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কিবতা : িকছু কথা 
হেৰকৃ  ডকা 

 

আিম শে েৰ কিবতা িলেখাঁ, িক  কিবতা কৱল শ জগত নহয় ৷ 

ফচবুকৰ অিভ তাৰ পৰা মাৰ এটা ধাৰণা হেছ য কিবতাৰ মমত সামাই কিবতাৰ ৰস হণ 
কৰা পঢ়ৈুৱৰ সংখ া বৰ কম৷ সং ৃত আল ািৰেক কিবতাৰ ৰস াহী পাঠকক ‘স দয়’ আখ া িদিছল 
আৰু কিছল এেন পাঠক সংখ াত তাকৰ৷ কথাষাৰ এিতয়াও েযাজ ৷ ইয়াত দিখেছাঁ িকছুমােন সঁহািৰ 
িবচািৰ অজ  জনৈল tag কেৰ আৰু ব েত like িদেয় বা িপ ত চপিৰওৱা ম ব  িদেয়, য’ত 
ৰস হণৰ পিৰচয় পাৱা নাযায়, িক  কিব আ স  হয়৷ এই সঁহািৰ সৰহ েত সৗজন  আৰ ু
কােনা কােনা ত সহানুভূিত ৷ কৃত ৰেসাপলি  কিতয়াবা নথকা নহয়৷ িক  কম৷ এই 
ধৰণৰ সঁহািৰ আদায় কৰা কিবেয় িনজৰেহ িত কেৰ ৷ কাৰণ তওঁ সৰু সাফল ক ব ত ডাঙৰ 
সাফল  বুিল ভােব আৰু এক সীমাৱ  ভাব-ক নাৰ জগতত আ স  হ ৰ যায় ৷ অিতমা া 
বাঃবাঃেয় উদ ু ােয়িৰৰ ভাবজগত সীমাব  কিৰ পলাইিছল৷ নাজ  কিবতাৰ সু  
বাৱন(texture)ত িক  ভাষাৰ অপূব মাধুযৰ স ান পাৱা যায় ৷ সাঁচত পলাই মূিত গঢ়া 
কািৰকৰৰ সৃি ত িয দ তা কাশ পায়, িস হয়েতা দিৃ ন ন, িক  আেপান ক না- িতভােৰ িশ  
সৃি  কৰা ভা যৰ িশ -মলূ  হাজাৰ েণ বিছ৷ এশজনৰ উপৰুৱা ম ব তৈক ৰিসক পঢ়ুৈৱ এজনৰ 
সঁহািৰ বিছ মূল বান৷ 

আিম শে েৰ কিবতা িলেখাঁ, িক  কিবতা কৱল শ জগত নহয় ৷ ভাষাৰ সিৃ  মানুহৰ মাজত ভাব 
িবিনময়ৰ কাৰেণ৷ ভাষাত শ ৰ মােজিদ অথৰ কাশ ঘেট, আৰু তাৰ মােজিদ ভাব-অনুভূিতৰ 
আদান- দান হয় ৷ আমাৰ ব ি গত আৰু ৰাজ ৱা আদান- দানত এেন ধৰেণ ভাষাৰ ব ৱহাৰ 

হেয়ই থােক৷ িক  ব াৱহািৰক জীৱনৰ েয়াজনীয় আদান- দানেত ভাষাৰ ব ৱহাৰ সীমাৱ  নহয়। 
আমাৰ মন আৰু ইি য়ত জগত আৰু মানৱ-জীৱন স ে  সি ত হাৱা আমাৰ অিভ তাক কাশ 
কৰােৰা ভাষাই মাধ ম ৷ অিভ তাই আমাক ান িদেয় আৰু আমাৰ ভাব-িবিনময়ত িস কাশ 
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পায়। ভাষাত শ জগত এখন আেছ কাৰেণই আিম ান স য় কিৰব পােৰা।ঁ  আমাৰ এই ানত 
ধাৰণাৰ িকছুমান বগৰ সৃি  হয়। তাত ক নােৰা সংেযাগ ঘেট  । িবিভ  ভাবাদশৰ ভাৱত তাৰ 

কাশত বিচ ৰ সিৃ  হয়। 

সািহত  এই বিচ ৰ কলা ক কাশ। কিবতা সািহত ৰ এটা ৰূপ। তাত আেৱগ-অনুভূিতৰ কাশ 
ঘেট। কিবতাত ভাষাৰ নানা পৰী াৰ মােজিদ এেকা আষাৰ সাধাৰণ কথাক কেনৈক অসাধাৰণ 
ব াি  িদব পািৰ তাৰ সফল পৰী া কিবসকেল কিৰ আিহেছ। 

লগেত পঢ়ক— কৰবী ডকা হাজিৰকা ‘চুিল নাবাি বা যা েসনী’ৰ আঁৰৰ কথা 

কিবতাত আেৱগ ব ি ত হয় কাৰেণ কিবতাৰ িত আেৱিগক সঁহািৰ হাৱােটা াভািৱক৷ িক  
ৰেসাপলি  কৱল আেৱিগক সঁহািৰৰ মােজিদেয়ই নহয় ৷ তাত িবচাৰ-বুি েৰা সংেযাগ ঘেট ৷ ইয়াত 
সমােলাচকেৰা ভূিমকা আেছ ৷ সমােলাচক এজন িবচাৰ-বুি স  পঢ়ুৈৱ, িয ভূত অধ য়ন, 

ৰসিবচাৰ মতা, সািহত -মানৰ সেচতনতােৰ কিবতাৰ ৰসিবচাৰত ভূিমকা লয় বা ল’ব পােৰ ৷ 
পাঠেকও িবিভ  ধৰণৰ কিবতা পিঢ়েল ধাৰণা অজন কিৰব ৷ অধ য়নশীল পাঠক কৱল িনজৰ 
ভাষাৰ কিবতাৰ গ ীেতই সামাই নাথােক ৷ দশী-িবেদশী িবিভ  ধৰণৰ কিবতাৰ সং শৈল আিহ 
কিবতাৰ মান আৰ ুৰস স ে  সজাগ হয় ৷ পুখুৰীেতা মাছ থােক আৰু সাগৰেতা মাছ থােক ৷ 
পুখুৰীৰ মাছৰ চলেনা সু ৰ, আৰু সাগৰৰ মাছেৰা ৷ িক  সাগৰৰ মাছৰ চলনত িয ঐ যময় ৰূপ 
দখা যায়, সই ৰূপ পুখুৰীৰ মাছত নেদিখ ৷ মাছৰ চলন উপেভাগ কৰাজেন এই মিহমাৰ আভাস 
পুখুৰীেতই পায়, িক  সাগৰৰ সৗ য দখাজেন অিব ৰণীয় আৰু সাধাৰণৰ মাজৰ পাথক ৰ িবচাৰ 
কিৰব পােৰ ৷ 

গদ ৰ ভাষা আৰ ুপদ ৰ ভাষাৰ শ  বেলগ বেলগ নহয় ৷ ভাষাৰ এেকটা ভড়ালৰ পৰাই 
দেুয়াধৰণৰ ৰচনাৰ ভাষা আেহ, িক  দেুয়াে ত িসঁহতৰ ব ৱহাৰ বেলগ হ পেৰ ৷ গদ ৰ বাক -
শৃ লাত শ ক এেনধৰেণ চয়ন কৰা হয় যােত এক া ল, ত  অথ কাশ পায় ৷ কিবতাত অথৰ 
কাশ পেৰা , িক  ত  অথক চৰাই গ নহয়, তাৰ িভতেৰিদেহ ৷ ইয়াৰ ভাষাত ইংিগতময়তাৰ 
সৃি  কৰা হয়, আৰু সেয় ব ৱহাৰ কৰা হয় নানা অথালংকাৰ–উৎে া, ৰূপক, উপমা আিদ৷ পেৰা -
উে খ, পিৰহাস আিদেয়ও অথৰ মা া বঢ়ায় ৷কিবতাত অথপূণ উি ৰ িভতৰত িয অনু  কথা থােক 
তােতই ব নাৰ সিৃ  হয় ৷ 

এয়া কিবতাৰ অবয়ৱৰ িদশ ৷ িক  তাত জীৱনেবাধৰ কাশৰ কথাও আেছ ৷ উপলি ৰ গাঢ়তা 
আৰু কিবৰ অ দিৃ ৰ গভীৰতা তাত ৰু পণূ ৷ কিবতাৰ মূল  িনণয়ত এই কথাই মহৎ আৰু 
সাধাৰণৰ মাজত পাথক  দখুৱাই িদেয় ৷ অিত সাধাৰণ কইটামান শ ৰ মা  এটা বাক ৰ অসাধাৰণ 
ব ৱহাৰৰ মােজিদ কেন ধৰণৰ ব নাৰ সৃি  হ’ব পােৰ তাৰ এটা উদাহৰণ তলত িদেলাঁ: 

ৰঙা ঠলাগাড়ীখন 
মূল: উইিলয়াম কােলাছ উইিলয়ামছ 
 
ইমান িনভৰ কেৰ 
বগা ৰােকইটাৰ 
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ওচৰত  
বৰষুণত িতিত 
িজিলিক থকা 
ৰঙা ঠলাগাড়ীখনৰ 
ওপৰত 
 
( Red Wheelbarrow 
 
so much depends 
upon 
a red wheel 
barrow 
glazed with rain  
water 
besides the white 
chickens) 

উইিলয়াম কােলাছ উইিলয়ামছৰ কইটামান মা  শাৰীৰ এটা বাক ৰ এই কিবতােটাত অথৰ 
অসাধাৰণ ব াি  আেছ। 

বগা ৰাই ইংিগত িদেয় এইখন এখন ৰাৰ পাম। বৰষণুত িতিত থকা ঠলাগাড়ীখনৰ কাম ব  
কিঢ়ওৱা । বৰষুণত িতিত পিৰ আেছ। অথাৎ ব ৱ ত হাৱা নাই। িকয় হাৱা নাই? তােৰা ইংিগত 
অনুমান কিৰব পািৰ– বৰষণুৰ কাৰেণই। বগা ৰাৰ ওচৰত থকা কথােটাৰ পৰা ইংিগত পাৱা 
যায়, সইখনৰ ব ৱহাৰৰ ওপৰত পামৰ দনি ন কাম িনভৰ কেৰ (‘ইমান িনভৰ কেৰ’) আৰু 
হয়েতা বৰষুণত ব ৱহাৰ নােহাৱাৈক পিৰ থকা কাৰেণ ৰাৰ ৰচেদা যাগাৰ হাৱা নাই। সামান  
যন লগা ঠলা এখনৰ অথৈনিতক েয়াজন এক িবেশষ উৎপাদনৰ ি য়াত ৰু পূণ । 

ৰঙা ঠলাগাড়ীখন ব  কিঢ়ওৱা এক সামান  বাহন, িক  উৎপাদনৰ আিহলা িহচােব তাৰ ভূিমকা 
অত াৱশ কীয়। পামৰ গৰাকীেয় ঠলাখনত ৰঙা ৰং িদেছ। এইখন য অৱেহলাৰ ব  নহয় ৰংেটােৱ 
তাৰ ইংিগত িদেয়। ৰােকইটাৰ বগা ৰংেটােৱ ইংিগত িদেয় য এইেবাৰ পামৰ ৰা। কিবতা 
আৰু গদ ৰ তুলনা পাৱা যায় এিমলী িডিকনছনৰ এটা কিবতাত: 

মই স াৱনাত বাস কেৰাঁ… 
গদ তৈক বিছ ভাল ঘৰ--- 
িখিৰকী তাত ব ত সৰহ 
দৱুাৰেবাৰতৈক উ ম 
চ েৱ ভদ কিৰব নাৱৰা 
িচডােৰেৰ সজা িভতৰুৱা কাঠা 
িচৰ ায়ী চাল এখনৰ বােব 
আকাশৰ হলনীয়া মূধচ 
আলহী সামাবৰ বােব এই 
আটাইতৈক উ ম 
মাৰ ঠক হাত মিল িদ 
আহৰণ কৰা গ 
 
(I dwell in Possibility – 
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A fairer House than Prose – 
More numerous of Windows – 
Superior – for Doors – 
Of Chambers as the Cedars – 
Impregnable of eye – 
And for an everlasting Roof 
The Gambrels of the Sky – 
Of Visitors – the fairest – 
For Occupation – This – 
The spreading wide my narrow Hands 
To gather Paradise) 

এিমলী িডিকনছনৰ কিবতাৰ বাক -ভংগীত সংি কৰণ ইমান কীয় য তাৰ ভাষা ৰ 
অসুিবধাজনক হ পেৰ। এই কিবতােটাত ব ৱহাৰ কৰা শ  gambrels এক িবেশষ ধৰণৰ ঘৰৰ চাল। 
অসমীয়াত তাৰ িতশ  নাই। িচডাৰ (cedar) এিবধ িচৰেসউজীয়া গছ, যাৰ িনজা সৗ য আেছ। 
ইয়াৰ কাঠ মজবুত। 

 কিবতােটা অসমীয়াত মুকিলৈক কৰা ভাবা ৰেহ । কিবতােটা কিবতাৰ িবষেয়। ‘মই স াৱনাত বাস 
কেৰাঁ’ কথাষাৰৰ ইংিগত কিবতাৰ ব নাৰ িত, য’ত এেকাষাৰ কথাত নানা স াৱনা মুকিল হয়। 
কিবেয় ঘৰৰ ৰূপক ব ৱহাৰ কিৰেছ আৰু তাৰ মােজেৰ গদ তৈক কিবতাৰ  দখুৱাইেছ। শষৰ 
চািৰটা শাৰীত কিবেয় িবন ভােৱ িনজৰ সীিমত ক নাই ভূমাৰ স ান পাৱাৰ ইংিগত িদেছ। ইয়াৈল 
অহা আলহীসকল হ’ল কিবতাৰ স দয় পাঠক। সামৰাৰ আগেত কানাডাৰ কিব য়াত Leonard 

Cohen-এ কিবতা স েক কাৱা দষুাৰ কথা ইয়াত ইংৰাজীেত তুিল িদেলাঁ: “You have to juxtapose 
elements to get something that corresponds to an interior condition. All poetry is based on 
differences. Wherever there’s tension, wherever there’s life, wherever there’s the 
positive/negative, female/male, yin/yang.” 

হেৰকৃ  ডকা অসমৰ এগৰাকী িবিশ  কিব, গ কাৰ আৰু সমােলাচক। 

 

 

 

 

 

 


