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কিবতাৰ দেুবাধ তা আৰু সহজেবাধ তা 
ড° িবিৰি  মাৰ দাস 

আিজকািলৰ কিবতা বৰ দেুবাধ  হয় বুিল এটা অিভেযাগ সতেত না যায় আৰু এই অিভেযাগ 
কৰাসকেল এই কথােটাও নােকাৱাৈক নাথােক য আগৰ কিবতােবাৰ সহেজ বুিজ পাৱা আিছল বােব 
বিছ ভাল লািগিছল। এইষাৰ কথা কওঁেত তওঁেলাকৰ মনত হয়েতা লািগ থােক ৱডছৱথৰ ‘I 

wandered lonely as a cloud’ নাইবা চ মাৰ আগৰৱালাৰ ‘মু তা মিণ  পািহত িজিলেক’ ধৰণৰ 
কিবতা। তওঁেলােক কাৱা কথািখিনত য সত তা এেকবােৰ নােহাৱা নহয়, সয়া এই কথােটাৰপৰা 
বুিজব পািৰ য আগৰ তুলনাত এিতয়াৰ কিবতাৰ পঢ়ুৈৱৰ সংখ া কম, আৰু পঢ়ুৈৱৰ সংখ া এেনদেৰ 
কমাৰ আঁৰত আন িকবািকিব কাৰেকা  থািকেলও দেুবাধ তা এটা অন তম কাৰক। সহেজ বুিজব 
নাৱৰা বােবই পঢ়ুৈৱেয় এিতয়াৰ িকছুমান কিবতাৰ কাষ চািপবৈল ভাল নাপায়। অথচ াচীন 

কালতেতা মানুহৰ মুেখ মুেখ চিল থািকেয়ই কিবতাই সাৰ লাভ কিৰিছল! অথাৎ সই সময়ত 
কিবতা মানুহৰ মেন সহেজ হণ কিৰব পৰা পযায়ৰ আিছল। 

            ইয়াৰ লগেত আন এটা কথাও ক লাৱা ভাল হ’ব য দেুবাধ তা আৰু সহজেবাধ তা জাতীয় 
কথােবাৰ ব  পিৰমােণ আেপি ক। কােৰাবাৰ বােব দেুবাধ  কিবতা এটাও আন কােৰাবাৰ বােব 
সহজেবাধ  হ’ব পােৰ। ইয়াৰ িবপৰীত কথােটাও স ৱ। এিলয়ট কােৰাবাৰ বােব বাকিল নু েচাৱা 
নািৰকলেহন, আন কােৰাবাৰ বােব বাকিল েচাৱা কলৰ দেৰ। িক  যিতয়া আিম কিবতাৰ স ত 
দেুবাধ তা আৰু সহজেবাধ তাৰ কথা কও,ঁ আিম বৃহৎ সংখ ক পঢ়ুৈৱৰ িতেয়ই সতেত দিৃ  ৰােখা।ঁ 

            এিতয়া  হ’ল, আগৰ কিবতা আটাইেবাৰ সহজেবাধ  আিছল আৰু এিতয়াৰ কিবতা 
আটাইেবাৰ দেুবাধ  — এেন এক সাধাৰণীকৃত িস া ৈল অহােটা স ৱেন? িন য় নহয়।মহাপুৰুষ 
শ ৰেদৱৰ কীতনেঘাষা আৰু মহাপুৰুষ মাধৱেদৱৰ নামেঘাষাৰ কাশভ ী বৰ সৰল বােব এইেবাৰ 
তেনই সাধাৰণ লােকও সহেজ মনত ৰািখব আৰু আওৰাব পােৰ, আৰু ইয়াৰ সবজন াহ তাও 
অতুলনীয়। িক  কীতনেঘাষা আৰু নামেঘাষাৰ ব  পদৰ গূঢ়াথ সহেজ বুিজব পৰা িবধৰ নহয়। এই 
দইুখন ৰ অ িনিহত ভাব আৰু দাশিনক িচ াৰ গভীৰত েৱশ বৰ উজ ুনহয় বােবই এইেবাৰৰ 
ব াখ া িবিভ  ধৰেণ আিজও চিল আিহেছ। অৱেশ  এই দেুবাধ তা শ ৰেদৱ আৰু মাধৱেদৱৰ সেচতন 
সৃি  নহয়, বৰং িবষয়গতেহ, আৰু তওঁেলােক জনগণৰ বাধগম তাক শ কিৰবৈলেক সকেলা ধৰেণ 
য  কিৰিছল। স দশ শিতকাৰ ইংৰাজ কিব জন িম নৰ কিবতাৰ মাজত েৱশ কিৰবৈল ভােলিখিন 
বৗি ক কচৰতৰ েয়াজন হয়, অথচ তেন ধৰণৰ কচৰৎ নােহাৱাৈকেয় িবংশ শিতকাৰ িব ম 
শঠৰ কিবতা পিঢ়ব পািৰ। ‘দ  চেক  কািমং’ৰদেৰ কিবতা িলখা িবংশ শিতকাৰ কিব উইিলয়াম 
বাটলাৰ য়টেছ ‘দ  লক আইল অৱ ইিনচ ী’ৰদেৰ সহজ-সৰল কিবতাও িলিখেছ। িবংশ শিতকাৰ 

কিব হ’ লও িড এইচ লেৰ ৰ ‘িপয়ােনা’ বা ‘ ক’ আিদ কিবতা দেুবাধ তােৰ আ  নহয়। আধুিনক 
কিব িহচােপ অমূল  বৰুৱা, হম বৰুৱা আৰ ুপৰৱত  কালৰ হীেৰন ভ াচায, ড° িনমল ভা বৰদৈল 
আিদৰ কিবতা দেুবাধ ৰ শাৰীত নপেৰ। এেক কথাই েযাজ  তওঁেলাকতৈক পাছৰ সন  তাঁিত, সমীৰ 
তাঁতী, ৰবী  সৰকাৰ আিদৰ ত। ইয়াৰ িবপৰীেত হিৰ বৰকাকতী, বীেৰ ৰ বৰুৱা, ভেবন বৰুৱা 
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আিদৰ কিবতাক বৰ সহজেবাধ  বিুল কাৱা নাযায়। গিতেক কিবতাৰ দেুবাধ তা সময়-সােপ  কথা 
নহয়; তথািপ মূলতঃ আিজকািলৰ কিবতাৰ তেহ দেুবাধ তাৰ কথােটা বিছৈক চিচত হাৱাৰ কাৰণ 
নােহাৱা নহয়। 

             কিবতাৰ সহজেবাধ তা আৰু দেুবাধ তাৰ েটা কিবতাৰ িবষয়ব  আৰু কিবৰ উে শ  এই 
দেুয়াটা কথাই িনধাৰণ কেৰ। থেম কিবৰ উে শ ৈলেক আিহেছাঁ। এগৰাকী কিবেয় যিদ বৃহৎ সংখ ক 
পঢ়ুৈৱৰ ওচৰ চপাৰ কথা ভািব কিবতা িলিখেছ, তেনহ’ ল তওঁৰ কিবতা সহজেবাধ  কিৰ গিঢ় 
তুিলবৈল তওঁ বাধ । সাধাৰণেত িব ৱৰ কিবতা িলখা কিবেবাৰৰ কিবতাত দেুবাধ তা কম হয়, কাৰণ 
কিবতােবাৰত অ িনিহত িব ৱৰ বাণী সকেলা ৰৰ লাকৰ বােব হণেযাগ  কিৰ তালাৰ েয়াজন 
আিহ পেৰ। সেয় ািদিমৰ মায়ােকাভি  বা জ ািত সাদ আগৰৱালাৰ ব িৱক দিৃ ভ ীস  কিবতা 
অনুধাৱন কৰাত বৰ বিছ সমস া নাই। ৰামাি ক কিবতাৰ েতা এেক কথাই েযাজ  হয়। 
উইিলয়াম ৱডছৱথ, পাছ  িব ী শ লী আিদ ৰামাি ক কিবসকেল পূবৰ পদী আিহৰ কিবতাৰ 

আড় ৰপূণ, সূ  ব াকৰণিবিধস ত ৰচনাৰীিতৰপৰা আঁতিৰ আিহ মু  আৰু সহজ কাশভ ীৰ 
কিবতা ৰচনা কিৰিছল, যাৰ ফলত তওঁেলাকৰ ব  কিবতাৰ শাৰী এিতয়াও মানুেহ আওৰায়। 
আনহােত যিতয়া কােনা কিবেয় িনজৰ কিবতাক তেনই সীিমত গভীৰ বৗি কতাস  (‘এিলট’!) 

পঢ়ুৈৱৰ বােব িনলগাই ৰািখব িবচােৰ, তিতয়া তওঁ কিবতাৰ ৰচনাৈশলী সহজেবাধ  কিৰব লােগ বিুল 
মূৰ নঘমায়। “ মাৰ কিবতা এইিখিন মানুেহ বুিজেলই হ’ব” এেন এটা দিৃ ভ ীেৰই তওঁ কিবতা 
িলিখব। কিবতাৰ জনি য়তাতৈক ‘উ  মান’ক অিধক অ ািধকাৰ িদয়াৰ ফলত কিবেয় এেন 
ধাৰণাৰ াৰা ভািৱত হ’ব পােৰ। 

            শ ৰেদৱ-মাধৱেদৱৰ সৰল ৰচনাৈশলীৰ মােজেৰ কািশত ভাবৰ গভীৰতাই তওঁেলাকৰ 
ৰচনাক িকছু পিৰমােণ দেুবাধ  কিৰেছ; কাৰণ িনজৰ মননক তেন গভীৰতা অনুধাৱন কিৰব পৰা 
পযায়ৈল িনিনয়াৈক তওঁেলাকৰ ৰচনা বুিজব নাৱািৰ। িম নৰ দেুবাধ তাৰ কথাৈলেক আেহাঁ। 

পৰাডাইজ ল ত তওঁ ব  সময়ত পৰুিণ, অ চিলত শ  ব ৱহাৰ কিৰেছ, িযেবােৰ পঢ়ৈুৱক িবপাঙত 
পলায়। অনবৰেত পাদ কাত  ইয়াৰ অথ চাবলগীয়া হাৱােটােৱই পঢ়ুৈৱৰ মনক পাঠত স ূণ 
িনমি ত হাৱাত বাধা িদেয়। আেকৗ িম নৰ কিবতাত আন অজ  পাঠৰ স  থােক আৰু সইেবাৰ 
পাঠৰ ধাৰণা অিবহেন পঢ়ুৈৱেয়  কিবগৰাকীৰ পাঠ দয় ম কৰাত অসুিবধা পায়। িম েন তওঁৰ 
কিবতাত জ ল বাক গাঁথিন, পিৰবিধত উপমা আিদৰ ব ৱহােৰেৰ এক কীয় ৰচনাৈশলী িনমাণ কিৰেছ 
িয ইংৰাজী সািহত -জগতত ‘grand style’ বুিলেয়ই পিৰিচত। এই জ ল ৰচনাৈশলীৰ আঁহ ফািলেহ 
িম নৰ ৰচনাৰ গভীৰত েৱশ কিৰব পািৰ বােব িম ন সকেলােৰ বােব সহজেবাধ  নহয়। 

       দেুবাধ তাৰ অিভেযাগেটা আধুিনক কিবতাৰ েতই সাধাৰণেত আেহ যিদও ভাষাগত িদেশেৰ 
চাবৈল গ’ ল আধুিনক কিবতাৰ ভাষা পবূৰ কিবতাতৈক সৰলেহ। ওপৰত িম নৰ কিবতাৰ 
ৰচনাৰীিতৰ কথা কেছাঁেৱই। ই পীেয়েৰই হওকবা ছাৰ ৱা াৰ ৰােলই হওক, পূবৰ ব  কিবৰ 

কিবতাৰ ভাষাত দখা গিছল কািব ক ব াকৰণগত সেচতনতা, অ িমল আৰু ছ  আিদ কািব ক 
সমেলেৰ এটা সুসংহত কািব ক গাথঁিনৰ িত িবেশষ অনুৰাগ। আনহােত এইেবাৰ বাে ানৰপৰা মু  
হ আধুিনক কিবতাই ভাষাগত আৰু গাঁথিনগত জ লতাৰপৰা কিবতাক ব িখিন িনলগাই আিনেছ। 
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তথািপ দেুবাধ তাৰ গািলেটা য আধুিনক কিবতাইেহ বিছৈক খাই আিহেছ, তাৰ অ ৰালত িকছু কাৰণ 
আেছ। 

         কিবতাৰ দেুবাধ তাৰ স ত িবষয়ব ৰ কথা কিছেলা।ঁ িবংশ শিতকাত িব ান আৰু যুি ৰ 
অভূতপূব অ গিতৰ হাতত ধিৰ আিহ পৰা ব াপক ঔেদ াগীকৰেণ ব ি গত আৰু সামািজক জীৱনৈল 
অনা পিৰৱতন, দখুনৈক িব যু ৰ ভয়াবহ পিৰণিত, মানৱ-মন স ক য় নতুন ত ই কাশ কৰা 
মানৱ-মনৰ অেভদ তা, চিলত িব াসৰ অৱনিত আিদৰ পটভূিমত আধিুনক জীৱনৈল আগমন ঘটা 
িবি তা, অিন য়তা আৰ ুআধ াি কতাহীনতা আিদেয় ইউেৰাপৰ িকছুসংখ ক কিবক চিলত 
িবষয়ব  আৰ ু চিলত ৰচনাৰীিত পিৰহাৰ কিৰ জীৱন স ক য় পিৰৱিতত দিৃ ভ ীক িতফিলত 
কিৰব পৰা িবষয়ব  আৰু এই িবষয়ব ৰ সেত খাপ খাৱা কাব ৈশলীেৰ কিবতা িলিখবৈল েৰািচত 
কৰাৰ ফলেতই এইসকলৰ কিবতাত এক ধৰণৰ দেুবাধ তা আিহ পিৰিছল। সই কাৰেণই  য়টেছ 
িলিখেল য ক েল ধিৰ ৰািখব নাৱৰাৈক ব েবাৰ িবি  হ পিৰেছ। টমাছ য়ানছ এিলয়েট 
কােনা ৰামাি ক দিৃ ভ ীেৰই ব াখ া কিৰব নাৱৰা ‘ জ আলে ড কৰ মগীিত’ িলিখেল স ূণ 
ৰামাি কতাৰিহত ধৰেণেৰ। মানুহৰ মনত িবপুল আশাৰ স াৰ কৰা বােবই এি লক িন ু ৰতম মাহ 
বুিল এিলয়েট অিভিহত কিৰেল, কাৰণ এি েল কিঢ়য়াই অনা আশাবাদক তওঁ স ৱ বুিল ভবা নাই। 
িনজৰ কিবতাৰ পাঠৈল িবিভ  ভাষাৰ িবিভ  লখকৰ পাঠৰপৰা স  টািন অনাৰ ফলত তওঁৰ 
কিবতাৰ অধ য়ন এক িবশাল বৗি ক ি য়া হ পিৰল। আধুিনকতাবাদী কিবসকলৰ কলা ক সংযম 
স কত অিতমা া সেচতনতাৰ ফলত এিলয়টৰ ায় দু ণ সংখ ক শাৰীৰ দ  ৱ  ল  কিম আিহল 
৪৩৪ সংখ ক শাৰীৈল। এজৰা পাউ ৰ প াছ শাৰীৰ ‘ইন এ শ ন অৱ দ  মে া’ হ পিৰল এটা 
দশুৰীয়া কিবতা। 

          কিবতাক দেুবাধ  কৰা এই ধৰণৰ জ ল পৰী া-িনৰী া অসমীয়া কিবতাৈলেকা আিহল ব  
পলমৈক; অৱেশ  িযেবাৰ আথ-সামািজক, ৰাজৈনিতক আৰু বৗি ক পটভূিমৰ মাধ েমেৰ ইউেৰাপীয় 
কিবতাৈল এই পিৰৱতন আিহিছল, সইেবাৰৰ উপি িত অিবহেনই অসমীয়া সািহত ৈল এেন ধৰণৰ 

পিৰৱতন আিহল। 

          অৱেশ  িব ৰ, আনিক ইউেৰাপেৰা কিবতাৰ জগৎখেন পাউ -এিলয়টৰ উ ৰািধকাৰেক বহন 
কিৰ থকা নাই। স িত উপন াসৰ জনি য়তাই কিবতাৰ ি িত দবুল কিৰ তালাৰ পিৰে ি তত 
কিবতাক পুনৰ সাধাৰণ পঢ়ুৈৱৰ হণেযাগ  কিৰ তালাৰ য়াস সব  চিল আেছ। অৱেশ  এইেটাও 
ক য কিবতাৰ পাঠেকও িনজৰ মনৰ িদগ  অিধক সািৰত কৰাৰ েয়াজন আেছ। 

……………………….. 

লখক এগৰাকী সমাে◌লাচক আৰু সৰুেপটাৰ িবএইিচব কেলজৰ অধ । 

 

 

 


