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নীলমিণ ফুকনৰ ‘হংস িন িনেছা’ঁ : এক 
িনিবড় পাঠ 

ক  ৰ ন ভাগৱতী 

কিবতােটাত জীৱনৰ চতনাও আেছ, মৃতু ৰ চতনাও আেছ। িক  ‘ৰািত’, ‘ সউজীয়া’ আৰু ‘ ঢঁকীয়া’ 
শ ৰ পনুৰু াৰেণ কিবতােটাৰ ক ীয় িবষয়েটা মৃতু - চতনাৰ ফােল হাউলাই ৰািখেছ। এই মৃতু -
চতনা কিবতােটাত কেনৈক মশঃ বিৃ  পাই শষত গ কৃিতত িবলীন হ যাৱাৰ মােজেৰ সাম 
কা েছ তাক িনিবড় পঠনৰ জিৰয়েত আিম চাবৈল চ া কিৰম। 

Nilmani Phookan  

আধুিনক সািহত ত ই লখকৰ খ ািত আৰু জীৱনীৰ ভাৱৰপৰা আতঁিৰ আিহ পাঠ এেকাটাক 
ত ভােৱ চাৱাৰ সুেযাগ পাঠকক িদেছ। এিলয়েটও তওঁৰ ‘Tradition and the Individual Talent’ 

(১৯১৯) শীষক ৰচনাখনত সৎ সমী া আৰু সংেবদনশীল শংসা কিবৰ িত নহয় কিবতাতেহ 
িনব  হয় বুিল কেছ (Honest criticism and sensitive appreciation are directed not upon the poet 

but upon the poetry)। পাঠকৰ তেন এক ত  অৱ ানৰপৰা নীলমিণ ফুকনৰ ‘হংস িন িনেছা’ঁ 
কিবতােটাৰ এক িনিবড় পাঠ (close reading) আগবেঢ়াৱাৰ য়াস কৰা হ’ল। 

‘হংস িন িনেছা’ঁ নীলমিণ ফুকনৰ কিবতা (১৯৮১) শীষক কাব -সংকলনৰ ২৪নং কিবতা। 
কিবতােটাত মুঠ ৮৮টা শ  আেছ। শ েবাৰ আঠাইশটা শাৰীত আৰু শাৰীেবাৰ পা ৰটা ৱকত 
সেজাৱা হেছ। ইয়ােৰ তৰটা ৱক দশুৰীয়া আৰু দটুা ৱক এশৰীয়া। কিবতােটাৰ বীজ শ েকইটা 
(key words) হ’ল— ‘হংস িন’, ‘ৰািত’, ‘আঙুিল’, ‘ ঢঁকীয়া’, ‘মই’, ‘তুিম’, ‘আ াৰ’, ‘ পাহৰ’, ‘বৰষুণ’, 
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‘নদী’, ‘ছায়ামূিত’, ‘শৰীৰ’, ‘শূন ’, ‘উশাহ’, ‘ সউজীয়া’ আৰু ‘হাতবাউল’। কিবতােটাত থকা যু  
িবেৰাধেবাৰ হ’ল (binary oppositions)— ‘ৰািত  পুৱাইেছ/ৰািত হেছ’, ‘মই/তুিম’, ‘ ৰ আেছাঁ/ গ 
আেছাঁ, ‘আ াৰ/ পাহৰ’ আৰু ‘সাঁজ লািগেছ/ৰািতপুৱাইেছ’। কিবতােটাত ‘হংস িন’ শ েটা চািৰবাৰ 
পুনৰাবৃ  হেছ। হংস িন কণাটকী মূলৰ এ  িহ ু ানী ৰাগ। ইয়াক িনশাৰ ৰাগ বুিল কাৱা হয়। 
কিবতােটাত ৰািতৰ িবেশষ তাৎপয আেছ। হংস িন শ েটাৰ আ িৰক অথেটা হ’ল বনৰীয়া হাঁহৰ 
মাত। িনজন জলাশয়ৰ ওপেৰিদ উিৰ যাৱা সি য়াৰ ঘৰমুৱা অথবা পুৱিত িনশাৰ কােনা 
জলাশয়মুখী হংসৰ জাকৰ িনেয় সৃি  কৰা মায়াময় আৱহৰ সেত হংস িন ৰাগেটা িনশাৰ ভাগত 

িনেল াতাৰ মনত সৃি  হাৱা মায়াময়তাক তুলনা কিৰব পািৰ। কিবতােটাত হংস িনক কৃিতৰ 
আ ান িহচােপও চাব পািৰ। ‘ৰািত’, ‘ ঢঁকীয়া’, ‘আ াৰ’, ‘ পাহৰ’, ‘ছায়ামূিত’, ‘শৰীৰ’, ‘উশাহ’, 

‘ সউজীয়া’, ‘হাতবাউল’ আিদ বীজ শ  আৰ ু ‘ৰািত পুৱাইেছ/ৰািত হেছ’; ‘ ৰ আেছাঁ/ গ আেছা’ঁ; 
‘আ াৰ/ পাহৰ’ আৰু ‘সাঁজ লািগেছ/ৰািতপুৱাইেছ’ যু  িবেৰাধেবােৰ জীৱন আৰু মৃতু ৰ এক ৰথ 
ভাব পাঠকৰ মনত জগাই তােল। কিবতােটাত জীৱনৰ চতনাও আেছ, মৃতু ৰ চতনাও আেছ। িক  
‘ৰািত’, ‘ সউজীয়া’ আৰু ‘ ঢঁকীয়া’ শ ৰ পুনৰু াৰেণ কিবতােটাৰ ক ীয় িবষয়েটা মৃতু - চতনাৰ ফােল 
হাউলাই ৰািখেছ। এই মৃতু - চতনা কিবতােটাত কেনৈক মশঃ বৃি  পাই শষত গ কৃিতত িবলীন 
হ যাৱাৰ মােজেৰ সাম কা েছ তাক িনিবড় পঠনৰ জিৰয়েত আিম চাবৈল চ া কিৰম। কিবতােটা 
আৰ িণৰ শাৰীৰ পৰাই ৰথ চতনােৰ আগবািঢ়েছ। সাধাৰণেত বনৰীয়া হাঁহ আকােশেৰ সি য়া 
ঘৰৈল ওভেতােত আৰু পৱুিত িনশা কােনা জলাশয়ত চিৰবৈল যাওঁেত মুেখেৰ আন দায়ক িন কিৰ 
যায়। িক  ব া িনি ত নহয়, তওঁ না হংস িন ঘৰমুৱা হাঁহৰ ন চিৰবৈল যাৱা হাঁহৰ। ব াই 
হংস িন িনেছ, িক  সয়া পুৱিত িনশাৰ ন সি য়া সময়ৰ ঘটনা িনি ত নহয় 

“হংস িন িনেছাঁ 
ৰািত পুৱাইেছ ন ৰািত হেছ” 

সি য়া হাৱাৰ তাৎপয হ’ল আ াৰ হাৱা, অ ানতাৰ ফােল গিত কৰা, জীৱনেৰা অৱসান। 
আনহােত ৰািত পুৱাৰ তাৎপয হ’ল আ াৰৰ অৱসান, ানৰ উে ষণ, জীৱনৰ আৰ িণ। ৱকেটাত 
‘ৰািত পুৱাইেছ/ৰািত হেছ’ যু  িবেৰাধেটাৰ জিৰয়েত জীৱন আৰু মৃতু ৰ তাৎপযেটােৱই ওপৰৈল উ  
আিহেছ। ৰািতপুৱা ন সি য়া হেছ, জীৱনৰ আৰ িণ ন অৱসান—এই অিন য়তাৰ মাজেত ি তীয় 

ৱকত আিম পাওঁ ব াৰ হাতৰ আঙুিলত ঢঁকীয়া গজাৰ সংবাদেটা। 

 “হাতৰ আঙুিলত মাৰ 
 ঢঁকীয়ােবাৰ গিজেছ” 

হংস িন কৃিতৰ আ ান। কৃিতৰ আ ানৰ িত ব াই সঁহািৰ জনাইেছ। তওঁৰ হাতৰ আঙুিলত 
ঢঁকীয়ােবাৰ গিজেছ। ঢঁকীয়া হ’ল কৃিতত সহজলভ  মানুেহ খাৱা এিবধ শাক। ‘কচু- ঢঁকীয়া খাই 
জীয়াই থকা’ –এয়া আমাৰ দনি ন কেথাপকথনৰ এক জীয়া কাশভংগী। কৃিতত কচু- ঢঁকীয়া 
উৈভনদী হ আেছ। চৰম অনাটনৰ িদনেতা কােনও দা ভাত খাব নালােগ। কৃিতত ঢঁকীয়াৰ 

াচুযতাই অিবন ৰতাৰ ইংিগত িদেয়। আঙুিলত ঢঁকীয়া গজাৰ তাৎপয হ’ল অিবন ৰ হাৱাৰ 
আকাং া। কিবতােটাৰ তৃতীয় ৱকত আিম ‘মই/তুিম’ আৰু ‘ হৰুৱাই পেলাৱা/িবচািৰ ফুৰা’ এই যু  
িবেৰাধ দটুাৰ উে খ পাও—ঁ 
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“মই মাক হৰুৱাই পলাইেছাঁ 
তুিম তামাক িবচািৰ ফুিৰছা” 

ইয়াত িনজক হৰুৱাই পেলাৱাৰ অথ হ’ল ব াৰ কাল চতনা লাপ পাইেছ। ‘তুিম’ ইয়াত কৃিত 
হাৱােৰ স াবনা। আ াৰ আৰু পাহৰ, ৰািত আৰু িদন, অ ানতা আৰু ানৰ সি  সময়ত 
কৃিতেয়ও িনজক হৰুৱাই পলাইেছ। 

চতুথ আৰু প ম ৱকত কাল- চতনাৰ লেগ লেগ ব াৰ ান- চতনাও নােহাৱা হ’বৈল ধিৰেছ। 

“ক'ৰবাত ৰ আেছাঁ ন িক 
ন গ আেছাঁ 
 
আকাশ পাতল আ াৰ পাহৰ 
একাকাৰ হ পিৰেছ” 

ষ  ৱকত পুনৰ হংস িন নাৰ খবৰেটা পাওঁ। স ম ৱকত বৰষুণৰ সংগ আিহেছ— 

“ব ত িদনৰ মূৰত এই এজাক 
বৰষুণত িতিতেছা”ঁ 

বৰষুণৰ সেত উবৰতা আৰু নৱজীৱনৰ সংগ আেহ; িবেশষৈক কৃিতৰ ত। এজাক মা  বৰষুেণ 
কৃিতৰ দীঘ সময়ৰ খৰাং দৰূ কিৰব পােৰ। ব া ব  িদনৰ মৰূত বৰষুণত িতিতেছ। হয়েতা 
তওঁৰ খৰাং সময়ৰ অিচেৰই অ  পিৰব। ৱকেটাত জ ৰ স াবনাৰ কথা কাৱা হেছ। 

অ ম, নৱম আৰু দশম ৱকত কািলদাসৰ মঘদতূ কাব ৰ সংগ আিহেছ। িবৰহী য ই তওঁৰ দয়ৰ 
বাতা িমকাৰ ওচৰৈল ব িনবৈল মঘক অনুেৰাধ কেৰাঁেত তওঁ মেঘ অিত ম কিৰবলগীয়া 
পথপিৰ মাৰ িব ৃত িবৱৰণ িদেছ। সই পথপিৰ মাৰ মাজেত চম তী ন পাৰ হাৱাৰ কথা 
মঘদতূত আেছ। ফুকনৰ কিবতাত পাওঁ— 

       “কািলদাসৰ সেত চম তী 
 নদীত নািমেছাঁ 
 
 ৰ া  ছায়া মূিতেবােৰ  
 শৰীৰ ধাৰণ কিৰেছ 
 
 শত সহ  হাত মিল শূন েত 
 া ক ধিৰেছ” 

মা  লাভৰ বােব ৰি েদৱ নামৰ ভাৰত বংশীয় ৰজাগৰাকীেয় পতা য ত বিল িদয়া জ ৰ ূপীকৃত 
ছালৰপৰা চম তী নদী সৃি  হাৱা বিুল িকংবদ ী আেছ। চম তী নদীৰ সংগই, িবেশষৈক ‘ৰ া  
ছায়া মিূতেবােৰ/শৰীৰ ধাৰণ কিৰেছ’ শাৰী দটুাই, কিবতােটাৈল মৃতু ৰ িবভীিষকাময় পিৰেৱশ নমাই 
আিনেছ। একাদশ ৱকত হংস িন না কাযেটা পনুৰাবৃ  হেছ। যন কৃিতৰ অকৃি ম আ ােন 
ব াৰ মনৈল শাি  আিনছ। 
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াদশ ৱকত পাও—ঁ 

        “উশাহেত মাৰ সউজীয়া 
 এজাক বতাহ লেছাঁ” 

কিবতােটাত সউজীয়া আৰু ঢঁকীয়া যন পিৰপূৰক শ  িহচােপ ব ৱ ত হেছ। ইয়াৰ িপছৰ ৱকত 
ব াই পুনৰ হংস িন িনেছ। কাল- চতনা ল ব া ৰথত পিৰেছ। িক  শষৰ ৱকত ব াৰ 
সকেলা ধৰণৰ ি ধা আৰু ৰথৰ অৱসান ঘ েছ— 

       “ গােটই গােত মাৰ 
 ঢঁকীয়ােবাৰ গিজেছ” 

ব াক কৃিতেয় মাৎ সাব  ধিৰেছ। ব া, কৃিত, ঢঁকীয়া, সউজীয়া একাকাৰ হ পিৰেছ। িডলান 
থমাছৰ ‘Fern Hill’ কিবতােটােতা আিম সউজীয়া ৰংেটা শষত মৃতু েৰ সেত একাকাৰ হ পৰা 
দিখবৈল পাওঁ। থমাছৰ কিবতােটাৰ ি তীয় শাৰীত সউজীয়া জীৱনীশি ৰ তীক (happy as the 

grass was green) িহচােপ আেহ। িক  মা েয় সউজীয়াই তাৰ জীৱনীশি  হৰুৱাই শষত গ িস 
মৃতু ৰ পিৰপূৰক হ পিৰেছ (Time held me green and dying)। ফুকনৰ কিবতােতা সউজীয়াই এেক 
ধৰণৰ তাৎপযই লাভ কিৰেছ। ি তীয় ৱকত ব াৰ হাতৰ আঙুিলত ঢঁকীয়ােবাৰ গজাৰ খবৰেটা 
পাওঁ। াদশ ৱকত উশাহত সউজীয়া বতাহ লাৱাৰ কথা কেছ। শষৰ ৱকত ঢঁকীয়াই ব াৰ 
গােটই শৰীৰ চা  ধিৰেছ। ঢঁকীয়া এিবধ গাঢ় সউজীয়া উি দ। িডলান থমাছৰ ‘Fern Hill’ৰ 

সউজীয়া আৰু ফুকনৰ ‘হংস িন িনেছা’ঁৰ ঢঁকীয়াই মৃতু ৰ াৰা কৃিতৰ সেত িবলীন হ যাৱাৰ 
িচ  এখনেক দািঙ ধিৰেছ।  

এইদেৰ িনিবড় পাঠৰ পৰা িস া  কিৰব পািৰ য নীলমিণ ফুকনৰ ‘হংস িন িনেছাঁ’ এক মৃতু -
চতনাৰ কিবতা। কিবতােটাৰ পাঠ আগবঢ়াৰ লেগ লেগ মৃতু ৰ চতনাও মশঃ বািঢ় গ থােক। 
শষত কৃিতৰ সেত একাকাৰ হ যাৱাৰ মােজেৰ উ  চতনাই এক পূণতা লাভ কেৰ। কৃিতৰ 
কাৰেণ মতুৃ  এক াভািৱক পিৰঘটনা। মানুহৰ জ ৰ আগেতা কৃিত আিছল, মৃতু ৰ িপছেতা কৃিত 
থািকব। মৃতু েয় মানৱজীৱনক পুনৰ কৃিতৰ সেত সংযু  কিৰেহ তােল। অথাৎ মৃতু  হ’ল আিম 
য’ৰ পৰা আিহিছেলাঁ তাৈল উভিত যাৱাৰ এটা ি য়া। ফুকনৰ ‘হংস িন িনেছাঁ’ কিবতােটােৱ 
য’ৰ পৰা আিহেছাঁ তাৈল উভিত যাৱাৰ এই দাশিনক উপলি েক পাঠকৰ মনত জগাই তােল। 

 

 

 

 

 

 


