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ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ এ  কিবতা আৰ ু সই সময় 
এই সময় 

ড০ অনুৰাধা শমা 

ৰঘুনাথ চৗধাৰী  

"Many people dislike the notion that poetry can have any connection 
with politics and think that, even if we extend politics to cover a 
whole range of public events, it stands in a awkward relation to 
poetry, that its incursions are usually unsuccessful and often 
deplorable, and that its influence defiles an othewise pure art." 
(C. M. Bowra : Poetry and Politics) কিবতাৰ িবচাৰত না িনকতােহ যুগ 
িনৰেপ ভােৱ পাঠকৰ িহয়াত ৰ যায়—এেন দিৃ েৰই কিবতাৰ ান িনৰূপণ কৰা হয়। িক  এেকাটা 
সময় ৱাহৰ সাথক িতফলন িহচােপও কিবতা বা সািহত  িবচাৰ কৰাৰ আনুষংিগক অিভ ায় থােক। 
চাবৈল গ' ল আমাৰ দশে মৰ কিবতােবােৰা তেনদেৰ এক িনিদ  সময় উ ীিৱত হ উঠা কিবতা। 
তাৰ ইিতহাস নাজািনেল বা তদানী ন অিভ তাক শ কিৰব নাৱািৰেল সই কিবতাৰ মম, অ িনিহত 
িচ , তীক বা ব নাই আমাক উ ীিপত কিৰ নােতােল। সইবুিল তেন সৃি ক এক িনিদ  ‘কাল 
পিৰিধ'ৰ িনমাণ বুিল উেপ া কৰা নাযায়; যুেগ যুেগ তাৰ অ িনিহত চতনাই আমাক সময়ৰ সংেকত 
িদ থ যায়। উদাহৰণ ৰূেপ, ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ ‘ জান আৰু জানাকী' কিবতাৰ অংশ এটা লাৱা 
হ'লঃ 
 ু  হেয়া িচৰকাল াধীন িযজন 
 দখুেতই থােক াণ ধিৰ 
 ভািব চাৱা সইজন িকমান মহৎ 
 পৰাধীন জীৱনত কিৰ 



Poetry without Fear  131 Vol. I No. 2 : Aug-Oct, 2022 
 

 
ঔপিনেৱিশক কালত ি ছ িবেৰাধী সং ামৰ মােজেৰ িয মুি  চতনা ভাৰতবষৰ াে  াে  জািগ 
উ িছল এয়া তাৰ এক বিল  িতফলন বুিল এক িবেশষ কাল ৱাহত ৰািখেহ আিম এেন কিবতাৰ মান 
িনণয় কেৰাঁ। কাৰণ ৰােজা ৰ কালত ওপজাসকলৰ স ুখত উপিনেৱশ নাই, ি েছা নাই অথবা 
ৰাজৈনিতক পৰাধীনতাৰ িত তা সিহ-সামিৰ থকাৰ অিভ তাও নাই। িক  ‘ জানাকী' যিদ সাধাৰণ 
মানুহৰ ( ু  হেয়া) তীকী ব না হয়, তে  িতপি শালী মতাবানসকলৰ বহতীয়া গাটেটা হ 
পিৰব ‘ডাঙৰ মানুহ'ৰ ৰূপ আৰু তেন ৰূপক ত াহবান জেনাৱােটা হ'ব পােৰ এই সময়েৰা 
াসংিগক চতনা। িপেছ আিম ‘ জান আৰু জানাকী' কিবতােটা ‘ সই সময় এই সময়'ৰ িবৱতনৰ 
তুলাচনীত ৰািখ চাব িবচৰা নাই; এই কিবতাৰ উে খ কৰা হেছ সময়ৰ মত বাি  ৰখা কিবতাই 
সময়া ৰৰ ব না িকদেৰ কিঢ়য়াই ল ফুেৰ তাৰ দৃ া  ৰূেপেহ। তদপুিৰ, কিবতাৰ ৰাজনীিত কােনা 
িন নীয় বা অসফল িবষেয়া নহয় অথবা ‘িব  কলা'ক দষূণীয় কৰাৰ ৱণতাও নহয়; মানুহ 
িযেহতু এক ৰাজৈনিতক াণী, সেয় মানৱসৃ  কলাত ৰাজনীিত থকােটা এক াভািৱক ৱণতা। 
নহ' লেনা কৃিতৰ দু  ৰূপ জান আৰু জানাকীৰ কান াধীন কান পৰাধীন সই চতনা মনৈল 
আিনবৰ কিবৰ িক গৰজ পিৰিছল! আমাৰ আেলাচ  কিবতােটা হ'ল ৰঘুনাথ চৗধাৰীেৰ, জীৱনৰ শষৰ 
ফােল িলখা এটা অ চিচত কিবতা-- ‘মি ৰত আিজ দৱতা নাই'। 
 
ৰঘুনাথ চৗধাৰী ‘িবহগী কিব' বা ‘ কৃিত কিব' িহচােপই জনি য়; িনি তভােৱই তওঁ অসমীয়া 
সািহত ত চৰাই আৰু কৃিতৰ িবষয়ক ল কইটামান দদুা  কিবতা িলিখেছ। িক  ‘িবহগী কিব' এই 
পিৰিচিতেটা তওঁৰ কিব িতভাৰ িব াৰত ইমান িবভািসত হ উ ল য ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ ব ি স া 
আৰু কিবস াৰ আন কতেবাৰ িদশ অ িহত হ পিৰল। জয় ীৰ স াদনাত জিড়ত ৰঘুনাথ চৗধাৰী 
ভাৰতীয় গণ নাট  সংঘৰ (IPTA) লগেতা জিড়ত আিছল আৰু ১৯৫২ চনত তওঁ কিলকতাত অনুি ত 
িব  শাি  সি লনেতা যাগ িদিছল। অসমীয়া সািহত ৰ গিতবাদী ধাৰােটাৰ ইিতহাসত ৰামাি ক যুগৰ 
এই অন তম  কিবগৰাকীৰ অৱদান অ ীকাৰ কিৰব নাৱািৰ যিদও ব ি স াৰ এই িদশেবাৰ িবহগী 
কিব স াৰ বলতাত উেপি ত হ ৰ গ'ল। আিম আেলাচনা কিৰবৈল লাৱা কিবতােটা চৰাই অথবা 
কৃিত িবষয়ক নহয়। ৰঘুনাথ চৗধাৰী ৰচনাৱলীত ‘ লেছিৰ- বাটলা কিবতাৱলী' িশতানত এই 
কিবতােটা সি িৱ  কৰা হেছ। এই িশতানত থকা কিবতা স েক ৰচনাৱলীৰ ‘স াদকৰ িনেবদন'ত 
কাৱা হেছ--‘‘ৰচনাৱলীৰ ‘ লেছিৰ- বাটলা কিবতাৱলী' িশতানত িয নটা কিবতা থূপাই থাৱা হেছ 
তাৰ ‘ঈ ৰ', ‘মায়াৰ খলা' আৰু ‘ খেকৰুপতীয়া' এই িতিনটাত বািহেৰ বাকী ছটা কিবতাই কিবৰ 
ৗঢ় বয়সৰ কাব  ফচল। এই সময়ত কিবেয় শ ৰ আৰু ছ ৰ লগত খলা খিলবৈল লােহ লােহ 

পাহিৰেয় আিহেছ। অৱেশ  ‘ৰাজ ৰােজ ৰী চ াৰ' কথা সুকীয়া আৰু সই কিবতা কেনৈক িকয় 
িলিখবলগীয়া হিছল তাৰ বণনা তলত পৃথেক িদয়া হেছ। শৰীৰৰ কাৰেণ ব াভৰণ িয কাব ভাব 
কাশৰ কাৰেণও শ  আৰু ছ  সেয়। বা ক ত ব ৰ িত মাহ বা চাকিচক ৰ িত আ হ াস পাই 
অহাৰ দেৰ ৗঢ়াৱ াত কিবসকেলও ভাৱেত ভাষা আৰু ছ ৰ িত ঔদাসীন  কাশ কেৰ। চৗধাৰীৰ 
এই কিবতাসমূহেতা তেন এটা উদাসীনতা কট হ উ েছ।'' ৰচনাৱলীৰ স াদক অতুলচ  বৰুৱাৰ 
এই ম ব ই  কেৰ য আিম আেলাচনা কিৰবৈল লাৱা কিবতােটােতা ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ ভাষা আৰু 
ছ ৰ চমৎকািৰ  নাই; আৰু এইেটা তওঁৰ ৗঢ় বয়সৰ ৰচনা। বা ক ত ব ৰ িত মাহ বা 
চাকিচক ৰ িত আ হ াস পাই আিহব পােৰ, িক  বা ক ত বৃি  পায় জীৱনৰ অিভ তা; সেয় 
ভাষা আৰু ছ ৰ িত উদাসীন হ' লও অিভ তাল  চতনাই পূৰঠ কিৰ তালা ভাবনা কিবতােটাত 
আেছ। জীৱনৰ শষৰ ফােল ৰচনা কৰা কিবতা বােবই সময়ৰ ফালৰ পৰা াধীনতাৰ পৰৱত  কালত 
ৰচনা কিৰিছল বুিল ক'ব পািৰ। ইিতমেধ  অসমীয়া কিবতাত ৰামাি ক যুগৰ ায় অৱসান হিছল 
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আৰু ৰঘুনাথ চৗধাৰীেয়ও কিবতা িলিখবৈল এিৰ িদিছল। আমাৰ আেলাচ  কিবতােটাৰ শষৰফােল কিবেয় 
কেছ--‘‘এেয় মহা িৱৰ কিবৰ আ ল আহবান”--মহা িৱৰ ৰূেপ  কিৰেছ ইিতমেধ  কিবেয় 
কলম সামিৰ আিনেছ। তাৰ িপছেতা ‘মি ৰত আিজ দৱতা নাই' এই িবমষতা আৰু আশাভংগৰ 
হাহাকাৰ িকয়? কিবৰ পানপ য়া statement -- মি ৰত আিজ দৱতা নাই। ‘আিজ নাই' মােন 
কািল বা আগেত আিছল; আিজ িকয় নাই, ক'ত হৰাল? এই দৱতা মােন সনাতনী িহ ুৰ িব হক 
বুেজাৱা নাই িন য়? িপছৰ শাৰীেটাত আেছ-- 
 মি ৰত আিজ দৱতা নাই 
 নাই নাই নাই, মানৱতা নাই 
 মি ৰত ই েদৱতা নাই বি  ন েল 
 ধূপ ধূনা নাই, পূজাৰী নাই 
 সত , ম, দয়া, শাি  
 সূ  অনুভূিতিবলাক জনগণৰ অ ৰৰ পৰা অ িহত হেছ। 
 
তাৎপযপূণ য কিবেয় নথকাৰ িনি ত অথত ‘নাই' ৰূপেটা বাৰ াৰ ব ৱহাৰ কিৰেছ। মুঠ ি শটা 
শ ৰ িভতৰত ‘নাই' শ েটা আঠবাৰ ব ৱহাৰ কিৰেছ। শূন তাৰ এক হাহাকাৰ আৰু কিবৰ াভ 
‘নাই' শ ত ব ি ত হেছ। সত , ম, দয়া, শাি  মানৱতাৰ এেকা এেকাটা উপকৰণ; এেতেক 
মি ৰত দৱতা নাই এয়া ৰূপক অথত ব ৱহাৰ হেছ, যাৰ িনিহত অথ হ'ল মানুহৰ িভতৰত মানৱতা 
নাই। 
 পিৱ তা, সৰলতা ব ীশালত অৱৰু । 
 সাম  ম ী াধীনতা 
 কােনাবা ীপা ৰৈল িনবািসত। 
 
পিৱ তা, সৰলতা ‘ব ীশালত অৱৰু ' বা সাম  ম ী, াধীনতা িনবািসত মােনই কােনাবাই 
ব ীশালৈল িনে প কিৰেছ আৰু িনবাসন িদেছ। ব ীশাল অথবা ীপা ৰৈল গমন হ'ব নাৱােৰ। 
ৰু পূণ কথােটা হেছ কিবতােটা িযেহতু ৗঢ় বয়সৰ ৰচনা, সেয় পােন পােন ইয়াক উপিনেৱশকালীন 

সময়ৰ মত িবচাৰ কিৰব নাৱািৰ। তেন সময়ত ৰিচত হ' ল কিবৰ অিভ ায় আিম অনায়ােস  
কিৰব পািৰেলাঁেহঁেতন। দশীয় ৰাজ  চলাৰ সময়েত কিবেয় িয াভ ব  কিৰেছ তাৰ পৰা  য 
আমাৰ দশীয় ব ৱ াত কেৰাণ সৃি  হিছল। ৰাজৈনিতক াধীনতা লাভ কৰাৰ িপছত দেশ িযধৰণৰ 
মুি  আৰু সমতাৰ সাৱাদ পাব বুিল সেপান দিখিছল, বা ৱত সই সেপান সাকাৰ ৰূপ ল নু ল। 
ৰঘুনাথ চৗধাৰীেয় িনেজও াধীনতা আে ালনত কাৰাবৰণ কিৰিছল আৰু ব ি গতভােৱও তওঁ আিছল 
াধীনিচতীয়া। সেয় ি েছ ভাৰত ত াগ কৰাৰ লগেত লািগ অহা দশভাগৰ য ণা আৰু পিৰৱিতত 
ৰাজৈনিতক ঘটনাৱলীেয় িয পিৰেৱশৰ সৃি  কিৰিছল সই পিৰেৱশ ভাৰতবষৰ সাধাৰণ জনতাৰ 
কিতয়াও কাম  নািছল। সাম , ম ী আৰু াধীনতা এই িতিনওটাৰ বা িৱক অৱ ােনেৰ এক স িলত 
আৰু সমৃ  ভাৰতবষৰ ছিবখেনই িন য় চৗধাৰীেয়ও দিখিছল। অকল ি ছমু  াধীনতােৰ নহয়, 
সাম - ম ীেৰ গণমানৱৰ কল াণ সাধনৰ ল  স ুখত ৰখা ৰঘুনাথ চৗধাৰী আিছল উদাৰ মানৱতাবাদী 
আদশত িব াসী। তওঁৰ ম ী আৰু মানৱতাৰ আদশবাদী ধাৰণাৰ ফচল হ'ল ‘কাৰবালা' কাব , 
িযখেন মুছলমানৰ িত া আৰু উদাৰতাৰ িনদশন দািঙ ধেৰ। সমকালৰ ভাৰতীয় সািহত ত এেন 
িনদশন খুব কম। স েম আিম মু ী মচাদঁৰ ‘কাৰবালা' নাটক আৰু কাজী নজৰুলৰ শ ামা 
সংগীত ৰচনাৰ পৰ ৰাৰ কথা আঙুিলয়াব পােৰাঁ। উে খেযাগ  য, এই িতিনওগৰাকী সািহিত ক 
ভাৰতীয় গিতবাদী সািহত ৰ ধাৰােটাৰ এেকা এেকাগৰাকী সি য় কম । ৰঘুনাথ চৗধাৰীেয় তওঁৰ 



Poetry without Fear  133 Vol. I No. 2 : Aug-Oct, 2022 
 

সািহত  সভাৰ সভাপিতৰ অিভভাষণখনেতা এেন িচ া অকপেট ব  কিৰেছ--‘‘ েদশ মৰ দঢ়ৃ 
সংক ত অনু ািণত হ গণমানৱৰ কল াণ সাধন কিৰবৈল সাজ ুহ'ব লািগব।'' াধীনতাৰ অনুে ৰণাত 
‘গণমানৱৰ কল াণ' িবজিড়ত হ আিছল আৰু এইেটা ক য গণমানৱৰ কল াণৰ লগত সাম , ম ীও 
অংগী; কাৰণ গণমানৱ মােন অকল সনাতন িহ ু নহয় অথবা া ণ, কায় , কিলতাও নহয়--
অধন , িনপীিড়ত, দিৰ , দদুশা  জনতা; আৰু গণমানৱৰ কল াণ অিবহেন ৰাজৈনিতকভােৱ 
ি ছমু  হ' লও াধীনতা হ পিৰব কৃতেত অথহীন। িনি তভােৱই গণমানৱৰ কল াণক বিল িদ 
আ াথ পূৰণ কৰা ণী এটাৰ ৰােজা ৰ কালত ভাৰতবষত উ ান হিছল। চৗধাৰীেয় কিবতােটাত 
দটুা শ  ব ৱহাৰ কিৰেছ ‘নৰভুক-বিলভুক' (মান ভাষাত ব ৱহাৰ হাৱা ‘ ভাক' শ  কামৰূপী 
উপভাষাৰ আ িলক ৰূপ িকছুমানত ‘ভুক' ৰূেপও ব ৱহাৰ হয়।)-- 
 মি ৰৰ আটালত ফঁচাৰ ৰুিল 
 নৰভুক-বিলভুক। 
 
জন াথ বিল িদয়াৰ ব নাক এই দটুা শ েৰ কিবেয় কাশ কিৰেছ। এই ণীেটােৰা দটুা ভাগ 
দখুৱাইেছ-- 
 বুভু ু  ৰাং ৰৰ দেল 
 মি ৰ া নৰ আ াৰত িবপিন সজাই, 
 িনৰীহ গণমানৱক িব া  আৰু ৱি ত কিৰেছ। 
 িসহঁতৰ শৰীৰ ৰুিধৰ-িস । 
 আৰু সৗ চাৱা আৰু একে ণী নৰপ ৰ মূৰত বনকৰা উ ীশ। 
 শৰীৰত  কপাহী ব  
 আৰু য চিলত ৰজত  
 শকটত চিৰ অহিনেশ  ব ৱসায় চলাই ফুৰাই 
 তওঁেলাকৰ মুখ  কাম। 
 
এটা ণীেয় িনৰীহ গণমানৱক িব া  আৰু ব না কিৰ আিহেছ আৰু আনেটা হেছ ছ েবশী ণী--
মূৰত বনকৰা ঊ ীশ আৰু শৰীৰত  কপাহী ব ই ইংিগত িদেয় ছ েবশী ণীেটাৰ ছল-কপটতা। 
উে খেযাগ  য, িব ু সাদ ৰাভােয়া তওঁৰ ৰচনাত ‘ইংৰাজ গ'ল, ধনৰাজ আিহল' বুিল এই ণীেটা 

ভােৱ িচি ত কিৰ থিছল। ৰােজা ৰ ভাৰতবষত জনগণক শাষণ কৰা দশীয় লাকৰ চাম এটা 
বল হ উ িছল; উি িখত দেুয়াটা ণীেয়ই আিছল ধন আৰু মতােৰ বলীয়ান। এই দেুয়াটা ণীৰ 
শি  ইমান য ‘ৰাজপথ' ৰু  কিৰ পলাইিছল-- 
 ৰাজপথ ৰু । 
 পণ  বীিথিবলাক পূিতগ ময়; 
 িসহঁত আ াৰৰ জীৱ 
 
‘ৰাজপথ ৰু 'ই গিতপথ, গিত বা িতবাদ ৰু  কৰাৰ ইংিগত িদেছ। ‘আ াৰ'ক ইয়াত অন ায়, 
দনু িত, অিবচাৰ, মতািল া, অসমতা, িহংসা এই সকেলােৰ তীক িহচােপ লাৱা হেছ। ি তীয় 
মহাযু ৰ িপছত সম  পৃিথৱীেত সাধাৰণ মানুেহ এক শংকা আৰু অিন য়তা ল জীৱন কটাবলগীয়া 
হিছল। ভাৰতবষেতা ইয়াৰ ভাৱ পিৰিছল। তদপুিৰ, ভাৰতবষত দশ িবভাজনৰ সময়ত হাৱা 
সা দািয়ক সংঘষই সম  বাতাবৰণ অিধক অি ৰ আৰু উে জনাময় কিৰ তুিলিছল। কিবেয় সেয় 
দশৰ পৰা দশা ৰৈল সৃি  হাৱা এই ‘িবষময় সময়'ক ইংিগত কিৰেছ-- 
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 িসহঁতৰ দানৱীয় অত াচাৰত 
 পৃিথৱীৰ বায়ুম ল িবষা  হ পিৰেছ 
 আিজ গােটই িব , জীৱন মৰণৰ সি লত। 
 
সমকালৰ িব ৱাহ এই পংি ত পিৰ ু ট হেছ। িপেছ এই পিৰেৱশৰ বণনােত কিব া  থকা নাই। 
আনু ািনক িশ া, িনি ত ভিৱষ ত, িবেদশী ব , িবলাস এই সকেলা ত াগ কিৰবৈল এসময়ত য 
ডকাচােম ােবাধ কৰা নািছল আৰু মৃতু ভয় িজিনবৈল িশিকিছল সই উদ মক উ ীিৱত কিৰ 
তুিলবৈল কিবেয় আ ান জনাইেছ-- 
 হ অমৃতৰ স ান-স িতসকল, ডকা গাভৰু,  
 তামােলােকই মুি  যুজঁৰ যুঁজাৰু, দনু িত দমনৰ বামাৰ,ু 
 আগবািঢ় আহা, 
 তামােলাকৰ জীৱনৰ ত, িশ া তৰ পৰা নািম আিহ 
 নৰশাদলুৰ দলক প শালাত িচৰকালৈল ব ী কিৰ  
 ৰখাই তামােলাকৰ জীৱনৰ পণ হওক। 
 
মানুহ অমৃতৰ স ান-- পাহৰ আৰু সত ৰ হেক যিদ মানুেহ নুযুেঁজ তে  কােনা অেলৗিকক শি েয় 
আিহ আ াৰৰ িতিনিধেয় সৃি  কৰা অশাি , অসূয়া, দনু িত, দমনৰ পৰা মানুহক মুি  িনিদেয়। 
মানুহৰ এই মুি ৰ বােব েয়াজন হ' ল িশ া ত অথাৎ ভিৱষ ত জীৱনৰ ৰ পৰা নািম আিহ 
হ' লও নৰশাদলুক ব ী কিৰ ৰািখব লািগব বুিল কিবেয় ব  কিৰেছ। ‘ছা ানাং অধ য়নং তপঃ' 
অথাৎ ছা ই অধ য়নতেহ তী হ থািকব লােগ, এই আ বাক  সমাজৰ আৰু দশৰ েয়াজনত ব িত ম 
হ'ব পােৰ বা হাৱা উিচত—এই দিৃ ভংগী ইয়াত । ভাৰতৰ াধীনতা আে ালনৰ সময়েতা 
ছা সমােজ এই ভূিমকা পালন কিৰিছল। দশৰ সমকালৰ ৰাজনীিত আওকাণ কিৰ বা পিৰি িতৰ পৰা 
িনৰাপদ দৰূ ত অৱ ান কিৰ ব ি গত জীৱনৰ উ িতেক সােৰাগত কিৰ আগবািঢ়েল ভিৱষ তৰ সময় 
য আৰু ভয়াৱহ হ উ ব সইেটা ধুৰূপ। তদপুিৰ, িশ াই যিদ মানুহক মানুহ হাৱাৰ অনুশীলন 
িনিশকায়, বাধশি  নবঢ়ায়, তেন িশ াই ভিৱষ েত িকছুমান বৃি ধাৰী সৃি  কিৰেলও ভ শি ৰ 
েভাদয় য ঘটাব নাৱােৰ সই কথা কিবেয় িনজৰ জীৱনৰ অিভ তা আৰু চতন েৰ সাথকভােৱ 

উপলি  কিৰিছল। আনিক িপছৰ শাৰী দটুাত খুব বিল ভােৱ সই ত য়ক উপ াপন কিৰেছ— 
 িয দশত অৰাজকতা--য'ত নাই নিতকতা 
  তাত নাই িশ াৰ সাথকতা। 
 
ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ এই কিবতােটা বতমান সময়েতা অিত াসংিগক হ উ েছ। ি ছৰাজৰ পৰা 
ভাৰতবষ আিজ ব দৰূ আগবািঢ় আিহল যিদও অসাম , দনু িত, শাষণ আিদেয় সাধাৰণজনৰ জীৱন 
দিুবষহ কিৰ তুিলেছ। এটা ণীেয় দশেসৱাৰ নামত ধম, জাত-পাত আৰু সা দািয়কতােৰ মানুহক 
ভাগ ভাগ কিৰ শাসনৰ গাদীত বেহ। কিবেয় উে খ কৰা আ াৰৰ জীৱৰ দেুয়াটা ণীেয়ই সা িতক 
সময়ত অিত কট হ উ েছ। সেয় ‘কিবতা' িহচােপ ইয়াৰ িশ ৰ ৰু  ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ আন 
কিবতাতৈক আেপি কভােৱ কম হ' লও জীৱনৰ অিভ তাল  অিভব ি  আৰু সমকালৰ ৰাজনীিতৰ 
বা ৱায়েন ইয়াক অিত াসংিগক কিৰ তুিলেছ। কিবেয় িযদেৰ কেছ-- ‘‘িয দশত অৰাজকতা য'ত 
নাই নিতকতা তাত নাই িশ াৰ সাথকতা'', সইদেৰ অৰাজক আৰু অৈনিতক পিৰেৱশ য'ত আেছ 
তাত সাধাৰণ মানুহ য অকল িবপ  হয় তেন নহয়, কৃত িশ াৰ অভাৱত কৃিত আৰু চৰাই 
অথাৎ সামি কভােৱ পিৰেৱশত  িবন  হয়। পিৰেৱশত  িবন  হ' ল দিহকতৰা, কেতকীৰ জীৱেনা 
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িনৰাপদ হ নাথােক। জীৱনৰ শষৰফােল সূ  অনুভূিতস  কিবৰ উপলি ত এই কথােবােৰা ধৰা 
িনিদয়াৈক থকা নািছল িন য়। উ য়নৰ নামত কৃিত ংস হেছ; িক  এই উ য়নৰ ৰূপ িক? 
গণমানৱৰ ন ধনীক ণীৰ উ য়ন? এই েবাৰ এই সময়ৰ ৰু পূণ সামািজক, ৰাজৈনিতক । 
আমাৰ বতমান সািহত ই এই েবাৰক িকমান দূৰ জনমানসৰ ওচৰত চপাই িনব পািৰেছ, সয়াও 
িবেবচনাৰ িবষয়। কাৰণ অৰাজৈনিতক ভােৱ সািহত ক চাবৈল গ' ল সািহত ও িক  জনগণৰ পৰা 
িনলগতেহ অৱ া কিৰব; এেন অৱ ােন সািহিত কক িনৰাপদ কিৰব সচঁা িক  pure literature 
হ পিৰব মৃত শৰীৰৰ অলংকাৰৰ লখীয়া। জীিৱত মানুহৰ দহতেহ অলংকােৰ শাভা বঢ়ায়, অন থা 
অলংকাৰৰ িনপুণতা যাদঘুৰৰেহ ব ; ব ৱহাৰৰ নহয়। ৰঘুনাথ চৗধাৰীেয় সািহত ৰ এই সত ক খুব 
গভীৰভােৱ উপলি  কিৰিছল। সািহত  সভাৰ সভাপিতৰ অিভভাষণেতা এই কথা তওঁ ব  কিৰেছ--
‘‘আৱহমান কাল ভুিগ থকা িনপীিড়ত, লাি ত, পদ-দিলত, গণ-মানসৰ ভয়াত জীৱনত আশাৰ 
অভয়বাণী সািহত ত িযিদনা ৰ ৰ িত িনত হ'ব-- িনবৈল পাম িযিদনা কা  ক ৰ আতনাদৰ 
িভতেৰিদ নৰনাৰায়ণৰ আগমনী সংগীত, তিতয়ােহ হ'ব বা ৱ সািহত ৰ সাথকতা।'' 
 
এই ম ব ই ি ধাহীনভােৱ এই কথা খাটাং কিৰেছ য ৰঘুনাথ চৗধাৰী কৱল কৃিত আৰু চৰাইৰ কিব 
নািছল, ৰাজনীিতেয় সািহত ক কলুিষত কিৰ িব  কলাৰ পৰা আঁতৰাই ৰােখ বুিল ভবা চামৰ 
িভতৰেতা নািছল। সইবােবই হয়েতা মহা িৱৰ কিবেয় তওঁৰ িৱৰতাক জয় কিৰ গণমুি ৰ বােব 
আ ল আ ান জনাইেছ ‘মি ৰত আিজ দৱতা নাই' নামৰ এই কিবতােটাত। না িনকতাৰ িবচাৰত 
ৰঘুনাথ চৗধাৰীৰ আন কিবতাৰ লখীয়াৈক এই কিবতােটা কাব ণত উজিল উঠা নাই, িক  ইয়াৰ 
মােজেৰ তওঁ তুিল ধৰা িচ  আৰু তওঁৰ আ ল আ ােন সময়ৰ পিৰিধ ভািঙ সবকালৰ বােব এক 
‘নৰনাৰায়ণৰ আগমনী' সংগীতৰ ইংিগত বহন কিৰেছ। তওঁ সািহত ৰ মােজিদ িয ক'ব িবচােৰ তােক 
তওঁ ৈক কেছ, অিত বিল ভােৱ তুিল ধিৰেছ। এই বিল তা নথকােটােৱ আিজৰ সািহত ৰ ডাঙৰ 
সংকট, িব তাৰ মা ািধক ই ধুৱঁলী- ঁ ৱলী কিৰ তুিলেছ জীৱনৰ চতনাক--িক ক'ম, িক নক'ম, 
ক’ মই বা নক’ মই এক সংশয়, দাদলু মানতা। এেনেবাৰ কিবতাই আমাক দখুৱায় য িয ক'ব লগা 
আেছ, সয়া ি ধাহীনভােৱ ক'ব পৰােটােৱই কিবতাৰ ৰাজনীিত। সািহত ই সই ৰাজনীিতক তুিল ধিৰব 
পািৰব লািগব--নহ' ল সািহত ও ৰাজনীিতৰ বহতীয়া হ'বৈল বাধ । 
 

ড০ অনুৰাধা শমা অসমৰ এগৰাকী িবিশ  লখক, সমােলাচক আৰু ৱাহা  িব িবদ ালয়ৰ ভাৰতীয় আধুিনক ভাষা আৰু 
সািহত  অধ য়ন িবভাগৰ অধ াপক। তওঁ অন  এটা নামত কইবাখেনা ৰু পূণ উপন াস িলিখেছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 


