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সত িজৎ গৈগৰ ‘অি ভা গ আেছ’ 

ক  ৰ ন ভাগৱতী 

 

সত িজৎ গৈগৰ অি ভা গ আেছত সংকিলত কিবতাসমূহ মূলতঃ গীিতধম । লাকজীৱন, কৃিত, ৃিত, 

িবষাদ আিদ কিবতােবাৰৰ মূল উপজীৱ । কিব গৈগ ভাবৰ তঃ ূ ত কাশত িব াসী। ‘বনহংসৰ 
দেৰ িনজােন িনজােন আেহ’ শীষক কিবতাত কিবতাক িনজানত সু ৰৰ বাটৰ স ান িহচােপ দখুওৱা 
হেছ, িয দিন ন জীৱনৰ যাি কতাত নােহাৱা হ যায়। কিবতা স েক কিবৰ এই ৰামাি ক 
চতনা আন কিবতােতা উপল । ‘কিবতা’ শীষক কিবতাত কিবতাক সুখ-দখুৰ চৰাই বুিল কাৱা 
হেছ, িয অনুভূিতেবাৰ খু  খাই ভাক চায় আৰ ুব াৰ বু ৰ ডালত িজৰিণ লয়। েয়াজনত পািখ 
কাবাই এ াৰেবাৰ ৰাই ব াৰ জীৱনৈল শাি  আেন। শ েবাৰৰ ওপৰত ব াৰ অকৃি ম িব াস। 
কিতয়াবা যিদ শ েবােৰ ব াৰ মনৰ মিজয়াত দিলচা পািৰ বিহেছ, আন কিতয়াবা দয়ৰ পৰা 
দয়ৈল সাঁেকা পািৰ িদেছ। ব াৰ বু ৰ বনৰ পাতত সাণপৰুৱাৰ দেৰ শ েবােৰ কিতয়াবা বগাই 

ফুেৰ, আন কিতয়াবা ব াৰ বােব শ েবাৰ সুগি  গালাপ। 

সমােলাচক ড০ আন  বৰমুৈদেয় সংকলনেটাৰ পাতিনত আঙুিলয়াই িদেছ য সত িজৎ গৈগৰ উপমা 
আৰু িচ ক সমূহ সেতজ আৰু গিতশীল। গৈগৰ কিবতা িচ ক ধম । শ ৰ বা ল  নাই। 
িচ ক েবােৰা পাঠকৰ অিভ তাৰ িভতৰৱুা গাঁৱৰ জীৱন, কৃিত, চৰাই-িচিৰকিত, অনুভৱ-উপলি ৰ 
পৰা আহিৰত। কিবতা এেকাটাৰ সামি ক তাৎপয উপলি ত পলম লািগেলও তওঁৰ কােনােটা 
কিবতাই পাঠকৰ দৰুুহ নহয়। ‘ সাণ হালধীয়াত বৰু গ আেছ’ শীষক কিবতাত পকা ধানিন পথাৰৰ 

িচ ক ৰ জিৰয়েত গাঁৱৰ সনাতন ছিব এখন তুিল ধৰা হেছ। বতাহত হািলজািল পকা ধানেবােৰ 
ফুচফুচাই কথা পািতেছ। ঁ ৱলীৰ মােজেৰ তেন এক ধানিনপথাৰৈল চাই কিবতাৰ ব াই িনজৰ 
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ল’ৰািলকালেটা িবচািৰ পাইেছ। কিবতােটাৰ িবষয় য ৃিতকাতৰতা থম পাঠেত সই কথা পাঠকৰ 
উপলি  হয়। 

গৈগেয় কািহনীধম  কিবতাও িলিখেছ। ‘তােহান’ তেন এটা কিবতা। তােহান হ’ল আঁহ চাই িনমজ 
কিৰবৈল তাঁতৰ সূতাত ঘহঁা িসেজাৱা ধানৰ এিবধ এঠা। ভালৈক তােহান িদ িনমজ নকিৰেল তাঁতৰ 
সূতােবাৰ পাহ মিল িছিগ যায়। কিবতােটাৰ ব া এগৰাকী বয়স  মিহলা। তওঁৰ এটা ল’ৰা বনৈল 
পলাই যায়। আনেটা ল’ৰাই িব-এ পাছ কাৰেণ নাঙলৰ মু ত নধেৰ। হয়েতা ক’ৰবাত ‘তােহান’ 

িদয়াত ভুল হিছল, যাৰ বােব মিহলাগৰাকীৰ জীৱন মসৃণ নহ’ল। কিবতােটাৰ পটভূিম নৈ  দশকৰ 
স াস-জজৰ অসম। এটা ল’ৰা বনৈল পলাই যাৱা কথাষােৰ তােৰ ইংিগত িদেছ। 

যুগমীয়া ভা য হ’ল’ কিবতােটােতা এটা কািহনী ক’বৈল য়াস কৰা হেছ– যাওঁ বুিলেয়/ িচ 
গ’ল/ দেয় দেয়/শ ৰ সুগি  গালাপ ৰাৱা/িচৰ তৰুণ িমকজন” 

ইয়াত হয়েতা িচ যাৱাজন কােনা সুপিৰিচত কিব, িয িচ যাৱাৰ িপছেতা িনজৰ সৃি ৰ মাজত 
যুগমীয়া হ জীয়াই থািকব। ‘ৰামেধনৰু এটা ৰং’ কিবতােটাও কােনা িচ যাৱাজনেৰ কিবতা– 

“িচকাৰী চৰাইৰ দেৰ চ হাল/হঠাৎ ি ৰ হ ৰ’ল/গচিক, ভিৰেটা আগৈল উজৱুাই/িমলাই চােল এবাৰ 
জাখেটা/লেগ লেগ ওঁঠৰ কাণত গজািল মিলেল/ সাণালী এ  ৰি েয়/আৰু/খটপ খটপৈক িচ গ’ল 
তও”ঁ 

সংকলনেটাৰ নামৰ কিবতা ‘অি ভা গ আেছ’ মৃতু - চতনাৰ কিবতা– “তাই গ আেছ/কাষ চািপ 
আিহেছ মশঃ/এ াৰৰ এখন মলা মুখ”। 

‘অি ভা’ এই িবেশষ  শ েটাৰ সেত ‘এ াৰ’ শ ৰ অথগত বপৰীত ই কিবতােটাৈল এক সুকীয়া 
দ াতনা আিনেছ। 

গৈগ সামািজকভােৱও সেচতন এগৰাকী কিব। ‘স াসবাদ’, ‘গাঁওখনৰ ঘৰেবাৰ’, ‘মঙহৰ গভীৰত 
এ ৰা জইু’ আিদ কিবতাত সমকালীন সমাজজীৱনৰ  আৰু সংকট িতফিলত হেছ। ‘স াসবাদ’ 

কিবতাত ‘স াসবাদ’ক তেজেৰ ফা  খলা এক াসৰু  শ  বিুল কাৱা হেছ। ‘গাঁওখনৰ ঘৰেবাৰ’ 

কিবতাত কােনা সংঘষত িল শষ হ যাৱা গাৱঁৰ মমাি ক িচ  িতফিলত হেছ। 

লগেত পঢ়ক : মঘালী ফুকনৰ ‘ ম, িবষাদ, ৃিত আৰু…’ 

সংকলনেটা ি ভািষক। থমেত কিবতািখিনৰ অসমীয়া মূল পাঠ সি িৱ  হেছ। ি তীয় ভাগত ড০ 

আন  বৰমুৈদেয় কৰা ইংৰাজী অনুবাদ সি িৱ  হেছ। ড০ আন  বৰমুৈদ অসমৰ এগৰাকী 
আগশাৰীৰ সমােলাচক আৰু অনুবাদক। তওঁ মূল কিবতাৰ িনযাস অলেপা িত নােহাৱাৈক সাবলীল 
অনুবাদ কিৰেছ। উদাহৰণ িহচােপ এটা চু  কিবতাৰ মূল পাঠ আৰু অনবুাদ তলত িদয়া হ’ল– 

দয়খন মােজ মােজ 
 
দয়খন মােজ মােজ সেকাঁ 
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বু ত ল ফুৰা 
এ ৰা জইুত 
 
টুপটুপৈক সিৰবৈল িদওঁ 
মুিনয়াহেবাৰ 
...... 
 
I Bake My Heart Sometimes 
 
I bake my heart 
At times 
In a fire I carry 
In my breast. 
 
I let sighs 
To drop 
Like dew drops. 

অি ভা গ আেছ সত িজৎ গৈগৰ থম কিবতা-সংকলন। িনজৰ কিব- িতভা স েক গৈগেয় ত য় 
িনয়াব পািৰেছ। কিব িহচােপ তওঁৰ মাজত থকা স াবনািখিন ি তীয়খন সংকলনত আিম অিধক 
পিৰপ  ৰূপত চাবৈল পাম বুিল আশা কিৰব পােৰা।ঁ 
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