আমাৰ
এটা পদে পগৰাখহনীয়া ৰাধৰ
অসমত

পিৰিচিত
জুলাই, ২০১৮

বা ৱ
ে েৰ সমৃ
স

জীৱন....

াদক : স ীৱ সভাপি ত

সতীথঃ নয়নমিণ শমা
এই সংখ াৰ সহেযাগী : অমৃতা সভাপি ত, অচনা চৗধুৰী
ব ৱ াপনাঃ উৎপল দাস ( াগতম িৰেয়ল ইে ট াঃ িলঃ - চােভ, বলতলা,
স ীৱ সভাপি ত (িভবিজঅৰ এ াৰ াইজ - আিমনগাঁও,
www.granthabaandhav.in
granthabaandhav@gmail.com

ৱাহা )

ৱাহা )

এপদ পুৰণা স

দ- নতু নৈক চাও আহক

এটা কাম হাতত লওঁ বুিল ভািবিছেলা- অসমৰ পুৰণা আঢ ব পিৰয়ালিবলাকৰ আৰু পুৰণা আিহৰ
ঘৰিবলাকৰ ছিব আৰু ঘৰিবলাকৰ িবষেয় তথ সং হ৷ গাৱালপাৰা, নগাঁও, তজপুৰ, গালাঘাট, িশৱসাগৰ,
ৱাহা , িড গড় আিদত এেন ব ত ঘৰ দিখেছা৷ িকবা এটা ন ালিজয়াই মাক সদায় আ িৰ ধেৰ
এইিবলাক দিখেলই৷
িবন

মাৰ জািনবৰ মন যায়৷ ল ীনাথ বজবৰুৱা, প নাথ গাঁহাই বৰুৱা, আন ৰাম ঢকীয়াল ফু কন,
বৰুৱা আিদৰ ঘৰিবলাক এবাৰ হাতত ল মুেখেৰ চািক চাবৈল৷
অসমখনৰ সাৱাদ যন হৰাই যাবৈল ধিৰেছ; অসমীয়া ভাষাৰ কািলকা হৰাই যাবৈল হাৱাৰ দেৰ৷

আিজ এবছৰ মানৰ পৰা কথােটা ণাগঁঠা কিৰ আেছা৷ এজন ল’ৰা আৰু এগৰাকী ছাৱালীক
দািয় েটা এক কাৰ িদঁেছােৱই৷ হয়েতা কিৰেমই এিদন কামেটা- ঘৰিবলাকৰ ছিব সং হ কিৰম, ঘৰিবলাকৰ
ইিতহাস িলিপব কিৰম৷ িসিবলােক িনজৰ কািহনী হ’ব৷ এেকা এেকাটা যুগ আমাৰ আগত উ ািসত হ’ব৷
কামেটাৰ কথা িযমােনই গভীৰ ভােব ভািববৈল ধিৰেলা িসমােনই তী তােৰ সই মানুহিবলাকৰ কথা
মনৈল আিহবৈল ধিৰেল৷
পুৰণা ঘৰিবলােক-পুৰণা মানুহিবলােক-পুৰণা পিৰয়ালিবলােক িনজৰ কথা িনেজ নক’ ল কেলই?
কিছল যিদ কােনও নু িনেল কেলই!
সেয় মাৰ সই কথা

িনবৈল মন গ’ল৷

বীনা
ৰৈল চােলা৷ সদায় আনৰ িহত িচ া কৰা, সদায় ছা -ছা ীেয় নুবুজা কথা উপযািচ গ
িশেকাৱা, িশ ক গা ামীৰ এজন পুেতক উশ ন কৰা, সহািয়কা পুিথ িলখা মানুহ হ’লৈগ; ইজন স ি ৰ
লাভত আইনী মৰ পচত ককােয়কেকা পলাই িনেজও লুটুিৰ পুতুিৰ হ’ল আৰু জীেয়ক টকা পইচাত মতলীয়া
ব ৱসায়ীৰ লগত উ ভাঁিহ গ’লৈগ৷
পকীৈল চােলা৷ অসমীয়া ভাষা জগতসুৰীয়া হ’ব, উ ল-সুউ ল কিহনুৰ িপি
জ ািতৰূপা হ’ব বুিল
কাৱাজনৰ নািত-পুিতেৰ ভৰা ঘৰিবলাকত বতমােন বাৰু িকমান ভাষা সািহত ৰ চ া হয় ! ইংৰাজী
মাধ মৰ িশ ােক ান তথা মুি ৰ একমা উপায় বুিল তওঁেলােক ধিৰ লাৱা নাইেতা! ঘৰত কােনাবা
উ ৰসুৰী ওলাইেছ নিক? জ ািত ৰচনািবলাকত িকমান তৰপ ধূিলৰ চামিন বাৰু? জ ািতৰ জ -মৃতু ৰ দুটা
িদনত বংশধৰ বুিল গােমাচা আৰু বাঃ বাঃ ল’বৈল যাৱাৰ নপথ ত িকবা িপতৃ -িপতামহৰ চ া পিৰলি ত
হয়েন?
তােমাল বাৰী চাহ বািগছাৰ জ গৃহেটা এিতয়া উৱঁিল গেছ৷ মােৰাৱাৰী ব ৱসায়ীেয় িনিদেল তাত
ইটা এচপৰা লগাবৈলেকা এিতয়া অসমীয়া জািত অ ম৷
িব ু সাদৰ ঘৰৈল চােলা৷ জৰাজীণ-উৱঁিল যাৱা ঘৰ৷ মা বাৰীৈল মন কাণ িনিদ িদিহেঙ িদপােঙ
ঘূিৰ ফু ৰা মানুহৰ ঘৰৰ আৰু িক বেলগ অৱ া হ’ব!
এটা সময়ত জিমদাৰ আিছল বােল৷ ১৫০০ িবঘা মা যােক তােক িবলাই িদেল৷ গান িলিখেল, গান
গােল, নাটক কিৰেল৷ অসমৰ মানুহৈল সইিবলাকেক এিৰ থ গ’ল৷ আনক কাম কিৰবৈল ক’ ল িক িনেজ
কাম নকিৰেল৷ নাচ গানেকই সং ৃ িত বুিল ভবা মানুহ৷ মা ৰ কথা কয় িক মা ৰ মাল নুবুিজেল৷ সই
মা ত িবিভ
খিত কিৰ উৎপাদন বঢ়াই-উপাজন বঢ়াবৈল মানুহক বাট দখুৱাব পািৰব লািগিছল৷ মা
িকমান মূল ৱান, মা েয় ভাগ িকমান সলিন কিৰব পােৰ তাৰ উদাহৰণ দখুৱাবৈল মন যাব নালািগিছল
ন? আিজৰ মানুেহ য তওঁেলাকক অনুকৰণ নকেৰ তাৰ কাৰণ বাধকেৰা বা ৱৰ পৰা তওঁেলাক িনলগত
থকােটােৱই ৷

তওঁৰ পিৰয়ালেতা এেকই ছিব৷
স িবলাকৰ ঘৰিবলাকৈল চােলা৷ কব’ ল এেকা নাই; িলিখবৈলেকা এেকা নাই৷ দুজনমান িনশক য়া
ভকত-িঢপ িঢপ চািক- চগা চােৰাকা নাম কীতন-জাত পাতৰ িবচাৰ-মানুহক লই লই ছই ছই কৰা
কথা৷ পুৰিণকলীয়া িনয়ম বােল- এলা ু চাফা কৰা িনেষধ!
ভূ েপন হাজিৰকা আিছল যাযাবৰী মানুহ৷ গিতেক তওঁৰ ঘৰৰ কথা নাই৷
গিতেক আিহেলা বৃ ছৰ যুগৈল-ধনী আঢ ব সকলৰ ঘৰৈল৷ দীঘল পদুিলৰ ঘৰ দিখেলা৷ িবিভ
ভাঁজত টু প কটা নৰ ঘৰ দিখেলা৷ কাঠৰ বাতাম-ঈকৰাৰ বৰৰ ঘেৰা চ ত পিৰল৷ আধা পকাৰ ৱালৰ
ৰঙা পকাৰ মিজয়াৰ সু ৰ জািলকটা িখিৰকীৰ ঘেৰা দিখেলা৷ আগফাল-পাছফালৰ আহল বহল চাতালএটা সময়ৰ মট মৰা ধানৰ ভঁ ড়ােলা চ ৈল আিহল৷ কাঠৰ জপনা- লাহাৰ গট দিখেলা৷ ঙৰ ওপৰত িথয়
হ থকা আয়নাৰ-কাঠৰ সৰু সৰু দৃি ন ন গ ুজেবােৰা চ ত পিৰল৷ কাঠত ভা য -কাৰুকায দিখেলা৷
এসময়ৰ আৰামী চকী-পহৰ িশং-কাঠৰ আলমাৰী-ভাঁজ থকা খুৰাৰ টবুল-চকী- িছং টবুল সকেলািবলােক
এপদ এপদৈক ঘৰিবলাকৰ শাভা ব ন কিৰ থািকল৷
িক ঘৰিবলােক িকবা ক’ব খুিজও বাকৰু
হ পিৰেছ৷ ঘৰেত ঘৰৰ আদৰ নাই, আনক িক কািহনী
নাব! নতু েন ভােঙা ভােঙাৈক আেছ- নতু ন Flat TV, নতু ন Vitriolic tiles, নতু ন আচবাব, নতু ন পাহৰ
ব ৱ া সইিবলাকত খাপ নাখায়৷
মা ৰ দাম বািঢ়েছ৷ দালান সািজব লােগ৷ ব ত টকা৷ ভিৱষ ৎ আিথক ছলতাৰ কথা আেছ৷ ‘ সই
অসমীয়া’ ভাবৰ আৰু কােনা েয়াজন নাই৷ একিবংশ শিতকাত পুৰণা িচ া নালােগ৷ তওঁেলােক তঁ ওেলাকৰ
ঘৰখনক, ঘৰৰ তথা পিৰয়ালৰ অতীতক অৱ া কিৰেছ৷ িসিবলাকৰ কােনা েয়াজন নাই বুিল ভািবেছ৷
সেয় তওঁেলােক পুৰণা মা বাৰী িব ী কিৰ খাবৈল লেছ৷ স া -আঢ ৱ -িশি ত-অৱ াপ
অৱ ােটা তওঁেলােক ধিৰ ৰািখব নাৱািৰেল৷ মদ খাই খাই পুৰণা চ ক
তওঁেলােক উদং- ফােপালা কিৰ
ু
পলােল৷ িয মানুহৰ ঘৰৈল আগেত মানুেহ স মৰ চ েৰ চাইিছল সইঘৰৰ মানুেহ এিতয়া মান তা নাপায়
কাৰণ তওঁেলাক এিতয়া িভক -অসভ -অলােয়ক৷
অসমত িত বছেৰ মি ক-হায়াৰ চেক াৰীত নাম িজিলকাই উ ীণ হাৱা ল’ৰা- ছাৱালীিবলাক
পৰৱত পযায়ত দৃশ পটৰ পৰা হৰাই যাৱাৰ দেৰ এই এসময়ৰ মান বৰসকলৰ ঘৰেবাৰ-পিৰয়ালেবাৰমানুহেবাৰ ায়েবােৰই হৰাই গ’ল৷ পুৰণা ঐিতহ ৰ
জাবাহক কােনােৱই হ’ব পৰা নাই৷
এই লখােটাৰ যােগিদ কথােটাৰ সত াসত িনৰূপণ কিৰ চাবৈল সকেলােক আ ান জনােলা- িনজৰ
ঠাইখনৰ সই মানুহিবলাক চাওকেচান এবাৰ৷
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৪৪) সাং ৃ িতক নগৰী তজপুৰ
৪৫) অসম সািহত সভাৰ থম সভাপিত
প নাথ গাহািঞ বৰুৱা
৪৬) সংবাদসূয কীিতনাথ হাজিৰকা
৪৭) নীলা আকাশত দীপাৱলী
৪৮) নািজতৰা তু িম ইমান ধুনীয়া
৪৯) ডােয়ৰীৰ পাতত হৰাই যাৱা মানুহজন
৫০) অ গামী সূৰুযৰ হঙু লীয়া বৰণ
৫১) ৰজনীকা নাথ – অিভন ন
৫২) আইৰ আঁচল বু ত থ
৫৩)
৫৪) পথৰ মানিচ
৫৫) মিৰয়া বুৰ ী-সমাজ-সং ৃ িত
৫৬) ডা ৰ আৰু বাম ডা ৰ
৫৭) দ ােবজ

৫৮) আিদপব
৫৯) মই ধলৰ মত পিৰেছাঁ িবে াহী জীয়াধলৰ
৬০) দয়ৰ অ ত কে াল
৬১) পাৰা সাণৰ িচকিমকিন
অসমীয়া িতিদনঃ
৬২) গাৱালপৰীয়া লাকগীত
৬৩) Hinduism – spirituality and
Humanity
সািদনঃ
৬৪) কমাৰশালৰ বৃ জন
৬৫) িব সািহত ৰ ৰূপ-ৰস
৬৬) শৰীৰত বা িচিকৎসা িব ানত ন’ বল
বঁটা িবেজতা
The ASSAM TRIBUNE :
৬৭) Kishore Upanyas Sankalan
৬৮) Green Urban Biodiversity
৬৯) Karmachari
৭০) Sprinkle of Expressions
৭১) Green Urban Biodiversity

ব

সংকলনঃ

নাট আৰু নাটক
লখক য় - ৰুিণমা শমা বৰুৱা, ৰৱত মহ
কাশক - পূবায়ণ কাশন, সাতমাইল, গূৱাহা
মূল - ১২০ টকা

িব িবদ ালয়ৰ সমীপত

‘নাট আৰু নাটক’
খন মূলত িব িবদ ালয়ৰ ছা -ছা ীৰ উে েশ িলখা এখন ৱ সংকলন৷ এই
খনৰ থম অধ ায়ত লখক েয় অসমত নাট সািহত ৰ চলন স েক আেলাচনা কিৰেছ৷ লখক য়ৰ
মেত প দশ শিতকাৰ শষ বা ষাড়শ শিতকাৰ আিদ ভাগত মহাপুৰুষ শংকৰেদেৱ ৱতন কৰা ‘িচ যা া’
নাটেকই হেছ থম অসমীয়া নাটক৷ মহাপুৰুষ শংকৰেদৱ, মাধৱেদৱৰ পৰা আৰ কিৰ বতমান সময়ৈলেক
নাটকৰ ধাৰা স েক এক িব ৃ ত সমােলাচনা এই
খনৰ থম অধ ায়ত পাৱা যায়৷
িপছৰ ছয়টা অধ ায়ত ছয় গৰাকী নাট ৰেচাতা আৰু তওঁেলাকৰ এেকাখনৈক নাটকৰ এেকা এেকাটা
িবে ষণ দখুওঁৱা হেছ৷ নাট কইখন আৰু ৰচক কইজন হ’ল মা েয়_______
১) ৰুি ণী হৰণ নাট - মহাপুৰুষ শংকৰেদৱ
২) অজুন ভ ন - মহাপুৰুষ মাধৱেদৱ
৩) গাওঁবুঢ়া - প নাথ গাহািঞ বৰুৱা
৪) মিণৰাম দৱান - বীণ ফু কন
৫) এটা চালাৰ কািহনী - আিল হাইদৰ৷

নীলক ী িনৰুপমা
স াদক - নবীন বৰৱা
সহেযাগী - িন মিণ েছইন
কাশক - পূবা ল কাশক
মূল - ৪০০ টকা
‘নীলক ী িনৰুপমা’
খন মুলতঃ সা িতক কালৰ অসমীয়া কথা সািহিত ক িনৰুপমা বৰেগাহািঞৰ
সাি ধ ৈল অহা িবিভ জন তথা তেখতৰ আেপানজেন তেখতৰ জীৱনৰ িবিভ িদশ সামিৰ িলখা ৱ সমূহৰ
সংকলন৷ এই সংকলন ত সািহিত কগৰাকীৰ লগত হাৱা সা াৎকাৰ কই মােনা সি িব কৰা হেছ৷ ইয়াত
কািশত িকছু মান ৱ ইিতমেধ কাশ হ গেছ৷ এই
খনৰ ৱ সমূহৰ পৰা পঢ়ুৈৱেয় সািহিত কগৰাকীৰ
জীৱনৰ ায় আটাইেবাৰ িদশৰ িবষেয় াত হ’ব পািৰব|

িতৱা জািতৰ সমাজ আৰু সং ৄ িত
লখক - িমেল ৰ পাটৰ
কাশক – Tiwa Elite Forum
মূল - ২৫০ টকা
‘িতৱা জািতৰ সমাজ আৰু সং ৄ িত’
খনত লখক িমেল ৰ পাটৰ ডাঙৰীয়াই িতৱা অথাৎ
লালুংসকলৰ সমাজ ব ৱ া, িবিভ সামািজক অনু ান আিদৰ িবষেয় আভাষ িদবৈল চ া কিৰেছ৷ তেখতৰ
মেত ভয়ামত বাস কৰা িতৱা আৰু পাহাৰত বাস কৰা িতৱাসকলৰ মাজত সামািজক আৰু সাং ৄ িতক িদশত
িভ তা আেছ৷ পাহাৰত বাস কৰা িতৱাসকলৰ ইিতহাস, গাভা ৰাজ ৰ আঁিত িৰ, িবিভ সাং ৄ িতক অনু ান
ইত ািদৰ িবষেয় তথ সং হ কিৰ এই
ত সি িৱ কিৰেছ৷ এই ৱ সংকলনখন িতৱাজািত স েক এখন
তথ িভি ক ামণ
৷

কালা ৰৰ দ ােবজ
লখক - িমেল ৰ পাটৰ
কাশক - Tiwa Elite Forum
মূল - ২০০ টকা
‘কালা ৰৰ দ ােবজ’
খন ৪৮ টা ৱ ৰ সংকলন৷ ইিতমেধ িবিভ বাতিৰ কাকতত কািশত
ৱ সমুহ গাটাই এই ৱ সংকলনখন
ত কৰা হেছ৷ ইয়াত কািশত ৱ সমুেহ অসমৰ সুদীঘ কালৰ
সমস াসমুহৰ দিলল িহচােপ পঢ়ুৈৱৰ স খ
ু ত দখা িদেছ বুিল অ দূত কাকতৰ মুখ স াদক কনকেসন ডকা
ডাঙৰীয়াই ম ব কিৰেছ ৷

অসমীয়া জাতীয়তাবাদঃ
লখক – অিখল গৈগ
কাশক – বনলতা
মূল – ২২০ টকা

ািধকাৰ িত াৰ সং াম

কাশকৰ কথা_____ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ ভাষািভি ক জাতীয়তাবাদ, অথৈনিতক জাতীয়তাবাদ,
জনিবেৰাধী জাতীয়তাবাদ, জনেগা ীয় জাতীয়তাবাদ ৰূেপ পিৰিচত হ অহাৰ লেগ লেগ ভাৰতীয়
ৰা ীয়তাবাদৰ পৰা পৃথক আৰু ত স া বুিল দাবী কৰা আ িলক জাতীয়তাবাদৰূেপও িচি ত হ আিহেছ৷
অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ িবিভ দুবলতা থািকেলও ই কিতয়াও সা দািয়ক বা ধম য় মৗলবাদৈল
পযবিসত হাৱা নািছল৷ িবেদশী সমস াৰ িবৰুে যুিঁ জ অহা অসমীয়া জািতৰ ৰথী-মহাৰথীসকলৰ কােনও
িবেদশী সমস াক ধম য় দৃি েৰ চাৱা নািছল৷ থমবাৰৰ বােব অসমীয়া জাতীয়তাবাদ ৰা ীয় িহ ু বাদৰ
ত া ানৰ মুখামুিখ হেছ৷
“অসমীয়া জাতীয়তাবাদঃ ািধকাৰ
িবষেয় ব িন ভােৱ আেলাচনা কৰা এখন

িত াৰ সং াম” অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ িবিভ ধাৰাসমূহৰ
৷ এই
ত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ ঐিতহ আৰু ইিতহাস

পাঠক সমাজৰ স খ
ু ত তু িল ধৰা হেছ৷ লগেত ইয়াত অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ মূল বান দিললসমূেহা
পিৰিশ ত সি িৱ কৰা হেছ৷
লখকৰ কথা_____ অসমীয়া জািত হয়ন? আিম ব ৱহািৰক অথত িনি ধাই কওঁ য অসমীয়া এটা
জািত (Nation)| তেনৈক_____ তািমল, তেল , মাৰা , বাঙালী আিদেয়ও িনজেক জািত বুিল কয়৷ িক
শি ক আেলাচনাত অসমীয়া, বাঙালী, তািমল, তেল , মাৰা আিদক বুজাবৈল জািতস াৰ (Nationality)
শ েটােহ ব ৱহাৰ কৰা হয়৷ িদ ীত এজন ছা বা গেৱষক বা িশ কৰ আগত অসমীয়া এটা জািত বুিল
ক’ ল অচ ৱা অনুভৱ কেৰ, মািন ল’ব নােখােজ বা উভিত ধিৰ আেপানাক
কিৰব খােজ৷ অসমীয়া
জািত নহয়, এটা জািতস া বুিল আঙু িলয়াই িদ ভাৰতীয়কেহ জািত বুিল ীকৃ িত িদেয়৷ আনহােত অসমীয়া
জািতৰ িভতৰত বেড়া আিদ জািতস াসমূেহ িনজেক জািত িহচােপ পিৰচয় িদব খােজ৷ কৱল বেড়াসকেলই
নহয়, কািব, ৰাভা, িডমাচা, িমিচং আিদেয়ও িনজেক এেকা এেকাটা জািত বুিল পিৰচয় িদেয়৷ এসময়ত
অসমৰ এই িবিভ জািতস াসমূহক জাত বা জাত বণ (Caste) বা নৃেগা ী (Ethnicity) িহচােপ অিভিহত
কৰা হিছল, িক এিতয়া তওঁেলােক ‘জািত’ িহচােপই পিৰচয় িদেয়৷
আিম এই ত এইেবাৰ িবতক আৰু আেলাচনা কৰা নাই৷ বৰং সময়ৰ লেগ লেগ জাতীয়
সমূহৰ
িবৱতন আৰু এই িবৱতিন ধাৰাসমূহেহ ইয়াত আেলাচনা কিৰেছাঁ৷ আিম ইয়াত অসমীয়াক জািত িহচােপ
উে খ কিৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ িবিভ িদশেবাৰ আেলাচনা কিৰেছাঁ৷ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদক ইয়াত
ৰা ীয়তাবাদৰূেপ আিম িচি ত কিৰেছা৷ বেড়া, কািব, িডমাচা, ৰাভা, িতৱা, িমিচং আিদ জাতীয়স াক আিম
জনেগা ীয় জাতীয়তাবাদ ৰূেপ িচনা কৰণ কিৰেছা৷ কৃ তেত আমাৰ আেলাচনাৰ উে শ ই হ’ল এই
সামািজক-ৰাজৈনিতক
-সংঘাত উে াচন কৰা আৰু এই ি য়াত দখা িদয়া ইিতবাচক- নিতবাচক
িদশেবাৰ ফঁ িহয়াই চাৱা৷
জাতীয়তাবাদ কাক কয়, আিম এই স েক ইয়াত আেলাচনা কৰা নাই৷ পােন পােন আিম অসমীয়া
জাতীয়তাবাদৰ উ ৱ আৰু িবকাশ কেনৈক হেছ তাৈলেহ যাব খুিজেছাঁ৷
িকতাপখনত আেছ- এেনেবাৰ

ব ৷

পাঠেক িবচাৰ কিৰব অিখল গৈগৰ কথােবাৰ৷ আমাৰ দৃি ত গৈগৰ অৱ ান বা ৱতাৰ পৰা ব
িনলগত৷ িবৱিতত আধুিনক পৃিথৱী স েক তওঁৰ ান সে হৰ আব ত৷ অসমৰ সমস ািবলাকৰ িত
তওঁৰ পদে পিবলাক ঋণা ক বুিল িবেবিচত হেছ৷ তওঁৰ িনৰেপ তাও সে হজনক৷ তওঁৰ কৃ ষক মুি
সং াম সিমিত- তওঁৰ অিবহেন শূণ ৷ কােনা ি তীয় এজন মানুহ নাই৷ তওঁৰ লগেত বহা-সময় পাত কৰা
এসময়ৰ সতীথ কমল মিধ এিতয়া িব াসঘাটক কংে ছ দলত৷ অিখল গৈগ অসমীয়া আৰু অসমৰ িনৰাপদ
আ য় নহয় বুিল ইিতমেধ অনুভূত হেছ৷

অসমীয়া সং াৰ নীিত আৰু নাম িনজৰা
লিখকা- মীৰা দৱী শমা
কাশক- জ ািত কাশন
মূল - ১২০ টকা
অসমৰ তালিন িবয়াৰ িনিচনা িকবা অনু ান বা সং াৰ বা প
অসমৰ বািহৰৰ পৃিথবীৰ অন
দশত আেছেন নাই চাই িচিত লিখবৰ বােব ইমৰাণ ােহ তওঁৰ সহকম ড৹ হীৰা ডকা বৰাক পৰামশ

িদিছল৷ তাৰ ফলত ব ত তথ উ াটন হিছল৷ িক
সই অধ য়ন িকতাপত পিৰণত হ’ল ন নহ’ল জনা
নাযায়৷ মীৰা দবী শমাই সই ধৰণৰ িবষয়ব স িলত এই িকতাপ আগবঢ়াইেছ৷
শত

িবিভ জনেগা ীৰ িবিভ
াণ পাই উ েছ৷

ঁ ৰিত হ থকা পৃথক পৃথক িনয়ম নীিত পিৰশীিলত হাতৰ
লাকাচাৰত িসচ

সং াৰ মােন িচ কায বুজায়৷ দহ িচ কৰা ১০ টা কাম হ’ল- গভধাৰণ, পুংসৱন,
সীমে া য়ন, জাত-কম, নামকৰণ, িন য়ণ, অ াসন, চূ ড়াকৰণ, উপনয়ন আৰু িববাহ৷ এইিবলাক কাম
িবিভ সমাজত িবিভ ধৰেণ হয়৷ সাম ীকভােব এটা জািতৰ আচাৰ ব ৱহাৰ, পূজা পাবণ, ৰীিত-নীিত,
িব াস, ধমানুৰাগ, সাধুকথা, বাদ- বচন, লাকগীত, লাকগাঁথা, লাকিব াস, লাক নৃত , লাক বাদ ,
লাক উৎসৱ- এই আটাইেবােৰই লাক সং ৃ িতৰ অংগ৷ া ণৰ সমাজৰ ব নীিত িনয়েমা সলিন হেছ৷ এই
িকতাপত চকলং আৰু শংকৰ সংঘৰ নতু ন িনয়ম-নীিত আিদ সি িব কিৰবৈল চ া কৰা হেছ৷

অসম মীৰ মুখা
লখক- কনক সন ডকা
কাশক- জ ািত কাশন
মূল - ১৮০ টকা
অসমখনক ল সেচতন কােৰা িচ াৰ অ নাই৷ অসমখন এখন অিভশ ৰাজ হ পিৰেছ৷ এফােল
সকেলা সময়ৰ সকেলা শাসকৰ িনল
তাৰণা আৰু আনহােত এেসাপা অকমণ মানুহৰ সাৰ-িসক
নােহাৱা
ভাৱ৷ বািহৰৰ আ মণকাৰীৰ কথা আেছই৷ অসমখন অসম হ’বৈল পাৱাৰ আেগেয়ই এিতয়া অন
অসমীয়াৰ হ পিৰল৷ অসম ৰ াৰ নামত জ
হাৱা অজ দল-সংগঠনৰ মূখািম আৰু বাতু লািমৰ বােব
পিৰি িত অিধক বয়া হ পিৰল৷ অসমখন এজনী বশ া মােথান৷ যােৰ িয মন গেছ কিৰেছ, লু েহ গেছ৷
সকেলা িদশেৰ পৰা টনা টিন৷ মূখ অসমীয়াই এেকা কিৰব নাৱািৰেল৷ ধনবান-িশ াবান-সমথবান সকেলােৱ
পলাই প ং িদেল৷
তথািপও ব েত চ া কিৰ আেছ শষ ৰ া কিৰবৈল৷ কনকেসন ডকাও এজন৷ ৩১ টা লখা
অিভ তা পু মনৰ িচনািক_____ ‘অসম-ভাৰতৰ সংঘাত ক’ত?’, ‘মিৰবও পােৰা- মািৰবও পােৰা’, ‘মানৰ
হত া-লু নতৈকও ভয়াবহ’, ‘আেকৗ যােত তািৰত নহয়!’, ‘এই িবভীিষকাৰ অ ক’ত?’, ‘আমাৰ
সাং ৃ িতক স েদা স াজ বাদীৰ কবলত’, ‘দুন িতৰ সব াসী ৰূপ’, ‘সাংিবধািনক সুৰ াৰ অথ ‘বিহ খাৱা’
নহয়’, ‘আিজও আিম ওঠৰ শিতকােত থািকমেন?’, ‘অসমৰ পানী স দ হ’ব কিতয়া?’, ‘উ ৰ-পূবা ল
কােৰা বাজা নহয়’, ‘ ৰুজনাৰ জনকল াণমূলক আঁচিন’, ‘উ ৰ পুৰষ
ু ৰ আদশ নায়ক’, ‘খঁকৰ অগিনত সমাজ
দিহেছ’, ‘িস া লাৱাৰ দািয় আিজ বাঙালীসকলেৰই’, ‘িশ ী সমাজৰ উ ত নহয়’, ‘বব িডলান-ড৹
ভূ েপন হাজিৰকা আৰু ন’ বল বঁটা’, ‘পাছৈল নহয়? আগৈল চাওঁক’, ‘ভাৰতীয়ৰ ভিৱষ তঃ াট িচ
ন
াম ৰাজ?’, ‘গণত ৰ অন এক নাম দায়ব তা’, ‘ ৰামাঁ ৰালাঁৰ দৃি ত ৰাজা ৰামেমাহন ৰায়’, ‘অসমৰ
মা েয় মাক নাপাহেৰেতা’, ‘স লপুৰৰ ভ াৱেশষৰ দােপাণত’, ‘আেকৗ চীনৰ ৰঙা চ !’, ‘আপুিন িকমান
বছৰ জীয়াই থািকব িবচােৰ?’, ‘পুিথভঁ ৰালঃ টল য়ৰ পৰা কমবীৰৈল’, ‘ঘৃণা-িবে ষ সৃি েয়ই যিতয়া মূল
ম !’, ‘ভাৰতে মী অনন া নগা নাৰী’, ‘ সংগঃ িচিকৎসা িব াট, িচিকৎসা সৱা’, ‘ সৱােৰ আৰ হওক
িনজৰ ঘৰখনৰ পৰা’ আৰু ‘অসম
মীৰ মুখা’৷

ভূিমপু ৰ মমেবদনা
লখক- গৗৰীশংকৰ ভ াচায
কাশক- জ ািত কাশন
মূল - ১৫০ টকা
লখেক ইংৰাজী ১৯৮০-৮১ চনত “সা ািহক জনতা” কাকতত “ভূ িমপু ৰ মমেবদনা” নাম-িশতানত
“িগিৰজাচৰণ দাস”
নামত এলািন ব
কাশ কিৰিছেল৷ সই সময়ৰ পিৰি িতৰ পিৰে ি তত
ব লািনৰ কাশভ ী িনণ ত হিছল৷ আিজ িলখা হ’ ল তাৰ ৰূপ, কাশভ ী হয়েতা অলপ বেলগ
হ’লেহঁ েতন৷ ব লািন উে শ ধম আৰু কাকতত ধাৰাবািহকভােৱ কাশ কিৰবৈল সমেয় সমেয় িলিখ
থািকবলগীয়া হাৱা বােব কােনা কােনা ঠাইত ই াকৃ তভােৱ আৰু কােনা কােনা ঠাইত অিন া সে ও িকছু
চিবত-চবণ হেছ৷ কািশত পিৰসংখ াসমূহ আৰু মূল িতপাদ িবষয় অপিৰৱিতত হ থকাৰ কাৰেণ সামান
পিৰৱতন আৰু পিৰবধেনেৰ সেত এিতয়া ব লািন ব ি নামত িকতাপৰ আকাৰত কাশ কৰা হেছ৷
ৱ সমূহ ইংৰাজী ভাষাৈল অনুবাদ কিৰ অলপ চমুৱাই হ’ লও ইৰাজী ভাষাত িকতাপ আকাৰত কাশ
কিৰবৈল কােনা কােনােৱ পৰামশ িদিছল৷ সদ হেত অসমৰ জনগেণ যােত ঐিতহািসক পটভূ িমত তওঁেলাকৰ
অি
আৰু তাৰ িবে ষণ থূপেত পাব পােৰ, সই উে শ লেয়ই এই িকতাপখন কাশ কৰা হেছ৷
খন ৰচনাৰ ৩০ বছৰৰ িপছেতা অসমৰ িখল ীয়াৰ সমস ামূহ সমস া হেয়ই আেছ৷ আৰু অদূৰ
ভিবষ েত তাৰ কােনা সমাধানৰ ইংিগেতা নাই৷
মুঠ ১৫ টা ৱ অিজও াসংিগক৷ ‘ভূ িমপু বা থলুৱা কান’, ‘নাগিৰক ৰ
’, ‘বািহৰাগতৰ
সমস া’, ‘চাহেখিতৰ স সাৰণ’, ‘পথৰুঘাটৰ ৰণ’, ‘ফু ল িৰৰ ধৱা’, ‘অসমৈল
জনৰ সাঁত’,
‘অসমীয়াসকল বঙালী িবেৰাধী নহয়’, ‘অসহেযাগ আে ালন আৰু অসম’, ‘অতীত যুগৰ আৰু ইংৰাজী
আেমালৰ
জনৰ পাথক ’, ‘আসাম এেছািচেয়চন আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংে ছ’, ‘কািনৰ চলন আৰু
ইংৰাজৰ অৱদান’, ‘মুলান চাহাবৰ িৰেপাট’, ‘১৯৩৫ চনৰ পাছত’, ‘ভাৰত চৰকােৰ িনেজ কাৱা কথা’
লেক৷
িকতাপখনত সমস ািবলাকৰ ঐিতহািসক পটভূ িম আেছ; িক সমাধানৰ কােনা ইংিগত নাই৷ অসমৰ
আথ সামিজক পিৰসংখ া িবলাক ভয়ানক ভােব ভীিত সৃি কাৰী৷ দখাত িখল ীয়াৰ অি ৰ কােনা আশা
নাই যন লােগ৷ নাম িবলাক সু ৰ অসমীয়া নাম িক তাত অসমীয়া মনুহ নােয়ই- লাহৰীঘাট, যমুনামুখ
িযিকৰগাওঁ, জুৰীয়া আিদ৷ লােখ লােখ িবঘা মা পমুৱাৰ হাতৈল গ’ল৷ মা ৫০ বছৰত এটা জািত আনৰ
অনু হ াথ হ পিৰল৷
জািনব লগীয়া৷ িক এিতয়া পিৰ াণৰ স াৱনা বেলগ ধৰেণ িবচািৰব লািগব৷ আগৰ কংে ছকিমউিন -সমাজবাদী সকেল অসমখন চাৰখাৰ কিৰ থ গ’ল৷

উপন াসঃ
টােকাৰা বাহৰ সাণৰ বজী
লিখকা - অৰূপা পত ীয়া কিলতা
কাশক - লয়াছ বুক ল, হম বৰুৱা ৰ’ড পাণবজাৰ গূৱাহা
মূল - ২৭০ টকা
‘ টােকাৰা বাহৰ সাণৰ বজী’ এখন স

ূণ উপন াস৷ এই উপন াসখন সৰু সৰু প াশটা সাধুকথাৰ

িনিচনা কািহনীৰ মােজেৰ স ূণ হেছ৷ উপন াসৰ কািহনীকাল হেছ সা াজ বাদী বৃ ছৰ শাষণৰ িদনৰ পৰা
স াসবাদীৰ নৰাজ ৰ কালৈলেক৷ লিখকাৰ মেত উপন াসখন স ূণ কা িনক৷ অসমৰ এটা কা িনক অ লৰ
আিদবাসী মানুহৰ জীৱন-ধাৰণৰ ণালী এই
খনত বণনা কৰা হেছ৷ চাহ জনেগা ীৰ মাজত িবৰাজ কৰা
মনিবলাক অসমৰ মূল সূিঁ তৰ মানুেহ দখাই নাই৷ এক িনদাৰুণ ষড়য ৰ বিল হ অসমৈল আিহ চাহ
বািগছাৰ মাজেত িনে ষণ, তাৰণা আৰু অমানৱীয়তাৰ বিল হাৱা এই মানুহচামৰ কথা দয়িবদাৰক৷
ওদাল িৰ- ঢকীয়াজুিল অ লৰ চাহ বািগছাৰ জনজীৱনৰ ত
অিভ তাৰ িভি ত িলখা এই উপন াস৷

জুলু
লখক- ৰ ু হাজিৰকা
কাশক- ৰখা কাশন, পাণবজাৰ,
মূল - ১২০ টকা

ৱাহা

‘জুল’ু আি কাৰ এটা অিত িহং জনেগা ীৰ নাম৷ জুলু- টু ৰ মাজৰ যু -নৰসংহাৰ আধুিনক িব ৰ
কলংক৷ িক এই িকতাপ সই জুলুৰ িবষেয় নহয়৷ এই জুলু হ’ল এটা শা বনৰীয়া ম’হ৷ উ ৰ অসমৰ
ভূ টান অৰুণাচলৰ অ গত িকছু ঠাই আ িৰ থকা এক অৰণ ৰ কথা৷ অৰূপ দ ৰ The kaziranga Trails
যেনদেৰ অৰণ ৰ িত এক মাহৰ সৃি কেৰ, এই িকতােপও তেন এক অনুব ৰ সৃি কেৰ৷ লখকৰ জীৱন
িজ াসা তথা অৰণ ৰ িত ধ ান ধাৰণা এই িকতাপত পাতিনেৰ পৰা ফু
উ েছ৷
ৰিব ঠা েৰ আি কাৰ িবষেয় িলিখিছল___ উদ া সই আিদম যুগত যিতয়া সৃি কতাই িনজৰ
সৃি েত অস
হ বােৰ বােৰ সৃি ধংস কিৰিছল, তিতয়া আি কাক আঁতৰাই ল গিছল কৃ পণ পাহৰৰ
অ ঃপুৰৈল৷
ৱডচৱেথ িলিখেছ___
Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain- tops with Soverign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchymy;
ডৰাদুনৰ িনজন কাৰাগাৰত িনবািসত জৱাহৰলােল লিখেছ___
It was a gay and cheering sight. And then very rapidly the leaves would come
out in their millions and glisten in the sunlight and play about in the breeze,
How wonderful is the sudden changed from land to leaf!
আিজৰ িৰ - সমৃ , হতাশ-উ ীিৱত, গিতশীল-শূন মুহূতত সউজৰ সীমাহীন সমােৰাহ যন
আধ াি ক আ িত, সায়া সমীৰণৰ িনঃ াস৷ জীৱনৰ সূচীেভদ অ কাৰত সয়া হ’ল ি
সৗদািমনীৰ
তীক৷ বনা ল আমাৰ দয়ৰ বা ৱ, অ ৰৰ অিভলাষ, আ াৰ আ ীয়৷ জামান দাশিনক
িলঙৰ
ভাষাত- Interpenetrative affinity between man and nature.
িয অৰণ ই আমাৰ াণৰ মাজত আেলাড়ন তােল, তাৰ বািস ােবাৰক ল কৗতু হল হাৱােটা
াভািৱক৷ সত তাৰ ঊষা ল ত মানুহ আিছল বন প ৰ সেহাদৰ৷ িক আিজ এই অৰণ ৰ পােত পােত
ষড়য চেল৷ কৱল জীৱহত াৰ ষড়য ৷ িনশাৰ অৰণ ত অ কাৰৰ আঁেৰ আঁেৰ িনব ৰাইফল, ব ক
ু ৰ
___
মুখৰ পৰা িছ িক যাৱা বুেলটৰ শ
তাৰ লগেত অজলা প ৰ ব াথাত আতনাদ৷ মানুহৰ হঠকািৰতাৰ

বােবই অৰণ আিজ
ংসৰ মুখত৷ অেনক প -প ী িবলু ায়৷ মানুেহ অৰণ ক
ংস কৰাৰ মূলেত িনজেক
ংস কৰা, আ হনন৷ কিতয়া মানুহৰ চতনা আিহব? কিতয়া ান চ মুকিল হ’ব? হয়েতা সইিদন
সুদৰ
ূ পৰাহত!
‘জুল’ু ৰ কািহনী___ প হত াৰ িন ু ৰ ইিতবৃ ___ উ ািসক িচকাৰীৰ পৗৰুষদী
বিহঃ কাশ৷ ... এয়া সই অৰণ ৰ কািহনী য’ত অসহায় জ ৰ আ াই িবনায়৷
ৰহস ঔপন ািসক হাজিৰকাৰ কলেম পাঠকক তী

দুচ ত তজৰ খলা
লিখকা- ৰ ু হাজিৰকা
কাশক- ৰখা কাশন,
মূল - ৮০ টকা

আ গিৰমাৰ জঘন

গিতেবগত ল যায় অৰণ ৰ মম ভিদ৷

ৱাহা

ময়ূিৰকা আৰু সিৰৎ৷ কািহনীৰ আৰ ত৷ কািহনীৰ শষত৷ িক ময়ূিৰকাৰ য মৃতু হ’ল! তে ?
ক’ৰ পৰা আিহল ময়ূিৰকা? মাজত ঘ গ’ল ৰহস -আতংক- ভৗিতক কা -হত া-িবে াৰণ৷ অদৃশ কথা
দৃশ হ’ল৷ যৗৱনৰ উ াপ িচ িক পিৰল চৗিদেশ৷ আ ম-সাধুৰ মায়া আিহল৷ উৎসুকতাৰ সৃি কিৰব
পৰাত লখক িস হ ৷ চিৰ ৰ নাম উপািধ অসমৰ৷ িক পিৰেবশ-পিৰি িত সাবজনীন৷

আং শ
লিখকা – জুিৰ বৰা বৰেগাঁহািঞ
কাশক – বনলতা কাশন
মূল – ৩০০ টকা
কােনা ঐিতহািসক ঘটনাৰ আলম ল িলখা কািহনী নহয়৷ ৰঘু নামৰ এটা সাধাৰণ কা িনক চিৰ ক
ল এই উপন াস৷
আমাৰ লখকসকল িকয় অধ য়নশীল নহয় বুজা নাযায়৷ চাহ বনুৱাসকল অসমৈল অনাৰ সকৰুণ
কািহনী অসমৰ আেলখ াগাৰৰ কােণ কােণ আেছ৷ ১৮৩৬ চনৰ পৰা ১৯৩০ চনৈলেক এই ১০০ বছৰৰ
ইিতহাসৰ তথ আেছ৷ মাংৰী ওৰাং, দূগা ভূ িমজ আিদৰ তেজ ধাৱা কািহনী আেছ৷ কাক িকমান চাবুেকেৰ
কােন কাবাইিছল?

লী আিনবৈল কাক িকমান পইচা িদয়া হিছল৷পলাই যাৱা

লী ধিৰবৈল িক কৰা

হিছল৷ িনমখীয়া চাহৰ কািহনী অেনক অকিথতই থািকল৷
আমাৰ লখকসকলৰ এই অনীহা িকয় ?
লিখকাই চাবুৱাত কেলজত পঢ়ুৱায়৷ নাদুক, চাবুৱা অজ চাহ বািগচা আেছ উশাহৰ বাটেটােত৷
িক বািগচাৰ কঁ চা চাহপাত বা ঘামৰ গা নাই৷ অসমীয়া মানুেহ বাগানৰ ওপৰত িলখা উপন াসত
‘বাগানীয়া’ মানুহৰ অনুপি িত মন কিৰবলগীয়া৷ কাৰণ আিদবাসী মানুহৰ মনৰ গিতিবিধ-উ া-Rusticity
চ ত নপিৰল৷ এেন ৱাও হ’ব পােৰ য আিজৰ বাগানীয়া বা া ন বাগানীয়া সমাজ ওচৰৰ মুকিল

অসমীয়া সমাজৰ

ভাৱত পিৰ এেকবােৰ িচিনব নাৱাৰাৈক সলিন হ গেছ৷

সাণবািল বািগচাৰ ভূত
লখক – যুগল লাচন দাস
কাশক – ৰখা কাশন
মূল – ৫০ টকা
২০১৮ চনৰ সািহত একােডিমৰ িশ সািহত বঁটা িবজয়ী
৷ শংকৰ আৰু িকংকৰৰ অিভযানবুি , সাহস, অনুসি ৎসা, ৰামা আৰু ৰহস উদঘাটন৷ িশ আৰু চমনীয়া মনৰ বােব উে জনাৰ
খাৰাক৷
িকতাপখনত ৩ টা কািহনী আেছ- লাড় গাপালৰ ৰহস , কিবন নং ২৫ আৰু সাণবািল বািগচাৰ
ভূ ত৷
বংশী গাপালৰ সাণৰ মূিতেটা হৰাল৷ তাৰ উ াৰ অিভযান৷
অৰণ ত মানুহৰ তজ৷ িক আিহল ক’ৰ পৰা?
ভূ ত নহয়; মানৱ দহৰ অংগৰ ব ৱসায় কৰা মানুহ৷
১৪/১৫ বছৰীয়া দুই চমনীয়া িডেটক ভৰ অনুস ানৰ কথা৷

িশ

ঃ

ঈ ৰভ
বৰ উপাখ ান
লখক - সুেৰশ শমা
কাশক - জ ািত কাশন
মূল - ২৫ টকা
িশ পুিথ৷ লখকৰ ভাষা চহকী৷ সেয় বণনা িবলাক িশ ৰ মনঃপুত হ’ব৷ এক সৎ-িনকা নিতক
মূল েবাধৰ মন সৃি কৰাত এই কািহনীেটাৰ ৰু অপিৰসীম৷

মহা মহা পুৰুষৰ চােনিকেৰ জীৱনৰ
লখক - পংকজ জ ািত মহ , মি ল িপ শইকীয়া
কাশক - পা জন ি ি ং এ পাি িচং, পাণবজাৰ
মূল - ৫০ টকা

সৃি

ৱাহা -১

গিণত িব ান আৰু যুি জগতৰ ২০ জন মনীষীৰ জীৱনৰ ওপৰত আেলাকপাত কৰা হেছ৷
গিণত চ’ৰা (gonitsora.com)- গিণতক সহজ কৰা, গিণতৰ িত আকষণ বৃি কৰা কামৰ বােব
হাৱা এটা অনু ান৷ এই িকতাপ তােৰ সৃি ৷

এেবল বঁটা আৰু িফ ছ মেডল- ২০০৩ চনৰ পৰা িত া কৰা দুটা বঁটাৰ নাম- গিণতৰ বােব৷
এেবল বঁটাৰ অথ মূল ৫ কা টকা৷ ১৯৩৬ চনৰ পৰা দান কৰা এই বঁটা ২০১০ চনৈলেক মুঠ ৫২
জেন পাইেছ৷ িক তাৰ িভতৰত কােনা মিহলা নািছল৷ ২০১৪ চনত মািৰয়াম িমজাখানী নামৰ এগৰাকী
মিহলাই থমবাৰৰ বােব এই বঁটা লাভ কিৰেল৷ লখক হাৱাৰ সেপান দখা মািৰয়াম কেনৈক গিণতৰ িত
ঢাল খােল তাৰ সু ৰ বণনা আেছ৷
ক তেনৈক মানৱৰ আিদম জািতৰ আটাইতৈক পুৰিণ কংকালেটাৰ
লুিচৰ) আিব াৰক ডনা
জাহানছনৰ কথা আেছ৷ ধুবীৰ কাম কৰা মাকৰ
তওঁক নৃত অধ য়ন কিৰবৈল অনু ািণত কিৰেল, সই কথা আেছ৷ তেনৈক
িকতাপ িলিৰিক িবদািৰ থািক ভাল পাৱা ৱােৰণ বােফটৰ কেনৈক িবিনেয়াগ
মেনা াহী বণনা আেছ৷

(৩২ লাখ বছৰৰ পুৰিণ
পৰা পাৱা উৎসােহ কেনৈক
৭/৮ বছৰৰ পৰা দউতাকৰ
িবদ াৰ িত ধউিত হ’ল তাৰ

নীৰৱ বস ৰ কথা কাৱা ৰােছল কাছন, চালচ বেবজ, ম বাণাছ লী, এিম নইথাৰ, উিলয়াম
চকিল, জাহান কপলাৰ, শা মহলানবীচ, জ িব হনেদন, আডা বাইৰণ, আইন াইন আিদৰ দেৰ ব ি ৰ
িবষেয় সু ৰ আেলাচনা কৰা হেছ৷ িতজনৰ িবষেয় বেলগ বেলেগ িলিখেছ৷ ব েকইজন ব ি ৰ িবষেয়
আিম সাধাৰণেত নাজােনা৷ তওঁেলাকৰ িবষেয় বিছ চ া নহয়৷ এই িকতােপ আমাৰ সই দুবলতা
আঁতৰাইেছ৷
চমিনয়াৰ বােব খুেবই অনুসি ৎসাৰ বাট মাকেলাৱা িকতাপ৷

ৰাৰ ডাক
লখক- অকণ পােটাৱাৰী
কাশক- পা জন কাশন
মূল - ৫০ টকা
আি কাৰ মানুহৰ িব াসমেত িতেটা সাধুকথা হ’ল এেকা এেকাটা িনগিন পাৱািল৷
িতেটা পাৱািলেক বগা, ক’লা, ৰঙা, নীলা, সউজীয়া, হালধীয়া, বঙু নীয়া পাছাক িপ াই
আব কিৰ ৰািখিছল৷ এিদন এটা গাহিৰেয় দৗিৰ আিহ দুৱাৰখনত খু া মািৰেল৷ দুৱাৰখন
আৰু িনগিন পাৱািলেবাৰ যিন তিন দৗিৰ পলাল৷ লিখকাই এিতয়া সইেবাৰ এটা এটাৈক
দখুৱাই আেছ৷

মাক িনগিনেয়
ঘৰৰ িভতৰত
ভািঙ থািকল
ধিৰ িশ হঁ তক

৫২ টা এেন সাধু৷ লখািবলাকত ক নাতৈক যন বা ৱৰেহ েলপন বিছ৷ িতেটা সাধু গ
হঁ ও হেছ৷ বুি ম া আৰু খৰ টঙৰািমৰ উে ক ঘ েছ৷ যেথ
কৗতু হেলা ীপক৷ অ িব াস নাই৷
ক না ৱণতা আেছ৷

িব ৰ অি তীয় বীৰ িচলাৰায়
লখক- ভাত চ দাস
কাশক- পা জন কাশন
মূল - ৩০ টকা

হঁ ও

কাচ ৰাজ ৰ অৰ িণ িব িসংহৰ পৰা৷ ১৫০৯ চন৷ তওঁ ভাৰতবষৰ িবিভ
া ৰ পৰা মুঠ ১৯
গৰাকী কন া িববাহ কেৰ৷ িমিথলা, গৗড়, নপাল, কা ীৰ, কাশী, কামৰূপ আিদ ৰাজ ৰ লগত তওঁৰ
ববািহক স ক আিছল৷
সই িব িসংহৰ পু নৰনাৰায়ণৰ াতৃ িচলাৰায়ৰ ব ি ৰ িবকাশৰ কািহনী, পৰা ম-সমৰিবদ াত
পাগতািল, ান-িব ান চ া, সািহত -সং ৃ িতত দখল আিদ ব কথা সি িৱ হেছ৷ শংকৰেদৱ হয়েতা
িচলাৰায় নথকা হ’ ল জীয়ােয়ই নাথািকেলেহঁ েতন৷ কাচ সা াজ িচলাৰায়ৰ কাৰেণই সই সময়ৰ ভাৰতৰ
বৃহ ম সা াজ হিছল৷ চমনীয়াসকেল এজন একাধােৰ ানচ া কৰা, ণীৰ মাল বুজা, যুঁজাৰু মানুহৰ
মাজত থকা মানৱীয় ণৰ সে দ পাব৷

চা সাগৰ
লিখকা- ি া বৰুৱা
কাশক- পা জন কাশন
মূল - ৩০ টকা
প পুৰাণৰ ওপৰত আধািৰত বউলা-ল ী ৰ আৰু চা সদাগৰৰ কািহনী৷ চা সদাগৰৰ পূবজ ৰ
পৰা আৰ কিৰ তওঁৰ সপ দংশনত মৃতু ৈলেক ১৪ টা অধ ায়ত ভাগ কিৰ কািহনীভাগ িলখা হেছ৷ আিম
সকেলােৱ জনা কািহনীেটােৱই৷ বণনাৰ সাৱলীলতাই সুখ পাঠ কিৰ তু িলেছ৷

ৰজা হিৰ
উপাখ ান
লখক – সুেৰশ শমা
কাশক – জ ািত কাশন
মূল – ৩০ টকা
অেযাধ াৰ ৰজা হিৰচ ৷ তওঁৰ
কাষত ৰজা হিৰ চ ৰ ণ গমন৷

জাবাৎসল শাসন৷ ভাষ ৰ িবড় নাত পথৰ িভক

ৰজা হিৰচ ৷

সকেলােৱ জনা কািহনীেটা৷ উপ াপন সু ৰ অংকন কৰা ছিবৰ সেত৷

গ

সংকলনঃ

বাসুৰ গ
লখক – বদুয বৰুৱা
কাশক – বনলতা কাশন
মূল – ১১০ টকা
২০১৭ চনৰ ১ এি লত িমছা কথাক সঁচা বুিল ক যাৱা বাসু নামৰ চিৰ এটাৰ সৃি হিছল
ফচবুকত৷ সই তােৰ পৰা লখকৰ সািহত যা া৷ পটভূ িমৰ ভৗগিলক অৱয়ব সৃি ত গ কাৰ আ হী নহয়৷

চিৰ ৰ মননতেহ তওঁৰ দপদপিন৷ A make believe world বা a make believe relationship বা a
make believe reality – এইিবলাক হ’ল আধুিনক মানুহৰ সংগী৷ উপায় নাই৷ বা ৱ হজম কৰা টােনই৷
বংশ পিৰয়াল- অঙহী বঙহী কােনা আধুিনক মানুহ এজনৰ িচ াৰ পিৰবৃ ৈল আিহবই নাৱাৰা হেছ৷
এিনশাৰ কথা, ৰঙা ৰুমাল, অিখলৰ কল, ভাইৰাছ, অস ৱ, ধমপুৰ, নপৰীয়া,
গন, বংশা ৰ,
পাছৱড, আেৰাহী আৰু ইপাৰ িসপাৰ আিদ ১২ টা গ ৰ সংকলন৷ তাৎ িণক পিৰেৱশৰ ওপৰত লখকৰ
চ ৷ আধুিনক মনৰ অি ৰতা িবদ মান৷
অসমৰ কম সংখ ক আধুিনক লখকৰ এজন বুিলব পািৰ৷

বাস ী বাসনা
লখক – ল ীন ন বৰা
কাশক – বনলতা কাশন
মূল – ৩৫০ টকা
কাশেক কেছ______ “সময়ৰ অ গিত অনুসিৰ লখকৰ চৗিদশৰ জগতখন সলিন হ থােক আৰু
তাৰ ভাৱ পেৰ গ ৰ সৃি ত৷ গ ত িবষয়ব , ব ব , পিৰেৱশ আৰু দৃি ভংগী সলিন হয় বােব এেকজন
লখকেৰ গ সমূহৰ শলী আৰু বিচ মাহনীয় হ পেৰ আৰু যুগৰ িত িবেয়ও গ সমূহক ঐিতহািসক মূল
দান কেৰ৷ ইয়ােৰই কৃ
মাণ হ’ল এই কািহনী-সং হ ‘বাস ী –বাসনা’ য’ত সৰ তী স ানেক ধিৰ
ভােলমান মযাদাপূণ বঁটা- াপক, ডৰ িৰ উপন াস আৰু সমান-সংখ ক গ -সংকলনৰ
া আৰু শি শালী
কথািশ ী ড৹ ল ীন ন বৰাৰ কািহনীকলাৰ চমৎকািৰ
দয়ংগম কিৰব পািৰ৷
লখেক কেছ______ “সময়া েৰ এজন লখকৰ গ ই িভ ৰূপ লয়৷ িবষয়ব , ব ব , পিৰেৱশ আৰু
দৃি ভ ীৰ সময় অনুসিৰ পিৰৱতন হয় কাৰেণই৷ এেন িভ ৰূেপ লখকৰ গ সমূহ বিচ পূণ কিৰ তােল৷
লখকৰ চৗিদশৰ জগতখন সলিন হ থােক বােব গ কােৰ সঁচা কািহনীক সমল িহচােপ ল যুগৰ িত িব
দািঙ ধিৰব পােৰ৷ সইবােবই হয়েতা মই কইবাটাও দশকজুিৰ িলখা যেথ -সংখ ক গ ত এেন ল ণ
পিৰ ু ট হেছ আৰু কালািত েম সৃি কৰা সামািজক পিৰৱতেন মাৰ সৃি শীলতাক ই ন যাগাই থােক বােব
মই গ -উপন াস িলিখ থকােটা াণৰ তািগদা বুিল অনুভৱ কেৰাঁ৷”
বৰাৰ ৩১ টা গ ৰ সংকলন৷ হৰাই যাৱা এটা গ ও উ াৰ কিৰ সি িৱ কৰা হেছ৷ লখকৰ
এই লািন লখা পািৰপাি ক বা ৱৰ বাকাত লিত লাৱা৷ কথািশ ী বৰাৰ ভাষাৰ চাতু য মনকিৰবলগীয়া৷
“কণপাই ঘাটু ৈৱেয় ৰূপ কথাই কেছ৷ িক
মাক দুখ িদেছ আন এটা িচ াইেহ৷ কঁ ৱাআ ৰ মানুেহ
হয়েতা অহা দুিদনৰ কাৰেণ পটৰ ভাক মািৰব পািৰব৷ িক বাকীেবাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ অৱ া িক হ’ব?”
বৰাৰ লখা ব ত ধৰেণেৰ পিঢ়ব পািৰ৷ এজন অিভ গ কাৰৰ মূলম - পাঠকক ধিৰ ৰখাৰ
সামথ - গ েবাৰত পােত পােত িবদ মান৷
অসমীয়া গ কাৰসকল এটা িবষয়ত বৰ দুবল৷ সইেটা হেছ চিৰ আৰু চিৰ ৰ মাজত সংঘাত
সৃি ত ব থতা৷ কািজয়া লগাৰ কথা কাৱা নাই৷ িক মানিসক দুৰ ত অৱ ােন িয সংঘাতৰ সৃি কেৰ
সই সংঘাতৰ কথা কেছা৷ আমাৰ সকেলা মানুহ যন
কােনাবা অজািনতজনৰ াৰা আঘাট া ৷ সেয়
ক’ তা সমাধান নাই- কােনা উপশম নাই৷ সকেলা মােজ মেধ ভাল৷ সকেলােৱ ভাল পায়৷ ক মহাপুৰুষীয়া
আখ ানিবলাকৰ দেৰ৷ কালীয় দমন হ’ল পিৰেশষত কালীয়ৰ প ীসকেল আিহ কৃ ক িত কিৰবৈল ধিৰেলকালীয়ইও পুনৰ জীৱন পােল৷

অসমীয়া মানুহৰ হাতত সেয় ভিৱষ তৈল যাৱাৰ দুবাৰ সাহস নাই- আিহলা নাই- দৃঢ়তা নাইহৃ াও নাই৷
এই কথাৰ াৰা আমাৰ লখকসকল আ া ৷ সেয় বাধকেৰা আি কাৰ লখকসকলৰ িয িবে
ঘ েছ আমাৰ হাৱা নাই৷

াৰণ

এেনৈকেয় ম
লিখকা – অংগনা চৗধুৰী
কাশক - ৰখা কাশন
মূল – ১০০ টকা
১৭ টা গ ৰ সংকলন- ‘পানবজাৰ ডট কম’ৰ িপছত৷ িতেটা গ ত (১), (২), (৩), (৪)
আিদ কিৰ ভাগত ভেগাৱা হেছ- পঢ়ুৈৱক যন ভাব জুিকয়াবৰ সুিবধা িদবৈল িবচৰা হেছ৷
আটাইেবাৰ গ চিৰ সৃি ৰ ব াপক েচ ােৰ সমৃ ৷ গ িবলাকত নতু ন িকছু সাধাৰণেত অিচনাকী
সমাজৰ ছিব অংকন কৰা হেছ৷ অসমীয়া জািতেয় ইিতমেধ িববতনৰ ধুমুহা চাকৈনয়াত অি ৰ ভং ৰ ৰূপ
ধাৰণ কিৰেছ৷ তাৰ মাজেত চিৰ িবলাকক ওচৰৰ পৰা মানুহ কিৰ ৰািখবৈল লিখকাই আ াণ চ া কৰােটা
পিৰলি ত হেছ
এই িপঅ গাঁথা, এক ভ
আৰু কািব ক উপ াপন৷

সনা মূহূ , ১০২ নং কাঠা, যাযাবৰী স

া- আিদ খুেবই

শকাতৰ

কিবতা সংকলনঃ
সমদল
অনুবাদক – ড৹ মাখনলাল দাস
কাশক –
মূল – ১৫০ টকা
১০১ টা অনুিদত কিবতাৰ এখন সংকলন৷ ায়েবাৰ কিবতাৰ মূল িহ ী৷ উ ৰ েদশ, হািৰয়ানা,
ৰাজ ান, মধ েদশ আিদত কমসূে থকা কাৰেণ ড৹ দােস িহ ী বলয়ৰ লগত যেথ একা তা াপন
কিৰবৈল স ম হ’ল৷ তদুপিৰ িশ কতা বৃি ৰ লগত জিড়ত থকা কাৰেণ এখন িব ৎ সমাজৰ লগত তওঁ
ঘিন তা ৰ া কিৰবৈল সুচল হ’ল৷ িনজৰ িশ া জীৱনত ড৹ দােস সদােয়ই তী
মধা আৰু জনশীলতাৰ
পিৰচয় িদ আিহেছ৷ এজন খৰ সংেবদনশীল মানুহ িহচােব সেয় ড৹ দাসক কিবতাই আকষণ কৰােটা
াভািৱক৷ গদ েতা ড৹ দাস িস হ ৷ তওঁৰ নতু ন িকতাপ ‘আকােশই সীমা’ ই তাৰ উদাহৰণ৷
জ ািত খােৰ, সতীশ জয়চৱাল, অেশাক লৱ, ড৹ ৰঘূনাথ িম , কলাশ শমা, ডাঃ আদশ কাশ,
ড৹ সত িম ডু েব আিদ ব কিবৰ কিবতাৰ অনুবাদ কিৰেছ৷ অনুবাদ আ িৰক এেকবােৰ কৰা নাই৷ ভাব
আৰু িনভাঁজ অসমীয়া শ চয়েনেৰ ড৹ দােস অনুবাদসমূহ িনভাঁজ অসমীয়া কিৰ তু িলেছ৷ কিবতাসমূহৰ
িনবাচন এেন ৱা য কৃ ত বণনা ায় অনুপি ত৷ মানুহৰ জীৱন সং াম আৰু বা ৱতাৰ পটভূ িমেতই
সৰহভাগ কিবতা ৰিচত৷

এই কিবতা পুিথখন অসমীয়া সািহত ৈল অিত উে খেযাগ সংেযাজন বুিল এইবােবই ক’ব পািৰ য
অসমৰ বািহৰৰ পটভূ িমত ৰিচত কিবতািবলাক ান আৰু কালৰ এেকবােৰ উ ৈল গিত কিৰব পািৰেছ৷ ব ি
আৰু সমাজৰ মাজৰ সতু এেন মদহীনভােব উপ াপন খুব কেমইেহ দখা যায়৷
ব’লা সূয েটা ঠিল এিতয়া লু ৱাই থওঁ চাৰাইৰ বাঁহত
িন ু ৰ ৰািতৰ উদাসীন হাঁেতাৰাই যােত আঁচুিৰব নাৱােৰ আকাশৰ ফাঁট৷
(মূল- উ ু অেশাক আগৰৱাল)
যা াত িনঃসংগতাইেনা িক ক’ব সই সহযা ীসকলৰ
িযসকল আিছল সেপানপুৰীৰ লগৰী
উপলি ৰ গহন বনত
িশকিল টািন নািম গ’ল
আৰু নাজােনা িচ গ’ল কিন!
(মূল-িহ ী-ৰাফট আলম)

কনা?

গেৱষণা মূলকঃ
অসমৰ ঐিতহ
লখক- শা নু কৗিশক বৰুৱা
কাশক- জ ািত কাশন
মূল - ২৫০ টকা
অসমৰ ায় ২৫০ খন ঐিতহ পূণ ান আৰু াৰকৰ পিৰচয় াপক বণনাৰ সিচ সংকলন৷
অসমত তথ স ক য় সেচতনতাৰ উে ষ ঘেটাৱাসকলৰ িভতৰত শা নু কৗিশক বৰুৱা, এক
অ গণ , িব াসেযাগ নাম৷ িবগত দুটা দশকেৰা অিধক কাল ধিৰ বৰুৱাই অধশতািধক তথ মূলক
েৰ
অসমীয়া সািহত ৰ ভঁ ৰালৈল সমৃ বৰঙিণ আগবঢ়াইেছ৷ তওঁৰ ইিতপূেব কািশত তথ পূণ তথা ব প ত
ৰ িভতৰত ‘িব ানৰ িক িকয় কেনৈক কান আৰু কিতয়া’, ‘ কােন কিতয়া ক’ত কেনৈক িক
আিৱ াৰ কিৰিছল’, ‘Assam Year Book’, ‘অসম অিভধান’, ‘সহ া ৰ িব ’, ‘অিভেলখত অসম আৰু
অসমীয়া’, ‘িব ইিতহাসৰ ৰণীয় ৩৬৬ িদন’, ‘অসমীয়া বুক অব ৰকডছ’, ‘সং া অিভধান’, ‘শ ৰ
সাধু’, ‘সংি
অসম বুৰ ীেকাষ’, ‘িব পিৰ মা’, ‘তথ েকাষত ভূ েপন হাজিৰকা’, ‘সািহত ৰ ানেকাষ’
আৰু ায় একক েচ ােৰ ণয়ন কৰা অসমীয়া ভাষাৰ থমখন পূণাংগ সাধাৰণ িব েকাষ’ িবেশষভােব
উে খেযাগ ৷ ‘অসমীয়া ভাষাত িশ আৰু সাধাৰণ পাঠকৰ বােব সমৃ সািহত িনমাণ’ৰ ীকৃ িত ৰূেপ
বৰুৱাৈল আগবেঢ়াৱা হয় ২০০৩ চনৰ ৰা ীয় মগনাম স ান ‘ ানেজ ািত’৷ এেকদেৰ ‘আমাৰ শৰীৰৰ
আচিৰত য -পািতেবাৰৰ কথা’শীষক
ৰ পা ু িলিপৰ বােব তওঁ লাভ কেৰ অসম সািহত সভাৰ অিনল
মাৰ শমা সাঁৱৰণী বঁটা (২০০৪)৷ ‘অসমত নীৰেৱ তথ সািহত ৰ এক ধাৰা সৃি কৰা’ বুিল অিভিহত
কিৰ উ ৰ-পূব িশ
েমলা সিমিতেয় বৰুৱাক দান কেৰ ২০১২ চনৰ স ানীয় মাধৱ ক লী বঁটা আৰু
‘মায়া’ আেলাচনীেয় দান কেৰ ‘মায়া’ িমিডয়া এৱাড’(২০১৭)৷
অসমৰ মঠ-মি ৰ- দৗল- দৱালয়-স -নামঘৰ-মচিজদ-গীজা- ৰু াৰ- বৗ িবহাৰ- তাৰণ- িবল-পুখুৰী-ৰজািদনীয়া গড়-িশলািলিপ- পৗৰািণক ভ াৱেশষ-ঐিতহ পূণ ভৱন, উদ ান-ঐিতহ ে
সং হালয়,
ঐিতহ পূণ বাট-পথ- সতু -দলং-ঐিতহািসক কীিতিচ - মলা-সভা-িব ঐিতহ
-ঐিতহ ময় লাককলা আৰু

অন ান ঐিতহ িকছু মানৰ িযমান পািৰ ইিতবৃ -ইিতহাস-তথ -িক দ ী আখ ান- ভৗগিলক পিৰসংখ া-ব াখ ািচ স িলত এই িকতাপ ক এখন বুৰ ীেয়ই বুিলব পািৰ৷ ৰজাই িলেখাৱা বুৰ ীতৈক ই অসমৰ সামািজক
আৰু সাং ৃ িতক িবশালতা বুজাৰ
ত অিধক সহায় কিৰেছ৷ অসমৰ িবদ ালয়ৰ ছা -ছা ীক এই িকতাপ
‘অনুে ৰণা পুিথ’ িহচােপ পিঢ়ৱৈল িদব লােগ৷ আধুিনক সমেয় এই ঐিতহ ৰ সমল িবলাকক িক কিৰেছ িক
অৱ াত ৰািখেছ-িক হ’বৈগ তাৰ িবষেয় এক অনুসি ৎসু মন গঠনত ই সহায়ক হ’ব৷ আপাত দৃি ত
তথ সমূহ সত িন বুিল অনুমান হেছ৷

সংগ কিবতা
লিখকা- ড৹ অচনা পূজাৰী
কাশক- জ ািত কাশন
মূল - ১২০ টকা
িনবািচত কইজনমান কিবৰ িকছু মান কিবতাৰ বা হয়েতা এটা কিবতাৰ মূল চিৰ গত বিশ ৰ
িত ল
ৰািখ এই িকতাপ ৰচনা কৰা হেছ৷ লিখকাই খুব সাৱধােন কিব আৰু কিবতা িনবাচন কিৰেছ৷
বা ল নকিৰ এেকাটা িনি
কিবতাক ল লিখকা গভীৰৰ পৰা গভীৰতৈল গিত কিৰেছ৷ কিবতাত দািৰ,
কমাৰ তাৎপয অসীম৷... টাপিনেতা তওঁ মাক খিদ ফু িৰিছল৷ অথাৎ িদঠকতেটা ফু েৰই, টাপিনেতা ফু েৰ৷
এেন ধৰণৰ৷ সৗৰভ মাৰ চিলহাৰ ‘িসহঁ েত পাহাৰ বগােল’ আৰু ‘িসহঁ েতও পাহাৰ বগােল’ৰ িনিচনা কথা৷
লিখকাৰ দৃি ভংগী সু ৰ িবে ষণা ক িক
কামল৷ ১৭ টা লখাৰ নামকৰেণই ব ত কথা ক
িদেয়৷ গেণশ গৈগ, মিফজুি ন আহমদ হাজিৰকা, হম বৰুৱা, নৱকা বৰুৱা, অিজৎ বৰুৱা, ৰাম গৈগ,
হীেৰণ ভ াচায , নীলমিণ ফু কন, িনমল ভা বৰদৈল আিদৰ কিবতাৰ বৰ সু ৰ িবে ষণ আেছ৷ তদুপিৰ
ভূ েপন হাজিৰকাৰ গীতৰ আলংকাৰীক সৗ য শীষক এক িব ৃ ত আেলাচনা কৰা হেছ৷

আ কথা / জীৱনীিভি কঃ
শা ীয় সংগীতৰ বাঁৱতী িনজৰা
(‘সুৰ িনজৰা’ মীৰা দাস চিলহাৰ জীৱন আৰু কম)
সংকলন – মানসী দাস ইয়া আৰু অনুভৱ পৰাশৰ
কাশক – মানসী দাস ইয়া
সংকলক অনুভৱ পৰাশৰৰ কথা______ অসমীয়া সংগীত জগতত মীৰা দাস চিলহা এ পিৰিচত নাম৷
িযেটা সময়ত শা ীয় সংগীতৰ
খনত অসম এেকবােৰ িপছপৰা আিছল সই সময়েত লে ৗৈল গ শা ীয়
সংগীতৰ িশ া হণ কিৰ অসমৰ শা ীয় সংগীতৰ ‘ থমগৰাকী অসমীয়া মিহলা’ ৰূেপ পিৰিচত হ পিৰল৷
তাৰ পৰা ক সংগীতত িবশাৰদ িহচােপ অসমৈল আিহ তওঁ অসমত শা ীয় সংগীতৰ
খনক আ ৱাই
িনবৈল যা া আৰ কিৰেল৷ তজপুৰৰ পৰা লে ৗৈল তওঁৰ িয পিৰ মা সই পিৰ মাত তওঁ নানান
ত া ানৰ স খ
ু ীন হ’বলগীয়া হিছল৷ িক িনজৰ মনত দৃঢ়তা আৰু সংগীতৰ িত থকা অনুৰােগ তওঁক
সইেবাৰ হলাৰেঙ পাৰ কিৰবৈল সাহস িদিছল৷ কৃ তাথত সংগীতৰ মােজেৰ তওঁ সকেলােক জয় কিৰবৈল
স ম হিছল৷

সংগীত আিছল তওঁৰ জীৱন৷ সংগীতৰ মােজেৰ তওঁ িনজেক ব ৰািখিছল আৰু নতু ন জ ক
সংগীতৰ িশ া িদয়াত সদায় অেহাপুৰুষাথ কিৰিছল৷ কৱল শা ীয় সংগীেতই নহয় আধুিনক গীতেৰা তওঁ
এগৰাকী গীিতকাৰ, সুৰকাৰ আৰু ক িশ ী আিছল৷ তদুপিৰ তওঁ ৰচনা কিৰিছল ব সংগীতােলখ ৷
ড৹ শীলা বৰা (িড গড় িব িবদ ালয়ৰ অৱসৰ া

অধ ািপকা আৰু INTACH অসমৰ সহািয়কা)ৰ

______

To music lovers of Assam this book will be impressive as it narrates the
story of the first woman in Assam to be awarded a Visharad degree in classical
music from the Lucknow music college. Hers is also a story of breaking barriers. The
1940s, when she left for Lucknow, was a tumultuous period in india’s political
struggle. Women throughout the country had joined the freedom struggle in large
numbers for they believed their fight was not only against their colonial masters but
also against patriarchy. As women realized the various discriminations imposed on
them as a result of gendered roles, they adopted various means to break the
shackles. Meera Das was one such woman who adopted a noble way of proving that
a woman too, was capable of pursuing a career of her choice and that no hurdles
could prevent her from doing so.
কথা

িকতাপখনত মীৰা দাসৰ িবষেয় িবিভ জেন িলখাৰ উপিৰও তেখতৰ িনজৰ ৰচনা কিবতা
সংগীতেলখ , গীত, ভাষণ, তেখতৰ

ৰিচত গানৰ

ৰিলিপ আিদ সি িব

হেছ৷ ১৯৫২ ৰ পৰা ১৯৯২

চনৈল অহৰহ সংগীতৰ পাঠদান, ৰা ীয় সংগীত সি লন সমূহত পিৰেবশন আিদৰ মােজেৰ তেখেত এটা
অত

সু ৰ সাি ক ব তাৰ জীৱন কটাই গ’ল৷
এই িকতাপ এগৰাকী সাধকৰ জীৱনৰ ওপৰত সু ৰ আেলাকপাত৷

পাহিৰব নাৱািৰেলা িয
লখক – নীলমিণ ফুকন
কাশক – বনলতা কাশন
মূল – ৩৩০ টকা
কিব নীলমিণ ফু কনৰ জীৱন সাঁৱৰণ৷ িক
কথা- ব

উৎসগা কিৰেছ

ফু

চ

বৰাৰ সাঁৱৰণত৷ বহত

মানুহৰ িবষেয় উে খ কিৰবৈল থািক গ’ল বুিল লখেক কেছ৷ চ ৰ অসুিবধাৰ বােব িকতাপখনৰ

সৰহিখিন লখা অনুেলখকৰ সহায়ত িলখা হেছ৷ ড৹ হীেৰণ গাঁহাই, হেৰকৃ
বসু আিদৰ ভােলেকইখন িচ

– িযিবলাক দৰাচলেত সািহত ই- সি িৱ

নবযুগ-মিণদীপ, শাভা
মাৰ চিলহা, হীেৰ

ডকা, জয়

মহাপা , িদলীপ

কৰা হেছ৷

, মেহ ৰ নওগ, যুগল দাস, দবকা

বৰুৱা, অিজৎ বৰুৱা, সৗৰভ

নাথ দ , নিলনীধৰ ভ াচায , উেৰদুল ল ফ বৰুৱা আিদ অেনকজনৰ িবষেয় িলিখেছ৷

গা কিবতা-গধূিলৰ পাহৰ কিবৰ জীৱন আেলািকত কৰা পাহৰ৷ সই আ জািতক কিবতা উৎসবৰ কথাকিব ভা ’ পপাক লগ পাৱাৰ কথা আৰু িব
ভােবা ীপক৷ মূলতঃ

সািহত ৰ এক

বাহ

ত

দয়ত নৃতাি ক এজনক ব ৱাই থাৱা মেনেৰ িবলু

তথা বাধ কৰাৰ কথা অিতশয়
হ যাৱা জীৱজ ৰ জগতখনেতা

ঘুিৰ ফু ৰা এজন গভীৰ মননশীল কিবৰ শ ৰ িমতব য়ী খৰচ, স ক
এক গভীৰ জীৱন বী াৰ সে দ িদেয়৷ িন

েয়াগ আৰু মদহীন ব ব ই আমাক

মৗনতােটা িসিৰক ক সাৰ পাই যাৱা কিবৰ অব ি ত

মনত বািজ থকা িনৰ ৰ জীৱন দশন – কৱল মংগলৰ বােব – িশল, বািল, মা , পানী, জীৱ-জড়
সকেলােৰ

িত িয

ত কিবেয় কােনািদেন Compromise কৰা নাই৷

উপন াসতৈকেয়া মেনাৰম, গ তৈকেয়া সুখকৰ, দশনতৈকও গভীৰ, সংগীততৈকও আন ৰ আৰু
িনভৰেযাগ সততাৰ

কাশ এই িকতাপ৷

অনুবাদঃ
আকােশই সীমা
লখক – এলেফানেচা এেলি কাল
অনুবাদ - ড৹ মাখনলাল দাস (৯৮৬৪০১২৭৪১)
কাশক – Better Yourself Books
মূল - ৮০ টকা
মূল
‘You Are Destined For The Skies’ ৰ অনুবােদই হেছ এই
৷
খনত ফাডাৰ
এেলি কােল ভাৰতৰ সৰু ডাঙৰ ব েতা লাকৰ জীৱনৰ অনুে ৰণামুলক িবশটা কািহনী সাি িৱ কিৰেছ৷ এই
িকতাপখনৰ কািহনীেবােৰ জীৱনেটাক অিতশয় ইিতবাচক ধৰেণ ল’বৈল িশকায়৷
অসমীয়া পা ু িলিপেটা পিঢ় অনুবাদকৰ এগৰাকী বা বীেয় কৰা ম ব , “মই িবেদশৈল অহা এবছেৰা
হাৱা নাই৷ িবিভ কাৰণত কইমাহমান আগৰ পৰা অলপ হতাশাত ভু িগ আিছেলা িকতাপখন পিঢ় এেন ৱা
লািগল যন ঈ েৰ মাৰ বােবই অেপানাৰ হতু ৱাই িকতাপখন অনুবাদ কৰােল৷”
িনঃসে েহ এই িকতাপখেন পঢ়ুৈৱক নতু ন উৎসাহ িদব, আকাশ চু বৈল

ৰণা িদব৷

সাঁথৰঃ
সাঁথৰ কাষ
লখক- জানমিণ দাস
কাশক- পা জন কাশন
মূল - ৪০ টকা
‘অ’ বণৰ পৰা আৰ কিৰ ‘হ’ বণৈলেক ব সাঁথৰ আৰু উ ৰ সি িব
ৰসঘন৷ ভােবা ীপক কৃ িত সেচতন৷ বুি দািব কাৰী৷
হািবৰ পৰা ওলােল কিপনী
চািৰ ঠং মিলেল গািভনী
অৰু অৰু অৰু
সকেলােৰ সইেটা এেকটাই চৰু

(আঁঠুৱা)

( বিল)

আেছ৷ খুব সে হজনক৷

ঘৰ অেছ দুৱাৰ নাই
মাত আেছ মানুহ নাই
( ৰিডঅ’)
চমনীয়াক লগত ল সু ৰৈক সময় কটাব পািৰব৷ বুি চ া কৰাৰ এক সু ৰ উপায়৷

জ জেন িশ

ডাকৰ বচন
লিখকা- জানমিণ দাস
কাশক- পা জন ি ি

এ

পাি িচং পাণবজাৰ,

ৱাহা -১

মূল - ৩০ টকা
‘অসমীয়া সািহত বুৰ ী’ত িডে

ৰ নওেগ কেছ__ ‘ডাকৰ বচন বদৰ বাণী৷ অযুত অসমীয়া

িনৰ ৰ জনগণৰ বােব ডাকৰ বচন সঁচাৈকেয় অিলিখত বদ আৰু ডাক তওঁেলাকৰ অখ াত ব াস৷ বদ
তওঁেলােক নাজািনব পােৰ, িক

ডাকৰ বচন তওঁেলাকৰ হােড়-িহমজুেৱ িমিল আেছ৷ সইেবাৰ তওঁেলাকৰ

িনজ িবেবক বাণী ৰূপ৷’
ডাকৰ বচন মূলতঃ অসমীয়া লাক-সািহত েৰ অিবে দ অংগ৷ িনৰ ৰ চহা জীৱনৰ মুখ বাগিৰ
চিলত হ অহা আইনাম, ধাইনাম, িবয়ানাম, িদহানাম, সাধুকথা, মািলতা, ফকৰা- যাজনা,
জতু ৱা ঠাঁচ, খ বাক আিদৰ কােনা িনিদ

া নািছল৷ মুেখ মুেখ চিল অহা এই কথা-গীতসমূহ অসমীয়া

লাক-সািহত ৰ এক িবপুল বভৱ৷ মুেখ-মুেখ আিজৰ সময়েতা
এজন

বাদ- বচন,

চিলত হ থকা ‘ডাকৰ বচন’ িবলাকৰ িক

া নািছল৷ মানুেহ আেৰাপ কৰা তওঁৰ নাম হেছ ‘ডাক’৷
ডাকৰ বচনৰ মােজিদ অসমীয়া লাক-জীৱনৰ

সমাজত িবেশষৈক,

াম জীৱনৰ ব ৱহািৰক

ৰূপ চু কীয় ৰূপত

ত ডাকৰ বচনৰ

িতফিলত হ আেছ৷ অসমীয়া

ভাৱ আৰু

ৰু

িবেশষভােব ল ণীয়৷

অসমীয়া সমাজৰ জন িত অনুসিৰ জনা যায় য বৰেপটা িজলাৰ দি ণ িদশত থকা লিহডঙৰা গাঁৱত
ডাকৰ জ

হিছল৷ আিজৈলেক কােনা পি েত ডাকৰ জ

শিতকাৰ আগেত ডাকৰ জ

হিছল বুিল ধাৰণা কিৰব পািৰ৷ ডাক-ভনীতাৰ জিৰয়েত জনা যায় য ৰজা

িব মািদত ৰ নৱৰ ৰ এজন অন তম ৰ
উ িয়নীৰ পৰা দশ

সময় উ াৰ কিৰব পৰা নাই যিদও ষ

তথা িবখ াত পি ত আিছল বৰাহ িমিহৰ৷ িমিহৰ মুিন হেনা

মণৈল আিহ বৰেপটাৰ লিহডঙৰা গাঁৱৰ ‘ডাক’ৰ ঘৰত আলহী গিছল৷ ডাকৰ

দউতাকৰ সাতজন ভাই-কাকই আিছল৷ ডাকৰ দউতাক আিছল ঘৰৰ পটেমাচা পা৷ তওঁৰ স ান নািছল৷
িমিহৰ মুিন তওঁলকৰ ঘৰত আলহী হ থােকােত কিন

বাৱাৰীেয় সৱা-

ষা কিৰিছল৷ তওঁৰ আিতথ ত

সে াষ লিভ িমিহৰ মুিনেয় িনঃস ান বাৱাৰীক স ান হ’বৈল আশীবাদ িদিছল৷ িমিহৰ মুিনৰ আশীবাদত
ডাকৰ জ

হয়৷ আৰু সই ডােকই অসমীয়া সমাজৰ ডাকপুৰুষ৷

জন িতমেত ভূ িম

হেয় ডােক কথা ক’বৈল আৰ

কিৰেল৷ উপিজেয় এেনৈক মাত-কথা কাৱাত

তওঁৰ নাম ৰখা হ’ল ডাক৷ ডাঙৰ হাৱাৰ লেগ লেগ ডাকৰ িবদ া-বুি
মৗিলক সািহত ৰ দেৰ মুখ বাগিৰ বাগিৰ

অিভ তা বািঢ়ল৷

চিলত হ আেহােত ডাকৰ বচেন ঠােয় ঠােয় ৰূপ

সলাইেছ৷ ডাকৰ বচনত ৰা ীয় শাসন, আেহামৰ শাসন, কাঁচৰ শাসন অথবা মুছলমানৰ শাসনৰ িবেশষ
কােনাধৰণৰ উে খ নথকাৈল চািহ বিছভাগ ডাকৰ বচেনই প দশ শিতকাৰ আগেত ৰিচত হিছল বুিল
ধাৰণা কিৰব পািৰ৷

ডাকৰ বচনত িক নাই? সকেলা আেছ৷ ৰাজনীিত, ধমনীিত, জ ািতষ,

সূিতৰ িচিকৎসা, কৃ িষ

স াৰ আিদ সকেলা িদশৰ িবষেয় ডাকৰ বচনত উে খ আেছ৷
অসমীয়া

াম জীৱনত সৰহভাগ চহা মানুেহ ডাকৰ বচন অনুসিৰ ঘৰ-বাৰী পােত৷ খিত- খালা

কেৰ৷ িততা কেৰলা, হলি , ভ ৰী িততা, শৱািল ফু ল, শােকাতা, দােৰাণ শাক, বতগাজ, নৰিসংহ
আিদ িততা খাৱাৰ উপকািৰতাও ডাকৰ বচনত আেছ৷
কান মাহত, কান িতিথত, কান বাৰত িক খাব নালােগ, কান িতিথত খিত কিৰব লােগ বা
নালােগ আিদৰ সকেলা কথা ডাকৰ বচেন চহা মানুহক িশকাই থ গেছ৷

সামািজক ইিতহাসঃ
অসমৰ সংি
ইিতহাস
লখক – ড৹ তচ ক
ু আমানু া েছইন
কাশক – বনলতা কাশন
মূল – ৪৫০ টকা
াক

াচীন কালৰপৰা

াধীনতাৈলেক সামিৰ থাওকেত অসমৰ এখন ইিতহাস৷ িকতাপখেন িবেশষ

কােনা মৗিলকতাৰ দাবী নকেৰ; িক

সহায়ক পুিথখনত তথ আৰু পয েব ণ লখেক িক

িনজৰ ধৰেণ

কিৰেছ৷ সেয় পাদ কা ৰূপত তেন কথা িদয়া হেছ৷
অসমৰ ইিতহাস দৰাচলেত অস
বুৰ ী

লাই ন

ূণ হেয় আেছ আৰু থািকবও৷ িবেশষৈক কীিতচ

কিৰ পেলাৱাৰ িপছত৷ িক

তাতৈক ডাঙৰ কথা হ’ল থকা সমলসমূহৰ সংৰ ণ আৰু

অধ য়ন নাই৷ সেয় বেড়াসকলৰ ইিতহাস নাই৷ লািচত-জয়মতী আিদ সকেলা চিৰ
িবষেয় অতেবাৰ তথ থকাৰ
কােনও পঢ়াই নাই৷ যাৰহাটৰ

বৰবৰুৱাই এেসাপা

ধূসৰ৷ চাহ বািগছাৰ

িপছেতা সই বুধৱা-লচমী-ঝু মুৰ ৰ কািহনীেত সকেলা আৱ ৷ বৃ ছৰ ৰকড
দব ত শমাই অসমৰ এখন পূণাংগ ইিতহাস

আেছ- য’ত তথ সং হ কৰােটাক যেথ

ৰু

ণয়ন কিৰবৈল চ া কিৰ

িদয়া হেছ৷

তথািপও ৬০৯ পৃ াৰ এই িকতাপখনৰ ১২টা অধ ােয় কৱল চন তািৰখ-যু ৰ ওপৰেত

ৰু

িনিদ

সমাজৰ অন ান কথা িকছু মানৰ ওপৰত আেলাকপাত কিৰবৈল চ া কিৰেছ৷ যেন আেহামসকলৰ আগমন
কালত অসমৰ ৰাজৈনিতক আৰু আথসামািজক অৱ া, সংকটৰ যুগ আৰু তু খু ীয়া ৰজাসকলৰ িদন, আেহাম
ৰাজ ৰ অৱনিত আৰু পতন, আেহাম

শাসন ব ৱ া; ইংৰাজ শাসন

িত া আৰু সুদঢ়ৃ কৰণ, ১৮৫৭ চনৰ

িবে াহ আৰু অসম, জাতীয় চতনাৰ িবকাশ আিদ কথা সামিৰেছ৷ িক
সকলৰ কথা, সই সময়ৰ ব ৱসায় বািণজ - অসমৰ বৗ

পৰ

শংকৰেদৱৰ ব ৱ সমাজ, ভূ য়া

ৰা-সং ৃ িত আিদ কথােবােৰ যথাযথ

ান

পাৱা নাই৷
অসমৰ ইিতহাস চ াকাৰীসকলৰ অধ য়ন িবমুখীতাই ব ত সত উ াপন কৰাত বাধা িদেছ৷
তথািপও সাধাৰণ পাঠকৰ বােব মাৱামৰীয়া িবে াহৰ কাৰণসমূহ,

াি চ বুকানন হিম নৰ An

Account of Assam, প াটনৰ- Report on the Eastern Frontier of British India আিদ ব

নিথৰ

সহায়ত ব

কথা সহজ ভাষাত উপ াপন কৰা হেছ৷ আৰু পাৱা যায় ব ত জািনবলগীয়া কথা- ১৩ িবধ

নাওৰ নাম, আেহাম

গেদউসকলৰ চাৰাংেচাৱা

থাৰ িবষেয়, ক’ত কেনেক িক িশ াৰ

চলন আিছল,

সাজ- পাছাকৰ কথা, সমাজৰ গাঁঠিন আিদ৷
িক
অস

মূল কথােটা হ’ল য আেহাম বুৰ ীেক অসমৰ বুৰ ী বুিল লাৱাৰ ফলত অসম বুৰ ী সদায়

ূণ হ থািক গ’ল আৰু তােৰ ফলত আমাৰ অসেম আিজ পেদ পেদ উজু

খাব লগা হেছ৷

তথািপ ক’ব লািগব য িকতাপখন এখন সচৰাচৰ বুৰ ীৰ িনিচনা নহয়৷ এখন সহজপাঠ আৰু
সুখপাঠ িকতাপ িযখেন বুৰ ীৰ মাধ েমেৰ অসমৰ ওপৰত পাহৰ পলাই গেছ৷

িব ান িবষয়কঃ
অসমৰ চৰাই িচিৰকিত
লখক - অপণ দ
কাশক - ৰখা কাশন
মূল - ১৩০ টকা
এইখনেক ধিৰ মুঠ ২৯ খন িপতাপৰ জ দাতা হ’ল লখক৷ আমাৰ অিধকাৰ, মানুহৰ অিধকাৰ,
িমিল-জুিল-জািন-বুিজ, িমছাত আশা বনত বাস, আমাৰ কথা আমাৰ কাম, হালাৰ ভাই মালা আিদ
িশেৰাণােম লখকৰ িচ াৰ ব াি সূচায়৷ ককাৰ িপ ৰ ৰ’দ, পানীৰ ব ত কথা, ভাত খাৱা ভতু ৱা, খাদ ৰ
িভতৰূৱা কথা আিদেয় লখকৰ ল
য িশ - চমনীয়া-যুব জ , সইেটা িনয়ািৰৈক বুজাই িদেয়৷ িশলৰ
কণী, তামাৰ বাট, ান িব ানৰ কথা, ানৰ চ ক
ু , মা ৰ কথা আিদেয় িনেচই সহজ সৰল ভাষােৰ
আমাৰ চািৰওকাষৰ পৃিথবীখন ভালদেৰ চাবৈল উদগিণ িদেয়৷
এই িকতাপখেনা এেক সাঁচৰ৷ পৃিথৱীত প ীৰ আিৱভাৱ, চািৰি ক বিশ আৰু (প ী লৰ) ৰু
িশতানেটাত ব দুৱাৰ মুখৰ কথা আেছ৷ উৰণ-বুৰণ-গজন-গমন আমাৰ শা িভি ক িচ ােতা প ীৰ সম ক
ান আিছল৷ জীৱনধাৰী িশলৰ বু পিঢ় মানুেহ ৰাং কিৰেছ প ী লৰ িববতনৰ ৰহস ৷ চৰাইৰ কণীৰ ৰং
আকাৰ আিদৰ অধ য়েনা াসংিগক৷ লখেক এই কথা বাদ িদয়া নাই৷
অসমৰ কণামুচিৰ, কেপৗ, কাউৰীৰ পৰা আৰ কিৰ হঁ য়কলী, হাড়িগলা, হাইঠা, হঁ টুলুকাৈলেক ৭৭
িবধ চৰাইৰ কথা এই িকতাপত সি িব হেছ৷ আটাইেবাৰ চৰাই আমাৰ িচনািক৷ আটাইেবাৰ চৰাইৰ ফেটা
িদয়া হেছ কাৰেণ দখা পাবৈল সুিবধা হেছ৷ িতজনী চৰাইৰ ইংৰাজী নাম আৰু ব ািনক নােমা িদয়া
হেছ৷ িতজনী চৰােয় িক খায়, ক’ত থােক, ক’ত কিতয়া কণী পােৰ, ক’ ল উেৰ, আকাৰ িক, িক
জাতৰ, িক িক জািত আেছ ব তথ আেছ৷

া

স

ীয়ঃ

দনি ন জীৱন আৰু া
লখক – ড৹ পিব
মাৰ পােটাৱাৰী
কাশক – পা জন ি ি ং এ পাি িচং
মূল – ৮০ টকা

িনেতৗ ৰািতপুৱা ই উঠাৰ পৰা শাৱাৈল া স েক আিম িকমান সেচতন? া ৰ যতন িক
ধৰেণ ল’ব লােগ? সু- া ৰ বােব ীণ
েয়াজন ন? িহক িকয় আেহ? চিবযু আহাৰৰ অপকািৰতা
ইত ািদ স েক ৮২ পৃ াত ৩৬ টা ভাগত িবভ কিৰ ৰচনা কিৰেছ৷
স

লখক উি দ িবভাগৰ অৱসৰ া
েক ভােলমান পুিথ
ত কিৰেছ৷
খন মানুহৰ

অধ াপক৷ তওঁ উি দ িব ানৰ সাধু, অসমৰ িবিবধ চৰাই আিদ

া ৰ যতন আৰু সু- া েৰ দীঘজীৱন লাভৰ উে েশ ৰচনা কৰা হেছ৷

খাদ আৰু া
লখক – ড৹ পিব
মাৰ পােটাৱাৰী
কাশক – পা জন ি ি ং এ পাি িচং
মূল – ১৬০ টকা
সু- া ৰ অিধকাৰী হ থািকবৈল হ’ ল িনয়িমত খাদ ভাসৰ লগেত ফলমূল-পাচিলৰ ণা ণ চাই
খাৱাৰ দৰকাৰ৷ কান সাম ীত িক ণ থােক, িকমান পিৰমােণ খােল ৰাগ িনৰাময় হ’ব আৰু লগেত িক
খাদ খােল ৰাগ িনৰাময় হ’ব আৰু কানেবাৰ খাদ ৰ কাৰেণ ৰাগ বৃি ও হয় তােকই সাৱধান আৰু সতক
কৰাৰ উে েশ ১৬৮ পৃ াত ৭৮ টা ভাগত ভগাই
খিন ৰচনা কৰা হেছ৷
খনত থকা িকছু মান িবষয় হ’ল- ডায়েব ছ ৰাগীৰ পৰমব ু হ’ল জামু, সবসাধাৰণৰ বােব
আেপল-মধুৰীআম ব েৰাগ িতেৰাধী৷ ঔষিধ পাচিল কােমাৰা,
নৰ বােব দাইল আিদ নানান ব ৰ
উপকাৰ আৰু েয়াজনীয়তাৰ কথা আেছ৷

বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
(২৮/০৭/২০১৮)
িবেদশৰ কথােৰ
লিখকা – ণিত গাঁহাই
আেলাচক – চামচু ল বািৰক (৯১০১২৩৯৬৩)
মণ সািহত ৰ দুটা িদশ আেছ৷ লখকৰ জীৱন দশনৰ সত আিৱ াৰ হ’ব পােৰ আৰু সামািজক
গেৱষণামূলক উে শ ও থািকব পােৰ৷ িশৱসাগৰৰ ণিত গাঁহাইৰ ‘িবেদশৰ কথােৰ’ পুিথখনত আিম দুেয়াটা
িদেশই িতফিলত হাৱা দখা পাওঁ৷ অৱেশ তেখতৰ ৰুিচেবাধ স ক য় িবষয়েটা অিধক উ ল ৰূপত
কািশত হেছ৷
না িনক সৗ য উপেভাগ কৰােটা মানুহৰ সহজাত ধম৷ ই এক শা ত বৃি ৷ লিখকাই থাইেল ,
ীচ, ইউেৰাপ য’ তই পদাপণ কিৰেছ তেখেত সই িবমল আন ৰ স ােনই কিৰেছ৷ বৰফৰ সাগৰ, বগা
ফিনল নােয় া, ৰািতৰ ইউেৰাপৰ বিণল দৃশ ই িযেকােনা পযটকেক
শ কিৰবই৷ পুিথখনত সংেযািজত

পাহৰ ছিবেবাৰৰ পৰা উমান পাব পািৰ৷ বিছভাগ পাহৰ ছিবত পািৰবািৰক িবেনাদনৰ উে শ
সইিপনৰ পৰা লিখকাৰ এই যা াক পািৰবািৰক মণ বুিলবও পািৰ৷

দখা যায়৷

িক তাৰ মাজেতা তেখেত িভ সমাজৰ িভ অিভ তাক িনজৰ সািহত কমৰ মাজত টািন
আিনেছ৷ সতেত, পূবেত হওক বা পি মেত হওক য’ লেক লিখকাই আ ৱাইেছ সই সই অ লৰ উ ল
িচ েবাৰ অংকন কৰা যন লােগ, সয়া আংিশক সত েহ৷ িভ
দশৰ িভ অ কাৰ িদেশা পাহৰৈল আিনেছ৷
ঢাকা মহানগৰীত লিখকাই যেথ িভ াৰীৰ মুখামুখী হেছ৷ ম’বাইল ব ৱহাৰ নকৰা কৃ িষজীৱী আিমশসকলৰ
কথাও আিনেছ লিখকাই৷
ল ণীয় য আমাৰ দশৰ বািহৰৰ মানুহৰ জাতীয় চতনা আৰু দশে মৰ নমুনাও পুিথখনত পাৱা
যায়৷ ছু ইছসকল পৰ ৰাৰ িত সজাগ৷ আিমশ এজন বাগীচালেক িনজৰ ওপজা ভূ িমৰ অ হীন কথা পািত
িবমু
হাৱাৰ কথা আেছ৷ থাইেল ত লিখকাই অসমৰ িশপাৰ স ান িবচািৰ পাইেছ৷
গাঁহাইৰ কথনৈশলীত কািব ক গদ বা নাটকীয় ঠাঁচ বা হাস -ব ংগ নাথািকেলও ভাবৰ সৰলতা
িবদ মান৷ মােজ মােজ আংিশক ৰসেবাধ নথকা নহয়৷ ঠােয় ঠােয় উি িখত চু বাক েবাৰ িতমধুৰ হেছ৷
সাৱলীল বণনােৰ পাঠকক চু ই যাব পৰা শি েটা আেছ লিখকাৰ মাজত৷

দিনক অ দূতঃ
(০৯/০৭/২০১৮)
িতৱা জনজাতীয় সাধু
লিখকা – আৰিত ডকা
কাশক – শ ৰ আলাপ
আেলাচক – হম
মাৰ চৗধুৰী
সাধু কথােবাৰ মানুহৰ মুেখ মুেখ চিল অহাৰ ব বছৰ পাছতেহ সইেবােৰ িলিখত ৰূপ পায়৷ উে খ
য িতেটা জনেগা ীৰ মানুহৰ মাজত সাধুেবাৰ লৗিকক-অেলৗিককভােৱ চিলত িবেশষৈক সাধুেবাৰ ভূ ত- ত
তথা
তা া আিদক ল চিল অহা যিদও িকছু মান সাধু বনৰীয়া জ , চৰাই-িচিৰক আৰু মানুহক লেয়া
কাশ পাইেছ৷ অৱেশ ভাষাগত তথা কৃ ি -সং ৃ িতগতভােৱও ঠাই িবেশেষ এই সাধুেবাৰ জনেগা ীয় মানুহৰ
মাজত চিলত৷ ামা লৰ বৃ -বৃ াসকেল িনজৰ পিৰয়ালৰ বা ওচৰ-পাঁজৰৰ িশ ল’ৰা- ছাৱালীেবাৰক
কাষত ব ৱাই ল িযেকােনা
েত মেনােযাগ আকষণৰ বােব উি িখত িবষয়িভি ক সাধুেবাৰ নায়৷
বনেৰৗ, ফু ল আৰু ভােমাৰাৰ সাধু, নাঙা আৰু পাঙা, চেৰলা এলাবাং, গছৰ খােৰাং, মানুহ বাঘ,
ধানৰ ৰং, লাউ কাঁৱৰ আৰু ৰাজ মাৰীৰ কথােক ধিৰ মুঠ ১৮টা সাধুকথা সি িৱ পুিথখনৰ সাধুেবাৰ
িতৱা জনেগা ীৰ মানুহৰ মাজত চিলত আিছল যিদও আিজৰ সমাজৰ মানুহ তথা নৱজ ৰ মাজত এইেবাৰ
সাধু লাপ পাইেছ৷ সাধাৰণেত িতৱা জনজািতৰ লাকসকেল পাহাৰীয়া তথা সমতল অ লত বাস কিৰ খিতবািত কৰাৰ লগেত কৃ ি -সং ৃ িতও বজাই ৰািখেছ৷ িয কথা তাহািনৰ ৰজা-ৰাণী, কাঁৱৰ- ঁ ৱৰী, দৱ- দৱী,
জাবগ আৰু ভূ ত- তৰ কথা-কািহনী-কমত িতফলন ঘ েছ৷ উে খ য পুিথখনৰ িতেটা সাধুেত
কমে ৰণাৰ উে খন ঘ েছ৷ তদুপিৰ িতেটা সাধুেত দৃি ন ন অংকনিচ সংেযাজন কিৰ পঢ়ুৈৱ সমাজ তথা
িশ -িকেশাৰেক আেমাদ িদবৈল লিখকাই যৎপেৰানাি
চ া কৰাৰ লগেত সাধুেবােৰ িনঃসে েহ ৰুিচ-সং ৃ িত
আৰু কৃ ি ৰ ৰূপ বণ-বাকৰ সৃি কিৰেছ৷ আনহােত, উপেদশমূলক ছায়াছিবও সাধুেবাৰৰ অনবদ অলংকাৰ৷

Socio Economic & Political issues in Assam
লখক – ড৹ মনেমাহন দাস
আেলাচক – হম
মাৰ চৗধুৰী
ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ ভূ েগাল-িব ান িবভাগৰ ভূ তপূব মূৰ ী তথা অধ াপক-সািহিত ক ড৹
মনেমাহন দাসৰ সদ কািশত ‘Socio Economic & Political issues in Assam’ শীষক
খন৷ সামি ক
অথত িবে ষণ কিৰেল ইয়াৰ আটাইেবাৰ ৱ ই াসংিগক আৰু িবদ ায়তিনক িদশত েযাজ ৷ আথ-সামািজক
আৰু ৰাজৈনিতক ধাৰাসমৃ
খনৰ ৱ সমূহক দুটা খ ত িবভ কিৰ অধ য়ন সূত কিৰ তু িলেছ৷
ভৗগিলক দৃি েকাণ আৰু ইয়াৰ তাি ক বিশ যু আেলাচনােৰ িতেটা ৱ েক মূল মান মাপিনৈল গিত
কৰাইেছ; িকয়েনা ৱ সমূহত কােনা অেযৗি ক অিভধা নাই৷ সকেলা কথা আৰু তথ ই মানৱ স দৰ
লগেত অসমৰ ভৗগিলক পিৰসীমা উ ীতকৰণৰ আয় েৰখােৰ িতফিলত হেছ৷ অসমৰ ভূ িম নীিত-সংৰ ণ,
স দৰ ব ৱহািৰকতা,
ৰ িশ ৰ আ ঃগাঁথিন, কৃ িষ, বানপানী, াকৃ িতক দুেযাগ-ব ৱ াপনা, বনানীকৰণৰ
অি
আৰু সংৰ ণ, াম উেদ াগীকৰণ, কৃ িষ িব ৱ, অসমৰ ািয় কৰণ আৰু মৰু িবভাজন, জািতজনজািতৰ সমস া, বেড়া জনজািতৰ িব ৱ, ৰা ীয় নাগিৰকপ ী উ ীতকৰণ, িহ ু-বাংলােদশী শৰণাথ ক
সং াপন, িব িবদ ালয় আইন, িবদ ায়তিনক িদশত ভূ েগাল-বুৰ ী েয়াগ আিদ িবষয়ত ড৹ দােস উ
পযায়ৰ িবে ষণা ক দৃি ভংগীেৰ ৱ সমূহক ামািণক আৰু ব ৱহািৰক মূল াংিকত কিৰ তু িলেছ৷ তদুপিৰ
তথ সমৃ ইিতহাসৰ চােনিকেৰ যুি পূণ আৰু অধ য়নৰ সমল ৰূেপ পিৰগিণত হাৱা ড৹ দাসৰ এই
খন
সকেলা
ণীৰ লাকৰ বােব মূল ৱান৷ দু িৰ দুটা ৱ সি িৱ
খনৰ ভাষা যিদও বা ইংৰাজী,
অধ য়নৰ
ত
খনত সি িৱ ‘ডাইেমনছনছ অৱ মুছিলম ইিমে ছন ইন আছাম-পাট ওৱান, টু এ
ী,
াইেবল পপুেলছন এ ইথিনক ’বেলমছ ইন আছাম, দ জেনিছছ অৱ ভায়’ ল ইন িব
এ িড,
ইনি িজং
অৱ মুছিলম ইিমে ছন ইন আছাম’ িবষয়ক লখা কইটাই সা িতক পিৰেৱশ-পিৰি িতৰ
িত িবখনক ভয়াবহ ৰূপত কট কিৰ তােল, য’ত িবেবকশূন আৰু ভাৰসাম হীন মানৱ-িচ নৰ-ি য়াকমেৰ চিল আিহেছ এইেবাৰ মানুহ৷ গিতেক এইেবাৰৰ িবেবক মি ক মানুহৰূপী চতনত িকদেৰ সং ৃ ত
কিৰব পািৰ, তােৰই িবে ষণা ক দৃি িনে প কিৰেছ লখেক৷ িবষয়ব িনৰূপণৰ
েতা াৱি ক ড৹
দাস এগৰাকী সবল-সফল আৰু দূৰদৃি স
লখক৷

পগলা চাহাবৰ হাঁিহ
লিখকা - অ িলকা চ বত
কাশক - ইউিনয়ন বুক পাি েকশ ন
আেলাচক - মেনাজ মাৰ ভ াচায
মূল - ১৫০ টকা
এিতয়াৈলেক তওঁৰ দুখন চু

গ , িতিনখন উপন াস

আকােৰ

কাশ পাইেছ৷

উপন াসখনত নব উদাৰীকৰণ, িব অথনীিত আৰু গালকীয় বজাৰ ব ব াক যেনদেৰ সামিৰ
লাৱা হেছ, তেনদেৰ পুঁিজবাদী অথনীিত আৰু িনবনুৱা সমস াৰ ওপৰেতা আেলাকপাত কৰা হেছ৷ লগেত
ভাৰত, ইংল আৰু আেমিৰকাৰ সা িতক সময়ৰ সভ তা-সং ৃ িত, িশ া- যুি ৰ িচ এখেনা লিখকাই
দািঙ ধিৰবৈল চ া কিৰেছ৷

উপন াসখনৰ পটভূ িম অসম বা ভাৰতেত সীমাব
হ থকা নাই, ইংল আৰু আেমিৰকােকা সি িব
কৰা হেছ৷ উপন াসখনৰ মুখ িশৱানী আৰু িগলচন৷ িশৱানীৰ ককাক আেলাক ছাৰ আৰু আইতাক
অবি কা৷ তওঁেলাকৰ পিৰচৰ আেঘাণা, িযজনক িশৱানীেয় মৰমেত জক াডাৰ বুিল মােত৷ িশৱানীৰ মাক
দউতাক কমসূে কলকাতাত থােক৷ উ িশ াৰ বােব কলকাতাৰ ল’ৰা জেয়শৰ স’ ত িশবানী ইংল ৈল
যায়৷ তােত সহপা িগলচনৰ স’ ত ব ু গিঢ় উেঠ৷ ইংল ত িশ া সমা কিৰ িশৱানী, িগলচন আৰু
জেয়েশ গেৱষণা কিৰবৈল আেমিৰকাৰ িনউয়কৈল যায়৷ িগলচনৰ সামিৰক িবষয়া দউতাক আৰু সমাজ
সিৱকা মাকৰ ব তাৰ ফল ৰূেপ ধাই মাকৰ হাতত লািলত-পিলত হাৱা িগলচনৰ িশৱানীৰ লগত
মৰ
স ক গিঢ় উেঠ৷ আনহােত, জেয়েশ
মত পেৰ হাংেগৰীৰ ছাৱালী এি লৰ স’ ত৷ িশৱানী আৰু িগলচনৰ
ব ু হয় লািক আৰু তওঁৰ
িমক ৰভাটৰ লগত৷ জক াডাৰৰ চ ৰ অসুখৰ িচিকৎসাৰ বােব িশৱানী
অসমৈল আেহ৷ বাটেত স সবাদীেয় িশবানী অহা িবমানখন হাইেজক কেৰ৷ িবমানখন উ াৰৰ বােব উ পিৰ
লােগ িগলচন, তওঁৰ িপতৃ জমচ ৰীড, মাতৃ মৰী আৰু ধাই মাতৃ েয়৷ লাকীৰ পািলতা মাতৃ
ছী আৰু
িগলচনৰ মাতৃ মৰীৰ েচ াত িবমানখন উ াৰ হয়৷ িক দুৰভাগ ই িশৱানীক লগ এৰা িনিদেল৷ আন
এখন িবমানত উ ঘৰৈল আিহ থকা িশবানীৰ িবমানখন বামুদা াই এংেগালত চ শ এটা কিৰ সাগৰৰ
পানীত জাহ যায়৷ িশবানীক হৰুৱাই পগলা হাৱা িগলচেন আেলাক চাৰক সা না িদবৈল অসমৈল আিহ জক
াডাৰ আৰু আেলাক ছাৰৰ সংগী হ থািক যায়৷ এয়াই ‘পগলা চাহাবৰ হাঁিহ’ উপন াসখনৰ থুলমূল কািহনী৷

অিন সু ৰৰ এষণাত
লখক – িবনি ৰাম দাস
আেলাচক – হম
মাৰ চৗধুৰী
‘নহী ােনন সুদশ
ৃ ম পিৱ ম ইহ িবদ েত’ শীষক কথাষাৰ লখেক িনজৰ ‘আঁৰ কােপাৰৰ আঁৰৰ
কথা’ত উে খ কিৰেছ৷ গিতেক এই কথাৰ পৰাই তীয়মান হেছ য লখকৰ সাধনািচ সমৃি ৰ ওজি তা৷
তদুপিৰ ‘আেপানাৰ অিভ তাই যিদ কােনা
াক অথময় কিৰ তু িলব নাৱােৰ, তেন
া দৰাচলেত
অথহীন৷…
াৰ িনবাচনেতা
ােৰই দৰকাৰ৷’ বুিল বােজন-এ কাৱা উ ৃ ত কথাষােৰও িবেশষ বাতা
বহন কিৰেছ৷
খনক এেনধৰণৰ অেলখ বাতাই সমৃ কৰাত িচ া আৰু মন াি ক ধাৰণাৰ
ত
আটাইেকইটা ৱ ই পঠনেযাগ ৷ ‘ সৗ যেবাধ, জীৱন, ব ু , াথনা, ন তা, সৰলতা, পাপ, উ ৰ
আধুিনকতাবাদ, কৃ িত-পিৰেৱশ আৰু াকৃ িতক ভাৰসাম , শশৱ-িশ
িমক আৰু ইয়াৰ ভিৱষ ৎ’ আিদেক
ধিৰ মুঠ ২৫ টা ৱ সি িৱ কিৰেছ৷ থমেটা ৱ ৰ ‘ মকেবথ’ নাটকত উ ৃ ত ‘জীৱনেটা যিনবা এজন
মুখই ক থকা এটা কািহনী, িয কািহনী
াধ- কাহােলেৰ পিৰপূণ আৰু যাৰ কােনা অথই নাই’ বালা
কথাষাৰ আিমও উে খ কিৰব খুিজেছা এইকাৰেণই য মানৱৰ কম- শলতা আৰু জীৱন পিৰ মা িক িক
ধাৰােৰ সমৃ বা অস ূণ হ থােক, তেন িচ ন লখকৰ দৃি ত ধৰা িদেছ৷ তদুপিৰ তওঁ ‘ ছ এ
ফ’ম’ত ‘ব ু সদায়’ এটা িমঠা দািয় , ই কিতয়াও হ’ব নাৱােৰ এ নীচ-সুিবধাবাদী চিৰ ’ শীষক
কািব ক পংি েৰও মানৱীয় ণ-গিৰমাৰ ছ ত আেলাকপাত কিৰবৈল য কিৰেছ৷
খনৰ ‘সংশয়-িব াসধম আৰু গণত ’ শীষক ৱ ত উে খ কিৰেছ য ানৰ আিধক আৰু াবল ই মানুহক সংশয়াবাদৰ পথৈল
ল যায়৷ ইয়াৰ কাৰণ হ’ল দূৰদৃি স
িবেবক আৰু সং ৃ ত মনৰ ানৰ অভাৱ৷ যাৰ ফলত ব ি ,
সমাজ, দশ, ৰা তথা ঐিতহ গত সাং ৃ িতক িব াি েয় বাহ লেছ৷ আপাত কালৰ যাি কতাময় মেনাবৃি ,
ব বাদী সভ তা-সং ৃ িতৰ অপাচাৰ, মানৱীয় মূল তাত আসূিৰক িচ নৰ বােব বৗিধক ান িব া আৰু
িপ হেছ৷ সেয় িতেটা ৱ যুি পূণ আৰু আদশা য়ী চতনা জা ত কৰােথ িশ , িকেশাৰ তথা
া বয় েক ধিৰ সকেলা পযায়ৰ মানুহক কৃ িতৰ পৰ ৰাগত ইিতহাস ঐিতহ আৰু সং ৃ িতৰ িত

ি য়াশীল ি য়ভাজন হ ানসমৃ সীমাত উপিৱ হাৱাৰ আশাবাদত ব ী৷ িবেশষৈক কিবতাৰ িত থকা
আসি েয়ও লখকক ভাৰা া কিৰেছ৷ সেয় িবনি ৰাম দােস িভ
াদৰ ৱ ৰ লগেত ‘ খ াত কিব,
সুৰকাৰ আৰু গীিতকাৰৰ কিবতা আৰু সুৰত ব ী ‘িব ু’ শীষক আেলাকপাতমূলক ৱ ত কািব ক ব না
তথা পংি যু সমাহােৰেৰ সৃজনশীল মানিসক ভাৱানুভূিতেৰ ি য়াশীল সৗ য উপ াপন কিৰেছ৷ য’ত
েদশ, জািত, -ভাষা, ঐিতহািসক কলুিষত এ ােৰেৰ াস কিৰব িবচৰা দূৰিভসি ৰ পৰা মু কৰাৰ
আ ান বিণত কৰা হেছ৷ কৱল িবচািৰেছ িব ৃিতৰ অতল ৰুঙত িতেটা িনজস াৰ পুনৰািৱ াৰ,
আ ভী ণৰ জ ািতেৰ আেলািকত হ’ব পৰা জীৱন-পথ-ব ি আৰু জাতীয় ঐিতহ ৷ মায়া, ৰাগ, মল, কাম,
ষমু ভাৱনাৰ পৰা মু
হ ন ন িশ -িকেশাৰক সৎ িচ া আৰু
মান েৰ আকিষত কিৰ মানুহ হাৱাৰ
দশনত তী কৰাব লািগব বুিল লখেক
খনৰ ৱ ত দৃি পাট কিৰেছ৷ তওঁ ‘এটা িশ েৱ হ’ল কৃ তাথত
এজন মানুহৰ কৃ ত িপতৃ ’ ৱডছৱেথ কাৱা এই কথাষােৰেৰ িশ ৰ ভিৱষ ৎ িনণয় পথৰ স ান িদবৈল য়াস
কিৰেছ৷

অসমৈল িবেদশী
জন – নহৰুৰ পৰা মাদীৈল
লখক – জীেত
মাৰ চৗধুৰী
কাশক – অসম বুক হাইভ
‘পিৰৱতনৰ ’গােনেৰ ৰাজ ৰ শাসনভাৰ ল’ ল িবেজিপ নতৃ াধীন িম েজাঁটৰ চৰকােৰ৷ িক
িবেজিপ নতৃ াধীন িম েজাটৰ শাসনত ৰাজ বাসীেয় পিৰৱতনৰ িবপৰীেত পােল অৈবধ নাগিৰকক জেনাৱা
আম ণ৷’ ‘আই এম িড
আইন বািতলৰ সময়েত অৈবধ
জেন ৰাজ ৰ আভ ৰীণ সুৰ াৰ িত ভাবুিক
কিঢ়ওৱাৰ িত উ তম ন ায়ালেয়
ভােৱ উে খ কিৰেছ৷ অৈবধ নাগিৰকৰ
জনৰ ভয়াবহতা সকেলােৱ
জােন৷ শহতীয়া িবধানসভা িনবাচনত পিৰৱতনৰ জিৰয়েত িখল ীয়াৰ াথ সুৰি ত কিৰব বুিল িবেজিপ
আৰু ইয়াৰ িম দল অগপ-িব িপ এেফ ’গান িদেয়৷ সেয় ৰাইেজ িহলেডাল ভািঙ ভাট িদেল৷ চৰকাৰ গঠন
হ’ল৷ িক ৰাইেজ এিতয়া পিৰৱতনৰ নামত পােল অৈবধ নাগিৰকক জেনাৱা আম ণ’ ঐিতহািসক অসম
আে ালনৰ পটভূ িমত স ািদত অসম চু ি অনুসিৰ ১৯৭১ ৰ ২৪ মাচৰ মাজ িনশা ১২ বজাৰ পাছত অহা
কােনা অৈবধ নাগিৰকেৰ নাগিৰক মািন লাৱা নহয়৷ এই কথা অসম চু ি ত
ভােৱ উে খ থকাৰ
পাছেতা ২০১৬ ৰ নাগিৰক আইন সংেশাধনী িবেধয়কৰ জিৰয়েত ১৯৭১ ৰ ২৪ মাচৰ মাজিনশা ১২ বজাৰ
পাছত বাংলােদশৰ পৰা অহা িহ ু বঙালীক নাগিৰক
দান কিৰব িবচৰা হেছ৷ এয়া অৈবধ নাগিৰকক
আম ণ নৈহ িক?
দশৰ ধানম ী থম ধানম ী জৱাহৰলাল নহৰুেৱ শৰণাথ ৰ বােব অসমত মা িবচািৰিছল৷
তিতয়াৰ অসমৰ ধানম ী (মুখ ম ী) গাপীনাথ বৰদৈলেয় মা িদবৈল অ ীকাৰ কৰাত নহৰুেৱ িব ীয়
অনুদান ব কৰােৰা ভাবুিক িদবৈলও
ােবাধ কৰা নািছল৷ অনুৰূপ ধৰেণ ১৯৫০ ত গৃহম ীৰ দািয় ত
থকা চদাৰ ব ভ ভাই পেটেলও তিতয়াৰ অসমৰ ৰাজহ ম ী িব ু ৰাম মিধক সা াতৰ বােব তিতয়াৰ
ক ীয় পুনঃসং াপন ম ী অিজত সাদ জনক
ৰণ কিৰিছল৷ িব ু ৰাম মিধেয়ও এই
ত আেপাচ
নকৰাত চদাৰ ব ভ ভাই পেটেলও ভাবুিক িদিছল গাপীনাথ বৰদৈলক৷ ক ত ৰাজৈনিতক পিৰৱতন হ’ লও
অসমৰ িত দৃি সলিন নহ’ল৷ সেয় আিজও এেকাটা সমস াৰ সমাধানৰ দাবীত আে ালন অব াহত
ৰািখবলগীয়া হেছ৷ ‘ জ ৰ পাছত জ ই অৈবধ নাগিৰকৰ সমস াক ল আে ালন কৰােটা িনিবচােৰা৷
ইয়াৰ সমাধান লােগ৷ দশৰ পি ম া ৰ দেৰ ভাৰত-বাংলা সীমা ছীল কৰাৰ
ত ক ীয় চৰকাৰ
িনমাত৷ সেয় ২৬৮ িকেলািমটাৰ দঘ ৰ সীমা ৰ কাই য়া তাঁৰৰ বৰ আিজও স ূণ নহ’ল৷ ধানম ী

নেৰ
ব ী

মাডী নতৃ াধীন চৰকােৰ এই পয বাংলােদশেৰ ২৯খন চু ি স াদন কিৰেল অথচ আিজ পয
ত পণৰ চু ি স াদন নকৰােটা বতমান ৰাজৈনিতক অিবচাৰৰ অন তম উদাহৰণ৷

দিনক অসমঃ
গিলিলও গিলিল
লখক – অ য় মাৰ িম
কাশক – পা জন ি ি ং এ

পাি িছং

হমাংগ িব াস
লখক – ৰাজু বৰুৱা
কাশক – পা জন ি ি ং এ

পাি িছং

ফণী শমা
লখক – িদলীপ মাৰ বৰুৱা
কাশক – পা জন ি ি ং এ

পাি িছং

সাং ৃ িতক নগৰী তজপুৰ
লখক – িদলীপ মাৰ বৰুৱা
কাশক – পা জন ি ি ং এ

পাি িছং

অসম সািহত সভাৰ থম সভাপিত প নাথ গাহািঞ বৰুৱা
লখক – নবীন চ লহকৰ
কাশক – পা জন ি ি ং এ পাি িছং

(০৬/০৭/২০১৮)
সংবাদসূয কীিতনাথ হাজিৰকা
লখক – মুদ চ ডকা
কাশক – আইকণ সািহত ন াস, ৰাজগড়,
আেলাচক – অিকলৰ ন ভ

ৱাহা

কীয় কীিতেৰ অসমৰ সািহত আৰু সংবাদ জগতত কীিতনাথ হাজিৰকাই িনজৰ নাম সােণাৱালী
আখেৰেৰ িলিখ থ গেছ৷ িসংহপুৰুষ ৰাধােগািব বৰুৱাৰ অন তম মানস স ান, অসমৰ িনঃ াথ হৰী
‘ দিনক অসম’ৰ িত াপক আৰু অিত সুেযাগ স াদক কীিতনাথ হাজিৰকাৰ জ ১৯২৫ চনত৷ তওঁ
বণাঢ জীৱনৰ মহাযা া সামেৰ ২০০২ চনত৷ অসমৰ সংবাদ
ৰ মহীৰূহ হাজিৰকাৰ জীৱন আৰু কৃ িত
স কত যেন চচা হ’ব লািগিছল সয়া আিজ পয যথাথভােৱ হাৱা বুিলব নাৱািৰ৷ িতভাধৰ

সাংবািদকগৰাকীৰ কমজীৱন সামিৰ এখিন পূণ পযায়ৰ জীৱনী কাশ নােহাৱােটা জাতীয় জীৱনৰ বােব
পিৰতাপৰ িবষয়৷ অৱেশ ১৯৮৮ চনত অসম সািহত সভাৰ তদানী ন ধান স াদক সতীশ চ
চৗধুৰীেয় অিভন নসূচক এখন পুি কা কাশ কৰাৰ লগেত হাজিৰকাৰ পু অ ন হাজিৰকাই আন এখন
জীৱনী কাশ কিৰ উিলয়াইেছ৷ হাজিৰকাৰ মৃতু ৰ িপছেত মুদ চ
ডকাৰ স াদনাত ি িবউন িত ানৰ
সহেযাগত এখন চমু জীৱনী ২০০২ চনত কাশ পাইিছল যিদও সইখেনা স িত দু াপ হ পৰাত সই
খেন ন-ৰূপত বতমান কাশ কৰা হেছ৷
মুঠ এৈকশগৰাকী লখকৰ লখা সি িৱ হেছ৷ লখকসকল হ’ল েম ড৹ েমাদ চ ভ াচায, ড৹
নেগন শইকীয়া, কনকেসন ডকা, ৰািধকােমাহন ভাগৱতী, শশী শমা, পাচু েগাপাল বৰুৱা, উেপ নাথ শমা,
ড৹ ভৃ েমাহন গা ামী, খনী চ দাস, মুদ চ
ডকা, ড৹ অৰুণ চ ভূ ঞা, মুদ গা ামী, ঘুণীন
ৰাজেখাৱা, কনক চ
ডকা হীেৰন মিধ, নেৰ নাথ শমা, বীেৰ
মাৰ লহকৰ, ডাঃ লািহত চ দাস,
ডাঃ দীপািল দ , দৱলা হাজিৰকা আৰু দুবা চৗধুৰী৷
খিনত কীিতনাথ হাজিৰকাৰ ‘ দিনক অসম’ৰ থম
স াদকীয়েক ধিৰ কইটামান িবেশষ লখা সংেযািজত হেছ৷
খিনত সি িৱ কৰা েত কেটা লখা যেথ
মানস
৷
ৰ িবষয়ৰ লগত লখকসকলৰ ঘিন সাি ধ হতু লখাসমূহত গভীৰতা িবৰাজমান৷
লখাসমূেহ কম পিৰসৰেত হাজিৰকাৰ জীৱন আৰু কৃ তীক আেলাক উ ল ৰূপত তু িল ধিৰবৈল স ম হেছ৷
িথতযশা লখক ড৹ নেগন শইকীয়াই তওঁৰ লখাত কীিতনাথ হাজিৰকাৰ দৃঢ়তাৰ িবষেয় এেনদেৰ উে খ
কিৰেছ- ‘কীিতনাথ হাজিৰকা নীিতত এেনভােব অটল আৰু ি ৰ আিছল য কােনও ‘ দিনক অসম’ক িনজৰ
ি িতৰপৰা এচু িলও ইফাল-িসফাল কিৰব নাৱািৰিছল৷’ স াদক কীিতনাথ হাজিৰকাৰ স কত এই বাক ই
যেথ বুিলব পািৰ৷ আনহােত, সইজন স াদকৰ অ ৰখন কেন, তাক বুিজবৈল খ াত সাংবািদক
কনকেসন ডকাৰ এটা বাক ই আেকৗ যেথ ৷ ডকাই িলিখেছ- ‘১৯৮৩ চনৰ নলীৰ হত ায ত আিমও
অত
বদনা অনুভৱ কিৰ তওঁৰ সেত কথা পােতােত কিছল য নলীক ধিৰ িবিভ ঠাইৰ িহংসা ক
কাযকলাপৰ হতু েক তওঁ এস াহ ধিৰ ভাত খাব পৰা নািছল৷’ গ কাৰ সমােলাচক মুদ গা ামী
( য়াত)-এ কীিতনাথ হাজিৰকাই াপ চচা নােপাৱাত এেনদেৰ িলিখেছ- ‘আিজ সাংবািদকসকেল কেছ
কীিতনাথ হাজিৰকা অসমীয়া সংবাদ জগতৰ ‘িদকপাল’ আৰু ‘মহীৰূহ’; িক এই শ দুটাৰ অথ আৰু
িবে ষণ কিৰবৈল কােনাবাই চ া কিৰেছেন?... এেন ৱা এগৰাকী সাংবািদকৰ য়াণত আমাৰ কাকতেবােৰ
িযিখিন কিৰেছ সইিখিন যেথ নহয় যন লািগেছ৷’ সু-স ািদত
খিনত হাজিৰকাৰ জীৱনপ ীও কাশ
কৰা হেছ৷
ৰ ছপা-ব ভােলই, মা দুই-এটা ছপা-ভু ল থািক গেছ৷ িন াৱান সািহিত ক মদ চ
ডকাই ম কিৰ ‘সংবাদসূয কীিতনাথ হাজিৰকা’ পাঠকৰ হাতত তু িল িদ এটা জাতীয় দািয় পালন কিৰ
ধন হেছ৷ আগ ক িদনত কীিতমান সাংবািদক কীিতনাথ হাজিৰকাৰ জীৱন আৰু কমক সামিৰ সিচ
এখন কাশ হ’ ল ভাল হ’ব৷

নীলা আকাশত দীপাৱলী
লিখকা- পূৰবী বৰুৱা
আেলাচক- িবনি ৰাম দাস (৯৪০১২৫০০১২)
কাশক- সত ম পাি েকশ ন, ৱাহ
‘নীলা আকাশত দীপাৱলী’ দৰাচলেত সা িতক অসমৰ দুই িবৰল িতভাৰ ব িত মী দা ত
জীৱনৰ ওপৰত ৰিচত এখন তথ -সমৃ অিভনৱ
৷ বীণ সািহিত ক তথা ভাষািব ানী েমাদ চ
ভ াচায ৰ পাতিনৰ লিখয়া ভ কামনাই আৰু িবিশ সািহিত ক প নাৰ িবমল মাৰ হাজিৰকাৰ বুি দী
আগকথাই
খনক অথৱহ মা া দান কিৰেছ৷

‘নীলা আকাশত দীপাৱলী’ৰ নায়ক হ’ল
িন কিব িবন চ বৰুৱাৰ জ পু , িস িচ িশ ী
নীলপৱন বৰুৱা আৰু নািয়কা হ’ল দীপালী বৰঠা ৰ৷ অসমৰ দুই খ াত পিৰয়ালৰ দুই খ াত িশ ীৰ িবৰল
দা ত জীৱনক ল লিখকা পূৰবী বৰুৱাই িলখা ‘নীলা আকাশত দীপাৱলী’ পিঢ় মাৰ আিমিৰকাৰ িবখ াত
মেনািব ানী অ’ছন ু ইয়াৰ ফাউলাৰৰ এষাৰ িবখ াত বাক ৈল মনত পিৰেছ৷ তওঁ িলিখেছ- ‘The best
teachers of humanity are the lives of great men’ অথাৎ ‘মানবতাৰ উ ম ব াগণ হ’ল মহৎ
মানুহৰ জীৱনেবাৰ ৷’ কৱল মহৎ দয়ৰ মানুহেবােৰেহ তওঁলকৰ সঁচা জীৱনৰ আদেশেৰ মানৱতাৰ জয়গান
গাই ফু েৰ৷ বেহমীয়ান জীৱন চযাত অভ মানৱতাবাদী িচ িশ ী নীলপৱন বৰুৱাৰ দেৰ মানুেহেহ দুৰােৰাগ
ৰাগত আ া হ িচৰিদনৈল ক ৰু
হাৱা এসময়ৰ অসমৰ কািকলক ী দীপালী বৰঠা ৰৰ দেৰ সংগীত
িশ ীক জীৱন সি নী ৰূেপ হণ কিৰ মানবতাক অনন মা া দান কিৰব পােৰ৷ কৱল মানৱতাবাদৰ এই
িদশেটােৱই নীলপৱন বৰুৱাক িচৰ নমস মানৱৰ শাৰীত উপনীত কৰাইেছ৷ এেনেবাৰ কািহনীেয়ই আিভংে ানৰ
‘জীৱন লালসা’ৰ নায়ক িভনেচ
ভনগখ আিদৰ দেৰ িচ িশ ীৰ জীৱনােলখ ৈল মনত পলাই িদেয়৷ এমাচনৰ
ভাষাত মহৎ মানুহৰ চু জীৱনীেহ থােক, িব ৃ ত বুৰ ী নাথােক৷ তওঁেলাকৰ সচাঁ জীৱনচযাই আৰু
বা ৱবাদী কায-কলােপই আনৰ বােব
ৰণামূলক দৃ া ৷
সইদেৰ দুৰােৰাগ ৰাগত আ া হও কৱল সাণালী ৃিতক ল হজাৰজন ণ াহীৰ ভািশস ল,
ি য় ামীৰ মৰম- চেনহৰ অিময়া িপ দীপালী বাইেদেৱ জীৱনক কােনা ভ শাি ৰ বৰদান বুিল মািন ল
জীয়াই থকাৰ িয ভ কামনাৰ চিৰ
দশন কিৰ আেছ- আিজ সয়া জীৱ িক দ ীৈল ৰূপা িৰত হেছ৷
লিখকা পূৰবী বৰুৱাই ওচৰ-চু বুৰীয়া হাৱাৰ সৗভাগ ৰ বােবই এেন শংসনীয় কাযত অৱতীণ হাৱা
বুিল আমাৰ মেন ধেৰ৷ িবমল হাজিৰকাৰ ভাষাত
খিনক বিছ উপন ােসাপম কৰাৰ থল আিছল যিদও
আমাৰ মেত এেন েচ াও কম শংসনীয় নহয়৷
খিনত সমসামিয়ক অসমৰ ভৗগিলক, ঐিতহািসক,
পািৰেৱিশক, ৰাজৈনিতক, অথৈনিতক পিৰেবশৰ িতফলন ঘ েছ স ালিনৈক৷ লিখকাই ক কিৰ ব ত
অজানা তথ েৰা যাগান ধিৰ আমাক উপকৃ ত কিৰেছ৷ পূৰৱী বৰুৱাৰ ‘নীলা আকাশত দীপাৱলী’ৰ য়াস আৰু
েচ ােক িন য় স দক পাঠেক সঁহািৰ জনাব৷ আিম আ েহেৰ বাট চাম কােনাবাই যিদ আিভংে ানৰ ‘Lust
for Life’ৰ দেৰ নীলপৱন আৰু দীপালীৰ দেৰ িশ ীৰ জীৱনােলখ ক অসমীয়াত পূণ পযায়ৰ উপন াসৰ ৰূপ
িদব পােৰ৷ ভিবষ তৰ গেৱষকৰ বােব ই এখন সহায়কাৰী
ৰূেপ িনি তভােব উপেযাগী হব৷

নািজতৰা তু িম ইমান ধুনীয়া
লখক – িনপেজ ািত মিধ
কাশক – িগিৰজা মিধ, কািজপাৰা, নলবাৰী
আেলাচক – পূৰৱী বৰুৱা
সাংবািদক, জীৱনীকাৰ িনপেজ ািত মিধ কিবতােৰা নীৰৱ সাধক৷ ‘গৰখীয়াৰ বাঁহীৰ মাত’ কিবতা
পুিথখেনেৰ আ কাশ কৰা কিবগৰাকীৰ
খনত সংকিলত হেছ িভ সময়ত ৰচনা কৰা ৬০ টা কিবতা৷
কিবতা হ’ল কিবৰ অনুভৱৰ ব নাদী বাণীৰূপ৷ কিবেয় িনজৰ লগেত আনেৰা আেপান অনুভূিতৰ
ছিব অংকন কিৰব পােৰ৷ িনপেজ ািত মিধৰ কিবতাত মানুহৰ সুখ-দুখ, আশা-আ হ, বদনা-িবপ তাই ান
পাইেছ এটা ব ি মনৰ মােজিদ৷ এই ব ি মন কিব িনেজ নহ’বও পােৰ, কিবৰ াৰা সৃ এক কিব পূণ স াও
হ’ব পােৰ আৰু এই স াই কেছম ভালেপাৱাৰ কথা, কৃ িতৰ কথা৷ কােনা জ ল িনমাণ কৗশলৰ াৰা
িনয়ি ত হাৱা নাই তওঁৰ কিবতা৷ এক কথাত, ৰামাি ক কিবতাৰ দেৰই সৰল এই কিবতাসমূহ৷
আধুিনকতাবাদী দুেবাধ তাৰপৰা মু
তওঁৰ কিবতা৷

সংকলন ৰ থম কিবতােটােৱই হ’ল ‘নািজতৰা তু িম ইমান ধুনীয়া’৷ এইেটা এটা
মৰ কিবতা৷
মৰ লগেত িবে দৰ স াৱনাই কিবৰ দয়ত ি য়া কিৰেছ যিদও িনজেক িনয় ণ কিৰ কেছ- ‘এই
জনমত িনজৰ কিৰ ল’ব নাৱািৰেলও অহা জনমত তামােৰ হ’ম মই মৰমৰ নািজতৰা…’৷
আন এ
মৰ কিবতা ‘ মাৰ দেয় তামাক িবচােৰ’ত আেকৗ িবে দৰ য ণাই কিবক অি ৰ কিৰ
তু িলেছ আৰু কেছ কিবেয়- ‘ তামাৰ মৃতু ৰ লেগ লেগ/ শষ হ গ’ল মাৰ িতেটা
/ হৰাই গ’ল
ক নাৰ মৰুভূিমত িদয়া/ মাৰ িতেটা পদিচ ৷’
‘গৰখীয়াৰ বাঁহীৰ মাত’, ‘গাই যাম মই
মৰ এ গান’, ‘ জাক’, ‘য ৰ ৰ আৰু অলপ িকবা’,
‘ধষণ’, ‘ বশ া’ আিদ কিবতাৰ জিৰয়েত তওঁৰ সমাজ সেচতন মনৰ পিৰচয় পাৱা যায়৷ ‘ বশ া’
কিবতা ত তওঁ মনৰ ভাব কাল কিৰ কেছ- ‘সমাজত ভ তাৰ মুখা িপ া মানুেহ/ এ াৰৰ আঁৰ ল
অসহায় আৰু
চিৰ নাৰীৰ সেত/ আিদম
মৰ অনুশীলন কেৰ৷’
‘নািজতৰা তু িম ইমান ধুনীয়া’
খনত সংকিলত ‘অতীতৰ ৃিত’, ‘আই তই দুখ নকিৰিব’, ‘ তওঁ
যাৱা বােটিদ’ আিদ কিবতাৰ জিৰয়েত কাশ পাইেছ তওঁৰ িপতৃ ৰ িত থকা
ম-মাতৃ ৰ িত থকা
ম‘ সইিদনােৰপৰা দয়ৰ অসুখ/ িযিদনা সৰাপাতেবাৰ মৰমৰাই/ িচ গিছল তওঁ/ হালধীয়া বােটিদ/ সই
িদন ধিৰ/ লাই নাই আখলৰ চািক/ পতা নাই িহৰ য় উৎসৱ/ তওঁ যাৱা বােটিদ/ মই গ আেছাঁ
তওঁক িবচািৰ৷’ ( তওঁ যাৱা বােটিদ)৷
কৃ িতৰ িত থকা
েমা কাশ পাইেছ তওঁৰ কিবতাত৷ ‘ কেতকী’ কিবতাত কেছ- ‘ মাৰ াণৰ
কেতকী/ অফু টা সংগীতৰ মাতৰ ৰসভৰা/ উিৰ ফু েৰা উলাহ আন মেন/ ডােল ডােল পিৰ/ পবত-পাহাৰ
হািব-বনিন/ ভূ লালা কানন তু িম৷’ আনহােত, ‘ কৃ িত’ কিবতা ত কিবেয় সুিধেছ- ‘আেছ নিক কােনাবা
এেন/ চ ৱত ৰজা/ িয জয় কিৰব পােৰ কৃ িতক/ িয জাক িদব পােৰ/ কৃ িতৰ দেৰ মানৱৰ মৗিলক
েয়াজনসমূহ৷’
আেকৗ, ‘আিহবা এিদন’ কিবতােটাত সেপান ভািগ চু ৰমাৰ হ যাৱাৰ িপছেতা কিবেয় কামনা কিৰেছ
শাৰদীয় পূিণমাৰ জােন পাহৰাই তালা এখন পৃিথৱীৰ৷ শশৱৰ গাঁওখনৰ িত থকা
মৰ বােবই সৃি হেছ
‘িশয়ালমাৰীেত মাক পাব’ নামৰ কিবতােটা৷ ‘মাজিনশা বাৰ বজাত হ’ লও মাক/ িশয়ালমাৰীৰ খবৰ
আেপানােলােক িদেয় যন/ এেয় মাৰ আেপানােলাকৈল অনুেৰাধ৷’
যুেগ যুেগ মানুহৰ কাব ানুভূিত কাশৰ ৰূপ সলিন হ আিহেছ৷ আধুিনক কালত মানুহৰ পূবৰ িয
জীৱনেবাধ আিছল সই জীৱনেবাধৰ ঠাইত গঢ় ল উ ল নতু ন জীৱনেবাধ৷ মানুহৰ দিনক জীৱনযা াৰ
ণালীও মশঃ জ ল আৰু যাি ক হ আিহল আৰু কিবতােতা পিৰল তাৰ ভাৱ৷ ‘নািজতৰা তু িম ইমান
ধুনীয়া’ত সংকিলতা কিবতাসমূহৰ মােজিদ িপেছ আিম িনপেজ ািত মিধৰ সহজ-সৰল জীৱনেবাধৰেহ উমান
পাওঁ৷ ভাব, িবষয়, ৰূপ আৰু ৰস- এই সকেলা িদশেত তওঁ সই সৰলতাৰ পৰা আঁতিৰ নািহ িবচৰণ
কিৰেছ কিবতাৰ
খনত৷ সেয় তওঁৰ কিবতা সাধাৰণ পাঠকৰ বােব সহজ বাধগম ৷

ডােয়ৰীৰ পাতত হৰাই যাৱা মানুহজন
লিখকা – ক না শমা
কাশক – ডাঃ িবকাশ শাি ল , জ ািত নগৰ,
আেলাচক – েমা ভ াচায

ৱাহা

ডােয়ৰীৰ পাতৰপৰা অতীতৰ ঘটনা, িদন, বাৰ, সময় আিদ জািনব পািৰ৷ ডােয়ৰীক সমল িহচােপ
ল সািহত ৰ সৃি হ’ব পােৰ৷ িব ত ব উৎকৃ
ডােয়ৰীৰ সমলৰপৰা ৰিচত হেছ৷

‘ডােয়ৰীৰ পাতত হৰাই যাৱা মানুহজন’ শীষক
খেনা লিখকা ক না শমাই তওঁৰ য়াত ামী
ৰােস নাথ শমাৰ ডােয়ৰীক সমল িহচােপ ল ৰচনা কিৰেছ৷ ইিতপূেব তও িতিনখন
কাশ কিৰ লিখকা
িহচােপ সমাজত পিৰিচত৷ এটা ডাঙৰ যৗথ পিৰয়াল িবিভ সমস াৰ মােজিদ িকদেৰ িশ া লাভ কিৰ বন
িবভাগত ৰ াৰ িহচােপ যাগদান কিৰ িড এফ অ’ িহচােপ অৱসৰ লাৱা সময়ৈল চৰকাৰী কামৰ
সমা ৰালৈক ঘৰখনৰ কাম আৰু বংশ পিৰয়ালৰ বােৰবুিৰ সমস া সমাধানত অিৰহণা যাগাইিছল, তাৰ এটা
থূলমূল কাশ পাইেছ
খনৰ মােজিদ৷ চাকিৰ কালত ৰাজৈনিতক নতা বা উ পযায়ৰ িবষয়াক তলমদন
নকিৰ কতব পালনত তী হ চাকিৰ জীৱন অিতবািহত কৰা কথাও কাশ পাইেছ৷
আগৰ কালত বন িবভাগত চাকিৰ কৰােটা ক কৰ আিছল৷ যাতায়াতৰ অসুিবধা, ম’বাইল ফান
নািছল, বন জ ৰ ভয়াৱহতা, াকৃ িতক দুেযাগ আিদৰ লগেত ােয়ই জনবসিতৰপৰা দূৰত থািকবলগীয়া
হাৱাও আিছল আমিনদায়ক৷ গাড়ী-মটৰৰ সলিন হাতীত উ ও িবিভ কাম স াদন কিৰব লািগিছল৷
কিতয়াবা দুেযােগ দখা িদিছল৷ ডােয়ৰীৰ পাতত কাশ য সাঁৱণিশিৰ িৰজাভ ফেৰ ৰ সীমাৰ জৰীপত
হাতীৰ িপ ত উ দুগম ঠাইৰ মােজেৰ যাওঁেত হাতীেটা িপটিনত নমাত শমাই হাতীৰ িপ ৰপৰা দ পানীত
পিৰ যায় আৰু কােনা মেত শলুৈৱ ধিৰ িপছল হাৱা মৃত গছ এডালক আ য় কিৰ ৰ া পেৰ৷ ইিতমেধ
মাউত আৰু অন ান লাকৰ মাজত এ াৰৰ বােব সংেযাগিবহীন অৱ াৰ দেৰ হিছল৷ হাতী খালত পৰাত
বন িবভাগৰ ব ক
ু েটাও পানীত পিৰ গিছল আৰু মাউেত আটাইেক িচঞিৰ মতাত সকেলা একেগাট হয় আৰু
ব ক
ু েটাও িবচািৰ পায়৷ আিজও চাৰাং িচকাৰী, চাৰাংৈক গছ কটা আিদ লাকৰ বােব বন িবভাগৰ
চাকিৰ ব সময়ত দুেযাগপূণ হ পেৰ৷
া
াধীনতা কালত ৱাহা ৰ মা ৰ দাম কেন ৱা কম আিছল সই িবষেয় য়াত ৰােস
শমাৰ ডােয়ৰীত কাশ পাইেছ৷ দউতাকৰ মুেখ না মেত তাহািনৰ ৱাহা িবিশ নাগিৰক কামাখ াৰাম
বৰুৱাই শমাৰ দউতাকক ভাল পাই ৱাহা ত িবনামূলীয়াৈক এিবঘা ম াদী মা যাঁিচিছল িক খাজনা
ভিৰবৰ ভয়েত শমাৰ দউতােক সই মা
লাৱা নািছল৷ তেন ৱা কািহনী আৰু ব ত বৃ
লাকৰপৰাও
না যায়৷ এেন ৱাৈক লাৱা মা ৰ দাম আিজ কঠাত এক কা টকা!
এটা ডাঙৰ যৗথ পিৰয়ালত একিবংশ শিতকাৰ দুই-তৃ তীয়াংশ কালৈল িকদেৰ সদস সকেল
সিমলিমেলেৰ চিল িশ া-িদ া, ব ৱসায়-বািণজ আিদৰ
ত সং ান লাভ কিৰিছল আৰু এজনক মুৰ ীৰ
দেৰ আচৰণ কিৰিছল, এইিবলাক কথাও ডােয়ৰীৰ পাতৰপৰা উ ৃ ত কিৰ ‘ডােয়ৰীৰ পাতত হৰাই যাৱা
মানুহজন’
ত সি িৱ কৰা হেছ৷ তীথযা া মণ আিদৰ কথাও
খনত কাশ পাইেছ৷ ভািবেল মনত
আন লােগ য এসময়ত শমাৰ দাদাক যতীন শমাই দৰমহাৰ সমূদায় ধন ঘৰেত থকা িবধৱা বােয়কৰ
হাতত জমা থিছল আৰু েয়াজন বােধ খুিজ িনেহ ঘৰুৱা কামত খৰচ কিৰিছল! অিজকািলৰ সমাজত
এেন ৱা উদাহৰণ পাবৈল নাই৷ ব দুেযাগৰ কথা লিখকাই ৰােসন শমাৰ ডােয়ৰীৰ পৰা সং হ কিৰ
‘ডায়ৰীৰ পাতত হৰাই যাৱা মানুহজন’ নামকৰেণেৰ ামীৰ মৃতু ৰ এবছৰ িপছত ছপা কিৰ উিলয়াইেছ৷

অ গামী সূৰুযৰ হঙু লীয়া বৰণ
লখক - সুম কিলতা
কাশক - ববী কিলতা লহকৰ, জাপিৰেগাগ,
আেলাচক - হীেৰণ উপনস

ৱাহা -৫

দু িৰেৰা ওপৰ কিবতাৰ এখন সৰু সংকলন৷ ‘জুই িলেছ’ কিবতােটােৰ কিবেয় িনজৰ জীৱনৰ
সং ামৰ কথােকই তীকী অথত ব ৱহাৰ কিৰ িলিখেছ৷ ধয আৰু সাহসৰ তীক কিবতােটাত
পু ৰ
মাজত থকা নদী ীপ ঊবশীৰ যােগিদ কিবেয় মানুহৰ জীৱন সং ামেকই সু ৰভােব িতফলন কিৰেছ৷

মহাপুৰুষ ম শংকৰেদৱৰ নামেত কইবাটাও কিবতােৰ ৰুজনাৰ িত
াৰ িত িণপাত
জনাইেছ সুক ী নামতী কিব সুম কিলতাই৷ শৱািল ফু লক ল ৰচনা কৰা কিবতােটাও অিত সু ৰ তথা
ভাবদশ হেছ৷ অকালেত মৃতু হাৱা চফল যুৱক পু ৰ িত থকা মাতৃ ে হৰ বণনা কৰা কিবতােটা অিত
বদনাগধুৰ আৰু মম শ হ পিৰেছ৷ অতীত সাঁৱৰণীেয় মনৈল আন নােন, আেন সানালী অতীত হৰাই
যাৱাৰ অ িস
বদনা৷ সই দুখ- বদনা িতফলন হেছ ৰাম ন নামৰ কিবতােটাত৷ ইয়াৰ বািহেৰও
কইবাটাও কিবতাত কৃ িতৰ িবিচ ৰূপ, সৗ য, ঋতু অনুযায়ী কৃ িতৰ ৰূপা ৰ তথা সভ তা-সং ৃ িতৰ
ৰূপা ৰৰ ভাব পিৰ ু ট হেছ৷

ৰজনীকা নাথ – অিভন ন
স াদক – অ য় মাৰ নাথ, ৰাম চ ডকা আৰু স
কাশক – ৰজনীকা নাথ
িত সিমিত
আেলাচক – িবনয় ৰ ন শমা (৮৬৩৮৩০৭৯০৬)

মাৰ নাথ

এেকাজন ব ি এেকাটা অনু ানৰ দেৰ৷ েত ক ব ি িবেশষেৰ এেকা এেকাটা িবেশষ ণ থােক,
িযেয় সই ব ি গৰাকীক সময়ত মহীয়ান কিৰ তােল৷ তেন এগৰাকী ব ি ৰজনীকা নাথ৷ তওঁৰ জ
িছপাঝাৰৰ সাতঘৰীয়া গাঁৱৰ পাৈৰপাৰা চু বুিৰত৷ ৰজনীকা নাথ এগৰাকী নাট কাৰ, েযাজক, ৰা ীয়
পুৰ াৰ া কৃ তী িশ ক, িবিশ সািহিত ক, সমাজকম তথা এগৰাকী সফল িপতৃ ৷ িছপাঝাৰ অ লত তওঁ
অফু ৰ কমশি ৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ সমাজেসৱী িহচােপ পিৰিচত হ আিহেছ৷ তওঁৰ কমৰািজ িবে ষণ
কিৰবৈল ণমু , ভাকাং ীসকেল তওঁৰ বণাঢ জীৱন স িলত এখন অিভন ন
ত কিৰেছ৷ যাৱা
২৭ ম’ত
খন কাশ পায়৷
ৰজনীকা নাথ এ অনু ানৰ দেৰ বুিল ক’ব পািৰ৷ িশ কতােক কমজীৱনৰ পিৱ বৃি ৰূেপ ল
সুদীঘ সময় িছপাঝাৰ উ তৰ মাধ িমক আৰু ব মুখী িবদ ালয়ৰপৰা িব ান িশ ক িহচােপ সৱা আগবঢ়াই
িপছৈল ভাৰপা অধ
িহচােপ অৱসৰ হণ কেৰ৷ শত সহ জনক
াৰ জ ািতেৰ মহীয়ান কৰা ৰজনীকা
নাথ কৃ তী িশ কৰ ৰা ীয় বঁটােৰ উজিল উ সফল শি ক
খনৰ পিৰসীমােত সীমাব নাথািক
সাংসািৰক. িবিভ সামািজক অনু ানৰ িৰ ধৰা, আথ-সামািজক, সািহত -সং ৃ িত, ি ড়া, আধ াি ক িচ া
চচা আিদ
েবাৰেতা সমােন উদভািসত হ আেছ৷ অধ ৱসায় আৰু ানাে ষী মানিসকতাৰ বােব সাধাৰণ
কৃ ষক পিৰয়ালৰপৰা িনজেক িতি ত কিৰ িবশাল ব ি েৰ সমাজ তথা দহৰ উ য়নৰ হেক কাম কৰা
সমাজেসৱী িহচােপ সমদৃত৷ জীৱন পিৰ মাৰ হীৰক জয় ী গৰকা এইজনা শাল াং ব ি বতমান সময়েতা
চফল ডকাৰ দেৰ সামািজক কামত আ িনেয়াগ হ থকােটা নৱ জ ৰ বােব আদশ আৰু
ৰণাৰ উৎস৷
তওঁ এগৰাকী কৃ তী িশ েকই নহয়- নাট কাৰ, পিৰচালক, েযাজক আৰু অিভেনতা িহচােপও খ ািত
অজন কিৰ আিহেছ৷ সেয় ১৯৯০ চনৰ ২১ ফ ৱাৰীত গৰখুঁ উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয়ৰ ৰূপালী জয় ী
মেহাৎসৱত ৰাইেজ তওঁক ‘নাট দীপ’ উপািধেৰ িবভূ িষত কেৰ৷ তওঁৰ পূণাংগ ছপা নাটেকইখন হেছবুৰ ীমূলক- ‘শৰাইঘাট’; সামািজক- ‘ভু লৰ ফু ল’ আৰু ‘ হ বন া’; একাংিককা নাট- ‘িসংহাসন’৷
‘ মাৱামৰীয়া িবে াহ’, ‘পৰজা ঐ জেৰৗ ৰৗৱা’, ‘ দও িন’ আন কইখনমান নাট৷ অ কািশত একাংিককা
নাট- ‘উপলি ’৷ ‘ মাৱামৰীয়া িবে াহ’ নাটকখন াম মাণ নাট দল ‘অিভযান িথেয়টাৰ’ এ ম
কিৰিছল৷
িচপাঝাৰ িশ ক িশ ণ মহািবদ ালয়ৰ স াদক িহচােপ থািক মহািবদ ালয়খনক ীকৃ িত দান
পযায়ৈল উ ীত কৰাত তওঁৰ অিৰহণা অন ীকায৷ লখক িহচােপও তওঁ এগৰাকী সু-সািহিত ক৷ বাতিৰ
কাকত, আেলাচনী আিদত তওঁৰ ব লখা ইিতমেধ কাশ পাইেছ৷ বতমান তওঁ িছপাঝাৰ সািহত সভাৰ
সভাপিতৰ আসন অলংকৃ ত কিৰ আেছ৷ তওঁৰ বণাঢ জীৱন স িলত এই অিভন ন
খিনত এেনেবাৰ

কথাই ান পাইেছ৷ অসাধৰণ িতভা, কম হৃ াই এজন লাকক সমাজখনৰ িত থকা, অ লৰ িত থকা
গভীৰ দায়ব তা আৰু সকেলােবাৰ েণেৰ য অিধকাৰী হ’বৈল তওঁ স ম হেছ সই কথা এই
খনত
কাশ পাইেছ৷

আইৰ আঁচল বু ত থ
লখক- ফুেল ৰ শইকীয়া
কাশক- িনজমানকটা খনীয়া গাঁও শাখা সািহত সভা, িড গড়-৩
আেলাচক- গে ৰ শইকীয়া (৯৪৩৫৮৭৩৬০২)
ছা অৱ াৰপৰাই সািহত চচাত মেনািনেবশ কিৰ অহা ফু েল ৰ শইকীয়াই সািহত ৰ অন ান
িবভাগেবাৰতৈক চু গ ৰচনাত িবেশষভােব াধান িদ আিহেছ৷ ছা াৱ াত ু ল-কেলজ অেয়াজন কৰা চু
গ
িতেযািগতাত অংশ হণ কিৰ পুৰ াৰ বুটিলবৈল স ম হাৱা শইকীয়াই এিতয়াও সইেটা িদশত পৰািল
িদবৈল িদয়া নাই৷ সা িতক সময়ৰ কইবাখেনা জনি য় কাকতৰ লগেত আেলাচনী আৰু ৰিণকা আিদেতা
ঁ িৰত হ
সঘেন তওঁৰ কিবতােবাৰ আঁেকাৱািল লেছ৷ মূলেত এইেবাৰেক মূলধন িহচােপ ল অ’ত-ত’ত িসচ
থকা কিবতােবাৰ এক কিৰ শইকীয়াই ‘আইৰ আঁচল বু ত থ’ নােমেৰ এখিন কাব সংকলন কাশ
কিৰেছ৷
উি িখত সংকলন ত িভ িবষয়ৰ দু িৰ কিবতা অ ভু
কৰা হেছ৷ ায়েকইটা কিবতাই িবিভ
কাকত আেলাচনীত পূেব কাশ পাইেছ আৰু সই িবষেয় যথা ানত যেথািচত ৰূপত উে েখা কিৰেছ৷
সংকলনত ান পাৱা কিবতােবাৰ হ’ল- আইৰ আঁচল বু ত থ, উৰুখা পঁজাৰ গান, অেজয়, বৃ , বষাৰ
ছিব, সেপানৰ ৰািতেটা, িনয়ৰ সনা পদুিলত শৰৎ অহা আগমিন, অনাহূ ত বদনা, বিলশাল, সময়, আই,
ঘুিৰ আিহম বুিল নক’ৰা আেকৗ, পুৱাৰ বতৰা, আই তামাৰ ান চতািল বতাহ জাকৰ িবদায় বলাত,
ব’হাগৰ পিহলা িদনত, সূয উদয় হাৱা দশত, এজাৰ ফু লা বতৰ, দুঃ ৰ পৃিথবী, মেন মাৰ ডউকা
মেল, আইতাৰ খং, সাঁেকা পাৰ হ দখা গাঁওখন, ৰ’দৰ তী াত আেছা ৰ, ফা নত মনৰ বতৰা, এখন
নদীৰ দু পাৰ, অবা ৰ
, ব’হাগ তামাৰ ওপজা িদন, মাহীৰ ঘৰত এিদন, িনঃসহায়, বস , তু িম
আিহবা ধৰাৰ বু ৈল, নাহৰ ফু লাৰ বতৰ ব’হাগ, এ নতু ন িদশৰ পাতিন, এই বােত যাম আ ৱাই, মহিষ
ৰতন তু িম, িত িব, এিদন মাকণ পহী আিহিছল, আম ন তামাৈল, গধুিলৈল বিছ পৰ নাই আৰু শষৰেটা
হ’ল জুৰিণ৷ সংকলনৰ থমেটা কিবতা ‘আইৰ আঁচল বু ত থ’ নামৰ কিবতােটাৰ নােমেৰই কাব
সংকলনেটাৰ নামকৰণ কৰা হেছ৷ পাঠক িহচােপ আিম নামেটা যথাথ হেছ বুিল অনুভৱ কিৰেছা৷ কাৰণ
খিনত ‘আই’ িবষয়ক কইবাতাও কিবতা সি িৱ কৰা হেছ৷ তদুপিৰ মাকৰ িত কিবগৰাকীৰ আেছ
গভীৰ
া, ভি আৰু চেনহ৷ তওঁ থম কািশত কাব খিন পৰম আৰাধ া মাতৃ েদৱীৰ চৰণত উছগা
কিৰ ব
কিৰেছ, ‘আই তামাৰ চৰণ ধুৱাই ৰ আেছা ভাতী িকৰণৰ বােব/ অহাৰ বােটিদেয়ই িচ গ’লা
তু িম/ তু িম িসিঁ চ যাৱা ফু লৰ পাপিৰ ল দুহােতেৰ- আিম যাওঁ আ ৱাই৷ আই, তামাৰ তামাৰ চৰণত
উছগা কিৰেলা এই কিবতা সংকলনখিন৷’
সংকলন ত ান িদয়া কিবতােবাৰৰ িবসয়ব েৱ িবচৰা ধৰেণেৰ শ বাছিন কিৰ কািব ক ি য়াকৗশেলেৰ সইেবাৰ চয়ন কৰাত কিবেয় মেনােযাগ িদয়াত কােনা ঠাইেত ভাৱ-ব ৰ লগত ৰূপব ৰ সংঘাত
সৃি হাৱা নাই বুিল অনুভব কিৰেছা৷ আধুিনক কাব ধাৰাৰ গঠনৈশলীৰ িতও কিবগৰাকী সেচতন হাৱাৰ
হতু লয় আৰু ভাবৰ মাজত থািকবলগীয়া সংহিতেতা ব াঘাত জ া নাই বুিল ক’ব পািৰ৷ মুঠেত এেন
হাৱাৰ ফলেতই কিবতােবাৰ া ল আৰু সাৱলীল হাৱাৰ লগেত িনঃসে েহ সুখপাঠ ও হ উ েছ৷ গাটািদেয়ক
কিবতাৰ িবষয়ব অনুযায়ী ব বহাৰ কৰা িচ ক আৰু তীক ব ৱহাৰ অথৱহ হাৱাত কিবতােকই েয় লাভ
কিৰেছ সুকীয়া মা া৷ কিবেয় ব ি জীৱনৰ অ ঃজগত আৰু বিহঃজগত- এই দুেয়াখনেত িপটিপটাবৈল চ াৰ

কৰা নাই যিদও আ ঃজগতত েৱশ কিৰ তাৰ ি য়া- িতি য়া; ভাৱ-অনুভূিতেবাৰ উদঘাটন কিৰবৰ
বেব অিধক সাধনা আৰু চচাৰ েয়াজন হ’ব! আশা ধীয়া েচ ােৰ ধািৱত হাৱা কিবগৰাকী সময়ত য
সফল হ’ব ইয়াত সে হ নাই৷ মন গহনত মিচব নাৱাৰা দাগ কা ব পৰা পংি ৰ সমাহাৰ ঘ েছ
খিনৰ
পােত পােত৷ িনদশন- ‘ শৱািল ফু লৰ সুৱাস/ উিৰ আেহ আিহনৰ বতাহৰ স’ ত/ আেয় সুিদনেবাৰ তিতয়াই
মনত পলাই’ (আইৰ আঁচল বু ত থ), আেকৗ- ‘মন
াৰ দুৱাৰ খুিল/ জীৱনৰ ৰংেবাৰ যিদ/ হৰাই
যাব খােজ৷ তিতয়াই বৃ ৰ সীমনা এিৰ িদয়া/ এখিন উ াল খৰে াতা নদীৰ দেৰ’ (বৃ )৷

লিখকা – ৰুবী ল ৰ বৰা
কাশক – পূবা ল কাশ, ৱাহা
আেলাচক – ডাঃ অজ া দাস (৯৮৬৪০৯৫১৮৯)
লিখকা ঘাইৈক ঐপন ািসক, কিব আৰু ভােলমান মননশীল ৱ ৰ ৰচিয়তা৷ ইিতমেধ ই িবিভ তথা
স িলত কইবাখেনা সমাজ-অধ য়নমূলক উপন াস ৰচনা কিৰ িত া লাভ কৰাৰ লগেত ২০১৪-১৫ বষত
অসম সািহত সভাই িব ু ৰাভা বঁটােৰও তওঁক স ািনত কিৰেছ৷ সমাজৰ বা ৱ জীৱন, সামািজক সমস া
আিদ সতেত দািঙ ধিৰবৈল য়াস কৰা ৰুমী ল ৰ বৰাৰ নৱতম উপন াস ‘ ’ এখন বৃহৎ কেলৱৰৰ
মৰ
উপন াস৷ সমাজ বা িৱকতাৰ আেলাকত ৰিচত এই উপন াসৰ কািহনীৰ মূল পটভূ িম হ’ল সামািজক
গণসংেযাগ মাধ ম বা ইংৰাজীত ছ’িচেয়ল িমিডয়া আৰু কািহনীৰ ধান ভ হ’ল সমাজত িতি ত দুগৰাকী
স ূণ পণত বয়সৰ িববািহত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ ই াৰেনট আৰু ম’বাইল ফানৰ জিৰয়েত আৰ
হাৱা
ব ি গত
মৰ ৱাহমান যা া৷ অিত সতকতােৰ উপন াসখন ৰচনাৰ মূল উে শ ৰ কথা লিখকাই
উপন াসখনৰ ৩১ নং পৃ াত উপন াসৰ নায়কৰ ব ব েৰ এেনদেৰ উে খ কিৰেছ, ‘তু িম এই বছৰেত লাভ
এ এেফয়াচক িবষয় কিৰ এখন উপন াস িলখা৷ িবেশষ িকবা তথ পথ নাৰািখবা৷ বচ আিজৰ সমাজ৷
ম,
ম হ আেছেন? িযেয় যেনৈক কয় কওক৷ তু িম মু মেন িলিখবা৷ সমাজত ঘ থকােবাৰেক
িতফিলত কিৰবা৷ যােত তাৰ িবচাৰ পাঠেক কেৰ৷’ িনজৰ িনজৰ সংসাৰত থািকও মাৎ িব
হ পৰা
এহাল পুৰুষ আৰু মিহলাৰ একাকী ৰ তাড়নাত ই াৰেনট আৰু ম’বাইল ফানৰ জিৰয়েত থেম আৰ
হাৱা
ব ু , একা তা আৰু িপছৈল পিৰৱিতত হাৱা
মক উপজীৱ কিৰ আৰু লগেত আনুষাংিগক অন ান উপকািহনীক সাঙু িৰ উপন াসৰ কািহনীভাগ লিখকাই তওঁৰ িনজ শলীেৰ আ ৱাই ল গেছ৷ উপন াসখনৰ মূল
কািহনী এেনধৰণৰৰি মা শাি ল এগৰাকী িতি ত লিখকা৷ উপন াস আৰু কিবতাৰ সৃি েৰ ইিতমেধ ই ৰি মাই
এচাম পাঠকৰ দয়
শ কিৰবৈল যেনদেৰ স ম হেছ, ক তেনদেৰ ই াৰেনট জগতৰ ফচবুকেতা
আকষণ কিৰব পািৰেছ তওঁৰ ণমু এচাম ব ু ক৷ নঋত মাৰ তােৰই মাজৰ এজন৷ কমসূে মু াইৰ
বািস া নঋেত ফচবুকত কািশত ৰি মাৰ িবিভ কিবতাত সু ৰ ম ব িদেয়৷ তাইৰ িবিভ
পা সমূহক
শংসাও কেৰ৷ নঋতৰ আেছ এখন আউল লগা সংসাৰ৷ চিৰ হীনা প ী জা ৱীেয় িমছা অপবােদেৰ দু
কন া স ানৰ িপতৃ নঋতৰ চিৰ হননৰ চ া কেৰ বােবই নঋেত এেনদেৰ বাসক আঁেকাৱািল লেছ৷
ফিমলী ক’টত নঋত আৰু জা ৱীৰ িববাহ-িবে দৰ মাকদমা চিল আেছ৷ আনহােত, এেকখন সংসাৰত
থািকও িনৰাস , িন ৃহ পিত ষীেকশৰ বােবই এ
া -বয় কন া স ানৰ মাতৃ ৰি মােয়া এখন ভৰপুৰ
সংসাৰত বসবাস কিৰও িনসংগ জীৱন-যাপন কেৰ৷ এেন
ত তাইৰ এজাক ব ু -বা ৱী িবপাশা, মনীষা,
উৎপল, মানৱ, পলাশ আিদৰ সংগই তাইক সািহত সৃি ৰ
ত
ৰণা যাগায় আৰু সমাজৰ িবিভ
সমস া আৰু জীৱন দশনেৰা সহায়ক ৰূপ হ পিৰ৷

এিদন নঋতৰ আ হেতই ৰি মা আৰু নঋেত ম’বাইল ফানৰ ন ৰ আদান- দান কেৰ আৰু তাৰ
িপছেতই হাৱাটছ এপৰ ইেল ’িনক বাতা বা মেছজৰ জিৰয়েত দুেয়া মাৎ ঘিন ব ু হ পেৰ৷ নঋেত
সঘনাই ৰি মাক ফান কিৰবৈলেকা লয়৷ ‘মামা’ বুিল এ মৰমৰ নােমেৰ নামকৰণ কিৰ নঋত যন
ৰি মাৰ অিধক ওচৰ চািপ যায়৷ এটা সময়ত এেন এটা পিৰি িতৰ সৃি হয় য দনি ন জীৱনৰ িতেটা
মুহূতেত ফান বা মেছজৰ জিৰয়েত ইজেন িসজনৰ উপি ত অপিৰহায ৰূেপ অনুভৱ কিৰবৈল লয়৷ নঋত
ৰি মাৰ সমূহ সািহত সৃি ত
ৰণাৰ উৎস হ পৰাৰ লগেত তাইৰ একেঘয়ী একাকী ৰ জীৱনেটােকা জীপাল
কিৰ তােল, যাৰ বােব নতু ন উদ েমেৰ ৰি মাই উপন াস ৰচনাত মেনািনেৱশ কিৰবৈল স ম হ পেৰ৷
ৰি মােয়া যন স ীৱনী সুধা হ নঋতক জীৱন-যাপনৰ এ নতু ন অথ দান কেৰ৷ অসমৈল আিহেল
নঋেত ৰি মাক লগ ধেৰ৷ দুেয়া মােজ মােজ গাড়ীত উ ফু িৰবৈলও যায়৷ এেনদেৰই তওঁেলাকৰ ঘিন তা
মাৎ বৃি পাবৈল ধেৰ৷ ক যন জীৱন বতৰিণত থাউিন হৰুওৱা দু জীৱেন ইজেন িসজনৰ হাতত
ধিৰ সুখৰ স ানত আগবােঢ়৷ ৰি মাৰ ব ু মহলেতা নঋেত মাৎ সমাদৰ লাভ কেৰ৷
এবাৰ গাৱাত অনুি ত এখন সািহত সি লনত ভাগ ল’বৈল যাৱা ৰি মাই ওভতিন পথত মু াইৈল
গ নঋতৰ
টত দুৰািত কটাই আেহ৷ আৰু তােতই দুেয়ােৰ অেগাচেৰ অং িৰত হাৱা
মৰ গজািলেয়
বুটবৃ ৰ ৰূপ ল দুেয়ােক আঁেকাৱািল লয়৷ পাৰ ভািঙ অহা উ ল
মৰ বন াই দুেয়ােৰ তন-মন এক কিৰ
তােল৷ আচিৰত কথা য পাপেবাধৰ কােনা িবেবকৰ দংশনত ৰি মা ভাগা নািছল৷ বােৰ বােৰ মােথা
বাধা,
ীৰ দেৰ ভাগৱত মহাভাৰতৰ মহীয়সী নাৰী চিৰ সমূেহ ৰি মাৰ মনত তী আ িব াসেহ
জগাইিছল৷ মু াইৰপৰা ঘুিৰ অহাৰ কইিদনমান পাছেতই ৰি মাই তাইৰ নতু ন উপন াসখনৰ বােব সািহত ৰ
ৰা ীয় বঁটাও লাভ কেৰ৷ এটা সময়ত নঋতৰ গাঢ়
েম ৰি মাক এেন এটা পযায়ৈল ল গ’ল য তাইৰ
বােব ষীেকশৰ লগত এেকখন চালৰ তলত বসবাস কৰা অস ৱ যন লািগ আিহল৷ সেয়েহ এিদন তাই
ষীেকশক ক’ ল, ‘মই লগত থািকেল তু িম হাঁিহ হাঁিহ জীয়াই থািকবা িক মই? মই মিৰ মিৰ জীয়াই
থািকম৷’
অৱেশষত এিদন ৰি মাই িনজৰ সংসাৰ ত াগ কিৰ ওলাই আিহল৷ ৰি মাৰ থকা- মলাৰ ব ৱ া
নঋেতই কিৰ িদেল৷ নঋেতও িস া ল’ ল িনজৰ সংসাৰৰ লগত সকেলা িস া ছদ কিৰ ৰি মাৰ সেত
নতু নৈক আেকৗ এবাৰ সংসাৰ পািত জীৱনেটাক নতু নৈক উপলি কৰাৰ৷ িক
নঋতৰ মনৰ আশা পূৰণ
হ’বেন? ৰুমী ল ৰ বৰাই তওঁেৰ লখাৰ চতু ৰতােৰ এইিখিনেতই কািহনীৰ মাখিন মািৰ পাঠক সমাজৈল
কই মান
এেনদেৰ িলিখেছ- পাঠকসকেল বাৰু ৰাধা-শ ামক পূজা কৰা সে ও এেন
ম সাধাৰণ ব ি ৰ
মাজত ঘ েল ব িভচাৰ বুিল িকয় ভােব? ষীেকশৰ সেত আইন অনুসিৰ িববাহ-িবে দ কিৰ ৰি মাই
নঋতৰ সেত এখন নতু ন সংসাৰৰ পাতিন মিলব ন িচৰিদন নঋতক অেপ া কৰাই ৰািখব?
সা িতক যুগৰ লগত স ূণ খাপ খুৱাই িলখা উপন াসখনত লিখকা ৰুমী ল ৰ বৰাই ই াৰেনট,
ফচবুক আিদৰ অ কাৰ িদশেটােকা উদঙাই িদবৈল চ া কিৰ সমৰিজৎ দ ৰ দেৰ চিৰ ৰ সৃি কিৰেছ৷
সইদেৰ ক ীয় চিৰ ৰ লগত সাঙু ৰ খুৱাই আন নাৰী চিৰ িকছু মানৰ সৃি কিৰ লিখকাই নাৰীবাদী দৃি ভংগীেৰ ভােলমান সমস া পাঠকৰ স খ
ু ত দািঙ ধৰাৰ লগেত বতমানৰ নাৰীসকলেকা সাৱধান হ’বৈল
সঁিকয়াই িদেছ৷ িনত ান ৰ াৰা তািৰত আশা, যাক িনত ান ই ছলনােৰ ৰি তাৰ দেৰ ব ৱহাৰ কিৰ
আিহেছ, ামীৰ াৰা উেপি তা িশখা বৰুৱা আিদৰ কািহনীসমূেহ লিখকাই অিত সু ৰভােৱ উপ াপন
কিৰেছ৷ অৱেশ কিতয়াবা অ েয়াজনীয়ভােৱ ব ু মহলৰ কেথাপকথনৰ মাজত জাৰৈক সমস াসমূহ টািন
আিনবৈল চ া কৰা হেছ, যাৰ ফলত কািহনীৰ গিতত বাধাৰ সৃি হাৱা যন লািঘেছ৷ সইদেৰ স ূণ
কথনভংগীত লিখকাৰ ব ব ক ীয় চিৰ ৰ ব ি গত িচ াধাৰাৰ মাজত েয়াগ কৰাত ঠােয় ঠােয়
সািহত ৰ মাধুয াস পাৱা যেনা অনুভৱ হেছ৷
বণা ি ৰ
েতা লিখকা আৰু মু ক সামান সেচতন হাৱা উিচত৷ ব
ত টােকাৰা চৰাইৰ
সলিন টু ৰা চৰাই, ভাকাতু ৰৰ সলিন ভু কাতু ৰ, নােসাধাৈকৰ সলিন নুসুধাৈক, কেৰ ভু েকৰ সলিন
েৰ

ভােক আিদৈল ৰূপা িৰত হেছ৷ এেনে ত ছপাশালৰ ভূ তক দাষােৰাপ কিৰব পৰা যায় যিদও ি তীয়
কাশত এই আেসাঁৱাহসমূহ নৰ’ব বুিল িব াস৷ তদুপিৰ সঘনাই ব ৱ ত ‘ওমেহা’ শ েটােৱ পঠনত বােৰ
বােৰ উজ খুৱাইেছ৷ অসমীয়া সািহত ত সচৰাচৰ ব ৱ ত ‘ওেহা’ শ ৰ েয়ােগ পৃ াসমূহৰ সৗ য বৃি
কিৰেলেহঁ েতন বুিল আমাৰ িব াস৷ তদুপিৰ বাক সমূহত ব াকৰণ বিহভু তভােৱ
েবাধক িচ ৰ অত িধক
ব ৱহাৰ কৰা যন অনুভৱ হয়৷ লিখকাই আৰ িণৰপৰা পানপ য়াৈক কািহনীেটা উপ াপন নকিৰ তাত
সমান িতযক
দান কৰা হ’ ল অিধক মেনা াহী হ’লেহঁ েতন যন লােগ৷ িপেছ এই যত-সামান
ক
অ াহ কিৰেল ৫৫২ পৃ াৰ বৃহৎ কেলৱৰৰ
মৰ উপন াস ‘ ’ এখিন সবাংগ সু ৰ, পাঠকক আকষণ
কিৰব পৰা সুখপাঠ বুিল ক’ব পৰা যায়৷

পথৰ মানিচ
লখক – অি নী বজবৰুৱা
কাশক – অসম পাি িছং কা ানী, কেলজ হাে ল ৰাড,
আেলাচক – (৯৪৩৫১১৯২৩৬)

ৱাহা

উপন াসখন ঔপন ািসকৰ িনজৰ জীৱনৰ ওপৰত িলখা আ জীৱনীমূলক উপন াস৷ লীন কাশন
গা ী সািহত কাশৰ াৰা পুৰ ৃ ত তওঁৰ থম উপন াস ‘আৱহ সংগীত’ লখকৰ ভাষাত ‘ কঁ চা হাতৰ
কঁ পিন’ আেছ যিদও মা য় দশনৰ আধাৰত ৰিচত উপন াসখনত খা
খাৱা জনসাধাৰণৰ সুখ-দুখৰ কািহনী
িতফিলত হেছ৷ অসম সািহত সভাৰ য়াত িগিৰধৰ শমা বঁটােৰ পুৰ ৃ ত ‘উপক ’ উপন াসখনত অসমৰ
সামািজক অৱ য়ৰ সু ৰ ৰূপ এ ফু
উ েছ ৷ ১৯৯২ চনেত ৱাহা দুৰদশনেযােগ স চািৰত ‘িনিষ
া ৰত’ অধুনালু
পু ৰ বািলচৰৰ বি অ লৰ হা- মুিনয়াহ িতফিলত হাৱা দখা যায়৷ আেকৗ
‘উমৰাং আ ুন’ত িমিচংসকলৰ বিণল সভ তা-সং ৃ িতৰ িতফলন ঘ েছ৷ ৱাহা দুৰদশনেযােগ স চািৰত
বজবৰুৱাৰ ‘আ য়’, ‘ াচীৰ’ আিদ উপন াসসমূেহা পাঠক সমাজৰ াৰা িবপুলভােৱ সমাদৃত হেছ৷
ঔপন ািসকৰ িনজৰ ভাষােৰই ‘এইখন বা ৱ আৰু ক নাৰ ছাঁ পাহৰ’ত িনিমত৷ িক
লখকক ভালদেৰ
জনাসকেল বুিজব- উপন াসখনত বা ৱতা বিছ আৰু ক না কম৷ উপন াসখনৰ জিৰয়েত যাৱােটা শিতকাৰ
ষা আৰু স ৰৰ দশকৰ, িবেশষৈক অিবভ কামৰূপ িজলােক ধিৰ নামিন অসমৰ সমাজ এখনৰ বা ৱ
আৰু কৃ ত ছিব দািঙ ধিৰবৈল চ া কৰা হেছ৷ অতীজৰ ব
চিলত থাৰ ইিতমেধ িবলুি ঘ েছ৷
উদাহৰণ ৰূেপ নািপেত ‘গাঁওৰখা’ থােটাৰ অবলুি ঘ েছ৷ আিজ িতখন গাঁওৰ চ’কত ‘ চলুন’ হেছ,
গাঁৱলীয়া বজাৰত চলুনৰ পেয়াভৰ৷ আিজৰ ডকা ল’ৰাই ‘ াইল’ত ডািঢ়-চু িল কটাবৰ বােব নািতদূৈৰৰ
নগৰৰ চলুনত িভৰ কেৰ৷ ফলত অসমৈল িবহাৰী নািপতৰ
জন ঘ েছ৷ সেয়েহ অসমীয়া নািপেত গাঁও
ৰখা থাৰ িবলুি ঘ েছ৷ আনহােত, লখেক পাতিনত উে খ কিৰেছ ‘আিজকািল গাঁৱেতা ‘ খৰী ঘৰ’
িবলািসতাৰ তীক হ’ল৷’ িস এিতয়া দশনীৰ ব ৷ যুগ যুগ ধিৰ চিল অহা ‘ কঁ থাৰ’ ঠাই দখল কিৰেছ
তু িল আৰু লেপ৷ অসমীয়া যুৱেক লপ, তু িল িচলাবৈল লাজ পায়৷ ফলত িতখন গাঁৱৈল লপ, তু িল িচেলাৱা
িবহাৰী লাকৰ
জন ঘ েছ৷ তেনদেৰ যাৱােটা শিতকাৰ ষা আৰু স ৰত অসমীয়া সমাজত চিলত
িবিনময় থা- ব ৰ সলিন ব , কামৰ সলিন কাম এিতয়া মা জানিবল মলােতই সীমাব
হ আেছ৷
উপন াসখনত আনেলাকৰ বাৰীত কল চু িৰ কৰােক ধিৰ িযেবাৰ িশ সুলভ দু ািল বিণত হেছ, সইেবােৰ
প ােশা আমাৰ বয়সৰ িযেকােনা পাঠকক িনঃসে েহ (অতীত ীিত) আমিন কিৰব৷ আমাৰ বয়সৰ গাঁৱৰ
িতজন িকেশাৰ-িকেশাৰীৰ িন য় এেন ৃিতমধূৰ, ৰামা কৰ অিভ তা আেছ৷ অতীতৰ গাঁওিবলাকত
অনাখৰী অিভভাৱকৰ মাজত ল’ৰা- ছাৱালীক িশ া িদয়াৰ কােনা আ হ নািছল৷ ব লাকৰ ধাৰণা
আিছল- খিতয়কৰ ল’ৰা ভিৱষ েত খিতয়ক, কমাৰৰ ল’ৰা কমাৰ আৰু নািপতৰ ল’ৰা নািপত হ’ব৷ গাঁৱত
থািক নগৰত চাকিৰ কৰা লাকৰ ল’ৰা- ছাৱালী, িশ কৰ ল’ৰা- ছাৱালী আৰু সমাজৰ তথাকিথত উ

বণৰ ঘৰৰ ল’ৰা- ছাৱালীেয়েহ সতেত উ িশ া হণ কিৰিছল৷ তেন লাক এপািচ কচু শাকত এটা জালুকৰ
দেৰ আিছল৷ উপন াসৰ নায়কৰ চিৰ ত থকা নায়ক ি েজন িনেজই ‘ ঁ িহয়াৰৰ চঁ পাশালৰ মােজেৰ গ
িনজেক িত া কিৰেছ৷’ সই সময়ত িশ া স েক সাধাৰণ অিভভাৱকৰ মেনাভাব কেন আিছল, তাক
উপন াসৰ নায়েক মি ক পৰী াত উ ীণ হাৱাৰ িপছত মাকৰ িতি য়াৰ পৰাই বুিজব পািৰ৷
‘মা মা আিজ মি ক পৰী াৰ িৰজা িদেছ৷
হয় নিক? তাৰ িৰজা িক?
______
ফা িডিভজন পােলাঁ৷
______
তাক মই সটু সুধা নাই৷ মই সুইধচু
______
তই আগ হ’িল ন পাছ হ’িল
______
আগ হ’ লা মা৷
______
আে বাৰেত
______
অ’ মা, এবাৰেত৷
______

সই সময়ত সমাজৰ সাধাৰণ ঘৰৰ ল’ৰাই কেমও পাঁচ-ছয় বাৰ পৰী া িদেহ মি ক পাছ কেৰ৷
তাৰ িপছত কােনামেত পাছ কেৰ আৰু নকিৰেলও ‘আ াৰ মি ক’ বুিল িচনািক িদও গব অনুভৱ কেৰ৷
সইেবাৰ ি েজন, িজেতনহঁ তৰ লগত মি ক পৰী া িদয়া কঁ চু ৱাৰ ৰাজবংশীৰ কািহনীেয় িন য় পাঠকক
আেমাদ িদব, যেনদেৰ আেমাদ িদব ি েজনৰ মামােয়ক গাপাল দাসৰ ঘৰত থািক মি ক িদয়া
িতৰ
কািহনীেটােৱ৷ উপন াসখনৰ অইন এটা ইিতবাচক িদশ হ’ল- ভূ ত- তৰ য কােনা অি
নাই, সই
উদাহৰণসহ িবে ষণ কিৰ দখুওৱােটা৷ সই সময়ত ভূ ত- তৰ ধাৰণাই মানুহক কাবু কিৰ ৰািখিছল৷ ভূ তৰ
ভয়ত ৰািত অকেল ঘৰৰ বািহৰৈল ওলাবৈল মানুেহ ভয় কিৰিছল৷ গৰু-ছাগলী হৰােল মঙল বা কনা
চাৱােটা চিলত থা আিছল৷ বতজৰা িদয়া, বািতজৰা িদয়া আিদ থােৰ এচাম লােক সমাজত ব ৱসায়
কিৰিছল৷ অৱেশ ‘ডাইনী’ৰ দেৰ - থাৰ এিতয়াও সমাজত চলন আেছ৷ আচলেত ভু ত- ত-ডাইনী
আিদৰ কথা সমাজত চাৰ কিৰ এচাম লােক িনজৰ ব ৱসািয়ক বা ন াথ পূৰণ কেৰ৷ ি েজনৰ দউতাক
অিত সাধাৰণভােৱ িশি ত এজন সাধাৰণ নািপত আিছল যিদও তওঁ গিতশীল িচ াৰ অিধকাৰী আিছল৷
ভূ ত- ত স েক ি েজেন সৰুেত দউতাকক সাধা
ৰ উ ৰত দউতােক কিছল, ‘বাপধন, ভগৱান
আেছেন নাই মই নাজােনা, িক ভগৱানক মই িব াস কেৰাঁ৷ িক ভূ ত- ত বালা কােনা ব নাই৷
এচাম লােক ব ৱসািয়ক াথ পূৰণৰ বােব ভূ ত- তৰ ধাৰণােটা কৗশেলেৰ সমাজত জীয়াই ৰােখ৷
বজবৰুৱাৰ কািহনী আৰু উপ াপন আৰু কথনভংগীৰ িনজ
াইল আেছ যাৰ বােব তওঁৰ িযেকােনা
এখন উপন াস এবাৰ হাতত ল’ ল পিঢ় শষ নকৰাৈলেক এিৰব নাৱািৰ৷ পথৰ মানিচ উপন াসখনত লখেক
িনেজই ি েজনৰ চিৰ েটাৰ মােজেৰ ক নাৰ আঁৰ ল আ কাশ কিৰেছ৷
বা েৱই হওক বা কা িনেকই হওক উপন াসখনৰ নায়কৰ
মা দৰ িত আকষণ আেলাড়নকাৰী
ঘটনা৷ অনাকাি তভােৱ হ’ লও উপন াসখনত কৃ ত
মৰ জয় হেছ৷ ি েজন আৰু ৰি তা িববাহপাশত
আব
হেছ৷

মিৰয়া বুৰ ী-সমাজ-সং ৃ িত
লখক য় – পুিলন কিলতা আৰু ইনতাজ আিল
কাশক – অসম সািহত সভা
আেলাচক - অতু ল মাধব গা ামী (৯৪৩৫১৪৬১০০)
লখক েয় তওঁেলাকৰ িবষয়ব ৰ িবভাজন কিৰেছ ১১
িশতােনেৰ৷
খনৰ এ উে খ িদশ
হ’ল ১৬খন ক’লা-বগা ছিব আৰু ২৪খন ৰঙীণ ছিব৷
খনৰ তথ ৰ এ উৎস হ’ল মিৰয়া উ য়ন
পিৰষদ৷ বতমান পিৰষদখনৰ অৱেশ অি
নাই৷ তথািপ তথ অনুসিৰ ৰাজ খনত ১২খন িজলাৰ ায়
৮৫খন গাঁৱত মিৰয়াসকলৰ বসিত আেছ৷ তওঁেলাকৰ জনসংখ া ায় পাঁচ লাখ৷ াভািৱকেত লখকৰ বােব
৮৫খন গাঁৱৈল গ তথ আহৰণ কৰােটা ক সাধ ৷ সেয়েহ
খনত নগাঁও আৰু কামৰূপ িজলাৰ তথ ই
াধান পাইেছ৷ ইয়াৰ িভতৰেত িজিলিক উ েছ জয় ীপুৰৰ মছিজদ৷
িস িয িক নহওক, লখেক
খনৰ আৰ কিৰেছ পুৰিণ িদনৰ অসমৰ অৱি িতৰ িনৰূপেণেৰ৷ এই
ভৗগিলক পিৰচয়পবৰ িপছত ৰু পূণভােৱ বণনা কৰা হেছ অসমৰ মুছলমানসকলৰ িবষেয়৷ তওঁেলােক
ৈক িলিখেছ- ‘আধুিনক অসমৰ জ দাতা আেহামসকলৰ আগমনৰ কইবাদশকৰ আেগেয় এই ভূ খ ৈল
মুছলমানৰ আগমন ঘ িছল..৷ কামৰূপত হাৱা থমেটা মুছলমান আ মণৰ নায়ক আিছল ইখ য়াৰউি ন
মহ দ ইবন বখ য়াৰ িখলিজ৷ তওঁ আিছল ভাৰতত চু লতান শাসনৰ িত াপক মহ দ ঘাৰীৰ এজন
সভাপিত৷’
খনত িখলজীেয় কামৰূপ আ মণৰ সময় ৮০০ বছৰ পুৰিণ বুিল বুজাব খাজা হেছ৷ থম
মুখামুিখত কামৰূপ ৰজাই বখ য়াৰৰ আ মণ িতেৰাধ কিৰেল৷ এই যু ত ব ী হাৱা বখ য়াৰৰ সিনক
কামৰূপত থািক গ’ল৷ একাংশই ই ােৰ কামৰূপত থািক গ’ল৷ বতমান উ ৰ ৱাহা ৰ মালাৰা ইছলামপুৰ
আৰু আ া ইছলামপুৰত মুছলমানসকেল থেম বসিত াপন কিৰিছল৷ ‘কামৰূপ অসম’ৰ থম মুছলমান গাঁও
দুখনৰ াপন কাল ৮০০ বছৰ বুিল
খনত উে খ কৰা হেছ৷ বখ য়াৰৰ িপছত কামৰূপ-কমতা- কাচআেহাম ৰাজ ত মুছলমানসকেল দেহাটা আ মণৰ সূচনা কিৰিছল৷ এই যু েবাৰৰ িপছেত
াই অথবা
বু ব ী হ ৰ গিছল ব েতা মুছলমান সিনক৷ এইসকেলই কমতা- কাচ-অসমৰ থম চামৰ মুছলমান
বািস া৷
১৫৩০-৩২ চনত তু বেক অসম আ মণ কিৰিছল৷ তু বেক আেহাম ৰাজ ত আ মণ কিৰবৈল আেহাঁেত
হাৱা যু ব ীসকলৰ বংশধেৰই মিৰয়া বুিল পিৰিচত হ’ল৷ বংগৰ নবাবৰ সনাপিত তু বকৰ বািহনী আৰু
আেহাম সন ৰ মাজৰ শষৰখন ৰণ হিছল কিলয়াবৰৰ হাটবৰ আৰু দুইমুিন িশলাত৷ এই যু ত তু বকৰ
পৰাজয় আৰু মৃতু হিছল৷ তু বকৰ লগত অহা নশমানক আেহাম সন ই যু ব ী কিৰিছল৷ এইসকল
ৰণে ৰ নপৰীয়া জলাহত ৰ গ’ল৷ এই জলাহেটােৱই বতমান জয় ীপুৰ গাঁও৷
খনত অসমৰ মিৰয়াসকলৰ বুৰ ী, সমাজ আৰু সং ৃ িত িবষয়েৰা চচা হেছ৷ এেকাটা পৃ াত
ৈক জেনাৱা হেছ- ‘তু বকৰ তু ক বািহনীৰ ানীয় যূৱতীস ূ ত বংশধৰ বুিল মিৰয়াসকলক িচনা কৰণত
কােনা ি মত এিতয়াৈল নাই৷ ি মত বা ব মত আেছ তওঁেলাকৰ নামকৰণক লেহ৷

ডা ৰ আৰু বাম ডা ৰ
লখক – ডাঃ অমল শইকীয়া
কাশক – চ
ভা কাশন, িব নাথ চািৰআিল
আেলাচক – িমনিত গা ামী ( ৯৪৩৫৫৩৫৫১৫)
িকতাপখন িলখকৰ িচিকৎসা িবষয়ক অিভ তা আৰু তথ স িলত ি তীয়খন
৷ ২০১৩ চনত
কাশ পাইিছল তওঁৰ ‘ সৰেসৰীয়া’ নামৰ থমখন
৷ নামেটা যিদও সৰেসৰীয়া, িবষয়ব ৰ ফালৰপৰা
পুিথখন িক
সৰেসৰীয়া নািছল৷ ডাঃ শইকীয়া এজন ী ৰাগ িবেশষ ৷
লখেক পুিথখন আৰ কিৰেছ িভতৰুৱা অ লৰ হাড় জােৰাৱা, লতােৰ হাড়ৰ িচিকৎসা কৰা এজন
গাঁৱলীয়া িচিকৎসকৰ (বাম ডা ৰ) িচিকৎসা ব ৱসায়ৰ বণনােৰ৷ ধােদাং আৰু মালতী নামৰ দ তীৰ
নাটকীয় কথা-বতৰাৰ মােজেৰ তওঁ গাঁৱৰ জীৱনৰ এখন বা ৱ িচ সৰসভােৱ বণনা কিৰেছ৷ লগেত এেন
বাম ডা ৰৰ িবৰুে সতক কিৰ িদেছ৷ এই কািহনীেটােৰই তওঁ পাঠকক
খনৰ অ ভাগত েৱশ কিৰ
ৰসা াদন কিৰবৈল বাধ কৰাইেছ৷ িপছৰ পযায়ত লখেক বজৰং অপােৰচনৰ সময়ত ডা ৰৰ দুৰৱ া, িব ৰ
নামত অপসং ৃ িতৰ েৱশ, কমব পু - বাৱাৰীৰ ওচৰত বৃ া মাকৰ কৰুণ অৱ া, িচিকৎসা িব াটৰ
ফলত ৰাগীৰ দুগিত, অথেলাভী িচিকৎসকৰ িচকৎসা ব ৱসায়, াম সমাজত চিলত গভৱতী নাৰীৰ চেহৰা
চাই স ানৰ িলংগ িনণয়ৰ ভিৱষ াণী কৰা, মৗলৱীৰ িমঠােতল জৰা, ফা ফু ডৰ অপকািৰতা, ‘ নট’ত চাই
ৰাগীেয় ঔষধ খাৱা, মিহলাৰ বগা াৱৰ সমস া, বাম ডা ৰৰ াৰা িনঃস ান দ তীক গভধাৰণৰ
িচিকৎসা, চাহ বাগানৰ িচিকৎসকৰ িচিকৎসা সমস া, লখকৰ মানসপু অন কােৰ স ম িশ ৰ অনু ান
‘ ৰঙণ’ৰ িত থকা মৰম আৰু দািয় আিদ অেনক িবষয় নাটকীয় ৰূপত বণনা কিৰেছ৷ তদুপিৰ িব নাথ,
িডগৈব তল শাধনাগাৰ, মঙলৈদৰ বুঢ়ীনগৰত থকা পুখুৰী আিদৰ ইিতহােসা সংগ েম উে খ কিৰেছ৷
ৰাগীৰ মনৰ মাজত সামাই থকা বমাৰৰ া ধাৰণােবাৰ িচিকৎসা শা ৰ ব াখ ােৰ লখেক িনমূল কিৰবৈল
চ া কিৰেছ৷ ৰাগীৰ কথা-বতৰাত চৰ অ ল, চাহ বাগানীয়া অ ল আৰু ামা লৰ থলুৱা ভাষা েয়াগ
কিৰ তওঁ পাঠকসকলৰ সই অ লেবাৰৰ শি ক, সামািজক, অথৈনিতক জীৱনৰ এখন িত িব দািঙ
ধিৰবৈল য়াস কিৰেছ৷ তওঁ ব ৱহাৰ কৰা উপমােবাৰ মনকিৰবলগীয়া৷ উদাহৰণ ৰূেপ ‘
মাৰীসকেল
পূজাই-পাবেণ দশন কৰা দৱ- দৱী, অসুৰৰ জীৱ মূিতৰ দেৰ দুহােত দৱিশ
ল থৰ লািগ..’ ইত ািদ৷
লখেক িতিনজন মিডেকল কেলজৰ িশ া ৰু আৰু এজন জ
িচিকৎসকৰ কাষ চািপ তওঁেলাকৰ কমময়
জীৱনৰ বতৰা ল সইসকলৰ মানৱদৰদী সৱা পাঠকক অৱগত কৰাইেছ৷ সইসকল িচিকৎসকৰ দািয় আৰু
কতব সং া ত পৰামশসমূহ পাঠকৈল আগবঢ়াইেছ৷ এইদেৰ িবিভ িবষয় সামিৰ আৰ িছগা চু িল, তাৰ িছগা
চু িল গাটাই নেঘৰী খাপা বাি পুিথৰূেপ পাঠকৈল আগবঢ়াইেছ আৰু কৰুণ ৰসৰ মাজেতা হাস ৰসৰ খাৰাক
যাগাইেছ৷ িকতাপখন এবাৰ হাতত তু িল ল’ ল শষ নকৰাৈক এিৰব নাৱািৰ৷ শষত ৰাগী-িচিকৎসকৰ
স কৰ কথােৰ লখেক গহীনভােৱ
খনৰ মাখািন মািৰেছ৷ ‘ডা ৰ আৰু বাম ডা ৰ’ গ বা উপন াসৰ
শাৰীত নপিৰেলও সুখপাঠ হেছ৷ অৱেশ বণ ি ৰ দাষৰপৰা লখক হাত সািৰব পৰা নাই৷ িবেশষৈক
িনিদ তা বাচক ত য় ‘ টা’ৰ
ত িবসংগিত দখা গেছ৷ আগৈল সাৱধান হ’ ল ভাল৷

দ ােবজ
লখক- ধীেৰণ বৰুৱা অিভন ন
আেলাচক-নেৰণ হাজিৰকা ( ৯৮৫৪১৫২৯৯৫ )
ধীেৰণ বৰুৱা চাল-চলনত গহীন-গ ীৰ, সদালাপী, িপ ন-উৰণত পিৰপা , সু , ণী- ানী
এগৰাকী ি ত
ব ি ৷ লগেত িযগৰাকীক ক’ব পািৰ ধম াণ, সু-সং ৃ িতিবদ আৰু সমাজেসৱাই যাৰ
জীৱনৰ ত৷ তওঁৰ কম ৃহা অসম তথা ৰা ীয় পযায়েতা িজিলিক উ েছ৷ িবগত কইবা দশক ধিৰ তওঁ
অিবৰত কমেৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৈল আগবেঢ়াৱা সৱাৰ কথা ৰাজ খনৰ সকেলােৰ অৱগত৷ সৰুেত
দউতাক যােগ নাথ বৰুৱাৰ ( ১৯৩৫ চনত থমখন অসম িবধানসভাৰ সদস , অসম এছ’িচেয়চনৰ
স াদক) হাতত ধিৰ আৰ
হাৱা তওঁৰ এই যা া এিতয়াও অব াহত আেছ৷ এই দীঘলীয়া কমতৎপৰ
জীৱনৰ তথ সমূহ তওঁ পিৰপা ৈক সংৰ ণ কিৰব পৰা বা িনয়মীয়াৈক িলিখও থাৱা নািছল৷ মােথাঁ তওঁৰ
ৃিতশি ৰ িভি ত িলিখ যাৱা তথ সমূহ ৱ আকােৰ আৰু তওঁৰ পৰৱত কিন সহকম , ভাকাং ী
আৰু অনুৰাগীৰ লখাৰ িভি ত এই ‘দ ােবজ’, িযখন
ধীেৰণ বৰুৱাৰ িনজ আৰু অন সকলৰ লখাসমূহৰ
মােজেৰ অসমৰ সামািজক, সাং ৃ িতক, ৰাজৈনিতক আৰু িবেশষৈক ঐিতহ পূণ ৱাহা মহানগৰৰ িবষেয়
আমাৰ ভিৱষ ৎ জ ৰ বােব িকছু ৰু পূণ তথ ৰ স ােৰেৰ পিৰপূণ৷
অিভন ন
খনৰ উপেদ া য় েম িদলীপ মাৰ হাজিৰকা, অজয় দ , কলাস শমা আৰু
স াদক দীপাংক হাজিৰকা আৰু সহঃস াদক চ
মাৰ বৰুৱা৷
িব ৰ সকেলা া েত স িত জীৱনী সািহত বা আ জীৱন চিৰতৰ ৰু বািঢ়েছ৷ অসমৰ সভ তাসং ৃ িতেতা এেন কাশৰ দীঘলীয়া পৰ ৰা আেছ৷ আমাৰ সমাজত ণীজনক তওঁৰ জীিৱত কালেত স ান
আৰু কৃ ত তা জেনাৱাৰ ব ল য়াস আনু ািনক ৰূপত দিখবৈল পাৱােতা সীিমত৷ ধীেৰণ বৰুৱাৰ ৯০
সংখ ক জ িদনত কাশ পাইেছ
খন৷ এইখন হেছ এখন বৃহৎ
ৰ দেৰ কাৰণ, ব ি গৰাকীৰ
জীৱনেটােৱই হ’ল কমব ল৷ এেকাজন ব ি ৰ িবষেয় িলিখ উিলওৱা এেন
পৰৱত সময়ত ৰু পূণ এখন
ইিতহাসসমৃ দিলল হয়৷ এইগৰাকী বৰুৱাই িবিভ সামািজক কামৰ উপিৰ জ ান ৱাহা ক জাকতিজিলকা
কিৰ গিঢ় তু িলবৈল ব ি গত আৰু সাংগঠিনক ৰত অেহাপুৰুষাথ চ া কিৰ আিহেছ৷ উে খেযাগ কথােটা
হ’ল- ৯০ বছৰৰ ঊ ৰ এইগৰাকী মহীয়ােন আিজ পয িনজা কমেৰ জিড়ত থিক অসম আৰু অসমীয়া
াথৰ হেক কাম কিৰ আিহেছ৷ এগৰাকী দুৰ তৰুণৰ দেৰই অসমৰ বৃহ ৰ াথত মাত মািত অহাই নহয়,
হােত-কােমও লািগ আেছ৷ িযসকল লােক িনজৰ লখােৰ
খিন সবাংগ সু ৰ কিৰেছ তওঁেলাক হ’ল েমযতীন হাজিৰকা, প
সািহত আৰু সংগীত নাটক একােডিম বঁটা াপক য়াত অৰুণ শমা, িধেৰ নাথ
চ ৱত , িদলীপ মাৰ হাজিৰকা, য়াত মুেদ ৰ হাজিৰকা, ৰমণী বমণ, খনী চ দাস, তেৰণ বেড়া,
িবৰাজ মাৰ শমা, অজয় দ , বি তা ফু কন, হাইদৰ েছইন, ভু ৱন লহকৰ, দীপ কাকিত, ডঃ বুলিজৎ
বুঢ়ােগাহাঁই, সেত
মাৰ ডকা, ি েজন ফু কন, ডাঃ অ নেজ ািত চৗধুৰী, িব ু সাদ,মমতা িম , িন মিণ
বৰুৱা আিদ৷ ছটা খ ত িবভ
খনত ধীেৰণ বৰুৱাৰ আ কথন আৰু িবিভ মাধ মত তওঁ
ব ি গতভােৱ আৰু ‘ ছভ ৱাহা িব
ৱাহা ’ৰ হ কাশ কৰা মতামতসমূেহা শৃংখলাব ভােৱ কাশ
কৰা হেছ৷ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুেয়াটা ভাষােত সামিৰ লাৱা লখাসমূহ িবিভ
ৰ অনুৰাগী, সহকম ,
সাংবািদক আিদৰ িনজ অৱেলাকন৷ ইিতমেধ িবিভ জাতীয় সনস াৰ লগত জিড়ত স াদক দীপাংক
হাজিৰকাৰ সুিচি ত
খনৰ িবষয়ব সুশৃংখলভােৱ কাশ কৰােটা অন তম কৃ িত বুিলব লািগব৷
খনত
সি িৱ কইবাটাও ব ত যাৱা সাতটা দশকৰ িবেশষৈক ৱাহা আৰু অসমৰ সামািজক, সাং ৃ িতক
িদশৰ ব তথ ৰ সে দ আেছ৷ িবেশষৈক ১৯৮০ চনেত বৰুৱাই সই সময়ৰ ৰাজ সভাৰ সাংসদ য় অিজত
মাৰ শমা, দীেনশ গা ামী, বেৰণ সািহিত ক ডঃ বীেৰ
মাৰ ভ াচায, েমাদ বমণ, ন া বৰুৱা আৰু
সামািজক সংগঠক ি েজন ফু কন আিদৰ লগ হ ‘অসম জাগৃিতৰ’ৰ জিৰয়েত সই সময়ৰ ধানম ী ইি ৰা
গা ীক অসম, অসমীয়াৰ সাংিবধািনক, অথৈনিতক ৰ া কৱচৰ িবষেয় দান কৰা াৰক-প খন

উে খেযাগ ৷ বৰুৱাই সাি ধ লাভ কৰা হম বৰুৱা ডাঃ ভু ৱেন ৰ বৰুৱা, ৰাধােগািব বৰুৱা, েজন বৰুৱা,
বীণ ফু কন, মৗলানা তয়বু া আিদ কিৰ অসমৰ বেৰণ স ানসকলৰ উপিৰ সবভাৰতীয় খ ািতমান নতা
জয় কাশ নাৰায়ণ, ইি ৰা গা ীেৰা ৃিতচাৰণ কৰাইেছ৷ তদুপিৰ
খনত বৰুৱাই ঘিন ভােব লগ পাৱা
অসমৰ া ন মুখ ম ীসকল েম িব ু ৰাম মিধ, িবমলা সাদ চিলহা, মেহ
মাহন চৗধুৰী, শৰৎ চ
িসংহ আৰু িহেত ৰ শইকীয়াৰ কমৰািজৰ িবষেয়ও ৃিত ৰাম ন কৰা হেছ৷

আিদপব
লখক- অং ৰ বৰেগাঁহািঞ
আেলাচক- িনজা বাতিৰ িদওঁতা, যাৰহাট
যাৰহাটৰ ফেটা সাংবািদক তথা কিব অং ৰ বৰেগাঁহািঞৰ থমখন কাব সংকলন৷ ৯০ৰ
দশকৰপৰাই অং ৰ বৰেগাঁহািঞেয় কিবতা িলিখ আিহেছ৷ তওঁৰ কিবতাৰ সংখ া কম যিদও কিবতাসমূহৰ
এটা মান আেছ৷ তওঁ কিবতাসমূহত জািত-জনেগা ীৰ িত িব, লাক-কািহনী, সং ৃ িত, ভাগবাদী সমাজৰ
ছিব, কৃ িতৰ িবিভ িদশ িতফিলত হেছ৷ তওঁ কিবতাত আমাৰ াম জীৱনৰ ব হৰাই যাবৈল ধৰা
শ ৰ সমাহাৰ ঘ েছ৷ কিবৰ দািয় হেছ পাঠকক নতু ন
দান কৰা৷ নতু ন
দান কিৰব পৰা কিবতােহ
পাঠক সমােজ আদিৰ লয়৷ কিবতা িলিখবৈল জীৱনেবাধ লািগব, দৃি ভংগী
হ’ব লািগব৷ ফেটাৰ দেৰ
কিবতােৰা এটা
ম থােক৷ এগৰাকী ফেটা সাংবািদক িহচােপ অং ৰ বৰেগাঁহািঞৰ কিবতাত এটা
ম আেছ
ফ’কাছ আেছ৷
এটা ভাল কিবতা সৃি হ’বৈল যেথ সময়ৰ েয়াজন৷ কিবতাক কিবেয় শি ক ৰূপ িদব পািৰব
লািগব৷ সভাত
লখক, সািহিত ক অসীম চু তীয়াই কয় য কিবেয় এেন এক পিৰেবশৰ সৃি কিৰব
লািগব য সমাজত এক শাি পূণ পিৰেৱশৰ সৃি হয়৷ ব তাপূণ জীৱনৰ মাজত আিম কিবতাক িকদেৰ হণ
কিৰেছাঁ, তাক িবেবচনা কিৰ চাৱাৰ েয়াজনীয়তা আেছ৷ আমাৰ মাজৰপৰা ব ভাল িকবা হৰাই গেছ,
এইসমূহক জীয়াই ৰখাৰ দািয় পঢ়ুৈৱ সমাজৰ৷ কিবেয় কিবতাৰ িবষেয় িলিখবৈলও আৰ কিৰব লােগ৷
তিতয়া কিবতাৰ উ ৰণ ঘ ব৷ কিবতাৰ চচা হ’ব৷
এখন উে াচন হাৱাৈলেকেহ লখকৰ দািয় ৷ িক
ইয়াৰ িপছৰ দািয় আেন ল’ব লােগ৷ আিজৰ কিবেয় কিবতাক সহজ িশ বুিল গণ কেৰ, সইবােবই
সমােলাচনাৰ েয়াজনীয়তা আেছ৷

মই ধলৰ মত পিৰেছাঁ িবে াহী জীয়াধলৰ
লখক- মৃদপ
ু ৱন চু তীয়া
কাশক- িকৰণ কাশ, ধমািজ
আেলাচক-িম ু দাস (৯৯৫৭৮৬৫০৭৩)

‘কাব হ’ল সািহত ৰ বীজ তথা আিদমতম ৰূপ৷ কিবেয় িনজা আ দশনৰ মূত কােশেৰ স াক
অংিকত কিৰবৈল শ ৰ শি ক েয়ােগেৰ িনেটালৈক িনমাণ কেৰ এেকা কিবতা৷’ এেন দশন আৰু িচ াৰ
বিহঃ কাশ ঘটাই গাইনদীপৰীয়া
ম আৰু িবে াহৰ কিব, অসমীয়া িতিদন কাকতৰ ানীয় সংবাদদাতা
মৃদপ
ু ৱন চু তীয়াই তওঁৰ থম তথা শহতীয়া কাব সংকলন ‘মই ধলৰ
মত পিৰেছাঁ িবে াহী জীয়াধলৰ’ত

নদীপৰীয়া লাকৰ জনজীৱন, সুখ-দুখ, হষ-িবষাদ তথা সামািজক মূল েবাধক
ৰূপত দািঙ ধিৰবৈল
স ম হেছ৷ কিব মৃদপ
ু ৱন চু তীয়াই ায়েবাৰ কিবতাই নদীেকি ক৷ এই কথা অন ীকায য ভাৰতৰ সভ তা
সং ৃ িতৰ িবকাশ আৰু উ ৰণ নদীৰ পাৰেতই হেছ৷
া ল শ চয়েনেৰ, িনজ শলীৰ সু ৰ বিহঃ কাশ ঘটাই নদীপৰীয়া লাকৰ জীৱন, াম া লৰ
িনখুঁত িচ আৰু ভিৱষ তক দািঙ ধিৰবৈল য়াস কিৰেছ কিবেয়৷
জাৈক বাবৈল নালােগ িদয়া আিজ
জাৈকয়ােবাৰক চাবৈল মঘেবােৰ
িবলৰ ওপৰত ঘৰ সািজেছ
বতৰ ডাৱৰীয়া হ’ব িকজািন৷
(ৰািত সাঁজৰ কিবতা, পৃ া নং ১৯)
ধমািজৰ অন তম নদীসমূহৰ িভতৰত গাই নদী উে খেযাগ ৷ এই গাই নদীৰ এ িনজা ইিতহাস
আেছ৷ গাই নদীৰ বু েত ব েতা জ আৰু মৃতু ৰ পিৰঘটনাই শকত গৰিকেছ এই গাই নদীক ল কিবৰ
মনৰ অনুভৱ এেনধৰণৰ- ‘এিদন তাৰ পাৰেতই মাৰ িপতামেহ িলিখিছল সউজীয়া সভ তাৰ ইিতহাস আৰু
মাৰ িপতােয় সািজিছল সাণালী আেঘাণৰ কােৰং’ (গাইনদী,পৃ া নং ২৭)
ধমাজীক বােন নতু নৈক সজাই যায়৷ বানৰ বােব অসমত নাম আেছ ধমাজীত৷ িক
ধমাজীৰ
এক তৃ তীয়াংশ ঠাইতেহ বািৰষা বান হয় কৱল দুবল মথাউিৰৰ বােব৷ ‘এিৰেলও ধল/ মিৰেলও ধল/ ধল
সদাই ধলই/ এিৰ এিৰ ধেল/ ঘূিৰ ঘূিৰ ধেৰ/ মিৰ মিৰ ধেল/ বােৰ বােৰ জীেয়৷’ (ধলৰ
মত পিৰেছাঁ
িবে াহী জীয়াধলৰ, পৃ া নং ১০৯)
অি

কিবৰ ‘আেপাচিবহীন
যন ক ৰ বিহঃ কাশ৷

িতবাদ’ শীষক কিবতাত

কাশ পাইেছ জাতীয় চতনা আৰু

ািভত মনৰ

‘ কইিদনমানৰ পৰা মাৰ আই পৃিথৱীৰ অসুখ
বু ত এটা সিহব নাৱাৰা দুখ
ওেৰেটা জীৱন বাজা হ ব ব ভাগিৰ নপৰা
মাৰ আই পৃিথৱীৰ অসুখ’৷
‘খবৰ’ শীষক কিবতােটাও তওঁৰ খুেবই সাৱাদলগা আৰু ৰেসা ীণ হ উ েছ৷ কিবেয় কিবতা ত িলিখেছ
এেনদেৰ‘বািৰষাৰ দুেখ থেকচা নপৰীয়া অঘৰী বু
আেঘাণৰ সেপান কিঢ়য়াই কিঢ়য়াই
শশৱ, যৗৱন পাৰ কৰা
হীন ত ালস দুচ ’৷
মৃদপ
ু ৱন চু তীয়াৰ কিবতাত িবষয় িবিচ তা মন কিৰবলগীয়া৷ তদুপিৰ িচ ক ত িনপুণতা আেছ
কিবৰ৷ কাশভংগী যেথ সংযম আৰু ি ৰ৷
খিনত ৬৬ টা কিবতা সি িৱ হেছ৷

দয়ৰ অ ত কে াল
লখক- লে
ৰ ৰায়
কাশক- নৱেজ ািত দৱ চৗধুৰী, টকেনা এ পাি েকচন, ৱাহা
আেলাচক- িব েজ ািত চাংকাকিত (৯৮৬৪৪২২২৯১)
ডকা-গাভৰুৰ
ম, সমাজৰ এচাম তথাকিথত চহকী ব ি ৰ উশৃংখল মন, অপৰাধমূলক
মানিসকতােৰ কাম কিৰ যাৱা সমাজৰ একাংশ ব ি ৰপৰা আৰ কিৰ তাৰণা, অকৃ ি ম
ম আিদ
সকেলািখিন সামিৰ ল ৰােয় ৰচনা কিৰেছ এই উপন াসখন৷ ৰায়ৰ উপন াসৰ িতেটা নাৰী চিৰ ই পুৰুষৰ
পেৰা বা ত
িনযাতনৰ স খ
ু ীন হ’বলগীয়া হেছ৷ এেন চিৰ ৰ থমেটা চিৰ হ’ল মীলাৰ চিৰ েটা৷
চৗধুৰী পিৰয়ালৰ এই মীলাক িবয়া িদিছল েজন চাধুৰীৰ লগত৷ িক এটা স ানৰ মাতৃ হাৱাৰ িপছত
েজন চৗধুৰীেয় অত াচাৰ কিৰ মীলা আৰু তাইৰ স ানক (অৰুণ) ঘৰৰপৰা খিদ িদ পুনৰ িববাহ
কৰােল৷ সময়ৰ গিতত মীলা ি তীয়বাৰৰ বােব জয়কা ৰ প ী হ’ল৷ তওঁ অৰুণ আৰু অিনমােৰা মাতৃ
হ’ল৷ িক জয়কা ভাল মানুহ আিছল যািদও তওঁেৰা আকি ক মৃতু ঘটাত মীলা অসহায় হ পিৰল৷
পু অৰুণ হ পিৰ তওঁৰ বােব কণাৰ লাখু ৷ এই অৰুণৰ চিৰ েটাক মুল চিৰ ৰূেপ লেয় কািহনী ৰচনা
কিৰেছ লে ৰ ৰােয়৷ কািহনীৰ আন এটা চিৰ হ’ল িনৰুপমাৰ চিৰ েটা৷ িনৰুপমা আিছল খ াত চাৰাং
কাৰবাৰী িদগ চৗধুৰীৰ একমা কন া৷ িদগ চৗধুৰীেয় িনৰুপমাৰ মাকৰ মৃতু ৰ িপছত আৰু িববাহ
নকৰােল৷ িববাহ নকৰাই তওঁ মু মেনেৰ অজ নাৰী কেলংকাৰীত িল হ পিৰল৷ আনহােত, কন া
িনৰুপমাই থেম অৰুণৰ
মত পিৰ িপছত ডাঃ সুনীল ফু কনৰ
মত পিৰল৷ অৰুেণ িনৰুপমাক গভীৰ ৰূপত
ভাল পাইিছল যিদও িনৰুপমাই ডাঃ সুনীলৰ
মত ভাল গ অৰুণক পাহিৰেল৷ তাৰক ডাঃ সুনীল ফু কেন
তাৰণােৰ িনৰুপমাক গভৱতী কিৰ তাইক িববাহ কৰাবৈল অ ীকাৰ কিৰেছ৷ ইয়ােত আৰ হ’ল িনৰুপমাৰ
য ণাদায়ক জীৱন৷ িনৰুপমাৰ চিৰ ও ৰায়ৰ উপন াসৰ এ িনযািততাৰ চিৰ ৷ আনহােত, কািহনীেটাত
অৰুেণ নাজােন য েজন চৗধুৰী তাৰ িনজৰ িপতৃ ৷ কািহনীৰ পাকচ ত পিৰ েজন চৗধুৰীৰ ি তীয় প ীৰ
ফালৰ কন া মিণমালাক অৰুেণ লগ পায়৷ মিণমালাৰ সংগীতৰ িশ ক হ পেৰ অৰুণ৷ মিণমালাই অৰুণ য
বমাে য় ভাতৃ সই কথা নাজািনিছল, যেনৈক অৰুেণ নাজােন য মিণমালা তাৰ বমাে য় ভ ী৷ মিণমালা
অৰুণৰ
মত পেৰ৷ কািহনীৰ পাকচ ত মিণমালাৰ িনৰুপমাৰ পিৰচয় ঘেট৷ িনৰুপমাক অৰুেণ ভাল পাই এই
কথােটােত মিণমালা িবতত হ পেৰ৷ কাৰণ তাই য ভাল পাই অৰুণক৷
আনহােত, েজন চৗধুৰী এটা ৰা িবেৰাধী সংঘৰ মুৰ ী হ নানান অপৰাধমূলক কামত জিড়ত হ
পেৰ৷ তওঁৰ কন া মিণমালাই অৰুণৰ সহায়ত এইেবাৰ দু মৰ স ান কেৰ৷ উপন াসখনত অৰুণৰ ঘিন
ব ু ৰ ৰূপত দখা গেছ বাবুলক৷ অৰুণ ঘৰৰ পৰা স ানহীন হাৱাৰ িপছত বাবুেলই অৰুণৰ মাতৃ মীলা
আৰু ভাতৃ -ভ ী তৰুণ আৰু অিনমাক চাৱািচতা কিৰিছল৷ আনহােত, গািৱ নামৰ চিৰ েটােৱ িনৰুপমাৰ
িপতৃ িদগ চৗধুৰীৰ সকেলা দু মৰ সা ী হাৱাৰ লগেত েজন চৗধুৰীেৰা এসময়ৰ ভৃ ত ৰূেপ তওঁেৰা সকেলা
বয়া কামৰ সা ী আিছল৷
কািহনীৰ শষত অৰুেণ েজন চৗধুৰীক িপতৃ ৰূেপ িচিন পাইেছ আৰু মিণমালােয়া অৰুণ য তাইেৰ
জ ভাতৃ সই কথা জািনব পািৰেছ৷ অৰুেণ শষত িনৰুপমাক প ীৰূেপ হণ কিৰেছ আৰু ডাঃ সুনীল ফু কন
আৰু েজন চৗধুৰীক আৰ ীেয়
াৰ কিৰেছ৷ এ সু ৰ কািহনী ৰচনা কিৰেছ লে ৰ ৰােয়৷ তওঁ
উপন াসত িক অৰুণৰ ভ ী অিনমাৰ দৰা কান হ’ল তােক ল ৰহস থািক গ’ল৷ বাবুল অিনমাৰ
মত
পিৰিছল৷ িক অিনমাৰ িবয়াত দৰা বাবুেলই হ’লেন? ঔপন ািসেক সই
ৰ পানপ য়া উ ৰ িনিদ
পাঠক-পা কাক ৰহস ৰ মাজেতই ৰািখ গ’ল৷

পাৰা সাণৰ িচকিমকিন
লখক – য পিত শমা
কাশক – ধনপিত শমা ৃিত ন াস (ধীৰাজ শমা)
আেলাচক – অন বমণ (৯৮৬৪৪২২২৯১)
‘ পাৰা সাণৰ িচকিমকিন’ হ’ল নলবাৰী িজলাৰ অ গত বৰআজাৰা গাঁৱৰ সমাজেসৱক য়াত
য পিত শমাৰ অিভন ন
৷ আনহােত,
খনৰ ‘স াদকীয় বুলিন’ৰ িবেশষ
ব ত উে খ কিৰেছ য
‘ পাৰা সাণৰ িচকিমকিন’ অিভন ন
খিন ায় স ূণ হাৱাৈল য পিত শমাই সকেলােক ক ৱ
ু াই ইহলীলা
স ৰণ কিৰেল৷ ফল ৰূেপ
খিন অিভন ন বা ৃিত
িহচােপ কাশ পােল৷ এই
সংকলনখনত
লখক, নলবাৰী ৰ ড৹ বস
মাৰ ভ াচাযই ‘ য পিত শমাঃ মই জনা মানুহজন’ত িলিখেছ‘ছা াৱ াৰ পৰা ফু টবল খলৰ িত একা অনুৰাগী
শমাই যৗৱনত এগৰাকী কৃ তী ফু টবল খলুৈৱৰূেপ
সু- িতি ত হিছল আৰু নামিন অসমৰ ভােলমান ঠাইত খ ািত লাভ কিৰিছল৷’ এেকদেৰ সািহিত ক
প নাৰ িশ া সৱক অি নী মাৰ শমাই ‘বৰআজাৰা গাঁও, য পিত শমা আৰু িকছু অনুভৱ’ত কেছ য
এেকাখন গাঁৱৰ এেকাগৰাকী িপতৃ -মাতৃ ৰ নাম ধন আৰু িবখ াত কেৰ সই গাঁও বা অ লৰ সই অখ াত বা
খ াত িপতৃ -মাতৃ ৰ এেকাগৰাকী সু-স ােন৷ তওঁেলাকৰ য কৱল উ পযায়ৰ িড ী আেছ, ব েতা বঁটাবাহন লাভ কৰা এটা িবেশষ মযদা আেছ অথবা পযা ধন-স দৰ এেকাখন পাহাৰ আেছ তেন নহয়;
তওঁেলাক িবখ াত বা মহৎ হেছ তওঁেলাকৰ সহজ-সৰল মানৱীয় ণ, সমাজক দখুওৱা পিৱ , নিতক
আদশ, কতব িন া আৰু এক উৎকিষত জীৱন সং ামৰ উৎসগ কৃ ত মহা পুেৰাধাত থািকবলগীয়া সজ
ণিখিনৰ অিধকাৰী হাৱাৰ বােব৷ তেন এগৰাকী সং ামী স া আৰু আদশ খিনকৰ হ’ল বৰ আজাৰা গাঁৱৰ
য পিত শমা’৷ লখক সাংবািদক চ ন শমাই- ‘ মাৰ মৰমৰ দউতা’ত য পিত শমাৰপৰা পাৱা মৰমচেনহ, নীিতিশ া আৰু ‘মানুহ’ কিৰ গিঢ় তালাত িপতৃ ৰ ভূ িমকা কাশ পাইেছ৷ িবিশ লখক-সািহিত ক
শশী শমাই ‘য পিত শমাৰ িবষেয় দুআষাৰ’ত িলিখেছ ‘অিভন ন
ও এক কাৰ জীৱনীেয়৷ দখা গেছ য
স িত অসমীয়া ভাৰতীয় জীৱনীৰ মােনা উ ত হেছ৷ মধ যুগৰ জীৱন চৰ ত মােথাঁ ব ি সকলৰ পাহৰৰ
িদশেটােহ িচি ত কৰা হিছল৷ িক ই িনি ত সত য ব ি ৰ আ াৰৰ িদেশা থােক৷ পাহৰ-অ কাৰক
ল িদনেটা গঢ় ল উঠাৰ দেৰ মানৱ জীৱন পাহৰ-আ াৰ, অথাৎ সৎ আৰু অসৎ কাযৰ সম য়তেহ গঢ়
ল উেঠ৷’ এইদেৰ সংকলনখনত ‘জীৱনীিভি ক িবষয়ক’, ‘অনুভৱী লখা’, ‘িবিবধ িবষয়ক’, ‘কিবতাৰ
কৰিণ’, আিদ সি িৱ হেছ৷

অসমীয়া িতিদন
(২৩/০৭/২০১৮)
গাৱালপৰীয়া লাকগীত
লিখকা – ড৹ ভানু বজবৰুৱা কিলতা
সমাজ ভাষািব ানৰ দৃি েৰ গাৱালপৰীয়া লাকগীত- এই িবষয়ৰ ওপৰত িলখা এখন তথ মূলক
িকতাপ৷ সািহত ৰ ভাগ দুটা- লাক সািহত আৰু িলিখত সািহত ৷ িয ভাষাৰ লাক সািহত দুবল,
সইেবাৰত আধুিনক সািহত ই বিচ
দশন কিৰব নাৱােৰ৷ আধুিনক সািহত সবল কিৰবৈলেক লিখকাৰ
এই েচ া৷ গাৱালপৰীয়া ভাষা অসমীয়া, বঙালী, ৰাজবংশী, বতমান বাংলােদশৰ িচেলট – মমন িচং আিদ
ভাষাৰ এক সংিম ণ৷ জিমদাৰী থাই জুৰুলা কৰা মানুহৰ পৰ ৰাগত জীৱন িচ গাৱালপৰীয়া লাকগীতত
দখা যায়৷ এই িকতাপ এেনেবাৰ িদশ উ াটনৰ বােব শংসনীয়৷

Hinduism – spirituality and Humanity
লখক – ড৹ হম
মাৰ কিলতা
িহ ু আৰু িহ ু ধম এেক নহয়৷ আধ াি কতা ধমতৈক ওপৰত৷ ৰাজৈনিতক
িহ ু ধমক সনােপােতাকা কিৰব নালােগ৷

াথত িহ ু

আৰু

সািদনঃ
কমাৰশালৰ বৃ জন
লখক – ৰবী বৰা
আেলাচক – লািচত বমণ
আিজৰ সামািজক জীৱনৰ অসু পিৰেৱশ আৰু মানৱ জীৱনৰ সংকটাপ অৱ া, কিবৰ মমমূলত
থকা ব থা- বদনাৰ ৰূপায়ণ ‘কমশালাৰ বৃ াজন’৷ আিজ অসমীয়া কিবতাৰ জগতত এটা জ
আৰু
িতি ত নাম, তওঁ কিবতাক ল িযেবাৰ পৰী া-িনৰী া কিৰেল সইেবাৰ জীৱনকালৰ গভীৰ বাধৰ
িতফলন৷ সেয় তওঁ আিজ িথয় হেছিহ যুগাতীত িবচাৰক ত৷ হয়, এিদন তওঁ িসপাৰৰ গাঁওখনৰ
বাঁহিনডৰাত এিৰ থ আিহিছল পুৰিণ জানেটা৷ অতীতৰ ৱল ৃিতেয় তওঁক বােৰ বােৰ আমিন কিৰেলও
কিব যন িনৰূপায়; কালৰ অ িতেৰাধী পিৰবতনৰ আেৰািপত মনন যন থানবান হ পিৰেছ৷
পিৰণত বয়সৰ অিভনৱ অনুভূিতৰ িশহৰণ৷ তওঁৰ কিবতােবাৰৰ মাজত বািহত হ আেছ সমাজৰ
অতীত-বতমানৰ িবে ষণ৷ তওঁ সমসামিয়ক সমাজৰ িযদেৰ িনৰী ক তেনদেৰ ইিতহাসৰ িনেমাহ িবে ষক৷
আধুিনক কাব সািহত ত ভাব-ভাষাৰ সাংগীিতক লয়ৰ িচৰ বািহত সাঁেত কিবক বােৰ বােৰ তু িল ধিৰেছ৷
অ ৰৰ দ তা অথচ ভিৱষ ৎমুখী চতনােৰ িবচৰণ কিৰব িবচৰা কিবেয় সইবােবই ক’ব পািৰেছ ‘জােনা, মই
সংকত ধুমুহাত ভািগ নপেৰা/ মানুহৰ ভিৱষ ৎ,/ আগ ক দুচ ত/ জনসমু ৰ গভৱতী সময় ক’ত!’
(জনসমু ৰ সময় ক’ত!)
ৰবী বৰাৰ ায়েবাৰ কিবতাত িবয়িপ থােক অিনবচনীয় অথময়তা৷ িশ শ ৰ চয়ন আৰু
অ ৰা ৰ অনুৰণেন তওঁৰ কিবতােবাৰত সমাজ-সং ৃ িতৰ
আৰু িব াসৰ ছিব আঁেক৷ মানুহৰ সমাজত
বৃি েবাৰ তু িল ধিৰবৈল তওঁ আ য় লয় জীৱনেবাধৰ গভীৰতাৰ৷ ‘কমাৰশালৰ বৃ জন’ কাব সংকলনখনৰ
কিবতােবাৰ পিঢ় এজন সাধাৰণ পঢ়ুৈৱ িহচােপ িন য় বুজা নুবুজাৰ শংকা এটাই আমাক খিদ ফু িৰেছ৷ ইয়াৰ
পূেবও কিব বৰােদৱৰ কিবতােবাৰ পিঢ়েছা আৰু বুিজবৈল চ া কিৰেছা৷ সামািজক সংঘাতৰ মানিৱক
দুখানুভূিতেয় কিবক জ ল বা ৱেবাধৰ মুখামুিখ কিৰেছিহ৷ অৱেশ কিতয়াবা ব থা- বদনা ৰূপায়ণত কিবৰ
ক কি ত কাব শৰীৰৰ ৰূপ-লাৱণ ই পঢ়ুৈৱক অিধক জ লতাৰ মাজৈল ল যায়৷ মাৎ সংকীণ হ অহা
সমাজ জীৱনৰ ািনময় আেৱশক তওঁ মািন লাৱা নাই৷ িনৰলস িজ াসােৰ তওঁ ৰ া পৃিথৱীখনৰ
মাজেতই অনুভব কিৰব পােৰ- ‘বতাহৰ সাঁ- সাঁৱিনত/ মই উমান পাইেছা/ ভীষণ কাহালৰ শষত/ আেকৗ
চৰাইজােক বাহ সািজেছ/ মানুহৰ আভ ৰত৷’ ( তামাৰ শইচৰ মাত, পৃ া ১৮৬)৷
কিব ৰবী বৰাৰ কিবতা সৃি কৱল উপল
নহয়, িভৰৰ মাজত সহেজ িচিন উিলয়াব পৰা
এইজনা কিবৰ বয়স আৰু অিভ তাই জীৱনক নতু ন নতু ন ধৰেণ অনুধাৱন কিৰবৈল িশকাইেছ৷ তওঁৰ
কিবতাত সদয় সমাজ এখনৰ আ িত আেছ৷ িশ ময় অথেৰ িনে িষতজনৰ য ণাত বু ফটা িবলাপেতা
িবছািৰ পাব পািৰ স াপ__ সয়া তওঁৰ কিবতাৰ মােজেৰ৷ য াণািবধুৰ পৃিথৱীখনৰ িত কিবৰ িয
আকষণীয় আ া, ভালেপাৱাৰ িয িনঃ াথ অনুভূিত, শাি ৰ িনমল কাতৰতা কাশ পাইেছ ‘কমাৰশালৰ

বৃ জন’ৰ একািধক কিবতাৰ মােজেৰ৷ আিজৰ যুৱ সমাজক ল
কিৰেল দখা যায় বিছভােগই সহজ আৰু
চু পিৰ মােৰ সফলতাক চু ই চাব খােজ, আকাং াও সমা ৰাল উজু গিতেৰ আগবািঢ় থােক৷ এেন
াপটত এচােম ৰবী বৰাৰ কিবতাক চচা কৰাৰ পৰা আঁতিৰ খািকব িবচােৰ৷ িক গিমিপ চােল
কিবগৰাকীৰ কিবতাই িশ
চতনাক জগাই তােল ওজ ী পঢ়ূৈৱসমাজক৷ আিজৰ ‘কাব ময় ধামখুিময়াত,
কাব ময় ধুমুহা’ত কিবতা িব ৰ িতৰ স খ
বৰগছৰ দেৰ িথয়
ু ীন হ’বলগা হ’ লও ৰবী বৰাৰ কিবতা
হ থািকব৷ কিবেয় সইবােবই যু ৰ িদনেতা বস ৎসৱৰ আেয়াজন কিৰবৈল সাহস কেৰ৷ কিবৰ ভাষাত__
‘যু ৰ িদনেবাৰত/ যু ৰ িবপৰীেত আিম হ’ব পােৰা অংগীকাৰৱ ৷’ (যু ৰ িদনেবাৰত)
আধুিনক কিবতাৰ ােয়ািগক অনুগামীসকলৰ অন তম কিব ৰবী বৰা৷ আধুিনক জীৱন, আধুিনক
পৃিথৱীৰ জ ল সময় আৰু সি
েণ তওঁক গিঢ় তু িলেছ অনন ৰূেপ৷ তওঁৰ ‘কমাৰশালৰ বৃ জন’ নামৰ
কাব সংকলনখনত থকা কিবতােবােৰ জাতীয় চতনা জগাই তু িলব পৰাৈক মানৱীয় মূল ৰ গভীৰ আ া
কাশ কিৰ আিহেছ৷ আিম ইয়াক সমািহত মনৰ আেলাকমুখী ভাষ কাৰৰূেপ গণ কিৰব পােৰা৷

িব সািহত ৰ ৰূপ-ৰস
লখক- হািফজ আহেমদ
কাশক- চৰ-চাপিৰ সািহত পিৰষদ
আেলাচক- আ াম েছইন িশকদাৰ (৮৭২১৮৩২৬৪৭)
িব ৰ িবিভ
া ৰ সািহত কাননত
গালাপৰ এেচেৰঙাৈক ৰূপ-ৰসৰ নমুনা আহৰণ
ু ত সুগি
___
কিৰ সজাই তালা হেছ
‘িব সািহত ৰূপ ৰস’৷ মননশীল লখক হািফজ আহেমদৰ াৰা ৰিচত
খনৰ
মােজেৰ িব সািহত ৰ ওপৰত এক যাগা ক সমােলাচনা আগবেঢ়াৱা হেছ৷
খনৰ জিৰয়েত লখকগৰাকীেয়
িব ৰ িবিভ িদশৰ সািহত -ৰসৰ এক নমুনামূলক আ াদান পাঠক সমাজক িদব িবচািৰেছ৷ ৱাহা
িব িবদ ালয়ৰ আধুিনক ভাৰতীয় ভাষা িবভাগৰ মুৰ ী অধ াপক ড৹ িদলীপ বৰাৰ কৰকমলত উচগা কৰা
এই
খনত সি িৱ ‘ হিমংেৱ আৰু মােকজৰ দুখন কালজয়ী উপন াস’, ‘ঔপন ািসক আথাৰ িচ াক’,
‘ টিনচনৰ জীৱন আৰু কিবতা’, ‘ ল ন আেমিৰকাৰ অমৰ কিব পাবেলা নৰুদাৰ জীৱন আৰু কৃ িত’,
‘সা িতক ীক কিবতা এক অৱেলাকন’, ‘আধুিনক ইৰাকী কিব আৰু কিবতা’, ‘বাণাড ’ৰ জীৱনত নাৰী’,
িকউবাৰ কিবতা’, ‘িব ৱী কিব ফঈজ আহেমদ ফঈজৰ কিবতা’ ক আিদ কিৰ মুঠ ১৮ টাৈক ৱ ৰ
ায়েবাৰেত বািজ উ েছ িবেদশী সািহত ৰ বৗি ক িতবাদী ক ৷ িকউবাৰ জাতীয় কিব হােছ মািতৰ
িত িতস
িব ৱী কিবতােৰ অনু ািণত হ িকউবাৰ িব ৱী নতা িফেডল কাে ােৱ তওঁৰ অনৱদ িব ৱ
চলাই িনয়া্ত িকদেৰ সফল হিছল তাৰ এক িনেমাহ িচ ‘অৱসানৰ গীত’ শীষক কিবতাৰ মােজেৰ অংকন
কিৰেছ___ ‘মািতেয় িদিছল িত িত কান কাহািনবাই/ িফেডেল সয়া কিৰেল বা ৱ/ শষ হ’ল ভয় আৰু
অস ান/ সকেলা লা নাৰ হ’ল আিজ আৱসান৷’ আেন হিমংেৱৰ এষাৰ কালজয়ী উি ___ ‘Man can be
destroyed, but not defeat’ ৰ উ ৃ িতেৰ ‘মানৱতাৰ অেজয় স াৰ
া ল তীক হিমংেৱ আৰু মােকজৰ
__
দুখন কালজয়ী উপন াস’ শীষক ৱ ত লখেক কেছ মানৱতাৰ মাজত লুকাই থকা অদম কম আৰু
ই াশি েয় অসাধ সাধন কিৰব পােৰ, সকেলা ধৰণৰ বাধা-িবিধিন, িত ল অৱ ােকা হলাৰেঙ পৰাভূ ত
কিৰব পােৰ৷ িত ল পিৰেবশ, বাধা-িবপি েয় মানুহক
ংস কিৰ পলাব পােৰ, িক পৰািজত কিৰব
নাৱােৰ৷
কােৰ িযদেৰ িব -সািহত ৰ সুিবশাল পথাৰখনত উদু সািহত ৰ িবতিকত কথািশি ছা াৰ হাছান
মাে াক িবছািৰ পাইেছ, এেকদেৰ পাইেছ িচিলৰ খ াত কিব-ঔপন ািসক- ব কাৰ পাবেলা নৰুদাক৷
হিমংেৱৰ ‘বুঢ়া আৰু সাগৰ’ (The old man and the sea)ৰ সেত এেকটা
াপটেত সুিবন আেলাচনা

কিৰেছ মা ইজৰ ‘িবপ জাহাজৰ এক নািবকৰ গ ’ (The story of a shipwrecked sailor)| িকউবাৰ
কিবতা বা পািক ানী িতবাদী কিবতাক তওঁ ভাষা ৰৰ ৰূপত যথা ািনক সি িব কিৰেছ
খনত৷
সামি কবােব তওঁৰ িনবাচনৰ মাজত সা দািয়কতা িবেৰাধী, মানৱতাবাদী সািহত ৰ সুৰ এটা িনৰৱিধ নদীৰ
দেৰ ব আেছ৷ সািহত য কৱল কা িনক পৰী া-িনৰী াৰ সাম ী নহয়, নতু বা কলাৰ বােব কলা নহয়;
বৰং সািহত ৰ িভতৰেতা য সেচতনভােব এক পিৰবতনৰ
থােক, সু ৰাজনীিতৰ দশন থােক___ সইকথা
আহেমদৰ এই সংকলনেটােৱ সেজােৰ মাণ কিৰব পািৰেছ৷ কাৰণ এই সংকলনখনত ান পাৱা
িতগৰাকী
বেৰণ িতভাৰ মাজেত মানৱ জীৱনেটাক সু ৰ কিৰ তালাৰ দুবাৰ বাসনা আেছ, তাৰ বােবই তওঁেলােক
মানৱতাৰ জয়গান গাইেছ, সা দািয়কতাৰ ভয়াৱহতাক জীব ৰূপত তু িল ধিৰেছ, যু িহংসাৰ িবপৰীেত
সাহেসেৰ িথয় িদেছ আৰু
মৰ জয়গান গাইেছ৷
সৰল বাখ া-িবে ষেণেৰ উপ াপন কৰা আহেমদৰ ব েবাৰত কােনা দুেবাধ তা নাই৷ তদুপিৰ তওঁ
এেকবােৰ খােকাজা নলগাৈক কথােবাৰ বণনা কিৰেছ৷ মােজ মােজ েয়াজনৰ তািগদত কিবতাৰ অনুবােদা
আগবঢ়াইেছ৷ সকেলা িমিল
খন সুখপাঠ হেছ৷ িবেদশী সািহত ৰ ভােলমান েয়াযনীয় তথ পািতেৰ সমৃ
আৰু দুই-এক সািহত ৰ পানপ য়া অনুবােদেৰ ৰসাল এই সংকলনখিনেয় অসমীয়া পাঠকৰ মন চু ই যাব
তদুপিৰ ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ আধুিনক ভাৰতীয় ভাষা িবভাগৰ াৰা িপ এইচ িড, এম িফল আিদ
পাঠ মৰ বােব সংগ পুিথ িহচােপ ীকৃ ত এই
খন অধ য়ন কিৰ ছা -ছা ীসকল িন য়ৈক উপকৃ ত হ’ব
পািৰব৷

শৰীৰত বা িচিকৎসা িব ানত ন’ বল বঁটা িবেজতা
লিখকা-ড৹ অিময়া ৰাজবংশী
কাশক-ভবানী বুকচ, ৱাহা
অেলাচক- ছয়দা নাজনীন
িব ান গেবষনাৰ িত ছা -ছা ীসকলক অনু ািণত কিৰবৈল িব ানীসকলৰ জীৱনী আৰু কমৰািজৰ
সেত পিৰিচত কিৰ িদয়ােতা অ জসকলেৰ কতব ৷ ু লীয়া পাঠ পুিথত ব ািনক আিব াৰ বা উ াৱনৰ
আঁৰৰ মন
বা িচ াক িতফিলত কৰাৰ কােনা অৱকাশ নাথােক৷ িব ানীসকেল কেনধৰণৰ িচ া বা
জীৱন পিৰ মােৰ তওঁেলাকৰ গেৱষণা সাফল মি ত কিৰ শীষতম বঁটা ন’ বল জয়ী হিছল__ সই িদশেবাৰ
ফঁ িহয়াই চাৱােতা আিজৰ জ ৰ বােব বৰ জৰুৰী৷ িকয়েনা ছা -ছা ীসকলৰ সৃি শীল মনেটা জা ত
কিৰবৈল িব ানীৰ গেৱষণাল
নৰ উপিৰ তওঁেলাকৰ ব ি গত জীৱন পিৰ মা তথা গেৱষণাৰ তাৎপয
অপিৰসীম ৷ িবেশষভােব ছা -ছা ীসকলৰ মনঃ াি ক িদশেটাৰ কথা মনত ৰািখেয়ই
খিন ৰচনা কিৰ
উিলয়াইেছ৷
খনত ড৹ ৰাজবংশীেয় ১৯০১ চনৰ পৰা ১৯৫০ চনৈল িব ানৰ িবিভ
ত ন’ বল বঁটা
লাভ কৰা িব ানীসকলৰ চমু বৃ া দািঙ ধিৰেছ৷
ন’ বল বঁটা দানৰ আৰ িণ অথাৎ ১৯০১ চনৰ পৰাই শৰীৰত বা িচিকৎসা িব ানৰ
খনৈলও
এই বঁটা আগবঢ়াই অহা হেছ৷ িক ৰ তিতয়াৰ িব ানীসকলৰ জীৱন বৃ া , কমৰািজ তথা অৱদানৰ কথা
আিম ায় ব সংখ েক নাজােনা বা জািনবৈল আ হ কাশ নকেৰা৷ িব ান- যুি ৰ িবেশষভােৱ িবকাশ
হাৱা নািছল তিতয়া৷ তেন এক অৱ ােত িকদেৰ িব ৰ
বঁটা লাভ কিৰব পৰাৈক আিৱ াৰেবাৰ
হিছল! সই কথা িচ া কিৰেয়ই হয়েতা আিজৰ জ ই অপযা সুিবধা হেণেৰ শৰীৰত বা
িচিকৎসািব ানৰ
খনৰ িত অিধক আ হী হ’ব আৰু িচিকৎসািব ানৰ িবিভ িদশত গেৱষণা কৰাৰ
কথা িচ া কিৰব পােৰ, এয়া লখক ড৹ ৰাজবংশীৰ মেনাভাৱ৷ িব ানীৰ জীৱনীেয় নৱ জ ৰ ছা ছা ীসকলক িব ানমন তাৰ িত িনি তভােব অনু ািণত কিৰব৷ শৰীৰত বা িচিকৎসািব ান িবেশষভােব

আমাৰ া ৰ লগত জিড়ত৷ িনজ া ৰ িত সেচতন িতজন ব ি েয় ছা -ছা ীসকলৰ দেৰই ড৹
ৰাজবংশীৰ
খন আদিৰ ল’ব বুিল আমাৰ দৃঢ় িব াস৷
অসমৰ বৗি ক জগতখন ড৹ অিময়া ৰাজবংশীেয় িব ান িবষয়ক ব িলখিনেৰ সমৃ কিৰ তু িলেছ৷
উ ৰ লিখমপুৰ মহািবদ ালয়ৰ অৱসৰ া উপাধ
ড৹ অিময়া ৰাজবংশী বতমান লিখমপুৰ িজিনয়াছ
একােডমীৰ ৰ ৰ িহচােপ কাযিনবাহ কিৰ আেছ৷ ‘ াি ক’, ‘িব ান জউিত’, ‘ ান-িব ান’, ‘সািদন’,
‘আমাৰ অসম’, ৱাহা -িড গড় অনাতাঁৰ ক আিদেক ধিৰ িবিভ আেলাচনী আৰু কাকতৰ তওঁ
এগৰাকী জনি য় িব ান লিখকা৷ অসমীয়া িব ান-সািহত ৰ ব িদনীয়া অভাৱ পূৰাবৈল স ম হাৱা
খেন
স ূণ ৫০ টা বছৰ ন’ বল বঁটা া িব ানীসকলক এেকলেগ সামিৰ লেছ৷ এেকলেগ িতিন িৰ িব ানীৰ
জীৱন কৃ িতৰ িবষেয় আেলাকপাত কৰা হেছ৷

The ASSAM TRIBUNE :
(03.07.2018)
Kishore Upanyas Sankalan
Writer – Santosh Kumar Karmakar
Reviewer – Dr.Tapati BaruahKashyap
Publisher – Purbanchal Prakash, 2017
Price - Rs. 650.00
Adolescence is the most formative yet most crucial period of life. The transitional phase in which
youths undergo physical and psychological changes leaves them with many queries about themselves
and the world around. This book tries to make it conducive for the youths to accept this transition. It is a
compilation of novels written for the adolescents presenting stories based on real life issues faced by
them. The characters used in the novels are adolescents which makes it more relatable for the target
readers to internalize and connect.
The collection has a variety of storylines in the novels. In PritivirPorhashaliloi the magic of
science is revealed whereas in AnkareGorhaPrithibit the Fear for mathematics is fought. In “Football
Football” the importance of teamwork patience are highlighted whereas in “DiparPhulani” the mental
agony of adolescents due to abnormal circumstances are addressed.
As per NCERT guidelines of children literature the book comes under the second category i.e. for
children of eight to fourteen years age. He very subtly and sensitively brings the issues of morality,
violence, environment, sexuality etc. onto the table for lucid and effective digestion of the reader of this
vulnerable phase. This book has the potential of addressing the reader of this vulnerable age group in a
very systemic yet comprehensive way.

Green Urban Biodiversity
Writer – Farishta Yasmin and Saurav Kumar Boruah
Reviewer – Pallabi Konwar
Publisher – The Principal, Nowgong College,Nagaon
Price- Rs. 1200.00
In the current race of development the eco-system and environment around us has been
subjected to unimaginable depletion. There are species that have been extinct and endangered to the
extent that in the very near future they will simply be existent only in literature. This book is ahand
forward in documenting species present around us to seize them in time for posterity. FarishtaYasmin
has taken the campus of Nowgong College at the heart of the city of Nagaon as her site for the
endeavour. She has documented the different plants in the campus and marked their evident
ecosystem. The photographic documentation carried out by SauravBoruah has not only supported the
book but enhanced the overall appeal and understanding of it. In understanding local biodiversity and
creating response around the preservation of it this book is an aesthetic as well as effective attempt.

(10.07.2018)
Karmachari
Writer – VP Kale
Translator – Vikrant Pande
Reviewer – Bhaskar Phukan
Publisher – Harper Perennial
Price - Rs. 299.00
This book is a way to look at the society from the lens of the middle class office goer of Mumbai.
The expansion of Mumbai because of geographical and political reasons in a certain linear way and it
being the economic capital of India has endowed it with peculiar lifestyles. The claim of a middle class
person in Mumbai leading a life with very different aspirations and ideologies than the normal Indian
Middle class person is quite convincingly surfaces in the book. It is a collection of stories written by
VasantPurusottam Kale aka VaPu in Marathi translated into English by IIM, Bangalore graduate Vikrant
Pande. The stories reveal dynamics of the lifestyle of Mumbaikars in a verynuanced way. Though it is
mostly set in the seventies Mumbai, it still holds relevance. In stories like Kalpana and Anamik the most
common aspirations of mumbaikars that are owning a roof or owning an expensive resource are very
finely crafted into literature. The lifeline of Mumbai the local train also is used to play important role in
setting up the premises for the experiences shared. It is not only an interesting insight to the society but
also an interesting way of inquiry.

Sprinkle of Expressions
Writer – Geetima Baruah Sarma
Reviewer – Joykanta Sarma
Publisher – Geetima Baruah Sarma
Price - Rs. 160.00
This is collection of poems by GeetimaBaruahSarma most of which have been published in
various magazines, e-journals, newspapers etc. The main muse of the poet comes across as nature and
culture. But there is a variety of themes and tones within that regime. Poems like Night Queen,
harmony,Ode to morning etc. are profoundly simple in linguistic terms but there is a touch of reality
coated philosophy to it. Written mostly in third person there is a conscious attempt to put forward a
bold opinion keeping the personal clichés side-lined. The poems try to keep balance by at one hand
throwing light of hope and at the same time acknowledging the temporality it keeps the reminder to
negativity. The juxtaposition of cheerfulness in melancholy is stimulating. The trick of repetition is
exercised efficiently that gives a sense of timbre. The collection reflects the poet’s compatibility with the
local traditions. Though throughout there is a longing for a beautiful and better world it misses out on
the multiple layering and complexity that is inherent n poetry. The poems stem out from keen
observation and understanding and hence have the ability to reach out to the readers.

Green Urban Biodiversity
Writer – Farishta Yasmin and Saurav Kumar Boruah
Reviewer – Pallabi Konwar
Publisher – The Principal, Nowgong College, Nagaon
Price- Rs. 1200.00
In the current race of development the eco-system and environment around us has been
subjected to unimaginable depletion. There are species that have been extinct and endangered to the
extent that in the very near future they will simply be existent only in literature. This book is a hand
forward in documenting species present around us to seize them in time for posterity. FarishtaYasmin
has taken the campus of Nowgong College at the heart of the city of Nagaon as her site for the
endeavour. She has documented the different plants in the campus and marked their evident
ecosystem. The photographic documentation carried out by SauravBoruah has not only supported the
book but enhanced the overall appeal and understanding of it. In understanding local biodiversity and
creating response around the preservation of it this book is an aesthetic as well as effective attempt.

