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অসমীয়া দশক
অলপেত িব

বংকৰ সাহােয েৰ অসমৰ গড়কা ানী িবভােগ অসমৰ ৰা াত িনৰাপদতাৰ বােব

িকছু মান ব ৱ া স

হণ কৰা

কত অলপ কাম কৰাৰ সুিবধা পাইিছেলা৷ সই স ভত িকছু চৰকাৰী কাগজপ

পঢ়াৰ

েয়াজন হিছল৷ তেন কেৰাঁেত আেগেয় অলপ জনা কথা িকছু মান অলপ বিছৈক আৰু তথ সহকােৰ
জািনবৈল পািৰেলা যক) অসমৰ নামী-দামী- ৰু পূণ
খ) অসমৰ সকেলা ৰা া স

ায় সকেলােবাৰ ৰা াৰ িনমাণৰ কাম অনা অসমীয়াই কেৰ৷

ক য় জৰীপ-অধ য়নৰ কাম অনা অসমীয়াই কেৰ৷

গ) অসমৰ ৰা াত িকমান দূঘটনা হয়, ক’ত হয়, িকমান মানুহ মেৰ, িকমান বাহনৰ িকমান

িত

হয় সইেবাৰ অধ য়েনা অনা অসমীয়াই কেৰ৷
ঘ) অসমৰ ৰা াৰ িনমাণত ব ৱহাৰ হাৱা সকেলা আধুিনক সাম ী যেন Cats Eye, িচ , ৰং
আিদ অনা অসমীয়াই যাগান ধেৰ৷
অসমীয়া চাকিৰয়াল থকা িবভাগেটােৱ অনা অসমীয়াক কাম িদবৈলেক চাকিৰ কিৰেছ৷ সকেলা জৰীপ
আেন কেৰ, সকেলা িৰপট আেন তয়াৰ কেৰ, সকেলা অিডট আেন কেৰ, সকেলা টকা িসিবলােক ঘেট৷
আমাৰ মানুহৰ যাগ তা নাই, অিভ তা নাই, ই া নাই, খবৰ নাই আৰু সামথ নাই৷
এই কথাৰ আলম ল মই অন িবভাগিবলাকৰেনা ক’ত িক হেছ খবৰ ল’ লা৷
সকেলােত এেকখন ছিব৷
সকেলা ৰা ীয় ঘাইপথ, সকেলা ফ’ৰেলন হাইেৱ, সকেলা পানী যাগান আঁচিন, সকেলা দলং, সকেলা
িবদু ৎ উৎপাদন

ক , সকেলা ডাঙৰ ঘৰ- চৗহদ (Complex), সকেলা বৃহৎ দলং, সকেলা িবদু ৎ পিৰবহন

ব ৱ া, সকেলা িচিকৎসা স
পিৰেৱশ স

কয় য

পািত, সকেলা িনমাণৰ বােব

েয়াজনীয় সকেলা য পািত, সকেলা

ক য় অধ য়ন, সকেলা বান সমস াৰ সাম ী,… সকেলা-সকেলা-সকেলা- অনা অসমীয়া মানুেহ বা

িত ােন কেৰ৷
গােটই ৰাজ খনৰ বাট-পথ-ৰাজ ৱা

ান জাবৰ- জাঁথেৰেৰ ভৰা৷ চািৰওফােল লেতৰা-কদয

পিৰেবশ৷ জাবৰ য’ত পলায় তাৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহৰ আপি - গা - বমাৰ-বীজাণু৷ গিতেক বািহৰৰ
কা

ানীক কা

কা

টকাৰ কাম িদেছ-

কা িদেছ জাবৰ গাটাই তাত পলাবৈল ৷

আমাৰ মানুেহ ফু টিন মািৰেছেহ মািৰেছ৷ পিঢ়েছেহ পিঢ়েছ৷ িড ী লেছেহ লেছ৷ আনক সকেলা কাম
হাতত তু িল িদবৰ কাৰেণ মােথা এেকাটা য

তয়াৰ হেছ৷ কােনা কাম িনেজ কিৰবৈল আগবািঢ় অহা নাই৷

মগজুত খেলাৱাই নাই কথােটা!
অসমৈল উ য়নৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কা

টকা আিহেছ৷ সেচতনতাৰ অভাৱত, ই াৰ অভাৱত,

যাগ তাৰ অভাৱত সকেলা আেন িনেছ৷
এিদন এজন ডকা ল’ৰা িদ ীৰ ফালৰ- লগ পােলা- উেদ াগ িবভাগৰ কায ালয়ত৷ অসমত North
East Industrial Policy সফল হেছ ন নাই জৰীপ কিৰবৈল আিহেছ- িদ ীৰ কা
এিদন মাৰ ওচৰৈল এজন অ

েদশৰ ল’ৰা আিহল

ল’ম ন ন’লম জািনবৈল৷ তওঁ জৰীপ কিৰ আেছ

ানী এটাৰ হ৷

ৱাহা ৈল য পাইপত ৰ ন গছ আিহব, মই

াহক বুিজবৰ বােব৷ তওঁও িদ ীৰ এটা

িত ানৰ

কমচাৰী৷
অসমৰ স াসবাদৰ িহংসাৰ বিল হাৱাসকলৰ সং াপনৰ িবষেয় অধ য়ন কিৰবৈল এজন আিহলকিলকতাৰ পৰা- আেমিৰকাৰ িব িবদ ালয়ৰ

েজ ৷

জাপান চৰকােৰ অসমত িকহত িকহত িবিনেয়াগ কিৰব পািৰব জািনবৈল জৰীপ কিৰবৈল আিহল
িদ ীৰ

িত ান৷
অসমত িবজুলী শি ৰ ব ৱহাৰ িকমান আৰু কেন ৱা জািনবৈল আিহল িদ ীৰ
আেৰ আিমেবােৰ িক কিৰ আেছা? এেকাটা এেকাটা

িত ান৷

ক ৰ Social Audit হেছ, Safety Audit হেছ,

Energy Audit হেছ- সকেলা বািহৰৰ মানুেহ কিৰেছ৷ আমাৰ ইি িনয়াৰ- আমাৰ পঢ়া না কৰািবলােক িক
কিৰ আেছ!

িকহৰ যাগ তা আেছ িসিবলাকৰ? িক কামৰ মানুহ িসিবলাক? িড ী লেছ – দৰমহা লেছ –

গাড়ী লেছ – চিমনাৰৈল গেছ – ফাইল লেছ – ফু টিন কিৰেছ আৰু সকেলা কাম অনা অসমীয়াক িদ
িদেছ৷
ভয়ংকৰ কথা হেছ আচলেত৷
আমাৰ পঢ়া

না কৰা মানুহিবলােকই আচলেত অসমখনক ঠিগ আেছ৷ িনেজ অেযাগ -অলগ

অথচ

বাকীিবলাকক হাঁেহ৷ অনা অসমীয়াক হাঁিহ হাঁিহ কাম তু িল িদেয়৷
চৰকাৰৰ ম ী-আেমালািবলােকা এেসাপা দগাবাজ৷ অসমৰ মানুহৰ Skill (কায

শলতা) বৃি

কিৰবৰ বােব এেকা এটা পদে প লাৱা নাই৷ ‘অসমীয়া! হাঃ- নাৱােৰ কিৰব৷’ এইেটােৱই সকেলােৰ মূলম
হ পিৰেছ৷ সই শংকৰেদৱ কলাে

ও যেনেক সািজল কিলকতীয়াই- আিজৰ

পু ৰ দলেঙা সািজেছ

কিলকতীয়াই৷
আমাৰ গ কাৰ-কিব-ঔপন ািসক সকেলও এইেবাৰ এেকা নেদেখ৷ সািহত ত সমাজ
বুিল কাৱা হয়৷ িক

কৱল

িতফিলত হয়

ম-সাধু- ক থািকেলই সািহত হ’ব নিক? সই পুৰণাকালৰ সািহত ৰ

সং াৰ িভতৰেত আমাৰ সািহিত কসকল ব ী হ আেছ৷ আমাৰ সািহিত েক আমাৰ মানুহৰ চ

মাকলাই

িদব পৰা নাই৷ নাৱােৰও৷ কাৰণ তওঁেলাক িনেজই অ ৷
ঘটনােবাৰ ঘ

আেছ৷ অসমৰ কাম অসমীয়াই কৰা নাই৷ আমাৰ সকেলা কাম আেন কিৰ আেছ

আৰু আিম দশক হ চাই আেছা৷ িক

দশেকও িকছু কথা জািনব লােগ৷ খল এখনৰ িনয়ম কানুন

নাজািনেল খল এখন কেনৈক উপেভাগ কিৰব পািৰ?
িক

অসমীয়াই অসমত িক ঘ

দশক হ আেছ৷

আেছ এেকা নজনাৈকেয় এেনেয় বুবকৰ দেৰ কৱল চ েৰ চাই থকা

সূচীপ

ৱ

সংকলনঃ

১) ই পীেয়ৰৰ সুবাস ( থম খ )
২) -িনবািচত ৰচনা-স াৰ
কিবতা সংকলনঃ
৩) সেপান িবচািৰ
ধম/নীিতমূলকঃ
৪) ধম, শংকৰেদৱ আৰু সং ৃ িত
মণঃ
৫) লা ল-ি

িত আৰু িক ৰ উপত কাত

িবিচ :
৬) িভ

াদ

কলা িবষয়কঃ
৭) িশ িচ া
বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
৮) কাব -বীিথকাত ড৹ ভূেপন হাজিৰকা
৯) ভালেপাৱা কৱল তজেতই নাথােক
১০) আবৃি সংগ
১১) অসমীয়া চু গ
১২) সৱ বদনাত মা আৰু মই
১৩) সং ৃ িত সঁফুৰা
১৪) যুগনায়ক যুগ া যুৱ জ
১৫) ডমাজং
১৬) িব ৰ বভৱ
১৭) অকথ আলাপ
১৮) িচৰিদন অসমীয়া
১৯) মানুহ মিৰ মানুহ
২০)
াৰ সুবাস
সািদনঃ
২১) Deword
২২) ম আৰু মানৱতাৰ ভাৱনা
২৩) অিভশ নৰক

২৪) গীতঃ এক ম গাথা
২৫) মেঘ ঢকা েদশ
২৬) ঁ িক
২৭) এই কািহনীেবাৰ
২৮) শংখ িন
২৯) বী ণঃ বতাহ সলিনৰ কথকতা
৩০) ঈ ৰৰ কাষেল’ সমদল এটা
৩১) হঁ পাহৰ শ মালা
দিনক অ দূতঃ
৩২) অসমৰ চু তীয়া জনেগা ীৰ ইিতহাস আৰু
িবৱতন
৩৩) িহয়া িদয়া তু িম ি য়া
দিনক অসমঃ
৩৪) ৰামায়ণ বাক ামৃত
৩৫) িচ া িচ
৩৬) বাঁহিনবাৰীৰ গা
৩৭) িশলৰ দিলচাত ি য়াৰ িবনিন
৩৮) মন পলাশৰ বদনা
৩৯) অসমীয়া বণমালাৰ ৰহঘৰা
৪০) িচ া িবিবধা
৪১) মা ন লুথাৰ িকং
৪২) মিহলা িচিকৎসক
৪৩) ি তীয় মহাসমৰ আৰু অসম
অসমীয়া িতিদনঃ
৪৪) ধনবৰৰ ল আৰু িশ াপুৰাণ @গৰল ডট
কম
৪৫) পেল পেল অনুভৱ
৪৬)
িৃ তৰ ককেটইল
৪৭) পি ত ৰাজেমাহন নাথ াৰক আেলাচনী
৪৮) যাযাবৰৰ টাকাবহী
৪৯) এই হাঁিহ িকহৰ হাঁিহ
৫০) বিলমুখী বন ঁ ৱৰী
৫১) মহ দ ৰফী- দৱক ৰ পৰা দৱস াৈল
৫২) শৃংখিলত সেপানৰ সূৰুযমুখী গান
৫৩) ধমৰ ঊ ত – এখন পূণ িব ৰ বােব নিতক
মূল

৫৪) নুৰজাহান
আমাৰ অসমঃ
৫৫) অন এক পৃিথৱী
৫৬) মাধুৰী
৫৭) মিৰগাঁৱৈল আিহবা
৫৮) ণাকৰ ণ মহ
৫৯) মহানায়ক লািচত বৰফুকন
৬০) আধাফুটা
৬১) তু িম হালধীয়া হ’লা
৬২) তাই আিজ ৰাধা হ’ব খােজ
৬৩) সং ৃ িত আৰু সংঘাত
৬৪) আঙু িল
৬৫) িচঞৰ
৬৬) ণকন া িহমা দাস
৬৭) পঢ়াত সফল হাৱাৰ কৗশল ণালী

৬৮) ৰ’দ আঁচলৰ গান
৬৯) সাণালী িদনৰ পদূিলৰ খিৰকাজাঁই
৭০) বােৰক কেৰােহা ণাম
The ASSAM TRIBUNE :
৭১) Symphonies
৭২) The Sun behind the Bamboo Jungle
৭৩) Blooming in the Snow
৭৪) Feminist Rani
৭৫) Luitor Paror Jatiya Chinta-Chetana
৭৬) The Rule Breakers
৭৭) The Paradoxical Prime Minister
৭৮) Asomiya Bhasa-Sahityar Khandachitra

ৱ

সংকলনঃ

ই পীেয়ৰৰ সুবাস ( থম খ )
স াদনা – ড৹ পংকজ গা ামী, তু েফল িজলানী
কাশক – বদক , যাৰহাট
মূল – ২৫০.০০ টকা
ই পীেয়ৰৰ িবষেয় অধ য়ন কৰা ২৫ জন লখকৰ ২৫ টা ৱ সংকলন৷ কােনাবােটা লখাত
মানুহজন, কােনাবােটাত নাট কাৰজন, কােনাবােটাত কৱল িকংিলেয়ৰ বা হমেলট বা মকেবথ বা
সমসামিয়ক সমাজৰ ওপৰত িবে ষণ কৰা হেছ৷ কােনােটা লখাত
ই পীেয়ৰক সমােলাচনা কৰা হাৱা
নাই; বৰং িবে ষণ আৰু মূল াংকনেহ কৰা হেছ৷
ই পীেয়ৰৰ নাটকক ল পৃিথৱীত ক’ত িক কৰা হাৱা
নাই! ব ত ঠাইত ানীয়কৰণ কৰা হেছ৷ অপ ংশও হেছ৷ ছাঁ ল বেলগ নাটক িলখা হেছ৷ িচেনমা হেছ৷
উপন াস হেছ৷
আেমিৰকাত
নাট কাৰজনৰ দূৰ

ই পীেয়ৰ, মকেবথ আৰু আ াহাম িলংকন-অিখল চ ৱত ৰ এটা ভাল লখা৷
মৰ িবষেয়ও িবশদৈক িলখা হেছ- অিনল মাৰ শইকীয়াৰ লখােটাত৷

ই পীেয়ৰৰ কেনৈক সৃি হ’ল, িকয় হ’ল তােৰা িকছু উমান পাৱা যায়৷ যাক পৃিথৱীৰ সবে
নাট কাৰ বুিল কাৱা হয়, যাৰ িতখন নাটকৰ িতেটা চিৰ ইমান িব ৃ তভােৱ আেলািচত হেছ, যাৰ সমান
চ া পৃিথৱীৰ কােনা সািহিত েক পাৱা নাই- সই মানুহজন ব ত নতু ন ধৰেণ উে ািচত হেছ৷
ব মান িব িবদ ালয়ৰ ইংৰাজী সািহত ৰ মূৰ ী অধ াপক ড৹ িদলীপ
উে খেযাগ ৱ
হেছ৷

মাৰ বৰুৱাৰ ‘

া িল’ এটা

অসমত
ই পীেয়ৰ চ াৰ বাট ১৯ শিতকােত কৰা হিছল কিলকতাত পিঢ়বৈল যাৱা চািৰজন
ডকাৰ যােগিদ৷ ব িদন মহািবদ ালয়-িবদ ালয়-িব িবদ ালয়ৰ পাঠ মেতা
ই পীেয়ৰ অ ভূ
আিছল৷
িক সামািজকভােব এই চ া সবসাধাৰণৰ মাজৈল ল অনাৰ এইেটােৱই এটা উে খেযাগ য়াস৷

-িনবািচত ৰচনা-স াৰ
লখক – মু ান শমা
কাশক – অেশাক বুক ল
মূল – ২০০.০০ টকা
৯০ বছৰ বয়সত এজন সাধাৰণ মানুহ িকমান সি য়-কমঠ-সৃজনশীল হ থািকব পােৰ বাৰু ?
মু ান শমাক নেদিখেল ঠাৱৰ কৰা টান৷ এটা সাি ক জীৱন ণালীেৰ িনজেক পিৰচািলত কৰা, আধ াি ক
ভাব-িচ াৰ সে ািহনী শি েৰ শি মান, চু ৰ অধ য়েনেৰ গভীৰ কিৰ তালা িবচাৰ-মনন- এই সকেলােবাৰ
িতফিলত হেছ িকতাপখনত৷ কােনা িনি
িবষয়ত আব থকা নাই লখাসমূহ৷ লখািবলাকৰ িশেৰানােমই
কয় সই কথা৷ লাল বাহাদুৰ শা ীৰ ‘পাৰ’ৰ পৰা সৃি হাৱা সত া হী আচৰণ বা িলনৰ ৰাধাকৃ ণৰ
িত কাশ পাৱা িনতা ই ব িত মী আচৰণ বা িবদ সং ৃ ত পি ত ম মুলাৰ তথা চাৰ উইিলয়াম জনছ
(শ লা আৰু মনু ৃিত ইংৰাজীৈল তজমা কৰা সই সময়ৰ কিলকতাত থকা ভাৰতৰ চু ীম কাটৰ মূখ
ন ায়াধীশ)ৰ আচৰণ য এক সং ৃ ত জীৱনৰ বােব িণধানেযাগ সই কথা এই িকতােপ পিতয়ন িনয়াব

পািৰেছ৷ ব ত কথা তেখেত ব িত মী দৃি ভংগীেৰ চাইেছ- যেন, িবভীষণক ঘৰ শ
অপবাদ িকমনদূৰ যুি সংগত?

বুিল িদয়া লাক

লখািবলাক- ‘ াথনাৰ শি ’, ‘ ৰু পূিণমা আৰু ৰু-িশষ ৰ পৰ ৰা’, ‘কমেযাগ িক আৰু িকয়
েয়াজন’, ‘ৰামায়ণৰ আদশ আৰু াসংিগকতা’, ‘আধ াি কতাৰ অনুশীলন’, ‘মহাভাৰতৰ মহান িশ া’,
‘গীতাৰ অিময়া স ান’, ‘গায় ী ম , ইয়াৰ ব াখ া আৰু েয়াজনীয়তা’, ‘ভাৰতীয় সং ৃ িতে মী দুগৰাকী
অভাৰতীয়’, ‘মানৱীয় মূল ৰ িশ া আৰু িপতৃ -মাতৃ ৰ দািয় ’, ‘যী ী ৰ সংি
জীৱনী আৰু বাণী’, ‘লাল
বাহাদুৰ শা ী- ব িত মী শশৱ কালত এভূ মুিক’, ‘মাকাম’-সা িতক অসমীয়া উপন াসৰ এক আেলাক
’,
‘ বীণ িশ ািবদ েবাধ চ
গা ামীৰ সািহত আৰু ব ি ’, ‘িবহ ম দৃি ত- মামিণ ৰয়ছম গা ামীৰ
সািহত আৰু ব ি ’, ‘আমাৰ িশ া আৰু সং ৃ িত’, ‘িবভীষণৰ লাক-অপবাদ ন ায়সংগতেন?’, ‘ ু লীয়া
িশ া, পৰী া আৰু িশ ক স েক যৎিকি ৎ’, ‘কটন কেলজৰ মধুৰ ৃিত’, ‘সাধুক িচিনবা লন- দন কিৰ
িবত’, ‘অসমৰ ভিৱষ ৎঃ িকছু াসংিগক িচ া’, ‘চাকিৰ জীৱনৰ ডু খৰীয়া ৃিত (িকছু িততা- কঁ হা, িকছু
িমঠা)’, ‘নীিত-গভ উপেদশ িতিনটা আৰু এ িশ া (অনূিদত)’, ‘পৰম ভ আন ’, ‘ ীক দাশিনক
পি ত ছে
ছ’, ‘জীৱনৰ ভিৱষ ৎ(অনূিদত)’, ‘ িলন নতাজন আৰু ব ি জন(অনূিদত)’ আৰু
‘পিৰিশ ’৷

কিবতা সংকলনঃ
সেপান িবচািৰ
কিব – হম
মাৰ দব চৗধুৰী
কাশক – শাি
কাশন
মূল – ১৫০.০০ টকা
বৃি গতভােব অিভয া, কিবেয় িনতা ই মনৰ তািগদােত এই কিবতােবাৰ িলিখেল৷ জীৱনৰ
চাকিৰকালৰ সৰহভাগ সময় ৰাজ ৰ বািহৰেত কেটাৱা কিবেয় অসমৰ নসিগকতা বা কৃ িত বা জনজীৱনৈল
চাব পৰা নাই৷ তওঁ কৱল অ দৃি েৰ মানুহ িবচািৰ ফু িৰেছ- িনজেক িবচািৰ ফু িৰেছ- নব ি ক জীৱনৰ
স ান কিৰেছ৷ কিবেয় ভােব- িতগৰাকী কিবেয়ই এেকাটা কিবতা (কিব)৷ িনজেক িবচািৰ ফু ৰাৰ সে দ
পাৱা যায়- কান বাৰু মই’ কিবতাত৷ ব ি মনৰ খবৰ লাৱাৰ মােজেৰই কিবেয় িনজৰ আৰু আনৰ উ ৰণ
িবচািৰেছ৷ িক
কােনা কিবতাত সমাজৰ কথা কিবেয় পানপ য়াৈক এেকা কাৱা নাই৷ ক িকেহ কিবক
আেলািড়ত বা েৰািচত কিৰেছ বুজা নাযায়৷ ক’ৰবাত
মৰ স ান, ক’ৰবাত সেপান িবচৰা, ক’ৰবাত
নাৰীৰ সং া িবচািৰ- কিব ঘূিৰ ফু িৰেছ৷ তথািপও সা িতক সময়ৰ িকছু বাতিৰেয়ও কিবক নােকােবাৱাৈক
থকা নাই- যেন, কন া ণ হত া বা বশ াৰ দুখত কিব শাকাত৷ িনজৰ ঠাইৰ কালিদয়া নদীৰ কথাও
দূৈৰৰ ৃিতেৰ কিবেয় জীয়াই ৰািখেছ৷ মানুহ আৰু সভ তাৰ মাজত সাঁেকাখন কিবেয় বুেজ আৰু সইবােবই
কিবৰ ায় সকেলােবাৰ কিবতাই আশাব ক৷
‘ মৰ এক গ য় পাহৰ
পাহৰাবৈল লায় দুখিন অ ৰ৷’
‘এখন বধ বশ ালয় লােগ৷
আমাৰ যৗনতাৰ বােবই তাই ধিষতা৷ আ হত া এক কৰুণ

িতবাদ৷’

২০৮ পৃ াৰ এই কিবতা পুিথখনত ১৫০ মান কিবতা আেছ৷ এজন আধুিনক মুকিল মনৰ মানুহ
কিবতােবাৰত ফু
উ েছ৷

ধম / নীিতমূলকঃ
ধম, শংকৰেদৱ আৰু সং ৃ িত
লখক – হেমন দাস
কাশক – হেমন দাস
মূল – ৪৫.০০ টকা
শংকৰেদৱক ক কিৰ এইখন এখন ব িত মী পুিথ৷ ধমৰ অি
ৰাধাকৃ ণৰ ব াখ ােৰ এই কথা ব াখ া কৰা হেছ৷
ধম আৰু ত ৰ মাজৰ পাথক আৰু গৃঢ়াথ বুজাবৈল

নাই সমাজ অিবহেন- সবপ ী

য়াস কৰা হেছ৷

ঈ ৰ কািশত আৰু াকৃ িতমূলক, ব ঈ ৰবাদ আৰু এক ঈ ৰবাদ, িবেবকমূলক আৰু
সহজ ানমূলক আিদ কথাৰ অৱতাৰণা কিৰ সৃি ত বুজাবৈল িবচৰা হেছ৷
মহাপুৰুষ শংকৰেদব উ ৱ হাৱাৰ প াদপট বণনা কৰা হেছ৷
লাকমান বাল গংগধৰ িতলেক কিছল - If God were to tolerate Untouchability, I would
not recognize him as God at all – শংকৰেদেৱা যন এই কথােৰই পিৰচািলত আিছল৷ সং ৃ িত আৰু
শংকৰেদবক সমাথ কিৰ িলখা হেছ এটা অধ ায়৷
শংকৰেদৱৰ িবষেয় বেৰণ ব ি ৰ অিভমত অধ ায়ত অ ভূ
কৰা হেছ- অন ক লী, মাধৱেদৱ,
গাপালচৰণ ি জ, ল ীনাথ বজবৰুৱা, অতু লচ হাজিৰকা, অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰী, চ
মাৰ আগৰৱালা,
আন চ আগৰৱালা, ড৹ সূয
মাৰ ভূ ঞাঁ, জ ািত সাদ আগৰৱালা, িগিৰধৰ শমা, িডে ৰ নওগ,
ড৹ মেহ ৰ নওগ, যুগল দাস, ৰজনীকা দৱশমা, নাৰায়ণ বজবৰুৱা, আ ুছ ছা াৰ, মহা া গা ী, ড৹
সুনীিত চটা , লড চমছেফাড, পীতা ৰ দৱেগা ামী, ব নাথ ভ াচায , সবপ ী ৰাধাকৃ ণ, আচায
িবেনাৱা ভােব, ড৹ কৃ পাল িসং নাৰাং, শাি েদৱ ঘাষ, কাকা চােহব কােললকাৰ, ইে ৰ প , মেহ বৰা,
িনমল ভা বৰদৈল, কৃ ান
চাৰী, ভূ েপন হাজিৰকা, িব ু সাদ ৰাভা আিদেয় িক কিছল উ ৃ িত িদেছ৷
‘ক তৰু’ নামৰ এখন অংকীয়া নাট সি িৱ কৰা হেছ তীকধম কা িনক কািহনীৰ আধাৰত
শংকৰেদৱৰ আদশ আৰু সৃি সমূহৰ ওপৰত আেলাকপাত কিৰবৈল৷
শংকৰেদৱক নতু ন দৃি েৰ চাৱাৰ এক উ ত

য়াস৷

মণঃ
লা ল-ি িত আৰু িক ৰ উপত কাত
লখক – সৗম ীপ দ
কাশক – ভবানী বুকছ
মূল – ২৮০.০০ টকা
িহমাচলী পা াবী / িশখ ছাৱালী জছমীত কৗৰক িবয়া কৰাই িদ ীৰ বািস া হাৱা ভাৰত
চৰকাৰৰ িবষয়া চ ন
, বৗ িভ ু থূপেতন লামা(গ ালেছন নগী) আৰু দুজনৰ লগত ি িত নদীৰ
উপত কা- িক ৰ উপত কা, পি ম িহমালয়, তাৰ বৗ
া আৰু াপত ৰ জগত চাবৈল যাৱা আৰু
লগেত পুৰণা কামৰূপৰ লগত সই
ােবাৰৰ িক স ক আিছল সইেবাৰ অধ য়ন কৰাৰ উে েশ সৗম ীপ
দ ই কৰা মণ বৃ া হ’ল এই পুিথ৷
পূব িহমালয় আৰু পি ম িহমালয়ৰ মাজত আকাশ পাতাল পাথক ৷ পূবত গছ-গছিন-চৰাই-িচিৰকিত
আিদৰ বৃহৎ Bio diversity৷ পি মত কান শীতল মৰুভূিম- এটা চৰাই, এটা ভ লী, এটা িঝিলৰ মাত
িনবৈল নাই৷ পি ম িহমালয়ৰ সকেলা ঠাইেয়ই িবপদসং ল৷ িতখন ঠাইেতই আেছ মহাযান বৗ সকলৰ
মি ৰ- াপত -ঐিতহ ৷ শ শ বছৰ ধিৰ সংৰি ত হ থকা লামাৰ মৃতেদহ আেছ মি ৰৰ িভতৰত৷ িহমাচল
েদশৰ সববৃহৎ ‘িক’ মেনি - এক জীৱ যাদুঘৰ৷ িশলা লন-ভূ িম লন-তু ষাৰ লন-দুগম বাট পথ- শীত
বৰষূণ সকেলা নওিচ তাত মানুহ জীয়াই আেছ- িনজক সংৰ ণ কিৰ- িনজেক বুিজ- িচিন- ভাল পাইমানুহক ভাল পাই- মৰম কিৰ- শাি েৰ৷ চ া নদী-িহমবাহ-নােকা দ-বন মি ৰ-টােবা- চালান- পৃিথৱীৰ
সেবা
ানত থকা গাঁও-িকবৰ-ট ুবাস- চাৰেতন-িগিৰপথ- ৰকন িপেয়া-সিপেলা খৰে াতা নদী সকেলােবাৰৰ
িবিচ মাদকতা ভৰা অিভ তা এই মণিবলাসী দািয় শীল ব ি জেন আমাৰ আগত দািঙ ধিৰেছ৷

িবিচ ঃ
িভ
াদ
লখক – হেমন দাস
কাশক – হেমন দাস
মূল – ২৪৫.০০ টকা
১৯৭০ চনৰ পৰাই এৰা ধৰাৈক লিখ অহা িবিভ
কািশত
দাসৰ লখাৰ িনবািচত এক সংকলন৷

বাতিৰ কাকত-আেলাচনী,

ৃিত

আিদত

‘নাট িশ ’, ‘পম খিদ’, ‘অিভনয়’, ‘িচেনমা’, ‘অকিণহঁ ত িচেনমা িনমাণ কেৰা আঁহা’, ‘চলি
সংগত’, ‘িশ িচ া’, ‘ধম, শংকৰেদৱ আৰু সং ৃ িত’ আিদ িবিভ পুিথৰ ৰচক
দাস এজন িন াবান
সাং ৃ িতক কম ৷ সামািজক ভােব তেখত খুেবই সেচতন আৰু সংেবদনশীল৷ িবেবক, িনজৰ অধ য়ন আৰু
ত য়ৰ িভি েত তেখতৰ সম ৰচনাৰািজৰ সৃি ৷ িনতা ই িনজৰ তাড়ণােত তেখেত িলেখ৷ অসমত
সাং ৃ িতক তথা বৗি ক চ াৰ পিৰম ল িনতা ই সীিমত৷ তাৰ মাজেতা দােস িনজৰ অধ য়েনেৰ িনজৰ আৰু
আনৰ কমে
চহকী কিৰবৈল চ া কিৰেছ৷ লখািবলাকৰ িশেৰানামাই তেখতৰ মনৰ িব ৃ িতৰ উমান
িদেয়৷ ‘ স ঃ আ িলকতাবাদী আে ালন’, ‘নাটকৰ মননশীলতাৰ মধ মিণ বাণাড ’, ‘ স ঃ িশ সত ’,
‘িব আি কতাৰ আ ন চখভ’, ‘িবেদশী খদা’ৰ ঠাইত জনজাতীয় ৰাজ ৰ আে ালনেহ হ’ব লািগিছল’,

‘ স ঃ দশক’, ‘কৃ ি ম বানপানীৰ াসৰ পৰা ৱাহা ক কােনও উ াৰ কিৰব নাৱােৰ’, ‘ স ঃ িশ আৰু
িশ ী’, ‘ম ািভনয় আৰু চলি ািভনয়’, ‘মামিণ বাইেদউক সুৱ
ঁ িৰ’, ‘ স ঃ নাটক আৰু চলি ’, ‘িব
নৃত -গীত িকমান ীলঃ িকমান অ ীল?’, ‘স াট আিকৰা েৰােছাৱাৰ চু গাতা আৰু চানিছেৰা চু গাতা’,
‘চানিছেৰা চু গাতা’, ‘িবি তাবাদৰ জৰ টািন’, ‘অধ য়নশীল ব ি শৰৎ চ িসংহ’, ‘ স ঃ িশ -সািহত ৰ
সমােলাচনা’ ‘ম ৰ পৰা চলি ’, ‘স াসবাদতৈকেয়া ভয়াৱহ মাদক ব ৰ িবৰুে যু িমেজাৰামৰ’, ‘অ’
িভক িথেয়টাৰ’, ‘িনজৰ সৃি ৰ কাৰেণও মানুহ লি ত হয়’, ‘বলীউডৰ ছিবৰ কাৰচািজ’, ‘সশ িব ৱৰ
দিলল-‘আলিচেনা এ দ া কণেডাৰ’, ‘িপৰাে েলাৰ িশ - চতনা’, ‘বৃি মুখী িশ াৰ পিৰেৱশ আিজও
পুেতৗজনক’, ‘উপন াস বনাম চলি ’, ‘ৰািতেটােত মািকন নাট জগতত সু িতি ত নাট কাৰ ি েফাড
ওেৱটছ’, ‘অ ৰায় জীৱন সমস া’, ‘টমাচ আলভা এিডচন’, ‘গণতাি ক যা া নাট কাৰ আথাৰ িমলাৰ’,
‘ খটৰ আদশক অটু ত ৰখা বািলণাৰ আঁেচ ল’, ‘িবি তা আৰু সংেযাগৰ ছিব ‘িহেৰািছমা মন অমুৰ’,
‘ শািষত সমাজৰ তীক ‘ওকা উিৰ কথা’, ‘ইউেৰাপত নৱ নাট িচ া’, ‘যশ ী নাট কাৰ আ ালিব আৰু
হা েবিৰ’, ‘আৰউইন িপচেকটৰ আৰু
খট’, ‘অসমৰ ঐিতহ পূণ কৃ ি সমূহৰ অন তম ‘ম’হ যুজ
ঁ ’, ‘িজ এছ
ৰাড কা ৰ জৰ টািন’, ‘এখন শাি যু ৰ বােব’ ইত ািদ৷
‘এখন শাি যু ৰ বােব’ এখন নাটক সি িৱ হেছ িযখন কানপুৰত অনুি ত হাৱা সবভাৰতীয়
িভ াৰী নাট িতেযািগতাত তৃ তীয়
িচ নাট িহচােব পুৰ ৃ ত হিছল৷
পিৰেশষত লখকৰ লগত এটা সা াৎকােৰা িদয়া হেছ য’ৰ পৰা এজন
বাদী- ব ত কিৰবৈল
িবচৰা-সমাজৰ দুমুখীয়া চিৰ ৰ িবৰুে অস
এজন মানুহৰ মনৰ খবৰ পাৱা যায়৷

কলা িবষয়কঃ
িশ িচ া
লখক – হেমন দাস
কাশক – অসম কাশন পিৰষদ
মূল – ২৫০.০০ টকা
একমা সামািজক দায়ব তােৰ অসমৰ নাট -চলি
জগতত মৗিলক িচ ােৰ অিৰহণা যাগাবৈল
কৰা চ াৰ ফল হেছ এই বৃহৎ কেলৱৰৰ
খন৷ আচলেত িকতাপখন কইবাখেনা সৰু ডাঙৰ
ৰ
সমাহাৰ-‘নাট িশ ’, ‘পম খিদ’ ‘িচেনমা িচেনমা’, ‘অিভনয়’, ‘অকিণহঁ ত িচেনমা িনমাণ কেৰা আহা’,
‘চলি ৰ সংগত’৷
নাট িশ ত আেছ- ‘আমাৰ কথা’, ‘নাট -িশ ৰ চমু অতীত ৰাম ন’, ‘বতমানৰ নাট -আে ালন’,
‘নাট -চ াৰ েয়াজনীয়তা’, ‘নাট েযাজনা’, ‘পিৰচালনা’, ‘পিৰচালকৰ আন আন কতব ’, ‘নাটক িনবাচন’,
‘অিভনয়’, ‘অিভনয় িশ ীৰ দািয় ’, ‘িৰহােচল’, ‘ম ’, ‘দৃশ -স া’, ‘আেলাক স াত’, ‘আৱহ সংগীত আৰু
শ ে পণ’, ‘পৃিথৱীৰ নাট -িশ ৰ চিলত কই মান িথেয়টাৰ’, ‘অনাতাঁৰ নাটক’, ‘িশ ীৰ সামািজক দািয়
আৰু ীকৃ িত’, ‘আমাৰ অতীত নাট -ভাবনাৰ উৎস’, ‘নাট সািহত ত েয়াগৰ িদশত কই মান শি ক
আে ালনৰ সং া’ আৰু ‘নাট -িশ ত পৃিথৱীৰ কইগৰাকীমান খ াতনামা ব ি ৰ অিভমত’৷
পমেখিদত আেছ- ‘অিভনয়ৰ পমেখিদ’, ‘ইংল ৰ নাট ইিতহাসৰ পমেখিদ’, ‘সািহত ৰ ভাষাৰ
পমেখিদ’, ‘িশ , সািহত , সমােলাচনাৰ পমেখিদ’ আৰু ‘ দৱদাসী থাৰ পমেখিদ’৷

িচেনমা িচেনমাত আেছ- ‘িশ কলােনা িক?’, ‘চলি েনা িক?’, ‘চলি
দশন’, ‘দৃশ িশ ’,
‘চলি ৰ চমু ইিতহাস’, ‘চলি ৰ িবৱতন’, ‘িচ নাট ’, ‘কলা িনেদশনা’, ‘িচেন ফেটা ািফ’, ‘শ ’, ‘িবেশষ
কৗশল বা ি িচেয়ল ইেফ ’, ‘সংগীত’, ‘স াদনা’, ‘চলি ৰ চ ৰ ীপ’, ‘চলি
িশ া’ িশ ৰ কাৰেণ
চলি
িশ া’, ‘চলি
চিলত কইটামান ধাৰা’ আৰু
আৰু উ ৰ (Question and Answer)|
অিভনয়ত আেছ- ‘ম আৰু চলি
অিভনয়’, ‘চলি
অিভনয়’, ‘নাটক আৰু চলি ’,
‘অিভনয়ৰ ৰীিত-নীিত’, ‘পিৰচালক আৰু অিভেনতা-অিভেন ী’, মুকািভনয়’, ‘ মিজকািভনয়’ আৰু চািৰগৰাকী
িবেশষ িতভাৰ অিভেন ী’৷
িচেনমা িচেনমা ভাগেটাৰ কাষত ভােলমান
আৰু উ ৰ সি িৱ কৰা হেছ৷
িব ৰ কইখনমান উ খেযাগ ছিব িশতানত ভােলেকইখন ভাল আৰু ব িত মী িচেনমাৰ কািহনী আৰু
ি টেম ৰ কথা কাৱা হেছ৷
চলিচ িনমাণৰ িবিভ কথা, অিভনয় িশ ৰ িবিভ কথা, িচ নাট িলখাৰ কথা, পাহৰৰ েয়াগিনবাচন, কইগৰাকীমান িবিশ অিভেনতা-অিভেন ীৰ অিভনয়ৰ িবিশ তা আিদ ব ত কথা সি িৱ কিৰ এই
িকতাপখন সকেলা িচেনমা ৰিসক আৰু চলিচ িনমাণৰ িত আ হী নিশকাৰুৰ বােব এক অৱশ পঠনীয় আৰু
ৰু পূণ িকতাপ িহচােব িচি ত হেছ৷ অিত কম সময়ত িকতাপখনৰ িতিনটা সং ৰণ কাশ পাৱা
কথােটােৱও িকতাপখনৰ ভাল মানদ ৰ কথা কয়৷
লখকৰ কাশভংগী অিত া ল আৰু ভাষা েয়াগ খুেবই
আৰু গভীৰ মেনািনেবশ তথা একা তাৰ ফচল এই পুিথ৷

ানীয় আৰু সাৱলীল৷ িব ৰ অধ য়ন

সািহত -িশ -সমােলাচনাৰ ব ত নজনা কথাৰ উে ষ হেছ৷ লখকৰ িবষয়ব ৰ িত আ হ আৰু
িন া সু ৰ ৰূপত কাশ হেছ৷ লখকৰ দৃি ভংগী িনৰেপ আৰু িব ানস ত৷ যেথ তথ -িচ -ছিবব াখ া-উদাহৰণ আৰু ম ব েৰ ভৰপুৰ এই িকতাপ অসমীয়া িশ সািহত ৰ
ৈল এক ৰ পূণ অৱদান৷

বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
(০৩/১১/২০১৮)
কব -বীিথকাত ড৹ ভূেপন হাজিৰকা
সংকলন আৰু স াদনা – ড৹ নি তা গৈগ ৰাজমহন
আেলাচক – ড৹ নৱ মাৰ চমুৱা
অসমৰ সংগীত সূয ভূ েপন হাজিৰকা এক িবশাল ব ি ৰ অিধকাৰী ব ি ৷ তেখতৰ জীৱনৰ
সবকালৰ ণমু সকল, তওঁৰ িতেটা গীতৰ লহেৰ লহেৰ জীৱনজুিৰ আে ািলত হ থািকব৷ ভূ েপন
হাজিৰকাই অসমীয়াৰ িভমান আৰু আেৱগ-স াত এটা নতু ন উ ীপনাৰ স াৰ কিৰেল৷ কথাষাৰ এেনদেৰও
ক’ব পািৰ- শংকৰেদেৱ সম ভাৰত ম ৰ কিৰ অসমীয়া সাং ৃ িতৰ বীজ ৰাপণ কিৰেল; জ ািত-িব ু েৱ
অসমীয়া ঐিতহ ৰ িশপা মিথ জাতীয় েবাধৰ পাহৰ মিলেল আৰু ভূ েপন হাজিৰকাই িব ম ন কিৰ
অসমীয়াৰ
ন জগৎমুখী কিৰ িদেল৷ ণজ া িকংবদি পুৰুষ ভূ েপন হাজিৰকাৰ জীৱন আৰু ব ি ৰ
িজিলঙিনেৰ এিতয়াৈলেক ব েতা
কািশত হ আেছ৷ স িত অসমৰ নবীন- বীণৰ কিবতাৰ িচ াৰ
দ াতনাত ভূ েপন হাজিৰকাৰ জীৱন- ৃিত-ব ি ৰ আনুভূিতক
েনেৰ কাশ হেছ ‘কাব -বীিথকাত ড৹

ভূ েপন হাজিৰকা’ নামৰ কিবতাৰ সংকলন৷ সংকলনেটাত স িৱ হেছ,-নিলনীধৰ ভ াচায, মামিণ ৰয়ছম
গা ামী, নেগন শইকীয়া, ৰাম গা ামী, ৰ ওজা, কৰবী ডকা হাজিৰকা, আিন উজ জামান, সমীৰ
তাঁতী, নীিলম মাৰ, অমৰেজ ািত চৗধৰী, সুিম া গা ামী, ভূ েপন চ ৱত , দীপ শইকীয়া, দৱ সাদ
তালুকদাৰ, অৱনী বৰা,
ম গৈগ, গৱগােমাহন িমিল, াণিজৎ বৰা, তপন বৰুৱা, সমী
জুৰী, ণয়
ফু কন, ন িসং বৰেকালা, িবিৰি ভ াচায, মঘালী হাজিৰকা কাকিত, িদলীপ ৰ ন দ , গৗতম সাদ
বৰুৱা, িবিৰি
মাৰ মিধ, জয়েজ ািত গৈগ, অিজত মাৰ বৰদৈল, অৰুণ মহ ,
ৱেজ ািত দাস, চয়দ
চাদু া, বনিজৎ তালুকদাৰ, ৰাজীৱ মাৰ ফু কন, তু িলকা চিতয়া য়ইন, জানমণী দাস, কমেল ৰ কিলতা,
বণালী ভৰালী, কমল কটকী, ৰবীন ভূ ঞা, নেগন বৰা, পীতা ৰ দৱেগা ামী, অিভ ান অনুৰাগ, নীেৰন
বৰুৱা, শােভন হাজিৰকা, কমল বৰা, ৰাজীৱ ভূ ঞা, ি িদব ন ন বৰা, হেৰকৃ
দাস, সমীৰণ বৰদৈল,
অমেৰ নাথ বৰুৱা, ৰুপ মাৰ বৰা, বীেৰন হাজিৰকা, দৱ ত মহ , ষীেকশ দাস, েলাক চ বৰা,
সু ত চ , পৰশমিণ দাস, মানসী গৈগ আৰু নি তা গৈগ ৰাজমহনৰ কিবতা৷ তদুপিৰ িতিনগৰাকী বাংলা
পুেৰাধা কিবৰ কিবতাও সংকলনেটাত ঠাই পাইেছ৷
‘কাব -বীিথকাত ড৹ ভু েপন হাজিৰকা’ কাব সংকলনেটা কিবৰ মন, মগজু আৰু বৗি ক চতনাত
িতভাত হ উঠা িবমূত অনুভৱৰ িত িন৷ ভূ েপন হাজিৰকাৰ িত আমাৰ কিবসকলৰ ই এক ৃিতমাল ৷
ভূ েপন হাজিৰকাক উপজীব কিৰ ৰচনা কৰা এই কিবতাসমূহ কৱল আেবগৰ উ া নহয়৷ ইয়াত আেছ সই
জািতৰ িতিনিধজনৰ এক আে ািলত
ন৷ ব সময়ত ইংৰাজী সািহত ধাৰাত চিলত ‘অ’ কজেনল
পেয়মছ’ বা উপল মূলক কিবতাৰ িভি ত উঠােয়া এই কিবতা সংকলনখন িবচাৰ কিৰব পৰাৰ অৱকাশ
আেছ৷ সংকলনেটাত স িৱ কিবতাসমূহত আেছ, ভূ েপন হাজিৰকাৰ িবেয়াগত কিবসকলৰ মনত সৃি হাৱা
িভ ভাব আৰু আেৱগৰ িতফলন৷ এইিবষেয় সংকলনৰ পাতিনত উে খ আেছ, ‘ভূ েপন হাজিৰকাৰ
মহা য়ােণ কিবসকলৰ মানসেলাকত সৃি কৰা িভ ভাব আৰু আেৱগৰ দালনৰ লগেত জাতীয়
মহানায়কজনৰ গীতৰ মাজত িতফিলত হাৱা েদশ চতনা, মানৱ
ম, সম য় চতনা, ঐিতহ ীিত,
িব বী চতনা, িব ে ম আিদ িভ অনুষংগৰ িত ঐকাি ক সে াহন৷ এজন িচৰ ন, ভাৱিস কলাকাৰৰ
িত আেৱগিস
া আৰু ভি পুণ অ িলও িকছু সংখ ক কিবতাৰ িতপাদ িবষয়৷

ভালেপাৱা কৱল তজেতই নাথােক
লখক – মেনাৰ ন বৰেগাহািঞ
আেলাচক – অং ৰ ৰ ন চাংমাই
মাৰ ব ি গত অনুভৱ- কিবতা হ’ল িনঃচত আ াসমপণ৷ অ ৰৰ অনুভূিত নহ’ ল কিবতা সু ৰ
হ নুেঠ৷ কিবেয় কিবতা গেঢ়
িনেৰ, শে েৰ, ছে েৰ, ব নােৰ৷ সই িদশৰ পৰা কিবসকল কিবতা গঢ়া
কািৰকৰ৷ িক সকেলা কিব, কিবতাৰ িতমা সজা খিনকৰ নহয়৷ িতমাত িযদেৰ কািৰকৰী কৗশলক
অিত ম কিৰ িনিহত থােক এক ৰুপময়তাৰ ইংিগত; কৃ ত কিবতােতা থােক িশ ময়তাৰ ঊ ৰ কােনা
অিনবচনীয় অথময়তা৷ াচীন সং ৃ ত সািহত ত কিব শ ৰ এটা অথ আিছল
া৷ মাৰ বােধেৰ িযজেন
দৃি লাভ কিৰেছ তেৱঁই
া নহয়;
া তেৱাঁ িযজেন দৃি িবচািৰেছ, যাৰ আেছ দশনৰ ই া- চাবৈল,
পাবৈল, িবচািৰবৈল অিনবাৰ ই া৷ কৃ ত কিবেৰই থােক অিবৰত িজ াসা, অফু ৰ অনুস ান৷ আধুিনক
কিবসকল সমসামিয়ক সমাজৰ এজন িনেমাহ িনৰী ক, দািয় শীল ভাষ কাৰ আৰু িনদয় সমােলাচক৷
তওঁেলােক আৱশ ক বুিজ মননশীলতাৰ শািণত অে েৰ সমাজ- দহৰ ব ৱে দ কেৰ৷ হয়, অি ৰতাই মানুহৰ
সৃজনীশি ক অৱদিমত কিৰ তােল৷ হ’ লও একমা মানুেহই পােৰ উ াদনাত... দয়ত ীত ঝংকাৰ তু িলব

পৰা মনুষ ৰ অিবনাশী গান, কিবতাৰ
া ...৷ কিবেয় ইয়াক অেপ া কিৰব নাৱািৰ সুদীঘ কাল কিবতাচ া অব াহত ৰখাৰ ফলত কাব ানুৰাগী পাঠকক উপহাৰ িদেল এই িকতাপখন৷ সেয় িনি ধাই ক’ব পািৰেছ‘…উৎসৱৰ বতৰত অি ৰ হ পেৰ মাৰ মন/ িদেন িদেন বািঢ় অহা ভাগৰ সংসাৰখেন সাঁৱৰাই যায়/
ভালেপাৱা কৱল তজেতই নাথােক, ভাকেতা থােক৷’ (উৎসৱৰ বতৰত)
মৗ-মািখেয় এেটাপাল মৗ সৃি ৰ বােব দুেহজাৰপাহ ফু লৰ পৰা ৰস িহ গাটাই আেন৷ সৃি কৰা
নতু ন টাপালেটাত দুেহজাৰপাহ ফু লৰ সুকীয়া ৰস থািকেলও ইয়াৰ অি
স ূণ সুকীয়া৷ কিবসকেলা ক
তেন ৱাই৷ মেনাৰ নৰ কাব সংকলনেটাও যন সি িলত িনিদ সই মৗ টাপালেটা৷ সংকলনখনত সি িৱ
কিবতােবাৰ ইেটাৰ পৰা িসেটা পৃথক হ’ লও সামি ক ভাবাথ সই এেকটাই- মৗবৰষা
ম, ভালেপাৱা৷
‘উপ লীয় তাপ’- শীষক কিবতােটাত সেয় তওঁ কেছ- ‘…জীয়াইেতা আেছাঁ জুিখবৈল’ জীৱনৰ সেপান যন
মৗ/ দুখৰ চাকৈনয়াত হৰুৱাবৈল আেপান সুৰ/ লাই ল বু ত উৱঁিল যাৱা পাপ/ আৰু তামাৰ
মৰ
উপ লীয় তাপ৷’
কিবতােবাৰ পিঢ় অনুভৱ হেছ তওঁ িয ক’ব িবচািৰেছ সয়া অকপেট াধীন ব ি স াৰ দেৰ
পানপ য়াৈক ক িদেছ৷ অথাৎ কিব মেনাৰ ন পৰম বা ৱ ‘আল েমট িৰেয়িল ’ৰ অনুস ানী৷ ‘িনবাচনৰ
মািলতা’ শীষক কিবতাত তওঁ কেছ- ‘…িনবাচন আিহেল ব ৃ তা িদ িদ নতােবাৰ ভাগিৰ নপেৰ/ দুপৰ
িনশাৈলেক দশনাথ ৰ লগত আলাপ কিৰব পােৰ/ অনুৰাগীক িদব পােৰ গাপন ম ণা/ ভািঙবৈল শ ৰ দুগ,
দৰদাম চেল ভাট আৰু িবেবকৰ/ মদ আৰু মঙহৰ৷’
উে খেযাগ য সা িতক কিবসকেল কিবতাত কােনা ভাঁজ বা কঁ িৰ নাৰািখ এক সৰলৈৰিখকৰ
দেৰ (সংবাদ সািহত ৰ লখক, সাংবািদকৰ িযেটা ধম) পানপ য়াৈক ক’ব িবচােৰ, িবচৰণ কেৰ৷ এই কাব
সংকলনৰ
ােয়া তওঁৰ কিবতাৰ জিৰয়েত আধুিনক নাগিৰক জীৱনৰ াত িহকতাক ীকাৰ কিৰও শাষণিনে ষণৰ ব নৰ পৰা মু
হ মানুহৰ আ মযদা িত াৰ মৗিলক দাবী কিৰবৈল িবচািৰেছ উ ীিৱত৷
মা ৰ িনযাস ল থকা তজ-মঙহৰ নাৰী-পুৰুেষই ভা ত আৰু িতফিলত হেছ তওঁৰ কিবতাত৷ থমখন
কাব সংকলনেতই এ াৰত জানাকী পৰুৱাৰ িজকিমকিনৰ দেৰ আশাবাদৰ এ সুৰ
িনত হেছ৷
এটা কথা উপলি হেছ আৰু অি য় হ’ লও সই কথাষাৰ হেছ- সা িতক অসমত এটা ব ৰ
চমৎকাৰ খিত হ’বৈল লেছ৷ সকেলা ঋতু েতই সয়া উ ফচনশীল৷ সই ব েটােৱই হ’ল শি ৷ এই ব ধা
িব ৃ ত শি ৰ জালত ধৰা িনিদ িযসকেল িনজ সু- চতনাত সুি ৰ হ থািক িনজেক আঁতৰাই সাধনা চলাই
যাব পােৰ তওঁেলাক নমস , ব িত ম৷

আবৃি সংগ
লখক – িৰজুমিণ শইকীয়া তামুলী
কাশক – বাক কাশন
আেলাচক – া ল িতম বড়া
মূল – ৫০০.০০ টকা
আবৃি সবশা ানাং বাধদিপ গৰীয়সী৷ আবৃি এক িশ ৷ বণৰ
উ াৰণৰ আবৃি এক মাধ ম৷
উ াৰেণ
াতাক অ ৰৈল কিঢ়য়াই িনব পােৰ ভাব আৰু অনুভৱ৷ আবৃি ক কাৱা হয় সকেলা শা
বুিজ পাৱাতৈকও বিছ ৰু পূণ৷ কাৰণ ই শা ৰ অ িনিহত সাৰমম বুিজব পৰাৈক বাট কা িদেয়৷

কিবতাৰ আবৃি ও হ’ল মটমৰা এক িশ কম৷ এেন এক িশ
কিবতাৰ এই সংকলনখন৷

কমৰ সমল হ’ল পাঁচ শতািধক আবৃি েযাগ

‘আবৃি েয় পূণ কেৰ কিবতাৰ জীৱন’ শীষক পাতিনেৰ আৰ
হাৱা
খেন িবিভ িদশত িবেশষ
তাৎপয বহন কিৰেছ৷ পাতিনেত কিবতা আবৃি ৰ হণেযাগ তা আৰু জনি য়তাৰ সংগ উ াপন কিৰ উে খ
কৰা হেছ য অসমত নৱ- ব ৱ আে ালনৰ মােজেৰ শংকৰ-মাধেৱ িয নামধম চাৰ কিৰিছল তােতা
কীতন পাঠ, ভাগৱত পাঠ আিদ পঠন কাযৰ যােগিদ আবৃি কলাৰ লৗিকক ৰীিত গঢ় ল উ িছল৷ িশ ক
ওেমােলাৱা, জীৱনৰ নীিতিশ া িদয়া, জীৱনক বণনা কৰাৰ পৰা আৰ কিৰ জনসাধাৰণৰ িচ া- চতনাক
জা ত কৰা গণসংেযাগৰ শি শালী মাধ ম ৰূেপ কিবতা আবৃি ক িত া কিৰব পািৰ৷ এেন উে শ আগত
ৰািখেয়ই ‘আবৃি সংগ’
ত কৰা হেছ বুিল ধাৰণা কিৰব পািৰ৷
খনৰ কইটামান িবেশষ বিশ চ ত
পেৰ৷ কৱল আবৃি কৰা উে শ েৰই
খনত কিবতাৰ িনবাচন কৰা হাৱা নাই৷
ৰ সূচীপ ই মাণ
কিৰেছ কিবতাৰ মাধ েমেৰ জাতীয় চতনা উ ু কৰা, ভাষা আৰু জননীৰ িত স ান দশন কৰাৰ
শংসনীয় উে শ আগত ৰািখ সংকলনখনক এখন সংৰ ণেযাগ
ৰ আিহত
ত কিৰেছ৷ িযেহতু যুেগ
যুেগ িতখন দশত িতেটা ভাষাত কিবত আবৃি ৰ চ া চিল আিহেছ, গিতেক অসমীয়া কিবতা আবৃি ত
এক িবেশষ ভূ িমকা ল’ব পৰাৈক
খন সেজাৱা হেছ৷ কথািশ ী ড নেগন শইকীয়াৰ ‘ েভ া-সে শ’
শীষক আদৰিণ িলখনীেৰ সমৃ সংকলনখনৰ সূচীপ আৰ হেছ ব িত মী িচ ােৰ৷ জাতীয় সংগীত ‘অ’
মাৰ আেপানাৰ দশ’, অসম সািহত সভাৰ উে াধনী গীত ‘িচৰ চেনহী মাৰ ভাষা জননী’, িব সি লনৰ
উে াধনী গীত ‘ ময়ী অসমী’ আৰু
াক, াথনােৰ আৰ হেছ৷ সংকলনখনৰ আন এক বিশ হ’ল
ইয়াত সি িৱ আবৃি েযাগ কিবতােবাৰ ওমলা কিবতা, িশ কিবতা, লাক কিবতা আৰু আবৃি উপেযাগী
কিবতা ইত ািদ নামকৰেণেৰ ভাগ ভাগৈক সেজাৱা হেছ৷ িম েদৱ মহ ৰ পৰা আৰ কিৰ নতু ন জ ৰ
কিব মৃদল
ু হাৈলৈলেক সবমুঠ ১৩১ জন কিবৰ কিবতা ইয়াত অ ভূ
হেছ৷ অসমীয়া সািহত ৰ যুগ িক া
শিতকা অনুযায়ী কিবসকলক সূচীপ ত একািদ েম অ ভু
নকিৰ কিবতাৰ বিশ েৰেহ কিবতাসমূহ সূচীপ ত
উে খ কৰা দখা গেছ৷ কিবৰ কিবতাৰ উপিৰ ‘ৰজাই
ম িদেছ’, ‘এইেটা কাৰ দ’ল’, ‘অ’ ফু ল, অ’ ফু ল
নুফুলেনা িকয়?’ ইত ািদ ১৫ টা লাক কিবতােকা ইয়াত সি িৱ কৰা হেছ৷ াচীন যুগৰ কিব শংকৰেদৱৰ
‘কৰতল কমল কমল দল নয়ন’, মাধৱেদৱৰ কিবতা অসমীয়া ভাষা আৰু সািহত ৰ িৰ ধেৰাঁতা ল ীনাথ
বজবৰুৱা, জ ািত সাদ আগৰৱালা, আন চ আগৰৱালাৰ কিবতা, কিবতােৰ অসমীয়া সািহত যুগৰ সৃি
কৰা অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰী, ৰঘুনাথ চৗধুৰী, নিলনীৱালা দৱী, পাবতী সাদ বৰুৱা, মামিণ ৰয়ছম
গা ামীৰ আবৃি েযাগ যুগজয়ী কিবতােবাৰ পযায় েম অ ভু
কৰা হেছ৷ িশ কিবতাৰ তািলকাত ল ধৰ
চৗধুৰীৰ ব জনি য় কিবতা ‘ মাৰ ল ’, িনমল ভা বৰদৈলৰ ‘মাহীেদউৰ পুতলা’, ড ভূ েপন হাজিৰকাৰ
‘ভূ েপন মামাৰ এক দুই িতিন’, মিহম বৰাৰ ‘ভয়’ৰ পৰা কৰৱী ডকা হাজিৰকাৰ ‘আমােৰ মইনা’, নীলকা
শইকীয়াৰ ‘বগ বগ বগলী’ লেক ভােলেকইটা কিবতা সি িৱ কৰা হেছ৷ ু ল-কেলজৰ ছা -ছা ীেয় কিবতা
আবৃি
িতেযািগতাত সতেত বািছ লাৱা ব জনি য় কিবতাই ইয়াত ান পাইেছ৷ গেণশ গৈগ, অমূল
বৰুৱা, দৱকা বৰুৱা, চয়দ আ ুল মািলক, িবিৰি
মাৰ ভ াচায, হম বৰুৱা, কশৱ মহ , নৱকা
বৰুৱা, হমাংগ িব াস, বীেৰ
মাৰ ভ াচায, মেহ বৰা, অিজৎ বৰুৱা, কবীন ফু কন, ৰাম গৈগ, হীেৰন
ভ াচায, অৱনী চ ৱত , ৰবী সৰকাৰ, গৗতম সাদ বৰুৱা, হােমন বৰেগাহািঞ, নীলমিণ ফু কন, নেগন
শইকীয়া, হেৰকৃ
ডকা, আিনছ উজ জামান মুেখ বেৰণ সািহিত কসকলৰ নাম এই
ত উে খ কিৰব
পািৰ৷ ক তেনদেৰ বতমান সময়ৰ িতি ত কিব সন তাঁতী, সমীৰ তাঁতী, অনুপমা বসুমতাৰী, অচনা
পূজাৰী, নীিলমা ঠা ৰীয়া হক, নীিলম মাৰ, ৰিফ ল েছইন, লুটফা হানুম ছিলমা বগম, এম কামালুি ন
আহেমদ, সৗৰভ শইকীয়া, জীৱন নৰহ, জ ািতেৰখা হাজিৰকা, ৰীতা বৰুৱা, িবপুলেজ ািত শইকীয়া, াণিজৎ
বৰা,
ৱ মাৰ তালুকদাৰ, মিণ নতলা ভ াচায, উদয় মাৰ শমা, চিনৰাম গৈগ, মাখন কিলতাৰ িনিদ
কিবতাই সংকলনখনক এক কািব ক ওজন িদেছ৷ সংকলেক আবৃি ৰ যােগ কাব ে মীৰ দয়
শ কৰা
আধুিনক কিবতােকা অ ভু
কিৰেছ৷ অ ভু
হেছ অমৰেজ ািত চৗধৰীৰ ‘মৃতু িজনাৰ গান’ ণৱ মাৰ

বমনৰ ‘সি ৈক কেলজৰ তু িম সাগিৰকা বৰদৈল’ৰ দেৰ জনি য় কিবতা৷ সা িতক অসমীয়া কাব সািহত ত
িচনািক নাম হ উঠা ব েকইজন কিবৰ এটাৈক কিবতা অ ভু
কিৰ আধুিনক কিবতাৰ আবৃি ৰ যাগ তা
স েকও আেলাচনা কৰাৰ সুিবধা পাঠকক িদয়া হেছ৷ দৱ সাদ তালুকদাৰ, ণয় ফু কন, ৰাজীৱ বৰুৱা,
ৰনজন মাৰ ৰগন, দীপ শইকীয়া, ন িসং বৰকলা, ৰাজীৱ বৰা, গংগােমাহন িমিল, ৰবীন ভূ ঞা,
পংকজ গািব
মিধৰ পৰা আৰ কিৰ হেৰন গৈগ, িবশাল অনুৰাগ, িজতু মিণ শইকীয়া, কমল মাৰ মিধ,
বণালী বৰেগাহাঁই,ৰণিজৎ গৈগ, উ ল পাওগাম, া ল িতম বড়া, িবজয় শংকৰ বমনৈল ব েকইজন কিবৰ
অিত সা িতক সময়ৰ কিবতাই আবৃি স ক য় নতু ন নতু ন পৰী া-িনৰী া আৰু কিবতাত আবৃি কলা
েয়ােগেৰ কিবতাৈল এটা ৰুপা ৰ অনাত কেনদেৰ সহায়ক হেছ তাক গেৱষণামূলক দৃি েৰ
খেন দািঙ
ধিৰেছ৷ এক কথাত ক’বৈল গ’ ল ‘আবৃি সংগ’ হ’ল কিবতা আবৃি ৰ সংগ ৰুপ এখন
৷ াচীন কালৰ
পৰা বতমান সময়ৈলেক অসমীয়া আবৃি েযাগ কিবতাৰ িবষয়ত গেৱষণা হ’ ল এই
হ উ ব এখন অিত
িনভৰেযাগ আৰু তথ পূণ
৷

(১০/১১/২০১৮)
অসমীয়া চু গ
লখকা – ড৹ াি বৰঠা ৰ
কাশক – পূবা ল কাশন
আেলাচক – অপূব বৰা
মূল – ৩০০.০০ টকা
াি ঠা েৰ ইিতমেধ ‘ৰামেধনুৰ গ ঃ িবচাৰ আৰু িবে ষণ’, ‘গ
গ ৰ সমােলাচনা িবষয়ক
অসমীয়া সািহত ৈল আগবঢ়াইেছ৷

আৰু গ কাৰ’- শীষক দুখন

খনত লিখকাই ঊৈনশটা অসমীয়া চু গ স ক য় লখা সি িৱ কিৰেছ৷ ইয়াৰ িভতৰত
ল ীনাথ বজবৰুৱা, বীণা বৰুৱা, আ ুল মািলক, মিহম বৰা, সৗৰভ মাৰ চিলহা,
হ দৱী, কৃ
ভূ ঞা,
বীেৰ
মাৰ ভ াচায, অতু লান
গা ামী, ৰািহনী মাৰ কাকিত, বাস ী বৰুৱা, বীণা শইকীয়া, ড৹
ভেব নাথ শইকীয়া, হােমন বৰেগাহািঞ, মামিণ ৰয়ছম গা ামী, ফু চ বৰা, যতী
মাৰ
বৰেগাহািঞ, এই সাতৰজন গ কাৰৰ গ ৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰেছ৷ এই আেলাচনাত লিখকাই
গ কাৰসকলৰ গ ৰ িবিভ িদশেবাৰ আেলাচনা কৰাৰ লগেত কইজনমান গ কাৰৰ িনিদ কইটামান গ ৰ
িনবাচন আগবঢ়াইেছ৷ তেন কইটামান গ - ল ীনাথ বজবৰুৱাৰ ‘ ধাঁৱােখাৱা’, বীণা বৰুৱাৰ ‘আেঘাণী
বাঈ’, ‘মািলকৰ ঢাকিন’ আৰু ‘
ন’, সৗৰভ মাৰ চিলহাৰ ‘বীণা
ৰ’ আৰু ‘ গালাম’, ভেব নাথ
শইকীয়াৰ ‘বণেবাধ’৷ ইয়াৰ উপিৰ বীণা শইকীয়াৰ ‘অিবনাশী
’ গ সংকলনখনৰ গ েকইটাৰ িবষেয়
আেলাকপাত কিৰেছ৷ গ সমূহৰ এেন আেলাচনাই
খনৰ িবদ ায়তিনক ৰু বৃি কিৰেছ৷ িবেশষৈক
িযেকইটা গ
লিখকাই িনবচনৰ কাৰেণ তু িল আিনেল সইেকইটা গ
ােয়ই মহািবদ ালয় পযায়ৰ পাঠ মত
সি িৱ হ থােক৷ গিতেক এেন িনবাচেন আ হী পাঠকৰ লগেত ছা -ছা ীসকলেকা উপকৃ ত কিৰব বুিল
আমাৰ িব াস৷
খনৰ এটা িবেশষ উে খনীয় িদশ হ’ল- লিখকাই অসমীয়া গ সািহত ৰ কইজনমান ৰু পূণ
অথচ এক কাৰ উেপি ত গ কাৰৰ গ ৰ আেলাচনা কিৰ তওঁেলাকৰ সৃি
িতভাৰ লগত পাঠকক পিৰচয়
কৰাই িদেছ৷ এই
ত ৰািহনী মাৰ কাকিত, বাস ী বৰুৱা, ফু চ বৰা, যতী
মাৰ

বৰেগাহািঞৰ নাম উে খনীয়৷ আটাইেকইজন গ কাৰৰ অসমীয়া সািহত ৰ িত যেথ বৰঙিণ আেছ৷ িক
সমােলাচকসকল তেখতসকলৰ িবষেয় অত উদাসীন৷ বাস ী বৰুৱাৰ বািহেৰ বাকীেকইজনৰ নাম কােনাবাই
ক’ৰবাত উে খ কিৰেলও বাস ী বৰুৱাৰ
ত সকেলা নীৰৱ৷ ৰামেধনু যুগৰ এইগৰাকী গ কাৰৰ গ ৰ
আেলাচনা কিৰ াি ঠা েৰ এটা উিচত কাম কিৰেছ৷
খনত সি িৱ এটা ৰু পূণ ৱ হ’ল- ‘অসমীয়া চু গ ত ভাৰতৰ াধীনতা সং ামৰ
িতফলন’৷ ৱ েটাত ভাৰতৰ াধীনতা সং ামৰ িবিভ
াপট আেলাচনা কিৰ সই
াপেট অসমীয়া
চু গ ৰ
খন কেনদেৰ সমৃ কিৰিছল আৰু তাৰ লগেত াধীনতা আে ালনৰ পটভূ িমত িভ
দৃি েকােণেৰ িলখা গ স েক িবশদ আেলাচনা কিৰেছ৷ াধীনতা আে ালনৰ িবিভ
ৰত অসমীয়া
চু গ ৰ ভাবব েৱ কেনদেৰ সুৰ সলাইিছল আৰু াধীনতা আে ালনৰ পিৰণিতেয় গ কাৰসকলৰ মনত
কেনদেৰ িভ ধৰণৰ ি য়াৰ সৃি কিৰিছল এই িদশেবাৰ ৱ েটাত িবষদভােৱ আেলাচনা কিৰেছ৷
খনৰ িবেশষ িদশ হ’ল- ‘আগিল পাত’ শীষেকেৰ নেগন ঠা েৰ িলখা পাতিনখন৷ পাতিনখনত
তেখেত
খনত সি িৱ
িতেটা ৱ ৰ ওপৰত আেলাকপাত কৰাৰ উপিৰ গ কাৰ আৰু গ স কত
িনজ ম ব আগবঢ়াইেছ৷ তেখতৰ এেন ম ব ই পাঠকসকলৰ গ পাঠৰ
ত নতু ন িদশৰ স ান িদব৷
পাতিনত তেখেত াি ঠা েৰ আেলাকপাত নকৰা দুই-এটা িদশ উে ািচত কিৰেছ৷ এইেটা পাঠকসকলৰ এটা
মূল ৱান উপৰুৱা াি ৷ পাতিনখনত ঠা েৰ, উিচতভােৱই ম ব কিৰেছ- ‘ খন অসমীয়া গ সািহত ৰ
অধ য়নৰ অন তম এক মাইলৰ খুঁ
হ ৰ’ব বুিল আশা কিৰব পািৰ৷ াি ৰ অধ য়ন আেছ, িবে ষণ কিৰব
পৰা দ তা আেছ আৰু সবােৰা উপিৰ তওঁৰ লখন- শলী শি শালী৷

(১২/১১/২০১৮)
সৱ বদনাত মা আৰু মই
লিখকা – ৰীতা গাৱালা
কাশক – অসম চাহ জনেগা ী সািহত সভা
আেলাচক – ৰণু গাৱালা
‘মা’ হল এক গ য় অনুভূিত, এক ঐ িৰক শি ৷ িতগৰাকী নাৰীৰ অ ৰত িনভৃ ত কাণত এই
অনুভৱ গাপেন লািলত পািলত হ বািঢ় আেহ এেজাপা বৃ ৰ দেৰ৷ িবয়াৰ পাছত িতগৰাকী নাৰীেয় সেপান
দেখ মাতৃ হাৱাৰ৷ মাতৃ ৰ গৗৰৱ অনুভৱ কিৰ আ হাৰা হাৱাৰ কত য উদাহৰণ আেছ ইিতহাসত৷
িতেটা যুগেত মাতৃ আৰু স ানক ল সৃি হেছ অেনক
৷ যেন মহাভাৰত কৃ ৰ লীলা৷ আই-মাতৃ ৰ
ব া লতা ইত ািদ৷ আনহােত, মি ম গািকৰ কালজয়ী সৃি ‘মা’৷ ৰািছয়াৰ ববৰ জাৰত ৰ িবৰুে
িমক,
কৃ ষক আৰু সাধাৰণ মানুহৰ অিবৰত সং ামৰ তীক৷ স ানৰ কাৰেণ কেনদেৰ মাতৃ েয় ত াগ কিৰব পােৰ৷
মাতৃ পলগী িনল’ৱানাই িক দেৰ থেম পু পেভল আৰু িপছত িমক সমাজৰ বােব িনজৰ জীৱনক তু
ান কিৰেছ৷ ‘মা’ হ’ল ত াগৰ তীক,
ৰণাৰ উৎস৷ কৰ’বাত দুখ পােল, কিতয়াবা উজুিত খােল আমাৰ
মুেখিদ অজািনেত ওলাই আেহ ‘মা’ বুিল৷ ‘মা’ক ল এেনদেৰ ব েতা মহান
ৰ সৃি হেছ৷ যেন- Please
look after mother- Kyung Sook Shin, Mom & me & Mom- Maya Angelou, Love you foreverRum Reichi ৰ The Mother’s Day- Nanney Biracr ইত ািদ৷
চাহ জনেগা ীয় সমাজৰ আগশৰীৰ লিখকা গৰাকীৰ এই কাব সংকলন ৰ িবষয়ব
হেছ মূলতঃ
চাহ জনজািতসকলৰ মাতৃ সকল৷ একিবংশ শিতকাৰ আৰ িণৰ পৰাই সািহত চ া কিৰ দিনক জনমভূ িমৰ

‘এ কিল দু পাত’ িশতানৰ সৗ ৱ বৃি কৰা ৰীতা গাৱালাৰ গ , কিবতা আৰু ৱ ই পাঠকৰ মন
আেলাি ত কিৰ গেছ৷ িবে াহী কলেম ঘাষণা কিৰব িবচােৰ এক িব ৱৰ৷ িয িব েৱ সলিন কিৰব চাহ
জনেগা ীৰ অৱেহিলত বৃহৎ সমাজখনক৷ ভাৰতীয় অথনীিতত অসমৰ চাহ িশ ৰ বিল অৱদানৰ কথা
কােনােৱ নুই কিৰব নাৱােৰ৷ চাহ উৎপাদনৰ িৰেতই হ’ল চাহ িমকসকলৰ ম আৰু ক ৷ চাহ
িমকসকলৰ জীৱন আিজও শাসন- শাষণৰ য ণােৰ পীিড়ত৷ গাৱালাৰ কাব সংকলনত অংকন কৰা হেছ
িমক মাতৃ সকলৰ অন এক বা ৱ ৰূপ৷ িয সময়ত িব ৰ িতগৰাকী গভৱতী নাৰীেয় অেশষ য আৰু
ত াৱধানত থািক স ান জ িদেয় তেন সময়ত িমক মিহলাসকল কেনদেৰ অৱেহিলত হয়৷ সৱৰ
সময়েতা কেনদেৰ তওঁেলােক বািগচাত কমৰত হ থােক৷ এেন এক অি য় সত িচ অংকনত কিবগৰাকী
সাথক৷
‘মাৰ সৱ য ণাৰ িচঞৰত
হঠাৎ মই গভেত সাৰ পাই ভািবিছেলাঁ
িশ ৰ আটাইতৈক সুৰি ত ান
মাতৃ গভত
আৰু মই তােতই ইমান অসুৰি ত৷’
িতগৰাকী নাৰীেয় স ানৰ কাৰেণ অেশষ ক কিৰব পােৰ৷ িযমােন দুখ-ক হ’ লও স ানৰ মুখ
চাৱাৰ লেগ লেগ গ য় সুখ অনুভৱ কেৰ৷ ঢৗ খিল এই সুখ বাগিৰ যায় হাঁিহ ৰূেপ৷ কিবেয় সু ৰ
পংি েৰ ইয়াক বণনা কিৰেছ এেনদেৰ‘ জাক- পাক
ৰ’দ-বৰষুণ
মাৰ জীৱন পৰাত
মাৰ সউজীয়া হাঁিহৰ বােব
ঁ িহয়াৰ চিপ আেন
তাম বৰণীয়া হাঁিহ
মাৰ সুখৰ ভঁ ড়াল বােঢ়৷’
অ কাৰ আৰু অ া কৰ পিৰেৱশত ডু ব যাৱা চাহ বািগচাৰ িমকসকল সদােয় িবিভ
বমাৰআজাৰত ভু িগ থকা দখা যায়৷ বািগচাৰ হি েটলেবাৰত সদায় বমাৰীৰ িভৰ৷ িমক লাইনৰ পাইপত অহা
পানী আৰু বাবু লাইনৰ পাইপত অহা পানীৰ মাজত ব পাথক ৷ আনহােত, িবিভ
বমাৰৰ বীজাণু কিঢ়য়াই
ফু েৰ িমক লাইনৰ নলােবােৰ৷ কিবেয় এেন িচ অংকন কিৰেছ ‘মা মাৰ আিজ আেকৗ অসু ’ত এেনদেৰবৰৈক ফাঁপাইেছ
জীৱনত অি েজনৰ কনা
কিম আিহেছ৷
হাওঁফাওঁ কাই পুঁজ হেছ
আৰু থু আক থু৷’
পিৰয়াল-পিৰক না নথকা অিশি ত িমকসকেল স ান ভগৱানৰ দান বুিল হণ কেৰ৷ সেয়েহ
িমক পিৰয়ালসমূহত কেমও ৫/৬ টাতৈক সৰহ স ান হাৱা দখা যায়৷ কিবেয় কেছ এেনদেৰ‘আগৰ স ানেকই
ৰ- ম ৰীৰ দেৰ জীয়াই আেছ
মেয়া থািকম৷’
‘িশৰীষ’ নামৰ কিবতা ত কািব ক সৗ যৰ ৰস পাঠকসকেল আ াদন কিৰব পািৰব৷

‘ ণেত িচনািক
তু িম িশৰীষ
মাৰ সংগী
মাক ছাঁ িদলা
মই জী উ েলাঁ৷’
‘বাগানীয়া নাৰীৰ দ ােবজ’ কিবতা ত কিবেয়
ইয়াৰ উপিৰ চাহ জনেগা ীয় সং ৃ িতত মাদলৰ তাৎপয
‘মাদল বােজ
সুখ সেৰ
বাঁহীত নােচ
পািৰজাত সুখ৷’

িমকসকলৰ ব তাপূণ জীৱনৰ কথা উে খ কিৰেছ৷
কাশ কিৰেছ এইদেৰ-

সামািজকভােৱ দায়ব কিব ৰীতা গাৱালাৰ কলমত িনৰৱি ভােৱ িনগিৰেছ নাৰী ধষণ, িনযাতন,
শাসন- শাষণৰ কথা, বলতলা কা ৰ কথা সকেলােৰ াত৷ কিবতাৰ শ েৰ কিবেয় কেছ‘ বলতলাৰ ৗপদী
িসহঁ তেবাৰ ন হ’ল
ৗপদীৰ ব হৰণ কিৰ
খুিল থ’ ল িনজৰ মানৱীয়তাৰ মুখা
অসুৰ দুঃশাসন৷’
অসমৰ থম মিহলা হীদ মাংিৰ ওৰাও ওৰেফ মালতী মমক সুৱ
ঁ িৰ কিবেয় িলিখেছ এ উ ত
কিবতা ‘হািৰ হািৰও হাৰ নমনা মাতৃ তু িম৷’ আনহােত, কিবেয় অংকন কিৰেছ িত বছেৰ বািগচা িবলাকত
দুগা পূজাৰ সময়ত বানাচ িদওঁেত হাৱা িবিভ ঘটনা-দূঘটনা িবলাকৰ কথা৷ গােটই বছৰ বানাচৰ
আশাত ৰ থকা িমকসকলক সদােয় কাৱা হয় বািগচাৰ লাকচানৰ কথা িক
কিতয়াও কাৱা নহয়
লাভৰ কথা৷ বানাচ িবচািৰ িমকসকেল হৰতাল কেৰ, িবে াহ কেৰ৷ িবে াহ দমন কিৰবৈল মেনজেমে
লী কেৰ৷ ফলত িমকৰ মৃতু হয়৷ বানাচ িবচািৰ ব ক
ু ৰ লী খাই ৰাজপথত ঢিল পৰাসকলৰ সাঁৱৰণত
কিবেয় িলিখেছ এক সু ৰ পংি ‘ ডউকাৰ আ াৰ চু িমল
মাতৃ ৰ চ ৰাজপথত
ওলাই যাৱা সাণ তাইৰ
উভিত আিহব৷’
আনহােত, ‘কিলজা ফটা িবষ’ কিবতা ত কিবেয় চাহ বািগচাৰ এক ৰূঢ় বা ৱৰ িচ অংকন
কিৰেছ৷ চাহ জনেগা ীয় িমক মিহলাৰ বিছভাগেৰ স ানৰ সংখ া সৰহ হাৱাৰ বােব ডাঙৰ স ােন
সৰুেবাৰৰ দািয় ল’ব লগাত পেৰ৷ িকয়েনা মাক-বােপেক দুেয়া িদনৰ িদনেটা চাহ বািগচাত কাম কেৰ৷
আনহােত, িত ৫ বছৰৰ মূেৰ মূেৰ িনবাচনৰ বতাহ ভালৈক বেল বািগচািবলাকত৷ ৰািতেটাৰ িভতৰেত
িমকসকলৰ দাম বােঢ়৷ কিবেয় কেছ‘িশৰীষৰ ডালত
ওলিম থােক
তাৰণাৰ মু
আঁউসীৰ ক’লা চু িল৷’

কিবৰ িতেটা কিবতাই অথবহ৷ ায় ৮৪ টা কিবতাৰ এই কিবতা পুিথখেন কাব ৰ আকাৰ
লেছ৷ কিবতােবাৰত কােনাবা এটাত আেছ কাঁশী ফু লাৰ কথা আৰু আন কােনাবা এটাত আেছ জুৱা, ভাদ
একাদশীৰ কথা৷ ইয়ােত কিব া নাথািক কািব ক ভাষােৰ বণনা কিৰেছ উমান ৰ কথা৷ িবিশ লখক
গে ৰ শইকীয়ােদেৱ একাঁজিল শেভ ােৰ িলিখেছ ৰীতা গাৱালাৰ িবে াহী স াই যন িমক সমাজ জীৱনৰ
পিৰৱতন আনেকা, পিৰৱতন হওক িমক সমাজৰ ভিৱষ ৎ জ ৰ৷
গাৱালা এগৰাকী কৃ তী িশ িয় ী৷ কম বয়সেত ২০১১ চনেত তওঁ এটা বঁটা লাভ কেৰ৷
কিবগৰাকীৰ পূেব কািশত
সমূহ হ’ল- ‘বুঢ়া-বুঢ়ী আৰু বাঘ মামা’(সাধুকথা), ‘ধূত িশয়াল’(সাধুকথা),
‘ পিচৰ কা ’(সাধুকথা), ‘চাহ জনেগা ী সাঁথৰৰ লেছিৰ বুটিল’, ‘ গাৱালা জািতৰ নগ-নীিত’, ‘ মাৰ
বােব এ িশৰীষ মহল’(কিবতা পুিথ)৷

(১৭/১১/২০১৮)
সং ৃ িত সঁফুৰা
লখক – খেগ নাথ শইকীয়া
আেলাচক – ড৹ সু তেজ ািত নওগ
‘ধমৰ ’, ভাগৱতৰ আখ ান’, ‘গৃহ ৰ সদাচাৰ’ আিদ অনুবাদমূলক
ৰ জিৰয়েত অসমীয়া অনুবাদ
সািহত ৰ ধাৰােটা সমৃ কৰাৰ সমা ৰালভােৱ ‘ৰামায়ণৰ কািহনী’, ‘মহাভাৰতৰ কািহনী’, ‘ ৰণা’, ‘মাজুলী
ইত ািদ কিবতা’ আিদ িশ সািহত ৰ যােগিদ িবিশ সািহত ক খেগ নাথ শইকীয়াই অসমীয়া িশ সািহত ৰ
পৰ ৰােকা চহকী কিৰ তু িলেছ৷ ‘ন-কইনা’ শীষক গ সংকলনৰ জিৰয়েত লখেক গ কাৰ ৰুেপ আ কাশ
কিৰেছ৷
এই
খনত মুঠেত আঠটা অধ ায় আেছ৷
খনৰ ‘পাতিন’ তই লখক শইকীয়াই
খনৰ িবষয়ব
আৰু উে শ স েক কেছ – ‘ াচীন ঋিষ-মুিন তথা িস সম ৰ বসবাস কম প িতেৰ িবষয়ব আওতাৈল
অনা হয় যিদও সংসাৰবাসী আিম অিধেকই গৃহা মী৷ ইয়াত স ানু ানৰ সংগ ৰািখ, গৃহী বা গৃহা মী
সমােজ িয মাংগিলক তথা সাং ৃ িতক অনু ান পালন কিৰ
হ’ব পােৰাঁ, ঈ ৰ ব তথা ৰু ভকতৰ
কৃ পা অনু হ লাভ কিৰ ইহজ ৰ লগেত পৰজনমেকা ভ কিৰব পােৰাঁ বুিল িব াস কৰা হয়, তেনেকই
পদমান আেলাচ িবষেয়েৰ সমৃ এই পুিথখন৷’
খনৰ থম অধ ায়েটাত শইকীয়াই থান, স আৰু গৃহা মীৰ কথা অৱগত কৰাৰ লগেত সকাম
আৰু িন াম ভকিতৰ এক পিৰচয়মূলক সুদীঘ িবৱৰণ দািঙ ধিৰেছ৷
খনৰ ি তীয় অধ ায়ত িববাহ থা
স েক এক সু ৰ আেলাচনা সি িৱ হেছ৷ ইয়াত লখেক অ িববাহ, বিহিববাহ, এক পিত-প ী িববাহ আৰু
ব িববাহৰ সং া আৰু ৰুপ উপযু ভােৱ ব াখ া কিৰেছ৷ িহ ু সমাজত িববাহক এক ধম য় সং াৰ বুিল
গণ কৰা হয় আৰু িহ ু সমাজত চিলত
া িববাহ, দৱিববাহ, আযিববাহ, জাপত িববাহ, অসুৰ
িববাহ, গ ব িববাহ, ৰা স িববাহ আৰু িপশাচ িববাহৰ পিৰচয়মূলক িবৱৰণ শইকীয়াৰ ‘সং ৃ িত সঁফুৰা’ত
সি িৱ হেছ৷ এই
খনত সি িৱ হেছ এখন িহ ু িববাহৰ িবিভ উপল ৰ সুদীঘ আৰু
বণনা৷
িবয়া ঘৰৰ তাৰণ িনমাণ, জােৰাণ, িবয়ানামৰ ভাৰ , দৰাঘৰত পানী তালা উৎসৱ, দৰা নাওৱা
সময়ত গাৱা নাম, কইনা নাওৱা সময়ত গাৱা নাম, কইনা নাওৱা সেজাৱা নাম, সাজ পিৰধানৰ সময়ত
গাৱা নাম, দৰা নাওৱা সময়ত গাৱা নাম, দৰা যা াৰ সময়, দৰা আদৰিণ, কল তলৰ ধমািল, িবয়া

ঘৰত িববাহৰ সূ পাত, জাৰানামৰ সংগ আৰু িবয়া ঘৰৰ শষ পব আিদ িববাহ অনু ানৰ এই
উপল েবাৰ লখক শইকীয়াই অিত সু ভােৱ ‘সং ৃ িত সঁফুৰা’ত অংকন কিৰেছ৷

ৰু পূণ

এটা অধ ায়ত িমিচং জনেগা ীৰ আিল আই লৃগাং,পৰাগ উৎসৱৰ িবৱৰণ দািঙ ধৰাৰ লগেত কাজ
বা দদগাং কম স েকও উে খ কৰা হেছ৷
‘িদহা নাম’ৰ উৎপি ব াখ া কৰাৰ লগেত স িত িদহা নামৰ ৰুেপা এই
খনত সফলভােৱ দািঙ
ধিৰেছ৷ মুঠেত িবষয়ব চয়ন আৰু ব াখ া উভয়েত লখক শইকীয়াই সফলতা দাবী কিৰব পােৰ িক মােজ
মােজ দুই-এটা দােষা পিৰলি ত হেছ৷ উদাহৰণ ৰুেপ িবষয়সুচী আনুসিৰ অধ ায় িবভাজন ‘সং ৃ িত সঁফুৰা’ত
ৰ া কৰা নহ’ল৷ ইয়াৰ উপিৰ মােজ মােজ বাক গাঁথিন আৰু শ ব বহাৰত দুই-এটা ভূ ল পিৰলি ত
হ’ল৷এই
খনত ব ৱহাৰ কৰা গীত-পদসমূহৰ উ ৃ িতেবাৰৰ উৎসেবাৰ উপযু ভােৱ উে খ কিৰব পৰা হ’ ল
খনৰ মান অিধক বৃি পােলেহঁ েতন৷ িয িক নহওক, অসমীয়া সং ৃ িতৰ ব েকইটা ৰু পূণ িদশ সজীৱ,
স াণ ৰুপত উপ াপন কৰাৰ বােবই ‘সং ৃ িত সঁফুৰা’ এখন সুখপাঠ সং হেযাগ সং ৃ িত িবষয়ক ৰু পূণ
ত পিৰণত হেছ৷

যুগনায়ক যুগ া যুৱ জ
লখক – পংকজ বৰুৱা গায়ন
আেলাচক – িতভা বৰা
লখকৰ থম য়াস৷
খনৰ িত পৃ ােত ৰুজনাৰ অমৃতময় সৃি ৰািজক কৱল ধম য় পিৰসীমােৰ
সীিমত নকিৰ তাি ক আৰু ব ািনক িবে ষেণেৰ জনমানসত িতিনয়ত িতফলনৰ িয িনৰৱি
েচ া
তাক স িতভ ৰুপত তু িল ধৰা হেছ৷
খনৰ জিৰয়েত কলা, সািহত , াপত , ভা য, ধম য়, সাং ৃ িতক
সকেলা িদশেত এক নতু ন ৰ উে ষ ঘ েছ; ফলত ৰুজনাৰ সমূহ সৃি ক কৱল সং ৃ িতেৰই নহয় বৰং
তাি ক আৰু দাশিনক ভ ত িত া কৰাত লখক সফল হেছ বুিল দাবী কিৰব পািৰ৷ অসীম সাধনা আৰু
ানৰ স াৰ ৰুজনাৰ সৃি ক, যুগৰ ৱাহত যিদও আিজৰ জ ই অৱেহলা কিৰেছ, তথািপ আিজৰ
জ েৰই অন এচাম িতিনিধেয় পুনৰ তােতই পাইেছ ান-িব ান তদং ৰহস ৰ স ান৷
ৰুজনাৰ অৱদান নামঘৰৰ িবষেয় সিবেশষ বণনা আৰু এই মত ৰ বক ৰুপ অনু ানভািগৰ গঠন
ণালীৰ লগেত নামঘৰৰ িনত ব ৱহায বাদ -য ৰ সিবেশষ বণনা, শৰণ, ভজন, ভকত, দউৰী তাি ক
আিদ িবষয়েবাৰ আৰু ইয়াৰ অথ আৰু াসংিগকতা, ধমৰ চািৰ খঁ ৰ ওপৰত িব ানস ত আৰু দাশিনক
িবে ষেণ ধম য় দশনক নৱ জ ৰ বােব দয় াহী কিৰ তু িলব বুিল আশা কিৰব পািৰ৷
নামঘৰৰ াপত ৰািজৰ িতেটা িদশ যেন কৰাপাট, ৰাঙলী চ’ৰা, কীতনঘৰ, চাঁঘৰ, মিণ ট,
িসংহাসন বা থাপনা, ভি দীপ এই সকেলািখিন িদশত িবশদ তাি ক িবৱৰণৰ উপিৰ চ তাপ, শৰাই বটাঁ,
লাটা আিদ সকেলািখিন নামঘৰত িনত ব ৱহায আৰু অসমৰ কাৰু িশ জাত সাং ৃ িতক সমলৰ িবষয়ত
লখকৰ গভীৰ অধ য়েন সবসাধাৰণ পাঠকৰ মনত এক নতু ন িচ াৰ খাৰাক যাগাব৷
ি তীয়েত
খনত উি িখত নামেঘাষা, চিৰত পুিথ, ভাগৱত আিদৰ পদ সি িৱ কিৰ িয
েয়াজনীয় সংগৰ ব াখ া আগবঢ়াইেছ সয়াই ভকত ব ৱৰ পৰা আৰ কিৰ সবসাধাৰণ ান িপপাসুক িদ
যাব পােৰ ভি ৰ অেমাঘ বাণী৷ পাঠকৰ সতেত দৃি আকষণ কৰা এই পদসমূেহ ৰুজনাৰ জীৱা া আৰু
পৰমা াৰ অিভ তা, মায়া- মাহ,কাম- াধ আিদৰ িনবৃি ৰ বােব মানৱ জািতক িদ যাৱা উপেদশসমূহক
পুনৰাই যুৱ জ ৰ সমুখত সহজ ব াখ ােৰ িব ানস তভােৱ আগবেঢ়াৱাত লখক সফল হেছ৷

ডমাজং
লখক – সৗম ীপ দ
আেলাচক – িনভাৰাণী ৰায়
িহমালয়ৰ অপৰূপ সৗ যেৰ পিৰপূণ িছিকম ৰাজ খনৰ িবষেয় িভ তথ সমৃ এখন অসমীয়া
নাম ‘ ডমাজং’৷
খনৰ লখক সুপিৰিচত কৃ িতিবদ- লখক সৗম ীপ দ ৷ িছিকম স েক এইখনই
অসমীয়া ভাষাত থম
বুিল লখেক উে খ কিৰছ৷
খনৰ নামেটা স েক পাতিনেত তওঁ পাঠকৰ
কৗতু হলৰ ওৰ পলাইেছ এেনদেৰ, ‘িছিকমৰ চীন অিধবাসীসকেল কামৰুপৰ পৰা অথাৎ বতমানৰ অসমৰ
পৰা
জন কিৰ িছিকমত বসিত আৰ কিৰিছল আৰু এই পবতসং ল অ লৰ নাম িদিছল ‘ ডমাজং’৷
মহাযান বৗ সকলৰ অন তম াচীন দৱীৰ নাম ডমা দৱীৰ পৰাই ডমাজং নামৰ উৎপি ৷’
ডমাজং এখন িব
মণ
বাৰ াৰ িছিকম মণ কিৰ, িছিকমৰ
সা াৎ িভি ত লাভ কৰা ান আৰু
ৰচনা কিৰেছ৷ ৩৬৬ পৃ াৰ
খনৰ
চনৰ পৰা ২০১৮ চনৈল দুটা দশকত

৷ িক
মণ কািহনীেয়ই কৱল
খনৰ মূলকথা নহয়৷ লখেক
িবষেয় ব পুিথগত অধ য়ন,
অধ য়ন, মণ কালত অসংখ জনৰ
পিৰদশনৰ জিৰয়েত লাভ কৰা তথ ৰ স ূণ সংেযাজেনেৰ এই
খন
৩২৫ টা পৃ ােতই আেছ িছিকমৰ িবষেয় িবিভ তথ ৷ লখেক ১৯৯৮
িবিভ পেথেৰ ব বাৰ িছিকমৈল গেছ৷

দহটা অধ ায়ৰ
খনৰ থম অধ ায়ত আেছ ৰাজধানী গংটকৰ কথা৷ ি তীয় অধ ায়ত িছিকমৰ
বৗ ধমৰ অন তম পীঠ ান পিলঙৰ িবষেয় আেছ৷তৃ তীয় অধ ায়ত তওঁ সামিৰ লেছ ৰুমেটকৰ পৰা
িতনতােলৈল এক দীঘলীয়া যা াৰ কথা৷ এই অধ ায়েটােতা িছিকমৰ বৗ সং ৃ িত, চীন কামৰুপ আৰু
িছিকমৰ বৗ মঠ আিদৰ পুংখানুপুংখ বণনা আেছ৷ উ ৰ িছিকমৰ ইউমথাং উপত কা আৰু ৰুদু াৰ দৰ
িবষেয় সিবেশষ তওঁ িলিখেছ
খনৰ চতু থ অধ ায়ত৷ দি ণ আৰু পি ম িছিকমৰ িবষেয় িলখা হেছ প ম
অধ ায়ত৷ এবাৰ তওঁ িছিকম মণ কিৰেছ কওিজং বন উপাসনা ক ৰ পৰা এসময়ৰ মহাযান বৗ ধমৰ
ধান ধান িশ ােক তথা আৰাধনা ক তািশিডং নামৰ ঠাইখনৈল৷ এই মণ কালত অপূব পাবত
পথৰ বণনা, সু াচীন বৗ সং ৃ িতৰ তথ , লকি প নামৰ ঠাইখনৰ িহ ু মি ৰ আিদৰ কথােৰ এই
অধ ায়েটােতা িছিকমৰ িবিভ জনেগা ীৰ িবষেয় লখেক িলিখেছ৷ স ম, অ ম আৰু নৱম অধ ায়ত িলিখেছ
েম য়ুকছু মৰ িবখ াত দুিবধ বৗ মঠ আৰু কা নজংঘা জৱ ম ল, িছিকমৰ পি ম া ৰ শষ সীমাত
অৱি ত উ েৰ নামৰ অপাৰ নসিগক সৗ যেৰ পুণ ঠাইখনৰ কথা৷ অি ম অধ ায়ত তওঁ বণনা কিৰেছ
ঐিতহািসক ৰচম পথৰ মােজেৰ জুলুক, নাথাং উপত কা হ পু ৈল কৰা যা াৰ কথা৷
খনত ৰাজ খনৰ কৃ িত, জনজীৱন, অৰণ , বৗ সং ৃ িত-ঐিতহ ৰ লগেত ইিতহােসা কম- বিছ
পিৰমােণ সি িৱ কৰ হেছ৷ সিচ
খনত সি িৱ কৰা হেছ িচ পাঠ নােমেৰ অিভনৱ এটা অধ ায়৷
য’ত আেছ িছিকমৰ িভ
া ৰৰ জনজীৱনৰ মেনামু কৰ পা ৰখন আেলাকিচ ৷ এই ছিবসমূেহ কােনা কথা
( কপচন) অিবহেনই কেছ িছিকমৰ জীৱনৈশলীৰ ব কথা৷ তদুপিৰ
খনৰ পােত পােত আেছ আন
ব েকইখন ৰঙীন তথা ক’লা বগা ছিব৷ বৃহদাকায় বু মূিত, বৗ মঠ, নসিগক সৗ যেৰ ওপিচ থকা
ছাং
লক, তু ষাৰাবৃত ইয়ুমথাং উপত কা, িহমশীতল লাচু ং, হাতী দৰ অনন সৗ য,িহমালয়ৰ সুউ
িগিৰশৃংগ, ৰােডােড নৰ পাপিৰেৰ সজাই থাৱা অৰণ পথ, িবিভ
জািতৰ নানাৰঙী চৰাই আিদৰ
ছিবেবােৰও পাঠকৰ মন আকৃ কিৰব৷

(২৪/১১/২০১৮)
িব ৰ বভৱ
লখক – ধেম ৰ দুৱৰা
আেলাচক – িসে ৰ শইকীয়া
কাশক - বাণী মি ৰ
মূল – ১৩৫.০০ টকা
িব অসমৰ জাতীয় উৎসৱ৷ বাপিতসােহান৷ অসমৰ লাকজীৱনৰ িতেটা সাং ৃ িতক খাজত িব ৰ
বতৰা সংপৃ
হ থকােটা সকেলােৱ ীকাৰ কেৰ৷ অসমীয়া সমাজত িকবা এটা কাৰণত আন ৰ জাৱাৰ
উ েল তােকই ল এফাঁিক িব নাম গাই মনৰ সই আন ৰ বিহ কাশ ঘটায়৷ িব ৰেতা কথাই নাই- খলধমািলত িজকা, িবয়া-বাৰুত বৰযা ী হ যাৱা, দৰা আদৰা, পঢ়া- নাত ভালৈক উ ীণ হাৱা, বনেভাজ
খাবৈল যাৱা আিদৰ পিৰেৱশেতা আন -উ াস িব নােমেৰই কৰা হয়৷ িব ৰ আচাৰ-অনু ান, হাঁিহ- ূ িত,
খাৱা- বাৱা, খাদ স াৰৰ যাগাৰ কৰা, খিত-বািতৰ কমত িল থকা, খিৰ লুৰা, পানী অনা, গৰু-ম’হ
চেৰাৱা, মাছমৰা আিদ কামেতা ৰঙালী িব ৰ এফাঁিক িব নাম আঁওৰাই মনৰ ভাব-অনুভূিত কাশ কৰাৰ
লগেত জীৱন আৰু জীিৱকাৰ বােব সেচতন হ পেৰ৷ সেয়েহ িব অসমীয়াৰ াণেৰা াণৰ -আেপান৷
ব ি গত তথা সমাজ জীৱনৰ দােপাণ৷ কািত িব , মাঘ িব আৰু বহাগ িব িবষয়ক ভােলমান ৱ আৰু
আেলখ িবিভ সময়ত লাক সং ৃ িতৰ সাধক-গেৱষণক ধেম ৰ দুৱৰাই অিত মেনা াহীৈক িলিখ আিহেছ৷
সইেবাৰ িবিভ কাকত-প আৰু আকাশবাণীত কাশ তথা চািৰত হেছ৷ এই ব আৰু আেলখ সমূহ
ঁ ৰিত হ থকাত শৃংখলাব
িসচ
হ নথকােটা াভািৱক৷ সেয়েহ িলখকগৰাকীেয় সইসমূহ সং হ কিৰ ‘িব ৰ
বভৱ’ নামৰ এখন
ত সংকিলত কিৰেছ৷ তেখতৰ িলখিনেবাৰ চিবত-চবণৰ পৰা িনলগাই আিন কৃ ত
অধ য়ন আৰু িনৰেপ িবচাৰ িবে ষেণেৰ গঢ় িদয়াত তথ স িলত হ পিৰেছ৷
খনত সবমুঠ ষা টা ৱ -আেলখ স িব কিৰেছ৷ সইসমূহৰ িবষয়ব
হেছ এেনধৰণৰ- সাত
িব , ঁচিৰ,কািত িব , মৰাণৰ বহাগ িব , িব নামত ঢাল, চৰাই, হাঁচ , কণী যুজ
ঁ , িব নামত ফু ল, বাঁহ,
ন তােমাল-পাণ, মাছ, লাবুঢ়ী নৃত , মটকৰ িব আিদ৷ দুৱৰাই চু চু বাক আৰু া ল ভাষা
েয়ােগেৰ ৰচনা কৰা ৱ -আেলখ েবাৰ অিতশয় সুখপাঠ ৷ তদুপিৰ িবিভ িবষয়ব
িতফিলত হাৱা
িব নামেবাৰ সং হ আৰু একি ত কিৰ গ ৰ দেৰ এেকাটাহঁ ত কািহনীৰ সৃি কিৰ পাঠকক মাহনী ৰস
আ াদন কৰাবৈল স ম হেছ৷ জীৱনৰ হাঁিহ-কাে ান আৰু পিৰেৱশ-পিৰি িত সৃি েৰ পাঠকক একা েবাধ
হাৱাত সহায় কিৰব পািৰেছ৷ অসমৰ িতিনওটা িব আৰু এইেবাৰৰ আনুষংিগক আচাৰ-অনু ানেবাৰ
খােকাজা নলগাৈক পাঠকক বুজাই িদয়াত িলখক সফল হেছ৷ িব সং ৃ িতৰ িবকৃ িত নঘেটাৱাৰ চ ােৰ
িলখেক ৰীিত-নীিতসমূহ তথ আৰু
িভি ক সমেলেৰ সজাই-পৰাই তু িলবৈল স ম হেছ৷ কািলৈল িব ৰ
ঐিতহ -পৰ ৰাক দুৱৰাই ৱ -আেলখ সমূহত সুৰি ত কিৰ ৰখাৰ েচ া চেলাৱােটা দৃি েগাচৰ হয়৷ িব
সং ৃ িতৰ সেত ওতে াতভােৱ জিড়ত ন’হেল িন য় এেন েচ া ফলৱতী নহ’লেহেতন৷ দুৱৰাই কথা ক’ব
জােন৷ আকষণীয় বটু পাত, সু ৰ ছপা আখৰ আৰু বানানৰ
তাই পাঠকৰ মনত িবৰি ৰ ভাব নজগায়৷
নতু ন জ ই িবদ ায়তিনক
ত এই পু খনৰ ৱ সমূেহেৰ ভূ ত সহায় পাব৷

অকথ আলাপ
লখক - িচ য় কিলতা
কাশক - আখৰ কাশন
আেলাচক - পংকজ কিলতা
মূল - ১১০.০০ টকা
যুৱ লখক তথা দিনক জনমভূ িম কাকতৰ এসময়ৰ সাংবাদদাতা িচ য় কিলতা৷ কিলতাই তওঁৰ
িবিচ অিভ তােৰ িলখা িৰটা ৱ স িৱ কৰা ১১৮ পৃ াৰ পকা ব াৰ
খনত সু দ পাঠেক
ভােলমান সমল িবচািৰ পাব৷ সা িতক সময়ত ৰাজ খনত সংঘ ত ভাতৃ ঘাতী সংঘাত, নাবািলকা ধষণ,
গা ী সংঘষ, ভাকাতু ৰ জনতাৰ আতনাদ, -সং াৰ, অ িব াস, হত া-িহংসাৰ দাবানল আিদ কথােবাৰৰ
এখন পিৰ
ছিব ৱ সমূহত
ভােৱ ফু
উ েছ৷
খনত িকছু বণা ি থািক গেছ যিদও সা িতক
ঘটনা বাহক মননশীল, পিৰশীল িচ া- চতনােৰ ধিৰ ৰখাত লখক সফল হেছ৷
িচ য় কিলতাৰ কলমত মা ৰ গা আেছ৷ সেয় হয়েতা তওঁৰ ৱ িবলাক সমাজৰ মূলসুিঁ তৰ
পৰা িবচু ত হাৱা নাই৷ সাং ৃ িতক চতনা, লাকাচাৰ, শ মূল , িচ মূল এই কথােবােৰ লখকক
সাংঘািতকভােৱ ভাৱাি ত কিৰেছ বুিল বাধ হয়৷ ‘সািহত মানুহৰ চতনাৰ পিৰভাষা’ বুিল উে খ কিৰ
সািহত আৰু সমাজৰ স কৰ ৰু
মাৰসব একাংশৰ অ ভ তাড়নাই আমাৰ সািহত -সং ৃ িতৈল য
অশিন সংেকত নমাই আিনেছ সয়া লখেক খুব
আৰু বিল ভােৱ
খনত উপ াপন কিৰেছ৷ আনহােত,
শহতীয়াভােৱ িখল ীয়া জনসাধাৰেণ আ পিৰচয়ৰ শংকাত ভু িগব ধৰা কথােবাৰৰ পুবানুমান কিৰ সু ভােৱ
িবে ষণ কৰা কথােটাত লখকৰ িচ াশি ৰ এক আভাস পাৱাৰ লগেত ,হাতত বাৰুদ ল’ লই মানুহ িব ৱী
নহয়…সা াজ বাদী দালালৰ বহতীয়া ৰজাঘৰীয়া বুি জীৱীেয় কলমক সংগী কিৰ ৰাইজৰ মাজত..’আিদৰ কথা
িলিপব কিৰ এক সাহিসকতােৰা পিৰচয় িদেছ৷ ইফােল বণিহ ু শাসক
ণীেটাৰ ৰাচাৰমূলক কতৃ ৰ
িবৰুে ও লখক সৰৱ৷ ৰাজ ৰ চৗিদেশ িবিভ জািত-জনেগা ীেয় সুকীয়াৰাজ ৰ দাবীত অসমখনক খ -িবখ
কৰাৰ দাবী, ভাটৰ ৰাজনীিতেৰ শাসনসব চৰকাৰী ষড়য আৰু ইয়াৰ ফলত অনাগত িদনত অসমঅসমীয়াৰ অৱ া, অসমীয়া জািতস াৈল বেড়াসকলৰ অৱদানৰ উপিৰ তওঁেলাকৰ জাতীয়
ম, তওঁেলাকৰ
কলা, তওঁেলাকৰ সং ৃ িতেয় অসমীয়া ভাষা-সািহত -সং ৃ িতক সবল কৰা ইত ািদ কথা অকথ আলাপৰ
জিৰয়েত িচ য় কিলতাই িব ৃ ভােৱ ব াখ া নকিৰেলও ১৯২৮ চনত বেড়াসকেল ছাইমন কিমছনত িদয়া
িৰপ’টত কাৱা এষাৰ ত গধুৰ বাক উে খ কিৰেছ- We the Bodos can by no means call us other
than Assamese| সা িতক ঘটনা ৱাহক সাঙু িৰ ৰিচত ৱ সমূহত মূল বি , উপযু বজাৰ আৰু
েয়াজনীয় সা-সুিবধাৰ অভাৱত কাঙা কৃ ষকৰ দুৰৱ া, উ প ীৰ িনিবচাৰ লীচালনাত ক’লা িদন িহচােপ
িচি ত ৩০ অে াবৰৰ মম দ ঘটনাৰ বণনা, জহাদী, মৗলবাদ, ধম য় মৰুকৰণ আিদ িনমম কথােবাৰৰ
এখন িনমল ছিব লখেক বছ মননশীলভােৱ অংকন কিৰেছ৷ ‘ মাদী-ৰা লৰ যুজ
ঁ ঃ কাৰ ব কীত িনঃিকন
জনতাৰ িনয়িত’ শীষক ৱ েটাত লখক এজন ৰাজৈনিতক সু-িবে ষক িহচােপ
খনত িত া লিভেছ৷
সং ৃ িত িচিন পাবৈল আিম অথনীিত আৰু ৰাজনীিতৰ িশপা জািনব লািগব বুিল ৰুপেকাঁৱৰ জ ািত সােদ
কাৱা কথাষাৰৰ উ ৃ িত িদ
খনত এ সদাথক ব াখ া আগবঢ়াইেছ৷ – অথনীিত স ৰ
ু ীয়া ফল/ তােত
থােক ভাক িপয়াহৰ জল/তােত থােক সং ৃ িতৰ নানা বৰণীয়া ফু ল’৷ আনহােত, িবকিশত অসম, অগপৰ
িম েজাঁট আৰু দলৰ ভিৱষ তৰ উপিৰ স িত ব ল চিচত িহ ু বাঙালীৰ সমস ােটাও সাৱলীলভােৱ লখেক
খনত উে খ কিৰেছ৷

িচৰিদন অসমীয়া
লখক - ময়ূৰ বৰা
কাশক - বনলতা কাশন
আেলাচক - অসীম চু তীয়া
অসমৰ সাঁমােজিদ ব থকা নদীখনৰ নাম- পু ৷ এই
পু নদীেয়িদ কৱল পানীেয়ই ব
থােকেন? িন য় নাথােক৷
পু ৰ পানীৰ মাজত অজ সৰু-বৰ মাছ-পু ৰ পৰা আৰ কিৰ িবিভ বয়ব অহিনেশ বেয়ই থােক৷ যাক কােনও পৃথক কিৰ দখুৱাব নাৱােৰ৷ নাৱাৰােটােৱই াভািৱক! ‘ পু ’
শ েটা উ াৰণ কৰাৰ লেগ লেগ অসম মী িতজন ব ি ৰ মনৰ মাজত এেকাটা িনিদ ধাৰণাই গঢ় লয় য
পানীৰ লগেত
পু ই কিঢ়য়াই আেন অেনক িকবা-িকিব! আৰু এই িকবা-িকিবেবাৰ িমিলেয়ই
পু
নদীখন অ’তিদেন অিবৰাম গিতেৰ ব আেছ৷ এেকদেৰ কােনা িনিদ সং ােৰ অসমীয়ােকা বাি ৰািখব
নাৱােৰ৷ িক অসমত বাস কৰা, অসমৰ মা -পানী-বতাহ সৱন কিৰ জীয়াই থকা ব ি মাে ই অসমীয়া
বুিল মািন লাৱা হেছ৷ অসম মুলুকত গঢ় ল উঠা সামািজক-সং ৃ িতক-সািহত ক-ভািষক আিদৰ সীমাব তা
নওিচ জািত-বণ িনিবেশেষ িতজন মানুহক কৱল অসমীয়াৰ এনাজৰীেৰ বাি
পেলাৱা হেছ৷ যুেগ যুেগ
এইখন অসমৈল িবিভ কাৰণত মানুহৰ আগমন ঘ িছল- কােনাবা আিহিছল বিণজৰ বােব, কােনাবা
আিহিছল যু জয়ৰ বােব, কােনাবাই আেকৗ যু ব ী ৰুেপ৷ অথৈনিতক অথবা ৰাজৈনিতক কাৰণত এই ধাৰা
বতমােনও অব াহত আেছ৷ এইসকলৰ ব েত িবিভ কাৰণত অসমত থািক গ’ল৷ অসমীয়া সং ৃ িতত জাহ
গ এইসকলৰ মােজেৰ ব েত িনজেক অসমীয়া িহচােপ ীকৃ িত িদেল৷ এইধৰণৰ অহা- যাৱা, িদয়া- লাৱা
ি য়াৰ মােজেতা অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সৰলতাৰ সুেযাগ হণ কিৰ কােনােৱ আেকৗ িনজ তা জািপও
িদেল৷ জািপ িদয়ােত া নাথািক িনজৰ িনজৰ
ত আিধপত িব াৰ কিৰবৈলও য়াস কিৰেল৷
এইিখিনেত আিহ পিৰল অসমীয়াৰ পিৰচয় সংকট! অসমীয়া িহচােপ িনজক বতাই ৰখাৰ াথত
জাতীয়তাবাদৰ পৃ েপাষক সেচতন ব ি েয় লেগ লেগ ইয়াৰ তু ৰ িদেল৷ ফলত িচৰিদন অসমীয়া হ
থািক ঐক , সমৃি আৰু গিতৰ বােটেৰ দশবাসীক, জািতেটাক নতৃ িদবৈল এচাম ব ি েয় িনজৰ শি সামথ ব য় কিৰবৈল ওলাই আিহল৷ য়িতয়াই জািতেটােৱ সংকটৰ স খ
ু ীন হেছ অথবা জািতেটাক সংকটৰ
স খ
ু ৈল ঠিল িদয়া হেছ তিতয়াই সেচতন ব ি েয় ইয়াৰ উিচত ব ৱ া হণ কিৰ আিহেছ৷ জািত এটাৰ
অতীত-বতমান-ভূ িৱষ তৰ কথােবাৰ িনভৰ কেৰ জািতেটােৱ লাৱা সমসামিয়ক িস া িকছু মানৰ ভ তেহ!
উিচত সময়ত উিচত িস া
হণ কিৰব নাৱািৰেল কিতয়াও জািত এটা জািত হ থািকব নাৱােৰ৷ অসমৰ
ইিতহাসৰ পাত লু য়াই চােল এই কথা জলজল-পটপটৈক ওলাই পেৰ য েয়াজনীয় পদে প সমেয় সমেয়
নােলাৱা হ’ ল হয়েতা িচৰিদন অসমীয়া হ থািকব পৰাৈক অসমীয়া মানুহৰ িযিখিন অি
বতমােন বিত
আেছ বুিল ভবা গেছ সইিখিনও কিতয়াবাই হৰুৱােলেহঁ েতন! এই অি
হৰুৱাৰ ভয় আৰু অসমীয়া হ
থকাৰ দুবাৰ হািবয়াসক ক কিৰ িলিখ উিলয়াইেছ
খন৷
অত সময়পেযাগী আৰু িচ া উে ককাৰী
খেন অসম আৰু অসমীয়াৰ জািত-মা - ভ ৰ অতীত,
বতমান আৰু ভিৱষ তৰ ি িত স ভত কতেবাৰ িদশ নতু ন জ ৰ স খ
ু ত দািঙ ধিৰেছ৷ অসমৰ
আকােশ-বতােহ স িত মুখিৰত হ ৰেছ কৱল অসমীয়াৰ অি ৰ
! অসমীয়াৰ ভিৱষ ত িক? অসমীয়া
জািত থািকবেন? কােন অসমীয়া জািতেটাক ৰ া কিৰব! এেন সংশয় আৰু সি হানৰ পিৰি িতত অসমীয়া
জািতৰ জাতীয়তাবাদৰ সংগ উঋাপন কৰােটা খুেবই জৰুৰী৷ এজন সেচতন অসমীয়া িহচােপ অসমীয়া
জািতেটা শি শালী হ উঠাৰ মূলেত িবিভ সময়ত জাতীয়তাবাদীসকেল হণ কৰা ঐিতহািসক পদে পেবাৰক
ত ত ৈক িবে ষণ কিৰ উ ৰপুৰুষক সজাগ কৰােটােক ধান উে শ িহচােপ ল লখেক এই ৰু পূণ
খন িলিখ উিলয়াইেছ৷ লখেক
খনৰ ৱ সমূহক ধানতঃ দুটা ভাগত ভাগ কিৰেছ৷ থমভাগত
আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কন, ণািভৰাম বৰুৱা, হমচ বৰুৱা আিদ ঊনিবংশ শিতকাৰ ব ি সকলৰ
কমৰািজৰ িবচাৰ-িবে ষণৰ লগেত িচৰিদন অসমীয়া হাৱাৰ গৗৰৱ অনুধাৱন কিৰবৈল য কিৰেছ৷ ি তীয়

ভাগত সা িতক অসমীয়া সমাজ-সািহত -সং ৃ িতৰ িতিনিধ মূলক িবষয় কইটামান আেলাচনাৰ আওতাৈল
আিন ‘িচৰিদন অসমীয়া’ শ াংশৰ সেত তাৰ াসংিগকতাও ব াখ া কিৰেছ৷
পুবপুৰুষৰ আদশেৰ আিজও অসমীয়াই বা ত শি লাভ কেৰ৷ অসমীয়াসকলৰ আেপান, মৰমৰ দশ,
অসমীয়া মানুহৰ ত াগৰ আদশত িতি ত অসম দশখনক, অসমীয়া জািতেটাক ৰ া কৰােটা আমাৰ
সকেলােৰ কতব ৷ সমেয় সমেয় দশখনৰ িত, জািতৰ িত অহা ভাবুিকক িতহত কিৰবৈল অসমৰ
িতজন মানুহ সদায় সাজু হ আেছ৷ ইয়াৰ মাজেতই দশখনৰ িত থকা েদশানুভূিত কাশ পাই আিহেছ৷
এই েদশানুভূিত কাশ পাইিছল ঊনিবংশ শিতকাত অসমীয়া ভাষা চৰকাৰী িবদ ালয় আৰু আদালতৰ পৰা
িবতািড়ত কিৰ বাঙালী ভাষা ৱতন কৰা সময়ত – আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ ভািষক সং ামৰ মােজেৰআেমিৰকান িমছেনৰীসকলৰ অসমীয়া ভাষাৰ িত থকা সুদিৃ ৰ মাজত- ণািভৰাম বৰুৱা, হমচ বৰুৱাৰ
দেৰ জাতীয়তাবাদৰ নায়কসকলৰ দূৰদৃি ভংগীস
িচ া- চতনাৰ মাজত৷
িয সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ ঠাই বঙালী ভাষাই অিধ হণ কিৰিছল; সই সময়ত অসমীয়া ভািষক
চতনােৰ উ ু
হ আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ দেৰ ব ি ওলাই আিহিছল৷ ‘ইংেল ৰ িবৱৰণ’ শীষক
লখাৰ মােজেৰ ঢিকয়াল ফু কনৰ অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সবা ক উ ৰণৰ িত থকা আ িৰকতাৰ
উমান পাৱা যায়৷ ঢিকয়াল ফু কেন িলিখিছল- ‘ হ কৃ পাময় জগদী ৰ, এই অসম দশৰ লাকসকলক েদশ
সভ িগয়ািন আৰু ধািমক কিৰবৈল মিত িদয়া৷ িয সময়ত অসম হািব িচ ফু লবাৰী হ’ব; গাঁেৱ গাঁেৱ
হজাৰ হজাৰ পঢ়াশািল, ানৰ সভা, িচিকৎসালয় দুখীয়া দিৰ পিৰ াণৰ আলয় হ’ব, আৰু িয কালত
লাকসকেল পৰ ৰা িহংসা নকিৰ আটাইেয় আটাইক ভাতৃ েবাধ চেনহ কিৰব সই সময়, হ পৰমিপতা
জগদী ৰ শীে ঘেটাৱা৷’ সইদেৰই িমছেনৰীসকল অসমৈল আিহিছল ী ীয়ান ধম চাৰৰ উে েশ ৷ িক
সই সময়ত অসমত চিলত হ আিছল বঙালী ভাষা৷ িমছেনৰীসকলৰ উে শ িবফল হাৱাৰ আশংকাত
অসমীয়া ভাষােটা উ াৰৰ বােবেহ তওঁেলােক থেম মেনািনেৱশ কিৰিছল৷ আেলাচনী কাশেক আিদ কিৰ
অনুবাদৰ জিৰয়েত অসমীয়া ভাষা সািহত ক িমছেনৰীসকেল এক গিত িদিছল৷ হমচ বৰুৱাই অসমীয়া
অিভধান ণয়নৰ দেৰ ৰু পূণ কাম কিৰ অসমীয়া জািতক সমৃি শালী কিৰ থ গেছ৷ সমাজ সং াৰক,
ভাষা-সং ৃ িত অ া সাধক ণািভৰাম বৰুৱাৰ অৱদানেকা অসমীয়া জািতেয় নুই কিৰব নাৱােৰ৷
আন ৰাম, ণািভৰাম আৰু হমচ বৰুৱাৰ দেৰ ব ি ৰ বৰঙিণেয় অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ ভ েটা মজবুত
কৰাত ভূ বৰঙিণ আগবঢ়াই থ গেছ৷
লখেক এই ধৰণৰ জাতীয়তাবাদৰ
জা বহনকাৰী ব ি আৰু অনু ানৰ সংগেৰ এই
খনৰ
ৱ সমূহ িলিখেছ৷ িব ৰ
ৰূপত পঢ়ুৈৱৰ স খ
ু পৰা িস ু ৈল গ িবষয়ব
ু ত তু িল ধিৰব পৰােটা
লখকৰ অন তম কৃ িত ৷ সমােলাচনা ক দৃি ভংগী, যাগা ক িচ া আৰু সাৱলীল গদ গঠেনেৰ এই
খনৰ
িতেটা ৱ সমৃি শালী৷ অসম আৰু অসমীয়াৰ ঐিতহ ৰ িত
াশীল লখক বৰাই অধ য়ন, অিভ তা
আৰু জাতীয়তাবদী চতনাক মূল সাৰিথ িহচােপ ল ৱ সমূহ িলিখবৈল য কিৰেছ৷ িতেটা ৱ ৰ
িবষয়ব িবে ষণ কিৰ উপযু তথ ৰ আধাৰত িনজ অিভমেতা কাশ কিৰ লখেক
খনত িনজা ি িত
দৃঢ়তােৰ িতপ কিৰেছ৷
খনত সি িৱ
ৱ সমূহ পিঢ়েল অনুভৱ কিৰব পািৰ য লখক বৰাই িনজেক
হােড়-িহমজুেৱ এজন অসমীয়া বুিল পিৰচয় িদবৈল ভাল পায় আৰু আনেকা সইদেৰ পিৰচয় িদবৈল উ ু
কৰাৰ য়াস কিৰেছ এই
খনৰ জিৰয়েত৷

মানুহ মিৰ মানুহ
লখক – পিব গৈগ
আেলাচক – সু মাৰ চিতয়া
লখকৰ স ম কাব সংকলন৷ ইয়াৰ পূেব কিবগৰাকীৰ াৰা কািশত কাব সমূহ হেছ েম
‘সূযৰ এটু ৰা উ লতা’, ‘িনঃসংগ চৰাই এটাৰ দেৰ’, ‘ কােন গিণব ৰূেপাৱালী তৰা’, ‘তু িমও এপাহ কেতকী
ফু ল’, ‘ পাৰা মা ৰ গান’ আৰু ‘জুই েল চৰাইৰ বাহত’৷
িবৱতনশীল জীৱন ৱাহত
তম আিৱ াৰৰ তাড়নাত ক’ব নাৱাৰাৈক মানুহ হ পেৰ দয়হীন৷
সৃি ৰ সমা ৰালৈক মানুেহই ৰেচ
ংসেৰা মকৰাজাল৷ মানুহ অমানুহ হয়, িনজেৰই সৃি েৰ মানুেহ িনজেৰই
ংস মােত৷ কৃ িত িববণ হয়৷ এেনৈকেয় তাড়নাৰ পােছ পােছ দৗিৰ-ভাগিৰ মৃত ায় হয় মানুহ৷ এসময়ত
মানুেহ সি ত ঘুৰাই পাই পুনৰ হাবাথুিৰ খায় মানুহ িবচািৰ৷ সেয়েহ কিবেয় িলিখেছ ‘মানুহ মিৰ মানুহ’৷
সাম বাদৰ এখন ছিব দখা পাওঁ ‘ৰজাৰ পদূিল’ কিবতাত৷ ‘আিহবােচান কিতয়াবা/ শাসনত ৰ
মৗনতা/ চাবােচান কিতয়াবা/ ৰাজ সাদৰ দুৱাৰৰ য / িয বাটত আেছ হাজাৰ চািক/ তােত থােক আ াৰ
ঢািক/ ৰজাৰ পদূিল৷’
নাওমান জীৱনেটাত অযথা, অথহীন কথােৰ সময়ৰ অপচয় কৰাতৈক সৃি ৰ িতেহ আিম মেনােযাগী
হ’ব লােগ৷ কিবৰ ভাষােৰ, ‘এটা িদনৰ বােব আেছাঁ/ তামাৰ স’ ত অতেবাৰ/ নভবা িনিচ াৈক পািতিছেলাঁ
কথা/ এটা িদনৰ বােবেহ আেছাঁ/ সই িদনেটা য সৃি . মধুৰতম অ ৰংগ আলাপ/ তৃ ি ৰ মধুৰ সাৱাদ’৷
(এটা িদনৰ বােব আেছাঁ)
সৰল মনৰ কিবজনৰ
মৰ কােশা অিত সৰল আৰু মনপৰশা৷ ‘ ষাড়শী গাভৰুৰ
মত পিৰ/
জঠৰ দুপৰীয়া ৰ’দত বিহ/ এবা ৰিহ খােলাঁ/ হাঁিহৰ খলকিনত/ লচপচী গাভৰুেৱ চাৱােৰ পৰা/ আেকৗ
এবা ৰিহ খােলাঁ৷/ ষাড়শী গাভৰুৰ
মত পিৰ/ দুৱিৰ মন মািৰ/ বাৰীৰ ঢাপৰ হাফলু খহায়/ িচ ণ
চাতালত ঘৰ সািজেলাঁ৷ ( ষাড়শী গাভৰুৰ
মত)৷ কিবজনাৰ মুঠ ৬৬টা কিবতাৰ মাজেৰ মা কইটামান
কিবতাৰ িকছু আভাসেহ এইিখিনেত িদয়াৰ য়াস কৰা হেছ৷

াৰ সুবাস
লিখকা – িনেবিদতা বৰপূজাৰী
আেলাচক – ড৹ কল াণী গা ামী
সংকলনখনত লিখকাই যথাথেত পাঠক সমাজৰ মাজত
া, অথাৎ কৃ বা গভীৰ ানৰ সুবাস
িবলাবৈল য়াস কিৰেছ৷ সংকলনেটাত মননশীল ৱ ৰািজৰ যােগিদ লিখকাৰ গভীৰ অধ য়ন, অনুধাৱন
আৰু ৰুিচ পঢ়ুৈৱ সমােজ সহেজই ধাৰণা কিৰব পািৰব৷ দেহাটা বাছকবনীয়া িবষয়ব ৰ ৱ েৰ যু ত কৰা
সংকলনেটা তথ সমৃ আৰু যুি িন ৷ িবিভ উৎসৰ পৰা তথ সং হ কিৰেলও লিখকাই িনজৰ মনৰ
তু লাচনীেৰ জুিকয়াই তথ সমূহৰ সফল েয়াগ কিৰবৈল চ া কৰা পিৰলি ত হেছ৷ সংকলনেটাত লিখকাই
আধ াি কতা, ধম, দশন, নাৰীৰ মযাদা, ইিতহাস, মূল েবাধ, সামািজক সমস া আিদ াসংিগক িবষয়
সি িৱ কিৰ পাঠক সমাজক িভ
াদ িদবৈল স ম হেছ৷ উদাহৰণ ৰূেপ ভাৰতীয় নাৰী আৰু
আধ া িমকতা িবষয়ক ৱ ত সু াচীন ভাৰতৰ বদ, া ণ, উপিনষদ পুৰাণ, মহাকাব আৰু বৗ যুগৰ
িবিভ তথ ৰ সে দ লিখকাই পঢ়ুৈৱ সমাজক িদবৈল য়াস কিৰেছ৷ ‘অসমৰ জাতীয় উৎসৱ িবহ’ শীষক

ৱ েটা তথ সমৃ হ’ লও িবে ষণা ক৷ িব স ীয় নানান তথ ৰ লগেত ৱ েটাত যাৰহাটৰ িস
মইনামািজ গাঁৱৰ গাভৰু স ৰ
ু ী আৰু পিমলীৰ ণয় কািহনীৰ আলমত ৰিচত মািলতােটাও লিখকাই সংেযাজন
কিৰবৈল পাহৰা নাই৷ ম শংকৰেদৱৰ জীৱনৰ আধাৰত িবৰিচত ৱ ত মহাপুৰুষজনাই সমাজৈল
আগবেঢ়াৱা িতেটা অৱদানৰ িবষেয় আেলাকপাত কিৰবৈল লিখকা য পৰ হেছ৷ শি ৰূিপণী দুগা পূজা
িবষয়ক লখাত অসমত শি পূজাৰ ইিতহাস, নৱৰাি , মহালয়া, নৱপি কা, শি পীঠ তথা পূজাৰ তাি ক িদশ
স েক িবশদভােৱ কৰা আেলাচনা পিৰলি ত হেছ৷ ৱ সমূহত লিখকাই কীয় দৃি ভংগীৰ অনু েল
সংেযাজন কৰা উি আৰু যুি েয় িবষয়ব ৰ লগত পাঠকৰ অ ৰংগতা বৃি কিৰেছ৷ অৱেশ সং ৃ ত
াকসমূহৰ াথিমক উৎসৰ পৰা উ ৃ িত িদয়া হ’ ল
ৰ সৗ ৱ অিধক বৃি হ’লেহঁ েতন৷ ৱ
হেছ
কথািশ ৰ উৎকৃ অংগ৷ ৱ ৰস ৰচনা নহ’ লও েয়াজন িবেশেষ ৰস সৃি কিৰবৈল কৰা লিখকাৰ
য়ােস
খনক মেনা াহী কিৰ তু িলেছ৷ ৱ সমূহৰ শ চয়ন, বাক গাঁথিন আৰু
ৰ বটু পাত আকষণীয়৷
উ াখেযাগ য নৱ জ ৰ পিৰচয়ােথ সংকলনেটাৰ শষত সংেযাজন কৰা ৰূপৰ টমা, বৰা কাঁহী, কাঁহৰ
ভাৰতাল, ভাতবান, িপতলৰ গৰু মূিত আিদৰ িচ ই িনঃসে েহ
ৰ সৗ ৱ বৃি কিৰেছ৷
ৰ মুখব ত
িবিশ সািহিত ক, গেৱষক ড৹ দীপ মাৰ বৰুৱাই িবে ষণা ক সংকলনেটা এক উপােদয় সািহত কম বুিল
অিভিহত কিৰেছ৷ িবিশ লখক তথা গেৱষক ড৹ িগৰীশ বৰুৱােয়া সাৱলীল ভাষােৰ ৰিচত গভীৰ আৰু
িবচাৰমূলক অনুস ানযু
ৱ বুিল অিভিহত কাশ কিৰেছ৷

সািদনঃ
(০৯/১১/২০১৮)
Deword
লখক – অনুভৱ তু লসী
অনুভৱ তু লসীৰ কিবতাত আেছ এক সাংগীিতক চতনা৷ িনজ শলী েয়াগ কৰােটা তেখতৰ
কিবতাৰ অন তম িবেশষ ৷ ইফােল উ ৰ আধুিনকতাবাদী িচ া- চতনাক শি শালী ৰুপ িদয়াত কিব িস হ ৷
কিবৰ কিবতাৰ িবষয়ব ত আেছ যুগৰ সংকেট কিঢ়য়াই অনা নৰাশ েবাধ, পুৰাণৰ িমথ েয়াগ, ইিতহাস
চতনা,
ম-অে মৰ উি , মানিসক অ
ৰ সাৱলীল কাশ৷ শ
যন অনুভৱ তু লসীৰ হাতত কিবতা
িনমাণৰ এক ঐ য হ উ েছ৷ যিদ কােনা ৰসিপপাসু কিবেয় এইগৰাকী কিবৰ কিবতাৰ শ ৰ ৰহস ভদ
কিৰ কিবতাৰ অ জগতত েৱশ কিৰব খােজ তিতয়া কিবৰ িচ াশীল,
মৰ স দয়তা আৰু যুি শীল,
মানুহজনক উপলি কিৰবৈল স ম হয়৷ দনি ন চিলত ভাষা আৰু কাব ভাষা ব ৰ েয়াগৰ
ত
ভাৱেতই িবিভ তা ল
কৰা যায়৷ এইিখিন েভদ গদ আৰু িব ানৰ
েতা এেকই৷ গদ ৰ অৱল ন
িব ান আৰু কাব ৰ অৱল ন
াই ধান পায়৷
াৰ অিবহেন কােনা কিবেয়ই কিবতাৰ সাধনাৰ
পথাৰখনত িনজক বতাই ৰািখব নাৱােৰ৷
অনুভৱ তু লসীৰ
া আৰু পিৰিধেয় তেখতৰ কিবতাক এক আয়তন িদেছ৷ তেখতৰ কিবতাৰ
পিৰিধেয় সীমা ফািল কিবৰ সাধনাক দশ-িবেদশৰ পঢ়ৈৱৰ মাজেতা এক আেলাড়ন তু িলবৈল স ম হেছ৷
অসমীয়া ভাষাত কিবতা িলিখেলও কিবৰ কিবতা হ পিৰেছ সাবজনীন
াপটৰ এক অনুভিত৷ সই
অনুভূিতেয় সকেলা ৰৰ পঢ়ৈৱেক আকষণ কিৰব পােৰ৷ অসমীয়া সািহত ক গৗৰৱ উৎসৱত উে িলত হ’বৈল
এক সুেযাগ িদেছ অনুভৱ তু লসীৰ সদ কািশত ইংৰাজী অনুবাদৰ কিবতা পুিথ Deword য়৷ এই পুিথখনৰ
পাতিন িলিখেছ অসমেৰ অন এজন খ াত সািহত সমােলাচক িবভাস চৗধুৰীেয়৷ ইংৰাজী অনুবাদ হেছ ায়

৮০ টা কিবতা৷ এই সংকলেন অনুভৱ তু লসীৰ কাব পিৰ মাৰ পথেটা মসৃণ কৰাৰ লগেত অসমীয়া
কিবতাৰ উ ৰণৰ িদশেটাক িতিনিধ কিৰেছ৷

ম আৰু মানৱতাৰ ভাৱনা
লখক – া ল িতম খিনকৰ
আেলাচক – চামচু ল বিৰক
‘অ া মঘৰ দেৰ’ ৷ এখন কিবতা পুিথৰ িশেৰানাম৷ হ’ব পােৰ অতৃ আ ােৰা গান৷ হ’ব পােৰ
ভাগৰুৱা পিথকেৰা াণ৷ হ’ব পােৰ শাি ৰ জয়গান৷ কিবৰ চািৰ িৰ দুটা কিবতাৰ এই পুিথখনত
কইটামান আকষনীয় অনুভৱ আেছ৷
ম ভাবৰ ব া লতাই তওঁৰ ব েবাৰ কিবতােত
ন িদ থেছ৷ ভাগ-লালসা ধান এই সমাজ
জীৱনত
ম আপুৰুগীয়া হাৱা এই িদনত া ল িতমৰ কিবতাই পাঠকক জীৱনৰ হৰুৱা সাৱাদ িন য়
িদেছ৷ ব েকইটা কিবতা, ব ি গত পযায়ৰ
মৰ কিবতা হ’ লও ৰহস ঘন মাদকতা পাৱা যায়৷ ‘এ গইনা
লােগ’, ‘অিভমান’, ‘সময়ৰ ছাঁ’ এই জাতীয় কিবতােৰা পিঢ় গ’ ল তেন এক আেমজ পাৱা যায়৷ দু
কাব াংশ তু িল ধৰা হওক৷ ‘অপলক নয়েন তু িম অহাৰ বাতিৰ ল’বৈল৷ মাক এ গইনা লােগ’ (পৃঃ ৪৩)
‘আেছেয ৰ িডিঙ মিল চাই/ অজািনেত তামাৰ চ পেৰইবা’ (পৃঃ ৪৭)
দিহক
মৰ ঊধত এেন অনুভৱ৷
জািত
ম তথা দশ
মৰ বীজৰ গজািলও আেছ তওঁৰ
ভাৱনাৰ মাজত৷ যেনঃ ‘ হীদৰ ব েতই দিখেছা আেকৗ/ সউজী দূৱিৰ গেজ’ (পৃঃ৬৯)
পৃিথৱীৰ
েমও কিবক উি
কিৰ ৰািখেছ৷
িক য
শ চহকী কাব াংশঃ ‘… মঘৰ অ হাস ব
উবৰা শস ভূ িম/ হ’ব মিৰশালী অথবা মৰুভূিম৷

ভাল িদয়া/ অন থা হৰাই যাব স ীৱনী/

খিনকৰৰ কিবতাত মানৱতাবাদী দশনৰ তলসূত
ঁ ীয়া সুৰ এটা বািহত হ আেছ৷ অন থা, ‘কলেমৗ
পাতেত গাসাঁই উপিজল৷ ঘাঁৰাশালত উপিজল যী /বু ৰ চৰণেত শৰণ ল’ লািহ/গা ীৰ ওচৰেত বেহাঁ’ৰ দেৰ
কািব ক উপমা সৃি নহ’লেহেতন৷ মানৱতাৰ হাঁহাকাৰক লও কিবতা িলিখেছ তঁ ওঃ ‘ ভ লীৰ মাতত
আিজকািল বািৰষা নােহ/ বা ত পানী মুকিল হ’ ল িক /বািৰষা যিতয়াই তিতয়াই আেহ’ (পৃঃ ৪৪)৷
অনুৰূপ পংি ঃ ‘ খেনাৰ তেজেৰ তু হওক খেনাৰ আৰাধ দৱতা/ আ া অথবা গড (পৃঃ ১১১)৷
‘অিভশ বুৰ ীৰ আতনাদ’ শীষক এই কিবতােটা পুিথখনৰ এক উে খনীয় কিবতা৷
িবপয মানৱতাক উ াৰৰ বােবও কিবৰ কলমৰ গিত অব াহত আেছ৷ ‘পণ’ শীষক কিবতােটা এক
সবল উদাহৰণ বুিলব পািৰ (‘এঘড়ী যুজ
ঁ াৰ মন/ এমু িদবৰ ণ; পৃঃ ১০০)৷ কিবততােটাৰ আৰ িণও
চমক দঃ ‘ যৗৱনেটােহ মাৰ/ জীৱনেটা তামােলাকৰ’৷ এ সুখপাঠ কিবতা৷
ল িতমৰ লখনৈশলীত িবেশষ আেছ৷ তেনৈক সুকীয়া ােদা আেছ িকছু পিৰমােণ৷ শ ৰ
ব না সৃি েতা িনপুণ হাতৰ পৰশ আেছ৷ ক’ৰবাত ক’ৰবাত শ ৰ অলংকাৰ বৃি
পাৱা যন লােগ৷ কােনা
কােনা কিবতাত মা েয় ব ব ৰ িশিথলতাও দখা যায়৷ কিবৰ যা া আৰ হেছেহ৷ ভকামনা থািকল
কবৈল যােত খাজ ততৰ হ গ থােক৷

অিভশ নৰক
লিখকা – সুজাতা গাঁহাই বৰুৱা
কাশক – ু েড ছ ’ৰছ
মূল – ১১০.০০ টকা
এই উপন াসখন হেছ আধুিনক জীৱন ধাৰাৰ কই মান চিৰ েৰ গিঢ় তালা এক কািহনীৰ পৗৰািণক
এক ক কািহনীৰ সেত যাগা ক সংেযাগ৷
আিম মহাভাৰত, পুৰাণ, ৰামায়ণ, বদ তথা উপিনষদৰ কািহনীৰ ওপৰত আধািৰত পদী
উপন াসৰ সাৱাদ লাভ কিৰেছা৷ তদুপিৰ এেন সািহত ৰািজসমূহৰ িবিভ চিৰ ক(িবেশষৈক যা া অথবা
দৱতা) ল ৰচনা কৰা উপন াস আৰু গ পিঢ়বৈল পাইেছা৷ এই উপন াসখনেতা লিখকাগৰাকীেয় এক
ঐিতহািসক চিৰ ক মুখ ৰূেপ লেছ৷ িক
সই চিৰ কােনা দৱতাৰ নহয়, কামৰূপৰ ইিতহাসৰ সেত
জিড়ত হ থকা এজন অসূৰ অথবা দানৱৰূেপেহ৷ নৰকাসূৰৰ জীৱনক মুখ ৰূেপ ল এই উপন াসৰ কািহনীভাগ
আগবঢ়াই িনয়া হেছ৷ নি নী নামৰ এগৰাকী গেৱিষকা ছা ীৰ কৗতূ হল আৰু নৰকাসূৰক গেৱষণাৰ
িবষয়ৰূেপ লাৱাৰ কথােৰই উপন াসখনৰ কািহনীভাগ আৰ হেছ৷ উপন াসত ঠােয় ঠােয় কািলকা পুৰাণত
উে খ থকা কামৰূপ আৰু নৰকাসূৰ স ক য় িবিভ িবষয়েৰা অৱতাৰণা কৰা হেছ৷ উপন াসখনৰ
সবােতাৈক আকষণীয় অংশ হ’ল নৰকাসূৰ অথাৎ নৰকৰ জীৱনৰ কািহনীভাগ৷ নি নীেয় িনজৰ মনৰ
িভতৰেত ক না কিৰ লাৱা সই কািহনীভাগক উপন াসখনৰ ঔপন ািসকাগৰাকীেয় অিত সৰলভােৱ আগবঢ়াই
িনেছ৷ বৰাহ আৰু বসুমতীৰ িববাহ, নৰকৰ জ , য লীত িশ নৰকক থাৱা, নৰকৰ কামাখ া দৱীক
িববাহ কৰাবৈল আ হ, দৱীৰ াৰা তািৰত হাৱা, পৰৱত সময়ত অন ৰাজকন াৰ সেত িববাহ পাশত
আৱ
হাৱা, চািৰটাৈক পু ৰ িপতৃ ৰ গৗৰৱ অজন কৰা, নৰক আৰু কৃ ৰ সংগ, নৰক যু ৈল যাৱা,
পু ভগদ ক িসংহাসনত ব ওৱা আিদ সকেলা িবষয় উপন াসখনত অিত সু ৰভােৱ উপ াপন কৰা হেছ৷
লিখকাৰ পূেবও ‘ৰণাংগন’, ‘ তজি নী’, ‘সাঁিচ পাতৰ কথকতা’ নােমেৰ িতিনখন

কািশত

হেছ৷

গীতঃ এক ম গাথা
লিখকা – পিৰণীতা বুজৰবৰুৱা
কাশক – ু েড ছ ’ৰছ
মূল – ২০০.০০ টকা
‘মই জনাত এেৱঁই একমা লিখকা িয কৱল লিখকাই নহয়, এগৰাকী িচ িশ ীও৷ অসমৰ সািহত জগতত ই এক অিত উে খেযাগ ঘটনা৷ অসমত আিজৈলেক এেন এগৰাকী লিখকা ওেলাৱা নাই য
কলমডালৰ সলিন তু িলকােতা হাত িদেছ, তদুপিৰ উে খেযাগ কথা য, কলমৰ সমােনই তু িলকাডােলা
শি শালী…৷’ এেনদেৰই উপন াসখনৰ আগকথাত উে খ কিৰেছ িবিশ সািহিত ক িনৰুপমা বৰেগাহািঞেয়৷
ঔপন ািসক অসমীয়া সািহত
ৰ এক িচনািক নাম৷ অসমীয়া িবিভ কাকত-আেলাচনীত তওঁ বতমানৈল
ব পঠনীয় সািহত ৰািজ ৰচনা কিৰেছ৷
ঔপন ািসকগৰাকীৰ ছিব ভাৰতৰ অন ান আট গলাৰীত দিশত হাৱাৰ লগেত মু াইৰ িবখ াত
জাহাংগীৰ আট গলাৰীেতা দিশত হেছ৷ এই উপন াসখনৰ মূল পটভূ িম হ’ল চাহ বাগানৰ সমাজখন৷ চাহ

বািগচাৰ পটভূ িমত ৰচনা কিৰেলও উপন াসখনত িচৰ ন
মকািহনীও বিণত হেছ৷ তদুপিৰ এেন
মৰ
িনয়িতৰ িনেদশতেহ পূণতা াি ৰ িদশেটাও উনুিকওৱা হেছ৷ উপন াসখনৰ স ভত ঔপন ািসকগৰাকীেয়
িলিখেছ য তওঁ কাহািনও উপন াসখনৰ সমল িবচািৰ চাহ বািগচাৈল যাবলগীয়া হাৱা নািছল৷ িকয়েনা
তওঁৰ জীৱনৰ অিধকাংশ সময় চাহবািগচাত অিতবািহত হেছ৷ গিতেক ৃিতৰ মিণেকাঠাৰ ব কথাই
উপন াসখনত িভৰ কিৰেছিহ৷ ঔপন ািসকগৰাকীৰ বা ৱ জীৱনৰ অনুভৱৰ ওপৰত আধািৰত এই উপন াসখন৷

মেঘ ঢকা েদশ
লখক – িশৱচৰণ কিলতা
আেলাচক – পংকজ কিলতা (৯৭০৬৭৫২০৪৪)
িবিশ
ৱ কাৰ, জ
সাংবািদক িশৱচৰণ কিলতাৰ তৃ তীয়
৷ িবিশ ভা য িশ ী বীেৰন
িসংহেদৱৰ াৰা অংিকত বটু পাতেটােতই
খনৰ িত িব উজিল উ েছ৷ সৰু-বৰ স ৰটা ৱ সি িৱ
কৰা হেছ
খনত৷ সা িতক সময়ৰ ভয়াৱহ সমস া, ৰাজনীিত, সমাজনীিত, অথনীিত, সািহত -ভাষাৰ
অৱনিত, অ িব াস, -সং াৰ আিদ সকেলােকইটা িদশ সামিৰ িলখা ৱ সমূহ লখেক খুব সু ৰভােৱ
উপ াপন কিৰেছ৷ এগৰাকী িনভ ক সাংবািদক িহচােপ পিৰিচত িশৱচৰণ কিলতা িবিভ সময়ত একাংশ
ক ৰপ ীৰ লা না-গা নােৰা স খ
ু ীন হিছল৷

ঁ িক
লখক – িকেশাৰ মাৰ কিলতা
আেলাচক – পংকজ কিলতা (৯৭০৬৭৫২০৪৪)

১৬ টা ৱ েৰ সেজাৱা ৬৭ পৃ াৰ
৷ লখক পছাত এগৰাকী িনৰেপ সাংবািদক িহচােপ
সুপিৰিচত৷ কিলতাৰ এইখন অ ম
৷
খনত সি িৱ
ৱ িবলাক িবিভ কাকত-আেলাচনীত কািশত
যিদও এক সংকলনখেন পঢ়ুৈৱ সমাজৰ উপকাৰ সািধব৷
খনত আগ ান িদয়া ‘ বদ িগিৰ’ৰ সমী া ক
ইিতবৃ ’ এ ত মূলক ৱ , য’ত কামৰূপ িজলাৰ ঐিতহ মি ত দখলা পাহাৰৰ ইিতবৃ তথ সহকােৰ বণনা
কৰা হেছ৷ মহাবা
পু ৰ গােত লািগ থকা দখলা পাহাৰৰ াকৃ িতক সৗ যৰ সাৱলীল ব াখ া
আগবেঢ়াৱাৰ উপিৰ জনসমাজত চিলত আখ ান-উপাখ ানৰ সাধুকথােবােৰা ৱ েটাত ঠাই পাইেছ৷ আনহােত,
‘অসমীয়া সািহত ৰ বুৰ ীত চিৰত সািহত ৰ ান’ শীষক ৱ েটােৱ
খনত সাণত সুৱগা চৰাইেছ৷
তদুপিৰ ভােলেকইটা উে খেযাগ ৱ ক লখেক যেথাপযু ভােৱ ান িদেছ৷ বৃহ ৰ দি ণ কামৰূপৰ আথসামািজক, সািহত -সং ৃ িত, সািহত -চ াৰ বহল পথাৰখনত ভু মুিক মািৰ লখক কিলতাই এখন সু
ছিব
দািঙ ধিৰবৈল স ম হেছ৷ কামৰূপীয়া লাককৃ ি ৰ ৰু সু মাৰ মিধ, অসম কশৰী অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰী
আিদ ৱ ই এই
খনক এক অনন মা া দান কিৰেছ৷

এই কািহনীেবাৰ
লখক – ধমিব ু শমা
কাশক – আখৰ কাশন
আেলাচক – পাৰিভন চু লতানা (৮০১১৯০৩৬২৩)
মূল – ১১০.০০ টকা
১৩ টা চু গ ৰ সমাহাৰ৷ ধুবুৰীৰ হালা ৰাত বসবাস কৰা ধনিব ু শমাৰ চু গ েবাৰত পি ম
অসমৰ া ীয় এেলকাৰ মানুহেবাৰৰ জীৱন, সমাজ আৰু সং ৃ িতৰ নানা িদশ সু ৰৈক বণনা কিৰেছ৷ তওঁৰ
গ েবাৰত সামািজক সমস া যেন- বাল িববাহ, পুৰুষতাি ক সমাজৰ মানিসকতা, গা ী সংঘষৰ পৰা আৰ
কিৰ জীৱনৰ ভা বয়সত ন ালিজয়াৰ দেৰ িবিভ িবষয়ব
ান পাইেছ৷
সংকলনৰ গ েবাৰ পিঢ়েল িকছু গ
লখকৰ িনজৰ বা ৱ জীৱন আৰু অিভ তাৰ াৰা ভাৱাি ত
হাৱা যন ভাব হয়৷ সংকলনৰ থমেটা গ ‘আেপান ঘৰ’ তেন ৱা এটা গ ৷ এই গ েটাত এটা ৰু পূণ
উপ াপন কিৰেছ- কােনা এক ঠাইৰ মানুহ আন এক ঠাইত গ িকমান বছৰ বসিত কৰাৰ িপছত সই
ঠাইৰ আেপান হয় বাৰু? গ েটাৰ মূল চিৰ অিনৰু
চৗধুৰী চাকিৰ সং া ত গােটই জীৱন অসমৰ পি ম
া ৰ এক িপচপৰা ঠাইত কটােল৷ সই ঠাইৰ উ িতৰ হেক কাম কিৰ গ’ল৷ িক তাৰ িপছেতা তওঁক
িকছু দু চ ই বিহৰাগত বুিল কটা কিৰবৈল নিৰেল৷ সেয় কিতয়াবা কিতয়াবা তওঁৰ িনজেক িশপাহীন
বুিল ভাব হয়৷
ি তীয় গ ‘ তেজ ধাৱা ছু েৱটাৰ’ দিৰ
িমকৰ দুভাগ ৰ কৰুণগাঁথা৷ গ েটাৰ জিৰয়েত দনি ন
জীৱনত স খ
ু ীন হাৱা িলংগ বষম ৰ এক সাথক িত িব তু িল ধিৰবৈল স ম হেছ গ কাৰ শমাই৷
বধ ভূ িমত মানৱতাৰ গান, িবে াৰণ, মােথাঁ এ সুৰ সেপান আিদ কািহনীেবাৰত ৰাজ জাঁকািৰ যাৱা
িহংসা, গা ী সংঘষৰ কথা, াধীনতাৰ সেপান চ ত ল মুি যু ৰ বােব ঘৰৰ পৰা ওলাই যাৱা যুৱ
জ আৰু তওঁেলাকৰ পিৰয়ালৰ ওপৰত পৰা ভাৱৰ িবষেয় সু ৰৈক িতফিলত হেছ৷
আন িকছু কািহনীেয় ৰাজ ত ভাষািভি ক িবেভদৰ িবষেয়ও উমান িদেছ সমাজত িবভাজনমূলক
সংকীণ ৰাজনীিতেয় য সাধাৰণ মানুহক আটাইতৈক বিছ হাৰাশাি ৰ স খ
ু ীন হ’বৈল বাধ কেৰ- সই
কথাও শমাৰ চু গ েবাৰত সাথকভােৱ িতফিলত কিৰেছ৷ ‘ ৃিত-িব ৃিত’ৰ মূল চিৰ ই কাচিবহাৰৰ এজন
চাহ িবে তাৰ মুখত
অসমীয়া িন চক খাইিছল৷ িপেছ িস অসম এিৰ িকয় িচ যাবলগীয়া হিছল
সইেটা িন দুখ কাশ কিৰেল৷ তওঁৰ এই গ েটা পিঢ় মনৈল ভাব আেহ আিজৰ পৃিথৱীত দৰকাৰ সম য়ৰ
সতু গঢ়াৰ, পৃথকীকৰণৰ াচীৰ নহয়৷
সমাজৰ িবিভ িবষয় ল িলখা এই কািহনীেবাৰ মানুহৰ জীৱনৰ িবিভ িদশ সু ৰৈক ফু টাই
তু িলেছ৷ পুৰুষতাি ক সমাজ এখেন মিহলাক
কনৈক কৱল এটা শৰীৰৈলেক সীিমত কেৰ, এেন িকছু
পৰ ৰা িযেবাৰ নাৰীক সমান অিধকাৰৰ পৰা বি ত কেৰ- এেন িবষয় চু ই যাৱা িকছু কািহনী এই
সংকলনত সি িৱ হেছ৷
ধনিব ু শমাৰ গ েবােৰ ব
সংিগক িবষয় অসমীয়া পাঠকৰ মাজৈল ল আিহেছ৷ অসমীয়া সািহত
জগতত যেথািচত ান নােপাৱা অসমৰ া ীয় ানৰ মানুহৰ কািহনীেবাৰ তওঁেলাকৰ দৃি েৰ চাৱাৰ এক
সু ৰ েচ া বুিল ক’ লও ভূ ল ন’হব৷ িপেচ িকছু কািহনীত ব দীঘলীয়া িবে ষেণ কািহনীৰ গিতক অলপ
ম ৰ কিৰ তু িলেছ৷ চু গ ত ব ঠাইত বণনাৰ দৰকাৰ নহয়৷ ‘ তেজ ধাৱা ছু েৱটাৰ’ গ ত অসমীয়া
ভাষাৰ মাধুয ধিৰ ৰখাৰ েচ াত যন এজন দিৰ
িমকৰ ক
হৰাই গেছ৷ গ েবাৰত চিৰ ৰ বা িৱক
ছিব িতফিলত হাৱা খুেৱই দৰকাৰী৷

এটা চু গ েত ব েকইটা িবষয় সাঙু িৰ লাৱাৰ চ াত কিতয়াবা মূল কথািখিন যন
গেছ এেন ভাব হেছ ‘ মিৰনা আৰু ‘উিদয়া’ গ েটা পিঢ়৷ িকছু গ ৰ সামৰিণেয় যন পাঠকৰ
সীিমত কিৰও পলাইেছ৷ পৰ ৰাগত শলীত িলখা কািহনীেবাৰ পিঢ় পাঠেক িন য় ভাল পাব৷
মনত াসংিগক সামািজক-ৰাজৈনিতক িবষয়ব
ল িচ াৰ খাৰাক যাগাব৷ িকতাপখনত িকছু
ভূ ল থািক গেছ িযেবাৰ িপচৰ সং ৰণত িন য় সংেশাধন কৰা হ’ব৷

তল পিৰ
ক নাক
পাঠকৰ
মু ণজিনত

(২৩/১১/২০১৮)
শংখ িন
লখক – মুিন শিহকীয়া
আেলাচক – সািদন িফছাচ
মূল – ১১০.০০ টকা
বৃি িহচােপ িশ কতাক হণ কৰা মুিন শইকীয়াৰ ‘শংখ িন’ কিবতা, আধুিনক গীত আৰু িশ গীত এখন সংকলন৷ সমাজ আৰু দশৰ বািহেৰ মানুেহ য আন কথা ভািববও নাৱােৰ সইয়া তওঁৰ
কিবতাসমূহত পূণ ৰুপত িতফিলত হেছ৷ ত গধুৰ িচ ােৰ পিৰপূণ কিবতাসমূহত কৃ িতৰ িত
ম,
মানৱীয়তা, বতমান সমাজৰ চৗিদেশ ঘ থকা িহংসা ক ঘটনা, াধীনতা আিদৰ পূণ িতফলন দিখবৈল
পাৱা যায়৷ কিবতাৰ ভাষা িকছু জ ল যিদও িবষয়ব ৰ িভ তা আৰু আকষণীয় শলীেয় সকেলা ৰৰ
পাঠকসমাজক আকষণ কিৰব৷ আধুিনক গীত িশ -গীতসমূহৰ মাজেতা কৃ িতৰ অনুপম সৗ যৰ কথা বণনা
কৰা হেছ৷ তদুপিৰ মানৱ ভাৱ, ভি -নীিত, ৰুজনাৰ িত থকা অকৃ ি ম
া, মানৱ অি
তথা
সমাজত মানৱৰ ি িত, যা্ি ক যুগত কি উটাৰ-ম’বাইলৰ মাজত হৰাই যাবৈল ধৰা মৰম- হ আিদও
কিবতা আৰু গীতসমূহৰ মাজত ভু মুিক মািৰেছ৷

বী ণঃ বতাহ সলিনৰ কথকতা
লখক –
ল দৈল
আেলাচক – সািদন িফছাচ
মূল – ১৫০.০০ টকা
পা ৰটা গ ঠাহ খাই আেছ৷ ‘গ ক তু লনা কৰা হয় এক ব অ কাৰ ঘৰৰ লগত৷ দুৱাৰ
খালাৰ লেগ লেগ এই ঘৰ আেলািকত হ’বৈল আৰ কেৰ| লােহ লােহ উে ািচত হয় ইয়াৰ িভতৰত সকেলা
দৃশ পট, চিৰ আৰু ৰহস ৰ’- গ ৰ িবষেয় এই ম ব আগবঢ়াইেছ লখক া ল দৈলেয়৷ দৈলৰ গ সমূহৰ
মাজত ব ািনক মানিসকতাৰ েয়াজনীয়তা তথা আধুিনক িচিকৎসা ব ৱ াৰ অপযা নাটিন, ঈ ৰৰ অি ,
অ াি , মা ৰ িচ াধাৰা, িব াসৰ অভাৱ, িশপাক পাহিৰ যাৱাৰ বাসনা, সময়ৰ পিৰৱতন, মানুহৰ
াথপৰতা ইত ািদ িবিভ
ৰু পূণ িবষয় দিখবৈল পাৱা যায়৷ ইয়াৰ আগেতও লখকৰ আন এখন
‘ৰাজপথত যিতয়া ভূ িমক ’ পাঠকৰ মাজত িবেশষভােৱ সমাদৃত হিছল৷ ‘বী ণ’, ‘ মৗলবাদ’, ‘অ াি ’,
‘আমাৰ ছায়া নাই’, ‘ ািৱত
, ািৱত িব াস’ ইত ািদ ব গ েৰ সমৃ এই
খন৷

ঈ ৰৰ কাষেল সমদল এটা
লখক – অেশাক দাস
আেলাচক – সািদন িফছাচ
মূল – ৮০.০০ টকা
এই
খনত সমাজৰ সৰু সৰু
ণীৰ মানুহৰ দুখ-দুদশাৰ কথা বণনা কৰা হেছ৷
খেন ‘ খাজ’,
‘ভ ূ প’, ‘জ -যা ণা’, ‘উঠনা’, ‘বু ত বন াৰ ঢ’উ’, ‘মানুহ’ ইত ািদ গ ৰ মােজেৰ সৰু সৰু মানুহৰ
জীৱন, দুখ-দুদশা, সমস া আিদ দািঙ ধিৰবৈল য়াস কিৰেছ৷ গ েকই ইিতমেধ ১৯৮০ চনৰ পৰা িবিভ
কাকত-আেলাচনীত কাশ পাই আিহেছ৷ গ েকইটা মেনাৰ নধম নহ’ লও সকেলােৰ মনঃপুত হাৱাৈক
িলিখেছ৷

হঁ পাহৰ শ মালা
লিখকা – অিনতা দাস
কাশক – ৰঙিন কাশন
আেলাচক – জগদীশ কিলতা
মূল – ২০০.০০ টকা
ম, সংঘাত, য ণা, িবষােদই অনুভৱৰ বাট কােট৷ ক’ব নাৱাৰাৈকেয় ওলাই আেহ শ ৰ লািনঅনুভৱী মনত লািলত-পািলত শ ই জুনুকা িপি
কাশ কেৰ মনৰ কথা৷ কিতয়াবা য ণাত ছটফটায়
বা ৱৰ পংিকলময়তাক জীণ িনয়াব নাৱািৰ৷ শূন হয় মন কােনা তাৰকৰ তাৰণাত৷ অেৱেশ এই জ ল
পৃিথৱীেকা সহজ কিৰ ল’ব পােৰ তওঁ৷ ‘সেপান সেপান যন বৰষুণ’ত িতিত-বুিৰ মুলতঃ কিবৰ অ ৰত
জািগ উঠা
েম ৰামেধনুৰ সােতাটা ৰং ছ য়াই সেপানত ম হয়
মা দক পাৱাৰ আশাত৷ িপেছ
মৰ
বাট য স ৰ
ু ীয়া নহয়, বৰ ওেখাৰা- মােখাৰােহ সই কথাও অনুভৱ নকৰা নহয়৷ যাৰ বােব কিবৰ
অনুভৱী মনৰ পৰা ক’ব নাৱাৰাৈকেয় ওলাই আেহ‘সুখৰ আিবৰতােৰ তামাক চােগ’
ৰং সািনব নাৱািৰম মই
সেয় চােগ’ ফা ন উকা হ’ল
পিৰ ৰ’ল ৰংেবাৰ৷’-( ম)
এেনেবাৰ ভাবৰ সংিম েণেৰ পূণ হেছ এই কাব খন৷ তওঁ দুই-চািৰটা কিবতা সমসামিয়ক
ঘটনা ৱাহৰ পৰা সমল লেয়া ৰচনা কিৰেছ৷ কিবেয় দয়ৰ অনুভৱেবাৰ শে েৰ গাঁ বৈল যাওঁেতই অনুভৱৰ
ঐক ৰ া হাৱা নাই যন অনুভৱ হেছ৷ ‘সেপান সেপান যন বৰষুণ’ত লহপহৈক বািঢ় আেহ সউজীয়া,
নতু ন আশাই ভৰাই তােল হঁ পাহৰ ঘৰ৷ কাব ে ত নতু ন সেয় এেন অসুিবধােবাৰ বা এই িশিথলতা অহােটা
তেনই াভািৱক৷ তওঁ কিতয়াবা িনজেক অসহায় অনুভৱ কৰাও দখা যায়৷ যিদও মু , তাৰ মাজেত
িনজেক ব নৰ ব ী ত বা খাই পৰা বুিলও অনুভৱ কেৰ৷ তওঁৰ মনত দুবাৰ হঁ পাহ, অেলখ সেপান
আেছ
মা দক ৰূপালী জানােক, বতােহই তওঁৰ মনৰ খবৰ িদব বুিলও িব াস কেৰ৷ তথািপ যন
ক’ৰবাত ভয়, অজান আশংকাত দুৰু দুৰু কঁ িপ উেঠ দয়, জােনাচা হৰুৱাই
মা দক৷ কিবেয় তওঁৰ
চৗিদেশ ভয়ংকৰ আতনাদ িনবৈল পায় দশ ৰ াৰ বােব৷ িক
তওঁ এই আতনাদত কৃ ি মতা দখা পায়৷
আভূ ৱা ভৰা, মােথাঁ ভূ ৱা এই আতনাদ৷ তওঁৰ দুখ লােগ সাত ভনীৰ পৃথকতাত৷

দিনক অ দূতঃ
(১২/১১/২০১৮)
অসমৰ চু তীয়া জনেগা ীৰ ইিতহাস আৰু িবৱতন
লখক – ড৹ ভে ৰ বৰা
আেলাচক – ৰামচ চু তীয়া
মূল – ২০০.০০ টকা
চু তীয়াসকলৰ িবষেয় বতমান ক’বাখেনা িনভৰেযাগ ছপা
পাঠকসকলৰ হাতত পিৰেছিহ৷ ‘পখীসেৱ উেৰ
পখা অনুসােৰ’ৰ িভি ত
েবােৰ কাশৰ মুখ দিখেছ৷ আিম আগেতও কেছা য ই এটা জীয়া জািতৰ
ল ণ৷ দশ- িবেদশৰ কেমও আৈঢ় িৰজন বুৰ ীিবেদ চু তীয়াসকলৰ িবষেয় গেৱষণামূলক অধ য়ন কিৰেছ৷
তওঁেলাকৰ িভতৰত E.T. Delton. W.B. Brown, Colonel Honey, Wade, Edward Gait, ড৹ সূয
মাৰ ভু ঞা, ৰায়বাহাদুৰ কনকলাল বৰুৱা, , ড৹ বণুধৰ শমা, লীলা গৈগ, হিলৰাম ঢিকয়াল ফু কন,
ৰাজেমাহন নাথ, সূযকা খিনকৰ, পৱন চ শইকীয়া, বাণীকা কাকিত, কােষ ৰ বৰুৱা, , ড৹ ড ৰুধৰ
নাথ, তাপ নওগ, িনমল ভা বৰদৈল, ড ৰুধৰ দউৰী, সবান ৰাজ মাৰ, গাপীনাথ বৰদৈল, চাৰুচ
দেল িমিৰ, সাণৰাম পাঞাং, লিলত চু তীয়া, িহেত ৰ বৰবৰুৱা, িকেশাৰ দউৰী, , ড৹ িদপালী বৰা আৰু ,
ড৹ িবভা বৰাই ধান৷
ড৹ ভে ৰ বৰাই চু তীয়াসকলৰ িবষেয় িনভৰেযাগ
সমূহ চািলজািৰ চাই িনেজও বুৰ ীৰ এজন
গেৱষক হাৱা বােব চু তীয়াসকলৰ িবষেয় িনজ দৃি ভংগীেৰ িবষয়েটাৰ গভীৰৈল যাবৈল যথাসাধ চ া
কিৰেছ৷ ১৮৯ পৃ াৰ
খনত চু তীয়াসকলৰ িবষেয় ক’বৈল যাওেত তওঁ সােতাটা অধ ায়ত ভাগ কিৰ
লেছ৷ ১) চু তীয়া জািতৰ উৎপি আৰু মিবকাশ বা িবৱতনৰ অ গিত ২) িববাহ প িত ৩) ধম,
লাকিব াস আৰু বেনৗষধ বা ঔষধ থা ৪) পিৰয়াল আৰু অথৈনিতক ব ৱ া ৫) চু তীয়া সমাজত িবিভ
উৎস ৬) ৰাজৈনিতক ব ৱ া আৰু ৭) ভাষা আৰু সং ৃ িত৷ এই অধ ায়সমূহ সৰু সৰু ভাগত ভাগ কিৰ
খনৰ িবষয় ব ৰ গভীৰত সামাই পিৰেছ৷ িতেটা কথা জুিকয়াই চাওেত তওঁ িতি ত লখকসকেল
কাৱা কথােবাৰৰ উ ৃ িত অথবা সংেগেৰ আেলািচত
সমূহৰ নামেবাৰ স িৱ কিৰ লখেক িনজৰ কথাৰ
যুি গেৱষণামূলক প িতেৰ সবল কৰাৰ মানস কিৰেছ৷
চু তীয়া জািতৰ উৎপি আৰু মিবকাশৰ কথা কওঁেত তওঁ হাতেত ঢু িক পাৱা সমলৰ উপিৰ
জন িত-িক াদ ীেৰা উে খ কিৰেছ৷ আেন চু তীয়াসকলৰ িবষেয় িযেয় নকওক লােগ, সই কথাৈল অিধক
ৰু িনিদ তওঁ িনজ দৃি ভংগীেৰ িবষয় ব ৰ গভীৰৈল যাবৈল চ া কিৰেছ৷ কািহনীেয় হওক বা উপকািহনীেয় পূবৰ পৰা সমাজত চিল থকা কথােবাৰ তওঁ ত াগ কৰা নাই৷ সু আৰু িনৰেপ আেলাচনাৰ
বলা কািহনীও য উেপ নীয় নহয়, সই কথা আিজৰ িদনত সকেলােৱ জােন৷ িনজেক বিছ িব ানস ত
গেৱষক বালাব খাজা মানুহ িকছু মানৰ অগভীৰ লখাক লখক বৰাই বৰৈক ৰু িদয়া নাই৷ বুৰ ী
কােৰাবাৰ ই াত গিঢ়ব বা ভািঙব নাৱােৰ৷ পিৰতাপৰ িবষয় আিজৰ িকছু মান মানুহৰ চু তীয়াসকলৰ িবষেয়
তেনই কম ান আেছ, তওঁেলােক , ড৹ ভে ৰ বৰাৰ
খন পিঢ় উপকৃ ত হ’ব পািৰব৷
খনৰ িতেটা অধ ােয় চু তীয়াসকলৰ িবষেয় কওেত পেৰা ভােৱ লখেক বৃহ ৰ অসমীয়া
সমাজখনেৰা কথা কেছ৷ শ শ বছৰৰ সামািজক তথা ঐিতহািসক ঘটনা-পিৰঘটনােবােৰ ঔেটঙা এটাৰ দেৰ
গঢ় ল এখন নতু ন অসমীয়া সমাজ গিঢ় তালাৰ পাছত সকেলা ‘এক তানত িমিল’ গেছ৷ তােতা িযিখিন
িনিমেল বা িনিমলা হ ৰ গেছ সইেবাৰ সই গা ী, জনেগা ীৰ িনজ িনয়ম বালাত কােৰা আপি থািকব
নালােগ৷

িহয়া িদয়া তু িম ি য়া
লখক – মেনাজ মাৰ ভ াচায
আেলাচক – হম
মাৰ চৗধৰী
এশ পা ৰটা হাস ৰিসক কেথাপকথনৰ সংকলন৷ িণধানেযাগ য সািহত ৰ ৰত হাস -ব ংগ
অন তম, িযেয় িবেশষ ৰসৰ মা া বহন কেৰ৷ তেন মা াক গিত িদব পৰা লখকৰ সংখ া তেনই কম
যিদও অসমীয়া সািহত -সং ৃ িতৰ
খনত িযেকইগৰাকী হাস -ব ংগৰ লখেক ইিতমেধ পিৰিচত বহন
কিৰেছ, সইসকলৰ িভতৰত মেনাজ মাৰ ভ াচাযৰ ােনা কােনা েণই কম নহয়৷ তাহািনেৰ পৰা
আিজৈলেক সমাজ-পিৰয়ালত চিল থকা বা িৱক কম-কথনৰ কাশভংগীেক ভ াচাযই এই
খনত এেকা
চু চু কথা-গ ৰ লখীয়াৈক কাশ কিৰ িতেটা ব ংগ িলখিনত সুকীয়া কম-কথনৰ ছায়া ছিবও অংিকত
কিৰেছ৷ মূলতঃ িযেবাৰ পিঢ়েল এেক আষােৰ ক’ব পািৰ য এইেবাৰ দেখান আিজৰ মানুহ, আিজৰ সমাজ,
আিজৰ পিৰয়ালত দনি নভােৱ চিলেয়ই থােক, তােকা িলিখব লােগেন? এেন
ও পঢ়ৈৱৰ মনত উে ক
ঘ ব পােৰ৷ িপেছ
েটা সচাঁ হ’ লও ইয়াৰ গভীৰাথ আৰু মা ামূল িনৰুপণ কৰােতােহ ক ন৷ গিতেক
মেনাজ মাৰ ভ াচাযই িযেবাৰ কথােৰ কেথাপকথন চলাই এেকাটা অিত চু গ ৰ লখীয়াৈক ৰস িদ িয
িব াস-অিব াসৰ মাজৰ কাঁইট দূৰ কিৰব িবচািৰেছ, সই
ত ভ াচাযৰ ম সাথক হেছ৷ ইিতমেধ
ভ াচাযই ‘ৰগৰ কিৰবৈল যাওঁেত’ শীষক কলমত িলিখেছ- ‘মানুহৰ বােব পৃিথৱীৰ উপকৃ তম মেহৗষধ হেছ
হাঁিহ৷’ কথাষাৰ অ িনিহত তাৎপয নথকা নহয়৷ আনহােত, পুিথখনত এহাল পিত-প ীৰ কেথাপকথনৰ
জিৰয়েত িযেবাৰ দৃশ পটক দখুওৱা হেছ, সইেবাৰই অি ৰ, অিব াস, অ তা, ৎসা-ৰটনা, দুেযাগৰ
সং াৰী ৰুপ সৃি ত সহায় কেৰ৷ -‘ নক, ৰঙালী িব ত স াদক বা সভাপিতৰ বাব পাৱােটা আিজকািল
সচাঁৈকেয় ভাগ ৰ কথা৷ লাকৰ িপঠােৰ িব পািত মজা মািৰ খাৱাৰ আন আপুিন িক বুিজ পাব? আনৰ
টকােৰ িব পািত মা , গাড়ী ল’ব পৰাৰ সৗভাগ আমাৰ কপালত িলখা নাই৷’হাস ৰসৰ মাজেতা এেনেবাৰ
দৃি -কথাই িবেবকী চতনাৰ উে ষ ঘটায়৷ এেন
ত ভ াচাযৰ দৃি -দশন খৰ৷ পুিথখনৰ জিৰয়েত
পঢ়ৈৱ সমােজ অকল হাঁিহৰ সঁফুৰােতই য ব থািকব তেন নহয়৷ গভীৰভােৱ সং ৃ ত মন-মগজু, পিৰয়াল,
সমাজ গঠনেৰা িদকবাতা লাভ কিৰব৷

দিনক অসমঃ
ৰামায়ণ বাক ামৃত
অনুবাদ – ড৹ অেশাক মাৰ গা ামী
কাশক – স ালক, আন ৰাম বৰুৱা ভাষা-কলা-সং ৃ িত সং া
আেলাচক - ড৹ দীি ফুকন পাটিগিৰ
সং ৃ ত সািহত ৰ বেৰণ পি ত, ভাৰতৰ ৰা পিতৰ স ান-প পাওঁতা, অসম সািহত সভাৰ সদস
মহীয়ানৰ গৰাকী আৰু অন ান ব স ান লাভ কিৰেছ ড৹ অেশাক মাৰ গা ামীেয়৷ তওঁৰ এই
খনৰ
মূল সং ৃ ত বা ীিক ৰামায়ণৰপৰা বাছিন কৰা
াকৰ অসমীয়া ভাঙিন আৰু ব াখ া আেছ৷
নথখনৰ থম খ েটােৱই হেছ ‘বালকা ’৷ ইয়াত চৗিবশটা
াকৰ অসমীয়া ভাঙিন পাৱা গেছ৷
ভাঙিন কেৰাঁেত মূল সং ৃ তৰ সৗ য হািন নােহাৱাৈক ভাঙিন কৰা হেছ৷ মােজ মােজ িকছু সংগও টািন
অনা হেছ৷ ইয়ােৰ এ
াকৰ অনুবাদ এেনধৰণৰ- ‘ হ নেৰা ম(ৰাম), কাযেটা ‘ ীবধ’ বুিল ধিৰ তাইৰ

(ৰা সী)ৰ িত দয়া দশন কিৰব নালােগ; চািৰবেণেৰ গ ত সমাজখনৰ ৰ াৰ বােব ৰাজপু ই ( েয়াজন
হ’ ল ীবধ) কিৰব লািগব৷’
াকসমূহৰ আিভধািনক অথ যথাযথভােৱ িদয়াৰ িপছত তাৰ এ সামি ক
বণনাও দািঙ ধৰা হেছ৷ ওপৰত উে খ কৰা
াকেটাৰ অথ অনুযায়ী তাৰ সংগ এেনদেৰ বণনা কৰা
হেছ- ‘ তওঁেলােক িতিনও এক অৰণ ৰ মােজেৰ গ থােকাঁেত, তাড়কা নামৰ ৰা সীৰ মুখামুিখ হ’ল৷ তাইৰ
ানত েৱশ কৰাৰ বােব, মানৱ ানীেকইটাক বধ কিৰবৰ মেনেৰ ৰা সী উ ৰূপত আগবািঢ় আিহল৷
িব ািম ই ৰামক ৰা সীক বধ কিৰবৰ বােব পৰমশ িদেল, ৰােম িক শৰ িনে প কিৰবৈল ি ধােবাধ
কিৰেল, িযেহতু শা ই ী বধ িনেষধ কিৰেছ৷ সই মুহূতত মহিষ িব ািম ই এেনদেৰ কিছল৷’
অেযাধ াকা ৰ মূল ব ব িখিনেতা
াকসমূহৰ যথাযথ অনুবাদ কিৰ সংগ ব াখ া কৰা হেছ৷ এই
বণনাত শ
েয়াগ আৰু বাক গঠনৰ
ত যেথ সাৱধানতা ল
কৰা যায়৷ ৰামৰ বনবাস যা াৰ
বণনা অিত সু ৰভােৱ অনুবাদ কৰা হেছ৷ সংগত কাৱা হেছ- ‘ভৰতক ৰােম িনজৰ দৃঢ় িস া জনাই
এেনদেৰ কেছ৷ চ মাই জ াৎ া ত াগ কৰা এই িতিনটা অস ৱ কায, ৰােম বুজাব খুিজেছ, তওঁৰ িস া ই
বুজাইেছ তােতাৈকও এক অস ৱ কায৷’ তওঁ িপতৃ সত অ ু ৰািখবৰ কাৰেণ অেযাধ াৈল ঘূিৰ নাযায় আৰু
ৰাজিসংহাসন হণ নকেৰৈগ৷ গিতেক ভৰেত িপতৃ ৰ ই া অনুসিৰ অেযাধ াৰ শাসনভাৰ ল’ব লােগ৷’
ৰামায়ণৰ অৰণ কা ৰ িবেশষ বিশ আেছ৷ ৰােম ঋিষ-মুিনসকলক ৰ া কিৰবৈল যাৱা, জটায়ুৰ
লগত সা াৎ, ৰাৱণৰ াৰা সীতা হৰণ আিদ কথা িবিভ
ােকেৰ বণনা কৰা হেছ৷
াকেবাৰত ঠােয় ঠােয়
নীিতিশ ামূলক কথাও পাৱা গেছ৷ িকি া কা ৰ বণনা ৰীিতও অিত মেনাৰম৷ সু ীৱ, বালী, জা ৱ
আিদৰ লগত সা াৎ এই কা ৰ মূল ব ব ৷ সু ৰাকা ত কইটামান অিত তাৎপযপূণ িবষয় িবিভ
াকৰপৰা ভাঙিন কৰা হেছ৷
াকেবাৰৰ অসমীয়া ভাঙিন অিত সু ৰ হেছ৷ এটা
াকৰ ভাঙিন
এেনধৰণৰ- ‘ হ িবিশ বানৰসকল, সীতা হ’ল এগৰাকী মহৎ নাৰী, িয সকেলা মহৎ ণৰ অিধকাৰী৷
তওঁৰ লগত তু লনা কিৰব পৰা চিৰ ৰ এগৰাকী নাৰীেয় তওঁৰ কেঠাৰ তপস ােৰ িতিনওেলাক ৰ া কিৰব
পািৰব, আনিক তওঁ সই সকেলা পুিৰ পলাব পািৰব৷ (ি েলাক ৰ া আৰু
ংসৰ কাৰেণ সীতা সমথ)৷’
সু ৰাকা ৰ িপছেত যু কা আৰু উ ৰাকা ৰ অনুবাদ পাৱা গেছ৷ যু কা ত যু ৰ িবিভ বণনা
সু ৰভােৱ অনুবাদ কৰা হেছ৷ অনুবাদৰ মন কিৰবলগীয়া এ িবষয় হেছ
াকসমূহৰ অসমীয়া ভাষাৈল
অনুবাদৰ লেগ লেগ পিৰেৱশ-পিৰি িত আৰু িবষয়ব ৰ অপূব বণনা৷ সীতাৰ অি পৰী াৰ
ত উে খ
কৰা
াকেটাৰ পৰৱত অংশত বণনা আেছ এেনদেৰ- ‘সীতা জুইৰ মাজৰপৰা কােনা িত নােহাৱাৈক ওলাই
আিহল, এিহ কাযই তওঁৰ সতী ৰ মাণ িদেল৷ ৰামৰ িত একা অনুৰি
মািণত হ’ল৷ অি দৱতাই
িনজৰ বা ত তু িল অি িশখাৰ মাজৰপৰা সীতাক উিলয়াই আিনেল৷ ৰামক সীতাই গতাই িদ এই উি
কিৰেল৷
উ ব পােৰ, ভগৱান িব ু ৰ আেদশত চলা অি েদৱতাই িব ু ৰ অৱতাৰ ৰামক আেদশ িদব
পােৰ৷ যিতয়াৈলেক ৰাম মানৱ দহত থােক, িব ু ৰ অৱতাৰ হাৱা সে ও তওঁৰ িকছু িদন সীমাব তা থােক,
তিতয়া অি েদেৱ িযেকােনা এজনক িদয়া িদ আেদশ িদয়াৰ অিধকাৰ অি েদৱৰ থািকব৷’
এই
খনৰ অনুবাদক ড৹ অেশাক মাৰ গা ামীৰ সং ৃ ত আৰু অসমীয়া দুেয়াটা ভাষােত থকা
ভাষা ানৰ পিৰচয় সু ৰভােৱ িতফিলত হেছ৷ ৰামায়ণৰ কথাব সবজনিবিদত িক সং ৃ ত
াক
অনুযায়ী যথাযথভােৱ অসমীয়া ভাষাৈল
খন অনুবাদ কিৰ অনুবাদেক এ িবেশষ মহৎ কায স
কিৰেছ৷

িচ া িচ
লিখকা – ভানু ডকা
কাশক – পা াবাৰী শাখা সািহত সভা
আেলাচক – িমেল ৰ পাতৰ
এই ৱ সংকলনখন জাতীয় সং ৃ িত আৰু ঐিতহ ৰ বৰেপৰাৰপৰা কইিবধমান স দক উিলয়াই
আিন এখন িচ আঁিকবৈল য কিৰেছ৷বা ৱ জীৱনৰ অিভ তােকা ৰচনাৰ সমল িহচােপ ব ৱহাৰ নকৰাৈক
থকা নাই৷
খনৰ থম অধ ায়ত ‘িবলুি ৰ পথত কৃ ি ৰ সঁজিু ল ঢঁ কী’, ‘মাছ মৰাৰ আন
ৃিতৰ
আিলবাটত’, ‘অসমীয়াৰ কৃ ি ৰ গৗৰৱ তাঁতশাল’, ‘ ভাগালীৰ ৰহ-ৰূপ’, ‘অসমীয়া সং ৃ িত আৰু নাৰী’,
‘আিম অসমীয়া’- এই আটাইেকইখন ৰচনােত জাতীয় সং ৃ িত আৰু ঐিতহ চতনা িতফিলত হেছ৷ কৃ ি সং ৃ িতৰ পিৰচেয়েৰ এেকাটা জািতৰ সমৃ সং ৃ িতক চতনাক জা ত কিৰবৈল চ া কৰা হেছ৷ অৱেশ
আেলাচ িবষয়ব েবাৰ অিধক সমলযু কৰাৰ থল আিছল৷ ৰচনাৰ মূল উপাদানেবাৰৰ সাং ৃ িতক মূল
ব াপক হ’ লও সীমাব ৰচনাৰ মাজেত ইয়াৰ যথাযথ পিৰচয় দািঙ ধিৰবৈল চ া কিৰেছ৷
খনৰ আন
এটা অধ ায়ত ‘ ৰুজনাৰ ৰচনাৰ থূল-মূল আভাস’, ‘ ৰুজনাৰ ৰাসলীলা’, ‘ ম শংকৰেদৱৰ অংকীয়া নাটৰ
িভ ৰূপত িচি ত নাৰী চিৰ ’, ‘ব মুখী িতভাৰ আঁকৰ ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদ’, ‘ব ধা িতভােৰ পিৰপূণ
িশ ীজন(ৰাভা)’, ‘ জ ািত সাদৰ কালজয়ী সৃি শািণত ঁ ৱৰী’, ‘ভূ েপন হাজিৰকাঃ িব বেৰণ িশ ীজন’,
‘দীপািল বাইেদউৰ এপািহ সুগি ফু ল’- এই লখাসমূহ সি িৱ কৰা হেছ৷ আটাইেকইখন ৰচনােত বেৰণ
িতভাৰ সু-উ আদশক তু িল ধিৰ সমাজ চতনাক উ ীিৱত কিৰবৈল য়াস কৰা হেছ৷ ব াখ াসমূহ
সংি
ৰূপত দািঙ ধৰা হেছ ৭৯ পৃ াৰ এই ৱ সংকলনখনত৷

বাঁহিনবাৰীৰ গা
লিখকা – ভানু ডকা
কাশক – নতু ন অসম কাশন
আেলাচক – িমেল ৰ পাতৰ
ভানু ডকাৰ াৰা ৰিচত ১৩ টা গ ৰ সংকলন৷ এই সংকলন ত আিদপাঠ, বাঁহিনবাৰীৰ গা ,
কািলৰ িপ ত আিজ, আৱৰণ, মাহ-হালিধেৰ নাৱােল-ধুৱােল, িব ৱান, আই মাৰ মাহী আই, বংশধৰ, ফু ল
তৰাৰ গ সমূহ সি িৱ হেছ৷ লিখকাৰ কথােৰ ক’ব পািৰ- গাঁৱৰ জীৱন যা া, িনেভজাল মৰম- চেনহ,
কৃ িতৰ মেনােমাহা দৃশ , নানা ফু লৰ সুৱাস- এইেবাৰৰ উপ াপেন গ ৰ কািহনীক উপজীৱ কিৰ তু িলেছ৷
গ সািহত ৰ আংিগক বিশ বা আলংকািৰক উপাদানৰ অনুপি িত মােজ মােজ অনুভূত হ’ লও কাশ
ভংগীৰ সৰলতা আৰু উপ াপন শলী উ ল ৰূপত ধৰা িনিদয়াৈক নাথােক৷

িশলৰ দিলচাত ি য়াৰ িবনিন
লিখকা – ভানু ডকা
কাশক – পা াবাৰী শাখা সািহত সভা
আেলাচক – িমেল ৰ পাতৰ
৪০ টা কিবতাৰ সংকলন৷ কিবতা হ’ল কিব মনৰ সুেকামল আৰু সূ
অনুভূিতৰ বিহঃ কাশ৷ তাত
ছ , অলংকাৰ, তীক, িচ ক - এইেবাৰৰ অৱি িতৰ তাৰতম থািকেলও কিবতা জীৱনৰ ভাষ হ উেঠ৷
বাছকবনীয়া শ ৰ সুষম িবন াস নােহাৱাৈকও কিবতাৰ সৃি হ’ব পােৰ৷ িতভা আৰু সৗ যৰ িবচাৰ
পাঠকৰ হাতত৷ মান িনৰূপণ কিৰ কিবেয় কিবতা িনিলেখ৷ কিবৰ উে শ হেছ শ ৰ মাধ েমিদ অনুভৱৰ
ছিবখন ৰং তু িলকােৰ অংকন কৰা৷ ভানু ডকাই এেনদেৰই কিবতােবাৰ সজাবৈল চ া কিৰেছ৷ িচ ক ত
ৰং-তু িলকা বুলাওঁেত দুই-এেটাপাল িছ কিনেয় সৗ যৰ অনুভূিতক আঘাত নকৰাৈক থকা নাই৷ িক কিবৰ
সৰল কাশভংগীেয় তাৰ সৗ যক ান কৰা নাই৷ তেন কাশত আেছ৷ জীৱনৰ
৷ বািজ উ েছ
সমাজমুখী সুৰ, ঐিতহ চতনা৷ এেনদেৰই কিবতােবাৰৰ মাজত পাঠেক িবচািৰ পাব অ মুখী চতনা৷

মন পলাশৰ বদনা
লিখকা – ভানু ডকা
আেলাচক – িমেল ৰ পাতৰ
িত িতস
এগৰাকী লিখকা িহচােপ ভানু ডকাই ৱ , কিবতা, গ - এই আটাইেবাৰেত হাত
িদ িতভাৰ পিৰচয় িদবৈল স ম হেছ৷ ২২ টা গ ৰ এটা সংকলন এই িকতাপখন৷ গ েবাৰৰ মাজত সমাজ
জীৱনৰ ডু খৰীয়া ছিবেবাৰ অংকন কিৰেছ৷ িবেশষৈক চহা াম জীৱনৰ ছিবখন অিধক উ ল হ উ েছ৷
ম, িবৰহ- বদনা, জীৱনৰ সং াম, মানৱতা- এইেবাৰ সমেলেৰ গ েবাৰৰ কািহনীক উপজীব কিৰেছ৷
কািহনীৰ গিতপথত সামািজক লাকাচাৰ-পৰ ৰােবােৰও ভু মুিক মািৰেছ৷ আধুিনক জীৱনৈশলী, অিভজাত ৰ
চােনিকৰ িবপৰীেত গাঁৱৰ সহজ-সৰল িচ খেন পাঠকক আকষণ নকৰাৈক নাথােক৷ জীৱন- যৗৱনৰ ভাবঅনুভূিতেয়ও কািহনীৰ গিতক মা া িদেছ৷ অৱেশ গ সািহত ৰ আংিগক কৗশল েয়াগত অিধক মনেযাগ
িদয়াৰ থল আিছল৷

(০৯/১১/২০১৮)
অসমীয়া বণমালাৰ ৰহঘৰা
লখক –
াদ চ তাছা
কাশক – আদৰিণ সিমিত, অসম সািহত সভা চতু ঃস িততম বুঢ়ীিদিহং-বৰডু মুচা অিধেৱশন
আেলাচক – গে ৰ শইকীয়া
খিনৰ নামেটােৱই িতপ কিৰেছ ইয়াৰ অ ৰালত িনিহত ল
আৰু উে শ ৰ কথা৷ ভাষাসািহত িবষয়ক চ া আৰু ইয়াৰ অ িনিহত িদশেবাৰ আয় কৰাৰ য াথিমক সমল ‘বণমালা’ এই কথা

সবজনিবিদত৷ িব ৰ সকেলা ভাষা সািহত ৰ
ত এই কথা সমােনই েযাজ বুিল ক’ব লািগব৷ িশ ৰ
শি ক জীৱনেৰা আিদপাঠ আৰ হয় বণমালা িশকনৰ মাধ েমিদেয়ই৷ অসমীয়া ভাষাত দুই কাৰৰ বণ
আেছ৷ সয়া হ’ল- ‘ ৰবণ’ আৰু ‘ব নবণ’৷ ‘অ’ বণেৰ ৰবণ আৰ
হাৱাৰ হতু ইয়াক ‘অ’-ফলা’ আৰু
‘ক’ বণেৰ ব নবণ আৰ
হাৱাৰ হতু ইয়াক ‘ক-ফলা’ বুিলও কাৱা হয়৷ অসমীয়া ভাষা আয় কিৰবৰ
বােব এই দুেয়ািবধ বণেৰ উ াৰণ, গঠন, সংযু কৰণ, েয়াগ আিদ িদশৰ কথােবাৰ সম কভােৱ িশকােটা
িনতা ই েয়াজন হয়৷ াৰি ক অৱ ােত িকবা কাৰণত এইে ত িবজুিত বা িব াট ঘ েল শি ক জীৱনত
ইয়াৰ ভাৱ সুদৰ
ূ সাৰী হয়৷ এেন িদশেবাৰত াধান িদেয় লখেক উি িখত
খিন িনৰহ-িনপানীৈক
যু তাই উিলয়াইেছ৷
তাছাই জীৱন পিৰ মাৰ ৱািহত গিতেৰ ধািৱত হ সময়ত এগৰাকী সফল িশ া িবষয়া িহচােপ
আনু ািনক কমজীৱনৰ পিৰসমাি ঘটাইিছল তওঁৰ আনু ািনক কমজীৱনৰ ভাৰ ঘ িছল এগৰাকী িশ ক
িহচােপেহ৷ সেয়েহ মূলতঃ িশ ক িহচােপ িনজেক পিৰচয় িদ ভালেপাৱা লখকগৰাকীেয় ণালীব আৰু
আদশনীয় তথা ফল সূ িশ াদান স ক য় িদশেবাৰ সূ ািতসূ ভােৱ দয়ংগম কিৰব পােৰ আৰু ইয়াৰ
সম ক িতফলন ঘটাইেছ
খিনত অসমীয়া ভাষাৰ দুেয়ািবধ বণ অথাৎ ‘ ৰবণ’ আৰু ‘ব নবণ- এই
দুেয়ািবধেক সামিৰ নৈল কৱল ‘অসমীয়া বণমালাৰ ৰহঘৰা’ িহচােপ ‘ ৰবণ’ বা ‘অ-ফলাৰ িবষেয়েহ িবেশষ
ৰুপত আলচ কৰাৰ য়াস কিৰেছ৷ পুিথখিনৰ ‘বাটচ’ৰা’ত লখেক ব
কিৰেছ এেনদেৰ- ‘এই পুিথখিনত ‘অ
ফলাৰ িবষেয় িকছু কথা আেলাচনা িশ আৰু চমনীয়াসকলৰ বােব অিধক মেনা হী তথা আন দায়ক কিৰ
তু িলবৈল য়াস কৰা হেছ৷ এই া ত অসমীয়া গীত-মাত; ফঁ কৰা- যাজনা; সাঁথৰ আিদৰ সহায় লাৱা
হেছ৷ িশ আৰু চমনীয়াসকেল সহেজ বুিজব পৰাৈক িবষয়েবাৰ সৰলভােৱ আেলাচনা কিৰবৈল য কৰা
হেছ৷’
অসমীয়া বণমালাৰ ৰহঘৰা িহচােপ আখ া িদয়া
খিনত কৱল ‘অ-ফলা’ৰ িবষেয়েহ আেলাচনা
কৰাৰ বােব িবেশষভােৱ এইখনক ‘ থম খ ’ বুিল কাৱা হেছ আৰু ইয়াত ‘অ’ৰপৰা ‘ঔ’ লেক এই এঘাৰটা
বণক সামিৰ লাৱা হেছ৷
খিনৰ ‘িবষয়সূচী’খেনা অিভনৱ আৰু আকষণীয় হেছ বুিলও িবেশষভােৱ ক’ব
লািগব৷ সইখন হ’ল এেনধৰণৰ- ‘অ’ মাৰ সুৰীয়া মাত’; আমাৰ মইনা ব এ’; ইমান তৰা আকােশ
আকােশ;’ ‘ঈ ৰ আ া তেৰ নাম’; ‘উ িল মুকিল দু িল কাহ ’; ‘উষা িজৰণীয়া পাই লগৰীয়া’; ‘ঋতু আেহ
ঋতু যায়’; ‘এৈক দুৈক কাৈক ফিণ’; ‘ঐৰাৱতৰ িপ ত উ কািজৰঙা চাম’; ‘ওলােয়ই দিখেলাঁ যুৰীয়া
শািলকী’; ‘ঔ িবচােৰাঁেত পােলাঁ মৗ’- এই এঘাৰটা শীষেৰ সমৃ
হেছ িবষয়সূচীখন৷
লখেক ‘ ৰবণ’ৰ িতেটা বণ বা আখৰৰ িবেশষ স েক, সইেবাৰৰ উ াৰণ, আন বণ অথাৎ
ব নবণৰ লগত সংেযাগ হ’ ল তাৰ ৰুপ আৰু ব ৱহাৰ স েক সম কভােৱ উে খ কিৰেছ৷ ইয়ােক কিৰবৈল
যাওঁেত তওঁ জনি য় গীত-মাত; ফঁ কৰা- যাজনা; বাদ- বচন আিদৰ সহায়ত মেনা াহীৈক উে খ কৰাত
সইেবাৰ সকেলােৰ বােব বাধগম হেছ বুিল ভািবেছাঁ৷ তদুপিৰ অিভধানত থকা িতেটা বণেৰ অথসহ িকছু
শ সংেযাগ কিৰ
খিনত সুকীয়া মা া দান কৰাৰ য়াস কিৰেছ৷ এেন কৰাৰ ফলত িবেশষৈক ছা ছা ীসকলক অিভধান চাৱাৰ িত য আ হী কিৰ তু িলব ইয়াত সে হ নাই৷

িচ া িবিবধা
লখক – ড৹ িদনমিণ কিলতা
কাশক – শ িশ
কাশন
আেলাচক – জয়কা শমা
ধৰচনা লখা পি মীয়া সািহত ৰ এটা ধান অংগ আৰু এেকা এেকাজন লখেক তেন লখাৰ
জিৰয়েতই িব িবখ াত হ’ব পািৰেছ৷ বকন আিদ বৃ ছ লখকৰ কথাই এইে ত পানেত মনৈল আেহ৷
অসমীয়া সািহত ৰ এই শাখােটাৰ বাটক য়া সত নাথ বৰাৰ লখা আিজও পৰম
ােৰ পিৰগিণত হ আেছ৷
পৰৱত কালত বাণীকা কাকিত, হম বৰুৱা, িবিৰি
মাৰ বৰুৱা, ফু দ
গা ামী আিদেয়ও এই িদশত
ভূ ত অৱদান িদ গেছ৷
‘িচ া িবিবধা’ তা পিৰপা আৰু িবে ষণধম ৰচনাৰ ভােলমান ণ পিৰলি ত হয়৷ ইংৰাজী
সািহত ৰ একিন ছা , ব বছৰ ধিৰ কেলজত ইংৰাজীৰ অধ াপনা কৰা আৰু বতমান দি ণ কামৰুপৰ
ৰামপুৰ আ িলক কেলজৰ অধ
ড৹ কিলতাৰ ৰচনাসমূহ িভ িভ িবষয়ৰ যিদও সইেবাৰৰ মম
সবসাধাৰণ লাকৰ বােবও অপিৰহায৷ ৰাজনীিতকৰ উে খ থকা ৰচনােকইখন, যেন- ‘ নতা আৰু জনেনতা’,
‘ব ি
আৰু ৰাজনীিতক’, ‘নীিত আৰু ৰাজনীিতক’, ‘ৰাজনীিতৰ ব ি
আৰু দশন’ আিদ এহােত যেনদেৰ
অধ য়নপু , তেনদেৰ কাঢ়া সমােলাচনা েকা, যিদওবা এইেবাৰ িবষেয়া কম- বিছ পিৰমােণ এেকইঃ এজন
ব ি ৰ সমি গত আৰু চিৰ আন মানুহৰ ওপৰত িতফিলত হয় আৰু থাৰেত, শাসকৰ ব ি
আৰু
চিৰ ই জাৰ ব ি ত ব লাংেশ ভাৱ িব াৰ কেৰ৷ আন কইখনমান ৰচনা, যেন- ‘ ান, কতব েবাধ
আৰু সুখ’, ‘আিম অসুখী হওঁ িকয়?’, ‘দুখেনা আেহ ক’ৰ পৰা’, ‘অধ য়ন আৰু সুখ’, ‘জীৱনকলা’,
‘জীৱনচ া’, ‘সং ৃ িতৱান কান?’, ‘পিৰয়াল আৰু সমাজ’, ‘যুৱ উ ংৃ খলা আৰু িতকাৰ’ আিদ সবসাধাৰণ
লাকৰ অনুভৱী জীৱনৰ এেকা এেকা টু ৰা িবেশষ৷ এেনেবাৰ ৰচনােৰ সত নাথ বৰাই অষমীয়া ভাষা চহকী
কিৰিছল৷ দুখ আৰু সুখৰ আেলাচনা কেৰাঁেত লখক ড৹ কিলতাই িলিখেছ য আধ াি কভােৱ ানী বা
আধ াি কতাৰ িত আ হী লােকও সুখ িবচািৰ পাৱাত পলম নহয়৷ লখেক ামী িবেবকান ৰ উপেদশ
বাণীও উে খ কিৰেছ- িয কিছল য ‘এেকােত
ৃহা নৰখােটােৱই াধীনতা আৰু এই াধীনতাই সুখ৷’
পুিথখনৰ ‘অধ য়ন আৰু সুখ’ শীষক িনব েটা বিছ দীঘলীয়া আৰু অধ য়নপু এখন ৰচনা৷ তাত িলিখেছ
য ানৰ সীমাব তা আেছ, ইিপেন মূখতা অসীম৷ তাত আৰু িলিখেছ ানীজেনেহ
হয় আৰু ান
জেনই সুখী৷ তওঁ ক’বৰ দেৰ সঁচা কথা য পুিথ অধ য়েনই ান আহৰণৰ একমা আিহলা নহ’ লও
ানৰ িদশত িবচৰণ কৰা ই এক উ ম ব ৱ া৷ বেৰণ লখক সত নাথ বৰােয়া ব িদন আেগেয় িলিখ
গিছল, ‘চ ল মন িথৰ কিৰবৈল আৰু ভাটা বুি
চাকা কিৰবৈল পঢ়াৰ িনিচনা ণকাৰী উপায় নাই৷’
এইেটাও সত য একাণপ য়াৈক অধ য়ন কিৰেল ানেতা বােঢ়ই, চ লতাও াস পায় আৰু সই ব ি জন
কৃ তকাযতাৰ জখলাত উেঠ৷ ‘জীৱন কলা’ ৰচনাখনত উ ত জীৱন ভাগ কৰাৰ উে েশ লখেক আগবেঢ়াৱা
চধ টা কৗশল সকেলােৰ বােব লাভদায়ক হ’বৰ যাগ ৷ ‘জীৱন চযা’ শীষক ৰচনাখেনা কম- বিছ পিৰমােণ
ইয়াৰ অনুৰূপ৷ ইংৰাজী সািহত ৰ ছা ড৹ কিলতাই যু ত কৰা ‘ ম, সািহত আৰু মানৱীয় মূল েবাধ’,
‘আমাক
লােগ িকয়’, ‘ ই পীেয়ৰৰ ছেনটঃ এক মন াি ক িবে ষণ’, ‘ ই পীেয়ৰৰ ‘মূখ’ আৰু
‘ব ৱা’ৰ সাবজনীনতা’, আেমিৰকান িথেয়টাৰ আৰু নাটক’, ইংৰাজী ভাষা আৰু অনুবাদ’, ‘অতু ল বীৰাংগনা
জাৱান অব আক আৰু ৰাণী ল ীবাঈ’ আিদ ৰচনাত তওঁৰ অধ য়নপু িবে ষণ
ৈক িতফিলত হেছ৷
এইেকইটা িনব ৰ শি ক ৰু ও ব িখিন৷ িবেশষৈক ইংৰাজী সািহত ৰ ছা -ছা ী
ই পীেয়ৰ স ক য়
িনব েকইটাৰপৰা ব পিৰমােণ উপকৃ ত হ’ব৷ অনুবাদ িবষয়ক িনব েটােৱ নতু ন অনুবাদক আৰু নতু ন
সাংবািদকসকলক বাট দখুওৱাত সহায় কিৰব৷ আমাৰ ইয়াত আেমিৰকীয় িথেয়টাৰ আৰু নাটকৰ আেলাচনাও
আশানুৰূপ হাৱা নাই৷ ড৹ কিলতাৰ িনব েটােৱ সই অভাৱ ব িখিন দুৰ কিৰেছ৷

পুিথখনৰ শহৰ ফােল সি িৱ ‘ড৹ ভূ েপন হাজিৰকাৰ সৃি আৰু িকছু িবেদশী িচ া’ শীষক দীঘলীয়া
িনব েটা লখকৰ গেৱষণাৰ ফল৷ িবেশষৈক হাজিৰকাৰ ব মাি ক গীতেবাৰৰ িবষেয় িবিভ দৃি েকাণৰপৰা
আেলাচনা কিৰেছ৷ তওঁ িলিখেছ য ড৹ হাজিৰকাৰ গীতত েদশ
মৰ ধাৰণা আৰু াম গীতসমূহত
পা াত ৰ ‘Patriotic note’ আৰু ‘Pastoralism’ সদ িবদ মান৷ লখেক ইয়ােকা উে খ কিৰেছ য ড৹
হাজিৰকাৰ সৃি ত েদশ
মৰ ধাৰণাই অসমৰ পিৰসীমা অিত ম কিৰ সম ভাৰত ভূ িমেক আঁেকাৱািল
লেছ৷

মা ন লুথাৰ িকং
অনুবাদ – অৱি কা পৰাশৰ
কাশক – আিলবাট, ৱাহা
আেলাচক – অতু ল মজুমদাৰ
মহা া গা ীৰ আদশেৰ দীি ত মা ন লুথাৰ িকং (কিন )ৰ আ জীৱনীৰ সাৰানুবাদ৷ এই
খনত মুঠ ৩০ টা অধ ায় আৰু অি ম দহ পৃ াত মা ন লুথাৰ িকঙৰ জীৱনপ ী িদয়া হেছ৷ ‘সেপান
সেপান হেয় ৰ’ল’ শীষক ৩০ সংখ ক অধ ায়েটা অনুবািদকাৰ িনজা সংেযাজনা৷ বণ বষম ৰ িবৰুে
জহাদ
কৰা নতাগৰাকীেয় অততায়ীৰ লীত ১৯৬৮ চনৰ ৪ এি লত মৃতু বৰণ কিৰবলগীয়া হাৱা ঘটনাৰ অি ম
ণ আৰু তাৰ
াৱনা এই চমু অ ায়েটাত দয় িবদাৰক ৰূপত উপ াপন কিৰেছ৷ অনুবািদকাই িলিখেছ‘কৃ াংগ আৰু
তাংগ উভয়েক ভাতৃ ৰ এনাজৰীেৰ ব াৰ তওঁৰ সেপানেটা আধৰুৱা হ ৰ’ল৷’ অনুবািদকাই
নতাগৰাকীৰ এ ভাষণৰ উ ৃ িত িদেছ- ‘ মাৰ ভাল লািগব- কােনাবাই যিদ কয়-মা ন লুথােৰ ানৰ
সৱাত িনজৰ াণ উছগা কেৰ৷ মই ভাল পাম যিদেহ কােনাবাই কয়- মা ন লুথােৰ মানুহক ভাল পাবৈল
চ া কিৰিছল৷ মই ভাল পাম যিদেহ কােনাবাই কয়- মা ন িকং জুিনয়েৰ ভাকাতু ৰৰ ভাক িনবাৰণ
কিৰবৈল চ া কিৰিছল৷ মই আশা কেৰাঁ, মানুেহ মাক সইজন ব ি িহচােপ মনত ৰািখব, িযেয় মানৱ
জািতক ভাল পাবৈল আৰু সৱা কিৰবৈল চ া কিৰিছল৷’ (পৃঃ ২০৭)
‘মা- দউতা’ িশেৰানামৰ থম অধ ায় ত দুেয়াগৰাকীৰ লগেত আইতাকৰ শশৱ কালেত তওঁৰ
ওপৰত পৰা ভােৱ ভিৱষ ৎ জীৱনৰ পথ পিৰ মাত িদেছ পথ িনেদশনা৷ এই অধ ায়ৰ কইবাটাও উপঅধ ায়ত িবভি কিৰ তওঁৰ পািৰবািৰক জীৱন আৰু সামািজক অৱ াৰ মুখামুিখ হ বণ- বষম ৰ দেৰ
সামািজক ব ািধৰ ব াখ া দািঙ ধিৰেছ৷ সমা ৰালভােৱ বা ৱতাৰ সেত একা হ’বৈল গ তওঁ উপলি
কিৰিছল- ‘ শাষেণ দহৰ বৰণ নজােন, জােন মােথাঁ দািৰ তা৷ ক’লা ছালৰ আিম িযমান অত াচাৰ
ভু িগিছেলাঁ, দিৰ
তাংগসকেল জীৱন ধাৰণৰ বােব িসমােনই সং াম কিৰবলগীয়া হেছ৷(পৃঃ ১৬)
২,৩ আৰু ৪ অধ ায়ত তওঁৰ িবদ ায়তিনক জীৱনৰ উ ৰণ আৰু সামািজক-দাশিনক িচ াৰ উপলি ৰ
পটভূ িম ফঁ িহয়াই দখুওৱা হেছ৷ খৃ ধমৰ দাশিনক ত ত অৱগাহন কিৰও কালমা ৰ দশন তওঁ িবে ষণ
কিৰব পািৰিছল আৰু অৱেশষত মহা া গা ীৰ আদশৰ মাজত িবচািৰ পাইিছল জীৱনত আ ৱাই যাৱাৰ
পথ৷ প ম অধ ায়ত তওঁৰ ববািহক জীৱন আৰু ষ অধ ায়ত গীজাত আৰ
হাৱা তওঁৰ কমজীৱনৰ চমু
আভাস দািঙ ধৰা হেছ৷ ‘সং ামৰ থম খাজ’ িশেৰানামৰ অধ ায়েটাৰ পৰা আৰ হয় তওঁৰ বণ বষম ৰ
িবৰুে আে ালনৰ বীজৰ অং ৰণ(অধ ায় ৭)৷ কৃ াংগ আৰু
তাংগৰ মাজত িবেভদ সৃি কাৰী যা ীবাহী
বাছৰ ব ৱ াৰ িবৰুে কৃ াংগসকল একি ত হ বাছৰ সলিন খাজকািঢ় অহা- যাৱা কিৰ আৰ কৰা
িতবাদী আে ালন ছল-চাতু ৰীেৰ
কিৰব পৰা ন’গল৷ মা ন লুথাৰ িকং আৰু সহেযাগীসকলৰ পিৰকি ত
নতৃ ত আে ালেন সফলতাৰ মুখ দেখ৷ অিহংসা নীিত আৰু অসীম ধয এই সফলতাৰ চািবকা আিছল৷

পুিলচী িনযাতন, আইন ব ৱ াৰ অিনৰেপ তা, বামা িবে াৰণ আিদৰ গইনা ল আে ালন িনঃেশষ কৰাৰ
সকেলা ষড়য মিষমূৰ কিৰ আগবািঢ়িছল বণবাদৰ িবৰুে অিবৰত সং াম৷ সই আে ালেন িতপ
কিৰিছল মা ন লুথাৰ িকঙৰ সু-অিভ
নতৃ ৷ ঘানাৰ াধীনতা াি েয় তওঁৰ আন ৰ চ েলা আিনিছল৷
িতেটা অধ ায়ত শাষণ-িনে ষণৰ িবৰুে কৃ াংগসকলক জাগিৰত কিৰবৈল তওঁ আৰু সংগীসকেল চেলাৱা
অিবৰত েচ াৰ কথা পিঢ় তওঁৰ িত
াত আমাৰ মূৰ আেপানা-আপুিন দাঁ খাই যায়৷ মহা া গা ীক
তওঁ কাহািনও দখা নাই, ১৯৫৯ চনতেহ তওঁ ভাৰত মণৰ সুেযাগ পাইিছল অথচ গা ীবাদ তওঁৰ তজত
বািহত হিছল৷ বািমংহামৰ িতবাদী কাযসূচী, ছ আগি নত িবে াহ, িমিছিছিপ আে ালন, িছকােগা
আে ালন আিদত তওঁৰ ৰু পূণ ভূ িমকা
খনত পাৱা গেছ৷ আে ালনৰ বাণী তওঁ আেমিৰকাৰ ৰা পিত
ভৱনৈল কিঢ়য়াই িনব পািৰিছল আৰু তিতয়াৰ ৰা পিত জন এফ কেনিডৰ দৃি আকষণ কিৰবৈল স ম
হিছল৷ আততায়ীৰ লীত িনহত ৰা পিতগৰাকীৰ িত
া জনাই তওঁ ক’ব পািৰিছল- ‘মানৱতাৰ মৃতু ’৷
তওঁ ক’ব পািৰিছল- ‘ মাৰ এটা সেপান আেছ য এিদন সকেলােবাৰ খলা-বমা নােহাৱা হ’ব(অহংকাৰৰ),
পবত আৰু পাহাৰেবাৰৰ ভূ িমৰ সেত িমিল যাব, ওেখাৰা- মােখাৰা বাট-পথ মসৃণ হ’ব, পুিতগ ময়
অ লেবাৰ উ ািসত হ’ব, আমাৰ ওপৰত ভু যী ৰ কৃ পাদৃি পিৰব আৰু তজ-মঙেহেৰ গ ত সকেলা
লােকই এয়া সমােন উপেভাগ কিৰব পািৰব৷’ (পৃঃ ১৬৫, ১৯৬৬)

(১৬/১১/২০১৮)
মিহলা িচিকৎসক
লিখকা – ড৹ িবজুলী গা ামী
কাশক – বা ব কাশন
আেলাচক – দব ত িম
িচিকৎসক হ’ল ৰাগীৰ বােব াণকতা৷ ৰাগীৰ বােব িচিকৎসক আৰু িচিকৎসকৰ বােব ৰাগী
অপিৰহায৷ িচিকৎসক এগৰাকীেয় ৰাগীক এগৰাকীক থম সা াতেত ৰাগৰ অিধকাংশ উপশম কিৰব পােৰ৷
তওঁৰ কথা-বাতা, আচাৰ-ব ৱহাৰ, ৰাগীৰ িত আ িৰকতাই বমাৰ উপশমত বা জীৱনজুিৰ এগৰাকী
ৰাগীক এগৰাকী িচিকৎসেক গভীৰ ৰখাপাত কেৰ৷
সা িতক সময়ত ৰাগী আৰু িচিকৎসকৰ স কত যেথ িবতক হাৱা দখা যায়৷ ব
ত
ৰাগীক অিধকসংখ ক িচিকৎসেক াহক বা পণ ৰূেপ গণ কৰা দখা যায়৷ িক তাৰ মাজেতা একাংশ
িচিকৎসকৰ ৰাগীৰ িত থকা দায়ব তা দিখেল মন ভিৰ যায়৷
গালকীকৰণৰ িবৱতন, চৰকাৰী নীিতৰ সু
তাৰ অভাৱ, বচৰকাৰী পযায়ৰ মিডেকল কেলজত
িশ া হণ, মধাহীন আৰু অ েৰেৰ পিঢ়বৈল িনিবচৰা এচামৰ মিডেকল িশ া হণ ইত ািদেয় বতমান
সময়ত এচাম ধন ঘ বৈল িচিকৎসক হাৱা পিৰেৱেশ ভাৰতবষৰ দেৰ উ য়নশীল দশত িচিকৎসাৰ
খন
ব য়ব ল কিৰ তু িলেছ৷ সাধাৰণ মানুেহ সইবােব সু-িচিকৎসা পাৱাৰপৰা বি ত হেছ৷ িচিকৎসাৰ
খনত
‘ েফছেনিলিজম’ৰ অভাৱ হেছ৷ গা কিৰ উ েছ স ূণ ব ৱসায়৷
ব নিতবাচক িদশৰ মাজেত অসমত এচাম সামািজকভােৱ দায়ব িচিকৎসকৰ সৱাই বৃহ ৰ
অসমীয়া সমাজখনক আশাৰ পিৰেৱশ িদবৈল স ম হেছ৷ ইয়াৰ মাজেত উে খনীয় িদশেটা হ’ল এই চাম
দায়ব িচিকৎসেক ৰাগীক যৎপেৰানাি
সৱা আগবেঢ়াৱাৰ লগেত তওঁেলােক সািহত -সং ৃ িত-সামািজক

আিদ িবিভ সৃি শীল
খনত িনজেক জিড়ত কিৰও ৰািখেছ৷ সৃি শীল কমৰ
খনত ব েকইগৰাকী
িচিকৎসেক িনজ
ান ল’বৈল স ম হাৱাৰ লগেত ৰািজ ক, ৰা ীয় পয ায়ত ীকৃ তও হেছ৷
এই সু-িচিকৎসক চামৰ অন তম এগৰাকী হেছ চ িচিকৎসা িবেশষ ডাঃ িবজুলী গা ামী৷
শহতীয়াভােৱ তওঁ যেথ
ত া ানপূণ কাম শষ কিৰ পঢ়ুৈৱ সমাজৰ হাতত তু িল িদেছ ‘মিহলা িচিকৎসক’
শীষক এখন ৩২৭ পৃ াৰ ধুনীয়া
৷
খনত ডাঃ গা ামীেয় অসমৰ ৭৫০ গৰাকীেৰা অিধক মিহলা
িচিকৎসক অথাৎ এেলােপিথক িচিকৎসকৰ জীৱন, তওঁেলাকৰ পছাগত বণনা িদেছ৷ ১৮টা িবিভ িশতানত
তওঁ সাৱলীলভােৱ মিহলা িচিকৎসকসকলৰ পছাগত ভূ িমকা বণনা কিৰেছ৷
িব ৰ মিহলা িচিকৎসকৰ ইিতহাসৰপৰা আৰ কিৰ অসমৰ ১৩ গৰাকী মিহলা আয়েবিদক
িচিকৎসক, চািৰগৰাকী মিহলা হািমঅ’ িচিকৎসক, পাঁচগৰাকী মিহলা দ িচিকয়সকৰ অিতিৰ িশতান
খনত স িৱ কিৰেছ৷ অসমত আয়ুেবদ িচিকৎসা ব ৱ া, হািমঅ’ পথী িচিকৎসা ব ৱ া, ৱাহা
আ িলক দ িচিকৎসা মহািবদ ালয়ৰ জ কািহনী আিদ িশতানৰ সংেযাজন উে খনীয়৷
এই
খনৰ আঁত ধিৰেয়ই পৰৱত পযায়ত অেনক অনুসি ৎসু পঢ়ুৈৱ, গেৱষেক অসমৰ সামািজক
পটভূ িমত মিহলা িচিকৎসকৰ যাগদান, সামািজক ত া ান, তওঁেলাকৰ সৱা আিদ স কত আগবািঢ় যাবৈল
পানপ য়া বাটৰ আৰ িণ িবচািৰ পাব৷

ি তীয় মহাসমৰ আৰু অসম
লখক – িনৰ ন বৰদৈল
কাশক – অসম বুক া
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত
ি তীয় িব যু ত আমাৰ অসেমা জাপানৰ ল
হ পিৰিছল৷ জাপানৰ সন াধ সকেল অসম
অিধকাৰ কিৰ বৃ ছ সা াজ ক এটা মা ম আঘাত হনাৰ সংক লিছল৷ ইয়াৰ পিৰণিতেত বামা (এিতয়াৰ
ম ানমাৰ) দখল কৰাৰ িপছত জাপানৰ আ াসী সন বািহনীেয় বতমানৰ নাগােল ৰ ৰাজধানী ক’িহমা আৰু
মিণপুৰৰ ৰাজধানী ই লত েৱশ কিৰ ভাৰতৰ উ ৰ-পূবা লৰ িত ভাবুিকৰ সৃি কিৰিছল৷ ক’িহমা আৰু
ই লৰ ৰণাংগনত জাপানী সিনকক িতহত কিৰ তাৰপৰা খিদ প য়াবৈল ভাৰতীয় সিনকসকেল িনজৰ
জীৱনেকা তু
গণ কিৰ িয সং াম কিৰিছল, সই সং ামৰ কথােক আেলাকৈল অনাৰ চ া কৰা হেছ এই
খনত৷ এই পুিথখনত লখেক ি তীয় িব যু ৰ সময়ত জামানী আৰু জাপানৰ যু িপপাসু মনৰ বােব সম
ইউেৰাপ-এিছয়া আিথকভােবই হওক বা ৰাজৈনিতকভােবই হওক, কেনদেৰ িব
হিছল আৰু এই মহাযু ত
অসেমা কেনদেৰ জাপানী সন াধ সকলৰ ৰণেকৗশৰ এটা অংশ হ পিৰিছল, তাৰ বণনা সু ৰভােৱ িদেছ৷
বৰদৈলেয় ১২ টা অধ ায়ত তওঁৰ পুিথখনৰ িবষয়ব িখিন িবভ কিৰ িলিখেছ৷ পুিথখনৰ শষত
সংেযাজন কৰা ‘পুৰণা িদনৰ ৃিত’ আৰু ‘পিৰিশ ’ত তওঁ কতেবাৰ ৰু পূণ তথ -পািত স িলত লখা
সি িৱ কিৰেছ৷ তওঁ িলিখেছ য ১৯৪২ চনৰ ২৮ ম’ত জাপােন বামােদশ (ম ানমাৰ) স ূণৰূেপ জয়
কিৰ লয়৷ পিৰি িত এেন হিছল য বৃ ছ সন াধ
জেনেৰল ি লেৱেল লগত মা এশজন আেমিৰকান
আৰু চীনা সন লেয় খাজকািঢ় অসম ওলাইিছলিহ৷ তওঁ হেনা কিছল- ‘ভাল মাধমাৰ এটা খােলা দই৷’
বামা জয় কৰাৰ িপছত জাপানী সনাপিত জেনেৰল ইডাই অসম জয় কৰাৰ ল
তিতয়াই লিছল৷
স

‘এক অতু লনীয় জাৰা’ নামৰ প ম অধ ায়েটাত বৰদৈলেয় আসাম এয়াৰলাই আৰু ‘িলডু ৰ’ড’
কত িলিখেছ৷ বতমান এই ‘িলডু ৰ’ড’ৰ নাম হেছ ‘ি লেৱল ৰ’ড৷ এই িলডু ৰ’ড আৰু আসাম

এয়াৰলাই ৰ এটাই উে শ
চীনৰ লগত িব ৰ সংেযাগ
াৱত অনুেমাদন জেনাৱা
হয়৷ িডেচ ৰৰ পৰা আৰ
সু ৰ বণনা ইয়াত িদেছ৷
‘জাপানৰ অসম
সনাক ভাৰতীয় সনাই
অিভযানৰ বােব জাপােন
অ লৰ বৃ ছ সন াধ
আিছল মজৰ জেনেৰল

আিছল আৰু সইেটা হ’ল তিতয়াৰ মহাযু ৰ সময়ত িম প ৰ অংশীদাৰ হাৱা
কৰা৷ বৰদৈলেয় আৰু িলিখেছ য ১৯৪২ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত িলডু পথ িনমাণৰ
হয়৷ এেকদেৰ সই চনেৰ ৪ এি লৰপৰা চাবুৱাত িবমানেকাঠ িনমাণৰ কাম আৰ
হয় িলডু পথ িনমাণৰ কাম৷ লখেক িলডু পথ বা ি লেৱল ৰ’ড স কত এক

আ মণ’ শীষক অধ ায়েটাত লখেক ক’িহমা আৰু ই লত জাপানৰ আ মণকাৰী
িকদেৰ িতহত কৰাৰ বােব মৰণপণ যুজ
ঁ িদিছল, তাৰ বণনা িদেছ৷ অসম
দািয় িদিছল তওঁেলাকৰ লফেটেন
জেনেৰল মুটা চীক৷ আনহােত, অসম-বাতা
আিছল জেনেৰল ি ম৷ জাপানৰ ক’িহমা আ মণকাৰী সনা গাটৰ সন াধ
চােটা৷ ১৯৪৪ চনৰ ৩ এি লত ২০,০০০ জাপানী সন ক’িহমাত উপি ত হিছল৷

পুিথখনত জাপানী সন আৰু ভাৰতীয় সন ৰ মাজত ক’িহমা আৰু ই লৰ ৰণাংগনত হাৱা যু ৰ
কথা উে খ কেৰাঁেত এই কথাও িলিখেছ য বৃ ছ সন বািহনীৰ সন াধ সকল বৃ ছ আিছল যিদও
সিনকসকল িক ভাৰতীয় আিছল৷
পুিথখনত ি তীয় িব যু ত জাপান আৰু জামানী িকদেৰ িব
হ’ল, সই কথাও বৰদৈলেয়
িবশদভােৱ িলিখেছ৷ িক
তওঁৰ পুিথখনত িযেহতু অসম স কত িবেশষভােৱ উে খ কিৰেছ, সেয়েহ তওঁ
এই কথাও িলিখেছ- ‘ভাৰতত আিজও ই ল-ক’িহমাৰ যু ক ‘বৃ ছৰ যু ’ বুিল গণ কৰা হয়৷ এই যু ত
ভাগ লাৱা ভাৰতীয় সিনসকলক বৃ ছ সা াজ ৰ সিনক বুিল অৱেহলা কৰা হয়৷’ (পৃ াঃ ২১৫)
অৱসৰ া
লফেটেন কেণল অিল ভটৰ উ ৃ িত িদ তওঁ িলিখেছ- ‘ই ল আৰু ক’িহমাৰ িবজয়
এিতয়াৈলেক আমাৰ সবে
সামিৰক সফলতা৷ দুখৰ কথা, ভাৰতৰ জনসাধাৰেণ এই িবষেয় বিছ নাজােন৷’
(পৃ াঃ ২১৭)
লখেক তওঁৰ এই পুিথখনত সি িৱ কৰা আেলাকিচ েবাৰ আৰু মানিচ েবােৰ ি তীয় িব যু ৰ
িবভীিষকাৰ কথা ভালদেৰ বুজাত পাঠকক ব সহায় কিৰেছ৷

অসমীয়া িতিদনঃ
(১১/১২/২০১৮)
ধনবৰৰ ল আৰু িশ াপুৰাণ @গৰল ডট কম
লখক – ধনবৰ কাশ প
আেলাচক – ড৹ হািফজ আহেমদ
যাৱা ৬ নেৱ ৰ তািৰেখ ৱাহা ৰ ছিহদ ন াস ভৱনত এক ব িত মী অনু ানৰ মােজেৰ উে ািচত
হয় ব ংগ সািহত ৰ এই
খন৷ এই অসম মুলুকত কিতয়াবা কােনাবাই িনজৰ
িনেজ উে াচন
কিৰেছেন? ধনবৰৰ মেত অসমত
উে াচন অনু ানেটােৱই গালমলীয়া- লখক ক’ৰবাত বিহ থােক আৰু
কােনাবা িবিশ কইজনমােন ম ত
খন উে াচন কেৰ৷ িপচিদনা কাকতত ফেটা ওলায় অিতিথৰ৷
বেচৰা লখকৰ নাম- গাে ই নালায়৷ সইবােব ধনবেৰ তাহািনেত ক থিছল- ‘ মাৰ িকতাপ মেয় উে াচন
কিৰম৷ চাৰ মাধ েম নুিলয়ােল নাই, িক উিলয়ােল মাৰ ফেটাখনেক উিলয়াব লািগব৷’ যেন ঘাষণা তেন
কাম৷ ধনবেৰ খাদ অিতিথৰ আসনত উপিব হ িনজৰ
িনেজ উে াচন কিৰেল৷ ইও কম ব ংগ নহয়৷

ব ংগেনা িক? িযেটা হ’ব লািগিছল, সইেটা নৈহ তাৰ ওেলাটােটা হ’ লই জােনা ব ংগৰ জ নহয়? তেনহ’ ল
ধনবেৰ অকল লখােৰই নহয়, অনু ানৰ মােজেৰও ব ৱ ােটাক সমােলাচনা কৰাৰ লগেত ব ংগও কিৰেছ৷
িহচােপ এখন যিদও
খনৰ নামেটাত দুখন
ৰ ইংিগত আেছ- অথাৎ ধনবৰৰ ল এখন
আৰু িশ াপুৰাণ এখন
৷ আনহােত ‘@গৰল ডটকম’ টা ধনবৰৰ িবেশষ াইল৷ িযেটা তওঁ সকেলােত
ব ৱহাৰ কিৰ আিহেছ আৰু
খনৰ থমেতই তাৰ ব াখ াও দািঙ ধিৰেছ- ‘িশতানেটাৰ নামেটা দিখ উচপ
খাই উ ব নালােগ৷ এইেটা হ’ল ই াৰেনচেনলৰ লগত থলুৱাৰ এটা সংিম ণ, মােন fusion| আেপানােলােক
ভািবেছ নটতেনা অসমীয়ােত আখৰেবাৰ িলিখেল িকবা ওলাবেন? আেৰ িক কথা কয় আেপানােলােক?
অসমীয়াক আেপানােলােক এিতয়াও ভালদেৰ িচিনেয়ই পাৱা নাই৷ ভাৰতিবজয়ী মাগলক কচু কটা িদয়া
অসমীয়া বীৰপুৰুষসকল ই থকা বুিল আেপানােলােক নাভািবব৷ কা
কা টকাৰ েজ চিল আেছ,
সকেলােবাৰ অসমীয়ােত হ যাব৷ তেন আশা কিৰেয়ই আমুকাই এেন এটা নাম ক কিৰেছা৷ ‘গৰল’ হ’ল
‘ গল’ৰ অনুকৰণ৷ গল ডটকমত ি ক কিৰেলই িব ৰ সকেলা ান পাৱা বুিল সকেলােৱ ভােব৷
তেনে ত ধনবৰৰ দেৰ িবয়ােগাম লখক এজনৰ িচ া-ভাবনা বা লখা- মলা স ক য় সকেলা কথাৰ বােব
এটা গল নােহাৱাৰ িক কাৰণ থািকব পােৰ? সইবােবই তাক গলৰ আিহত ই াৰেনচেনল কিৰ িদয়া
হেছ- এিতয়া যাৰ িযমান ই া, যেনৈক ই া তাক পান কিৰব পািৰব৷ পান কৰাৰ বােব িচিলমৰ ফাপত
হাপা মািৰ ক কৰােৰা কােনা েয়াজন নাই বা বটলৰ পৰা িগলাচত ঢািল পানী িমহলাই থকােৰা েয়াজন
নাই৷’
ধনবেৰ িনজৰ জ ৰ সিবেশষ ব াখ া কিৰ ‘ধনবৰৰ জ
লী সংবাদ’ শীষক ৰচনাখনত আমাৰ
অ িব াসৰ ওপৰত কেঠাৰ বাক বাণ িনে প কিৰেছ আৰু কেছ য ‘আমাৰ ভূ েপনদাই ‘ জট যুগ, আণিবক
যুগ’ বুিল গান গােলই নহ’ব নহয়৷ তেনেবাৰ গান িনবৈলেহ ভাল, িক আচলেত এইেটা হ’ল ‘িকেৰা যুগ/
খনাৱতী যুগ/ পাথেৰেৰ ভাগ ক বদেলাৱা যুগ৷’ ধনবেৰ িলিখেছ- এিতয়া ম ী-এম এল এ সকলৰেহ কাব
বিছ- ‘হাতত সূতা, কপালত ফাঁটা, আঙু িলত িপি বা ৰতন৷ কামৰূপ কামাখ াক বিলেৰ পুঁিজবা গাপেন
চৰকাৰ কিৰবা গঠন৷’
িপেচ আধুিনক কি উটােৰ ধনবৰৰ জ
লী িদেল৷ ‘দশম ানত দত ৰু
াচাযক ছলনা কিৰ
অমৃত খাৱা দৱতাসকলৰ িবৰুে দুেঘাৰ জহাদ৷’- িপচৈল আিম
দুখনক দিখম য ধনবেৰ তওঁৰ এই
জহাদ এক িন াভােৱ চলাই িনেছ আৰু িতখন ৰচনােত বতমান ব ৱ াৰ কেৰাণেবাৰক অিত িনমমভােৱ
আঘাত কিৰেছ৷
গেৱষণা পি কাৰ কথা ক’বৈল গ ধনবেৰ িলিখেছ- ‘এেতেক নামেটা তামাৰ গণব ু , দুখৰ বা ৱ
বা িবপদ-তািৰণী জাতীয় িকবা এটা িদ ল তু িম ৰাইজক লু
পলােলও কােনা কথাৰ ইফাল-িসফাল নহয়৷
এেতেক তেনেবাৰ িশয়াল কাৰবাৰ আিজকািল উ িশ ােতা চেল৷ এিতয়া মাজেত CMJ বুিল এখন
িব িবদ ালয় ওলাল৷ তামাৰ যিনবা জানিবল মলাত পাহাৰৰ আলু-কচু েহ ওলাইেছ৷ চািৰওিপেন িপ এইচ
িড িকনাৰ উঠপথপ লািগল৷ ইমােনই উঠপথপ য ব েতই CMJ মােনেনা িক সইেটা জািনবেৰা আ হ
নেদখুৱােল৷ িপছত যিনবা দনা-পাওনাৰ অংক িনিমলাত হ’বলা CMJৰ চাউল উকিলল৷ তেহ এই ভাৰ ৰ
মানুেহ জািনেল য CMJ মােন বােল ‘চ
মাহন ঝা’৷ তওঁ িকহৰ বােব িবখ াত? উ িশ াৰ
চা িফেকটৰ ব ৱসায়ত তওঁ দশৰ িভতৰেত নাম কিৰেছ, গিতেক তওঁৰ নামত এখন িব িবদ ালয় হ’ব
পােৰ৷ ক’ত ৰাধাকৃ ণৰ নামত বা নহৰুৰ নামত িব িবদ ালয়, ক’ত চ েমাহন ঝাৰ নামত িব িবদ ালয়৷
িক
দাষেটা জােনা তওঁৰ৷ চৰকােৰ আইেনই কিৰেছ তেন৷ টকা থািকেল িব িবদ ালয় খুিল চাধা বপাৰীও
চে লৰ হ’ব পািৰব৷ চ েমাহেনেতা আৰু তওঁৰ শাৱিন কাঠাত বা পাকঘৰত িন িব িবদ ালয় পতাৈগ
নাই৷ দ ৰমত বৰ বৰ হৰেফেৰ িব াপন িদ, সকেলােৱ দখাৈক নামফলক লগাই- কা এটা কাযালয়
পািতেহ বপাৰখন পািতেছ৷ তিতয়া আমাৰ সই ৰজাঘৰীয়াসকলৰ চ ত
েৰ মুিতিছল নিক? ন ধনৰ

লাভত তওঁেলােক চবেবাৰ পিৰ াৰ দিখ আিছল৷’ এেনধৰণৰ কথােবােৰ কৱল য হাস ৰসেৰই সৃি
এেন নহয়, তী ব ংগই চু িৰ-কটাৰীৰ দেৰ ৰিপৈছ৷

কিৰেছ

ধনবৰ কাশ েপ আচলেত কােকা এৰা নাই; ৰাজৈনিতক নতাৰ ভ ািমৰ পৰা সামািজক জীৱনৰ
দাষ, ম ী-আেমালাৰ দুন িতৰ পৰা ব ি ৰ -অভ াসৈল সকেলা দািঙ ধিৰেছ ব ংগৰ মােজেৰ৷
মধ িব ৰ ভম আৰু অসমীয়া মানুহৰ াথপৰতােকা লখেক তী ভােৱ ব ংগ কিৰেছ৷ ম ী-আেমালা,
সািহিত ক-বুি জীৱী, সািহত সংগঠক, িশ ী সকেলােক ধনবেৰ তূ ণৰ পৰা ওেলাৱা ব ংগ কাঁেড়েৰ থকা-সৰকা
কিৰেছ৷ আমাৰ সমাজ জীয়নৰ এেছাৱা সময় আৰু এই সময়ৰ কেৰাণেবাৰ িচি ত কিৰ তাক সাথক
িবে ষণৰ মােজেৰ আ ি ৰ বাট ধনবৰ কাশ েপ মুকিল কিৰ িদেছ৷
যাৱা দুিদন ধিৰ বামা-বাৰুদৰ শ আৰু ধাঁৱাই আকাশ ছািন ধিৰেছ৷ ফ’চবুকত দিখেছা দীেনশ
বশ ডাঙৰীয়াই উশাহ ল’বৈল ক পাইেছ, ফণী নাৰায়ণ দৱেচৗধুৰীেয়ও বামা মৰাৰ িবৰুে আপি
তু িলেছ৷ মনুষ ৰ এেন দৗৰা ৰ বােব সূয দৱতাও নালাওঁ বুিল লািগেছ৷ ধনবেৰ িপেছ এেন ৱা সমস াৰ
কথা ব আেগেয় ক থেছ- ‘সূেয বােল মনুষ ৰ চাৱা মুিনষাই/ িব ান- যুি জােন কা - ানেহ নাই৷৷
পিৰেবশ ৰ াৰ নামত আে ালন কেৰ. টঁটু ৈলেক মদ িগিল বামা মািৰ ফু েৰ৷৷ ঝাড়ু ল দখুৱাই ৰাজপথ
সােৰ/ দুই ন ৰী বামাৰ বপাৰ ৰুিধব নাৱােৰ৷৷ দূষণৰ নামত িদেয় ডাঙৰ িব াপন/ তাৰ নামত খৰচ
কেৰ চৰকাৰী ধন৷৷ তওঁেলােকই বামা মািৰ আকাশ ঢািক ধেৰ/ বাদ িদয়ােহ নালাওঁ মই মাৰ িক গৰজ
পেৰ?’
এই
খনৰ আন এক বিল িদশ হেছ ইয়াৰ ভাষা৷ সািহত ত হাস ৰস সৃি কৰা সহজ, িক
ব ংগৰ মােজেৰ তােকা ৰাজৈনিতক আৰু সামািজক িবষয়ক ল ব ংগ কৰা সহজ নহয়৷ বুি দী
লখকৰ
বােবেহ এেন স ৰী া স ৱ৷ বজবৰুৱাৰ ব ংগ ৰচনা পিঢ় আিম িযদেৰ তওঁৰ ভাষা েয়াগৰ শি শালী
িদশেটা অনুধাৱন কেৰা সইদেৰ অসমীয়া ভাষাৰ ভাব কাশশালী বিল তােতা আিম সে ািহত হওঁ৷ ধনবৰ
কাশ পৰ লখােবাৰ পিঢ় যাওঁেতও অনুভৱ হয় লখকৰ ওপৰত পৰা বজবৰুৱাৰ অখ
ভাৱ৷ বজবৰুৱাৰ
জ ৰ ডৰশ বছৰ িপছেতা কােনা অসমীৱা লখকৰ হােড়-িহমজুেৱ যিদ বজবৰুৱাৰ ব ংগ ৰচনাৰ াইল
সামাই পিৰেছ তনেত বুিজব লািগব ব ংগ ৰচনাৰ
ত বজবৰুৱাৰ আিছল এক আদশ াইল৷ ভাব আৰু
ভাষােৰ ধনবৰ িনঃসে েহ বজবৰুৱাৰ পিৰনািত৷

পেল পেল অনুভৱ
লখক – িব িজৎ িব াসী
আেলাচক – েণ ৰ কৱত
তীথনগৰী হােজাৰ মালীেতালা িনবাসী িব িজৎ িব াসীেয় ছা কালেৰ পৰাই ছগা- চােৰাকাৈক সািহত
সাধনা কিৰিছল৷ তওঁৰ শহতীয়াৈক কাশ পাৱা এই
খনৰ বিশ এেয় য ৱাহা ৰ আজাৰাৰ পৰা
সুদীঘকাল কাশ হ থকা ‘ক ম’ আেলাচনীেয় পতা কিবতা সংকলনৰ িতেযািগতাত
তা অজন কিৰ
পুৰ াৰ আৰু স ান লাভ কিৰেছ৷ ায় ৪০ টা কিবতা সি িৱ কৰা কিবতা সংকলনখনৰ কিবতাসমূহৰ
ভাব আৰু শ মালাই সকেলােক আকিষত কিৰব৷ জীৱন আৰু জগতৰ বা ৱ িচ তওঁৰ কিবতাসমূহত
িবদ মান৷ সমাজক আওকাণ কিৰ কােনও কিবতা িলিখব নাৱােৰ৷ সমাজৰ ঘটনা বাহ, দশ-িবেদশৰ
ঘটনাৱলীৰ উে খ তওঁৰ কিবতাত আেছ৷ ছ
তীক আৰু শ ব নাৰ িত িবেশষ দৃি ৰখা কিব
িব িজৎ িব াসীেয় কইটামান কিবতত সমাজৰ আ াৰ ফালেটা বৰ ন ভােৱ কাশ কিৰেছ৷ কইবাটাও

কিবতাৰ যােগিদ তওঁ অন ায় আৰু অিবচাৰৰ িতবাদ কিৰেছ৷ িন ু ৰ সময়ৰ ত া ান, মানুহৰ শঠতা,
াথপৰতােতা কিবেয় এিৰ যাৱা নাই৷ এই পৃিথৱী এচামৰ কাৰেণ কৱল ভাগ-িবলাসৰ থলী৷ দশ আৰু
জনতাৰ কথা নাভািব কৱল িনজক সুখী কৰাৰ কাৰেণ মানুহ আিজ বিলয়া হ পিৰেছ৷ এই ব ি েকি ক
িচ া-চ াসমূহেৰা তওঁ সমােলাচনা কিৰেছ কইবাটাও কিবতাৰ মােজেৰ৷

িৃ তৰ ককেটইল
লখক – জনাদন গা ামী
আেলাচক – েমাদ বৰা
পঁিচশখনতৈকও অিধক
িলিখ অসমীয়া সািহত ত ইিতমেধ এক িনগািজ ান দখল কৰা জনাদন
গা ামী আমাৰ বােব এক সুপিৰিচত নাম৷ জীৱনৰ ব মাি কতাৰ সেত তওঁৰ পিৰচয় অিত ঘিন ৷ তওঁৰ
ভাষাত তােৰই িত িব ফু টাই তু িলবৈল চ া কিৰেছ তওঁৰ শহতীয়াৈক কািশত এই
খনত৷
খনত
১৮ টা খ ত িবভ কিৰেছ তওঁৰ ৰঙীন
আৰু সউজীয়া ৃিতৰ ককেটইল৷ কেশাৰৰ জনা-নজনা
পৃিথৱীৰ অনুসি ৎসু মনৰ উৎসুকতা, যৗৱনৰ আৰ িণত সকেলােৰ অলি েত হাৱা থম
মৰ অনুৰাগ
আৰু উে ষণহীনতাৰ অ কািশত ব থতা, ছা জীৱনৰ ৰামাি ত অিভ তা, সাংবািদকতাৰ পৰা শি ক
িত ানৈলেক িভ বৃি ত লগ পাৱা িবিচ মানুহৰ চািৰি ক বণনা, মানুহৰ অ জগতৰ অ কাৰ হাত
লুকাই থকা লাভ- মাহ-কাম- াধ-মদ-মাৎসযৰ সত ানুস ান আৰু তাৰ মােজিদ দিহক সত তাৰ অ
আ ানৰ িত সৰল শৰণাপ তা, এফােল মানৱ িহৈতষী দৱতাসদৃশ িশ া ৰুৰ িনঃ াথ মানৱেসৱা আৰু
আনফােল ছালফা হত াকাৰীৰ অনুেশাচনাহীন হত াৰ সপে মহাভাৰতীয় যুি , নাৰীৰ মন াি ক জ লতাৰ
সৰল িবে ষণ আৰু পুৰুষৰ উ ািসক চিৰ ত িনমম আ ে ঘ… এই সকেলােবাৰ লখেক িনখুঁতভােব অংকণ
কৰাত সমথ হেছ৷ এইিবলাকৰ উপিৰ আদশবাদৰ সংঘাত, জীৱনত ঘটা িকছু মান ঘটনাৰ ৰহস ময়
কাকতলীয় সংেযাগ দশ-জািতৰ ঊধত মানৱতাৰ জয়গান, বু -অেশাক-মহা াৰ মহৎ আদশৰ ব না আৰু
তওঁৰ জীৱনত ইয়াৰ ভাৱ লখকৰ এেনধৰণৰ অনবদ অিভ তােবাৰৰ িবে ষণা ক বণনাই
খন অিধক
সুখপাঠ কিৰ তু িলেছ৷ অৱেশ এটা ক য গা ামীেয় ব সময়ত হাতী মািৰ ভু ৰুকাত ভেৰাৱাৰ চ া
কিৰেছ, যাৰ ফলত িকছু িকছু ঠাইত তওঁৰ ভাবােৱগ িনয় ণহীন গিতত চঁ িৰবৈল ধৰা পিৰলি ত হেছ৷
তওঁৰ িকতাপখন পিঢ়েল ইংৰাজী ভাষাত িলখা ভাৰতীয় লিখকা শাভা দ’ৰ বণনাৰ লগত ব ঠাইত িমল
থকা দখা যায়৷ এেকদেৰই লখকৰ ‘নীলসমু ৰ মাজত উ ল তৰংগৰ লগত সাঁতুিৰ ওপৰৈল চাই আকাশ
দিখ হাৱা অতীি য় উপলি ’ পিঢ় মনত পেৰ িবখ াত লখক আলেবয়াৰ কমুৰ নায়েক মাকৰ মৃতু ৰ খবৰ
পাই
য়সীৰ লগত সাগৰত গা ধুই ধুই আকাশ চাই থকাৰ বণনা৷

পি ত ৰাজেমাহন নাথ াৰক আেলাচনী
স াদক – ছিফউৰ ৰহমান শইকীয়া
কাশক িৃ তৰ া সিমিত

যাযাবৰৰ টাকাবহী
লখক – হম বজবৰুৱা
কাশক – গাখােজ ািত কাশন
মূল – ১৫০.০০ টকা

এই হাঁিহ িকহৰ হাঁিহ
লখক – তিবউল েছইন
কাশক – পূবা ল কাশন
মূল – ১০০.০০ টকা

বিলমুখী বন ঁ ৱৰী
লিখকা – ধনদা দৱী
কাশক – পূবা ল কাশন
মূল – ২৫০.০০ টকা

মহ দ ৰফী দৱক ৰ পৰা দৱস াৈল
লিখকা – ৰৗশনাৰা বগম
কাশক – পূবা ল কাশন
মূল – ৩৯৯.০০ টকা

শৃংখিলত সেপানৰ সূৰুযমুখী গান
লখক – ৱাহা কাৰাগাৰৰ আবাসীসকল
কাশক – ণিত গাহাঁই
আেলাচক – িৰতু ল ভাগৱতী
‘All may be Prisoners, but all may not be criminals, while some are just simple
people’ এয়া ৱাহা
ক ীয় কাৰাগাৰৰ এগৰাকী কাৰাব ীৰ অিভব ি ৷ সঁচাৈক কাৰাগাৰত িবিভ
কাৰণত িবিভ শাি ৰূেপ বি ৰ জীৱন কেটাৱা লাকসকলৰ মনৰ অৱ া জােনা আমাৰ জািনবৰ মন
নাযায়৷ কাৰাগাৰৰ ব
ঠৰীত তওঁেলােক িক ভািবেছ, কেনদেৰ জীৱন অিতবািহত কিৰেছ সাধাৰণ
মানুহেৰা জািনবৰ মন যায়৷ িক মন থািকেলও আিম যাব নাৱােৰা, তওঁেলাকৰ মনৰ খবৰ ল’বৈল৷
িক
ৱাহা কাৰাগাৰৰ অধী ক, জইলাৰ তথা িবষয়া-কমচাৰীসকেল উদ ম ল এেন অস ৱেকা
স ৱ কিৰ উিলয়ােল৷ কাৰাবাসীসকলৰ মেনাভাব কাশ কিৰবৈল এইসকল ব ি েয় িনজা উেদ াগত ছপা কিৰ
উিলয়ােল এই
খন৷

িক
ৱাহা কাৰাগাৰৰ আবাসীসকলৰ এই যা াৰ আৰ িণ হিছল আিজৰ পৰা ায় পা ৰ বছৰ
পূেব৷ সই সময়েত কাৰাগাৰ অধী কৰ েচ াত কাৰাবাসীসকেল কাশ কিৰ উিলয়াইিছল ‘
ন’ নামৰ
এখন াচীৰ পি কা৷ সয়াই আিছল আৰ িণ৷ পৰৱত সময়ত বতমানৰ কাৰাগাৰ অধী ক িবদ াধৰ
শইকীয়াৰ উেদ াগত ‘
ন’ৰ পৰা বছা বছা কিবতা কইটামােনেৰ সজাই তালা হ’ল আটকধুনীয়া
কিবতাপুিথখন৷ এই পুিথখন এখন কিবতা পুিথ বুিল ক’ ল িন য় ভু ল হ’ব৷ কাৰণ এই কিবতা পুিথখনত
আেছ একাংশ হতাশা , অনুেশািচত, আশাবাদী লাকৰ মনৰ কথা৷
পুিথখনত সি িৱ কিবতাসমূহৰ ৰচিয়তােকইগৰাকীৰ িভতৰত হাই ’ফাইল ব ি ৰ পৰা সাধাৰণ
আচামীৈশ আেছ৷ ‘সময় এিতয়া খ িবখ ’ (ঘূৰণীয়া সময়) বুিল অনুেশাচনা কৰা কিবৰ মন এিতয়া
পিৰতাপত দ ৷ সেয় হয়েতা ব ী ৰ দুিবসহ বদনাত ছটফটাই থকা কিবেয় কেছ- ‘িশল আৰু াচীৰৰ
কালাত ব ী মাৰ উশাহ’৷ এেকদেৰ ‘জীয়া িত িব’ত আন এজন কিবেয় িলিখেছ- ‘ ািন মাৰ সংগী,
শাি
মাৰ পুৰ াৰ’৷ িক এইজন কিব িনৰাশাবাদী নহয়, তও িব াস কেৰ, পথ িযমােনই অ কাৰ
নহওক িকয়, িযমােনই পংিকল নহওক িকয় িন ােৰ আ ৱােল এিদন আেলাকময়, স ৰ
ু ী বাট িবচািৰ
উিলয়াবৈল স ম হ’বই৷- ‘তথািপ দৗিৰ ফু িৰেছা, সূৰুযৰ ৰঙিন িবচািৰ…’৷ ‘… ইয়াৰ বািহেৰ আৰু
িবচািৰেমই বা িক?’ …কিবৰ িব াস আেছ ‘ব
ঠৰীেত এিদন উ ািসত হ’ব মাৰ সেপান…’৷ ক এেকই
সুৰ িনবৈল পাৱা যায় ‘জীৱনৰ আ কথা’ত৷ সেয় কিবেয় িলিখেছ- ‘পােয়া হৰুওৱা আৰু ব েতা
নােপাৱােৰই ‘জীয়াই থকাৰ য়াস…’৷ আন এগৰাকী কিবেয় ‘নতু ন িদগ ৰ স ান’ত কেছ- ‘ তাৰণাৰ
িনমম হাৰত ‘দ
দয়ৰ দিলচা…’৷ তথািপ তওঁ আ ৱাব িবচােৰ, সেয় তওঁ িদেছ ‘ িত িত জীৱন
যুজ
ঁ ত তী হাৱাৰ! সাহস আৰু ধযেৰ িত িত জীৱন গঢ়াৰ…’৷
কাৰাগাৰৰ অ পত বিহ কিবেয় মাকৈল মনত পলাই িলিখেছ- ‘মা তামাৰ মুখ দেখ দয় ভেৰ
যায়…’ বুিল (কিবতাৰ িশেৰানাম ‘মা আমাৰ’)৷ িনজৰ ঘৰখনৈল মনত পলাই িনয়িতৰ িন ু ৰ সত মািন
ল অনুেশািচত কিবেয় ‘অলপ মৰম িবচািৰ’ত িলিখেছ- ‘ মাৰ বােব এিতয়া ঘৰৰ
দূৈৰৰ বাঁহীৰ সূৰ…’৷
আে েপেৰ পুনৰ কয়- ‘এধািন
শৰ বােব মাৰ বু েৱ এিতয়া হাঁহাকাৰ কেৰ..’ বুিল৷ কৱল িনজৰ
পিৰিধেতই আব নাথািক ব েকইগৰাকী কিবেয় িলিখেছ দশমাতৃ ৰ কথা৷ আৱশ ক হ’ ল দশৰ হেক যুিঁ জ
মৃতু ক আঁেকাৱািল লাৱাৰ কথা৷ ‘মা’ শীষক আন এটা কিবতাত কেছ- ‘জ ভূ িম মাতৃ ৰ বােব এঘড়ী
যুজ
ঁ াৰ মন’ৰ কথা৷ তওঁ পুনৰ িলিখেছ ‘দুবা ত অদম সি ত শি , িদম এেসকা িচৰৈবৰী শ ক..’৷
কিবতাপুিথখনত মুঠ ৬০ টা কিবতাৰ আটাইেকইটা কিবতাই ৰসৰাজৰ ভাষােৰ ক’বৈল গ’ ল সাণৰ
পানীেৰ ব াবলগীয়া৷ উে খনীয় য পুিথখনৰ আৰ িণেত ৱাহা
ক ীয় কাৰাগাৰৰ অধী ক, যাগ
িশ ক আৰু িচিকৎসকৰ িতিনটা সু ৰ কিবতা সি িৱ কৰা হেছ৷ কাৰাগাৰৰ অইন কমচাৰীেৰা কিবতা
এই পুিথখনত সি িৱ কৰা হেছ৷

ধমৰ ঊ ত – এখন পূণ িব ৰ বােব নিতক মূল
অনুবাদ – িদিতমিণ গৈগ
কাশক – লয়াছ বুক ল
মূল – ১২০.০০ টকা

‘িবয়’

িব ত শাি
িত াৰ বাণী চাৰ কৰা আৰু শাি ৰ নােবল বঁটা িবজয়ী দালাই লামাৰ জনি য়
িৰিলিজয়ন’- এিথকছ ফৰ এ হাল ৱ ’ৰ অসমীয়া ৰূপা ৰ এই
খন৷ অসমীয়াৈল অনুবাদ হাৱা

এইখন হ’ল দালাই লামাৰ ি তীয়খন
মানুহ’ নােমেৰ কাশ কৰা হিছল৷

৷ ইয়াৰ পূেব দালাই লামাৰ আ জীৱনী এখন ‘ মাৰ দশ আৰু মাৰ

নুৰজাহান
লখক – অনুপ মহ
আেলাচক – বন
দৱী গৈগ
ােহন ােহ আেপানাক িবছািৰেছ৷ আিজৰ িনশােটা আেপানাৰ স’ ত কটাব৷ আৰু কােনা
নকিৰব৷’ মেহৰুি চা থৰ লািগল৷ কইটামান মু তত তওঁৰ মূেৰ কাম নকৰা হ’ল৷ যাি কভােৱ তওঁৰ
িনজৰ দহােটা খুিল িডিঙৰ পৰা ভিৰৈল আৱৰা চালােটা খালা হ’ল৷ তাৰ িপচত খালা হ’ল অ বাস৷
ভিৰৰ পৰা ৰুপালী বৰণৰ চে লেযাৰ আঁতেৰাৱা হ’ল৷ এটা সময়ত তওঁ গম পােল চাতালখনৰ মাজত
তওঁৰ দহেটা স ূণ িনৰাভৰণ৷ মহজিবেন তওঁৰ কা ত ধিৰ িনৰাভৰণ দহােটা চােল ইফােল-িসফােল,
িকবা খুঁত আেছ নিক৷’ বল তাপী মাগল শাসনসকলৰ দলত চািমল হ’বৈল যন এয়া এগৰাকী নাৰীৰ
‘ থম দাৱ’- থম চাল৷
অিভয া, লখক অনুপ মহ ৰ সদ কািশত
‘নুৰজাহান’ৰ িকয়দংশ এয়া৷ ইিতহাসৰ সমেলেৰ
অসমীয়াত িলিখ উিলওৱা মাগল স াট জাহাংগীৰৰ পৰমা সু ৰী প ী নুৰজাহান ওৰেফ মেহৰুি ছাৰ
ম
কািহনীৰ এয়া অনুপম বণনা৷ কেনৈক স াট আকবৰৰ ল ৱাৰ জীয়ৰী তওঁৰ বাৱাৰী হ এিদন িবশাল
মাগল সা জ শাসন কিৰিছল; সইগৰাকী অত ৰুপৱতী, িবচ ণ, িবদুষী নাৰীৰ উঋান,
ম আৰু আ াসী
মেনাভাবৰ উপন াসৰ ‘ৰুপ ‘নুৰজাহন’৷ কেনদেৰ িকমান অপমান আৰু িবপদ পাৰ হ মহৰুি ছা আিহ
নুৰজাহান ‘জগতৰ পাহৰ’ হ’লিহ তাৰ ভ ত গিঢ় উ েছ লখক অনুপ মহ ৰ উপন াসখন৷ নুৰজাহানক’
ল ভাৰতীয় সািহত ত ঔপন ািসক ই ু সুদশেন িলিখ উিলয়াইেছ িতিনখন
- দা তাজমহল ি লজীেক ধিৰ
দা টু েৱি েৱথ ৱাইফ, দা ফ অব ৰ’ জছ
ড’ ি েছছ৷ িবেদশী লখক হৰ
লে িলিখ উিলয়াইেছ
নুৰ মহল আৰু এিতয়া আমাৰ সািহত েতা নৱতম সংেযাজন হ’ল অনুপ মহ ৰ ‘নুৰজাহান’৷ অত সু ৰ
আৰু অিভজাত ৰুপত কাশ কৰা
খনত অৱেশ মাগল হেৰমৰ ঈষা, ৰাজৈনিতক ‘দাৱ পচ’ যৗন
বাসনাৰ দেৰ অত ‘ ৰামাি ক মেটিৰেয়ল’ থকা সে ও লখেক তাৰ পুণ সুেযাগ হণ কিৰব পািৰেছ যন
নালািগল৷ উদাহৰণ ৰুেপ ‘সম
মাগল সা াজ পদাৰ আঁৰৰ পৰা নুৰজাহানৰ মেত চিলিছল৷ জাহাংগীৰৰ
বািহেৰও দৰবাৰৰ অন ান উ পদ িবষয়াই লােহ লােহ নুৰজাহানৰ কতৃ মািন লাৱােটা ছাহজাহােন ল
কিৰিছল৷ ইয়াত লখেক কৱল বণনাকাৰী ‘স য়’ৰ ৰুপতেহ অৱতীণ হেছ৷ ঔপন ািসকৰ ৰুপত নহয়৷
উপন াসখনতৰ আন কতেবাৰ ঠাই আেছ য’ত লখেক বুৰ ীৰ গাত ভজা িদও চমৎকাৰ ‘ খল’ দখুৱাব
পািৰেলেহঁ েতন৷ কাৰণ শ শ বছৰ ধিৰ মানুেহ জািন অহা িবষয় এটাক উপন াসৰ ৰুপত সজাবৈল, পাঠকক
িনবাক কিৰ িদবৈল ঔপন ািসক ‘যাদুকৰ’ হ’ব লািগব৷ তথািপ এই কথা অন ীকায য অনুপ মহ ৰ
খেন
এলাগী হ অহা বুৰ ীৰ দেৰ সমৃি শালী িবষয়ক পুনৰ নৱ জ ৰ হাতত তু িলেছ৷ ভাষা-জািতৰ এই
সংকটকালত বুৰ ীৰ পৰা আমাৰ িশিকবলগীয়া আেছ৷

আমাৰ অসমঃ
(০৪/১১/২০১৮)
অন এক পৃিথৱী
লখক – নেগন ভূঞা
কাশক – পা াবাৰী সািহত সভা আৰু হমদা কাশন
আেলাচক – ৰ ন মাৰ চ ৱত
‘এজাক ধুমুহাৰ
ন’, ‘প ৰূপা’, ‘ন
ত য়’, ‘ গাপন বদনা’, ‘অদূৰত ি য়াৰ মুখ’, ‘লালিৰণৰ
সাণালী কােৰং’, ‘ব ি , সমাজ আৰু অথ-সংবাদ’সহ মুঠ ৮ খন িভ ৰসৰ
ৰ ৰচক নেগন ভূ ঞাই
সািহত ৰ পথাৰত থম খাজ িদিছল ১২০ পৃ াৰ এই উপন াসখেনেৰ৷ অসম চৰকাৰৰ অিতিৰ অথনীিত
আৰু পিৰসংখ া স ালক িহচােপ অৱসৰ হণ কৰা নেগন ভূ ঞাই ১৯৭৯ চনেত িলিখ উিলয়াইিছল এই
উপন াসখন৷ সই সময়েত অসম সািহত সভাৰ উপন াস িতেযািগতাত যাগ তাৰ মানপ াপক এই
উপন াসখেন চপা ৰূপ পাইিছল ায় ৭ বছৰ পাছত, ১৯৮৬ চনতেহ৷ মা ছটা মাহেত উপন াসখনৰ থম
সং ৰণৰ ৩ হাজাৰ ক’পীেয়ই িব ী হাৱাৰ িতিন দশক পাছত চিলত বষৰ অে াবৰত সু ৰ পকাব ােৰ
কাশ পায় ি তীয় সং ৰণ৷ িব নাথ িজলাৰ গহপুৰৰ িভতৰুৱা অ ল কলাবাৰী গাঁৱৰ পটভূ িমত ৰিচত এই
উপন াসখন৷ কলাবাৰী গাঁওখনৰ দনি ন জীৱনৰ এখন িচ উপ াপন কিৰেছ৷ ঔপন ািসক ভূ ঞাৰ ওপজা
ঠাই কলাবাৰী হেছ তওঁৰ শশৱ- কেশাৰৰ ব
ৃিত িবজিড়ত এক ইিতহাস৷ অসমৰ এই িভতৰুৱা গাঁওখনৰ
পৰাই তওঁ সেপান দিখিছল ভাৰত- ছািভেয়ট ৰািছয়াৰ এক িনিবড় ব ু ৰ৷ এই ব ু উপন াসখনৰ মূল
চিৰ য় পলাশ বৰুৱা আৰু ৰে ানা টভি ৰ ববািহক স কেৰ অিধক িনকপকপীয়া কিৰ তু িলিছল৷
কলাবাৰী গাঁৱৰ পঠভূ িমেৰ আৰ কৰা এই উপন াসখনৰ সৰহসংখ ক পৃ াই দখল কিৰ আেছ ছািভেয়ট
ৰািছয়াৰ সমসামিয়ক সামািজক ঘটনা ৱােহেৰ৷ অসমৰ বাৱাৰী ৰে ানা টভি েয় সুদৰ
ূ ৰািছয়ােতা িনজেক
অসমীয়া িহচােপ পিৰচয় িদবৈল কৃ পণািল কৰা নািছল৷ িশৰত স ৰ
ু ল পাটৰ চাদৰ- মেখলা পিৰধান কিৰ
গৗৰৱেবাধ কৰা ৰে ানাৰ অসম ীিত ঔপন ািসক ভূ ঞাই অনন ৰূপত পিৰ ু ট কিৰ তু িলেছ৷ মে া
িব িবদ ালয়ৰ ছাউ ইি িনয়ািৰঙৰ াতেকা ৰ িড ীধাৰী ৰে ানাই িবচািৰিছল অসমৰ সমাজ জীৱনৰ
স কত গেৱষণা কিৰবৈলও৷

অমৃত মাধুৰী
লখক – ানচ
দৱেগা ামী
কাশক য় – নীেলাৎপল গা ামী আৰু বন
আেলাচক – মানস তীম শমা
মূল – ২০০.০০ টকা

গা ামী

‘চতু িবংশিত অৱতাৰ’
ৰ বােব অসম সািহত সভাৰ ‘দুগাধৰ বৰকটকী’ স ােনেৰ িবভূ িষত হাৱা
শািণতপুৰ িজলাৰ জামু িৰহাটৰ ঐিতহ মি ত
কৰতীপাৰ (উ ৰপাৰ) স ৰ অিধকাৰ তথা নামৰুপ
সাৰ িনগম উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয়ৰ অৱসৰী িশ ক ান চ
দৱেগা ামীৰ এখন সদ কািশত ব চিচত
ৱ সংকলন ‘অমৃত মাধুৰী’ তজপুৰত উে ািচত হয়৷ িবগত িতিন দশক ধিৰ নীৰেৱ সািহত চ া কিৰ
স িত পিৰিচত হ পৰা গা ামীেদৱৰ পূেব কািশত আৰু অ কািশত মুঠ এ িৰ বাৰটা ৱ ৰ একমা
সংকলন ‘অমৃত মাধুৰী’ য় কাশৰ লেগ লেগই চ া লাভ কিৰেছ৷ ১৮৮ পৃ াৰ এই
খনত সি িৱ
ৱ

কইটা াচীন আখ ান, ত িবষয়ক, সামিয়ক ৱ তথা জীৱনৰুেপ চািৰ ভাগত িবভ কৰা হেছ৷েলখকৰ
পিৰপ হাতৰ চাপ সু
হাৱা িতেটা লখােৰ িবষয়ব ৰ মান উ ৷ েত কেতা লখােত তথ ৰ িভি ত
লখেক যুি যু তা িতপ কৰাৰ জিৰয়েত লখক গা ামীেদেৱ িনজৰ গভীৰ অধ য়নপু তথা অিভ তাল
জীৱনৰ উমান িদেছ৷
খনৰ আগকথা লিখেছ ড৹ াধীনতা মহ ই৷ সংকলনেটাৰ াচীন আখ ানৰ অ গত
ৱ ৰািজৰ থম ৱ ‘
জগ াথ
’ত লখক গা ামীেদেৱ তীথ ান জগ াথ
ৰ বণনা
আগবঢ়াইেছ৷
এেকদেৰ ‘গীতাৰ িব ৰূপ দশনেযােগ’, ‘তু লসীৰ আখ ান’, ‘য ৰ াসংিগকতা’, ‘ াদশ জ ািতিলংগৰ
আখ ান’, ‘গীতা আৰু বদৰ তাৎপয’, ‘পিৱ আঁহত গছ’ ইত ািদ লখা কইটাত লখেক িনিদ িবষয়ৰ
ওপৰত সু ৰ বণনা আগবঢ়াইেছ৷ এেকটা িশতানেৰ ‘হিৰ হৰৰ মাজত িভ বুি ’ নামৰ লখােটাত িশৱৰ
াৰা ভ াসুৰৰ বৰ াি আৰু পৰৱত সময়ত পৃিথৱীত অসূৰেটােৱ সৃি কৰা অৰাজকতাৰ বণনা কিৰ
পিৰেশষত ভগৱান িব ু ৰ াৰা পৃিথৱীবাসী আৰু য়ং মহােদৱ উ াৰ হাৱাৰ আখ ান বণনা কিৰ লখেক
হিৰ আৰু হৰ অথাৎ ভগৱান িব ু আৰু িশৱ এক আৰু অিভ বুিল ম ব কিৰেছ৷

মিৰগাঁৱৈল আিহবা
লখক – িদগ
মাৰ বড়া
কাশক – পূবায়ন কাশন
আেলাচক – অপূব জানাক দ (৯৯৫৪৯৭৬৯১২)
মূল – ১০০.০০ টকা
খনৰ িশেৰানামত কািব কতা কাশ পাইেছ যিদও কাব সংকলন নহয়৷ তাৰ িবপৰীেত মিৰগাঁৱৰ
ঐিতহ , পৰ ৰা, পযটন লীসমূহেকৈল ৰিচত ই এক তথ মূলক
৷ আনহােত, পযটকৰ আকষণৰ ক িব ু
হাৱা বােব
খনক আিম িনম ণী
বুিলও অিভিহত কিৰব পােৰাঁ৷ পছাত িবষয় িশ ক িদগ
মাৰ
বড়া ভূ েগালৰ ছা যিদও মিৰগাঁৱৰ কৱল ভৗগিলক িদশেক সামিৰ নাৰািখ
খনত িজলাখনৰ অথনীিত,
সং ৃ িত, ইিতহাস, লাকাচাৰ িভ িদশ িব ৃ তভােৱ দািঙ ধিৰেছ, য’ত অধ য়নৰতসকলৰ বােব মিৰগাঁও
স েক জনাৰ অেলখ থল আেছ৷
খনৰ আগকথা িলিখেছ ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ অধ াপক ড৹ অৱনী মাৰ ভাগৱতীেয়৷
পাতিনেত লখক বড়াই মিৰগাঁৱৈল আিহবা শীষক কিবতােৰ পঢ়ৈৱ সমাজক মিৰগাঁওৰ স েক থুল-মূল ধাৰণা
িদবৈল য়াস কিৰেছ৷
খনত লখেক বতমােনও মিৰগাঁও িজলাৰ পৰ ৰা ৰুপত বিত থকা জানিবলৰ
িবিনময় থাৰ বজাৰখনৰ স েক এক কািহনীৰ মাধ েমেৰ পঢ়ৈৱ সমাজৰ আগত বণনা কিৰেছ৷ পাহাৰভয়ামৰ স ীিতৰ থলী এই জানিবল িমলাৰ লগেত মিৰগাঁও িজলাৰ অন তম পিৰচয়বাহক ম’হযুজ
ঁ ৰ
স েকও পাঠকক পিৰচয় কৰাই িদেছ৷ আনহােত, সাং ৃ িতক- লাকাচাৰৰ
ত মিৰগাঁওৰ উে খেযাগ
উৎসৱ সমূহ যেন- গাসাঁই উিলওৱা উৎসৱ, িতৱাসকলৰ ছ াচাল, ঐিতহ মি ত ি -বািষক কিম ভাওনাৰ
িবষেয়ও
খনত িব ৃ ত ৰুপত সি িৱ কৰা হেছ৷ অকল সয়াই নহয়- যাদু বুিলেল গােটই দেশ জনা
তথা মায়ঙৰ যাদুিবদ াৰ স েকও
খনত লখেক িব ৃ ত িবৱৰণ আগবঢ়াইেছ৷ ইফােল, অসমীয়া
সািহত জগতৰ কা াৰী ল ীনাথ বজবৰুৱা আৰু জগত ৰু শংকৰেদৱৰ জ ান িবতকৰ স েক উপযু
তথ েৰ পাঠকৰ আগত িব ৃ ত বাখ া আগবঢ়াইেছ৷ সমা ৰালৈক মিৰগাঁৱৰ অন তম পযটনৰ লী পিবতৰা
অভয়াৰণ আৰু পযটনৰ চু ৰ স াৱনাময় ৰ’দ নপৰা গাঁও চনকা, সীতাজখলাৰ নসিগকতা, আমৈচৰ

নসিগকতা, চাৰণিবল, গৰংগা মি ৰ, গেণশ মি ৰ, কইনা ক া িশলৰ িবষেয়ও পাঠক সমাজক
তথ সহকােৰ পিৰচয় কৰাই িদয়াৰ য়াস কিৰেছ৷
লখেক িনজৰ জ িজলাখনৰ সমুহ স দ আৰু স াৱনাক
ৰ মাধ েমেৰ অৱগত কৰাৰ চ া
কিৰেছ৷ তেখতৰ কলমত থেকৰা িৰৰ ডাবৰ পানীও বাদ পৰা নাই৷ আনহােত নলােগ, মিৰগাঁৱৰ চৰচাপিৰৰ দুখ-সুখ সকলু সামিৰ মিৰগাঁৱক পুনৰ এবাৰ পিৰচয় িদয়াৰ আ াণ চ া কিৰেছ৷
খনৰ শষৰ
ফােল মানিচ সহ মিৰগাঁৱৰ িবিভ তথ সি িৱ কৰাৰ লগেত আেলাকিচ ও সংেযাজন কিৰেছ৷ মুঠৰ ওপৰত
মিৰগাঁৱৰ সকেলা িদশ সামিৰ এই
খন মিৰগাঁৱবাসীৰ বােব এক তথ স িলত দিলল বুিল ক’ লও বঢ়াই
কাৱা নহ’ব৷
খন কাশৰ দুমাহ নেহৗওঁেতই বজাৰৈল ি তীয় সং ৰণ অহােটােৱ
খনৈল পাঠকৰ সঁহািৰ
য আশা দ তােক সুচাইেছ৷

ণাকৰ ণ মহ
স াদনা – শেলন শইকীয়া
আেলাচক – মেনাৰ ন কিলতা
যশ ী অিভেনতা, গীিতকাৰ, কিব, নাট কম আৰু সমাজকম
ণ মহ ই কইবাদশকজুিৰ অসংখ
ম নাটক, চলি , দূৰদশনৰ ধাৰাবািহক, িভিডঅ’ ছিব আিদত মননশীল অিভনেয়েৰ দশকক মাহা
কিৰিছল৷ এইগৰাকী ব মুখী িতভাধৰ িশ ীৰ চিলত বষৰ ২৭ আগ ত মৃতু হয়৷ তওঁৰ িত
া জনাই
এই িকতাপখন কাশ কৰা হেছ৷
খনত িশ ী, সািহিত ক, সমাজকম গৰাকীৰ জীৱনৰ িবিভ িদশ সামিৰ
অসমৰ কইবাগৰাকীও িথতযশা-জনি য় িশ ী, সািহিত ক আৰু সাংবািদেক িলখা লখা সংকিলত কিৰেছ৷
খনত সংকিলত লখাসমূেহ ণ মহ ৰ কমৰািজৰ আভাস িদেছ৷

মহানায়ক লািচত বৰফুকন
লখক – ড৹ জগদী ৰায়েচৗধৰী
আেলাচক – নুৰুল হক আহেমদ
জগদী ৰায়েচৗধৰীৰ শাহতীয়া
‘মহানায়ক লািচত বৰফু কন’ লািচত বৰফু কনৰ জীৱনৰ
পটভূ িমত ৰিচত এখন উপন াস৷ উপন াসখনৰ জিৰয়েত লািচতবৰফু কনৰ িয দশে ম, িবচ ণতা, একা তা,
ক সিহ ু তা, ৰাজধম পালনৰ িয মানিসকতা, িনজৰ ব ি
য আনক উ ু কৰা ইত ািদৰ বােব বীৰ
নায়কৰ পৰা মহানায়কৈল ৰুপা িৰত হিছল৷ লািচত বৰফু কনক আিম বীৰ যা া িহচােপেহ জােনা িক এই
গৰাকী বীৰ ৰ বািহেৰও অেনক ণৰ অিধকাৰী আিছল৷
এই উপন াসৰ মােজেৰ লখেক লািচত বৰফু কনৰ াথিমক চিৰ গঠনৰ
ত তওঁৰ দউতাক
মামাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ কথা বণনা কিৰেছ৷ মামাই তমুলীৰ কৃ ত নাম আিছল
িত৷
িতৰ আিথক
অৱ া অিত শাচনীয় হাৱা বােব ভািগনীেয়েক িনজৰ ঘৰৈল আিন মামােয়কক খিতডৰা চ ািলবৈল কিছল৷
মামােয়েক খিতৰ কাম ইমােনই িনয়ািৰৈক কিৰিছল য সই সময়ৰ গেদউ তাপিসংহৰ চ ত ধৰা
পিৰিছল৷ তাপিসংহই
িতৰ ৰাজকােৰঙৈল মািত িন হাঁচিতধৰা কিৰ ৰখা সময়ত গেদেৱ ভাত খাৱাৰ
পাছত তােমাল আিদ যতনাই িদয়া বােব থমেত তােমালৰ বািগচাত ‘তােমািল’ আৰু পাছৈল ‘বৰতােমালী’ ল
উ িত কিৰিছল৷ পাছৈল গ মামাই তামুলী বৰবৰুৱাৰুেপ িবখ াত হিছল৷ মামাই তামুলী বৰবৰুৱা ইমােনই

িবচ ণ আিছল য িক ৰাজনীিত, িক টনীিত, িক সমাজনীিত সকেলা িবষয়েত পাৰদিশতা দখুৱাবৈল স ম
হাৱাৰ উপিৰ দশে মৰ িয িনদশন কাশ কিৰিছল, সই সকেলা চিৰ ই আকিশত কিৰিছল লািচত
বৰফু কনক৷ লািচত বৰফু কন িয চিৰ অংিকত হেছ, সইয়া একমা দউতাকৰ বােব হিছল৷ িকয়েনা
সৰুেৰ পৰাই দউতাকৰ সাি ধ ৰ বােব িবিভ কথাৰ আভাস পাইিছল৷
মীৰজমুলাৰ অসম আ মণৰ ত দশ আিছল লািচত বৰফু কন৷ িকদেৰ মীৰজমুলাই কােনা বাধা
নােপাৱাৈক আিহ গড়গাঁৱৰ ৰাজকােৰং দখল কিৰ আড় েৰেৰ সময় কটাইিছল, সইয়া এই উপন াসখনৰ
মােজেৰ সু ৰৈক অংিকত হেছ যিদও ছগ বুিজ অসমীয়া সন ই মাগলৰ ব সন ক ন ৰ-নাগিত কিৰ
মৃতু মুখত পলাইিছল, তথািপ মাগলৰ সন ৰ স খ
ু ত িতি ব পৰা নািছল৷ মীৰজমুলাই কৰা চু ি ত ধন,
সাণ, আন আন সা-স ি ৰ লগত ৰজাৰ অিত মৰমৰ জীয়ৰী ৰমণী গাভৰুক ল যাৱাৰ িয দৃশ
দিখিছল, তাত অিতৈক মমাহত হিছল লািচত বৰফু কন৷ সইিদনাই িত াব
হিছল অসমৰ গৗৰৱ পুনৰ
উ াৰ কৰাৰ উে েশ ৷ দউতাকৰ মৃতু ৰ পাছত দাপতেদােপ আ ৱাই গিছল িনজৰ দ তা দশন কিৰ
আৰু সনাপিত পদত অিধি ত হিছল৷ লািচত বৰফু কন আৰু ধান ম ী আতন বুৰহােগাহািঞৰ মাজত থকা
সু-স কই িকদেৰ সকেলা বাধা-িবিঘিন নওিচ লগেত যু ৰ বােব সমৰস া তয়াৰ কিৰিছল, সইয়া
উপন াসখনৰ মােজেৰ অিত িনখুঁতভােৱ বিণত হেছ৷ দুেয়াজেন আেলাচনা কিৰ পানীৰ মােজেৰ শৰাইঘাট ৰণৰ
িয পিৰক না কিৰিছল, মাগল সনাপিত ৰামিসংহেয়া কােনা ফালৰ পৰা তিকব পৰা নািছল৷ িবিভ
কাৰৰ েলাভন, টনীিত েয়াগ কিৰ কােনাপেধ ৰামিসংহই লািচতক বেল নাৱািৰেল৷ এইে ত একাংশ
লােক গেদউক ভূ ল কথােৰ েৰািচত কৰাৰ সময়ত আতন বৰেগাহািঞেয় িকদেৰ গেদউক লািচতৰ িন াৰ
িত শলািগিছল আৰু লািচতক মানিসকভােৱ পুনৰ উ ু কিৰিছল, সইয়া সু ৰভােৱ ফু টাই তু িলেছ এই
উপন াসৰ জিৰয়েত৷
মহানায়ক লািচত বৰফু কন উপন াসখনৰ জিৰয়েত লখেক লািচতৰ চিৰ ৰ লগত গােটই অসমৰ
িচ অংকন কিৰেছ, সইয়া অিত মেনাগাহী হেছ আৰু নৱ জ ৰ মাজত লািচতৰ চিৰ অধ য়ন কিৰ
দশবাসীৰ হেক িকদেৰ সৱা আগবঢ়াব লােগ, সয়া সহজসাধ কিৰ তু িলেছ৷

(১১/১১/২০১৮)
আধাফুটা
লখক – কৗিশক িকশলয়
আেলাচক – ধীমান বমন (৮৬৩৮৫৪৬৭৪৬)
কাশক – পা জন কাশন

বতমান অসমীয়া কাব জগতৰ অি ৰ পিৰেৱশৰ মাজত িযেকইজন অসমীয়া তৰুণ কিবৰ হাতত
কিবতা সুৰি ত বুিল ধাৰণা কিৰব পািৰ, তাৰ িভতৰত কৗিশক িকশলয় অন তম৷ ‘আধাফু টা’ – কৗিশকৰ
থম কাব ৷ কৗিশকৰ কিবতাত িবমূততা আৰু নাটকীয়তাৰ যুগলব ী দখা যায় যিদও কিবেয় চতনাৰ
জগত এখন পাঠকক উপহাৰ িদয়াৰ
ত দ তা দখুৱা পিৰলি ত হয়৷
দদা ৰািতৰ কিবতাত আিম কৗিশকৰ সামািজক সেচতনতা উপলি কিৰব পেৰাঁ৷ িক সামািজক
দায়ব তা দখুওৱাৰ
ত কৗিশক
াগানধিমতাৰ আ য় লাৱা নাই অথবা না িনকতাক ল আেপাচ কৰা
নাই৷ কােনা নাৰীেয়ই সহ কিৰব নাৱােৰ সই দুদা ৰািতেবাৰ আৰু বুট জাটাৰ িচকিমকিন৷

কৗিশকৰ কিবতাৰ গঠনত আিম নেৰ ভৰ পিৰৱেত অসংল শাৰীৰ সমি েৰ চতনাক আেলািড়ত
কিৰব পৰা এক টকিনক দেখা - অৱেচতনৰ দেৰ আৰু িক আেছ শৰীৰৰ/ শৰীৰত চতনাই িদেছ য ণা
আৰু সমু নীৰৱ গভীৰতা৷ (যাদুমায়া)৷ কিব এজনৰ বােব এেনধৰণৰ স ৰী া কােনা দাষণীয় িবষয়
নহয়৷ কাৰণ, স ৰী াইেহ কিৰব বােব নতু ন িদগ ৰ বাট কা ব৷
িকছু দূৰ এেকেৰখীয়া হ’ লও কৗিশেক িতেটা কিবতােত এক পৃথক কািহনীৰ কথক হ’বৈল
শংসনীয় েচ া কিৰেছ৷ কািহনীৰ িকছু অংশ বা ৱৰ আৰু িকছু চতনাৰ৷ বা ৱ আৰু চতনাৰ িম েণ
কিবতােবাৰক এক িবেশষ মা া িদেছ৷ মই ভািবেছাঁ- এিদন যিতয়া বয়স হ’ব, মনেটা খিহ পিৰব আৰু ৰঙা
তজেবােৰা কাই যাব৷
‘কৃ বণ মঘৰ দেৰ’ কিবতাত মৃতু চতনা আৰু িবষ তা পিঢ়েলাঁ৷ িবষ তাৰ বােধই কিবতাৰ
শাৰীেবাৰ উ অহাত সহায় কেৰ৷ এই কিবৰ কিবতাই িদগ চু ব পািৰব বুিল ‘আধাফু টা’ পিঢ় আমাৰ
অনুভৱ হেছ৷

তু িম হালধীয়া হ’লা
লখক – অপূব দ
কাশক – াগেজ ািতকা কাব কানন, গালাঘাট
আেলাচক – মু ল শমা (৮৮২২২৫৫৩৮৫)
ব ি েয় িনজৰ অ ৰৰ আেৱগ-অনুভূিত, িচ া, ভাৱনা, অিভ তা,
ম, কৃ িত, সুখ, আশা,
িনৰাশা আিদ ছে াব ভােৱ কাশৰ বােব য়াস কেৰ আৰু তিতয়াই জ হয় কিবতাৰ৷ কাশৰ াচীন
মাধ ম িহচােপ কিবতােক ব ৱহাৰ কিৰ আিহেছ৷
ফৰকা ং মহািবদ ালয়ৰ অধ াপক অপূব দ ৰ কাব সংকলন ‘তু িম হালধীয়া হ’লা ৷ কিবতাসমূহৰ
ায়েবাৰ িবমূতধম আধুিনক অসমীয়া কিবতা৷ সংকলনেটাত সমাহাৰ ঘ েছ িভ
াদৰ িবিভ সুৰৰ ৩৯টা
কিবতা, কিবৰ মনৰ সুখ, দুখ, হষ, িবষাদ, আশা, িনৰাশা, আেৱগ, অনুভূিত সূ
পযেব ণ, সামািজক
জীৱনৰ িবিভ ঘটনা আিদৰ িচ ক
েয়াগ বৰ সু ৰভােৱ উপ াপন ঘ েছ৷ সহজ-সৰল বাক ভংগী েয়াগ
কিৰেছ কিবতাসমূহত৷ কিবৰ পিৰি িত উ াৱন কৗশল অিত সু ৰ৷ এটা সাধাৰণ িবষয়ব ৰ অসাধাৰণ
ণেবাৰ কিবেয় িনজা কীয় কাব িশ আৰু িনজা দৃি ভংগীেৰ কাশ কিৰেছ৷ কিব এজন িচ িশ ী৷
কাব সংকলনখনৰ িশেৰানাম শীষক কিবতা ‘তু িম হালধীয়া
কথাত নৰ সাঁতত এটা ঘৰ সািজেল অথাৎ ক নাৰ পৃিথৱীত৷ এই
সউজীয়া পৃিথৱীখনৰ ক নাৰ ৰাণীগৰাকী হালধীয়া হ’ল৷ সই নৰ
গ’ল৷
‘আঁউসীৰ ৰািত এটা’ কাব সংকলনখনৰ আন এটা বৰ সু
আেকৗ সৱ কিৰব আঁউসীৰ ৰািত এটা বুিল পৃিথৱীৰ দুখ, বদনা,
কাশ কিৰেছ৷

হ’লা’ কিবতােটাত কিবৰ
য়সীৰ
পৃিথৱীখন সউজীয়া ৰঙীন৷ িক কিবৰ
ঘাটেবাৰত তওঁৰ হাঁিহেহ মােথান থািক
ৰ কিবতা৷ কিবতােটাত কিবেয় পৃিথৱীেয়
ৰুপত শ
েৰ অিত সু ৰৈক

‘লাজ’ কিবতােটাত ৱাহা ৰ বলতলাত ল ী ওৰাং নামৰ নাৰীগৰাকী আধুিনক সভ সমাজৰ
মানুেহ িকদেৰ শাৰীিৰকভােৱ িনযাতন কিৰিছল এক সু ৰ ছিব কাশ কিৰেছ৷ এবু
সউজীয়াৰ পৰা
ণ ণাই/ ৰািতেবাৰ আিহিছল/ অ ীল হাতেবােৰ/ আঁজিু ৰ কািঢ়েল সম লাজ/ আকাশত মুখ ঢািক/
কলঘেৰ উচু িপিছল/ গছেবাৰ িতিতিছল৷

বাধক ৰ িদনিলিপ- মানৱ জীৱনৰ শষ সময়ৰ এক সু ৰ িত িব িতফিলত হেছ৷ পুৰিণ
অভ াসেবাৰ সলিন হেছ/ খাজ থৰক-বৰক/ কথা লৰক-ফৰক/ হাতৰ আঙু িলত শ িবমুখ/ িচনািক
মানুহৰ ক ত/ অৱেহিলত কিলজা ভঙা বক ৰ িত৷ কাব খনত কাশ হাৱা কিবেয় িনেজ অঁকা
সাতখন সু ৰ ছিবেয় এক সুকীয়া আসন লাভ কিৰেছ৷

তাই আিজ ৰাধা হ’ব খােজ
লিখকা – বন দ
আেলাচক – অ না বৰঠা ৰ
সু
শ ৰ সমাহাৰ আৰু অ িনিহত হ থকা ভােব পাঠকৰ দয়
শ কিৰব পৰাৈক কিবতাৰ
পুিথখনত এ িৰ কিবতা স িৱ হেছ৷ সাধাৰণ মানুহৰ ত াগ, দুখ- বদনা উপলি কিৰেয়ই ‘আ ানবুৰ ীিবদৈল’ নামৰ কিবতাৰ সৃি ৷ ‘অপৰাি ক’ নামৰ কিবতেটাত ৱাসী হাৱাজেনও এটা সময়ত আেপান
মানুহ আৰু জ ভু িমৰ মা ৰ
শ িবচািৰ হাঁহাকাৰ কৰাৰ ভাব সু ৰৈক কাশ পাইেছ৷ নাৰী মনক দেয়েৰ
অনুভৱ কিৰব পৰাৰ বােবই নাৰীমনৰ অব
অনুভূিতিখিন দু মান কিবতাত সু ৰৈক ফু
উ েছ৷
‘ভালপাওঁ সউজীয়া হাঁিহেবাৰ’ত বািগচাৰ চ লা গাভৰুহঁতৰ ৰং- ধমািলৰ মাজেতা কােনা কৃ ি মতাই চু ব
নােপাৱাৰ বােব হাঁিহ হাঁিহ সুখত আিদৰ লাৱাৰ লেগ লেগ দুখ- বদনাৰ উপলি ও সাৱলীলভােৱ কাশ
পাইেছ৷ নতু ন বছৰৰ আগমনত ৰাজনীিতক,বুি জীৱী, িশ ীসকেল কৰা সংক আৰু পিৰক নাৰ কথািখিন
িদন বাগৰাৰ লেগ লেগ সকেলা আশা ধাঁৱাৰ দেৰ উিৰ যায় বুিল কৰা আে পিখিন ‘অি পৰী া’ নামৰ
কিবতােটাত
ৈক ফু
উ েছ৷

(১৮/১১/২০১৮)
সং ৃ িত আৰু সংঘাত
স াদনা – ৰাজু বৰুৱা
আেলাচক – ড৹ ভূেপন শইকীয়া
মূল – ১০০.০০ টকা
কাব েলাচনী ‘ য়াস’ৰ স াদক ৰাজু বৰুৱা ৷ ‘ৰ’দািল
মৰ কিবতা’, ‘সূযমুখী’, সুিদন স াৱনা’,
ৰািতফু টা িদনেবাৰ’ ক ধিৰ ৱ সংকলন, উপন াস আৰু জীৱনীমূলক সাতৰখন
ইিতমেধ কাশ
পাইেছ৷ ৰাজু বৰুৱাৰ স াদকীয় সংকলন ‘সং ৃ িত আৰু সংঘাত’ ৷ ২০০৪ চনেৰ পৰা িনয়মীয়াৈক কাশ হ
থকা ‘ য়াস’ কাব েলাচনীৰ ঊৈনছটা স াদকীয় আৰু পিৰিশ ত ছগৰাকী মহান িশ ীৈল াপন কৰা
া িল ‘সং ৃ িত আৰু সংঘাত’ত সংেযািজত হেছ৷
সংকলনখনত সি িৱ বিছিখিন স াদকীয়ই সং ৃ িতিবষয়ক৷ ‘বজাৰ সং ৃ িতৰ িবৰুে ’, সং ৃ িতৰ
সংকট আৰু গিতশীল সং ৃ িত’, সং ৃ িতৰ সমস া আৰু কতব ’, ‘বতমান সময়ত নতু ন সামািজক-সং ৃ িতক
ঐক ৰ েয়াজন’, ‘সাং ৃ িতক অৱ য় আৰু আমাৰ কৰণীয়’, ‘ দশৰ ব বাদ সং ৃ িতৰ িবিশ তাক ৰ া
কিৰব লািগব’, ‘আমাৰ কীয় ঐিতহ , সং ৃ িতক সুৰি ত কিৰব লািগব’ িশেৰানামেৰ সং ৃ িতৰ িবিভ
িদশত আেলাকপাত কিৰেছ৷ িব ায়নৰ পৰৱত সময়ত ু জািতস াৰ অি ৈল িয সংকট আিহেছ; থলুৱা
সং ৃ িতৰ িয িবপদ আিহেছ, তেন সময়ত ‘সং ৃ িত আৰু সংঘাট’ সংকলনখেন সমস াক অনুধাৱন কৰাত

যেথ সহায় কিৰব৷ কীয় ঐিতহ আৰু সং ৃ িতক সুৰি ত কৰাৰ
ত এটা স াদকীয়ত িলিখেছ“সং ৃ িতৰ কীয়তাক তল পলাই এিতয়া সবভাৰতীয় সং ৃ িত জাপ িদব িবচৰা হেছ৷ ‘সং ৃ িতক
ৰা ীয়তাবাদ’, ‘অখ মানৱতা’, ‘একা ভাৰতীয়বাদ’ ইত ািদৰ নামত আমাৰ কীয় সাং ৃ িতক ঐিতহ ক
ঠাৰাঘাট কিৰব িবচািৰেছ৷ আনিক অসমীয়া জািত ‘এক িহ ু জািত’ বুিল দািঙ ধিৰ অসমীয়া জািত গিঢ়
উঠাৰ সম
ি য়ােটাক নাকচ কৰাৰ েচ া চিলব ধিৰেছ৷ সং ৃ ত িবষয়েটাক বাধ তামূলক কৰা, দীনদয়াল
উপাধ ায়ৰ নামত মহািবদ ালয় াপন কিৰবৈল চ া কৰা, ধম য় অসিহ ু তা িবয়পাই িদবৈল িবচৰা, লগেত
যুি , িব ান মন তাৰ িবপৰীেত কৗ কলীয়া আচাৰ-নীিতত পুনৰ সাৰ-পানী যােগাৱা, িযেকােনা
উ য়নমূলক কামৰ ভাৰ ণ ভূ িম পূজনেৰ কৰা আিদ কথা-কাম হেছ তথাকিথত সবভাৰতীয় সাং ৃ িতক
আিধপত িব াৰৰ য়াস৷ সংকলনখনত কলা ৰু িব ু সাদ ৰাভা, নটসূয ফণী শমা, বাটৰ নাটৰ
া হিবব
তনবীৰ আৰু ৰুপা ৰৰ তীক অিনল মাৰ বৰুৱাৰ িবষেয় পাঁচটা স াদকীয় আেছ৷ ইয়াৰ উপিৰ
পিৰিশ ত কিব, গীতকাৰ তথা অসম সািহত সভাৰ া ন সভাপিত ড৹ িনমল ভা বৰদৈল, আবৃি িশ ক
আধুিনক তথা জনি য় ৰুপ িদয়া অিধব া ণৱ বৰা, সুধাক ড৹ ভূ েপন হাজিৰকা, ানপীঠ বটাঁ াপক
মামিণ ৰয়ছম গা ামী, গণিশ ী হমাংগ িব াসৰ িত
াঘ ৰ লগেত িশ ী ৰিবৰাম
ৰ এ চু
ৱ
কাশ পাইেছ৷

আঙু িল
লখক – দৱৰাজ িমিল
কাশক – অল ীয়া কাশন
আেলাচক – িবিদশা বুঢ়ােগাহািঞ
মূল – ৭০.০০ টকা
পছাত হাজাই মহািবদ ালয়ৰ অসমীয়া িবভাগৰ সহকাৰী অধ াপক দৱৰাজ িমিলৰ থমখন কাব
সংকলন হেছ ‘আঙু িল’৷ সংকলনখনত ইিতপূেব িবিভ কাকত-আেলাচনীত কািশত িমিলৰ মুঠ ২৭টা কিবতা
সি িৱ কৰা হেছ৷ এই কিবতাসমূহৰ বিছভােগই ২০০৪ৰ পৰা ২০০৮ চনৰ িভতৰত িলখা বুিল কিবেয়
পাতিনত উে খ কিৰেছ৷
‘আঙু িল’ত সি িৱ ভােলেকইটা কিবতােত কিবৰ ব ি গত জীৱনৰ অনুৰণৰ শূনা যায়৷ পােছ
িবষয়ব ৰ সাবজনীনতাৰ লগেত ভাবৰ সংেবদনশীলতাই এই কিবতাসমূহক এক নব ি ক ৰুপ দান কিৰেছ৷
উদাহৰণ ৰুেপ- ‘আঙু িল’, ‘এটা গাঁৱলীয়া সেপান’, ‘এিতয়ােচান িবচািৰেক নাপাওঁ’ আিদ কিবতাসমূহৈল মন
কিৰব পািৰ- ‘ধুনীয়া মােনই আঙু িল নহয়/ এই ধৰক মাৰ আঙু িল/ জতু কা সেপানত উৱঁিল যাৱা/ বছৰৰ
বািৰষাত বাকাত ভুঁ ই ৰাৱা/ মাৰ আঙু িল/ কঁ েহ ধৰা শােটাৰা পৰা’ (আঙু িল,পৃ া-১৫)৷ ‘টলিকবই
নাৱািৰেলাঁ িপতাই/ তাৰ কা ৰ পৰা ভু ৰুংৈক উিৰ/ কিতয়াৈক পােলাঁিহ এইিখিন/ এিতয়ােচান আেবিলৰ
বািল’৷
মা আৰু মানুহৰ িত আেছ কিবৰ অপিৰসীম ভালেপাৱা৷ এই
ৰূপত িতভাত হেছ৷ সমা ৰালভােৱ াম জীৱনত আৰু কৃ িতেয়ও
অিধকাৰ কিৰ আেছ৷ যেন- ‘বু জুেৰাৱা গীতেবাৰ মানুহৰ বু জুিৰ
আেপান মা / আেপান দশ আেপান জািত/ আেপান মাত- মাত কথা/
আকাশৰ দাপালিপটা বৰষুণ/ আেঘাণৰ পথাৰৰ সােণাৱালী ৰ’দ/ চহা
জুেৰাৱা গীত ৷

ভালেপাৱা তওঁৰ কিবতাৰ মােজেৰ
িমিলৰ কিবতাত িবেশষ ান
ব থকা িনৰৱিধ ন/ আেপান গাঁও
নজহা-নপমা গীত/ শাওণৰ
াণৰ বু জুেৰাৱা গান’ (বু

কিব তথা সমােলাচক ান পূজাৰীেয় ‘আঙু িল’ত সি িৱ ‘ৰাওনমুখ’ কিবতােটাৰ িবষেয় এেনদেৰ
ম ব কিৰেছ- ‘িমিলৰ ‘ৰাওনমুখ’ কিবতােটাত মা আৰু মানুহৰ িত অসীম ভালেপাৱা অিভনৱ ভাষাত
ফু
উ েছ- মা / আৰু/ মানুহ/ তাৰ ধুিলয়িৰ বােটেৰই বুটিলব িশিকেছাঁ/ লেছিৰ/ জীৱনৰ ৰ’দ
বৰষুণ৷’ (পাতিন, ‘ নপৰীয়া মানুহ’, স াঃ ৰুপেকাঁৱৰ িমিল, ২০১০ ৷
িমিচং সমাজত লািলত-পািলত হ ডাঙৰ-দীঘল হাৱা িমিলৰ কিবতাসমূহত াভািৱকেত কতেবাৰ
িমিচং শ ৰ লগেত িমিচং লাকগীতৰ কিলেৰা
েয়াগ ঘ েছ৷ অৱেশ কিবতাসমুহৰ অ ত এইেবাৰৰ
ভাবাথও কিবেয় সংেযাগ কিৰেছ৷ এেন েয়ােগ কিবতাসমুহ মেনা াহী কিৰ তু িলেছ৷

িচঞৰ
লখক – স ীৱ সাগৰ দাস
আেলাচক – অনািমকা ি য়ম
কাশক - অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছা পিৰষদ, বজালী িজলা সিমিত
মূল – ৩০.০০ টকা
বৰেপটা িজলাৰ ভৱানীপুৰৰ যুৱ কিব, সািহিত ক স ীৱ সাগৰ দাসৰ কব সংকলন ‘িচঞৰ’ পিঢ়
আ ত হ’ লা৷ ব বছৰ ধিৰ সািহত চ া কিৰ অহা স ীৱ সাগৰ দােস অসমৰ িবিভ কাকত- আেলাচনীত
িনজৰ অনুভৱক কাশ কিৰ আিহেছ৷ তওঁৰ কাব সংকলন ‘িচঞৰ’ যন কৱল তওঁেৰ িচঞৰ নহয়, ইয়াত
স িৱ
িতেটা কিবতােতই যন সামাই আেছ আমাৰ সকেলােৰ মনৰ িচঞৰ৷ িনঃসংগ ব ি সকলৰ িচঞৰ,
দুদা
িমকৰ িচঞৰ, আ হত াৰ পথত নমাসকলৰ িচঞৰ, দুখী ব ি ৰ িচঞৰ আিদক কাশ কিৰবৈল চ া
কিৰেছ কিবেয়৷

২৫/১১/২০১৮
ণকন া িহমা দাস
লখক – যুগলেলাচন দাস
কাশক – ৰখা কাশন
আেলাচক – ৰুবুল কাি ৰয়
িহমা দাস- নােমই এিতয়া পিৰচয় হ পিৰেছ৷ িব ৰ এথি কছৰ শহতীয়া চা ল তথা
িব য়বািলকা িহচােপ খ াত হ পৰা নগাঁৱৰ িধঙৰ কা িু লমাৰীৰ ১৮ বছৰীৱা িহমা দাসৰ ৰামা কৰ
উ ান, সং াম, সাধনা, পিৰ ম, সাফল ৰ আধাৰত ৰচনা কৰা হেছ এই
খন৷ অন ান সািহত ৰচনাৰ
লগেত ীড়া সািহত েতা দখল থকা ব ু বৰ তথা লখক দােস ইিতমেধ ১৫ খনৰঅিধক ীড়ািভি ক
িলিখ উিলয়াইেছ৷ এই
খনত ‘িধং এ ে ছ’ িহমা দাসৰ িব মুখী যা াৰ পাতিন মিল তওঁৰ জ , িশ া,
খল- ধমািল তথা ীড়া জীৱনৰ াৰি ক পযায়ৰ পৰা এিছয়ান গমছৰ সাফল ৈলেক সামিৰ িলখা হেছ৷
িহমাৰ জ ৰ সময়েতই ঘ
যাৱা এক চমৎকাৰ কািহনীৰ বণনাই পাঠকক পঢ়াৰ িত আকিষত
কিৰ তু িলব৷ িহমাৰ জ ৰ কইিদনমানৰ আগেত সুধাক ভূ েপন হাজিৰকা িহমাহঁ তৰ ঘৰৈল আিহিছল আৰু
খে ক িজৰিণ লিছল৷ সুধাক বহা িবছনাখনেতই হেনা িহমাৰ জ
হিছল৷ তদুপিৰ ু লীয়া িদনেবাৰত

িহমাই এখন টাটা ছু ম’ৰ সেত দৗৰত ফৰ মািৰ ছু ম’খনক িপছ পলাই আিহিছল৷ এেনদেৰ অেনক
আকষণীয় তথ -ঘটনাৰ সমাহাৰ ঘ েছ
খনত৷ ১৭ জনীয়া যৗথ পিৰয়ালৰ ছাৱালী িহমাৰ শশৱ- কশৰৰ
িতেটা ঘটনা ৰসালভােৱ দােস বণনা কিৰেছ৷ অিধক পিৰ মী, ক সিহ ু আৰু চ আ িব াসী িহমাৰ
খলপথাৰত ঘটা উ ানৰ কািহনীও চমৎকাৰ৷ িহমাৰ সাফল ত জিড়ত থকা িতজন ব ি তথা দুই িশ ক
িনপন দাস আৰু নৱিজৎ মালাকাৰৰ িবষেয়ও দােস তথ সহকােৰ বণনা কিৰেছ৷ িহমাৰ িতেটা সাফল
সি িৱ কৰা চ া কৰা হেছ৷ িনজৰ দুভিৰৰ ওপৰত িহমাৰ আশা আৰু মানিসক দৃঢ়তাৰ িতেটা কথাই
দােস অনুপম ৰূপত তু িল ধিৰেছ৷ িহমাৰ সাফল ৰ আঁৰত থকা খিতয়ক পিৰয়ালেটাৰ সং ামৰ ছিবখেনা
িনখুঁতভােৱ তু িল ধিৰেছ৷
খনত দাসৰ আৰ িণ এেনধৰণৰ- ‘এখন িব মহাসমৰক ল সকেলা উ াদ৷
ৰািছয়াত চৰম মুহূতত ৰুছ িব ৱ৷ উৎক া, উে জনাৰ চৰম িব ুত অৱ ান৷ এটা ঘুৰণীয়া বেল িব ক
শাসন কিৰ থকাৰ এেন যু সদৃশ পিৰেৱশৰ মাজেতই িফনেল ত িহমাৰ িবে াৰণ এেল- পঁচা িবে াৰণ নহয়,
জগত িজনাৰ িবে াৰণ৷ িহমা দাসৰ দুভিৰত থকা দুৰ শি ৰ িবে াৰণ৷ িব ক চমিকত কিৰ কঁ পাই
তালা িবে াৰণ…৷’
এেন এটা উৎক াপূণ আৰ িণৰ িপছত
খন পিঢ়বৈল িন য় হঁ পাহ জি ব৷ িফনেল ৰ টে ােৰত
১২ জুলাইত জুিনয়ৰ িব
চি য়নি পত ণ পদক জয় কিৰ ভাৰতীয় এথেল কছত ইিতহাস সৃি কৰাৰ
পৰা এিছয়ান গমছৰ িতিনটা পদক তথা চিলে
হাৱাৈক িলখা এই
খনত মুঠ ১৮ টা অধ ায় আেছ৷
দােস িনজৰ একাষাৰাত িহমাক ল এ সু ৰ কিবতাও িলিখেছ৷ িযেটােৱ সকেলােক উ ু কিৰ তু িলব৷
নতু ন জ ৰ খলুৈৱসকলক এই
খেন যেথ
ভািৱত কিৰব৷ িহমাৰ আদশ, আ িব াস, ক সিহ ু তাই
নতু ন চামক উ ু কৰাৰ লগেত খলৰ িত সকেলােৰ ধাউিত বঢ়াব৷ এেন এটা িচ া কিৰেয়ই দােস িলিখেছ
এই
খন৷

পঢ়াত সফল হাৱাৰ কৗশল ণালী
লখক – দীপ কিলতা
কাশক – অসম বুক া
আেলাচক – মেনাৰ ন কিলতা
িশ কতা বৃি ত জিড়ত হাৱাৰ বােবই চােগ ছা -ছা ীৰ উপকাৰত অহা িকছু মান লখা িলিখ
আিহেছ দীপ কিলতাই৷ ইিতমেধ তওঁৰ লখা ‘আমৰ অসম’ ক ধিৰ িবিভ কাকত-আেলাচনীত কাশ
হেছ৷ িশ াথ ৰ উপকাৰত অহা কিলতাৰ তেন কতেবাৰ লখা একে সংকিলত কিৰ কাশ কৰা হেছ এই
খন৷ ছা -ছা ীেয় পৰী াত ভাল ন ৰ পাবৈল কেনৈক
িত চলাব লােগ, মগজুৰ দ তা কেনদেৰ
বঢ়াব পািৰ, ধ ান বা সাধনাই িকদেৰ কৃ তকায হাৱাত সহায় কেৰ, পৰী াৰ সময়ত িশ াথ েয় া ৰ িত
িকদেৰ নজৰ িদব লােগ, পৰী াত িকদেৰ িলিখব লােগ আিদ িবষয় সু ৰভােৱ আেলাচনা কৰা কইবাটাও
লখা
খনত সি িৱ কিৰেছ৷ তদুপিৰ নিতক িশ া, যুৱ উ ংৃ খলতা, ছা -ছা ীৰ িত িপতৃ -মাতৃ ৰ
দািয় ৰ উপিৰ িশ কৰ দািয় স ভেতা কইবাটাও লখা
খনত সি িৱ কিৰেছ৷ আিজৰ এই
িতেযািগতােৰ ভৰা িব ত ছা -ছা ীেয় িনজেক িতল িতলৈক সময়ৰ স’ ত খাপ খুৱাই গঢ় িদব লািগব৷
সফলতাৰ কােনা চমু বাট নাই৷ অধ ৱসায়, আেহাপুৰুষাথ চ াৰ বলেত মানুেহ জীৱনত সফলতাৰ মুখ দখা
পায়৷ কিলতাৰ
খনত ছা -ছা ীৰ লগেত িশ ক তথা অিভভাৱকৰ দািয় আৰু কতব ৰ িবষেয় উনুকীয়াই
িদেছ কইটামান িনব ত৷ তদুপিৰ
খনত সি িৱ কৰা মহৎ লাকৰ বাণীেয় ছা -ছা ীক ‘মহা মহা
পুৰুষৰ চােনিকেৰ জীৱনৰ, আিমও পােৰাঁ যন জীৱন গিঢ়ব’ এই আদশেৰ বাট বুিলবৈল অনু ািণত কিৰব
বুিল আশা কিৰব পািৰ৷

ৰ’দ আঁচলৰ গান
লিখকা – ৰাজু বৰুৱা
কাশক – িচ ামিণ কাশন
আেলাচক – মানস তীম শমা
লিখকা অসম গিতশীল নাৰী স াৰ সভােন ী তথা অসমীয়া সািহত জগতত এগৰাকী ঔপন ািসক
ৰূেপও সুপিৰিচত৷ এই পুিথত সি িৱ
ায় িতেটা গীেতই ৰচকৰ সু ৰ মনেটাৰ উমান িদেয়৷ ৬৫ টা
গীতৰ সংকলন৷ ইয়ােৰ ব েকইটা গীত সুৰােৰািপত হেছ আৰু ব েকইটা গীত কইবাটাও অনু ানৰ তীকী
গীত ৰূেপও ীকৃ ত হেছ৷ বা ৱৰ সু ৰ িতফলন আৰু িতবাদৰ
সুৰ ভািহ অহা ৰাজু বৰুৱাৰ
গীতসমূহৰ মাজত পাঠেক িবচািৰ পাব সচৰাচৰ দিখ থকা িচনািক ছিবসমূহ৷
িতেটা গীতেতই কৱল বা ৱক সংগী কিৰ আগবঢ়া আৰু সুিদনৰ আশাত অিবচাৰৰ িবৰুে এক
িতবাদৰ মাধ ম হ পৰাৰ বােবই ৰাজু বৰুৱাৰ এই সংকলনখনৰ এক সুকীয়া উ াপ আেছ৷ কিব গৰাকীেয়
কেছ- ‘সুিদনৰ আশাত বঢ়ােলা দুহাত/ হ সং ামী জনগণ/ ৰঙা সুৰুযৰ সেপান তু ষৰ ৰাজপথত আিম
অগণন’, ‘হােত হােত িমলাই ওলাইেছাঁ আিম/ সাণালী সুিদনৰ সেপান মুকিল/ িতবাদৰ অগিন’, ‘সঁকীয়াই
দ ব নাৰ ৰহস / অজলা খা েখাৱা উ িল-বিহিল ওেৰেটা জীৱন/ আিজওেটা শষ নাই হাৱা’ ইত ািদ
গীতাংশত তওঁৰ চ ৰ আগত দিখ থকা িকছু কথা-ঘটনাৰ িত গভীৰ িনৰাশা ফু
উ েছ৷ সবসাধাৰণৰ
অভাৱ-অিভেযাগ, ৰজাঘৰৰ পৰা জা সাধাৰেণ লাভ কৰা ব না- তাৰণাক বুিজ উ
য গীিতকাৰগৰাকীৰ
মন িবে াহী হ উ েছ তাৰ উমান সংকলনেটাৰ ায়েকই গীতেত পিৰেছ
ভােৱ৷

সাণালী িদনৰ পদূিলৰ খিৰকাজাঁই
লখক – ণকা বৰুৱা
কাশক – জাগৰণ কাশন
আেলাচক – ড৹ ভূেপন শইকীয়া
মূল – ১০০.০০ টকা
অসম সািহত সভাৰ ‘অসম কশৰী অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰী বঁটা’ াপক ঔপন ািসক, গ কাৰ, কিব
ণকা বৰুৱা ৷ এেকধােৰ গ , কিবতা, উপন াস আৰু জীৱনী সািহত ত সমােন দখল থকা বৰুৱাৰ ইিতমেধ
ায় িৰখন
কাশ পাইেছ৷
লখকৰ এই
খনত মুঠ ২৯ টা িনব সি িৱ হেছ৷ ইয়ােৰ ১৩ টা হ’ল খ াত-অখ াত লাকৰ
জীৱনী আৰু আনেকইটা হ’ল আ ৈজৱিনক৷ মজলীয়া িবদ ালয়ত পিঢ় থকা কালেৰ পৰা জীৱনৰ আদ
বয়সৈলেক সাি ধ ৈল অহা বুৰ ীিবদ বণুধৰ শমা, অতীি য়বাদী কিব নিলনীবালা দৱী, িস কিব,
গদ কাৰ অতু ল চ হাজিৰকা,
িন কিব িবন চ বৰুৱা, ব ল বনৰ কিব আন চ বৰুৱা,
সািহত চায যতী নাথ গা ামী, ানপীঠ বটাঁ াপক ড৹ বীেৰ
মাৰ ভ াচায, সেদৗ অসম লিখকা
সমােৰাহ সিমিতৰ িত াতা ড৹ শীলা বৰঠা ৰ, ছা েনতা তথা অিভেনতা কািতক হাজিৰকা, িশ া ৰু বস
কাকিত, ৰূেপ ৰ বৰুৱা, ছিবলাল উপাধ ায় শা ী আৰু সািহত সংগঠক দীপ মাৰ নাথৰ সংি
জীৱনী
জীৱ ৰূপত তু িল ধৰাত লখক সফল হেছ৷ ‘িনেবদন’ত লখেক িলিখেছ- ‘ িতেটা ৱ ৰ লগত মাৰ
জীৱনৰ সাণালী িদনৰ িকছু মান িবেশষ মুহূত, অনািবল অিভ তা আৰু মধুৰ বাংময়তা িলিপত খাই আেছ৷’
জীৱনৰ িবিভ সময়ত গৰিক অহা অনু ান- িত ান েম আিদপাঠৰ িবদ ালয়, কলাবাৰী উ তৰ মাধ িমক
িবদ ালয়, ছয়দুৱাৰ মহািবদ ালয়, াৱাহা িব িবদ ালয়, মঙলৈদ িশ ক িশ ণ মহািবদ ালয় আৰু তজপুৰ

িশ ক িশ ণ মহািবদ ালয়ৰ লগত জিড়ত িমঠা
জিৰয়েত লখেক সুৱ
ঁ িৰেছ৷

ৃিত তথা িবৰল মুহূতেবাৰ আ ৈজৱিনক িনব েকইটাৰ

লখক বৰুৱা আিছল এগৰাকী ছা েনতা আৰু সািহত সংগঠক৷ পূবৰ ছয়দুৱাৰ আ িলক ছা স া,
িনেজ সংগ ত কৰা প নাথ গাহািঞবৰুৱা সািহত সভাৰ আৰ িণৰ িদনেবাৰ, শশৱেৰ পৰা যু
হ থকা
কলাবাৰী সািহত সভা আৰু পৰৱত সময়ত নতৃ িদয়া কিবচ , শািণতপুৰ িজলা সািহত সভাৰ স ভেতা
এেকাটাৈক িনব
ত সি িৱ কিৰেছ৷ ‘কলাবাৰী চমনীয়া চ’ৰাই’ ১৯৭২ চনত কাশ কৰা আৰু লখেক
স াদনা কৰা আেলাচনী ‘িকশলয়’ৰ জ য ণাৰ কথা এটা িনব ত উে খ কিৰেছ৷
খনৰ আনেকইটা
িনব হ’ল – ‘ মাৰ
ৰণাৰ উৎসঃ মৰৈন’, ‘িব ৰ বােৰবৰণীয়া এ অনু ান’, কলপাকত ‘অ যুগ’ আৰু
‘িবদায়’৷

বােৰক কেৰােহা ণাম
লখক - ড৹ ল ীন ন বৰা
আেলাচক – ড৹ িবমল মজুমদাৰ
ড৹ ল ীন ন বৰা মূলতঃ এগৰাকী সৃি শীল লখক৷ সৃি শীল লখক িহচােপ তওঁ ‘সৰ তী
স ান’ ক ধিৰ ‘সািহত অকােদিম’ আিদ ভােলমান বটাঁেৰ স ািনত হেছ৷
বৰােদৱৰ শহতীয়াৈক কাশ পাৱা
খনৰ িশেৰানাম হ’ল ‘বােৰক কেৰােহা ণাম’
(নেৱ ৰ,২০১৮)৷ অৱেশ পূবৰ দেৰ এইখন কােনা মহাপুৰুষৰ জীৱনক ল ৰচনা কৰা উপন াস নহয়৷
ব ৱ ধম ৰু আৰু আন কইটামান এেকেগা ীয় িবষয়ক ল ৰচনা কৰা ৱ ৰ সংকলন৷ থম ৰচনাখন
মহাপুৰুষ ম শংকৰেদৱৰ জীৱনী ‘শংকৰেদৱঃ এক মহাজীৱন’৷ জ ৰ পৰা মৃতু ৈলেক মহাপুৰুষগৰাকীৰ
জীৱন কিহনী ইয়াত সংি ৈক বণনা কৰা হেছ৷ ি তীয়, তৃ তীয় আৰু চতু থ ৱ িতিনটাৰ মূল উপজীব
হ’ল িতিনগৰাকী ব ৱ ৰু৷ ৱ েকইটাৰ িশেৰানাম এেনধৰণৰ- ‘ মাৰ দৃি ত ম শ ৰেদৱ’, ‘ মাৰ
দৃি ত
মাধৱেদৱ’ আৰু ‘ মাৰ দৃি ত
গাপালেদৱ’৷ বৰােদৱৰ সৃ
িনৰী ণত জািতেটাক এেকা
অৱদান িদবৈল বাকী নৰখা মহাপুৰুষগৰাকীেয়ই হ’ল ম শংকৰেদৱ৷ লগেত শংকৰেদৱৰ একমা ধম ৰু,
িয আিছল দিহক, মানিসক, বৗি ক আৰু আধ াি ক ভাৰাসাম বজাই ৰখাৰ এক অতু লনীয় িনদশন৷ যাৰ
বােব তৰাই দু িৰ বছৰ আয়ুস লাভ কিৰিছল৷ অথচ পৰৱত কালৰ িবেবকান জীয়াই আিছল ৩৯ বছৰ,
ৰামকৃ
পৰমহংসৰ মৃতু হিছল ২৯ বছৰত৷ শংকৰেদৱ িকমান যুি বাদী আিছল, সমাজ সংগঠন আৰু
সং াৰত তওঁৰ িকমান দ তা আিছল আৰু িকমানিখিন িব বী বা িতবাদী চিৰ ৰ আিছল তােৰা সমী া
ৱ েটাত আগবেঢ়াৱা হেছ৷
মাধৱেদৱ সংগত লখকৰ ম ব - মাৰ দৃি ত মাধৱেদৱ সঁচাৈকেয় এগৰাকী িনখুঁত পুৰুষ৷
এগৰাকী একা কমেযাগী৷ ভাগ-িবলাস আৰু কামনা-বাসনাৰ ঊ ত৷ লখকৰ উপলি ত মাধৱেদৱ
কইবাটাও কাৰণত তওঁৰ অি তীয় পুৰুষ৷ থম, তওঁ এগৰাকী িবৰল অনুবাদক৷ ি তীয়, তওঁৰ ৰচনাৰ
অসাধাৰণ কািশকা শি ৷ তৃ তীয়, শ ৰ যথাযথ েয়াগ৷ চতু থ, মাধৱেদৱৰ কিব
ণ৷
শংকৰেদৱ-মাধৱেদৱৰ িপছত নৱৈব ৱ ধমৰ পূণতা লাভৰ
ত িযিখিন কাম কিৰবৈল বাকী
আিছল, সইিখিন কাম চ দ তােৰ সমাপন কিৰিছল
গাপালেদেৱ৷ শংকৰেদৱ-মাধৱেদৱৰ িপছৰ
সমৱিখিনত গাপালেদেৱ ধম চাৰৰ
ত ক ন ত া ানৰ স খ
ু ীন হিছল৷ অসমত িবভাদকামী শি েয় গা
কিৰ উ িছল, উজিন অসমৰ বৃহৎ ভূ খ ৰ িবিভ জনজািতৰ মাজত শংকৰী ধম িশেপাৱা নািছল আৰু

জনেগা ীয় ঐক ও নািছল৷ এই সকেলােক এক কিৰ নামধম চাৰ কৰাৰ সম দািয় মূৰ পািত লিছল
গাপালেদেৱ৷ এেনদেৰ ল ীন ন বৰাৰ দৃি ত িতিনগৰাকী বেৰণ মহাপুৰেু ষ ধৰা িদেছ৷
‘ ম শংকৰেদৱৰ সািহত ’ আেলাচনােটাত শংকৰেদেৱ অসমীয়া সািহত ৰ কেনৈক গৗৰৱময় সৗধ
িনমাণ কিৰ গ’ল, সই কথা ব
কৰাৰ লগেত সািহিত ক অৱদােন তওঁক কেনদেৰ অমৰ িদেছ, তােৰা
আভাস িদেছ৷ শংকৰেদৱ যথাথেত আিছল এগৰাকী সৃি শীল লখক৷ সইবােব তওঁৰ াৰা ণীত িতখন
পুিথৰ পেদ পেদ আেছ সৃি ৰ চমক৷ লগেত ৰস, ছ , অলংকাৰৰ ফালৰ পৰাও শংকৰেদৱৰ ৰচনা পিৰপূণ৷
সইবােব বৰােদৱৰ মেত শংকৰেদৱ আমাৰ কৱল ধম ৰুেৱ নহয়, সািহত
ৰুও৷ ধম-সং ৃ িতৰ
ত
পাটবাউসী এটা জাকত িজিলকা নাম৷ শংকৰেদেৱ হেনা ইয়াত ওঠৰ বছৰ ছমাহ থািক ৩৭খন শা ৰচনা
কিৰিছল৷ ভাওনাৰ
ত পাটবাউসীৰ িবেশষ খ ািত আিছল৷ উজিনৰ শিদয়াৰ পৰাও ভাওনা চাবৈল
পাটবাউসীৈল মানুহ আিহিছল৷ ল ীন ন বৰােদেৱ ‘পাটবাউসীত ম শ ৰেদৱৰ সৃ শীল অৱদান’ত
পাটবাউসী য সই সময়ত এটা সাং ৃ িতক ক আিছল, সই িচ অংকন কিৰেছ৷
অংকীয়া নাট আৰু ভাওনা শংকৰেদৱৰ এক অিভনৱ অৱদান৷ ‘পূব ভাৰতত থম নাট উ াৱনঃ
অংকীয়া নাট আৰু ভাওনা’ ৱ ত লখেক শংকৰেদৱক সম উ ৰ-পূৱ ভাৰতৰ থম নৃত েণতা,
িনেদশক আৰু েযাজক বুিল আখ া িদ অংকীয়া নাট আৰু ভাওনাৰ ায়েকইটা উপাদানৰ িবষেয় “খৰিচ মািৰ
িবে ষণ আগবঢ়াইেছ৷ ‘শংকৰেদৱৰ সৃি ত ৰাসলীলা আৰু আধ াি কতা’ আেলাচনাত ৰাসলীলা দখাত শৃংগাৰ
ৰসা ক হ’ লও ই য ভি ৰ পিৰপ ী নহয় (কামজয় নােম ইেটা কশৱৰ কিল) সই কথা সাব কিৰেছ৷
‘শংকৰেদৱ-ভাৰত-অসমঃ এক বৗি ক আৰু সাং ৃ িতক স ক’ িনব ত লখেক মতামত িদ কেছ য
শংকৰেদৱৰ আগেতও কামৰূপ তথা অসম ভাৰতীয় িচ াধাৰা আৰু সং ৃ িতৰ পৰা িবি
নািছল৷ পৰৱত
কালত শংকৰেদেৱ সই ঐিতহ আৰু পৰ ৰাক আৰু অিধক সুদঢ়ৃ কিৰ গিঢ় তু িলিছল৷ লগেত অ লৰ থলুৱা
সাং ৃ িতক বিশ েকা উ ীিৱত কিৰ তু লিলিছল৷ শংকৰেদৱ আৰু তওঁৰ ৰচনাসমূহ এসময়ত নামঘৰৰ
চািৰেবৰ আৰু থাপনাৰ মাজেত সীমাব
হ আিছল৷ এই চািৰেবৰৰ মাজৰ পৰা উিলয়াই আিন শংকৰেদৱৰ
পুনৰু ানৰ েচ া চলােল পান থেম ল ীনাথ বজবৰুৱাই৷ শংকৰেদৱ আ িৰক অথত সব ণাকৰ আিছল৷
িক শংকৰেদেৱ িব ৰ ধম আৰু সাং ৃ িতক মহাসভাত িতি ত হাৱা দূৰেৰ কথা ভাৰতবষৰ িভতৰেত
আশানুৰূপভােৱ পিৰিচত হ নু ল৷ িক িক মাধ েমেৰ শংকৰেদৱৰ পুনৰু ান ঘটাব পািৰ সই িবষেয় ‘ ম
শংকৰেদৱৰ পুনৰু ানৰ েচ া’ শীষক ৱ েটাত লখেক আেলাচনা কিৰ স াব পথ অৱল নৰ ইংিগত
িদেছ৷
এই
খনৰ এটা উে খেযাগ আেলাচনা হ’ল ‘শংকৰেদৱ- অধ য়নৰ গিত কৃ িত’৷ আেলাচনাৰ মূল
িবষয় হ’ল ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ অসমীয়া িবভাগৰ অধ াপক ড৹ িবমল মজুমদাৰৰ াৰা স ািদত
‘শংকৰেদৱ অধ য়নৰ
প ী’ নামৰ বৃহৎ কেলৱৰৰ
খন৷ এই
খনত ২০১৪ চনৈলেক শংকৰেদৱৰ
িবষেয় কািশত ২৮৫ খন
ৰ সমী া আগবেঢ়াৱা হেছ৷
খেন অসমীয়া
খেন অসমীয়া, ইংৰাজী,
িহ ী, বাংলা, সং ৃ ত, উিৰয়া আৰু জনজাতীয় ভাষাত লখা
সমূহক সামিৰ লেছ৷ ইয়ােৰ িভতৰত
ভাৰতবষৰ িবিভ িব িবদ ালয়ত ( ৱাহা , িড গড়, পাটনা, কলকাতা, যাদৱপুৰ, প াৱ আিদত) িড
িলট, িপ এইচ িড, এম িফল আিদ উ ৰৰ িড ীৰ বােব
ত কৰা য় িতিন িৰ গেৱষণা- ও আেছ৷
সমূহ আেলাচনা কেৰাঁেত িব াসেযাগ তা ৰ াৰ বােব িতখন
েৰ বটু পাট দশন কৰা হেছ আৰু িনিদ
খন ক’ত, কেনদেৰ সংৰি ত হ আেছ, তােৰা সিবেশষ তথ উে খ কিৰেছ৷ বৰােদৱৰ মেত,
খনৰ
পিৰক না িনখুঁত, তথ পূণ আৰু গঠনেযাগ ৷ অদুৰ ভিৱষ তৈল এই
খেন গেৱষক-গেৱিষকা আৰু
অনুসি ৎসুসকলক উপকৃ ত কিৰ থািকব৷
খনৰ অি ম আেলাচনােটা হ’ল ‘আধুিনক দৃি ত ম শ ৰেদৱ’৷ লখকৰ মেত ব ািনক
দৃি ভংগীেয়ই হ’ল আধুিনক দৃি ৰ নামা ৰ৷ এই িনব েটাত শংকৰেদৱ িকমান ব ািনক দৃি স
আিছল
সই কথা িবিভ উদাহৰেণেৰ চািল-জািৰ চাৱা হেছ৷ তেন এটা উদাহৰণ হ’ল- আধুিনক যুগৰ এটা ধান

সমস া বা ব ািধ হ’ল িনঃসংগতা৷ ব
সমস া সমাধান শংকৰেদেৱ তাহািনেত
হ’ ল মানুহ িনঃসংগ হাৱাৰ পৰা ৰ
সুখী হ’ব পােৰ৷ সইবােব শংকৰেদেৱ

েত ক’ব খােজ িনঃসংগতা আধুিনকতাৰ এটা অিভশাপ৷ িক এই
িদ থ গেছ৷ িনঃসংগতা দূৰ কিৰব পােৰ ভকতৰ সংগইেহ৷ হিৰভ
া পেৰ আৰু িযেকােনা এজন য ণাি
িনঃসংগ লােক আধুিনক যুগত
ধমত সৎসংগৰ ওপৰত ৰু িদিছল৷

এেনদেৰ বাৰটা আেলাচনাৰ সমি ড৹ ল ীন ন বৰাৰ ‘বােৰক কেৰােহা ণাম’
খনত সা িতক
সময়ৰ পিৰে ি তত ব ৱ ৰু আৰু এই ধমৰ িবিভ িদশ স েক িনেমাহভােৱ িবচাৰ-িবে ষণ আগবেঢ়াৱা
হেছ৷
খনৰ ঠাইত লখকগৰাকীেয় িনজৰ দৃি আৰু িবচ ণতােৰ িকছু মান নতু ন কথা ক’বৈল য়াস
কিৰেছ৷
খনৰ ৰু ও সইিখিনেতই৷ ড৹ বৰা মূলতঃ এগৰাকী সৃি শীল লখক হাৱা বােব
আেলাচনাসমূহত কলাসুলভ ণ অথাত সুখপাঠ তা সহেজ অনুভৱ কিৰব পািৰ৷

The ASSAM TRIBUNE :
At. 06/11/2018
Symphonies
Writer - Geetima Devi
Publisher - Sarma Prakashan
Reviewer - Dr Parag Kumar Bhattacharyya
Price - Rs 80.00
Poetry is a play of words by which something is communicated by the poets to their readers and
that some-thing is not a mere notion or an idea, but an emotional state. Element of thought in poetry is
more than an accidental concomitant. Any theory which tends to regard the element of thought in
poetry is completely irrelevant to it. The thoughts which have no emotional field are alien to poetry. In
ordinary men, thoughts are often accompanied by such emotional ardor, but they ignore them because
they have no means to express it, but the poet possesses such means. The words in a poet’s mind arise
mainly from the emotional field and by deliberately employing similes, metaphors, imageries, etc. The
spontaneity of poetic sensibilities is, thus, the unison of heart, mind and soul which is betrayed in the
outpouring of words.
Such a sincere devotion to poetry and the faculty to use its vocabulary is best manifested by the
poems of Geetima Devi, a poet of the younger generation who regularly contributes poetry to the
Horizon, the literary supplement of The Assam Tribune. These poems have been now brought together
by the author and published in a book form, titled Symphonies. The outstanding trait of her poems is her
appropriate use of words which attributes a lyrical cadence to lift the readers into a state of ecstasy. Her
poetry is replete with simple joy, rapture and heartrending sorrow, without paying heed to the
clamoring of the outer world. She also possesses wistful melancholy emanating from her instinct of
‘Thanatos’ (the instinct of death, from Greek mythology). But amidst the state of despondency, her love
for the natural world is imminent.
I’ll be free one day some day in future
That day I’ll tell them to get two doves
And leave them free in blue vastness.
Despite her nostalgic fit and death instinct, she bears love and care for her mother, sister and
friend which speak volumes about her optimistic attitude towards life. The hunger for eternity gives her
poems a spiritual bliss, which is usually rare in a poet of the new generation.

The Sun behind the bamboo jungle
Writer - Pranabjyoti Nath
Reviewer - Dr Tapati Baruah Kashyap
Price - Rs 180.00
A poem is the language of the heart, and for a poet, his or her poems reflect the unique
perception of reality around. Yet, each poet has his or her own definition of a poem. Published recently,
The Sun behind the bamboo jungle is a collection of poems by Pranabjyoti Nath, an IAS officer posted in
Odisha, who is also an artist and a poet. A poem for him is like a painting with words and at the same
time, each of his poems is accompanied with mu- sic too.
The beauty of his imagination as a poet can be perceived from his imageries and metaphors like
“Nothing more to say/ when the sky dwindles/ nothing less to expect/ when the river swells.” Defining
his own poems, he goes on to say, “You just ask me/ about a poem/ I shall paint you a dream/ and lots
of hope.” As a poet, sensitive towards the sweet mu- sic of Nature, he speaks out, “Spending a whole
night/ listening/ to the sound of rain/ somewhere inside the heart/ trickles down/ a few drops and
flows.”
Though a poem is simply an exercise of words, yet the urge of a poet to ex press his or her inner
feelings requires words from the heart and so every word and each symbol definitely signifies a mental
picture. This collection reveals the poet’s passion for words, music and painting and in some of his
poems, the three synchronies to make an appealing poem. In this regard, his imageries turn out to be
heart-touching. “My moon is far away/ O flying clouds/ Please bring her/ and shower moonlight/ in my
riveine hut.”
His creativity in the process provides him the definition of a poem. “With the snowy trees/ the
poet in me cruised/ It is just/ like the relaxed/ traffic seen from a sixth floor/ Holborne window.” But his
passion for words which makes way into his poetry certainly compels him to stick to his poetic
imagination in any situation of life. Ezra Pound once said, “The attempt to find words has produced
some of our greatest poetry.”
In this regard, the poet Nath’s imageries, too, reveal his passion for poetry like “The velvet
flowers/ adorned the avenues/ we walked/ along the desired path,” and “A still moment elaborates into
a majestic canvas”. As a lover of music, he says, “When I write a poem, the background music resonates
somewhere inside me... I feel like elaborating every word, with a piece of music.”
A poem for him is certainly a medium to celebrate life, when his imaginative passion
accompanies him everywhere.

At. 13/11/2018
Blooming in the Snow
Writer - Sajid Iqbal
Publisher - Evincepub Publishing
Reviewer - Nayanika Saikia
Price - Rs 299.00
Blooming in the Snow – a collection of poetry and prose by Sajid Iqbal, is, perhaps, the first book
on modern and contemporary poetry in this part of the country. Published by Evince pub publishing, it
has a mere 193 pages, but is jam-packed with some pieces that are bound to leave an impression on the

readers’ minds. Inspiring us to fall in love, whatever the situation may be, this anthology has been
divided into three parts viz. ‘The First Snow’, ‘The Avalanche’ and ‘Blooming In The Snow’, under which,
there are multiple poetry and prose pieces. A journey of love, heartache, healing, self-love and growing
up, Blooming in the Snow is bound to help you blossom even in the harshest season of life.
And when you wake up/ From self- doubt/ Put on some attitude,/ Wear that smile/ And conquer
Fearlessly.
Going in, I didn’t expect much; I rarely do, when it comes to contemporary modern poetry, but I
was pleasantly shocked and happily surprised. I have to mention here that this is one collection of
contemporary modern poetry, very much in the lines of Rupi Kaur. As such, do keep in mind that such
contemporary poetry reads are not for everyone.
Employing a soothing tone of voice, the poet has brought in various themes and elements in this
collection. Here is one such poem I loved – Your wounds will heal/ Once you will/ Feed it with/
Acceptance.
In today’s highly competitive world, it is so easy to lose track of one’s health – mental and
physical, as well as in the pursuit of success, it is so common to damage your relationships with others.
What I loved about this collection is that so many of these are based on self-love, which is again
something that really needs to be spoken about in today’s cut-throat world.
The poems are written in blank verse, as is the tradition of contemporary modern poetry, and
the author has done a good job with it. The ones of love, unrequited mostly, are beautiful and poignant.
The ending shot that the poet delivers is one that stays with the reader for a long time to come: I
wonder if you / Remember me, / And write like I do. / Probably you won’t. / You told me once,/ You are
more of a reader. / So, this was for you.

Feminist Rani
Writers - Shaili Chopra and Meghna Pant
Publisher - Penguin Random House India
Reviewer - Dr Tapati Baruah Kashyap
Price - Rs 299.00
Are all feminists male-haters? This is certainly a debatable issue. But it is true that feminists
often opt for a space which is in the domain of the male members of our society. And they often need a
determined effort to create that space. Published by Penguin Random House India, the book under
review incorporates the success stories of 14 Indian women in their own respective fields. The book
beautifully reveals such victorious women who have their own definitions of feminism. A combined
effort of journalists-cum-writers Shaili Chopra and Meghna Pant, the book records the success stories of
women from all over India with their candid narratives. Since they have successfully driven their days of
struggle with courage and assertion and have now emerged as India’s most powerful voices of gender
equality.
In the prologue to the book, Meghna Pant clarifies that ‘Feminism is not about being a type’. It is
about exercising your own choice of representation, discourse and agency. Women throughout the
world have been facing multiplicity of problems like sexual assaults, domestic violence, inheritance laws,
access to health and education, sex-selective abortions, female infanticide, custodial rape, dowry

harassment, equal wage, gender stereotypes, and so on. She also attempts to define that feminism is
about creating an equal society... not just for women, but also for men. It is about believing that women
are equal to men – equal in access, opportunities and respect. She also clarifies the fact that men like
Raja Ram Mohan Roy and Mahatma Gandhi have historically been powerful allies in India’s feminist
movement. No wonder, several men who have contributed towards gender equality in India also feature
in this book.
On the other hand, Shaili Chopra, in her introduction, emphasizes that feminism is the right to
be who you want to be. It is a movement that not only champions gender equality, but also finds ways in
which women can empower them- selves to become physically, intellectually, culturally, financially and
emotionally independent. The people, who have found place in the book include actor-writer Kalki
Koechlin, author and youth leader Gurmehar Kaur, paralympian Deepa Malik, radio jockey Malishka
Mendonsa, actor-politician and entrepreneur Gul Panag, Face book public policy director for South and
Central Asia Ankhi Das, journalist and activist Aarefa Johari, beekeeper and digital woman Rohini Shirke,
journalist Rana Ayyub, and comedian Sorabh Pant, among others.
A record of each of the successful people and their respective ways to stand on their feet in the
world, where women are still not getting equal share is definitely a welcome Endeavour. The only flaw is
that no one from North-East India has found place in this book.

At. 20/11/2018
Luitor Paror Jatiya Chinta-Chetana
Writer - Ramesh Chandra Kalita
Publisher - Abha Prakashan, Tezpur
Reviewer - Dr Parag Kumar Bhattacharyya
Price - Rs 250.00
Luitor Paror Jatiya Chinta-Chetana is a scholarly work on the political, social, academic and
literary sphere of Assam by Ramesh Chandra Kalita, a distinguished academician and social thinker. The
work is, undoubtedly, a sagacious reflection on some problems relating to national and ethnic subjects
like national integration, its different perspectives, identity of Assamese people, its language crisis, along
with the ethnic ethos of the Assamese community. The spiritual awakening fostered by Vaishnava saints
like Sankardeva and Madhabdeva has also been dealt with elaborately in some essays.
There has been the prevalence of the Shaiva cult in Assam from time immemorial and the
author brings our attention to this aspect by giving emphasis on the subject as Tezpur, the author’s
hometown, was a seat of the Shaiva cult from the reign of Banasur – the pre-historic king. There are also
some fascinating discourses on Indian religion which have been written obviously under the influence of
orientalism. He also peeps into the tribal culture, an integral part of Assamese life in an article, as the
contribution of the Bodos to the integration of Assamese community. The political and socio-economic
articles bear his outlook on social customs and government policy where he launches into a long diatribe
against them for their apathy in solving the ethnic problems of Assam.
The greatest, however, is the literary segment of the book. Here he dwells on at length about
the contribution of great literary personalities of Assam like Lakshminath Bezbaroa, the great humorist
and satirist Ambikagiri Raichoudhury and Kamala Kanta Bhattacharyya, the celebrated patriotic poets
Dandi Nath Kalita, the satirist Jyotiprasad Agrawala, the poet and the dramatist of outstanding merit

Hem Barua, the pioneer of modern Assamese poetry and the like. The literary beauties of their works,
along with their social awareness have been highlighted by the writer in a splendid way. His keen
observations on Assamese language, literature and culture can be traced back to his deep knowledge on
the socio-cultural history of Assam.
Kalita has a crystal clearness of thought that is best manifested in the logical development of his
arguments. His straightforward and simplified diction attribute spontaneity to his narrative artistry.

The Rule Breakers
Writer - Preeti Shenoy
Publisher - Westland
Reviewer - Jayanta Madhav
Price - Rs 350.00
Rules, beliefs and principles constitute the bedrock on which hinges R the collective success of
every individual, society or nation. And as such, any manmade rule that comes in the way of progress
and fulfillment ought to be loosened and, perhaps, still, bent and broken.
The Indian society, lamentably, even today persists with some retrograde norms that hold
women from realizing their dreams and aspirations. One such rule prevalent primarily in rural India still
prohibits girls from going to school or overtly discourages them from pursuing higher studies after a
certain stage, in order to either engage the girl in household chores or marry her off at the earliest
opportunity with minimal dowry. Yet another rule is to make the girl acquiesce to marry a boy of her
parent’s choice – without any regard to her wish, hope or sentiment. And this is why and when girls like
Veda and Vidya take to bending and breaking rules in Preeti Shenoy’s The Rule Breakers, a tale of the
indomitable spirit of two small town girls who dare to defy norms and stand up against a prejudicial
society that tries bearing them down.
Sober, sensible and studious, Veda – the protagonist, is the eldest among five siblings in a
middle class family of Joshimath. Her younger sister – Vidya, intrepid and easy going, is a total extrovert,
brilliant in extra-curricular activities. With an excellent Class-XII result, Veda dreams of joining a Delhi
college and make her career as a teacher. But citing the futility of pursuing higher studies, her parents
marry her off to Pune, ignoring all her passionate pleas.
As a crestfallen Veda struggles to reconcile to her fate and come to terms with her dismal
married life at Pune, far away from the refreshing greens she would savour at Joshimath, she finds
herself stuck in the mire of a depressive household: a dominating, tormenting mother-in-law and a
phlegmatic, workaholic husband, devoid of any love or concern for his newly-wed wife’s emotional and
physical needs. It is then that a despaired Veda starts sharing her melancholic feelings with Vidya
through a series of letters, also counseling her not to silence her inner voice so as not to fall prey to the
constant societal demands.
The poignancy with which Shenoy brings out the pangs and passions in each character, as also
the remarkable way the story progresses in the form of letters exchanged between the two sisters are
what make the novel a riveting read.

At. 27/11/2018
The Paradoxical Prime Minister
Writer – Shashi Tharoor
Publisher - Aleph Book Company
Reviewer - Jayanta Madhav
Price – Rs 799.00
An accomplished author known for his lexical resplendence, Shashi Tharoor has more than 15
books to his credit, quite a few of them being on Indian history, religion, and culture. The Paradoxical
Prime Minister is his latest – in effect a virtual report card on Prime Minister Narendra Modi’s
governance since he took over the reins in 2014.
Dwelling at length on an entire gamut of issues and basing his arguments on hard facts, the
author has delved into practically every facet of Modi, from his dramatic rise in the country’s political
firmament to his style of functioning as the country’s CEO, leaving out probably nothing that has
rebounded to the moulding of the persona called Narendra Modi and the shaping of his political
fortunes. He has also trenchantly scanned the varied narratives across the political spectrum around the
PM, his party and the quintessence of “Moditva” that have collectively worked to actualize his
transformation into a figure to rank ninth on the Forbes 2018 list of ‘The World’s Most Powerful People’.
As the title suggests, Tharoor has sought to project the PM’s acts of omission and commission as
being contrary to his professed thoughts and beliefs and his stated position vis-a-vis issues confronting
the nation, dubbing all of his Government’s actions as failures and terming him a “Prime Minister of
lofty ambition, laid low by underachievement”. For instance, he scathingly scrutinizes his “self-inflicted
blur of Demonetization that cost India 15 lakh jobs”, as also the “blotched rollout of GST – a good idea
implemented badly”.
The book, at least in parts, however, does not appear to be an equitable assessment of the PM’s
tenure, as it maintains an inscrutable silence on some of the remarkable achievements of the Modi
Government – the likes of transforming the lives of millions of poor rural women by providing them with
clean cooking fuel through LPG connections, the humongous task of building around 65 lakh toilets
under the Swatch Bharat campaign, or its sagacious step towards emancipation of the Muslim women
from the scourge of Triple Talaq through a deft Ordinance; or for that matter, the country’s spectacular
rise in the global index of Ease of Doing Business. Similar counter arguments can also be held out to the
author’s averments on the country’s GDP growth, Aadhaar, the all inclusive digitization efforts, and the
like.
Nevertheless, the book, in all fairness, does provide a brilliant and diverse in- sight into the
running of a government in the world’s largest democracy through the eyes of a well-read, wellresearched scholar on politico-economic affairs, with hands-on experience on international affairs, and
that quite makes it a gripping read.

Asomiya Bhasa-Sahityar Khandachitra
Writer – Indrajit Kumar Barua
Publisher - Sabyasashi Prakash
Reviewer - Bidyut Ranjan Bora
Price - Rs 175.00
The book Asomiya Bhasa-Sahityar Khandachitra is an attempt by Indrajit Kumar Barua to bring
before the readers some topics that really need serious attention. Aptly titled, the book is a collection of
articles published in various vernacular publications of the State.
From discussing Sankardeva and his deep insight and timeless creations that still inspire the
Assamese against the Indian perspective, through deliberating about the thoughts and ideals of
Bezbaroa, Jyotiprasad, Bishnu Rabha, to analyzing some relatively contemporary issues and problems
like the implementation of the Assam Official Language Act, complexity of modern poetry and use of
symbolism in Assamese modern poetry, nature of children’s literature against Assam’s backdrop,
challenges faced by writers of the young generation, future of printed books in the Assamese language,
etc., the writer has dealt with all of it.
A testimony to the author’s ample study and close observation, and deep insight into what he
takes up for discussion, the book casts light on some problems that seem to threaten not only Assamese
language and literature, but also the Assamese social set-up. For instance, in Chapters 3, 12 and 17 the
author legitimately raises his concerns over the current status of and challenges before Assamese
language and literature and their future against the contemporary backdrop. The rapid growth of
science and technology, negative effects of globalization, mushrooming of English-medium schools
against the poor condition of vernacular medium schools, materialistic and apathetic attitude of a
section of the guardians, pitiable plight of the libraries and dearth of good books are some of the factors
that the author makes responsible for these critical days of Assamese books and Assamese language and
literature.

