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শে র উৎসব
উৎসব অথাৎ িমলন। িদন যাপেনর আেলা আঁধাির, স িনস তা, সজেন-িবজেন থাকা, বিচ -অৈবিচ
িনেয় থাকা, াদ-িব াদ-এর আ াদন-সুেখর জন ই িমলন-উৎসব।
গত ৪০/৪২ বছর ধের কিবতা লখার ক ন অনুশীলন করেত করেত নানা ধারণায়, নানা তে
আেলািড়ত হেয়িছ। িকছু বুেঝিছ, অেনক িকছু বুিঝ িন। িক একটা একটা সং ার েমই ব মূল হেয়েছ
– কিবতায় শে রই িনর ু শ আিধপত । কিবতার ইিতহাস – আি েকরই ইিতহাস।
মেন হেয়েছ এবং আেরা গভীরভােব মেন হে – কানটা কিবতা বা কানটা কিবতা নয় তা িনেয়
থেক যায়ই। িক
কিবতা য শষ পয একা ব ি গত বাধ বা জবিনক অিভ তা এবং তার
শ ময় কােশর এক অিনবচনীয় রসায়েনর ফসল, স ব াপাের আমার কান ি মত নই।
কিবতা নানা ধরেণর হেত পাের, কিবতার ব াপাের নানা কিবর নানা ধারণা হেতই পাের। িক কিবতা
য শে র সাহােয লখা হেয় থােক এ ব াপাের কান ি মত থাকেত পাের না। কিবর ত ক র,
িনজ ঘরানা, িনেজর জগৎ িনমাণ য িনজ ভ ী িনভর – এেতা স বব সত । িনজ
বাধ স াত
শ
েয়ােগ,
িন বাধ, সমাজেবাধ, যাগােযাগ ি য়ার অিনবচনীয় রসায়েন কিবতা কিবতা হেয়
ওেঠ। কিবও পাঠেকর স েসতু হেয় ওেঠ। শষ পয শে র সতু ধেরই কিব পাঠকেক স ী িহসােব পায়
এবং পাঠকও কিবেক স ী কের নয়। কিবতার ইিতহাস বা চলমানতা শষ পয আি েকর ইিতহাস হেয়
পেড়। কিব ও পাঠেকর সি লেন কিবতাও তমিন উৎসব – শে র উৎসব।
এ িনেয় এ পয কম কথা কম কিব, কম তাি কজন বেলনিন। অনাগতকােল কম জন বলেবন না।
তবুও আেরা নানাভােব বলা হেত থাকেব। িক িকভােব কিবতা লখা হেব। িকভােব এই শে র উৎসব
চলেত থাকেব, তা বলা বাধহয় শষ হেব না, শষ কথাও বিল বিল কেরও বলা হেব না। আিম িব াস
কির যতিদন কিব থাকেব ততিদন পাঠক থাকেব। থম পাঠক কিব। শষ পাঠক কিব এবং দুেয়র সতু
ব নকারী মধ বত তৃ তীয় পাঠক এবং শষ পয কিব ও পাঠকেক িনেয় শে র উৎসব-যাপন।
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