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 সমী া 

উদয় মাৰ বৰুৱাৰ ক’ৰবাত জীৱনৰ 
আেয়াজন 

ড০ িস াথ গা ামী 

 

অলপেত পিঢ়েলাঁ কিবতাৰ িভৰৰ মাজত লুকাই থকা, ‘িভৰৰ বুকত াধীন’ (কিবৰ ‘িভৰৰ মাজত’ 

কিবতাৰ খও ধিৰ) হ থকা এজন কিব উদয় মাৰ বৰুৱাৰ কিবতাৰ সংকলন ক’ৰবাত জীৱনৰ 
আেয়াজন। কিবতা এটা আমাৰ ভাল লােগ তিতয়া যিতয়া কিবতােটােৱ আমাক কতেবাৰ নতুন 
অিভ তাৰ মুখামুিখ কৰায় বা আমাৰ চতনাক িব ৃিত িদেয় বা আমাৰ িচ া-অনুভূিত- ৃিত অথবা 
অিভ তাৰ িত সাহচয দখুৱায়। িক  িসও হ’ব লািগব কিবতাৰ িনজা আন দায়ক ভাষা ব ৱ াৰ 
মােজিদ। কিবতাৰ সামািজক কাযৰ কথা ক’বৈল যাওঁেত . এছ. এিলয়েট কাৱা এষাৰ কথা মনৈল 
আিহেছ—The first, I think, that we can be sure about is that poetry has to give pleasure. If you ask 
what kind of pleasure then I can only answer, the kind of pleasure that poetry gives. (On Poetry and 
Poets, p.18) বৰুৱাৰ কিবতা এই েণেৰ সমৃ । দখাত সৰল যন লািগেলও কিবতােবাৰত িচি ত হেছ 
জীৱনৰ জ ল অৱি িত। পুিথৰ িশেৰানামৈলেক চাব পািৰ—‘ক’ৰবাত জীৱনৰ আেয়াজন’। এই িতিন  
শ ৰ সংযুিত এেকবােৰ সৰল যিদও এই সংযুিতেয় তুিল ধৰা েবাৰ জ ল আৰু অমীমাংসীয়– ক’ৰবাত 
মােন ক’ত? কােন আেয়াজন কিৰেছ? িকদেৰ আেয়াজন কিৰেছ? এই আেয়াজন মৃতু ৰ ইপােৰ ন িসপােৰ? 

তাৰ আগৰ পযায়েটা জীৱনৰ বািহৰত নিক ইত ািদ। এইেবাৰ কিব এজেন এৰাই চিলব নাৱৰা । 

কিবতােটাৰ দটুামান শাৰী এেনধৰণৰ–‘‘ ধাঁৱা হাত িনজাৰ পিৰল/ৰ’দ িজলিমল সাণাৰু 
পাহাৰেটা/আকােশ মিল িদেছ শীণ আঙুিলেবাৰ/ক’ তা নাই কাজল মঘৰ এশাৰীও ৱক/ এই চহৰৰ 
অজ  ঘটনা- ৱাহ/ মাৰ তজত  হাৱাৰ পাছেতা/ িনৰুে গ মাৰ িচ ।” ইয়াত দটুা িবেশষ পযায় 
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চ ত পিৰব—এটা সময়ৰ ব নীৰ পৰা মু  আৰু আনেটা অতীত। জীৱনৰ িয আেয়াজন চিলেছ তাত 
ইিতমেধ  ঘ  যাৱা অজ  ঘটনা- ৱাহৰ ান নাই। আেয়ািজত জীৱন াত িহক তু তাৰ ঊ ৰ কিব-
কি ত এক জীৱন। কথােটা এেনদেৰও ভািবব পািৰ— াত িহক তু  যন লগা অিভ তােয়ই জীৱনৰ 
কােনা এক ৰত িবশাল ৰূপ ধাৰণ কেৰ আৰু িবষয়ীক জাগিতক ি িতৰ িত িবেশষভােৱ সেচতন কিৰ 
তােল। ইয়াত আেয়ািজত জীৱন মহাজীৱনািভমুখী। 

লগেত পঢ়ক: কিবতাত জীৱনৰ উদযাপন 

এক অি জিনত সমস া বা হাহাকাৰ (crisis) সকেলােৰ মনেত থািকব পােৰ কম- বিছ পিৰমােণ। ভুৱা 
বা খি ত াত িহক জীৱনেকই সবেশষ সত  ৰূপত ীকাৰ কিৰ লাৱাজনক এই সমস াই জৰুুলা নকেৰ। 

এফােল সমাজিনিমত সত  আৰু াকৃিতক সত ৰ তুমুল ৰ মাজত মানুেহ কালািতপাত কিৰব লগা হয়। 
এই ই ব ি মনত সৃি  কৰা আতিতেয় এফােল যিদ কিব, কলাকাৰ সৃি  কেৰ, আনফােল ৰস  পাঠক, 

দশক সৃি  কেৰ। লখক-পাঠকৰ এেন অিবৰাম স কই িব  সািহত  পৰ ৰােকা গিতশীল কিৰ থােক। 
সাথকভােৱই উদয় বৰুৱাৰ কিবতা এই গিতশীলতাৰ অংশীদাৰ হেছ। সংকলনেটাৰ এটা কিবতা ‘আইনা’। 
ব াই কেছ–‘‘ ভবাতাই কিঢ়য়াই অনা/অিভব ি  এটা চাই পাতলাবৈল/ দখুৰ ভাৰ/ নতুবা মিচ 
পলাবৈল দুঃসময় া / আইনা এখন িনতা ই েয়াজন/ তেজাময় ভাবনা এটােৰ িনজক/ লগ পাৱাৰ 
গাপন বাসনা এটা/ মােৰা আেছ, থাকক।” ইি য় জীৱনৰ অ াি েক সমল ৰূপত ল ক’ৰবাত চিলেছ 

জীৱনৰ আেয়াজন। এই জীৱন ৰূপ-বণ-বাকৰ জীৱন–‘‘( মশঃ) ীয়মান আেৱগৰ/ মঘ গিল গিল 
আইনা এিতয়া মাৰ/ ৰূপ-বণ-বাকৰ এখন পানীৰঙী আকাশ…।” সংকলনেটাৰ ভােলেকইটা কিবতাত 
এখন ইি য়াতীত িবক  জগতৰ স ান পাঠেক উপলি  কিৰব। কিবতাৰ সংগ তওঁ কইবাটাও 
কিবতাত আিনেছ। এইিখিনেত জচল’ িমলছ আৰু চালছ বু ৱি ৰ কিবতাৰ কথা ক’ব লািগব। তওঁ 
নােবল বটঁা াপক িলথুেৱিনয়ান কিব জচল’ িমলছ আৰু জামানমূলীয় আেমিৰকান কিব বু ৱি ৰ 

কইটামান কিবতাৰ অনুবাদ সংকলনেটাত অ ভু  কিৰেছ। িক  িকয়? তওঁ উে খ কিৰ িনিদয়া হ’ ল 
িকজািন সইেকইটা আগৰেবাৰৰ দেৰই এেকই ট’ন(Tone)ৰ মৗিলক কিবতা যেনই লািগলেহঁেতন—ইয়াৰ 
মাজেতই ‘িকয়’ টাৰ উ েৰা আেছ। িমলছৰ ব  কিবতাৰ িবষয় কিবতা। কিবতাক ওপৰি  কাম িহচােপ 
নৈল ইয়াৰ অিনবায ৰূপকেহ তওঁ ীকাৰ কিৰেছ। ‘Incantation’ কিবতাত তওঁ দখুৱাইেছ য কিবতা 
কলাৰ  ৰূপ। ভাল কিবতা িলখাৰ আকাং া আৰু কিবক অিভ তাৰ সীমাৱ তাই িপছুৱাই ৰখা 
পিৰঘটনা ব  কিবতাৰ মূল  হেছ। বু ৱি ৰ কিবতােতা এই  িবদ মান। বৰুৱাই অনুবাদ কৰা 
‘পাঠকৰ িত’ কিবতােটা মন কিৰেলই বুিজব পািৰ। ইয়াত িস া  ৰূপত কিবেয় শষৈল পানপ য়াৈক 

কেছ–‘‘… মাৰ মেত জীৱনেটা উপেভাগ কৰা/ আৰু তাৰ িলিখত কাশ দেুয়াটা অিবে দ ।” উদয় 
বৰুৱাই ‘তাৰিপছত িক হ’ল’ শীষক আেমাদজনকভােৱ িলখা কিবতােটাত কেছ–‘‘তাৰিপছত িক 
হ’ল/আেৱগৰ আঙুিলত গজা ৰািতৰ কিবতাৰ চ  নুফুেটােতই/িনয়ৰৰ িনয়িত হ’ল/কিবতাৰ সভা উকা 
হেয় ৰ’ল/ৰূপালী এটা আ িতৰ দৰূ ত/কলম কামুিৰ বিহ থািকল ন  কিব…”। অনু াসৰ েয়ােগ 
কিবতােটাৰ পঠনক আন দায়ক কিৰেছ। সংগ েম ক যাওঁ সংকলনেটাৰ ব  ঠাইত এই িবেশষ  ধৰা 
পিৰেছ। ‘তুিম মানুহ–পৃিথৱীৰ অনন  কিবতা তুিম’ শীষক কিবতাত ব াই কেছ–‘‘তুিম জানা জীৱনৰ 
কােষ কােষ ঘূিৰ থকা মৰেণ/সুিবধা পােলই দৱুাৰত টাকৰ মােৰ/আৰু তুিম সাৰ পাই উঠা/জীৱনৰ 
অি ম লালসাৰ এ  লহমাত/তুিম ইয়ােকা জানা তুিম কালৰ স ান/কােলই তামাক কিব কিৰ 
তুিলেছ/মানুহ হাৱাৰ সুবাদেত।” কিবতােটাৰ আৰ িণেত কাৱা কথা এষাৰ মন কিৰবলগীয়া—“পিহলা 
চতেত তুিম মানুহ, পাছতেহ কিব বা সমা ৰাল অন  পিৰচয়।” অথাৎ কিব িপছত, কিবতা আগত। 

আনহােত কিবতা আৰু মানুহ একা । কােনা কােনােৱ এই কিবতােক অনুকৰণ কিৰ কিব হয়। কিব 
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আৰু কিবতাৰ এেন পাথক  িনণায়ক পংি  মােজ মােজ সংকলনেটাত পাৱা যায়। যেন, ‘অনুগত সময়ত’ 

কেছ–‘‘হয়েতা িন ৰংগ বু  তালপাৰ কিৰ/এেনৈকেয় ঘেট নতুন ছ ৰ আিবভাৱ/ িতিন িৰ গৰকা 
কিবেয়ও িলেখ/দশুাৰী মৰ কিবতা।” 

আধুিনক যুি েয় অনা ত পিৰৱতনক তওঁ সংশয়বাদী দিৃ েৰ চাইেছ। যাি ক সভ তাই মানৱীয় 
স কেবাৰৈল, াকৃিতকতাৈল িবৰূপ ভাৱ পেলাৱাৰ শংকা মােজ মােজ কট হয়। এই ধৰক ‘িকেনা দশ 
িকেনা কাল’ কিবতাত কেছ–‘‘ কােনেনা ক’ব আইতাক ভাচুেৱল পৃিথৱীৰ/চাকৈনয়াত পিৰ আমাৰ নািতৰ 
িডিঙত/ আিমেয়েয আঁিৰ িদেছাঁ িবনচ নােহাৱা/সেপানৰ আ েকি ক িব াপন/ স িত আইতাৰ আ াই 
নজনাই ভাল, এিতয়া িকেনা দশ িকেনা কাল/ বৰৈন বাকিৰত অিত া  বিলেয়/ তেৰেন নতেৰ 

হঙুলীয়া পাল…।” (মন কিৰবলগীয়া য অনু াসৰ সু ৰ েয়াগৰ বােবও শাৰীেকইটা ৰণীয় হেছ।) 
িক  পিৰৱতনক হণ কিৰব নালােগ ধৰণৰ গাড়ামী তওঁৰ কিবতাত কাশ হাৱা নাই। 
গতানুগিতকতাক হণ কিৰ ল’ব পৰাত েজডী নাই, তিতয়া কিবতােৰা েয়াজন নাই। িবষয়ীৰ অ ৰত 
িযেবাৰ ৃিত সজীৱ হ আেছ, িযেবাৰ মূল েবাধ, ভাবাদশ সজীৱ হ আেছ, সামািজক ৰত হয়েতা িসেবাৰৰ  

সি য়তা বা াসংিগকতা  কিম আিহেছ। অ জগত আৰু বিহজগতৰ এক ত অৱ াত বা একধৰণৰ 
‘িডেলমা'(dilemma)ত িবষয়ীৰ অৱ া কৰুণ হেছ। ক’ৰবাত যিদ িবগত াত িহক জীৱনৰ ঊ ৈল গ 
বতমানত জীৱনৰ আেয়াজন কিৰেছ, মহাজীৱনািভমুখী হ’ব িবচািৰেছ, ক’ৰবাত এেন লািগেছ য জীৱন 
বুিলবৈল বতমানত এেকা নাই, ই কিতয়াবাই িবৰ হেছ আৰু জীৱন যিদ আেছ িস ৃিতৰ মাজতেহ 
আেছ। তেনহ’ ল বিহজ ৱন হ পিৰেছ কৃি ম। তেন সময়ত এই জীৱনৰ িত অনীহা কাশ পাইেছ 
াভািৱকভােৱ আৰু কিবতাৰ জগতখনেতই িকছু সত ৰ স ান স ৱ হেছ। এেন অৱ াত িভৰৰ মাজেতা 
অকলশৰীয়া হয় িবষয়ী। সংকলনেটাৰ ‘িভৰৰ মাজত’ কিবতাত কেছ–‘‘যিদও িভৰ িনেজ িনিবকাৰ/িভৰৰ 
বু ত সকেলা াধীন/ সেয় চােগ িভৰৰ মাজৰ/ িনঃসংগতািখিনৰ লগেতা/ ক’ব নাৱৰাৈকেয় িনিবড় হ 
উেঠ/ জীৱনৰ আ ীয়তা/ িণক তৃি ক বােব।”  বু ৱি েয়ও কেছ–‘‘Real loneliness is not necessarily 

limited to when you are alone.” বৰুৱাৰ কিবতাফািক মন কিৰেল দখা যাব য ইয়াত একধৰণৰ 
জীৱনৰ উদযাপেনা আেছ। বু ৱি েয় আৰু এষাৰ কথা কেছ িনঃসংগতা স কত—“being alone never 

felt right. sometimes it felt good, but it never felt right.” এেক সংগেত আৰু দইু-চািৰটা কিবতাৰ 
উদাহৰণ িদব পািৰ।  ‘বস ’ কিবতাত ব ৱহাৰ কৰা ‘ দওলগা’ শ েটা মন কিৰবলগীয়া—“অলপ আগেত 
বৰষুণ িদিছল/এিতয়া ৰ’ দ িজলিমলাইেছ/ নািৰকল পাতৰ ছায়ােৰ সৰিক অহা পাহৰ/ তামাৰ গােল-
মুেখ পিৰেছ/ এই দওলগা িদনেতা শা ত মেঘ/ ঘাষণা কিৰেছ জীৱন ধুনীয়া বুিল”। িদন দওলগা 
হ’ লও বস ৰ কৃিত সলিন হাৱা নাই। হয়েতা বািহ কভােৱ বস ৰ ি িত বা ৱািয়ত হ’ লও এই বস  
উদযাপন স ৱ হেছ জগতত। -বা ৱৰ মাজত ােয়ই এেন সংেযাগ সতু কিবতােবাৰত দখা যায়, 

কিবতােটাৰ শষৈল কাৱা হ’ল–‘‘বতােহ কেছ–আিজ ৰািত সেপােন/ পান কিৰব তামাৰ ঢঁকীয়া 
আঙুিলৰ সম  িবষাদ।” আন এটা কিবতাত কেছ– ‘‘ধুমুহা-িশলাবৃি ত িবতত নােহাৱাজেন কয়—

িব াসহীনতাৰ এই পৃিথৱীত হৰাই নাযায়/ ম-মমতাৰ মসৃণ হাতেবাৰ।” মন কিৰবলগীয়া য কিবেয় 
জীৱনৰ িত নিতবাচক হাৱাৰ ইংিগত িদয়া নাই। বৰ  িন ু ৰ সত েৰ, চৰম অ াি ৰ িপছেতা 
উদযাপনৰ কথাই বােৰ বােৰ ক আেছ। সই বােবই তওঁৰ কিবতাত ‘ শষ হৰ ৰাি  মুখত পাহৰৰ 
বীজ ল/ উিৰ আেহ এহাল বুলবুিল চৰাই।'(ছা-ঁ পাহৰৰ বাট) 

লগেত পঢ়ক: ড০ কল াণ ভূঞাৰ ‘গৰু আৰু অন ান  কিবতা’ 
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   উদয় বৰুৱাৰ ব  কিবতাত ম অন  এক ক ীয় িবষয়। জচল’ িমলছৰ িবখ াত ‘Love’ কিবতােটা 
সংগ েম উে খনীয়। ইয়াত তওঁ কেছ য সচঁা মৰ অথ হ’ল িকবা এটা ওচৰৰ পৰা পাৱাতৈক 
দৰূৰ পৰা িনৰী ণ কৰা। তওঁৰ মেত এইেটা তিতয়ােহ স ৱ যিতয়া এজেন মৰ অথ কৃতেত 
উপলি  কিৰব। উদয় বৰুৱাৰ কিবতাত মৰ এই ৰূপ আিম ত  কিৰব পািৰম। যেন–‘ তামাৰ 
অনুপি িতেৰ’ত কেছ– ‘‘দীঘল দীঘল িত িনেবােৰ সজাইেছ পৰাইেছ/ তামাৰ অনুপি িতৰ ঘৰ/ দৈূৰৰ 
পৰাই দিখেছাঁ তামাৰ মেলা নেমেলা চ ত/ আছাৰ খাই পিৰেছ জানাক।”  পানপ য়াৈক তওঁ সমাজ-
বা ৱৰ সমস া আেলাচনা কৰাৰ িত আ হী নহয়। িক  সমাজ-বা ৱৰ পৰা কান কিব বািহৰত 
থািকব পােৰ? আনিক বহল অথত ব ি গত বুিলও এেকা নাথােক। অলপ জিুম চােলই দখা যাব য 
সমাজ বা ৱেৰ ায়া ৰূপত সংকলনেটাত আেছ ‘িকেনা দশ িকেনা কাল’, ‘ ৃিত ’, ‘সা িতক’, ‘খুঁ ’, 

‘আজাৰু’ আিদ কিবতা। পাঠেক িবচািৰ পাব িকছুমান আকষণীয় িচ ক , যেন–‘‘বাৰা াত কামল ৰ’দত 
বিহ থােকাঁেত/ৰঙীন ছুেৱটাৰ িপ া কাহাল এজাক/ পাৰ হ গেছ” বা ‘ বিল ডুবাৰ সীমনাইিদ আইক 
আিহ থকা দিখেছাঁ খৰ খােজেৰ’ ইত ািদ। ব  সময়ত ইেমইজ িনমাণতৈকও উি ৰ ব ৱহাৰক কৗশল 
িহচােপ লেছ কিবেয়। 

ড০ আন  বৰমুৈদেয় ‘সা িতক নতুন কিবতা : ৰামাি িচজমৰ ি তীয় জাৱাৰ’ শীষক ব ত কেছ য 

সা িতক নতুন কিবৰ কিবতাত ৰামাি িচজমৰ এক নতুন জাৱাৰ দখা যায়।(অসমীয়া কিবতাৰ 
সমােলাচনা, অসম সািহত  সভা, পৃ.১৯৭-২০৭, ২০১২) বৰুৱা তৰুণ কিব নহ’ লও ড০ বৰমুৈদেয় কাৱা 
িবেশষ  অনুভৱ কিৰব পািৰ। ব  কিবতাৰ সুৰ ায় এেক, যন এটা কিবতা তওঁ িভ  ৰূপত কেছ। 
অ াি ৰপৰা ওপজা তী  িবষাদেবােধ ব  কিবতাক িনয় ণত ৰািখেছ। চালছ বু ৱি েয় ‘Love is a Dog 

from Hell’ কিবতাত কেছ—“there is loneliness in this world so great/ that you can see it in the slow 
movement of/ the hands of a clock./ people so tired/ mutilated either by love or no love./people just 
are not good to each other/one on one.” বৰুৱাৰ ব  কিবতাত বু ৱি েয় কাৱা িনজনতাত ডুিব থকা 
এই া  মানুহজনক দখা পাৱা যায়।  

ক'ৰবাত জীৱনৰ আেয়াজন 
উদয় মাৰ বৰুৱা 
িডেচ ৰ, ২০২১ 
শ ৰেদৱ কাশন, নগাঁও 
দাম ১৩০.০০ টকা 

ড০ িস াথ গা ামী এগৰাকী গ কাৰ আৰু সমােলাচক। 

 
 
 
 
 
 
 


