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পরিরিষয়
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়

রিষ্ণু দে, সহরলরপ- ভোিনো ও ধ্োিণোলব্ধ করিতো
‘সহলিলি’ বলি এক ধরলের লিলির কথা বিা হলেলিলিা ‘িলরলবষেী কলবতা’র
শ্বেতিলে। শরীলরর সালথ শ্বিলে থাকা িাোর মলতা মূি কাবযলিলির এক সংযুক্তলিলি লহলসলব
ভাবা হলেলিলিা সহলিলিলক। ‘সহলিলি’র মূি ভাবোর কথা প্রথম শ্বতালি সবযসাচী সােযাি।
আেুমালেক ২০০৭-২০০৮ সাি োোদ। িলরর দু-লতে বিলর শান্তেু বল্যািাধযাে এই
ভাবোটালক লবস্তৃত করলত শুরু কলর। আলমও এই কমমকালে শ্বযাে লদই। এখালে যালক ‘সহলিলি’
বিলি তালক আলরা অলেক োম শ্বদওো হে – সবযসাচী বলি ‘িােমলিলি’, শান্তেু ‘আন্তলিমলি’, ও
‘মাধুকরী লিলি’, আলম ‘সাধেলিলি’, ‘অেুজালিলি’ ইতযালদ। ২০১১ সালি যখে িলরলবষেী
কলবতার শ্বেতিে শ্বিখা হলে শ্বসসমে ‘সহলিলি’ শব্দটা আলস। লকিুটা শ্বযৌথভালবই।
এসমলের লকিু কলবর শ্বিখালিলখর িাশািালশ েলে উঠলিলিা এক ধরলের শ্বেৌণ শ্বিখা,
যা সবসমে শ্বয শ্বিখা, এমেও ো। আবার শ্বিখা হলিও শ্বস শ্বিখা শ্বয সবসমে িািা হলে,
এমেও ো। অলেক সমলেই তা অপ্রকালশত, অদৃশয। শুধু এইসমে েে, আমার ধারণা অতীলতর
অলেক কলবই এমে অলেক লিলির অলস্তত্ব সম্বলে সলচতে লিলিে। রচোও কলরলিে। লকন্তু বালে
রঙ বা শ্বমরামত করা হলে শ্বেলি শ্বযমে বাাঁলশর ভারা খুলি শ্বেওো হে, শ্বযমে রান্না শ্বশলষ সব
কুটলো শ্বেলি শ্বদওো হে, িাাঁচ সলরলে শ্বেওো হে, শ্বতমলেই এই সব সহলিলিলক সলরলে শ্বেিা
হলতা। আজ আমালদর মলে হলে সহলিলির অলস্তত্ব শ্ব াষণা জরুরী। সহধলমমেীর সাংসালরক
কাজলক শ্বযমে সম্পূণম চাকলর লহলসলব ধরা হলে, মূিযােে করা হলে, সহলিলির গুরুত্ব লঠক
তলতাটাই। এবং অলেক সমলেই শ্বদখা যালে সহলিলির গুণমাে এমে সাঙ্ঘালতক অগ্রণী ও
কালিাত্তীণম শ্বয শ্বসটা েতুে সৃলির আকালর মূিলক ম্লাে কলর লদলে।
সহলিলির সংজ্ঞা ও তার শ্বিালটলি লেলে ভাবলত ভাবলত একটা কলবতা েলে উঠলত
থাকলিা। বহুমাস শ্বসভালব কলবতা লিলখলে, তাই েতুে শ্বিখার শ্বরামালে একটু চেি হিাম।
লিখলিিাম –
লেলখাাঁজ অবিম্বলেই সব
লেরুলিিই চাকলতর শ্বকলে শ্বসই শ্বিাট বৃত্ত
যালক তাক কলর তীলরর মেে আর তীর্ালজর মে
সব কলবতাই এক হারালোর কথা
এহুলদ বলিলিলিে, কলবতাে আলস
েুলির স্পলশমর বদলি তার োমধ্বলে
মুখ শ্বঠলি সলরলে লদলে মুলখাশ
এক শ্বিশীবহুি অলস্তত্বমে শ্বয লকো চিমাে অশরীরী
শ্বস মলের মূি আলিার শঙ্কুর মলধয এলস দাাঁোে যখে
আমরা ভুলি যাই
শ্বহমন্তোলের ধারক শ্বয শুধু উত্তম ওষ্ঠ েে

পরিরিষয় / আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়

।

2

আলরা অলেক লকিু শরীরী ও অশরীরী
অলভেেও োে
ভলিমা ও অেুভূলতর ইলিত
শ্বক শ্বয কার শ্বেবযাক
কার শ্বয স্বর
শ্বকালি বসালো মাইলকি
ো শ্বভলিলিাকুইলের!
শ্বয দস্তাো িলর আলি তালত লক আর কালরা হাত লিলিা?
লবষ্ণু লিলখলিে –

এ উিমা বহুমুখ, স্তলর স্তলর প্রলোলে সরি
সবটা ো থাকা হেলতা লেলজর অলধমকটা হারালো
হেলতা এহুলদই লঠক
শ্বযমে োজার কজে লহব্রু শ্ববালেো, কতজে আরলব
তার সমীক্ষা লেলে রলকট ও শ্ববামার শ্বতা শ্বকালো মাথাবযথা শ্বেই
সত্তা ো লবলবক ো মােবতা
শ্বক আজ শ্বেরারী শ্বকে শ্বেরারী
এ প্রশ্ন শ্বয কলে শ্বসই স্বরও অেুরলণত লকো?
অেুরণে মূিলক কলতাটা বদিাে
িলরভাষা ও উলিশয?
শ্বসই সিমরতালক মলে িেলি শ্বয হাসলত হাসলত
আদুলর েিাে বিলিলিা –
মােবতা আমালদর শ্বকামলরর উধমাংলশ
আর লেম্নালধম জান্তবতা
(আযমেীি মুলখািাধযাে)

েতকাি (জুিাই ১৮, ২০১৪) রালত একটা কলবতা িেলত িেলত এই শ্বিখা এলস যাে।
হঠাৎই। শ্বস শ্বিখার প্রভালব এই লেমমীেমাে, এমেটা বিলত িারলবা ো। বরং বিলবা শ্বসই শ্বিখার
প্রলতলিোে বা সমান্তরালি এটা শুরু হে। শ্বসই মূি কলবতা একলদলক আমার ভাবোলক চালিত
কলর, তালক ইেে শ্বদে, এমেলক তার জেয প্রথম কলেক মাইলির ব্রডলেজও শ্বিলত শ্বদে।
বালকটা লেলজলকই ততলর কলর লেলত হে, হলে। শ্বসই মূি কলবতার রচলেতা লবষ্ণু শ্বদ। কলবতার
োম ‘স্মৃলত সত্তা ভলবষযত’। লকন্তু ‘মূি’ কলবতা? কার ‘মূি’? শ্বকাথাকার ‘মূি’। শ্বদখা যাক লবষ্ণু কী
লিখলিে –
‘রবীেোলথর েল্প সবাই জালেেঃ
সকিই প্রস্তুত, শ্বমরািবাাঁধালো উঠাে প্রািণ,
লভলেলে আগুে জ্বলি, শ্বদউলেলত সাোই
বাতাস ভরিুর কলর লবেবযাপ্ত শুদ্ধ সুলর সুলর,
ভাাঁোলর শ্ববাোই শ্বভাজয, শ্বযৌতুক লবস্তর,
আত্মীো িেশী সব মুখর অলির,
বহু লশশু শ্বখলি শ্ব ালর, লেশ্চে িােীর বুক দুরু দুরু
আলবলে আগ্রলহ, লববালহর সকিই প্রস্তুত।
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এমেলক বরযােী এলস শ্বেলি, সভাে জমাট,
শাাঁখ প্রাে বালজ বালজ, হুিুধ্বলে
এলোলদর িােরাঙা মুলখ মুলখ সমুদযত,
শুধু বর শ্বেই –
রবীেোলথর েল্প, আশ্চযম রূিক লদলে এাঁলকলিে কলব
আমালদর সকলির জীবলের িলব,
মমমলভদী ভীষণ অদ্ভুতলববালহর সকিই প্রস্তুত,
এমেলক বরযােী এলস শ্বেলি, শুধু বর েে,
ওই লভলে আলি শ্বচার, জুোলচার, েণযমােয অথবা েেণয,
লভখারীও োোে রকম, শ্বকউ বাবু, শ্বকউ বা সালহব,
আত্মার দুোলর, মলের রাস্তাে
সমালজর আস্তাকুাঁে-সাোই িলরলত সত্তার লভখারী,
দুি, তলব বস্তীবাসী েে, েদীোে আেলত দপ্তলর,
শ্বদলহ মলে প্রালণ দুি, হেলতাবা অলথম েে, ক্ষমতাে েে –
বরযােী োোে রকম, শুধু বর শ্বেই।
বর খুাঁলজ শ্বেলর সত্তা আত্মিলরচে
...
...
এ উিমা বহুমুখ, স্তলর স্তলর প্রলোলে সরি
বযলক্তলত, সমালজ, শ্বদলশ।
শ্বদশ, ভালবা, সুজিা সুেিা এই মিেশীতিা মাতা শ্বদশ,
লিন্নলভন্ন, অথচ প্রাচীে িলরচলে সত্তার তচতলেয ধেী
প্রজ্ঞাে সংহত স্মৃলতর লশকলে ধেয কালির বাোলে’
(লবষ্ণু শ্বদ)

এক সালহতয আলিাচোর আঙরাখাে এই কলবতাংশ। রবীেোলথর শ্বকালো েল্প।
কালহেীর শ্বসই অংশ শ্বযখালে লবলেবালে প্রস্তুত, বরযােী এলস শ্বেলি লকন্তু লবো বর। বর শ্বসই
যালক আলম ‘লেলখাাঁজ’ বলি শুরু করিাম আমার ২০১৪-র কলবতাংশ। আর লবষ্ণু শ্বদ ১৯৬০-এর
শ্বোোে শ্বসই বরলকই বিলিে – ‘সত্তা’ – এমে এক সত্তা, শ্বয ‘খুাঁলজ শ্বেলর আত্মিলরচে’; শ্বয
‘এক উিমা বহুমুখ’; শুধু তাই েে আস্তলরত এক সংজ্ঞা – ‘স্তলর স্তলর প্রলোলে সরি’। কলতা
অগ্রণী, অগ্রসর লিলিা বাংিা কলবতা! আলম চমলক উলঠ। োলের শ্বরামকূি দাাঁোে। কী প্রকাে,
উদাত্ত, সমে টিকালো এক ধ্রুিদী কলবতা ‘স্মৃলত সত্তা ভলবষযত’! লবষ্ণু শ্বদ-র জন্ম শতবলষম
বাংিাভাষার সম্পূণম উলটািৃষ্ঠাে বলস ভালব। বাংিা কলবতা লক সলতযই এলেলেি? ো অেবরত
লিলিলে শ্বেলি? লেো রযালঙ্কলঙ ভারতীে েুটবলির মলতা।
এইই শ্বতা সহলিলি। এক উত্তরলিলি। উত্তরাধুলেকরা শ্বদখলত িালেে এ উিমার
বহুমুখশ্বক? Textual layering শ্বকাথাে হলে, কীভালব শুরু ও শ্বশষ হলে, শ্বদখলত িালেে?
আর ‘ধারণািব্ধ কলবতা’? শ্বস প্রসলি একটু ধীলর আলস। প্রথলম আবার লেলর যাই ‘সহলিলি’র
ভাবোে। কী সহলিলি?
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সহলিলি এক িালোো। শরীলরর সালথ িাো একটু আলে লিখিাম। শ্বশালির ‘ইলে
শ্বদালস্ত’ োলের শ্বমাটর সাইলকিটালক মলে িলে? শ্বযটা ধলমমে চািালেে আর তার োলে িাো
কযালরজ-কারটা? শ্বযখালে বলস িা-শ্বতািা অলমতাভ। সহলিলি ওইরকমই - এক সংযুক্তলিলি।
এক ধরলের শ্বেৌণ শ্বিখা। সবসমে শ্বয শ্বিখা হে এই লিলি, তাও ো। লিখলিও শ্বয িািা হে
এমে েে। এক অদৃশয, অস্পৃশয, ভুতূলেলিলি। শ্বকউ শ্বকউ শ্বিালভ িলে বিলবে – অদ্ভুতলিলি।
শুধু এই সমলে েে, আমার ধারণা অতীলতর অলেক কলবই এমে লকিু লিলির অলস্তত্ব সম্বলে
সলচতে লিলিে। রচোও হেলতা কলরলিে।
কী হলত িালর সহলিলি?
সহলিলি কী বিার আলে শ্বসটা কী েে বলি শ্বেওো যাক। সহলিলি শ্বপ্ররণাসূে েে।
কলবতালিাচোও েে। একটা কলবতা বা লশল্পবস্তুর প্রভালব শ্বিখা আলরকটা রচো েে। সহলিলি
বুকলরলভউ বা সরাসলর এক কলবতালিাচোও েে। এক লসলরজ কলবতার আর একটা কলবতা েে।
সহলিলি একটা কলবতা বা লশল্পবস্তুর প্রভালব শ্বিখা আলরকটা রচো েে। সাধারণত লরলমক,
লরলমক্সও েে।
সহলিলিলক ইংলরলজলত আমরা আিাতত co-text (sub-text েে) বলি। সহলিলি
আমার মলত লতে রকলমর –
ক) প্রাকলিলি বা pre-Text
খ) সমলিলি বা সমান্তরাি লিলি বা para-Text
ে) উত্তরলিলি বা িশ্চাতলিলি বা post-Text/after-Text।
প্রাকলিলি প্রস্তুলতিলবমর শ্বিখালিলখ, শ্বোটস প্রভৃলত, এক প্রাক-উৎিাদেী (preproduction) কমমকাে। অেযলিখা বা অেযলশল্প শ্বথলক প্রস্তুত শ্বোটস হলত িালর। অেযলিখালক
কাটালিাঁো কলর প্রস্তুত আস্তরলিলি বা layered text হলত িালর। প্রাকলিলির লকিুটা মূি শ্বিখাে
বযবহৃত হলত িালর, আবার োও হলত িালর। হেলতা শ্বোটা প্রাকলিলিটালকই বজমে করা হলেলি।
বা মূলি এত বদলি শ্বেলি শ্বয শ্বচো যাে কম। প্রাকলিলি হলত িালর শ্বকালো িক, শ্বকালো ভাবোলিমা বা শ্বকালো হাত-শ্বিচ যা কলবতালক েলে তুিলত সাহাযয কলরলি। প্রাকলিলিলক লিলি হলত
হলব তার মালে শ্বেই। োে, োটক, চিলিে, ভািযম – সমস্ত লশলল্পর সালথ শ্বিখার শ্ববো এখালে
শ্বখািা থাকলিা। লকন্তু মলে রাখলত হলব প্রাকলিলি অেুলপ্ররণা সূে েে। েরাসী কলব ক্লদ শ্বরালেজুলেমা অদ্ভুতভালব কলবতা শ্বিলখে। উলে আলে বে েদয শ্বিলখে, তারির শ্বসখাে শ্বথলক শ্বিাঁলক
শ্বেে কলবতা। েদযটা শ্বেলি শ্বদে। শ্বসই েদয এক আদশম প্রাকলিলি।
সমলিলি বা para-text মূি লিলির সাহালযযর সমান্তরািভালব েলে ওলঠ। কখলো
একটা কলবতা লিখলত লেলে অেযলিখা হলে যাে। কলবতা লিখলত লেলে েদয বা প্রবে, বা
উলটাটা। লদেলিলি লিখলত লেলে হেলতা শ্বদখা শ্বেলিা একটা উিেযালসর জন্ম হলে। শ্বসখালে
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লদেলিলিটা সমলিলি। সমলিলিও শ্বয সবসমে প্রকালশত হলব তার শ্বকালো মালে শ্বেই। এবং শ্বস
শ্বক্ষলে সমলিলি আর প্রাকলিলিলত শ্বোিমািও হলে শ্বযলত িালর। এসব লিখলত লিখলত
রবীেোলথর কথা মলে হে। সবলকিুলতই রলব। তালক বাদ লদলে লকিু শ্বেই। শ্বকেো অলতা বলো
আকালরর িরীক্ষাকলব-লশল্পী বাংিা কলবতা ভাষাে আর শ্বক! সবলকিুই লেলজর মলতা কলর শ্বেে।
সবলকিুলতই একটা েতুে শুরু- তাাঁর। কলবতা সংলশাধে করলত করলত রলব শ্বয
‘িলরলশাধেলশল্প’ (doodle-art) েেলিে শ্বসও শ্বতা এক সমলিলি। রবীেোথ বলিই যা
শ্বিলিলিলিে, আজও িািা হে। ো হলি অবগুেলেই শ্বথলক শ্বযত। এবার অধুোে। শুভ্র
বল্যািাধযালের সাম্প্রলতক বই –সালহতয আকালদলম যুব িুরিারপ্রাপ্ত - ‘শ্ববৌদ্ধ শ্বিখমািা ও
অেযােয ্রমমণ’ – শ্বসখালে শ্ববৌদ্ধ ্রমমণলদর জীবে, দশমে, সমাজভাবো সংিান্ত োো লিলির
সংেলঠত িাঠ কলবতার বইলের শ্বমজাজ ও চলরেলক েলে তুলিলি। অথচ শ্বসই ‘সমলিলি’ ‘শ্ববৌদ্ধ
শ্বিখমািা...’র মলধয শ্বকাথাও শারীলরকভালব শ্বেই। ‘প্রভাব’-এর সালথ ‘সহলিলি’র একটা
শ্বজারালিা তোৎ আলি। ‘প্রভাব’ লজলেসটা অলেক সমলেই ইোকৃতভালব িুলকলে রাখা হে, বা
কলব সম্পূণম বা লকিুটা অসলচতে থালকে শ্বস সম্বলে। ‘সহলিলি’ েলে ওলঠ এক িলরকলল্পত,
সংেলঠত প্রোলস। সমলিলি হলত িালর কলবতার োো সমান্তরাি ভাসমাে, বাদ িো অংশ।
বাইলর শ্বথলক িূবমলেলমমত শ্বিখা, যা হেলতা কলবতার মলধয লেলে এলস তালক install করা হলে,
তাও সমলিলি। আমার লিতীে বই ‘হাওোলমারলের মে’-এর অলেকটাই সমলিলি আসলি।
আিাদা আিাদাভালব শ্বিখা লবলেন্ন িঙলক্ত শ্বথলক লকিু শ্ববলি লেলে, লকিু শ্বেলি লদলে, অযালসম্বি
কলর এক সমূহ চতুদমশিদী। সমলিলির মলধয মূি কলবতার িংলক্ত থাকলত িালর, আবার বাদ
িো অংশও। লেলের শ্বক্ষলে শ্বকউ শ্বকউ এমে কলরলিে, সম্পাদলকর শ্বটলবি শ্বথলক বাদ িো
অংশগুলিা তুলি লেলে একটা েতুে স্বল্প-তদল মযর িলব কলরলিে। লেলে সমলিলির অলভেব
উদাহরণ প্রচুর। আজকাি শ্বতা সকলিই ‘শ্বমলকং অে দয লেে’ কলরে। এমেলক মূি িলবর
মলধযও এই ‘শ্বমলকং’শ্বক রাখা হে। এর একটা সাম্প্রলতক উদাহরণ শ্বস্পেীে িলব ‘Even the
Rain’ (También la Lluvia) যা ২০১১ সালি বালিমলে িুরিৃত হে – শ্বয িলবর সালথ ‘আকালির
সোলে’র একটা চলরেেত লমি রলেলি। োলের জেলত সমলিলির উদাহরণও অলেক। একটার
কথা এখালে লিখলি। খুব সামােয ভারতীে বাংিা িলবলত সুর লদলেলিলিে বীলরের সরকার।
লকন্তু ওাঁর শ্বসইসব সুর দী িম ােী হলেলি। এমেই একটা িলব উত্তম-অিণমা অলভেীত ‘শ্বসাোর
খাাঁচা’ (১৯৭৩)। এই িলবলত অলেক লহট োে লিলিা শ্বহমন্ত ও িতার েিাে। লকন্তু আলরা লকিু
িুলকালো োে লিলিা। িলবর শ্বিালরং শুেলি ধরা িেলব, অলেক মুহূলতমর ‘আোরলিার’ ১৯৭৯
সালির ‘মাদার’ িলবলত লহট োলে িূণমািরূি শ্বেে। শ্বযমে ‘হতাম যলদ শ্বতাতা িালখ’, ‘হাজার
তারার আলিাে ভরা/ শ্বচালখর তারা তুই’ ইতযালদ। সলিি শ্বচৌধুরী ও শচীে ও রাহুি শ্বদব বমমলণর
সুলরর মলধয এমে ভুলর ভুলর উদাহরণ আলি শ্বযখালে একটা িলবর সুর করাকািীে অেয িলবর
লকিু সুর বা োে ততলর হলেলি। হেলতা আজলকর অেুিম রালের শ্বক্ষলেও তা সলতয। এগুলিা
লেলশ্চত সমলিলি।
উত্তরলিলি েলে ওলঠ উত্তর-উৎিাদেী (post-production) কমমকাে লহলসলব। একটা
শ্বিখা লেলে সৃলিশীি আলিাচো করলত লেলে েলে উঠলত িালর এই উত্তরলিলি। যতরকলমর
সৃলিধমমী উত্তর-উৎিাদে হে তার প্রাে সবই উত্তরলিলির আওতাে িেলব। শান্তেু বল্যািাধযাে
২০০৬ সালিই কলবসলেিে িলেকাে আমার বই ‘হাওোলমারলের মে’ লেলে একটা অদ্ভুত
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িুস্তকালিাচো শ্বিলখ – ‘আযমেীি মুলখািাধযালের বই ‘হাওোলমারলের মে’ িলে’। শ্বস রচো
লিলিা শ্বমৌলিক, সৃলিশীি েদয। িুস্তকালিাচোে িুস্তলকর োম বা কলবরা োলমালেখ িযমন্ত লিলিা
ো (শীষমক িাো), এমেলক কলবতার শ্বকালো িঙলক্তর উদ্ধৃলতও েে। িলর রজলতে
মুলখািাধযালের ‘শ্বচাখ’ বইটা লেলে শান্তেু একইরকম শ্বিখা প্রকাশ কলর। এগুলিা উত্তরলিলির
আদশম েমুো। ২০০৮ সালির গ্রীলে সবযসাচী সােযাি ইউলরালি োো শহলর ুলর শ্ববোলেলিা।
আর িেলিলিে শংকর িালহেীর কাবযগ্রন্থ ‘মুখালজম কুসমু ’। শ্বসই বইলের িাঠভাবোর সালথ
সাংিৃলতক ভ্রামলণকা, িূবম ও িলশ্চলমর দশমে, লবলিলত লটলভ কলমক, োো তবজ্ঞালেক ভাবো ও
অেুষি বুলে ততলর হে ওর দী মকলবতা ‘এলপ্রিতা’, যা িলর বই হলে শ্ববলরাে। এলদক শ্বথলক
শ্বদখলি ‘এলপ্রিতা’ এক সম্পূণম উত্তরলিলি। লকিু বযলতিমী উদাহরণও আলি। শ্বযমে োস োে
সান্ট োলম এক মালকমে িলরচািলকর কাজ। উলে লহচকলকর ‘সাইলকা’ িলবর একটা হুবহু লরলমক
কলরে। লকন্তু একটা লবলশষ উলিশয লেলে। শ্বযলহতু হুবহু লরলমক প্রলযাজক শ্বিলত অসুলবলধ
হেো। োস সান্ট লকন্তু িলবটা কলর এইটা শ্বদখালত শ্বচলেলিলিে শ্বয হুবহু েকি করলত চাইলিও
লঠক তা করা যােো। শ্বকাথাে শ্বযে িলব, োো কারলণ, আিাদা হলে যাে। দৃশয-দৃশয, শট-শট
শ্বমলি ো। এই িলবলক উত্তরলিলি বিা যাে। জজম অলিে তার লবখযাত কলবতা ‘অেলণত সত্তার’
(Of Being Numerous) যখে শ্বিলখে, বেলস অলেক শ্বিাট েরাসী কলব ইভ বেলোোর লকিু
কলবতাংশ সরাসলর লেলজর কলবতার মলধয বিাক্ষলর অেুিািে (install) কলরে শুধু েে, শ্বসখাে
শ্বথলক শ্বমাে ুরলত শুরু কলর আলের িলের লচন্তাধারা। একইসলি শ্বসই কলবতাে অেযােয
দাশমলেকলদর ভাবোরও বযবহার লিলিা, িলর শ্বসই ভাবোর অেুলসদ্ধালন্তক (corollary) বধমে।
‘স্মৃলত সত্তা ভলবষযত’-এর শ্বয অংশ তুলি লদিাম তা রবীেোলথর এক কালহেীর
সহলিলি, লবষ্ণু শ্বদ লিখলিে, মূি রচোর অলেক বির িলর। কলবতাে সরাসলর রবীেোলথর
‘শ্বোরা’ উিেযাস আলিাচো করলিে কখলো, কখলো অেয শ্বকালো কালহেী; শুধু তাই েে, তালক
লেলজর কলবতার ভাবোর রূিক লহলসলব বযবহার করলিে। অথমাৎ উত্তরলিলি একটা referential
text। লকন্তু বলো, েভীর আকালরর। শ্বেে উদ্ধৃলতমূিক েে। কলবতাে রবীেোলথর প্রভাব আলি
– একথা ভুি। রবীেভাবোর প্রভাব আলি, তাও মােলত রালজ েই। রবীেোলথর লিলিলিখলের
সরাসলর উলেখ কলর, সালহতযালিাচোর িদ্মলবলশ রলবর েল্প শ্বথলকই লবষ্ণু তাাঁর বহুমুখী
কলবতার, তাাঁর অলিি সত্তার রূিক লেমমাণ কলর লেলেলিে অসমান্তরাি, অলভেব, অগ্রণী (অথমাৎ
যালক বুদ্ধলদব বসু avant-garde–এর বাংিা প্রলতশব্দ লহলসলব বযবহার কলরে) এবং
স্পিতই উত্তরাধুলেক এক প্রোলস। তাই লবষ্ণুর কলবতার ওই অংশলক সহলিলি (উত্তরলিলি) বিা।
১৮ই জুিাই রালত আলম শ্বয কলবতা লিখলত শুরু কলর তাও আর এক উত্তরলিলি
শ্বকেো শ্বিখাটা লবষ্ণু শ্বদর ‘স্মৃলত সত্তা ভলবষযত’ িেলত িেলত শ্বসই কলবতালক সরাসলর শ্বরোর
ক’শ্বর, শ্বসই অেুসলেৎসার আত্মীকরণ কলরই শুরু হলে। হেলতা আলরা লকিুটা এলেলে কলবতা
সম্পূণম লেজস্ব এক উিতযকাে এলস উঠলব। বা শ্বক জালে ইলতমলধয উঠলত শুরু কলরলি লকো, বা
আলদৌ শ্বসটা িারলব লকো। আমরা লেলজর কলবতার বযাখযাতা বা লবলেষক হলত িালরো।
যাইলহাক, এই রকলমরই এক উত্তরলিলি হেলতা ‘ধারণািব্ধ কলবতা’। একুশ শতলকর
এলকবালর শ্বোোে আলমলরকাে একটা কলবতা আল্ািে চািু হলেলি যালক বিা হলে –
Conceptual Poetry। খুব সম্প্রলত এর কথা জােলত িারিাম। এবং শ্বদখলত িালে শ্বয এই
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‘ধারণািব্ধ কলবতা’ আসলি এক ধরলের উত্তরলিলি। এাঁরা একটা প্রকালশত লিলিলক (যা সালহতয
েে) লেলে কাটালিাঁো কলর তালক সম্পূণম remaster কলর এক েতুে কলবতার জন্ম লদলেে।
এবং এলক বিলিে – Uncreative Writing। ‘ধারণািব্ধ কলবতা’ আল্ািে েলে ওলঠ শ্বয
মুলিলমে কলবলদর ল লর তালদর িুলরাধা শ্বকলেথ শ্বোল্ডলস্মথ। অেযােযলদর মলধয উলেখলযােয
রবাটম লেটারমযাে, আমার সমসমালেক কলেকজে – যুক্তরালের শ্বিে শ্বডাোলকমে, ভযালেসা োস,
শ্বেডা েডমে, েযালর সালিভাে, শ্বক লসলিম মুহেদ, কাোডার লিলশ্চোে শ্ববাক, জামমাে কযালরালিে
বােমভি প্রমুখ।

ভযালেসা োস

রবাটম লেটারমযাে

ধারণািব্ধ শ্বিখালক এাঁরা রূিকািঙ্কৃত রচো বা allegorical writing বিলত চাে।
অথমাৎ শ্বসই ধরলের শ্বিখা শ্বযখালে বলধমত রূিলকর জােো রলেলি, রলেলি সমান্তরাি উিমার
বযবহার; ‘অযালিেলর’ ধাাঁলচর িূবমলিলি, বা তার রচলোিলযােী িলরলবশ শ্বযখালে ততলর কলর
শ্বেওো হে। সহজভালব বিলি এমেভালব শ্বিখাটা েলে ওলঠ যালত অসংখয অথম -সম্ভাবো ততলর
হলে যাে প্রাে একসালথ। এলত শ্বসাজািালঠর সমসযা স্বাভালবক – অলথমর লভলে হালরলে যাওো।
তারির শ্বকালো একটা-দুলটা অথমলক অেুসরণ করলত করলত আবার একটা লদশা খুাঁলজ িাওো।
এাঁরা মলে কলরে বস্তুবাদী কলবতার ‘বস্তু’ হলিা শব্দ। শব্দই বস্তু। শ্বসই িণয। লকন্তু শ্বসই িণযলক
েলে তুিলত লেলে যলদ তার িালরিালেমর সবটা, সমস্তটা শ্বদখালো যাে, সম্ভাবো লবরাট হলে
শব্দ-বস্তুর শ্বয কালিত সীমাবদ্ধতা তালক িালেলে যাে। বযািারটা এইরকম অলেকটা। অলত
িালত, অলত জেলপ্রে, অলতবযবহৃত লিবলে হলে যাওো িল্াবদ্ধ, সাধারণ উিমাে ভরিুর এক
শ্বোিোি সুজেবাবু মাকমা কলবতালক লেলে তার রূিক, ি্, অলথমর সমস্ত সম্ভাবোগুলিালক, তার
োো লবষেলক্ষলের লদকগুলিা যলদ খুলি শ্বদওো যাে – শ্বসই কলবতা এলকবালর সম্পূণম বদলি
শ্বযলত বাধয। এবং এটা শ্বকৌশলি করলত িারলি শ্বসই িুেঃ-রলচত কলবতা শ্বোটা িৃলথবীর একটা
শ্বকািাজও ততলর করলত িালর।
রূিকািঙ্কালরর সালথ প্রতীকবাদ বা symbolism এর একটা তোৎ আলি। প্রতীকবাদী
বযবহালর আলে আলস আইলডো, তালক প্রকাশ করার প্রলোজলেই ততলর হে প্রতীক। আর
রূিকািঙ্কালরর শ্বক্ষলে রূিলকর শ্বথলকই ততলর হে আইলডো। ধরা যাক চাাঁদ। শ্বস খালদর ধালর
যখে মৃতুযর রূিক হলে আলস, বা িালদর ধালর মে খারালির বা লিোমুখচ্ার – শ্বসটা লকন্তু
প্রতীকবাদী বযবহার। অথচ এই চাাঁলদর কথা ভাবলত লেলে যলদ চাাঁলদর প্রেলদ জমা জলির কথা,
তালক িৃলথবীলত লেলে আসার প্রস্তাবোর কথা, চাাঁলদর ো শ্বদখা লদকটার কথাে ো-শ্বদখা শ্বকালো
একটা শ্বমলের কথা, োো সমলে চোলভযাে, েলভাপ্রযুলক্ত, আলিার লবজ্ঞাে, চাাঁলদর কািীদাসী
বা রাবীলেক বযবহার, লবলভন্ন শ্বদলশর রূিকথাে চাাঁলদর চলরে ইতযালদ ভাবো শ্বিখার কলরলডালর
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িাইে লদলত থালক শ্বস শ্বিখার শ্বোটাই আইলডোটাই রূিক ‘চাাঁদ’ শ্বথলক েলে উঠলব। কালজই
কেলসিচুোি শ্বিখা বা ধারণািব্ধ শ্বিখা, রূিকািঙ্কৃত শ্বিখা। কেলসিচুোি শ্বিালেলির
মযালেলেলোলত ভযালেসা োস ও লেটারমযাে শ্বসইরকমই লিলখলিে। ওাঁরা শ্বিলখে – ‘pretextual associations assume post-textual understandings. Note that narrative
may mean a story told by the allegorical writing itself, or a story told pre- or
post-textually, about the writing itself or writing itself.’ এইভালব ধারণািব্ধ কলবতা

এক শ্বিখবস্তুলক েলে শ্বতালি শ্বয লেলজই লেলজর কবর খুাঁেলি। উত্তরাধুলেক সালহলতয শ্বয
অমরতাহীেতার কথা বিা হে, শ্বয তজব েেরতার কথা, শ্বয anti-classicist প্রবণতা আমরা
শ্বদলখ, এখালেও শ্বসই স্বভাব।
শ্বসলেম্বর ১১, ২০০১। লেউ ইেলকমর শ্বজাোবুরুজ লবমােলবামাে ধ্বংস হলিা।
শ্বসলদেকার খবর লেলে শ্ববরলো িলরর লদলের লেউ-ইেকম টাইমস কােজটার সম্পূণম িুেলিমখে
করলিে কলব শ্বকলেথ শ্বোল্ডলস্মথ। শ্বস িুেলিমখে এক িলরলশাধেবাদী শ্বভঙলচ শ্বযে, শলব্দর জীবন্ত
ত্বলকর প্রলত এক অদ্বিতবাদী লবেস্ততা। শ্বয শ্বকালো িুেলিমখেই িুেরাবৃলত্ত। লকন্তু শ্বোল্ডলস্মলথর
শ্বসই সুদী ম বই – Day – শ্বযে একইসালথ রচোর চারণা ও ভ্রমশুলদ্ধ। ওই একই কথা লিখলিে,
অথচ লিখলত লিখলত তালক বদলি তার সমালিাচো হলে উঠলি। ভযালেসা বলিে –
‘Replication is a sign of desire’। একটু আলেই বিিাম ধারণািব্ধ কলবতা এি ধরলের
‘উত্তরলিলি’। এাঁরা এই উত্তরলিলিলক দুভালব ভালবে। একরকলমর উত্তরলিলি আলি যা
িূবমলিলির লেদশমে হলে দাাঁোলত চাে, আবার অেয এক ধরলের উত্তরলিলি িূবমলিলিলক প্রমাণ
করার প্রোস কলর। শ্বযলহতু তা সম্পূণমরূলি কখলোই সম্ভব হেো, ধারণািব্ধ কলবতার মূলি
একটা বযথমতালবাধ রলেলি। এই আল্ািলের লেমমাতারা তাই ভালবে – এ একরকলমর বযথম
শ্বিখা। বযথমতাই উলিি। শ্বস শ্বিখা যলদ সেি হলে ওলঠ শ্বস বযথমতার শ্বচলেও বলো বযথমতা। শ্বস
শ্বিখা ধারণািব্ধ কলবতা েে। কেলসিচুোি শ্বিালেলি েে।
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