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অসমৰ ব  কিবৰ কিবতাৰ থম কছৰৎথলী 
আেলাচনীখন 

পংকজ গািব  মিধ 

ধয সহকােৰ লািগ থািকব পৰা ণ নাথািকেল, আেলাচনী এখন িনৰৱি ভােৱ কাশ কিৰ থকা 
স ৱপৰ নহয়। তােতই যিতয়া সংি  ব ি সকল অইন পশাৰ হয়, সামািজক দািয় েবাধ থকা 
ব ি  হয়। 

 

     ১৯৭৬ চন। অসম সািহত  সভাৰ  অিধেৱশন। অসমৰ কইজনমান কিবতাি য় তৰুেণ ৰাং 
কিৰিছল, কিবতা িবষয়ক এখন আেলাচনী কাশ কৰাৰ। ভবামেত, কথামেত কাম। সই মেম সকেলা 
সাজ ুকিৰ তওঁেলােক অসম সািহত  সভাৰ  অিধেৱশনত উে াচন কিৰেল তওঁেলাকৰ সেপানৰ 
কাব েলাচনী– সউজী- সউজী। আেলাচনীখনৰ স াদনাৰ দািয় ত আিছল তৰুণ বমন। থম সংখ াৰ 
থম পৃ াত কাশ হিছল ৰািহনী মাৰ পাঠকৰ কিবতা– ‘ হীদৰ শষ িচ '। পৰৱত  সময়ত 
ৰািহনী মাৰ পাঠেক কিছল– '' মাৰ কিবতা চচাৰ পাতিন মিলিছেলাঁ সউজী- সউজীৰ থম সংখ া 
থম পৃ াৰ পাতেতই। তিতয়াৰ পৰা লিখ আেছাঁ। ীকৃিত পােলও, নাপােলও। সউজী- সউজীৰ লগত 
মাৰ আ িৰক স ক আেছ।'' 
 
     অসমৰ ব ত কিবৰ থম কিবতাৰ কছৰৎ লী আিছল সউজী- সউজী। তওঁেলাকৰ মাজৰ 
অেনেকই আিছল সউজী- সউজীৰ িবেশষ িতিনিধ, ভাকাং ী চাৰক। অসমৰ অেনক বেৰণ  সই 
তািলকাৰ অ ভু । াদচ  তাছা, সমীৰ তাঁতী, িদলীপ চ ন আিদৰ নাম সই তািলকাত সি িব  
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হ আেছ। িতমােনই নহয়, অসমৰ ত  অ লেতা গিঢ় তুিলিছল ‘ সউজী চ'ৰা'। ৱাল িছৰ 
সািহত  চ'ৰা আিজও সুি ৰ িচ ােৰ কমৰত। 
 
     অিবৰতভােৱ, নীৰৱি ভােৱ এখন আেলাচনী কাশ কৰা, তােত যিদ সইখন কিবতাৰ 
আেলাচনী হয়, তে  সইখন পাঠকৰ হাতত তুিল িদয়া অ তঃ অসমৰ ত ল'ৰা- ধমািল নহয়। 
কিবতা গােটাৱাৰ পৰা আৰ  কিৰ ছপাশালৰ ভূত খদাৈল, গােটই ি য়ােটা সময় আৰু 
অথব য়সােপ । অৱেশ  এই ত সউজী- সউজীক সমেয় সংগ িদিছল। অসমত স ৰ-আশী দশকৰ 
কালেছাৱাত বৗি ক চচাৰ পিৰেৱশ সুকীয়া আিছল। আনিক, অসম আে ালনৰ কপদকশূন  
সময়েছাৱােতা  অধ য়নৰ পিৰেৱশ িনকা আিছল। কােনা আেলাচনী আৰু ৰ িত পাঠকসমাজ 
ভাৱজাতভােৱ উৎসু ক আিছল।  আৰু আেলাচনীৰ ওপৰত ভৰসা কিৰেয়ই গঢ় ল উ িছল সুধী 
সমাজৰ গাঠিন। জনমানসত কিবতাৰ িত থকা অতীব উদ ীবতাই ি য়া কিৰিছল। কিবতাই দেুবাধ  
আৰু দৰূুহ অিভধাৰ পৰা এইিখিন সময়েতই আঁতিৰ িনৰাপদ দৰূ ত অৱ ান কিৰিছল। সেয়েহ সকেলােৱ 
যন কিবতা িলখাৰ বােব সাহস গাটাব পািৰিছল। িবেশষৈক কাশৰ বােব কিবতা প ওৱাৰ ত 
তৰুণ কিবচােম ইতঃ ত বাধ কৰা নািছল। সউজী- সউজী সইবােব তওঁেলাকৰ বােব এখন ম  হ 
পিৰিছল। অসমৰ তৰুণ কিব েল আেলাচনীখনক আ েহেৰ হণ কিৰ কাব চচাৰ মাধ ম িহচােপ 
আঁেকাৱািল লিছল। স ৰ-আশী-নৈ  দশক, এই িতিনটা দশকত কাব ােলাচনী সউজী- সউজীেয় 
অসমৰ কাব চচাৰ খনত বাৰুৈকেয় িব ৃিত লিভিছল। তাৰ মাণ পাৱা যায় অৱনী চ ৱত ৰ 
কিবতাত। কিব চ ৱত  আৰু অেনকজন সউজী- সউজীৰ লগত ওত- াতভােৱ জিড়ত হ আিছল। 
সউজী- সউজীৰ কায মিণকাসমূহত আ িৰকতােৰ অংশ হণ কিৰিছল। কিব চ ৱত েয় িলিখিছল –  
 কািল ৰািত নানকাৰ ভয়ৰাত 
 পণব ী আিছেলাঁ কিবতাৰ 
 খাজনািবহীন মা ত িদব লািগিছল কৰ। 
      
     কিব চ ৱত ৰ উপিৰ সই কালেছাৱাত কিব নিলনীধৰ ভ াচায, ৰবী  বৰা, ইছমাইল 
হােছইন, ম  ু দৱী প , ৰােজ নাথ বৰদৈল, উদয় মাৰ শমা, অনুপমা বসুমতাৰী, কৗ ভমিণ 
শইকীয়া আিদেয় সউজী- সউজীৰ কাব -অনু ানত স দয়তােৰ অংশ হণ কিৰিছল। সমীৰ তাঁতী, 
সন  তাঁিতৰ কথা কাৱা িন য়ৈক িন েয়াজন। তওঁেলাক দেুয়াজেনই সউজী- সউজীৰ লগত জিড়ত হ 
পিৰিছল। পৰৱত  সময়ত নীিলম মাৰ, অনুভৱ তুলসী, অিজত গৈগ, সৗৰভ শইকীয়া আৰু 
নলবাৰীৰ কিব ল সউজী- সউজীৰ কাব -পিৰ মাৰ অংশ িহচােপ িচি ত হিছল। 
 
      সউজী- সউজীৰ বাকিৰ অকল কিবসকলেৰই িবচৰণ লী নািছল। ভূেপন হাজিৰকা, মামিণ 
ৰয়ছম গা ামী, মলয়া গা ামী, অনুৰাধা শমা পূজাৰী, িনিশতা গা ামী, িৰজ ুহাজিৰকা, মিণ লা 
ভ াচায, িদলীপ পাটিগিৰ, বেল  মাহন চ ৱত , ঈশান বৰুৱা, খনী  মাৰ দাস, দী ু  আিদ 
িভ  ৰ অেনেকই আিহ সউজী- সউজীক ধন  কিৰ তুিলিছল। 
 
       সউজী- সউজী য় িৰ বছৰ কাল অিত ম কৰাৰ অ ত  কাশনাৰ খনেতা ভুমুিক 
মািৰিছল। কইবাখেনা উে খেযাগ   কাশ কৰাৰ সুবাদত সউজী- সউজী হ পিৰিছল কিবসকলৰ 
কাব  কাশৰ এক সু িতি ত অনু ান। জ জনৰ পৰা তৰুণজনৈল সউজী- সউজী য় কিবসকলৰ 
কাব  কাশ কিৰিছল। সউজী- সউজী আেলাচনীখন নিমি ক কাশ কৰাৰ উপিৰ  কাশৰ 
মােজেৰ সং ােটােৱ কাব  সািহত ৰ িত িনজৰ দািয় েবাধ কট কিৰ তুিলিছল। উ ত ছপা, ৰুিচেবাধ 
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স   কােশ সউজী- সউজীক এক অনন  মা া দান কিৰিছল। এইিখিনেত উনুিকয়াই থাৱা 
েয়াজন য সউজী- সউজীৰ ৰূপালী জয় ীৰ সি ণত আেলাচনী আৰু কাশনাৰ দািয় ভাৰ তৰুণ 
বমনৰ িবপৰীেত ঐকাি কভােৱ হণ কিৰিছল পুলক বমেন। তওঁৰ নতৃ ত সউজী- সউজী 
আেলাচনীখেন কইবাটাও সফল অনু ান ৰূপায়ন স ৱপৰ কিৰ তুিলিছল। ঘূিল স ত গছৰ তলত 
অনুি ত অনু ান, েমলাৰ ত অনুি ত কৰা কিব সি লন, ছ াবৰ অনু ান তথা ৯, ১০, 
১১, ১২, ১৩ এি ল, ২০০৫ চনত অনুি ত ৰূপালী জয় ী সমােৰাহ অন তম। সউজী- সউজীৰ িৰ 
বছৰীয়া অনু ানৰ িনিচনাৈক িবিভ  িতেযািগতা আৰু সাং ৃ িতক অনু ান আিদেৰ সউজী- সউজীৰ 
ৰূপালী জয় ী পবও অিধক উলহ-মালেহেৰ অনুি ত কৰা হিছল। অসমৰ িবিভ  া ৰ পৰা কিব ল 
আিহ নানকাৰ ভয়ৰা ভিৰ পিৰিছল। ৰূপালী জয় ীৰ লগত সংগিত ৰািখ সউজী- সউজী য় কাশ কিৰ 
উিলয়াইিছল ৰূপালী জয় ী উৎসৱ িবেশষ সংখ া। ৩২০ পৃ াৰ ২৯ বছৰ, ষ  সংখ া, জলুাই ২০০৬ 
সংখ ােটাত কইবা গৰাকী কিবক িবেশষ িহচােপ ে প কিৰ তওঁেলাকৰ িনবািচত কিবতা  কাশ 
কৰা হিছল।  
 
         সউজী- সউজী আেলাচনীখেন প াছ বছৰীয়া পথ পিৰ মাত কইবাটাও ৰৰ মাধ েমেৰ 
আগ বািঢ় আিহেছ। সয়া কাশনৰ মােনই হওক বা কাশনাৰ লগত জিড়ত ব ি সকেলই হওক। 
সউজী- সউজীৰ পুৰিণ সংখ াসমূহত চ  ফুৰােল তেন দশৃ  কট হ পেৰ। কােনা কােনা কিব 
আেলাচনীখনৰ এটা পযায়ত সি য় হ, পৰৱত  পযায়ত অদশৃ  হেছ। অথাৎ তওঁেলােক িনজৰ 
ধাৰাবািহকতা সউজী- সউজীত অ ু  ৰখা নাই, অথবা ৰািখব পৰা নাই। তেনদেৰ সউজী- সউজীৰ 
লগত জিড়ত ব ি সকেলা সমেয়-সমেয় সলিন হেছ। স াদকীয়  পুলক বমনৰ দািয় েতই আেছ, িক  
আেলাচনীখনৰ নপথ ত থকা লাকসকল সলিন হেছ। সয়া াভািৱক পিৰ মা। পানেত অিজত মহ , 
বনিজৎ বমন, দীপক মাৰ ডকা আিদ আেলাচনীখনৰ লগত জিড়ত আিছল।, পৰৱত  সময়ত শা নু 
শমা, নৱেজ ািত পাঠক, িবনয মাৰ মজমুদাৰ, িবপুল মাৰ দ  আিদ জিড়ত হ পিৰল। আৰু 
শহতীয়াৈক জিড়ত হ পিৰেছ কিব ণৱ মাৰ বমন। ণৱ মাৰ বমেন পেষকীয়া সউজী- সউজী 
নােমেৰ িনজা স াদনাত এখন আেলাচনী কাশ কৰাৰ বােব যৎপেৰানাি  চ া চলাইিছল। িক  তওঁৰ 
সই েচ া ফলৱতী নহ'ল। কইটামান সংখ া কাশৰ িপছেত আেলাচনীখনৰ মৃতু ঘ া বািজ উ ল। 
এখন আেলাচনী িনৰৱি ভােৱ কাশ কৰা সহজ তথা ধেমলীয়া কাৰবাৰ নহয়। তাৰবােব লােগ 
অপিৰসীম ত াগ আৰু ক সিহ ু তা। ধয সহকােৰ লািগ থািকব পৰা ণ নাথািকেল, আেলাচনী এখন 
িনৰৱি ভােৱ কাশ কিৰ থকা স ৱপৰ নহয়। তােতই যিতয়া সংি  ব ি সকল অইন পশাৰ হয়, 
সামািজক দািয় েবাধ থকা ব ি  হয়। পা-পিৰয়াল আৰু জীৱন কি ক অন ান  সমস াৰ কথা কাৱা 
নহ' লই যিনবা। 
 
     সউজী- সউজী আেলাচনীখন ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ িনিদ  সং াৰ াৰা ীকৃত। 
আেলাচনীখনৰ আৰ এন আই ন ৰ হেছ–64201/94 আৰু অসম চৰকাৰৰ ‘Govt. Approval 
No.' হেছ– 230/01/150/Assam। আেলাচনীখেন অসম চৰকাৰৰ পৰা দইু-চািৰটা িব াপন লাভ 
কিৰেছ যিদও এখন আেলাচনী সুচাৰুৰূেপ কাশ কিৰবৈল সয়া যেথ  নহয় বুিল ভািববৰ থল আেছ। 
আনহােত, অসমত অেপশাদাৰী কাশন ব ৱ াপনাই বািণিজ ক িদশেটাক শি শালীভােৱ িতিনিধ  
নকেৰ। সেয়েহ, সউজী- সউজীৰ কাশন ি য়ােটাও অথৈনিতকভােৱ ফল সূ হাৱা নািছল। তােতই 
আেকৗ কাব ৰ পাঠকশৃংখল দদুশা , পুেতৗজনক। িকতাপ িকিন নপিঢ়বৈল সািহত ৰ এই শাখােটােৱ 
িকজািন িনয়িতৰ ওচৰত শপত খাই থেছ। িয িক নহওক, সােত- সাতেৰ সউজী- সউজী য় িনজৰ 
গাঁ ৰ ধন ভািঙ ায় প াছ বছৰ সময় কিবতাৰ এখন আেলাচনী কাশ কিৰ আিহেছ। িক , 



Poetry without Fear  139 Vol. I No. 2 : Aug-Oct, 2022 
 

ক'িভডকােল আেলাচনীখনৰ ওপৰত িবৰূপ ভাৱ পলােল। স ৱতঃ সইেটা কাৰণত আেলাচনীখনৰ 
কাশ শহতীয়াভােৱ ব  হ পিৰল অথবা আেলাচনীখন কাশৰ ত সামিয়ক িবৰিত আিহ পিৰল। 
আিম ভািবম কাৰণ িযেয়ই নহওক িকয়, অসমীয়া কাব  সািহত ৰ ধাৰােটাক বতাই ৰািখবৈল সউজী-
সউজীৰ িনিচনা এখন আেলাচনীৰ অপিৰসীম েয়াজন আেছ। আিম আশা কিৰম সউজী- সউজী 
আেলাচনীখন পুনৰাই কাশ পাব আৰু নতুন উদ েমেৰ িত ািপতসকলৰ উপিৰ তৰুণ জ ৰ 
কিবসকলৰ মাজত জনি য় হ পিৰব। 
 

পংকজ গািব  মিধ এগৰাকী িবিশ  কিব আৰু লখক। তওঁ কিবতাৰ অনুবাদ িবষয়ক আেলাচনী 
তজমাৰ স াদক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


