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আমাৰ আধুিনকতা, তওঁেলাকৰ আধুিনকতা 
মুনীন বায়ন 

আমাৰ আধুিনকতাক সেয় পি মীয়া ঔপিনেৱিশকতােৰ অৱদান বুিল কাৱােটা যুি স ত নহয়। এই 
আধুিনকতাই কৱল য যুি বাদেৰ সাৰ ঘটাইিছল এেন নহয়, ব ৱসায়-বািণজ , যাগােযাগ ব ৱ া 
আৰু যুি -িনভৰ ঔেদ ািগক সভ তােৰা সাৰ আৰু িবকাশ ঘটাই বিহঃিব ৰ সেত ভাৰতৰ স ক 
িনিবড় কিৰ তুিলিছল। 

অসমীয়া কিবতাৰ আধিুনকতাক ল, ইয়াৰ আধুিনক চিৰ ক ল মতেভদ, িব াি  আৰু সংশয়-
ি ধা তা আিজও কম নহয়। আধুিনক অসমীয়া কিবতাৰ এগৰাকী িবিশ  ৰসেব া, সমােলাচক ড০ 

িদলীপ মাৰ বৰুৱাই তাহািনেয় এই িবষেয়  তুিল কিছল, াধীনতাৰ ৰ’দকাঁচিলৰ ঔৎসুক  আৰ ু

উ ীপনাৰ একাংশ নতুন কিবতাৰ িত হাৱা আ হৰ মােজেৰ কাশ হিছল। িক  আিজ সই 
উ ীপনা িনঃেশষ হ আিহেছ। বহল দিৃ ৰপৰা ক’বৈল গ’ ল, আমাৰ সািহত -জগত বতমান জঠৰ, 

ি য়মান। “আধুিনক কিবতা স েক এচাম লাকৰ ধান আপি  হ’ল আধুিনক কিবতাৰ বৗি ক 
ৰণাৰ উৎস আিছল পা াত  সািহত াদশ আৰু মানিসকতা। ভাৰতীয় মানিসকতা আৰু পৰ ৰাৰ 

সেত তাৰ স ক আিছল ীণ। ি তীয় আপি েটা ঘাইৈক তাৰ কৰণক ল। আধুিনক কিবতা 
‘দেুবাধ ’ অথাৎ দৰুূহ। ইয়াক বুিজবৈল বা তাৰ ৰস হণ কিৰবৈল িবেশষ ধৰণৰ মানিসকতা তথা 
বৗি ক কছৰতৰ দৰকাৰ। ড০ িদলীপ বৰুৱাই ‘আধুিনক অসমীয়া কিবতা : এ  সমী া’ নামৰ 
ৰু পূণ ব েটাত আধিুনক অসমীয়া কিবতাই জ ল েৰপৰা এেন সীমাব তা বহন কিৰ আিহেছ 

বুিল অিভেযাগ কিৰেছ। এই স ভত তওঁ যাৱা শিতকাৰ ষা -স ৰ দশকেত কইটামান ৰু পূণ 
 সুধীসমাজৈল বুিল উ াপন কিৰিছল। তওঁৰ েকইটা আিছল : আধুিনক কিবতা-আে ালনৰ 

কেৰাণ ক’ত? থমেৰপৰা ই এক মােথাঁ ‘ জগু’ আিছল নিক? ইয়াৰ লগত আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ 
কােনা িনিবড় স  নািছল নিক? কৱল অিভনৱ ৰ আ হেত পৰী ামূলকভােব িলখা কিবতােয়ই 
আমাৰ আধুিনক কাব -কেলৱৰ সৃি  কিৰিছল নিক?” 
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ড০ 

িদলীপ মাৰ বৰুৱা  

ড০ বৰুৱাই উ াপন কৰা েকইটাৰ ৰু  আৰু াসংিগকতা উলাই কিৰব হয়েতা নাৱািৰ। িক  
এেন অিভেযাগ-আপি ৰ আঁৰত আধুিনকতাক একা ই পি মীয়া অপিৰৱতনীয় অৱধাৰণা বুিল ধিৰ 
লাৱাৰ ৱণতা িবদ মান। িক  ইউেৰাপীয় আধিুনকতাৰ িবিচ গামী চিৰ ক আিম এেকটা সাঁচেত 
ঢািল ইউেৰাপেৰ িবিভ  দশৰ আধুিনকতাৰ চিৰ ৰ কীয়তাক ব াখ া কৰা স ৱ নহয়। ভাৰতৰ 
িবিভ  েদশৰ সািহত -সং ৃ িতত যাৱা দশু বছৰীয়া আধুিনকতাৰ িবিচ  পৰী া-িনৰী া আৰু তাৰ 
জ ল ি েবাৰক আিম আিজ কৱল পি মীয়া আধুিনকতাৰ মাপকা েৰ অনুধাৱন কৰােটা স ৱ 
আৰু সমীচীন ন? এই কথা ব লাংেশ সচঁা য উ ৰ-আেলাক াি  পৰৱত  ইউেৰাপীয় আধিুনকতাই 
ীক পৰ ৰা তথা ইিলয়াড-ওিডিছৰ পুৰাকথা আৰ ুক জগতৰপৰা ইউেৰাপ-উ ৰ আেমিৰকাৰ 

অিধবাসীৰ মানিসকতা ভােলিখিন িবি  কিৰ পলাইিছল। িক  ভাৰতেক ধিৰ তৃতীয় িব ৰ ব  
দশত দইু-আৈঢ় শিতকাৰ ঔপিনেৱিশক শাসেন িচ াজগতত িবপুল পিৰৱতন আিনেলও ঐিতহ ল  
অিভ তা আৰু উপলি  িকছুমানৰ মূেলাৎপাটন কিৰব নাৱািৰেল। ি ছ ঔপিনেৱিশক শাসনৰ 
জিৰয়েত ভাৰতীয় িশি ত ণীেয় অজন কৰা আধুিনকতাক িহ  ুপনুৰু ানবাদীসকেল বৗি ক আৰু 
মানিসক দাস  বুিল অিভিহত কিৰেছ। িপেছ ভাৰতীয় নৱজাগৰণ আৰু আধুিনকতাৰ িকছুমান 

অ িনিহত দবুলতা আৰু সীমাৱ তা স েক থম অিভেযাগ আিনিছল ন ালপ ীসকেলেহ। 
িৰফেমশ ন-িবেৰাধী ইনৰপৰা যাৱা নীয় ঐিতহ ৰ ভাৱত ল ন আেমিৰকােতা আধুিনকতা 
িবেশষ ধৰেণ গঢ় ল উ িছল। দশু-আৈঢ়শ বছৰীয়া পা াত  ভাৱক অ ীকাৰ নকৰাৈকেয়া এই 
কথা ক’ব পািৰ, িশি ত-অিশি ত ভাৰতীয়সকলৰ মানসত দখুন মহাকাব  ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ 

ভাৱ আিজও সজীৱ হ আেছ। ধািমক ভাৰতীয়সকলৰ কথা বাদ িদেলও িহ  ুধম য় আচাৰৰ িত 
দবুলতা নথকা ব  ভাৰতীয়ৰ মনেতা মহাকাব  দখুনৰ কািহনী আৰু কথকতাৰ নানা অনুষংগ সু  হ 
আেছ। এই কথা মহাভাৰতৰ আধুিনক ভাষ কাৰ িজ. এন. দৱীেয় য কেছ এেন নহয়,  ছালমান 
ৰু িডৰদেৰ উ ৰ-আধুিনক কািহনীকােৰও ীকাৰ কিৰেছ। 
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এই স কত দৱীেয় দটুামান তাৎপযপূণ কথা কেছ। তওঁৰ মেত পা াত  সমাজত চিলত ব  
পুৰাকথা ইিলয়াড আৰু ওিডিছ —এই মহাকাব  দখুনৰপৰাই আিহেছ। অৱেশ  বাইেবলীয় পৰ ৰােতা 
আন িকছুমান পৗৰািণক আখ ান পি মীয়া অিধবাসীসকেল িবচািৰ পাইিছল। িবগত িতিন শিতকাত 
পি মীয়া আধুিনকতাই হামাৰীয় পুৰাকথাক ব  পিৰমােণ াস কিৰ পলাইিছল। িক  মহাভাৰতৰ 
বিলকা এই অৱ া কাহািনও হাৱা নাই। এেকদেৰ ভািজলৰ ঈিনড আৰু ডাে ৰ িডভাইন কেমডী 
আিজও পদী সািহত  িহচােপ সমাদতৃ যিদও আধিুনক পি মীয়া জগতৰ ক েলাকত তাৰ জীৱ  
উপি িত অনুভূত নহয়। জন িম নৰ পৰাডাইজ ল  আিজকািল সািহত ৰ ছা ৰ পাঠ পুিথ িহচােপেহ 
পঢ়ুওৱা হয়। ( ব  : Mahabharata : The Epic and the Nation) দৱীেয় লগেত িলিখেছ, “পি মত 
সৰু ল’ৰা- ছাৱালীেবাৰক ীক আৰু ল ন মহাকািব ক পৰ ৰাৰ সাধুেবাৰ িবদ ালয়ত জাৰৈক 
পঢ়ুৱাবলগীয়া হয়। তওঁেলাকৰ পুৰাকথাৰ ঘাই উৎস মহাকাব  নহয়, ী ীয় নতুবা জডুাইক ঐিতহ েহ। 

িক  ভাৰতত আিজও পৰুষুানু েম সমাজৰ িবিভ  ণী, বণ, জনজািতৰ মাজত চিলত পৗৰািণক 
আখ ানেবাৰ মহাভাৰত বা ৰামায়ণৰ লগত জিৱকভােব স ৃ । সইেবাৰ বদ তথা উপিনষদৰপৰা 
অহা নহয়।…ভাৰতীয় মানুহৰ মনন, ৃিত, ক েলাক আৰু পিৰিচিতৰ িনমাণত ৰামায়ণ আৰু 
মহাভাৰেত পেলাৱা গভীৰ ভাৱৰ তুলনা ভাৰতৰ সািহত  ইিতহাস আৰু আন দশৰ পৰ ৰােতা 
িবচািৰ পাৱা নাযায়।” ভাৰতীয় মানুহৰ মানিসকতাত জীৱ  পৰ ৰা িহচােপ ৰামায়ণ, মহাভাৰতৰ 
ভাৱৰ কথা অনুৰূপভােব ছালমান ৰু িডেয়ও উে খ কিৰেছ। আিজৰ িহ ু বাদীসকেল মহাকাব  
দখুনৰ এই ছ লাৰ ঐিতহ ক ল ৰাজনীিত কৰােটা অিত িবপ নক িবষয় বুিল তওঁ ম ব  কিৰেছ। 
তাৎপযপূণ কথােটা হ’ল পৰৱত  কালত া ণ বাদৰ ভাৱত মহাভাৰতৰ মান  সং ৰণেবাৰত গীতাই 
ক ীয় মযাদা লাভ কৰাৰ লগেত কৃ  চিৰ ই অিত মানিৱক ৰু  লাভ কিৰিছল। তেনদেৰ 
পৰৱত  সময়ত তুলসীদাসৰ ৰামচিৰতমানসত ৰামচ ৰ চিৰ ই অৱতাৰী পুৰুষৰূেপ মযাদা পুৰুেষা ম 
অিভধা পাইিছল। িক  তাৰ আগৈলেক মহাভাৰত-ৰামায়ণৰ ছ লাৰ ঐিতহ ই কিথত আৰু আ িলক 
তথা জনেগা ীয় সং ৰণত ঠাই পাইিছল। পবূৰ ধম য় িব াসৰ ঠাইত আধুিনক যুি বাদী িচ াই 
খাপিন পাতাৰ সময়েত ৰূপকথাৰ ঠাই ল’ ল আধুিনক গ -উপন ােস। ৰু িডেয় সেয় আিজৰ গ -
উপন াসক ৰূপকথাৰ উ ৰসূিৰ আখ া িদেছ। ( ব  : Languages of Truth) অথাৎ মধ যুগ আৰু 

াক-আধুিনক যুগৰ সেত আধুিনক যুগৰ মানিসকতাৰ িপনৰপৰা িব ৰ ব ৱধান সে ও তাৰ সেত 
কােনা ধৰণৰ যাগসূ  নাই বুিল কাৱােটা আ কলীয়া। 

আমাৰ আধুিনকতাক সেয় পি মীয়া ঔপিনেৱিশকতােৰ অৱদান বুিল কাৱােটা যুি স ত নহয়। এই 
আধুিনকতাই কৱল য যুি বাদেৰ সাৰ ঘটাইিছল এেন নহয়, ব ৱসায়-বািণজ , যাগােযাগ ব ৱ া 
আৰু যুি -িনভৰ ঔেদ ািগক সভ তােৰা সাৰ আৰ ুিবকাশ ঘটাই বিহঃিব ৰ সেত ভাৰতৰ স ক 
িনিবড় কিৰ তুিলিছল। ফল ৰূেপ আমাৰ ইিতহাস আৰু ঐিতহ  স েকও নতুন িচ া-চচা আৰ  
হিছল। ইয়াৰ অথ এইেটা নহয় য ঔপিনেৱিশকতাৰ হাত ধিৰ অহা আধুিনকতাৰ পূেব ভাৰতত 
কােনা যুি ৰ ব ৱহাৰ হাৱা নািছল বা যুি বাদী িচ া-চচা হাৱা নািছল। িক  সইেবােৰ 
সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনধাৰাত কােনা ব িৱক পিৰৱতন আিনব পৰা নািছল। ি ছ শাসন-ব ৱ া 
আৰু নতুন অথনীিতেয় ভাৰতীয় সমাজৰ িভি মূল পয  জাঁকািৰ গিছল। িচ াজগতত তাৰ পিৰণাম 
আিছল িনঃসে েহ যগুা কাৰী। িক  তাক সকেলা সময়েত আমাৰ ঐিতহ -পৰ ৰাৰ িবেৰাধী বুিল 
ভবােটাও সমীচীন নহয়। উদাহৰণ ৰূেপ, ঊনিবংশ শিতকাৰ ইউেৰাপ, িবেশষৈক ফৰাচী সািহত ত 
উপন াসত িযধৰণৰ বা ৱবাদৰ পৰী া চিলিছল তাৰ িবপৰীেত তৃতীয় িব  আৰু ল ন আেমিৰকাৰ 
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িবিভ  সািহত ত দশজ অিভ তা আৰু পৰ ৰাৰ আধাৰত বা ৱতাক সুকীয়া দিৃ েকােণেৰ চাৱাৰ 
আৰু উপ াপনৰ িয ৱণতা তাক আিম আধুিনকতাৰ পিৰপ ী বুিল ক’ম নিক? ইউেৰাপীয় যাি ক 
যুি বাদৰ িবতচ েৰ চােল মােকছৰ যাদ ুবা ৱবাদী উপন াসৰ বণনােবাৰ উ ট লগােটা াভািৱক। 
িক  ৰূপকথাৰ দেৰ আমাৰ গ -উপন াসেতা ােয় যাদ ুআৰু বা ৱৰ সীমােৰখা অ  হ পৰােটা 
তেনই াভািৱক কথা। … one can simultaneously know that the story is a work of imagination, 

which is to say untrue, and believe it to contain profound truth. The boundary between the 
magical and the real, at such moments, ceases to exist. (Language of Truth) ৰু িডেয় কাৱা এই 
কথা ৰু িডৰ উপিৰ মি েকাৰ কােলাছ ফুেয়ে ছ, কলি য়াৰ গি েয়ল গািচয়া মােকছ, নাইেজিৰয়াৰ 
বন ওকিৰৰ আধিুনক, উ ৰ-আধুিনক উপন াসৰ েতা খােট। তওঁেলাকৰ এই যাদকুৰী কথকতা 
ানীয় সমাজৰ সাধু কাৱাৰ পৰ ৰাৰপৰাই আিহেছ। 

ড০ িদলীপ বৰুৱাই আধুিনক সািহত ক যুি -িবে ষী বুিল কেছ। স ৱত ব’ডেলয়াৰ, ৰাবঁৰ দেৰ 
ফৰাচী কিবৰ হাত ধিৰ তীকবাদী সািহত  আে ালেন িয নৰাজ ৰ সৃি  কিৰিছল তাৰ বােবই ড০ 

বৰুৱাই সম  আধুিনকতাবাদী আে ালনেটােকই যুি িবেৰাধী বুিল ধাৰণা কিৰিছল। িক  যাি ক 
যুি বাদ(instrumental rationality)ৰ িবৰুে  সমােলাচনা ক যুি বাদ(critical rationality)ৰ এক 
শি শালী অ ঃে াত আধুিনকতাবাদৰ মাজত আৰ িণৰপৰাই আিছল। মন কিৰবলগীয়া কথােটা হ’ল 
আধুিনক িচ াৰ অ দতূসকলৰ িভতৰত মা ৰ লগেত নীৎেস আৰু িছগম  েয়ডৰ নােমা লাৱা হয়। 
মা ৰ াি ক ব বাদৰ আধাৰত পৰৱত  কালত শি শালী হাৱা ঐিতহািসক ব বাদৰ মতা  
ব াখ াৰ িবৰুে  াংকফুট ু লৰ তাি কসকেল আগবেঢ়াৱা মা বাদৰ িবক  ভাষ ত আিম 
সমােলাচনা ক যুি বাদ আৰু উি িখত িচ ানায়কসকলৰ ভাৱ ল  কিৰব পােৰাঁ। 

ড০ িদলীপ বৰুৱাই মূলতঃ অসমীয়া আধুিনক কিবতাৰ সংগেত আধুিনকতাৰ এই সমােলাচনা 
আগবঢ়াইিছল। তওঁৰ যিু  আিছল আমাৰ কিব-সািহিত কসকেল ইউেৰাপৰ যাি েকা ৰ সভ তাৰ 
সাং ৃ িতক শনূ তা উপলি  কিৰব নাৱােৰ। িক  তেৱাঁ অসমৰ দেৰ এখন পৰ ৰাগত আৰু 
কৃিষজীৱী সমাজত আধিুনকতাৰ বৗি ক অিভঘাতৰ কথা অ ীকাৰ কিৰব পৰা নািছল। তওঁৰ মেত 

আমাৰ জাতীয় পটভূিমত আধুিনকতাই ঘাইৈক কাশ পােল এক সামািজক পিৰৱতনৰ দাবী আৰু এক 
সৰল দিৃ ভংগীৰ ঠাইত অিভ তাৰ বৗি ক িবে ষণৰ িত দখুওৱা আ হত। অথাৎ আধুিনকতাৰ 
মােজেৰ ঐিতহ ৰ সেত সজীৱ সংলাপৰ এক অভ াস আমাৰ িশ ী-সািহিত কসকেল আয়  কিৰেল। 
সেয় আমাৰ আধুিনকতাক সতেত ঐিতহ -িবেৰাধী আৰু জাতীয় জীৱনৰ সেত জীণ নােযাৱা বিুল 
কাৱােটা া ই নহয়, অিভসি মূলেকা। এই আধুিনকতাৰ পৰশ নােপাৱােহঁেতন আিম নৱকা  বৰুৱাৰ 

‘স াট’, নীলমিণ ফুকনৰ ‘তুিম য িতলফুল হ’ আৰু অিজৎ বৰুৱাৰপৰা ‘ পু ’ৰ দেৰ কিবতােবাৰ 
নাপােলাঁেহঁেতন। 

মুনীন বায়ন অসমৰ এগৰাকী িবিশ  সািহত  সমােলাচক। বৃি ত তওঁ এগৰাকী জ  সাংবািদক। 

জীৱনৰ  দিুনবাৰ তওঁৰ শহতীয়া এখন সমােলাচনামূলক । 

 
 
 
 


