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মই িকয় িলেখাঁ? 
চনীৰাম গৈগ 

”মই এই কাৰেণই কিবতা িলেখাঁ য মই িকবা অলপ ক’ব িবচােৰাঁ আৰু মানুহক মই মাৰ িভতৰত গিঢ় 
উঠা সুখ-দখু, আন -িবষাদৰ জগতখনৰ অংশীদাৰ কিৰব খােজাঁ। 

চনীৰাম গৈগ  

“আপুিন কিবতা িকয় িলেখ?”বুিল সুিধেল কিবৰ হাতত স ৱতঃ উ ৰ িবেশষ নাথােক। মাতৃভাষাৰ সািহত -চচাত অংশ হণ কিৰ িকি ৎ 
সৱা আগবেঢ়াৱা, িনজৰ অিভ তা-উপলি ক আনৰ সেত ভগাই লাৱা, সমাজখনৰ  আৰু সমস ােবাৰৰ মাজৈল গ মানহুৰ শল িচ াৰ 
অংশীদাৰ হাৱা আিদ দািয় ই লখক এজনেৰা দািয়  বিুল ভােবাঁ। লখকজেন গদ  অথবা পদ ৰ সহােয়েৰ তওঁৰ মননশীলতাক পাঠকৰ মাজৈল 
ল যায়। পাঠেকই সািহত ৰ শষৰজন সমােলাচক। 

মই সৰু হ থােকাঁেত খিতয়ক দউতাই ৰািত শাৱাৰ সময়ত ৱচিৰত, াদচিৰত, ণমালা আিদ সৰু সৰু পুিথেবাৰ সুৰ লগাই পিঢ় বুজাই 
িদিছল আৰু সইেবােৰ মাৰ মলীয়া মনত বৰৈক ৰখাপাত কিৰিছল। মেয়া মেন মেন িকছুমান পদ  িলখাৰ অভ াস কিৰিছেলা ঁযিদও কেলজত 
নাম  লেগাৱাৰ পাছত যিতয়া গম পােলাঁ য আিজকািল তেন ৱা পদ  ায় নচেল, গিতেক মই  লৰালিৰৈক সইেবাৰ ফািল-িছিৰ পলাই 
িদিছেলাঁ। ইয়াৰ িপছেতা অৱেশ  নতুনৈক মু  ছ ত কিবতা বুিল সেৰঙাৈক িকবািকিব িলিখেয়ই থািকেলাঁ। 

মই এই কাৰেণই কিবতা িলেখাঁ য মই িকবা অলপ ক’ব িবচােৰাঁ আৰু মানুহক মই মাৰ িভতৰত গিঢ় উঠা সুখ-দখু, আন -িবষাদৰ 
জগতখনৰ অংশীদাৰ কিৰব খােজাঁ। মাৰ আন কােনা মহৎ উে শ  নাই,– কৱল সততা, মানৱতা, ম আৰু সমতােৰ সমৃ  ন ায়পৰায়ণ সমাজ 
এখনৰ াথনােৰ এেনৈক দশুাৰীমান িলখাৰ ধৃ তা কেৰাঁ। পান কথাত ক’বৈল হ’ ল কিবতাই দখেদখৈক সমাজখন সলিন কিৰব নাৱােৰ, িক  
ই মানৱজািতৰ জীৱনৰ মূলত ািথত হ িচৰিদেন সকেলােক আে ািলত কিৰ আিহেছ। পৃিথৱীৰ িতজন মানুেহই কিব আৰু তওঁেলাকৰ িত 

াশীল হেয়ই মই দটুামান কিবতা িলিখিছেলাঁ। কিবতাই মাক সুখী কেৰ যিদেহ ই পাঠকৰ চতনাক জাঁকািৰ তওঁেলাকৰ মননত ৰ যায়। 
মানুেহ দখু আৰু িবষাদৰ মুহূতত ৰণ কৰা এশাৰী বা দশুাৰীেয়ই মাৰ কিবতা। 

মাক মানুেহ কিব কওক বুিল ভািব মই কাহািনও কিবতা িলখা নাই। কিবতা মাৰ জীৱনেজাৰা সাধনাৰ ব ও নহয়, জীৱেন আিন িদয়া 
কেঠাৰতম অিভ তাই কিতয়াবা মাক কইশাৰীমান িলিখবৈল টািন ল যায়। মাৰ কিবতাৰ সংখ াও বৰ তাকৰ। 

চনীৰাম গৈগ  এগৰাকী জ  কিব। িড গড় িনবাসী কিবৰ কািশত কাব -সংকলন দখুন। 


