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কিবতা পঢ়াৰ আন  বনাম তাি ক ব াখ া : 
িবপলুেজ ািত শইকীয়াৰ কিবতা– ‘ মাৰ নাপজা 
ছাৱালীজনী’ 

ড০ পৰী িহৈলদাৰী 

িবপুলেজ ািত শইকীয়া  

       কিবতা এটা কৱল ৰামাি ক হ'ব পােৰ, আধুিনক হ'ব নাৱােৰ, আধুিনক বুিল িছল-
মাহৰ মািৰ িদয়া কিবতা এটা উ ৰাধুিনক হ'ব নাৱােৰ; উ ৰাধুিনকতাৰ ল ণ আ  কৰা কিবতা 
এটাত কােনা সমাজ-বা ৱ নাথােক, ইিতহাস, ৰাজনীিত এেকা নাথােক—কথােবাৰ বাৰু এেন ৱা নিক? 
আচলেত কিবতা এটাক যিতয়া ৰামাি ক, আধুিনক, উ ৰাধুিনক, উ ৰ ঔপিনেবিশক ইত ািদ একক 
অিভধােৰ সং ািয়ত কৰা হয়, ব মাি ক অথৰ তৰপেবাৰ স ান কিৰ লাভ কিৰব পৰা পঠন 
অিভ তাৰ আন ৰ পৰা পঢ়ুৈৱক বি ত কৰা হয়। পল িড ম েন (Paul de Man) 
‘Resistance to Theory' নামৰ ৰচনাখনত ত ক অমান  কিৰ সািহত -পাঠৰ আন  লাভ 
কৰাৰ কথা কেছ। ত ক অমান  কিৰব হয়েতা নাৱািৰ, িক  এেকটা সািহত -পাঠেক িভন িভন 
দিৃ েকােণেৰ ব াখ া কিৰ িন য় চাব পািৰ। 
        কিব িবপুলেজ ািত শইকীয়াৰ ‘ মাৰ নাপজা ছাৱালীজনী' নামৰ এ  চু  কিবতা আেছ 
(কিবতােটা অিজত ভৰালী স ািদত এশ বছৰৰ িনবািচত অসমীয়া কিবতাত সি িৱ  হেছ; কাশ 
কাল ২০১৮)। কিবতােটাৰ থম শাৰীেটােৱ এটা নঘটা বা নােহাৱা কথাৰ ৃিত ৰাম নৰ পাতিন 
মিলেছ এেনদেৰ-- 
        মাৰ নাপজা ছাৱালীজনী নাপজাৰ কািহনী এটা আিছল 
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        নাপজা ছাৱালীজনী নাপজাৰ কািহনীেয় আমাক এটা িবেৰাধাভাসৰ সেত মুখামুিখ 
কেৰাৱাইেছ— সয়া হেছ, থাগত ধাৰণা মেত ঘটনাৰ পৰা কািহনীৰ জ  হয়, িক  ইয়াত নঘটা কথা 
এটাৰ পৰাও কািহনীেয় িশপা মিলব পােৰ বুিল কাৱা হেছ। পাছৰ ৱকেকইটাত দখা গেছ য 
ঘটনােটা য ঘটাই নািছল সই কথা সূচাবৰ বােব ‘নািছল' শ েটা কইবাবােৰা উে খ কৰা হেছ-- 
        মােক কািহনীেটা ল ছুেৱটাৰ ঁঠা নািছল। 
        আনিক ক এটাও িচেলাৱা নািছল, 
        বুটাম লেগাৱা দৈূৰেৰ কথা, 
        উপন াস হ' ল কািহনীেটাক উিলয়াই িদবৈল 
        সািচ ৰখা নািছল মাকৰ মাকৰ মাকৰ িদনৰ 
         িমনাকৰা জানিবিৰ 
উপিৰ উ  ৱকেটােৱ িক  নাপজা ছাৱালীজনী নাপজাৰ কািহনীেটা আঁতৰৈল ঠিল পঢ়ুৈৱৰ সমুখত 
িথয় কেৰাৱাইেছ, এটা নাপজা কািহনীৰ কথা। অথাৎ আিম নাপজা কািহনীৰ সেত মুখামুিখ হেছাঁ। 
আিম ধিৰ ল'ব পােৰাঁ য এই নাপজা কািহনীেটােৱই নাপজা ছাৱালীজনী। কিবৰ চতনাৰ গভত 
কািহনীেটাৰ ণেটােৱ হয়েতা িথতািপ লিছল, িক , কািহনীেটােৱ পৃিথৱীৰ পাহৰ দখাৰ মুহূতেটাৰ 
কাৰেণ কিবৰ কােনা আেয়াজন নািছল। আনহােত কিবতােটাৰ তৃতীয় ৱকত দখা গেছ য পঢ়ুৈৱৰ 
স ুখত অন  এক িবেৰাধাভােস আিহ জঁটৰ সৃি  কিৰেছ– 
         অকণমািন হাই  এটাৰ পৰা কািহনীেটা 
         এিদন ছেনট হ'ল 
        ছেনটৰ পৰা গ  হ নাটক আিদৰ মােজিদ 
         এিদন কািহনীেটা 
         দীপিলপ ৰূপকথা এ  হ'ল 
        সাত সাগৰৰ দশ-িবেদশৰ 
         তৰ নদীৰ পাৰৰ জানােক আিহ 
         ওপচাই পলােলই আমাৰ ঘৰখন 
         নাপজা কািহনীেটা উপিজল আৰু কািহনীেটােৱ অন  এক মা া আৰু গিত লাভ কিৰেল। 
অকণমািন হাই  এটাই ছেনট, গ , নাটক ইত ািদৰ ৰূপ হণ কৰা কথােটাত কািহনীেয় িব াৰ লাভ 
কৰাৰ ইংিগত িদয়াৰ লগেত পূব আৰু পি মৰ, দশীয় আৰু িবেদশী সািহত ৰ মাজত ঘটা সংে ষণৰ 
সংগেৰা অৱতাৰণা কৰা হেছ। ‘িদপলীপ ৰূপকথা' বাক াংশেটাত অনুভূত হাৱা এজনী মৰমলগা 
ছাৱালীৰ ছিবখনত আমাৰ পূবৰ ধাৰণােটােক  বুিল ভবাৰ অন  এক যুি  িবচািৰ পাৱা যন 
লােগ– ধাৰণােটা আিছল য কিবতােটাৰ নাপজা ছাৱালীজনীেয় নাপজা কািহনীক বুজাইেছ। তৃতীয় 
ৱকৰ শহৰ িতিনটা শাৰীেয় সাং ৃ িতক সংে ষণৰ পৰা উ ূত সৃি ৰ দ ািতেয় ‘আমাৰ ঘৰখন' 
পাহৰাই তালাৰ কথা কেছ। ‘আমাৰ ঘৰখন' বাক াংশেটাত বািজ উঠা আেপান ভাব েয় দশীয় বা 
থলুৱা সং ৃ িত-সািহত ৰ ৰূপকীয় অনুষংগ িহচােপ ঘৰখনৰ ছিবখন ে প কৰা বুিল ভািববৈল সুৰুঙা 
উিলয়াই িদেছ। গােটই ৱকেটােৱ সািহত -সং ৃ িতৰ িবকাশ-িবৱতনৰ ধাৰােটােৱ িবিভ তাক সামিৰ 
লাৱা ঐিতহািসক সত েটাক খুব পিৰিমত শ েৰ দািঙ ধিৰেছ। 
         পূব আৰু পি মৰ সংযুিতত পাখা মলা অপৰূপ ৰূপকথা ৰ অি  িবপ  হ পৰা এক 
ভয়াত পিৰেৱশৰ কথা কাৱা হেছ কিবতােটাৰ পাছৰ দটুা ৱকত– 
         মাৰ নাপজা ছাৱালীজনী নাপজাৰ কািহনীেটাক 
         কােনাবাই ৰ'দত তপতােল 
         কােনাবাই আখৰেবাৰত বাটৰ ধূিল ঘিঁহেল 
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         কােনাবাই ঢািলেল এিচড 
 
         কােনাবাই কািহনীেটা ল গ'ল অজানমুলুকৈল 
         কােনাবাই িচন- মাকাম নােহাৱা কিৰ 
         শষৈলেক সইেটা ফািল পলােল 
         ৰ'দ, ধূিল আৰু এিচডৰ তীকী অনুষংগই িনজৰ দশৰ মা েত থলুৱা সািহত -সং ৃ িত, 
থলুৱা কািহনীেয় সংকটৰ মুখামুিখ হাৱাৰ সংকটকালীন সি ণৰ সংেকত িদয়াৰ িবপীৰেত শষৰ 
িতিনটা শাৰীত িত িনত হেছ দশীয় সািহত -সং ৃ িতক ংস কিৰ পেলাৱা অন  দটুা আিধপত শীল 
শি ৰ সংগ। তাৰ থমেটা হেছ সাং ৃ িতক সা াজ বাদৰ গাত ভঁজা িদ গিঢ় উঠা িব ায়ন সং ৃ িত, 
ি তীয়েটা হেছ – ইিতহাসৰ পৃ াৰ পৰা জাতীয়, থলুৱা সং ৃ িতক মাহািৰ পলাবৈল আিধপত শীল 
ণীেটােৱ পাহপাল িদ অহা প পাতদু  ইিতহাস-চচাৰ কৗশলী সাৰ। ‘অজান মুলুক' বজাৰ- কি ক 

পণ -সং ৃ িতক িকনা- বচা কৰা গালকীয় বজাৰখন য'ত দশীয় সং ৃ িতেয় িতি  থািকব নাৱােৰ। 
কিবতােটাৰ পাছৰ অংশত নিতবাচক শ ৰ পৗনঃপুিনক ব ৱহােৰ এক বুজাব নাৱৰা ধৰণৰ কাৰুণ ৰ 
গধুৰ পিৰেৱশ ৰচনা কিৰেছ– 
          নােটাকা চ পানী টুিক তাইৰ নােহাৱা মাকজনী 
         বাউলী হ'ল 
         নােহাৱা বােপকেটা হ মই 
         মাৰ নাপজা ছাৱালীজনীৰ অমৃত দহােটা সাব  
        তাইৰ নথকা কপালখনত চুমা এটা খাই ক' লাঁ 
 
         আই, নাপেজাঁ দ মেয়া, 
        তাৰ মােৰা নাপজক, 
         নাপজক আকাশ, নাপজক বতাহ, 
        নাপজক িবিৰখ আৰু ন, 
 
         নাপজক এই পৃিথৱী। 
         কিবতােটাৰ শষৰ ৱকত পূবৰ ভাবেটা মৰাসুিঁত হ তাৰ ঠাইত অি বাদী িচ াৰ সুিঁত 
এটাইেহ ভুমুিক মািৰেছ যন লােগ। জীৱনৰ অথসাৰশূন তাৰ মুখামুিখ হ ‘ নােহাৱা বােপকেটাৰ' ক ত 
এিতয়া িননািদত হেছ, কােনা স কই জ  নহ'বৈল কৰা আৱাহন। অকল স কই নহয়, স কক 
ধাৰণ কৰা পৃিথৱীখেনা জ  নহ'বৈল কৰা াথনাই কিবতােটাক আ - বথাৰ কাৰুণ েৰ উপচাই 
পলাইেছ। িক  এই মম শ  সুৰেটােৱই কিবতােটাৰ একমা  ভাব নহয়, একমাি ক ক ও নহয়। শষৰ 
এই ৱক দটুাৰ অ িনিহত পােঠ আমাৰ আেৱগেক কৱল ৱহয়, মগজেুকা জাঁকািৰ িদেছ এেনদেৰ– 
পৃিথৱী থােক মােন কািহনী থািকব। কািহনীকােৰ সই দািয়  পালন কৰক বা নকৰক, পৃিথৱীৰ বু ত 
কািহনীৰ জ  হ'ব, িক  কািহনীৰ মৃতু  নঘেট। কিবতাৰ ‘ নাপজা বােপক' টাৰ ভাষােৰই ক'ব 
পািৰ– “ মাৰ নাপজা ছাৱালীজনীৰ অমৃত দহােটা সাব  তাইৰ নথকা কপালখনত চুমা এটা খাই 
ক' লা.ঁ..”। মন কিৰবলগীয়া কথা য ‘ নাপজা', ‘ নােহাৱা' ইত ািদ িবেশষণা ক শ েবাৰৰ 
িবপৰীেত নােহাৱা বােপকেটাৰ অথাৎ কতাৰ সি য় ি য়া ক ভূিমকাইেহ আমাৰ মনত আেঁচাৰ মািৰব 
পািৰেছ। তৃতীয় আৰু চতুথ ৱকত কািহনীৰ জ -িবকাশ আৰু অপচয়ৰ ভদ পাৱা পঢ়ুৈৱেয় ধিৰ ল'ব 
পােৰ য, কিবতােটাৰ শষৰ ৱক দটুাৰ ‘ নােহাৱা বােপক'জন িপতৃ ৰ সমুদায় ৃিতৰ গৰাকী, িযেয় 
এটা কািহনীৰ জ  নােহাৱাৰ বদনাত সই ৃিতৰ সমৃি েক অ ীকাৰ কিৰব িবচািৰেছ। এটা িবেশষ 
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কািহনীৰ জ  নােহাৱাৰ কাৰেণ নহয়, বৰং কািহনীক ধাৰণ কৰা, লালন কৰা আকাশ, বতাহ, ন 
আৰু পৃিথৱীৰ জ ক বাৰণ কৰাৰ ই া অথবা অি হীনতাৰ কামনাইেহ কিবতােটাক কৰুণ কিৰ 
তুিলেছ। আৰু এই কাৰুণ ক তল পলাই মুখৰ হ উ েছ অন  এক সুৰ–এই সুৰত িননািদত হেছ 
আ েকি কতাই জ  িদয়া ংসা ক ভাবৰ বুৰবুৰিণ। ‘মই'ৰ আিধপত ইেহ কিবতােটাত মূল কথা 
িহচােপ শষৈলেক িব ািৰত হ আেছ। 
           িবপুলেজ ািত শইকীয়াৰ ‘ মাৰ নাপজা ছাৱালীজনী' কিবতােটাক আধুিনক বুিল ক'ম 
ন ৰামাি ক বুিল ক'ম? ন উ ৰাধুিনক? উ ৰ ঔপিনেবিশক বুিলও ক'ব পািৰ নিক? 
          এইিখিনেত জ. িহিলছ িমলােৰ (J. Hillis Miller) কাৱা কথা এষাৰ উে খ 
নকিৰ নাৱািৰেলাঁ। সমােলাচকজনৰ মেত এটা কিবতাৰ িনজা এক অিভনৱ  থােক আৰু তাি ক পূব 
ধাৰণােবােৰ জ  িদয়া অিত সৰলীকৃত ব াখ ােবাৰক িতেৰাধ কিৰব পৰা মতা থােক; ইয়াৰ ফলত 
কিবতা পঠনৰ আচল ি য়ােটাক তাি ক ােন িবেশষ এেকা সহায় কিৰব নাৱােৰ। িবপুলেজ ািতৰ 
কিবতােটাৰ িশেৰানামেটােৱ সচঁাৈকেয় আমাক এজনী নাপজা ছাৱালীৰ কথা ক'বৈল গেছ ন? আচলেত 
িশেৰানামেটাৰ পৰা কিবতােটােৱ আমাক িক ক'বৈল গেছ সই স েক িবেশষ এেকা অনুমান কিৰ ল'ব 
নাৱািৰ। কিবতােটা পাঠ কৰাৰ পাছত পঢ়ুৈৱেয় উপলি  কেৰ য কিবতােটা একক িচ াসূ ৰ বৃ  এটাত 
বা  খাই থকা নাই। থম আৰু শষৰ অংশত আ পুেতৗৰ ভাবেটােৱ াধান  িব াৰ কিৰ কিবতােটাক 
ৰামাি ক মা া এটা িদয়া যন লািগেলও সয়া কিবতােটাৰ ওপৰুৱা তৰপেহ। মাজৰ অংশত হাই -
ছেনটৰ সংে ষণৰ সংগই াচ -পা াত ৰ সাং ৃ িতক সংযুিতৰ উ ৰ ঔপিনেবিশক স াৱনাৰ কথােক 
কৱল কাৱা নাই, এই ধাৰােটােৱ মুখামুিখ হাৱা সংকট, ইয়াৰ অি ৰ িত আভ ৰীণ আৰু বািহ ক 
শি েবােৰ গিঢ় তালা ভাবুিক আৰু অৱেশষত এই ধাৰােটােৱই িনি  হ যাৱাৰ আশংকা অন  এক 
বা ৱ িহচােপ কিবতােটাৰ মাজৰ ভাগেটাত মুখৰ হ উ েছ। তেনহ' ল সাং ৃ িতক সংে ষণ আিজৰ 
িব ত কৱল এটা ৰাজৈনিতক ভুৱা কািহনীেহ (myth) নিক? কিবতােটােৱ এই েটাও উ াপন 
কিৰেছ। 
        িক  ‘ মাৰ নাপজা ছাৱালীজনী' কৱল এটা ৰাজৈনিতক কিবতাও নহয়। কিবতােটাত 
‘নাই' বা ‘নহয়' বুেজাৱা কথােবাৰৰ অৱ ান ক ত; হয় বা আেছ বুেজাৱা কথােবাৰৰ অৱ ান 
া ত, অথবা সইেবাৰ অনুপি ত। হাৱা আৰু নােহাৱা, ওপজা আৰু নাপজাৰ মাজৰ বপিৰত েৰা 
িনগঠন হেছ, িযেহতু নােহাৱা কথােবােৰেহ কািহনীৰ জ  িদেছ, অথবা নােহাৱা কথােবােৰই কািহনী হ 
পিৰেছ। গােটই কিবতােটােত আিম এজন লখেক সৃি ৰ অ মতাত অনুভৱ কৰা িবড় নাৰ সুৰ এটাও 
িনবৈল পাওঁ। লখকৰ সৃি ৰ তাড়না পৃিথৱী- কৃিতৰপৰা উ ূত; সই তাড়নাৰ পৰা মুি  িবচািৰ 
লখেক পৃিথৱীৰ অি েক অ ীকাৰ কিৰব িবচািৰেছ। ইয়াৰ মাজত আধুিনক লখকৰ আ িৰতাও কট 
হ উ েছ। শষৰ ৱকেটাত লখেক সৃি ৰ ক ত িনজক িবচািৰ নাপাইেহ আ েকি ক ভােৱ পৃিথৱীৰ 
অি হীনতা কামনা কিৰেছ–এয়া আধুিনক লখকৰ অৱ ান। িক  কিবতােটাক এটা আ িতিবি ত 
পাঠ বুিলও ক'ব পািৰ, িকয়েনা গােটই কিবতােটােৱ এটা কািহনী লখাৰ কািহনী কেছ। আৰ িণেত 
নাপজাৰ কািহনী, তাৰিপছত নাপজা কািহনী ক'ব খাজা ব াজেন বা কািহনীকােৰ কিবতােটাৰ মাজৰ 
অংশত সচঁাৈকেয় এটা কািহনী কেছ। তাৰমােন কথােটা এেন ৱা– কিবতােটাত ব াই শূন  এটা ল 
পঢ়ুৈৱৰ সেত খলা কিৰেছ। আৰু নাপজা কািহনীও যিতয়া ক'ব পৰা যায়, ওপজা আৰু নাপজা 
কািহনীৰ মাজৰ পাথক েনা ক'ত? ‘ নাপজক এই পৃিথৱী'– নাপজা, নােহাৱা কথােবাৰ ল ু  
হাৱােৰা তে  আৱশ ক নাই, বৰং এই শূন তা আৰু অনুপি িতক সহজ ভােৱ উদযাপন কৰােটােহ 
ব াৰ/কািহনীকাৰৰ উে শ , তে  তাক আিম প' মডান অৱ ান বুিলও হণ কিৰব বাধকেৰাঁ 
পােৰাঁ। 
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           হ'ল, িবপুলেজ ািত শইকীয়াৰ ‘ মাৰ নাপজা ছাৱালীজনী' নামৰ কিবতােটােৱ 
পঢ়ুৈৱক কােনা এটা িবেশষ দিৃ েকােণেৰ পাঠৰ অথ অে ষণ নকিৰবৈল সতক কিৰ িদয়া যেনা লােগ। 
আমাৰ এই ব াখ াৰ জিৰয়েত বাধকেৰা এটা কথা  হ পিৰেছ য কিবতােটাত আধুিনক, 
উ ৰাধুিনক আৰু উ ৰ ঔপিনেবিশক ভাব-িচ াৰ সহাৱ ান ঘ েছ– ইয়াৰ কােনােটােৱই কিবতােটাৰ 
একক ক  হ উঠা নাই। 
 
 

ড০ পৰী িহৈলদাৰী সা িতক সময়ৰ এগৰাকী িবিশ  সমােলাচক আৰু অনুবাদক। তওঁৰ অনূিদত 

ই অলপেত সািহত  অকােদিম অনুবাদ বঁটা লাভ কিৰেছ। তওঁ সি ৈক ছাৱালী মহািবদ ালয়ৰ 
ইংৰাজীৰ সহেযাগী অধ াপক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


