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গদ  

সা িতক অসমীয়া কিবতাৰ গিত- কৃিত 

ড০ আন  বৰমুৈদ 

নীিলমা ঠা ৰীয়া হেক িনজক অিত ম কিৰ কিবতা িলিখ আিহেছ আৰু সইেটা েত ক িশ ী-
সািহিত েক আয়  কিৰবলগীয়া ণ। কিবতাৰ িবষয় আৰু িনমাণৰ লগেত আন কতেবাৰ কিবতা 
স ক য় কথাৰ িতও তওঁ সজাগ। তওঁৰ একািধক কিবতা-সংকলন ইিতমেধ  কাশ পাইেছ। ছাজন 

আৰু মঘেবাৰ; দপুৰীয়েটা এখন নদী হ’ল; ফা ন আৰু পাতালৰ গিলেবাৰ আিদ তওৰঁ কিবতা-সংকলন। 
কিবেয় কিবতাe িলিখ আেছ আৰু কিবৰ সভাত কিবতা পাঠ কিৰও আেছ। পাঠক- াতাই কিবতাক 
িকদেৰ আদিৰেছ তাৰ ছিব এখন ‘ েমলা— এখন চু  ছিব’ কিবতাত আেছ। কিবতা পিঢ় পিঢ় কিব 
আন  চ ল হ পৰা অৱ ােত কিবেয় মন কিৰেছ য সমুখৰ চকীেবাৰ শালীনতাহীনভােৱ খািল। 
িক  এই পিৰি িত কােন সৃি  কিৰেছ— কিবেয় ন পাঠেক? পাঠেক বুিজ পাৱা- নােপাৱাৰ কথা যিদ 

কিবেয় নাভােব, কিবেয় যিদ পাঠকৰ লগত এেকা যাগােযাগ কিৰবৈল িনিবচােৰ, কিবৰ সভাত বিহ 
থািক পাঠেকেনা িক কিৰব? ভাল কিবতাই বুজাৰ আগেতই পাঠকৰ লগত যাগােযাগ কিৰব পােৰ। 
িক  কিবেয় যিতয়া পাঠকৰ েয়াজনক আওকাণ কেৰ, পাঠেক কিবতাক আওকাণ কিৰবই। 

এই সংগত আৰু এটা কথা উে খ কিৰব পািৰ। কিব আৰু পাঠকৰ ভূিমকাও পিৰৱতনীয়। কিব 
এজেনা কিবতাৰ পাঠক। িযেহতু কিব এজেনা কিবতাৰ পাঠক আৰু াতা আৰ ুসা িতক অসমত 
কিবৰ সংখ া কইবা হাজােৰা হ’ব, সইফালৰপৰাও কিবৰ সভাত চকীেবাৰ শালীনতাহীনভােৱ খািল হ 
থািকব নালােগ। গিতেক দখা যায় য আমাৰ সা িতক কিব এজেন সতীথ আন কিবৰ লগেতা 
যাগােযাগ কিৰব পৰা নাই। সইবােবই েমলাত কিবেয় কিবতা পিঢ় থােকােতই সমুখৰ আসন খািল 
হ যায়। নীিলমা ঠা ৰীয়া হক কিবতাৰ এই পিৰি িতৰ িত সজাগ বােবই আৰ িণৰ পৰাই তওঁ 
পাঠকৰ লগত যাগােযাগ কৰাত আ হী। সংকলন এখনৰ গােটইেবাৰ কিবতা সকেলা ফালৰপৰা  
হ’ব বুিল আশা কিৰব নাৱািৰ, িক  এখনৰ িপছত এখন সংকলনৰ কিবতসমহূৰ যাগােযাগ মতা 
বুিজ পাই অহা কথােটােৱ কিবগৰাকীৰ বিৃ  আৰ ুিবকাশৰ কথা কয়। 
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কিবগৰাকীৰ ২০১৬ চনত কাশ পাৱা দপুৰীয়ােটা এখন নদী হ’ল সংকলনৰ থম কিবতােটা ‘বৰষুণ’। 
কিবতােটাৰ আেলাচনােৰ কিবগৰাকীৰ কিবতাৰ কতেবাৰ কীয় িবিশ তা দখা পাব পািৰ। পাচঁটা 
চু  ৱকৰ কিবতােটাত এলািন িচ ক  আেছ। িচ ক লািনৰ অথব না এখনৰ পৰা আন এখনৈল 
স সািৰত হ ামীণ অসমৰ আন দায়ক ছিব এখন হেছ আৰু এই ছিবখেনই জীৱনেৰা এখন 

মায়াময় ছিব। এজনী ক’লী গাই আৰু দামুিৰৰ িচ ক েৰ কিবতােটা আৰ  হেছ। সি য়া পৰত 
বতৰ ওে ালাই আিহেছ। মথাউিৰৰ ওপৰত দামুিৰেটােৱ হে িলয়াইেছ। বািৰষাৰ এটা গধিূল হঠােত 
অহা এজাক বৰষুণত িতিত এজাক গৰু আৰ ুগৰখীয়া ঘৰমুখী হাৱাৰ ছিব এখনেক কিবতােটােৱ 
দািঙ ধিৰেছ। ছিবখনৰ ক ত আেছ এটা দামুিৰ আৰু এজনী গাই। দামুিৰৰ িপয়াহ লািগেছ আৰু 
মাকৰ ওহােৰা ওফি  উ েছ, িক  দামুিৰেয় পীবৈল পাৱাৰ আগেতই আকি কভােৱ বৰষুণ অহাত 
গৰুৰ জাকেটা ঘৰৈল দৗিৰেছ। কিবতােটাৰ িচ কে কইখনৰ অথব নাই সাধাৰণ িচনািক ঘটনা এটাক 
মুহূতৰ বােব হ’ লও ান, কাল আৰু ইিতহাসৰ ব নৰ পৰা মুকিল কিৰ পাঠকক মহাজীৱনেৰা 
মুখামুিখ কিৰ িদেছ। গৰু আৰু গৰখীয়াই ঘৰৈল দৗিৰ যাৱা গিতেয়ই জীৱন আৰু মহাজীৱনৰ 
গিতেকা ইংিগত কিৰেছ। িচ কে কইখন একা  িমতব য়ী কিৰবৈল ছিব এেকাখনক অথ আৰু 
ব নাময় কৰাৰ কৗশল মন কিৰবলগীয়া। আৰ িণৰ ৱকত দামুিৰেয় িপয়াহত মাকক িবচািৰ 
হে িলওৱা কথা কেয়ই ডাৱেৰেৰ ওফি  উঠা আকাশখনক গাখীৰৰ ভৰত ওফি  উঠা ওহাৰখনৰ 
লগত িৰেজাৱা হেছ, “ক’লী গাইজনীৰ ওহাৰৰ দেৰ/ওফি  উ েছ আকাশখন।” ু ৰ লগত বৃহৎ 
অথবা সসীমৰ লগত অসীমক তুলনা কৰা হেছ। ক’লী গাইজনী আৰু আকাশখন াভািৱক 
তঃ ূ ততােৰ ওফি  উ েছ। বৰষুণ িদবৰ বােব আকাশ আৰু দামুিৰক িপয়াবৈল গাই ত হেছ। 

দইু ধৰণৰ িত আেকৗ িবেৰাধী অৱ ানেতা আেছ। আকাশ ওে ালাই অহাৰ কাৰেণই বৰষুণ আিহব 
বুিল গৰৰু জাকেটা গাহািল অিভমুেখ দৗিৰেছ। গােয় দামুিৰক িপবৈল িদব পৰা নাই। 

কিবতােটাৰ নাটকখনত গৰু, গৰখীয়া আৰু বৰষুণৰ অগা-িপছা দৗেৰ এটা কিমক পিৰি িতেৰা সৃি  
কিৰেছ। শ ৰ খলখন আন দায়ক হ পিৰেছ : “গৰখীয়াৰ আেগ আেগ দৗিৰেছ/ গৰুৰ পাল—
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ঘৰৈল/ গৰখীয়াৰ িপেছ িপেছ দৗিৰেছ/ বৰষুণজাক— ঘৰৈল।” গৰুৰ ঘৰ গাহািল, িক  বৰষুণৰ ঘৰ 
ক’ত? বৰষুেণ ঘৰৈল কৰা যা াই কিবতােটা। বৰষণুৰ পানীেৰ জান-জিুৰ, ন-িবল, পথাৰ-পুখুৰী উপিচ 
পিৰ সাগৰৈল ব যায়। কিবতােটাত বৰষুণৰ এই গিতেয়ই িববৃত হেছ : “ঘৰৰ চােলিদ িপছৈল/ 

পানীেপাটাত খাপিন ল/ খৰ খােজেৰ ঢাপিল মিলেছ/ বৰষুেণ পুখুৰীেটাৈল।” 

কিবতােটাত সামি ক ছিবখন পিৰপূণতাৰ। গৰ-ুগৰখীয়া, গাই-দামুিৰ, বৰষুণ আৰু সি য়াৰ আ াৰক 
শষ ৱকেটাত িবেৰাধ মীমাংসা কিৰ একি ত কৰা হেছ। আকাশ, বৰষুণ, গধূিল, আ াৰ আৰু 
উদাৰতা ক’লী গাইজনী হ দামুৰীেটাক চেলিক আেছ। কিবতােটাৰ িবষয় বৰষুণ আৰু ছিবখনৰ 
মােজিদ ই হ পিৰেছ পিৰপূণতা। ক’লা মেঘেৰ আকাশ ওফি  পিৰেছ, গাইৰ ওহাৰ গাখীেৰেৰ 
ওফি েছ, বৰষুণৰ পানীেৰ পানীেপাটা ভিৰেছ, চাতাল আৰু পথাৰৰ পৰা ব যাৱা পানীেৰ পুখুৰী 
ভিৰেছ। গাইৰ বু  দামুিৰৈল মৰেমেৰ ভিৰ পিৰেছ, তাই দামুিৰক চেলিকেছ আৰু তাইৰ মাজেত মুহূতৰ 
বােব হ’ লও িবশাল কৃিতৰ ম আৰু উদাৰতাক স িলত কিৰ ৰখা হেছ। 

সংকলনৰ িতেটা কিবতােৰ িবষয় সুকীয়া। িবষয় িনবাচনত কিবগৰাকীেয় যুগৰ সূ  চতনা ধাৰণ 
কৰাৰ মাণ িদেছ। ‘চৰাই বচা মানুহেটা’, ‘ডাইনীৰ পৃ ােবাৰ’, ‘নাৰী’ আিদ কিবতাত আকাং া আৰু 
াি ৰ ব ৱধােন মানুহৰ জীৱনৰ সাধাৰণ অৱ াক কৰুণ কিৰেছ। সংকলনৰ কিবতাসমূহত এটা 
কৗশল হ’ল আৰ িণৰ উি  অথবা িচ ক ই ধিৰ ৰখা িচ া-ভাব-অনুভূিতৰ মা েয় িব াৰ 

ঘেটাৱা। সংকলনত বণনা ক কিবতাও আৰু িসেবাৰৰ কািহনীৰ কাঠােমােৱ কিবতাক ৰণীয় 
কিৰেছ। 

নীিলমা ঠা ৰীয়া হকৰ শহতীয়া সংকলনৰ িশেৰানাম ফা ন আৰু পাতালৰ গিলেবাৰ। কালানু মত 
তওঁৰ কিবতাসমূহ পিঢ়েল কিবৰ বিৃ  আৰু িবকাশ চ ত পেৰ। সংকলনৰ িশেৰানামত থকা 
কিবতােটােত এবাৰ চ  ফুৰাব পািৰ। এইখন সংকলনৰ একািধক কিবতাত নাৰীৰ দখু-য ণা 
কিবতাৰ িবষয় হেছ আৰ ুআেলাচ  কিবতােটাও তেন এটা কিবতা। ফা ন আৰু পাতালৰ গিলেবাৰৰ 
মাজৰ স ক থম ৱকেত দািঙ ধৰা হেছ। পাতাল অ কাৰৰ জগত আৰু তাত কৱল গিলেহ 
আেছ। আমাৰ পিৰিচত জগতখনৰ মাজেতই পাতালপৰুী আেছ। পৰুাণকথাত পাতালপুৰী মা ৰ তলত। 
কিবতােটাত পাতাল এখন দখু আৰু হতাশােৰ ভৰা আ াৰ জগত।আৰ িণৰ ৱকেটােত দেুয়াখন 
জগতৰ মাজৰ আপাত িবেৰাধৰ (paradox) ছিবখন দািঙ ধৰা হেছ। মানুহক গছৰ ৰূপত ক না 
কৰা হেছ। অেনক আধুিনক কিবেয় গছক ানী, বু  আৰু পূণতাৰ তীক িহচােপ ক না কেৰ। কিব 
নীিলমাই সই ছিবখনেত যাগ িদেছ য ণা আৰু পলাশ, িশমলৰু ৰঙা ৰঙক বদনাৰ ৰং বুিল 
িসিবলাকৰ ওপৰেতা নতুন অথ আেৰাপ কিৰেছ। 

কিবতােটাৰ ক ীয় িচ ক খেন পাতালৰ আ াৰ জগতখনৰ লগত পাহৰৰ জগতখনক িবেৰাধত 
উপ াপন কিৰেছ আৰু িবেৰাধ মীমাংসাও কিৰেছ। পাতালৰ আ াৰ গিলত সবেবাৰ পিতত দয়, 

িক  পিতত দয়ৰ দখু-য ণাই গছৰ িশপাইিদ উ  আিহ পলাশ-িশমলু ফুলায়। য ণাৰপৰাই 
সৗ যৰ সৃি  হয়। মহৎ িশ কলা আৰু সািহত ৰ সৃি ৰ আঁৰেতা য ণা থােক। য ণাত কাতৰ িশ ী-
সািহিত েক সৃি ত ৰত মনেটাক য ণাৰ পৰা আতঁৰাই িশ ক নব ি ক কেৰ। ‘ বনাম, বদনামী 
গিলেবাৰ’, ‘নৰকৈল যাৱা বাট’, ‘িহংসাৰ মঙহাল জঘন’ আিদ খ বাক ই পাতালক আ াৰ গিলৰ 
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পিততাৰ জগত বিুল ইংিগত িদেলও আ াৰ আৰু পাহৰৰ দেুয়াখন জগত য ণােৰ ভৰা মানুহেৰ 
জগত। দখু-য ণাৰ পৰা পিৰ াণহীনতাৰ কথােহ কাৱা হেছ। 

কিবতােটাত ফা ন আৰু পাতালৰ গিলৰ অিভ তা থম পুৰষুত বণনা কৰা হেছ আৰু ক ৰৰ 
গৰাকীজন এজন িচ িশ ী। সই িশ ীজনৰ দিৃ েৰ পাতালৰ গিল দশনক কিবেয় শ েৰ ধিৰ ৰািখেছ। 
িচ িশ ী এজনৰ ছিব এখনৰ ব াখ া বুিলও কিবতােটাৰ অেথা াৰ কিৰব পািৰ, “ কনভাছৰ কজলা 
ছাঁেটাক টু িৰয়াই/িচঞিৰ উেঠ তাই/এেন ধুনীয়া হ’ ল নৰকৈল যাৱা বাট/নৰকৈল যাব পািৰ 

দেখান।” পাতালৈল সােমাৱা গাঁত বা বাটৰ বণনা এেনধৰণৰ : “উ ল ৰঙৰ বণালীত এেডাখৰ 
আ াৰ/ তােৰই ছাঁেটা গাঢ় হ গ আেছ।” 

কিবতােটা দটুা খ ত িবভ । থম খ ত ক ৰৰ গৰাকীেয় পাতালৰ গিলৰ অিভ তােৰ  
আঁিকেছ আৰু ি তীয় খ ত িচ িশ ীজেন িবিভ  ৰঙৰ সমাহােৰেৰ ছিবখন আঁিকেছ। শষৰ দশুাৰীত 
িনেজ অকঁা নৰকৈল যাৱা বাটৰ মােজিদ িশ ীজন পাতালৰ গিলেবাৰৈল িচ গেছ। সমাজ বা ৱ 
অথবা দখু-য ণাক কলাৰূপত িনমাণ কৰা হ’ল আৰু িশ ী এিতয়া িনজৰ িচ িশ ৰ দশক আৰ ু

সমােলাচক। 

সংকলনখনৰ একািধক কিবতাত কিবেয় িশ ৰ িন াপ ক নাৰ সিৃ শলীতাক ৰণীয় ৱক কিৰেছ। 
‘ মঘ বীিথকা’ তেন এটা কিবতা। 

িবমল ডকাই তওঁৰ কিবতাত কৃিতৰ িবিভ  ৰং, ৰূপ, শ  আিদক কিবৰ আিধিবদ ক িচ াৰ বাহক 
কিৰেছ। সময়সােপ  আৰ ুকালাতীত জগতৰ মাজৰ অিবৰাম  িবেৰাধ তওঁৰ কিবতাত পুনৰাবৃ  
হ থকা এটা িবষয়। পািথৱ এেকা ব েৱই য ি ৰ হ থকা নাই আৰু গ ব  লৰ কৃিতও য 
পিৰৱতনীয় তেন িচ াই কিবৰ দিৃ ত জীৱনৰ সাধাৰণ অৱ াক কৰুণ কিৰেছ। জীৱনৰ সাৰশূন তাই 
মানুহক ব িথত কৰাৰ পৰত মানুেহ শশৱৰ পিৰচয়ৈল ঘূিৰ যাবৈল িবচািৰেলও সই পেথা ইিতমেধ  
ব  হ যায়। জ ালমু  সইখন জগত কৱল ৃিতত জীয়াই থােক। 
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কিব ডকাৰ মঘফুল সংকলনৰ এটা িবেশষভােৱ মন কিৰবলগীয়া কিবতা ‘ ফানকল’। কিবতােটাৰ 
ি তীয় ৱকেটা এেনধৰণৰ, “িকমান য কল/সকেলা অিচন ন ৰ/ ধিৰম ন নধিৰম অনগল বািজ 
আেছ ফান কল/এটা কলৰ বু েত আন এটা কল/ সকেলা অিচন ন ৰ।” কিবতােটাৰ সংগৰ পৰা 
আঁতৰাই আিনেল ৱকেটাৰ পৰা আিজৰ পাঠেক িবিভ  ধৰেণেৰ অথ উ াৰ কিৰব পােৰ। ফানৰ 
গৰাকীজনৰ ি ধা তা আধুিনক মানুহৰ কােনা িবেশষ পিৰি িতত িস া  ল’বৈল হাৱা অপাৰগতা 
হ’ব পােৰ। আটাইতৈক ডাঙৰ কথা অিত সা িতক কালত অিচন ন ৰৰ পৰা অহা ফান কল ধিৰ 
অেনক সহজ-সৰল নাগিৰক ঠগ- ব কৰ কবলত পিৰ সব া  হাৱা কািহনীেয় স ম কৰা 
নাগিৰকৰ ি ধা তাৰ কথা ৱকেটােৱ মনৈল আিনব পােৰ। এই ৱকেটাৰ অথব নাই িৱিলয়াম 
এ ছেন Seven Types of Ambiguityত কাৱা থতাৰ কথা মনৈল আেন। টিলেফানৰ গৰাকীৰ 
ি ধাক িবিভ  ধৰেণেৰ ব াখ া কৰাৰ স াৱনাক িক  কিবেয় দীঘলীয়া বণনােৰ িনেজই সীিমত 

কিৰেছ। িচ ক  এখন উপ াপন কিৰ তাৰ িচ া-অনুভুিতৰ ক ক িবিভ  ধৰেণেৰ িব াৰ 
ঘেটাৱাতেহ কিব আ হী। 

িনমাণৰ িদশৰ পৰা ‘ ফানকল’ৰ দেৰ আন এটা কিবতা ‘কাৰ বােব আছা ৰ’। কিবতােটাৰ থম 
আৰু প ম ৱক দটুা িমিল এটা আন দায়ক আৰ ুঅথপূণ কিবতা হয়, িক  কিবেয় অথক িব াৰ 
কিৰবৈল আৰু পাচঁটা ৱক যাগ িদয়াত কিবতােটাৰ িচ া-ভাব-অনুভূিতৰ গাঁথিনত থকা গাঢ়তা 
াস পাইেছ। 

সংকলনখনৰ এটা িনেটাল কিবতা ‘আই, নাকাি িব’। চািৰটা ৱকৰ এই কিবতােটােৱ িমতব িয়তােৰ 
এটা কািহনী িববৃত কিৰেছ। কািহনীত দখু-ক ৰ মাজেত মাতৃ-পু ৰ আেৱিগক স ক, াকৃিতক 
দেুযাগ, ভংগ আৰ ুিবনািচিকৎসাত মাতৃৰ মৃতু ৰ ঘটনাই কিবতােটাক আনুভূিতক তী তা দান কিৰ 
এটা ৰণীয় গীিতকিবতা কিৰেছ। 
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কিবজনৰ ২০২২ চনত কািশত কিবতাৰ সংকলন ঢৗেবাৰ গিজ উ েছ শস ৰ দেৰ।এইখন সংকলনেৰ 
িকছু সংখ ক কিবতাত িচ া-ভাব-অনুভূিতক িব াৰ ঘেটাৱাৰ বণতা চ ত পেৰ। ‘উৰণীয়া সেপান’ 

কিবতাত শষৰ ৱকেটােৱই আচলেত কিবতােটা। এইখন সংকলনত কিবতাৰ ভাষা মা েয় 
তীকধম  হ আিহেছ। িশেৰানামেত তাৰ আভাস এটা পাৱা যায়। কািহনীৰ বাও এটা থকাৰ কাৰেণ 
এই সংকলনৰ িকছু সংখ ক কিবতাই িকছুমান চিৰ ক মানৱীয় েণেৰ ৰণীয় কিৰেছ। মানৱীয় 
স ক কিবৰ ভােল সংখ ক কিবতাৰ িবষয়। 

মিণকা টৰণপীৰ থম কিবতা-সংকলন আৰেলং (২০২২) আৰু সংকলনখেন কিবগৰাকীৰ কীয় 
িবিশ তা আৰু স াৱনা িজিলকাই তুিলেছ। আৰেলং মােন মানুহ আৰু মিণকাৰ সংকলেন এই মানুহৰ 
কথােক িলিপব  কিৰেছ। জমু খিত কৰা কাৰিবসকলৰ সাং ৃ িতক ঐিতহ ৰ কথা কিবতাত এইদেৰ 
ধিৰ ৰখা হেছ, “জইুৰ লগত স ক আমাৰ/ব  পুৰিণ/ পাহাৰৰ পুৰিণ গছেবােৰ িৰিঙয়াই কয়”। 
সং ৃ িত আৰ ুঐিতহ ৰ িবষেয় কাৱা হেছ, “আমাৰ পাহাৰ/ একক সুকীয়া স া/ সুকীয়া কৃি / ভূষা 
আৰু ভাষােৰ পিৰপূণ আিম”। জন িত আৰ ুিকংবদি ৰ আধাৰত কাৰিবসকলৰ পিৰচয় দািঙ ধিৰ 
কাৱা হেছ য তওঁেলাক আৰেলং, অথাৎ মানুহ। সংকলনৰ কিবতাসমূহত এই মানুহ আৰু মানুহৰ 
স কক িবিভ  ধৰেণেৰ িবন াস কৰা হেছ। ম, ব ু , িব াস, আ া, তাৰণা, পলায়ন, তী া আিদ 
িবিভ  আেৱগ, অনুভূিত আৰু িচ া কিবতাসমূহৰ িবষয় হেছ। কিবৰ ভাষা সেতজ, আন দায়ক, 

অথপূণ। জীৱন নাটকৰ পৃ ভূিমত আেছ িবশাল কৃিত আৰ ুমহা জীৱন। 

হঁপাহৰ ছািৰিপনপ’ ল উৎসগা কৰা ‘ পাহৈৰল’ শীষক কিবতােটােৱ স ানৰ আকাং া, স ান লাভ, 

স ানক ল কৰা ভিৱষ তৰ পিৰক না, আশা, সেপান, সাহস, দঢ়ৃতা আিদক কম পিৰসৰৰ িভতৰেত 
মূত কিৰেছ। মাতৃেয় স ানক কৱল মৰেমই িদয়া নাই, জীৱন যা াৰ ক কময় পথৰ বােব েতা 
কিৰেছ। গভীৰ ত য় আৰ ুআশাবাদত কিবতােটা শষ হেছ : “ মাৰ িখিৰকীেৰ তামাৰ/ তামাৰ 

িখিৰকীেৰ মাৰ/ এিদন আিহব গােটই পাহৰ”। ‘ভঙা সাঁেকা’ কিবতােটা ম, ব ু , িব াস আৰু 
িব াসভংগৰ কািহনী। কিবতােটাত ক ৰৰ গৰাকীেয় িব াস ভংগৰ িপছেতা একািক ৰ বদনাক 
সাহেসেৰ হণ কৰােটা মন কিৰবলগীয়া। হতাশাৰ ওচৰত সমপণৰ ইয়াত কােনা উে খ নাই। 
আঁতিৰ যাৱাজনৰ িতও ক ৰৰ গৰাকীৰ কােনা িবে ষ নাই, সহানুভূিতেহ আেছ, “চাৈকনয়াত পিৰ 
তুিম/ তুিম হ পিৰলা”। কােনা মানুেহ পেৰা বুিল চাকৈনয়াত নপেৰ। চাকৈনয়াত পৰােটােৱ অদৃ ৰ 
অিনয় ণীয়তাৰ কথােহ কয়। কিবতােটাৰ শষৰ ৱকেটা থেবাধক আৰু ষা ক : “ তামাৰ 
অিব াসৰ আ াৰ িন াসত/ মাক হৰুৱালা/ আৰ ুমই মাক”। িমক, ব ু  অথবা সংগী িযজন 
িব াস ভংগ কিৰ িচ গেছ তও ঁক ৰৰ গৰাকীক হৰুৱাইেছ আৰু ক ৰৰ গৰাকীেয়ও িনজেক 
হৰুৱাইেছ। ক ৰৰ গৰাকীেয় িচ যাৱাজনক হৰুৱাইেছ বুিল কাৱা হাৱা নাই। দেুয়াজেন 

ক ৰৰ গৰাকীক হৰুৱাৰ কাৰণ িক? ক ৰৰ গৰাকীেয় িনজক হৰুৱাৰ কাৰণ তওঁ িচ 
যাৱাজনৰ ওচৰত িনজেক সমপণ কিৰিছল আৰু িসজন িচ যাৱাত তও ঁিনেজও হৰাই গ’ল। ম 
অিধকাৰসূচক (poessessive) হ’ লেহ এজেন আনজনক হৰুৱাৰ েটা আেহ। ক ৰৰ গৰাকীেয় 
কােনা িদেন আঁতিৰ যাৱাজনৰ ওপৰত মািলকী  খটুওৱা নািছল। 

সংকলনৰ এটা চমৎকাৰ কিবতা ‘আশােবাৰ তপত আঙঠা’। িশেৰানােমই ইংিগত কিৰেছ য আশােয়া 
আঙঠা হ পুিৰব পােৰ। দিৰ তা, ঋণ তা আৰু মানুহৰ অসহায় অৱ াক িবৰল দ তােৰ কিবেয় 
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দহটা শ েৰ িতিন শাৰীত দািঙ ধিৰেছ, “ঋণ  বাধক / হাউিল পৰা যৗৱন/ ভাকত আতুৰ 
পিৰ াণৰ সকেলা পথ।” ঋণ তা, দঃুি া আৰু উে েগ মানুহক অকালেত বুঢ়া কেৰ। আিথক দদুশাত 
অকালেত বৃ  হাৱা মানুহজনৰ উে গত কিবতােটা শষ হেছ, “ দা হােতেৰ কেনৈক পিৰেশাধ কেৰা 
ঋণ!” মিণকাৰ কিবতাত কৃিত কৱল পৃ ভূিম নহয়, কৃিতেয় মানুহৰ ব ি ক গঢ় িদেয়। সময়ত 
কিবেয় উপলি  কৰা জীৱনৰ অথহীনতাই তওঁৰ চতনাক আধুিনকৰ শাৰীত থয়, “জীৱেন িনজক 
সামেৰ আকাশৰ শূন তাত”। মিণকা টৰণপীৰ িসি  শংসনীয় আৰু স াৱনা উ ল। 

ড০ িবিজত তালুকদাৰৰ কিবতা-সংকলন হা ডউকা (২০২০)। সংকলনৰ ভােল সংখ ক কিবতা 
আন দায়ক আৰু অথঘন। কিবৰ কালেচতনা সূ । সমাজজীৱনৰ অেনক ঘটনা, পিৰেৱশ, পিৰি িত 
আিদক তওঁ সময়ৰ সাঁতত হ থকা পিৰৱতনৰ আধাৰত িনৰী ণ কেৰ। এই অিবৰাম পিৰৱতনৰ 
লগত মানুহৰ পিৰচয়ৰ সমস াও জিড়ত হ থােক। ‘পথাৰখেন মাৰ িপছ লেছ’, ‘ বৰ’ আিদ কিবতাত 

পিৰৱতনৰ চতনা খৰ। তওঁৰ কিবতােবাৰৰ সাধাৰণ সুৰ কৰুণ। আকাং া আৰু াি ৰ ব ৱধােন 
কিবেয় দখা পাৱা জীৱনৰ সাধাৰণ অৱ াক কৰণু কেৰ। কৃিত আৰু সং ৃ িতৰ (nature/culture) 

েয়া কিতয়াবা পিৰি িতক কৰুণ কেৰ। এটা উদাহৰণ ‘ফুলিন’ কিবতােটা। পিৰচয়ৰ সংকটক 
নাটকীয় ছিবেৰ মূত কৰা হেছ ‘পথাৰখেন মাৰ িপছ লেছ’ কিবতাত। িশেৰানামত থকা কিবতােটাত 
এলািন িচ ক ৰ সহায়ত মতুৃ েচতনাক ইি য় াহ  কৰা হেছ। কিবজনৰ িচ ক  গিতশীল। িচ ক ৰ 
সহায়ত কিবেয় িবমতূক মূত কৰাৰ এটা ভাল উদাহৰণ ‘দখু’ কিবতােটা। সা িতক অসমীয়া 
কিবতাৰ গিত- কৃিতৰ কথা ক’বৈল হ’ ল সমু সােনাৱাল শইকীয়াই স াদনা কিৰ উিলওৱা 
মানকটা কাব  কাকিল (২০২২)খনৰ কথা উে খ কিৰব লািগব। সংকলনখন িড গড়ৰ মানকটা শাখা 
সািহত  সভাৰ কাব । শাখা সািহত  সভা এখেন পচঁাশীগৰাকী কিবৰ শতািধক কিবতাৰ সংকলন 
এখন কাশ কৰা কথােটােৱ অসমত অ লিভি ত হ থকা সািহত -চচাৰ মাণ িদেছ।কিবসকলৰ 
ভােল সংখ ক অসমীয়া পাঠকৰ িচনািক, িক  নবীনসকলৰ কিবতাও আন দায়ক হেছ। ভাষাৰ 
সৰলতা, অনুভূিত আৰু িচ াৰ িন া আৰ ুপাঠকৰ লগত যাগােযাগৰ আ েহ সামি কভােৱ 
কিবতাসমূহক পঠনীয় কিৰেছ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


