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মই িকয় িলেখাঁ? 

নীিলম মাৰ 

মাৰ কােনা ত  নাই। মই কােনা কাব ত ত িব াসী নহয়। 
ক নাই মাৰ ত । 

নীিলম মাৰ  

মই িকয় িলেখাঁ–এই কথাৰ উ ৰ িন য় আেছ। িক  িলেখাঁ বুিল কিতয়াও িলিখবৈল আৰ  কৰা 
নািছেলাঁ। িনজৰ অ ােতই সই জগতত েৱশ কিৰিছেলাঁ। কিতয়া কেনৈক সই কিবতা িলখা মানুহজন 
মাৰ িভতৰত আিহিছল নাজােনা। ইমান কাতৰ ভােব তওঁ মাৰ হাত দখুন খুিজিছল, মাৰ ওঁঠ দটুা 
খুিজিছল য মই তওঁক িদ িদিছেলাঁ মাৰ হাত। িদ িদিছেলাঁ মাৰ ওঁঠ। সই হােতেৰ তওঁ কিবতা 
িলেখ। সই ওঁেঠেৰ তওঁ চুমা খায় আৰু সু িৰয়াই গান গাই ফুেৰ। ক এেনৈকেয় সই কিবজন মাৰ 
কাষৈল আিহিছল মাৰ অ ােতই। তওঁ য এেনৈক আিহব তাৰ কােনা উমঘাম নািছল। মাৰ হাতত 

হাত থ তওঁ মানুহৈল ৰ লািগ চাইিছল। তওঁ মানুহ। মানুহৰ সকেলা সদঅভ াস আৰু বদঅভ াস তওঁ 
লালন কেৰ। তওঁ লালন কেৰ মানুহৰ সকেলা পাহৰ আৰু আ াৰ। তওঁ পুৰুষৰ মাজত পুৰুষক িবচােৰ। 
নাৰীৰ মাজত নাৰীক িবচােৰ। তওঁ িবচােৰ পৃিথৱীৰ াভািৱক ৰং। মানুহক তওঁ সাব  ধিৰব খােজ। 
মানুহৰ ঘেৰ ঘেৰ, চাতােল চাতােল, দাকােন দাকােন, বজােৰ বজােৰ তওঁ ঘূিৰ ফুেৰ। তওঁ যন এক 

িনবািসত, জেুয় পাৰা মানুহ। 

ভাক লািগেল তওঁ মাৰ কাষৈল আেহ। িপয়াহ লািগেল তওঁ মাৰ কাষৈল আেহ। বু ৰ সই টু ৰাৰ 

য ণা সহ  কিৰব নাৱািৰ তওঁ মাৰ কাষৈল আেহ। মই তওঁক ভাত খুৱাই িদব লােগ। পানী খুৱাই 
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িদব লােগ। আৰু মাৰ বু ৰ িবছনাত িনচুকাই ৱাই থ’ব লােগ। তাৰ িবিনময়ত তওঁ কিবতা িলেখ। 
িক  িয িলেখ সই সকেলােবাৰ মাৰ জীৱনেৰই কথা। এেনৈকেয় মাৰ িভতৰৈল সই কািব ক স ােটা 
সামাই আিহিছল। মই উপলি  কিৰিছেলাঁ মাৰ মাজত সই কাব স া। মাৰ সুখ-দখু, হাঁিহ-কাে ান-
য ণাৰ অিভ তাসমূেহই আিছল তওঁৰ কািব ক অিভ তা। অৱেশষত তওঁৰ জীৱন বুিল অন  কােনা 
জীৱন নািছল। আিম দেুয়াজেন িনবাহ কিৰিছেলাঁ এেকটা জীৱন। 

অৱেশ  সামািজক জীৱন বা সাংসািৰক জীৱনৰ কািব ক জীৱনৰ স’ ত  সৃি  নােহাৱাৈক থকা নািছল। 
িক  কািব ক জীৱনত মই াধীনতা বািছ লেছাঁ। মাক ল কােন িক ক’ব–ভিৱষ েত মাৰ ওপৰত িক 
ৰায় িদব তােক ল মই কােনা িদেন মূৰ ঘেমাৱা নাই। ভিৱষ তৰ িবচাৰ বা মূল াংকন ল িয সেচতন 
বা সজাগ তওঁ কিতয়াও সািহত  বা িশ ৰ জগতত াধীন হ থািকব নাৱােৰ। াধীনতা মাৰ উশাহ। 
াধীনতা মাৰ শ ৰ তজ। াধীনতা মাৰ আংিগক। াধীনতা মাৰ াইল। াধীনতাই মাক বােৰ 
বােৰ ক নাত িল  হ’বৈল িৰত কেৰ। ক নাৰ হাতেতই মই মাক এিৰ িদওঁ। মাৰ কােনা ত  নাই। 
মই কােনা কাব ত ত িব াসী নহয়। ক নাই মাৰ ত । 

‘কিবতাৰ বােব এগৰাকী মেডল আেছেন এই চহৰত’ নামৰ এখন সৰু উপন ািসকা িলিখিছেলাঁ কইবছৰমান 

আগেত। তাত মই িযদেৰ িবেদশী ৰা ৰ িচ িশ ীসকেল (painters) ছিব আিঁকবৰ বােব নাৰী মেডল 
ব ৱহাৰ কেৰ, তেনৈক কিবতা িলখাৰ  ত কিবেয়ও মেডল ব ৱহাৰ কৰাৰ কথা িলিখিছেলাঁ। এয়া 
কৃতাথত মােৰই পৰী ামূলক ই া আিছল। কাযে ত যিদ এই কাম কিৰবৈল গ’ লাঁেহঁেতন মই কৱল 
সামািজকভােৱ অপদ  হাৱাই নহয়, জলৰ ভােতা খাব লগা হ’লেহঁেতন। এেন ৱা ই মাক অস  
কিৰ তােল। তথািপ মই মাৰ াধীনতাক িবসজন িদয়া নাই। ব  সমােলাচনা, িতৰ াৰ, অপদ  আৰু 
ভাবুিক পাৱাৰ িপছেতা মই মাক াধীন িচ াৰ পৰা িবি  কৰা নাই। কাৰণ মই জােনা যিতয়াই এই 
াধীনতাৰপৰা মই িলত হ’ম তিতয়াই হ’ব মাৰ কিবতাৰ মৃতু । এয়াই মাৰ কাব -জীৱন। মই িকয় 
কিবতা িলেখাঁ–এই ৰ এশাৰীেয়ই মা  সদু ৰ হ’ব : জীয়াই থািকবৰ বােবই কিবতা িলিখব লগা হয়। 

 

নীিলম মাৰ সা িতক সময়ৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ কিব আৰু ঔপন ািসক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


