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গদ  

প েকশীৰ অ দিৃ  : ‘মই সত ক িবচািৰ আেছা’ঁ 
ফণী  মাৰ দৱ চৗধুৰী 

 

এক, 

িনজৰ সদ  কািশত কিবতাপুিথ মই সত ক িবচািৰ আেছাঁখনৰ িবষেয় এটা ইে ছন িলিখবৈল যিতয়া 
স াদেক অনুেৰাধ জনােল, মই এক ৰ মুখামুিখ হ’ লাঁ। িনজৰ কিবতাৰ পুিথৰ িবষেয় কিব এজেন 
জােনা িনেজই িকবা এটা িলখা উিচত? পুিথখনৰ িবষেয় িলিখবই বা লােগ িকয়, পঢুৈৱেয় পুিথখন 

পঢােটােৱ জােনা যেথ  নহয়? পঢ়াৰ িপছত কান পঢ়ৈুৱেয় িক উপলি  কিৰেল সয়া পঢ়ৈুৱৰ িনজা 
গাপন ক ত আৱ  হ থািকেল জােনা কিবতা-সৃি ৰ সম  ি য়ােটােৱ পূণতা নাপায়? ৰুিচবান 
পঢ়ুৈৱৰ িনভৃত, আেপানিবেভাৰ পােঠই জােনা কিবতাৰ সবে   উদযাপন নহয়? পাঠৰ সময়ত কিবৰ 
উপি িতেয় ৰস হণৰ ি য়াত ব াঘাত জে াৱাৰ স াৱনাই অিধক। তেনহ’ ল িলেখাঁেনা িকয়? িনজৰ 
সেত িকছু তক-িবতকৰ অ ত িতিনটা কাৰণত অৱেশষত স াদকৰ অনুেৰাধৰ িত সহঁািৰ 
জেনাৱাৰ িস া  হণ কিৰেলাঁ। ডৰ িৰ বছৰেৰা আগেত কাশ পাৱা মাৰ থম উপন াস 

অনুৰাধাৰ দশখন পিঢ় সই সময়ৰ মাৰ অ জ কইবাগৰাকী খ াত সািহিত েক ৰাজ ৱাভােবও 

ঘাষণা কিৰিছল য উপন াস িলিখেলও তওঁ এজন কিবেহ, তথািপ পঢ়ুৈৱেয় মাক মূলতঃ এজন গদ -
লখক বুিলেহ জােন।  দশকৰ িপছত দশক ধিৰ মই গদ ৰ জগতখনেত িবচৰণ কিৰ থািকেলা,ঁ কিবতা 
আিহেলও মনৰ িভতৰত তলা ব  কাঠািলত পাকঘূৰিণ খাই থািকল, মই বািহৰৈল ওলাই অহাৰ 
অনুমিত দান নকিৰেলাঁ। িক  এই য হঠােত নদী-বা ৰ ‘চুইছ গট’ খুিল িদয়াৰ দেৰ কিবতাৰ 
বােব মই দৱুাৰ খুিল িদেলাঁ, িন য় এটা কৗতূহ’ল হ’বই পােৰ য ইয়াৰ কাৰণ িক। সই কৗতূহ’ল 
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িনবৃি  মাৰ কিবতাই কিৰব নাৱােৰ, কিৰব লািগব কিবেয় িনেজ। কিবতা জােনা কিবতাৰ শ ৰ 

মাজেত সীমাৱ  থােক, সমাজৰ ইিতহাসৰ লগেত ইয়াৰ আৰঁত জােনা কিবগৰাকীেয় মনৰ িভতৰত 
খাজ কািঢ় অহা বাটেটাৰ খলা-বমা, কঁ িৰেবােৰা নাথােক, আৰু সই বাটেটাৰ কথা কিবেয় নক’ ল 
আেন জােনা ক’ব পািৰব? এই দেুয়াটা কাৰণৰ উপিৰ স াদকৰ িনেদশৰ িত সঁহািৰ জেনাৱােটাও 
এক দািয়  বুিল হণ কিৰেছাঁ। সেয়েহ ভািবেলাঁ িকছু শ েৰ মই সত ক িবচািৰ আেছাঁ নামৰ স ৰ বছৰ 
বয়সত কাশ কৰা কিবতাৰ পুিথখনৰ জ ক উদযাপন কেৰাঁ। 

দইু, 

মাৰ দহ বছৰমান বয়স তিতয়া। ১৯৬৩-৬৪ চন মান হ’ব। সই সময়ত বল উৎসােহেৰ 
কাকতৰ অকিণৰ চ’ৰা, মইনাৰ পৃ াত িলিখিছেলাঁ। িপতাৰ খঙাল আৰু গ ীৰ ভাৱ আমাৰ 
মুকিলমূৰীয়া যাগােযাগৰ ত এক হঙাৰ হ পিৰিছল। িপতা আৰু আমাৰ মাজত যাগােযাগৰ 
মাধ ম আিছল মা। এিদন দিখেছা ঁিপতাই কাকতত সইিদনা কাশ পাৱা মাৰ কিবতা এটা পিঢ় 
মাক নাই আেছ। িপতাৰ মুখত এক সখুৰ অিভব ি , অজলা মাক কিছল—ই ডাঙৰ হ’ ল কিবেহ 
হ’ব নিক। ায় ছয় দশক জিুৰ লখক িহচােপ গদ ৰ জগতত িবচৰণ কিৰ থািকেলও এয়াও সত  
য  দহ বছৰত মাৰ কলেমেৰ কিবতাই ওলাইিছল অিধক আৰু তাৰ শহতীয়া পিৰণিত এই কিবতাৰ 
পুিথখন। িবগত শিতকাৰ আশী ন নৈ  দশকত কািশত মাৰ এখন উপন ািসকাৰ সংকলনৰ নাম 

আিছল ‘সত ানুস ান’ আৰু আিজ এই মুহূতত িযখন কিবতা পুিথক উপল  কিৰ এই লখােটা িলিখ 
আেছাঁ, সইখনৰ নাম হ’ল ‘মই সত ক িবচািৰ আেছাঁ’। মাজত ি শ বছৰেৰা অিধক এক সময়ৰ 
ব ৱধান, এখন গদ  আৰু আনখন কিবতাৰ পিুথ, তৎসে ও দেুয়াখনৰ নােম িক  এেকই অথ বহন 
কিৰেছ। মনৰ িভতৰৰ এেকটা বােটেৰই দেুয়া খাজ কািঢ় আিহেছ নিক? মােথা ঁসময় িভ । হয়েতা  
অিভ তা আৰু উপলি েৰা িভ তা থািকব। িক  বাট জােনা এেকটাই নহয়। 

িকছুমান লখক থােক িযেয় ন ন িবষেয়েৰ পঢ়ুৈৱৰ বােব আকষণ সৃি  কেৰ। মাৰ থম লখাৰ 
পৰাই, আি কৰ সলিন হ’ লও, উপন াসৰ পৰা গ ৈল, গ ৰ পৰা নাটকৈল, নাটকৰ পৰা ৰচনাৈল, ৰচনাৰ 
পৰা কিবতাৈল িবচৰণ কিৰেলও সই তাহািনৰ পৰাই আিজৈলেক সকেলা লখাৰ মূল সুৰ এেকটাই—

মই িকবা এটা িবচািৰ আেছাঁ, হয়েতা িকবা এক স ক িযেয় এখন নতুন জগতৰ স ান িদব, হয়েতা 
মৰ িকবা এক ৰপূ িযেয় জীৱন কিৰ তুিলব সু ৰ, হয়েতা িকবা এক সত  িযেয় এখন অনািৱ ৃ ত 

ঈি ত জগত অিভমুেখ মানৱজািতক বাট দখুৱাব। ি শ বছৰৰ আগৰ ‘সত ানুস ান’ সেয়েহ 
আিজও ‘মই সত ক িবচািৰ আেছাঁ’। লখা যন ব  দৈূৰৰ কােনাবা অজানা গ ব ৈল ধাৱমান এখন 
ৰলগাড়ী, িতেটা শ েনই এেকাখন িকতাপ, িক  িচিৰ দটুা সকেলা শ নেতই এেকই। মাৰ 
এিতয়াৈলেক অি ম এই কিবতাৰ পিুথ  মই সত ক িবচািৰ আেছাঁখনক, মাৰ থম িকতাপখনেৰ এক 
স সািৰত ৰূপ বিুল মই ভািববৈল ভাল পাওঁ। যিদও িৰখনেৰা অিধক িকতাপ কাশ হ’ল, এেন ৱা 
ভাব হয় মই এখন িকতােপই িলিখ আেছাঁ আৰু িতখন িকতােপই এেকা এেকাটা ত  অধ ায়। 

িতিন, 

সত ানুস ান নামৰ উপন ািসকাখনত এটা নাৰী চিৰ  আিছল, িনমলা, যাৰ এটা ন নাই। বা ৱৰ 
পৰা লাৱা সই চিৰ েটােৱ চাদেৰেৰ গােটা এেনদেৰ ঢািক ৰািখিছল য তাইৰ নৰ সই অস ূণতাৰ 
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কথা জনাৰ কােনা উপায় নাই। এই য তাই িনজেক ঢািক ৰািখেছ, তাই ঢািক ৰািখেছ য ণা, কত 
ল’ৰাই তাইৰ অস ূণতাৰ কথা নজনাৈকেয় হয়েতা তাইৰ মত পিৰেছ, জনাৰ িপছত আঘাত িদ 
আঁতিৰ গেছ। এক নৰ নাৰীগৰাকী সই থম দখাৰ পৰাই মা ৰ তলত গছৰ িশপাই িবিভ  ৰূপ 
ল সািৰত হাৱাৰ দেৰ মাৰ মেনাজগতত িশপা মিল িবয়িপ পিৰেছ আৰু অহৰহ মাক সাঁৱৰাই 
আেছ য বা ৱৰ সত  এিতয়াও অনািৱ ৃ ত, সমাজখন ছািন ধিৰ আেছ অধসত ই। এচােম িনজৰ 
দখু-য ণা ঢািক ৰািখ এটা অধসত  জীৱন যাপন কিৰবৈল বাধ  হয়। আন এচােম াি ৰ কবলত 
কৰা পাপৰ সেত মুখামিুখ হাৱাৰ সাহস হৰুৱাই এক অধসত  জীৱনত ব ী হ ৰয়। আন এচামৰ 
বােব অধসত ই হ’ল আনক আভুৱা ভািৰ অসাধুতাক সমাজত িবয়পাই িদয়াৰ এক আিহলা। এই 
তৃতীয় ণীৰ অধসত ক উে াচন  কৰােটা সামািজক দািয় । থম দইু অধসত েৰা সহমিমতােৰ ধীেৰ 
ধীেৰ আভৰণ আঁতৰাই তেন জীৱন যাপন কৰা ব ি ক সত ৰ সেত মুখামুিখ হাৱাৰ সাহস দান 
কৰােটা মানৱীয় স কৰ আ িৰকতা বতাই ৰখাৰ বােব জৰুৰী। লখক এজেন এই কাম কিৰব পােৰ 

তওঁৰ লখােৰ, আৰু পণত বয়সত এয়া মাৰ উপলি  য এই কাম আটাইতৈক ভালদেৰ কিৰব পােৰ 
কিবতাই। 

কিবতা মাৰ বােব শ ৰ চুপিত নহয়, অথহীন আন ৰ কছৰেতা নহয়, নহয় দখুৰ আ ৰিত। অি ম 
িবচাৰত কিবতােয়া মানুহৰ উ ৰণৰ শাভাযা াত অংশ হণ কিৰব পািৰব লািগব, লােগ সয়া 
‘ছীেয়ৰ লীডাৰ’ৰ ৰূপেতই নহওক িকয়। িক  এই সকেলােবাৰৰ বােব থম আৰু আটাইতৈক 
ৰু পূণ  কামেটা হ’ল : পঢুৈৱৰ সেত যাগােযাগ াপন। িনেজ সৃি ৰ আন  লাভ কিৰেলও, কিবৰ 

সৃি ৰ আন েত কিবতাৰ কাম শষ নহয়, ই পূণতা লাভ কেৰ পঢ়ুৈৱৰ চতনাক শ কিৰেলেহ। শ 
স ৱ যাগােযাগৰ জিৰয়েত। 

চািৰ, 

সুদীঘ কাল গদ ৰ জগতত লখক িহচােপ িবচৰণ কিৰেলও গােটই জীৱন কিবতা পিঢ আিহেছাঁ। ই 
অ তঃ কিবতাৰ ইিতহাস আৰু পৰ ৰাৰ সেত মাক পিৰচয় কৰাই িদেছ। সময়ৰ লেগ লেগ হাৱা 
কিবতাৰ ৰূপা ৰৰ সা ীও হ আিহেছাঁ। িকছু পিৰৱতনৰ মাজত আিৱ াৰ কৰা কিবতাৰ জীৱ  
গিতময় ৰূপেটা সঁচাৈক মাৰ বােব এক মধুৰ িব য়। িক  িকছু পিৰৱতেন যন কিঢ়য়াই আেন এক 
সংশেয়া। এই সংশয় মূলতঃ কিবতাৰ সেত পঢ়ৈুৱৰ যাগােযাগহীনতাৰ স াৱনাৰ সংশয়। এই কথা 
মাৰ অজানা নহয় য কিবতাৰ আধুিনকতা, জ লতা, দেুবাধ তা আিদ িবষয়েবাৰ এিতয়া নতুন নহয়। 
পযেব ণ আৰু অধ য়ন, িনজৰ বাধ আৰু অিভ তা—এই সকেলােবােৰ এেন িবষয়সমূহত িশি ত 
পঢ়ুৈৱৰ মাজত এক সহনশীল আৰু হণেযাগ  ধাৰণাৰ গঢ় িদেছ। িব ানৰ ছা  বােব এই কথােটা 
বুিজবৈলও মাৰ অসুিবধা নহয় য অিভযাি ক িড ীৰ বােব ভাৰতবষৰ অন তম  যুি  
িব ানৰ উ  িশ ানু ানত িশ া হণ কৰা সে ও, িব ানৰ ব  কথা মাৰ বাধৰ বািহৰত। তাৰ 
বােব য িব ানক জগৰীয়া কিৰব নালােগ, সই কথােটা উপলি  কিৰব নাৱাৰাৈক িনজেক ইমান 
অ  বুিলও িন য় ীকাৰ কিৰবৈল টান পাম। িচ া- চতনাৰ জ লতাৰ বােব ব  সময়ত কিবতা 
এটা এবাৰ পিঢ়েয়ই আ ত হ’বলগীয়াৈক সহজেবাধ  হ নুেঠ, িক  থম পঠনেত কিবতােটােৱ বােব 
বােৰ পিঢ় বুিজবৈল, উপলি  কিৰবৈল এক আ হৰ সৃি  কিৰব পােৰ। বােৰ বােৰ পঢ়াৰ িপছত িয 
কিবতাৰ অথ ধীেৰ ধীেৰ বাধগম  হ এক অথপণূ াি ৰ আন  িদেয়, সই কিবতাৰ আপাত-
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দেুবাধ তা িশি ত পঢ়ুৈৱৰ বােব এক হঙাৰ হ নুেঠ। িক  এিতয়া ােয়ই এক সংশয় হয় য 
যাগােযাগৰ সতূাডাল ক’ৰবাত লােহ লােহ হাতৰ পৰা সিৰ পিৰেছ, খিপয়াই খিপয়াই সূতাডাল 
িবচািৰ উিলয়াই দইু আঙুিলেৰ ধিৰ ৰখাৰ েয়াজন হ পিৰেছ। 

পাঁচ, 

যাগােযাগহীনতাৰ স ট হয় তিতয়া, যিতয়া কিবেয় দেুবাধ তােক পঢ়ুৈৱক চমক িদব পৰা এক 
বুি দী  অল াৰ বুিল গণ  কিৰবৈল আৰ  কেৰ, যিতয়া কিবেয় িনজৰ িচ াৰ অ তা আৰু 
িশ ৈনপণু ৰ অভাৱ ঢািক ৰািখবৈল ব ৱহাৰ কেৰ দেুবাধ তা। পাৈকত আৰ ুঅিভ  কিবেয় সাধাৰণেত 
এেন অথহীন দেুবাধ তাৰ আ য় নলয়। তাৰ িবপৰীেত তওঁেলাকৰ কিবতাত জ ল বা ৱ আৰ ু

অিভ তাৰ িনযাস দেুবাধ তাৰ আ য় নােলাৱাৈক সহজ, বাধগম  ৰূপত পঢ়ুৈৱৰ কাষৈল ল যাৱাৰ 
কলাৈনপণু  থম পাঠেত পিৰলি ত হয়, িযেয় কৗতূহ’লৰ সৃি  কেৰ। তেন কিবতা বােৰ বােৰ পিঢ় 
হ’ লও পঢ়ুৈৱেয় জীৱনৰ জ ল িচ া, বাধ, অনুভূিতৰ লগত একা েবাধ অনুভৱ কেৰ। অ ঃসাৰশূন  
কিবতাক দেুবাধ তাৰ পাছাক িপ াই উ  মান আৰ ুমহ  দান কিৰব নাৱািৰ। এেন কিবতাই এটা 
কােমই ভালদেৰ কিৰব পােৰ আৰু সয়া হ’ল পঢ়ুৈৱক আঁতৰাই পেঠাৱা যাগােযাগহীনতা। দেুবাধ তা 
যিতয়া অিনবায, তিতয়া কাব ে মীেয় নুবুজাৈক নাথােক আৰু তাৰ িত সহানভূুিতশীল মেনাভাব 
পাষণ কেৰ, িক  দেুবাধ তা যিতয়া দশনকািমতা, অধসত ৰ ল ণ, ছলনা বা অথহীন হয়, পঢ়ুৈৱেয় 
েকই উপলি  কেৰ য কিব দেুবাধ তাৰ ৰাগত আ া । এই ৰাগক য় িদয়ােটা নহয়, তাক 
িতেৰাধ কৰাৰ উপায় িচ া কৰােটােহ কাব ে মীৰ দািয় , কাৰণ এই ৰাগ সং ামক আৰু নতুন 
কিবৰ গাৈল ই ত গিতত সাঁচেৰ। মাৰ সৰল কিবতাৰ আে ালন কৃতেত এই ৰাগৰ এক 
িতেৰাধৰ য়াসেহ, অিনবায দেুবাধ তাৰ িত কােনা ত া ান নহয়। 

ছয়, 

পূবৰ িবিশ  কিবসকলৰ কিবতা সুদীঘ কাল ধিৰ পিঢ় অহাৰ বােব মােজ মােজ এেন এক ধাৰণাও 
গঢ় ল উ েছ য ব  কিবৰ কিবতাৰ কাব -ৰীিত, উপমা, তীক, ব নাই ােয়ই পূবসুৰী কিবৰ 
সৃি ৰ যন এক না-নু না িত িন। তাত মৗিলকতা, কাব -ৰীিতৰ নতুন , আনিক এক িনজা 
ব ব ও অনুপি ত। ক’ৰবাত যন অনুকৰণ আৰু সৃজনশীলতাক একাকাৰ কিৰ িদয়াৰ এক য়াস। 
বা ৱক, মনেটা শূন  কিৰ চাই সৃি  হাৱা অনভুৱ আৰু উপলি ৰ আধাৰত কিবতা িলিখব 
নাৱািৰেন? তেন কিৰেল যন কিবতাই অনুকৰণৰ পৰা মু  হ এক মৗিলক বাট িবচািৰ উিলয়াব। 
মইেনা তেন কিবতা ৰচনাৰ য়াস নকেৰাঁ িকয়? যিতয়া িলিখবৈল আৰ  কিৰেলাঁ এিৰ অহা দীঘল 
বাটেটা চ েৰ মিনব পৰাৈলেক ব  দৰূৈল চাই থািকেলাঁ। দহ বছৰত কিবতা িলিখবৈল আৰ  কৰা 
ল’ৰাজন এিতয়া প েকশী স ৰ বছৰৰ কাব - মী। িবগত িতিন িৰ বছৰত িক পঢ়া নাই, দশন, 

িব ান, পুৰা-কািহনী, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, বাইেবল, কাৰান, গ , উপন াস, কিবতা, কােনা িহচাপ নাই। 
চতনাৰ গভীৰত এই সকেলােৰ িনযাসৰ গদ এটা ৰ গ’ল । দইু চ েৰ দিখেলাও সময়ৰ ব  
আঁক-বাক, বােটা বুিলেলাঁ ব ত, চহৰ-নগৰ, সমু  অথবা কাঁই য়া অৰণ ৰ মােজেৰ, আঘােতও কাবাই 
গ’ল জীৱন, সৰু সৰ ুস ি েয় তাত সািনেল েলপ। দীঘলীয়া বাটৰ অিভ তাক যিতয়া পণত 

বয়সৰ বাধৰ আেলাকত নতুনৈক আিৱ াৰ কিৰেলা,ঁ থমেত সই আিৱ াৰত িনেজই মতলীয়া হ 
ৰ’ লা,ঁ িপছ মুহূতেত যেনৈক ৰািতৰ আকাশত উ ল ন  এটা দিখেল ওচেৰ-পাজেৰ থকা সকলক 
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ক’বৈল মন যায়, সইেটা চােচান চা, আগেতেতা এই তৰােটা ইয়াত দখা নািছেলাঁ, ক তেনদেৰ মাক 
আেলািড়ত কৰা জীৱন স ক য় িবিচ  উপলি ৰ ভাগ পঢ়ুৈৱক িদয়াৰ এক তী  আ লতাই মাক 
আ  কিৰেল। এই িব াস গাঢ় হ উ িছল য এই উপলি েবােৰ িন য়ৈক ব তৰ বু ত বাহ 

সািজবৈল অকণমান ঠাই উিলয়াই ল’ব। অকল িনমাণৰ াথত মইেতা কােনািদেন কিবতা িনমাণ 
কৰা নাই। িয অিভ তাই মাক আেলািড়ত কিৰেছ, কিলজা িছ -িভ  কিৰেছ, দিলয়াই িদেছ দপদপাই 
িল থকা জইুত, অ ৰৰ এক দহনত মাক ছটফটাই থািকবৈল বাধ  কিৰেছ, অক ােত এফািল ৰ’দৰ 

দেৰ উ ািসত কিৰ তুিলেছ সত ৰ ছয়া-ময়া মুখ, তাৰ পৰাই উ   আিহেছ মাৰ শ । এই 
সকেলােবাৰৰ পৰা উ  অহা এক গভীৰ বাধৰ লগত যাগ হ’ল ল’ৰািলৰ আইতাৰ চাতালৰ ক না 
আৰু সেপান। ভাব হ’ল মই যন হাজাৰ বছৰ ধিৰ িব া  পিৰ মণ কিৰ কােনা সমু তীৰত 
বিহ আেছাঁ, মনৰ মােজেৰ হাজাৰ বছৰৰ এটা াত, থমেত উ াল, আেৱগময়, সমু ৰ জাৱাৰ-ভাটাৰ 
দেৰ, লােহ লােহ িযদেৰ কােনাবা সময়ত সমু পৃ  িন ৰ  হ পেৰ, মনৰ িভতৰৰ কালে ােতা যন 
সইদেৰ শা  আৰু সমািহত হ পিৰেছ, যন ধুমুহা-বৰষুণৰ িপছত দশৃ মান হাৱা এখন নতুন পৃিথৱী, 
উ া-ব পাতৰ িপছত ধীেৰ ধীেৰ মঘহীন হ পৰা আকাশত নীলাৰ আচঁল, অথবা এফািল ৰ’দ। 
চাতালৰ ক না আৰু জীৱনৰ দীঘলীয়া বাটৰ পৰা বুটিল বুটিল অনা সূ  বােধ এক শা  আৰ ু

িব াসী পাহৰ হ মাৈল হাতখন আগবঢ়াই িদেছ, মই সই পাহৰৰ আঙুিলত ধিৰ আৰ  কিৰেছা ঁ
সত ক িবচািৰ মাৰ অ হীন যা া। মই সত ক িবচািৰ আেছাঁ— মাৰ বােব এখন কিবতাৰ পুিথ নহয় : 
ই মাৰ পণত বয়সৰ উপলি ৰ িনযাস, জীৱেন মাক দান কৰা অ দিৃ । 

ফণী  মাৰ দৱ চৗধুৰী  অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ঔপন ািসক আৰু লখক। শহতীয়াৈক তওঁ 
কীয় শলীেৰ কাব -চচা কিৰ পঢ়ুৈৱৰ দিৃ  আকষণ কিৰেছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


