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কিবতা বা কিবতািবষেয়
ি তা পাল
কিবতা আমার বণপিরচয়
কিবতা িলখেত িলখেত কিবতা েলার র িক হেব ভািব। সব কিবতা তা তরতর কের নেম আসা ঝণা নয়।
কিবতা কখেনা কখেনা
হেয় যায় ভাবনার ভাের। কিবতার সই
ভাবনার বুেকও ছ থােক- সই
ছে র িব াস ফুেট ওেঠ মেনর আসের। ভািব, আমােদর েত েকর জীবন িক এক একটা কিবতা নয়?
সই কিবতা তা আমরা িদন আিন িদন খাই করেত করেতও পাঠ কের চেলিছ। সই পাঠ তথাকিথত া
পােঠর মতন িনয়মা বিততার মেধ আবধ নয়। সই পাঠ আ ার সােথ আ ার সংেযাগ াপেনর নটরােজর
নৃত ।
এইসব ব ি গত ভাবনার ডালপালা বেড় ওেঠ স াদক স ার কাঁিচর ধােরর পেরায়া না কের। ব ু
এিলজােবথ বেল সই ধারনা েলা আেরা পাঁচ জেনর সােথ ভাগ কের িনেত। িক িশিখ ও কন িশিখ যিদ
কের কউ, উ ের আিম িজে স কির, আেদৗ িক িকছু শখােনা যায়? ধু শখােনার চ াটা থেক যায়
তলােপাকার গে র মতন। তবু, আগাছা ভাবা ভাবনা েলা সািজেয় িনেত বসলাম কিবতা পােঠর কমশালার
পিরকাঠােমার মেধ ।
***
কিবতা লখা এক কাজ, কিবতা পাঠ করা আেরক।
আট বছের জীবেনর থম কিবতা িলেখিছলাম। সই
েত দাঁিড়েয় কােনা দূরদৃি িছল না কিবতা িকরকম
ভােব আে পৃে াসনালীেত এেস ঘর করেব ভিব েত। ই ুেল কিবতা পােঠর আসের পছে র কিবেদর
কিবতা পিরেবশন করেত
কির। মা আর ই ুেলর িশি কারা সাহায কেরন িবেশষভােব।
যত ণ কিবতাটা কিবর থােক, তত ণ কিবতার দিপ টা আমরা ধার কের আিন। সই দিপে র
দ দপািনর ছ আমােদর িনেজর নয় তখন। আমরা তখন কিবতার শরীের অশরীির আ া। যখন কিবতা
আমােদর র ধারায় পিরণত হয়, তখন আমােদর সারা শরীর কিবতা পাঠ কের। সই জে ই, কিবতা
পিরেবশেনর থম েয়াজন কিবতাটােক এক কার আ সাৎ করা। সামািজক ায়- নীিত আ সাৎ করার
পে নয়। আমােদর ম ায় ম ায় পালন করা সই িশ া ভুেল যাওয়া সহজ নয়। তাই কিবতা হােত
এেল, কিবর নােমর ওজন ও সে আেস। ওতে াত ভােব আেস িক ভােব একটা কিবতা পাঠ হেব তার
চািহদা। সই চািহদার লিলহান দৃি ক উেপ া করা সহজ নয়। তাই কমশালার
েত রািখ িনয়মভা া
ছড়ার স ার।
***
ছড়া স ে একটা
ধারণা আেছ, য তা হেলা বা ােদর জ । আর বা ারা এখেনা আলুভােত। ছড়ার
আ য জগেতর সাবলীল সহজ ভােবর আড়ােল, অেনক সময়- ই থােক গভীর ভাবনার এক িবরাট পৃিথবী।
ছড়ার ছে
থম পা ফেল, কমশালার নতুন ব ুেদর আড় তা কােট একটু একটু কের। কিবতার ভািরি
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মুেখাশটা এক ঝটকায় খুেল না ফলেলও, ধীের ধীের িশিথল হেয় যায় তার শ
আেলাচনা করেত করেত।

মুেঠা কিবতার আি ক িনেয়

সই আেলাচনা যােত তে ভারী না হয়, সই জ সে রেখিছলাম
ােকন ওয়াড কিবতার িকছু নমুনা।
ােকন ওয়াড কিবতা লখা হয়, তা পিরেবশন করা হেব বেলই। তার ছে র ব বহার, শ বা শ ে র
পুনরাবৃি , িবষয় চয়ন- এ সব িকছুেতই একটা অ লখনীর ধারা আেছ। সই িবেশষ িবেশষ িদক িল
আেলাচনার ক িব েত িছল না। আেলাচনাটা গেড় ওেঠ ওই পিরেবশনার আি ক থেক।
মে পিরেবশেকর উপি িত, গলার েরর তারতেম র সে
েয়াজন পিরেবশেকর কিবতা হেয় ওঠা।
ওয়াডসওয়ােথর মেঠা কিবতায় যমন ককশ র মানােব না, তমিন মানােব না ঔ পূণ মাথা বা হাত
নাড়ােনা। আবার ‘ও ক াে ন, মাই ক াে ন’ বলেব য র, তার দৃি েত থাকেত হেব ি র আ িত।
***
কিবতার পিরেবশ তিরর জ আধুিনক বািচকিশ ীরা অেনেকই আবহস ীত ব বহার কেরন। এই িবষেয়
মত েয়াগ করা বশ কিঠন। চলি ে যমন আবহস ীেতর ব বহার িনেয় অেনক মতেভদ আেছ, তমিন
থাকেত পাের কিবতা পােঠর আসেরও। এই সূে একটা সমভাবনার ধারা পাওয়া যেত পাের চলি ে আর
বািচক িশে । ধান পিরেবশক যিদ ভােবন তাঁর স েতর েয়াজন আেছ, তাহেল িতিন কােনা একিট
অ িশ েক স ী করেত পােরন- তা স স ীত হেত পাের, মক- আপ ও কি ঊম হেত পাের,
বা, কােনা প। য কােনা পিরি েতই, কিবতা ক মে জ া কের তুলেত হেব। কিবতা পােঠর কমশালার
শেষ, বারবার মেন হেত থােক, কিবতা পাঠ না বেল কিবতা অিভনয় বলেল ভােলা হয়। কিবতা আসেল
মুেখাশ খালার মুেখাশ। মে উেঠ সং সেজ অ লােকর লখা বুিল আওড়ােনায় মুি য়ানা আেছ। সে
আেছ অেনকটা িনেজর স ার র
রণ।
সিত বলেত িক, কিবতা পাঠ শখােনা যায় না ; যমন যায় না জীবেনর বশীর ভাগ
পূণ িজিনস।
জীবেনর রিঙন পথ চলেত চলেত যমন আমরা এেকর পর এক চিরে অিভনয় কের চিল, তমিন কিবতার
পয়ালা চুকচুক কের চেখ, কিবতার চিরে িনেজেদর ঢািল। মে উেঠ য কিবতা বিল, স কিবতা আর
কিবর থােক না। সই কিবতার ঘােড়, গলায়, আমােদর ঘােমর গ লেগ যায়। সই কিবতা আমার হেয়
যায়। আর, কােলভে , আিম সই কিবতা হেয় উিঠ।

====
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পিরিচিতিচ ঃ কিব

ি তা পাল এর

লখািলিখ
থেকই বরয় ওঁর থম বই। িববাহ
ইংেরিজ সািহেত াতক কলকাতা িব
পাশাপািশ সািহত , িসেনমা, স ীত,

কৗরব অনলাইেন। পের মুি ত কৗরব পি কায়। কৗরব কাশনী
ও কমসূে থােকন অি য়ার াজ শহের। রায় ২১: ২০’র কিব।
িবদ ালয় থেক। বতমােন একিট আ জাল সািহত পি কার কণধার।
রাজনীিত, ইিতহােসর সােথ যে জিড়েয় থাকা।

