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মঘালী ফুকনৰ ‘ ম, িবষাদ, িৃত আৰু…’ 

ৰীফা খাতুন চৗধুৰী 

 

ম, িবষাদ, ৃিত আৰু… এই খন ২০১৫ চনৰ িডেচ ৰ মাহত কাশ হাৱা কিব মঘালী ফুকনৰ 
ি তীয়খন কাব -সংকলন। তওঁৰ থমখন সংকলন দয়ৰ পৰা দয়ৈল কাশ হিছল ২০০৬ চনত। 
অৱেশ  ইয়াৰ আগেতও যু য়াৈক কাশ হিছল হীদ, সু দ আৰু উিদত সূয আৰু জমুু ।কিবতাৰ সেত 
এ  দীঘলীয়া পথপিৰ মা অিত ম কিৰ অহা মঘালী ফুকন ইিতমেধ  অসমীয়া পাঠকৰ এ  
িচনািক নাম। 

ম, িবষাদ, ৃিত আৰ…ু শীষক সংকলন  মুঠ প াছটা কিবতােৰ সি ত। খনৰ নামকৰেণ  
কিৰ িদেছ, ইয়াত সি িৱ  হাৱা কিবতাসমূহ কিবগৰাকীৰ জীৱনৰ িবিচ  অিভ তাই সমৃ  কৰা 
অনুভৱৰ েনেৰ ি ত। জীৱেন আন -িবষাদ, দখু-য ণা, ম-অে ম, মতুৃ -অমৃতু , াি -
অ াি েয় িদয়া পাঠ অিত ম কিৰ যাব নাৱােৰ। িশ ী-সািহিত কসকেল তেনধৰণৰ পাঠৰপৰাই 
িবষয়ব  আহৰণ কিৰ আেপান সৃি ৰ অন  এখন জগত সজাই তােল। মঘালী ফুকেনা তাৰ 
ব িত ম নহয়। ন এখন হ কিবতাসমূহ ব আেছ আৰ িণেৰপৰা শষৈলেক। ক’ৰবাত ইয়াৰ 
অৱয়ৱ আৰু গিত শীণ আৰু থ হেছ আৰ ুক’ৰবাত িব ৃত আৰু ত গিতশীল হেছ। সংকলন ৰ 

প াছটা কিবতাৰ িভতৰত দহটা কিবতা কিবগৰাকীেয় ব ি  িবেশষৰ ওপৰত িলিখ অপণ কিৰেছ 
যিদও কিতয়াবা উৎসিগত ব ি গৰাকীৰ নাম উে খ কিৰেছ আৰ ু কিতয়াবা কৰা নাই। ক 
এেকদেৰই ান িবেশেষা তওঁ কিবতাৰ িবষয়ব ৈল আিনেছ। অেৱশ  এই কিবতাসমূহত মঘালী 
ফুকনৰ কািব ক িতভাৰ িজিলঙিন এ  উপলি  কিৰব পৰা যায়। এই কিবতােকইটাৰ বািহেৰ বাকী 
কিবতাসমূহত কিবৰ ব ি গত দখু, য ণা, হািবয়াসৰ সেত একাকাৰ হেছ সমাজ-জীৱন, াম  আৰু 
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চহৰীয়া জীৱনৰ িবিভ  সং াম, িবষাদ আৰু চ েলা। তেন এ  কিবতা হ’ল ‘আ জ’। ব াই 
িবচৰা নাই সেপানৰ মায়াজালত ব ী হ অস ূণ জীৱন যাপন কৰক নতুন জ ই। নতুন জ ৰ 
িতিনিধ িহচােপ তওঁ বািছ লেছ িনজৰ স ানক আৰু ক ন বা ৱৰ মুখামুিখ হ’বৰ বােব স ান ক 
তওঁ ত কিৰ তুিলবৈল অপাৰ চ া কিৰেছ— 

“মই িয স ানক জ  িদেলাঁ 
তাক মা ৰ বু ৈল ঠিল িদেলাঁ 
িস িজভােৰ চেলিক মা ৰ সাৱাদ লওক 
… … … 
িস চাওক, 
াপদৰ নখৰ আঁেচােৰ 
কেনৈক িব ত কেৰ বঙহৰ মঙহক” 

কৃি মতােৰ ভৰা যাি ক সুখ- াচুযৰ ফােল বতমান বিছভাগ ব ি  ধাৱমান হেছ। গঢ় ল উ েছ 
মহীন, মানৱতাহীন, মমতাহীন, আ েকি ক সমাজ এখন সকেলােৰ অ ােত। মঘৰ মােজেৰ িব িুৰত 
পাহৰৰ দেৰ তাৰ মাজেতা কিবেয় আ া ৰািখেছ গভীৰ ম আৰু ভালেপাৱাৰ ওপৰত। শাি ময় 
আ য় িবচািৰ মঘালী ফুকেন আ ান কিৰেছ কিবসকলক— সকেলা কিবেয় িলখা উিচত এেকাটাৈক 

মৰ কিবতা— 

“সকেলা কিবেয় কিবতা িলখা উিচত 
এেকাটাৈক মৰ কিবতা 
আৰু কিবতােবাৰ পৃিথৱীৰ িতজন মানুহৰ 
দয়ৰ কনাত ৰণ কৰা উিচত” 

বৃ  ভািঙ কিবৰ আেবদনত সাবজনীন আেৱেগ ঢৗৱাই গেছ সম  পৃিথৱীৰ মানুহৰ দয়। এ  
শাি ময় বাতাবৰণৰ বােব কিবৰ আকাং া এই কিবতা ত তী  হ উ েছ। ‘নালােগ কােনা 
চুি প ত চহী কিৰবৈল’, ‘িক িবচািৰ জীৱেন দহুাত মেল’ আিদ কিবতাত মঘালী ফুকেন গভীৰ 
অনুভেৱেৰ ল  কিৰেছ, সমাজত িসঁচৰিত হ থকা অৱ য়ৰ য ণােৰ গধুৰ ৰঢ়ূ সময়ৰ আতনাদ। 
তওঁ দিখেছ শ ৰ াচীন নখন েম িন ৰংগ হ পৰা। নদীৰ দবুল কে াল িনেয় মানুহক 
উ ীিৱত কিৰব পৰা নাই। বি মান নদীখেন হৰুৱাইেছ িনজ বিশ । সব া  মানুহৰ নাড়ী ন 
অনুভৱ কিৰব নাৱৰা শ ৰ াচীন নদীখন নতুন শি মে েৰ, নতুন বাতাবাহক িহচােপ দবুাৰ গিতেৰ 
ব যাওক —এই পিৰৱতন িবচািৰ ব াই পৰম হঁপােহেৰ অেপ া কিৰেছ। 

“শ ৰ াচীন নখন িন ৰংগ হ পৰা 
তজ, ঘাম, চ েলাত লুতুিৰ-পুতুিৰ কিবতা এটাই 
সব া  বু খন সাব  লাৱা” 

মাতৃ িবেয়াগত দেুখ িব ল কৰা মঘালী ফুকনৰ দয়ৰ পৰা িনগিৰ ওেলাৱা দু  কিবতা—‘িপতাইৰ 
এৰাবাৰীত আই কেন আেছ’ আৰু ‘ তামাক িবচািৰ’। এই কিবতা দু ৰ  লগেত ‘সময়’ নামৰ আন 
এ  কিবতাৰ কথাও উে খ কিৰব পািৰ। ‘িপতাইৰ এৰাবাৰীত আই কেন আেছ’ কিবতা ৰ 
উে খনীয় িদশ হ’ল ইয়াত অংকন কৰা াম িব াস, ৰীিত-নীিত, সৱকালত মাতৃৰ য ণাৰ পৰা 
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আৰ  কিৰ ছাৱালীেয় কন াকাল পাৱাৰ পাছত মােক কন াক িদয়া উপেদশ আিদৰ িবিচ  
িচ ।‘সময়’ মঘালী ফুকনৰ আন এ  উে খেযাগা কিবতা এই কাৰেণই য অিত কম শ ৰ মাজত 
মাতৃ-কন াৰ কেথাপকথনত নাৰী জীৱনৰ িশ ৰপৰা বয়েস গৰকা কালেছাৱা কাশ কিৰেছ। এই 

িচৰ ন সত তা িত া কিৰেছ আইনাৰ সমুখত িথয় হ ফুটফু য়া ক িপ া ছাৱালীজনীেয় মাকক 
সাধা ত। কিবতাৰ মােজেৰ কিবেয় একা ই িনজৰ কথােৰ কেথাপকথন আৰ  কিৰেছ, য’ত আেছ 
ম-িবে দৰ য ণা, াি -অ াি েয় িদয়া িনজান সময়ৰ ক েকেৰ ভৰা অিভ তা। কিবৰ 

ভাষাত— 

“বাঁহীৰ িবয়া ল সুৰ এটা হ 
তুিম মিৰয়াই ধৰা চ েলােৰ িততা 
গধূিলেগাপাল ফুলা িতেটা স া।” (‘ ম’) 

যাি ক যুগত িনজৰ বােব অলপ ভািববৈলেয়া সময়ৰ আকাল। নশবাছৰ িচনািক-অিচনািক যা ীৰ 
ত ালু সময়ত িতজন মানুেহ িনজৰ িভতৰেত একা ই িনজৰ এেকাখন পিৃথৱী মণ কেৰ। ‘ৰািতৰ 
বাছৰ আপুিন, মই আৰু আিম’, ‘আেপানাৰ বাৰু অকণমান সময় হ’বেন?’, ‘অিমতভাষ’ আিদ কিবতাত 
মঘালী ফুকেন িনজৰ অনুভৱ ব  কিৰেছ সু ৰ কাব ৈশলী আৰু শ  িবন ােসেৰ। 

লগেত পঢ়ক : সত িজৎ গৈগৰ ‘অি ভা গ আেছ’ 

গাঁওেবাৰৰ সীমা কিম আিহেছ, আনহােত স পেণ বািঢ় আিহেছ চহৰ, নগৰৰ সীমা। লােহ লােহ হৰাই 
গেছ াম  িনজনতা, সি য়াৰ ডবা-কাঁহৰ িন, াম  জীৱনৰ ৰীিত-নীিত ইত ািদ। কংি টৰ 
মহাঅৰণ ৰ বু ত শাি বষণ কৰা ণেবাৰৰ মৃতু  হেছ। কিবেয় বণনা কৰা ফুলবাৰী তেন ব  মতৃ 
গাঁৱৰ তীক হ িথয় িদেছ। ‘এখন চহৰৰ জ  য ণাত’ তেন এ  দয় শ কৰা িবষয় মঘালী 
ফুকেন কিবতাৰ িবষয়ব  িহচােপ হণ কিৰ সু ৰ ব নাৰ অংকন কৰাত সাথক হেছ। 

িবিভ  জািত-উপজািতেৰ ভৰা অসমৰ সমাজ। িবিচ  ইয়াৰ সাং ৃ িতক পিৰেৱশ। মঘালী ফুকনৰ 
কিবতাৰ মাজত এই সং ৃ িতৰ িনযাস িবয়িপ আেছ। ‘মাদলৰ ছঁেৱ ছঁেৱ বু ৰ িবষাদেবাৰ 
টাপােটােপ গিলব’ বুিল চাহজনজািতৰ এজন হ ব াই অনুভৱ কিৰেছ। িমিচংসকলৰ ঐিনতমৰ সৰু 
আৰু আলঙৰ সুৰিভেৰ ভৰা িদচাংমুখ কিবতাৰ বৰষুণত িতিত থকা তওঁ ত  কিৰেছ। 
আেহামসকেল ব ৱহাৰ কৰা পুথােদউ, এনােদউ আিদ শ েবাৰ কিবতাৰ মাজত যথা ানত েয়াগ কিৰ 
সই সমাজৰ মাজৈল পাঠকক বাট দখুৱাই ল গেছ। 

শ িবন াস, বাক িবন াস নতুবা িচ ক  অংকনৰ ত মঘালী ফুকেন ব েকইটা কিবতাত িনেজই 
িনজৰ ওচৰত ঋণী হ ধৰা িদেছ। আনহােত ব  িচ িশ ী, কিব, সািহিত কৰ িকছুমান শ ৰ িত, 

িকছুমান ৰঙৰ িত দবুলতা থােক। সয়া াভািৱক। মন কিৰবলগীয়া, আেলাচ  কিবতা-সংকলন ত 

কিবেয় তওঁৰ ি য় শ  আৰু ৰং ব লভােৱ েয়াগ কিৰেছ। উদাহৰণ ৰূেপ তওঁৰ ি য় ৰং নীলা 
আৰু সউজীয়া। কিবতাৰ মাজত তওঁ এেনধৰেণ ব ৱহাৰ কিৰেছ— ‘নীলা নীলা জান’, ‘নীলা ন ’, 

‘িবষাদৰ নীলা ফুল’, ‘এজনী নীলা িজঞা’, ‘নীলা পানী’, ‘ তামাৰ বু ৰ নীলা ঢৗ’, ‘ জানেটা নীলা হ’, 
‘নীলাভ কাচনমতী কলং’, ‘দখুৰ াচীন নীলাভ নদী’ আিদ। সইদেৰ সউজীয়া শ েটা ব ৱহাৰ 
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কিৰেছ— ‘ সউজীয়া সউজীয়া গা ’, ‘ সউজীয়া বতাহ’, ‘ সউজীয়া দশ’, ‘ সউজীয়া শাভাযা া’, 
‘উশােহ িনশােহ সেৰ সউজীয়া’, ‘ সউজীয়া গান’, ‘জীৱনৰ সউজ মািলতা’, ‘ সউজীয়া সাগৰ’ আিদ। 
 অধ য়েন মানুহৰ ব ি  সমৃ  কেৰ— মানিসক পিৰসৰ বৃি  কেৰ। সািহত  সাধনা কৰেকই বা 

নকৰক ব  ব ি েয় ৰ িবিভ  ত িবচৰণ কেৰ। এেনদেৰই এেকাগৰাকী ি য় লখকৰ সৃি েয় 
সািহত ৰ সৃি ৰ ত অনুে ৰণা দান কেৰ। কিতয়াবা এেন ৱা হয় কােনা লখকৰ ভাললগা 
অনুভৱ আন এজন লখকৰ অনুভৱৰ সেত একাকাৰ হ যায়। িপছৈল িনজৰ অনুভৱ কােনা 
লখকৰ কলেমেৰ িনগিৰ আেহােত তওঁৰ বু ৰ মাজত অ ােত সুগি ময় কিৰ থকা িনযােসা আেপান 
স াত িমি ত হ িনগিৰ আেহ। পৰাপ ত কােনা লখেকই ইয়াৰপৰা পিৰ াণ পাব নাৱােৰ। 
কিবতাৰ েতা তেন ধৰণৰ ৰহস ময় বাতাবৰণ সৃি  হাৱােটা িনতা ই সাধাৰণ কথা। অৱেশ  
এেনধৰণৰ কথাই কিব এগৰাকীৰ সৃি শীল ব ি ৰ ওপৰত কােনা িবৰপূ ভাৱ পলাব নাৱািৰেলও 
িকছু ান হাৱাৰ স াৱনা অ ীকাৰ কিৰব নাৱািৰ। মঘালী ফুকনৰ কাব স াৰ সেত একা  হ 
এ  সুেকােমাল বাতাবৰণত তওঁৰ অ ােত অ জ নতুবা সমসামিয়ক দশী অথবা িবেদশী কিবৰ 
দখ- নদখৈক এটা ায়া িকছু িকছু কিবতাত অনভুৱ হয়। অৱেশ  এই ত তওঁৰ কিবতাৰ 

সৗ য অকেণা ান হাৱা নাই।কিব মঘালী ফুকনৰ ভাষাত— 

“সকেলা কিবেৰ কিবতা নীলকা  মিণ যন 
কচন চৰাইজনী মৰাৰ িদনেটাৰ পৰাই...” (‘উৎসগা’) 
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