18 Madan Baral Lane, Kolkata - 700 012
Website: www.apdrwb.in Email: apdr.wb@gmail.com
Contact: +919432276415/ +918981416511
………………………………………………………………………………………………………………..

শ্রদ্ধায় স্মরণে প্রয়াত কবি লঙ্খ ঘ া
আজ (িুধিার, ২১ঘল এবপ্র, ২০২১) কাণ প্রয়াত ণন লঙ্খ ঘ া বযবন অম্ভি লবিলাী কবি
শুধু নন, রিীন্দ্র বিত শুধু নন, দারুে বলক্ষক শুধু নন, ি ুরস্কাণর ন্াবনত শুধু ন্ন- বতবন বিণন
িতত মান ময় ও মাণজর বিণিণকর অনযতম িবষ্ঠ কণ্ঠস্বরi
প্রয়াত কবি বমবিণ ঘেঁ ণেণিন, ভায় উবিত ঘেণকণিন, প্রবতিাদী িয়াণন স্বাক্ষর কণরণিন। মানুণর
অবধকাণরর ণক্ষ বনবদত ষ্ট েনার প্রবতবিয়ায় বণেণিন এমন বকিু প্রিন্ধ িা বকিু কবিতা যা আজও বিণল
উণেে দাবি কণর- ঘযমন, 'বিণল বিণলাে" লীতক বনিন্ধ (ঘজযাবতমতয় দত্তণক ঘো), ‘কবিতার মুহুতত ’
(কবিতার িই, ণে ঘই কবিতাটির ৃবষ্টর কারে), মর ঘন স্মরণে বনিন্ধ, "াইণনই বিাম িািা"
লীতক কবিতা ংকন প্রভূ বত। এগুব শুধু মকাীন প্রজন্ণক নয়, আগামী িহু যুণগর ংগ্রামী, বিণিকী
প্রজন্ণক অনুণপ্ররো ঘদণি, উদ্বুদ্ধ করণি।
যেন অণনক িযবিত্বই নীরিতার ে িন্দ কণরণিন তেন প্রয়াত প্রবতিাদী কবি ভাঙ্গররর
আরদারের উপর রাষ্ট্রীয় দমরের প্রতিবাদ কররতিরে, রাজ্য রকাররক আরদােকারীরদর রঙ্গ আরাচোয়
বার আরবদে জ্াতেরয়রিে। াম্প্রদাতয়ক তবরেরর তবরুরে, ম্প্রীতির পরে িি রব তিরে। িাাঁর
"তিরা ঝাাঁতক" কতবিাটি ২০০২ ারর গুজ্রাট গণিযারক তিক্কার জ্াোরো থেরক থগৌরীরেলরদর িযারক
তেদার স্পষ্ট বতিঃপ্রকাল তি; তকিু তদে আরগ িাাঁর 'বদ' কতবিারি তিতে পতিমবরঙ্গর াম্প্রতিক পতরতিতিরক
িু র িররে। অবত ম্প্রবত তার ঘিাট্ট কবিতা ‘মুি গেতন্ত্র’ চবত উন্নয়ণনর মুণোল েুণ বদণয়বি।
এতপতিআর রঙ্গ কতবর তেতবড় থযাগারযাগ তি বহু দলক জ্ুরড়। বতদমুতি থেরক রাষ্ট্রীয় ন্ত্রারর
তবরুরে তমতি যখেই িাাঁর মিামি, স্বাের থচরয়রি, িখেই তদরয়রিে। প্রতিবাদরক কখরো থেরােতে। বরং
উৎাতি করররিে। তমতি গতবিি থয, দীপের চক্রবিী ও কতব বযাচী থদব-এর ম্পাদোয় তমতি
২০০৮ ার "ময় পরট লঙ্খ থঘা" লীিক গ্ররে কতবর ১৯৫১ থেরক ২০০৬ পযিন্ত তকিু কতবিা প্রকাল
করর। কতব ভীণ খুতল রয়তিরে তমতির ‘রবীন্দ্রোে ও মােবাতিকার' লীিক প্রকালে থদরখ। শুিু তমতি
েয়, বাংা িো ভাররির গণিাতন্ত্রক আরদাে ারারা এক তবরবরকর কণ্ঠস্বররক।
আমরা িাাঁরক গভীর শ্রো জ্াোই। তােঁর বররার বরজনণদর প্রবত িইণা আন্তবরক মণিদনা।
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