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অিজৎ বৰুৱাৰ ‘এেযাৰ তামৰ অঘা’ : এক পাঠ 

ক  ৰ ন ভাগৱতী 

 
 
এেযাৰ তামৰ অঘা 
অিজৎ বৰুৱা 
 
িযিদনাই খুব ৰািতপুৱাই সাৰ পাওঁ 
িসিদনাই মনেটাত িকহবাই ৰােক 
লােহ লােহ, দখু-পাই-দখু-নাপাইৈক— 
আিজেয়ই িকজািন আেকৗ ঘেট িস ঘটনা 
িয কােনা িদেনই ঘ বৰ স াৱনা নািছল। 
আিজেয়ই িকজািন আেকৗ দেখাঁ 
মাৰ পূব জনমৰ থমা ি য়াই 
হঠাৎ চছমা খালা; 
িফিৰঙিত চ  হঠাৎ িন াণ— 
শািলকাৰ পািখৰ ৰঙৰ চ  
(ভয় নাই, তওঁ কিতয়াও কাি ব নাৱােৰ) 
 
িক  এিতয়া 
মােজ মােজ কৱল সে হ হয় 
িকজািন তওঁ কাি ব পািৰিছল? 
আৰু িসিদনা 
হীৰাৰ দেৰ সংযমত 
কৱল উ ত আিছল। 
 
১৯৬৫ 

অিজৎ বৰুৱাৰ কিবতােবাৰত িশেৰানামেবাৰৰ িবেশষ তাৎপয থােক। কিবতাৰ অথ অে ষণ আৰু ৰস 
উপলি ৰ েহিলকা যা াত িশেৰানামেটােৱ কিতয়াবা আিৰয়াৰ ভূিমকা পালন কেৰ। তওঁৰ ‘এেযাৰ 
তামৰ অঘা’ তেন এটা কিবতা। িশেৰানামেটােৱ কিবতােটাৰ অ ভাগৈল পাঠকক হাতত ধিৰ ল যাব 
খােজ। 

‘এেযাৰ তামৰ অঘা’ বাক াংশ কৱল কিবতােটাৰ িশেৰানামতেহ আেছ। িশেৰানামৰ তলৰ মূল পাঠত 
এই বাক াংশ অনুপি ত। কিবেয় যিনবা শ েৰ এখন ছিব আঁিকেছ আৰু ছিবখন ‘এেযাৰ তামৰ 
অঘা’ বুিল পাঠকক জািনবৈল িদেছ। ‘অঘা’ এটা তৎসম শ । ইয়াৰ আিভধািনক অথ হ’ল ‘অঘ 
িদওঁেত বা পূজা কেৰাঁেত দৱতাক পানী িদয়া এটা সৰু পা ’ অঘাৰ সেত জিড়ত হ থকা পূজা, 
দৱতা আিদ অনষুংগেবােৰ পাঠকৰ মনৈল একধৰণৰ পিৱ  ভাব আেন। আনহােত ‘এেযাৰ’ শ ৰ 
সেত ম আৰ ুসহধিমতাৰ অনুষংগ জিড়ত হ আেছ। তাম ধাতু নমনীয়তাৰ তীক। আনহােত ৰং 
িহচােপ তােম াচীনতা আৰু ন তাৰ ইংিগত িদেয়। কিবতােটাত য়সীৰ চ যুিৰক এেযাৰ তামৰ 
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অঘাৰ সেত তুলনা কৰা হেছ। গিতেক াভািৱকেত ‘এেযাৰ’, ‘তাম’ আৰু ‘অঘা’ শ ৰ সেত যু  হ 
থকা অনুষংগেবােৰ য়সীৰ চ যুিৰেক অিভব ি ত কিৰেছ। 

 

দটুা অঘা মখুামুিখৈক ৰািখেল এেযাৰ চ  যন লািগব। চ  মানুহৰ দয় আৰু মনৰ আইনা সদশৃ। 
দয় আৰু মনত ঘটা িচ া-অনুভূিতৰ িতফলন ঘেট চ যিুৰত। চ ত সদায় সত েৰ িতফলন 

ঘেট। সেয় ইয়াক মানুহৰ আ াৰ আইনা বিুলও গণ  কৰা হয়। সািহত ত চ যুিৰৰ অেনক তুলনা 
পাৱা যায়, যেন মাছৰ দেৰ চ —মীনা ী; হিৰণীৰ দেৰ চ —মৃগনয়না; পদমুৰ দেৰ চ —কমলেলাচন 
ইত ািদ। মাছ, হিৰণী, পদমু এইেবাৰ কৃিতৰ জীৱ  ব । িক  তামৰ অঘা এক িনজ ৱ ব । 
কিবতােটাত য়সীৰ চ যিুৰক এেযাৰ তামৰ অঘাৰ সেত অথাৎ এক িন াণ ব ৰ সেত কৰা 
তুলনাত অিভনৱ  আেছ, িযেয় পাঠকক আকৃ  কেৰ। 

মুঠ সাতৰ শাৰীৰ কিবতােটা দটুা ৱক িবন । থম ৱকত এঘাৰটা শাৰী আৰু ি তীয় ৱকত 
ছটা শাৰী আেছ। ৱক দটুাৰ মাজৰ শূন  ােন ব াৰ মনৰ দটুা সুকীয়া অৱ ানৰ ইংিগত িদেছ। 

কিবতােটা আৰ  হেছ পুৱা সানকােল সাৰ পাৱাৰ সংগেৰ। ব াই িযিদনাই পুৱা সানকােল সাৰ 
পায় সইিদনাই তওঁৰ মনত এক অিচন ভাবনাৰ উদয় হয়। পুৱা হ’ল িদন আৰু ৰািতৰ সংগম ল। 
িদন-ৰািতৰ সংগম আিম সি য়া বিলকাও পাওঁ। িক  পুৱাৰ তাৎপয সি য়াৰ িবপৰীত। পুৱা 
বিলকা সমেয় ৰািতৰ পৰা িদনৈল আৰু সি য়া বিলকা িদনৰ পৰা ৰািতৈল গমন কেৰ। ৰািতৰ 
অ কাৰৰ পৰা িদনৰ পাহৰৈল গমনত আশা আৰ ু িত িত থােক। িদনেটাৰ আৰ িণ আশা দ 
হাৱােটা সকেলােৱ িবচােৰ। িক  কিতয়াবা ব াৰ িদনেটা াভািৱকৰূেপ আৰ  নহয়। িযিদনা তওঁ 
সানকােল সাৰ পায়, িসিদনাই তওঁক এক অিচন ভাবনাই আমিন কেৰ। থম শাৰীৰ ‘খুব’ শ েটােৱ 
ৰািতপুৱা সাৰ পাৱা কাযেটাৰ অ াভািৱকতাৈল আঙুিলয়ায়। আনহােত ি তীয় শাৰীৰ ‘িকহবাই’ শ ই 
তওঁৰ মনত দালা িদয়া ভাবনাৰ অিচন, অজানা িদশেটাৈল ইংিগত িদেয়। উ  অজান ভাবনা েয় 
ব াৰ মনত কেনধৰণৰ অিভঘাতৰ সৃি  কিৰেছ তাৰ উমান পাৱা যায় তৃতীয় শাৰীত— 

“লােহ লােহ, দখু-পাই-দখু-নাপাইৈক--” 
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অিচন ভাবনা েয় ‘দখু-পাই-দখু-নাপাইৈক’ অথাৎ অিত মৃদভুােৱ ব াৰ মনত আঘাত িদেয়। 

 

ব াৰ মনক ৰাকা সই অিচন ভাবনা েনা িক? ব াৰ মনত এটা ঘটনা ঘটাৰ শংকা আেছ। 
এেন ৱা এটা ঘটনা িযেটা কিতয়াও ঘটাৰ স াবনা নাই, িক  ব াৰ ভাব যন ঘটনােটা আিজেয়ই 
ঘ ব। সই শংকাই ব াৰ মনত িতি য়াৰ সিৃ  কিৰেছ। কিবতােটাৰ ষ , স ম আৰু অ ম 
শাৰীত আিম ঘটনােটাৰ উে খ পাও।ঁ অতীতৰ কােনা এক সময়ত ব াৰ থমা ি য়াই হঠােত চছমা 
খালাত তওঁৰ চ ৰ অিভব ি েয় ব াৰ মনত কৗতূহলৰ সৃি  কিৰিছল। হঠােত চছমা খালাত 
ব াই তওঁৰ চ যিুৰ িন াণ যন দিখিছল। তাত িফিৰঙিত নািছল। সই দশৃ েটা ব াৰ সমখুত 
পুনৰ ঘ ব যন ভাব হয় যিদও তেন ঘটাৰ স াৱনা নাই। দশম শাৰীত য়সীৰ চ ক শািলকাৰ 
পািখৰ ৰঙৰ সেত তুলনা কৰা হেছ। শািলকাৰ পািখৰ ৰেঙ িশেৰানামত থকা তামৰ অঘাৈল 
পাঠকৰ মেনােযাগ টােন। শািলকাৰ পািখৰ ৰং তামবৰণীয়া। গিতেক কিবেয় অঘােযাৰ তামৰ বুিল 
কওঁেত ধাতুিবধৰ ৰংেটাৈলেকা য ইংিগত কিৰিছল শািলকা পািখৰ সংগই সই কথা িনি ত কেৰ। 
চছমা খালাত ব াৰ দিৃ েগাচৰ হাৱা য়সীৰ িন াণ চ যুিৰেৰ িনজ ৱ তামৰ অঘাৰ তুলনা 
সংগিতপণূ। তামবৰণীয়া চ েৱ খং আৰু অিভমানৰ অিভব ি ৈল ইংিগত কেৰ। দশম শাৰীৰ িপছত 
থকা ব নীৰ িভতৰৰ শাৰীেটােৱ িভ  অথব নাৰ সৃি  কিৰেছ— 

“(ভয় নাই, তওঁ কিতয়াও কাি ব নাৱােৰ)” 

হয়েতা ব াৰ য়সীেয় কাি বলগীয়া পিৰি িতৰ সৃি  হিছল, িক  ক া নািছল। খং আৰু 
অিভমানত তওঁৰ চ  তামবৰণীয়া হিছল। এিতয়া ভয় কিৰবলগীয়া নাই, কাৰণ ঘটনােটা পূব 
জনমত ঘ িছল। এই জনমত সয়া ঘটাৰ স াৱনা নাই। কিবতােটাৰ ি তীয় ৱকত ব াই সে হ 
কিৰেছ— 

“িক  এিতয়া 
মােজ মােজ কৱল সে হ হয় 
িকজািন তওঁ কাি ব পািৰিছল?” 
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কাি ব পািৰিছল যিদও সইিদনা তওঁ ক া নািছল। সইিদনা কেঠাৰ সংযেমেৰ তওঁ িনজৰ কাে ান 
দমাই ৰািখিছল। সংযমক হীৰাৰ সেত কৰা তুলনা মনকিৰবলগীয়া। হীৰাত এহােত ক নতা আেছ, 

আনহােত চমকিনও আেছ। হীৰাৰ সংগই অি ম শাৰীৰ ‘উ ত’ শ েটাক তাৎপযপূণ কিৰ তুিলেছ। 

পূব জ ৰ সংগই দইু নাৰী-পুৰুষৰ মাজত থকা গভীৰ মৰ ইংিগত বহন কেৰ। িক  কিবতােটাত 
উে খ কৰা পূব জনমৰ লগত জ া ৰৰ কােনা স  নাই। পূব জনেম ইয়াত ব াৰ জীৱনৰ 
বতমানৰ আগৰ অন  এক সময়ক বুজাইেছ, য’ত তওঁৰ মৰ এক স াৱনা ব থ হিছল। য়সীৰ 
চ ৰ ভাষা পঢ়াত তওঁ িবফল হিছল। 

কিবতােটাত তামৰ অঘা আৰু শািলকাৰ সংগৰ আন এক তাৎপযও আেছ। পূবেত উে খ কৰা দেৰ 
তামৰ অঘাই পিৱ তাৰ ভাব আেন। আনহােত যুৰীয়া শািলকা ভেবাধ আৰু সহধিমতাৰ তীক। 
যিদও কিবতােটাত যৰুীয়া শািলকাৰ কথা নাই িক  মৰ কিবতা িহচােপ শািলকাৰ পািখৰ উে েখ 
পাঠকৰ মনত মৰ সংগত তেন এক ভেবাধেক জগাই তােল। ‘এেযাৰ তামৰ অঘা’ এক িবফল 
মৰ কিবতা। অতীতৰ ঘটনােটাৰ স ক পাঠ উ াৰত ব া ব থ হাৱাৰ বােব ম আগবািঢ়ব 

পৰা নািছল। তাৰ বােব ব াৰ অৱেচতনত ক’ৰবাত আপেচাচ আেছ, যাৰ বােব ঘটনােটাৰ অ -মধুৰ 
ৃিতেয় আিজও তওঁৰ মনত ৰােক। 

কিবতােটাৈল গিতময়তা আিনেছ ভাবৰ আকি কতা আৰু সে েহ। ‘আিজেয়ই’ (দবুাৰ), ‘হঠাৎ’ 

(দবুাৰ) আিদ বাক াংশই কিবতােটাৈল িযদেৰ আকি কতা আিনেছ, ক এেকদেৰ ‘িকজািন’ 

(িতিনবাৰ), ‘সে হ’ আিদ বাক াংশই সে হ ভাবৰ সৃি  কিৰেছ। 

অতীত জীৱনৰ ণয়জিনত ঘটনা এ  পুনৰাবৃ  হাৱাৰ সে হ কৱল ৰািতপুৱা খুব সানকােল সাৰ 
পােলেহ ব াৰ মনৈল আেহ। অন  সময়ত তেন সে হৰ সৃি  হয় ন নহয় সই তথ  আমাৰ 
অ াত। পুৱাৰ সময়িখিন অ কাৰৰপৰা পাহৰৈল, অ ানতাৰপৰা ানৈল, চতনৰপৰা অৱেচতনৈল 
যাৱাৰ সময়। ব াৰ মনত অতীত অিভ তােটাৰ অ ান িদশেটা অ কাৰৰ পৰা পাহৰৈল অহাৰ 
দেৰ মাৎ  হ উ েছ। য়সীৰ চ  চছমা খােলােত সই িদনা িকয় িন াণ দিখিছল, িকয় 

তামবৰণীয়া দিখিছল, তাৰ কাৰণ ব াই অনুমান কিৰব পািৰেছ। হীৰা-ক ন সংযমী হ আিছল 
বােব য়সীেয় সইিদনা ক া নািছল, যাৰ বােব তওঁক উ ত দখাইিছল। সইিদনা ব াই য়সীৰ 
সংযমী চ ৰ পাঠ স কভােৱ অনুধাৱন কিৰব পৰা হ’ ল সই ৃিত আিজ অন  ধৰণৰ হ’লেহঁেতন। 
অিজৎ বৰুৱাৰ  কিবতােবাৰৰ িভতৰত ‘এেযাৰ তামৰ অঘা’ অন তম। ভাষাৰ সতক েয়াগ আৰ ু

িমতব িয়তাই কিবতােটাৈল ঘন  আিনেছ, যাৰ বােব বােৰ বােৰ পিঢ় থািকব পািৰ। 

 

 

 

 


