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এক আশাহত িবড় না
অসম সািহত সভাৰ সভাপিতেয় মাৈল ফান কিৰেল৷ এিদন লগ পাৱাৰ আ হ
সময়-িদন

কাশ কিৰেল৷

ক হ’ল৷ সইমেত গ’ লা৷ যাৱাৰ আগৈলেক উে শ েটা গম পাৱা নািছেলা৷ সুিধিছেলা, নক’ ল৷

লগ পাই মুখা-মুিখৈক ক’ম বুিল কাৱাত বিছ জাৰ নকিৰেলা৷ দুিদনৰেহ কথা৷
‘আপুিন িযেটা কাম কিৰ আেছ, সই কামেটা অসম সািহত সভাই কিতয়াবােত কিৰব লািগিছল৷
অসমত হাজাৰ হাজাৰ িকতাপ ছপা হেছ; িক
সািহত িবলােকও ব ত িকতাপ

কােনা সংৰ ণ নাই, কােনা ৰকড নাই৷ আমাৰ শাখা

কাশ কেৰ৷ আেপানাৰ ‘

পিৰিচিত’ৰ কামেটােক বহলাই িদয়ক৷ সম

অসমখন সামিৰ লওক৷ এটা Project Report তয়াৰ কিৰ িদয়ক আমাক৷ ভালৈক৷ সু ৰৈক৷ আমাৰ
িবিভ

ঠাইত িবিভ

মানুহ আেছ৷ কায ালয় আেছ৷ আপুিন ধুনীয়াৈক Structure এটা কিৰ িদয়ক৷ যিদ

ভােব, আপুিনেয় সইেটা পিৰচালনা কৰক৷ মুঠেত অসমীয়া সািহত ৰ বুৰ ী সৃি ৰ

ত এইেটা এটা বৃহৎ

পদে প হ’ব৷ আমাৰ িকতাপিবলাকৰ ISBN ৰ িনিচনা এেকাটা ন েৰা িদব লােগ৷ এটা মানদ ও সৃি
হ’ব৷’
ভােলমান সময় আেলাচনা হ’ল৷ আচলেত আধা ঘ া মানৰ কথা হ’ব লািগিছল৷ িক
লািগল৷ এটা বাক আৰ
সবািধক

২ ঘ ামান

কেৰাঁেতই কােনাবা এজন সামাই আিহল- তওঁৰ কামেটােৱই সইমুহূতৰ িব ৰ

ৰ পূণ কাম- গিতেক মই মুখ জপাই িদব লগা হ’ল বা তওঁ ৰ িদেল৷ সইজনৰ লগত আেকৗ

মাক িচনািক কৰাই িদেল৷ সইজন থােকাঁেতই আেকৗ কােনাবা এজন আিহল৷ তােতা সময় গ’ল৷ তাৰ
মাজেত আেকৗ ফান৷ মুঠেত মহা অশাি ৰ মােজেৰ সময়কণ পাৰ কিৰ
মই তেনেক কাম নকেৰা৷ গিতেক মাৰ অশাি

িচ আিহেলা৷

বিছ হ’ল৷ িনি

সময়ৰ িভতৰত মই এখন

নিথ িদবৈল গ’ লা৷ Pen Drive ত ল গিছেলা৷ তেখত নািছল৷ অিফচৰ কি

ক

উটাৰ টাত Copy কিৰ থ

আিহবৈল ক’ ল৷ সইমেত কিৰেলা৷
‘মই পিঢ় ল’ম৷ িকবা থািকেল জনাম আৰু এিদন আেকৗ আেলাচনাত বিহম৷’- মাক ক’ ল
ফানেত৷
কইিদনমানৰ িপছত মাক মািতেল৷ গ’ লা৷ বিহেলা৷ Conference hall ৰ িনিচনা কাঠােটাত
কইজনমান মানুহ বিহ আিছল৷ এফালৰ পৰা মাক িচনািক কিৰ িদেল৷
িচংগাপুৰ-হংকঙত থকা দুজন অসমীয়া ডকা বিহ আিছল৷ তওঁেলাক অসম সািহত সভাৰ িচংগাপুৰ
শাখাৰ িবষয়ববীয়া৷ তওঁেলােক সািহত সভাৰ বনাৰত এখন Global Assamese Diaspora Meet পািতব
খােজ িচংগাপুৰত৷
সই ল কথা বতৰা চিল থািকল৷ নতু ন নতু ন মানুহ আিহ থািকল৷ গ থািকল৷ িচনািক পব চিল
থািকল৷ চাহ আিহ থািকল৷ বািহৰত এফােল ভাতেৰা যা-জা চিল আিছল৷
৭ বজাত মাক মতা হিছল৷ মই ৬.৫৫ ত গ পাইিছেলা৷ মােজ মােজ এবাৰ দুবাৰ মই িদয়া
Project টাৰ কথা ওলাইিছল৷ িক
হিছল-

সইেটা তিতয়াৈলেক কােনও পঢ়া নািছল৷ মাজেত দুবাৰ মাক সাধা

- আপুিন কানেটা কি

উটাৰত থ গিছল বাৰু?

- তািৰখেটা িক আিছল?
- ল’ৰােটা দিখবৈল কেন ৱা আিছল?
- ফাইলেটাৰ নাম িক আিছল বাৰু?
ায়িবলাক কেথাপকথনেত মই মেন মেনই আিছেলা৷ িচংগাপুৰত িক িক Program হ’ব সইেবাৰ কথা
বিছৈক পািতিছল৷ িক

যিতয়া অসমীয়া খাৱা বাৱা, অসমীয়া পাছাক পািত, ফ ন

’, গান-নাটকৰ

কথা ওলাল, তিতয়া ৰ’ব নাৱািৰ ক িদেলা‘সািহত সভাৰ নামত ফ ন

’ কিৰেল ইয়াৰ কাগেজ আেপানােলাকক সুদাই নেৰ৷’ ‘সািহত ৰ কথা

িক পতা হ’ব?’ ‘অন নহ’ লও এেন ৱা কথা িকছু মান পািতব পােৰ- িবিভ

অিভ তােৰ পু

মানুহিবলােক িনজৰ িনজৰ

সইিবলাকৰ Audio record হ’ব পােৰ- িপছত িলিপব

বাসী অি

ৰ অিভ তাৰ কথা ক’ব পােৰ৷

কিৰবৈল৷

- অসমীয়া সািহত ৰ অনুবাদৰ কথা হ’ব পােৰ৷
-

বাসীসকলৰ ল’ৰা- ছাৱালীক িকছু পিৰমােন অসমৰ- তওঁেলাকৰ িশপাৰ ৰস িদব পৰাৈক িকবা

কিৰব পােৰ৷
- অসমৰ বাতিৰ কাকত িবলাক Content ৰ ব াপকতাৰ ফালৰ পৰা বৰ দূবল৷

বাসীসকেল দশ

িবেদশৰ কথা ঘটনা(News নহয়) িলিখ সািহত সভাৈল পঠাব পােৰ৷ সািহত সভাই সইেবাৰ

কাশৰ

ব ৱ া কিৰব পােৰ৷’
কথােবাৰ মানুহিবলােক মন িদ

না যন লািগল; িক

কােনও িলিপব

কৰা নেদিখেলা৷

এটা কথা িপেছ সেজােৰ মাক যন বুজাবৈলেক ক’ ল য সইখন সািহত সভাৰ অিধেবশন নহয়৷
সািহত সভাৰ আলমত িব ৰ িবিভ
ম

িদয়াৰেহ

া ৰ

বাসী অসমীয়াসকল গাট খাই অসমৰ কথা ভািববৈল এখন

য়াস৷

মেয়া তেনৈক বুিজেলা৷
৯.৩০ বািজল৷ ইিতমেধ মই উ বৈল িবচািৰেলা৷ মাক জাৰৈক ওপৰৈল গ ভাত খাই যাবৈল
ক’ ল৷ এজেন হাতখন খামুিচেয়ই ধিৰ ল গ’ল৷ সংি

কােৰাবাৰ কঁ চু ৱাৰ জ িদন উদযাপন৷

সই কামকণ কিৰ উভিত আিহেলা৷ সভাপিতেয় মাক আেকৗ এিদন লগ পাম বুিল ক’ ল৷ কামেটা
কিৰবই লািগব বুিল জাৰ িদ ক’ ল৷
মই কাঠ হাঁিহ এটা মািৰেলা৷
মাৰ ৭ িদনৰ ক ৰ কথাৈল মনত পিৰল৷ আৰু মনত পিৰল- বা া

ৰােছেল কিছল- As long

as there are fools in this world, there will be hope- alive |
The World শ েটা

চাই Assam শ েটা িদ পিঢ়বৈল পাঠকক অনুেৰাধ কিৰেলা৷

সূচীপ

ব সংকলনঃ
১) উ ৰ আধুিনকতাবাদ, িব ায়ন ইত ািদ
২) স ীিত (উ ৰ-পূবা লৰ জনেগা ীয় লাক
সািহত )

২০) িবৱতনৰ ৰুপেৰখা
২১) িচ া তৰংগ
২২) জীৱনৰ যুঁজৰ ডােয়ৰী
২৩) ছৰ তলৰ অে ম

উপন াসঃ
৩) জানাকৰ পখী উেৰ

আমাৰ অসমঃ
২৪) সাণবািল বািগচাৰ ভূত
২৫) মৰা সুঁিতৰ চ েলা
২৬) লুইতপৰীয়া অন এক অিসজীৱী চামুৰাই
২৭) সংবাদ, সাংবািদকতা আৰু তজপুৰৰ
সংবাদকম ৰ ৰূপেৰখা
২৮) ৰিগং কিৰিবেন ?
২৯) অসমৰ ঠাইৰ নামত লাকসাং ৃ িতক
উপাদান আৰু ইয়াৰ ঐিতহ
৩০) িচনািক আবাসী
৩১) মন গংগাৰ তীৰত
৩২) িচ নঃ কথা আৰু ছ েৰ
৩৩) অৰণ ত িঝলীৰ ৰাদন
৩৪) জনাি কৰ শ

৪) িহংৰামীয়াগ সংকলনঃ
৫) সৃজন
আ কথা / জীৱনীিভি কঃ
৬) গেতাি
৭) ড৹ জয় মাধব – এক সাৰ ত ব ি
কিবতা সংকলনঃ
৮) ভাক
৯) উমা স দ’ৰ ৰিচত কিবতা
বুৰ ীমূলকঃ
১০) িতিনচু কীয়াৰ ইিতহাস
িবিচ ঃ

১১) বৰণীয়া

ম

নাটক/িচ নাট ঃ
১২) সং ৃ িত (নাটক আৰু িচ ভা য িবষয়ক
আেলাচনী)
বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
১৩) -অনুগামী
১৪) ত া ান

দিনক অসমঃ
৩৫) বিণল অৱেলাকন
৩৬) নাৰীঃ কত ৰং - কত ৰূপ
৩৭) ভাষা আৰু সািহত ঃ িবচাৰ আৰু িবে ষণ
৩৮) নাট ত আৰু আেলাচনা
৩৯) আ ত
ান
৪০) িব ু ি য়া মিণপুৰী – সািহত ালংকাৰ
৪১) কালীয়াৰ সুৰ
৪২) গিতহীন সাঁত
৪৩) আচল মানুহ
৪৪) অসমৰ লাক-সং ৃ িতৰ সমী ণ
৪৫) জীৱন মািলতা

অসমীয়া িতিদনঃ
১৫) উ ৰ-ঔপিনেৱিশক কিবতা
১৬) অসমৈল িবেদশী
জন – নেহৰুৰ পৰা
মাডীৈল
১৭) কৃিতৰ লয় আৰু লয়
১৮) উিকয়ামৰ উিক

The ASSAM TRIBUNE :
৪৬) Paromanowik Samay
৪৭) Anabritayon
৪৮) Inside the Investments of Warren Buffett:

দিনক অ দূতঃ
১৯) প নাথ গাহািঞ বৰুৱা

৫০) Ankush

Twenty Cases
৪৯) Mahabharatayan

৫১) Samboli! Beware!
৫২) 31 Miles
৫৩) Neel Sagoror Seuji Saa
৫৪) Sivasagar: A Glimpse
৫৫) String of Thoughts on North East India:
Economist’s Perspectives

ব

সংকলনঃ

উ ৰ আধুিনকতাবাদ, িব ায়ন ইত ািদ
লখক – ড৹ অপূব ভা ৰ গৈগ
কাশক – দীি দুৱৰা
মূল – ২০০.০০ টকা
পৃিথৱীখনক িবিভ দৃি ভংগীেৰ িবিভ জেন চাইেছ িবিভ সময়ত৷ গ -কিবতাৰ পৃিথৱীখনৰ
পিৰৱতন আৰু সমাজ-অথনীিতৰ পিৰৱতন মূলতঃ এেকই- ীকাৰ কিৰেলও বা নকিৰেলও৷ সাধাৰণভােৱ
শাক-কচু েৰ ভাত খাৱা-িনচা অকণমান কিৰ মনত ৰং লগাই নািচ বািগ ৬০/৭০ বছৰ বয়সত মিৰ থকা
মানুেহ িব ৰ আথ-সামািজক-মানিসকতা পিৰৱতনৰ ইমান বুজ নাপায়৷ পৃিথৱীখন ইমান জ লভােৱ লাৱাৰ
যুি যু তা িকমান সইেটা বুজাত ক সাধ ৷ িক িবচািৰেল বা িনিবচািৰেলও মশঃ আৰু তভােৱ
জ লতাৰ ফােল গিত কৰােটা মানৱসভ তাৰ ল েণই৷
এই িকতাপত িব ায়ন, সমাজ িবৱতন, আধ াি কতা, উ ৰ আধুিনকতাবাদ, িবি তাবাদ আিদ ব
কথাৰ িবে ষণ কৰা হেছ৷ ব তাি ক মােন academic কথাৰ অৱতাৰণা কৰা হেছ৷ িব অথনীিত এটা
দুেবাধ সাঁথৰ৷ িব সমাজ গিত কিৰেছ িবিভ িদশত৷ কােনও কােকা িনয় ণ কৰা নাই৷ িচকাৰীেয়ই
িচকাৰ হেছ৷ কায ই কাৰক হেছ, কাৰেণই কাৰক হেছ৷ সকেলা কথাৰ ভাৱ সকেলােত পিৰেছ৷ বুিজ
নােপাৱা ত আিব াৰ হেছ৷ সৰু সৰু কথােৰ জ ল ব াখ া হেছ৷
ব িবলাকৰ িশেৰানােমই লখকৰ বৗি ক চ াৰ
খন উে ািচত কিৰেছ৷ চু ৰ অধ য়নৰ কথা
কাশ পাইেছ- ‘হৰ ীয় িলিপঃ সমস া আৰু স াৱনা’, ‘সমাজিবৱতনত আধ াি কতাৰ ান’, ‘িব ায়ন আৰু
অসমীয়া সািহত ’, ‘িব ান, িব ায়ন আৰু উ ৰ আধুিনকতাবাদ’, ‘িব সংগীতঃ পি মীয়া সংগীত’,
‘িবি তাবাদৰ সমস া আৰু সমাধান’, ‘আধুিনক কিবতাত ব ি স া আৰু িবি তা’, ‘ লাককৃ ি ৰ িবে ষণ’,
‘অসমৰ সািহত -সং ৃ িতৰ জগতত ানীয়’, ‘সংবাদপ ৰ ভূ িমকা’, ‘উ ৰ আধুিনকতাবাদ আৰু ‘পিৰিচিত
স া’ৰ ৰাজনীিত’, ‘আধুিনকতাবাদ আৰু অসমীয়া গ ’, ‘অি কািগৰীৰ েদশে ম আৰু বতমান অসমৰ
পিৰি িতত তাৰ াসংিগকতা’, ‘ভাৰতীয় িশ আৰু এম এফ েছইন’, ‘মু বািণজ -ভাৰত-অমত সন
ইত ািদ’, ‘ লাকসংগীত আৰু অসম’, ‘বতমান সামািজক পিৰি িতত লখকৰ ভূ িমকা’, ‘অসমীয়া সং ৃ িতত
বিহঃসং ৃ িতৰ আ াসন আৰু জীয়াই থািকবৰ বােব সাং ৃ িতক পুনিনমাণ আঁচিন’, ‘সং ৃ িত কান িদেশ?’,
‘অসমীয়া সংগীতঃ এ
াৰি ক আেলাচনা’ আৰু ‘ ব ািনক দৃি ভংগী আৰু ব িন সািহত ’৷
অৱতৰিণকাত লখেক কেছ- আধুিনক িব ানৰ জয়যা া এিতয়াৰ পৰা চািৰশ বছৰৰ আগেতই
আৰ হিছল৷ তিতয়াৰ পৰাই মানুেহ উপলি কিৰবৈল ধিৰিছল য, এেন এখন িব মানুেহ গিঢ় ল’ব
পািৰব, য’ত মানুহৰ অিধকাৰ আৰু াধীনতা সেবা ৰূপত পাব পৰা যাব৷ িক বা ৱত সয়া হ নু ল;
ব ি াত বাদ আৰু সাম বাদ- িবপৰীতমুখী দুটা আদশই পৃিথৱীত ভূ মুিক মািৰেল৷ পুঁিজবাদী ব ৱ াৰ
ব ি াত বাদ ব ি -মুি ৰ বাহন হ’ব পৰা নাই৷ আনহােত, অ -ব -সং ানৰ দাবীত তাৎ িণক েয়াজন
পূৰণৰ বােব িতি ত ‘জৰুৰীকালীন’ সমাজবােদও আংিশকভােৱেহ সফলতাৰ মুখ দখুৱাইেছ৷ সাম বাদ
িত াৰ বা ৱতা এিতয়াও ভিৱষ তৰ গভত৷ এেনিবলাক পিৰি িতত ান-িব ানৰ িবিভ
ত হাৱা
বাদানুবাদত কানেটা মাগ সত ানুসয়ী- সইিবষেয় িস া লাৱােটা সবসাধাৰণৰ বােব টান হ পিৰেছ৷
আনহােত, বতমানৰ পিৰৱতনৰ ততাৰ বােব জনগেণ ‘সত ’ বুিল িচি ত িস া সমূহেৰা মুহূেত মুহূেত

ানচু িত ঘ েছ৷ এেন ব কাৰকৰ বােব ব ি েয় এেকােকই িব াস কিৰব নাৱাৰা হ’ব পােৰ; আনিক
িনজৰ ি িতেকা ধিৰব নাৱাৰা হ’ব পােৰ৷ ফলত ব ি , নৰাশ ৰ িচকাৰ হাৱােটা আচিৰত কথা নহয়৷
আ েকি ক সমাজ ব ৱ া, ানৰ অসমতা, তাৰ ল’ গ ল’ গ উপেভা াবাদৰ নাগপাশত হাৱা
ব ী - এেনেবাৰ পিৰি িতেয় িয সে হ আৰু হতাশাৰ সৃি কিৰেছ, - তাৰ পৰা গঢ় লাৱা নিতবাচক
মেনাভাৱেৰই সমি গত ৰূপ ‘উ ৰ আধুিনকতাবাদ’৷ মানৱ সভ তাৰ িবকাশৰ ইিতহাসৰ পৰা আহিৰত
সামি ক ান-ভা াৰৰ ৱাহৰ আলমত িচি ত আথসামািজক ব ৱ াৰ মহাব াখ ানক এই দশেন অ ীকাৰ
কিৰেছ৷ এই দশনত ‘শ ’ক আেমাঘ কিৰ তু িল ‘শ ’ৰ আঁৰৰ বা ৱতাক অ ীকাৰ কৰাৰ জিৰয়েত
‘সত ’ কা অ ীকাৰ কৰা হেছ৷ ‘ বপৰীত ৰ
ই গিত’ এই আেমাঘ িনয়মৰ ঠাইত বপৰীত ৰ
সমূহক
িবিনমাণ কিৰ অথনীিত-সমাজ-দশন এই সকেলােত অ হীন িবশৃ ল সৃি কৰা হেছ৷
সংকলন ৰ ভােলেকইটা ৱ ত িব ায়নৰ আেলাচনাই ঠাই পাইেছ৷ আমাৰ উে গৰ কাৰণ,
িসিবলাকত কােশা পাইেছ৷ থম পযায়ৰ অথৈনিতক িব ায়নৰ শষৰ কইবছৰমানত স দৰ পুনব ন,
বজাৰ দখল আৰু মহাম াৰ সংকট মাকািবলা কিৰব পৰাৈক যু া ৰ বজাৰ পাৱাৰ াথৰ বােব বল
উৎসােহেৰ দুখনৈক িব যু পািত সাতেকা তৈক বিছ মানুহ মািৰ পেলাৱা হেছ৷ সই কামৰ মানিৱক
আধাৰ সৃি কিৰবৈলও যু বাজিবলাকৰ চ াৰ
নাই! িক , সা িতক িব পিৰি িত তিতয়াতৈক
ব ণ জ ল হেছ৷ িব ায়নৰ ি তীয় পযায়ত িব পুঁিজবােদ িয পিৰমােণ আ াসী অৱ া পাইেছৈগ, িব
অিচেৰই ভয়াবহ সংকটৰ মুখা-মুিখ হ’ব বুিল অনুমান কৰা ক ন নহয়৷

স ীিত (উ ৰ-পূবা লৰ জনেগা ীয় লাক সািহত )
স াদনা – ড৹ কৰবী বৰুৱা গৈগ
সহকাৰী স াদক – অন টৰণ
কাশক – স ীিত অসম, িড গড়
মূল – ৩৩০.০০ টকা
অসমৰ এ সামািজক সাং ৃ িতক িবিনময় আৰু সৎ ভাৱনা সং া ‘স ীিত অসম’ৰ জ
হিছল
২০১৩ চনৰ ২৬ ম’ তািৰেখ িড গড় িব িবদ ালয়ৰ অসমীয়া িবভাগৰ াধ াপক ড৹ ভীমকা বৰুৱাৰ
বাসগৃহত৷ বতমানৰ সামািজক
াপটত জািত-জনেগা ীেভেদ সকেলােৱ সি িলতভােব এেকলেগ সৎ ভােবেৰ
আগবািঢ় যাব পৰাৈক এ পিৰেৱশ সৃি ৰ েয়াজনেবাধ কৰােতই ‘স ীিত অসম’ৰ জ হয়৷
উ ৰ-পূবা লৰ জনেগা ীসমূহৰ মাজত সািহত ৰ মােজেৰ আৰু সাং ৃ িতক আদান দানৰ জিৰয়েত
ঐক াপন কিৰবৈল স ীিত অসেম থমেৰ পৰা চ া কিৰ আিহেছ৷ সং া ৰ থম বছৰ িত া িদৱসত
‘স ীিত উ ৰ-পূবা লৰ জনেগা ীয় লাক-উৎসৱ’ নােমেৰ এখিন
ইিতমেধ কাশ হেছ৷ ২০১৮ চনৰ
২৬ ম তািৰেখ স ীিত অসমৰ ৫ বছৰীয়া বািষক িত া িদৱসত কাশ কিৰবলগীয়া
খিনৰ িবষয়ব
হেছ- ‘স ীিত উ ৰ-পূবা লৰ জনেগা ীয় লাক-সািহত ’৷
স ীিত অসমৰ ল
আৰু
১/ বিণল সমাজ সং ৃ িতৰ
অন তম এক আকষণ৷ এক বণাঢ
আিনবৈল স ীিত অসমৰ জিৰয়েত
২/ মানুহৰ িত মানুহৰ

উে শ সম য় আৰু জনেগা ীসমূহৰ সুৰীয়া সং
সং ৃ িতক আ িৰকতােৰ আৰু পাৰ িৰক
চ া কৰা হয়৷
া, ভি আৰু আ িৰকতা জগাই তু িল

ৃ িত হেছ অসমৰ ৰাইজৰ
সহেযািগতা,
ােৰ উিলয়াই
ভদােভদ দুৰ কিৰব৷

৩/ এই ম ত জনেগা ীয় বিশ সমূহ বজাই ৰািখ ঐক স ীিত ৰ া কিৰ আগবািঢ় যাৱাৰ
কাযসূচী হণ কৰা হ’ব৷
৪/ জনেগা ীয় সং ৃ িতৰ আদান- দােনেৰ স ীিত সৃি ৰ েচ া কৰা হ’ব৷
৫/ জনেগা ীয় গীত-মাত আৰু গায়নৰ জিৰয়েত অনুভৱৰ আদান- দান কৰা হ’ব৷
৬/ িপছ পৰা
ণীৰ িশ সকলক স ীিতৰ তৰফৰ পৰা আিথক অনুদান আগবেঢ়াৱাৰ লগেত
তওঁেলাকৰ সবাংগীণ িবকাশত ৰু িদয়া হ’ব৷
৭/ জনেগা ীয় গাঁৱৈল গ তওঁেলাকৰ লগত সাং ৃ িতক িবিনময় কৰা হ’ব৷ তেন গাঁও সমূহৰ পৰা
বছেৰকীয়া িভি ত অিত কেমও ৫ জন লাক িশ ীক স ধনা জেনাৱা হ’ব৷
৮/ মা েয় হৰাই যাবৈল ধৰা লাক-সং ৃ িতসমূহক স ীিত অসেম িব দৰবাৰত পিৰচয়
কেৰাৱাই িদয়াৰ আঁচিন কিৰব৷
৯/ অসমৰ িপছ পৰা
ণীৰ লাকসকলৰ া আৰু িশ াৰ িদশেতা স ীিত অসেম ভূ িমকা হণ
কিৰব৷
িকতাপখনৰ ব লািন হেছ- ‘অসমৰ জনেগা ীয় লাকগীতঃ আেলাকপাত’, ‘ৰাভা লাকসািহত ঃ
িশ
লাক-সািহত ৰ িবেশষ উি খনসহ’, ‘ ডউৰী লাকগীতঃ এক চমু আেলাচনা’, ‘বেড়া জনেগা ীৰ লু ায়
লাকগীতঃ এ আেলাকপাত’, ‘অসমৰ চাহ জনেগা ীৰ জাহলী গীতঃ সংগ আৰু পৰ ৰা’, ‘অসমীয়া
লাক-সািহত ঃ িবয়া নাম’, ‘ লাক-সািহত ৰ অমূল স দ হাজং জনেগা ীৰ ‘িবয়া নাম’, ‘মৰাণ জনেগা ীৰ
লাকউৎসৱ-অনু ান বিহভূ ত লাকগীত’, ‘ৰাভা লাকগীতঃ এ পিৰচয়’, ‘অসমীয়া আৰু ডউৰী লাকগীতৰ
িবষয়ব ৰ সমৰূপতা’, ‘মটক জনেগা ীৰ লাকগীতঃ এ অধ য়ন’, ‘মৰাণ জনেগা ীৰ লাক-সািহত ’,
‘িচংেফৗ জনেগা ীৰ লাক-সািহত ঃ এ চমু আেলাচনা’, ‘অসমৰ টাইফােকসকলৰ লাকগীত’, ‘িমিচং লাকসািহত ঃ এক আেলাচনা’, ‘মিণপুৰী জনেগা ীৰ লাক-সািহত ’, ‘টাইসকলৰ ছং নাং িব আৰু চিলত
লাককথাঃ এ আেলাচনা’, ‘নে জনেগা ীৰ লাক-সািহত ’, ‘টাই খাময়াং সমাজৰ লাক-সািহত ’,
‘ সােণাৱাল কছাৰী লাক-সািহত ঃ চমু অৱেলাকন’, ‘অসমৰ টাই জনেগা ীয় সমাজত চিলত সাধুকথাঃ এ
অধ য়ন’, ‘টাই খাময়াং জনেগা ীৰ সাধুঃ এ িবে ষা ক অধ য়ন’, ‘চু তীয়াসকলৰ লাককথা’, ‘িতৱা
লাকগীতঃ এ আেলাচনা’, ‘টাই আেহাম ভাষাৰ সািহত ’, ‘কািব লাক-সািহত ’

উপন াসঃ
জানাকৰ পখী উেৰ
লখক – নীিলম আকাশ কাশ প
কাশক – বনলতা
মুল – ৩০০.০০ টকা

মহান লখকৰ সািহত ৰািজক ল ইিতপুেব িব সািহত ত নানান স

ৰী ন কিৰ অহা হেছ।

তাৰ িভতৰত মহান লখকৰ সৃি ৰািজৰ অনুেলখন, চলিচ কৰণ আিদ উে খেযাগ । অসমত
এেনধৰণৰ স ৰী ণ খুেৱই তাকৰীয়া। তাৰ মাজেতই এই মাহেতই এক নতু ন স ৰী ন অসমীয়া
সািহত েতা চেলাৱা হেছ। সয়া হেছ গ ৰ উপন াসীকৰণ। িবিশ

উপন ািসক, গ কাৰ হােমন

বৰেগাহািঞৰ জীৱনৰ অি মেটা গ তথা ব প ত,ব চিচত গ ‘গৰখীয়া’ৰ আধাৰত এখন উপন াস
ৰচনা কৰা হেছ।এজন গৰখীয়াৰ জীৱনৰ সুখ-দুখ-আশা- ত াশাৰ এক বা ৱ ছিব উপন াসখনত
িতভাত কৰাৰ চ া চেলাৱা হেছ।লগেত অসমীয়া াম সমাজখনৰ এক ছিব সু ৰ ৰূপত

উপ াপন কৰা হেছ। উপন াসখন ৰচনা কিৰেছ যুৱ জ ৰ িতভাশালী উপন ািসক নীলীম আকাশ
কাশ েপ।অত সাৱলীল ভাষােৰ মেনা াহী এই উপন াসখন৷ এই িকতাপখনৰ জিৰয়েত অসমীয়া
সািহত ত গ ৰ উপন াসীকৰণৰ দেৰ নতু ন বাট এটা মুকিল হব বুিল কব পািৰ।

িহংৰামীয়ালখক – নীিলম আকাশ কাশ প
কাশক – জ ািত কাশন
মুল – ১৭০ টকা
আমাৰ সািহত ত স িত নৱীনৰ িকতাপ পঢ়াৰ আ হ াসৰ এক অন তম কাৰক হল
বতমানৰ িকতাপত নৱীনসকেল তওঁেলাকক িনজেক িবচািৰ নাপায়। অিত স িত আমাৰ সািহত ত
এেন এখন উপন াস সংেযাজন হেছ িযখনত নৱীনসকেল তওেলাকক িনজক িবচািৰ পাব বুিল আশা
কিৰব পািৰ। নতু নৰ িচ া ধাৰণা, কাম-কাজ ,আশা ত াশাক সাৰিথ িহচােপ ল তথা নৱীন
ৱীনৰ পুৰিণকলীয়া আদশগত সংঘাটক ওফৰাই নৱীন ৱীনৰ এক যাগসু হব বুিল িকতাপখনক
আশা কিৰৱ পািৰ। দুটা জ ৰ মানিসক সামািজক ঘটনা ৱােহই এই
খনৰ মুল উপজীৱ ।

গ সংকলনঃ
সৃজন
স াদনা – দৱাশীষ ফুকন
কাশক – িৱেমনজ কেলজ, িতিনচু কীয়া
মূল ১৩০.০০ টকা
১৯৬৬ চনত কেলজখন িত া হয়৷ ১৯৮৫ ৰ পৰা ২০১৬ ল ছা ীসকলৰ সািহত কৃ িত িযিবলাক
কেলজৰ আেলাচনীত কাশ হিছল, তাৰ পৰা িনবািচত কিৰ স াদনা কিৰ কাশ কৰা হেছ৷ মুঠ ৩২টা
গ ই ান পাইেছ৷
অসম আে ালন, নাৰীমুি , পািৰবািৰক সমস া,
জীৱনৰ ব ৰঙী সেপানৰ িত িবেৰ মুখৰ এই গ েবাৰ৷

ণভং ৰ জীৱনৰ কথা,

ম-ভালেপাৱা, কেলজীয়া

এখন পূৰাৈক ছা ীৰ কেলজৰ মানিসক বাতাবৰণ বেলগ হ’বৈল বাধ ৷ কেলজখনৰ িত াতাসকলৰ
িচ াৰ সূিঁ ত িকয় এইফােল ঢালখােল-িকয় এখন কৱল ছাৱালীৰ কেলজৰ কথা আিহল, সই িচ াই িক ফচল
িদেল- এেনেবাৰ কথাৰ িন য় পেৰা
িতফলন ঘ েছ৷
ছা াৱ াৰ মনৰ পিৰপ তাৰ পয ায়
অনুৰণন পিৰ ু ত হেছ গ িবলাকত৷

ভািৱকেত বৰ উ

নহয়৷ িক

নাৰীৰ সংেবদনশীলতাৰ

আ কথা / জীৱনীিভি কঃ
গেতাি
লখক – দীপ বৰুৱা
কাশক – স ীৱন কাশন
মূল – ২৫০.০০টকা
অসমৰ িসংহপুৰুষ ৰাধােগািব বৰুৱাৰ সৰু পু ৷ অসম িবউন গা ীৰ মািলকৰ পু ৷
জাকতিজিলকা ব ৱসায়ী, নেহৰু িডয়ামৰ খিনকৰ, উলুবাৰী-আমবাৰী াইঅভাৰৰ মূ ক, অসমত পদী
সংগীতৰ চ া কেৰাৱাৰ বাটক য়া, ম িব ৰ জ দাতা আিদ িবিভ
েণেৰ িবভূ িষত ৰাধা গািব বৰুৱাৰ
পু হ দীপ বৰুৱাই দউতাকৰ িচনািকেৰ জীৱন কেটাৱাৰ কথা নাভািবেল৷ তওঁক লগা হ’ল িনজা
পিৰচয়- িযমােনই িস ু নহওক লােগ৷ সেয় তওঁ দউতাকৰ স দ-স ি ৰ এক িব ু
শ নকিৰেলকৱল থকা ঘৰেটাৰ বািহেৰ৷ ড৹ ভেব নাথ শইকীয়াৰ লগত লগ লািগ জ িদেল ‘ াি ক’ নামৰ এখন
আেলাচনী িযখন হ পিৰল অসমীয়া মধ িব ৰ বৗি ক চ াৰ ক য়াতিল৷ মানুহজনৰ কােনা উ কাং া
নহ’ল৷ িনজেক বিছ কামৰ মানুহ বুিলও নাভািবেল৷ িনজেক Mediocre বুিলেয়ই ভািব ল’ ল৷ া ণৰ স ান
হেয়া ল ণ নাৰািখেল৷ গামাংস খাবৈলেক সংেকাচ নকিৰেল৷ িনজেক সীমাব কিৰ ৰািখেল৷ সেয় তওঁৰ
সৃি
াি েকা সীমাব
হ থািকল৷
৮০ বছৰীয়া জীৱন পিৰ মা৷ অিভজাত পিৰয়াল৷ মুখ ম ীৰ পৰা পথৰুৱা- খিতয়কৈলেক
িবিভ জনৰ লগত িচনািক৷ আেলাচনীখনৰ মাধ েমেৰও অেনক িবিচ জনৰ লগত িচনাকী-স ক৷ এেন মানুহৰ
লগত হাৱা অজ কথা-স ক-ঘটনাৰ উে খ িকতাপখনৰ শাৰীেয় শাৰীেয় িতৰিবৰাই আেছ৷ তােৰই তওঁ
সমৃ হ’ল৷ াি কৰ পাতত সৃি হাৱা নতু ন লখক- লিখকাই তওঁৰ কৃ িত ৷ াি কত কাশ পাৱা লখাক
ল হাৱা আেলাচনাই তওঁৰ তৃ ি , স ি ৷ াি েকই তওঁৰ উপা ন-শয়ন-সেপান-জীৱন৷
‘ মাৰ জ আৰু মাৰ হ’বলগীয়া মৃতু ৰ বািহেৰ মাৰ জীৱন মাৰ কমৰ াৰা পিৰচািলত৷’ বচ,
তাৰ বািহেৰ তওঁৰ আৰু এেকা ব ব নাই৷ কােনা ৰাজৈনিতক দশনৰ কথা নাই৷ কৱল মানুহ হ থকােতই
তওঁৰ সবািধক ৰু ৷ তােতই তওঁ ব ৷
িকতাপখনত যাৱা ৫০/৬০ বছৰৰ অসমখেনা স িতভভােৱ
যাৱা ৭০ বছৰৰ এখন সমাজৰ আেলখ প ী৷
ম শংকৰেদৱ আৰু সািহত ৰথী ল
অসমৰ খিনকৰ িহচােব৷

কাশ হেছ৷ এক অথত ই অসমৰ

ীনাথ বজবৰুৱাৰ িপছত অসমত ৰাধােগািব

বৰুৱাৰ

ান

এক সু আৰু সং ৃ িতবান অিভজাত পিৰয়ালৰ
জা বহন কৰা দীপ বৰুৱা দুটা েণেৰ িবভূ িষত৷
এটা হ’ল তওঁৰ নীৰৱ কম জীৱন আৰু আনেটা হ’ল এটা শা -সমািহত-শৃ িলত জীৱন দশন৷ তওঁৰ এই
দুেয়াটা ণেক ড৹ ভেব নাথ শইকীয়াই সমৃ কিৰেল৷ ১৯৭৯ ৰ পৰা অসমৰ সামািজক বাতাবৰণ উ তাঅি ৰতােৰ ভাৰা া ৷ ৰাজ খনত ব ত উ ান পতন ঘ ল৷ িক
াি ক িনজৰ িচ া-িব াস-নীিত-আদশত
ি ৰ হ থািকল৷ ফলত াি কৰ িব াসেযাগ তা অটু ত থািকল৷
‘ গেতাি ’ স ুণ ঘৰুৱা কথা বাতাৰ শলীত িলখা হেছ৷ গিতেক ভাষাৰ লািলত -ব না বা
চমৎকাৰী িবচৰা িন েয়াজন৷ বাক ৰ পৰা বাক ৈল, অ ৰাৰ পৰা অ ৰাৈল তওঁ িনজৰ গাত কিঢ়য়াই ল
ফু ৰা সময়ৰ সঁফুৰা মিল িদ গেছ৷ ইমান খু না মািৰ পুংখানুপুংখৰূেপ কথা-সা াৎ-ঘটনাৰ বণনা িদেছ
য পাঠকক হাতত ধিৰেহ যন তওঁ কথােবাৰ কেছ৷

দীপ বৰুৱাৰ ৰুিচেবাধ এেন ৱা য তওঁ সদােয়ই এখন িব ৎ আৰু
সুিবধা পাইিছল৷ সাংঘা ক সংকট বা
দা পিৰেবশৰ তওঁ স ুখীন হাৱা
পিৰয়ালৰ সদস িহচােব এটা বৃহৎ িত ানৰ লগত স ক সূে , ৰাজনীিতিশ া-জগতৰ িবিভ ধৰণৰ মানুহৰ লগত স েকেৰ তওঁ মহীয়ান৷ অসমৰ
কথা এই িকতাপত উে ািচত হেছ৷

সুধী সমাজত িবচৰণ কিৰবৈল
নাই৷ িক এক িবশাল ণী
ীড়া-নাটক-সংগীত-সািহত জনমানসৰ আেগাচৰত থকা ব

অসমৰ সাধু সমাজৰ এজন অিত িনভৰেযাগ ব ি িহচােব, যাৰ ওচৰত িনঃসংেকােচ ৰু পূণ কথা
ব
কিৰব পািৰ- দীপ বৰুৱাই ব সময়ত নপথ ত থািক ব জাতীয় দািয় পালন কিৰ আিহেছ৷
িনৰেপ তাক িনজৰ জীৱনৰ ধম কিৰ লাৱা বৰুৱাই সেয় সকেলােৰ আ া ভাজন হ’ব পািৰেল৷ এই ণেটা
ঁ িৰত হ থকা অজ কািহনীৰ পয েব ক িহচােব উপযুপিৰ কাশ হেছ৷
িকতাপখনত িসচ
দীপ বৰুৱা বা াি ক ু ৰধাৰ ব ি বা সািহত নহয়৷ সাংঘা ক পিৰৱতনকামী চিৰ ও
পিৰলি ত নহয়৷ সীমা ঠিল যাৱাৰ চিৰ ও নাই৷ িক কােৰা িত প পািত নকৰাৈক, সৎ আৰু
িনেমাহভােৱ িনজৰ জীৱন আৰু জীিৱকা পিৰচািলত কৰা এজন ব ি েয় তওঁৰ িনজৰ আৰু তওঁৰ
পািৰপাি কতাক সফলভােব উপ াপন কৰা বুিল ত য় জি ল৷
তাৰ

এই িকতাপখন
ক নাই৷

াি কৰ পাতেত চাৱা- চাৱাৈক

কাশ কৰা উিচত৷ িকমােন িকতাপখন িকিন পিঢ়ব

ড৹ জয় মাধব – এক সাৰ ত ব ি
লিখকা – কৃতা িল বমণ
কাশক – ড৹ জয় মাধব দবৰ ভাকাং ী
মূল – ১০০.০০ টকা
ল ন ু ল অব ইকিনম ৰ ছা , এিছয়ান ডেভলপেম
বংকৰ এজন া ন স ালক, নডিফৰ
থম chairman, ড৹ জয় মাধব অসমৰ িব অথনীিতিবদসকলৰ অন তম৷ যাৰহাটৰ জ িব কেলজৰ
অধ
তু লসী নাৰায়ণ শমাৰ এই পু জেন এটা ক কৰ জীৱন যাপন কিৰব লগা হিছল এটা সময়ত৷
িবেদশৈল যাবৈল ঘৰ মা ব কত থ’ব লগা হিছল৷ উ িশ া সমা কিৰ অসমৈল ঘূিৰ আিহ ইয়াত কাম
কিৰবৈল িবচােৰােত কােৰা পৰা সঁহািৰ পাৱা নািছল৷ িক কিলকতাৰ চৰকােৰ তওঁক মািত িন কাম
িদিছল৷
অসেম সই সময়ত সই মানুহৰ সৱা হৰুৱােল৷ িক
নডিফত যাগদান কিৰ তাৰ মােজেৰ
অসমৰ িবিভ অথৈনিতক উ য়নৰ
অিৱ াৰ কৰাৰ কৃ িত ড৹ মাধবৰ৷ আগেত অসমৰ ায়েবাৰ
েৰই এেকা অথৈনিতক দৃি েকাণৰ পৰা অধ য়ন কৰা নৈহিছল৷ সকেলা কথা যন মুেখ মুেখ চিল
আিহিছল৷ ড৹ মাধেব ব ত অধ য়ন কৰােল৷ ব ত pilot project আৰ কৰােল- মেটকা, মৰাপাট, food
processing, medicinal plant, aromatic plant, tourism... আৰু কত য িক! ডকা উদ মী যুবকযুৱতীক তওঁ িদয়া
ৰণাৰ তু লনা নাই৷ He is one of the most supportive and proactive business
& financing locomotive of North East India. International Monetary Fund, Global Trust Bank,
Indian Planning Commission.. wherever he worked, his stamp of performance was palpably
perceivable. Assam could have reaped rich harvests economic upliftment from his experience
and talent. But sadly the full potential of his presence in Assam could not be explored
because of lack of political will here.

এিতয়াও ৯০ বছৰ বয়সেতা তেখত স িতভ-সি য়-উৎসাহী-হাস বদন৷ অসমত কিৰবলগীয়া কামৰ
িবষেয় তেখতৰ দৃি ভংগী
৷ অসমত Micro financing ৰ কাঠােমা তয়াৰ কৰােতা ড৹ মাধবৰ ভূ িমকা
অসামান ৷
িকতাপখনত এজন অিত িন াবান মানুহ িতফিলত হেছ৷

কিবতা সংকলনঃ
ভাক
লখক – ৰাজীৱ েছইন
কাশক – সেদৗ অসম কিব সি লনৰ প দশ মধ কালীন নীলবাগান
অিধেবশনৰ আৰ িণ সিমিত
মূল – ১০০.০০ টকা
২৮ টা কিবতাৰ এক সংকলন৷ ব ত
াভ কাশ হেছ কিবতােবাৰত৷ সমাজখনৰ দুমুখীয়া আৰু
মানুহ িবেৰাধী চিৰ ই কিবক খুব আমিন কিৰেছ৷
তওঁ তওঁৰ জীৱনৰ িহচাব িনকাচ কিৰবৈল িবচৰা ৰািতিবলাক হৰাই গেছ৷ তওঁক সইেবাৰ ঘূৰাই
লােগ৷
ভাক ধমা িৰত নহ’ল৷ ভাক ভােকই থািকল৷ ভাক সলিন নহ’ল৷ এইেটা যন কিবতা নহয়কথা কিবতােহ৷
কিতয়াবা কিবেয় কােনাবা অনামী পিথকক এটা পুৰিণ গীত নাবৈল িবচািৰেছ বা কিতয়াবা
হয়েতা জীৱনৰ পদ আওৰাব িবচািৰেছ৷
কিবেয় িনজেক অকলশৰীয়া কিৰ ৰখা নাই৷ সমাজৰ িবিভ জনৰ লগত কথা পািতেছ-অহিনেশঅনগল৷
িক

কিবেয় কাক

নাব পািৰেছ? তােতই যন কিবৰ

াভ৷

উমা স দ’ৰ ৰিচত কিবতা
সং াহক – ড৹ নীতা পাল
কাশক – ড৹ ৰাজীৱ বৰদৈল আৰু নীতা পাল
মূল – ১০০.০০ টকা
উইেমনস কেলজ, িতিনচু কীয়াৰ সাণালী জয় ী উপলে এই িকতাপ কাশ কৰা হিছল৷
দ’ৰ
বাসভৱনেত কেলজখনৰ থম ছা ীিনবাস আৰ হিছল৷ কেলজখনৰ িত াৰ কালেৰ পৰা
দ জিড়ত৷
থম অধ ৷ ঢাকা িব িবদ ালয়ৰ পৰা িশ া লাভ কৰা
দ’ৰ ইংৰাজী ান সবজনিবিদত৷
িতিনচু কীয়া বাংলাভাষী কি ক চহৰ, িবহাৰী-মােৰাৱাৰী ব ৱসায়ী িভি ক চহৰ৷ তাৰ মানুহৰ কাব
চ া সবসাধাৰণেত মনৈল নােহ৷ ১৯৫৬ চনত িতিনচু কীয়া কেলজৰ অধ
িহচােব কায আৰ কৰা
মানুহজেন মানব মনৰ অমিলন যা াৰ কথা িলিখিছল কিবতািবলাকত৷ নামিবহীন অসমা ব কিবতা থািক
গিছল৷ সইিবলােকও ান পাইেছ এই িকতাপত৷

কিবতািবলাক আধুিনক কিবতা নহয়৷ মনৰ ভাবেকেহ কািব কভােব

কাশ কিৰেছ৷

িবিচ ঃ

বৰণীয়া ম
স াদক – বণালী শমা বিশ ,ৰুবুল দাস
কাশক – জ ািত কাশন
মুল – ১৫০ টকা
বেৰণ ব াি ৰ বিণল যৗৱন আৰু িণল
মক ল এই অে াৱৰ মাহেতই মুি পাইেছ
এইখন নতু ন অসমীয়া
। অসমৰ ায়ভাগ
েত িজিলিক থকা ব েকইজন পুেৰাধা যেনসবান
সােনাৱাল, িদপালী বৰঠা ৰ, তৰুণ গৈগ, অনুৰাধা শমা পুজাৰী, খেগন মহ , আইিম বৰুৱা,
িপযুষ হাজিৰকা, নীিলম মাৰ, সৗৰভ শইকীয়া, তৗিফক ৰহমান, চ ক শমা, জুিবন গাগ আিদৰ
বিণল যৗৱনৰ নানান কথা ব েকইজন পুেৰাধা লখকৰ কােপেৰ

কাশ পাইেছ। ডাে

অমৰ
ম কািহনীৰ দেৰ আমাৰ ৰাজ েতা থকা এেন
মৰ িনদশন তথা
উপ াপেন
খন মুখেৰাচক তথা আকষণীয় কিৰ তু িলেছ।

িবেয়ি চৰ

ম কািহনীৰ সজীৱ

বুৰ ীমূলকঃ
িতিনচু কীয়াৰ ইিতহাস
স াদনা – দৱাশীষ ফুকন
কাশক – সুেবাধ চ দ সৰকাৰ
মূল – ৬৫.০০ টকা

ৃিত ন াস

াগ ঐিতহািসক বা ঐিতহািসক কালত িতিনচু কীয়াৰ িক অি
আিছল তাৰ উমান পাব পৰাৈক
িবেশষ কােনা
তাি ক তথ বা ভ াৱেশষ আিৱ ৃ ত হাৱা নাই৷ িড
উপত কাৰ কইবা শ বগ
িকেলািমটাৰ জাৰা এক িবশাল অ ল বান আৰু গৰাখহনীয়াই িনঃিচ কিৰ পলােল৷ ফলত িকবা িচন
মাকাম আিছল যিদও সইেবাৰ লাপ পােল৷ ১৪-১৫ শ শিতকাত এই অ ল অটব অৰণ আিছল বুিল
বুৰ ীিবদ এডৱাড গইেট মত পাষণ কিৰেছ৷ ১৮০০ চন মানৰ পৰােহ িতিনচু কীয়াৰ ইিতহাস িকছু জনা
হেছ৷
এই িকতাপখনক িতিনচু কীয়াৰ ইিতহাস আখ া িদয়ােটা িকমানদূৰ সমীিচন হ’ব সইেটা কাৱা টান৷
িক িতিনচু কীয়াৰ িবিভ িদশ সামিৰ এইখন িতিনচু কীয়াৰ অতীতৰ পৰা বতমানৈল ধাৰা িবৱৰণী বুিলব
পািৰ৷
ড৹ ণলতা বৰুৱাৰ িতিনচু কীয়া যুেগ যুেগ ‘িনজৰ কােচান’ ব েটােৱই িকতাপখনৰ মুল জুমুিধ৷
কইটামান পুখুৰী আৰু মটক ৰজাৰ িচেনেৰই িতিনচু কীয়াৰ ঐিতহািসক িচনািক৷ অি কািগৰী ৰায় চৗধুৰীৰ
‘িতিনচু কীয়া’ নামৰ কিবতােটােৱই যন িতিনচু কীয়াৰ থম সািহিত ক পিৰচয় কাৰণ বতমান ব িদনেৰ পৰা

ই এখন ঔেদ ািগক আৰু ব ৱসািয়ক নগৰী িহচােবেহ অিধক পিৰিচত৷ ২য় মহাসমৰত িতিনচু কীয়াৰ
অপিৰসীম বৃি পাইিছল৷ আিজও উজিন অসমৰ ই ধান ব ৱসািয়ক ক ৷

ৰু

মটক ৰাজ ৰ মানিচ , মটক ৰাজনগৰ বংমৰাৰ মানিচ , িতিনচু কীয়াৰ বাংলা নাট চ া,
িতিনচু কীয়া িজলাৰ উেদ ািগক িবকাশৰ পটভূ িম আিদ িকতাপখনৰ মূল উপজীৱ ৷

নাটক/িচ নাট ঃ
সং ৃ িত (নাটক আৰু িচ ভা য িবষয়ক আেলাচনী)
স াদক – পিব ৰাজেখাৱা
কাশক – তীেথ ৰ হাজিৰকা মমিৰেয়ল া
মূল – ১০০.০০ টকা
নাটক আৰু ভা য িবষয়ক এখন সু ৰ আেলাচনী এই থম হাতত পিৰল৷ ৬ মহীয়াৈক কাশ
পাব লগা এই আেলাচনীখনৰ এইেটা
াৱনা সংখ া৷ সমুখৰ বটু পােত কেছ িশ ৰ কথা, শষ বটু পােতও
কেছ িশ ৰ কথা (দাদুল চিলহাৰ িশ কম)
অসমত মৗিলক নাটকৰ অভাৱ৷ িলিখেলও মানদ ৰ অভাৱ৷ এই আেলাচনীত ৩ খন মৗিলক নাটক
আেছ৷ (‘A Political Dream’, ‘নিকয়াে া’ আৰু য়েছ দিজ ঠংিচৰ ‘পাহাৰৰ ছাঁ’ গ ৰ আধাৰত ৰণহাং
চৗধুৰীেয় িদয়া নাট ৰূপ আৰু ‘কথা ঁ িহপাত’)৷
আেছ পাপু ঘাষৰ িশ কম, িশৱ সাদ মাৰাৰৰ িশ কম, িশৱ সাদ মাৰাৰৰ ভা য আৰু হেমন
শইকীয়াৰ িশ কমৰ ওপৰত আেলাকপাত৷
ধীেৰন পাল নামৰ মৃৎিশ ীগৰাকীক ল িবপাশা বৰাৰ আষাৰ কাি মা আৰু মানুহৰ মািলতা
শীষক ব ৷
াম মান িথেয়টাৰ কেনৈক চাম?- সমু কাজল শইকীয়াৰ লখােটাত এক বা বস ত
াপট
ডািঙ ধৰা হেছ৷
নাট এলবাম িশতানত িবিভ নাটকৰ িবিভ উে খেযাগ মুহূতৰ ছিব িদয়া হেছ৷
‘অসমৰ পটভূ িমত নাট কম ৰ অধ য়ন, অনুশীলন, সুেযাগ, সুিবধা আৰু আমাৰ ত াশা’ এটা
আঁিত িৰ মৰা লখা৷
ৰিফ ল েছইনক অনা হেছ- একা ই িশপা েশেৰ আ িলক সুগ েৰ জীয়াই আেছা বুিল কাৱা
মানুহজনক৷
নাটমুহূতৰ ছিবিবলাক অিত সু ৰ৷ ছপা অিত সু ৰ৷ িকছু া ীয় অৱ ানত থকাসকলকিন াবানসকলক আৰু ণৰ িদশত ভাল নাট আৰু িশ কমক এই আেলাচনীেয় স ক উপ াপন কিৰেছ৷ এই
গিত অব াহত থাকক৷
পিব ৰাজেখাৱাক পাব – pabitra.rajkhowa76@gmail.com ত৷

বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
(২৭/১০/২০১৮)
-অনুগামী
লখক – িৰপু য় গৈগ
আেলাচক – িব ু ৰাত শমা
কাশক – সংগীতা কাশন
মূল – ১২০.০০ টকা
ব
লখক িৰপু্ য় গৈগ ২০১১ চনেত ‘পংখীেয় িয ভােব ভাবক’ শীষক গ
সািহত ত খাজ পলাইিছল৷ এইেটা ২৫ টা গ ৰ সংকলন৷

সংকলনখেনেৰ গ

িৰপু য় গৈগ মা ৰ মানুহ৷ অসমৰ মা ৰ িচনািক িচনািক গাে
তওঁক মতলীয়া কেৰ৷ এজন
িবিশ সমােলাচেক িলিখেছ য ‘িৰপু য় গৈগৰ গ ৰ নায়েক ‘ গট’ খুিল ঘৰ নােসামায়, ‘নঙলা’ খুিলেহ
সামায়৷’ িয় ু সমাজ ব ৱ া, মূল ৰ পতন, মূল েবাধৰ অৱ য় ইত ািদৰ ৰু াস বণনাই তওঁৰ গ ক
অন এটা মা া িদেছ৷ িৰপু য় গৈগৰ গ সংকলনেটাৰ থমেটা গ হেছ ‘মানুহজন আেছ’৷ এই গ েটাৰ
নায়ক িবে াহী কৃ ষক নতাজেন সমাজৰ পুৰিণকলীয়া সং াৰ, অ িব াস আিদৰ আিধপত ত আতনাদ কিৰ
উেঠ৷ িক
তওঁ আেপাচিবহীন ই াত ক ন৷ সমাজবাদত িব াস কৰা মানুহজেন সমাজৰ সকেলা দুন িতৰ
িবৰুে অকেলই িথয় হয়৷ তওঁ যন হনিৰক ইবেচনৰ ‘An enemy of the people’ নাটকৰ অকলশৰীয়া
নায়ক ডাঃ কেমনেহ৷ তেৱঁই আেয়াজন কৰা এখন স ধনা সভাত তওঁ অপমািনত হয়৷ শষত আৰ ীেয়
নৃশংস অত াচাৰ কিৰ তওঁক
াৰ কেৰ৷ ‘আিদপবৰ িবেজতা’ গ েটাত শষৈলেক বল উৎক া বতাই
ৰািখবৈল স ম হেছ িৰপু য় গৈগ৷ এসময়ৰ ‘উ াদ’ ব ি ৰবীনদাক নায়েক শশৱেত লগ পাইিছল৷ সুদীঘ
বছৰৰ পাছত তওঁৰ উ াদনাৰ কাৰণ জািন বতমান সু মানুহজনৰ লগত কথা পািত নায়ক সমব থ হ
উেঠ৷ এইেটা নাটকীয়তােৰ ভৰা এটা িনেটাল গ ৷ অিখল বৰা আৰু পানা সােণাৱাল নামৰ
ৗঢ় ব ি
দুজনৰ গভীৰ আেৱিগক ব ু আৰু মধ িব সমাজৰ খু -না িবৱৰেণেৰ সমৃ গ ‘ কিৰ’৷
‘িনয়ি ত ৰাগ’ এক মধুৰ আেৱগিব ল গ ৷ ডকা িপতৃ আৰু কণমািন জীয়ৰীৰ মাজৰ মৰম
িবজিড়ত বণনাই গ েটাক অন মা া িদেছ৷ কণমািনৰ মােকা গ েটাৰ অন তম চিৰ ৷ নায়ক িহচােপ অত
বুি মতী ৩ বছৰীয়া জীয়ৰী িৰবিৰবক ৰাজ মাৰীৰ সাধু কয়৷ জীেয়কৰ অগণন বুি দী
ৰ উ ৰ িদব
লগা হয় িপতৃ েয়৷ এসময়ত নায়কৰূপী বােপক হায়ৰাণ হ উেঠ৷ তওঁ বুিজ উেঠ জীেয়ক ভিৱষ েত এগৰাকী
অিত তী ধী মিহলা হ’ব৷ বােপক জীেয়কৰ মৰমৰ জৰীডাল অিধক কটক য়া হয়৷
‘ েদিশক সীমাব তা’ িৰপু য় গৈগৰ এটা অগতানুগিতক গ ৷ হাইক’টৰ এডেভােকট মাহন মহ ৰ
মুেঠও আ গব নািছল৷ এসময়ত কিমউিনিজমত িব াসী মাহন মহ
চ উদ মী৷ তওঁৰ িপ া-উৰা
অনাড় ৰ৷ তওঁ ধুিত িপে ৷ টাই মৰাৰ দুেঘাৰ িবেৰাধী তওঁ৷ তওঁ কৃ ষক, দুখীয়া, িনছলা মানুহৰ পৰা
ফীজ নলয়৷ গ ৰ নায়ক পৰােগ আইনৰ িড ী ল তওঁৰ ওচৰৈল যাওঁেত তওঁ িব
অসমীয়াত কথা
পতাত ৰু িদিছল৷ িপেছ এইজন িব ৱী মনৰ মাহন মহ ই শষত তওঁৰ কথাৰ িবপৰীেত এজন
স ািধকাৰ হয়ৈগ৷ নায়ক পৰােগ মানুহৰ এেন পিৰৱতনত িব য়ত অবাক হ পেৰ৷
‘অন -অৱেৰাধ’ এটা িবফল
মৰ কািহনী৷ অিফচত নয়ন ভ আৰু দয়া দ সহকম ৷ দুই ব ু েৱ
পৰ ৰৰ পৰা কােনা কথা নুলু ৱায়৷ িক দ ই এইবাৰ ভ ক িনজৰ জীৱনৰ এক অেঘািষত গাপন
অধ ায় ব
কেৰ৷ প ী িবেয়াগৰ িপছত তওঁ কৱল ৰূপ সৗ য দিখেয়ই অিফচত কাম কৰা মাধুৰী

ি য়দশনীৰ
মত পেৰ৷ মাধুৰীেয়ও
মত সঁহািৰ জনায়৷ িক
শষত মাধুৰীেয় বয়াৈক ঠেগ৷ আচলেত
ইিতমেধ ই মাধুৰীৰ কইবাজেনা ‘ িমক’ আিছেলই৷ মাধুৰীেয় মা উপহাৰ পাবৰ বােবই এই ভাও িদিছল৷
‘িলিল বাইেদউৰ
ম’ নাৰী াধীনতাৰ যন উদ আ ান৷ এিতয়াৰ পৰা ডৰ দশক আগেত িলিল
বাইেদউ চাইেকেলেৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰৈল িনেজ চাইেকল চলাই গিছল৷ সেয় িপতৃ তাি ক সমাজৰ ঠা া-ম ৰা
ইত ািদৰ স খ
বল ত য় আৰু দুৰ
ধােৰ
ু ীন হিছল৷ গাঁৱৰ মাইকী মানুহেবােৰও তওঁক হাঁিহিছল৷ িক
তওঁ চাইেকল চলােয়ই থািকল৷ তওঁ চহৰৰ পৰা ব ু -বা ৱীৈল খাৱাব
ল আেহ৷ গ ৰ নায়ক দূৰৈল গ
িতি ত হিছল৷ ২০ বছৰমান পাছত এখন হােটলত তাহািনৰ যুৱতী আৰু বতমান ৫০/৫৫ বছৰীয়া িলিল
বাইেদউক এজন আদহীয়া লাকৰ লগত দেখ৷ িলিল বাইেদউ এেকই ৰাংঢালী যন দখা গ’ল৷ হয়েতা
মানুহজন তওঁৰ
িমক৷ চ ভা শইকীয়ানীৰ দেৰই াণৱ , সেতজ দুধষ নাৰী িলিল বাইেদউ৷ ‘ া ন
িমকা’ ীিতক গ ৰ ব াখ াকাৰী নায়েক ‘িলিল বাইেদউৰ
ম’ শীষক গ িলখাৰ ই াৰ িবষেয় ব
কেৰ৷
‘ৰামহীন ৰামায়ণৰ অন সং ৰণ’ িৰপু য় গৈগৰ িকতাপখনৰ
গ ৷ িমলনা ক পিৰণিতেৰ
গ েটা া ল, লব আৰু শ নামৰ ১৮ বছৰীয়া অিবকল এেক চেহৰাৰ যুজ
ঁ া ল’ৰা দুজেন ‘গীতা’ নামৰ
টাটা মিজকখন য়কৰ পৰা যাৰহাট আৰু যাৰহাটৰ পৰা য়কৈল িদনেটাত কইবাবেৰা অহা- যাৱা কেৰ৷
িবখ াত কিব-গ কাৰ ৪২ বছৰীয়া অিববািহত িবলাস ফু কন এই গাড়ীেতই অহা- যাৱা কেৰ৷ তওঁ মন কেৰ
য এগৰাকী ৰূপহী-ৰহস ময়ী নাৰী মূঢ়া এটাত বিহ সদায় অহা- যাৱা কেৰ৷ িবলাস ফু কন ৰামাি ক হ
পেৰ৷ অৱেশষত মানুহগৰাকীক সুিধ িবলাস ফু কেন গম পােল য তওঁৰ নাম গীতা৷ আৰু লব- শ তওঁেৰই
স ান৷ তওঁ আৰু ক’ ল য তওঁৰ ামীৰ সেত িবি
হেছ আৰু তওঁৰ অন এজন ব ি ৰ লগত িববাহ
হেছ৷ িবলাস ফু কনৰ মনত ৰািশ ৰািশ
মময় অনুভূিত জা ত হ’ল৷ গীতা হ পিৰল িবলাস ফু কনৰ প ী৷
গ েটাত খু -না মৰা িবৱৰণ আেছ৷

ত া ান
লখক – গাপাল জালান
আেলাচক – ড৹ সব সাচী মহ
কাশক – িবশাল কাশন, ৱাহা
ভগৱান দ আটাইতৈক সু ৰতম উপহােৰই হেছ জীৱন৷ িক এই সু ৰ জীৱনৰ সেতই আেকৗ
সংপৃ
হ আেছ সুখ-দুখ, হাঁিহ-কাে ান, সংঘাত-সং াম আৰু ব
ত া ান৷ য’ তই জীৱন ত’ তই সং াম;
এক কথাত জীৱন এক ত া ান৷
অৱেশ সেয় হ’ লও, জীৱনত যেনদেৰ সমস া আেছ, তেনদেৰ ইিবলাকৰ সমাধােনা আেছ, যেনদেৰ
সং াম আেছ, তেনদেৰ সং ামৰ শেষা আেছ, যেনদেৰ ত া ান আেছ, তেনদেৰ ত া ান অিত মৰ পেথা
অেলখ আেছ৷ আচলেত, জীৱনৰ সং াম-সমস া ত া ান িজনাৰ য়াস আৰু েচ াৰ মাজেতই লুকাই আেছ
জীৱন উদযাপনৰ মাদকতা, জীৱন সেজাৱাৰ সাথকতা৷
‘Life is a gift, accept it, enjoy it and be happy with it, life is a challenge, but
challenges can always be overcome.’- কেহিৰণ পালিচফাৰৰ এইষাৰ কথােৰ উ ু
হ িচ াশীল লখক
গাপাল জালােন জীৱনেৰ একা
হ থকা িবিভ সমস াসমূহ িচনা কৰাৰ য়াস কিৰেছ আৰু জীৱনৰ
সং াম ত া ান নওিচ জীৱন সজা িনৰৱি
েচ া অব াহত ৰািখেছ৷ অসমীয়া সািহত -সং ৃ িতৰ সুিবশাল
খনৰ সেত শশৱেৰ পৰাই জিড়ত হ থকা সা িতক সময়ৰ এজন সু-পিৰিচত লখক গাপাল জালােন

তওঁৰ লখাৰ মােজেৰ সুদীঘ িদন ধিৰ জীৱন আৰু সমাজৰ সেত সংযু
হ থকা িবিভ সমস া তথা
ত া ানসমূহ সূ ভােৱ পযেব ণ-িবে ষণ কিৰ ইিবলাকৰ সমাধান সূ উ াৱনেৰা য়াস কিৰ আিহেছ৷
িবিভ কাকত, আেলাচনী আিদত িনয়মীয়াৈক িলিখ অহা গাপাল জালােন কইবাখেনা
ৰচনা আৰু
স াদনা কিৰেছ৷ জীৱনৰ সং াম ত া ান আৰু সমাজৰ িবিভ সমস া স ভত িলখা মুঠ ৬৩টা িনিব
সি িব কৰা ১৫০ পৃ াৰ এই
খন৷
খনত সি িৱ িনব সমূহ সমধম নহয় যিদও িতেটা িনব ৰ
যােগিদ জালােন সমকালীন সমাজখনৰ সেত জিড়ত িবিভ িবষয়-সমস াসমূহৰ ব িন িবে ষণ আৰু
জীৱনৰ িভ ধম ত া ানসমূহ অিত ম কৰাৰ বা িৱক সমাধান উ াৱনৰ য়াস কিৰেছ৷ তদুপিৰ
খনত
সি িৱ
িতেটা িনব েতই লখকৰ িচ াপু তথা সদা-সেচতন মনৰ এক
িতফলন ঘ েছ৷
খনত স িৱ একািধক িনব ত লখক গাপাল জালানৰ সমাজ-সেচতন ধ ান-ধাৰণা
ৰুপত
িতিবি ত হেছ৷ িবেশষৈক
খনত অ ভু
কইবাটাও ব ত লখেক সময়ৰ পিৰৱতনৰ লেগ লেগ
সমাজত ঘটা পিৰৱতন আৰু এেন পিৰৱতনৰ ফলত সৃি হাৱা সমস া- ত া ানসমূহেৰা িনেমাহ িব ষণ
কিৰেছ৷ এই স ভত ‘পিৰৱিতত ৰূপত িব ’, ‘অ ীল শ
েয়াগ আৰু পিৰৱতনৰ ঢৗ’, ‘ হাৱাটছ এপফচবুক, িববাহ িবে দ ইত ািদ’, ‘ ভংগ নৱবষ’ আিদ িনব সমূহ উে খনীয়৷ এজন আজীৱন সাং ৃ িতক
কম িহচােপ লখক গাপাল জালােন তওঁৰ িবিভ
লখাৰ মােজেৰ অসমৰ সাং ৃ িতক
খনত সূচনা হাৱা
পিৰৱতন আৰু এেন পিৰৱতনসৃ
ত া ানসমূহেৰা পযােলাচনা কিৰেছ৷ ‘ কান িদেশ সং ৃ িত’, ‘সংেকািচত হ’ল
মাঘৰ পথাৰ’, ‘ হৰাই গ’ল ন- খাৱাৰ আন ’, ‘ৰঙৰ উৎসৱত অপসং ৃ িতৰ ভাৱ’, ‘উেদ া াসকেলও
পিৰধান কৰক অসমীয়া সাজ- পাছাক’, ‘সং ৃ িতৰ সংৰ ণ’ আিদ িনব সমূহত লখকৰ সং ৃ িত-সেচতন
মনৰ উমান পাৱা যায়৷ জালােন তওঁৰ িনব সমূহৰ মােজেৰ এফােল’ যােনদেৰ পিৰৱতন, িব ান যুি ৰ
উ য়নৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰেছ, আনফােল আেকৗ একিবংশ শিতকােতা আমাৰ সমাজত চিলত হ থকা
িবিভ অ িব াস- -সং াৰ স েকও আেলাকপাত কিৰেছ৷ সইদেৰ জালােন তওঁৰ লখাসমূহৰ জিৰয়েত
স ানৰ িত িপতৃ -মাতৃ ৰ দািয় অথবা মানুহৰ বাধক আৰু সা িতক সময়ৰ এক বিধত সমস া ‘একাকীত’
স কেতা িবেশষভােৱ পয ােলাচনা কিৰেছ৷ তদুপিৰ পিৰেৱশ সুৰ া স কেতা জালােন িলখা একািধক িনব
এই
খনত সি িৱ হেছ৷
িণধানেযাগ য গাপাল জালােন তওঁৰ
খনত সি িৱ কৰা িতিন িৰেৰা অিধক িনব ৰ
যােগিদ জীৱন আৰু সমাজৰ িবিভ সমস া- ত া ানসমূহ প পাতহীনভােৱ উপ াপন কৰাৰ য়াস কৰাৰ
লগেত ইিবলাকৰ সমাধান-িনৰাময়ৰ উে শ সমাধানসূ অথবা কীয় িচ ােৰ িনজ অিভমত আগবেঢ়াৱােৰা
েচ া কিৰেছ৷

অসমীয়া িতিদনঃ
(২৮/১০/২০১৮)
উ ৰ-ঔপিনেৱিশক কিবতা
লখক – কমল মাৰ তাঁতী
আেলাচক – দৱািশস নাথ
‘জালুকত তজৰ দাগ/ মশালত কােৰাবাৰ কটা মূৰ/ আিম উভিত যাওঁ/ িনিবকাৰ মন এটা ল/
িনজৰ ভাল যিতয়া/ সকেলা ভাল’ (সা িতক)৷

ভাগবাদী অথনীিতৰ সংিম ণত গঢ় ল উঠা এই মধ িব ীয় মানিসকতাই মূলসূিঁ তৰ মানুহিখিনৰ
মাজত সৃি কিৰেছ িতেযািগতাৰ িনগিন দৗৰ৷ পৰ েৰ পৰ ৰক লং মািৰ আ ৱাই যাৱাৰ
িতেযািগতা৷ ধন-ঐ য, যশ-খ ািতৰ এই তথাকিথত িতেযািগতাই মানুহেবাৰক মানিসকভােৱ িনঃসংগ কিৰ
তু িলেছ৷ সাপৰ মাটৰ দেৰ এটা য়ংসৃ আেব নীৰ িভতৰত যন তওঁেলােক আব
হ পিৰেছ৷ ই া
থািকেলও সই পিৰসীমাৰ পৰা মানুহেবাৰ বািহৰ ওলাব নাৱােৰ, ইজেন-িসজনৰ সেত অনুভুিতৰ ভাগবেটাৱাৰা কিৰব নাৱােৰ৷ সেয় আিম পিঢ়বৈল পাইেছা- ‘মই িচিন পাওঁ মানুহক৷ অসৰল মানুহেবাৰক/ চ
মিল থােকা চ
িপয়াই থােকা/ স খ
ু ত মাৰ এশাৰী দুৱাৰ/ অথচ সই দুৱাৰডিল মই পাৰ হ’ব
নাৱােৰা/ মই এটা সাপ৷ ব ী সাপ৷ িনজৰ মাটত িনেজই ব ী৷’(ব ী সাপ)
িদন বাগেৰ সময় পাৰ হয়, িনঃ , স লহীন মানুহিখিন আৰু তথাকিথত উ
ণীৰ মাজৰ
দৱালখন ওখ হ গ থােক৷ এষাৰ মুখৰ মাত, অকণমান সহানুভূিতৰ কঙাল এই মানুহেবােৰ তৎতসে ও
অ হীন অেপ ােৰ ৰ থােক, উৰুখা চালৰ ঘৰত িনশাৰ তৰা লিখ লিখ ভাল িদনৰ সেপান দেখ৷ সই
সেপানৰ সদাগৰ হ ভাল মানুহৰ মুখা িপি সুিবধাবাদীৰ আিৱভাৱ ঘেট৷ এই চিৰ েবােৰ নতু ন পৃিথৱীৰ
সেপান দখুৱায়, মানুহেবােৰ েন, িব াস কেৰ, তািৰত হয়৷ ৰং সলিন কিৰ নতু ন ৰূপ ল আেকৗ
তওঁেলাক আেহ, নতু ন কথা কয়, মুখৰ মাত হৰুওৱা মানুহেবােৰ আেকৗ মন িদ েন, মািন লয় আৰু পুনৰ
ভংগৰ বদনাত কাঙা হ পেৰ৷ সেয়েহ কিবেয় িলিখেছ, ‘মুখা িপ া মানুহেবােৰ যিতয়া ফু ল নুফুলাৰ
কািহনী কয় আিম থেম অবাক হ েনা৷ মু হওঁ৷ আৰু এিদন আিৱ াৰ কেৰা মুখা িপ া মানুহেবাৰৰ
মুখা িপ াৰ কািহনী৷ ফু ল নুফুলাৰ কািহনীতৈক ই য িক কদয কািহনী৷’ (ফু ল নুফুলাৰ কািহনী)
িক এিদন সুিবধাবাদীসকলেৰা মুখা খাল খায়, আচল ৰূপ উে ািচত হয়৷ অৱেশ তিতয়াৈল
ব ত দিৰ হ যায়৷ মানুহেবাৰৰ আেৱগ-অনুভূিত ঢাল িহচােপ ব ৱহাৰ কিৰ িনজৰ ব ি গত াথ িসি
কিৰ লাৱাৰ পাচত সুিবধাবদীসকল দৃশ পটৰ পৰা অদৃশ হয়৷ ক মামিণ ৰয়ছম গা ামীৰ ‘মামেৰ ধৰা
তেৰাৱাল’ উপন াসখনৰ লােকল লীডাৰ ‘শা ী’ নামৰ চিৰ েটাৰ দেৰ৷ যুেগ যুেগ এই এেকখন নাটেকই ম
হ আিহেছ িভ ৰূপত, িভ ঠাইত, িভ িভ পিৰেবশত৷ তামবৰণীয়া, চাবুকৰ কাৱত এসময়ত িপ
িছৰািছৰ হাৱা মানুহেবাৰ ব নাৰ
াভত জিৰ- মিৰ থােক৷ সই খং,
াভ, বদনােবােৰই কিবৰ
কিবতাত ধৰা িদেছিহ- ‘ মাক, আমাক মুখ বুিল ভােব/ সহজ-সৰল গাঁৱলীয়া মানুহ বুিল ভােব৷ সেয়
মহানগৰেবাৰৈল আমােৰই কথা ক’বৈল ওলাই যায়৷ অথচ পূৰণ কেৰ িনজৰ মধ িব ীয় াথ৷ মাৰ, আমাৰ
নাম ল ঘ আেন টকা, অথচ িনজৰ জপ গৰম কেৰ৷’ ( মাক, আমাক মুখ বুিল ভােব)
াক াধীনতা কালত ি ছৰ ঔপিনেবিশক শাসনৰ তী িবেৰািধতা কিৰ ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদ
আগৰৱালাই িলিখিছল- ‘একঠা মা মই উপিজেয়ই পাওঁ/ এমু
পটৰ ভাত/ এখিন কােপাৰ গাত/ আিজ
িকয় তােকা নাপাওঁ৷/ এই মা ত মাৰ অিধকাৰ/ মােৰ ভাত, মােৰ কােপাৰ, মােৰ দশ/ আিজ মই
িনেজ ৰখাওঁ৷’ এিদন ঔপিনেবিশক শাসনৰ অ পিৰল, দশ াধীন হ’ল৷ িয
ই দশৰ াধীনতাত এটা
ধান কাৰকৰ ভূ িমকা লিছল, সই সম-অিধকাৰৰ
সফল হ’লেন? জািত, ধম, বণ, ভাষা, ধনী,
দুখীয়া িনিবেশেষ সকেলােৱ পােলেন িনজৰ িনজৰ অিধকাৰ? এই দশৰ মা , পানী, বায়ুত কাৰ মািলকী
থািকল? াধীনতাৰ ায় স ৰ বছৰৰ পাচেতা কমল মাৰ তাঁতীৰ দেৰ নতু ন জ ৰ কিবেয় আে েপেৰ
অনুভৱ কিৰেছ, সমিধকাৰৰ
এিতয়াও সুদৰ
ূ পৰাহত৷ ৰামৰাজ িত াৰ সেপান এিতয়া আইতাৰ
সাধুকথাত আৱ ৷ ধনী-দুখীয়া, শাষক- শািষতৰ মাজৰ াচীৰখন গগনচু ী উ তাৈল ধাৱমান হেছ৷ ধনী
ণীেয় ছেল-বেল- কৗশেল মশঃ ি গত কিৰ আিনেছ সাধাৰণ, খা - খাৱা, মজীৱী মানুহেবাৰৰ জীয়াই
থকাৰ সকেলা অিধকাৰ৷ সেয় চৰম আে েপেৰ কিবেয় িলিখেছ- ‘এিতয়া আৰু এই দশ আমাৰ/ দশ হ
থকা নাই/ এিতয়া আৰু এই মা আমাৰ/ মা
হ থকা নাই৷/ মাৰ দশ মাৰ বায়ু মাৰ পানী/ মাৰ
হািব-নদী মাৰ দশৰ মানুহ/ এই সকেলা/ দুৈৰৰ কােনাবা ধনী সদাগৰৰ/ নাঙলৰ গৰু’৷ (সদাগৰৰ
আঙু িল)

ৰামাি ক ক নািবলাসৰ পৰা কমল মাৰ তাঁতীৰ ব যাজন আঁতৰত৷ কৃ তেত সা িতক
জগতখনক উলাই কিৰ এখন িনেজ গিঢ় লাৱা কা িনক পৃিথৱীত িবচৰণ কৰােটা কিবৰ বােব স ৱপৰ
নহয়৷
মৰ কিবতা তওঁ িলেখ িক তােতা থােক বা ৱৰ আন বা িবষাদৰ িমি ত েলপ৷ য’ত আিম
দিখেছা সংযত কথেনেৰ এখন বা ৱ আেলখ ৰ দেৰ ভালেপাৱা বা য় হ উঠা৷ সেয় তওঁৰ কিবতাত
পিঢ়বৈল পাইেছা- ‘ সেমিক থকা চ হাল চাই থােকােত মনত পিৰল/ িবলত মাছ মািৰ থােকােত বাকা
গচিক/ পাৰ হ যাৱা কলাফু ল দুটা/ সই আেবিল টাপিনত জাপ খাই থকা চ হািল/ ৰ’দত শৰীৰ ভািঙ
ব অহা ঘামৰ িচ কিন৷(ভালেপাৱাৰ কিবতা-১)
এইখন সমাজেৰ এক অিভ অংশ িহচােপ কিবেয় মানুহৰ ব ি গত বা সামািজক জীৱনৈল আিহ পৰা
ইিতবাচক বা নিতবাচক পিৰৱতন আৰু ইয়াৰ কাৰকসমূহৰ িত উদাসীন হ’ব নাৱােৰ৷ সেয় িবক
ৰাজনীিতৰ দেৰ কিবতাৰ সৃি হেছ৷ সা িতক সময়ত উ য়নশীল দশসমূহত ৰাজনীিতেয় ধান িনয় কৰ
ভূ িমকা পালন কিৰবৈল আগবািঢ়েছ৷ ৰাজৈনিতক াথত বয়ব ৰ দাম বেঢ়াৱা বা কেমাৱা হেছ, সমাজত
নতু ন নতু ন নীিত-িনয়ম আেৰাপ কৰা হেছ, ধম য় িবষয়েতা ৰাজৈনিতক হ ে প আৰ হেছ৷ বছৰ বছৰ
ধিৰ নৰক য ণা ভাগ কিৰ অহা িখল ীয়া ভূ িমপু সকলৰ খবৰ ল’বৈল ৰাজৈনিতক নতৃ ৰ সময় নাই,
অথচ িনজৰ াথিসি ৰ বােব বিহৰাগতক সম সা-সুিবধা িদবৈল এইসকল লাক উ -পিৰ লািগেছ৷ এই
মবধমান অ ভ পিৰঘটনা কিবজনৰ তী পযেব ণৰ পৰা সািৰ যাৱা নাই৷ অৱেশ কিব আশাবাদী য
এিদন ব ি েকি ক সেচতন িচ া-চচােবােৰ এটা সমূহীয়া ৰূপ পাব আৰু হয়েতা তিতয়াই এটা সু
ৰাজৈনিতক পৰ ৰােৰা সৃি হ’ব৷ িক এেক সময়েত গণত ৰ নামত স িত চিল থকা হসনৰ িবষেয়ও
তওঁ সমােনই উি ৷ সেয় কিবৰ কিবতাত তথাকিথত সা িতক গণতাি ক ব ৱ ােটাৰ িত চূ ড়া
কাশ পাইেছ- ‘গণত ত সকেলােৰ মত িদয়াৰ অিধকাৰ থােক, ানী পুৰুেষ ক থেছ মতামতেবাৰৰ আঁৰত
থােক াথ আৰু সুেযাগস ানী মন, িবলাসী মনেবােৰ মত িদ িহচাপ-িনকাচ কেৰ৷’(মঙহৰ টু ৰােবাৰ)
এজন কিব বা লখকৰ মূল উপজীৱ হ’ল আমাৰ সকেলােৰ িচনািক সমাজখন আৰু ইয়াত সমাহাৰ
ঘটা দুখীয়া, মধ িব , শািষত, সবহাৰা,
ৃশ , অ ৃশ আিদ িবিভ চিৰ ৷ িক এই কিবতা সংকলনখনত
কিব কমল তাঁতীেয় এেন িকছু মান চিৰ ও পাঠকৰ স ুখৈল ল আিনেছ, িযেবাৰ এই সমাজৰ মাজেত থািকও
সমাজৰ অংশ নহয় মানুহ হ’ লও এইেবাৰ চিৰ ক মানুহৰ মযাদা িদয়া নহয়৷ ‘ লেঙৰী আপী’ তেন এটা
চিৰ ৷ কােনা অিভজাত তৰুণ-তৰুণীৰ গাপন িমলনৰ অনাকাংি ত ফল িত লেঙৰী আপী৷ তথাকিথত
আিভজাত ৰ সেচতনতাত সেয়েহ জ েত পিৰত
হ লেঙৰী আপীেবাৰ জাৱৰৰ দ’মত অথবা আন
কােনাবা িনজন ঠাইত অকেল অকেল পিৰ থােক৷ তথািপও এইেবাৰ চিৰ ৰ মৃতু নহয়, চহৰৰ িনিষ ,
অ কাৰ গিলেয় লেঙৰী আপীহঁ তক আন ব তৰ দেৰ সামিৰ লয়৷ গাত চলা-ফু ৰা কিৰবৈল শি , কােনাবা
জমাদাৰ বা মদপীৰ দহৰ ু ধা পূৰণ কিৰব পৰাৈক যৗৱন থকাৈলেক হজাৰ লা না-গ না সহ কিৰও
লেঙৰী আপীৰ দেৰ চিৰ েবাৰ জীয়াই থােক আৰু সময়ৰ লেগ লেগ িনঃ হ বাটৰ
ৰ- ম ৰীৰ দেৰই
এিদন মৃতু ক সাবেট৷ সই মৃতু কােৰা বােব কােনা খবৰ নহয়৷ এইেবাৰ মানুহৰ কৰুণ জীৱনগাঁথাই কিবেয়
িনখুঁত কাব ৈশলীেৰ অংকন কিৰেছ এই সংকলনখনত৷

অসমৈল িবেদশী
জন – নেহৰুৰ পৰা মাডীৈল
লখক – িজেত মাহন চৗধুৰী
আেলাচক – িকেশাৰ মাৰ কিলতা
িবগত
অসমৈল অিত

ায় এটা শিতকাতৈকও অিধক সময় ধিৰ িবেদশী
জেন অসমক ভাৰা া কিৰ আিহেছ৷
ততােৰ আৰু ব াপক পিৰমাণত হাৱা এই
জনৰ আেছ এক ঐিতহািসক, ভৗগিলক আৰু

ৰাজৈনিতক
াপট৷
হয় য যিদেহ অসম ি ছৰ অধীনৈল নগ’লেহঁ েতন, তিতয়া হ’ ল অসমৈল
িবেদশী লাক
িজত হ’লেহঁ েতনেন? এেনেবাৰ ৰু পুণ
ৰ িবষয়ত ৰু পূণ গেৱষণাৰ এিতয়াও সুেযাগ
আেছ আৰু এেন গেৱষণাই ব েবাৰ িবষয়ত নতু ন িদশ উ চন কিৰব বুিল ভািবব পািৰ৷
িকতাপখনৰ িশেৰানােম মাটামু ভােৱ িকতাপখনত সি িৱ িবষয়ব স ভত এক সু
ধাৰণা িদব
পােৰ৷ িকতাপখনত মুলতঃ
তালা হেছ য ায় ১৯০০ চনৰ পৰা অসমৈল আৰ
হাৱা িবেদশী
জেন
অসমৰ লাকৰ ভূ -স ি , জনগাঁথিন আৰু ভািষকা-সাং ৃ িতক অি ৰ িত িয ভাবুিক িনৰ ৰ আিন আেছ
তাক চৰকাৰেবােৰ ৰু সহকােৰ লেছ ন সম িবষয়েটােৱ এক ভাটৰ ৰাজনীিত হ পিৰেছ৷
খনৰ
আৰ িণেত লখেক উে খ কিৰেছ- ‘১৯৭১ চনৰ িপচত মুছলমান িবেদশী আ াসনৰ িবে াৰক তথ ফািদল
হাৱাৰ িপচেতা ক আৰু ৰাজ ৰ কংে ছী চৰকােৰ নীৰৱ ভূ িমকা পালন কিৰিছল৷ গাপীনাথ বৰদৈল,
িব ু ৰাম মিধৰ বািহেৰ িপচৰ িতিনজন মুখ ম ী িবমলা সাদ চিলহা, মেহ
মাহন চৗধৰী আৰু শৰৎ চ
িসংহ চৰকােৰ অনু েৱশকাৰীৰ িবৰুে কেঠাৰ পদে প হণ নকৰাৰ ফলত মাগতভােৱ অসমত িবেদশী
ভিৰ পিৰিছল… অসম চু ি মেত ১৯৭১ চনৰ িপছত অহা বাংলােদশীক িবতাড়ন কিৰব লািগিছল যিদও সয়া
নহ’ল৷ এই
ত দুবাৰ মুখ ম ী হাৱা ফু
মাৰ মহ চৰকােৰও চু ি ৰ মূল দফা কাযকৰীকৰণত ৰু
িনিদয়াত িবেদশী সমস া জ লেহ হ’ল৷ িবেজিপ নতা অটল িবহাৰী বাজেপয়ী আৰু লালকৃ
আদৱািনেয়ও
ক ত ছবছৰ শাসন কিৰও অসমৰ এই ল সমস া সমাধান নকিৰেল৷ অৱেশ বাজেপয়ী আৰু আদৱািনেয়
অসম আে ালনক সমথন কৰাৰ লগেত ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাচৰ িপচত অহা িবেদশী বিহ াৰৰ পাষকতা কিৰ
আিহিছল৷ এেনদেৰ ড৹ মনেমাহন িসং আৰু তৰুণ গৈগ চৰকাৰৰ শাসন কালেতা বাংলােদশী সমস া সমাধান
কৰা দূৈৰৰ কথা অিধক জ লেহ কৰা হিছল৷’
বতমানৰ নেৰ
মাদী চৰকােৰ িহ ু বাংলােদশীক নাগিৰক িদয়াৰ সকেলা ব ৱ া কৰাৰ সংগত
লখেক কেছ- ‘অথাৎ অতীতৰ জৱাহৰলাল নহৰুৰ িদনৰ পৰাই মাদী চৰকাৰৈল অসমৈল হাৱা িবেদশী
জনকাৰীক িবতাড়নৰ সলিন কৱল ভাটৰ ৰাজনীিতেয়েহ ৰু পাইেছ৷ কংে ছৰ িপছত িবেজিপেয় ধমৰ
িভি ত কৰা এেন ৰাজনীিতেয় অসমৰ ৰাইজৰ মাজত শংকাৰ সৃি কিৰেছ৷ অসমৰ িখল ীয়া সংখ ালঘু হ
পিৰব নিক ২০২১ চনৰ লাকিপয়লত? এেনেবাৰ িদশ পযােলাচনা কিৰ নহৰুৰ পৰা সামিৰ ‘অসমৈল িবেদশী
জনঃ নহৰুৰ পৰা মাদীৈল’ নামৰ িকতাপখন কাশ কৰা হেছ৷’
ড৹ হীেৰন গাহাঁেয় পাতিনেত ‘িবেদশীৰ
জনৰ আঁৰত’ শীষক এক লখােৰ
খন সমৃ কিৰেছ৷
খনত স িৱ কইটামান ৰু পূণ লখা হেছ ‘ভগনীয়াক বাধা িদেল অনুদান ব ৰ ভাবুিক িদিছল
বৰদৈলক’, ‘ভগনীয়াৰ সােপে আিছল বৰদৈলৰ সতীথও’, ‘মুছলমান মােনই বাংলােদশী নহয়’, ‘ি তীয়
ি পুৰা হ’ব অসম’, ‘শৰাইঘাটৰ শষ যু ত িহ ু বাংলাদশীক সং াপনৰ ষড়য ’, ‘২০১১ চনৰ লাকিপয়লৰ
ভািষক তথ ’, ‘মহাসংকটত অসমীয়া-বেড়াভাষী’ ইত ািদ৷ এই
খনত সি িৱ লখােবাৰ অসমৈল হাৱা
িবেদশী
জনৰ িবচাৰ-িবে ষণ কৰাৰ অমূল দিলল হ’ব পােৰ বুিল ভািবব পািৰ৷

কৃিতৰ লয় আৰু লয়
লখক – সুেষন শমা
আেলাচক – গাপাল চ চৗধৰী, চ না বৰদৈল
মূল – ২১০.০০ টকা
িকতাপখনত ব ত Terminology ব ৱ ত হেছ৷ িক
সইেবাৰৰ অসমীয়া ভাঙিন কিৰ িদয়াৰ বােব
পিঢ়বৈল আৰু বুিজবৈল সিবধাজনক হেছ৷ িকতাপখনত ব ত ত পূণ কথা সি িৱ কিৰেছ৷ কৃ িতসৃ নানা

ঘটনা-পিৰঘটনা আৰু লয়ংকাৰী দুেযাগ আিদৰ িবষেয় লখক সুেৰন শমাই বৰ সু ৰভােৱ এই
খনত
উপ াপন কিৰেছ৷ অসমত লভ খিনজ স দৰ আহৰণ আৰু তাৰ স ক েয়ােগেৰ কেনৈক িনবনুৱা সমস া
সমাধান কৰাত সহায়ক হ’ব পােৰ সই িবষেয়ও লখেক আঙু িলয়াই িদেছ৷ কৃ ি ম বান তথা আব পানীেয়
জৰুলা কৰা চহৰ আৰু নগৰবাসীক সকাহ িদব পৰাৈক েয়ািগক যুি িবদ া আৰু িব ানস ত ণালী
েয়ােগেৰ পানীৰ নানা সমস া সমাধানত লখেক ৰু আেৰাপ কিৰেছ৷ তদুপিৰ িকতাপত আঁিক িদয়া জীৱজ ৰ ছিবেবােৰও িকছু মান িবষয়ত সম ক ান িদয়াত কৃ তকাযতা লাভ কিৰেছ৷
খনত ভূ -তাি ক অধ য়নৰ যােগিদ
পিৰলি ত হেছ৷ ভূ -তাি ক িবে ষেণেৰ ভূ িমক
িবে ষণ শলাগ ল’বলগীয়া৷

কৃ িতসৃ ঘটনাৰ সত তা উ াটনৰ যেথাপযু
চ া কৰা
ৰ সময়ত পৃিথৱীৰ ভূ -ত ৰ ি িতৰ িবষেয় লখকৰ তথ

উিকয়ামৰ উিক
লখক – িদনমিণ দাস
আেলাচক – পােলন বৰকটকী
লখক এজন এ িচ এছ িবষয়া আৰু বতমান অিতিৰ উপযু পদমযাদাত কমৰত৷ সৰু িকতাপখেন
আমাৰ মনৈল এক ন ালিজক অনুভূিত আিন িদেল৷ িকতাপখনত দি ণ কামৰুপৰ িকছু মান বিশ পূণ ান,
অথচ িযেবাৰ বৃহ ৰ সমাজৰ অসমবাসীৰ বােব হয়েতা অিচনািক, তেন কতেবাৰ ানৰ অতীত, বতমান
আৰু ভিৱষ ৎ স ভত লখেক সুকীয়া অ দৃি েৰ আেলাকপাত কৰা দখা গেছ৷ িকতাপখেন আমাক
ন ালিজক কিৰ তালাৰ কাৰণ হেছ এেয়ই য ব বছৰ পূেব(১৯৭২-৭৬) ক ীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ এক
আঁচিনত কমৰত অৱ াত দি ণ কামৰূপৰ ব িভতৰুৱা অ লৰ গাঁওসমূহৈল যাৱাৰ আমাৰ অিভ তা
হিছল৷ আঁচিনখনৰ উে শ আিছল িভতৰুৱা আৰু অনু ত গাঁওসমূহৰ আথ-কািৰকৰী িদশৰ বতমান আৰু
ভিৱষ তৰ পিৰক নাৰ বােব জৰীপ চলাই তাৰ ওপৰত এেকাখন িতেবদন
ত কৰা৷ এই কামৰ বােব
ক ীয় চৰকােৰ দুখন জীপ, জৰীপৰ বােব েয়াজনীয় ত ু আিদেৰা যাগান ধিৰিছল৷ আমাৰ এই দলেটাত
আিছল িৰজন কািৰকৰী াতক আৰু দহজন কৃ িষিব ানৰ াতক, লগেত অন ান ায় ডৰশজন কমচাৰী৷
এই কামৰ ত াৱধানৰ দািয় এছ িড অ’ িহচােপ আমাৰ ওপৰত ন আিছল৷ আঁচিনখনৰ নাম আিছল
াম কািৰকৰী জৰীপ(Rural Engineering Survey)| সই সময়ত আমাৰ এই বৃহৎ দলেটাৰ (আমােক
ধিৰ) ায় সদস ই আিছল কেলজৰ পৰা ওলাই অহা অিববািহত ডকা৷ গিতেক গাড়ী-মটেৰেৰ অগম
অিতশয় িভতৰুৱা অ লেবাৰৈলেক খাজ কািঢ় বা চাইেকেলেৰ যাৱা, ত ু তিৰ িশিবৰ পািত এেকাখন ঠাইত
৮/১৪ িদন থকা আিদ কামেবাৰ আমাৰ বােব এক কাৰ এডেভ াৰসদৃশ আিছল৷ ৰীমা দােস ‘িভেলজ
ৰক াছ’ত দখুওৱাৰ দেৰ দি ণ কামৰূপৰ সই িভতৰুৱা গাঁওসমূহ চাৱাৰ আৰু গাঁওবাসীৰ সেত মত
িবিনময় কৰাৰ সুেযাগ আৰু অিভ তা আমাৰ হিছল৷ সই অিভ তাৰ িবষেয় তিতয়াৰ ‘সা ািহক নীলাচল’
কাকতত ‘সময় য’ত
হ আেছ’ শীষক এলািন ৰচনাত আিম কাশ কিৰিছেলা৷
সকেলা ঠাইেৰ, লািগেল িযমােনই সৰু বা িযমােনই অিচনািক হওক, তাৰ এক কীয় ইিতহাস,
ঐিতহ , অতীত আৰু বিশ পূণ াকৃ িতক পিৰেবশ এেকাটা থােক৷ সই ইিতহাস বা ঐিতহ ব সময়ত
কৗতু হেলা ীপক হয়৷ লখক িদনমিণ দােস দি ণ কামৰূপৰ তেন িকছু মান ানৰ সু ৰ বণনা এই পুিথখনত
দািঙ ধিৰেছ৷ ‘উিকয়ামৰ উিকঃ এক বিণল অণুভৱ’, ‘চানডু িবেয় হাঁিহেছ’, ‘দুধখিৰ পাহাৰৰ িবনিন’,
‘খৰখিৰৰ অসুখ’, ‘িদনমিণৰ গান’, ‘ দওপানীত এিদন’, ‘িজিমৰ গাঁও’ ক আিদ কিৰ ২৩খন ৰচনা সি িৱ
এই পুিথখেন পাঠকক এক সুকীয়া াদ িদব বুিল আমাৰ িব াস৷ কৃ িতৰ িত ভালেপাৱা আৰু কৃ িত সু ৰ
হ থািকেলেহ য মানুহৰ জীৱেনা সু ৰ হ থািকব এই অনুভেৱ লখকক সতেত
ৰণা যােগাৱা পিৰলি ত

হয়৷ চানডু িব িবলখন আিজৰ পৰা সুদীঘ ৪৩ বছৰ পূেব অথাৎ ১৯৭৫ চনত আিম এক িবেশষ কািৰকৰী
উে শ ত জৰীপ কিৰ তাৰ এখন ন া তয়াৰ কিৰিছেলা৷ ায় ছমাহ ধিৰ িবলৰ পাৰত আিম িশিবৰ পািত
১২ খন নাও আৰু ১৫/২০ জনমান কমচাৰীক ল সই জৰীপ কায স
কিৰিছেলা৷ িকতাপখনত সই
ন াখেনা সি িৱ কৰা হেছ৷ চানডু িব িবলখনৰ তেন ৱা জৰীপ পূবেত কােনাবাই কিৰেছ বুিল আমাৰ
াত নহয়৷ সৰু িকতাপখেন আমাক ন ালিজক কিৰ তালাৰ এইেবােৰই কাৰণ৷
ানসমূহৰ িবন ীয়া কৃ িতৰ অনুভৱী বণনাই পাঠকৰ
কেতকী সংবাদ’ আিদ লখা বছ তথ সমৃ ৷

দয়

শ কিৰবৈল বাধ ৷ তদুপিৰ ‘অথঃ

দিনক অ দূতঃ
(০৮/১০/২০১৮)
প নাথ গাহািঞ বৰুৱা
লখক - নবীন চ লহকৰ
কাশক – পা জন ি ি ং এ
মূল - ৩০.০০ টকা
অসম সািহত সভাৰ

পাি িচং

থম সভাপিত সািহত কা াৰী প নাথ গাহািঞ বৰুৱাৰ এখন জীৱনীমূলক

৷

িবৱতনৰ ৰুপেৰখা
লখক – মৃণালকাি চ ৱত
মূল – ২৫০.০০ টকা
িবৱতনৰ ৰূপেৰখা
খনত লখেক অিবভ
গাৱালপাৰা িজলাৰ ক’বাটাও আ লৰ ভৗগিলক,
সামািজক, ৰাজৈনিতক, অথৈনিতক িদশ সামিৰ
ত কৰাৰ বােব
খনৰ পৰা পঢ়ুৈৱ সমােজ সই অ লৰ
ব নজনা কথা জনাৰ সুেযাগ পাব৷

িচ া তৰংগ
লখক – মৃণালকাি চ ৱত
মূল – ২৫০.০০ টকা
িচ া তৰংগ সা িতক সময়ৰ এখন মূল ৱান
৷
খনত সি িব হেছ সামািজক-ৰাজৈনিতকঅথৈনিতক িবষয়ৰ িবিভ িদশ| লখেক যুি পূণভােৱ ঘটনাৱলী ফঁ িহয়াই দখুৱাবৈল স ম হাৱাত
খন
মেনা াহী হেছ৷

জীৱনৰ যুঁজৰ ডােয়ৰী
লখক – িদলীপ বমন
কাশক – প া লাইে ৰী, নলবাৰী
মূল – ১০০.০০ টকা
জীৱন যুজ
ঁ ৰ ডােয়ৰী এখন গ সংকলন৷ গ েকইটাত অসমৰ সা িতক কালৰ ছিব এখন লখেক
গ ৰ মােজেৰ দািঙ ধিৰেছ৷ গ েকইটা পিঢ়েল লখকৰ সামািজক দায়ব তা বুিজব পািৰ৷

ছৰ তলৰ অে ম
লিখকা – গীতালী বৰুৱা
আেলাচক – দশনা কিলতা
িকতাপখনৰ পাতিনেত সামাই আেছ উপন াসখনৰ িবষেয় এটা থুলমূল আভাস৷ কাহািনও কােনা
িকতাপেত িবেশষ পাতিনৰ অৱতাৰণা নকৰা সািহিত ক গৰাকীেয় ‘ ছৰ তলৰ অে ম’ শীষক িকতাপখনত
যেথ দীঘলীয়া পাতিনৰ অৱতাৰণা কিৰেছ৷ নাৰীৰ ওপৰত পুৰষৰ িনযাতন আিজৰ কথা নহয়৷ তােতা য
কত আ কাল, কত অশাি , কত িনযাতন৷ কামাস মািলকৰ িনযাতনৰ বিল হ ব নাৰীেয় িত খাজেত
পায় তাৰণা৷ মদাহী কামুক ামীেয় িনেজ কাম নকিৰ প ীক ৱ ৱহাৰ কেৰ উপাজনৰ অংগ িহচােপ৷ সই
বনকৰা িতৰুতাসকেল হৰুৱাই পলাই জীৱনৰ ৰং-ৰুপ িনযাস৷ সকেলােৰ পৰা িনমমভােৱ শািষত হাৱাৰ
পাছেতা এেন নাৰীসকল নীৰেৱ ৰয়, নীৰেৱ চ েলা টােক৷ পুৰুষৰ যৗন ু ধা িনবাৰণৰ উে েশ ই যন
নাৰীৰ জীৱন সৃ ৷ উপন াসখনত বিণত হাৱা মনািল, জ াৎ া, সৰ তী, জয়া, নীৰা, িজিল, কাি , অিনমা
আিদেক ধিৰ আটাইেকইটা চিৰ ই ৱা ৱৰ জীয়া চিৰ ৷ ধুবুৰীৰ িবলাসীপাৰা অ লত বসবাস কৰা বঙালী
বনকৰা মিহলাসকলৰ জীৱনৰ সত দিলল এই নাৰীৰ বৱািহক জীৱনৰ য ণাি
কািহনী৷ পােত পােত িলখা
হেছ চৰম িব াসহীনতাৰ কথা৷ উপন াসখনত বিণত এই িতগৰাকী নাৰীেয়ই অিশি তা, িনযািততা,
শািষতা, দিৰ তাৰ হঁ চাত কাঙা হাৱা, য ণাদ আৰু পুৰুষৰ যৗন ু ধাৰ বিল হাৱা বনকৰা নাৰী৷
স ূণ বা ৱ এই চিৰ েকইটা উপ াপন কৰাৰ
ত সািহত কগৰাকীেয় বণনা ব লতা আৰু ক নাৰ আ য়
লাৱা নাই৷ স ক শ ৰ ব ৱহাৰ, উপযু আংিগক আৰু চিৰ ৰ িত থকা না িনক িবচাৰেবােধ
উপন াসখন পঠনত মেনা াহী কিৰ তু িলেছ৷ তওঁৰ উপন াসখনত বিণত মানুহৰ মন , িবেশষৈক নাৰীৰ
ওপৰত হাৱা আিথক আৰু যৗন অৱদমন, নাৰীৰ াৰা সৃ যৗন মেনােদৗবল আৰু তাৰ পৰা সৃি হাৱা
অনুষংগৰ বা ল তা, মানৱীয় সংেবদনশীলতাই পাঠকৰ মেনােযাগ দাবী কেৰ৷ এয়াই ঔপন িসকৰ সাথকতা৷

আমাৰ অসমঃ
(১৪/১০/২০১৮)
সাণবািল বািগচাৰ ভূত
লখক – যুগলেলাচন দাস
আেলাচক – ৰুবুল কাি ৰয়
কাশক – ৰখা কাশন
মূল – ৫০.০০ টকা

িশ ৰ মেনাজগতত িবচৰণ কিৰ তওঁেলাকৰ বােব সহজ-সৰল ভাষােৰ
ৰচনা কৰােটা বৰ সহজ
কথা নহয়৷ িশ ৰ ক না জগতখন বৰ বিচ পূণ৷ তাক উপলি কিৰ িলখা সািহত েহ কৃ ত িশ সািহত ৷ িবেশষৈক িশ ৰ বােব গ আৰু উপন াস িলেখাঁেত ব কথাত মন িদবলগীয়া হয়৷ এইে ত িশ সািহিত ক যুগলেলাচন দােস তওঁৰ ৰচনােবাৰত অিধক সতকতা অৱল ন কৰা দখা যায়৷ অসমত িশ ৰ
বােব উপযু অিভযান, কািহনীও বৰ সুলভ নহয়৷ এইে ত দােস ভােলেকইটা চিৰ সৃি কিৰ এলািন
অিভযানমূলক কািহনীও িলিখেছ৷ তাৰ িভতৰত অন তম হল ‘শংকৰ িকংকৰৰ অিভযান’৷ শংকৰ আৰু
িকংকৰ নামৰ দু ১৮-১৫ বছযীয়া িকেশাৰক ল দােস ৰচনা কিৰেছ ভালেকইটা অিভযান কািহনী৷ এই
কািহনীৰ আধাৰত িতিনখন
ও কাশ হেছ ‘শংকৰ- িকংকৰৰ অিভযান’, কািজৰঙাত অঘটন’, আৰু
‘ সাণবািল বািগচাৰ ভু ত’৷
‘কািজৰঙাত অঘটন’খন হ’ল স ূণ কিমকছ৷ নৱ িতম দােস শংকৰ-িকংকৰৰ কািজৰঙাত গঁড়
হত াৰ িবৰুে চেলাৱা অিভযানৰ কািহনীেটাক কিমকছৰ ৰুপ িদেছ৷ িতিনটা কািহনী ‘লাডু েগাপাল ৰহস ’,
‘ কিবন ন ৰ ২৫’ আৰু ‘ সাণাবািল বািগছাৰ ভূ ত’
খেন ২০১৮ চনৰ সািহত অকােদিমৰ িশ -সািহত
বঁটা লাভ কিৰবৈল স ম হেছ৷ থমেটা গ ত নামঘৰ মি ৰৰ পৰা কােনা দুবৃ ই িব হ, মূিত আিদ চু ৰ
কৰা ঘটনাৰ পম খিদ অিভযান চলায় শংকৰ-িকংকেৰ৷ ি তীয় কািহনীত বােট-ঘােত কােনা দু লাক বা
চাৰাং কাৰবাৰীেয় চালকক হত া কিৰ গাড়ীেবাৰ চু ৰ কিৰ িনয়া ঘটনাৰ ৰহস ফািদল কেৰ শংকৰিকংকেৰ৷ শষৰ ঘটনাত একাংশ দু লােক মানুহক অ িব াসৰ সহায় ল ভু তৰ ভয় দখুৱাই ল’ৰাছাৱালী অপহৰণ কিৰ িনেয় আৰু তওঁেলােক িবি কিৰ ধন ঘেট৷ তেন মানৱ দহৰ অংগ সৰবৰাহকাৰীৰ
িবৰুে অিভযান চলায় শংকৰ-িকংকেৰ৷ গ েবাৰত দুেয়া ব ু েৱ কােনা অ ৰ সহায় নােলাৱাৈক কৱল
িনজৰ বুি আৰু কৗশেলেৰ দু মানুহেবাৰৰ স ান উিলয়াই আৰ ীক খবৰ িদেয়৷ বাকীিখিন কাম আৰ ীেয়
কেৰ৷ িতেটা কািহনী অিত ৰসালভােৱ িলিখেছ দােস৷ হাস ৰেসা আেছ চু ৰ৷ উৎক াও আেছ৷ সময়ত ঘ
থকা বয়া ঘটনােবাৰৰ পৰা কেনৈক ৰ া পৰা যায় তাৰ িচ া কৰা শংকৰ-িকংকেৰ কািহনীৰ মােজেৰ
পঢ়ুৈৱৈল ভােলেকইটা বাতাও িদেছ৷ অকল িশ -িকেশাৰৰ বােবই নহয় সকেলােৱই পিঢ় ভাল পাব এই
খন৷

মৰা সুঁিতৰ চ েলা
লখক – েলাক চৰণ দাস
আেলাচক – নৰুল হক আহেমদ
কাশক – আখৰ কাশন
মূল – ৫০.০০ টকা
েলাক চৰণ দাস এগৰাকী আশাবাদী কিব| তওঁৰ কিবতাৰ কাশ ভংগী, ভাষা অ্িত সৰল৷ কিব
দাসৰ কিবতাত কৃ িতৰ বণনা, সৗ য,
মৰ জয়গান দখা পাৱা গেছ৷ এই পৃিথৱীত জীয়াই থকা
ঁ া অধ নাঙঠ সই কৃ ষকেবাৰ সকেলােৰ জীৱনেবােৰইেতা
খা েখাৱা িমকেবাৰ, পথাৰত হাল বাই সাণ
িসচ
এেকাটা সঁচা কিবতাৰ অংগ৷ আমাৰ সকেলােৰ জীৱনেবাৰ যন এেকডাল সূতােৰ ব া৷ তােৰই মাজত িবচািৰ
পাৱা িকছু হাঁিহ-কাে ান, দুখ, হতাশাক ল য়াস কৰা দখা গেছ তওঁৰ কিবতাত৷ কিব দাসৰ কিবতাৰ
িবষয়ব আৰু িশেৰানামসমূহ সৰল৷ তওঁৰ লখাসমূহ সহজাত৷ কিব দাসৰ কিবতাত কােনাধৰণৰ ক নতা
দখা পাৱা নাই৷ কিবতািখিন আবৃি ৰ বােব অিত উপেযাগী৷ দাসৰ কিবতাত ৰামাি কতাৰ হচাঁ িকছু
অিধকৈক অেনাভূ ত হেছ৷ এইখন মুঠ ৩৬টা কিবতাৰ এক সংকলন৷ লখকৰ থম কািশত কাব
সংকলন৷

লুইতপৰীয়া অন এক অিসজীৱী চামুৰাই
লিখকা – দদীপ া চিতয়া পাতৰ
আেলাচক – মু ল শমা
অসমৰ ঐিতহািসক পটভূ িমত িলখা হেছ এই উপন াসখন৷ লিখকা বতমান এগৰাকী িচ িশ ী িহচােপ
পিৰিচত৷
বদনচ ফু কেন পূণান বুঢ়ােগাঁহাইৰ একচ ী আৰু অত চাৰী শাসনৰ পৰা অসমক ৰ া কৰাৰ
উে েশ
েদশৈল যায় আৰু
েদশৰ ৰজাৰ পৰা সহায় িভ া কেৰ৷ মান সন সকেল অসম আ মণ কিৰ
আেহাম সন সকলৰ লগেত যাক য’ত পায় িন ু ৰভােৱ বধ কিৰ নানা অত াচাৰ চলায়৷ জাসকল গাঁও-ভূ ই
এিৰ পলাই যায়৷ মান সন সকেল জাসকলৰ সা-স ি লুটপাত কিৰ ল যায়৷ অসমখন এফালৰ পৰা
ংস কিৰ নানা ধৰেণ অত াচাৰ-অশাি ৰ সৃি কেৰ৷ গােটই অসমখন মান সনাই ল ভ কিৰ
পলাইিছল৷
মান সন ৰ হাতত আেহাম সন ৰ শাচনীয়ভােৱ পৰাজয় ঘেট৷ চ কা িসংহক ৰজা পািত মান
সনাই জাৰ ওপৰত অবণনীয় অত চাৰ আৰ কেৰ৷ ৰজাই জাৰ ওপৰত কৰা অত াচাৰ দিখ- িন
মনেত বৰ দুখ পায়৷ ৰজাই আেকৗ এবাৰ মানৰ লগত যুিঁ জবৈল ানীয় সন ৰ লগেত পা াব কশৰী
মহাৰাজ ৰি ত িসঙৰ সহায় িবচােৰ৷ িশখসকল ভাৰতবষৰ িভতৰেত এক শি শালী যুজ
ঁ াৰু জািত৷ মহাৰাজ
ৰি ত িসেঙ আেহাম গেদৱক সহায়ৰ বােব এদল িশখ সন বািহনী পঠায়৷ চু েবদাৰ চতন িসঙৰ নতৃ ত
অহা িশখ সন সকেল মান সন ৰ লগত াণটািক যুিঁ জও মান সনাপিতক ঘটু ৱাব নাৱািৰেল৷ মা
কইজনমানেহ িশখ সন জীয়াই থােক৷ জীয়াই থকােকইজন িনজ দশৈল উভিত নৈগ অসমৰ িবিভ ঠাইত
অসমীয়া সামািজক জীৱনত িমিল গ বাস কেৰ৷ আন এজন চু েবদাৰ ৰাম িসেঙ এেডাখৰ উবৰা মা
িবচািৰ আিহ হািব-জংঘেলেৰ আৱৰা ঠাই বৰকলাত ব ক েৰ হািব কা
গলা পুখুৰীৰ পাৰত বাসগৃহ সািজ
অসমীয়া ছাৱালী িবয়া কৰায়৷ চু েবদাৰ ৰাম িসেঙ নগাঁৱৰ বৰকলাত িশখ ৰ বীজৰ পাতিন মেল৷ অসমীয়া
সমাজৰ আৰু ভাষা-সং ৃ িতৰ লগত িমিল বৃহ ৰ অসমীয়া জািতৰ অংগ হ পেৰ এই বীৰ িশখসকল৷ এখন
ঐিতহািসক উপন াস ৰচনা কিৰবৈল যাওঁেত ঘটনা আৰু সময়ৰ সত তাৰ িত চ িদব লােগ৷ অতীতৰ
ৰীিত-নীিত, সং াৰ, আচাৰ-ব ৱহাৰ, সামািজক জীৱনৰ অৱ াৰ ৰূপ িকছু িতফিলত হ’ব লােগ এেন
উপন াসত৷ ঐিতহািসক ঘটনাৰ লগত সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ িয স
ঐিতহািসক উপন াসৰ ধান
অৱল ন৷

সংবাদ, সাংবািদকতা আৰু তজপুৰৰ সংবাদকম ৰ ৰূপেৰখা
লখক – দব ত শমা
আেলাচক – ড৹ ভূেপন শইকীয়া
কাশক – মি কা শমা
মূল – ২০০.০০ টকা

খন মুঠ নটা অধ ায়ত িবভ ৷
খনত লখক শমাৰ’ সংবাদ-প -আেলাচনীৰ ইিতহাস, সংবাদসাংবািদকতা, সাংবািদকতাৰ ধম আৰু সংবািদক, অসমৰ সাংবািদকতাৰ িবকিশত তজপুৰৰ অৱদান আৰু
সাংবািদকম ৰ ৰুপেৰখা আিদ িবষয় সামিৰ লেছ৷

অৰুণদই’ৰ জিৰয়েত আৰ
হাৱা অসমৰ সাংবািদকতাৰ
খেন ইিতমেধ ১৭২টা বছৰ গৰিকেছ৷
এই দীঘলীয়া সময়েছাৱাত যেনদেৰ অেনক কাকত-আেলাচনী কালৰ সাঁতত হৰাই গেছ তেনদেৰ ব
সংবাদপ ৰ জ
হেছ৷ ব উ ন-পতনৰ মােজেৰ যা াৰ কৰা সাংবািদকতাৰ
খনৰ পিৰিধ এিতয়া
যেথ িব ৃ ত৷ কৱল সংখ াগতভােৱই নহয় ণগত মােনা বৃি
পাৱােটা এক ইিতবাচক িদশ৷ আঠ দশকজুিৰ
ি িবউন গা ীেয় িনৰৱি ভােৱ অসমৰ সংবাদ জগতৈল অনবদ বৰঙিণ আগবঢ়াই অহােটাও এক
উে খেযাগ ঘটনা৷
অসমৰ সাবািদকতাৰ িবকাশত তজপুৰৰ অৱদােনা তাকৰ নহয়৷ ‘অৰুণদই’ যুগৰ পৰা সা িতক
কালৈলেক অসমীয়া সাংবািদকতাৰ ইিতহাসত তজপুৰৰ অৱদান আেছ৷ উে খ য তজপুৰৰ িব নাথৰ পৰা
১৮৭৪ চনত কািশত ‘আসাম দপন’ আিছল কৃ তাথত অসমৰ থম সংবাদপ ৷ ল ীকা বৰকাকিতেয়
স াদনা কৰা কাকতখনৰ অৱেশ আয়ুস আিছল এবছৰ৷ তজপুৰ নগৰৰ পৰা ১৯০০ ী া ৰ ১৪
জানুৱাৰীত কাশ পাৱা ‘অসম বি ’ িক ৪৪বছৰ ধিৰ চিলিছল৷ সািহত কা াৰী প নাথ গাহাই বৰুৱাৰ
অেশষ ম আৰু ত াগৰ বােবই ‘অসম বি ’ য় সাণেসৰীয়া অৱদান আগবঢ়াবৈল স ম হিছল৷ গাহািঞ
বৰুৱাৰ চ ােত ১৯০৭ চনত ‘ঊষা’ কাশ পাইিছল৷ ায় চািৰ বছৰ ধিৰ চলা নতু ন গিতবাদী িচ াৰ
া ল িনদশন মােহকীয়া ‘ঊষা’ কাকতখন গাহািঞবৰুৱাই স াদনা কৰাই নহয় কােশা কিৰিছল৷
া
াধীনতা যুগত তজপুৰৰ পৰা কািশত আন এখন লখত ল’বলগীয়া কাকত হ’ল ‘আসাম
সৱক’ (অসম সৱক)৷ িন াৱান াধীনতা সং ামী িবজয় চ ভাগৱতী আিছল ‘আসাম সৱক’ৰ
স াদক৷ িত াতা আিছল ডাঃ হিৰকৃ
দাস৷ াধীনতা সং ামত ৰু পূণ ভূ িমকা পালন কৰা ‘আসাম
সৱক’ কাকতখন ১৯৫৩ চনৰ ২৬ ছে ৰৈলেক কাশ পাইিছল৷ ইয়াৰ ায় এটা দশকৰ িপছত িবিশ
সমাজকম , া ন সাংসদ ড৹ পূণ নাৰায়ণ িসংহৰ একা
েচ াত কাশ পাইিছল ‘মহাজািত’৷ িপছৈল অধ
সা ািহকভােৱ সৱা আগবেঢ়াৱা কাকতখন ৪৬ বছৰ িপছত ২০১০ চনত ব
হাৱােটা তজপুৰৰ বােব
পিৰতাপৰ কথা৷
‘মহাজািত’ কাকতৰ সমা ৰালভােৱ তজপুৰত আন কতেবাৰ কাকতেৰা জ
হিছল৷ ১৯৮০ চনৰ
১৪ এি লত কাশ পাইিছল ‘জয় আই অসম’৷ িতিন বছৰ কাল ধিৰ িনৰিবি ভােৱ কাশ হাৱা
কাকতখনৰ স াদক আিছল শ চ শমা৷ জ
সাংবািদক নেৰ
দৱশা ীৰ স াদনাত ১৯৮৫ চনত
কাশ পাইিছল ‘আিজৰ বাতিৰ’ কাকতখন৷ পৰৱত সময়ত সািহিত ক েলাক ভ াচাযৰ স াদনাত
কািশত ‘সািদনীয়া সংবাদ’ পাঁচ বছৰ চিল ১৯৯৪ চনত ব
হ যায়৷ এেকদেৰ অ ন গা ামীৰ ‘অি গড়’,
েলাক ভ াচাযৰ ‘ শািণতপুৰ সংবাদ’, নয়নমিণ শইকীয়াৰ ‘সা ািহক বা-বাতিৰ’ৰ আয়ুসকাল বৰ বিছ
দীঘলীয়া নহ’ল৷ স িত মৃদল
ু
মাৰ চহৰীয়াৰ স াদনাত ব ভািষক ‘সা ািহক েদশ’খন কাশ পাই
আেছ৷
লখক শমাই তজপুৰৰ কইগৰাকীমান য়াত পুেৰাধা সাংবািদকৰ চমু পিৰচয় দািঙ ধিৰেছ৷
এইসকলৰ মাজত কমবীৰ চ নাথ শমা, িবজয় চ ভাগৱতী, ড৹ পূণ নাৰায়ণ িসংহ, শ চ শমা,
শেলশ চ চ ৱত , ি য় গাপাল মুখাজ , নেৰ
দৱ শা ী, সুেৰ নাথ বৰঠা ৰ, আ ুল মু াফ, িববুধ
কিলতা, ণৱ িসংহ, পংকজ নাৰায়ণ িসংহ, ৰ ন মাৰ কাকিত, দীপক মহ আৰু ফা নী বমন অন তম৷
খনত ‘টাইমছ অৱ আছাম’ৰ
ািধকাৰী তথা স াদক ৰাধানাথ চাংকাকিত, অসমীয়া সাংবািদকতাৰ
মহীৰূহ ৰািধকা মাহন ভাগৱতী, ‘অসম িহৈতষী’ কাকতৰ স াদক কমলাকা ভ াচায, ‘ জানাকী’ৰ
িত াপক স াদক চ
মাৰ আগৰৱালা, ‘আসাম এ ে ছ’ কাকতৰ িত াপক স াদক হম বৰুৱােক
আিদ কিৰ অেনক লাকৰ কম আৰু জীৱন স েক চমু পিৰচয় দািঙ ধৰা হেছ৷
খনৰ অ ম অধ য়াত লখক শমাই আধুিনক অসমৰ সংবাদপ িবষয়েতা চমু আেলাকপাত
কিৰেছ৷ িড গড়ৰ পৰা সদান দুৱৰাৰ স াদনাত ১৯১৮ চনত কািশত সািদনীয়া ‘অসমীয়া’ৰ পৰা

আৰ কিৰ চিলত বষৰ ২৯ এি লত তজপুৰৰ িচ েলখা কাশনৰ ৰুবী বৰদৈলৰ
েদশ’ লেক ায় সকেলা কাকতেৰ িবৱৰণ এই অধ ায়ত িদেছ৷

াৰা

কািশত ‘সা ািহক

ৰিগং কিৰিবেন ?
লিখকা – শৱালী বৰঠা ৰ গা ামী
আেলাচক – মানস িতম শমা
মূল – ৬০.০০ টকা

লিখকা এগৰাকী নাট িশ ীৰ লগেত অসমীয়া সািহত জগতেৰা এক সুপিৰিচত ব ি ৷ ‘দােপাণত
নাৰী’
েৰ গ কাৰ ৰূেপ িত া লাভ কৰা লিখকাৰ লখাসমূহ ব কাকত-আেলাচনীত কাশ পাই
আিহেছ৷ চৰকাৰী পিৰবহণ িনগমত কমৰত লিখকাগৰাকীৰ এই উপন াসখেন অসমীয়া সািহত জগতত
স িত সুকীয়া ান লাভ কিৰেছ৷ আিজ ভােলমান িদন এটা ভয়ংকৰ সমস া তথা এক জ ল ত া ান ৰূেপ
পিৰগিণত হ এক সামািজক ব ািধ ৰূেপ পিৰগিণত হাৱা ‘ ৰিগং’ক িবষয়ব কিৰ লিখকাই ৰচনা কৰা এই
উপন াসখনৰ মূল আধাৰ এ সত ঘটনাৰ ওপৰত িতি ত৷ ২০১২ বষৰ ১০ আগ ত অসম ইি িনয়ািৰঙৰ
ছা মাধুয বাৰুিকয়ালৰ আকি ক মৃত ৰ কাৰণ ৰিগং বুিলেয়ই িবেবিচত হ’ল৷ অিতেক দিৰ পিৰয়ালৰ
মধাৱী ছা জনৰ স াৱনাপূণ জীৱনৰ কৰুণ পিৰসমাি
শাকত আিজও াভািৱক হ’ব পৰা নাই দিৰ িপতৃ মাতৃ ৷ দূৰদশনৰ পদাত মাধুযৰ পিৰয়ােল িকমান ক ৰ অ ত তাক ইি িনয়ািৰঙত নামভিতৰ সুিবধা কিৰব
পািৰিছল তথা িকমান ক ৰ মােজেৰ িনজ অধ ৱসায়ৰ বলত মাধুযই মধা লাভ কিৰিছল, সই িবষেয় াত
হেয়ই লিখকাই মন বাি িছল এই বদনাক সৃি শীল ৰূপ িদয়াৰ, তােৰই ফল এইখন সুখপাঠ উপন াস৷
‘মাধুয’ৰ চিৰ েটাক ‘মানেৱ ’ ৰূেপ সজাই বা ৱ ঘটনােটাৰ আলম ল ৰচনা কিৰ উিলওৱা এই উপন ােস
লিখকাক এক সুকীয়া মা া িদেছ৷ কৱল িবষয়ব েৱই নহয়, উপন াসখনৰ কাশভংগী আৰু উপ াপেনা
ব িত মী৷ দিৰ পিৰয়ালৰ মধাৱী ছা মানেৱ ৰ অিভযাি ক মহািবদ ালয়ৰ হাে লত ৰিগঙৰ ফলত মৃতু
হাৱাৰ িপছত মানেৱ ৰ অশৰীৰী আ াই ন ায় িবচািৰ দাষী ছা জনক ভয় দখুওৱাৰ কথােৰ আৰ
হাৱা
উপন াসখনত অেলৗিকক শি ৰ মাধ েমেৰ এখন অন জগতৰ ক না কিৰেছ লিখকাই৷ মহািবদ ালয়েতই হওক
বা ছা াৱাসেতই হওক ৰিগঙৰ নামত একাংশ উদ ছা ই কৰা উ া ািলৰ ছিবখন লিখকাই ফু টাই তু িলেছ
সু ৰৈক৷ অিভজাত পিৰয়ালৰ ল’ৰা ৰাজেলাচনৰ নতৃ ত চলা ৰিগঙৰ নামত অত াচাৰৰ ছিবখেন সমাজ
জীৱনৰ
ছিব এখন ফু টাই তু িলেছ৷ িবষয়ব ত আনুষংিগকভােৱ লিখকাই চু ই গেছ সমাজৰ িবিভ
বা ৱ সত ৷
ায় এশ পৃ াৰ পকাব া
খনৰ কাশভংগী আৰু ভাষাৈশলী সু ৰ৷ উপ াপনৰ নপুণ আৰু
কািহনী কথনৰ চমৎকাৰী কৗশেল লিখকাৰ পাৈকত হাতৰ সু
উমান িদেছ৷ অসাধাৰণ কািহনীভাগৰ
কথনৈশলীও বৰ ব িত মী৷ পাঠকৰ মন-মগজুত ি য়া কিৰব পৰা ধৰণৰ ঘটনাৰ বণনাই বা ৱৰ এখন
িনমম ছিব আমাৰ স খ
ু ত দািঙ ধিৰেছ৷ মানেৱ ৰ ন ৰ দহৰ স খ
ু ত িনথৰ হ পৰা তওঁৰ িপতৃ -মাতৃ ৰ
বণনােৰ সমা
হাৱা উপন াসখনৰ শষৰ অংশত বােয়ক মৰমীৰ মুখত ‘িস যাওক িদয়া মা! এই পৃিথৱীত
ভাল মানুহৰ ান নাই৷ তাক যাবৈল িদয়া৷ এই িবচাৰখন িসেয় কৰক৷ এই পৃিথৱীত যিদ সত আেছ এই
িবচাৰ হ’বই৷’ বীণ অসমীয়া কথা-সািহত ক, সু-সংগঠক হিৰি য়া বাৰুিকয়াল বৰেগাহািঞৰ েভচছাসংল কৰা হেছ এই
খনত৷

(২৮/১০/২০১৮)
অসমৰ ঠাইৰ নামত লাকসাং ৃ িতক উপাদান আৰু ইয়াৰ ঐিতহ
লখক – লীলাধৰ হাজিৰকা
আেলাচক – মেনাৰ ন কিলতা
কাশক – পূবায়ন কাশন
ঠাইৰ নামৰ বিশ ৰ লগত ইিতহাস আৰু জন িতৰ তাৎপয িনিহত থােক৷ এটা অ লৰ ঠাইৰ
নামৰ পৰা সই অ লেটাৰ ইিতহাসৰ ভােলিখিন কথা জািনব পৰা যায়৷ লাক-সাং ৃ িত বাদ িদ এটা জািত
জীয়াই থািকব নাৱােৰ৷ সেয় ঠাইৰ নামকৰণেতা লাক-সাং ৃ িত িবদ ামান৷ যিদও ঠাইৰ নামৰ লগত
জিড়ত লাক-সং ৃ িতক উপাদান িবচাৰ-িবে ষণ কৰা সহজ নহয়, তথািপ এেন িবষয়েত এখন
িলিখ
উিলয়াইেছ লীলাধৰ হাজিৰকাই৷
খনত লখেক ‘অসমৰ ঠাইৰ নামত লাক-সাং ৃ িতক উপাদান’,
‘ লাককথা’ৰ আধাৰত দি ণ-পি ম ৱাহা অ লৰ কইখনমান ঠাইৰ বিশ ’, ‘মািলগাঁও- গাটানগৰ
অ লৰ ঠাইৰ নামত বিশ আৰু ম শংকৰেদৱ গাটানগৰ স ত থকা সাঁিচপতীয়া পুিথসমুহ’, ‘বৃহ ৰ
ধাৰাপুৰ অ লৰ ঠাইৰ নামৰ বিশ ’, ‘পা ু অ লৰ ঠাইৰ নামৰ বিশ , ইিতহাস আৰু জন িতৰ জলঙােৰ
মািলগাঁও আৰু ইয়াৰ সমীপৱত অ লৰ জনজািতসকল’, ‘ ৱাহা মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁও িহ ু মুছলমানৰ
িমলনথলী’ শীষক িনব েকইটা সংকিলত কিৰেছ৷

িচনািক আবাসী
লখক - ম ল
ু শমা
আেলাচক – মু ল শমা
কাশক – বদন শমা
মানুেহ বাস কৰা পিৰেৱশৰ চািৰওফােল িবিভ ধৰণৰ কীট-পতংগ, প -প ী, জীৱ-জ বাস
কেৰ৷ এইেবাৰ মানুহৰ িচনািক আৱাসীৰ দেৰ৷ এই আৱাসীসমূহ এটাই আনেটাৰ ওপৰত িকছু পিৰমােণ হ’ লও
িনভৰশীল৷ ডু মডু মাৰ লিখকা, অৱসৰ া িবষয় িশ য় ী ম ল
ু শমাই আিম বাস কৰা গৃহসমূহত বা
চািৰওফােল বাস কৰা সদায় দিখ থকা সাধাৰণ যন অনুভৱ হাৱা ১৭টা কীট-পটংগ আৰু প -প ীৰ
িবষেয় ‘িচনািক আবাসী’ নামৰ
খনত বৰ সু ৰভােৱ সহজ-সৰল ভাষােৰ সাধাৰণ পাঠকৰ বাধগম
হাৱাৈক পানপ য়াভােৱ িলিখেছ৷ পাঠেক
খন পিঢ়েল কীট-পতংগ, প -প ীসমুহৰ চিৰ ৰ লগেত
এইেবােৰ আমাক িকদেৰ উপকাৰ আৰু অপকাৰ কেৰ জািনব পিৰব৷
খনত থেম জানাকী পৰুৱাৰ িবষেয় িলিখেছ- ী কাল শষ হাৱাৰ পৰা শীত কাল
আৰ িণৈলেক সি য়াৰ পৰা মাজিনশাৈলেক জানাকী পৰুৱাই ৰ ৰ পাহৰ িবিকৰণ কিৰ পিৰেৱশ মায়াময়
কিৰ তােল৷ অলপ জকা, নদী কাষৰীয়া ঠাই, সৰু গছ-গছিনৰ মাজত মা ৰ পৰা িকছু ওপৰত সি য়া
উিৰ উিৰ বা গছৰ ডাল-পাতত বিহ জানাকী পৰুৱাই পাহৰ িবলায়৷ ইয়াৰ চািৰখন পািখ থােক৷ জানাকী
পৰুৱাৰ গাত লুিচেফিৰন নামৰ এিবধ পদাথ আৰু লুিচেফেৰজ নামৰ এনজাইম থােক৷ লুিচেফেৰজৰ সহায়ত
অি েজন আৰু লুিচেফিৰনৰ িম ণ ঘ
পাহৰ উৎপ হয়৷
জ েয় কাষৰ বতাহৰ সাৱাদ লেয়ই গা অনুভৱ কেৰ৷ ইহঁ তৰ ক নলী আেছ বােব শ কিৰব পােৰ৷
জ ৰ নজডাল বৰ কামল হাৱাৰ বােব সামান আঘাতেত িছিগ যায় যিদও লােহ লােহ আেকৗ গিজ আেহ৷
ম’-আগ মাহত ৪ বা ৫ যাৰ কণী পােৰ৷ চািৰ স াহমানত কণী ফু
পাৱািল ওলায়৷ ৩-৪ ইি মান
দীঘল হয় আৰু িতিন বছৰপয জীয়াই থােক৷ পৃিথৱীত ায় ৫,৬০০ জািতৰ জ আেছ৷

মকৰা- আৰাি ড নামৰ জািত৷ ইহঁ তৰ ৮ খন ভিৰ আৰু ৮ টা সৰল চ আেছ৷ মুখৰ ওচৰত
২টা িবষ দাঁত থােক৷ িতখন ভিৰত ৬ যাৰৈক ৪৮ টা আঁঠু আেছ৷ মকৰাৰ মুখত থকা ি েবাৰত এিবধ
’ ন উৎপ হয় আৰু ি ৰ পৰা ওলাই অহা জুলীয়া িছ
হচাঁ খাই ফু টােৰ ওলাই বায়ুৰ সং শৈল আিহ
গাট মািৰ মকৰাজাল সৃি কেৰ৷
মািখ- এটা মািখেয় জীৱনকালত ায় ২ িনযুট বে িৰয়া কিঢ়য়াই িনব পােৰ৷ মাইকী মািখ মতা
মািখতৈক িকছু ডাঙৰ, পািখ দুখন, ভিৰ ছখন, চ ৰঙা৷ ংডালৰ সহায়ত মািখেয় ব ৰ গা বুিজ
পায়৷ ১ ছেক ত ২০০ বাৰৈক ইহঁ েত পািখ কাবাব পােৰ৷ শৰীৰৰ দঘ ৫-৮ িমঃ িমঃ৷ ভিৰত থকা
এিবধ আঠাৰ বােব মািখেয় উ া হেয়া খাজ কািঢ়ব পােৰ৷

মন গংগাৰ তীৰত
লিখকা – সিবতা গা ামী
আেলাচক – ড৹
ালী কাকিত
কাশক – অসম বুক হাইভ
লিখকাই ‘ মাৰ কিৰবলগীয়া’ িশতানত িলিখেছ- ‘মন গংগাৰ তীৰত’ ধাৰাবািহক ঘটনাৰ বাহ
নহয়৷ ই মাৰ জীৱন আৰু জীিৱকাৰ সত কািহনী৷’ এগৰাকী নাৰীেয় কেনদেৰ সাহেসেৰ জীৱনৰ ক ন
সময়ৰ মুখামুিখ হয়, অিন য়তা, িনৰাপ াহীনতাৰ স খ
ু ীন হয়, অিত অশাি কৰ ঘৰুৱা পিৰেৱশেতা িনজৰ
দুই দুিহতাক উ িশি তা কিৰ আ িনভৰশীল হ’বৈল িশকাব পােৰ- তােৰই কািহনী ‘মন গংগাৰ তীৰত’৷
পছাত এগৰাকী সাংবািদক িহচােপ িন া আৰু দািয় সহকােৰ আ মযাদা লাঘৱ হ’বৈল িনিদয়াৈক,
িনভ কভােৱ কােনা আেপাচ নকৰাৈক িদেন-ৰািতেয় কেনদেৰ এগৰাকী মিহলাই কাম কিৰব পােৰ তাৰ
িবৱৰণ ‘মন গংগাৰ তীৰত’ৰ পৃ াই পৃ াই পিৰ ু ট৷ ৭০-৮০ৰ দশকৰ পুৰুষ ধান সমাজ ব ৱ াৰ মাজত
তেখেত এেন ৱা এখন কমে
বািছ লিছল য’ত মিহলাৰ েৱশ িনেষধৰ িনিচনাই আিছল৷ তেন সময়েত
তওঁ িনজক কমদ তাৰ মাণ িদ ানীয় সংবাদ িত ানৰ লগেত িব িব িচৰ কাৰেণও সংবাদ পিৰেৱশন
কৰাৰ দািয় লাভ কিৰিছল৷ ব ি গত জীৱনত আিছল পািৰবািৰক সংঘাত৷ জীৱনৰ ক নতম সময়ত
লিখকাই িনজৰ ামীৰ পৰা পাবলগীয়া সাহস আৰু সহায় এেকােৱই পাৱা নািছল৷ তথািপ তওঁ ঘৰ ভািঙ
ওলাই অহা নাই৷ বৰ জীৱনৰ শষ মুহতৈল তওঁ মীক সহানুভুিত সহকােৰ সংগ িদিছল৷
‘মন গংগাৰ তীৰত’
খনৰ আন এ উে খনীয় িদশ হ’ল সমসামিয়ক সই সময়ৰ এখন দিলল
হ’ব পৰা সমলেৰা উৎস হ’ব পৰােটা৷ তেখেত সাংবািদকতা কৰা সময়েছাৱাৰ জুেয় পাৰা অসমৰ বণনা,
ছা েনতাৰ পৰা নতা হাৱা ৰাজনীিতিবদসকলৰ ৰাজৈনিতক চতু ৰািল আৰু ব ি াথ পূৰণৰ সুেযাগ হণ
কৰাৰ মানিসকতা, লগেত আলফাৰ িবিভ কায-কলাপৰ িবৱৰণ এই আ জীৱনীখনত া ল ভাষােৰ বণনা
কিৰেছ৷

িচ নঃ কথা আৰু ছ েৰ
লিখকা – স া দৱী
আেলাচক – বন দ
কাশক – ক ৰী কাশন

খনৰ থম অংশ িভন িভন াদৰ ব আৰু শষৰ ‘ছ িশ ’ অংশ কিবতাৰ সমি ৷ আবাল,
বৃ , বিণতা সকেলােক িচ াৰ খাৰাক যাগাব পৰাৈক স া দৱীেয় িলখনৈশলীৰ সৰলতােৰ ভাৱগ ীৰ
িবষয়সমূেহা বাধগম কিৰ তু িলেছ৷ িতেটা ানদািয়নী ব েত তেখতৰ সমাজ সেচতনতা িতভাত হেছ৷
এগৰাকী সাধাৰণ পঢ়ৈৱ িহচােপ ক’ব খােজাঁ য ‘িচ ন- কথা আৰু ছ েৰ’ পুিথৰ িতেটা ব ই সকেলা
ণীৰ পাঠকেৰ মনৰ আকাশ অলপ হ’ লও পাহৰাই তু িলব৷ ‘ ম অমৃতৰ নদী-িববাহ’, ‘ াত িহক জীৱনত
সুখৰ স ান’, ‘আখলেতই আেছ আেপানাৰ িবউ পালাৰ’ িভন িভন িবষয়ব ৰ সময়পেযাগী ৰসাল ব ৷
‘ছ িশ ’ অংশৰ কিবতাসমুহ এক কথাত ক’বৈল গ’ ল মন চু ই যাৱা৷

অৰণ ত িঝলীৰ ৰাদন
লিখকা – স া দৱী
আেলাচক – বন দ
কাশক – ক ৰী কাশন
৯৬ পৃ াৰ এই পুিথখনত পা ৰটা গ সি িৱ কৰা হেছ৷ সেদৗ অসম লিখকা সমােৰাহ সিমিতৰ
ন সভােন ী িবনীতা দ ই পুিথখনৰ পাতিনত িলিখেছ- “এেকাখন
ই লখকৰ অজািনেতই লখকৰ
আদশ আৰু ব ি
িতফিলত কেৰ৷ স া দৱীৰ ‘অৰণ ত িঝলীৰ ৰাদন’ নামৰ গ পুিথখনৰ মাজেতা
আিম লিখকাৰ অ ল ন ব ি , আদশ আৰু িচ াধাৰা সু
ৈক িতফিলত হাৱা দিখবৈল পাওঁ৷” ‘অৰণ ত
িঝলীৰ ৰাদন’, ‘লুি ত দশে ম’, ‘ কৗমায চতনা’, ‘অ’ মাৰ আেপানাৰ দশ’ আিদ গ ৰ মােজেৰ
লিখকাই চ সমাজ সেচতনতাৰ িচনািক িদয়াৰ লগেত মুখািপ া এচাম াথপৰ মানুহৰ কৃ ত চেহৰা
উদঙাই দখুৱাইেছ৷

জনাি কৰ শ
লখক – ড৹ ভূেপন শইকীয়া
আেলাচক – মানস তীম শমা
লখক ‘আমাৰ অসম’ ক ধিৰ ব কইখন কাকত-আেলাচনীৰ িনয়মীয়া লখক, ৰাজ খনৰ বীণ
ঔপন ািসক, সু-কিব তথা পুৰিণ দাম িবিৰি
মাৰ বৰুৱা মহািবদ ালয়ৰ অৱসৰ া অধ ৷ লখকৰ পূেব
কািশত কাব সংকলন ‘ দয় এক পাতাশাল’ত তওঁ িদয়া িনজ কাব িতভাৰ পিৰচেয় তওঁক অসমীয়া
সািহত জগতত সুকীয়া ান দান কিৰেছ৷ পূেব কািশত-অ কািশত ব েকইটা কিবতাৰ সংকলন এই
‘জনাি কৰ শ ’ই কিবতা সৃি ৰ িত কিবৰ মনৰ তাড়না
ৰূপত িতফিলত কিৰেছ৷
এই সংকলনখন ায় ৭৬ টা কিবতাৰ এক
কাশ৷ সমাজ আৰু মানুহৰ িবিভ ছিবৰ সু ৰ
কািব ক উপ াপেনেৰ সি ত সংকলনখনৰ কিবতাৰািজৰ মাজত সি িৱ হেছ মানুহৰ শি গীেতা৷
সংকলনখনত সি িৱ
থম কিবতা ‘মানুহ আৰু শইচ’ত কিবজেন সুগি পিখলাৰ কিব হীৰুদাৰ ব না
কিৰেছ৷ ‘সমু ত ইি ৰাৰ অৱগাহন’ আৰু ‘এটা কলম
হ’ল’ কিবতা দুটাত ানতপি নী মামিণ ৰয়ছম
গা ামী, ‘কালাম’ কিবতােটাত ড৹ এ.িপ. জ আ ুল কালামৰ লগেত কইবাটাও কিবতাত কইবাগৰাকী
িবিশ ব ি ৰ কম-আদশৰ বণনা তওঁ কিৰেছ৷

সংকলনখনৰ িতেটা কিবতাত কিবগৰাকীৰ সমাজ সেচতনতা আৰু ব ি জীৱনৰ সুখ-দুখৰ িয
দয়ংগমতা, সয়া
ৰূপত িতফিলত হেছ৷ কাব পুিথখন সবমুঠ ষা পৃ াৰ৷ কাশভংগীৰ লািলত
আৰু নপুণ তাই িভ মা া দান কৰা কিবতাসমূহত কিবজনাৰ সুেকামল ভাবৰািশৰ বণনাও সু ৰ৷

দিনক অসমঃ
(২৮/০৯/২০১৮)
বিণল অৱেলাকন
লিখকা – ড৹ ম ু দাস
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত
কাশক – চ
কাশ, পাণবজাৰ, ৱাহা
‘সািহত জািতৰ দােপাণ৷ দােপাণত িনজৰ িতিব
িতফিলত হাৱাৰ িনিচনাৈক সািহত ত এটা
জািতৰ ৰূপ িতফিলত হয়৷ মানৱৰ িহত সাধনৰ ম ণা সািহত ই িদেয়৷ সািহত এক ক’লা৷’ – লিখকাই
তওঁৰ পুিথখনৰ ‘বাটচ’ৰা’ ত এই সু ৰ কথািখিন িলিপব কিৰেছ৷ লিখকাই মুঠেত ৪৩টা ৱ েৰ ৰচনা
কিৰেছ তওঁৰ এই ৱ পুিথখন৷ এই ৱ সমূহ আেকৗ ৯টা ভাগত িবভ কিৰেছ৷ ‘বিণল অৱেলাকন’
িশতানত নিলনীবালা দৱী, অসম কশৰী অি কািগৰী ৰায়েচৗধুৰী আিদৰ কিবতাৰ িবে ষণ আেছ৷ ‘িশ া
আৰু িশ ক’ত দুগৰাকী িশ া ৰুৰ িত তওঁ
া িনেবদন কিৰেছ৷ ‘আধ াি কতাৰ অনূৰণন’ত তওঁ
অসমত শা ধমৰ ৱতন আৰু সাৰ, িব ু পূজা, ৰাসলীলা, ভাদমহীয়া নাম আিদ সংগও িলিখেছ৷
সুধাক ড৹ ভূ েপন হাজিৰকা স কত তওঁ চািৰটা ৱ ৰচনা কিৰ ‘সুধাক ক সুৱ
ঁ িৰ’ নামৰ এটা িশতান
ত কিৰেছ৷
সুধাক স কত িলখা ৱ ত লিখকাই লিখেছ য ভাৰত চৰকােৰ মাহীআইৰ দৃি েৰ চাৱা অসমী
আইৰ স ান হাৱা বােবই ভূ েপনদাই ভাৰতৰ পাবৈল স ম নহ’ল৷ িক ড৹ ভূ েপন হাজিৰকাই এই পয
ইমান স ান আৰু বঁটা পাইেছ য অসমত চােগ জীিৱত অৱ াত এেনধৰণৰ স ান পাৱা ি তীয় এজন
নালাব৷ ‘বঁটা-স ান-স না আৰু ড৹ ভূ েপন হাজিৰকা’ স ক য় ৱ
ত(পৃ া১৮৭) লিখকাই এই কথা
ভােৱ উে খ কিৰেছ৷ লিখকাই তওঁৰ ‘িব ৰ গািণিতক সমাজৈল ভাৰতবষৰ গিণত সকলৰ ৰণীয়
অিৰহণা’ নামৰ ৱ েটাত ভাৰতীয় গিণতশা স কত িবশদভােৱ আেলাকপাত কিৰেছ৷ তওঁ ইয়াত
ভাৰতীয় গিণত সকলৰ ওপৰেতা িবশদভােৱ িলিখেছ৷ তওঁ পুিথখনত একাদশ শিতকাৰ গিণত ভা ৰাচায,
ঊৈনশ শিতকাৰ িনবাস ৰামানুজন, িবংশ শতা ীৰ হংসৰাজ
া, িবংশ শিতকাৰ িহউেমন কি উটাৰ
শ লা দৱী আিদৰ িবষেয়ও উে খ কিৰেছ৷ তওঁ সংগ েম ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ পিৰসংখ া িবভাগৰ
মুৰ ী অধ াপক জ ািত সাদ মিধৰ কথাও উে খ কিৰেছ৷
লিখকাই তওঁৰ ‘িজন িব ানী কিল ৰ দৃি ত ঈ ৰৰ অি ’ নামৰ ৱ েটাত িলিখেছ য
িব িবখ াত িব ানী এলবাট আইন াইন, এিডংটন
ংক আৰু ব িব ানীেয় পেৰা ভােৱ ঈ ৰ বা এক
শি ৰ অি
মািন লেছ৷ িবেশষৈক কিলে ঈ ৰৰ অি ৰ ওপৰতেহ ৰু িদেছ৷

নাৰীঃ কত ৰং - কত ৰূপ
লখক – অি নী মাৰ শমা
আেলাচক – জয়কা শমা
নাৰীৰ
পিৰপূণতা িদব
সৃি আিদ পৰ
অ লৰ িবিশ

িবষেয় লখা- মলাৰ অভাৱ হয়েতা নাই৷ পুৰুষক জীৱনৰ মাদকতােৰ সুখ, তৃ ি আৰু
পৰা শি েৰ বলীয়ান হ’ল নাৰী৷ আনহােত,
ম, দয়া, ঘৃণা, িন ু ৰতা, মা, শাি ,
ংস,
ৰ িবেৰাধী বিশ েৰও নাৰী িচি ত৷ এই িবিভ িদশ আেলাচনাৰ মাজৈল আিনেছ নলবাৰী
লখক অি নী মাৰ শমাই৷

ল া, ধৃিত, সিহ ু তা আিদ অলংকােৰেৰ িবভূ িষতা নাৰী৷ দেশ দেশ দৱী মাতৃ , গাসাঁনী িহচােপও
পূিজতা হ আিহেছ৷ িহ ৰ
ু দূগা, সৰ তী, ল ী, মনসা, কািল আিদও নাৰীৰ িতভূ ৷ মাৰী পূজাত বা ৱ
নাৰীেক পূজা কৰা হয়৷ ছাে াগ উপিনষদত ক’বৰ দেৰ, নাৰীেয়ই হ’ল য ীয় অ ী৷ খ াত সাধক
ৰামকৃ
পৰমহংসই তওঁৰ প ী সাৰদাৰ মাজেত মাতৃ ক িবচািৰ পাইিছল৷ সইদেৰ বাংলােদশৰ শি সাধক
কমলাকা েয়া নাৰীৰ মাজেতই মহাশি আিৱ াৰ কিৰ লিছল, ‘সতী নাৰী জগ ননীৰ সদৃশ৷ মহাশি তাৰ
মাজেতই িবৰাজ কিৰেছ৷ জগতৰ সকেলােৰ িভতৰত আদ শি নাৰীেয়ই সৃি , ি িত আৰু উৎপি ৰ কাৰণ৷’
‘এক নাৰী, নানা অিভধা’ শীষক অধ ায়েটাত লখেক কেছ য সভ তা আৰু ঐিতহ ৰ ৱাহমান
াতি নীৰ দেৰ নাৰী কািমনী, ৰমণী, নাৰী, দাৰা, মিহলা, কল , মংগনা, ললনা, বিণতা, মদা, বামা,
ঘণী, কাযা, প ী, সহধিমণী, ঘৰণী আিদ নানা নাম আৰু ভূ িমকােৰ পিৰিচত৷ এই নাৰী য’ত িনযািততা,
দৱতাও তাত কৗিপত৷ লখেক ক’বৰ দেৰ, ‘নাৰী শি ৰ মাহা
উপলি কৰা যায় আধ াি ক িদশেটা
অনুধাৱন কিৰেলেহ৷’ নাৰী াচীন কালৰপৰা সম য়ৰ আিহলাও৷
‘যুেগ যুেগ নাৰী’ অধ ায়েটা দীঘলীয়া যিদও গেৱষণামূলক৷ ইয়াত বদৰ সময়ৰপৰা বতমানৈলেক
নাৰীৰ অৱ া আৰু ভূ িমকাৰ িবৱৰণী আেছ৷ বদৰ কালত িকছু মান নাৰী ম
া, আচাযা, উপাধ ায়া আিদ
ানেতা আিছল৷ আনিক া ণ, ি য় আৰু বশ আিদ উ জািতৰ নাৰীৰ উপনয়েনা হিছল, তওঁেলাকৰ
গায় ী ম পাঠ কৰােৰা অিধকাৰ আিছল৷ িকছু মান নাৰী আিছল
বািদনী, তওঁেলােক া চায ত ল
িচৰ মাৰী হ আিছল৷ িকছু মান আিছল
চািৰণী তওঁেলােক া চায ত ধিৰ ৰুগৃহত িশ া ল
িপতৃ গৃহৈল উভিত সংসাৰ ধম লিছল৷ ‘ঋক বদ’ৰ ভােলমান
াকৰ ৰচিয়তা আিছল নাৰী৷
‘ দেশ দেশ নাৰী জাগৃিত’ শীষক অধ ায়েটাত লখেক ঊৈনশ শিতকাত ঈ ৰ চ িবদ াসাগৰ, ৰাজা
ৰামেমাহন ৰায়, ামী দয়ান সৰ তী, লড উইিলয়াম বি ংক আিদ সমাজ সং াৰেক চেলাৱা আে ালেন
নাৰী সমাজেৰা ভূ ত উ িত সািধিছলঃ ১৮২৯ চনত সতীদাহ থা িনিষ
হিছল আইনেযােগ, ১৮৪৯ চনত
কিলকতাত ী িশ াৰ বােব বথুন কেলজ ািপত হিছল, ১৮৫৪ চনত উড চাহাবৰ অধীনত গ ত হিছল
ী িশ া আেয়াগ৷ বৃ ছ চৰকাৰৰ অধীনত ১৯১৯ চনত ‘মে
চমছেফাড সং াৰ’ মেম ায় এক লাখ
মিহলাই ভাটািধকাৰ লাভ কিৰিছল৷ আমাৰ জাতীয় চৰকাৰৰ অধীনত ১৯৬১ চনত গৃহীত হিছল ‘ যৗতু ক
থা িনিষ কৰণ আইন’৷ ১৯১২ চনত াৰা জটিকনৰ নতৃ ত ‘আ জািতক নাৰী িদৱস’ পালনৰ সূ পাত
ঘেট৷ ১৯৭৫ চনত মি েকা চহৰত এশখন দশৰ িতিনিধৰ যাগদােনেৰ ‘আ ঃৰা ীয় মিহলা বষ’ৰ
ভাৰ িণ হয়৷ দেশ দেশ াধীনতা সং ামেবাৰেতা নাৰীৰ ভূ িমকা আিছল অনন ৷ ঝাি ৰ ৰাণী ল ীবাঈ,
মুলাগাভৰুৰ সাহস, চু তীয়া ৰাণী সািধনীৰ সতী , ৰািধকা সতী, সতী জয়মতী, কনকলতা, নগা ৰাণী
গাইডালু আিদ ইিতহাসেৰ বি তা নাৰী৷
‘অসমীয়া নাৰীৰ ঐিতহ ’, ‘ভাৰতীয় নাৰী আৰু িবেদশী নাৰী’, ‘সািহত ত নাৰী’, ‘িবতকৰ আৱতত
নাৰী’, ‘নাৰীঃ পুৰুষৰ সঁচাৰকা ’, ‘নাৰী িনযাতন’, ‘নাৰীবাদী িচ া আৰু সমাজ’, ‘অসমীয়া ফঁ কৰা

যাজনাত নাৰী’, ‘নাৰী আৰু ফু ল’, ‘নাৰী,
ম আৰু িববাহ ইত ািদ’, ‘ৰহস ময়ী নাৰী’, ‘নাৰী কেন হ’ব
লােগ’ আিদ অধ ায়েবাৰত নাৰীৰ িবিভ ৰূপ বিণত হেছ৷

০৫/১০/২০১৮
ভাষা আৰু সািহত ঃ িবচাৰ আৰু িবে ষণ
স াদনা – ড৹ দীি ফুকন পাটিগিৰ, ড৹ ৃিতেৰখা ভূঞা, ড৹ মনািলছা বৰা
আেলাচক – জয় ডকা
কাশক – অসম পাবিলিছং কা ানী
জাতীয় ভাষা আৰু সািহত কৃ ত পে পু
সংল বৃ ৰূপ৷ পু িবহীন বৃ ৰ আদৰ নােহাৱাৰ
লিখয়াৈক সািহত নােহাৱা ভাষা এ মৃত ায়৷ ভাষা-সািহত আৰু সং ৃ িতৰ উপাদান সি িৱ কইটামান
মূল ৱান ব ৰ জুমু ৷ এই
খিনত সািহত ৰ িজ াসু পাঠক-সমােলাচকসকেল কতেবাৰ িবে ষণা ক তথা
গেৱষণাধম তথ পাৱাৰ সুেযাগ পাব৷ পাঠেক মুলতঃ দুটা িদশৰ ওপৰত আেলািকত ৰচনাৰ সাৱাদ পাব৷
ইয়াৰ থম ভাগ হ’ল- ভাষা স ীয় আৰু ি তীয় হ’ল- সািহত স ীয়৷ তদুপিৰ
খিনত সি িৱ
দুটা সং ৃ িত স ীয় ৱ িবেশষৈক ড৹ নেগ নাথ মিধৰ ‘ৰাভা জনজািতৰ সাং ৃ িতক বিশ ঃ এক চমু
অৱেলাকন’ আৰু ড৹ পৰাগ মাৰ নাথৰ ‘চাহ জনেগা ীৰ সমাজ আৰু সং ৃ িত’ শীষক ব দু ৰ জিৰয়েত
দুইটা জনেগা ীৰ সাং ৃ িতক জীৱন, সমাজ আৰু সং ৃ িতৰ িদশত ভােলিখিন তথ লাভৰ সুেযাগ পাব৷ উে খ
য ৩৮০ পৃ া স িলত এই
খিনত ভাষা িশতানত মুঠ ১২ টা ব সি িৱ কৰা হেছ৷ ইয়াৰ িভতৰত
বেড়া, বাংলা, নপালী, ভাজপুৰী, দউৰী আিদ ভাষাৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপতাি ক বিশ , শ গত
িমল,
িনগত সাদৃশ আিদ িদশত আেলািকত কৰা ব মানুহৰ জিৰয়েত পাঠেক ভােলমান নতু ন তথ লাভ
কিৰব৷ িবেশষৈক
খিনত সি িৱ ‘অসমীয়া আৰু নপালী ভাষাৰ ৰূপত গত ধান সাদৃশ ’ শীষক
ব
ত লিখকা ড৹ ই ু ভা দৱীেয় দুেয়াটা ভাষােত ব ৱ ত এেক ধৰণৰ ধাতু - খা, না , িম , উঘাল,
চটফটা, বুজ, আিদৰ উে খ কিৰেছ৷ এেক ধৰেণ অসমীয়াত ি তীয় পুৰুষৰ অিধক মান াথৰ সবনােম তৃ তীয়
পুৰুষৰ ি য়া হণ কৰাৰ দেৰ নপালী ভাষােতা ি তীয় পুৰুষৰ অিধক মান াথৰ সবনােম তৃ তীয় পুৰুষৰ
অিধক মান াথৰ ি য়া হণ কৰাৰ কথা উে খ কিৰ ভাষাগত অেনক সাদৃশ ৰ কথা দখুৱাইেছ৷ ব
ৰ
জিৰয়েত দুেয়াটা ভাষাৰ পািৰবািৰক স
আৰু ৰূপত ৰ িদশত থকা ব সমৰূপৰ িবষেয় উে খ কিৰ
পাঠকক দুেয়াটা ভাষাৰ লগত থকা কতেবাৰ সমধম িচনািক ছিবৰ আভাস িদেছ৷ আন িপেন
খিনত
সি িৱ ব ৱ যুগৰ সািহত িবেশষৈক ড৹ অিজত মাৰ দাস ‘শংকেৰা ৰ যুগৰ ব ৱহািৰক সািহত ৰ
ৰূপত ’ আৰু ড৹ মামিণ বৰাৰ ‘ া শংকৰী যুগৰ সািহত ত ি য়াৰ ভাব আৰু ইয়াৰ গিত- কৃ িত’ শীষক
ব দু ৰ থম ত ভাষাৰ ৰূপতাি ক বিশ ৰ িবষেয় অৱেলাকন কিৰ িবেশষ , িবেশষণ আিদৰ ব ৱহাৰৰ
ত শংকেৰা ৰ যুগৰ সািহত ৰ লগত আধুিনক অসমীয়া ভাষাৰ িমলৰ কথা পুংখানুপুংখভােৱ আেলাচনা
কিৰেছ৷ অথাৎ পূবৰ পৰ ৰা বহন কিৰও আধুিনকতাৰ ফােল ঢাপিল মিল শংকেৰা ৰ যুগৰ সািহত ই
অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপতাি ক িদশত এ উে খনীয় অৱদান আগবেঢ়াৱাৰ কথা কাশ কিৰেছ৷
খিনত সুৱগা চেৰাৱা আন এ ভাষাগত ব হ’ল ঁ িহিশখা ভূ ঞাৰ ‘অসমীয়া লাক সািহত ত
সংখ াবাচক শ ’৷ এই ব
ত লিখকাই লাকসািহত ৰ অ গত লাকগীত, ফকৰা যাজনা, বচন,
সাধুকথা আিদত িকদেৰ সংখ াৰ ব ৱহাৰ হেছ তাক উদাহৰণসহ সিব ােৰ কাশ কিৰেছ৷ উদাহৰণ ৰূেপ
সাঁথৰৰ সংগত লিখকাই সংখ াৰ উে খ এেনদেৰ কিৰেছ- ‘এফােল নঘৰ, এফােল ছঘৰ, প পিৰল
সােতাটা- ঘেৰ িত এেকাটা৷’ ইয়াত ব ৱ ত সংখ াগত শ ই পাঠকক এ নতু ন ৰুিচৰ সাৱাদ িদবৈল
স ম হেছ৷ এেনদেৰ ‘শীলভ ৰ উপন াসত উপভাষাৰ উপাদান’ শীষক ব
ত লিখকা মিণ চৗধুৰীেয়

গাৱালপাৰা িজলাৰ গাৱালপৰীয়া উপ-ভাষাৰ
িনগত বিশ ৰ উপিৰ সংি
অ লত ব ৱ ত জতু ৱা ঠাঁচ,
খ বাক , অনুকাৰ-অনুৰূপ শ ৰ ব ৱহােৰ বণনীয় িবষয়ক ঔপন ািসকগৰাকীেয় িকদেৰ াভািৱক আৰু সৰল
কিৰেছ তােৰা আভাস পাঠেক সমাজক িদেছ৷
খিনত সি িৱ সািহত শাখাৰ দহটা মননশীল ব েয়া
পাঠক সমাজক কইবাগৰাকী সািহিত কৰ ৰচনাৰীিতৰ বিশ স েক উমান িদেছ৷ এই ব সমূহৰ িভতৰত
ড৹ কানন মিধ পাটিগিৰৰ ‘ভেব নাথ শইকীয়াৰ একাংিককা নাট’, ‘ড৹ উৎপলা দৱীৰ ‘লীলা গৈগৰ
হাস -ব ংগ ৰচনা’, ড৹ ৃিতেৰখা ভূ ঞাৰ ‘কৃ কা সি ৈকৰ গদ ৰীিত’ আৰু ড৹ কিণকা দৱীৰ ‘মেহ
বৰাৰ ভাষা আৰু ৰচনাৈশলী’ শীষক ব েকই ৰ জিৰয়েত ছা -ছা ীৰ তথা পাঠেক সংি
লখকেকইগৰাকীৰ সািহিত ক জীৱনৰ কতেবাৰ িদশৰ িবষেয় অনুধাৱন কৰাৰ সুিবধা লাভ কিৰব৷
খিনত সি িৱ আন এ সংেবদনমূলক ৰচনা হ’ল ড৹ হিৰ সাদ বৰুৱাৰ ‘িমতভাষঃ ৰূপ
ভাবনা আৰু শলী’৷ এই লখা ৰ যােগিদ পাঠেক অসমীয়া সািহত ত শহতীয়াৈক সংেযািজত ড৹ নেগন
শইকীয়াৰ াৰা ৰিচত একে ণী নতু ন ফমৰ কিবতাৰ িবষেয় ান লাভ কৰাৰ সুিবধা পাব৷ কিব নীলমিণ
ফু কনৰ ভাষাত- ‘ই নতু ন ব ৷ কােনােটাহঁ ত টু ৰা তী ভােৱ ভাবনা-আন - বদনা স াৰী৷ কােনােটাহঁ ত
কিবতাৰ ওচৰা-উচিৰ৷ কােনােটাহঁ ত িনভাঁজ কিবতাই৷ িকছু মান টু ৰা িজলিমলাই থকা বাখৰৰ দেৰ৷’
মুঠেত এই ব
ত অসমীয়া কাব সািহত ৈল ড৹ নেগন শইকীয়াৰ অিভনৱ সংেযাজন ‘িমতভাষ’ৰ িবষেয়
আেলািচত যেথ সমল ছা -ছা ী তথা কাব িপপাসুসকেল লাভ কিৰব৷
খিনৰ আন এ মননশীল ৰচনা ড৹ নীিলমা গা ামী শমাৰ ‘অসমীয়া আৰু বাংলা িশ
সািহত ঃ এ তু লনামূলক অধ য়ন’ শীষক ব
ত ভাৰতীয় সাজ-সং ৃ িতৰ পটভূ িমত অসমীয়া আৰু বাংলা
িশ সািহত ৰ উ ৱ আৰু ম িবকাশৰ উপিৰ দুেয়াটা ভাষােত উপল িশ সািহত ৰ সাদৃশ আিদ নানান
িদশত আেলািকত তথ ৰ িবষেয় ান লাভ কিৰব পঢ়ুৈৱসকেল৷
ড৹ হািচনুজ চু লতানৰ াৰা ৰিচত ‘Explorations of the charuwa speech of Assam :
Linguistics space and Identity’ শীষক ব
ত চৰ-চাপিৰ অ লত বসবাস কৰা লাকসকলৰ শ গত
সাদৃশ , সমাজ আিদৰ িবষেয় িবে ষণা কভােৱ অৱেলাকন কৰা হেছ৷ গেৱষণাধম ব েৰ সমৃ এই
খেন চৰ অ লৰ লাকসকলৰ িবষেয় িবেশষৈক ভাষাগত িদশেটাৰ িবষেয় পাঠক সমােজ তথ লাভ কিৰব৷

নাট ত আৰু আেলাচনা
লখক – িচ ৰ ন নাথ
আেলাচক – নেৰন হাজিৰকা
কাশক – পূবায়ন কাশন
এই
খন যন এেকা এেকাটা নাট সং ৃ িতৰ িবিভ
াদৰ ব ৷ িযখন
ত তওঁ স ূণ নতু ন
দৃি ভংগীেৰ িচ া-চচা কিৰ নতু ন লখক- লিখকাসকলক অ ািধকাৰ িদেছ৷
খনত স াদেক নাটকৰ
তাি ক িদশত িবেশষভােৱ ৰু িদেছ৷
খিন পিঢ়েল এটা কথাই মনৈল আেহ- িযেটা কথাই সািহত ৰ
ত আমাৰ নাট সািহত ৰ অভাৱনীয় অভাৱৰ কথা৷ এই উে শ পূৰণৰ বােবই স াদেক নবীন- বীণ
সকেলােক সামিৰ নাট সািহত ৰ িবিভ আেলাচনা পঢ়ুৈৱ সমাজক িদবৈল য়াস কিৰেছ৷ লগেত এগৰাকী
গেৱষক ছা িহচােপ লখেক অসমীয়া নাট -সািহত ৰ িকছু িদশ িবচাৰ-িবে ষণেৰা চ া কিৰেছ৷ এেন এখন
ৰ জ ই হেছ নাট সং ৃ িতৰ
ত মানুহৰ দয়ত িথতািপ লাৱা ভাবৰ বুৰবুৰিণ৷ লখকৰ দেৰ
এগৰাকী নাট ি য় লখকৰ স ািদত
খনত িযেকইটা ব
তওঁ সি িৱ কিৰেছ, সইেবাৰ কৱল
অসমীয়া জািতেটােৰই নহয়, ভাৰতীয় েকা নাট সািহত ত শি শালী কিৰ তু িলেছ৷

‘অসমীয়া নাটকঃ ঐিতহ আৰু ৰূপা ৰ’, ‘নাটকৰ মিবকাশঃ এ আেলাকপাত’, ‘অসমীয়া নাটক
পৰ ৰা আৰু পিৰৱতন’, অসমীয়া ঐিতহািসক নাটকৰ উ ৱ আৰু িবকাশ আিদ ব েকইটাত েম ভা ৰ
ভ , জ ািত ভাগৱ বশ , প ৱী আৰা ৰা, ড৹ ই াণী কিলতাই নাটকৰ জ ধাৰা আৰু নতু ন গিতধাৰােৰ
অ গিত লাভ কৰাৰ কথা কাশ কৰাত ায় সকেলা পাঠেক আ িৰকতােৰ ৰসৰ াদ পাবৈল স ম হেছ৷
ড৹ মৃণালেজ ািত গা ামী আৰু সাণালী ডকাৰ নাটকত কই মান অবাচীন ধাৰা আৰু আধুিনক অসমীয়া
নাটকৰ ধাৰা ব দুটাই নাট ত স ক য় তথ ৰ অভাৱ পূৰণত সহায় কিৰেছ৷ লগেত িব সািহত ত
িব ৃ ত আেলাচনােৰ এবছাড নাটক আৰু অসমীয়া নাটকত ইয়াৰ ভাৱ, একাংিককা, াম মাণ িথেয়টাৰ,
থাড িথেয়টাৰ আিদৰ িবে ষেণেৰ অসমীয়া সািহত ত পৰা ভাৱৰ কথা উনুিকয়াইেছ৷ প ৱী আৰা ৰা, সমু
কাজল শইকীয়া, ড৹ িবিৰি
মাৰ কিলতা আৰু ড৹ দয়ান পাঠেক লগেত ড৹ িনতু চহৰীয়াৰ অনাতাঁৰ
নাটকৰ গিত- কৃ িতৰ িবে ষেণেৰ ন-ন তথ েৰ সমৃ আেলাচনা আগবঢ়াইেছ৷ ব েকইটা সমৃ কিৰবৈল
চ া কিৰেছ৷ এয়া লখকৰ িব ৃ ত অধ য়ন আৰু িচ াৰ পিৰচায়ক বুিল ক’ব পািৰ৷
শংকৰ মাধৱ দুজনা ৰু সৃ অংকীয়া নাট ভাওনাই ৫৫০ বছৰকাল ধিৰ জনসমাজক ভি ৰস পান
কৰাই পিৰতৃ কিৰ আিহ আেছ৷ শংকৰেদৱৰ সৃ নাটসমূহ যুগা ৰৰ িবজতৰীৱা ভাৱ বা িব ায়নৰ
ফলেতা কীয়তা আিজও হৰুৱাই যাৱা নাই৷ মহাপুৰষ
ু ৰ আধ াি ক সং ৃ িত-অংকীয়া নাট-ভাওনা আিজও
জীৱ হ আেছ৷
খনত সি িৱ িচ যা াঃ িব ৰ থমখন ম নাট, কাচিবহাৰ ৰাজসভাৰ কিব
শংকৰেদৱ আৰু তওঁৰ ৰামিবজয় নাট, শংকৰেদৱৰ নাটত লাকিব াস, শংকৰেদৱৰ নাট ভাৱনা, ৰাম
আতাৰ সুভ াহৰণ িনব েকই ত ধীেৰন শইকীয়া, ড৹ নীলেমাহন ৰায়, সৰ তী ৰাজবংশী, ৃিতেৰখা বৰাই
শংকৰেদৱৰ ভাওনাৰ কীয়তা হৰাই যাবৈল িনিদয়াৈক জাতীয় সং ৃ িতে মীসকেল জীয়াই ৰখাৰ চ াৰ
য কৰা নাই বৰং মহাপুৰুষৰ আধ াি ক সং ৃ িত-অংকীয়া নাট-ভাওনা জীৱ েহ কিৰ ৰািখেছ- ব েকইটা
পিঢ়েলই এই কথা জলজল-পটপটৈক ওলাই পেৰ৷
িনব েবাৰত লখেক নাট সং ৃ িতৰ পথাৰখন বেৰণ নাট কাৰ কইগৰাকীৰ বছা বছা
নাটেকইখনমানৰ আেলাচনামূলক িনব সি িৱ কিৰেছ৷ এই িনব েবাৰত িজিলিক থকা অসমীয়া সমাজখনৰ
কথােকই কেছ৷ িতেটা ৱ ই িভ ৰূপত সি ত হাৱাত
খিন আকষণীয় আৰু মেনােমাহা হেছ৷ ড৹
পংকজ নমঃশূ , নীতামিণ ডকা, ড৹ ধীৰাজ পাটৰ, িম ু বৰা, ছু ই বৰা, জানালী কিলতা, ড৹ ক না
তালুকদাৰ, অচনা শইকীয়া ৰীণা মিধ, ড৹ গীতা বমণ, ৰেহনা আখতাৰ, হীৰামিণ কিলতা জুৰী, জুলু
গৈগ, ভৃ
ডকা, ড৹ মৃণালেজ ািত গা ামী, জান মাৰ কিলতা আৰু বণালী ডকাৰ ব েকইটাত
৷
া ল ভাষা আৰু কাশভংগীৰ িবচ ণতাই িনব েবাৰ সুখপাঠ কিৰ তু িলেছ৷ মােজ মােজ অসমৰ
সং ৃ িতৰ লগত িমিল যাৱা অসমৰ অসমীয়া চাহ জনেগা ীৰ আধাৰৰ নাট ‘মাদলঃ এক িবে ষণা ক
আেলাচনা’ নামৰ িনব েটাত লাকী দােস চাহ জনেগা ীৰ লাকসকলৰ সাং ৃ িতক িদশসমূহ জীৱ ৰূপত
িতফিলত হাৱাৰ িবে ষণ, উৎসৱ-পাবণ আিদৰ কথা উে খ কৰাৰ উপিৰ অসমৈল বনুৱা িহচােপ
অসমীয়াৰ সং ৃ িতৰ সেত িনজেক িবলীন কিৰ িদয়াৰ কথা সু ৰৈক দািঙ ধিৰেছ৷ িনব েটাত লিখকাৰ
উি েবাৰ, বচনভংগী অিত সহজ-সৰল আৰু াভািৱক হাৱাত পাঠক-পা কাৰ বােব উপেভাগ হেছ৷
সামি কভােৱ ক’বৈল গ’ ল নাট সং ৃ িতৰ বিল অৱদান সুনীল ভূ ঞাৰ ‘হাতী ফা ীৰ এটা
আেলাচনা’ িনব েটাত চয়িনকা চাংমাইৰ ম সফল নাটখিনৰ িবে ষেণ অসমীয়া নাটৰ গৗৰেৱা ল িদশ
এটােকই পিৰ ু ট কিৰেছ৷

(১২/১০/২০১৮
আ ত
ান
লখক – অেযাধ া সাদ গা ামী
আেলাচক – জগৎ ৰাম বৰঠা ৰ
কাশক – কম াণ অেযাধ া সাদ গা ামী,

ৃিতৰ া সিমিত

গােটই জীৱন আধ াি ক িচ াধাৰােৰ পিৰচািলত ব ি গৰাকীেয় জীৱনেটা সৰুেৰ পৰা সং াম কিৰব
লগা হিছল৷ ঘৰত থকা সময়িখিন স ৱহাৰ কিৰ এই ব মূলীয়া িকতাপখনৰ পা ু িলিপ িলিখ থ যায়৷
এই িকতাপখন এখন উ িচ াৰ িকতাপ৷ আিমেনা এই পৃিথৱীত ক’ৰ পৰা আিহেলাঁ, িকয় আিহেলাঁ,
আমাৰ কতব েনা িক- এই কথািবলাক িচ া কিৰ কানেটা পেথ গ’ ল আিম এটা আচল পথ উিলয়াবৈল সমথ
হ’ম তােৰই িনেদশনা িকতাপখন পিঢ়েল পাব পািৰ৷ মানৱ জীৱন সুচাৰুৰূেপ অিত ম কৰােটা িনতা ই ক ন
কাম৷ ডাঙৰ হ অহাৰ লেগ লেগ মনৰ নানান িচ াই িবিভ িদশৈল টনাটিন কেৰ৷ লাভ- মাহ, কামাধ, মায়া-মমতা আিদ িৰপুেবােৰ তেল তেল মনেটাক িবিভ িদশৈল েলািভত কেৰ৷ ধীৰ-ি ৰ হ কাম
কিৰব নাৱািৰেল মনেটাক ি ৰ কিৰ ৰখােটা অিত ক ন৷ ইয়াৰ বােব সৎ িচ া, সৎ আচৰণ অত
েয়াজন৷
খনত ৰামগীতা, আ েবাধ, উপেদশ, যিত প কম,
যমগীতা, ব ৱ গীতা, ধৰণী গীতা, িপতৃ গীতা, পা ৱ গীতা
হেছ৷ মূলতঃ গীতােকি ক পুিথখন মূল গীতাৰ লগত অ ভু
ব াখ া কিৰ ভালদেৰ বুজাই িদেছ৷ ইয়াৰ মূল কথািখিন আয়
উিলয়াব পািৰ৷

তু লসী গীতা, আ কম, জীৱন মুি গীতা,
আিদ কিৰ ১৯ টা িবিভ িবষয়ত িলখা
নােহাৱা িবষয়সমূহৰ ওপৰত অনুবাদসহ
কিৰব পািৰেল এটা সৎ জীৱন ধাৰণৰ উপায়

আ ত
ান আহৰণৰ বােব উ ালক মুিনৰ নািতনীেয়ক ৰাজ সৱ মুিনৰ পু নািচেকতাই াথিমক
িশ া ৰুৰ গৃহত শষ কিৰ িপতাকৰ লগত আিছল৷ তওঁ সৰুেৰ পৰা বৰ িচ াশীল লাক আিছল৷ এই
নািচেকতাক তওঁৰ িপতৃ েয় যমৈল দান কিৰম বুিল কাৱাত তওঁ িপতৃ ৰ আেদশ মািন যম ৰজাৰ গৃহত
উপি ত হ’ল৷ যম ৰজাক তওঁ আ ত
ানৰ িবষেয় বুজাই তওঁক ান িদব লােগ বুিল াথনা কিৰেল৷
ইমান কম বয়সেত আ ত
ানৰ িবষেয় জািনবৈল আ হ হাৱাত ৰজাই তওঁক তওঁৰ উে শ ৰ পৰা
আঁতৰাই আিনবৈল সা-স ি , টকা-পইচা সকেলা িদবৈল িত িত িদেল৷ তিতয়া নািচেকতাই যম ৰজাক
ক’ ল য ‘আপুিন মাক টকা-পইচা, সা-স ি িদ স
কিৰবৈল িবচািৰেছ৷ িক এইিবলাক তেনই
ণ ায়ী, আ স ি িদব নাৱােৰ৷ কৱল আ ত
ােনেহ স ি িদব পািৰব৷’ নািচেকতাৰ একা িচ া
আৰু দৃঢ় মন দিখ তওঁক আ ত
ান িদবৈল যম ৰজা স ত হ’ল৷
ৰাম গীতাত ভগৱান ৰামচ ই ভােয়ক ল ণক কিছল- ‘ভাই ল ণ, সব থেমই িনজ িনজ বণা ম
িবিহত কম সাধন কিৰব লােগ৷ তােক কিৰেল অ ঃকৰণ
হয়, অ ঃকৰণ ি ৰ িপছত শম, দান, দয়া,
দি ণা আিদ সাধন কিৰব লােগ৷ এেকবােৰ শষতেহ আ ত
ান লাভৰ বােব সদ ৰুৰ আ য় লাৱা
আৱশ ক৷’ শা িবিহত ধম-কমৰ অনু ানৰ াৰা মানুেহ পাপ-তাপৰপৰা উ াৰ পাব আৰু মন অ কাৰ
আঁতৰাই িদব ানৰ পাহেৰেৰ অ ৰ আেলািকত কিৰব৷ অ ঃকৰণ, ানেবাধ শি আৰু মগজু পূববৎ তৰল
আহাৰ ধাৰণ কিৰ পিৱ জীৱন-যাপন কৰাৰ বােব সমথ হ’ব৷ মহামানৱ শ ৰাচাযই ৬৭ টা
াকৰ াৰা
আ েবাধ শা
ণয়ন কিৰ আ া আৰু আ পিৰচয়ৰ সুগম পথ মানুহৰ বােব দখুৱাই থ গেছ৷ শ ৰাচাযই
তওঁৰ উপেদশ বাণীৰ যােগিদ ভ সকলক অিনত িবষয়-বাসনা পিৰত াগ কিৰ মন, বুি আৰু দহক
আসি শূন কিৰবৈল পৰামশ িদেছ৷ পৰৰ ধনৰ আশা নকিৰ িনজৰ পিৰ েমেৰ উপািজত ধনেতই স
থািকবৈল কেছ৷ িযেটা আমাৰ বােব এিতয়া অিতৈক েয়াজন৷ কাশী শ ৰ অথ িবমল ান বুিল কাৱা
হেছ৷ মানুহৰ কাযৰ াৰা সই কাশী ৰূপ িবমল ান লাভ কিৰব পােৰ৷ সই িবমল ান অথাৎ
স

ানৰ উৎকয সািধত হ’ ল পৰম পিৱ ত ান লাভ হয়৷ তু লসী গীতাত তু লসী গীতাৰ িবষেয় কেছ৷ য
যাৰ দশন মা েক সম পাপ
ংস হয়, যাক
শ কিৰেল দহ পিৱ হয়, যাক ব না কিৰেল বা
অিভন ন কিৰেল সম
ৰাগৰপৰা মুি পাব পািৰ, যাক পানীত িতয়াই সই পানী গাত সািনেল অ ৰৰ
ভয় দূৰ হয়, যাক ৰুেল বা ৰাপন কিৰেল ভগৱান
কৃ ৰ িত ভি হয়, যাক কৃ ৰ চৰণত অপণ
কিৰেল মুি লাভ কেৰ- সই তু লসী দৱীক নম াৰ কেৰ ভ বৃ ই৷
আ া-পৰমা াৰ সূ ভােৱ পিৰচয় আ া কমত উে খ কৰা হেছ৷ অিবদ া কি ত জড় দহক মই
ান কৰাৰ ম এই কমৰ াৰা িবদুিৰত হ’ব আৰু পৰমা া বা পৰম
ৰ উপলি ঘ জীৱই িশৱ
াি লাভ কিৰব৷ পি তসকেল সকেলা ম ল বা অম লৰ কাৰণ ৰূপ বুিল মনেক িনণয় কিৰেছ৷ সুখৰদুখৰ মেনই কাৰণ৷ জীৱন মন িয মুহূতত একমা সি দান ৰ ৰূপ পৰম
ত সুদঢ়ৃ ভােৱ লািগ থািকব,
তিতয়ােহ জীৱৰ মা লাভ ঘ ব৷ এই ত িয সাধকৰ দয় ম হেছ তেৱঁই জীৱমু পুৰুষ৷
যম গীতাত কেছ- িয লাক ভ বুি স
, যাৰ অহিমকা নাই, িযজন শাি মূিতৰ, পিৱ
ভাৱ, সকেলা জীৱৰ িম ৰূপ, ি য় আৰু িহত বাক কওঁতা, যাৰ অ ৰত মাহ-মায়া নাই, তেনজনৰ
অ ৰেতই বাসুেদেৱ অিধ ান কেৰ৷ আ ত
ান বা আ েবাধৰ াৰা অ ানৰূপী অ কাৰৰ িবনাশ ঘেট৷
দয়ত ানত ৰূপী সূয উদয় হ’ ল সবব াপী, সবধাৰী ৰূেপ কাশমান হয়৷ তদুপিৰ সই দয়াকাশৰ
উ ল ান- জ ািতেয় সব ব াপী সবব েক কাশমান কেৰ৷ ভগৱান শ ৰাচাযই ১৬ টা উপেদশ বাক ৰ
াক ৰচনা কিৰ িশষ সকলক িশ া িদিছল৷ পৰৰ ধন আশা নকিৰ পিৰ েমেৰ উপািজত ধনেত স
থািকবৈল উপেদশ দান কিৰেছ৷ য প কমত কেছ য- প ভূ তৰ াৰা গ ত এই দহাই কাশীে ৷ এই
দহ ৰূপ কাশীে ত ানৰূপী গংগা সব ণ ৱাহমান হ আেছ৷ ৰুৰ কৃ পাত ইড়া, িপ লা, সুষু া এই
িতিন নাৰীৰ ত ান লাভ কিৰব৷ এই িতিন নাৰীৰ িমলনে ই দহৰ েয়াগ
, চতন জীৱা াই হ’ল
কাশীে
অথাৎ মানুষ দহৰ িবে ৰ িশৱ৷ এেতেক িনজৰ দহৰ মাজত সকেলা িবৰাজ কিৰ আেছ৷
তেন লত আিম পািথৱ তীথে
মণ কৰাৰ আৱশ কতা নাই যন লােগ৷ আ া-পৰমা াৰ পিৰচয়
সূ ভােৱ আ া কমত বণনা কৰা হেছ৷ িয পুৰুেষ ানৰ াৰা পৰমা াৰ ত উপলি কিৰব পািৰেছ,
তওঁেকই জীৱ ু পুৰুষ বুিল কাৱা হয়৷ িয সাধেক পৰমা া
া ৰূপী পুৰুষা ক এেনদেৰ ান কিৰব
পােৰ, তেৱঁই জীৱ ু পুৰুষ৷ যাৰ আ াই সদা সবদায় কশৱ িব ু ক অৱল ন কিৰ আেছ, তেন পুৰুষক
যম বা যমদূেত, যমদ , যমৰ পাশজৰী, যমৰ য ণা ভাগাবৈল সমথ নহয়৷ পা ৱ গীতাৰ মেত, নাৰাৱণক
ৰণ কিৰ জীৱনৰ বাটত সহেজ আগবািঢ় যাব পািৰ৷

িব ু ি য়া মিণপুৰী সািহত ালংকাৰ
লখক – িদল ল ী িসংহ
কাশক – িব ু ি য়া মিণপুৰী ৰাইটাছ ফাৰাম
অসমৰ অন তম িখল ীয়া জনেগা ী িব ি য়া মিণপুৰীসকল ভাষাগত িদশত সংখ ালঘু যিদও
তওঁেলাকৰ সং ৃ িত আৰু ভাষা-সািহত চহকী৷ লৗিকক সািহত ৰ পযায়ত তওঁেলাকৰ মাজত জনি য় ‘বৰণ
ডাহািনৰ এলা’, ‘মাৈদ-সৰাহালৰ এলা’, ‘পানীৰ এলা’, িবিভ
খল- ধমািলৰ গীতসমূহ, ‘আপাঙৰ য়ািৰ’,
‘বেবইৰ য়ািৰ’, ‘সৰাহালৰ য়ািৰ’ আৰু অজ ফকৰা- যাজনা ইত ািদ৷ িলিখত সািহত ৰ আৰ িণ এশ বছৰ
আগৰ৷ যাৱা শতা ীৰ প াশ দশকৰপৰা আৰ িণ আধুিনক সািহত ৰ অিবৰত যা া৷ সািহিত কসকলৰ
সাধনা আৰু ত াগৰ িবিনময়ত তওঁেলাকৰ আধুিনক কিবত, গ , নাটক, উপন াস আিদ যেথ উ ত

পযায়ত অৱতীণ হাৱা বুিল সমােলাচকসকেল শংসা কিৰেছ৷ তওঁেলাকৰ সািহত ত সৃজনশীল সািহত ৰ লগেত
সমােলাচনামূলক সািহত েৰা যেথ উ িত হেছ৷
সং ৃ ত সািহত ত অলংকাৰ শা
অলংকাৰ িবষয়ক থম কািশত
৷

এ

উে খেযাগ সংেযাজন৷ এই

খন িব ি য়া মিণপুৰী ভাষাত

খন সাতটা অধ ায়ত ভাগ কৰা হেছ- ‘কাব আৰু অলংকাৰ’, ‘অলংকাৰৰ ইিতহাস’, ‘অলংকাৰসং া আৰু
ণীিবভাগ’, ‘শ ালংকাৰ’, ‘অথালংকাৰ’, ‘পা াত ৰ কাব ালংকাৰ’ আৰু ‘শ
আৰু অথ’৷
থম অধ ায়ত কাব স েক াচীন ভাৰতীয় ঋিষ আৰু আলংকািৰকসকলৰ মতামত, কাব ৰ বু ৎপি গত
অথ আৰু কাব ৰ উৎপি িবষেয় াচীত ৰ ধাৰণা স েক িবতংভােৱ আেলাচনা কিৰেছ৷ ি তীয় অধ ায়ত
ভাৰতীয় িচ া তথা শা সমূহত অলংকাৰৰ চচাৰ আৰ িণ আৰু ইয়াৰ শষ পযায়ৈলেক সংি
অথচ গভীৰ
অধ য়নৰ পাতিন মিলেছ৷ অলংকাৰৰ ইিতহাসৰ িবষেয় আেলাচনা কেৰাঁেত থম অলংকাৰ
স ম
শিতকাৰ ‘ভামহালংকাৰ’ৰ পৰা শষ পযায়ৰ ষাড়শ শিতকাৰ কশৱ িম ৰ ‘অলংকাৰেশখৰ’ লেক চমুৈক
আেলাচনা কিৰ অলংকাৰ শা ৰ উৎপি আৰু িবকাশৰ িদকদশন কৰাৰ য়াস কিৰেছ৷
তৃ তীয় অধ ায়ত আেলাচনা কিৰেছ ‘অলংকাৰঃ সং া আৰু
ণীিবভাগ’ িবষেয়৷ চতু থ অধ ায়ত
আেছ শ ালংকাৰৰ িবষেয় িবশদ আেলাচনা৷ শ ালংকাৰৰ মাজত আেলাচনা কিৰেছ অনু াস, যমক,
ষ,
বে াি আৰু পুনৰু বদাভাস৷ িতেটা অলংকাৰৰ িবষেয় িবশদ আেলাচনাৰ িপছত ইয়াৰ েয়াগ িব ু ি য়া
মিণপুৰীসকেল কেনদেৰ কিৰেছ, উদাহৰণৰ সেত ইয়াৰ ব াখ া আগবঢ়াইেছ৷
উে খেযাগ কথােটা হ’ল য িব ু ি য়া মিণপুৰী কিবসকেল ‘পু াপ অনু াস’(সবা াস) শীষক এ
িবেশষ অলংকাৰৰ েয়াগ কিৰেছ িযেটাৰ
া সনাতন িম ৷ িযেটা অইন ভাষাৰ পৰা স ূণ পৃথক৷
প ম অধ ায়ত আেছ অথালংকাৰ৷ ইয়াত ৩৯টা অথালংকাৰৰ আেলাচনা কিৰেছ৷ অথালংকাৰসমূহক
পাঁচটা
ণীত আেকৗ ভগাই লেছ- সাদৃশ মূলক, িবেৰাধমূলক, শৃংখলামূলক, ন ায়মূলক আৰু ঢ়াথমূলক
অলংকাৰ৷ িতেটা অলংকাৰৰ সং া আৰু ব াখ া িদয়াৰ লগেত িব ু ি য়া মিণপুৰী কিবসকলৰ লখাৰপৰা
উদাহৰণ দািঙ ধিৰ আেলাচেক আেলাচনা অিধক আকষণীয় কিৰ তু িলেছ৷
ষ অধ ায়ত
াকােৰ ‘পা াত ৰ অলংকাৰ’ বা ‘িফগাৰ অফ ি চ’ৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰেছ৷
লগেত তওঁ ভাৰতীয় অলংকাৰ শা ৰ লগত পা াত ৰ অলংকাৰ িমল আৰু অিমল িবষেয় সংি
আেলাচনা
দািঙ ধিৰেছ, িয আকষণীয় হ উ েছ৷ এই অধ ায়ত পা াত ৰ অলংকাৰসমূহৰ সং া আৰু উদাহৰণ িদয়া
হেছ৷ ইয়াত ২৭ টা ‘িফগাৰ অফ
ীচ’ৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা হেছ৷
স ম তথা শষ অধ ায়ত ‘শ আৰু অথঃ অিভধা, ল ণা আৰু ব না’ৰ িবষেয় িবতংভােৱ
আেলাচনা কৰা হেছ৷ এই অধ ায়ত শ শি ৰ িবষেয় আেলাচনা কেৰাঁেত লখেক আধুিনক ভাষাত ৰ উ ৰগঠনবাদ আৰু িবিনমাণবাদৰ আলমত শ আৰু অথৰ িবষেয় চমুৈক আেলাচনা কিৰেছ৷

কালীয়াৰ সুৰ
লখক – িগৰী ডকা
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত
কাশক – লখক
‘িক এিতয়া কািল বজাবৈল আৰ কিৰেল কােনা কােনােৱ ধমকিন িদ কয়- ‘ব কৰ! সইেটা
িক বজাইছ!’… ঢু লীয়া আৰু কালীয়াৰ আদৰ নােহাৱা হ’ল৷’- এই বাক ষািৰ ডকাই ৰচনা কৰা পূণাংগ

নাটকখনৰ এটা চিৰ ধনীৰামৰ (পৃ া২৫)৷ যুগৰ পিৰৱতনৰ লেগ লেগ মানুহৰ মনৰ পিৰৱতন ঘটাৰ বােব
‘কািল’ৰ দেৰ বাদ ৰ য আিজকািল জনি য়তা মাৎ নােহাৱা হেছ সই কথােক ধনীৰাম নামৰ চিৰ েটাৰ
মুখত িদয়া এই বাক ষািৰেৰ ডকাই আেলাকপাতৈল আিনেছ৷ কািল নামৰ অসমীয়া বাদ য িবধৰ জনি য়তা
এটা সময়ত িকমান আিছল আৰু তাৰ ওপৰেত এেকাটা পিৰয়ালৰ জীৱন িনবাহ িকমান সু ৰভােৱ চিল
আিছল, তােক এই নাটকখনৰ জিৰয়েত লখেক আেলাকপাতৈল আিনেছ৷ লগেত তওঁ বতমান এই বাদ ৰ
জনি য়তা কমাৰ ফলত পিৰয়ালেবােৰ য জীৱন িনবাহৰ বােব আন সফল িবচািৰবলগীয়া হেছ, তােৰ বণনা
িদেছ৷

গিতহীন সাঁত
লখক – িগৰী ডকা
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত
কাশক – লখক
এই নাটকখনত ডকাই কােনা ধৰণৰ আিথক
লতা নথকা ামা লৰ বৃহৎ পিৰয়ালৰ অথৈনিতক
দুদশাৰ কথােক আেলাকপাত কিৰেছ৷ ভে ৰ বৰুৱা নামৰ লাকজনৰ আিথক
লতা নথকাৰ বােব তওঁৰ
পিৰয়ােল কেনদেৰ সংকটৰ স ুখীন হেছ, তাৰ বণনা আেছ ইয়াত৷ ঘৰৰ দািয় চ ািলবৈল গ ভে ৰৰ
জ
পু পংকজ মানিসক ৰাগীত পিৰণত হ পিৰেছ৷ গাভৰু ভনীেয়ক ভাৰতীেয় িথেয়টাৰত অিভেন ীৰ
কাম িবচািৰ লেছ৷ মৃণােল িব ান পঢ়া বাদ িদ চাহ দাকানত কাম িবচািৰ ল’বলগীয়া হেছ৷ আনহােত,
পংকজ, মৃণাল, ভাৰতীৰ িপতৃ ভে েৰ অিধক স ান জ িদ ভালদেৰ খুৱাব-িপ াব নাৱাৰাৰ বদনাত
ছা -ফু
কিৰবলগীয়া হেছ৷

আচল মানুহ
লখক – িগৰী ডকা
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত
কাশক – লখক
এই নাটকখনত ডকাই চাহ বািগচাৰ মািলকৰ দ ািল আৰু চাহ িমকসকলৰ নােপাৱাৰ বদনা,
সৰলতাৰ লগেত তাৰ মােজেৰ একাংশৰ মাজত থকা অপৰািধ মনৰ িচ ৰূপ িদেছ৷ চাহ বািগছাৰ মািলক
ৰজত চিলহাৰ পু জীৱন চিলহাই এই নাটখনত সং াৰকামী মনৰ এজন যুৱকৰূেপ িথয় িদেছ৷ তওঁ চাহ
িমকসকলৰ মংগলৰ কথাই িচ া কেৰ৷ আনিক তওঁ চাহ িমকৰ কন াক িববাহ কেৰাৱাৰ বােবও
আগবািঢ়েছ৷ িপেছ তওঁৰ িপতৃ তথা চাহ বািগচাৰ মািলক ৰজত চিলহা পুৰিণ ধ ান-ধাৰণাৰ লাক৷ বাস ী,
চ মল, মেহশ আিদৰ চিৰ েকইটাই নাটকখনত খলনায়ক-নািয়কাৰ ভূ িমকা লাৱাৰ িবপৰীেত কপ , ৰহমত,
বৰ ম আিদেয় সমাজখনত এক ইিতবাচক ভূ িমকা লাৱাৰ কথােক আেলাকপাতৈল আিনেছ৷ তাৰ মাজেত
জীৱন আৰু বি ৰ
মত আউল লেগাৱাৰ বােব চ মল, বাস ীৰ ষড়য চিলেছ৷

অসমৰ লাক-সং ৃ িতৰ সমী ণ
লিখকা – অিময়া গৈগ কাঁৱৰ
আেলাচক – হৰি য়া বাৰুিকয়াল বৰেগাহািঞ
কাশক – ক ৰী কাশন, যাৰহাট
অিময়া গৈগ কাঁৱৰ অসমীয়া সািহত ৰ এ পিৰিচত নাম৷ এেকধােৰ ব , কিবতা আৰু ৰস ৰচনা
িলিখ সুধী সমাজত সমাদৃত লিখকাগৰাকীেয় ৰািজ ক আৰু ৰা ীয় পযায়েতা ব ত পুৰ ৃ ত হেছ৷ অসম
লিখকা সং া আৰু অসম সািহত সভাৰ আজীৱন সদস া কাঁৱৰৰ ‘ইিতহাসৰ পাতত মহীয়সী ৰমণী’(দুটা
সং ৰণ) আৰু ‘ভকিতৰ ফ ুধাৰা’
দুখিন অসমীয়া সািহত ৈল ৰ পূণ অৱদান৷
সািহত , সং ৃ িত আৰু সমাজেসৱাত তী লিখকাগৰাকী ব অনু ানৰ লগেতা িনিবড়ভােৱ জিড়ত৷
ইিতমেধ উি িখত দু অনু ানৰ উপিৰ তাইচাব, জয়া ৰমণী চ’ৰা, যাৰহাট িজলা কিব সি লন,
বঙালপুখুৰী শাখা সািহত সভা, পূব বঙালপুখুৰী মিহলা সিমিত, চ ন নগৰ জ
নাগিৰক সং া আিদ
অনু ানৰ লগত তওঁ জিড়ত থািক সৱা আগবঢ়াই আেছ৷
এই পুিথখনত িৰটা ব সি িৱ কৰা হেছ৷
খিনৰ থম ব েটা ‘অসমীয়া কািহনী গীতঃ
উৎস আৰু বিশ ’ আনহােত, ‘অসমৰ পযটন উেদ াগৰ িবকাশৰ
ত আেহাম যুগৰ াচীন কীিত িচ সমূহ
সংৰ ণৰ আৱশ কতা’ শষৰ ব ৷ িনঃসে েহ দুেয়া ব মূলীয়া ব ৷ ‘অসমীয়া কািহনী-গীতসমূহৰ
সংৰ ণ’ত তওঁ ব
ৰ ানা ৰত উে খ কৰাৰ দেৰ অসমৰ পযটন উেদ াগৰ িবকাশ ঘটাবৰ বােব
পযটন
খনৈল িবেশষভােৱ ৰু িদব লািগব বুিল ানা ৰত সকীয়িন িদেছ৷ সংৰ ণ কিৰবলগীয়া
কীিতিচ সমূহেৰা তওঁ ব াখ া আগবঢ়াইেছ৷
বাদ- বচন, ফকৰা- যাজনাসমূহ ভাষা সািহত ৰ অমূল স দ৷ অসমীয়া সািহত েতা এই সমূহৰ
পেয়াভৰ অত
বিছ৷ এই বাদ- বচনসমূহত অসমৰ সামািজক জীৱন কেনৈক িতফিলত হেছ লিখকাই
সই কথা ৰু সহকােৰ উে খ কিৰেছ৷
েয়াদশ শিতকােত পাটকাই পাৰ হ পূব ফােলিদ চু কাফাৰ নতৃ ত অসম অথাৎ মুংদুন চু ন খাম
( সাণালী ফলৰ বািগছা)ত ভিৰ থাৱা আেহামসকেল লগত ল আিহিছল সাণেসৰীয়া সং ৃ িত৷ লিখকাৰ
ব পুিথখনত এই স ক য় ভােলেকইটা ব আেছ৷ ‘কােৰঙৰ পািজকটা আেহাম ৰমণীসকলৰ বয়ন িশ ৰ
ৰঙিণ’, ‘টাই আেহামসকলৰ কৃ িষিভি ক অনু ান’, ‘আেহাম ৰাজ কালৰ পৰ ৰাগত লাক ঔষধ আৰু
লাক-িচিকৎসা’, ‘ লাক সং ৃ িতত থলুৱা খল- ধমািলসমূহ’ ধান৷
সইদেৰ গীত সািহত ত ‘জয়মতী', ‘জয়মতীৰ মািলতা’, ‘জনগীতৰ সুৰ িনত লািঙ গদাপািণঃ এক
অৱেলাকন’- ব িতিন মূল ৱান বুিল িবেবিচত হেছ৷ জয়মতীেয় ১৫ িদন জেৰঙা পথাৰত শাি
ভু িগিছল সই স েক এটা সুদীঘ মািলতা ‘জয়মতীৰ মািলতা’ত লিখকাই অ ভু
কিৰেছ৷ গদাপািণ স ক য়
মািলতাসমূহত গদাপািণৰ জীৱনবৃ পাৱা যায়৷ গদাপািণৰ যাযাবৰী জীৱনত লগ পাৱা পাহাৰী, নগা
পাহাৰৰ বািস াসকলৰ লগেত ণয়াসা যুৱতীেকইগৰাকীমানৰ কথাও মািলতাসমূহত অিত সু ৰৈক পিৰ ু ট
হেছ যিদও কালৰ বু ত অিধকাংশ মািলতা হৰাই গেছ৷
‘ কৱল য ভয়ামৰ মানুেহেহ গদাপিণক ভাল পাইিছল এেন নহয়, জয়মতী আৰু গদাপিণৰ কািহনী
অসমৰ দেৰ নগা জনজািতৰ মাজেতা সুপিৰিচত৷ এই বুৰ ীৰ কািহনী অসমৰ কােনাবািহ নাজািনবও পােৰ,
িক নগাসকলৰ িভতৰত কােনা নজনা নাই৷ গদাপািণেয় ৰাজেৰাষৰপৰা িন ৃ িত পাবৈল পলাই গ নগা
পবতত আ য় লাৱা ঠাইসমূহৰ অেনক জন িত, বাদ-িকংবদি হেয় থকা নাই সইেবাৰৰ ঐিতহািসক
মাণ আিজও জীৱ হ আেছ৷’ (পৃ া ৭৮)

‘মিৰয়িন ৰল চনৰপৰা ায় ২০/২৫ মাইলমান আতৰত থকা আও নগাসকলৰ চাংিক অ লৰ
চু মিপ নামৰ সৰু নখনৰ কাষত এটা বৃহৎ িশলত িকছু মান াচীন িশলািলিপ দিখবৈল পাৱা যায়৷ অৰণ ৰ
বােব শলুৈৱৰ অ
হ পৰা এই িলিপৰ সেত সাঁিচপতীয়া পুিথৰ আেহাম (টাই) ভাষাৰ আখৰৰ লগত
সাদৃশ আেছ৷ আও নগাসকলৰ চিলত িকংবদি অনুসিৰ গদাপািণ, সই ঠাইত মণৰ কালত তওঁৰ জীৱন
সংঘাতৰ সকেলা বৃ া িশলেটাৰ উপিৰভাগত িবৱিৰ িলেখ৷’ (পৃ া ৭৮-৭৯)
িনঃসে েহ জয়মতী আৰু লািঙ গদাপািণৰ জীৱন বৃ সামিৰ লাৱা জনগীত আৰু মািলতা স ক য়
ব িতিনটা
খিনৰ অমূল স দ িহচােপ পিৰগিণত হেছ৷ সইদেৰ ‘ নাৱাই’, ‘ তালিন িবয়াৰ মাধুৰীসনা
িবয়া নামেবাৰ’, ‘অসমীয়া লাক সং ৃ িতৰ এপদ মাধুৰীসনা স দ িজিকৰ’, ‘অসমীয়া ভাষা সািহত ৰ মিণ
মু তা খিচত ক হাৰ ধাইনাম বা িনচু কিন গীত, িদহানাম ভি ৰসৰ ৱাহমান সুিঁ ত’ এই চািৰটা ব ও
আেপান বিশ েৰ সমৃ
ৰু পূণ ব ৷ লিখকাই সং হ কৰা গীতসমূহৰ িয তথ আগবঢ়াইেছ, সয়া
অসমীয়া গীিত সািহত ৰ অমূল স দ৷
স

িব অসমৰ জাতীয় উৎসৱ৷ িব আমাৰ বাপিত-সােহান৷ িব ৰ উৎপি স ক য় আখ ানসমূহ
কত লিখকাৰ অন তম ব িব ৰ উৎপি আখ ানৰ আধাৰতঃ িব কান ঢােল আেহ৷
লােহ লােহ ঐ/ িব

কান ঢােল আেহ/ পূেব পি েম/ উ েৰ দি েণ/ িব

‘িব উৎপি ৰ আখ ান অনুসিৰ কিলমতী হ’ল সৃি কতা
দৱীৰূেপ পিৰিচত৷

াৰ

চািৰ ঢােল আেহ৷

থমা কন া৷ তওঁ িব ৰ অিধ া ী

সৃি কতা
াৰ বৰজীয়ৰী কিলমতী আৰু অন ান হেৰপী, বঙালী, ৰহৈদ, কেতকী, িবচনৈদ,
পয়মালী, ৰাই আিদ িব ৰ দৱী৷ তেন দৱেদৱীক ল চিৰৰ ঘাষা পদ ৰিচত হেছ বুিল লিখকাই মত
কাশ কৰাৰ উপিৰ িবিভ আখ ানসমূহ উে খ কিৰেছ এই পুিথখনত৷
মাৰ ধন কলীয়া/ আলাসৰ দৱতা/ িনলগত আিছলা ৰ/ কিলমতীক লগ পাই/ ৰঙালীক লগ
পাই/ ৰঙালীক লগত ল/ কিলয়াবৰত ৰিহলা ঐ৷
িব েবাৰত িব ৰ থাপনা পািত িব আৰ কৰা, সািদনৰ িদনা িনয়ম-নীিতেৰ িব উৰুওৱা আিদ
অনু ানসমূহ পালন কৰাৰ িবষেয় লিখকাই িব ৃ তভােৱ িলিখেছ৷ গেদউ ৰু িসংহই গছ তলৰ িব ক উিচত
মযাদােৰ সকেলােৰ উপেভাগ কিৰ ৰংঘৰৰ বাকিৰৈল িব ক ল অহােটা উে খনীয়৷ িব ৰ লগত সংগিত ৰািখ
িব গীতত তাঁতশাল, অসমীয়া জনজীৱনৰ হঁ পাহৰ আঁছুফুল বচা গােমাচাখন আন দু উৎকৃ
ব
খিনৰ
অ ভু ৷ ‘সাধুকথাৰ ইিতবৃ ’ আৰু ‘শৰতৰ পদূিলত দয়ৰ মহােমলা’ ব দু েয়ই
খিনক এ মা া
দান কিৰেছ৷

(২৬/১০/২০১৮)
জীৱন মািলতা
লখক – মু ট ভ াচায
আেলাচক – জয়কা শমা
কাশক – শ িশ
কাশন
ভাৰত বা অসমত স িত ি িমত হাৱা কিমউিন আে ালন যাৱােটা শিতকাৰ চি শ আৰু প াশৰ
দশকত ব
িত লৰ মাজেতা ব েতা িশি ত, মধাৱী আৰু দশে মী যুৱকৰ বােব আদশময় কম লী হ
উ িছল৷ সই সময়েছাৱাৰ তেন এজন যুৱক মু ট ভ াচয, িয িপছৈলও এই আদশেত খামুিচ থািক ব

বছৰ ধিৰ সি য় সমাজেসৱাতেতা লািগ আিছেলই, লখা- মলা আৰু গিতশীল সািহত সংগঠনৰ সাৰ ত
সমাজখেনা কম সময়েত সুপিৰিচত হ’বৈল স ম হেছ৷ অশীিতপৰ ভ াচাযৰ ডাঙৰ দাদাক ৰািহেত ৰ
ভ াচাযও আিছল ছা াৱ ােত বাঁওপ ী াধীনতা সং ামী, িযেটা চাহ বািগচাৰ কমচাৰী দউতােক িবৰু কথা
বুিলেয় ভািৱিছল৷ ৰািহেত েৰ থম িবভাগত মি ক পাছ কৰা সে ও দউতােক তওঁক কেলজত পঢ়াবৈল
খাজা নািছল, িপছৈল যিনবা যাৰহাটৰ নৱ িতি ত কেলজৰপৰা সুখ ািতেৰ আই এ উ ীণ হিছল৷ তওঁৰ
এই আ জীৱনীখনৰ পৰা আৰু জনা গ’ল য া ণ হেয়া দাদাক আৰু তওঁ া ণ পৰ ৰাৰ িবপৰীেত গ
হাল বাই কইবাটাও খিত উঠাইিছল আৰু দুখীয়া ঘৰখনৰ অৱ া িকছু হ’ লও টনিকয়াল কিৰব পািৰিছল৷
িক ঘৰখনৈল সই আপাহেত আনিক আ ীয়- জনৰ আহ-যােহা তিতয়া ব
হিছল৷ পানীেয়বুৰা ঠাইখ ত
ৰাইেজ পতা াথিমক িবদ ালয়েত পিঢ়বৈল আৰ কৰা মু েট িপছৈল অ’ত-ত’ত িশ া লিছল৷ ডাঙৰ
দাদােক জকাইত এখন এম ই ু লত সামান দৰমহােত ধান িশ কৰ দািয় লিছল৷ তওঁ িপছৈল আৰু
কইবাখেনা ু লত সামান বতনেত িশ কতা কিৰিছল৷ আচলেত কিমউিন পা েয় তিতয়া িশ া িব াৰত
ৰু িদয়াৰ কাৰেণ ৰািহেত ৰ ভ াচাযই নহয়, তিতয়াৰ যুৱ কিমউিন জগ াথ ভ াচাযই, িচদা শইকীয়া,
উেপন শমা, অৱনী বৰঠা ৰ আিদেয়ও ঠােয় ঠােয় ু ল পািত ফু ৰাৰ কথা পুিথখনত সু ৰভােৱ আেছ৷ যুৱ
কিমউিন নতা নীলমিন বৰঠা ৰ তওঁেলাকৰ ঘৰৈল ােয় আিহিছল৷ এটা সময়ত ৰািহেত ৰ ভ াচাযক
কিমউিন দলৰ মুখপা ‘নতু ন অসম’ত কাম কিৰবৈল পাট েয় ৱাহা ৈল মতাত মু টক িড গড় জজ
ইনি উটত পঢ়াৰ ব ৱ া কিৰ িদয়া হ’ল, য’ত িশ ক িহচােপ আিছল কিমউিন সমথক হেমন বৰঠা ৰ,
মদন বৰপুজাৰী আিদও৷ মু ট আিছল গা ীবাদী মাহীেয়কৰ ঘৰত- িযগৰাকী গাসাঁইৰ িবধবাই নগা ৰা নী
ৰািখিছল৷ জজ ইনি উট এিৰব লগীয়া হাৱাত ধমনাত নতু নৈক পতা এখন এম ই ু লত মু টক নাম
িলখাই িদয়া হিছল৷ গণনাট সংঘৰ কম তাৰ ধান িশ কজেন ব েকইটা নতু ন িব গীত ৰচনা কিৰ
জ ািত সাদ আগৰৱালােৰা হেনা দৃি আকষণ কিৰিছল৷ মু টৰ ঘৰেত ছ েবশত থকা গণনাট সংঘৰ নেগন
কাকিতেয় তওঁক গান গাবৈল আৰু ছায়ানাটত অিভনয় কিৰবৈল হেনা িশকাইিছল৷ ভ াচাযই কিব ৰাম
গৈগৰ সহচায উে খ কিৰ িলিখেছ য সই সময়ৰ িব ৱী কিমউিন গৈগেয় িচ িপ আইৰ ৰািহেত ৰ
ভ াচায আিদৰ লগত িনিবড় স ক ৰািখ চিলিছল, অথাৎ তিতয়াৰ ধান কিমউিন দল দুটাৰ মাজত
মধুৰ স ক আিছল৷ এটা সময়ত ৰাম গৈগ আৰু মু ট ভ াচাযই এেকখন ু লেত িশ কতা কিৰও ব ু
গাঢ় কিৰিছল৷
মু েট ংখাং হাই ু লৰ স ম
ণীত নাম লেগাৱাৰ িপছত িবিভ সাং ৃ িতক কাযসূচীত যাগ িদ
সকেলােৰ দৃি আকষণ কিৰব পািৰিছল৷ সই ু লৰ হােত িলখা আেলাচনী ‘ ণিত’ত তওঁৰ থম গ
ওলাইিছল৷ এইেবাৰৰ সে ও ছা ফডােৰচনৰ সদস িহচােপ কিমউিন আে ালনত জিড়ত হাৱাত তওঁ
িক
ধান িশ কৰ দুব ৱহাৰ সহ কিৰবলগীয়া হিছল৷ কাৈন কেলজত পঢ়াকালত ভ াচাযই অধ াপক
তফ ল
যাগীৰাজ বসু, উপাধ
ল ী দ আিদৰ লগত হাৱা সুু আলী, কিব যতী নাথ দুৱৰা, অধ
স কৰ কথা িবৱিৰেছ৷
নািলয়াপুৰত জ ািত সাদ আগৰৱালাৰ সভাপিত ত গণনাট সংঘৰ অিধেৱশন আৰু শাি সি লন
অনুি ত হাৱাৰ সময়ত (১৯৫১ চন) ভ াচায হাই ু লীয়া ছা , আন ভােলমানৰ লগেত তওঁেকা পুিলেচ
িমছা অজুহাতত
াৰ কিৰিছল৷ অিধেৱশনৈল মাহন লাল মুখাজ ৰ নতৃ ত আৰ িচ িপ আইৰ সমদল
এটাও
া’গান িদ আিহিছল৷ সই সময়ত নতু ন চৰকােৰ তওঁেলাকৰ ঘৰত িবৰাট অত াচাৰ কৰাত
পিৰয়ালৰ লাকসকেল িদিহেঙ-িদপােঙ আ য় ল’বলগীয়া হিছল৷ ভ াচাযই িথেয়টাৰ দল গঠন কিৰ তাত
অিভনেয়া কিৰিছল৷
আিথক অৱ া বয়া কাৰেণ মু েট অ ম
ণীত পিঢ় থােকাঁেত চাকিৰ িবচািৰ িডগৈবৈল গিছল৷
দুিদনমান দুলীয়াজানত চচিমক চােভত মজদুৰৰ কােমা কিৰিছল৷ এটা সময়ত সৰু-সুৰা বপােৰা কিৰিছল৷
িস িয িক নহওক, কাৈন কেলজত আই এছ িচ পেঢ়াঁেত এওঁ গিণত অন তম িবষয় িহচােপ লাৱা বােব তওঁ

ব েকইখন হাই ু লত পৰৱত কালত িশ কতা কৰাৰ সুেযাগ পাইিছল৷ িপছত িব এ আৰু াইেভটৈক এম এও
উ ীণ হয়৷ িব বৰুৱা কেলজত নশ
ণীত িব এ পেঢ়াঁেত তওঁ ছা ইউিনয়নৰ সহকাৰী স াদক ৰূেপও
জয়ী হিছল৷
পৰৱত কালত ‘আছাম ি িবউন’ত চাকিৰ কিৰ থােকাঁেতই ৱাহা
শাধনাগাৰ আৰু ৱাহা
িব িবদ ালয়েতা চাকিৰ পায়৷ ৃিত ৰাম ন কিৰ তওঁ িলিখেছ- িব বৰুৱা কেলজত ছা ইউিনয়নত
িত ি তা কেৰাঁেত ব েকইজন জনজাতীয় ছা ই চু ৰ সহায় কিৰিছল৷ আচলেত সই সময়ত জনজাতীয়
গা ীসমূহৰ মাজত কিমউিন ৰ বছ িভি ও আিছল৷ িব বৰুৱা কেলজত ছা হ থােকাঁেত ভ াচাযই নাটকত
অিভনয় কিৰও পাৰদিশতা দখুৱাইিছল৷ কেলজত কলা দশনী এখেনা পািতিছল, সইখন মুকিল কিৰবৰ
বােব িব ু ৰাভাক মািতব খুিজও হেনা নাৱািৰেল অধ
হম বৰুৱাৰ স িত নােহাৱা কাৰেণ৷ কইজনমান
নামধন ব ি ৰ সঘেন মত সলিন হাৱাৰ কথাও পুিথখনত উি িখত হেছ৷
ৱাহা িব িবদ ালয়ত চাকিৰ পাৱাৰ আেগেয় ভ াচাযই ৰাজগড় হাই ু ল, চাচিন হাই ু ল, কমন
হাই ু ল ( ধান িশ ক িহচােপ) আিদেতা িশ কতা কিৰিছল৷ তিতয়াই ৰিডঅ’ত নাটক কিৰবৈল তওঁ
মােজ-সমেয় ৱাহ ৈল আিহিছল৷ িড গড়ত থকা কালত কিমউিন
াথ ব েকইটা ভাষাত ব ৃ তা িদব
পৰা সুদশন ব ি নীলমিণ বৰঠা ৰৰ হ িবধানসভাৰ িনবাচনত কাম কিৰ (উে খ য বৰঠা েৰ ধনঢ
কংে ছ াথ ৰেমশ বৰুৱাক পৰািজত কিৰ জয়ী হিছল) ধন মনা ভ াচাযই সই সময়ৰ আন এজন
ব ি পূণ কিমউিন নতা ডাঃ িবনয় চ ৱত েৰা উে খ কিৰেছ- িয চাহ বািগচাৰ মািলক জ ািত সাদ
গণনাট সংঘৰ অসম শাখাৰ সভাপিত িনবািচত হাৱাত আপি কিৰ সংঘক াছ এছ’িচেয়চন বুিল
তাি ল কিৰিছল৷ ৱাহা ৈল আিহও গৗৰীশংকৰ ভ াচায, অৱনী বৰঠা ৰ, দৱ সাদ বৰুৱা আিদৰ লগত
হাৱা সাি ধ উি িখত কিৰেছ৷
ৱাহা িব িবদ ালয়ত কাম কৰাৰ সময়েৰ পৰা ভ াচাযই ‘নতু ন পৃিথবী’, ‘জন জীৱন’, নতু ন
সািহত পিৰষদ’ আিদত যু
হাৱাৰ উপিৰ উমা শমা, অিনল ৰায় চৗধৰী, ড৹ দৱ সাদ বৰুৱা, ােণ ৰ
কিলতা, খেগন শমা, ড৹ হীেৰণ গাহাই আিদৰ সেতও িবিভ কাম এেকলেগ কিৰেছ, সাং ৃ িতক
ত
কশৱ মহ ৰপৰা ব কথা িশকাৰ কথাও উনুিকয়াইেছ৷ এবাৰ িবিভ জনৰ সহেযািগতাত িচ িপ এম াথ ৰুেপ
দুই ন ৰ ৱাডৰপৰা ৱাহা
পৗৰ িনগমৰ কাউি লৰ পদেতা জয়ী হিছল৷ ১৯৬২ চনৰ িনবাচনত
কিমউিন
াথী গৗৰীশংকৰ ভ াচায ৰ হ নাৰায়ণ ডকা, দেৱ ৰ, ভাত শমা আিদৰ সেত কাম কৰাৰ
কথাও িলিখেছ৷ অসম আে ালনৰ কালেছাৱাৰ কিমউিন িবেৰাধী কাযকলাপ আৰু িবভীিষকাময় িদনেবাৰৰ
কথাও পুিথত
ৈক আৰু সিব ােৰ িলিখেছ৷
এেনদেৰ ৮৮ পৃ াৰ এই আ জীৱনীখনৰ পৰা সুদীঘ সময়েছাৱাৰ িবেশষ ৰাজৈনিতক ধাৰা এটাৰ
আংিশক ছিব পাৱা যায়৷
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Paromanowik Samay
Writer - Anjana Sharma
Publisher - Power shifts, Faculty Books
Reviewer - Dr Trailokya Deka
Price - Rs 599.00

With an overwhelming size (924 pages), Anjan Sharma's 'Paromanowik Samay' is one of the
most valuable publications in recent times. The book encompasses almost all the aspects that are
related to the world nuclear scenario, especially the possible impact a nuclear war can make on any part
of the world. With a new phase of the so-called Cold War getting revived with the maverick President of
the United States of America and Vladimir Putin of Russia flexing muscles, the world is on tenterhooks as
far as a nuclear war is concerned.
At 05:29:45 hours, July 16, 1945, in the Jornada del Muerto desert in New Mexico, USA, an
extremely brilliant flash of light destroyed the darkness in the sky, creating a mushroom-shaped fireball
which made the steel bars nearby turn into thin air and transformed the desert sand into mica.
Witnessing that indescribable moment in history, the first ever nuclear weapon detonation, codenamed
Trinity, J Robert Oppenheimer spontaneously recited that famous 'sloka' from the 'Gita' - "Now I
become death, the destroyer of worlds..." At that very moment started the nuclear era, an era where
nations would vie for a slice of nuclear power, where having a nuclear bomb would mean Supreme
command, where nations would remain perennial threats to each other.
The book, despite its voluminous size, is surprisingly easy to go through, as the author has
divided the topics into smaller chapters, making the reading crisp and to the point. Most of the things
one would want to know in the field of nuclear power have been included in the book. There are 88
chapters and 205 sub-chapters. The author has begun from the then emerging scientific concept of
generating power from nuclear fusion. In doing so, he has covered every bit of information available
from across the world- books, journals, published writings, anecdotes, research papers, news papers
and what not. What was painstaking for him was the fact that when he started working on this project,
he stumbled upon the lack of information on the subject, opposite to today's world of the internet
where one find out anything and everything at the touch of a finger. That the author had to go into indepth research to bring out this huge volume of work is undeniable. From Humphrey Hawksley, Simon
Holberton, John Malik, Samuel Glasstone, Patrick O'Heffernan, Narayan Sanyal, Gordon Thomas, Max
Morgan-Witts to our own Siba Prasad Changkakoti, Pradip Saikia and Dr Dhrubjyoti Bora, to name only a
few- author Anjan Sharma has done a stupendous job in collecting diverse information and then
converging them in a systematic way for the readers. The unimaginable destruction a nuclear bomb
would be able to cause to the entire mankind is the gist of the book. The common readers as well as
students and researchers of the subject will find 'Paromanowik Samay' a handy and ready reference
point.

Anabritayon
Writer - Sneha Devi
Editor - Rekha Baruah
Publisher - Sabda, Jorhat
Reviewer - Manish Goswami
Price - Rs 150.00
Most of the stories in the collection were written during the Sixties of the last century. The
stories were published in leading Assamese weeklies and periodicals like the Assam Bani, Nilachal,
Ramdhenu etc. With the passage of time, the short stories written by the eminent Sahitya Academi
award-winning writer of yesteryears, Late Sneha Devi, were on the verge of being lost forever. However,
by meticulously tracking both the published and unpublished stories, late Rekha Baruah - a niece of
Sneha Devi, has compiled and published them in the form of a book 'Anabritayon'.

Through the stories in the collection were written almost 50 years ago, they are still very
relevant. Sneha Devi, in her stories, brought out the pathos of those who were struggling economically,
and the angst of those who were desperately trying to make their dreams come true. The dividing line
between fact and fiction in these stories, at times, seems to get blurred.
The story 'Luk-Dhuk' gives an insight into the travails of Charan, who is struggling to make both
ends meet. He has a small shop on the banks o a river. He patiently waits for customers who embark
and disembark from boats. The shop hardly has any stock; even the few handkerchiefs that he hangs
outside to attract customers have all faded. With desperation, he keeps looking for customers.

At 09/10/2018
Inside the Investments of Warren Buffett: Twenty Cases
Writer - Yefei Lu,
Publisher - Harper Business
Reviewer - Champak Sarmah
Price - Rs 599.00
How can one relate research and studies to business? The direct answer to this question is
Warren Buffett, formerly the wealthiest and currently the third wealthiest person in the world and the
chairman of Brkshire Hathaway. Considered one of the best investors in the world, Buffet’s chronicle of
investment is a lively example of the relations between research and usiness.This is what can be learned
while going through Yefe Lu’s recent book-Inside the Invenstments of Warren Buffett: Twenty Cases. Lu
is a Portfolio Manager at the Frankfurt-based Shareholder Value Management AG. In this book Lu traces
the mogul’s legacy of successful investments since 1957, viewing them with ample statistics.
In the book, Lu draws a oicture of Buffett which shows how farsighted he is. Like all
businessmen, he never let the opportunities go. His “Partnership Year” (1957-1968) started with
investment in the San-born Map Company, a leader in fire insurance mapping in the United States.
Buffett led company to an undisputed top position in the insurance mapping sector for several years. In
the Dempster Mill Manufacturing Company, too, Buffett transformed a reputed and worthy, but dying
enterprise into a constant profit-making entity with the help of a hardworking manager, Hurry Bottle.
Buffett’s third rewarding investment was in the Texas National Petroleum Company. According to Lu,
Buffett researched extensively prior to investing in this company and his homework helped drive it into
the future. Buffett also invested in American Express, the company that pioneered the use of the plastic
money. At the time of his investment the company was involved in a scandal with another business
entity and the news was a hot topic of discussion in the country.But it failed to demean the evergrowing use of plastic money in the US. Keeping aside all the controversies, Buffet invested in it and
helped tremendously I expanding its busness in some other relevant sectors like banking, warehousing,
etc. In 1965, Buffett invested in Berkshire Hathaway and he currently holds the position of its Chairman
at 87 years of age.

In the second part of the book, Lu describes the tycoon’s investments in nine entities, among
which, The Washington Post and Coca-Cola are household names. Later, during the period between
1990 -2014, Buffett invested in six entitees, including IBM.
To become the world’s richest man, one must possess some sterling qualities.In this book, Lu
tries to throw light on those qualities of Buffett which will encourage any new entrant into this arena.

Mahabharatayan
Chief Editor - Kanak Ch Sharma,
Publisher - Sarat Chandra Sharma Prachyatattwa Adhyayan Kendra,
Reviewer - Joykanta Sarma
Price - Rs 250.00

The Indian epic Mahabharata, popular not only in the country, but also aboard, is definitely a
great storehouse of history, too. The epic, assumed to have originated around fourth century BC to
fourth century AD is unique because of its message of unity; it has embraced all parts of the land
‘Bharatbarsha’, including the North-East called Pragjyotish.
It is under this backdrop that the national seminar on the Mahabharata, organised recently in
Guwahati, jointly by the Sarat Chandra Sharma Prachatattwa Adhyaya Kendra and the Assam State
Museam Directorate had been a pace-setter for further study of the trans-Indian culture and history
based on the epic.The sourveneir-Mahabharatayan, published on the occasion, replete with
deliberations by galaxy of distinguished scholars, has explored many unknown facts that will be
rewarding for researchers and commoners at large. As its chief editor Kanak Chandra Sarma points
out,despite Assam’s inheritance of the Mahabharata tradition from the medieval period through
Assamese texts, episodes, drama, music, painting and folk culture, these aspects have not receive
adequate space in research studies.
A renowned scholar late Ajoy Mitra Sastri, in his essay- ‘Pragjyotish in the Mahabharata’, AK Das
in ‘Mahabharata: a CulturL Ramification in North- East India’, Dr Bhabendra Kalita in ‘The Assamese
Mahabharata of Medieval Assam’, Dr Ritamoni Bhishya in ‘Mahabharata Aur Purbottar Bharat Ka
Antarsombandha’, Puja Barua in ‘Mahabharata Me Pragjyotishpur Ka Bira Ka Abadan’, etc., have dwelt
at length on how the epic has shown Pragjyotish or its king Bhagadatta’s relationship with the
mainstream. In fact, late archaeologist Sonaram Choudhury’s essay collected by the chief editor from
the old pages of the now defunct Abahan Magazine is a history in itself. In his exhaustive essay, National
Museum’s former professor AK Das has opened a new vista for study, while he say that the
efflorescence of the epic tradition in the form of a socio-cultural movement enriching literature, arts,
crafts, dance performance, singing and other aesthetic facu lties of Assamese people could be witnessed
in the post-medieval period in the backdrop of the new Vaishnavite Movement. Yes, the whole of the
Mahabhavarata is basically represented by Sri Krishna in Assam as the incarnation of veshnu. This theory
is the dominating force in the Neo-Vaishnavite paintings and in performing artr like Bhaona.

At. 16/10/2018
Ankush
Writer - Juri Bora Borgohain,
Publisher - Banalata
Reviewer - Subhajit Bhadra
Price - Rs 300.00
In recent years, there has been a growing tendency in Assamse fiction to give importance to
research-based works. Juri Borah Borgohai is also not an exception, as she has mastered the craft of
research-based fiction which can be seen in her novels like Nangfa, Lidolam and Bhok. Her most
recently published novel is Ankush’, in which she has chosen the realm of the tea-tribes of Upper Assam
to illiuminate the lives of the so-called subalterns. Historical fiction by Assamese women writers came
into vogue probably with Rita Choudhory in her Deo Langkhui, but it would be more appropriate to term
it as a historical romance. Rita Choudhury’s ‘Makam’, Anuradha Sarma Pujari’s ‘Mereng’, Chandana
Goswami’s ‘Patkair Hipare Mur Desh’ and Dilip Borah’s ‘Hodhoapuror Hunor Mekuri’ are important
additions to this genre.
Juri’s novel- Ankush, highlights a hitherto unexplored area as she digs the root of a particular
community like the Irish poet Seamus Heaney. The phrase, hitherto unexplored, deserves special
because others before Juri have written novels centering on tea-tribes, but in the book under review,
Juri has written probably the first naturalistic fiction concerning the lives of the oppressed lot. For each
of her fiction, Juri works hard and this is see in Ankush also, and it must be mentioned that the judicious
choice, along with meticulous research, have elevated the novel to different level. Through the lives of a
few individuals and families spread over different tea belts of Assam. Juri has brought alive some flesh
and blood characters. In fact, it may be considered as a mini-novel concentrated over a particular area.
The theme of oppression, exploitation, inhuman torture, the cruelty of White owners and managers,
their tyranny, the simple and pathetic lives of the tea-labourers, their basic needs and anguish, the
humdrum and monotonus lives of the works of the tea gardens, the animal like existence of these
people, the emerging revolution from the margins, their love and disappointments and the
stubbornness to cling to life, in spite of all odds-all these find manifestiation in this powerful novel.
Regarding the structure and narrative and narrative technique also, Juri has done an experiment
as she has divided it into segments and used the flasheback method. ‘Ankush’ is a mature novel from a
talented writer who is in full control of her fictional craft.

Samboli! Beware!
Writer - Lakshman
Translation - Susheela Punitha
Reviwer - Bhaskar Phukan
Price - Rs 295.00

The book Samboli! (Beware!) is an autobiography of Lakshman, a Dalit weiter from the Madiga
community of Karnataka, who narrates his life in relation to the society dominated by upper castes like
Vakkaligas and life’s traumas and moments of joy and excitement, as also adventurous escapades on
few occasions.
He starts his autobiographical detour with the story of a house his family lived in – the house
that had no walls. He writes about how he went out begging on some occasions and losing his
hardearned government job because of his love for Kamala, a girl who belonged to the high Vokkalige
caste. It was his offence to have loved the girl and the father of the girl thought it to be proper to teach
him the lesson he deserved. He used his influence in getting him thrown out of the job. Lakshman
narrates his moments of happiness, too, and that narrative is found when he mentions the village fairs
where people forgot their castes and positions in society in an open ambience and with an open mind.
The Kannada word Samboli means ‘be careful’. The expression was used to make people aware
of the presence of an untouchable, Accoding to the author Lakshman, Manu, the lawgiver, decreed that
people belonging to any of the untouchable castes of the country had to hold a pole with jingle bells tied
to one end and pound it on the ground at every stop to a make a sound – jal jal. They had to call out
Samboli! Samboli! They had to walk only on the conservancy lanes and not on the main streets and only
around noon when their shadow was tucked under their feet and would not pollute people of the upper
castes by falling on them.
The book has to be read with a sense of awareness about the psychology of fear and feeling of
alienation and deprivation in the mind of the writer because this book is all about the life and times of a
child born into a Dalit family with its distinct lifestyle unique only to a class that is discriminated and
always bettled and wronged.
Discrimination for one born into a family of the lower castes starts from childhood itself.
Lakshman writes about two types of canes used by primary school teachers to punsh students at school.
For the higher caste students, tt was a short thin cane, and for the lower castes, it was a thick and long
one.
The author Lakshman (1951-2017), who joind the Karnataka Dalit Sangharsha Samity and later
became a leader of the dalits, was a prolific writer. He wrote poems, stories and novels in Kannada and
received awards like Rashtrakavi Kuvempu Award (2003), the Dr Ambedkar Fellowship National Award
(2006) and the Karnataka Keerthi Kalasa State Award (2007).
The translation from time takes away original flavor and ethos intended by the Author.

At. 23/10/2018
31 Miles
Writer - Vinita Bakshi
Publisher - Rupa Publications India
Reviewer - Saikh Md Sabah Al-Ahmed
Price - Rs 295.00

Is the social institution of marriage as sacrosanct as society considers it to be today? What are
the parameters that set apart the binaries of legitimate social relationships among ‘Homo sapiens’ on
one hand and ‘copulating bovines’ on the other?
A recently launched novel that challenges these so-called ‘sacrosant stereotypes’ and sets itself
apart is ’31 Miles’ by Vinita Bakshi, an award-winning sociologist, social entrepreneur and an alumnus of
the Delhi School of Economics. What sets ‘31 Miles’ apart is not its bold theme of extra-marital
relationships within the ambit of traditional India households, but more so for the fact that it tries to
explore the metaphysical ramifications of such relationships, the inners ‘push and pull’ of the human
mind and the spiritual muances of ‘Kaal Chakra’ of life and death, of one’s emancipation from a previous
life, ‘Nishkam’ (unattached) ‘Krma’ etc.
The three central characters- Mansa, her doting husband- Abhijit and Mansa’s online ‘love
interest’- Ranjan, each play the role of an indispensible pillar holding aloft the roof of human
relationships- safe and secure. Ranjan is the most interesting character of the book. He never makes a
direct entry in to the book, and yet the book pirouettes around him. As mansa suddenly bumps into
Ranjan, in spite of her being happily married with two daughters, it reflects less of her entrapment and
more of emancipation.
Apart from the gripping plot and sub-plots, the most heartending and refreshing aspect of the
book is the author’s brilliant use of English, Hindi and Urdu poetry to build the character through
dialogue. And soul-stirring quotes of Rumi, Pablo Neruda, et al reverberates within you, and you feel like
reciting them again and again.
The second part of the story catapults the plot into a karmic thriller. It is hard to tell if it’s a
murder or suicide. What turn will Mansa’s life take with an oline lover? Mansa’s life could be best
summed up with quote of Maquita Donyel Irvin, a storyteller, currently based in Washington DC, who in
her book ‘Stories of a Polished Pistil: Lace and Ruffles’ wrote : ‘She was completely whole, and yet never
fully complete’.

Neel Sagoror Seuji Saa
Writer - Antareep Bhagawati
Publisher - Aalibat Prakashan
Reviewer - Bibekananda Choudhury
Price - Rs 155.00
‘Neel Sagoror Seuji Saa’ is the maiden title by a marine engineer- Antareep Bhagawati, who has
to travel across the globe, manning huge merchant vessels. In such jobs, one gets practically
incarcerated in the confines of the vessel for months on. It is also, perhaps, the only such work by an
Assamese.
It is a sort of travelogue interwoven by artistically presented personal experiences; you can say
even an autobiography. Nonetheless, it also speaks of a hitherto untreaded territory. This book also
takes care to explain to the reader the gradual growth of the author- coming from a simple background
and plunging into one of the most adventurous (in a way, dangerous) jobs in the world.

Antareep Bhagawati has the capacity to practically take the reader along in his mesmerizing
journey. The reader would experience the feelings of manning the bridge looking out for pirate ships,
filling the underbelly of the ship with seawater for better balance in the face of a raging storm in the
open sea, enter the searingly hot engine room, filing the fuel tank of a mammoth commercial ship,
playing cricket on the deck, celebrating the customary rituals as the ship crosses over the International
Date Line, and so many other unique experiences.
The experiences recorded here are not to be found in mundane everyday lives. At a certain
point, one also gets a peep into the mind and psychological set up of a 14 year old budding litterateur,
when you get to read a story embedded in the story.
Amidst all the fascinating aspects of a life at sea, we also get to know more about the goodness
of the central character, when he doles out a major chunk of his monthly salary to one of the deck boys,
to help his mother who was duped.
For a state lying far away from the sea, where the majority of the people hardly get a chance to
experience the mysteries lying in there, where the ferries taking us across the Brahmaputra are the
largest vessels one can see, the descriptions of merchant vessels, their intricate procedure and the
unusual protocols really make a lot of difference. In all practicality, it would also egg on many youngsters
and educate their mentors towards such adventurous, challenging and highly-paid jobs.

At. 30/10/2018
Sivasagar: A Glimpse
Editor - Pranjal Protim Borah & Romen Kalita,
Publisher - Assam College Teaches’ Association,
Reviewer - Prasanta Borthakur
Price - Rs 400.00
If a reader wants to take a trip to the world of art and culture, history, language, literature,
economic and business prospects, along with the beauty and tourist potential of the district of
Sivasagar, this book will definitely be one of the best sources.
The book which is divided in two sections, begins with ‘The Golden Silk of Sivasagar’, written by
Dr Rajashree phukon, and ‘Economic Development: A Case Study’, written by Dr Krishna jyoti Handique,
which highlights the necessity of good infrastrural facilities for rapid development of the district.
Another noteworthy article has been penned by Minoti Gogoi on the prospects and problems of
the handloom industry in Sivasagar, where she depicts the tremendous potentialities of the weaving
sector, along with the problems that hinder its growth and development.
Pranjal Protim Borah, the editor of the book, who is also a known poet-writer of Assam, has
precisely portrayed the literary contributions of the esteemed presidents of the Assam Sahitya Sabha,
who hailed from Sivasagar. Simanta Borah, Purabi Dutta, Gitimalika Gogoi, Sankar Biswas, and Romen
Kalita have also adorned the anthology with their own themes and manner of writing.
The Assamese section, which also features a number of writers and educationists, gives a special
perspective to the compilation with the seriousness of its themes. Dr Sarat Kr Phukon, a respect writer

of Assamese literature, in his essay, gives an exquisite account of some important tourist sites of the
district. In his Sivasagarot Porjyotonor Udyog, Dr Sabyashashi Mahanta, a known columnist, suggests
some important measures for the extension and development of tourism in the distirict. Dr Jugol
Kharghoria has written extensively on the contribution of the progressive litterateurs of the district in
the evolution and development of literature. Meanwhile, Dr Mamoni Borah Kharghoria, in her
Rangpuror Bhasa, has written on the language prevailing at Rangpur during the Ahom Dyansty. The
writing of Dr Pranjit Borah provides a bird’s eye view on the association of the events and personalities
of Sivasagar towards the uplift-ment of Assamse films.
Many facets of Sivosagar are on full display in these eclectic collections. Different facts, styles
and tastes from a broad and diverse range of sources would surely the reader’s attention till the end.

String of Thoughts on North East India: An Economist’s Perspectives
Writer - Atul Sarma
Publisher - Aakar Books, Delhi
Reviewer - Dr Trailokya Deka
Price - Rs 995.00
Persistent under-development and pragmatic interdepence of the NE states persuaded Prof Atul
Sarma, a prominent Developmemt Economist of India, to write 16 articles in this book . The articles were
prepared over a span of almost one-and-a-half decade (2003-17) and based on appropriate data. The
ground realities he explored about the hill economies of NE states inspired Prof Sarma to write the
book. Besides his other government responsibilities, Prof Sarma served as the Planning Board member
in different NE states, as member of Economic advisorry Council to the Chief Minister of Assam, Vicechancellor of Rajiv Gandhi (then Arunachal) University and member of the 13th Finance Commission of
India and thus, obtained unque opportunities to study the peculiar problems, bright prospects, and
policy aspects of the region. The book is the assimilation of all.
With historical and basic socio-economic explanations, Prof Sarma has meticulously highlighted
the State-wise trade and busness opportunitiones of all the Notheasten states (excluding Sikkim) in the
book. Explaining trade and business constraints in the Northeastern states, Prof Sarma has explained
two paradigms that have dominated the Government of India’s NE India policy.First, overstress on
security/strategic considerations, rather than on development efforts, and secondly ,minimum
intervention in the tradional systems/with the functioning of the market system in NE India.
If we go throuth all the chapters, it becomes clear that this book is very useful for college and
university- level study, particularly in Economics and Development Studies. The book contains the
history of the development scenario of NE India,the basic socio- economic characteristics of the NE
region, the development of tea and oil induatries in Assam, the scope of entrepreneurship development
in the NE, small-scale industries, etc.,which are the basic course contents of post-graduate and
graduate-level study.

