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Abstract
Paramananda Saraswati (1915-1980) is one of the famous poets of Barak-Valley in the 40th century.
Though his poems were not able to draw attention of people at that time, but now a days these are
found to be very much contemporary by nature. In young age he has chosen a different path of life
and devoted himself to the spiritual apprenticeship, because of this, his poems were not in a position
to draw the attention of people. But if we pay a close attention to his life and his creations, we can
find him as a great poet. Even at the stage when he was leading a spiritual life, poem was the only
thing, he was passionate about. In this research article we are trying to show how he framed a
picture of trepidation that occurred in the 40th century.
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‘প্রোথা হকত একলা িন-সমুকে ঝড়
আোশ দীর্ত পুকড় ছাই োন্তর
বপশাচ আকলায় মৃতুযর বিিীবিো!
ললাকে অকনে লাঞ্ছনা আকছ প্রলখা
প্রহ েবি-বেকশার দদি দুবিতপাে
লও তকলায়ার, প্রলখনীবে প্রতালা থাে।’
—পরমানন্দ সরস্বতী
মানুকির বচন্তা-বিকে গিীর েিাি প্রেকল সমোল। সমোকলর নানা ঘেনা, উপঘেনার োনাকপাড়ন েবতবিবিত হয় তার
সৃিন-বিকে। বতবন যবদ েবি হন তাহকল প্রতা েথাই প্রনই। ‘েকে পাবরপাবেতকের মালা’ বনকয় েবিরা সমকয়র সহযাত্রী।
আিহমানোল এিাকিই চকল আসকছ। প্রদকশ বিকদকশ যখনই প্রয েবিতা রবচত হকয়কছ এিাং প্রয েবিতা োকলর দরোকর
হকয়কছ ক্লাবসে, প্রস েবিতাকতই সমোলীন সমকয়র আকলােবচত্র েবতবিবিত হকয়কছ।
বিাংশ শতাব্দীর িাাংলার আধ্ুবনে েবিকদর তুবলকত বচবত্রত হকয়কছ দ্বাবিে সমকয়র েবতচ্ছবি। বিকশি েকর রিীকরাত্তর
িাাংলা েবিতার িগৎ - আিু সয়ীদ আইয়ূি ও হীকররনাথ মুকখাপাধ্যাকয়র মকত যা “োকলর বদে প্রথকে মহাযুদ্ধ পরিততী এিাং
িাকির বদে প্রথকে রিীর-েিাি মুক্ত অন্তত মুবক্ত-েয়াসী”১ এই সি েবিতা িাস্তি প্রঘেঁিা সমািিীিন আেঁধ্ারী।
দু’দুবে বিে মহাসমকরর িয়ািহ অবিঘাকতর েকল অথতননবতে মন্দা, প্রিোরত্ব, দবরেতা ইতযাবদ িাাংলাকদকশর মানুকির
িীিনকে েকর তুকলবছল দুবিতিহ। এই দুবিতিহ সমকয়র িািয রচনা েকরকছন েবি িীিনানন্দ দাশ, সুধ্ীরনাথ দত্ত, অবময়
চক্রিততী, প্রেকমর বমত্র, িুদ্ধকদি িসু, বিষ্ণু প্রদ, সঞ্জয় িট্টাচাযত, অরুর্ বমত্র, সমর প্রসন, বেরর্ শাংের প্রসনগুপ্ত, সুিাি
মুকখাপাধ্যায়, িীকরর চকট্টাপাধ্যায়, মঙ্গলাচরর্ চকট্টাপাধ্যায়, নীকররনাথ চক্রিততী, অকশাে বিিয় রাহা, বিমল চর প্রঘাি,
রাকমর প্রদশমুখয ও ঈশান িাাংলার েবি ও সন্ন্যাসী পরমানন্দ সরস্বতী। উকিখয প্রয পরমানন্দ সরস্বতী পূকিতর নাম মৃর্ালোবন্ত
দাশ। (আকলাচয েিকে দুবে নামই িযিহৃত হকি।)
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মৃর্ালোবন্ত (১৯১৫-১৯৮০) িালয ও প্রযৌিকন দু’দুবে বিে মহাসমকরর অবিজ্ঞতা লাি েকরকছন। েথম বিেযুকদ্ধর
(১৯১৪-১৯১৯ বিষ্টাব্দ) গগনকিদী হাহাোর ও আতত-বচৎোকরর মকধ্য তােঁর িন্ম (১৯১৫ বিষ্টাকব্দর ১৫ই িুলাই)। বদ্বতীয়
বিেযুকদ্ধর সময় বতবন নিকযৌিকন িরপুর েবিতা-পাগল েবি। িন্ম প্রথকে মানি-দরবদ মৃর্ালোবন্ত দাকশর সাংকিদনশীল েবি
হৃদয় চবিকশর তরঙ্গমুখর সামাবিে বিপযতকয় হকয়কছ িতবিিত।
চবিকশর দশকের শুরুকতই ‘আোশ’ (১৯৪১) োিযগ্রকের মধ্য বদকয় িাাংলা েবিতা বিকে আত্মেোশ েরকলন েবি
মৃর্ালোবন্ত দাশ। এই দশকে তােঁর আরও এেখানা োিযগ্রে ‘বদগন্ত’ (১৯৪৪) েোবশত হয়। ১৯৫১ িীষ্টাকব্দ, বেন্তু এ
োিযগ্রকের অবধ্োাংশ েবিতা প্রলখাও েোবশত হয় চবিকশর দশকেই।
‘আোশ’ ও ‘বদগকন্ত’র বিবিন্ন্ েবিতায় তখনোর দুবনয়া প্রিাড়া বিপযতকয়র ছবি উদ্ভাবসত হকয়কছ। ‘আোকশর’ ‘আোশ’
শীিতে েবিতায় েবি প্রলকখন – “বিির্ত, পান্ডুর বদন রুি প্ররৌকে পকড় ঝকর ঝকর। / প্রহ আোশ, নীল-রাত প্রহমকন্তর নিকত্রর
িল / বনবিড় ঘুকমর মকতা ঝকর প্রোথা পৃবথিীর প’প্রর / প্রোথাও উদাও প্রসই সুন্দর সোল।”
—‘বিির্ত, পান্ডুর বদন’-এর উকিকখর মধ্য বদকয় চবিকশর দশকের রক্তিয়ী বদনগুকলার েবতিাস েুকে উকেকছ। বদ্বতীয়
বিেযুকদ্ধর অবিঘাকত িাাংলার সুন্দর সমাি িীিন ও প্রয িতবিিত হকয়কছ তারই ইবঙ্গত পাওয়া প্রগল এখাকন।
েবি পরমানন্দ সরস্বতী এেবে িযবক্তগত বচবেকত বলকখকছন —
“দশশি প্রথকে এে স্বপ্ন প্রদখবছ– এই পৃবথিীর মানুকির ঘকর ঘকর আনকন্দর দীপ জ্বলুে, মুকছ বনে
প্রিদনার অেোর– সুন্দর প্রহাে, শাবন্তর প্রহাে সেকলর িীিন, মাবের ঘকর প্রনকম আসুে স্বগত– এ বনকয়
আপন মকন এো এো েত স্বপ্ন িুকনবছ, প্রচাকখর িকল েত োথতনা িাবনকয়বছ। েত বিবনে রিনী েকরবছ
যাপন– আোকশর তারা গুকর্ গুকর্ বিশাল নীবলমার বদকে প্রচকয় প্রচকয়– প্রশকি প্রসই স্বকপ্নর িূিনকে খুেঁকি,
মকনর মানূকির সোকন ঘর প্রছকড় পকথ িার হলাম– বচরবদকনর িনয প্রছকড় এলাম স্বিন িেুকদর, আমার
ঘরিাড়ী-”২
মানুকির ঘকর ঘকর আনকন্দর দীপ জ্বালাকনার স্বপ্ন বছল েবি পরমানকন্দর িীিন সাধ্না। িীিকনর চারবদকে যখন ‘সকেন
সমুে’, চলকছ অবিশ্রাম িাঙা গড়া তখন েবি দসবনকের িূবমোয় অিতীর্ত হকত বপছুপা হন না। এেিন দি প্রসনাপবতর মকতাই
‘বদগন্ত’-এর ‘বিকরাধ্’ শীিতে েবিতায় বতবন উচ্চারর্ েকরন— “প্রোথা হকত একলা িন-সমুকে ঝড়/ আোশ দীর্ত পুকড় ছাই
োন্তর/ বপশাচ আকলায় মৃতুযর বিিীবিো!/ ললাকে অকনে লাঞ্ছনা আকছ বলখা।/ প্রহ েবি-বেকশার দদি দুবিতপাে লও
তকলায়ার, প্রলখনীবে প্রতালা থাে।’ এখাকন পাওয়া যায় দৃঢ় েবতজ্ঞ ও সাংগ্রামী মকনািাকির স্পষ্ট ইবঙ্গত। েবি সমািকে সুন্দর
েকর তুলকত উদাও আহিান িানাকলন। প্ররামাবিে েবিতা বিলাস নয়, সরাসবর সাংগ্রাকমর আহিান। মৃতুযর বশয়কর িকস
বনকির সুপ্ত বিকিেকে প্রযন প্রডকে তুলকছন যুিে মৃর্ালোবন্ত। এ েসকঙ্গ অরুর্েুমাকরর এেবে মন্তিয োসবঙ্গে প্রিাকধ্ উকিখ
েরা হল—
“পৃবথিীর েবিতার প্রশি প্রনই। চাবরবদকের আপাত-অসাংলগ্ন ছবিগুবলর মধ্য বদকয়ও প্রসই রমর্ীয় প্রিদনায়
প্রপৌেঁছাকনা যায়। এই প্রিদনা, এই যন্ত্রর্ােুেুই প্রতা েবিতার অন্তঃসার। প্রেউ িুে চাপকড় োেঁকদ, োরুর
প্রচাকখর প্রোকর্ িল; োরুর পােঁিরা গুমকর গুমকর ওকে, প্রেউ িা হাকস ম্লান হাবস। যারা িুে চাপড়ায়
ইতর-িকনরা তাকদর সমািকচতন িকল। অনযরা বে সমািবিমুখ? প্রেউ না, প্রেউ না। েবি-মাত্রই সমাি
প্রচতন।”৩
মৃর্ালোবন্ত সিতাকথত এেিন সমাি সকচতন েবি বছকলন। তােঁর িীিন সাধ্না ও আধ্যাত্ম সাধ্নার মূল প্রেকর বছল ‘মানুি’। তােঁর
পােঁির অিশযই গুমকর গুমকর প্রেেঁকদ উকেবছল মানিতার বিপযতয় প্রদকখ। প্রয সমকয়র মধ্য বদকয় েবির িীিন েিহমান বছল, প্রস
সময়, প্রোন অিস্থায় অস্বীোর েরার উপায় বছল না সমকয়র বিিঙ্গতাকে। প্রগাো চবিকশর দশেোই বছল মানি সমাকির চরম
অিমূলযায়কনর দশে, মানিতার অপমৃতুযর দশে। অনুিিী েবি মৃর্ালোবন্তকে মানিতার এই অপমৃতুয, বছন্ন্মস্তা সমকয়র
িীিৎস েবতচ্ছবি িীির্িাকি আঘাত েকরবছল। চবিকশর বিধ্বস্ত সমকয়র েথা েবতবিবিত হকয়কছ তােঁর ‘বদগন্ত’ োিয গ্রকের
িহু েবিতায়। েকয়েবে েবিতা উদাহরর্স্বরূপ প্রনওয়া হল —
(ে) প্রচৌবদকে আমার/ প্রঘাকর রাবত্র িয় —/ অিরুদ্ধ, রুদ্ধোস/ সাংেীর্ত সময়।” (বপপাসা)।
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(খ) “বিির্ত আোশ/ বিিণ্ণ সময় শুধ্ু প্রেকল দীঘতোস।/ বনরাকলাকে বনরাশ্রয় মন :/ আমাকদর স্বপ্ন প্রনই,/ আমাকদর মুবক্ত/
বিপন্ন্ িীিন।” (বিির্ত)
(গ) “বক্লষ্ট িীর্ত িীিকনর বেনাকর বেনাকর / দীঘতসাবর প্রেতছায়া প্রঘাকর / বনরানন্দ পীবড়ত সময় / শুধ্ু পাখা নাকড়।”
(বদগন্ত)
‘সাংেীর্ত সময়’, ‘বিিণ্ণ সময়’, ‘পীবড়ত সময়’,-এর রূপেকে চবিকশর দশকের িীিৎস প্রিদনাঘন মুহূকততর েবতরূপ
পরমানন্দ েুবেকয় তুকলকছন। িীিনানন্দ দাশ িকলবছকলন “েবির পকি সমািকে প্রিাঝা দরোর, েবিতার অবস্থ এর বিতর
থােকি ইবতহাস প্রচতনা ও মকমত থােকি পবরচ্ছন্ন্ োলজ্ঞান। ... এই সময় প্রচতনা বনকয়ই মানিতার ও েবি মানকির ঐবতহয।
বেন্তু এই ঐবতহযকে সাবহতয িা েবিতায় রূপাবয়ত েরকত হকল িাি েবতিার েকয়ািন — যা েজ্ঞাকে স্বীোর েকর বনকয়
নানারেম ছকন্দ অবিিযক্ত হয়।৪ েবি পরমানন্দ সমািকে িুকঝবছকলন হৃদয় বদকয়। িীিনানন্দ েবথত ‘ইবতহাসকচতনা’ ও
‘োলজ্ঞান’ উিকয়ই পরমানকন্দর েবিতার মজ্জায় মজ্জায় ছবড়কয় রকয়কছ। উদাহরর্স্বরূপ (ে) ‘আোশ’-এর ‘বদগন্ত’ এিাং (খ)
‘বদগন্ত’-এর ‘অবিশপ্ত’ শীিতে েবিতার উকিখ েরা যায় —
(ে) “প্রচাংবগস িুবঝ হানা বদকলা আি / মানুকির দরিাকর?/ অে আত্মা িুখা মকর এই / অবস্থর োরাগাকর।”
(খ) “বেন্তু এই পৃবথিীর িাতাকসকত মৃতুযর বপপাসা / বনকি প্রগকছ েত দীপ, লুপ্ত স্মৃবত েত সিযতার, / বিছাকয়
বিছাকয় রাবত্র বিস্মৃবতর নাকম অেোর-/ সািাকনা সাংসার িাকঙ নষ্ট িুবদ্ধ োল সিতনাশা।” পরমানকন্দর ইবতহাসকচতনা িাস্তবিে
অকথত বিস্ময়ের, চবিকশর দশকের অমানুবিে িিতরতা িার িার তােঁকে বনকয় প্রগকছ সুদূর ইবতহাকসর োলগকিত। ঐবতহাবসে
প্রেিাপকের আকলাকে সমোকলর বনষ্ঠুর িিতর অমানবিে িীিৎসতার প্রেিাপকের আকলাকে সমোকলর বনষ্ঠুর িিতর অমানবিে
িীিৎসতার রূপ উদ্ভাবসত েকরকছন / দূর ইবতহাকসর বদকে যখন প্রচাখ প্রেবল তখন ঘাতে প্রচাংবগস খাকনর নরকমধ্ যজ্ঞ
আমাকদর হৃদস্পন্দন থাবমকয় প্রদয়, চবিকশর দশকের বিেকিাড়া বিবিন্ন্ রাকের নরকমধ্ যজ্ঞ েবিকে িীির্ িাবিকয়কছ,
ইবতহাস সকচতন েবি পরমানন্দ চবিকশর নরকমধ্ যজ্ঞকে খুি োছ প্রথকে পযতকিির্ েকরকছন।
সমোলীন ইবতহাকসর সেল রূপোর বছকলন েবি মৃর্ালোবন্ত। চবিকশর দশকের মারর্ যকজ্ঞর েথা বলকখ প্ররকখকছন
েবিতায়— ‘মৃতুয-শেুবন শূকনয প্রমকলকছ পাখা। / প্রচৌবদকে িাকি ঝঞ্ঝার েরতাল-/ পুরাকনা বদকনর িযথত পবরক্রমা,/ েুরাকয়কছ
আি যত েসকলর োল।” (বদনান্ত : আোশ) িায়মান সমকয়র বিধ্িস্ত ছবি েুকে উকেকছ এখাকন। চবিকশর রাবেে ও
সামাবিে িীিকনর বিধ্বস্ত ছবি উদ্ভাবসত হকয়কছ। বিে মহাসমকরর দামামায় পৃবথিীর েবতবে মানুি তখন িীরু-শবিত। মৃতুয
দূকতরা মানুকির দরিায় মুহুমুহুত েড়া নাড়কছ, বেন্তু— “উৎসি প্রশি মৃত পান্ডুর চােঁদ / আহত নগরী– শূনয সরাইখানা /
অেোকরকত প্রথকে প্রথকে শুনা যায় / শুনা যায় োর সেরুর্ োন্ন্া।” (বদনান্ত : আোশ)। আমাকদর িুঝকত অসুবিধ্া হয় না প্রয
এ ‘সেরুর্ োন্ন্া’ পীবড়ত মানি িাবতর োন্ন্া, ‘আহতনগরী’র রূপকে সমোলীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত রােকেই রূপাবয়ত েকরকছন েবি
মৃর্ালোবন্ত। তখনোর সামাবিে বিপযতকয়র সবেে ইবতহাস বনকদতশ সকন্তাি েুমার প্রঘাকির প্রলখবন প্রথকে আমরা পাই— “বেে
বদ্বতীয় মহাযুকদ্ধর ইবতহাসও— প্রসই সি দুঃস্বকপ্নর বদন, বনষ্প্রদীপ, পর্যমূকলযর উিম্ফর্, মন্বন্তর, পািার্-পকথ বনরকন্ন্র শি।
দকল দকল পুরুি বিখারী, দকল দকল নারীর বপছকন বনছে প্রলািাতুর শরীর বশোরী। িাাংলা তখন আপনাকে িােঁচাকত পারকছ
না। োর্ রাখকত বগকয় আত্মা বিবেকয় যাকচ্ছ। মনুিযত্ব আর োোর দাম পড়কছ হু-হু েকর, পািা বদকয়, প্রসই সকঙ্গ যকথে
মূলযকিাধ্, রাস্তার পাকশ শি পকড় থােকত প্রদখকল প্রিওয়াবরশ লাশ িকল পাশ োবেকয় যাই— িলকত বে আসল বডিযালুকয়শন,
বডিযালুকয়শকনর েথম পযতায়। ধ্ীকর ধ্ীকর বিনষ্ট হবচ্ছল িযবক্তগত শূবচতা, সম্ভ্রমকিাধ্, পবরিারগত সম্প্রীবত। অথতনীবতর
আনবিে আঘাকত মধ্যবিত্ত সমাকি প্রযৌথ িকল যা বেছু সি গুেঁকড়া হকয় যাবচ্ছল; িীিনকে যবদ এেবে সাংগ্রাম িবল তা-হকল
তার নানা রর্াঙ্গন িুকড় ঘকেবছল সুন্দকরর পশ্চাদপসরর্ ও েস্থান।
তখন দবির্ পূিত এবশয়ার পাশ্চাতয শবক্তকে সমকরাদযকমর সিকচকয় িড় ঘােঁবে েলোতা। এখাকন ব্ল্যাে আউে, ওখাকন
প্রিামা। এখান প্রথকে িারুকদর গে পাওয়া যাকচ্ছ। এই শহকরর রাস্তায় পােঁির সােঁকিায়া গাবড়র ঘিতকর্ অষ্টেহর প্রেেঁকপ প্রেেঁকপ
উেকছ— প্রেৌিী ছাউনী যত্র তত্র এিাং তারই আনুিবঙ্গে িীিন, বনকেির্ এিাং েকলািন। এত োকছ প্রথকে সিযতার লড়াইকয়র
প্রচহারা েকদশ দীঘতোল দযাকখবন। ... সমসুখদুঃখিাক্ সমাকির িদকল দতরী হকয় যাবচ্ছল উচ্চািচ অকশি স্তর, োেঁপাই োোর
োসাকদ বেকেদার সাপ্লায়ার ইতযাবদ বিবিধ্ িৃবত্ত। োচুকযতর উদগাকরর পাশাপাবশ বক্লন্ন্, েুে িীিকনর গ্লাবন, িঞ্চনার অবিশাপ
আর বচৎোর। আকগও তা প্রয বছল না তা নয়, বেন্তু এমন স্পষ্ট প্ররখায় বচবিত হয়বন, এমন পাইোরী হাকর, মহামারীর আোকর
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অবিবিৎ চক্রিততী

প্রদখা যায় বন। এই প্রদকশর অনযত্রও প্রয ঘকেবন তা নয়, বেন্তু পূিতাঞ্চল প্রিৌকগাবলে বিচাকর সিকচকয় বনেেিততী িকল লড়াই-এর
পাপ আর ছাপ তার উপকরই পকড়বছল সিকচকয় প্রিবশ। আর প্রসই পূিতাঞ্চকলর োর্কের বছল েলোতা সহ প্রগাো িাাংলা। ওয়ার
এেরে? তার দাম অিশযই প্রপকয়কছ মুবষ্টকময় েকয়েিন, বেন্তু প্রগাো িাঙাবল িাবত দাম বদকয়কছ, বিতর-িাবহকর সিতস্ব বনাংকড়
বদকয়। ইজ্জত, ইমান আর িুকের রক্ত প্রসই দাকমর নাম।”৫ উদ্ধৃবত বেছু দীঘত তিুও েকয়ািন প্রিাকধ্ পুকরা উদ্বৃতই তুকল ধ্রা
হল। সমোলীন এই মূলযকিাকধ্র বিনবষ্ট, বনমতম মহাযুকদ্ধর নারেীয় হতযালীলা, সুস্থ প্রচতনার অিিয়; মানুকির আসুবরে েিৃবত্ত
খুি োকছ প্রথকে প্রদকখকছন যুিে েবি মৃর্ালোবন্ত। তাই িযথায় প্রিাকি জ্বকল উকেকছ তােঁর হৃদয়। আর এই জ্বকল ওো প্রথকেই
বতবন প্রলকখন— ‘প্রহবর বরক্ত হাহাোর প্রহমকন্তর উন্মুক্ত োন্তকর/ শযামল শকিযর শীকিত েুরাকয়কছ েসকলর গান।/ বদগকন্ত জ্বলন্ত
বচতা—— িযথতবদন েকর মৃতুযস্নান—/ অনাবদ োকলর— বনরিবধ্ বিিন্ন্তা ঝকর .../ প্রহবর শুধ্ু সম্মুকখকত অতীকতর বহম অেোর।
(বরক্ত/ আোশ) ‘অতীকতর বহম অেোর’ যা িবিিযতকে আরও অেোর েকর বদকত পাকর, প্রেননা ‘History repeats
itself’।
মৃর্ালোবন্তর েবিতায় প্রোন রািননবতে প্রলাগান প্রনই। সমোলীন অনয েবিকদর মকতা উচ্ছ্বাসময় েবিতা বতবন প্রলকখনবন।
বোংিা েবিতা প্রলকখ সমাি পবরিততকনর স্বপ্ন প্রদকখনবন বতবন। বেন্তু তাই িকল স্বকদশ, সমাি ও সমকয়র বদকে বপে বেবরকয়
আত্মরবতর পরািকিও বছকলন না মগ্ন। অথতাৎ সামাবিে দায়কে অস্বীোর েকরনবন প্রোনিাকিই। বনবিড় অেোর সময়কে বতবন
হৃদকয়র গিীর অন্তঃস্থল প্রথকে উপলবি েরার প্রচষ্টা েকরকছন। েষ্টা প্রচাখ বদকয় তাবেকয় প্রদকখকছন, িীিনানন্দ েবথত
িগৎকে, িীিনকে েবি অনুিি েরার প্রচষ্টা েকরকছন। চবিকশর দশকের অবস্থর সমকয় েবিকদর প্রিকড় ওোর এেো স্পষ্ট
ছবির আিাস পাই— “প্রদশোকলর এই ঐবতহাবসে পেিূবমোয় িড় হকয়কছন চবিকশর দশকের েবিরা / েলম ধ্করকছন প্রসই
োল মাোল, রক্তাক্ত পেিূবমকত দােঁবড়কয়/ েকল এ সমকয়র েবিরা স্বািাবিে িাকিই িযবক্তকিাধ্ নয় িযবষ্টকিাকধ্ আক্রান্ত হকয়
ঝুেঁকে পকড়বছকলন সমািমনস্কতার বদকে। এেঁকদর োকছ তাই েবিতা েখনও প্রদশ োল বিরবহত প্রোকনা অযািসাডত িস্তু হকয়
ওকেবন, িরাং অকনে সমকয়ই বশকের প্রচকয় তােঁকদর োকছ প্রিবশ িরুরী হকয়কছ সামাবিে দায়।”৬ এই সামাবিে দাকয়র
েথা েবি মৃর্ালোবন্ত দাশও স্বীোর েকরকছন। “েবিতা হকি শুধ্ু সুখ-দুঃখ, আশা-আোঙ্খার উকেশযহীন তীব্র, তীক্ষ্ম,
অনুিূবতর অবিিযবক্ত, — বচত্রল েেৃবতর ির্তনা, — গাকনর মত সরস সুন্দর োকর্র েথামালা, েতেগুবল িাি ও রকসর েথা–
যা বনকিকে অবিনি রূকপ িযক্ত েরকি, েোশ েরকি— সমোলীন সমািিীিকনর সমসযার প্রদকি বনখুেঁত বনিুতল রূপ— প্রোকনা
পথ প্রদখাকি না তা নয়। েবিতার োকছও আমরা বেছু প্রপকত চাই —— শুধ্ু তৃবপ্ত নয়, েবিতা প্রদকি আকলা, প্রদকি অিয় দুঃখ,
প্রিদনা; অেোর েিবলত মানিাত্মাকে প্রিযাবতমতয় উত্তরাবধ্োর!”৭
চবিকশর দশকের িাাংলা েবিতার মূলকরাত প্রয সমাি প্রচতনার বদকে িকয় প্রগকছ, তা সকন্দহাতীত। েবি মৃর্ালোবন্তর
েবিতা বিে তার প্রথকে বেছু সমীধ্ শুকি বনকয়বছল। তার সকঙ্গ িারতীয় প্রিৌবদ্ধে-আধ্যাবত্মে প্রচতনা তােঁর েবিতাকে আরও
গিীকর বনকয় প্রগকছ/ এখাকনই বতবন অনযকদর প্রথকে স্বাতন্ত্রয। চবিকশর আধ্ুবনে িাাংলা েবিতায় এ এে িাড়বত পাওনা।
উদাহরর্স্বরূপ “মহািয় বদগবদগন্ত গ্রাকস, রকচ োরা বিিীবিো/ দিরি ভ্রকম ভ্রষ্ট দানি িাকল পরায় রক্তেীো।/... প্রদিী চান
পূিা অমার আহার বনবিড় বনশার িবল,/ দুন্দুবিত িাকি দদ্বত নরকে প্রেত হাকস খলখবল।/ ছাকগ ও মানুকি হকি সমিাগ অসহায়
আবম তুবম/ দকির দায় তুবম ও বে হায় প্রমোকি িন্মিূবম।/ পাকপর েবতিূ অবত প্রলাকি েকর অনথত মেন।/ বিপরীত রবত িুবদ্ধ
ঘোয় অরাবতর সঙ্গম;/ োকলর েদীপ মুকছ আর িাকঙ্গ এ বনগম বনয়ম।/ বসাংহকে দাও অসুর প্রশাবর্ত বশিাকে গবলত হাড়।/
মহামায়া েকর সাংহার মুোয় সৃবষ্টকে উদ্বার/ — (‘বদনান্ত’/ বদগন্ত)। চবিকশর দশকে িাাংলা েবিতায় ‘বদনান্ত’ েবিতা অকনেোই
িযবতক্রম। ঐবতকহযর বিবনমতার্ েকর সমোলকে উদ্ভাবসত েরা মৃর্ালোবন্তর েবিতা ছাড়া খুি এেো প্রচাকখ পকড় না। বেন্তু
প্রোন প্রোন িকরর্য সমাকলাচে ও তােঁর সমগ্র েবিতাবিেকে অনুধ্যান না েকরই খন্ড মৃর্ালোবন্তকে েতযি েকরকছন।
মৃর্ালোবন্ত দাশকে শুধ্ুমাত্র ‘প্রেকমর েবি’ িকল উকিখ েকরকছন— “‘আোশ’, ‘বদগন্ত’ এিাং ‘উত্তর িসকন্তর’ েবিতাগুবল
বিকেির্ েরকল প্রদখা যাকি, মৃর্ালোবন্ত মুখযত প্রেকমর েবি”।৮ এেথা িলকল প্রিাধ্ েবর অনযায় হকি না প্রয মৃর্ালোবন্তর
েবিতাবিকে সময় ও পবরসর েত িযাপেতা লাি েকরবছল, তখনোর প্রিবশর িাগ সমাকলাচকেরই তা দৃবষ্ট এবড়কয় প্রগকছ।
প্রিাধ্ হয় ১৯৪৪ িীষ্টাকব্দ স্বামী সূযতানকন্দর োকছ সন্ন্যাস ধ্মত গ্রহর্ েকর বতবন স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী নাম বনকয় গৃহতযাগী
হকয় যাওয়ায় েবি মৃর্ালোবন্তর েবিতায় সামাবিে বদেবে অকনকেই খবতকয় প্রদখার প্রচষ্টা েকরনবন। িযবক্তগত এেবে বচবেকত
মৃর্ালোবন্ত আকিকপর সুকর েবি বিমলচর প্রঘািকে বলকখকছন “আমার নাকমর সকঙ্গ আধ্যাবত্মেতার ছাপ যুক্ত িকল অকনে
সমাকলাচকেই েবিতার িাত বিচাকর িুল েকরন।”৯
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বিশ শতকের চবিকশর উত্তাল প্রেবিত : েবি পরমানন্দ সরস্বতী

অবিবিৎ চক্রিততী

এেবিাংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল দীপাকলাকে দােঁবড়কয় আমরা বিাংশ শতাব্দীর েবিতার দীঘত ইবতহাকসর পাতাগুকলাকে যখন
উকটাকত থাবে, তখন মানিতািাদী েবি মৃর্ালোবন্তর েবিতাগুকলা উজ্জ্বল আকলার রবিকত আমাকদরকে ঋদ্ধ েকর। োরর্
মৃর্ালোবন্তর েবিতায় সময় ও সমোল সিকচকয় প্রিবশ গুরুত্ব প্রপকয়কছ, গুরুত্ব প্রপকয়কছ পীবড়ত মানিাত্মার ক্রন্দন ধ্ববন/ প্রোন
এে অদৃশয োরকর্ সমোকল মৃর্ালোবন্ত িহুল আকলাবচত হয়বন। বেন্তু সমোকল িহুল আকলাবচত েবিও প্রতা সমোল প্রপবরকয়
একস আি বিস্মৃবতর অতল গকিত তবলকয় প্রগকছন িা প্রযকত িকসকছন। বনবদতষ্ট োলসীমার গন্ডী প্রপবরকয় একস মৃর্ালোবন্ত আি
োসবঙ্গে হকয় উেকছন বিকশিত তােঁর সময়কচতনা ও েবিতার িহুস্ববরে িাচকনর িনয। িাসুকদি প্রদি মকন েকরন “বতবন প্রোন
গিদন্তবমনার িাসী েবি বছকলন না, বছকলন না প্রলােিীিন ও সমাি, রাকের সীমানা হারাকনা স্বগতকলাকের পবথে। বতবন
বছকলন আমাকদর সুখ দুঃকখর সঙ্গী, আমাকদর োর্সখা। এই িীিকনর িালিাসা ও বিরহ, সাংগ্রাম ও স্বপ্ন, আশা ও হতাশার
রূপোর বছকলন বতবন। প্রেিল িাগিত প্রলাকের অকলৌবেে ও অকমাঘ িার্ীর েথাই নয়, বতবন শুবনকয়কছন আমাকদর এই
সমাকির িঞ্চনা ও প্রশািকর্র েথাও, শুবনকয়কছন শকক্তর েমত্ততা, দুিতকলর হাহাোর। বদিয প্রেকমর েবি হকয়ও বতবন িৃবষ্ট
ধ্ারার মকতা প্রনকম একসবছকলন মানুকির মাবের উকোকন। সমাকির েলযাকর্র িনয প্রেবমে সন্ন্যাসী প্রসকিবছকলন দসবনে।
েবিতাকে বতবন িযিহার েকরকছন চািুকের মকতা, বতবন বচরন্তকনর প্রদাহাই বদকয় অস্বীোর েকরনবন সাম্প্রবতকের দাবি।
চবিকশর অকনে েবির মকতাই বতবন পালন েকরকছন তােঁর সামাবিে দায়িদ্ধতা। ঝলকস উকেকছন বতবথর বিনাশী িূবমো।”১০
িাসুকদি প্রদকির সকঙ্গ আমরাও সহমত প্রপাির্ েবর। প্রগাো চবিকশর দশকের োমানয দবলল হকয় আকছ তার েবিতা।

তথযসূত্র :
১। আইয়ূি আিু সয়ীদ ও মুকখাপাধ্যায় হীকররনাথ, ‘আধ্ুবনে িাাংলা েবিতা, ‘িূবমো’ ১৯৪০, পৃঃ ১১০।
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