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সফল ন িবফল কিব নীলমিণ? 

ড০
 িস াথ গা ামী 

“কিব নীলমিণেয় িয িবশাল ভাবমিূত গঢ় িদেল তাৰ স খুত তওঁৰ ব  কিবতাই িতি ব পৰা নাই। 
ব জন তওঁৰ কিবতাতৈক ব  আগেতই তওঁৰ ব ি ত মু । 

নীলমিণ 

ফুকন  

কিব এজন জনি য় হাৱাৰ লগত কইবাটাও কাৰণ জিড়ত হ’ব পােৰ, যেন—কিব- িতভা, কিবৰ 
সামি ক ব ি , কিবেয় লাভ কৰা বঁটা-বাহন আিদ। আমাৰ ব  এেন অনুৰাগী আেছ িযসকেল 
বঁটা-বাহন পাৱাৰ িপছত লখক এজনক ডাঙৰ লখক বুিল ধিৰ লয়, অথচ লখকজনৰ কােনা 
লখাৰ লগেত তওঁেলাকৰ অ ৰংগতা নাথােক বা নথকাৈকেয় তওঁেলাকৰ জীৱন সুচলৈক চিল যায়। 
এজন দায়ৱ  কিব বা লখকৰ ধান উে শ  হ’ল লখাৰ মােজিদ সমি ৰ উ ৰণত অংশীদাৰ 
হাৱা। কিতয়াবা কােনা কিবৰ ত কিবজন আগত থােক, কিবতা িপছত। কিবৰ সামি ক 

ব ি ত স ি  লাৱাজেন কিবতাৈল চাৱাৰ েয়াজনেবাধ নকেৰ আৰু এেকসময়েত ‘মহৎ কিব’, 

‘ঋিষ কিব’ আিদ অিভধােৰ অিভিহত কিৰবৈলও সংেকাচ নকেৰ। কিতয়াবা কিবতা আগত থািক 
কিবৰ কািব ক সফলতাৰ জয়গান গায়। কিবৰ সামি ক অিভ ায় আৰু অধ য়নৰ িব ৃিতৰ কথােটাও 
িবচাযৰ িদশ হ পেৰ। কিবেয় যিদ কিবতাৰ সমা ৰালৈক গদ  আৰু অন ান  লখােতা হাত িদেয় 
তিতয়া তওঁৰ পাঠকৰ লগত যাগােযাগ অিধক সবল হয়, কিবতা য’ত িবফল হয় গদ  তাত সি য় 
হ উেঠ আৰু মূল স ােটা অথাৎ কিবজনৰ ত কিবস ােটা সি য় হয়। কিব নীলমিণৰ ত 
এই আটাইেবাৰ কথা াসংিগক বুিল মই ভােবাঁ। িনজৰ কিবতা স েক কিতয়াও উ -বাচ  নকৰা, 
অসমীয়া ভাষা-সং ৃ িতৰ িত িব  ভাল পাৱা, কিবতাৰ মােজিদ আ মুি ৰ অহৰহ সাধনা, 
িচ িশ ৰ গভীৰ আেলাচক, খ াত কিবৰ কিবতাৰ অনুবাদক, িনজৰ কিবতাৰ ত ােয়ই 



Poetry without Fear, Vol. I, No. 4, Feb-April, 2023  79 
 

আ লিঘমা অথবা িবনয়ী ভাব কাশ, সমােলাচকৰ িত গভীৰ আ া দশন, ঠাইিবেশেষ িনজা 
িকছুমান কিবতাৰ পটভূিম ব াখ া ( যেন, ‘ইয়াৰপৰাই পানী’)  আিদেৰ কিব নীলমিণেয় িয িবশাল 
ভাবমূিত গঢ় িদেল তাৰ স খুত তওঁৰ ব  কিবতাই িতি ব পৰা নাই। ব জন তওঁৰ কিবতাতৈক 
ব  আগেতই তওঁৰ ব ি ত মু । 

নীলমিণ ফুকনৰ কিবতাৰ িবষেয় পান থম অ েভদী সমােলাচনা আগবঢ়াইিছল ড০ হীেৰন গাহাঁেয়। 
তওঁৰ সািহত ৰ সত  খনত ‘নীলমিণ ফুকনৰ কিবতা’ শীষক ব েটা আিম পাওঁ। এই ব ত 

গাহাঁেয় ফুকনৰ কিবতাক তুলধুনা িদয়াৰ লগেত িসি ৰ পেথা শ  কিৰিছল আৰু এই সমােলাচনাৰ 
মমাথ আৰু সমােলাচনাই ইংিগত কৰা পথ উপলি  কিৰব পৰাৈক কিব নীলমিণ স ম আিছল আৰু 
অনাকাংি ত এক শানমখুী যা াৰ পৰা কিবেয় সমাজৰ িদেশ ঢাপিল মিলিছল। অি য় হ’ লও সত  
য ই আিছল তীকবাদৰ তাৰণাৰ পৰাও মাৎ ওভতিন যা া। ১৯৮১ চনত কািশত কিবতা 
সংকলনৰ কিবতােবাৰত এই যা া অিধক  হেছিহ। অসমীয়া কিবতাৰ বােব সংশয়ৰ কথােটা 
হ’ল য ফুকনৰ কিবতাৰ ব  অনুগামীেয় এই ওভতিন পথেটা আওকাণ কিৰ শানমুখী পেথেৰই 
আ ৱাইেছ, িয পেথেৰ এই িতভাৱান কিবসকেল এিদন গ কাল অ কােৰ ঘাপ পৰা গাতত সমািধ  
হ’ব। ড০ গাহাঁেয় সাগৰতিলৰ শংখৰ পাতিনত ফুকনৰ কিবতাৰ এই পিৰৱতনমখুী যা াক িচি ত 
কিৰেছ। গাহাঁেয় কেছ—“…অনুশীলনৰ পযায়ত তওঁৰ তীকবাদী কিবতােয়া সদায় সফলতা লাভ 
কৰা নািছল। অনুৰণনহীন, জঠৰ তীেক জাঁজীৰ দেৰ তওঁৰ কাব ৰ তা ব াহত কিৰিছল। িক  
মৃতু ৰ সাপােনেৰ আগবািঢ় থকা জীৱন আৰু জ ৰ দিুনবাৰ িব য় আৰু ৰহস ই তওঁক তিতয়াও 
ব া ল কিৰিছল। সই সময়ৰ অলংকৃত ভাষা পাছৈল তওঁৰ কাব ত িবৰল হ আেহ। শষ পযায়ত 
তওঁৰ কিবতাৰ ভাষা িনৰাভৰণ, কথ  ভাষাৰ দেৰ সৰল, অথচ বাংময় আৰ ুবিল ।” ‘আিজ মাক 
এটা ঈ ৰ লােগ’, ‘বস  স াৰ কইটামান ৱক’, ‘ সই সাণালী কণীৰ মৰ মাজৈল’ আিদ 

কিবতােবাৰৰ পৰা উ ৃ িত িদ সািহত ৰ সত ৰ ব ত ড০ গাহাঁেয় কিছল–‘‘উ ৃত কিবতােকইফািকৰ 
ইংিগত আমাৰ বােব স ূণ দগুম।”এই কথা মই িব াস কেৰাঁ য কৱল পািথৱ জীৱেনা খু চতনােৰ 
সীমাৱ  কিব য নীলমিণ ফুকন নািছল সই কথা থমৰ পযায়ৰ কিবতােবােৰই ইংিগত িদেয়। িক  
অতীি য় চতনা তওঁৰ বিছভাগ কিবতাত ব  িপছৈলেক সবসাধাৰণ পাঠক সমাজৰ পৰা আঁতৰত 
এক স া  চতনা হ থািক গ’ল। এফালৰ পৰা এই সময়েতই ভাষাৰ ঐ যও তওঁৰ কিবতাত 
বা য় হিছল, িক  শ ৰ িবলািসতাই কিবতাৰ আ াও িবন  কিৰিছল। একালত তীকীবাদী বা 
িচ ক বাদী কিবসকেল ইউেৰাপীয় কিবতাৰ ইিতহাসত তালপাৰ লগাইিছল, বািহৰা মহােদশেতা 
িবদ ায়তিনক সুঁিতেৰ ইয়াৰ ভাৱ জাৰদাৰ হিছল। গিতেক াভািৱকভােৱই নীলমিণ ফুকনৰ দেৰ 
সজাগ-সেচতন কিবেয় িসেবাৰৰ আিহত কিবতা িলখাৰ য়াস কিৰিছল। তওঁ িনিববােদ ব ি গত 
তীকৰ িভৰ কিৰ পাঠকক িবপাঙত পলাইিছল। এই য়াসৰ পিৰণিত য পাঠকৰ পে  এেকবােৰ  

নঞথক আিছল তেন নহয়। কিবেয় িনেজও এই কথা বুিজ উ িছল য াত িহক বা ৱৰ পৰা 
আঁতৰত থািক কৱল তীক-িনভৰতােৰ এই যা াত বিছদৰূ আ ৱাব পৰা নাযায়। িক  এই 
াত িহক বা ৱৰ ভ  আমাৰ সাতাম পুৰষুীয়া ঐিতহ , আমাৰ ‘সমি  অৱেচতন’। নানান সংঘষৰ 
মােজিদ হলাহল পান কিৰ অহা, অমীমাংসীয় সমস া, িনমম সত ই জাঁকািৰ থকাজনৰ িত আিহ পৰা 
আ িৰক দায়ৱ তা, সহমিমতাই কিবতাৰ ভাষা সলিন কিৰবৈল বাধ , ভাষা সলিন কিৰবৈল বাধ  
িনেজ িথয় িদ থকা জািতৰ সাং ৃ িতক পাতনৰ গভীৰতাৰ উপলি ত। তীক-িচ ক ৰ েয়াগ 
কিবতাত াভািৱকভােৱই সদায় থািকব, িক  চতনাৰ পূৰঠ ৰত এইেবাৰ আিহব সাগৰ সদশৃ 
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গ ীৰতােৰ সংযত আৰু সংহত ৰূপত। কিবেয় যিতয়া ‘ইয়াৰপৰাই পানী, ইপাৰ িসপাৰ নমিন’ বুিল 
কয় জ ািত সােদ ‘িশ ীৰ পৃিথৱী’ত কাৱা এষাৰ কথাৈল মনত পেৰ। বৰেদাৱাৰ নামঘৰৰ খুটঁাত 
কটা মূিতত ইউেৰাপৰ আধুিনক সময়ৰ এপে ইনৰ চা ল কৰ ভা যৰ সাদশৃ  দিখ আচিৰত হাৱা 
জ ািত সােদ কিছল—“পি মীয়া িশ া পাই অহ াৰত অ লা হ ঘৰেৰ মহা িতভাক িচিন নাপাই 
ফুৰা মাৰ মনেটাৰ সকেলা অহ াৰ সইিদনা এেকবােৰই ধূিলসাৎ হ গ’ল। সইিদনাৰপৰাই মই 
অসমীয়া হ’বৈল আৰ  কিৰেলাঁ। মাৰ িভতৰৰ চাহাবেটা ওলাই লৰ মািৰেল।” পানী নাৰীৰ তীক, 

জীৱনদািয়নী শি । ‘ইয়াৰ পৰাই পানী’ বাক াংশই িনজৰ ানক ক  বিুল ধিৰবৈল উৎসাহ জগায়। 
য’ৰ পৰা এই পানীৰ ৱাহ তাৰপৰাই কিবতােৰা ৱাহ বুিলব লািগব আৰু ইপাৰ-িসপাৰ নমনা 
অন ৈল তাৰ িব ৃিত থািকব লািগব। দ-পবতীয়াৰ গংগা-যমুনাৰ ভা যই কিব- চতনাত পেলাৱা 
অিভঘাতত এই কিবতাৰ সৃি  বিুল কিবেয় িনেজ উে খ কিৰেছ আৰ ুকিবতােটােৱ তাৰ ইংিগত িদেছ। 
জ ািত সাদৰ িশ দিৃ ৰ ভাৱ কিব নীলমিণৰ ওপৰত যেথ  গভীৰ। ‘ জ ািত সাদৰ িশ -িচ া’ 
শীষক তওঁ সুদীঘ ব ও ৰচনা কিৰেছ। জ ািতেয় িতজনেক িশ ী আখ া িদয়াৰ সদশৃ ধৰেণ 
নীলমিণেয় িতজেনই কিব হাৱাৰ আকাং া ব  কিৰেছ। কিবতাক কৱল শ ৰ ব নৰ ধাৰণাৰ 
পৰা তওঁ মহাব াি  িদব িবচািৰেছ। ‘ দওপানীৰ িব ু ’ কিবতাত জা ত হ উঠা উৰ  প হ া বা 
দওপবতৰ হাত ভঙা িব ু মূিতেবাৰ জ ািতেয় ‘িশ ীৰ পৃিথৱী’ত কাৱা সং ৃ িতৰ তীকী ৰূপ ‘কৃ ’ 

িয দু ৃ িতৰ িবৰুে  জা ত হয়—“িবজলুীয়াই িবজলুীয়াই আেহ/ িবদীণ এখন কাঁহৰ হৰ/ িহলদল 
ভািঙ আেহ হাতীেবাৰ/ ই থকা উজাগেৰ থকা গাঁওেবাৰ।” কিবতােটাত থকা ‘িবদ াধৰী আকাশ’ 

সাং ৃ িতক উ ানৰ পিৰণাম। জ ািতেয় কৃ ৰ মােজিদ আয মনীষাৰ িয পূণতাৰ কথা কেছ এই 
পূণতাৰ িত ইংিগত আেছ কিবতােটাত হাত ভঙা িব ু মূিতেবাৰৰ জাগৰণৰ মােজিদ। 

িনজৰ সীমাৱ তাৰ িত সেচতন কিবজেন েয়াজনত কাষ চািপেছ লৰকা, ব  লাককিব, জাপানী 
হাই  কিব বা অন ান  দশ-িবেদশৰ কিবৰ। মাহ মাহ ধিৰ কিবতা িনিলখাৈকও তওঁ আেছ। 
িযেবাৰ কাৰেক কিবক বাকসংযম ৰ াত সহায় কিৰেছ তাৰ িভতৰত অনুবােদা আিছল অন তম। 
বাকসংযম বুিল কওঁেত তওঁৰ িবখ াত কিবতােটাৈল মনত পেৰ—“ভুলেত তামাক িবছনাখনত/ 
খিপয়াই ফুিৰিছেলা–ঁ/ তুিম য পবতেটাৰ/ নামিনত/িতলফুল হ/হািল জািল ফুিল আছা।” বাধহয় 
তীকবাদী কিবতাৰ ভাৱত তওঁ িলখা এইেটা আিছল এটা  কিবতা। ড০ হীেৰন গাহাঁেয় কেছ—

“ ভািষতা ইয়াৰ বলৱান অ ।…বতাহত নািচ-বািগ থকা িতলফুলেজাপাৰ মােজিদ এক ণীৰ 
অমৰ ৰ আ াস, জীৱনৰ িনৰৱি  ৱাহৰ ইংিগত পিৰ ু ট।” এই কিবতােটাৰ উদাহৰেণেৰই গাহাঁেয় 
এেন সজীৱ আৰু গভীৰ অনুভূিতক বৃহ ৰ পটভূিমৈল িনয়াৰ আশা ব  কিৰিছল আৰু িকছু সংখ ক 
কিবতাৰ মােজিদ ই স ৱ হিছল পৰৱত  ৰত। কিবতােটাৰ পাঠ িবে ষণ ড০ হীেৰন গাহাঁেয় 
পৰৱত  সময়ত সাগৰতিলৰ শ ৰ পাতিনেতা কিৰেছ। আনজন িথতযশা সমােলাচক ড০ আন  
বৰমুৈদেয় অসমীয়া কিবতাৰ সমােলাচনা ত ‘নীলমিণ ফুকনৰ কিবতাত িচ ক  আৰু তীকী 
ব না’ শীষক ব ত এইেটাৰ িবষেয় িবেশষভােৱ আেলাচনা কিৰেছ। মই ইয়ােত সংেযাগ কিৰব 
িবচৰা কথােটা হ’ল য এই কিবতােটােৱ এটা পিৰ াৰ সংেযাগ ৰ া কিৰেছ জাপানী কিব িহেতামােৰা 
আৰু এটা িমিচং লাককিবতাৰ লগত।  িহেতামােৰাৰ ‘ তওঁ যিতয়া আিছল’ –এই িবখ াত কিবতােটা 
তওঁ িনেজই অনুবাদ কিৰেছ। বল ৃিতকাতৰতা আৰু অনুপি িতৰ য ণা িহেতামােৰাৰ কিবতাত 
বণনাধম  ভাষাত কাশ পাইেছ। কিবতােটাৰ এক অংশত কাৱা হেছ—“মানেুহ কয়  তওঁৰ আ াই/ 
ঈগল চৰাইৰ পািখৰ তলত/হাগয় পাহাৰত বনাই ফুিৰেছ/ব  কে েৰ িশলিন বগাই/ ঙৈল 
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উ েলাঁ/ িত মুহূতেত জােনা, তওঁক আৰ ুলগ নাপাও.ঁ.।” িহেতামােৰােৱ তওঁৰ প ীৰ িবেয়াগত 

কিবতােটা িলিখিছল বুিল কাৱা হয়। ক এেকই মানৱ-জীৱনৰ এই িচৰাচিৰত পিৰি িতৰ িভি ত 
কিব নীলমিণেয় আ যজনকভােৱ তী  বাকসংযম, িনিলি  আৰ ুঅন  জীৱনমখুী চতনােৰ পুনিনমাণ 
কিৰেছ কিবতােটা। এই সংগত মই উে খ কিৰব িবচৰা িমিচং কিবতােটা অনুবাদ কিৰেছ নােহ  
পাদেুন আৰু নীলমিণ ফুকনৰ অৰণ ৰ গানত সইেটা অ ভু  কৰা হেছ। এইেটা কিবতাও অত  
িমতব য়ী—“সেপানত দখা পাই/ মাৰ অকলশৰীয়া িবছনাখনেত/ তামাক খিপয়াই ফুিৰেছা।ঁ” িশ ী 
ফুকনৰ হাতত জীৱন-মৃতু ৰ এই চতনা নতুন মা া আৰু শলীেৰ উ ীিৱত হেছ। লৰকাৰ কিবস াই 
িকদেৰ তওঁক সমৃ  কিৰেছ তাৰ এটা উদাহৰণ িদব পািৰ তওঁৰ িবখ াত কিবতা ‘মু  মু ৈক 
কা  তাৰ ঢঁকীয়াৰ আঙুিল’ কিবতাৰ সংগেৰ। িবিভ  সময়ত এই কিবতােটাৰ অ ুত, অেযৗি ক 

ব াখ া না যায়। এই অ ুত ব াখ াৰ পাতিন মলা হয় আজাৰাৰ বজাৰত ঢঁকীয়া বচা এজনী 
মানুহৰ কথােৰ। কিবতােটােৱ পিৰ াৰৈক স ক ৰ া কিৰেছ কিবজেন িনেজ অনুবাদ কৰা লৰকাৰ 
‘সাগৰৰ পানীৰ মািলতা’ কিবতাৰ লগত। লৰকাৰ কিবতােটা আৰ  হেছ এেনদেৰ—“সাগৰখেন/ 
দৈূৰৰপৰা হাঁেহ/ ফনৰ দাঁত/আকাশৰ ওঁঠ/ ন দটুা উদঙাই,/ িকেনা বচ, অ’ জৰুুলী ছাৱালী?” 

ফুকনৰ কিবতােটাৰ মলূ স া, ট’ন, কাৱাৰ ৰীিত লৰকােটাৰ সেত এেক। িক  ইয়াক লৰকাৰ 

অনুকৰণ বুিল ক অসমীয়া কিবতােটাৰ ৰু  লাঘৱ কৰােটা অিবেবচকী হ’ব। লৰকাৰ কিবতাৰ 
পাহৰত আন এজন সমক ই িনজৰ ভূিমত দখা পাইেছ সং ামৰত মানুহৰ বুভু া। ইিতমেধ ই 
তীকবাদী ধাৰাত অভ  অসমীয়া কিবজেন তীকী ব নােৰ আৰ  কিৰেছ কিবতােটা এেনদেৰ—

“মু -মু ৈক কা  তাৰ ঢঁকীয়াৰ আঙুিল/ আজাৰৰ আ াৰত তেয় বচ।” ঢঁকীয়াৰ আঙুিল বুিল 
ক’ লই িব  নামৈল মনত পেৰ—“পবতৰ ঢকীয়া, িলিহিৰ পতীয়া…।”  যৗৱনৰ াচুয কাশক িলিহিৰ 

আঙুিল ফুকনৰ কিবতাত হেছ িব ীৰ সাম ী, কােৰাবাৰ সে াগৰ বাসনাত বাসনািবহীন হ পিৰেছ 
এই ঢঁকীয়াৰ আঙুিল, িযদেৰ লৰকাৰ কিবতাত জৰুিুল ছাৱালীজনীৰ ন দটুা পিৰণত হেছ কােৰাবাৰ 
সাম ীত। বাসনা আৰ ুবাসনািবহীনতাৰ িবেৰাধত বা য় হেছ বভুু াৰ এখন ভয়াৱহ ছিব। 

লগেত পঢ়ক : অিজৎ বৰুৱাৰ ‘এেযাৰ তামৰ অঘা’ : এক পাঠ 

িনজৰ কিবতাৰ দেুবাধ তাৰ স ভত তওঁ িবিভ  সময়ত সি হান নােহাৱাৈক থকা নাই। মানভুত 
কিবতা পঢ়াৰ িপছত এগৰাকী ছা ী এিমিলয়াক কাৱা কথা এষাৰ কথা তওঁ ৰচনাত উে খ 
কিৰেছ—“… মাৰ দশত ব তৰ কাৰেণ মই এজন দেুবাধ  কিব।” এিমিলয়াৰ উ ৰ আিছল—“ কােনা 
ভাল কিবেয়ই দেুবাধ  নহয়। আপুিন এজন ভাল কিব।” এিমিলয়াই ভাল কিব হাৱাৰ কাৰণ িহচােপ 
মা  কিছল—“আপুিন এজন ভাল মানুহ।” ‘ মাৰ কিবতা : নপথ ৰ কথা’ত তওঁ কেছ—“কিবতা 
ৰসব  : পানেতই অথ অথ কিৰেল িনৰুপায় হওঁ। জানৈল আঙুিলয়াই িদবেহ পািৰ। আধা পাহৰ 
আধা আ াৰৰ মােজেৰ উেদ াগী ৰিসকজেন আেপান অিভ তাত বৰু গ স ান কেৰ সই কিবতাৰ 
ভাব-সুষমাৰ মম, তাৰ অ িনিহত অনািবল সংগীতৰ লহৰ।” িক  এই সংগীতৰ লহেৰা য কৱল 
কিবৰ -উপলি ৰ মাজত থািকেল নহ’ব, সংগীেতও িনিদ  তাল-মান-অথেৰ গািণিতক জােখেৰেহ 
য াতাক ত য় কিৰব পােৰ তাৰ িত ফুকন সমােনই সেচতন হ থািকল। ব ি গত উপলি ক 
সামািজক উপলি ৈল পিৰণত কিৰব নাৱািৰেল কিবতা সাথক হ নুেঠ আৰু সামািজক উপলি  হ’বৈল 
বুজাৰ পথেটাও শ  হ’ব লািগব। দেুবাধ তা আৰু অথিবমুখতাক মূলধন কিৰ থাৱা হ’ ল হয়েতা 
তওঁৰ আিজ কিব-পিৰচয় গৗণ হ এজন িচ িশ ৰ আেলাচক, অনুবাদক অথবা উ ৰীয় গদ  ৰচক 
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িহচােপ ধান পিৰচয় হ’লেহঁেতন। িবিভ  কা- িন, সা াৎকাৰ, াপত -ভা য-িচ িশ  স ক য় 
লখাই ব সময়ত তওঁৰ কিবতাৰ ৰ কৰ ভূিমকা বহন কিৰেছ। এেকসময়েত এই ৰচনাৰািজেয় 
কিবৰ সামি ক অিভ ায় উপলি  কৰাত সহায় কেৰ। কিবৰ ানৰ িব ৃিত, িদগ  সািৰত মানৱীয় 
চতনাৰ পিৰিধেয় যিতয়া কিবতাৰ পাঠকক িকছু িবেমাৰত পলাই তিতয়াই গদ েবাৰ সহায়ৰ বােব 
উ খু হয়। িনজৰ কিবতাৰ সংগত কেছ—“স ােন অ ােন চািৰওফালৰপৰা সং হ কিৰবৈল য  
কিৰেছাঁ কিবতাৰ িবিবধ উপাদান। অসমীয়া জনিব াস আৰু আচাৰ-অনু ানৰপৰাও মই সমল 
পাইেছাঁ। চ া কিৰেছা ঁ সই উপাদানসমূহ চতনাত জীণ িনয়াই আেপান অনভূুিতৰ এটা অংশ 
কিৰবৈল। এই কাযত কিতয়াবা সফল হেছা,ঁ কিতয়াবা িবফল হেছাঁ। আেপান মেনাভংগী এটা গিঢ় 
তালাত িনেচই সামান  আৰ ুউপৰুৱা হ’ লও িবিভ  িবষয়ৰ অধ য়নৰপৰা সহায় পাইেছাঁ। অনভূুিত 
আৰু চতনাক অিধক সৃি ম আৰু স সািৰত কিৰবৈল হ’ ল িবিবধ িবদ াৰ যথাস ৱ অধ য়ন আৰু 
অনুশীলনৰ আৱশ কতা নইু কিৰব নাৱািৰ।” এটা মৗিলক  এইিখিনেত আিহব পােৰ য এই 
‘সফলতা-িবফলতা’ৰ মাপকা  িক, ইয়াৰ িনণায়ক কান—এচাম সািহত ৰ অধ য়নশীল পাঠক-
সমােলাচক, তেন িবিভ  ৰ ৰাইজ? িযেবাৰ কিবতা পিঢ় পাঠেক দেুবাধ  বিুল কয় িসেবাৰ সফল 
ন িবফলৰ ণীত পিৰব? কিবে িৰত টাকা, কিবতা িলখাৰ পটভূিম আিদৰ সহায় নােলাৱাৈক 
িযেকইটা কিবতাই পাঠকৰ মনত িবদু ৎস াৰ কিৰব পােৰ, িযেকইটা কিবতাই পাঠকৰ চতনাক 

পানপ য়াৈক ব াি  িদব পােৰ সইেকইটােক সফল বুিল ধিৰব পােৰাঁেন? েকইটা তেনদেৰই থাকক 
সদ হেত। সফলতা-িবফলতাৰ আৰু এক েৰা আেছ। বজাৰমুখী আ াসী শি ৰ াবল ত িতজন 
সত িন  সািহত  সাধক এিতয়া িবফলতাৰ মখুামুিখ হ’বৈল বাধ  যাৰ বােব িভ চেনলত কিব 
ফুকেন উচুিপ উঠা দিখিছেলাঁ আইৰ মুখৰ ভাষােটা হৰাই যাব বুিল। জ ািতৰ ‘িশ ীৰ পিৃথৱী’ সদশৃ 

কিব আকাংি ত কিবতাৰ পৃিথৱীখন যন মম শ ভােৱ সা িতক ত াহবানৰ স খুত 
সুদৰূপৰাহত—এই অসহায় পিৰি িতৰ পৰাই কিবৰ উচুপিন। কিবৰ জীৱনৰ এইেটা িনিলখা কিবতা 
িয হয়েতা পৰৱত  কিবৰ বােব হ’ব পােৰ িনেণয় পথ। সমাজ-বা ৱৰ বল ঢৗেৱ তওঁক 
যাগােযাগৰ ভাষাৰ বােব িপছৈল সেচতন হ’বৈল বাধ  কিৰেল, অিভ তাৰ শ ানুবাদতৈক পিৰেশািধত, 

সংহত িচ াৰ কাশত ৰু  বািঢ়ল। িপছৰ ফালৰ িকছু কিবতাত তওঁৰ ব া  চতনাৰ পিৰম লত 
উ ািসত সমি ৰ য ণাই বহল পাঠক সমাজক সাঙুিৰ লিছল বা ল’ব। িবেশষভােৱ অলপ আগেত 
আিম িক কথা পািত আিছেলাঁ কিবতাপুিথৰ কিবতােবাৰত। পিুথৰ থম কিবতােতই িনমাতা িহচােপ 
কিবৰ গতানুগিতক অি ক নাকচ কিৰেল—কিবতা কিবেয় নহয়, াত িহকতাত িপ  মনুষ , জীৱ-
জ -কীট পত ম তথা আৰু বহলভােৱ া ৰ গিত- কৃিতেয় বহন কিৰ আিহেছ—“…কিবতা 
তওঁেলাকৰ কাৰেণই/…কাটঁা তাঁৰত পািখ মিল পিৰ থকা/ হালধীয়া পিখলােবাৰৰ কাৰেণ/ কীট 
পতংগ শামুক শলাই শলকুেবাৰৰ কাৰেণ…/মা ৰ মানুহ আেকৗ মা  হ’ব/ সই পুৰিণ কথােটাৰ 
কাৰেণ।” ফুকন ডাঙৰীয়াৰ কাব যা াৰ িস া  এেন য’ত কিবৰ অি  গৗণ আৰু কিবতাময় এখন 
সা াজ ৰ আকাং া ধান িযখন সা াজ ত েত কেৰ উশাহ-িনশাহৰ িভি  হ’ব যৗি ক, দাশিনক, 

আধুিনক। এই আকাং াক আ ৱাই িনব পৰােতই িনভৰ কেৰ কিবৰ কৃত সফলতা-িবফলতা। মই 

ভােবাঁ তওঁৰ যথাথ কািব ক সফলতাৰ বােব আিম এিতয়াও বাট চাই ৰ’ব লািগব অদৰূ 
ভিৱষ তৈল। 

ড০ িস াথ গা ামী িড গড় িনবাসী এগৰাকী গ কাৰ, সমােলাচক আৰু সাংবািদক। 


