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Abstract 
 
This is an interview with poet Prabal Kumr Basu who is a modern poet, having eighteen poetry books 
to his credit. He has carved out a definite name in the field of modern Bengali poetry and also has a 

book of verse drama to his credit. He has received notable accolades and prizes as part of his writing 

experience, and in this interview, he talks about his childhood, the most important and influential 
poets whose poetic imprints have inspired him. Moreover, he talks about world poetry as a part of this 

interview and also carries a very detailed analysis of the present condition of translation studies in the 

world. The interviewer also asks him as a part of his world tours for official work and also for poetry 

sessions. He recollects all the moments of poetic enrichment that have helped him in becoming a 
creatively affluent individual, and a worshipper of poetry.  
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Poet Prabal kumar Basu was born on 21st September, 1960, in Kolkata, the erstwhile 

Calcutta. His first poem was published in Samayanug Patrika. His first poetry reading session 

was in Baker Hall in Presidency College, Calcutta. It was one of the biggest poetry festivals 

organized by Prabaha in Calcutta then. His first poetry book was Tumii Pratham. He has 

edited a book Signposts Bengali Poetry since Independence. In 2003 he formed Calcutta 

International Foundation for Art, Literature and Culture which consisted of famous artists, 

theatre personalities, poets and other culturally-enriched individuals from all walks of life. In 

2004, on the eve of 50th year celebration of Sahitya Akademi, Basu was invited to Bombay 

for All India Poetry Festival, where he participated in reading sessions. He co-edited a 

volume of Krittibas that was especially dedicated to write-ups by notable artists. In 2005, 

Basu received much fame and accolades, along with the West Bengal Bangla Akademy 

Puraskar, for his poetry book Jamon kore gaichhe Akash. In this same year he was invited to 

the Third International Poetry Festival in Wellington, New Zealand. Mail Id: 

prabalkumar@gmail.com 
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বিবিষ্ট কবি প্রিাল কুমার িসুর সাক্ষাৎকার বিয়েয়েি অধ্যাপক শ্রীতন্বী চক্রিতী। 

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ প্রথমেই অমেক অভিেন্দে জাোই, অন্তরামের গল্পকথা প্রকাভিত হওয়ার জমেে।বইটি 

সম্বমে আোমের পাঠকমের ভকছু বেেু। 

প্রবাে কুোর বসুীঃ আসমে আভে যে পভরমবমি বড় হময় উমঠভছ,  যেিামব সংসৃ্কভত জগতটামক যেমেভছ, এবং 
যেোর যবভিও অমেকটা ো যেভেভে, যস সম্পমকে  শুমেভছ, যসই কথাগুমোর সূত্র ধমর আোর েমে হময়ভছমো 
এগুমোমক যকাথাও একটা একভত্রত করা েরকার। তা োহমে এগুমো হাভরময় োমব। এবং আোমের এই চেোে 

সংসৃ্কভতমত, বরং বো িামো চেোে সংসৃ্কভতর ভববতে মের পমথ এই ঘটোগুমোর এক উমেেমোগে অবোে 

রময়মছ। যসই পভরভিভতমত এই যেোগুমো আভে অমেক ভেে ধমরই ভেেভছোে, ভবভিন্ন জায়গায় যবমরাভিমো, 
যকাথাও যকাথাও বকৃ্ততাও ভেভিোে, যসগুমো একভত্রত করা হমো, "its more a documentation than 

anything else, which is likely to help future researchers।"  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপোর কাভবেক অেমুপ্ররণার ভবষময় আোমের ভকছু বেেু।সাভহতে জগমতর েক্ষত্ররা, 
যেেে যেবকুোর বসু, িভক্ত চমটাপাধোয় এবং সুেীে গমগাপাধোয় আপোমক ভক যকামোিামব প্রিাভবত অথবা 
অেপু্রাভণত কমরভছমেে?      

 

প্রবাে কুোর বসুীঃ Poetic inspiration comes from within, it has nothing to deal with anyone 

else।  But, the very fact that I started writing poetry was due to an incident, (আোর যতা 
বাংোয় বোর কথা) আোমের এক পাভরবাভরক বেু ভছে। আোর বাবার বেু। উভে ডাক্তার ভছমেে, ভকন্ত 

যকামোভেে ডাক্তাভর কমরেভে।  উভে যোেবাভতর বেবসা করমতে, এবং যসই সেয় কেকাতায় আকছার 

যোডমিভডং হওয়ার কারমণ ভতভে যোেবাভতর বেবসা কমর অমেক টাকা  যরাজগার কমরভছমেে। ভবমেিীমের 

েমতা যচহারা ভছমো ওোর। ভেরাভেষািী এবং েুব sophisticated িদ্রমোক ভছমেে। প্রমতেকভেে উভে েু-
ভকমো োংস ভকেমতে এবং ভবভিন্ন রকমের পে রান্না করমতে।  তার েমধে থাকমতা বাাঁধাকভপর োংস, 

ফুেকভপ ভেময় োংস, েধু ভেময় োংস, আসমে ভতভে োোরকে experiment করমত িামোবাসমতে।  ওোর 

একজে রান্নার ঠাকুর ভছমো। উভে তামক যরাজ ভেমেেি ভেমতে যকাে রান্নায় কী েিো এবং কী উপাোে 
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কতটা পভরোে ভেমত হমব। ওোর বাভড়মত অভতভথ এমে উভে সব রকে োংমসর পে যছাট যছাট বাটিমত 

পভরমবিে করমতে।   

আোমক েুব িামোবাসমতে িদ্রমোক। এই িদ্রমোক েেে েতুৃে পথোত্রী, কেকাতায় যেভডমকে কমেমজ িভতে , 
তেে আোমক যেেমত চাইমেে। আভে যসইসেয় ক্লাস ইমেমিমে পভড়, যেেোে উভে েেুূষুে অবিায় রময়মছে। 
আোমক যেমে উভে বেমেে "তুই এেে ভেেভছস?" আভে বেোে "ো"। বেমেে “আভে একসেয় ভেেতাে”। 

এই বমে যতে ভচটভচমট বাভেমির তো যথমক একটা যেো বার করমেে, বেমেে "যেে, রবীন্দ্রোমথর সামথ 

আোর যেো ছাপা হময়মছ"।  

তার কময়কভেে পমরই উভে োরা যগমেে। তাাঁর যসই পভরতৃভিটা আোমক যসভেে িীষণিামব োড়া যেয়। 
তারপর েমে হয় আোরও যতা জীবমে একটা achievement হমত পামর েভে যকামোভেে এরকে কামরা সমগ 

একটা যেো ছাপামত পাভর।  আোমের সেয় কভব িভক্ত চমটাপাধোয় ঈশ্বমরর সেতুেে। বাবামক বেোে কভব 

িভক্ত চমটাপাধোময়র সামথ আোর একটা যেো ছাপামত হমব। তেমো যকামো কভবতা ভেভেভে ছাপাবার 

উমেমিে। োই ভেভে বাবার ভকছুমতই পছন্দ হয় ো।  অবমিমষ আোর একটা যেো বাবার পছন্দ হমো, 
বেমেে "এটা ছাপামো যেমত পামর"।  ছাপা হমো, তেে বক্ষ েরুুেরুু। পভত্রকা েুমে যেভে আোর যেো ছাপা, 
ভকন্ত আভে তেে িভক্তর যেো েুাঁজভছ। ভকন্তু িভক্তর যেো যেই, চরে হতািা। এরকে যতা কথা ভছমো ো! 

তেে বাবা বেমেে তুই আর একটা কভবতা যেে। যসটা েেে যবমরামো তেে 'প্রবাহ' পভত্রকা সারাভেে ধমর 

যপ্রভসমডভি কমেমজর যবকার হমে সারা বাংো কভব সমেেে করমতা। তেে এেেকার েমতা এমতা কভব 

সমেেে হমতা ো। বড় বড় কভবমের সোহার, যসোমে আোর কভবতা পড়ার কথা ভছমো ো। তেে যক যেে 

ডাকমেে, বেমেে "এই ওমক ডামকা যতা, ও যতা সবেকভেষ্ঠ কভব োর যেো ছাপা হময়মছ"। পমর েেে কভবতা 
পমড় যবমরাভি, তেে যক একজে আোর গাে টিমপ ভেমি, তাভকময় যেভে কভব সুিাষ েমুোপাধোয়।ওোমক 

আভে সুিাষ জোঠা বেতাে। পমর আমরা একজে এমস আোয় জভড়ময় ধরমেে, যেভে কভব অভেতাি োিগুি। 

তেে েমে হমো বোপারটা েন্দ েয়। েভে আট েি োইে কভবতা ভেমে এমতা োেমুষর িামোবাসা পাওয়া োয়, 

তাহমে কভবতাই ভেভে। So that was the inspiration। োেমুষর িামোবাসা পাওয়া, ো যপময় চমেভছ 

এেমো।   

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ এটা ভক সভতে যে আপভে যছাটমবো যথমক অমেক সুমোগ যপময়মছে, ো পমর আপোমক 

ভেমজমক তুমে ধরমত সাহােে কমরমছ?যকাে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ো আপভে পাঠকমের জাোমত চাে?   
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প্রবাে কুোর বসুীঃ I had a very enriched childhood। I differentiate between being part of a 

chequered and an enriched childhood. কমেমজ পড়ার সেয়টামক যতা চাইল্ডহুড বো োমব ো। সু্কমে 

পড়ার সেয় আভে একভেে যপ্রমেন্দ্র ভেমত্রর বাভড়মত ভগময় তার োতভের যপ্রমে পমড় ভগময়ভছোে। এবং যসও 

আোর যপ্রমে পমড় ভগময়ভছমো। Enriched এই অমথে বেোে যে, জীবমে আভে েুব বড় বড় োেমুষর সাভন্নেধে 
যপময়ভছ।যেেে োটেকার েেথ রায়, সুেীভত চমটাপাধোয়, যপ্রমেন্দ্র ভেত্র এবং আমরা অমেমক। যসই অমথে বো 
যেমত পামর আোর েেে এবং োেভসকতা যক তারা অমেকাংমিই অেমুপ্ররণা যোগামত সাহােে কমরমছে। 

আোর বময়ভস এেে অমেমকই োাঁরা যবাঁমচ আমছে, I feel privileged যে ওরা যকউই এমের সাহচেে পােভে। 
োমে সেমরি বসু onward হয়মতা যপময়মছে তমব তাাঁমের আমগর প্রজে, অথোৎ, সুেীভত বাবু, সুকুোর যসে 

োাঁমের সাহচেে আভে েুব যছাটমবো যথমক যপময়ভছ তাাঁমের অমেমকই পায়ভে।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ ১৯৮৩ সামে যসমেম্বর োমস আপোর প্রথে বই ‘তুভেই প্রথে’ প্রকাভিত হয়। যসই েহূুতে টি 

যকেে ভছমো?  

প্রবাে কুোর বসুীঃ এটা যতা েুব উমেজোর একটা বোপার। েুব স্বািাভবকিামবই প্রমতেমকরই ভেমজর প্রথে বই 

ভেময় একটা উমেজো থামক। আোর প্রথে বই ভেময় একটাই িাবোর ভবষয় ভছমো- ততভেমে িভক্ত 

চমটাপাধোয়মক আভে আোর গুরু বমে যেমেভছ। আোর একান্ত ইমি ভছমো িভক্তর প্রথে বইময়র প্রিে যে 

ভিল্পী কমরভছমেে, প্রথে বই যে প্রকািো েির যথমক হময়ভছে আোর প্রথে বইময়র প্রিেও যসই ভিল্পী ও বই 

প্রকািকই করমব। েভেও ততভেমে যসই প্রকািো েির উমঠ ভগময়মছ। ভকন্তু যসই প্রকািমকর হাত ভেময়ই আোর 

প্রথে বই যবভরময়ভছে এবং িভক্তর প্রথে প্রকািোর প্রিে যে কমরভছে যসইই আোর বইময়র প্রিে কমরভছে।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপোমক এককথায় ভবশ্ব-পেেটক ভহমসমব অভিভহত করা যেমত পামর। কেে সূমত্রই যহাক 

অথবা কভব পভরচময়, আপভে ভেতেেতুে কাভবেক িাষার অেসুোে ভেমত থামকে ভেরন্তর। এই ভবশ্ব-ভ্রেে 

আপোর কভবতামক ভকিামব অেমুপ্ররণা েুভগময়মছ?  

 

প্রবাে কুোর বসুীঃ অবিেই, এইমে ভবভিন্ন োেষুমের যেো, তামের সামথ আমোচো করা, এবং আভে 

যবভিরিাগ সেময়ই েেে যে যেমি োই, যচষ্টা কভর যসই যেমির যকামো কভবর সমগ, আোর পভরচয় সরাসভর 

থাকুক অথবা ভবশ্বেয় অমেক কভববেু  রময়মছ োাঁমের োরফত যোগামোগ কমর আভে যচষ্টা কভর ভকছুটা 
সেয় যবর কমর তামের সমগ কাটামত। আভে ইরামে ভগময়ও এইিামব কভবসগ কমরভছ। জাপাে, ভেউভজেোন্ড, 

অমেভেয়া যত আোর অমেক কভব বেু রময়মছ োাঁমের সমগ  সরাসভর আোর এেমো কাভবেক আোেপ্রোে 

হময় থামক। আোমক েেূত ভবভিন্ন যেি ঘুরমত হয় আোর কেেসূমত্র। ভকন্তু আভে তার েমধেও সেয় যবর কমর 
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যসইসব যেমির কভববেুমের সামথ আোপ আমোচো কভর ো পরবততকামে আোমক অমেক যেোর যক্ষমত্রই 

প্রিাভবত কমর।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ ভকছু সেময় েমে হয় ‘এই যে আভে চমেভছ’ এক গিীর ভেীঃসগতার প্রতীক, একটি 

ভবভচত্রেমৃকর োধেমে তুমে ধমর িব্দ, ধ্বভে, বাকে এবং যচতো, ো আোমের ভেময় োয় এক অেভিমের 

অভিেমুে। এই িেূেতার কারে ভক?   

 

প্রবাে কুোর বসুীঃ Travelling to nothingness। We all travel to nothingness। We think that we 

are travelling to somewhere, to some destination, but that destination is actually 

nothingness। যে কারমণ আোর একটি বই রময়মছ 'আপোমকই ঠিক করমত হমব গন্তবে'। So, এই 
travelling টা পুমরাটাই যতা journey। ট্রামিভেং is part of the journey। That's all, nothing more, 

and it depends on how one takes ingredients from that journey, for his or her own 

enrichment। So I think I could take a lot.   

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপভে কভবতার যক্ষমত্র সুবভন্দত। পভিেবগ বাংো একামডভে পুরস্কার এবং যগৌরী িটাচােে 
স্মৃভত পুরস্কার পাওয়ার অভিজ্ঞতা যকেে ভছমো?    

প্রবাে কুোর বসুীঃ যগৌরী িটাচােে স্মৃভত পুরস্কারটা ভছমো আোর প্রথে বই এর জেে। যসইসেয় এই পুরস্কার 

এর জমেে আমরা কময়কজে প্রভতমোগী ভছমেে োাঁরা এেে যবি স্বোেধেে। োইমহাক পুরস্কার টা আভেই 

যপময়ভছোে। একজে কভবর প্রথে বই পুরস্কার পাওয়া এবং এই পুরস্কার এর যসই সেয় একটি অথেেেূে 
ভছমো। 1984 সামে এই পুরস্কার এর অথেেেূে ভছমো পাাঁচ হাজার টাকা। একটি বড় অেষু্ঠামের োধেমে 

অন্নোিঙ্কর রাময়র হাত ভেময় এই পুরস্কারটা যেওয়া হময়ভছে। প্রথে যগৌরী িটাচােে স্মৃভত পুরস্কারটা আভেই 
পাই। সুেীে গমগাপাধোয় ভিতীয় বছর এই পুরস্কারটি পাে। তাই আভে বরাবর সুেীেোমক বমে এমসভছ 'আভে 

এই একটা ভবষময় ভকন্ত আপোর যথমক ভসভেয়র। আোর পমর আপভে এই পুরস্কারটি যপময়মছে। এছাড়া 
পভিেবগ বাংো একামডভে পুরস্কারটি যপময়ভছ অমেক বছর আমগ। যে যকামো পুরস্কারই একটা স্বীকৃভত ো যে 

যকামো কভবমকই উিদু্ধ কমর এবং তার বহুেেূেবাে প্রমচষ্টামক স্বীকৃভত যেয়। 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপোর ভক েমে হয় যে সারা ভবশ্ববোপী আন্তজে াভতক কভব সমেেে, little magazine 

উৎসব এবং বইমেোর িারা েতুক পাঠক-পাঠিকামের কামছ যপৌাঁছমো োয়? আপভে ভক িামব এইসব সাভহতে 
অেষু্ঠামের েমধে ভেময় আপাোর পাঠকমের চাভহো পুরে কমরে?    

প্রবাে কুোর বসুীঃ েমুটা আোো paradigm- international poetry festival এবং ভেটে magazine 

উৎসব। আভে েীঘেভেে যহামো little magazine উৎসমব কভবতা পড়া যছমড় ভেময়ভছ। তার কারণ আোর েমে 
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হয় এোমে কভবতার েথােথ সোে যেওয়া হয়ো বা সোে ভেময় কভবতা যিাোর যকউ থামকো। এটা একটা 
হুজমুগ প্রভক্রয়া োত্র। োথা গুভেময় যেওয়ার েমতা একটা ভজভেস। এই কারমণ েি বামরা বছর, হয়মতা তার 

যবিীও হমত পামর আভে এই ধরমণর অেষু্ঠামে কভবতা পড়া বে কমর ভেময়ভছ। আন্তজে াভতক কভবতা 
সমেেেগুমোর আোো োত্রা আমছ যেগুমো শুধুোত্র কভবতার জেেই অেভুষ্ঠত হয়। আোর ভবভচত্র সব 

অভিজ্ঞতা হময়মছ কময়কবার। ভেউভজেোমে ওরা একবার একটি পােিাোমত কভবতা পামঠর আময়াজে 

কমরভছে। তার বাইমর সাতভেে আমগ যথমক টাভিময় যেওয়া হময়ভছে যে ঐভেে কভবতা পাঠ হমব এবং 
পােিাোয় যসইভেে সবাইমক েি ডোর এক্সট্রা ভেমত হমব কভবতা যিাোর জেে। এই েয় যে আভে কভবতা 
িামোবাভসো, েে যেমত িামোবাভস, এবং যে োর েমতা কভবতা পড়মছ পড়ুক তাও েয়। আভে যেমেভছ 

ওময়ভেংটে-এর পােিাো িমর ভগময়ভছমো এবং েিেকরাও েীঘে আোপচাভরতা কমরভছে কভবমের সমগ। এটা 
একটা অদু্ভত অভিজ্ঞতা। এছাড়াও এরা গ্রন্থাগার এ কভবতা পামঠর অেষু্ঠাে কমরভছে, এবং যসভেে গ্রন্থাগার এ 

অিাবেীয় ভিড় হময়ভছে।আমগ যথমকই যবাডে  টাভিময় ভবজ্ঞাপে ভেময়ভছমো।   

এছাড়া আর একটা ঘটো বভে। আভে েেে ভেউভজেোমে কভবতা পড়ভছোে (ভেউভজেোমে যসই অেষু্ঠামে 

আভেই ভছোে সবেকভেষ্ঠ।) েটুি যেময় কভবতা পড়ার যিমষ আোর সামথ এমস আোপ করমো। তারা বেমো 
প্রভতোমস শুক্রবার সারারাত ধমর তারা কভবতা পামঠর আময়াজে কমর, একটা ঘমরায়া জায়গায়, আভে েভে 

সেত হই যসোমে যেমত তাহমে ওরা আোমক যোগে সোে ও পাভরশ্রভেক যেমব। আোমক োাঁরা ভেময় 

ভগময়ভছমো, যসই উমেোক্তামের অেেুভতর প্রময়াজে ভছমো আোর োওয়ার জমেে। ওোেকারই 

 উমেোক্তামের েমধে একজে কভব, তার সামথ আোর বেুে হময় ভগময়ভছে কময়কভেমের েমধেই, তামক আভে 

কথাটা বেোে। যস বেে এটা সাোেে বোপার, চমো। োব ভক কমর? ওরা বেে আেরা টোভক্স িাড়া ভেময় 

ভেভছ, টোভক্স কমর চমে আসুে।  

আভে িয় যপোে, আভে ভচভেো, জাভেো, এরকে িামব টোভক্স কমর যেমত পারমবা ো। তেমো আোর ভবমেি 

োওয়াটা অতটা রি হময় ওমঠভে আর ভক। ভগময় যেেোে একটা একতো বাভড়মত একভেমক একটা বার-

কাউন্টার রময়মছ এবং আর একটা ঘমর কভবতা পাঠ চেমছ। ঘমরর েমধে একটা যচৌপায়া, অথবা তক্তমপাষ 

যগামছর পাতা রময়মছ, তার উপমর একটা োইমক্রামফাে, যসোমে এক একজে কভব বমস, আধ ঘণ্টা ধমর 

কভবতা পড়মব। কভবতা পড়ার পমর, েি ভেভেট কমর interaction  হমব, যসিে যিষ। ওই যে সেয়টা হমছ, 

ততক্ষণ যোমক ওই বার-কাউন্টার যথমক েে ভকমে এমে ওোমে বমস েেেপাে করমত পারমব। ভকন্তু যকউ 

যকাে কথা বেমব ো। আভে যেেোে, সবাই েমোমোগ ভেময় কভবতাপাঠ শুেমছ। একজমের পড়া যিষ হমে, 

ভবরভত েি ভেভেট, ওই েি ভেভেমটর সেয় সবাই যবভরময় আসমছ। ২০০৫ সামেই ভেউভজেোমে বাভড়র ভিতমর 

ধূেপাে ভেভষদ্ধ ভছে। সবাই বাইমর এমস কথা বেমছ, ধূেপাে করমছ, আবার ঘণ্টা পরমছ, আর েি ভেভেট পর 

অেে জে পড়মব, আবার সবাই ভগময় েে ভেময় বমস পড়মো চুপচাপ।  
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এইটা আোর একটা োরুে প্রাভি। এবং প্রায় সের আভি জে তরুে যছমে-যেময়, সবাই যোটােটুি কমেজ-

ইউভেিাভসেটি যত পমড়, এটা আোর এক অসাধারণ কভবতাপামঠর আসর েমে হময়ভছমো।  

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপভে বহুভেে ধমর কাবেোটক ভেময় পরীক্ষা-ভেরীক্ষা করমছে এবং যেোভেভে করমছে। 

আপভে ভক যকােিামব ‘েমোবাঞ্ছা এক ভবন্দ ুজে’ এর যেবাংশুর েমধে ভেমজর আেে েুাঁমজ পাে?    

প্রবাে কুোর বসুীঃ এটা হমছ, all wishful wishes। একটা particular form-এ ভেমজমক প্রকাি করমত 

করমত, েেে একজে ক্লান্ত হময় পমর, তেে একজমের েমে হয়, আমরা একটা ফমেে ভকছু প্রকাি করমত পারমে 

িামো হমতা। তেেই আমরকটা genre েুাঁজমত োওয়া। এই েুাঁজমত ভগময়ই আভে গল্প ভেমেভছ কেমো, ভকন্ত 

কাবেোটকটায় েমে হময়মছ, যেে আভে যেটা বেমত চাইভছ, যেটা আভে কভবতায় বেমত পারভছ ো, যসটা 
কাবেোটমক আভে অমেক িামোিামব বেমত পারভছ।  

And I as a character, I always prefer to travel the path less travelled। কাবেোটক বাংোয় েুব 

যবিী চচে া হয়ভে। আভে যসটামকই অেে আভগমক প্রকাি করমত যচময়ভছ। শুধু ভেমজ ভেমেভছ তাই েয়, আভে 

আোর পরবতত প্রজমের যছমেমেময়মের ভেময়ও ভেভেময়ভছ। যেেে পরবততকামে েন্দাক্রান্তা যসে যবি 

কময়কটি কাবেোটক ভেমেমছে। তামক ভেময় আভেই ভেভেময়ভছোে, োমে একেে যজার কমর ধমর 

ভেভেময়ভছোে বো যেমত পামর।সম্প্রভত আভে আবার যবিভকছু তরুেমের ভেময় ভেভেময়ভছ।কাবেোটে 
প্রমোজোর কথা যিমবভছ, কাবেোটক ভেময় যসভেোর কমরভছ, কাবেোটক ভেময় সংেো সম্পােো কমরভছ। So 

I got myself in various aspects of verse drama/poetic drama।    

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপোর জীবমের গঠেেেূক পেোময় উেরবমগর অবোে অপভরসীে। আপোর যবি ভকছু 

কামজ উেরবগ শুধু একটি িাে েয়, বরং একটি প্রতীয়োে চভরত্র ভহমসমব ধরা যেয়।  

  

প্রবাে কুোর বসুীঃ উেরবমগ আোর েেে পড়ার সুমোগ এমো, আোমক অমেমকই বমেভছে উেরবমগ যেওো, 
ওোমে পড়াশুো হয়ো। ওোমে যগমে যছমেরা েষ্ট হময় োয়। ভকন্তু আভে যজার কমর ভগময়ভছোে। এবং 
তারপর যসোে যথমক পাি কমর যবভরময়, এবং এেমো েেে ভপছে ভফমর যেভে, ওই সেয়টা আোর কামছ 

একটা স্বমের েমতা। তারপমরও প্রায় প্রভত বছরই একসেয় যেতাে, এেমো, প্রভত বছর োহমেও এক-ে ুবছর 

অন্তর োই। উেরবগ আোমক প্রকৃভতর কাছাকাভছ এমে ভেময়ভছমো। আোর জীবমে প্রকৃভতমক যেোর েভৃষ্টিভগ 

েুমে ভেময়ভছমো উেরবগ।আভে যেিামব উেরবগ ঘুমরভছ, আোর সমগ অমেকবার যথমকমছে িভক্ত 

চমটাপাধোয়, ধমর ধমর আোমক গাছ ভচভেময়মছে, জগে ভচভেময়মছে, এটা যথমক বেমত পাভর, উেরবগ আোর 

জীবমে পরে প্রাভি। েু-একটা যপ্রেও যে  উেরবমগ হয়ভে তা েয়, যসটাও প্রাভি।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ অেবুাে এবং বহুিাভষক উপাোে আোমের সাভহতেমক ভকিামব সেদৃ্ধ কমরমছ? অেবুাে 

সাভহতে ভেময় আপোর বেভক্তগত েতােত ভক?   

প্রবাে কুোর বসুীঃ অেবুাে সম্বমে যেটা বো হয়, এবং যেটা আভেও ভবশ্বাস কভর, ভবমিষত কভবতা অেুবামের 

বোপামর, যে এক ঝাাঁকা আে, তুভে বমম্ব যথমক  
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কেকাতা পাঠামে, ঝাাঁকাটা এমস যপৌাঁছে, আেগুমো এমো ো।অেবুােমকরা, োরা অেুবাে কমরে, তারা 
অমেক সেয় translation যক transcreation ও বেমত যচময়মছে। আোমের যেমির পভরমপ্রভক্ষমত 
translation এর কাজ েুব একটা হয় ো। আোমের history of civilization হমছ history of translation। 
আেরা েেে আমি আমি সিে হমত শুরু করোে, তেে আেরা ছভব আাঁকতাে, ছভব এাঁমক communicate 

করতাে। োমে আভে বাঘ বেমত চাইোে, বাঘ আাঁকোে, বাঘ যবাঝা যগমো, এটাও যতা একধরমের 

translation।   সাভহমতের translation জরুরী। োহমে ভবমেিী সাভহতে ভক যেো  আেরা পড়মত পারতাে 

ো। স্প্োভেি সাভহতে পড়মত পারতাে ো, যোরকা  পড়মত পারতাে ো। ভিটিিরা আোমের এোমে থাকার 

েরুে, আেরা ইংমরভজটা একটু আধটু জাভে। ভকন্তু স্প্োভেি সাভহতে যে েুব সেদৃ্ধ তা আেরা কজে জাভে? 

আেরা Marquez পড়মত পারতাে ো, অেবুাে োহমে।  ফমে অেবুাে করাটা িীষণ জরুরী। ভকন্ত ভবমেমি 

যেিামব অেবুাে হয়, অথোৎ অেুবােমকর একটা ফুেটাইে জব, এবং যস যে যেেমকর অেবুাে করমছ, তার 

সমগ আমোচো কমর, সেয় কাটায়, কাটিময় যস একটা অেবুামের কাজ ততভর কমর। আোমের যেমি যসটা হয় 

ো। আভে ভক ভেেোে, যসটা েেে একজে অেবুাে করমত োমছ, তেে যস তার েমতা অেবুাে কমর। ফমে 

আোমের সাভহতে কেেই যকাে ভবমেিী োপকাঠিমত যপৌাঁছয়ই ো। ফমে আোমের সাভহতে কেেই ভবমশ্বর 

যকাে বড় পুরষ্কার পাবার জায়গায়, যপৌাঁছয়ই ো, এবং যপৌাঁছমবও ো আপাতত।আোমের সাোভজক এবং 
অথেনেভতক পভরকাঠামো যসই অবকািটা যেয় ো।ফমে আোমের যেো যে অেবুাে হমিো, তা েয়, অেবুাে 

হমি, হয়ও, ভকন্ত যসই যেো এেে যকাে পেোময় যপৌাঁছয় ো, যে যসটা ভবমশ্বর যেোর সামথ তুেেীয় হমত পামর। 

আেরা রবীন্দ্রোমথর প্রসগ আভে সব ভবষময়ই।রবীন্দ্রোমথর ওই অেবুাে েভে ো W.B. Yeats যেমে ো 
ভেমতে, এবং এভডট ো কমর ভেমতে, ওটা পাঠমোগে হমতা ো। রবীন্দ্রোমথর যসৌিাগে ভছে যে উভে W.B. 

Yeats এবং Ezra Pound এর সাভন্নধে যপময়ভছমেে। এেে যসরকে যকাে যেেক িারতবমষে যতা যেই, 

বাংোমতও যেই, যে এই ভবমেিী সাহচেে যপমত পামর। ফমে েুব বড় যকামো জায়গায় অেবুাে যপৌাঁছমোর 

যকামো অবকাি যেই। সাভহতেরমস উেীণে হওয়ার েমতা এই েহূুমতে ই ভবমিষ ভকছু সম্ভাবো যেই বমেই আোর 

েমে হয়, েভেও অেবুােমকরা ভিন্নেত ভেিয়ই যপাষণ করমবে।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ আপোর ভকছু ভকছু কভবতায় এবং কাবেোটমক আগুে, েতুৃে, পৃভথবী এবং জে ভবমিষ 

ভবমিষ ভকছু অেষুগ ভহমসমব প্রকাি পায়। এই প্রাকৃভতক উপাোেগুমো ভক যকােিামব অভিমের সঙ্কট ভেময় 

িাবমত যিোয়?   

প্রবাে কুোর বসুীঃ আোর েমে হয় ো যে আভে েুব pessimistic িাবো ভেময় ভেভে। আোর যেো 
সাভবেকিামব pessimistic  েয়  কেমো। আর যে প্রকৃভতর অেষুগ গুমোর কথা বো হমছ, যসগুমো েীঘেভেে 

উেরবমগ প্রকৃভতর কাছাকাভছ থাকার প্রাভি। যসটাই োোিামব ঘুমরভফমর আোর কভবতায় প্রকাি যপময়মছ। 

আর একজে কভবর যতা exactly a journey to reach to oneself that is ultimately poetry। One 

never reaches, but the journey continues। এই পথ চোর সেয় োোরকে অেষুগ আমস চারপাি 

যথমক। আোর যেোয় সাভবেকিামব েমুটা ভবষময়র অেষুগ আমছ। একটা প্রকৃভত, উেরবমগ োর ভবিার, আর 
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একটা হমছ সম্পকে । এই সম্পকে টাও আসমে ভেমজর সমগ ভেমজর সম্পকে । হয়মতা কাউমক যকন্দ্র কমর, হয়মতা 
ভবভিন্নজেমক যকন্দ্র কমর, ভকন্ত সবেমিমষ ভেমজর সমগ ভেমজরই সম্পকে ।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ োপেভচত্রর সূচো এবং কােেকোপ সম্বমে ভকছু বেেু।   

প্রবাে কুোর বসুীঃ োপেভচত্র একটা পভত্রকা। েমে হময়ভছমো, যে তরুেমের জমেে আক্ষভরক অমথে, যে সেয় 

শুরু কভর যসই সেয় সােভগ্রকিামব তরুণমের যেোভেভে, তরুণমের িাবোমক প্রকাি করার কাগজ কৃভেবাস 

ছাড়া আর ভকছুই ভছে ো। ভক্রময়টিি পভত্রকা োমক বভে, যসরকে ভকছুই ভছে ো যসই সেয়। যসই িাবো 
যথমকই োপেভচত্র শুরু করা হয়।োপেভচত্র েেূত কভবতার কাগজ হমেও, ভিল্প-সংসৃ্কভতর অেোেে সেি 

ভবষময়ও কাজ কমরমছ। োপেভচত্রর তবভিষ্টে হমছ যক্রাড়পত্র। সোজিাবো, োটক, ভিল্পীমের আাঁকা ছভব, 

োত্রা, ভথময়টার, ভফল্ম, েীঘে কভবতা- সেি রকে ভবষয় ভেময়ই কাজ কমরমছ োপেভচত্র। এবং এতভেমে 

োেমুষর েমে, ভেজস্ব একটি িাে ভেজগুমে ততভর করমত যপমরমছ বমে েমে হয়।  

 

শ্রীতন্বী চক্রবততীঃ েতুে প্রজমের কভবমের প্রভত যকাে পরােিে যেমবে?  

 

প্রবাে কুোর বসুীঃ েতুে কভবরা ভেজগুমে অতেন্ত সেদৃ্ধ। শুধু একটি উপমেি – তারা ছন্দটা একটু ঠিকঠাক 

ভিেুক। শুধু পুরষ্কার আর যেো ছাপামোর ভপছমে ো যেৌমড়, ভেমজমের যেোটা োমত ঠিকেত ভেেমত 

পামর যসই যচষ্টা করুক।  

 

 

 

 

 

 

 

কভবতা 

প্রপ্রম পিুরাে  

প্রবাে কুোর বসু 
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সমন্দমহর উমদ্ধে  আভে েই 

েভেও অেচু্চাভরত 

যিমবছ বাভতে কমর যেমব  

যিমবছ যসটাই সগাঁত?  

তাই এভড়ময় ভগময়ছ অকারমণ 

এভড়ময় ভগময়ছ বারবার  

উমপক্ষা কমরছ ভগময় েত  

যবমড় যগমছ আত্মভবশ্বাস  

যিষমেি কমরছ উপাসো  
জভেময় যরমে সায়ামের আমো  
এসব কথা যতাোর কামছই যিাো  
শুধু বেমত ভগময়ই অেথা আটকামো  
 

প্রলখার কথা 
প্রবাে কুোর বসু  

 

অল্পই ভেমেভছ  

েেেই ভেমেভছ যসই যেো  
বজ্রপামত পুমড় যগমছ  

ছাই আর ধুমোোো োতা  
যসই ছাই ধুমো যঘাঁমট যঘাঁমট  

ভক ভেমেভছ েেেই যকউ যেেমত যচময়মছ 

যেমেমছ অক্ষর শুধু  

তাও তার োথাগুমো কাটা   
অল্পই ভেমেভছ  

ভেেমত ভেেমত শুধু  

যিমিভছ িব্ধতা  
 
Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited 

required. It is a live interview taken by Sreetanwi Chakraborty, Chief-Editor of 
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