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কবি সমর সসনের ‘চার অধ্যায়' কবিতা
বিলীপ মণ্ডল
গনিষক, িাাংলা বিভাগ, অযাডামাস ইউবেভাবসিবি
Abstract:

One of the prominent poet’s of forties was Samar Sen. He was Journalist by profession. All
the poem’s he wrote in his short-lived poetic life, written in prose verse, paint a picture of
the deep frustration and paint of middle-class life. In the poem ‘CHAR ADHAY’ the picture
of darkness and fatigue of that middle class life has become clear.
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কবি সমর সসনের জন্ম ১৯১৬ সানল, মৃতযয ১৯৮৭। কবির সযিীর্ি ৭১িছনরর জীিনে সাাংিাবিকতা বছল
একবি বিবিষ্ট অধ্যায় জযনড় ।তার কবিতা সলখার সময়কাল খযিই কম। এই স্বল্পস্থায়ী কবি জীিনে তার
অবধ্কাাংি কবিতাই গিয ছনে রবচত ।তার কবিতায় ফযনি উনেনছ -োগবরক জীিনের হতািা, মধ্যবিত্ত
জীিনের ক্লাবি ,আিা-আকাঙ্ক্ষা ,বেরািা ও সিিোর ছবি। ড: িাসিী কযমার মযনখাপাধ্যায় তার সম্পনকি
িনলনছে-“চবিনির কবিনির মনধ্য িহু উচ্চাবরত একবি োম: সমর সসে। তাাঁর রচোয় অবভজ্ঞতা ও
আনিনগর অকপিতা আমানির মনোনযাগ আকষিণ কনর। িতিমাে যযনগর হতািা ,ক্লাবি ,অিসাি ও আবতি
তার কবিতায় বিস্ময়কর ভানি আত্মপ্রকাি কনরনছ।”১ জীিনের দিেয, কযশ্রী রূনপর কথা তাাঁর কবিতায়
িানরিানর উনে এনসনছ । আসনল বেনজ মধ্যবিত্ত সশ্রণীর প্রবতবেবধ্ হনয় সসই সশ্রণীর আিা-আকাঙ্ক্ষা বেরািা
ও সিিোর রূপনক কবি তার কবিতায় জীিি কনর তযনলনছে ।িযদ্ধনিি িসয তার সম্পনকি যথাথিই িনলনছে –
“পাবরপাববিক জীিনে ও সমানজ যা বকছয অেযিার ও অসযভ ,কযৎবসত ও বেষ্ঠযর, তার বিরুনদ্ধ বেনজর মনধ্য যত
গ্লাবে ও বিনরাধ্ তার বিরুনদ্ধ; ধ্নমির ,সমানজর ও সাবহনতযর অন্ধসাংস্কানরর বিরুনদ্ধ যযদ্ধ সর্াষণা ।”২ আসনল
সমর সসে বেনজর যযগনক অস্বীকার কনরেবে।এিাং এই যযনগর যন্ত্রণা সযমে তার কবিতায় ফযনি উনেনছ
সতমবে অবস্থর যযগ যন্ত্রণা সথনক মযবির পথও খযাঁজনছে বতবে। িতিমানে আমরা কবির ‘চার অধ্যায়’ কবিতাবির
বিষয়িস্তু বিনেষণ কনর কবিতাবির মনধ্য যযনগর যন্ত্রণার ছবি বকভানি ফযনি উনেনছ তার স্বরূপ বিনেষণ
করনিা ।
‘চার অধ্যায়’ কবিতাবিনক কবি চার ভানগ ভাগ কনরনছে প্রথমভানগ শুরু কনরনছে এইভানি“আমার সচানখ র্যম সেই;
যখেই ক্লাি সচাখ িযবজ
চাবরবিনক সর্নর িীর্ি ছনে
সযিীর্ি অন্ধকার ।
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আমার সচানখ র্যম সেই ,
স্পেমাে বিেগুবল আমার দুঃস্বপ্ন।”৩
লক্ষণীয় কবি িনলনছে তার সচানখ র্যম সেই। ক্লাি সচাখ যখে িন্ধ হয় তখে তার চাবরবিনক বর্নর সফনল
িীর্ি ছে আর সসবি হল- সযিীর্ি অন্ধকার। পনরর লাইনেই িলনছে আমার সচানখ র্যম সেই- স্পেমাে
বিেগুবল আমার দুঃস্বপ্ন। আসনল কবি এইভানি অকপনি পােকনক প্রতযক্ষ করায় বেনজর যযনগর সনে
।সকাথাও পনড় িযঝনত অসযবিধ্া হয় ো সয কবি বক িলনত চাইনছে। চাবরবিনকর এই পবরনিিিা সস বিে ও
রাত সহাক সি বকছযই তার কানছ অন্ধকার ও দুঃস্বনপ্নর মনতা মনে হনে ।সযখানে িাতাস অিরুদ্ধ,
সিওয়ানল পনড়নছ বিষন্নতার ছায়া। এই বিষণ্ণতার পবরনিনির মনধ্য কবি বলখনছে “আর সতামার পানি
রাবি জাগরে ক্লাি আমার িীর্িবাস।”৪
কবি চাবরবিনকর পবরনিনি সযমে দুঃস্বপ্ন ও অন্ধকারনক প্রতযক্ষ করনছে সতমবে সপ্রনমর মনধ্যও
সিখনছে ক্লাবি িীর্িবানসর ছবি ।সপ্রবমকার সনে রাবিযাপে সযখানে আেের্ে মযহূতি ো হনয়, হনয় ওনেনছ
ক্লাবি আর িীর্িবানস পবরপূণি ।তাই কবি বেবিনি র্যমানত পানরে ো। িানরিানর চমনক চমনক ওনেে
।কারণ কবির মনে িাবি সেই ,সচানখ র্যম সেই। সপ্রনমর এই বেুঃসেতানক বতবে আরও গভীর কনরনছে
বিতীয় অধ্যানয়- ফাাঁকা মানের বেস্তব্ধতা, গভীর রাবি এিাং েীড় হারা পাবখর বেুঃসে িযিহার এর মধ্য বিনয়
“মাঝ রানত র্যনমর মনতা সতামার কাল চযল
আমার মযনখর উপর োমল :
“সসই চযল ,সসই গভীর সচানখ, েরম িরীনর
সসই পযরনো মরুভূবমর িযাকযলতা :”৫
এক সপ্রমহীে ,সেীহীে গভীর অন্ধকারময় বেুঃসে জীিনের ছবি যা বকো মরুভূবমর মনতা শুষ্ক কবেে।
কবিতায় তৃতীয় অধ্যায় শুরু হনে এইভানি :
“অন্ধকানরর স্তব্ধতা সভনে সক সযে িলল:
জানো ,কাল রানি বমবলর বিনয় হনয় সগনছ”৬
এর পনরর লাইেবি আনরা মারাত্মক ,
“অন্ধকানর বিবর্নত সস িব্দ পাথনরর মনতা”৭
লক্ষেীয় - িতিমাে যযনগর সপ্রনমর সয অসারতা, তানক িণিো কনরনছে -অন্ধকানরর বিবর্নত পাথনরর মনতা
এই িব্দ িনন্ধ। চতযথি অধ্যানয়র সপ্রনমর এই অসাড়তা আরও প্রকি হনয়নছ এইভানি“একবি মােযষনক ভযলনত কতবিেই আর লানগ
কতবিেই িা লানগ িরীর সথনক মযনছ সফলনত।”৮
সপ্রমহীে িরীর সব্স্স্ব এই সয আবলেে যা কবি তযলো কনরনছে সযাকাবরে এর মত বমবষ্ট িনল আর বলখনছে
“সযাকাবরে এর মত বমবষ্ট
একবি সমনয়র সপ্রম !”৯
োগবরক জীিনের সপ্রনমর এই েগ্নরূপ কবিনক িযবথত কনরনছ। আজনকর সমানজ োরীর সসৌেযি, তার
লািণয পবরণত হনয়নছ পনণয যানক কবি িনলনছে “মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস িনল।”১০
এই র্যেধ্রা সমানজর েগ্নরূপ তার পাবরপাববিনক আনরা স্পষ্ট কনর তযনলনছ এইভানিVolume-VI, Issue-VI
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“বকন্তু সাইনকনল সফরা সকরাবের ক্লাবিনত
বিনের পর বিে
র্বড়র কািায় মন্থর মযহূতি গুবল মনর ;
ডাস্টবিনের সামনে
মরা কযকযনরর মযনখর যন্ত্রণায়
সময় এখানে কানি ।”১১
এখানে সাইনকল সফরা সকরাবের ক্লাবি, র্বড়র কািায় মন্থর মযহূতি, ডাস্টবিনের সামনে মরা কযকযনরর মযনখর
যন্ত্রণা প্রভৃবত িব্দ িযিহানরর মাধ্যনম কবি সযে চাবরবিনকর ফাাঁপা োগবরক সভযতানক আমানির সামনে
তযনল ধ্নরনছে। পযনরা কবিতাবি জযনে কবির একাকীত্বতা, সপ্রনমর সিিস্বতা মধ্যবিনত্তর বিকৃত বিলাস,
সমাজজীিনের েগ্নরূপ ,ডাস্টবিনের সামনে মরা কযকযনরর যন্ত্রণাময় িীভৎস রূপ বচিনের মাধ্যনম কবি সমর
সসে মধ্যবিত্ত জীিনের যযগ যন্ত্রণানক আমানির সামনে সযভানি তযনল ধ্নরনছে তা এককথায় অেিিয। তনি
পবরনিনষ একথা িলা চনল পযনরা কবিতাবির চারবি অধ্যানয় জযনড় হতািার বচি সিবি থাকনলও মানঝ মানঝ
দ একবি িব্দ ও িানকয সকাথাও সযে একিা আিায় িনস - কবি - চতযথি অধ্যানয়র এনকিানর সিনষর বিনক
বলখনছে “এখানে বক সকােবিে িসি োমনি
সিযজ উদ্দাম িসি
আর সকােবিেও বক মযনছ যানি
সযাকাবরে এর মত বমবষ্ট একবি সমনয়র সপ্রম।”১২
আসনল কবিরা সতা আিািািী ।যযনগর যন্ত্রণা তানিরনক িগ্ধ কনর সসই রূপ তানির হৃিনয়র জারক রনস
জাবেত হনয় তার িবহুঃপ্রকাি র্নি, সমর সসে তার িযবতক্রম েে, তাই চার অধ্যায় কবিতায় প্রায় পযনরা অাংি
জযনড় যযনগর যন্ত্রণা ,সপ্রনমর অসারতা, সমাজজীিনের েগ্নরূপ সযমে প্রকাবিত হনয়নছ সতমবে সকাথায় সযে
একিা আনলার আিায় কবি পথ সচনয় রনয়নছে ।এখানেই চার অধ্যায় কবিতাবির অেেযতা।
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