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কিব ভূেপন হাজিৰকা 
ক  ৰ ন ভাগৱতী 

Dr 
Bhupen Hazarika  

অৱেহলা-ব না, দখু-য ণা, অৱদমেন ক ৰু  কৰা লাকৰ সুধাক  
হাৱাৰ চ ােক যন ভূেপন হাজিৰকাই জীৱনৰ সৰহিখিন সময় 
চলাই গ’ল। 

ইংৰাজী িলিৰক (Lyric) শ ই lyre বা তেন কােনা বাদ েৰ সেত গাব পৰা চু  কিবতাক বুজায়। 
গীতেবাৰ িলিৰক বা গীিতকিবতাই। গীিতকিবতাত ব াৰ ব ি গত আেৱগ-অনুভূিত আৰু ভাবনা-িচ া 
কাশ পায়। আধুিনক কালত িলখা চু  কিবতােবাৰ একধৰণৰ গীিতকিবতা। ভূেপন হাজিৰকাৰ 
গীতেবাৰেকা আিম গীিতকিবতা িহচােপ পিঢ়ব পােৰাঁ। 

কিব িহচােপ ভূেপন হাজিৰকাৰ আটাইতৈক সৃি শীল সময়েছাৱা আিছল যাৱা শিতকাৰ ষা  আৰু স ৰ 
দশক। সইিখিন সময় আধুিনক অসমীয়া কিবতােৰা িথয় দঙা িদয়াৰ সময়। িয সময়ত ৰামেধনু 
আেলাচনীক ক  কিৰ আধুিনক কিবতাই পি মীয়া কাব - কৗশলৰ থলুৱাকৰণৰ সুচল বাট িবচািৰ নাপায় 
জ লতাৰ ফােল ঢাল লিছল, সই সময়ত ভূেপন হাজিৰকাৰ গীিতকিবতাই সৰল কাশভংগীেৰ পাঠক-
াতাৰ অ ৰত েৱশ কিৰবৈল স ম হিছল। কাৰ বােব িলিখব, কাৰ কথা িলিখব, কেনৈক িলিখব সই 

স েক ভূেপন হাজিৰকাৰ এক সু  নীিত আিছল, িযেটা ৰামেধনু আেলাচনীৰ কিব- লৰ ব তেৰ নািছল। 
‘শীতেৰ সেমকা ৰািত’ (১৯৬৯) কিবতাত হাজিৰকাৰ সই নীিত-আদশৰ িতফলন দিখবৈল পাৱা 
যায়। িৰ শাৰীৰ কিবতােটাত ‘শীতেৰ সেমকা ৰািত’ শাৰীেটা পাঁচবাৰ পুনৰাবৃ  হেছ। শীতৰ 
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ৰািতেবাৰ যন দখু-ক  আৰু য ণাৰ তীক। দখু-ক ৰপৰা পিৰ াণ পাবৰ বােব মানুহৰ চ াৰ অ  
নাই। িক  সকেলােৱ পািৰেছ জােনা পিৰ াণ পাব? দিৰ  খিতয়কজনৰ বােব শীতৰপৰা পিৰ াণৰ উপায় 
হ’ল তঁুহজইু এ ৰা। কিবতােটাত ব া হ’ব িবচািৰেছ উিম উিম িল থকা তেন তঁুহজইু এ ৰাৰ উ াপ; 

এেকদেৰ ব া হ’ব িবচািৰেছ কােনা ভাকাতুৰ মজদৰুৰ হঠাৎ ভমিক উঠা ু ধাি ৰ তাপ, কােনা 
সংখ ালঘু জনৰ আত ৰ আৰু ক ৰু  কােনা গায়কৰ ভাত আিনব পৰা অথচ নােগাৱা অমৰ গীতৰ 

ক । গােটই কিবতােটাত ব াই সমাজৰ বি ত আৰু অৱেহিলত লাকৰ সহমম  হাৱাৰ ই া ব  
কিৰেছ। ‘শীত’ আৰু ‘ৰািত’ শ  দটুা দখু আৰু ক ৰ সমাথক হেছ। িবপৰীেত ‘জইু’, ‘উ াপ’, ‘অগিন’, 

‘ তাপ’, ‘ ভাত’ আৰু ‘সুধাক ’ শ ই তেন দখু-য ণাৰপৰা পিৰ াণ পাৱাৰ আশা দখুৱাইেছ। অৱেহলা-
ব না, দখু-য ণা, অৱদমেন ক ৰু  কৰা লাকৰ সুধাক  হাৱাৰ চ ােক যন ভূেপন হাজিৰকাই জীৱনৰ 
সৰহিখিন সময় চলাই গ’ল।  

লগেত পঢ়ক: ভূেপ  সংগীতৰ বিচ  আৰু বিশ  –এ  চমু আভাস 

হাজিৰকাৰ ভােলমান গীতত তওঁৰ কাব িতভা উ ল ৰূপত কাশ পাইেছ। কাঁচঘৰ (১৯৭৫) নামৰ 
এখন চলি ৰ বােব িলখা ‘জীৱন ঘড়ীৰ িতেটা পল’ গীতেটা তাৰ এক উদাহৰণ। চধ  শাৰীৰ 
গীতেটাত িনছ িচ িশ ী ছালভাডৰ ডািলৰ ‘The Persistence of Memory’ শীষক তলিচ  এখনৰ 
সংগ আিহেছ। তলিচ খন অিধবা ৱবাদী ধাৰাৰ এক উৎকৃ  উদাহৰণ। থম িব যু ৰ িপছেত 
য়ুেৰাপত আৰ  হাৱা এই অিধবা ৱবাদী ধাৰাত ব ি ৰ অৱেচতন মনৰ ভাবনা-িচ াক কাশ কিৰবৈল 
অেযৗি ক আৰু অবা ৱ দৃশ ক কৗশল িহচােপ ব ৱহাৰ কৰা হয়। ডািলৰ উ  তলিচ খন হ’ল এক 
িনসগিচ , য’ত িতিনটা লতুেসতু (soft) জপঘড়ী, এটা গাটা (hard) জপঘড়ী আৰু এটা ছাইবৰণীয়া 
দত কায় াণী চ ত পেৰ। গীতেটাৰ থম ৱকেটােত ডািলৰ তলিচ খনৰ সংগ আিহেছ– 

       “জীৱন ঘড়ীৰ িতেটা পল 
        যন গিল গিল গ'ল” 

Persistence of Memory  
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ডািলৰ তলিচ ত সময়ৰ সংেকত িদয়া ঘড়ীেবাৰ গিলবৈল ধিৰেছ। িচ খনৰ উ ল পাহৰৰ পিৰেৱশেটাৈল 
চাই ধাৰণা হয় সূযৰ পাহৰেত ঘড়ীেবাৰ গিলবৈল ধিৰেছ। অথাৎ গলা ি য়ােটা এক াকৃিতক ি য়া। 
গাটা ঘড়ীেটাৰ ওপৰভাগ পৰুৱা িকছুমােন আ িৰ ৰািখেছ। ডািলৰ িশ ত পৰুৱা ােয় য়ৰ তীক। 
পৰুৱাজােক যন সময়ৰ সংেকত িদয়া য েটা অিচেৰই য় কিৰ পলাব। য েটা নােহাৱা হ’ ল সময়েৰা 
কােনা িহচাপ নােহাৱা হ’ব। িক  হাজিৰকাৰ গীতত িনঃসংগতাৰ অৱেশষ িহচােপেহ পৰুৱাৰ কথা 
আিহেছ– 

      “িনসংগতাৰ পৰুৱা এ  
       মােথাঁ তােত পিৰ ৰ'ল।” 

ইয়াৰ িপছৰ দটুা ৱকৰ সেত চলি খনৰ কািহনীৰ স ক থািকেলও কিবতােটাক তেন াপটৰপৰা 
আঁতৰাই পিঢ়েলও অথ আৰু তাৎপযৰ অকেণা হীন- দঢ়ী নঘেট। ি তীয় ৱকত ব া কােনা ৰাগত 

আ া  হাৱাৰ খবৰ পাওঁ। তৃতীয় তথা অি ম ৱকত পাওঁ সই কাৰেণই ব াৰ জীৱন নাযায় নুপুৱায় 
যন হ পিৰেছ। কিবতােটাত ব া এগৰাকী মৃতু পথযা ী। তওঁ বাধহয় ৰ জিনত কােনা ৰাগত 
আ া । সেয় জীৱনৰ লয় িবলি ত হ পিৰেছ। ৃিতেবাৰ হাহাকাৰ িনৈল পিৰণত হেছ। অ কাৰৰ 

িদ লয়ত পাহৰ হৰাই যাবৈল ধিৰেছ। মৃতু - চতনাই ব ি ক মানিসকভােৱ িকমান বিছ িনঃসংগ আৰু 
বদনা-িবধুৰ কিৰ তুিলব পােৰ সই কথা কিবতােটাৰ শষৰ ৱকত গম পাৱা যায়— 

      “িদনেবাৰ যন সাগৰ পাৰৰ 
       অঘৰী চৰাই হ’ল 
       অ কাৰৰ িদ লয়ত 
       পাহৰ হৰাই গ’ল।” 

অিধবা ৱবাদী কৗশল ব ৱহাৰ কিৰেলও কিবতােটাৰ তাৎপয অনুধাৱনত পাঠকৰ অলেপা অসুিবধা নহয়।  

লগেত পঢ়ক: কিবতাত জীৱনৰ উদযাপন 

‘এটু ৰা আলসুৱা মঘ ভািহ যায়’ কিবৰ আন এটা উৎকৃ  কিবতা। ষাল শাৰীৰ কিবতােটাৰ ৰচনাকাল 
১৯৬৯ চনৰ ২০ ম’। এি ল- ম’ মাহ বস কাল। িক  কিবতােটাৰ পটভূিম শৰত কালৰ াক মুহূত। 
বস  কাল হ’ল নাৰী-পুৰুষৰ ম-িমলনৰ আৰু কৃিত গেছ-পােত ভৰুণ হাৱাৰ কাল। শৰত কাল হ’ল 
উছৱৰ কাল। বস  আৰু শৰতৰ মাজত বষা ঋতু। বষা নৱজীৱনৰ ঋতু। বৰষাই কৃিতৈল আেন 
স ীৱনী। কিবতােটাত ব া শাৰদীয় িখিৰকীমুখত ৰ থকা বুিল কেছ। অথাৎ বষা ঋতু চিল আেছ। 
িকছুিদনৰ িপছেত শৰৎ আিহব। কািলদাসৰ মঘদতূ কাব ৰ সংগ কিবতােটাত ব ৱ ত হেছ। ব াই 
িনজেক এক িবৰহী ‘য  মহানগৰীৰ’ বুিল কেছ। থম ৱকত আলফুল মঘ, বনহংস আৰু শাৰদীয় 
িখিৰকী আিদ িচ ক ই ম আৰু িবৰহত কাতৰ ব াৰ মনৰ চ ল অৱ া তুিল ধিৰেছ। ি তীয় ৱকৰ 
িবজলুী চািকৰ তাঁৰত ওলিম থকা িনয়ৰৰ অিভনৱ িচ ক ত ি য়জনৈল মনত পিৰ ব াৰ মনত হাৱা 
অধীৰতািখিন কাশ পাইেছ। তৃতীয় ৱকত মহানগৰৰ যাি কতাত ব ী হ পৰা ব াৰ হাহাকাৰ িন 
কাশ পাইেছ– 

      “মই এক য  মহানগৰীৰ 
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       িমছলীয়া মৰমত কাৰাৰু  
       সাঁৱৰণী াৱণেত আৱ ” 

ব াই মহানগৰৰ যাি ক জীৱনত কাৰাৰু  অনুভৱ কিৰেছ। মহানগৰৰ মৰম িমছলীয়া। াক-শৰতৰ 
আকাশৰ এটু ৰা আলসুৱা মেঘ ব াৰ মনত ম আৰু িবৰহ ভাব জগাই তুিলেছ আৰু তােৰই 
মাদকতােৰ তওঁ িচ  িলিখেছ ি য়জনৈল। মেঘ দতূ হ তাক কিঢ়য়াই িনব লােগ। িবে েদ মৰ 

অনুভূিত তী  কিৰ তােল। কিবতােটাত তােৰই সু ৰ কাশ দিখবৈল পাওঁ।  

লগেত পঢ়ক: কিবতা পঢ়াৰ আন  বনাম তাি ক ব াখ া 

১৯৫৪ চনত িলখা ‘পৰিহ পুৱােত টুলুঙা নাৱেত’ কিবতােটাক এটা আধুিনক মািলতা বা বলাড িহচােপ 
পিঢ়ব পািৰ। মািলতােবাৰত সাধাৰণেত ধেমলীয়া, দখুজনক পিৰণিতৰ অথবা সুখদায়ক পিৰণিতৰ এেকাটা 
কািহনী থােক। এই কিবতােটাত এক দখুজনক কািহনী বিণত হেছ। ভূেপন হাজিৰকাই পু ক কিতয়াবা 
চিৰ  কিৰ, আন কিতয়াবা পটভূিম কিৰ আৰু কিতয়াবা িবষয় কিৰ ভােলমান গীত িলিখেছ। তওঁৰ 
বােব পু  মহাবা , বি মান, অসমীয়া জািতৰ আয়ুস ৰখা। অসমৰ কৃিত, ভূেগাল, সমাজ, সং ৃ িত আৰু 

জনজীৱনৰ সেত পু ৰ িয এৰাব নাৱৰা স  সয়া তওঁৰ অেনক গীতত ত য়দী  ৰূপত কাশ 
পাৱা দিখবৈল পাওঁ। এই কিবতােটাৰ পটভূিম পু । ইয়াত পু  এেক সময়েত জীৱন আৰু মৃতু ৰ 
দ াতক হেছ। পু ত মাছ মািৰ ৰংমন-ৰহৈদৰ জীৱন চেল। সই এেকখন নদীেৰ ঢৗেবােৰ মাছ 

মািৰবৈল যাৱা ৰংমনৰ াণহীন শৰীৰ পাৰত ৱাই থ যায়। কিবতােটাত টুলুঙা নাৱৰ তীকেটােৱ 
িবেশষ তাৎপয বহন কিৰেছ। টুলুঙা নাও খীণকায় পাতল নাও। পু ৰ দেৰ িবশাল নদীত িযেকােনা 
মুহূতেত সাঁতত উ  যাৱাৰ ভয়। টুলুঙা নাৱৰ দেৰই ৰংমন-ৰহৈদহঁতৰ জীৱন চ ল, থৰক-বৰক। 
ৰহৈদেয় ৰংমনক মাছ মািৰবৈল যাবৈল হাক িদেছ– ধুমুহা আিহব পােৰ; ক’ৰবাত কেনবাৈক ঘিঁৰয়ােল 
ধিৰব পােৰ। িক  পটৰ দায়ত, জীয়াই থকাৰ তাড়নাত ৰংমনহঁতৰ দেৰ মানুহেবাৰ িযেকােনা পিৰি িতৰ 
মুখামুিখ হ’বৈল সাজ ুথােক। সেয় ি য়জনৰ বাধা নওিচ ৰংমন মাছৈল যায় আৰু গধূিল পু ৰ বু ত 
নােহাৱা হয়। ৰংমন উভিত নহা দিখ ৰহৈদ কাি  বাউিল হয়। কািহনীেটাৰ কথেক ঢৗেবাৰক অনুেৰাধ 
কেৰ– 

     “অ' ঢৗ যাঃ িচ িনশােক নওিচ 
      ৰংমনক আিনবৰ হ'ল। 
      ঢৗেবােৰ সাব  ৰংমনৰ দহা  
       পাৰেত ৱাই থ গ'ল।” 

ঢৗেবােৰ ৰংমনক পাৰত ৱাই থ যায়। ৰংমনৰ মৃতু ৰ বাতিৰ ইয়াত ইংিগতপূণ আৰু সেয় মম শ । 
‘ ঢৗেবােৰ সাব ’ কথাষােৰ মানুহৰ কৃিতৰ সেত গভীৰ আ ীয়তাৰ তাৎপয বহন কিৰেছ।  

২০১৬ চনত আেমিৰকান গায়ক, গীিতকাৰ, সুৰকাৰ বব িডলান(১৯৪১-)ক আেমিৰকাৰ চহকী গীতৰ 
পৰ ৰাৈল এক নতুন ধৰণৰ কািব ক কাশভংগী অনাৰ বােব নােবল বটঁােৰ স ািনত কৰা হিছল 
(for having created new poetic expressions within the great American song tradition)। শ ৰেদৱ-
মাধৱেদৱৰ বৰগীতৰ সময়ৰ পৰা বজবৰুৱা, জ ািত সাদ, পাবিত সাদ, িব ু সাদৰ সময়ৈল অসমেতা 
গীিতকিবতাৰ এক চহকী পৰ ৰা আেছ। ভূেপন হাজিৰকাই অসমীয়া ভাষাৰ এই চহকী পৰ ৰােটাৈল 
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এক নতুন কািব ক কাশ ভংগী আিনেল, িয এেক সময়েত জনজীৱনৰ মাত-কথা, ভাব-িচ াৰ অিধক 

ওচৰচপা আৰু পি মীয়া আধুিনক কিবতােৰা কাষচপা। ডিভড লহেমেন স াদনা কৰা িদ অ ফ’ড 
বুক অৱ আেমিৰকান পােয়ি  (২০০৬) কাব -সংকলনত বব িডলানৰ ‘Desolation Row’ শীষক গীতেটা 
সি িৱ  হেছ। হােমন বৰেগাহািঞ স ািদত এশ বছৰৰ অসমীয়া কিবতাত িম েদৱ মহ ৰ ‘িচৰেচেনহী 
মাৰ ভাষা জননী’ শীষক গীত অ ভু  হেছ। িক  ভূেপন হাজিৰকাৰ গীত এিতয়াৈলেক কােনা এখন 
আধুিনক অসমীয়া কিবতা-সংকলনেত অ ভু  হাৱা নাই। আশা কেৰাঁ অনাগত িদনত অসমৰ বৗি ক 

সমােজ তওঁৰ কাব  িতভাৰ স ক সমী া কিৰব আৰু কাব -সংকলনেবাৰত তওঁৰ কিবতা উেপি ত 
হ নাথািকব। 

 

ক  ৰ ন ভাগৱতী এগৰাকী কিব, ব কাৰ আৰু অনবুাদক। তও ঁPoetry without Fearৰ যু য়া স াদক। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


