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গদ  

অসমীয়া কিবতাত কতেবাৰ সংগ 
পনুিবেবচনা আৰু নতুনৈক িবেবচনা স ভত এক 
ই াহাৰ 

 

জ ািত সােদ কাৱা জনতাৰ াণেৰা াণত লকুাই থকা 
িশ ীজনক জগাই তালােটােহ কিবতাৰ কাম বিুল ভােবাঁ। তাৰ 
বােব আিম পাঠকৰ কিবতা (Reader’s Poems) িলিখব লািগব। 
পাঠক কিবতাৰ ওচৰৈল িনেজ িনেজ আিহব বিুল বিহ থািকেল 
নহ’ব। কিবতাক িকতাপৰ পাতৰ মাজৰপৰা উিলয়াই আিনব 
লািগব। কিবতাক পাঠকৰ ওচৰৈল ল যাব লািগব। 

১ 

সািহত  ভালেপাৱা িযেকােনা মানুেহ িন য় মন কিৰেছ য বতমান অসমীয়া সািহত ত কিবতাৰ 
জয়জয়-ময়ময় অৱ া। কিবৰ সংখ া হাজাৰৰ ওচৰা-উচিৰ হ’ব। কিবতাৰ কাৰেণ বতমান সময় 
এফালৰপৰা আটাইতৈক ভাল আৰু আন এফালৰপৰা আটাইতৈক বয়া সময়। ভাল এইকাৰেণই য 
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ব ত নতুন কিবেয় ভাল কিবতা িলিখ আেছ আৰু বয়া এই বােবই য ব েত কিবতাক দেুবাধ  
কিৰেছ। দেুবাধ  হ’ লই কিবতাক এেক আষােৰ বয়া বিুলও ক’ব নাৱািৰ, িক  দেুবাধ  কিবতা 
পাঠেক নপেঢ়। পাঠেক নপিঢ়েল কিবেৰ লাকচান। আধুিনকতাবাদী অসমীয়া কিবতা এসময়ত দেুবাধ  
হিছল আৰু পাঠকতৈক কিবৰ সংখ া বৃি  পাইিছল। সই দেুবাধ তাৰ অন তম কাৰণ আিছল ফৰাচী 
তীকবাদ আৰ ুএিলয়ট আিদ কিবৰ ভাব। 

তীকৰ ব ৱহাৰ আিম সকেলােৱ কেৰা।ঁ দনি ন কথা-বতৰােতা তীকৰ ব ৱহাৰ হয়, িক  িসেয়ই 
তীকবাদ নহয়। শ ৰ যুি বাদী মেটােৱ িযিখিনৰপৰা অথ কাশ কিৰব নাৱােৰ সইিখিনৰপৰাই 
তীেক দািয়  লয়। বগা ৰং পিব তাৰ, অথবা ৰঙা ৰং িবপদৰ, গালাপ ফুল মৰ তীক হ’ব 
পােৰ। তীকবাদীৰ তীক সুকীয়া। কিবেয় অনুভূিত কাশ কিৰবৈল মাধ ম িবচােৰ। ফৰাচী কিব 
মালােমই তীকবাদৰ সং া িদবৈল গ কিছল য কিবেয় মনৰ অৱ া ব  কিৰবৈল ব  এটাক 

পানপ য়াৈক উে খ নকিৰ অকণ-অকণৈক আ ান কিৰ আনুভূিতক অৱ ােটাৰ সৃি  কিৰব লািগব। 
তওঁৰ মেত ব  এটাক পানপ য়াৈক উে খ কৰা মােনই আন  লাভৰ িসংহভাগক িবসজন িদয়া 
(to state is to destroy) িবষয়ব ৰ কৱল ইংিগতেহ িদব লােগ আৰ ু এই ৰহস ময় ি য়াই 
তীকবাদৰ ঘাই কথা। এিলয়েটও অনুভূিত কাশৰ মাধ ম িহচােপ এলািন ব , এটা পিৰি িত আৰু 

ঘটনাক িনবাচন কৰাৰ কথা কিছল। এই ধাৰণা তওৰঁ নব ি কতা ত ৰ িভতৰুৱা। অনুভূিতক 
কিবেয় পাৰ ভািঙ ব যাবৈল বাট কা  িনিদেয়, কিবতা অনুভূিতৰপৰা পিৰ াণ। কিবতা কিবৰ 
ব ি ৰ কাশ নহয়, ব ি ৰপৰা পিৰ াণ। অৱেশ  অনুভূিত আৰু ব ি  থকা জেনেহ পিৰ াণ কাৰ 
পৰা িবচািৰব লােগ বুিজ পায়। 

তীকবাদ মূত আৰু িবমূতৰ মাজত এক ধৰণৰ তুলনা। তুলনা ব ৰ কােনাবা এটাক কৱল 
ইংিগেতেৰ বুেজাৱা হয়। মালােমৰ এগৰাকী িশষ  হনিৰ দা ৰগিনয়ােৰ দখৱুাইিছল য তীকবাদত 
তীকেটা ােয়ই অকলশৰীয়া হ পেৰ আৰু ই িক বুজাইেছ তােৰা এেকা ইংিগত পাঠকক িদয়া নহয়। 
এই বােবই তীকবাদী কিবতাত এক আভ ৰীণ দেুবাধ তা িনিহত থােক। তুলনা কেৰাঁেত তীকবাদী 
কিবেয় সাধাৰণেত ‘িনিচনা’, ‘ যন’ আিদ শ  ব ৱহাৰ নকেৰ। 

কিবতা এটাৰ আৰ ণী িচ ক ই পৰৱত  িচ ক ক অথ দানত সহায় নকিৰেলও কিবতা দেুবাধ  হ’ব 
পােৰ। কােনা- কােনা তীকবাদী কিবতাত তীক এেকাটাক সমিূল ব াখ া নকৰাৈক এিৰ িদয়া হয়। 

দেুবাধ তাৰ সইেটাও এটা কাৰণ হ’ব পােৰ। তীকবাদীেয় কিবতাত ক েলাকৰ সৃি  কেৰ। বা ৱ 
জগতৰ িসপােৰ থকা আদশ ক েলাকৰ ধাৰণােটা ভাৰতীয় মানুহৰ বােব আচ ৱা নহয়। পি মীয়া 
সািহত েতা েটাৰ িদনৰপৰাই আদশ ক েলাকৰ িচ া-চচা হ আিহেছ। িক  ঊনিবংশ শিতকাৰ 
ফৰাচী তীকবাদী কিবৰ ধাৰণােটা িকছু পৃথক। ি ান ধমৰ ওপৰত মানুহৰ আ া হৰাবৈল ধৰাৰ 
পৰত কিবেয় িযখন ক েলাকৰ কথা ক’ ল সইখন ধম অথবা ৰহস বাদৰ আধাৰত উপলি  কিৰব 
পৰা জগত নহয়। সইখন জগত কিবতাৰ মাধ েমেৰ উপলি  কৰা জগত। বা ৱ জগতখনৰ পিৰিচত 
ৰূপেটাৰ িকছু সালসলিন ঘটাই আদশ ক েলাক সৃি  কৰােটা তীকবাদী কিবৰ অন তম ল ও 
আিছল। মালােমই িনেজ দাবী কৰা মেত তও ঁকিবতাত এপাহ িবেশষ ফুল সৃি  কৰাতৈক ফুলৰ 
স ােহ সৃি  কিৰেছ আৰু সই স াক বা ৱৰ কােনা ফুলৰ মাজত িবচািৰ পাৱা নাযায়। বা ৱৰপৰা 
িচ ক ৰ সহায়ত কিবতাৰ কথা আতঁৰাই িনয়া বােব তওঁেলাকৰ কিবতা দেুবাধ  হয়। তওঁেলাকৰ 
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িব াস য তওঁেলােক িনেজ ব ৱহাৰ কৰা তীকসমূেহও আদশ ক েলাকখনক অস ূণ ৰূপতেহ 
িতিনিধ  কেৰ। 

তীকবাদী কিবেয় কিবতাক সংগীতৰ কাষ চপাবৈল কৰা চ াৰ ফলেতা কিবতা দেুবাধ  হিছল। 
ইংিগতধিমতাৰ সকেলা ণ সংগীতত আেছ আৰু এই ইংিগতধিমতাৰ লগেত তীকবাদী কিবেয় 
কিবতাৰ সমীকৰণ কিৰিছল। সংগীেত শ ৰ আিভধািনক অথ তল পেলাৱাৰ দেৰ তীকবাদী কিবেয় 

শ ৰ অথক গৗণ কিৰবৈল িবচােৰ। তীকবাদীেয় সংগীতৰ স দক কিবতাৈল আিনবৈল িবচািৰিছল। 
সইবােব তওঁেলােক কিবতাৰ পৰ ৰাগত ছ  আৰু আংিগকৰ েতা পিৰৱতন আিনিছল। 
তওঁেলােক মু  ছ  আৰু গদ  কিবতাৰ েয়াগ কিৰিছল। িনমাণ-ৰীিত সলিন হাৱাৰ বােবও 
কিবতাৰ দেুবাধ তা বিঢ়িছিল। 

নৱকা  বৰুৱাৰ কিবতা এটাৰ সংগেৰ ফৰাচী তীকবাদীৰ ভাবৰ িদশ এটাৈল মন কিৰব পািৰ। 
ভােলইনৰ কিবতােটাৰ ইংৰাজী অনুবাদৰ একাংশ এেনধৰণৰ– ‘‘The false good old days have shone 
all day, my poor soul/And now they ring out in the copper coloured sunset./ Beating down the 
harvest in the hills, laying flat/The harvest in the valley and sweeping away/ The blue sky that 
summons you.” (িমছা পুৰিণ িদনেবাৰ গােটই িদনেটা িজিলিক থািকল, মাৰ িনছলা আ া/আৰ ু
িসহঁেত এিতয়া সূযা ৰ তামৰঙী আকাশত খলকিন তুিলেছ/িবজলুী, গাজিন আৰু িশলাবিৃ ৰ শেৰেৰ 
পাহাৰত গােটাৱা শস  খহাই পলােল/উপত কাত চেপাৱা শস ক চেপটা কিৰেল/আৰু নীলা আকাশখন 
মিচ ল গ’ল, গান গাই মািত থকা আকাশখন।” নৱকা  বৰুৱাৰ ‘ইয়াত নদী আিছল’ কিবতাত এটা 
ৱক এেনধৰণৰ– ‘‘িক  মৰুভূিম আেহ/লােহ লােহ মােহ মােহ বছেৰ বছেৰ/আহঁতৰ খােৰাঙত এপািহ 
কেপৗফুল সানকােল সেৰ/ গাপন ব ািধৰ দেৰ লােহ লােহ মিচ িনেয়/ াণৰ িযমান ৰং সউজী 
সাণালী/আঁিক িদেয় তামৰঙী এখন আকাশ আৰু/ফুটছাই বৰণৰ এখন পৃিথৱী।” ভােলইনৰ কিবতাত 
তামৰঙী আকাশখন েলাভনৰ তীক। বৰুৱাৰ কিবতাত ৰাগ  আৰু জীৱ  মৃতু ৰ তীক হেছ। 
দেুয়াজন কিবৰ কিবতাত আকাশৰ ৰং মিচ িনয়া হেছ। নৱকা  বৰুৱাৰ কিবতােটাত মৰুভূিম, সিৰ 
পৰা কেপৗফুল, গাপন ব ািধ, তামৰঙী আকাশ, ফুটছাঁই বৰণৰ পৃিথৱী আিদেয় আধুিনক জীৱনৰ 
ৰাগ তাৰ ধাৰণােটা স সািৰত কিৰেছ। 

নীলমিণ ফুকেন ‘ মাৰ কিবতাঃ নপথ ৰ কথা’ত কাৱা এষাৰ কথা কিবতাৰ দেুবাধ তাৰ সংগত 
উে খ কিৰব পািৰঃ ‘‘কিবতা ৰসব । পানেতই অথ অথ কিৰেল িনৰুপায় হওঁ। জানৈল আঙুিলয়াই 
িদবেহ পািৰ। আধা পাহৰ আধা আ াৰৰ মােজেৰ উেদ াগী ৰিসকজেন আেপান অিভ তাত বুৰ গ 

স ান কেৰ সই কিবতাৰ ভাব সষুমাৰ মম, তাৰ অ িনিহত অনািবল সংগীতৰ লহৰ।” কিবতাক 
সংগীতৰ লহৰৰ দেৰ কিৰবৈল গ’ ল কিবতা সাধাৰণ পাঠকৰ কাৰেণ টান আৰু দেুবাধ ও হ’বৈগ 
পােৰ। 

এিলয়েট তওঁৰ িবখ াত ‘Tradition and the Individual Talent’ ৰচনাত িযেবাৰ িবেৰাধৰ মীমাংসা 
িবচািৰিছল সইেবাৰ আিছল– িচৰ ন আৰু সময়-সােপ ; অতীত আৰু বতমান; ািয়  আৰু পিৰৱতন; 

ান আৰু অিভ তা; আদশ আৰু বা ৱ। ১৯২২ চনত The Waste Land কাশ পাৱাৈলেক এিলয়টক 
solipsism অথাৎ কৱল আ াকেহ জািনব পািৰ বুিল কাৱা ত ই ভািৱত কিৰিছল। অতীত 
এিলয়টৰ বােব এেন ৱা কালানু ম নহয় যাৰ লগত আিম অিবৰাম বতমানক যাগ িদ গ আেছা ঁ
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আৰু শষত আিম িনজেকা যাগ িদেছাঁ। আমাৰ বতমানৰ দিৃ েকাণৰপৰা অতীত অিবৰাম 
পিৰৱতনীয়। আিম অতীতৰ ওপৰত িযমান িনভৰ কেৰাঁ অতীেতও আমাৰ ওপৰত িসমান িনভৰ 
কেৰ। এিলয়টৰ পৰ ৰাৰ ধাৰণাই এই দেুয়াটা দিৃ েকাণক একি ত কিৰব িবচািৰিছল। নব ি কতাই 

িবষয়ীগত ি িতক নাকচ নকেৰ। এই সংগত মড এলমােন (Maud Ellmann) The Poetics of 

Impersonality: T. S. Eliot and Ezra Pound (১৯৮৭) ত কেছ য িশ ীেয় ব ি ক িবনাশ 
কৰাৰ পৰত আচলেত তও ঁব ি ৰ িব ায়নেহ সাধন কেৰ। নব ি কতাৰ ত ই সই ফালৰপৰা 
লখকক িনজৰ ানত াপন কিৰ কিবতােটাক কিবৰ নািছিছজম অথাৎ আ ীিত হাৱাৰপৰা ৰ া 
কেৰ। 

এিলয়েট কিছল য অতীেত িযমান দৰূ বতমানৰ গিত িনেদশ কেৰ িসমান দৰূ বতমােনও অতীতক 
সলিন কেৰ। এই উি েয় এটা কথা ইংিগত কেৰ য পাঠ (Text) এটাক অিবৰাম নতুন নতুন 
ধৰেণেৰ ব াখ া কিৰব পািৰ। এই দিৃ েকাণৰপৰাই পাঠক-সঁহািৰ ত  আৰু হেণ (Reader response 

and reception theory) িনজা ত ক স সািৰত কিৰেছ। গাডামােৰ (Hans-Georg Gadamer) ব াখ া ক 
সমােলাচনাক এটা কাহািনও শষ নােহাৱা ি য়া বুিলেছ। ৰামান ছলেডন(Raman Selden)ৰ সংগ 
টািন তওঁ যুি  িদেছ য পাঠ এটাৰ অথ লখকৰ ই া আৰু উে শ ৰ অধীন নহয়। পাঠৰ িতেটা 
পৰৱত  অধ য়েন তাৰ ব াখ াৰ স সাৰণ ঘটাব। আিম অধ য়ন কৰা িবষয়ক আমাৰ িবষয়ীগত 
ি িতৰপৰা কিতয়াও পথৃক কিৰব নাৱািৰ। িৰচাড শা াৰেমেন (Richard Shusterman) T. S. Eliot 

and the Philosophy of Criticism (১৯৮৯) ত ক’ ল য এিলয়ট আৰু গাডামােৰ ব াখ াক 
সীমাহীন িহচােপ দখা পাইিছল। 

ি তীয় মহাসমৰৰ িপছত উ ৰ আেমিৰকাত আধুিনকতাবাদ আৰ ু নতুন সমােলাচনাৰ লগত জিড়ত 
তীকী ধৰণৰ লখাৰপৰা আঁতিৰ যাৱাৰ এক ৱণতা দখা পাৱা গ’ল। তথাকিথত 
ীকােৰাি কাৰী কিবসকলৰ উদাহৰণ আমাৰ বােব িনেদশক হ’ব পােৰ। ৰবাট লেৱল (Robert 

Lowell) আৰু জন বৰীেমেন (John Berryman) নতুন সমােলাচনাৰ অনু েল কিবতা িলখা আৰ  
কিৰিছল আৰ ু দেুয়াজন কিব এিলয়টৰ নব ি কতা আৰু পাঠৰ াত ৰ ধাৰণাৰপৰা আঁতিৰ 
আিহিছল। বৰীেমনৰ The Dream Songs(১৯৬৯)ৰ কিবতাসমূহ নব ি কতাৰ িত আকাং া, 
কিবতাৰ মাজেত অদশৃ  হ যাৱাৰ ই া আৰ ু দশন ৱণতা, ীকােৰাি -ই া আিদৰ মাজত নাটক 
িহচােপ পাঠ কিৰব পািৰ। ৰবাট লেৱলৰ আিদকালৰ কিবতা আিছল তীেকেৰ সংগঠন কৰা আৰু 
ছে াব । িক  িপছৰ Life Studies (১৯৫৯) সংকলনৰ কিবতা ছ ৰপৰা মু ; তাত ব ি গত আৰ ু
ল ণাথৰ েয়াগ কৰা হেছ। িসিবলােক ৰাম নত ৰত কিবৰ মনেটাক ধিৰ ৰািখেছ। সংগ েম 
িৱিলয়াম কাল’ছ িৱিলয়ামেছ আ জীৱনীত কাৱা এষাৰ কথা উে খ কিৰব পািৰ। ৰবাট লেৱেল 
কিবতাৰ গিতপথ সলিন কৰাত িৱিলয়ামছৰ ম ব ই ি য়া কিৰিছল। িৱিলয়ামেছ এেন এক কাব ত  

িত া কিৰবৈল িবচািৰিছল যাৰ িভি  হ’ব ানীয়, সি কট, িবেশষ আৰু ই এিলয়টৰ অধ য়নপু , 

মনৰ িবমতূ সং ৃ িতৰ িবেৰািধতা কিৰিছল। িৱিলয়াম কাল’ছ িৱিলয়ামছৰ এই কাব ত ৰ পলমৈক 
হ’ লও উ ৰ আেমিৰকাৰ কিবৰ ওপৰত গভীৰ ভাৱ পিৰিছল। যাৱা শিতকাৰ প াছৰ দশকত 
চালছ অলছনৰ নতৃ ত ক মাউে ইন থূলৰ কিবসকল সই নতুন কাব ত ৰ আধাৰত আগবািঢ় 
আিহিছল। অলছনৰ ১৯৫০ চনৰ ই াহােৰ কাব ত ৰ এক মু  ৰূপ াৱ কিৰেছ। তও ঁঅিভি  
কিবতাৰ (Projective Verse) াৱ কিৰিছল। কিবতাৰ শাৰী, ৱক, কিবতাৰ সামি ক ৰূপ আিদক 
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উ ৰািধকাৰ িহচােপ হণ কৰাৰ পিৰৱেত তওঁ ঠাইেত ৰচনা কৰা মু  ৰপূৰ (composition by 

field) াৱ কিৰিছল। নতুন সমােলাচনাৰ য়ংস ণূ গাঁথিন(autonomous structure) আৰু ব  ৰূপৰ 

(closed form) তওঁ িবেৰািধতা কিৰিছল। এই নতুন কাব ত  হ’ল উপি িতৰ পিৰব া  কাব ত । 
ব ি ৰ পিৰেৱশ সং ািয়ত কৰা মােন ব ি ৰ স ােকা সং ািয়ত কৰা। এই কাব ত  হাইেডগাৰৰ 
ানত ৰ (epistemology) কাষ চপা– পৃিথৱীত আেছাঁ (Being-in-the-world) এই কাব ত  এিলয়টৰ 
ডলীয় ানত ৰ িবেৰাধী িয ব ি ক পিৰেৱশৰ িবেৰাধত উপ াপন কেৰ। 

2 

সংগীতত ৰ ব ৱহাৰ কৰাৰ দেৰ কিবতাত শ  ব ৱহাৰ কৰা হয়। শ েবাৰক কৱল িচ  বা 
তীক িহচােপ কিব এজেন ব ৱহাৰ কিৰব নাৱােৰ। কাৰণ শ  এেকাটা ব ৱহাৰৰ ফলত ইিতমেধ  
কােনা ব , কায, ধাৰণা, আেবগ, অনুভূিত আিদৰ তীক হ থােকই। শ  এেকাটাই বােকাচাত অথ 

কিঢ়য়াই ল আেহ। শ ই বা ৱ জগতখনক িকছু পিৰমােণ িতিনিধ  কিৰবই। ই অনুকৰণ নীিতৰ 
(mimesis) কথা। 

সািহিত ক কাশৰ াচীনতম কাশ িন য় পদ । ই ধম য় গীত-মাত, ধম য় অনু ানৰ অংশিবেশষ 
আিছল। িপছত ই কাম কেৰাঁেত গাৱা গীত, মৰ গীত আৰু বীৰক শংসা কিৰ গাৱা গীতৰ ৰপূ 

লিছল। লাক-সং ৃ িতৰ িবিশ তাই হ’ল য ইয়াক জনগেণ িনজৰ কাৰেণ সৃি  কেৰ আৰু সকেলােৱ 
ইয়াত অংশ হণ কেৰ। পুৰিণ পদ েৰা িন য় াতা আিছল আৰ ু ইয়াক পিৰেৱশন কৰা হিছল। 
াতা-দশেক আন  পাইিছল। কীতন, নামেঘাষা, ভাগৱত আিদ ৰ পাঠ আৰু ৱণ-কীতনৰ 

পৰ ৰাই কিবতাক সমাজৰ আগত পিৰেৱশন কিৰব পািৰ বিুলেয়ই সাঁৱৰাই িদেয়। িক  সািহত ত 
আধুিনক যুগ আৰ  হাৱাৰপৰা আৰু ইংৰাজী সািহত -সং ৃ িতৰ ভাৱত চু  গীিতধম  কিবতাই 

জনি য়তা লাভ কৰাৰ িপছতেহ কিবতা িশি ত মধ িব ৰ মাজেত আৱ  থািক জনজীৱনৰপৰা 
আঁতিৰ আিহেছ। এিতয়া ব তৰ কিবতা িশি ত মধ িব ৰ সৰহভােগ বুিজ নােপাৱা হেছ। কিবৰ 
মাজেত কিবতা আৱ  হাৱাৰ অৱ া এটাও আিহব পােৰ। কিবতাক জনতাৰ কাষৈল ঘূৰাই িনয়াৰ 
সময় হেছ। জনতাৰপৰা িবি  সািহত  অ াসংিগক হ যাব পােৰ। 

অসম সািহত  সভাৰ সভাপিতৰ অিভভাষণত ল ীনাথ বজবৰৱুাই কিছল, ‘‘সািহত  সঁচাৈকেয় 
সবসাধাৰণৰ িনিমে েন? সবসাধাৰণ শ েটা ইংৰাজী ‘মব’ শ ৰ অথবাহক ৰেূপ ব ৱহাৰ কিৰেছাঁ।… 

এক কােৰ সইেটাক অসাধ  কামেক বুিলব লােগ। আিজৈলেক কােনা সভ  দশত তেন ৱা িক  
হাৱা নাই। সািহত ও দশন, িব ান আৰু আটৰ িনিচনাৈক সাধাৰণৰ অথাৎ ‘মব’ৰ ওপৰ খাপৰ ব  
নহয় জােনা? …জগতত সকেলােবাৰ মহৎ ব েৱই অসাধাৰণ। সাধাৰেণ িযেটা সহেজ নেদেখ, অনুভৱ 
কিৰব নাৱােৰ, সইেটােৱই মহৎ।” বজবৰুৱাই ভাষণত ৱডছৱথৰ উে খ কিৰেছ। িক  ইংৰাজ 
কিবজেন বজবৰুৱাৰ দেৰ িচ া কৰা নািছল। Lyrical Ballads(১৭৯৮)ৰ পাতিনত কিবতাৰ ভাষাক 
গদ  ভাষাৰপৰা পথৃক নহয় বুিলিছল। কিবতাৰ ভাষা মানুেহ মানুহৰ লগত কথা পতাৰ ভাষা হ’ব 
লােগ বুিল কিছল। তওঁৰ মেত অেনক ভাল কিবতাৰ ভাল অংশ আচলেত ভালৈক িলখা গদ । গদ  
আৰু কিবতাৰ ভাষাৰ মাজত কােনা অপিৰহায পাথক  নাই আৰু থািকব নাৱােৰ। তওঁৰ মেত কিব 
হ’ল মানুহৰ মাজেৰ মানুহক সে ািধ কথা কাৱা এজন মানুহ। বজবৰুৱাই সািহত  সাধাৰণ মানুহৰ 
কাৰেণ নহয় বুিল ভািবেলও আিম জ ািত সােদ কাৱা জনতাৰ াণেৰা াণত লুকাই থকা িশ ীজনক 
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জগাই তালােটােহ কিবতাৰ কাম বুিল ভােবাঁ। তাৰ বােব আিম পাঠকৰ কিবতা (Reader’s Poems) 

িলিখব লািগব। পাঠক কিবতাৰ ওচৰৈল িনেজ িনেজ আিহব বুিল বিহ থািকেল নহ’ব। কিবতাক 
িকতাপৰ পাতৰ মাজৰপৰা উিলয়াই আিনব লািগব। কিবতাক পাঠকৰ ওচৰৈল ল যাব লািগব। 

অসমীয়া কিবতাৰ এই পিৰে ি তত আিম িকছুমান সংগ পুনিবেবচনা আৰু নতুনৈক িবেবচনা কৰাৰ 
েয়াজনেবাধ কিৰেছাঁ। তেন কইটামান সংগ হ’লঃ 

১. কিবতাৰ ভাষাক িযমান পািৰ িসমান কথ ভাষাৰ ওচৰৈল িনয়া। 
২. িবৱৰণ বা কািহনীধিমতা ণ কিবতাৈল ঘূৰাই অনা। িক  শ ৰ ব ৱহাৰত বা ল  বজন কৰা। 
৩. জনগণ আৰু সমাজৰ মৗিলক েবাৰক সেচতনভােৱ সে াধন কৰা। 
৪. ছ  আৰু লয়ক আধুিনক িবষয়ব ৰ লগত খাপ খাৱাৈক ব ৱহাৰ কৰা। 
৫. ব ংগ আৰু পিৰহাস(irony)ৰ ব ৱহাৰ ৰু পূণ কাব েকৗশল িহচােপ হণ কৰা। 
৬. কিবতাক ৰাজ ৱা পাঠৰ বােব উপেযাগী কিৰ তালা। 
 
কিবতা অধ য়ন গাট 
িড গড় িব িবদ ালয় চৗহদ 
িড গড়, অসম 

2020 চনৰ ১৪ মাচত কিবতা অধ য়ন গােট কাশ কৰা ই াহাৰৰ পুন কাশ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


