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জীৱন....

অসমীয়া ভাষাৰ িব াট
আিজ ব

িদনৰ পৰা িকছু মান মানুেহ ক আেছ য অসমীয়া ভাষাৰ ভীষণ সংকট হেছ৷ ভাষা মিৰব-জািতও

মিৰব৷
কাগেজ পে

িলখা হেছ এেনেবাৰ কথা৷

আমাৰ মানুেহ ‘িলখা কথােবাৰ’ কােনাবা চাকা- ানী মানুেহ িলখা বুিল ভািব বৰৈক িব াস কেৰ৷ ফলত
অসমীয়া মানুহিবলাকৰ সৰহভােগই খুব ভয় খাইেছ আৰু আতংকত অি ৰ হ পিৰ িযেকােনা ধৰণৰ কাম কিৰবৈল
লেছ৷ ফলত অসমৰ অব া এেকবােৰ দুখলগা হ পিৰেছ৷
১ জুলাইৰ িদনা ২৫ জুনত মৃতু িদৱস পৰা সৗৰভ
অিভয া-ব ৱসায়ী- লখক স ম

মাৰ চিলহাৰ

ফু কেন ‘িকবািকিব’ কিছল আৰু লখক

আেলাকপাত কিৰিছল৷ মইেয়া কথা এটা ক’ম বুিল গিছেলা৷ িক

শা

ৃিত চাৰণ অনু ান এটাৈল গিছেলা৷
দােস চিলহাৰ লখাৰ ওপৰত

সময় আৰু পিৰেৱেশ সই সুেযাগ িনিদেল৷

কথােটা আিছল এেন ৱা১৯৬০ ৰ দশকত ‘অশা

ইেল েন’ অসমৰ সািহত জগতত ভিৰ থওঁেত তিতয়াৰ ৰামেধনু যুগৰ কামল-

িমিহ- ৰামাি ক ভাৱিবলাকত মতলীয়া অসমৰ সুধীসমােজ সই বেবিৰবাং ভাষা, আগ নাই

িৰ নাই কািহনী, জপং

জপং ভােৱেৰ িলখা িখিচিৰ এেসাপাক সািহত বুিলবৈল ৰাজী নৈহিছল৷
িক

িদন যাৱাৰ লেগ লেগ যিতয়া সই লখািবলাকৰ আঁৰত থকা গভীৰ ভােবা ীপক উে জনা, গাওঁ-চহৰ-

দশ-মহােদশৰ ভৗগিলকতাক অিত ম কৰাৰ

মতা, অতীত–বতমান-ভিৱষ ৎ একাকাৰ কৰাৰ

পােল, তিতয়া সকেলােৱ িথয় হ নম াৰ জনােল – হ

ৱণতা লােহ লােহ বুিজ

শলী, হ কৗশলী তু িম আমাক ধন কিৰলা৷

জীৱনত কথােবাৰ এেন ৱাই হয়৷
মহাপুৰষ
ু দুজনাই ভকিতৰ বাঁৱতী নদীত অসমৰ মানুহক

ান কৰাইিছল-

জবুিল ভাষােৰ৷ সই সময়ত ধমৰ

বািহেৰ সািহত ৰ অন িবষয়ব েৱই নািছল৷ তথািপ তাৰ মাজেত শংকৰেদৱৰ িনিচনা বৰগছেজাপাৰ ছ ছায়াত থকা
সে ও মাধৱেদেৱ িলিখিছল- মােন িলিখব পািৰিছল, মুি ত িন হৃ িযেটা, সিহ ভকতেকা নেমা, ৰসমিয় মােগােহা
ভকিত- Something of the highest philosophical form – I am someone who is not interested even in
salvation- িনমাণ হ’ল মানুহৰ মনত সৃি

হ’ব পৰা সেবা ম আকাং া- পৰমা াৰ লগত িবলীন হ যাব পৰা অৱ া

এটা – য’ত আৰু এই দুখ ক ৰ জনমৰ সমুখীন হ’ব লগা নহয়- জ
হ’ল ভগৱৎ

াি - পৰমা াক

‘মুি েতা িন হৃ ’ শ

চ ত জীৱ জগত আৰু ঘূিৰব নালােগ৷ এয়া

াি ৷
দুটাৰ িপেছ িপেছ দৗিৰবৈল ধিৰেল অেলখ অযুত ভাবৰ িমিচল-বৰষুণৰ দেৰ, ৰ’দৰ

দেৰ, যৗৱনৰ দেৰ, সে াগৰ দেৰ, খিতৰ দেৰ, ফচলৰ দেৰ, কথাৰ দেৰ, সুৰৰ দেৰ৷
তাৰ িপচেতা ব েত ‘অসমীয়া’ নামৰ ভাষােটা িলিখ গ’ল৷
ল

ীনাথ-প নাথৰ পূববত সকেল গদ িলিখেল-

‘মিঞ অধেম খাটিন ধিৰেছা য খাজনা

দ ও মালৰ সিহেত ব’হাগৰ দামাহীৰ বলা মাৰ নৗজাওেতই

পিৰেসাধ কিৰয়া িদম৷’
এই অসমীয়া ভাষাও চিলল৷
ল

ীনাথ-প নাথহঁ েত িলিখেলি ভূ ৱন মােজ যত ব

মধুময়

িসসৱৰ সাৰভাগ কিৰ এেক ঠাই
পূবািল উদেৰ তাৰ হ বাঁহী অিময়া
(বাঁহী-

থম বছৰ,

বণুধৰ শমাই িলিখেল, দীঘল যিত নপৰা শ
সেত লিতয়াই এক বণনা ক ভাষা- য’ত সৃি

থম সংখ াৰ পৰা)

লািন- মানুহেটাক িবৈয়- পেয়কৰ সেত সািন পাটিক ঠাইখনৰ

হ’ল এজন মানুহৰ বুৰ ীৰ লগত এখন ঠাইৰ বুৰ ী৷

দেব
সেত

নাথ আচায ই িলিখেল_ বং বেল ৰৰ কািহনী৷
নাথ বৰকটকীেয় িলিখেল_এেচি ং

মেজেল ৱা৷

_

মামিণ ৰয়চম গা ামীেয় িলিখেল দি ণ কামৰূপৰ আমৰঙী ভাষা৷
আৰু সৗৰভ

মাৰ চিলহাই িলিখেল_ বখা া বইমান ভাষা, য’ত শ ই পাহিৰ গ’ল িনজৰ আিভধািনক অথ৷ গাটাই

লেল এেযাৰ দুেযাৰ কইবােযাৰ কােপাৰ_

কাশ কিৰ গ’ল ব ত অথ_ ব ত বণ_ ব ত বৰণ-ব ত সমাজ৷ দুপৰীয়াত

কািহনী ওলাল একাকী ৰ৷ ‘িসহঁ েত পাহাৰ বগােল’ ‘িসহঁ েতও পাহাৰ বগােল’ হ’ল৷ মাধবেদৱৰ শ
সৗৰভ

দুটাৰ দেৰ এিতয়া

মাৰ চিলহাৰ শ ৰ িপেছ িপেছ অথ দৗিৰবৈল ধিৰেল৷
আৰু আিম অ

মূঢ়মিত িবলােক অবাক হ চাই ৰ’ লা৷ এেকা বুিজ নাপােলা৷ ভা ট

টােলেহ হাঁিহব জনা

অসমীয়াই PG Woodhouse ৰ dry English satire বুিজেক নাপায়৷ িক কৰা যায়!
গিতেক অসমত ব ি ক ল সমস া হাৱা নাই৷ হেছ ব ি
_

নাৱােৰ সু ৰতা আৰু িবশালতা ; চ

_

সমি ক লেহ৷ অসমৰ জনমানেস ধাৰণ কিৰব

_

নাই কাণ নাই মূৰ নাই৷ চ া নকেৰ৷ ওচৰৈল নাযায়৷ নুবেু জ৷ বুজািবলাকক

হাঁেহ৷
সেয় এই সু ৰ ভাষােটা সকেলােৱ ন
ব

ব ৱহাৰ নকৰাত বা ন

কিৰেছ৷ বাতিৰ কাকেত-সংবাদ মাধ েম-বােট ঘােট সকেলােত৷ থকা

কৰাত অসমীয়া িস হ ৷

বাংলােদশী বনুৱাৰ লগত- ব ৱসায়ীৰ লগত কথাত অসমীয়াই ‘অসমীয়া’ এিৰ িদেয়৷
িবহাৰী- মােৰাৱাৰী- বঙালীৰ ব ৱসায়ীৰ লগত কথাত অসমীয়াই ‘অসমীয়া’ এিৰ িদেয়৷
বাগানীয়াৰ লগত অসমীয়াই ‘অসমীয়া’ এিৰ িদেয়৷
আিম িনজৰ লগত কথাত অসমীয়াই ‘অসমীয়া’ এিৰ িদওঁ৷
জনজািত (যাৰ মাতৃ ভাষা অসমীয়া নহয়)ৰ লগত অসমীয়াই ‘অসমীয়া’ এিৰ িদেয়৷
সকেলােৱ িমিল িক ৃ ত িকমাকাৰ ৰূপ িদেছ আমাৰ ভাষােটাক৷ আিম সকেলােৱ ইমান উৎসােহেৰ এই
কিৰেছা য অসমীয়া ভাষা বা জািতৰ সংকট হেছ বুিল ৰাউিচ জুিৰবৰ আমাৰ আচলেত এেকা অিধকাৰ নাই৷
এই িচঞৰ বাখৰ এেসাপা দু -দগাবাজৰ বদমািচৰ বািহৰ এেকা নহয়৷

ংস

সূচীপ

ব

সংকলনঃ

১) ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদ

গ

সংকলনঃ

২) ি ধাৰা
৩) ৰাণীৰ গা ধাৱা ঘাট
৪) মৃতু ৰ

উপন াসঃ

আ কথা / জীৱনীিভি কঃ
৬) গানৰ িতমা াণৰ িতমা
৭) কইজনমান গিণত ৰ জীৱন আৰু কৃিত

ঃ

৮) প নাথ গাঁহািঞ বৰুৱা
৯) নতাজী সুভাষ চ বসু
১০) দশভ তৰুণৰাম ফুকন
১১) বাপুজী
১২) লৗহ মানৱ চদাৰ ব ভ ভাই পেটল
১৩) নােবল বঁটা াপক
ভাৰতীয়
১৪) পি ত বৰ আন ৰাম বৰুৱা

কিবতা সংকলনঃ
১৫) বািধ ম
১৬) বােৰ-বাংকৰা

কািহনী/আখ ানমূলকঃ
১৭) কৃ

া

কথামৃত

স

২৩) অংকীয়া নাট (িবচাৰ আৰু িবে ষণ)

সংগীতঃ
২৪) লাকগীত স য়ন

বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ

৫) জীৱা

িশ

নাটক/িচ নাট ঃ

ীয়ঃ

১৮) ছা -ছা ীৰ বােব যাগাভ াস
১৯) া ৰ াত িনয়িমত যাগাভ াস
২০) াণায়াম আৰু াকৃিতক িচিকৎসােৰ ৰাগ
িনৰাময়
২১) যাগাভ াস

অনুবাদঃ
২২) পি ত নাৰায়ণ িবৰিচত িহেতাপেদশ

২৫) নবীন চৗধুৰীৰ গ সম
২৬) ফচবুকত তু িম

সািদনঃ
২৭) আহত আ া
২৮) কণৰ গেতাি
২৯) ফুেল ৰী দমাৰী
৩০) সৗৰভ

দিনক অ দূতঃ
৩১) িচ া িবিচ া
৩২) কিবতা- িবচাৰ
৩৩) কিবতাৰ পথাৰ
৩৪) মা ৰ িমিতৰািল
৩৫) ক/ িচঞৰ
খ/ অবৰু মুি
য়াস
গ/ বেবিৰবাং আঁক-বাঁক
ঘ/ িনশা ৰ শা
তয়
৩৬) Gems of Life
৩৭) িচ ন িবতান
৩৮) তথািপ
বধ অৈবধ
৩৯) অিনৰু
৪০) কথােবাৰ সঁচা নহ’বও পােৰ
৪১) িব ু ি য়া মিণপুৰী
৪২) সংগম
৪৩) গােন গােন সুৰীয়া গধূিল

দিনক অসমঃ
৪৪) অিচন ঘাটৰ কৰুণ সুৰ
৪৫) আিহনা বৰকিলতা
৪৬) সূয উঠা দশত
৪৭) History of Education among the Bodos
৪৮) Dipa karmakar – in Perfect Balance

৪৯) গেছ-বেন সউজীয়া ধুনীয়া ধৰণী
৫০) আ াহীনতাৰ িবপৰীেত
৫১) শশীধৰ নাথঃ অিভন ন
৫২) ফা নত মৰ বতৰা
৫৩) কিলজাৰ ৰণে
৫৪) িশপাৰ িচনািক

The ASSAM TRIBUNE :
৫৫) Grade IV….The Story Behind
৫৬) Jnan Bijnanar Rasal Kotha
৫৭) Kalakar Nuruddin Ahmed – Jibon Aru
Sadhona
৫৮) Adhunik Asomiya Kobita

ব

সংকলনঃ

ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদ
লখক – হেৰ নাথ শমা
কাশক – জাণাল এ িৰয়াম
মূল – ৪০ টকা
জ ািত সাদৰ জীৱন কম, অসমীয়া সং ৃ িত- ব িৱক িচ াধাৰা, ঐক স ীিত, নাটকত নাৰী, কথাছিবৰ
জ দাতা, কাব কলাকাৰ, জনমানস আৰু জ ািত চতনা নাট িতভাৰ িবষয়ক ল আেঠাটা ভাগত ভগাই িবে ষণ
কিৰেছ ব কােৰ৷
খনত জ ািত সাদৰ বংশলতা, ব ৰ মাজত কিবতা-গীতৰ ছিব, কথাছিব িনমাণ, ৰাজনীিত,
সং ৃ িতৰ এটা আভাস দািঙ ধিৰবৈল চ া কিৰেছ৷

গ

সংকলনঃ

ি ধাৰা
লিখকা – অনুপমা দবী, িনৰুপমা িম ,
কাশক – চ
কাশ
মূল – ১৪০ টকা

া গা ামী

ম, িব াস, িহংসাৰ অময়া ধাৰাৰ িতবাদী স া ৰূেপ এই গ সমূহ ৰচনা কিৰেছ৷ িতিন ভ ীৰ ২১ টা
গ ৰ সমাহােৰেৰ ১২০ পৃ াৰ এই িকতাপখন৷ িবেবকবান মানুহ? সে হ! এইিবলাক শ ই মানুহক িভতিৰ িভতিৰ খাই
পলাইেছ৷ য ণা, িচঞৰ এইেবাৰৰ পৰা আঁতৰত থািক মানুহৰ সংগ িবচৰাৰ কথােক কেছ৷

ৰাণীৰ গা ধাৱা ঘাট
লিখকা – মেনাৰমা দাস মিধ
কাশক – পা জন ি ি ং এ পাি িচং
মূল – ১৩০ টকা
ৰহস , মৃতু ৰ মােজেৰ আগবািঢ়েছ
খন৷ অপৰািজতা গ ত কেছ- ‘তাইৰ মাতেটা এিতয়া অ
গঙিন৷
হঠােত আনখন হােত তাইৰ িডিঙেটা চিপ ধিৰেল৷ িডিঙেতই ৰ গ’ল ক ন দুহাত৷ ক নৰ পৰা ক নতৰ,
ক নতম৷ হাত দুখন যিতয়া িশিথল হ’ল, তিতয়া তাই ঢিল পিৰেছ৷ িকহবাত আউজাই নথ’ ল িথয়ৈক থ’ব নাৱাৰা
মা ৰ পুতলা এটােহ যন তাই৷’ গ সংকলনখনত ৰহস , মৃতু , সে হ,
াচাৰীৰ চেহৰাৰ িবৱৰণ পাৱা যায়৷

মৃতু ৰ
লখক – িস াথ শংকৰ বজবৰুৱা
কাশক – পা জন ি ি ং এ পাি িচং
মূল – ১৫০ টকা

মােজেৰ

বতৰণীত গধূিল, উৰণীয়া বলুনৰ ছাঁ, জগৰাবাৰীৰ ভু ত, এন. আই. , গংগাজল আিদ ১৪ টা গ ৰ
ম, িব াস, সততাৰ অভাবেবাধ ঘটা সমাজখনৰ িবৰুে
যন এই ৰচনা কিৰেছ৷ মৃতু ৰ গ ত িলিখেছ –

‘মৃত মই, িকেবাৰ ভািব পিৰ আেছা জনশূন হ আওহতীয়া পথত? মই িক লােহ লােহ হ যাম জািত ৰ বা মৃতু ৰ?
নাজােনা িক
মাৰ মৃত চ েৰ মিণব পৰাৈল মই িযমানেবাৰ তৰা আকাশত দিখেছা, এই মূ তত িসমানেবাৰ
ই
আিহ মাৰ মৃত মগজুত ভু মুিক মািৰেছিহ৷’
আধুিনক গ ৰ অি ৰতা আৰু এেক সময়েত িবৰাজমান ব দৃশ পট সি িৱ কৰা এই গ লািন বতমানৰ
অসমীয়া সািহত ৰ এক আ হণীয় স দ৷ লখকৰ সেচতন মনৰ অনুসি ৎসা আৰু দৃি ৰ খৰতা শলািগবলগীয়া৷

উপন াসঃ
জীৱা
লখক – কে
ৰ গ য়াৰী
কাশক – পা জন ি ি ং এ
মূল – ১২০ টকা

পাি িচং

মানিসক ৰাগৰ িচৎকাৰ, সে হবাদী মন, ষড়য আিদেৰ ভৰপূৰ হ উ েছ উপন াসখন৷ ১৯২ পৃ াৰ
উপন াসখনৰ শষত িলিখেছ- ‘িবেদশী পিৰ াজক পখী, অিচনািক পখীেয় ইয়াত িজৰিণ লিছল এখে ক৷ িকজািন তাই
িদশহাৰা হেয় ইয়াত ৰিছলিহ৷ এই ঠাইৰ পিৰেৱশ বাধহয় ভাল নালািগল৷ তাই পুনৰ উিৰ িচ গ’ল কােনাবা অজান
দশৈল৷’

আ কথা / জীৱনীিভি কঃ
গানৰ িতমা াণৰ িতমা
লিখকা – সুৰীিত শমা
েচৗধুৰী
কাশক – পা জন
মূল – ১৫০ টকা
‘ গানৰ িতমা াণৰ িতমা’ কান বাৰু এই ৰািশচ ৰ অিধকাৰী? সৗভাগ শালী? মেনাহৰণকাৰী? কােনও
নাজােন তিতয়াৈল িক নাম হ’ব এই িশ কন া ৰ? এেনদেৰ আৰ কৰা
খনত অ াদশ অ ায়ৈলেক জীৱন-কািহনী
আৰু িপছৰেছাৱা িতমাৰ কৰিণ নাম িদ গীতৰ সংেযাজনৰ জিৰয়েত িকছু মান ফেটা সংেযাজন কিৰেছ৷ উ
খেনেৰ
লিখকাই িতমা পাে ৰ জীৱন আৰু গীতক িলিপব কিৰ নৱ জ ৈল আ ৱাই থ গেছ৷

কইজনমান গিণত ৰ জীৱন আৰু কৃিত
লখক – ড৹ মুনী
মাৰ মজুমদাৰ
কাশক – এফ. আৰ. ই
মূল – ৮০ টকা
আিকিমিডছ, লীলাৱতী, এিৰথেম কা-ডায়’ফা াছ, এৰাটে িনছৰ ছীভ, ফামাৰ অি ম েময়, িফব’নািক
েটা, পাইথােগাৰাছ, িনৱাস ৰামানুজন,
েক ধিৰ এঘাৰজন গিণত ৰ িবেশষ বুৎপি সমূহৰ আেলাচনা,
জীৱনপ ী দািঙ ধিৰেছ৷

ণী,

গিণতক িবষয় িহচােপ ল লখেক গেৱষণা আৰু গিণতৰ আতংক দূৰ কিৰবেল যাদুৰ লখীয়া অংক উ াৱন
কিৰেছ৷ গিণতৰ জ লতা আতঁ ৰাবৈল
, লখিনৰ মােজেৰ মেনাৰ নৰ খাৰাক িদবৈল চ া কিৰেছ৷

িশ

ঃ

প নাথ গাঁহািঞ বৰুৱা
লখক – কামাখ া চৰণ ভাগবতী
কাশক – শমা কাশন
মূল – ২৫ টকা
জ ? িশ া? অসমীয়া ভাষা উ িত সািধনী সভা আৰু জণৰ ম ৈল অৱদান? অসম সািহত সভাৈল
অৱদান? গাহািঞ বৰুৱাৰ মানুহজন? ইত ািদ
ৰ উ ৰসমূহৰ বহল িভি ত আেলাচনা দািঙ ধিৰেছ৷ ৩৭ পৃ াৰ
খনত ১৫ টা অধ ায়ত ভাগ কিৰ
খন স ূণ কিৰেছ৷ সািহিত ক েলাক নাথ গা ামীৰ ভূ িমকা স িলত
সৗ ৱ বঢ়াইেছ৷

খেন

নতাজী সুভাষ চ বসু
লখক – অি নী মাৰ শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ২৫ টকা
৩৮ পৃ াৰ সৰু কেলবৰৰ
খিনৰ মােজেৰ সুভাষ বসুৰ বাল কাল, জ , িশ া, ৰাজনীিত জীৱন, ভাৰতীয়
জাতীয় বািহনী গঠন, মৃতু আৰু ৰহস , মহা া গা ীৰ লগত স ক কেন আিদ কথািবলাকৰ ওপৰত আেলাকপাত কৰা
হেছ? তওঁৰ ব ি
আৰু আদশ তওঁৰ ৰণীয় বাণীেক ধিৰ ১০ টা ভাগত ভগাই িবশদভােব আেলাচনা দািঙ
ধিৰেছ৷ াধীনতা যুজ
ঁ াৰু বসুৰ সাহস, িব ম, ৰা ীয়তােবাধ আৰু াধীনিচতীয়া মেনাভাৱৰ বুৰবুৰিণ
খনৰ মাজত
দিখবৈল পাৱা যায়৷

দশভ তৰুণৰাম ফুকন
লখক – অি নী মাৰ শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ২০ টকা
অসম স ান াধীনতা যুজ
ঁ াৰু ফু কনৰ জ -িশ া-কম, সািহিত ক জীৱন কেন ৱা এইিবলাক কথা আেলাচনা
কৰা হেছ৷ াধীনতা আে ালনত তওঁৰ অৱদান িকমান- তাৰ িবচাৰ কৰা হেছ৷ ৰাজৈনিতক কম িহচােপ তওঁৰ
অৱ ান ক’ত- তাৰ িবচাৰ কৰা হেছ৷ তওঁৰ মুখ িনঃসৃত বাণীসমূহক ল িবশদ আেলাচনাৰ মাধ েমেৰ ৩১ পৃ াত
খন স ূণ কিৰেছ৷
খন িশ - চমনীয়া, ছা -ছা ীৰ উপকাৰ সাধন হাৱাৰ উে েশ ৰচনা কৰা হেছ৷

বাপুজী
লখক – খনী শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ২০ টকা
২৬ পৃ াৰ
খনত মহা া গা ীৰ জ ৰ পৰা মৃতু ৈলেক ঘটনাৱলী ম অনুযায়ী সি িৱ কিৰ গেছ৷
গা ীজীৰ আ
ি কৰণ, সংগৰ পৰা সৎ সংগৈল যাৱা, আনক স ান জেনাৱা আিদ কথা
খনৰ মােজেৰ
অনুধাৱন হয়৷ গা ীৰ জীৱন পিৰ মাৰ পৰা আদশিখিন ছা -ছা ীক িদয়াৰ উে েশ ই
খন ৰচনা কৰা হেছ৷

লৗহ মানৱ চদাৰ ব ভ ভাই পেটল
লখক – অি নী মাৰ শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ২৫ টকা
াধীন ভাৰতৰ থম যু আৰু পেটল পিৰয়াল, জ আৰু িশ া, ছা াৱ াৰ দু ঘটনা, পেটলৰ িববাহ,
ৰাজৈনিতক জীৱন, বৰদিলৰ কৃ ষক আে ালন, কমৰািজ, লৗহ মানৱ পেটল আিদেক ধিৰ ১৪ টা ভাগত ভগাই ৪৭
পৃ াত পেটলৰ জীৱনৰ দশন কাশ কিৰেছ৷ াধীনতা সং ামৈল অৱদান িকমান? উপ ধানম ীৰূেপ িক কিৰিছল?
ভাৰতীয় াধীনতা যুজ
ঁ ত পিৰয়ালেটাৰ অৱদান িকমান? এই গােটই আেলাচনা থাউকেত পাৱাৈক
খনত দািঙ
ধিৰেছ৷

নােবল বঁটা াপক
ভাৰতীয়
লখক – নেগ নাথ ভ াচায
কাশক – শমা কাশন
মূল – ৩০ টকা
কিব ৰু ৰবী নাথ ঠা ৰ, চ েশখৰ ভংকটৰমণ, হৰেগািব খুৰাণা, মাদাৰ টেৰছা, সু মিণয়ম চ েশখৰ,
অমত সন, ভংকটৰমণ ৰামকৃ , কলাস সত াথ আৰু নােবল বঁটাৰ িবিচ কািহনী নােমেৰ ৯ টা ভাগত িবভ
কিৰ নােবল িবজয়ীসকলৰ িচনািক দািঙ ধিৰেছ৷ ৫৬ পৃ াৰ
খনত নােবল িবজয়ীসকলৰ ৰসাল কািহনীৰ লগেত
তথ িভি ক িবে ষণ দািঙ ধিৰেছ৷

পি ত বৰ আন ৰাম বৰুৱা
লখক – অি নী মাৰ শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ৩০ টকা
সং ৃ ত িকয় অধ য়ন কিৰব লােগ? িবলাতত থািকও জ ভূ িমক িকয় পাহৰা নািছল? আন ৰাম বৰুৱা
স েক িভ জেন িক কয়? এইসমূহেৰ উ ৰ এই
খনৰ মােজেৰ দািঙ ধিৰেছ৷ ১১ টা অধ ায়ৰ মােজেৰ আন ৰামৰ
িশ া, জীৱনাদশন, কম, মাতৃ ভূ িমৈল ম সকেলা দািঙ ধিৰেছ৷

কিবতা সংকলনঃ
বািধ ম
লখক –
ন কাশ প
কাশক – আিলবাট
মূল – ১০০ টকা
আশা-িনৰাশা- ম-িবষাদ, ন ায়-অন ায়, সময়-দুঃ সময়ৰ িবনিন কিবতাসমূহৰ মােজেৰ িতভাত হ উ েছ৷
িনৰাশাৰ মাজেতা আশাৰ দীপগিছ িজিলিক আেছ৷ ‘ধুমহু া’ কিবতাৰ মােজেৰ কাশ কিৰেছ আশা-িনৰাশাৰ খল৷

আশাৰ এজাক ধুমহাই/ বু ৰ নীৰৱতাৰ তলা ভােঙ/ আৰু এিৰ যায়/ দুখৰ ক’লা সাজ....! সময়ৰ সাঁতত/
সকেলা সলিন হয়/ মােথা িথেৰ ৰয়/ দয়ত িবষাদৰ দাগ...৷
ৰামাি কতাৰ আভা, িচ ক ৰ ব ৱহাৰ কিবতা

খনৰ মাজত

কািশ উ েছ৷

বােৰ বাংকৰা
লখক- অি নী মাৰ শমা
কাশক- সাং ৃ িতক মহাসভা
মূল - ৩৫ টকা
হাঁিহ মানুহৰ পৰম ঔষধ৷ হাঁিহেক সেৰাগত কিৰ এই িলমািৰকসমূহ ৷ হাস ব ংগ কিবতা সমূহ বােৰ বাংকৰা
ত ব ংগমূলক সমােলাচনাৰ মােজেৰ এটা নতু ন পদ , এটা নতু ন গীত, নতু ন পৰিড, অসমীয়া িলমািৰক, কান তঁ ও
কািৰকৰ, নতু ন অকিণ আিম, জানাকী মল, মৃতু নােমেৰ িবিভ ভাগত ভগাই িবিভ ৰসৰ সৃি কিৰেছ৷
তেন িলমািৰক হ’ল___
১) ৰঙালীত গাবা ‘পপ চং’
ভাগালীত খিলবা িপং পং
িখচা গীত িদেছাঁ আিম, নকিৰবা খং
২) ধন বাদ
াৰ ‘ ভাটাৰ’ ভাটৰ বােব তামাৰ
চাম-সবােৰা দুখ, দশ কিৰম উ াৰ
পােলৈগ ৰাজধানী
নাপাবও পােৰাঁ িচিন,
নধিৰব দাষ এেকা, ক’ লা কিৰ নম াৰ৷

কািহনী/আখ ানমূলকঃ
কৃ কথামৃত
লখক- খেগ
সাদ ডকা
কাশক- জ ািত কাশন
মূল - ১৮০ টকা
কৃ
কান? সবাকষক কান? যাগী কান? আিদৰ উ ৰ ২২৮ পৃ াত ৩২ টা
ভাৰতীয় সং ৃ িতৰ পৰম পুৰষ
ূ কৃ ৰ লীলা, অসুৰ বধ, ভ গণক ৰ া, গাপীগণৰ লগত
সং ৃ ত
াকৰ উ িতেৰ ব াখ া আগবঢ়াই িনেছ৷ শংকৰেদৱ, ভাগৱত গীতা আিদৰ িবিভ
আধ াি ক চতনাৰ লগেত মাহা
আৰু নব জ ক আদশ দান কৰাই
খনৰ মহৎ উে

া

স

অধ ায়ত সমা কিৰেছ৷
খলা, কংস বধ আিদৰ
উ ৃ িত উে খ কিৰেছ৷
শ৷

ীয়ঃ

ছা -ছা ীৰ বােব যাগা াস
লখক – বস মজুমদাৰ
কাশক – ৰখা কাশন
মূল – ৫০ টকা
যাগাভ াসৰ েয়াজনীয়তা? যাগ িক? যাগকৰাৰ িনয়ম? যাগ কিৰেল উপকাৰ িক? কেনদেৰ কিৰব? এই
সকেলােবাৰৰ উ ৰ ৬৪ পৃ াৰ
খনত থাউকেত ভৰাই িদেছ৷ যাগ িশ েক বতমান সময়ৰ েয়াজনীয়তাৈল ল

কিৰ ছা -ছা ী আৰু িবদ ালয়ৰ কামত
িদ গেছ৷

েয়াজন হাৱাৈক ৰচনা কিৰেছ৷ সিচ

পুিথখনত যাগ-ব ায়ামৰ নীিত-িনেদশনা

া ৰ াত িনয়িমত যৗগাভ াস
লখক – বস মজুমদাৰ
কাশক – ৰখা কাশন
মূল – ১০০ টকা
যাগাভ াসৰ েয়াজনীয়তা িক? এনাজ , ভাইৰাছৰ পৰা হ’ব পৰা ৰাগ, ায়ুত , পািকনছন, মাইে ন, উ
ৰ চাপ ৰাগ, ককাঁলৰ িবষ, ৰ, আসন, াণায়াম, হাঁিহৰ উপকাৰ, সূয নম াৰেক ধিৰ ৩৪ টা িবষয়ত ভগাই ১৬০
পৃ াত
খন স ূণ কিৰেছ৷ সিচ পুিথখনত বতমান সময়ত যাগৰ াধান ৰািখ ৰু পূণ ৰাগ সমূহেৰা উে খ
কিৰেছ৷ বতমান িব ত ভাৰতবষৰ লগেত যাগৰ সুকীয়া পিৰচয় লাভ কিৰেছ৷ িব ানস ত িচিকৎসাৰ প িতগত
অনুশীলনৰূেপ যাগাভ ােস মানুহৰ উপকাৰ ষািধেছ৷

াণায়াম আৰু াকৃিতক িচিকৎসােৰ ৰাগ িনৰাময়
লখক – বস মজুমদাৰ
কাশক – পা জন ি ি ং এ পাি িচং
মূল – ৪০ টকা
াণায়াম িকয় কৰা উিচত? ধ ান িক? ব ায়াম িক? াকৃ িতক িচিকৎসাৰদাৰা িক লাভ হ’ব? ডাইেব ছত
জল িচিকৎসা ভালেন? মডব লতা কমাবৈল িক যাগ কৰা উিচত?....ইত ািদ ব
ৰ উ ৰ এেকলেগ এই
খনত
দািঙ ধিৰেছ৷ িচ প িতৰ সহায়ত িকছু মান যাগৰ নীিত িনেদশনা দািঙ ধিৰেছ৷

যাগাভ াস
লখক – বস মজুমদাৰ
কাশক - পা জন ি ি ং এ
মূল – ৪০ টকা

পাি িচং

যাগ িক আৰু িকয় েয়াজন? অ াংগ যাগ িক? ষট কম িক? শলভাসন, ধনুৰাসন, নৗকাসন, হলাসন
আিদ আসনৰ িক েয়াজন? আসন ণালী আৰু উপকািৰতা স ে জািনবৈল এই িকতাপখনত স ূণ িবৱৰণ িদেছ৷
৮০ পৃ াৰ
খনত ৫৯ টা খ ত ভগাই যাগৰ িচ যু িবৱৰণ িদ গেছ৷

অনুবাদঃ
পি ত নাৰায়ণ িবৰিচত িহেতাপেদশ
লখক – জগ াথ শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ২৫০ টকা

সাধাৰণ, ধনহীন, সাধনহীন যিদও িনজৰ বুি - কৗশল আৰু িম তাৰ বলত কেনদেৰ অসাধ সাধন কিৰব
পািৰ
খনৰ মােজেৰ তােক দখুৱাইেছ৷ াচীন ভাৰতীয় সভ তা-সং ৃ িতৰ
জাবাহক ৰূপ ‘িহেতাপেদশ’ত িম লাভ,
সু দেভদ, িব হ, সি নােমেৰ চািৰটা ভাগত ৰচনা কৰা হেছ৷ অনুিদত
খনত মূল সং ৃ ত
াকসমূহ উে খৰ
লগেত অসমীয়া ভাঙিন কিৰ গেছ৷ ২৫৪ পৃ াত ইয়াক স ণ
ূ কিৰ উিলয়াইেছ৷

নাটক/িচ নাট ঃ
অংকীয়া নাট (িবচাৰ আৰু িবে ষণ)
লখক – তপন বশ
কাশক – পা জন
মূল – ১২০ টকা
অংকীয়া নাটকত থলুৱা লাক নাট ানু ানৰ ভাৱ, নাট ৰচনাৰ কৗশল, বিশ , উপাদান, ৰস,
ণীিবভাগ,
ম, প সি , প অৱ া, সং ৃ ত নাটকৰ লগত পাথক , সাদৃশ - বসাদৃশ সমূহ আেলাচনা আৰু িবে ষণৰ মােজেৰ দািঙ
ধিৰেছ৷
খন ২৪৭ পৃ াত অংকীয়া নাটকৰ উৎপি আৰু িবকাশ, ৰুি ণীহৰণ নাট, কালীয় দমন নাট, অজুন ভ ন
নাট, জ যা া, সুভ াহৰণ, শ াথ নােমেৰ সােতাটা খ ত ভাগ কিৰেছ৷
খনত শংকৰেদৱৰ নাটসমূহৰ আেলাচনা
দািঙ ধিৰেছ৷

সংগীতঃ
লাকগীত স য়ন
লখক – হেৰ নাথ শমা
কাশক – শমা কাশন
মূল – ৮০ টকা
অনু ানমূলক গীত, িবয়াৰ গীত, তালনীিবয়া, ভ লী িবয়া, মহেখদা, ভেঠলীৰ গীত, আইৰ নাম, ল ীৰ
নাম, বাৰমাহী গীত, গৰখীয়া গীত, িনচু কিণ গীত ইত ািদ গীতৰ সমি েৰ সংকলনখিন ৰচনা কিৰেছ৷ ৪০ টা ভাগত
ভাগ কিৰ ১০৬ পৃ াত সমা কিৰেছ৷ আমাৰ সমাজত িবলু হ’ব ধৰা পুৰিণ লাক কৃ ি ৰ গীতসমূহক ধিৰ ৰখাৰ
চ া কিৰেছ৷

বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
নবীন চৗধুৰীৰ গ সম
আেলাচক – ড৹ নেগন কিলতা
৩৩ টা গ ৰ সংকলন৷ অনবৰেত দখা পাই থকা সমাজখেনই তওঁৰ গ ৰ িবষয়ব ৷ গিতেক িভ
‘বৰফৰ উ াপ’ শীষক গ েটাত নায়ক-নািয়কাৰ উে ষ ঘটা মৰ কথা যৗৱনত মুখ ফু টাই ক’ব নাৱাৰাৰ
পিৰণিতেত নািয়কা ৃিতৰ অন এজনৰ সেত িবয়া ক হয়৷ নায়ক শা নু িনৰাশ হ আঁতিৰ যায়৷

াদৰ৷

‘ দয় এখন ন’ শীষক গ েটাত মানৱী মৰ সু ৰ িতফলন ঘ েছ৷ মানুহৰ িত থকা মানুহৰ ভালেপাৱাই
কেনদেৰ মানুহক জীয়াই থকাৰ
ৰণা িদেয়, তেনদেৰ ‘মাজুলীত ৰ’দ আৰু বৰষুণ’ গ েটােতা মানৱতাৰ জয়গান
ঘাষণা কৰা হেছ৷
‘িসও এক বস েৰই গান’ গ েটাত ডা ৰ আৰু ৰাগীৰ আ িৰক স কই কেনদেৰ এেকাগৰাকী ৰাগীক সু
কিৰ তালাত সহায় কৰা, ‘ৰ দান’ গ েটাত মানৱতাৰ কথাই ক’বৈল িবচািৰেছ৷
‘বজাৰ’ গ েটাত িনে িষতসকলৰ ছিব অংিকত হেছ৷ বতমান সময়ত গা কিৰ উঠা নাৰী সৰবৰাহ ঘটনা
এটাৰ আলমত নাৰী ব ৱসায়ীসকেল তেনদেৰ দুখীয়া দিৰ পিৰয়ালেবাৰৰ িকেশাৰী, গাভৰুসকলক পণ ব ৰ দেৰ
ব ৱহাৰ কিৰবৈল লেছ, সই কথা ‘িব ৰ
ু ণ’ নামৰ গ েটাৰ ব ব িবষয়৷
আমাৰ সমাজৰ অপশি ৰূপ ঘাচেখাৰ এচাম িবষয়া-কমচাৰীৰ চিৰি ক িদশৰ ওপৰত আেলাকপাত কৰা হেছ
‘ হেৰাৱা টকা িবচািৰ’ নামৰ গ েটাত৷

ফচবুকত তু িম
লিখকা – নানী গৈগ চিতয়া
কাশক – িদগদশন কাশন, যাৰহাট
আেলাচক – ড৹ ণৱ ঢিকয়াল ফুকন
কিবেয় আ কথাত উে খ কিৰেছ য এক কা িনক িমকক স খ
ু ত ৰািখ িতিদেন এেকাটাৈক কিবতা
ফচবুকৰ পাতত এিৰ িদিছল৷ ফচবুেক কিবক িযদেৰ িমলনৰ মধুৰ াচু যেৰ ওপচাই তু িলেছ, এেকদেৰ কিবৰ অ ৰত
িবৰহৰ দাবানল দাউদাউৈক লাই তু িলেছ৷
ফচবুকৰ পাতত কিবৰ ি ছ বছৰ পূবৰ ি য়জনৰ সেত িমলন হেছ৷ িক কিবেয় আিজ আৰু তওঁৰ সংগ
িনিবচােৰ৷ বা ৱক আওকাণ কিৰ কিব আেৱগৰ ঢৗত উ যাব িবচৰা নাই৷ কিবেয় কেছিন জতাৰ িশকিল ভিদ
িকয় উদয় হ’লা তু িম
ি ছ বছৰ আগৰ
হ’ মহাপূণ ঋিষ!
এিতয়ােতা মই নহওঁ
সই তৃ াতু ৰা,
আ লতােৰ
ভৰা িচৰ যৗৱনা....
বা ৱ সেচতন কিবেয় ি য়জনক কেছ য তওঁৰ
ৰণা মই িদব পােৰা
মৰম মই তামাক কিৰব পােৰা
িক দূেৰ দূেৰই ব ু ৷

িত কিবৰ মৰম থািকব দূেৰ দূেৰই-

থম কিবতাত ি য়জনৰ সেত হাৱা িমলনৰ বােব ম’বাইলেটা িকদেৰ কিবৰ বু ৰ আেপান হ পিৰেছ তােক কেছ৷
আনহােত ি তীয়েটা কিবতাত ম’বাইলেটােৱ িকদেৰ কিবৰ সউজীয়া পৃিথৱী িবৱণ কিৰ তু িলেছ তাক কািব ক ৰূপ িদেছ৷
মই ভাল পাইিছেলা,
গছ-লিতকা আৰু ফু লৰ সু াণ৷
এিতয়ােতা সময় নাই ব ু ৷
এিতয়া মাৰ কামনাত পিৰ ৰয়,
কৱল তামাৰ িনযাস!!

সািদনঃ
আহত আ া
লখক – িমজা মায়ুন কবীৰ
কাশক – ছেক ৰ হািল আহেমদ
আেলাচক – আ ম েছইন িচক াৰ
৪২ টা কিবতা৷ অশা দশ অশা িব ; সবে আিজ মানৱতাৰ লন৷ েদশ- জািত- ধম ৰ াৰ নামত
দেশ দেশ মানৱতাক িদয়া হেছ জীৱ কবৰ৷ কৃ িতৰ িনমল জলৰািশ এিৰ তৃ াতু ৰ মানুেহ দৗিৰেছ া মৰীিচকাৰ
পম খিদ৷ ফু লেত মা েয় চৰম হাহাকাৰৰ কৰাল াসত আৱ
হ পিৰেছ সুখ ত াশী মানৱ সমাজ৷ অৱ য়ৰ
অতল গ ৰৰ পৰা মানৱ লক ‘আহত আ ’ শীষক কাব সংকলনৰ জিৰয়েত এক সবল িতবাদী কে েৰ মুি ৰ স ান
িদব িবচািৰেছ৷
এই সংকলনখন নামধন সািহিত ক
কিলতােদৱৰ নামত উচগা কিৰেছ৷

য়াত ছয়দ আ ুল মািলক ছাৰ আৰু বেৰণ িশ ী

য়াত মানেৱ

কণৰ গেতাি
লিখকা – দীিপকা শইকীয়া
আেলাচক – ইছমাইল েছইন
কিব দীিপকা শইকীয়াই এটা কািহনী আৰু এটা চিৰ েকি ক ‘মা এটা’ দীঘ কিবতাৰ এই কাব খনৰ
মােজেৰ কািব ক িচ াৰ গাঢ়তা, গদ ময় কািহনীক কাব ভাষােৰ সজাই তু িল িশ ৰূপ িদয়াৰ দ তা আৰু িনমাণ
পুনঃিনমাণৰ কৗশলৰ এক আভাস দািঙ ধিৰবৈল স ম হেছ৷ উদাহৰণ ৰূেপ ক’ব পািৰ য, যু ক িচ ক ৈল পযবিসত
কিৰ নাৰীস াক নদীৰ সেত িৰজাই কিবগৰাকীেয় কিবতাৰ মােজ মােজ িনখুঁত ৰূপকলাৰ সৃি কিৰবৈল স ম হেছ৷
যেন- ‘যু , সৗৱা বৰ ঢৗ তু িল নািচেছ, নদীৰ বু িবিচ , সাঁতৰ লহৰ ক নাৰীৰ দেৰ ৰহস ময় ঢৗ; নদীেয়ইেতা
নাৰী নাৰীেয়ই যিদ নাৰী!’
যু েকা নাৰীৰ সেত তু লনা কিৰব পৰােটা কম কথা নহয়৷ তওঁৰ কািব ক উ াৱনী শি ৰ অন তম পিৰচয়৷
যেন- ‘অ হীন লালসাৰ লীলাভূ িম এয়া৷ মতা; ইেয়া এক আচিৰত িৰপু৷ ই িকয় অ কাৰ গ ৰৈল টািন িনেয়
সকেলােক িনজৰ আয় ৈল, মানুহৰ মগজুত কাল ধুমহু া বাৱাই িকয় পােত অ ায়ী উৎসৱ?’
কণৰ চিৰ আৰু যু ৰ পিৰসমাি ৰ মােজেৰ কিবগৰাকীেয় জীৱনৰ অথ আৰু উপলি ক গাঢ়তা িদয়াৰ
উে েশ েৰ যু ৰ দেৰ জয়-পৰাজয় বা এপ ৰ আন আৰু আন প ৰ িবষাদৰ িণক ঘটনাৰািজক ‘অ ায়ী উৎসৱ’
বুিল অিভিহত কিৰেছ৷

ফুেল ৰী দমাৰী
লখক – সীতানাথ
আেলাচক – অিময়

েচৗধুৰী
মাৰ দাস

‘িলিখেছ দীঘল িচ , তাৰ গাৰ সুগি েৰ সনা, আিহবা ব ু , আমাৰ ঘৰত ১৩ আেঘাণৰ িদনা’ িচ ত দুডাল
চু িল, দুইডাল সুতা দখনাৰ, ফু েল ৰী দমাৰীেয় পঠাইেছ িনম ণী তাৰ৷’

‘খালা বমা জীৱনৰ বাট৷ জীৱনৰ বাট আিম অিত ম কেৰাঁ পাহাৰ, পবত, হািব-বনিন, আৰু মৰুভূিমৰ
মােজিদ৷ বাটত আিম কিতয়াবা বনৰীয়া ফু ল দুই-চািৰটা তু িল লওঁ৷ এইেবাৰ কিবতা সই ধৰণেৰ- বাটৰ কাষৰ
বনৰীয়া ফু ল৷ এেকলেগ গা িদেলা৷’ কিবতা কইটা পদূিলমুখত হািল-জািল থকা এেকাটা আেমালেমাল বনৰীয়া ফু ল৷
‘লঙা’ৰ পাৰৰ আঁহতৰ তলত বিহ ি য়তমৰ স’ ত ৰচা সেপানেবাৰ িদঠকত পিৰণত হওক বা নহওক, সই সেপােনই
হেছ সহজ সৰল গঞা জীৱনৰ আধাৰ৷
‘বােগ ৰী’ পাহাৰৰ িশলছটাত বিহ খুি খুি িলখা
িমক যুগলৰ সই নাম মােথাঁ ‘ ৃিত’ য়ই নহয় – ই
হেছ মানুহিখিনৰ পিৰচয়, ইিতহাস৷ িয ইিতহাস আিজ িব া হাৱাৰ ফলেতই ‘ গৗৰাঙৰ ঘাট’ত আৰু শালিনৰ আঁেৰ
আঁেৰ মানৱতা ভূ -লুি ত হ’ব লািগেছ৷ কিবেয় অিন য়তাৰ হােত হাত ধিৰ আশাৰ ৃিত কাতৰ হ পিৰেছ৷ ‘িনয় ণ’
কিবতাত সই সুৰ বািজ উ েছ৷
িনৰৱি
মানুহৰ

মই জােনা, নািহবা িন য়! তও তাৰ ৰ’ল িনয় ণ৷ এই বাতােৰ কিবেয় কিবতা িলিখ আিহেছ
ভােৱ; আৰু সমা ৰালভােৱ সাধনা কিৰেছ জীৱন চযা৷ আশাৰ সমা ৰালভােৱ ইি ত স াৱনােত পাৰ হেছ
িতেটা পল৷

সৗৰভ
কিব পৰেমশ শীলঃ জীৱন আৰু কাব পিৰ মা
আেলাচক – দীেনশ গা ামী
যাৱা শিতকাৰ চি শ-প াশৰ দশকৰ পৰা কিবতা আৰু অন ান িনব ৰচনা কৰা কিব সািহিত ক পৰেমশ
শীলেৰা জীিৱত কালত তওঁৰ সািহত কৃ িত স েক িবেশষ আেলাচনা হাৱা দখা নগ’ল৷ থম মৃতু বািষকীৰ সেত
সংগিত ৰািখ কাশ কৰা হেছ এখন ৃিত ঃ ‘ সৗৰভঃ কিব পৰেমশ শীলঃ জীৱন আৰু কাব পিৰ মা’৷
‘ফু িলল মালতী ফু ল, ফু িল সিৰ গ’ল িবেলাৱা সৗৰভ মােথাঁ জগতত ৰ’ল ভািগ গ’ল
তাঁৰ, ৰ গ’ল অৱেশষ অিময়া জাকাৰ’৷ শীলেদেৱও তওঁৰ জীৱনৰ সৗৰভ এিৰ থ গ’ল৷
বাল ব ু , সহকম , সািহত সতীথ, ওচৰ চু বুৰীয়া আৰু স ীয় ব কইজেন য়াত শীলেদৱৰ
আেলাকপাত কিৰেছ৷

বীণখিন, িচিগ গ’ল
িৃ ত খনত কিব শীলৰ
ব ি ৰ িবিভ িদশত

পৰেমশ শীলৰ ওচৰ চু বুৰীয়া ভাৰত চ তালুকদাৰৰ ‘ িতেবশী পৰেমশ শীলৰ সাঁৱৰণত’ এ উে খেযাগ
িনব ৷ ইংৰাজীত এষাৰ কথা আেছ- ‘No name is a hero to his neighbour’ অথাৎ ওচৰ চু বুৰীয়াই নায়েকািচত ণ
থািকেলও িতেবশীক নায়ক বুিল নাভােৱ৷ অথাৎ িতেবশীেয় নায়েকািচত ণস
িতেবশীজনক নায়ক বুিল ক’বৈল
টান পায়৷
তালুকদােৰ িলিখেছ – তেখেত মাৰ িতেবশী হাৱাৰ সময়ত আমাৰ আন নগৰ ঠাইখনৰ ৰা া-ঘাটৰ
ভাল ব ৱ া, ৰাজ ৱা অনু ান আিদ নািছল৷ সই সময়ৰ উ য়নৰ কামত তেখেত সি য় অংশ হণ কিৰিছল৷
‘ৰাজ ৱা উে েশ েৰ অচু তীয়াৈক ৰখা এেডাখৰ মা
তেখেত বদখল মু কিৰ তাত ৰাজ ৱা নামঘৰ, াৱঘৰ
িত াত আগভাগ লিছল’৷ আেকৗ – আিজৰ পৰা পাঁচ-ছয় বছৰৰ আগেত আন নগৰ অ লত খাৱা পানীৰ
হাঁহাঁকাৰ হিছল৷ ৱাহা ৰ তল শাধনাগাৰৰ কতৃ প ৰ অনুদােনেৰ গিঢ় উঠা বতমানৰ আন নগৰ খাৱা পানী
আঁচিনখন সজীৱ কিৰ তালাৰ
েতা তেখেত অিত কৗশল আৰু আ েহেৰ িবেশষ ভু িমকা পালন কিৰিছল৷ বতমান
এই অ লৰ পাহাৰ আৰু ভয়ামত থকা ব েকইটা পিৰয়ােল খাৱা পানী পাই আেছ৷
ভাষািবদ ড৹ সুনীিত মাৰ চটাজ েয় কলা ৰু িব ু সাদ ৰাভাক সবভাৰতীয় পটভূ িমত ‘ইনচান-ই-কামাল’
আখ া িদিছল৷ আন নগৰৰ বািস া পৰেমশ শীলেকা সীিমত পিৰেৱশত ‘ইনচান-ই-কামাল’ আখ া িদব পািৰ৷

দিনক অ দূতঃ
িচ া িবিচ া
লখক – মদন চ দাস
আেলাচক – ৰাজীৱ আহেমদ
ৱ কাৰ মদন চ দাসৰ ‘িচ া িবিচ া’ শীষক
খনত মুঠ ২০ টা তথ স িলত ৱ সি িৱ হেছ৷
ৱ সমূহৰ িবষয়ব ৰ নতু ন আেছ৷ লগেত এইসমূহৰ ভাষা বিল ৷ ৱ সমুহক দুটা ভাগত ভাগ কিৰব পািৰ৷ এভাগ
সামিয়ক আৰু আনভাগ িচৰ ন৷ ‘জনজািতকৰণ আৰু ৰা ৰ ওপৰত ইয়াৰ ভাৱ’, ‘ভাৰতক সঘন ৰাজৈনিতক
পিৰৱতেন িবি ত কিৰেছ’, ‘িশ
িমক আইন আৰু ইয়াৰ ৰূপায়ণ’ আিদ সামিয়ক িবষয়ব ৰ ৱ ৷ আনহােত, ‘পাগল
আৰু পাগলািম’, ‘সুখ’, ‘সত -অসত ’ আিদ ৱ িচৰ ন িবষয়ব ক ল যু ত কৰা৷ ৱ সমূহ িবতকৰ আৱতত
সামাই পিৰেছ৷ অৱেশ িবতকইেহ সুসািহিত কৰ সৃি কিৰব পােৰ৷

কিবতা-িবচাৰ
লিখকা – ড৹ লীনা ডকা
কাশক – ডকা পাি েকছন, িবদ াপুৰ, নলবাৰী
মূল – ১৩০ টকা
ভােলমান কিবতা িবষয়ক মূল ৱান
অধ য়ন কিৰ ছা -ছা ী আৰু কিবতাৰ স’ ত স িকতেলাকৰ কামত
অহাৈক আৰু সামি কভােৱ অসমীয়া কাব বাহৰ াচীন, ৰামাি ক আৰু আধুিনক ধাৰাৰ ওপৰত আেলাকপাত কৰােথ
িতেটা যুগৰ বাতাবাহক কিবৰ মানসপটত িতিবি ত আেবদনৰ ওপৰত আেলাচনা কৰা ড৹ লীনা ডকাৰ ‘কিবতািবচাৰ’ ৰ অ ভু
২৫ টা স িলত ৱ সংকলন৷

কিবতা পথাৰ
স াদক – ওৱািহদুজ জামান
কাশক – কিবতাৰ খিতপথাৰ গাট
মূল – ৫০ টকা
এই কিবতা সংকলনখনত ন-পুৰিণ, ১০২ গৰাকী কিবৰ এেকা ৈক কিবতা অ ভু
কৰা হেছ৷ ঘাইৈক
কিবতাৰ পথাৰত নৈক খিত আৰ কৰা, তেনৈক কাশৰ সুিবধা নােপাৱা আৰু িকছু অনাদৃত কিবক উৎসাহ আৰু
ৰণা যােগাৱাৰ কাৰেণই স াদক ওৱািহদুজ জামােন অিত আ েহেৰ আেলফু েল এই কিবেগাটৰ কিবতাক পাঠকৰ
মাজৈল উিলয়াই িদেছ আৰু আশা কিৰেছ ৰ এইসকল সৃি কাৰৰ কাব সাধনাই এিদন সাফল অজন কিৰব৷

মা ৰ িমিতৰািল
লখক – কমল মাৰ জন
কাশক – জানাক কাশন
মূল – ১০০ টকা
এই কিবতাপুিথখনত সবমুঠ ৬৩ টা কিবতাই ঠাই পাইেছ৷ কিবতাসমূহৰ দয়ত ব ি আৰু সমাজ জীৱনৰ
অনুভূিতৰ অনুৰণন ঘ েছ৷ ক’বাদশেকা কাব সাধনাত আ িনেয়াগ কিৰ থকা কিব কমল মাৰ জনৰ কিবতাই
পাঠকৰ াণ চু ব পািৰব৷

ক/ িচঞৰ
খ/ অৱৰু মুি
য়াস
গ/ বেবিৰবাং আঁক-বাঁক
ঘ/ িনশা ৰ শা
তয়
লখক – শৰৎ চ বৰ’
কািশকা – মীৰা বৰ’
িভ অনুভৱৰ কিবতা সি িৱ কৰা হেছ এই কিবতা পুিথখনত৷ কিবেয় তওঁৰ কিবতা সম ৰ িবষেয় িনেজই
এেনদেৰ কেছ- ‘সৰু সৰু িশল
পলাই িদ তৃ াতু ৰ কাউৰী এ েয় কলহৰ তিলৰ পানীেৰ িনজৰ তৃ া িনবাৰণ কৰাৰ
দেৰ, িবিভ সময়, পিৰেৱশ আৰু পিৰি িতত মনৈল অহা ভাব সজাই-পৰাই কিবতাৰ ৰূপ িদ আন লভাৰ চ া কিৰ
আিহেছা৷’ কিবেয় আেকৗ কেছ- ‘ভাল লািগেল, মন গ’ ল কিতয়াবা সাঁতৰ িবপৰীেত গিত কিৰ উ -ভাঁিহ গেছা৷
কিতয়াবা সাঁতৰ িবপৰীেত গিত কৰােৰা
হৃ া জােগ িবসংগিতৰ িবপে ৷ আ প ৰ সমথন, আপি -িবপি নাইবা
িতবাদৰ খািতৰত শ েবাৰক আঁজিু ৰ আিন কিতয়াবা অলংকাৰ িপ াই কিতয়াবা উলংগভােৱই ভাব আৰু ক নাৰ
গজাল-হাতু ৰীেৰ জাৰা-টাপিল মািৰ যাৱাৰ মানিসকতাক কাযত পিৰণত কৰাৰ য়াস কিৰ আিহেছা৷’

(১১/০৬/২০১৮)

Gems of life
লখক - িগৰীশ চ ভ াচায
কাশক - পৃিথৱী কাশন, বলতলা, ৱাহা
আেলাচক - মথুৰা মাহন ডকা
লখকৰ আেছ Pure Mathemathicsৰ িবমূত যুি ৰ ভাৱ৷ িয কাৰণত িগৰীশ চ ভ াচাযক ব েতা
অক নীয় ধুমহু াইও তলাব পৰা নাই৷ ধুমহু াই িযমােন তওঁক জুৰল
ু া কিৰব িবচািৰেছ িসমােন তওঁ বটবৃ ৰ দেৰ মা ৰ
ব তলৈল ঘাইিশপা সািৰত কিৰেছ৷ আিজ সুদীঘ ১৬ বছৰ ক াৰ ৰাগী হ িডিঙত লেগাৱা মিচেনেৰ কথা ক
জীৱন সং ামত অপৰােজয় অ া পিথক হ আেছ৷
তওঁৰ এটা সু ৰ মন আেছ৷ এেন সু ৰতাৰ কাৰেণই তওঁৰ ায়েবাৰ কাযকলাপেত অনন সৗ যেবাধ আৰু
গভীৰ জীৱনেবাধ িতফিলত হয়৷
‘Gems of life’ পৃিথৱীৰ িবখ াত পি ত দাশিনক, িব ানী, ৰাজনীিতিবদ, কিব, সািহিত ক আিদ মনীষীসকলৰ
কে েৰ িনগিৰত মূল বান আ বাক ৰ এখন িবৰল সংকলন৷ ায় ছশ মনীষীৰ চািৰ হজােৰােৰা অিধক আ বাক সং হ
কেৰাঁেত িগৰীশ চ ভ াচাযৰ সময় লািগিছল সুদীঘ ১৩ বছৰ৷ অথাৎ তওঁ অৱসৰ হণৰ সময়ৰ পৰাই আৰ
কিৰিছল এই আে াৎসগ৷ বাধহয় ক াৰক ত া ান িদবৰ কাৰেণই এেন সৎ সাহস আৰু জীয়াই থকাৰ দুবাৰ হঁ পাহ৷
ফলত ক ােৰ ািহ মধুসূদন সুৱ
ঁ িৰ ৰণে ৰ পৰা পলায়ন কিৰবৈল বাধ হেছ৷ তওঁক যিদ আিজও চ
কােনাবাই
দখা তওঁ ক’ব লািগব য িগৰীশ চ এজন সু ৰ চফল ডকা ল’ৰা৷

িচ ন িবতান
লখক - িগৰীশ চ ভ াচায
কাশক - পৃিথৱী কাশন, বলতলা, ৱাহা
আেলাচক - মথুৰা মাহন ডকা
‘িচ ন িবতান’ৰ সৰহসংখ ক িনৱ েত িবমূত িচ েন হেছ মূল উপজীৱ ৷ ব েকইটা িনৱ অৱেশ সমূত আৰু
সহজসাধ িবে ষণেৰ স ৃ ৷ িকতাপখনৰ নামেটােৱ ইংিগত িদেয় যন এখন িচ াৰ চ াতপ বা এটা িচ াৰ মি ৰ৷

ভ যিদও শষতৈগ Pure Mathematicsৰ মানুহ হ’ল আচলেত নৱম-দশম ণীত সমা ৰালভােৱ তওঁৰ
িশ া হণ আিছল সং ৃ ত টালত৷ সেয় তওঁৰ ান আৰু শ ভা াৰ সং ৃ ত শ েৰ পিৰপু ৷
তওঁ িনেজই কেছ- মই দুটা কাৰণত িলেখাঁ৷ এটা হ’ল আেৱিগক তাড়না আৰু আনেটা হ’ল িচ া- াবিনক
তাড়না৷ ইয়াৰ পৰা এই টা
ভােৱ ক’ব পািৰ- ভ যন দশ, কাল, সমাজ আৰু মানুহৰ িত বৰ বিছ দায়ব
নহয় ক আলেবয়াৰ ক মুৰ The Outside ৰ দেৰ৷ অৱেশ গণৰাজ , িব ান, ঐ িৰক ধম, অনিত ম িবিব া,
‘ব’হাগ িব আৰু লাক সং ৃ িতৰ িচ া’, ‘মানৱতােবাধ, উপলি আৰু সংক ’ আৰু ক’বাটাও লখা ইয়াৰ ব িত ম৷
এইেবাৰত দাশিনক িচ াৰ বািহৰৈল আিহ তওঁ বা ৱতাৰ স খ
ু ীন হেছ৷

(১৮/০৬/২০১৮)
তথািপ
বধ-অৈবধ
লিখকা – িচিকিমিক তালুকদাৰ
কাশক – বাণী কাশ (িগিৰপদ দৱ চৗধুৰী)
আেলাচক – অৰূপ ডকা
মূল – ৮৫ টকা
ৰািজ ক মিহলা আেয়াগৰ অধ া িহচােব িবিভ সময়ত মুখামুিখ হাৱা বা ৱৰ বােবই স ৱতঃ কিবৰ কােপিদ
িকছু পিৰমােণ িনৰাশাৰ কিবতাৰ সৃি হেছ৷ অৱেশ িনৰাশাৰ মাজেতা কিবেয় ভালেপাৱােৰ সমাজ গিঢ়ব িবচািৰেছ৷
থম কিবতােটাত তাজমহল সািজবৈল িমকক কেছ৷ িপেছ সই তাজমহল যমুনা নৰ পাৰত নহয়, সািজব লািগব
িমকৰ মাজত থুপ খাই থকা ভালেপাৱাৰ মাজত৷ িশ ীক আিহলা িহচােপ তু িল িদেছ অ ৷ সই অ েৰ িনমাণ হ’ব
কিবৰ ৃিত সৗধ৷ সমাজৰ িলত ৰূপ দিখ উি
কিবেয় কেছ- ‘ধিৰ ী আিজ শ ামিলমা নহয়/ নহয় ৰ গভা/
ব া তাই/ ৰু া তাই৷ অি গভা তাইৰ পিৰচয়/ এগৰাকী নাৰী িহচােপ, মাতৃ িহচােপ কিবেয় জীৱ
ৰ সংকীণতাত
কিৰ কেছ- ‘িচৰ ন/িচৰসু ৰ৷ িচৰ সত হেনা ম/ তথািপ
? বধ অৈবধৰ৷ মৰ নামত পূিজতা নাৰী
আিজ ধিষতা হ অকালেত হৰুৱাইেছ জীৱন৷ িবতকৰ বুমােৰং/ তু মৰুিল িদেয় েম/ সংপৃ হ’ব খুেজ সংযম/ কিবেয়
হতাশাত ভু িগ কেছ/ ‘িব াসেবাৰ িন াস হ’ল/ জীৱন এিতয়া/ লঠঙা গছৰ টঙীঘৰ/ তলত উদং পথাৰ৷’
িনৰাশাৰ মাজেতা আশাৰ পাহৰ খিদ ফু ৰা কিবেয় সেয়েহ ককােদউতােক সজা পমুৱা পজাঁ অথবা আইতােক
েলাৱা তু লসীৰ তলৰ বি গিছ লাই ৰািখেছ৷

অিনৰু
লখক – েমাদ কাকিত
আেলাচক – ড৹ মনী নাথ ৰায়
চমনীয়া ৰৰ মন ৰ িবে ষণ পাঠকৰ বােব মেনা াহী হেছ৷ উপন াসখনত কাকিতেয় কেনৈক কামৰূপৰ
ফালৰ লিখমীবাৰী গাঁৱৰ দু বুিধয়ক আৰু সাহসী ু লীয়া ল’ৰাই এ সামান ভু ল কাম কিৰ সামািজক আৰু
পািৰবািৰক ককথনাৰ স খ
ু ীন হয় আৰু তােৰই ফল ৰূেপ িপতৃ গৃহ ত াগ কিৰ অজান ঠাইৈল যা া কেৰ তােৰই কািহনী
অংকন কিৰেছ৷ সৗভাগ েম তওঁেলােক যা াপথত এজন মানবীয় েণেৰ িবভূ িষত ব ৱসায়ীৰ সংগ লাভ কেৰ৷ এই
ব ৱসায়ীজেন ল’ৰাদু ক আ য় িদয়াৰ লগেত কাম-বন কৰােৰা সুিবধা দান কেৰ৷ িনজৰ পু বৎ ান কিৰ তওঁ
দুেয়ােক াইেভটৈক পুনৰ অধ য়নৰ বােব উৎসাহ যাগায়৷ ইয়ােৰ পিব নামৰ ল’ৰাজেন সম অসমৰ িভতৰেত হাই ু ল
িশ া পৰী াত ষ
ান অিধকাৰ কেৰ৷ এেন সাফল ৰ কািহনীেয় িল য় ব েতা ু লীয়া ল’ৰা- ছাৱালী আৰু লগেত
অিভভাৱকেকা উৎসাহ যাগাব৷
ইয়াত নৰনাথৰ দেৰ ৰাইজৰ িতিনিধেয় দুন িতেৰ ধন চপাই স ি ৰ পাহাৰ গঢ়াৰ িবপৰীেত হািমদ আহেমদৰ
দেৰ ব ৱসায়ীেয় কে াপািজত ধেনেৰ িনঃসাথ সমাজ সৱা কৰাৰ বণনা, চৰা লত অিশি ত ৰাইজৰ মাজত মাত ৰ

মুখীয়ালৰ ৰাজনীিত, এেন অ লত বুিনয়াদী িশ াৰ নু নতম সুিবধাৰ অনুপি িতৰ িবপৰীেত িবধায়ক পু ৰ ল নত িশ া
হণৰ বণনাও আেছ৷ সই দেৰ গাঁও অ লত াথিমক িচিকৎসাৰ অভাৱৰ িবপৰীেত িবধায়ক প ীৰ িচিকৎসাৰ বােব
আেমিৰকা গমন, ামা লত ৰাজপথৰ পঁয়লগা অৱ া, িবজুলী আৰু ু লৰ অভাৱ আৰু অিশি ত মানুহৰ একািধক প ীৰ
গৰু-গাহিৰৰ দেৰ এগাল স ান জ আিদও আঙু িলয়াই িদয়া হেছ৷
অসমত অসংখ খাল, িবল থকা স ও মীন পালনৰ িত অৱেহলা আৰু চালািন মাছৰ আমদািন, বছিৰ হাৱা
বানপানীত গাঁৱলীয়া ৰাইেজ ককবকাই থকাৰ দৃশ পিৰদশন কিৰবৈল প ীৰ স’ ত িবধায়কৰ দৃি কটু উৰাজাহােজেৰ মণ
আিদৰ বণনা কিৰবৈল পাহৰা নাই৷
উপন াসৰ মূল চিৰ দু কামৰূপ অ লৰ যিদও কমে ৰ ঘটনাৱলীৰ িবৱৰণ িদওঁেত লখেক গাৱালপৰীয়া
ভাষাত (িকছু মােন ইয়াক বতমান ৰাজবংশী বা দশী ভাষা বুিল কয়) কেথাপকথন আগবঢ়াইেছ৷

(২৫/০৬/২০১৮)
কথােবাৰ সঁচা নহ’বও পােৰ
লিখকা - গীতা চহৰীয়া
কাশক - িত িত কাশন
মূল - ৫০ টকা
ভাৰতীয় মানুহ কেশাৰ অৱ াত আেবগ ৱণ হ থােক বুিল এটা সমী াত কাশ৷ সই কালত তওঁেলােক
সৃি শীল কমত মেনািনেৱশ কেৰ৷ তােৰ িকছু মানৰ তেন অনুশীলনৰ ধাৰাবািহকতা া বয় কালেতা অব াহত থােক৷
তিতয়া তওঁেলাকৰ কােনা হয় কিব-গীিতকাৰ, আন কােনা হয় গ কাৰ-ঔপন ািসক৷
এেনদেৰ কিবতাৰ পথাৰত খুিপ খুিপ বাট বুিল থকা এগৰাকী ৰচিয়তা হ’ল গীতা চহৰীয়া৷

িব ু ি য়া মিণপুৰী
লখক – িদ স ল ী িসংহ
আেলাচক – দীপক শমা
অসমৰ অন তম িখল ীয়া জনেগা ীয় িব ু ি য়া মিণপুৰীসকলৰ ভাষাগত িদশত সংখ ালঘু যিদও তওঁেলাকৰ
সং ৃ িত আৰু ভাষা-সািহত বৰ চহকী৷ লৗিকক সািহত ৰ পযায়ত তওঁেলাকৰ মাজত জনি য় ‘বৰণ ডাহািনৰ এলা’,
‘মাৈদ–সৰাহালৰ এলা’, ‘পানীৰ এলা’, িবিভ খল- ধমািলৰ গীতসমূহ, ‘আপাঙৰ য়ািৰ, বেবইৰ য়ািৰ, সৰাহালৰ য়ািৰ’
আৰু অজ ফকৰা- যাজনা ইত ািদ৷ িলিখত সািহত ৰ আৰ িণ এশ বছৰ আগত৷ যাৱা শতা ীৰ প াশ দশকৰ পৰা
আৰ িণ আধুিনক সািহত ৰ অিবৰত যা া৷ সািহিত কসকলৰ সাধনা আৰু ত াগৰ িবিনময়ত তওঁেলাকৰ আধুিনক
কিবতা, গ , নাটক, উপন াস আিদ যেথ উ ত পযায়ত অৱতীণ হাৱা বুিল সমােলাচকসকেল শংসা কিৰেছ৷
তওঁেলাকৰ সািহত ত সৃজনশীল সািহত ৰ লগেত সমােলাচনামূলক সািহত েৰা যেথ উ িত হেছ৷ তাৰ মাজত নৱতম
উে খেযাগ সংেযাজন হ’ল এই
খন৷
সং ৃ ত সািহত ত অলংকাৰশা এ উে খেযাগ সংেযাজন৷ কাব সমােলাচনাৰ আলম ল গিঢ় উঠা এই শা ত
কিবসকেল ৰচনা কৰা কাব শ ৰ যথাথ েয়াগ হেছ ন নাই আেলাচনা হেছ আৰু শ
েয়াগৰ ৰীিত-নীিতৰ িবষেয়
আেলাচনা কৰা হেছ৷ সং ৃ ত অলংকাৰ শা ৰ অনুসৰণ কিৰ িসংহই তওঁৰ
খন ৰচনা কিৰেছ৷ এই
খন িব ু ি য়া
মিণপুৰী ভাষাত অলংকাৰ িবষয়ক থম কািশত
৷
‘সািহত ালংকাৰ’
খন সাতটা অধ ায়ত ভাগ কৰা হেছ- কাব আৰু অলংকাৰ, অলংকাৰৰ ইিতহাস,
অলংকাৰ-সং া আৰু ণী িবভাগ, শ ালংকাৰ, অথালংকাৰ, পা াত ৰ কাব ালংকাৰ আৰু শ আৰু অথ৷ িদ স

িসনহা িনেজই এজন কিব আৰু সং ৃ িত সাধক হাৱা বােব আেলাচনা কৱল মা তথ িভি ক আৰু গেৱষণাধম নৈহ
অিত ৰসাল আৰু মেনা াহী হেছ৷ তওঁ এই
ৰ পাতিনত িলিখেছ য
খন সং ৃ ত আলংকািৰক িব নাথ কিবৰাজৰ
সািহত দপণক িভি কিৰেছ যিদও ইয়াত িবিভ ভাষাৰ ব েতা িলখকৰ উপলি েবাৰ সুমৱ
ু াইেছ আৰু িনজৰ সািহিত ক
জীৱনৰ উপলি েবােৰা সি িৱ কিৰেছ৷ সহায়ক
-সূচীৰ দীঘল তািলকাখন দিখেলই কথােটাৰ সত তা বুিজব পািৰ৷

সংগম
লখক – েমাদ কাকিত
আেলাচক – ড৹ মনী নাথ ৰয় (৭০০২৬২৪৭০৩)
লখক ভাৰত চৰকাৰৰ চাৰাংেচাৱা িবভাগত জীৱনৰ এক দীঘলীয়া সময় চাকিৰ কিৰ িয িবিচ
স য় কিৰেছ, তাক সফলভােৱ কলাৈল ৰূপা িৰত কিৰ এই উপন াসখন ৰচনা কিৰেছ৷

অিভ তা

লখেক বণনা কিৰেছ কেনৈক এচাম সৎ আৰু িন াবান িবষয়াই ভাৰতীয় চাৰাংেচাৱা িবভাগত আ িৰক
েচ া কৰা সে ও অনু েৱশ আৰু স াসবাদী কাযকলাপৰ অ পৰা নাই বৰ িদেন িদেন বািঢ়েহ আেছ৷ ইয়াৰ
অ ৰালত য ৰাজনীিতৰ পাকচ আেছ, তােকা ইয়াত
ৈক উে খ কৰা হেছ৷
ভাৰত-বাংলােদশ সীমা ত অব াহত থকা িবশৃংখল দৃশ পটৰ বণনা িদওঁেত লখেক উে খ কিৰেছ, ‘ধন, সাণ,
গাৰ মঙহৰ িবিনময়ৰ বােব িদেন িদেন দেল দেল িসপাৰৰ মানুহ ইপাৰৈল আিহ আেছ৷ ই বছিৰ ভয়াৱহ ভগনীয়া
সমস াৰ সৃি কিৰেছ৷’ এইিখিনেত তওঁ ভগনীয়া সমস ােৰা এক সু িবে ষণ আগবঢ়াইেছ৷ পটৰ দায়, দশ িবভাজন,
ধম য়-সামািজক-সাং ৃ িতক বষম আিদ এেন সমস াই মূল কাৰণ বুিল িচি ত কিৰেছ৷ উপন াসৰ নায়ক চ ন বৰুৱা
চাৰাংেচাৱা িবভাগৰ এজন সৎ, সাহসী আৰু কমিনপুণ িবষয়া৷ ইয়াত সামি কবােৱ নায়কৰ ভূ িমকা বণনা কৰাত
লখকৰ ব ি গত জীৱনৰ অিভ তাক সফলভােৱ কলা ক ৰূপ দান কৰাৰ ফলত উপন াসৰ না িনক সৗ য ফু
উ েছ৷

গােন গােন সুৰীয়া গধূিল
গীিতকাৰ - কামাখ া সাদ ৰায়
কাশক - বঙাইগাওঁ িজলা সািহত সভা
আেলাচক – ভৰত চ ডকা (৯৪৩৫৪০৩০৯৪)
অসমীয়া সািহত ত গীিত সািহত ই য়িদও সাৰতা লাভ কিৰব পৰা নাই৷ সেয় িযসকেল গীিতকােৰ গীত ৰচনা
কিৰ পিৰেবশন কৰাৰ উপেযাগী কিৰ তু িলেছ তওঁেলাক ধন বাদৰ পা ৷ নাত ৱলা হাৱা গীেত াতাক পুলিকত
কিৰ তােল৷ লগেত সইেবাৰ অথপূণ হ’বও লািগব৷ দুভাগ ৰ িবষয় য অসমত আিজ-কািল এচাম পাবত গজা
গীিতকাৰৰ সৃি হেছ িযসকেল ৰুিচপূণ, অ ীল শ
েয়াগ কিৰ গীত ৰচনা আৰু পিৰেবশন কিৰ স ীয়া জনি য়তা
অজন কিৰবৈল উ পিৰ লািগেছ৷ এইসকেল অসমীয়া গীিত সািহত
ংসৰ মুখৈল িনয়াৰ বািহেৰ িবেশষ অৱদান
অগবঢ়াব পৰা নাই৷ এই
ত কামাখ া সাদ ৰায়ৰ ওপেৰা গীতৰ সংকলনখিন ব িত ম িহচােপ িচি ত হেছ বুিল
ক’ব পািৰ৷ তওঁৰ গীতেবাৰত সু ৰভাব-ভাষা, শ ৈশলী েয়াগ কিৰ বুৰ ীিবদ শশীভূ ষণ চৗধুৰীৰ ৃিতত তওঁৰ
কৃ িত বণনা কিৰ গীতেটা ৰচনা কিৰেছ৷ িনজৰ হাই ু লীয়া িশ ানু ান আৰু কেলজীয়া িশ ানু ানৰ মা েয়
অভেয় ৰী উ তৰ মাধ িমক আৰু ব মুখী িবদ ালয় আৰু অভয়াপুৰী মহািবদ ালয়ৰ কথা বণনা কিৰেছ, য’ৰ পৰা নিক
শ শ ছা -ছা ীেয় ানৰ শিলতা লাই িবদ ালয় দুখনৈল গৗৰব কিঢ়য়াই আিনেছ৷ ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদৰ আদেশেৰ
অনু ািণত হ কমে ত আগবািঢ় যাবৈল ডকা শি ক আ ান জেনাৱা হেছ৷ তেনদেৰ িনজৰ িনজৰ জ ভূ িমৰ গৗৰৱ
কিঢ়য়াই আিনবৈলও স ানসকলক আ ান জেনাৱা হেছ৷ ভাৰতৰ খিনকৰ থমজনা ধানম ী জৱাহৰলাল নহৰুক
নহৰু খুৰা বুিল সে াধন কিৰ কিবতাৰ মােজিদ তওঁৰ ণ গিৰমা বণনা কৰা হেছ৷ দুই-এ গীতত গীিতকােৰ

িমক আৰু ৰামাি ক ৰূেপও আ
গীিতকাৰ উৎফু ি ত হেছ৷

কাশ কিৰেছ৷ ক’ইবাটাও গীতত িনজৰ গাওঁ, িনজৰ ঠাইখনৰ কথা বণনা কিৰ

দিনক অসমঃ
(০১/০৬/২০১৮)
অিচন ঘাটৰ কৰুণ সুৰ
লিখকা – চাইৰা ইছলাম বড়া
কাশক – ণৱ হাজিৰকা ( জ এছ পাি েকশ নচ,
আেলাচক – ড৹ ভূবেন ৰ ডকা

ৱাহা

৯৬৭৮৩১৬৭১৮)

পাতিনত লিখকাই ‘অিচন ঘাটৰ কৰুণ সুৰ’ এই নাম েৰ যন
স ম হেছ৷

খনৰ না ী

াকৰ তাৎপয বহন কিৰবৈল

চু চু বাক েৰ সজাই তালা উপন াসখন ু
ু ইটা মা েৰ িনিমত এ মৰম লগা ু পঁজাঘৰ যন
লােগ৷ তেন এ পঁজাঘেৰ িযদেৰ আমাৰ জািতৰ সমাজ-সং ৃ িতক িতফিলত কিৰব পােৰ, ‘অিচন মা ৰ কৰুণ সুৰ’
নামৰ সৰু উপন াসখেনও কািহনী, উৎক া, ৰস, আিদৰ যােগিদ আমাৰ উৱঁিল যাবৈল ধৰা সমাজখনৰ িত িব িকছু
পিৰমােণ হ’ লও দািঙ ধিৰবৈল স ম হাৱা যন ভাৱ হয়৷ অৱেশ
খনক িযদেৰ এেকষােৰ গ পুিথ বুিল ক’ব
নাৱািৰ, সইদেৰ উপন াস বুিল কাৱােতা সমস া আেহ৷
খন স ূণ বণনাধম , ইয়াত চিৰ আৰু সংলাপ তেনৈক
বৰ িবেশষ নাই৷ িক
বাৱঁতী পানীত নৗকা এিৰ িদেল নৗকাখেন িযদেৰ ভ য়নী পানীত গিত কিৰ থােক,
উপন াসখনৰ কািহনীেয়ও বাধা নােপাৱা পানীত নৗকা যা ীৰ দেৰ পাঠকক আেপান পাহৰা কিৰ গ ব ানৈল ল
যাব৷ তেন নৗকা যা াত নৰ দুেয়াপাৰৰ পাহাৰ- ভয়াম, শস -শ ামলা পথােৰ িযদেৰ মন মু কিৰ ৰােখ,
খনৰ
ায় িতেটা বাক ৰ গাঁথিন, শ ৰ মাধুয আৰু উৎক াই পাঠকক আেপান পাহৰা কিৰ ৰািখব৷ কৰুণ, শৃংগাৰ ৰেসেৰ
িবেঢৗত
খিনত হাস ৰসেৰা উমান পাৱা যায়৷ কািহনীভাগত ধানতঃ সমাজৰ অসিহ ু তাৰ কথােক াধান িদয়া
হেছ৷ এগৰাকী সহজ-সৰল নাৰীেয় তথাকিথত অিভভাৱক তথা িপতৃ -মাতৃ ৰ ধম য় ৰীিত নীিতৰ তািগদাত িকদেৰ
মুখেথেকচা খাবলগীয়া হেছ, তােৰ ল উদাহৰণ এই উপন াসখন৷

আিহনা বৰকিলতা
লখক – ভু বন চ কিলতা
কাশক – কলহী কাশ
আেলাচক – অন বমণ
সংকলনখনত জীৱ-জ ি য় এ পিৰয়ালৰ গৃহেত আিহন মাহত জ া ম ৰী ‘আিহনা বৰকিলতা’ৰ
অ ৰা াত থািকব পৰা অনুভৱ- উপলি আৰু পিৰয়াল ৰ িশ -িকেশাৰৰ আিহনাক ল গঢ় লাৱাত নীিত-আদশ,
কতব আিদৰ কথা সু ৰভােৱ ধাৰাবািহক ঘটনা-পিৰঘটনােৰ বণনা কৰা হেছ৷ তদুপিৰ সংকিলত
খনত ‘আিহনা
বৰকিলতা’ নামৰ ম ৰীেটাৰ মেনাজগতত িবচৰণ কৰা িশ -িকেশাৰ মনৰ কৗতু হল িনৰসনৰ চ া কৰা হেছ৷
খনৰ ‘আিহনা বৰকিলতাৰ আ কথা’ত িলিখেছ- মাৰ নাম আিহনা বৰকিলতা৷ মই কথা ক’ব নাৱােৰাঁ৷ মই
আমাৰ ভাষাত কথা পােতাঁ৷ গৃহ ৰ বৰমা, দাদাহঁ ত আৰু আমাৰ ঘৰৈল অহা লাকসকলৰ হাব-ভাব, কথা-বতৰা আৰু
ভাষা বুিজ পাওঁ৷ তওঁেলাকৰ লগত কথা পােতাঁ, অিভমান কেৰাঁ৷ দাদাহঁ েত পেঢ়ােত, কথা-বতৰা পােতাঁেত মই
মেনােযােগেৰ সইেবাৰ িন থােকাঁ, মনত ৰােখাঁ৷ ায় পাঁচশ বছৰ পূেব আমাৰ পূবপুৰষ
ু ক ঘৰচীয়া কৰা হিছল৷
আমাৰ ধান কাম আিছল মানুহক সংগ িদয়া আৰু পৰুৱা, এ ৰ
ু -িনগিন আিদ বধ কৰা৷ আমাৰ ায় এশিবধ জািত
আেছ৷

সূয উঠা দশত
মূল – িহ ী, (অৰুেণাদয় কী ধৰতী পৰ)
লখক – সাৱৰমল সাংগােনৰীয়া
অনুবাদ – অৰুণেজ ািত বৰা
কাশক – হিৰেটজ ফাউে চন, জ িব ৰাড, প নবজাৰ,
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত

ৱাহা -১

‘পূব িচয়াঙত বাস কৰা ায় সকেলা জনজািতক সামূিহকভােৱ আিদ নােমেৰ জনা যায়৷ থেম আিদৰ বােব
‘আবৰ’ শ ৰ েয়াগ হিছল৷ ইয়াক ইংৰাজসকেল জংঘলী অথবা অসভ জািত িহচােপ ব ৱহাৰ কিৰিছল বতমান এেন
সে াধন কৰা স ূণ বিজত৷’ এই ৰু পূণ কথািখিন পুিথখনৰ ৮৭-৮৮ পৃ াত এইিখিন আেছ৷ সাংগােনৰীয়াই িনেজ
অৰুণাচল েদশ মণ কিৰ তাত লাভ কৰা অিভ তােবাৰৰ উপন ােসাপম বণনা িদেছ৷ ইয়াৰ িতেটা চিৰ ই য সঁচা
তাত কােনা সে হ নাই৷
আিদ জনেগা ীৰ লাকসকেল ঐিতহািসকভােৱ অসমৰ আেহাম ৰজােকা মাগলৰ িবৰুে
হাৱা যু ত সহায়
কিৰিছল৷ তওঁ িলিখেছ- ‘লািচত বৰফু কেন যিতয়া শৰাইঘাটত মাগলৰ িবৰুে যু কিৰিছল, তিতয়া আিদ
জনজািতৰ যুৱকসকেলও তওঁৰ সন বািহনীত যাগ িদিছল৷ আিদ জনজািতৰ উপিৰ িমিচিম, িনিচ, নগা আিদ
জনজািতসকলৰ ায় ি শ হাজাৰ সন ই লািচত বৰফু কনৰ সন বািহনীত যাগ িদিছল৷’
২০০৯ চনত চ ীছগড়ৰ ৰায়পুৰত এক জনজাতীয় সি লনত ভাগ ল’বৈল অৰুণাচলৰ িতিনিধ দল এটাৰ
লগত পুিথখনৰ অনুবাদক অৰুণেজ ািত বৰা যাওঁেত তাত উপি ত থকা ানীয় লাক, আৰ ী িবষয়া সকেলােৱ
অৰুণাচলৰ লাকসকলৰ মুখাৱয়ৱ দিখ তওঁেলাকক চীনৰ লাক বুিল ভু ল ধাৰণা হিছল৷ আচলেত ৰায়পুৰৰ ানীয়
লাক আৰু আৰ ী িবষয়াৰ অৰুণাচল স কত কােনা ােনই নািছল! অনুবাদেক সাংগােনৰীয়াৰ ‘অৰুেণাদয় িক ধৰতী
পৰ’ নামৰ পুিথখন ইয়াৰ িপছত পিঢ় পুিথখন অসমীয়াৈল অনুবাদ কৰাৰ বােব অ হী হ উ িছল৷ সাংগােনৰীয়াই এই
পুিথখনত অৰুণাচল েদশৰ িতেটা জনেগা ী, তাৰ বাট-পথ আিদৰ পৰা ধমৈলেক সকেলা িদশ সাঙু িৰ লেছ৷ তওঁ
অৰুণাচলৰ জনজাতীয় লাকসকলৰ খাদ াভাসৰ কথা উে খ কিৰ িলিখেছ- ‘আচলেত ইয়াৰ জনজািতসকেল মেথানৰ
উপিৰ গৰু, ম’হ, হিৰণ, ভালুক, বা ৰ, কৰেকটু ৱা আিদ এেন িক নাই িযেবাৰ তওঁেলাকৰ উদৰ নহয়৷ যিদও
এওঁেলাকক দিখেল এেন ৱা নালােগ৷’
পাবত
কামন িমিচিমৰ
ঘ ল, য’ত স

ৰাজ অৰুণাচলৰ াকৃ িতক দুেযাগৰ কথা উে খ কিৰ তওঁ িলিখেছ- ‘হায়িলয়ামৰ কাষত এক সময়ত
এখন িলমুজং নােমেৰ গাওঁ আিছল৷ ১৯৪৮ চনৰ ৭ এি লত ভূ িম লনৰ দেৰ এেন এটা ভয়ংকৰ দুঘটনা
ণ
ূ গাওঁখন মা ত পাট গ’ল৷ গাওঁৰ চািৰশ বািস া মা ৰ তলত সামাই পিৰল৷’

উে খ কিৰব পািৰ য সাংগােনৰীয়াই িনেজ মােৰাৱাৰী স দায়ৰ লাক যিদও তওঁ িনজৰ স দায়ৰ িকছু মান
দাষৰ কথাও ইয়াত অকপেট উে খ কিৰেছ৷ মােৰাৱাৰী স দায়ৰ িকছু মান ব ৱহাৰেকা তওঁ সমােলাচনা কিৰেছ৷
অৰুণাচলৰ মা া জনেগা ীৰ লাকৰ কথা তওঁ এেনদেৰ িলিখেছ- ‘অৰুণাচলৰ এইেটা এটা জনজািত, িযেটােৱ গাখীৰ
সৱন কেৰ আৰু িঘউ-মাখন তয়াৰ কেৰ৷ বিছৈক এওঁেলােক য়াকৰ গাখীৰ খীৰায়৷ অৰুণাচলত অসমীয়াৰ ানত
িহ ী ভাষাই কেনৈক সংেযাগী ভাষাৰ ান পােল, সই কথাও সাংগােনৰীয়াই িলিখেছ৷’ তওঁক এগৰাকী অৰুণাচলী
মিহলা মতী ন াৱাই কিছল- ‘অৰুণাচল েদশক যিতয়া নফা বুিল কাৱা হিছল তিতয়া ইয়াৰ ু ল সমূহত
অসমীয়া পেঢ়াৱা হিছল৷ মই হাৰু মাৰ ামীেয় পূবেত এই মাধ মেত পিঢ়িছেলা৷ িপছৈল অসমীয়াৰ ঠাইত িহ ী
পঢ়ুৱাবৈল লাৱাত ইয়াৰ চলন বািঢ় গ’ল৷’
সাংগােনৰীয়াই তওঁৰ পুিথখনত অসমীয়া ভাষাৰ িবিশ অৰুণাচলী লখক য়েছ দেজ ঠংিচৰ কথাও িলিখেছ৷
পুিথখনত সাংগােনৰীয়াই অৰুণাচলৰ সামািজক িদশেটা আেলাকপাতৈল অনাত স ণ
ূ ৰূেপ সফল হাৱা বুিল ক’ব পািৰ৷

(০৮/০৬/২০১৮)

History of Education among the Bodos
লখক – ড৹ সেত
মাৰ শমা
কাশক – এন এল পাি েকশ নচ
আেলাচক – জয়কা শমা
এইেটা অন ীকায য ৰুগহৃ , টাল, পাঠশালা বা ছা শালািবলাকৰ িবষেয় ববৰ কথা কাৱা হ’ লও
াক াধীনতা কালত অসমত িশ া ব ৱ া ব াপক নািছল- সমাজৰ িন
ণীৰ অিত কম সংখ ক ছা -ছা ীেয়েহ
এইেবাৰ িশ ানু ানৈল আিহিছল৷ ক’বৈল গ’ ল, বেড়া আিদ অনাযমূলীয়া িখল ীয়া লাকসকল িযেকােনা আনু ািনক
িশ াৰ পৰা বি ত আিছল (অৱেশ এওঁেলাকেৰ কইটামান ৰাজ পিৰয়াল এই
ত আিছল ব িত ম)৷ িক ১৮২৬
চনত ি ছ শাসন বিতত হাৱাৰ িপছত ৰু ল প িতৰ এঘাৰখন ু ল তদানী ন গভণৰ জেনেৰলৰ এেজ
ডিভদ
েট ৱাহা , নীলাচল, ন-দুৱাৰ, পা দৰং, হােজা, বজালী, শীলা, িব নাথ, নগাঁও আৰু ম লৈদ আিদ ঠাইত াপন
কেৰ৷ ইয়াৰ িশ াদানৰ মাধ ম আিছল সং ৃ ত আৰু পাঠ মৰ িভতৰত আিছল পুৰিণ আখ ানমূলক পাঠ, গিণত,
িচিকৎসা িব ান আৰু জ ািতিব ান৷
কম িদনৰ িভতৰেত আৰু পাঁচখন ু ল খালা হিছল৷ উ ৰ ক ীয় অসমৰ দ ধীশৰ চ াত ১৮৩৩ চনত
ম লৈদত আন এখন ু ল খালা হিছল, য’ত আিছল বহল পিৰসৰৰ পাঠ ম, িক প িত আিছল এেকই৷ িযেহতু িন
ণীৰ লাকৈল িবেশষৈক জনাজাতীয়সকলৈল িশ াদানৰ
ত উ ে ণীৰ িহ স
ু কল বল িবেৰাধী আিছল, সেয়
জনজাতীয়সকলৰ িশ া ব ৱ াৰ পৰা এক কাৰ দুৰেতই থািকবলগীয়া হিছল বা তওঁেলাকক তেনদেৰই ৰখা হিছল৷
িকছু িদন িপছত অসমৰ কিমছনাৰ কে ইন
ি ছ জনিক ৰ পৰামশ েম আৰু ‘ জেনেৰল কিম অৱ পাি ক
ইন াকচনৰ অনুেমাদন েম ৱাহা , দৰং আৰু নগাঁও এেলকাত পযায় েম ১৯খন ু ল খালা হয়- য’ত বেড়া ছা েয়া
নাম লগাইিছল আৰু িশ া সমা হাৱাৰ িপছত তওঁেলাকৰ কােনা কােনাজনক চৰকাৰী চাকিৰেতা িনেয়াগ কৰা
হিছল৷ তাৰ িপছত চৰকােৰই সাহায ম ৰ
ু ীেৰ হাই ু ল, মজলীয়া ু ল আৰু াথিমক ু ল খালাৰ উেদ াগ ল’ ল৷
িমছনাৰী অনু ান বাৰেকা আনিক ু ল খুিলবৰ বােব ম ৰ
ু ী সাহায িদয়া হিছল, তওঁেলােকা এইে ত উৎসাহী
আিছল৷ এইেবাৰ সে ও িক ঊনিবংশ শিতকাৰ শষৈলেক সামি কভােৱ অসমত িশ াৰ অ গিত সে াষজনক নািছল৷
পুিথখনৰ থম িতিনটা অধ ায়ত অথাৎ ‘পাতিন’ সামিজক সং ৃ িতৰ পটভূ িম আৰু ‘ াক- াধীনতা কালৰ
িশ াৰ উ য়ন’ত
কােৰ কৰা িব ৃ ত গেৱষণামূলক িনতা ই মন কিৰবলগীয়া আৰু শলািগবলগীয়া৷ লগেত গাঁ িদয়া
২৯ খন ‘ টবুল’এ তওঁ ব ব িখিন িত া কৰাত চু ৰ সহায় কিৰেছ৷ অ লেটাত িবেশষৈক জনজাতীয় িশ াৰ
ত
িমছনাৰীসকেলই
ৃ ান িমছনাৰীসকলৰ ভূ িমকাৰ কথা কােনােৱ আওকাণ কিৰব নায়ােৰ৷ এই অ লত মািকন বি
পানেত বেড়াসকলৰ লগত সংেযাগ াপন কেৰ৷ ১৮৪৯ চনত ৱাহা ৰ িমছনাৰী বািডং ু লৰ সৰহভাগ ছা ই আিছল
বেড়া৷ ১৮৬৪ চনত এছ িপ িজ িমছনৰ িছনডী এ েলই বেড়া ভাষা আৰু সািহত স ে ব াপক অধ য়ন চলায় আৰু
বেড়া ভাষাত ব েকইখন িকতাপ উিলয়ায়- িয অিধক ু ল খালাত সহায় কিৰিছল৷ ১৮৯২-৯৩ চনত এছ িপ িজ
িমছেন ২৫ খন ু ল চলাইিছল, তাত ছা আিছল ৩৫৬ জন৷ ১৯০৭ চনত আেমিৰকাৰ বি
িমছনাৰীসকেল এছ িপ
িজ িমছনৰ পিৰপূৰক িহচােপ কাম কেৰ আৰু ু লৰ সংখ া অকল দৰং িজলােত ২৯ ল বােঢ়৷
িৰ শিতকাৰ আগভাগত সমাজ সং াৰক ৰু কািলচৰণ
দৃশ পটত আিৱভাব হাৱাৰ িপছত িশ াৰ
ত িবেশষৈক ী িশ াৰ
ত আমূল পিৰৱতন আৰ হয়৷ ‘িববাৰ যুগ’ত বেড়া ছা সি লনী আৰু আেমিৰকান
বি
িমছনাৰীৰ লগেত ভােলমান লখেকও িশ াৰ
ত অ ণী ভূ িমকা লিছল৷ া ধমৰ চাৰক কািলচৰণ
ৰ গিতশীল দৃি ভংগীেয় বেড়া িশি ত চামক আকিষত কিৰিছল৷ িযসকেল ‘বেড়া ছা সি লনী’ৰ বনাৰত ভাষা,
সং ৃ িত আৰু িশ াৰ
ত বেড়াসকলৰ উ িত িবষয়ত
েবাৰ িনজৰ কতব িহচােপ লিছল তাৰ িপছত িশ া
িবভােগও বেড়া এেলকাত অিধক ু ল খুিলবৰ বােব উেদ াগ লিছল৷ কািলচৰণ
ৰ আেবদনমেম চৰকােৰ বেড়া
এেলকাৰ ু লেবাৰৰ িশ াৰ মাধ ম বাংলাৰ পৰা অসমীয়াৈল সলিন কেৰ৷ বেড়া িলিখত ভাষাক মানিবিশ কিৰবৈলও
ই আ াণ চ া চলাইিছল আৰু েয়াজনেবােধ অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ পৰা উপযু শ ও লিছল৷ িশি ত আৰু
জনেসৱাৰ বােব অনুৰাগী িতিনজন যুবক মাদাৰাম
, ৰূপনাথ
আৰু সতীশচ বসুমতাৰীক কািলচৰণ
ই
সকেলা িদশেৰ পাৰদশ আে াৎসগ কম কিৰ তু িলিছল- যাৰ ফলত কছাৰী, ৰাভা, লালুং, িমিৰ, মচ আিদক সামিৰ
সম জনজাতীয় লাকৰ মাজত িশ াৰ সাৰ ঘেটাৱাত সহায় হিছল আৰু ১৯৩৭-৪২ চনৰ কালেছাৱাত ৩১১ খন

িশ ানু ানত নামভিত হিছল ১২৯৪১ জন জনজাতীয় ছা ৰ৷ ইিপেন, ১৯৩৭ চনৰ ৰাজৈনিতক গাট িহচােপ গ ত হয়
াইেবল লীগ৷ াক াধীনতা কালৰ বৰদৈল ম ীসভা আৰু িপছৰখন ছাদু া ম ীসভাত ‘ াইেবল লীেগ’ অংশ হণ কিৰও
জনজাতীয় িশ া সাৰত যেথ ই ন যাগাইিছল৷
ৰােজা ৰ থমেচাৱা কালেটা চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ উেদ াগ সে ও বেড়াসকল িশ াৰ
ত য পাছ
পিৰ আিছল, তাক সকেলােৱ জােন৷ ১৯৬৬ চনত পিৰক না আেয়াগৰ এটা অধ য়নৰ মেত সই সময়ৰ বেড়াসকলৰ
মাজত সা ৰতাৰ হাৰ আিছল মা ১৯.৮৩%৷ পৰৱত কালত অৱেশ অৱ াৰ চু ৰ পিৰৱতন ঘ েছ৷ ু লেবাৰত
এিতয়া বেড়া মাধ ম ৱিতত হাৱাৰ িপছত বেড়া ভাষাত ু লীয়া িশ া সমা কিৰ কেলজেতা বেড়া ভাষা ল’ব পৰা
হেছ৷ অসমৰ িব িবদ ালয় কইখনত াতেকা ৰ মহলােতা বেড়া ভাষা ৱিতত হাৱাত াভািৱকেত বেড়া ভাষাৰ
উ য়নত সহায়ক হেছ৷
সমৃ

অৱেশ
কিৰেছ৷

যাৱা দশক কইটাৰ এইেবাৰ িদশত বেড়া সািহত সভােয়া অভাৱনীয় ভূ িমকা ল জািত সং ৃ িতক

খনত বেড়ােল িব িবদ ালয়ৰ উপাচায অধ াপক হম
মাৰ বৰুৱােৰা একাষাৰ আেছ৷ িপছফােল সি িৱ
হেছ কইখনমান আপুৰগ
ু ীয়া ছিব৷ ওদাল িৰ িজলাৰ িশ া ব ৱ া স ক য় এটা সুকীয়া অধ ায় আেছ৷ িয
বতমানৈলেক িজলাখনৰ ৰূপ এটা দািঙ ধিৰব পািৰেছ৷
খেন অসমৰ িশ াজগতৰ জািনবলগীয়া ব েতা কথাই তু িল
ধিৰেছ বােব ই িবেশষ সমাদৰ পাবৰ যাগ ৷
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Publisher – Pratham Books
আেলাচক – চ ক শমা
ৰােছল ইগন’টফি ৰ এখন
ত িব ৰ প াশগৰাকী মিহলা এথলীটৰ বণাঢ জীৱনৰ বণনা কৰা হেছ৷ ব
ছলাৰ লিখকা ইগন’টফি েয় মিহলাক িবষয়ৰূেপ ল পূেবও অন কইবাখেনা
ৰচনা কিৰেছ৷ িক ‘ৱ’ মন ইন
’টছ িফফ িফেয়ৰেলছ এথলীটছ
’ড টু উইন’ শীষক
খনত ইগন’টফি েয় মিহলা ীড়ািবদৰ জীৱন িচ
আঁিকেছ আৰু তওঁেলাকৰ সং ামৰ কািহনী বণনা কিৰেছ৷ ইগন’টফি ৰ খাজত খাজ থ কােনা ভাৰতীয় লখেক যিদ
আিজ আ ঃ ৰা ীয় ৰত সফল হাৱা এথলীটসকলৰ এখন তািলকা
ত কেৰ, তে সই তািলকাত দীপা কমকাৰৰ
নােমা িন য় থািকব৷ এই দীপাক িবষয়ৰূেপ লেয়ই ই িশ ৰ বােব উপেযাগী
ৰচনা কৰা হেছ৷
ীড়াজগতখনত ভাৰতীয় মিহলাৰ জয়যা া শহতীয়াভােৱ চ ত লগা হ পিৰেছ৷ সা ী মািলক, ছাইনা
নহৱাল, িপ িভ িস ু আিদৰ লগেত দীপােৰা উ ােন খল জগতৈল নতু ন ত াশা আৰু সাফল ৰ জাঁৱাৰ আিনেছ৷
লতা মননৰ এই পুিথখনত দীপাৰ ৰণাদায়ী ছিব ফু
উ েছ৷ দীপা আিছল অিলি কত ভাৰতক িতিনিধ কৰা
থমগৰাকী ভাৰতীয় মিহলা িজমনা ৷ দীপাই ২০১৬ চনৰ অিলি কত দুনভা ভ ত চতু থ ানত থািক সামান
পই ৰ ব ৱধানতেহ পদক হৰুৱাবলগীয়া হয়৷ িক অিলি কৈল দীপাৰ সই যা া আিছল দািৰ আৰু ত া ান নওচা
অন এখন যু ৷ সই িবেশষ উপযু
িশ ণ নােহাৱাৈক দীপাই িয দুদা
দশন আগবঢ়াই সকেলােৰ মন িজিনেল,
তাৈল চাই মননৰ এইখন পুিথ তাৰ িত এ
শংসাসূচক বণনা বুিল ভবাৰ থল আেছ৷ এইিখিনেত আৰু এটা কথা,
ভাৰতীয় মিহলা ীড়ািবদৰ িবষেয় জািনবৈল উৎৎস এেকবােৰই কম৷

গেছ-বেন সউজীয়া ধুনীয়া ধৰণী
লিখকা – বীণাপািণ মহ বৰুৱা
কাশক – হেমন শইকীয়া, ( যাৰহাট মাইনা পািৰজাত)
আেলাচক – চ ক শমা
মুখ তঃ িশ ক কৃ িতৰ িত আকৃ কিৰবৈল ৰচনা কৰা পুিথ৷ কই মান আকষণীয় িশেৰানােমেৰ সেজাৱা
পুিথখিনৰ ধান চিৰ েবাৰ িশ েৱই৷ পুিথখিনৰ এই িদশেটােৱ ল’ৰা- ছাৱালীক বছ আকিষত কিৰব৷ আমাৰ চৗিদশৰ
পিৰেৱশ, গছ-গছিন, বায়ু-পানী আিদৰ লগেত জীৱ-জ েবাৰৰ সেত আমাৰেনা িক স ক, সয়া অিত সৰল ভাষাত
কািহনীৰ মাধ েমেৰ বুজাই িদয়াত লিখকা আশাতীতভােৱ সফল হেছ৷ পুিথখিনৰ সবােতাৈক আকষণীয় িদশ হেছ ইয়াৰ
কথনভংগী৷ সৰু ল’ৰা- ছাৱালীৰ মাজত কথা-বতৰাৰ ছেলেৰ লিখকাই িসহঁ তক কৃ িতে মী হ’বৈল, িব ানমন হ’বৈল
িশ া িদেছ৷ এই িশ াদান কযত দুই-এেকাজন জ
লাকক চিৰ িহচােপ অৱতীণ কেৰাৱা হেছ যিদও পুিথখিনৰ
কািহনীেবাৰত তওঁেলাকৰ অংশ হণ িনিদ আৰু সীমাব কিৰ ৰািখ লিখকাই মুকিল মনা িশ হঁ তক িসহঁ তৰ মেতই
কৃ িতৰ সেত িমলািমছা কৰা আৰু নতু ন নতু ন কথা িশকাৰ সুেযাগ িদেছ৷ মুঠেত আিম বাস কৰা এই সউজীয়া
হেটাৰ ভিৱষ তৰ িনৰাপ া িনি ত কিৰব পৰাৈক সকেলা কাৰৰ ান যােত িশ হঁ েত পায় আৰু িসহঁ ত যােত সেচতন
হ’ব পােৰ, তাৰ িত লিখকাই এই পুিথত জাৰ িদয়া পিৰলি ত হেছ৷ শষত ধুিলকণা িবষয়ক এ িনব ও
লিখকাই পুিথখনত সংেৰাগ কিৰেছ৷ পুিথখনৰ যােগিদ লিখকা এগৰাকী কৃ িত আৰু িব ান- চতনা থকা লাক বুিল
সহেজ বুিজব পািৰ৷ িশ ৰ মন
স েক অৱগত হ িসহঁ তৰ বােব িলখা পুিথখিন পিঢ় িশ আৰু ডাঙৰ উভেয়ই
উপকৃ ত হ’ব আৰু আন ও পাব৷

আ াহীনতাৰ িবপৰীেত
লিখকা – সুিচ া কাকিত
কাশক – মানস কাকিত
আেলাচক – নেৰন হাজিৰকা
গ কােৰ বাৰ চু গ ক ঠাই িদেছ৷ চু গ ৰ অনুশাসন মািন ৰিচত ায়ভাগ গ ত সমাজত ঘ অহা
কতেবাৰ ঘটনাৰ
ছিব দখা যায়৷ িনভাঁজ আৰু আলংকািৰক শ
েয়াগ কিৰ গ েবাৰ অিধক সৰস আৰু
বিশ পূণ কিৰ তু িলেছ৷ ‘নাহৰল ণত স া া া’ গ েটা এটা
মৰ গ ৷ ইয়াত অৰুণাচলৰ সউজী কৃ িতৰ
মেনামু কৰ দৃশ ৰ
ম আৰু শা ই কা াক লগ পাই অতীত ৰাম ন জালুকবাৰীৰ িব িবদ ালয়ৰ যৗৱনৰ
দাকেমাকািলৰ ভাব, এিৰ অহা িদনেবাৰৈল ঘুিৰ যাৱাৰ ৱণতা৷ িকয়েনা নায়ক শা ই নািয়কা কা াক লগ পাই পুনৰ
িমলনৰ এ দুবাৰ আকাং া জািগ উ ল৷ িক
লিখকাই বৰ কৗশেলেৰ কা াক দুৰােৰাগ ব ািধত আ া ৰ কথােৰ
জীৱনৰ এই বয়সত আেকৗ নতু ন জীৱন আৰ কৰােটা নিতক লন িহচােপ িবেবচনা কিৰেল৷
সু ৰ কািহনীৰ এ সুখপাঠ গ ‘ মৗন সমুখ সমৰ’ গ েটাৰ মােজেৰ ামীভি আৰু আদশ গৃিহনীৰ ৰূপত
এেকাখন ঘৰ ধিৰ ৰখাৰ েচ া, মেনাবল আৰু সই কামত আগবােঢ়ােত কিতয়াবা আিহ পৰা বাধা আৰু তাক
অিত ম কৰাৰ কৗশলৰ সু ৰ িচ ফু
উ েছ৷
এেকদেৰই সে হ, পিৰণাম আিদ গ েকইটাৰ কািহনীভাগ-চিৰ ৰ বিশ ত এেক আষােৰ ক’বৈল গ’ ল
মম শ ৷ ‘মুি ’ গ েটা িশ নীয় িবষয়েৰ সমৃ আন এ মেনা াহী গ ৷ এসময়ত ধন-ধােনেৰ সমৃ নািয়কা ল ীপু েবাৱাৰীৰ হাতত অপদ
হাৱা, সাংসািৰক জীৱনত িনকাৰ ভু ি ব হাৱাত তওঁ জজিৰত হ পিৰেছ৷ এইিখিন সময়ত
তওঁ ভু ল কিৰেল তােক ভািব িচি পাৰাপাৰ নােপাৱা হ’ল৷ িনঃ সে েহ এইেটা এটা উ মানৰ গ ৷
‘সি তাৰ তৃ তীয় পৃিথৱী’ গ েটা সাংসািৰক জ াল মােৰােতই সময়েবাৰ গ’ল দেখান৷ আনক দয়ৰ ঐ য
িবলােয়ই মহীয়ান৷ তওঁ সমাজ জীৱন যা াত পাৱা িৰ বা িত
কােনা কথােতই মন িনিদ যুগৰ পিৰৱতনক ীকাৰ
কিৰ যায়৷

‘জীেতনৰ পাঁচিল ভাৰখন’ নামৰ গ ৰ জিৰয়েত ডকা-গাভৰুৰ মনত জািপ উঠা যৗৱনৰ ঢৗ বাৱাই িদ
পাঠকক ম ৰাজ ৰ বতৰা িদেছ৷ ঢাকিনিবহীন ৰূপেবােৰ হয়েতা গ ৰ বণনা সহজ কিৰ তু িলেছ৷
‘অপূৰৰণ িত িত’ গ েটাৰ িবষয়ব ও বা ৱ সমাজৰ৷ মনুষ জীৱনত িবচৰা মেত জীৱন-যাপন কিৰব
িবচৰা ব তেৰ জীৱন ভাগ ই কলুিষত সমাজৈল ঠিল িদয়া দখা যায়৷ তেন পিৰি িতেতা কােনাজনৰ বােব জীৱনৰ
অন এটা িদশ আিহ পেৰ৷ সু ৰ িবষয়ব েৰ ৰূপদান কৰা গ েটাত বাতা আেছ৷ াথপৰ লাকৰ বােব সৎ জীৱনযাপন কিৰব িবচৰা ব তেৰ জীৱন কলুিষত সমাজখনৈল ঠিল িদয়া দখা যায়৷ তেন পিৰি িতেটা কােনাজনৰ বােব
এেকাজন াণকতা আিহ পেৰ৷ কথাৈশলীৰ সু ৰ কথনভংগীৰ বােব ‘মই সমাজ- সিৱকা আৰু িবেবক’ গ েটােৱ পঢ়ুৈৱৰ
মন চু ব পািৰেছ৷

(১৫/০৬/২০১৮)
শশীধৰ নাথঃ অিভন ন
স াদনা – ৰেম ডকা, স
মাৰ নাথ আৰু মু ল চহৰীয়া
কাশক – িছপাঝাৰ সািহত সভা
আেলাচক – িবনয় ৰ ন শমা
ানৰ াৰা ধ ান আৰু ইয়াৰ সদৰূপ কােশ এগৰাকী ব ি ৰ ব ি
আৰু িতভাৰািজ িবকাশ কেৰ৷ কীিত
ৰ া মানৱ জীৱনৰ মুখ ল ৷ সৎ কমৰ সুফেল জীৱনক মহ ৰপৰা মহীয়ান কিৰ তােল৷ ইি য় সংযমৰ সাধনােত
সংযমী সাধেক ি ত ৰ আশীবাদ লিভ জীৱন-যা মধুময় কিৰব পােৰ আৰু িব ৰ ম লৰ বােব সয়া আগবঢ়াব
পােৰ৷ তেন এগৰাকী ব ি হ’ল িছপাঝাৰৰ শশীধৰ নাথ৷ চলনত গহীন-গ ীৰ, আলাপত ধীৰ- ীৰ, সদালাপী, িপ ন
উৰণত পিৰপািত, সু , ণী- ানী, এগৰাকী ি ত
ব ি ৷ লগেত তওঁ এগৰাকী সু-সািহিত ক, সমাজকম আৰু
কৃ তী িশ ক৷
তওঁৰ বিণল জীৱন-যা সামিৰ
ত কিৰ উিলয়াইেছ৷ ‘অিভন ন’
খিন াচ আৰু পা াত সকেলােত
জীৱনী সািহত বা আ জীৱন চিৰতৰ ৰু বািঢ়েছ৷ শশীধৰ নাথৰ ণমু ছা -ছা ী, পিৰয়াল-পিৰজন, আ ীয়জন, সামািজক, সাং ৃ িতক, সািহিত ক জীৱনৰ সহেযাগীসকেল িনজা িনজা অনুভৱ উপলি েৰ তওঁৰ জীৱন-িবষয়ক
িবিভ িদশত আেলাকপাত কিৰ লখা আেলাচনােৰ এই অিভন ন
খিন সমৃ কিৰেছ৷ িনৰলস বাণীৰ সাধন, কৃ
াৰ অে ষণ, পিৰ
জীৱন-বী াই যন তওঁৰ আদশ৷ সৰলতা, সততা, সহজতা, সিহ ু তা আিদ ণ- বভৱৰ
াৰা আেলািকত ব ি ৰ অলংকােৰেৰ তও সকেলােক সে ািহত কিৰ ৰািখেছ৷ তও ব কইখন
ৰ েণতা৷

ফা নত মৰ বতৰা
লিখকা- ইনু শমা
কাশক- অপূব কিলতা, এন আৰ পাি েকশ ন, পাণবজাৰ
আেলাচক- অন বমণ
কিব ইনু শমাৰ মুঠ ৩১ টা কিবতা সি িৱ সংকলনখনৰ কিবতােবাৰৰ শ ৰ জাৰ, িচ া-শি ৰ াবল ই
পঢ়ুৈৱৰ অ ৰ
শ কিৰবৈল স ম হেছ৷ িবেশষ ক কিবতা ৰ এঠাইত িলখা ‘বতােহ উৰুৱাই িনয়া সৰাপাতেবাৰৰ/বু ৰ
মাজত বৰ দুখ/ গাটাই িপটাই সৰাপাতেবাৰ মানুেহ/ লাই িদেয় দ’ম দ’ম কিৰ/ সউজীয়া হাৱাৰ বদনা…’৷
‘আই সােধাঁ বুিল’ কিবতা ৰ ‘আই সােধা বুিল/ এটা কথা…/ কেনৈক হঁ পাহৰ বৰঘৰ/ ওপচাই আমাৈল/
বতৰা সাধ তই/ তাকেনা আিম/ কিতয়াও সাধা নাই/ কেন আছ তই? কিবতা কইফাঁিকত কাশ পাইেছ মাতৃ
দয়ৰ িবশালতাক চু ব খাজা পু -কন াৰ গভীৰ উপলি ৰ ভাবেবাধ৷

এইদেৰ ‘ িত িব’ কিবতা ত কাশ পাইেছ কােনা িদেন, কােনা কােল পাহিৰব নাৱাৰা জীৱনৰ আিদপাঠৰ
িশ া হণ কৰা সময়েছাৱাত লগ পাৱা মা আৰু িশলৰ/আজ ব ু ৰ আিলংগন/সৃি ৰ আঁৰৰ সৃি / কােনও নাজােন
সই কথা/ব েযাজনা বাট/আে ািলত আকাশৰ িত িব’৷ ‘ দাকেমাকািল’ৰ/খু খু খায়/এ াৰেবাৰ/িকিচৰিমিচৰ
কিৰ/চৰাহীেবােৰ…অথৱহ কিবতাৰ পংি েয় কংি ট নগৰীৰ সহজ-সৰল জনজীৱনৰ ভাতী পুৱাই ব
হাৱা এখন
িত িব দািঙ ধিৰেছ৷
এেনদেৰ ‘ঘৰখন মাৰ হ থািকব িদয়ক’ কিবতা ত উে িদত গৃহহাৰা একাংশ লাকৰ মমেবদনা মূলতঃ

কাশ

পাইেছ৷

‘তু িম কান ?’ কিবতা ৰ যিদ সূয হব খাজা/িদয়া নাই িকয় ৰ’দ িসিঁ চ৷’ ঋতু জ
সু ৰ ৰূপত
ু ত হেছ৷

(২২/০৬/২০১৮)
কিলজাৰ ৰণে
লখক- িগৰীশ শইকীয়া
কাশক- িব আৰ বুক ল, পাণবজাৰ,
আেলাচক- িব েজ ািত চাং কাকিত

মৰ অিভমানেবাৰ সু ৰ

ৱাহা

চািৰখন উপন াস এটা সংকলন ‘কিলজাৰ ৰণে ’৷ ৰল িবভাগৰ িবষয়া িগৰীশ শইকীয়াই আমাৰ ৰাজ ৰ
সা িতক ঘটনাৱলীক লেয় ৰচনা কৰা৷ ‘কিলজাৰ ৰণে ’ নামৰ এই সংকলন ত চািৰখন উপন াস েম ‘কিলজাৰ
ৰণে ’, ‘যা া’, ‘ভালেপাৱাৰ বৰষুণ’ আৰু ‘ভালেপাৱাৰ দওঘৰ’ক সি িব কৰা হেছ৷
থম দুখন উপন াসক স ূণৰূেপ ৰাজৈনিতক উপন াস বুিল কব লািগব৷ ‘ভালেপাৱাৰ বৰষুণ’ নামৰ
উপন াসখন সামািজক দৃি েকােণেৰ িলখা উপন াস৷ আনহােত ‘ভালেপাৱাৰ দওঘৰ’ নামৰ উপন াসখনত আিজৰ যুগত
ংেক াইনৰ ৰূপ লাৱা ফচবুকৰ দুব ৱহাৰৰ পিৰণিতত এচাম ছাৱালীেয় কেনদেৰ ধংসৰ মুখৈল গিত কিৰেছ আৰু
একাংশ অপৰাধীৰ মেনাবৃি ৰ যুবেক কেনদেৰ মৰ জালত পলাই এই ছাৱালীেবাৰক শাষণ কিৰেছ তাৰ সু ৰ বণনা
িদয়া হেছ৷
‘কিলজাৰ ৰণে ’ উপন াসখনত লখেক একাংশ ছা -ছা ী ৰাজনীিতৰ েলাভনৰ বশৱত হ নিতকতাক
িবসজন িদ হ’ লও য ভিবয তৰ সুখৰ জীৱন গঢ়াৰ পংিকল পথত ভিৰ িদেছ তাৰ সু ৰ বণনা আেছ৷ িদগ
মাৰ
বৰুৱা নামৰ ছা জেন িশ কালেৰপৰাই িপতৃ ৰ মৰমৰ পৰা বি ত হেয়া তাৰ মাজেত পঢ়া- না কিৰ মনত িপতৃ ৰ
িবৰুে এটা
াভ পুিহ ৰািখ কটন কেলজৈল পিঢ়বৈল আিহ এটা সময়ত ছা -ৰাজনীিতৰ পংিকল পথত সামাই পিৰেছ৷
তওঁ ৰু িহচােপ পাইিছল প ৱ ছাৰক৷ ছা -ৰাজনীিত কিৰ িদগ ই ধন উপাজন কৰাৰ পথ িবচািৰ পাইিছল সেয়
তওঁ িপতৃ ৰ আৰু খুৰাকহঁ তেকা ৰু িদয়া নািছল৷ িদগ ই কটন কেলজৰ স াদকৰ পেদা লাভ কিৰিছল৷ তাৰ মাজেত
সহপা জুিৰৰ লগত িদগ ৰ ম হিছল৷ িদগ ৰ ৰু প ৱ দাই এিদন ছা ৰাজনীিত বাদ িদ মুখ ম ীৰ ঘৰৈল গ
শাসকীয় দলত যাগ িদিছল৷ উপন াসখনত লখেক ৰািধকা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ চিৰ ও আিনেছ৷ ৰািধকাৰ লগত
প ৱ আৰু তওঁৰ ঘিন সহেযাগী অং ৰৰ শাৰীিৰক স ক হিছল আৰু িদগ ই জুিৰক িবয়া ক ৰাৱাৰ সেপান দিখিছল
যিদও জুিৰেয়ও এিদন িদগ ক িব াসঘাতকতা কিৰেল৷ জুিৰেয় ভাল চাকিৰ পােল আৰু অং ৰৰ লগত িবয়াত
বিহল৷কািহনীৰ শষৈল িদগ ই তওঁতৈক দুবছৰ ডাঙৰ ৰািধকাৰ লগত িববাহপাশত আব
হিছল৷
ৰাজনীিতৰ সচাঁ চিৰ িকছু মােন তওঁৰ ‘যা া’ নামৰ উপন াসখনত িবচৰণ কিৰেছ৷ সবসাধাৰণ অসমীয়া
পিৰয়ালৰ ওপৰত ভাৰতীয় সনাৰ অত াচাৰ, অসমীয়া জীয়াৰীক সনাৰ ধষণৰ দেৰ ঘটনাৰপৰা আৰ কিৰ
ল’ৰােবাৰক কম বয়সেত িবিভ
েলাভন দখুৱাই িনিষ
ঘািষত সংগঠনৰ নতাসকেল িয পেথ পিৰচািলত কিৰ
সংগঠনত সুমৱ
ু াই ল কেনদেৰ িনজৰ াথ িসি কিৰিছল তাৰ বণনা লখেক ‘যা া’ত িদেছ৷ ইয়াত তওঁ বাল আৰু
অসমী নামৰ দুটা চিৰ ৰািখেছ৷ উ প ী সংগঠনৰ ডাঙৰ নতা এই চিৰ দুটা৷ অিতশয় ঠক মনৰ আৰু াথাে ষী
বালৰ দেৰ উ প ী নতা আৰু অচু তান নামৰ এজন জাতীয় নায়কৰ কথা আেছ৷

‘যা া’ সা

িতক ৰাজনীিতৰ

ব

িত িব৷

‘ভালেপাৱাৰ বৰষুণ’ ইয়াৰ মূল চিৰ েটা অংগনা নামৰ নাৰী চিৰ েটা৷ অংগনাৰ িপতৃ আিছল এজন মদহী৷
মদৰ বােব সকেলা বাদ িদব পােৰ অংগনাৰ িপতৃ েয়৷ অংগনাৰ ম আৰু ত াগৰ কািহনীত সু ৰভােৱ লখেক
আেলাকপাত কিৰেছ৷ অংগনা িনেজও অিববািহতা হ থকাৰ িবপৰীেত িদবাকৰ নামৰ চিৰ ও (অংগনাৰ িমক)
অিববািহতা হেয় থািকল৷ উে খ য এই উপন াসখনেতা িদবাকৰৰ চিৰ েটা এজন ৰাজৈনিতক নতাৰ৷ ‘ভালেপাৱাৰ
দওঘৰ’ ফচবুকৰ অপব ৱহাৰৰ বােব আমাৰ যুৱ জ
কেনৈক অবােট গেছ তাৰ বণনা িদেছ৷

িশপাৰ িচনািক
লখক – অৰুণ শমা
স াদক – অবনী বৰা
কাশক – জীৱনৰাম মুংগী দবী, গােৱংকা পাি ক চিৰ
আেলাচক – অনুভৱ পৰাশৰ

া

যশ ী নাট কাৰ ঔপন ািসক অৰুণ শমাৰ আ কথা ‘িশপাৰ স ান’ তওঁৰ থম মৃতু বািষকীত
খন কাশ
কৰা হেছ৷ জীৱনৰ শষ সময়ত তওঁ িলিখ থ যাৱা আ জীৱনীখন গতানুগিতক আ জীৱনী নহয়৷ সুদীঘ ছটা
দশকেৰা অিধক কাল সামািজক ঘটনা-পিৰঘটনাৰ মাজেৰ সমাজ জীৱনৰ িবিভ িদশ িতফিলত কৰা হেছ৷ ব ি গত
জীৱন আগবািঢ় যাওঁেত তওঁ পাৱা সমাজখন, সমােজ তওঁক িদয়া মধুৰ সহেযাগ আৰু সাি ধ , সমাজৰ িত তওঁ
আগবঢ়াব পৰা সৱাৰ িবষেয় িলখেক অৱধািৰতভােৱ ধৰা িদয়া িবিভ িবষয়ব েৱ পঢ়ুৈৱক অন এখন জগতৈল ল
যায়৷ আ চাৰৰ পৰা ব দুৈৰত আিছল তওঁ৷ যাৰ বােব এই আ েলখা লেখােত ব পলম হিছল আৰু এই
আ েলখা কােনা আেলাচনী বা বাতিৰ কাকতত কাশৰ বােব িদয়া নািছল৷ তওঁৰ িনজৰ ভাষােৰ- ‘ মাৰ িচনািক৷
িশপামুখী এই যা াত উ ািসত হ উ েছ াক াধীনতােৰ আৰ
হাৱা আৰু াধীনতা-উ ৰ অসমৰ ছয় দশকেৰা
অিধক কাল জাৰা এক সুদীঘ সময়ৰ নেটাল ছিব৷ এেনেহ লােগ, িবশাল মত ব ী হ ৰাৱা িবিভ সময়ত এেকা
এেকাখন ছিবেয়েহ যন আমাৰ চ ৰ স েু খিদ গিত কিৰেছ’৷
খিনত ৯টা অধ ায় আেছ৷ এই অধ ায় কইটা হেছ- দউতাৰ িবষেয়, িশ া জীৱন, মাৰ িবয়া,
আকাশবাণীৰ চাকিৰয়াল, মই এিদন গণশ
হিছেলা, মাৰ অনাতাঁৰ সাংবািদকতাৰ জীৱন কািহনী, অনতাঁৰ আৰু িকছু
কথা, পূবাচল আৰু এেকবােৰ শষত ভাৰতীয় চাহ স া৷ িতেটা অধ ােয় ব তথ িদেয়৷ বােয়ক-ভনীেয়ক সকেলােৰা
নাম ‘অ’ আখেৰেৰ থিছল৷ িপতৃ ৰ িবষেয় তওঁ িলখা কথািখিনৰ মােজেৰ তওঁৰ িপতৃ ৰ সততাৰ পিৰচয় পাৱা যায়৷
সাংবািদকতা এিৰ দাকান িত া কৰাৰ িপছত তাত তওঁ জ ািত সাদ আগৰৱালাৰ সাি ধ ও লাভ কিৰিছল৷
আকাশবাণীত থােকাঁেত তওঁৰ কতব িন াৰ কথা িতফিলত হাৱা দিখবৈল পাওঁ, যাৰ বােব তওঁ ৰা ীয়,
আ ঃৰা ীয়
াপটত িজিলিক উ িছল৷ কমবীৰ চ নাথ শমাৰ নািতনী আৰিত শমাৰ সেত িববাহ পাশত আব
হাৱা শমাৰ সাংসািৰক জীৱনৰ আৰ িণ আিছল আকষণীয়৷ পূবাচল স াদনা কিৰ অসমৰ সংবাদ জগতৰ
ব িত িমতাৰ পিৰচয় িদবৈল স ম হাৱা অৰুণ শমাই সংকটৰ সময়ত চাহ উেদ াগক অসমৰ ৰাইজৰ মাজৈল ল গ
আ া আৰু িব াস আিন িদবৈল স ম হিছল, তাৰ বােব িবিভ ব িত িম েচ া হাতত লিছল, তাক ‘িশপাৰ
িচনািক’ৰ মাজেৰ জািনবৈল িদেছ৷
অৰুণ শমা মানুহজনক ভালদেৰ িবচািৰ পাৱাত আৰু বুিজ উঠাত ‘িশপাৰ িচনািক’ য় আমাক সহয় কিৰব৷
অৱেশ এয়া অসমা আ জীৱনী হ৷
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(05.06.2018)
Grade IV….The Story Behind
Writer - Mandakini Khaidem
Reviewer - Madhurima Barua
Publisher - Apurba Kalita, MR Publication, Panbazar, Guwahati
Price - Rs. 150.00
This is an English novel set in the plot of NE railways. Its fuelling theme is molestation faced at
the workplaces and the struggle against it. The protagonist MirabaiRiwa is a tribal girl from Dafla, a
fictional hilly area who comes to Govindpur, another fictional area in Assam to join railways as a fourth
grade employee. The story unfolds with the protagonist’s simple and hardworking nature that leads her
way ahead in the work front. But along with that there is another parallel angle where she is subjected
to some evil desires of people in higher posts. The transition from her initial silence about her sufferings
to her decision to fight back later, seeing the courage by a fellow worker facing a similar incident, has
been depicted very sensibly in the book.
Though it is a fictional account but the idea stems out of a true incident that took place back in
between 2006 and 2008. This is one of the first pieces of literature dabbling with this sensitive topic.
Written in English that too such silver-tongued, this book definitely promises to reach out to people and
make its place.

Jnan Bijnanar Rasal Kotha
Writer - HirenSarma
Reviewer - DhanjitMedhi
Publisher – Jagaran Sahitya Prakash, Nagaon
Price - Rs. 99.00
This is a compilation of around 72 short articles published in the newspaper DainikBatoriKakot
under the column name Biswakosh by the same author. The topics of the articles range from history,
politics, science, film, art, culture, religion, geography, biography, sports, economics etc. The articles are
informative as well as interesting. Also they are relevant. Though the book is targeted mainly for
children but it can be very well enjoyed by the general reader of any age group.

(12.06.2018)
Kalakar Nuruddin Ahmed – Jibon Aru Sadhona
Editor - Gopaljalan, Anubhav Parasar
Reviewer - ParthaPratimHazarika
Publisher - Sohaari Foundation, GatiAsom
Price - Rs. 200.00
This book is an account of the life and work of Nuruddin Ahmed. Witten in a coffee table book
format, it contains pieces by various people from the fields of art, cinema, mobile theatre, media et al.
These pieces throw light on the multifaceted life of Ahmed. His journey from a small village to Sir JJ
College of Art, Mumbai and then to Lalit Kala Academy, New Delhi for study is truly inspiring. The
bouquet of his works has variety from movies to plays to mobile theatres etc. He has been one of the
most celebrated art directors of Assamese movie and theatre industry. The tableaux created by him for
Assam in republic day parade fetched him praise from a no. of people including the then president of
India late Dr. A.P.J. AdbulKalam.
The book is a sincere effort to document and sketch the life and works of this artist with his
complete glory.

Adhunik Asomiya Kobita
Writer - M Kamalludin Ahmed
Reviewer - Dr.Parag Kumar Bhattacharyya
Publisher - Banalata, Guwahati
Price - Rs. 150.00
In this book author Ahmed looks at some of the most renowned poets of contemporary times
and their poems with a critical lense. This lens majorly is based on the notion of modern. Though
modern is a quite loosely used word, but it has the capacity to situate a discourse under strict social and
psychological scrutiny. Used for the first time in Latin American literature by Rubin Dario, modernism
more or less refers to the period after enlightenment and the thoughts and things of that period are
designated as modern.
In such a premise of the global notion of modern, Ahmed in this book examines the Assamese
poetry scenario. He vey intricately deciphers through the theme and the style of selected poems by
eminent Assamese poets like NabakantaBarua, NilomoniPhookan, AjitBarua, Samir Tanti etc. It is indeed
an interesting process of understanding.

