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কাৰ বােব কিবতা? 

ৰেমন শইকীয়া 

িকছু কাব ৰিসক আৰু সমােলাচকৰ মেত একা  চ া আৰু অনুশীলেনেৰ আধুিনক কিবতাৰ ৰস াদন 
স ৱ, িক  দখা গেছ য কােনা কােনা কিবৰ আধুিনক কিবতাৰ দু্েবাধ তাৰ িবষয়েটােৱ কৱল 
আমাৰ দেৰ সাধাৰণ পাঠকেক িবমূঢ়ত পলায় এেন নহয়, সািহত ৰ িবিশ  পি ত, সমােলাচকেকা 
কিতয়াবা িবমূঢ়ত পলায়। 

কিবতাৰ সেত িকভােৱ মাৰ স ক ঘ িছল তাক আিজ  ৰূপত কʼব পৰা নাযাব, কাৰণ িযেবাৰ 
কথা শশৱত  আমাৰ মনত দাগ কা  যাব পৰা অৱ াত নািছল, সই কথােবাৰ আিজ ৰণ কৰা স ৱ 
নহয় । স ৱত িনচুকিন গীত, গধুিল আইতাৰ মুখত না গীত, পদ  আিদেয়ই আিছল কিবতাৰ সেত 
হাৱা মাৰ থম পিৰচয় । ব ৱ ভকতৰ ঘৰত জ  হাৱা সূে  হয়েতা কীতন, নামেঘাষা আৰু িকছু 
বৰগীত শশৱৰপৰাই িন আিহিছেলাঁ আৰু গাইিছেলাঁ । কেশাৰ অৱ াৰপৰা কানত িৰ আিছল 

িব গীত,বনগীত,িবয়া নাম আিদ। তাৰ িপছত পঢ়াশালীত ৰামাি ক যুগৈলেক ইংৰাজী আৰু অসমীয়া 
কিবতােবাৰ িনিবে  আয়  কিৰিছেলাঁ । কিবতাৰ স কত সমােলাচনা ক মেনাভাৱ এটা মনত গঢ় ল 
উঠা নািছল বােবই বাধকেৰা কিবতাৰ িবষয়েবাৰত কান কথােবাৰ যুি পূণ, কান কথােবাৰ অযুি কৰ 
তাৰ িবচাৰ কৰা নািছেলাঁ । যেন, মাজ িনশাৰ কেতকীৰ মাতেটা কেতকীৰ িবনিন বুিল কিবেয় কেনৈক 

জািনেল? বতাহত নািচ থকা ঁ িহ পাতেটা আন ত মনমতলীয়া হ নািচ থকা বুিল আিম কেনৈক ধিৰ 
লেলাঁ? সূযা ৰ সময়ৰ ʼিবহি নী লʼৰ কলৰৱবক কৱল ʼসমািধ সংগীতʼ অথবা ʼত নীৰ কৰুণ সুৰʼ বুিল 
কিবেয় কেনৈক অনুমান কিৰ লʼ ল? বািৰষাৰ বৰষুণ মঘৰ চ পানী নিক? িনয়েৰ জােনা সু িৰ মােৰ ? 

ধাঁৱা উিৰ যাওঁেত ণ ণ শ  কেৰ জােনা? 

কিবেয় তওঁৰ অনুভৱক িযভােৱ কাশ কিৰিছল তাৰ সত তাক বা যৗি কতাক আিম  critically িবচাৰ 
কৰা নািছেলাঁ । কিবতাৰ স ক মগজতুৈক বিচ দয়ৰ, গিতেক ৰামাি ক কিবতােবাৰ আিম আেৱেগেৰ 
হণ কিৰিছেলাঁ । কিবৰ ক নাই যুি যু তা বা বা ৱৰ শৃংখল মািন নচলাৰ কথােবাৰ আিম সতেত 
উেপ া কিৰিছেলাঁ । অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰীেয় যিতয়া িলিখিছল ʼৰূপেটা আগত নুেঠ ফুিল, কৱল সািৰ 
েনাʼ- যিদও আিম জােনা য, পানীত মাছ সৰা দখােহ যায়, না নাযায়, িক  কিবতােটাত কিবেয় 

আমাৰ শ  আৰু বণৰ ইি য়ানুভূিতক একাকাৰ কিৰ িদয়া িব াি কৰ বণনাক কিবৰ অৱেচতন মনৰ 
িতি য়া বুিলেয়ই হণ কিৰিছেলাঁ। তাৰ বােব আিম কিবতােটা ত াখান কৰা নািছেলাঁ । কাৰণ এই 
িব াি ৰ বােব কিবতােটা দয় ম কৰাত অ ৰায় হাৱা  নািছল । এেন কিবতাৈল আমাৰ ভয় নািছল, 

িক  আধুিনক কিবতা বুিলেলই দেখান বুিজ নােপাৱাৰ ভেয় মন আৱিৰ ধেৰ । অৱেশ  তাৰ মাজত 
িকছুপিৰমােণ ব ি ম নৱকা  বৰুৱা আৰু হীেৰন ভ াচাযৰ দেৰ কইজনমান আধুিনক কিবৰ কিবতা । 

যাৱা বছৰ  মলাৰপৰা মই অিত আ েহেৰ সং হ কিৰ অনা কিবতা পুিথখন আিছল নৱকা  বৰুৱাই 
সংকলন কৰা িশ ৰ কিবতাপুিথ মৰুৱা ফুল। মাৰ বােধেৰ ইয়াৰ কাৰণ মানুহ আিজও সহজ-সৰল 
কথােবাৰৰ িত বিছ আকিষত হয় । মেয়া তাৰ ব িত ম নহয় । িক  পৃিথৱীখন ি ৰ হ এক 
িব ুত ৰ থকা নাই । এই পিৰৱি ত পিৰি িতত গাঁৱাৰৰ দেৰ সৰলতাৰ মাজেত বা ৰামাি ক যুগেক 
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বু ত সৱ ৈল বিহ থকােটাও য এক কাৰৰ ৰ ণশীলতা, পিৰৱতনক য অ ীকাৰ কিৰব নাৱািৰ, এই 
িবষযত মনত কােনা সে হ নাই । 

আধুিনক কিবতাৰ কাষ চািপবৈল নানান কােৰ চ া আিজও অৱ াহত ৰািখেছাঁ, িক  এই চ াৰ পিৰণিত 
খুব সুখকৰ নহয় । আধুিনক কিবতাৰ দেুবাধ তাৰ কাৰেণ আিজও বােৰ বােৰ উজু  খাবলগীয়া হয় । 
আধুিনক কিবসকলৰ িভতৰত বাধকেৰা কিব অিজৎ বৰুৱাই িনজৰ কিবতাৰ স কত গদ ত িকছু কথা 
িলিখেছ। অৱেশ  কিবেয় িকয় িলেখ, িকয় িনজৰ কিবতাৰ ব াখ া কিৰবলগীয়া হʼল, তাৰ সে াষজনক উ ৰ 
তওঁ িদ যাৱা নাই । কিবেয় িনজৰ কিবতাৰ কথা বাদ িদ অন  িবষয়ত ভবা কথােবাৰ গদ ৰ াৰা 
কাশ কিৰবৈল িবচৰাত কােনা অপৰাধ নাই । িক  িনজৰ কিবতাৰ ব াখ া কিবেয় িনেজ িকয় 
কিৰবলগীয়া হʼল ? কােনাবা এজন িচ িশ ীেয় কাৱা এষাৰ কথা মনত আেছ।িশ ীজেন তওঁ অঁকা 
ছিবেবাৰৰ নামকৰণ কৰাৰ িবেৰাধী আিছল । তওঁৰ মেত ছিবেবােৰ িনজৰ অিভব ি ৰ ওপৰত িথয় িদ 
থািকব লািগব (The pictures must stand on its expressiveness)। িশ ীজনৰ কথাষাৰ ৰু পূণ । মাৰ 
মনত কিব অিজৎ বৰুৱাই আমাৰ মনত িব াি  সৃি  কৰাৰ অন  িকছু কাৰণ হʼল তওঁ কাৱা 
এেনধৰণৰ িকছু কথা, ʼমই হাস -ব ংগৰ অভ  লখক নহয়, বৰ  টান টান কথা িলিখ পাঠকক িবেমাৰত 
পেলাৱা ধৰণৰ কিবতাৰ লখকেহʼ ( ৃিতকথা ৰ পাতিন)। গিতেক সাধাৰণ পাঠক িহচােপ এেন কিবৰ 
কিবতাৰপৰা ভয় কিৰ আঁতিৰ থািকবৈল িবচৰােতা াভািৱক । অিজৎ বৰুৱাই তওঁৰ এখন ৰ 
পাতিনত (পদ ৰ পাছৰ কাব ) কিবৰ ʼমননশীল আ ে মʼৰ (Intellectual narcissism) কথা কেছ । 
কিবৰ এেন ধৰণৰ আ ম তা, ব ি েকি ক ি িত অথবা আ ে মৰ মাহত িনজ ব ি স াৰ পিৰিধেত 
ব ী হ থকাত আমাৰ আপি  নাই । িক  এইদেৰ ব ি গত উপলি ক সমল কিৰ িলখা কিবৰ 
কিবতােবাৰৰ ব ি গত আেৱ নী ভদ কিৰ সই কিবতাৰ ৰস াদন কৰােতা আমাৰ বােব সহজ িবষয় 
নহয়। পাঠেক সতেত কিবৰ সেত এেন ক কৰ যা াৰ সংগী হʼবৈল িনিবচােৰ । আনহােত কিবৰ 
ব ি গত ি য়ােবােৰা পাঠকৰ বােব আকষণীয় নহʼবও পােৰ । কিব অিজৎ বৰুৱাই আেকৗ আন এঠাইত 
কেছ, কায়দা কিৰ কথা কাৱাৰ ছাঁয়াবাজীত তওঁ হািৰেছ । কিবেয় শ  আৰু ভাবনােৰ িনজৰ মাজেত 
খিল থকা ছাঁ- পাহৰৰ খলখন পাঠকৰ বােব কৱল িব াি কেৰই নহয়, অথহীেনা লািগব পােৰ । 
বা িৱকেত এইসকল কিবেয় এেন ি িতৰ াৰা সাধাৰণ পাঠকক তওঁেলাকৰ কিবতাৰ কািব ক 
অিভ তাৰপৰা তওঁেলােকই বি ত কিৰ ৰািখেছ । অিজৎ বৰুৱাৰ সংগত এই কথা উে খ কিৰ থাৱা 
উিচত বুিল ভািবেছাঁ য আিম বুিজ পাৱা যন লগা তওঁৰ ʼ ৱিন আমাৰ গাঁওখিন অিতʼ শীযক কিবতা 
দটুা গদ ৰ আকাৰত িলখা । িয কিবতাত পাঠকৰ মৗিলক সমস েবাৰ সে াধন কৰা নহয, যʼত পাঠক 
উেপি ত আৰু যʼত কিব বা ৱতাৰ মম উ াতনৰ িতও আ হী নহয়, তেন কিবতাৰ িত পাঠকৰ 
সঁহািৰও সেমকা । গিতেক এেন আধুিনক কিবতাৈল ভয় কিৰ পাঠক আঁতিৰ থকা বুিল কাৱাতৈক কʼব 
পািৰ এেন কিবতাৰ িত পাঠক উদাসীনেহ । 

যিদও িকছু কাব ৰিসক আৰু সমােলাচকৰ মেত একা  চ া আৰু অনুশীলেনেৰ আধুিনক কিবতাৰ ৰস াদন 
স ৱ, িক  দখা গেছ য কােনা কােনা কিবৰ আধুিনক কিবতাৰ দু্েবাধ তাৰ িবষয়েটােৱ কৱল আমাৰ 
দেৰ সাধাৰণ পাঠকেক িবমূঢ়ত পলায় এেন নহয়, সািহত ৰ িবিশ  পি ত, সমােলাচকেকা কিতয়াবা 
িবমূঢ়ত পলায় । তাৰ উদাহৰণ, সাতসৰী (এি ল,২০২২) আেলাচনীখনত অনুভব তুলসীৰ কিবতাৰ স কত 
ডঃ হীেৰন গাহাঁই ছােৰ কাশ কৰা তাৎ িণক িতি য়ােটা । তেখেত িলিখেছ, ʼ… িতবােৰই 
কিবতােবাৰ পিঢ়বৈল ল িবেমাৰত পেৰাঁ । কিবতােবাৰ কʼৰপৰা আৰ  হ কʼত শষ হয়, তাৰ আিদ-
অ  আেছেন নাই, তাৰ এেকা উৱািদহ নাপাওঁ ।ʼ গাহাঁই ছাৰৰ দেৰ সািহত ৰ িবিশ  সমােলাচকজেনও আন 
কইজনমান সমােলাচকৰ সমােলাচনা পিঢ়েহ অনুভব তুলসীৰ কিবতাৰ িবষেয় মাটামু  আভাস এটা পাবৈল 
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স ম হিছল । ইয়াৰ অথ হʼল য কােনা সনাপিতৰ নতৃ ৰ অিবহেন আধুিনক কিবতাৰ ৰাজ ত 
েৱশ কৰা স ৱ নহয় । আমাৰ দেৰ সাধাৰণ পাঠেক িনজ বেলেৰ তাত েৱশৰ চ া কিৰেল আমাৰ 
অৱ া হয় গ লতা-কটা ৰণৰ সিনকৰ দেৰই। এই কাৰণেত আধুিনক কিবতাৰ অধ য়ন বা চচা কিব, 

সমােলাচক, সািহত ৰ আ হী পাঠক, মেনােযাগী (serious) ছা  আৰু কিব হাৱাৰ আকাং ীসকলৰ মাজেত 

আিজও সীমাব  । 

  এিতয়া মূল েটা হʼল আিম িবচািৰেলাঁ বুিলেয়ই আধুিনক কিবতাৰ কিবেয় সহজ-সৰল কিবতা 
লিখবেন? আধুিনক কিব জনি য়তাৰ িবেৰাধী । আনহােত পৃিথৱী এিতয়া সৰল অৱ াত থকা নাই । 
আধুিনক কালৰ জীৱেন জ ল ৰূপ ধাৰণ কিৰেছ । মানুহৰ জীৱনৰ গভীৰ সমস ােবাৰ অমীমাংিসত, 

অনুে ৰণাৰ ঠাইত কৱল শূন তৰ উপলি  আৰু পাহৰতৈক অ কাৰ ৰূপেটােহ বিছ কট । জীৱন 
আৰু জগতৰ এই অ কাৰ িদশেটাৰ জ ল িচ া-ভবনেবাৰৰ াভািৱকেত সংেবদনশীল কিবৰ সৃি ত 
িতফলন ঘ ব পােৰ, িক  ভাবৰ জ লতাৰ বােব ভাষাও য জ ল বা দেুবাধ  হ পিৰব এেন কােনা 
কথা নাই । কিবতাৰ ল  হʼল পাঠক । পাঠকৰ ওচৰত যিদ কিবতাই হণেযাগ তা হৰুৱাই পলায়, 

তে  সই কিবতাৰ সাথকাতাই নাই । আধুিনক কিবতাৰ সেত আমাৰ সংেযাগহীনতাৰ বােবই বাধকেৰা 
ৰামাি ক কিবতাৰ সেত আমাৰ সংেযাগ আিজও িবি  হ যাৱা নাই । িকছুমান ৰামাি ক ধাৰণা 
আৰু আদশ, িবেশষৈক কৃিতৰ িবষয়ত আমাৰ মেনাভাৱ এিতয়াও আমাৰ সং ৃ িতত গভীৰভােৱ সামাই 
আেছ । সেয় ৰামাি ক কিবতাই আিজও আমাক আকৃ  কেৰ । ইংৰাজ কিব শ লীৰ কিবতাৰ 
ৰামাি ক ভাবােৱগ য, মা ািধক আৰু িবে াহৰ আ ালন য িনৰথক, আিম তাক নুবুজাৈক নাথােকা । 
য়ং মিথউ আন ৰ দেৰ কিবেয়ও শ লীৰ িবষেয় কিছল, ʼশূন  আকাশত অনাহকত িনজৰ উ ল 
দউকা কাবাই থকা এক িন ল দবদতূʼ বুিল (An ineffectual angel beating in the void his luminous 

wings in vain), অথচ আিম এই কথাও পাহিৰব নাৱােৰা য শ লীেয়ই কিবসকল মানৱ সভ তাৰ 
আগৰণুৱাৰ ভূিমকা পালন কৰা জগতৰ অ ীকৃিত া  িবধায়ক (unacknowledged legislator) বুিল 
সবকালৰ বােব কিবৰ ক িত া কিৰ থ গেছ । মানৱ জািতেয় য ভিৱষ তত চূড়া  িবজয় 
অজন কিৰব – আশাহত মানুহৰ বােব সই আশাৰ বাণীও শ লীেয়ই নাই গিছলঃ ʼযিদ শীতৰ আগমন 
ঘেট, তে  বস  ব  িপছ পিৰ থািকব পােৰেন?ʼ (If winter comes, can spring be far behind)। ইংৰাজী 
সািহত ৰ ৰামাি ক যুগৰ আৰু এজন অন তম কিব হʼল জন কীটছ । আমাৰ দয়ত ৰামাি ক 
কিবতাৰ আেবদন আিজও অ য় হ আেছ, তাৰ কাৰণ সৰল অথত ৰামাি ক ভাবােৱগক ক না সূত 
এক অনুভূিত । ক নাই কিবতাৰ ডউকা । যʼত ক না আেছ তাত িকছুপিৰমােন ৰামাি ক আেৱেশা 
আেছ । সংেবদনশীল মানুহক এই ভাবেৱশৰপৰা স ূণৰূেপ আঁতৰাই পেঠাৱা বাধকেৰা স ৱ নহয় । 
.এছ.এʼিলয়টৰ ‘ জ আলে ড কৰ মৰ গীত’ ৰামাি কতা বিজত কিবতা বুিল কাৱা হয় যিদও 
মাৰ মেত সই কিবতা ফািক,”Let us go then, you and I, /When the evening is spread out against the 

sky/ Like a patient etherised upon a table” ৰামাি ক কাশভংগীৰ কিবতা যেনই লােগ, িয িন ,িনথৰ 
এটা সি য়াৰ দশৃ ৰ ৰামাি ক বণনাৰ ইংিগত বহন কেৰ। 

থম মহাসমৰ িপছৰপৰাই মানুহৰ িচ া-চচা আৰু ভাব-ভংিগৰ ব াপক পিৰৱতন ঘেট । অভূতপ্ূবভােৱ 
ত গিতেৰ এই পিৰৱতন আিহিছল িশ -সািহত ৰ জগতৈলও । দেুয়াখন মহাসমেৰ মানুহৰ জীৱনৰ ল , 

উে শ , মূল েবাধ, আদশ আিদ সকেলােত আঘাত সািন, আেবগ-অনুভূিতক থানবান কিৰ জনজীৱনৈল 
কিঢ়য়াই আেন নিতক িবপযয় । যু ৰ িবিভিষকাই মানুহক কেঠাৰ বা ৱৰ মুখামুিখ কৰাই িদয়াত মানুেহ 
থম বাৰৰ বােব বুিজ উেঠ গৰাজ ৰ ক না আৰু ধমৰ আেৱ নীৰ অসাৰতা । এক কােৰ িব যু ই 
সৃি  কৰা অি ৰ, অিনি ত আৰু জীৱনৰ চৰম হতাশাজনক পিৰি িতৰ পটভূিমেত সূ পাত ঘ িছল 
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আধুিনক কিবতাৰ । পিৰৱতনশীল পৃিথৱীত সকেলা ব ৰ পিৰৱতন হাৱােটা াভািৱক িবষয় । 

ইিতহাসিবদ য়ুভাল নাৱাহ হাৰািৰেয় তওঁৰ শষতীয়া  Homo Deus-A Brief History of Tomorrowত 

কেছ, ইিতহাসৰ আটাইতৈক একক ডাঙৰ বক হʼল সকেলা সলিন হ যায় (The single great constant 

of history is the everything changes)। এই কথাই যিদ সত  হয়, তে  ভিৱষ তৰ পিৰৱিতত পিৰি িতত 
আধুিনক কিবতােৰা ৰূপেৰখা পিৰৱতন হ যাব পােৰ । আধুিনক কিবতাৰ িত ভয়ৰপৰাও এিদন 
অনােয়েস আিম মু  হ যাব পােৰাঁ । িক  উ ৰ-আধুিনকাবাদৰ গিত আৰু কৃিতৰপৰা সদ হেত তেন 
কােনা ল ণ দখা পাৱা নাই । ইিতহাসৰ গিতধাৰাই আিন িদয়া কােনা পিৰৱতনৰ বােব তী া 
নকিৰ আমাৰ স ুখত আিহ পৰা বাধােবাৰ আঁতৰ কিৰবৈল কােনাবাই সেচতনভােৱ চ া কিৰেল িস 
িন য় আদৰণীয়। 

           এই সংগেত সািহত ৰ চচা অথবা কাব  সাধনাৰ িবষয়ত িকছু কথা িবচাৰেযাগ , যেন কাৰ বােব 
কিবতা? মানুহৰ জীৱনত কিবতাৰ ভূিমকা িক ? আিম িযসকেল প াশ আৰু ষা ৰ দশকত জ  লাভ 
কিৰেছাঁ, আমাৰ যৗৱনৰ িদনেবাৰ ৰণ কিৰেল িন য় মনত পিৰব কিবতাই িকভােৱ আমাৰ মনত 
ভাৱ িব াৰ কিৰ আিছল।চ মাৰ আগৰৱালাৰপৰা আৰ  কিৰ দৱকা  বৰুৱাৈলেক আৰু বাংলাৰ কিব 
জীৱনান ৈলেক আমাৰ ি য় কিবতােবাৰ ক  আিছল । স িত আমাৰ ৰাজ ত অেনক কিবৰ আিৱভৱ 
ঘ েছ । িতিদেনই এখন নহয় এখন কিবতা পুিথৰ উে াচন হেছ । তাৰ মাজত িতভাৱান আৰু 
িত িত স  কিবেৰা আবভাৱ ঘ েছ । সমােলাচকসকলৰ পৰা তওঁেলােক যথাযথ ীকৃিত আৰু 
শংসাও লাভ কিৰেছ । কিব আৰু কিবতাৰ সংখ া বািঢ়েছ, িক  সই অনুযায়ী মানুহৰ মাজত কিবতাৰ 

জনি য়তা বঢ়া নাই । গিতেক কʼব পািৰ য আধুিনক কিবতাৰ এক কােৰ সংকটকাল চিল আেছ । 
আধুিনক কিবতাক দেুবাধ াতাৰপৰা মু  কিৰ, কিবতা পঠনেযাগ  আৰু বাধগম  কিৰ তুিলব পািৰেলই 
জনসাধাৰণৰ মাজেতা কিবতাৰ আদৰ বািঢ়ব ন? মু  বািণজ ৰ জাৱাৰত উ  ফুৰা সুখ 
স ানকাৰীসকলৰ কথা বাদ িদও (িযসকলৰ কথা এʼিলয়েট ৰ ু ৰাঁত বিহ ‘িসহঁেত মাইেকল এে েলাৰ 
কথা পতা নাইʼ বুিল আে প কিৰিছল) আিজ িশি ত মানুহৰ িকমান অংশৰ মাজত কিবতাৰ চচা চিল 
আেছ? সই সংখ া অিত সীিমত, সাধাৰণ মজীৱী মানুহ দৰূেৰ কথা । গিতেক  হয় মানুহৰ জীৱনত 
কিবতাৰ িকবা েয়াজনীয়তা আেছেন? কিবতাই মানুহৰ জীৱনত িক ভাৱ পলায়? কিবতাৰ অিবহেন 
মানৱ জীৱন পিৰচািলত হʼব নাৱােৰ নিক? কিব হীেৰন ভ াচাযই এটা কিবতাত িলিখেছ, “কিবতা পিঢ় 
পাহিৰব পািৰ/পাহিৰব পািৰ িকছু কথা,আনিক ািন” (নতুন পাঠ)। সবসাধাৰণ মানুহেবােৰ, িয পঢ়া- না 
কিৰব নাজােন, কিবতা যাৰ জীৱনৰপৰা ব ত দৰূত, তওঁেলােক জীৱনৰ শ, যাতনা, ািন পাহিৰবৈল িক 
কেৰ ? এই মানুহেবােৰ জীয়াই থকাৰ অনুে ৰণা কʼৰপৰা লাভ কিৰেছ? তওঁেলােক কিবতা পিঢ়ব 
নাৱািৰেলও কিবতা িনবৈল আ হী নহয় িকয় ? পবেলা নৰুদাৰ আ জীৱনীত উে খ আেছ শীতৰ হাড় 
কেপাঁৱা জাৰত উদং গােৰ ভঙা ব  আৰু মজত বিহ অভূ , অ ন  িমকসকেল তওঁৰ কিবতা 
িনবৈল অেপ া কিৰ থকাৰ কথা। ইনৰ গৃহযু ৰ ছিব ত  কিৰ উভিত আিহ ৰচনা কৰা তওঁৰ 

Spain in My Heart নামৰ কিবতা পুিথৰ পৰা কিবতােবাৰ পিঢ় েনাৱাৰ িপছত িমকসকল উচুিপ 
উঠাৰ কথাও উে খ আেছ। 

এটা কথা আমাৰ  মনত আেছ, আিম যিতয়া কাব ৰ ভূম লত উ -ভািঁহ ফুিৰিছেলাঁ, তিতয়া আমাৰ 
অ জসকেল, যেন মা- দউতা বা ককােদউতা আৰু আইতাৰ মুখত ধম য় গীত-মাতৰ বািহেৰ কিবতা 
িনবৈল পাৱা নািছেলাঁ।কাব  চচা অিবহেন, কািব ক সগুি  লাভ নকৰাৈকেয় দেখান ব তীত হ গিছল 
তওঁেলাকৰ সম  জীৱন।আিজও হাজাৰ-িবজাৰ মজীৱী আৰু সাধাৰণ মানুেহ কিবতা বা সািহত  চচাৰ 
অিবহেনই জীৱন অিতবািহত কিৰেছ । তওঁেলাকৰ কিবতািবহীন জীৱন িক ব থ জীৱন ? আিম িযসকেল 



Poetry without Fear  106 Vol. I No. 2 : Aug-Oct, 2022 
 

কিবতা পিঢ়েছা,ঁ সািহত ৰ সাধনা কিৰেছাঁ, আিম িক সাথক আৰু পিৰপূণ জীৱন লাভ কিৰেছাঁ ? তিতয়া 
হʼ ল কিবতা কাৰ কাৰেণ ? আমাৰ মুি েময় িকছু সংখ কক বাদ িদ জীৱন-জীিৱকাত উদয়া  িনমি ত 
হ থকাসকলৰ কিবতাৰ বােব অৱসেৰই বা কʼত ?  ি ফাৰ কʼডেৱেল তওঁৰ িবখ াত  Illusion and 

Realityত কেছ, “মানুহৰ মনৰ আিদম না িনক কাযকলাপ সমূহৰ এ়টা হʼল কিবতা ।” 

সমাজিব ানীসকলৰ মেত না িনক কাযকলােপ মানুহৰ সু  আৰু মানৱীয় অনুভূিতসমূহ জীয়াই ৰােখ 
আৰু স ীিৱত কেৰ । আিদম সমাজত িকভােৱ না িনক কাযকলাপৰ সূ পাত ঘ ল তাক আিম 
স কভােৱ নাজেনা, িক  না িনক কাযকলােপা য মানৱ সভ তাৰ আধাৰিশলা গিঢ় তালাৰ এক 
অন তম উপাদান তাত কােনা সে হ নাই । পৃিথৱীৰ আিদম মানৱৰ জীয়াই থকাৰ যুজঁখেনা সহজ 
নািছল । কিবতা চচাৰ বােব তওঁেলাকেৰা িন য় আহিৰ নািছল, অথচ তওঁেলাকৰ জীৱনৰ কেঠাৰ 

সং ামৰ মাজেতই আিদম সমাজত কিবতাৰ সৃি  হিছল । আিজৰ পিৰেৱশত তাৰ ব িত ম িকয়? মাৰ 
বােধেৰ আিজৰ মানুহৰ জীৱন-জীিৱকাৰ বােব অিতমা া ব তাই মানুহক কিবতা বা সৗ যৰ 
সাধনাৰপৰা আতঁৰাই অনা নাই, আচল কথা হʼল আিজৰ মানুহৰ জীৱনৰপৰাই কিবতা হৰাই গেছ । 
আমাৰ ককা আৰু দউতাহঁেত কিবতা নপিঢ়েলও বা তওঁেলাকৰ কিবতাৰ সেত ত  স ক 
নাথািকেলও কৃিতৰ সেত িনিবড়ভােৱ কৰা জীৱন িনবাসৰ মাজত আৰু জীৱন ধাৰণৰ বােব িনেয়ািজত 
কায-কলাপেবাৰৰ জিড়য়েত তওঁেলােক লাভ কিৰিছল জীৱনৰ ৰণা । তওঁেলােক সু ৰভােৱ বাঁহ-
কােঠেৰ িনমাণ কিৰ লাৱা ঘৰখন, শষ েৰ ভৰা পথাৰখন আৰু বাৰীখনত িবিবধ ফল-মূল, গছ-গছিন 
ৰাপণ কিৰ িযদেৰ কৃিতৰ বু  ৱিন কিৰ ৰািখিছল, তাৰ িতদান ৰূেপ কৃিতৰপৰা তওঁেলাকক িয 
উপহাৰ লাভ কিৰিছল সইয়া কািব ক অনুভূিততৈকও বিছ আন দায়ক  আিছল । অৱেশ   উ ব 
পােৰ য সািহত ৰ অিবহেন কৃিতৰ কালাত িনিবড়ভােৱ জীৱন ব িতত কৰা ককা আৰু দউতাহঁতৰ 
জীৱন িকমান পিৰপূণ আৰু াগাঢ় আিছল? এই জীৱনধাৰাৰ সুধা পান কৰাৰপৰা নগৰবাসী মানুহ বি ত 
। অৱেশ  নগৰেতা মানুেহ নানান কায িনজেক িনেয়ািজত কিৰ আিহেছ । িতিদন শ’ শ’ িমক 
িনেয়ািজত হেছ পথ বা গৃহ-িনমাণত কাযত আৰু অেনক লাক িনেয়ািজত হ আেছ জীৱন-জীিৱকাৰ 
তাড়নাত ঘৰুৱা আৰু নিমি ক িবিভ  কাম-কাজত । তওঁেলােক এই মত আন  লাভ নকেৰ । এই 
ম হʼল জীয়াই থকাৰ তািগদাত কিৰবলগীয়া হাৱা সৃি ৰ ৰণাহীন এক কাৰৰ গালামী । 
কৃিতৰপৰা িবি তাই তওঁেলাকক সৃি শীল উৎসৰপৰাও িবি  কিৰ ৰািখেছ । আচেলত িশ -সািহত -
কাব  আিদৰ সাধনা হʼল মানৱীয়তাৰ সাধনা । ইয়াৰ পৰাই ব থােক মানুহৰ মাজত মানৱ মৰ সুধা 
। গিতেক মানৱীয়তাৰ ৰ াৰ াথত সমাজৰ সকেলা ৰৰ মানুহৰ মাজৈল কিবতাক ল যাবৈল আিম 
স ম হʼব লািগব । িক  মানৱ ইিতহাসৰ কােনা এটা ণত এেন এটা সানালী িদন স ৱপৰ হ 
উ বৈগ ন? িশ -সািহত  চচা কিৰবৈল সমাজৰ সকেলা মানুহ স ম হʼবেন ? আহিৰ পাবেন? সমাজত 
চিল থকা মৰ শাষণ, স দৰ বসম , একেচতীয়া পুিঁজবাদ, এক  বানাম এক শতাংশ (Oneness v/s 

1%) অথাৎ এমু  মানুহৰ হাতত স দৰ ক ীভূতকৰণ আিদেয় সমাজৰ সামি ক উ ৰণক ব াহত কিৰেছ 
। সইিদন আিহবৈল হʼ ল বসম ৰ অৱসান আৰু মানুহ মদাস ৰ পৰা মুি  পাব লািগব, ইয়াৰ অন থা 
এমু মান মুি েময় িশি ত আৰু আিথকভােৱ ল মানুহৰ মাজেতই িশ -সািহত ৰ সাধনা আৰু চচা 
সীমাব  হ থািকব । যʼত সমাজৰ সকেলা মানুহৰ অংশ হণৰ েয়াজন, তাত এমু  মানুেহ ৰামায়ণ পাঠ 
কিৰ থািকেলই সমাজৰ সকেলা মানুহৰ ম ল হʼব বুিল আশা কিৰব নাৱািৰ । আধুিনক কিবতাৰ িত 
পাঠকৰ মাজত ভয়ৰ ভাব দৰূ কিৰব পািৰেলও স ূণ যু খনেতা নহেয়ই, অেধক যু ও জয় কিৰেছাঁ বুিল 
আিম বাধকেৰা দাবী কিৰব নাৱিৰম ।  

কিবতা এক সৃি শীল ি য়াৰ পিৰণিত । ইংৰাজ কিব উইিলয়াম ৱছৱেথ কিবতাৰ িবষেয় কিছল,”the 
spontaneous overflow of powerful feeling: it takes its origin from emotion recollected in tranquility” 
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এই ʼtranquilityʼ বােব িকছু অৱসৰৰ েয়াজন, লগেত পৃ েপাষকতােৰা আৱশ ক । ঐিতহািসক ইৰফান 
হািবেব আে প কিৰ কিছল, আধুিনক যুগেটা িশ ী – সািহিত কৰ বােব সুিবধাজনক নহয় । আনিক  

মধ যুগত িশ ী, সািহিত ক, সংগীত  আিদেয় িযদেৰ ৰজা-মহাৰজাসকলৰ পৃ েপাষকতা লাভ কিৰিছল আৰু 
ৰাজসভাত আদৰ-স ান পাইিছল, সইদেৰ পুিঁজবাদৰ ব বাদী সভ তাৰ যুগত পুিঁজপিতসকেল িশ ী-
সািহিত কৰ পৃ েপাষকতােতা নকেৰই, তওঁেলাকৰ মনত িশ -সািহত ৰ দেৰ মুনাফাহীন িবষয় এটাৰ িত 
আ হ আৰু স ান দেুয়াটাই নাই । 

ৰেমন শইকীয়া ৱাহা  িনবাসী এগৰাকী অধ য়নশীল লখক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


