সংহিত বাংল কিবত উসব ২০০৮
সংহিত সািহত পিরষেদর উেদােগ লেনর কইন মির কেলেজর একিট ভবেন গত ২৪েশ অগাS ২০০৮
তািরেখ একিট বাংল কিবত উসেবর অােয়াজন কর হয় ¦ সংহিতর সাদর িনমNTেণ এই সভায় যাগ িদেত
পের খশী হেয়িছলাম ¦ ফাRক অাহেমদ রিন ও অনান উেদাKােদর অামার অাNিরক ধনবাদ জানাই, তােদর
সHদয় ববহার অামােক Sশ কেরেছ ¦ সিদন মাতভাষােPিমক বHসংখক মাNেষর সমাগেম অনািবল
অানNেSােত ভ’ের উেঠিছেল মাইল এের ঐ িবদায়তেনর Pাণ ¦ বাংলােদশ থেক এেসিছেলন খাতনাম
কিব রিফক অাজাদ, কিব বলাল চৗধরী, এবং অারও কেয়কজন ¦ অSSতাবশতঃ কিব িদলওয়ার অাসেত
পােরন িন, িকNT উেদাKার িসেলেট িগেয় তার িভিডও-সাKাকার িনেয় এেসিছেলন ¦ সই ছিব অামােদর মন
কেড়েছ ¦ পিমব থেক জয় গাSামীেক িনমNTণ কর হেয়িছেল, ঐ সমেয় তার অন PাGাম থাকায় িতিন
অাসেত পােরন িন ¦ িকNT লনসহ বেটেনর এবং ইেয়ােরাপীয় কিNেনেNর নান শহর থেক মাNষ জেড়
হেয়িছেলন ¦ তােদর মেধ কউ কউ িছেলন অামার Pবপিরিচত, িকছ নতন মাNেষর সেও পিরচয় হেল ¦
সকেলর মেধ ঐকSTিট িছেল মাতভাষর Pিত ও সই ভাষায় লখা কিবতার Pিত অNরাগ ¦
দশাNিরত বাংলভাষীেদর এক িবরাট দল এখন বেটেনর বািসN ¦ বাংলােদশ অার পিমবাংলার
কথ মেন রেখ সংহিত এই মাNষেদর বেলেছন ‘ততীয় বাংল’ ¦ হয়েত ব বল উিচত ‘চতথ বাংল’, কনন
অাসাম ও িTPরােতও বHসংখক বাংলাভাষী রেয়েছন, যার Pব এবং পিম বাংলার অাদেল িনেজেদর নাম
রেখেছন ‘ঈশান বাংল’ ¦ অামর সাধারণতঃ মেন রািখ ন য বাহাN সােলর একেশ ফBRয়ািরেত যমন PাKন
Pব পািকSােন মাNষ মাতভাষার জন মতবরণ কেরিছেলন, তমিন একষি সােলর উিনেশ ম তািরেখ
িশলচের এগােরাজন বাংলাভাষী তােদর ভাষার Sীকিতর জন Pাণ িদেয়িছেলন ¦ তােদরও ভাষাশহীদ বলেত
হয় ¦ উTর অােমিরকােতও বাংলাভাষীেদর একিট িবরাট গাী গ’েড় উেঠেছ এবং তােদর ভাষাসািহতিভিTক
িKয়াকলাপ উTেরাTর বিD পােC ¦ তার হয়েত শীই ‘পম বাংল’ হেয় উঠেবন ¦
বেটেনর বাংলাভাষীেদর মেধ কতজন য কিবত লেখন ব কিবত ভােলাবােসন, তর একট অাNাজ
পাওয় গেল ২৪েশ অগাS ২০০৮ তািরেখর জমােয়েতর মধ িদেয় ¦ বাংল কিবতার চচ য কতজেনর
Pােণর কাছাকািছ, কত গভীরভােবই তােদর অাTপিরচেয়র অ, সই বাপারট বাঝ গেল ¦ এট িবেশষ
ক’ের Pতীয়মান হয় সংহিত এই উপলেK য-Sারক GNিট বার কেরেছন সিট দখেল ¦
অািম িনেজ দশাNিরত অবSায় Pায় অধশতাBী ধ’ের বাংলায় িলেখ যািC ¦ একট গব ক’েরই দািব
করেত পাির য এ বাপাের অািম এখন িসিনয়রেদর একজন ! এ দেশ Pথম এেসিছলাম ১৯৬০ সােল,
অKেফােড পড়ােশান করেত ¦ সই পেবই অামার অKেফাড থেক পাঠােন কিবত কলকাতার ‘দশ’ পিTকায়
িনয়িমত Pকািশত হেত ¦ ঐভােবই পাঠকেদর কােছ অামার কিবপিরিচিত গ’েড় ওেঠ এবং অািম ‘ষােটর দশেকর
কিব’ িহেসেব িচিHত হই ¦ সংহিত কিবত উসেব বলাল চৗধরীেক দেখ দাRণ ভােল লেগিছেল িবেশষতঃ
এইজেন য িতিনও ‘ষােটর দশেকর কিব’ িহেসেব িচিHত হেতন ¦ সই Yেগ অামর ভািব িন য লেন এত
বড় একটা বাংল কিবতার অাসর বসেত পাের ¦ এখন অামর দেল ভারী হেয়িছ, নাযতঃ দািব করেত পাির য
অামর বাংল ডায়ােSারার সািহিতক, অামােদর সই Sীকিতটক দওয় হাক ¦ বাংলাভাষার সািহিতকেদর
মেধ ডায়ােSারার একট বগ য গ’েড় উঠেত পাের ত অােগ যিদও ভাব যায় িন, তব এখন এট ঘটন ¦ এখন
অামর অার িনছক Pবাসী নই, অামর এ দেশ িশকড় গেড়িছ ¦
এই বগকরণ অামােদর উপর িকছ দািয়Tও অপণ কের ¦ শষ িবচাের সািহতকেমর উস একজন
বিKর Sিশীলতা, যিদও িনকটS অথব দরিSত কােন-ন-কােন গাীর িকছ-ন-িকছ সহেযািগত ছাড়
বিKর Pিতভার Sরণ হয় ন ¦ অার সািহেতর িবচার শষ পযN কবল কতজন িলখেছন তার জিরপ িদেয়
হেব না, তার একট বড় মাT হেব Gণগত ¦ সংখার একট মাT িনয়ই থাকেব, ত একট গাীর সামিGক
িKয়াকলােপর িদেক, তার পিরমােণর িদেক অামােদর দিেক িনেদিশত কের ¦ রাজনীিত থেক িশLসািহত
পযN য-কােন খােত কউ যিদ একট নতন অােNালন গ’েড় তলেত চান, ত হেল তার কেয়কজন সহকম
লাগেব ¦ সািহতপিTক চালােন ব কিবত-উসেবর অােয়াজন করও সই জােতর িKয়াকলােপর অNগত ¦

িKয়াকলােপর Pাচয অানNদায়ক, তব অামােদর িনয়ত লK রাখেত হেব সািহিতক উকেষর িদেক, একএকজন িশLীর শিLক িববতন এবং পিরণিতর িদেক ¦
িববতন অার পিরণিতর শত হেল মনেক খাল রাখ, পিথবীর সে YK থাক, অপেরর কাছ থেক
িশKাGহেণর জন মানিসক PSTিত ¦ অামােদর Pেরােন দশেক অামর িনয়ই ভেল যােব ন, ত অামােদর
রেKর মেধ থাকেব, অামােদর ভাষার মাধেমই ত অামােদর সTায় বহমান, িকNT অামর যন কবলই Pেরােন
দেশর জন নSালিজয় িনেয় ন থািক, যন ধ তাই িদেয়ই অামােদর কিবত ন ভরাই ¦ নতন য-জায়গায়
অামর িশকড় গেড়িছ, সই অববিহত পিরেবশ থেকও অামােদর Pি এবং অNেPরণ সংGহ করেত িশখেত
হেব ¦ িযিন িনেজেক Pকত অেথ কিব ব’েল মেন কেরন তার কােছ কােন দশই শষ িবচাের িবেদশ হেত
পাের ন ¦ কিবর চােখ ধর পেড় সবT িবরাজমান এই Sির িবিচT গাছপাল, ফলফল, পপKী, সবT মাথার
উপের সই একই SযচND, সই একই অাকােশর তারকাখিচত চােদায়, সবTই মাNষ-নামক Pজািতর Pম অার
িবেDষ, পাপ অার Pণ ¦ Sনামধন ইংেরজ কিব কীটস বেলিছেলন, কিব িতিনই, িযিন রাজর সমকK, দিরDতম
িভKেকরও সমকK, যার কােন বােঘর গজনও মাতভাষার মেত পিরার ¦
িচNাশীল মাNেষর পেK তার অববিহত পিরেবশেক অGাহ কর Mঢ়ত, কারণ ওভােব মেনর বিD হয়
ন ¦ মানিসক বিD হয় িবের সােথ যােগ এবং অাদানPদােন ¦ অািম খব গভীরভােবই অNভব কির য সমS
পিথবীই অামার Sেদশ, সমG মানবজািতই অামার Sজাতীয় ¦ অনেদর কাছ থেক অামােদর অেনক িকছ
িশKণীয় থােক ¦ অািম মেন কির য অখ পিথবীর Pিত এই মমTেবাধেক, সমG মানবজািত সMেক এক দরদী
Sাজাতেবাধেক অামােদর লখায় সািরত ক’ের দওয় অামােদর দািয়T ¦ অামর যার ডায়ােSারার অবSান
থেক বাংলায় িলখিছ, তােদর সামেন একট উেLখেযাগ Sেযাগ অােছ বাংলাভাষার খােত অামােদর িবিচT
এবং অাNজািতক অিভJতার Sাতেক বইেয় দওয়ার ¦ সট করেত পার অামােদর একট িবেশষািধকার ¦
অামর যন সই িPিভেলেজর যাগ হেয় উঠেত পাির ¦ ঐ অিধকারেক খাটােত পারেল অামােদর মাতভাষার
বাদযেNT নব নব তার সংেযািজত হেব ¦
সিদন সংহিত কিবতা উসেবর ভাবনার ফাকস িছেল ‘শািNর জন কিবত’, এবং তােক Mত করবার
জন উসব অারM হয় কতGিল সাদ পায়রেক খঁাচ থেক মিK িদেয় ¦ কােন সেNহ নই, িবে শািN
অানয়ন এই শতেক অামােদর সবািধক GRTPণ কতবGিলর অনতম ¦ িবগত শতেক মাNেষ মাNেষ হানাহািনর
চড়াN হেয়েছ, িকNT শািNর বাণীও শানােত চেয়িছেলন কউ কউ ¦ অাজেকর িদেন সই PJাদীিপত
বাণীGিলেকই অামােদর িচেন িনেত হেব বেরণ উTরািধকার িহেসেব ¦ অামােদর ভাবেত হেব িকভােব মাNেষ
মাNেষ শািNPণ সহাবSােনর একট টঁকসই ববSােক পিথবীেত Pিত দওয় যায় ¦
মাNেষর Pিত মাNেষর িবরামহীন িহংSত একট িবষয়, য অামােক গত কেয়ক বছর ধ’ের Kমাগত
ভাবােC ¦ অামার ততীয় নাটক ‘Sপণেরখ’য় SেBিনসয় বসিনয়ার মসলমানেদর গণহতার কথ অােছ,
ততীয় উপনাস ‘জল ফেড় অাGন’-এ অােছ Gজরােটর দাার একট পাDিম ¦ বSTতঃ ‘জল ফেড় অাGন’
িশেরানামিট অািম ববহার কেরিছ একিট Rপক িহেসেব ¦ সমDিনM অােGয়িগির থেক যমন অনবরত JলN
লাভ বেরায়, অথচ সমেDর িবPল জলরািশ তােক নভােত পাের ন, তমিন সভতার তলেদশ থেক
Kমাগত িনঃSত হয় ববরত, িবদGতম সভতাও যােক দমন করেত পাের না ¦ অামার য-বইিট এখন Pেস
গেছ সখােন ২০০৬-এর ইরােয়ল-লবানেনর সংঘষ িবষেয় অামার Pধান চিরেTর িচNােSাত কেয়কিট
অধােয়র পাDিম িহেসেব কাজ কেরেছ ¦
িবে শািN অানেত হেল শািNর ছায়াসহচর অশািNর সে িকভােব মাকািবল কর যেত পাের তার
কৗশলGিল অামােদর অায়T করেত হেব ¦ পিথবী সিতই এখন অােগকার চাইেত অেনক বশী ছাট হেয়
গেছ ¦ িনকট-দেরর পিরেPিKতই বদেল গেছ ¦ যরা দেরর মাNষ িছেল তার এখন িনকট Pিতেবশী হেয়েছ ¦
সই ঘঁষােঘঁিষ অবSােনর Sেযাগ িনেয় বিKেত বিKেত, গাীেত গাীেত, জািতেত জািতেত িবেরািধত
অার রKKয়কারী DND এখন সংKামক ভাইরােসর মেত DRতগিতেত বংশিবSার করেছ ¦ Pাণলালনকািরণী
Pকিতর অিST িবপN ¦ এই িবপদেক Rখেত হেল, অামােদর উTরSিরেদর হােত বাসেযাগ পিথবী িদেয় যেত
হেল অামােদর Sাথঘিটত কলহGিলর িনিT করেত জানেত হেব ¦ িনছক অথৈনিতক িবায়েনর ST িদেয়

সই সমসার সমাধান সMব নয়, কনন সই পথ Mলতঃ কতGিল Kমতাশালী গাীর Sাথ Dার চািলত ¦
অনেদর Kিতর কথ মন থেক কেট বাদ িদেয় কবল উNTভােব Sােথর অেNষণ এবং সংরKণ, একই
গাীর হােত Kমতার Sপীকরণ—এটাই ত অনেথর Mল ¦ সই িশকড় উপেড় ফলেত হেল পরেক অাপন
করার িশK Gহণ করেতই হেব, বঝেত হেব য িববােদর পেথ নয়, Kমাগত সংলাপ চালােনার পেথই Pগিত
সMব, এর িবকL নই ¦ এই কােজ কিবর একট েDয় িমক পালন করেত পােরন ¦ তার তRণ PজNেদর
মেধ Pকিত এবং িববাসী মাNষ সMেক অাTীয়তার বাধেক জািগেয় তলেত পােরন ¦
সব সমােজই কিবতার দরকার, যােত জীবেনর সতGিলেক অামর Pণতঃ PতK করেত পাির, Sীকার
করেত পাির, উCারণ করেত পাির ¦ কিবত সই অায়ন, যােত অামর সই সতGেলার চহার দখেত পাই—
অথা যিদ কিবেদর সাহস অার অাTসMান থােক, যিদ তার িনেলাভ থাকেত পােরন, সত কথ বলবার সাহস
খইেয় ন বেসন ¦ অাজেকর ছাট-হেয়-যাওয় পিথবীেত সতবাদী এবং মানবদরদী কিবেদর Pেয়াজন অােছ ¦
অামার িবাস, বাংল ডায়ােSারার কিবেদরও িকছ দবার অােছ ¦
অাশ কির এরকম উসব ভিবষেত অারও হেব, অার সইসব জমােয়েত Pিতিনিধর পরSেরর সে
অালাপ-অােলাচন করার অারও Sেযাগ পােবন ¦
কতকী কশারী ডাইসন

