অসমীয়া কবিতাৰ ইবতহাস
কবিতা মানৱ মনৰ সু কুমাৰ প্ৰকাশ । মানু হৰ এক সহজাত প্ৰৱণতা আছে, পপানপটীয়াকক
পকাৱা কথাৰ বিপৰীছত সু ৰীয়া কথাৰ প্ৰবত মানৱমছন সহছজই আকৰ্ষ ণ অনু ভৱ কছৰ। এই
সু কুমাৰপ্ৰীবতৰ ফলছত হয়ছতা এবিন কবিতাৰ জন্ম হহবেল। পৃ বথৱীৰ প্ৰবতছ া সভয জাবতছৰ
সাবহতযৰ আৰম্ভবণ ঘটিবেল খু ৱ সম্ভৱ কািযৰ মাছজছৰ। অসমীয়া সাবহতযৰ ইবতহাছসা কািযছত
আৰম্ভ হহছে। আৰম্ভবণৰ পৰা আবজকলছক অসমীয়া কবিতাৰ এক িীঘলীয়া ইবতহাস আছে।
অসমীয়া কবিতাৰ ইবতহাসক দু া ভাগত ভগাি পাবৰ—পমৌবখক কবিতা আৰু বলবখত
কবিতা।
পমৌবখক কবিতা মাছন মু খপ্ৰচবলত কবিতা। পৃ বথৱীৰ প্ৰায় আ াইছিাৰ জাবতছৰ সাবহতয
প্ৰথছম পমৌবখক ৰূ পছত জন্ম হহবেল। আমাৰ অসমীয়া সমাজছতা পূ িষছৰ পৰা বকেু মান কািয ৰূ প
মু খ পৰম্পৰাত প্ৰচবলত হহ আবহছে। এইসমূ হৰ বলখক আৰু বলখাৰ সময়ৰ পকাছনা স্পষ্ট তথয
পপাৱা নাযায়। পৰৱতীকালত সংৰক্ষণৰ িাছি এছনছিাৰ পমৌবখক কবিতাক বলবখত ৰূ প প্ৰিান কৰা
হ’ল। এইসমূ হক গীবতকবিতা, পলাককবিতা আবি বভন্ন নাছমছৰ জনা যায়। অসমীয়া সমাজত
প্ৰচবলত বিয়ানাম, আইনাম, ধাইনাম, নাওছখলৰ গীত, বিহুনাম, বনচুকবন গীত, িনছঘাৰ্া আবি
অসমীয়া কবিতাৰ পমৌবখক স্তৰৰ বনিশষ ন।
অসমীয়া কবিতাৰ বলবখত পৰম্পৰাক পকইিা াও স্তৰত বিভাজন কবৰি পাবৰ।
ক) আবি িা প্ৰত্ন অসমীয়া কবিতা(৯৫০-১৩০০ খ্ীীঃ)
খ)মধয যু গ(১৩০০-১৮২৬ খ্ীীঃ)
১. প্ৰাক্ শংকৰী(১৩০০-১৪৯০)
২. শংকৰীযু গ (১৪৯০-১৭০০)

৩. উত্তৰ শংকৰীযু গ(১৭০০-১৮২৬)
গ)আধু বনক যু গ(১৮২৬-আশী িশক)
১. প্ৰাক্ পৰামাবিক(১৮২৬-১৮৮৮)
২. পৰামাবিক(১৮৮৯-১৯৪০)
৩. যু ছধাত্তৰ যু গ(১৯৪১-৮০ িশক)
ঘ) সাম্প্রবতক যু গ(৮০ িশকৰ পৰা িতষ মানকলছক)

প্ৰত্ন অসমীয়া যু গৰ কবিতাৰ বভতৰত চযষ াপি, িড়ু চণ্ডীিাসৰ ‘শ্ৰীকৃষ্ণ কীতষ ন’, ৰমাই
পবণ্ডতৰ ‘শূ নয পু ৰাণ’ আবি উছেখছযাগয।
মধয যু গৰ প্ৰথমছ া স্তৰ হহছে প্ৰাক্ শংকৰীযু গ। এই স্তৰৰ পাাঁছচাজন কবি ক্ৰছম পহম
সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰু দ্ৰ কন্দবল, হবৰিৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কন্দবল। উছেখছযাগয কথা পয,
পহম সৰস্বতীৰ ‘প্ৰহ্লাি চবৰত্ৰ’ প্ৰথম অসমীয়া কািয পু বথ।
শংকৰীযু গৰ কবিতাৰ বভতৰত শংকৰছিৱ আৰু মাধৱছিৱৰ িৰগীত, ভটি, প া য়, চপয়,
কািয উছেখছযাগয। এওাঁছলাকৰ উপবৰ ৰাম সৰস্বতী, অনন্ত কন্দবল, সািষ ছভৌম ভট্টাচাযষ , কংসাবৰ
কায়স্থ, শ্ৰীধৰ কন্দবল, ৰত্নাকৰ কন্দবল, ৰত্নাকৰ বমশ্ৰ, নাৰায়ণ িাস, চান্দসাই, হবৰছিৱ আৰু
পাাঁচালী কািযৰ ৰচক মনকৰ, দূগষ ািৰ, বপতাম্বৰ, সু কবি নাৰায়ণ পিৱৰ নাম অনযতম।
উত্তৰ শংকৰী যু গত ভাগৱত আচাযষ , পগাপাল বমশ্ৰ, পগাপীনাথ পাঠক, ৰঘু নাথ মহন্ত,
পগাপাল চৰণ বিজ, হিতযাবৰ ঠাকুৰ আবিৰ নাম ল’িলগীয়া। এই সময়ত ব্ৰহ্মকিিতষ পু ৰাণ,
ধমষ পুৰাণ, পদ্মপু ৰাণ, মহাভাৰত আবিক আধাৰপু বথ বহচাছপ হল কািয ৰচনা কবৰবেল। এই
সময়ছত মৃ গাৱতী চবৰতৰ িছৰ চুবফিািী কািযও ৰবচত হহবেল।

আধু বনক যু গৰ প্ৰথমছ া স্তৰ প্ৰাক্ পৰামাবিক। এই যু গত ৰমাকান্ত পচৌধু ৰী, পভালানাথ িাস,
কমলাকান্ত ভট্টাচাযষ , ৰছত্নশ্বৰ মহন্ত আবিছয় কািয ৰচনা কছৰ।
পৰামাবিক যু গত পজানাকী আছলাচনীৰ িাৰাই অসমীয়া সাবহতযত পৰামাবিক সাবহতযৰ
আৰম্ভবণ ঘছ । পিজিৰু ৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, পহমচন্দ্ৰ পগাস্বামী, িবণ্ডনাথ কবলতা,
নবলনীিালা পিৱী, ৰঘু নাথ পচৌধু ৰী, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, ধছমষ শ্বৰী পিৱী িৰু ৱানী, পািষ তী প্ৰসাি িৰু ৱা,
অতুলচন্দ্ৰ হাজবৰকা, বমত্ৰছিৱ মহন্ত আবি পৰামাবিক যু গৰ উছেখছযাগয কবি।
যু ছধাত্তৰ যু গত আধু বনক িাস্তৱছকবন্দ্ৰক কািয ধাৰা আৰম্ভ হয়। এই সময়ত বিতীয়
মহাযু ধৰ প্ৰভাৱ সাবহতযৰ িু কুছতা পছৰ। অমূ লয িৰু ৱা, অবজত িৰু ৱা, ভৱানন্দ িত্ত, পহম িৰু ৱা,
নৱকান্ত িৰু ৱা, পিৱকান্ত িৰু ৱা(যু গসবিৰ কবি) আবিছয় কািয ৰচনা কছৰ।
সাম্প্রবতক যু গছতা মছহন্দ্ৰ িৰা, হবৰ িৰক কী, পহাছমন িৰছগাহাবি, নীলমবণ ফুকন, মবহম
িৰা, ৰাম গকগ, পকশৱ মহন্ত, ভছৱন িৰু ৱা, বনমষ লপ্ৰভা িৰিকল, হীছৰন ভট্টাচাযষ , হছৰকৃষ্ণ পেকা
আবি কবিছয় বিবভন্ন প ভূবমত কািয ৰচনা কৰা পিখা পপাৱা হগছে।
একবিংশ শবতকাৰ আৰম্ভবণ স্তৰত সমীৰ তাাঁতী, সনন্ত তাাঁতী, জীৱন নৰহ, গংগাছমাহন
বমবল, বিমান কুমাৰ িছল, অনু ভৱ তুলসী, বিপু লছজযাবত শইকীয়া, ৰবফকুল হুছচইন, কৰিী পেকা
হাজবৰকা, অনু পমা িসু মতাৰী, লু ফা হানু ম পচবলমা পিগম, পসৌৰভ শইকীয়া, নীবলম কুমাৰ,
প্ৰণৱকুমাৰ িমষ ণ আবিছয় বিবভন্ন ধাৰাত কািয চচষা কবৰ আছে।
এইিছৰই আৰম্ভবণ স্তৰৰ পৰা আবহ আবহ অসমীয়া কবিতাই আবজৰ যু গত উপনীত হহছে।
এই িীঘলীয়া পবৰক্ৰমাত অসমীয়া কবিতাই সমৃ বধ লাভ কৰাৰ লগছত অসমীয়া সাবহতযৰ ভাঁৰাছলা
চহকী কবৰছে।
মছনাৰঞ্জন িৰিকল
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