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‘পা পাদপ’ – এখন ু  কিবতা-আেলাচনীৰ নাম 

চনীৰাম গৈগ 

  

আিম থম কিবতা িলিখবৈল আৰ  কৰাৰ সময়ত অসমৰ ায়েবাৰ সৰ ুচহৰ আনিক িকছুমান গাঁও 
অ লৰ পৰাও অসংখ  াচীৰ পি কা আৰু ু  আেলাচনীৰ কাশ হিছল। ু  আেলাচনী মােন িপন 
মািৰ বাি  িদয়া কইিখলামান কাগজত ছেপাৱা কইটানমান কিবতা, ব  ইত ািদ। কিতয়াবা হাত 
পেকাৱা পযায়ৰ সাধাৰণ কিবতা এটা তেন এখন আেলাচনীৈল প য়াই িদনৰ িপছত িদন ধিৰ বাট 
চাই ৰিছেলাঁ কিবতােটাক ছপা ৰূপত চাবৈল। 

আশীৰ দশকত অসমত গিতশীল ধাৰাৰ কিবতা-চচাৰ ধাৰা অব াহত হ থকাৰ সময়ত ৱাহা ৰ 
পৰা পা পাদপ নামৰ কিবতা িবষয়ক ু  আেলাচনীখেন অসমীয়া কিব আৰু পাঠক সৃি ত ৰু পূণ 
ভূিমকা হণ কেৰ। সই সময়ত নতুন আৰু বতমান সু িতি ত ব জন কিবেয় স া  আেলাচনীত 
িনিলিখ এই ু  আেলাচনীখনেকই তওঁেলাকৰ চচাৰ মূল টফম িহচােপ ব ৱহাৰ কিৰিছল। কিবতাৰ 
নতুন পৰী া চলাবৈল কিবসকলক ঠাই যাগাৰ কিৰ িদয়াৰ িয দািয় , পা পাদপৰ তজবজীয়া 
স াদক কিবতা দ ই সই দািয়  হণ কিৰ অসমীয়া কিবতাৰ জগতখনৈল ভােলেকইজন ৰু পণূ 
মননশীল কিব আৰ ুসমােলাচকক আগৈল উিলয়াই আিনেল। পা পাদপৰ কাশকালত অসমীয়া 
কিবতাৈল অহা পিৰৱতনসমূহ হ’লঃ [1] কিবতাক পাঠেক বুিজ পাৱাৈক িলখাৰ চ া, [2] সমাজৰ 
সমস াসমূহৰ িত কিবসকলৰ সহমিমতা, [3] কিবতাক িনমাণ কৰাৰ কলা- কৗশলৰ স ান ইত ািদ। 
সমা ৰালৈক ব জন কিবেয় ৰামাি ক ভাবৰ কিবতাৰ পৰী া-িনৰী ােৰ ম আৰু মানৱীয় শি ক 
উ তা দান কিৰিছল। 

পা পাদপ আেলাচনীৰ িদনত যাগােযাগ ব ৱ া আিজৰ দেৰ যিু -িনভৰ, খৰতকীয়া হাৱা নািছল। 
ডাকত িদয়া িচ , কিবতা ৱাহা  পাওঁেত ব ত িদন লােগ। গিতেক আিম কিবতা প য়াই টিলেফান 
কিৰ স াদকক সাধা নািছেলাঁ আমাৰ কিবতা ওলাব ন নালায়, যিদ ওলাব কানেটা সংখ া বা 
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কানেটা মাহত। আমাৰ মেনাভাব আিছল য উপযু  হ’ ল কিবতােটা ছপা হ’ব আৰু ছেপাৱা বা 
নছেপাৱাৰ স ূণ অিধকাৰ আেলাচনীৰ স াদকৰ থকা উিচত। 

পা পাদপ আেলাচনীখনৰ কাশ-কালত িহলদল ভািঙ ওলাই অহা ভােলমান কিবৰ নাম মাৰ মনৈল 
আিহেছ আৰু তওঁেলাকৰ সৰহভােগই এিতয়া ‘িবিশ ’ কিব। আমাৰ সমসামিয়ক ভােলেকইজন কিবেয় 
পাছৈল কিবতা িলিখবৈল এিৰেল। তেন কইজনমান কিব হ’লঃ ক প মাৰ বৰবৰুৱা, ৰাজ ুবৰুৱা, 
মুি  গৈগ, কশৱ গৈগ, ফুেলন মাৰ বৰা, ক প বৰপূজাৰী, ৰূপম কাকতী, লে ৰ শমা, বীেৰন গৈগ, 

নাজমা কৗৰ ইত ািদ আৰ ুব জন। আেলাচনীখনত বীেৰ ৰ বৰুৱা, নিলনীধৰ ভ াচায আিদ জ  
কিবৰ কিবতা, ড০ হীেৰন গাহাঁইৰ দেৰ মহান সমােলাচকৰ কিবতা িবষয়ক ব  কাশ পাইিছল। 

[ লখক এগৰাকী আগশাৰীৰ কিব।] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


