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Abstract 
নখের দিখকর কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের চশিিশি প্রেখমর কশবতা সমশিত একশি কব যগ্রন্থ ‘ডুখব ডুখব জল’। ধ্বংখসর 
পৃশিবীখত প্রেখমর গান প্রিানাে এই কাব য। এই ধ্বংস প্রকবল মিামারীর দাপখির নে, অিথিীন  াপখন দ্রুত  রচ িখত িাকা 
আখবখগর ধ্বংস, শবখোগ ব যিা বা বঞ্চনাে ক্রমাগত ক্ষতশবক্ষত িখে  াওো শবশ্বাসী সরল মখনর অপমৃতুয। ঐ রক্তাক্ত 
আত্মার শনভৃত ক্রন্দন প্রিখক উৎসাশরত সৃজখনর আখলাে কশবর কলখম কান্নার নদীর অক্ষখর অক্ষখর েশতষ্ঠা এই 
কশবতাগুশলর। ধ্বংখসর পৃশিবীখত সামশেক প্রতালপাড়খক দূখর প্ররখ  প্রেখমর গাখন িাশ্বত ইিারা। প্রেম শবরি এক ই মুদ্রার 
এশপঠ-ওশপখঠর মখতা এক ও অশভন্ন সত্তা শনখে কশবতাগুশলখত েশতফশলত। প্রেখমর এই কশবতাগুশল বস্তুত নগরমু ী। 
ি যাশিখত অন্তরঙ্গ মুিূতথ, কশফ িখপ একসখঙ্গ কশফর কাখপ চুমুক, নািখকর শগ্রনরুখম শনভৃত আলাপ-সংলাপ ইতযাশদ িহুখর 
ছাাঁখচ প্রেমভাবনা ব যক্ত িখেখছ কশবতাগুশলখত। কশবতার প্রভলাে চখড় কশব অনাোখস চখল  ান আরব যরজনীর প্রদখি বা 
গীতশবতাখনর পাতাে ; ক নও বা কশবতাে উখঠ আখস জেখদখবর গীতখগাশবখন্দর েসঙ্গ। চ থাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীতথন, ববষ্ণব 
পদাবশল প্রিখক রবীন্দ্রনাি ও পরবতথী কশবখদর প্রেমকাখব য প্র ভাখব অঙ্গাশঙ্গভাখব প্র ৌনতার েসঙ্গ এখসখছ, প্রসই প্র ৌন-
অনুষঙ্গখক ঐশতখিযর প্রসাপাখন প্রিাঁখি শিবাশিস মুখ াপাধ্যাে ও স্পষ্টভাখব কশবতাে তুখল ধ্খরখছন। তখব তা বিশিক আড়াখল 
পশরব যক্ত। এই সন্দভথপখত্র প্রদ াখনা িখেখছ অন যান য কশবর প্রেখমর কশবতার সখঙ্গ এই কাখব যর তুলনা, কশবর পূখবথর শবশভন্ন 
কাব যগ্রখন্থর কশবতাগুশলর প্রিখক এই কাখব যর অশভনবত্ব, রবীন্দ্রনাখির েভাব, পািাপাশি স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃখত্তর মিাপোর, 
মাত্রাবৃখত্তর অসাধ্ারণ ছখন্দর িাত আবার িখের চাকশচখকয িাকখলও ব যঞ্জনার অভাব। নখের দিখকর জনশেে অনুজ কশব 
শ্রীজাতর নগরমু ী প্রেখমর কশবতার সখঙ্গ এই গ্রখন্থর কশবতাগুশলর তুলনামূলক আখলাচনাও রখেখছ আমার সন্দভথপখত্র। 
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Discussion 
(১) 

কখরানার ব যশিত পৃশিবীখত একলাখবাখধ্র আগ্রাসন কাশিখে ‘কলকাতা আন্তজথাশতক বইখমলা ২২’-এ ‘শসগখনি প্রেস’ প্রিখক 
েকাি প্রপখেখছ কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের ‘ডুখব ডুখব জল’। ধ্বংখসর মখধ্ য দাাঁশড়খে, শবপন্ন সমখের আখলাড়খনর শদখন 
‘প্রেখমর গান’ প্রিানাে এই কাব যগ্রন্থ। কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের এই কাব যগ্রন্থশি সমখের সামশেক প্রতালপাড়খক আপাত 
দূখর প্ররখ  প্রেখমর কশবতাে িাশ্বখতর ইিারা শদখত চাে। শকন্তু কশবতাগুশলখক মাইখক্রাখস্কাখপর তলাে রা খল প্রদ া  াে, 
তিাকশিত প্রেখমর কশবতার শভতর প্রিখক উাঁশক শদখে সমাজখচতনা, ইশতিাসখচতনা, প্র ৌনতা বা প্রেমখক অশতক্রম কখর 
প্রেমিীনতার কিা বা বনবথযশক্তকভাখব  ুগখলর শনভৃত প্ররামাশিক ভাবনার শবভাস। 
     কাব যগ্রন্থশির শলশরকধ্মথী চশিিশি কশবতা আকাখর সংশক্ষপ্ত; কারণ কু্ষদ্র পশরসখর শচরন্তন প্রেখমর গভীরতাে অবগািন 
করখত চান কশব। েশ্ন উঠখত পাখর, কখরানার মুিূখতথ প্রেখমর কশবতা প্রকন? তার উত্তর  ুাঁখজ পাওো  াখব বইশির ভূশমকা-
স্বরূপ কশবতাশিখত। 

“আঙুখল আঙুখল কাাঁপল শি া 
লকলখক িাওোে উড়ল ছাই; 
কপাখল ভখের জেিীকা 

নতুন কশবতা শল ব, তাই।”  
এই ‘শি া’ িেশির তাৎপ থ  ুাঁজখত িখল মখন পখড়  াখব, সুনীল গখঙ্গাপাধ্যাখের কিা—  

“সমস্ত পৃশিবী ধ্বংস িখে প্রগখলও প্রবাঁখচ িাকখব প্রেম। একজন নারী িাশরখে প্রগখছ, একজন পুরুষ শমশলখে প্রগখছ 
শবেৃশতখত; তবু জ্বলখত িাখক তাখদর প্রেখমর শি া। কশবরা এইরকম ভাবখত ভাখলাবাখস।.১  

এই ভাবনা প্র  কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যােখকও অনুোশণত কখরখছ, তা বলার অখপক্ষা রাখ  না। তাই শতশন প্র ন এই 
প্রেখমর কাব যগ্রন্থ প্রল ার বকশফেত শনখজই তুখল ধ্রখলন পাঠখকর কাখছ— 

“ধ্বংস প্রিখক জাখগ প্র  আগুন 
প্রস আগুখন শদশিশদক আখলা, 
প্ররাখত প্রভখস শিশলশমশল  ুন 
প্রদাতারাে আঙু্গল প্রছাাঁোল।” 

এই ‘ধ্বংস’ প্রকবল মিামারীর েবল দাপখি নে, অিথিীন  াপখন দ্রুত  রচ িখত িাকা আখবখগর ধ্বংস শকংবা বারবার 
শবখোগ বযিা বা বঞ্চনা প্রপখত প্রপখত ক্ষতশবক্ষত িখে  াওো শবশ্বাসী সরল মখনর অপমৃতুয। চারপাখির শভখড়র উত্তাখপর 
মাখি দাাঁশড়খেও ক্রমাগত ‘অপূবথ একা’ িখে প্র খত িাকা মানুষ   ন এক শনিঃসঙ্গ বিত য অনুভব করখত িাখক, ত ন ঐ 
রক্তাক্ত আত্মার শনভৃত ক্রন্দন প্রিখক উৎসাশরত িে সৃজখনর আখলা, কশবর কলখম কান্নার নদী ত ন অক্ষখর অক্ষখর েশতষ্ঠা 
পাে। প্রল া িে ‘সশত যকাখরর প্রেখমর কশবতা’। 

এই বইখের কশবতাগুশলখত প্রনই আখবখগর অশতখরক, প্রনই কৃশত্রম আখরাশপত সংলাপ, প্রনই প্রচাখ  জল আনা 
নািকীে কাশিশন; আখছ িখের সখঙ্গ ছখন্দর গাাঁিছড়া বাাঁধ্া, আখছ প্ররামাশিক কিখলাখক িাশরখে  াওো, আখছ িারাখনার 
পাাঁজর-প্র াোখনা  ন্ত্রণা, আখছ আত্মমগ্ন স্বগত শনভৃত উচ্চারখণর পািাপাশি প্রেখমর প্রজাোখর প্রভখস  াওোর উখেশলত সঙ্গীত। 

 
(২) 

       বইশির নাম ‘ডুখব ডুখব জল’। আপাতভাখব সমাখলাচরা চিমার ফাাঁক শদখে এই নামশির শদখক বাাঁকা দৃশষ্টখত তাশকখেই 
বলখত পাখরন, এ িল বাগধ্ারাখক ব যবিার কখর চিকধ্ারী নামকরখণর মখধ্য শদখে পাঠকখদর কাখছ ‘আে বাবা প্রদখ   া’র 
আকষথণীে িাতছাশন অিথাৎ বইশবশক্রর বাজাশর েখচষ্টা। শকন্তু বইশির এই েকার নামকরখণর তাৎপ থ  িািথভাখব শবখেশষত 
িে এই কাব যগ্রখন্থর ‘গভীখর  াওো বারণ’ িীষথক েিম কশবতাে। সংসদ বাগ্-ধ্ারা অশভধ্ান অনুসাখর, ‘ডুখব ডুখব জল 
 াওো’র অিথ— ‘(ব যখঙ্গ) প্রলাকচকু্ষর আড়াখল (অন যে) কাজ করা’২। শকন্তু পািাপাশি ‘ডুব প্রদওো’ কিাশির অিথ— ‘গভীরতাে 
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শনমগ্ন িওো’৩। কশবর কিাে, ততক্ষণ প্রেখমর সম্পকথ পশবত্র িাখক,  তক্ষণ তা প্রগাপন; প্রেম প্রতা শবজ্ঞাশপত েচাখরর নে, 
শকছুিা আখলা-ছাোর শনভৃশত, শকছুিা েকাি-অেকাখির রিসয প্রেখম কাশিত; পািাপাশি প্রেখমর গিখন ডুব শদখল ঐ 
অশভজ্ঞতা মন্থন কখর প্র  অনুভূশতর উৎসারণ ঘখি, প্রেখমর কশবতা ঐ অনুভব-অনুভূশতখত ছুাঁখত চাে— “প্রেখমর কশবতা িল 
ডুখব ডুখব জল / প্ররাখত প্রভখস  ুখল  াওো পাখের শিকল।” শকন্তু বাস্তব প্রেম আর কশবতার প্রেখমর মখধ্য সূক্ষ্ম পািথকয 
প্রতা প্রিখকই  াে, কশব প্রসই শবষখে অত যন্ত সখচতন। ব যশক্তজীবখনর প্রেমানুভূশত ছাড়া প্র  প্রেখমর কশবতা প্রল া অসম্ভব, তা 
শতশন সুস্পষ্টভাখব বলখত শেধ্াশিত িন না। তখব বাস্তখবর ‘প্র খকাখনা নারী’র েশত প্রেম   ন কশবতাে রূপ পাে, ত ন প্রস 
কশবর কিনার জাল শবস্তাখর মসৎকণ যার মখতা কাম ও প্রসৌন্দখ থর অপার প্রমািমেীরূপ শনখে শচশত্রত িে; ত ন কশবও তাাঁর 
কাব যমানসী বা মানসসুন্দরীর প্রেখমর পখড়  ান —   

“প্রিাঁইও প্রিাঁইও বখল ছুখড় শদই জাল 
মাখছর কন যাই ওখঠ—এমন কপাল 
কন যার ইশলখি িড়, তানপুরাে ঘাম 

ডুখব ডুখব জল প্র খে ডাঙাে উঠলাম।” (‘গভীখর  াওো বারণ’) 
 
এই কাব যগ্রখন্থর কশবতাগুশলর পরখত পরখত লুশকখে িাকা প্র ৌন ইশঙ্গত শতশন প্র ন সুনীল গখঙ্গাপাধ্যাখের েভাখব লাভ 
কখরখছন বখল মখন িে; তাই কশবতাে তাাঁর অকপি স্বীকাখরাশক্ত— ‘প্রকািাে প্রডাবাখল শজভ লবখণর স্বাদ / সুনীল 
সাগখর প্রল া এসব সংবাদ’ (তখদব)। তখব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাে প্রেখমর কশবতা প্রল ার উৎসাি প্র  সুনীখলর প্রিখকই 
প্রপখেখছন, তা শতশন শনখজই েৃশতচারণ কখরখছন ‘সুনীলদা আর িঙ্খবাবু’ বইখত, 

“... দু একিা কশবতাও দুরুদুরু বুখক জমা শদখত প্রপখরশছ ‘কৃশত্তবাস’ সম্পাদখকর িাখত। পরপর দু শতনশি সং যাে 
এই ধ্রখনর দু শতনশি প্রল া ছাপার পখর শুধু্ একবার সখেখি বখলশছখলন, “প্রেখমর কশবতা শল খত ভুখল প্র ও না 
প্র ন।” 

“প্রেখমর কশবতার েশত আজীবন পক্ষপাতই প্র ন শছল সুনীল গখঙ্গাপাধ্যাখের কশবজীবখনরও তারুণয। প্রেম, 
তাাঁর নানা ধ্রখনর, নানা রকখমর শবেুরখণ রঙীন িখে িাকখতা তাাঁর েশতিা কশবতার বইখত। ‘আমার প্র ৌবখন তুশম 
স্পধ্থা এখন শদখল’প্রত  ার শুরু, ‘অরুন্ধতী, সবথস্ব আমার / িাাঁ কখরা, আ-আলশভজ চুমু  াও, িে প্রিাক ব্রহ্মাণ্ড 
পাতাখল’প্রত  ার বাাঁক বদল, এখকবাখর প্রিষ কখেকমাখসর প্রল া কশবতাগুশলখতও তাাঁর েগাঢ় পশরণত রসােন। ‘সমে 
সমগ্র’ নাখম প্রিষশদখক একিা কশবতাখতও শনখজর জনয প্রস াখন আর একিুও সমে বরাদ্দ প্রনই প্রজখনও, তাাঁর আকুশত 
‘প্রি সমে তুশম স্বাতীখক প্র ন সিসা স্পিথ প্রকাখরা না।’ 

“ভাখলাবাসার এইরকম সব তীব্র উচ্চারণই তাাঁখক বাাঁশচখে রা খব আমাখদর বাংলা কশবতাে।”৪ 
সুনীখলর কশবতার এই প্রেমভাবনাই শিবাশিস মুখ াপাধ্যােখক আখলাশড়ত কখরখছ, তাশগদ জাশগখেখছ প্রেখমর 

কশবতা প্রল ার জনয। তাাঁর েিম শদখকর কাব যগ্রন্থ ‘ইসু্কল অশফস ছাপা ানা’ (১৯৯৯) প্রিখক শুরু কখর ‘ি যামাসঙ্গীখতর 
অযালবাম’ (২০০১), ‘রুখপার কলম প্রসানার প্রমখে’ (২০০২), ‘কাখল প্রমঘা কাখল প্রমঘা’ (২০০৭), ‘আদখরর মখতা পাগল’ 
(২০১৫) ইতযাশদ কাব যগ্রখন্থর শভন্ন অশভমু ী নানান প্রেখমর কশবতার সখঙ্গ পাঠকখদর পশরচে ঘখিখছ। তখব তাাঁর কশবতার 
সামশগ্রক প্রেমখচতনাে এক অদু্ভত প্রগাপনীেতাখক শতশন লালন কখরখছন,  ার পশরপূণথতা প্রপখেখছ ‘ডুখব ডুখব জল’ 
কাব যগ্রখন্থ। ‘ইসু্কল অশফস ছাপা ানা’ কাব যগ্রখন্থর ‘মফস্বশল বৃত্তান্ত’ কশবতাে শতশন বখলশছখলন, ‘শবখে িেশন, চকশর িেশন, 
িুপশস গশল, / সখন্ধখবলার প্রেম লুখকাখে িিরতশল’৫; শকংবা ‘ি যামাসঙ্গীখতর অযালবাম’ কাব যগ্রখন্থর একশি কশবতাে 
শলখ খছন, ‘আশমও জাশন ওসব প্রগাপন, / আে প্রতাখক আজ শবশ্ব প্রদ াই’৬, আর এই েবণতাই শতশন ‘ডুখব ডুখব জল’ 
কাব যগ্রখন্থ পাঠকখদর ছদ্মিীনভাখব শনখদথি করখলন, ‘প্রেখমর কশবতা িল ডুখব ডুখব জল’। 

 
(৩) 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-iv, October2022, tirj/October22/article-33 
Website: www.tirj.org.in, Page No.270-278 

___________________________________________________________________________ 

Page 273 of 278 

প্রেখমর সখঙ্গ প্র ৌনতা ওতেখতাভাখব জশড়ত। জীবজগখতর আশদমতম ও েধ্ান একশি েবৃশত্ত প্র ৌনতা,  া সুস্থ 
ও সজীব জীবনচ থার অঙ্গ। প্রসই আশদমকাল প্রিখক নর-নারী িাত ধ্রাধ্শর কখর িাজার বছর ধ্খর পৃশিবীর বুখক পি 
প্রিাঁখিখছ, দু’প্রচা  প্রমখল প্রদখ খছ পরস্পরখক, তাখদর প্রকৌতূিল প্রজখগখছ প্রদখি-মখন, প্রকাখনা এক অজ্ঞাত কারখণ 
পরস্পখরর কাছাকাশছ এখসখছ, তারপর মখনর গশলপি ধ্খর িরীখরর অনাশবসৃ্কত োন্তখর প্রপৌঁখছ অনুভব কখরখছ অনাশবল 
আনন্দ। ঐ মধু্র আনখন্দর গহ্বখরই লুশকখে আখছ সৃশষ্টর রিসয। জীবন াত্রার অশবশেন্ন েবাি অকু্ষণ্ণ িাকার মূখল 
রখেখছ এই প্র ৌনতা। এই গ্রখন্থ নানা কশবতাে ছশড়খে শছশিখে আখছ প্র ৌনতার ইশঙ্গত। প্রসই প্র ৌনতা ক নও প্রগাপন ও 
তিাকশিত অববধ্ সম্পখকথ দাাঁশড়খে িাকা পরকাোবৃশত্তখকও েকাি কখরখছ— 

“অখন যর বাগাখন ফুল প্রসই ফুখল বখস 
ডুখব ডুখব জল  াে, প্রির পাে না মাশল 
 াওো িখল মু  মুখছ উখড় চখল এখল 

গাখছরা িওোে প্রকাঁখপ প্রদে িাততাশল।” (‘মালঞ্চ’) 
শকন্তু ঐ পরশকো সমাখজর প্রচাখ  একরকম িখলও কশবর প্রচাখ  আলাদা— ‘প্রকউ বখল প্রমৌমাশছ, প্রকউ বখল ও 

প্রচার / গান বখল গুনগুশনখে— ঘখরখত ভ্রমর!’ (তখদব)। ফ্রখেখডর মখত ‘ফুল’ নারীখদখির প্রগাপনাখঙ্গর েতীক; অন যশদখক 
ভ্রমখরর মধু্ পান করার মখধ্ য শদখে পুরুখষর প্রেমসুধ্াপাখনর শনশবড় সম্পকথ প্রতা সিখজই ভাবা  াে। এই ভ্রমর েসঙ্গ 
চ থাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীতথন প্রিখক রবীন্দ্রনাি ও পরবতথী আধু্শনক কশবখদর কালখমও েশতভাত িখেখছ। বাংলা প্রেখমর কাব য-
কশবতার আবিমান ধ্ারাখক কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাে এইভাখব ধ্ারণ কখরখছন তাাঁর কশবতাে। 

িরীরী প্রেখমর নীল অনুষখঙ্গখক শিবাশিস মুখ াপাধ্যাে েকাি করখত শেধ্াখবাধ্ কখরনশন; তখব তা সাশিখতযর 
বিশিক আড়ালখক অশতক্রম কখর নে।  শদও েিম জীবখন কশব শনখজই সরাসশর স্বীকার কখরখছন, ‘আশম শলখ শছ সস্তা 
পখনথা - তাখত শলখ শছ েচুর শবশকশন’৭, শকন্তু এই কাব যগ্রখন্থর কশবতাে শিিসম্মত আবরখণর প্রমাড়খক উদগ্র কামনার 
দৃি যখক ভাখলাবাসার নতুন বণথমালাে সাশজখেখছন শতশন—  

“প্রতামার প্রঠাাঁখির মখধ্য   ন প্রডাবাই আমার প্রঠাাঁি 
জশড়খে ধ্শর প্রতামাে আমার বুখক 

ত ন আশম প্রতামার প্রেউখে শসন্দবাখদর নাশবক 
রত্ন  ুাঁশজ অতল শসনু্দখক। 

তুশমও   ন দু’িাত প্রমখল আদখর দাও সারা 
আলাশদখনর েদীপিা দাও িাখত, 

বদতয আমার, লাশফখে উখঠ প্রসলাম প্রঠাখক প্রতামাে, 
েদীপ ভাখস গভীর প্রমৌতাখত। 

আমার সামখন ত ন প্রকবল আশলবাবার গুিা 
শচশচং ফাাঁক বলার অখপক্ষাে; 

তবুও   ন ভে প্রপখে  াও, শনশভখে প্রফশল িরীর 
প্ররখস্তারাাঁখতই সখন্ধ প্রকখি  াে।” (“কলকাতার আরবযরজনী”) 

 
(৪) 

কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের প্রেখমর কশবতাগুশলর একশি শবখিষ েবণতা িল— শতশন কশবতার প্রভলাে প্রভখস অনাোখস 
চখল  ান ‘আরব যরজনী’র রূপকিার প্রদখি, ক নও প্রিখন আখনন রবীন্দ্রসঙ্গীখতর বা শেখজন্দ্রলাল রাখের গাখনর প্রকাখনা 
অশতপশরশচত িেবন্ধ, ক নও িাশরখে  ান সংসৃ্কত ‘গীতখগাশবন্দ’ বা ‘কুমারসম্ভব’ কাখব যর গিখন, আবার তুখল আখনন 
জীবনানন্দ, সুধ্ীন্দ্রনাি দত্ত, সুনীল গখঙ্গাপাধ্যাখের কশবতার অনুষঙ্গ। উখিশ ত ‘কলকাতার আরব যরজনী’ কশবতাে 
‘শসন্দবাখদর নাশবক’ বা ‘আলাশদখনর েদীপ’-এর উখি  পাই, ‘মালঞ্চ’ কশবতাে রবীন্দ্রনাখির গান ‘ঘখরখত ভ্রমর এল 
গুনগুশনখে’র েসঙ্গ উখঠ আখস। এই কাব যগ্রখন্থর ‘গীতশবতান’ িীষথক কশবতাে পাই— ‘দু’কশল গান প্রগখেই জাখগ শবষ্মে 
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অপার, / রবীন্দ্রনাখিও পূজা প্রেম একাকার’। এই প্রিষ চরণশি পাঠকখদর মখন কশরখে প্রদে রবীন্দ্রনাখির প্রসই কিা— 
‘ াখর বখল ভাখলাবাসা, তাখর বখল পূজা’৮। আখলাচ য কাব যগ্রখন্থর ‘রংমিল’ কশবতাে কশব শলখ খছন, ‘দু’িাখতর তালু শদখে 
লুশকখে পা দুখিা ছুাঁখে / প্রসই শছন্নশভন্ন প্রলাকিা / কী কখর বখল প্রফলল, / প্রদশিপদপিবমুদারম।’ কশবতার এই প্রিষ 
িেশিখক বািন কখর ঐশতখিযর সরণী প্রবখে পাঠক চখল  ান জেখদখবর ‘শ্রীগীতখগাশবন্দম্’ কাখব য। প্রস াখন দিম সখগথ 
মুগ্ধ মাধ্ব রাধ্াখক বলখছন, ‘ের-গরল- ণ্ডনং মম শিরশস মণ্ডনম্ / প্রদশি পদ-পিবমুদারম্। / জ্বলশত মশে দারুখণা 
মদনকদনানখলা / িরতু তদুপাশিত-শবকারম্।’৯ অিথাৎ কৃষ্ণ রাধ্াখক বলখছন, ‘প্রি শেখে! কামশবষ-শবনািক আমার 
শিখরাভূষণ প্রতামার ঐ পরম সুন্দর পদপিব এই মস্তখক স্থাপন কখরা। আমার অন্তর দারুণ মদনানখল জ্বশলখতখছ, প্রতামার 
চরণ স্পখিথ প্রস শবকার দূরীভূত িউক।’ কশবর এই সংসৃ্কত কাব যানুরাগ তাাঁর আখগর নানা কাবযগ্রখন্থর শবশভন্ন প্রেখমর 
কশবতাে েকাি প্রপখেশছল। প্র মন : ‘রুখপার কলম প্রসানার প্রমখে’ কাব যগ্রখন্থর ‘লীলাকমল’ কশবতাে। শতশন প্রস াখন 
শুরুখতই কাশলদাখসর ‘কুমারসম্ভব’ কাখব যর উদৃ্ধশত শলশপবদ্ধ কখরখছন— ‘লীলাকমল পত্রাশণ গণোমাস পাবথতী’। আসখল 
সংসৃ্কত সাশিখতযর শবপুল ভাণ্ডাখর প্র  প্রেমখচতনা রখেখছ, কশব প্র ন সমকালীন প্রেক্ষাপখি তাাঁখক আাঁকখত চান িখের পর 
িে বশসখে। আধু্শনক দৃশষ্টভশঙ্গখত োচীন সংসৃ্কত আ  যাশেকাগুশলখক নবীন অনুভখব গ্রিণ কখরখছন বখলই কশব শিবাশিস 
মুখ াপাধ্যাখের এককাখল শলখ শছখলন প্রসই শব যাত কশবতা ‘পশণ্ডতস যার আমাখদর সংসৃ্কত পড়াখতন শকন্তু মন চখল প্র ত 
অন যশদখক।’১০  
 

(৫)  
কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের এই গ্রখন্থর কশবতাগুশল পড়খত পড়খত এই সমেকার জনশেে কশব শ্রীজাখতর 

প্রল া নগরমু ী অজর প্রেখমর কশবতা মখন পখড়  াে। প্র মন, শ্রীজাত ‘আপাতত’ কশবতাে শল খছন, ‘আপাতত আশম 
এই বাখরাতলা ফ্ল্যাি বাশড় প্রিখক / িুিব্রাি িাখত শনখে নীখচ প্রদ শছ রাস্তা, প্রলাকজন’, ‘অখপক্ষা’ কশবতাে পাই— 
‘জানখবওনা আশম ততক্ষখণ / অন্ধকার চন্দখনর বখন / ঘুখর মরশছ, কলকাতার প্রলাক’, ‘জুন মাখসর কশবতা’ িীষথক 
কশবতাে ‘প্রভজা বাস, প্রভজা পাকথশিি/প্রমখঘ-প্রমখঘ আশম প্রতামাখক আবার আাঁকশছ’, ‘গি’ কশবতাে প্রদশ — ‘আে 
ফ্ল্াইওভাখর-ফুিপাখত আর প্রভজাস  ত পাশরস— / শছল কলকাতা প্রতার বনু্ধ, তাখক প্রেশমক বানা, বাশরি’। শ্রীজাতর 
এই সমস্ত কশবতাে বস্তুত িিরজীবখনর প্রেখমর শদকশিই শচশত্রত। অনুরূখপ ‘ডুখব ডুখব জল’ গ্রখন্থর কশবতাগুশলর 
প্রেমভাবনা বস্তুত নগরজীবনমু ী; এ াখন প্রমখঠা পখি িাখত িাত ধ্খর িাাঁিা রা ল-রা ালীর উপা যান প্রনই, নীল আকাখি 
শনখচ বা অনন্ত শবসৃ্তত প্রক্ষখত শকষাণ-শকষাণীর এখক অপখরর শদখক একদৃশষ্টখত প্রচখে িাকা প্রনই, প্রনই  ুব প্রভাখর উখঠ 
সকখলর প্রচাখ  ফাাঁশক শদখে ছুখি এখস পুকুর-ধ্াখর প্রদ া করা তরুণ  ুগখলর েন্দ্ব-মধু্র সম্পখকথর ক্ষশতোন; এই গ্রখন্থ 
আখছ প্রসলখফাখনর প্রিাোিস যাখপ গুড শম ্নং পাঠাখনা, প্রকশবখন কশফ কাখপ চুমুক, িাাঁসফাাঁস করা িাইি রুশিখনর ফাাঁখক 
সখন্ধখবলাে প্ররখস্তারাাঁখত প্রদ া করা শকংবা িযাশিখত বা নািখকর শগ্রনরুখম শনজথখন একান্ত শনশবড় আলাপন। কশব শিবাশিস 
মুখ াপাধ্যাখের কশবজীবখনর অসং য প্রেখমর কশবতা (ব যশতক্রম ‘আদখরর মখতা পাগল’ কাব যগ্রন্থ) বরাবরই িিরজীবখনর 
ক যানভাখস ফুখি ওখঠ। প্র মন, ‘গশড়োিাখি   ন িশপং কখরা, / িাখতর মুণু্ড রাখ া আমার প্রিালাে; / শপছন াশন দুশলখে 
প্রতামার িাাঁিা / প্রদালাে প্রদালাে আমার হৃদে প্রদালাে!’ (‘ি যামাসঙ্গীখতর অযালবাম’) শকংবা ‘ফাংিান প্রিখষ প্রফরার ি যাশি 
ধ্’প্রর / সম্পকথশি শুরু ি'ল প্রদশর কখর’ (তখদব) ইতযাশদ। ‘ডুখব ডুখব জল’ কাব যগ্রখন্থও নাগশরকজীবখনর প্রেমানুভূশত 
েকাি প্রপখেখছ সমস্ত কশবতাে। প্র মন, ‘প্রকশবখন’ কশবতাে পাই, ‘প্রকশবখন বখস চুমুক শদই প্রঠাাঁখি, / দু’িাখত কাপ তুফাখন 
ভখর ওখঠ’। চা-কশফর কাখপ চুমুক শদখলও ঐ তুফান কা থত দু’শি হৃদখের অন্তিঃপুখরই চলখত িাখক। ‘কশফ িখপর কাব য’ 
কশবতাে প্রদশ , “কশফর প্রফনাে একিা চখকাখলখি লাভ সাইন সাভথ কখর এ াখন, / ি ডুশবখে প্রভদ কখরা প্রস রিসয, 
প্রসই পানপাতা; / প্র  জাখন না তার কিা বাদ দাও, প্র  জাখন প্রস জাখন / কতিা গাঢ় চুমুখক সারা প্রদে সান্ধয কলকাতা”। 

 
(৬) 
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রবীন্দ্রনাখির গাখন প্র  সুর ধ্বশনত িখেশছল ‘প্রতামাে নতুন কখর পাখবা বখল িারাই ক্ষখণ ক্ষখণ’ শকংবা ‘প্রতামাে 
প্র াাঁজা প্রিষ িখব না প্রমার’; প্রসই একই উচ্চারণ আধু্শনক কশবর কলখম ‘শগ্রনরুখম’ কশবতাখতও েকাি প্রপখেখছ এক 
অসাধ্ারণ বিলীখত— ‘দু'জখন প্রমক আপ তুখল ভালখবখস িখেশছ নতুন!’ নািখকর েসঙ্গ তাাঁর কশবতাে সমুখদ্রর প্রেউখের 
মখতা শফখর শফখর আখস। প্র মন, বহু আখগ রশচত তাাঁর ‘দুখিা বছর পখর’ কশবতাখতও শতশন শলখ শছখলন,  

“সবশকছু িমখক আখছ, এ ন শগ্রনরুম বন্ধ, িমখক আখছ অখিাগ্রাফ-ডাখেশর-ডিখপন/তালুখত নারখকল প্রতল, 
মুখ  শবনু্দ শবনু্দ ঘাম, শবখনাশদনী দাসী তাাঁর প্রমক আপ তুলখছন!”  

জীবখনর সখঙ্গ নাি যমখঞ্চর তুলনা প্রিিশপের প্রিখক ওখসা, সকখলই কখরখছন। শকন্তু নাি যমখঞ্চর শগ্রনরুখম ঘখি 
চলা অখনক ইশতিাসই বাইখরর দিথকখদর কাখছ অখদ া, অজানা; সম্পখকথর পশরণশত বা শবখেদিুকুই বাইখর প্রিখক প্রদ া 
 াে, শকন্তু পদথার শপছখন চলখত িাকা নানা অখদ া ঘিনার মখতা মখনর গিখন চলখত িাকা আঘাত-অশভঘাত, স্বখপ্নর 
শবপন্নতা, সংিে, কিনা-শবলাস সবই অকশিত ব যশক্তগত ইশতিাস রচনা কখর। আবার, অন যশদখক কশব ‘সু চর’ নাি যদখলর 
সখঙ্গ দীঘথশদন ধ্খর  ুক্ত, ফখল নািখকর অনুষঙ্গ তাাঁর কশবতা মাখি মাখিই উাঁশক শদখে  াওো স্বভাশবক ও স্বতিঃসূ্ফতথ। শকন্তু 
কশব   ন বখলন, ‘দু’জখন প্রমক আপ তুখল ভালখবখস িখেশছ নতুন!’ ত ন তা ব যঞ্জনাগভথী শুদ্ধতম কশবতা িখে ওখঠ। 
নষ্ট সমখের অসু  দু’শি সবখচখে কাখছর মানুখষর মখধ্যই চড়া প্রমক আখপর আবরণ বতশর কখর, মানুষ তার ঘশনষ্ঠতম 
মানুষশির কাখছও একাখন্ত শনখজর শভতখরর ‘প্রিখর  াওো’, দুবথল, ত্রুশিপূণথ, সশত যকাখরর 'আশম'িাখক েকাি করখত ভে 
পাে। শমি যাগুণাবলীর প্রমপ-আখপর পুরু আস্তরখণ শনখজর োক শনখজ প্রপিাখনার আওোখজ তাখদর ‘মু  প্রেখক  াে 
শবজ্ঞাপখন’। পাাঁখচর দিখক িঙ্খ প্রঘাষ প্র  াখন সমাজসত্তার বাইখরর উত্তাপ আর ব যশক্তসত্তার শভতখরর জ্বরখক প্রচাখ  
আঙুল শদখে প্রদশ খে শদখেখছন, নখের দিখক প্রস ান প্রিখকই তাাঁর প্রেিধ্নয শিবাশিস মুখ াপাধ্যাে সমাধ্াখনর দৃষ্টান্ত তুখল 
ধ্খরখছন। শবধ্বস্ত  াপখনর তুমুল ভাঙা-গড়ার পখরও   ন দু’শি োণ প্রমক-আপ তুখল আবার কাছাকাশছ আখস, ত ন 
জীবখনর নািকীে উত্থান-পতন প্রিখষ নতুন কখর ভাখলাবাসার িাততাশল ধ্বশনত িে। প্রল া িে দু’শি োখণর ভাখলাবাসার 
কশবতা।  
 

(৭) 
মিাখদব সািা তাাঁর ‘তুশম’ কশবতাে শলখ শছখলন, ‘আমাখক তুশম কখরখছা  ত ঘৃণা / আমাখক  ত কখরখছা 

অপমান / তখতাই োখণ মু র প্রতামার বীণা / প্র াগয তখতাই িখেখছ আমার গান’। অনুরূপ ভাষ য কশব শিবাশিস 
মুখ াপাধ্যাখের ‘রূপকিা’ িীষথক কশবতাে েকাি প্রপখেখছ— ‘হৃদে শবদ্ধ কখর প্রমখরছ প্র  শতর / প্রসই মৃতুয জন্ম শদল 
রূপকিাশির’।  শবরি শকংবা বঞ্চনার শিকার িওো মানুখষর ভাখঙ-পড়ার সদ যমুিূখতথ একরাি প্রবাবা-কান্না প্রচখপ ধ্খর, 
উখেশলত অশভমানী মন আখবখগ প্রভখস  াে, একাকীখত্বর প্রবদনাঘন পশরখবখি মন শববণথ িে, পাশরপাশশ্বথক সমখবদনার 
ছদ্ম-আশ্রে অসিনীে লাখগ, বনরািয-শিষ্ট িতািা চুরমার কখর প্রদে জীবখনর সমস্ত লাশলত শবশ্বাস; শকন্তু সমে প্রসই ক্ষখত 
মলখমর েখলপ শদখত িাকখল একসমে প্রস শস্থতধ্ী িে। ত ন আখবগ  ুশক্তর িাসখন শিকল পখর, ত নই কশবমন শিখমল 
রাখতর িূন যতা ও বুক-ভরা ব যিার  শন প্রিখক  ুাঁখড় আখন িে। শবনু্দ শবনু্দ কান্নার ঐশ্ব থমে েকাি ঘখি শবরখির কশবতাে। 
প্রেম এবং শবরি এইভাখবই একই মুদ্রার এশপঠ-ওশপখঠর মখতা এক ও অশভন্ন সত্তা শনখে ধ্রা প্রদে ‘ডুখব ডুখব জল’ 
কাব যগ্রখন্থর নানা কশবতাে। 

কশব িশক্ত চখটাপাধ্যাখের ক্ষশেষু্ণ মূলযখবাধ্িীন ভণ্ড সভযতা প্রিখক শচন্তখন, দিথখন পাশলখে বাাঁচাখত প্রচখেশছখলন 
ভাখলাবাসার জগখত। প্রেমখক, নারীখক, েকৃশতখক, মানুষখক শবশ্বভরা প্রেশমক দৃশষ্টখত ভাখলাবাসখত প্রচখেখছন শতশন— 
‘ভাখলাবাসা প্রপখল সব লণ্ডভণ্ড কখর চখল  াখবা... / আশম শক ভীষণভাখব তাখক চাই ভাখলাবাসা জাখন’ (‘চতুদথিপদী 
কশবতাবলী’- ৬৩) অিবা পির-জখলর েখন্দ্ব শতশন পাির িরাখত চান ভাখলাবাসা শদখে, শজশতখে শদখত প্রচখেশছখলন নদী-
সমুখদ্রর জলেবািখক — ‘একবার তুশম ভাখলাবাসখত প্রচষ্টা কখরা— / প্রদ খব নদীর শভতখর, মাখছর বুক প্রিখক পাির 
িখর পড়খছ’ (‘একবার তুশম’ / পাখড়র কাাঁিা মাশির বাশড়)। মানুষ সততই প্রেখমর কাঙাল। ভাখলাবাসা মিাখলর মখতা 
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একা-িখে- াওো শিখমলরাখত অশগ্নবলখের উষ্ণ-েত যখের শনরাপদ প্রঘারাখিাখপ হৃদে ভখর প্রদে। েশতশদন ক্রমি মৃতুযর 
শদখক েখল  াওো ক্ষশেষু্ণ সমখে ভাখলাবাসা ঐশ্বশরক অনুভূশতর মখতাই প্র ন ‘আেু’ দান কখর। কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাে 
‘আেু’ িীষথক কশবতাে শল খছন, 

“প্রচাখ র কাজল প্রদখ  প্রচা  ভখর  াে, 
গলার আওোজ শুখন মন্ত্রমুগ্ধ িখে ওখঠ শদন; 

জ্ঞানাঞ্জনিলাকার প্রছাাঁো প্রলখগ 
প্রচা  প্র াখল, 
িাখম আেুক্ষে। 

ভাখলাবাসা প্রিখকও শক ঈশ্বখরর অনুভব িে?” 
 
  ন মানুষ দূশষত সমখের ধ্াক্কা প্র খত প্র খত শভতখর ও বাইখর রক্তাক্ত িখে মৃতুযর  াখদ িাাঁশপখে পড়খত চাে, ত ন 
ভাখলাবাসা তার প্রকামল স্পখিথ মৃতুযর মুখ  ধ্াশবত মানুষশির িাত দু’প্রিা জশড়খে ধ্খর, তাই কশব ‘চন্দ্রকলা’ কশবতাে 
বখলন, “অতল  াখদর োখল গশড়খে পখড়শছ / তুশম ভাখলাখবখস ধ্খর শনখল িাত। / প্রবাঁখচ প্রগশছ।  ুব প্রজার বরাত। ... 
প্র  পশিক প্রভখঙচুখর একাদিী, / ভালখবখস তাখক তুশম কখর দাও পূশণথমার প্রগাল।” 
 

(৮) 
‘ডুখব ডুখব জল’ কাব যগ্রখন্থর প্রবি শকছু কশবতার একই শিখরানাখম কশব আখগও অন যান য কাব যগ্রখন্থ একাশধ্ক 

কশবতা শলখ খছন; প্র মন— ‘রূপকিা’, ‘গীতশবতান’ ইতযাশদ। ‘ি যামাসঙ্গীখতর অযালবাম’ কাব যগ্রখন্থর ‘রূপকিা’ কশবতাে 
প্র ৌবখনর প্রেমভাবনার প্র  উিাল-পািাল গশত শছল, পাগখলর মখতা উন্মত্ত ভাখলাবাসার আকািা শছল, রূপকিার কিখলাখক 
তিাকশিত অখ ৌশক্তক শবলাস শছল, তা একুি বছর পর ‘ডুখব ডুখব জল’ কাব যগ্রখন্থর পশরণত বেখস অখনকিাই প্রবাধ্ ও 
অশভজ্ঞতা-সঞ্জাত উপলশির িাসখন শস্থরতা প্রপখেখছ, স্বপ্ন ও েৃশত শদখে শতখল শতখল গখড় ওঠা প্রেম োক্তন িখল একাকী 
 াপখনর প্রবদনা এবং অতীত সু েৃশতর আনন্দ ঘনীভূত িখে ‘খেখমর কুোিা’ বতশর কখর। ‘দুিঃ  আর আনখন্দর শবনু্দ শবনু্দ 
ভাষা / তাখতই জমাি িল প্রেখমর কুোিা’। এই কুোিামে অস্পষ্টতািুকুই প্রতা কশবতাে ও প্রেখম— উভে প্রক্ষখত্রই 
কাশিত। শকন্তু এই কশবতা পড়খত পড়খত মখন িে গভীর আখত্মাপলশি েকাি করখত শগখে ব যঞ্জনাে ভাাঁিা পখড়খছ। কশবর 
‘আদখরর মখতা পাগল’ কাব যগ্রখন্থর ‘গীতশবতান’ কশবতাে রবীন্দ্রনািখক অবলম্বন কখর প্র  প্রেখমর সূচনা ও শবকাি িখেশছল, 
‘ডুখব ডুখব জল’-এর ‘গীতশবতান’ কশবতাে তা োজ্ঞ ও নগরমু ী িখেখছ। আখগর ‘গীতশবতান’ কশবতাে একশি গি শছল, 
গাখনর সু্কখল রবীন্দ্রজেন্তীর শদন েিম প্রদ া, একসখঙ্গ পূজা প থাখের গান করা, রবীন্দ্রনাখির গাখন প্র ভাখব পূজা ও প্রেম 
শমখল  াে, প্রসইভাখবই এখক অপখরর সখঙ্গ ঘশনষ্ঠতা এবং প্রিখষ শমলন মুিূখতথর স্বগথীে অনুভূশত — 

“েণাম প্ররখ শছ পাখে / আশবখর ও ফুখল, 
আপনার জন্মশদখন / গাখনর ইসু্কখল। 
মখন মখন এশগখেশছ / গুশি গুশি পাখে, 
একশদন প্রপৌঁখছ প্রগশছ / পূজা প থাখে 

পাতা উখে তারপর / পূজা প্রিখক প্রেখম, 
জীবখন েিমবার / পখড়শছ েবখলখম। 

সমাধ্ান জানা প্রনই / তাখত কী-ই বা ক্ষশত? 
চুমুর িেই মন্ত্র / আদরই আরশত।” 

 
প্রেখমর এই শববতথন ‘ডুখব ডুখব জল’ কাখব যর ‘গীতশবতান’ কশবতাে অনুপশস্থত, এই কশবতার প্রেমভাবনা অখনক প্রবশি 
শস্থর, শনস্তরঙ্গ, একমু ী এবং প্রস যাসাল শমশডোে আবদ্ধ; প্রবাধ্ িে প্রফসবুক-খিাোিস যাখপর  ুখগ ভাখলাবাসা এভাখবই স্থশবরতা 
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পাে— 
                                             “মশনং প্রমখসখজ এল ঠাকুখরর ছশব, 

ঈশ্বর মাশন না তবু আশমও পাঠাই। 
তার বদখল েণাখমর ইখমাশজ পাঠাখল 

প্রেশমকার কাণ্ড প্রদখ  প্রিখস গান গাই...” 
 
এই বইশির েিম কশবতা ‘গভীখর  াওো বারণ’। প্রিষ কশবতা ‘সকাল প্রিখক দুপুর’। এই বইখের কশবতাগুশলর মখধ্য প্র ন 
এক েেন্ন ধ্ারাবাশিক শববতথন লক্ষ করা  াে। প্র  াখন ‘গভীখর  াওো বারণ’ প্রজখনও প্রেশমক হৃদে প্রেখমর প্রজাোখর 
িাাঁশপখে পখড় এবং ডুখব ডুখব জল প্র খত প্র খত প্রস ক নও ‘খমািনা’ে প্রপৌঁছে, ‘িঙ্খ’ প্র াাঁখজ, পুনরাে বি বি অতল 
জলরাশির ‘প্লাবখন’ প্রেশমক হৃদখের ভরাডুশব িখল, প্রস ‘নাশবক’-এর সন্ধান কখর, প্রিখষ সাগর ভ্রমখণর সমস্ত অশভজ্ঞতা-
অনুভূশতর সঞ্চে ‘সাগর াত্রীর ডােরী’খত শলখ  রাখ  এবং ‘শনেশত’র ইোে ‘সকাল প্রিখক দুপুর’ প্রেখমর কশবতা রচনা 
কখর। তাই বইশির েেখদও শিিী তারকনাি মুখ াপাধ্যাে নীল জলরাশির অসীমতাখক ছুাঁখত প্রচখেখছন। সমুখদ্রর মখতা 
সুগভীর প্রেমভাবনাে গা ভাশসখে কশব তরুখণ যর েতীক স্বরূপ সবুজ েীখপ প্রভখস উঠখত চান, ক্ষশণক আশ্রে চান— েেদ 
এইভাবনাখকই প্র ন শিিরূপ শদখেখছ। 
 

(৯) 
অখিাককুমার শমশ্র কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের কশবতা সম্পখকথ বখলশছখলন, ‘তাাঁর কশবতাে আখছ িেসজ্জার 

চমক’১১। একিা এই কাব যগ্রখন্থর কশবতাগুশলর প্রক্ষখত্রও েখ াজয। শকন্তু মশস্তষ্ক শনগথত িখের কাশরকুশর ও ছন্দবনপুখণ য 
কশবতাগুশল গীশতমধু্শরমাে োঞ্জল িখলও িাখত প্রগানা দু’শতনশি কশবতা ছাড়া সুগভীর ব যঞ্জনা এই গ্রখন্থর কশবতাগুশলখত 
অনুপশস্থত। প্র মন, ‘প্রলাভী’ কশবতাে প্রদশ — ‘প্রতামার আদখর মা া শিখঙখপাস্ত শজখভ জল আখন, / তুশম প্ররাখত প্রভখস  াও, 
আশম উখড়  াই আিমাখন।’ এ াখন প্র ৌন-অনুষখঙ্গর  পখরাক্ষ আভাস িাকখলও, িেসজ্জার শ্রুশতমধু্র লাশলত য িাকখলও 
ব যঞ্জনার শনগূঢ়তা উধ্াও। ব যঞ্জনা পাঠকখদর ভাববার ছাড়পত্র প্রদে। েকরণখক প্রগাপন করা শিখির স্বভাব। তাই শুদ্ধতম 
আধু্শনক কশবতাে আড়ালিুকু দরকার। শঘখর িাকা েেন্নতা ও অস্পষ্ট ইশঙ্গতমেতার জশিল আস্তরণ প্রভদ কখর সখচতন 
পাঠক আশবষ্কার কখর ব যঞ্জনাখক। শকন্তু এই কশবতাগুশল লক্ষণার স্তখর প্রপৌঁছাখলও সুগভীর ব যঞ্জনা এ াখন অখনকিাই 
অনুপশস্থত। এর কারণ সম্ভবত আপামর পাঠখকর চাশিদা। ইিারখনি কখপথাখরখির  ুখগ মানুষ ভাবখত ভুখল প্রগখছ। ফখল 
কশবতার বাশি যক আবরখণর চাকশচকযই অশধ্কাংি পাঠখকর কাখছ ধ্রা প্রদে। কশব প্রসই কারখণই িেখতা গ্রখন্থর েিম 
কশবতাে শল খছন— ‘সাগর গভীর িখল প্রদ খব না প্রকউ / প্রফনার চাদখর সাদা শবছানার প্রেউ’। সাধ্ারণ পাঠক ঐ বাইখর 
প্রেউিুকুই প্রদখ , ডুবুশরর মখতা অতল অপার সমুখদ্র িাাঁশপখে পখড় গভীরতাে প্রপৌঁছাখত চাে না। পািাপাশি কশবতাগুশল 
পড়খত পড়খত মখন িে, এই কশবতার প্রেম  ত াশন ব যশক্তগত, ঐ ব যশক্তখেখমর সবথজনীনতা প্রনই। এই প্রেমভাবনা শবখিষ 
প্রকাখনা অনুভূশত প্রিখক প্রজখগ ওঠা ভাষ য, এসব প্র ন  ণ্ডদিথন, আংশিক সত য; এগুশল িাশ্বত প্রেমভাবনাখক ছুাঁখত পাখরশন। 
কশবতাগুশল আখবদন সবথজনীন না িওোর অন যতম কারণ িহুখর জীবনখবাধ্ প্রিখক উখঠ আসা প্রেখমই কশবতাগুশল সীমাবদ্ধ; 
এ াখন গ্রামীণ জীবখনর মাশি ছুাঁখে িাকা আখবখগর প্রকাখনা স্থান প্রনই।  

 
(১০) 

কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের ছখন্দর িাত এতিাই সুদক্ষ, সমগ্র কাব যগ্রখন্থ প্রকািাও প্রকাখনা ছন্দপতন প্রনই; বরং 
ছন্দ শনখে আখছ নানান পরীক্ষা-শনরীক্ষা। ক নও মাত্রবৃত্ত ছখন্দ ৬ + ৬ + ৬ + ২ মাত্রাে শল খছন, ‘দু’লাইন শছল / িাওোে 
িাওোে / দু’লাইন শছল / জখল // মাশিখত দু’জখন / এক িখে প্রগল / প্রকান প্রস মন্ত্র / - বখল—//’ (‘িঙ্খ’); পািাপাশি 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ শনখেও রীশতমখতা প্র লা কখরখছন নানা কশবতাে। এমনশক, ১০ + ৮ মাত্রাে মিাপোর ছখন্দারীশতখতও শতশন 
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শলখ খছন, ‘রশঙন জীবন প্রিখক / প্রভখস পশড় সাদামািা প্ররাখত // শবখকখল ি যাশির মখধ্য / বখে  াে প্রসই িান্ত নদী;//’ 
(প্রমািনা); আবার, স্বরবৃত্ত ছখন্দর সাবলীল রীশতখত ৪ + ৪ + ৪ + ২ মাত্রাে শল খছন, ‘ঋতু   ন / রখঙ্গ ভরা / আমরা 
ত ন / িীখত // উিালপািাল / ঘূশণথিখড় / উখড়শছ ি যাক্ / -শসখত //’। শকন্তু এই কশবতাে (‘ঋতুরঙ্গ’) স্বরবৃত্ত ছখন্দর 
স্বাভাশবক চলখন ববশচত্রয লক্ষ করা  াে। প্র মন, ‘প্ররসু্টখরখি / আখলা আাঁধ্ার /  চাশলখে শদখল / এশস //’ শকংবা ‘বৃশষ্ট 
এখলই / িাশড় একিু / গুশিখে শনখে / তার’— এ াখন ‘চাশলখে শদখল’ বা ‘গুশিখে শনখে’ পবথগুশলখত ৫ মাত্রা িাকখলও 
উচ্চারণকাখল এখক হ্রস্ব কখর ৪ মাত্রার মখতা কখরই পড়খত িে, এখক স্বরবৃত্ত ছখন্দর সংশেষ্ট উচ্চারণরীশত বখল। কশব এই 
ব যশতক্রমী বিলীখকও স খত্ন ছখন্দর বাাঁধ্খন প্রবাঁখধ্খছন এই গ্রখন্থর কশবতাে।  

 পুরাতনখক চমকেদ অশভনবখত্ব বাশজখে তুলখত পাখরন কশব শিবাশিস মুখ াপাধ্যাখের, সমকাখলর শমশডো শনভথর 
জীবনখক তুখল আনখত পাখরন কশবতাে, শচরন্তখনর বাতথা না িাকখল সমসামশেক সমখের সত যখক ফুশিখে তুলখত পাখরন 
কশবতাে, রূঢ় বাস্তবখক অশতক্রম কখর আাঁকখড় ধ্রখত পাখরন শচরজীবী প্রেমখক,  ুগলমূশতথর স্পন্দখনর প্রতালপাড়খক ধ্রখত 
পাখরন ছন্দবন্ধখন, িরীরী প্রেখমর অন্তরঙ্গতাখক ক নও অস্পষ্ট ক নও স্পষ্টভাখব তুখল আনার স্পধ্থা প্রদ ান কশবতাে, 
আবার ক নও বাসনার আগুন শনখভ  াে গভীর আখলাকবৃখত্তর োিথনামে উচ্চারখণ, ক নও েৃশতমে অতীখত অবগািন 
কখর কারুণ য ও শনশলথশপ্তর িানাখপাখড়ন েকাি কখরন কশবতাে, ক নও ক্ষণস্থােী বতথমাখনর অনুভূশতিুকুখকই সত য বখল 
 ুাঁখজ পান জখের উিাস— এই ভাখবই ‘ডুখব ডুখব জল’ কাব যগ্রখন্থর কশবতাগুশল প্রকবল সেশতভাে নে,  তালখঠাকা ছখন্দর 
কাখলাোশত ওস্তাশদ শদখে নে, হৃদখের আন্তশরক স্পিথ শদখে আখলাশকত ভাখলাবাসার েত যািী িখে পাঠখকর মখন মখন্ত্রর 
মখতা উচ্চাশরত িখত িাখক— 

“কষ্ট প্রপখল লুখকাই না প্রতামাখক এ ন। 
বখল শদই সব। 

আমার পাাঁজর ভাঙা একান্ত প্রগাপন অনুভব। 
তুশম শুধু্ িাখত িাত ছুাঁখে শদখে 

িান্ত কখর দাও। 
সব প্রতালপাড়, সব জ্বালাখপাড়া ফুাঁ শদখে প্রনভাও।” 
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