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হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতা 
ৰাজীৱ দ  

হীেৰন ভ াচায  

       কিব হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাৰ মূল উপজীব  হ'ল অনুভৱৰ তী তা। এই তী তা তওঁৰ 
চতনাত এেনৈক ৱািহত হ থােক িযেটা তওঁৰ সম  স ােৰই আনেটা ফাল বুিলেলও অতু ি  কৰা 
নহয়। এই তী তাৰ বােবই সমসামিয়ক সমাজ জীৱন, েদশ আৰু কৃিত িযদেৰ তওঁ িব য়জনকভােৱ 
আিৱ াৰ কিৰেছ সইদেৰ মৰ উ ল তৰংগও না িনকভােৱ বাৱাই িদেছ তওঁৰ কাব ৈল। মানুহৰ 
ৰু ৰ বািহৰৰ এেকাটা ু ািত ু  পিৰি িতেকা তওঁ য ভূমা শ কেৰাৱাত িস হ  িস অন ীকায। 
সইবােব িবিশ  সমােলাচক ড০  হীেৰন গাহাঁেয় তওঁৰ িবষেয় কেছ--“এক একক আৰু অনুপম 
িতভা।'' 
       মৃতু  পয  িচৰতৰুণ হ থকা হীেৰন ভ াচায মানুহজনৰ দেৰই চহাই- ময়াই লাৱা তওঁৰ 
এ -এ  কিবতা িচৰতৰুণ, িচৰ সজীৱ। তীেক িচ কে  এই িচৰতাৰুণ  আৰু িচৰসজীৱতাৰ বােবই 
িতজন অসমীয়াৰ মুখত তওঁৰ কিবতাৰ এ  হ' লও পংি  না যায়। দৱাল িলখনেতা দখা যায় 
তওঁৰ কিবতা। িক  সই বুিল তওঁৰ কিবতা 'গানধম  নহয়। ব মাি কতাৰ আভৰেণেৰ হীেৰন 
ভ াচাযৰ কিবতা সকেলা সং া িক া িনিদ তাৰ ঊ ত। 
       িবষয়ব ৰ ফালৰ পৰা হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাক তলত িদয়া ধৰেণ ভগাব পািৰ-- 
১. মৰ কিবতা, ২. দশে মমূলক কিবতা, ৩. জীৱন িবষয়ক আৰু ৪. কৃিত িবষয়ক 
 
১. মৰ কিবতা :  কিব হীেৰন ভ াচায আজ  িমক। এই ম ঈষণীয়ভােৱ ূপীকৃত হ থােক 
তওঁৰ সম তাত। তওঁৰ বােব ম জীৱনেৰই নামা ৰ মােথান। বজবৰুৱাৰ “ মত ঘূিৰেছ 
ভূম ল/ মত ফুিলেছ শতদল”ৰ দেৰ মক ক  কিৰেয়ই তওঁৰ জীৱেন আ েবাধনৰ তপস া কেৰ। 
ইয়াৰ মােজিদেয়ই িনৰলস সাধনা কেৰ মূত-িবমূত চতনােৰ সংপৃ  গিতশীল জীৱন।  
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 মাৰ অনুভেৱ অনুভেৱ 
 তামাৰ মৰ ণ ণ শ  
 এেনৈক ৰূ-ৰুৱাই েল য 
 তাৰ ছাই ভিৰ পেৰ 
 মাৰ বু ৰ িভতেৰ বািহেৰ। (‘ মৰ কিবতা’) 
আেকৗ— 
 য' তই 
 তামাৰ মৰ সুৰিভ 
 তােতই  
 মাৰ বীণৰ তাঁৰ আেছ 
 লািগ  
 মই 
 তামাৰ মত সচঁাৈক 
 ব'ৰাগী । (‘ব'ৰাগী-বীণ’) 
       িক  আ যজনকভােৱ িয মৰ িনেদাষ ৰামা ত কিব িতিনয়ত ডুিব থােক, সই মৰ 
উপয্ুপিৰ অিভঘােত কিবক িদেয় মােথান য ণাৰ তী  গৰল আৰু তঃ ূ তভােৱ য ণাৰ সই তী  
গৰল তিতয়া তওঁৰ কাব  সাধনাৈলও বািহত হয়। যাক ক'ব পািৰ Our sweetest songs 
are those that tales of sadest thought.” 
 তজত লািগ আেছ দখু। 
 মাৰ অ ৰ অ ত মঘত িচৰ ন তামাৰ মুখ। (‘ জানাকী মন ৫’) 
 কািমজৰ িসয়িনত দখু, দখুৰ িত 
 মাৰ গাত হাত থ' লই পাবা হীেৰন নামৰ কিব 
 পদচাৰী নদীৰ সাঁতত উতলা দখুৰ অনুভূিত। (‘ জানাকী মন ৫২’) 
       তথািপ কিবৰ দিৃ  অনমনীয়। কিব শা , সমািহত আৰু দঢ়ৃিপন । কিবেয় এই দখু-য ণাৰ 
মাজেতা স ান কেৰ মহৎ জীৱনৰ। জীৱনৰ পৰম ৰহস  উদঘাটনৰ বােব সদা ত হ কােনা িনজন 
উপত কাত কিবেয় িনজেক অৱ ান কেৰাৱাই আ তৃি  আৰু আ গিৰমােৰ । সবেশষ িবচাৰত তওঁৰ 
দয়ত সদায় ঝংকািৰত হয় মৰ মধুৰ দ াতনা। 

 ৰ ফুলেবাৰ ফুেল দখুৰ ছাঁত, জানািকেয় িহ িনেয় 
 গছৰ িনয়ৰ, শূন ত উেৰ মৃগৰ ক ৰী গা , 
 কাণ পািতেলই েনা 
 তজৰ ফুলৰ িনগূঢ় সংলাপ, িনজান নদীৰ কিবতা পাঠ। (‘ সাঁৱৰণীৰ অনুসৰণত’) 
       কিবৰ দিৃ ত মৰ সং া ব মাি ক। পািথৱ মক ীকাৰ কিৰও কিবেয় স ালিনৈক 
অপািথৱ বা ভগৱৎ মৰ স ান কেৰ। ‘ ভাগালী' তওঁৰ আধ াি ক মৰ উ লতম উদাহৰণ। 
 
২. দশে মমূলক : ব  সমােলাচেক ম ব  কেৰ য, েদশ- জািত আৰু সমকালীন সমাজ ব ৱ াৰ 
পৰা আতঁিৰ কিব হীেৰন ভ াচাযই এখন ক না মধুৰ জগতত িবচৰণ কৰা সতেত পিৰলি ত হয়। 
িক  কথাষাৰ সমথনেযাগ  নহয়। উদাহৰণ ৰূেপ আিম আঙুিলয়াব পােৰাঁ তওঁৰ থম কাব পুিথ মাৰ 
দশ মাৰ কিবতাৈল য'ত েদশৰ িত সীমাহীন ভালেপাৱা িনভাঁজ ৰূপত কাশ হেছ। 
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কিবৰ দহৰ িত ৰে  ৰে  ব া  হ আেছ েদশৰ িত অপিৰসীম ভালেপাৱা। কিব য' লেক গেছ, 
য' তই কিব আেছ ত' তই িনজ দশৰ িচ াই িবেভাৰ কিৰ ৰােখ কিবক। শয়েন সেপােন কিবেয় কামনা 
কেৰ িনজ দশৰ উ িত আৰু শাি । 
 দেশ দেশ দশ আেছ। এেন ব  দশৰ অৰেঙ দৰেঙ 
 মই ঘূিৰেছাঁ। ব  ব ু ৰ স’ ত হােত হাত ধিৰ ফুিৰেছাঁ। 
 কিতয়াবা সাগৰ পাৰত কিতয়াবা খজৰু তলত, নতুবা 
 পাহাৰ তিলত খে ক িজৰাইেছাঁ। ব ু ৰ স’ ত াণ খুিল াণৰ 
 কথা পািতেছাঁ। তাৰ িপছত আেকৗ আৰ  কিৰেছাঁ নতুন যা া। 
 এেন ব  যা াৰ শষ মাৰ দশ। (‘ মাৰ দশ’) 
 এই কিবতােটােয় আমাক মনত পলাই িদেয় অ াদশ শিতকাৰ টেল ৰ ৰা ীয় কিব ৰৱাট 
বানছৰ এ  গীতৈল িয গীতত কিব বানেছ েদশে মৰ চূড়া  িশখৰত অৱতৰণ কৰা দখা যায়। 
 Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
 The birth place of valour the country of Worth. 
 Wherever I wander, Wherever I rove 
 The hills of the Highlands forever I love. 
       কিবৰ িচ াজগতত মৰ দেৰই েদশে মৰ সং াও ব মাি ক। এই ব মাি কতাত জনতাৰ 
মুি ৰ বােব ঘাষণা কৰা িব ৱ অন তম। পুিঁজপিত ভূসকলৰ ধনৰ মানা ীত হয় বনুৱা ণীৰ 
অপিৰসীম দখু-য ণাৰ িবিনময়ত। কিবেয় এই কথা অ ঃকৰেণেৰ মািন লয় য যিতয়াৈলেক স দৰ 
অ-সম িবতৰণ সমাজত চিল থািকব তিতয়াৈলেক লাখ লাখ শািষত, িনে িষত আৰু ভাকাতুৰৰ জ  
হেয়ই থািকব আৰু সইবােব কিবেয় এই ব ৱ ােটাৰ আমূল পিৰৱতন িনতা ই কামনা কিৰিছল। 
 ায়ুৰ িশিথল তৰংেগেৰ  
 হীৰাৰ দেৰ উ ল এটা সেপান 
 অক াৎ আিহ 
 মাৰ দয়ত আ য় ল' ল 
 শস ৰ সু াণ, মা ৰ লুণীয়া াদ 
 িবয়িপ পিৰল 
 শৰীৰৰ ত ুেৱ ত ুেৱ। (‘সেপান’) 
 এই ত তওঁৰ কিবতাত মাওৰ ভাৱ  ৰূপত দখা যায়। মাওৰ শািষতৰ  
আ িত াৰ সিহংস িব ৱ তওঁেৰা ব  কিবতাৰ নীিত হ পিৰল। 
 মাৰ িনয়ািৰৰ 
 কাঁিচখনৈল এবাৰ চােলই 
 বুিজব পািৰবা 
 কাৰ িডিঙৰ জােখেৰ গিঢ়েছাঁ। (‘আ প ’) 
 কিবৰ েদশে মৰ এেন ব  কিবতা আেছ িযেবাৰ ব ি  জীৱনেকি ক। ৰা য ৰ গভত 
পু ীভূত হাৱা সীমাহীন বদনা আৰু খেঙ িতলিতলৈক গিঢ় তালা এইসকল ব ি ৰ আদশৰ ক ন 
পবতমূলৰ সেবগ উ াৰণ হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাত পূণ ৰূপত দখা যায়। ৰা ব ৱ া িয িনেজই এক 
চ  শি , সই শি ও কিবৰ এই  আেৰািপত আদশবাদৰ তুলনাত তু ািততু  হ পিৰেছ 
ব াপকভােৱ। কিবৰ ‘আই’, ‘ জ ািত, সই জ ািত’, ‘ তী া’ আিদ এেনধৰণৰ িকছু কিবতা। 
 ১. সহজ এ াৰ সহজতৰ মাৰ সহজাত দখু; 
  কৃতেত দখুেবাৰ সজ, সহজ আৰু সুিনি ত। (‘ জানাকী মন ২১’) 
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 ২.  আিজ বয়স গ গ দু িৰৰ ওচৰত মই আেকৗ থমক খাই ৰ' লাঁ। 
  হাতৰ মু ৰ আহত গালাপ চাই ভািবেছাঁ  
  মই আজ  তামােৰই গানৰ কিব; (‘নীল ন ’) 
 আৰু সইবােব হাজাৰ য ণা আৰু দখুৰ িপছেতা িতিনয়ত া ল হয় তওঁৰ জীৱন। তওঁৰ 
জীৱনাকাং াত হতাশাৰ িবৰাট াচীৰ লংঘন হয় যাগা ক চতনােৰ। 
  িতিদনাই মাৰ এেকা এেকাটা মৃতু   
  হাতৰ ৰখাত দীঘ পৰমায়ু 
  এেনৈকেয় মই আেছাঁ। সেপানৰ পৰীৰ  
  ভিৰৰ খাজ িন মেন মেন ভােবাঁ 
  জীৱন িযমান সু ৰ হ'ব পােৰ 
  সু ৰ তােতাৈকেয়। (‘পুন ’) 
 জীৱন িবষয়ক কিবৰ আটাইতৈক তাৎপযপূণ িদশেটা হ'ল তওঁৰ জীৱন আন ৰ জলিধতৈক 
িবষাদৰ তুিহনৰািশেয়েহ অিধক সমৃি শালী আৰু গিতশীল কিৰ তােল । িব কাতৰ জীৱন যন তওঁৰ 
একা ই কাম । 
 মই মৰাৰ আগেত, ব ু ৰ হাতত 
 ছুৰীখন দিখ ভািবিছেলাঁ 
 এই উ ল মৃতু ৰ কথা। সেয় সংেগাপেন মই মাৰ জীৱন 
 মাৰ ব ু ৰ হাতত তুিল িদেলাঁ (‘িনহত দয়’) 
 
৪. কৃিত িবষয়ক : ৰামাি ক যুগৰ কিবসকলৰ কৃিতৰ কালাত িবচৰণ কৰাৰ িয দিুনবাৰ হঁপাহ 
িস চি শ আৰু প াশৰ দশকত ি িমত হ পিৰেলও ষা   দশকৰ পৰা পুনৰ িনিছগা ত নীৰ দেৰ 
ব'বৈল আৰ  কিৰেল। হীেৰন ভ াচায এই ত নীৰ এ  বগৱান ধাৰ। কৃিতৰ িত িয আ ীয়তা, 
িস আ িৰকতাৰ বু েৰ ব ৱা বাই যাৱা াচীন এ  সুৰৰ দেৰই সত । 
 কৃিতেয় কিবক িদেয় ৰণা। জীয়াই থকাৰ দবুাৰ হঁপাহ। মৰুভূিমৰ তৃ াত পিথকক পানীৰ 
উৎসই িযদেৰ জীৱনৰ িত আশাবাদী কিৰ তােল ক সইদেৰ কৃিতেয়ও কিবক িদেয় জীৱনৰ িত 
এক না িনক বাধ আৰু ত য়। 
 কিতয়াবা 
 দনি ন জীৱনৰ তু তাৰ মাজেতা 
 অনুভৱ কেৰাঁ : শীণ সই নদীৰ 
 সেপান িব ৃিত 
 অ  আকাশ ভিৰ উঠা 
 ৃিতৰ জানাকী। (‘ সই নদী’) 
 কৃিতৰ লগত অপািথব এ  চতনা সংেযাগ কিৰ িবিশ তা দান তওঁৰ কৃিত িবষয়ক 
কিবতাসমূহৰ ধান ল ণ। ক'ব পািৰ চ মাৰ আগৰৱালা, নিলনীবালা দৱীৰ কৃিত িবষয়ক পৰম 
ৰহস বাদী কিবতাসমূহ েম-িবষােদ আধুিনকতাবাদৰ নতুন পাছাক িপি  তওঁ কিবতাসমূহত ভুমুিক 
মািৰেছিহ। 
১.   লােহ লােহ গৰুৱা আকাশখন এ াৰ হ আিহল 
     দীঘল দীঘল খােজেৰ বুঢ়া ব'ৰাগী ঘৰৈল উভিতেছ 
    বাঁহবাৰী তােমালনীৰ আেগেৰ তৰাই ভুমুিকয়াইেছ (‘গধূিল’) 
২.  মাৰ এখন ন আেছ 
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  য'ত ভৰদপুৰীয়া তুমুল ৰ'দত 
      নখনৰ পণত মােছ 
  চুই আেছ জল ঁ ৱৰীৰ িপছল শৰীৰ। (‘ মাৰ এখন ন আেছ’) 
 কিবৰ বােব কৃিত িনেচই িচনািক, িনতা ই াভািৱক। যন এক আজ  স ক কৃিতৰ 
লগত কিবৰ। কিবৰ দিৃ ত কৃিত মােনই সৗ যৰ িবপুল আেয়াজন। িয সৗ য িনেভজাল আৰু অমল। 
কিবৰ ‘ব'হাগ’, ‘আিহনৰ ল ে প’, ‘ফা নৰ গান’ আিদ এেনধৰণৰ কইটামান কিবতা। 
 লাকসািহত ৰ ভাৱ : হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাত লাকসািহত ৰ ভাৱ অপিৰসীম। 
লাকসািহত ই িবিভ  ৰূেপেৰ আিহ তওঁৰ কিবতাক বণাঢ  কৰােটা তওঁৰ কিবতাৰ এক ল ণীয় 
বিশ । িকছুমান উদাহৰণ তলত উে খ কৰা হ'ল : 
ভ াচাযৰ কিবতা লাকসািহত  

১. আইৰ কালাত আেকৗ এেবিল 

লাই হােল জােল আেবিল বতােহ 
১. লাই হােল জােল আেবিল বতােহ 

লফা হােল জােল পােত (িনচুকিন গীত) 

২. বাখৰ পেতাৱা ৰ’দৰ এবিুৰ ছঅঁৰা ২. চৰাই হ চিৰমৈগ ছঅঁৰা পুখুৰীত (বনেঘাষা) 

৩. িচ ণ মলীয়া চৰাইৰ জাকৰৱুা মাত 
৩. চৰাই িচ ণ তলীয়া সােৰং  

মাছৰ িচ ণ মািল (িব নাম) 

৪. মাৰ ফুলৈল মলা হাতত তুিম  

ফুেলা-ঁনফুুেলাঁ মাৈধমালতী 
৪. হােতা নেমিলবা ফুল ুিনিছিঙবা 

কেৰ নাৱৰীয়া তই ( লাকসাধু) 

৫. মাৰ ভৰা ভাগৈদ বােঢ় ফেনেফােটাকােৰ 

হয়ােঙ দয়ােঙ থাউিন নােপাৱা বাঢ়িন 

    পানীৰ সাঁত 
৫. হাতী পানী খােল হয়ােঙ দয়ােঙ 

৬. িক িবজলুীয়াই অ’ সৰুমাই 

িকেনা িবজলুীয়াই যায় (সাংগীিতক লয়) 
৬. িকেনা খাই পাহিৰম তােক ঐ লাহৰী 

 হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতা সমােলাচনাই ঢুিক নােপাৱা নহ' লও এটা কথা ক য তওঁৰ 
কিবতাৰ সমােলাচনা সদায় এটা িব ুত ৰ যায়ৈগ আৰু য'ত ৰয়ৈগ তাৰ পৰাই পুনৰ তওঁৰ কিবতাৰ 
নতুন িদশ উে ািচত হয়। এেয় হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাৰ মহ । 

 

ৰাজীৱ দ  অসমৰ এগৰাকী িবিশ  লখক আৰু অনুবাদক। 

 
 


