
Poetry without Fear  90 Vol. I No. 1 : May-July, 2022 
 

‘চুিল নাবাি বা যা েসনী’ৰ আঁৰৰ কথা 
ড° কৰবী ডকা হাজিৰকা 

মনত আেছ, কিবতােটা িলখাৰ সময়ত মাক শােক খু া মািৰ ধিৰিছল। আিজও কিবতােটা মন িদ 
এবাৰ চােল মাৰ মনৈল সই শাক ঘিূৰ আেহ। 

 

ব েত সােধ, এই কিবতােটা ৰচনাৰ কাৰণ িক? কিবতােটা মাৰ সকেলাতৈক ি য় কিবতা নিক? 

কাৰণেটা িপছত ভািব চাম। থমেত অলপ অ ি েৰ জনাবৈল িবচািৰেছাঁ য এইেটা মাৰ সবােতাৈক 
ি য় কিবতা নহয়। মাৰ িনজৰ ভাল লগা কিবতােকইটাৰ িভতৰত আেছ ‘নীল জানাকী’, ‘ভগৱান 
আৰু এজনী নাৰী’, ‘জ  নােহাৱা ছাৱালীজনী’, ‘বু  জৰুাই আেহ’ আৰু ‘পৰীৰ বাঁহী’। এটা দীঘল 

কিবতা ‘জল ঁ ৱৰীৰ ছা’ঁ আৰু কইটামান দইু-চািৰশৰীয়া কিবতােকা মাৰ মৰম লােগ। িপেছ ‘চুিল 
নাবাি বা যা েসনী’ৰ কথা অলপ বেলগ। পাঠেক ভাল পায় কাৰেণই মই কিবতােটা ভাল পাওঁ। 

এইেটা মাৰ িনজৰ মেতেৰ মাৰ থম ণীৰ কিবতা নহয়। কাৰণ কিবতােটাত ‘কিবতা’ নাই। মই 
িনেজ কিবতাত িয কামলতা আৰ ুবুি দী তা িবচােৰাঁ, কলাসুলভতা িবচােৰাঁ আৰু ভাবৰ লুকা-ভা  
িবচািৰ পােল ভাল পাওঁ, সইেবাৰ কলা- কৗশল ইয়াত নাই। তথািপ পাঠক-সমােজ কিবতােটা আদিৰ 
লাৱাৰ কাৰণ মাৰ মেতেৰ দটুা। থমেটা হ’ল সমাজৈল এক বাতা। ি তীয়েটা হ’ল অিনয়িমত ছ  
আৰু অ িমলৰ েয়াগ। কিবতাত সমাজৈল বাতা িদব পািৰেল ভাল, সই কথা সত । কিবতা যিদও 
িনজৰ াণৰ পৰা িনজৰ তািগদাত ওলাই আেহ (অ তঃ মাৰ ত) তাৰ মাজত আনৰ বােবও 
িকছু ব ব  থািকেল ভাল। মই কিতয়াও আগেত িবষয় ক কিৰ িপছত কিবতা িলিখব নাৱেৰাঁ। 
অনুভূিতেয় টািন িনয়াৰ পেথেৰেহ কিবতাই ‘িবষয়’ বািছ লয়। দােষই হওক বা েণই হওক হােমন 

বৰেগাহািঞেয় মাক ‘অ জ ৱনৰ কিব’ বুিল ক গেছ। ম ব েটাৰ আধা অংশ সঁচা। িনজৰ িভতৰত 
কাশৰ বাট িবচািৰ থকা িবমূত িযিখিন অনুভৱ গদ েৰ কাশ কিৰব নাৱােৰাঁ সইিখিনেহ মাৰ 
কিবতাৰ মােজেৰ িনগিৰ আেহ। ব িত ম এই িবেশষ কিবতােটা। ৗপদী মাৰ বােব এ  আকষণীয় 
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চিৰ । ৗপদীক ল মাৰ িযমানিখিন কথা ক’বৈল মন যায় সইিখিন ক’বৈল মই বাট িবচািৰ 
পাৱা নািছেলাঁ আৰু সম  িনপীিড়তা নাৰীৰ মাজত য ৗপদীৰ ছাঁ আেছ সই কথা গদ েৰ িলিখও 
মই শাি  পাৱা নািছেলাঁ। কথািখিন পূণভােৱ কাশ কিৰব পৰা নািছেলাঁ। গিতেক িনপীিড়তা নাৰীৰ 
িতিনিধ ৰূেপ ৗপদীক িবষয় ৰূেপ ল এই কিবতােটা মই থেম আঁচিন কিৰ িপছত কিবতাৰ ৰূপ 
িদিছেলা।ঁ কিবতােটা িলিখ উ  শাি  পাইিছেলাঁ। 

কিবতােটাত ছ ৰ েয়াগ পৰী ামলূক আিছল। মাৰ ব েতা কিবতাৰ সামৰিণৰ ফােল এেকাটা  
অ িমল আিহ পেৰ ( যেন, “এজাপ দজুাপ পািহ আতঁৰাই কেতকীৰ বু  খুিল, শষ সঁফুৰাত িক পােল 
বতােহ, এমু  কান ধূিল)। এইেটা কিবতাত মাৰ ভাব আৰু িবষেয় ছ ব ন আৰু অ িমলৰ দাবী 
কিৰিছল। সই িমল মই কােনা মেত বাদ িদব পৰা নািছেলাঁ। গিতেক কিবতােটা পৗৰািণক ৰীিতৰ 
আৰু অিম া ৰ ছ ৰ দেৰ হ’বৈগ বুিল আশংকা কিৰিছেলা।ঁ িপছত দখা গ’ল য ছ ৰীিত 
কিবতােটাৰ আকষণতেহ পিৰণত হ’লৈগ। পাঠেক মনত ৰািখবৈল সহজ পােল আৰু আবৃি ৰ বােব 
জনি য় হ পিৰল। গিতেক আধুিনক কিবতাত ছ  য অনায়ােস ব ৱহাৰ কিৰব পািৰ সই কথা এই 
কিবতাই মাণ কিৰেল। 

কিবতােটাৰ লগত জিড়ত আৰু দটুা কথা আেছ। থমেটা হ’ল থম সং ৰণত থকা ছপাৰ ভুল, যাৰ 
বােব এিতয়াও ব েতা আবৃি ত সই ভুল উ ািৰত হ থােক।  ৰূপেটা হ’ল– “আমাৰ বু েৰ 
বগাই আিহেছ”। ছপাৰ ভুলত হ’ল, “আমাৰ বু েৰ বগাই বগাই আিহেছ”; এটা ‘বগাই’ বিছৈক ছপা 
হ’ল। ফলত কিবতােটাৰ ৱাহত আৰু ছ ৰ তাত বাধা আিহ পিৰল। এই কথাই মাক বৰ ক  
িদেয়। ি তীয় কথােটা হ’ল ‘অি স ৱা’ শ ৰ ভুল অথ আৰু ভুল ব াখ া। পৗৰািণক কািহনী মেত 
ৗপদীৰ জ  হিছল য ৰ অি ৰ পৰা (( সেয় তওঁৰ নাম যা েসনী)। অি ৰ পৰা উ ৱ হয় িয 

নাৰীৰ, তওঁ হ’ল অি স ৱা। খ াত মহািবদ ালেয় কাশ কৰা আৰ ুছা সমাজৰ মাজত জনি য় হাৱা 
ত এগৰাকী িব ােন শ েটাৰ অথ ভুলৈক িলখা কায মাৰ বােব বদনাদায়ক। ইয়াৰ াৰা 

কিবতােটাৰ এটা অংগ িবকল হ পিৰেছ। অৱেশ  কিবতা এটা ৰচনা কৰাৰ িপছত ই পাঠক আৰু 
সমােলাচকৰ স ি  হ পেৰ, কিবগৰাকীৰ তাত হাত নাথােক। তথািপ অথেবাৰ  ৰূপত থকা 
ভাল। তিতয়া কিবতা ৰূেপ তাৰ নানা ব াখ া স ৱপৰ হয়। 

কিবতােটা নাৰীবাদৰ ত ৰ আধাৰত ৰিচত হাৱা নাই যিদও ব েত ইয়াক নাৰীবাদী কিবতা আখ া 
িদেয়। হয়েতা নাৰীবাদী দিৃ  িকছু িবচািৰ পাব পািৰ। কিবতােটা ৰচনা কৰাৰ সময়ত মই নাৰীবাদ 
পঢ়া নািছেলা।ঁ মানৱতাবাদী দিৃ েৰ সম  পিৃথৱীৰ নাৰীসমাজৰ ওপৰত চলা শাষণ আৰু িনপীড়নৰ 

কথা মনৈল আিহিছল। হয়েতা তােতই সামাই আিছল নাৰীবাদী িচ াৰ বীজ। সাধাৰণেত িবে াহ, 

াভ, িতবাদ আিদ ভাবৰ কাশৰ বােব মই গদ ত ৰচনা কিৰেহ ভাল পাও।ঁ ব িত ম এই 
কিবতা – ‘চুিল নাবাি বা যা েসনী’। এই কিবতােটা ওঠৰটা ভাৰতীয় ভাষাৈল অনূিদত হেছ। ‘চুিল 
নাবাি বা যা েসনী’ৰ মাজত পৗৰািণক কািহনীৰ পনুৰ িনমাণ কৰা হেছ। যা েসনী, অ ৰজা, 
দঃুশাসন, বৃহ লা আিদ তীিক চিৰ ৰ মােজেৰ কািহনী এ ৰ আভাস ফু  উ েছ। কিবতােটাৰ 
িনিহত অথ বুিজবৰ বােব সৰু সৰ ুিচ েবাৰৰ [পা জন , দৱদ ৰ মাত, ৰাজহাউিলৰ পাশােখল, 

কৗৰৱেসনাৰ িকিৰিল আিদৰ লগত পিৰচয় থািকব লািগব। এই কািহনী হাজাৰ বছৰ ধিৰ াসংিগক 
হ আেছ। সেয়েহ ৗপদীক ইয়াত যা েসনী নােমেৰেহ বুেজাৱা হেছ; পিব  য ৰ অি ৰপৰা 
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আিবভাব হাৱা অপািথৱ মানৱীৰ ওপৰেতা শাষণ স ৱ হেছ তওঁ নাৰী হাৱা বােবই। তওঁৰ 
অপমান সকেলা নাৰীৰ বােবই অসহনীয়। মনত আেছ, কিবতােটা িলখাৰ সময়ত মাক শােক খু া 
মািৰ ধিৰিছল। আিজও কিবতােটা মন িদ এবাৰ চােল মাৰ মনৈল সই শাক ঘূিৰ আেহ। 

চুিল নাবাি বা যা েসনী 
 
ড০ কৰবী ডকা হাজিৰকা 
 
 
চুিল নাবাি বা, যা েসনী 
কাল ভূজংগৰ দেৰ িবয়িপ পৰক 
তামাৰ কশৰ মঘালী 
তােৰই ছায়াত ঢাক খাই যাওক 
জান তৰা আৰু বিল 
চুিল নাবাি বা, যা েসনী। 
অি স ৱা নয়নত লাৱা 
লয় িশখাৰ তীৰ 
অি  কিণকা বৰিষ সৰক 
দু  নয়নৰ নীৰ 
মু  কেশেৰ পাছত বাি বা 
কালসাপ যন বণী 
এিতয়া চুিল নাবাি বা, যা েসনী। 
ৰু  কশত তজ সািন ল'বা 
এেয়েতা তামাৰ পণ 
পা জন ৰ মাত না নাই। 
দৱদ ও বািজ উঠা নাই 
হয়েতা হ'বও পােৰ 
কৗৰৱ সনাৰ িনধনৰ বােব 
িমলা নাই মহা ণ। 
প পিতৰ অনািথনী ি য়া 
চুিলৰ ছায়াত মুখ লু ৱাই 
ভীৰু পা ৱক ঢািকবৈল িদয়া লাজ 
ধমপু  নীিতৰ অধীন 
পাথেৰা আিজ বৃহ লা বশ 
বীৰ বৃেকাদৰ ভাগত ম  
মা ী তনয়· 
নােমই নল'বা 
মলীয়া দিহ তজৰ কথাত 

হয়েতা খাইেছ ভয়। 
যা েসনী, সহায় নালােগ কােৰা 
চুিলৰ মঘত ধুমুহা নামক 
মঘগজনত িবদু ৎ িল 
হ ীনাপুৰৰ সাণৰ কােৰং 
ধূিল হ িমিল যাওক। 
আমাৰ বু েৰ বগাই আিহেছ 
তামাৰ াণৰ তৃ া 
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দঃুশাসনৰ তজ 
ব েতা সিহেলাঁ দখু অপমান 
ব েতা দিখেলাঁ নীিতৰ কামত 
অত াচাৰৰ নীিত 
এিতয়া লিভেছ আমাৰ নদীেয় 
উভিত বাৱাৰ গিত। 
কৗৰৱ সনাৰ িকিৰিলৰ মাত 
এিতয়াও িন আেছাঁ 
অ  ৰজাৰ ৰাজহাউলীত 
মৰণ পাশা খল 
ভীৰু পুৰুষৰ পণ ল আিম 
ব েতা সিহেলাঁ শ 
এিতয়া তােকই ঘূৰাই িদয়াৰ ণ 
মুকিল চুিলত শািণত সনাৰ 
ৰি ম আেয়াজন। 
এেকলেগ আিম তেজেৰ বালাম 
কাল সাপ যন বণী 
এিতয়া চুিল নাবাি বা, যা েসনী। 

[ লখক অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ কিব আৰু িড গড় িব িবদ ালয়ৰ বজবৰুৱা আসনৰ া ন 
অধ াপক।] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


