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সাৰ ত বনাম বুি জীিৱ
েফচৰ সুশীল

মাৰ৷ িদ ীৰ জৱাহৰলাল নহৰু িব িবদ ালয়ৰ ৰাজনীিত িব ান িবভাগৰ

া ন

অধ াপক৷ এবছৰমান আেগেয় মই িদ ীত লগ পাইিছেলা৷ তেখতৰ দউতাক এজন আিৱ াৰক আিছল৷ এটা
িচেম

কা

ানীত ১৯৩০ৰ দশকেত কাম কৰা অৱ ােত তেখেত কইবাটাও উে খেযাগ যাি ক প িত

উ াৱন কিৰিছল৷ সই তিতয়াৰ বৃ ছৰ শাসন কালেত তেখেত ১৭টা পেট

লাভ কিৰিছল৷ দউতাকৰ

কাম কাজ, তেখতৰ আিৱ াৰৰ মানিসকতা, তেখতৰ একা িচ তা আিদ কথােবাৰ সংৰ ণ কিৰবৈল আৰু
নতু ন

জ ৰ মাজৈল বাৱাই িনবৈল অধ াপক

কথােবাৰ সহজ সৰল ভাষাৈল িনবৰ বােব দািয়
পািনপথ, মীৰাট, মাউ

মােৰ এখন িকতাপ িলিখ উিলয়ােল৷ পেট ৰ জা ল
ল’ ল অসম ইি িনয়ািৰং কেলজৰ

আবু, ইে াৰ আিদ ঠাইৰ কইবাখেনা ইি িনয়ািৰং কেলজৰ

মাখন লাল দােস৷ মাখন লাল মাৰ ভাতৃ

তীম আৰু অসম ইি িনয়ািৰং কেলজত

া ন অধ াপক তথা
া ন অধ

ড৹

ায় সম সামিয়ক-ছা

িহচােপও আৰু অধ াপক িহচােপও৷ সই যাগসূ েত বাধকেৰা, িদ ীৰ India International Centre ত
িকতাপখন উে াচনৰ দািয়
অধ াপক

অন ান দুজনমানৰ লগেত মােৰা হাতত পিৰিছল৷

মাৰ এমাহমানৰ আগেত অসমৈল আিহিছল আৰু মই তেখতক এটা িদন িদিছেলা-

তেখতৰ লগত ঘূিৰিছেলাবৰাক লগত ল IITG
গাড়ীত িবিভ

ৱাহা

আৰু অসম বুজাইিছেলা৷ মাৰ ব ু IIT

ৱাহা ৰ অধ াপক

বীন

দখুৱাইিছেলা৷
কথা পািতিছেলা৷ তােৰ এটা িবষয় আিছল মাৰ ি য় িবষয়- অসমৰ িবকাশৰ আিহ

(Development model of/for Assam)| অসমৰ

াকৃ িতক কথােবাৰ, ঐিতহািসক আৰু নৃতাি ক কথােবাৰ,

জনেগা ীয় কথােবাৰ িযেহতু ভাৰতৰ কােৰা লগত িনিমেল, গিতেক অসমৰ কাৰেণ িবকাশৰ এটা বেলগ আিহ
থকােটা বা নীয়৷ যেন অসমত ১০/২০ মহলাৰ ঘৰৰ িসমান

েয়াজন নাই িযমান

েয়াজন বানপানীৰ

সময়ত থািকব পৰা ঘৰৰ৷ অসমক িদ ী-কিলকতা-মু াইৰ লগত সােঙাৰ খাই থকাৰ িসমান
িযমান
ৰু

েয়াজন বাংলােদশ, ম নমাৰৰ লগত স

েয়াজন নাই,

ক কৰাৰ৷ অসমৰ ৰা া ঘাটৰ সমা ৰালৈক জল পিৰবহনৰ

আেছ িযেটা ভাৰতৰ অন ঠাইৰ লগত িনিমেল৷ অসমক মু াই- চ াই মানুহৰ লগত যাগােযাগতৈক

উ ৰ-পূব ভাৰতৰ ৰাজ েবাৰৰ তথা মানুহৰ লগত যাগােযাগৰেহ বিছ
বাংলােদশী িহ ু মুছলমান সাপাৰ লগত স
িচংেফৗ-আপাতািনৰ লগত স

ীিত কৰাতৈক অসমৰ নগা-িমেজা-মিণপুৰী-গােৰা-খাচীয়া-

ীিত কৰাৰেহ বিছ

মাৰ কথাত হয়ভৰ িদ অধ াপক

েয়াজন আেছ৷ িবজতৰীয়া

েয়াজন আেছ৷

মােৰ ক’ ল- Yes, you need to create a strong economy

base for North East India based on your strength. Your hills, your rivers, your food, your
ethnicity, your hospitality, your soil virginity, your nature-are your strength. By this time you
should have been able to create a solid foundation for yourself. Are you in dialogue with your
neighbors? Have you started talking to them? Do you have a place to discuss these
matters? Intellectual discourse on these subjects is very necessary. Please invite me to one
such meeting. I will be very glad to come, you need not pay one anything. I will come on
my own.

গাড়ী গ থািকেল৷ কথা বাগিৰ থািকল৷ মন ঘূৰা ঘূিৰ কিৰ থািকল৷ িবিভ
ৰ এটা সময়ত মই ৰ িদেলা- Intellectual discourse শ

ক ঁ ৰীত থমিক ৰ

দুটাত৷ সাৰ ত চ া৷

অসমত ক’ত হয়?
অসমত কােন কেৰ?
অসমত বৗি ক িচ া চ া কােনাবাই কেৰ জােনা? ক’ত দিখেছা- ক’ত

িনেছা!

ব পৰ তভক মািৰ ৰ’ লা৷
মাৰ মনৈল আিহলস াহত ‘

বা বৰ উেদ াগত কইবাবছৰ ধিৰ

আেলাচনা’ নামৰ এটা অনু ান পািতিছেলা৷

পিৰিচিতৰ আলম ল আিম

িত

ু ল-কেলজৰ ল’ৰা- ছাৱালীক িকতাপ পিঢ়বৈল

উদগিন িদিছেলা৷ তওঁেলােক নতু নৈক পঢ়া িকতাপৰ িবষেয় ক’বৈল িদিছেলা৷ এখন িকতাপৰ ওপৰত ক’ ল
১০০/১৫০ টকাৈক মানিন িদিছেলা৷
িবিভ

লখক- লিখকােকা মািতিছেলা৷

িপেছ লােহ লােহ গম পােলা আৰু বুিজ উ েলা য মানুহিবলাক তেনই পনীয়া-তৰাং৷ বিছ পঢ়া না
নকেৰই৷ িনজৰ লখািখিনেক ল ব ৷ আনৰ লখা মলােবাৰ পিঢ়বলগীয়া কথা বুিলেয়ই নাভােব৷ কােৰাবাৰ
লখাৰ ওপৰত িকবা সমােলাচনা ক কথা কেলই জগৰ লােগ৷ এবাৰ Post Modernism আৰু Post Truth
আিদ কথা ল এেন ৱা িত তাপূণ কথা বতৰা হ’ল য মন সেমিকেয়ই গ’ল৷
আমাৰ লখক- লিখকাসকেল তওঁেলাকৰ লখা ভাল বুিল ক’ লেহ ভাল পায়৷
আৰু এটা ভীষণ দুভাগ ৰ কথা মন কিৰেলা য গ

কিবতা-উপন াস লখক- লিখকাৰ বািহেৰ

বাকীিবলাকক তওঁেলােক মানুহ বুিলেয়ই নাভােব৷ সািহত ৰ সয়াই সেবা

ৰ বুিল তওঁেলাকৰ ব মূল

ধাৰণা৷
আৰু এটা কথা মন কিৰেলা য আমাৰ লখক- লিখকািবলাকৰ অিভ তা তেনই সীমাব ৷ খুব কম
ঠাই ফু িৰেছ, খুব কম মানুহ লগ পাইেছ, খুব কম অধ য়ন কিৰেছ৷
তওঁেলাক অসমেত িব িবখ াত হ’ব পািৰম বুিল বিহ আেছ৷
তােৰ ফলত আিম অসমৰ সকেলা বাতিৰ কাকত-আেলাচনী বা অন ান সংবাদ মাধ মত তেনই
স ীয়া, চিবত-চবণ, জাৰা তাপিল মৰা লখােৰ ভৰপুৰ হ থকা দখা যায়৷

ায় সকেলােত মৗিলকতাৰ

অভাৱ৷ কােনা ব েক বেলগ দৃি েৰ চাব নাজােন৷
সইকাৰেণ আমাৰ সকেলা ব

ফাঁপেৰ খাৱা ধৰণৰ হ আেছ৷ কােকা উে িলত (Stimulate) কিৰব

নাৱােৰ৷
অসমত সাৰ ত সমাজ আৰু বুি জীিৱ সমাজ- এই কথা দুটােৰা অি
সমাজ এেক নহয়৷ বুি জীিৱ সমাজখন িনি
িবদ ায়তিনক সমাজ৷ তওঁেলাকৰ পৰা িনি
বুি জীিৱ সাৰ ত সমােজ সৃি
বুি জীিৱেয় কথা এটাৰ িবিভ

ধূসৰ হ পিৰেছ৷ এই দুইখন

িবষয়ব ৰ ওপৰত দখল থকা, অধ য়নপু , অধ য়নশীল এখন
বাচক িনৰেপ

ব ব বা দৃি ভংগী আশা কৰা যায়৷

কেৰ৷ গিতেক বুি জীিৱ গাঢ়া মেনাবৃি ৰ হাৱােটা বা নীয় নহয়৷

িদশ তওঁেলাকৰ যুি -িবে ষেণেৰ ব াখ া কিৰব লােগ৷ বুি জীিৱেয় মানুহক

কথা এটা তং কিৰ চাবৈল অনু ািণত কিৰব লােগ৷ বুি জীিৱ জনেনতা নহয়- হ’বৈল িবচািৰব নালােগ৷
কাৰণ এেকাটা কথাৰ ব েতা িদশ থােক৷ িবিভ

মানুেহ এেকাটা কথাৰ িবিভ

িদশ সমথন কিৰব পােৰ৷

নকিৰবও পােৰ৷ বুি জীিৱ জনেনতা হ’বৈল চ া কিৰেল সমাজত ফিচ

মেনাবৃি েয় গঢ় ল উেঠ৷ িবেশষৈক

অসমৰ িনিচনা এখন ঠাইত য’ত পঢ়া- না কৰা মানুহৰ সংখ া দুখলগাৈক কম, য’ত কথা কাৱা মানুহজন
কান জািতৰ, কান স

দায়ৰ, কান ধমৰ সই কথােহ

থেম িবচায

হ পেৰ ব ব তৈক, য’ত এৰা

গেছই বৰ গছ হ পৰাৰ িনিচনাৈক এজন বা দুজন অলপ বিছৈক পঢ়া- না কৰা আৰু কথা ক’ব পৰা
মানুহেকই সৰহভাগ বুবক মানুেহ বুি জীিৱ বুিল িবেশষণ িদ সমাজক গিত িদবৈল িবচােৰ, তেন ঠাইত
বুি জীিৱ সকল িবপদজনক হ পেৰ৷
এইিখিনেত আৰু এটা
ব ি গত মতবাদ স

ৰু পূণ কথা হ’ল য ৰাজ ৱা

াথজিড়ত কথাত তাৎ িণক

ূণ পিৰহাৰ কিৰ চিলব লােগ৷ সৰহসংখ ক বা

িতি য়া আৰু

ায়িবলাক বুি জীিৱেয় এইেটা কৰা দখা

নাযায়৷
আনহােত ব ত বুি জীিৱ সাধাৰণেত বাওপ ী হাৱা দখা যায়৷
িক

তওঁেলােক িনজৰফােল নাচায় য সম

পৃিথৱীত বাওপ ী মতবাদ িকয় উৎখাত হ গেছ৷

িকয় হেছ সইেটা িবে ষণ কৰাৰ দৰকাৰ৷
ক তেনৈক সৗ িসিদনাৈলেক আিম ‘িহ ু ’ শ েটা ইমান বিছৈক
ইমানৈক

িনব লগা হেছ৷ ই িনেজ সৃি

জাগৰণ/স াসবাদ/ইছলািমকৰণৰ

িতি য়া

হেছ ন সম

না নািছেলা৷ আিজ িকয়

পৃিথৱীেত উ ীৰণ হাৱা ইছলািমক

ৰূেপ হেছ সইেবাৰ িবে ষণ কিৰব লগা হেছ৷

বুি জীিৱসকলক আিম অকেল সমাজৰ

হৰী হ’বৈল এিৰ িদব নাৱােৰা৷ বুি জীিৱিবলাক সাধাৰণেত

অহংকাৰী আৰু মদগব হয়৷ তওঁেলােক তওঁেলাকৰ িবষয়ত আন কােনাবাই তওঁেলাকতৈক বিছৈক িকবা
জােন বুিল মািন নলয় আৰু বুি বৃি ত কম সাধাৰণ মানুহক তওঁেলােক উেপ া কেৰ৷ তওঁেলােক িনজৰ
চৗপােশ এক নকল আিভজাত ৰ এক আবৰণ িপি
বি

সমাজত িবচৰণ কেৰ৷ িক

আিম তওঁেলাকৰ

াধীনতােতা হ ে প কিৰব নাৱােৰা৷
িক

তওঁেলাকক আিম বুজাব পািৰব লািগব য এখন সাৰ ত সমাজ আেছ িযখন সমােজা সমাজৰ

িহতাকাং ী৷ এই সাৰ ত সমাজত কৱল

ু ল-কেলজ-িব িবদ ালয়ত িড ী লাৱা ব ি

সকেলা সু-ৰুিচবান মানুহ-িশ ী, ব ৱসায়ী, ৰাজনীিতক,

িমক, কৃ ষক, উেদ াগী,

নাথােক৷ ইয়াত

কৃ িতিবদ, ছা -ছা ী

থািকব৷ এই সাৰ ত সমাজখনক ‘ কইজনমান পঢ়া না কৰা মানুেহ Hijack কিৰব’- সইেটা হ’বৈল িদব
নাৱািৰ৷
ৈক নকেলও অধ াপক সুশীল
িবিভ

সময়ত িবিভ

ঠাইত পিৰচৰ কােফ িবলাকত, কিলকতাৰ কিফ হাউচত, অসমেৰা চােগ ক’ৰবাত

ক’ৰবাত এেন সমাজ সৃি
এইখন সমাজ সৃি
িহচােব আমাৰ অৱলুি

মােৰ এেন এখন সাৰ ত সমাজৰ কথােক কিছল৷ পৃিথৱীৰ

হিছল৷
কৰােটা আমাৰ দািয়

অিনবায ৷

আৰু কতব ৷ আপুিনও এই কাম কৰক৷ নহ’ ল জািত

অন যুগ
ফানেটাত এটা অিচনাকী ন ৰ বািজ উ ল৷
ধিৰ িদেলা৷
এটা তজবজীয়া-

-সাৱলীল ক ই ইংৰাজীত ক গ’ল-

মই স ীৱ সভাপি তৰ লগত কথা কেছা ন বাৰু?
মই জাপান অভাৰিচজ ইনেভ েম
মাৰ লগত সম

এেজি ৰ হ আেপানাৰ লগত অলপ কথা পািতবৈল িবচািৰেছা৷

উ ৰ-পূব ভাৰতৰ ৬২ জন মানুহৰ এখন তািলকা আেছ৷ আেপানাৰ নামেটা তাত

আেছ৷
কথািখিন অলপ দীঘলীয়া৷
আপুিন কেমৰাৰ আগত ক’ব লািগব৷
আমাৰ কামিখিন Centre for Policy Research. নতু ন িদ ীৰ পৰা িনয়ি ত হ আেছ৷
ধান ম ী নেৰ

মাদী এমাহমানৰ আগেত জাপানৈল গিছল৷ তাত জাপানৰ

উ ৰ-পূব ভাৰতত জাপানৰ িবিনেয়াগ স ভত এখন চু ি

ধান ম ীৰ লগত

া িৰত হিছল৷ লেগ লেগ জাপান চৰকােৰ

উ ৰ-পূব ভাৰতত িক আেছ, কেনৈক আেছ, মানুহিবলাক কেন ৱা, িশ া-দী াৰ
সামািজক-ৰাজৈনিতক-অথৈনিতক বাতাৱৰণ কেন ৱা আিদ কথােবাৰ জনােটা

ৰ কেন ৱা,

েয়াজনীয় বুিল অনুভৱ

কিৰেল৷
সেয় এই কথা৷
কথােটাত মই অলপ উে জনা অনুভৱ কিৰেলা৷ আমাৰ অসমৰ সংবাদ মাধ মত আৰু আমাৰ
বাঁওপ ী বুি জীিৱিবলােক,

ধান ম ী মাদীেয় িদনেটাত কইবাৰ পাছাক সলায়, িবেদশ

আৰু টকা খৰচ কিৰেল ইত ািদ কথােৰ িনেজও ব

মণত িকমান সময়

হ থােক আৰু অসমীয়া মানুহৰ মূৰিবলােকা গৰম কিৰ

ৰােখ৷ এজন ৰা নায়কৰ এটা কামৰ পৰা িকমান সুদৰ
ু সাৰী

ভাৱ থকা কাম হ’ব পােৰ সইেবাৰ বুিজবৈল

এই মানুহিবলাক িনেজও অ ম আৰু জনসাধাৰণেকা িসিবলােক অধম কিৰেয় ৰািখেছ৷
এটা সময় আৰু এটু ৰা

ান িনিদ

কিৰ মই টনিজনক লগ ধিৰবৈল গ’ লা৷ দহত কেৰলা-চ ত

পৃিথৱী-মুখত িদ ী কিঢ়য়াই ফু ৰা ডকাজেন িনেজ কেমৰা িফট কিৰ সাজু হ’ল৷
মই ক’ লা-

থমেত

িখিন িদয়ােচান৷

দুই পৃ াৰ এখন কাগজ আগবঢ়াই তওঁ ল
িখিনৰ ওপৰত চ

আৰু পাহৰ

ক ঠাক কৰাত লািগল৷

ফু ৰাই মই থৰ হ গ’ লা আৰু ক’ লা- তু িম কেমৰা অন নকিৰবা৷ মই

আিজ এই কম সময়ৰ িভতৰত ইমানেবাৰ গভীৰ কথাৰ উ ৰ িদব নাৱািৰম৷
- এই

িখিন কােন তয়াৰ কিৰেছ?

- দুঘ াৰ কমত এইিখিন কথাৰ উ ৰ িদয়া স ৱ নহ’ব৷
-

তয়াৰ কৰা মানুহজেন বা দলেটােৱ িন য় ১ মাহ মান উ ৰ-পূৱ ভাৰতত ঘূিৰেছ৷
টনিজেন হাঁিহেল৷

- মাৰ কথা কােন ক’ ল তামাক?

- এেকিখিন মা েত আব

হ থকাৰ বািহেৰ উ ৰ-পূব ভাৰতৰ কােনা সুষমতা নাই (No

Commonality except that it is land locked in a common zone with a common destiny.
Common destiny – এেকই িনয়িত কথােটােৱ টনিজনৰ মনত যন এটা ঝংকাৰেহ তু িল িদেল৷
- You speak your heart out to the sky- not to anybody now. টনিজেন বৰ উৎসােহেৰ
ক’ ল৷
মই ইিতমেধ

িবলাকৰ মাজত সামাই পিৰিছেলা৷ ইি িনয়ািৰং পিঢ়েলা যিদও নৃেগা ীয় অধ য়ন,

ভূ েগাল-ইিতহাস-অথনীিত-ব ৱসায়-সমাজ-আধুিনকতা মাৰ ি য় িবষয়৷
- সেয় মই

িবলাকৰ

ৰূপ বুিজবৈল চ া কিৰেলা৷

এসময়ৰ ভাৰতৰ গৃহসিচব ৰ ন মাথাইৰ Act East Policy ৰ ওপৰত িলখা কথািবলাক মনত
পলােলা

______

- ভাৰেত ইে ােনিচয়াত িকয় বতৰ িব ান ক

পািতেছ!

- ভাৰেত বাংলােদশৰ িচটাগং ব ৰেটা িকয় ব ৱহাৰ কিৰবৈল িবচািৰেছ!
- চীেন দি ণ-চীন সাগৰত কােকা সামাবৈল িনিদয়াৰ কাৰণ িক!
- উ েৰ িহমালেয় ভাৰতক কাৰাৰু

কিৰ ৰািখেছ৷ পািক ান িচৰ বৰী; সইখন দশৰ লগত ভাল

হ’বৈল চ া কিৰ লাভ নাই৷ গিতেক পূেবিদ ভাৰত দি ণ-পূব এিছয়া মহােদশত সামাব পােৰ৷
- িব

অথনীিতৰ ভৰেক

ইউেৰাপৰ পৰা দি ণ-পূব এিছয়াৈল লােহ লােহ আৰু

মা েয়

ানা িৰত হেছ৷
- আি কা চীেন দখল কিৰেছ, ভাৰেত দি ণ-পূব এিছয়া বেল পািৰব৷
- দশৰ

মব মান জনসংখ াৰ কৗশল (Skill) ৰ ািন নকিৰেল ভাৰত

ভাৰতক ব ৱসািয়ক স

িবৰ হ যাব৷ গিতেক

সাৰণ লােগ৷

- উ ৰ-পূব ভাৰেতিদ, ভাৰত দি ণ-পূব এিছয়াত হািজৰ হ’ব পািৰব৷
- সেয় ভাৰেত ম ানমাৰৰ লগত ৰলপথৰ যাগােযাগ কিৰেছ যােত

ৱাহা ত উ

হঙকঙৈলেক

ৰলত যাব পািৰ৷
- আগৰতলা-িমেজাৰামৰ পৰা কিলকতাৈল যােত বাংলােদশৰ মােজেৰই ৮ ঘ াত যাব পািৰ িয
যা াত এিতয়া চািৰ িদন লােগ৷
- িড গড় িবমান ব েৰা আ ঃৰা ীয় িবমান ব ৰ হ’ল কাৰণ চীনৈল যাবৈল আৰু কিলকতা-িদ ী
হ যাব নালােগ ৷
- িকহৰ ব ৱসায় হ’ব? - ইয়াৰ পৰা িক যাব? তাৰ পৰা িক আিহব? ইয়াত
আেছ, নদী আেছ, খিন আেছ, golf course আেছ, চাহ আেছ, িবিভ

কৃ িত আেছ, পানী

জনেগা ীয় সং ৃ িত (ethnicity)

আেছ, খাদ -সংগীত-নৃত আেছ৷
মাৰ ৰাঘৱৈল মনত পিৰল৷ িস মাৰ ছাৱালীৰ িচনািক - তাইতৈক দুবছৰমান সৰু৷ িদ ীত থােক৷
এিদন হঠাৎ আিহ

ৱাহা ত হািজৰ৷ িক হ’ল? বােল নাগােল ৈল যায় - head hunter নগা

গাঁৱৈল যায় বােল - কন াক নগা গাঁৱৈল যায় বােল - অকেল যায় বােল -৷

বচ

িচেয়ই গ’ল৷ ৭ িদনৰ মূৰত ঘূিৰ আিহল মন (Mon) পাৰ হ নগােল

ম ানমাৰ সীমা ৰ

কন াক নগা গাঁৱত থািক আিহলৈগ - গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত - যাৰ পাকঘৰ ম ানমাৰত, শাৱনীঘৰ ভাৰতত৷
কািন খায় -৷ পুৰীয়া শষ হ’ ল নািতেয়েক ৫০ টকা ল িসপাৰৰ পৰা ল আেনৈগ৷

মাৰ ভাৱৰ িমিচল

গ থািকল৷ আমাৰ মানুেহ এিতয়া িক কিৰব? যিতয়া ১০০ খন ৫০ ফু ট দীঘল গাড়ীৰ কনভয়ত ৬০ ফু ট
বহল ৰা াইিদ সাম ী অহােযাৱা কিৰব| International Trade & Business ৰ জ ল িনয়ম মািন Foreign exchange লনেদন কিৰ – Letter of Credit-Banking-Electronic Verification পাৰ হ তিতয়া
আমাৰ মানুহেবােৰ িক কিৰব?
৫০ টা ডবাত মানুহ ভৰাই যিতয়া ৰলগাড়ীিবলাক অহা- যাৱা কিৰব ১৮০ িকঃিমঃ গিতেবগত,
তিতয়া আমাৰ মানুহিবলােক িক কিৰব?
যিতয়া জাপানী মানুেহ িনজৰ িনজৰ
কচত গ

নত উ

অসমৰ চাহ বািগচািবলাকৰ মাজত থকা গ

খিলবৈল আিহব, Heritage Home Stay বা Resort বা ৫/৭ Star Hotel িবচািৰব তিতয়া

আমাৰ এই মানুেহ িক কিৰব?
এই পিৰে ি তত মাক এিতয়া সাধা হেছ –
- উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুেহ িক কিৰব জােন?
- উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুেহ িক কিৰব পােৰ?
- উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুহৰ অথৈনিতক অৱ া িক?
- যিদ মই উ ৰ-পূব ভাৰতৰ অথৈনিতক অৱ া বয়া বুিল ভােবা তে

ইয়াৰ কাৰণ িক Lack of

governance ন lack of utilization of resources?
- Act East Policy ৰ িবষেয় উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুেহ িক ভােব?
- Act East Policy য় এিতয়াৈলেক িক িদেছ? গিত লেছ বুিল তু িম ভাবােন?
- Act East Policy ৰ বােব কাৰ িক লাভ হ’ব? ৰাজ িবলাকৰ িক লাভ হ’ব?
- Act East Policy ৰ নামত িকমান টকা িকহত খৰচ হেছ? Connectivity ৰ
চনৰ পৰা- যিতয়াৰ পৰা Look East Policy আৰ

ত- ১৯৯২

হিছল িকবা উে খনীয় পিৰৱতন চ ত পিৰেছ ন?

- হািব-জংঘল-পবত-নদী আিদৰ বািহেৰও অন িক কথাই ইয়াত Connectivity ৰ
সৃি

ত বাধাৰ

কিৰেছ?
Connectivity আৰু Communication এ উ িতত িক সহায় কিৰব আৰু উ প ীৰ কায কলাপত িক

ভাব পলাব?
- ভাৰত চৰকাৰৰ নীিত আৰু ৰাজ চৰকাৰৰ নীিতেয় এই

ত িক পিৰেবশ সৃি

কিৰেছ?

- উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুেহ এিহিবলাকত অংশ হণ কিৰবৈল আগবািঢ় আিহেছ ন?
- বচৰকাৰী সং া, কেলজ, িব িবদ ালয়, NGO আিদেয় িক ভূ িমকা লেছ?
ৰ লািন িনিছগা সাঁত৷

কতাই তলত পাদ কা (Foot Note) িদ থেছ য যাক Interview

লাৱা হেছ তওঁ িক মানিসক অৱ াত আেছ, বা ৱত তওঁ িক কাম কিৰেছ, িকমান মানুহৰ লগত তওঁ
িকমান আৰু িক ভােব জিড়ত, তওঁৰ কামৰ খিতয়ান আৰু মূল িক – এই সকেলা চাই িচিতেহ

সুিধব৷

কইবাঘ াও মই

সমূহ ল গভীৰ িচ াত িনম

ফটৈক এইেবাৰ কথা ক িদব নাৱািৰ৷ সম
আৰু সাংঘা ক ক

হ’ লা৷ অসমীয়া সংবাদ দাতা বা বুি জীিৱৰ দেৰ

উ ৰ-পূব ভাৰতখন ঘূিৰেছা কাৰেণ বুেজা য গভীৰ অধ য়ন

নকৰাৈক আিম উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুেহ এই জ ল িক

চ

স াৱনাময় পিৰি িতৰ

স খ
ু ীন হ’ব নাৱািৰম৷
জিৱক খিত (Organic farming/ cultivation), সং ৃ িত,
সাম ী আিদেয়ই চােগ আমাৰ আচল স
Plants), সুগি

দ৷ িক

কৃ িত-পয টন-মাছ-অিকড-খিনজাত

অন িকছু মান ব

যেন- ঔষিধ উি দ (Medicinal

উি দ (Aromatic Plants), গাখীৰ, বাঁহ আিদৈলেক এই স াৱনা স

সািৰত কিৰব

নাৱািৰেন?
সই িদন আিহ আেছ- তী

গিতত আিহ আেছ৷ জকাইচু কীয়া চু ক ভ লী হ

থকা অৱ াৰ পৰা

আিম এিতয়া সমুখত-পদুিলমুখত-চ’ৰাঘৰত উপনীত হেছা৷
ঘৰৰ িপচফােল মানুেহ মঠিন মািৰ বা লং

মািৰ থািকেলও আগফােল মানুেহ সািজকাঁিচ থােক৷

আিম সাজু হ’বৰ হ’ল৷ ৰা াত িচঞিৰ থািকেল বা বাংলােদশীেয় খােল বুিল আটাহ পািৰ লাভ নাই৷
চু নািমৰ ছিব দিখেছ নহয় মানুহিবলােক? ওফৰাই ল যাব পিৰবতনৰ এই ধুমুহাই৷ মদ খাইগােমাছা িপি

এমাহ িব

মািৰ থািকেল খিৰ িদবৈলেকা কােনা নািহব৷

অন এক যুগ আিহ আেছ৷ এই যুগ কৱল গ -কিবতা-উপন াসৰ অন যুগ নহয়৷ আমাৰ কাকতআেলাচনীত কৱল পুৰিণ িদনৰ আেৱশ সনা কথা বা ক নাৰ গ -কিবতা-উপন াস আিদেয়েহ এিতয়াৈলেক
ান পাই আিহেছ৷ এই আওপুৰিণ কথািবলাকেত আব
ভবােটা মূঢ়তা মােথান৷ দুখৰ িবনিনৰ বা ব নাৰ

থািক জািতৰ বা ভাষা সািহত ৰ সৱা কিৰেছ বুিল

মুিনয়াহৰ বা শাষণৰ চ পানীৰ কােনা অথ নাই৷

ইনাই-িবনাই থািক অসমীয়ািবলাক এটা কা ৰ
ু া জািতত পিৰণত হেছ৷ আমাৰ এই অৱ াৰ বােব আমাৰ
বাতিৰ কাকত, আেলাচনী, তথাকিথত বুি জীিৱ, ফাঁপজহী কথাচহকী সকেলা জগৰীয়া৷
ভিৱষ ৎ নেদখা মানুহ

ংস হাৱােটা

াভািৱক৷

িবলাকৰ মই উ ৰ িদেলা৷ ইয়াত সইেবাৰ উে খ নকিৰেলা৷ পাঠেক মা
বাৰু৷

থমৰ

এটা উ ৰেক িদয়ক

েটাৰ৷ গাইেগা য়া উ ৰ িনিদব৷ উ ৰ-পূব ভাৰতৰ মানুহৰ সামি ক চিৰ

কাশ হাৱাৈক

ভাবক৷
অন যুগ আিহ আেছ৷ গিতেক ভবািচ াৰ ধৰেণা অন হ’ব লািগব৷ িনেজ পুৰিণকলীয়া হ থািক
আিজ ‘এিতয়া মাক কােনও নামােত’, ‘ কােনও পা া িনিদেয় বুিল ভািব থািকেল নহ’ব৷’
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বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ

(২৫/০৩/২০১৯)
কাঁশী ফুলাৰ িবষাদ
লখক – িম ু তাঁতী
কাশক – অসম কাশন পিৰষদ
আেলাচক – ৰণু গাৱালা (৮৬৩৮৭-৯৩৪১৫)
চাহ জনেগা ীয় সউজ কিবসকলৰ িভতৰত িম ু তাঁতী এক পিৰিচত নাম। সা িতক
সািহত ৰ পথাৰত কিব িহচােপ িম ু ৰ আেছ এক কীয় বিশ । কিবৰ ভাব ক না সু ৰ শ
স ােৰেৰ সুষমামি ত। চাহ জনেগা ীৰ দুখ- বদনা, সং াম, সুখানুভূিত, আন , উ াস আেছ িম ু ৰ
কিবতাত। চাহ জনেগা ীয় জীৱনৰ বা ৱ ৰূপ কাব সংকলনখনত িতফিলত হেছ। ৪৭ টা
কিবতাৰ কাব সংকলন ত আেছ এক সংিম ণৰ ছিব। এফােল আেছ ভৰপূৰ জীৱনৰ এক মেহাৎসৱ
আৰু আনফােল আেছ তলাব বািগচা িমকৰ আতনাদ। চাহ বািগচাৰ কৰুণ ছিবেয় কিবৰ মন
ভাৰা া কিৰ তু িলেছ। তলাব
িমকসকল কেনৈক িনৰুপায় এমু ভাতৰ বােব; কিবেয় কেছ‘এমু ভাত কােপাৰৰ িচ াত
ভাঁিহ অহা অজান ৰইচকাৰ বাঁহীৰ সুেৰও
নকঁ পায় িসহঁ তৰ বু ৰ পদা৷’
িমক লাইনেবাৰক কিবেয় সউজীয়া চু বুিৰ বুিল কেছ। সু ৰ িচ ক েৰ সজাই তু িলেছ
এইদেৰ –
‘ নৰ পােৰ পােৰ কাঁশীফু ল ফু িলেলই
নৰ গৰাত ঠকা খাই উেঠ
সউজীয়া চু বুৰীৰ
এজাক িবষ
দয়ৰ িবলাপ৷’
িম ু তাঁতীক ঋতু ৰ কিব বুিল কেল বঢ়াই কাৱা নহয়। িম ু ই ভাদক আদিৰেছ, ভাদত
মাতাল হাৱা ৰািতৰ কথা কেছ। ভাদত মতলীয়া হাৱা চাহ জনেগা ীৰ কথা কেছ এইদেৰ –
‘সংেগাপেন ভাদ আিহ ভৰুণ হ উ েছ
মাৰ বাৰীৰ ঢাপত ফু িল উঠা
হালধীয়া িঝঙা ফু লেবাৰত৷’
ক এেকদেৰ শৰতৰ গান গাইেছ এইদেৰ‘মধ যািমনীত বতাহত মিল িদয়া
ঁ ৱলীৰ
লা
আঁচেল ফু চফু চাই কয়
দুবিৰ গছিক হেনা ৰাজেকাঁৱৰ শৰৎ আিহেছ৷
কিবেয় অকল ঋতু ৰ গান গাৱা নাই, কিবৰ বিল
াপ ৰ গােনা-

কােপিদ িনগিৰেছ িব ৱৰ গান৷ ন ায

‘ন ায

াপ , সাম স ীিতৰ ’গান
মূলতঃ মই সউজ কিব
সউজীয়াৰ স’ ত উমিল থকা
মই িনমািখত বনুৱাৰ কিব৷’

িম ু তাঁতীৰ কিবতাত আেছ ি ছৰ ষড়য ৷ িকদেৰ িনমখ িদয়া ৰঙা চােহ এফােল ভাগৰ
মােৰ আৰু আনফােল মগজুৰ িচ াশি ক িনি য় কেৰ৷ কিবেয় কেছএবা

‘জােনা িকয় মাৰ ইমান িচনািক?
লুণীয়া ৰঙীন পানী, এবা হািড়য়াৰ
িকয় জােনা মাৰ ৱল আসি ?’

িত

ম এক গ য় অনুভূিত৷
ম সকেলােৰ জীৱনৈল এবাৰ হ’ লও আেহ৷
সু ৰ আৰু সাথক কিৰ তােল৷ কিবেয় কেছ-

েম জীৱনক

‘তু িম হংসগািমনী
মূলতঃ তামাৰ সৗজন তাৰ পৰশত
অ ঃকৰণত সাৰ পাই উ ল
মাৰ সু
ম
দীপাি তাৰ যািমনী৷’
ি েছ আড়কা য়া চালনাত অসমত চাহপুিল ৰুবৈল অনা চাহজনেগা ীৰ লাকসকল এিতয়া
অসমৰ বতাহ, পানী খাই অসমক জনমভূ িম বুিল অসমৰ হেক াণ িদ আিহেছ৷ অসমক সউজ
ভূ িম কিৰ অহা চাহ জনেগা ীয়সকলৰ িত কিবৰ মনত উে ক হাৱা িচ াৰ কথা কিবতােৰ কেছ
এেনদেৰ‘ সউজ বু ৰ মই তৰুণ কিব
চাহ িশৰীষক বু ৰ উেমেৰ
- তজ ঘােমেৰ
জীয়াই ৰািখম যুগ যুগা ৰ৷’
চাহ জনজািত সমাজৰ পৰাই ব িবধায়ক, ম ী, নতা হ বািগচাৰ বািহৰৈল গ িনজেক
পাহিৰ গ’ল৷ পাহিৰ গ’ল িনজৰ কৃ ি -সং ৃ িত৷ িবিভ জািত- গা ীৰ চাহজনেগা ীয় সং ৃ িতত
সমৃ ৷ িক লােহ লােহ এই সং ৃ িতৰ সু ৰ ৰূপ িবজতৰীয়া হ পিৰেছ৷ িনজৰ কৃ ি -সং ৃ িতক ল
কিব খুেবই সেচতন৷ সেয়েহ কিবৰ ােণ কাি েছ৷ য ণা ভৰা দেয়েৰ কিবেয় কেছ‘আিজ সভ তাৰ িবষা আঁেচােৰ
কিবৰ িবদীণ ব ত িকলিবলাই উেঠ
িনৰুিদ বদনাৰ অসহ য ণা৷’
এপদ এপদেক িনজৰ সং ৃ িতৰ স

দ হৰুৱাৰ দুখত কিবেয় কেছ-

‘মাদলৰ তােল তােল গাৱা নহ’ল
পুছা পুছেত আিল খাজা খাজেত আিল বাবু হ’

িমক

াণৰ সুমধুৰ গীত কিৰ৷’

‘কবৰ ফা মই জী উ েছাঁ কিবতা িম ু তাঁতীৰ এক উ ত ফচল৷ কিবতা ত আেছ
জীৱন দশনৰ এক সুখানুভূিত৷ কিবসকলৰ আেছ এখন িনজা জগত৷ এ স া৷ কিবেয় িনজা
জগতখনৰ বণনা কিৰবৈল গ এ সু ৰ িচ ক পাঠকক উপহাৰ িদেছ৷ কিবেয় গাইেছ িমক
আৰু কৃ ষকৰ গান এইদেৰ‘ ব অহা ঘামৰ টাপালত াণ পাই উঠক
আেকৗ কঁ চা মা ৰ গান
আশা আৰু সেপানৰ
এ
সউজীয়া গান৷’
শ ৰ খলত পাৈকত কিব িম ু তাঁতী৷ শ ৰ অপূব সমাহাৰ উদাহৰণ আেছ অেনক
কিবতাত৷ শৱািলক ল কিবেয় িলিখেছ‘সুগ ত মহীতল কঁ পাই
হঙু লীয়া লাহী দহ
কামল পািখ মিল
নািম আেহাঁ নীৰেৱ
ঁ ৱলীৰ ওৰিণ টািন৷’
সকেলা কিবেয় অনুকৰণ কেৰ ক’ৰবাত জািন আৰু কৰবাত অজািনেত৷ িম ু েৱ অনুসৰণ
কিৰেছ সন তাঁতী, সমীৰ তাঁতী, নৱকা বৰুৱা আিদক৷ েম মাৰ কিবতা সউজীয়া মানুহৰ
অমল উৎসৱ, এ াৰৰ সমদলত আিম মশঃ ডু ব গেছাঁ ইত ািদ৷ িম ু তাঁতী অকল কৃ িত, ঋতু ক
লেয় কিবতা িলখা নাই িলিখেছ অিত মৰমৰ আইতাজনীক ল৷ আইতাৰ সাধু কথা, আশীবাদ, খংঅিভমান সকেলােক সাঙু িৰ লেছ৷ আনহােত ‘িহপ িহপ েৰ’ কিবতা ত আেছ বািগছাৰ শশৱৰ
কথা৷ িম ু তাঁতীৰ কিবতাত আেছ কিব মনৰ সৗ যেবাধ৷
‘ ডউকা মিল উিৰ গ’ল
নীলাভ িদগ ৰ ফােল
চ ৰ পতাত হাজাৰটা সেপান৷’
ক এেকদেৰ ‘িপতাইৰ সেপান’ কিবতা ত আেছ জীৱন দশন আৰু কািব ক সৗ য৷
‘ভাগৰ পকা ৰ’দত িসিদনা িপতাইৰ
সউজীয়া সেপানেটা আিছল হাঁিহ
সু সুৰ তু িল বতাহত বািজ আিছল
এ সুমধুৰ সুৰ৷’
থম কাব সংকলন িম ু তাঁতীৰ৷ তওঁ ২০১১ চনত দৰগাঁও অসম সািহত সভাৰ
অিধেবশনত ‘নবীন কিব’ বঁটা লাভ কেৰ৷

সম য়ৰ ঘৰফলীয়াঃ এক স ান যা া
স াদনা - জুৰী বৰা বৰেগাহািঞ, ল ীন ন বৰেগাহািঞেয়
কাশক – শ
কাশ
আেলাচক- সুশীল িম (৯৪৩৫০-৮০১৫৯)
অসমৰ এগৰাকী চাৰ িবমুখ অসমীয়া সািহত জগতৰ সাধক িচ াশীল লখক সয় ৰ ঘৰফলীয়াৰ
জীৱন িভি ক
৷ নৈ
বছৰ বয়সেতা কলম এিৰ িনিদয়া ঘৰফলীয়াৰ জীৱন আেলাকপাত কৰা
খনত
অসমৰ ব জন িতি ত লখক- লিখকাই িনজ দৃি ভংগীেৰ লখা আগবঢ়াইেছ৷
খনৰ আৰ িণেত ড৹ নেগন শইকীয়াই আ িৰক অিভন নত কেছ য ‘ৰামেধনু যুগেত হাতত
কলম লাৱা এগৰাকী ব ি েয় লাকজীৱন, লাক সং ৃ িত, ব ৱ ধম, অসমীয়া ভাষা আৰু সািহত স েক
এক উদাৰ মুকিল মেনেৰ িচ া-চ া কিৰ আিহেছ৷ এক গভীৰ জীৱন চতনা তেখতৰ মনত সদায় সি য়
হ আেছ৷’ বয়েসও হাৰ মনাব নাৱাৰা ব মুখী ব ি ৰ অিধকাৰী ঘৰফলীয়াৰ জীৱনধাৰাৰ ব িচ
খনৰ পােত পােত িতফিলত হেছ৷ িতজন লখেক মেনা াহী কথােৰ সু ৰ ৰূপত ৰূপািয়ত কিৰেছ
খন৷ ঘৰুৱা ৰসাল কথােবােৰা পিৰয়ালৰ লােক
খনত িলিখেছ৷ ‘ জ ািতষ শা ত িবধান মেত
ৰািশৰ
জাতক সাধাৰণেত িনজনতা ি য়, তেপাদী গভীৰ িচ া, িবদ াৱান অ দৃি স
, দিলত দৰদী আৰু অন ান
সাধাৰণ ধাৰণা শি ৰ বাহক হ’ব পােৰ আৰু জ ািতষৰ এই সাধাৰণ বাণী সম য় ঘৰফলীয়াৰ
ত
আখেৰ আখেৰ ফিলয়ােল’- বুিল ড৹ জয়কৃ
মহ ই তওঁৰ লখাত এই কথাৰ অৱতাৰণা কিৰেছ৷
ঘৰফলীয়াৰ বৰপু পলাশ ৰ ন ঘৰফলীয়া আৰু ২য় পু
কাশ ৰ ন ঘৰফলীয়া এওঁেলাক দু্েয়াজেনও
দউতাকৰ িবষেয় লখা আগবঢ়াইেছ৷
১৯৩০ চনত চাবুৱাত জ হণ কৰা সয় ৰ সৰুেৰ পৰা বৰ তী বুি ৰ লাক আিছল৷ পঢ়ানাত সৰুেৰ পৰা সুনাম অজন কৰা ঘৰফলীয়াই াথিমক বৃি আৰু মজলীয়া বৃি দুেয়াটােত অিবভ
লিখমপুৰ িজলাৰ িভতৰত থম ান লাভ কিৰিছল৷ িদনজয় হাই ু লৰ পৰা মি ক পাছ কিৰ কটন কেলজত
পেঢ় আৰু তাৰ পৰা সুখ ািতেৰ িব এ পাছ কিৰ যাৰহাট াতেকা ৰ িশ ণ িবদ ালয়ত িব
পেঢ়৷ িব
পাছ কৰাৰ িপছত পিঢ় যাৱা িদনজয় হাই ু লখনেত িশ কতাৰ চাকিৰেৰ তওঁ চাকিৰ জীৱনৰ পাতিন মেল৷
মাজেত িশ কতাৰ চাকিৰ এিৰ আন চাকিৰত সামােলও পুনৰ এিদন িশ কতাৰ চাকিৰৈলেক ঘূিৰ আেহ৷
দীঘিদন ধিৰ ু লত চাকিৰ কৰাৰ িপছত ১৯৯০ চনত ৰহমৰীয়া উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয়ৰ পৰা অৱসৰ
হণ কেৰ৷ অসম চৰকাৰৰ পৰা কৃ তী িশ কৰ একালীন অনুদান লাভ কৰা ঘৰফলীয়াই ু লীয়া িদনেৰ পৰা
সািহত চ া কিৰিছল৷ অসমৰ িবিভ কাকত-আেলাচনীত তঁ ওৰ লখা কাশ পাইেছ৷ সকেলােবাৰ গাটােল
এখন বৃহৎ
ই হ’ব৷ ভােলমান মূল ৱান
ও তওঁৰ কাশ পাইেছ৷ তাৰ িভতৰত (১) অমৃতৰ তৃ া,
(২) বািলমাহী, (৩) িহমালয়ৰ বৰফত কাৰ খাজ, (৪) কািজৰঙাৰ বৰেমল, (৫) অনুভৱ, (৬)
অসমৰ থমজন মজৰ জেনেৰল, (৭) শংকৰ-অিনৰু
দৱৰ সামািজক সাং ৃ িতক অৱদানঃ এক
অৱেলাকন, (৮) ভাৱ িবলাস আিদ তওঁৰ উে খেযাগ
৷ ‘ৰহমৰীয়াত এভূ মুিক’ নামৰ তথ িচ এখেনা
িনমাণ কিৰিছল৷ স ৰ দশকৰ পৰা আকাশবাণী িড গড় ক ত িবিভ িবষয়ৰ কিথকা তওঁৰ চাৰ হ
আিহেছ৷ সমাজৰ কাম কিৰ ভালেপাৱা ঘৰফলীয়া িবিভ সািহত -সং ৃ িত-সামািজক অনু ান- িত ানৰ লগত
জিড়ত৷ তেন এজন মহান ব ি ৰ কমৰািজৰ সকেলা িদশ পুংশানুপুংখৰুেপ
খনত কাশ কিৰেছ৷

(১৩/০৪/২০১৯)
ৰুপালী ঢঁ কীয়াৰ দশ-িনউিজেল
লিখকা – মীৰা গা ামী
কাশক – িভিক পাি চাছ
মূল – ১৫০.০০ টকা
আেলাচক – ড৹ ফু হাজিৰকা (৯১০১৩-৯২২০৬)
মণ কািহনীক ক কিৰ ৰচনা কৰা িকতাপখন দুটা খ ত িবভ ৷ থম আৰু ি তীয়বাৰ
িনউিজেল
মণৰ কািহনীত ীপ ৰা খনৰ াকৃ িতক সৗ য অিবকল ৰূপত কথাৰ ছ েৰ সজাই তু িলেছ৷
িকতাপখনৰ িতেটা বাক সাৱলীলভােৱ সেজাৱা৷ যা া িযদেৰ অিবৰাম গিতৰ মণ, িকতাপখনত িলিপব
কৰা িতেটা দৃশ , ঘটনাৱলী চু গ ৰ অন এক বিশ েৰ ভৰা৷ লিখকাৰ এই অিভনৱ বণন প িতেয়
িকতাপখনৰ সািহিত ক সৗ যক এক নতু ন মা া িদেছ৷
তদুপিৰ অসমীয়া ভাষাৰ না িনক েয়ােগেৰ িকতাপখণৰ সুষমা বঢ়াইেছ৷ া বয় ৰ পৰা কণ কণ
িশ হঁ তৰ বােবও জািনবলগীয়া অেনক কথা িকতাপখনৰ পােত পােত িলিপব
হেছ৷
‘আঙু িল টাঁৱাই িশ েৱ িপ লৰ ভাও ধৰােৰা অনুমিত নাই৷’ এয়া এটা নমুনােহ৷ এেন ধৰণৰ
অনুশাসন আৰু িনয়মানুৱিততাই ীপ ৰা খনত শাি আৰু গিত িবৰাজ কিৰেছ৷ দশৰ নতা অথবা
শাসনত থকা ব ি েয়ও িকতাপখন পিঢ়েল অেনক পালন কিৰবলগীয়া কথা আৰু কামৰ িবষেয় জািনব
পািৰব৷
ছিবসমূহৰ লগেত মুঠ ১২০ পৃ া িতিখলা কাগজত খািদত হেছ িনউিজেল ৰ াকৃ িতক সৗ য,
তাৰ মানুহৰ কেঠাৰ ম, সৰলতা, কৃ িতৰ িবৰল দান আৰু িনমল পিৰেৱশৰ িবষয়ব ৷

িব -সািহত ৰ সমলয়
স াদনা - অমল চ দাস
কাশক – ু েড ছ ’ৰছ
আেলাচক – ৰামচ চু তীয়া (৯৪৩৫৪-৮৬১৯৩)
খন িবেশষৈক ৱাহা আৰু িড গড় িব িবদ ালয়ৰ অধীনৰ অসমীয়া াতক আৰু াতেকা ৰ
আৰু কৃ কা সি ৈক ৰািজ ক মু িব িবদ ালয়ৰ িশ াথ ৰ েয়াজনীয় পাঠ মৰ আধাৰত ণীত বুিল
স াদক অমল চ দােস কাৱাৈল চাই স ািদত
খনৰ লখকসকেল সই দৃি েকাণৰ পৰাই িবষয়েবাৰ
িবেশষভােৱ হণ কিৰেছ৷ ছা সকলৰ উপিৰ অসমীয়া সািহত ৰ আন আন পাঠকসকেলও িব সািহত ৰ
পিৰচয় পাবৈল স ম হব৷ সই িদশৰ পৰা চােল স াদকৰ পিৰক নাৰ লগেত তওঁক সহেযাগ কৰা
লখকসকেলা ধন বাদৰ পা ৷ লখকসকলৰ এজনৰ বােদ সকেলােৱ কেলজ-িব িবদ ালয়ৰ অিভ িশ ক৷
তওঁেলাকৰ িভতৰত অৱসৰ া অিভ িশ ক উেপ নাথ শমা, ড৹ ৰবী নাথ দৱশমা, ড৹ মদন শমা,
ড৹ িবনীতা বৰা দৱেচৗধৰী, ড৹ নীলাি ফু কন বৰেগাহাঁই, ড৹ গায় ী বৰা কাকিত, ড৹ দৱিজৎ দাস,
অপূবেজ ািত হাজিৰকা, ড৹ িজতু শইকীয়া, আ ুৰ ৰৗফ, নি নী চৗধৰী বড়া, অমল চ দাস, ড৹ চু লতান
আলী আহেমদ, ৰেমন বৰুৱা, অিজত মাৰ বৰা, সদান বৰা, িদব েজ ািত বৰা, ড৹ িবেতাপন বড়া, ড৹
হাচনাহানা গৈগ, ড৹ নুৰজাহান বগম আৰু িস াথ গা ামী৷
খনৰ আেলাচ িবষয়সমূহ হ’ল, কিবতা
জগতৰ শ লী, কীটছ, ৰবাট াউিনং, ৱডছৱথ, টমাছ হািড, আেলকেজ াৰ ক, উইিলয়াম বাটলাৰ য়টছ,
এিলেয়ট, েডিৰেকা গিচয়া লকাৰ, কাউি কােলন আৰু অচৱা কিবতাৰ িবষেয় চমুৈক আেলাচনা কৰা

হেছ৷ সইদেৰ নাটক সািহত ৰ সম ক ান িদবৈল লখকসকেল চ া কৰা িবষয়সমূহ হ’ল কািলদাসৰ
অিভ ানম শ লম, ইবেচনৰ এ ডলছ হাউছ,
খটৰ জীৱন আৰু নাট কৃ িত, ছমুেৱল
খটৰ ‘ ৱ ং ফৰ
গেডা’ আথাৰ িমলাৰৰ ‘ ডথ অ এ ছলছেমন’ আৰু
ই পীেয়ৰৰ ‘িকংলীেয়ৰ’ৰ অসমীয়া অিভেযাজনা
অ তীথ৷ উপন াস সািহত ৰ পিৰচয় কেৰাৱা ব সমূহ হ’ল-এিমিল ে ৰ ‘ৱাডািৰং হাইটছ’, আলেবয়াৰ
ক ামুৰ ‘দ
গ’, ভািজনীয়া উলফৰ ‘িমেছছ ডালেৱ’, যােচফ কনৰাদৰ ‘হাট অ ডাকেনছ’, আেন
হিমংেৱৰ ‘দ অ ম ান এ িচ’ আৰ মেহ বৰাৰ অনূিদত ‘আফক’জ ট’ন’৷
খনৰ শষত চু গ ৰ
িবষেয় িলখা ব সমূহ হেছ, িনেকালাই গগলৰ গ , মাপাছাঁৰ গ , আ ন ছখভৰ গ , অ’ হনিৰৰ ‘িদ
িগফট অ দ মাজাই’, িড এইচ লেৰ ৰ ‘দ লা লাফ’, এডগাৰ এেৱন প’ৰ ‘দ কা অ এমন েলড’
আৰু ানজ কাফকাৰ ‘দ মটামৰফিছছ’৷

দিনক অ দূতঃ
(০৪/০৩/২০১৯)
মাৰ ভা ৰ বমা (বুৰ ীমূলক নাটক)
লখক – ডাঃ দীেনশ শমা
আেলাচক – নবীন চ লহকৰ (৯৪৩৫০-৮৪৩০৮)
অসম তথা ভাৰতবষৰ ইিতহাসৰ িবিভ ঘটনাৰািজৰ ওপৰত িভি কিৰ ক’বাখেনা বুৰ ীমূলক
নাটক ৰচনা কিৰ এগৰাকী যশ ী নাট কাৰৰুেপ পিৰিচত ড৹ দীেনশ শমা৷ ১৪টা দৃশ স িলত তওঁৰ এই
নাটকখনত এসময়ৰ বৃহৎ কামৰূপ ৰাজ িক া াগেজ ািতষৰ অিধপিত মাৰ ভা ৰ বমাৰ জাবৎসলতা,
সুপিৰকি ত যু নীিত, িবচ ণতা, বীৰ , কতব পৰায়ণতা, কেনৗজৰ স াট হষব নৰ স’ ত িম তা, চীনা
পিৰ াজক িহউেয়ন চাঙৰ িত তওঁৰ যেথাপযু স ান, িহউেয়ন চাঙৰ ম ব , গৗড় ৰাজ ৰ ৰজা শশাংকৰ
দাি কতা আৰু িন ু ৰতা ইত ািদেক ধিৰ িবিভ িদশৰ কথা িতফিলত হেছ৷ মােথাঁ ২১ বছৰ বয়সেত
(৫৯৪ ী া ত) িসংহাসনত অিধি ত হাৱা মাৰ ভা ৰ বমাই মহাম ী আয ণৰ িত উপযু স ান
দশন কিৰ তওঁৰ নানান িদহা-পৰামশ সােৰাগত কিৰ আৰু িনজেৰা িচ াশি
েয়াগ কিৰ ৰাজকায
পিৰচালনা কিৰিছল৷ মহাম ী আয ণক উে িশ ভা ৰ বমাই ষ দৃশ ত কেছ- ‘ভাৰতবষৰ পূবিদশত থকা
মাৰ কামৰূপক ৰামৰাজ কৰাৰ সেপান দিখেছা৷ সত যুগত যিদ ভু ৰামচ ই ৰামৰাজ িত া কিৰব
পািৰিছল মইও এই যুগত মাৰ বৃহৎ কামৰূপ ৰাজ ক ৰামৰাজ ৰুেপ িত া কিৰম৷ হাঃ হাঃ হাঃ (উ াৱলৰ
হাঁিহ)৷’ মহাৰাজ ভা ৰ বমাৰ মুখৰ এই সংলাপিখিনেয় তওঁৰ জাবৎসলতা তথা সুখী, সমৃ শালী ৰাজ
গঢ়াৰ বােব তওঁৰ িয সেপান আিছল সই কথা জলজল পটপটৈক ফু টাই তু িলেছ৷
মাৰ ভা ৰ বমাৰ সন বািহনীৰ হাতত গৗড়ৰ ৰজা শশাংক পৰা
হাৱাত শশাংকই তওঁৰ ম ী
ব ভৰ আগত কেছ- হায় মহাকাল! িক য মাৰ দুভাগ ! মা ২৪ বছৰীয়া এজন যুৱকৰ হাতৰ পৰা মই
িনজ জ ভূ িমক ৰ া কিৰব নাৱািৰেলা৷
হাঃ িবিচ দশৰ িব া এক ৰজা মাৰ ভা ৰ! সচাঁৈকেয় ব ভ ৰায়৷ মাৰ ভা ৰৰ গাত
িবয়ােগাম হাতীৰ বল আেছ, নৰক ভগদ ৰ তজ আেছ৷’ (যু ৰ য সংগীত উ ৰত বািজ উ ল৷)
শশাংকৰ মুখত নাট কােৰ ে প কৰা সংলাপিখিনেয়
সু ৰভােৱ
ু ত কিৰ তু িলেছ৷

মাৰ ভা ৰ বমাৰ অপিৰসীম বীৰ ৰ কথা

কেনৗজৰ মহাপৰা মী স াট হষবধনৰ স’ ত িম তা াপন কিৰবৰ বােব ভা ৰ বমাই হংসেবগক
ৰাজদূতৰূেপ প য়াই অেলখ মূল বান স দ হষবধনৰ বােব উপহাৰ ৰুেপ
ৰণা কিৰিছল৷ সই স দেবাৰৰ
িভতৰত ছ
হাতত ল স াট হষবধেন অত আচিৰত হ কিছল, ‘অতীব সু ৰ িবিচ ৷ এইখনৰ কথা
কওক হংসেবগ, ইেচান সাণৰ দেৰ িজিলিক আেছ হংসেবগ৷’
হংসেবগঃ ই সাণৰ নহয় মহাৰাজ; িবেশষ এিবধ চমিনিমত এই ঢাল৷ িক বা িৱকেত ই সাণৰ
দেৰ িজিলিক থােক৷ দশৰ মুখ সনাপিতেয় ল’বৰ বােব াগেজ ািতষপুৰৰ কমাৰশালেত গঢ় িদয়া ই এখন
িবেশষ চমেৰই িনিমত ঢাল আৰু এইখন সাণালী টঙািল৷ এই দুিবধ সাম ীক শত অ ৰ আঘােতও িবনাশ
কিৰব নাৱােৰ৷’
স াট হষবধন আৰু ৰাজদূত হংসেবগৰ এই সংলাপেবােৰ মাৰ ভা ৰ বমাৰ ৰাজ কালৰ
িশ ীসকলৰ কমৈনপুণ ৰ কথা সু ৰভােৱ কাশ কিৰেছ
খনত৷
মহাৰাজ মাৰ ভা ৰ বমা যুৱক হ থকা সময়েত থম
মি ৰৰ এগৰাকী যৗৱনপু া ৰূপহী গাভৰুৰ৷ তওঁ আিছল মি ৰৰ
মাল ৷ নাট কােৰ মাল ৰ ৰূপৰ বণনা িদেছ এেনদেৰ- চ হাল উ
িকচিকচীয়া তাইৰ চু িলটািৰ, সদ াতা এগৰাকী গাভৰুৰ ৰূপ তাইৰ
গেছ৷
নাটকখনৰ িবিভ দৃশ ত ভা ৰ বমা আৰু মাল ৰ অমৰ
ভা ৰ বমাৰ স’ ত মাল ৰ িববাহ নহ’ল৷ ভা ৰ বমা িচৰ মাৰ
( ী া ৬৫০) তওঁৰ মহা য়াণ ঘ িছল৷

দশনেত
মত পিৰিছল৷
এগৰাকী দৱদাসী, যাৰ নাম আিছল
ল- িতৰিবৰীয়া, হঙু লীয়া ওঁঠ,
দহৰ ৰে ৰে
িতফিলত হাৱা দখা
মৰ কািহনী বিণত হেছ৷ অৱেশ
হ থািকল৷ মােথাঁ ৫৬ বছৰ বয়সেত

চীনা পিৰ াজক িহউেৱন চাঙৰ স’ ত অহা দাৱনীয় নামৰ এগৰাকী বৗ িভ ু ৰ মুখত ে প কৰা
সংলাপত িহউেৱন চােঙ সই সময়ৰ কামৰূপ ৰাজ আৰু মহাৰাজ মাৰ ভা ৰ বমাৰ িবষেয় িক িলিখ থ
গিছল সই কথা বিণত হেছ এেনদেৰ‘… দশৰ পূব িদেশ শাৰী শাৰী পাহাৰ৷ িযেকােনা যা ােত পবত নদীেয় বৃহৎ বাধাৰ সৃি কেৰ,
দশৰ দি ণ-পূবত হাতীেয় পাল পািত ঘূিৰ ফু েৰ৷ এই হাতীেবাৰ ৰজা-মহাৰজাসকেল ধিৰ িন যু ৰ বােব
িশ ণ িদেয়৷ এই ৰাজ ৰ ৰজাজন আয ধমৰ, জািতত
ণ, অধ য়নৰ িত অনুৰাগী আৰু এগৰাকী
িবেদ াৎসাহী৷…’
নাট কাৰ ড৹ দীেনশ শমাই অসম তথা ভাৰতবষৰ বুৰ ী পুংখানুপুংখৰুেপ অধ য়ন কিৰ িবিভ িদশ
ভালদেৰ দয়ংগম কিৰ িবিভ ঘটনাৰািজক নাটকীয় ৰূপত উপ াপন কিৰ মাৰ ভা ৰ বমাৰ উপিৰ
‘ৰমণী গাভৰু’, ‘ তেজ ধাৱা জািলয়ানৱালাবাগ’ আিদেক ধিৰ ক’বাখেনা বুৰ ীমূলক নাট ৰচনা কিৰেছ৷
খনৰ শষৰফােল ‘ মাৰ ভা ৰ বমাৰ নাট উপ াপন স কত পিৰচালকৈল আমাৰ গাহািৰ’
িশেৰানামাত ড৹ শমাই িলিখেছ- ‘বুৰ ীমূলক নাটক ৰচনাৰ মুখ উে শ হ’ল সই সময়ৰ সবভাৰতীয়
ৰজাসকলৰ মাজত কামৰূপ বা াচীন অসমত ৰাজ কৰা মহাৰাজ মাৰ ভা ৰ য এগৰাকী মতাশালী
নৃপিত আিছল তাক আিজৰ জ ৰ মাজত চাৰ কৰা৷ অসমৰ সািহত -সং ৃ িতৰ ইিতহােস মাৰ ভা ৰ
বমাৰ ৰাজ কালত সবভাৰতীয় পিৰচয় লাভ কৰাৰ উপিৰ চীনা পিৰ াজক িহউেৱন চাঙৰ মণৰ জিৰয়েত
চীন দশ পয পূব ভাৰতৰ ৰাজৈনিতক, আথ-সামিজক কথােবাৰ িবয়পাব পািৰিছল৷...’

(১১/০৩/২০১৯)
Satyagrahi
লখক - িচদান শইকীয়া
অনুবাদ - ড৹ িবভা বৰা
কাশক- হমচ পািণকা
মূল - ২৫০.০০ টকা
আেলাচক- ৰামচ চু তীয়া (৭০৮৬২-১৭৪২৫)
িচদান শইকীয়া সৰুেৰ পৰাই সমাজ উ ৰণৰ পথত থািক নানান সামািজক কম কিৰ থ গেছ৷
অসমৰ কিমউিন দলৰ এজন িত াপক সভ িহচােপও তওঁ একালত িনঃ াথ কাম কিৰিছল৷ িশ ািবদ,
সমাজকম , সািহিত ক িচদান শইকীয়াই ‘ ছািভেয়ট ল
নহৰু এৱাড’ লাভ কিৰ তওঁৰ কমৰ ীকৃ িত
লাভ কিৰিছল৷ তওঁৰ িলখিনত বাকাখাট আৰু গালাঘাটৰ ব ইিতহাস িবচািৰ পাৱা যায়৷ তওঁ িনেজও
জীৱনৰ নানান অিভ তােৰ পু হাৱা এজন ঐিতহািসক ব ি ৷ তওঁেৰ জীৱনৰ শষৰখন মূল বান
হ’ল– ‘সত া হী’৷ ‘সত া হী’ এখন কৱল উপন ােসই নহয়, ই এখন াধীনতা সং াম আৰু পিৰৱতনশীল
সমাজৰ জীৱ ইিতহাস৷ সই ইিতহাসৰ নায়ক অমেল সম জীৱনজুিৰ অজ মানুহৰ সংগত থািক দশৰ
মংগলৰ অেথ কাম কিৰ জীৱনৰ শষত উপনীত হ অনুভৱ কিৰেছ কােল মানুহক কেনৈক ইমান িন ু ৰ
আৰু অকৃ ত কিৰ গিঢ়ব পােৰ৷ যাৰ বােব জীৱনৰ আন নাম কৱল সমাজ সৱা দশৰ মংগল সাধন
কৰা, সই িব পুৰুষজনৰ িনজৰ সমাজেৰ পটু কণা ল’ৰাই িব প কিৰ ঘাৰ অপমান কেৰ৷ সই অপমানৰ
অসহ বদনাত ছা ফু
কিৰ তওঁ জীৱনৰ অি ম বলা া -অৱশ দহােৰ এ বৰগীত গাই শষ িন াস
ত াগ কিৰেছ৷
উপন াসৰ লখক িচদান শইকীয়া, তওঁ এজন িনেজ কমবীৰ আৰু অসমীয়া সািহত জগতৰ এ
পিৰিচত নাম৷ ‘ৰঙা সৰুজৰ ৰঙণৰ’, ‘জীয়াঢল বাগিৰ যায়’, ‘ভূ লৰ পিৰণিত’, ‘জুেয় পাৰা সাণ’ ক ধিৰ
ক’বাখেনা উপন াস লিখ অসমীয়া সািহত জগত সহকী কিৰ থ গেছ৷ এই উপন াসসমূহৰ উপিৰ িবিভ
কাকেত-পে িলখা- মলা কিৰ ‘ ছািভেয়ট নাৰী’, ‘জীৱনী িদপীকা’, ‘সীমা গা ী; ‘মহিষ কালমা ’ আিদ
ভােলমান মূল বান
ও িলিখ সুেলখক িহচােপ পিৰচয় িদ থ গেছ৷

কিবতা, ছিব আৰু
লখক – গৗৰী বমন
কাশক – সািহত ৰ
মূল – ৫০০.০০ টকা

কাশন

এখিন অিভনৱ ‘কিবতা, ছিব আৰু
ছ’ৰ সংকলন, কিব আৰু িচ িশ ী গৗৰী বমনৰ৷ তওঁ
এগৰাকী কিব অথবা িচ িশ ীেয়ই কৱল নহয়; গৗৰী বমন এগৰাকী িচেনমাৰ পিৰচালক, গ কাৰ,
ঔপন ািসক, ৱ কাৰ আৰু সেবাপিৰ পই াৰ৷ তওঁৰ ৮৫ বছৰীয়া ভ জ জয় ী উপলে মুকিল কৰা
হেছ এ ছিবৰ আকাইভ আৰু উে াচন কৰা হেছ ‘কিবতা, ছিব আৰু
’ৰ ১৪৫ পৃ াৰ সংকলন ৷
অসমীয়া
এখনৰ দাম ৫০০ টকা বুিল িনেল িন য় ব বিছ যন লােগ, িক সংকলন হাতত ল
চ ফু ৰােল অনুভৱ হয় যন দাম বিছ হাৱা যন লািগেলও মূল ব বিছ৷ িকয়েনা িতেটা কিবতাৰ
মুখামুিখ পৃ াত গৗৰী বমনৰ দেৰ খ াত িশ ীৰ াৰা অংিকত পুিথখনত ৭০টকাতৈকও বিছ পূণ পৃ াৰ
ছিব বা
আেছ৷ সয়াও ৰঙীণ৷ সেয়েহ সংকলনেটা হাতত ল’ লই কৃ তাথত দহ-মন জুৰ পিৰ যায়৷

তওঁ িকয়েনা কিবতা িলখবৈল ল’ ল সই িবষেয় ককয়াত জ
আইনজীৱীৰ পু গৗৰী বমেন িলিখেছ –

হণ কৰা এগৰাকী

খ াত মুি েযা া তথা

বািল পথাৰত থােকাঁেত
সৰুেত কিবতাই পােল মাক
কেনৈক কান বােট আিহল নাজােনা
নলবাৰীৰ পৰা অহা লােকল বাডৰ ৰা ােৰ
ন গৰু গাড়ী চলা বলশৰৰ সৰু বােটেৰ?
বািৰষাৰ বৰলুইতৰ পাৰ ভঙা বানপানীত
পি মৰ পৰা চলা নাঁেৱেৰ
সেথবাৰীৰ কাঁহ-িপতলৰ বাচনৰ বাতা ল আিহল নিক?
তিতয়াৰ িদনত ৰা ােটা য ইয়ােতই শষ
ইয়াৰ পাছত কৱল খৰািলৰ পথৰুৱা বাট
শৰতৰ
মঘৰ কালাত উ
আিহল নিক কিবতাৰ ছে াময় শ মালা?

িব ায়নৰ িব াট
লখক – আবু চু িবয়ান
কাশক – ক এম পাি িছেঙ
আেলাচক – িনমান দাস (৯০৮৫১-৭৫৬২৬)
আৰ ী সৱা এেন এটা চাকিৰ য’ত ভাল- বয়া, সৎ-অসৎ, দাগী-অপৰাধীৰ শণীভু
কিৰব পৰা
সকেলা শণীৰ মানুহ ওচৰৰ পৰা লগ পাৱা যায়৷ তওঁেলাকৰ সমস া, তওঁেলাকৰ মানিসকতাৰ তলা-নলা
বুজা যাৎ৷ িলখা- মলাত দখল থকা এেন আৰ ী লােক যিতয়া সািহত ৰচনা কেৰ, সয়া ব িত মী হয়,
পিঢ়বৈল ৰসাল হয়৷ সেয় অসমীয়া সািহত জগতত ক’বাগৰাকী আৰ ী িবষয়াক দ কিব, গ কাৰ,
ৱি ক, নাট কাৰ, ঔপন ািসক ৰূপত পাইেছা৷ তাৰ মাজত হেৰকৃ
ডকা, ল শইকীয়া, িদলীপ বৰা, ড৹
ন িসং বৰকলা, শ ামল শইকীয়া, িনত া দ , ফু বমন, আবু চু িফয়ান অন তম৷ গ , কিবতা আৰু
একাংিককা নাটক িলখা আবু চু িফয়ােন ৰম ৰচনা আৰু িবিভ িবষয়ত িবেশষৈক ভাষা, সমাজ-সং ৃ িত,
সািহত - নাটক আিদৰ উপিৰ আিজৰ িব ায়নৰ াসত পৰা সমাজৰ ইিতবাচক িদশ, যুৱ জ ৰ
মানিসকতা আিদ নানা িবষয়ত অিভ তাৰ িভি ত ব িচ াশীল ব ৰচনা কিৰ আিহেছ আৰু তাৰ িকছু
সংখ ক নানা কাকত-আেলাচনীত কাশ পাইেছ৷ তওঁৰ ব িত মী িচ ােৰ, অগতানুগিতক কথনৈশলীত িলখা
এটা গ আৰু এখন আ জীৱনীমূলক ৰচনাৰ লগেত ২৮টা ৱ ৰ সু ৰ ছপাব ােৰ কািশত কৰা হেছ৷
‘িব ায়নৰ িব াট’ শীষক ি তীয়খন ব
৷
চু চু বাক ৰ ক’ৰবাত বে াি , ব ংেগাি ক’ৰবাত গহীনভােৱ ৰচনা কৰা ৱ ‘িব ায়নৰ
িব াট’ত সি িৱ হেছ৷ িব ায়নৰ ভাৱ আৰু আমাৰ নৱ জ ৰ, িব ায়ন আৰু ভাষা-সং ৃ িতৰ সংকট,
াম মাণৰ ম ত, স ধনা আিতশয , াঃ মণৰ িবিভ িচ া, ভাৰসাম হীন পিৰেৱশ, িবপ নক মধ েভাগী,
পটু ৱা পুিলচ, নলবাৰী ৰাস মেহাৎসৱ, িব নাথািকেল জািতেটা িক হ’ব, অনন ভু েপনদা,
ৰৰ মূৰত
টু পী, আধুিনক িভ াৰী, িব ৰ বতৰত বাজনা গান, গৰু গাড়ীতৈক যমদূেতই ভাল, নেগনদাৰ ফচবুক পুৰাণ
মাৰ শশৱ, কেশাৰ আৰু জীৱন সং াম আিদ িচ াকষক তথা িবতিকত ৱ সংকলন ত সি িৱ হেছ৷

চৰকাৰী চাকিৰৰ সীমাব তাৰ মাজেতা সমাজ তথা ব ি ৰ নানা িবসংগিত িবষয়ত তওঁৰ ব ব , মতামত
তথা সমােলাচনা যেথ সাহিসক তথা িনভ ক৷ সুদীঘ চাকিৰ জীৱনত তওঁ িযদেৰ সততা িন া দখুৱাইেছ,
সইদেৰ সািহত ৰচনােতা সমাজত দায়ব তা তথা সমাজত চতনাৰ পিৰচয় দািঙ ধিৰেছ৷ তওঁৰ ‘িব য়ানৰ
িব াট’
খন আেলাচনা কিৰ লখেক, অধ াপক ড৹ অিখল ৰ ন দ ই কেছ- আবু চু িফয়ােন তওঁৰ
লখােবাৰত কােনা ত জািপ িদয়া নাই অথবা কােনা এটা িবষয়ৰ আেলাচনাত ইিতমেধ চিলত িবতকসমূহ
অৱতাৰণা কৰা নাই৷ তাৰ পিৰৱেত বা ৱ জীৱনত স খ
ু ীন হাৱা িবিভ সমস াক কীয় দৃি ভংগীেৰ তু িল
ধিৰেছ আৰু কতেবাৰ মানৱীয় মূল আধাৰত তাক িবে ষণ আৰু িবচাৰ কিৰেছ৷ লখকৰ এক কীয়
কথনৈশলী আেছ, যাৰ বােব িতেটা িবষয়ৰ িভতৰৈল সামাই যাওঁেত তওঁ উজুিত খাৱাই৷ তাৰ িবপৰীেত
এই কথনৈশলীেৰ লখেক পাঠক এজনক তওঁ উপ াপন কৰা িবষয়েটাৰ মাজৈল আদিৰ িনেছ আৰু িবষয়ব ৰ
স’ ত িচনািক কিৰ িদেছ৷ পাঠকক লখেক িবষয় এটা িবচাৰৰ দািয় এিৰ িদেছ৷ তওঁ আৰু এটা সাহিসক
ভূ িমকা পালন কিৰেছ৷ িনেজ ইছলামধম হ মা াছ িশ া ব ৱ াৰ কেৰাণসমূহত আেলাকপাত কিৰেছ আৰু
দুই-এখন মা ছাক ক কিৰ সংঘ ত সত ঘটনাৰ আধাৰত মৗলবাদী- স াসবাদী ধ ান-ধাৰণা গিঢ় উঠা
ভয়ংকৰ ৱণতােকা সাৱধানবাণী নাইেছ৷ তদুপিৰ ‘আধুিনক িভ াৰী’ শীষক এক ব ত ধম য় িনয়মনীিতৰ সুিবধা ল গিঢ় উঠা িভ া জাতীয় চা া সং ৃ িতেৰ জীিৱকা িনবাহ কৰা এচাম সুিবধাবাদী ইছলাম
ধম য় লাকৰ বৃি েকা সমােলাচনা কিৰেছ৷

ক নাৰ িচ ামিন
লিখকা – ক না বৰা
আেলাচক – ৰা া পালক
কিবতৰ ৰূপ-ছায়া’ত কৰবী ডকা হাজিৰকাই কেছ ‘কিবৰ দয়ত দালা িদয়া িবেশষ অনুভূিতেয়
যিতয়া ছ ৰীিতেৰ সি ত হ কাশৰ বাট িবচােৰ তিতয়াই কিবতাৰ জ হয়৷ ইয়াত থািকব লািগব
উপযু শ ৰ উপযু িবন াস, শ েবােৰ িদব লািগব ৱণৰ তৃ ি , িতেটা শ ৰ আঁৰত থািকব লািগব
ক না আৰু আেৱগৰ উম৷’ ক না বৰাৰ শহতীয়া কিবতা পুিথ ‘কিবতাৰ িচ ামিণ’ত দিখবৈল পাৱা গেছ
উি িখত বিশ ৰািজ৷ থম কথা মতী বৰাৰ কিবতাসমূহ ফু ল আলসুৱা৷ সহেজ পাঠকক আকষণ কিৰব
পােৰ৷ ি তীয়েত কিবৰ কিবতাসমুহ ব ি েকি ক৷ ব ি গত সুখ-দুখ, হাঁিহ-কাে ানৰ ছিব তওঁ অৱেলাকন
কিৰেছ কিবতাৰ শাৰীত৷ কৰবী ডকা হাজিৰকাৰ ভাষােৰ ‘িনৰাশ আৰু য ণাৰ িকছু মান অনুভৱ যিতয়া
পাঠকৰ িনজৰ অনুভৱ যন লািগ যায়, তিতয়া সমেবদনাৰ মেনাভাৱ এটাই কিবতােবাৰ পাঠকৰ িনজা
স ি কিৰ তােল৷’ ‘দুচ ত বৰষা নােম/অতীেত আগিচ ধেৰ/ বু ত শাওণৰ/মাদল বােজ/িৰঙা িৰঙা বু
উদং লােগ’ পাহৰিণ ভাল লােগ শীষক কিবতাৰ পংি এয়া৷ তেনৈক ‘ তামাৰ দুখেবাৰ/ উশাহত চু িহ
থম’…ধিৰব পািৰ কিব দৰদী িহয়াৰ অিধকাৰী৷ িবেশষ সে ািহনী শি েয় টািন ধৰাৰ থল৷ য’ত পাঠকৰ
বােব থািক যায় সুৰীয়া ভাব এটা৷ য’ত কিবতাসমূহ গীত কিবতাৰ শাৰীৈল উ ীণ হেছ৷
শ ৰ দুৰুহতায় পাঠকক িব াি ত পলায়৷ সই অসুিবধা মতী বৰাৰ কিবতাত এেকবােৰ নাই
বুিলেয় ক’ব পািৰ৷ ‘জীৱন জী লওঁ’, ‘ মাৰ শশৱৈল’, ‘ াথনাৰ আকাশী গংগা’, ‘ জান হৰুৱা িনশা আিদেক
ধিৰ আটাইেবাৰ কিবতাৰ শাৰীত আেছ সৰলতাৰ আ াদন৷ আেবগ য’ত মুখ ৷ িবষয়ব
৷ মুখ কৱল
কিবৰ দয়৷ য’ৰ পৰা িনগিৰত হেছ ভাব৷ কিবৰ দয়ৈল যন িতজন পাঠেকই সহেজ েৱশ কিৰব
পােৰ৷ উ ু
হ পিৰেছ কিবৰ বু ৷ পাঠেক িনজেক এ কিবতাৰ ৰূপত সই বু ত আিৱ াৰ কিৰব৷
ইয়াতৈক কিবক িক াি লােগ! মতী বৰাৰ কিবতাই ক যায় এই িহয়াৰ বতৰা সাবজনীন আেবদন৷

কিবতাই জীৱনৰ সত ৰ উপাসনা কেৰ৷ ক না বৰাৰ কিবতাত এই সত উ ািসত হেছ ‘িমছা
অহংকাৰ’, ‘ তাৰণা ন িব াসঘাটকতা’, ‘ া জানাক’ আিদ কিবতাত৷ কিবতাৰ এই সৗ যই কিবৰ
া ল মনৰ ইংিগত িদেছ৷ সত ৰ সু ৰতা ক ত কিৰেছ৷
াম জীৱনৰ সহজ-সৰল ছিব এখন ফু
উ েছ কিবৰ ‘ব ু ’ নামৰ কিবতােটাত৷ টাং , ছং ,
বৗ দু, মাবল আিদ খল, কৃ
নৃত ৰ াৰা অসমৰ সং ৃ িত ৰাস মেহাৎসৱৰ কথা বিণত হেছ৷ ‘সাত
দশক গৰিক’ কিবতাত বিণত হেছ শাওণৰ পথাৰ, ঠলাগাড়ী, গৰাখহনীয়া ধিৰ কঁ চা মা ৰ সুবািসত শ ৷
িব বী চতনা এ ও কিবৰ কিবতাত ফু
িহংসােৰ পৃিথৱী কলুিষত কৰাৰ পিৰণাম িক সয়া
কিবতাই৷
ব িন কিবতাৰ িচ পট কিবৰ কিবতাত
থািকেলও সমাজৰ ছিব, আশা-িনৰাশাৰ িতফলন,
‘ক নাৰ িচ ামিণ’ এখন মন পৰশা কিবতা পুিথ৷

উ েছ৷ ‘ াধীনতা নহয় তামাৰ নাম’ কিবতাত হত াবণাইেছ৷ মানুহৰ সু পিৰেৱশ এটাৰ ইংিগত কিৰেছ এই
দিখবৈল পাৱা নগ’ল৷ তীকধম তাৰ পৰা কিব আঁতিৰ
জীৱন মমতা আিদ উপজীৱ ল কািশত ক না বৰাৰ

(১৮/০৩/২০১৯)
অমৃত স ান
লখক – িব ৱ মাৰ কাচ
কাশক – সং ৃ িত কল াণ ক
মূল – ৫৫.০০ টকা
লখেক অধ য়নৰ জিৰয়েত লাভ কৰা অিভ তাৰ সমাহাৰ এই
খন৷ যতী নাথ ফু কেন এই
পুিথৰ স ভত এেনদেৰ অিভমত দািঙ ধিৰেছ, ‘িব ৱ মাৰ কাচৰ এই
খন ৰূপাথত এখন নিতক
ানৰ পুিথ৷’ লখেক এই উপেদশাৱলীসমূহক অমৃত বৃ ৰ
বুিল অিভিহত কিৰেছ আৰু সকেলােক িনজৰ
গৰলিখিন ত াগ কিৰ অমৃত বৃ ৰ
হণ কিৰবৈল আ ান জনাইেছ৷ তেনদেৰ আধুিনক যুগেতা বু ,
গা ী, পৰম হংস আৰু আন আন মিনষীসকেল এই অমৃত স ান িদ গেছ৷ এই অমৃত পান কিৰেল মানুহৰ
মাহ ভােঙ, মানুেহ সৎ আদশত অনু ািণত হয়৷

উপপথ
লখক – িব ৱ মাৰ কাচ
কাশক – সং ৃ িত কল াণ ক
মূল – ৫৫.০০ টকা
জীৱনেটাক শৃংখিলতভােৱ আগবঢ়াই িনয়াৰ বােব ভােলমান তথ সমৃ পুিথ আমাৰ সমােজ স খ
ু ীন
হাৱা সমস াসমূহৰ স ভত লখেক সমাধানৰ পৰামশ আগবঢ়াইেছ৷ সমূহীয়া েচ াৰ মাধ মতেহ ল ত
উপনীত হ’ব বুিল লখেক কেছ৷

সাণালী দশৰ কািহনী
লখক – িব ৱ মাৰ কাচ
কাশক – সং ৃ িত কল াণ ক
মূল – ৫৫.০০ টকা
এখন িবিচ সমাজৰ ছিব পুিথখনত দািঙ ধৰা হেছ৷ লখেক পাতিনত এেনদেৰ উে খ কিৰেছ,
‘আিম অলীক ক নাৰ আ য় নােলাৱাৈক সাণালী দশৰ কািহনীৰ যােগিদ এক বা ৱ জীৱনৰ খলা-বমািখিন
পিৰিচত কিৰ িদয়াৰ য়াস কিৰেছা৷ আশ কেৰা সেচতন আৰু সদাশয় ৰাইেজ অবাি ত খলা-বমােবাৰ মা বািলেৰ উপচাই এক সু ৰ পথ িনমাণ কিৰবৈল আগবািঢ় আিহব৷’

দয়ৰ অনুৰণন
লখক – ৰমণী মাহন কিলতা
কাশক – ভীিক পাি চাছ
মূল – ১০০.০০ টকা
‘ বাপাই ঐ আিজেচান আিহেছ
ঘেন িত মাৰ মন আকাশত ভাঁিহ
তােৰই সাণামুৱা চা মুখখিন
িমেছ সাণালী পািখ মিল
অহিনেশ নয়নভৰা আকাশত
তাৰ সই লৰা’িলৰ িন াপ ছিবখিন
দখুৱাব বুিল এিদন নেদখা চহৰখিন
আিনিল ভু লুৱাই ছলাহী কথােক ক
িজৰিণ ল’বৈল িদ ফু টপাথেত মাক
শীে আিহম বুিল ক নািহিল দুনাই ঘুিৰ
কান স’ ত হিল বাৰু ইমান শতৰু
পিৰ ৰ’ লা িভ াৰী হ আিলৰ দাঁিতত’
এেনদেৰ
উজ জামােন৷

দয়ত আেলাড়নৰ সৃি

কৰা মেনাৰম কিবতাৰ সংকলন৷ পুিথখনৰ আগকথা িলিখেছ আিনছ

(২৫/০৩/২০১৯)
ভৗগিলক আৰু সং ৃ িতক পটভূিমত পু সভ তা
লখক – যতীন গা ামী
কাশক – নয়নমিন কিলতা, ইউিনয়ন বুক পাি েকছন
মূল – ১৫০.০০ টকা
আেলাচক – েমাদ কাকিত (৯৪৩৫৫-৫৮০১৩)
অসমীয়া ছা ই অধ য়ন-উ িশ া আহৰণৰ অেথ পুেন-বাংগালুৰুৈল যাওক, অসমীয়া লােক িবিভ
কমসুে িদ ী- চ াইত বসবাস কৰক, অসমীয়া লখক-সাংবািদক-গেৱষেক চ ীগড়-হাইদৰাবাদৰ কােনা
আেলাচনাচ ত অংশ হণ কৰক সকেলােৱ দুেখেৰ অনুভৱ কিৰব য সই সই ানৰ লগেত উ ৰ-দি ণপি ম িদশৰ সাধাৰণ মানুহৰ কথাই নালােগ, আনিক িব -পি ত সমােজও অসম আৰু পূবা ল স েক
অধ য়ন নকৰাৈক অসমখনৰ িবষেয় নানা ম ব কেৰ৷
মহাভাৰতত ব াসেদেৱ ৰুে
যু ত অসমৰ ৰজা বীৰ ভগদ ই হাতীৰ িপ ত উ যু কৰাৰ
কথা, কামৰূপৰ ৰজা মাৰ ভা ৰ বমাই হষব নৰ ৰজাসভা ৱিন কৰাৰ কথা, আনিক িহউেৱন চাংফািহয়ানৰ অসম মণৰ িবৱৰণীত অসম-অসমীয়াৰ শৗয-বীয-গিৰমাৰ কথা ভাৰতৰ অন া ৰ িব ৎ
সমােজ ৰণ নকেৰ৷ ভাৰতবষৰ আন ঠাইৰ ভূ তাি ক-নৃতাি ক ইিতহাসিবদ, ভা য- াপত িবদ আৰু
সভ তা-সং ৃ িতৰ গেৱষক-িবশাৰেদ িস ু সভ তা, গংগা-যমুনা সভ তা, কােবৰী আৰু গাদাবৰী সভ তাৰ
কথা দাি ণাত ৰ উে খসহ কাৱা আৰু িব ািৰতৈক লখােহ দৃি েগাচৰ হয়৷ সই পি তম লীেয় ভাৰতবষৰ
িভতৰেত সববৃহৎ নদ
পু আৰু ইয়াৰ দুেয়াপােৰ গিঢ় উঠা ঐিতহ মি ত সভ তাৰ িবষেয় কাৱা বা
উে খ কৰা দখা নাযায়৷
অসমৰ এগৰাকী বীণ সািহিত ক, আগশাৰীৰ গেৱষক, াপিত-ভা
সমী ক আৰু অসমৰ সভ তা আৰু সং ৃ িতৰ সেচতক িহচােপ খ াত যতীন
সত ৰ স’ ত স ৃ আৰু ভাৰতৰ িবিভ
া ত মণ কিৰ, আেলাচনাচ
পি তৰ া ধাৰণা ল থকা অ চ
মল খুৱাবৈল স’তেত সং াম কিৰ

যৰ
অধ য়নকাৰী, পাঠ
গা ামীৰ উপেৰাি িখত বা ৱ
আিদত অংশ হণ কিৰ সইসকল
আিহেছ৷

তােৰই ফল িতত িব ৰ অধ য়ন কিৰ ভূ েগাল, ইিতহাস, সভ তা, সং ৃ িত, ভাষা, মাত-কথা বদপুৰাণ, সংিহতা মনু ৃিত,
পু আিদৰ তথ ৰ আেলাচনা-সমােলাচনাৰ উে খসহ ভাৰত আৰু দি ণ-পূব
এিছয়াৰ নৃতাি ক, সামািজক- ভৗগিলক আিদ িদশৰ স’ ত অসম আৰু ইয়াৰ অৱি িতৰ কেন িনিবড় সাদৃশ ৰ
সম য় ঘ েছ সই িবষেয় অৱতাৰণা কিৰ অসমৰ কৃ িষ, ব ৱসায়-বািণজ , জনেগা ীসমূহৰ জীৱন ধাৰণাৰ
প িত,
পু সভ তাৰ িবিভ িদশ আৰু অ লেটাৰ কৃ িষ-সং ৃ িতৰ আেলখ- লখ যু তাই তথ সমৃ আৰু
মূল বান
খন িলিখেছ৷ অিতৈক ক সাধ আৰু ধান তথ ৰ বুিল আেন হাত িনিদয়া সুক ন িবষয়
েয়াজনৰ তািগদাত হাতত ল গা ামীেয় িবষয়েটা স কত কৱল অসমৰ ৰাইজেক অকিথত কথাৰ স ান
িদেছ সয়া নহয়, অসম স েক ভাৰতীয় পি ত সমাজৈলও আপৰুগীয়া তথ যাগান ধিৰেছ৷ গা ামীৰ
অধ য়নৰ পিৰিধ িবশাল, ানৰ গভীৰতা পিৰ ু ট, িবষয় িনবাচন আৰু উপ াপন ৰীিত কৗশলী৷ পিৰিশ ৰ
উপিৰ চািৰটা অধ ায়ত সামিৰ িলখা হেছ৷

িহিড় া
লখক – ড৹ দেবনচ দাস ‘সুদামা’
কাশক – িতভা িত ান (িহ ী সং ৰণ),
অসম কাশন ভাৰতী (অসমীয়া সং ৰণ)
আেলাচক – অতু ল মজুমদাৰ
িহিড় া মহাকাব মহাভাৰতৰ এটা উেপ ৰত চিৰ ৷ ৰা িসণী হাৱা বােবই হয়েতা চিৰ
অ ৃশ ৷
চিৰ
ভাৰতৰ কান অংশৰ বািস া আিছল সই স েকও ক’ তা
ভােৱ উে খ নাই৷ উ ৰ-পূবা ল
বাসীসকেল িহিড় া নগােল ৰ িডমাপুৰৰ বািস া আিছল বুিল ভােব৷ অৱেশ হমাচলবাসীেয় িহিড় াক সই
অ লৰ আিছল বুিল িব াস কেৰ৷ সই িব াসৰ আধাৰেত মানািলত িহিড় া মি ৰ িত া কিৰ দৱীৰূেপ
পূজা কেৰ যিদও ভাৰতৰ মানুেহ আিজও িহিড় াক নীচ ৰা িসণী বুিলেয় িব াস কেৰ৷
মহাকাব মহাভাৰতৰ উেপি ত চিৰ িহিড় াৰ ায়ী ি িত উ ৰ-পূবা ল বুিল িতপ কিৰ
অসমীয়া আৰু িহ ী ভাষাৰ এজন িবিশ গেৱষক-সািহিত ক ড৹ দেৱন চ দাস ‘সুদামা’ই এই উপন াসখন
অসমীয়াত ৰচনা কেৰ৷ এটা অিত সৰু চিৰ ক ক কিৰ এখন সুদীঘ উপন াস ৰচনা কৰােটা বৰ উজু
কাম নহয়৷ িক
লখেক সই কাম দ তােৰ সমাপন কিৰেয় া নাথািক উপন াসখনৰ এ িহ ী
সং ৰেণা যু তাই কাশৰ বােব উিলয়াই িদেছ৷
ড৹ দােস ভীম আৰু িহিড় াৰ িমলন িনজ ক নােৰ মহাভাৰততৈক িকছু পৃথকভােব দখুৱাইেছ৷
তওঁৰ উপন াস অনুসিৰ ভীম িহিড় াৰ লগত ক’বাবছৰমান থািক পাছত িচ গেছ৷ উপন সখনত
গেজ ািতষপুৰনেৰশ নৰকৰ সনাপিত মুৰৰ কন া মৗৰৱীৰ লগত িহিড় াৰ পু ঘেটাৎকচৰ িববাহ অিত
আকষণীয় ৰূপত উপ াপন কৰা হেছ৷
ািষ বিশ ৰ আগমন আৰু স াচল পবতৰ ওচৰত আ ম পািত
থকাৰ িবৱৰেণা আগবঢ়াইেছ উপন াসখনত৷ ঘেটাৎকেচ মহিষৰ ওচৰত থািক িশ া হণ কৰা আৰু নৰকৰ পু
ভগদ ৰ সাি ধ পাৱা আিদেতা লখকৰ সৃজনীশীল িচ াৰ কাশ ঘ েছ৷
‘িহিড় া’ৰ মাধ েমেৰ তৎকালীন উ ৰ-পূব ভাৰতৰ াগেজ ািতষপুৰ, শািণতপুৰ, িবদভ, মিণপুৰ
আিদৰ উে খ মূল ঘটনা মৰ স’ ত অিত কৗশেলেৰ সংেযাগ কৰা হেছ৷ সই সময়ৰ সেবা পুৰুষ
কৃ , অজুন আিদৰ যেথািচত ি িতও উপন াসখনত মেনা াহী ৰূপত দখুওৱা হেছ৷ অজুনৰ লগত উলুপী
আৰু িচ াংগদাৰ িববাহ উপন াসখনৰ দুই উে খেযাগ ঘটনা মৰূেপ উপন াসখনত িচি ত হেছ৷
ড৹ দােস উপন াসখনত িহিড় াক পৰম কৃ ভ আৰু এগৰাকী আদশৱতী ভাৰতীয় নাৰী ৰূপত
িত া কিৰেছ৷ উপন াসখনত উ ৰ পূব-ভাৰতৰ স’ ত দশৰ অইন অংশৰ স ক, ধম-সং ৃ িত,
ৰা ীয়তােবাধ আিদৰ ওপৰেতা আেলাকপাত কৰা হেছ৷ উপন াসখনৰ ভূ িমকাত িবিশ সািহিত ক য়াত কৃ
ৰায়েমিধেয় ভীম, িহিড় া আৰু ঘেটাৎেকাচৰ সংেযাগৰ সু ৰ বণনা আগবঢ়াইেছ৷

আেকৗ ফুিলল সাণাৰু, এজাৰ, কৃ চূ ড়া
লিখকা – ক না কিলতা
কাশক – সেদৗ অসম লিখকা সমােৰাহ সিমিত, তজপুৰ
মূল – ৭০.০০ টকা
আেলাচক – ড৹ ভূেপন শইকীয়া (৯৪৩৫২-২০৬৬৬)
কাব খনত আৈঢ় িৰ কিবতা সি িৱ হেছ৷
খনৰ নামেটাত িনিহত আেছ কৃ িতৰ িনযাস৷
াভািৱকভােৱই কৃ িতৰ বণনাই এক িবেশষ ঠাই অিধকাৰ কিৰেছ৷ এিৰ অহা শশৱৰ গাঁও, জান-জুিৰ, ঘৰ

আৰু িচনািক মানুহৰ কথা- ‘গাঁৱৈল গধূিল নািমেছ’, ‘আইৈল’, ‘ মাৰ গাঁৱ মাৰ ঘৰ’, ‘দিৰ তাৰ গা ’,
‘আেঘাণৰ বতৰা’, ‘পথাৰ’, ‘ হঁ পাহৰ আেঘাণ’, ‘উজানৰ মাছ’, ‘ নপাই পহী’ আিদ কিবতাত মূত হ
উ েছ৷ ায়েবাৰ অসমীয়া গাঁৱৰ খিত-পথাৰ বছৰেটাৰ ছমােহ ছন পিৰ ৰিছল৷ বতমােনও ছিবখন িবেশষ
সলিন হাৱা নাই৷ সেয় ‘পথাৰ’ কিবতােটাত আে েপেৰ কাৱা হেছ- ‘হােলাৱা ৰাৱনী দাৱনীৰ/ কালাহলৈল
বাট চাই/ পথাৰ থােক পিৰ/ িনঃশে নীৰেৱ৷’
লিখকাৰ কিবতাত নাৰীবাদী িচ া আদশেৰা উে ষ ঘ েছ৷ ‘িনযািততাৰ উি ’, ‘সীতাৰ মমেবদনা’,
‘অি কন া চ ভা’ আিদ কিবতা তাৰ া ৰ৷
ম, িবৰহ, বদনা, মাতৃ ে হ, কাৰুণ , অিভযানৰ দেৰ
মানৱীয় অনুভূিতসমূহ আন কতেবাৰ কিবতাত কাশ পাইেছ৷
মানুহৰ মনৰ ভাবৰ হে ালিন কিবতাত কাশ পায়; িক কিবতা দয় বৃি নহয়৷ শ িশ বা
ভাষািশ িহচােপ আধুিনক কিবতা ব দূৰ আ ৱাই আিহেছ৷ জীৱনেবাধ, অিভ তা, উপলি কিবতাৰ বােব
িযমান েয়াজন, িসমােনই েয়াজন আংিগক, ৰূপক, িচ ক , লয়,
িন, ব নাৰ৷ কিবতাৰ আঁৰত
যেনদেৰ এটা মন থােক তেনদেৰ থােক ভাষাৰ বাংময়তা, এটা শলী৷ কৱল মনৰ ভাব, মনৰ কথা কাশ
কৰাই কিবতাৰ উে শ হ’ব নাৱােৰ৷ কিবতােৰা থােক এতা শৰীৰ৷ কাব পুিথখনৰ থমেটা কিবতাত তাৰ
উমান পাৱা যায়- স কেবাৰ হেনা/ এেকাটা মু াৰ ইিপ িসিপ / মু ােবােৰা লােহ লােহ অচল হ যাব
ধিৰেছ/ ভয় হয়/ স কেবােৰা বাৰু এেনেকেয়/ নােহাৱা হ যাৱ নিক?’(টকাৰ উজান উ েছ)৷

তামাৰ স’ ত কথা আেছ
লিখকা – ণািমকা দাস
কাশক – িত িত কাশন
আেলাচক – িনমান দাস (৯০৮৫১-৭৫৬২৬)
মুঠ ৬৬ টা কিবতা সি িৱ সংকলন ত িভ
াদৰ িভ ৰং-ৰূপৰ কিবতাৰ সমােৱশ ঘ েছ৷
কিবতসমূহত
ম আৰু ব থতা তথা আশা-হতাশা
ূ ত হেছ মানুহ আৰু সমাজ, াচীন আৰু আধুিনক,
আৰু
ৰণাৰ অনুভৱ৷ ণািমকা শমাৰ কিবতা স েক িস কিব নীিলম মােৰ এেনদেৰ কেছ- ‘আধুিনক
জীৱনৰ জ ল ছায়া- ায়া,
-সংঘাত, বা ৱ জীৱনৰ াত িহক তু তা আৰু উ ৰ আধুিনক িচ াই
ভাষাৰ মােজেৰ আমদািন কৰা ভাৱনাৰ অজ
াত আৰু স ান তথা পৰী া-িনৰী াৰ িবপৰীেত আ গত
উপলি , ধাৰণা আৰু আ
ভাৱনাৰ জগতত িনৰৱি ভােৱ িবচৰণ কিৰ ণািমকা শমাই পূবসূৰী কিবৰ
িনমাণৈশলী, আংিগক আিদৰ কােনা ভাৱ অিবহেনই িযেবাৰ কিবতা িলিখ গেছ সইেবাৰ তওঁৰ একা ই
িনজ িনমাণ৷ সেয় তওঁৰ কিবতাত পিৰলি ত হয় িনজ এক কথনভংগী,
সূত এক শলী৷ আধুিনক
অসমীয়া কিবতাৰ ঐিতহ আৰু বািহত ধাৰােটাৰ স’ ত যু
নােহাৱাৈকেয় তওঁৰ িয আ কাশ তাত
দৃি েগাচৰ হয়- তওঁৰ সংেবদনশীলতা, সেচতনতা আৰু অনুভূিত বণ মনৰ ই া-আকাং া৷’
কিবগৰাকীেয় িতেটা কিবতাত এক কীয় িবষয় সামিৰ লেছ৷ সই িবষয়ৰ স’ ত তওঁ একা
হ’বৈল সয
য়াস কিৰেছ৷ কিবেয় মানুহৰ মানৱীয় স াত সদায় আেলািড়ত কিৰ থকা িকছু মান িচৰ ন
মক কিবতাৰ মােজেৰ তু িল ধিৰেছ- ‘ মাৰ সেপানক আঁচলত মৰাই/ মাৰ পাঠশালাৰ িতেটা পাঠ
আওৰাই/ গিতশীল ধিৰ ীৰ সৃি শীল যা ী মই’৷ সা িতক আেৱগ অণুভূিতৰ িন ু ৰ সময়ৰ িদনত কােনা
মাতৃ েয় িনজ স ানক পিৰহাস কৰাৰ উ ল কিব ময় ৰূেপা তওঁ কাশ কিৰেছ- ‘আধুিনকাই িব
অৰণ ত পুিত থ আিহেল নিতকতা/ পি মৰ ঝনঝনিনত কীয়তা হৰুওৱা মাৰ আিজৰ তথাকিথত

সমাজত লুকাই পিৰল মা/ যেনৈক লৱ- শক জ িদ লুকাই পিৰিছল জনক জীয়ৰী৷’ এেন ধৰেণ কিবতা
সংকলনখনৰ িতেটা কিবতাই পাঠকৰ দয়ত কাব অনুভূিতৰ ৰসৰ স াৰ ঘটাবৈল কিব স ম হেছ৷

(০৮/০৪/২০১৯)
ৰাম ন
লখক – ৰ ওজা
আেলাচক – কনকেসন ডকা
ৰাম ন আৰ হেছ তওঁ মাতৃ ক সাধা এ
েৰ- ‘মা মই যিদ কােৰাবাৰ বচন নকেৰা,
তেনহ’ ল তওঁেলােক মাক বয়া পায়; িক দাদাই বা হািতৰ আন ল’ৰাই নকিৰেল বয়া নপাই িকয়?’
মাতৃ ৰ পৰা তওঁ এই
ৰ উ ৰ নাপােল; িক অনুভৱ কিৰবৈল স ম হ’ল,- ‘আনৰ ভাল পাৱা বয়া
পাৱা িনভৰ কেৰ আনৰ মেন গঢ় লাৱা পিৰেৱশৰ ওপৰত৷’ ওজােদউৰ ৮৭ সংখ ক জ -বািষকী উপলে
ৱাহ ৰ গণ -মান ব ি সকলৰ উপি িতত উে াচন কৰা হয় ‘ ৰাম ন’৷ অনু ানত িবিশ সািহত ক,
সাংবািদকৰ উপিৰ ভােলমান িশ ীও আিছল; িক
জ -আেমালাও বাদ পৰা নািছল৷ ওজােদউৰ িবচৰণ য
সমাজৰ আটাইেবাৰ
েত তাৰ মাণ উে াচনী অনু ানৰ এই বােৰৰহণীয়া লাকৰ সমােৱেশ দািঙ ধেৰ৷
ৰ ওজােদউৰ আ জীৱনী ‘ ৰাম ন’ক ৰ ভা াৰ বুিল ক’ ল বঢ়াই কাৱা নহ’ব; িকয়েনা
বৰেপটাৰ পঢ়াশািলত অধ য়ন আৰ কিৰ তওঁ কটন কেলজৰ পৰা িড ী লাভ কেৰ৷ সই সময়ত
ৰাজকাপুৰ আৰু নািগচ অিভনীত ‘ -৪২০’ িচেনমাখনৰ জনি য়তা পাৰভঙা ধৰণৰ আিছল৷ িচেনমাখনৰ
গীতসমূহ কটিনয়ান সকলৰ মুেখ মুেখ চিলিছল৷ আিমও িচেনমাখন ক’বাবােৰা চাইিছেলা৷ ওজােদৱ ‘ -৪২০’
ৰ গীতসমূহৰ অসমীয়া পেৰডী পুি কা আকাঁেৰ কাশ কিৰ ছা সকলৰ মাজত িবতৰণ কিৰিছল আৰু িনেজ
গাইিছল৷ মৰা জুতা হ ায় জাপানী, পতলুং ইংিল ানী, চৰেপ লাল টু পী িফৰ িভ দীল হ ায় িহ ু ানী৷
ওজােদেৱ গাইিছলমাৰ পইন য জামানী
কাগজ তু ক ানী
ভাষা তেল , কানাড়ী
লেখা
মেৰ কািহনী….
তওঁ কটন কেলজৰ সংগীত শাখাৰ স াদক িনবািচত হাৱা কাযই জীৱনৰ গিতেক সলিন কৰা বুিল
উে খ কিৰেছ; িকয়েনা সই সময়েত সুধাক ড৹ ভূ েপন হাজিৰকাই জন সংেযাগৰ িপ-এইচ-িড িড ী ল
অসমৈল ত াংতন কিৰিছল৷ সংগীত শাখাৰ স াদক ওজােদেৱ কটনৰ সংগীত সি য়াৰ বােব খাৰঘূিলৰ
বাসগৃহত অজুন দাসৰ স’ ত সা াৎ কেৰােত সুধাক ই গৰিজ উ িছল, ‘কটনৰ ল’ৰাৰ লগত মই কােনা
কথা নাপােতা৷ তামােলাক ছা হাৱাৰ যাগ ই নহয়৷ নাৰীৰ িত তামােলাকৰ কােনা স ান নাই৷ ম ৰ
স খ
ু ত ছাৱালী দিখেলই তামােলােক িচঞৰ-বাখৰ কৰা৷ কটন কেলজৰ ল’ৰাৰ মই কােনা কথােকই
ন েনা৷’ কথািখিন শষ কিৰেয়ই তওঁ িবৰিবৰৈক ঘৰৰ িভতৰত সামাইিছলৈগ৷ পাছত যিনবা ড৹
হাজিৰকাৰ ভ ী ইন িভতৰৰ পৰা আিহ ওেলাৱােতেহ ধুমুহাৰ গিত িবৰ হ’ল৷ আচলেত তওঁৰ নামেটা
ইেনই আিছল৷ জ ািত সাদ আগৰৱালাইেহ কলকাতাত গীত ৰকিডং কৰাৰ সময়ত অসমীয়া পাছাক
িপ াই ইনী কৰা বুিল ‘ ৰাম ন’ত উে খ কৰা হেছ৷ কটনৰ সকেলা ছা য এেনধৰণৰ নহয়, ইেন
তাইক বুজাই বঢ়াই কাৱাত সুধাক হাজিৰকাই কটন কেলজৰ সংগীত সি য়াৈল যাৱাৰ বােব স িত
জনােল৷ মািকন যু ৰা ৰ িচকােগা মহানগৰীৰ ৰলে ছনত বিহ িলখা ‘ঝক ঝক ৰল চেল’ গীত গাই সুধা

ক ই শাতাম লীক ম -মু কিৰেল৷ আন এক স কত ওজােদেৱ িলিখেছ ‘এেকবােৰ উদ বুিল জনাজাত
কটিনয়ানজনেৰা চ েলা িনগৰােল’- পােনইৰ পানাকণৰ গীত ভ ী ইন হাজিৰকাৰ লগত ত ক ত
গাই৷ িসিদনা সংগীত সি য়াৰ আঁত ধৰা ছা ৰ ওজাৰ ভূ িমকাত স
হ সুধা ক হাজিৰকাই ‘ৰ ই’
বুিল শলািগেল৷
সই য ড৹ ভূ েপন হাজিৰকাৰ সাি ধ ৰ ওজােদৱ লাভ কিৰেল, িশ ী গৰাকীৰ অি ম িবদায়ৰ
ম তৈলেক তওঁৰ ছাঁৰ দেৰ আিছল৷ এই যা া বিণল, সুধাক হাজিৰকা য’ তই, ওজাও তেতই বুিল
কাৱােটােহ সমীচীন হ’ব৷ সই সময়ত কলকতাত অনুি ত গণনাট সংঘৰ অিধেৱশনেতা ৰ ওজা, মঘাই
ওজা ভৃ িতেয় গীত গাইিছল, ঢাল বজাইিছল৷
অসমৰ সািহত -সং ৃ িতৰ উপিৰ অসম আে ালনৰ মধ মিণ ৰুেপও ওজােদেৱ িবেশষ ভূ িমকা পালন
কিৰিছল৷ িকছু িদন িশ কতা কিৰেয়ই তওঁ উ ৰ-পূব ৰলৰ মািলগাঁৱৰ মুখ কাযালয়ত জন স কৰ ী
িবষয়া িহচােপ যাগদান কেৰ আৰু মািলগাঁৱৰ সবভাৰতীয় সমাজখনক অসমীয়া হঙল-হাইতালৰ বােলেৰ
সজাই তােল৷ মািলগাঁৱৰ সদৰ কাযালয় হ পেৰ অসমৰ সািহত -সংগীত আৰু নাট ািভনয়ৰ ক ৰূপ৷
ওজােদউক িবচািৰ আিন এই কামত যাগদান কেৰাৱা স েক ই েপ ৰ বস ভূ ঞাই কয়,- ‘আমাৰ
মািলগাঁৱত আিজ অসমীয়াই অসমীয়া হৰুৱাব লগা হেছ৷ আমাৰ হেক মাত মতা মানুহ নাই৷’ সৗভাগ ৰ
কথা য ওজােদউৰ ভাড়া ঘৰেৰ এটা অংশত থকা দুদা অসমে মী কিব মেহ নাথ ডকা ফু কনৰ সাি ধ
লাভ কিৰবৈল স ম হিছল৷ ওজােদউৰ উেদ াগেতই ভােলেকইখন নাট ম
কিৰিছল হম ভ াচায, থােন ৰ
দ , গাপী তালুকদাৰ, জ ািতষ শমা, ড ৰু দাস, ৰৗশন আিল, হীেৰন বনাজ , িদলীপ সন
মুেখ
যশ ী নাট িশ ীসকেল৷ মািলগাঁৱত সইসময়ত অিভনীত ‘গ ৰ’ নাটৰ নােমেৰ গিঢ় উেঠ গ ৰ নাট েগা ী৷
এই মালীগাঁৱেত গ ৰ নাট েগা ীৰ উেদ াগত কবৰ, অ াৱৰ, সংলাপ, লাপ আিদৰ উপিৰ ভােলমান
একাংিককা নাট অিভনীত হয়৷
তাৰ পাছেত আিহল িববাহ পব- ‘আই-িপতাৰ িদনৰ মানুহৰ বােব মাৰ এই বয়স িববাহৰ নহয়,
স ান-স িত পালনৰেহ আিছল৷’ কশৱ মহ , িন লতা মহ
ভৃ িত অেনেকই ৰ ওজােদউৰ বােব কইনা
িবচৰা কামত তী হ’ল৷ ভূ েপন হাজিৰকাইও এিদন ক উ ল,- ‘বাঃ ৰ তামাৰ ৱাহা ৰ ব তেৰ
আকাং াৰ পা ী... আমুকীৰ লগত িবয়া পিত িদেমই৷’ অৱেশষত লয়াছ বুক লৰ
ািধকাৰী খেগ নাৰায়ণ
দ বৰুৱা আৰু অিভয া কল াণ বৰাৰ উেদ াগত কইনা িবচািৰ পােল ি লঙত৷ বেলন হাজিৰকা, কািমনী
নাথ, ধীেৰন বৰুৱা ভৃ িতেয় ওজােদউৰ লগত ৱাহা ৰ পৰা যাৱা সহযা ীসকলক আদিৰ িনেল৷ কইনাৰ
নাম ণময়৷ কইনা পছ
হাৱা নােহাৱা স ভত ওজােদওৰ নীৰৱতাৰ িত ল
ৰািখ ড৹ ভূ েপন
হাজিৰকাৰ ভাতৃ বেলন হাজিৰকাই িচঞিৰ উ ল- ‘চাওক ওজা, আেপানাৰ যিদ পছ
হাৱা নাই, মেয় িবয়া
কৰাম৷’ ১৯৬৯ৰ িতিন ফ ৱাৰীত মািলগাঁৱত অনুি ত িববাহ পব হ পিৰিছল৷ সম মািলগাঁৱত অনুি ত
িববাহ পব হ পিৰিছল সম মািলগাঁওবাসীৰ উৎসৱ৷ তাৰ লগত যাগ হিছল ৰাজ ৰ িবিভ ঠাইৰ পৰা
অহা ওজােদউৰ ভাকাং ীসকল৷ নৱেজ ািত কলা পিৰষদৰ সদস সকেল িববাহৰ ায়িখিন কাম স
কিৰিছল৷ তাৰ িকছু িদনৰ পাছেতই শৰাইঘাট দলঙৰ পিৰচালন িনমাতা খ ািতস
অিভয া িব-িচ গাং িলৰ
অনুেৰাধ মেম ড৹ ভূ েপন হাজিৰকাৰ লগেত সুক ী িদপালী বৰঠা ৰেকা সাং ৃ িতক সি ায়াৈল গীত গাবৈল
আম ণ কৰা হ’ল৷ িব-িচ গাং লীৰ ই ানুসিৰেয়ই িদপালী বৰঠা েৰ গাৱা ‘ চনাই মই যাঁও দই’, ‘ সাণৰ
খাৰু নালােগ মাক’ আিদ গীেত সকেলােক আ ত কিৰিছল৷ অনু ান সামৰা হিছল- ‘অ’ মাৰ আেপানাৰ
দশ’ অসম সংগীেতেৰ৷
মািলগাঁৱৰ পৰা তল নগৰী ঢািলগাঁৱৈল জনেনতা শৰৎ চ িসংহৰ আ ান েম যাব লগা হ’ল৷
তােতা জনস ক িবভাগেটা পিৰচালনাৰ দািয় লয়৷ তাৰ পাছেত আৰ হয় অৈবধ িবেদশী িবতাৰণ
আে ালন৷ ব েত এই কথা নাজােন য খ াত সাংবািদক ভািগজৰ মধ তাত চু ি এখন
ত কৰা
হিছল৷ ‘ মাৰ মনত পৰা মেত অৈবধ িবেদশী বিহ ৰণৰ িভি বষ ১৯৫১ ধৰা হিছল৷ লগেত সই বষেৰ

নাগিৰকপ ীৰ িভি ত িবেদশী বিহ ৰণৰ কথা সি িব কৰা হিছল আৰু তাৰ লগেত অসমীয়া ভািষক
সংৰ ণৰ িনেদশনাও আিছল৷’ ভািগজৰ আ িৰক েচ া সে ও সৱা িকয় সফল নহ’ল সই িবষেয়
পুিথখিনত সু ৰভােৱ উে খ আেছ৷
ৰ ওজােদউৰ সাংবািদক জীৱন অিত বণাঢ আৰু িবিচ ৷ ১৯৮৪ তই জৱাহাৰলাল নেহৰু পিৰয়ালৰ
কাকত নচেনল হৰা
পৰ াৰা কািশত অসমীয়া ‘স ািহক বতিৰ’ৰ স াদনাৰ দািয় বহন কেৰ৷
পৰৱত সময়ত ১৯৮৫ৰ ১৫ আগ ত া িৰত ি পাি ক চু ি ৰ দুবল িদশসমূহ কাকতখনত দািঙ ধৰা
হতু েক তওঁ যেথ ভাবুিকৰ স খ
ু ীন হয়৷
তাৰ পাছেতই ওজােদউ কলকাতাৈল যায় আৰু আমাৰ িতিনিধ আিদৰ স’ ত ওতঃে াতভােৱ জিড়ত
হ পেৰ৷ তদুপিৰ িবিভ কাকতত তওঁ িলিখবৈল লয়৷ কলকাতাত থােকােত তওঁ ড৹ হাজিৰকাৰ িত িন,
এৰাবাটৰ সুৰ, ল ঘ , িচকিমক িবজুলী, ভাগ আিদ িচেনমা িনমাণৰ স’ ত জিড়ত হ পেৰ৷ ক’বা বছেৰা
সুধাক হাজিৰকাৰ সহেযাগী িহচােপ কাম কৰাৰ পাছত তওঁ অসমৰ মুখ ম ী িহতা ৰ শইকীয়াৰ িনেদশ
েম ৱাহা ৰ শংকৰেদৱ কলাে
িনমাণৰ দািয় বহন কেৰ৷ শংকৰেদৱ কলাে ক আিজৰ বণাঢ ৰূপত
গিঢ় তালাৰ
ত ওজােদেৱ দেহ- কেহ লািগ অনবদ বৰঙিণ আগবঢ়ায়৷ কথা সািহিত ক ভেব নাথ
শইকীয়াই তওঁৈল সহেযািগতা আগবঢ়ায়৷

দিনক অসমঃ
(০১/০৩/২০১৯)
শ ৰ বিলফুলেবাৰ
লিখকা – সংগীতা ৰাজেখাৱা
কাশক – কথািশ
কাশন
আেলাচক – িবনয় ৰ ন শমা (৮৬৩৮৩-০৭৯০৬)
ভাবৰ বুৰবুৰিণত সািহত ৰ সৃি ৷ কিবতা অন তম৷ ভাব-ভাষা-শ -ব না-িচ ক আৰু অলংকাৰত
কিবতাৰ মাধুয৷ কিবতাই কথা কয়৷ কিবতাৰ আেছ িনজ দশন িচ াৰ মাদকতা আৰু আেছ অনুভূিতৰ
পিৰ ু ৰণ৷ কিবতাত কাশ হয় কিবৰ িচ াধাৰা৷ সমাজ, জীৱন, কৃ িত জগত কিবতাৰ িবষয়ব ৷ কিবতা
মনৰ, কিবতা াণৰ, অনুভূিতৰ এেকাখন দিলল৷ তেন এখন কাব
‘শ ৰ বিলফু লেবাৰ’৷
এই কাব
খিনৰ েণতা কিব, সািহত ে মী সংগীতা ৰাজেখাৱা৷ কাব চ ােৰ একে ণী সেচতন
পঢ়ুৈৱৰ মাজত জনি য় হ পৰা সংগীতা ৰাজেখাৱা কমসুে তজপুৰৰ চে দ হাট হাই ু লৰ িশ িয় ী৷
সািহত চ াৰ িত সৰুেৰপৰা আ হী কিবগৰাকীেয় বতমান তজপুৰৰপৰা কািশত উ ৰুিচস
মননশীল
আেলাচনী ‘কথািশ ’ৰ সহেযাগী স াদক৷ তওঁ এগৰাকী সু-আবৃি কােৰা৷ ‘শ ৰ বিলফু লেবাৰ’ তওঁৰ থম
কাব কৃ িত৷ বৰ হঁ পাহ আৰু যতেনেৰ কিবেয় সজাইেছ এই কাব
খিন৷
খিনত এশ দহটা কিবতা
সি িৱ কৰা হেছ৷ কিবতা হ’ল মানৱতাৰ িচৰভা ত ক ৰ৷ কিব ৰাজেখাৱাই তওঁৰ কিবতাত ব ল
আেৱগ আৰু ভােবা াসৰপৰা আঁতিৰ মু মেনেৰ িনজ এক িনৰােবগ, মননশীল ভাষােৰ মানুহৰ দনি ন
জীৱনৰ িনৰাভৰণ অথচ বাংময় ছিব আিক সমাজখনৰ অত
হৰীৰুেপ অৱতীণ হেছ৷ কিবেয় কলাকমৰ
মূল উে শ আগত ৰািখ দয়ৰ সত ৰ সেত সম য় সাধন কিৰ আেপান অিভব ি দািঙ ধিৰেছ৷
খনত
সি িৱ কিবগৰাকীৰ আটাইেবাৰ কিবতাই সফল কিবতা বুিল ক’ব পািৰ৷
আধুিনক কিবতাত দুেবাধ তা মূল ল ণ বুিল ধৰা হয় যিদও সংগীতাৰ কিবতাত আেছ মনপৰশা
জীয়া অনুভূিত আৰু অনুভৱৰ ব না৷ কিবেয় িবগত সময়ত িয সাধনা কিৰেল সেয় কিবেয় জীৱন আৰু

জগতক যেনদেৰ দিখেল, সময়ক যেন ধৰেণ উপলি কিৰেল সই সকেলােৰ দয় সংপৃ সংেবদনশীল
কােশই হ’ল কিবতাপুিথখন৷ সুদীঘকালীন অিভ তাই কিবক িদেছ িজ াসাৰ মম অনুভৱ কিৰবৈল৷ কিবৰ
জীৱন চযাত
াৰ গভীৰতাৰ ফল ৰুেপ পাঠেক লাভ কিৰেছ অপূব ব না সমৃ
দয়তলীৰ পৰা উ অহা
চতনাক জাকািৰ িদব পৰা িচ ক ৷

িশ ৰ দ তা িবকাশ আৰু আচৰণৰ ৰূপা
লখক – কমেল ৰ কিলতা
কাশক – তু িলকা গা ামী
আেলাচক – উেপ বৰকটকী
িশ ৰ িবিভ ধৰণৰ সমস াক ক কিৰ ৰচনা কৰা
ৰ সংখ া যেঠ নহয়৷ ঘাইৈক অিভভাৱক
আৰু িশ ৰ িহতাকাং ীসকলৰ উে েশ ৰচনা কৰা
ৰ েয়াজনীয়তা নুই কিৰব নাৱািৰ৷ কমেল ৰ
কিলতাই ‘িশ া মেনািব ান’ নামৰ াতক মহলাৰ পাঠ পুিথৰ ৰচনা কিৰেছ৷ তওঁ লংকা মহািবদ ালয়ৰ
িশ া িবভাগৰ সহকাৰী অধ াপক৷ কইবাখেনা কাব
েৰ কিব িতভাৰ পিৰচয় িদয়াৰ উপিৰ দিনক
অ দূত কাকতৰ
েলখক৷ িশ মন ৰ িবষেয় িচ া-চ া কৰা কিলতাৰ ২০১৩ চনত কাশ পাৱা
‘িশ ৰ সমস াজিনত আচৰণঃ এ মন াি ক আেলাচনা’- আনখন িশ িবষয়ক উে খেযাগ
৷
খনৰ পাতিনত লখেক- এিতয়াৰ িশ ক ‘যাি কতাই মশঃ লগ নৰা’ এইদেৰ উে খ কিৰ
কেছ- ‘এই য়াসৰ পিৰতৃ ি হয় মুকিলমূৰীয়া- য’ত ভূ লৰ স াৱনা থােক৷ মূলতঃ এেন পিৰচালনাৰ
বপৰীত ৰ বােব মানৱীয় িদশেবাৰৰ বৃি ত িশ পাছ পিৰ ৰয়৷ মূল েবাধ, নীিতিন া মানৱীয় ভাৱধাৰাৰ
চ া আৰু
ৰণামূলক সাি ধ ৰ িবষয়েবাৰ একমা িবদ ায়তিনক ব তাৰ বােব আধৰুৱা হ থােক৷ এেন
আধৰুৱা িবষয়েবাৰ িশ ৰ পৰৱত জীৱনত অপসমােযাজন, অপৰাধ ৱণতাৰ মূলকাৰক িহচােপ দখা িদয়াৰ
স াৱনা থােক৷ গিতেক িশ ৰ কৃ ত আচৰণ আৰু দ তাৰ িবকাশত অিভভাৱকৰ সতকতামূলক িতপালনৰ
েয়াজন আেছ৷’
খন আঠটা অধ ায়ত িবভ কৰা হেছ৷ অধ ায়েকইটা হেছ যথা েম ‘িশ ৰ দ তা িবকাশ আৰু
আচৰণৰ গিত- কৃ িত’, ‘িশ ৰ আচৰণ আৰু ৰুিচপূণ মানিসক িবকাশৰ গিত’, ‘িশ ৰ িশ ণ আৰু দ তা
িবকাশ’, ‘িশ ৰ মানিসক চাপ আৰু অিভভাৱকৰ দায়ব তা’, ‘িশ ৰ আৰু ব ি ৰ িবকাশ’, ‘িশ ৰ
আ িব াস আৰু িবদ াৰ ৰ
িত’, ‘িশ ৰ সামািজকতা আৰু মানিসকতা উ ৰণ’ আৰু ‘মানিসক বাধা তা
আৰু িশ ৰ দ তােকি ক আচৰণ৷’ লখেক েত কেটা অধ ায়েত িশ ৰ িবিভ
বৃি ৰ লগত স ক থকা
িবষয়েবাৰ সূ ভােৱ আেলাচনা কিৰেছ৷ এই
ত তওঁক
ৰণা যাগােল তওঁৰ স ান দু েয়৷ তওঁেলাকৰ
শশৱকালৰ গিত- কৃ িতেয় ‘
িভি ক অধ য়ন’ কৰাত সহায় কৰাৰ কথাও লখেক উে খ কিৰেছ৷
উদাহৰণ ৰূেপ ‘িশ ৰ আচৰণ আৰু ৰুিচপূণ মানিসক িবকাশৰ গিত’ অধ ায়ত অ ভূ
কৰা আচৰণৰ কৃ িত,
িশ ৰ আচৰণৰ উ িত কৰাৰ
ত ল’বলগীয়া কইটামান উপায়, িশ ৰ িবশৃংখলামূলক আচৰণ, িশ ৰ
আচৰণগত িবশৃংখলা (অনুশাসনহীনতা) িনমূলকৰণত অিভভাৱেক ল’বলগীয়া কইটামান কায, আচৰণ
গঠন ি য়াত মন কিৰবলগীয়া কইটামান িদশ, আচৰণ গঠনৰ মন কিৰবলগীয়া িদশসমূহৰ মন াি ক
পযােলাচনা আৰু কইটামান িনেদশনা, সাজ- পাছাক পিৰধান, খাদ াভাস আৰু খলৰ মাধ মত আচৰণ গঠনৰ
উপায়ৰ কথা ক’ব পািৰ৷ এেনদেৰ েত কেটা অধ ায়েত িশ ৰ িবিভ িদশ আেলাচনা কৰাৰ লগেত
তওঁেলাকক আদশ মানুহ িহচােপ গিঢ় তালাত অিভভাৱক আৰু িশ ৰ িহতাকাং ীসকলৰ দািয় আৰু কতব ৰ
িবষেয় উে খ কিৰ গেছ
খনত৷

অ ম অধ ায়ত লখেক মানিসক বাধা

তা িশ ৰ আচৰণৰ অ িনিহত কাৰণেবাৰ িবে ষণ কিৰেছ৷

মু াপুৰ গাঁওঃ পৰ ৰাগত কৃিষ আৰু সং ৃ িতৰ খ
স াদনা – ড৹ অৱনী মাৰ ভাগৱতী
আেলাচক – জয়কা শমা

অধ য়ন

ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ ভূ েগাল িব ান িবভাগ আৰু জাপানৰ িকয়ট’ িব িবদ ালয়ৰ Center for
Southeast Asian Studies- এ
পু উপত কাৰ াম জীৱন ণালীৰ িবষেয় যু য়াৈক চেলাৱা অধ য়নৰ
অংশ িহচােপ উ ৰ-কামৰূপৰ মু াপুৰ গাঁৱৰ িবষেয় িতেবদনধম
িহচােপ ৰচনা কৰা হেছ এই
খন৷
গাঁৱৰ মানুহক অংশ হণ কৰাই ামা লৰ মূল ায়ন কৰাৰ ধাৰণােটা অৱেশ যাৱােটা শিতকাৰ নৱম-দশকেৰ
যিতয়া ৰবাট চমবাৰ, িপটাৰ িহলে েবন, ৰবাট ৰাডছ আিদ সমাজ িব ানীেয় ইয়াক উ াৱন কিৰিছল৷
সই ধাৰণাৰ অৱল নেত মু পুৰ গাওঁখনৰ ািনক অৱি িত, মা কািল, চহৰৰপৰা দূৰ , নদ-নদী-খালিবল, শস ে , গছ-গছিন, প -প ী আিদ স দৰ লগেত মানুহৰ আথ-সামািজক-সাং ৃ িতক িদশসমূহ তথা
ইয়াৰ সমস াসমূহ ণালীব ভােৱ িবে ষণ কৰা হেছ
খনত৷ স াদকৰ- টাকােত উনুিকওৱা হেছ য
অধ য়ন প িত
ত কেৰাঁেত িকয়ট’ িব িবদ ালয়ৰ অধ াপক ডঃ কাজুঅ’ আে া আৰু ডঃ কিচ উছািমেয়
নতৃ িদিছল৷ গাঁওখনৰ উৎপি ৰ ইিতহাস উ াৰ কৰাৰ
ত িবিভ ধৰণৰ াসংিগক পুিথ আৰু পুৰিণ
কীিতিচ েবাৰৰ সহায় লাৱা হেছ, গাঁওখনৰ নামেটাৰ লগত জিড়ত জন িতেবাৰ িবে ষণ কিৰ ইয়াৰ
ঐিতহািসক গঠন ি য়ােৰা আভাস িদয়া হেছ৷ িবিভ স দায়েৰ ভৰা ১১টা চু বুিৰৰ সুকীয়া সুকীয়া গঠন
ণালীেৰা আেলাচনা কৰা হেছ, লগেত িতেটা পিৰয়ালৰ বংশানু েমা িদয়া হেছ, য’ত আেছ কানজন পুৰুষ
থেম আিহ চু বুিৰেটাত বাস কিৰিছল আৰু কানেটা পিৰয়াল ক’ৰপৰা আিহিছল তাৰ তথ ও িদয়া হেছ
খনত৷ িবিভ তথ উিলওৱাত
-প (Questionnaire)- ব ৱহাৰ কৰা হেছ- য’ত আেছ মানুহৰ
সংখ া, বয়স, িলংগ, িশ া, স দায়, ধম, বৃি , আয়ৰ উৎস, কৃ িষভূ িমৰ পিৰমাণ শস ৰ উৎপাদন তথা
মা ৰ উৎপািদকা শি , কৃ িষ সঁজিু লৰ সংখ া তথা নাম, সামািজক অনু ান- িত ানত তওঁেলাকৰ ভূ িমকা
আিদৰ সিবেশষ আেছ
খনত৷
গাঁওখনৰ চু বুিৰ েম আউনীআ , দৱ , কিলতা, ভেকা, া ণ, কৰৰীয়াপাৰা, আিলকাষ, স
গঞােতালা, ভৰালী আৰু মৰৈনপাৰ চু বাৰ বি মা , শাকিনবাৰী, ক য়াতলী, আ তলী, শািলতলী,
বাওঁধানতলী, বাকিৰ মা , জংঘলতলী, জলাশয় আিদ িবিভ ধৰেণ মা িবভাজন কিৰ সইেবাৰৰ িকমান
মা ম াদী অথবা িনি েখৰাজ িক া একচনা বা লােখৰাজ, আেকৗ িকমান মা ত আিধয়া, িকমানত ব কী,
িকমানত মৰগীয়া আৰু িকমানত চু ি ব ৱ া চিল আেছ তােকা কাশ কৰা হেছ৷ কৃ িষিভি ক লাকউৎসৱেবাৰ যেন- মু েমলা, গাঁজেলাৱা, ভাখৰী ব া, ভূঁ ই উঠা, আগ অনা, কািচ উঠা, ন- খাৱা আিদেৰা
আেলাচনা কৰা হেছ৷ কৃ িষ স ক য় ভােলমান ডাকৰ বচন ( যেন- ‘সাত ভাই যাৰ ঁ িহয়াৰৰ খিত
তাৰ’, ‘সােত পাতল, পাঁেচ ঘন, ছেয় তােমাল নদন বদন’ ইত ািদ আৰু কৃ িষ স ক য় লাক-িব াস
িকছু মানৰ আেলাচনাও পুিথখনত িদয়া হেছ৷ শষৰফােল গাঁওখনৰ বয়স
কইজনমান লাকৰ সা াৎকাৰ
লাৱা হেছ- য’ত আেছ ামা লৰ পিৰেৱশ, পৰ ৰাগত কৃ িষ পািৰপাি কতাৰ বিশ আৰু সময়ৰ গিতত
হাৱা পিৰৱতন স েক তওঁেলাকৰ িব অিভমত৷ পুিথখনত সি িৱ ‘ি ছ কালত ধান খিত’ (ফিণধৰ
শমা), ‘ি ছকালত মৰাপাট খিত’ (হিৰ সাদ গা ামী), ‘ি ছ কালত আলু খিত’ ( াদ ডকা)
আিদ িনব ও ৃিতমধুৰ আৰু গেৱষণাধম ৷

গৰীয়সী আৰু অসামান চ
স াদনা – অং ৰ ডকা
কাশক – অনুৰূপা চৗধুৰী
আেলাচক – চ ক শমা

সাদ

অসমৰ সািহত আেলাচনীৰ জগতত ‘গৰীয়সী’ হেছ উ ল ভাটাতৰা৷ এই আেলাচনীখন ১৯৯৩
চনত স াদকৰূেপ দািয় ল িত া কিৰিছল সু- িতি ত সািহিত ক, ঔপন ািসক, গ কাৰ চ সাদ
শইকীয়াই৷ ‘মায়ামৃগ’, ‘নাচপিত ফু ল’, ‘চ বৎ’, ‘অংগীকাৰ’ আিদ গ সংকলন; ‘এিদন’, ‘ মঘম াৰ’,
‘মহাৰথী’, ‘ তােৰ মােৰ আেলাকেৰ যা া’ আিদ উপন াস; ‘দৃি েকাণ’, ‘অ ৰংগ’, ‘সািহত ৰথী বজবৰুৱাৰ
লগত কা িনক সা াৎ’ আিদ ৰচনা সং েহেৰ অসমীয়া সািহত ৰ ভঁ ৰাল চহকী কিৰ যাৱা চ সাদ
শইকীয়াৰ অসামান জীৱন পিৰ মা স ভত িবিভ জনৰ অনুভৱৰ সংকলন এই পুিথখন৷ ৩৬ পৃ াৰ
পুিথখনত িবিশ কিব নীলমিণ ফু কন, সািহিত ক তথা ‘গৰীয়সী’ৰ স াদক ড৹ ল ীন ন বৰা, কিব
হেৰকৃ
ডকা আৰু সমীৰ তাঁতীৰ চািৰটা ৃিতচাৰণা মূলক ৱ আেছ৷ পুিথখিনৰ স াদক ডকােৰা এটা
নািতদীঘ ৱ ই ঠাই পাইেছ৷ লগেত আেছ জনি য় কিব নীলম মাৰৰ ‘গৰীয়সী’ িবষয়ক এ কিবতা৷
পুিথখিনৰ িবেশষ স দ হেছ ‘মহাৰথী’ চ সাদ শইকীয়াই িলখা িতিনটা িভ সুৰী ৱ ৷ ইয়ােৰ দুটা হেছ
চ সাদ শইকীয়া স ািদত ‘গৰীয়সী’ৰ থম বছৰৰ থম সংখ া আৰু তেৱঁই স াদনা কৰা অি মেটা
সংখ াৰ স াদকীয়৷ পুিথখনত সংকিলত ৱ েকইটাত সািহিত কজনৰ আৰু ‘গৰীয়সী’ আেলাচনীৰ সাি ধ ৰ
সাঁৱৰণ কৰাৰ উপিৰ েত েকই নামধন স াদকজনৰ কমৰীিত, আদশ, দূৰদৃি আৰু দ তাৰ কথা
সু শংসাৰ বণনা কিৰেছ৷ পুিথখিনৰ পিৰিশ াংশত চ সাদ শইকীয়াৰ সৃি ৰাজী আৰু জীৱনপ ীৰ চমু উে খ
আেছ৷

বু েদৱ দাশ
আৰু অন ান
লখক – অং ৰ ডকা
কাশক – অনুৰূপা চৗধুৰী
আেলাচক – চ ক শমা
লখকৰ মেত এই পুিথখিন হেছ এখন ব ি গত ‘অস ূণ ৰচনা৷ িচ পিৰচালক বু েদৱ দাশ ৰ
জীৱনৰ বিচ ময় বণনা ইয়াত আেছ; লগেত আেছ তওঁৰ অনবদ ছিবসমূহৰ কথা৷ লখক ডকাই
পুিথখনত দাশ ৰ সািহত চ াৰ আভােসা সু ৰৈক আৰু ব তেৰ শংসাবাণীসহ িদেছ৷ শীেষ ু মুেখাপাধ ায়ৰ
কথাৰ উ ৃ িতেৰ তওঁ দাশ ক ‘কিব’ বুিল িত াও কিৰেছ৷ ‘বাঘ বাহাদুৰ’, ‘গৃহযু ’, ‘উ ৰা’ আিদৰ দেৰ
ছিব কিৰ িনজৰ সুকীয়া ধাৰােটাক এটা মজবুত পথৈল ৰূপা িৰত কিৰবৈল সমথ হাৱা দাশ ৰ ছিব আৰু
তাৰ সেত সংল আেলাচনা দুেয়াটাই ২৭ পৃ াৰ এই পুিথখনৰ ধান উপজীব ৷ দাশ ৰ িনজৰ
সমূহ
আৰু তওঁৰ িবষেয় িলিখত
ৰ আভােসা ইয়াত ডকাই িদেছ৷ এটা দীঘল িনব
কইবাখেনা ৰঙীণ ছিবেৰ
সেত সু ৰৈক ৰঙীণভােব সজাই-পৰাই পুিথ আকােৰ উপহাৰ িদ ডকাই নামধন চলি কাৰজনক অসমৰ
পঢ়ৈৱ সমাজৰ লগেত চলি ে মীৰ আৰু অিধক ওচৰ চপাই আিনেছ৷

(০৮/০৩/২০১৯)
িচনািক নদীৰ ঘাট
লখক – হীেৰ
মাৰ শমা
কাশক – পা জন বুকছ
আেলাচক – িহমা ী মাৰী শমা
িহ ী সািহত ৰ ছা ‘অনুভৱৰ বৰষুণ’ ৰেচাঁতা হীেৰ
মাৰ শমা৷ আৈঢ় িৰ কিবতা সি িৱ কৰা
খনত অথৱহ, চু চু কিবতােবাৰৰ সমােৱশ ঘ েছ৷ সৰু সৰু এেকাটা কথা, যন শ ৰ খলা- সেয়
শমাৰ কিবতা৷
কিবৰ ভাষােৰই কিতয়াবা ধীৰ, কিতয়াবা বগী গিতেৰ( তওঁ) কাব চ াৰ অনুশীলনত তী আেছ৷
কিবতােৰই মন-গহনৰ কথা কেছ৷ শমাৰ কিবতােবাৰ সংযত, ভাষা সৰল, শ
েয়াগত িমতব য়ী৷
ব ব ত সু-শৃংখল৷ অৱেশ তওঁৰ কিবতােবাৰত অিভ তাতৈক ভাবৰ াধান বিছ৷ তওঁৰ ায়েবাৰ
কিবতােত এই কথা
৷ শমাৰ কিবতােবাৰত আেছ িবষয়- বিচ , আি ক সুৰ, আেৱগ কাশৰ সীমাহীন
আড়না৷ আেছ অকপেট যাগ জনক ীকৃ িত িদয়াৰ মানিসকতা সমাজ সেচতনতােয়া তওঁৰ কইটামান কিবতা
শ কিৰ আেছ৷ চৗপাশৰ পিৰেৱশ-পিৰি িতক তওঁ অনুধাৱন কিৰব পািৰেছ আৰু বা ৱ জীৱনত ঢু িক
পাৱা- নােপাৱা ভােলমান সৰু-বৰ কথাই তওঁৰ কিবতাত ান পাইেছ৷
এই কিবৰ জীৱন-জগতৰ সেত স ৃ ভােলমান কথা কিবতােবাৰত সােঙাৰ খাই আেছ৷ শ েবাৰৰ
পিৰ , আেপান ৰূপ এটাই কিবতা িবেশষত ভু মুিক মািৰেছ৷ জীৱন নদীৰ ঘাটত তওঁৰ বু ৰ পদুম নািচ
উ েছ আেপান ঘাটৰ বাঁহী (িচনািক নদীৰ ঘাট)৷
কিবৰ কিবতাত ত য় আেছ৷ তওঁ িত া কিৰবৈল চ া কিৰেছ কিব দয়ৰ উপলি ৷ জীৱনক
িচৰকালীন মযাদা দানত যন িস হ এই কিব৷ ব ি জীৱনৰ সম
স তাৰ িতও যন সেচ এই
কিব৷ িব ৃ ত জীৱনৰ গভীৰতাক শি ক িবচােৰেৰ ঐ য দান কিৰ কিবেয় কয়- ‘পিৰহাৰ কৰা শংকা/
ফু িলেলই মৰেহ বুিল/ মৰিহ যায়/ নতু ন এ ফু েল/ এেনৈকেয় জীৱন/ জীৱনৰ মাধুয’৷ এই য কাশ
তােতই যন অভ ৰত িতপািলত হ থােক কািব ক সুৰৰ
ন৷
কিবৰ কিবতাত পটভূ িম িনমাণৰ দ তা শলািগবলগীয়া৷ জীৱনৰ িবিচ তােকা তওঁ ভাবনাৰ ভাষা
িহচােপ হণ কিৰেছ৷ তওঁ জীৱনৰ াণ
নক অনুভৱ কিৰব পািৰেছ৷ কিবতাৰ বাৱঁতী ধাৰােটাক তওঁ
এ িবেশষ মা া দান কিৰেছ৷ এটা িনিদ িব ক
ক কিৰ তাৰ চািৰওফােল এটা িনিদ দূৰ ত আন
ু
এটা িব ু ঘূৰােল িয ঘুৰণীয়া, সমতল ৰখাৰ সৃি হয়, তােক বৃ বােল৷ হয়েন? নহয়৷ কিবৰ মেত ‘বৃ ’
হেছ- ‘এিদন আঙু িলেয় আঁিকেল বৃ / ল
ক / অনুভৱ জীৱনৰ/ বৃ মা / উভিত আেহ৷ ক ৈল৷’
এৰা, এয়ােতা জীৱন…৷
বা ৱ জীৱনক ক নােৰ সংহত কৰাৰ
েতা কিব অ া িশ ী কম ৷ শ ৰ খল তওঁৰ/
‘ ি ত তীিত’ত/ য’ত উৰুখা পজাঁেৰ ৰািতৰ জানেটা/ কিতয়াবা ওলায়/ কিতয়াবা লুকায়৷ বৰষুণৰ
পানী/ মিজয়াত ডাং বাে / িসিঁ চ িসিঁ চ ভাগিৰ পেৰ আই৷’ কেন সু ৰ এই িচ , িচএৰ ভাষা৷ কােন
পাহেৰ ( মাৰ) আইক?
কাব সাধনাৰ িবিশ সফলতা বুিল কাৱা যায় কিবৰ ‘ চতনাৰ আিবৰ’ নামৰ কিবতােটা৷ বু
চতনাৰ গূঢ় ৰহস ক সংি ভােৱ সংি তােৰ গভীৰ কিৰ তালাৰ িয েচ া িস কিবকমৰ িসি লাভ৷ এই
সৰু কিবতােটাত আিম লগ পাইেছাঁ সময়ক৷ জৰা-মৃতু - শাক ৱ নাৰ ঊ ৰ এটা নতু ন াি সত ান৷
কিবৰ ভাষাত-‘ চতনাৰ আিবৰ’৷

শমাই প ীক ল কিবতা িলিখেছ৷ সই কিবতাই দয়ৰ দুৱাৰ টু িৰয়াইেছ৷ তওঁৰ অথৰ কিবতাই
সাবজনীনতা পাইেছ৷ া ত সত মৃতু ৰ বশ তা ীকাৰ কিৰ প ীক জীৱন-য ণাৰ সাজেটা িপ াবৈল গ
তঁ ও দুখত কাতৰ হ পিৰেছ৷ বু ধৰফৰ কিৰেছ আৰু আ য ণাই আ য় িবচািৰ ফু ৰাৰ সময়েত তওঁ
কিবতাৰ আ য় লেছ৷ অথাৎ কিবতাৰ ওচৰৰ তওঁ নিত ীকাৰ কিৰেছ৷
‘িপতা’, আেৱগ-আদেশেৰ ব ী এই শ ৷ ‘ ফু ’ য এই িপতােৰ নাম/ িয কা ত নাঙল/ হাতত
এছািৰ ( ল)/ পথাৰৈল বাট পানাই/ চািৰ িৰ পা ৰতা শীত গচিক/ িপতাইৰ সউজীয়াৰ মাহ…/গধূিলৰ
ধূিলত িপতাইৰ নমনা খাজ/ পূৱাৰ উ ল সেপান ( ফু )৷ অিনবায আেৱগক সৃজনী শি েৰ তওঁ জীপাল
কিৰ তু িলেছ৷ ি িত আৰু ৃিতক মাহনীয় ৰূপত তু িল ধিৰ িপতৃ ব না কিৰেছ৷ চািৰ িৰ পা ৰতা শীতৰ
গৰাকী তওঁৰ িপতৃ ৰ মিহমামি ত ৰূপেটা তু িল ধিৰবৈল গ কিব ভাবনাৰ উ ল সীমনাক তওঁ
শ
কিৰেছ৷
ণকন া িহমা, জা ৱী গা ামী, বীৰুবালাক ল কিবৰ এহাত বু ৷ জীৱনৰ হজাৰটা ত া ান
নওিচ দৃঢ়তােৰ খাজ িদ আু ৱাই অহা জা বীক তওঁ ছলুট িদেয়৷ ণকন া ‘হীমা’ৰ
েতা তওঁ যন
ৰণাৰ অফু ৰ আকৰ৷ অনুভৱৰ িবশাল নখনত তওঁ মােজ মােজ থমিক ৰয়; কাণপািত িনবৈল য
কেৰ িহমাৰ দুভিৰৰ ৰুণুক-জুনুক শ ৷ তওঁ দশৰ গৗৰৱ এই কন াক
কেৰ- ‘সংক -সাগেৰ/ ধুৱাই
িদেয় নিক/ তাৰ দুভিৰ িহমা/… বাকা-পানী িমহিল/ গাঁৱলীয়া আিল/ ৰ’ দ পাৰা দহ (িহমা)৷ ‘িহমা’ৰ
জীৱনত এিতয়া অেলখ তৰাৰ িতৰিবৰিণ/ অৰুণৰ সাতৰঙী আভা আৰু এই জীৱনৈল কিবেয় জনায় িহয়াভৰা
েভ া৷
উে িখত কিবতােকইটাৰ বািহেৰও ‘বাদুংদু া’, ‘ডাঙিৰ’, দুেযাধন’, ‘ মেদাৰতাৰী ঘাট’, ‘মাহীমামািলতা’, ‘ ৱােহ ৱােহ’, ‘চ পানী’, ‘মােকা’ ‘আৰু নবজািব ঢাক অ’ ঢা ৱা’, ‘িখিৰকী আিদ
কিবতােকই ও কিবেয় কীয়তা দান কৰা কিবতা৷

বৰেপটা স আৰু লাক জীৱনৰ উৎসৱ-পাবন
লখক – ড৹ বাবুল চ দাস
আেলাচক- হম কাকিত (৯৪৩৫০-৪১৩৮১)
ড৹ বাবুল চ দাস ভাষা িব ানৰ িশ ক৷ তওঁ অসমীয়া সািহত -সং ৃ িতৰ িবিভ িদশত
আেলাকপাত কিৰ ব কথা িলিখেছ৷ িবেশষৈক স ীয়া সং ৃ িত আৰু জনজীৱনৰ উৎসৱ-পাবণক ল তওঁ
নতু নৈক অিত উ খাপৰ তথ স িলত পুিথ ৰচনা কিৰেছ৷ মহাপুৰুষ দুজনাৰ কমকৃ িত বাদ িদ অসমীয়া
ভাষা সািহত তথা কলা-সং ৃ িতৰ সকেলা
েত ৰু দুজনাৰ মেনাৰম সৃি ৰািজেয় বণাঢ পিৰম লৰ সৃি
কিৰেছ৷ এইে ত বৰেপটা স নামঘেৰ শ শ বছৰ ধিৰ িনৰিৱি ভােৱ স ীয়া সং ৃ িতৰ িবিভ ধাৰা
চাৰ আৰু সাৰ কিৰ আিহেছ৷
ড৹ দােস পুিথখনত মুঠ ছটা অধ ায়ত েম- ‘বৰেপটাৰ সামািজক আৰু সাং ৃ িতক জীৱনধাৰাৰ
পটভূ িম’, ‘অসমীয়া সং ৃ িত আৰু উৎসৱ-পাবণৰ ভূ িমকা’, ‘বৰেপটা স ৰ উৎসৱ-পাবণৰ ভূ িমকা’, ‘বৰেপটা
স ৰ উৎসৱ-পাবণ’, ‘বৰেপটাৰ লাঁকজীৱনৰ উৎসৱ-পাবণ’, ‘উৎসৱ-পাবণৰ লগত জিড়ত গীত-মাত’ আৰু
‘বৰেপটা উৎসৱ-পাবণৰ না িনক িদশ’ আিদত তথ সহকােৰ সকেলা িদশ সামিৰ আেলাচনা কিৰেছ৷ ড৹
দােস পুিথখন সম অসমীয়া সং ৃ িতেৰ িনখুঁতভােৱ উপ াপন কিৰেছ৷ বৰেপটা স ৰ সংগ ল িবষয়েবাৰ
আেলাচনা কিৰেছ৷ স ীয়া ৰীিত-নীিত, গীত-মাত আিদ িবিভ স েকি ক উৎসৱ বৰেপটা স ত িকদেৰ
িব ভােৱ পালন কিৰ অহা হেছ সইেবাৰৰ বণনা িদবৈল গ ড৹ দােস ৰু দুজনাৰ আৰু পৰৱত আতা
পুৰুষসকলৰ জ -মৃতু িতিথ আিদত পালন কৰা উৎসৱসমূহেৰা উে খ কিৰেছ৷ তদুপিৰ ব’হাগ িব , মাঘ

িব , কািত িব , জ মী, কীতন, দৗল উৎসৱসমূহৰ উদযাপন নীিত-িনয়মসমূহ সূ ভােৱ িবচাৰ কিৰেছ৷
স নগৰী বৰেপটাৰ জনজীৱনত উদযািপত সৰু-বৰ অেনক উৎসৱৰ ফেটা সিহেত অিত িনখুঁত বণনা িদেছ৷
সইেবাৰৰ িব তাৰ িত ল
ৰািখ তওঁ স পিৰচালনা সিমিত, স ৰ িবিভ বংশৰাৰ ব ি , চৰকাৰী
নিথ-প , িবিভ
, সাঁিচপাত, আেলাচনী আৰু অেনক িব
লাকৰ পাৰমশ লেছ৷ জনসমাজৰ পৰা িবলু
হ’বৈল ধৰা অেনক লাক-উৎসৱ িলিখতভােৱ পুনৰ উ াৰ কিৰ তওঁ পুিথখনত উে খ কিৰেছ৷

ছিব তু িম মই আৰু আমাৰ কথােৰ – In ‘D’ Language of Printing & Poetry’
লখক – মুনী নাৰায়ণ ভ াচায
অনুবাদ – দৱাশীষ বজবৰুৱা
আেলাচক- অতু ল মাধব গা ামী (৯৪৩৫১-৪৬১০০)
খনৰ কিবতােবােৰ কিবজনৰ জাতীয় জীৱনৰ ঘাইিশপাৰ সেত আিলংগনৰ িচৰতন বুিল িতপ
কিৰেছ৷ কিবৰ িযেটা ণ
খেন পিৰ ু ট কিৰেছ সইেটা হ’ল কিবতাক তওঁ িচ কৰী মনৰ পুৰঠ পৰেশেৰ
উ ািসত কৰােটা৷ ভ াচাযৰ িতেটা কিবতাৰ িবষয়ব ৰ সেত একা
হ অ সৰ হ’ ল িচ ােলাকৈল
আেপানা-আপুিন ভািহ আেহ একািধক পইি ঙৰ ৰামেধনু৷ িচ ক ৰ এই শলীৰ বােব কিবক েয়াজন
ব িত মী িচ া৷
কিবেয় আ হী পঢ়ুৈৱক থেমই এ ৰুমাি ক কিবতাৰ সুগি সুবাস িদেছ৷ ‘তু িম মাৰ নােহাৱা
বােবই হয়েতা/ মই তামাক ধুনীয়া দেখাঁ/ তামাক তওঁ/ ধুনীয়া দিখেলেহঁ েতন/ যিদ কিতয়াবা তু িম/
মাৰ হ’লােহেতন…’ কিবজেন
খনক এখন দেৰই জািত াৰ কিৰেছ৷ এই ফু লিনখনৰ কব ণৰ বুটাবছা
কথােৰ, পাতিন িলিখেছ িবজয়শংকৰ বমেণ৷ বাৰ পৃ ােজাৰা এই কাব ণ বী ণৰ নাম িদয়া হেছ ‘অপসাৰী
তীিতৰ িছ নী’৷ ইংৰাজীৈল অনুবাদ হাৱা কিবৰ কিবতাৰ অংশ ৰ পাতিন িলিখেছ িবিশ সমােলাচক
িবভাস চৗধুৰীেয়৷ চৗধুৰীেয় তওঁৰ পাতিনৰ মাখিনত িলিখেছ- This is a Collection of verse that
imbibes the sense of life through reference to the materiality of existence, but does not
confine itself to that alone, for there is a consistent engagement with words that make
understanding an art worthy of encapsulation.’
িবজয় শংকৰ বমেণ অনুভৱিখিন িলিখেছ এেনদেৰ- ‘আমাৰ বােধেৰ এিহ কিবতািখিনত আিম
সমা ৰালভােৱ িতিনটা স া আিৱ াৰৰ সুেযাগ পাওঁ- কিব, সমাজ া আৰু িশ ী৷ ইয়াত কিবৰ ৰ
পৗৰুষদী , খয়ালী আৰু িকছু পিৰমােণ নাটকীয়৷ কিবস াৰ বৃি গত সংেবদনশীলতা নহয়, কথকৰ ৰূপত
কিবৰ ৰ তথা বচনেহ ইয়াত সেজােৰ উ ািৰত হেছ৷ এই ৰ কিবৰ িভতৰত জািগ থকা সমাজস ূ ত এ
সমােলাচনা,
াৰ ৰ৷ এই ৰ যন সৰলৈৰিখক, ক ন…৷’
কিবেয়
হ’ব নাৱািৰেল
খাৱা৷ ‘ হৰাই
িকছু মানক ল/

তওঁৰ িতেটা কিবতাক এ জ ািমিতক মা া িদেছ৷ কিবৰ এই জ ািমিতক যা াত সহমম
উজুিত খাৱাৰ আশাংকা বল৷ কিবৰ শ চয়ন চমৎকাৰী৷ ায়েবাৰ শ ৰ িনবাচন ৰিজতা
থািকল/ চছমােযাৰ আিজ…’, ‘স ৰী া আৰ কিৰেছাঁ/ আিজ িকছু িদন ধিৰ/ নতু ন ধাৰণা
কনভাছত ছিব অঁকােটা…’ কিবতা দু সৰু উদাহৰণ৷

সৰ তী পূজাক ল ভ াচাযই িলখা ‘ৰং-ৰহইেচেৰ ভিৰ পিৰেছ…’ কিবতা ৰ মাধু্য তু লনািবহীন৷
ষৰ স া সমাহাৰ ঘটা কিবতােটাৰ আেবদন িনজ ৷ কিবৰ
ষৰ িচ াসমৃ ‘মধুেমহৰ ভয়েত…’
উে খনীয়৷

‘ বঙনীয়া ৰংেটাৰ িত/ িবেশষভােৱ দুবল মই’/ -কয় কথাষাৰ/ গংেগা ীেয়ও/ ায় আিজকািল/
ফা নৰ বতাহজাকৰ দেৰ/ উ াদ নিক তােয়া...’ কিবতা ৰ উৎকষ ভাৱনাৰ সুৰিভেয় মন ভৰায়৷
‘স ৰী া আৰ কিৰেছাঁ…’ কিবতা ৰ অিনি তাৰ কিলজােটাক ল কৰা বণমালাৰ শি ক
অে াপচাৰ অনুপম িচ াৰ কাশ৷
কিব ভ াচাযৰ ‘ িতবাদ কেৰাঁ আিম/ সদায়/ ন ায় িবচািৰ/ সমদেলা উিলয়াওঁ...’ কিবতা ৰ
াসংিগকতাই অসমক সতেত ৰ ান কৰাই থােক৷ কিবৰ উ মানৰ অনুভূিত, শা ত িচ াৰ কথকতাই চ ৰ
আেগেৰ পাৰ হাৱা বণমালাৰ এটা সমদলৰ শষ অধ ায়ৰ বা ৱতাক অংকন কিৰেছ৷

THE ATLAS OF REDS AND BLUES
লিখকা – দৱী এছ ল ৰ
কাশক – হেচট
আেলাচক – চ ক শমা
লিখকা িহচােপ উপন াসৰ জগতখনত ল ৰৰ এয়া থম খাজ৷ ২৭২ পৃ াৰ এইখন তওঁৰ থম
উপন াস৷ ঘটনাৰ পটভূ িম আেমিৰকাৰ আটলা া মহানগৰীৰ৷ তাত এখন সংবাদপ ত কাম কেৰ এগৰাকী
ভাৰতীয় মূলৰ মিহলাই৷ তওঁৰ িতিনগৰাকী কন া৷ উপন াসখনত মিহলাগৰাকীক ‘মাদাৰ’ বুিল বণনা কৰা
হেছ৷ তওঁৰ ামীক উপন াসখনৰ ‘িহৰ’ বা নায়ক বুিল উে খ কৰা হেছ৷ তওঁক এজন আৰ ীেয় িকবা
কথাত লীয়াই হত া কিৰিছল৷ িক সম উপন াসখনত মিহলাগৰাকীৰ ামী িক দাষত দাষী হিছল, তাৰ
কােনা উে খ নাই৷ িক
ামীৰ মৃতু ৰ িপছত মিহলাগৰাকীৰ সং ামী জীৱনেটাৰ কথা উপন াসখনত
সিব ােৰ বণনা কৰা হেছ৷ উপন াসখনত িতিনজনী ছাৱালী ডাঙৰ কিৰবৈল মােক কৰা পিৰ মৰ কথা
বণনা কিৰেছ৷ উপন াসখনত ভাৰতৰ কলকাতা মহানগৰীৰ টু ৰা টু ৰা দৃশ েয়া ভু মুিক মািৰেছ৷ বাঙালী
সং ৃ িতৰ
শও উপন াসখনত আেছ৷ এেকা এেকাটা ানত উপন াসখনত ৰাজৈনিতক ঘটনাৱলীৰ বণনা,
বণবাদী ঘটনাৱলী আৰু তদজিনত বষম ৰ কথা িব ািৰতভােৱ উে খ কৰা হেছ৷ উপন াসখন মূলতঃ
নাৰীশি ক ‘চ লুট’ িদয়াৰ উে শ েৰ িলখা এখন উপন াস৷

বুলবুিলৰ মাত
লিখকা – িতমা ম ল
কাশক – ছায়া কাশন
আেলাচক – িবনয়ৰ ন শমা (৮৬৩৮৩-০৭৯০৬)
িশ গীতৰ এখন অনুপম
৷ িশ সকলৰ উপেযাগীৈক
ত কৰা হেছ এই
খিন৷ আঠচি শটা
গীেতেৰ সমৃ এই পুিথখন৷ লিখকা ধুবুৰী িজলাৰ চাপৰৰ বািস া যিদও বতমান মঙলৈদ নগৰৰ ায়ী
বাস া৷ িতমা ম ল এগৰাকী সংগীতৰ িশ িয় ী হাৱাৰ লগেত সৰুেৰপৰা িপতৃ ডঃ নাৰায়ণ সৰকাৰৰ
ত াৱধানত সংগীতৰ িবিভ ধাৰােৰ িশি ত এগৰাকী সংগীতৰ সাধক বৰগীত, ভজন, লাকগীত, বাউল
সংগীত, আধুিনক গীত (অসমীয়া, বাংলা) ৰবী সংগীত, নজৰুল সংগীত, শ ামা সংগীত আৰু
গাৱালপৰীয়া লাকগীতৰ ক িশ ী িহচােপ িবেশষভােৱ পিৰিচত৷ তদুপিৰ িবিভ সামািজক কামেতা জিড়ত
ম ল৷ তওঁৰ আন এখন গীতৰ পুিথ হ’ল ‘গীতৰ স াৰ’৷

‘বুলবুিলৰ মাত’ পুিথখনত িয কইটা গীত সি িৱ কৰা হেছ েত কেটা গীেতই িশ সকলক
গভীৰভােৱ আকষণ কিৰব পািৰব৷ গীত সেৰাবৰত িবচৰণ কিৰ িতমা ম েল বা ৱতাৰ তীক আৰু
িশ সকলক ভিৱষ তৰ ৰঙীণ সেপান গঢ়াৰ উ ল য়াস কিৰ গীতসমূহ ৰচনা কিৰেছ৷ িতেটা গীতেত আেছ
সু ৰ লয়, ভাব-ভাষা৷ গীতসমূহ কাহাৰবা, খমটা, দদৰা, তালত ব া আেছ৷ গীতৰ পুিথখনৰ থম
গীত হ’ল খমটা তালত ব া ‘…সা, ৰ, গা, মা, পা, অ, অ, পা, পা৷ িলিখ িদম তামাক অ ফলা/ ছিব
এ ও আঁিক িদম/ ৰং িদম গালপীয়া/ দখাত হ’ব মাহনীয়া…’ এেকদেৰ কাহাৰবা তালত ব া আন এ
গীত হ’ল- ‘মন যায়, পিখলা হ’৷ …মন যায়, পখলা হ/ আকাশৈল উৰা মািৰবৈল/ মন যায় পিখলা হ
িনজান/ বেন বেন উিৰ ফু িৰবৈল/ মন যায়…’৷

িশলৰ সাধু
লখক – কমল শমা
আেলাচক – সৗৰভময় ভ াচায (৮২৫৬০-১৯২৭০)
া মধাৱী ছাৱালী৷ অিভমনু ৰ বৰ আদৰৰ প ী তাই৷ তাইৰ িশলৰ িবষেয় গেৱষণা কিৰ আেছ,
জীয়া িশলৰ িবষেয়৷ শশৱেত আইতাকৰ জীয়া িশল বুঢ়াৰ কথা িনিছল তাই আৰু কেশাৰত লহপহৈক
বািঢ়বৈল ধৰা তাইৰ দহেটাৈল চােয়া আইতােক জীয়া িশলৰ সেত তু লনা কিৰ সাৱধান হ’বৈল কিছল৷
িশলৰ বু ত ব ত ৰহস , ব ত কথা অ িনিহত হ আেছ৷ সই ৰহস ৰ উমান ল’বৈল গ, সই
অযুত বাতাৰ স ান কিৰবৈল গ
া নামৰ মধাৱী, উ ল ছাৱালীজনীও অৱেশষত এ িশল হ গ’ল৷
এয়াই হয়েতা জীৱন! িশেল িশেল ৰ যাৱা জীৱনৰ অলি ত সাধু৷
া ‘িশলৰ সাধু’ শীষক গ েটাৰ নািয়কা৷ এেক নামৰ নৱতম গ সংকলনেটাত সি িৱ এই
গ েটাত কািহনীৰ নতু ন আেছ, িযেয় িকছু অগতানুগিতক িচ াৰ সে াহনী তৰংগ আমাৰ মন গ ৰৈল
কিঢ়য়াই আেন৷ সা িতক অসমীয়া গ -সািহত ৰ গ ীৰ চ ােক ৈল সইবােব গ েটােৱ সেজােৰ বাট বুিলবৈল
স ম বুিল ক’ব পৰা যায়৷
গ সংকলনেটাৰ আন এ চিৰ শাি ৷
মৰ মায়াময় বােটেৰ দৗিৰ আিহ তাই ফু ৰ নঙলামুখৰ
শলখা খুিলিছল৷ মাক- দউতাকৰ সৰল িব াসক ফািক িদ িয হঁ পােহেৰ তাই ফু ৰ সহজ-সৰল, িনভাঁজ
জীৱন বাটত লগৰী হিছল; আিথক অনাটন আৰু ফু ৰ সংসাৰিবমুখ চিৰ ই সই হঁ পাহক যন লােহ লােহ
িবৱণ কিৰ পলাইিছল৷ ফু পুতলা নচু ওৱা বৃি ৰ লগত জিড়ত, িয বৃি ৰ আদৰ আধুিনক সমাজখনত
লাপ পাই আিহেছ৷ পিৰৱতনৰ বতােহ কাবাই থান-বান কৰা পুতলা নচু ওৱা খলৰ মাহত ব ী ফু ই
আিথক িদশেতা আওকণীয়া হ শাি ৰ ক বঢ়াই তু িলিছল৷ িক বৰ আদেৰেৰ সজাই-পৰাই সযতেন ৰািখ
পুতলােকইটাৰ লগত অহিনেশ উমিল থািক ফু ই য আচলেত স ানৰ সুখ িবচািৰ ফু েৰ আৰু সই সুেখেৰ
শাি ক আৱিৰ ৰািখব খােজ, সয়া জনাৰ িপছত শাি ৰ সকেলা দুখ-যাতনা িনিবড় াশাি ৰ ছায়াই ঢািক
পলায়৷ পৰম িব াসৰ িবমল ভালেপাৱাই ‘ নেদখা সূতাৰ খলা’ শীষক গ েটাত মধূৰ বাতা কিঢ়য়াই
আিনেছ৷
‘ হণৰ জান’ শীষক গ েটাৰ নািয়কা ছায়া৷ পদাথ িব ানৰ ব া তাই৷ অথচ ঘৰুৱা কাম-বনত
সহায় কিৰ িদয়া প া নামৰ িতেৰাতাজনীেয় যিতয়া ক’ ল- ‘বাইেদউ, গা ভাৰী িতেৰাতাই হণৰ সময়ত
ঘৰৰ বািহৰ ওলাবৈল নাপায়’; তিতয়া ছায়া শংিকত হ’ল৷ গ কােৰ িলিখেছ- অজািনেত ছায়াৰ সাঁহাতখনৰ
আঙু িলেকইটাই খিপয়াই গ তাইৰ নািভ া ত ৰ গ’ল৷ পূিণমাৰ ঘূৰণীয়া জানেটােহ যন তাইৰ পটৈল
নািম আিহেছ৷ প াৰ কথাষােৰ তাইক বাৰুৈকেয় আ মণ কিৰেল৷

িক মাধুযই স ানস ৱা ছায়াক অ িব াসৰ িপটিনত খাজ িনিদবৈল সকীয়াই িদেল৷ ‘ কৃ িতৰ
কােনা ৰূেপ কােৰা জীৱনৈল পং
আিনব নাৱােৰ’ বুিল ক মাধুযই ছায়াক আ াস আৰু সই আ াসৰ
বতােহ দুি ােবাৰ দূৰৈল ঠিল প য়াইেছ৷ অ িব াস িকছু মান সাব এচােম আমাৰ সমাজ জীৱনৈল নানান
সমস া, ভাবুিক, য ণা কিঢ়য়াই থকা সময়ত এেন ধৰণৰ সমাজ সেচতনমুখী গ , কািহনীৰ বৰ েয়াজন৷
বােন িনঠৰুৱা কৰা কৱলীয়া ভকত ৰজনীৰ জানাকিবহীন জীৱনৰ ছিব অংিকত হেছ ‘ জানােক
নােচাৱা পাৰ’ত৷ ভদীয়া বােন অকলশৰীয়া কিৰ পলাইিছল ৰজনীক৷ ব থাভৰা মনক শা কিৰবৈল ৰজনীেয়
ৰু দুজনাৰ গীত-পদ সুৰ লগাই গাৱা আৰ কিৰেল৷ গাঁৱৰ মানুেহ ৰজনীক নামঘৰৰ দািয় িদেল৷ িক
কােনাবা ধুৰ ৰৰ াৰা অ ঃস া হাৱা তৰুলতা নামৰ ছাৱালীজনীেয় ৰজনীৰ ভকতীয়া জীৱনেটাত
আচি েত আউল লগাই িদেল৷ আ হত া কিৰবৈল যাৱা তৰুলতাক বচাবৈল গ ৰাইজৰ িমছা সে হ আৰু
আে াশৰ মাজত সামাবলগীয়া হয়৷ িক ‘অিব াসৰ পৃিথৱীত িব াস িবচািৰ ৰজনীৰ বু ৰ মাজত পুনৰ
ভয় আৰু শংকােৰ তৰুলতাই মুখখন জােৰেৰ ঁিজ িদেল৷ এেন ৱা দুঘটনাৰ মুখামুিখ হ’ব লগাত পিৰব বুিল
ৰজনীেয় কােনাপেধ ভবা নািছল৷’ আৰু- ‘হঠাৎ ৰজনী এক িস া ত অতল িহমালয়ৰ দেৰ ি ৰ হ’ল৷
সমাজ আৰু িনজৰ কথা িচ া নকিৰ তৰুলতাক বুকৰ মাজত জাৰৈক সাব ধিৰ িবষ তােৰ চ হাল মিল
মৃদু ৰত ক উ ল- তৰু, মই িব াস িদব পােৰাঁ৷’
এয়া িন লুষ মনৰ সাহসী িতবাদ আৰু িনপীিড়তজনৈল শি শালী সহায়৷ এেন গ ই সমাজৈল িব াস
আৰু স দয়তা অনাৰ লগেত সঁচা ভকতৰ অ ৰা াই ৰু দুজনাৰ কৃ ত আদশ িবেলাৱাৰ সাথকতাও কাশ
কেৰ৷
সংকলনখনৰ আন এটা গ হ’ল ‘উিৰ নােযাৱা িজঞা’৷ ঢু লীয়া পা ত ঢাল বেজাৱা িপতােকই
সািৱ ীৰ একমা অৱল ন৷ িপতাক ঢালৰ লগত ব
হ থােকােত তাইৰ মাক মিৰল আৰু একমা
ককােয়েকও িবে াহ কিৰ িচৰিদনৰ বােব ওলাই গ’ল৷ গিতেক িপতাকৰ আেৱগ-অনুভূিতক চেনহ আকলুৱা
স ান যািচবৈল সািৱ ীেয় ঢালৰ মািৰ হাতত ল’ ল৷ তাইও িপতাকৰ পা ৰ সদস হ পিৰল৷ িক এই
লাককৃ ি িবধৈল আধুিনক সমাজৰ অনাদৰ-অৱেহলা বৃি পাই অহাৰ সময়েত সািৱ ীৰ
িমক ভাগ িজেতও
ঘাষণা কেৰ- ‘মই আৰু ঢু লীয়া পাট ত নাথােকাঁ৷’ িপতাকৰ স ি ৰ বােব আৰু ভাগ ক ওচৰেত পাৱাৰ
আ হত ঢাল িশকা সািৱ ীৰ মূৰত যন সৰগ ভািগ পিৰল৷ গ কােৰ কেছ- ঢু লীয়া স ান বুিল পিৰচয়
িদবৈল লাজ কৰা এসময়ৰ িব ৱী ককােয়কৈল তাইৰ খং উেঠ৷ সুিবধাবাদী চিৰ েৰ সমাজত িতি ত হ’ব
খাজা ককােয়কৰ দেৰ অকৃ ত , াথাে ষী মানুহেবাৰক তাই ঘৃণা কেৰ৷ ভাগ ৰ কথাত তাই ভীষণ জদী হ
উেঠ৷
দুি ােৰ ঘৰৈল দৗিৰ সািৱ ীেয় গম পায়- িপতােকও তাইক এিৰ গেছ৷ উিৰ নােযাৱা িজঞাৰ দেৰ
যন িৱৰ হ গেছ সািৱ ীহঁ তৰ সংসাৰ, িসহঁ তৰ হাতৰ কঁ লা- কৗশল আৰু আমাৰ স া চু ই থকা মা ৰ
লগত স ৃ এেকা এেকাটা লাককৃ ি ৷

(১৫/০৩/২০১৯)
িচ - ীৱা
মূল – Gay Neck
লখক – ধন গাপাল মুখাজ
অনুবাদ – দৱিজৎ শইকীয়া
কাশক – নচেনল বুক া ইি য়া
আেলাচক – ময়ূৰী খাউ (৮৬৩৮৭-৯০০৬৯)

‘ৰােজািচত গা ীযেৰ পূণ বৃহৎ বৃহৎ চৰাইেকইটাৰ চ গজন বািঢ়ল আৰু স আৱিৰ ধিৰেল গ য়
ঐক তানৰ এখন চ তাপৰ দেৰ, তাৰ আ াসী িবশালতা আন সকেলােবাৰ সৰু সৰু শ মাৰ িনয়ােল৷ আঃ
িক য অপূব সুৰৰ মায়াজাল আিছল সয়া৷ মই কেনৈক পাহিৰম? গজনৰ উপিৰ গজন আৰু চ শ েৰ
সৃি হাৱা সুৰৰ
িনেবাৰ ইেটাৰ ওপৰত িসেটা আিহ শ ৰ মহা াৱনৰ দেৰ িননাদ তু িলেল…৷ সৗ য বাৰু
মৃতু ৰ ইমান িনকট িকয় হয়? আকাশৰ সই অবণনীয়ভােৱ অনুপম গ য় সংগীত মই অ েৰেৰ উপেভাগ
কিৰবৈল ধিৰিছেলােহ, তেনেত হঠাৎ িকছু মান জুইৰ গালক আিহ ধাৰাসাৰ বৰুষুণৰ দেৰ আমাৰ চািৰওফােল
পিৰবৈল ধিৰেল৷ ব ত মানুহ বাগিৰ পিৰল আৰু মিৰল… তেজেৰ লুতুিৰ-পুতুিৰ ৰােচলদােৰ খপজপৈক
এটু ৰা কাগজ মাৰ ভিৰত বাি িদ মাক সজাৰ পৰা মাকলাই িদেল৷’
‘মই সঁচাৈকেয় উৰা মািৰেলা জানা, মাৰ ভু িক মই িয দৃশ দিখেলাঁ িস মাৰ ডউকা দুখন
ায় জঠৰ কিৰ পলােল৷
েবাৰৰ ওপৰত আকাশখন হ পিৰিছল উৰণীয়া জুইেৰ বাৱা এখন কােপাৰ৷
… মাৰ ওপেৰিদ উিৰ আিছল লাখ লাখ জুইৰ মােকা৷ িসহঁ েত যন জীৱনৰ তাঁতশালখনত িবনাশৰ ৰঙা
চাদৰখন ব আিছল৷ িক মই ওপৰৈল যাব লািগব… মই হ’ লাঁ ‘িচ - ীৱা’… মাৰ দউতাৰ ল’ৰা৷’ এয়া
মাৰ সূ
অনুভূিত ৱণ, ািভমানী, সংেবদনশীল এ পাৰ চৰাইৰ দুঃসাহিসক অিভযানৰ না িনক অ
শ
বণনাৰ িকছু অিভব ি ৷
‘Gay Neck’খন ব তৰ বােব হয়েতা পিৰিচত আৰু ব তৰ বােব িন য় অপিৰিচত৷ কম
সংখ ক ভাৰতীয়ইেহ হয়েতা Gay Neck পিঢ়েছ নাইবা Gay Neck ৰ ৰচক ধন গাপাল মুখাজ ৰ নাম
িনেছ৷ ‘Gay Neck’
খন মূলতঃ এখন িশ পুিথ৷ ‘Gay Neck’ হ’ল এেন এখন িকতাপ- িযখনত এ
পাৰ চৰাইৰ কািহনীেৰ ব ািনক পযেব ণ কািহনীেটাৰ বু ত িনমি ত হাৱাৈক সেজাৱা হেছ, লগেত তথ
আৰু কা িনক ঘটনাৰ সম য়েৰ এখন মেনাৰম উপন াসৰূেপ পিৰগিণত হেছ৷ ‘িচ - ীৱা’
খনত লখেক
এটা পাৰ চৰাইৰ জীৱনৰ পুংখানুপুংখ বণনাৰ লগেত এজন সংেবদনশীল িকেশাৰৰ অিত মম শ কািহনীেৰ
পাঠকক এখন প -প ীৰ ৰম ভূ িম জগতৰ লগত পিৰচয় কৰাইেছ৷ ‘িচ - ীৱা’ হ’ল এটা বতাবাহী পাৰ
চৰাইৰ িশ ণ আৰু য ৰ দয় পুলিকত কৰা আৰু মােজ মােজ দয় ব িথত কৰা কািহনী৷ িকতাপখনৰ
থম ভাগত সি িৱ হেছ- িচ - ীৱাৰ জ , িচ - ীৱাৰ িশ া, িদশ স ক য় িশ ণ, িহমালয়ত িচ ীৱা, িচ - ীৱাৰ দু ািম, বিচ ময় মণ৷ ি তীয় ভাগত উে খ কিৰেছ যু ৰ কাৰেণ িচ - ীৱাৰ িশ ণ,
িচ - ীৱাৰ িবয়া, দুঃসাহিসক অিভযানৰ িবষেয়৷ ভাৰতত এজন চমনীয়া িহচােপ লাভ কৰা িনজৰ
অিভ তাৰ পৰা িলখা কািহনীেটাত ধন গাপাল মুখাজ েয় বণাইেছ- কেনৈক িচ - ীৱাৰ গৰাকী অিত
উৎসুক আৰু সংেবদনশীল ল’ৰাজেন তাক সুদ ভােৱ িশ ণ িদ সাহসী কিৰ তু িলিছল আৰু িচ - ীৱােয়া
িবচ ণতাৰ পিৰচয় িদ িনজৰ বীৰ
দশনেৰ তাৰ গৰাকীক সৱা আগবঢ়াইিছল৷ এটা সময় আিছল- িয
সময়ত কিলকতা মহানগৰখনত মানুহৰ সংখ াতৈক পাৰ চৰাইৰ সংখ া ব বিছ আিছল৷ িহ ু ল’ৰােবাৰৰ
িত িতিনজনৰ িভতৰত এজেন হয়েতা এক ডজন বাতাবাহী পাৰ (Carrier), টা লাৰ (Tumbler), ফনটইল আৰু পাউটাৰ (Pouter) পাৰ পুিহিছল৷ ভাৰতত পাৰ চৰাইৰ পাহ মেনাৱা কৗশল হজাৰ হজাৰ
বছৰ পুৰিণ৷ উপন াসখনত িকেশাৰজনৰ অিত মৰমৰ পাৰ চৰাইেটাৰ নাম িদিছল ‘িচ - ীৱা’- ীৱা মােন
হ’ল িডিঙ আৰু তাৰ িডিঙেটা িচ ৰ দেৰ কইবাটাও উ ল ৰেঙেৰ বােলাৱা আিছল কাৰেণ তাৰ নাম ৰখা
হিছল ‘িচ - ীৱা’- মােন ‘ৰংচঙীয়া িডিঙৰ পাৰ’৷ িচ - ীৱাৰ দউতাক আিছল এটা টা লাৰ আৰু িস সই
সময়ৰ আটাইতৈক ধুনীয়া পাৰজনী জীৱনৰ লগৰী কিৰিছল৷ মাকৰপৰা পাৱা ান আৰু দউতাকৰপৰা
পাৱা সাহেস হয়েতা িচ - ীৱাক িপছৈল যু আৰু শাি দুেয়া সময়েত িচ কিঢ়ওৱা কামত পটু তাৰ পিৰচয়
িদব পৰাৈক িনভৰেযাগ পাৰ িহচােপ িতপ কিৰিছল৷ স ূণৈক পািখ গিজ উঠাৰ িপছেতই ব েতা জ ল
পিৰি িতৰ মােজেৰ আৰ হয় িচ - ীৱাৰ িশ া, িদশ স ক য় িশ ণ আিদ কথােবাৰ৷ িকছু িদনৰ িপছত
ভয়ামত মা ািধক বৰষুণ আৰু গৰমৰ বােব িকেশাৰজনৰ দউতােক পিৰয়ালসহ দািজিলঙৰ ওচৰৰ ড াম
নামৰ এখন সৰু গাঁৱৈল যাবৈল ক কেৰ৷ ড াম হ’ল এেন এখন গাঁও- য’ৰ পৰা হঁ পাহ পলুৱাই উপেভাগ

কিৰব পািৰ সউজবুলীয়া পবতৰ নামিনৰ অংশেবাৰ, যাৰ ওপৰত সেগৗৰেৱ িথয় হ থােক হজাৰ হজাৰ
ফু ট ওখ
বগা পবতমালা আৰু িশখৰেবাৰ৷
যু ৰ বােব িশ ণ লাৱাৰ িপছত ‘িচ - ীৱা’ ল আিহল যু ৰ আ ান৷ থম িব যু ৰ সময়ত
া ত ভাৰতীয় সন বািহনীৰ হ িচ - ীৱাক গাপন বাতিৰ অনা-িনয়া কামত িনেয়াগ কৰা হয়৷
যু ে েতা সাহিসকতােৰ ভয়ানক পিৰি িতৰ মুখামুিখ হ িনজৰ জীৱনক তু
কিৰ সূচাৰুৰূেপ কতব সমাধা
কিৰ িচ - ীৱা পুনৰ কিলকতাৈল ঘুিৰ আেহ িক
তিতয়াৈল আৰু যু ৰ িবভীিষকাত ভীিতিব ল িচ - ীৱাই
পুনৰ আকাশত উিৰবৈল ভয় কৰা হিছল৷ গৰাকীেয় িচ - ীৱাক ভয় িনৰাময়ৰ বােব ল যায়- িছংগািললা
সামােচৰীৈল াথনা আৰু ধ ানৰ যােগিদ ৰাগমু কিৰবৰ বােব৷ এজন িব লামাই িচ - ীৱাৰ গৰাকীক
এটা াথনা িশকাই দহ িদন এেকৰােহ কিৰবৈল িদেয়- ‘সদায় দাকেমাকািল আৰু সি য়াপৰত িচ - ীৱাক
তামাৰ কা ত ব ৱাই ল ক’বা- ‘অসীম সাহস সকেলা জীৱেত আেছ৷ াণ থকা আৰু াস- াস লাৱা
িতেটা স াই হ’ল অসীম সাহসৰ উৎস৷ মই
শ কৰা সকেলাৈলেক অসীম সাহস ৱািহত কিৰব পৰাৈক
মই যন িব
হ উেঠা!’ তু িম যিদ সদায় এেনদেৰ কৰা- তামাৰ দয়-মন আৰু আ া স ূণৰূেপ পিৱ
হ উ ব আৰু সই মুহূতেত ভয়িবহীন, ঘৃণািবহীন আৰু সে হিবহীন তামাৰ আ াৰ শি েয় তামাৰ
পাৰেটাৰ গাত েৱশ কিৰ তাক মু কিৰব৷ ায় দহিদনৰ অ ত পুনৰ যিতয়া ‘িচ - ীৱা’ক লামাজনৰ
ওচৰৈল ল যায়- লামাজেন িচ - ীৱাক হাতত তু িল ল ৰু গ ীৰ কে েৰ ক’ ল‘উ ৰৰ বতােহ তামাক িনৰাময় কৰক/ দি ণা বতােহ তামাক িনৰাময় কৰক/ পূবৰ পুৱালী আৰু
পি মৰ পেছাৱাই তামাক সু কিৰ তালক/ ভয় তামাৰ মনৰ পৰা আঁতৰ হ’ল/ ঘৃণা তামাৰ পৰা
আঁতৰ হ’ল/……/ তু িম িনৰাময় হ’লা/ তু িম িনৰাময় হ’লা/ শাি , শাি , শাি ৷’
সঁচাৈকেয় িচ - ীৱা ৰাগমু
হ পুনৰ আকাশৈল উৰা মািৰেল৷ কািহনীৰ অ ত লখেক িলিখেছ য
‘আিম িযেয়ই িচ া কেৰাঁ বা অনুভৱ কেৰাঁ, িস আমাৰ কথা আৰু কামৰ ওপৰত ভাৱ পলায়৷ সাহসক
জীৱনৰ অংগ কিৰ লাৱা আৰু আনেকা সাহস িদবৈল িশকা৷ মৰম- হ, ভালেপাৱােৰ অ ৰ পূণ কিৰ লাৱা
যােত ফু েল িযদেৰ াভািৱকতােৰই সৗৰভ িবলায়, সই াভািৱকতােৰই তু িম তামাৰ মাজৰপৰা শাি ৰ
িনজৰা বাঁৱাই িদব পাৰা৷’

মাজিনশাৰ বাদ
অনুবাদ – চাৰু ভা কাকিত
আেলাচক – হৰি য়া বাৰুিকয়াল বৰেগাহািঞ
অসম চৰকাৰৰ কৃ তী িশ িয় ী বঁটা াপক সাণাৰাম উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয়ৰ িবষয় িশ িয় ী
চাৰু ভা কাকিত৷ িবিভ কাকত-আেলাচনীত িলখা- মলা কৰাৰ লগেত আকাশবাণী ৱাহা
ক ৰ মিহলা
অনু ানৰ জিৰয়েত তওঁ আকাশবাণীৰ
াতাসকলৰ মাজত পিৰিচত৷
খনত কািশত তৰটা গ ৰ গ কাৰসকল পৃিথৱীৰ িবিভ
দশৰ৷ তাৰ িভতৰত গ ৰ স াট
বুিল পিৰিচত মাঁপাছা আৰু অ’ হনৰীৰ গ েকা অনুবািদকাই তওঁৰ
ত ান িদেছ৷ মাঁপাছাৰ দুটা গ
আৰু অ’ হনৰীৰ িতিনটা এই পাঁেচাটা গ ই
খিনৰ মুখ আকষণ বুিলব পািৰ৷ মাঁপাছাৰ ‘আমাৰ ধেন ৰ
খুৰা’ আৰু ‘ঘ া’ নামৰ গ দুটা অপূব৷ থম গ ৰ নামকৰণ অসমীয়া সাজত সজাইেছ অনুবািদকাই৷
মাঁপাছাৰ গ
কাৱাৰ অনন কৗশল, িনমাণ প িত অিত সু ৰৈক ৰি ত কিৰ তওঁ আ িৰকতােৰ অনুবাদ
কিৰব পািৰেছ৷ সইদেৰ অ’ হনৰীৰ িতিনও গ অনুবািদকাই স দয়তােৰ অনুবাদ কিৰ দ তাৰ পিৰচয়
িদেছ৷ পৃিথৱী িবখ াত গ কাৰজনৰ ব সমাদৃত ‘ িৰ বছৰৰ িপছত’ গ
ব জনৰ াৰা অনূিদত৷ ব বাৰ

পঢ়াৰ িপছেতা পুনৰ পিঢ়বৈল মন যাৱা গ ৰ লগেত গ কাৰজনৰ ‘অস ূণ ফিৰ ’ আৰু ‘বাদামী ৰঙৰ
ৰৰ ৃিত কথা’ গ দু ও অ ভু
কিৰেছ অনুবািদকাই৷ এটা সাধাৰণ জ ৰ িবষেয় িলখা কথা পিঢ়বৈল
পাঠকসকল আ হী নহয় বুিল শংকা কিৰও অ’ হনৰীেয় বাদামী ৰঙৰ
ৰ এটাৰ িয কািহনী তওঁৰ অপূব
গ ৰচনাৰ কৗশেলেৰ ক’ ল সয়া অনুবািদকাই অিত মেনাৰমৈক অনুবাদ কিৰ অসমীয়া পাঠকৈল
আগবঢ়াইেছ৷ দুেয়া গ েত অনুবািদকাৰ আ িৰকতা আৰু িন া
৷ এই দুজন মহান গ কাৰৰ পাঁেচা
গ ৰ উপিৰ আন আঠজন িভ গ কাৰৰ আেঠা গ
খিনত অ ভু
কৰা হেছ৷
খিনৰ এ
অন তম গ ‘ তী া’ৰ মূল গ কাৰ ডঃ আিজজুৰ ৰহমান বাংলােদশৰ খ াত লখক৷ ইটা ভাতাৰ িমক
বিচৰ আৰু ৰঘুেৱ বজাৰ কিৰেছ ঘৰৈল যাবৰ বােব৷ বিচেৰ ঈদৰ বােব, ৰঘুেৱ মকৰ সং াি ৰ উৎসৱৰ
বােব৷ ঈদ আৰু িব একলেগ পিৰল৷ বিচেৰ প াশ টকা আগধন িবচািৰও মািলকৰ পৰা নাপােল৷ কাৰণ,
দুেয়াটা পৰৱ এেকলেগ পৰাত মািলেক সকেলােক দৰমহা িদব লগা হেছ৷ শষত বিচেৰ ৰঘুক ধাৰ িবচািৰেল৷
ৰঘুেৱ বজাৰ কৰাৰ শষত বাকী থািকেল িদব বুিল ক’ ল যিদও ঘৰৈল যাৱাৰ ভাৰাৰ পাইচাই নৰ’লৈগ
হাতত৷ বিচৰৰেতা কথাই নাই- ঘণীেয়ক, ল’ৰা- ছাৱালীৈল কােপাৰ-কািন আৰু দুই এপদ িকেনােতই হাতত
নৰ’ল ভাৰাৰ পইচা৷ দুেয়া সেয় কত নােহাৱাৈক ৰ’লত উ ল৷ িক
চকাৰৰ হাতত ধৰা পিৰ
জলৈলেহ যাব লগা হ’ল৷ ৰঘুৰ ঘৰত আইতাক আৰু বিচৰৰ ঘৰত প ী জিৰনাৰ অ হীন অেপ াত গ েটাৰ
পিৰসমাি ঘ েছ৷ সম য় আৰু স ীিতৰ লগেত দুখ আৰু কাৰুণ ই মম শ কিৰ তালা গ
সু ৰ,
সুখপাঠ ৷ অনুবােদা সু ৰ৷
হাণাে া চৗেলজৰ ‘উৰণীয়া ছাঁইৰ বতাহ’ আন এ ভাল গ ৷ কৃ ষক ৱান, তওঁৰ ী কাৰমান
আৰু তওঁেলাকৰ কণমািন ৰ ওপৰত শাষক, শাসকৰ অত াচাৰ, উৎপীড়ন- শহত জুই লাই হত া- এই
নাৰকীয় ঘটনা একমা িসহঁ ত বিহ থকা মা িখিন- খিতৰ মা দুডৰাৰ বােবই৷ গ েটাৰ পটভূ িম আমাৰ
িচনািক- আচলেত পৃিথৱীৰ সকেলা ঠাইেত শাষক, শাসকৰ চিৰ এেকই৷ ‘ঈ ৰৈল িলখা িচ ’ ( মি েকাৰ
লােপচ ই ফু েয় চৰ গ ) আন এ গ
খিনৰ৷ গভীৰ ঈ ৰ িব াসী হাজা খিতয়ক লাে ােৱ মা পাঁচ
হাজাৰ টকা সাহায িবচািৰ ঈ ৰৈল িলখা িচ খন, ডাকঘৰৰ পা মা েৰ পা ব ত িচ খন পাই গভীৰ
সমেবদনােৰ িনজৰ বৰঙিণৰ লগেত অন ান ব জনেৰ পৰা দান-বৰঙিণ সং হ কিৰ িস িবচৰা টকাৰ
আধাতৈক বিছ টকা তাৰ নামত ঈ ৰৰ চহীেৰ সেত পঠাই িদয়াৰ িপছত টকা কম দিখ লে াৰ ঈ ৰৈল
পুনৰ িচ - ডাকঘৰৰ মানুহেবাৰ চাৰ, ঈ েৰ িদয়া পাঁচ হাজাৰ টকাৰ পৰা িসহঁ েত িনেজ লেছ আিদ
ধাৰণােবােৰ খে কীয়া আন িদব পািৰেলও গভীৰ দুেখেৰ মন ভাৰা া কিৰ তু িলব পােৰ িতজন পাঠকেৰ৷
হাংেগৰীৰ ফেৰাংেকা মলনাৰৰ ‘ফু েল ৰৰ
ম’
ফু লৰ থাপা’, ইয়ািহয়া িবন চালাম আল মুি ৰ ‘ৰ’দৰ
খনৰ িবিশ গ ৷
ৰ নাম ভূ িমকাৰ গ
‘মাজ
আে ালনৰ ন ী ফেৰে
মালৱী৷ মুি েয় হাত বাউল
গ ৰ উপজীৱ ৷ সু ৰ গ ৷

আন এ গ ৷ সইদেৰ অ ািবঅ’ পাজৰ ‘নীলা
কমলা’, এল ক িগউটছৰ ‘িয পথ সাগৰৈল’ আিদ
িনশাৰ বাদ ’ৰ লিখকা ইৰাণৰ নাৰী মুি
িদ মতা এগৰাকী নাৰীৰ অনুভৱ, আন ৰ িশহৰণ

ডােয়েব ছ আৰু থাইৰয়ড
লখক – ডাঃ ভূেপ
সাদ শমা
কাশক – সাৰিথ কাশন, অসমীয়া ভাষা আৰু ছফটেৱৰ িবকাশ ক
আেলাচক – কমল মাৰ ভাগৱতী
িবিশ
কিৰেছ৷ এই

িচিকৎসক ডাঃ ভূ েপ
সাদ শমাই িচিকৎসা িব ান স ক য় কইবাখেনা
ৰচনা
সমূহ িচিকৎসা িব ানৰ িশ াথ সকলতৈকেয়া েয়াজন হ পিৰেছ সবসাধাৰণ ৰাইজৰ৷

িবেশষৈক বতমান আমাৰ সমাজত ায়ভাগ লােক ভু িগ থকা িকছু মান ৰাগৰ িবষেয় সবসাধাৰণক সজাগ
কৰাৰ য়ােসেৰ ডাঃ শমাই কই মান িবেশষ ৰাগৰ িনৰাময়ৰ
ত ল’বলগীয়া ব ৱ াক িবষয় িহচােপ ল
কইবাখেনা
ৰচনা কিৰেছ৷
‘ডােয়েব ছ’ যাক অসমীয়াত মধুেমহ ৰাগ বুিল কাৱা হয়৷ আমাৰ শৰীৰত েয়াজনতৈক অিধক
শকৰা বৃি পােলই সাধাৰণেত ডােয়েব ছ অথাৎ মধুেমহ ৰাগত আ া হাৱা বুিল কাৱা হয়৷ আনহােত,
মধুেমহ ৰােগ আমাৰ শৰীৰৰ বৃ িবকল কৰাৰ ফলত মানুেহ লােহ লােহ মৃতু ৰ পথৈল আগবােঢ়৷ সেয়েহ
ডােয়েব ছক ব েতই ‘ছাইেল িকলাৰ’ বুিলও কয়৷ মধুেমহ ৰাগৰ উৎপি , ইয়াৰ ল ণসমূহ তথা ইয়াৰপৰা
কেনৈক পিৰ াণ পাব পািৰ আিদ িবষয়সমূহ সবসাধাৰণৰ বাধগম হাৱাৈক ডাঃ শমাই এই
খিন ৰচনা
কিৰ উিলয়াইেছ৷ শাৰীিৰক পিৰ মৰ অভাৱ আৰু দনি ন খাদ াভ াসৰ ফলেতই বতমান সময়ত মধুেমহ
ৰাগত আ া ৰাগীৰ সংখ া বৃি পাইেছ৷ পূবেত অকল দু িৰৰ ঊ ৰ া বয়
লাকেহ ডােয়েব ছত
আ া হিছল যিদও বতমান সময়ত অেনক িশ - চমনীয়া, িকেশাৰ তথা যুৱ চামেকা এই ৰােগ আ া
কিৰবৈল লেছ৷ সাধাৰণেত মধুেমহ ৰাগক এেকবােৰ িনমুল কৰােটা ক ন৷ িক ইয়াক িনয় ণ কিৰব পৰা
যায়৷ মধুেমহ ৰাগত আ া ৰাগীসকেল সাধাৰণেত িনয়িমতভােৱ ঔষধ আৰু ইনছু িলন ব ৱহাৰ কেৰ৷
িচিকৎসকসকেলও ইয়ােকই ব ৱহাৰ কিৰ শৰীৰৰ শকৰাৰ পিৰমাণ িনয় ণ কৰাৰ বােব ৰাগীসকলক পৰামশ
িদেয়৷ িক িনয়িমতভােৱ শাৰীিৰক পিৰ ম- িবেশষৈক খাজকঢ়া, যাগ- াণায়ামৰ জিৰয়েতও এই ৰাগক
িনৰাময় কিৰব পািৰ বুিল
খনত উে খ কিৰেছ৷
খাদ ৰপৰা সাধাৰণেত মধুেমহ ৰাগ বৃি পায়৷ ব েতই িনয়মীয়াৈক তজ পৰী া নকৰাৈকেয় শকৰাৰ
পিৰমাণ অিধক থকা খাদ হণ কৰাৰ বােব অেনক া বয়
লােক এই ৰাগত আ া হয়৷ সেয়েহ
মানুেহ পুৱা ই উঠাৰপৰা শাৱাপা ত পৰাৈলেক দনি ন আহাৰ হণ কৰা উিচত- সই িবষেয়ও এই
খিনত ডাঃ শমাই ভালদেৰ িবে ষণ কিৰেছ৷ মধুেমহ ৰাগত আ া ৰাগীসকলৰ দনি ন খাদ ৰ তািলকা
এখেনা তওঁ
ত কিৰ িদেছ৷ এই
খিন ভালদেৰ অধ য়ন কিৰেল মধুেমহ ৰাগত আ া ৰাগীসকেল
ইয়াক িনয় ণ কৰাৰ িবিভ উপায় পাব৷
ব িদনৈলেক সবসাধাৰণ লাকৰ মাজত ‘থাইৰয়ড’ স কত িবেশষ ান নািছল৷ বতমান সময়ত
থাইৰয়ড স েকও সকেলা সজাগ৷ ডাঃ শমাই থাইৰয়ড স কত জনসাধৰণক সজাগ কিৰ তু িলবৰ বােব
খিনত ভালদেৰ িবে ষণ কিৰেছ আৰু সবসাধাৰণ লাকসকলৰ মাজত ডােয়েব ছ আৰু থাইৰয়ডৰ িবষেয়
সজাগতা সৃি ৰ বােব
খন ৰচনা কিৰেছ৷

সং ৃ িত আৰু গণজীৱন
লখক – িদলীপ মাৰ শমা
কাশক – িহমা ী বশ , জাণাল এ িৰয়াম
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত (৮৮৭৬৪-৫২৪১১)
‘িনজা উেদ াগত স না সভা অনুি ত কিৰ মান-প
হণ কৰা, সাংবািদকৰ হতু ৱাই বাতিৰ চাৰ
কৰা িশ ীও নােহাৱা নহয়৷ বাতিৰ কাকতৰ ‘ পপাৰ কাট’ তওঁৰ আেবদন-প ৰ সহায়ক৷’ এ অি য়
সত কথােক যন কাশ কিৰেল িনৱ কাৰ িদলীপ মাৰ শমাই৷ তওঁ িনজৰ ৱ ৰািজেৰ
ত কৰা এই
সংকলনখনৰ ‘িশ ী প ন আৰু
ন’ নামৰ ৱ েটাৰ ২০৫ পৃ াত এই কথা উে খ কিৰেছ৷ ৱ েটাত
তওঁ াধীনতা িদৱসৰ িদনা ৰাজ চৰকােৰ িশ ী-সািহিত ক আৰু ীড়ািবদৈল আগবেঢ়াৱা প নৰ কথা
স কত আেলাচনা আগবঢ়াই এই স কত িবশদভােৱ িলিখেছ৷ তওঁ ৱ েটাত
ভােৱ িলিখেছ য িশ ী

প ন স
প ন স

িত চহৰমুখী, িব ৱান, ভাৱশালী এচাম িশ ীৰ ওচৰৈলেহ যায়৷ শমাৰ এই
কত িকছু মান স ক কথাই উপ াপন কৰা হেছ৷

ৱ েটাত িশ ী

উে খ য কলা-সং ৃ িতৰ িবিভ িদশক সামিৰ িলিখ উিলওৱা ৫৬ টা ৱ ক ল লখক,
সাংবািদক িদলীপ মাৰ শমাই এই ‘সং ৃ িত আৰু গণজীৱন’ নামৰ পুিথখন
ত কিৰ উিলয়াইেছ৷
ৱ েটাত তওঁ সি িৱ কৰা ‘শংকৰেদৱৰ সািহত ত অৱেলাকন’ নামৰ ৱ েটাত িলিখেছ-‘শংকৰেদৱ
আিছল অসমীয়া ভাষাৰ এজন সুদ কািৰকেৰা৷ েয়াজনেবােধ তওঁ সং ৃ ত আৰু অসমীয়া শ ৰ সংিম ণ
ঘটাই নতু ন শ িনমাণ কিৰ লিছল৷’
শমাই পুিথখনত সি িৱ কৰা তথ সমৃ
ৱ েবাৰৰ মাজৰ আন এটা ৱ ‘ িতমা বৰুৱা আৰু
গাৱালপৰীয়া লাকগীতৰ ীকৃ িত’ত িতমা বৰুৱাই তওঁৰ থলুৱা গীতত ব ৱহাৰ কৰা ভাষা য অসমৰ এটা
থলুৱা ভাষা আৰু তওঁৰ গীত য ‘বঙালী গান’ নহয় তােক সাব কৰাৰ বােব অনাতাঁৰ ক ৰ সংগীত
িবভাগৰ দািয় ত থকা পুৰুেষা ম দাস, ড৹ ভূ েপন হাজিৰকা আিদেয় িকমান যুজ
ঁ িদবলগীয়া হিছল তাৰ
বণনা িদেছ৷ গাৱালপৰীয়া লাকগীেত আিজ িতমা বৰুৱাৰ িনৰলস চ াৰ বােবই সাবজনীন ীকৃ িত লাভ
কিৰেছ৷ লখকৰ এই ৱ েটা িচ াকষক হেছ৷ ‘ হমাংগ িব াস আেৰা গণ সং ৃ িত’ নামৰ ৱ েটাত
লখেক িলিখেছ য জ সূে হমাংগ িব াস বাঙালী হ’ লও চিৰ ত তওঁ আিছল খাঁ অসমীয়া, মা ৰ
মানুহ৷ িনভাঁজ গণিশ ী৷
জয় হাজিৰকাক ল লখা ৱ ‘অ’ জয় দুৰ অফু ৰ জয় ’ত তওঁ িলিখেছ য জয়
হাজিৰকাৰ গীতৰ এটা ল ণীয় িদশ হ’ল তওঁৰ ায়ভাগ গীতৰ সুেৰই কৰুণ ৰসৰ টাপাল িমহিল
দয়িবদাৰক তৰংগ৷ ৱ েটা তেনই চমু হেছ যিদও জয় হাজিৰকা স কত পাঠকক তাৰ মােজিদেয়ই
এটা আভাস িদেছ৷ পুিথখনত লখেক িব স কত কবাটাও ৱ সি িৱ কিৰেছ৷ িব উৎসৱৰ আিদ
কথা, িব ৰ াসংিগক িচ া, সময়ৰ সাঁতত িব
ঁচিৰ, িব ৰ অতীত আৰু বতমান আিদ ৱ েৰ তওঁ
িব স কত ব িব ষণ দািঙ ধিৰেছ৷ ‘সময়ৰ সাঁতত িব
ঁচিৰ ‘ নামৰ ৱ েটাত তওঁ ব’হাগ িব ৰ
আকষণীয় অনু ান ঁচিৰ স কত আভাস িদবৈল চ া কৰাৰ লগেত শািণতেকাঁৱৰ গেজন বৰুৱা, ড৹ লীলা
গৈগ আিদৰ উ ৃ িতেৰ িব গীত নৃত স কত ব াখ া িদেছ৷

িৰিণিক িৰিণিক হংস িন
স াদনা – অিখলৰ ন ভ
আেলাচক – চ ক শমা
জীৱনত
ৰণা িহচােপ আিম বাৰু িক িবচােৰাঁ? এই
ৰ উ ৰ ব ি েভেদ িভ হ’ব পােৰ৷
কােৰাবাক ব গত পৰু ােৰ ৰণা িদব পােৰ৷ আন কােনাবাই আেকৗ ভাল- বয়া অিভ তাৰ পৰাও
ৰণা
ল’ব পােৰ৷
ৰণাৰ বােব িবৰাট িকবা এটা ঘটনা ঘটােৰা েয়াজন নাই৷ সামান , লাকচ ু ত তু ঘটনাও
কােৰাবাৰ বােব
ৰণাৰ অফু ৰ উৎস হ উ ব পােৰ৷ িপেছ চ ৰ স খ
ু েত যিদ িশ াই-দী াই, কােজকমই কােনা তজ-মঙহৰ যাগ লাক
ৰণাৰ উৎস হ িজিলিক থােক, তেন লাকেকা সকেলােৱ
ৰণা
বুিল ল’ব পােৰ৷ বা িৱকেত তেন
ৰণা হ উ ব পৰা পুণ ে াক ব ি এজন হেছ পি ম দৰং এেলকাৰ
বীণ িশ া িত হংসধৰ গা ামী৷ কৱল িশ কৰূেপই নহয়, সমাজিহৈতষী আৰু িবেদ াৎসাহী ৰূেপও সু িতি ত
গা ামীৰ জীৱনবৃ িবিভ জনৰ দৃি ত অংিকত কৰা হেছ এই স না
খনত৷
পি ম দৰঙেৰ হিৰপুৰ স ৰ গাঁসাই বংশৰ সদস গা ামী বা িৱক অথেতই িশ ক অিভধাৰ যাগ
অিধকাৰী আিছল৷ অৱেশ িশ কতা কৰাৰ যাগ তািখিন অজন কিৰবৈল তওঁ চাকিৰ আৰু িশ া হণৰ সেত

এক কাৰ লুকাভা েৱই খিলবৈল বাধ হিছল৷ চাকিৰ কিৰ ঘটা ধেনেৰ তঁ ও িচ া কিৰিছল িশ া সাং
কৰাৰ৷ আিজৰ ইমান সা-সুিবধাৰ যুগেতা ল’ৰা- ছাৱালীৰ পঢ়াৰ িত অনীহা, অথচ যাৱা শিতকাৰ ষ স ম দশকেত গা ামীেয় চাকিৰ আৰু পঢ়া এেকলেগ চলাই যাব পৰােটা কম সাফল ৰ কথা নহয়৷ মঙলৈদ
মহািবদ ালয়ৰ পৰা আই এ পাছ কৰাৰ িপছত এবছৰ িশ কতা, তাৰ পৰা গােটাৱা ধেনেৰ পুনৰ ৱাহা ৰ
িব বৰুৱা মহািবদ ালয়ত এবছৰ অধ য়ন, তাৰ িপছেতা ধনৰ অভাৱ হাৱাত ি লঙত চাকিৰ আৰু িনশা
ছই এ নীজ কেলজত পঢ়া গা ামীৰ সং ামৰ কািহনী আিজৰ জ ৰ বােব বা িৱকেতই ৰূপ কথাৰ দেৰ৷
তাৰ িপছেতা তওঁৰ স ুখত ওলাইিছল দুটা সু ৰ আৰু িনি ত সুেযাগ৷ ৰা ীয় ঘাইপথ ািধকৰণ আৰু
ৰ’ল িবভাগৰ চাকিৰ হলাৰেঙ ত াগী গা ামী কৱল িশ কতা কৰাৰ উে েশ ঘৰৈল উভিত আিহিছল৷
পাথিৰঘাট হাই ু ল (বতমান উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয়)ত িশ কতা কিৰবৈল আৰ কৰাৰ িপছতেহ
গা ামীৰ িশ া তী বাসনাই একমুখী গিত লাভ কেৰ৷ ইংৰাজী িবষয়ক দ িশ ক গা ামীেয় সই
িবদ ালয়েৰ উপাধ ৰূেপ ১৯৯৯ চনত অৱসৰ লয়৷ গা ামীৰ িবদ া িশ াৰ িত থকা অমল অনুৰাগৰ
িতফলন তওঁৰ ঘৰেত দখা যায়৷ গা ামীৰ একমা কন া আৰু িতিন পু আটােয় উ িশি ত আৰু
সমাজত সু- িতি ত৷ সামািজক িত াৰ পূেব মানুেহ তাৰ বােব িনজেক িবদ া িশ ােৰ িকদেৰ উপযু কিৰ
তু িলবৈল অহিনেশ য কিৰব লােগ সই
ৰণা গা ামীৰ জীৱেনই জল জল পট পটৈক কাশ কিৰেছ৷
খনত গা ামীৰ দুগৰাকী িশ া ৰুৰ ভািশস, সং ৃ তত আৰু পদ াকােৰ িলখা শি আৰু তওঁৰ
জীৱনগাথাই তওঁৰ জীৱনবৃ ৰ মূল ৰখাডাল অংকন কিৰ িদেছ৷ অন িশতানেবাৰৰ িভতৰত ‘ ভানুধ ায়ীৰ
কলম’, ‘অ জৰ ভাশংসা’, ‘সতীথৰ স াষণ’, ‘সহকম ৰ কাপত’, ‘আ ীয়- জনৰ মানসপটত’, ‘ িতেবশীৰ
দপণত’, ‘ছা ৰ মানসপটত’ আিদৰ যােগিদ িবিভ জেন গা ামীৰ সামািজক জীৱনেটাৰ ওপৰত িব ািৰতভােৱ
আেলাকপাট কিৰেছ
খনত৷ পিৰয়ালৰ ৰণ আৰু এমু আেলাকিচ তথা পিৰিশ াংশত সা াৎকাৰ,
জীৱনপ ী, পিৰয়ালবগ আিদ পিৰচয়মূলক সংগও আেছ
খনত৷

(২৯/০৩/২০১৯)
ৃিতমাল – যাদৱ নাৰায়ণ দাস
স াদনা – ড৹ উেপ িজৎ শমা
আেলাচক – জয়কা শমা
সৗ িসিদনাৈলেক বাঙালী সং ৃ িতেৰ ভাৱাি ত বুিল ভবা পি ম অসমত অসমীয়া ভাষা-সািহত সং ৃ িতেবাধ জাগৃত কৰা তথা পাছপৰা অ লেটাত উ িশ াৰ িবকাশৰ
ত অ ণী ভূ িমকা লাৱাসকলৰ
িভতৰত থকাসকলৰ এজন হ’ল ধুবুৰী িব এন কেলজৰ য়াত অধ
যাদৱ নাৰায়ণ দাস৷ পি ম অসমত
তওঁৰ অতু লনীয় অিৰহণাৰ কথাই িবিভ
লখেক দুশ পৃ ােজাৰা এই
খনত অকপেট উনুিকয়াইেছ৷
দাসৰ জাঁৱােয়ক অৱসৰ া
শাসনীয় িবষয়া ড৹ শ ামভ মিধেয় িলিখেছ য ৱাল িছৰ িবখ াত
পিৰয়াল এটাত জ
হণ কৰা তওঁৰ শ েৰেক কিলকতাৰপৰা আই এ আৰু িব এ পাছ কেৰ, সইদেৰ
১৯৪০ চনত কিলকতা িব িবদ ালয়ৰ অসমীয়াৰ এম এ পাছ কেৰ সইখন িব িবদ ালয়ৰ অসমীয়া িবভাগৰ
থম দলৰ ছা িহচােপ৷ আৰ িণেত তওঁ ৱাহা ই াণ ই াি বংকৰ পিৰচালক আিছল আৰু ভাৰতীয়
বায়ু সনাৰ িবমান চালকৰ এবছৰ ছািভচ িশ েণা লিছল৷ িপছত অথাৎ ১৯৪৩ চনত ৱাহা ৰ িব
বৰুৱা কেলজৰ অসমীয়াৰ িত াপক ব া িহচােপ যাগ িদেয়৷ িক কম সময়ৰ িভতৰেত সই কেলজ
এিৰ অথাৎ ১৯৪৮ চনত ধুবুৰীৰ চালুকীয়া িব এন কেলজত অসমীয়াৰ িত াতা ব ািহচােপ যাগ িদেয়৷
কেলজখনৰ লগত তওঁৰ একা েবাধৰ কাৰেণই মা দহ বছৰ কাল িপছেতই অথাৎ ১৯২৮ চনত তাত
অধ
হ’বৈল স ম হয়৷ তাৰপৰা ১৯৭৬ চনৈলেক তওঁ অধ ৰূেপ থািক কেলজখনক অসমৰ এখন জাকত

িজিলকা উ িশ াৰ ক ৰূেপ গিঢ় তু িলবৈল স ম হয়৷ অধ
তওঁ সই পদবীৰ দািয়
াই হণ কিৰিছল৷

হাৱাৰ আগেতা উপাধ

নােহাৱাৈকেয়

সকেলা ধৰণৰ আধুিনক আদব-কায়দােৰ পাৰদশ দােস চালুকীয়া কেলজখনক এখন লখত ল’বলগীয়া
িশ ানু ানৈল ৰূপা িৰত কিৰিছল তাৰ িবৱৰিণ এসময়ত সই কেলজত পদাথ িব ানত অধ াপনা কৰা
পিথতযশা সািহিত ক ড৹ ল ীন ন বৰা, অসমীয়া িবভাগত অধ াপনা কৰা সািহিত ক ভগিগৰী ৰায়েচৗধুৰী,
কেলজখনৰ া ন ছা তথা জন া কািৰকৰী িবভাগৰ অৱসৰ া মুখ অিভয া ছিফউৰ ৰহমান
শইকীয়া, িব এন কেলজৰ অৱসৰী অধ
ড৹ অিহজুি ন
খ, কেলজখনৰ আন এগৰাকী অৱসৰী অধ
িগৰী নাথ গা ামী, া ন ছা আৰু পৰৱত কালৰ সািহিত ক আ ুল হাচান
খ, িব এন কেলজৰ উি দ
িব ানৰ অৱসৰী অধ াপক দেৱ নাথ শমা, অৱসৰী িশ ক সত ত চ ৱত , কেলজখনৰ া ন ছা
িনমেল ু সন , কেলজখনৰ অসমীয়া িবভাগৰ অয়সৰী অধ াপক ড৹ ি েপ
মাৰ অিধকাৰী, া ন ছা
জািকৰ েছইন, কেলজখনৰ গিণত িবভাগৰ া ন অধ াপক হিববৰ ৰহমান, া ন ছা আেবদুৰ ৰহমান
শইকীয়া, ড৹ নাৰায়ণ চ বৰুৱা, ড৹ েজ কা শমা, অধ ািপকা ড৹ অলকা শমা, আজাদ আলী
আহমদ, অধ াপক উ ৱ চ কিলতা, সেত
সাদ ডকা আিদৰ িনব ত সু ৰৈক কাশ পাইেছ৷ কােনা
কােনাজেন আেকৗ িলিখেছ য- এই ধুনীয়া লাকজেন নাটকেতা সু ৰ অিভনয় কিৰিছল৷ ৱাহা ৰ মাৰ
ভা ৰ মি ৰত এবাৰ হেনা এেকৰােহ এমাহ ধিৰ তওঁৰ অিভনয় চিলিছল৷ কেলজখনৰ অসমীয়াৰ থম
িশ ক দাসৰ কাম-কাজ আৰু িচ া অৱেশ কৱল কেলজ চৗহদৰ মাজেত সীমাব নািছল, ঐিতহ মি ত
চহৰখন আৰু সম পি ম অসমৰ সামািজক-সাং ৃ িতক কাম-কাজেতা তওঁ ওতে াতভােৱ জিড়ত হ
পিৰিছল৷ কােনা কােনােৱ িলিখেছ য অ লেটাৰ ছা -ছা ীৰ িশ া-দী াৰ কথা গভীৰভােৱ িচ া কিৰ
ধুবুৰী চহৰত এখন অসমীয়া মাধ মৰ হাই ু লৰ েয়াজনীয়তা অনুভৱ কিৰ িব এন কেলজৰ পিৰচালনা
সিমিতৰ সভাত হণ কৰা
াৱ মেম িবদ াপাৰা হাই ু লৈল (এিতয়াৰ িবদ াপাৰা ল’ৰাৰ উ তৰ মাধ িমক
িবদ ালয়)দুই িবঘা মা দান কৰা হিছল৷
ধুবুৰী শাখা সািহত সভাক অিধক সি য় কিৰ তালাত দাসৰ অৱদান আিছল চু ৰ৷ অসমৰ ভাষা
আে ালন, মাধ ম আে ালন বা অসম আে ালন আিদত তওঁ বছ সি য়ভােৱ ভাগ লিছল৷ যাদৱ নাৰায়ণ
দাসক ‘এগৰাকী জাতীয়তাবাদী বৗি ক ব ি ’ আখ া িদেছ অসম সািহত সভাৰ বতমানৰ সভাপিত
পৰমান ৰাজবংশীেয়৷ দাস ৰলেৱ বাছিন ব’ড, ৱাহা িব িবদ ালয় ক’ট আিদেৰা সদস আিছল৷ ১৯৫৬
চনত ৰাজ পুনৰগঠন আেয়াগ ধুবুৰীৈল আেহাঁেত এওঁ আৰু কংে ছ নতা শৰৎ চ িসংহই গাৱালপাৰা
িজলাখন অসমৰ লগত ৰখাৰ বােব আেয়াগক হঁ চা িদয়াত ৰু পূণ ভূ িমকা লিছল৷ মাছেলম উি ন
আহেমদৰ িনব ত এইেবাৰ কথা কাশ পাইেছ৷ সািহত সভাৰ িবলাসীপাৰা অিধেবশনত আৰদণী সিমিতৰ
সভাপিত া ন মুখ ম ী িসংহই হেনা কিছল-এটা সময়ত ধুবুৰী িজলাখনত ায় ৮০ শতাংশ লােক বাংলা
ভাষাত কথা কিছল৷ উ িশ ানু ানেবাৰেতা বাংলা ব াপক চলন আিছল৷ িজলাখনত ভু লেতা মুকিলৈক
কােনও অষমীয়া ভাষাত কথা ক’বৈল সাহস কৰা নািছল৷ সই সময়েতা িক িবপদত তু
ান কিৰ দােস
কেলজত অসমীয়া িবভাগেটা চলাই গিছল৷ তওঁৰ জীৱনৈল ব বাৰ হেনা সাংঘািতক ভাবুিকও আিহিছল৷
দাস কিব, নাট কাৰ, অধ াপক অতু ল চ হাজিৰকাৰ অ ৰংগ ব ু আিছল৷ সেয় দাসৰ িবেয়াগত
(১৯৮৫) হাজিৰকাই ‘ব ু ৰ িবেয়াগত তপণ’ বুিল পাঁচটা বকৰ কিবতা এটাও কাকতত কাশ কিৰিছল৷
সই কিবতােটা
খনতত সি িৱ কৰা হেছ৷

অং মানৰ িনবািচত কলা স াৰ
লখক – অং মান গা মী
কাশক – কিলয়াবৰ শাখা সািহত সভা
আেলাচক – উেপ বৰকটকী
কিলয়াবৰৰ িবখ াত ভালা িৰ স ৰ এ স া পিৰয়ালৰ স ান অং মান গা ামীেয় মা পা ৰ
বছৰ বয়সেত অসাধাৰণ সৃি
িতভােৰ সকেলােক মু কিৰিছল৷ িবেষশভােৱ িচ িশ ত মেনােযাগ আকষণ
কিৰিছল৷ িভ ধম ছিবৰ বািহেৰও অং মােন গ , কিবতা, িশ উপেযাগী ৰচনা আিদেৰ সািহত িতভাৰ
পিৰচয় িদিছল৷ দুভাগ ৰ িবষয় য তওঁ অকালেত ঘৰৰ ওচৰেত এ পথ দুঘটনাত কৰুণভােৱ মৃতু ক
সাব ল’ব লগীয়া হয়৷ কিলয়াবৰ অ লত গভীৰ শাকৰ ছাঁ পেলাৱা অং মানৰ িপতৃ ৰাতু েল ৰ (ৰ ন)
গা ামী আৰু মাতৃ দীপালী দৱীেয় অং মানৰ সৃি ৰািজ কাশৰ ব ৱ া কেৰ৷ এই উে েশ কিলয়াবৰ শাখা
সািহত সভাক তওঁেলােক অৱগত কৰাত সভাই
খন কাশ কৰাৰ দািয় লয়৷ অসম সািহত সভাৰ
ি স িততম কিলয়াবৰ অিধেৱশন (২০১৫)ত দু িৰেৰা অিধক মেনা াহী িচ
দশেনেৰ দশকৰ মনত ভাৱ
পেলাৱা ‘অং মান গা ামী কিলয়াবৰৰ গৗৰৱ’ বুিল নগাঁও িজলা সািহত সভাৰ স াদক মৃণাল মাৰ
হাজিৰকাই
খনত উে খ কিৰেছ৷ আনহােত, কিলয়াবৰ শাখা সািহত সভাৰ স াদক নবীন বৰঠা েৰ
অং মানৰ ‘ িতভাৰ সুগ ই সকেলােক সুৱািসত’ কৰাৰ কাৰেণ তওঁৰ সৃি ৰািজ সংৰি ত কৰাত ৰু িদ
উ ৰ পুৰুষক
ৰণা যােগাৱাৰ উে েশ
খন কাশ কৰাৰ কথা কেছ৷ কিলয়াবৰৰ শংকৰেদৱ িশ
িনেকতনৰ আচয-আচাযাবৃ েয়া ‘অফু ৰ আশাৰ মূল অং মান’ৰ ণৰািশ উে খ কিৰ ৰা ীয় আৰু
আ ঃৰা ীয় পযায়ত সমাদৰ লাভ কিৰ িশ িনেকতনৰ লগেত ‘কিলয়াবৰৈল গৗৰৱ কিঢ়য়াই আিনিছল’ বুিল
মনৰ কথা কাশ কিৰেছ৷
খন অং মানৰ মুঠ ছয়স ৰখন িভ ধম িচ সি িৱ কৰা হেছ৷ পা ৰবছৰ নৗহওঁেতই
অনুসি ৎসু দৃি েৰ তঁ ও ‘ভূ ত নাই আ ােহ আেছ’- এেন কািহনী িলিখিছল৷ আনহােত, ‘মনৰ কনা িবচািৰ’
নামৰ কিবতােটা ‘ মাৰ মনেটা থােক ক’ত? বুিল
কিৰেছ৷ সইদেৰ ‘অ হীন মানৱতাৰ চ ’ কিবতাত
িকেশাৰ কিবগৰাকীেয় মানৱতাৰ জয়গান গাইেছ৷

হাটবৰ অে ষণ
লখক – িবৰাজ ভূষণ বৰা
কাশক – মিণমাধৱ মহ
আেলাচক – উেপ বৰকটকী
সাণেসৰীয়া হাটবৰেত অসম বুৰ ীৰ সাহসী নাৰী মূলা গাভৰুক িৰগৰাকী নাৰীৰ সেত ময়দান
িদিছল- এই সাণেসৰীয়া হাটবৰেত ১৮২৪ চনৰ ম’ মাহত মানৰ সেত ইংৰাজৰ যু সংঘ ত হিছল৷ এই
পিৱ ভূ িমেত জ
হিছল বাইেবলৰ অনুবাদক কিলয়াবৰৰ গৗৰৱ আ াৰাম শমাৰ- জ
হিছল ল ন
িনৱাসী গীতকাৰ য়াত কমল হাজিৰকাৰ িপতৃ মািণক হাজিৰকাৰ৷ এই পিৱ ভূ িমেত অসমীয়া সািহত ৰ এক
উ ল ভাটাতৰা ড৹ সেত
নাথ শমাৰ পূবপুৰুষৰ জ
হিছল৷ এই হাটবৰেত জ
ল চহা কিব হলধৰ
কাকিত বৰা, কথািশ ী মিহম বৰা, বুৰ ীিবদ লীলাধৰ বৰা, গ কাৰ সুম বৰা, ৱ কাৰ উেপ
বৰকটকী, গীতকাৰ ণমিণ বৰাই অসমীয়া সািহত ৰ ভৰাঁল চহকী কিৰ তু িলেল৷ এেয় হ’ল সউজী হাটবৰ,
য’ত ঐিতহ মি ত ভঁ ৰালী নামঘৰৰ মাহা ই সকেলােক সকেলা সময়েত ধম য়ভােব আ
কিৰ ৰােখ৷
হাটবৰ এক দয় শা নাম- ই শত জানাকীৰ িমলনভূ িম-এক সং ৃ িতৱান স া অ ল৷

েত কখন গাঁৱৰ নামিবলাকৰ বিশ , গাঁৱৰ পুৰিণ পিৰয়ালসমূহ, নামঘৰিবলাক, গাঁও পিৰচালনা
সিমিতসমূহ, পুিথভঁ ৰাল আৰু আন সামািজক-সাং ৃ িতক অনু ানসমূহ, কােনােটােৱই লখেক বাদ িদয়া নাই৷
বুৰ ী িস ৰূপেদউল মদাম আৰু চতাইআিলক লখেক হাটবৰৰ মিণ-মু ত বুিল উে খ কিৰেছ৷ হাটবৰ
অ লত থকা পাঁচখন স আৰু িবখ াত ভৰালী নামঘৰৰ িবষেয়ও তঁ ও উে খ কিৰেছ৷ সািহত ৰ আকাশত,
গীতৰ লহৰত, নাট জগত িশতানত সািহত -সাং ৃ িতেসৱীসকলৰ নাম তঁ ও লেছ৷ আিখৰঙা গাঁৱৰ
মামােয়কৰ ঘৰত শশৱৰ ব িদন গীিতকাৰ, ক িশ ী ৰু বৰুৱাই অিতবািহত কৰাৰ কথা লখেক কেছ৷
িশ াৰ জগতত য হাটবৰ আগবঢ়া সই আভাস িদয়াৰ িপছত লখক বৰাই হাটবৰ অ লৰ িবদ ালয়সমূহৰ
িব ৃ ত িবৱৰণ িদেছ৷ সাং ৃ িতক জগতত হাটবৰ- এই িশতানত মামাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ িদনত িত া
কৰা চধ খন গাঁৱৰ সামািজক অনু ান, হাটবৰ হাজাৰ, তৰুণ সৱা সিমিত, হাটবৰ ক ীয় নাট সমাজ,
হাটবৰ গিত সং া, সুৰ িন সাং ৃ িতক গা ী, িচ েলখা ামা ডাকচনৰ সমাজ জীৱনৈল আগবেঢ়াৱা
অৱদানৰ কথা উে খ কিৰেছ৷ ‘হাটবৰৰ জানাকী’ িশতানত িবিভ
ত উে খনীয় অিৰহণা অগবেঢ়াৱা
শতািধক ণী লাকৰ চমু পিৰচয় িদেছ৷
লখক বৰাই খলৰ জগতত হাটবৰ- বৃ সকলৰ বােব ২০১১ চনত সৰুভগীয়া গাঁৱত আৰ কৰা
‘আেপান ঘৰ’ নামৰ অনু ান েৰা আভাস িদেছ৷ সইদেৰ অথনীিতৰ িদশত য অ লেটা পাছ পিৰ থকা নাই
সই কথাও কেছ
খনত৷

আশা কেৰাঁ ভােল আছা
লিখকা – জ াৎ া ৰাজেখাৱা শমা
আেলাচক – ৰি ত হাজিৰকা
নীলা খামৰ িচ - শ েকইটাৰ মাজেত লুকাই থােক দুৰ ৰামাি কতা৷ িপেছ িডিজেটল যুি ৰ
আ াসেন য আমাৰ মাজৰপৰা দয়হীন িনদাৰুণতােৰ কািঢ় ল গেছ সই ৰামাি কতা, সই মাদকতা৷
িপেছ এইেহন যাি ক সভ তাৰ মাজেতা নীলা খামৰ িচ েৰ পাঠকৈল িভ াদ কিঢ়য়াই আিনেছ লিখকাই৷
িচ ৰ আকাৰত ৰচনা কৰা সংকলন ৰ নামকৰেণা কৰা হেছ বুি দী তােৰ৷ ায়েবাৰ িচ েৰ থম
বাক ষােৰা পুিথখনৰ িশেৰানামৰ দেৰই হয়৷
খন দুটা অংশত িবভ কৰা হেছ৷ থম অংশেটাত সি িৱ
কৰা হেছ িভন িভন সময়ত বাতিৰ কাকতত কাশ পাৱা লিখকাৰ িভ সুৰী ৰচনা স াৰ৷ ‘আকাশ’ আৰু
‘ জানাক’ নামৰ দু কা িনক চিৰ ক ল লিখকাই আগবঢ়াই িনেছ তওঁৰ সৃি ৰ ৰথ৷ জানােক আকাশৈল
িলখা িচ েবাৰ৷ সৰু সৰু িচ , আপাত দৃি ত সৰু সৰু কথা৷ অথচ তাৰ মােজেৰই লিখকাই বছ
পণতভােৱ সমাজৰ িকছু মান িদশ
শ কিৰ গেছ৷ সই সুে িচ
হও সইেবাৰ কৱল িচ ৰ মাজেত ৰ
যাৱা নাই৷ িকছু মান িচ া উ ীপক িচ ক ই বছ িবচ ণতােৰই আ কাশ কিৰেছ জানােক আকাশৈল িলখা
নািতদীঘ িচ েবাৰত৷ সমা ৰালভােৱ িমঠা অনুভূিতেৰ ভু ৱাই িনয়া ৃিতকাতৰতােয়া
খনক সুকীয়া আয়তন
দান কিৰেছ৷ জানাকৰ সূ
অনুভূিতেবাৰৰ সেত পাঠকক একা কিৰ অিবৰতভােৱ পিঢ় যাবৈল বাধ
কৰােটা লিখকাৰ সফলতা৷ চু চু বাক ৰ মাধ েমেৰ পাঠকৰ বু ৰ মাজৈল িবশাল আেবদন কিঢ়য়াই
িনয়াৰ বিলকাও উজু
খাৱা নাই লিখকাই আৰু ৰচনাৈশলীৰ এই মশৃণতাই প সািহত ক উপােদয় ৰূপ
দান কিৰেছ৷
খনৰ তীয় অংশত ান িদয়া হেছ িবিভ সময়ত কাকত-আেলাচনীত কািশত লিখকাৰ
মুঠ ১৭ টা গ ৷ িবেশষ পৰী া-িনৰী া অিবহেন সহজ-সৰল কথনভংগীেৰ আগবঢ়াই িনয়া হেছ কউটা
গ েৰ কািহনী৷ সই সৰলতাই গ েকইটাক িনেটাল ৰূপ িদেছ৷ তেন সৰলতা সহেজ অনুভূত হয় ‘অভ াগত’
আৰু ‘মৰমৰৰ আইতা’ শীষক থম দুেয়ােটা গ েত৷ ইয়াৰ িবপৰীেত ‘আলাপ অ ৰাগ’ত পাঠকৰ মন গহনত

যন ভূ মুিক মােৰ আেবিলৰ বিলেটােৱ৷ গ েটাৰ মাধ েমেৰ লিখকাই জীৱনৰ অপৰা ক দািঙ ধিৰেলও
একাকী ৰ য ণাক অৱেশ জীৱনৰ সুকীয়া দশেনেৰ মিহমামি ত কিৰ সুখকৰ ৰূেপা দান কিৰ গেছ৷

শ ামলী অনুৰাগৰ আিদ িন
লিখকা – দীপালীমা দ
কাশক – গজািল কাশন, নলবাৰী
আেলাচক – িবনয় ৰ ন শমা ( ৮৬৩৮৩-০৭৯০৬)
কাব খিনত এ ঁ িক ৱকৰ সমােৱশ ঘ েছ৷ কিব দীপালীমা দ ই ডােয়ৰীত িলিখ ৰখা সৰু সৰু
পংি সমূহ বুটিল আিন এক কিৰ এশ ছয়টা িভ ৰুিচৰ ৱক সি িৱ কিৰ কাব খিন সজাই তু িলেছ৷
শশৱৰপৰা কাব চ াত ব থকা দ এগৰাকী সমাজেসিৱকা ৰূেপও পিৰিচত৷ জ সূে মঙলৈদৰ
জীয়ৰী যিদও িববাহসূে তওঁ নলবাৰী নগৰৰ ১১ নং ৱাডৰ বাৱাৰী তথা ায়ী বািস া৷ সািহত -চ াত
তী অসমৰ িভ
া ৰ কিব সি লনত কিবতা পাঠ কিৰ তওঁ সমাদৰ লাভ কিৰেছ৷
কিবৰ ভাষাত খে কীয়া সুখ-সমৃি েয় কােনা মানুহেক িচৰ ায়ী শাি আিন িদব নাৱােৰ, ই মানুহক
সুখৰ পিৰৱেত অসুখীেহ কিৰ তােল৷ সেয় কিবেয় কেছ- ‘িনিমষত সুখী হ’ব পৰা/ মানুেহও হেনা অসুখত
ভােগ/ িত উশাহৰ/ দাঁিত কাষৰত৷’ আন এ
ৱক- ‘চু
হ অহা উশাহত বিহেছাঁ আউিজ/ ভািঙেছাঁ
গিঢ়েছাঁ/ বু ৰ চাঙত/ ভ পৰ িবন াস৷’ কিবেয় য ণাৰপৰা পিৰ াণ পাবৈল িবচািৰেছ এেনদেৰ- ‘পািৰ
যিদ উটু ৱাই িদব য ণা/ িবচািৰ পােলাঁেহঁ েতন গালাপৰ সুগি ৷’
ৱকেবাৰৰ িশেৰানাম নাই যিদও তীক, ব না, িচ ক ৰ ব ৱহােৰ কিবতাসমূহক অনন ‘মা া’
দান কিৰেছ৷ কিবৰ ভাষা সহজ-সৰল, া ল অথচ শি শালী৷ কাশত নাই কােনা দুেবাধ তা৷
ৱকেবাৰৰ শাৰী চু হ’ লও উশাহ দীঘল৷ কইবাগৰাকী সািহিত কৰ অিভমেত কাব খিনৰ নঙলামুখ
ৱিন কিৰেছ৷

বুঢ়ািদয়াৰ পাৰঘােট িৰিঙয়াই মােত
লিখকা – স ভা দৱী
আেলাচক – অন বমণ (৯৮৬৪৪-২২২৯১)
উপন াস এখনৰ সৃি ৰ নপথ ত এ কািহনী থােক৷ এই কািহনীেয় কিতয়াবা জীৱনৰ সেত স ৃ
খ িবিচ ঘটনাও সামিৰ লাৱা দখা যায়৷ অতীতৰ জীয়া ৃিতেবাৰ কােনােৱ সাৱলীলভােৱ বণনা কেৰ৷
তেন এখন অতীত ৃিতিবজিড়ত ঘটনাসমৃ এইখন সামািজক উপন াস৷ উপন াসখনৰ পটভূ িম হেছ- নদী,
সভ তা, সং ৃ িতৰ িচৰ বািহত ‘বুঢ়ািদয়া’ আৰু নখনৰ এ পাৰঘাট৷ এই নখন নলবাৰী িজলাৰ উ ৰ
িদশৰপৰা আিহ দি ণ-পি মেকােণেৰ ব গেছ৷ নখেন পি ম নলবাৰীৰ বৃহৎ ভূ খ ৰ নদীেকি ক সাং ৃ িতক
বাহক হ ব আেছ৷ ‘ ব যাৱােটােৱ নদীৰ িনয়ম…’৷ বুঢ়ািদয়াও নীৰেৱ ব আিহেছ৷ কালৰ সাঁতত িবলীন
হ গেছ বুঢ়ািদয়াৰ পাৰৰ ব
জ ৰ জীৱন, সুখ-দুখৰ অেলখ ঘটনা-পিৰঘটনা৷ বুঢ়ািদয়াৰ সেত আেছ
ব তেৰই আজ
ম৷ বুঢ়ািদয়া ল’ৰািলৰ িব য় আৰু
ৗঢ়ৰ সংগী৷ এই নখনৰ পাৰেৰ এখন গাঁৱত কমলা
নামৰ মিহলা এগৰাকী ডাঙৰ-দীঘল হ ব জীয়া ঘটনা কািহনীৰ সা ী হিছল৷ িক
তওঁ ববািহক সূে

অন ঠাইৈল িবয়া হ যায়৷ ব বছৰৰ মূৰত যিতয়া কমলাই নখনৰ পাৰঘাটৈল ত াগমন কেৰ তিতয়া
লগ পায় আেপান গাঁওখনৰ এজন অিচন নাৱৰীয়াক আৰু তীথযা াত লগ পাৱা বা ৱী িবমলাক৷ ইয়ােতই
উপন াসখনৰ কািহনীভাগ আৰ হেছ৷ ক ীয় চিৰ হ’ল কমলা৷ তওঁ নখনৈল চাই দেখ- নখন এেকদেৰ
ব আেছ৷ িক
নপৰীয়া সমাজখন ৰ থকা নাই৷ একঁ কাল পানী ভািঙ নদীপাৰৈল যাৱা মথাউিৰ পকী
হেছ৷ িনজ গাঁও ভাজ িছ আৰু ইয়াৰ আেশ-পােশ বেকা, সে লী, কালাবড়ী, হািৰভঙা, কমাৰ িছ,
পাৰা আিদ আঁগৰ মানুহৰ মুেখ মুেখ না বুঢ়ািদয়া নৰ বু ত পালতৰা জাহাজ চলা কথােটা কমলাৰ
বােব এিতয়া ৃিত হ ৰেছ৷ চামতা অ লৰ কােষেৰ পি মফােল ব যাৱা নখনৰ দি ণপাৰৰ ‘ চমতা’ৰ
পামৰ ‘পামুেৱ’ মানুহিখিনৰ কথা ােয় তওঁৰ মনত পেৰ৷ সই সাণালী সং ৃ িতৰ ণ-গিৰমা কমলাই ায়
নেদখা হেছ৷ কমলাই দখা নৰ ঘাটৰ িবিৰণা, নলখাগিৰ, উলুৱনী আিদ সময়ৰ গভত িবলীন হ’বৈল
ধিৰেছ৷ তথািপ তওঁ তাহািনৰ নপৰীয়া সমাজখন, িচনািক ঘাটেটা পাহিৰব পৰা নাই৷ কমলাৰ মনত পেৰ
কিব নিলনীবালা দৱীৰ ‘জনমভূ িম’ নামৰ কিবতােটা৷ এইদেৰ উপন াসখনৰ কািহনীভাগ সামৰিণ মািৰেছ
লিখকাই৷

(০৫/০৪/২০১৯)
আেলাক
কাশক – হিৰেটজ ফাউে চন
আেলাচক – ড৹ ৰামান শমা (৯৪৩৫১-১৩৫৩৯)
িতিনটা দশকজুিৰ অসমৰ তথা ভাৰবষৰ িবিভ
াপটৰ ওপৰত সু
ধ াণ ধাৰণােৰ
আেলাকপাত কৰা এখন সা ািহক বাতিৰ কাকেত যেথ ট স ম লাভ কিৰবৈল স ম হিছল৷ এগৰাকী
অিধব া আৰু আগশাৰীৰ সাংবািদকৰূেপ সুপিৰিচত এই কাকতখনৰস াদক ৰািধকােমাহন গা ামীেয় লখা
ব েতা উে খনীয় স াদকীয় থুপাই কাকতখনৰ নােমেৰই
খন কাশ কিৰেছ৷
অসমৰ ভূ িমনীিতৰ াৰা িখল ীয়া লাকৰ াথ িবি ত হাৱাৰ আশংকাৰ
আকষণ কিৰ অসমীয়াৰ াথ সুৰ াৰ ব ৱ া হণৰ বােব আ ান জেনাৱা কাযও
িনদশন৷ ইয়াৰ আেগেয় পািক ান, বাংলােদশ আিদৰ দেৰ কাষৰীয়া ৰা ৰ াৰা সৃ
িনে প কিৰ ৰা ীয় সেচতনতা সৃি কৰােৰাঁ য়াস স াদকীয়সমূহৰ মােজিদ পিৰ

িত সংি
সকেলােৰ দৃি
সামািজক দায়ব তােৰ এ
সমস াৰািজৰ িতও দৃি
ু ট হেছ৷

অসম ব আিদৰ দেৰ কাযৰ
ভােৱ, সা দািয়কতাৰ িবষবা
িবয়েপাৱা কাযৰ িবষময়
পিৰি িত আিদ স ভেতা ম ব কাশ হেছ৷ অসম আে ালনৰ িবিভ সময়ৰ কাযাৱলীৰ িত দৃি পাত,
স াসবাদ দমনৰ নামত চৰকাৰী য ৰ াৰা িনৰীহ জনতাৰ ওপৰত অত াচাৰ-অিতচাৰ-িনপীড়ন, বামা
িবে াৰণ, স সবাদৰ ফল, ৰাজৈনিতক
ত
ীয় চৰকাৰৰ সবল নতৃ ৰ অভাৱ, ভাৰতবষত
ধমিনৰেপ তাৰ প পাত, দু নীিত, িবিভ
ৰ দুন িত, জনেতাষণ, প ায়ত ব ৱ াৰ ব থতা আিদৰ
লগেত জৰাটৰ আে ালন, ধমা ৰকৰণৰ দু ায, অসমৰ িশ া ব ৱ াৰ আেসাঁৱাহ, পিৰয়াল কল াণ ব ৱ া
আৰু জ িনয় ণ ব ৱ া স ভত কৰণীয়, ভূ িম বদখল আৰু উে দ, অৈবধ
জনৰ সমস া আিদ ব েতা
িদশ সামিৰ কািশত স াদকীয়সমূহৰ মােজিদ স াদকগৰাকীৰ সমাজৰ িত গভীৰ দায়ব তাৰ িনদশন
িতভাত হেছ৷
খনত বু েদৱ, ামী িবেবকান , ৰামচ , য ব মহাৰাজ অেশাক, ৰু ৰামদাস, শংকৰাচায,
মথুৰাদাস বুঢ়াআতা, সত সাই বাবা আিদৰ িবষেয় কইটামান সৰু কািহনীৰ লগেত ৰু পূিণমা, তীথে
বদিৰকা ম আিদ কইটামান কথা-কািহনীও সি িৱ কৰা হেছ৷ ‘আেলাক’ বাতিৰ কাকতৰ স াদক

ৰািধকােমাহন গা ামীৰ িত
াঘ সূচক পৰাণ মাৰ বৰুৱাৰ এ
লখা আৰু অসম স
স িলত ‘A Peep Into Assam’ শীষক এখন পুি কাও সংেযাজন কৰা হেছ৷

ীয় িকছু তথ

লখুৰা শত শিতকাৰ
লখক – শৰৎ চ নওগ
কাশক – গণ সাং ৃ িতক ম
আেলাচক – িদনমিণ দাস (৯৪৩৫১-৯২০৫৬)
নওেগ এই িকতাপখনৰ জিৰয়েত িবগত শিতকাৰ চি শৰ দশকৰ বৃহ ৰ বলতলা মৗজাৰ কৃ ষক
আে ালন তথা কিমউিন আে ালনৰ আগভাগ লওঁতা কিমউিন নতা লচ বসুমতাৰী যাক সকেলােৱ
‘ লখুৰা’ বুিল সে াধন কিৰিছল, তওঁৰ জীৱন-সং াম লাক চ ৰ আগৈল আিনেল৷
কিমউিন নতা তথা গণিশ ী হমাংগ িব াসৰ ১৯৭০ চনত কািশত ‘ লখুৰাৰ চাতাল’ নামৰ
কিবতা পুিথৰ জিৰয়েত লখুৰাৰ িবষেয় পিঢ়বৈল পাৱা যায় যিদও লখুৰাৰ স েক িবেশষ এেকা জনা
নািছেলাঁ৷ ১৯৬৮ চনেতই লখুৰাৰ মৃতু ৰ িপছেতই িলখা এই কিবতােটােতই আব
হ থকা লখুৰা ওৰেফ
লচ বসুমতাৰীৰ জীৱন সং াম লখেক চৰজিমন গ সকেলািখিন পাহৰৈল আিনেল৷ এই পুিথখনত কৃ ষক
আে ালনৰ নতা লচ বসুমতাৰীৰ জীৱন সং ামৰ লগেত সই সময়ৰ কৃ ষক আে ালন তথা কিমউিন
আে ালনৰ ব মূল ৱান তথ সংেযাজন কৰা হেছ৷ পুিথখনত কৃ ষক আে ালন তথা কিমউিন আে ালন
স ক য় তথ সি িৱ কবাখেনা িকতাপৰ উে খ কিৰ লখেক এই স েক জািনবৈল িবচৰাসকলৰ ব
উপকাৰ সািধেছ৷ িবেশষৈক িবিশ সাংবািদক কনকেসন ডকাৰ ‘িব ৱৰ খাজ’, কিমউিন আে ালনৰ
ইিতহাস’ লগেত গৗৰীশংকৰ ভ াচাযৰ ‘সিবনয় িনেবদন’ আিদ িকতাপৰ উে খ কিৰেছ৷ িকতাপখনত লচ
বসুমতাৰীৰ পিৰয়ালৰ িবতং উে খ কৰাৰ লগেত তওঁৰ সতীথ এশ বছৰীয়া বলতলা গেণশপাৰাৰ শ াম
বেড়াৰ িবষেয় িকছু কথা িলিখেছ৷ ব মূল ৱান ফেটাৰ সংেযাজেন িকতাপখনক অিধক আকষণীয় কিৰ
তু িলেছ৷ পাহৰিণৰ গভত হৰাই যাবৈল ধৰা হমাংগ িব াসৰ কিবতাত আব
হ থকা লখুৰা ওৰেফ
লচ বসুমতাৰীৰ সং ামী ইিতহাসৰ লগেত িবগত শিতকাৰ চি শৰ দশকৰ কৃ ষক আে ালন আৰু
কিমউিন ৰ আে ালনৰ িকছু তথ এই িকতাপখনত কাশ পাইেছ৷ মুঠেত ক’ব পািৰ ‘ লখুৰা শত শিতকাৰ’
িকতাপখন সই সময়ৰ কৃ ষক আে ালনৰ ঐিতহািসক দিলল৷

আিহ িতৰুতা আৰু অন ান ৰচনা
লিখকা – ণলতা ৰায়
কাশক – বা ৱ কাশন
আেলাচক – িবজয় শংকৰ শমা (৯৯৫৭৭-৬৬২৬৬)
আধুিনক অসমীয়া সািহত ৰ াতঃকালীন সময়ত িযসকল লিখকাৰ লখাই জাতীয় সািহত ৰ ভঁ ৰাল
সজীৱ কিৰ থ গেছ, তাৰ িভতৰত ণলতা (বৰুৱা) ৰায় অন তম৷ অধ াপক-গেৱষণক
ণীেটাৰ বািহেৰ
অসমীয়া সািহত ৰ সাধাৰণ পাঠকৰ বােব আিজৰ িদনত ায় িব ৃিতৰ গভত সামাই পৰা লিখকা ণলতা
ৰায় আিছল অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ব িৱক পুৰুষ ণািভৰাম বৰুৱাৰ জীয়ৰী৷ অসমত িবধৱা িববাহৰ

পাতিন মিল ণািভৰাম বৰুৱাই িব ু ি য়া দৱী (পৰ ৰাম বৰুৱাৰ িবধৱা প ী)ক িবয়া কৰাইিছল৷ সই
ণািভৰাম-িব ু ি য়াৰ জীয়ৰী ণলতা৷ নাৰী িশ া আৰু মযাদাৰ িত সেচতন ণািভৰােম জীয়ৰী
ণলতােকা শশৱৰ পৰাই িশ াৰ
ত য লিছল৷ তাৰ পিৰণিতেতই তদানী ন সময়েতই কলকাতাৰ
বথুন ু লৰ বিডঙত ৰািখ পঢ়াইিছল ৰ ণশীল সমাজ ব ৱ াৈল পেৰাৱাই নকিৰ৷ িপতৃ ৰ অনুৰপ
ূ িস া ই
িনজৰ জীৱনেতা হণ কিৰবলগীয়া হিছল জীয়ৰী ণলতাই৷ ামী ডাঃ ন
মাৰ ৰায়ৰ িবেয়াগৰ পৰৱত
সময়ত ণলতাই ীেৰাদ চ ৰায়েচৗধুৰীৰ সেত ি তীয় িববাহত বিহিছল৷ সই গৰাকী িব ৱী মনৰ নাৰীেয়
১৯১৯ চনেত সুদৰ
ূ কটকত থািক ৰচনা কিৰিছল ‘আিহ িতৰুতা’ নামৰ পুিথখিন৷
খিনত স াদেক
িলিখেছ ‘মাধৱ পৰুষৰ ৃিত িবজিড়ত বৰেপটা স ৰ গােত লািগ থকা শংকৰ হল এ লাইে ৰী ( িত াঃ
১৯১৩)ৰ পৰিণ আলমািৰৰ ন হ’বৈল ধৰা িকতাপৰ মাজৰপৰা ণলতা ৰায়ৰ ‘আিহ িতৰুতাৰ’ এ কিপ
তওঁেলােক উ াৰ কিৰিছল ২০১৩ চনৰ ব’হাগৰ পিহলা দুপৰীয়াত৷ এই কিপেটাত ৬৪ পৃ াৈলেক পাৱা
গেছ৷ পৰৱত কালত জামু িৰহাটৰ বৰহমপুৰ গাঁৱৰ বীণাপািণ পুিথভঁ ৰালেতা ( িত াঃ ১৯২৯) ‘আিহ
িতৰুতা’ৰ কিপ পাৱা যায়৷
ণলতা ৰায়ৰ আিহ িতৰুতা’ পুিথখিনত ঠাই পাইেছ ন গৰাকী িভ
ৰৰ নাৰীৰ আদশ জীৱন
বৃ া ই৷ পুিথখিনত সি িৱ িনব েকই
হেছ- কৰেমিতবাই, খনবাই, মীৰবাই, ৰােবয়া, মৰী কােপ াৰ
এিলজােবথ াই, জয়মতী ঁ ৱৰী, শচী আই আৰু
ােৰ নাই ংেগল৷ িতেটা জীৱন বৃ া ৰ বণনাত
লিখকাই িবেশষভােৱ ৰু িদয়া িবষয়েটা হেছ মিহলাগৰাকীৰ আদশৰ িত দৃঢ়েচতা আৰু ভি ভাব৷ অৱেশ
ােৰ নাই ংেগল িনব
অস ূণভােৱেহ উ াৰ কিৰব পািৰেল স াদেক৷ িববাহসূে সুদীঘ িদন আেপান
ভাষী মানুহেবাৰৰপৰা আঁতৰত থািকও মাতৃ ভাষাৰ িত থকা একা অনুৰাগৰ পিৰণিতেত ণলতা ৰােয়
পুিথখিন চনা কিৰিছল সই কথা ‘আিহ িতৰুতা’ৰ পাতিনত কাশ কৰা লিখকাৰ অনুভূিতৰ মােজেৰ
ু ত হেছ- ‘ ায় ২৯ বছৰ িনজৰ মাতৃ ভূ িমৈল যাৱা নাই যিদও ইমান আঁতৰত তথািপ মাতৃ ভূ িমিনজৰ আ ীয়- টু ািদক পাহৰা নাই৷ িনজৰ ভাষা ক’বৈল এিতয়াও ভাল লােগ৷ িনজৰ দশৰ মানুেহ
দিখেল এিতয়াও অসমীয়া কথা ক ৰসনাৰ তৃ ি পাই থােক৷ ঘৰৰ কামৰ িপছত অলপ আজিৰ সময়ত এই
িকতাপখিন লিখ অসমীয়া ব ু -বা ৱৰ আগত আগবঢ়াইেছ৷ ‘আিহ িতৰুতা’ৰ পাতিনৰ শষত লিখকাই
হিমেটজ-কটক-এি ল, ১৯১৯ বুিল উে খ কিৰেছ৷ অথাৎ চিলত বষত পুিথখিনৰ ৰচনাই শতবষত ভিৰ
িদেল৷ ৰু পূণ সময়ত
খিন উ াৰ কিৰ পুনৰ পাঠক সমাজৈল আগবঢ়াই িদয়াৰ বােব স াদক স ীৱ
পল ডকা আৰু কাশক ৰ ন শমা িনি তভােৱ ধন বাদৰ পা ৷’আিহ িতৰুতা’ পুিথখনৰ উপিৰ স াদক
স ীৱ পল ডকাই
খিনৰ পিৰিশ ত সি িৱ কিৰেছ আসাম ব ু ি তীয় সংখ াত (১৮৮৫চন) কািশত
‘কৰেমিতবা’ই, ৩য়-৪থ সংখ াত কািশত ‘ কৃ ত লাজ িক’, জানাকী তৃ তীয় ভাগ অ ম সংখ াত কািশত
‘যেতাধম েতাজয়ঃ’- আৰু তৃ তীয় ভাগ অ ম সংখ াত হমলতা দৱী ছ নােমেৰ িলখা ‘মিণকা’ নামৰ
লিখকাৰ িনব েকই ৷ এেকদেৰ ল ীনাথ বজবৰুৱাৈল ণলতা ৰােয় িলখা এখিন িচ আৰু ‘িপতৃ
ণািভৰাম বৰুৱা আৰু ভাতৃ
ানদািভৰাম বৰুৱাৰ কলমত ণলতা’ নােমেৰ এ িনব ও সি িৱ কৰা
হেছ৷ লগেত সংেযািজত কিৰেছ ‘আিহ িতৰুটা’ কাশ স ভত ‘ চতনা’ত কািশত খবৰ আৰু িব াপন৷
খিন শষৰ পৃ াত ণলতাৰ মাতৃ িব ু ি য়া দৱীৰ সংকিলত ‘নীিত কথা’ নামৰ পুিথখিনৰ ১৮৮৪ চনত
কািশত ি তীয় সং ৰণৰ নাম প খিন যথাযথভােৱ তু িল িদেছ স াদেক৷ আনহােত,
খিনৰ আৰ িণেত
সংেযাজন কৰা ‘ ণলতা ৰায় (১৮৭১-১৯৩২) আৰু তওঁৰ উে খেযাগ ঘটনাৱলী’ৰ উে েখ লিখকা
ণলতাৰ িবষেয় থকা পাঠকৰ অনুসি ৎসাপূণ কিৰবৈল স ম হ’ব৷ স ীৱ পল ডকাই স াদনা কৰা
‘ ণলতা ৰায়ৰ আিহ িতৰুতা আৰু অন ান ৰচনা’
খিনৰ উে খেযাগ িবেশষ অংগ হ’ল
খিনৰ
পাতিন৷ ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ ইংৰাজী িবভাগৰ ভূ তপূব অধ াপক আৰু তজপুৰ িব িবদ ালয়ৰ ম
শংকৰেদৱ আসন া ন অধ াপক ৰি ৎ মাৰ দৱ গা ামীেয়
খিনৰ পাতিনত ণলতা ৰায়ৰ
সমসামিয়ক সমাজ আৰু সািহত ৰ ধাৰােটাত িতফিলত কৰাৰ লগেত লিখকা আৰু ‘আিহ িতৰুতা’ পুিথখিন
স ভেতা পুংখানুপুংখ িবে ষণ আগবঢ়াইেছ- িয িতজন িজ াসু পাঠকৰ বােবই এখন বৗি ক দিলল৷ ‘আিহ

িতৰুতা’ পুিথখিনৰ স ভত গা ামীৰ ম ব - ‘আিহ িতৰুতা’ত ণলতা ৰােয় নীলমিণ বসাক বা দুগা দাস
শমা বা কালী স দাস
আৰু দি ণা ৰ ন িম মজুমদাৰৰ দেৰ ‘সামিৰক’ নাৰী (অহল াবাই, িজজাবাই,
দুগাৱতী, তাৰাবাই, ল ীবাই ইত ািদ)ৰ ণগান কৰা নাই, িপতৃ ৰু গাপীকৃ
িম ৰ দেৰ তওঁ’পিত তা’
নাৰীৰ শংসােতা মুখৰ হাৱা নাই বা অিধকাংশ জীৱনীকাৰৰ লিখয়াৈক উ েৰ সতী ৰ গৗৰেৱা ঘাষণা
কৰা নাই৷ ‘আধুিনক’ মনৰ গৰাকী ণলতা ৰায়ৰ স ান াধীন নাৰীৰ যাতনাক যাতনা নুবুিল আদশৰ
বােব জীৱন উচগা কিৰবপৰা দৃঢ়েচতা ব ি ৰ অিধকাৰী নতু ন শৰীৰ৷’

শ
লখক – িহৰণ ৰ ন
কাশক – তু িলকা বৰুৱা
আেলাচক - নেৰন হাজিৰকা (৯৮৫৪১-৫২৯৯৫)
আেন কিবতা পাঠ কৰা িন িনেজও শ অনুসৰণ কৰা এগৰাকী িতভাধৰ ব ি িহৰণ ৷ ছিব
আঁিক ভাল পাৱা ব তেৰ শংিসত িহৰণ ভা য িশ ীও৷ ‘শ ’ কিবতা পুিথখেনেৰ আ কাশ কিৰ
সা িতক আধুিনক অসমীয়া কাব জগতত িনৰ েৰ চচা অব াহত ৰখা কিবসকলৰ িভতৰত িহৰণ ৰ ন
অন তম৷ কাব সংকলনখন দু িৰ িতিনটা কিবতােৰ মটমৰা শ আৰু বাউলী ছে েৰ অ ৰৰ অৱৰু
অনুভূিতেবাৰক কাশ কিৰবৰ বােবেহ বণৰ সমােহেৰেৰ িলিপব কিৰ যুৱ কিবগৰাকীেয় জীৱনৰ গভীৰতম
অনুভূিতেবাৰেক নহয় গভীৰতম মনৰ অব
সি ত ভাবেবাৰেকা কাশ কিৰবৈল য কিৰেছ৷ কাব খিনত
সি িৱ
ায়েবাৰ কিবতােত কিবগৰাকীৰ িবিচ জীৱনানুভূিত, ৃিতকাতৰতা, নসিগক সৗ য,
ম- ীিত,
জীৱনৰ িত গভীৰ মহ েবাধ, ব ি গত য ণা, সামািজক চতন েবাধ স ালিনৈক কাশ পাইেছ৷ বা ৱ
জীৱনৰ ৰু
ত া ানত অনাহক দংশনত ভূ িগেছ যিদও ভাবৰ য ণা আৰু য ণা উপশমত তওঁ আ সংযম
হৰুওৱা নাই৷ কিবতােবাৰ পিঢ় এেন লােগ তওঁ শ সংেযাজনত, কাশভংগীত ক’ তা উ ংৃ খলতা নাই৷
কিবতােবাৰত ব ৱহাৰ কৰা অনুভৱী শ ৰ জলকত অংিকত হেছ তী সংেবদনশীলতাৰ ৰূপ৷ কিবেয় তওঁৰ
কিবতােবাৰক কলা কভােৱ কাশ কৰাৰ পিৰৱেত ব গত ভােৱেহ কাশ কিৰবৈল য়াস কিৰেছ সমকালীন
জীৱনত সুখ-দুখ, আশা-আকাং াই অৱেচতন মনৰ য ণা-আেৱেগ কিবৰ দয় ভািঙেছ সমেয় সমেয়৷
আমাৰ সমাজ জীৱনত, ৰাজৈনিতক জীৱনত িক া সাং ৃ িতক জীৱনত চিলত নীিতেবাৰৰ িত সেচতন
মানুহ মাে ই
ািভতৰ ল
ৰািখ িহৰণ ৰ েন তওঁৰ কিবতাসমুহৰ কািব ক গাথা পাঠকৰ আগত শ আৰু
ভাষােৰ সজাবৈল চ া কিৰেছ৷ সইেবাৰক ব ৃ তাৈল পযবিসত নকৰাৈক আেটামেটাকাৰীৈক অংকন কৰাত
কাব ৰস পান কিৰবৈল পঢ়ুৈৱৰ সুিবধা হেছ৷ তওঁ আ
ত েয়েৰ জীৱনৰ সত ক গভীৰভােৱ উপলি কৰাই
নহয় িব ৱী মনেৰা পিৰচয় কট কিৰ তু িলেছ৷ আমাৰ সমাজ ব ৱ াত ভাত-পানী িপ নৰ বােব হাঁহাকাৰ
কিৰ থকাসকলৰ িত সহানুভূিতশীল কিব মনত উ ািস উ েছ অথচ তজেশাহাসকলক মতাচু ত কিৰবৰ
বােব ৰাইজ ৈল সু
অনুভূিতৰ িতযক আঁেচাৰ৷ শ
েয়াগত কিবতা পুিথখনত বাক ৰ ব না আৰু
কাশভংগীৰ কািব ক ৰূপ ান পৰা যন লািগেলও আনেবাৰ কিবতাত অনুভূিতৰ গভীৰতা তথা আেৱগৰ
বিচ ল
কিৰ যায়৷ িক ইংিগত ধিমতাৰ সফল েয়ােগ ভাষা িনে জ আৰু আংিগক দুবল হাৱাৰপৰা
দূৈৰত ৰািখেছ ৷

সুম কামল
লখক – িগিৰ নাথ
কাশক – হেৰণ শইকীয়া
আেলাচক – িবনয় ৰ ন শমা (৮৬৩৮৩-০৭৯০৬)
সুম কামল এখন কাব ৷ কিবগৰাকীৰ পইঁি শটা কিবতাৰ সংকলন৷ িবিবধ িবষয়ৰ িচ
পটভূ িমত এই কাব সংকলন৷ কিবতােটাত ভাব-ভাষাৰ সাৱলীলতা আৰু শ ৰ েয়াগ গিতশীল৷ তদুপিৰ
কিবৰ গভীৰ জীৱনেবাধ, সু-িচ ােৰ অধ য়নপু মানিসকতা আৰু সুেকামল সংেবদনশীল এখন দৰদী দয়ৰ
পিৰচয় পাৱা যায়৷ তওঁৰ কিবতাত নাই দুেবাধ তা৷ মিৰগাওঁ িজলাৰ ৰূপাই বিৰ (আঁত িৰ) িনৱাসী কিব
নাথ ভাৱেত এগৰাকী সািহত েসৱী, সহজ-সৰলমনা ব ি ৷ কিব নাথৰ ‘জীৱন’ এ সাথক কিবতা৷ কিবৰ
আন কই মান উে খেযাগ কিবতা হ’ল- মই গিত, আমাৰ গাওঁ, অপৰূপা, বু ামাৰা, মানৱযা া,
ঢঁ কীশাল, আঁহত িৰৰ ম’হযুজ
ঁ , যাগত , মাঘৰ উৰুকা, ম’বাইল, আই বসুমতাৰী, মৰপাক, খিতয়ক আৰু
গৰুগাড়ী৷
আশা-িনৰাশা,
ম- ত য়, িতবাদ, সংক মানৱতােবাধ, আধ াি কতা, জািত-মা - ভ -ভাল
পাৱা, সমাজ, জীৱন, কৃ িত জগত কিবতাৰ িবষয়ব ৷ তওঁৰ কিবতাত সতেত কাশ পাইেছ অনুভূিতৰ
এেকাখন দিলল৷ যুি বাদী িচ া িতফিলত হেছ৷ কিব িগিৰ নাথৰ কিবতাসমূহ াদ ল’ব পৰাৈক জীপাল
আৰু আন ময়ী৷ কৃ িত িবষয়ৰ কিবতােকইটা কিবৰ কাব ানুভূিত শ আৰু াণ শ হেছ৷ কিবতা
সংকলন ত দয়ৰ গভীৰ িচ ন, মননশীল অনুভূিতেৰ বা িৱকেত সামি ক অিভব ি ৰািজ সু ৰভােৱ
পিৰেৱশন কৰাত কিব সফল হেছ বুিল অনুভৱ হয়৷

অসমীয়া িতিদনঃ
(০৩/০৩/২০১৯)
POST COLONEAL POEMS
লখক – কমল মাৰ তাঁতী
কাশক – ৰড িৰভাৰ কাশন, নতু ন িদ ী
মূল – ৩০০.০০ টকা
এখন ইংৰাজী অনুবাদ কাব -সংকলন, য’ত সি িৱ হেছ কমলৰ (এিতয়াৈলেক কািশত) দুখন
কাব -সংকলন যথা েম সািহত অকােডমী যুৱ পুৰ াৰ া ‘মাৰাংবুৰু আমাৰ িপতা’ অৰু ‘উ ৰ-ঔপিনেবশক
কিবতা’ৰ কিবতাসমূহৰ পৰা িনবািচত কিবতা ৰ ইংৰাজী অনুবাদ৷ ‘মাৰাংবুৰু আমাৰ িপতা’ৰ পৰা মুঠ
৩২ টা কিবতাৰ ইংৰাজী অনুবাদ কিৰেছ অসমৰ (স িত িদ ী িনবাসী) িবিশ ইংৰাজী কিব- লখকঅনুবাদক-সাংবািদক িদব েজ ািত শমাই৷ আনহােত ‘উ ৰ-ঔপিনেবিশক কিবতা’ৰ পৰা মুঠ ২৪ টা কিবতাৰ
ইংৰাজী অনুবাদ কিৰেছ অসমৰ তৰুণ জ ৰ শি শালী ইংৰাজী কিব- লখক-অনুবাদক-ঔপন ািসক আৰু
‘িমঞা কিবতা’ৰ জিৰয়েত সবভাৰতীয় খ ািত অজন কৰা ছািলম এম েছইেন৷ তদুপিৰ সংকলনখনত
সি িৱ হেছ ‘উ ৰ-ঔপিনেবিশক কিবতা’ স েক ৰ া ভৰালী তালুকদােৰ লখা এক সমােলাচনামূলক
লখাৰ িব িজৎ বৰাই কৰা ইংৰাজী অনুবাদ আৰু অনুবাদক িহচােপ িনজৰ অিভ তা বণনা কিৰ ছািলম এম
েছইেন লখা এক দীঘল সমােলাচনামূলক লখা৷

অসমৰ সমকালীন সমস া আৰু অন ান
লখক – ড৹ মনেমাহন দাস
খনত ৰাজ ৰ ায় অধশিতকােজাৰা শি ক, আথ-সামািজক, ৰাজৈনিতক ঘটনা ৱাহৰ ৰূপেৰখা
অংিকত হেছ৷ ৬ টা খ ত িবভ ৩২৮ পৃ াৰ এই
খনত জাতীয় জীৱনৰ ব
ৰ পূণ িদশৰ ওপৰত
যুি িন িবে ষণ কৰা হেছ৷ উে খ য ৰা ীয় আৰু আ ঃৰা ীয় পযায়ৰ িবিভ আেলাচনী আৰু
ত
ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ ভূ েগাল িব ান িবভাগৰ া ন মুৰ ী অধ াপক তথা া ন িব ান ৰু ড৹
মনেমাহন দাসৰ ায় ষা খনেৰা অিধক গেৱষণাপ
কাশ পাইেছ৷ তদুপিৰ দশ তথা ৰাজ ৰ কইবাখেনা
দিনক বাতিৰ কাকতত তওঁৰ অেলখ ৱ -পািত কাশ হেছ৷

ৰাজনীিতৰ এক জীৱন
লখক – সে াষ ৰাণা
কাশক – আন বজাৰ কাশন
আেলাচক – সুপণা লািহড়ী বৰুৱা (৯৯৫৪১-৩৪৪৬৮)
১৯৬৭ চনৰ ম’ মাহেটােৱ ভাৰতবষৰ ৰাজনীিতৰ
ত এক নতু ন অধ ায় সূচনা কিৰিছল৷ এই
সময়েত সংঘ ত হিছল খ াত ন ালবাৰী আে ালন৷ আিজও দশৰ ৰাজনীিতত ন ালবাৰী গণ অভু ানৰ
াসংিগকতা শষ হ যাৱা নাই৷ এসময়ৰ ন ালপ ী নতা সে াষ ৰাণাৰ এই
খেন সই িবেশষ
সময়েছাৱাক নতু নৈক মূল ায়ন কিৰ কাশ কিৰেছ৷ ৩৬৪ পৃ াৰ
খেন সামিৰ লেছ তওঁৰ জীৱনৰ দীঘ
ৰাজৈনিতক সামািজক ব ি গত ঘটনা আৰু িবৱৰণ৷ মুঠ ১০ টা অধ ায়ৰ মাজেত িলিপব
হেছ সু ৰ,
আৰু সঁচা ৃিতকথা৷ লখক ৰাজনীিতিবদ, িচ ািবদ, সে াষ ৰাণাৰ ১৯৪৩ চনত মিদনীপুৰ িজলাৰ এক
াি ক কৃ ষক পিৰয়ালত জ
হিছল৷ কিলকতাৰ
িছেডি কেলজৰ উ লতম ছা আিছল তওঁ৷
ৰাজাবাজাৰ ছােয় কেলজৰ িপ এইচ িড গেৱষণা অসমা কিৰেয়ই তওঁ ন ালবাৰীৰ কৃ ষক অভু ানত
যাগ িদবৈল গাঁৱৈল উভিত গিছল৷ তওঁৰ গাঁৱৰ নাম আিছল গাপীব ভপুৰ৷ তাত তওঁ কৃ ষক আে ালন
গঢ় িদিছল৷ এটা সময় দীঘ বছৰ ধিৰ কাৰাবৰণ কিৰেল৷ িপছত জ’লৰ পৰােহ িবধানসভাৰ সদস িনবািচত
হিছল৷ তওঁ ৰাজৈনিতক কাম-কাজৰ মাজেতা িলিখ গিছল অসংখ ৰাজৈনিতক ৱ আৰু এেকদেৰ
অনুবােদা কিৰিছল ৰু পূণ িকছু
৷
১৯৬৭ চনত সে াষ ৰাণা গাপীব ভপুৰ গাঁৱৰ হাই ু লত পদাথ িব ানৰ িশ কৰূেপ যাগদান
কিৰিছল৷ অত জনি য় িশ ক আিছল৷ িদনৰ ভাগত ু ল আৰু ৰািতৰ ভাগত গাঁৱত িম ং কিৰ
ফু িৰিছল৷ ১৯৬৮ চনত অসীম চে াপাধ ায়ৰ নতৃ ত তওঁেলােক কৃ ষক আে ালন সংগ ত কিৰিছল৷
তিতয়া কিলকতাৰ পৰা ছা -ছা ীসকেল গাপীব ভপুৰ গাঁৱৈল আিহিছল৷ তওঁেলাকৰ মাজৰ পৰা ব েকইজন
ল’ৰা- ছাৱালী ামীণ জীৱনৰ ক সহ কিৰব নাৱািৰ উভিত গিছল৷
১৯৬৯ চনৰ ২২ এি ল লিননৰ জ িদৱসৰ লগত সংগিত ৰািখ িচ িপ আই এম এল পা গঠন
হিছল৷ পা ৰ সাধাৰণ স াদক িনবািচত হিছল চাৰু মজুমদাৰ৷ এই
খনত তওঁ এই সময়েছাৱাৰ
অিভ তাৰ কথা সিব ােৰ বণনা কিৰেছ৷
১৯৬৮ চনত কানু সান ালৰ নতৃ ত ন ালবাৰীৰ কৃ ষক সং ামৰ নতাসকলৰ এ দল চীনৈল
গিছল৷ তাত গিৰলা
ইিনং লিছল৷
ইিনং শষৰ িপছত মাও চ তু ঙৰ লগত সা াৎ কিৰিছল৷ মাওেৱ

তওঁেলাকক
সং াম গিঢ়
অিভ তাৰ
বােবেহ চীন

কিছল ইয়াত িয িশিকলা সকেলা পাহিৰ যাৱা৷ িনজৰ দশৰ বা ৱ অৱ া অনুযায়ী িব ৱী
তালা৷ চীনৰ মাও চ তু ঙৰ নতৃ ত চীনা কিমউিন পা যাি কভােৱ ৰুছ িব ৱৰ
অনুসৰণ নকিৰ চীনৰ বা ৱ অৱ াৰ মেতেহ মা বাদ আৰু লিলনবাদৰ েয়াগ কিৰিছল৷ তাৰ
িব ৱ সফল হিছল৷

খনত লখেক এক ৰু পূণ ীকােৰাি কিৰেছ এইদেৰ- ‘ষ দশকৰ শষৰ িপেন যিতয়া
ৰাজৈনিতক সাংগঠিনক কাম-কাজ কিৰ আিছেলাঁ, তিতয়া মা , এংেগেলছ, লিনন, ািলন আৰু মাও চ
তু ঙৰ ৰচনাৱলী অধ য়ন কিৰিছেলা িক ভাৰতীয় সমাজৰ জািত-বণ ব ৱ াৰ িবৰুে বা া ণ বাদৰ
িবৰুে গঢ় ল উঠা সং ামেবাৰ য চিল আিছল সই স েক এেকােৱ জনা নািছেলা৷ ফু েল, আে দকাৰ, ই
িভ ৰাম ামীৰ কথা জনা নািছেলা’৷
খনত সে াষ ৰাণাই অসম স

েক তওঁৰ িবৰল অিভ তাৰ কথাও সু ৰৈক বণনা কিৰেছ৷

লািহত তীৰৰ অমৃত গাঁথা
লিখকা – ৰু াণী শমা
আেলাচক – ড৹ হািফজ আহেমদ (৯৪৩৫৫-৪১৮৭৪)
উপন াসখনৰ িবষয়ব হ’ল মহাপুৰুষ শংকৰেদৱ আৰু নৱৈব ৱ আে ালন৷ ৰু াণী শমা আচলেত
লিখকাৰ ছ নাম৷ লিখকাগৰাকী হ’ল সািহত সমােলাচনা আৰু সািহত ত ৰ ভােলেকইখন
ৰ লিখকা,
ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ আধুিনক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সািহত িবভাগৰ অধ ািপকা ড৹ অনুৰাধা শমা৷
লিখকা নলবাৰী অ লৰ এেন এখন গাঁৱৰ জীয়ৰী- য’ত শংকৰী ধমৰ চ া বা আেলাচনা ায় নােয়ই৷
স ূণ া ণ ৰীিত-নীিতেৰ ডাঙৰ-দীঘল হাৱা ড৹ শমাই ব ৱী সং ৃ িতৰ সেত স ক াপন কৰােৰা
কােনা অৱকাশ নাই৷ িক িশপাৰ স ানত কৰা গভীৰ নীিতিন অে ষেণ ড৹ শমাক এেন এখন উপন াস
লখাৰ শি আৰু দ তা দান কিৰেছ৷ শংকৰেদৱ এগৰাকী ধম য় ৰু, ব ৱ ধমৰ ৱতক, কৱল এই
দৃি েৰই তওঁ শংকৰেদৱক চাৱা নাই৷ শংকৰেদৱ তওঁৰ মানৱ জািতৰ পিৰচয়, জাতীয় অি তা, অি ৰ
অিবতিকত তীক৷
গােটই উপন াসখেনই দৰাচলেত এ অি ৰ বা িশপাৰ অে ষণ৷ দীঘিদন ধিৰ ল নত থকা
অৰুণাভ ব বছৰৰ িপছত অসমৈল আিহেছ৷ গাপীনাথ বৰদৈল আ ঃৰা ীয় িবমান ব ৰৰ পৰা মাহীেয়কৰ
ঘৰৈল তওঁ আিহেছ মকবুল েছইন নামৰ াইভাৰজনৰ লগত৷ তাৰ নাম-ধাম সােধােত মকবুেল তাৰ ঘৰ
বৰেপটাত বুিল ক গৗৰৱ অনুভৱ কিৰেছ; কীতন ঘৰ দখুৱাবৈল আ হ কাশ কিৰেছ৷ বােট-ঘােট সমদলৰ
িভৰত গাড়ী ৰ যাওঁ ৰ যাওঁ হাৱাত িসেয়ই অৰুণাভক জনাইেছ- ‘দাদা আিজ শংকৰেদৱৰ মৃতু িতিথ৷ সেয়
আিজ এই শাভাযা া৷৷ ু ল-অিফেচা আিজ ব ৷’ ল নত থকা অৰুণাভ আচিৰত হেছ, এজন মানুহৰ মৃতু
িতিথতেনা ইমান হাঁহাকাৰ কিৰব লােগ ন? িস মেন মেন ভািৱেছ, ‘কম-সং ৃ িত নাই এই মানুহেবাৰৰ! ব
িদ িদেছ সকেলােবাৰ৷ এিতয়া ৰা াই-ঘােট নাম গাই িচঞিৰেছ৷’ তাৰ িপছেতা িস দিখেছ মাহীেয়ক থকা
এপাটেম েটাৰ নােমা ‘শংকৰেদৱ শাি িনৱাস’৷ আেকৗ মাহীেয়েকা যাব ওলাইেছ শংকৰেদৱৰ িতিথ উপলে
আেয়ািজত সাং ৃ িতক অনু ানৈল- িস অতী
হ পিৰেছ৷ ‘উ আৰু শংকৰেদৱ৷ মই পাগল হ যাম দই৷
শংকৰেদৱৰ বািহেৰ তামােলাকৰ আৰু বেলগ নাম নাই নিক? িবমান ব ৰৰ পৰা নািম অলপ ওলােয়ই
দিখেলা- দীঘল শাভাযা া৷ তাৰ িপছেতা ৰা াত দিখেলা-শংকৰেদৱ জাতীয় িবদ ালয়, শংকৰেদৱ িশ
িনেকতন, তামাৰ এপাটেম ৰ স খ
ু েতা দীঘল ছাইন ব’ড-‘শংকৰেদৱ শাি িনৱাস’৷ নটত চােলও পাওঁ
শংকৰেদৱ মিডেকল ইউিনভািছ , ম শংকৰেদৱ িব িবদ ালয়৷ কৱল শংকৰেদৱ, এিতয়া তু িম কছা

সাং ৃ িতক অনু ান তােতা শংকৰেদৱ৷ য’ ল যাবা- িসেয় শংকৰেদৱ কলাে ৷’ ‘ৰ’বা ৰ’বা ইমান বলিকব
নালােগ তু িম৷ শংকৰেদৱ চৰকাৰীভােৱ জনি য় হাৱা নাই নহয়! ৰুজনাই কােমই কিৰিছল তেন ৱা৷’
অৰুণাভৰ কথাত মাহীেয়েক িতবাদ বা আ ালন কৰা নাই৷ দীঘলীয়া যুি ও দশন কৰা নাই৷
অিত িবনেয়েৰ মা পাঁচটা শ েৰ তওঁ কেছ ‘ ৰুজনাই কােমই কিৰিছল তেন ৱা৷’ তাৰ আেগেয় ছটা
শ েৰ শষ কৰা বাক েটাত তওঁ জনাই িদেছ য শংকৰেদৱৰ জনি য়তাৰ আঁৰত কােনা চৰকাৰী কাৰবাৰ
নাই৷ তেনহ’ ল আেছ িক? তওঁৰ কাম৷ ইমান িমতব িয়তােৰ লিখকাই এই িনিদ ছিবখন অংকন কিৰেছ
য তওঁৰ সৃি ৰ মাজত থকা অপূব কলা ক শলীক তওঁ অনাড় ৰ অনােৱিগক কইটামান শ েৰই
অিবতিকত ৰূপত মাণ কিৰব পািৰেছ৷ শংকৰেদৱ স ে ইমানপেৰ অৰুণাভৰ মনত থকা
, িজ াসা
(এেক সময়েত পাঠকৰ মনেতা) বা সামি কভােৱ শংকৰেদৱ িডছেকাচেটাৰ এেকবােৰ সৰল, পানপ য়া উ ৰ
বা অথেটােৱই হ’ল সইেটা য ‘ তওঁ কােমই কিৰিছল তেন ৱা৷’ ‘চৰকাৰীভােৱ জনি য় হাৱা নাই’
শ েকইটাই আেকৗ আমাৰ সমাজ ব ৱ াত চিল থকা জনি য়তাৰ পাছফােল থকা িডছেকাচেটাৰ ভা ফু টাই
িদেছ৷ গিতেক ৰুজনাৰ মহান জীৱন আৰু মাগদশ কমই এেনেবাৰ ভাৱ, পৃ েপাষকতা হলাৰেঙ অিত ম
কিৰ িনজ েণ িত া লাভ কিৰেছ৷
উপন াসখনৰ ি তীয় কথােটা হ’ল- এ
দৃি ভংগী, আধুিনক মানিসকতা৷ তওঁ ৰুজনাৰ
ভি ত গদগদ হ তওঁৰ ছিব অঁকা নাই, যুি িন আলাপ-আেলাচনােৰ সকেলা কথা আ ৱাই িনেছ৷ স াব
সকেলা অেলৗিককতাৰ বজন কিৰেছ, অনাৱশ কীয় কা িনক কথকতাত এেকবােৰ
য় িদয়া নাই৷

(১০/০৩/২০১৯)
চতনা
স াদনা – ড৹ পৰমান মজুমদাৰ
কাশক – াগেজ ািতষ মহািবদ ালয় কাশন গাট
মূল – ৮৫০.০০ টকা
আেলাচক – তপন চ কিলতা
িৰ শিতকাৰ ি তীয়েটা দশকত অসম কশৰী অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰী আৰু দশ াণ চ নাথ শমাই
‘ চতনা’ শীষক আেলাচনীখন কাশ আৰু স াদনা কিৰিছল৷ কৃ তাথত ‘ চতনা’ আিছল অসমীয়া জাতীয়
চতনাৰ িতিব ৷ সই সময়ত অৰুেণাদই, জানাকী, বাঁহী, ঊষা আিদ আেলাচনীৰ জিৰয়েত অসমীয়া ভাষাসািহত ৰ িয বুিনয়াদ তয়াৰ হিছল, তাত ‘ চতনা’ই কৱল সাৰ-পানী যােগাৱাই নহয়, বৰং সম
ি য়ােটাক এক কাৰ িদকদশন কৰাইিছল৷ িবেশষৈক সমসামিয়ক কালৰ জাতীয় জীৱনত নতু ন ধাৰাৰ সৃি
কিৰিছল ‘ চতনা’ই৷ সই সময়ত অসমৰ পমুৱা মুছলমানেক ধিৰ অন েদশৰ পৰা অহা িভ ভাষী লাকৰ
মাজত অসমীয়া ভাষাৰ চাৰ আৰু সাৰৰ জিৰয়েত চতনাই বৃহ ৰ জািত গঠন ি য়া ৰাি ত কৰাৰ
েতা অেহাপৰুষাথ কিৰিছল৷ অসমীয়া ভাষা-সািহত ৰ ইিতহাসক এেন মহান কাযেৰ সমৃ কৰা ‘ চতনা’
আেলাচনীৰ আটাইেবাৰ সংখ া সামিৰ খ খ ৈক
ৰ আকাৰত কাশ কিৰেছ াগেজ ািতষ মহািবদ ালয়
কাশন গােট৷ কাশন গাটেটাক এইে ত িবেশষ সহায়-সহেযািগতা আগবঢ়াইেছ অি কািগৰী াৰক
ন ােস৷ ১৯৮৮ চনেত গঠন হাৱা অি কািগৰী াৰক ন ােস ইিতমেধ অসম কশৰীৰ ৰচনাৱলীৰ পুনৰ
মু ণৰ ব িখিন কাম স
কিৰেছ৷ অি কািগৰীৰ কন া িচ তা ৰায়েচৗধৰী আৰু পু ভগিগৰী
ৰায়েচৗধৰীৰ তৎপৰতাত াৰক ন ােস দুটা খ ত অসম কশৰীৰ জীৱন িভি ক উপন ােসা িলিখ
উিলয়াইিছল৷ িক
িচ তা ৰায়েচৗধুৰীৰ ই া আিছল িপতৃ ৰ ‘ চতনা’ কাব ৰ পুনৰ মু ণ কিৰ নতু ন
জ ৰ মাজত িবলাই িদয়াৰ৷ তওঁৰ মৃতু ৰ িপছত এই কামেফৰা সুচাৰুৰেূ প কৰাৰ ইিতবাচক েচ া চলাইেছ

অি কািগৰী াৰক ন াস আৰু াগেজ ািতষ মহািবদ ালয় কাশন গােট৷ ইিতপূেব কািশত ‘ চতনা’ৰ চািৰটা
খ ৰ দেৰই িবগত বষৰ িডেচ ৰ মাহত কািশত প মেটা খ ত ‘ চতনা’ৰ ষ বছৰৰ আটাইেবাৰ সংখ া
সি িৱ কৰা হেছ৷ এই খ েটাত ‘ চতনা’ৰ ষ বষৰ অথাৎ ১৯২৪ চনৰ ছে ৰৰ পৰা ১৯২৫ চনৰ
আগ মাহৰ সংখ াৈলেক আটাইেবাৰ সংখ া অ ভূ
হেছ৷

ছ’িচঅ’ ইক’নিমক এ পিল েকল ইছু জ ইন আছাম
লখক – ড৹ মনেমাহন দাস
কাশক – ই িব এইচ কাশন গা ী
মূল – ৮৫০.০০ টকা
আেলাচক – তপন চ কিলতা
খনৰ আগকথাত িবিশ িচ ািবদ ড৹ হীেৰন গাঁহােয় এইদেৰ িলিখেছ- ‘অধ াপক দাসৰ ৰচনাধম
ৱ েবােৰ অসমৰ অথৈনিতক অৱ াৰ িবষেয় গাঢ় পিৰচয় দািঙ ধৰাৰ কাযপ াৰ লগেত ৰাজ খনৰ থলুৱা
মানুহৰ িবকাশ, উ য়নৰ
ত এক স ক কাযপ াৰ স ান িদবৈলও স ম হেছ..৷’ লখক দাস ৱাহ
িব িবদ ালয়ৰ ভূ েগাল িবদ া িবভাগৰ মুৰ ী অধ াপক আিছল৷ লগেত তওঁ ফকাি অব ছােয় েৰা মুৰ ী
আিছল৷ তওঁৰ ৬০ খনতৈকও অিধক গেৱষণাপ ৰ লগেত িবিভ গেৱষণামূলক
দশ-িবেদশেতা সমাদৃত
হেছ৷ তদুপিৰ িবিভ কাকেত-প েয়া িনয়মীয়াৈক ৱ -পািত িলিখ আিহেছ৷ ইিতমেধ অসমৰ কতেবাৰ
ল সমস াৰ ওপৰত িলখা তওঁৰ এশেৰা অিধক ৱ সামিৰ সংকলেনা কাশ পাইেছ৷
খনত ড৹
দাসৰ ৪২টা বাছকবনীয়া িনব সি িৱ হেছ এই
খনত৷ অসমৰ কৃ িষখ , ভূ িম নীিতৰ লগেত
অথৈনিতক আৰু ৰাজৈনিতক
খনৰ িবষেয় এই ৱ েবাৰৰ জিৰয়েত সামি ক িবে ষণ দািঙ ধৰা হেছ
খনত৷

চাকচন এ কঁঠাল গছত নপিৰিব
লখক – ড৹ মেহশ গৈগ
কাশক – পূবায়ন কাশন
মূল – ১৪০ টকা
ৱ েবাৰ মূলতঃ উি দ জগতৰ নানা িবষয়ৰ ওপৰত িতি ত৷ কৃ িতৰ অনািবল সৗ য বণনাৰ
লগেত মানুেহ খাদ িহচােপ হণ কৰা িকছু মান উি দৰ ঔষিধ ণ,
আৰু পিৰেৱশ স ক য় সেচতনতাৰ
লগেত িবলু হ’বৈল ধৰা প -প ীৰ ৰ ণােব ণৰ দেৰ িবষয়েবাৰেকা ৰু সহকােৰ আেলাচনা কৰা হেছ
খনত৷ লখক কাকৰাঝাৰ িব ান মহািবদ ালয়ৰ উি দ িব ান িবভাগৰ অধ াপক৷ তওঁ ক ীয়
চৰকাৰৰ িবিভ শি ক িত ানৰ আিথক সহেযাগত িতিনটাৈক গেৱষণা ক স
কিৰেছ৷ তওঁৰ মুঠ
১৭ খন গেৱষণাপ ৰা ীয় আৰু আ ঃৰা ীয় পযায়ত কািশত হেছ৷

(২৪/০৩/২০১৯)
তু িম ক’ৰ বতাহ
লখক – চ
মাৰ বৰা
কাশক – পা জন বুকছ
মূল – ১৫০.০০টকা
আেলাচক- অতু ল দ
কাব অনুভূিতেৰ গীিতধম ৰূপত জীৱন জগতৰ সত ক অনুধাৱন কিৰবৈল সেচ হেছ৷ িছ মূল
মানিসকতাই াস কৰা সমাজ-পিৰেৱশক যেনদেৰ সিচ ৰূপত তু িল ধিৰেছ, তেনদেৰ জীৱন জগত, কৃ িতক
াসুলভ চতনােৰ সত াসত উে াচনৰ য়াস কিৰেছ৷ ব ি আৰু সমাজ দুেয়ােক সকীয়াভােৱ অনুধাৱন
কৰাৰ য়াস কিৰেছ
খনৰ জিৰয়েত৷ সেবাপিৰ মানৱীয় মূল ক সহজাত আৰু সৰসৈক কিবতাত পিৰ ু ট
কিৰ তু িলেছ৷ অথচ নব ি ক আৰু অথঘন িদশ আয় কিৰেছ৷ কিবতা িবেশেষ পিৰিমিতেবাধৰ িদশেটাত
িবেশষ ৰু িদেছ৷ ‘ওলিম থকা মানুহ’, ‘ফু ল’, ‘পাৰ’, ‘এটা দুটাৈক পাত সেৰ’, ‘শূন ৰ পদ -২’, ‘উিক’,
‘মাত’, ‘বৰফৰ গান’, ‘হাত’, ‘চািক’, ‘’চাকৈনয়া’ আিদ কিবতাত থকা পিৰিমিতেবাধ ল ণীয়৷ কিবতাত
স ৃ ৰূপত িনিহত হ আেছ কিবৰ ভাবৰ অনুষংগ৷ অি
িবচািৰ মানৱ মেন কিৰ উেঠ হাঁহাকাৰ৷
মানৱীয় স াই গিত কিৰব িবচােৰ অিভে ত িদশৈল- ‘জঁ িপয়াই ধিৰব খুিজেছ তলৰ িকছু মােন িযেয় ধিৰব
নাৱােৰ কাহািনও সই বাঁহডাল’ ‘ওলিম থকা মানুহ’ নামৰ কিবতাত ‘বাঁহডাল’ অি ৰ অে ষণ বা মানৱীয়
স াৰ তীিত িহচােপ ব ৱহাৰ কিৰেছ৷ কােনােটা কিবতাত নসিগক িত ৰূপত আভাসেত মানৱীয় স ােৰা
যন অনুধাৱন কিৰেছ৷ ‘এেজাপা দুেজাপাৈক/ গছেবাৰ হৰুৱাই অহাৰ পাছত/ পাহাৰেটাত ৰ আেছ এেজাপা
বৰগছ/ িনজেক িবচািৰ িনজৰ মাজত’৷
‘বুঢ়া িশমলুৰ আ পাঠ’ নামৰ কিবতা ত বুঢ়া িশমলুেজাপাৰ উি েৰ
ািধমান ব ি
সংসাৰৰ জ ালৰ পৰা মুি িবচািৰ বগাসাজৰূপী সত -শাি ৰ ছাঁত যন িজৰাব িবচািৰেছ৷

ৰ জেনও

‘ হম নািহল নামঘৰৈল/ শানৈল বুিলেছ বাট৷ কা ত মৰাশ ল৷ ...মেয়া আিজ বগা সাজ
িপি েছা৷ পাছাক খহাইেছা সউজীয়া ৰঙৰ, ব’লা যাওঁ নামঘৰৈল৷ বগা ভকত হ’বৈল’ কিবেয় সামি কভােৱ
কিবতাসমূহ মানুহ, কৃ িত, জীৱন জগতক সুতী পযেব েণেৰ চািল-জািৰ চাই কিব মানেসেৰ উপ াপন
কিৰেছ৷ মানৱীয় আেবদনক আধাৰ কিৰ ল আেৰাপ কিৰেছ সংেবদনশীলতা৷ তীকী অিভব নাই
কিবতাসমূহক অথঘন কিৰ িবেশষ মা া দান কিৰেছ৷ কিবজনৰ কিবতাৰ ভাষা ঘৰুৱা অথাৎ অজ ল৷
সি বা সমাসব শ -বাক ৰ পেয়াভৰ হাৱা নাই৷ আঁৰ নলগা সহজেবাধ ভাষাই কিবতাসমূহক সৰল ৰূপত
অৱতীণ কৰাইেছ৷

পৗৰািণক ধম য় কািহনীৰ একাঁজিল
মূল – Stories from the Scriptures
লখক – ণৱ শইকীয়া
অনুবাদ – ভূেপ মাহন তালুকদাৰ
মূল – ১৫০.০০ টকা
আেলাচক – ফণী নাথ কিলতা
৬৪ পৃ াৰ সিচ সৰু ল’ৰা- ছাৱালী আৰু বয়িসয়ালসকলৰ উপেযাগী ১২ টা ধম য় কািহনীেৰ সমৃ ৷
খনত আেছ- ‘এক পিব চু ি ’, ‘গেণশৰ িপতৃ -মাতৃ ৰ িত ভি ’, ‘ াদ এজন কৃ ত ঈ ৰ উপাসক’,

‘ ৱণ মাৰ এজন অনুৰাগী পু ’, ‘সংক ৰ এটা কািহনী’, ‘ঋিষ দূবাসাই পাঠ িশিকেল’, ‘িশিথ মহাৰাজৰ
অনুক া’, ‘অিভশ পৰীি ত মহাৰাজ’, ‘িশ
ৱৰ দৃঢ় সংক ’, ‘কৃ ৰ সুদামাৈল ীিত’ আৰু ‘ৰজা
যযািতৰ ধািমক পু পুৰ’ু ৷ ইয়াত লখেক েত কেটা কািহনীেৰ তলত নীিতকথা বণনা কিৰেছ৷

সািদনঃ
(০৫/০৪/২০১৯)
মা ৰ মুখ
লখক – িদগ শইকীয়া
কাশক – পূবায়ন কাশন
আেলাচক – পলাশ বৰুৱা (৯৩৬৫৬-১৩৩৮২)
কিবৰ মুখৰ মা ভাষা’ ৰ সমৃ ‘মা ৰ মুখ’ শহতীয়া কািব ক য়াস৷ পুিথখনত আমাৰ সমাজ
জীৱন, সা িতক সংকট আৰু ব ি জীৱনৰ অ ৰত খলা কৰা িবিভ িবিচ িচ া- চতনা সমােৰাহ
ঘ েছ৷
সংকনেটাৰ ‘এই চহৰেতা…’ নামৰ থম কিবতাই সা িতক সামািজক সংকটৰ িচ অংকন কিৰেছ৷
ক সইদেৰ এেকাটা কিবতােত িশ া চতনাতৈক ধম য় উ াদনাক বিছ ৰু িদয়া নাগিৰক সমাজক
আঙু িলয়াই িদেছ৷
‘এই চহৰত
ই ু ল কম…অেলখ মি ৰ’৷ (পৃঃ১৩)
সুলভ েচ াত মৃতু াি ৰ কৰুণ বতৰােবােৰা আমাৈল কিবেয় কিঢ়য়াই আিনেছ৷
‘িচকাৰীেবােৰ শৰস ান কিৰেছ
কােন জােন কাৰ মৃতু জাঙা হ
খাপ খাই পিৰেছ ধনুত৷
কােন জােন কান কমাৰৰ হাতৰ জুেয়
কাঁড়ক কিৰেছ কাঁড়’৷ (পৃঃ২২)
‘আিজ মাজৰািত িবনাম কেতকী হ
মেন যিদ কয় আিহিব ওলাই
গৰু ম’হ এিৰ যামৈগ পলাই’৷ (পৃঃ৫৭)
‘বাসি ক’ কিবতাৰ উপযু কিবতা ফাঁিকত কেতকী চৰাইেটা িতবাদৰ অনন উৎস হ পিৰেছ৷
িনেটাল কিবতা িহচােপ ‘মা/১’ আৰু ‘মা/২’ কিবতােকইটা উে খনীয়৷ মাকৰ মাজত িনজৰ অি
িবচাৰ কিৰ কিব পুলিকত আৰু সে ািষত৷
‘ৰািত ৰািত তাৰ টাপিনৰ ঘূৰণীয়ােবােৰ
গা বািঢ় বািঢ় এটা জান
মেয়ই সই গাটমৰা সেপান’৷ (পৃঃ ৩০)
আেকৗ বু ত ল থকা অব
কথােবাৰ মাকজনীেয় কােকা নকয়৷ এেনদেৰই মাকজনীেয়‘গৰা খহাৰ উমান পায়- কােকা নকয়
মৰা মাছৰ উমান পায়- নকয় কােকা
মুখত কপকপীয়া মুখা’৷ (পৃঃ৩১)
হ পিৰচালনা কৰা এটা কিবতা হ’ল ‘সুৰৰ ক ৰী খেটাৱা ৰািতেবাৰ’৷ ৃিত
ৃিত চািলকাশি
অৰণ ত িবচৰণৰ বােব কিবৰ লগত কৃ িত আৰু ব ি গত চতনা একাকাৰ হেছ৷ আ -আিৱ াৰৰ

মহা য়ােস কিবতােটাক সু ৰ কিৰ তু িলেছ৷ ৃিতেয় আ ল কৰা এই কিবতােটাৰ সমা ৰালভােব ‘অসুখ’
কিবতােটা কিবৰ মনত িতিনয়ত উঠা-নমা কিৰ থকা অনুস ান ভাবৰ িতফলন৷
‘কােকা নােচাৱাৈক
হাতত িশখা ল
কােনাবাফােল দৗিৰেছা মইদৗিৰেছা মই- আ াৰ অসুখ’৷ (পৃঃ৩৪)
নীলমিণ ফু কন, ড৹ হীেৰন গাহাইৰ িত
া দশনৰ অকৃ ি ম
‘হী. গা. িতিন দশিমক ন ন’ নামৰ দুটা কিবতাও সংকলনখনত সি িৱ

য়াসৰ িচন ৰূেপ ‘কিবতা’ আৰু
হেছ৷

হাজং জনজািত আৰু সং ৃ িত
লিখকা – প ী হাজং
আেলাচক – অৰুণ মহ
িনজ কলা-সং ৃ িতেৰ উ ািসত হাৱা এ জনেগা ীৰ নাম হাজং জনেগা ী৷ সুকীয়া পিৰচেয়েৰ,
মু ভােৱ কৃ িতৰ সেত জীৱন িনবাহ কৰা এই জনেগা ীয় লাকসকলক ল ৰচনা কৰা হেছ এই
িকতাপখন৷
খনৰ িতেটা িনব ৰ িবষয়ব েক হাতী মািৰ ভু ৰুকাত ভৰাবৈল য়াস কিৰেছ৷
খনত
সি িৱ হাৱা িবষয়ব েবাৰ এেনধৰণৰ- ‘অসমৰ অন ান জনজািত আৰু সং ৃ িতৰ চমু আভাস’,
‘হাজংসকলৰ আিদপাঠ’, ‘হাজংসকলৰ ভৗগিলক আৰু ঐিতহািসক িবৱৰণ’, ‘হাজংসকলৰ সামািজক ব ৱ া
তিতয়াৰ আৰু এিতয়াৰ’, ‘হাজং জনজািতৰ আচাৰ-ব ৱহাৰ’, ‘কৃ িষ আৰু খাদ ’, ‘হাজংসকলৰ ভাষা’,
‘সং ৃ িতৰ আৱতন আৰু সম য়ত হাজং জনেগা ী’, ‘হাজং জনেগা ীৰ দশা েবাধ আৰু জাতীয় চতনা’,
‘হাজং সমাজত নাৰী’, ‘সাজপাৰ আৰু অলংকাৰ’, ‘হাজং স দায়ৰ িববাহ’, ‘সময়ৰ িবৱতনত হাজং
জনেগা ীৰ সামািজক উ ৰণ আৰু নিতকতােবাধ’, ‘হাজং জনেগা ীয় লাকগীত’৷

মৰীিচকাৰ ছ
লিখকা – িমনিত বৰুৱা
কাশক – ইউিনভাৰেচল পাি েকশ ন
আেলাচক – িনমান দাস (৯০৮৫১-৭৫৬২৬)
সংকলন ত আেছ পূেব িবিভ কাকত-আেলাচনীত কািশত ৬৩ টা কিবতা৷ লিখকাৰ কিবতা
স েক িশ ািবদ, কিব নাট কাৰ ড৹ অমৰেজ ািত চৗধুৰীেয় কেছ- ‘মৰীিচকাৰ ছ ’ কৃ তপে এক সংহত
অেপ া এক িব ৃ ত াথনাৰ মম৷ তাত আেছ আেপানজন উভিত অহাৰ খাজৈল কাণ পািত ৰাৱাৰ
অনুভূিত৷ জীৱনত যুিঁ জ যুিঁ জ হািৰ যাৱাৰ য ণাৰ পৰা মুি ৰ আকৃ িত৷ অথবা িনশে আঁতিৰ যাৱাৰ ি য়
িত িবৰ বােব গভীৰ িমনিত৷ কিতয়াবা সই অেপ া বৰষাৰ বােব৷ শূন তাৰ অথৰ স ানৰ বােব৷ শ ,
ম অথবা মনৰ জানাকৰ বােব বধ বা অ ৃশ ধাৰণাৰ আঁৰৰ সত িবচাৰৰ দেৰ দীঘলীয়া সই য ণা৷
িব ােস কা িদয়া বােটেৰ উপলি ৰ এক পুৱাৰ বােব দুগম, সুদীঘ যা াৰ দেৰ গভীৰ নীলাত িমিল যাবৈল
কিবস াৰ অ হীন য়াসৰ দেৰ৷ তী
সই তী াৰ ধাৰ৷ মৰীিচকাৰ স ানৰ দেৰই৷ লিখকাৰ কিবতাও
সই মৰীিচকােৰই স ান৷ তাৰ ছ েৰই স ান৷’

দুখ-যাতনা- বদনাত কাতৰ কিবেয় আশা কেৰ িনেজ যন এখন ছিব হ পিৰব, কাৰণ তওঁ ভােব
‘ছিবেহ এইখন
নহীন ছিব/ যাৰ নাই সুখত হাঁিহ দুখত চ েলা/ নাই পাৱাৰ হঁ পাহ হৰুৱাৰ ভয়৷’
িমনিত বৰুৱা খৰ অনুভৱী, অিত সংেবদনশীল কিব৷ সেয় তওঁৰ িতেটা কিবতাৰ িতেটা শ পংি েত
কািশত হেছ অনুভৱৰ ধাৰ৷ মূলতঃ তওঁ এগৰাকী গীিতকাৰ হাৱা বােব কিবতাৰািজত এক ৰামাি ক
লয়লাস, শ ৰ লািলত অনুভূত হয়৷

কািজৰঙা গাইড
লখক – ৱেজ ািত সাহা
কাশক – ক ৰী কাশন
মূল – ১৯৯.০০ টকা
িব ঐিতহ
কািজৰঙা স ভত গাইড বুকখেন অসমীয়া-ইংৰাজী পিঢ়ব জনা িতগৰাকী পঢ়ৈৱ
আৰু পযটকৰ বােব িন য় আদৰৰ আিছল৷ িকয়েনা বেজ ািত সাহাই সু ৰভােব িলিখ উিলয়াইিছল তথ
স িলত সই গাইডখন৷ গাইডখনৰ ইংৰাজীভােগা সাৱলীলৈক অনূিদত হিছল িবশ অনুবাদক িবেবকান
চৗধৰীৰ কলেমেৰ৷ মন কিৰবলগীয়া য, উ গাইড বুকখন পিঢ় মণ কিৰবৈল িন য় পযটকসকল
উৎসািহত হ’ব৷ িপেচ দুখৰ িবষয় লখেক কাশ কৰাৰ দেৰ যিদ কািজৰঙাত হাতী ছাফািৰ কিৰ পযটেক
হাতী, গঁড় িক া হিৰণৰ দল এ ও চ ত নপিৰেল সমা ৰালৈক িনৰুৎসািহত হ’ব৷ এই িবষেয় লখক সজাগ
হ’ব লািগব৷ িকয়েনা কােৰাবাক আকিষত কিৰবৈল গ যিদ কািজৰঙাত বা িৱকেত ওেলাটােটােহ হয়
িলখাৰ সাথকতাই বা ক’ত থািকব৷ লখেক কািজৰঙাৰ তথ িলিপব কিৰেছ৷ তওঁ গাইডখনত সংগ েম
কািজৰঙাৰ িবিভ সমস া, চাৰাং িচকাৰ, পিলিথনৰ ব ৱহাৰ, িবিভ
খাৱা-থকাৰ ইেটা-িসেটা ব
লাগিতয়াল কথােবােৰা কাশ কিৰ পযটকক উপকৃ ত কিৰেছ৷

The ASSAM TRIBUNE :
At. 05/03/2019
Bhupen Hazarika: As I Knew Him
Writer – Kalpana Lajmi
Publisher – Harper Collins
Price - Rs 499/Reviewer – Yuvaraj Gogoi
Bhupen Hazarika is a name that needs no introduction. He is not only a great singer,
musician, poet and writer; he is an institution in himself. So far, many books have been
written about Bhupen Hazarika and his oeuvre of works. But Bhupen Hazarika: As I Knew
Him is special because it has been penned by none other than Kalpana Lajmi, the critically
acclaimed film director who stood by Bhupen Hazarika through thick and thin. In the
Foreword, she mentions, “My love story with Bhupen Hazarika did not follow a normal pattern
and that is why it needs to be told.” It is an account of the maestro by someone who has

been closer to him than anyone else. It also dispels several misconceptions that people had
towards Kalpana Lajmi.
This book is not simply a biography of Bhupen Hazarika, it also gives a parallel,
graphic autobiographical account of Kalpana Lajmi and her life. The narrative of the book is
so spontaneous and captivating that the reader will not feel monotony at any point. It will
help the readers decipher various aspects of Bhupen Hazarika’s personality.
It is a poignant tale of unflinching love and sacrifice, resentment and affection. It
unravels certain aspects of Bhupen Hazarika’s personality hitherto unknown to the world. Lajmi
delicately depicts the eccentric nature of Bhupen Hazarika, his childlike tantrums, his fears and
insecurities, his hardship and struggles.
Lajmi describes in the book how she met Bhupen Hazarika and fell in love with him
instantly and how this obsession grew stronger over time. It is noteworthy that when the 17year old Kalpana first met Hazarika, the latter’s age was 45. The book reveals that the
relationship between them was a symbiotic one. While Kalpana stood like a pillar beside
Bhupen Hazarika and provided him emotional support, the latter gave space to Lajmi to hone
her skills as a film director and carve out a niche for herself and develop an identity of her
own.
The book also brings to light the love of Bhupen Hazarika for his homeland Assam
and its people. Bhupen Hazarika, through every song of his, tried to deliver a message to
the people and uplift their morale. Kalpana also brings to light the steadfast principles of
Bhupen Hazarika. For example, she notes how he was deeply influenced by socialism, how
he refused to commercialize himself by endorsing products.
However one or two minor factual errors are also seen in the book. At one instance,
Kalpana calls ULFA (United Liberation Front of Assam), the major militant group of Assam,
a political party. Such factual errors could have been avoided with a little more research.
Nevertheless, the book will surely leave an indelible imprint in the mind of the readers.

Rupkathat Hindur Dev-Devi
Writer – Narendra Nath Taye
Publisher – Ambika Taye
Price - Rs 100/Reviewer – Dr Tapati Baruah Kashyap
Reading as a habit amongst the new generation is generally believed to be on the
wane, with parents often saying that children, nowadays, prefer mo- bile phones to books. But
when younger people have access to the kind of books they like, their interest in reading will
definitely grow in a healthy and natural way. Telling stories in the simplest manner from the
great Indian epics, as well as mythology and folklore could be one such way of reviving the

habit of acquiring knowledge and wisdom. Moreover, such stories, when told in an easily
perceptible way, would surely provide young people a much-needed moral boost for their
future life.
Narendra Nath Taye, who has had a long experience as a communicator, first, as a
broadcaster with Akashvani, and then heading the corporate communications wing of ONGC,
has come up with a new book Rupkathat Hindur Dev-Devi, an at- tempt through which he
makes it clear that all scriptures and myths related to wide-ranging gods and goddesses
should be simplified so that the younger generation, including the common masses, can
understand those myths and stories easily. The author has attempted to tell each story as
simply as possible, avoiding difficult and highly Sanskritised vocabulary. This way, he makes it
easier for the young adults to understand the moral of the story, as well as remember the
characters. The author has chosen legends related to Ganesha, Shiva, the different
incarnations of the Devi and other goddesses for this book, also narrating the various
distinctive and absolute powers of each of them.
The author also points out that the stories from the Ramayana, the Mahabharata,
Panchatantra, etc., could very effectively instil moral values in every human heart from an
early age. He also ascertains that modern-day people, including the younger generation’s
need to be aware of the positive aspects of being spiritual. After all, it is difficult to develop
a well-rounded personality without spiritual and moral knowledge.

At. 12/03/2019
Sagoli Rojar Sadhu
Writer – Sakshi Priyambada
Publisher – Banalata
Price - Rs 50/Reviewer – Champak Sarmah (champaksarmah2015@gmail.com)
Morality plays an important role in everyone’s life. Young minds primarily learn to be just
and moral by reading stories created with an aim to stress on ethics among the readers. These
stories demonstrate a superior element of excellence. They place human or other characters on
the balance of right and wrong. Such dilemmas make these stories entertaining. Moreover, they
enhance wisdom and intelligence among the readers. These stories are important from both the
educational and entertainment points of view. Probably, that is the prime reason for their
popularity since times immemorial. These stories were once passed orally from generation to
generation and served as sources of ethical learning. Even today, storytelling is a well
practiced art all over the world.
Eleven-year-old Sakshi studies at the Asom Jatiya Vidyalaya, Guwahati. The first story
of the book – Safalata, bears a high moral note, but it is not a traditional story generally
told by our grandparents. It describes the success story of a small girl. In the story Jadukori

Kol, the consequences of evil deeds like burglary are depicted. The message of the story is
clear. A proud nature brings end to all. It is the focal point of the story Sagoli Rojar Sadhu,
where the plight of a proud long-bearded goat is described in lucid language. Birbhadrar
Deshprem elucidates patriotism of a discharged general named Birbhadra. The moral of this
story is that people can entrap others by falsehood, but truth will prevail one day. Despite
having some positive elements, the story Reemar Jivan is quite predictable. In the story
Sahosi Mary, the writer blends the menace of rhino poaching with the courageous adventures
of a dog named Mary.
To write moral stories, a writer needs some preparation. This small book is strong
proof that young Sakshi has prepared herself hard and is ready to step into the arena of
writing. The cover of the book has been designed by her schoolmate Sweetymoni Deka.
Illustrations are by Anushriya Das, Shruti Kalita, and Dhrubakshar Pathak. A collection of six
stories Sagoli Rojar Sadhu.

At. 19/03/2019
No Point Talking
Writer – Yuvraj Goswami
Publisher – Notion Press
Price - Rs 399/Reviewer – Dibya Shankar Bhattacharya
An intriguing title – No Point Talking, was initially what made me pick up this book. The paradox
was staring me at the face as I picked up the book. As I set about on my journey of reading this book, the
enormity and profundity of the thoughts of young Guwahati born poet-writer Yuvraj Goswami
permeated my mind. Here is a book of self-realization and self-discovery, divided into three symmetrical
parts of exactly 112 pages each, where the initial ‘nudge’ leads you to a ‘point’, and thereafter ‘touches’
your inner self in myriad different ways.
Yuvraj resorts to poetry as a medium of note-taking to explore the very nature of our being. At
the very outset, he begins by simply stating that ‘desperate times call for desperate measures’ which
reflect the conflict and anxiety in his mind as would be applicable in any other young boy in his early
20s. He talks about ‘the funny thing called life’ and in the very next page, in his ‘note to self ’, the
hesitancy due to ‘unknowing of what could be’ is clearly evident.
However, as poems follow progressively, one after another, Yuvraj realizes that it is a matter of
time before a sense of responsibility and perspective will set in. And, thereafter, slowly, yet gracefully,
and imperceptibly, the realization that ‘the university is me and I am the Universe’ sets in. The frailty of
human existence is brought out in different hues and this leads the reader to the fact that ‘selfconsciousness’ is the key. And finally, as one reaches the culmination point of the book, one can feel the
sense of optimism peeping out and the vision of a bright future ahead.

So, where does this book lead us to? I would describe it as a book which simply means what it
intends to. A well versed, simple, elegant, meaningful rhapsody, which, if read comfortably, will lead the
reader on a journey of self-exploration, self-discovery and self-consciousness. This is especially true in
this world, where modern life has moved us away from our very own self.
Despite my habit of reading a book from cover to cover and from beginning to end, I realized
that this book was like a good cup of strong coffee. Sip a little at a time; let the taste buds function to
leave you with an enjoyable lingering taste. Therefore, the reader would be advised to read the poems
at a slow pace so as to get a deep insight and realization that the beginning and the end are all within us
in this journey of life.

Leaflets
Writer - Arunav Hazarika
Publisher - Notion Press
Price - Rs 175/Reviewer - Payal Bhattacharjee
Debut author Arunav Hazarika’s literary attempt, Leaflets, is a coming-of-age take on the trials
and tribulations of life. The collection of poems is both personal and universal in approach and can be
related to the human subconscious anywhere in the world. The author uses motifs of the natural world
which transits the readers through the passages of inter-connectedness across emotions, ultimately
adding up to the human experiences of cyclic life and beyond. The mundane nature of life and the need
to find a greater purpose remain the underlying tone of the book. The book is quite unapologetic in
asking questions, and pushes one towards critical thinking, and not blindly following societal norms. Full
of abundance of the human heart, this is an exciting saga penned by a teenager.
As one passes through the narrative in the different poems, it is an unraveling of the mind
during teenage – a most critical phase in one’s life - that one gets to see against the backdrop of a
contemporary society which is often insensitive and insists on maintaining the supposed sanctity of the
old order. Societal norms that shout, sermonize and dictate are cold to the yearnings of the human
heart and are often the stumbling blocks in realizing the latent potential of an individual. Teenage is the
time when questions concerning self-esteem struggle to make a mark in a materialistic society that
subjects the youth to constant pressure, and the growing disconnect with society can be tormenting.
The images and metaphors that the poet uses to drive home his point are as subtle as they are dynamic.
These serve to heighten the poet’s sense of an anticipated liberation from mundane routine life and his
quest for the light or the realization of the self.
That the writer himself is in his teens has helped him assess the ordeals from a convenient point
and consequently, channelize it into his thought process in the form of verse. As is often said, it is
through verse that tales which are impossible to deliver through prose are told. The sense of a poignant
tenderness runs palpably in the narrative, as the poet subtly dissects the psyche of a teenager in the
context of the inner conflicts that afflict any modern-day youth.

At. 26/03/2019
A Cupful of Secrets
Writer – Amulya Sharma
Publisher – The author
Price - Rs 500/Reviewer – Manish Goswami
People across the world, in spite of all the diversities, perhaps have one thing in
common - the day starts with a cup of tea. While no one knows for sure the origins of tea,
but the fact remains that since time immemorial mankind has been smitten by it.
While tea was a favored drink in the oriental countries, the British East India Company
was instrumental in making it popular across the continents.
And even though tea is grown in a number of countries to cater to the ever-growing
demand, Assam occupies a special place among the tea connoisseurs for its special quality.
The history of tea in Assam is inextricably intertwined with the advent of the British
colonial masters to the State. With the discovery of tea, the British changed the face of
Assam forever. The vast expanse of jungle land gave way to the sprawling tea estates. Soon
tea emerged as the prime mover of the State’s economy.
While almost everyone knows the taste of tea, there are very few who know the various
stages involved in getting the perfect quality of tea leaves. Amulya Sharma, a veteran tea
planter with over three decades of experience, throws light on the intricacies of tea cultivation
in his book - A Cupful of Secrets.
Sharma, in his book, provides an exhaustive account of all the aspects of tea
cultivation and manufacturing. The writer delves deep into the cultivation of tea - right from
the tea seeds, which have a 175-year-old legacy. The book will make the readers aware of
the important factors of VP Nursery, which are very relevant for the success of raising tea
plants.
The author, drawing from his long experience in a methodical way, describes in detail
the different aspects of tea cultivation - right from preparing the soil, planting of tea seeds,
pest control, weed control, irrigation, drainage, shade tree management, plucking of tea
leaves, et al.
Sharma also gives a comprehensive account of the way the plucked tea leaves are
finally manufactured into Crush Tear Curl (CTC) and Orthodox varieties.
An interesting feature of the book is that it comprehensively deals with almost every
aspect of tea cultivation and manufacturing. The book will be of great help not only to those
wishing to join the tea industry, but also for the ones who are actively associated with it.

Prabandha Beethika
Writer – Dr Suresh Kr Aryya
Publisher – Kirtti Prakashan
Price - Rs 200/Reviewer – Dr Parag Kumar Bhattacharyya

Prabandha Beethika – an anthology of literary essays by Dr Suresh Kumar
Aryya, is a brilliant study about the new dimensional, critical review of different aspects of
Assamese literature. It is a new critical approach to the great literary texts of those major
authors of Assam from Saint Sankardeva to the author’s own time. His critical method is
utterly different from the biographical historical criticism practiced during the early decade of the
20th century. The common practice of that genre was to interpret a literary work studying the
author’s life and his milieu and determine the authorial intention. But the new critical method
confines its attention on the literary work only as the sole source of evidence for interpreting
it.
This is also based on the premise that a literary text is an object of art which is
shaped by literary language and all its formal elements like image, metaphor, rhythm, meter,
point of view, setting, characterization, plot, and so forth; working together to establish its
theme and meaning of the work as a whole.
Such an interpretative review has been undertaken by the present author with regard to
the epoch-making text titled Kirtan by Srimanta Sankardeva. During his analysis, the author
states that the organic unity of the work lends a new perspective to this artistic work. He has
incorporated many points regarding the universality of this excellent work, and his approach to
a large extent is unique and innovative. The writer has made critical observations regarding
the poetry of Chandrakumar Agarwalla too; he presents an in-depth analysis of Agarwalla’s
poems and brings out the real genius of the same. He discusses the poems of Agarwalla in
terms of the Vedantic philosophy, while the poet eulogizes the magnanimity of the human
soul.
Moreover, the ambiguity, images, and symbols of the poetry of Hiren Bhattacharjya, the
modern poet, have been presented in the light of new criticism. Another important aspect the
author is trying to highlight is how the topicality of Bezbaroa’s satirical work is elevated to
make a universal appeal to his readers. The contributions made by Jyotiprasad Agarwala and
Bishnu Prasad Rabha have also been discussed in great detail. There is also a study on the
historical sites of Tezpur, especially the images of the Ganga and the Yamuna at the ‘Da
Parbatia’ as portrayed by Nilamoni Phookan, the renowned poet in one of his prose
narratives.

At. 02/04/2019
Dwitiyo Mohaxomor Aru Oxom
Writer – Niranjan Bardalai
Publisher – Assam Book Trust
Price - Rs 250/Reviewer – Manish Goswami
Much has been written about the Second World War and the devastation that followed.
The War was simultaneously fought in Europe, Africa and Asia. Numerous books that have
been written have analyzed in detail the varied dimensions of the War. The battles fought in
Europe and the military might of Japan over the East Asian countries have often dominated
the War narrative.
In the Indian subcontinent, it was only undivided Assam which was sucked into the
vortex of war. The war memorials dotting various parts of the North-East region still bear the
silent testimony of the death of valiant soldiers. The irony is that undivided Assam didn’t get
the much deserved space in the War tales, like the other theatres of battle across the
continents. In this context, the book Dwitiyo Mohaxomor Aru Oxom gives an exhaustive
account on the contribution of Assam to the Allied victory in the eastern sector during the
Second World War. The book, written by Niranjan Bardalai, delves deep into the tumultuous
political environment in Europe and East Asia in the years preceding the War.
The book, which is illustrated with rare pictures, maps and charts, makes it convenient
for the readers to visualize the events which had a strong bearing in shaping the present-day
world. The enrolment of soldiers, the personalities who took the crucial decisions, the death
and destruction, construction of the Stilwell Road, et al, makes history come alive. The
author, while giving a description of the Eastern front, analyses in detail the factors that
played a key role in giving Japan the motivation to expand not only its territorial boundaries,
but also to flex its military might. After defeating the mighty British from a number of East
Asian countries, Japan overruns the Burma frontier and comes within knocking distance of
Assam.
The Allied Forces from America and Britain, along with the Indian soldiers, including
20,000 valiant men from Assam, went all out to defend the territorial integrity of India. The
book dwells in detail on the way the Allied Forces tried of lofty brought – worldliness realism
their best to withstand the Japanese onslaught and the way it caste it shadow on Assam.
The book will not only help readers get a picture of the impact of the Second World
War on Assam, but will also make them aware that the war history of Assam has for long
been ignored.

At. 23/04/2019
Becoming
Writer – Michelle Obama
Publisher – Viking-Penguin Random House
Price - Rs 999/Reviewer – Bibekananda Choudhury
The title tells it all. Michelle Obama was the First Lady of the United States of
America for two presidential terms, from 2009 to 2017, being the wife of Barack Hussein
Obama – the 44th US President. The author starts thus: “When I was a kid, my aspirations
were simple. I wanted a dog; I wanted a house that had stairs in it – two floors and a
family.” But she concludes: “Now I think it’s one of the most useless questions an adult can
ask a child – ‘What do you want to be when you grow up?’ As if growing up is finite. As
if at some point, you become something and that’s the end.”
For the first time, Michelle Obama describes the early years of her mar- riage as she
struggles to balance her work and family with her husband’s fast moving political career. She
takes us inside their private debate over whether he should make a run for the Presidency
and her subsequent role as a popular but oft-criticized figure during the campaign. Narrating
with grace, good humour, and uncommon candour, she provides a vivid, behind-the-scenes
account of her family’s historical launch into the global limelight, as well as their life inside
the White House over eight momentous years.
Contrary to what we think, Michelle exposes the hidden side of being important –
losing freedom for security’s sake. We get a vivid account of how she struggled to bring her
kids up like normal children, even forcing them to make their own beds. Also, as the First
Lady, she got some portion of land allotted to grow her own vegetables and involved children
from schools to learn the entire process and felt the joy of producing 200 pounds of
vegetables, annually. The more risky step was to make the companies change their ingredients
to ensure better health for 45 million children through healthier breakfasts and lunches. She
ends the book by saying, “I am an ordinary person who found herself on an extraordinary
journey. In sharing my story, I hope to help create space for other stories and other
voices…”.

In telling us her story with honesty and boldness, she issues a challenge to the

rest of us: Who are we and who do we want to become?
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This book on Krishna’s early life, intended primarily for school-going children, aims to
present anecdotes/stories surrounding Him, so that the students develop an interest, as they
grow up, in the life and times of Krishna. We do not know whether He is a mythical
character or a historical figure, but to most of us, He is a part of the divine. He is allknowing, all-pervading.
Krishna cannot be known through the Bhagavad Gita alone. One has to read the
Mahabharata and the Shreemad Bhagwat to know Him fully. Shreemad Bhagwat is the holiest
of the holy books of the Hindus. The greatest prize that the Hindus aspire for is not heaven,
but liberation, Mukti or Moksha, and it is this cultural ethos that has bound Bharat or India
into a nation for over 8000 years now, despite hundreds of independent political entities,
ethnicities and languages flourishing all over. Shreemad Bhagwat is essentially a garland of
stories, myths, and teachings woven round Krishna since the beginning of His birth. It is a
huge epic. The writer has presented it in a capsule form in the shape of a book of stories;
there are 40 stories in all, which the young and old may enjoy to their heart’s content. The
book is a source of solace and wise advice, depending upon who you are and what situation
of life you are placed in. The writer has done a service to the society at large by penning
the book. It will help the younger lot to know our past better, a heritage that sustains us
through the vicissitudes of time. Storytelling is an art, blending the matter and the manner,
seamlessly, wherein the writer, by her deft use of simple appropriate language, has achieved
the purpose of gaining the readers’ undivided attention.

