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কেথাপকথন 

সংগ ‘কিবতা’ আেলাচনী 

শািনত িবজয় দাসৰ সেত কেথাপকথন 

১৯৯৬ চনৰ ম’ মাহত কিবতা শীষক কিবতা-আেলাচনীখন থম কাশ পাইিছল। ১৯৯৮ চনৰ 
মাচৈলেক মুঠ সাতটা সংখ া কাশ পাৱা আেলাচনীখেন অসমৰ কাব -জগতত িচ া আৰু ৰুিচৰ 
িদেশেৰ এক উ  আদশ াপন কিৰবৈল স ম হিছল।উ  আেলাচনীখন স াদনা কিৰিছল অসমৰ 

এগৰাকী ৰিুচশীল স াদক আৰু লখক শািনত িবজয় দােস। তওঁৰ সেত হাৱা এই 

কেথাপকথন ত মূলতঃ কিবতা আেলাচনীৰ সংগেক ঘাইৈক ৰু  িদয়া হেছ।—- ক  ৰ ন 
ভাগৱতী 

শািণত িবজয় দাস  

আপিুন কিবতা িলেখ। িবিভ জনৰ কিবতা ইংৰাজীৈল অনুবােদা কিৰেছ। কিবতাৰ সেত 
স কেটা  আেপানাৰ কেন ধৰণৰ? 

বছ ঘিন ই।  মানুেহ িনজতৈক আন কাকেনা বিছৈক ভাল পায় (?) কিবতাক মেয়া িনজৰ দেৰই 
ভাল পাওঁ, ােত-অ ােত। কিবতাই মানুহক আেপানেপ য়া হ’বৈল িনিদেয়। ই মানুহৰ মনেটা িনেৰাগী 
কেৰ। কিবতাৰ সেত িযসকেল আাি ক স ক গিঢ় তুিলব পােৰ, তওঁেলােক কিবতাক খিদ ফুিৰব 
নালােগ, কিবতাই িনেজই আিহ ওলাইিহ, নৰুডাৰ সই অিভ তা হিছল। শি  চে াপাধ ায়, হীেৰন 

ভ াচায  আিদেৰা িন য় এই অিভ তা নােহাৱাৈক থকা নািছল। িক  এইেটাও সত  য কাব সিৃ ৰ 
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গােটই ি য়ােটােৱই বাঁৱিত নৰ দেৰ। নখন ব গ গ িক  সাগৰত পিৰব লািগব। নহ’ ল 
এইেটােনা িক জীৱন যাপন? কিবতা মানুহেত আৰ  হয়, আৰু ই সদায় মানুহেকই সাব  ধিৰ থােক। 

এটা সময়ত আমাৰ এেন ভাব হয় কিবতা মােন যন  শশৱৰ সই পািখ মিল উিৰ যাৱা সেপান 
সেপান কথােবাৰ। লােহ লােহ মনৰ ভাবেবােৰ বৰণ সলায়। কিবতা হ পেৰ বহল হ’বৈল ধৰা এখন 
নীলা আকাশ। মা ৰ মানেুহ সৃি  কৰা এখন বৰণীয়া পৃিথৱী, সােতাৰঙী জীৱন।  মােজ মােজ যু । 
তাৰপাছত সি , যু  সি  যু …।  জয়-পৰাজয়ৰ যু ত িব  মা ৰ মানহু। মােজ মােজ মা ৰ 
মানুহ ৰূপা ৰ হয় কাঠৰ মানুহৈল। কিতয়াবা আন  িবেভাৰ আৰু ি য়মাণ মানুহৈল। কিতয়াবা 
আক’– উঁেয় খাৱা মানুহ, অথবা সুগি  মানুহৈল। এটা সময়ত অনুস ান চেল, কৈল গ’ল সই মা ৰ 
মানুহেবাৰ? 

বণুদাৰ সেত িচনািক হাৱাৰ পাছত ভাব হ’ল কিবতা যন তওঁৰ ছিবত ণ ণাই থকা 
মানুহেবাৰৰ স’ ত হাঁিহ আৰু কাে ানৰ স াযাপন। বণুদাৰ মনৰ কথােবােৰ ছিবত িথতািপ লয় 
কিবতাৰ বৰণ সািন–– কথােবােৰা তওঁৰ কিবতাৰ দেৰই মা ৰ ৰং সনা : “িযেবাৰৰ এেকা নাই মই 
তওঁেলাকৰ লগত আেছাঁ, বাধহয়।”কথােবাৰ িন মােৰা ভাব হ’ল বণুদাৰ ছিবেবােৰই যন সই 
মানুহেবাৰৰ িনৰাপদ আ য়। মাৰ মনেতা এসময়ত সামাই আিছল তাহািনেৰপৰা দিখ অহা দঃুখী 
মানুহৰ  অশা  ছিবেবাৰ। লােহ লােহ সেমিক যাবৈল ধৰা এচাম মানুহৰ জা ত েদশ ম। ময় 
ভিৱষ তৰ ৰঙীন ফানছু উৰুৱাই আগবািঢ় যাৱা ডকা-গাভৰ,ু ল’ৰা-বুঢ়াৰ িমিছলেবাৰ। সইেবাৰ 

এিতয়া িনঃসাৰ।  কিতয়াবা এেন লািগিছল কিবতা যন পুৱা পৃিথবীৰ এচুকত ঁ িচ-মুিচৈক পিৰ থকা 
এজনী সৰু ছাৱালীেহ। অথবা এক মৃদ ুবস , চ ালৰ খং। কিবতা মােন মানুহৰ ি ভূবন। কিবতা 
মােন অিজৎ বৰৱুাৰ সই শ েটা িযেটা তামাৈল িলখা নহ’ল। কিবতা মােন এিলয়টৰ ছনপৰা মা , 

ন চহাই ল’ম বুিল ভবা মা ৰ পৃিথৱীখন, আৰু পানীেয় উটুৱাই িনয়া জীৱনৰ অব ৱিহত িদন মাহ 
বছৰ? কিবতা মােন ৗঢ় কিবৰ িচনািক অিচনািক গাঁও, নগৰেবাৰ। গাওঁেবাৰ উচন গ’ল নিক? ন 
কােৰাবাৰ অসহনীয় কাে ানত কিবতা এিতয়া িনেজই এটা নাযায় নপুুৱায় ৰািত। জীৱনৰ সকেলােবাৰ 
সত  মেঘ ঢকা তৰাৰ দেৰ লুকাই থােক কিবতাত। মানুহৰপৰা মানুহৈল এটাই বাট, কিবতা। ভাব 
হয় কিবতা যন আিজও মাৰ সকেলা শি ৰ আধাৰ।  

অিজৎ বৰুৱাই এবাৰ উলাহেত এিলয়টক সুৱঁিৰ কিছল, পঁিচছ বছৰ বয়সৈলেক িতজন লখেকই 
এেকাজন কিব, তাৰ পাছেতা িযসকেল কিবতা িলিখ সফলতা লেভ তওঁেহ কিব। হীেৰন গাহাঁইৰ থম 
িকতাপখেনা কিবতাৰ আিছল, ৰংিশঙা খংিশঙা। পা ৰটা কিবতাৰ সংকলন। থমেটা কিবতাৰ নাম 
‘আকাশৰ সাধু’। আন এটাৰ নাম আিছল : ‘এটা কেকটুৱাৈল’। িলিখিছল : “আহাঁনা ভাই!/ খেলাঁ 
এেকলেগ– / কেলই / পেলাৱা ল’িৰ মাৰ মাত িনেলই?/ বগাই / উদিুল-মুদিুল গছৰ ডােল ডােল /  

যন / ব ুক মািৰ বিধম মই! / কৱল / তামাৰ লামাল শৰীৰ লােহেক িদম িপিহ,/ িপছত/ 

যাবা তুিম যৈল তামাৰ খুিছ।”কিবতােবাৰ িকেশাৰ-িকেশাৰীহঁেত  পিঢ়েল আেমাদ পাব পৰা ধৰণৰ, 

ডাঙেৰও পিঢ় মজা নােপাৱাৈক নাথািকব। দয় শ । চতনা শ ও। পাছৈল তওঁ ‘িনৰ ন ফুকন’ 

নামত কইটামান কিবতা িলিখিছল। ভাত বৰা আৰু িমলন নওেগ স াদনা কৰা ড০ হীেৰন গাহাঁই : 

বা ৱৰ চতনা আৰু  খনত উেপ নাথ শমাই িলখা ব  এটা আেছ : ‘হীেৰন গাহাঁইৰ 
কিবতা’। 
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কথােটা এেন ৱা, সািহত  জীৱনৰ আৰ িণ সময়িখিনত লখক এজেন যিতয়া জীৱনৰ িবিশ  
অনুভৱ-উপলি েবাৰ কাশৰ তাড়না অনুভৱ কেৰ, তিতয়া ভাব হয় কাব ই যন তাৰ উৎকৃ  
কাশ। মাৰ জীৱনৈলেকা তেন ধৰণৰ সময় নহাৈক থকা নািছল। মাৰ সািহত -জীৱনত কিব 
অিজৎ বৰুৱাৰ উপি িত আিছল আশীবাদ ৰূপ। আিম ােয় কিবতাৰ কথা পািতিছেলা।ঁ মই স াদনা 
কৰা অসম কিব সমাজৰ কিবতা-আেলাচনী কিব আৰু কিবতাত অিজৎ বৰুৱাৰ সা াৎকাৰেক ধিৰ 
কিবতািবষয়ক ব ও ওলাইিছল। আিম িবিভ  সময়ত পতা সই কথােবােৰই আেলাচনীখনত ছপা 
হিছল কেথাপকথনৰ ৰূপত। ১৯৮৬ চনত থম অিজৎ বৰুৱাক লগ পাৱাৰ পূেব মই কইটামান 
কিবতা িলিখিছেলাঁ। সই বছৰেটােত মাৰ কিবতাৰ িকতাপ এখেনা ওলাইিছল। চ সাদ শইকীয়া 
নতুন দিনকৰ স াদক হ থােকাঁেত  কাকতখনত কিবতা আৰু কিবতা-িবষয়ক ব েকইটা লখা 
িলিখিছেলাঁ। কাশ তা দটুামান কিবতা িলিখিছেলাঁ। গদ ই বিছ। পাছৈল জীৱনেটা যিতয়া অিধক 
গদ ময় হ পিৰল, কিবতাই লগ এৰা িদেল। কিবতাৰ কামল কামল শ েবাৰ ভাল নলগা হ’ল। ভাব 

হ’ল– ‘ব ত হ’ল সহজ পদ , এিতয়া লােগ ক ন গদ ’। অিজৎ বৰৱুাৰ সাি ধ ত কেটাৱা সময়িখিনত 
কিবতাৰ িবষেয় িকমান য গদ  িনেলাঁ। তওঁ িবচৰণ কৰা ইংৰাজী আৰু ফৰাচী কিবতাৰ 
পৃিথৱীখনৰ বিচ ময় ৰূপ দিখ কান বাৰ ুসে ািহত নােহাৱাৈক থািকব পােৰ। কিবতাৰ মানুহ 
আৰু মানুহৰ কিবতা এেকলেগ সহবাস কেৰ তাত। তওঁ সইেবাৰৰ িকছুমান অসমীয়াৈল অনুবাদ কিৰ 
পাছত িকতােপা উিলয়ােল। অিজৎ বৰুৱাই মাক উপহাৰ িদয়া থম িকতাপখন আিছল ডিনেয়ল 
জৗনছৰ ‘ থচাৰাছ’।  কিবতাৰ অনুবাদৰ সময়ত ব ৱহাৰ কৰা শ েবাৰ মই ৈক জনােটা আৰু 
কাৱােটা িবচািৰিছল তওঁ।  মাক তওঁ অসংখ  ‘ হাম ৱক’ িদেয়। অিফচৈল যাওঁেত তওঁৰ 
উজানবজাৰৰ নাওজান পথত থকা ঘৰত সামাই সইেবাৰৰ উ ৰ িলিখ িদ থ যাব লােগ। এেন 
ধৰণৰ অেলখ কথা, ক থািকেল যন ওৰ নপিৰব, যাদকুৰৰ মুখৰপৰা ওেলাৱা িফটাৰ দেৰ কথােবাৰ 
ক গ থািকেল উপন ােসই হ’ব এখন। এটা সময়ত কিবতােৰ মনৰ কথােবাৰ কাশৰ তাড়না 
নােহাৱা হ’ল যিদও কিবতা মাৰ সকেলাতৈক িনভৰেযাগ  আৰু  িব  সহচৰ হ পিৰল। কিবতাই য 
মানুহক সকেলা িবপদৰ পৰা ৰ া কিৰব পােৰ এটা সময়ত সই িব ােসা দঢ়ৃ হ’ল। জীৱনৰ 
ায়েবাৰ কাম কেৰাঁেত কিবতাৰ সহেযািগতা িবচৰা হ’ লাঁ। মাৰ ত এই অিভ তা নােহাৱাৈক 
থকা নাই  য কিবতাই ি য়জনৰ সেত স কেবাৰ অিধক ঘিন  আৰু মধৰু কেৰ।  
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কিবতা এই ি ভািষক আেলাচনীখন উিলওৱাৰ িচ ােটা কিতয়া আৰু কেনৈক মনৈল আিহিছল? 

কােনা মহৎ আদশৰ াৰা অনু ািণত হ আিম কিবতা আেলাচনীখন উিলওৱা নািছেলাঁ। মনত পৰা 
িদনেৰপৰা কিবতাৰ সেত মাৰ এটা ঘিন  স ক আিছল। গ -উপন াসতৈক কিবতা আৰ ু
সমােলাচনা ক ব , িচ াশীল গদ , দশ আৰু মানুহৰ ইিতকথাৰ লগেত িশ ী-সািহিত কৰ 
জীৱনকথা– িবেশষৈক তওঁেলাকৰ সৃি শীল জীৱনেটাৰ িত সদায় মাৰ অপাৰ কৗতূহল আিছল। 
সইেবােৰ মাৰ অধ য়ন আৰু সািহত -চচাৰ সেত জিড়ত জীৱনেটা িবেশষভােৱ পিৰচািলতও 
কিৰিছল। িৰ শিতকাৰ শহৰেটা দশক মাৰ জীৱনৰ বােব আিছল এেছাৱা ৰু পূণ সময়। 
ৱাহা ত থকা বেয়ােজ  লখকসকলৰ পৃিথৱীখেনই তিতয়া যন আিছল মাৰ ঘৰ। অিজৎ বৰুৱা, 
বণু িম , সৗৰভ মাৰ চিলহা– িবেশষৈক এই কইগৰাকী ব ি ক ায় সদায় লগ পাইিছেলাঁ। এেন 
লািগিছল, বেয়ােজ  িশ ী-সািহিত কসকলৰ জীৱনেবাৰেহ যন মাৰ অিধক আেপান। এেকা এেকাখন 
মহৎ ৰ দেৰ সইেবাৰ অধ য়নৰ ধাউিত িদনকিদেন বািঢ়বৈল ধিৰিছল। কিবতাৰ িবষেয় তিতয়া 
আিম সঘেন আৰু  দীঘলীয়াৈক সৰস আেলাচনা কৰা ব ি সকলৰ তািলকাখন দীঘল নহ’ লও চু ও 
নািছল। সইসকলৰ ায়েবােৰই বেয়ােজ । অিফচৰপৰা বািহেৰ বািহেৰ অিজৎ বৰুৱাৰ ঘৰ পাবৈগ 
লােগ, টল অডাৰ। স াহত িদনেবাৰ ভাগ কিৰ লিছেলাঁ।  কিতয়াবা বণুদা, কিতয়াবা অিজৎ বৰুৱা 
অথবা সৗৰভ মাৰ চিলহাৰ সেত আেবিলৰপৰা িনশাৈলেক কটাও। স কেবাৰ আিছল অত  
আ িৰকাপূণ। ১৯৯৬ চনৰ ম’ মাহত যিতয়া কিবতাৰ থমেটা সংখ া ওলাইিছল, মই তিতয়া দিনক 

অসম কাকতৰ দওবৰীয়া চ’ৰাত এটা িনয়মীয়া িশতান িলেখা–ঁ ‘সািহত -কথা’। চ’ৰােটাৰ স াদক 
অিনল বৰুৱাৰ আ হৰ বােব ডৰবছৰমান িলিখিছেলাঁ িশতানেটা। অসমীয়া সািহত ৰ লগেত দশ-
িবেদশৰ সািহত িবষয়ক সমসামিয়ক িবিভ  ঘটনা-পিৰঘটনাৰ আধাৰত িলখা সইেটা আিছল এটা 
িবেশষ িশতান। তাৰ িতিন বছৰমানৰ আগেত গৰীয়সী কাশ হাৱা মাহেটােত (অে াবৰ, ১৯৯৩) 
কাশ হিছল কথাৰ থমেটা সংখ া। কথা কাশৰ কইটামান বছৰৰ পূেব মাতৈক বয়সত ডাঙৰ 
িতিনগৰাকী কিবৰ সেত আ িৰকতাপূণ স ক গিঢ় উঠাৰ বােব ‘অসম কিব সমাজ’ নামৰ 
সংগঠনেটাৰ সেত জিড়ত হ ইয়াৰ কিব আৰু কিবতা শীষক পি কাখনৰ দািয়  ল’ব লগা হিছল। কিব 
সমাজত মাৰ েৱেশা আিছল ায় নাটকীয়। ১৯৮৯ চনত ৱাহা ৰ ল ীৰাম বৰুৱা সদনত হাৱা 
অিভৱতনত যাগ িদবৈল জামু িৰৰপৰা অহা আ ীয় এজনক সভাথলীত থ আিহবৈল যাওঁেত মাক 
এই দািয়  িদিছল। মাৰ স াদনাত পি কাখনৰ দটুা সংখ া কাশ পাইিছল (১৯৯০-১৯৯৫)। কিব 

আৰু কিবতাৰ বষা সংখ া ১৯৯০ আিছল  মই স াদনা কৰা কিবতাৰ থমখন আেলাচনী। স াদনা 
সিমিতৰ সদস সকল আিছল : িদেনশ গা ামী, ৰােজ নাথ বৰদৈল আৰু বণ ুিম । অিজৎ বৰুৱা, 
হীেৰন গাহাঁই, বীেৰ ৰ বৰুৱা, কশৱ মহ , ল হীৰা দাস, হেৰকৃ  ডকা, ফণী তালুকদাৰ, যােগশ দাস, 

নিলনীধৰ ভ াচায , িদেনশ গা ামী, দীপ আচায েক ধিৰ ব েতই আেলাচনীখনত কিবতা আৰু 
কিবতািবষয়ক ব েকইটা লখা িলিখিছল। তিতয়াই হয়েতা কিবতাৰ আেলাচনী এখন এককভােৱ 
কৰাৰ িচ া এটা মনত সামাইিছল। ১৯৯৩ চনত ৰি ৎ মাৰ দৱ গা ামী আৰু মই কথা সািহত  
আেলাচনীখনৰ াৱনা সংখ ােটা উিলওৱাৰ পাছত দেুয়াজন চাকিৰয়াল হাৱা হতুেক আেলাচনীখনৰ 
বােব েয়াজনীয় সময় িদব নাৱািৰম বুিল ভািব সািহত ৰ আেলাচনী িহচােপ কথাখন উিলওৱাৰ কথা 
ভবা নািছেলা।ঁ সেয়েহ হয়েতা পাছত কিবতা ি ভািষক আেলাচনীখন উিলয়াবৈল মন গিছল। 

আেলাচনীখনৰ কাশ আৰু স াদনাৰ আঁৰত আেপানাৰ সেত আৰু কান কান জিড়ত আিছল? 
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মূলতঃ বণু িম  আৰু মই। ৰােজ নাথ বৰদৈল আৰু িমিহৰ দউৰী স াদনা সহেযাগী িহচােপ 
আেলাচনীখনৰ লগত জিড়ত আিছল। বণুদা আিছল কিবতাৰ কলা স াদক, আৰু মই স াদক। 

কিবতাৰ সাতটা সংখ া কাশ হিছল। থম সংখ া : ম’-জনু ১৯৯৬। শহৰেটা, স ম সংখ া : 
ফ ৱাৰী-মাচ : ১৯৯৮। থম সংখ ােটাৰ মলূ  আিছল ২৫ টকা। স ম সংখ ােটাৰ ৩৫ টকা। 
িতেটা সংখ াত িক িক লখা যাব, কাক িলিখবৈল িদম– সইিখিন কথা বৰৈক আেলাচনা কিৰ কিৰব 
লগা হাৱা নািছল। সেয় হ’ লও বণুদাক ায় িতেটা কথাই জনাইিছেলা।ঁ 

অিজৎ বৰুৱা, নৱকা  বৰুৱা আিদ জ  কিবসকলৰ লগেত সই সময়ৰ তৰুণ কিবসকেলও 
আেলাচনীখনত যথােযাগ  ান লাভ কিৰিছল। আেলাচনীখনৰ সেত িবিভ  ধৰেণ জিড়ত হাৱা 
কিব- লখকসকলৰ িবষেয় অলপ কওকেচান? 

এদনীয়াৈক কিবতা পিঢ়বৈল আৰ  কেৰাঁেত িযসকল জ  অসমীয়া কিব-সািহিত কক মই ৱাহা ত 
লগ পাইিছেলা,ঁ যাৰ সেত ােয় কিবতাৰ িবষেয় িবিভ  কথা পািতিছেলাঁ–  কিবতা স েক সইসকলৰ 
ধ ান-ধাৰণা, অিভ তাৰ িবষেয় জািনব পািৰ, লগেত কিবতাৰ িত থকা মাৰ িবেশষ অনুৰাগৰ বােব 

কাব -চচাৰ িত অনু ািণত হিছেলা।ঁ এিতয়া সই পিৰেৱেশা নাই, আ হী সই কিবসকেলা নাই। 
তথািপ কিবতা কিবতাৰ ধৰেণই মিহমােৰ মি ত হ মাৰ জীৱনত থািক গ’ল। সেয়েহ এটা 
সময়ত কথাৰপৰাই ি ভািষক কিবতা আেলাচনীখন উিলওৱাৰ িস া  লিছেলা।ঁ আেলাচনীখনত ন-পুৰিণ 
সকেলা কিবেক জিড়ত কিৰ আধুিনক অসমীয়া কিবতাৰ জগতখন ওচৰৰপৰা চাৱাৰ ই ােৰ 
সমসামিয়ক কিবসকলৰ কাব চচাৰ িবিভ  িদশেবাৰ আেলাচনীখনত ৰু সহকােৰ লাৱা হিছল।  সই 

সময়ত অসমীয়া কাব  জগতখনৰ িবষেয় বহলৈক জনাৰ আৰু এটা েয়াজন আিছল। ২০০৬ চনত 
কািশত কথা বেৰণ  ১০০ খনৰ বােব মই এটা দীঘলীয়া সময়ৰ বােব এদনীয়াৈক অধ য়ন কিৰব 
লগা হিছল। িৰ শিতকাৰ অসমীয়া সািহত ৰ ‘কিবতা’ ক ধিৰ অন ান  সমূহৰ িবষেয় সিবেশষ 
নজনাৈক, বহলভােৱ অধ য়ন নকৰাৈক সই কাম কৰােতা স ৱ নািছল। সেয়েহ কিবতা আেলাচনীখনৰ 
একািধক সংখ াত ‘আধুিনক অসমীয়া কিবতা’ৰ িবষেয় বহলৈক আেলাচনা কৰাৰ কথা ভািবিছেলাঁ। 
সইবােবই কিবতাৰ তৃতীয় সংখ ােটাৰ মলূ িবষয় আিছল : New Horizons : Assamese Poets born 

after 1947 । সংখ ােটাত ৰােজ নাথ বৰদৈল (জ.১৯৪৮), সমীৰ তাঁতী (জ.১৯৫৫), অনুভৱ তুলসী 
(জ.১৯৫৯), নীিলম মাৰ(জ.১৯৬২) ক আৰ  কিৰ অনুপমা বসুমতাৰী (জ.১৯৬০), অচনা পূজাৰী 
(জ.১৯৬০), লুটফা হানুম ছিলমা বগম(জ.১৯৬০) লেক িবছগৰাকী কিবৰ িবছখন কাব -সংকলনৰ 
সমােলাচনা সি িৱ  কৰা হিছল। অসমীয়া পঢ়ুৈৱক নতুন কিবসকলৰ কিবতাৰ সেত পিৰচয় কৰাই 
িদয়াৰ বােব এই সময়েছাৱাত কািশত িনবািচত স ৰখন কাব -সংকলনৰ এখন তািলকাও সংখ ােটাত 
সি িৱ  কৰা হিছল। তদপুিৰ ৰােজা ৰ আধিুনক অসমীয়া কিবতাৰ এগৰাকী উে খেযাগ  কিব-
সমােলাচক হীেৰ নাথ দ ৰ কাব জগতখনৰ সেত অসমীয়া পঢ়ুৈৱেয় যােত এটা ঘিন  স ক গিঢ় 
তুিলব পােৰ সই কথা মনত ৰািখ  তওঁৰ সেত ায় িবছ পৃ ােজাৰা এটা দীঘলীয়া সা াৎকাৰ, 

কিবগৰাকীৰ কিবতাৰ িবষেয় তওঁেৰই এগৰাকী সমসামিয়ক হেৰকৃ  ডকাই িলখা এটা অ দিৃ স   

লখা, কিবগৰাকীৰ জীৱনপ ী আিদও সংখ ােটাত অ ভু  কৰা হিছল। সা াৎকাৰেটাত কিবতা 
স েক কিবগৰাকীৰ িবিশ  ধ ান-ধাৰণাসমূহৰ লগেত তওঁৰ কিবতাৰ এেন কতেবাৰ িদশ উে ািচত 
হিছল, সা াৎকাৰেটা কাশৰ পাছত সইিখিন পিঢ় কিবগৰাকী িনেজ অিভভূত হাৱাই নহয় তওঁৰ 
মুখৰপৰা সইেবাৰ কথা িনসৃত হাৱাৰ বােব আ যও কাশ কিৰিছল। এেকটা িদনেত দটুা বঠকত 
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হণ কৰা অ ৰ  সই সা াৎকাৰেটা মাৰ বােবও আিছল এক িবিশ  অিভ তা। আেলাচনীখনৰ 
সকেলােবাৰ কথা সীিমত পিৰসৰত বহলাই কাৱা টান। 

আেলাচনীখনৰ এক িবেশষ আকষণ আিছল বণু িম ৰ িশ কম। বণু িম ৰ িশ কমই 
আেলাচনীখনক িকদেৰ সমৃ  কিৰিছল বুিল ভােব? 

কিবতা  আেলাচনীখন কাশৰ ব  পূেব বণু িম ৰ সেত মাৰ এক ঘিন  স ক গিঢ় উ িছল। মই 
স াদনা কৰা আটাইেকইখন আেলাচনীেতই  বণুদা জিড়ত আিছল– কথা (১৯৯৩), কিব আৰু কিবতা 
(১৯৯০-১৯৯৫), কথা ৱাহা  (২০০৪-২০১৯) আৰু ৱাহা  (২০০৯-২০১০) । কিবতা আেলাচনীখন 
কেৰাঁেত বণুদাক মই এটা াৱ িদিছেলাঁ য আেলাচনীখনত বণুদাৰ একক িচ ােৰ এটা িশতান কৰা 
যাওক, কিবতাৰ িনিচনাৈক ৰং আৰু ৰখােৰ তওঁ তাত ই া কৰা ধৰেণ িকছু িশ কম কৰক, আৰু 
মই চমুৈক কম কথােৰ তওঁৰ সই িশ কমিখিন তুিল ধিৰবৈল চ া কিৰম। কথােটাত বণুদা ভীষণ 
উৎসািহত হিছল। সাধাৰণেত িক হয়, কিব এগৰাকীেয় কিবতা িলেখ আৰু আেলাচনী এখনত সইেটা 
ছপা কৰাৰ সময়ত কিবতােটাৰ কাষেত িশ ী এগৰাকীৰ এটা ইলাছে ন ৱিনৈক ব ৱাই িদয়া হয়–– 

আিম ভবা কথােটা আিছল তাৰ ক িবপৰীত। থম সংখ ােটাত বণুদাই  পাঁচখন পানীৰঙৰ ছিব 
আঁিকিছল। কাগজত। বগা-ক’লা ৰঙৰ। িতখন ছিবেয়ই আিছল এগৰাকী অথবা একািধক নাৰীৰ। 
এইলািন িশ কমৰ  িবষয় আিছল িবষ তা। মাৰ কাম আিছল ছিবেকইখন পিঢ় মই চমুৈক এটা টাকা 
িলিখ িদব লােগ। ব াপাৰেটা বছ মজাৰ আিছল–– ‘িবষ তাই যিতয়া উ ীিৱত কেৰ জীৱন’। 
বণুদাৰ মেত এই িবষ তাই হেছ তওঁৰ ায়েবাৰ িশ কমৰ উৎস। িতেটা সংখ ােত মই িলিখব লগা 
হাৱা লখােটা আিছল ত া ানমূলক। মই িলখা লখােটা িশ কমেটাৰ শাি ক ইলাছে ন বিুল ক’ব 
পািৰ। ি তীয় সংখ ােটাৰ িবষয় আিছল ‘অন  এক পৃিথবী’। তৃতীয়েটাৰ ‘কাব িলখন’। চতুথেটাৰ 
‘নাৰীৰ সৗ য’। প ম– ‘মৃতু  : এপািহ জীয়া ফুল’। ষ  আৰ ুস ম দেুয়াটােৰ িবষয় আিছল 
‘মুখ’। অগতানুগিতক এই ধৰণৰ িচ াৰ কাৰণ এেয় আিছল কিবতাৰ সেত ছিবৰ স কেটা যােত 
পঢ়ুৈৱৰ মনত নতুন ধৰেণ িত ািপত হয়। কিবতা আেলাচনীখন উিলওৱাৰ পূেব মই িচ িশ ৰ িবষেয় 
িব ৰ ব েকইগৰাকী যশ ী কিবেয় িলখা ব -সংকলন এখন পিঢ়িছেলাঁ, খনৰ নাম আিছল : 
Poets on Painters : Essays on the Art of Painting by Twentieth Century Poets। এেন এটা িচ াৰ 
িসও অ ৰাল হ’ব পােৰ। িতেটা সংখ ােত সি িৱ  বণুদাৰ এইলািন িশ কমৰ িত কৗতূহলী 
পঢ়ুৈৱৰ আ হৰ সীমা নািছল। সংখ ােটা কাশৰ পূেব িকমােন য জািনব িবচািৰিছল– “এইবাৰৰ 
িবষয় িক” ইত ািদ। াভািৱকেত এই ধৰণৰ কাম-কােজ আেলাচনীখনক এক িবেশষ মা া িদিছল। 

িতেটা সংখ াৰ িশ কমিখিনৰ আৰ েত মই িলিখব লগা হাৱা টাকােটা কিবতা এটা িলখাৰ দেৰই 
লািগিছল, পাথক  মােথাঁ এেয় য, কিবতােটাৰ লখক দজুন, ায় এেকিখিন ভাবেৰ দটুা ৰপূ : িচ ৰূপ 
আৰু সািহত ৰপূ। পাছত কিবতাৰ সই পুৰিণ সংখ ােবাৰৰ পাত লু য়াই চােল ভাব হয়, কিবতাৰ 

গােটইেকইটা সংখ া এেকলগ কিৰ ছপাই থ’ব পৰা হ’ ল ভাল আিছল। িবিশ  িশ ী এগৰাকীৰ 
িশ কমই যেনৈক সািহত  আেলাচনী এখনৰ সৗ ৱ বৃি  কৰাৰ লগেত ব  ত আেলাচনীখনত 
কািশত িবষয়ব ৰ অ জগতৈল েৱশৰ পথ শ  কিৰ িদেয়, ক তেনৈক বণুদাৰ িশ কমিখিনেয়ও 
কাব ৰিসকৰ লগেত সাধাৰণ পাঠকেকা কলাৰ সেত, কিবতাৰ সেত স কেটা ঘিন  কিৰ তুিলিছল। 

আধুিনক মানুহৰ আ িনবাসনৰ পথ শ  কিৰ তুিলবৈল য  কিৰিছল যন লােগ।    
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বণু িম ৰ চ 

আেলাচনীখনৰ িত অসমৰ বৗি ক সমাজ আৰু সবসাধাৰণ পাঠকৰ সঁহািৰ কেন ধৰণৰ 
আিছল? 

কিবতাৰ িত এচাম পঢ়ুৈৱৰ এিতয়াও আ হ দিখ ভাল লােগ। কিবতাত নতুন-পুৰিণ সকেলােৱই 
িলিখবৈল আ হ কিৰিছল। গৰীয়সীৰ থম বছৰেটাত কািশত কিবতািখিনৰ এটা আেলাচনা কিবতাৰ 
থম সংখ ােটাত ওলাইিছল : ‘গৰীয়সীৰ এবছৰৰ কিবতা (১৯৯৩-৯৪)’। থম বছৰ গৰীয়সীৰ 

বাৰটা সংখ াত স ৱতঃ  ৭৬ গৰাকী কিবৰ কিবতা ওলাইিছল।  কিবতাৰ এগৰাকী ৰস  পঢ়ুৈৱ  দীপ 
আচায ই লখােটা িলিখ বছ আন  পাইিছল। লখােটাৰ শহত তওঁ িলিখিছল, “ বীণ, নবীন আৰু 
এেকবােৰ নতুন কিবৰ কিবতাও আিম পাইেছাঁ বছৰেটাৰ কিবতাত। িকবা এটা হৰুওৱাৰ, িকবা এটা 
নথকাৰ বা নােপাৱাৰ বদনা  কিবতাসমূহত। এই বদনাই হয়েতা নতুন ধাৰাৰ সৃি , বাট মুকিল 
কিৰ িদব।” 

অিজৎ বৰুৱাক িলিখবৈল ভাল পাব নিক বিুল সিুধেল ৰিসকতা কিৰ কিছল, “তুিম মািতেল 
শানৈলেকা যাম”। থম সংখ ােটােত অিজৎ বৰুৱাই এটা ব  িলিখিছল : ‘সূয  মাৰ ভূঞাৰ 

কিবতাসং হ’। চ সাদ শইকীয়াই িলিখিছল ‘কিবতা আেলাচনী’ শীষক এটা িবেশষ লখা। ‘কাব -
সংকলন স াদনা আৰু কাশ’ স েক এটা অিত ৰু পূণ লখা িলিখিছল কিব-সমােলাচক 
নিলনীধৰ ভ াচাযই। এই ব েটা মই তওঁক জাৰৈক িলেখাৱাইিছেলা।ঁ  লখােটাৰ অ ৰালৰ গােটই 
কথােবাৰ মাৰ বােব অিত সুখকৰ  আিছল। কথা আৰু কথা ৱাহা  কেৰাঁেতও সই এেকই ধৰণৰ 
সুখকৰ অিভ তা মাৰ হিছল। আেলাচনীখনৰ আিম আন এটা িবেশষ সংখ া উিলয়াইিছেলা–ঁ ইংৰাজী 
অনুবাদত আঠগৰাকী আগশাৰীৰ ‘আধুিনক অসমীয়া কিবৰ পুনৰ পিৰচয়’ আিছল মূল িবষয়। 
িতগৰাকী কিবৰ িবষেয় ইংৰাজীেত এটা সংি  সমােলাচনাধম  পিৰচয়মূলক টাকা আৰু 
কিবগৰাকীৰ এটা বা একািধক কিবতাৰ অনুবাদৰ জিৰয়েত ইংৰাজী পঢ়ুৈৱক এই কিবসকলৰ 
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ক ব কৃিতৰ সেত পিৰচয় কিৰ িদয়া হিছল। সুখৰ কথা এই য সই লখাসমহূ িলিখিছল তওঁেলাকৰ 
কিবতাৰ এেকা এেকাগৰাকী ৰস  পঢ়ুৈৱ ৰূপ কইগৰাকীমান কিব-সমােলাচেক : হীেৰন গাহাঁই 
(নীলমিণ ফুকনৰ িবষেয়), ৰি ৎ মাৰ দৱ গা ামী (অিজৎ বৰুৱাৰ িবষেয়), দীপ আচায  
(নৱকা  বৰৱুাৰ িবষেয়), অিজৎ বৰুৱা (হীেৰন ভ াচাযৰ িবষেয়), উেপ নাথ শমা (হীেৰ নাথ 
দ ৰ িবষেয়), হীেৰ নাথ দ  (হেৰকৃ  ডকাৰ িবষেয়) ইত ািদ। আেলাচনীখনৰ ায় িতেটা 
সংখ ােত িসঁচৰিত হ আিছল কিবতা-িবষয়ক অসংখ  অনূিদত লখা আৰু -সমােলাচনা। 
উে খেযাগ  য কিবতাৰ শহৰেটা সংখ াত এটা িবেশষ িশতান আৰ  কৰা হিছল– ‘ িৰ শিতকাৰ 
উে খেযাগ  কিবতা-সংকলন’। এই িশতানেটাত শিতকােটাত কািশত কাব -সংকলনসমূহৰপৰা িতেটা 
সংখ ােত িনবািচত দহখনমান সংকলনৰ েত কেৰ কাশৰ ক পাছেতই কািশত সমােলাচনাûপাতিন 
আিদৰ িতেটা সংখ ােত পুনমু েণেৰ িৰ শিতকাৰ অসমীয়া কিবতাৰ পুনঅধ য়নৰ এক নতুন 
যা াৰ ৰ পিৰক না কৰা হিছল। স ম সংখ ােটাত সি িৱ  এই ধৰণৰ কাব -সংকলনেকইখন আিছল 
: বদনাৰ উ া (১৯৬৪), বনফুল (১৯৫২), অলকান া (১৯৬৭), সাগৰ দিখছা (১৯৪৫), সাগৰ তিলৰ শ  

(১৯৯৪), পু  ইত ািদ পদ  (১৯৮৯), ৰঙািজঁয়া (১৯৭৮), চৰাই শামুক আৰু ন  (১৯৮৫) আৰু 
তাৰ ক ৰ (১৯৮৮)।  তদপুিৰ িতেটা সংখ ােত যেথ  সংখ ক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী কিবতাৰ 

লগেত, কিব এগৰাকীৰ লে েৰ চােল নতুন এক সৃি শীল ৰূপত দখা পাৱা কতেবাৰ িবেশষ িবষয় 
িনবাচন কিৰ সমাসামিয়ক ব েকইগৰাকী কিবক কিবতাৰ এেকা এেকাটা সংখ াত িলিখবৈল িদয়া 
হিছল। উে শ  আিছল িবষয়েটা আন এক ধৰেণ পঢ়ুৈৱৰ সমখুত তুিল ধৰা। তেন িবষয়সমূহ 
আিছল : ‘ ৱাহা ৰ কিবতা, কিবতাৰ ৱাহা ’ ( থম সংখ া), ‘নাৰী আৰু কিবতা’ (ি তীয় সংখ া), 

‘কিবতাৰ ঘৰ’ (তৃতীয় সংখ া) আৰু ‘কাব -িশ - কৗশল’ (ষ  সংখ া)। িবষয়- বিচ ৰ বােব কিবতাৰ 
পঢ়ুৈৱ মবধমান হিছল আিছল, সঁহািৰও অভাৱনীয় আিছল।   

আেলাচনীখনৰ কাশ িকয় ব  কিৰবলগীয়া হ’ল? 

মই তিতয়া চাকিৰ কিৰ আিছেলাঁ। ৰু পূণ দািয় ত থকা বােব ব তা বািঢ়িছল। কিবতাখন 

িনয়মীয়াৈক কাশৰ বােব সমেয় সহেযািগতাও কৰা নািছল। মনেটা আিছল যিদও কামেবাৰ সময়মেত 
আৰু মেনােযােগেৰ কিৰবৈল সময় পাৱা নািছেলাঁ। সকেলাতৈক ডাঙৰ কথােটা আিছল িবপণনৰ 
কথােবাৰত অিধক সামাই পিৰব লগা হাৱােতা। এেকজন মানুেহই স াদনা আৰু িবপণন– দেুয়াটা 
কাম সমান দ তােৰ কিৰব পািৰব বুিল বা কিৰবৈল ভাল পাব বিুল ভবােটা স ত নহয়। িবপণনৰ 
কথা-বতৰােবাৰৰ সেত জিড়ত হ আেলাচনী এখনৰ স াদনাৰ দািয়  ল’বৈল মাৰ সদায় অনীহা। 

তথািপ বাধ তামূলকভােৱ কথা ৱাহা ৰ সময়েতা িবপণনৰ কাম-কাজেবাৰ চাৱািচতা কিৰব লগা 
হেছ, কাৰণ আেলাচনীখন কথাৰ চািলকাশি । স িত কথা ৱাহা খন পুনৰ কাশৰ কথা মনৈল 
আিহেছ যিদও ভািবেছাঁ, কথাৰ িযসকল পঢ়ুৈৱেয় একা ভােৱ আেলাচনীখন পিঢ়ম বুিল আগেত জনায় 
তওঁেলাকৰ বােবেহ আেলাচনীখন কিৰম। িশ -সািহত ৰ সেত অ ৰ  স ক এটা থািকেলই য 
সইেবাৰ পণ ৰ দেৰ আেন নছেপাৱাৰ বােব িনজৰ পছ মেত ছপাই কাশ কিৰ িব ী কিৰ ফুিৰব 
লািগব িক কথা আেছ–– এইিখিন মাৰ কথা নহয়, কিব অিজৎ বৰুৱাৰ। সেয়েহ তওঁ িনজৰ থম 
কিবতা-সংকলনখন িনজৰ ৰুিচমেত ছপাই থম মু ণৰ এশটা কিপ তওঁ ভাল পাৱা এশজন পঢ়ুৈৱক 
িবলাই িদিছল। আিজৰ এই মহঙা িদনত অিজৎ বৰুৱাৰ দেৰ িবলাই িনিদেয়া আ হীসকেল ভগাই ল’ব 
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নাৱােৰা ঁজােনা, ায় উৎপাদন মূল িখিন িদ? কথাক মই কিতয়াও স ূণৈক এটা ব ৱসািয়ক িত ান 
বুিল আৰ ও কৰা নািছেলাঁ, এিতয়াও সইবুিল নাভােবাঁ। অথ যিদও আিজৰ এই পৃিথবীখনত সকেলা 
কামৰ বােব থম েয়াজন, তথািপ সকেলা কাম অথসব  নহয়। এটা কথা ক কথা কা মই 
কিবতাৰ দেৰই ভাল পাও।ঁ কথাৰ জিৰয়েত অসমীয়া সািহত ৰ সমৃি ৰ বােব মাৰ ভাল লগা ব  
কাম কিৰবৈল মই ৰাজী। আদশবাদী িচ াধাৰােৰ নহয়। মাৰ সামথেৰ। মাক এেন এচাম লখক-
পঢ়ুৈৱ লােগ যাৰ বােব আিম বাস কৰা এই পৃিথবীখন ‘পৃিথৱী’ হ থােক। 

আিজ ায় দটুা দশকৰ িপছত আেলাচনীখন পনুৰ কাশ কৰাৰ িচ া মনৈল নােহ ন? 

মনৈল এেন এটা ভাব িন য় আেহ কিবতাৰ এখন বা দখুন ভাল আেলাচনী বতমান ওলাই থকা 
হ’ ল ভাল আিছল। কাযত এেন হাৱা হ’ ল নতুনৈক কিবতা িলখাসকেল অসমীয়াত িলখা িকছু বছা 
বছা কিবতাই নহয় কিবতাৰ সেত জিড়ত িবিভ  িবষয়েবাৰৰ সেত, কিবতাৰ সৃি ি য়া স েক, 

কিবতাৰ অ ৰাল স েক, দশ-িবেদশৰ লখক-কিবসকলৰ সমৃ  অিভ তাসমূহৰ সেত  পিৰিচত 

হাৱাৰ সুেযাগ পােলেহঁেতন। 

কিবতা আেলাচনীখন উিলওৱাৰ সময়ত কিবতাই মাৰ মন আৰু িচ া-ভাবনা যেনদেৰ াস কিৰ 
আিছল, এিতয়া মানিসক অৱ ােটা এেক নহয়। এই কাম আেন কিৰেল হয়েতা এিতয়া মই আনি ত 
হ’ম। িক  কিবতা-িবষয়ক িযেবাৰ কথা-বতৰা অসমীয়া আেলাচনী এখনত পিঢ়বৈল ভাল পাম 
সইেবাৰ কথা অিত সূ ভােৱ আৰ ুআ িৰকতােৰ িলিখবৈল আ হী লখক যেথ  সংখ ক ওলাব বিুল 
ভাব নহয়। মই ভােবাঁ য এটা ভাষাত িযমােনই ভাল সািহত ােলাচনী থােক, সই ভাষাৰ সািহত ৰ 

িসমােনই ম ল। ভাল সািহত ােলাচনী বুিল কওঁেত সািহত ােলাচনীখনৰ স াদনাৰ সেত জিড়ত যাগ  
আৰু সমৃ  সািহত -ব ি ৰ অিধকাৰী স াদক আৰু অন ান  ব ি সকলৰ স েটাও সমােনই 
ৰু পূণ।  

সা িতক সময়ত অসমত কিবতা-আেলাচনী এখনৰ চিৰ  কেন হাৱা উিচত বুিল ভােব? 

অধ য়নৰপৰা tূল আেমাদ িনিবচৰা িশি ত পঢ়ুৈৱ এগৰাকীেয় কিবতা আেলাচনী এখনত কিবতাৰ 
সকেলােবাৰ কৗতূহলী আৰ ুসৃি শীল কথা-বতৰােবাৰৰ িবষেয় জািনবৈল ই া কিৰব।  গণতাি ক 
সমাজৰ মিবকাশৰ লেগ লেগ কিবতাও এিতয়া এিবধ পণ  হ পিৰেছ। সেয়েহ আিজৰ এই পণ  
সং ৃ িতৰ জগতখনত পঢ়ুৈৱেয় কৱল িশি ত বা সং ৃ িতবান হাৱাৰ েয়াজনত পেঢ় বিুল ভািবেল 
ভুল হ’ব। বহল দিৃ ভ ীেৰ িনিদ   চিৰ  এটা সংৰচনা কিৰ ল’ লও আেলাচনীখনত কািশত 

লখাসমূেহ মানৱ জীৱনৰ দনি ন ঘটনাৱলীেক ধিৰ বৃহ ৰ সমাজৰ বা ৱ আৰ ুআি ক জগতখন 
তুিল ধিৰব পািৰেল  কিবতা  সাধাৰণ পাঠকৰ অিধক কাষ চািপ যাবৈল স ম হ’ব। সেয়েহ  কিবতা 
আেলাচনী এখন কাশৰ িস া  কেৰাঁেত ইয়াৰ উে শ েটা হ’ব লােগ মূল কথা। তামােলােক 
অনলাইনেযােগ কাশ কৰা এই কিবতা-আেলাচনীখনৰ পিৰৱেত এই আেলাচনীখেনই যিদ মুি ত ৰূপত 
কাশ কৰা হয় িস া েবাৰ িন য় বেলগ ধৰেণ ল’ব লািগব। কৱল মহৎ আদশৰ াৰা অনু ািণত 
হ এই কাম কিৰবৈল গ’ ল বািণজ -সফলভােৱ এই কাম কিৰ থািকব পৰা নাযাব। দেুয়াটাৰ 
স িলত অৱ া এটাৰ কথা ভািব থািকেলও কামেটা িনিসিজব। শহত হঠােত মনৈল অহা কথা এটা 
কও,ঁ  কিবতা স েক ায় সকেলািখিন ধ ান-ধাৰণা, ান-অিভ তা থকা বতমান সময়ৰ িৰ-
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পঁিচছগৰাকীমান লখক-কিব-সমােলাচকক আেলাচনীখনৰ লখক িহচােপ িবেশষভােৱ জিড়ত কিৰ ছপা 
আকাৰত কৱল িশি ত কাব ৰিসকৰ বােব যিদ এখন কিবতা-আেলাচনী কাশৰ পিৰক না কৰা হয়, 

তে   ভাল আেলাচনী এখনৰ জ  হ’ব পােৰ।  সাধাৰণ পঢ়ৈুৱেয়া সইখনৰ পৰা ভূতভােৱ উপকৃত 
হ’ব বুিল ভািবব পািৰ। স াদকগৰাকী আৰু স াদনাৰ সেত জিড়তসকল িযমােনই ৰুিচশীল আৰ ু
অিভ  হ’ব আেলাচনীখনৰ ৰু  িসমােনই  বািঢ়ব। অনলাইনেযােগ কািশত আেলাচনী এখনৰ 
পিৰৱেত মুি ত আেলাচনী এখনৰ িত মাৰ আকষণ সদায় অত িধক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


