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ুবফোধ যকোবযয কবফতো : ভ, স্ববদ ও যোজনীবত
ড. াবববজৎ গবগোোধযো
কোযী াধযোক, ফোাংরো বফবোগ, নোোটো যম. এন. এভ. এ. ভোবফদযোর, াঈত্তয ২৪ যগণো, বিভফগ, বোযত
Abstract
Poet Subodh Sarkar was born in 1958 in the krishnanagar city of west bengal. He has got
the ‘Sahitya Academy’ prize from the Govt. of India in the year 2013. He is one of the
disputed poet among the poets of modern Bengali poetry. With the viewpoint of his truthful
political ideas he has sketched the contemporary time and people of his homeland. The
perturbation against dirty politics, terror-stricken race-hatred, indignity and
oppression on women and poverty of common class people stir him immensely. The
realistic values of his poetry like ‘Eka Norokgami’ (1988), ‘Morubhumir Golap’(1990),
‘Arai Hat Manush’(1992),‘Jerujalem theke Medinipur’(2001), ‘Ja Uponishod tai Quran’
etc. are unblemished. Without fearing the blood-shot eyes of the political evils of his
period, he has elevated his questions and purposes to write down his poetry in front of his
reader. Above all, the hunger, tear and poverty of common class people are densely
picturized in his compositions.
Key Words: Poet Subodh Sarkar, Perturbation against dirty politics, Terror-Stricken
Race-Hatred, Opression on Women, Poverty of Common People.

কবফ ুবফোধ যকোবযয জন্ম ১৯৫৮ োবর। এ মযন্ত তোাঁয প্রকোবত কোফযগ্রন্থ বতবযবয াবধক।যচনোকবভযয
স্বীকৃবতস্বরূ ২০১৩ োবর বতবন োন বোযত যকোবযয োবতয াকোবদবভ ুযস্কোয। বক্ষকতোয োোোব, াআাংযোজী
োবতয, াঅন্তজযোবতক োবতযবক্ষবে তোাঁয যমোগূে বনাঃবেব তোাঁয োবতযবক্ষেবটবক স্বোতন্ত্র্য বদববছ।
নদীো যজরোয দয য কৃষ্ণনগবয তোাঁয জন্ম। তোাঁয বতৃবদফ বছবরন োফনো যজরোয যরোক। যদবোবগয ভ
োজোয োজোয ভোনুবলয ভবতো তোাঁয বতো-ভোতোও স্ববদ বযতযোগ কবয কৃষ্ণনগবয চবর াঅবন।যনোথযী ওোয
মন্ত্র্ণো তোাঁবক যছোটবফরো যথবকাআ ানুবফ কযবত ববছর। ানুবফ কযবত ববছর ক্ষুধোয মন্ত্র্ণো। তফু যাআ মন্ত্র্ণোয
কথো বতবন কখনও তোাঁয কবফতো প্রধোন কবয যতোবরনবন ফযাং স্ববদ ও যদফোীয মন্ত্র্ণো ফযোফয তোাঁয বনবজয
জীফবনয দাঃখ মন্ত্র্ণোয যথবক ফড় ব াঈবেবছ।
ধবভযনী কবফ ভবিকো যনগুবেয োবথ একবমোবগ যফয  তোাঁয ও ভবিকো যনগুবেয কবফতোয ফাআ ‘ুবফোধ
ভবিকো স্কোয’ এফাং ম্ভফতাঃ এবটাআ ফোাংরো বোলো যরখো একবগ দজন কবফয প্রথভ কবফতোয ফাআ।
ফতযভোন ফোাংরো কবফতোয জগবত ুবফোধ যকোয এক বফতবকযত কবফ। ফযথয ফোভন্থোয দৃষ্টোন্ত তোাঁবক স্বোধীন ভতোভত
প্রদোবনয যাআ াবধকোয বদববছ ততখোবনাআ, মতখোবন বদববছ বফতকয। কবফ যদবখবছন খোদয,োনী, ফস্ত্র, ফোস্থোন,
বচবকৎো, বক্ষোয ভবতো যভৌবরক াবধকোযগুবরো ভোনুলবক যৌাঁবছ বদবত ফযথয ববছন ফোভন্থীযো াঅয তোাআ নতুন
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প্রবতশ্রুবত াঅয াঈদ্দীনোভ নফগবেত যকোযবক স্বোগত জোবনববছন বতবন। ফোভন্থী ভোবরোচনো ভুখবযত ব
াঈবেবছ তোাঁয কবফতো। যাআবগ বেুাআজভ এয নোবভ বেুবেয োোবনয যোষ্ট্রী যকৌরবকও বফবযোবধতো কবযবছন
বতবন। কবফতোয ভবধয বদবও তোয প্রকো ঘবটবছ।
তোাঁয বফরুবে গবড় ওবে ‘বাঈবরবিক’ কবফতো যরখোয াবববমোগ বকাংফো োম্প্রবতক ও বফবলতাঃ যোজননবতক
স্পযকোতয বফলফস্তু বনব কবফতো যরখোয াবববমোগবক কবফতো বদবাআ নযোৎ কবযবছন বতবন। যাআবগ
‘জোনযোবরবিক’ তকভো বনবও বতবন বচযকোর বযো কবযবছন বতযকোবযয জ বনভগ্ন োেবকয াঈয।
জনবপ্রতোয যরোবব ুবফোধ যকোয কখনও তোাঁয কবফতোবক বফজযন যদনবন, বফজযন যদন বন খযোবত ও ম্মোবনয
যরোবব াঅয পরতাঃ তোাঁয বনবজয বোলো ‚াঅোবভয চো-ফোগোন যথবক কোক দ্বীবয যরুবন াঅভোয এাআ ফাআবটবক
ঘুযবত যদখবছ। এ ফাআ াঅবভ বরবখবন, বরবখবছন োেক। প্রণোভ ফোাংরো বোলোয োেকবক। োেক, াঅবন াঅভোয কোন
ভবর নো বদবর াঅবভ যরখো যছবড় বদতোভ। যকাঈ াঅভোবক ুযস্কৃত কবযনবন, বকন্তু াঅনোযো াঅভোয াঅর ুযস্কোয। এ
ফক্তবফযাআ কবফয প্রকৃত স্বীকোবযোবক্ত।ুবফোধ যকোয বফ তবকয াঅবয দবকয কবফ। ফস্তুতাঃ াংবফদনীরতো,
ানুবূবতয গোঢ়তো, াকুন্ঠ ফোস্তবফয প্রকোব ফোাংরো কবফতোয জগবত বতবন এক ফযবতক্রভী কবফ। তোাঁয কবফতো
একবদবক যমভন স্ববদবয াতযোচোয, াবফচোয, যোলণ ও ফঞ্চনোয বফরুবে োব দোাঁড়োবনোয াঅশ্বো যববছ যতভবন
যাআ ভোনফতোফোদবক বতবন বফশ্বজনীন কবয বদবত যবযবছন। প্রোতযবক জীফবনয খণ্ড খণ্ড ানুবূবতগুবরোবক বতবন এক
বচযন্তন ানুববফ বিত কবয যতোবরন। যোজনীবত যথবক ভোজ, যদোবত ভোনুবলয দাঃখ দবযোয জীফন যথবক নোগবযক
জীফন ও যপ্রভ কর বকছুয ববন্নভোবেক বফবেলবণ তোাঁয াফোধ গবত।
কৃষ্ণনগয যজরো দবয ফড় ওো কবফ তোাঁয ‘যেষ্ঠ কবফতোয’ য বূবভকো ফবরন : ‚কৃষ্ণনগবযয ১ নম্বয প্লোটপবভয
োাআবকর বনব দোাঁবড়ব াঅভযো স্কুবরয ফন্ধুযো াঅড্ডো বদবিরোভ। বোরদোয বদক যথবক যেন াঅবছর। েোৎ শুনরোভ
যগর যগর একটো বচৎকোয। ঘুবয দোাঁবড়ব যদবখ চরন্ত াআবিবনয োভবন বড় থোকো একটো োাঁাঈরুবট তুবর বনবত
ঝোবব বড়বছ একজন। যেন চবর যগর এফাং থোভর। দবটো যকোবচয ভোঝখোন বদব যদখবত যরোভ যরোকটো ২
নম্বয প্লোটপবভয দোাঁবড়ব যাআ োাঁাঈরুবট খোবি াঅয োবছ। োাঁাঈরুবট াঅয ভৃতুযয ভোঝখোন যথবক াঈবে াঅো ওাআ োব
াঅভোবক োযোযোত ঘুবভোবত যদবন। বযয বদন ববরু োবত একটো কবফতো বরবখবছরোভ,হুফহু মো যদবখবছ তোাআ। াঅভোয
প্রথভ কবফতো, মো োবযব যগবছ, মো যকাঈ কখনও বড়বন। যেষ্ঠ কবফতোয োণ্ডুবরব ততযী কযবত ফব ফুঝবত
োযরোভ, কবফতোটো োবযব মোবন। কবফতোটো াঅভোয গত ২৪ ফছবযয যরখোবরবখয পোাঁবক যপোাঁকবয কভো
যবভবকোরবনয ভবতো শুব াঅবছ। দবটো ফাআ-এয ভোঝখোবন যম পোাঁক, দবটো যকোবচয ভোঝখোবন যম পোাঁক, যাআ
চন্দ্রোবরোবকত পোাঁক বদব াঅবভ াঅজীফন ওাআ োবটো যদবখ চবরবছ। ওাআ োবটোয নোভ বোযতফলয। াঅবভ ওাআ োবটো
াঅফোয যদখরোভ গুজযোবট, াঅপগোবনস্থোবন, াঅবভবযকো‛।
ফরোাআ ফোহুরয, জীফন যথবক াঈবে াঅব কবফতো বকন্তু তো মখন ানুববফয ভবধয বদব ভৎ বোফনো াঈত্তযণ কবয,
জোতী যথবক াঅন্তজযোবতক ব ওবে, বোফভুদ্র ভন্থন কবয তখবন তো ফযোকতয াবথয ব ওবে ভত্তভ ৃবষ্ট। জীফন
ভৃতুযয বন্ধক্ষণ যথবক কুবড়ব োওো একটুকবযো োববকাআ এবোবফ ৃবষ্টয স্বোক্ষবয ছবড়ব বদবত যবযবছন কবফ
ুবফোধ যকোয নোনো াংবফদবন, বফবচেতয বোফনো।
ুবফোধ যকোবযয জীফবন দোবযদ্র বছর, বছর ফঞ্চনো, ক্ষুধো। ফোফোয কযোন্সোয, ববক্ষোফৃবত্তয াবথয ফড়বদয বফব,
যজদোয োগর ব মোওো তোাঁয জীফনবকও যল কবয বদবত োযবতো বকন্তু যফীন্দ্রনোবথয যদব জন্ম তোাঁয।
গীতবফতোবনয একবট যছাঁড়ো ফাআ যথবক তোাঁয াঈবে াঅোয রড়োাআ-াআ তোাঁবক াকোবদভী ুযস্কোবযয ভূরযফোন ম্মোবনয থ
মযন্ত যটবন বনব এববছর।
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‘ঋক্ষ যভল কথো’ বদব মোয মোেোথ শুরু, াঅবটয দবক যরখো তোাঁয ‘কবফতো ৭৮-৮০’ শুরু কবযবছর যম চরোয
গবত যফতযীকোবর ‘প্রবতকবফতো’য প্রফক্তো যম যাআ দবকয এক বচতন বনষ্ঠোফোন কবফ তোাঁয প্রভোণ োাআ ‘যোজনীবত’
কবফতো। এাআ যোষ্ট্রনীবতয ভোবরোচনো ুবফোধ যকোয ফোযফোয কবযবছন।রক্ষণবযখো াবতক্রভ কবযবছন ফোযফোয।
‘োবতয াকোবদবভ-২০১৩’ুযস্কোবয ম্মোবনত ুবফোধ যকোবযয কোফযগ্রন্থ ‘তদ্বোন হ্রবদয ধোবয’ প্রবগ
ভোবরোচক বফনোক ফবেযোোধযো ফবরন,
‚এ ফছয ‘োবতয াকোবদবভ’ ুযস্কোবয ম্মোবনত ুবফোধ যকোবযয ‘তদ্বোন হ্রবদয ধোবয’ োবত বনব এভোথো
যথবক ওভোথো যমবত াঅবস্ত প্রথবভাআ ভবন বরো, ফাআটো একটো গনগবন াঈনুন। যখোবন াঅগুন যমভন যদখো
মোবি,াঅগুবনয নীবচয করো াঅয াঈবযয রুবটও বেক যতভবনাআ যদখো মোবি। এফোয াঅটোয একটো যগোরোকৃবত
বজবনবক যম াঈনুবনয াঈয যোখবছ াঅয পুবর ওেো রুবটবক বযব বনবি াঅগুন যথবক, োত যোড়োয ম্ভোফনো তোযাআ
ফবচব প্রফর। তোাআ োেক হুাঁবোয। এ ফাআ যকোনও প্লোবিবকয যগোরো ন যম াঅঙুর ফুবরব ভুগ্ধ ওো মোবফ।
বনকোবনোয োব্রো নো বক বভবযোস্লোব যোরুফ, ‘প্রবতকবফতোয’ যকোন ঘযোনো এয াফস্থোন তো ফরবত োযফনো, তফু এটুকু
ফরবতাআ োবয, এাআ ফাআ কবফতোয প্রবত াঅভোবদয দৃবষ্টববগবত যকোথোও একটো ধোক্কো বদব মোবফ‛। ফস্তুতাআ
‘প্রবতকবফতোয এাআ াংবফদনীর ও যজোযোবরো প্রতযোঘোত ফোাংরো াঅধুবনক কবফতোবক নোড়ো বদববছ বে যনাআ।
একভ ‘বোলোনগয’ বেকোয ম্পোদনো কবযবছন কবফ ুবফোধ যকোয। কবফতো যোবজয োভোনয যথবক বফবল ও
বফশ্বোবন যৌাঁছোবনোয ানোো রব্ধ প্রোাআ তোাঁয ানযতভ এক দক্ষতো। াঈদোযণস্বরূ ফরো মো, তোাঁয ‘যজরুজোবরভ
যথবক যভবদনীুয’ কবফতোবটয কথো, যমখোবন কবফ যদখোন যভবদবনুবযয প্রতযন্ত গ্রোবভ োধোযণ ভোনুল যম যোজননবতক
বনমযোতবনয বকোয াঅবর য বনমযোতন ও াতযোচোয োযো বফশ্বফযোী ঘবট চবরবছ। যদবয যোজনীবতয াঅবগনো
যোবষ্ট্রক বেোন্ত ও দর ভবতয ভূর ুেগুবরবক ভোবরোচনো কবযবছন,াঅঘোত কবযবছন যোবয বতবন তোাঁয কবফতো,
কবযবছন াঅক্রভণ।
কবফতোয যক্ষবে ুনীর গবগোোধযো াথফো নীবযন্দ্রনোথ চক্রফতযী াথফো ঙ্খ যঘোবলয কোফয বোফনোয োবথ কবফ
ুবফোধ যকোবযয কোফয বোফনোয যকোথোও যকোথোও বভর খুাঁবজ োওো মো। ফযবক্তগত াঅরোচোবযতো যকোবনো যকোবনো
স্থোবন কবফ যকথো স্বীকোযও কবযন।
যছোটবফরো মোয জীফন শুরু দোবযদ্র, ানোোয, নকোর াঅবেোরবনয াঈত্তো াঅয ভোোবকোববস্কয গ্রন্থ বদব
যফতযীবত দাআ ফোাংরোয ফুবক বতবনাআ বফখযোত ব াঈবেবছন তোয ‘োবড়’, ‘কোিু’, ‘রূভবক একটো চোকবয বদন’,
‘ভুযবঙ্খ’ কবফতোয ভবধয বদব।
ুবফোধ যকোবযয ানযতভ কোফযগ্রন্থগুবর বরো; ‘ঋক্ষবভল কথো’ (১৯৮২), ‘যোোগ-ফযযী’ (১৯৮৫), ‘একো
নযকগোভী (১৯৮৮), ‘ভরুবুবভয যগোরো’ (১৯৯০), ‘চন্দ্রবদোল ওলুবধ োবযনো’ (১৯৯১), ‘াঅড়োাআ োত ভোনুল’
(১৯৯২), ‘বছাঃ’ (১৯৯৬), ‘বোবরো জোগোটো যকোথো’ (১৯৯৬), ‘ধনযফোদ ভযীবচকো যন’ (১৯৯৬), ‘যজরুজোবরভ
যথবক যভবদবনুয’ (২০০১), ‘কোিু’ (২০০২), ‘ভবনুবযয ভো’, ‘মো াঈবনলদ তোাআ যকোযোন’ াআতযোবদ।
এছোড়োও প্রো ১৫৬ বটয ভবতো বনবটয যচবতো বতবন। তোাঁয কবফতোয একটো াাং জুবড় াঅবছ জোতী
যোজনীবতয প্রবতফন্ধকতো। োম্প্রদোবক দোগো, বেুেফোবদয োোবনবক বতবন যভবন বনবত োবযনবন, য কোযবন তোাঁয
কবফতো গুজযোবটয দোগো প্রগ ফোবযাআ ফোবযাআ এববছ।
কবফ ুবফোধ যকোয একভ তোাঁয ‘যেষ্ঠ কবফতো’ গ্রবন্থয বূবভকো বরবখবছবরনাঃ ‚...াঅবভ একটো যজদ বনব
যফাঁবচ াঅবছ যম কবফতোয যীয যথবক ফ গনোগোাঁবট খুবর যপরবফো। তোবত মবদ কবফতো ভোয খো খোক। এ কোজ
াঅভোয াঅবগ াবনবক কবয যগবছন। াঅবভ াঅয একফোয কযবফো। কবফবদয ভবধয একটো রক্ষণ যযখো াঅবছ যটো
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াবববজৎ গবগোোধযো

যভবন চরবত ।বকন্তু যকন যভবন যনফ? যকন াঅবভ াবনযয জোভো যবফো? যকন াঅবভ াবনযয থোরো খোবফো?
বববখবযযও একটো বনজস্ব থোরো থোবক‛।
কবফতোবক ফোস্তফফোদী, প্রখয বোবফ গণবচতনো ভুখয কবয যতোরোয যচষ্টো াঅধুবনক কোবর াবনক কবফযোাআ কবযবছন
ও কবয চবরবছন। ুবোল ভুবখোোধযো, বক্ত চবটোোধযো, োভুয যভোন, নীবযন্দ্র নোথ চক্রফতযী াথফো জ
যগোস্বোভীয কবফতো তোযাআ াআবগত োাআ। বকন্তু স্বোতবন্ত্র্যয দৃবষ্টবত ুবফোধ যকোয এক াননয নবজয। তোাঁয ফরো
‘বববখবযয থোরো’বট াথযপ্রোবে াথফো ‘তোাঁবফদোযীয যভো’ বদব গড়ো ন, ফযাং যোবষ্ট্রক াথফো োভোবজক বতযগুবরোবক
ফোাঁাআোবত চোাঁবটয ভবতো োবট াঅছবড় যতোবর োেবকয ভনদযবন। োেক তোাঁযাআ কথো ূে ধবয াঅওবড় মো
ভবনোরবগয ভবতোাঃ ‘ প্রবতবট যরোবকয ভবধয একটো োযোবভ াঅবছ’।এাআ যম স্পষ্ট স্বীকোবযোবক্ত- এয ভবধয শুধু োী
াঅত্ম-াঈবন্মোচনাআ যনাআ শুধু- তোয যথবক ফবড়ো মো াঅবছ তো র কবফতো ন। াঈিীফবনয এক নো ঘযোনোবক প্রবতবষ্ঠত
কযোয ফুকটোন কযো দোট।স্বীকোয কযবত বদ্বধো যনাআ তোাঁয কবফতো ৃবষ্ট কল্পনোয ারীক ভোোভৃগ ন; ভোন্ধোত্তো
ভযোগুবরবক কবেনতয কবয যদখোফোয োবফকী কযৎও ন, বতবন বনবজয যচনো তরী ও বনভযোণ ক্ষভতোয যজোবযাআ
ভোভবক াবনবকয যচব বনবজবক এবগব যোখবত োবযন। যম যোবষ্ট্রয যক্তচক্ষুবক াঅড়োর কযবতাআ কবফোববতযকযো স্পষ্টতো ব োন, ুবফোধ যমন যখোবন খোবখোরো তবযোোর। তোাআবতো ফরবত োবযনাঃ
‚এ ফ বচন্তো াঅবগ কযতোভ, াঅয কবযনো
যছোটভুবখ একটো ফড় কথো ফবরাঃ
কবফতোবক যল াবি কবফতোাআ বত বফ
তো য যফযোয যদওোবর ছোো যোক্
াথফো ুবযোববতয াঈবেোবন।
াঅবন যফীন্দ্রদবন দোাঁবড়ব কবফতো ড়বফন
নো জোোন্নবভ
যটো াঅবনাআ বেক করুন
াঅবভ ফুবঝ যগবছ াঅবভ কবফ নাআ
াঅবভ াঅযবোরো‛। (যছোটভুবখ যছোটকথো)
কবফ জোবনন াঅবর বোবরো-ভে, েীর-ােীর যমভন কবফতো যতভবন ফোস্তবফও াঅব রুঢ় ফোস্তবফয যফবাআ,
কবফতোবক কোফয নোভক যনকোবভ বকাংফো যোনবনোবন বর চবর নো। বনছক গো যজোোযী কবয কবফতো োবে নোচোয
োেককূরবক াঈদ্বুে কযো কবফয কোজ ন। াকোবদভী নোভক ুযস্কোবযয প্রতযোো ন,ভবেয রবক্ষয যৌছোবনোাআ
বববরকোবক তফজ্ঞোবনক কবয, ফোফুাআবক কবয স্থবত- াঅয কবফতো গড়োয যাআ চযোবরিাআ কবফবক কবযবছ
াঅযবোরো। তবফ াঅভযো জোবন এ াঅযবোরো খযোবতয যদওোবর বনবজয বে যেবক মোওোয াঅবগ মযন্ত চূড়োন্ত
াঅত্মবচতন। খযোবত যমভন তোাঁয ানোকোবঙ্খত ন যতভবন খযোবতয বফড়ম্বনোও তোাঁয াঅবক্ষ ব াঈেবত োবযবন
যকোনবদন।
এাআ খযোবত াখযোবতয প্রবোআ বনেুবকযো ফবরন ুবফোবধয ভুবখ যোজননবতক ুবফধো ফোদ বফবযোধী যেোগোবনয
াববরুবচ াঅবর ফযোবক্ত ুবফধোফোবদয কুরুকুবচ। এ যমন নো যোজনীবতয বফজ্ঞোনী যকোন ভুবখ যথবক মোওো ুবফোধএযাআ ুবফধোফোদী াঅে। বকন্তু ‘তদ্বোন হ্রবদয ধোবয’য কবফ বক এতখোবনাআ বনবিত? বতবন যতো জোবনন ‘এখবনো জীফন
ভোবন ববযয োতোর’ কৃষ্ণনগবযয যজরো দবয ফড় ওো একবট যছবর তোাঁয কবফতো কখনও বনবজয াতীত,
দাঃখভ জীফবনয কথো ফবরনো। ফোস্তবফক তোাঁয Angry Image তো ফরবত ঘৃণোবফোধ কবয। ভনুলযবেয োনূবূবতয
বববজ পুর বদব কবফতোয তনবফদয োজোবনোয যচব বনবজয Reactions, restlessness াঅয Revolutionary
Image বদব বফতবকযয যকন্দ্র বফেুবত চবর মোওো বতবন যফী ছে কবযন। ো-তো-যদ্বল াঅয ভনুলযেীনতোয
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াফবল বড় তোাঁয বচন্তবনয যফরো বূবভবত। জর-বোত বভথযোচোযণ, োনে াফভূরযোণ াথফো বনযন্তয ধলযবণয
ৃবথফী,প্রীবতীন ভোজ, বণ্ড-যোজনীবতয নবফোঢ়ো রোজ াথফো োম্প্রদোবক বক্তয ভবনোবভোবনী োজবক মখন াবনয
যদবখও যদবখনো, াথফো ভুবখ ফুবর যচোবখ েুবরয কোযবন প্রকৃত মো তো াধযোাআ যথবক মো তোবকাআ বিয াভ্রববদী
বয বফে কবয-জজযবযত কবয যতোবরন কবফ ুবফোধ যকোয। তোাঁয যীবযয তীক্ষ্ণোবগ্র বফল াঅয ুবি যকৌতুবকয
পুরবযণু। াঅয ানযবদবক তোযাআ স্ববদ যচতনো, ভোনফ যপ্রভ াঅয হৃদ বনাংড়োবনো বোবরোফোো ফুবঝব যদ বতবন এক
াঅরোদো যগোবেয কবফ, াঅরোদো ভোেোয কবফ।
ুবফোধ যকোবযয প্রথভ কোফযগ্রন্থ ম্পবকয তোাঁয বনবজয প্রগবটয াফতোযণো কযো মো। ূনয দবকয কবফ বভূর
োরোাঈবদ্দনবক যদওো এক োক্ষোৎকোবয (ঢোকো, ৩১য াবটোফয, ২০১৪) কবফ ফবরন : ‚প্রথভ ফাআ বকছুবতাআ
যফবযোবত চোাআবছর নো। প্রথভ ফাআ ফবর একটু কনবপাঈন াঅবছ। দবটো াঅবর াঅভোয প্রথভ ফাআ। একটো ফাআ এয নোভ
বি ‘কবফতো ৭৮-৮০’। ওাআ ভ াঅবভ কবফতোগুবরো বরবখ। বগ বগাআ াঅবযকটো ফাআ বরবখবছ, য ফাআটো
‘ঋক্ষবভল কথো’‛। এ বোবফ কবফয এ দবট ফাআ-াআ প্রথভ ফাআ, মবদও প্রকোকোবরয বফচোবয ‘কবফতো ৭৮-৮০’াআ
এবগব।
ুবফোধ যকোবযয ‘ঋক্ষবভল কথো’ যরখবকয বনবজয ভবত এক াম্ভফ দবফযোধয কবফতোয ফাআ। বতবন ফবরন :
‚এখবনো ফাআবট খুবর মখন বড়, াঅভোয কবছ দবফযোধয ভবন । বফস্মকয রোবগ। বফস্মকয রোবগ এ জনয যম াঅবভ
এবতো দবফযোধয ফাআ যকন বরবখবছরোভ‛। নোভ কবফতো ‘ঋক্ষবভল কথো’ কবফতোয যোবজয তোাঁয স্বরূবকাআ যমন ফুবঝব
যদন বতবন। কবফতোবটবক বচেপর াথফো রূকথোভ প্রববরকো মোাআ ভবন যোক নো যকন, াঅবর এয াঅত
দবফযোধযতোয ভবধযাআ কবফ ও কবফতোয এক ৃথক দোফেতো পুবট ওবে। কবফ মখন ফবরন:
‚এক গন্ধবফযয যছবর যভব ূমযোস্ত যদখবত এববছ
াঅবভ তোবদয ভোঝখোবন ববে কুাঁজ বনব এব দোাঁবড়ববছ
কুাঁবজয াগবণত ভুখ বদব যফবযব াঅবছ কীট‛।
বফ নীরকণ্ঠ ববছবরন জগবতয রোর োন কবয, াঅয একোবরয কবফ বনবজবক ভোবরোচনোয বফবল
জজযবযত, াদ্ভুত দযন, কুেী কবযও ভোজ, প্রকোযোন্তবয ূমযোস্ত দযবনয যৌেমযোদয যথবক বনবজবক ফবঞ্চত নো কবয
ুরূ গন্ধবফযয যছবর যভবয োব বগব দোাঁবড়ববছন, কোযণ কবফ জোবনন াভৃতবক গ্রন কযবত যগবর গযরবক
োন কযবত  াঅয য গযর োবন াঅয কবর ম্মত ও ক্ষভ নো বরও ভোবজয ফুক যথবক াঈবে াঅবত 
যকোবনো কবফবকাআ মোয ভবধযকোয াপ্রকৃবত যনাআ যকোবনো োোকোয, যকৌতুক ঢোবকনো তোাঁবক মখন ‘ঋক্ষবভবলয’ নযো
যকোবনো াদ্ভুতবেয াঈভো তুরনো কযো  তোাঁবক। এয োবথ বভবরব যনওো মো তোাঁয ‘যছোট ভুবখ যছোট কথো’
কবফতোয রোাআনগুবর:
‚এফ বচন্তো াঅবগ কযতোভ, াঅয কবযনো
যছোবটো ভুবখ একটো ফড় কথো ফবর:
াঅবভ ফুবঝ যগবছ াঅবভ কবফ নাআ
াঅয াঅযবোরো‛।
াঅয এ কবফতোয রোাআনবট
‚াঅজ, াঅভোয াঅয কষ্ট নো,
প্রথভ প্রথভ াবনবকাআ ব যত‛। (‘যছোট ভুবখ যছোট কথো’)
এ কবফতোয ভবধয myth এয এক ানুভ বচেকল্প বভব াঅবছ। জন্মক্ষণ যথবক ‘ঋক্ষবভল’ যদবখ যমভন চভবক
ওবে তোাঁয জন্মদোেী ভো, স্বোবোবফকবোবফাআ, যতভবনবোবফাআ কবফ যমন জন্মক্ষণ যথবকাআ এক াদ্ভুত দোবকো বক্তয
Volume-III, Issue-I

July 2016

15

ুবফোধ যকোবযয কবফতো : ভ, স্ববদ ও যোজনীবত

াবববজৎ গবগোোধযো

াবগ্নফরব াঅবফবূযত তোাঁয কবফতোদোেী ান্তাঃীরতো যথবক যমখোবন স্রষ্টো যথবকও ৃবষ্টয মন্ত্র্ণো ফড়, তোাআ ৃবষ্টয বফস্মও
ফড়।
‘ঋক্ষবভল কথো’ কবফতোয ‘কথো’ িবট ম্পবকয াঅযও বকছু কথো ফরো যমবত োবয। কবফ কবফতোবটয একবট
রোাআবন ফবরন:
‚এাআ ঋক্ষবভল গবল্পয যবতয যকোবনো োোকোয যনাআ, যকৌতুক ঢোবকবন যকোথোও। ‘কথো’ িবট োধোযণতাঃ
‘কোবনী’ ফো ‘গল্প’ যফোঝোবত ফযফহৃত  াঅয এ কবফতো বচেকবল্প, myth এয াঅফব যম ‘ঋক্ষবভল’ াঈবে
এববছ তোবক বভথ ফোবত যকোবনো কোবনীযাআ চবযে ফবরাআ ভবন । এখন ুবফোধ যকোবযয কবফতোয বফরূবে যম
াবববমোগ প্রোাঃাআ ওবে তো বরো কবফতো গল্প ফরবত চোন বতবন। এ াবববমোগ ুনীর গবগোোধযো বকাংফো
নীবযন্দ্রনোথ চক্রফতযীয যক্ষবেও াঈবে। বভূর োরোাঈবদ্দনবক যদওো এক োক্ষোৎকোবয কবফয এ প্রবগ াঈত্তয বরো:
‚এ াবববমোগ মোযো কবযন, তোাঁবদয াঅবভ োযো ৃবথফীয কবফতোয বদবক তোকোবত ফবর‛। বতবন ‘ওড টু
নোাআবটাংবগর’, যরীয স্কোাআরোকয, বট. এ. এবরট এয ওবিরযোবেয কথো ফবরন। জীফনোনবেয ‘ফনরতো যন’ ও
এয ভবগোেী। কবফতো গল্পটোাআ প্রধোন। াঈনযো, নোটক াথফো যছোটগবল্প কখবনো কখবনো যমভন বভবথয াঅফব
াঈবে াঅব ফতযভোন, ুযোবণয াঅফব ভোভবকতো, ‘ঋক্ষবভল কথো’ ও তোাআ।
বভূর োরোাঈবদ্দন তোাঁয োক্ষোৎকোবয কবফবক গণয কবযন ‘এক প্রচণ্ড ফবঞ্চত ভোনুল বরখবছ াবোবফয োণ্ডুবরব’
ফবর কোযণ তোাঁয ফ কবফতো বতবন প্রচেবোবফ াঈবস্থত থোকবত যদবখন াবোফবক। কবফতোয ারঙ্কোযীনতোও বক য
কোযবণাআ? ফ কবফতো নো বরও যফ বকছু কবফতো এাআ ফবঞ্চত দীবনয োোকোযবক স্পষ্টোবত ব াঈেবত যদখবত
োাআ। যতভনাআ এক কবফতো বরো: ‘রুবট’। এ কবফতো কবফয াঅত বফবফবকয করুণোদ্রয প্রকোবক ঘনীবূত ব াঈেবত
যদবখ মখন বতবন ফবরন:
ূময যমন বিবট বনবজ ফোবনব যম ফোরক রুবট বফবক্র কযবছ
ভোে াঅড়োাআ টোকো বোত বফবক্র কবয যম বফধফো যভববট
ভোথো নীচু কবয ফব থোকো চটকর েবভক
যতোভোবদয বনব াঅভযো াবনক যববফবছরোভ, বকন্তু
কী কযবত যবযবছ ফবরো?
ফোবজবট বজবনবয দোভ ফোবড়, ফোবড় যবোগবণযয দোভ। বকন্তু যম যবোগবণযয দোভ ফোবড় তো মোযো ততযী কবয
তোবদয েবভয দোভ ফোবড়নো। োফোন, কনবডোভ াথফো বফবরবত ভদ ফাআ ধনীয বফরোবতোয াঈকযণ, োধোযবণয এয
প্রবোজন কভ, বফবলতাঃ বনম্নবফবত্তয, ফবস্তফোীয। াঅয কবফ? মোয বফল োধোযণ াথফো াোধোযণ াঅোতবোবফ
যকোবনো বফল াথফো ফস্তুাআ ন বতবনও বক যবোবরন বনবজয াঅত্মগ্লোবনয ভন্থবন াঈবে াঅো যাআ জ প্রবতোদয
তযবক মো বফবল বতয রূোন্তবযত  তোাঁয কবফতোয বোলো?
বকন্তু োযো ৃবথফীবত (জোোন ও াঅবভবযকো ধবয)
বদবন মত টোকোয ণযদ্রফয বফবক্র 
তোয যতযগুণ বফবক্র  াস্ত্র (‘রুবট’)
দবযবদ্রয যবট রোবথ যভবয ৃবথফীফযী াস্ত্র বনভযোবণয ধ্বাং বক্তয এাআ াঅবোজবনয োব দোড় কযোন কবফ এ
কবফতো ূময যবনয িীবটয যবোজুযী ফোরকবটবক। বোরদোগোভী দাঃখী ভোনুলগুবরোয জনয রুবট ততযী কবয যম
প্রোতযবক দৃষ্টোন্ত ততযী কবয চবরবছ, তোয কোবছ াস্ত্রপ্রূ (াঅবভবযকো) যদবয যপ্রববডন্ট ফুও যম ন োবয
যমোগয। এ যমন ধনতন্ত্র্গফযী, বযতোয াঅস্ফোরনকোযী াঅন্তজযোবতকতোয ভূবর গণতন্ত্র্বপ্রভী দবযবদ্রয চবটোঘোত।
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একবদবক বক্তয প্রবতবমোবগতো াবস্ত্রয যফোবত, বফশ্বোন ও ণযোবনয নোবভ ফবঞ্চবতয যোলণ, ানযবদবক দোবযবদ্রয
াো াঅত্মভযণ, বকাংফো এক দোবযবদ্রয জীবফকো ানয দোবযবদ্রয ক্ষুধো বনফৃবত্ত াথফো াঈজীবফকোবক ফোাঁবচব যোখোয
বনদোরুণ এাআ প্রোাআ কবফতোবটবক ফোস্তফধভযী কবয তুবরবছ।
একাআ বোফনোবক প্রকোবত ব াঈেবত যদখবত োাআ ‘যোজো ফোাংরো একবট কবফতোয ভবধয বদব। কবফ যখোবনও, যম
কথোবট ফবরন তো বরো:
দাঃখী েবভক
বতৃোযো ফোরক
বূবভীন ভোনুল
াঅভযো াঅবফবগ গরোয বযো পুবরব যতোভোবদয ফবরবছরোভ
যববফো নো, াঅভযো বগ াঅবছ
াঅভযো বক বতযাআ াঅবছ?
(‘যোজো ফোাংরো একবট কবফতো’)
কবফয ‘ঋক্ষবভল কথো’ কবফতোবট ম্পবকয ূবফয াঅবরোচনো কবযবছ যখোবন কবফয স্বোতবন্ত্র্যয বোফনো, তোাঁয কবফ
স্ববোবফয তফববষ্টয কবফতোবট াঅবরোচনোয াঅবরোবক তুবর ধযোয যচষ্টো কবযবছ, তবফ এ কবফতোবটয একবট াঅরোদো
তোৎমযও াঅবছ। একভ কবফ প্রণবফেু দোগুে কবফয এ কবফতোবট বড় কবফবক বচবে বরবখ জোবনববছবরন
‘দবফযোধযতোয াঈোক’ ফবর। কবফতোবট যম দবফযোধয তো একোবধক োক্ষোৎকোবয কবফ বনবজাআ ফবরবছন। তফু এ
কবফতোবটয ানয তোৎময কবফয বনবজয ভবত ত্তবযয নকোর াঅবেোরবনয স্মৃবতফোবত। কবফয বোলো: ‚যাআ
ভকোয একটো ঘটনো াঅবভ এখবনো বুরবত োবযনো। বতো ‘ঋক্ষ্বভল কথো’য বছবনও তোয প্রবোফ বছর। তখন
যৎকোর। কোরবফরো যচৌধুযীোড়োয বোড়োফোবড়বত শুনবত যরোভ যফড়ো যবযোবনোয ি, একজন ঢুবক দযজো
কড়ো নোড়র। দযজো খুবর যদখরোভ যগোযোদো। যগোযোদো তখন নকোর, কৃষ্ণনগবযয েো। ুবযোটো চোদয ভুবড় বদব
ঘবয এব ঢুকবরো। তোযয যঝোরো যথবক ভোোবকোববস্কয একটো কবফতোয ফাআ যফয কবয াঅভোয োবত বদব ফরবরো,
‚তুাআ এটো ড়। এটো যতোয কোবজ রোগবফ‛। বতো ‘ঋক্ষবভল কথো’য ‘ঋক্ষবভল’ এয ভবতোাআ ভোজ বফপ্লফী নকোর
াঅবেোরনকোযীযো যম ভোবজয বতকবল্প তোাঁবদয ভৃতুয ব্রবতয াংকবল্প বফে জীফনোহুবত যদ যাআ ভোবজয কোবছ
যতো ফবটাআ এভন বক তোবদয বতো ভোতো ও বযফোবযয কোবছও ভৃতুযফবধ তোযো ব্রোতয যব মো- যব মো াজোনো,
াবচনো, াঅতবঙ্কয প্রতীক এক াোভোবজক জীফ রূব। যাআ-াআ তোাঁয বযণবত। এক াংবগোন যফদনো (ভবফদনো
ন) বভব মো তোাঁয কবফতোয এ বফবভে বোফনো।
‘যোজো ফোাংরো একবট কবফতো’ বতযাআ যোজো ফোাংরো যোজো একবট তযবোলণ। যোজনীবতয প্রবতশ্রুবত গযীবফয
যচোবখয জর যভোছোবত োবযনো কোযণ য প্রবতশ্রুবত োবরত নো। ‘রুবট’ কবফতোবটয াংবক্তয োবথও এয যফ বকছু
বভর াঅবছ যমভন: ‘রুবট’ কবফতো ‘যক যম বক বফবক্র কবয/াঅয যক যম বক যকবন যটো এখবনো একটো যয’।
বোফধবভযও কবফতো দবটয ভবধয যফ বভর খুাঁবজ োওো মো।
‘াঅড়োাআ োত ভোনুল’ কবফয প্রথভ জীফবন যরখো কবফতো। জীফন াংগ্রোবভয ভবধয বদব কবফয ফবড়ো ব ওেো।
কবফ বনবজাআ একভ ফবরবছন যম যপ্রবভয ানুবূবত যথবক কবফতো যরখোয ঘটনো ঘবটবন তোাঁয জীফবন। াঅয তোাআ
াঅড়োাআ োত বযবযয ভোনুল নোভক জীবফয বোবরো থোকো, ভে থোকো বকাংফো তদনবেন যফাঁবচ থোকোয কড়চোবক
এবোবফাআ এ কবফতো তুবর ধবযন কবফ। এ ভোনুল ফোঙোরী ভবনয াইলযোকোতযতো, যেীকোতযতো াঅয যস্পযবক যটক্কো
বদব াঈবয যৌাঁছোফোয বথ প্রোী ফোঙোরী। এ ফোঙোরী বে যপ্রবভক যম বনবজয নোযীবক বোবরো নো যফব ানয নোযীয
কোবছ বোবরোফোো যবত চো, যম ভোনুল বনবজয োোড় প্রভোণ স্বপ্ন াঅয াঅোয কল্পনো কবয তোবক াঅত্ত কযো তোয
বক্ষ োবজ বক নো একথো নো যববফাআ। কবফয বোলো:
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াঅভযো োোবড়য োভবন দোাঁবড়ব থোবক, যোবূত
াঅভযো নদীয তীবয ফব থোবক, চন্দ্রোত
াঅড়োাআ োত ভোনুল, াঅভোবদয াঅনেও াঅড়োাআ োত
দাঃখও াঅড়োাআ োত
াভযোফতীয বদবক বনবজযো নো যমবত োবয, ফোচ্চোবদয বদব
কবকটো যফরুন যতো যৌাঁবছ বদবত োবয?
(‘াঅড়োাআ োত ভোনুল’)
াঅবর স্বপ্ন ও কল্পনোয বদবক ধোফভোন ভোনুবলয াআিো এফাং প্রোবে োভোনয, াঅো ও ুবখয প্রোবে বযবভত কোযণ
াঈদযভ ও প্রবচষ্টোীনতোাআ যাআ বযবভবতয জন্ম বদববছ। কবফ এ কবফতো বশুয াঈভো (ফোচ্চোবদয বদব) যাআ
কল্পনোয প্রোযতো, াঈদযবভয প্রফরতোয ন্ধোন বদবত চোন মো াঅভোবদয প্রোবেবক তোয কবেন রবক্ষয যৌাঁবছ বদবত
ক্ষভ বফ।
কবফ তোয ‘বদবনয যফরোয বোলো’ কবফতো ফবরন:
‘াঅবভ একটোাআ বোলো জোবন, বদবনয যফরোয বোলো,
বন্ধযবফরোয বোলো াঅবভ জোবননো’ (‘বদবনয যফরোয বোলো’)
এ কবফতোবতও ‘ফবচব দাঃখীয ভুখ’ যচনোয ভবধয বদব কবফ যঘোলণো কযবত চোন াথয, প্রোচুময, তফবফ বকাংফো
যপ্রভ ও যমৌনতোয যৌযববয যথবকও তোয কোবছ ফড় ভোনুবলয দাঃখ, ফঞ্চনোয জীফন। ‘োদো যগোরো’, ‘োদো চোদয’,
াঈভোয ভবধয বদব যাআ জ, োধোযণ াথচ ুেয জীফবনয বযক বতবন।
‘ফুবড়ভো কীযকভ বফ’ কবফতোবট ড়বর াঅোতদৃবষ্টবত নেীগ্রোভ, যনতোাআ এয কথো ভবন যবব ওবে। বকাংফো ভবন
যবব ওবে ‘গড়বফতো’ এয ছবফ। এ কবফতোবতও যদবখ ফুবড় ভো জোবন যোজনীবতয াংঘবলয তোয যছবর ঘবয যপবযবন,
বতো ধড় যথবক তোয ভুণ্ডু াঅরোদো কবয ুাঁবত যদওো ববছ ভোবটবত। গ্রোবভয যভববট ঘোবট এবও ানুবফ কবয
চতুয যদবরোবী োনোযো এব ববড় কবযবছ বখড়বকয যছনটোবত যও বতো যকোবনো ুপ্রবোবত বফ যোজননবতক
যোলবণয বকোয। তফু গ্রোবভ াঈৎফ , ফোবড়য যছবর ঘবয যপবযবন- তফু যকোজোগযী রক্ষ্মীয োবয ছো ঘবয বড়।
ফুবড় ভোয তফু াং কোবট নো। একবদবক াঈৎফ ও ানযবদবক ভৃতুযভ াঅতঙ্ক এ াংবক্ষে কবফতোয াংবক্ষেতয ছবে
ছবে ছেোকোবয ছবড়ব মখন কবফ ফবরন:
যফবজ ওবে ঙ্খধ্ববন
দযজো ুবর থোবভ
ফুবড় ভো প্রে কবয
যখোকবনয ভুণ্ডু যবর? (‘ফুবড়ভো বক যকভ বফ’)
‘ফুবড় ভো’য এাআ প্রবে জীফবনয যকোন স্পেন যনাআ তো শুধুভোোআ এক information মো ভকোবরয বফবীবলকোভ
যোজননবতক বাংো ও গণতযোয বববত্তভূর যথবক াঈবে াঅব। যোবয যোজননবতক াঅক্রভণ যববছ ‘নতুন াংবফধোন’
এয ভবতো কবফতো। কবফ জোবনন, যোজননবতক বাংো, ধলযণ াঅয ক্ষুধোয মন্ত্র্ণোাআ যল ন, াবনক গোন- াবনক
োবখয যদ বোযতফবলয গবযফ চোলী ভোবে ধোন ফুবন, ফবস্তবত কবরোবনবত যখবট, যক্তদোবনয ূবণয, জীফন দোবনয ূবনয
কোবঙ্খত স্বপ্নবক ূণয কযবফ। যমখোবন োম্প্রদোবকতো যনাআ- যমখোবন গপুয বভোয যছবরয োবথ বেু যভব ীতোয
ানোোব বফব , যখোবন এ যকোন যোষ্ট্রনীবত মোয ফবর একজবনয নোভ থোবক যবোটোয বরবি াঅয একজন দোগো
ুবড় ভোযো মো? গযীবফয ক্ষুধোয ান্ন বনব জুরুভ, গযীবফয ভো যফোনবদয াআিত বনব জুরুভ-যোবষ্ট্রয এ জুরুভ াঅয
চরবফ নো। যজোবদয ববগভোবতাআ যমন কবফ োধোযবণয ভধয যথবক ভস্ববয ফবর ওবেন:
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ুবফোধ যকোবযয কবফতো : ভ, স্ববদ ও যোজনীবত

াবববজৎ গবগোোধযো

াঅভযো ভবযবন াঅভযো এখনও যফাঁবচ
বোযতফবলয এখনও াবনক গোন
যোড়োবত এববছ ধভযতরোয যভোবড়
ুবড়ব ভোযো নতুন াংবফধোন (‘নতুন াংবফধোন’)
এ কবফতোবটয ভবধযও োম্প্রদোবক গুজযোট দোগোয বফরুে প্রবতবক্রোবটবক কবফ-ভোনবয ভবধয বদব খুাঁবজ োাআ।
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