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নফখনাদ কভুায আকখুে 

 Research Scholar, Dept. of Bengali, Tilka Maji Bhagalpur University 
Abstract 

Among the modern poets Subhash Mukhopadhyay emerged in the world of poetry with a 

prominent outlook and mentality.  He has placed humanism above all with the communist 

ideology.  The poet, who believed in the communist ideology, was immersed in the mantra 

of optimism.  So a chapter of modern poetry  has come to an end in Subhash 

Mukhopadhyay.  Born at his uncle's house in Krishnanagar, the poet spent his childhood in 

Nebutala Lane.  He spent the rest of his childhood in Naogaon, North Bengal.  The poet 

Pakapaki came to Kolkata in 1930.  In the 30's, a new turn began in the life of the poet.  The 

poet became involved in political activities.  As a result, studies remain incomplete.  Politics 

starts from student life.  He became a member of the Communist Party in 1942.  The 

communist poet finally resigned from the party in 1981.  He had his own religion with the 

poet Nazrul.  This same shura has been heard in the writings of Sukanta Bhattacharya.  The 

poet Subhash wanted to change the course of the struggle.  In his poems, there is a conflict 

of style with ideology.  He has promoted poetry.  Used rhymes, fairy tales, and imagery.  He 

did not give importance to sexuality.  The poem 'Infantry' is his example.  The footsteps of 

the spirit of mass liberation and mass struggle have been heard.  He was the first poet he 

started his poetic life by writing political poems.  The language of the common form has got 

the art form.  In addition to poetry, prose, novels, travel stories, diaries and short essays, 

and magazine editing, the poet has translated poems by poets like Nazim Hikmat and Pablo 

Neduda.  The only dream of the struggling poet was to bring a new era.  Although the poet's 

oscillating scholarship worked, he did not miss the target.  He is not a dreamer, he has 

fought against oppression and exploitation all his life.  - Completing the evaluation of poet 

Subhas is a thing of the past.  The poet, who was facing death at one time, said goodbye to 

us by presenting his thoughts and statements clearly.  Even if he leaves, the humanist  

modern poet Subhash  Mukhopadhyay will remain immortal in his artistry due to the quality 

of his creation. 
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আধুননক ফাাংরা কনফতায় দুই নফশ্বমুদ্ধকারীন ভধযফততী ভখয় প্রেখভন্দ্র নভত্র প্রথখক ুবাল ভুখ াাধযায় মতন্ত 

প্রম ফতনি আযম্ভ খয়নছর প্রই খফতয প্রল কনফ ুবাল ভুখ াাধযায়। আধুননক কনফখদয নথকৎৃখদয ভখধয 
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জীফনানন্দ দা, নফষু্ণ প্রদ, অনভয় চক্রফততীখদয খেই ুবাল ভুখ াাধযায় নফনষ্ট দৃনষ্টবনে বফাং ভাননকতা 

ননখয় কাফযজগখত আনফবূতত খয়নছখরন। কনফ ুবাল ভুখ াাধযায় প্রই াভযফাদী- ‘দানতক’ কনফ মায 

াযাজীফখনয কাফযচচতায় াভযফাদী আদখতয াংগ্রাভ ছাডাও ফায উখধত স্থান প্রখয়খছ ভানফতাফাদ। কনফয 

প্রচাখ  নছর রারপুখরয ৃনথফীয স্বপ্ন। প্রই কাযখণই দুনবতক্ষ প্রাক ফা জরুযী অফস্থায় ভাইখরয য ভাইর 

নভনছখর প্রেঁখিখছন, াখয় া নভনরখয়খছন াধাযণ ভানুখলয খে। তাই েকৃত কনভউননষ্ট আদখত নফশ্বাী 

কনফ ভানুখলয প্রালণ ভুনিয জনয নর খরন বখকয য বক াডা জাগাখনা কনফতা। ভানুখলয উয নছর 

কনফয অগবীয নফশ্বা। প্রই নফশ্বাখক ানতয়ায কখয কনফ আাফাখদয ভখন্ত্র্ দীনক্ষত খয়খছন। জীফখনয 

প্রকাখনা আদখতয গনিয ভখধয ননখজখক আফদ্ধ যাখ ননন। ফায ফায ননখজয অনুবফখক ফযি কখযখছন। তাই 

ফরা য় আধুননক কনফতায বকিা অধযায় ুবাল ভুখ াাধযাখয় বখ ভাপ্ত খয়খছ।  
     

    নিভফখেয নদীয়া প্রজরায কৃষ্ণনগখয ভাভায ফানেখত কনফয জন্ম ১৯১৯ াখর ১২ প্রপব্রুয়ানয। কনফয 

ফাফায নাভ শ্রীমুি নক্ষনতচন্দ্র ভুখ াাধযায় বফাং ভা খরন শ্রীভনত মানভনী প্রদফী। কনফয ফাফায নছর ফদনরয 

চাকুনয। তাই কনফখকও খত খয়নছর ভ্রাভযভান। প্রছখরখফরায েথভ নদকিা কনফয প্রকখিনছর করকাতায 

৫০নাং প্রনফুতরা প্ররখন। বকান্নফততী নযফাখয কনফ ফড খয়খছন। তাই কনফ নরখ খছন- বকান্নফততী প্রমৌথ 

নযফাখযয প্রে, ান, আচায বফাং ব্রত ারখনয নানা আনন্দ। ানযফানযক অচ্ছরতায ভখধযই ফড খয় 

উখেখছন কনফ। প্রনফুতরা প্ররখন কনফয শফ কাখি- 

“প্রা াইখয গরা পািাখনা প্র ারা জখর যাস্তায় ফাখনাকাখনায ব্দ, ফােঁখয প্রচাঙ 

রাগাখনা প্রচৌফাচ্চায করকখে কাখর েথভ জর আায আওয়াজ, গনরয দযজায় 

ফানডখত ডাকাত ডায ভখতা কখয াতকাখর নেখক নঝ’য প্রজাখয প্রজাখয কডানাডা, 

করকাতায় বেঁখিা ফাখনয নদখক প্রচা  প্রযখ   াড  ুনযখয়  ুনযখয় াখয ফানডয 

কাযননখ ফা কাখকয গরা প্রচযা-কা কা।”
১
  

বইফ নফনচত্র ছনফ ও খব্দয ভখধয নদখয়। বই প্রনফুতরা প্ররখনই কনফয েথভ নযচয়  খি ‘স্বখদী 

ডাকাতখদয খে। কনফয প্রছখরখফরায ফানক অাং কাখি উত্তয ফাাংরায নওগােঁয়। বই ভয় ফহু ভানুখলয খে 

কনফয প্রভরাখভায ুখমাগ  খি। বই ভয়ই কনফ গান, ফাজনা ও নথখয়িাখযয খে নযনচত ন। কনফয 

প্রছখরখফরায় স্বখদী আখন্দারখনয েবাফ খড। নওগােঁ-প্রতই কনফয ডাখানায় াখত নড। ১৯৩০ াখর 

ফাফায চাকুনযয ফদনর খর কনফ াকাানক বাখফ আখন করকাতায়। ক্লা পাইখব বনতত খরন ফউফাজায 

প্রভখরানরিন স্কুখর। বই ভয় নভনিাং, নভনছখর ণূত করকাতায খে কনফয নযচয়  খি। শখফই কনফয 

িাইপখয়ড য়। পখর কনফয প্রচাখ য দৃনষ্ট, স্মৃনতনি ও গাখনয গরা ানযখয় মায়।  

‚প্রই বক ধাক্কায় নতননি নজনন াযাই  

গাখনয গরা, প্রচাখ য নজয আয সৃ্মনতনি।‛
২
 

 নত্রখয দক প্রথখক কনফয জীফখন শুরু য় বক নতুন ারাফদর। বই ভয় নফশ্বখজাডা ভন্দায েবাখফ তায 

নযফাযও আক্রান্ত য়। পখর কনফয নযফাখযয নতুন নেকানা য় দনক্ষণ করকাতায বকিা প্রছাট্ট 

ফাাফানেখত। বফানীুয নভত্র স্কুখর নফভ প্রশ্রনণখত ডায ভয় কনফ নক্ষক নাখফ প্রখরন কনফ প্র য 

কানরদা যায়খক; ‘কানর ও করভ’ নত্রকায ম্পাদক ভযুরীধয ফুখক। কনফ ১৯৩৭ াখর ভযানরক া 

কখযন-েথভ নফবাখগ। আই. ব.-প্রতও নতনন েথভ নফবাখগ া কখযন। ১৯৪১ াখর স্কনি চাচত কখরজ 

প্রথখক নফ.ব. া কখযন। যফততীকাখর যাজনননতক কভতকাখি জনডখয় খডন কনফ। পখর ডাখানা আয 
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ম্পূণত য়নন কনফয। ছাত্রজীফন প্রথখকই কনফয যাজনীনতয েনত নছর গবীয আকলতণ। আই.ব. ডায ভয় 

কনফ ভয প্রখনয খে কনফয নযচয়  খি। ভযফাফুয প্রদওয়া ‘যািফকু অপ ভাকতনজভ’ ফইনিয েবাখফ 

কনফ ভাকতফাখদ দীনক্ষত খয় খডন। ১৯৩৯ াখর কনফ প্রমাগদান কখযন প্ররফাযানিতখত। ঐ ফছখযই কনফ 

প্রমাগ প্রদন কনভউননস্টানিতখত বফাং ১৯৪২ াখর রাব কখযন দযদ। ঐ ফছখযই কনফ নফষু্ণ প্রদ-য খে 

পযানস্ট নফখযাধী প্রর ক নল্পী াংখ য মুগ্ম ম্পাদনায দানমত্ব ান। েথখভ ‘জনমুদ্ধ’ ভু খত্র ও খয 

‘শদননক স্বাধীনতা' নত্রকায াাংফানদক। নাখফ প্রমাগদান কখযন ১৯৪৬ াখর। ১৯৪৮ াখর কনফ কাযাফযণ 

কখযন, কনভউননস্টানিত নননলদ্ধ প্র ানলত খর। নযচয়’ নত্রকায ম্পাদনায দানমত্ব প্রনন ১৯৫১ াখর বফাং 

ঐ ফছখযই ১৭ই আগস্ট কনফ গীতা ফখন্দযাাধযায়খক নফফা কখযন। দুজখনই যফততীকাখর ানিতয ফতক্ষখণয 

কভতী নাখফ ননখজখদয ননখয়ানজত কখযন। বকভয় দখরয খে ভতনফখযাখধয কাযখণ কনফ কনভউননস্ট 

েবাফ প্রথখক দূখয থাখকন। প্রল মতন্ত ১৯৮১ াখর কনফ ানিতয দয দ তযাগ কখযন। বযয প্রথখকই 

ননখজখক বকজন ভানফতাফাদী নাখফ নচনিত কযায প্রচষ্টা কখযন আদন্ত বই কনভউননস্ট কনফ। 
 

     কনফ ুবাল ভুখ াাধযায় নছখরন ভধযনফত্ত প্রশ্রনণয অন্তবূতি কনফ। তােঁয ভখয় প্রবখঙ মাখচ্ছ ুখযাখনা 

ভাজ, নকন্তু নতনন অতীখতয নফলণ্ণতাখক অনতক্রভ কখয প্রগখছন। ভাখজয বাঙখন  ুনই খয়নছখরন কনফ। 

তাই মাযা নতুন ভাজ গডখছ তাখদয প্রদখ  কনফ আানিত খয়নছখরন। কনফ নফষু্ণ প্রদ বফাং কনফ ভয 

প্রখনয ভাননকতা প্রথখক কনফ ুবাল ভুখ াাধযায় ব াখনই স্বতন্ত্র্তা রাব কখযখছন। নফষু্ণ প্রদ নছখরন 

ফুনদ্ধজীফী কনফ। জনাধাযখণয খে তােঁয বকাত্মতা নছর কভ। অনযনদখক াভযফাদখক নতনন ফুনদ্ধ নদখয় গ্রণ 

কখযনছখরন। ভয প্রন াভযফাদখক স্বাগত জাননখয়নছখরন নকন্তু োচীখনয েনত তায প্রভা নছর। ুবাল 

ভুখ াাধযায় তায যাজনননতক জীফখনও াভযফাদখক মথামথ গুরুত্ব নদখয়নছখরন। নতনন ভধযনফত্ত ভাজ বফাং 

অখনকাাংখ কৃলকখদয খেও জনডত নছখরন। বভন অনুভানও কযা য়। কনফ নজরুখরয খে ব নফলখয় 

তােঁয স্বধভত নছর। যফততীকাখর বই বকই ুয প্রানা প্রগখছ ুকান্ত বট্টাচাখমতয যচনায়।  
 

    ুবাল ভুখ াাধযায় াংগ্রাখভয খথ ভাখজ নযফততন আনখত প্রচখয়নছখরন। ৃনষ্ট কযখত প্রচখয়নছখরন 

নফমুখগয। নকন্তু ব ফযাাখয নতনন ুযাতখনয নফরুখদ্ধ ানণত বেী ফযফায কযখরও তায বাফাদখতয ভখধয 

বকনি স্বাবানফক নফখযাধ প্রদ া নদখয়খছ। কাযণ শুধু ফযখেয াাখময ুযাতনখক নযফততন কযা ম্ভফ নয়। 

তাই তােঁয কনফতায় বাফাদখতয খে শরীয নফখযাধ খয়খছ, প্রদ া নদখয়খছ অন্তর্দ্তন্দ্ব। ুবাল ভুখ াাধযায় 

ক খনা কনফতাখক েচাযধভতী কখযখছন, ক খনা ছডা, রূকথা, নচত্রকল্প ফযফায কখযখছন। প্ররাক ানখতযয 

আনেক ফযফায কখয জনাধাযখণয াখথ প্রমাগ প্রতু গখড তুরখত প্রচখয়খছন। নতনন েকযখণয প্রক্ষখত্র 

কযানবাায’, ‘ফানজকয‛ ইতযানদ বেী ফযফায কখয কনফতাখক জখফাধয কখয তুখরনছখরন। াতনি বাই 

াাযা প্রদয়/ারুর প্রফান আভায
৩
 অথফা ‘ূফত দন খন আগুন প্রফানা/াত াগখযয নঝ’

৪
,নকাংফা ‘বক প্রম নছর 

যাজা/ যাজত্বিা ভস্ত
৫
-েবৃনত কনফতা যচনা কখয। রূকথায আখভজ ননখয় বখখছন। ুবাখলয 

‘কারভধভুা’, প্র রা প্রদখ  মান’-েবৃনত কাফযগ্রখে ‘কযানবাায, ‘ফানজকয'-বয বেী াওয়া মায়। নতনন 

যফীন্দ্রনাথ প্রথখক উদ্ধৃনত ফযফাখযয দ্ধনত গ্রণ কখযন নন, মা কখযনছখরন অনভয় চক্রফততী। ব াখনই কনফ 

ুবাখলয স্বাতন্ত্র্য।।  
 

    কনফ ুবাল ভুখ াাধযায় াভযফাখদয আদখত প্রমৌনতাফাদখক গুরুত্ব প্রদননন। কাযণ াভযফাখদয খথ তা 

ফাধা স্বরূ। মনদও প্রমৌনতাফাদ আধুননক কনফতায অনযতভ শফনষ্টয। প্রমৌনতাফাদ ছদ্মখফখ ক খনা ক খনা 

েকানত খয়খছ। ুবাল ভুখ াাধযাখয়য েথভ কাফযগ্রে-দানতক’ ১৯৪০ াখর েকানত য়। বই েথভ 
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কাখফযই নতনন তায েনতবায স্ফুযণ  িাখরন, তায স্বাতন্ত্র্য ও প্রভৌনরকতায স্বাক্ষয যা খরন। আখরাচয কাখফয 

প্রানা প্রগর কনফয ননজস্ব কণ্ঠস্বয। াধাযণ আিখৌখয ফা াদাভািা কথযবালাখক অাধাযণ নল্প ুরব 

দক্ষতায় নতনন কনফতায ভখধয াংখমাজন কযখরন। দানতক’ তাযই জ্বরন্ত উদাযণ। গণভুনি ও গণাংগ্রাভ 

প্রচতনায দধ্বনন প্রানা প্রগখছ-‘দানতক’ -ব।  
 

    কনফ বই কাযখণই স্বাতন্ত্র্য-কাযণ নতনন ম ন ‘দানতক’ নর খরন ত ন নতনন তারুখণয উজ্জ্বর, স্বাবানফক 

বাখফই নতনন আয ােঁচজন তরুণ কনফয ভত নর খত াযখতন প্রেখভয কনফতা। নকন্তু নতনন তা কযখরন না। 

তায ফদখর নর খরন ভস্ত নকছুয অনযায়-অনফচায ও শফলখভযয নফরুখদ্ধ ভুনিয জনয কনফতা। তাই 

াভনগ্রকবাখফ ভুনিয জন প্রজাদ প্র ালণা কযখরন। ব াখনই তায স্বাতন্ত্র্যতা। প্রমভন-  

“নেয়, পুর প্র রফায নদন নয় অদয। 

ধ্বাংখয ভুখ াভুন  আভযা, 

প্রচাখ  আয স্বখপ্নয প্রনই নীর  াদয 

কােপািা প্রযাদ প্রেঁখক চাভডা।‛ (দানতক)। 

বই ছন্দফদ্ধ স্পষ্ট উচ্চাযণ প্র ভখয়য ােক ভাখজয ভনখক আখরানডত কখয প্রতাখর। কনফ ফায ফায 

কনফতায শুদ্ধতায ম্মান কখযখছন। াধাযণ ভুখ য বালাখক নল্প ম্মতবাখফ রূান্তনযত কখযখছন কনফতায 

বালায়। গদয কনফতাখতও তায মখথষ্ট েভাণ যখয়খছ। ুখযাখনা নফশ্বা, ুখযাখনা ম্পকতখক ননখয় নতনন েশ্ন 

তুখরখছন, -  

‚ুখযাখনা নবত গুখরা ম ন ফানরয 

ভত বাঙখছ, 

আভযা বাই ফন্ধুযা 

নেক ত নই 

প্রবখঙ িুকখযা িুকখযা নচ্ছ।‛ 
 

‘দানতক' ১৯৪০ নরিঃ, ছাডাও কনফ অজস্র কনফতা ও কাফয ৃনষ্ট কখযখছন। তায ভখধয উখে খমাগয 

র‘অনিখকাণ’ (১৯৪৮নরিঃ), ‚নচযকুি’ (১৯৫০নরিঃ), ‘পুরপুিুক’ (১৯৫৭ নরিঃ), ‘মত দূখযই 

মাই’(১৯৬২নরিঃ), ‘কার ভধভুা’(১৯৬৬নরিঃ), ‘বই বাই’ (১৯৭১নরিঃ), ‘প্রছখর প্রগখছ ফখন (১৯৭২নরিঃ), 

‘বকিু া চানরখয় বাই’ (১৯৭৯নরিঃ), ‘জর ইখত’(১৯৮১নরিঃ), ‘চই চই চই’ (১৯৮৩নরিঃ), ‘ফান 

প্রডখকনছর’(১৯৮৫নরিঃ), ‘মা প্রয কাগখজয প্রনৌকা’ (১৯৮৯নরিঃ), ধখভতয কর’ (১৯৯১নরিঃ), বকফায নফদায় প্রদ 

ভা (১৯৯৫নরিঃ), ‘ছডাখনা ুেঁনি’ (২০০০নরিঃ) েবৃনত। 
 

     কনফতা ছাডাও যখয়খছ কনফয গদয যচনা। তায ভখধয উনযা, ভ্রভণকাননী, ডাখয়যী ও র ু যচনা 

উখে খমাগয। ত্র নত্রকা ম্পাদনা ছাডাও কনফ অনুফাদ কখযখছন, নানজভ নকভত’, ‘ানপজ’, ‘াফখরা 

প্রনরুদা’ েবৃনত। কনফতা ম্পনকতত গ্রে-‘িানাখাখডখনয ভাঝ াখন’ ও ‘কনফতায প্রফাঝাডা’ উখেখ য দানফ 

যাখ ।  
 

    কনফ ুবাল ভুখ াাধযাখয়য জীফখন অনয বক ারাফদর শুরু য়-তুযখস্কয কনফ নানজভ নকভখতয 

কনফতা অনুফাদ কযায ভয় (১৯৫২নরিঃ)। কনফ প্রেভ ও নাযী ম্পখকত শ্রদ্ধাীর নছখরন নকন্তু তা প্রথখক 

ননখজখক দূখয যা ায ক্ষাতী নছখরন। কনফ ভখন কযখতন প্রেভ ফা নাযী যাজনননতক জীফখনয কামতাফরীয 
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খথ ফাধা স্বরূ। তাই কনফয বালায়,-‚জীফখনয প্রম ভয়িাখক ফরা প্রমখত াখয প্রযাভানিক ননযয়ড' অথতাৎ 

প্রই ভখয় ফযনি জীফখন নাযীখক ননখয় বাফায, কল্পনা কযায অথফা নাযী ে াওয়ায, প্রই ভয়িাই 

যাজনননতক জীফখনয তানগখদ নাযী ে বনডখয় থাকায প্রচষ্টা কযতাভ। প্রেভ কখয ভয় নষ্ট কযায ভয় 

প্রনই, বিাই বাফতাভ।‛
৬
  

 

    আখর প্রেভ ফা নাযীয প্রচখয় কনফয কাখছ অখনক প্রফন গুরুত্ব প্রখয়নছর যাজনীনত। াংগ্রাভী কনফয 

বকিাই স্বপ্ন নছর-নফমুগ আনায। কনভউননস্ট ানিত নননলদ্ধ খয়খছ নকন্তু কনফয কাজ প্রথখভ থাখকনন। 

আাফাদী কনফ অন্ধকাখযয ভখধযই ূমতখক প্রদ খত প্রখয়খছন। তাই ফখরখছন- ‚প্রাডা ভাখে ভাখে ফন্ত 

ওখে প্রজখগ‛
৭
। বই ভয় তায জীফখন প্রদারাচর ফৃনত্ত কাজ কযখত থাখক। বকনদখক তায প্রেনভক ত্তা, 

অনযনদখক নফপ্লফী ভখনাবাফ। উদাযণ নাখফ প্রজর ানায নচনে’কনফতায কথা ফরা মায়। প্রলমতন্ত 

যাজনীনতখক বাখরাখফখ যানয প্র ালণা কযখত প্রখযনছখরন-‚নেয় পুর প্র রফায নদন নয় অদয‛(প্রম 

নদখনয কনফতা)। কনফ প্রচখয়নছখরন ‚কনফতা নদখয় ভানুখলয াত গুখরাখক বভনবাখফ কাখজ রাগাখত, মাখত 

দুননয়ািা ভখনয ভত কখয আভযা ফদখর নদখত ানয।‛
৮
  

 

   ুবাল ভুখ াাধযায় াভযফাদ গ্রণ কখযনছখরন ফযনিগত অনবজ্ঞতায নদক প্রথখক। কনফ নফষ্ণু প্রদ প্রম াংকি 

কানিখয় উেখত প্রখযনছখরন কনফ ুবাল তা াখযননন। কনফয যি, াং খলতয ভুূততগুনর মত দূখযই মাই’, 

‘কারভধভুা- েবৃনত কাফযগ্রখে ফনণতত খয়খছ। অন্ধকায প্রদখ ও কনফ আা কযখরন,- ‚প্রবায খফ তাই বত 

অন্ধকায ফযথায় প্রভাচযায়”।
৯
 কনফ ুবাখলয জন্ম ভা  াংক্রানন্তখত। তাই ীখতয প্রখল ননখজয জন্ম ূখত্র 

াওয়া নস্থয নফশ্বাখয বযা কফখচয ভত তাখক যক্ষা কখযখছ। আয তাই নতনন প্রজখনখছন, ‘কারভধুভা'। 

কনফয ‘মত দূখযই মাই কাফযগ্রখে নানা েকায নচত্রকখল্পয ফযফায খয়খছ। প্রদরাই, রযাম্পখাস্ট, প্রছডা 

চািাই েবৃনত নানা েকায নচত্রকল্প ফযফায খয়খছ। ঐ নচত্রকল্পগুনর েনতনি নফলখয়য খে  ননষ্ট ম্পকত 

মুি খয়খছ। 
 

    ুবাল ভুখ াাধযায় ম্পণূত রূখ াভযফাখদয ধাযণা প্রথখক ভুনি াননন। কনফ প্রম ভাখজ কাজ কখযন 

প্র াখন নতনন স্বপ্ন নফরাী নন। প্রই কাযখণই কনফ প্রফাখঝন-ভানিয জনভ চাখলয ভত ভখনয জনভও চাল কযা 

েখয়াজন। তাই রাক্টয চারাখনাই শুধু নয়, করভ চারাখনাও তােঁয উখেয।  
 

     ুবাল ভুখ াাধযাখয়য জীফন ও ানতয বকনি নফশ্বাখয তুরনায় কনফ ভখনয নজদ প্রফন েকানত 

খয়খছ। প্রম নফলয়নি তায াখতয ভুখোয ভখধয নছর প্রনি আখত আখত ননথর খয় প্রগখছ আয নতনন 

ফুখঝখছন-ভৃতুয মত ফডই প্রাক জীফখনয প্রচখয় তা ফড নয়। তাই প্রগািা বকিা জীফন ধখয আনায জনয তােঁয 

ানতয ৃনষ্ট। আয প্রই জনয নতনন মুনি নদখয় প্রভখনখছন নতুন ৃনথফী, অজস্রভু , ীভাীন বাখরাফাা 

ইতযানদয জনয কনফতা যচনা কযা েখয়াজন। অতযাচায ও প্রালখণয নফরুখদ্ধ েনতফাদ প্র ালণায ভখনাবেী 

ুবাখলয ননজস্ব শফনখষ্টযয অনযতভ নফলয়। ুবাল ভুখ াাধযাখয়য কনফতায় প্রকাথাও প্রকাথাও দাতননকতায 

স্পতও আখছ। পুরপুিুক’-প্রত প্রমভন অননিয়তায বাফ আখছ প্রতভনন ‘মত দূখযই মাই'-প্রত তাায করুণ 

নদকনি পুখি উখেখছ। দানতক নকাংফা ‘নচযকুি’ যচনায মুখগ নতনন স্বপ্ন, ভায়া েবৃনতয েনত খন্দ েক 

কখযখছন। আয  াননকিা আা বখেয প্রফদনাও প্র াখন েনতনফনিত খয়খছ।  
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    ুবাল ভুখ াাধযাখয়য ভখন ফাযফায নফফততন প্রদ া নদখয়খছ। প্রমৌনতাফাদখক গুরুত্ব প্রদননন আফায ভি 

শচতখনযয যখযও ননখজখক প্রফেঁখধ যাখ ননন। কনফ নজরুখরয ভত আখফগখক োধানয না নদখয় শফদগ্ধখক 

অনধক গুরুত্ব নদখয়খছন কনফ ুবাল ভুখ াাধযায়।  
 

    কনফ ুবাল ভুখ াাধযাখয়য কনফতায ফখচখয় আকলতণীয় নফলয় র কনফতায গেন। তায কনফতাখক  ুেঁখজ 

াওয়া মায় াফরীর ব্দ ও ছখন্দয ফযফাখয, শদননন্দন ও ানযানশ্বতকতায ভখধয। কনফ জীফনখক প্রদখ খছন 

নন ুেঁত বাখফ  ুেঁনিখয় বকিু ফােঁকা বেীখত। জীফনখক প্রভখর ধখযখছন-জ-যর বনেখত-আখফগ ও 

বাফনাখক াভানয দূখয নযখয় অখনকিা পরধাযায নযায়। ননখজখক প্রভখর ধযায জ বনেভায েকা রক্ষয 

কায মায় তায কনফতায়।  
 

    প্রই কাযখণই ুধীন্দ্রনাথ, নফষু্ণ প্রদ, জীফনানন্দ ফা ফুদ্ধখদফ ফুয কনফতায খে ুবাল ভুখ াাধযাখয়য 

কনফতায বকিা প্রভৌনরক াথতকয রক্ষয কযা মায়। কনফয ননজস্ব জীফন অনবজ্ঞতা, ভাননক দৃঢতা বফাং 

খফতানয ভানুখলয খে প্রভরাখভায আনত্মক ম্পকত কনফতা যচনায় অখনক ানন বূনভকা গ্রণ কখযখছ। 

চাযাখয জীফনখক প্রম দৃনষ্টখত নতনন প্রদখ খছন, প্ররাকভুখ য বক বকনি ব্দ প্রম বাখফ কনফতায় নযখফন 

কখযখছন তা বক অখথত অাধাযণ।  
 

   ানিত-কভতী ও কনফয ভখধয দূযত্ব প্রযখ  নয়, বাখফয প্রধােঁয়াায় ‘নখয়ি’ ভূনতত খয় নয়, জ তয 

স্পষ্টফাদীতায় বফাং অকি আত্মেকাখই কনফ ুবাল ভুখ াাধযাখয়য নফখলত্ব। কথা ফরায যীনতখত কনফতা 

প্রর ায বভন ুননুণ াথতক কারুকরা আয নর্দ্তীয় জখনয ভখধয প্রদ া মাখফ না।  
 

   কনফ ুবাখলয ভূরযায়ণ ম্পূণত কযা াধাযখণয অতীত। বক ভয় ভৃতুযয ভুখ াভুন  কনফ তায বাফনা ও 

ফিফযখক আভাখদয াভখন স্পষ্ট কখয তুখর ধখয নফদায় ননখয়খছন ২০০৩ াখরয ৮ই জুরাই। নতনন চখর 

প্রগখরও আভযা প্রদখ নছ প্রম বাফনা ননখয় কনফ থ চরা শুরু কখযনছখরন, পুর ও আগুনখক ানতয়ায কখয 

নফমুখগয স্বপ্ন প্রদখ নছখরন, ফাযফায নতুন কনফতা প্রর ায আখয়াজন নছর মায নল্পী ত্তায় প্রই 

ভানফতাফাদী আধুননক কনফ ুবাল ভুখ াাধযায় নচয বাস্বয খয় থাকখফন ননজ ৃনষ্টয গুখণ।  

 

উখে  নি “  

১) কনফ ুবাল ভুখ াাধযায়,-প্রঢার প্রগানফখন্দয আত্মদতন’ (১৯৮৭/অরুণা েকানী) ‘ুবাল ভুখ াাধযায়িঃ 

জীফন ও ানতয; ম্পাদনা 0 ন্দী দত্ত, ৃষ্ঠা-২১১, েথভ েকা-জানুয়াযী-১৯৯৬, ভুদ্ৰকিঃ নড বি ন 

গ্রানপক্স োিঃ নরিঃ, গোনগয, করকাতা-১৩২।  

২) ন্দী দত্ত- ুবাল ভুখ াাধযায় ও জীফন ও ানতয; ৃষ্ঠা-২১২। েথভ েকা ৪ জানুয়াযী, ১৯৯৬। 

নর্দ্তীয় নযফনধতত েকা ৪ জানুয়াযী, ২০১২ ভুদ্ৰকিঃ নড বযাি ন গ্রানপক্স োিঃ নরিঃ, গোনগয, করকাতা-

৭০০১৩২।  

৩) ুবাল ভুখ াাধযায়, কনফতা-ারুর প্রফান’, ‘পুরপুিুক’ কাফযগ্রে।  

৪) ুবাল ভুখ াাধযায়, ছডা- ‘নদখয়ন নফখয়ন পু।  

৫) ুবাল ভুখ াাধযায় , কনফতা-বক প্রম নছর।  

৬) ‚শদননক ফততভান চতুষ্পণী/ ২৬প্র প্রভ, ১৯৯২।  
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৭) ুবাল ভুখ াাধযায়, ুবাল ভুখ াাধযাখয়য প্রশ্রষ্ঠকনফতা,কনফতা-অনিখকাণ’, কাফয ‘অনিখকাণ’ ত্রখয়াদ 

াংস্কযণ, প্রদ'জ াফনরনাং, ষৃ্ঠা-৩৬।  

৮) ুবাল ভুখ াাধযামিঃ কনফতা প্রকন নরন  ও নরন  না, প্রদ নত্রকা, ২৭প্র প্রভ, ৃ-৫৪।  

৯) ুবাল ভুখ াাধযায়, ুবাল ভুখ াাধযাখয়য প্রশ্রষ্ঠকনফতা, কাফয কারভধভুা’ বখয়াদ াংস্কযণ, প্রদজ 

াফনরনাং, ৃষ্ঠা-৯১। 

 

 

 

 

 

 


