
 

Volume-VII, Issue-II                                        March  2021                                                                            28 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-VII, Issue-II, March 2021, Page No. 28-42 
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                     DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8 
 

 

উৎপলকুমার বসরু কববতা : সজৃনধমমীতা 

বিবিঙ্কর পাল 

গবেষক, ের্ধমান বেশ্ববেদ্যালয়, পবিমেঙ্গ., ভারত 

Abstract : 
 

Utpalkumar Basu was the Bengali poet of fifties. A poet with multi dimensional features. By his 

writing he created a unique tone of poetry. Where style of prose, process of story telling, audio and 

visual effect meets in his poetry. Not only that the sequence of word, structure of sentence, use of 

signs make us thoughtful. His thought, his creation can enhance Bengali poetry for many decades. 

He also presents the visualised event, activity of life, present and past features of social ongoing. 

This poet is ambulant too, he likes to travel and fetch the element of poetry from the way of walk. 

His poetry travels from the past era to the present time. Where he keeps the reality of life, thinking 

process of mind, happenings of society, struggle of middle class family etc. This travel of poet 

reveals many space of creativity, form and frame of poetry. In a single poem, Mr Basu can Place 

unique imagination, knowledge, scenario, new way of talks. That can encourage every single reader 

to rethink about the soul of poetry, its bonding process and psychological effect. From where a 

poem can rebirth, can message towards the life. Somewhere unused materials of household use, take 

part in his writing and tries to utter Basu's humanists touch with them. His writing can voice with 

all-round effect of literature.  Can change the style of poetry with new vision. This type of poetry can 

create a new zone with craftsmanship, mixing multiple content with integrated medium of talks, can 

travel indoor to outdoor with observation and their placement in sentence. Mr. Basu had created 

new foundation of sentence, new formation of visualization, travelling events, and  placed unused 

material in poetry with inner meaning with them. A reader can take a lesson from his poetry, can 

enhance their thinking ability. Thus Utpalkumar Basu gives us freedom to relook his poetry  in a 

different way.  
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Materials. 
                                          

পঞ্চাশির কবব উৎপলকমুার বস।ু  িবি সুনীলশের সমকাশল উৎপশলর কববতার আশ াজন সম্পূর্ম বিন্ন। 

িব্দশক সংশকত বিসাশব বযবিার করা, বববিন্ন ববষ শক একসাশে একই বাকয স্থান দেও া, কববতাশক গেয 

গল্প ও নাটশকর দমাড়শক তুশল ধরা —এসব বনশ  তাাঁর বিতী  কাবয ‘পুরী বসবরজ' বাংলা কববতা  একটা 

নতুন ধারার সূচনা কশরবিল। কববতা  চবকশত প্রসঙ্গ দেশক প্রসঙ্গান্তশর চশল যাও া, স্মৃবত দচতনা ববজ্ঞান 

অতীত বতমমানশক বনশ  লাগাতার কো বশল যাও া উৎপশলর বনজস্ব বববিষ্ঠ। তাাঁর ‘পুরী বসবরজ’ দেশক 

‘িাাঁস চলার পে' কাবযগুবলশত বববিন্ন ববষশ র একত্র বমশ্রর্ তাাঁশক আলাো কশর বচবনশ  দে । িবির ববলষ্ঠ 

http://www.ijhsss.com/


উৎপলকুমার বসুর কববতা : সৃজনধমমীতা                                                                                   বিবিঙ্কর পাল 
 

Volume-VII, Issue-II                                        March  2021                                                                            29 

উচ্চারর্, সুনীশলর িশব্দর দপ্রমাশবি অশপক্ষা উৎপশলর কববতা, কববতার বাকযগঠন, বাকরীবত, কববতাশক 

েৃিয শ্রাবয কশর দতালা, িববর পর িবব তুশল ধশর কববতাশক সচল কশর দতালা—এসব বনশ  উৎপল পাাঁশচর 

েিশকর এক বিন্ন কববকণ্ঠ। উৎপলকুমার বসুর কববতা দযমন বহু স্তরবববিষ্ঠ  দতমনই বহুশকৌবর্ক। বববিন্ন 

মাধযশমর (MEDIA)  অবস্থান দসখাশন। কখনও তা বচত্রবিল্পীর মশতা দরখার আাঁচশড় অবঙ্কত- ‘ বচত্রমাবপত, 

শুধ ুরঙ –ন  দকান কো'। কখনও দলাকমুশখর িাষা অবিওর মশতা এশস িাবজর ি । বচত্রকশল্পর িাত ধশর 

কখনও চশল আশস িবব, দচাশখ দেখা সমুদ্র দেশক প্রাবন্তক অঞ্চল আবার কখনও স্মৃবত দেশক দিশস আশস 

পুরার্ প্রসঙ্গ। নাটযেৃশিযর মত িাবজর ি  নানান চবরত্র। প্রচবলত বা িারাশত বসা গাশনর কবল এশস দোলা 

বেশ  যা , আবার কখনও দলাকমুশখর কেকতাশক একনাগাশড় প্রলাশপর মত বশল যান। সব বকিু বনশ  

তাাঁর কববতা, দযন বমশ্র মাধযশমর ( MIXED MEDIA) সমাশবি। এ এক নতুন ধরশনর কববতার আবঙ্গক, 

যা উৎপশলর স্ব-মবস্তষ্ক প্রসূত। আবার কারুবিশল্পর (CRAFR) প্রবত আগ্রশির কারশর্ তাাঁর কববতা কখনও 

কখনও দকালাশজর মত বববচত্র ববষ  বনশ  এমন এক িবব তুশল ধশর, যার আস্বাে টুকশরা টুকশরা কশর 

পাও া যা  না-যার আস্বাে বনবিত োশক কববতার সামবগ্রক গঠশনর উপর। বববিন্ন মাধযমশক একবত্রত কশর, 

কববতার প্রচবলত ধারাশক বপিশন দেশল দরশখ,  সাবিতয ববজ্ঞান মনস্তশের রংশবরং এর লীলাশখলা 

উৎপশলর কববতা। রাস্তাঘাশট দেখা ঘটনাশক দযমন বতবন কববতা  বনশ  আশসন, তার সশঙ্গ জাবরত কশর 

দেন আত্ম-বজজ্ঞাসার বাকয, ‘হুল সাংবাবেকতা’র মশতা তুশল ধশরন বনজস্ব পযমশবক্ষর্শক, আবার অতীত ও 

বতমমাশন সমরূশপ সম্প্রসারর্িীল িশ  তাাঁর কববতা, পে চশল —কববতার িববষয বনশেমি কশর।  এ এক 

সোভ্রামযমার্ পবেশকর জগত েিমন, চূড়ান্ত দিস্তশনস্ত বা গূঢ় উপশেি বাকযশক বহু েূশর দেশল দরশখ শুধু 

েৃশিযর পর েৃিয তুশল ধরার কাবযশকৌিল। বতবন বনশজই দযন এক কলাকুিলী—ি ত তাাঁর ‘দলাচনোস 

কাবরগর’ কাশবযর নামানুসাশর আমরাও বলশত পাবর দসই দলাচনোস উৎপলকমুার বস ু বনশজই। ( ‘দলাচন’ 

মাশন দচাখ, আর বতবন দচাশখ যা দেশখন দসই চক্ষুষ্মান ববষশ র অবতারর্া কশরন কববতার িশব্দ িশব্দ। তাই 

বতবন দলাচনোস, দসই দচাশখ দেখা ববষশ র কববতা কাবরগবর বনশ , বতবন বনশজই ‘দলাচনোস কাবরগর’।) 

এই দলাচনোস কাবরগর তাাঁর সামানয এক ভ্রমর্শক বকিাশব কববতা কশর তুলশত পাশরন তাাঁর একটা নমুনা 

তুশল ধরা দযশত পাশর— 

“দসবেন সুশরন বযানাজমী দরাশি বনজমনতার সশঙ্গ দেখা িল।  

তাশক ববল : এই দতা দতামারই বঠকানাশলখা বচবঠ, িাশক দেব, 

তুবম মনপড়া জাশনা নাবক? এশল দকান দেশন? 

আসশল ও বনজমনতা ন । েুটপাশে দকনা িান্ত, নতুন বচরুবন। 

োাঁশত এক স্ত্রীশলাশকর েীঘম, কাশলা চুল দলশগ আশি।” ( রাক্ষস : দলাচনোস কাবরগর) 

কবব ি ত দকানবেন সুশরন বযানাজমী দরাি বেশ  যাবিশলন। দসখাশন কার সাশে দেখা িল? বনজমনতার সশঙ্গ। 

বনজমনতার সশঙ্গ আবার দেখা ি  নাবক? আসশল কবব চলমান পশেও বনশজই মশনর বেক দেশক বনজমনতা 

অনুিব করবিশলন, বকন্ত বাস্তশব দতা দস বনজমনতা দনই, চাবরবেশক চলাচশলর আও াজ। আসশল কবব এত 

বিশড়র মাশেও একাকী িশ  দযশত পাশরন( দযমন জীবনানন্দ িশ  দযশতন তাাঁর ‘দবাধ’ কববতা , সকল 

দলাশকর মাশে ব’দস বনশজ একাকী িশ  দযশতন-“আবম  একা িশতবি আলাো...”) -তাাঁর দসই একাকীশে 

বনজমনতার সশঙ্গ কববর সাক্ষাৎ ঘশট। কবব দসই বনজমনতাশক নানান প্রশ্ন কশরন। আবার বশলও দেন দসই 

বনজমনতা ি ত ‘মনপড়া’ জাশন। বকন্তু পরক্ষশর্ই কববতাবট দিশঙ যা , িাবরশ  যা  বনজমনতা—‘আসশল ও 

বনজমনতা ন '. কববর দচাখ চশল যা  েুটপাশে দকনা বচরুবনর বেশক, আর দস বচরুবনর  ‘োাঁশত এক স্ত্রী 
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দলাশকর েীঘম, কাশলা চুল দলশগ আশি।’ সামনয আনমশন পে চলশত বগশ  কবব আপনমশন দয বনজমনতা 

অনুিব কশরবিশলন, যাশক প্রশ্ন কশরবিশলন, েুটপাশের নতুন বচরুবন দসই বনজমনতাশক দিশঙ দে , বচরুবন 

দেশখই কববর মশন পশর বচরুবনর োাঁশত দলশগ োকা স্ত্রীশলাশকর েীঘম কাশলা চুল, এই বচরুবনর োাঁত দযন 

কববর বনজমনতাশক গ্রাস কশর দেশল, বচরনোাঁত দতা গ্রাস কশর দনও ার প্রতীক, চাবরবেশকর সংসার এিাশবই 

দতা আমাশের বচন্তার জগতশক গ্রাস কশর দনই, তাই কববতাবটর নামকরর্ ি  ‘রাক্ষস’। ‘রাক্ষস’ নামকরশর্র 

সাশে বচরনোাঁশতর একটা সূক্ষ সম্পকম আশি। আমাশের বচন্তা  বা কববরও বচন্তাশত ি ত চশল এশসশি দকান 

রাক্ষশসর বচরুবনর মশতা োাঁত। অেচ ‘িান্ত’ িব্দবট আমাশের একট ু ধশে দেশল বেশি। বচরুবন যবে 

রাক্ষশসর রূপক বা অনুষঙ্গ ি , তািশল দস বচরুবন িান্ত ি  বকিাশব? আসশল দস রাক্ষস আমাশের 

একাবকশের বনজমনতাশক গ্রাস কশর বনশজ িান্ত িশ শি, আমরা তাই বনজমনতা অনুিব কশরও করশত পারবি 

না, আমরা অিান্ত োকবি। আমাশের রাস্তাঘাট, দেন, েুটপাে, অেমাৎ বাইশরর চলমান জগশত সবমত্র এই 

রাক্ষাসশের কারবার, যারা আমাশেরশক, আমাশের বচন্তা দচতনাশকও গ্রাস করশত চা । আবার বনজমনতা দতা 

মানুশষর একাবকশের অনুিূবত। বা বকিুটা বনশজর মশনর সাশে একান্ত বনিৃত আলাপ।  দসই বনিৃত মশনর 

বনজমন অবস্থাও কববর আশরক মানবসক সত্তা। দসই সত্তাশক কবব দযন জযন্ত কশর তুশলশিন, তাশক বঠকানা 

সশমত বচবঠ বলশখ, দেশন তাাঁর আগমনবাতমা সূবচত কশর, দসই ববশিষ মানবসক অবস্থাশক আমাশের সামশন 

প্রতযক্ষ কশর তুলশত দচশ শিন। তািশল এ কববতার একটা মনস্তেও আশি, তা িল বনশজর মশনর সাশে 

বনজমশন আলাপ করার ইিা, বা বনশজই বনশজর মশধয সমাবিত িশ  োকা। বকন্তু রাক্ষশসর বচরন োাঁত মশনর 

দসই ববশিষ অবস্থাশক গ্রাস কশরশি, পক্ষান্তশর প্রেম বতনবট চরশর্র ‘বনজমনতা’, পশরর দুবট চরশর্র 

আগ্রাসশন কববর অনুিূবতশক দিশঙ চুরচুর কশর বেল।  উৎপল এিাশবই সামানয কো  দযমন অশনক বকিু 

ইবঙ্গত বেশত পাশরন , ‘বকিুটা দিাঁশটই'  বববিন্ন প্রসঙ্গ একসাশে িাবজর কশরন— 
 

     “আজ বকিুটা দিাঁশটই োাঁবড়শ  পড়শত িল দকননা ঘুম দিশঙবিল দিারশবলা আজ পশুশের িাশক-ঐ দতা 

ওনার পাশ  বিকল, রুশপার বাাঁধাশনা, আশলা-বঠকশর পড়া-প্রার্ীশপাকা, প্রার্িনশনর কীট, জন্ম দেশক 

সূচশবাঁশধ, বপষ্ট ঘাসেবড়শঙর গবত নানাবেশক, যন্ত্রর্া দয-সব বেক বনশেমি কশর োশক-আজ একা দতমনই 

ের্মার পাশি েমশক োাঁড়াই দযখাশন একবেন দিশঙবিল দসানার কলবস....িাউবসং কশলাবন দেশক বিটশক-

আসা মাবস -দবৌবে-ও মা, ওনাশক বচনশত পারশবা না উবন দতা বকিুবেন আশগও দিশলশক স্কুশল দপৌাঁশি 

বেশতন-...তখন আমরা দরাত দিশঙ ের্মা পার িও ার পশে শুনশত পাই ববজ  তন্ত্র দেশক দিশস আসা 

দঘাড়ার খুশরর িব্দ,মৃদু ঘুমপাড়াবন অশস্ত্রর ধাতুগান... বহু তরবাবরর সংঘশষম েুশট ওঠা েশড় পড়া আগুশনর 

দবরীেল...আিা আশি আশরকটু এশগাশলই দেখশত পাশবা... চাশ র দোকাশনর মাবলক...িসযশক্ষশত জন্মা  

কাশলা গম...ি ত আমাশের দিষ পযমন্ত খাবল গলাশতই গান গাইশত িশব যা প্রা  িািাকাশরর মশতা...” 

(েন্ডী : খণ্ড বববচশত্রর বেন) 
 

    এখাশনও দসই ভ্রমর্- তশব এ িাাঁটা সকাশলর। সকাশল িাাঁটশত বগশ  কবব দেখশলন পাশ   বাাঁধা রুশপার 

বিকল, প্রার্িননকারী কীট, বপষ্ট ঘাসেবড়ং, এসব যন্ত্রর্া বনশ  িাাঁটশত িাাঁটশত কবব েনমার পাশি বগশ  েমশক 

োাঁড়ান। অেমাৎ কববতার প্রেম প্রশস্থ োকল সকাশলর আবশি চারবেশকর বেনেিা বা যন্ত্রর্ার িবব। এসব 

বর্মনা বেশত বেশত কবব দপৌাঁশি দগশলন ‘িাউবসং কশলাবন’র বেশক, িাবজর করশলন এশকবাশর বনতযবেশনর 

কো—'ওমা ওনাশক বচনশত পারব না', বাচ্চাশের স্কুশল দপৌিাশনার বনতযকাজ। কববতার এই পযমাশ  এশস 

আবার বতবন বাাঁক বনশলন, চশল এল অতীত দেশক দিশস আসা ‘দঘাড়ার খুশরর িব্দ, মৃদু ঘুমপাড়াবন অশস্ত্রর 
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ধাতুগান', দসখান দেশক চাশ র দোকাশনর কো, িসযশক্ষশত জন্মাশনা গশমর প্রসঙ্গ দেশক বতবন চশল এশলন 

খাবল গলার গাশনর প্রসশঙ্গ। চারবেশক সকাশলর িববশত দিষ অববে দেশক দগল এক যন্ত্রর্ার িবব, ‘সূচশবাঁধা’ 

আগুশনর দবরীেশলর িািাকার। এিাশব একবেশক িালিবকশতর সকাশল বাচ্চাশের স্কশুল দপৌাঁশি দেও ার 

কো, িাউবসং কশলাবন দেশক বিটশক আসা মাবস দবৌবে মা,  চাশ র দোকাশনর কোর সাশে বমশি দগল ‘বহু 

তরবাবরর সংঘশষম েুশট ওঠা েশর পড়া আগুশনর দবরীেল'। কববতাবটশত আগাশগাড়া একটা বেশনর িবব, 

যন্ত্রনার িবব ধরা পশড়শি—‘যন্ত্রর্া দয-সব বেক বনশেমি করশত োশক’। সূচশবাঁধার যন্ত্রর্া, বপষ্ট ঘাসেবড়শঙর 

কষ্ট, েশড় পড়া আগুশনর দবরীেল -সবই যন্ত্রনার কারবার। দযখাশন দিশঙ পশর দসানার কলবস, ের্মা পার 

িশত বগশ  কবব শুনশত পান অতীত দেশক দিশস আসা দঘাড়ার খুশরর িব্দ। দঘাড়ার খুশরর িব্দশতা 

আক্রমশনর িবব, তরবাবরর সংঘষম রিপাশতর ইবতকো। সকাশলর প্রাতঃভ্রমশর্ দববড়শ  কবব অতীত দেশক 

বতমমাশনর দিারশবলাশত জগশতর দয িবব দেখশলন, তা সবই যন্ত্রর্ার-আক্রমশনর-িািাকাশরর। এ কারশনই 

কবব চলশত বগশ  েমশক দগশলন, ‘বকিুটা দিাঁশটই োাঁবড়শ  পড়শত িল' কববশক। শুনশত দপশলন পশুশের 

িাক, তশব দস িাশকও আশি আতমনাশেও আিাস, দকননা ওই পশুশের পাশ  আশি বিকল আর চাবরবেশক 

ঘুরশি প্রার্িনশনর কীট। দসই সূশত্রই ি ত িাউবসং কশলাবন দেশক ‘বিটশক-আসা মাবস-দবৌবে-ও মা'শক 

আমরা দেখশত দপলাম, যাশের সংসার জীবশনর ‘দসানার কলবস'ও দয িাঙা। অেমাৎ পশু, ঘাসেবড়ঙ দেশক 

মা মাবস দবৌবে —সব জীবশের জীবশনরও যন্ত্রনার িবব এটা, দযটা খুব অদ্ভুত িাশব, অবতসুক্ষ িাবপারম্পশযম 

কবব তুশল ধশরশিন। এ কববতা  আশি বববিন্ন ববষ  বা বস্তুর বিে,  কী কী দসই বিে?  

★ ববশিশের বিে— সকাশল িাাঁটশত বগশ ই কববশক ‘োাঁবড়শ  পড়শত িল’, এ দয স্বািাববক পে চলশত 

বগশ  একপ্রকার গবতর দিে বা েমশক যাও া। আবার অনযবেশক আশি মা মাবসশের ‘বিটশক -আসা', যা 

িাউবসং কশলাবন দেশক ববশিশের ইবঙ্গত। 

★ ধাতব পোশেমর বিে— এখাশন আশি ‘রুশপা’র বাাঁধন, অনযবেশক আশি ‘দসানা’র কলবস িাঙার গল্প, যা 

বেনেিা আর িাঙািাবঙরও বিে।  

★ রঙ এর বিে— লাল ও কাশলা এই দুবট রঙ বযবিার কশর কবব জীবশনর যন্ত্রর্ার রূপশক ঘনীিূত 

কশরশিন। দযখাশন গশমর রং ি  কাশলা, আগুশনর দবরীেল তুশল ধশর অশনকটা লালা রশঙর আিাস। 

কাশলা আর প্রা  লালা রঙও দয জীবশনর/জগশতর দনবতবাচক বেশকর সংশকতবািী।  

★দুই চলা— কববর চশলশিন দিারশবলা, পশের ‘পশর। দঘাড়া চশলশি ববজ তশন্ত্রর ইবতিাস দেশক। 

★দুই কাল— এখাশন আশি বতমমান ও অতীত কাশলর সিাবস্থান। বতমমান কাশলই কবব দেশখশিন বিকল, 

বপষ্ট ঘাসেবড়ঙ, বিটশক আসা মা মাবসশের। বতমমাশনর জবমশত েশলশি ‘স্বর্মাি’ ন , কাশলা গম। অতীত 

কাল দেশক এশসশি ববজ তশন্ত্রর দঘাড়ার খুশরর চলমানতা, অতীশতর ধাতুগান।  

★ আও াজ/গাশনর বিে—পশুশের আও াজ বা িাশক কববর ঘুম দিশঙশি। দসখাশন আশি পুরশনা বেশনর 

ধাতুগান, যা মৃদু ঘুমপাড়াবন গাশনর মশতা। আবার দসই িাশকর বা গাশনর দরি ধশর োাঁকা গলার দয 

আও াজ বা গান, তা দিষ অববে ‘প্রা  িািাকাশরর মশতা' আমাশের কাশনও এশস ধাক্কা বেশত দচশ শি। 

এসশবর দমলবেশন, এই পেচলা বা জগশতর চলমান িববশত দলশগশি কববর অনুিূবতর স্পিম, দচাশখর দেখা 

ও মশনর দবেনাও। দকননা এ জীবন যন্ত্রনার গান িািাকাশরর মশতা। এ কববতার আপাত বাকযববকার, তাই 

দিষ অববে জীবশনরই গান িশ  উঠশত দচশ ি। উৎপশলর এই অদ্ভুত কো বলার িবঙ্গ,  কববতাশক বহুমুখী 

কশর দতাশল। কববতার একক মলূযা ন িাবরশ  বগশ  তার ববববধ ববশেষর্ বনমমার্ করা দযশত পাশর, আর 
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এিাশবই প্রবতবট পাশঠর দিশষ তাাঁর কববতা নব নব রূশপ পুনঃজন্ম লাি কশর। আবার এই একনাগাশড় কো 

বলা আর বাকযগঠশন অবিনব বাকরীবত বনমমাশর্র কাশজও উৎপল স্বতন্ত্র। ইবি লব্ধ দচতনা-অতীত ইবতিাস- 

আর টুকশরা বেকবনশেমিকারী টানা বাশকয কববতাশক চলমান কশর তুশল একটা নতুন বাকরীবত বতরী 

করাশতও উৎপল অননয। এই বাকযবনমমাশর্র অবিনবশের সাশে একমাত্র কমলকুমার মজমুোরশকই তুলনা  

আনা দযশত পাশর। কমলকুমার, বযবন বাংলা গশেয এক অবিনব বাকরীবতর প্রবতমন কশরবিশলন, উৎপল বঠক 

ববপরীত প্রাশন্ত বাংলা কববতা ও গেযশক একাকার কশর বেশ  অশিযস কশরবিশলন অবিনব বাকযগঠশনর 

এক নতুন প্রান্তর, এিাশবই সৃবজত িশ বিল উৎপলকমুাশরর ‘বযবিগত বলখনিবঙ্গমা'. মাননী  অশলাকরঞ্জন 

োিগুপ্ত দযাগসূত্র পবত্রকার অশটাবর বিশসম্বর ১৯৯৪ সংখযা  ‘একবট বচবঠ' নামক প্রবশে উৎপলকমুার বসুর 

বাকযগঠন পদ্ধবত সম্পশকম অবিমত প্রকাি কশরশিন, যা ববশিষ প্রবনধানশযাগয— 
 

“উৎপলই এাঁশের মশধয সবশচশ  সশচতন দবপশরা া বিশলন এবং অসীম সািবসকতার দসৌজশনয দস 

কারশর্ই কববতার অন্তিরীশর বুশন বেশত দপশরবিশলন আপাতঅসংগত িাখাপ্রিাখার দুশজ্ঞম  আবলম্পনগুর্। 

‘ইিাশত এই বাকযগঠশন দচারা রাজবসকতা রবি াশি, েপম রবি াশি, দয প্রকৃবতর বাবড় দযন আবে বিার 

নখেপমশর্', কমলকমুার মজমুোশরর অশমাঘ বর্মনা  এই নতুন কববতার চবরত্ররূপ চমৎকার উশঠ আশস। 

এবং এরই দজর ধশর বলা যা ,  কমলকমুার তখন বাংলা গশেয দয ববপ্লব সাধন কশরবিশলন, বাংলা 

কববতা  খুব সম্ভব উৎপশলর মাধযশমই দসই ক্রাবন্ত সংঘবটত িশ বিল।”
৩
 ববপরীতক্রশম আমরাও দেশখ বনশত 

পাবর সুনীল গশঙ্গাপাধযা  কমলকমুার মজুমোশরর উপনযাস সমশগ্রর িূবমকা অংশি বলশিন—

“কমলকুমাশরর সব বযাপাশরই ববপরীত যাত্রা।...দযন বতবন দখলা করশিন পাঠশকর সশঙ্গ, বকংবা তাশের 

পরীক্ষা বনশিন। দকান দকান বাশকয দরশখ বেশিন বযাসকূট।... দিাট দিাট বাকযগুবল বতবন জুশড় বেশলন 

অসমাবপকা বক্র া , তারপর বলশত দগশল বাকযই োকশি না, পাতার পর পাতা পূর্মশিেিীন ঠাসা রচনা।” 

উি কোগুবল কমলকমুাশরর ‘সুিাবসনীর পশমটম' উপনযাস সম্পশকম বলা। দযখাশন আশি পূর্মশিশের 

ববশলাপরীবত, কমার পর কমা বচহ্ন বযবিার কশর কোর িাবসাম্রাজয। কমলকমুার সম্পশকম সুনীশলর এই 

মূলযা ন,  উৎপশলর দলখা সম্পশকমও প্রশ াগ করা যা । উৎপশলর দলখাশতও োকশি ‘পূর্মশিেিীন ঠাসা 

রচনা', কমার পর কমা বচহ্ন বযবিার কশর কোর িাব সাম্রাজয, যার অেম করশত দগশল পাঠকশক বেক্ষীত 

পাঠক িশত িশব। দযমনটা কমল কুমাশরর অবিনব িাষাশক আ ত্ত করশত দগশল পাঠকশক রীবতমশতা 

পবরশ্রম করশত ি । কমলকমুাশরর এই বাকযরীবতর মশতা উৎপশলর অবিনব কাববযক বাকববিূবত পাঠকশক 

দঘার লাবগশ  চশল যা । উৎপশলর বহু কববতা  এই কমা ,দকালন বচহ্নিীন এমন বক পূর্মশিেববিীন ঠাসা 

বাশকযর কাবযকলা বতমমান। দযমন  ‘প্রকৃবতর িবব(১৯৬৩)’ কববতার বিতী  অংি, ‘স্বশের বিতর বেশ  

বগশ বিলাম' প্রিৃবত কববতা  শুধ ুপূর্মশিে ন , দকানপ্রকাশরর কমা,দকালন, দসবমশকালন বচহ্ন বযবিাশররও 

পক্ষপাতী নন উৎপলকুমার—“আমার আত্মার দচশ  সিজ চাতুযমম  দতামার যাবার িবঙ্গ আমার আত্মার দকান 

িবঙ্গ দনই আমার আত্মার দকান দবিবাস দনই শুধ ু দতামার পে দচশ  োকা িাড়া তুবম দবিী েূর না দগশল 

এবার আবম দরলবিশজ উশঠ দেবখ ঐ বেশক দপশোলঢালা দগাল দিমশন্তর বাতাস স্তবম্ভত িশ  দলশগ আশি উচুাঁ 

সেৃি গাশির িাশল আবম লক্ষয কবর তবু আমার আত্মা  দকান িবঙ্গ জাশগ না ইউকাবলপটাস দেশক অমাবসযা 

অেকাশর পাবখ উশড় যা  আমার বনরুজ্জ্বল িববতবযতার কো িাবব...দস্বিাশসবশকর সশঙ্গ আবম বাংলার 

বাইশর এশস মাশঠর আশলাড়শনর মশধয শুশ  আবি কু ািার ঐ পাশর সূশযমর ওঠানামা দেখবি এবং োশমাের 

বাাঁশধর জশলর বকনার বেশ  দিাঁশট আসশি বযবিগত প্রর্ব নী একা আবম তারই আশধাজাগরূক িাতাপােশরর 
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মশতা দমশল ধরবি মুশি বনবি িযাওলা ও দচাশখর জশলর োগ” ( প্রকৃবতর িবব/১৯৬৩) —এ কববতার িাব 

দসৌকযময কববর আত্মার সাশে পাঠশকর আত্মার দযাগাশযাগ োবব কশর। আর গঠনগত বেক বেশ  এই 

বাকযবনমমার্ প্রর্ালী উৎপল িাড়া অনযশকান কববর কাবযগাাঁো  খুাঁজশত যাও া বৃো। কো সাবিশতযর বেক 

বেশ  একমাত্র কমলকমুারশকই স্মরশর্ আনা যা । আবার এ-ও বলা যা  কমলকুমাশরর কো সাবিশতয দয 

কাববযক দিাাঁ া আশি, অনুরূপিাশব উৎপলকমুাশরর কাবযসাবিশতয আশি গশেযর িাবমাধুযম। সুনীল কবেত 

এই পাতার পর পাতা ঠাসা রচনা  কমলকুমার বযবিার করশিন কমা বচহ্নশক, দসখাশন উৎপশল আশি 

িাইশেন বযবিাশরর আবধকয। বাকয বনবমমবতশত উৎপল গুরুে বেশ শিন িাইশেন বযবিাশর। উৎপশলর 

‘স্মৃবত’, ‘কুসংস্কার সমশে কববতা', ‘দটবলগ্রাম দটবলগ্রাম' প্রিৃবত কববতা  –“িীশতর সকাল — নুশ  দেখবি 

গতরাবত্রর বােুনমাতাল— িুাঁশ  দেখবি কাশলা পাের — এই দটববল আমার ন  — আমার বিল িপ্তাশিষ 

ঘূবর্মশনিা— লাবটম, তুবম সতকম নও, দিাঁড়া-তাশর জবড়শ  পড়া োশম বিলাম, বেববশি— দু-লাইশনর 

দটবলগ্রাম এই সূশত্র পাঠাবি দয— টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও।”( দটবলগ্রাম দটবলগ্রাম) এরকম বাকযবার্ 

আমাশের বচন্তা  এশস আঘাত কশর, আবার িাইশেশনর বাজার দেশক উশঠ আশস টাকা পাঠাশনার জনয 

কাববযক দটবলগ্রাশমর ব ান। বকংবা ‘স্মৃবত’ কববতা  যুগপৎ োকশি ‘িুল’ িশব্দর ধুাঁ া ও িাইশেশনর 

কারবার—“যবে স্পষ্ট মশন পশড় আমার দসৌিাগয বিল অরুন্তুে িাগযববপযম , অল্প আগুশন দসাঁকা কাশলা 

বজশর, গেবি — অেবা বাবর চবট — আমার দসৌিাগয বিল ক্রমান্ব ী ইবি িাসন — িুল ববেযাশিখা — িুল 

আববষ্কার — িুল প্রজনন — িুল গবরমা ও িুল তুলােণ্ড — িুল ধূপাধার — িুল পষু্কবরর্ী — িুল দেবোরু — 

তশতাবধক িুল স্মৃবত...” একই বাশকয একাবধক বার িাইশেন বযবিার বক কববতার দক্ষশত্র অবিনব ন ? দসই 

িাইশেন গুবল বক একাবধক ‘িুল'এর গুরুেশক ইবঙ্গত কশর না? অনুসোনী পাঠক বনশ্চ  এর উত্তর সোশন 

িতী িশবন, দকননা স্ব ং উৎপলকুমার বসুর মশত “কববতা আমরা জাবন দকান স্ব ংসম্পূর্ম বস্তু ন । কববতা, 

পাঠক এবং কববর মশধয এক প্রবতবক্র া সৃবষ্টকারী পদ্ধবত।” উৎপশলর কববতা এিাশব পাঠশকর মশনও 

প্রবতবক্র া সৃবষ্ট করশত পাশর। বাকযগঠশন উৎপশলর নানা পরীক্ষা বনরীক্ষাও পাঠকশক নড়চশড় বসশত বাধয 

কশর, আর উৎপল ‘িুল ববেযাশিখা’র িাত ধশর কববতাশতও িুলশক প্রশ্র  দেন- 

“কববতা , আগ্রিাবতিশযয, আবম আশরা অশনশকর মশতা 

দু-চারশট িুল-টুল কশর দেবল। িশন্দর বযাপাশর তত 

অববিত দনন উবন —দকান মাস্টার বশলবিল।  

বিক্ষার অিাব আশি — এমনও শুশনবি। সব বকি ু
 

ঔোসীশনয মশন বনই।”( ৮ নং কববতা : সুখ-দুঃশখর সােী)  — উৎপশলর এই অশকাপট উবি পাঠকশক 

দমাবিত কশর, তখনই পাঠক িুল এর মাে দেশক নতুন নতুন বাকযরীবতর েলকও খুাঁশজ পান, যা বাংলা 

সাবিশতয একমাত্র উৎপশলর অবোন। এমন বক বাকযগঠশন SYNTAX দকও উৎপল দিশঙচুশড় দেশখশিন, 

দসখান দেশক নতুন দকান বাকরীবত আববষ্কার করা যা  বকনা। কববতা  নতুন বাকযববনযাস বা SYNTAX 

এর বকি ুবকি ুউৎপলী  কাবরগবরও আমরা দেশখ বনশত পাবর— 

“িস্তচাবলত প্রার্ তাাঁত দসই আশধাজাগ্রত দমবিনলমু আমাশের হুর দর ” ( উৎসগম : পুরী বসবরজ) 

“জাশগা, রার্া কমলাশলবুর বীজ, প্রতাশপর মশতা,”(িীতকাতর ঘুশমর বিতর গিীরতর িীশতর ঘুম আশি : 

দলাচনোস কাবরগর), এরকম টুকশরা টুকশরা অবিনব SYNTAX এর উোিরর্ িাড়াও উৎপশলর কববতা 

দেশক সিশজই িাবজর করা যা  দগাটা দগাটা কববতার বাকযববনযাস, যা উৎপশলর বনজস্ব রচনাশিলী— 
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“যা বযাপার সম্বেী  পত্রবযবিার বলখশত িশব বা আপনার উবচত বঠক িব্দ বযবিার বক আবিযকতা যবে না 

ি  তশব ববচাশর েল নাই এই গ্রশে বিন্দী এবং ইংরাবজ উি  পদ্ধবতই অনুসার িল আপনাশের উবচত 

বনশজশক প্রস্তুত করা... 
 

     এবং আমাশের এই প্র াস গ্রেরচনার আড়াআবড় েপ্তরীশের দোকান অবধকাংি মুসলমান তা দিাক পদ্ধবত 

অনুসার ি  ইলাবি দযমন দুরবিগ্রি ও দেিাতী িূষর্ ও বজ্রচামর রি ও দতল বকন্তু ববচার নাই আমরা চাই 

পবরবার চাই দরিশনর বাইশর ঘর বপিু সম্বৎসর চাল ও জ্বালাবন ও সবরষা মাো বপি ুদুই দকবজ উি েরখাশস্ত 

আমাবেশগর সই বিল সাতজন অনুপবস্থত অেমাৎ মৃত বা রুগ্ন আমাশের বতনজশনর সই যশেষ্ট বশল ববশববচত 

দিাক এই আশবেন” (স্বশের বিতর বেশ  বগশ বিলাম : পুরী বসবরজ)— এই বাকববনযাস বাংলা কাবয 

সাবিশতয প্রা  অবমল, এরকম বাকযসজৃন করার দুঃসািস একমাত্র উৎপশলই সম্ভব। অেমাৎ বাশকযর িাব বা 

content বনশ ই বতবন িাবশিন না, দসখাশন োকশি বাকযগঠন বনশ  কববর বচন্তা। কববতাশক িাপার অক্ষশর 

দকমন লাগশব দসসব বচন্তাও তাাঁর মশধয কাজ করত। আর এসব নানা দখলা দখলশত বগশ ই উৎপল 

SYNTAXদক বনশ ও দখলা কশরশিন। উৎপল এমনটা দকান তাড়না  করশিন? তার উত্তর এই িাংবর 

আশন্দালশনর িবরক কবব উৎপশলর িাশ বর বা ২২.১০.১৯৬৪ সাশল দেবািীষ বশন্দযাপাধযা শক দলখা 

একবট বচবঠশত আত্মশগাপন কশর আশি। উৎপল তাাঁর বযবিগত িাশ বরশত বলশখ রাখশিন GERARD 

MANLEY HOPKINS এর একটা লাইন— দকাশটিন বেশ ,-“Hopkins was always ready to 

disturb the usual word order of prose to gain an improvement in the rhythm or an increased 

emotional poignancies”, এই usual word order দক disturb করশত উৎপলও ববশিষ িাশব সক্ষম। 

বকংবা উি দেবািীষ বশন্দযাপাধযা শক দলখা বচবঠশত অকপশট স্বীকার করশিন দস কো-“আর, আপনার 

দসই দলাকসঙ্গীত সংগ্রশির বক িল? আমার ববশ্বাস, বনশ্চ ই ওগুশলা ঘাাঁটশল আপবন বনজস্ব কববতা দলখার 

উপযুি অশনক ববচারববশবচনা কশর দেখশত পারশবন। িুল বাংলা  আশগর লাইনটা বলখলাম। আবম 

বতমমাশন ববববধ ধরশর্র িুল Syntax পিন্দ করবি।” আমাশের মশন রাখশত িশব এই বচবঠর সম  কাল 

১৯৬৪ সাল অেমাৎ িাংবর আশন্দালশনর িাও া চলশি বাংলা সাবিশতয। তাই উৎপশলর এই অবিনব বিন্ন পশে 

পেচারর্? দকননা দস সম  পশবম তাাঁর কবববে ুমল  বা িবিরা বনজস্ব আবঙ্গশক পে চলার দুঃসািস দেবখশ  

বিশলন। এই িুল syntax পিন্দ করাও বক উৎপশলর উপর িাংবরর অবিঘাত!  দয িাংবর বুশলবটশন কববতা 

দলখার জনয তাাঁর চাকবর চশল বগশ বিল। কববতা দলখার জনয চাকবর চশল যা , দসই নবজরববিীন ঘটনার, 

বাংলা সাবিশতয একমাত্র উোিরর্, খুব সম্ভবত উৎপলকুমার বস।ু তোবপ উৎপল তাাঁর বনজস্ব রীবতশত 

বারবার কববতা বলশখশিন, কখনও িব্দ, িাষা, বচহ্ন, বাকযগঠন আবার কখনও িন্দ আলঙ্কার বচত্রকল্প 

রচনাশতও বনজস্ব বিলীর পবরচ  দরশখশিন। রবীিনাে একো বশলবিশলন-“িাশলা দলাক মাশত্রই একটা 

স্বকী  বলখনরীবত োশক — বকন্তু বড় দলখশকর দসই রীবতবট পবরষ্কার ধরা িি”, কোবট উৎপল সম্পশকমও 

প্রশযাজয, তাাঁর বলখনরীবত ববববধতার এত আবঙ্গক বনশ  গশড় উশঠশি, দয দসখান দেশক প্রবত পাঠ দিশষ 

উশঠ আশস কববতার নব নব অনাববষ্কৃত অঞ্চল। আর উৎপল ততই আমাশের কাশি টাশনন, বশল দেন –

“একবেন, যখন সম  িশব, দবাশসা এই কাশবযর পাশি।...দকারা কাপশড়র বগাঁট, অেশক্রাধ —একবেন দেশখা 

তুবম খুশল।” (উৎসগম পত্র : দশ্রষ্ঠ কববতা) 
 

         উৎপশলর কববতা  একটা ভ্রমর্ আশি, “সুখ-দুঃশখর সােী, তুবম আমার সশঙ্গ চশলা। / বাতাস বইশি 

দববরশ -পড়ার বাতাস,” দযন বতবন পশে দববরশ শিন, দু’দচাশখ তুশল বনশিন ঘটনা দেশক ববষ , মাশে 
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দরশখ বেশিন সংসাশরর নানা চলাচল। স্মৃবতবচহ্ন বনশ  িাবজর িশি ‘ক্রিকবর’, বতমমান দেশক উশঠ আসশি 

‘দমবিশনর মত বনতম্ব'. সম শক নতুন কশর দেখা আবার পুরাশনাশক পযমাশলাচনার িাত ধশর কবব দববরশ  

পশড়ন ‘সোভ্রামযমার্তার’ পশে— 
 

“একবেন সকাশল,  িুবটর বেন-আবম, সিকারী, অনােনাে রা  এবং তাাঁর স্ত্রী সুচারু পািাশড় দবড়াশত 

দবরলাম।... নীশচ লতাগুল্ম পাবরপাবশ্বমশকর বিতর বেশ  আমরা দিাঁশট দযশত োকলাম উপশরর বেশক। এগুবল 

বনতুলসী, এবং এগুবল ববিুবট না দিাাঁ া  িাশলা।... িা া পশড় নীশচ একবট গ্রাশমর উপর (দসানবিমরা) 

ঐখাশন সিকারী আমাশক আঙুল বেশ  দেবখশ  দে  ক্রুিকবর...চকমবক দঠাকার িশব্দ আবম শুবন 

িািাকার...আবম দেবখ সাংশকবতক পাের।আবেম পুরুষ বকিু দলখার দচষ্টা কশরবিল। তাাঁরই 

ববজ্ঞাপন।...সুচারু দেবীর... দকামশরর-খাাঁচ এবং কৃিবপশঠর বনশচ েুশল ওঠা দমবিশনর মশতা বনতম্ব, ধক 

ধক িশব্দ নশড় ওশঠ দবসামাল চববম ও বারুশের অপপ্রচার।... আশলা ও িা ার বীজগবর্ত...আমার মাোর 

মশধয আতমনাে কশর ওশঠ কববতা..বুশলট দবাঁধা মিান কাচ।”
   
(দশ্রষ্ঠ কববতার িূবমকা অংি)—ঘরুশত ঘরুশত 

কবব যা দেশখন, বতমমান চলমানতা বা প্রাচীন অতীশতর ‘অবতংি’ দস সব দেশখই কববর মশধয কববতা 

আতমনাে কশর ওশঠ—কবব দসই তাড়না  শুধ ুপা চালান না, সশঙ্গ চশল তাাঁর মনন ঋদ্ধ কলম। উৎপশলর 

কববতা  এই ভ্রমশর্র একটা ববশিষ অবস্থান আশি। দস পে পবরক্রমা কববর েৃবষ্টশত নতুন এক জগতশক 

বনশ  আশস-দয জগতশক আমরা দসিাশব দকান বেন লক্ষয কবরবন- বকন্তু উৎপল কশরশিন। কবব তাাঁর 

সিকারী ‘অনােনাে রা ’দক বনশ  দবড়াশত দবশড়াশলন,  সশঙ্গ এক মবিলা। অনােনাে রা  ববশিষয পেবটও 

আমাশের দচাখ ও কানশক টাশন, দকননা এ নাম অনাে আবার নাে’ও। সুতরাং িব্দ িমরু বকিুটা িশলও 

কাশন বাশজ। আবার আশরকবট ববশিষয পশে ‘সুচারু’ —দসটা ওই মবিলার নাম না বক পািাশড়র উশেশিয 

বলা িশ শি দসটাও টুযইস্ট, দকননা ‘তাাঁর স্ত্রী সুচারু পািাশড় দবড়াশত দবরলাম' এর মাশে কমা বচশহ্নর 

অিাব আশি। (আবার সুচারু দয ওই মবিলারই নাম দসটা কবব কববতার মধয পযমাশ  বগশ  জাবনশ শিন),  

দতা এই পািাড় দেখশত  বগশ  কবব প্রকৃবতশক দতা দেখশলনই না, বরং দসখাশন োকল বনতুলসীর বুশনা 

গে, ববিুবটর দিাাঁ া, আর ক্রুিকবর। সশঙ্গ আশলা িা ার দখলা। সুতরাং একটা ও াইল্ড িাব আর ইবতিাশসর 

আশ াজন করশলন বতবন। ও াইল্ড একারশর্ই দয ওখাশন আশি পাের, বনতুলসী, লতাগুল্ম, আবেমপুরুষ 

(আমাশের আবেম পুরুষরা বশন বাস করশতন দসটা আমরা সবাই জাবন)- এসব বনশ  পবরশবিটা আর 

প্রকৃবতক দসৌন্দশযমর োকল না, িশ  দগল বনয। এই আবশি কববর দচতনা দযন ইবতিাসশক স্পিম কশরশি। 

দকননা আবেম পুরুশষর ববজ্ঞাপন দেখার আশগই ‘ক্রুিকবর’এর সংশকত আশি। এই ক্রুিকবর মাশন যারা 

মৃত, দসই অতীশতর সমাবধ ওটা, যা ইবতিাসশক পাশি বসাশত চা । (আবার ক্রুি িব্দবট বক বিষ্টান বা বিবটি 

ইবতিাশসর ইবঙ্গত বেশি!) সুতরাং পািাড় দেখশত বগশ  কবব চশল দগশলন আবেম যুশগর কাশল, পাের 

দেশখ মশন িল দসখাশন আবেম মানব বকি ু দলখার দচষ্টা কশরশি, চকমবক দঠাকার িশব্দ দসকাশলও দয 

িািাকার বিল, তারই ববজ্ঞাপন দযন পােশরর গাশ  দখাো  করা িশ শি। এ ভ্রমর্ তািশল ইবতিাশসর ভ্রমর্। 

বকন্তু দযই পাঠক িাবশত বসশলন, আশর এ বনিক ইবতিাশসর কচকবচ, তখনই সুচারুর দকামড়, আর বপশঠর 

বনশচ বনতশম্বর চলন দেশখ মশন পশড় দগশি আধুবনক কাশলর দমবিশনর চলন ও তার ধক ধক িব্দ। অতীত 

কাশলর িািাকার দেশক বতমমাশনর ‘চববম ও বারুশের' আগুনশখলা কববর দচতনা  স্থান কশর বনশ শি। এমন 

কী চশল এশসি ‘বুশলট-দবাঁধা’ রিারবির আিাস। কবব ভ্রমশর্ বগশ  না দপশলন িাবন্ত, না দেখশলন সবুশজর 
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লীলা, শুধ ুঅতীত দেশক বতমমান অববে িািাকার আর আতমনাে শুনশলন। অতীশতর সাংশকবতক চকমবক 

পাের, বতমমাশনর চববম আর বারুে বমশি কববর দচতনাশক উত্তপ্ত কশর তুলল।  
 

      আবার অগ্রবেত কববতার  ২৪ নং কববতা  আশি রাজনারা নপুর ভ্রমশর্র কো, কবব দসখাশন গাবড় 

কশর যাশবন। দসখাশনর ‘উইবটবব’ দেশখ ি ত কববর মশন পশড় যাশব দকান গ্রাশমর বালযকাশলর স্মৃবত, দয 

গ্রাশমর দেও াশল আশগ আলকাতরা মাখাশনা োকত, একো দয গ্রাশম জবমোর বাবড় বিল, বকন্তু আজ তা 

ইবতিাস-দসখাশন জশম োকা িযওলা বনশ  কবব গশবষর্া করশবন অতীত বেশনর নানা বিসাব বনকাি। 

পুরাশনা বেশনর স্মৃবতর কো মশন পশড় বগশ  কববর দচাখ ‘কাশলাপাবখর িা া  িশর যাশব-কববর দচাশখ জল 

চশল আসশব, আর এসব দেশখ স্থানী  দলাশকর বলশব—“কাাঁেি দকন গা দতামরা?”, বনিকই এক পুরাশনা 

স্থান ভ্রমর্ এবং দসখাশন বগশ  অতীত স্মৃবতর দবেনাশক বনশ  উৎপল ঘুশর আশসন রাজনারা নপরু, কববতাবট 

বনম্নরূপ— 

“কাল সকাশল গাবড় আসশব। আমরা রাজনারা নপরু যাব। ি ত দসখাশন দেখশত পাব উইবটবব। 

আলকাতরা-মাখাশনা বাবড়র দে াল। জবমোরবাটীর বসাঁবড়শত দয-ধরশনর িযাওলা জশম োশক তা-বনশ  

আমার গশবষর্া খাবনকটা এশগাশব। বিল বশট দস-সব বেন-বলশত বলশত আমাশের দচাখ কাশলাপাবখর 

িা া  িশর যাশব। কাাঁেি দকন গা দতামরা?... স্থানী  দলাশকশের এসব প্রশশ্নর জবাব আমরা আশগ দেশকই 

গাবড়শত দযশত দযশত বস্থর করব।”
 
  

     উৎপল শুধ ুস্থাবনক ভ্রমশর্ তৃপ্ত নন, দস ভ্রমশর্র বযাবপ্ত সমুদ্র নক্ষত্র দেশক ববশ্বশলাক, বতমমাশনর সুশরি 

সরকার দরাি দেশক মগধ তক্ষিীলা অববে ববস্তৃত। জীবনানন্দ োশির মশধযও এই অতীত স্থান ভ্রমশর্র বযবপ্ত 

আশি, আশি ‘িাজার বির ধশর' পে দঘারার কো, বকন্তু দিশষ বতবন দয বনলতাশক পান তার মাশে দেশক 

যা  অেকার। বকন্তু উৎপল দসই অেকারশক সবরশ  দরশখ বনশ  আশসন সাম্প্রবতক ‘সুশরি সরকার দরাশি’র 

িাবন্ত— 

“বিশুবট উশঠান ধশর দেৌড়াশি – ‘মাই া দগ’।... 

মগধ দেশক দববরশ  এশসবি আবম- 

যাশবা তক্ষিীলা... 

ববিালীশত জবম বিল -পািাশড়র গা-দঘাঁষা... 

জশলর উপর বেশ  আশলা ক্রশম সশর যাশব- 

চারুবাক( পেস্থ দকরাবন) িাাঁসগুবলর বেশক তাবকশ  িাবশি সশে িল, 

ঘশর বেবর, 

ববঠকখানা  বাজার আর এন্টাবলশত যানজট-... 

...আবম পত্রবািক, 

গ্রীকেরবাশর এই িতম দপৌাঁশি বেশলই 

িাজার গ্রবে জবম এবং এক িাজার গ্রীক স্ত্রীশলাক 

মগধ ও বলিববরাশজয ববতবরত িশব, 

-সুশরি সরকার দরাশি িাবন্ত বেশর আসশব।” (৪৯ নং কববতা : অগ্রবেত কববতা) 

দয কববতাবট একটা বিশুর দেৌড়ান বেশ  শুরু িশ  বববিন্ন ববষ  দেখাশত দেখাশত িঠাৎ চশল দগল মগধ 

তক্ষিীলা, দসখান দেশক চশল এল এন্টাবলর যানজট, গ্রীক েরবাশর পত্র দপৌাঁশি দেবার বাতমা োকল, যা মগধ 
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ও বলিববরাশজয ববতবরত িশব। পশরর পংবিশত একবট দস্পশসর পর বতবন জানাশলন তািশল সুশরি সরকার 

দরাশি িাবন্ত বেশর আসশব। অেমাৎ গ্রীশকর ইবতিাশসর অবস্থরতার সম  দপবরশ  কবব বতমমাশনর সমশ  

িাবন্তকামী। ইবতিাস ভ্রমর্ কশর জীবনানন্দ অেকাশরর মশধয ি ত একট ুিাবন্ত দপশ বিশলন, বকন্তু উৎপল 

দসখাশন বিন্ন, দসখান দেশক দজশগ ওশঠ এক ববিাল দিািাযাত্রা— 

“আমার পশুআত্মা একবেন স্নানশিশষ ঐ দঢউ দেশক উশঠ আসশব। 

বপি ুবপি ুউশঠ আসশব এক ববিাল দিািাযাত্রা- 

গেববনকশের, গেদ্রবয প্রস্তুতকারকশের,  যারা দমামবাবত বানা , 

যারা উবি কাশট, বাঁবট িান দে , যারা িাাঁখারী -... 

-সবাই আসশব।” (৪৯ নং কববতা : অগ্রবেত কববতা) —অেকাশর পশড় োকা ন , দু’েশন্ডর িাবন্তই শুধ ুন , 

উৎপল দসই ভ্রমশর্ দববড়শ  তুশল বনশ  আশসন গ্রীকেরবাশর দপৌাঁশি দেও া িতম আবার দসখান দেশক উশঠ 

আশস বনম্নকমমজীবব সম্প্রো রাও— যারা দমামবাবত বানা , উবি কাশট, বাঁবট িান দে ,, যারা কামার। উৎপল 

জগতভ্রমশর্ দববড়শ  ইবতিাশসর েরবার দেশক নগর দকবিক কলকাতার রাস্তা দেশক মানুষশের তুশল 

আশনন, দতমবন আবার কখনও কখনও দপাাঁশি যান প্রাবন্তক জনপশে, কখনও বক্সীগশঞ্জ, কখনও উত্তর চবিি 

পরগনা , আবার সিজ সরল েরেশর িাব বনশ  চশল যান নতুন দবৌ এর সাশে আলাপ করশত—“বালক 

বাবলকা ও দপিীবহুল আত্মী  -সিার কাশি আবম োবব কবর -কই দি, আমাশক একটা েমুেুবম োও, দয-কটা 

বেন আবি দটশন বাজাই।...যখন এবাশরর পঞ্চাশ ত উপবনবমাচশন কো িাবশি, তখন আবমই িঠাৎ বশল উবঠ-

যাই চাট্টুশেশের বাবড় নতুন দবৌবটর সশঙ্গ দু-কো কশ  আবসশগ।” ( ৪ নং কববতা : কিবতীর নাচ)—কখনও 

কবব মন চশল দযশত চান গ্রাশমর বেশক, দযখাশন কুশ া আশি -আশমর বাগান আশি-গ্রাশমর গ্রামযতা আশগর 

দচশ  অশনকটা সিয িশ শি। সরকাবর োবব োও ার চাপান উশতারশক এবড়শ  কবব চশল দযশত চান সীমান্ত 

দপবরশ -নাগবরক সিযতা দেশক েূশর গ্রামাঞ্চশল— 
 

“িাতা বনশ  অশটা-স্টযাশণ্ড দপৌাঁশি যা , েূর দেশি যাও া  

দযশত পাশর, পাবলশ ই যাব, রংপুশর, গ্রাশমর বেশক, 

দিাট বপবসমার জবমর একটা ঘর খাবল পশড় আশি, 

কুশ া আশি, আশমর বাগান আশি, কুকুশরর িানাগুশলা 

এতবেশন বনশ্চ ই অশনকটা সিয িশ শি... 
 

আ  দতারা সরকারী োবব -োও া বনশ , আবম ততক্ষশর্, সীমান্ত দপবরশ  বনগাাঁ িাবড়শ ,  দেৌশড় চশলবি।” 

(১৭ নং কববতা : সুখ-দুঃশখর সােী)  নগরশকবিক কবব একট ুগ্রাশমর িান্ত পবরশবশি পা বাড়াশত চান, দস 

ইিার সাশে ি ত জবড়শ  আশি গ্রাশমর স্মৃবত। আমবাগান কুশ া তলার পাশি বগশ  কবব বনিৃশত বকিুকাল 

কাটাশত চান, দযন িিশরর উত্তাপ তাশক স্পিম করশত না পাশর। পে দপ্রবমক এই কবব শুধু নগর গ্রাম বা 

অতীত বতমমাশনর কো বলশতই বাইশর দবশড়ান বন, বলশত দচশ শিন পশের কো, দয পে কখনও সবুজ 

সুন্দর আবার কখনও সমশ র চাপান উশতার ও জীবশনর নানা চলমানতার চক্ষুষ্মার্ জলিবব—“ দেশখ 

এলাম সবুজ,  সুন্দর রে...আবম শুধুই পশের কো বলশত এশসবি, অনয বকি ুন -” (২১ নং কববতা : সুখ-

দুঃশখর কববতা), উৎপশলর ভ্রমশর্ এিাশব চশল আশস সংসাশরর কো, কখনও তার সাশে বলপ্ত ি  

বতমমাশনর সাম্প্রবতক ঘটনা, কখনও দসখাশন োশক মানস ভ্রমর্- 

“বগশ বিলাম মশন মশন 
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মেুরাভ্রমশর্ 

দযন-বা উড্ডীন পাবখ 

বনশজশকই দিশব রাবখ— 

অক্ষশর বনবদ্ধ কবব 

দযন িৃঙ্খবলত বচত্রী ও িবব.. 

আনন্দবা ,ু তুবম আমার সারবে।... 

উড্ডীশন িশর আশি আমার আল । 

েড়বৃবষ্ট ি  

    সূযম ওশঠ এই ঘশর, রাবত্র নাশম।”( ১৪ নং কববতা : সুখ-দুঃশখর সােী) —উৎপশলর কববতা  এই সিজ 

সরল উবিও অবমল ন , কত সিশজও বতবন কো বলশত পাশরন এবট তারই উৎকৃষ্ট উোিরর্। এখাশন আশি 

মানসভ্রমর্। এখাশন আশি বিশুসুলি  পাবখর মশতা ওড়ার সাধ। “কি ুিাবব পাবখ িশ  / উবড়ব গগশন।”( 

সাধ: রবীিনাে) আবার এই দয মানসউড্ডীন দসই সূশত্র কবব এাঁশক চশলন জগশতর িবব, কববও িশ  ওশঠন 

বচত্রী। ভ্রমশর্র সােী ি  আনন্দবা ু। আবার অকপশট বতবন বশল দেন, আমাশের সংসাশরও ি  েড় বৃবষ্ট, 

আমাশের বেন রাবত্রর চলাচশলর মাশেও আমরা মাশে িশ  যা  বিশুর মশতা, বিশুর সাধ কার না োশক?  

কববতাশক এিাশব িালকা কশর -শুধ ুকো ন , কখনও দরখা রঙ এর মত অল্প ইবঙ্গত বেশ , তাশক িববশত 

পবরর্ত করাও উৎপশলর বনজস্বতা।  
 

   বববিন্ন মাধযমশক বযবিার কশর কববতাশক এক বববচত্র ববনযাশস গ্রবেত করা, তাশক কারুবিশল্পর মত এক 

নতুন আবঙ্গক প্রোন করা দযমন উৎপশলর বনজস্ব ধরর্, বঠক দতমনই স্মৃবত সাইবক আশলা অেকাশরর বিতর 

বেশ  কববতাশক সবমত্রগামী কশর দতালা উৎপশলর ‘বযবিগত বলখনিবঙ্গমা'। আসশল উৎপশলর রচনার মশধয 

দয ববববধ স্বতন্ত্রযতার সমাশবি তার পুঙ্খানুপঙু্খ ববশেষর্ করশল দসখান দেশক দববরশ  আশস নানা তেয, 

নানা আেল, নানা কাবরগবর ববেযার রসা ন। যাশক কবব স্ব ং বশলবিশলন, কববতা মযবজক রসা ন ও 

েক্ষতা। এই কববতা রসা শন কখনও জাবরত ি  নগর দকবিক মধযববত্ত মানুষগুশলার নানা টানাশপাশড়শনর 

কো।  কলকাতার সমাজ, রাজনীবত, নানা আন্তজমাবতক ও দেিী  ঘটনার অবিঘাত দযমন তাাঁর কববতার 

িরীশর চুপ কশর প্রশবি কশর যা , দতমবন কখনও কখনও মধযববত্ত সমাশজর মানুষগুবলও উাঁবক মাশর দেশক 

দেশক। দস সব সমাশজর চবরত্রগুবলর কোবাতমা দেশক দবাো যা  তাশের আেম সামাবজক পবরকাঠাশমা। 

তাশের জীবন চলাচশলর নানা অনটন – নানা না জানা কোর দিাঁশিল ঘর, যা উৎপশলর কববতা। এই 

মধযববত্ত সমাজশক কববতা  একটা ববশিষ স্থান দেও াও উৎপশলর কববতার আশরকবট বববিষ্ঠ। সমাশজর 

উচ্চ পযমাশ র প্রবতবনবধ দেশক েবরদ্র সমাশজর কো জানাশত বগশ ও উৎপল দিাশলন না মধযববত্ত সমাজশক। 

তাাঁর কববতা  নূনযতম কশমমর দকরাবন, বপওন, কানুনশগা, মহুবর প্রিৃবত জনগনরা এশক এশক উশঠ আশস, 

তাশের সংসাশর দয সংগ্রাম চশল—দয দিামাবগ্ন জ্বশল দসসবশক কবব তুশল ধশরন— 
 

“প্রবতবট দিামাবগ্নর কাশি িাাঁট ুমুশড় বসব আবম, জানশত চাবব তার রসা ন, িূত ববজ্ঞান, তার দজযাবতববমেযা, 

কী উপাশ  দস েুবটশ  দতাশল বিশন্দাল িাাঁবড়র বিতর পুাঁই িাশকর চচ্চবড় আর কলাইশ র িাল ”( রর্বনবমত্ত 

হৃে  আমার : দলাচনোস কাবরগর) অেমাৎ মধযববত্ত সংসাশরর িাাঁবড়র খবরও কবব দজশন বনশত চান। দজশন 

বনশত বকিাশব মধযববত্ত সমাশজ পুাঁই িাক আর কলাশ র িাশল গ্রাসািেন কশর। দসই মধযববত্ত সংসাশরর 

রসা ন, তাশের জীবনববজ্ঞানও কবব জানশত চান। তাশের সংসাশরর ‘িূত’ ও িববষযৎ (দযশিতু কবব 
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দজযাবতববমেযা মশত িববষযৎ জানার মুখাশপক্ষী) বনশ  কববর বচন্তা ি । শুনশত পান িাাঁবড়র রান্নার আও াশজ 

‘বিশন্দাল’ নামক রাবত্রকালীন রাগ বা গান— দয গান দকান মশত বেনযাপন করার গান। উৎপল মাশে মাশে 

চশল আশসন এই মধযববত্ত সংসাশরর গণ্ডীশত, তাশের সাশে কো বশলন এবং তুশল ধশরন তাশেরই কো। 

আসশল এই দলাচন োস কাবরগর পযমাশ  এশস উৎপশলর কববতার সামগ্রী িশত োশক দরাজ জীবশনর নানা 

কাবিনী বা ঘটনা বা চক্ষুষ্মানতা।  কবব জাবনশ  বেশত চান এই মধযববত্ত  জনগর্শের বাজাশর কত দেনা 

োশক, মুবের দোকাশন োশক কত বাবক, দিশলর চাকবরর েরখাস্ত দেশক মাশ র মানত, োশমর বটবকশটর 

বিসাব দেশক লটাবরর কুপন- এসব দেশকই দবাো যা  তাশের আবেমক অনটশনরও বাস্তব বচত্র। এই 

অনটশনই চশল তাশের সংসার—ক্ষীর্ দুবমল আিাশক আাঁকশড় ধশর চশল তাশের জীবন— 

“সমস্থ জবড়শ  যা ,  দযন লাল-কাশলা সুশতার কুন্ডবল, চাকবরর 

েরখাস্ত, বাবার অসুখ আর মাশ র মানত, দিাট দবান 

আন্না বেশ  দখাশল বগাঁট, দচষ্টা কশর, দস দতা প্রা  অসম্ভব, 

সমশগ্র জবড়শ  োশক, োশমর বটবকট আর লটারীর কুপন,  

বাস্তব-কাল্পবনক,... তাশলশগাশল অশেশি গবড়শ  চশল 

ঢাল ু বেশ , বাজাশর ও সংসাশর...” (ববকট স্বে : অগ্রবেত কববতা)  -এ দতা রীবতমশতা এক মধযববত্ত 

সংসাশরর িবব, দযখাশন লাল কাশলা অিাব আর আিা কল্পনার কো ববর্মত িশ শি। লাল আর কাশলা দুশটা 

রঙই জীবশনর দনবতবেী বেশকর ইিারা বেশ  যা । বাবার অসুখ দেশক চাকবরর কল্পনা দযন দিষ অববে 

কুণ্ডলীর মশতা পাবকশ  যা , দবান দসই সংসাশরর কুণ্ডলীশক খুলশব কী কশর? দকননা মধযববত্ত সংসাশর 

একটা দমশ ও বচন্ডার ববষ , তার বববাি – তার রক্ষনাশবক্ষর্ করশত তাশের বিমবিম দখশত ি । তাই মা 

দিশলর চাকবরর জনয মানত করশত বাধয ি , যবেও অবধকাংি দক্ষশত্র দস মানত সেল ি  না। আমাশের 

মধযববত্ত সংসাশর দতা এ বচত্রই দেখা যা  দযখাশন সামানয একটা । অসিলতার বাস্তব আর সিলতার 

কল্পনাশক আশ্র  কশর তারা দবাঁশচ বশতম োকশত চা । মধযববত্ত সংসারশক এিাশব কববতা  িাবজর করার 

দক্ষশত্র উৎপল অশনকটাই এবগশ । পাাঁশচর, িশ র েিশক বাংলা বসশনমা  দযমন দেখা দযত নগরশকবিক 

কলকাতা বকংবা মধযববত্ত সংসাশরর নানা অিাব অনটশনর িবব (উৎপশলর কববতাগুবলও দকােও দযন দসই 

চলবচ্চশত্রর টুকশরা েলক আমাশের স্মরশর্ বনশ  আশস)—উৎপশলর কববতাশতও তার বকিুটা দরি পাও া 

যা । দযখাশন সংসাশরর নানা রকম খরচ দযাগাশত বিমবিম দখশত ি  মধযববত্তশের। উৎপল দসই সমাজশক 

তুশল ধরার দচষ্টা কশরন, বেুর িাশত িাত রাখশলই বুেশত পাশরন বাজাশর তার কত দেনা—তাাঁর সংসাশরর 

আরও নানারকম সমসযার কো— 
 

“বে,ু দতামার িাশতর উপর িাত রাখশলই আবম দটর পাই দতামার বাজাশর অশনক দেনা, দিশলটা উিশন্ন 

দগশি, দমশ  রাত কশর বাবড় দেশর, আজ যা বলার আশি তুবম আমাশকই বশলা, স্ত্রীর মখুরতার কো বশলা, 

সিকমমীশের িঠতার কো বশলা, রাশত ঘুম ি  না দসই কো বশলা, আর যবে কাাঁেশতই ি  তশব এই কাাঁশধ 

মাো দরশখ কাাঁশো, বে।ু” ( ৭ নং কববতা : সলমা-জবরর কাজ)  কববতাবটর শুরুশত এবং দিশষ ‘বে’ু িব্দবট 

দুবার বযবিার কশর কবব বুবেশ  বেশলন তাাঁর আন্তবরক সিানুিূবতর কো আবার তার োাঁশকই জাবনশ  

দগশলন মধযববত্ত ঘশরর অিাব অনটন, বকশিার বকশিারীশের ববপেগামী িও ার জনয বাবার বচন্তার কো, দয 

সব বচন্তা  কববর দসই‘বে’ুবটর রাশত ঘুম আশস না। সুতরাং এই সামানয আশ্রশ র সংসাশর নানারকম বচন্তার 

দমঘ সো দজশগ োশক, ‘দমশঘ ঢাকা তারা’বসশনমার মশতা সংসাশরর উপর সবমো ববরাজ কশর কাশলা দমঘ— 
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“বেবে ধনযবাে। আবম িশলবীে মবন্দশরর  

স্ত্রী যক্ষ মূবতমবটশক দিশস ববল, 

এশসা, আমাশের সামানয আশ্রশ  একবেন 

োশকা, আবতেয গ্রির্ কশরা, আমাশেরই সংসাশরর  

উত্থানপতশন ভ্রষ্ট িও, জ ী িও, 

আমাশের আনলা দি ার কশরা, এই তাশক বই রাশখা... 

আমাশের সংসাশরর উপর বচরবেন কাশলা দমঘ, অশনক েড়, অশনক বজ্রপাত-” (৩৪ নং কববতা: অগ্রবেত 

কববতা) —কববতাবটশত বতবন পুরাশর্র যক্ষমুবতমশক দেশখ ‘বেবে' বশল সশম্বাধন করশলন। মবন্দশরর মূবতমশক 

বেবে বশল দযন তাাঁশক আপন কশর বনল কবব। শুধু আপনই করল না, তাাঁশক আহ্বান জানাল ‘আমাশের 

সামানয আশ্রশ  একবেন’ োকার। অেমাৎ আত্মী তা স্থাপন করশত চাইশলন। আর জাবনশ  বেশত চাইশলন 

আমাশের সংসাশরর নানা অনটশনর কো-'আমাশের সংসাশরর উপর বচরবেন কাশলা দমঘ,’, জীবনানন্দ োি 

বনলতাশক অতীশতর কাল দপবরশ  যখন দেখশত দপশলন, তখন তাশক  কাশি বসাশলন বঠকই, বকন্তু 

দসখাশন বিল মুশখামুবখ  ববসবার অেকার অেমাৎ েূরে। আর উৎপল যক্ষ মূবতমবটশক ‘বেবে’ বশল শুধ ুআপনই 

করশলন না, দসই েূশরর নারীশক এশকবাশর কাশি টানশত চাইশলন, আমাশের সংসাশরর অিাব অনটশনর 

িবরক িও ার আমন্ত্রর্ জানাশলন। দমাটকো মধযববত্ত পবরবাশরর এরকম টুকশরা িবব মাশে মাশে তাাঁর 

কববতা  পাও া যা , পাও া যা  নানা টুকশরা কো দযখাশন এক  সতযশক আববষ্কার করশত বগশ  কবব 

দেশখন—“গত মাশসর মুবের বিসাশবর সশঙ্গ আমার দিাট দিশলর োস -পরীক্ষার নম্বর দবমালুম বমশি 

দগল...” (৪৮ নং কববতা : অগ্রবেত কববতা) দিাট দিশলর োশসর পরীক্ষার পূর্মমান আর তাশত প্রাপ্ত নম্বশরর 

ওজন বনশ্চ  দবিী ি  না। দসই ক্ষুদ্র সংখযার বিসাশবর মশতাই তাশের মুবেখানার দোকাশনর খাইখরচ ি । 

এ দেশক তাশের আ  এবং বযাশ র ববষ বটও আমরা কল্পনা করশত পাবর, কল্পনা করশত পাবর তাশের নুন 

আনশত পান্তা েুরাশনার বিসাব বনকাি। আবার এই মধয পযমাশ র সামাবজক জীশবরা দয অশনকটাই িীরু, 

তারও কো উৎপল জাবনশ  দেন— 

“গত একুশি এবপ্রল রাশত দকাো  দস বিল আমরা দতা জাবন 

মন দবাকা দসশজ োশক,  দযন সাশত-পাাঁশচ দনই, 

খুন-দেখা প্রবতশবিীশের মশতা,” (১৩ নং কববতা : সলমা-জবরর নাচ) - োশমলা এবড়শ  যাও ার জনয এরা 

দবাকা দসশজ োশক, প্রবতবাে করার ক্ষমতা এশের দনই, প্রবতবাে এরা করশত চা  না, দকননা এশের 

সংসাশর দমাটামুবট স্বিল িাশব বাাঁচার লড়াই প্রবতবন ত।  
 

     উৎপশলর কববতা  স্বতন্ত্রতার নানা বেক আমাশের চবকত কশর। কবব জবটল দকান তে েিমশনর 

অবতারর্া না কশরই কত সিশজ বনতয নতুন বচন্তালতাশক কববতা কশর দতাশলন। কত সিশজ ঘশরর আনাশচ 

কানাশচ পশড় োকা অবযবিাযম বস্তুশকও কববতা  িাবজর কশরন, তাশের মাশেই দরশখ দেন কববর বচন্তা। 

দযখাশন ঘশরর দকাশন পশড় োশক িাঙা দচ ার, পুরশনা জুশতা, অবযবহৃত িাাঁবড়-দিকবচ, পুরশনা কাগজ 

সববকি ুকববর দচাশখ-মশন-কলশম উশঠ আশস। কবব দসসবশক দেশখ িাশবন এসব এককাশল বযবহৃত িত, 

কত মানুশষর স্মৃবত তার সাশে জবড়শ  আশি, তাশের মাশেই কত পুরাশনা বেশনর দেশল আসা সমশ র 

বচহ্ন আশি। কবব দসসবশক অনুিব কশরন, দসই পুরাশনা বজবনসশক বতবন নতুন দচাশখ দেশখন। পুরাশনা দসই 
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বজবনসপত্রশক কবব স্পিম কশরন— উৎপশলর মশন ি  তারা বহুবেন ঘুবমশ  আশি, তাশের বনরুত্তর অবস্থান 

কববশক কলম চালাশত বাধয কশর— 

“পুরশনা বজবনসপত্র িুাঁশ  দেবখ। তারা আর কতকাল 

ঘুমাশব বল দতা? বহু যুগ দকশট দগল।...  

পুরশনা আসবাব আজও বনরুত্তর -ঐ আরামশকোরা, 

ঐ নড়বশড় বসার দচ ার, অশ্রুবসি পালঙ্ক ও খাও ার 

দটববল ; রান্নাঘশর বাসনগুবলও স্তব্ধ, দধা া দমািা,  সামানয 

মবলন-দযন কতকাল দকউ দখশতও বশসবন। 

ক’বট সাপ ঐখাশন বনিমশ  দখলশি।” (১৫ নং কববতা : অন্নোতা দযাশসে) — এই অবযবহৃত বজবনসপশত্রর 

ও দযন মশনর দবেনা আশি, প্রশ াজনিীনতা  তাশের অবযবিাযম িশ  পশর োকার মাশেই দযন এই প্রার্িীন 

বস্তুগুবলর প্রবত কববর মমেও প্রকাবিত িশ শি। ি ত তাশের মশনর দগাপন বযাো কববশক মানববক কশর 

তুশলশি, পক্ষান্তশর জড়বস্তুর মাশেই দযন প্রাশর্র দবেনা শুশনশিন কবব। বস্তুজগতশক সজীব দচাশখ, সজীব 

-প্রার্যুি কশর দেখার প্র াস, শুধু প্র াস ন  তাশের দগাপন মশনর কোও দযন কববর বুশক দবশজশি- তাই 

কববর কলম তাশের কো বলশত উেগ্রীব িশ  উশঠশি। (উৎপলকুমার বস ুবযবিগত জীবশন দয দকান বস্তু, 

দযমন চাববর বরং, কলম, আলবপন, দপশরক,েুলোবন প্রিৃবত বস্তুশক পবরপাবট কশর সাবজশ  রাখশতন। 

তাশের রাখশতন যত্ন সিকাশর, দযন িাত বাড়াশলই কাশি পাও া যা । এই যত্ন, ববপরীতক্রশম ি ত এই 

িাশলাবাসাই এ কববতার গিমগৃি।)   নড়বশড় দচ ার, পুরশনা আসবাব যারা এককাশল বযবিাশরর আশ াজশন 

আসত, বা বতমমাশনর স্তব্ধ বাসনপত্র দসসশবর বনরব পশড় োকাশক কববর মশন িশ শি তারা বহু যুগ ঘুবমশ  

আশি। বনজমন কলঘর িশ শি সাশপর বনিমশ  দখলার স্থান। কববতাবটশত একটা ‘ঘুম’, ‘বনরুত্তর’, বা 

বনজমনতার তন্ম তাও কাজ কশরশি। কবব দযন তন্ম  িাশব তাশের সাশে দযাগাশযাগ স্থাপন কশরশিন, 

দকননা কলঘর ‘জনিীন’, ‘কতকাল দকউ দখশতও বশসবন’। বনবরবববলই এই তন্ম তার আশ্র , বনরব 

আসবাবপত্ররা কববর কল্পনার দোসর। পক্ষান্তশর, কববর বক এটাও মশন িশ শি বযবিাশরর দযাগযতা িারাশল 

—‘এশক দেশল বেশত িশব,’, দকননা সুখ-দুঃশখর সােী কাশবযর ১২ নং কববতা  বতবন বলশিন— 

“খুশল দেবখ দোঁশস দগশি, দেশট দগশি কাাঁশধর বকিুটা 

এই জামা পশর আর দবরশনা যাশব না, এশক দেশল বেশত িশব, 

িাঙা দচ াশরর বপশঠ েুবলশ ই রাখবি তািশল, বারান্দার এক দকাশর্। 

পুরশনা জুশতার সশঙ্গ-িাাঁই অবযবহৃত িাাঁবড়-দিকবচর মশধয 

মঞ্জুবর দবড়ালবটর দেশল-যাও া আশ্র  খুাঁশজ পাই, 

েুবড়র মশধয োকত,..”এখাশনও দসই পুরশনা জামা, িাঙা দচ ার, জুশতা, িাাঁবড় দিকবচর কোশক কববতা 

করার প্র াস। দসসব দেশল দেও া বজবনসপত্র ‘মঞ্জুবর’ নামক এক দবড়াশলর আশ্র স্থল। উৎপল বাস্তব 

জীবশন িাঙাশচারা বজবনসপত্র দজাড়া লাগাশত পিন্দ করশতন, দসই সূশত্র কী িাঙা োটা পুরশনা বজবনসশক 

কববতা  ঠাাঁই বেশিন বতবন? বযবিগত জীবশনর craftsmanship বক এর মূশল কাজ কশরশি? অনুসোনী 

পাঠক দসটাও একট ুদিশব দেখশত পাশরন। আমরা তার বকিুটা িবেি বেশত পাবর মাত্র। আসশল উৎপশলর 

মশধয দযমন এক অননয বচন্তার বিল্পীসত্তা বতমমান,  দতমবন এক ধরশনর ক্রাশেরও স্পিম দলশগ োশক। নানা 

রকম দেশল দেও া, অবযবিাযম বজবনসপত্র বেশ  দযমন এক ধরশনর ক্রাে বতরী করা ি , উৎপশলর 
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কববতাও দযন দসরকমই এক ববশিষ প্রকার ক্রাে। িশব্দর উপাোশন যার অব ব রবচত ি  আর ‘িা াপে’ 

কববতা  পশড় োশক — 

“িাঙা চিমা,  দিাঁড়া খাতা, দু-টুকশরা দপনবসল 

আর োটা দেট, খবড়গুশড়া, উল্টাশনা দো াশতর কাবল।” 
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