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াভুয যাভাননয কবফ-চচতনায গবীনয বালানেভ  স্বনদনেভ0
‘ফণণভারা, আভায দুঃবিনী ফণণভারা’ এফং ‘জন্মবূবভনকই’
ীরুদ ভাবরক
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Abstract
Shamsur Rahman(1929-2006) is one of the leading figures of modern Bengali Poetry in
Bangladesh. In the second half of the twentieth century, Shamsur Rahman is wellestablished as a great, popular poet in both Bangladesh and West Bengal. Not only in
Bengal, he earned great admiration among the lovers of Bengali poetry all over the world.
Two widely popular poems of Shamsur Rahman are ‘Barnamala, Amar Duhkhini
Barnamala’ and ‘Janmabhumikei’ that deal with the freedom movement of Bangladesh. He
believed that the role of a poet is closely related to the cultural progress of a nation. We
can note the celebratory representations of generous, humane attitude and romantic revival
in his works. The post emergency incidents left a deep impression on his mind. As a result,
the tedious urban life has been depicted in some of his poems. His patriotic and nationalist
identity is undoubtedly inseparable from his personality. Each and every person loves own
mother tongue. Shamsur Rahman is no exception. His mother tongue is Bengali and it
reigns in his mind for ever. Deep love for his mother tongue is well-expressed in the poem
‘Barnamala, Amar Duhkhini Barnamala’. All the fifty one letters of Bengali alphabet
always glitter in his heart like stars. The poem ‘Janmabhumikei’ deals with the pain of
modern life, the tediousness and monotony of urban life and at the same time romanticism,
love for the old days and an intense love for his motherland Bangladesh have been reflected
vividly in the poem. In the long run, this poem has become a great patriotic poem. In both
of his poems discussed in this essay, the poet has made a smooth journey from his love of
mother tongue towards love for his country.
Keywords: Shamsur Rahman, Bangladesh, Pain of life, Mother tongue, Patriotism,
Romanticism

।। ১ ।।
ঞ্চানয দনকয ফনচন বিারী কবফ াভুয যাভান। এই ভনয কবফযা াবফণকবানফ আত্মবনভগ্ন
উরবিয চচতনায গনন বনভগ্ন বছনরন না। আত্মগত চযাভযাবিক অনুবূবতয ফহু বফবচত্র ঘটনা ঘনট থানক।
অননক চযাভযাবিক কবফই চই ভন তাাঁয চাবযবদনকয জীফনমাত্রায ঘটনাফরী ম্পনকণ নচতন থাকনতন।
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োতযবক বদন মাননয নঙ্গ রগ্ন ন চমনতন। তাই বফবষ্ট ভানরাচক অরকুভায বকদায ‘াজায ফছনযয
ফাংরা কবফতা’ গ্রনে বরনিনছন – ‚নাগবযক বফদনযয ফনচন আধুবনক কবফ াভুয যাভান, বতবনই
ফনচন চফব েতীচয-েবাবফত। চমভন বতবন চযাভযাবিক, চতভনই তাাঁয কবফতা আনছ মন্ত্রণাম্ভফ
আত্মানুন্ধান। বতবন বফশ্বনাগবযক, আফায ফাংরানদই তাাঁয বকড়। তাাঁয কবফতা ফুবিদীপ্ত, আফায
আনফগভ।‛১ এই ভনয কবফযা কিন স্বনদ, কিন চে-চেভ-েীবত-ভভতায, ুি-দুঃনিয
ঘটনাগুবরনক বনন কবফতা চরনিন। াভুয যাভান এয ফযবতক্রভ নন।
াভুয যাভান তদানীন্তন ূফণ াবকস্তাননয অগ্রগণয কবফ। আনর ১৯৪৭ বিস্টানে বিজাবততনেয
বববিনত বাযতফলণ বফবি । ূফণফঙ্গ মুি  াবকস্তান যানেয নঙ্গ। একভাত্র ধভণ ছাড়া াবকস্তাননয দই
অং – ূফণ-াবকস্তান এফং বিভ-াবকস্তাননয ভনধয চকাননা াদৃয বছর না। দই চদনয অবধফাীনদয
বালা, িাদযাবা, আচযণ, চাাক, বল্প-ংস্কৃবত ফই বছর ববন্ন। তাই ূফণ-াবকস্তানন ভাতৃবালা ফাংরা
বনন ংগ্রাভ রৄরু  ভম্মদ আবর বজন্নায বননদণনাভা চথনক। উদণনক যােবালা কযনত, রৄধু তাই ন,
১৯৪৮ বিস্টানেয বডনম্বনয জানাননা র, ফাংরা বরিনত এফং ড়নত নফ আযবফ যনপ1 ফাংরা ফনণণ ন।
এই বননদণনাভায বফরুনি চদ জুনড় েফর আনদারন রৄরু  ১৯৪৭-১৯৪৮ চথনক। এই আনদারন
বযূণণ রূ া নাবজফুদ্দীননয পনতাা। মায অফযম্ভাফী পর ূফণ-াবকস্তাননয বালা আনদারন।
েবতফাদী ছাত্র-মুফ ভানজয আনদারন  বফনষাব বাঙনত ভাবকণন ভদতুষ্ট াবকস্তাবন ানকযা চযভো
অফরম্বন কযনরন। েবতফাদী ছাত্রভানজয বফনষাব চবনঙ চদায জনয াবকস্তাবন চনাযা চফননট, ফদুক,
ফুনরট েবৃবত ফযফায কনয। েবতফাদী ছাত্রনদয য াবকস্তাবন ুবর গুবর চারা। ১৯৫২ ানরয ২১চ
চপব্রুাবয ূবর ঢাকা বফশ্ববফদযারন ঢুনক বনযস্ত্র ছাত্রনদয য গুবর চারানর াাঁচজন ছাত্র(আফুর, ফযকত,
ারাভ, আেুর জব্বয  যবপক উবদ্দন) বদ । এযয গ্রাভফাংরা চথনক জনকনলার এন চবনস্ত চদ
ঢাকা োননয দগণ। ফাধয ন াবকস্তান যকায তানদয বস্বযতন্ত্রী বালা আগ্রান যদ কযনরন। এ
কাযনণই ২১চ চপব্রুাবয বালা-বদ বদফ, মানক যফতণীকানর বম্মবরত জাবতুঞ্জ স্বীকৃবত চদ
‘আন্তজণাবতক ভাতৃবালা বদফ’ বননফ।
বালা জাবতিায চচতনানক ফন কনয। ১৯৫২-য য বকন্তু বালা আনদারন ুনযাুবয চথনভ চগর না।
ূফণ াবকস্তাননয তুরনা বিভ াবকস্তাননয জনংিযা কভ া নে যানেয ান ষভতায অবধকাযী
উদণবালীনদয নঙ্গ ফাংরাবালী ূফণ াবকস্তাননয ংঘাত চরনতই থানক। ১৯৫৬ বিস্টানে ফাংরা বালা
াবকস্তাননয বিতী যােবালা বননফ স্বীকৃবত চর। বকন্তু রড়াই চথনভ থাকর না। আফায ১৯৭০ বিস্টানে
চই ংঘাত চযভ আকায ধাযণ কনয। কবফ াভুয যাভাননয কথানতই স্পষ্ট –
‚অতযাচাযী বদন, বস্বযাচাযী যাত
আভানক চযাজ ুবড়ন কনয ছাইাই না চতাভায াষাৎ।‛২
চ ভ আভযা জাবন, বদননয চফরা ূফণ াবকস্তাননয ভানুলনদয য অকথয অতযাচায চারাত বিভ
াবকস্তাননয বনযযা। আয যানতয চফরা তাযা ফাংরানদনয মুফতী নাযীনদয ধনয ফবদ কনয তানদয য
চারাত াযীবযক অতযাচায। এক কথা চমৌন নম্ভাগ কযত বংস্র রৄয ভতন। চদনয ভুবি আনদারননয
চই ক্রাবন্তকানর দাাঁবড়ন কবফ, ভাতৃবালায জনয োণ বদন চম ফ বদ অভয ন তানদয উনদ্দন ফাযফায
কৃতজ্ঞ শ্রিাঞ্জবর জাবনননছন।
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ফাংরা বালায ংগ্রানভ যাজননবতক চনতৃত্ব বদনবছর আাবভ রীগ। গণবযলনদ ফাংরানক যােবালা
কযায নষ েস্তাফ া  ১৯৫৪ বিস্টানে ৮-ই চভ – ূফণ ফাংরা ভুবরভ রীনগয চাচনী যাজনয
নয। তায নয তকণ থানভ বন, বকন্তু ফাংরা বালায নষ েফর জনভত আয চযাধ কনয যািা মা বন।
১৯৫৬ বিস্টানে ংবফধানন ফাংরা  উদণনক ূফণ াবকস্তাননয যােবালায ভমণাদা দান কযা । তানত অফয
ফরা  চম কুবড় ফছয নয এ বফধান কামণকয কযা নফ। ১৯৬২ বিস্টানে ংবফধানন এয ুনযবি কযা
। অথণাৎ ফাংরা বালায কামণকার আয ছ ফছয ববছন মা। চল মণন্ত স্বাধীনতারানবয নয, ১৯৭২
বিস্টানে গৃীত ফাংরানদনয ংবফধানন জ যর স্পষ্ট উবি- ‘গণেজাতন্ত্রী ফাংরানদনয যাে বালা
ফাংরা।’ একুন চপব্রুাবয উরনষ গাফপায চচৌধুযীয গানটা কনরযই ভনন ড়নফ –
‚আভায বাইনয যনি যাঙাননা একুন চপব্রুাবয
আবভ বক বুবরনত াবয
চছনরাযা ত ভানয অর-গড়া এ চপব্রুাবয
আবভ বক বুরনত াবয
আভায চানায চদনয যি যাঙাননা চপব্রুাবয
আবভ বক বুরনত াবয।।‛৩
এই গানবট াযা ফাংরায ফুনক একবট বযণ জাবগন তুনরবছর। কবফ াভুয যাভান অনযানয অনননকযই
ভনতা ‘অভয একুন’ নানভ একবট কবফতা বরনিবছনরন –
‚আয চমন না চদবি কাবতণনকয চাাঁদ বকংফা
ৃবথফীয চকাননা ীযায কার,
চকাননাবদন আয চমন আভায চচানিয বকনানয
আকানয েবতবা ন্ধযানদীয অববজ্ঞান আয
যাবত্র যনযয গাঢ় বালা চকাঁন না নে,
চকাঁন না নে ৃবথফীয দীবপ্তভান বদগনন্তয তাযা।‛৪
কবফ াভুয যাভান ফাংরানদ  আধুবনক ফাংরা াবনতযয অনযতভ েধান কবফ। বতবন ফাংরানদনয
নাগবযক কবফ। বফ তনকয বিতী বানগ দই ফাংরা তাাঁয চশ্রষ্ঠত্ব  জনবেতা েবতবষ্ঠত। রৄধু দই ফাংরাই
ন, ৃবথফীয চমিানন মত কবফতাবে ফাঙাবর আনছন, াভুয যাভান তাাঁনদয ফায কানছ অতযন্ত ভাদৃত।
ফাংরানদনয স্বাধীনতা ংগ্রানভয য বরবিত তাাঁয দবট কবফতা িুফই জনবে – ‘ফণণভারা, আভায দুঃবিনী
ফণণভারা’ এফং ‘জন্মবূবভনকই’।
।। ২ ।।
াভুয যাভান ১৯২৯ বিস্টানে ২৩চ অনটাফয ভাভাযফাবড় ঢাকায ৪৬ নং ভাহুতটুবরনত জন্মগ্রণ কনযন।
বতা ভুিনরুয যাভান চচৌধুযী  ভাতা আনভনা চফগভ। কবফযা চতনযা জন বাই-চফান, এয ভনধয াভুয
যাভান চতুথণ। কবফয বফ বষা ুনযাননা ঢাকায চানগাজ ইংবর াই স্কুর চথনক। নয আই. এ. া
কনযন ঢাকায ইিাযবভবডনট কনরজ চথনক। াভুয যাভান ঢাকা কনরনজ ববতণ ন, চিান চথনকই
কবফতা চরিা রৄরু কনযন। ১৯৪৯ বিস্টানে নবরনীবকনায গু ম্পাবদত ‘চানায ফাংরা’ বত্রকা তাাঁয
চরিা েথভ কবফতা ‘উবন চা ঊনঞ্চা’ েকাবত নবছর। কবফ ইংনযবজ াবতয বনন ড়ানানায জনয
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ঢাকা বফশ্ববফদযারন ববতণ ন, তনফ চল কযনত ানযন বন। বতবন স্বীকায কনযনছন চম জীফনানদ দা,
ফুিনদফ ফু তাাঁয য েবাফ বফস্তায কনযন। ািাতয াবনতয চফাদনরায, যযানফা, বযরনক, ইনট
তাাঁনক েবাবফত কনয। াভুয যাভান াংফাবদক বননফ কভণজীফন রৄরু কনযন বদবনক ‘ভবনণং বনউজ’
বত্রকা। নয যকাযী বত্রকা ‘বদবনক াবকস্তান’ এয কাযী ম্পাদক বনমুি ন।
বফ তনকয াাঁনচয দনক ফাংরানদনয কবফতায আনদারনন জনবে নাভ াভুয যাভান। এিন
মণন্ত কবফ াভুয যাভান পাউনোন চথনক াা তথয অবনমাী রৄধু কাফযগ্রনেয ংিযা াঁ লবি,
উনযা বরনিনছন চাযবট, আত্মস্মৃবতভূরক গ্রে দবট – এছাড়া অনুফাদ কবফতা, অনুফাদ নাটক, েফন্ধ
বনফনন্ধয করাভ, গল্প ফবভবরন জীফননয চল বদন মণন্ত াবতয চচণা কনয চগনছন। চম কাযনণ তাাঁনক
ফাংরানদনয ভানুল ম্মান বদননছন- ‘Unofficial poet laureate of Bangladesh’. তাাঁয েথভ কাফযগ্রে
– ‘েথভ গান, বিতী ভৃতুযয আনগ’(১৯৬০)। অনযানয কাফযগ্রেগুবরয ভনধয উনলিনমাগয র – ‘চযৌদ্র
কনযাবটনত’(১৯৬৩), ‘বফধ্বস্ত নীবরভা’(১৯৬৭), ‘বনযানরাক বদফযযথ’(১৯৬৮), ‘বনজ ফাবূনভ’(১৯৭০),
‘ফদীববফয চথনক’(১৯৭২), ‘দুঃভনয ভুিভুবি’(১৯৭৩), ‘ফাংরানদ স্বপ্ন চদনি’(১৯৭৭), ‘চম অন্ধুদযী
কাাঁনদ’(১৯৮৪), ‘ফুক তায ফাংরানদনয হৃদ’(১৯৮৮), ‘ভানফ হৃদন বননফদয াজাই’(১৯৯৬), ‘টুকনযা
বকছু ংরানয াাঁনকা’(১৯৯৮), ‘রৄবন হৃদনয ধ্ববন’(২০০০) েবৃবত।
াভুয যাভান বফশ্বা কযনতন চম, াংস্কৃবতক অগ্রগবতয নঙ্গ কবফয বূবভকা ঘবনষ্ঠবানফ জবড়ত। তাাঁয
কবফতা উদাযভনা, ভানবফক দৃবষ্টববঙ্গ, উদাযভানফতা, চযাভযাবিক বফনদ্রা ফ এননছ। জরুযী অফস্থায
যফতণী ঘটনাগুবর তাাঁয ভনন গবীযবানফ ছাাাত কনয। পরস্বরূ চফ বকছু কবফতায নগয বযতায
ক্লাবন্তকয বদনগুবর পুনট উনেনছ। তাাঁয স্বানদবকতানফাধ, জাতীতানফাধ ম্বনন্ধ চমভন চকাননা বিধা চনই,
চতভবন তানক বননজয ফযবিনত্বয স্বাতনন্ত্রয ফুনকয যি  ভননয জবটরতা জবড়ন বভবন চনা ননছ
াফরীরবানফ। বফজ্ঞান  েমুবিয নানা বযফতণননক ফন কনয কবফ চম কাফয ৃবষ্ট কনযন- এই দবট
কবফতা বালানেভ  চদনেভ বফনল ম্পদ ন উনেনছ। ফাংরা বালানেভ তাাঁয আত্মগত – ‚ফাঙরা
বালা উচ্চাবযত নর বনকাননা উনোনন ঝনয চযাদ, ফাযাদা রানগ চজযাৎোয চদন’। এছাড়া ফাংরানদনয
স্বাধীনতা ংগ্রানভয ভফী  ভভণী এই কবফ অন্তনযয নানা অনুবূবতয েকা চননছ তাাঁয কাফযকবফতা। তাাঁয বে জন্মবূবভ তাাঁনক িাবর ানত চপযাবন, ম্মাবনত কনযনছ – আদমজী াবতয ুযস্কায,
ফাংরা একানডভী ুযস্কায(১৯৬৯), একুন দক(১৯৭৭), নাবযউবদ্দন স্বণণদক, জীফনানদ ুযস্কায,
আফুর ভনুয আনভদ স্মৃবত ুযস্কায, স্বাধীনতা ুযস্কায(১৯৯১)। বাযত চথনক চননছন ‘আনদ
ুযস্কায’। মাদফুয বফশ্ববফদযার এফং যফীন্দ্রবাযতী বফশ্ববফদযার কবফনক ম্মানূচক বড. বরট উাবধনত
বূবলত কনযনছন। এনন কবফ েববি বনন ২০০৬ বিস্টানে ঢাকায ফঙ্গফন্ধু চি ভুবজফ চভবডকযার
বফশ্ববফদযারনয ইননটনবব চকানয ফানযা বদন রড়াই কযায য ১৭-ই আগস্ট চল বনুঃশ্বা তযাগ কনযন।
।। ৩ ।।
‘ফণণভারা, আভায দুঃবিনী ফণণভারা’ কবফতাবট কবফয ‘বনজ ফাবূনভ’(১৯৭০) কাফযগ্রনেয অন্তগণত। কবফয
ভাতৃবালা ফাংরা, তাই কবফ িায বালা ফাংরা নষনত্রয ভনতা জ্বরন্ত ন বফযাবজত। ভাতৃবালােীবত েবতবট
ভানুনলয অবস্তনত্ব ফতণভান থানক। কবফয নচতন িা তাাঁয বাফনরানক এভনবক ভনন-ভননন ফাংরা বালায
েবত উজ্জ্বর উবস্থবত। নষত্রুনঞ্জয ভনতা দীপ্ত ন আনছ চম বালানেভ, তা বনান উবড়ন আত্মেকা
কনয। ফাংরা ফণণভারা একান্নবট ফণণই কবফয হৃদন উজ্জ্বর নষত্ররূন দীপ্ত বনাননয ভনতাই ফভ
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অফস্থান কনয। ভাতৃবালা চমনকাননা ভানুনলযই যভ আদনযয, যভ বানরাফাায, ভভতায ধন। এই
ভভতাভী বালানক কবফ বননজয নঙ্গ জবড়ন যানিন, আয তা তাাঁনক ছাাীতর কনয যানি ফৃষযাবজয
ভনতা। কবফ এই ভভতাভী বালানক যাভরশ্রী দান কনয নানা েকায দনমণানগয াত চথনক তানক যষা কনয
চনরন। এ েনঙ্গ কবফয ভনন নড়নছ বনফয াথী ‘বরৄবষা’-য ফইবটয কথা। বনফ ফাংরানদনয
বউবর চপাটা কানরয কথা ভনন নড়নছ। ভনন নড়নছ ভদননভান তকণারঙ্কায(১৮১৭-১৮৫৮) এয
‘েবাত ফণণন’ কবফতায কথা –
‚াবি ফ কনয যফ যাবত চাাইর।
কাননন কুুভকবর কবর পুবটর।।‛৫
এই কবফতায রাইনগুবর বনফ কবফনক অনুোবণত কনযবছর। ‘তুবভ আয আবভ, অবফবিন্ন যস্পয ভভতা
রীন’- এিানন ‘তুবভ’ ফরনত কবফ ভাতৃবালানক আয ‘আবভ’ ফরনত কবফ বননজনক ফুবঝননছন। ফাংরা বালা,
ফাংরা ফণণভারা, কবফয অবস্তনত্বয নঙ্গ একাত্ম ন চগনছ।
বালা কবফয আজন্ম ঙ্গী, ুনি-দুঃনি বালাই তাাঁয েধান আশ্র। আজনন্ময াথী ভাতৃবালায চদৌরনতই
কবফ চদনিন ফাস্তফ জগৎ  জীফননক। এই ভাতৃবালানক অফরম্বন কনযই কল্পনায াগনয অফগান কনযন।
স্বনপ্নয জার চফাননন কবফ1 চকননানা বফনদব বালা চতা আয স্বপ্ন চদিা মা না। ভাতৃবালা ফাংরা  তায
ফণণভারা কবফয কানছ বে। তাই এই বালা কবফনক স্বনপ্নয চতু গড়নত াাময কনযনছ। তাই কবফয ফদনয
বত্রবুফন আনদভ চনাঙয চপনর। এিানন বালায ভাধযনভ বত্রনরানকয নঙ্গ চমাগানমাগ  কবফয। গরা
কানচয ভনতা স্বি জনর পাৎনা চদনি চদনি যবঙন ভানছয আা বছ ানত ভ কাটানতন। কবফয ভনন
চজনগনছ যবঙন স্মৃবত – ‘...ভনন নড়, কাাঁবচ বদন/ নক্সা কাটা কাগজ এফং চফাতনরয বছব চপনর’ এইফ
বাফনত বাফনত কবফয চপনর আা চছনরনফরায কথা স্মযণ কনযনছন। তাাঁয ফারযকানরয ড়া গ্রে
চমাগীন্দ্রনাথ যকানযয চরিা ‘াবিুব’ তাাঁয ভনন গবীয েবাফ চপনরবছর। চমাগীন্দ্রনাথ যকানযয
বরৄােয গ্রনেয ভধয বদনই কবফ চৌাঁনছ চগনছন দবষণাযঞ্জন বভত্রভজুভদানযয ‘োকুযভা ঝুবর’চত ফবণণত
‘যত্নিী’এ।
কবফয ঘুনভয চদন বালা ঞ্চাবযত । গানছয চকাটয চথনক কােবফড়াবর চমভন চননভ আন চতভবন
বালা কবফয ঘুনভয চদন চননভ আন। কােবফড়াবরয চঞ্চরতা  চরফতা চমভন বফ দৃবষ্টনক আকবলণত
 চযাভাবঞ্চত কনয1 বনফয বালা বষা চতভবন কবফয চচতনানক চযাভাবঞ্চত কনযবছর। েপুল চভঘুঞ্জ
চথনক চমভন ঝাাঁবন নড় ঐযাফত – বেক চতভবন ভাতৃবালােীবত কবফয ঘুনভয ভনধয স্বনপ্ন চননভ আন।
াোরা জীফনন বরৄকবফয ােীযা চমভন দনর দনর ড়া কযত, বেক চতভবন ভাতৃবালা চদারা বদত
কবফনক। চই ভাতৃবালায েবাফ চকফর জীফনন ন, স্বনপ্ন। কবফয বনদ্রা-জাগযনণ  ুলুবপ্তনত ভাতৃবালায
গবতবফবধ অনুবফ কনযন। এিানন কবফ ভনন কনযনছন বালা চমন ‘রারনোাঁট বটাাবি’ –
‚ফাযফায বকম্বা টুকটুনক রঙ্কা-চোাঁট বটন ’চ
চকভন দবরন দা স্বপ্নভতা বচতননযয দাাঁড়।‛৬
বালা বটাাবিয ভনতা দবরন চদ স্বপ্ননক। ভাতৃবালায বি  চেযণা এতই গবীয চম বচতননযয দাাঁড়নক
নাবড়ন চদ। ভাতৃবালায বি  েবাফ এতটাই চম, স্বপ্ননরানকয নথ তাাঁয বচতনযনক আনদাবরত কনয।
কবফয বনদ্রায গবীযতভ েনদন বনবত স্বপ্নভ চচতনানক েবাবফত কনয।
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কবফয কানছ চচানিয ভবণয ভত বে এই ভাতৃবালা। ভাতৃবালা কবফয আফারয ঙ্গী। বালা কবফয েবত
ভুূনতণয বাফনক উন্মীবরত কনয ফনরই চতা চ কবফয আাঁবিতাযা। ফাইনযয ঘটনাফবর ভানুলনক চমবানফ তায
চফাধনক, চচতনানক জাবগন চতানর, বালা চই জাগযণনক েকা কনয। এই জনযই বালা কবফয কানছ এত
বে চচানিয ভবণ। তাই মুনি, ভাভাবযনত, ফলণা, অনাফৃবষ্টনত নূুনযয ঝংকানয, ফাযাঙ্গনায ান্ত ঘৃণা
বধক্কানয, বনযানজযয এনরানভনরা বচৎকানয, ৃবষ্টয পারৃবন েনয ফাংরা বালা কবফয চচানিয তাযা ফণষণ
জাগ্রত থানক। চল স্তফনক কবফ আনষনয ুনয ফনরনছন, োনণয বে ফাংরা ফণণভারানক উনড় বননর1
বক তায ফাবক থানক জীফননয। অথণাৎ কবফ ফরনত চচননছন, ভাতৃবালানক উনড় চপরায চক্রানন্তয বফরুনি
চদনেবভক, বালানেবভক ছাত্রযা উবননা ফাান্নয একুন চপব্রুাবয ফুনকয যি চঢনর বদন যি
ুষ্পাঞ্জবর অণণ কনযনছন ভীী ভাতৃবালায চফবদীনে। তাই কবফ আত্মেতযনয ুনয ফনরনছন, চই
আত্মতযানগয ভমণাদা মবদ চকাননাবানফ ষুন্ন  তনফ তা নফ ফাঙাবর জাবতিায য বংস্র আক্রভনণয
ভান‚চতাভায ভুনিয বদনক আজ আয মা না তাকাননা,
ফণণভারা, আভায দুঃবিনী ফণণভারা।‛৭
হৃদনয নঙ্গ ম্পকণীন উচ্চাযনণয অভান ইনত ননছ ফণণভারানক। তাই এ েনঙ্গ ভানরাচক মথাথণ
ফনরনছন – ‚ফাংরা বালা আয ফাংরানদ কবফয কানছ চমন যস্পনযয েবতবূ ন উনেনছ – এক উচ্চাবযত
নর আয এক এয কথা ভনন এন মা। এ এক আিমণ ভানুবূবত।‛৮
।। ৪ ।।
‘জন্মবূবভনকই’ কবফতা আধুবনক জীফননয মন্ত্রণা, নাগবযক জীফননয ক্লাবন্তভতা চমভন েবতপবরত ননছ,
চতভবন এননছ চযাভাবিকতা, অতীতচাবযতা, ফাংরানদনয েবত কবফয বনবফড় বানরাফাা। জীফনাননদয
ভনতা াভুয যাভান বল-েকৃবতয ধযানগম্ভীয োন্তরূ তায চৌদমণ ভাধুমণ আস্বাদন কনযনছন এফং
ােকনক রৄবনননছন চই অনুবূবতয কথা অকৃবত্রভ আগ্রন। নযয ট্রাবপক গজণন আয অংিয ভানুনলয
কভণফযস্ততা – মানক কবফ ‘হুজুগ’ ফনর ফযঙ্গ কনযনছন। আনর াভুয যাভান চম অবস্থয টবূবভনত নগয
বযতা ফা কনযনছন, তা চকফর কবফনক কভণফযস্ত কনযবন – চদবানগয বছন্নভূর ংস্কৃবতয বযক বতবন।
নগয জীফনন জীফন কাটাননায পনর কবফ চমন ফ বকছু াবযন চপনরনছন। তাই এনকয য এক বচত্র 
শ্রাফণ গতানুগবতকতায থ ধনয মা। েকৃবতয চকাননা অভর ুধাভ ছবফ কবফনক আনরাবড়ত কনয না। আয
আনরাবড়ত কনয না ফনরই কবফয অন্তদৃবণ ষ্ট ধযা নড় না গ্রাভ-ফাংরায অরূ চৌদনমণয জরছবফ। চম
চৌদনমণয ুধায কবফ একদা ান কনযবছনরন অতীনত। তাই কবফ ত চবনফনছন ফাব পুনরয ভারায
ভনতা ীণণ  ভবরন ননছ তাাঁয জন্মবূবভ। কবফয এই আবতণ র – কবফ-ভননয অন্তুঃায চফদনায াাকায।
চমনতু নগযনকবন্দ্রক মাবন্ত্রক জীফননয অববঘাত কবফয অববনেত ন, তাই কবফয অন্তয নগয জীফননয
মাবন্ত্রকতা বষ্ট । কবফয অন্তনয জন্ম চন তাা গবীয বফলানদয ছাা।
াভুয যাভাননয কবফ-অন্তয নগযনকবন্দ্রক বনষ্ফরা মাবন্ত্রকজীফনন বষ্ট নর একদভ স্বপ্নীন ন
নড় না। তাা বাযাক্রান্ত নর ফুনকয গবীয চথনক তায ফ যঙ ভুনছ মা না –
‚িাবটন যাঙা কল্পনায ার
চতাভায কানছ বগনবছ চাজাুবজ।‛৯
Volume-VIII, Issue-III

May 2022

19

াভুয যাভাননয কবফ-চচতনায গবীনয বালানেভ  স্বনদনেভ

ীরুদ ভাবরক

ভুনছ মা না কল্পনা ুদনযয িে িে ছবফগুবর, চম ছবফগুবরয নঙ্গ বতবন ুবযবচত। বকনানয-ফানরয
চম ছবফগুবর তাাঁয হৃদন একটা চঢউ তুনরবছর1 ফুনকয গবীনয চঢনর বদনবছর অপুযন্ত চৌদনমণয অরূ
যঙ-য-গন্ধ-ফণণ। তাই কবফ মিন একরা ঘনয কভণফযস্ততায নয বফশ্রাভ চনন, তিন চচাি ফুজনরই বননভনলয
ভনধয চ কবফয অন্তনযয চরুরননড চবন নে। রূী চই নাযীয নঙ্গ কল্পনায ািা বয কনয উনড়
চফড়ান কবফ। স্বনদনেনভয কবফ াভুয যাভান তিন এক োবন্তয জগনত বফচযণ কনযন। নগয-জীফননয
কভণ চকারার  গবতচাঞ্চরয চথনক চযাই বনন স্মৃবতয ভনধয ডুফ চদা, তিন আফায ভন চদ জননীয
াবন্ননধয চমন বপনয চমনত ানয1 স্মৃবত চমন বদগন্ত বফস্তৃত জরযাব। কবফ তায উনয চনৌকা বাান ফণণভী
কল্পনায ার তুনর বদন। তিন আয জন্মবূবভয বনকটয াায চকাননা ফাধা থানক না। এবানফই বতবন
দূনয চথনক জন্মবূবভয কানছ চাজাুবজ চৌাঁনছ মান।
কবফয এই মাা স্মৃবতনযাভেনন কল্পনায যঙ চভনি1 কল্পনায ার িাবটনই বতবন েতযষ কনযন তাাঁয
ভানীনক কবফ-অন্তনযয বনভগ্ন কল্পনায যনঙ অনুবনফ  ধযানন। বতবন ছুনট মান বলেকৃবতয ফুনক। চিানন
ভননয ভধুবযভা বদন াজান তাাঁয বেতভারূব জন্মবূবভনকই। নয ন, কবফয ভন ছুনট চনর ‘তারবদবঘয
ঘানট’, ‘পরছাা ভানে’, ‘বচনরনকাো’ এফং ‘দূয চরনবফনর’ – ফণত্র তায উবস্থবত। কবফয বানরাফাা
চথনক জন্ম চন স্বনদনেভ। কবফ বোয উবস্থবতয ভনধয চদিনত ান জন্মবূবভনক। কবফয তাই ূফণ
েণনয স্মৃবত আকবস্মক অোবপ্তয বনযানয িাাঁ িাাঁ কযনর এই ভূবতণয অনুবফ হৃদন আাফযী যাবগণীয ঞ্চায
ঘনট –
‚চক আাফযী চানা ফাযফায,
হৃদন জনর স্মৃবতয ভরু ধু-ধু।‛১০
‘আাফযী’ তাাঁয হৃদন চঢউ চতারায নঙ্গ নঙ্গ কবফ স্মৃবত কাতযতা দয নত থানকন। চম অতীত বছর
তাাঁয কানছ ুিকয, আনদভ, স্বপ্নজাত – তা আজ তাাঁয জীফনন দূয অস্ত। আজনকয এই কারনফরা এই
স্মৃবত কবফয স্বনদনেনভয একভাত্র অফরম্বন। এই স্মৃবত চদ জননীনক চদিফায একভাত্র আনা কবফয।
চকননানা ভকানরয বফধ্বস্ত ফাংরানদ ফঙ্গজননীয চই বচযকারীন রূবট বচযবদননয ভনতা বফরুপ্ত ন
চগনছ।
স্বাধীনতায োকভুূনতণ িান চনাযা ফাংরানদনয ভানুনলয ফুনক চাবরননছ াবফক অতযাচায। চই
অতযাচায কবফয হৃদটানক চমন ুবড়ন ছাই কনয বদননছ। এনতা ংগ্রাভ, এনতা যিানতয য
ফাংরানদ স্বাধীনতা চর। চই স্বাধীন ফাংরানদনয স্বপ্ন কবফ তরুণ ফ চথনক চদনি আবছর। বকন্তু
স্বাধীন ফাংরানদনয তিন বনতয অবাফ। এই অবানফয ভানঝই কবফ িুাঁনজ চননছন েকৃবতয তন্মতা,
ইবতানয কীবতণ, যাজ-ঐশ্বমণ – ফবকছুনক তুি কনয বদন াীযা অফরীরা ঘুনয চফড়ানি। রূঢ় এই
ফাস্তনফয জগনত কবফ চফাঁনচ থাকায চকাননা ভানন িুাঁনজ ানিন না। তাই চম নাযীনক বতবন বানরাফানন
তাাঁয ভনধযই বতবন িুাঁনজ চনত চান চদ-জননীনক। বানরাফাায ভধুয যন ফাৎরয যনয অনাবফর ধাযা
এন চভন। তাই তায চেবভকায যীযী বফনযান, চচানিয চাবন আয রুবটন ড়া কানরা চুনর িুাঁনজ ান
কবফ ফাংরানদনক। এ েনঙ্গ ভানরাচক ফনরনছন – ‚চেবভকায গরা আাফযী যানগ কবফ চমন রৄননত
ান জননীয ভভতা চভদয কণ্ঠস্বয। আয তিনই চজনগ উনেন ফঙ্গজননী চেবভকায রূন নগনয  গ্রানভ
গনঞ্জ। আধুবনক ফাংরা কবফতা চদ বাফনায নতুন বূিে চজনগ নে।‛১১ াভুয যাভাননয আনগ চদনক
এইবানফ চকউ চদনিনছন ফনর ভনন  না। বতবন মথাথণ অনথণই তাাঁয দই কবফতায ভনধয বালানেভ চথনক
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স্বনদনেনভয বদনক মাত্রা কনযনছন। ‘জন্মবূবভনকই’ কবফতাবট চল মণন্ত চেনভয আগুনন ফবরষ্ঠ
স্বনদনেনভয কবফতা ন উনেনছ।
ূত্র বননদণ0
১। অরকুভায বকদায, াজায ফছনযয ফাংরা কবফতা, কবফ েকানী, কাাঁটাফন, ঢাকা, ফাংরানদ, েথভ
েকা0 অভয একুন গ্রেনভরা ২০১৬, ৃ. ২৯৮।
২। অবযদভ চনিাাধযা(ম্পাবদত), আধুবনক কবফতা ঞ্চন, ফধণভান বফশ্ববফদযার, ফধণভান, েথভ
েকা ২০০৬, ৃ. ১৮৫।
৩। আফুর ানাত(ম্পাদনা), একুন চপব্রুাবয, না উনদযাগ, করকাতা, েথভ ংস্কযণ ২০১১, ৃ.
১৬৫।
৪। াভুয যাভাননয ‘কবফতা ংগ্র’, ুনি, করকাতা, ২০০৫, ৃ. ১২১।
৫। ভদননভান তকণারঙ্কায, বরৄবষা, বিভফঙ্গ ফাংরা আকানদবভ, করকাতা, ২০০৯, ৃ. ৫৯।
৬। অবযদভ চনিাাধযা(ম্পাবদত), আধুবনক কবফতা ঞ্চন, ফধণভান বফশ্ববফদযার, ফধণভান, েথভ
েকা ২০০৬, ৃ. ১৮৭।
৭। ই, ৃ. ১৮৮।
৮। অনাককুভায বভশ্র, আধুবনক ফাংরা কবফতায রূনযিা [১৯০১-২০০৮], চদ’জ াফবরবং, করকাতা,
চতুথণ ংস্কযণ0 এবের ২০১৭, ৃ. ৪৩৯।
৯। অবযদভ চনিাাধযা(ম্পাবদত), আধুবনক কবফতা ঞ্চন, ফধণভান বফশ্ববফদযার, ফধণভান, েথভ
েকা ২০০৬, ৃ. ১৮৫।
১০। ই, ৃ. ১৮৫।
১১। তন চগাস্বাভী (ম্পাদনা), এ ভনয কবফতা, বরী চগাস্বাভী- ‘জন্মবূবভনকই0 একবট ফযবতক্রভী
স্বনদনেনভয কবফতা’, আাদী, করকাতা, েথভ েকা0 এবের ২০০৫, ৃ. ২৮৯-২৯০।
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