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িযসকল কিবেয় িনেজ অ ৰত অনুভৱ কৰা বা ভবা কােনা কথা ঢািক ৰািখবৈল দৰুূহ, দৰূিণব য়া 
উপমা বা িচ ক  ব ৱহাৰ কেৰ তেন কিবতা াভািৱকেতই কৱল দৰুূহ হেয়ই নাথােক ‘দেুবাধ ’ও 
হ উ ব পােৰ। 

Dr. 
Nagen Saikia  

সম  িব ত এিতয়া িবিভ  সৰু-বৰ িবষয়ৰ কাশৰ মাধ ম হ উ েছ বদু িতন সজঁিুল। অেনক ত 
কাগজ-কলমৰ ব ৱহাৰ িকছু পিৰমােণ হ’ লও নকমাৈক থকা নাই। বদু িতন সজঁিুলেয় মুহূতেত কােনাবা 
এটা িবষয় িব ৰ িযেকােনা মানুহৰ ওচৰৈল ল যাব পােৰ। এিতয়া সািহত ৰ কাশৰ েতা এখন 
মুি ত  নাইবা এখন আেলাচনীৰ সহায় নােলাৱাৈক বদু িতন মাধ েমেৰ সৃি শীল নাইবা িচ াশীল  
এেকাখন পঢ়ুৈৱৰ ওচৰ চপাই িদব পৰা হেছ। মই যিদও িব াস কিৰ আিহেছাঁ য বদু িতন মাধ মৰ 
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যাগােযাগৰ ি তা আৰু এেক সময়েত িবিভ জনৰ ওচৰ চপাই িদয়াৰ ততা এই দেুয়াটা ণ আৰু 
ইয়াৰ বিধত জনি য়তা অ ীকাৰ নকিৰেলও মু ণ মাধ ম মানুহৰ সভ তা-সং ৃ িতৰ পৰা িচৰিদনৰ বােব 
নাইিকয়া হ নাযায়। এেনৈক ভবাৰ এটা কাৰণ বদু িতন মাধ মৰ লগত মাৰ পিৰচয়ৰ সীমাব তাও হ’ব 
পােৰ। িক  আনেটা কাৰণ হ’ল মু ণ মাধ মৰ লগত শশৱেৰ পৰা গঢ় ল উঠা গভীৰ স ক। আন 
এটা তৃতীয় কাৰেণা মাৰ মনৰ মাজত আেছ। সইেটা হ’ল অদশৃ  এই মাধ ম আকি কভােৱ িবপদ  
বা িবি  হ’ ল ইয়াৰ মাজত থকা স দসমূহ ন  হাৱাৰ শংকা। অৱেশ  ইয়াৰ ািয়  স েক 
নানাজেন িবিভ  তথ  আৰু যুি েৰ দািঙ ধৰা ব ব ৰ িপছেতা মাৰ কিতয়াবা ভাব হয় য েগাল 
িকবা কাৰণত আিম নভবাৈকেয় বা ভািবব নাৱৰাৈকেয় িবপয  হ’ ল ইয়াত থকা আমাৰ ান, িচ া-
চচা, ভাবানুভৱ এইেবাৰ িবপয  নহ’বেন? 

এই বছৰৰ (২০২২) ৩০ এি ল তািৰেখ অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত দটুা ভাষাৰ এখন কিবতাৰ বদু িতন 
মাধ মৰ আেলাচনী মুকিল কৰাৰ সময়ত হাৱা মাৰ অ ু ট অনুভৱ। এই আেলাচনীখনৰ নাম িদয়া হেছ 
‘ভীিত  নােহাৱাৈক কিবতা’। ইংৰাজীত ইয়াৰ নাম হ’ল Poetry without Fear কাৰ িত ভীিত  

নােহাৱাৈক কিবতা িলখাৰ কথা কাৱা হেছ বা কিবতা পঢ়াৰ কথা কাৱা হেছ—এই েটা আমাৰ 
মনৈল আিহব পােৰ। কােনা মানুহ, কােনা সংগঠন নাইবা শাসকৰ মনত অস ি , াধ নাইবা কিবৰ 
ওপৰত িতেশাধ লাৱাৰ শংকাৰ কাৰণৰ বােব এেনভােৱ কিবতা িলখাৰ কথা কাৱা হাৱা নাই। কাৱা 
হেছ অিধক ব ি িন  কিবতাই কিঢ়য়াই অনা দৰুূহতা আতঁৰাই যােত কিবতাক সহজ বাধগম  কিৰব 
পািৰ সই ল েৰেহ। 

যিতয়া কিবতাৰ লগত সমি ৰ জীৱন জিড়ত হ আিছল তিতয়া লাককিবতাই হওক বা িশ  কিবতাই 
হওক পঢ়ুৈৱৰ অ ৰত দৰুূহতাৰ ভীিত তা সৃি  কৰা নািছল। িক  যিতয়াই মানুেহ ব ি িন  হ 

পিৰবৈল আৰ  কিৰেল তিতয়াই অেনেক িনজৰ অনুভৱ সংৰ ণ কিৰ থ’বৰ বােব ব ৱহাৰ কৰা উপমা, 
িচ ক েক ধিৰ িবিভ  সংগ সকেলােৰ বােব সমােন বাধগম  নােহাৱা হ’ল। মানুহৰ সভ তাৰ িবকােশ 
িযদেৰ জীৱন যাপনৰ প িত সলাই পলাইেছ, ক তেনদেৰ মানুহক কিৰ তুিলেছ অিধক ব ি িন , 

িনঃসংগ আৰু সমি গত জীৱনৰ িত উদাসীন। এেন অ মুিখতাৰ অথ নাই বুিল ক’ব নাৱািৰ। িক  
তাৰ গূঢ়াথ বুিজব নাৱািৰেল তেন অ মুিখতাৰ কাশভংগী সহজেবাধ  হ নাথােক। হয়েতা সময় 
বাগৰাৰ লেগ লেগ মানুেহ তেন অ মুিখতােকা বুিজব পৰা হ’ব বা বুিজব পৰা হ উেঠ। িক  িযসকল 
কিবেয় িনেজ অ ৰত অনুভৱ কৰা বা ভবা কােনা কথা ঢািক ৰািখবৈল দৰূুহ, দৰূিণব য়া উপমা বা 
িচ ক  ব ৱহাৰ কেৰ তেন কিবতা াভািৱকেতই কৱল দৰূুহ হেয়ই নাথােক ‘দেুবাধ ’ও হ উ ব 
পােৰ। এেন দেুবাধ তাই কিবতাৰ িত অেনক পঢ়ুৈৱৰ মনত বুিজ নােপাৱাৰ ভীিত তা এটােৰা সৃি  
কিৰব পােৰ। কিতয়াবা কিবৰ ব ি গত অিভ তাৰ অনুষংগ কিঢ়য়াই অনা শ েয়া দৰুূহতাৰ সৃি  কিৰব 

পােৰ। আনিক থম অৱ াত . এছ. এিলয়টৰ কিবতাৰ স কত সমােলাচেক তওঁক ‘ফুটেনাট’ অথাৎ 
তথ সূ  বা সংগসূ ৰ কিব বুিলও ক’ব খুিজিছল। িক  তওঁ সদায় তেন দুৰূহ উপমা বা িচ ক েক 
ব ৱহাৰ কিৰ থকা নািছল। তদপুিৰ িপছৈল পঢ়ুৈৱেয়ও তওঁৰ ৰীিতৰ লগত পিৰিচত হ উঠাৰ বােব 
তওঁৰ কিবতা হণ কিৰব পৰা হ’ল। বাংলা কিব জীবনান ই ‘বনলতা সন’ৰ চ ৰ আকষণীয় ৰূপ 

বুজাবৈল ব ৱহাৰ কিৰিছল, সং ৃ ত আলংকািৰেক কাৱাৰ দেৰ পদুমৰ পািহ বা মাছৰ আিহৰ লগত নহয়, 

‘চৰাইৰ বাহ’ৰ লগত। পঢ়ুৈৱৰ বােব থেম এই উপমা হণীয় হ’ব বুিল ভবাৰ কােনা অৱকাশ নািছল। 
িক  যিতয়া লােহ লােহ এই কথা মানুেহ বুিজবৈল ধিৰেল য চৰাইৰ বাহেটা িযদেৰ চৰাইৰ আ য়ৰ ল, 

কিবেয় যন তেনৈকেয় বনলতা সনৰ চ ৰ মাজত আ য় অনুভৱ কিৰিছল। এেনভােৱ িশ া আৰু 

সভ তাৰ অ গিতৰ লেগ লেগ এেনধৰেণ ঘ ব পৰা দুৰূহতা সময়ত লােহ লােহ গিল নাইিকয়া হ’ল। িক  
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িযসকল কিবেয় িনজৰ অনুভৱ আনৰ পৰা ঢািকবৈল আৰু কৱল িনজৰ বােব সংৰ ণ কিৰবৈল উপমা 
বা িচ ক  ব ৱহাৰ কেৰ সইসকলৰ কিবতা দৰুূহ হেয়ই নাথািক কিতয়াবা দেুবাধ  যেনা লািগব পােৰ। 

   কিবতাৰ িত হাৱা এেন ভীিত তা দৰূ কিৰবৰ বােবই এই বদু িতন আেলাচনীখনৰ িন য় জ  
হেছ। িক  এই কথা আিম পাহিৰব নালািগব য িযেকােনা সািহত -সং ৃ িতৰ আে ালনৰ িপছফােল থােক 

সংি  সামািজক অৱ া আৰু সই সময়ত ভাৱশীল হ থকা কােনা ভাবধাৰা বা জীৱন-দিৃ । িক  
সা িতক কালৰ মানৱ সমাজৰ তথা সভ তাৰ পিৰৱতন ইমান তগিতত ঘ েছ য আিজৰ িদনেটা, 
পাৰ হ যাৱা কািলৰ িদনেটাৰ লগত যন তুলনা কিৰব নাৱৰা হেছ। সেয় হ’ লও আমাৰ ভাৰতীয় 
আলংকািৰকসকেল িয ন-টা সাবজনীন মানৱীয় ভাবানুভূিতৰ ব াখ া কিৰেছ, সইেকইটা ভাবানুভূিতৰ 
কাশৰ ৰূপ সলিন হ’ব পােৰ, িক  তাৰ সাৰব া সদায় অপিৰৱতনীয় হ আিহেছ। মানৱীয় চতনাৰ 
কাশৰ ভংগী মানুহ ভেদ, সামািজক পিৰৱতন ভেদ পৃথক হ’ লও সই চতনাৰ মৗিলক  সদায় আেছ 
আৰু থািকব। মানুহ আৰু িব  কৃিতৰ লগত অ ৰৰ িভতৰত একা ীয়তা অনুভৱ কিৰব নাৱািৰেল 
যথাথ সৃি শীল আৰু িচ াশীল কােনা কথাই অ ৰত সৃি  নহয় আৰু তেন িচ াই কােশা িনিবচােৰ। 
খ ািত বা অথ-স দ লাভৰ বােব কাপ হাতত তুিল লাৱাসকলৰ িনিমে  অৱেশষত তওঁ মানুহৰ ওচৰ 
চািপব বুিল আশা কিৰব নাৱািৰ। খিলল জী ােন তওঁৰ এটা লখাত কিছল, ‘‘ মাৰ আ াই মাৰ 
উপেদশক আৰু ই মাক এেন কথা িনবৈল িশ া িদেয় িয কথা কােনা িজভাই বা ক ই সৃি  কৰা 
নাই।” আিম মনত ৰািখব লািগব য কােনা ত  িশিকবৰ বােব আিম কিবতা নপেঢ়াঁ। আিম মানুহৰ 
িত আৰু কৃিতৰ িত এটা ব াখ াহীন ভালেপাৱা ল কিবতা পেঢ়াঁ। আমাৰ সইবােবই মানুহৰ দখুত 

চ পানী ওলায় আৰু মানুহৰ সুখত আমাৰ আন  হয়। এই িন লুষ চ পানী আৰু আন  লাভৰ বােব 
কিবক আিম ভাল পাওঁ। কিব শ েটােৱ এক কাৰ সাবজনীন সৃি  িতভা থকা সকেলােক সামিৰ ল’ব 
পােৰ। তওঁিবলােক অ দিৃ েৰ মানুহক আৰু কৃিতক দখা পায়, বুিজ পায় আৰু গভীৰ আ ীয়তা অনুভৱ 
কেৰ। আমাৰ িভতৰৰ এেন অনুভৱ গভীৰভােৱ কাশ কিৰবৈল যিদ আিম যথাথ শ  বা শ  সমি , 

উপমা বা ক িচ  িবচািৰ পাওঁ তেন ক িচ  বা উপমাই সহেজ সংেবদনশীল মানুহৰ মন শ কিৰব 
পােৰ। তিতয়াই কিব হ উেঠ মানৱীয় চতনােৰ মানুহৰ িনেচই ওচৰৰ এ  স া। কিবেয় সই পথ 
িবচািৰ ল’ব পৰােটাৰ ওপৰত তওঁৰ কৃিত  াভািৱকভােৱই িনভৰ কিৰব আৰু কািশত হ’ব। এেতেক 

এ  খালা মন, এখন খালা অ ৰ, এ  সংেবদনশীল চতনােৰ মানুহক আৰু কৃিতক িযসকেল সচঁাৈকেয় 
ভাল পাব পােৰ িন য় মানুহ আৰু কৃিতৰ অ ৰৰ সংেবদনশীলতা কাশ কিৰব পৰাৈক উপমািদ 
অলংকাৰ আৰু িচ ক ৰ যাগােনেৰ তওঁক সমৃি  দান কিৰব। এেতেক কিবতাক দৰুূহ কৰা েয়াজন 
নােহাৱাৈক মানৱীয় সংেবদনশীলতাৰ গভীৰতােৰ অ ৰ পূণ কিৰ থ’ব পািৰেলই বাধকেৰাঁ ভীিত  

নােহাৱাৈক কিবেয় মনৰ কথা ক’ব পািৰব। অনুভৱ কিৰেছাঁ তেন এ  পিৰেৱশ সৃি ৰ ভ আৰ িণ 
এই ‘Online’ আেলাচনীখিনেয় পূণ কিৰব পািৰব। 

ড০ নেগন শইকীয়া অসমৰ এগৰাকী িবিশ  সািহিত ক আৰু বুি জীৱী। ৩০ এি ল, ২০২২ তািৰেখ গল মীট মাধ মত 

Poetry without Fear উে াচন কিৰ িদয়া ভাষণৰ িলিখত ৰূপ এই লখা । 

 
 
 
 


