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কিবতাত জীৱনৰ উদযাপন 

ক  ৰ ন ভাগৱতী 

সংকলন ৰ অেনক কিবতাত সমকালীন সমাজ, কৃিত আৰু মানুহৰ িত 
সহঁািৰ এক সূ  কাব - চতনােৰ কাশ পাইেছ। অসমীয়া আধুিনক কিবতাৰ 
ঐিতহ  আৰু পৰ ৰােটাৰ সেতও কিব সুপিৰিচত। 

 

        খেগন শইকীয়াই তওঁৰ িনবািচত কিবতাৰ সংকলন দয় িবন ীয়া ীপৰ িশেৰানামত 
দয়ক িবন ীয়া ীপ আখ া িদয়া কথােটােৱ িবেশষ তাৎপয বহন কিৰেছ। জনসমাগমৰ যাি কতা আৰু 
কালাহলৰ পৰা দৈূৰত ীপ হ'ল এক িবন ীয়া িনৰলা। অথাৎ শাি ৰ এক উৎস। ‘ দয়' শ েটা 
িবিভ  ধৰেণ সংকলনেটাৰ থম তৰটা কিবতাৰ আঠটােত ব ৱ ত হেছ; যেন, ‘ দয় সাদ', 
‘ দয় শ  হাঁিহ', ‘মুকিল দয়', ‘ দয়গ ী মাগ', ‘কাি  উ ল দয়', ‘ দয় হয় জংগম', 
‘স দয় সময়', ‘ দয় শৰাই', ‘ দয়খেনই যন নাও', ‘ দয়- ', ‘ মাৰ দয় চাতালত', 
‘ দয়- জ ািত' ইত ািদ। সংকলনেটাৰ তৃতীয় কিবতা ‘ তী া'ৰ অ াদশ শাৰীত থকা ‘কাি  উ ল 
দয়' বাক াংশৰ বািহেৰ উে খ কৰা আটাইেকইটা বাক াংশই দয়ৰ শা  ৰূপেটােৰ ইংিগত বহন 

কিৰেছ। সংকলনেটাৰ কিবতােবাৰক িভতিৰ ব থকা এই শা  ৰূপেটােৱ ঐকসূ ত গাঁ েছ৷ 
 
       সংকলনেটাৰ এটা কিবতা ‘নািছংেহাম'ত নািছংেহামক আন  আৰু িবষাদ, জ  আৰু মৃতু , 
আশা আৰু িনৰাশাৰ ক  িহচােপ উে খ কিৰও শষৰ ৱকত জীৱনেৰ জয় ঘািষত হেছ-- 
       তথািপ 
       জীৱন আন , হাঁিহ আৰু িবজয়ী িদনৰ িমিচল উে জনা 
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       সেয়েতা জ ৰ পৃ াত বাদাম ৰঙৰ আখৰ 
       দয়খেনই যন নাও, মৰ জলেত ভািহ থােক 
       শীত, হম , শৰেতই জীৱনক দান কেৰ 
        অনাহূত কাব ৰস, জীৱনৰস। (পৃ.৩০) 
‘জীৱনৰ ছ  িবচািৰ', ‘জীৱনৰ শাভাযা া' আিদ কিবতােতা ৈকেয় জীৱনক উদযাপন কৰা 
হেছ। ‘জীৱনৰ ছ  িবচািৰ'ত জীৱনক ‘আমৃতু  এক াি হীন যা া' বালা হেছ। আনহােত 
‘জীৱনৰ শাভাযা া' শীষক কিবতাত িযেকােনা পিৰি িতেক আেঁকাৱািল ল’ব পৰা জীৱনৰ ি িত াপক 
ণৰ কথা কাৱা হেছ-- 

        পানীৰ দেৰ কাই যায়, বৰফৰ দেৰ গেল 
        ভৰা নৰ দেৰ বািঢ় আেহ, বািৰষাত পৃিথৱীৰ দেৰ িতেত 
        ঋতুৰ দেৰ  ৰূপ সলায়, বলুকাৰ দেৰ উ াপময় হয় 
        শিলতাৰ  দেৰ িল ৰয় জীৱন। (পৃ.৬৯) 
 
        জীৱনৰ িত একধৰণৰ ইিতবাচক দিৃ ভংগী সংকলনেটাৰ কিবতােবাৰৰ ক ীয় সুৰ। 
কিবতােবাৰ একািদ েম পিঢ় গ থােকােত সই সুৰেটাও মাৎ আমাৰ মানস- ঠৰীত ৰপৰা তৰ 
হ গ থােক। এই ইিতবাচক দিৃ ভংগীৰ বােব দেুখা তওঁৰ কিবতাত আন ৰ উহ হ ধৰা িদেছ। 
িবিভ  ঠাইৰ িবিভ  কিবসকলৰ দখুৰ িত সহঁািৰ িভন িভন। পুিলৎজাৰ বটঁা াপক আেমিৰকান কিব 
Edna St. Vincent Millay-ৰ কিবতাত দখুক দয়ত অিবৰাম আঘাত হনা বৰষুণ িহচােপ 
পাওঁ। হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাত দখু কালাৰ কঁচুৱা। লবানীজ কিব খিলল িজ ােনও দখু উপিজেল 
তাক যে েৰ লালন-পালন কৰাৰ কথা এটা কিবতাত উে খ কিৰেছ (When my Sorrow was 
born I nursed it with care, and watched over it/with loving 
tenderness.)। খেগন শইকীয়াৰ কিবতাত দখু ‘জীৱন সুৰিভ', ‘অি ৰ সুৱাগ'। এটা কিবতাত 
তওঁ িলিখেছ-- 
         দেুখই মাক দান কেৰ অমৃত সুধা, দখু মাৰ জীৱন চতনা। 
         দেুখই আতঁৰাই মৃতু ভয়, দখুেত জ  হয় সউজ বন-উপবন 
         ঈ েৰও ঈষা কেৰ িয— (পৃ.৮২) 
দখু জীৱনৰ এক অিবে দ  অংগ। আ াৰ অিবহেন পাহৰৰ মূল  যেনৈক বুজা নাযায়, দখু অিবহেনও 
জীৱনৰ অমৃত সুধাৰ মূল  উপলি  কিৰব পৰা নাযায়। িযেকােনা িত ল পিৰি িতৰ পৰা জীৱনৰ 
অিময়া আহৰণ কিৰব পৰােত যন মানৱ জীৱনৰ সাথকতা। 
 
         সংকলন ত কিবতােবাৰ ৰচনাৰ কালানু ম অনুসিৰ সেজাৱা হেছ। ফলত কিবৰ 
কাব িচ া, কাব - কৗশল আৰু সমাজ-ভাবনাৰ িবৱতন পাঠকৰ দিৃ েগাচৰ হয়। থম পযায়ৰ কিবতাত 
থকা মদ শহতীয়া কিবতােবাৰত কিম আিহেছ। ভাষাও অিধক ইংিগতধম  আৰু ব নাময় হ আিহেছ। 
িবষয়ব ৰ েতা থমৰ ফালৰ অ মুখী চতনাই িপছৈল সমাজ আৰু মানুহৰ মৗিলক েবাৰৈল 
স সািৰত হেছ। ‘আ কথন'ত কিবেয় কেছ--“কিবসকল হাত সাব  বিহ থকা লাক নহয়। 
তওঁেলাক সমাজৰ িবেবক ৰূপ। মই এেনৈক বুেজাঁ য কিবসকেল সমাজখনৰ, পৃিথৱীখনৰ েবাৰ 
বুিজবৈল য  কৰা এটা দৰকাৰী িবষয়।” ‘বা ৱ', ‘দাস ', ‘ াগান' আিদ কিবতাত কিবৰ 
সামািজক চতনাই খৰ ৰূপত কাশ লাভ কিৰেছ। ‘ াগান' কিবতাত মৰ জয়গীিত গাৱা হেছ-- 
        ম যাৰ মা  তাৰ 
        ম যাৰ পৃিথৱীখন তাৰ। (পৃ.৭২) 
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       ‘তলৈল, আৰু তলৈল' কিবতাত ষা ক ভােব মানুেহ অ তাবশতঃ অথবা মূখািম কিৰ 
সমাজ আৰু সভ তাক পাহৰৰ পৰা আ াৰৈল, আ াৰৰ পৰা ঘনেঘাৰ আ াৰৈল, সু ৰৰ পৰা 
অসু ৰৈল অধঃপােত িনয়ােটাক  কিৰেছ। 
 
       ঐিতহ  আৰু ইিতহাসৰ িত কিব সেচতন। ‘ক ম', ‘বু ' আিদ কইটামান কিবতাত 
বু েদৱৰ জীৱন আৰু িচ া-দশেন ভুমুিক মািৰেছ। ‘ইিতহাস' কিবতাত ইিতহাস ‘মানুহৰ গিবত দিৃ ৰ 
ন ' হাৱাৰ হািবয়াস ব  হেছ। কােনা কােনা কিবতাত ব ািনক তথ  আৰু িচ া- চতনােয়া 
ভুমুিক মািৰেছ। ‘ন াৰ সূ ' শীষক কিবতাত ছাৰ আইজাক িনউটন, এলবাট আইন াইন আৰু চালছ 
ডাৰউইনৰ সংগ আিহেছ। ‘অিনয়ি ত' কিবতাত পদাথিব ানৰ স সাৰণশীল া ত ৰ সংগ 
ক ীয় িবষয় হেছ। ‘মৰা মানুহৰ ঈ ৰ' কিবতাত ঈ ৰক পৃিথৱীৰপৰা িনবাসন িদয়াৰ কথা কাৱা  
হেছ। 
 
        দয় িবন ীয়া ীপ খেগন শইকীয়াৰ পূেব কাশ পাৱা ছখন কাব -সংকলনৰ পৰা বাছিন 
কৰা এমু  কিবতাৰ সংকলন। সংকলন ৰ অেনক কিবতাত সমকালীন সমাজ, কৃিত আৰু মানুহৰ 
িত সহঁািৰ এক সূ  কাব - চতনােৰ কাশ পাইেছ। অসমীয়া আধুিনক কিবতাৰ ঐিতহ  আৰু 
পৰ ৰােটাৰ সেত কিব সুপিৰিচত। কইবাটাও কিবতাত কলং সুিঁতৰ সংগ আিহেছ৷ সংকলনেটাৰ 
থম কিবতা ‘কলংপাৰৰ বুঢ়া িশমলু’ত অেনক ঘটনা-পিৰঘটনাৰ িনভ ক সা ী হ ৰাৱা বুঢ়া িশমলু 
এেজাপাৰ কথা কাৱা হেছ৷ ‘কলংপাৰত জানাকৰ এৰািত’ কিবতাত জনসমু ৰ কালাহলৰ পৰা খে ক 
আঁতিৰ আিহ ব াই কৃিতৰ িনমল পিৰেৱশত পৃিথৱী আৰু মানুহৰ কল াণ কামনা কিৰেছ৷ 
 
         খেগন শইকীয়াৰ সৰহিখিন কিবতােত জীৱনৰ উদযাপন, আৰু মানুহ আৰু জীৱনৰ িত 
বল আশাবাদ কাশ পাইেছ৷ জীৱন আৰু জগতৰ িত তওঁৰ দিৃ ভংগী সৰল৷ কিবতােবাৰৰ ভাষা 
আৰু শলীত এই সৰলতা চ ত পেৰ৷ অনুশীলন আৰু কাব  অিভ তা সং হৰ জিৰয়েত তওঁ িনজৰ 
িতভাক ভিৱষ েত অিধক উজলাই তুিলবৈল স ম হ'ব বুিল আশা কিৰব পািৰ। 
দয় িবন ীয়া ীপ 

খেগন শইকীয়া 
থম কাশ: জানুৱাৰী, ২০২২ 
কাশক: ন কাশ, ৱাহা  
দাম: ২০০.০০ টকা, পকা ব া, ১৬৮ পৃ া 
বটুপাত: সুিজত দাস 

লগেত পঢ়ক: উদয় মাৰ বৰুৱাৰ ক’ৰবাত জীৱনৰ আেয়াজন 

 


