব ছমরনও বনরত হয়বন ছকারনা প্বতষ্ান-আন়ুগত্রক। 
আজীবন ছমরলবন ছকারনা সেকাবে স্বীকৃবত; েবীন্দ্র-প়ুেস্াে 
এরসরে জীবরনে উপারন্ (১৯৮২)। এখন, প্বতষ্ান মারন 
ছতা ছকবল বহুপচঠত সংবাদপত্র বা পবত্রকারগাষ্ী নয়; করলজ-
ববশ্ববদ্ালয়, অন়ে সমাজব্বথিা, এমনকী দলীয় সংগঠনও। 
ছেৌবরন অন়ুশীলন সবমবতে সদস্ বীরেন্দ্র ৪০-এে দশরক 
বকে়ুবদন অববভতি কম়ু্বনস্ট পাচটতিে সদস্ চেরলন। বকন্তু তাঁে 
কববতাে মজ্ায় ছে রূপকথা-প়ুোণ-ছলাকজীবন-অবরচতনাে 
টান, স্ৃবত-দীঘষেশ্ারসে অন়ুষগে, তাে মরধ্ বমরশ চেল কববতা 
ববষরয় তথাকবথত প্গবতবাদীরদে একমাবত্রক ধােণাে পরোক্ 

এক
কববতা চচেকারলে বশল্প হরয় ওরঠ সমকারলে ছক্দমাবলন্রক ভৃগুপদচচরনিে মরতা ব়ুরক জচ়েরয়ই। বনেক 
বাণীে মচহমা ছতা নয়, অন়ুভূবতরদশ ছথরক আরলা-পাওয়া বাচরনে অন্ঃস্বশষেতাই তাে অন়ুরধ্য়। 
কববরক েবদ সাধক, ছপ্বমক অথবা পাগল ববল, তরব ছে-আরলারত বতবন প্ারণে প্দীপ জ্বালান, 
তাে সবমধ বকন্তু সংগৃহীত হয় অকূল সংসারেে দ়ুঃখ-আঘাত ছথরকই। ছবদনা, আরো ছবদনাই কববে 
ছচতনা-উরন্মরষে অন়ুঘটক। ইংরেবজ Aesthetics (ন্দনত্বে) শদেচটে অবথিান ছে Anaesthesia বা 
ছচতনানাশববদ্াে ববপ্তীরপ, তা ছেন আমো ভুরল না োই! স়ু্দে ছতা আমারদে ছচতনারক ঘ়ুম পা়োয় 
না, বেং দীবপত করে আরো আঘাত সইরত।
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প্বতবাদ। তাঁে বনরজে কববতায় প্বতবারদে উষ্তা আমারদে 
না়ো বদরয় োয়, তব়ু বতবন ছখালাখ়ুবল বরলন,  ‘কববতা সম্বরন্ 
আমাে মতামত বকন্তু এই নয় ছে, মায়াকভ্ বস্ে মরতাই বলখরত 
হব, তাহরলই বতবন কবব।’ দলীয় সংগ্রারম অগেীকৃত রুশ কবব 
মায়াকভ্ বস্ সম্রকতি তাঁে অবভমত,  ‘মায়াকভ্ বস্ সম্ূণষেভারব 
বনরজরক একটা ল়োইরয়ে ছভতরে বদরয়চেরলন। আবম ছে-
ছকারনা কােরণই ছহাক, সম্ূণষেভারব ছকারনা ল়োইরয়ে ছভতরে 
আবম বনরজরক বদরত পাবেবন।’ (পাঠরকে ম়ুরখাম়ুবখ)

কববতাে ছোরটা ছোরটা বৃরত্ত অন্ম়ুষেখী কবব, তাে প্সাে, 
কববতারক ছগাষ্ী ছথরক সমারজে বদরক এবগরয় ছদবাে ছে 
কাজ, নতুন কাব্ভাষা বনমষোণ ও ে্দ বনরয় পেীক্াবনেীক্াে 
ছে কববকমষে, বীরেন্দ্র আজীবন তারত অতন্দ্র। তাঁে কববতাে 
ইবতহাস এক অরথষে আজরকে বদরনে বমচডয়া-অরবহবলত 
ম়ুখরচাো তরুণ কববে সাহস সঞ্চারেে স্বেবলবপ। ববজ্ঞাপরন ছে 
সমারজে ম়ুখঢাকা, ছেখারন কববতারকও পণ্ করে ছতালবাে 
ধূততি আরয়াজন দ়ুবনষেেীক্্ নয়। প্বতবারদে কণ্ঠরোধ ছেখারন 
 ‘স্বাভাববক’। এই বাস্বতায় বীরেন্দ্র বনরজরক  ‘ব্রাত্’ ছঘাষণা 
করে ছদন, তব়ু হতাশ হনবন। ছকারনা প্কাশনাে মধ্থিতা 
ো়োই ছোরটা ছোরটা কারডতি বা ছ�াল্ারে কববতা োবপরয় বা 
দ়ু-এক �মষোে হালকা কাগরজ বাঁবধরয় কাঁরধে ব্ারগ ঝুবলরয় বই 
ছমলায় পাঠকরদে মরধ্ কববতারক েচ়েরয় ছদবাে, একটা সহজ 
এবং প্ত্ক্ োস্াও ছদবখরয় বদরয়চেরলন বতবন।

দুই
 তাে ঘে প়ুর়ে ছগরে—
 অকাল অনরল;
 তাে মন ছভরস ছগরে
 প্লরয়ে জরল।
 তব়ু ছস এখরনা ম়ুখ
 ছদরখ চমকায়;
 এখরনা ছস মাচট ছপরল
 প্বতমা বানায়।

[কাব্যগ্রন্থ : ভিসা অভিসসর সামসে, ১৯৭৪]

ছোর্া এই কববতাে নাম  ‘মান়ুষ’। সংবক্প্ত সংরকতময় এই 
কববতাচট বদরয়ই বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতাে সরগে আমাে 
প্থম আলাপ। কববতাচট অন্ভুতিতি চেল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবততী 
এবং প্ণবকুমাে ম়ুরখাপাধ্ায়—সম্াবদত  ‘কববতাগুছে’ 
নারম এক স্ুরলাপরোগী আধ়ুবনক কববতা সংকলরন। আমো 
তখন সপ্তম ছশ্রণীে োত্র। আমারদে বশক্ক কবব-অবভরনতা 
অকালপ্য়াত বদলীপ চর্াপাধ্ায় তাঁে অসামান্ উচ্ােরণ 
একবদন কববতাচট পর়ে শুবনরয়চেরলন।

৪০-এে দশরক বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে ছলখারলবখে সূচনা 
বয়রসে বদক ছথরকও প্ায় বপরঠাবপচঠ স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ারয়ে 

(১৯০৯-২০০৩) সরগে সরগেই। ৪০-এে দশরক ববশ্ে়ুরদ্ধে 
আঁচ, ছদশবদ্খণ্ডী স্বাধীনতা ও চেন্নমূল জনরস্রাত এই ছো্ 
কববতাচটে অকাল অনল আে প্লরয়ে জরন্ ওতরপ্াত। আে 
মান়ুরষে প্বত ভারলাবাসা? তা-ও অন়ুসূ্ত েরয়রে অপোরজয় 
এক আশাবারদ।

‘ছশ্রষ্ কববতা’-ে ভূবমকায় কবব বলরখচেরলন, মান়ুরষে 
আশা অববনাশী। স্বয়ং মৃতু্ও েবদ তাে সামরন এরস দাঁ়োয়—
ছস তারক সহরজ পথ ছের়ে ছদয় না—প্শ্ন করে। আরো 
বলরখচেরলন,  ‘প্শ্ন কোটাই হয়রতা কববে ধমষে।’

বস্তুত, মান়ুষই তাঁে কববতাে মূল উচ্ােণ। মান়ুষরক 
বঘরেই কববে ছপ্ম, প্বতবাদ, সামাবজক আর্দালরন শাবমল 
হওয়া। এমনকী এই মানববক ছচতনা ছথরকই প্কৃবতরক তাঁে 
ভারলাবাসা। সরচতন দায়বদ্ধতা তাঁে কববতায় তীব্র আরবরশ 
সংেতি। সমাজতরন্ত্র তাঁে আথিা ও ববশ্াস তাঁে কববতাে 
ভেরকন্দ্ররক বহুলাংরশ বনয়ন্ত্রণ করেরে।

বনোশ্ ও ববদ্রূপ ছে হন্মান সমরয় কববতাে মূল স়ুে 
হরয় উঠরত চায়, বীরেরন্দ্রে কববতায় তখন ছদবখ ববপ্তীপ 
আশাে উদ্ ভাস। হয়রতা এই ববশ্াস ছথরকই ছে, এই সবষেনারশে 
গভতিেন্ত্রণাই নবীন সমাজরক প্সব কেরব। খ়ুরনে োজরত্বে 
ম়ুরখে ওপে বতবন ে়ুঁর়ে ছদন প্বতবাদী স্ধষো :  ‘আমোও ছদখব 
তুবম কতবদন এইভারব োক্স নাচাও।’ ছকননা কবব জারনন, 
সব বক্ন্ন নাে়কীয়তাে ছভতে বদরয় ছেরত ছেরতও  ‘মাথা উঁচু 
োখাই বনয়ম’।

প্াচীন ভােতীয় কাব্তর্বে নবেরসে অন্তম ছে বীেেস, 
তাে ভাব বা প্ধান উপাদান হরছে উৎসাহ। ছেৌদ্রেরসে 
ভাব ছেমন ছক্রাধ, করুণেরসে় ছশাক বা শৃগোেেরসে েবত। 
 ‘েবদ ছতাে ডাক শুরন ছকউ না আরস, তরব একলা চরলা 
ছে’—    বীেেরসে উজ্জ্বল উদ্ধাে।  বকন্তু,     ‘স্বাধীনতাহীনতায় 
ছক বাঁচচরত চায় ছহ, ছক বাঁচচরত চায়’ অালংকাবেক অরথষে 
বীেেস নয়। ছকননা এরত উৎসারহে েসমূবততি ছকাথায়? বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ারয়ে কববতায়, আমারদে ববনীত ববরবচনায়, এই 
বীেেরসেই উদেীপন। উৎসারহে দীপ্ উৎসােরণ।

নতি
১৯৪৬ সারল প্কাবশত হয় বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 

কববতাে বই  ‘২৬ছশ জান়ুয়াবে’। উরলিখ্ প্াকস্বাধীন ভােতবরষষে 
২৬ জান়ুয়াবে উদোবপত হত স্বাধীনতা বদবস চহরসরবই, 
১৯৩০ সাল ছথরক গান্ী তথা কংরগ্ররসে উরদ্ারগ। ১৯৪৬-
এে ২৬ জান়ুয়াবে প্কাবশত হয় বইচট, উৎসগষে কো হরয়চেল 
স়ুভাষচন্দ্ররক। আরেকজন বন্ু নরেন ছসনগুরপ্তে সরগে বমরল 
োপারনা এই বইচটে মলারট চেল পোধীন ভােরতে জাতীয় 
পতাকাে বতন েং। একদা অন়ুশীলন সবমবতে সদস্ তরুণ 
কববে মরন স্বাধীনতারক বঘরে অরনক স্বনে চেল বনশ্চয়। 
স্বাধীনতা-উত্তে সমরয় অবনবােষেত চেল স্বনেভরগেে ছবদনাও—
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‘আকাঙ্কায় প়ুর়ে োয় রূপকথাে নক্রত্রে অদৃশ্ কপালী 
একাকী ে়ুবতী চাঁদ মাঝোরত �াঁকা ছরেরন চুবে করে দ়ুবভতিরক্ে  
         চাল।’

         [ দোল ও পূভ্ণিমা, রা্ুর জে্য, ১৯৫২]

তব়ুও তাঁে অদীনপ়ুণ্ কাব্প্বারহ  ‘ঘ়ুরমে মরধ্ জলভো 
ছমঘ, জাগেরণ জন্মভূবমে মাচট’ ওতরপ্াত হরয় থারক। বীরেন্দ্র 
চর্াপাধ্ারয়ে কববতা েথাথষেই ছদরশে মাচটরক নাচ়েে টারন ে়ুঁরয় 
থাকবাে কববতা। এমনকী ছসই মাতৃভূবম েখন কালনবগুরণ্ 
 ‘বধ্মঞ্চ’ হরয় ওরঠ, তখনও।  ‘আমাে ভােতবষষে’ বা  ‘জন্মভূবম’ 
কববতায় তাে নবজে আমো ছদখরত পাই।

কববে জন্ম হরয়চেল অববভতি বাংলাে ঢাকা ছজলাে 
ববক্রমপ়ুরেে ছবজগাঁরয়। তাঁে স্ুল এবং করলজজীবন অবশ্ 
কলকাতাে বেপন স্ুল ও করলরজ। তব়ু পলিীরত োবপত 
বাল্জীবন তাঁে কববতাে বনসরগষে, ছলাকায়রত, রূপকথায়, 
প়ুোরণ ব�রে ব�রে এরসরে জন্মভূবম  ‘আমাে ভােতবরষষে’-ে 
প্বত বনবব়ে টারন।

তাঁে প্থম কববতাে বই  ‘গ্রহচু্ত’ প্কাশ পায় ১৯৪২ 
সারল। তরব  ‘োণ়ুে জন্’ (১৯৫২) কববতা-বইচটই প্থম 
পাঠক-সমাদে পায়। এে পে এরক এরক প্কাশ ছপরত থারক 
 ‘উল়ুখর়েে কববতা’ (১৯৫৪),  ‘ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ’ (১৯৬৪) 
প্ভৃবত বইগুবল।

মজাে ব্াপাে, অগ্রজ কবব অরুণ বমত্র এবং চঞ্চল কুমাে 
চর্াপাধ্ায়রক উৎসগতীকৃত তাঁে  ‘ছশ্রষ্ কববতা’ বকন্তু শুরু হরছে 
কববে  ‘বতন পাহার়েে স্বনে’ (১৯৬৪, ১৩৭১ বগোদে) নারমে 
আশ্চেষে ছসই কববতা-বইরয়ে কববতা বদরয়, ছে-বই অরনক পরে 
প্কাবশত। এে আরগ কববে অন্ত আটচট কববতাে বই প্কাশ 
ছপরয়রে।  ‘অন্ত’ বলচে, কােণ কবব বনরজ ছথরকই  ‘ভাষাে 
বশবথল্, বতিরব্ে প়ুনরুবতি ও অস্ষ্টতা, বনষ্পাণ োবন্ত্রকতা 
ইত্াবদ নানা ছদারষ বক্ষ্ট’ বরল তাঁে অরনক কববতা ও কাব্গ্রন্থ 
 ‘চচেকারলে মরতা বজষেন’ করেচেরলন। বনরমষোহ সম্াদনায় কবব 
তাঁে বদ্তীয় কববতাে বই  ‘ছপরেল ও অন্ান্ কববতা’ (১৯৪৪) 
এবং সমকারলে অবধকাংশ কাব্গ্ররন্থে কববতারক বজষেন করেন। 
 ‘োণ়ুে জন্’ (১৯৪২) ছথরক  ‘জাতক’ (১৯৫৮) অববধ 
প্বতচট বইরয়ে বকে়ু বকে়ু কববতাও কবব চচেববসজষেন ছদন।

‘বতন পাহার়েে স্বনে’ (১৯৬৪) বইচটরক  ‘ছশ্রষ্ কববতা’-য় 
প্ম়ুখরনে স্বপরক্ কববে বকব�য়ৎ,  ‘ ‘ছেরহতু পূবষেোগ তারুণ্ 
এবং ছেৌবরনে ধমষে, ছসই কােরণ, বততিমান কাব্গ্ররন্থে আেম্ভ 
হরয়রে  ‘বতন পাহার়েে স্বনে’-ে ধমতীয় উপাসনা বদরয়। নতুবা 
এই গ্ররন্থে প্কাশকাল মরন োখরল, কাজচট বনয়মবচহভূতিত।’’ 
(১৮ জান়ুয়াবে, ১৯৭০, ভােবব প্কাবশত  ‘ছশ্রষ্ কববতা’, 
প্থম সংস্েরণে ভূবমকা)

বীরেন্দ্রে কারে ছপ্রমে প্বতশদে পূবষেোগ।  ‘োণ়ুে জন্’ 
(১৯৫২) বইরয়ে  ‘অন়ুোগ’ কববতাচট পরে  ‘বতন পাহার়েে 
স্বনে’ (১৯৬৪)-ে অন্ভুতিতি হয়, নাম বদরল হয়  ‘পূবষেোগ’। 

এমন ইবন্দ্রয়তীব্র, অথবা প্শাবন্ঘবনম ছপ্রমে কববতা 
আবহমান বাংলা সাচহরত্ই ছব-নবজে :

 ববরকরল দীবঘে জল তুরল বনরয় বগরয়
 ছদরখচে বমবলরয়
 তাে সারথ কথা বলা দ়ুদরণ্ডে উপচারনা সময়
 তত ঠান্া ছকারনা জল নয়।

 তত বৃবষ্ট ছকারনাখারন ছনই
 ঝরে ো দ়ুরচারখ তাে ছচাখ োখরলই;
 বকংবা তাে শেীরেে আলগারে এতটুকু ছোঁয়া
 জানায়, হৃদয় ছকন ধ়ুরয় োয় ভারলাবাসরলই—
 তখন অন্কারে ছভরস ছেরত কবে না পরোয়া।

 এই ছতা ছস এতটুকু ছমরয়, হারস ছখরল...
 পৃবথবী বদরল োয় তব়ু তারক একটু জ়োরল।

‘োণ়ুে জন্’-ে (১৯৫২)  ‘অন়ুোগ’ ছথরক  ‘বতন 
পাহার়েে  ‘স্বনে’-এে (১৯৬৪)  ‘পূবষেোগ’-এ ছপঁেরত এই 
অববস্েণীয় কববতা বকে়ু পাঠান্ে পাে হরয় এরসরে। তরুণ 
কববতা প্য়াসী এবং বশক্াথতীরদে জরন্  ‘পূবষেোগ’-এে এই 
পাঠান্ে প্বণধানরোগ্ :
(১) পঙ্ বতি ৮-এ  ‘হৃদয় ছকন ধ়ুরয় োয়’ পূবষে পারঠ ( ‘অন়ুোগ’) 
চেল  ‘হৃদয় ছকন ভরে োয়’।
(২) পঙ্ বতি ৯-এ পূবষে পারঠ ( ‘অন়ুোগ’) চেল  ‘অন্কাে ছদরখ 
ছমঘ গরল ছেরত করে না পরোয়া।’ পবেববততিত পারঠ অথষোৎ  ‘বতন 
পাহার়েে স্বরনে’ে পূবষেোগ কববতায় এই পঙ্ বতি হয়,  ‘তখন 
অন্কারে ছভরস ছেরত কবে না পরোয়া।’ প্সগেত, বীরেরন্দ্রে 
প্থম পেষোরয়ে কববতায় গভীে প্ভাব চেল পূবষেসূেী জীবনান্দ 
দারশে, ছে জীবনানর্দে প্বত শ্রদ্ধা জাবনরয় বীরেন্দ্র তাঁে 
 ‘লবখ্দে’ (১৯৫৬) কববতা-বইরয় বলরখরেন  ‘জীবনানর্দে 
মহাপৃবথবী’-ে মরতা কববতা। আঁরটাসাঁরটা পয়ারেে পবেবরততি 
নবম চেরণে এই পবেববততিত পারঠ জীবনান্দীয় ধেরন পয়ারেে 
ববরলেষণ শবতিরক কারজ লাবগরয়  ‘অন্কাে’ শদেচটরক চারেে 
বদরল পাঁচ মাত্রায় ছভরে ছনওয়া কববে ওপে জীবনানর্দে 
প্ভারবে আভাস ছদয়।
(৩) আবাে ১০ম পঙ্ বতিরত ছদবখ, পূবষেপারঠে  ‘ওই ছতা 
ছস এতটুকু ছমরয়’ (অন়ুোগ) বদরল োয় ঘবনষ্তাে অাবলেষ্ট 
আরবরশ :  ‘এই ছতা ছস এতটুকু ছমরয়’-ছত (পূবষেোগ)।

প্থম কাব্গ্রন্থ  ‘গ্রহচু্ত’ (১৯৪২) ছথরকই অবশ্ এই 
সংেতি ছপ্রমে কববতাে ধাোচট তাঁে কববতায় অন়ুসূ্ত, ছে-
বইরত আমো ছপরয় োব  ‘ছতামাে ম়ুখ’,  ‘ছকয়া ঝ়ে’,  ‘ছতামাে 
ছচারখ ছচাখ ছেরখ’-ে মরতা কববতা, ছেখারন  ‘ছতামাে ছচারখ 
ছচাখ ছেরখ/নাবসষেসারসে মরতাই আবম/বনরজরক ভারলারবরস 
ছ�ললাম’-এে মরতা আশ্চেষে চেণ ওতরপ্াত। আরে  ‘তখন, 
েখন আমাে’  ‘মরন পর়ে’ বকংবা  ‘একচট গ্াস তেল ঝাঁঝারলা 
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মদ’-এে মরতা ঈষৎ দীঘষোয়ত ববরছেরদে, ছপ্ম ছভরে োওয়াে 
কববতাও। এমনকী  ‘জাহাগেীরেে উদ্ত উন্মত্ত ছপ্ম’ শীষষেক 
কববতাও।

‘বতন পাহার়েে স্বরনে’ (১৯৬৪) আরে ওঁোও ছলাকগীবতে 
অন়ুসেরণ ছলখা বকে়ু কববতা, ো ছলাকায়ত প্াবন্ক জীবনরক 
ব়ুরক আবরজ ধরে :

‘পদ্মপাতায় বশবশে ছলরগ/পদ্মপাতায় বশবশে/তাে ছচরয়ও 
শীতল, ছমরয়/ছতামাে ব়ুরক উরপাবস গাল োখা।’

প্ারণে উচ্ছ্বাস কখরনা উদ্াবসত প্াবণববজ্ঞারনে দ্াবন্দ্বক 
সম্রকতি :

  ‘বকন্তু েখন মাস ঘ়ুেরব
 বতবেশ বদরন মাস
 ছতামাে চুরমায় অগেরপা়ো
 সইরব বক আে এক ববোনায় থাকা?’
  ( ‘পদ্মপাতায় বশবশে’)
 ‘পেধন্ গীবতকাে অন়ুসেরণ’ কবব ছলরখন,
  ‘ওরগা গাইরয় আমাে, নাও দ়ু-হাত বদরয়
 নাও দ়ু-হারত জচ়েরয় নাও, শেীে আমাে
 আরো একটু...আরো!’
সংোরগে তীব্রতায় বনসগষেলগ্ন কববতাচট স়ুখশ্রান্। আবাে 

 ‘ঘ়ুরমে মরধ্’ কববতায় ছদখব ছকয়া �ুল ও সারপে প্ণরয়ে 
ছলাকায়ত চচত্রকল্প দলবৃরত্ত পেপে দ়ুচট রুদ্ধদল প্রয়ারগে 
অবভনব ছপৌবষোপরেষে রুদ্ধশ্াস :

 ঘ়ুরমে মধ্ শুনরত ছপলাম
 শঙ্খচূর়েে কান্না :
  ‘এ আন্দ অসহ্, ছবান,
 বদস  ছন ছলা আে, আে না।’

 ছজরগ উঠলাম; ছদখরত ছপলাম
 আে না ছদবাে স়ুরখ
 ছকয়া �ুলচট ঘ়ুবমরয় আরে
 ববষধরেে ব়ুরক।
আবাে প্থম পেষোরয়ে  ‘ম়ুরখাশ’ কববতায় (োণ়ুে জন্, 

১৯৫২) আমো ছদবখ :  ‘কান্নারক শেীরে বনরয় োো োত জারগ’ 
তাোও  ‘হঠাৎ আকারশ ছোঁর়ে দ়ু-একচট কল্পনাে ছঢলা;’। 
এই কববতায় বক্ররকরটে হাজারে-মারচতিন্ ছথরক সাচহরত্ে 
ছহবমংওরয়-মম পাে হরয় আমো সববস্রয় ও সরলেরষ ছপঁরে 
োব সমাজবাস্বতাে সংবাদপত্র-সবন্নভ তবন্নষ্ায় :

  ‘হঠাৎ প়েল ছচারখ কাগরজে এচডরটাবেয়াল,
 আরমবেকা ভারলা, চীন ভারলা...
 রেরুম্ান পাঠারব অন্ন আমারদে কাল :
 হৃদয় জ়ু়োল।’

িবার
‘রুচট দাও’ কববতায় আমো ছদখব ছসই ছলেষকশাবয়ত 

সমাজরচতনা, ো বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতাে বসলরমাহে, 
 ‘এ এক মন্ত্র! রুচট দাও, রুচট দাও,/বদরল বন্ু ো ইরছে 
বনরয় োও/সমেখ্দ বা ছবাখাো তুছে কথা/ছহরস বদরত পাবে 
স্বরদরশে স্বাধীনতা।’  (উল়ুখর়েে কববতা, ১৯৫৪)

১৯৪৮ ছথরক ১৯৫৪-ে সময়সীমায় ছলখা, ১৬ পৃষ্ায় 
চডমাই সাইরজে নেম মলারটে এক টাকা মূরল্ে এই 
 ‘উল়ুখর়েে কববতা’ বইরত এই ছলেষরক ঝলরস উঠরত ছদবখ 
বােংবাে :  ‘ ‘কারব্ে �াঁরক  ‘ছনই ছনই’ ছঢারক জাত-কববরদে 
ভাত মারে’’ বা  ‘ ‘কচ়েকারঠ ছঝারল বববসনা নােী হব়ু-কববরদে 
�াঁবক বদরয়’’ (  ‘ছবকাে জীবরনে পাঁচাবল’)।

‘লাল শপরথে োবখ’ কববতায় ছদখব দ়ুবনয়া-কাঁপারনা 
নরভম্বে ববপ্লবরক বঘরে ছোম্াবন্ক স্বনে :  ‘�্ান দাও বরল 
কাো কাঁরদ োস্ায়/ঘরে ভাত ছনই, মারগা, তুই কারে 
আয়/...আবম পচ়ে বরস শীরতে তুষারে নরভম্বরেে গান :/দশ 
বদন ছেন দশচট ঝর়েে ছেরল/...রূপকথা নয়, ইবতহাস মারগা, 
ক্ুবধরতে অবভোন।’

তাৎপেষেপূণষে  ‘লবখ্দে’ (১৯৫৬) কাব্গ্ররন্থে  ‘প্ভাস’ 
কববতায় সপ্তমাত্রপাববষেক মাত্রাবৃরত্ত কৃরষ্ে বয়ারন োধা-বলোম-
ববদ়ুে-পাথষে-ধৃতোরষ্ট্রে প়ুোকরল্পে পূরবষোরলিখ :  ‘তব়ুও হাঁরট 
তাো-ক্ুধি বলোম/অন্ কুরুোজ, কুরুরক্রত্র’। এই কববতা 
প্সরগে অন়ুজ শঙ্খ ছঘারষে স্ৃবতচােণ স্েণরোগ্,  ‘ ‘মৃতু্ে 
এক বেে আরগ, ছোরটা একচট কববতা প়োে আসরে, তাঁে 
 ‘প্ভাস’ কববতাচট শুনরত ছচরয়চেরলন একজন ছশ্রাতা। কবব 
ছশানারলন ছসই কববতা, বকন্তু প়েবাে আরগ বরল বনরলন ছে 
কববতাচট তাঁে ববরশষ বপ্য় হরলও প্গবতশীলরদে ছতমন পে্দ 
নয়।...মরন হয় প্গবতশীল কববতা ববষরয় আমারদে চলবত 
একটা ধােণােও পরোক্ প্বতবাদ চেল তাঁে ছসই ছঘাবষত 
উচ্ােরণ।’’

‘সভা ছভরে ছগরল’ (১৯৬৪) কববতা-বইরয়ে  ‘কববতা-
পবেষরদে বইরমলায়’ কববতায় কববে উচ্ােণ :  ‘আমো কজন, 
ছসৌেরলারকে বামন/করয়কচট োত বাঁবশে মরতা বাবজ।’ এই 
বইরতই উরঠ আরস হ্ামরলট বকংবা জ়ুবলয়াস সীজারেে মরতা 
ছশক্সপীয়েীয় রোবজক চবেরত্রে উবলিবখত (Allusion)।

বপরঠাবপচঠ  ‘ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ’ (১৯৬৫) বইচটে 
নামকববতায় ছদবখ কববে েতিক্েণ, :  ‘ম়ুরখ েবদ শত্রু, মন্ত্রীরদে 
ছচারখ ঘ়ুম ছনই,/এ-সময় েতিববম কো পাপ’...

মবতমান পাঠক, আমো ছপঁরে ছগচে ইবতমরধ্ই কববে 
েরতি ববভাবজত উত্তেপরবষে। কববে সরচতন মনই েথােীবত 
এখারন তাঁে কববতাে উৎস, বকন্তু ছসখারনও অবরচতনা বা 
স়ুরচতনাে বকে়ুটা েং (েতি) দ়ুবনষেেীক্্ হরব না।

  ‘আশ্চেষে ভারতে গন্ োবত্রে আকারশ
 কাো ছেন আরজা ভাত োঁরধ
 ভাত বার়ে, ভাত খায়।’
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বকংবা
  ‘আে আমো সাোোত ছজরগ থাবক
 আশ্চেষে ভারতে গরন্
 প্াথষেনায়, সাোোত।’

[ ‘আশ্চরণি িাসের গন্ধ’ মুসে রভে রক্ত ওসে, ১৯৬৪]
 বমতাবভলাষ এই প্বতরবদনচটে উপারন্ আমো 

উপনীত। এখন অবত দ্রুত আমো দ়ু-খাবন কববতারক অব্বচহত 
পােম্রেষে ছদরখ ছনব :
 েুল েুিুক, তদরই রসন্ত

 ছপ্রমে �ুল �ুটুক, আগুরনে
 মতন েং ভালবাসাে েতিজবা
 আগুন ো়ো বমরথ্ ভালবাসা
 এরসা, আমো আগুরন হাত ছেরখ
 ছপ্রমে গান গাই।

 আরলা আস়ুক, আরলা আস়ুক, আরলা
 ব়ুরকে মরধ্ মন্ত্র ছহাক : েতিজবা।
 এরসা, আমো আগুরন হাত ছেরখ
 মন্ত্র কবে উচ্ােণ :  ‘েতিজবা!’

 অন্নদদরতবা

  ‘ ‘অন্নবমবত ছহাবাচ সবষোবণ হবা ইমাবন ভূতান্নরমব
 প্বতহে-মাণাবম জীববন্ বসষা ছদবতা...’’
    োর্দারগ্াপবনষদ

 অন্ন বাক্ অন্ন প্াণ অন্নই ছচতনা;
 অন্ন ধ্ববন অন্ন মন্ত্র অন্ন আোধনা।
 অন্ন চচন্া অন্ন গান অন্নই কববতা,
 অন্ন অবগ্ন বায়়ু জল নক্ত্র সববতা।।

 অন্ন আরলা অন্ন ছজ্াবত সবষেধমষেসাে
 অন্ন আবদ অন্ন অন্ অন্নই ওংকাে।
 ছস অরন্ন ছে ববষ ছদয় বকংবা তারক কার়ে
 ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।

    [আগস্ট, ১৯৬৪]

বপ্য় পাঠক, প্থম কববতাচট আমারদে স্েণ কোয় 
সহোত্রী, প্ায়-সমবয়স্ সহোত্রী কবব স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ারয়ে 
 ‘�ুল �ুটুক না �ুটুক/আজ বসন্’... চেণগুবলরক। কববে 
বনয়াবয়ক প্থিানবব্দ়ুে দ্াবন্দ্বকতা এখারন স্ষ্ট ম়ুদ্রায়। আে 
বদ্তীয় কববতা? বীরেরন্দ্রে কববতায় আমো পাই সংরোরগে, 
সংরূরপে ব্াপকতা। আে ো বকে়ু ছসই সংরোরগে বাধা বা 
প্বতপক্, তাে ববরুরদ্ধ ছসাচ্াে বধক্াে, অকুবণ্ঠত প্বতবাদ : 

  ‘ছস-অরন্ন ছে ববষ ছদয় বকংবা তারক কার়ে
 ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।’
ঔপবনষবদক মরন্ত্রাপম এই উচ্ােণ ব়ুরক ধরে আরে 

সমসমরয়ে ছবদনারক।
‘বভসা অব�রসে সামরন’ (১৯৬৭) বইরয়ে অন্কােচচচনিত 

 ‘বেং আঁধাে’ কববতায় পাচছে এমনতরো ববষাদঘবনম পঙ্ ্বতি : 
 ‘নজরুল! তুবম ছদখরত পাওবন/জন্মভূবমে এ েন্ত্রণা,/ছদখরল 
আবাে উন্মাদ হরত/বেং আঁধাে অরনক ভারলা।’ নজরুল সহ 
পূরবষোতিরদে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বীরেরন্দ্রে কববতাে এক বববশষ্ট্। 
 ‘মৃতূ্ত্তীণষে’ (১৯৫৫) কাব্গ্ররন্থ আমো ইবতপূরবষেই ছপরয়চে 
মাইরকল, ববদ্াসাগে, জীবনান্দ দাশ, অবনীন্দ্রনাথ, শচহদ 
ক্ুবদোম ও েতীন দাসরক বনরববদত কববে শ্রদ্ধাঘষে্।  ‘মহারদরবে 
দ়ুয়াে’ (১৯৬৭) কাব্গ্ররন্থ আমো পাচছে সংগ্রামী কথাবশল্পী 
সহোত্রী মাবনক বর্দ্াপাধ্ায়রক :  ‘তাই তারক বখবদেপ়ুরেে/
ছঘা়োো ছোটারতা বকন্তু পােরতা না মন্ত্রীো/ছকারনা ছলাভ 
ছদবখরয়ই ছচাে বানারত। ছঢে/প়ুেস্ৃত হওয়া ছেত, এমন 
স়ুরোগ/উরপারসও ছনয়বন ছস; সরয়রে দ়ুরেষোগ।।’ সেকাবে 
প়ুেস্াে-বদান্তারলাভী কবববশল্পীরদে গারল এ ছেন এক 
স়ুবস্ত থাপ্প়ে।

তব়ু অনন্ ছদ্ষচহংসাে আগুন ছপবেরয় কববে প্ত্য় অটল 
থারক। ছকননা  ‘ছকাথাও মান়ুষ ভারলা েরয় ছগরে’। এই নারমে 
কববতাচটরত ছদখব,  ‘তথাবপ মান়ুষ আরজা বশশুরক ছদখরল/
নম্র হয়, জননীে ছকারল মাথা োরখ,/উরপারসও েমণীরক ব়ুরক 
টারন, কারো/সাধ্ ছনই এরকবারে নষ্ট করে তারক।’

‘মহারদরবে দ়ুয়াে’ (১৯৬৭) বইরয় ছদখচে ছসই ছলেষাতি 
চেণমালা,  ‘োো কথা বলরে, তাো ছবাবা। োো শুনরে 
সকরলই/জন্ম ছথরক ববধে। অথচ সভায় বতলধােরণে ঠাঁই 
ছনই।’ তব়ু বহু অংরশ ববভতি  ‘মহারদরবে দ়ুয়াে’ দীঘষে কববতাচট 
ছেখারন ছশষ হরছে, ছসখারন  ‘অরনক দূরে মাচটে ছদশ, স্বরনেে 
চাবষো/ছসখারন বীজ ছবারন,/ভারলাবাসাে বশশুো গান 
গায়’...বশল্পীে স্বনে, আশা দ়ুমষেে। অরনক পরে অন়ুজ কবব শঙ্খ 
ছঘাষ ছেমন বলরবন,  ‘স্বরনেে ছথরক স্বনেরক বনরল স্বনেই থারক 
বাবক!’

 ‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ চচৎকাে করে’ (১৯৭২) 
কাব্গ্ররন্থ আমো ছদখরত পাব সত্তে দশরক নকশাল আর্দালরনে 
সমরয় প়ুবলবশ সন্ত্রারসে উচ্বকত প্বতবাদ। ছপরয় োই প্ায় 
সমবয়সী কবব স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ায় সম্রকতি ছলেষকশাবয়ত উবতি: 
 ‘আমারদে বদবনক পবত্রকাগুবল প্বতরবশী/পশুরদে পাপ 
বকংবা প়ুণ্রলোক কববরদে ছদশরপ্ম ো়ো/সংবাদ োরপ না.../
আপনাে প্চণ্ড ছক্রাধ-ছদশান্রে-তাই আমারদে ছকমন তেল 
বরল মরন হয়।’ কববতাে নাম  ‘স়ুভাষ ো ছদরখরেন’, কববতাে 
বশরোরলখ বা ছপ্ারলাগ-এ আরে  ‘ক্মা? ক্মা ছনই—
স়ুভাষ ম়ুরখাপাধ্ায়, আন্দবাজাে পবত্রকা, ব়ুধবাে, ৬ ছপৌষ, 
১৩৭৮’। এই বইরয়ে নাম কববতা  ‘ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ 
চচৎকাে করে’-ছত ছপরয় োচছে,  ‘বাজারে মহান ছনতা ছ�বে 



করে কালষে মাকতিস ছলবনন স্টাবলন গান্ী এক এক পয়সা’...

পবাঁি
‘ছবঁরচ থাকাে কববতা’ প্কাবশত হল ১৯৭৭ সারল। 

োজ্ ও ছকরন্দ্র পালাবদরলে অন়ুষরগে এে  ‘োজা আরস োয়’ 
কববতাচট তাৎপেষেপূণষে,  ‘োজা আরস োয় োজা বদলায়/নীল 
জামা গায় লাল জামা গায়/শুধ়ু ছপাশারকে েং বদলায়’। 
 ‘ভারগ্ চেরলন বতবন’ (১৯৭৯) শীষষেক কববতায় আমো আবাে 
ছদখব :  ‘ভারগ্ চেরলন বতবন/তাই ছভাট বদরয়চে, তাঁরক/
বতবন েবদ না থাকরতন/বদবলি ছেত ছক?’  ‘করয়কচট দ়ুঃস্বনে’ 
বসবেরজে অপ্কাবশত কববতামালাে প্থমচটরতই ছদখব : 
 ‘রূপসী তুই োজনীবত বদস/ছেরলরোকোে মাথা ঘ়ুবেরয়/
বকন্তু ব়ুর়ো শয়তানরদে/সরগে থাবকস।’ ছো্ এই ম়ুরতিাপম 
কববতাচট অরলাকেঞ্জন দাশগুরপ্তে অন়ুপম অন়ুবারদ :

 La BeLLe PoLiTique

 You are charming Politics
 You turn the heads of young men
 But spend the night
 with senile satans
উরলিখ্ অগ্রজ  ‘বীরেনদা’ে অন়ুজ্ঞায় কববে ছবশ বকে়ু 

কববতাে তবন্নষ্ ইংরেবজ তজষেমা করেচেরলন অন়ুজ কবব 
অরলাকেঞ্জন।

 ‘আমাে েরজ্ঞে ছঘা়ো’ (১৯৬৫) বইরয়ে  ‘বলরয়ানারদষো দা 
বভবঞ্চ’ কববতায় আমো পাই ছসই উন্নতবশে কববরক, বেবন 
বরলচেরলন  ‘মাথা উঁচু োখাই বনয়ম’। ১৭ জ়ুলাই, ১৯৮৪ 
অথষোৎ মৃতু্ে এক বেে আরগ ছলখা এই কববতা বশল্পীে গলায় 
বলরে   :   ‘ছবঁরচ থাকরবা/ছপাপ-এে হুকুম ছমরন/কথা বলরবা/
তাে হাত আে পারয় চুম়ু ছখরয়/ছক ছস? ক্মতায় অন্/একজন 
উন্মাদ/ধমষেরক ছে প্বতষ্ান বানায়/তা বনরয় োজনীবত করে/
একরশাটা ছমাহে ে়ুঁর়ে বদরল/ছে খ়ুবনরক মাথায় করে বনরয় 
নারচ/এক হাজাে ছমাহে ছপরল/গীজষোে বভতরেই অনায়ারস 
মান়ুষ খ়ুন করে/ছপাপ ভয় ছদবখরয়রে ছস আমারক ছদরখ 
ছনরব/আবম বলরয়ানারদষো দা বভবঞ্চ, োো ছকারনাবদন আমাে 
ম়ুখদশষেন করেবন/তাোও আমাে েববরক ছচরন, তাো অন়ুভব 
করে মানবমরনে গভীে েহস্/আে মানবজীবরনে ববচচত্র 
অবভজ্ঞতাগুবলরক।’ অন়ুষগেত মরন প়েরব গ্াবলবলরয়ারক বনরয় 
ছলখা কববে  ‘পৃবথবী ঘ়ুেরে’ কববতা :  ‘ছচাখ োোরল না হয় 
গ্াবলবলরয়া/বলরখ ছদরবন, পৃবথবী ঘ়ুেরে না।/পৃবথবী তব়ু 
ঘ়ুেরে, ঘ়ুেরব,/ েতই তারক ছচাখ োোও না।’ (কাব্গ্রন্থ : 
পৃবথবী ঘ়ুেরে, ১৯৭৫)

‘এক টুকরো লাল কাপ়ে’ শীষষেক গ্রন্থাকারে অপ্কাবশত 
কববতাচট বদরয় এই খবণ্ডত প্বতরবদনচটে ইবত টাবন—

 লাল টুকটুরক একটুকরো কাপ়ে
 তারক বনরয় এত কাণ্ড!
 োবশয়ায় চচরন বকউবায় বভরয়তনারম
 গান গাইরত গাইরত গান গাইরত গাইরত
 ছেন সবাই পাগল! ছেন সবাই োজা!...

 লাল টুকটুরক এক টুকরো কাপ়ে
 সময় তারক োজা বানায়।
 আবাে সময় েখন দ়ুঃসময়
 ছসই কালরবলায়
 লাল বনশানরক বনরয় কী ছখলা
 কী সবষেনারশে ভয়ংকে ছখলাই
 ছতামো ছদখাও! ছতামোই োো একবদন
 আমারদে ঘ়ুম ছথরক জাবগরয়চেরল
 আমারদে পারয়ে নীরচ মাচট
 আে মাথাে ওপে আকাশ ছদবখরয়চেরল!
 এখন একটা পাবখরক ছদরখ, েবদ আমো ববল : পাবখ
 
 একটা �ুলরক ছদরখ েবদ ববল : �ুল
 ছতামারদে দ়ুকারন আগুরনে হলকা লারগ!
 একটা লাল বনশান বলরত
 এখন ছতামো ছবারঝা
 ছতামারদে হারতে লাল বনশান!
 ছসই লাল েবদ আমারদে ছদরশে ছো্ একচট 
    বশশুে েরতি
 আেও গভীে লাল হয়,
 ছতামারদে বকে়ু আরস োয় না।...

ক্রান্দশতী কবব কববতাচটরক ছশষ করেরেন আশাে স়ুরে—
 লাল টুকটুরক এক টুকরো কাপ়ে
 তুবমও ছজরগ থারকা। েখন োত গচ়েরয় প্ভাত
 আে ছভাে গচ়েরয় দ়ুপ়ুে
 তুবম ছজরগ থারকা। বকন্তু সময়
 এখন ডাবকনীে মন্ত্র প়েরে, ছস ক্ররমই
 ভীষণ ছথরক আেও ভীষণ হরছে!
 তুবম ছেভারবই পারো, ছজরগ থারকা।

    [দিব্রুযাভর, ১৯৮০]
এই ভূবমলগ্ন অতন্দ্রতা বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতাে 

অভ্রান্ বদগ দশষেন।

„þ!î“þy xy×›l28



„þ!î“þy xy×›l29

শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

মাত্র ২২ বেে বয়রসই প্কাবশত হয় তাঁে কাব্গ্রন্থ “গ্রহচু্ত”। 
অবনবােষেভারবই অন্ অরনরকে মরতা েবীন্দ্রনাথ নামক কাব্-
মহীরুহরক এচ়েরয় োবাে ক্মতা তাঁেও হয়বন। তরব এটা ছতা 
চঠক সমরয়ে সরগে সরগে পবেবততিন এরস হাত ধরে মান়ুরষে। 
ছেমন ঘরটচেল কবব বীরেন্দ্র-ে ছক্রত্র। মাকতিসবারদে প্বত অটল 
আথিা তাঁে ছচতনায় ছে পবেবততিন এরনচেল ছসই আথিাই ক্রমশ 
পবেবততিরনে পরথ বনরয় োয় কববে কাব্ভাষারক। সমাজতাবন্ত্রক 
ভাবনাে োপ ক্রমশ স্ষ্ট হরত থারক তাে কববতায়। ৪২-এে 
আর্দালন পেবততী তাঁে তৃতীয় কাব্গ্রন্থ “নতুন মাস” হরয় ওরঠ 
এমনই ভাবনাে সৃজনী গ্রন্থ। তরব এই বইরয়ও বতবন খ়ুঁরজ পানবন 
তাঁে বনজস্ব কণ্ঠস্বে। জীবনান্দ এবং ববষ্ণু ছদ-ে প্ভাব স্ষ্ট। 

এই ছে বনজস্ব কণ্ঠস্বে ো প্রত্ক কববে আকাঙ্কা ো 
একজন কববরক চচচনিত করে স্বতন্ত্র কববসত্তা চহরসরব, ছসই 
বনজস্ব কণ্ঠস্বরেে সন্ান কবব অবরশরষ ছপরলন তাে “োণ়ুে 
জন্” কাব্গ্ররন্থ এরস। ইবতমরধ্ অবশ্ কবমউবনস্ট পাচটতি ছথরক 
বতবন সন্পষেরণ সবেরয় বনরয়রেন বনরজরক। ছসই, ছমরন না 
বনরত পাোে মানবসকতা। একজন সৃজনশীল মান়ুরষে ো প্ধান 
অস়ুববরধ। ছভতরেে অন্দ্ষেন্দ্ব ছে তাঁরক উথালপাথাল করে। তখন 
তাঁে কারে লাভ-ছলাকসারনে ছচরয় বর়ো হরয় ওরঠ ববরবরকে 
দংশন। ববরশষ করে বতবন েবদ বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে মরতা 

আদশষেবান কবব হন। বতবন বক ছমরন বনরত পারেন ছে ছকারনা 
আদশষেচু্বত। অবশ্ মাকতিসবারদে প্বত তাঁে আথিা চেল অটল।

তরব ছেরহতু ছসই আথিা বা ববশ্ারসে কােরণ বতবন বনরজরক  
কখনই দলদারসে পেষোরয় বনরয় োনবন, তাই সমরয় সমরয় 
ববেতি হরয়রেন, কান্না উরঠরে ছভতেমহরল। অসহায়তা গ্রাস 
করেরে হৃদরয়ে মাচট। হয়রতা তখনই বতবন মাকতিরসে কারে 
বগরয় দাঁচ়েরয়রেন। আলরতা করে ছেরখরেন তাঁে আেুল 
“দাস ক্াবপটাল”-এ। আেও আেও দৃঢ়ভারব আঁকর়ে ধেরত 
ছচরয়রেন সমাজরক। প্বতবনয়ত অবরহবলত, লাবছিত এবং 
সবষেহাো মান়ুষরক। তাঁে অবভমান জন্ম বদরয়রে এরকে পে এক, 
একই সরগে সমাজ সরচতনমূলক ও স্াটায়াে ধমতী কাব্ পঙ্ বতিে। 
কখনও ছসই পঙ্ বতিমালা ঝলরস উরঠরে চাব়ুরকে মরতা। কখনও 
আবাে ছেন বমেবেে ে়ুবে, কাটরব অথচ েতি ছনই ছকাথাও। শুধ়ু 
পাঠরকে অন্থিরল ছেরখ োরব ঝর়েে প্রলপ। 

বতবন ব়ুরঝচেরলন কববতা মারন শুধ়ু বকে়ু েসহীন পঙ্ বতিে 
সমারোহ নয়। কববতা মারন হৃদয়েরস জাবেত বকে়ু পঙ্ বতিমালা। 
োরক বনং়োরল ছে েস ছবে হরয় আরস ছসই েরস নোন কেরলই 
সমস্ শেীে এক আরলাকসম্ভব। ছে আরলা প়ুচ়েরয় প়ুচ়েরয় শুদ্ধ 
করে হৃদয়। ছে আরলা বাধ্ করে তাকারত—“একবাে মাচটে 
বদরক/একবাে মান়ুরষে বদরক”। কববতা মারনই শুধ়ু ধ্ান নয়, 

কবব, কববতা ছলরখন ছকন? কীরসে তা়েনায় বতবন জন্ম ছদন এরকে পে এক শদেসন্ারনে? এই 
প্রশ্নে উত্তে এরককজরনে কারে এরককেকম। অথষোৎ এককথায় এ প্রশ্নে উত্তরে ঐক্ স়ুে প্ায় ছনই 
বলরলই চরল। ছকউ বলরবন কববতা আত্মমগ্নতাে �সল। ছকউ বলরবন কববতা সমারজে প্বত দায়বদ্ধতা 
ছথরক উরঠ আসা �সরলে রূপ। আবাে ছকউ বলরবন কববতা কববে অবরচতন মরনে প্বতছেবব ছেখারন 
বাস্রবে ছসভারব ছকারনা ঠাঁই ছনই। কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় ভাবগ্স এই বদ্তীয় দরলে কবব। তাই ছতা 
আমো ছপরয়চে তদাবনন্ন উথালপাথাল সমরয়ও অরনরকে উদাসীনতা ছথরক চেটরক ছববেরয় আসা এক 
চূ়োন্  সমাজমনস্ কববরক। বেবন হয়রতা ভাবরত ছপরেচেরলন, সমাজ ও মান়ুষরক বাদ বদরয় কববতা 
ছলখা তাঁে কারে ববলাবসতা ো়ো আে বকে়ুই নয়। হয়রতা তাঁে কারে ছে কববতায় মান়ুষ ছনই বা মান়ুরষে 
কথা ছনই ছসই কববতা ছেন, গন্হীন পলাশ�ুরলে মরতা। োে রূপ মরনারলাভা বকন্তু পূজাে থালায় থিান 
নাই। 

দ়ুঃখী মান়ুরষে কাঁদনগীত
কুমারেশ ছতওয়ােী
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অন্মষেহল ছথরক ছবে হরয় আসা এক কান্নাে ছস্রাতও। ো বর়ো 
পববত্র। ো মান়ুষরক ভাবায়। ম়ুহূরততি তারক দাশষেবনক করে ছতারল। 
ছে দশষেরনে মূল কথা—মান়ুষ জরন্মে মূল উরদেশ্ই মান়ুরষে 
ছসবা কো। ছে থালায় ভাত ছনই ছসই থালায় একটু ভারতে 
ব্বথিা করে ছদওয়া। বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় ছতা এই দশষেরনেই 
পূজােী চেরলন।  বতবন ছে কী গভীেভারব এই দশষেরন ববশ্াসী 
চেরলন তা তাঁে “জন্মভূবম আজ” কববতাচট প়েরলই ছবাঝা োয়। 
ছেখারন বতবন শাশ্ত মাচট ও তাে �সলরূপী মান়ুরষে গানই 
ছগরয়রেন। “একবাে মান়ুরষে বদরক তাকাও/একবাে মাচটে 
বদরক”, এই ছে এক গভীে দশষেন, বতবন কী অনায়ারস সেলতম 
ভারষ্ বব্দ কেরলন তাঁে কববতায়। অথবা বলা োয় এক শাশ্ত 
দশষেনরক বতবন েচ়েরয় বদরলন সমাজরূপী ছক্ত্রচটরত। হতভাগ্ 
আমারদেই ছে আমো পাবেবন ছসই বীজরক পবেচেষো কেরত। ছক 
জারন তারক অকিুবেত হবাে সবেকরমে স়ুরোগ স়ুববধা বদরল হরয় 
উঠরত পােত এক ডালপালাময় মহীরুহ। বতবন ছতা এক গভীে 
প্ত্য় বনরয় বরলইরেন “তুবম মাচটে বদরক তাকাও, ছস প্তীক্া 
কেরে/তুবম মান়ুরষে হাত ধরো, ছস বকে়ু বলরত চায়”। হায়, 
আমো বক োখরত ছপরেচে তাঁে কথা? অরমাঘ দশষেরনে েরস 
মাখামাবখ এই কববতা বক বততিমারনে উত্তাল সমরয় সমানভারব 
প্াসবগেক নয়?

সাম্বারদে আদরশষে দীবক্ত কবব এসময় সমাজমনস্ প্চুে 
কববতা েচনা করেন। ছকারনাটা স্াটায়াবেক ছটারন ছকারনাটা 
গাঢ় অবভমারন আবাে ছকারনাটা উচ্করণ্ঠ ববরদ্রারহে স়ুরে। ছে 
স্বে মান়ুরষে হৃদরয় আঘাত করে উথালপাথাল করে তুরলরে 
অনায়ারস।

“বতিৃতা বাব়ু” কববতায় বতবন কী ভীষণ ব্গেববদ্রুরপ তেনে 
কেরলন ছসইসব বতিৃতা বাব়ুরদে োো সাততলা বাচ়ে ছের়ে 
মরঞ্চ(মাচায়) ছনরম আরস, বাগববভূবত োখরব বরল। োো 
“আমারদে জন্” কত খারট। শুধ়ু ঘরেে “ববজলী পাখা” 
বন্ হরলই “ছমজাজ গেম”। ছেশরনে চাল নয় োরদে থালায়  
“বাসমবত চাল”-এে ভাত। োরদে োরত ঘ়ুম ছনই “আমারদে 
জন্”। কী চু়োন্ ব্গে ো একজন কববই পারেন এভারব ব্রগেে 
বতে ে়ুঁর়ে ক্তববক্ত  কেরে ছসইসব বনলষেজ্ মান়ুষরদে। এই ছে 
সমগ্র কববতাজ়ুর়ে বতিৃতা বাব়ুে একটা একটা করে কাপ়ে খ়ুরল 
বদরয় উলগে করে ছদওয়া, এই ছতা কববে কাজ। ো খ়ুব নম্র অথচ 
বনমষেমভারব করেরেন কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়।

একটা জীবরন বহু ঘটনাে সাক্ী এই কবব। ছেমন ছদরখরেন 
খাদ্সংকট, ছদশভারগে েন্ত্রণায় বপ্য় মান়ুরষে কান্না ছতমনই 
ছদরখরেন কবমউবনস্ট পাচটতিে অ্দেমহরল ববভাজন। এই ছে 
একবদরক সমারজ এত অবক্য়, ছশাষরকে অবাধ ছশাষণ আবাে 
অন্বদরক োজনীবতরত ধ্বস প্বণতা োে মূল কােণ হয়রতা ছসই 
আমো ওো-ে ববভাজন োে ছশক়ে আজ গভীরে ছপ্াবথত, 
আজ ছথরক বহু বেে আরগ আহত করেচেল কববরক।

তরব োজনীবতে আবেনারক কুৎবসত রূরপ ছপরলও 
মন়ুষ্রত্বে জায়গা ছথরক একজন হৃদয়বান কবব চহরসরব বতবন 
মরন কেরতন কুৎবসত বরল ছকারনা বকে়ু ছনই বা হয় না। তাঁে 

কারে ছেন—সকলই স়ু্দে ছভল। অথবা একথা বলা োয় কবব 
কুৎবসরতে অন্োরল থাকা প্কৃত ছসৌ্দেষেরকই প্কাশ করেন 
তাঁে কারব্, কববতায়। আে বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কারে ছেন 
কুৎবসতইও পূজ্। “োণ়ুে জন্” কাব্গ্ররন্থে কববতায় বতবন 
সগরবষে ছঘাষণা করেরেন “কুৎবসত বাঁকারনা ম়ুরখ জীবরনে 
অদ্ভুত উৎসব/অ�ুেন্ আরলারকে উদ্াবসত ঐশ্রেষে, প্লাবরন,/
ধীরে ধীরে ছসই ম়ুখ হরয় এল আশ্চেষে স়ু্দে/অববশ্রাম তাোঝো 
জীবরনে  বষষেরণ ও গারন।”এই ছে কুৎবসত জীবরনে মরধ্ 
আরলারকে ঐশ্েষে খ়ুঁরজ ছপরয়রেন কবব ছস বক আে উচ্াসরন 
বরস খ়ুঁরজ পাওয়া সম্ভব? তা খ়ুঁরজ ছপরত ছগরল কববরক মাচটে 
কাোকাচে বগরয় দাঁ়োরত হয় কুৎবসরতে ম়ুরখাম়ুবখ। তরবই ছতা 
বতবন ছপরত পারেন কুৎবসরতে অন্ঃথিরলে আরলাকমঞ্জেী। 
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায় ছপরয়চেরলন এবং তা পাওয়া সহজ হরয়চেল 
তাঁে মাক্সতীয় দশষেরন গভীে ববশ্ারসে কােরণ।

আমো অরনক সময় গায়ক-গাবয়কাে গলায় গান শুরন 
তাে প্শংসা করে ববল, আহা কী দেদ বদরয় গাওয়া! পক্ান্রে 
আমো তাে গায়কীে প্শংসা কবে। এই দেদ না থাকরল গারনে 
স়ুে, গারনে কথা ছশ্রাতাে হৃদয় স্শষে কেরত পারে না। চঠক 
ছতমনই কববতায় হৃদয় না থাকরল ছসই কববতা নীেস �রলে 
মরতা োে হয়রতা ছসৌ্দেষে আরে বকন্ েস ছনই। ছসই কববতা 
পাঠরকে হৃদরয়ে গভীরে থাকা তােেন্ত্রচটরক বাজারত পারে না। 
বীরেন্দ্র-ে কববতাে এখারনই জয়। হৃদয় ছোঁয়ারনা তাঁে কববতা 
পাঠরকে অন্ঃথিরল আদ্রষেতাে প্রলপ লাবগরয় োয়। ছেমন 
এই কববতাচট— ছস জাগরব। জাগরবই। আবম তারক ছকারল 
বনরয়/বরস আচে েতিপ়ুঁরজ মাখামাবখ োবত্র/ছভলায় ভাবসরয়।” 
“লবখ্দে” কাব্গ্ররন্থে “ছবহুলা” বশরোনারমে এই কববতায় 
ছবহুলাে এই প্ত্য় কী অসম্ভব আদ্রষে করে ছতারল পাঠরকে মন। 
পাঠক ছেন অন়ুভব করে ছবহুলা ছেন তােই কন্া বা ভবগনী ছে 
তাে মৃত স্বামীে প্াণ ব�বেরয় ছনওয়াে জন্ এতটাই বথিেলক্্ 
ছে ছকারনা বকে়ুই তারক ছসখান ছথরক টলারত পারে না। পাঠকও 
ছেন ম়ুহূরততি তাে সতকতি প্হেী  হরয় ছভরস োয় ছভলাে পারশ 
পারশ।

এই “লবখ্দে” কাব্গ্ররন্থেই “নচচরকতা” বশরোনারমে 
কববতায় নচচরকতারক উরদেশ্ করে কববে ব্বথত প্শ্ন “ছকন 
তরব সব ভুরল োও/এ ছপ্তপ়ুেীে ব়ুরক ম়ুখ ছেরখ ছকান স়ুখ 
পায়?”ছে নচচরকতা মৃতু্ে স্বরূপ জানরত ছচরয়চেরলন মৃতু্ে 
ছদবতাে কারে ছস ছকন “অন্ হরব, ছবাবা ও ববধে/তব়ু 
ক্াবন্হীন, মৃবত্তকায় প়ুনজষেরন্মে অবথিে”। এই ছে নচচরকতাে 
প়ুনজষেরন্মে জন্ অবথিেতা, ছসবক এই ছদরশে মাচটে প্বত গভীে 
মমতারবরধে জন্? ছে ছদরশে মাচট তপ্ত, শেীে প়ুচ়েরয় ছদবাে 
সমস্ আরয়াজন ছেরখরে, ছসখারনই তব়ু প়ুনবষোে ব�রে আসাে 
তীব্র আকাঙ্কা, এ ছেন আমারদে প্রত্রকে আকাঙ্কা রূরপ 
প্বতধ্ববনত এই কববতায় কােণ শত অবভমান সর্বেও আমো ছে 
ভারলাবাবস এই ছদশ, ছদরশে মাচট ছদরশে মান়ুষরক।

“অন্নরদবতা” কববতায় বতবন ছেন ছদবজ্ঞারন অরন্নে ব্দনা 
করেরেন—  ‘ ‘অন্ন বাক্ অন্ন প্াণ অন্নই ছচতনা,/অন্ন ধ্ববন 
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অন্ন মন্ত্র অন্ন আোধনা”। এে ছচরয় চূ়োন্ আে কী হরত পারে 
েখন বকনা একম়ুরঠা অরন্নে জন্ তীরথষেে কারকে পেষোরয় ছেরত 
বাধ্ হরয়চেল ছসই দ়ুঃসমরয় বহু বহু ক্ুধাততি মান়ুষ। ঈশ্েরক 
পাওয়াে জন্ ছে আোধনা তােই অন্ রূরপ অন্নরক পাওয়াে 
জন্ মান়ুরষে “অন্ন চাই” ধ্ববন ছেন আোধনাে রূরপ �ুরট 
উঠল কববতায়। আে ছেখারন ক্ুধাে আগুন দাউদাউ ছসখারন 
ছোমারন্স টলটরল কববতা আসরব কীভারব? তাই ছতা কববে 
অবভশাপ— ‘ ‘ছস অরন্ন ছে ববষ ছদয় বকংবা তারক কার়ে/ধ্বংস 
কে, ধ্বংস কে, ধ্বংস কে তারে। ” কববে ছক্রাধ ও অবভমান 
ছেন বমরলবমরশ একাকাে, বতবন ধ্বংস চাইরেন তারদে োো 
মান়ুরষে ম়ুরখে গ্রাস ছকর়ে ছনয়। এই হরছে বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়, 
বেবন মাচট আে মান়ুরষে কারে ছনরম এরস তারদে ব্থায় সাবমল 
হরয়রেন। হয়রতা জানরতন তাঁে এই ছলখনী বকছে়ু পবেবততিন 
কেরত পােরব না তব়ু বতবন ওইসব ক্ুধাততি মান়ুরষে ম়ুখপাত্র হরয় 
উগরে বদরয়রেন তাঁে সমস্ ছক্াভ, অবভমান আে ব্থা।

আেও একচট কববতা “আশ্চেষে ভারতে গন্”-ছত বতবন েখন 
বলরেন—“আশ্চেষে ভারতে গন্ োবত্রে আকারশ/কাো ছেন 
আজও ভাত োঁরধ/ভাত বার়ে, ভাত খায়”—তখন বক ব়ুঝরত 
পাো োয় না ভাত কত মহাঘষে হরয় উরঠচেল ছসসময়? হয়রতা 
এখনও বদন বদলায়বন, এখনও ততটাই মহাঘষে ভাত বহু মান়ুরষে 
কারে।

আবাে একই কববতায় েখন বতবন বলরেন—“আে 
আমো সাোোত ছজরগ থাবক/আশ্চেষে ভারতে গরন্,/প্াথষেনায় 
সাোোত”, তখন ভােতবষষে নামক োরষ্ট্রে ছসই চচেন্ন সমস্া 
ছেন জীববত হরয় উঠরে আবাে। ছসই ছশ্রণী ববভাজন। এক 
ছশ্রণীে মান়ুরষে ছহঁরসল েখন ভারতে গরন্ ম ম তখন আরেক 
ছশ্রণী ভারতে প্াথষেনায় বনদ্রাহীন সাোোত। একজন কববে কারে 
প্বতবারদে অস্ত্র ছতা তাে কববতা, ছসই কববতাে চাব়ুক বদরয়ই 
ছেন োরষ্ট্রে বপরঠ আঘাত কেরলন কবব। সামবয়ক হরলও েবদ 
অন্ত বকে়ুক্রণে জরন্ও ছচাখ খ়ুরল োয় সমারজে, োরষ্ট্রে। 

কবব ছে কতটা সমব্থী কতটা কারেে ভারবন ছসইসব 
হা়েহাভারত মান়ুষরদে তাে প্বত�লন চলরক ওরঠ েখন বতবন 
বলখরেন—“মারগা, এরতা ডাবক বক্রদে ছদবতাটারক/ছববশ 
নয় ছেন দ়ুরবলা দ়ু-ম়ুরঠা ন়ুনমাখা ভাত োরখ—”, তখন কববে 
ছকামল মরনে তীব্র অবভমান ঝরে পর়ে ছেন উর়ে োয় ছসই 
ছকাথাও সরগোপরন ছদব সরগে আলাপরন েত অন্নপূণষোে কারে। 
তাে আসন ছেন টবলরয় বদরত চায়। এভারবই দ়ুঃখী মান়ুরষে 
কাঁদনগীত হরয় ওরঠ বীরেন্দ্র-ে কববতা।

আবাে এত অভাব, এত দ়ুঃখ ছশাক ব্থা ছবদনাে মারঝও 
ছকাথাও ছেন মান়ুরষে ছভতরেে মান়ুষরক খ়ুঁরজ পান কবব। 
“ছকাথাও মান়ুষ ভারলা ে’ছয় ছগরে” কববতায় বতবন ছলরখন—
তব়ুও মান়ুষ আজও বশশুরক ছদখরল/নম্র হয়, জননীে ছকারল 
মাথা োরখ। এই দ়ুচট পঙ্ বতিরক বক এভারব ববরলেষণ কো োয় 
না, প্বতচট বশশু ল়ুবকরয় আরে প্বত মান়ুরষে অন্রে। একজন 
মান়ুষরক ছতা অজস্র কাঁটায়ভো, অসংখ্ বাঁক ছপবেরয় ছপবেরয় 
ছহঁরট ছেরত হয় তাে জীবনোত্রাে পরথ। স্বাভাববকভারবই তােও 

মন ছতা চাই মারঝমারঝ ব�রে ছেরত তাে ছসই বশশরবে বনমষেল 
বদনগুরলারত েখন হয়রতা অভাব জাগ্রত দ্ারে তব়ু ছস আশ্স্ 
কােণ ছস জারন তাে আরে সবষেদ়ুঃখহাবেণী মা’ে আঁচল। তাই ছস 
মারয়ে ছকারল মাথা ছেরখ আেবাে বশশু হরত চায়। সংরবদনশীল 
মন ও মনরনে অবধকােী বীরেন্দ্র-ে এই কববতা বক অমেরত্বে 
দাবব কেরত পারে না?

কববতা ছে শুধ়ু কল্পরলারকে শদেপবে নয় তা ছেন কবব 
প্মাণ কেরলন তাঁে “মহারদরবে দ়ুয়াে” কববতায়। “েবত্রশ 
হাজাে লাইন কববতা না বলরখ/েবদ আবম সমস্ জীবন ধ’ছে/
একচট বীজ মাচটরত প়ুঁততাম/একচট গাে জন্মারত পােতাম” 
এই কববতায় আরক্রপে স্বরে ঝরে প়েরে কববে বাস্ববাদী 
দৃবষ্টভবগে। “মহারদরবে দ়ুয়াে” এই ভীষণ ববমূততি বশরোনারম কবব 
েখন গারেে প্সগে আনরলন ম়ুহূরততি ছেন আমারদে ছচারখ ছভরস 
উঠল কল্পকথাে ছসই বকলাস, ছেখারন মহারদরবে বাস। শুধ়ু 
বে� আে বে�, প্াণ ছনই, শ্ামবলমা ছনই। এ ছেন অদ্ভুত 
স্াটায়ারে ববদ্ধ কেরলন ছোগীশ্ে মহারদবরক, বেবন বনরজও 
জারনন না কারক বরল সব়ুজ, কারক বরল প্ারণে স্্দন। কববে 
কারে েবত্রশ হাজাে কববতাে লাইনও ছেন প্াণহীন, কােণ 
ছসখারন ছকারনা গারেে গন্ ছনই। সৃবষ্ট-বীরজে সােত্বে ছনই। 
আবাে ওই কববতারতই কবব েখন বলরেন “েবত্রশ হাজাে লাইন 
কববতা না বলরখ/েবদ আবম মাচটরক জানতাম”, তখন মাচটে 
জন্ কববে কাোলপনা ছেন সংক্রাবমত কেরে তাঁে পাঠকরক। ছে 
মাচট শাশ্ত তাে লগ্নস্শষে পাওয়াে জন্ শুধ়ু কবব নয় ছকাথাও 
না ছকাথাও আমোও বক লালাবয়ত হরয় উচঠ না েখন আমারদে 
মন ক্রমশ তাে ছকামলপনা হাবেরয় কংবক্রট সবষেস্ব হরয় ওরঠ?

আরগই বরলচে বহুদশতী কবব ছদরখচেরলন ছদশভারগে 
েন্ত্রণায় তাঁে আপনজরনে ব্থাদীণষে ম়ুখ, হাহাকাে । “রূপকথা” 
কববতায়—“কালনাবগনী পদ্মা ছে/নীলকমরলে মা/ছতাে 
ছোবরলে আদে ছে/ভীষণ েন্ত্রণা”, এই ছে কবব বনরজরক 
নীলকমল ব’ছল পদ্মারক মা সরম্বাধন কেরলন, ছসখারনও কত 
ব্থা। কববতা ছে শুধ়ু কল্পনালতা নয়, ভীষণ বাস্বতাও ছে হরত 
পারে কববতাে ববষয়-আশয়, তা ছেন এই কববতা বদরয় ম়ুহূরততি 
প্বতষ্া কেরলন কবব। পদ্মাে মাতৃরূরপে আ়োরল থাকা তাে 
ছে ভয়কিে রূপ, ছে রূরপে অন়ুষগে হরয় ভয়কিে বন্া প্বতবেে 
বগরল খায় তাে কোল গ্রারসে মরধ্ থাকা গ্রামগুবলরক ছসই েবব 
ছেন ম়ুহূরততি মূততি হরয় উঠল এই কববতায়। কতটা ছসনবসচটভ 
হরল একজন কবব এভারব ব্থাে পাহা়ে চাবপরয় বদরত পারেন 
পাঠরকে মরন মাত্র করয়কচট পঙ্ বতি ব্য়, এ কববতা তাে প্কৃত 
উদাহেণ। এই কববতােই ছশরষ েখন কবব বলরেন—“একা 
আবম নীলকমল/ছমঘ আমাে ছক?/বজ্র আমাে ছক?/তুই-মা 
আমাে ছক?/ছতারদে জন্ ভাই আমাে/এ ছদশ ছের়েরে”, 
তখন ছদশভারগে পেবততী ক্ত োরদে ব়ুরক তখনও দগদরগ, 
তারদে ছসই ক্রত বক আবাে েতিক্েণ শুরু হরব না?

“এক অদ্ভুত মাচটে উপে/আমো দাঁচ়েরয় আচে,/অথষোৎ 
দাঁচ়েরয় থাকায় জন্/প্াণপণ ছচষ্টা কেচে”—“উলরগেে 
স্বরদশ” নারমে এই কববতাে স্বে বক ছমলানরকাবলক নাবক 
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স্াটায়াবেক? হয়রতা দ়ুরটাই চঠক। একবদরক এই দাঁচ়েরয় থাকাে 
আপ্াণ ছচষ্টাে মরধ্ ঝরে প়েরে ছেন এক ববষাদমাখা বসম্ফবনে 
স়ুে। আবাে ছেন এক প্ছেন্ন ব্গে সমাজ তথা োরষ্ট্রে প্বত, এই 
ছে মান়ুষরক কতটা অসহায়তাে বদরক ছঠরল বদরল এভারব মাচটে 
উপে দাঁচ়েরয় থাকাে জরন্ও কত না সংগ্রাম কেরত হয়। এই 
কববতা ছেমন ছচারখে দীবঘরত উপরচ প়ো ছঢউরয়ে জন্ম ছদয় 
ছতমনই ব়ুরকে ছভতরে থাকা উন়ুরনে আগুনরক আরেকবাে 
খ়ুঁচচরয় ছদয়। এই ছে এভারব ভাবরত পাো, এখারনই ছেন কববে 
কববতাে সহজ সঞ্চােী।

অথবা ছদখ়ুন “ছজলখানাে ডারয়বে” কববতায় “ম়ুতি প্ান্রে 
এরস ছদখা হ‘ছলা মান়ুরষে সরগে, আে তাোই/আমারক ে়ুঁর়ে 
বদল একটা ছজলখানায়”, এই ম়ুতি মান়ুষই বক তথাকবথত 
সভ্ সাদা চাম়োে(সাদা অরথষে শুধ়ু ছশ্তাগে নয়)মান়ুষ, োো 
স্বাধীনতা বলরত ব়ুরঝচেল বা হয়রতা এখনও ছবারঝ শুধ়ুমাত্র 
বনরজরদে ম়ুতি থাকারক। োো কারলা মান়ুষরদে(এখারনও 
কারলা শদেচট বহুমাবত্রক) জন্ ম়ুতিাঞ্চল নয় কাোগাে তথা 
বব্দদশাে ব্বথিা োরখ। “আকারশ সাদা ছমরঘো কারলারদে বপে়ু 
ধাওয়া করে তাচ়েরয় বদরছে” —এখারনও রূপরকে আ়োরল 
ছেন ছসই ছপবশশবতিে আস্ালন। তৎকালীন পবেবথিবতরত 
এে অথষে কারলা মান়ুষরদে ছেন ছদশচু্ত করে সাদা মান়ুরষে 
ঔপবনরববশক শাসরনে প্বতষ্া। আবাে বৃহত্তে অরথষে সমারজে 
উচ্রশ্রণীে এবং ধনী মান়ুরষে বনম্নরশ্রণীে গবেবগুরবষোরদে উপে 
‘মাৎস্ন্ায়’ অত্াচাে। ছেখারন গবেবরদে ছেন বনরজে বলরত 
বকে়ু ছনই শুধ়ুমাত্র বব্দদশা ো়ো। এই বব্দদশা ছকবল করয়বদ 
অরথষে ব্বহৃত নয় এে অথষে আবথষেক সামাবজক তথা উন্নয়রনে 
প্রশ্ন তারদে একটা বনবদষেষ্ট জায়গায় বব্দ করে োখা োে বাইরে 
ছবরোবাে ছকারনা উপায় ছেন তারদে থাকরত ছনই।

কী প্াসবগেক “আজও খ়ুনী ছহঁরট োয়” কববতাচট। “আজও 
খ়ুনী ছহঁরট  োয় প্রত্রকে ছচারখে সামরন/মারয়ে ছচারখে 
জরল, বশশুে ছলাহুরত ভাসা আমাে স্বরদরশ”—এ কববতা বক 
আজরকে নয়? আজও েখন প্ায় প্বতবদনই ধবষষেত বশশুে েরতি 
ছভরস োরছে আমাে ছদরশে মাচট েখন মারয়ে আততি চচৎকারে 
এমনবক অবভমারন ছকঁরপ উঠরে ছকারল থাকা বশশুে মৃত 
ছঠাঁট, তখন আজ ছথরক পঞ্চাশ বেরেেও আরগ বলরখ োওয়া 
বীরেন্দ্র-ে এই কববতা বক হয় উঠরে না আজরকে কববতা? এই 
ছে প্াসবগেকতা, এই-ই ছতা কালজয়ী করে কববে কববতারক। 
মরন হয় গতকাল ঘরট োওয়া ছকারনা ধবষষেত বশশুে মৃতু্রত 
এইমাত্র ছচারখে জল ছ�লরত ছ�লরত কববতা বলখরলন ছকারনা 
কবব। তরব কবব বীরেন্দ্র বকন্তু কান্না নয়, প্চণ্ড ছক্রারধ ছেন 
বজজ্ঞাসা করেরেন—“ছকউ ছনই প্কাশ্ োস্ায় তাে কাঁরধ/
হাত ছেরখ বরল, ‘ছতামাে ববচাে হরব’।” এই ছক্রাধ এই আগুনই 
ছতা দেকাে আজ। নইরল ছে শুধ়ু মারয়ে ছকাল শূন্ হরব বােবাে 
আে ধষষেক ভয়ডেহীন ছহঁরট োরব প্কাশ্ োস্ায় ব়ুক �ুবলরয়। 
তাই ছতা কবব বক অবভমান ছথরক ব্গে করে বরলরেন—
“সকরলই চচতাে আগুন বনবভরয় কলসীে জরল/ঘরে �রে, 
ছভােরবলাে কগরজ ছদখরব ব’ছল ছমৌন-বমচেরলে েবব”। কত 

বর়ো বাস্ব এই কথা। ছেন আজরকে েববই কবব তুরল ধেরলন 
এই নগ্ন পঙ্ বতিরত।

কববে এসব কববতা প়েরত প়েরত মন হয় কববে জীবরন 
বক তাহরল ছকারনা ছপ্ম চেল না অথবা ছপ্রমে কববতায় বক 
তাঁে চূ়োন্  অনীহা চেল? “তুই” কববতাচট প়েরত প়েরত 
ছস ভুল ছভরে োয়। “ছতাে বক ছকারনা তুলনা হয়/তুই/ছচাখ 
ব়ুজরল চহমসাগে, ছচাখ ছমলরল অনন্ নীল আকাশ!”এই ছতা 
ছসই শাশ্ত ছপ্রমে কববতা। তরব এই ছপ্ম ছেন ব্বতিরপ্মরক 
োচ়েরয় বৃহত্তে ছপ্ম হরয় ওরঠ েখন কবব বরলন—“তুই/
ঘ়ুরমে মরধ্ জলভো ছমঘ, জাগেরণ জন্মভূবমে মাচট!” অথষোৎ 
এই ছপ্মও ছেন ছদরশে প্বত ছপ্ম, আে ছপ্বমকাও ছেন হরয় 
উরঠরে ছদরশে মাচট।

তরব এই ছপ্ম আেও স্ষ্ট হরয় ওরঠ তাঁে অন্ একচট 
কববতায়। “উল়ুখর়েে কববতা” কাব্গ্ররন্থে ‘বমচেরল’ কববতায় 
অরন্নে দাববরত বমচেরল হাঁটা ছবাকা ছেরলটাে ব়ুরকে েতি ছদরখ 
ছে ছবাকা ছমরয়চট ভাবরে ছহাবল ছখরল হয়রতা ঘ়ুবমরয় পর়েরে 
ছবাকা ছেরল, ছসই ছমরয়চট ছক? ছস বক ওই ছবাকা ছেরলটাে 
ছপ্বমকা? নাবক ছবান? এখারনই কববে দক্তা। এ ছেন পাঠরকে 
হারত ছের়ে ছদওয়া। ছে ছেভারব ছনরব। তরব অরন্নে  দাববরত ওই 
মৃতু্ আমারদে অন্োত্মারক কাঁবপরয় ছদয়। ম়ুহূরততি ওই ছেরলচট 
ওই ছমরয়চট আমারদেই পারশে বাচ়েে ছকউ হরয় ওরঠ। মরন হয় 
ওই ছমরয়চটে হাত ধরে ববল, এক আকাশ বক্রদ ছপরট বনরয় 
ঘ়ুবমরয় েরয়রে ছে ছবাকা ছেরল, ওরক ঘ়ুরমারত দাও। জাবগও 
না। ও ছজরগ উঠরল পৃবথবীরত বর়ো অনথষে হরব। লজ্ায় ম়ুখ 
ল়ুরকাবাে  জায়গা পারব না সভ্তা। বেঞ্চ “ব়ুরকে মরধ্ বনল 
ওরকই/আববে মাখরলা ধ়ুরলা ম়ুরখই”, এই আববেই হরয় থাক 
অবন্রমে ববদায় সংগীত।

তাঁে কাব্গ্রন্থ “অ�ুেন্ জীবরনে বমচেল”, ো প্কাবশত 
হরয়চেল তাে মৃতু্ে পে, তাঁে “ছম-বদরনে স্বনে” কববতায় কবব 
মান়ুরষে আবহমারনে সংগ্রারমে কথাই বরলরেন। “োস্াঘাট 
এখন আগুন” বকন্তু মান়ুষরক ছে ছসই আগুরনে উপে বদরয়ই 
ছহঁরট ছেরত হরব। কােণ মান়ুষ ছে স্বনে ছদরখ। ছস বর়ো পববত্র স্বনে 
ছবঁরচ থাকাে ল়োইরয়ে শাশ্ত কথা। তাই ছতা সত্বারনে কাঁরধ 
ভে বদরয় সাববত্রী ছহঁরট োয় বমচেরলে পরথ। এই ছে সংগ্রারমে 
পরথও ছপ্মরক সরগে বনরয় হাঁটা এই ছপ্মই ছতা বাঁচাে ছখাোক। 
এই ছপ্ম হয়রতা ছকাথাও একটু স়ুখ একটু সমতাে ছখাঁরজ ছেন 
এভারবই ছহঁরট চরল জন্ম-জন্মান্ে।

কবব বীরেন্দ্রনারথে স্বরদশরপ্ম বা স্বরদশরচতনাচটও খাবনকটা 
বভন্নতে। ববরদশী নয় বতবন ছদরশে ছভতরে থাকা ছশাষকরদে 
ববদ্ধ করেরেন তাঁে কববতায়। হয়রতা বতবন ববশ্াস কেরতন—
আরগ ঘে সামলাও পরে পে। তাই ছতা বতবন গবেবগুরবষো 
ওইসব অভুতিরদে কথা ছভরব ছগরেন আমৃতু্। তারদে জন্ 
দ়ুম়ুরঠা ভারতে প্াথষেনা করেরেন—“মারগা, এত ডাবক বক্রদে 
ছদবতাটারক/ছববশ নয় ছেন দ়ু’ছবলা দ়ু‘ম়ুরঠা ন়ুনমাখা ভাত 
োরখ”।

আবাে শত স্বরদশরপ্রমে বাঁধরন বাঁধা থাকরলও একজন 
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কবব বক শুধ়ুই জন্মভূবম আে তাে মান়ুষজরনে কথাই ভাবরবন? 
তরব ছকন ভােরতে ছসই শাশ্ত দশষেন “বস়ুনধব কুটুম্বকম” 
অথষোৎ সমগ্র পৃবথবী আমাে আত্মীয়। বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে 
কববতায় এই দশষেন তুম়ুলভারব উপবথিত। শুধ়ু স্বরদশ নয় তাঁে 
বববভন্ন কববতায় বতবন দূেরদরশ থাকা তাঁে ভাই-ছবানরদে ব্থা-
ছবদনাে কথাও সমানভারব তাে ছলখনীরত তুরল ধরেরেন। 
বততিমারন কােও কােও ভাবনায় থাকা ছগ্াবাল বভরলরজে 
কথা বহু আরগ ছভরবচেরলন কবব বীরেন্দ্র। “েতিাতি ম়ুরখাশ” 
কববতায় “সব়ুজ গারেে পাতাগুবল/বারুরদে গরন্, ছখাঁ়ো 
বসংরহে গজষেরন/ববম করে/কৃষ্কায় মান়ুরষে অবভশাপ”—এই 
পঙ্ বতি কচট বক েরথষ্ট দবলল নয় আবরিকাে কারলা মান়ুরষে উপে 
ঔপবনরববশক শাসরনে অত্াচাে, োে সরগে ছেন অদ্ভুত বমল 
আমারদে অতীত ভােতবরষষেে। এই ছে ববরশ্ে সমস্ পোধীন 
বনপীচ়েত মান়ুরষে জন্ কববে কান্না এই-ই ছতা তাঁরক করে 
ছতারল ছগ্াবাল-ছপারয়ট।

এই ছে তাঁে বা তাঁে মরতা আেও অরনরকে দীঘষে সংগ্রারমে পথ 
চলা, তাে ছশষ পবেণবত হয়রতা পোজয়। হয়রতা তাঁে পেবততী 
প্জন্ম খ়ুঁরজ পারব স়ুরখে পথ অথবা বনমবজ্ত হরব আেও ছববশ 
কান্নাে গভীরে। তব়ু ছহঁরট ছেরত হরব বনেন্ে ক্াবন্ে হাত না 
ধরেই। এমনটাই ভাবরতন কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ায়। তাই ছতা 
তাঁে দীঘষে কববতাোপরন তাঁে এই ভাব ও ভাবনাে প্বত�লনই 
ছদখরত পাই আমো তাে অসম্ভব সরচতনতাে আরলাকপ্াপ্ত 
অসংখ্ কববতামালায়। 

চবলিরশ ছে সময় কববতা বলখরত এরলন তখন ছতা ছদশজ়ুর়ে 
উথালপাথাল। স্বনে গর়ে ওঠাে উলিাস আে ছভরে োওয়ায় 
হাহাকাে। মবিন্রে, দাগোয় ক্তববক্ত ছদশ। ছশাষরকে ছশাষরণ 
অবতষ্ সভ্তাে হা়ে-বজেবজরে শেীে। আরলা ছনই। এেকম 
ববশৃঙ্খল অবথিায় শৃঙ্খলাে বাবধত ছশকল পো কববতা আসরব 
কীভারব! কখনও নম্র কখনও দাউদাউ আগুন বক থাকরব না 
কববতায়? নইরল কীরসে সমাজমনস্তা? কববতায় উচ্কণ্ঠ 
আনা বক পাপ? তাহরল বনরজে ছভতরেে কান্নাে কথা ছকন 
বলা, েবদ ছসই কান্নারক প্বতবারদ রূপান্বেত কো না োয়! 
বনবশ্চত বলা োয় এই চেল কবব বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে কববতা-
দশষেন।

ছে কবব বলরত পারেন “আমাে কববতা ছকানবদনই চবলিরশে 
প্গবতশীল কববতা বা কববরদে কাে ছথরক অন্ন বা জল আহেণ 
করেবন। বেং আবম বনরজে কববতারক েতটা ব়ুবঝ আমাে 
কববতাে বশক়ে অন্খারন”। এমন কথা বেবন বলরত পারেন 
তাঁে কববতা ছতা বভন্নপরথ হাঁটরবই। শুধ়ুমাত্র না্দবনকতাে 
আবেণ ছের়ে ব্বথত, কান্নায় জজষেবেত মান়ুরষে আপন ভাষা 

হরয় উঠরবই। অতলান্ ক্ুধায় বনমবজ্ত, ছচারখে সামরন মৃতু্ে 
গ্রারস ঢরল পর়ে আপনজরনে ছশষ বনশ্াসটুকু হারতে তাল়ুরত 
ধরে োখা কােও ছশষ আশ্রয় হরয় উঠরবই ছতা তাঁে কববতা। 
এখারনই বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে চূ়োন্  সা�ল্। বনরজে ছভতরে 
ক্রমাগত জন্ম ছনওয়া ছক্াভ, ববরক্াভ, ব্থা আে কান্নারক 
বতবন সঞ্চাবেত  কেরত ছপরেচেরলন মান়ুরষে মরধ্ তাঁে অসংখ্ 
কববতাে মাধ্রম। বীরেন্দ্রে কববতা তাই আজও সমানভারব 
প্াসবগেক কােণ সমাজ বা োষ্ট্র বক আজও ছপরেরে বহু বেে 
আরগ ছলরগ োওয়া কাবলমারক সম্ূণষে ধ়ুরয় ছ�লরত? ববষরম্ে 
বীজ আজও বক বসঞ্চরন বসঞ্চরন চাো এবং চাো ছথরক মহীরুহ 
হরয় উঠরে না সমরয় সমরয়।

এভারবই কববে এরকে পে এক কাব্গ্রন্থ। ‘উল়ুখর়েে 
কববতা’, ‘সভা ছভরে ছগরল’, ‘মান়ুষরখরকা বারঘো ব়ে 
লা�ায়’, ‘এই জন্ম জন্মভূবম’, ‘বভরয়তনাম ভােতবষষে’, 
‘লবখ্দে’, ‘জাতক’, ‘ছবঁরচ থাকাে কববতা’, ‘আে এক 
আেরম্ভে জন্’ প্ভৃবত। কববতা ছতা নয় ছেন অক্রেে সবমধ, 
ো বদরয়ই কববে সাোজীবরনে ল়োই সমাজ তথা োরষ্ট্রে সরগে। 
অবধকাংশ ছক্রত্রই হয়রতা বনষ্ফল বগরয়রে ছসইসব কাব্বতে। 
তরব হাল োর়েনবন কােণ বতবন ছে মান়ুরষে কবব মন়ুষ্রত্বে 
পূজােী। নাবক বতবন ভাবরত ছপরেচেরলন কববতা মারনই এক 
না্দবনক গারেে ছথরক ঝুরল থাকা অলীক �ল নয়। োরক হয়রতা 
ছদখা োয় হয়রতা স্শষে কোও োয় তরব অবধকারে পাওয়া, 
বনব বনব চ। ছেন দশষেরনই ছেটুকু তৃবপ্ত। ছেন ছদবরভাগ্া(এখারন 
শুধ়ুমাত্র ইরন্রলকচুয়াল অরথষে) এই �ল স্শষে কো পাপ।

সবরশরষ তাঁে একচট প়ুরো কববতারক তুরল বদরত ইরছে 
কেরে। অসম্ভব ব্থায়; ব্রগেে বতরে ববদ্ধ করেরেন তাঁেই 
মাতৃভূবমরত। ছে ব্রগেে উৎস তাঁে তীব্র ছক্রাধ আে অবভমান। 

ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ চচৎকাে করে
(The earth is filled with mercy of God)

অসীম করুণা তাে এই বধ্ মরু, োরক ববল মাতৃভূবম,
জলিারদো ছপ্ম ববলায় ছকারলে বশশুরক,তাে লীলা!
কববো কববতা ছলরখ, ছদশরপ্ম, ক্ররম গাঢ়তে হয় গরভতিে ছভতে েতিপাত
ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আলিারদ চচৎকাে করে, ‘েবগেলা! েবগেলা!
কী ছখলা ছখবলস তুই!
েন্ত্রণায় বস়ুমতী ধন়ুরকে মরতা ছবঁরক োয়—
বাজারে মহান ছনতা ছ�বে করে কালষে মাকতিস ছলবলন স্টাবলন গান্ী
                             এক এক পয়সায়!



যতবামবার মুখ

আমাে হারতে উপে ছতামাে ম়ুখচট
তুরল ধেলাম—
ছদখলাম, আরবরগ ছবাজা ছতামাে ছচাখ।...
ছদখা হরলা না।

কতবাে বললাম ছতামাে কারন,
কারন কারন—
ছদখলাম, েতিলারজ ব�বেরয় ছনওয়া ছতামাে ছচাখ।....
ছদখা হরলা না।

ছতামাে ছখাঁপা বদলাম খ়ুরল,
জচ়েরয় বনলাম আমাে ম়ুরখ, ছচারখ, ব়ুরক—
ছদখলাম, পেম স়ুরখ দ়ুহারত ঢাকা ছতামাে ছচাখ।....
ছদখা হরলা না।

োবাে সময়
পাে হরয় োচছেলাম
একচট দ়ুচট করে সব কচট বসঁচ়ে।...
হঠাৎ ব�রে তাকালাম—
ছদখলাম, ছচারখে জরল ছভজা ছতামাে ছচাখ।
ছদখা হরলা না।
  [গ্রহচ্্যে (১৯৪২)]

যকিবা ঝে

ছসখারন ঘন ঘন
�ণীমনসাে কাঁটায় ছঘো পথ
আে অদ্ভুত বমবষ্ট ছকারনা সারপে গন্।
তাবকরয় অবাক হলাম আবম,
গারে �ুরট আরে অসমরয়ে ছকয়া �ুল।

এত পথ ছভরে কী করে োব ওখারন?

কী করে োই?
মরন ভয়, স্খবলত পাদ়ুচট উঠরে ছকঁরপ।
সারপে ভয়....
কাঁটাে ভয়....
আে ছকয়া �ুল।

বকন্তু ছতামাে ছচাখ
অন্কারে গভীে ছতামাে ছচাখ
সারপে মাথাে মবণ...
তাই ছতা—
মাচ়েরয় ছগলাম ছসই মৃতু্গহন বনানীরক—

হাবেরয় ছগলাম সারপে গরন্
আে ছকয়াে গরন্।
(সংরশাবধত)

  [গ্রহচ্্যে (১৯৪২)]

যদবাল ও পূনে্মবা

সবষেত্রই এক ম়ুখ : েরে েরে একাকাে বকরশাে বমচেল;
ছেন একঝাঁক চচল
বদ্প্হরে শ্রান্ হরয় দীবঘে বভতরে
সূরেষেে বরলে মরতা েরেে ছচতনা বনরয় ক্ান্ ছখলা করে।

সবষেত্রই এক ক্াবন্, ছশারলারক �ুরুরল
চুরলে আববে বনরয় ঘ়ুমায় স্বরনেে বশশু ঠাকুমাে ছকারল!
আকাঙ্কায় প়ুর়ে োয় রূপকথাে নক্রত্রে অদৃশ্ কপাল....
একাকী ে়ুবতী চাঁদ মাঝোরত �াঁকা ছরেরন চুবে করে
   দ়ুবভতিরক্ে চাল।
   [ রা্ুর জে্য (১৯৫২)]

সপ্তদশ অশ্ারোহী
বীরেন্দ্র চর্াপাধ্ারয়ে ১৭চট কববতা

শ ত ব ছষষে  বী ছে ন্দ্র  চ ছ্া পা ধ্া য়

„þ!î“þy xy×›l34



„þ!î“þy xy×›l35

পূর্রবাগ

ববরকরল দীবঘে জল তুরল বনরয় বগরয়
ছদরখচে বমবলরয়
তাে সারথ কথা বলা দ়ুদরণ্ডে উপচারনা সময়
তত ঠাণ্ডা ছকারনা জল নয়।

তত বৃবষ্ট ছকারনাখারন ছনই
ঝরে ো দ়ুরচারখ তাে ছচাখ োখরলই;
বকংবা তাে শেীরেে আলরগারে এতটুকু ছোঁয়া
জানায়, হৃদয় ছকন ধ়ুরয় োয় ভারলাবাসরলই—
তখন অন্কারে ছভরস ছেরত কবে না পরোয়া।

এইরতা ছস এতটুকু ছমরয়, হারস ছখরল...
পৃবথবী বদরল োয় তব়ু তারক একটু জ়োরল।
      [ রা্ুর জে্য (১৯৫২)]
 [এই ববখ্াত কববতা পরে কববে বতন

 পাহার়েে স্বনে (১৯৬৪) বইরয়ে অন্ভুতিতি হয়।]

অরদিতিী

তুবম চরল ছগে হাজাে ছোজন দূরে
দবক্রণ, পবশ্চরম! 
আবম বরস আচে উত্তরে চচলঘরে;
আরলা ছনই, তব়ু হৃদয় আমাে ভরে ছগরে কুকিুরম।

হৃদয় আমাে আববরে ছেরেরে, আলতা পরেরে পায়।
েবদও সময় কারলা ছচারখ কুঁরজা-বপরঠ পথ ছহঁরট োয়
ববেরহে ভাবে অসহ্ ছবাঝা বরয়...
তব়ু বরস আচে ছোরটা চচলঘরে পাবখবনে মরতা হৃদয়রক ব়ুরক লরয়।

হৃদয় আমাে ব্রাউন েরেে হাঁবসবনে মরতা ঋতুে হাওয়ায় চর়ে
আজ এতকাল পরে
উর়ে এরস ছদখা বরসরে আমাে ব়ুরকে বভতে মাথা ছেরখ,
কী জাবন কী তাে হরয়রে অস়ুখ পাণ্ডুরুবগে মতন আমারক ছদরখ?
হয়রতা আবাে এতকাল পরে ব্রাউন েরেে ব্াউজচট ছদরব ে়ুঁর়ে,
এমন একদা দ়ুহারত তুবমই চেঁর়ে বদরয়চেরল ছ�রল
শেীরেে সব, কাঁচুবল ও সায়া, ছচতনাে ছচরয় জ্বরে।....
ভুল করে তাই আজও গান গাই,  ‘তরব বক তুবমই, তরব বক তুবমই এরল? ’

  [দেষ কভবো, রা্ুর জে্য (১৯৫২)]

রুচি দবাও

ছহাক ছপা়ো বাবস ছভজাল-ছমশারনা রুচট
তব়ু ছতা জঠরে বচনিরনবারনা খাঁচট
এ-এক মন্ত্র! রুচট দাও, রুচট দাও;
বদরল বন্ু, ো ইরছে বনরয় োও;
সমেখ্দ্ বা ছবাখাো তুছে কথা
ছহরস বদরত পাবে স্বরদরশেও স্বাধীনতা।

শুধ়ু দ়ুইরবলা দ়ু-টুকরো ছপা়ো রুচট
পাই েবদ তরব সূরেষেেও আরগ উচঠ,
ছঝার়ো সাগরেে ঝুঁচট ধরে বদই না়ো
উপচ়েরয় আবন কাোরকাোরমে চূ়ো।
হৃদয়ববষাদ, ছচতনা তুছে গবণ
রুচট ছপরল বদই বপ্য়াে ছচারখে মবণ।

  [উলুেস়ের কভবো (১৯৫৪)]

লবাল শপদথর রবানখ

শহরে এখন সন্্া ছনরমরে, তৃবষরতে কথকতা....
 �্ান দাও বরল কাো কাঁরদ োস্ায়
 ঘরে ছনই ভাত, মারগা, তুই কারে আয়
আবম পচ়ে বরস কুবপে আরলায় জীবরনে রূপকথা।

আবম পচ়ে বরস শীরতে তুষারে নরভম্বরেে গান :
 দশ বদন ছেন দশচট ঝর়েে ছেরল
 মেণরক ছদরখ ছহরস বদল বাহু ছমরল—
রূপকথা নয়, ইবতহাস মারগা, ক্ুবধরতে অবভোন।

ছচারখ ছকন জল, ছচাখ ম়ুরে ছদরখা, দ়ুবদরনে উপবাসী
 ছেরল ছতাে আজ একটু কাতে নয়—
 ব়ুক বাঁধ্ তুই, আমারদেই হরব জয়
শীরতে তুষারে কান ছপরত ছশান্ ছঝার়ো বাতারসে হাবস।

শহরে গভীে োবত্র ঘনায়, তুই আবম বরস থাবক,
 আবম পচ়ে বরস পৃবথবীে উপকথা
 তুই দ়ুরয়াোনী, ছভাল্ োবত্রে ব্থা
কাল ছভারে হারত পবেরয় বদস মা, লাল শপরথে োবখ।

  [উলুেস়ের কভবো (১৯৫৪)]



মুণ্ডহীি ধেগুনল আহ্বাদদ চিতকবার কদর

‘The earth is filled with mercy of God.’

অসীম করুণা তাঁে; ঐ বধ্মঞ্চ, োরক ববল মাতৃভূবম;
জলিারদে ছপ্ম ববলায় ছকারলে বশশুরক, তাঁে লীলা—
কববো কববতা ছলরখ, ছদশরপ্ম, ক্ররম গাঢ়তে হয় গরভতিে
  বভতে েতিপাত—
ম়ুণ্ডহীন ধ়েগুবল আহ্ারদ চচৎকাে করে, েবগেলা। েবগেলা!
কী ছখলা ছখবলস তুই!
েন্ত্রণায় বস়ুমতী ধন়ুরকে মত ছবঁরক োয়—
বাজারে মহান ছনতা ছ�বে করে কালষে মাকতিস
  ছলবনন স্টাবলন গান্ী এক এক
   পয়সা...

        [মুণ্ডহীে ধ়েগুভল আহ্াসে চচতকার কসর (১৯৭২)]

পৃনথরী ঘুরদি

(‘E pur si mouve’-Galilio)

ছচাখ োোরল না হয় গ্াবলবলও
বলরখ বদরলন,  ‘পৃবথবী ঘ়ুেরে না’
পৃবথবী তব়ু ঘ়ুেরে, ঘ়ুেরব;

েতই তারক ছচাখ োোও না।

     [ পৃভিবী ঘুরসে (৭ েসিম্বর, ১৯৭৫)]

সূ�্ যকি রবাদ �বাি

গারনে পাবখরদে
খাঁচায় প়ুরে
তারদে হুকুম কো হরছে :
‘বরলা ছহ, ে়ুগ ে়ুগ বজও’—

হয়রতা একবদন আকারশে সূেষেরকও
তাো হুকুম কেরবন;
 ‘ছশারনা ছহ; কান ধরে নীল ডাউন হরয় থারকা’

 [ পৃভিবী ঘুরসে (৭ েসিম্বর, ১৯৭৫)]

রূপসী রবাংলবা
ছচারখে জল শুধ়ু ছচারখে জল
চুমাে দাগগুবলরক ধ়ুরয় ছদয়;
তুবম বমরেই ব়ুরক ছটরনে, তাে ম়ুখ
ছচারখে জরলে সাগে।
     [‘ভিসা অভিসসর সামসে’ (১৯৭৪)]

মবািুষ
তাে ঘে প়ুর়ে ছগরে
অকাল অনরল;
তাে মন ছভরস ছগরে
প্লরয়ে জরল।
তব়ু ছস এখরনা ম়ুখ
ছদরখ চমকায়;
এখরনা ছস মাচট ছপরল
প্বতমা বানায়।
      [ভিসা অভিসসর সামসে (১৯৭৪)]

রন্ুর হবাত
স্শষে কেরল প়ুনজষেন্ম হরত পারে
বকন্তু মাঝখারন
বাতারসে শূন্তা, ছচারখে জল ঝরে
ছেন শীরতে হল়ুদ পাতা।
  [ভিসা অভিসসর সামসে (১৯৭৪)]

আশ্চ�্ ভবাদতর গন্
আশ্চেষে ভারতে গন্ োবত্রে আকারশ
কাো ছেন আজও ভাত োঁরধ
ভাত বার়ে, ভাত খায়।

আে আমো সাো োত ছজরগ থাবক
আশ্চেষে ভারতে গরন্
প্াথষেনায়, সাো োত।
  [মুসে রভে রক্ত ওসে (১৯৬৫)]

মুদখ �নদ রক্ত ওদি
ম়ুরখ েবদ েতি ওরঠ
ছস-কথা এখন বলা পাপ।
এখন চােবদরক শত্রু, মন্ত্রীরদে ছচারখ ঘ়ুম ছনই।
এসমরয় েতিববম কো পাপ; েন্ত্রণায় ধন়ুরকে মরতা
ছবঁরক োওয়া পাপ; বনরজে ব়ুরকে েরতি বথিে হরয়
  শুরয় থাকা পাপ!

  [মুসে রভে রক্ত ওসে (১৯৬৫)]
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েুল েুিুক, তদরই রসন্ত

ছপ্রমে �ুল �ুটুক, আগুরনে
মতন েং ভালবাসাে েতিজবা
আগুন ো়ো বমরথ্ ভালবাসা
এরসা, আমো আগুরন হাত ছেরখ
ছপ্রমে গান গাই।

আরলা আস়ুক, আরলা আস়ুক, আরলা
ব়ুরকে মরধ্ মন্ত্র ছহাক : েতিজবা।
এরসা, আমো আগুরন হাত ছেরখ
মন্ত্র কবে উচ্ােণ :  ‘েতিজবা!’

এরসা, আমো ছপ্রমে গান গাই।

 [মুসে রভে রক্ত ওসে (১৯৬৫)]

অন্নদদরতবা

 ‘ ‘অন্নবমবত ছহাবাচ সবষোবণ হবা ইমাবন ভূতন্ন্নরমব
প্বতহে-মাণাবন জীববন্ বসষা ছদবতা...’’
   —োর্দারগ্াপবনষদ্ 

অন্ন বাক্ অন্ন প্াণ অন্নই ছচতনা ;
অন্ন ধ্ববন অন্ন মন্ত্র অন্ন আোধনা।
অন্ন চচন্া অন্ন গান অন্নই কববতা,
অন্ন অবগ্ন বায়়ু জল নক্ত্র সববতা।।

অন্ন আরলা অন্ন ছজ্াবত সবষেধমষেসাে
্অন্ন আবদ অন্ন অন্ অন্নই ওংকাে।
ছস অরন্ন ছে ববষ ছদয় বকংবা তারক কার়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।। 
 [আগস্ট ১৯৬৪]
 [মুসে রভে রক্ত ওসে (১৯৬৫)]

কনরতবা আশ্রম
শেৎ সংখ্া প্কাবশত হরব ১৭ ছসরটেম্বে ২০১৯

ববনয় মজ়ুমদারেে জন্মবদরন

কববতা
ছোটগল্প
প্বন্

কাব্নাট্
উপন্াস

সাক্াৎকাে

আপিবার সংখ্যবা যপদত অনরিম য�বাগবাদ�বাগ করুি 


