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 সমী া 

ড০ কল াণ ভূঞাৰ ‘গৰু আৰু অন ান  কিবতা’ 
ড০ ল ীি য়া গৈগ 

 

কল াণ ভূঞাৰ থম কিবতা-সংকলন গৰ ুআৰ ুঅন ান  কিবতা ( ফ ৱাৰী, ২০২০)ত সি িৱ  ায় িতিন িৰ 
কিবতাৰ িবষয়ৰ বিচ , ৰীিত আৰু ভাষাই এক শাি ক অনুশীলনৰ সে দ িদেয়৷ কিব িহচােপ আ কাশ কিৰ 
আগবেঢ়াৱা এই কিবতাসমূহ মূলতঃ কিবৰ আ ানুস ান আৰু কিবতা কৃতেত িক সয়া বুিজবৰ বােব অহৰহ কিৰ থকা 
েচ াৰ পিৰচায়ক বুিলব পািৰ। াত িহকতাৰ আঁত ধিৰ জীৱেনাপলি ৰ আশা- মুিনয়াহ, সা িতক ৰাজৈনিতক ঘটনা েম 
উদঙাই িদয়া সমাজ-জীৱনৰ ব ধা িবভ  ৰূপ, কিবতাৰ ‘নীৰৱ বাংময়’ শি  আৰু এইসমূেহ সৃি  কৰা ভাবৰ বুৰবুৰিণ 
–এেয় থাৰেত কিবতাসমূহৰ িবষয়৷ কৱল কিবতােক িবষয় িহচােপ ল পাঁচটা কিবতা িলিখ তওঁ কেছ, “জীৱনৰ বাধ 
মােৰা নাই /মােথান / জীৱনবী াই মাক / শ েবাৰ সজাই চাৱাৰ/ যাঁিচেছ ৰণা/ শ  জীৱন /জীৱন কিবতা” 

(৩-৯, কিবতা – ৪)। জীৱনৰ সৰু-বৰ উপলি ক শ েৰ সজাই চাৱাৰ এই কচৰৎ তওঁৰ কিবতাৰ মূল ৰণা তথা 
উে শ । অৱেশ  এেক সময়েত শ ৰ খলৰ পযায়েত য কিবতা সীমাব  নহয় সই কথাও তওঁৰ অিবিদত নহয়। 

সেয়েহ কিবতােৰ জীৱন চািল-জািৰ চাৱাৰ এই েচ াত কিবেয় পালন কিৰবলগীয়া সামািজক দায়ব তাৰ সাঁৱৰণ 
িহচােপ সংকলনখনৰ িশেৰানামৰ কিবতা ‘গৰু’, ‘িশলৰ চালা িপ া ৰজাৰ বােব’, ‘কাউৰী খদাৰ সাধু এটা’, ‘ শান’ আিদ 
কিবতাৰ িবষয়ৈল মন কিৰেল কিব ভূঞাৰ সমাজ-সংে ষণৰ উমান পাব পািৰ। তী  গিতেৰ সলিন হ থকা সামািজক, 

ৰাজৈনিতক আৱহাৱা আৰু এইসমূেহ কিঢ়য়াই অনা জ লতাৰ পযেব ণ এই কিবতাসমূহত  হ উ েছ। ‘গৰু’ শীষক 
কিবতাৰ “উ ল এই য কিথত, িলিখত কািহনীেবাৰৰ/িনবচন সদােয় ৰজাৰ, ক  ৰজাৰ, িনিমিত ৰজাৰ” (১৯-২০) শাৰী 
দু ত কাশ কৰাৰ দেৰই ৰজাঘৰীয়াৰ একধম  কথকতা আৰু ইিতহাসৰ িত অনা া আৰু াথাে ষী সুিবধাবাদী 
ৰাজনীিতৰ িত ব ংগ এই কিবতাসমূহৰ বিশ । 

ৰীিত আৰু ভাষাৰ িদশৈল মন কিৰেল ায়েবাৰ কিবতােত বণনাধিমতা পিৰহাৰ কৰা হেছ। চু  আৰু সংি  ৰূপত 
কিবৰ জীৱন-িজ াসাৰ এক সমািহত অনুশীলন এইসমূহত উপল । িনবািচত শ ৰ েয়ােগেৰ ায়সমূহ কিবতােত সৰল 
ৰূপত অে ষণ কৰা হেছ জীৱনৰ ব তৰপীয়া কাশ। ‘আঁৰ কােপাৰ’, ‘আইনা’, ‘ক’লা হাঁহজাক’, ‘ শষৰ চন’, ‘িশলেবাৰ’ 
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আিদ কিবতাত িশেৰানামৰ স দসমূহ কৱল তীক ৰূেপ ব ৱ ত হাৱাই নহয়, বৰং এইসমূহৰ চািৰি ক িবিশ তাৰ 
িবে ষেণেৰ নিমি ক জীৱনৰ আঁৰৰ অিভধাসমূহক নতুনৈক ফহীয়াই চাৱাৰ আ হ দখা যায়। অৱেশ  এেক সময়েত 
িকছুমান ৰূপকৰ সঘন েয়াগ( যেন– আইনা, নদী, িখিৰকী আিদ)ৰ সলিন াত িহক জীৱনৰ ন ন িবষয়ৰ ব নাৰ 
ব ৱহাৰৰ িত িকছু মেনােযাগী হ’ ল কিবতাসমূহ অিধক িচ া উে ককাৰী হ উঠাৰ অৱকাশ দখা যায়। 

ীক কিব, সমােলাচক হােৰচ(Horace)ৰ Art of Poetryত উি িখত কিবতাৰ দু  মূল উে শ – িশ াদান আৰু আন  
দান(to instruct and delight)ৰ পৰৱত  চচাত এই দেুয়াটা উে শ ৰ িত মেনােযাগী নােহাৱা কিবৰ কিবতাক িবেশষৈক  

স দশ শিতকাৰ নব  পদী ধাৰাৰ কালেছাৱাত সফল কিবতা িহচােপ গণ  কৰা নৈহিছল। িবংশ শিতকাৰ নতুন 
সমােলাচনাই পাঠৰ কীয়তাৰ কথা ঘাষণা কিৰ কৱল এই পাঠকৰ মননৰ িত আওকাণ কৰাই নহয়, বৰং ৰমন ািসক 
কিবতাৰ কিবস াৰ সুকীয়া আেবিগক বিহ কাশৰ ধাৰণােকা নস াৎ কিৰেছ। পাঠৰ য়ংস ূণতাৰ জ লতা আধুিনক 
কিবতাই বােৰ বােৰ সাব  কিৰব খাজাৰ এেন পিৰেবশত অসমীয়া কিবতাত সৰল আৰু সুসংহত ৰূপত মানিসক-
সামািজক জীৱনৰ চযা ব  কইজন িবিশ  কিবেয় ন ন আংিগেকেৰ উপ াপন কিৰেছ আৰু এক িত িতপূণ শলীৰ 
পিৰেৱশ সৃি ত অিৰহণা যাগাইেছ। দেুবাধ তাৰ সংৰচনাতৈক সৰল ৰূপত কিবতাৰ কাশ য অিধক মেনা াহী অথচ 
ক কৰ সাধনাৰ ফল সয়া এইসকল কিবেয় ইিতমেধ  সাব  কিৰেছ। এইসকল পূবসূৰীৰ ৰচনাৰ অনুসৰণ কিব ভূঞাৰ 
িচ া আৰু শ চয়নত সু । সংকলনৰ ায়েবাৰ কিবতােত কিবৰ বািহ ক জীৱনৰ জাকজমকতাৰ িত উদাসীনতা আৰু 
এক িবষ তাৰ সুৰ মন কিৰবলগীয়া। ‘িদনপ ী’, ‘দপুৰীয়া’, ‘পিৰচয়’, ‘ পাহৰহীনতা’, ‘বাদিুল’ আিদ কিবতাত িবষ তা কিবৰ 
সৃি শীল স াৰ পিৰপূৰক িহচােপ উপ াপন কৰা হেছ। অৱেশ  আগেত উে খ কৰাৰ দেৰ সামািজক ঘটনা বাহৰ 
দীঘম াদী ভােৱ কিঢ়য়াই আিনব পৰা উদাসীনতাৰ িত কিব িনৰুে গ নহয়। এইসমূহৰ িত ষ আৰু ব ংগৰ সুৰ 
তওঁৰ ধান অ । পাঠকৰ মনত আউল নলেগাৱাৈক এক সাৱলীল ভংগীত কিবতাসমূহৰ চয়েন ইয়াৰ পঠনেযাগ তা বৃি  
কিৰেছ আৰু এই ত কিব সতক যন বাধ হয়। আনহােত সংকিলত কিবতাসমূহৰ ৰচনাকালৰ উে খ নথকাৰ বােব 
ব  সময়ত কিবস াৰ িনমাণ ি য়াৰ ত কােনা ধৰণৰ ম ব  আগবেঢ়াৱা ক ন হ পেৰ। পৰৱত  সংকলনসমূহত 
এেন িকছু িদশৰ িত কিব মেনােযাগী হ’ব বুিল িন য় আশা কিৰব পািৰ। গৰ ুআৰ ুঅন ান  কিবতাৰ যােগিদ 
কিবতাৰ সৃজনী আৰু সংেবদনী স াৱনাৰ অনুধাৱনৰ িত মেনািনেৱশ কৰা কিব ভূঞাৰ কিবতা তওঁ কাৱাৰ দেৰ 
‘মৰীিচকা’ বা ‘অ ু ট গেতাি ’ হ নাথািক পাঠকৰ বােব নতুন িচ াৰ বাট মাকলাই িদব পৰাৈক পণত আৰু শি শালী 
হ উ ব বুিল আশা কিৰেলাঁ। 

ড০ ল ীি য়া গৈগ এগৰাকী সমােলাচক আৰ ুিড গড় িব িবদ ালয়ৰ ইংৰাজী িবভাগৰ সহেযাগী 
অধ াপক৷ 

 

 


