কৗরব ৫০
মাইলফলক এক িশলািলিপ।
রখিচত একটা সংখ া, িকছু অ র। ািয়ে র কথা ভেব,
িচরায়ুর কথা ভেবই এককােল িনিমত হেতা,
ািপত হেতা। মাইলফলক িবরত হেত বেল। িব া
হেত বেল। ব’ স ভাবেত বেল, িহেসব িনেকশ। কতটা পেরালাম, কী হেলা, কী হেলানা, ফেল
আসা জিম, ফেল আসা ভুেগাল ও ইিতহােসর িতর া ও পযােলাচনা। এইসব আজ ভাবেত বসা
কৗরব ৫০- য়র কারেণ। অথাৎ কৗরব পি কার বণজয় ী বছের। ১৯৬৯ সােলই কৗরব গা ীর
জ
হেয়েছ। তােদর কথা লখা হে
প পি কায়। িলেখেছন য়ং নীল গে াপাধ ায় ( সনাতন
পাঠক) । ‘মিহষ’ এবং অ
নােম
হেলও কৗরব ১৯৭০ সাল থেকই নামধ । সংকলন েপ
মুি
পেয় ায়ী ধারাবািহক পি কা িহেসেব কািশত হয় ১৯৭১ থেক। তাই আমরা ১৯৭১ সাল
থেকই ধরলাম। কিব,
াবি ক, কিবতাতাি ক, কৗরব াণ, সহেযাগী ও কখেনা অ ায়ী স াদক
ঈ র বারীন ঘাষােলর কথা ভেবই। এইরকম একটা অনলাইন সংখ া িনেয় তাঁর সােথ ২০১৭র
বইেমলায় য কেথাপকথন হয়, স কথা মেন রেখ।
১৯৭১ সাল থেক
হওয়া কৗরেব লখা থাকেতা ‘ ভাষ ভ াচায’ য়র নাম, যিদও সবাই
জানেতন কৗরব কমল চ বতীর কাগজ। অতূ ল, সানায় বাঁধােনা ৩৩িট বছর ও ১০০ সংখ া
পার কের কৗরব পি কার স াদেকর িশ থেক উেঠ পেড়ন কমল চ বতী। ২০০৪ সােলর শীেত।
কমল ও বারীন যৗথ িস া
নন, এই মাইলফলেক এেস কৗরব থামুক। থম জে র বয়স
হে ,
াি র ছায়া দীঘ হে । িক কৗরব পি কা থােমিন। ি তীয় জ তেতািদেন গেড় উেঠেছ,
তারা ছাড়া হালটা ধের ফেলন। কাগজ চেল আেরা দড় দশক, অিতমারীর হাঁ- মুখ পয । মুি ত
পি কার সংখ া কেম আসেত থােক, বছের িতনেট থেক েটা থেক একটা। ১২৫ ন র সংখ ায়
এেস কৗরব পি কা থেম যায়। ১৯৫০- ১৯৭০ বাংলা
কিবতা একটা চূড়ায় উেঠিছেলা তার অিভনব , তী তা,
ব াি ও গভীরতায়। বাংলা ভাষায় সবসমেয়ই অেনক কিব।
তার অথ এই নয় য কিবতার ণ যথাথ। ১৯৮০র দশক
থেকই সই সৃি শীলতা ও পিরিধ কেম আেস। কমল
চ বতী সই সমেয়র
ায় সম
সৃি শীল ও উ লতম
বাংলা সািহত েক
কৗরেবর কাছাকািছ িনেয় আসেত
পেরিছেলন। আর আ যজনকভােব তারই পাশাপািশ কৗরব
গা ীর সািহত েক এতটাই
কীয় কের তুেলিছেলন য
িবখ াততমেদরও সটা চােখ পড়েতা। অ নিচে র জগত,
নাটেকর জগেতর সােথও কৗরেবর যাগােযাগ িছল ঘিন ।

বাংলার

ায় সম

‘ কৗরব ৫০’ বলেল পুরেনারা কৗরব পি কার ৫০
তম সংখ ার কথা ভাবেবন। সই পি কা
কাশেক ক
কের ১৯৮৮ সােল জামেশদপুর শহের কৗরব উৎসব হয়।
কলকাতা থেক অেনক কিব- সািহিত ক, এমনিক ‘ দশ’
পি কার খ াত স াদক সাগরময় ঘাষও উপি ত িছেলন।
যািমনী রােয়র একিট পটিচ
িদেয় পি কার মলাট হয়।
িতভাবান অ নিচি র কাজ িদেয় সাজােনা হেয়িছেলা কৗরব- ৫০।

অেনেক আজও পুরেনা

কেরন – ‘ কৗরব ব

হেলা কন?’

উ র সহজ – ব
তা হয়িন। পব বদেলেছ,
কাশ প বদেলেছ, মা ষ, কাঠােমা, সাল তািরখ
বদেলেছ মা । এবং বদলােত থাকেব। আ জাল েপ ‘ কৗরব অনলাইন’ এর জ
হয়
১৯৯৮ ত, দি ণ এিশয় ভাষার ( বা হয়েতা গাটা এিশয়ায়, আমােদর জানা নই) থম আ জাল
কিবতা পি কা িহেসেব। কৗরব অনলাইন জ ল
থেকই ব অেথ কৗরব িছল আবার িছেলা নাও।
পি কা ও জািলকা পাশাপািশ চেলেছ। কিবতা ধান হেলও গদ ,
ব , িনব , মু গেদ ভের
থেকেছ। আর হেয় উেঠেছ মশ আ জািতক এক পরী ািনরী ামূলক বাংলা সািহত সং হ। কােজই
এই ঘাষনা কােনা মৃতু সংবাদ নয়,
কােনা নবজে র আেয়াজনও নয়। একটা মাইলফলক।
রিলিখত। রণতূণ ও িহেসব- িবে ষণ- পুনপােঠর েয়াজনীয় আধার। ভাবীর পিরক কও।
কৗরব ১০০ সংখ ায় কািশত, কমল চ বতীেক লখা নানা লখক- কিবর নানা সমেয়র
িকছু িচিঠপ , পুরেনা িকছু িরিভউ এখােন সািজেয় দওয়া হেলা ভাবীকালেক মাথায় রেখ।

কৗরব ১০০ সংখ ার ( ২০০৫)

দ

১৯৭০ সােল
সংকলেনর চির

কািশত
থম ‘ কৗরব’ সংকলেনর খবর। তখেনা স ূণ পি কা বলা যায়না।
ধরা পেড়।

বছর িবেশর আেগকার সংবাদ উ র া - য়র িরিভউ

কিব িশব
িচমিট ল

ু পােলর আেলাচনা। কৗরব পি কার কাব - ঐিত
করা যায়, যা আজও বাংলা বাজাের অব াহত।

১৯৬৯ সােল সনাতন পাঠক ছ নােম
গা ীেক িনেয়।

ও মূল েবাধ িনেয়

একটা গাপন

নীল গে াপাধ ােয়র দীঘ আেলাচনা সেদ াজাত কৗরব

কিব আেলাক সরকােরর িচিঠ।

ঔপ ািসক, স াদক সে াষ মার ঘােষর কমল চ বতীেক লখা িচিঠ।

য়াত
ত চ বতীর বািড় থেক কমল মার মজুমদােরর অ কািশত উপ াস পাওয়া গেছ, এই
মেম উৎপল মার ব র িচিঠ। ১৯৮০ সােলর অিভনব কিবতা ক া
সংখ া স ে ও িলখেছন
উৎপল মার।

লখক,
সমতট পি কার স াদক,
কলকাতার আেমিরকান
বে াপাধ ােয়র কমলেক লখা পরম
েহর িচিঠ। স বছর কৗরব
পায় ( িবভাব পুর ার) ।

স টােরর আিধকািরক
ি য়
সরা িলিটল ম াগািজন পুর ার

১৯৮৮ ত আেয়ািজত কৗরব- ৫০ উৎসব ও পি কা সংখ া থেক িকছু িরেপাট

উদয়ন ঘাষ ওঁর জীবেনর অ তম সরা লখা ( মূলত উপ াস) কৗরেব িদেয় িগেয়িছেলন। ওঁর
সািহত িনেয় কৗরেবর শষ ১২৫তম সংখ া কািশত হয় ২০১৯ সােল।

১৯৬০ য়র দশেকর

পূণ এক কিব ও ঈগল পি কার স াদক অেশাক চে াপাধ ােয়র িচিঠ।

সই একই বছের কৗরব পি কার ৪৬ তম সংখ া পেয় শরৎ মার মুেখাপাধ ায় িলখেলন -

কৗরব পি কায় কউ কউ সহেযাগী স াদনার কেরেছন। িবেশষ কের ৮০র দশেক িস াথ ব ,
দীপ পাল। দীপ পােলর িচিঠ কমল চ বতীেক, ১৯৮৫ সােল লখা।

ষােটর আর এক িকংবদ ী কিব শামেসর আেনায়ার িলখেছন –

আটি শ বছর আেগ িদ ী থেক কমলেক লখা যােগন চৗধুরীর িচিঠ -

পূেণ

প ী কৗরেব িলেখেছন একািধকবার, ছিবও এঁেকেছন একবার।

কিব ভা র চ বতীর একিট িচিঠর অংশ –

মননশীল লখক, িচ ক ও ‘িজ াসা’ পি কার স াদক িশবনারায়ণ রায় িলখেছন চার দশক পূেব।

স িত চেল গেলন কমল, বারীেনর দীঘিদেনর ব ু কিব অভী সন

।

স ূণ উেপি ত, অবেহিলত, িব ত
ৃ অসীম রায় সা ািতক িতভাবান লখক িছেলন। ওঁর উপ াস
‘রে র হাওয়া’ অিত আেলািচত ণম এক রচনা। সমসামিয়ক ায় সম সািহিত ক অসীম রায়েক
সমীহ করেতন। ৮৩ সােলর িচিঠ।

িচ কর রবীন ম ডল, িযিন কৗরেবর মলাট এঁেকেছন এক সময়।

কৗরেবর এক ি য় িশ ী ও ব ু িবখ াত কাশ কমকার। উ ম- ি য়ার িবখ াত ছিব ‘িবলি ত
লয়’ যখােন উ ম মােরর চির িছল এক িচ িশ ীর। কাশ কমকােরর অ নিশ
সখােন ব বহার
করা হয়।

১৯৪০ দশেকর কিব, ‘ মািহনী আড়াল’ কাব ে র জ
ওঁর ছেল অন রায়ও কৗরেব িলেখেছন।

কৗরব পি কার িরিভউ বাংলা

রবী

পুর ার

া

মণী

রায়- এর িচিঠ।

টসম ান- য়, ২০০২

১৯৫০ দশেকর বাংলা কিবতার এক অপিরত জ নাম বামপ ী কিব অিমতাভ দাশ

।

কৗরব পি কায় িলেখিছেলন

ত চ বতীও। িছেলা িনয়িমত যাগােযাগ।

কমল- বারীেনর ব ু ও ১৯৭০ দশেকর আর এক নামী কিব রণিজৎ দােশর িচিঠ –

শ

ঘােষর ‘জানাল’ ধারাবািহকভােব বরেতা কৗরব- য়।

িবনয় মজুমদার কৗরব পি কায় কিবতা, গ , গদ িলেখেছন, মলাট কেরেছন। কৗরব িছেলা তার
ি য় পি কা। এখােন স কথাই -

আজেকর ব ািত মী ত ণেদর নজেরও িযিন িচরজীিবত,

সই

িবমল িম র িচিঠ

িডেস র ৩১, ২০২১
আযনীল

