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মাওো বিন্স ১ * 
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*মেখলকর সলে ম াগাল াগ   সারসাংলেপ 
মুল াল ান: +8801616390396; +8801716390396  
ই-মমইে: rajkumar19992000@gmail.com; 
humprince@yahoo.com 

বিস্ময়িবণিক কবি-িবতভা নজরুলের কবিতায় ম  ইবিয়লিদ্য বিত্রকলের বিবিত্র 
িযিহার ঘলেলে মূেত তালক তুলে ধ্রার িয়ালস িিন্ধবে রবিত। গলিষক সাত 
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ABSTRACT 
Varied uses of sensory imagery in the poems of extraordinarily 
genius poet Kazi Nazrul Islam surfaced in the essay. The author 
has given his effort to analyze the poet's inner being, life 
experiences, and worldview in the light of seven categories of 
sensory imagery. For this purpose, the researcher has attached 
necessary quotations and analysis to this work. 
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অহঙ্কার ও বিত্ত হলো অন্তবরবিয়।১ বকন্তু কবিতায় ইবিয়লিদ্য বিত্রকে সাত িকার। িেু, কণি, নাবসকা, বজহ্বা ও ত্বক োড়াও 

শারীবরক আলদােন ও জজবিক অনুভূবত বনলয় কবিতায় সৃবজত হয় ইবিয়লিদ্য বিত্রকেগুলো।২ আধু্বনক িাাংো কবিতায় কাজী 

নজরুে ইসোম (১৮৯৯-১৯৭৬) িথম কবি ব বন বিত্রকেলক কবিতার মকিীয় উপিার বহলসলি িথম িলয়াগ কলরলেন।৩ অবতমাত্রায় 

ইবিয়সাংলিদ্নশীে কবি নজরুলের কবিতায় িথম েেয করা  ায় সামূবহক ইবিয়লিদ্য বিত্রকলের স্বতঃসূ্ফতি ও বিবিত্র িযিহার।  া 

িাাংো কবিতার রূপ-মসৌদ িলক ম মন পবরিবধ্িত কলরলে, মতমনই সম্প্রসাবরত কলরলে িাঙাবের আনুভূবতক ও মননলদ্যাতক 

জিতনযলক। 

 

কবিতার বনজস্ব আেঙ্কাবরক বন িাস হলো বিত্রকে। কবিতায় বিধৃ্ত আলিগ, মমধ্া, জিতনয, োিণয, কেনা ইতযাবদ্র শব্দসাংহবত 

বিত্রকে বিবভন্ন দৃ্বিলকাণ মথলক বিিা ি। এ-প িালয় ইবিয়সাংলিলদ্র আলোলক মদ্খা ম লত পালর নজরুলের কবিতার বিত্রকেসমূহ: 

 

ক. দ্শিলনবিয়ময় বিত্রকে (Visual imagery) 

মানুষ তার িস্তুজাগবতক বশোর বসাংহভাগ গ্রহণ কলর দৃ্বির মাধ্যলম। স্বলের মলধ্যও মানুলষর দৃ্বিসাংক্রান্ত অনুভূবতর সবক্রয়তা 

সিিাবধ্ক। অনুভূবত, উপেবি, জ্ঞান ও জিতলনযাদ্লয়র সূবতকাগার হলো িযবক্তর দ্শিলনবিয়। মাতৃজ র মথলক সদ্যভূবমষ্ঠ বশশু মিাখ 

মমলে িস্তুজগৎ সম্পলকি সমযক ধ্ারণা পায় এিাং দৃ্বির মায়ািন্ধলন িস্তুজগলতর সলে তার িথম সখয গলড় মতালে। এরপর বশশু 

একেু একেু কলর মিলড় ও ার সলেসলে দ্শিলনবিয় দ্বারা আবিষ্কার কলর জিবিত্রযময় িকৃবত, বিশােতর পৃবথিী। দৃ্শযমান িকৃবত ও 

পৃবথিী তালক মকৌতূহেী কলর মতালে, মকৌতূহে একসময় ভািনায় রূপ মনয়, মপৌনঃপুবনক ভািনা বনিিাণস্বরূপ তার অন্তদৃ্িবিলক 

উলোিন কলর। আর একজন কবি অন্তদৃ্িবিসম্পন্ন ও অনুভূবতিিণ িযবক্তবিলশষ বহলসলি তাাঁর দৃ্শযলিতনালক সুসাংহত ও রসঘন কলর 

পবরলিশন কলরন সিিজলন। নজরুলের কবিতার বিত্রকেসমূহ িধ্ানত দৃ্বিবনভির। এলেলত্র কবি তাাঁর িহুবিধ্ দৃ্বিলক কবিদৃ্বিলত 

রূপান্তলরর মাধ্যলম িস্তুজগৎ ও জীিনাবভজ্ঞতালক উপস্থাপন কলরলেন দ্শিলনবিয়ময় বিত্রকলে : 

 

আসলে এিার অনাগত িেয়-মনশার নৃতয-পাগে, 

বসনু্ধ-পালরর বসাংহ-দ্বালর ধ্মক মহলন ভাঙে আগে। 

             মৃতুয-গহন অন্ধ-কূলপ 

             মহাকালের িণ্ড-রূলপ 

                         ধূ্ম্র-ধূ্লপ 

িজ্র-বশখার মশাে মেলে আসলে ভয়ঙ্কর 

                  ওলর ঐ হাসলে ভয়ঙ্কর!৪ 

 

এখালন মৃতুয-গহন অন্ধ-কূলপর দু্ঃসহ মিদ্নায় েত-বিেত কবি মুবক্তর অবভিালয় নৃতয-পাগে ও ভয়ঙ্কর-রূপী িেয়-সুদলরর আগমন 

আকাঙো কলরলেন। িেয়-মনশার নৃতয-পাগে ও ভয়ঙ্কর রূপকদ্বলয়র দৃ্শযমানতায় িচ্ছন্ন রলয়লে সাংহারক বশলির নৃতযরত 

নেরাজমূবতি। দৃ্লশযবিয়সাংলিদ্ী কেনা ও অনুভূবতর মদ্াোয় সৃবজত বিত্রকেবেলত িস্তুর অবস্তত্বগত িাধ্ালনযর বিপরীলত অবস্তত্ব-

অবতক্রান্ত অবভভািাথি িাধ্ানয মপলয়লে। অনাগত িেয়-মনশার নৃতয-পাগে ভয়ঙ্কলরর আগমন আকাঙ্ক্ষা ম  অিরুদ্ধ-কবির বনেক 
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কবিকেনা নয়, তা ম  কবির িযবক্তস্বাতন্ত্র্য (individuality) ও আবমত্বলিালধ্র (personality) ধ্ারািাবহকতায় িাথবমকভালি উদূ্ভত 

জিবরতা (hostility) এিাং মাধ্যবমকভালি বস্থত মরাহলিতনার (rebellion) শুদ্ধতম কািযিয়াস, তা িাঙ্ময় হলয়লে কবির অননযসি 

বিলরাহাত্মক বিত্রকলে। মহারলণ আলত্মাৎসগিকারী সজাতীয় জসবনলকর িবত গভীর সহানুভূবত এিাং তাাঁলদ্র অবনিা ি আাঁধ্ার-পবরণবত 

বনলয় নজরুে এাঁলকলেন দৃ্শযরূপময় বিত্রকে : 

 

       আয় ভাই মতার মিৌ এে ঐ সন্ধযা মমলয় রক্ত-মিবে পলর, 

 আাঁধ্ার-শাবড় পরলি এখন পলশ্ব ম  মতার মগালরর িাসর-ঘলর!৫ 

 

এখালন সন্ধযার রক্ত-রলঙর আকাশ আর জমাে-িাাঁধ্া রলক্তর কালো কেলজর েুকলরা মথলক কবির মিতনা িসাবরত হলয়লে কিলরর 

অন্ধকালর। দৃ্শযময়তার সলে কবিকেনার সাংবমশ্রলণ বিত্রকেবে একবে নতুন িযঞ্জনা োভ কলরলে।৬ মদ্শ-দ্রদ্ী জসবনলকর রক্তস্নাত 

সাংগ্রাম-ইবতহাস ও আত্মদ্ালনর মিতনা সঞ্জীবিত হলয়লে মরূদ্যালনর রক্ত-মগাোি-মঞ্জরী ও খঞ্জর-ঝরা-খজুিলরর রূপক-উপমাবশ্রত 

বিত্রকলে : 

 

          েোলে মতামার ভাস্বর েীকা 

          িসরা-গুলের িবিলত বেখা,    

এ ম  িলসারার খুন-খারাবি মগা রক্ত-মগাোি-মঞ্জরীর! 

                                  খঞ্জরীর 

খঞ্জলর ঝলর খজুির সম মহথা োলখা মদ্শ-ভক্ত-বশর!৭ 

 

জাতীয়-জীিলনর পাশাপাবশ িযবক্তজীিলনর অহবনিশ িযথা-িঞ্চনালক কবি হাবদ্িক-মিমলিতনায় ইবিয়ঘন কলরলেন। অসাংখয বিত্রকলে 

কবির অিবরতাথি আত্মজজিবনক মিম ও মিমলিতনা িাঙ্ময় হলয়লে। কবির মিম ও মসৌদ িলিতনায় দৃ্শযরূপময় হলয়লে তাাঁর রবক্তম 

িাসনার আরবত ও তরবেত আত্মার িবতবিম্ব। েেণীয় বনলির কবিতাাংশ: 

 

(ক) িাাঁলদ্র কেঙ্ক ঐ, ও বক তি েুধ্াতুর িুম্বলনর দ্াগ? 

    দূ্লর থালক কেবঙ্কনী, ও বক রাগ? ও বক অনুরাগ?৮  

 

(খ) মহ সুদর! জে-িাহু বদ্য়া 

            ধ্রণীর কবেতে আলো আাঁকবড়য়া 

    ইিনীেকান্তমবণ মমখোর সম, 

    মমবদ্নীর বনতম্ব-মদ্াোর সালথ মদ্ালো অনুপম!৯  
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‘ক’ অাংলশ মমলঘর আড়াে মেলন সুদূ্বরকা-মিয়সী-িাাঁলদ্র বিরকাে সুদূ্লর থাকার বিত্রময়তায় মিলমর মান-অবভমান-পিি অবভিযবঞ্জত 

হলয়লে। কেবঙ্কনী-মিয়সী-িাাঁলদ্র কেঙ্কলক মিবমক-সাগলরর েুধ্াতুর িুম্বলনর স্মারকবিি বহলসলি কেদৃ্শয করা হলয়লে। ‘খ’ অাংলশ 

জেরাবশলক ইিনীেকান্তমবণ মমখোরূলপ কেনা কলর ম -বিত্র বনবমিত হলয়লে, তালত উপমালনর মলধ্য আলরাবপত হলয়লে কেনািসারী 

োিণয এিাং বিত্রে দৃ্শযময়তা। উপলময়-উপমালনর সবম্মবেত কেবিলত্র এখালন অবভিযবঞ্জত হলয়লে হৃদ্য়ালিলগর িযঞ্জনা ও 

উদ্ভাসনবক্রয়ার মাধু্ ি। উপমান-বিত্র, উপ ুিক্ত বিত্রকলে, আপন রূপসত্তা অবতক্রম কলর তুলে ধ্লরলে রূপান্তলরর িযঞ্জনা।১০ অপূিি 

জনসবগিক মাদ্কতায় মাতাে-কবির মসৌদল িাপলভাগস্পৃহা ধ্রা পলড় বিবভন্ন বিত্রকলে : 

 

           মমির্-মঞ্জীর-পালয় মালত ঘূবণি-নেী 

            বিশুষ্ক পল্লি-নৃলতয, ডগমগ পবড়লে উেবে 

                       অসহ আনদ-মলদ্! 

    সুদর আবসলে বপলে অিগাবহ মিদ্নার জিা-রক্ত হ্রলদ্।১১  

 

এখালন মিদ্নার জিা-রক্ত হ্রলদ্র তীলর অসহয আনদ-মলদ্ বিিশা ঘূবণি-নেীর বিশুষ্ক পল্লি-নৃতয তথা নালির মুরা হলয়লে দৃ্শযরূপময়। 

 

খ. শ্রিলণবিয়ময় বিত্রকে (Auditory imagery)   

শব্দ িা ধ্ববন সিিময় জিতলনযর ধ্ারক।১২ শলব্দর বিনযালস সৃ্মবতপলে ও মলনালোলক মসই মূতিতার জাগরণ ম  মূতিতালিালধ্ সঞ্চাবরত 

হলয়লে সাংরক্ত িযঞ্জনা।১৩ কবিতায় শলব্দর সবক্রয়তা িহুজরবখক; ধ্ববন, েদ, অোংকার, বিত্র, রহসয, অথিলদ্যাতনা িভৃবত শলব্দরই 

বিবশিতম িকাশ। শলব্দর এই বিবশিতম রূপ-িকালশর বন িাস বনলয় গলড়-ওল  শ্রিলণবিয়ময় বিত্রকে। নজরুলের কবিতায় 

শ্রুবতিাবহত বিত্রকলের উপবস্থবত মিশ সরি এিাং এর আলিগময়তাও অতযন্ত গাঢ়। িজ্র-বননাদ্, নূপুর-বনক্বণ, অশ্ব-মহ্রষা, শব্দকান্না, 

অট্টহাবস, কাাঁকন-ধ্ববন, িাদ্য লন্ত্র্র সুর, িৃবির বরমবঝম, সমুলরর গজিন, নৃলতযর তাে ইতযাবদ্ তাাঁর শ্রিলণবিয়ময় বিত্রকলের বনমিাণ-

উপকরণ। শব্দকুশেী-কবি তাাঁর িাবতবস্বক সৃজনী-িবতভায় বিবিধ্ ধ্ববনময়তালক কলরলেন িহুলকৌবণক মিতনায় রূপান্তবরত। স্মতিিয 

বনলির পঙবক্ত: 

 

 (ক)        মতারা সি জয়ধ্ববন কর্! 

              মতারা সি জয়ধ্ববন কর!! 

      ঐ নূতলনর মকতন ওলড় কাল্-মিালশবখর ঝড়।১৪ 

          

  (খ) ঐ মস মহাকাে-সারবথ রক্ত-তবড়ত-িািুক হালন, 

      রবণলয় ওল  মহ্রষার কাাঁদ্ন িজ্র-গালন ঝড়-তু ালন! 

      খুলরর দ্াপে তারায় মেলগ উল্কা েুোয় নীে বখোলন!১৫ 
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‘ক’ অাংলশ নূতলনর মকতন উবড়লয় দ্রুতগবতলত মধ্লয় আসা কােজিশাখী ঝলড়র সলে সমাথিক হলয়লে উচ্চ কেরিপূণি জয়ধ্ববনর 

িাণিািু ি ও গবতময়তা। আনবদত-আলদাবেত-অবিবসক্ত আমজনতা ও রুর-নিীন-মতজদ্ীপ্ত কােজিশাখী সমিাবয়ক ঐলকয সৃবি 

কলরলে উচ্চ শব্দ-তরলের বিবিত্র ধ্ববনিযঞ্জনা। ‘খ’ অাংলশ তীব্রগবতসম্পন্ন অলশ্বর রূলপ কবেত ভয়ঙ্কর আকালশর বিত্রকলে মহ্রষার 

কান্না ও িলজ্রর গান ধ্ববনর এই বিপরীত ও বমশ্রবক্রয়া নজরুলের শ্রুবতবনভির বিত্রকে সৃবির িজ্ঞালক িসাবরত কলর মদ্য়।১৬ 

অহমলিাধ্ ও আবমত্বভািনার িগাঢ়-িিণ্ডতায় নজরুে িাাংো কবিতায় িধ্ানতম কবি। জীিলনর এক বনগূঢ় আন্তলিিরণায় িযবক্তর 

‘আবম’মক জীিনসন্ধানী নজরুে িতযে কলরলেন মপৌরুলষর সলে। কবি তাাঁর িযবক্তত্ব ও িযবক্তস্বাতন্ত্র্যলক িকাশ কলরলেন িড়া রলঙ, 

অথিাৎ উচ্চ স্বরগ্রালম। জিবিত্রযময় ধ্ববনিযঞ্জনায় কবি মিতনাদ্ীপ্ত কলরলেন আবমলত্বর সাতকাহন : 

    

(ক)       আবম   িজ্র, আবম ঈশান-বিষালণ ওঙ্কার, 

       আবম   ইস্রারাব লের বশোর মহা-হুঙ্কার, 

       আবম   বপনাক-পাবণর ডমরু বত্রশূে, ধ্মিরালজর দ্ণ্ড, 

       আবম   িক্র ও মহাশঙ্খ, আবম িণি-নাদ্ িিণ্ড!১৭ 

 

(খ)    েুবে   ঝলড়র মতন করতাবে বদ্য়া  

                             স্বগি-মতি-করতলে, 

       তাবজ   মিাররাক্ আর উজচ্চশ্রিা িাহন আমার 

                             বহম্মৎ-মহ্রষা মহাঁলক িলে! 

       আবম   িসুধ্া-িলে আলিয়াবর, িাড়ি-িবি, কাোনে, 

       আবম   পাতালে মাতাে অবি-পাথার-কেলরাে-কে-মকাোহে!১৮ 

 

‘ক’ অাংলশ ‘িজ্র’, ‘ওঙ্কার’, ‘বশো’, ‘হুঙ্কার’, ‘বপনাক’, ‘ডমরু’, ‘মহাশঙ্খ’ ও ‘িণি-নাদ্’ ইতযাবদ্ শব্দিলন্ধর কুশেতায় সৃবজত হলয়লে 

শ্রিণিবতমা। বিবিধ্ িাদ্য লন্ত্র্র জিবিত্রযময় সুর-েহরীর সলে সাং ুক্ত হলয়লে আবমলত্বর হুঙ্কার ও আত্মিবতষ্ঠাকামী কবির মগাপনতম 

আতিনাদ্। ‘খ’ অাংলশ ‘ঝড়’, ‘করতাবে’, ‘বহম্মৎ-মহ্রষা’ ও ‘মাতাে অবি-পাথার-কেলরাে-কে-মকাোহে’ শব্দগুলচ্ছ িবতধ্ববনত হলয়লে 

কবির গবত-আকাঙ্ক্ষা ও বিপ্লি-িাসনা। স্বগি ও মতি করতলে বনলয় করতাবে বদ্লত বদ্লত ঝলড়র মলতা েুলে িো কবির িাহন হলয়লে 

মুহাম্মলদ্র মিাররাক্ ও ইলির উজচ্চঃশ্রিা;  ার সবম্মবেত ধ্ববন-সাংলকত হলয়লে বিপ্ললির ‘বহম্মৎ-মহ্রষা’। নজরুলের কবিতায় 

ধ্ববনজিবিলত্রয এিাং এর অথিিযঞ্জনায় এলসলে ক্রদন-ধ্ববনর সলে হষি-ধ্ববনর অনুপম সাংবমশ্রণ। ম মন--- 

 

                      দ্ীপক রালগ িাজাও জীিন-িাাঁবশ, 

                      মড়ার মুলখও আগুন উ ুক হাবস।১৯  

 

ক্রদলনর বিপরীলত িস্তুগত উপাদ্ালন সৃি একবে শ্রুবতবনভির বিত্রকে : 
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           মরশবম িুবড়র বশবঞ্জনীলত বরমবঝবমলয় মরম-কথা 

     পলথর মালঝ িমলক মক মগা থমলক  ায় ঐ শরম-নতা।।২০ 

 

বিবিত্র ধ্ববনর সমালিলশ কবিহৃদ্লয়র আকুবত ও তাাঁর মরামাঞ্চকর অনুভূবত িকাবশত হলয়লে বিবিধ্ বিত্রকলে : 

 

                 সবখ   মদ্লনর িাণ-হানা শব্দ শুবনস 

            ঐ     বিষ-মাখা বমশ-কালো মদ্ালয়লের বশস!২১  

 

এখালন কবির বিরহ-বিষাদ্ রূপান্তবরত হলয়লে কামনা-রবতলত এিাং তা শ্রুবতরূপময় হলয় উল লে বমশ-কালো মদ্ালয়লের সুমধু্র 

ধ্ববন-মূেিনায়। বিষ-মাখা বমশ-কালো মদ্ালয়লের বশলসর রূপক িযঞ্জনাময় কলরলে কামনা-বিলষর অম্ল-মধু্র স্মরগরেতা।  

 

গ. ঘ্রালণবিয়ময় বিত্রকে (Olfactory imagery)   

ঘ্রাণ হলচ্ছ িাতালসর বিবিধ্ রাসায়বনক উপাদ্ালনর িতযে িবতবক্রয়া। ঘ্রাণ মবস্তলষ্কর সিলিলয় আবদ্ উপেবিিযিস্থা। এবে সরাসবর 

মবস্তলষ্কর সৃ্মবত এিাং আলিগ বনয়ন্ত্র্ণিযিস্থার সলে  ুক্ত। বনবদ্িি ঘ্রাণ খুি দ্রুত মানুলষর সৃ্মবতলক স্পিভালি ব বরলয় আলন। ঘ্রাণ বশোর 

মাধ্যমগুলোর মলধ্য তৃতীয়-সলিিাচ্চ। নজরুলের কবিতায় পঞ্চ-জ্ঞালনবিয়বনভির বিত্রকলের মলধ্য ঘ্রালণবিয়ময় বিত্রকলের পবরমাণ 

সিলিলয় কম হলেও তা বিবশিতায় অননয। কবি তাাঁর কবিতায় জিবিত্রযময় ঘ্রালণর সমালিলশ সঞ্চার কলরলেন আলিগ, অনুভূবত, 

উপেবি, অবভজ্ঞতা ও মিতনার িহুমাত্রা : 

 

(ক) আজ   আকাশ-মডািালনা মনহাবর তাাঁহাবর িাওয়া, 

    ঐ    মশ াবেকা-তলে মক িাবেকা িলে? 

         মকলশর গন্ধ আবনলে আবশন-হাওয়া!২২ 

              

(খ) কবি    বশশু-রসনায় ধ্াবন-েঙ্কার মপাড়া ঝাে 

    আর   িদ্ধ কারায় গন্ধক মধ্াাঁয়া, এবসড, পোশ, মমান্োে, 

    আর   কাাঁিা কবেজায় পিা ঘা’র সম সৃবিলর আবম দ্াহ কবর 

                      আর    স্রিালর আবম িুলষ খাই!২৩ 

 

‘ক’ অাংলশ সুগন্ধী  ুেবিলশষ মশ াবের সলে কুমারী-িাবেকার মকলশর সুগন্ধ তুেনীয় হলয়লে। শুভ্র মশ াবের সুঘ্রাণসদৃ্শ দ্ীঘে 

মকলশর গাঢ় গন্ধ সেী কলরলে শুদ্ধ-শরলতর বস্নগ্ধ-বমবি-নরম িাতাসলক, সাথী কলরলে েক্ষ্মী-কমো ও সরস্বতী-অমো মদ্িী-দ্বয়লক। 

‘খ’ অাংলশ মপাড়া মবরি, বিবিধ্ রাসায়বনক উপাদ্ান আর পিা ঘালয়র ঝাাঁঝালো গন্ধ এক রূপকী আিহ সৃবি কলরলে। ঝাাঁঝালো গলন্ধর 

বমথবিয়ায় োোময়ী কবির ঝাাঁঝালো িক্তিয পবরলিবশত হলয়লে। কবির আত্মজজিবনক মিম-বিরহ ও সৃ্মবত-মিদ্নার আলিগানুভূবত 

উপজীিয হলয়লে ঘ্রালণবিয়ময় বিত্রকলে। ম মন--- 
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    মকাথা হলত মকন এই মৃগ-মদ্-গন্ধ-িযথা আলস? 

    মন-মৃগ েুলে ম লর; বদ্গন্তর দু্বে ওল  মমার বেপ্ত হাহাকার-ত্রালস! 

                        কস্তুরী হবরণ-সম 

    আমাবর নাবভর গন্ধ খুাঁলজ ম লর গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম!২৪  

        

এখালন মৃগ-মদ্-গন্ধ-িযথার উৎপবত্ত-স্থলে কবির ম ৌিন-িঞ্চে মন-মৃগ েুলে িোর বিত্রকে সৃবজত হলয়লে। কস্তুরী হবরলণর মলতা 

বনলজরই নাবভমূলের গলন্ধ পুলরা িন খুাঁলজ ম রার কবিকেনায় ইবিয়ঘন হলয়লে অতীত সৃ্মবতর মসৌরভ। অনযত্র কবিকেনায় 

মাতৃলস্নলহর করুণ-গন্ধ ভলর তুলেলে নিালন্নর মসৌরভ : 

 

     তাাঁহাবর মস্নলহর করুণ গন্ধ নিালন্ন ভবর উব লে ঐ, 

     নদ্ীলস্রাত-স্বলর কাাঁবদ্লেন মাতা, ‘কই মর আমার দু্োে কই?’২৫  

 

এ-পলিি মাবেলত মকাে পাতা স্বগি-জননীর সন্তান-িাৎসলেযর রূপকলে অনুভূবত সঞ্চার কলরলে িথমত নিালন্নর গন্ধ এিাং বদ্বতীয়ত 

নদ্ীলস্রালতর কান্না। এখালন নিালন্নর মসৌরলভ বমলশে ঘলেলে বিরায়ত িাঙাবে মালয়র বির-কারুণয। কবি দ্াবরলরযর বনমিম কষাঘাত ও 

তার বিরূপ-মূবতি উপস্থাপলন িযিহার কলরলেন ম্লান মশ াবের শুভ্র সুরবভ : 

 

                   ম্লানমুখী মশ াবেকা পবড়লতলে ঝবর 

                   বিধ্িার হাবস সম বস্নগ্ধ গলন্ধ ভবর!২৬  

 

এ কবিতাাংলশ বিধ্িার হাবসর সলে তুেনীয় হলয়লে বস্নগ্ধ-গলন্ধ ভরা ম্লানমুখী মশ াবে  ুলের ঝলর পড়া। বিধ্িার হাবসর ম্লাবনমা, তার 

জিধ্িয- ন্ত্র্ণা ও অসহায়-বরক্ততার উপমান-বিলত্র বশউবে ুলের ঝলর পড়ার গবতময়তায়  ুক্ত হলয়লে ঘ্রাণলিতনা। 

 

ঘ. স্বালদ্বিয়ময় বিত্রকে (Gustatory imagery) 

স্বাদ্ এমন একবে সাংলিদ্নশবক্ত  া মুলখর মলধ্য িলিশ করা মকালনা রলিযর সালথ স্বাদ্-কুাঁবড়র গ্রাহলকর রাসায়বনকভালি বিবক্রয়ায় 

উৎপাবদ্ত হয়। মানুষ স্বাদ্-কুাঁবড় নালমর স্নায়বিক অলের মাধ্যলম বজহ্বার উপলর ঘনীভূত রলিযর স্বাদ্ উপেবি কলর। কেনানুভূবতলত 

স্বালদ্বিলয়র সবক্রয়তা পঞ্চ-জ্ঞালনবিলয়র মলধ্য সিলিলয় কম। িস্তুজাগবতক বশোয় স্বালদ্বিলয়র সবক্রয়তা সিিবনম্ন। তলি, 

স্বালদ্বিয়ময় বিত্রকে শুধু্মাত্র রসনার পবরতৃবপ্তলত সীমািদ্ধ নয়; তারলিলয়ও গভীর, বিসৃ্তত। রসনার উপেবি মপবরলয় জীিলনর রূপ-

রস-গন্ধ বকাংিা শরীরী-মিতনার এক িযঞ্জনাময় ও বিমূতিকেনায় তা িসারণল াগয। নজরুলের কবিতায় স্বালদ্বিয়ময় বিত্রকলের 

িযিহার ঘ্রালণবিয়ময় বিত্রকলের মিলয় মিবশ। অসামানয দ্েতায় কবি স্বাদ্বনভির বিত্রকলে ইবিয়গ্রাহয ও আলিগঘন কলরলেন তাাঁর 

স্বভাি-জিবশিয ও অনুভি-জিতনয : 
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(ক) আবম   কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ বপয়া িযথা-িাবরবধ্র! 

    আবম   মিযামলকশ, ধ্বর িন্ধন-হারা ধ্ারা গলোত্রীর।২৭ 

             

(খ)  আর   স্রিালর আবম িুলষ খাই! 

     মপলে   িাহান্ন-শও জাহান্নলমও আধ্া িুমুলক মস শুলষ খাই!২৮ 

 

(গ)            শত্রুলর মপলে বনকলে ভাই 

                কাাঁিা কবেজাো বিবিলয় খাই! 

                মাবর োবথ তার মড়া মুলখ, 

                তাতা-জথ নাবি ভীম সুলখ।২৯  

 

‘ক’ অাংলশ কবি মহালদ্লির রূপমূবতিলত সমুরমন্থনবিষ পালন কৃষ্ণকণ্ঠ হিার মপৌরাবণক রূপলকর আশ্রয় বনলয়লেন। িযথা-িাবরবধ্র 

সামূবহক বিষ পান কলর এিাং গলোত্রীর িন্ধন-হারা ধ্ারা জোয় ধ্ারণ কলর কবি মিতনাসঞ্চার কলরলেন আত্মশবক্ত ও আত্মিতযলয়র। 

‘খ’ অাংলশ িুষয ও মপয়  ুগ্ম-স্বালদ্র িলয়ালগ সঞ্চার হলয়লে ইবিয়াতীত অনুভূবত। স্রিালক িুলষ এিাং িাহান্নলশা জাহান্নাম আধ্া-িুমুলক 

শুলষ খাওয়ার মুখলরািক অবতশলয়াবক্তলত ইবেতময় হলয়লে বিাংশ শতাব্দীর মানিিুবদ্ধর এক অপরালজয় অবভ ালনর অহঙ্কার। ‘গ’ 

অাংলশ িবণিত হলয়লে শত্রুর কাাঁিা কবেজা বিবিলয় খাওয়ার অবতশলয়াবক্ত। কবি সুস্বাদু্ রসনার আশ্রলয় তাাঁর মরাহলিতনালক কলরলেন 

জাগ্রত। কবির জিবিত্রযময় স্বাদ্সন্ধান ও স্বাদ্বনভির শরীরী-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘলেলে বিবিধ্ বিত্রকলে : 

 

(ক) আনার োে োে 

    দ্ানার তার গাে, 

           বতলের দ্াগ তায় মভামর; 

    কলপাে-মকাে োয় 

    িপে মোে, তায় 

           নীলের রাগ ভায় িুলমার।।৩০  

 

(খ) আমায় মহোয় হতযা কলর দ্াাঁবড়লয় আমার রক্ত-িুলক 

    অধ্র-আঙুর বনঙলড়বেলে সখার তৃষা-শুষ্ক মুলখ।৩১  

 

(গ) নিমী িাাঁলদ্র ‘সসালর’ ও মক মগা িাাঁবদ্বন-বশরাবজ ঢাবে 

    িধূ্র অধ্লর ধ্বরয়া কবহলে ‘তহুরা বপও মো আবে!’৩২ 

             

কবির মপৌরুষদ্ীপ্ত মিবমক-সত্তা ও িকৃবতলিতনা কািযরূপময় হলয়লে পরিতিী স্বালদ্বিয়ময় বিত্রকেসমূলহ : 
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(ক) অন্তলরর বনলেবষত িযথার ক্রদন 

               ম না হলয় ওল  মুলখ বিলষর মতন, 

               মহ বশি, পাগে! 

    তি কলণ্ঠ ধ্বর রালখা মসই োো মসই হোহে!৩৩  

 

 (খ)                  িনু্ধ, তি অনন্ত ম ৌিন 

               তরলে ম নালয় ওল  সুরার মতন!৩৪  

 

‘ক’ অাংলশ কবির মিতনায় বিস্বাদ্ ‘বিষ’ ও কােকূে ‘হোহে’ হলয়লে জিবিত্রযময় জীিলনর অন্তঃশীো সতয-স্বাদ্। মিলমর 

অিবরতাথিতায় িযথাবিধু্র মিবমক-বসনু্ধর শুভ্র-মনানতা ম নারাবশ তুেনীয় হলয়লে উগ্র-উৎকে বিলষর সাদৃ্লশয। ‘খ’ অাংলশ মভালগােুখ 

মিবমক-বসনু্ধর অনন্ত ম ৌিন-তরলে সৃি ম না তুেনীয় হলয়লে সুরার সলে। সমুর-তরলের শুভ্র-মনানতা ম না িতীকময় হলয়লে 

ম ৌিলনর উচ্ছ্বালস এিাং স্বাদ্ময় হলয়-উল লে বশবরন-সুরার সুবমি স্বালদ্। কবির মিম ও িকৃবতলিতনা অশ্রুমতী হলয়লে পরিতিীকালে : 

 

                          ওলগা ও কণি ুেী, 

    উজাড় কবরয়া বদ্নু তি জলে আমার অশ্রুগুবে। 

    ম  মোনা জলের বসনু্ধ-বসকলত বনবত তি আনালগানা, 

    আমার অশ্রু োবগলি না সবখ তার মিলয় মিবশ মোনা!৩৫  

 

এ-পলিি মোনা-মনানতায় অনুভূত হলয়লে অিবরতাথি মিলমর স্বাদ্। িযথি মিবমলকর হৃদ্য় উৎসাবরত মোনা অশ্রুজলের সলে সাদৃ্শযময় 

হলয়লে বির-বিরহী বসনু্ধর তীব্র েিণাক্ততা।  

 

 

ঙ. স্পলশিবিয়ময় বিত্রকে (Tactile imagery)  

ত্বলক িালপর িতযে িবতবক্রয়া হলচ্ছ স্পশি। স্পলশির মাধ্যলম মানুষ তার িস্তুজাগবতক বশোর সামানয আয়ত্ত করলেও কবথত রলয়লে 

মানুষ তার পঞ্চ-জ্ঞালনবিলয়র মলধ্য স্পশিলকই মিবশ বিশ্বাস কলর। স্পলশিবিলয়র সলে শরীরী-মিতনার ঘবনষ্ঠ সম্পলকির কারলণ এ-

রকম বিশ্বাস। নজরুলের কবিতায় স্পলশিবিময় বিত্রকলের িযিহার পবরমালণ িিুর বদ্বতীয়-সলিিাচ্চ এিাং তা বিবশিতায়ও অননয। 

কবি স্পলশিবিময় বিত্রকলের মাধ্যলম কািযরূপময় কলর তুলেলেন তাাঁর শরীরী-মিতনা ও আলিগানুভূবত : 

 

(ক) দ্বাদ্শ রবির িবি-োো ভয়াে তাহার নয়ন-কোয়, 

    বদ্গন্তলরর কাাঁদ্ন েুোয় বপেে তার ত্রস্ত জোয়!৩৬    
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(খ) বদ্গম্বলরর জোয় েুোয় বশশু িাাঁলদ্র কর, 

               আলো তার ভলিি এিার ঘর।৩৭ 

       

‘ক’ ও ‘খ’ উভয় অাংলশ কবি অনাগত িেয়-সুদর নৃতয-পাগে অশান্ত-ভয়ঙ্কলরর রূপমূবতি বনমিাণ কলরলেন।  াাঁর নয়ন-কোয় দ্বাদ্শ 

রবির িবি-োো,  াাঁর বপেে িলণির ত্রস্ত জোয় বদ্গন্তলরর কান্না,  াাঁর বদ্গম্বলরর জোয় বশশু-িাাঁলদ্র মকামে কর েুবেলয় পলড়লে। 

উদৃ্ধবত দু্বেলত ‘েুোয়’ শব্দ-িলয়ালগ সৃবি হলয়লে স্পশিানুভূবতর বক্রয়া। সিিিন্ধনমুক্ত মানি-মুবক্তর আকাঙ্ক্ষায় কবির ইবিয়জ 

স্পশিানুভূবত রূপান্তবরত হলয়লে মরাহলিতনায় : 

 

(ক) আবম   মদ্ি-বশশু, আবম িঞ্চে, 

    আবম   ধৃ্ি, আবম দ্াাঁত বদ্য়া বোঁবড় বিশ্ব-মালয়র অঞ্চে!৩৮  

                       

(খ) আবম  বিলরাহী ভৃগু, ভগিান িুলক এাঁলক বদ্ই পদ্-বিি, 

    আবম   স্রিা-সূদ্ন, মশাক-তাপ-হানা মখয়াবে বিবধ্র িে কবরি বভন্ন!৩৯  

 

‘ক’ অাংলশ কবি বনলজলক িঞ্চে মদ্ি-বশশুর সলে তুেনা কলর তাাঁর ধৃ্িতার বনদ্শিন বদ্লয়লেন স্পলশিবিলয়র সাহাল য। এ-পলিি বিশ্ব-

মালয়র শাবড়র অঞ্চে তীক্ষ্ণ দ্াাঁত বদ্লয় মোঁড়ার বিত্রকে কািযরূপময় হলয়লে। ‘খ’ অাংলশ কবির মরাহলিতনা মপৌরাবণক িাতািরলণ 

স্পলশিবিয়রূপময় হলয়লে। কবি কতৃিক বনলজলক বিলরাহী-ভৃগু কেনায় সিিশবক্তমান ভগিালনর িুলক পদ্-বিি এাঁলক মদ্য়া বকাংিা 

মখয়াবে বিবধ্র িে মেদ্ন করার মলধ্য তীব্র ও বত িক মাত্রায় িযিহৃত হলয়লে স্পশিানুভূবত। মিবমক-কবির শরীরী আলিগ, 

স্পলশিবিয়ানুভূবতর সাোৎ ও মিম-উোদ্না বিকবশত হলয়লে অসাংখয বিত্রকলে : 

 

(ক) আসলি না আর গভীর রালত িুমু িুবরর অবভসালর, 

    কাাঁদ্লি ব লর তাহার সাথী ঝলড়র রাবত িলনর পালর।।৪০  

                   

(খ)       জলে জলে ঢোঢবে িেমান মিলগ, 

     ুলে-হুলে িুলমািুবম িরািলর মিো ওল  মজলগ!৪১  

      

(গ) কমে-বদ্বঘলত কমে-মুখীরা অধ্লর বহঙুে মালখ, 

    আেুথােু মিশ ভ্রমলর মসাহালগ পণি-আাঁিলে ঢালক।৪২ 

         

‘ক’ অাংলশ কেনািগাঢ় হলয়লে গভীর রালত মিবমক-মিবমকার িুম্বন িুবরর মিমাবভসার। স্পশিানুভূবতর সলে ধ্ববনরূপময়তার সবম্মেন 

সৃবি কলরলে সকরুণ বিষাদ্ময়তা। ‘খ’ অাংলশ িেমান মিলগ জলে-জলে ঢোঢবে ও  ুলে-হুলে িুলমািুবমর সুখস্পলশি উদ্ভাবসত হলয়লে 
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মিবমক-বসনু্ধ ও মিয়সী-িাাঁলদ্র মিম-তরলের আনদঘন অবভিযবক্ত। জলে-জলে ঢোঢবের সমান্তরালে  ুলে ও হুলের িুলমািুবমর 

কবিকেনা সৃবি কলরলে শরীরী উোদ্না। ‘গ’ অাংলশ মিবমক-ভ্রমলরর মসাহাগ-স্পলশি মিয়সী-কমলের সেজ্জ িবতবক্রয়া অবভিযবঞ্জত 

হলয়লে। কমে-বদ্বঘলত কমে-মুখীলদ্র অধ্লর রক্ত-োে বহঙুে মাখার কবিকেনায় মিয়সীর কামনার উষ্ণ অনুভূবত িকাশ মপলয়লে, 

 া ভ্রমলরর আগমলন েবণলক রূপান্তবরত হলয়লে রবক্তম-েজ্জায়। বিত্রকেবেলত স্পলশির বমশ্র িবতবক্রয়া অনুভূবতর বভন্নতা এলনলে। 

নজরুলের কবিতায় কখলনািা উজ্জ্বে হলয়লে স্পলশির জিপরীতয : 

 

     েে েে েে মকাঁলদ্ িলে জে, ভাাঁবে-োলন েুলে তরী, 

     সাবপনীর মলতা জড়াইয়া ধ্লর শশীহীন শিিরী।৪৩  

 

এখালন ভাাঁবে-োলন েুলে িো তরীলক সাবপনীর মলতা জবড়লয় ধ্রা শশীহীন শিিরীর রূপলক জাগ্রত হলয়লে মৃতুযলিতনা। জে, সাবপনী 

ও শশীহীন শিিরীর অপূিি িযিহার সঞ্চার কলরলে বহম-শীতে স্পলশিবিয়ময় অনুভূবত।  

 

ি. শারীবরক গবতরূপময় বিত্রকে (Kinesthetic imagery) 

গবত হলচ্ছ মিগ,  া সিেতা-িঞ্চেতা-িবেষু্ণতার ধ্ারণার সলে  ুক্ত। শারীবরক গবতিবক্রয়ায় হরমলনর বনঃসরলণর  লে 

হৃৎস্পদলনর মাত্রা মিলড়  ায় এিাং এলত রক্তিিাহ উচ্চতর হয়, শরীর উলত্তবজত হলয় ওল , সিিালে এক ধ্রলনর পুেক অনুভূত 

হয়। শারীবরক গবতর মলধ্য মরস, মযারাথন, অযাথলেবেকস, ব্লাডলভলসিে, বেমপযাবথক বসলেম ইতযাবদ্ অন্তভুিক্ত। সাবহতয-বশলে 

শারীবরক গবত শুধু্ শরীরী নয়, তা মন ও মননগত। শারীবরক আলদােনবনভির গবতরূপময় বিত্রকলে কবির তাৎেবণক িবতবক্রয়ার 

মলধ্য সাং ুক্ত থালক তাাঁর কবি-আত্মা ও শরীরী-অনুভূবত। নজরুলের কবিতায় বিবশিতায় অননয ও অতুযজ্জ্বে গবতরূপময় বিত্রকে 

সৃবজত হলয়লে মূেত রাজজনবতক নাদবনকতার দৃ্বিপালত। এলেলত্র কবির উপেি জদ্বশক সমাজিাস্তিতা ও পরাধ্ীনতার আত্মগ্লাবন 

এিাং তা মথলক উদূ্ভত মরাহলিতনার ঐকযসূলত্র ঘলেলে গবতকেনার িবণিে বিচু্ছরণ। েেণীয় কািযপঙবক্তত্রয়: 

 

(ক) িে   মহাবিলশ্বর মহাকাে  াবড় 

        িি সূ ি গ্রহ তারা োবড় 

        ভূলোক দু্যলোক মগােক মভবদ্য়া, 

               মখাদ্ার আসন ‘আরশ’ মেবদ্য়া 

                   উব য়াবে বির-বিস্ময় আবম বিশ্ব-বিধ্াত্রীর!৪৪ 

             (খ) আবম   উজ্জ্বে, আবম মিাজ্জ্বে, 

      আবম   উচ্ছে জে-েে-েে, িে-ঊবমির বহলদাল্-মদ্াল্!৪৫ 

 

(গ) আবম   অবভমানী বির-েুি বহয়ার কাতরতা, িযথা সুবনবিড়, 

      বিত  িুম্বন-মিার-কম্পন আবম থর-থর-থর িথম পরশ কুমারীর!৪৬  
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‘ক’ অাংলশ কািযরূপময় হলয়লে ঊধ্বিালরাহলণর বেি গবত। কবির আবমত্ব অজিলনর তীব্র আকাঙ্ক্ষা এিাং অবজিত আবমলত্বর িিে 

অহবমকা রূপান্তবরত হলয়লে িিণ্ড গবতময়তায়। বিত্রকেবেলত মহাবিলশ্বর মহাকাে ম লড় িি-সূ ি-গ্রহ-তারা মেলড় ভূলোক-দু্যলোক-

মগােক মভদ্ কলর মখাদ্ার আসন ‘আরশ’ মেদ্ কলর ঊলধ্বি ও ার কবিকেনায় অনুভূত হলয়লে এক গবত-িঞ্চে শরীরী উলত্তজনা; 

হৃৎস্পদলনর দ্রুত েয়, রক্তিিালহর উচ্চ মাত্রা, সিিালের দৃ্বিগ্রাহয কাাঁপুবন সৃবি কলরলে এক বিস্ময়কর ইবিয়জ অনুভূবত। ‘খ’ অাংলশ 

‘উজ্জ্বে’, ‘মিাজ্জ্বে’, ‘উচ্ছে’ বকাংিা ‘বহলদাে’ শব্দল ালগ এিাং অবিরাম ‘ে’ ধ্ববনর অনুকম্পন ঘবেলয় সৃবি করা হলয়লে গবতময়তা। 

উচ্ছে জলের েে-েে শলব্দ এিাং িবেষু্ণ ঊবমির উত্তরে বহলদাল্-মদ্ালে বস্থত হলয়লে মরাহী-কবির শরীরী অনুরণন। ‘গ’ অাংলশ 

বিত্ররূপময় হলয়লে িথম িুম্বনজবনত কুমারী-িাবেকার থর-থর-থর শরীরী কম্পন। নর-নারীর িথম পরশানুভূবতর অবভজ্ঞতায় কবি 

গবতরূপময় কলরলেন তাাঁর মরাহলিতনালক। অনুরূপ, কবির মরাহলিতনা শরীরী গবতময়তায় উদ্ভাবসত হলয়লে পরিতিীকালে : 

 

এবক   রণ-িাজা িালজ ঘন ঘন 

ঝন    রনরন রন ঝনঝন! 

মসবক  দ্মবক দ্মবক 

            ধ্মবক ধ্মবক 

     দ্ামা-বরবম-বরবম গমবক গমবক 

            ওল  মিালে মিালে, 

      মোলে মোলে ম ালে! 

       িবি-ব বনবক িমবক িমবক 

                ঢাে-তলোয়ালর খনখন! 

এবক   রণ-িাজা িালজ ঘন ঘন 

     রণ    ঝনঝন ঝন রণরণ!৪৭  

 

এখালন ভয়াতি রণ-িাজনার ধ্ববনময়তায় অনুভূত হলয়লে শরীরী গবত। িবি-ব নবকর উচ্চ গবতিিাহ বনবণিত হলয়লে ঢাে-তলোয়ালরর 

‘রণ ঝনঝন ঝন রণরণ’ শব্দ-ঝঙ্কালর। বিত্রকেবেলত দ্মবক দ্মবক ধ্মবক ধ্মবক দ্ামা-বরবম-বরবম গমবক গমবক ইতযাবদ্ শব্দাঘালত 

উপেি হলয়লে রলণােুখ-কবির শরীরী আলদােন। দ্বন্দ্ব- ুলদ্ধর রূপলক পবরলিবশত কবির গবতিঞ্চেতা িতীকময় হলয়লে িল্গাহারা 

অলশ্বর বিত্রকলে : 

আজ   সৃবি-সুলখর উল্লালস 

মমার   মুখ হালস মমার মিাখ হালস মমার েগিবগলয় খুন হালস 

                    আজ সৃবি-সুলখর উল্লালস।৪৮ 

      

এখালন সৃবির উোদ্না ও সৃবি-সুলখর উল্লাস হলয়লে অবভিযবঞ্জত। উচ্ছ্ববসত কবির রক্তিিালহর িিে গবতলিগ তাাঁর রুদ্ধ-িালণ 

দু্য়ার-ভাঙা মজায়ালরর অনুভূবতলক জাগ্রত কলরলে। দ্রুত মিলগ ধ্াওয়া মঘাড়ার পালয়র েগিগ-শলব্দর সলে সমুর-মজায়ালরর বদ্বিবদ্ক 
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ধ্ািমান উেত্ত মস্রাতধ্ারা সাং ুক্ত হলয় িহুগুলণ িবধ্িত কলরলে গবতর িািােয। কবির এই গবতিঞ্চেতায় এক প িালয় শবক্তল াগ 

ঘবেলয়লে ঝলড়র রূপক :   

 

মন্ত্র্-মতলজ পাাংশু হলয় ওল  মমার বহাংসা-বিষ-মক্রাধ্-কৃষ্ণ িাণ, 

আমার তূরীয় গবত মস ম  ঐ অনাবদ্ উদ্য় হলত 

            বহাংসা-সপি- জ্ঞ-মন্ত্র্-োন! 

েুলে িবে অনন্ত তেক ঝড় 

                   শন্ শন্ শনশন শন্৪৯ 

                    

এখালন অনন্ত তেক-ঝলড়র ‘শন্ শন্ শনশন শন্’ শলব্দ রূপিন্ধ হলয়লে গবতর বেিতা। তেক-বশশু-সদৃ্শ কবির অনাবদ্কাে 

মথলক িহমান মন্ত্র্মুগ্ধ তূরীয় গবতর শরীরী অবভিযবক্ত িগাঢ় হলয়লে িণিলিতনায়। বিত্রকেবেলত ‘পাাংশু’ এিাং ‘বহাংসা-বিষ-মক্রাধ্-কৃষ্ণ’ 

িণিিযঞ্জনায় সম্প্রসাবরত হলয়লে শরীরী আলদােলন। 

 

ে. জজবিক বিত্রকে (Organic imagery) 

েুধ্া, তৃষ্ণা, কাবন্ত, িযথা, আলিগ ইতযাবদ্ িযবক্তগত অবভজ্ঞতার বশেসাংলিদ্ হলচ্ছ জজবিক বিত্রকে। এবে ইবিয়বভবত্তক বিত্রকলের 

সপ্তম ও সিিলশষ মশ্রবণকরণ। পঞ্চ-জ্ঞালনবিলয়র তুেনায় শারীবরক গবত ও জজবিক অনুভূবতবনভির ইবিলয়র িযিহার সিিািস্থায় িতযে 

না হওয়ায় এই দু্ই মশ্রবণর বিত্রকে িাাংো সাবহলতয অনালোবিত মথলক বগলয়লে। অথি নজরুলের কবিতায় শারীবরক গবতর মলতা 

জজবিক বিত্রকেও অননয এিাং অলনালপেণীয়। তাাঁর কবিতায় গবতরূপময় বিত্রকলের মিলয় জজবিক বিত্রকে সাংখযায় মিবশ, ম খালন 

রূপমূতি হলয়লে কবির িযবক্তগত অবভজ্ঞতা : 

 

আবম   উেন মন উদ্াসীর, 

আবম   বিধ্িার িুলক ক্রদন-শ্বাস, হা-হুতাশ আবম হুতাবশর! 

আবম   িবঞ্চত িযথা পথিাসী বির-গৃহহারা  ত পবথলকর, 

আবম   অিমাবনলতর মরম-মিদ্না, বিষ-োো, বিয়-োবিত িুলক গবত ম র!৫০  

 

এ-পলিি কবির িযথা, আলিগ ও শরীরী গবতর সামিাবয়ক বক্রয়ায় সৃবি হলয়লে জজবিক বিত্রকে। িথম পবতক্তলত িযথার ম  পূিি-ইবেত 

রলয়লে, তা বদ্বতীয় পবতক্তলত িকাবশত হলয়লে এিাং তৃতীয় পবতক্তলত হলয়লে িকবেত; আর, িতুথি পবতক্তলত তা িূড়ান্ত রূপ ধ্ারণ 

কলরলে। উদ্াসীর উেন মন, বিধ্িার ক্রদন-শ্বাস, হুতাবশর হা-হুতাশ, পথিাসী বির-গৃহহারার িবঞ্চত িযথা, বিয়-োবিত অিমাবনলতর 

মমি-মিদ্না ও বিষ-োো ইতযাবদ্ কবিকেনায় ঘনীভূত হলয়লে শরীরী িযথা বকাংিা উচ্চ স্পলশির পীড়ন। মালোপমাবনভির জজবিক 

বিত্রকেবেলত সাধ্ারণ গুণ-ধ্মি বহলসলি অনুভূবত ও উপেবি সঞ্চার কলরলে িযথার কারুকাজ। কবির মিমজবনত িযথা-বিরহ ও েুধ্া-

তৃষ্ণার অপূিি কেনা পল্লবিত হলয়লে বকেু বিত্রকলে : 
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                       মহ েুবধ্ত িনু্ধ মমার, তৃবষত জেবধ্, 

                এত জে িুলক তি, তিু নাবহ তৃষার অিবধ্! 

                  এত নদ্ী উপনদ্ী তি পলদ্ কলর আত্মদ্ান 

                     িুভুেু! তিু বক তি ভবরে না িাণ? 

                     দু্রন্ত মগা, মহািাহু, 

                     ওলগা রাহু, 

               বতন ভাগ গ্রাবসয়াে এক ভাগ িাবক! 

               সুরা নাই পাত্র-হালত কাাঁবপলতলে সাবক!৫১  

     

বিত্রকেবেলত ভয়ঙ্কর আগ্রাসী-রূপ ধ্ারণ কলরলে রাহুরূপী সিিভুক সমুর। কািযরূপময় হলয়লে মভালগােুখ মিবমক-সমুলরর িিে েুধ্া 

ও তৃষ্ণা। বসনু্ধর রূপলক িকাবশত হলয়লে কবির ম ৌিলনাবিত আলিগ ও শরীরী আকাঙ্ক্ষা। একপ িালয় মিবমক-কবির মিম ও 

িকৃবতলিতনা রূপান্তবরত হলয়লে রবতজিতলনয : 

 

(ক) আজ   োেসা-আেস-মলদ্ বিিশা রবত 

    শুলয়    অপরাবজতায় ধ্নী স্মবরলে পবত। 

           তার    বনধু্িন-উেন 

                   ম াাঁলে কাাঁলপ িুম্বন, 

                   িুলক পীন ম ৌিন 

                             উব লে  ুাঁবড়, 

    মুলখ    কাম-কণ্টক ব্রণ মহুয়া-কুাঁবড়! 

 

    কলর    িসন্ত িনভূবম সুরত-মকবে, 

    পালশ   কাম- াতনায় কাাঁলপ মােতী মিবে!৫২  

 

(খ) নালি   দু্লে দু্লে তরুতলে োয়া-শিরী, 

    মদ্ালে   বনতম্ব-তলে েেপে কিরী! 

           মদ্য়    করতাবে তােীিন, 

           গালহ িায়ু শন্ শন্, 

           িনিধূ্ উিােন 

                        মদ্ন-পীড়ায়, 

   তার     কামনার হরষলণ ডাবেম ডাাঁশায়!৫৩  
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‘ক’ অাংলশ কািযরূপময় হলয়লে কবির মারাত্মক ম ৌিন-েুধ্া। ম ৌিলনােুখ নারী-রূপী িসলন্তর শরীরী আলিগ ও রূপ-মসৌদ ি অঙ্কলন 

রলয়লে মিবমক-কবির সরি রবতলিতনা। সমালোিলকর বিলেষণ বনম্নরূপ: 

 

িসন্তলক রবতর িতীলক কেনা এিাং পবত কামলদ্িলক স্মরণ িস্তুতঃ বমেনাকাঙ্ক্ষী  ুিতীর জদ্বহক আলিলগরই 

িকাশ। িুম্বন বপয়াসী অধ্র, উদ্ধত িে আর কামকণ্টক ব্রণ মশাবভত মুখমণ্ডে নি ম ৌিনা েেনার মূবতিলকই স্পি 

কলর মতালে। বদ্বতীয় স্তিলক িসন্ত িনভূবমর সুরত মকবের ম  ইবেত তালত পঞ্চশলরর কথা মলন পলড়। মােতী, 

মিেী, মবল্লকা, িাাঁপা ইতযাবদ্ পুলের কাম  াতনা িস্তুতঃ ম ৌিন  ন্ত্র্ণায় বিদ্ধ কাবমনীিাোলদ্রই রূপক।৫৪  

 

অনুরূপ, ‘খ’ অাংলশ িকৃবতর রূপ-োিণযর অন্তরালে সিকাবশত হলয়লে কবির অনন্ত ম ৌিন-েুধ্া ও রবতলিতনা। তরুতলে োয়া-

শিরীর নৃতয, বনতম্ব-তলে কিরীর েেপে, বকাংিা কামনার হরষলণ ডাবেম ডাাঁশার মদ্ন-পীড়া িস্তুত বমেনাকাঙ্ক্ষী নি-ম ৌিনার শরীরী 

আলিগ ও মাধু্ িলক রূজপশ্ব ি দ্ান কলরলে। 

 

কাজী নজরুে ইসোম এক বিস্ময়িবণিক কবি-িবতভা। িাাংো কবিতায়  খন বিত্রকেিালদ্র মঢউ আলসবন, তখনই বতবন বনজস্ব 

িবতভায় সৃজন কলরলেন অসাংখয বিত্রকে এিাং বনবিত কলরলেন তাাঁর কবিতায় সামূবহক ইবিয়লিদ্য বিত্রকলের বিবিত্র িলয়াগ। 

নজরুলের কবিতায় ইবিয়জ আলিগানুভূবত ও শরীরী গবত-িকৃবত মিলম-মরালহ-কালম-িতযলয় এিাং সমাজভািনায় ও জীিনিীোয় 

সৃবি কলরলে িহুমাবত্রক মিতনা। তাাঁর নদনবশলে ইিধ্নুসদৃ্শ সপ্ত-ইবিলয়র আশ্রলয় সৃবি হলয়লে এক ইবিয়াতীত মসৌদ িাত্মা। তাাঁর 

এই নদনবনভির কািযিয়াস ম  তাাঁলক ‘কােজ ও কালোত্তর’৫৫ হলত ভূবমকা মরলখলে, তা িো  ায় বনবদ্বিধ্ায়।  
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