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কিবতা কেনদেৰ পেঢ়াঁ? 

ড০ গিৰমা কিলতা 

 

কিবতাৰ িবষেয় এ  লখা ত কৰাৰ আগেত িস িযেকােনা িদশৰপৰাই নহওক, এটা সাধাৰণ বৃি েয় 
ােয়ই কাম কেৰ যন লােগ আৰু সয়া হেছ লখকৰ কিবতাৰ িত থকা মাহ আৰু আ্কষণৰ বােব 
কিবতাৰ সাধাৰণ কৃিতৰ িবষেয় যন িকবা এষাৰ ক ল’বই লািগব। ই মাৰ মেত আচলেত কিবতাৰ 
ভাব আৰু ভাষাৰ িত থকা এক কাৰ আি ক সংেযাগ। 

সামািজক, ৰাজৈনিতক বা ব ি গত িযধৰণৰ কিবতাই নহওক িকয়—ভাষা আৰু ভাবৰ মূততা এক কাৰৰ 
নব ি কতাত লীন হ’বই লািগব। তিতয়ােহ এটা ভাল কিবতাৰ জ  হয়। উইিলয়াম কােলাছ 
উিইলয়ামছ নামৰ আেমিৰকান কিবজেন কিবতা িলিখিছল তওঁৰ পািৰপাি কতাৰ ওপৰত, িবেশষৈক জড় বা 
জীৱহীন সাম ীসমূেহ এক অনন  মা া লাভ কিৰিছল তওঁৰ কিবতাত। তওঁৰ কিবতাত থকা animate 

আৰু inanimateৰ মাজৰ পাথক  এক সজীৱ আ সেচতনতােৰ বাংময় হ উেঠ আৰু জড়জগতৰ লগত 
থকা জীৱন বা আমাৰ আ ীয়তাই যন িতৰূপ ধাৰণ কেৰ। 

তওঁৰ ‘The Red Wheelbarrow’ নামৰ কিবতােটা মন কৰক— 

‘’So much depends upon 
A red wheelbarrow 
Glazed with rainwater 
Beside the white 
Chickens’’ 
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শস  বা বাগানৰ সাম ী কিঢ়ওৱা ৰঙা চকা লেগাৱা গাড়ীখেন কৰা এই িচ ৰ ব না অেনক। এই িচ ই 
এেথাপা বা এেকলেগ সংযুিথত অন  কইটামান ব নােৰা সৃি  কেৰ। খিতপথাৰ, মজীৱী লাকৰ 
জীৱনৈশলী, অিভ তা আৰু দশন সকেলােবাৰ এই িচ ক ধম  কিবতাত পিৰ ু ট হ আেছ। 

 ব ি গত অনুভূিত আৰু সমাজ সেচতনতা —এই দইু পযায়ত পাঠকৰ মেন কাম কেৰ। তাৰমােন 
ব ি গত আৰু নব ি ক তথা সামািজক পিৰেৱশ চতনােৰ কিবৰ পাঠ সংপৃ  হ থােক, সেয় তাক 
ৰসা াদন কিৰবৈল পাঠকৰ অনুসি ৎসুেৱ দখুন জগতত িবচৰণ কিৰ ফুিৰব লািগব আৰু এই দইু জগতৰ 
মাজত কিবেয় কেনদেৰ স  াপন কিৰেছ িসও পাঠকৰ বােব ল ণীয় িবষয় হ’ব। 

এই স ভত থেমই মনৈল অহা নাম হেছ য়াত কিব হীেৰন ভ াচায আৰু তওঁৰ কিবতাৰ আে ািলত 
ভােবা াসৰ লগত থকা পিৰশীিলত ভাষাৰ বভৱ। কিব হীেৰন ভ াচাযই তওঁৰ জীৱনৰ পৰম াি  

কিবতােতই বুিল অনভৱ কিৰেছ আৰু এটা বৰ আচিৰত, মম শ  িচ ক  েয়াগ কিৰেছ, এক অিতকায় 
পুৰুষৰ— 

‘’ মাৰ িপ ত হাত থ এটা কা  মানুহ 
কিবতা পুৰুষ;  
মই তাৰ ছাঁৰ কােষ কােষ সাঁৱৰণীৰ 
লেচিৰ বুটৈল গ আেছাঁ 
... ... ... 
মু  ৰ আগত পাহৰৰ অগা- ডৱা, 
মই নজােনা কিবতা িক? মাৰ  
ভয়ংকৰ যা াৰ সংগী আৰু কান—‘’ 

এই কিবতা অিতপুৰুষৰ অিতকায় অৱয়বৰ িসপােৰ যন লুকাই আেছ অ াৰ ওৱাইে  বণনা কৰা 
মৰিময়াল দত েটা— কিবৰ লগত তওঁৰ অ ূত মায়াময় স কৰ মাজেতই তওঁৰ কিবতা বিত আেছ, 

য’ত জীৱনৰ আহ লু ৱাই ল ফুিৰেছ। কিব অকলশৰীয়া হেয়া অকলশৰীয়া নহয়— দবুল হ’ লও দবুল 
নহয়। তওঁৰ হাতত থকা যাদদু ৰ মাজেত আেছ পৃিথৱীৰ াণ। 

কিবৰ সামািজক দািয়  আৰু কিবতাত সামািজক স াৰ মাজত তঃ ূ ত স ক তয়াৰ হয় কিতয়াবা 
মুহূতেত, যিতয়া সই মুহূতই বহন কেৰ ইিতহাসৰ বাজা— আৰু তী  সংেবদনশীল কিবেয় তাত এক 

illuminating মুহূতৰ ৰূপ দখা পায় (িস এক ল  বােধাদয়ৰ ণ)। সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনেবাধ আৰু 
বদনাই তাক চমৎকািৰতা দান কেৰ, যাৰ মানৱীয় পযায়ৰপৰা উ ৰণ ঘ  এক িনিবকাৰ, িনেমাহ ৰৰ 
িতফলন হয়ৈগ। কলা আৰু জীৱনৰ এক সি িলত পযায়ত কিবতা উপনীত হয়। 

হীেৰন ভ াচযৰ ’কিবতা যিতয়া’ কিবতাত এেন এক সামািজক স াৰ আটকধুনীয়া কাশ আেছ— 

‘’ যিতয়া উ ল হয় সাধাৰণ মানুহ, 
িসহঁতৰ আেলাকধন  হােত শ কিৰব পােৰ অসামান  
আকাশ, তেন এটা মহাঘ  িদনৰ হৰী কিবতা, 
ইিতহাস যাৰ জনক, 
কিব য’ত অিনবায সময়ৰ ম মু  িলিপকাৰ’’ 
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তেন সময়েতই কিবেয় ব ি গত হতাশাৰ অথাই সমু ৰ পৰা তট পাৱা নািৱকৰ দেৰ অন  এক জগতত 
েৱশ কেৰ— এক ঐিতহািসক মুহূতৰ তওঁ সহেযাগী হয় আৰু ধাৰাভাষ কাৰ ৰূেপ, অজৰ-অমৰ এক 
খিনকৰৰ ৰূপ পিৰ হ কেৰ। দশ, মানুহ আৰু মা ৰ িত কিবৰ অসীম ভালেপাৱা। এই আ ীয়তা আৰু 
ীিত কিবেয় অজন কিৰেছ জ াৱিধ। মা ৰ সেত থকা এই িমিতৰািল তৰল নহয়, ই গভীৰ শংখ িনৰ 
দেৰ ধািমক তাৎপয বহন কিৰেছ। সেয় মা ৰ ভালেপাৱাত নতজানু কিবেয় দি ণ কেৰ মানুহ-মা — 

‘’মূৰ দাঁৱাই ছুই আহ মানুহ-মা  
শ কৰ িতজন সৎ কিবৰ কিবতা, 

অ েতাভয় ভালেপাৱা— 
হণ কৰ মানুহ স ক য় সুগভীৰ পাঠ, 
মাতৃভাষাৰ তজাল আখৰ 
পিৰণত ভালেপাৱাৰ গােনেৰ ভৰাই দ 
শ  িতমাৰ ঘৰ 
দি ণ কৰ মা -মানুহ’’ 

কিবেয় কিবতা মুহূতৰ উ াসত িনিলেখ— িবষয়/ভােব যিতয়া এক কাৰ দীঘলীয়াৈক ি য়া কিৰবৈল 
আৰ  কেৰ কিবৰ মনত শ  আৰু বাক ই অগা- ডৱা আৰ  কেৰ আৰু এেকা এেকাটা শ ক ৰ জ  
হয়। কিবতা ৰচনা ন িনমাণ এই িবষয়ৰ বহল ব াখ াৰ েয়াজন নাই। কিবসকেল কিব-জীৱনৰ দীঘলীয়া 
কাব  পিৰ মাৰ অ ত এেক ধৰণৰ কথােকই কেছ। হীেৰন ভ াচাযই তওঁৰ অসম উপত কা সািহত  
বঁটা হণ কিৰ িদয়া ভাষণত সংগ েম কিছল, ‘’কিবতা তঃ ূ ত নহয়। কিবতা িনমাণ কিৰব লােগ। 

এই িনমাণৰ আৰঁত হয়েতা আেছ একধৰণৰ সংৰিচত তঃ ূ ততা (cultivated spontaneity)।’’ (পৃ. 
৮৯০, হীেৰন ভ াচায ৰচনাৱলী) 

নীলমিণ ফুকনৰ ব ব  এই িবষয়ত িক  ত । চ সাদ শইকীয়াৰ সেত হাৱা কেথাপকথনত তওঁ 
কিবতাত সাৰ ভাব নাই বুিলেয়ই কেছ— িক  তাৰ লগেত িনমাণ আৰু revision (নতুনৈক িনমাণ বুিলও 
ক’ব পািৰ) স কেতা িকছু মতামত আগবঢ়াইেছ। কিবতা সৃি ৰ কথােটা তওঁৰ মেত— ‘’ভােলিখিন 
সেচতন য়াস বুিল ক’ব পােৰ। িত িযমােনই নহওক, তী াৰ, অিন য়তাৰ য ণাৰ পৰা কিবৰ মুি  
নাই। িযেহতু কিবতা িলিখবৈল ত য় মুহূত এটা অথাৎ সৃি শীল মুহূত এটা লােগ।‘’ িপেছ এেকজন 
কিবেয়ই কিবতাৰ revision স কত কেছ য ‘’ মাৰ ায় িতেটা কিবতাই মই ব বাৰ পিৰমাজন 
কিৰেছাঁ। দশুৰীয়া কিবতা  এটা িকমান বাৰ য পিৰমাজনা কিৰিছেলাঁ তাৰ লখ- জাখ নাই। থম 
খচৰাত কিবতােটাৰ বি ছটা শাৰী আিছল, শহত গ ৰািখেলাঁৈগ মা  দটুা শাৰী। 

হিৰৎ া ৰত বািজ উ ল এটা ঘ া 
জইু নুনুমুৱা িচতাৰ ওপৰত এিতয়া স া’’ 

তওঁ অন  এক কেথাপকথনত হেৰকৃ  ডকাক কেছ, ‘’কিবতা সৃি  আৰু িনমােণা। িনমাণ সৃি  ি য়াৰ 
এটা ৰু পূণ পযায়। কােনা কােনা কিবৰ হাতত, সৃি শীলতাতৈক িনমােণ অিধক ৰু  পাৱা দখা যায়। 
সৃি শীলতাতৈক িনমাণ কৗশল বিছ ৰু পূণ হ’ ল কিবতােটা দেুবাধ  হ’ব পােৰ বুিল মই নভােবাঁ।’’ (পৃ. 
৬৩৮, নীলমিণ ফুকন ৰচনাৱলী) 
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নৃত ৰতা পৃিথৱী কিবতা-সংকলনৰ ায় আটাইেবাৰ কিবতাই সংকটকালৰ কিবতা— মানুহৰ দখু আৰু 
শাকৰ কিবতা। এটা কিবতাৰ মােজেৰই যন কিবৰ তািপত দয় মানুহৰ বােব উছিগত হেছ। ৩ নং 
ন ৬ নং কিবতাত আেছ— 

‘’বাটৰ কাষেত পলাই থ যায় 
উৱিল যাৱা শেটা—‘’ 

িপছৰ দশুাৰী যন ধ ানভ  হাৱা কিবৰ অ ৰা াৰপৰা িনগিৰ ওেলাৱা াভ— 

‘’জীয়া মৰাৰ তফাৎ িক ইয়াত 
জীয়া মানুহেৰা গাৰ পেচ মঙহ’’ 

এইবাৰ ফুকনৰ শা  সমািহত কিবস াই তাৰ কিবতাৰ অভূতপূব ৰূপকত (িয অসমীয়া সািহত ত একক 
আৰু অনন ) পিৰণত কিৰেছ। এই ৰূপক তীযক, অসমীয়া জনজীৱনৰ সেত সােঙাৰ খাই থকা 
লাকিব াস আৰু লাকগাথাৰ সেত সানিমহিল হ গেছ। এই সংকটকালৰ বােব ই িশহিৰত আ াৰ 
িতিনিধ যন। 

‘’ জানৰ দেৰ চঁচা মুখৰ ৰািতেটােৱ  
কাৰ পানীপতাত 
কৰকৰৈক চাবায় হাড়’’ 

কিবতাৰ আ াদন এেন তী  আৰু িত মধুৰ য ই একক অনন  াদ দান কেৰ। কিবতাত যন পাৱা 
যায় সই িচনািক অথচ অিচনািক জগতৰ খবৰ। া ৰ তীকবাদী কিব আৰু লখক Albert Samain-এ 
কাৱাৰ দেৰ– ‘’Fruit of death upon the Tree of life’’। এেনধৰণৰ যাগা াক আৰু ঋণা াক—দেুয়াটােৰ 
া ক সহাৱ ান সকেলা তীকবাদী কিবৰ দেৰ আমাৰ নীলমিণ ফুকনৰ কিবতাৰ শাৰীেতা আেছ। 

তীক ব নাৰ ব — ইয়াক কৱল বণনােৰ জীিৱত কৰা নাযায়। তওঁৰ পািত সাণাৰুৰ ফুল নামৰ 

অিন সু ৰ ৰচনাখিন পিঢ়েল বৰষুেণ ধাৱা ঘাঁহিনত খাজকঢ়াৰ ব না যন ঁ ৱলীৰ মােজেৰ উ -
ভািহ আেহ। ইয়াৰ চমৎকাৰ গদ ৈশলীেয় এেকা এেকাটা কিবতাৰ ভাবতৈকেয়া গভীৰভােব ি য়া কেৰ। 
তওঁৰ জ , ল’ৰািলকাল, গাঁৱৰ চািৰওফালৰ নসগ িয ভাষাত বণনা কিৰেছ, নপিঢ়েল তাৰ আ াদ আৰু 
ব না অনুভৱ কিৰব নাৱািৰ। 

‘’ফুিল থকা এজাৰ গছেবাৰ ৰািত সেপানাত পিছমৈল গ থকা দেখাঁ। আচি েত অহা এজাক বৰষুণত 
িতিত এচপৰা মঘৰ সেত মনেটা ক’ৰবাৈল ভািহ যায়।’’ (কেথাপকথন ২ — হীেৰন গাঁহাইৰ সেত) 

বাধকেৰা তওঁ ক’ব খুিজেছ িনসগই তওঁৰ ওপৰত কৰা িতি য়াৰ কথা— িয সুৰ আৰু কিবতা হ 
অেচতনত বাহ লয়। 

‘’আ ােৰ ছা  ধেৰ গােটইেটা মানুহ, কৱল মনৰ মাজত িজলিমলাই থােক কণকণ কইটামান 
জানাকীপৰুৱা।’’ 
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কিবতাৰ শাহ আৰু ভাবৰ বাজা ব ফুৰা শশৱৰ সই উৎসুক, উৎকণ ল’ৰােটা আিজও পণত কিবৰ 
কিবতাত ভুমুিক মােৰ। অপূব কথাৈশলীেৰ তওঁ এক আ কথনমূলক কিবতাৰ দেৰই সই সময় আৰু সই 
শশৱ ধিৰ ৰািখেছ। মাৰ বােধেৰ ফুকনৰ অনুৰাগী েত কজন পাঠেকই এই আ কথাস িলত ৰচনাসমূহ 
আৰু ড০ হীেৰন গাহাঁইৰ সেত হাৱা কেথাপকথন অন  এক দিৃ ভংগীেৰ পাঠ কৰা দৰকাৰ। 

অন  এখন অনন সু ৰ ৰচনা আেছ– ’বািৰষাৰ সই অেলৗিকক দপুৰীয়ােটা’। বয়ঃসি  আৰু থম 
যৗৱনৰ অনুভৱৰ বাধকেৰা ই এক অনন  িচ ক । 

‘’আৰু হালধীয়াত পিম পিম সাণপৰুৱা এটা হ পাত খাবৈল লতা এডালত পিৰেলাঁ। পাত খাব খুিজও 
খাব নাৱািৰেলাঁ।’’ 

আন এজন আধুিনক অসমীয়া কিবৰ কিবতাৰ িত থকা ধাৰণা আৰু শ  ভাবৰ অনুষংগেত ািথত 
শ ক ৰ কথা ক’ব খুিজেছাঁ। তওঁ হেছ ইউেৰাপীয় আধুিনকতাৰ স ূণ অসমীয়া িতিনিধ কিব অিজৎ 
বৰুৱা। তওঁৰ কিবতাৰ উৎস ব  ত আধুিনক ইউেৰাপীয় কিবসকল হয়েতা— এিলয়ট, পাউ  বা 
িহউমৰ কিবতাৰ ত  তওঁ অসমীয়া শ  ভাষােৰ এেকবােৰ থলুৱা কিৰ পলাইেছ। বডেলয়াৰৰ একা  
অনুৰাগী িহচােপ কিব বৰুৱাই নসগৰ লগেত সমাজ আৰু মানুহৰ িনৰলস স ৰ কথা সাঁৱৰাই থােক। 
দশ আৰু িবেদশ এই িবপৰীতাথক া ক ভাবক তওঁ িকছুমান অিত িচ াকষক ৰূপেকেৰ ফুটাই 
তুিলেছ। আ সেচতনতা সকেলা কিবেৰ ি য় িবষয়, িপেছ কিব অিজৎ বৰুৱাৰ সেচতনতা  cogitoৰ 
সমপযায়ৰ হয়েন নহয় তােকা িবচাৰ কৰা দৰকাৰ। 

‘’আ াৰ হাৱাৰ অলপ আেগেয় 
আিম সাৱণিশিৰত পিৰেলাঁ। আৰু 
সাৱণিশিৰৰ এ ং পানীেৰ আমাৰ নাৱৰ ং ধুৱােলাঁ 
... ... ... 
নাৱৰ ঙত ই 
তৰা আৰু বাকা এেকলেগ দিখ! 
বাঘৰ গাজৰ ম’হৰ ঘ া জল ঁ ৱৰীৰ গীত 
এেকলেগ বােজ বসুৰা সুৰীয়াৈক!!’’ (’ জংৰাই ১৯৬৩’) 

মই িয বপৰীত ত আ যসু ৰ স মৰ কথা ক’ব খুিজিছেলাঁ, িস বাধকেৰাঁ অিজৎ বৰুৱাৰ অন  এ  
সাথক কিবতা ’ চনৰ পাৰত’ত কাশ হেছ। 

‘’মই অসমক ভাল পােলাঁ গাঁৱাৰৰ দেৰ 
িব া ক মাৰ নম াৰ। 
সেয় চনৰ পাৰত 
মেনাৰম বস ত 
মই বিহ আেছাঁ ব’হাগৰ ভৰ দপুৰীয়া 
মাজপথাৰৰ িনথৰুৱা এক 
শাওঁৰা গছৰ তলত 
আজাৰা গাঁৱত। 
... ... ... 
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দিখ আেছাঁ ফৰকা ং জংচনত 
এখন ৰািতৰ ৰল 
অন  কালৰ বােব ি ৰ।’’ 

তওঁ বৰ বিছ কিবতা িলখা নাই। স াদক শল দ ৰ মেত, ‘’ সই মন মাৰ নাথােক ইয়াত, 

’তাজমহল’ৰ পৰা আৰ  কিৰ শহতীয়া ’িনবনুৱা পুৱাৰােম’ বা ’পুৱাৰ িখিৰকী’ ল ৯৩টা কিবতা, ১২টা 
গীত, একমা  উপন াস–’’ তওঁ ৰচনা কিৰেছ। এই ত তওঁৰ জড়তাৰ িপছিপেন আেছ সুতী  

আ সমােলাচনা। সকেলািখিন কেয়া, সকেলািখিন অনুভৱ কিৰ হ’ লও তওঁ কয় ‘’শ ৰ ব ৱহােৰই 
সকেলা।’’ (পৃ. ৪৪, অিজৎ বৰুৱা কিবতা সম ) 

‘’পুৱা ৰািতৰ আ াৰত 
বাট হৰুৱাই 
বিহ পিৰিছেলাঁ 
ওপৰত এেজাপা যন 
আ াৰ গছ, ক’লা গছ 
পাটৰ ছািত-গছ- যন। 
... ... ... 
মাৰ চ েটা কা  দৰূত হােতেৰ ধিৰ থািকেলাঁ 
তােত এটা সেজাৱা ঘাঁৰা ঘূৰা দিখবৈল পােলাঁ’’ (‘এেজাপা জাকাৰা া’, পৃ.৯৫) 

কিবতা এেন এক আকষণৰ ব  য তাৰ িবষেয় ক থািকেল নতুন নতুন ভাব আৰু তীিত ওলােয়ই 
থােক। কিবতা পঠনৰ েত কেটা খু -নািত আচলেত দয়ংগমেহ কিৰব পািৰ, তাক িশ ণৰ অংগ কৰােটা 
সঁচাৈকেয় ক ন। মই অসমীয়া আধুিনক কিবতাৰ থম পযায়ৰ িথতযশা কইজনমান কিবৰ িবষেয় 
কইশাৰীমান িলিখেলাঁ। তওঁেলাকৰ মাজৰ এজন িণধানেযাগ  আিছল নৱকা  বৰুৱা। এইজন ণজ া 
সািহিত কৰ এ  মা  কিবতাৰ পাঠৰ সাৰাংশেহ মই উে খ কিৰম। িপেছ এই শি শালী কিবতােটােৱ 
অসমীয়া কিবতাৰ ইিতহাসত এক সুকীয়া আসন দখল কিৰেছ। ’ইয়াত নদী আিছল’ নামৰ এই ব নাগধুৰ 
কিবতােটােৱ আিজ পয  আধুিনক মানুহৰ অি ৰ সংকট বৰ িনদাৰুণভােৱ উদঙাই দখুৱাইেছ। ই উ ৰ 
আধুিনকতাৰ vacuum বা সাহ-উদং চিৰ  িতভাত কিৰেছ। কালৰ ল অৱ য়ৰ এক ভয়াৱহ ছিব 
ইয়াত আেছ। িযেকইটা ৰূপক কিবেয় তয়াৰ কিৰেছ তাৰ ব না অপিৰসীম। নদী, পলস, মৰুভূিম, পানী, 
জীৱন ইত ািদক লেয়ই এক উদ  ংসৰ ৰূপেৰখা তয়াৰ কিৰেছ। মৰুভূিম এিতয়া জীৱ  বা ৱ আৰু 
নদী এক কৰুণ অতীত। সামি কভােৱ ৰাজৈনিতক, সামািজক, সাং ৃ িতক আৰু ব ি গত সকেলা িদশেতই 
আিজৰ আধুিনক মানুেহ ত  কৰা অৱ য়ৰ কৰােল য সকেলােক াস কিৰেছ, সেয়ই যন এই 
কিবতাৰ শষ কথা। 

দটুা মম শ  ৱেকেৰ কিব নৱকা ই এক বহল সমাজবী া ডািঙ ধিৰেছ— 

‘’িক  মৰুভূিম আেহ, 
লােহ লােহ মােহ মােহ বছেৰ বছেৰ 
... 
গাপন ব ািধৰ দেৰ লােহ লােহ মিচ িনেয় 
াণৰ িযমান ৰং, সউজী সাণালী, 
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আঁিক িদেয় তামৰঙী এখন আকাশ আৰু 
ফুটছাই বৰণৰ এখন পৃিথৱী’’ 

কিবতােটাৰ শষৰ িপেনেহ কিবৰ ধাৰাল শ  বিছ শািণত হ পিৰেছ— আৰু সই ক ন সত  বৰ 
ভয়াৱহ ৰূপত ধৰা পিৰেছ। কিবতা পিঢ়বৰ বােব শ ৰ অথ দৰকাৰী েকই, িক  তােতাৈকেয়া দৰকাৰী 
হেছ শ ৰ অনুৰণন বা িত িন, যাক আিম ব না বুিল কওঁ। ই আচলেত ভাবৰ ব াি । ভাবানুষংগ 
বা close associationৰ মােধ েমৰ আিম আচলেত অথৰ জগতত েৱশ কেৰাঁ আৰু তােতই সাঁতুিৰ-নাদিুৰ, 

নািচ-বািগ ীড়াৰত হ থােকাঁ। শ  িয নাদৰ পৰাই উ ূত নহওক িকয় (সেচতন বা গভীৰ 
অৱেচতন), তাৰ ৰূপ, কৃিত হেছ ভাবক অিধক া ল কৰা বা অিধক অথৱহ কিৰ তালা। কিবৰ 
ব ি গত বা সামািজক দািয়  বাধকেৰা সয়াই— জীৱন আৰু ইয়াৰ খু নািতক বােৰ বােৰ অসাধাৰণ 
পযায়ৈল পযবিসত কৰা আৰু িচনািকক অিচনািক ৰূপত িতভাত কিৰ অিধক িচনািক আৰু িহৰ য় 
ৰূপত পিৰিচত কেৰাৱা। 

(ড০ গিৰমা কিলতা এগৰাকী লখক-সমােলাচক আৰু কটন িব িবদ ালয়ৰ ইংৰাজী িবভাগৰ া ন 
সহেযাগী অধ াপক।) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


