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মই িকয় কিবতা িলেখাঁ 
নীিলমা ঠা ৰীয়া হক 

নীিলমা ঠা ৰীয়া হক  

মানৱ ইিতহাসৰ থম ৰত বাধহয় থমেত িন আৰু ছিবৰ সৃি  হিছল, িপছতেহ িন আৰ ু
িলিপৰ চলন হ’ল। মন আৰু ভাবনাত বািহত িয লিলত িচ াধাৰা বা কািব ক অনুভব— সয়া 
যিদ শ  গাঁথিনৰ মাধ েমেৰ কািশত হয়, সয়া কিবতা আৰু যিদ, ৰং-তুিলেৰ কাশ কৰা হয়, িস 
হ’ব িচ কলা। মাৰ বােধেৰ কিবতা হ’ল শে েৰ অকঁা এেকাখন ছিব আৰু ছিবখন ৰং- ৰখােৰ 
অঁকা কিবতা। 

‘িকয় কিবতা িলেখাঁ’ বুিল সুিধেল পানপ য়া উ ৰ িদব নাৱািৰম। িকয়েনা সময় আৰু অিভ তাই 
কিবতাক ন ন ৰূেপেৰ মাৰ স খুত উে ািচত কিৰেছ, এিতয়া আগৰ দেৰ আেৱগৰ উ লতা নাই। 
শ েবােৰ সংহত আৰু সৰল জীৱন-যাপন িবচািৰেছ। 

সৰুেত পাঠ পুিথৰ পদ  পেঢ়াঁেত কামল শ  আৰু শ -গাঁথিনৰ লয় আৰু ছ ই মন মুিহিছল। ভােল-
বয়াই কিবতা িলখাৰ চখ হিছল। এিতয়া ক’বৈল ি ধা নাই য ছপা আখৰত িনজৰ নামেটা 
চাবৈলও বল ই া জািগিছল! হয়েতা সেচতনভােব নহ’ লও সবেৰ মনত আ ে ম আৰু আ কাশৰ 
তাড়না সৰুেৰ পৰা থােক। এইেবাৰৰ ভাবত এমা-িডমা কিবতা দটুামান িলিখছেলাঁ—িবদ ালয় আৰু 
মহািবদ ালয়ৰ আেলাচনীত। সইেবাৰ জােনা কিবতা? 

তাৰিপছত িচিকৎসািব ান পেঢ়াঁেত এইেবাৰ য়াস তল পিৰল। অসম আে ালনৰ সময়ত ু ল-কেলজ 
ব  হ থকা বােব ছিব অকঁা িশিকবৈল ৱাহা  আ ছ গী ৈল গ’ লাঁ আৰু িচ কলাৰ মত 
পিৰেলাঁ। সই সময়ত গী ৰ লগত অ ৰ ভােব জিড়ত কিব হীেৰন ভ াচায , নৱকা  বৰুৱা ছাৰ 
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আৰু নীলমিণ ফুকন ছাৰ সকলক দিখ আৰু তিতয়া গী ৰ সদস  আৰু িশ া ৰুসকলৰ কাব ীিতেয় 
মােকা কিবতাৰ িত িবেশষভােব আ হী কিৰ তুিলেল। তিতয়া কিবতা িনিলিখেলও কিবতাৰ িকতাপ 
পিঢ়বৈল লিছেলা,ঁ ৰসা াদন কিৰবৈল িশিকব ধিৰিছেলাঁ। এসময়ত অসবণ িববাহৰ সং াম-সংঘাত 
চ ািল চাকিৰত যাগদান িদয়াৰ পৰা স ানৰ িতিন/চািৰ বছৰ বয়সৈল ‘কিবতা িলখা’ৰ কথােটা 
ভািববৈল আহিৰ পাৱা নািছেলাঁ। 

তাৰিপছত যিতয়া অলপ অলপৈক সময় উিলয়াব পািৰেলাঁ, তিতয়া গতানুগিতক কামেবাৰৰ উপিৰ 
িকবা ‘সৃি শীল’ কাম কিৰবৈল মনৰ িভতৰৰপৰা তািগদা আিহবৈল ধিৰেল। সইসময়ত কমসূে  
ৱাহা  িবমানব ৰ সংল  আজাৰা নামৰ ধুনীয়া গাঁওখনত আিছেলা।ঁ গাওঁখন আৰু মানুহেবাৰৰ 
গা  আৰু সৰলতাই, িদপৰ িবলৰ অনািবল সাি ধ ই মাক কিবতা িলিখবৈল অনু ািণত কিৰবৈল 
ধিৰেল। 

ইংৰাজী ভাষাত কিবতা িলখা ইউেৰাপীয় কিব ৰিন িড েন িলখা কথািখিনেয় যন মাৰ মনৰ 
কথাৰ লগত িকছু খাপ খাই পেৰ–”Writing poetry is a passion, ignited by thoughts, fueled by ink. 
A way to travel through another mind where souvenirs of tears are tucked away inside your soul. 
Or leave you with smiles for miles, depending on which routes you go.” 

আিজ আৈঢ় দশক জিুৰ কিবতা িলিখ থকাৰ িপছত উপলি  কিৰেছা ঁ য কিবতাৰ অধ য়ন আৰু চচা 
এটা জ ল আৰু ণালীব  ি য়া। সইদেৰ ‘িকয় কিবতা িলেখা’ঁৰ ব াখ াও সময় আৰু পিৰেৱশ 
ভেদ িকছু সলিন হ থািকব। 

বািহৰত “ভােল আেছা”ঁৰ ছাব মৰা হাঁিহেটা ল শা ভােব জীৱন-নদী ব থকা যন লািগেলও মনৰ 
িভতৰত নৰ তলগৰীয়া সুঁিতৰ দেৰ অহৰহ ভাবনা-িচ া, -অ , আন -হতাশা, অিভ তা-
উপলি ৰ াত ব থােক। উশাহ িবচািৰ ছটফটাই-ধৰফৰাই পানীৰ পৃ ভাগৈল উফিৰ আেহ অশা  
যাতনাকাতৰ মন আৰু আ া! িকবা এটা অৱল ন িবচােৰ ওপিঙ থািকবৈল, সাঁতুিৰবৈলও।পানীত উ  

যাৱা জাঁজিৰ, পানীেমেটকা বা খৰ- টােকা সাৱ  ল’ব পােৰ…। তেনৈক ভািহ-ভািহ িযেটা স াই 
সা না িদেয়, সেয় হয়েতা মাৰ কিবতাৰ উৎস। 

িয ক ন মাধ েমেৰ মই িনজৰ িচ া-ভাবনাক কাশ কিৰবৈল য়াস কেৰা,ঁ তােত ব ি গত শাক-
দখু,  আন - বদনাৰ লগেত সামািজক ঘটনা ৱােহও মনক আেলািড়ত কেৰ। 

অত ািধক শকাতৰতা মাৰ দবুলতা; িবষাদ আৰু অি ৰতােৰা কাৰক। তথািপ ইেয় বৰষুণ হ 
আপডাল কেৰ মাৰ শ -শইচৰ পথাৰখন। 

আিজ, এই মূহূতত ‘িকয় কিবতা িলেখাঁ’ বুিল সুিধেল িনি তভােব ক’ম য মানুহৰ বােব কিবতা 
িলেখাঁ। সয়া মই, আপুিন বা জনগণ হ’ব পােৰ। কিব মুলতঃ াধীন হ’ লও সামািজক-অথৈনিতক-
ৰাজৈনিতক ঘটনা ৱােহ মাক আেলািড়ত কেৰ। ক’বলগীয়া কথােবােৰ কিবতাৰ মােজেৰ কথা ক’ব 
খােজ। 

নীিলমা ঠা ৰীয়া হক অসমৰ এগৰাকী জ  কিব আৰু িচ িশ ী৷ 


