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পরিরিষয়  
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়  
 

প্রেরণো, প্রল ো ও অপোর্থযব প্র োলোপ  
 

কী র্িখয়  খে ওখে প্রল ো? কী র্িখয় ভোখলো  িয? এ র্নখয় অখনক ভোর্ব। অখনক 

পরীক্ষো র্নরীক্ষো। েভোব, েস্তোবনো। ভোবখে ভোবখে একর্িন মখন হখলো – ভোখলো  িয র্বিযো, 

বুর্ি, প্রবোধ্, রু্র্ি ও সুেীব্র অনুভূর্ের এক সুচোরু সংখেষ। এই সংখেখষর মোধ্যখমই ভোখলো 

 খিযর জন্ম। অবশ্য  িয বলখে আর্ম এ োখন আকোখির্মক েবন্ধ বো  ল্প-উপনযোস-আ যোখনর 

কথো বলর্িনো। বলর্ি মিু খিযর কথো। র্োখক প্রকউ প্রকউ বলখবন ‘প্র োলো প্রল ো’। প্রর্ প্রল োর 

চর্রখে কর্বেো ও েবন্ধ বো উপনযোখসর র্লঙ্গোন্তর বো প্রজন্ডোর  যোপ থোখকনো অখনক সময়। অখনক 

েবণেো এখস এক আধ্োখর র্মখশ্ বহুখবনী সঙ্গম তের্র কখর। আর প্রসই োখন স্নোন কখর প্রেোলো 

পুর্ণযই আমোখির মে কর্েপয় প্রল ক/কর্বর পোখথয়।  
 
 ‘র্বষয়’প্রক উত্তরোধ্ুর্নক সোর্হেয প্রল োবোর্ে

১
 প্রথখক ঘোে ধ্খর প্রবর কখর র্িখয়খি েো আজ 

বহুিশ্ক হখলো। েবু ‘র্বষয়’প্রক অবলম্বন কখর থোখক এসমখয়র অর্ধ্কোংশ্ কর্বেো,  িযসোর্হেয। 

আর র্বষয়হীনেো প্রক স্বীকোর কখর র্নখলও সফল মুি িযখক েোর র্নখজর কোেোখমো, বয়োন ও 

র্চন্তো অনুসোখর তের্র কখর র্নখে হয় র্নজস্ব আখধ্য়। আবোর ক খনো উখটোটো। প্রেরণো প্রথখক 

এখস র্োয় প্রল োর আখধ্য়। প্রসই আখধ্য়র প্রচহোরো অখনক সমখয়ই এক িলো পোকোখনো 

প্লোর্ির্সখনর মখেো। র্োর মখধ্য নোনো র্চন্তো ও উপকরণ র্মখশ্ আখি। চখপর পুখরর মখেো। র্ো 

প্রকোখনো একটো র্জর্নস র্িখয় র্নর্মযে নয়।  অখনক। এবং প্রকোখনো একটো রহসয উপোিোনও েোর 

মখধ্য। প্রেরণোর প্রেলো। প্রসইই আখধ্য়।  

 

 প্রেরণো। কে রকখমর প্রেরণো। এমনর্ক কোখরো কোখরো মখে প্রেরণো বখল র্কিু প্রনই। 

প্রেরণো এক অস্পৃশ্য, র্ফকর্টশ্োস অনুপর্িে। এক চলমোন অশ্রীরী। েবু, সব প্রজখনশুখনও আমরো 

েোর প্রপোষো ককুুর রখয় র্োই। প্রপোষো সোরখময় – বোঘো।   
 

 প্রবশ্ কখয়ক বির আখ  একটো র্ভর্িও প্রির্  – From where poetry comes? প্রস োখন 
উত্তর আখমর্রকোর একোর্ধ্ক কর্ব – রু্িরোষ্ট্র, কোনোিো ও প্রমর্হখকোর – েোাঁরো র্নখজখির প্রেরণোর 

কথো বখলখিন। আল ো কখথোপকথন। তের্র করো ভোষণ নয়। প্রকউ বখলন েোর শ্হর েোর প্রেরণো। 

রোস্তোয় নো প্রবরখল কর্বেো আখস নো। জোয় ো বিখল প্র খল প্রল ো জখম বরফ হখয় র্োয়। কোখরো 

কোখি প্রেরণো মোনবসম্পকয। কোখরো কোখি ভ্রমণ, কোখরো কোখি সঙ্গীে। প্রকউ বো অনযখির কর্বেো 

পেখে পেোখে র্ খয় র্নখজর কর্বেোখক কোখি পোন। প্রসই র্ভর্িওয় অিোর্বও পোস-ও (Octavio 
Paz) র্িখলন। র্ের্ন বলর্িখলন প্রভেখরর এক আকোখশ্র কথো, েোর নক্ষখের কথো। প্রসই 

নক্ষখের আখলো, েোর ধ্বর্ন, অখনক িূখর প্রর্ন পোহোখের মোথোর ঘন্টোর মখেো বোজখি। আর 

একজন প্রমর্হখকোর কর্ব কলকোেো প্রবেোখে আসোর কথো বলখলন। শুখন চমখক র্োই। র্ের্ন বখলন 

– ‘আর্ম কলকোেো নোখম পখূবযর এক শ্হখর র্ খয় পৃর্থবীর বৃহত্তর নিীর একটোখক প্রির্  – 

 োখঙ্গস। প্রসই নিীর ধ্োখর ঘুরখে ঘুরখে আমোর প্রর্ কর্বেোেবোহ এখসর্িখলো প্রেমন আর ক খনো 
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হয়র্ন। আমোর ওই সমস্ত কর্বেো আর্ম  োখঙ্গস নিীখক র্নখবিন করলোম’। ‘ োখঙ্গস’ শুখন র্কর্িে 

মজো লোখ  র্েক। র্কন্তু প্রসই কর্ব েোাঁর অর্ভজ্ঞেোর কথো প্রর্ েেযয় ও স্নোয়র্বকেো র্নখয় বলর্িখলন 

মখন েোর িো  পখের্িখলো। প্রসই র্ভর্িওখে অযোখলন র্ ন্সবো যও র্িখলন। অযোখলন েোর 

জীবনর্োপন, বন্ধুখির সখঙ্গ কোটোখনো সমখয়র কথো বলখলন, বলখলন ওাঁর পৃর্থবী-প্রটোখটো অসং য 

ভ্রমখণর কথো।  

  

 এইসব প্রি খে প্রি খে, শুনখে শুনখে র্নখজর কর্বেোর কথো ভোর্ব। আয়নোর সোমখন 

িোাঁর্েখয় েোর সমথযখন বিবয রোর্ । আয়নোয় র্নখজর র্িখক েোকোই সখেখহ। আত্মবীক্ষণ  েো 

এইভোখব, এ োন প্রথখক শুরু হয়। মোর্কযন বন্ধুখির মখধ্য প্রকউ প্রকউ আখিন আমোর মখেো, র্োাঁখির 

কর্বেো প্রল োয় র্সখনমো। চলর্িে েোখির প্রেরণোসূে। র্েক প্রর্মন আমোর। র্র্িও ওখির প্রর্সব 

ির্ব টোখন েোর প্রথখক অখনক আলোিো আমোর ির্ব। মোখে মোখে অবশ্য র্মখল র্োয়। র্বখশ্ষে 

র্পটোর র্ ৎর্সর (Peter Gizzi) পিখের সোখথ।      

   
আবোর ক খনো এমনও হয়, অন্তে আমোর প্রক্ষখে, প্রেরণো আখস  এক একটো আশ্চর্য 

জযোর্মর্েক আকোর প্রথখক। এবং এ োখন বোরবোর র্বনয় মজমুিোখরর কথো মখন পখে র্োয়। েোাঁর 

প্রল -মখনোভোখবর সোখথ একটো আত্মীয়েো অনুভব কর্র। র্বনখয়র কর্বেোয় আখি,  
 
‘ফুখলর র্ভেখর প্রকোন জযোর্মর্ে বো জযোর্মর্ের াশ্োরোও প্রনই 
সব ফুল র্মখল র্মখশ্ একোকোর হ’প্রয় প’প্রে আখি 
জযোর্মর্ে জর্মখে র্িল, পংর্িখে পংর্িখে শুধ্ু জযোর্মর্েই র্িল।’ 
                                                   
                                                 (অঘ্রোখণর অনুভূর্েমোলো প্রথখক) 
 
একর্িন এক প্ররখস্তোাঁরোর র্কখচখন প্রি র্িলোম সোিো টুর্প পরো প্রশ্ফ প্রফটোখনো একটো 

র্িমখক একটো বোর্টর মখধ্য হুইস্ক করখিন। েোর কোজ ফুখরোখল বোর্টর মখধ্য েুাঁখক প্রির্  সোিো 

রখের র্িম। আর েোর মখধ্য এক অপরূপ জযোর্মর্ে। প্র োলোখপর কথো মখন পখে প্র খলো। প্রকননো 

প্রসই প্রফটোখনো র্িখমর সোিোয় প্রর্ জযোর্মর্ে, েো প্রর্ন প্র োলোপ েণোর্লর মখেো।  অবশ্য প্রর্ 

প্র োলোখপর কথো আমোর মখন পখে প্র খলো প্রস প্র োলোপ অনযরকম।  
 

এ প্র োলোপ প্রস প্র োলোপ নয়। 
এ প্র োলোপ আসমোর্ন   আবোর মোর্টরও। 
একভোখব নকল         আবোর  োাঁর্টও। 
 
এই প্র োলোখপর কথো আমোখক লযোর্র বখল। অযোলোবোমোর 

বোর্মযংহযোম শ্হখর। প্রক লযোর্র? প্রবশ্, লযোর্র র্ি-লুকোখসর 

পর্রচয় আখরকবোর েোর্লখয় প্রনওয়ো র্োক।  
 

প্রর্ কলোর্ম্বয়ো মহোকোশ্র্োন কল্পনো চোওলো ও েোাঁর সেীথযখির র্নখয় পৃর্থবীর আবহোওয়োয় 

পুনেযখবশ্পখথ পুখে িোই হখয় র্োয় কখয়ক বির আখ , প্রসই কলোর্ম্বয়োর েথম মহোকোশ্ 
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পর্রিমোয় প্রপ-প্রলোি র্বখশ্ষজ্ঞ র্িখলন লযোর্র। প্রসটো ১৯৯২ সোল। পরবেযীকোখল লযোর্র অধ্যোপক 

হন। বোর্মযংহযোখমর অযোলোবোমো র্বশ্বর্বিযোলখয়। প্রস োখনই এক  র্ণে-সখেলখন ২০০৬ সোখলর 

প্রহমখন্ত লযোর্রর সোখথ আমোর আলোপ।  
 

কলোর্ম্বয়োর েথম মহোকোশ্ সফখরর কথো বলখে র্ খয় লযোর্র হেোৎ কর্ব, র্চেকরখির 

কথো েুলখলন। মহোকোশ্ পর্রিমোর সময় ওাঁর একর্িন মখন হয় র্বজ্ঞোনী র্হখসখব প্রসই ভোসমোন 

অর্ভজ্ঞেোর সমস্তটো র্বখেষণ করোর পখরও এমন র্কিুও হয়খেো প্রথখক র্োয় র্োখে র্ো হয়খেো 

র্ের্ন র্নখজ প্রটর প্রপখলন নো, র্কন্তু একজন কর্ব, একজন র্চেকর, র্শ্ল্পী হয়খেো পোরখেন। 

স্বভোবেই, এরপর লযোর্রর ের্ে আগ্রহ বোখে প্রস সন্ধযোয়, ঘর্নষ্ঠেোও। 
 

প্রস সন্ধযোয় আর একটো  ল্প শুর্ন।  মহোকোশ্ অর্ভর্োখনর পখরোক্ষ র্বজ্ঞোন-েভোব 

সম্পখকয। লযোর্র আমোর র্িখক সহোখসয েোর্কখয় বলখলন, ‘এক ভোরেীয় বন্ধু আখি আমোর, 

জোখনন? মোইখিোবোখয়োলর্জি। নোম করর্িনো। ভীষণ ের্েভোবোন। প্রস এক কোন্ড কখরর্িখলো...’। 
আসখল প্রেমন র্কিুই নো। ভদ্রখলোক লযোর্রখক মহোকোখশ্ র্োবোর সময় র্কিু প্র োলোপচোরো 

র্িখয়র্িখলন। মহোকোখশ্ কোটুক েোখির কখয়ক সপ্তোহ। প্রি োই র্োক নো র্ক হয়!  
 

প্রেমন র্কিুই হয়র্ন। েখব প্র োলোপচোরোগুখলো প্রবাঁখচ র্িখলো। র্কন্তু প্রস প্র োলোপ ফুল েোর 

ঔজ্জ্বলয হোরোয়, হোরোয় েোর জন্ম ে সু ন্ধ। ে ন প্রসই ভোরেীয়  খবষক পৃর্থবীর নোনো জোখের 

প্র োলোখপর সোখথ এই মহোকোশ্-প্রফরে প্র োলোখপর জীনর্মশ্রণ ঘটোখে শুরু কখরন। ফলোফল 

েথখম হেোশ্োজনক। িখম িখম একর্িন, কখয়কমোখসর মখধ্য রর্চে হয় এক আশ্চর্য প্র োলোপ। 

প্রি খে প্রস সোধ্োরণ প্র োলোখপর মখেোই। র্কন্তু সুঘ্রোখণ মনমোেোল। ভদ্রখলোক নোসোর লযোব প্রিখে 

প্রিন। র্নখজর প্রকোম্পোনী প্র োখলন। কখয়কমোখসর মখধ্য প্রবর ক’প্রর প্রফখলন এক সু র্ন্ধ। প্রবোেখলর 
 োখয় সূক্ষ্ম অক্ষখর প্রল ো হখলো – out of the world। অপোর্থযব। বোনোখনো র্বজ্ঞোপনী শ্ব্দবন্ধ নয়। 

সর্েযই প্রস প্র োলোপ-সু র্ন্ধ out of the world।  
 

প্রসই অপোর্থযব প্র োলোপজন্মকথোই কর্বেোর েসূর্েপখবযর কোর্হর্ন। িৃখশ্যর সোখথ 

অিৃখশ্যর, প্রি োর সোখথ অখি োর, অনুভখবর সোখথ জ্ঞোখনর, বোর্হর্রর সোখথ আভযন্তরীখনর 

জর্টল, প্র োপন এক রিোি র্ববোখহর মোধ্যখম, জীনর্মশ্রখণর মোধ্যখমই এই আমোখির এক িটোক 

সু র্ন্ধ। র্ো ক খনো হয়, ক খনো হয়নো – ক খনো ভোর্ব হয়, ক খনো অনযখলোখক বখল হয়র্ন – 

এক িটোক অশ্রীরী, অিৃশ্য সু র্ন্ধ র্ো কোখরো মখে জোর্েস্মর, র্ো পুনজযীবখনর একমোে এখজন্ট 

ব’প্রল েমোর্ণে, র্োর প্রসৌরভ  োখয় লোখ  নো, জোমোখেও নো, হয়খেোবো অক্ষখর, র্ক েোও সর্েয 

র্কনো -  ুব হলফ কখর বলোর মখেো জোয় োয় আখজো প্রপৌাঁিখে পোর্রর্ন।   

 
প্রল সেূঃ       
১ - ‘প্রল োবোর্ে’ স্বো েো িোশ্গুপ্তর এক কর্বেোর নোম  

== ।। == 

 

েথম েকোশ্ঃ কর্বসখেলন, এর্েল ২০১৩ 


