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ভূ িমকা গীতা িলর গান িল ইংেরিজ গেছ অ ুবাদ কেরিছেলম। এই
অনুবাদ কাব ে ণীেত গণ হেয়েছ । সই অবিধ আমার মেন এই
িছল য
পদ ছে র সু
ঝংকার না রেখ ইংেরিজরই মেতা বাংলা গেদ কিবতার
রস দওয়া যায় িক না । মেন আেছ সেত নাথেক অ েু রাধ কেরিছেলম,
িতিন ীকার কেরিছেলন । িক , চ া কেরন িন। তখন আিম িনেজই পরী া
কেরিছ, ‘িলিপকা’র অ কেয়কিট লখায় স িল আেছ। ছাপবার সময়
বাক িলেক পেদ র মেতা খি ত করা হয় িন— বাধ কির ভী তাই তার
কারণ । তার পের আমার অনুেরাধ েম একবার অবনী নাথ এই চ ায়
বৃ হেয়িছেলন । আমার মত এই য, তার লখা িল কােব র সীমার মেধ
এেসিছল, কবল ভাষাবা েল র জে তােত পিরমাণ র া হয় িন।
আরএকবার আিম সই চ ায় বৃ হেয়িছ । এই উপলে একটা কথা
বলবার অােছ। গদ কােব অিতিন িপত ছে র ব ন ভাঙাই যেথ নয়,
পদ কােব ভাষায় ও কাশরীিতেত য একিট সসজ সলজ অব নপৰ্থা
আেছ তাও দূর করেল তেবই গেদ র াধীনে ে তার স রণ াভািবক
হেত পাের। অসংকুিচত গদ রীিতেত কােব র অিধকারেক অেনক দূর
বািড়েয় দওয়া স ব এই আমার িব াস এবং সই িদেক ল রেখ এই ে
কািশত কিবতা িল িলেখিছ। এর মেধ কেয়কিট কিবতা আেছ তােত
িমল নই, পদ ছ আেছ, িক পেদ র িবেশষ ভাষারীিত ত াগ করবার চ া
কেরিছ। যমন ‘তের সেন ‘ মার ভৃিত য-সকল শ গেদ ব বহার হয় না
স িলেক এই-সকল কিবতায় ান িদই িন । ২ আি ন ১৩৩৯ রবী নাথ
ঠাকুর

ভূিমকা
গীতা িলর গান িল ইংেরিজ গেদ অনুবাদ কেরিছেলম। এই অনুবাদ
কাব ে ণীেত গণ হেয়েছ। সই অবিধ আমার মেন এই
িছল য,
পদ ছে র সু
ঝংকার না রেখ ইংেরিজরই মেতা বাংলা গেদ কিবতার
রস দওয়া যায় িক না। মেন আেছ সেত নাথেক অনুেরাধ কেরিছেলম।

িতিন ীকার কেরিছেলন, িক চ া কেরন িন। তখন আিম িনেজই পরী া
কেরিছ, `িলিপকা'র অ কেয়কিট লখায় স িল আেছ। ছাপবার সময়
বাক িলেক পেদ র মেতা খি ত করা হয় িন, বাধ কির ভী তাই তার
কারণ।
তার পের আমার অনুেরাধ েম একবার অবনী নাথ এই চ ায় বৃ
হেয়িছেলন। আমার মত এই য, তঁ ার লখা িল কােব র সীমার মেধ
এেসিছল, কবল ভাষাবা েল র জেন তােত পিরমাণ র া হয় িন। আরএকবার আিম সই চ ায় বৃ হেয়িছ।
এই উপলে একটা কথা বলবার আেছ। গদ কােব অিতিন িপত ছে র
ব ন ভাঙাই যেথ নয়, পদ কােব ভাষায় ও কাশরীিতেত য একিট
সস সল অব ন থা আেছ তাও দূর করেল তেবই গেদ র াধীন
ে তার স রণ াভািবক হেত পাের। অসংকুিচত গদ রীিতেত কােব র
অিধকারেক অেনক দূর বািড়েয় দওয়া স ব, এই আমার িব াস এবং সই
িদেক ল রেখ এই ে কািশত কিবতা িল িলেখিছ। এর মেধ
কেয়কিট কিবতা আেছ তােত িমল নই, পদ ছ আেছ, িক পেদ র িবেশষ
ভাষারীিত ত াগ করবার চ া কেরিছ। যমন, তের, সেন, মার, ভৃিত যসকল শ গেদ ব বহার হয় না স িলেক এই-সকল কিবতায় ান িদই িন।
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েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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