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ক ৌশি র্ক্রবর্চীর প্রবন্ধমালা

শবর্ার রূপ শবর্ার অরূপ
শবশর্ত্র এই শবর্াযাপনন খনও খনও ক াননা শবর্া কুসুমন ার শবছাননা পনের কেন কবি শ ছুটা
দূরত্ব করনখই সারাটা জীবন

াশটনে কদে। প্রোগর্ পাঠ - উল্লাস এমশননর্ র্ান কছাোঁে না। শুধু আর্ম া ক াননা

পাঠন র এ লা দুপুরনবলা আলনগানছ কছাটপশত্র াে প্র াশির্ কসইসব
পাঠন র নবজন্ম,

শবর্ারও। প্রোগর্

শবর্াে হার্ রাখনল... কসই বুশি

শবর্ার আর পাঠন র শিনে বীর্শ্রদ্ধ হনে ‘কুশে কুশে বছনরর পার’

কেচ্ছাশনবচাসনন র্নল শগনেশছনলন জজচ অনপন। অনপন ও র্াোঁর

শবর্ার আজ নবজন্ম হনেনছ। এিানবও শিনর

আসা যাে ! এই অনপনই এ
শবর্াে শলনখনছন – The question is : how does one hold an apple/ who
like apples/ And how does one handle/ Filth? The question is/ How does one hold something/ In
the mind which he intends/ To grasp and how does the salesman/ Hold a bauble he intends/ To
sell? The question is/ When will there not be a hundred/ Poets who mistake that gesture/ For a
style।
ক ানটা কয gesture আর
এশদন
এ

ান

বনল style – ক ান ছাোঁনর্

শবর্ান

আট াব, কসই কিনব কদৌেশচ্ছ।

আমরা কর্া people hearing without listening ... র্াই, অজস্র িব্দমালার শিনে যখন নীরব ক াননা
শবর্া অন্ধ ানর আনলা কদে – র্খন র্ান

নে, র্ার কি নের মনধে অরূপও কখলা

আর শর্ননর্ পাশর না। র্ার

ারণ, কস

শবর্া কর্া শুধু রূনপর

নর। বাাংলা শবর্ার দীর্চ রাস্তা পাশে শদনে এর ম ক াননা ক াননা

শবর্ার কখাোঁজ কমনল, কযখানন কসই অরূনপর আনলা। িম্ভুনাে র্নটাপাধোনের শবর্া কযমন –
এ জীবন – কযন কসই বানোনকাপ বানের শির্নর
শ ছু াল উোঁশ শদনে কদখা,
রশিন আনন্দ সুখ েপ্ন আর বেেচ িানলাবাসা
অশিমান অশ্রুজল, িব্দমে র্লমান ছশব !
আসনল রহস্য আনছ বাল বেসী দুই কর্ানখ
র্াই নীল বাে কদনখ বারবার মুগ্ধ, ছুনট আশস।

কযমন, নারােণ মুনখাপাধোনের শবর্া –
‘পনে যানব কয !’

আমরা শর্ৎ ার নর উশঠ
শ ন্তু জনলর কিাোঁটাটা
কর্ানখর মনধে
শঠ শঠ জশেনে োন
অন্তজচশল পযচন্ত।

আবার এর শঠ পানিই রাশখ রশির্ শসাংহ- ক –
কর্াখ কযমন সবসমনে শঠ শঠ কদনখ না, এও কর্মশন
কসই িুল কদখা।
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রানত্র শসঙ্গল খানট র্ুমুশচ্ছ, এটা আমার আজীবননর শসঙ্গল খাট,
ওটা আমার পনননরা বছনরর ইশজনর্োর, কয রানত্র
িাোঁ িাোঁ বাদুে সনিদা গাছটান কেন কিনল সনিদা খাে –
আমার আর মশণ ার কস শদন জন্মান্তর হে, দুজননই বাদুে হনে যাই।

এই কয এ শননমচাহ শননে শব কলনখন, এই সন্ন্োস আসনল অনুিূশর্র সন্ন্োস। সমস্ত শ ছু র্োগ নর কয িূণের্ার
শনমচাণ, কসখাননই সবর্াইনর্ কবশি পূণচর্া পুনশনচশমচর্ হে। শব কসইিানবই র্াোঁর শবর্াে জীবন, সত্ত্বা ও অনুিূশর্র
এ সম্পূণচ কিাগরাগ উপলশি নরন। এই অনুিূশর্র প্রগাঢ়র্াই র্াোঁর শবর্ার শজনরন রস। এই অনুিুশর্র
শনজচনর্াই র্াোঁর শবর্ার র্ান াশর। এই অনুিূশর্র স্থৈযচই র্াোঁর শবর্ার গিীরর্া। এই সন্ন্োনস অনুিূশর্র ওপর
আর ক াননা মাশল ানা োন না। এ শ ন্তু দুুঃখশবলাস নে। এখানন হাশস ও দুুঃনখর মধেবর্চী সীমানরখা কিনি
যাে। কসখানন িানলাবাসার র্ানে ান্ন্ারা কজনগ ওনঠ, কসখানন শনশবে কবদনানর্ও পুল লানগ গানে, কর্ানখ র্নাে
কর্ার। বেনসর প্রজ্ঞাে, অনুিূশর্র প্রজ্ঞাে অশিজ্ঞর্াে এ শবর শনজে অজচন।
কসই নব িম্ভু রশির্ শলনখশছনলন –
র্ুশম ঈশ্বর ন্যা, র্ুশম আমান শবশুদ্ধ শবর্ার জন হনর্ কসশদন কিখানল
বেশিগর্ কমৌশল দৃশ্য কেন ধূসর শবষে শননে আশম, বেি অবেনির
অবাস্তব মুহূনর্চর ের্ন্ত্র আশম, আমার গিীরর্র সাম্রানজে
র্ুশম আনছা, র্ুশম কনই
কর্ামার আশ্চযচ হবার মর্ শবশুদ্ধপ্রীশর্, ৃশত্রম পদ্ধশর্নর্ আ ানি
ওোর বোপানর র্ুশম বেনস প্রবীণ
র্ুশম ঈশ্বর ন্যা, অর্ কমহনর্ ও অেচবেে পণ্ড নর ক ন কিনস যানব
যখন ধাবমান শদনন বস্তুশপণ্ড ও কধাোঁো- ো া বরি আশবষ্কার
র্ুষার িনে আশম শনজ- মর্চেসীমা র্ূণচ নর কর্ামারই জগনর্ প্রনবি নরশছ...

আর অশর্ সম্প্রশর্ রশির্ শসাংহ ‘শিলাশদর্ে: উৎসব সাংখো ১৪২৪’- এ এ

শবর্াে শলনখনছন –

কুলমান আশিজার্ে র্াই না। শদনরার্ এ া এ া উেন্ত শর্নলর মনর্া খননা নদীনর্ কছাোঁ কমনর মাছ ধরব – র্ন জঙ্গনলর
ডহনর বাোঁশিনর্ সাপ কখলাব, মৃর্ুেবান্ধব পশরনবনি শপিার্বৎ, উন্মাদবৎ, জেবৎ শদনাশর্পার্ রনর্ রনর্ শননজন যখন
সম্পূণচ িুনল যাব, কসইশদন কর্ামার জন্য আমার অনপিা। বালু ণার মনর্া এই সুসনঙ্গ লি বছর যশদ াটানর্ হে সূনে বা
ৈূনল র্ানর্ও আপশি কনই।

এই কয শব বলনলন শনজ- মর্চেসীমা র্ূণচ রার ো, শপিার্বৎ, উন্মাদবৎ, জেবৎ শদনাশর্পার্ রবার ো –
এইখাননই কলখা হনে কগল শবর্ার সাধনমানগচর ো। কসই সাধনাে শবর কর্াখ বন্ধ, ান অর্ল, সমস্ত
জাগশর্ সুনর্ার গ্রশি কেন শননজন শবশচ্ছন্ন্ নরনছন – এখন অনুিূশর্ই এ মাত্র সর্ে। আর সর্ে কসই
অনুিনবর িব্দপ্র াি। এই বালু ণার জীবন, আপার্ র্ুচ্ছসাধন – এটাই কর্া সশর্ে ানরর শিল্পীর, সশর্ে ানরর
শবর ‘অশিপ্রাে’। অেচ নে, যি নে, আরও এ শবপন্ন্ শবস্মে কখলা নর শবর মননর মনধে। র্াই সশর্ ানরর
শবই ‘প্রিানর্ দাও অেচ শর্ন্তা, মধোনে দাও যি শর্ন্তা, শদনানন্ত দাও অলস শর্ন্তা’ বনল াোঁদনর্ পানরন। র্াোঁন
মানাে কসই ান্ন্া। সিাসশমশর্র আনলা, পুরকার- মনের আনলা না। র্াোঁর মুনখ প্রহর কিনষর স্থর্ত্র মানসর
আনলাটুকুই সবর্াইনর্ িানলা সানজ। র্াই সশর্ে ানরর এ টা িানলা শবর্া পাঠন র শদনরানর্র সবচনাি নর
ছানে। কসই শবর্াে র্ীব্র কবদনানর্ও োন এ অন্তরীণ সুন্দর। প্রগাঢ় কবদনার মনধেও শযশন শবপ্রর্ীপ কপ্রশিনর্
কসৌন্দনযচর জন্ম কদন, শর্শনই সশর্ে ানরর শিল্পী। শটিভনিন শপিললবানগচর ‘শিণ্ডলাসচ শলটিভ’ ছশবশটনর্ সাদা ানলা
ছাোদৃনশ্য যখন নরনমনধর র্লমান শর্ত্রমালা আমানদর বারবার ধাক্কা কদে, অন্ধ ার কপ্রিাগৃনহ যখন নান লানগ
মাাংসনপাোর টুগন্ধ, আর কসই মৃনর্র পাহানের পাি শদনে আর্ম া কহোঁনট যাে লালফ্র পরা এ শিশু ন্যা –
র্খন কসই িোং র সাদা ানলার শবপ্রর্ীনপ শিশুশটর রশিন শ শিনল্পর প্রশর্ এ আৈার জন্ম কদে না? আমরা শ
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আক্রান্ত হই না এ িানলাবাসার অসুনখ? ঋশত্ব বা িোন গনর্র সৃশিনর্ যখন আসন্ন্ মৃর্ুেগুশল রশর্র্ হে – র্খন
র্ারাও শ এ পরমাশ্চযচ মমর্াে মাখা নে? রশির্ শসাংনহর এই মৃর্েু নর্র্না কসর মই এ প্রশমর্ কসৌন্দযচ।
বারবার দি শিশি কয করিানরন্স- কফ্রম আমানদর র্াশলর্ নর, কসই মাপ াশঠনর্ রশির্ শসাংহ ও
িম্ভুনাে র্নটাপাধোে ’৫০- র। নারােণ মুনখাপাধোে ’৬০- র। অের্ আমানদর কর্না পোি- ষানটর কেন এই
নামগুশল সম্পুণচ আলাদা। এোঁরা কসশলশব্রশট নন, হনর্ র্ানও শন ক াননাশদন। ’৬০- এরই আনর প্রশর্শনশধ িম্ভু
রশিনর্র ‘শপ্রে ধ্বশনর জন্য ান্ন্া’ [প্র াি : মহাপৃশেবী, প্র াি াল: ১৯৮৮] বাাংলা শবর্ার অন্যর্ম
মাটিভারশপস্। বািাশল পাঠ
’জন এোঁনদর পনেনছন? ’জন জাননন ’৭০- এর অশমর্াি মণ্ডনলর নাম? ’জন
জাননর্ র্ান – র্নত্ত্বর বাইনর, শনরীিার বাইনরও কয শবরাট কপিলস জুনে বাাংলা শবর্ারা কখলা নর, র্ার ো?
’জন সশর্ে ানরর বাাংলা শবর্া ‘পনেন’? অের্ এ টু খুোঁজনলই, ল ার্া ও অন্যান্য কজলা- বইনমলার শলটল
মোগাশজন এশরনা নাম রত্নকুনির ক াননা না ক াননা কটশবনল পাঠ আজও কপনে যানবন রশির্- িম্ভুনােনারােণ- িম্ভু- অশমর্াি’র এ টা- দুনটা করাগানসাগা শবর্াবই।
িম্ভুনাে র্নটাপাধোনের দুশট বইনের ো মনন আনস – ‘আ ািগঙ্গার ছশব’ [প্র াি : বীর,
প্র াি াল: ২০১০] ও ‘অোশটলার কর্াো’ [প্র াি : প্রান্তর, প্র াি াল: ২০১৪]; নারােণ মুনখাপাধোনের দুশট বই
– ‘িূণেও বৃনির বি’ [প্র াি : এবাং, প্র াি াল: ১৯৮৮] ও ‘ধাে কযন’ [প্র াি : শপ্রোংবদা, প্র াি াল:
২০০৮]; রশির্ শসাংনহর ‘কজব্রার মৃর্েু ’ [প্র াি : উিরাশধ ার, প্র াি াল: ২০০৩] ও ‘বোগিশর্চ সন্ধোর্ারা’
[প্র াি : অশি , প্র াি াল: ২০০৯]। এইসব বইনের শবর্া কসই প্রবল এ জীবন- িানলাবাসার কসৌন্দযচ
মাখা। আবার এর পািাপাশি অশমর্াি মণ্ডনলর শবর্াে আনছ নর্ুন এ অনুিনবর িাষা আশবষ্কার। এর আনগ
খুব শবশচ্ছন্ন্িানবই শ ছু পশত্র াে অশমর্াি মণ্ডনলর শবর্ার মুনখামুশখ হনেশছলাম; র্াোঁর কবি শ ছু শবর্াবইনের
সনঙ্গ সম্প্রশর্ পশরর্ে হনে কগল। র্াোঁর ‘করৌদ্রনামা’ [প্র াি : অনুবর্চন, প্র াি াল: ২০০৬] বাাংলা শবর্ার এ
সম্পূণচ ের্ন্ত্র প্র াি। আমরা কয deconstructing an existing text - এর ো বশল, এই করৌদ্রনামা র্াই- ই।
রবীন্দ্রনানের deconstruction, উপশনষনদর deconstruction। শর্রােনর্র deconstruction।
দনরাজা জানালা খুশললাম। আনলার সািাৎ হইল।
র্বু মশরনর্ পাশরনর্শছ না ক ন?
দনরাজা জানালা বন্ধ শরলাম। আোঁধানরর শ্বাস পশেনর্নছ।
হাে, মশরনর্ পাশরনর্শছ না।
গাছ মশরনর্নছ, নদী মশরনর্নছ, পাশখ মশরনর্নছ,
বার্াস রুদ্ধ, আ াি লুপ্ত
মশরবার জন্য রণনিত্র যাইলাম
সাগনর যাইলাম, শবজনন োশ লাম
মশরনর্শছ না
নশ্বর সশবর্া িশরনর্নছন
নশ্বর আ াি িশরনর্নছন
হের্ ঈশ্বরও নশ্বর হইনলন
র্বু, নাে, মশরনর্ পাশর না
নীরনব, িুরু িুরু করৌদ্র উশেনর্নছ

এইসব শবর্া শমর্বাক্ - এইসব শবর্া রহস্যমে। কসটুকুই র্ার ের্ন্ত্র সুন্দর। প্রশর্মুহূনর্চ কযন বা কস শবর্ার
দরজাে দাোঁশেনে িব্দশিিা নর। আর এই এ এ মুশঠ শিিানন্ন্ স্থর্শর হে সুজার্ার পরমান্ন্। শঠ কযিানব
হাওো- বার্াস- জনলর কখলাে পাের িনে িনে প্র ৃশর্র ক ানল আশ্চযচ সব িরীর কনে, কর্মন নর স্থর্শর হে
এই শবর্া। পাঠ র্াই িুরু ক াোঁর্ ানলন। বলনলন, এ কলখার বো রণ- িাষা পুনরাননা। আবার ক উ বলনলন
এর িানবর িাষা শর্র ালীন। বলুন, আপশন আমাে পুনরাননা বলুন... আশম বলব, পুরাননা জাশনো কর্ও না, কর্ও
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না আমানর আনধ আোঁশখর ক ানণ... শবর্ার িাষা শ শুধুই বো রণ নাশ অন্য আরও শ ছু? আশম নর্ুন হনর্
র্াই বনলই, Time out আর Timeless- এর দ্বনে নর্ুননর শবর্াপে খুোঁনজ শননর্ র্াই বনলই, গশলর্ুোঁশজনর্ও উোঁশ
কদব অনর্না অপশঠর্ বাাংলা শবর্ার জন্য। কসিানবই করৌদ্রনামা’র অশমর্াি মণ্ডল পনে কনব। পনে কনব িম্ভু
রশির্ –
পুরার্ন িাষা ও রীশর্নীশর্ শননে আশম অসাংখে ক্রুি ানের মর্ কর্নে
িনব্দ িনব্দ আজ ী কযন বনলশছ কর্ামান
উষনীর ণচসুবনণচর ানছ কযৌবনশ্রী নারীর জোপীে আনছ –
... দুর্চটনা র্টবার সম্ভাবনা। র্াই র্ুশম আমান শদও না শ ছুই
র্াই র্নরর কমনিে এই অশিনব ও সিল জাহাজ অনুসরণ ...
মাশটর শির্নর এনসা, ডুনবাজাহাজ উদ্ভাবন আশম, রুণ ধ্বশনর্রঙ্গ

সবশ ছু ছাশপনে র্নল যাওোর মনধে শদনে এ টা দুুঃখ কযমন কলখা হে, কর্মনই এ ধরননর মশহমা মাখা
অশিমান। এইখাননই শবর্ার বীজ লুশ নে। কযমন িম্ভুনাে র্নটাপাধোনের কলখাে –
সামান্য অশ্বত্থ গাছ, র্ারও আেু সম্রানটর কর্নে আরও কবশি।
শনজচন শবন নল এই অশ্বত্থ গানছর শননর্ িরাপার্া শননে কখলা শর
আশম – ও – কুকুর
মানঠর স্থনুঃিব্দে কেন গ্রাম কেন পাশখ উনে এনল র্ান বশল
কদনখ এনল, মানুনষর গৃহৈাশল দুশদননর দুুঃখমুনখ
পূণচ র্ দূর?
িাখার শির্নর হাওো বনে যাে, কজনগ োন অন্য ক াননা সুর –
পানি নদী, শ্মিাননর ওপনর উজ্জ্বল হে পাশখর া শল।

জীবনক্লাশন্তর কিষ। কদাদচণ্ডপ্রর্াপ রাজাশধরাজও মাশটর সামনন নর্জানু। এ মুনঠা শজশরনে কনওোটুকু শিিা নরন
বৃনির ছাোে। কিা শবলাস নে, এ কর্া মানবর্াপিী শবর্া – মানুষ ও প্র শৃ র্, র্ত্ত্ব ও প্রনোগ কযখানন
পারপিলশর সহাবৈানন আনছ। ীিানব আনছ, কস এ রহস্য। এই সিলর্া... শনষ্ফলর্াে ক ন কয মনন পনে
অরসন ওনেলনসর ‘শসশটনজন ক ইন’- এ মৃর্েু পেযাত্রী এ ‘সিল’ মানুনষর কিষ উচ্চারণ – মার্ৃগনিচর ানছ
শিনর যাওো কযন – ‘করাজবাড’ ...
নারােণ মুনখাপাধোে এ

শবর্াে শলনখশছনলন –

কর্ামার লাশগো এই কনাল পাঠাইলাম,
পশরনো। বানে উঠাইো রাশখনো না।
...
কনাল পাঠাইলাম – পশরনো
ইহা শুধু রূনপর লাশগো ননহ,
মনন রাশখনো...

এই- ই কর্া শবর্ার মাপা কসৌন্দযচ। যা কখালা কর্ানখ রূপ বনল মনন হনলও, আসনল নে... এই উচ্চারনণর
াপচণেই এ টা শবর্ান রূপ কেন অরূনপর শদন শননে যাে। আশম কর্া মনন শর – এই শবর্ানর্ই সীমানা
টপ াননার বীজ লুশ নে আনছ কসই নব কেন । িনব্দ িনব্দ ী কযন বলবার ো আনছ। আনছ ডুনবাজাহাজ
উদ্ভাবননর ো। অন্ধ আমরা। পাঠ হনেশছ। র্বু ধরনর্ পাশরশন...
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