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পরিরিষয়  
আর্যনীল মখু োপোধ্যোয়  
  

রনসর্যসতূ্র, দশৃ্যখনশো, স্মিণখর্োর্যতো ও রিষয়হীনতোি রিপখে  
 

বাাংলা বা ভারতীয় বলল নয়, মমাটামুটটভালব ম াটা এটিয় কটবতার এক বল া ঐটতহ্য 

টনস গসূত্রী বা প্রকৃটতলকটিক ভাবনা। কটবতায় মে ভাব, আলব , েুটি, জীবনদিগন ইতযাটদর 

পদটিহ্ন, সবই টনসল গর কালপগলটর ওপর। কটবতায় বযবহৃত রূপক বা উপমার অলনকটাই আলজা 

ননসট গক অথবা প্রকৃটতধমগী। টকছু বযটতক্রমও আলছ। োরা টনয়মলক প্রমাণ কলর, টিলরাধােগ কলর। 

ধরা োক িটি িলটাপাধযালয়র স্মরণীয় টকছু পঙটি –  

 

         ‘এবার হ্লয়লছ সন্ধ্যা 

সারাটদন মভলঙলছা পাথর  

পাহ্াল র মকালল 

আষাল র বৃটি মিষ হ্লয় ম ললা  

িাললর জঙ্গলল’  

 

বা টবনয় মজমুদার েখন টলখলছন – 

 

‘আমার বাতাস বয়; সলদযাজাত মরুভূটম মথলক 

মকবলই বালুকা ওল ; অবাটিত টপপাসা বা ায়।  

তাাঁবু টনলয় টিলর আটস বন্দলরর পটরশ্রান্ত টভল ’  

 

অথবা উৎপল কমুার বসুর বহু-উটিটখত ‘এই সাংগ্রলহ্র মিষ কটবতা’ – 

 

‘তারপর ঘালসর জঙ্গলল প’ম  আলছ মতামার বযটি ত বসন্তটদলনর িটট। এবাং 

আকাি আজ মদবতার মছলললমলয়লদর নীল সাটগপাজামার মলতা বাস্তটবক।   

একা ময়ূর ঘুরলছ খাটল মদাতলায়। ঐ ঘলর সজল থাকত।  

সজললর বউ আর মমলয়টট থাকত। ওরা ধানকল পার হ্লয় িলল ম লছ।  

এবার বসন্ত আসলছ সম্ভাবনাহ্ীন পাহ্াল  জঙ্গলল এবার বসন্ত আসলছ’    

 

এমনটক িঙ্খ মঘাষ েখন ১৯৫০-এর দিলক টলখলছন – 

 

‘হ্াহ্াতপ্ত জ্বালাবাষ্প টদলনর টিয়লর কাাঁলপ হৃদয় আমার। 

আকাি, প্রসন্ন হ্ও। মরৌদ্রহ্র মমলঘ মমলঘ ঝঞ্ঝাকাললা কলরা টদ ঞ্চল – দীঘগ 

কলরা তামসগুন্ঠন। আমালক আবৃত কলরা ছায়াস্তৃত একখাটন ধূসর-বাতাস- 

ঢালা অকরুণ আললার মালায়, 

আমালক ম াপন কলরা তুটম।’ 
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কাবযভাবনার রলথর প্রধান সারটথ টহ্লসলব আটম মতা টনস গ ছা া আর কাউলক মদখলত পাই না।  

 

পািাপাটি বাাংলা কটবতার স্বভালবর অলনকটাই দৃিযধমগী। ‘বণগনা’, ‘বন্দনা’, ও ‘টববরণ’-

এর জনয বরাদ্দ এক উাঁিু টসাংহ্াসন। শুধু মে রবীিনালথর অঙ্কনটিত্ররূপী কটবতাগুললা 

সাধারণভালব বাঙালীমলন টিরস্থায়ী তাই নয়, রটব োাঁর কটবতালক ‘টিত্ররূপময়’ বললটছললন 

তাাঁরও অলনকটাই। আঞ্চটলকতালক আন্তজগাটতকতার পািাপাটি মরলখ মদখাটাই টবশ্ববী্া। আর 

মসভালব, খবু টনরলপ্ হ্লয় মদখলল, আধঘন্টা টনলজর বাঙাটলত্ব ভুলল ট লয় মদখলল, এটা স্পি 

হ্লয় োয় মে ‘রূপসী বাাংলা’র কটবতায় ওই ব-ত্রয়ী – বণগনা, বন্দনা আর টববরণ ছা া খুব মবটি 

টকছু মনই। একটা ঐটতহ্াটসকতা আলছ টিক, লযান্ডলেপ বা ভূদৃলিয একটা কাটলকতা জুল  

মদওয়া হ্লয়লছ টিক, টকন্তু তার জটম খুব মজারাললা নয়। আলব ধমগী।  এ প্রসলঙ্গ আবার মলন 

করালবা মে এলম মসলজয়ার, বা এজরা পাউন্ড টক উইটলয়াম কাললগাস উইটলয়ামস, জজগ অলপন, 

রাইনর মাটরয়া টরললক, ডাব্লু এইি অলডন, আন্তটনও মািালদা প্রভৃটত টবি িতলকর প্রথম-টসটকর 

কটবলদর ভূদৃটিযক কটবতার পালি মরলখ প লল এমন মলন হ্লত বাধয। আস্ত বই না থাকললও 

সুধীিনাথ দত্তরও টকন্তু ভূদৃটিযক কটবতা আলছ, জনমানস োর মকালনা কদর কলরটন।  জটম বা 

ভূদৃিয কখলনা একটা মানটসক অবস্থার রূপক হ্লয়লছ, কখলনা কাললর – টকন্তু এতটদন পর 

এইসব বযবহ্ার খুব প্রথা ত, বহু-বযবহৃত মলন হ্য়।  অথি টসাংহ্ভা  বাাংলা কটবতা এই সমস্ত 

প্রকািপদ্ধটতর ওপলর আলজা দাাঁট লয়। 

সাধারণ অলথগ ‘স্মরণলো যতা’ বললত এই ধরলনর বযবহ্ারলকই মবাঝালনা হ্য় বাাংলা 

কটবতায়। এমন টকছু পাংটি বা িাটিক অটভবযটি ো মদখা/জানা সতযলক/দৃিযলক মরটটরলক 

টভন্নরূপ টদলে মাত্র। টভন্ন একটা বযঞ্জনা টদলে, একটা সূক্ষ্ম টডপািগার কখলনা, কখলনা এমনটক 

তাও নয়। একটা স্বতন্ত্র দৃটিভটঙ্গ মাত্র। মেন দুলটা মলাক একই পদ্মপকুুলরর ছটব তুলল টনলয় 

ম ললা, একটায় িতদল মকালল ট সাদা, অনযটায় নীল আললার আভামাখা। ওইটকুুই। এই 

িাটিক/আটভবযটিক োদুলকই আমরা মমাটামুটট ‘স্মরণলো যতা’ বটল। ো ভাষার কায়দা মাত্র। 

মবালধর, দিগলনর, টিন্তা ও টবলেষলণর নয়।       

এর পািাপাটি মদখা োক জটম বা ভূদৃিয টনলয় আর একজলনর মলখা। টবি িতলক 

টবটলতী কটবলদর মলধয োাঁলক সবলিলয় পরী্ামলূক বলা হ্য়, টেটন এই একুি িতলকর 

মদারল া ায় এলস ইাংলযান্ড, আলমটরকায় তরুণতর কটবলদর কালছ টবলিষ সম্মান দাবী করলত 

শুরু কলরলছন। অসম্ভব প্রিারটবমুখ এক কটব, টেটন এই মসটদনও টনলজর ছটব তুললত টদলতন না, 

টনলজর কটবতা পালির মরকটডগাং করলত টদলতন না, ধীলর ধীলর তরুণ-তরুণীলদর শ্রদ্ধা ও 

ভাললাবাসায় নরম হ্লেন। লযান্ডলেপ টনলয় মসই মজলরটম টপ্রন মললখন -    

 

We owe that in theory to the history of person 
as an entire condition of landscape – that 
kind of extension, for a start.  
                                                               (First Notes of Daylight)    

 

ভূদৃলিযর অবস্থা, জটমর বণগনাই মেন ভূটমলের ম াটা ইটতহ্ালসর মিহ্ারা। এইরকম 

একটা তত্ত্ব  ল  টনলয় কটবতাভাবনার শুরু। মজলরটম টপ্রলনর ভূ-সত্তা টকন্তু এর  ভীর এক এক 

জায় ায়। ভূটবজ্ঞান বা টজওলটজ টনলয় কটবর এক অনন্ত মকৌতূহ্ল। ভূতাটত্ত্বক কাল বা 

geological time ওাঁর বহু কটবতায় সরাসটর এলসলছ। উদাহ্রণ–  
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   We are rocked  
in this hollow, in the ladle by which 
the sky, less cloudy now, rests on our 
foreheads. Our climate is maritime, and 
“it is questionable whether there has yet been 
sufficient change in the marine faunas 
to justify a claim that 
                           the Pleistocene Epoch itself 
has come to an end.” We live in that 
question, it is a condition of fact: as we 
move it adjusts the horizon: belts of forest, 
the Chilterns, up into the Wolds of Yorkshire. 
 
                                                                (The Glacial Question, Unsolved)  

 

এক িান্ত, সুন্দর ভূদৃিয মথলক কীভালব তাটকলয় থাকলত থাকলত সরাসটর প্রপঞ্চটবজ্ঞালন 

িলল োওয়া োয়, কীভালব এক পযালটারাল বা প্রাকটৃতক ভূদৃিযলক কখলনা এক বৃহ্ত্তর 

রাজননটতক টক অথগননটতক বা সামাটজক মপ্র্াপট কলর মতালা োয় তার আলরা বহু উদাহ্রণ 

টপ্রলনর কটবতায় রলয়লছ। একটা নমুনা  –  

 

Now the willows on the river are hazy like mist 
and the end is hazy like the meaning 
which bridges its frozen banks. In the field 
of view a prismatic blur adds  on 
rainbow skirts to the outer leaves. 
 They appropriated not the primary 
conditions of labour but their results; 
 the waters of spring cross under 
the bridge, willow branches dip. 
 The denial of Feudalism in China 
always leads to political errors, of an  
essentially Trotskyist order: 
 Calm is all nature as a resting wheel. 
The red candle flame shakes.  
      (The Oval Window) 
 

আমায় এক তরুণ কটব এই কটবতা পল  সম্প্রটত বললটছললন – ‘এলতা অলনকটা 

মটণভূষলণর কটবতার মলতা’। কথাটা আলল ালছর হ্ললও উট লয় মদবার মলতা নয়। মটণভূষলণর 

কটবতার মলধযও প্রকৃটতর ছটবর মভতলর ব  জ ত ও না টরক (টবলিষত রাজননটতক) বাস্তবতার 

মজারাললা একটা হুাঁি মপাাঁতা আলছ খুাঁটটর মলতা। টকন্তু টপ্রলনর আগ্রলহ্র জায় াগুললা বৃহ্ত্তর – 

মকবল রাজনীটত নয়, সমাজনীটত, সমাজতত্ত্ব, ভূটবজ্ঞান,  টণত, সঙ্গীত ইতযাটদ। এছা াও টপ্রন 
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তাপ টতটবদযা বা থালমগাডায়নাটমক্স টনলয় একাটধক কটবতা টললখলছন, কখলনা সরাসটর  াটণটতক 

সমীকরণও বযবহ্ার কলরলছন কটবতায়। ইটতহ্াস, রাজনীটত ও সমকালীন অথগনীটততত্ত্ব ছা াও 

জীবটবজ্ঞান, প্রপঞ্চটবজ্ঞান, পদাথগটবজ্ঞান মথলক অনবরত ভাবনাটিন্তার আমদানী ঘলটলছ। 

একইসলঙ্গ টলটরক, ছন্দ, পযাটানগ, নকিা বা বৃহ্ত্তর অলথগ কািালমা ত আগ্রহ্ সমানভালব িুলট 

ওলি ওাঁর কমগকালন্ড। এসলবর মথলকই একটা বহুলতা ওর কটবতার িরীর ধলর দ্রুত উলি ট লয় 

তালক জট লয় ধলর এমনই আলিপৃলে মে এক এক সময় মস লতার মপছলনর বাট টালক অলনক 

সময় মদখা োয় না। 

 

       
মজলরটম টপ্রন  

 

কালজই দৃলিযর বা ছটবর মনিা কটবর আঙুলল টনশ্চয় থাককু, টকন্তু আ ামীকাললর কটবলত্বর ব  

প্রমাণ হ্লয় দাাঁ ালব দৃলিযর টরাংলবাডগ মথলক লাি টদলয় কলতাটা জটম টপলক মেলত পারলছন 

কটব। সাাঁতারপুললর জলল প ার আল  আকািজটমর কলতাটা দৃিমানতা তাাঁর নজলর ও আয়লত্ব 

আসলছ। মসটাই হ্লয় দাাঁ ালব মানদন্ড।   

 একুি িতলকর ম া া মথলক, টক বলা োয় ১৯৯০-এর মিষ মথলক, মলূত উত্তরাধুটনক 

সলিতনতার টবস্তার মথলক, পাশ্চাতয উত্তরাধুটনকতার সাংজ্ঞালক অলনকটাই আধবুলঝ, বাাংলা 

কটবতা মথলক ‘টবষয়’মক ঘা ধাক্কা মদবার প্রয়াস শুরু হ্য়। কথা হ্লে ‘টবষয়’ বললত কীই বা 

টছললা বাাংলা কটবতায়? ভারীটিন্তা, গুরুভাবনা, জ্ঞানতাটত্ত্বক বা জ্ঞানিাটখক ভাবনা, তথযটবলেষণী 

বা তথয/জ্ঞান-সম্পাদয ভাবনা, বা নন্দনতলত্ত্বর নানা সাংিয় বাাংলা কটবতায় কলবই বা জায় া 

মপলয়লছ? োাঁরা অল্পটবস্তর কাজ করার মিিা কলরলছন নানা কারলণ কপূগর হ্লয় ম লছন – এই 

ধারার প্রটত, নন-টলটরকাল বুটদ্ধজীটবতার প্রটত বাঙালীর আগ্রহ্ কম – বুটদ্ধজীটবতা মালনই তালক 

সমাজ-রাজননটতক সলিতনতার আাঁলি ঝাটললয় টনলত হ্লব – অনয জ্ঞানিাটখক বুটদ্ধজীটবতালক 

তারা অগ্রাহ্য কলরলছ, তদুপটর এই অল্পটবস্তর কটবলদর অলনলকরই হ্য়লতা কাবযপ্রটতভা কম 

টছললা, বা নতুন ভাবনা কটবতায় এলনও তারা হ্য়লতা কাবযসাটহ্লতযর অনযানয প্রথা মথলক 
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মবরলত পালরনটন, দুবগল ভাষা, অটতটরি টবষয়মুটখনতা, টলটরলকর ভয়াবহ্ খরা বা িিদখললর 

 রীবীর কারলণ টছটলক ম লছন কলব। তাহ্লল টবষয় বললত বাকী রইললা কী?  

 উত্তলর বললত হ্য় মূলত টকছুটা দিগন – বাটহ্টর ও অন্তরলীন, সমাজভাবনা, রাজননটতক 

সলিতনতা, এক আল া ইটতহ্াস বা কাললিতনা ও খুব ওপর-ওপর মদখা সাাংেৃটতক টববতগন। 

মমাটামুটট এইই বাাংলা কটবতার টিরািটরত ভাবনাল্ত্র। ব , কৃটত কটবলদর হ্ালত এইসব 

ভাবনাল্লত্রর এজমালী মাি টকছুটা জায় া বা ালত মপলরলছ, আর মাঝাটররা মখলার মাি কাদা 

কলরলছন মবটি।  

 একুি িতলকর মদারল া ায় এলস এইটুকু ‘টবষয়’মকও জলাঞ্জটল মদবার প্রয়াস শুরু 

হ্য়।  কটবতা টকছু বললব না, মকালনা ভারী কথা নয়, মকালনা বিবয নয়, দিগন নয়, সমাজ-

রাজনীটত প্রাবটন্ধ্কলদর ম্ত্র মহ্াক; কটবতা ধ্বটন, িি, ভাষা, অ্লরর মনিায় টনলজর আয়নায় 

নাটসগসাস। তাহ্লল কীভালব এই ‘িূনযস্থান’ ভরালব বাাংলা কটবতা! দুলটা উদাহ্রণ মদখা োক দুই 

অতযন্ত কুিলী তরুণ কটবর কটবতা মথলক – 

 

 াছ মিনার িাাঁলক আললা প লছ 

প লছ, আর উিলছ না 

মেমন আউটলডাঙার জনয  

মনলম ম ললা সাইলকল-সহ্বাস 

 

তারালদর মলধয মকউ মজুমদার 

সারারাত ওলদর হ্াাঁট কুট র  ান 

আমালদর আঙুলল মখলা কলর 

 

 াছ সারাইলয়র টুকলরা ওল  সারারাত 

সরাই মালনই মতা অলপ্া  

জাটন, বসার জা ার ইলে হ্লবই  

পালয়র িি মিানার ...  

   (লাইটহ্াউস / ইিনীল মঘাষ) 

 

একটা বটহ্দৃগলিযর ওপর ভর কলরই এ কটবতার টনমগান। আসলছ  ালছর কথা, মখালা মালি মনলম 

োওয়া সাইলকল, আসলছ মখালা আকালির তারা, সরাইখানার পথমটধয সাংলেষ, ইতযাটদ। 

ভ্রমলণর বযঞ্জনার মরি কটবতার সবগত্র রলয় োয়। টকন্তু মকাথাও ওই টতন ‘ব’ (বণগনা-বন্দনা-

টববৃটত)-এর বা াবাট  মনই। মতমনভালব টকছু বলার মিিা বা ইলেও মনই। বুলকর  তগ মখাাঁ া 

মনই, মাথার  তগ মতা নইই। একটা পাললকর মলতা হ্াল্কা কটবতালক ছটবর ওপর ভর কলরও 

অতযন্ত সলকৌিলল  ল  মনওয়া হ্লয়লছ। পলরর কটবতায় ভ্রমণ আলস সরাসটর। মেন মথলক মদখা 

একাটধক দৃিয -    

 

মেন থামললা আবার 

 

বনলভাজলন সারাটদন মদলখটছ ছটব মলখাটলটখ হ্য়, ছুটটর টপি অবটধ।  

মরালদ মপা া মানুলষর েতটা টমলনকলা, িযামলী পরবি, িটকত মবলজ 

ওি। খালমাটস কারখানার সুধারাণী মবালন বীজ। একান্ত ্রণ হ্ললও 

মধযবতগী দৃলিযর বাসমতী। মকাথাও অভযাস ছা ালনা, রাং পটরবার 

ছা াই মকাথাও মক্রয়লনর পায়রা  
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   (মধযটবত্ত টসটরজ ও মুকুল সপ্তাহ্/প্রদীপ িক্রবতগী)  

 

মকবল ছটব, ছটবর সাটর। টকন্তু   প তা কটব মেভালব ছটবটা টলখলবন, এখালন তার মিলয় 

অলনক স্বতন্ত্রভালব মলখা। ভাষার ্মতায় মুটিয়ানা ল্ণীয়। কারখানা এখন বন্ধ্ হ্লয় ম লছ, 

মমলয়টট তাই ম্লত কাজ কলর হ্য়লতা, বীজ মবালন – মবাঝালত মলখা হ্ললা, ‘খালমাটস কারখানার 

সুধারাণী মবালন বীজ’। অভাব, ্লয়র মলধযও বাঙালী পটরবালরর স্বাভাটবক শ্রীটুকু আলছ ো 

মবাঝালত ‘বাসমতী’ িিটালক আনা হ্ললা কাটবযক কৃটতলত্ব।  দৃিয, ছটব সবই খুব মিনা – বাাংলার 

টনম্নমধযটবত্ত গ্রামীণ টক মিস্বলী। টকন্তু এখালনও কটবতা এর মবটি টকছুই বললত িায় না। 

বাকতুটলর কাজ মেই মিষ, কটবতাও মিষ। ছায়াছটবর ক্রটমলকর মলধয িূনযতালকই প্রকারান্তলর 

প্রটতটেত করলত িায়।  

 ওপলরর দুলটা নমুনালতই িলস্বরূপ কটবতা ো হ্লয় দাাঁ ালে তা টলটরক কটবতা। িটলত 

টলটরক নয়। আজলকর টলটরক- এক আপলডলটড, অনুবটতগত টলটরক। ো অনযলদলির কটবতালতও 

ধরা প লছ। োর আখযান টনস গ, োর মদখা আপনার মিালখর, োর সাঙ্গীটতকতা িলটত ছন্দ, লয় 

মছল  টদলয় নতুন ধ্বটন ও মাত্রা-ললয়র মখাাঁলজ। টকন্তু একইসলঙ্গ কটবতার মখাল খাটল। কালরা 

ম্লত্র মভতরটা িুরলনা, কালরা ম্লত্র মকালনাটদন ভরাই হ্য়টন। একটু হ্াওয়া টদললই উল  

মব ায়, মাধযাকষগলণর টবলরাটধতা কলর। টনলজলক হ্াটরলয় মিললত িায়।   

  নতুন িতলকর মদ  দিক মপটরলয় এলস ‘একটবষয়ী’ একটিলা, মলনাটলটথক কটবতার 

েলতাটা টবলরাটধতা করলবা আজ, টিক তলতাটাই এই টনস গসূত্রী ‘টবষয়হ্ীন’ কটবতার। অথি 

ছটবলক বযবহ্ার করার আলরা কত রাস্তা আলছ। ওপরাাংলি আললাটিত মজলরটম টপ্রলনর কটবতা 

একটা নমুনা মাত্র। ১৯৬০-এর দিলক িরাসী সাটহ্টতযক মরাাঁলা বাথগ ছটবর ভূটমকা টনলয়, তাৎপেগ 

টনলয় একাটধক মলখা মললখন।   

  একটা ভাটষক বাতগার মলূত দুলটা টদক থালক – সালঙ্কটতক (denotative) ও 

মদযাতটনক (connotative)।  ছটবর বাতগার অলঙ্কালর একটা তৃতীয় গুণ আলছ। এক তৃতীয় 

িটরত্র। এটা কীভালব  ল  ওলি মসটা মবাঝালত বাথগ টিহ্নতত্ত্ব বা মসটমওলটজর দ্বারস্থ হ্ন, 

স্বভাবতই ‘টিহ্ন’ (sign), ‘গুরু’ (signifier) ও ‘গুরুত্ব’এর (signified) কথা ওলি। ছটব স্বভাবই 

নানা টিলহ্নর সমটি, মেমন প্রথম উদ্ধৃত নতুন টলটরলক –  াছ, সাইলকল, তারা, সরাই (ও 

সারাই); টদ্বতীয় কটবতাাংলি - বন্ধ্ কারখানা, বীজ মবানা, ‘বাসমতী’ (োলক আ্টরক অলথগ আটম 

পট টন), পায়রা, একটু রলঙর সবগত্র মলল  থালক ইতযাটদ। এই টিলহ্নর বযবহ্ালর টকছু টনটদগি 

ভাবনার ওপর ‘গুরুত্ব’ আলরাপ করা হ্য়। প্রথম কটবতায় ‘গুরু’ হ্য়লতা এক ভ্রাময একাকী – আর 

তাই হ্য়লতা কটবতার িীষগক ‘লাইটহ্াউস’। টদ্বতীয় কটবতাাংলি গুরু স্পিতই ভ্রমণলদখা। বাথগ 

বললন, ছটবর বাতগায় এই গুরু ও গুরুলত্ব সম্পলকগর আ ালল  এক ধূসর, ক্রমি টবলীয়মান আত্ম-

পটরটিত িলল আলস। ভ্রান্ত পুনরাবৃটত্তলক টপলক োবার, বা তালক খন্ডন করার একটা জায় া 

থালক। এক ‘উপভাটষকতা’ বা metalinguistics এর সম্ভাবনা শুরুর জায় া। আলস্ত আলস্ত একটা 

বাতগা নতটর হ্য় োর মকালনা মকাড বা সূত্র মনই। এখন এই সূত্রহ্ীনতা কী? ‘নতুন কটবতা’ ধারার 

কটবলদর অলনলক বললবন – িূনযতা। অথগিূনযতা। টমটনাং-মপ্রাডাকিালনর সব রাস্তায় একটা কলর 

মনা-এটি লাট লয় টদলয় মদখা – এলত কী হ্য়।  

আবার একটা অনয রাস্তাও আলছ। অথগিূনযতা নতটর করলত ম লল টনটদগি সাংলকতলক 

উৎখাত করলত হ্য়, বাস্তুহ্ারা। জায় া খাটল হ্য়। আর খাটল জায় ায় এলন মিললত হ্য় অসাংখয 

অথগ, টিন্তাসূত্র, টবষয়ল্ত্র, আন্তিগাটখক ভাবনা, বহু-জ্ঞানিাটখক বা multiepistemological 

টিন্তালরাত। োলক আটম বললবা – ‘পটরটবষয়’। িলত নতটর হ্য় এক অথগা ম োলক বালথগর 
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ভাষায় বলা োয় – an absence of meaning full of all the meanings। তাই টিত্র থাকুক, 

রূপক থাকুক টকন্তু খুব লুটকলয়, থাককু দৃিযলনিা; ‘স্মরণলো যতা’র অটভধা বদলাক, আর িলুক 

প্রকৃত ‘টবষয়হ্ীন’-এর মখাাঁলজ, তথা ত ‘টবষয়হ্ীনতা’র টবরুদ্ধতা – মেখান মথলক ‘পটরটবষয়’এর 

ধারণাজন্ম।              
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