
"কথা কিবতা"

িব� সািহত�ত ৰছু সািহত�ক আইভান টুেগ�িনভৰ হাতেতই কথা কিবতাই �াণ পাই উ�িছল। আইভান টুেগ�িনভ
ৰাজ হাড়ৰৰ দৰুােৰাগ� কক� ট �ৰাগত আ�া� �হিছল আৰু �েদশৰ পৰা িনব�ািসত �হ �ৱাসী জীৱন কটাই থকা
য�ণাময় ম�ুত� ত �তওঁৰ মনত �দালা িদয়া আচ�ৱা ভাবেবাৰ এক িবেশষ ৰীিতেৰ �তওঁৰ কথা কিবতা পুিথ
"Sonilia" ত িলিপব� কিৰিছল।

�তেনদেৰ, যতী�নাথ দৱুৰা অসমীয়া কথা কিবতাৰ জনক। �তেখতৰ একমা� কথা কিবতা পুিথ খনৰ নাম "কথা
কিবতা"।

কথা কিবতা হ'ল �কােনা আেবদনশীল বা ভাৱব��ক পিৰি�িতক িবষয়ব� িহচােপ �ল, মলূতঃ কাব�ভাবানৰুি�ত
গদ�ত িলখা নািতদীঘ� ৰচনাক "কথা-কিবতা" বিুল �কাৱা হয় ৷ এেন ৰচনাৰ বােব �লখকৰ মননশীলতা,
অনভূুিতশীলতা আৰ ুভাষাৰ ওপৰত দখল থকা �েয়াজন৷ ড০ বাণীকা� কাকিতৰ মেত, 'কথা-কিবতাৰ �াথিমক
উে�শ� িচ�, ইয়াত �িন ভাষাৰ ব��না মােথান৷ ছে�াময়ী কিবতাৰ �ধান ল�� গীত বা �াব� িবষয়ক ম�ূ� কিৰ
�তালােটা৷ কথা-কিবতাৰ ল�� ৰপূ বা দশৃ�ব�ত সজীৱতা আেৰাপ কৰা ৷ কথা-কিবতাত এ� মােথা �ক�� ভাৱ
থােক আৰ ু�সই ভাৱক ডাঙৰ-সৰ ু�কতেবাৰ তলতীয়া িচে�েৰ সজীৱ কিৰ �তালা ৷ িক� এইেটা মনকিৰবলগীয়া কথা
�য কথা-কিবতা আৰ ুকিব�ময়ী কথা এেক নহয়৷ কথা কিবতা এিবধ কিবতাই৷ িক� কিব�ময়ী কথা িলখাৰ ভংগী
বা ভাষাৰ ৰীিত মােথান৷' (যতী�নাথ দৱুৰাৰ 'কথা-কিবতা'ৰ পাতিন )৷ বাণীকা�ই কথা-কিবতাৰ '�াথিমক উে�শ�
িচ�'বিুল �কাৱা কথা সমথ�ন কিৰও, এই কথা উে�খ কিৰব লািগব �য িচ�ৰ ভাবানষুংগ আৰ ুতাৰ �গাঢ়তাও
কথা-কিবতাত সমােনই �ৰ�ুপূণ�৷ িব�ৰ িযেকােনা সািহত�েত কথা-কিবতা সংখ�াত অিত তাকৰীয়া৷ �সইেবাৰৰ ভাব
আৰ ুঅনভূুিতৰ �গাঢ়তা, ভাষাৰ ি��তা আৰ ু�কামলতাই পাঠকৰ অ�ৰ �শ� কেৰ৷ অসমীয়া সািহত�ত যতী�নাথ
দৱুৰাৰ 'কথা-কিবতা' অসমীয়া ভাষাৰ এক অমৰ কীিত�  ।

"কথা কিবতাৰ" পাতিনত ড: বাণীকা� কাকিতেদেৱ উে�খ কৰা কথা কিবতাৰ ল�ণসমহূ পাঠকসকলৰ সুিবধােথ�
তুিল ধৰা হ'ল ----

(১) কথা কিবতা এিবধ কিবতাই, িক� ই কথাত ৰিচত, পদ�ত নহয়।

(২) ই িচ� ধিম�তাৰ ওপৰত �িতি�ত। ছে�াময়ী কিবতাৰ �াথিমক উে�শ� �িন, িচ� নহয়; িচ� আনষুংিগক হ'ব
পােৰ।

(৩) ইয়াত এটা মা� �ক�� ভাব থােক আৰ ু�সই ভাবক ডাঙৰ সৰ ু�কতেবাৰ তলতীয়া  িচ�েৰ সজীৱ কিৰ �তালা
হয়।

(৪) কথা কিবতাৰ ল�� �হেছ ৰপূ বা দশৃ� ব�ত সজীৱতা আেৰাপ কৰা।  ছে�াময়ী কিবতাৰ �ধান ল�� গীত বা
�াব� িবষয়ক মতূ�  কিৰ �তালা।

(৫) কথা কিবতা আৰ ুকিব�ময়ী কথা এেক নহয়। কথা কিবতা এিবধ কিবতাই, িক� কিব�ময়ী কথা িলখাৰ ভংগী
বা ভাষাৰ ৰীিত মােথান।

(৬) কথা কিবতাত ৰপূৰ সমােৱশ থােক আৰ ুই �ােয়ই ৰপূকা�ক । �েত�কেটা িচ�ৰ আঁৰেতই ওৰিণ �লাৱা ভাব
এেকাটা থােক। #COPIED


