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কইজনমান িবেদশী কিবৰ কিবতা আৰু 
উিলপৰ হত া ইত ািদ 

ৰেমন শইকীয়া 

আ জীৱনী হʼল মৃত অতীতৰ িবৱৰিণ। পাবেলা নৰুদাই তওঁৰ আ জীৱনীখনৰ নাম িদেছ 
ʼঅনু ৃিতʼ (Memoirs) ৃিত বা সাঁৱৰণ জীৱ  ঘটনা বা পিৰঘটনাৰ িবৱৰণ নহয়,  ই ৃিতিবজিড়ত 
অতীতৰ ঘটনােবাৰৰ ৰাম ন। সাঁৱৰণীৰ জিৰয়েত অতীতৰ যাদকুৰী মুহূতেবাৰক বা ৱত পনুৰ 
জীৱ  কিৰ তালা স ৱ নহয়, িক  নৰুদা হʼল এজন কিব, কিবেয় কাব ত ধিৰ ৰখা মুহূতেবাৰ 
সদায় সজীৱ আৰু জীৱ  হ থােক আৰু তাৰ আেবদন অ য়। সই কাৰণেত পাবেলা নৰুদাই তওঁৰ 

কিবতাৰ মােজেৰ কৰা যা াত (Journey Through My Poetry) উে খ কৰা কাব -সৃি ৰ সই 
যাদকুৰী মুহূতেবাৰৰ বণনােবাৰ পিঢ় গʼ ল জীৱ  ঘটনাৰ িবৱৰিণ পঢ়া যেনই লােগ। নৰুদাই িনজৰ 
কিবতাৰ িবষেয় িলিখেছ, “মই নাজােনা মাৰ কিবতােবাৰ িক। মাৰ কিবতাৰ িবষেয় সাধাতৈক সহজ 
হ’ব যিদ সাধা হয় মই কান বুিল। মাৰ আ াৰ অ কাৰ ৰািতৰ মাজত কিবতা মাৰ পথ 
দশক — িয মাক শৃ িলত কিৰেছ আৰ ুমু ও কিৰেছ, মাক িনঃসংগতাৰ মােজেৰ, মৰ মােজেৰ, 

মানুহৰ মােজেৰ পিৰচালনা কিৰ ল গেছ।” তওঁৰ মনৰ মাজত কিতয়া কাব েবাধ উদয় হিছল সই 
স েক িলিখেছ– তিতয়া তওঁ ভালৈক পিঢ়ব পৰা হাৱাই নািছল, সই বয়সেত এিদন তওঁ অিত 
তী  আেৱগ অনুভৱ কিৰিছল আৰু পিৰ াৰ কাগজৰ টু ৰা এটাত দনি ন ভাষাতৈক পৃথক 
কইটামান আধা ছ যু  শ  িলিখ দউতাকক দখৱুাইিছল। দউতােক িবেশষ মেনােযাগ িনিদয়াৈকেয় 
কাগজখনত িলখা শ েকইটা পিঢ় কিছল, “টকাৰ কিবতা নকল কিৰ িলিখছ?” এেয় আিছল তওঁৰ 

কিব-জীৱনৰ আৰ িণেত লাভ কৰা দয়হীন সমােলাচনা। 

নাটক মখু তঃ পিৰেৱশ  কলা। নাটক ৰচনাৰ মুখ  উে শ  হʼল নাটকৰ ম ায়ন। ম ই যন 
নাটকৰ  পিৰপূণতা, িক  এটা সময়ত নাটকৰ ম ায়নত বাধকেৰা িকছু সমস া পিৰলি ত হিছল, 

সেয় বানাড েক আিদ কিৰ িকছু নাট কাৰৰ নাটকত িব ািৰতভােৱ ম িনেদশনা, সংলাপত উ াৰণৰ 

িনেদশনা  আিদ যু  কিৰ িদয়া হিছল, িযেবাৰ ই পীেয়ৰৰ নাটকত অনুপি ত। আনহােত নাটক 
ম ায়নেতই সীমাব  হ থকা নাই, নাটক পাঠকৰ হাতত অধ য়নেৰা িবষয় হ পিৰেছ। ই পীেয়ৰৰ 
নাটকৰ ম ািভনয়তৈকও ৰু পূণ হ উ েছ নাটকৰ িনিবড় পাঠ, নাটকৰ ওপৰত িচ -চচা, পাঠ-
িবচাৰ আৰু আেলাচনা-সমােলাচনা। নাটকৰ অধ য়নৰ মােজেৰও নাটকৰ তৃি  লাভ কিৰব পািৰ। 
সইদেৰ কিবতাৰ ত কিবতাৰ সাথকতা কিবতাৰ আবৃি  বা াধীন পাঠত ন, একা  ব ি গত 
পাঠ-পঠনত, তাৰ িবচাৰ-িবেবচনা িবেশষভােৱ হাৱা নাই। িক  িনিবড়, অ েভদী কিবতা পােঠ য 
কৱল াতােকই ম মু  কিৰ ৰািখব পােৰ তেন নহয়, ই কিবেকা িবচিলত কিৰ তুিলব পােৰ। তােৰ 
এটা উদাহৰণ নৰুদাৰ আ জীৱনীৰ ‘ মাৰ পশা কিবতা : কিবৰ মতাʼ (Poetry is an occupation 

: the power of Poetry) শীষক অধ ায়েটাত পাৱা যায়। কিব নৰুদাৰ ডকাকালৰ কথা, তিতয়া 
তওঁৰ চেহৰা আিছল দিৰ  অধাহাৰী কিবৰ দেৰ। নৰুদাই সই দহােৰই এখন স ীয়া হােটলৰ নশ 
আ াত ম ানী কৰা দটুা াৰ এটাক ঘাচা মািৰ িনজৰ শাৰীিৰক অ মতাক উেপ া কিৰ 
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িচৎকাৰ কিৰ উ িছল, “অসভ  বা ৰৰ দল, মানুেহ ইয়াত আন  কিৰবৈল আিহেছ, তহঁতৰ বা ৰামী 
চাবৈল অহা নাই।” এই বুিল দেুয়াটােক হােটলৰপৰা বািহৰ কিৰ িদেয়। কিবৰ এেন কা ত তওঁৰ 
ব ু সকল আচিৰত হয় আৰু তওঁক ধন বাদ িদেয়। নৰুদা হােটলৰপৰা বািহৰ ওলাই সৰ ুগিল 
এটােৰ আগবািঢ় যাওঁেত দখা পায় য, দত াকাৰ চেহৰাৰ ােটােৱ তওঁৰ বাট ভটা িদ ধিৰেছ 
আৰু আেপানাৰ লগত িকছু কথা আেছ বিুল িস ংকাৰ মািৰ কথা কেছ। নৰুদাই তাক ঠলা এটা 
মািৰিছল যিদও তাক লৰচেৰই কিৰব নাৱািৰেল। িস মানুহ নহয় যন এখন পকাৰ দৱালেহ। িক  

েটােৱ তওঁক আচিৰত কিৰ বছ ন তােৰ  কিৰেল, “আপুিন িক পাবেলা নৰুদা? সই 
কিবগৰাকী?” নৰুদাৰ উ ৰ না মাে ই িস লাজত িশৰ নত কিৰ কʼ ল, “িছ, িছঃ, মই িক অধম, 

আেপানাক অপমান কিৰেছা।ঁ আমাৰ দেৰ মানুহেবাৰ হʼল পৃিথৱীৰ ময়লা, িক  মাৰ অ ৰেতা এটা 
পিৱ  ব  আেছ, সইেটা হʼল মাৰ িমকাৰ মাৰ িত ম। আপিুন িব াস কৰক মাৰ িমকা 
আেপানাৰ ভীষণ ভ । আিম দেুয়া আেপানাৰ কিবতা পিঢ়েয়ই পৰ েৰ ভাল পাবৈল িশিকেছাঁ।” কথা 
কইষাৰ কেয় িস জপৰপৰা তাৰ িমকাৰ ফেটা এখন উিলয়াই কিবৰ হাতত িদ কʼ ল, “আপুিন 
এবাৰ এই ছিবখন শ কিৰ িদয়ক, মই তওঁক কʼব পািৰম, এই ছিবখনত কিব পাবেলা নৰুদাৰ 
হাতৰ শ আেছ।তাই খবু সুখী হʼব।” নৰুদাই ছিবখন শ কিৰ িদয়া মাে ই িস কিবতা এটা 
আবৃি  কিৰবৈল আৰ  কিৰ িদেল : 

"এ  িবষ  বালক মাৰ দেৰ আঁঠুকািঢ় বিহ আেছ 
তামাৰ অ ৰৰ গভীৰত, 
              আমাৰ ওপৰেতই  দিৃ  তাৰ ।  
তাৰ ধমনীত ৱহমান   
ল  জীৱনেটাৰ বােব িসহঁেত  

              হত া কিৰব লািগব মাৰ এই হাত দুখনক।" 
(Deep inside you,a sad boy like me kneels,with eyes on us./For that life burning 
in her veins they would have to murder my hands.)  

সম  ঘটনােটাৰ নাটকীয় পিৰৱতন আৰু মানুহেটাৰ মুখত কিবতাৰ আবিৃ  িন কিব ি ত হ 
পিৰল আৰু এটা সময়ত তাৰপৰা লােহ লােহ কিব আঁতিৰ আিহল, িক  মানুহেটােৱ অকলশেৰ লৰচৰ 
নকৰাৈক তােতই িথয় িদ থািক আেপানমেন কিবতা আবৃি  কিৰ থািকল। 

শশৱ কালেতই নৰুদাই থমবাৰৰ বােব লগ পাইিছল কিব গি েয়লা িমে লক। তওঁ নৰুদাই বাস 
কৰা টমুেকাৰ নামৰ চহৰখনৰ বািলকা িবদ ালয়ৰ ধান িশ ক হ আিহিছল। তওঁৰ িপ নত 
আিছল স ূণ শৰীৰ ঢািক ধৰা এটা দীঘল চালা আৰু িপি িছল এেযাৰ অ ুত জাতা। তওঁ আিছল 
সু ৰ ব ি ৰ অিধকাৰী আৰু তওঁ হাঁিহেল কৃ বণ মুখখনৰ মােজেৰ উ িল উঠা  দাঁতেকইটাই 
কাঠােটাৰ অ কাৰ আঁতৰাই আেলাকময় কিৰ তুিলিছল। গি েয়ল িমে েল নৰুদাক পিঢ়বৈল িদিছল 
ৰুছ সািহিত কসকলৰ কইখনমান । তওঁেৱই নৰদুাক স ান িদিছল ৰািছয়ান ঔপন ািসকসকলৰ 
ৰচনাত িতফিলত সই অ কাৰ, িবষাদময়, ভয়ংকৰ পৃিথৱীখনৰ বা ৱতা। টল য়, দ েয়ভি  আৰু 
চখেভ তওঁৰ অ ৰৰ গভীৰত এক িবেশষ ান দখল কিৰ লিছল আৰু আজীৱন  সহচৰ হ 

আিছল।  

নৰুদাই আ জীৱনীখনত গি েয়ল িমে লৰ কথা পুনৰ উে খ কিৰেছ শষৰ ফােল। টমুেকাৰত 
থােকােতই িমে েল মাৰী অৱ ােতই মাতৃ আৰ ুস ানৰ িবষেয় কাব  এখন ৰচনা কিৰিছল। গদ ৰ 
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আিহেৰ ৰচনা কৰা কিবতাপুিথখনৰ ভাষা আিছল অিত মম শ , িক  মাৰী হও মাতৃ আৰ ু
স ানৰ কথােবাৰ তওঁ কেনৈক  ৰূেপ বণনা কিৰব পািৰেল, এই িবষযেটা ল িকছু লােক তওঁক 

অিশ  আৰু ৎিসত ভাষােৰ সমােলাচনা কিৰিছল। গি েয়লৰ অন  অপৰাধ আিছল তওঁ িশ াক 
উদাৰীকৰণ আৰ ুসমাজৰ সকেলা ণীৰ লʼৰা- ছাৱালীক ু লত েৱশািধকাৰ িদয়াৰ িবষেয় ওকালিত 
কিৰিছল। এই কথােটা সংৰ ণশীল ু ল কতৃপ ই সমথন কৰা নািছল। অত  অস ান আৰু 
দখুজনক পিৰি িতৰ মােজেৰ তওঁ চহৰখন িচৰিদনৰ বােব এিৰ যাবলগীয়া হিছল। যিতয়া গি েয়ল 

িমে েল নােবল পুৰ াৰ লাভ কিৰিছল আৰ ু যিতয়া টমুেকাৰৰ জনতাই জািনিছল য পুৰ াৰ 
লʼবৈল তওঁ এই চহৰৰ মােজেৰই যাব, তিতয়া টমুেকাৰৰ জনতাই তওঁৰ বােব তী া কিৰ আিছল 
আৰু ায় িতিদন ু লীয়া লʼৰা- ছাৱালীেবােৰ হাতত ফুলৰ মালা ল ৰলে শ নত স না জনাবৈল 
ৰʼদ-বৰষুণ উেপ া কিৰ তওঁৰ বােব িথয় হ আিছল, িক  বৃথা আিছল সই তী া। টমুেকাৰৰ 
জনতাৰ স না হণ নকৰাৰ িস া েৰ এিদন সকেলােৰ অজাে  নশ ৰলত গি েয়ল িম াল চহৰখন 
পাৰ হ গʼল। আ ািভমানী কিবেয় চহৰবাসীৰপৰা কিব-জীৱনৰ আৰ িণেতই পাৱা আঘাত তওঁৰ 
অ ৰত তিতয়াও কঁচা হেয় আিছল। 

নৰুদা, িমে ল, লৰকা আৰু পাউ   

গি েয়ল িমে েল মাৰী অৱ ােতই মাতৃ আৰ ুস ানৰ িবষেয় কিবতা ৰচনা কিৰ িয অপ চাৰৰ 
বিল হিছল, তওঁৰ চিৰ ক ল ৎসা ৰটনা কৰা হিছল, সই কিবতােবাৰৰ এটা হʼল এই 
ʼমাতৃসকলৰ কিবতাʼ শীষক কিবতােটা : 

" মাক চুমা খাৱা হিছল, মাক পৃথক কৰা হিছল : মই অন  এজন, 
নাড়ীৰ নৰ বােব 
িযেয় মাৰ িসৰাত নৰ িত িন তােল; 
মই মাৰ উশাহৰ মাজত অনুভৱ কেৰাঁ 
অন  এ  িনঃ াস। 
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মাৰ গভ এিতয়া মাৰ দয়ৰ দেৰই মহৎ। 
 
আৰু এিতয়া মই িনজৰ উশাহত অনুভৱ কেৰাঁ 
ফুলৰ উশাহ-িনশাস : 
এই সকেলােবাৰ মাৰ িভতৰত আলফুলৈক িজৰিণ লাৱাজনৰ বােবই, 
ঘাহিনৰ ওপৰত িনয়ৰৰ দেৰ।" 

কিবগৰাকীৰ িতব ীসকলৰ িত স দয়তা আৰু তওঁৰ নিতক ব ি ৰ পিৰচয় বহন কেৰ 
‘িযসকেল নৃত  কেৰʼ নামৰ এই কিবেতােটােৱ : 

 ''এ  িতব ী িশ েৱ ক’ ল, “মই কেনৈক নািচম?” 
  আিম কʼ লাঁ, তামাৰ দয়ক নািচবৈল িদয়া। 
 
 তিতয়া িতব ী িশ েয় ক’ ল : 
“মই কেনৈক গীত গাম ?” 
আিম কেলাঁ, তামাৰ দয়ক গান গাবৈল িদয়া। 
 
  তিতয়া মৃত বনৰীয়া বঙুনীয়া ৰঙৰ কাঁই য়া ফুলেজাপাই কʼ ল,  
 ʼিক  মই কেনৈক নািচম?” 
  আিম কʼ লাঁ, তামাৰ দয়খন বতাহত উিৰ যাবৈল িদয়া । 
 
তিতয়া ঈ েৰ সৰগৰপৰা কʼ ল, 
“নীল আকাশৰপৰা মই কেনৈক নািমম?” 
আিম কʼ লাঁ, এই পাহৰত আমাৰ বােব নািচবৈল আহক।  
 
গােটই উপত কােটা নৃত ৰত সূযৰ তলত,   
আৰু আমাৰ সেত নৃত ত িযজেন যাগ িদয়া নাই  
তওঁৰ  দয় পিৰণত হেছ ধূিলৈল, ধূিলৈল।" 

এজন বুলফাইটাৰৰ মমাি ক মৃতু  স েক ইন দশৰ কিব ফেডিৰক’ গািচয়া ল’কাৰ এটা কিবতা 
আেছ।ে ইনত এটা মাটাডৰ অিতশয় জনি য় আিছল। তওঁৰ নাম আিছল ইগনািচঅ’ ছানেচজ 
মিজয়াছ। কৱল ষাঁড়যুঁজৰ দ তাৰ বােব তওঁ শংসা লাভ কৰাই নহয়, তওঁ মধাৱীও আিছল। 
ইগনািচঅ’ আিছল এজন সমােলাচক, কিব, অিভেনতা, ীড়ািবদ। তওঁ ষাঁড়যুঁজৰ পৰা অৱসৰ লয় 
যিদও ১৯৩৪ চনত শষবাৰৰ বােব পুনৰ বুলফাইটাৰৰ খলত অংশ হণ কিৰ মাৰা ক ভুলেটা 
কিৰিছল। এই শষ খলখনত তওঁ ষাঁড়েটাৰ াৰা আ া  হয় আৰু অৱেশষত তাৰ আঘাতৰ বােব 
গং ীনত আ া  হ মৃতু মুখত পিৰিছল। কিবতােটা চািৰটা খ ৰ, িত অংশেত পৃথক পথৃকভােৱ 
কাব ৰ ছ ত ষাঁড়যুঁজাৰুৰ গাটমৰা তজ আৰু মৃতু ৰ িবিভ  িদশ সে াধন কিৰ ৰচনা কৰা হেছ। 
‘এজন বুলফাইটাৰৰ বােব িবলাপʼ নামৰ মম শী আৰু haunting কিবতােটা ল’কাৰ এক অনন  সৃি । 
এই শাকৰ কিবতােটাৰ একখ  হ’ল : 

"আেবিল পাঁচ বজাত। 
আেবিল ক পাঁচ বািজিছল। 
এটা ল’ৰাই বগা চাদৰখন কিঢ়যাই আিনিছল 
ক আেবিল পাঁচ বজাত। 

             ত কিৰ ৰখা হিছল এটা চূণৰ পা  
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িবয়িল পাঁচ বজাত। 
বাকী থািকল মৃতু , কৱল মৃতু  

আেবিল পাঁচ বজাত। 
 
আেবিল পাঁচ বজাত 
আহ, আেবিলৰ সই মাৰা ক পাঁচ বজােটা ! 
সকেলা ঘড়ীত পাঁচ বািজিছল ! 
আেবিলৰ ছাঁয়াত পাঁচ বািজিছল!" 

িনছ জনসাধাৰেণ আ মণা কতা, মতা আৰু িনভ কতাৰ দেৰ বিশ  থকা ষাঁড়গৰুক পূজা কেৰ, 

লগেত ষাঁড়গৰুj সেত যুঁজ িদয়া বলুফাইটাৰসকলেকা পূজা কেৰ। তওঁেলাকৰ ষাঁড়যুঁজৰ পৰ ৰাই 
জািতেটাৰ মৗিলক চিৰ ক পিৰভািষত কেৰ। তওঁেলােক জীৱনক মৃতু ৰ সেত অহৰহ মুখামুিখ হ 
থকা বুিল হণ কেৰ, িক  িক ভােৱ মৃতু ৰ সেত লকাৰ মুখামুিখ হিছল? সই ইনেদশীয় 

ষাঁড়যুঁজৰ পৰ ৰােৰ হণ কিৰব পৰাৈক মৃতু  তওঁৰ স খুত িথয় িদয়া নািছল। িনছ গৃহযু ৰ 
সময়ত িনজৰ দশেৰ ৰতাি ক াংক বািহনীৰ হাতত তওঁৰ অপমৃতু  ঘ ল। কাপৰুুেষািচত 
ববৰতােৰ াংক বািহনীেয় িশ ৰ দেৰ সৰল কিবক হত া কিৰেল, এপাহ উিলপ অকালেত মৰিহ 
গʼল। আনিক তওঁৰ মৃত শৰীৰেটাও িসহঁেত লু ৱাই ৰািখেল। ১৯৩৬ চনৰ ১৯ আগ ৰ সই 
মাৰা ক িদনেটােত তওঁক হত া কৰা হিছল। লকাই বাধকেৰা তওঁৰ এেন মৃতু ৰ পূবানুমান কিৰব 

পািৰেয়ই ‘Fable and Round of the Three Friendsʼ নামৰ কিবতােটাত িলিখিছল : 

"এটাক 
আৰু এটাক 
আৰু এটাক 
িতিনওটােক মািম কিৰ পলাইিছল…    
 
মই বুিজিছেলাঁ িসহঁেত মাক হত া কিৰেছ। 
িসহঁেত কেফ, কবৰ ান আৰু গীজাঘৰেবাৰত তালাচী চলাইিছল, 
িসহঁেত মদৰ িপপা আৰু আলমািৰেবাৰ খুিল চাইিছল, 
িসহঁেত সাণৰ দাঁত বািহৰ কিৰবৈল িতিনটা কংকাল ংস কিৰ পলাইিছল, 
তথািপ িসহঁেত মাৰ পৰা জিৰমনা আদায় কিৰব নাৱািৰেল। 
িসহঁেত নাৱািৰেল, 
নাই, িসহঁেত নাৱািৰেল।" 

ডািনয়ুব নদীৰ পাৰৰ সই অনন  সু ৰ চহৰ বুডােপ ত এজন হাে ৰীৰ ই দী কিব আিছল। কিবতা 
আিছল তওঁৰ ৰ া  দয়ৰ পতাকাৰ দেৰ। ১৯৭৩ চনৰ ১১ ছে ৰত সামিৰক অভু ােন িচিলৰ 
এেলে াৰ চৰকাৰখন ওফৰাই জেনেৰল িপেনােচটৰ নতৃ ত সামিৰক জ াই িচিলৰ শাসন িনয় ণ 
কেৰ। শাসনব ৱ াৰ থম বছৰেবাৰত িচিলত মানৱ অিধকাৰ উলংঘনৰ ঘটনাই িব ৰ গণত ে মী 
মানুহৰ মনত গভীৰ আঘাত িদিছল। এই কিবজেন িচিলক ল এটা কিবতা িলিখিছল। মু  ছ ত 
িলখা সই কিবতােটাত নািছল কােনা ক না, উপমা, তীক অথবা শ ৰ চমৎকািৰ , কৱল এক 
মম দ ঘটনাৰ িবৱৰণ : 

"িমিলেটৰীেকইটাই িভতৰত কােকা িবচািৰ নাপাই বািহৰৈল ওলাই আিহল, 
িতেৰাতাজনীেয় ক’ ল, 
‘ইয়াৰ আগেতও িসহঁত দুবাৰ আিহ উভিত গিছল ।’ 
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             'িক অʼ বাপাইেটাʼ 
 িমিলেটৰী লফেটেন েটােৱ লʼৰােটাক কʼ ল, 'আিম আৰু পুনৰ তহঁতৰ ঘৰৈল নােহাঁ।ʼ 
 
লʼৰােটােৱ সুিধেল : 
‘িকয়, এইবাৰ তামােলােক ওপৰৰ চাঙত লুকাই থকা দউতাক িবচািৰ পালা গ নিক ?’ 
লফেটেন েটােৱ কʼ ল, ‘িক ? ক’ত লুকাই আেছ ?ʼ কথাষাৰ কেয় িস 
পুনৰ ঘৰৰ িভতৰৈল সামাই গʼল আৰু চাংখনৰপৰা 
দউতাকক নমাই আিনেল আৰু িপছ চাতালত 
িতেৰাতাজনী আৰু ল’ৰােটাৰ স ুখেত িলয়াই হত া কিৰেল, 
 
পৃিথৱীখনৰ দেৰ বৃহৎ চ ৰ মিনেকইটাই িনথৰ হ চাই ৰʼল, 
 সউজীয়া পাছাক পিৰিহত পৃিথৱীখেন 
              ন খিচত িবশাল আকাশ,  
 বস  আৰু সাগৰৰ িবষেয় িমছা কথা কয়।ʼ' 

কিবজনৰ নাম আিছল অ’ ’ অৰবান আৰু কিবতােটাৰ নাম ‘িচিলʼ ১৯৭৪ চনত ʼহাে ৰীয়ান ৰাইটাচ 
এছʼিছেয় েনʼ এই কিবতােটাক সই বছৰৰ  কিবতা িহচােপ িনবািচত কিৰ কিবজনক পৰু ৃ ত 
কিৰিছল। হাে ৰীৰ এই ই দী কিবজেন বাধকেৰা জািনিছল পৃিথৱীেয় তওঁক এিদন পাহিৰ যাব, 

কােনও তওঁৰ সমািধত এিপটাফ িনিলিখব, সেয় তওঁ িনেজই িলিখ থ গেছ িনজৰ এিপটাফ ‘িবগত 
বছৰেবাৰৰ বৰফ’ নামৰ এ  কিবতােৰ : 

" যাৱা বছৰৰ িভিজ ং েফছৰ িম াৰ অৰবান ক’ত ? 
 ক’ত তওঁৰ অ ুত উ াৰণ আৰু অ ুত মতামতেবাৰ ? 
 …গভীৰ, গভীৰ, পাহাৰৰ গভীৰত তওঁ ই আেছ 
 ‘ ন িৰভাৰ’ৰ অন  নাগিৰকসকলৰ দেৰ,   
 …আৰু বে জ কােপাৰ সদৃশ িনবাক বৰফেবাৰ পিৰেছ  
 পৃিথৱীৰ উদং ত ানত ।ʼ' 

ি তীয় িব যু ৰ সময়ত জামানীত িহটলাৰৰ নাৎসী বািহনীেয় ই দীসকলৰ ওপৰত চেলাৱা অবণনীয় 
অত াচাৰৰ বােব ই দীসকেল সম  পিৃথৱীৰ মানুহৰপৰা গভীৰ সহানভূুিত লাভ কিৰিছল। ই দীসকলৰ 
কােনা িনজা দশ নািছল। তওঁেলােক যʼ তই বসবাস কিৰিছল, সই দশেবাৰেকই িনজৰ জ ভূিম 
বুিল আঁেকাৱািল লিছল। ি তীয় িব যু ৰ িপছেতই তওঁেলাকৰ জািতস ােবাধ তী  হ উেঠ আৰু 
ভূমধ  সাগৰৰ পূৱ উপ লত অৱি ত মানুহৰ কিলজােটাৰ আকাৰৰ ইজৰাইল নামৰ পেল াইনী ভূখ  
বদখল কিৰ এখন ই দী ৰা  িত া কেৰ। ই দীসকেল পেল াইনীসকলৰ বাসভূিম অৈবধভােৱ 
অিধকাৰ কৰাই নহয়, সই ভূখ ত বাসকৰা পেল াইনীৰ ওপৰত অবাধ বষম মূলক আচৰণ কিৰ 
তওঁেলাকৰ মৗিলক অিধকাৰেবােৰা ণালীব ভােৱ লংঘন কেৰ। ফলত দেুয়াটা জািতেয়ই সংঘষত 
জিৰত হ পেৰ। এই সংঘষক ইিতহাসৰ দীঘতম সামিৰক দখলৰ ঘটনা িহচােপ গণ  কৰা হয়। 
আিজও এই সংঘষ চিল আেছ। ইজৰাইলৰ সশ  বািহনী পেল াইনীসকলতৈক অিধক শি শালী, ফলত 
এই দীঘতম সংঘষৰ কালেছাৱাত পেল াইনীসকল চুৰ য়- িতৰ স খুীন হাৱাই নহয়, তওঁেলাকৰ 
জীৱেনা য ণাময় হ পিৰেছ। িহটলাৰৰ নাৎসী বািহনীৰ স াসত জজিৰত ই দীসকেল িব বাসীৰপৰা 
িয সহানুভূিত লাভ কিৰিছল, তওঁেলােক পেল াইনত চেলাৱা স ােস িব বাসীৰ মনত তাৰ িবৰূপ 

িতি য়াও সিৃ  কিৰেছ। পেল াইনৰ কিব আৰু সাংবািদক Samih al-Qasimৰ এ  সৰু কিবতাত 
মূত হ উ েছ পেল াইনীসকলৰ জীৱন-য ণাৰ ছিব : 
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             "পৃিথৱীক কাৱা,... ক িদয়া 
ল ন লাই থাৱা সই ঘৰেটাৰ কথা 
যাক িসহঁেত িছ িভ  কিৰ থ গিছল  
সই ঠাৰখনৰ কথা কাৱা 
িয এ  উিলপক হত া কিৰিছল 
সই জইু ৰাৰ কথা কাৱা 
িয বণীডাল লাই ছাই কিৰ িদিছল 
             সই মাতৃগৰাকীৰ কথা কাৱা 
             িয ময়দা তয়াৰ কিৰ সিকবৈল নপােল… 
খৰ- বাকা খিচ তয়াৰ কৰা চািলখনৰ কথা 
             পৃিথৱীক কাৱা...ʼ' 

কিবতােটাত বণনা কৰা এই ঘটনােবাৰ হʼল ািধকাৰ ৰ ােথ ইিতহাসৰ দীঘতম সংঘষত জিৰত হ 
পৰা পৃিথৱীৰ এক ু তম অংশত বাস কৰা এটা জনেগা ীৰ িবষাদগাথা। এই কিবতা িবেদশী কিবৰ 
কিবতা হʼ লও কিবতাফািকৰ গভীৰত ব থকা াভ আৰু বদনাৰ অ ঃ ৱাহ আমাৰ অিত 
পিৰিচত।              

এ  ৰা পাউ ৰ “In a station of the metro” নামৰ কিবতােটা মা  দটুা শাৰীৰ : 
“The apparition of these faces in the crowd; 
    Petals on a wet, black bough.” 

এই কিবতােটা এ  ৰা পাউে  পিৰছৰ ম ʼ শ নত মানুহৰ িভৰ দিখ সই সময়ত অনুভৱ কৰা 
আেৱিগক মুহূত এটাৰ অিভব ি । কিবতােটাত বািহ ক ঘটনাৰ িচ ক  এটাক উপমাৰ সহায়ত 
আভ ৰীণ আৰ ুিবষয়গত ব ৈল ৰূপা িৰত কৰা হেছ। উ ৰ-সংগঠনবাদী সমােলাচক কেথিৰেন 
এ  ৰা পাউ ৰ এই সূ  িচ ক ৰ কিবতােটাৰ স কত কেছ য সেমকা মিলন ডালত লািগ থকা 
ফুলৰ পাপিৰেবাৰ এটা ʼreferentʼ — ম ’ শ নেটাত এই দটুা ব ৰ বা ৱ অি  নাই, িক  বা ৱত 
িসহঁতৰ অনুপি িতেতা িসহঁতক আিম মনৰ চ েৰ দখা পাওঁ। এই িবষয়েবােৰই কিবতাৰ ত 
আমাৰ আন ৰ উৎস। (Poststructuralism: Catherine Belsey, page- 15) বা ৱত িভৰৰ মাজৰ 
মুখেবাৰ কালাহেল ঘিৰ আেছ। মানুহেবাৰ পৰ েৰ স কহীন, েত কেৰ ল ও িভ , িক  তাৰ 

সাদশৃ ৰ (apparition) িচ ক  সেমকা ডালত লািগ থকা পাপিৰেবাৰ আব  হ আেছ কৃিতৰ 
কােনা এক িনজান কাণত, তাত িভৰ থািকেলও কালাহল নাই। কিবতােটাত বা ৱ আৰু ক নাৰ 
ৰখােৰ িনমাণ কৰা িচ ক েৰ নগৰীয়া জীৱনক াকৃিতক জগতৰ সেত স িকত কিৰ চাবৈল 
পাঠকক আ ান জেনাৱা হেছ। পাঠেক কিবতােটাত আৰু অন  ধৰণৰ ব নাও অনুভৱ কিৰব পােৰ। 
কিবতােটাত ‘apparitionʼ শ েটাৰ ভাৱ মন কিৰবলগীয়া।              

কিবতাৰ শ ৰ স কেতা সমােলাচকগৰাকীেয় কেছ, কিবতাৰ ‘haunting quality’ও সই সত েটােৰই 
এক ভাৱ য শ েবাৰ আিম কিবতা িহচােপ পেঢ়া।ঁ কিবতাৰ ‘haunting quality’ৰ বােবই কিবতাই 
আমাক অনুসৰণ কেৰ। কােনা কিবতাৰ ত এই অনুসৰণ আমৰণ পয । কিব ৰবাট ে  ভাল 
কিবতা এটা পিঢ় উঠা পাঠকৰ স কত কিছল, “he has taken an immortal wound – that he will 
never get over it.” 

ৰেমন শইকীয়া ৱাহা  িনবাসী এগৰাকী অধ য়নপু  লখক। 


