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পঢ়ুৈৱৰ দিৃ ত কিবতা 
ফণী  মাৰ দৱ চৗধুৰী 

আিজ-কািল ব  কিবতা পিঢ়েল ভাব হয়, কিবতাৰ িবষয়ৰ সেত যন কিবৰ কােনা আ ীয়তা নাই। 
কােনা অিভ তা নাই। কােনা আ লতা বা অি ৰতা নাই। তওঁেলােক মােথা ঁিনভুলভােব জােন 
ক’ত িকদেৰ িক শ , িক অল াৰ ব ৱহাৰ কিৰব লােগ। এয়া যন মতৃকৰ বােব মনত কােনা দখু 
অনুভৱ নকৰাৈক িদয়া এটা শাক-বাতা । 

ফণী  মাৰ দৱ চৗধুৰী  

এক 
এজন পঢ়ুৈৱেয় সুদীঘকাল ধিৰ কিবতা পিঢ় থািকেল সময়ৰ লেগ লেগ কিবতাৰ ৰূপৰ কেন পিৰৱতন 
হেছ, সই স েক এটা ধাৰণা গঢ় ল উেঠ। পিঢ়ব পৰা হাৱাৰ পৰাই, মাটামু  ায় িতিন িৰ 
বছৰ  কিবতা পিঢ় আিহেছাঁ, বুিজবৈল, কিবতাৰ আন  ল'বৈল চ া কিৰ আিহেছাঁ। এই পঠেন 
িন য় মাক কিবতাৰ িবেশষ  কিৰ তালা নাই, িক  পঢ়ুৈৱৰ দিৃ েৰ কিবতাই মাক িক িদেছ বা িক 
িদয়া নাই, সই স েক কাৱাৰ এটা অিধকাৰ দান কিৰেছ।  কােনাবা িবেশষ ই কয় কিবতা 
এেনৈকেহ িলিখব লােগ, কােনাবাই ভােব তেনৈক নহয়, এেনৈকেহ। এইেবাৰ এেকা এেকাটা ধাৰণােহ, 
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কােনা চৰম সত  নহয়। এটা বগে  হ'বৈল চািৰওটা বা ৰ দঘ  সমান হ'ব লািগব। িক  এেন 
হ' লেহ কিবতা হ'ব বা ভাল কিবতা হ'ব বুিল এটা িনিদ  সং া নাই; ধাৰণােহ আেছ। সুদীঘ িদন 
কিবতা পিঢ় থািকেল পঢ়ুৈৱৰ মনেতা তেন িকছু ধাৰণাৰ জ  হয়। মােৰা হেছ। যিতয়াই আিজৰ 
অসমীয়া কিবতাৰ কথা মনৈল আেহ, কইটামান ধাৰণাই মাৰ মনত বলভােব ি য়া কেৰ আৰু মই 
ভািববৈল বাধ  হওঁ য অসমীয়া কিবতাৰ এটা পিৰৱতনৰ েয়াজন হেছ। ব িত ম িন য় আেছ, 
িক  সামি কভােব চাবৈল গ' ল দিৃ েগাচৰ নােহাৱাৈক নাথােক য কিবতাই কিবক আ স ি  দান 
কিৰেলও, ই পঢ়ুৈৱৰ সেত স ক াপনত আৰু কিবতাৰ উে শ  সাথকভােব পালন কৰাত ব িখিন 
ব থ হেছ । কিবতা যন পঢ়ুৈৱৰ বােব নহয়, কিব আৰু কিবতা িলিখবৈল উৎসুক নতুন জ ৰ 
বােবেহ। কিবতাৰ জগতত কিবতা িনিলখা পঢ়ুৈৱ অনা ত। কিব সি লনত কিবতা িনিলখা পঢ়ুৈৱৰ 
উপি িত ায় শূন , তেন পঢ়ুৈৱ কিবতাৰ পুিথেৰা তা নহয়। তওঁেলাকৰ বােব কিবতাৰ েয়াজন 
নাই নিক? ন অকল কিবৰ বােবেহ কিবতা? ই অকল কিবৰ েয়াজনেহ পুৰণ কেৰ নিক? কিবতাৰ 
জগতখন যন হ পিৰেছ এখন মানুহৰ পৰা িবি  বেলগ জগত। সাধাৰণ পঢ়ুৈৱক শ কৰাৰ শি  
যন কিবতাই হৰুৱাই পলাইেছ। িকহৰ অভাৱ হেছ কিবতাত? কিবতা অ েয়াজনীয়ভােব দেুবাধ  হেছ 
নিক? কিবতাই পঢ়ুৈৱক শ নকেৰ নিক? কিবতাৰ কাশভ ীেয় নতুন  হৰুৱাইেছ নিক? কিবতা 
পিঢ় পিঢ় মাৰ ধাৰণা হেছ য এচাম কিবেয় দেুবাধ  শ  আৰু জ ল কাশভ ীৰ মাহত িনজেক 
হৰুৱাই পলাইেছ, আন এচােম খ াত ি য় কিবক অনুকৰণ কিৰ তওঁেলাকৰ শ , িচ ক , তীক, 
কাশভ ীৰ জিৰয়েত কিবতা িনমাণ কিৰেছ। দেুবাধ তাই যিদ পঢ়ুৈৱক কিবতাৰ পৰা দৰূৈল ঠিল িদেছ, 
অনুকৰণ-িনভৰ কাশ-ভ ীেয় সৃি  কৰা একেঘঁয়ািমেয় আন এচামক িবৰ  কিৰেছ। পঢ়ুৈৱৰ মনত  
উেঠ--কিবতাত আিম ক'ত? 
 
দইু 
এটা উদাহৰেণেৰ কথােবাৰ বুিজবৈল চ া কেৰাঁ। যুগ যুগ ধিৰ কৃিতেয় কিবক কিবতা ৰচনাৰ বােব 
ৰণা যাগাই  আিহেছ। কৃিতক ল মেনাৰম শ , িচ ক , অল াৰ, ছ েৰ এটা সু ৰ কিবতা 

িলিখব পািৰ, িক  কৃিতক তজ-মঙহ, াস- ােসেৰ জীৱ  এটা স াৰ ৰূপত যিদ িনজৰ িভতৰত 
অনুভৱ কৰা নাযায়, কিবতা িলখাৰ সময়ত কৃিতক যিদ িনজৰ িভতৰত ধাৰণ কৰা নহয়, 
তেনহ' ল সই কিবতা সু ৰ িচ ক , তীক, অল াৰ সে ও হ ৰয় িন াণ। কিবতাক ৰূপেহ িদয়া 
হয় শ েৰ। িক  িনিমত হ'ব লািগব জীৱন আৰু উপলি ৰ পৰা। কােনা িদেন পাহাৰ এখন 
নেদখাৈক, িবিভ   অধ য়ন কিৰ পাহাৰৰ িবষেয় সবে  িনব  বা ৰচনা এখন িলখােটা স ৱ, 
িক  সকেলা অধ য়নৰ িপছেতা পাহাৰৰ ওপৰত এটা সাথক কিবতা িলখােটা স ৱ নহয়, যিদেহ ৰ 
লগেত কিবেয় ‘পাহাৰ'ক নপেঢ়, পাহাৰৰ সেত যিদ এক আ ীয়তা গিঢ় নুেঠ। পাহাৰক অনুভৱ আৰু 
উপলি েৰ িনজৰ িভতৰত থমেত িনমাণ কিৰব লািগব, তাৰ িপছতেহ পাহাৰক ল এটা সাথক কিবতা 
ৰচনা কৰােটা স ৱ। আিজ-কািল ব  কিবতা পিঢ়েল ভাব হয়, কিবতাৰ িবষয়ৰ সেত যন কিবৰ 
কােনা আ ীয়তা নাই। কােনা অিভ তা নাই। কােনা আ লতা বা অি ৰতা নাই। তওঁেলােক মােথাঁ 
িনভুলভােব জােন ক'ত িকদেৰ িক শ , িক অল াৰ ব ৱহাৰ কিৰব লােগ। এয়া যন মৃতকৰ বােব 
মনত কােনা দখু অনুভৱ নকৰাৈক িদয়া এটা শাক-বাতা । আ িৰকতা নােহাৱাৈক ‘সু ভাত', 
‘ ভৰাি ' আিদ শ েৰ সৗজন -ৰ া । 
 
িতিন 
কিবতা ৰচনাৰ  ি য়ােটা কিবৰ বােবও এক আভ ৰীণ ৰূপা ৰ। সেয়েহ সজ মূল েবাধৰ কিবতা 
ৰচনা কৰা কিবগৰাকীক আিম এগৰাকী সজ ব ি  বুিল ক না কেৰাঁ। িক  সজ মূল েবাধৰ িবষেয় 
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সু ৰ িনব  এটা িলখা লখকগৰাকীক আিম সজ মূল েবাধৰ ওপৰত ানৰ অিধকাৰী ব ি  বুিলেহ গণ  
কেৰাঁ। কিবতা ৰচনা কিবৰ বােব অ ৰৰ এক দহন, অি ৰতাৰ মােজেৰ এক যা া। কিবতা কিবৰ 
মনৰ সই সৃি শীল সময়ৰ গিতশীলতাৰ এক ‘ই-িচ-িজ'। কিবেয় যেনৈক অ ৰৰ এক দহনৰ মােজেৰ 
গ এটা কিবতা ৰচনা কেৰ, কিবতােটা পিঢ়েল পঢ়ুৈৱগৰাকীেয়ও ধীেৰ ধীেৰ সই দহনৰ মােজেৰ যাব 
লািগব, পঢ়ুৈৱৰ িচ া আৰু অনুভেৱা হ পিৰব লািগব গিতশীল, তওৰ ঁঅনুভৱ হ'ব লািগব য 
কিবতােটা পঢ়াৰ িপছত তওঁৰ মনৰ িভতৰত িকবা এটা সলিন হ গেছ ।  এেন এক ি য়ােৰ 
পঢ়ুৈৱক ল যাৱাত যিদ কিব িবফল হেছ, তেনহ' ল চমক দ িচ ক , অল াৰ আিদেয়ও এটা 
কিবতাক সাথক কিবতা কিৰব নাৱােৰ। এিমিল িডিকনছেন িচ  এখনত কিবতা পঢ়াৰ অিভ তাৰ 
কথা এইদেৰ িলিখিছল--“মই যিদ এখন িকতাপ পিঢ় থােকাঁ আৰু পিঢ় থােকােত যিদ মাৰ শৰীৰেটা 
এেনদেৰ ঠা া হ যায় য কােনা জেুয় তপতাব নাৱােৰ, মই জােনা মই কিবতা পিঢ়েছাঁ। পিঢ় 
থােকােত মই যিদ অনুভৱ কেৰাঁ য মাৰ মূৰৰ উপিৰভাগ কােনাবাই উৰুৱাই ল গেছ, মই জােনা 
সয়া কিবতা।'' গদ ৰ সেত কিবতাৰ পাথক  তাৰ শাৰীিৰক অৱয়ব বা ছ , সা ীিতক লয়, 
িচ ক , তীক, শাৰীেবাৰ কেনদেৰ ভািঙেছ তাৰ ওপৰত িনভৰ নকেৰ, িনভৰ কেৰ পঢুৈৱৰ ওপৰত 
তাৰ ভাৱৰ ওপৰত--how it makes me feel, what it does to me? কিবতাৰ শষ 
িবচাৰ সেয়েহ হ'ব লােগ পঢ়ুৈৱৰ ওপৰত তাৰ ভাৱৰ ওপৰত। পঢ়ুৈৱেক যিদ দৰূৈল আঁতৰাই পেঠাৱা 
হয়, পঢ়ুৈৱৰ ওপৰত তাৰ ভাৱ িকদেৰ স ৱ। কিবতা তিতয়া ৰূপা িৰত হয় আ ৰিতৈল। 
আ ৰিতেয় কিবক আ স ি  দান কিৰেলও সই কিবতাৰ সামািজক মূল  শূন । কিবতাৰ েয়াজন 
কিবক পিৰচয় বা খ ািত দান কৰা নহয়, কিবতাৰ েয়াজেন পূণতা পায় কিবতা পঢ়ুৈৱৰ বােবও 
হ' লেহ। কিবতা ৰচনা কিৰবৰ বােব দেুবাধ তা আৰু সৰলতাৰ ভাৰসাম  ৰ াৰ দ তােৰা কিব 
অিধকাৰী হ'ব লািগব। এই ভাৰসাম  ৰ া  জীৱনৰ ল  িনধাৰণৰ লিখয়া। ল  এেন অস ৱ হ'ব 
নালােগ য ই ল াি ৰ তাড়নাতৈক এক হতাশা আৰু ল ৰ িত উদাসানীতােহ সৃি  কেৰ। তাৰ 
িবপৰীেত ল  ইমান সহজলভ ও হ'ব নালােগ য িসেয় ল াি ৰ আন তৈক এক িবৰি , 
বাৰড'মৰেহ জ  িদেয় ।  
 
চািৰ 
কিবতা আ ৰিতও নহয়,  পঢ়ুৈৱৰ ওচৰত িনজৰ ভাষাৰ ওপৰত দখলৰ দশনকািমতাও নহয়। 
নতুনৈক কিবতা িলিখবৈল আৰ  কৰা কিবৰ িনজৰ কিবতাৰ মান স কত সংশয়, এক কাৰৰ 
আ িব াসহীনতা এটা িনতা ই াভািৱক বণতা। এই সংশয় আৰু আ িব াসহীনতাক ঢািক ৰািখবৰ 
বােবই ব  কিবেয় থম অৱ াত দেুবাধ তাৰ আ য় লয়। িক  আশা কৰা যায় পিৰপ তা লাভৰ লেগ 
লেগ তওঁেলােক দেুবাধ তাৰ দশনকািমতাৰ পৰা মু  হ'ব আৰু আেঁকাৱািল ল'ব াভািৱক, সৰল 
কািব ক আচৰণ। িক  দখা যায় পৰৱত  সময়েতা ব  কিব অকাৰণ দেুবাধ তাৰ পৰা মু  নহয়। 
কিব-জীৱনৰ আিদকালৰ দুেবাধ তা ীিত আৰু দশনকািমতাই তওঁেলাকক এেনদেৰ মাহ  কিৰ ৰােখ 
য তাৰ পৰা মুি  লাভ কৰােটা তওঁেলাকৰ বােব স ৱ হ নুেঠ। দেুবাধ তাৰ প ত যুি  িনমাণ 
কৰাৰ বািহেৰ আ ৰ াৰ তওঁেলাকৰ কােনা গত ৰ নাথােক। জীৱনৰ জ ল অিভ তাসমূহ কাশ 
কিৰবৈল জ ল শ , অেবাধ  িচ ক তৈকও িযেটা আটাইতৈক ৰু পূণ, সয়া হ'ল ভাষাৰ এক 
সৰলতা আৰু সয়া আহৰণ কিৰবৈল ক ন বােবই জ ল জীৱনৰ দাহাই িদ ব েত কিবতাক কিৰ 
তােল জ ল, দেুবাধ । এই জ লতা অ মতাৰেহ কাশ, জ ল জীৱেন দাবী কৰা অিনবাযতা নহয়। 
জ ল জীৱনক কিবেয় িযমােনই স ক ৰূপত উপলি  কেৰ, িসমােনই কিবৰ ভাষাও হয় সৰল। 
কিবতাৰ জ ল ভাষা জীৱনৰ জ লতাক উপলি  কিৰব নাৱাৰাৰ অ মতাও। এই অ মতাক ঢািক 
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ৰািখবৈল ব  কিবেয় জ ল ভাষাক বৗি কতাৰ লেবল লগাই আ স ি  লাভ কেৰ। িক  ই ংস 
কেৰ কিবতাক। 
 
পাচঁ 
আিজৰ ব  কিবতা পিঢ়েল এেন ৱা লােগ যন কিবেয় অন  কিবৰ কিবতা পিঢ়েছ, ক'ত িক শ , 
িচ ক , তীক ব ৱহাৰ কিৰেল কিবতাৰ ৰূপ অ ন কিৰব পািৰব, সই ােনা আয়  কিৰেছ, িক  
তওঁেলােক ‘জীৱন' পঢ়া নাই, জীৱনক উপলি  কৰা নাই, কিবতাৰ মমাথই তওঁেলাকৰ িভতৰখন 
শ কৰা নাই, কিবতা ৰচনা কিৰবৈল তওঁেলােক এক অি ৰতাৰ মােজেৰ যাৱা নাই, অ ৰত কােনা 

দহন হাৱা নাই, মিৰ মিৰও তওঁেলাক জী উঠা নাই, জী জীও তওঁেলাক মৰা নাই। ফলত কিবতা 
হ পিৰেছ কিবতাৰ ৰবট, সু ৰ কাশভ ী, শ , িচ ক , তীক, অল াৰ সকেলা আেছ, িক  
তাত কিবতাৰ াণ নাই। ই াণ আঁতিৰ যাৱাৰ ক িপছ মুহূতৰ মৃত শৰীৰেটা। হাত, ভিৰ, নাক, 
চ  সকেলা িনখুতঁ, িক  িন াণ। ব  কিবতাই পঢ়ুৈৱক শ কিৰব নাৱাৰাৰ এটা মুখ  কাৰণ হ'ল 
এই াণহীনতা ।  
 
ছয় 
জীৱনৰ অিভ তাৰ সৰল কােশেৰ পঢ়ুৈৱক িকবা এটা নীিতিশ া বা উপলি ৰ কথা ক'বৈল গ 
কিবতাক িচধা-চাধা সহজেবাধ  ৰূপ িদবৈল চ া কিৰেলও ভাল কিবতা নহয়। কিবতাই সৰল 
অিভ তােকা সৰল কােশেৰ এেন এক ৰূপ িদব লািগব, িয ৰূপ পিৰিচত হও যন পঢ়ুৈৱৰ বােব 
অপিৰিচত, সাধাৰণ হও িয অসাধাৰণ, কিবৰ অিভ তাই পঢ়ৈুৱক টািন ল যাব লািগব িনজৰ 
অিভ তাৈল, ভাব হ'ব লািগব সয়া যন কিবৰ কিবতা নহয়, তওঁৰ কিবতা, তওঁৰ চ ৰ স ুখত 
ধীেৰ ধীেৰ উে ািচত হ'ব লািগব িকবা এটা, িয তওঁ ধাৰণাই কৰা নািছল অথবা ধাৰণা কিৰেলও 
উপলি  কৰা নািছল তাৰ ৰু । কিবতাই এক িবেশষ  ি য়ােৰ পঢ়ুৈৱক মুখামুিখ কেৰাৱাব পািৰব 
লািগব সই অিভ তােৰ। তাত শ , িচ ক , তীক সকেলা থািকব,  িক  সই সকেলােবাৰ গৗণ, 
মুখ  হ'ব লািগব পঢ়ুৈৱৰ মনত সৃি  কৰা উপলি ৰ এক গিতশীল ি য়া। এটা ভাল কিবতাই পঢ়ুৈৱক 
মনৰ িভতৰত এক অিভ তা আৰু উপলি ৰ যা াৰ মােজেৰ চফৰ কেৰাৱায়। কিবতা এটা অকল 
কিবগৰাকীেয় িনিলেখ, পঢ়ুৈৱেয়ও িনজৰ আিৱ াৰ আৰু উপলি েৰ কিবতােটা িনজৰ বােব নতুনৈক িলিখ 
উিলয়ায়, আৰু এইদেৰ কংি ট, অথপূণ কােনা কথা ভােব নােকাৱাৈকও কিবতাই পঢ়ুৈৱক উপহাৰ 
িদেয় এক নতুন অিভ তা, নতুন জাগৰুকতা। সয়াই কিবতাৰ পৰা পঢ়ুৈৱ আৰু, সমাজৰ াি । কিব 
আৰু পঢ়ুৈৱৰ মাজৰ সাঁেকাখন যােত পাৰ িৰক উদাসীনতা আৰু অৱ াৰ সাঁেত উটুৱাই িনব নাৱােৰ, 
তাৰ বােবই কিবেয় দেুবাধ তাৰ অকাৰণ চমকৰ মাহ পিৰত াগ কিৰব লািগব, কিবতাক মু  কিৰব 
লািগব অনুকৰণসব  একেঘঁয়ািমৰ পৰা। এেন য়ােস সৃি  কিৰব কিবতাৰ এক নতুন সৰল আে ালন। 
তাৰ বােবই এিতয়া পঢ়ুৈৱৰ তী া।  

ফণী  মাৰ দৱ চৗধুৰী  অসমৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ ঔপন ািসক আৰু লখক। শহতীয়াৈক তওঁ 
কীয় শলীেৰ কাব -চচা কিৰ পঢ়ুৈৱৰ দিৃ  আকষণ কিৰেছ। 

 
 
 


