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প্রবা কুমার বুর াক্ষাৎকার নিয়েয়ছি অধ্যাপক শ্রীতন্বী চক্রবতী। 

 
 
শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ প্রথয়মই অয়িক অনভিন্দি জািাই, অন্তরায়র গল্পকথা প্রকানলত 
োর জয়িয।বইটি ম্বয়ে আমায়ের পাঠকয়ের নকছু বুি। 
 
প্রবা কুমার বুীঃ আয় আনম যয পনরয়বয়ল বড় য়ে উয়ঠনছ ,  যযভায়ব ংসৃ্কনত 
জগতটায়ক যেয়েনছ, এবং যেোর যবনল অয়িকটা যা যেনেনি , য ম্পয়কে  শুয়িনছ, 
যই কথাগুয়া আমার ময়ি য়েনছয়া যকাথা একটা একনিত করা েরকার । তা 
িায় এগুয়া ানরয়ে যায়ব । এবং আমায়ের এই চমাি ংসৃ্কনতয়ত, বরং বা 
ভায়া চমাি ংসৃ্কনতর নববতে য়ির পয়থ এই ঘটিাগুয়া র এক উয়েেয়যাগয অবোি 
রয়েয়ছ। যই পনরনিনতয়ত এই যোগুয়া আনম অয়িক নেি ধ্য়রই নেনছাম , 
নবনভন্ন জােগাে যবয়রানিযা, যকাথা যকাথা বকৃ্ততা নেনিাম, যগুয়া একনিত 
করা য়া, "its more a documentation than anything else, which is likely 
to help future researchers।"  
 
শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ আপিার কানবযক অিুয়প্ররণার নবয়ে আমায়ের নকছু বুি।ানতয 
জগয়তর িক্ষিরা, যযমি যেবকুমার বু, লনক্ত চয়টাপাধ্যাে এবং ুিী গয়গাপাধ্যাে 
আপিায়ক নক যকায়িাভায়ব প্রভানবত অথবা অিুপ্রানণত কয়রনছয়ি?      
 
প্রবা কুমার বুীঃ 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, (আমার যতা বাংাে বার কথা ) আমায়ের এক 
পানরবানরক বেু নছ। আমার বাবার বেু। উনি ডাক্তার নছয়ি, নকন্তু যকায়িানেি 
ডাক্তানর কয়রিনি।  উনি যমামবানতর বযবা করয়তি, এবং যই মে ককাতাে 
আকছার যাডয়লনডং োর কার যণ নতনি যমামবানতর বযবা কয়র অয়িক টাকা   
যরাজগার কয়রনছয়ি। নবয়েলীয়ের ময়তা যচারা নছয়া িার। নিরানমালী এবং েুব 
sophisticated ভদ্রয়াক নছয়ি । নকন্তু প্রয়তযকনেি উনি েু -নকয়া মাং নকিয়তি 
এবং নবনভন্ন রকয়মর পে রান্না করয়তি ।  তার ময়ধ্য থাকয়তা বাাঁধ্াকনপর মাং , 
ফুকনপ নেয়ে মাং , েধু্মাছ নেয়ে মাং , আয় নতনি িািারকম experiment 
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করয়ত ভায়াবায়তি ।  িার একজি রান্নার ঠাকুর নছয়া । উনি তাযক যরাজ 
নিয়েেল নেয়তি যকাি রান্নাে কী মলা এবং কী  উপাোি কতটা পনরমাি নেয়ত 
য়ব। িার বানড়য়ত অনতনথ এয় উনি ব রকম মাংয়র পে যছাট যছাট বাটিয়ত 
পনরয়বলি করয়তি।   
আমায়ক েুব ভায়াবায়তি ভদ্রয়াক। এই ভদ্রয়াক যেি মৃতুয পথযািী, ককাতাে 
যমনডয়ক কয়য়জ ভনতে , তেি আমায়ক যেেয়ত চাইয়ি । আনম যইমে ক্লা 

ইয়য়ভি এ পনড়, যেোম উনি মুমূুে অবিাে রয়েয়ছি। উনি বয়ি "তুই এেি 
নেনছ?" আনম বাম "িা"। বয়ি ‚আনম একমে নেতাম ‛। এই বয় 
যত নচটনচয়ট বানয়লর তা যথয়ক একটা যো বার করয়ি , বয়ি "যেে, 

রবীন্দ্রিায়থর ায়থ আমার যো ছাপা য়েয়ছ"।  

তার কয়েকনেি পয়রই উনি মারা যগয়ি । তার যই পনরতৃনিটা আমায়ক যনেি 
ভীণভায়ব িাড়া যেে । তারপর ময়ি ে আমায়রা যতা জীবয়ি একটা 
achievement য়ত পায়র যনে যকায়িানেি এরকম কায়রা য়গ একটা যো ছাপায়ত 
পানর।  আমায়ের মে কনব লনক্ত চয়টাপাধ্যাে ঈশ্বয়রর মতুয । বাবায়ক বাম 
কনব লনক্ত চয়টাপাধ্যায়ের ায়থ আমার একটা যো ছাপায়ত য়ব । তেয়িা যকায়িা 
কনবতা ননেনি ছাপাবার উয়েয়লয। যাই ননে বাবার নকছুয়তই পছন্দ ে িা ।  
অবয়লয় আমার একটা যো বাবার পছন্দ য়া , বয়ি "এটা ছাপায়িা যযয়ত 
পায়র"।  ছাপা য়া, তেি বক্ষ েরুুেরুু । পনিকা েুয় যেনে আমার যো ছাপা , 
নকন্তু আনম তেি লনক্তর যো েুাঁজনছ । নকন্তু লনক্তর যো যিই , চরম তালা । 
এরকম যতা কথা নছয়া িা! 
 
তেি বাবা ব যি তুই আর একটা কনবতা যে । যটা যেি যবয়রায়া তেি 
'প্রবা' পনিকা ারানেি ধ্য়র যপ্রনয়ডনি কয়য়জর যবকার য় ারা বাংা কনব 
য়েি করয়তা। তেি এেিকার ময়তা এয়তা কনব য়েি য়তা িা । বড় বড় 
কনবয়ের মাার, যোয়ি আমার কনবতা পড়ার কথা নছয়া িা । তেি যক যযি 
ডাকয়ি, বয়ি "এই য়ক ডায়কা যতা,  যতা বেকনিষ্ঠ কনব যার যো ছাপা 
য়েয়ছ"। পয়র যেি কনবতা পয়ড় যবয়রানি , তেি যক একজি আমার গা টিয়প 
নেয়ি, তানকয়ে যেনে কনব ুভা মুয়োপাধ্যাে ।িায়ক আনম ুভা জযাঠা বতাম। 
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পয়র আয়রা একজি এয় আমাে জনড়য়ে ধ্রয়ি , যেনে কনব অনমতাভ োলগুি । 
তেি ময়ি য়া বযাপারটা মন্দ িে । যনে আট েল াইি কনবতা নয়ে এয়তা 
মািুয়র ভায়াবাা পাো যাে , তায় কনবতাই ননে । So that was the 
inspiration। মািুয়র ভায়াবাা পাো, যা যপয়ে চয়নছ এেয়িা। 
   
শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ এটা নক নতয যয আপনি যছাটয়বা যথয়ক অয়িক ুয়যাগ 
যপয়েয়ছি, যা পয়র আপিায়ক নিয়জয়ক তুয় ধ্রয়ত াাযয কয়রয়ছ?যকাি স্মরণীে 
অনভজ্ঞতা যা আপনি পাঠকয়ের জািায়ত চাি?     
 
প্রবা কুমার বুীঃ I had a very enriched childhood। I differentiate 
between being part of a chequered and an enriched childhood. কয়য়জ 
পড়ার মেটায়ক যতা চাইল্ডহুড বা যায়ব িা । সু্কয় পড়ার মে আনম একনেি 

যপ্রয়মন্দ্র নময়ির বানড়য়ত নগয়ে তার িাতনির যপ্রয়ম পয়ড় নগয়েনছাম । এবং য 
আমার যপ্রয়ম পয়ড় নগয়েনছয়া । Enriched এই অয়থে বাম যয , জীবয়ি আনম েুব 

বড় বড় মািুয়র ানন্নযধ্য যপয়েনছ ।যযমি িাটযকার মেথ রাে , ুিীনত 

চয়টাপাধ্যাে, যপ্রয়মন্দ্র নমি এবং আয়রা অয়িয়ক । যই অয়থে বা যযয়ত পায়র আমার 

মিি এবং মািনকতা যক তারা অয়িকাংয়লই অিুয়প্ররণা যযাগায়ত াাযয কয়রয়ছি। 
আমার বয়েন এেি অয়িয়কই যাাঁরা যবাঁয়চ আয়ছি , I feel privileged যয রা 
যকউই এয়ের াচযে পািনি । মায়ি ময়রল বু onward েয়তা যপয়েয়ছি তয়ব 
তাাঁয়ের আয়গর প্রজে, অথোৎ, ুিীনত বাব,ু ুকুমার যি যাাঁয়ের াচযে আনম েুব 

যছাটয়বা যথয়ক যপয়েনছ তাাঁয়ের অয়িয়কই পােনি।  

শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ ১৯৮৩ ায় যয়েম্বর মায় আপিার প্রথম বই ‘তুনমই প্রথম’ 
প্রকানলত ে। যই মুূতে টি যকমি নছয়া?  
 
প্রবা কুমার বুীঃ এটা যতা েুব উয়েজিার একটা বযাপার । েুব স্বাভানবকভায়বই 
প্রয়তযয়করই নিয়জর প্রথম বই নিয়ে একটা উয়েজিা থায়ক । আমার প্রথম বই নিয়ে 
একটাই ভাবিার নবে নছয়া - ততনেয়ি লনক্ত চয়টাপাধ্যােয়ক আনম আমার গুরু 
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বয় যময়িনছ । আমার একান্ত ইয়ি নছয়া লনক্তর প্রথম বইয়ের প্রিে যয  নলল্পী 
কয়রনছয়ি, প্রথম বই যয  প্রকালিা েির যথয়ক য়েনছ আমার প্রথম বইয়ের 
প্রিে যই নলল্পী  বই প্রকালকই করয়ব। যনে ততনেয়ি যই  প্রকালিা েির 
উয়ঠ নগয়েয়ছ। নকন্তু যই প্রকালয়কর াত নেয়েই আমার প্রথম বই যবনরয়েনছ এবং 
লনক্তর প্রথম প্রকালিার প্রিে যয কয়রনছ যইই আমার বইয়ের প্রিে কয়রনছ।  
 
শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ আপিায়ক এককথাে নবশ্ব-পযেটক নয়য়ব অনভনত করা যযয়ত 
পায়র। কমে ূয়িই যাক অথবা কনব পনরচয়ে, আপনি নিতযিতুি কানবযক ভাার 
অিুোি নেয়ত থায়কি নিরন্তর। এই নবশ্ব-ভ্রমি আপিার কনবতায়ক নকভায়ব 
অিুয়প্ররণা যুনগয়েয়ছ?  
  
প্রবা কুমার বুীঃ অবলযই, এইয়য নবনভন্ন মািুয়ের যেো, তায়ের ায়থ আয়াচিা 
করা, এবং আনম যবনলরভাগ ময়েই যেি যয যেয়ল যাই , যচষ্টা কনর যই যেয়লর 
যকায়িা কনবর য়গ , আমার পনরচে রানর থাকুক অথবা নবশ্বমে অয়িক 
কনববেু  রয়েয়ছ যাাঁয়ের মারফত যযাগায়যাগ কয়র আনম যচষ্টা কনর নকছুটা মে 
যবর কয়র তায়ের য়গ কাটায়ত । আনম ইরায়ি নগয়ে এইভায়ব কনবগ কয়রনছ । 
জাপাি, নিউনজান্ড, অয়েনো যত আমার অয়িক  কনব বেু রয়েয়ছ যাাঁয়ের য়গ  
রানর আমার এেয়িা কানবযক আোিপ্রোি য়ে থায়ক । আমায়ক মূত নবনভন্ন 
যেল ঘুরয়ত ে আমার কমেূয়ি। নকন্তু আনম তার ময়ধ্য মে যবর কয়র যইব 
যেয়লর কনববেুয়ের ায়থ আাপ আয়াচিা কনর যা পরবতীকায় আমায়ক অয়িক 
যোর যক্ষয়িই প্রভানবত কয়র।  
 
শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ নকছু ময়ে ময়ি ে ‘এই যয আনম চয়নছ’ এক গভীর 
নিীঃগতার প্রতীক, একটি নবনচিেয়ৃকর মাধ্যয়ম তুয় ধ্য়র লব্দ, ধ্বনি, বাকয এবং 
যচতিা, যা আমায়ের নিয়ে যাে এক অিনিয়ের অনভমুয়ে। এই লূিযতার কারি 
নক?   
 
প্রবা কুমার বুীঃ 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। যয কারয়ণ আমার একটি বই রয়েয়ছ 
'আপিায়কই ঠিক করয়ত য়ব গন্তবয '। So, এই travelling টা পুয়রাটাই যতা 
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journey। ট্রায়ভনং 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 চক্রবতীীঃ আপনি কনবতার যক্ষয়ি ুবনন্দত। পনিমবগ বাংা একায়ডনম 
পুরস্কার এবং যগৌরী ভটাচাযে সৃ্মনত পুরস্কার পাোর অনভজ্ঞতা যকমি নছয়া?    
  
প্রবা কুমার বুীঃ যগৌরী ভটাচাযে সৃ্মনত পুরস্কারটা নছয়া আমার প্রথম বই এর 
জিয। যইমে এই পুরস্কার এর জয়িয আয়রা কয়েকজি প্রনতয়যাগী নছয়ি যাাঁরা 
এেি যবল স্বিামধ্িয । যাইয়াক পুরস্কার টা আনমই যপয়েনছাম । একজি কনবর 
প্রথম বই পুরস্কার পাো এবং এই পুরস্কার এর যই মে একটি অথেমূয নছয়া । 
1984 ায় এই পুরস্কার এর অথেমূয নছয়া পাাঁচ াজার টাকা । একটি বড় 
অিুষ্ঠায়ির মাধ্যয়ম অন্নোলঙ্কর রায়ের াত নেয়ে এই পুরস্কার টা যেো য়েনছ । 
প্রথম যগৌরী ভটাচাযে সৃ্মনত পুরস্কার টা আনমই পাই । ুিী গয়গাপাধ্যাে নিতীে 
বছর এই পুরস্কারটি পাি । তাই আনম বরাবর ুিীোয়ক বয় এয়নছ 'আনম এই 
একটা নবয়ে নকন্তু আপিার যথয়ক ননিের । আমার পয়র আপনি এই পুরস্কারটি 
যপয়েয়ছি। এছাড়া পনিমবগ বাংা একায়ডনম পুরস্কারটি যপয়েনছ অয়িক বছর 
আয়গ। যয যকায়িা পুরস্কারই একটা স্বীকৃনত যা যযয়কায়িা কনবয়কই উিদু্ধ কয়র এবং 
তার বহুমূযবাি প্রয়চষ্টায়ক স্বীকৃনত যেে। 
 
শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ আপিার নক ময়ি ে যয ারা নবশ্ববযাপী আন্তজে ানতক কনব 
য়েি, little magazine উৎব এবং বইয়মার িারা িতুক পাঠক-পাঠিকায়ের 
কায়ছ যপৌাঁছয়িা যাে? আপনি নক ভায়ব এইব ানতয অিুষ্ঠায়ির ময়ধ্য নেয়ে 
আপািার পাঠকয়ের চানো পুরি কয়রি?    
    
প্রবা কুমার বুীঃ েয়ুটা আাো paradigm- international poetry festival এবং 
নট magazine উৎব। আনম েীঘেনেি যায়া little magazine উৎয়ব কনবতা 
পড়া যছয়ড় নেয়েনছ। তার কারণ আমার ময়ি ে এোয়ি কনবতার যথাযথ োি 
যেো েিা বা োি নেয়ে কনবতা যলািার যকউ থায়কিা । এটা একটা হুজয়ুগ 
প্রনক্রো মাি। মাথা গুনয়ে যেোর ময়তা একটা নজনি । এই কারয়ণ েল বায়রা 
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বছর, েয়তা তার যবলী য়ত পায়র আনম এই ধ্রয়ণর অিুষ্ঠায়ি কনবতা পড়া 
বে কয়র নেয়েনছ । আন্তজে ানতক কনবতা য়েিগুয়ার আাো মািা আয়ছ যযগুয়া 
শুধ্ুমাি কনবতার জিযই অিুনষ্ঠত ে। আমার নবনচি ব অনভজ্ঞতা য়েয়ছ 
কয়েকবার। নিউনজান্ড এ রা একবার একটি পািলাায়ত কনবতা পায়ঠর 
আয়োজি কয়রনছ। তার বাইয়র াতনেি আয়গ যথয়ক টানঙয়ে যেো য়েনছ যয 
ঐনেি কনবতা পাঠ য়ব এবং পািলাাে যইনেি বাইয়ক েল ডার এক্সট্রা নেয়ত 
য়ব কনবতা যলািার জিয । এই িে যয আনম কনবতা ভায়াবানিা , মে যেয়ত 
ভায়াবান, এবং যয যার ময়তা কনবতা পড়য়ছ পড়ুক তা িে । আনম যেয়েনছ 
য়েনংটি এর পািলাা ভয়র নগয়েনছয়া এবং েলেকরা েীঘে আাপচানরতা 
কয়রনছ কনবয়ের য়গ । এটা একটা অদু্ভত অনভজ্ঞতা । এছাড়া এরা গ্রন্থাগার এ 
কনবতা পায়ঠর অিুষ্ঠাি কয়রনছ , এবং যনেি গ্রন্থাগার এ অভাবিীে নভড় 
য়েনছ।আয়গ যথয়কই যবাডে  টানঙয়ে নবজ্ঞাপি নেয়েনছয়া।   
    এছাড়া আর একটা ঘটিা বন । আনম যেি নিউনজান্ড এ কনবতা 
পড়নছাম (নিউনজান্ড এ যই অিুষ্ঠায়ি আনমই নছাম বে কনিষ্ঠ।) েটুি যময়ে 
কনবতা পড়ার যলয় আমার ায়থ এয় আাপ করয়া । তারা বয়া প্রনতমায় 
শুক্রবার ারারাত ধ্য়র তারা কনবতা পায়ঠর আয়োজি কয়র , একটা ঘয়রাো 
জােগাে। আনম যনে েত ই যোয়ি যযয়ত তায় রা আমায়ক যযাগয োি 
 পানরশ্রনমক যেয়ব । আমায়ক যাাঁরা নিয়ে নগয়েনছয়া , যই উয়েযাক্তায়ের অিুমনতর 
প্রয়োজি নছয়া আমার যাোর জয়িয। োিকারই 
 

আমায়ক যারা নিয়ে নগয়েনছয়া, তায়ের অিুমনতর প্রয়োজি নছ আমার যাোর 
জিয। উয়েযাক্তায়ের ময়ধ্য একজি কনব, তার ায়থ আমার বেুে য়ে নগয়েনছ 
কয়েকনেয়ির ময়ধ্যই, তায়ক আনম কথাটা বাম। য ব এটা ামািয বযাপার, 
চয়া। যাব নক কয়র? রা ব আমরা টযানক্স ভাড়া নেয়ে নেনছ, টযানক্স কয়র 
চয় আুি।  

আনম ভে যপাম, আনম নচনিিা, জানিিা, এরকম ভায়ব টযানক্স কয়র যযয়ত পারয়বা 
িা। তেয়িা আমার নবয়েল যাোটা অততা রি য়ে য়ঠনি আর নক। নগয়ে 
যেোম একটা একতা বানড়য়ত একনেয়ক একটা বার কাউিটার রয়েয়ছ এবং আর 
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একটা ঘয়র কনবতা পাঠ চয়ছ। ঘয়রর ময়ধ্য একটা যচৌপাো, অথবা তক্তয়পা 
যগায়ছর পাতা রয়েয়ছ, তার উপয়র একটা মাইয়ক্রায়ফাি, যোয়ি এক একজি কনব 
বয়, আধ্ ঘণ্টা ধ্য়র কনবতা পড়য়ব। কনবতা পড়ার পয়র, েল নমনিট কয়র 
interaction  য়ব, যলি যল। ই যয মেটা য়ছ, ততক্ষণ যায়ক ই বার 
কাউিটার যথয়ক মে নকয়ি এয়ি োয়ি বয় মেযপাি করয়ত পারয়ব। নকন্তু যকউ 
যকাি কথা বয়ব িা। আনম যেোম, বাই ময়িায়যাগ নেয়ে কনবতাপাঠ শুিয়ছ। 
একজয়ির পড়া যল য়, নবরনত েল নমনিট, ই েল নমনিয়টর মে বাই 
যবনরয়ে আয়ছ। ২০০৫ ায়ই নিউনজযািয়ড বানড়র নভতয়র ধ্ূমপাি নিনদ্ধ নছ। 
বাই বাইয়র এয় কথা বয়ছ, ধ্ূমপাি করয়ছ, আবার ঘণ্টা পরয়ছ, আর েল 
নমনিট পর অিয জি পড়য়ব, আবার বাই নগয়ে মে নিয়ে বয় পড়য়া চুপচাপ।  

এইটা আমার একটা োরুি প্রানি। এবং প্রাে ের আনল জি তরুি যছয়-যময়ে, 
বাই যমাটামুটি কয়জ-ইউনিভানেটি যত পয়ড়, এটা আমার এক অাধ্ারণ 
কনবতাপায়ঠর আর ময়ি য়েনছয়া।  

শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ আপনি বহুনেি ধ্য়র কাবযিাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করয়ছি 
এবং যোননে করয়ছি। আপনি নক যকািভায়ব ‘ময়িাবাঞ্ছা এক নবন্দ ুজ’ এর 
যেবাংশুর ময়ধ্য নিয়জর আে েুাঁয়জ পাি?    

প্রবা কুমার বুীঃ এটা য়ছ, all wishful wishes। একটা particular form এ 

নিয়জয়ক প্রকাল করয়ত করয়ত, যেি একজি ক্লান্ত য়ে পয়র, তেি একজয়ির ময়ি 
ে, আয়রা একটা ফয়মে নকছু প্রকাল করয়ত পারয় ভায়া য়তা। তেিই আয়রকটা 
genre েুাঁজয়ত যাো। এই েুাঁজয়ত নগয়েই আনম গল্প নয়েনছ কেয়িা, নকন্তু 
কাবযিাটকটাে ময়ি য়েয়ছ, যযি আনম যযটা বয়ত চাইনছ, যযটা আনম কনবতাে 
বয়ত পারনছ িা, যটা কাবযিাটয়ক আনম অয়িক ভায়াভায়ব বয়ত পারনছ।  

পরবতীকায় মন্দাক্রান্তা যি যবল কয়েকটি কাবযিাটক নয়েয়ছি। তায়ক নেয়ে 
আনমই ননেয়েনছাম, মায়ি একেম ায়ত ধ্য়র বয়ই ননেয়েনছাম বা যযয়ত 

পায়র। 
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 And I as a character, I always prefer to travel the path less 

travelled। কাবযিাটক বাংাে েুব যবলী চচে া েনি। আনম যটায়কই অিয আনগয়ক 

প্রকাল করয়ত যচয়েনছ। শুধ্ু নিয়জ নয়েনছ তাই িে, আনম আমার পরবতী 
প্রজয়ের যছয়য়ময়েয়ের নেয়ে ননেয়েনছ। যযমি পরবতীকায় মন্দাক্রান্তা যি যবল 
কয়েকটি কাবযিাটক নয়েয়ছি। তায়ক নেয়ে আনমই ননেয়েনছাম, মায়ি একেম 
যজার কয়র ধ্য়র  ননেয়েনছাম বা যযয়ত পায়র।ম্প্রনত আনম আবার যবলনকছু 
তরুিয়ের নেয়ে ননেয়েনছ।কাবযিাটয প্রয়যাজিার কথা যভয়বনছ, কাবযিাটক নিয়ে 
যনমিার কয়রনছ, কাবযিাটক নিয়ে ংেযা ম্পােিা কয়রনছ। So I got myself in 

various aspects of verse drama/poetic drama।    

শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ আপিার জীবয়ির গঠিমূক পযোয়ে উেরবয়গর অবোি 
অপনরীম। আপিার যবল নকছু কায়জ উেরবগ শুধ্ু একটি িাি িে, বরং একটি 
প্রতীেমাি চনরি নয়য়ব ধ্রা যেে।  
  
প্রবা কুমার বুীঃ উেরবয়গ আমার যেি পড়ার ুয়যাগ এয়া, আমায়ক অয়িয়কই 
বয়নছ উেরবয়গ যযিা, োয়ি পড়াশুিা েিা। োয়ি যগয় যছয়রা িষ্ট য়ে 
যাে। নকন্তু আনম যজার কয়র নগয়েনছাম। এবং তারপর যোি যথয়ক পাল কয়র 
যবনরয়ে, এবং এেয়িা যেি নপছি নফয়র যেনে, ই মেটা আমার কায়ছ একটা 
স্বয়ের ময়তা। তারপয়র প্রাে প্রনত বছরই একমে যযতাম, এেয়িা, প্রনত বছর 
িায় এক-ে ুবছর অন্তর যাই। উেরবগ আমায়ক প্রকৃনতর কাছাকানছ এয়ি 
নেয়েনছয়া। আমার জীবয়ি প্রকৃনতয়ক যেোর েনৃষ্টভনগ েুয় নেয়েনছয়া 
উেরবগ।আনম যযভায়ব উেরবগ ঘুয়রনছ , আমার য়গ অয়িকবার যথয়কয়ছি লনক্ত 
চয়টাপাধ্যাে, ধ্য়র ধ্য়র আমায়ক গাছ নচনিয়েয়ছি, জগ নচনিয়েয়ছি, এটা যথয়ক 
বয়ত পানর, উেরবগ আমার জীবয়ি পরম প্রানি। ে-ুএকটা যপ্রম উেরবয়গ 
েনি তা িে, যটা প্রানি।  

শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ অিুবাে এবং বহুভানক উপাোি আমায়ের ানতযয়ক নকভায়ব 
মৃদ্ধ কয়রয়ছ? অিুবাে ানতয নিয়ে আপিার বযনক্তগত মতামত নক?   

প্রবা কুমার বুীঃ অিুবাে ম্বয়ে যযটা বা ে, এবং যযটা আনম নবশ্বা কনর, 
নবয়লত কনবতা অিুবায়ের বযাপায়র, যয এক ঝাাঁকা আম, তুনম বয়ম্ব যথয়ক  
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ককাতা পাঠায়, ঝাাঁকাটা এয় যপৌাঁছ, আমগুয়া এয়া িা।অিুবােয়করা, যারা 
অিুবাে কয়রি, তারা অয়িক মে translation যক transcreation  বয়ত 
যচয়েয়ছি। আমায়ের যেয়লর পনরয়প্রনক্ষয়ত translation এর কাজ েুব একটা ে িা। 

আমায়ের history of civilization য়ছ history of translation। আমরা যেি আয়ি 

আয়ি ভয াম, তেি আমরা ছনব আাঁকতাম, ছনব এাঁয়ক communicate 
করতাম। মায়ি আনম বাঘ বয়ত চাইাম, বাঘ আাঁকাম, বাঘ যবাঝা যগয়া, 

এটা যতা একধ্রয়ির translation।   ানয়তযর translation জরুরী। িায় নবয়েলী 

ানতয নক যো  আমরা পড়য়ত পারতাম িা। স্প্যানিল ানতয পড়য়ত পারতাম 
িা, যারকা  পড়য়ত পারতাম িা। নিটিলরা আমায়ের এোয়ি থাকার েরুি, 
আমরা ইংয়রনজটা একটু আধ্টু জানি। নকন্তু স্প্যানিল ানতয যয েুব মৃদ্ধ তা 
আমরা কজি জানি? আমরা Marquez পড়য়ত পারতাম িা, অিুবাে িায়।  
ফয় অিুবাে করাটা ভীণ জরুরী। নকন্তু নবয়েয়ল যযভায়ব অিুবাে ে, অথোৎ 
অিুবােয়কর একটা ফু টাইম জব, এবং য যয যেয়কর অিুবাে করয়ছ, তার 
য়গ আয়াচিা কয়র, মে কাটাে, কাটিয়ে য একটা অিুবায়ের কাজ ততনর 

কয়র। আমায়ের যেয়ল যটা ে িা । আনম নক নোম, যটা যেি একজি 

অিুবাে করয়ত যায়ছ, তেি য তার ময়তা অিুবাে কয়র। ফয় আমায়ের ানতয 
কেিই যকাি নবয়েলী মাপকাঠিয়ত যপৌাঁছেই িা। ফয় আমায়ের ানতয কেিই 
নবয়শ্বর যকাি বড় পুরষ্কার পাবার জােগাে, যপৌাঁছেই িা, এবং যপৌাঁছয়ব িা 
আপাতত।আমাযের ামানজক এবং অথেনিনতক পনরকাঠায়মা যই অবকালটা যেে 
িা।ফয় আমাযের যো যয অিুবাে য়িিা, তা িে, অিুবাে য়ি, ে, নকন্তু 
যই যো এমি যকাি পযোয়ে যপৌাঁছে িা, যয যটা নবয়শ্বর যোর ায়থ তুিীে 
য়ত পায়র। আমরা রবীন্দ্রিায়থর প্রগ আনি ব নবয়েই।রবীন্দ্রিায়থর ই অিুবাে 
যনে িা W.B. Yeats যেয়ে নেয়তি, এবং এনডট িা কয়র নেয়তি, টা পাঠয়যাগয 
য়তা িা। রবীন্দ্রিায়থর যৌভাগয নছ যয উনি W.B. Yeats এবং Ezra Pound এর 
ানন্নধ্য যপয়েনছয়ি। এেি যরকম যকাি যেক ভারতবয়ে যতা যিই, বাংায়ত 
যিই, যয এই নবয়েলী াচযে যপয়ত পায়র। ফয় েুব বড় যকায়িা জােগাে অিুবাে 
যপৌাঁছয়িার যকায়িা অবকাল যিই। ানতযরয় উেীণে োর ময়তা এই মুূয়তে ই 
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নবয়ল নকছু ম্ভাবিা যিই বয়ই আমার ময়ি ে, যনে অিুবােয়করা নভন্নমত 
নিিেই যপাণ করয়বি।  

শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ আপিার নকছু নকছু কনবতাে এবং কাবযিাটয়ক আগুি, মৃতুয, 
পৃনথবী এবং জ নবয়ল নবয়ল নকছু অিুগ নয়য়ব প্রকাল পাে। এই প্রাকৃনতক 
উপাোিগুয়া নক যকািভায়ব অনিয়ের ঙ্কট নিয়ে ভাবয়ত যলোে?   

প্রবা কুমার বুীঃ আমার ময়ি ে িা যয আনম েুব pessimistic ভাবিা নিয়ে 

ননে। আমার যো ানবেকভায়ব pessimistic  িে  কেয়িা। আর যয প্রকৃনতর 

অিুগ গুয়ার কথা বা য়ছ, যগুয়া েীঘেনেি উেরবয়গ প্রকৃনতর কাছাকানছ 
থাকার প্রানি। যটাই িািাভায়ব ঘুয়রনফয়র আমার কনবতাে প্রকাল যপয়েয়ছ। আর 
একজি কনবরয়তা exactly a journey to reach to oneself that is ultimately 
poetry। One never reaches, but the journey continues। এই পথ চার 
মে িািারকম অিুগ আয় চারপাল যথয়ক। আমার যোে ানবেকভায়ব েয়ুটা 
নবয়ের অিুগ আয়ছ। একটা প্রকৃনত, উেরবয়গ যার নবিার, আর একটা য়ছ 
ম্পকে । এই ম্পকে টা আয় নিয়জর য়গ নিয়জর ম্পকে । েয়তা কাউয়ক যকন্দ্র 
কয়র, েয়তা নবনভন্নজিয়ক যকন্দ্র কয়র, নকন্তু বেয়লয় নিয়জর য়গ নিয়জরই 
ম্পকে ।  

শ্রীতন্বী চক্রবতীীঃ যাপিনচির ূচিা এবং কাযেকাপ ম্বয়ে নকছু বুি।   

প্রবা কুমার বুীঃ যাপিনচি একটা পনিকা। ময়ি য়েনছয়া, যয তরুিয়ের জয়িয 
আক্ষনরক অয়থে, যয মে শুরু কনর যই মে ামনগ্রকভায়ব তরুণয়ের যোননে, 
তরুণয়ের ভাবিায়ক প্রকাল করার কাগজ কৃনেবা ছারা আর নকছুই নছ িা। 
নক্রয়েটিভ পনিকা যায়ক বন, যরকম নকছুই নছ িা যই মে। যই ভাবিা 
যথয়কই যাপিনচি শুরু করা ে।যাপিনচি মূত কনবতার কাগজ য়, নলল্প-
ংসৃ্কনতর অিযািয মি নবয়ে কাজ কয়রয়ছ। যাপিনচির তবনলষ্টয য়ছ যক্রাড়পি। 
মাজভাবিা, িাটক, নলল্পীয়ের আাঁকা ছনব, যািা, নথয়েটার, নফল্ম, েীঘে কনবতা- 
মি রকম নবে নিয়েই কাজ কয়রয়ছ যাপিনচি। এবং এতনেয়ি মািুয়র ময়ি, 
নিজস্ব একটি িাি নিজগুয়ি ততনর করয়ত যপয়রয়ছ বয় ময়ি ে।  
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িতুি প্রজয়ের কনবয়ের প্রনত যকাি পরামলে যেয়বি?  

িতুি কনবরা নিজগুয়ি অতযন্ত মৃদ্ধ। শুধ্ু একটি উপয়েল – ছন্দটা একটু তারা 
ঠিকঠাক নলেুক। শুধ্ু পুরষ্কার আর যো ছাপায়িার নপছয়ি িা যেৌয়ড়, নিয়জয়ের 
যোটা যায়ত ঠিকমত নেয়ত পায়র যই যচষ্টা করুক।  

 

               

           

 


