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আধুিনক অসমীয়া কিবতাৰ অিবক  িতভু 
নৱকা  বৰৱুা 

য়াগ শইকীয়া 

নৱকা  বৰুৱা  
আিম ুগাত গাৱাৰ দেৰ 
কিবতা গাম 
কলঙক আেকৗ জীয়াম 
১৪ জলুাই 
নৱকা ৰ পািথৱ কায়াৰ িবদায়ৰ িদন 
 
ণৱৰ কাষৰীয়া এখন দলঙত উ  
িবয়িল আিম নৱকা ৰ কিবতা গাম 
 
কিবতাৰ এিখলাৈক পাত কলঙত উটুৱাম 
 
ধুমুহা-বৰষুণ আিহেলও কথা নাই 
আিম মুকিল আকাশৰ তলত ৰ 
দলং আৰু নৰ মাজৰ শূন তা পূৰাম 

এখন সৰু কিবতাৰ িচ েৰ নগাঁৱৰ কইজনমান কিবতাে মীেয় নৱকা ৰ িবেয়াগৰ ক এবছৰ িপছত 
এখন দলঙৈল নৱকা ৰ ণমু সকলক িনম ণ কিৰিছল। কিবতাৰ সৰু িচ খনত আিছল কিবৰ 

ানৰ আেগেয় এই ধৰা এিৰ িচ যাৱা িশ ী ণৱ বৰুৱাই আিঁক যাৱা কিবৰ হাঁিহমুখীয়া এ  
। নৱকা ই ভালেপাৱা, মৰমৰ সৰ ুবাপ— ণৱ বৰুৱাৰ বহাৰ কাষৰীয়া এখন কাঠৰ দলঙত 
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২০০৩ চনৰ ১৪ জলুাইৰ আেবিল ত মানুহৰ িভৰ লািগিছল। ‘ৰঙা িজঞা’ৰ কিব মিহম বৰাই থেম 

কিবতা পাঠ কিৰ এেথাপা ফুেলেৰ সেত নৱকা ৰ কিবতা এ  কলঙৰ বু ত অপণ কিৰ কৰেযােৰ 
কলঙৰ ফােল চাই াথনা কৰাৰ ভংগীত কিছল—তুিম য’ ত আছা শেল থাকা। িবিভ জনৰ 
ক ত অসমীয়া, ওিড়য়া, ইংৰাজী, বাঙালী আৰু িহ ী ভাষাত পঢ়া নৱকা ৰ কিবতাই কলংপৰীয়া বতাহ 
াণময় কিৰ তুিলিছল। িবিভ জেন পাঠ কৰা কিবতাৰ মাজত মােথাঁ এটা কিবতােহ যন কােৰা 
কে েৰ িনঃসৃত হাৱা নািছল—িক আিছল সই কিবতােটা? কিবতােটা আিছল, দলঙত তামীঘৰা সািজ 
ভাল পাৱা নৱকা ৰ উভিত নহাৰ কিবতা– 

মই নােহাঁ মই নােহাঁ 
এবােৰই আিহ িচ গ' লা ঁ
উভিত অহাৰ কথা নাই 
মই জােনা মই নােহাঁ 
মই জােনা কােনা নােহ 
 
মােথান এই পৃিথৱীখনক ভাল পাই গ' লাঁ 
এই কথােটােক িকমানবাৰ য ক' লাঁ 
িকমান ভােবেৰ ক' লাঁ 
য ণা মাৰ জীয়াৰ ম  
সই ম েক গােলাঁ  
জীয়াই থকাৰ ধমািলেটা মই 
এবােৰই খিল গ' লাঁ 
আিলৰ কাণৰ জাবৰৰপৰা এপাহ ব ল 
এবােৰই তুিল ল' লাঁ 
 
কােনাবা আিহব মাৰ দেৰ কােনা িদনা? 
মাৰ সুৰেতই বািজব নতুন বীণা? 
ওেহাঁ, সয়া হ'ব নতুন মানুহ 
সই িদেনা হ'ব নতুন িদন 
মাৰ তাত এেকা নাথােক িচন। 
 
ব ল তলত ফুল পিৰ ৰ'ব 
মইেতা নহয়, কােনাবাই বুটিলব 
মই নােহাঁ, মই নাৱােৰাঁ আিহব, নােহাঁ 
হৰাই যাৱাৰ ৰঙেতইেচান অকেল অকেল হাঁেহা 
মই নােহাঁ, মই নােহাঁ 
পৃিথৱী, তামাক ভাল পাই গ' লাঁ 
তথািপও মই নােহাঁ 

এয়া স ূণ বৗ  িব ােসেৰ িলখা কিবতা। িনজেক কৃ - মী বুিল ক’বৈল ভাল পাৱা নৱকা  যন 
আ াৰ অি ত িব াসী নহয়। সেয়ই তওঁৰ বােব তওঁ হয়েতা তওঁ হ আৰু নােহ। িক , তও,ঁ 

তওঁ হ আিহিছলেনা কিতয়া? ১৯২৬ চনৰ ২৯ িডেচ ৰত নৱকা  আিহিছল নীলকা  বৰুৱা আৰ ু

ণলতা বৰুৱাৰ চতুথ পু  িহচােপ। নগাঁৱত শশৱ আৰু কেশাৰ পাৰ কৰা নৱকা ৰ জ ান 
ৱাহা ত। িপতৃ নীলকা  বৰুৱা আিছল বুৰ ী িস  খৰিঙ বৰৱুাৰ বংশলতােৰ আ ৱাই অহা সময়ৰ 

এজন। আেহামসকলৰ ৰাজ কালত নগাঁৱৰ কিলয়াবৰ আৰু দৰঙৰ চিতয়া অ লেক স ৱতঃ খৰিঙ 
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বালা হিছল। পু ৰ উ ৰ আৰু দি ণ দেুয়াপােৰ িব ৃত খৰিঙৰ এই অ লেৰ বৰুৱাজনক বালা 
হিছল খৰিঙ বৰুৱা। পবূপৰুুষ এজন উে খেযাগ  লাক কানাই আতা। কানাই আতাৰ িতিথ হয় মাঘৰ 
া ি তীয়াত, এই িতিথেতই পৰ ৰা অনুসিৰ খৰিঙৰ িব ৃত অ লজিুৰ িসচঁৰিত হ থকা বংশ-

পিৰয়াল িমিলত হয়। জয় জিসংহৰ ৰাজ কালত কানাই আতাৰ এজন নািতৰ নােমা আিছল 
জয় জ। ৰজা জয় জৰ অনু হত জয় জৰ দহজন পু ই দেহাটা বাব পায় আৰু দহঘৰ বৰুৱা 
িহচােপ খৰিঙত িতি ত হয়। এওঁেলাকৰ থমজনৰ নাম আিছল ময়ূৰ জ আৰু এেৱইঁ কৃতেত 
থমজন খৰিঙ বৰুৱা। 

ি ছ ৰাজৰ আৰ িণেত খৰিঙ বৰুৱাৰ এই পিৰয়াল  নগাঁৱৰ পুৰিণ দামৈল উ  আেহ। তাৰ 
িপছত িজলাৰ সদৰ নগাঁৱৈল ানা িৰত হাৱাত জীিৱকাসূে  এই পিৰয়াল ও নগাঁৱৈল উ  আেহ। 
নৱকা ৰ িপতৃ নীলকা  বৰুৱাই পিঢ়িছল কিলকতাৰ জেনেৰল এেছ িল কেলজত আৰু িপছৈল কটন 
কেলজত। অসময়ত িপতৃহাৰা হাৱাত নীলকা ই ঘৰুৱা দািয়  ল’বৈল কেলজ এিৰ িশ া িবভাগত 
সামায়। থম সহ-পিৰদশক িহচােপ, কমে  আিছল বৰেপটা আৰু ৱাহা । ঘাঁৰাত উ  ফুিৰ 
চাকিৰ চেলাৱাত অসুিবধা হাৱাত িপছৈল নগাঁও চৰকাৰী হাই ু লত িশ কতা কিৰবৈল লয়। নীলকা  
বৰুৱাৰ চািৰজন পু — দৱকা , িশৱকা , জীৱকা  আৰু নৱকা । ৰমণ ািসক যুগৰ পটেমাচা তথা 
‘আিম দৱুাৰ মুকিল কেৰা’ঁ নামৰ কিবতা েৰ আধিুনক যুগৰ দৱুাৰত টু িৰওৱা কিব দৱকা  আৰ ু

হ অৰণ  হ মহানগৰ ৰ অসমীয়া আধিুনক কিবতাৰ ভগীৰথ হ উঠা নৱকা ৰ বয়সৰ ব ৱধান 
আিছল ১২ বছৰ। 

নগাঁৱৰ মাজমিজয়াত থকা আেমালাপি  নামৰ অ লেটাত নীলকা  বৰুৱাৰ ঘৰ। ঘৰৰ ওচৰেৰ 
বািলকা িবদ ালয় (এিতয়াৰ নগাওঁ িমছন ু ল) এখনত নৱকা ৰ িশ াজীৱন আৰ  হয়। ইয়াৰ 
িপছত চৰকাৰী মজলীয়া ু লত বাংলা মাধ মত তওঁ থম ণীৈলেক পেঢ়। এই ু লৰ ধান িশ ক 
আিছল উপাজন শইকীয়া। ১৯৩৩ চনৈলেক ইয়ােত পিঢ় ি তীয় ণী নপঢ়াৈক নগাঁও চৰকাৰী 
হাই ু লৰ তৃতীয় ণীত নামভিত কেৰ। তিতয়া নগাঁও চৰকাৰী ু লৰ ধান িশ ক আিছল ৰােম ৰ 
বৰুৱা আৰু সহকাৰী ধান িশ ক জদয়াল িবদ ািবেনাদ। ১৯৪১ চনত নগাওঁ চৰকাৰী হাই ু লৰপৰা 
েৱিশকা পৰী া পাছ কিৰ ৱাহা ৰ কটন কেলজত নামভিত কেৰ। িক  দভুাগ বশতঃ সি পাত 

ৰত আ া  হ দবুছৰ ধিৰ আনু ািনক িশ াৰপৰা আঁতিৰ থািকব লগা হয়। ১৯৪৩ চনত আই-এ 
পিঢ়বৈল শাি িনেকতনৈল যা া কেৰ। ১৯৪৫ চনত তােৰপৰা আই-এ পৰী া আৰু ১৯৪৭ চনত 
ইংৰাজী িবষয়ত াতক িড ী অজন কেৰ। ইয়াৰ িপছত কিলকতা িব িবদ ালয়ৰ এম-এ পাঠ মত 
নামভিত কিৰেলও তাত তওঁৰ পঢ়া নহয়। নৱকা ই ইংৰাজী িবভাগৰ এম-এ পাছ কেৰ আিলগড় 
মুছিলম িব িবদ ালয়ৰপৰা, তিতয়া তাৰ উপাচায আিছল ড০ জািকৰ েছইন। কীট িহচােপ খ াত 

সাগৰ দিখছাৰ কিব দৱকা  বৰুৱাৰ াতৃ নৱকা ৰ শশৱ আৰ  হিছল ৰ আেৱশত। নীলকা  
বৰুৱাৰ ঘৰখন সািহত -সংগীতৰ বল অনুৰাগী আিছল। ল’ৰািল কালেত নৱকা ই ঘৰেত পিঢ়বৈল 
পাইিছল ৰবী নাথ, বংিকমচ , শৰৎচ , নজৰুল ইছলাম, সেত নাথ দ  আিদৰ ৰচনাৱলী। 

কথাৰ মাজৰ বতৰা নামৰ খিনত ল’ৰািলৰ কিবতা ধমািলৰ কথা ক’বৈল গ নৱকা ই কেছ—

মাৰ ছা ব ু  িবগত ন  তালুকদােৰ ৰাজ ৱাভােৱ মাক িচল য়া কিব বিুল িচনািক িদিছল—কাৰণ 
মাৰ থম কিবতা ৰচনাৰ আৰ িণ হিছল াথিমক ণীত থােকাঁেত, যিতয়া ু লত আমাক কাগজ 
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ব ৱহাৰ কিৰবৈল িদয়া হাৱা নািছল। …আমাৰ আিছল িকতাপ আৰু িচলঠ। সই ব ৱ া আিছল ক, 

খ ণীৰপৰা থম ণীৈলেক। ি তীয় ণীত বহী আৰু িচয়াঁহী ব ৱহাৰ কিৰবৈল িদেয়। তওঁ 
িলিখেছ—মই থম ণীত পেঢ়াঁেত থম কিবতা নামৰ যৗিগক পদাথ বা বণসংকৰ াণী এটা সৃি  
কিৰিছেলা ঁ‘িচলঠ’ত। 

এটা িশি ত পিৰয়ালৰ সদস  হাৱা েণেৰ ছয় বছৰত কৃত ু লৈল যাৱাৰ আেগেয় আখৰৰ সেত 
িচনািক তওঁৰ হিছল। তওঁৰ ভাষাত, থম ণীত পেঢ়াঁেত মই হিৰনাৰায়ণ দ বৰুৱাৰ সািহত  

সাপান তা পিঢ়ব পািৰিছেলাঁেৱই, আনিক মহােদৱ শমাৰ ৱখেনা। ৱখন আিছল তওঁৰ জীৱনৰ 
এখন ৰু পূণ িকতাপ। 

িচলঠত কিবতা িলখা নৱকা ৰ অ জ কিব দৱকা  সই সময়ত কাশীত অধ য়নৰত। ককােয়কৰ 
কিবতাৰ বহীখন নৱকা ই িলিৰিক-িবদািৰ থােক। এিদন তও ঁপিঢ়েল এ  কিবতা–‘ গৰ সেপান 
মাৰ মা ৰ মিহমা স’ ত িমিল’। ককােয়কৰ কিবতাৰ থম শাৰীৰ এটা অংশ তওঁ িচলঠত 
িলিখেল–‘ গৰ সেপান মাৰ’। তাৰ িপছত মা ত িমলাৰ িকবা এটা থকা দিখ তওঁ িলিখেল–‘িমিলেছ 
মা ত’। 

তাৰ িপছত ক’ত কাৰ কিবতাত পাইিছল নাজােন, ‘বাঁহীৰ সুৰ’ এই শ  দটুা, িক  কিবৰ মনত পেৰ 
ধুনীয়াৈক বাঁহী বেজাৱা শশৱৰ লগৰীয়া ম  ুিসঙেল’। ি তীয় শাৰীেটা িলেখ ‘বাঁহীৰ সুৰত মই’। 
তৃতীয় শাৰীেটা আিহ যায় ভৰৱ চ  খাটিনয়াৰৰপৰা– 

আহ পখী আহ 
গীত গািব ফুলিনত 
িন হ'ম হৰিষত 

কিবেয় িলিখ পলায় ‘হ’ লাঁ হৰিষত’। কিবতাৰ থম দটুা লাইন এেন ধৰেণেৰ স ূণ হয়। 

“ গৰ সেপান মাৰ িমিলেছ মা ত, 
বাঁহীৰ সুৰত মই হ' লাঁ হৰিষত।” 

তাৰ িপছত তওঁৰ মনত পেৰ তৃতীয় শাৰী ৰ বােব ৰ কা  বৰকাকতী অথবা তেন কােনা এেজন 
কিবৰ মাজৈল সামাই যাৱা আৰু ব  ধৰেণেৰ িলিখবৈল চ া কৰা। 

িচলঠৰ কিবতাই অেৱশ  কাগজ দখা নাপােল। িচলঠৰ কিবতা িচলঠেত মচ খােল। িক  কিবৰ 
ৃিত সহেজ মচ নাখায়। বতমােন অতীত হ পৰা এ  সময়ত তও ঁিলিখেছ–আিজ িতিন িৰ পা ৰ 

বছৰৈলেক কথািখিন বা খিলেমিলেটা মনৈল আিহ থােক। আিজ এিতয়া কাৱা কথািখিনত মা  সই 
অতীতেটােক মই পনুৰায় িনমাণ কিৰবৈল চ া কিৰেলাঁ। আিজ ডৰ িৰ বছৰৰ আগেত মই অসমীয়া 
কিবতাৰ ছ ৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰিছেলাঁ। সই সময়ৰ ত  অনুসিৰ এইেটা এটা চতু  িহচাপত 
ভািবব পািৰ। ইয়াৰ ছ স ােটা যৗিগক পয়াৰ বা চধ  আখৰীয়া পদ। নৱকা ৰ ভাষাত মুঠেত 
ছ ৰ ৰচনা এটা হ’ল। কিবতা নহ’ল। কিবতাৰ গােটা হ’ল। কিবতাৰ ভাব-ব  েবাধক হ 
ৰ’ল। তওঁ িনজেক সুিধেল, কণীৰ িভতৰত থকা হাঁহেটাক জােনা হাঁহ বুিলব পািৰ, িক  খালােটাৰ 
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িভতৰত িস পািখ ধপধপােল! হায় কিবতাৰ দহ আৰু মন! তওঁ ক’ ল, অসমীয়া ছ ৰ এই 
ৰূপক েকইটা মাক কােনা অনুে ৰণাই িদয়া নািছল। মই মােথান পিৰেৱশৰপৰাই িশ েৱ খাজ কঢ়াৰ 
দেৰ থৰকবৰকৈক খাজ িদিছেলা,ঁ যাৰ কােনা ল  নািছল, আিছল মােথাঁ যাৱাৰ আন । ইয়াৰ 
িপছত নৱকা ৰ কিবস া গ থািকল। হাই ু লৰ হােত িলখা আেলাচনী ঁ িহত কিবেয় এটা কিবতা 
িলিখেল, য’ত আিছল মৰ উে খ। কিবতােটা পিঢ় িশ া ৰু াণনাথ শমা ছাৰ স  নহ’ল। ছােৰ 
ক’ ল, এই বয়সত এেন কিবতা িকয়? ছাৰৰ কথাই িকেশাৰ কিবৰ মনত আঘাত িদেল। নৱকা ৰ 
মনৰ অৱ া ধিৰব পািৰ এজন ব ু েৱ আ াস িদ ক’ ল—ছােৰ কেছ কওক িদয়া। তুিম তামাৰ 
কাম কিৰ যাৱা। সইিদনাই তওঁ বজাৰত িলিখেল– 

কিবতাৰ পৰশ নাপাই 
কিৰ গ'ল মাক উপহাস 

আন এজন িশ া ৰুৈল নৱকা ই আ ৱাই িদেল—এটা কিবতাৰ পা ু িলিপ। ছাৰক অনুেৰাধ কিৰেল–

ভাল- বয়া চাই ধৰাই িদবৈল। ব িদনৰ মৰূত পা ু িলিপেটা ঘূৰাই িদ সই ছােৰ ক’ ল—এয়া িবেশষ 
এেকা ভাল কিবতা হাৱা নাই। িক  কিবতািখিন আন ৰচনাৰ দেৰ নহয়। ইয়াক ধৰাব নাৱািৰ। 
এয়া এেকবােৰ তামাৰ িনজৰ ব ।  

কিবতাৰ থম যা াত তওঁৰ মাজত িন য় সামাই আিছল দৱকা , ৰ কা , গেণশ গৈগ, যতীন 
দৱুৰাৰ দেৰ কিবসকল, িক  লােহ লােহ নৱকা  নৱকা  হ উ ল। তওঁৰ কথােৰ— িয দটুা কিবতা 
মই থম িনজৰ কিবতা বুিল ভািববৈল চ া কেৰা,ঁ সই কিবতা দটুা হেছ ‘সাহস’ আৰু ‘ াথনা’। 

কিবতােকইটা িন য় শাি িনেকতনত ৰচনা কৰা। কাৰণ কিবেয় িলিখেছ–‘িকিমদা ব তা ময়া’ বুিল 
শাি িনেকতনৰপৰা মই অমূল ৈল প য়াই িদিছেলাঁ। ব ু  যিত নাৰায়ণ শমাই তওঁৰ আধুিনক অসমীয়া 
কিবতা বালা সংকলন ত ছপাইিছল। 

াথনা 
 
But what about god? Have you left him out? 
I find no need, Sire, of that hypothesis. 
 
ঈ ৰ ঈ ৰ 
মি ৰৰ ধূপৰ ধাঁৱাৰ আঁৰত তুিম থাকা 
সইেহ তুিম ইমান অ । 
ভয়ৰ নাৱত পািৰ িদ তুিম আিহলা 
মানুহৰ িব াসৰ মা ৈল, 
মানুেহ সািজ িদেল তামাৰ বােব 
গীজা মি ৰ মছিজদ 
িনেজ িসহঁত জপুুিৰ ঘৰত থািকও। 
অস ূণ ক নাৰ ঢুিক পাৱা 
সকেলা মমতাৰ অমািজত অলংকাৰ 
আঁিৰ িদ তামাৰ গাত 
তামাক কিৰেল মহান। 
এেয় তাৰ িতদান? 
তামাক ডাঙৰ কেৰাঁেত কেৰাঁেত 



 

Poetry without Fear  89 Vol. I No. 3 : Nov-Jan, 2022-23 
 

িনজেক কিৰেল সৰ ু
িবচাৰক তুিম 
পাহাৰীৰ তুলাচনী...? 
তামাৰ িনজৰ সৃি কতাৰ িবচাৰ তুিম কৰা। 
হায় অেবাধ মানুহ 
আৰু মানুহৰ অেবাধ ঈ ৰ। 
তুিম মােথান ি িম ভ মানুহৰ 
অনুবৰ ক না 
এটা জীৱ  সং াৰ 
মানুহৰ ববৰ িদনৰ এটা দখু লগা সাঁৱৰিণ 
ঈ ৰ 
তুিম মােথান এটা 
বীজগিণতৰ এ ? 

ঈ ৰৰ অৱি িত স েক সি , িনজেক এজন কনিফউজড মন িহচােপ অিভিহত কৰা নৱকা ই 
িপেছ িনজৰ কিবতা স েক এটা কথা ৈক কিছল—এটা মােথা ঁকথা ক’ব পােৰাঁ। মই 
এিতয়াৈলেক পঢ়া, িয ভাষােৰ নহওক, সকেলা কিবতাই মাৰ কিবতাত কােনাবািখিনত, িভতৰত বা 
বািহৰত হাত বলুিন িদ গেছ। এিতয়া িনেজই িচিনব নাৱােৰাঁ সইেবাৰ। তােকা আ সাৎ বােল 
নিক জােনা (?), অংগীকাৰ শ ৰ বু ৎপি গত অথ যেনৈক িনজৰ অংগ কিৰ লাৱা, আ সােতা 
বাধকেৰা তেনৈক িনজৰ কিৰ ল’ব পৰা মতােটােৱই ম। কিবতাৰ লগত মানুহৰ আঁৰ- বৰ 
নাই। মা  ভাষাৰ কাৰচািজেয়েহ সহজক জ ল কেৰ বা জ লতাক সহজ যন কেৰ।  

নৱকা ৰ ু লীয়া জীৱনৰ উে খেযাগ  ৰণীয় িশ কৰ িভতৰত আিছল তােষ ৰ শমা আৰু িপতৃ 
নীলকা  বৰুৱা। দশম মানত ধান িশ ক িহচােপ পাৱা িশ -সংগীতৰ বল অনুৰাগী ইে ৰ 
বৰঠা ৰ নৱকা ৰ বােব আিছল এক আদশ ব ি । নৱকা ৰ হাই ু লীয়া িদনত ৰাজ আে ালনৰ 
উ াল বতাহ। নীলকা  বৰৱুাৰ ঘৰখন সদা সং ামৰ ঢৗেৱ শ কিৰ আিছল। কিব-গীিতকাৰ মিলন 
বৰাৰ স’ ত, সই সময়ত নৱকা ৰ িনিবড় স ক। নৱম মানৰ ছা  নৱকা ই িলিখ উিলয়ােল এখন 
কিবতাৰ পুিথ। নাম থ’ ল ‘মুি ’। মিলন বৰাই কিবতােৰ ‘মুি ’ৰ পাতিন িলিখিছল— 

“ কঁচা তজ ঢািল নলােগ কিৰব 
মুি ৰ কাৰেণ ৰাঙলী ধৰা 
অিহংস বি েৰ লােল দীপ 
িলব মুি ৰ মুি তৰা'' 

নৱকা ৰ  আিছল মুি  আে ালনৰ মাজেত কাশ হ’ব মুি । িক  সয়া হ নু ল। বৰুৱা 
পিৰয়ালৰ অিত ঘিন  আৰু আ ীয়, শৱািল কিব ৰ কা  বৰকাকিতৰ স’ ত এক িবৰল আি ক 
স ক াপন হিছল নৱকা ৰ। ৰবী নাথৰ জীৱন দশনৰ াৰা ভািৱত ৰবী  কাব েৰ মু  এই 

দাশিনক কিবজনাৰ পৰা ৰবী নাথ স েক অেনক বাতিৰ পাইিছল নৱকা ই। কৃতেত শশৱেত 
নৱকা ৰ কিবতাৰ িত িয টানৰ সূচনা হিছল, তাৰ মূল কাৰণ আিছল ৰ কা । ৰাজৰ 
আে ালনৰ সময়ত কিলকতাত িতি ত হাৱা নচেনল কেলজত পিঢ়বৈল গিছল ৰ কা  িক  মুি  
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আে ালনত লািগ পঢ়া শষ নকৰাৈক উভিত আিহ মৗজা চেলাৱাৰ কামত লািগল। গা ীজীৰ িহ  

ৰাজ তওঁ ভািঙিছল আে ালনৰ কালত। নৱকা ই এই অনুবাদ পিঢ় অনু ািণত হিছল। 

চৰকাৰী চাকিৰয়াল নীলকা  বৰুৱাই ত ভােৱ ৰাজৰ আে ালনত নািমব নাৱািৰেলও তওঁ 
আিছল ইয়াৰ ঘাৰ সমথক। বৰপু  দৱকা ই মি েলশনৰ িপছেত কাৰাবাস বিৰবলগীয়া হয়। 
মাক ণলতা বৰুৱাই ওেৰেটা জীৱনৰ বােব বৰণ কেৰ খ ৰ। নৱকা হঁেত খাদীৰ ৰঙচুৱা তা িপি  
ৰাজৰ জয় িদবৈল লয়। ব  পিৰয়ালৰ দেৰ তওঁেলাকেৰা কংে ছ হ পেৰ সব । 

অৱেশ  হয়েতা কৱল িলখাৰ তাড়নােতই িকেশাৰ মুি কামী নৱকা  ত  ৰাজনীিতৰপৰা আঁতিৰ 
থািকল। িভতৰুৱাভােৱ সংেযাগ ৰািখেলও, সই সময়ত গঠন হাৱা ছা  কংে ছ, ছা  সি লন, ছা  
ইউিনয়ন কােৰা কাশ  তািলকাত তওঁক পাৱা নগ’ল। 

মি ক পৰী া পাছ কিৰ নৱকা  থেম কটন কেলজত ভিত হয়। িক  সি পাত ৰাগত পৰাত 
তওঁৰ দবুছৰ পঢ়া ন  হয়। কেলজ এিৰ নৱকা  আিহ উেঠ উ ৰ লিখমপুৰৰ এগৰাকী বেয়কৰ 
ঘৰত। ইয়ােত তওঁ সাি ধ ৈল আেহ তিতয়াৰ চফল ডকা সািহিত ক চয়দ আ ুল মািলকৰ। 
িবয়াি ছৰ আে ালনৰ বল ধুমুহাত নীলকা  বৰুৱাৰ ঘৰত পিুলচৰ খানা-তালাচী চেল। িকছুমান 
কাগজ-প ৰ স’ ত পুিলেচ ল যায় কিবৰ ৰচনাৰ িকছুমান পা ু িলিপ। ককােয়ক দৱকা ই বনাৰসৰ 
পৰা াতক আৰু আইন পৰী াত উ ীণ হ দিুদনমান ওকালিত কেৰ, ইয়াৰ মাজেত দবুাৰৈক জ’ল 
খােট, আৰু িপছৈল পা ৰ সি য় সদস  িহচােপ কংে ছ অিফচত থািকবৈল লয়। পৰৱত  সময়ত 

অসমীয়া আৰু দিনক অসমীয়াৰ লগত সাংবািদক িহচােপ জিড়ত হয়, িপছত তওঁ নতুন অসমীয়াৰ 
স াদক হয়। অসমীয়া সািহত ৰ ৰণীয় কাব  সাগৰ দিখছাৰ কিবতাসমূহৰ জ  হিছল এই 
কালেছাৱােত। ১৯৪৩ চনত নৱকা  শাি িনেকতন অিভমুখী হয়। শাি িনেকতনৰ িত নৱকা ৰ 
আিছল বল ধাউিত। ৱাহা তৈক শাি িনেকতনত পঢ়ােটা সই সময়ত তুলনামূলকভােৱ কম খৰচী 
আিছল। শাি িনেকতনত তিতয়া মািহিল খৰচ আিছল ৩২ টকা। দেশ দেশ মাৰ দশ নামৰ ত 
নৱকা ই কেছ— দউতাৈল মনত পেৰ। মােহ ৩২ টকা িদব লােগ শাি িনেকতনৰ খৰচ, দউতাই 
প ন পায় মা  ৫০ টকা। ককাইেদউ িকজেনা আিথকভােৱ স ল নািছল। তথািপ তওঁেলােক 
প য়াইিছল মাক শাি িনেকতনত পিঢ়বৈল। মাৰ জীৱনৰ গিতপথ িকজািন আন ধৰণৰ হ গ’ল হয় 
যিদেহ শাি িনেকতনত নপিঢ়েলাঁেহঁেতন। শাি িনেকতনত কিব ইমােনই িমতব য়ী আিছল য আনিক 
পূজাৰ ব েতা ঘৰৈল নািহ শাি িনেকতনৰ িকছুদৰূৰ জামেছদপুৰত থকা বংশেৰ এজন ককাইেদেৱক 
সুশীল মাৰ বৰুৱাৰ ঘৰত আিছল। মাইিনং ইি িনয়াৰ সুশীল মাৰ বৰুৱা আিছল ড০ িবিৰি মাৰ 
বৰুৱাৰ ককােয়ক আৰু ডাঃ লিলত মাৰ বৰুৱাৰ ভােয়ক। কিব শাি িনেকতনত থােকাঁেত ১৯৪৪ চনত 
নীলকা  বৰুৱা য়াত হয়। আিথক অসুিবধা হ’ লও শাি িনেকতনৰ িদনেবাৰ সহেজ কা িছল। িব-এ 

পৰী া িদয়াৰ ক আেগেয় শাি িনেকতনৰ অধ  অিনল চ ই তওঁক মািত িন কিছল—তুিম িচ া 
নকিৰবা। ইউিনভািছ ত ইিতমেধ  আিম তামাৰ পইচা িদ িদেছাঁ। তুিম িপছত আ মৰ পইচা িদ 
িদেলই হ’ব। শাি িনেকতনৰ িততা-িমঠা অিভ তােৰ কিব নৱকা ই িলিখিছল ডন ইকচট নামৰ এটা 
আ জীৱনীমলূক কিবতা। 

পিৰচয় মাৰ কেলজৰ ছা  
ব িদনৰ িফজ যিদও বাকী 
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িক  মই য িমক, ইনেটেলকচুেৱল কিব 
এবাৰ বািহৰৈল চাওঁ 
জানেটা দেখাঁ 
িবধৱাৰ দেৰ বগা ডাৱৰৰ কােপাৰ িপ া 
িবধৱা আইৈল মনত পেৰ হঠােত 
কাইৈল িফজ িনিদেল নহ'ব পৰী া 

নৱকা  বৰুৱাৰ দখুন   

শাি িনেকতনৰ পৰা নৱকা ই ১৯৪৭ চনত ইংৰাজীত অনাছ ল িব-এ পাছ কেৰ। িব-এত তওঁৰ 
বাকী িবষয়সমূহ আিছল বৰু ী, বঙলা আৰু অসমীয়া। বঙলা সািহত ৰ অধ াপক েবাধচ  সনৰ 
তওঁৰ ওপৰত অপিৰসীম ভাৱ পিৰিছল। েবাধচ  সনৰ ছ -অলংকাৰ স ক য় ােনেৰ তওঁ 
যন আেলািকত হিছল, পৰৱত  কালত ইয়াৰ বােবই যন স ৱ হিছল, তওঁৰ দখুিন অমূল   

অসমীয়া ছ  িশ ৰ ভূিমকা আৰু কিবতাৰ দহ–িবচাৰ। তওঁৰ আন আন নমস  ৰু আিছল–ইংৰাজী 
সািহত ৰ কৃ  কৃপালনী। ইংৰাজীত িব প লাৱাৰ বােব তওঁ হ পিৰিছল ড০ সুনীিত মাৰ 
চে াপাধ ায়ৰ ত  ছা । আন িশ কসকলৰ মাজত আিছল মাৰ বে াপাধ ায়, েবাধ সন, 

ি য়ৰ ন সন, অিময় চ ৱত  আিদ। ইয়াৰ উপিৰ তওঁ সাি ধ  লাভ কিৰিছল ি িতেমাহন সন, 

িবধুেশখৰ শা ী, অবনী  ঠা ৰ আৰু ৰামিকংকৰ বইজৰ দেৰ িস  িশ ীসকলৰ। শাি িনেকতনৰ 
ছা সলৰ মাজত সংগ ত সািহত ানু ান ‘সািহত কাৰ’ৰ তও ঁদবুােৰা স াদক হয়। শাি িনেকতনত 
তওঁ ধনুীয়াৈক বঙলা ভাষা আয়  কেৰ আৰু এই ভাষাত িলিখবৈলেয়া লয়। শাি িনেকতনৰ বু েতই 
ঠন ধিৰ উেঠ এটা সবভাৰতীয় দিৃ ভংগী। তািমল কিব সু ণ  ভাৰতী, ছািভেয়ট লখক িমখাইল 
চলকভৰ ৰচনা তথা খিলল িজ ানৰ ৰচনাৰ স’ ত পিৰচয় ঘেট শাি িনেকতনত। সেৰাজনী নাইডুৰ 
ভাষণত এবাৰ তওঁ খিলল িজ ানৰ কথা িনিছল। েফট খ াত খিলল িজ ানৰ িকতাপ তিতয়া 
শাি িনেকতনত নািছল। অৱেশ  শাি িনেকতনৰ এজন ছা ই উদৈুল অনূিদত উচেন কাহা নামৰ এখন 
িকতাপ তওঁৰ হাতত তুিল িদেয়। পৰৱত  কালত আিলগড় িব িবদ ালয়ৈল এম-এ পিঢ়বৈল আিহ 
তওঁ উদ ুভাষােটাও আয় ৈল আেন। জীৱনৰ অিভ তাৰপৰা তওঁ এষাৰ কথা কিছল–নাৰী আৰ ু



 

Poetry without Fear  92 Vol. I No. 3 : Nov-Jan, 2022-23 
 

িশ ৰ সং শই মানুহক িযেকােনা ভাষা আয়  কৰাত যেথ  সুেযাগ িদেয়। িব িবদ ালয়ৰ পাঠ মৰ 
বােদও নৱকা ই শাি িনেকতনত পিঢ়িছল ৰবী  সািহত । তওঁক পঢ়াইিছল ওমৰ খায়ামৰ 

অনুবাদককাি চ  ঘােষ। কাি  ঘাষ নৱকা হঁতৰ বােব আিছল কাি দা। এই কাি দাই ৰবী নাথৰ 
গীত আৰু অন ান  অংশ ইংৰাজীৈল অনুবাদ কিৰবৈল িদিছল। সই সময়ত নৱকা ই অলপ-অচৰপৈক 
ৰবী নাথ অসমীয়াৈলেয়া অনুবাদ কিৰিছল। ৰবী নাথ কিবৰ ইমান গভীৰৈল িশপাই উ িছল য 
এসময়ত তওঁ কিছল য—ৰবী নাথ নােহাৱা হ’ ল মই িকজািন কিব নহ’ লাঁ হয়। 

চ ৰ অসুখত ভাগাৰ এক জ ল সময়ত িনেতৗ কিবেয় টপ ৰকডাৰত িনিছল ৰবী -সংগীত। 
গীত  আিছল– 

আ েনৰ পৰশমিণ ছায়াও ােণ। 
এজীবন পুণ  কেৰা দহন দােন। 
আমাৰ এই দহ খািন তুেল ধেৰা। 
তামাৰ এই দবালেয়ৰ দীপ কেৰাঁ।। 
িনিশিদন আেলাক িশখা লুক গােন। 
আধােৰেৰ গােয় গােয় পৰশ তব 
সাৰাৰাত ফাটাক তাৰা নৱ নব। 
নয়েনেৰ দিৃ  হেব ঘুচেব কােলা 
যখােন পড়েব সথায় দখেব আেলা 
ব াথা মাৰ উঠেব েল উ  পােন।। 

া  সমাজৰ মিজয়াত না সৰুকালৰ ৰবী  সংগীতৰ তাড়না যেথ ভােৱ বৃি  পাইিছল 
শাি িনেকতনত। শাি িনেকতনৰ পুৱােবলা িশ াভৱনৰ পাঠ শষ কিৰ আেবিল বলা তওঁ ঢাপিল 
মিলিছল কলাভৱনৈল। তাত লগ পাইিছল িস  িশ ী ন লাল বসুক। লগ পাইিছল পি ত াচ িবদ 
ি িতেমাহন সনক, িযজন ব ি েয় িশ ৰ দেৰ ধমািল কিৰবৈল জািনিছল। িশ ী ন লাল বসুৰ 
ওচৰত তওঁ ছিব অকঁাৰ ই া ব  কেৰাঁেত, বসুেৱ তওঁক িয জােন আঁিকবৈল কিছল। ন লালৰ 
কথাত নৱকা ই সইিদনা পাহাৰ, নদী, দজুিুপমান গছ আৰু চিৰ ফুৰা এটা হিৰণা পাৱািলেৰ এখন 
ল ে প আঁিক িদেল। ন লােল এেকা নৈক িমিচিকয়াই হাঁিহেল আৰু িডজাইন কাড কইখনমান 
অভ াসৰ বােব িদ নৱকা ক মধুকৰ নামৰ কলাভৱনৰ জ  ছা  এজনৰ পৰা থেম অলপ 
িশিকবৈল িদেল। নৱকা ই থম দবুছৰ িচ কলাত িকছু মেনািনেৱশ কিৰেলও, িক  িব-এ অনাছৰ 
াছ িপছৈল আেবিলও হাৱাত, কলাৰ িশ া স ূণ কিৰব নাৱািৰেল। শ ৰ াৰা ছিব অঁকাৰ সামথ  

আয়  কৰা নৱকা ই ােছেৰ ছিব অঁকােটা আ ৱাই িনয়ােটা কলাভৱনত আৰু স ৱ নহ’ল, অৱেশ  
তওঁ ব  ছিব আঁিক গ’ল। কলাভৱনৰ ভাৱেতই তও ঁ তওঁৰ থম কাব  হ অৰণ  হ মহানগৰৰ 
বটুপাত আঁিকেল। থম উপন াস কিপলী পৰীয়া সাধৰু থম সং ৰণৰ বটুপাত, ড০ বীেৰ মাৰ 
ভ াচাযৰ ৰাজপেথ িৰিঙয়ায়, ড০ ফু দ  গা ামীৰ শষ ক‘ত, পৰাগ চিলহাৰ চািৰ হাজাৰ বছৰৰ অসম 

আৰু অধ াপনাৰ কালত কটন কেলজৰ আেলাচনীৰ বটুপােতা এবাৰ নৱকা ই আঁিকেল। 

শাি িনেকতনৰ পৰা িব-এ পাছ কৰাৰ িপছত নৱকা ই কিলকতা িব িবদ ালয়ত এম-এ পাঠ মত 
নামভিত কেৰ, িক  এেন সময়েত এটা দঘুটনা ঘেট, নৱকা ৰ অিভভাৱক ত নৱকা ৰ সৗজন ত, 

শাি িনেকতনত নাম লেগাৱা দজুন নগাঁৱৰ ছা ৰ অকাল িবেয়াগ ঘেট। দেুয়াটা মৃতু  আিছল মােথাঁ 
২২টা িদনৰ ব ৱধানত। জীৱনত থমবাৰৰ বােব দখা িনমতলা ঘাটৰ িচতাি ৰ জেুয় তওঁক িবচিলত 
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কিৰ তােল। এেন মানিসক আঘাত সিহব নাৱািৰ তওঁ উভিত আেহ নগাঁৱৰ গৃহৈল। পঢ়াৰ কথা 
বাদ িদ চাকিৰৰ স ানত লােগ, িক  পিৰয়ালৰ মানুহৰ চ াত তওঁ পুনৰবাৰৰ বােব এম-এ 
পাঠ মত যাগ িদবৈল মানিসকভােৱ ত হয়। 

নৱকা  এইবাৰ আেহ আিলগড় িব িবদ ালয়ৈল। পঢ়াৰ দািয়  ল’বৈল আগবািঢ় আেহ আিথকভােৱ 
ল হ উঠা মাজ ুককােয়ক িশৱকা  বৰুৱা, যাৰ আিছল এজন িস  িচকাৰী হাৱাৰ খ ািত। 

িশৱকা ই অসমীয়া সািহত ৰ ভঁৰালৈল থ গেছ িচকাৰৰ কািহনী– িচকাৰীৰ জােলাঙা। আিলগড়ত 
নৱকা ই লগ পাইিছল তিতয়াৰ উপাচায আৰ ুিপছৈল ভাৰতবষৰ ৰা পিত হাৱা ড০ জািকৰ 
েছইনক। িলিখেছ ‘ কৗম আৰু িদন’– দশ আৰু ধমত তওঁৰ আিছল অচল মিত। তাৰ লগেত 

‘ইলম’ আৰু ‘ৰহম’– িবদ া আৰু দয়া। কয়ামতৰ িদনত তওঁৰ বােব গৰ দৱুাৰ মুকিল হ থািকবই, 

িক  আৰু এখন গত তওঁ সদায় উ ল হ থািকব– সয়া হেছ ছা সকলৰ দয়। 

কম ীজ িব িবদ ালয়ৰ আিহৰ অনুকৰেণেৰ গঢ় ল উঠা আিলগড় মুছিলম িব িবদ ালয়ত নৱকা ই 
পাৱা ণী-মািন িশ কসকলৰ মাজত আিছল ড০ অমেল  ুবস,ু অধ াপক নুৰলু হাচান, অধ াপক 
হিবব, হািদ হাচান আিদ। নৱকা  অিভভূত হিছল পাচ ৰ অধ াপক হািদ হাচােন গিণত  ওমৰ 
খায়ামৰ িবষেয় িদয়া অগতানুগিতক ভাষণত। দটুা িবপৰীতধম  দলৰ ব  কথাৰ মাজত আিলগড়ৰ 
নৱকা  অভ  হ পিৰল। দল দটুাৰ এটা আিছল িনৰী ৰবাদী ধৰণৰ বামপ ী িচ াধাৰাৰ, িয 
অৱেশ  কিমউিন  বিুল পিৰিচত নািছল আৰু আনেটা তাৰ িবপৰীতধম  মা াপা । আৰবী অধ াপক 
আিলমক পাইিছল কিমউিন  িহচােপ। তাত যেথ  সংখ ক িহ  ুছা  থািকেলও নৱকা ক সকেলােৱ 
বৗ  বুিলেয়ই ভািবিছল। তওঁৰ পঢ়া কাঠাত আিছল বু ৰ এখন ধনুীয়া ছিব। 

নৱকা  বাধহয় বু ৰ বিছৈক কাষ চািপ আিহিছল। শাি িনেকতনৰ সই কৰুণ পিৰণিতৰ িপছত। 
শাি িনেকতনত মৃতু  হাৱা ছা  দজুনৰ এজন আিছল তওঁক শাি িনেকতনৰ বাট দখৱুাই িদয়া ড০ 

লিলত মাৰ বৰুৱাৰ ল’ৰা, আনজন িবখ াত ফুটবল ৰফাৰী, িফফাৰ বজ া  বাবুল বািমজৰ 
ভিতজাক। 

বৗ  হ’বৈলও তওঁ ি ৰ কিৰ পলাইিছল আৰু কিলকতাৰ বৗি  ছ’চাই ৰ লগত যাগােযাগ 
কিৰিছল। মহােবাধ ছ’চাই ৰ সিচব দববলীি য় িসংহক তওঁ তওঁৰ অিভ ায় জেনাৱাত তওঁ হেনা 
নৱকা  বৰুৱাক ক’ ল, আপুিন বৗ  হ’ম বুিল মন ি ৰ কিৰেল যিতয়া বৗ  হেয়ই গ’ল। এম-এ 
পাছ কৰাৰ িপছত তওঁ কইজনমান ব ু ৰ স’ ত বৗ  আ মৈল যা া কিৰিছল। িক  শাৰীিৰক 
অসু তাৰ বােব তওঁক ব ু েকইজেন কিলকতাৰপৰা নগাঁৱৈল ল আেহ। তওঁৰ বৗ  হাৱাৰ  পুৰণ 
নহ’ল, িক  মেনেৰ নৱকা  যন বু ৰ কাষত থািক গ’ল। এই মনৰ সংেযাগ যন কলাৰ 
মাধ েমেৰেহ। বৗ  সমাজৰ সং শৰ পৰা তওঁ ল  কিৰিছল ফুল িনিছঙাৈক বু ৰ মূিতত অপণ 
কৰা ফুলৰ দশৃ । তওঁ কিছল, তওঁ িলখাত মূত হাৱা বৗ  ভাব-অনুৰাগৰ িচন নহয়, এয়া আ হৰ 
বা আকষণৰ িচন, কিছল বৗ  ধম বা জীৱনৰ িত তওঁৰ আকষণ কলাৰ যােগিদেহ, ধমৰ 
যােগিদ নহয়। এই আ হ বা আকষণ উপলি  কিৰব পািৰ তওঁৰ ‘ বািধ মৰ খিৰ’, ‘বু  পূিণমা’, 

‘বু ক যিতয়া মাৰ মৃতেদেহ লগ পােল’ আিদ অেনক কিবতাত আৰু মানুহ আটাইেবাৰ ীপ আৰু 
পটাচাৰাৰ দেৰ উপন াসত। বু ৰ িবখ াত Fire Sermonৰ িভি ত হয়েতা ৰিচত হিছল তওঁৰ 

‘ বািধ মৰ খিৰ’। পৰৱত  সময়ত ১৯৭৮ চনত এইচ-এম-িভ কা ানীেয় উিলওৱা স িষ নামৰ 
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LP ৰকডখনত ইয়াৰ আবৃি  বাণীৱ  হিছল খ াত আবৃি  িশ ী ড০ অমৰেজ ািত চৗধৰুীৰ 
কে েৰ। গােটই পু  উপত কাত িনত হিছল বািধ মৰ খিৰ– 

'As long as there are fools in the World, 
there will be hope’– GBS 
পৃিথৱীক কােন ভাল পােল 
কাৰ েম কষ ত কােনা িচন িদব নাৱািৰেল...' 

এম-এ পাছ কৰাৰ িপছত নৱকা ই িকছু িদনৰ বােব উ ৰ েদশৰ িশেকাহাবাদত ইংৰাজী সািহত ৰ 
অধ াপক িহচােপ কাম কেৰ। ১৯৫৩ চনত মাতৃ ণলতা বৰুৱাই িচ েৰ জনােল যাৰহাটৰ জগ াথ 
বৰুৱা কেলজত অধ াপক পদ এ  খািল হাৱাৰ কথা। অসমৈল িচ আিহ সই বছৰেৰ ছে ৰ 
মাহত তওঁ জ িব কেলজত যাগ িদেয়। যাৰহাটত তওঁ লগ পায় িম েদৱ মহ , আন চ  বৰৱুা, 
চয়দ আ লু মািলক, আ ুছ ছা াৰ, যিতনাৰায়ণ শমা আিদক। ৰামেধনু ক ধিৰ কাকত-আেলাচনীৰ 
পাতত ইিতমেধ  নৱকা  িতি ত হ উ েছ। ৰামেধনুত বীেৰ মাৰ ভ াচাযৰ স াদনাত সািহত ৰ 
িবিভ  নতুন িবষয়ৰ পৰী া-িনৰী া চিলেছ। এই সময়েছাৱাত নৱকা ৰ অধ াপনাৰ  আেকৗ 
সলিন হয়। জ িব কেলজ এিৰ িপছৰ বছৰেত তওঁ কটন কেলজত যাগ িদেয়। ১৯৫৪ চনৰ পৰা 
১৯৬৪ চনৈল কটনত অধ াপনা কৰাৰ িপছত ‘৬৪ ৰপৰা ‘৬৭ চনৈল নৱকা  বৰুৱাই অসম 

মাধ িমক িশ া পিৰষদৰ ইংৰাজী িশ া িবষয়া িহচােপ যাগ িদেয়। অৱেশ  ‘৬৭ চনত পুনৰ তওঁ 
কটন কেলজৈল ত াৱতন কেৰ আৰু তাৰ পৰাই ২৯৮৪ চনত উপাধ ৰূেপ অৱসৰ লয়। নৱকা  
আিছল এজন সু-িশ ক। ব  নাম লা ছা ই আিজও তওঁক সাঁৱেৰ। কিব নৱকা ই কিব জীৱনৰ 
থমেছাৱা সময়ত এটা ছ নাম লিছল। নামেটা সীমা দ । এই নােমেৰ তওঁৰ কিবতা কাশ হিছল 
ায় িতিনটামান, ইয়ােৰ বাঁহীত কাশ হাৱা কিবতা এ  আিছল ‘বুৰ ী’– 

থেম এিদন থম মানুহেটা আচিৰত : 
পূবফালৰ সই িবৰাট কাৰবাৰেটা িক? 
ৰািত ওপৰৰ পৰা ইমানেবাৰ চ েৱ  
ইংিগেতেৰ িসহঁতক ক' ল মািতেছ? 
সৃি  হ'ল উপিনষদৰ কিবৰ াথনা ম  
হ পূষণ 
তামাৰ িহৰ য় পাে েৰ সত ৰ মুখ আ  
উ ু  কৰা সই আৱৰণ। 
 
আেকৗ এিদন নতুনৈক আচিৰত হ'ল ৰবী নাথ 
সই থম মানুহেটাৰ দেৰ, 
উ ৰ নােপাৱাৰ ািনেটাও ৰঙাই গ'ল 
জীৱেনেৰ… 
আিম য আচিৰত হ'বৈল পাহিৰেলাঁ 
ঈ ৰ 
মােথান এবাৰ 
আমােকা, এবাৰ আচিৰত কিৰ িদয়া। 
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পুৰিণ দামৰ াম  আেৱশ, নগাঁৱৰ সৰল নগৰীয়া জীৱন, কৃিতৰ দােনেৰ সমৃ  অসমৰ বু েৰ 
ৰবী নাথৰ া ম শাি িনেকতনত েৱশ কৰা নৱকা ই দিখিছল মহাযু  আৰু দশ িবভাজনৰ 
দদুশােৰ ধূমািয়ত িব  মহানগৰ– 

কাফুৰ সময় হ'ল 
সূয াত নগৰীৰ আচঁলৰ শষ ৰি কেণা 
িহ ল' ল ৰিতৰ আকােশ 

িন  মৰণ নােম। নগৰীৰ ধমনীত কেৰা অনুভৱ 
কািজৰঙা ডবকাৰ আৰণ ক অপ াৰ 
সৰীসৃপ- ূ ৰ মৃতু -সিপল জীৱন, 
পলাতক দনি ন-িনয়ন উ ল গধূিলৰ 
ৰঙা-নীলা শঁতা মুখ 
হনা মধুমালা আৰু অলকান াৰ 

১৯৫১ চনত কাশ হ ওলাল নৱকা ৰ হ অৰণ  হ মহানগৰ এেন অনুভৱেৰ। ু  কেলৱৰৰ এই 
পুিথখন যন অসমীয়া আধুিনক কিবতাৰ ণমালা। ই তৰুণ আৰু বীণ পাঠক, সমােলাচক, বুি জীৱী 
সকেলােক আচিৰত কিৰ তুিলিছল। এখন সৰু পা কাডত ানদািভৰাম বৰুৱাৰ পৰা এখন ইংৰাজীত 
িলখা িচ  আিহল– Shantiniketon has left an indelible impression upon the poet. 

ৰবী  কাব  দশনৰ উপিৰ ইংৰাজী সািহত ৰ ছা  নৱকা ক ত  বা পেৰা ভােৱ ভািৱত 
কিৰিছল আন এজন িবখ াত আধুিনক কিবেয়, নাম যাৰ . এছ. এিলয়ট। ড০ মেহ  বৰাই ক’ ল, 

এফােল ৰবী নাথ, আনফােল এিলয়ট–এয়া বাধকেৰাঁ নৱকা  বৰুৱাৰ কাব  পিৰ মাৰ সুেমৰু েমৰ।ু 
তও ঁআৰু িলিখেল– তওঁ দৱুাৰ মুকিল কিৰ িদেল, কিবতাৰ মা ৰ ঘৰৈল সামাই আিহবৰ কাৰেণ–অজ  
জ ল জীৱন আৰু জীিৱকা সং া  সমস াক, িসিবলাকৰ লগেত খাপ খাই পৰা অনিত িবন  

নৰ ছ - চতনাক আৰু মসৃেণ-ককেশ িমিলত ভাষাৰ সুৰ-সমলয়ক। নৱকা ই িলিখ গ’ল 
অসমীয়া সািহত ৰ ব  উে খেযাগ  কিবতা। হ অৰণ – হ মহানগৰৰ িপছত ওলাল এ  দু  এঘাৰ  তৰা 
(১৯৫৮);যিত আৰু কই মান  (১৯৬০); স াট (১৯৬২); ৰাৱণ (১৯৬৩); মাৰ আৰু পৃিথৱীৰ 

(১৯৭০); ৰ াকৰ আৰু অন ান  কিবতা (১৯৮৩); এখন  মুখােৰ (১৯৯০); সূযমুখীৰ অংগীকাৰ 

(১৯৯৪); নৱকা  বৰুৱাৰ কিবতাৱলী; ৰািত িজলিমল তৰা িজলিমল আৰু দলঙত তামীঘৰা। িনবািচত কাব  
সংকলন মাৰ আৰু পৃিথৱীৰত সি িৱ  হ’ল িবিশ  সমােলাচক ড০ হীেৰন গাহাঁইৰ এ  অনন  
আেলাচনা। বাকিল িপ ৰ ন াত ব ৱ ত হ’ল বণু িম ই অঁকা েমিথয়চু নামৰ িচ  এখন। কিবৰ 
মেত এই েমিথয়ছু শ লীৰ মু জন নহয়, এয়া ইছিকলাছৰ (Aeschylus) জনেহ। 

নৱকা ই ঘৰ সািজিছল ৱাহা ৰ িশলপখুুৰীত। এটা সৰু আছাম টাইপৰ ঘৰ, য’ত তওঁ আিছল 
১৯৬৪ চনৰ পৰা। এটা সৰু হাই ৰ দেৰ ঘৰ, য’ত আিছল কৃি ম পুখুৰী, এ িৰয়াম, ফুেলেৰ ভৰা 
বািগচা, ণেব  ুিবকাশ ধেৰ প মেটেলৰ সজা এটা ফঁচা। পঢ়া কাঠাত বু ৰ মূিত, ঘৰৰ বৰত 
দইু-চািৰখন িচ । যাৰ এখন আিছল ি য় সৰ ুবাপ ণৱ বৰৱুাৰ। 
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কিব-প ী বীণা বৰুৱা, দইু কন া আইনু আৰু জনুুকা। বীণা বৰৱুা আিছল সীতা–হৰণ কাব ৰ ৰচিয়তা 
ভালানাথ দাসৰ নািত। দউতাক ল ীনাথ দাস, িয অলপ িদনৰ বােব কটন কেলজেতা 
পদাথিব ানৰ অধ াপনা কিৰিছল। 

ল ীনাথ দােস জাৱঁােয়ক নৱকা ক Hiodoliteৰ চুঙাত microscopeৰ eye piece লগাই দৰূবীণ 
সািজ িদিছল। নৱকা ই আকাশ ভাল পাইিছল। তওঁ তৰা িচিন পাইিছল। ব ু -বা ৱ, সৰু ল’ৰা-
ছাৱালীক দখৱুাইিছল শিন হৰ আঙ , বৃহ িতৰ উপ হ, হৰ কাঁিচ জানৰ দেৰ ৰূপ। আকাশ 
ভৰা সযূ-তৰাৰ দেৰ গান িলখা নৱকা ই িলিখেল— 

আকাশ আমাক অকিণ আকাশ িদয়া 
মা ৰ বু ত উচুেপ আমাৰ 
আকাশ িপয়াসী িহয়া 
অকিণ আকাশ িদয়া 

নৱকা ৰ দটুা িবখ াত দীঘলীয়া কিবতা ‘স াট’ আৰু ‘ৰাৱণ’। কিবৰ িনজৰ ভাষাত দেুয়াটােৰ 
অনুপূৰকভােৱ ‘ৰ াকৰ’ কিবতােটা তওঁ আৰ  কিৰিছল ষা ৰ দশকত। ৰচনা স ূণ হিছল ১৯৭৩ 
চনত। তওঁ িলিখিছল—ভাৰতীয় পৰ ৰাৰ িতিনটা চিৰ ৰ মােজেৰ জীৱনৰ সবকালীন সমস াৰ 

ত মাৰ ব ি গত ধ ান-ধাৰণা আৰু দবুলতা ৱণতািখিন ৰপূ িদয়াৰ মানেসেৰ এটা য়ী ক না 
কিৰিছেলা।ঁ ‘ৰাৱণ’ত িশ  আৰু মানুহ, ‘স াট’ত ৰা  আৰু মানুহ আৰু ‘ৰ াকৰ’ত মানুহৰ ৰূপা ৰৰ 
স াৱনা—এই িতিনটাই কিবতা িতিনটাৰ িবষয়ব  বিুলব পািৰ। ‘ৰাৱণ’ আৰু ‘স াট’ কিবতা দটুা 
ৰাৱণ আৰ ুধৃতৰা ৰ এেকাি ৰ আংিগকেত ৰচনা কৰা হিছল। ‘ৰ াকৰ’ৰ বিলকা তাৰ ব িত ম 
ঘ েছ। জিৱক আৰু মানিসক ৰূপা ৰ অনুধাৱন কেৰাঁেত ‘ৰ াকৰ’ পৃথক পৃথক কিবতাৰ দেৰ হ’ল। 
ৰূপা ৰ (যাক ইংৰাজীত কাৱা হয় মটামৰফিছছ) লগত জিড়ত িকছু পৰুাণ, উপ-পুৰাণ, ধম য় আৰ ু
লাকিব াস আৰু জীৱ-িবদ াৰ এৰাধৰা বতৰাই কিবতােটাৰ দহ গঠন কিৰেছ। 

তাৰ িপছত ‘ৰাৱণ’, ‘স াট’ আৰু ‘ৰ াকৰ’ কিবতা িতিনটাৰ চিৰ সমূহৰ এেকাটাৈক িবেশষ পিৰি িত 
ক না কিৰ লাৱা হেছ। ‘ৰাৱণ’ত অেশাকবনত বি নী সীতাৰ স খুত ৰাৱণ, ‘স াট’ত ৰুে  
ৰণৰ িপছত ধতৃৰা । ‘ৰ াকৰ’ত সই নামত ব ি জনক এেন এটা অৱি িতিত চাবৈল য  কিৰেছাঁ 
য’ত তওঁ দসু ও হ থকা নাই আৰু ঋিষ হেয়া ওলাই অহা নাই, ৰ াকৰ ব ীকৰ িভতৰেত আেছ 
আৰু ৰূপা ৰ ি য়াই তওঁৰ স াত িনজা িনয়েমেৰ কাম কিৰেছ। 

নৱকা ই কেছ—কিবতােটা ৰচনা কিৰ যাওঁেত তওঁৰ ায় অ ােত আন এটা ক েৰ মােজ মােজ 
িনজৰ অি  ঘাষণা কিৰ গ’ল—িস হ’ল ভাবালুতাক বা ৱৈল নমাই অনা ব ৱহািৰক াত িহকতাৰ 
াম ৰ। নৱকা ৰ কিবতাৰ মাজত ব ৱহাৰ কৰা অিভনৱ এই াম ৰেবাৰ আিছল এেন ধৰণৰ— 

‘ৰ াকৰ’ৰ ‘ জ’ত খ ত— 
বাপা তুিম অ  কামিসকৰ দেৰ কথা কছােদ। 
গামছাত আঁচুফল লাগেবাই। নহিল মৰা ঢকা 
কাপুৰেহ হ'ব। 
 
আৰু 
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বাপা, তুিম ব কু ল িচকাৰ কিৰ ফুৰব খুজছা 
ফুৰা। আমাৰ কবাক লািগ এেকা নাই। আিম 
হিল খিতখলা কিৰ খাৱা মানুহ। বতৰ 
মানেবাই লাগেবা। 
 
‘ব ীক’ত— 
 
বাপা, কছা েকই। পােছ ঁ ৱা খা া মা ত শহ ভাল নহয়। 
 
‘ জ’ত তওঁ কিবতা আৰু কিবৰ সং া ধিৰ ৰািখেছ এক আচিৰত অনুভেৱেৰ— 
 
েত ক কিবতাই মুখা  
হজােৰ হজােৰ ছপা কৰা একা  ব ি গত িচ  
 
অথবা 
 
কােণ কােণ বাগিৰ অহা জনৰৱৰ দেৰই ব ি গত 
কাৰণ কিবতা হ'ল গা ীৰ 
 
আৰু— 
 
েত ক কিবৰ নােমই ছ নাম 
বা ীিক এজন ঋিষৰ নাম 
কিবজনৰ নাম ৰ াকৰ—অথ সংেযাগহীন অিভধা 
কিবতােৰ তওঁ দৱতাৰ পৰা কািঢ় ল' ল শাওপাত িদয়া  
িয শাওপাতৰ বিল হ'ল মানুহৰ আিদ জীিৱকা। 

নৱকা ই কিছল— মাৰ যিতয়া কিবতা নাথােক, মই তিতয়া আনৰ কিবতা িলেখাঁ। নৱকা ই 
অনুবাদক এক অিত েয়াজনীয় সািহত কম িহচােপ হণ কিৰিছল। ু লীয়া িদনেত আৰ  হয় তওঁৰ 
অনুবাদ কম। তও ঁকথাৰমাজৰবতৰা নামৰ ত ল’ৰািলৰ কিবতা ধমািল নামৰ ৰচনা ত এই 
কথা উে খ আেছ—মই আৰু জীৱকা  ককাইেদেৱ ইংৰাজীৰ পৰা কিবতা অনুবাদ কিৰিছেলাঁ আৰু 
বাইৰনেৰা কাষ চািপিছেলাঁৈগ। তােৰ এটা— 

When we parted 
In silence and tears 

শাৰী দটুা অনুবাদ কিৰিছেলাঁ এেনদেৰ—িবদায় মািগেলাঁ যেৱ নীৰৱতা। তিতয়া ু লত পঢ়া কিবতাত 
বা অিম া ৰ ছ ৰ পৗৰািণক নাটকত ‘ যেৱ তেৱ’ এেনেবাৰ শ  চিলিছল। 

মৃতু ৰ ায় দবুছৰ আেগেয় তওঁ এজন অনুজ কিবৈল এখন ব ি গত িচ ত িলিখিছল— লাকজীৱন 
আৰু মহৎ কিবৰ আি ক সংগ—এই দটুা মাৰ কিবতাৰ জীৱন-শি  বুিল মই ভােবাঁ। মেহ  বৰাই 
কিছল— েত কজন কিবেয় অনুবাদ কৰাৰ িপছত বা সময়ত তওঁৰ কিবতাই এক িবেশষ আয়তন 
লাভ কেৰ আৰু মাৰ ভাষােৰ কও ঁ মাৰ িনজৰ কিবতা নাথািকেলও মই অনবুাদ কেৰাঁ– I relieve in 

them and learn to look at myself, go my way in writing on my own, কথােটা electric chargeৰ দেৰ 
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হয় এক কাৰ। ইেটমনৰপৰা পােলাঁ Vigour ( পৗৰষু), Goetheৰ পৰা পােলা ঁdoggerel, িনৰথকতাৰ 
Phycho intellectual self analysis, এিতয়া ডাে ই িদ আেছ অনাড় ৰতাৰ গভীৰতা আৰু কবীৰৰ 
কিবতাই িদওঁ িদওঁৈক আেছ ‘আহদকা মুচািফৰ’—অসীমৰ বাটৰুৱা হাৱাৰ িনেদশ। মাৰ িনজৰ আেছ 
কৱল আ সাৎ কৰাৰ মতা। িচ খন ব ি গত যিদও কথািখিন ৰাজ ৱা। 

ওপৰত সদা এটা ফঁচাৰ মাহৰ লািগ থকা নৱকা ৰ পডৰ এই িচ খন এেনদেৰই শষ হিছল। 
নৱক ৰ শষ কাব  দলঙত তামীঘৰাৰ এটা কিবতাত আেছ ‘মই আৰু মাৰ গ’ ট’৷ ইয়াক 
পিঢ়েল নৱকা  কেনদেৰ অনুবাদত মিজ গিছল বুিজব পািৰ। এই কিবতাৰ এঠাইত তওঁ িলিখেছ— 

এটা কথা ক থওঁ মই, গ' টই মাৰ স' ত 
বেলগ ভাষাৰ পদাখনৰ আঁৰৰ পৰা 
সকেলা কথা অসমীয়ােত পােত। 
 
ওখ মানুহ, ওপৰৰ পৰা কয়, ব ত কথাই নাপাওঁ বুিজ 
সইিখিনেক অলপ আগেত বলিক আিছেলাঁ অলপ ঘঁিহ-মািজ 
এই কথােটা জােনা মােথান, গ' টৰ মই কিৰব নাৱােৰাঁ হািন 
অ ম ভাষােতা িজিলিক থািকব িব মনৰ বাণী নহ' লও 
বাণীৰ িত িন 

সািহত  অকােডমীেয় আেয়াজন কৰা এক অনুবাদ কমশালাত নৱকা ই এজন অনুজ অনুবাদকক এটা 
কিবতা িলিখ িদিছল— 

কৃ  দলুাল নহয় শা  নহয় অিনৰু  
ভাষাৰ পােক নাৱােৰ তওঁক কিৰ ৰািখব ৰু  
টাপ িগিলেলও ভাষাৰ বঁ য়া নাটােন, 
Gospel ভবাতা হয়েন, ভবাতা Gospel 
 
এেন ধৰণৰ ললেপল 
থাৰ জঁট ভািঙবৰ বােব সকেলা িক প জােন 
আৰু জােন তওঁ নৱকা ৰ জলুুমেবাৰৰ মােন 
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নৱকা  বৰুৱাৰ হাতৰ আখৰ  

নৱকা ৰ কিবতােৰ ধন  এই অনুবাদকজন এিতয়াৰ অসমীয়া সািহত ৰ এজন ৰু পূণ অনুবাদক 
কৃ  দলুাল বৰৱুা। 

নৱকা ই শ ৰ লগত খিল বৰ ভাল পাইিছল। ফু চ  বৰাই জীৱন, কিবতা আৰু নৱকা  নামৰ 
ত িলিখেছ, তওঁৰ মুখত িনেছাঁ মই অিভধানেবাৰ পিঢ় থােকাঁ জানা—অিভধানেবাৰৰ পৰা মই 

ব েতা িশিকেছাঁ। নৱকা ই ড০ মেহ ৰ নওগ আৰু ৰজনীকা  দৱশমাৰ স’ ত অসম কাশন 
পিৰষেদ কৰা আধুিনক অসমীয়া অিভধান স াদনা কিৰিছল। দলঙত তামীঘৰা শ েটাৰ িবষেয় 
ক’বৈল গ কিছল—শ েটা অসম বুৰ ীৰপৰা বুটিলেছাঁ। শ েটা হমচ ই স ৱতঃ নাপােল, 

অৰুেণাদইত পুৰিণ বুৰ ীৰ িকছু অংশ কাশ হিছল যিদও সূয ভূঞা ছাৰৰ আগৈলেক অসমীয়া 
মানুেহ পুৰিণ অসম বুৰ ীৰ পুিথিবলাকৰ খবৰ িবেশষ জনা নািছল হ’বলা। চ কা  অিভধানেতা 
শ েটা িদয়া নাই। বু ী নাথ িদিলিহয়াল ভ াচাযই তওঁৰ ইংৰাজী-অসমীয়া অিভধানত Tent শ ৰ 
অথ িদওঁেত শ েটা িদেছ। সইেটা অৱেশ  িপছৰ তাঙৰণৰ সংেযাজেনা হ’ব পােৰ। 

উ  অহা তৰুণসকলৰ ওপৰত তওঁৰ আিছল অগাধ িব াস। তওঁৰ িব াস কিৰিছল, তওঁৰ 
কিবতাৰ শষ শাৰী  হ’ব পােৰ কােনা অনুজৰ থম শাৰী। তৰুণসকলক তও ঁ তওঁৰ 
Contemporary িহচােপ লিছল। এখন  মুখােৰ নামৰ কাব খনৰ স াদনাৰ দািয়  িদিছল 
তিতয়াৰ নবীন এিতয়াৰ ভাৱশালী লখক উৎপল দ ৰ হাতত। 

নৱকা ই সভাত কথা কিছল একা  আ ীয়তােৰ ঘৰুৱাভােৱ। তওঁৰ কথাৰ কলাই মানুহৰ িহয়া চুই 
গিছল। কিলকতাত কিব জয় গা ামীৰ হাতত আন  পুৰ াৰ তুিল িদয়াৰ সময়ত তওঁ কিবক 
তুিম বুিল সে াধন কিৰিছল আৰু কিছল—কিব আৰু ঈ ৰক তুিম বিুলেয়ই সে াধন কৰা হয়। 
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নৱকা ৰ কাব কৃিতৰ মূল ায়ন কিৰ গেছ কইবাগৰাকীও সমােলাচেক, ইয়াৰ িভতৰত উে খেযাগ  ড০ 

মেহ ৰ নওগ, ড০ সেত নাথ শমা, ড০ হীেৰন গাহাঁই অন তম। অধ াপক ভেৱন বৰুৱা, নিলনীধৰ 
ভ াচায, অৱনী  বৰােয়ও নৱকা ৰ িবষেয় আেলাচনা ৰািখেছ। ইয়াৰ িভতৰত অৱনী  বৰাৰ 

ৰামেধন ু আৰু ক মৰ চািৰটা সংখ াত কৰা ‘ মাৰ আৰু পৃিথৱীৰ কিব’ উে খেযাগ । কিব-
সমােলাচক কবীন ফুকেন নৱকা ক বহলাই আেলাচনা কিৰেছ হােমন বৰেগাহািঞৰ অসমীয়া সািহত ৰ 

বুৰ ীৰ ষ  খ ত। আধুিনক অসমীয়া কিবতা– কৃিত আৰু পটভূিমত তওঁ িলিখেছ, আধুিনকতাৰ 
ল ণ বুিল নৱকা  বৰুৱাৰ কিবতাত িবেশষৈক চ ত পেৰ তওঁৰ ইিতহাস চতনা আৰু িব ান 
চতনা। সময় ৱাহৰ হেণ তওঁক ইিতহাস সেচতন কিৰেছ। তওঁৰ কাৰেণ ইিতহাস মৃতু ৰ, হাড়ৰ 
পলসৰ ূপ, িক  তােৰই মােজিদ জীৱনৰ সৰীসৃপ বগাই যায় ( মশঃ) অ াতবাসৰ বৃহ লাৰ ৰপূত 
(অ াতবাসৰ আগিনশা) যন ইিতহাসেৰ ৰহস ময় অলসতা কাশ পাইেছ। আনহােত নৱকা  
বৰুৱাক যিু  বা িব ান িবে ষী বালাৰ থল নাই। ভূ-িবদ া, নৃ-িব ান আৰু জীৱিব ােন তওঁৰ 
কিবতাত পাহ কটা দখা যায়। ‘ ীকৃিত’ত তওঁ িনৰী ৰ িব ানৰ ে েৰ িনজেক পিতয়াইেছ। সেয় 
মনৰ গাপন ৰহস তৈক সময় আৰু পৃিথৱীৰ ৰহস  পাৱােটােহ নৱকা  বৰুৱাৰ কিব-ব নাৰ মখু  
আ িত। ‘মুখাৰ সাঁেকা’ নামৰ নৱকা ৰ কিবতাৰ ওপৰত এটা অিত বুি দী  আেলাচনা কাশ 
পাইিছল সূ ধাৰ আেলাচনীৰ থম বছৰগ াদশ সংখ াত। আেলাচনা  উৎপল দ  স ািদত নৱকা  
বৰুৱাৰ এখন  মুখােৰ নামৰ কাব েতা সংেযািজত হিছল। আেলাচনা  িলিখেছ সৰহসংখ ক 
অসমীয়া কিবক অনুবােদেৰ বািহৰত িচনািক কিৰ িদয়া অনুবাদক-সমােলাচক দীপ আচাযই। তওঁ 
িলিখেছ, বাট িৰ বাই আিহ কিবেয় এক ি ৰতা িবচািৰেছ–মুখাৰ ি ৰতা। 

মুখােতই সকেলা ি ৰ। সকেলা ৱ, 
            জড়তাৰ চতনা 
িভতৰত অিবৰত পিৰৱতনশীল শূন তা। 

আচাযই  কিৰেছ, বহনৰ (flux) ৰপৰা ি ৰতাৈল বাট বােলােত কিবৰ চতনা জড়তাত িনম  হ 
নযায়েতা? তওঁ িনেজই গভীৰ ত েয়েৰ উ ৰ িদেছ– নযায়। িকয়েনা কিবেয় দাহািৰেছ িভতৰত 
অিবৰত পিৰৱতনশীল শনূ তা। কিবক লােগ জীৱন- বাহৰ মাজৰ শূন -ি ৰ পিৰৱতনশীল। তওঁ 
িনজেক পুনৰ িজ াসা কিৰেছ— সই আেলািড়ত শনূ তাৰ মিনব  চতেন ত য় ান ুহ’বৈল িদব 
জােনা? ২০০৩ চনৰ ১৪ জলুাইত মৃতু ৰ এবছৰ িপছত কােনা নৱকা ে মীেয় কলঙৰ এখন দবুল 
কাঠৰ দলঙত পাঠ কিৰেল– 

মাইলৰ খুঁটা বাগিৰ পিৰল 
তলত ৰুং দ 
িসেয়ই এখন দলং হ'ল 
হেৰৗ কিব, তােতই অলপ ৰ। 
 
তলৈল চাই মূৰ ঘূৰাব পােৰ 
আকাশখনৈল চা 
পাৰ হ' ল পািব নতুন আিল দােমাজা 
পাৰ হ িচ যা 
 
ভাল কথা হ'ল। 
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মাইলৰ খুঁটা বাগিৰ গ'ল 
কাইৈলৰ বােব এখন দলং হ'ল 
 
িথয় হ থািক ফৰ মৰাতৈক 
পিৰ থকােটােহ ভাল 
পিৰ থািকেলই পতন হাৱা 
নাই কােনা আ কাল। 

পাঠ শষ কিৰ কিবতাৰ কাগজখন তওঁ নৗকাৰ আিহত সজােল আৰু আলফুেল কলঙৰ বু ত অপণ 
কিৰেল। কেলেঙেৰ উ  গ’ল তওঁৰ াঘ । লােহ লােহ বিল ডুিববৈল লিছল। উভিত অহাৰ 
সময়। তওঁতৈক আেগেয় িচ যাৱা মৰমৰ জীয়ৰী জনুুকাজনীৰ ৩৩ বছৰত িলখা ডেগেৰল া  
আৰু া ৰ আবৃি েৰ দলঙত যন কােনাবাই পাহৰৰ তামীঘৰা সামিৰিছল। 

ঘৰত থািকও দলংবাসী হাৱাৰ িয আন  
িদয়াৰ বােবই এয়া মাৰ অৈহতুকী ছ  
‘মই গ আেছাঁ ন ৰ আেছাঁ' 
মই ান িসঁেচা ন মন যােচা 
মই গ' লেচান দলেঙা যায় 
ক'ৰ কলং ক'ত হৰাই¯ অলং দলং মিৰকলং 
জীৱনেটা এটা Flux?... 
 
জািনছ, ভািবেছাঁ িক? 
ব  দশাত কম বােঢ় নিক 
াণৰ Entropy! 

২০০২ চনৰ ১৪ জলুাইত ান কৰা আধুিনক অসমীয়া কিবতাৰ অিবক  িতভু নৱকা ই কিছল—

দলং মাৰ বৰ ি য় িচ ক । িকমান য েয়াজনত মই ব ৱহাৰ নকেৰাঁ তাক। দলং, সতু, সাঁেকা, 
আমাৰ িনজা ভাষাৰ এই িতিনটা শ ৰ েত কেৰ আিঁত- িৰ আৰু জাত থ পৃথক, িক  ল াথ 
এিতয়া এেকই। দলেঙ সংেযাগ কেৰ আৰু আিম পাৰ হ যাওঁ। দলং যন বাটেৰই অ ায়ী স সাৰণ, 

বাট মা ৰ লগত িমিল থকাৰ বােব তাক ায়ী বুিল ভািব ল’ব পােৰা,ঁ দলঙক নাৱােৰাঁ। তাৰ লগত 
য শূন তাৰ সংেযাগ আেছ।  

য়াগ শইকীয়া সা িতক সময়ৰ এগৰাকী িবিশ  কিব আৰু ঔপন ািসক৷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


