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কেথাপকথন 

“পিঢ়ব পািৰেল মই বিছৈক িলিখব পােৰাঁ” 

য়াগ শইকীয়াৰ সেত কেথাপকথন 

সা াৎ হণ িবেবকান  চৗধুৰীৰ 

পশাগত ভােৱ িচিকৎসক, য়াগ শইকীয়াৰ বাৰখন কিবতাৰ পুিথ, এখন গ -সংকলন, িতিনখন 

উপন াস, এখন কােব াপন াস আৰু এখন গানৰ পিুথ আেছ। তওঁ িব িবখ াত িকছু ছিবৰ াপটত 
ৰিচত সবাক ছিব িনবাক কিবতা  নামৰ পদ -সংকলনখনৰ বােব অসম সািহত  সভাৰ ৱাল িছ 
অিধেৱশনৰ িব ু  ৰাভা বটঁা াপক। তওঁৰ কিবতা উজেবক, ফৰাচী, িনছ আিদ িবেদশী ভাষাৈল 
অনূিদত হাৱাৰ উপিৰ বeঙালী, কানাড়া, সং ৃত আৰু ইংৰাজীৈল অনিূদত হেছ। তওঁৰ কিবতাৰ 

ই্ংৰাজী সং ৰণ আেমিৰকা যু ৰা ৰ ৱাি ংটন িড.িচ.ি ত লাইে ৰী অব কংে ছ আৰু ছািভেয়ট 
ৰািছয়াৰ মে াি ত ট লাইে ৰীত  সংৰি ত হেছ। তওঁ আকাশবাণীৰ এগৰাকী ীকৃিত া  
গীিতকােৰা। তওঁৰ ৰিচত ইংৰাজী কিবতাই সািহত  অকােডমীৰ দমুহীয়া মুখপ ৰ থম পবৰ  

সংকলন ব  অফ ইি য়ান িলটােৰচাৰত ান পাইেছ। সা িতক কেথাপকথন ত কিবগৰাকীৰ 
সৃি শীল জীৱনেটাৰ ওপৰত আেলাকপাত কিৰবৈল য়াস কৰা হেছ।  

য়াগ শইকীয়া  

আেপানাক কানেকইজন সািহিত েক অিধক ভািৱত কিৰেছ বা অনু ািণত কিৰেছ? আপিুন এই 
ত অসমীয়া সািহত , ভাৰতীয় সািহত  আৰু িব  সািহত  িতিনওিবধেক সাঙুিৰ ক’ব। 
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মাৰ কিবতাৰ পঢ়াশািল আৰ  হিছল নৱকা  বৰৱুাৰ মাৰ আৰু পৃিথৱীৰ, হীেৰন ভ াচাযৰ মাৰ 
দশ মাৰ মৰ কিবতা‘ আৰু সুকা  ভ াচাযৰ ছাড়প  আৰ ঘুমেনই ৰ। লােহ লােহ িদগ  সািৰত 
হ’ল গৃহৰ সমীপৰ কিব দৱকা  বৰুৱাৰ সাগৰ দিখছাৰ মত পিৰেলা, তাৈৱেদউ ৰঙািজঁয়াৰ কিব 
মিহম বৰাৰ কাষ চািপ আিহেলাঁ। মাৰ দাদা া ল শইকীয়া, দদাইেদউ ন  শইকীয়া, কটন কেলজৰ 
পৰা ওেলাৱা মােহকীয়া কিবতাৰ এজন অন তম স াদক দাদাৰ ব ু  ৰি ত নাথ গাইডৰ দেৰ িথয় 
হ’ল! ১৯৭২ চনত আৰ  হাৱা এটা যা া চিল থািকল, ৰণা হ’ল িবিভ জন, ৰণা হ’ল সাং ীলাক 
ভালেপাৱা মাৰ মা, বু ক ভালেপাৱা মাৰ ৰু সুৱাগমিণ শইকীয়া, িবেবকান ক ভাল পাৱা মাৰ 
প ী ৰা া িহৈলদাৰী, আেবিলৰ ৰেঙেৰ িনবাক কিবতা িলখা িশ ী ণৱ বৰুৱা আৰু ব জন।ক’লিৰেজ 
কয় তওঁেৱ বােল কিব িয আনক কিব কিৰ তােল! মাৰ ৰণাৰ কাৰক হ উঠা এই 
ব ি সকলক মই এই েণ কিবৰ ানত ৰােখাঁ! অৱেশ  ইয়াত ৰু ানত দজুন ব ি ক মই িবেশষ 
ভােব ৰােখাঁ। ইয়াৰ এজন িচলিথয়া আখেৰেৰ কাব জগতত খাজ থাৱা কিব নৱকা   বৰুৱা, আনজন 
তুিলকাৰ কিবতােৰ উদয় হাৱা িশ ী ণৱ বৰুৱা। এই দজুনৰ ভাব মাৰ জীৱনত সবােতাৈক 
বিছ। অসম এিৰ জ ু ীপৰ কথা আিহেল বু েদৱ বসুৰ কথা ল’ম। বু েদৱ বসুৰ থম পাথৰ দেৰ 
লখােবাৰ হয়েতা আিছল মাৰ সূযকথাৰ দেৰ সৃি ৰ িদক দশক। দশ এিৰ িব  সািহত ৰ কথা 
আিহেল িলও টল য় আৰ ুহােমন হছৰ কথা আিহব।এই দজুনৰ পাহেৰেৰ মই ঋ ! টল য়ৰ 
ভাৱনােৰ হ উ েছ মাৰ িমিচক‘। হােমন হছৰ িস াথই মাক আঙুিলত ধিৰ আিজও যন ল গ 
আেছ! 

ওপৰৰ েটাৰ সেত জৰ টািন সুিধেছাঁ, আেপানাৰ ি য় সািহিত ক কইজনৰ কথা কওক। 
ভািবত কৰা অনু ািণত কৰাজন ি য় নহ’বও পােৰ িক । 

ি য় সািহিত ক মাৰ ব জন।ভােবা ীপক লখােবাৰ বিছ ভাল লােগ! 

ক কানেটা পযায়ত আেপানাৰ সািহত  যা া আৰ  হাৱা বুিল ক’ব খােজ? 

মাৰ জীৱনৰ থম কিবতােটা আিজও মনত আেছ। চন ১৯৭২, মাধ ম আে ালনৰ বছৰ। মই ভােবা ঁ
সই িদনেটা মই কিবতাৰ পঢ়াশািলত নাম িলখাৰ িতত, ইয়াৰ কইস াহমানৰ িপছত দাদাই 
উপহাৰ িদয়া চািৰখন িকতােপেৰ কিবতাৰ পঢ়াশািলত মাৰ নাম িলখা আৰু এটা অিবৰত যা া । 

আৰ িণৰ পযায়ত আপিুন কানেকইজন স াদক বা িবিশ  ব ি ৰ পৰা উদগিণ পাইিছল? 

ু লীয়া িদনৰ পৰা িলটল মগািজনত মাৰ কিবতা ওলাইিছল। থম মগািজন আিছল খােল জ 
জামান স ািদত নৱেজ ািতত। কিবতাৰ পৃ াত থমেত কইটামান িলমািৰক আিছল নৱকা  বৰুৱাৰ, 

শষত দটুা কিবতা আিছল মাৰ। সয়া ১৯৭৪, মই নবমমানত। এেক সময়েত ৰবী  বৰা, কিবতা 
দ  স ািদত আমাৰ আেলাচনী আৰু ু ল মগািজন উদয়ত কিবতা ওলাইিছল। ১৯৮২ চনত 
মিডেকল কেলজত থােকােত ভেৱ  নাথ শইকীয়া স ািদত াি কত কিবতা ওলাল। ব  স াদকৰ 
আদৰ পােলাঁ। িক  িলিখবৈল িবেশষ ভােব উদেগাৱাজন বা ৱৰ স াদক িবনয় মাহন শইকীয়া। 
তওঁৰ বােবই মাৰ ব  িবেদশী কিবতা অসমীয়াৈল অনুবাদ কৰা হ’ল। নৱকা  বৰুৱাই কিছল 
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মাৰ কিবতা নাথািকেল মই আনৰ কিবতা িলেখাঁ! মােন অনুবাদ কেৰাঁ। এেনদেৰ মােৰা বহ আনৰ 
কিবতা িলখা হ’ল। 

আপিুন কিব গ কাৰ আৰু ঔপন ািসক – এই িতিনটা পিৰচয়ৰ কানেটা পিৰচয় বিছ পছ  কেৰ? 

জীবনান ই কাৱা কােনা কিবৰ মাজত মই পেৰাঁ ন নাই নাজােনা, িক  কিব বুিল ক’ ল ভাল 
লােগ! মাৰ গ , উপন াস মাৰ কিবতােৰ স সািৰত ৰূপ বিুল মই ভােবাঁ! 

ব  অব ইি য়ান িলটােৰচাৰত আেপানাৰ িলিখত ইংৰাজী কিবতা কইবাটােয়া ান পাইেছ। 

য়াৰিনং ফৰ ড’ন আেপানাৰ িনজা ইংৰাজী িকতাপ- িক  ইয়াৰ পাছত আপিুন ইংৰাজী কিবতা 
িলখা বাদ িদেল নিক? িকয়?  

ইংৰাজীত মাৰ দখল নাই। মই চ া কিৰও ভাষােটা অয় ৈল আিনবৈল নাৱািৰেলা।ঁ ব াকৰণত 
মাৰ দবুলতা অনভুৱ হয়। মই ইংৰাজীত িলখা আৰ  কিৰিছেলা ঁ ণৱদাৰ উৎসাহত। ভেয় ভেয় 
দখুৱাইিছেলা ঁব ু  কৃ  দলুাল বৰুৱাক। কৃ  দলুােল ভাষা-গাঁথিন চাই স াদকৰ ভূিমকা পালন 
কিৰিছল। িকতাপখন কাশৰ িপছত এখন িম ঙত ‘িলখক পাঠকৰ মুখামুিখ’ত ক’ লাঁ ইংৰাজীত 
আৰু িনিলেখাঁ, ম বিছ হয়, মাতৃভাষাত িলিখবৈল সহজ! কথািখিন িন উ  সভাত উপি ত থকা 
মিহম বৰা ছােৰ কিছল- মই ভােবাঁ য়ােগ িলিখব লােগ আৰু মাৰ িব াস এিদন এই সংকলনেটাৰ 
পৰা কই মান কিবতা িবেদশী ভাষাৈল অনূিদত হব! ছাৰৰ কথাষাৰ েফ ক হ’ল। Yearning for 

Dawnৰ কই মান কিবতা উজেবক ভাষাৈল অনুবাদ হ’ল। ছাৰৰ কথাক স ান জনাই মই 
‘Between the sleeping and the laughing Buddha’ বুিল এ  কিবতা িলিখেলাঁ, িযেটা কাশ পােল 
The Statesmanৰ festival issueত, ধাৰাবািহকতা অৱেশ  ভালদেৰ ৰ া কিৰব পৰা নগ’ল। দবুছৰমান 
আেগেয় এখন িকতাপ পিঢ়িছেলাঁ, িকতাপখন আিছল Power of Subconscious Mind। িকতাপখেন মাক 
জগাই িদেল। আৰ ুছয়  কিবতা িলিখেলাঁ, কিবতােকই  সদায় সেপান হ থকা িবেদশৰ এখন 
আেলাচনীৈল প য়ােলা।ঁ সেপান স ল নহ’ল। কিবতা কই  মই ‘Blue Brook’ নােমেৰ নতুনৈক 
সেজাৱা Yearning for Dawnৰ সংবিধত সংকলনখনত যাগ হ’ল। িকতাপখনত এিতয়া Amazon 

Kindle Bookত া । ভাল লােগ িকতাপখন ৱাি ংটন িডিচৰ লাইে ৰী অ  কংে ছেতা সংৰি ত 
হেছ । 

আেপানাৰ সািহত ৰািজত িবিভ  ধম য় দশনৰ কথা পাৱা যায় – পাঠক সমৃ  হয়। এই ধম য় 
দশনেবাৰৰ িত আপিুন থম কিতয়া আকৃ  হিছল? ইয়ােৰ কানেটা ধম য় দশন আেপানাৰ 
িনজা দশনৰ সেত অিধক িমেল? 

আমাৰ দউতা অলপ ৰহস বাদী আিছল। অট‘বায়‘ ািফ অ  এ যাগী,  এছ লবচাং ৰা া আিদৰ 
সে দ দউতাৰ কথাই িদিছল। গাসাঁইঘৰত পুিথ পেঢ়ােত দউতাই ক া দিখ আচিৰত হিছেলাঁ। 
মাধৱেদৱ পৰুুষৰ ‘মৎস  ’ গাবৈল িশেকাৱা মাৰ বু ত সামাই আিছল জম  িহ নৰ ল  
হৰাইজন। মােয় আঁিক িদিছল সাং ী-লাৰ সেপান। নৱকা ৰ কিবতাৰ বােটেৰ বু ৰ কাষ পােলাঁ। 

মিডেকল কেলজত ব  সৱুাগমিণ মােয় িনেচিৰন ডাইচিননৰ বৗ বাদৰ কাষৈল ল গ’ল । টল য়ৰ 
সাধুৰ পেয় ক জাি চ ‘গড িচজ দা ুথ বাট ৱইট ’, এিৰক ফv ডিনেকনৰ দিৃ েৰ মনকাই  চাই  
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অ  দ  াৰ আিছল ে মী দাদাৰ াতা হাৱাৰ লাভ। িবেবকান ক কাষ চপাই আিনেল ৰা াই। 

ানৰ বােব েয়াজন হ’ ল কেথইৈলেকা যাবা বুিল কাৱা হজৰত মহ দক দৱদতূ িজ াইেল কাৱা 
ই া শ েটা য কৱল ধম য় দিৃ েকাণৰ পৰাই নহয় ই য মানৱ মনক গিৰমাময় কিৰ তালাৰ 
িবেশষ স ল এেন অনভুৱ এ  উদয় হ’ল। 

অসমীয়া সািহত ৰ আেপানাৰ আটাইতৈক ভাললগা, কিবতা আৰু গ  আৰু উপন াসখনৰ (বা 
কইটামানৰ) কথা পাঠকক জনাব নিক? 

মাৰ ি য় কাব  পিুথ নৱকা  বৰুৱাৰ ‘ মাৰ আৰু পৃিথৱীৰ’। আৰু চািৰখন পাহিৰব নাৱৰা 
িকতাপ– দৱকা  বৰুৱাৰ সাগৰ দিখছা, নীলমিণ ফুকনৰ ফুিল থকা সূযমুখী ফুলেটাৰ ফােল, হীেৰন 
ভ াচাযৰ মাৰ দশ মাৰ মৰ কিবতা, মিহম বৰাৰ ৰঙািজঁয়া । মাৰ ি য় গ -সংকলন– মিহম 
বৰাৰ কাঠিনবাৰী ঘাট, আৰু িতিনখন – সৗৰভ চিলহাৰ গালাম, ভেব  নাথ শইকীয়াৰ স ুৰ, িবপুল 
খাটিনয়াৰৰ খাজৰ শ । অসমীয়া উপন াস থেম ককােদউতাৰ হাড়, আৰু িতিনখন- মিদনী চৗধৰুীৰ 

অনন  া ৰ, দেব নাথ আচাযৰ কালপুৰুষ, হােমন বৰেগাহািঞৰ িপতাপু । এই িকখন িকতােপেৰ মই 
আেলািকত হাৱা যন লািগিছল! আৰু িকতাপ আেছ, ভািব থািকেল ওলােয়ই থািকব! অ’ মািলক 
ছাৰৰ ধন  নৰতনু ভাল  কম ভাল িকতাপ ন! এসময়ত মাৰ িকেশাৰৰ িহমানী িহে াল পিঢ়ও মই 
বৰ ভাল পাইিছেলাঁ! 

আেপানাৰ িনজৰ সৃি ৰ আটাইতৈক ভাললগা কিবতা আৰু গ ? 

িলিখ উ  সকেলা িলখাই ভাল লােগ িক  লােহ লােহ দেখান আকষণ নাইিকয়া হ যায়। সূযকথাই 
হয়েতা একমা  িলখা যাৰ আকষণ দীঘিদন অটুট আেছ! 

আেপানাৰ সম  জীৱনৰ অদ ািপ আটাইতৈক সৃ শীল সময় কানেছাৱা যন লােগ– সংখ াৰ 
ফালৰ পৰা আৰু মানৰ ফালৰ পৰা? 

১৯৭২ চনৰ পৰা অকেনা িবৰিত নােহাৱাৈক িলিখেয়ই আেছাঁ। সৃি শীলতাৰ সময় এটা দখুৱাই 
িদবৈল টান, িক  এটা কথা সঁচা য াট ফানেটা ব ৱহাৰ কিৰবৈল লাৱাৰ পৰা সামািজক মাধ মৰ 
স’ ত সংেযাগ াপন হাৱাৰ পৰা সৃি শীলতা বািঢ়ল… কৃিত  জাকাৰবাকৈল যায়! িলখাৰ মানৰ 
িবচাৰ তামােলাক আৰ ুঅনাগত সময়ৰ হাতত! 

ক কেনধৰণৰ পিৰেৱশত আেপানাৰ সৃি শীল মনেটােৱ আটাইতৈক বিছ সাৰপানী পায়? 

পিঢ়ব পািৰেল মই বিছেক িলিখব পােৰা ঁবুিল ভােবা।ঁ ভাল িচ া, সৃি শীল মনৰ পুি । মাক বিছৈক 
ৰ যাগান ধেৰাঁতা আিছল মাৰ দাদা, িপছৈল সই ভূিমকা পালন কিৰেছ মাৰ প ী আৰ ুঅ জ 

ব ু  মািণক দােস। ণীজনৰ কাষত াতা হাৱাৰ সৗভাগ  হ’ ল সৃি শীল মনেটা অিধক সি য় 
হয়। ভাল আ া এজন লখকৰ বােব বৰ েয়াজনীয়!আ াবাজ মাৰ দাদা, দাদাৰ ব ু  ৰি ত নাথ, 

গ ল বৰকটকীৰ স’ ত ব  মূল বান মুহূত আেছ। এিতয়া সই ভূিমকাত আেছ ‘বুক নুক কেফ’ৰ 
শা  বৰা আৰ ুদেূৰ দেূৰ াম ভাষত ৰাতুল শইকীয়া। 
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িদনেটাৰ কানিখিন সময়ত আেপানাৰ সৰহিখিন সািহত  সৃি  হেছ? 

মাৰ িলখাৰ িবেশষ সময় বা ান নাই, মই য’ ত-ত’ ত িলেখা। িত ল সময়েকা অ াহ  কেৰাঁ! 

আেপানাৰ জীৱনৰ এিতয়াৈলেক আটাইতৈক ৰণীয় ঘটনা? 

মাৰ জীৱনৰ ৰণীয় ঘটনা হয়েতা দিনক অসমত থমবাৰৈল ছপা আখৰত ওেলাৱা মাৰ নামেটাৰ 
বাতা। িলিখবৈল আৰ  কৰাৰ ছমাহৰ িপছত সেদৗ অসম ছা  স াই আেয়াজন কৰা কিবতা 
িতেযািগতাত মই থম পুৰ াৰ পাৱাৰ খবৰ ওলাইিছল। মই পাৱা চা িফেকটখনৰ তলত আিছল 
স নাৰায়ণ চৗধৰুী, পুলেকশ বৰুৱা আৰ ুলুইত বৰাৰ চহী। 

আেপানাৰ জীৱনৰ এিতয়াৈল আটাইতৈক ভাললগা ঘটনা?  

ভাল লগা ঘটনােটা আিছল সইিদনা, িযিদনা দদাইেদউ ন  শইকীয়াই ম লৈদৰ সািহত  সভাৰ পৰা 
আিহ আন ত ক’ব নাৱাৰা হ মাৰ হাতখন খামুিচ ধিৰ কিছল মেহ  বৰাই তাৰ কিবতা পিঢ় 
বৰ ভাল পাইেছ আৰু তই এিদন ডাঙৰ কিব হ’িব বুিল কেছ! মেহ  বৰাই ভাল পাৱা কিবতােটা 
খােল জ জামানৰ স ািদত আেলাচনী নৱেজ ািতত ওলাইিছল, িযেটা আিছল মাৰ থম ছপা আখৰত 
ওেলাৱা দু  কিবতাৰ এ । কিবতা  হ’ল : 

“ মাৰ ন তা  
দাঁ খাই পৰা এজিুপ গছ 
িতহত কিৰ এক বদনাৰ ধল 
দিুপয়াই চাওঁ 
তামাৰ মন” 

আেপানাৰ জীৱনৰ আটাইতৈক ডাঙৰ ক? 

২০০২ চনৰ ভেল াইন ডৰ পুৱা কিব জীৱন নৰেহ মাক কিছল, ণৱদা আৰু নাই; িশ ী ণৱ 
বৰুৱাৰ িবেয়াগ সংবাদ আিছল এক ডাঙৰ ! 

িক খাই ভাল পায়? 

িমঠা মাৰ আটাইতৈক ি য়। কেলজীয়া িদনত, িড গড়ত এজনী বা ৱীৰ ভনীেয়কৰ িবয়াত িৰৰ 
ওপৰৰ কাজবুিফ খাইিছেলা।ঁ িবয়াৰ িপছত িড গড়েত এখন দাকানত দু  ভাল িমঠাই খাই উ  
তৃতীয়েটা িমঠাই খাওঁ বিুল ডাঙৰৈক কা  থাৱা পনীৰৰ টু ৰা এ  দখৱুাই িদয়াত প ীেয় চ  
পকাই ধিৰিছল আৰু কিছল, তামাৰ সানকােল দখৱুাবৈল হ’ল। সানকােলই দখুৱা হ’ল আৰু পােলাঁ 
ফৰ াছ! িমঠাইত ক লািগল। টল য়ৰ এটা সাধ ুআেছ ‘হাঁহ কণীৰ দেৰ শস ’ । সাধুেটা বৰ ভাল 
লােগ আৰু কণীেয় মনৈল অনা ছিবখেনা! ভাতৰ পাতত কণীেটা দিখেলই অ ৰৰ হাঁিহ এটা ওলাই 
আেহ! 

কেন কথাত খং উেঠ?  
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খং উেঠ, বিছৈক খং উেঠ পুৱাই উ  বাতিৰকাকতত বয়া খবৰেবাৰ দিখেল! সৗৰভ চিলহাৰ 
‘ভাল খবৰ’ৰ কথােৰ িনিমত আলটাফ মিজদৰ চু  ছিবখন ােয়ই মনৈল আেহ। খঁকৰ কবলত পৰা 
কাঙা সমাজখন কিতয়াবা সু  হ’ব এেন এটা আশােৰ বাট চাই ৰওঁ– নৱকা  বৰুৱাৰ ‘ বািধ মৰ 
খিৰ’ৰ বাটচৰাত থকা িজ িব এছৰ শাৰী  ােয় আওৰাও–ঁ As long as there are fools in the world 
there will be hope. 

 


