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কবিতার প্রসঙ্গ এলেই  

ফেলে পড় উচ্ছ্বালস। ভািনার মহাকালে তখন ফতামার েুধইু  

জানা-অজানা অসংখয কবিলের এলোলমলো আনাল ানা।    
ফকান্ কবিলক ফরলখ ফকান্ কবির কথা িেলি ফেলে?       
ফকান্ কবিতা পলড় ফোনালি বিেগ্ধ ফরাতার উলযযলে?         
তালত িযকুে হলে উল া তুবম। িলো –  

‘ ুলের ঐ কবিতা!   
জালনা, আমার ভীেে বপ্রে –    

‘স্বাধীনতা’ েব্দটি ফেন জবমন-জনলমর জীিন্ত ইবতহাস’।      
 

‘আর রুলের ফসই কবিতা!       
অনাড়ম্বর আিরলে ফস এক অনিদ্ধ পেয –    
‘শ্মোন’ ফেন েধুুই েূনযতাে পূেণ;              
ফেখালন নারীর ‘েূনযতা বিলর েীিণশ্বালস’     

ফপ্রবমক ফকিেই ‘ফিেনার ঘ্রালে’ ভালস’।     
  

‘মলন পলর ফহোে হাবেলজর ফসই ফ াট্ট কবিতাটি?    
সলনে না হলেও সলনলের  লে  ড়া,  

আর িযথণতার ভালর বিোলে ভরা -       
‘ইলে ব লো’র বন ূঢ় বনেণাস     
ফেন প্রালের  বহলন েুধ ুতালকই পাওোর প্রোস! 

অথচ পাবথণি সি পাে, ফকিে তালকই হারাে’।          
 
ফতামার কথার োাঁলক োাঁলক উৎকন্ঠাে কাাঁলে আমার সমে-     
এই িুবি আমার কবিতার প্রসঙ্গ োনলি এিার!    

অতঃপর িুবি কবিতাে হলি ফমার পবরচে।  
   
না! কবিলের প্রবত  ভীর আকুবত ফতামার প্রালে  

জা াে বভন্ন অনুভুবত।           
উজ্জ্বে তারকা হলে তখন ফতামার আকালে ভালস কবি সিযসাচী।   
িলো – ‘ফেলখা, বক প্রাঞ্জে ভাো! ভাি-ভবঙ্গ আর রচনাশেেীর  

অবভনি োত্রাে কািয ফেন পাে এক নতুন মাত্রা!         
     তাইলতা রূপকথার ‘নূরেুেীন’ সমলের  াোপথ মাবরলে  
  কালের চক্র ফপবড়লে তযা  আর উৎসল ণর মনলন উত্তীেণ হে  

মালচণ র মহানােলকর সারা জীিলন’।            



  
 ত কুবড় ি লরর জীিলন,    

কারলে-অকারলে রলচব  অন্তত কুবড়টি কবিতা।   
মাটি-জে, রািলের ঢে, কৃেলকর েসে –   
       সিই আল  তালত;   
সমাজ-সংসার, িযাবি-সমবি, রমেী ধরেী  

স্থান কলর বনলেল  আমার অজালন্ত।    
নজরেু ফথলক ধার কলর বিলোহীর ধ্ববনলত  
        উৎপােলনর সংজ্ঞা িেোলত বেলেব  ডাক,   

িযথণ ফপ্রলমর বনিণাক িযাঁজন কলরব  ফো  ফেখালন ফপলেব  সুলো ।   
সুকালন্তর েব্দািেী ধার কলর বেলেব  ফরেী দ্বলের অকা য বিলেেে, োে তুবেলত 
    এলকাঁ ব  সমাজ-সংসালরর কাংবিত আচরে।  
জীিনানে ফথলক অকাতলর কুাঁ বড়লেব  ভােিাসার হাজালরা উপমা; রলে-রলস রাবেলেব  ফপ্রলমর প্রবতমা কবিতার পরলত 

পরলত।          
 
িুমুর, এসিই ফতামার জনয পূজার অিণ ফজন।  
তুবম একটি িার পলড় েযাখ আমার একটি কবিতা আবজলক; 
ফপলেও ফপলত পার তালত বনলজলক।।    
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