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দুিবধ মানুহৰ কথা
বৃ ছিবলােক অসমত ছাহ বািগছা খুিলবৰ সময়ত অসমৰ বািহৰৰ পৰা বনুৱা আিনিছল৷ মােন
আিনবলগীয়া হিছল৷ এই উে েশ ১৮৩০ ৰ দশকৰ পৰা পৰৱত ৩০/৪০/৫০ বছৰ ধিৰ অসমৰ িবিভ
ঠাইৰ হািব কটা হিছল, মা
যাৱা

মাকেলাৱা হিছল৷ তাৰ পূ বত ৪০ বছৰ ধিৰ অসমখন এখন চাৰখাৰ হ

ংস ূ পত পিৰণত হাৱা দশ আিছল৷ এফােল ৰাজপাটৰ বােব অিৰয়াঅিৰ হ থকাৰ ফলত

অনুগত তাত ি ধা

জাৰ

তা আিহিছল৷ আনহােত মানৰ আ মণ আৰু অত াচাৰত থলুৱা মানুহ ফিৰং িচ কা

িদিছল৷ কান ক’ ল গিছল তাৰ কােনা খবৰ নািছল৷ লগেত হাইজা-কেলৰা আিদ মহামাৰীিবলােক এফালৰ
পৰা গাঁও ভূঁ ই উছন কিৰ থিছল৷
গােটই অসমেত মানুহ কম আিছল৷ গিতেক বাগান পািতবৈল

েয়াজন হাৱা জােক জােক মানুহ

ক’ত পায়! গিতেক টেলংগানা, ছাটনাগপুৰ, বীৰভু ম আিদ ঠাইৰ পৰা আিদবাসী মানুহ ফু চু লাই ফু চু লাই অনা
হিচল

কাদাৰৰ জিৰয়েত৷ পলাবৈল চ া কিৰেল চাবুেকেৰ কােবাৱা হিছল৷ মিৰেল পলাই িদিছল য’ ত

ত’ ত৷ কাম কিৰবৰ সামথ থকা সকেলােক কামত খটু ওৱা হিছল৷ তথািপও কােনাবা পলাই গ’ ল ধিৰ
আিনবৰ বােব পুৰ াৰ িদয়া হিছল৷ চ াৰিবলাকৰ পেদা িত হিছল মােন িসহঁ তৰ দৰমহা বঢ়াই িদয়া
হিছল৷
িতেটা মানুহৰ এেকাটা ৰকড ৰখা হিছল৷ য’ত স ৱ হয় ফেটাও ৰখা হিছল৷ সই মানুহিবলােক
কাৰ কাৰেণ কাম কিৰিছল নাজািনিছল৷ িসহঁ তিবলাকৰ চেহৰা ক’লা- ীণ-িনশক য়া আিছল৷ িশ া-দী া
আিছল শূন ৷ িছ মূল সই মানুহিবলাকৰ পুৰণা মা - ভ ৈল, স

ক য়-স

লািগিছল আৰু দুখ পাতলাবৈল হািড়য়া খাইিছল আৰু নািচিছল আৰু

ীয় মানুহৈল মনত পিৰেল দুখ

ােয়ই মাইকীিবলাকক উৰাই ঘুৰাই

িপ িছল৷ ব’গা ব’গা চাহাব মানুহিবলাক িসিবলাকৰ বােব িনলগৰ তৰা আিছল৷
চাহাবিবলােক মহৰীৰ কামত দুই এটা অসমীয়া আৰু বঙালী মানুহ ৰািখিছল আৰু িসহঁ েত কাম কৰা
মানুহিবলাকক
সৃি

ৰৰ দেৰ ব ৱহাৰ কিৰিছল আৰু দখ দখৈক িসিবলাকৰ মাজত এটা

হিছল৷ ব ৱধান ব ত আিছল৷ সকেলা কথােত কাঢ়া-কািঢ় আিছল৷

ভূ -ভৃ ত ৰ স

কৰ

াড টাইম আৰু ল’ কল টাইম

সকেলােৱ কাটাই কাটাই মািন চিলিছল৷
বনুৱা- িমকিবলাক এক কাৰ ব া গালামৰ িনিচনাই আিছল আৰু দশক দশক ধিৰ তেনৈক থকাৰ
ফলত িসিবলাকৰ মনত নীচাি কােবােধ গা কিৰ উ িছল৷ কাম কৰাৰ বয়স পাৰ হাৱাৰ িপছত িসিবলাকক
িবদায় িদয়া হিছল৷ জমা বুিলবৈল হাতত এেকা নািছল৷ বাগানেত ইমান িদন থািক থািক িনজৰ মা
বুিলবৈলেকা এেকা নািছল৷ সদায় হাড় ভঙা পিৰ ম কিৰ কিৰ, সদায় বয়া মদ খাই খাই, সদায় ৰচনৰ
নামত পচা চাউল-দাইল খাই খাই মানুহিবলাকৰ কৱল মানুহৰ আকৃ িতেটােহ ৰিছলৈগ৷
ওচৰ পাজৰৰ মানুহিবলােক িসহঁ তক মানুহ বুিলেয়ই

ান নকিৰিছল৷ সদায় লবাৰ- িল-বাগানীয়া-

বঙালী বুিলেয়ই িসিবলাকক সে াধন বা উপহাস কিৰিছল৷ এই

িমকিবলাক িনজৰ নমনীয়

ভাৱৰ কাৰেণই

হওক বা দীঘিদনীয়া দমন- শাষণৰ কাৰেণই হওক, সমাজৰ বাকীিবলাক মানুহৰ পৰা সদায় দূৰেতই থািক
গ’ল৷ িশ া-দী াৰ পাহেৰা নাপােল৷

জ ৰ িপছত

জ

িসহঁ ত সমাজৰ সীমাত থািক গ’ল৷ যাৰ

ম

অিবহেন চাহ খিত এটা উেদ াগ িহচােব গঢ় লেয় নু লেহঁ েতন, সই মানুহিবলাক িসেজাৱা চাহপাতৰ লুনীয়া

সাৱাদ হ মিৰ মিৰ জীয়াই থািকল৷ অসমীয়া বৃহ ৰ জািতস াৰ মাজত আটাইতৈক দূবল জনেগা ী হ’ল
এওঁেলাক৷ িসহঁ েত

ম কিৰেল আৰু আন মানুহ ধনী হ’ল৷

এেকধৰেণই

মৰ ওপৰত জীৱন গিঢ়বৈল আিহিছল পূববংগৰ পৰা পমুৱা িবলাক- মমনিচঙৰ পৰা,

িচেলটৰ পৰা, আৰু ব
সংগব

ঠাইৰ পৰা৷ িসহঁ েত মা

দখল কৰা

ম কিৰিছল৷ িসহঁ ত ইছলাম ধমৰ আলমত

হ থািকল৷ িসহঁ েত ৰাজনীিত কিৰবৈল িশিকেল৷ িসহঁ েত চল চাই চতু ৰািল কিৰবৈল ল’ ল৷ মুখ আৰু

দগাবাজ ৰাজনীিতকক দুবাৰমান ভাটত িসহঁ েত িজকাই িদেল৷ তাৰ িবিনময়ত িসহঁ েত আৰু অিধক মানুহ
আিন ব ৱাই ল’ ল আৰু অিধক মা

িসহঁ তৰ দখলৈল আিনেল৷ থলুৱা

ানীয় মানুহক িসহঁ েত

ৰাই পঠােল৷

িসহঁ েত মছিজদ সািজেল, িসহঁ েত মা াছা সািজেল, িসহঁ েত দল সংগঠন খুিলেল৷ িসহঁ েত ধমৰ দাহাই িদ মদৰ
পৰা আঁতৰত থািকল৷ িসহঁ েত খিত কিৰেল- ফচল িব ী কিৰেল- িসহঁ তৰ হাতৈল পইচা আিহল৷ িসহঁ েত
কাম কিৰেল- িসহঁ ত ধনী হ’ল৷
বাগানীয়া মানুহৰ িনজৰ মা

নহ’ল; পমুৱা, মা েৰ মা িগৰী হ’ল৷ বাগানীয়া মানুহ বাগানেত

সামাই থািকল; পমুৱাই চািৰওফােল িপটিপটাই ফু িৰেল৷ বাগানীয়া মানুহৰ স াহৰ উপাজন মদ-কােপাৰিচেনমাত গ’ল; পমুৱাই স াহৰ উপাজেনেৰ আৰু মা

িকিনেল৷ বাগানীয়া মানুেহ চাহ খিতৰ বািহেৰ অন

খিত িনিশিকেল; পমুৱাই চ ৰ আগৈল অহা সকেলা কাম িশিক পলােল৷ বাগানীয়া মানুেহ িনজৰ ঠাই এিৰ
আিহ দুখ কিৰ থািকল; পমুৱাই নতু ন ঠাইত পুৰণা এিৰ অহা ঠাইতৈকেয়া বিছ ধুনীয়া ঘৰ-দুৱাৰ-সংসাৰ
কিৰেল৷ আিজ বাগানীয়া মানুহ িনঃ -িৰ -অৱল নহীন; পমুৱা মানুহ শি শালী-চহকী আৰু সবব াপী৷ এই
দুইিবধ মানুেহ যাৱা ২০০ বছৰৰ িভতৰত অসমত িথতািপ ল’ ল৷ বাগানীয়া মানুহ ১৮৩০ ৰ পৰা ১৯৩০
ৰ িভতৰত অসমৈল আিহল; পমুৱা মানুহ ১৯৪৭ ৰ পৰা ২০১৮ৰ িভতৰত অসমৈল আিহল৷ বাগানীয়া মানুহ
আিজ থকা নথকা এেকৰ িনিচনা; পমুৱা আিজ অসমৰ অথনীিতৰ লাইখুটা৷ বাগানীয়া মানুেহ অসমক ল’ব
নাৱািৰেল; িক

পমুৱাই আিজ অসম দখল কিৰ পলােল৷

এই সময়েছাৱাত অসমীয়া মানুেহ িক কিৰ থািকল? বাগানীয়াই হািব জুিৰেল-মা

চহােল-চাহ পুিল

ৰুেল-পাত তু িলেল৷ অসমীয়া মানুেহ চাই থািকল৷
পমুৱাই মা
ৰ-পাৱাৰ

দখল কিৰেল, খিত কিৰেল, ফচল িব ী কিৰেল, টকা উপাজন কিৰেল, মা

িকিনেল,

লাৰ িকিনেল, পুিলচ, হািকম, ম ল, ৰাজৈনিতক নতাক বশ কিৰেল, িনজৰ িনজৰ কাম

হািচল কিৰেল, িনজৰ ৰাজৈনিতক শি

গিঢ়েল, িসহঁ ত নােহাৱাৈক অসম চিলব নাৱাৰা পিৰি িত এটাৰ সৃি

কিৰেল৷ অসমীয়া মানুেহ চাই থািকল৷
বাগানৰ পৰা ওলাই অহা বাগানীয়া মানুহ অসমীয়া মানুহৰ লবাৰ হ’ল৷ উজিনত লাইন হােটলৰ
বয়,

াকৰ হি েমন, পথাৰৰ ধান দাৱা-অনা মানুহ হ’ল৷ অসমীয়া মানুহ িসহঁ তৰ ওপৰত বৰমতা হ’ল৷
পমুৱা মানুহ

কটা, হাল বাৱা, মা

থেম অসমীয়াৰ কামলা হ’ল, তাৰ িপছত অসমীয়াৰ কাম
ৰাৱা, চাদ ঢালাই কৰা, ৰা া সজা, ঘৰৰ দুৱাৰ-িখিৰকীৰ

যতমােন কাম ওলােল সকেলােত৷ তাৰ িপছত িসহঁ ত অসমীয়াৰ স
কাত লয়,

কা

কাত লাৱা হ’ল- ধান
ম সজা আিদ

ি ৰ চালক হ’ল- বাছ

কাত লয়,

কাত লয়৷ তাৰ িপছত িসহঁ েত কাম কিতয়া িকমান কিৰব সইেবাৰ িনি

কিৰব

পৰা হ’ল৷ লেগ লেগ জনসংখ াৰ ২৫% ৰ (বাকী ১০% অসমীয়া মুছলমান) আৰু অসম িবধান সভাৰ
৩০% আসেনেৰ িসহঁ ত অসমৰ ভাগ িনয় া হ’ল৷ আিজ িসহঁ ত অসমীয়াৰ ওপৰত বৰমতা৷ িসহঁ েত খুৱােল

াক

অসমীয়া মানুেহ খাবৈল পায়; িসহঁ েত গাড়ী-িৰ া চলােল অসমীয়া মানুহ যাবৈল পায়; িসহঁ েত িনজেক অসমীয়া
বুিল ক’ ল অসমত অসমীয়া সংখ াগিৰ

হয়; িসহঁ েত তেনৈক নক’ ল অসমত অসমীয়া সংখ ালঘূ হয়৷

ভ তাৰ খািতৰত নহয়, ৰাজৈনিতক কৗশলগত কাৰণতেহ িসহঁ ত অকণমান তাপ মািৰ আেছ৷ ২০২১ ৰ
লাকিপয়লৰ িপছত অসমীয়াই িসহঁ তৰ আচল ৰূপ দিখবৈল পাব৷ NRC উফিৰ যাব৷ িসহঁ তৰ তজ-মঙহৰ
মানুহৰ সংখ াৰ জাৰত অসম ধূিলস াৎ হ যাব৷ তথাকিথত অসমীয়া কইটাৰ লগত থািকব কপদকশূন
বাগানীয়া কইটা আৰু দুটামান জনজাতীয় গা ী৷ বেড়ািবলােক ইিতমেধ িনজেক অসমীয়া নহয় বুিল কেছই৷
চাহ খিত কিৰ অসম নদন বদন কিৰবৈল এিদন বাগানীয়ািবলাক অসমৈল আিহিছল৷ িসহঁ তৰ

েমেৰ

মািলকিবলাকৰ অৱ া নদন বদন হ’ল আৰু িসহঁ ত মা ৰ মানুহ মা েত পিৰ থািকল৷ তেনই কমসংখ ক
মানুহেহ তওঁিবলাকৰ মাজৰ পৰা ওলাইেছ িশি ত হ বা অৱ াপ

হ৷ ৯৫% মানুহ এক আিথক তথা

সামািজক আশংকা৷
িক

grow more food কিৰবৈল ১৯৩০-৪০ ত অসমৈল অহা সই িচেল য়া- মমনিচঙীয়া, পৰবত

কালত grow more East Pakisthani বা grow more Bangladeshi
িসহঁ েত

ক ৰ অধীনত অসমৈল আিহ থািকল৷

ম কিৰ িনজৰ অৱ া টনকীয়াল কিৰেছ৷ এই পমুৱাৰ স িত নহ’ ল আিজ অসেম এেকা িস া

ল’ব নাৱােৰ৷ আিজ ইিবলাক অসমীয়াৰ

ভূ ৰ দাবীদাৰ৷ আিজ অসমৰ আধাতৈকেয়া বিছ ঠাই িসিবলাকৰ

মেত চেল৷
অসমীয়াই এয়া িকহৰ দৃশ চাই আেছ বাৰু?
বাগানীয়াসকলৰ কাৰেণ এেকা নকৰাৰ দােষ চাৱা নাইেন বাৰু অসমীয়াক? বাগানীয়ািবলাক এেকা
যু

নকৰাৈক হািৰ গ’ল৷ এেকাখন সু ৰ সংসাৰৰ সেপান দিখ অহা সই মানুহিবলাক আিজ আিথক-

সামািজক-ৰাজৈনিতকভােৱ তৃ তীয়

ণীৰ মানুহ হ ৰ’ল৷

তাৰ িবপৰীেত পমুৱািবলােক এেকা যু

নকৰাৈকেয় যু ত িজিক গ’ল৷ িকছু ভেয় ভেয় ইয়াৈল অহা

মানুহিবলােক দলগত কৗশলৰ জাৰত অসমৰ ভাগ িনয় া হ বিহল৷
মাগলিবলােক এেনেয় ইমানবাৰ অসম আ মণ কিৰিছল! তাৰ কােনা দৰকােৰই নািছল৷ অসমীয়া
যুজ
ঁ াৰু জািত নহেয়ই৷ অসম দখল কিৰবৈল এেনেয় আিহেলই হ’ল৷
এই দুইিবধ মানুহক অসমীয়াই ওচৰৰ পৰা দিখেল৷ িক

িক দিখেল? িক বুিজেল? িক িশ া

পােল?
বাগানীয়া মানুহৰ

েতা অসমীয়া মানুেহ এেকা কৰা নািছল৷ পমুৱাৰ

কৰা নাই৷ দুইিবধ মানুহ অসমীয়াৰ ওচেৰ পাজেৰই ঘূিৰ ফু িৰেল৷ িক

েতা অসমীয়াই এেকা

দুেয়ািবধৰ লগেত অসমীয়া তল

পানীৰ িনিচনাৈক থািকল৷
িক আচিৰত কথা! দুিবধ মানুহ অসমৈল আিহল৷ এিবধ মিৰ মিৰ জীয়াই থািকল৷ আৰু আনিবধ
ধেন-ধােন-মা েয়-বাৰীেয়-স

েদ-িবভূ িতেয়-শি েয়-পৰা েমেৰ দপদপাই থািকল৷

অসমীয়াই িকমান িক খবৰ ৰািখেল? কােনাবা চৰকােৰ িকবা কিৰ িদব বুিল বিহ আেছ৷ পৃিথৱীত
দশক ইমান িনিল - ইমান মুখ থােকন ?

সূচীপ
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ৱ

সংকলনঃ

অনুভৱৰ জাঁটিন
লিখকা – অনুপমা বৰেগাঁহাই
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ২০০.০০ টকা
ড৹ ডাইচাক’ ইেকডাই কিছল- ‘Dreams are meant to be fulfilled. লখক, শাি ৰ পুেৰািহত,
সমাজ সৱক, দাশিনক ইেকডাৈল উৎসগা কৰা এই িকতাপখন িলিখ লিখকাই সেপান বা ৱৈল ৰূপা িৰত
কিৰেল৷
ককােয়েক ইউিনকডত অসমীয়া িলিখবৈল উদগিন িদয়াৰ ফল িতেত লিখকাই মনৰ অনুভৱক শ ৰ
িচ ৈল ৰূপা িৰত কিৰবৈল লিছল৷ ছপা আৰু বদু িতন মাধ ম উভয়েত
লভােব িবচৰণ কিৰবৈল স ম
হাৱা লিখকাই িনজৰ অিভ তােক িলিপব কিৰ গ’ল৷ কাশ পাই থািকল৷ পাঠকৰ উদগিন পাই থািকল৷
আৰু এিদন সকেলািবলাক িমিল িকতাপৰ ৰূপ পােল৷ হােমন বৰেগাহািঞেয় কেছ- ‘আধুিনক ইেল িনক যুগত
িব ত সব এক নতু ন ধৰণৰ সািহত গঢ় ল উ েছ আৰু অনুপমাৰ ৱ েবাৰ তােৰই উৎকৃ িচনািক৷’
গ

িকতাপখন সেজাৱা হেছ িকছু মান ব িত মী খ ত- বী ণ,
-২ আৰু অনুেলপন৷ তাৰ িভতৰৰ লখােবাৰ হ’ল-

ৰণ, গ

-১, দপন, আজন,

বী ণঃ ‘ড৹ ডাইচাক’ ইেকডা আৰু নৱ জ ’, ‘বু ং শৰণং গ ািম’, ‘কম বনাম িনয়িত বা
অদৃ ’, ‘দহখন পৃিথৱীৰ কথােৰ...’, ‘ মাক চালা িচলাই থািকবৈলেক িদয়া’৷
ৰণঃ ‘জীৱন! জীৱন বৰ অনুপম...’, ‘ সই িশহৰণকাৰী িদনেটা’, ‘বস ৰ
মইনাই নতু ন পৃিথৱীৈল...’, ‘ভালেপাৱা... ভালেপাৱা’৷
গ
-১: ‘আেপানজনৰ মৰম’, ‘ মৰ মৰীিচকা খিদ’, ‘এক মু
‘সুখ’, ‘ ভাগালীৰ ন ালিজয়া’৷

িন’, ‘হাতীত উ

সুখ’, ‘অধ-আকাশৰ িসপােৰ’,

দপণঃ ‘আিম িকমান অসমীয়া আৰু িকমান মানুহ?’, ‘অসমীয়া ভাষাে ম আৰু িকছু মান ‘এচািমজ
মানুহ’, ‘ ধমািলেয় যিতয়া ক ৱ
ু ায়..’, ‘মই িনভয়াই কেছাঁ...’, ‘সৰু মানুহৰ ডাঙৰ কথা’, ‘(যাদুম বনাম
িব ান) অেলৗিকক বাবা’, ‘িদি ৰ এ ৰািতপুৱা’৷
আজনঃ ‘হাউছৱাইফ বনাম অথনীিত’, ‘প িতগত িবিনেয়াগ আঁচিন(SIP) ’, ‘ সাণ িকেনা আহক’৷
গ
-২: ‘অ পৰ িফিৰঙিত’, ‘দােপাণ’, ‘ভাতৃ ঘাতী’, ‘অ’ িবেদশী ব ু ..’, ‘ নােবােলা তাক
সাণৰ অসম’, ‘ শষ নহয় মাৰ এই
ম কিতয়াও..’৷
অনুেলপনঃ ‘এ সা াৎকাৰ’, ‘জুৰী বৰা বৰেগাহািঞৰ িলড’লাম আৰু িকছু িবি
‘ময়ুৰ বৰাৰ ‘ ত াশাৰ িতিলিপ’ িকছু অনুভৱ’৷

অনুভৱ..’,

লিখকা অত সংেবদনশীল৷ য’ ত থােক তােৰ পািৰপাি কতাৰ িত অত সজাগ৷ অসমীয়া
মনেটােৰ িব দশন কৰাৰ চ া –এেন অনুভৱ হয়৷ লিখকাই পিঢ়েছও যেথ ৷ জীৱনেটা আকষণীয় কিৰ
তু িলবৈল তেখেত যন স ম হেছ৷ ভিৱষ ৎ আৰু অতীতৰ মাজত লিখকাই সু ৰৈক অহা যাৱা কিৰেছ৷
এটা মনৰ এখন আধুিনক পৃিথৱী সৃি হেছ৷

অসম ভূষণ – িগিৰধৰ শমা
স াদনা – ড৹ নিমতা ডকা
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ২৪০.০০ টকা
খনত মুঠ ৩৬টা ব আেছ৷ ‘িভ দৃি েৰ’, ‘পিৰয়ালৰ দৃি েৰ’, ‘পুনৰ মু ণ আৰু ‘পিৰিশ ’এইেকইটা িবভাগত ভাগ কিৰ ৱ সমূহ সি িৱ কৰা হেছ৷ ‘পুনৰ মু ণ’ িশতানত অসমৰ বীণ য়াত
পুেৰাধা ব ি সকলৰ ইিতমেধ ই অসম সািহত সভা আৰু সিৱতা সভাৰ াৰা কািশত
ত কাশ পাৱা
ৱ অনুমিত সােপে পুনৰ কাশ কৰা হেছ৷ এেন কৰাৰ কাৰণ হ’ল- এই ৱ সমূহৰ িবেশষ মূল
আেছ৷ িবেশষৈক িগিৰধৰ শমাৰ িবিভ িদশ তওঁেলােক যেনদেৰ উপ াপন কিৰ , সয়া তওঁেলােক
ব ি গৰাকীক ওচৰ-সাি ধ ৰ পৰা পাই লাভ কৰা অিভ তা আৰু ান সূত৷ নতু ন জ বােদই, আমাৰ
দেৰ লাকসকলৰ বােবও িগিৰধৰ শমাক জািনবৈল ৱ সমূহ অমৃততু ল ৷
‘িভ দৃি েৰ আৰু পিৰয়ালৰ দৃি েৰ’ িশতানেটা ২২ জন িবিশ ব ি ( নেগন শইকীয়া, উেপ
নাথ শমা, গািব
সাদ শমা, দব ত ঘাষ, ড৹ মািলনী আিদ) য় িলখা লখা৷ ইয়াৰ পৰা ব ি গত
অিভ তাৰ লগেত অেনক সামািজক মূল েবাধ কাশ পাইেছ৷
অসম সািহত সভাৰ সভাপিত আৰু আয িবদ াপীঠ কেলজৰ িত াতা এইজন ব ি ৰ জীৱনৰ
ওপৰত কৰা আেলাকপােত এেন এজন বা ৱধম মানুহ চ ৰ আগত ডািঙ ধিৰেছ য ‘অসম ভূ ষণ’ নামেটাৰ
যথাথতা িতপ হেছ৷
অসম সািহত সভাৰ সভাপিতৰূেপ িদয়া অিভভাষণেটা সি িৱ

কৰা হেছ৷

আ কথা / জীৱনীিভি কঃ
Nilakanthi Nirupama
Edited by Nabin Baruah & Nikumani Hussain
Published by Purbanchal Prakash, 2018
Price: 400/-

In the arena of today’s Assamese literature, the name of Nirupama Borgohain needs no
introduction at all. She is definitely the most esteemed and loved writer for each one of Assam.
And she is one of the few Assamese writers who can be described as outstanding. A lady with a
steadfast cause, most of her writings beautifully reflect the status and the silent sufferings of
women through the ages. Her consistent endeavour to document the sufferings of women as well
as the injustice inflicted upon them is honoured by all. She is in fact a pioneer in this aspect and
it is for this distinction that Nirupama Borgohain continues to be the most popular and prolific
writer among the contemporary women writers of Assam.
“Writing is my habit; it is both second nature and inner compulsion. At present, I cannot
waste a single day without writing,” she told me once. Born in 1932, Nirupama Borgohain
started writing, when she was a student of Panbazar girls’high school in Guwahati in 1944.
During that time, she with her friends brought out a handwritten magazine called Salita, where

she wrote for the first time a poem called ‘Jonbai’ and a short story called Janani. Since then she
has made it a habit to stick to her pen consistently.
Nirupama Borgohain did her master’s in English in 1954 from Calcutta University and
subsequently another master’s in Assamese from Gauhati University. While she worked as a
journalist for several years – beginning as a sub-editor of Nilachal, an Assamese weekly in 1968,
she subsequently became the editor of three magazines, one after another: Saptahik Janajivan,
Saptahik Sanchipat and Pashekia Chitrangada. In 1980, she quit her job to become a fulltime
writer and columnist.
She received the Sahitya Akademi award in 1994 for her Abhijatri, a biographical novel
based on the life of Chandraprabha Saikiani, a firebrand revolutionary and social activist of early
20th century Assam. Her Agragamini, another biographical novel, is based on the life of Indira
Miri, another eminent Assamese lady who pioneered education in the remote hills of the
erstwhile North-East Frontier Agency, now Arunachal Pradesh. And for her novel Anya Jivan,
she was conferred the Saswati Award in 1987 from a women’s organisation in Bengaluru and the
Basanti Devi Bordoloi Award from the Asam Sahitya Sabha in 1989-90 and many others and the
last being the Laadli Media for Gender Sensitivity lifetime Acheivement Award for 2015-16.
Author of 31 published novels, 12 collections of short stories, four travelogues, four
collections of essays, three books for children, two biographies and five translations, apart from
an autobiography, Nirupama Borgohain is always hailed as a writer, whose novels show women
protagonist and her themes also primarily focus on women and their problems. That exactly is
why some people often call her a feminist. But at the core of her heart, she is a humanist. She as
a writer wants to throw light on social prejudices, political injustice and gender disparities
through her writings. In several of her novels, like Anya Jivan and Ei Nadi Nirabadhi, her stories
revolve around rivers and the lives of village folks. For her river is a metaphor for life.
Separated from her husband, her pen has been providing enough strength and inspiration to
overcome all her troubles.
To eulogise her life and works, Purbanchal Prakash has very recently come out with a
collection of articles by distinguished writers on her life and works and which successfully
portrays her life as well as her works. Containing essays by a group of eminent writers, most of
the essays either focus on Nirupama Borgohain as a writer, journalist, novelist, short story writer,
as social activist or on her humble personality. Dr Nagen Saikia hails Nirupama Borgohain as a
forceful voice of justice and humanism. Dr Anima Guha, an eminent writer and bosom friend of
Nirupama Borgohain narrates many interesting stories of their prolonged friendship and she
admits the genuine impact of all Borgohain’s river-centric novels on her. Edited by Nabin
Baruah and Nikumani Hussain, the book contains essays on various aspects of her life and works
written by Dr Hiren Gohain, Dr Sibanath Barman, Dr Ananda Barmudoi, Dr Dayananda Pathak,
Dr Malini, Anuradha Sarma Pujari, Utpal Datta, Suparna Lahiri Baruah, Dr Jyotiprakash
Tamuli, Dr Mamani Gogoi Borgohain, Junu Bora,Dr Pari Hiloidhari, Dr Prapti Thakur and
several others.
The book also incorporates essays of her near and dear ones including her sons Anindya
Borgohain and Dr Pradipta Borgohain. Both of them reaffirm that their mother is a symbol of
sacrifice as well as steadfastness. Many an essay, though attempts to focus on her personality as

a feminist, yet the overall message of the collection is that Nirupama Borgohain is out and out a
humanist. That exactly is why, writer Phanindra Dev Choudhury finds an appropriate phrase to
call her Nilakanthi Nirupama, as she has to come across the toughest periods of abject poverty,
desperate time, pain of losing love and faith, unsuccessful married life, failing to get a job in
spite of her higher education and qualifications. But Nirupama Borgohain has a determined and
unfailing zeal to stick to her pen over the years of her ups and downs and that certainly will not
stop easily (ends).

ক নেম ৰ এিৰ অহা িদনেবাৰ
লিখকা – মািহনী দউৰী
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ২২৫.০০ টকা
সনা বািহনীত কমৰত িনজৰ ামীৰ সেত কমসূে ভাৰতবষৰ িবিভ অ লত থকা আিম বা
সনাবািহনীৰ আবাস ( ক নেম
চৗহদ)ত কেটাৱা িদনিবলাকৰ িবিচ িততা-িমঠা কািহনী আৰু চিৰ ই এই
িকতাপত ভু মুিক মািৰেছিহ৷ সম ভাৰতবষখেনই এক কােৰ এইিবলাক ক নেম ত যন গাট খায়৷
গােটই ভাৰতখন এেক থূপােত থািকেলও তাত িবৰাজ কেৰ শৃংখলতা, একা তা, িনয়মানুবিততা, ত াগ আৰু
সৱাৰ সু ৰ ৰূপেৰখা৷
উ ৰ ল ীমপুৰত জ
হাৱা লিখকা ামীৰ লগত ঘূিৰ ফু িৰেল িবনা িৰ ক নেম , জ ু,
কা ীৰ, আলৱাৰ, ি লং, সাগৰ, পুেণ, িদনজান, তামুলপুৰ, নােৰংগী আৰু এন.িড.এত ৷ ২৭ বছৰীয়া এই
যাযাবৰী তথা সদা স ম জীৱনত িবিভ অিভ তা হ’ল- কা ীৰৰ বৰফ, ৰাজ ানৰ গৰম, পুেণৰ
যাি কতা, Formality, Status, Order, Command, Ladies Meet, Family Welfare আিদ সবসাধাৰেণ
নােপাৱা এক জীৱন৷ থম প ত বিণত হাৱা হতু েক িকতাপখন ব ি গত বণন হেছ৷

পুলেক কেছ পুলকৰ কথা
লখক – পুলক গৈগ
কাশক – জয়

গা ামী, আৰ িজ িব ৰাড, চা মাৰী,

ৱাহা

মূল – ১৫০.০০ টকা
ক আ জীৱনী নহয়৷ িশ ী গ কাৰ কাটু িন
িবষেয় ৰাজ ৱা ভােব ব

আৰু িচেনমা িনমাতা পুলক গৈগ য িনেজ িনজৰ

কিৰব পৰা কথািখিন সত ৰ অপলাপ নকৰাৈক ক গেছ৷ লখন ভংগীেটা হ’ল-

বেলগ এজন মানুেহ (উৎপল সনা?) ক গেছ৷
আেমিৰকাত ২মাহ ছিব আঁিকিছল৷ সম
গিছল৷

ছিবৰ একক

দশনী পািতিছল৷ সকেলােবাৰ ছিব িব ী হ

পা ’ িপকােছা, চালভাদৰ দািল আৰু

াক-বেৰণ এই িতিনগৰাকী িশ ীক এেকাটা কাঠােত লগ

পাইিছল৷
আধুিনক িচ কৰ সকলৰ বােব ম া বুিল কাৱা জাহাংগীৰ আট গেলৰীত ১৯৭১ চনত
অসমীয়া িশ ী িহচােপ একক

থম

দশনী পািতিছল৷ লেৰন আৰু চু জাল ৱেপল নামৰ দুগৰাকী বা বী হিছল

আেমিৰকাত৷ আেমিৰকাৰ পৰা আিহ বে ত এয়াৰেপাটত লােগজ অহা নহাৰ কথাত খিলেমিল হ’লত এজন
ব ু ৰ ঘৰত থািকবৈল আিহল৷ তােত ৰািতৰ আ
আঁত ধিৰ সৃি

াত তওঁ িচেনমা কিৰব লােগ বুিল কথা ওলাল৷ তােৰই

হ’ল ভূ েপন হাজিৰকা সুৰােৰািপত ছিব ‘ খাজ’৷ তাৰ িপছত হ থািকল

মতী মিহমাময়ী,

স ৰ
ু , সুৰুজ, ৰলৰ আিলৰ দুবিৰ বন, প ী, মৰম নদীৰ গাভৰু ঘাট, মমতাজ আিদ৷
এবাৰ বে ৰ পৰা

ৱাহা ৈল আেহােত এিদন হঠাৎ অসম ি িবউন কাকতত সতীশ কাকিত আৰু

ল ীনাথ ফু কনৰ মাজত পিৰ তওঁ হ পিৰল কাটু িন ৷ এখন কাটু নত কিমউিন ৰ িচন হাতু ৰী-কাঁিচ পৃথক
কৰাৰ কাৰেণ সমুখীন হ’ল ধমিক- মিকৰ৷ তথািপও চািৰ বছৰ তওঁ কাটু ন আিকেল৷
গ ও িলিখেল সঁচা সঁচা কািহনীেৰ৷
ভূ েপন হাজিৰকাৰ লগত সাি ধ ৰ মধুৰ িববৰণ িদেছ িকতাপখনত৷
এম এফ

েছইন, হ াৰ, িডছ’জা, লুই বুনুেৱল আিদ ব তৰ সং শৈল আিহল৷ িক

ছিব আঁিকেল িনজ

শলীত৷
জীৱনেটা casually য়ই ল’ ল৷
এই িকতাপ, পািত থকা কথােক িলিখ যাৱা িকতাপ৷ তী

ইয়াৰ গিত৷ পটভূ িমৰ তিড়ৎ পিৰবতন৷

িবিভ জনক লগ পােল৷ সই কথেকই ক গ’ল৷ কােনা ম ব নাই ৷

ক িচেনমাৰ দেৰ৷ িনজৰ গাওঁখন-

ঠাইখন-মাকহঁ ত-আইতাকহঁ ত সকেলােক বু ত ল ফু ৰা মানুহজন৷ ক’ তা দুখৰ বদনা নাই৷ সকেলা কথা
সহজ সৰল ভােবই লেছ মানুহজেন৷
তঁ ওৰ ভাল লগা ছিব িদেছ৷ কােনা ডাঙৰ ব ব বা কথা নাই৷ িক
মানুহজনৰ ি ধা

তা নাই৷ িয আেছ মনৰ িভতৰেত আেছ৷ বািহৰত তাৰ

মনৰ সাবলীলতা পিৰ ু ট৷

কাশ নাই৷

পুলক গৈগ মানুহজনক জািনবৈল আৰু তওঁৰ জীৱন বী া বুিজবৈল এইখন

ামান

৷

কিবতা সংকলনঃ
এই উপত কাত অকলশেৰ আেছাঁ
লিখকা – তৃ ি দাস
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ১০০.০০ টকা
তৃ ি দাসৰ মাজত অেনক ভাব
শ ক মাধ ম কিৰ লব’ ল য কিৰেছ৷
ভিৱষ তৰ ক না
হ, মম ,
ম,
তৃ ি েয় কাপ হাতত তু িল লেছ৷ তওঁৰ

আৰু অনুভৱ থূপ খাই আেছ৷ তওঁ সই অনুভৱ কাশৰ বােব
আশা আৰু আশাভংগৰ বদনা, হেৰাৱা অতীত আৰু আিহবলগীয়া
া, েভ াই তালা অনুভৱৰ সৰু সৰু ঢৗ কাশ কিৰবৰ বােব
আ িৰকতাত ক’ তা ভাঁজ নাই৷ ভাঁজ নাই ই া আৰু আ হেতা৷

তওঁৰ এখন

ৱ

সংকলন হ’ল ‘বনকৰা ছাৱালীৰ বনছাই আৰু িকছু গদ (২০১১)৷

এজাক িবষাদ বৰষুণত মাৰ আঙু িলত গজািল মেল
এপািহ দুপািহ কিবতা
কিবতা িলিখ পাতলাব পািৰ িকছু দুখ
স য় কিৰব পািৰ সুখ
কিবতাই মাক িদেয়
অগিণত স দয়ৰ কনা
মাৰ শ ময় পৃিথৱী পাহৰাবৈল মই িবচােৰা
পাঠকৰ
ৰণা আৰু সমােলাচনা
আৰ িণেত কিবেয় িনজৰ িবষেয় কেয়ই িদেছ৷ কিব হীেৰণ ভ াচায ৰ াৰা কিব িবেশষভােব
অনু ািণত৷ দুেখই কিবৰ মূল ভাব৷ আখৰুৱা অনুভৱত িলিখেছ ১০ টা দুশাৰীৰ কিবতা
সুখ সাগৰৰ ঢৗৰ দেৰ হাতৰ মু ত হৰায়
দুেখ জীৱনক শূন কিৰ নাযায়৷
ভূ েপন হাজিৰকাৰ িবেয়াগত িলিখেছ- সূযিবহীন হ’ল সূয উঠা দশ৷
‘ব ু ’ৰ মােজেৰ কােনাবা অনামী ব ু ৰ মাজত আশাৰ ৰঙিণ দিখেছ৷
‘িববণ পে ইট’ ত তওঁ দুখৰ উৎপি , বা ৱ জীৱনৰ কথা িলিখেছ৷
িচ ময় আৰু

িনময় ইংিগেতেৰ তওঁৰ কিবতা স

ূণ৷ তওঁ িনজৰ ভাবৰ য

লেছ৷

াচীন কামৰূপ-কমতাত চিলত ব ৱ গীত আৰু কিবতা
লখক – সৗম ীপ দ
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ২৫০.০০ টকা
কৃ িতৰ সংৰ ণ আৰু অসমত বৗ ধমৰ ইিতহাস আৰু পদিচ উ াৰৰ কামত িনেয়ািজত
সৗম ীপ দ ৰ পৰা এেন এটা িবষয়ৰ িকতাপ পাৱােটা পৰম সৗভাগ ৰ কথা৷ এইকাৰেণই য মু
িববৰণ, মু পয েব ণ আৰু মু িবে ষণৰ
জাবাহক দ ই তওঁৰ িবিভ
িভি ক মণ আৰু
অধ য়নত এই িবষয়ব ৰ স ভত তথ পাৱােটা িনতা ই াভািৱক৷ মা ৰ পৰা বুটিল অনা কাৰেণই
বাধকেৰা এই সং হৰ তাৎপয বৃি পাইেছ৷
অসমীয়া ব ৱ ভি গীত আৰু কিবতাৰ সবসাধাৰণ াহ কথা বা ধাৰণাৰ ত া ান িহচােব দ ই
‘ দশী ভাষা’ আৰু াচীন কামৰূপৰ (বতমান অসমৰ ভৗগিলক সীমাৰ বািহৰৰ) িবহাৰ-বাংলােদশ-বংগৰ
আনিক দাি ণাত ৰ পৰা অহা গীতৰ কথাও উপ াপন কিৰেছ৷ পি ম াচীন কামৰূপৰ দশী ভাষাৰ অি
দ ই এিতয়াও এই ব ৱ গীতৰ মাজেত িপচািৰ পাইেছ৷ অথাৎ শংকৰেদৱতৈক আেগেয়ই অসম তথা াচীন
কামৰূপত চিলত হ আিছল ভি গীত৷ তওঁৰ মেত াচীন কামৰূপ-কমতাৰ ভি বাদ মহাযান প ী
বৗ স অবেলািকেত ৰৰ ভি বাদেহ৷ অথাৎ মগধ-উিৰষ া- মিথলা- ৰংপুৰ আিদ ঠাইৰ কিবৰ গান আৰু
কিবতা াচীন কামৰূপ-কমতাত চিলত আিছল৷ বতমােনও ধুবুৰীৰ পৰা আৰ কিৰ ধমািজ-িশৱসাগৰিতিনচু কীয়া পয এই দশী ভাষা চিল আেছ৷ কামৰূপী াকৃ েতই এই দশী ভাষা হ’ব পােৰ৷ শংকৰ-মাধৱৰ

সািহত ত ৰাধাৰ অ াসংিগকতাৰ কথাও দ ই ব াখ া কিৰেছ- বুি িন ভােব ধম য় িদশতৈক মানবীয়
অ ািধকাৰ িদয়া এলািন কিবৰ উে েখেৰ৷

মক

দ ই ায় ৩১০০ পদৰ পৰা (গীত ক তৰু নামৰ
ত সি িৱ ), িনমান দাসৰ ‘পদ-ৰস-সাৰ’
ৰ ২১ জন অখ াত পদকতাৰ সং হৰ পৰা (য’ত ২৭০০ পদ আেছ) আৰু ‘পদ ৰ াকৰ
’ (য’ত
১৩৪৮ টা পদ সং হ হ আেছ) ৰ পৰা বািছ বািচ এই পদ সমূহ িলিপব কিৰেছ৷
িতেটা কিবতাৰ িশেৰানাম কিবতােটাৰ

থম শাৰীৰ পদৰ পৰা িদয়া হেছ- দ ৰ িনজ

িস া

মেম৷
এই
অসমৰ ব ৱ ভি গীতৰ সম অধ য়নকাৰীৰ িত এক ত া ান৷ আমাৰ সািহত ৰ
ৰসৰ উহ আন ক’ৰবাত নিক? দ ই য ঢু িক পােল, অন ই িবচািৰ চাৱা নাই িকয়?
আমাৰ গীিত সািহত ৰ বুৰ ী অে ষণৰ বােব এই
বাটক য়া
বুিল িবেবিচত হ’ব পােৰ৷
িবেশষৈক দ ই ‘ লখকৰ একাষাৰত’ িয কথা িলিখেছ আৰু পৰমান ৰাজবংশীেয় ’পাতিন’ত িয কথা িলিখেছ
সই কথা তভক মািৰ চাৱাৰ কথা৷

কাব ানুৰাগ
লখক – অৰুণ শমা
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ৮০.০০ টকা
অৰুণ শমাৰ সচৰাচৰ পিৰচয় হ’ল নাট কাৰ িহচােবেহ বা খুব বিছ হয় যিদ গ কাৰ-ঔপন ািসক
িহচােব৷ িক ১০০ ত কেয়া অিধক কিবতা িলিখও কিব হ’ব পৰা নাই বুিল তেখেত িনেজ ভািব থািকল৷
হােমন বৰেগাঁহািঞেয়ও এটা সময়ত ৰামেধনুৰ পাতত ‘সাপ’ নামৰ এটা কিবতা িলিখেয়ই আৰু িনিলখা হ’ল৷
তওঁ হ পিৰল পৰবত কালত িনব কাৰ, গ কাৰ, ঔপন ািসক, সাংবািদক আিদ৷ িক
লখনীত সই
কাব ময়তা থািক গ’ল৷ তেখতৰ িলখনী পেঢ়াঁেত সই কিবজন পাঠকৰ মানসপটত সমু ল হ উেঠ৷ অৰুণ
শমােয়া িনজৰ ‘কিব’ পিৰচয় লু ৱাই লিছল৷ িক
কইজনমান ‘অ
ভাকা ীৰ’ হঁ চাত পিৰ কিবতােবাৰ
এেনদেৰ ছপা হ’ল৷
এই কিবতােবাৰৰ পৰা এটা কথা
ৈক বুজা যায় য- তওঁৰ িনৰ ৰ কাব
ৃহাই তওঁৰ নাটক
আৰু উপন াসেবাৰক গভীৰতা আৰু ব না দান কিৰেছ৷ বুি আৰু অনুভূিতৰ িয যু শি েৰ শি মান হ
শমাই েৰ েৰ তৰেপ তৰেপ তওঁৰ িলখনীক য মহান কিৰেছ তাৰ িৰেত তওঁৰ কিব ণ সহায়ক
হেছ৷
যুগ পিৰবতনৰ সেত সংগিত ৰািখ তওঁৰ কাব সাধনােৰা পিৰবতন হেছ-িববতন হেছ৷ সেয় শ
সংেযাজনৰ
ত কিবৰ দ তা দশন অিব াস ৷ আ িবে ষণৰ তািগদাত থকা আ লতাক কিবতাইেহ
বিছ বা বািয়ত কিৰব পােৰ৷ িনজৰ অভ আংিগকৰ জিৰয়েত ভাষাৰ ব না ম েয়াগৰ
ত তওঁ
এই কিবতাসমূহত দ তা দখুৱাইেছ৷ শ স াৰৰ িবচ ণ েয়াগ তওঁৰ কিবতাৰ চ ত লগা বিশ ৷
অৰুণ শমাৰ কিবতা হীেৰন ভ াচায , বীেৰ ৰ বৰুৱা, নীলমিণ ফু কন, হীেৰন দ , নৱকা
কােৰা িনিচনা নহয়৷ এইেবাৰ শ ৰ িব ু িৰত বণালী, িয ব কথা এেকলেগ ক আেছ৷

বৰুৱা

কিবতা সম
লিখকা – তাষ ভা কিলতা
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ১৫০.০০ টকা
অমেল ু হৰ নামত উৎসগা কৰা এই কিবতাপুিথখন কিলতাৰ জীৱন দশনৰ সু ৰ িতফলন৷
সুদীঘ িদন ধিৰ শ -ভাব-সািহত ৰ চ া কৰা কিবগৰাকীৰ বিচ ময় সািহত কৃ িতৰ স াৰসমূহ হ’ল‘িব ৰূপা’, ‘অিভ ান িলিপ’, ‘িনবািচত কিবতা’, ‘ত’ ’ ান’, ‘ তামাতৈক মই ভাল’, ‘ফু ল আৰু মই’, ‘ হ
মহাজীৱন’, ‘ সউজ ীপৰ ৰজা’, ‘পবতশৃংগত আতংক’, ‘প া নৰ নাৱৰীয়া’, ‘িচ ’, ‘ শ িপেয়ৰৰ নাটকৰ
মাহনীয় কািহনী’, ‘হন মান’, ‘শৰশয া’, ‘জাপানত এভু মূিক আৰু অন ান ’, ‘িকমান য সাধু! ১’, ‘িকমান
য সাধু! ২’, ‘জাপানৰ সাধু’, ‘ৰংঘৰ’, ‘ফু লিন’, ‘ইৰক িমিৰক ’, ‘পৃিথৱী আমাৰ ঘৰ’, ‘ হেলন
কলাৰ’, আৰু ‘িশ সািহত সম ’৷
কিব স েক নীলমিণ ফু কেন এেনদেৰ কেছ- ‘..’ ৱাহা ১৯৮২(২)’ কািশত হাৱাৰ িপছত
আেপানাৰ কিবতা ক’ৰবাত দিখেলই পেঢ়াঁ৷ আেপানাৰ এই অপূব কিবতা আৰু ‘িছ মূলৰ গান’, ‘ ৱাহা
১৯৮২(২)’ পিঢ় এক িবেশষ তৃ ি আৰু আন পাইিছেলাঁ৷ িক সুৱিদ আৰু ধাৰাল
িনময় ভাষা৷ এিতয়াও
এই কিবতা িতিনটাই মােজ মােজ মাক অনুসৰণ কেৰ৷ আেপানাৰ কিবতাৰ বচনভ ী, ভাষা, ছ ৰূপ
গঠনৰ এটা সুকীয়া মাধুয আেছ৷ আেপানাৰ সংেবদনশীলতা, বা ৱেবাধ, সমাজেচতনা আৰু জীৱনদৃি ৰ এটা
বিশ আেছ৷ কথা এষাৰ আেছ নহয়, বা ৱ উপলি তেহ কিবৰ বু ৎপি ৷ আেপানাৰ কিবতা
মময়ী,
িব ু , ত-িব ত নাৰীমনৰ অিভব ি ৷ আৰু আপুিনেয়ই িলিখেছ- ‘স ৰ বছৰীয়া জ িদনত’,
‘কণিবষাদেযাগ’, ‘জ িদনত’ ইত ািদ৷ িলিখেছ- ‘য’ ত দুখ, য’ তই মানুহ/ কিবতা তােতই…৷’ মামিন
ৰয়চম গা ামীেয় এেনদেৰ কেছ- ‘ মতী তাষ ভাৰ কিবতাৰ মাজত মই এক কেঠাৰ িতবাদৰ সুৰ না
পাইেছাঁ৷ অসমীয়া কিবতাত এেন
িতবাদৰ সুৰ মই আেগেয় না নািছেলাঁ৷ এওঁৰ কিবতাৰ িচ ক ই
মাক বৰ মু কিৰিছল৷ তওঁৰ ‘পুনৰাগমনায়’ অসমীয়া সািহত ত এটা
কিবতা িহচােপ ৰ যাব৷
তওঁৰ ‘সীতা’ নামৰ কিবতা ত পঢ়া ব ত িদন হ’ল, িক এই কিবতাৰ িনমম িতবাদ আৰু য ণােবােধ
মন এিতয়াও সজাগ কিৰ ৰািখেছ৷ অসমীয়া সািহত ত তাষ ভা এগৰাকী অনন া কিব৷’
১৫০ তৈকও অিধক কিবতা আেছ৷ িনৰুপমা বৰেগাঁহািঞ আৰু ভেব নাথ শইকীয়াক উে শ কিৰ
িলখা কিবতাৰ ৰখািচ আেছ৷ ৭ টা ইংৰাজী আৰু বাংলাৰ পৰা কৰা অনুবাদ কিবতা আেছ৷ ৫টা
অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীৈল কৰা অনুবাদ কিবতা আেছ৷

গেৱষণা মূলকঃ
অসম সািহত সভা- মনন আৰু ম ন
স াদনা – ড৹ ই ু ভা দবী, গীতা তামুলী
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ৩০০.০০ টকা
শতবষৰ জপনামুখত আিহ উপি ত হাৱা অসম সািহত সভা স েক এখন
ছিব সনসাধাৰণৰ
মনত আঁিকব নাৱাৰােটােয়ই জাতীয় অনু ান ৰ দুবলতা৷ ইয়াৰ অন তম কাৰণ অসমৰ ভাষা-সািহত -

সং ৃ িতৰ িবষেয় িবশাল ান-ভা াৰ জ ল
পৰা সৃি কৰা এই অনু ান েয় িনজৰ িবষেয় িয তথ -পািত
আধুিনক প িতত সংৰ ণ কিৰ িব ৰ ধান ভাষাসমূহৰ মাধ মত তু িল ধিৰব লািগিছল সয়া স ৱ
নােহাৱাৰ বােবই ২০১২ ী া ৰ ২৭ আৰু ২৮ এি ল তািৰেখ িব. বৰুৱা মহািবদ ালেয় ৰা ীয় পযায়ৰ
আেলাচনা চ ৰ আেয়াজন কিৰ সভাৰ ওচৰ চািপিছল, তিতয়া আিম িবনাি ধাই সহেযািগতা আগবঢ়াইিছেলা
আৰু গেৱষণা প সমূহ স ািদত ৰূপত কাশৰ বােব দািয়
হণ কিৰিছেলা৷ সই আেলাচনা স ৰ (চ ৰ)
আগেত ব গেৱষেক সভাৰ িবষেয় তথ িবচািৰ হাবাথুিৰ খাইিছল বােবই এই গেৱষণামূলক
খিন কাশৰ
বােব উদ াগ হণ কৰা হিছল৷
অসম সািহত সভাৰ থম অিধেবশনৰ সভাপিতৰ আসনৰ পৰা প নাথ গাহািঞবৰুৱাই কিছল‘ কােনা এটা জািতেয় জাতীয় ৰ িচনাকী িদবৈল হ’ ল, সই জাতীয় ভাষা আৰু সািহত ইেহ আগধিৰ সই
িচনািক িদেয়৷ কাৰণ জাতীয় অ ৰতম ভাব, িচ া, তজ আৰু িতভা বাজ ওলাবৈল ভাষা আৰু সািহত ত
বােজ সুগম বাট আন নাই’ িবংশ শিতকাৰ ি তীয় দশকত অসম সািহত সভাৰ দেৰ অনু ানৰ জ ৰ আঁৰত
ি য়া কিৰ আিছল জাতীয় ভাষা-সািহত ৰ িত থকা অ ৰতম টােন৷ বা িৱকেত ভাষা-সািহত ক ক কিৰ
অসমীয়া িব ৎ
ণীৰ আ িত াৰ সং াম আৰ হিছল ঊনিবংশ শিতকােত৷ ১৮৭২ ীঃৰ ৯ এি লত
বংগেদশৰ লফেটন গৱণৰ ছাৰ ক েবলৈল িদয়া অসমৰ দুই শতািধক বািস াৰ া ৰযু এখন াৰক
প ত অসমত চৰকাৰী ভাষা িহচােপ বাংলাৰ ঠাইত অসমীয়া ভাষাক অিধ ান কৰাৰ দাবী জেনাৱা হিছল৷
এই দাবীৰ ীকৃ িত ভাষাৰ ৰণত অসমৰ িব ৎ
ণীৰ ঐিতহািসক িবজয় বুিল ক’ব পািৰ৷ ইিতমেধ
‘অৰুেণাদই’ কাকতৰ পাতত কািশত হিছল ‘মাি ভাসা’ক আপডােলেৰ ডাঙৰ-দীঘল কিৰ ন-যুগৰ নতু ন
িচ া আৰু ান কাশৰ উপেযাগীৈক গিঢ় তালাৰ আ ান৷ ছপা যুি েয় খুিল িদিছল ন ন স াৱনাৰ
দুৱাৰ৷ এই সকেলা স াৱনাৰ ব ৱহাৰ কিৰ অসমৰ িব ৎ
ণীেটােৱ অসমীয়া ভাষাক জাতীয় আ পিৰচয়ৰ
সূচকৰূেপ গিঢ় তালাৰ য়াস চলাই গ’ল৷ আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ দেৰ অ গণ বৗি ক নতাই িমলছ
চাহাবৰ ওচৰত যুি দশাই কিছল য চৰকাৰৰ ভু ল ভাষানীিতেয়ই অসমত আধুিনক িশ া সাৰৰ ধান
িতব ক৷ ঊনিবংশ শিতকাৰ পৰা িবংশ শিতকাৰ থম দশকৈল অসমীয়া ভাষাত কািশত গােটই কইখন
পি কােৰ অিভেক আিছল অসমীয়া ভাষা-সািহত ৷ অসমীয়া ভাষাৰ ত তা সই কালৰ সামািজক
িবতকসমূহৰ এ
ক ীয় িবষয়৷ অসমীয়া সািহত ৰ বােব এ সমৃ ঐিতহ িনমাণ আৰু ভাষাৰ মান ৰূপ
গঠন ঔপিনেবিশক কালৰ অসমৰ বৗি ক স দায়েটাৰ এটা ধান অভী ৷ আ -পিৰচয়স ানী অসমীয়া
িব ৎ
ণীৰ উেদ াগত এই এেকই েয়াজনত গঠন হিছল অসম সািহত সভাৰ দেৰ িবশালায়তন সাং ৃ িতক
ম ৰ৷
অসম সািহত সভাৰ জ আৰু িবকাশ, দশন আৰু কম, উ ৰ পূবৰ থলুৱা ভাষাৰ িবকাশত সািহত
সভাৰ ভূ িমকা, উ ৰ পূব ভাৰতৰ জাতীয় জাগৰণত সািহত সভাৰ ভূ িমকা, সাং ৃ িতক আ ীয়কৰণ, জাতীয়
দায়ব তা, বৗি ক জীৱনৰ
ত ভূ িমকা, িশ সািহত ৰ িবকাশত, অনুবাদ সািহত ৰ
ত, আখৰ
জাঁটিনৰ
ত, সভাপিতৰ অিভভাষণিবলাকৰ অিভব ি , সািহত সভাৰ গিতশীলতা আিদ িবিভ িবষয়ৰ
ওপৰত আেলাকপাত কৰা হেছ৷ অিধক তথ িনভৰশীলতাৰ পিৰচয় িদব পািৰেলেহঁ েতন গেৱষক সকেল৷ িক
তথািপও অসম সািহত সভা য এটা গধূৰ অনু ান সই কথােটা কাশ পাইেছ৷

অসম সািহত সভা আৰু ৰাজনীিত
লখক – দােসা কিলতা
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ১০০.০০ টকা

অসম সািহত সভাই অসমৰ সকেলা মানুহৰ বােব খাপেখাৱাৈক িয ভাষা নীিত হণ কিৰেছ, তাৰ
িবৱৰণ এই পুিথত আেছ৷ খৃ ান িমছেনৰীসকেল ছপাৰ মােজেৰ অসমীয়া ভাষােটাৰ িবকাশৰ সু-ব ব কৰাৰ
আগৈলেক অথাত ১৯ শিতকাৰ মাজ-ভাগৈলেক অসমত সাধাৰণভােব চাবৈল হ’ ল াচীন কামৰূপী ভাষােটােৱই
বহল অথত চিল আিছল৷ অৰুেণাদয়ৰ পাছৰ পৰা মান তা পাৱা িলিখত অসমীয়া ভাষােটা অসমেত পুনৰ
িত াৰ বােব ১৯৬০ চনত ভাষা আে ালন এটা হ’বলগীয়া পিৰি িতৰ সৃি হ’ল৷ ই ভােলা কিৰেল বয়াও
কিৰেল৷ অসম সািহত সভা অসমীয়া মধ িব ৰ মিজয়া যন দখা গ’ল৷ িক ব
ানী- ণী মানুেহ
িবিভ কমশালা, সভা-আেলাচনা আিদ কিৰ ৰাজ খনৰ বােব এটা ভাষানীিত
ত কিৰ উিলয়ােল৷ তাৰ
পিৰৱতেনা হ’ল৷ সালসলিনও ব েত িবচািৰেল৷
পানচােটই ব েত অসম সািহত সভাক জগৰীয়া কেৰ ব ত ভু লৰ বােব৷ এই িকতাপত ব ত তথ
সি িৱ হেছ- ক’ত িক আেলাচনা হিছল িক িস া হিছল৷ ১৯১৩ চনেৰ পৰা সভাই অসমীয়া ভাষাৰ
সাৰ আৰু িত াৰ বােব িক কিৰ আিহেছ? ১৯৭২ ৰ মাধ ম আে ালনৰ কথাও আেছ৷ অসম চৰকাৰী
ভাষা আইন ১৯৬০ খন পূৰাৈক িদয়া আেছ(১৯৬৭ চনৰ সংেশাধনী সি িৱ কিৰ)৷ ক ীয়
িবদ ালয়িবলাকৰ লগত হাৱা আেলাচনাৰ কথাও আেছ৷ ৰাজ ভাষা আৰু মাতৃ ভাষাৰ স ভত িশ াৰ মাধ ম
স ভত সভাৰ ি িত
আৰু সইিবলাকৰ িস া , জাতীয় অিভবতন, িবিভ আঁচিন, পাঠ ম,
দূৰসংেযাগী িশ া আিদৰ িবষেয় ব ত কথা জািনব পৰা যাব৷

অসমৰ জনজািত আৰু সং ৃ িত
স াদনা – ড৹ মিলনা দবী ৰাভা
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ৩৫০.০০ টকা
অসমীয়া ভাষা সং ৃ িতৰ লগেত অসমৰ জনজািতৰ ভাষা-সািহত -সং ৃ িতৰ সম িবকাশৰ বােব অসম
সািহত সভাই হণ কৰা দৃি ভংগী অিত
আৰু িনমল৷ এই কথা অসম সািহত সভাৰ ায় িতজন
সভাপিতৰ ব ব েত িতফিলত হ আিহেছ৷ ১৯৬২ চনত অসম সািহত সভাই কাশ কৰা ‘অসমৰ
জনজািত’ নামৰ
খন এই
ত বাটক য়া৷
সই বহল দৃি ভংগীৰ পিৰচায়ক হ’ল এই িকতাপ৷ িকতাপখনত সি িৱ
ৱ লািনেয় এই িদশত
কৰা অধ য়ন আৰু ীকৃ িতৰ মান তাৰ িবষেয় ক িদেছ- ‘জনজািতৰ সংক না, সং া আৰু অসমৰ
জনজািত’, ‘অসমৰ জনজাতীয় নাৰী’, ‘বেড়া আৰু সংি
জনজািত গা ীসমূহ’, ‘িমিচং সমাজ আৰু
সং ৃ িত’, ‘ সােণাৱাল কছাৰী জনজািত সমী া ক অধ য়নঃ’, ‘ৰাভা জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘িতৱা
জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘হাজং জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘বেড়া জনজািতঃ সমী া ক
অধ য়ন’, ‘খামিত জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘কাৰিব জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘গােৰা জনজািতঃ
সমাজ সং ৃ িত’, ‘টাই খাময়াং জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘িচংেফৗ জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’,
‘টাইফােক জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘চাহ জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’, ‘টাই টু ৰুং জনজািতঃ
সমী া ক অধ য়ন’, ‘ াৰ জনজািতহৎ সমী া ক অধ য়ন’, ‘িডমাছা জনজািতঃ সমী া ক অধ য়ন’,
‘ৰাভা জনজািতঃ ভাষা সািহত ’, ‘কাৰিব জনজািতঃ সমাজ সং ৃ িত’, ‘িতৱা জনজািতঃ সমাজ সং ৃ িত’,
‘িডমাছা জনজািতঃ সমাজ সং ৃ িত’, ‘হাজং জনজািতঃ সমাজ সং ৃ িত’, ‘অসমৰ সােণাৱাল কছাৰীঃ সমাজ
সং ৃ িত’, ‘ভাষা-সং ৃ িত চাহ জনজািতঃ সমাজ সং ৃ িত’, ‘িমিচং লাকসমাজ আৰু লাকগীতঃ এ

িবে ষণা ক অধ য়ন’, ‘ মচ জনজািতৰ সমাজ-সং ৃ িত িত ত বম য় কাচ জনেগা ীঃ সমী া ক অধ য়ন’,
‘পাহাৰ ভয়ামৰ সংি
জনজািতৰ সমাজ সং ৃ িতৰ সং ি◌ আেলাকপাত’, ‘ দউৰী জনজািতঃ সমী া ক
অধ য়ন’, ‘ লখক পিৰিচিত’ আিদ ৱ ৰ মােজেৰ৷
দেৰ

অসমৰ মুঠ জনজািতৰ সংখ া, মুঠ জনসংখ াৰ ১৫ৰ পৰা ২০% হ হ’ব৷ িক
াইেবল আিদ নৰ অসমৰ িপতা, অসমীয়া জািতৰ িবধাতা৷
িকতাপখনৰ স

াদকীয়েটাও এটা উ মানৰ

িব ু ৰাভাই ক’বৰ

ৱ ৷

ৰবী কাব াদশ আৰু অসমীয়া কিবতা
লিখকা – প ৱী ডকা বজবৰুৱা
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ২২০/ ৩৩০.০০ টকা
লিখকাৰ ড েৰট িড ীৰ বােব িলখা এেক িবষয়ৰ গেৱষণা
খনৰ সংেশািধত ৰূপ হ’ল এই
িকতাপ৷ ব জন অসমীয়া কিব- লখক ৰবী নাথৰ াৰা ভািবত৷ ব জেন কিলকতােত পঢ়া- না কৰা৷
ব জেন শাি িনেকতনত পঢ়া-িশকা-বুজা৷ গিতেক ৰবী নাথৰ ভাৱ নপৰাৈক থকা নাই৷
িকতাপখনত ৰবী নাথৰ কাব িতভাৰ আৰু কাব ৰািজৰ িব ািৰত তথ িদয়া হেছ৷ অসমীয়া
কান কিবৰ কানেটা কিবতাত ৰবী নাথৰ কানেটা কিবতাৰ কানিখিনৰ ভাব পিৰেছ- কেনদেৰ পিৰেছ,
পাবতী সাদ বৰুৱাৰ গীতত-সুৰত ৰবী সংগীতৰ সুৰ, পুৰণা অসমীয়া বনগীত, আধুিনক গীতত ভাব
আিদ জলজল পটপটৈক দখুওৱা হেছ৷ মহােদবী বমা আৰু নিলনীবালা দবীৰ কিবতাত ৰবী নাথৰ ভাবময়
ভাৱ শীষক ৱ েটা সু ৰ৷ অসমীয়া কিবতাৰ ইিতহাস আৰু গিতপথ, ৰবী কিবতাৰ মূল িদশসমূহ,
ৰবী িচ াৰ সংেযাগ আিদ সু ৰ িবে ষণা ক ৱ ৷

মা ালয়
লখক – মৃণাল তালুকদাৰ
কাশক – ন

তালুকদাৰ ফাউে শ ন / বনলতা

মূল – ৩৩০.০০ টকা
অসমৰ হািবত গঁড় হত া কৰা হয় আৰু খ

িবলাক বপাৰীৰ হাতৈল যায়৷

অসমীয়া মানুেহেতা গঁড়ৰ মাংস নাখায়৷ অসমৰ মানুেহেতা গঁড়ৰ খ

ব ৱহাৰ নকেৰ ঔষধ িহচােব-

তািবজ িহচােব-অন িযেকােনা ধৰেণ৷
তেনহেল কােন কৰায় এইেবাৰ? হত াকাৰী কিতয়াবা ধৰা পেৰ, কিতয়াবা নপেৰ৷ ধৰা পৰা
িবলাকৰ কােনাবা অসমীয়া ওলায়, কােনাবা জনজাতীয় ওলায়, কােনাবা নগা ওলায়, কােনাবা মিণপুৰী
ওলায়, কােনাবা বাংলােদশী ওলায়৷

এই মানুহেবাৰ কােন িনয় ণ কেৰ৷ গঁড় হত া কৰােটােৱ কইটকা পায়? গঁড়ৰ খ

েটা হাত বাগিৰ

বাগিৰ শষত িকমান দামত িব ী হয়ৈগ৷
এই কথািবলাকৰ ইমানিদেন অনুস ান হাৱা নািছল৷ পম খিদ কােনা িবচািৰ যাৱা নািছল৷ িক
মৃণাল তালুকদাৰ গ’ল- চীন, বামা, কে ািদয়া, িভেয়টমান, মালেয়িছয়া, িচংগাপুৰ, ইে ােনিছয়া এেকা বাকী
নাথািকল৷ জখলাব াৰ পৰা চু ড়াচা পুৰ, টামুৰ পৰা চাংহাইৈলেক ব
খ

ঠাইত ব ত অনুস ান কিৰেল৷ গঁড়ৰ

ৰ ব বসায়ৰ সা াজ খন তওঁেলােক বুিজেল৷ ফ ম/ Big Boss/ Laampa নামৰ এক অদৃশ ৰহস ময়

মহাশি শালী নায়কজনৰ কথা বুিজেল৷ িক

নেদিখেল৷

দেবন বৰা- অ’ িচ, জখলাব া থানা৷
া ল বৰুৱা- ৰ

অিফচাৰ, িব নাথ ৰ ৷

এওঁেলাকৰ নখদপণত গঁড় িচকাৰৰ-গড় িচকাৰীৰ কথা-কািহনী৷ লামহষক৷ Stronger than fiction.
িক

তাৰ বািহৰৰ বৃ েবাৰ তওঁেলাকৰ সাধ ৰ বািহৰত৷

মা ালয়, দেব
যু ৰ িবভীষীকাই স

নাথ আচায ৰ জংগম উপন াসৰ ক

ল৷ সয়া ি তীয় মহাযু ৰ সময়ৰ কথা৷

কৰা মানুহৰ পলায়নৰ এক মম দ কািহনী আিছল সয়া৷

আিজৰ মা ালয় নতু ন ৰূপত আিবভূ ত হেছ গঁড়ৰ খ

ৰ চাৰাং বপাৰৰ এক নাড়ী িহচােব৷

চাৰাং িচকাৰীৰ স ানত চাৰাংৈক কৰা এই অিভযান under cover operation. মৃতু ভয় পেদ
পেদ৷
গঁড়ৰ খ

ৰ বজাৰখন উ াটন হ’ল৷ চীেন িকেন ৯০%৷ বিছভাগ খ

আেহ আি কাৰ পৰা৷

অসমৰ পৰা যায় ৩০/৪০ টা মান বাকী ২০০০ মান আেহ আি কাৰ পৰা৷ সাগেৰেৰ-িবমােনেৰ-মানুেহেৰ
গাড়ীেৰ- ঘাঁৰােৰ-উেটেৰ-ব

ধৰেণেৰ৷ শষ দাম ৮০/৯০ লাখ টকা৷

speculative market. আচলেত খ

ক auction মােকটৰ দেৰ

েটাৰ িকবা কাম থাকক নাথাকক বেলগ কথা, িক

তাক ক

কিৰ

এখন বজাৰ চেল-আৰু ইেয় দামেটা বঢ়াই গ থােক৷
অন এখন িকতাপ আেছ (The Soul of the Rhino) য’ত কাৱা হেছ নপালৰ ৰাজ পিৰয়ােলা গঁড়ৰ
খ

ৰ ব ৱসায়ত িল ৷ আৰু তথ

পাৱা গেছ য মাগল িবলােক গঁড়ৰ িচকাৰ কিৰিছল আৰু তাৰ মাংস

খাইিছল৷
িক

অসমত এিতয়া গঁড় সংৰ ণত সাফল আিহেছ৷ কািজৰঙাৰ বা ৰডু িবত হাৱা উে দ

অিভযােনও ব ত চাৰাং িচকাৰীৰ ঘা

উে দ কিৰেল৷ CWRC ৰ ৰথীন বমণ, আৰণ কৰ িফেৰাজ, িবভব

তালুকদাৰৰ িনিচনা মানুহৰ কাৰেণও৷ আিজ কািজৰঙাত ২৪০০ ত ক অিধক গঁড় আেছ৷
মৃণাল তালুকদাৰৰ িচৰাচিৰত সহজ চু
কিৰ তু িলেছ৷ িনৰেপ

(crisp) বাক িবলােক তৎ ণাৎ পাঠকক গঁড়ৰ সহযা ী

দৃি ভংগীৰ আৰু তথ ৰ ব ািনক িবে ষণৰ

ত এই িকতােপ ব ত কৃ িত ৰ দাবী

কিৰব পােৰ৷ কািজৰঙাৰ topography আৰু বনকম তথা আৰ ীৰ কামকাজৰ এক graphic description
দশন কৰাত পাঠকৰ যা া উৎসাহজনক হেছ৷ গঁড়ৰ চাৰাং িচকাৰীৰ লগত পুিলচেৰা িনগিন- ম ৰীৰ
খল৷
এটা কথা বুজা যায় য চাৰাং িচকাৰীক ধিৰ িবচাৰ চেলাৱােটা এটা
িবচািৰ-

হসন মা ৷ পুিলেচ

মাণ

মাণ িদ িদ কট কাছািৰ কিৰ থািকেল নহয়৷ Direct Action is the only good solution |

কাৰণ পুিলেচ সই হািবত বা মুকিলত আ ৰ াও কিৰব লািগব৷
পু ৰ উ ৰ পাৰত অৈবধ বাংলােদশীৰ ঘা ত চাৰাং িচকাৰীৰ ঘা ৷

পুিলচৰ আৰু বনকম ৰ বােব সহজ নহয় কথােটা৷ যেথ

অধ য়ন, সংেযাগ,

ভাকাং ী, পিৰ ম,

সাহস আৰু Committment ৰ ফচল এই িকতাপখন৷ মৃণােল বামাত অসমৰ পৰা মানিবলােক দাস কিৰবৈল
ধিৰৈল যাৱা মানুহিবলাকৰ কথাও িলিখেছ৷ িকছু

ত

মণ কািহনী যন লািগেলও মূল কথা িকছু মান

উ াটনত লখক অনুস ানকাৰী িহচােব সফল হেছ৷

বুৰ ীমূলকঃ
অৱেলাকনত অসম-ইিতহাস
লখক – কনক চ শমা
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ২৫০.০০ টকা
‘ তজপুৰ নাম ইেটা নগৰ িবেশষ’, ‘অসম ইিতহাসৰ যৎিকি ৎ’ আিদ লখাৰ মাধ েমেৰ িনজৰ বুৰ ী
ি য়তাৰ িচনাকী িদয়া কনক শমাই ইিতহাসৰ সমলসমূহ হাতত লেছ- িলিৰিক িবদািৰ চাইেছ আৰু িযেবাৰ
ৰু পূণ, সইেবাৰ তেনৈক দখুৱাইেছ৷ এইখন অসমৰ কালানু িমক ইিতহাস নহয়, বৰং ৰু পূণ িবষয়
আৰু কথাৰ ওপৰত েয়াজনীয় অৱেলাকন বুিলব পািৰ৷ ৰু পূণ িবষয়েবাৰৰ ওপৰত গেৱষণাধম িবে ষণ
কৰা হেছ৷ িবেশষৈক পৗৰািণক কালৰ পৰা মধ যুগৈলেক সামৰা অধ ায়েকইটাই চ মুকিল কিৰ িদব৷
কইবাখেনা ৰু পূণ মপ সি িৱ কিৰ আিজৰ পাঠকৰ বােব ব ত কথা অনুধাৱন কৰােটা সহজ কিৰ
তু িলেছ৷
লখক ইিতমেধ ২০/২৭ খন গেৱষণামূলক
ৰ অিভ তােৰ সমৃ ৷ কামৰূপ অনুস ান সিমিতৰ ব
মূল বান গেৱষণাল তথ এই
ৰ যথা ানত উি িখত হেছ৷
িকতাপখনত িকছু মান আকষণীয় কথা আেছ যেন- ৰামিদয়া গাঁৱত উ াৰ হাৱা গেদউ ৰােজ ৰ
িসংহৰ এখন তামৰ ফিলৰ পােঠা াৰ িদয়া হেছ৷ বল ৰ- িবে ৰৰ পুৰিণ তথ উ াৰৰ কথা আেছ৷
অিবভ

দৰং িজলাৰ দুৱাৰসমূহ- িযিবলােক ভূ টান-িত তৰ লগত অসমৰ ব ৱসায়-বািণজ ৰ কথা

কয়, সইিবলাকৰ কথা আেছ৷ Anglo Bhutanese treaty 1853, Anglo Bhutanese treaty 1863 আিদৰ
িবশদ আেলাচনােৰ বৃ ছ যুগেটাত সু ৰৈক আেলাকপাত কিৰেছ৷
ত ত লাক সং ৃ িতৰ উপাদান- ‘এ
বলতলা ৰাজ ৰ এ
িবষয়ত চ

িবচাৰ’ এটা অত

উ তমানৰ

ৱ ৷

চমু ঐিতহািসক টাকাই নৰক - ভগদ ৰ ৰাজধানী হাতীগাঁও অ ল আিদ

মুকিল কিৰব৷

‘অসম ভাৰতৰ অংগৰাজ নািছল নিক’ত ব ত সংঘাতমূলক তথ

অসম সািহত সভাৰ ইিতহাস (১৯১৭-১৯৫০)- থম খ
স াদনা – ড৹ বস
মাৰ গা ামী
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ৮০০.০০ টকা

পাৱা যায়৷

এটা শতা ীৰ ব ৱধানৰ িসপাৰৰ অসমীয়া ভাষা-সািহত -সং ৃ িতৰ িত অচলা ভি ৰ ৰণীয় আৰু
বৰণীয় সজাগৰ পুৰুষসকেল, দুিদন-দুৈদৱৰ িন হ আৰু ললাট িলিপ িলিকেট উৰুৱাই িনমাণ কৰা হাতীপিতৰ
িজকিমকিনত জ িদেল ‘অসম সািহত সভা’-ক৷ সইসকলৰ বীণাখনৰ গূণিকডাল িছিগল যিদও ণ ণিন
িচ িবেনাদী ৰূপত সদায় িচৰ ন৷
অসম সািহত সভাৰ ইিতহাস অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ইিতহাসৰ লগত অিত িনিবড়ভােৱ জিড়ত৷
অসম তথা ভাৰতত এেন অনু ান খুউব কম হ’ব যাৰ জ , িবকাশ আৰু উ ৰণৰ লগত জািত এটাৰ
ইিতহাস এেনদেৰ জিড়ত হ আেছ৷ আধুিনক অসমীয়া জািত আৰু জাতীয়তাবাদৰ িবকাশৰ লগত অসম
সািহত সভা ইমান িনিবড়ভােৱ জিড়ত য এেনদেৰ ক’ লও হয়েতা ভু ল কাৱা নহ’ব য অসম সািহত
সভাৰ আদশ, গঠন, কাম-কাজ আৰু ি িতেয় অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আৰু জািত আদশক তাৰ িনজা গঢ়
আৰু াণ িদেছ৷
অসমীয়া জাতীয়তাবাদ ভাৰত আৰু িব ৰ আন ব েতা জাতীয়তাবাদী ভাবাদশৰ দেৰ মূলেতই
ভাষািভি ক জাতীয়তাবাদ৷ জািত, ধম, বণ, স দায় এইেবাৰ ইয়াৰ
ত গৗণ িদশ, ইয়াৰ মূল িদশ হ’ল
অসমীয়া ভাষাক ক ীয় িবষয় িহচােপ হণ কৰােতা আৰু ভাষাৰ জিৰয়েতই জািতেটা সংগ ত আৰু পিৰিচত
হাৱােটা৷
অসমীয়া ভাষা-সািহত ৰ থম, ধান আৰু িদকদশক সািহত সংগঠন িহচােপ আধুিনক যুগত অসম
সািহত সভােৰা িত ানপূবক ঐিতহািসক াৰ ণ অসমীয়া ভাষা িত াৰ সং ামৰ সময়ৰ পৰাই হয় বুিল
ক’ব পািৰ৷ ১৮২৬ চনত অসম বৃ ছ ঔপিনেবিশক শাসনৰ অধীনৈল যাৱাৰ দহ বছৰৰ পাছেতই ১৮৩৬
চনত অসমৰ শাসন, িশ া আৰু িবচাৰ ব ৱ াৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইত বাংলা ভাষাৰ ৱতনৰ
ব ৱ া লাৱা হয়৷ তিতয়াৰ পৰাই অসমত ভািষক চতনােবাধৰ জ আৰু এই চতনােবাধৰ ঢৗত চৗিদেশ
ভাষািভি ক জাতীয়তাবাদী িচ ােৰা সূ পাত হাৱা বুিল ক’ ল ভু ল কৰা নহ’ব৷ অসমৰ তিতয়াৰ িব ান
আৰু সুধীসমাজৰ ঐকাি ক চ া, িবিভ জনৰ সহয়ত সুদীঘ ৩৬ বছৰৰ পাছত অসমীয়া ভাষাই
ঔপিনেৱিশক শাসনৰ অধীনেতই শাসন, িশ া আৰু িবচাৰ ব ৱ াত নতু ন মযাদােৰ িতি ত হ’ল৷
অসমীয়া ভাষা, ভািষক চতনা আৰু ভািষক জাতীয়তাবাদী িচ াৰ উে ষৰ
ত এই ৩৬ টা
বছৰ িনবাসনৰ কালেছাৱা আৰু ১৯১৭ চনৈল এই ৪৫টা বছৰত অিত ৰু পূণ সং াদায়ক কাল- D efining
times বুিল আিজ ঐিতহািসক প াৎ দৃি ত আিম সু ৰৈক ধিৰব পােৰা৷ এই সময়েছাৱাত আমাৰ ভাষাসািহত আৰু জাতীয় জীৱনৰ কা াৰীসকেল আধুিনক অসমীয়া ভাষা আৰু সািহত ৰ লাইখুটা কৃ তেত িত া
কিৰেল৷ অসমীয়া ভাষা আৰু সািহত ৰ ইিতহাস ইয়াৰ াচীন আৰু মধ যুগীয় পৰ ৰাৈল স সািৰত কিৰ
সই সম স াৰক অসমীয়া ভাষা-সািহত ৰ ঐিতহ আৰু িচৰায়ত ৱাহমান পৰ ৰা বুিল িত া কিৰেল৷
অসমীয়া ভাষাত নানা তৰহৰ, নানা িবষয়ৰ পাঠ পুিথৰ ণয়ন কিৰ এই ভাষাত াথিমক পযায়ৰ পৰা িশ া
দানৰ ব ৱ া গিঢ় তালা হ’ল আৰু ভাষােটা সাবজনীন াথিমক িশ াৰ বাহন কিৰ ইয়াক ভিৱষ তৈল
ৱািহত কিৰব পৰা উপায় কিৰেল৷ গৃহযু , িবেদশী আ মণ, ঔপিনেৱিশক শাসন- শাষণৰ সই কালত
অসমীয়া ভাষী মানুহৰ সংখ া ভয়াবহভােৱ কিম যাৱা সে ও, আমাৰ ে য় পূবজসকেল এই কাম কিৰ
উিলয়াব পৰােটা াভািৱকেতই এক িবৰল ঐিতহািসক সাফল ৷
অসম সািহত সভাৰ ইিতহাস মােন আমাৰ সকেলােৰ িনজৰ ইিতহাস, অসমৰ জাতীয় ইিতহাসৰ এক
অিবভাজ আৰু ৰ পূণ অংগ৷
১৮২৬ চনৰ ইয়া াবু সি ৰ পাছত িবি
হ পৰা উ ৰ-পূব ভাৰতৰ ু
ু জনেগা ীসমূেহ
ব েত িনজৰ ভাষা হৰুৱােল আৰু ব েত িনজ ভাষা হৰুৱাৰ পথত৷ আিম পাহিৰেল নহ’ব য সং ৃ িতৰ
মূলধাৰ হেছ মাতৃ ভাষা৷ মাতৃ ভাষাইেহ এটা জািতৰ সং ৃ িত গিঢ় তােল৷ ক তেন এ সময়েতই

ক’লকাতাত পিঢ়বৈল যাৱা উ মধ িব পিৰয়ালৰ ছা সকেল িমিল কেনদেৰ বাংলা ভাষাৰ ঠাইত- অসমীয়া
ভাষাক চৰকাৰী ভাষা িহচােপ ৱতনৰ বােব দেহ- কেহ খা িছল- এ.এচ.এল. াব, আসাম এেছািচেয়ছন,
অসম ছা সি লন আৰু অ.ভা.উ.সা.স.ৰ জিৰয়েত সয়া আিম পূবেত উে খ কিৰেছা৷ উি িখত সংগঠনৰ
উৈমহতীয়া আনু ািনকতাৰ নােমই হেছ ১৯১৭ চনত িশৱসাগৰৰ ৰংপুৰত জ লাভ কৰা অসম সািহত সভা৷
অথাৎ অসম সািহত সভাই ১৮৭২ চনৰ পৰাই িনৰৱি ভােৱ অসমীয়া ভাষােটাৰ নৱ-িনমাণত হােত-কােম
লািগ পিৰল৷ ১৮৪৬ চনৰ ‘অৰুেনাদই’ বাতােলাচনীেয়ও ইয়াত ৰু পূণ ভূ িমকা ল’ ল৷ অৰুণাচল, মঘালয়,
নাগােল আিদ ঠাইত সভাই অসমীয়া ভাষাৰ মাধ েমেৰ অনু ত জনসাধাৰণক িশি ত কিৰ তু িলবৈল িবিভ
িবদ ালয়, মহািবদ ালয় াপনত ৰু িদিছল৷ িবংশ শিতকাৰ চতু থ দশকত ৱাহা িব িবদ ালয় াপনৰ
আঁৰেতই আিছল অসম সািহত সভাৰ সেত ত -পেৰা ভােৱ জিড়ত এচাম আেলাকস ানী৷ সই তিতয়াৰ
পৰােহ সভাই জনজাতীয় ভাষা আৰু লাক-সািহত ৰ সংৰ ণৰ বােব পদে প হণ কিৰেল৷ অসমীয়া ভাষাৰ
মাধ মত পঢ়া- না কৰা জনজাতীয় লাকসকলৰ মাজত মধ িব
ণীৰ উ ান হ’ল৷ এই মধ িব
ণীেটাৰ
সৰহ সংখ েকই অসমীয়া মাধ মত পঢ়া- না কৰা৷ ইংৰাজী মাধ মত পঢ়া- না কৰাসকেলও সংেযাগী ভাষা
িহচােপ অসমীয়া ভাষােহ ব ৱহাৰ কিৰিছল৷ এেনধৰেণই তঃ ূ তভােৱ অসমীয়া জাতীয়তাবাদ গিঢ় উ ল,
কাৰা েৰ অসমীয়া ভাষােটাত ভৰিদেহ৷
চাবৈল গ’ ল অসম সািহত সভাৰ জয় ী ১৪৫ বছৰীয়ােহ| আনু ািনক জয় ীেহ এশবছৰ পূণ হ’ল৷
ভাষািভি ক অসমৰ জাতীয় জীৱন গিঢ় তালাত অসম সািহত সভা তথা আগৰ অনু ানেবােৰ িযধৰেণ
হাতত ধৰা-ধিৰৈক আগবািঢ়িছল- তাৰ ফলেতই আিম অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ অিধকাৰী হ’ লাঁ৷ সেয়, এয়া
অসম সািহত সভাৰ শতবষ নহয় আমাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ শতবষ৷ অসমীয়া ভাষাৰ াৰা িশি ত
হাৱা িবিভ জনেগা ীসমূেহ িনজ মাতৃ ভাষা থকা সে ও এই জাতীয় চতনাক আঁেকাৱািল লিছল- অসমীয়া
ভাষাক সংেযাগী ভাষা িহচােপ হণ কিৰ৷ অসমীয়া ভাষাই -মযাদা পাৱাৰ বােবেহ অসমৰ অন ান
জনজাতীয় ভাষাৰ অি
িশপা-স ান আৰ হ’ল আৰু ব পিৰমােণ জনজাতীয় ভাষা আগতৈক িবকিশ
উ ল৷
মূল িকতাপখন ২২০ পৃ াৰ৷ পিৰিশ ৮১৭ পৃ াৈলেক িবয়িপ আেছ৷ পিৰিশ ত ব ত আপুৰুগীয়া
িচ প -ছিব সি িৱ হেছ৷ ১৯১৭ ৰ পৰা ১৯৫০ ল িবিভ সভাৰ কায িবৱৰণী সি িৱ হেছ৷
সভাপিতৰ অিভভাষণিবলাক িদয়া হেছ৷

অসম সািহত সভাৰ ইিতহাস (১৯৫৩-১৯৭৬)- ি তীয় খ
স াদনা – ড৹ বস
মাৰ গা ামী
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ৮০০.০০ টকা
িযেয়ই িযহেক আৰু িযমােনই নকওক িকয়, অসমৰ জাতীয় জীৱন গিঢ় তালাত, অসম সািহত
সভাৰ ভূ িমকা আৰু অৱদান অন ীকায ৷ উ সময়েছাৱাৰ সািহত সভাৰ অনুি ত হাৱা সকেলা অিধেবশন
সামৰা হেছ৷ অসমীয়া জািতৰ এেন কপাল য দলং িনমাণ, তল শাধনাগাৰ আিদৰ বােব হাৱা
আে ালনেতা সািহত সভা জিড়ত হ’ব লগাত পিৰিছল৷ অসমৰ কােনা চৰকােৰ কিতয়াও জািতেটাৰ
অিভবাবক িহচােব িচি ত হ’ব পৰা নাই কাৰণ িসিবলাকৰ কােনও জািতেটাৰ বােব পূণাংগৰূপত কাম কৰা
নাই৷ অসমীয়া মানুহ সদায় অসমৰ চৰকাৰিবলাকৰ বােব শ িহচােবেহ িবেবিচত হ আিহেছ৷ সেয় অসম
সািহত সভা সদােয়ই জািতেটাৰ াথত িবি তােৰ আচৰণ কিৰবৈল বাধ হ আিহেছ৷

১৯১৭ চনৰ পৰা ১৯৫০ চনৈলেক সামিৰ
অিধেবশন বহা নািছল)৷

থম খ

কাশ হিছল (১৯৫১ আৰু ১৯৫২ চনত সভাৰ

১৯৫৩ চনত সভাৰ আিথক অৱ া অিত বয়া আিছল৷ ধান স াদেকই চকীদাৰৰ কাম কিৰব
লগা হিছল৷ বংকত টকা নািছল৷ লনেদন নকৰাৰ কাৰেণ বংক একাউ জ
হ গিছল৷ ঘৰৰ বাবদ
কৰ, খাজনা, িবজুলী খৰচ এেকােৱই িদব পৰা নািছল৷ তেন এটা অনু ােন কেনৈক জাতীয় দািয় পালন
কিৰব পােৰ? িক কিৰ গ’ল৷ চীনৰ অসম আ মণৰ সময়েতা ৰু পূণ ভূ িমকা পালন কিৰ গ’ল৷ লাক
িপয়ল িবলাকেতা িনজৰ দািয় পালন কিৰ গ’ল৷ ‘ বিলেয় নােটমােন, কাঁিচেয় কােটমােন’ িনজৰ অণুতৈক অণু
শি েৰ জািতৰ বােব েয়াজনীয় িবশাল কম িকছু মান মানুেহ কিৰ গ’ল৷
১৯৫৩-১৯৫৯ সময়েচাৱাক অতু ল চ হাজিৰকাই ১৯৫৩ চনেত কাৱাৰ দেৰ স ীৱনী যুগ নাম
িদয়া হেছ৷ সেয় িকতাপখন ৰূপা ৰ পব নােমেৰ আৰ হেছ৷
িতখন অিধেবশনৰ িববৰণী, সভাপিতৰ অিভভাষণ, অন ান অিধেবশন আৰু িস া সমূহ, িনয়মাৱলী
সংেশাধনৰ কথািবলাক, িনবাচনৰ কথা, নতু ন আঁচিনৰ বণনা, সভাপিতসকলৰ িবষেয় চমু টাকা, িবেদশৰদশৰ িনমি ত সািহিত কৰ ব ৃ তা আৰু সািহত কৃ িত িকছু মানৰ উ ৃ িত, উ ৰ-পূবা লৰ িবিভ ঠাইৈল
যাৱা সািহত সভাৰ সঁজািত দলৰ কথা আৰু কাম আৰু উে শ , িশ াৰ মাধ ম স ত লাৱা িস া সমূহ
আিদ ব ত কথা সামিৰ এই ৬৭৪ পৃ াৰ িকতাপখন
ত কৰা হেছ৷
তৃ তীয় খ ৰ কােমা চিল আেছ৷

অৰুেণাদই - ১৮৫৫-১৮৬০ ( অস
সং াহক আৰু স াদক – ড৹ বস
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ৭০০.০০ টকা

ূ বছৰ আৰু সংখ া )
ণ
মাৰ গা ামী

চীনেদশৰ ণ াৰ আৰু ানসকলৰ অৱি িতৰ অনুস ানত ১৮৩৬ চনৰ ২৩ মাচ তািৰেখ দুজন
আেমিৰকান বি
শিদয়া পায়িহ৷ এেখতসকল হ’ল ড৹ নাথান াউন আৰু ওিলভাৰ . কাটাৰ (অৰুেণাদই,
ড৹ মেহ ৰ নওগ)৷ পৰাধীন ভাৰতৰ বৗি ক স সাৰণৰ মূল হাতা ড৹ কিৰৰ েচ াত বাইেবলৰ
বাংলা, সং ৃ ত সংকলন কাশ পাৱাৰ পাছেতই ভাৰতীয় িবিভ ভাষাত তাৰ অনুবাদ স ৱ হ উ িছল৷
১৮১৩ চনত এইখেনই আ াৰাম শমাই ৰামপুৰীয়া িমছেনৰীৰ সহেযাগত অনুবাদ কিৰিছল৷ তাৰপাছত
অসমত েৱশ কৰা ী ান িমছেনৰীসকল কেনদেৰ চীনেদশত েৱশ কিৰবৈল আিহ শিদয়া, তাৰপাছত
িদেখৗঘাটৈল আিহ িশৱসাগৰত িথতািপ ল’বলগীয়া হ’ল, সয়া সাধুকথাৰ দেৰ ৰামা কৰ৷
১৮৪৬ চনত িশৱসাগৰীয়া ভাষা িশিক সাঁিচপতীয়া ৰংপুৰীয়া অথবা অসমা ৰ অধ য়ন কিৰ
িমছেনৰীসকেল াচীন কামৰূপী ভাষােটাৰ বু েতই নতু ন এটা ভাষাৰ নৱিনমাণ আৰ কিৰেল৷
এই নতু ন ভাষােটাৰ িভি েতই সমকালীন ৰু পূণ ব ি আৰু ি ছৰােজ ‘অসমীয়া’ অিভধা অিত
জনি য় কিৰেল৷ ১৮২৬ ী া ত ি েছ অসম দশ মানসকলৰ পৰা িনজৰ অধীনৈল িনয়াৰ লেগ লেগ
অসমৰ ৰাজৈনিতক, সামািজক, জীৱন কেনদেৰ পিৰৱতন হ’ল, ইয়াৰ উমােনা ‘অৰুেণাদই’-এ িদেল৷
১৮৩৬-৭৩ চনত অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইত বাংলা ভাষাৰ অ কাৰা
যুগেতা জানাকী পৰুৱাৰ পাহৰৰ দেৰ
‘অৰুেণাদই’-এ অসমবাসীক ান-ভা াৰৰ যাগান ধিৰেল৷ অকল এেয় নহয়, আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ
অসমীয়া ভাষা পুনঃ িত াৰ যুজ
ঁ ত িমছেনৰীসকলৰ অৱদান অিত ৰু পূণ৷

আধুিনক অসমৰ জাতীয় জীৱন গঢ়াৰ বােব ‘অৰুেণাদই’ৰ ভু িমকা আিছল াতঃ ৰণীয়৷ দৰাচলেত
‘অৰুেণাদই’ৰ িতেটা সংখ া পাঠ-সমীি ত ৰূপত স াদনা কিৰ ড৹ মেহ ৰ নওগেদেৱ অসমবাসীক এক
নতু ন ান-ভা াৰৰ স ান িদয়াত কৃ তকায হ’ল৷ সই স াদনাৰ সময়ত ড৹ নওগেদেৱ ১৮৫৫ চনৰ
পাছত ‘অৰুেণাদই’ৰ ব অস ূণ বছৰৰ অৱিশ সংখ া পাৱা নািছল৷
আিজ ‘অৰুেণাদই’ৰ ১৮৫৫ চনৰ পৰা অস ূণ বছৰিবলাকৰ অৱিশ সংখ াৰ এক সংকলন কাশ
পাৱাৰ লেগ লেগ ‘অৰুেণাদই’-এ পূণাংগ ৰূপত পুনৰ আ কাশ কিৰেল বুিল ক’ব পৰা অৱ াত উপনীত
হ’ লাহঁ ক৷
‘অৰুেণাদই’ এখন আেলাচনীেয়ই নহয় ই এটা যুগ৷ ই যেনৈক অসমীয়া সংবাদ প ৰ অৰুণৰ উদয়
তেনৈক অসমীয়া ভাষােৰা অৰুণ উদয়৷
১৮৬০ ৰ পৰা ১৮৮০/৮২ ল ‘অৰুেণাদই’ৰ সংখ ােবাৰ হয় পাৱা নগ’ল নহয় তেনই পিঢ়ব
নাৱাৰা অৱ াত থকা বােব ছপা কিৰব পৰা নগ’ল৷
স ে

সই সময়ৰ ভাষা, মানুহ, মানিসকতা, িশ া-িদ াৰ পয ায়, অথৈনিতক অৱ া আিদ ব
আিম ‘অৰুেণাদই’ৰ পাতত পাম৷

বৃ ছ িমউিজয়ামত সংৰি ত আেছ বােবেহ আিজ আিম ‘অৰুেণাদই’ৰ এইকণেক পাইেছা৷
হাজিৰকাৰ ওচৰত এইবােব অসমবাসী িবেশষভােৱ ঋণী৷

কথাৰ
গ য় কমল

ৰম ৰচনাঃ
তৰটা দশকৰ অসমীয়া ৰম ৰচনা
স াদনা – ভ বৰা, দােসা কিলতা
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ৩৫০.০০ টকা
অসমৰ ব ংগ সািহত দুখন িখিৰকীৰ মু বতাহ-পানীৰ াৰা সমৃি শালী হেছ৷ থমখন িখিৰকী
াচ , ি তীয়খন িখিৰকী পা াত ৷ সই বদ-উপিনষদৰ পৰা সং ৃ ত মান ভাষাই আৰু সমা ৰালৈক চিল
থকা াকৃ ত ভাষাৰ মােজেৰ াচ হাস -ব ংগ সািহত ৰ ধাৰােটাৰ
উমান পাৱা যায় তদানী ন
সািহত সমূহত৷ িবেশষৈক মহাকিব কািলদাস আৰু মহাৰাজ শূ কৰ দু উদাহৰেণই যেথ ৷
ীক- ল নৰ পৰা আৰ
হাৱা পা াত ৰ ধাৰােটা ইংৰাজী-সািহত ৰ মাধ েমেৰ ভাৰত-অসমত
েৱশ কেৰ৷ ফলত াচ -পা াত ৰ মহািমলনত অসমীয়া ব ংগ সািহত ৰ াচ ধাৰা মাধৱ ক িল, মহাপুৰুষ
ম শংকৰেদৱ, ৰাম সৰ তী মুেখ এচাম াকশংকৰী-শংকৰী-শংকেৰা ৰ যুগৰ কিবসকলৰ য ত
শি শালী ৰূপত অৱতীণ হয়৷ তােকই যিনবা হমচ বৰুৱাই ‘বািহেৰ ৰংচং িভতেৰ কাৱাভাতু ৰী’,
‘কানীয়াৰ কীতন’ৰ মােজেৰ অসমীয়া সািহত ত এই হাস -ব ংগ বাহক শি শালী ৰূপত অৱতীণ কৰায়৷
াচ -পা াত ৰ অধ য়নৰ সম য়ত ল ীনাথ বজবৰুৱাই অসমীয়া হাস -ব ংগ সািহত ক সমৃি শালী কেৰহমচ বৰুৱাই াপন কৰা বুিনয়াদক ক কিৰ৷ লে াদৰ বৰা মুেখ এচাম সািহিত েক িবিভ ছ নামত
হাস -ব ংগৰ ব েতা ৰচনা িলিখিছল৷ কৃ তাথত হাস -ব ংগ ৰস অিবহেন সািহত িযেহতু পূণাংগ নহয়৷ সেয়
জানাকী-বাঁহী, ঊষা, আৱাহন, চতনা, ৰামেধনু, জয় ী আিদ িবিভ আেলাচনীৰ মাধ মত অসমীয়া
সািহত ত এই ধাৰােটা ফ ৰ
ু দেৰ বািহত হ আিছল৷ িপেছ সা িতক অসমীয়া সািহত ত এই ধাৰােটা
পূবতৈক দুবল বুিল আমাৰ মেন ধিৰেছ৷ পূবৰ ায় েত কখন নাটকেতই হাস -ব ংগ উপাদান অিবে দ

আিছল, আনিক পৗৰািণক দশে মমূলক নাটকেতা৷ সা িতক াম মাণ নাটকৰ বািহেৰ ব নাট কােৰ গহীন
নাটকৰ দাহাই িদ এই ধাৰােটাৰ চচা ৰু হীন কিৰ পলাইেছ৷ অথচ অসমৰ াচীন লাক-নাট অথবা
পিৰেবশ কলাসমূহত(অধ নাটকীয়) এই হাস -ব ংগ ধাৰােটা শি শালী ৰূপত বিত আিছল, িস লািগেল
ওজাপািলেয়ই হওক অথবা ‘ঢু লীয়া- শান গােন’ই হওক৷
স াদকীয় িনেবদনত হাঁিহ আৰু হাস ব ংগ সািহত আৰু অসমীয়া ব ংগ সািহত িশতানৰ দুটা
আেলাচনা যেথ তথ আৰু িবে ষণমূলক৷ ভ বৰা িনেজ এজন ব ংগ সািহিত ক আিছল৷ তেখতৰ ৮
বছৰৰ ক ৰ ফচল এই
৷ কামিখিন ায় শষ হাৱাৰ সময়েত ভ বৰা ঢু েকাৱাত অৱিশ কাম দােসা
কিলতাই কেৰ৷ তেখতৰ ব ি গত সংেযাজন ও বৰ
ৰণাদায়ক৷
লে াদৰ বৰা, ল ীনাথ বজবৰুৱা, ঘনকা চিতয়া ফু কনৰ পৰা ধিৰ ড৹ অ নেজ ািত চৗধুৰী,
েমাদ ভ াচায, বদা িবকাশ শমাৈলেক ৫২ টা অিত সু ৰ লখােৰ এই ১৩০ বছৰৰ অসমীয়া ব ংগ
সািহত ৰ ইিতহাস সৃি হেছ৷
িতেটা লখাৰ লগেত লখকৰ চমু পিৰচয় িদয়া হেছ৷ অসমৰ সমাজখনৰ সঁচা িতিব ফু
উ েছ এই ৰচনাসমূহৰ যােগিদ৷ লে াদৰ বৰা ই ৰচনাত ‘র’ ব ৱহাৰ/ছপা হিছল সই সময়ত৷
নৱকা
জনা নৈগিছল৷

বৰুৱা, িনমল চােহৱালা, লীলা গৈগ আিদ সািহিত কৰ ব ংগ সািহত ৰ িদশেটা সাধাৰণেত

আধুিনক যুগতৈক পুৰণা িদনৰ লখাৰ সাৱাদ য বেলগ সয়া
ভালা কটকীৰ অসমীয়া ‘ জুগ’ এটা দৃ া ধম
অৱেশ হাতী িবচািৰ’ এটা অজান হাতৰ অিভ তা৷

ওলট পালট ভজাল হাঁিহ (‘মৃতু
স

াদনা –

দখা গেছ৷

লখা৷ তৰুণ ৰাম ফু কনৰ ‘িমিকৰৰ লগত দুৰািত,

য়’ৰ মহানায়ক মহদা গাসাঁই িবৰিচত)

ভ বৰা

কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ১৫০.০০ টকা
অসমীয়া ব ংগ সািহত ৰ এক িনজ
হমচ - ণািভৰাম-ল

ঐিতহ আৰু পৰ

ৰা আেছ৷ পা াত ৰ বায়ু সৱন কিৰ

ীনােথ অসমীয়া ব ংগ সািহত ক এক নতু ন মা া িদেল৷ তাৰ পাছেতা অসমীয়া ব ংগ

সািহত ই যুগৰ বতাহৰ সেত সংগিত ৰািখ ফেল-ফু েল জািত াৰ হ পিৰেছ৷ মৃতু য়ৰ

বাদ পুৰষ
ু তথা

মহানায়ক মহদা গাসাঁই আিছল এগৰাকী ব ংগ লখক৷ তেখতৰ ‘ওলট-পালট ভজাল হাঁিহ’ ত ইয়াৰ উমান
পাঠক সমােজ পাব৷
এই
উপেযািগতা স

খনত হাঁিহৰ আধ াি ক আৰু তাি ক িবে ষণ আেছ৷ হাঁিহৰ বগ কৰণ তথা হাঁিহৰ
ৈক

কােৰ যুি

সহকােৰ ব াখ া আগবঢ়াইেছ৷

ছ ময় কিবতা, িলমািৰকৰ িনিচনা কিবতা, চািৰশৰীয়া ছ ময়
মহদা গাসাঁইৰ এই কীিতৰ কথা আিম জনা নািছেলা৷ ক
কিবতািবলােক িবমল িচ াদায়ক আন ৰ খাৰাক িদেয়৷ ৬৪

ধম-সমাজ-ব ি

টকািৰ কিবতােৰ সমৃ
ক কটা

কাৰৰ হাঁিহ, ভজাল ত

এই

কিৰ িলখা
আিদ ব ংগা ক

৷

লখাৰ যােগিদ লখেক কথন শলীৰ এক িবিচ
তয়াৰ কিৰেছ৷ িবেশষৈক অসমীয়া
বজািল আিদেতা িস হ

ৰীিত আৰু মানব চিৰ

িবে ষণৰ এক িবশাল পটভূ িম

াম জীৱন বুজাত ই িবেশষ অিৰহণা যাগাব৷ মায়ঙীয়া ত -ম -যাদু-

গাসাঁইৰ জীৱনৰ

ত আিছল দশৰ ৰাইজৰ কল াণ সাধন৷বা ব অিভ তাক

সািহত ত উদাহৰণ সহ উপ াপন কেৰােত তওঁ এক ঈষণীয় ব ংগৰ সহায় লেছ৷ মানুহৰ মনত ই তাৎ িণক
আৰু সুদৰ
ূ সাৰী

ভাব পলায়৷ এেন িলখিন আিজও অসমীয়া সািহত ত িবৰল৷

সংগীতঃ
অসমীয়া সংগীতৰ ঐিতহ
লখক – ড৹ বীেৰ নাথ দ
কাশক – অসম সািহত সভা
মূল – ১১৫.০০ টকা
১৯৭৭ চনেত থম কাশ পাৱা এই িকতাপখনৰ এয়া তৃ তীয় সং ৰণ৷ অসমৰ সংগীত জগতৰ
ওপৰত এক ঐিতহািসক িবহংগম দৃি েৰ আৰ কিৰ বৰগীতৰ সাংগীিতক বিশ , ওজাপািলৰ সংগীত, লাক
সংগীত, অসমৰ বাদ য পৰ ৰাৰ পৰা আধুিনকতাৈল যা াৰ মােজেৰ এই পু ৰিচত হেছ৷ দুটামান
অসমীয়া গান িনেলই অসমৰ সংগীত বুজা নাযায়৷
এই িকতােপ য়ং স ূণতাৰ দাবী কিৰব নাৱােৰ৷ িক এক বহল অধ য়নৰ বাট মুকিল কিৰ িদব
পােৰ৷ িবিভ জািত জনজািতৰ িবিভ কািহনী- লাককথা- লাকগীত- লাকবাদ - লাক সংগীত- লাক
পৰ ৰাৰ লগত িক িনিবড় স ক সই কথা এই িকতােপ দখুৱাই িদেছ৷
বৰগীতৰ িৰ য চয াপদেবাৰ, চয াপদেবাৰ য ৰাগিভি ক আিছল, বৰগীতৰ ৰাগৰ িভি ও য
তাৰ পৰা অহা- এেকেবাৰ কথাৰ বহল অধ য়নৰ েয়াজন আেছ (বা সাধাৰণভােব কলাৰ িত)৷
আেহাম ৰজাসকলৰ সংগীতৰ িত থকা ধাউিতৰ িবষেয় সাধাৰণেত উৎসাহজনক কথা বিছ জনা
নাযায়৷ িক এই পুিথেয় সই িদশেতা আেলাকপাত কিৰেছ৷
বৰগীতৰ ৰাগৰ ওপৰত িব ৃ ত আেলাচনা আেছ৷ বৰগীত উ াংগ সংগীত (Classical) ন?- এই
েৰা উ ৰ আেছ৷ স ীয়া সংগীত আৰু ওজা পািল সংগীতৰ এক সু ৰ তু লনা ক অধ য়ন কৰা হেছ৷
নাথান াউন, মাইলচ
েন গাৱা-িলখা গান আৰু জ ািত
অসমীয়া সংগীতৰ আধুিনক যা াৰ কথা আেছ৷
পিৰিশ ত বৰগীতৰ ধন

ৰাগৰ

মণঃ
ইিতহাসৰ পম খিদ ধাদৰ আিলেয়িদ
লখক – ডাঃ অতু ল বৰেগাহাঁই
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ২৫০.০০ টকা

ৰিলিপ িদয়া হেছ৷

সাদৰ অলপ িদন আগৰ পৰা হাৱা

২১২ িকেলািমটাৰ দীঘল এটা আিল- িড গড় িজলাৰ জয়পুৰৰ পৰা গালাঘাট িজলাৰ কমাৰ
গাঁৱৈলেক – বৰহাট, সােপখাতী, সাণাৰী, িশমলু িৰ, নািজৰা, আম িৰ, বেলং, মেলং, মিৰয়িন, কমাৰগাঁও৷
গেদউ গদাধৰ িসংহই িনমাণ কেৰাৱা এই আিল এিতয়া িকংবদ ী৷
িকতাপখনৰ বিশ হেছ য ই উপন াসৰ দেৰ অথচ উপন াস নহয়, ই বুৰ ী নহয় িক
সমেলেৰ সংপৃ , ই নাটক নহয়, িক নাটকীয়তা পেদ পেদ উপলি হয়৷

বুৰ ীৰ

এটা ৰা াক ল ায় িতিনশ পৃ াৰ এই িকতাপখনত মানুহ-সমাজ-ৰীিতনীিত- লাকাচাৰ- াম
কেথাপকথন, ফঁ কৰা যাজনাই মটমৰা ভা াৰৰ ৰূপ লেছ৷ সৃি শীল সািহত ৰ ই এক চমক দ উুদাহৰণ৷
পছাত িচিকৎসক বৰেগাঁহােয় িনেজ এই পেথিদ ব বাৰ মণ কিৰেছ, ইিতহাসৰ লেচিৰ বুটিলেছ,
ব ত মানুহক লগ ধিৰেছ- সকেলােক াভািৱক গিতেৰ – াভািৱক কথা বতৰাৰ মােজেৰ৷
মািহনী চৗধুৰীৰ অনন
পাৱাৰ িনিচনা কথা হেছ৷

া ৰৰ কথা মনত পলাই িদেয়৷ গৰুৰ খূৰাৰ সাঁচত নেভাম ল িবচািৰ

আৰ িণেত আেছ- ৰাধাকৃ ণৰ কথা এষাৰ- History is not bare record of past, it is not
that what we remember but what we choose to remember’|
এইখন এখন এেকধােৰ
মণ কািহনী, ইিতহাস, উপন াস, ঐিতহািসক নাটক ( অতীতক বতমানত
ে িপত কৰা হেছ) য’ত িলখেক ঠাইৰ নামিবলাকৰ ঐিতহািসক িভি ঠাৱৰ কিৰ ইংৰাজৰ ইিতহাস
সেচতনতা, আেহাম শাসন তথা যু ৰ আদব কায়দা আিদৰ তথ সি িৱ কিৰ ব ি গত
েশেৰ থম
পুৰুষৰ বণনােৰ এক সু ৰ পঠন অিভ তা পাঠকৈল আগবঢ়াইেছ৷

িবিচ ঃ
আমাৰ থলুৱা ব ন
লখক – জ ািত দাস
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ২০০.০০ টকা
সম পৃিথৱীত ৰ ন কলাৰ নবজাগৰণ হেছ৷ ই এটা কলাত পিৰণত হেছ৷ ই এটা িব িবয়পা
হাজাৰ হাজাৰ কা টকীয়া ব ৱসায়৷ পৃিথৱীত আটাইতৈক বিছৈক ৰ ন কলাৰ িকতােপই িব ী হয়৷
জ ািত দাসৰ এখন িকতাপ- Ambrosia (ইংৰাজীত- ৰূপা এ
কা ানীেয় কাশ কৰা) ই
ইিতমেধ িবপুল জনি য়তা লাভ কিৰেছ৷ সম দশৰ িভতৰেত অসমীয়া ৰ ন ণালীৰ এেন এটা বিশ
আেছ িযেটা অসমৰ বািহৰেতা িবপুল ভােব জনি য় হ’ব পােৰ৷ ৰ ন কলাৰ লগত সু- া ৰ কথােটাও
জিড়ত হ আেছ৷ অসমীয়া খাদ ৰ এই ণেটা িবেশষভােব আেছ৷ মচলাৰ েয়াগ িযেহতু সীমাব
সেয় ই
া অটু ত ৰািখব পৰা কথােটা সবজন মান কথা৷
অসম িযেহতু িবিভ জািত জনজািতেৰ পিৰপূণ, সকেলােৰ িনজ ঐিতহ আৰু পৰ
আেছ িনজ সমৃ ৰ ন শলী৷ সেয় অসমৰ ব নৰ তািলকাখনৰ পিৰষৰ বৰ বহল৷

ৰাৰ লগেত

এইখন িকতাপত িপঠা পনা (১৭ িবধ), খাৰ (১০ িবধ), শাক আৰু পাচিল (১৭ িবধ), বৰ
আৰু কাটেলট ( ১৩ িবধ), দাইলৰ ব ন (৮ িবধ) মাংসৰ ব ন (১৯ িবধ), মাছৰ ব ন (৪২
িবধ), চাটিন (৯ িবধ), অ ল (৫ িবধ), আচাৰ (১৫ িবধ) আৰু চৰবত (১০ িবধ)ৰ
ত ণালী
বহলাই বণনা কৰা আেছ৷ পিৰমাণ আৰু উপাদান ইমান সু ৰৈক িদয়া আেছ য িকতাপখন চাই ৰাি ব
পািৰব৷
ব ৱসািয়ক দৃি েকাণৰ পৰাও এই িকতাপ অিত উপেযাগী হ’ব৷ িপেছ িযেবাৰ উপাদান সাধাৰণেত
আমাৰ গাঁেৱ-ভূঁ েয় আেছই বুিল ধৰা যায়, সইেবাৰ আিজকািল ইমান সহজলভ নহয়৷ ব ৱসািয়ক দৃি েকােণেৰ
কামেবাৰ কিৰবৈল হ’ ল সই উপাদানেবাৰৰ খিত কৰাব লািগব৷

অনুবাদঃ
িবেদশী গ
অনুবািদকা – জুলা দবী আচায
কাশক – অমূল সাদ আচায ,
মূল – ১০০.০০ টকা

ৱাহা

ঊনিবংশ শিতকাৰ ১১টা িনবািচত গ ৰ অনুবাদ৷ অনুবািদকা ৱাহা উ ন ায়ালয়ৰ পৰা অৱসৰ
লাৱা এগৰাকী অিধব া৷ পুৰণা ঘৰৰ পুৰণা আলমাৰীত উ াৰ হাৱা এখন পুৰণা ইংৰাজী গ িকতাপ
হঠাৎ পিঢ় ভাল লগাত অনুবাদ কিৰ পলােল৷ আধুিনক গ ৰ মানিসক সংঘাত বা অ
নাই যিদও
গ েবাৰৰ িনজৰ আেবদন আেছ৷
িতজন লখকৰ এেকাটা চমু পিৰিচিত িকতাপখনৰ আৰ িণেত িদয়া হেছ৷ গ িবলাকৰ পটভূ িম
ইংল ৷ সেয় সই পিৰেৱশ-পিৰি িতৰ িবিভ ব ৰ িচনািক কিৰ িদয়া হেছ টাকা িহচােব৷ ব শ ৰ
অথও িদ িদয়া হেছ৷ যেন- অেপল হ’ল নানাৰঙী, িতৰিবৰাই থকা এিবধ মহামূল বান খিনজ ৰ বা
জিচ হ’ল নীলা ৰঙৰ মূল বান মিণ িবেশষ৷
জৰম ক জৰম, ডি উ িব ম েৱল, চাৰা
, এইচ িজ ৱলচ, হৰ িফি ং হল আিদ
লখকৰ গ সি িৱ কৰা হেছ৷ খুেবই ব ি গত আেবদন ৰািখ অনুবাদৰ কাম কৰা হেছ৷

কলা িবষয়কঃ
িশ কলাৰ অনুৰাগ কথন
লখক – খিনন দাস
স াদনা – সিবতা লহকৰ
কাশক – বনফুল কাশন
মূল – ৩৫০.০০ টকা
অসমৰ বেৰণ আৰু বীণ িচ -ভা য িশ ী কইজনমানৰ সৃি কমৰ লগত মানুহক পিৰচয় কিৰ
িদয়াৰ উে েশ ই এই িকতাপৰ জ ৷ লখক িনেজও িশ ী৷ িচ কলা আৰু ভা য দুেবাধ কলা বুিল চাবৈল
বা ওচৰৈল যাবৈল অনীহা কাশ কৰাসকলৰ মনৰ াচীৰ ভািঙবৈলেক এই েচ া৷ সমকালীন িশ কলা আৰু

তৎস ক য় িচ া চতনাৰ এক িবিশ
ৰািখেছ৷

ধাৰণা যােত

খনৰ মােজেৰ

কািশত হয়, লখেক তাৰ

কলা বীিথকাত দশকৰ কম উপি িত, সৃ কমৰ স ক মূল ায়ন নােহাৱা অথবা িশ
তা সং াহকৰ অভাব আিদ নানানটা কাৰেক আমাৰ িশ ীসকলক হতাশ কিৰ তু িলেছ৷

ৰস

িত ল
আৰু

এেন পিৰি িতত িশ ীৰ িত মানুহৰ আ হ সৃি কৰােটােৱই থম কথা৷ িশ ীসকেল িনজৰ খয়ালখুচীমেত িনজৰ মনেটাক ধিৰ ৰােখ৷ হয়েতা সমসামিয়ক সময়েকা ধিৰ ৰােখ৷ হয়েতা অনাগত সময়েৰা
ইংিগত িদেয়৷ িশ ীসকল বপেৰাৱাহ-মু ৷ এেন মানুহ সমাজত লােগ৷ সমাজৰ দািয় এইেটা য িশ ীসকেল
সৃি কিৰব পৰা পিৰেবশ যােত সমাজত বি থােক৷ িশ ীেয় সই পিৰেবশ সৃি কিৰবৈল িবচােৰ৷ িক
সমাজ সদায় বাধাদায়ক৷
সূচীপ সমূহ চােলই লখকৰ মেনাবাসনা

কট হ’ব৷

‘জীৱন িশ চযা’, ‘সাি ধ ৰ ৃিত ণ’, ‘সময়াতীত
াপটত’, ‘িশ কলাৰ দশ-কাল’, ‘সৃি
বাহৰ
সেত’ আৰু অজ িচ , ফেটা াফ সি িৱ কিৰ লখেক পাঠকক এক সব ৰীয় িশ হ জগাই তু িলবৈল চ া
কিৰেছ৷

বাতিৰ কাকতৰ পৰা –
দিনক জনমভূিমঃ
(০১/০৯/২০১৮)
সািহত কৰিণ
লিখকা – ড৹ অৰুণা গৈগ বৰুৱা
আেলাচক – মু ল শমা
কঁ চা সাণৰ নগৰী ডু মডু মাৰ মঘালী ফু কন ছ নােমেৰ পাঠকৰ মাজত জনি য় কিব ড৹ অৰুণা
গৈগ বৰুৱাই অসমীয়া সািহত ৰ িভ িবষয়ক ল িলখা ১১ টা একক ৱ ৰ সংকলন৷ লিখকা এগৰাকী
অধ ািপকা হাৱাৰ বােব
খনৰ ৱ সমূহ সািহত ৰ িশ াথ সকলৰ সহায়ক হাৱাৈক সহজ-সৰল িনজা
কািব ক ভাষাৈশলীেৰ িলিখেছ৷ ৱ সমূহ লিখকাৰ অধ য়নশীলতা বৰ সু ৰৈক কাশ হেছ৷
শংকৰেদেৱ অনুবাদ কৰা ভাগৱত
সকেলােবাৰ স ােৰেৰ সমৃ ৷ ভাৰতীয় সং
ভাগৱতৰ মূল চিৰ কৃ ক ক কিৰেয়
শংকৰেদৱৰ আিদ দশম আৰু দু অনুপম
আেলাচনা কিৰেছ ‘আিদ দশমৰ’৷

দশম
ৰ একাংশই হ’ল ‘আিদ দশম’৷ এই
খনত সািহত ৰ
ৃ িত ঐিতহ আৰু ভাৰতীয় মনন আৰু িচ নৰ সেবা ম কাশ
ভি ৰ আদশৰ িবকাশ ঘ েছ৷ সংকলনখনৰ থম ৱ ‘
িনসগ বণন’ত বৰ সু ৰ আৰু সৰলভােৱ ব াখ া আৰু লগেত

ল ীনাথ বজবৰুৱাই, ‘বাঁহী’ত ‘ত কথা’ নামৰ এটা চমু ৱ
আধ াি ক দশনত সু ৰভােৱ কাশ কৰা লগেত ‘কৃ
কথা’ নামৰ এটা
হয়৷ বজবৰুৱা
াৱলী স াদনা কিৰ অতু ল চ হাজিৰকাই ল ীনাথ
আখ া িদেয়৷ বজবৰুৱাৰ অগাধ শা ান, পাি ত আৰু িবচাৰ-িবে ষণ
সংকলনখনৰ ি তীয় ৱ ‘ত দশ বজবৰুৱা’ত৷

িলিখিছল৷ মহাপুৰুষ
মাধৱেদৱৰ
ভি মূলক ৱ ‘বাঁহী’ত কাশ
বজবৰুৱাক ‘ত দশ বজবৰুৱা’
বৰ সু ৰভােৱ দািঙ ধিৰেছ

আধুিনক অসমীয়া কাব পিৰ মাৰ এক িবিশ কিব িতভাৰ গৰাকী হ’ল হীেৰন ভ াচায, তওঁৰ
কিবতাসমূহত দশ, সমাজৰ লগেত মানুহৰ িত থকা গভীৰ দৰদ৷ ওপজা মা ৰ কামল বু ত খিপয়াই

বুটিল অনা আপুৰুগীয়া শ ৰ সমােৱশ ঘটাই কিবতাসমূহত৷ তওঁৰ কিবতাই পাঠকক িদেয় এক অিনবচনীয়
আন ৷ কিবতাসমূহ আধুিনক হও অিত ৰামাি ক৷ কৃ িত হ’ল কিবৰ কিবতাসমূহৰ অন তম অপৰূপ৷
‘হীেৰন ভ াচাযৰ কিবতাৰ বা িতৰিবৰ ৰ’দৰ ছাত এখে ক’ ৱ ত কিবৰ কিবতাসমূহৰ আেলাচনা কাশ
কিৰেছ৷ ‘কলংপৰীয়া কিব দৱকা বৰুৱা আৰু সাগৰ দিখছাঃ এ চমু আেলাকপাত’ ৱ ত ‘সাগৰ
দিখছা’ কাব
খনৰ কিবতাসমূহ আেলাচনা কিৰেছ৷ ৰূপকথাৰ ‘িশ ী ৰবীন চৗধুৰীৰ সািহত ৰ সংগত
এটা আেলাচনা’ নামৰ ৱ ত ডু মডু মাৰ স ান সািহিত ক ৰবীন চৗধুৰীৰ সািহত ৰ িতভাৰ লগেত তওঁৰ
ৰচনাসমূহৰ সু ৰ আেলাচনা কাশ হেছ৷ ‘িবহংগম দৃি েৰ িতিনচু কীয়া িজলাৰ কিব আৰু কিবতা’ নামৰ
ৱ েটাত িতিনচু কীয়া িজলাৰ কিবসকলৰ কিবতাসমূহৰ লগেত কাব সমূহৰ সু ৰ আেলাচনা কাশ
কেৰেছ৷
িববাহ হ’ল অসমীয়া সামািজক জীৱনৰ এক উৎসৱ৷ িবয়াৰ উদুিল-মুদিু ল পিৰেৱশ সৃি কেৰ
িবয়ানােম৷ িবয়ানাম লাক-সািহত ৰ এক আপুৰুগীয়া স ল৷ িবয়া নামৰ উৎস হ’ল নাৰী দয়৷
িবয়ানামসমূহত িববাহৰ লাকাচাৰসমূহ সু ৰভােৱ কাশ হয়৷ ‘অসমীয়া গীিত সািহত ৰ এ বণময় ৰূপঃ
িবয়ানাম’ ৱ ত িবয়ানামসমূহৰ আেলাচনা কাশ কিৰেছ৷
সংকলনখনত সি িৱ হাৱা বাকী ৱ েকইটা হ’ল- ‘দুখন মহাকব ৰ দু নাৰী চিৰ ঃ সীতা আৰু
ৗপদী’, ‘চু িল নাবাি বা যা েসনী –এ অনন কিবতা’, ‘চাহ বািগছােকি ক সািহত ঃ এক ি
িবচৰণ’,
‘ সউজীয়া দশৰ কিবতাৰ আকাশত িতৰিবৰাই থকা িতিন ন ৰ স ানত’৷

চু তীয়া জািতৰ সংি
বুৰ ী
লিখকা – ড৹ িবভা বৰা
আেলাচক – ৰামচ চু তীয়া
অসমৰ সকেলা জনেগা ীৰ িবষেয় জািনবৈল হ’ ল আিম যথাস ৱ সকেলা জািত-উপজািতৰ িবষেয়
অধ য়ন কিৰব লািগব৷ িক পিৰতাপৰ কথা সইেবাৰ িবষয়ত আমাৰ ভাষাত আিজকািল ব েকইখন
কাশ পােলও সই িদশত আৰু ব ত িচ া-চচা কিৰবৈল বা কাশ পাবৈল বাকী আেছ৷ আশাৰ বতৰা এেয়
য আিজকািল িশ াৰ সাৰ ঘটাৰ লেগ লেগ মানুহেবােৰ কিব যতী নাথ দুৱৰাৰ ‘অতীতক নাযাবা
পাহিৰ’ৰ নীিতত অতীত স ক য় কথােবাৰৰ িচ া-চচা আৰ কিৰেছ৷ িয যেনৈক পািৰেছ, তওঁ তেনৈকেয়
তেন কামত হাত িদেছ৷ ই িন য় সুখৰ কথা৷ তওঁেলাকৰ িবতৰত িযসকেল কামত সুফল আশা কিৰেছ,
তওঁেলােক অতীতৰ গভত লুকাই থকা বুৰ ীৰ সে দ িবচােৰাঁেত কােনা আেৱগ বা প পািত িবচাৰৰ
সমথক হ কাম কৰা নাই৷ সইসকলৰ িভতৰত ড৹ িবভা বৰাও এগৰাকী িচ াশীল বুৰ ীিবদ আৰু
সুেলিখকা বুিলব পািৰ৷ কেলজ এখনৰ অধ া হও (বতমান অৱসৰ া ) সংসাৰৰ লঠাৰ মাজেত বুৰ ীৰ
লখীয়া িবষয়ৰ
এখন িলখােটা এটা অিত টান কাম৷ তথািপ লিখকাই তেন কামত হাত িদ িনজৰ
ানৰ ভাগ সকেলা পাঠকৈলেক িদয়াৰ য়াস কিৰেছ৷ ই িন য়ৈক শংসনীয়৷
চু তীয়াসকলৰ ান িক আধুিনক অসমত সামান
ান থকা মানুেহও সই কথাষাৰ জােন৷ লিখকাই
খনৰ ১৩০ পৃ াত খ াত বুৰ ীিবদ বণুধৰ শমাৰ উ ৃ িত িদ কেছ য ‘উজিন অসমৰ সৰু ভাগেটা
অসমীয়াক Scratch কৰক অথাৎ বাঁ িহ চাওক, দিখব তওঁ আচলেত চু তীয়া… মেয়ই এিতয়া মাৰ নামৰ
পাছত আেছ শমা উপািধ৷ শমা বুিলেল িক বুজায় সকেলােৱ জােন৷ তথািপ মাৰ ঐিতহািসক মেনাবৃি ,
ৰীিত-নীিত আৰু সং ৃ িত-সভ তা, ল’ৰাৰ পৰা ডাঙৰ হাৱাৈলেক পুিহ ৰখা ভাব আৰু কিৰ অহা ধমািল-

ধুমুলােবাৰ টংৈক চােল দিখবৈল পাওঁ মােৰা এফাল দেখান চু তীয়া৷’ ককাই এই কথাষাৰ আমােকা তওঁৰ
ৱাহা ৰ িৰহাবাৰীৰ ঘৰত িনজমুেখ কিছল৷ অসমৰ বৗি ক জগতখনত দখল থকা ধীেৰ নাথ চ ৱত
আৰু ড৹ ফু মহ ই চু তীয়াসকলৰ িবষেয় বৰ িবশদৈক কয় আৰু শলােগ৷ নামধন হােমন বৰেগাহািঞেয়
চু তীয়াসকলৰ সাধনীৰ নামত বগীিবলৰ দলংখনৰ নাম িকয় হ’ব লােগ বুিল দুবাৰৈক বাতিৰ কাকতত
কওঁেতও এেকবােৰ চমুৈক চু তীয়াসকলৰ িবষেয় িযিখিন কথা কেছ, িসেয় চু তীয়াসকলৰ িবষেয় জািনবৈল
যেথ ৷
ড৹ বৰাই অতীতৰ িকংবদি ৰ পৰা আেহামসকলৰ বুৰ ীত পাৱা তথ ৈলেক সকেলােবাৰ কথা ১৫৭
পৃ াৰ সংি
বুৰ ীখনত সি িৱ কিৰ িনজৰ লগেত পাঠকসকলক ধন কিৰেছ৷
খনত দুেয়াটা িদশবা ৱ আৰু িকংবদি ৰ কথা ৰু সহকােৰ উে খ কৰাৰ কাৰণ তওঁ জােন য কিতয়াবা িকংবদি েয়ও সঁচা
কথা কয়৷
Legend has bestowed our past with rare charm. It is because of its innate glamour, is
always welcome with boyish zeal even by the most practical man in the field of history and
archaeology, observed pradip Sarmah in BASM No. VIII 1986. ‘Legend can be said as the
father of modern archaeology. Long prevailing legends are seen to have playes an important
role. In the discovery of som famous site of the world, following existing legends of Homer’s
Trojan War, the German born explorer Henrick Schieman (AD 1822-1891) undertook
excavation in the base of the Trojan Hill of Asia Minor, exposing in the process not only
what was Hellenic but also two earlier phrases of civilization of pre classical and new stone
age. The tale of Atlantis is one of the oldest legends of the world and sction of marine a
archaeologists of the day busy in unearthing with varying degrees of success, Frontier Culture,
VOI III NO. II, Editor Ramchandra Chutia. এইেটা দৃি েকাণৰ পৰাই লিখকাই িকংবদি কথা মািন
নল’ লও সইেবাৰৰ িবষেয় উে খ কিৰেছ৷ হম বৰুৱােদেৱ আনৰ কথা বৰৈক ৰু িনিদ িনজৰ অতীতৰ
কািহনীেবােৰা স ূণৈক এিৰ িদব নালািগিছল বুিল জীিৱত কালত আমাৈল িচ েৰ জনাইিছল৷
াগেজ ািতষপুৰেকা ব েত প াবৰ এখন ঠাই বােল, সই বুিল সই কথা আিম মািন ল’মেন? চু তীয়াসকলৰ
িবষেয় থকা কািহনীেবাৰ উে খ কৰাৰ লগেত লিখকাই বা ৱৈল ঘূিৰ আিহ িবিভ বুৰ ী আৰু আন সমলৰ
িভি ত চু তীয়াসকলৰ অতীতৰ শৗয-বীযৰ কথা কেছ৷ আেহামসকেল চু তীয়াসকলৰ কথােবাৰ িলিপব কৰাৰ
সময়ৰ পৰা ধিৰেলও চু তীয়াসকলৰ ঐ যশালী অতীতৰ কথা মািন ল’ব পািৰ৷ চু তীয়াসকলৰ ৰজা, জা,
ৰণেকৗশল, অ -শ , হাতী- ঘাঁৰা, িহৈল-বৰেতাপ, ভাষা আৰু সাং ৃ িতক িদশেবাৰৰ অিত কম কথােত
লিখকাই অিত সু ৰেভেৱ কাশ কিৰেছ৷ ওচৰ-চু বুৰীয়াৰ লগত তওঁেলাকৰ িক স ক আিছল সই কথাও
উে খ কিৰেছ৷ সইেবাৰ কথা িলেখাঁেত তওঁ িতি ত বুৰ ীিবদসকলৰ উ ৃ িত িদ কথা মাণ দািখল
কিৰেছ৷ চু তীয়া ৰজাসকলৰ নামত িয সাতখন ফিল উ াৰ হেছ, সইেবাৰৰ ওপৰত িভি কিৰ িতিনশ
বছৰেৰা অিধক কাল ৰাজ কৰা বল তাপী চু তীয়াসকলৰ চধ জন ৰজাৰ তািলকা এখেনা
ত কিৰেছ৷
চু তীয়াসকলৰ কথা কওঁেত দউৰী, বৰাহী, কছাৰী, আেহাম আিদ জনেগা ীসকলৰ লগত তওঁেলাকৰেনা িক
স ক সই কথাও ক’বৈল পাহৰা নাই৷
লিখকাই সংি
বুৰ ী বুিলেছ যিদও এই
সময়ৈলেক বৰ সু ৰৈক উপ াপন কিৰেছ৷ সাং ৃ িতক
অনা, নেখাৱা, ভ লীৰ িবয়া পতা, গৰখীয়া সকাম,
স ান জ হ’ ল কৰা সকামসমূহ, বাজৈল উিলওৱা

খনত চু তীয়াসকলৰ িতেটা কথা আিদৰ পৰা অি ম
িদশেটাৰ কথা আেলাচনা কেৰাঁেত িব েক ধিৰ লিখমী
খুঁ সবাহ, কািলকা মতা সকাম, ডাঙৰীয়া সকাম,
ি সবাহ, অ াসন, মৃতকৰ সৎকাৰ, িববাহ, তালনী

িবয়া, বৰ িবয়া, আই সবাহ, অেপ ৰী সবাহ, জলেদৱতাৰ সকাম, লাককথা, ওমলা গীত আিদৰ লখীয়া
িবষয়সমূেহা সি িৱ কিৰেছ৷
চু তীয়াসকলৰ অতীত আৰু ৰাজ ৰ িবশালতাৰ কথা কওঁেত তওঁেলাকৰ গৗড়, কমতা, চীন, ভূ টান
আিদৰ লগত থকা স কৰ কথাও উে খ কিৰেছ৷ ৰাজ ৰ উ ান-পতনৰ কথা কওঁেত লিখকাই ক’ তা
দুেয়াটা িদশ হণেযাগ বা অেযাগ চাবৈল পাহৰা নাই৷ সই বােবই
খেনা ত গধুৰ
কাশ কৰা
কাৰগৰাকী িনৰহংকাৰী আৰু আধুিনক গেৱষণাৰ ান থকাৰ কাৰেণ িতেটা িবষয় ত গধুৰ হেছ বুিল
আমাৰ িব াস হেছ৷ বঢ়া-টু টা িকবা কথা আেছ যিদও িস লিখকাৰ মূল উে শ ত কােনা ভাৱ পলাব
পৰা নাই৷

(১৫/০৯/২০১৮)
সাংবািদকতা আৰু অসমীয়া সাংবািদকতা
লখক – নৱেজ ািত দ
আেলাচক – জুলুমিণ বৰুৱা
কাশক – এছ আই পাি েকশ ন, যাৰহাট
মূল – ১৮০.০০ টকা
সাংবািদকসকল সমাজৰ অন তম শি শালী অংগ৷ তওঁেলাকক কাৱা হয় গণত ৰ চতু থ
৷
সমাজৰ সকেলা ৰেত চিল থকা সকেলা ঘটনা-পিৰঘটনা, ৰাজৈনিতক, সামািজক, আিথক পিৰৱতন আিদৰ
কৃ ত আৰু িনৰেপ খবৰ জনমানসত দািঙ ধৰাত সাংবািদক এজনৰ দািয় আটাইতৈক বিছ৷ স িত
সংবািদক আৰু সাংবািদকৰ
খনৰ বহল সাৰ ঘ েছ৷ এসময়ত কৱল ছপা মাধ মেত আৱ থকা
সাংবািদকতাৰ
খন এিতয়া িবিভ বদু িতন মাধ মৈল তগিতত স সািৰত হেছ৷ ফলত সাংবািদকতাৰ
খনৈলও এিতয়া ব েলাকৰ আগমন ঘ েছ৷ তােৰ িকছু েৱ সাংবািদকৰ িত কৃ তেত আকৃ
হ আৰু আন
িকছু েৱ কম সং াপনৰ পথ িহচােপও সাংবািদকতাক বািছ লেছ৷ সয়া িযেয়ই নহওক, সাংবািদকতাৰ িত
নৱ জ ৰ আ হ িনঃসে েহ ভল ণ৷ সাংবািদকতাৰ এই ব ল জনি য়তাৈল ল
ৰািখ আৰু
সাংবািদকতাৰ িত আ া ৰখা তথা সাংবািদকৰ ভূ িমকাক
া কৰা এজন উদীয়মান পযেব ক, অধ াপক,
পিৰিচত লখক নৱেজ ািত দ ই সাংবািদকতাৰ ায় সকেলা িদশ সামিৰ এখন
িলিখ কাশ কিৰেছ৷
‘সাংবািদকতা আৰু অসমীয়া সাংবািদকতা’ শীষক নৱেজ ািত দ ৰ
খনত সাংবািদকতাৰ িব ইিতহাস,
ভাৰতবষৰ ইিতহাসৰ আধাৰত বতমানৈলেক অসমীয়া সাংবািদকতাৰ িবিভ িদশ স ভত যুি িন আৰু
যাগা ক আেলাকপাত কিৰ নতু ন জ ৰ সাংবািদক, সাংবািদকতা আৰু অসমীয়া িবষয়ৰ াতক আৰু
াতেকা ৰ পা
মৰ ছা -ছা ী তথা সংবাদ মাধ মৰ সেচতন লাকৰ উপেযাগীৈক মুঠ ২০ টা ৰু পূণ
ৱ ক সামিৰ লেছ৷ সাংবািদকতাৰ ন-িশকাৰু, সৱাৰ মেনাভাৱ আৰু সংবাদ িত ানৰ দািয় , সাংবািদকৰ
চিৰ আৰু ায়ব তা, ‘চতু থ
’ৰ আখ া সংগত, ভাল খবৰ সাংবািদকৰ দৰমহা, প ন ইত ািদ সংগ,
নৱ মাধ মৰ সাংবািদকতাঃ পিৰৱতনৰ াদ, ৱ’বৰ ভূ িমকা ইত ািদ, িচ েজন জােনিলিজমৰ পৃিথৱীখন, ছপা
মাধ মৰ বােব সংবাদ িলখনৰ কলা, বদু িতন মাধ মৰ বােব সংবাদ িলখনৰ কলা, ছপা আৰু বদু িতন
মাধ মৰ সংবাদ-িলখনৰ েভদ, বদু িতন মাধ ম আৰু সািহত ৰ নতু ন কৃ িত, ঊনিবংশ শিতকাৰ
সাংবািদকতাত নাৰী, িচ েজন জােনিলিজমঃ অসমত সজাগতাৰ ছিবখন, হালধীয়া সাংবািদকতাৰ সংগ,
সাংবািদকতাত উৎেকাচঃ ৰঙা, বগা, সউজীয়া খামৰ কথা, অসমীয়া সংবাদ-প ৰ নতু ন ৰহ-ৰূপ,
িব াপনৰ ভাষা আৰু অসমীয়া সংবাদ মাধ ম, গণ মাধ ম আৰু আ িলক ভাষাৰ ভূ িমকা, সু সাংবািদকতাঃ

নীিতগত িনয় ণ আৰু সাংবািদকতাৰ দায়ব তা আৰু সাংবািদকতাৰ আনুষাংিগক ায়িখিন কথাই সামিৰ
লেছ৷ িযেহতু
খনৰ লখক িনেজই ‘গণসংেযাগ আৰু সাংবািদকতা’ৰ াতেকা ৰ িড ীধাৰী আৰু কইবাখেনা
বাতিৰ কাকতত তওঁ সংবাদ পিৰেৱশেনা কিৰিছল, এই সুবাদেত িবষয়েটাৰ িত আ হী আৰু মাধ মেটাৰ
িত
া আৰু িব াস থকা বােবই তওঁ সাংবািদকতা স ে িবিভ
অধ য়ন কিৰেছ আৰু সই আ হ
িন া আৰু অধ য়নেৰই ফচল- ‘সাংবািদকতা আৰু অসমীয়া সাংবািদকতা’ শীষক সমেয়াপেযাগী
খন৷
বতমান দখা যায়, সাংবািদকতাৰ ‘ মাৰ’ৰ িত আস
হেয়া ব েত এই বৃি েটাৰ লগত জিড়ত হ পেৰ৷
িক সাংবািদকতাৰ লগত জিড়ত হ’বৈল হ’ ল আনু ািনক িড ীতৈকও ব াৱহািৰক িকছু মান খু -না আৰু
ইয়াৰ অতীত-বতমান তথা কৃ ত সাংবািদক এজনৰ কৰণীয় আৰু অসমীয়া সাংবািদকতাৰ ইিতবৃ জনােটা
অত জৰুৰী৷ এজন কমৰত সাংবািদক বা সাংবািদকতাৰ পথাৰত নতু নৈক খাজ পলাবৈল আ হীসকলৰ
বােব এই
খন অতীব েয়াজনীয় আৰু পঠনীয়
৷
খনত অসমীয়া সাংবািদকতাৰ শহতীয়া ি িতৰ
িবষেয়ও যেথ িখিন তথ সি িৱ কৰা হেছ৷ সাংবািদকতা িবষয়ক িবিভ
আন আন ভাষাত আেছ
যিদও অসমীয়া ভাষাত এই িবষয়ৰ
ৰ সংখ া বৰ বিছ নহয়৷ সাংবািদকতাৰ তাি ক আৰু ােয়ািগক
উভয় িদশৰ অিভ তােৰ পু তথা িবষয়েটাৰ এজন িশ ক আৰু লখক তথা সংবাদ মাধ মৰ এজন
উদীয়মান পযেব কৰূেপও পিৰিচত অধ াপক নৱেজ ািত দ ৰ ‘সাংবািদকতা আৰু অসমীয়া সাংবািদকতা’
শীষক
খেন এই অভাৱ ব পিৰমােণ পূৰণ কিৰবৈল স ম৷

(২২/০৯/২০১৮)
যাযাবৰ
স াদনা – পৃি ৰাজ পুৰকায়
আেলাচক – ৰাজা চ ৱত
সুদীঘ বছৰ ধিৰ বহেতই অভাৱ অনুভৱ কিৰিছল পযটন স ক য়
ৰ৷ এই অভাৱ পূৰণৰ াথত
২০১৭ চনত যাৰহাটৰ কইজনমান সমমানিসকতাৰ তথা পযটনৰ িত চু ৰ আ হ থকা সািহত ে মী ব ু
সমাজক ল গঠন হিছল যাযাবৰ- িদ
েভলাৰ গা ী৷ তওঁেলাকৰ মূল উে শ েটােৱই আিছল অসম তথা
উ ৰ-পূব ভাৰতৰ িবিভ িচনািক –অিচনািক পযটনৰ স াৱনাময় ান স েক দশ-িবেদশৰ পযটকক
অৱগত কেৰাৱা৷ সে হ নাই য পযটনৰ িবকাশৰ
ত যাৰহাটত এইেটােৱই সংগঠন নহ’ লও
সংগঠনেটােৱ কাশ কিৰ উিলওৱা
এইখেনই থম বুিল ক’ব পািৰ৷ ‘যাযাবৰ- িদ
েভলাৰ’ নামৰ
থম ী কালীন সংখ ােটাত উ ৰ-পূব ভাৰতৰ এেন িকছু িবখ াত-অখ াত বােৰৰহণীয়া পযটন উৎসৱৰ
িবষয়ত আেলাকপাত কিৰেছ, িযেয় াভািৱকেতই মণকাৰীসকলক য উৎসািহত কিৰব৷ সংগঠনেটাত জিড়ত
বিছ ভােগই নতু ন জ ৰ তথা উ িশি ত৷ ‘যাযাবৰ- িদ
েভলাৰ’ গা ীৰ স াদনা ক ৰ স াদকৰ
দািয় ত আেছ উদীয়মান লখক পৃি ৰাজ পুৰকায় , স াদনা সহেযাগী নীলেজ ািত চ ৱত , প ৱী বমন
আৰু মনািল ডকা৷ নথখনৰ থম বছৰৰ থম সংখ ােটাক গী কালীন সংখ া িহচােপ যাৱা ২৮ জুলাইত
অসম সািহত সভাৰ ৰাধাকা সি ৈক ভৱনত উে াচন কেৰ৷ জ
সাংবািদক শাংকৱ কৗিশক বৰুৱাই৷
স াদনা ক ৰ অিধকাংশই মণ িপয়াসী৷ সইবােবই তওঁেলাকৰ মণৰ অিভ তাপু িচ াধাৰাৰ িতফলন
ঘ েছ
খনত৷ অসম, অৰুণাচল, মঘালয়, নগােল , মিণপুৰ, বৰাক উপত কাৰ িচ াকষক তথা
ঐিতহািসক
সমূহৰ িবষেয় িব ািৰতেভেৱ উে খ কিৰেছ
খনত৷ কানেবাৰ ঠাই মণৰ উপযু - এই
সকেলা কথাই
খনত সি িৱ কিৰেছ৷ স াদনা সিমিতেয় মণেযাগ ঠাইসমূহৰ িশ া সং ৃ িত, উৎসৱমেহাৎসৱৰ তাৎপয, ভাতৃ েবাধৰ এনাজৰীেবাৰ ৰা ীয় উদ ান, ৰাস, মঠ-মি ৰ, ঐিতহািসক ৰু ৰ

কথােবাৰ উে খ কিৰবৈল পাহৰা নাই৷
পযটকসকল অিধক লাভাবাি ত হ’ব৷

খন ছমহীয়া নকিৰ িতিনমাহৰ মূেৰ মূেৰ

কাশ কিৰব পািৰেল

(০৯/০৯/২০১৮)
নৰ দেৰ
লখক – দৱাংগ প ৱ শইকীয়া
আেলাচক – অসীম চু তীয়া
কাশক – স ীৱন কাশন
ব থকা ন এখন দিখেল অনুভূিত ৱণ সকেলা মানুহেৰ মন আনে েৰ ভিৰ পেৰ৷ দখাত ধীৰ-ি ৰ
যন লগা ন এখেনা িভতিৰ িভতিৰ িকমান অি ৰ হ’ব পােৰ; সই কথা মানুেহ অনুভৱ কিৰব নাৱােৰ৷
িযদেৰ ব থকােটােৱই ন এখনৰ িনয়ম, সইদেৰ গ থকােটােৱই মানুহৰ জীৱন৷ ব থকা ন এখনৰ লগত
মানুহৰ জীৱনৰ িকছু আেৱগ, িকছু অনুভূিতক সংপৃ কিৰ সবমুঠ ১৩টা গ েৰ সংকিলত কৰা হেছ এই গ
সংকলনখন৷ গ ৰ িবষয়ব ৰ িনবাচন আৰু উপ াপন শলী এই দুেয়াটাৰ সংগই শইকীয়াৰ গ সমূহক
পঢ়ুৈৱৰ ওচৰ চপাই িনবৈল যেথ ৷ গ কাৰৰ দ তাস
বণনাই পঢ়ুৈৱক গ ৰ সেত একা
হাৱাৰ সুেযাগ
িদেছ৷ ব েতা পৰী া-িনৰী া আৰু অযথা পাি ত জািহৰ কিৰবৈল গ ব গ কােৰ গ ক পঢ়ুৈৱৰ স খ
ু ৰ
পৰা আঁতৰাই িনয়া বুিল িবিভ সময়ত অিভেযাগ উ েছ৷ তাৰ মাজেতা এচাম িত িতস
তৰুেণ
সংেবদনশীল আৰু মননশীলভােৱ গ িলিখ আিহেছ৷ দৱাংগ প ৱ শইকীয়াক এই
ণীৰ গ কাৰৰ শাৰীত
ৰািখব পািৰ৷
গ সংকলনখনৰ এটা উ খেযাগ গ হেছ ‘জড়-জীৱ’৷ গ কাৰৰ উ াৱন আৰু িবষয়ব ৰ
অগতানুগিতকতাই গ েটাক িদেছ এক শি শালী আয়তন৷ দুৱাৰ, গাৰু, আলনা, জাতা আৰু ফ’ন এই
পাঁচিবধ জড় পদাথক ল গ কােৰ ‘জড়-জীৱ’ গ েটা িলিখেছ৷ এই কউিবধ ব ক ক কিৰ গ কােৰ
িনজ পযেব ণ আৰু অিভ তাৰ বলত িয এটা িনেটাল গ িলিখেছ িসেয় গ কাৰৰ িতভাৰ উমান িদেয়৷
এই গ েটাৰ মাজত অৱি িতৰ ধাৰণা এটা ত
কৰা যায়৷ দুৱাৰ এখন, গাৰু এটা, আলনাডাল,
জাতােযাৰ, ফ’নেটা মানুহৰ দনি ন জীৱনৰ একা ই সংগী৷ ইহঁ েত মানুহৰ জীৱনৰ ব কথাই জােন, বুেজ৷
ইহঁ েত কথা ক’ব নাৱািৰেলও গৰাকীৰ সহমিমতা কাশ কেৰ৷ এই জড় পদাথেকইিবধৰ অ ৰালত মানুহৰ
জীৱনৰ অ কাশ ভােলমান িদশ উে ািচত কিৰেছ গ কােৰ৷
‘ ছাৱালী’ গ েটাত মাক নােহাৱা ছাৱালীজনীক ল দউতাকৰ মনত জািগ উঠা অ হীন আেৱগৰ
সাৱলীল অনুভূিত কাশ কিৰেছ৷ সৰুেত মাকক হেৰাৱা ছাৱালীজনীক িপতৃ ৰ চেনেহেৰ আেপান কিৰ
ৰািখেছ দউতােক৷ িদন বাগিৰ যাৱাৰ লেগ লেগ ছাৱালীজনীক ল দউতাকৰ আশংকা বািঢ়েছ, িকজািন
ছাৱালীজনীেয় িনজৰ িপতৃ ক অকলশৰীয়া কিৰ এিৰ থ িচ যায়৷ জীেয়কৰ মৰমৰ পৰা বি ত হাৱাৰ
বদনাই দিহ িনয়াৰ সময়েত দউতােক বুিজ উ েছ য জীেয়েকও দউতাকক ল িচ া কেৰ৷ দউতাকৰ
মৰমৰ পৰা িনজেক আঁতৰাই িনব নােখাজা জীেয়কৰ মেনাভাব বুিজব পািৰ দউতাক িহচােপ তওঁ সুখী হ
উ েছ৷ িপতা-পু ীৰ নামহীন স কৰ এনাজৰীডাল গ কােৰ গ েটাত সু ৰৈক বাি ৰািখেছ৷
‘ৰং’ গ েটাত সমাজত চিলত িকছু মান অেঘািষত িনয়মৰ িত গ কাৰ িতবাদী হ উ েছ৷
দউতাকৰ মৃতু েৱ মাকৰ মনত িবষাদৰ বাঁহী বজাই থকাৰ সময়েত সামািজক িনয়মৰ দাহাই িদ বধৱ ৰ
সাজ িপি বৈল বাধ কৰাইেছ পহীেয়েক৷ পহীেয়েক দউতাকৰ মৃতু ৰ িপছত দউতােক িদয়া মােক হাতত
িপি থকা খাৰুেবাৰ এপাট এপাটৈক খুিলবৈল আৰ কিৰেছ৷ এইেবাৰ দিখ- িন আিজৰ জ ৰ যুৱক

িহচােপ গ ৰ চিৰ ধনেপানাই তী
িতবাদ জনাইেছ৷ এই িবষয়ত আইতাকক অৱগত কেৰাঁেত ‘আিম
সমাজত আেছাঁ…’ বালা কথাষাৰ কেয় আইতােক দায় সািৰবৈল চ া কিৰিছল৷ যুি েৰ আইতাকৰ কথাষাৰ
খ ন কিৰ ধনেপানাই সেজােৰ ক উ িছল- ‘জােনা আইতা, মই িবধৱা মানুহক অৈনিতক কাম কিৰবৈল
উৎসাহ িদবৈল কাৱা নাই! মােথাঁ িযেবাৰ িনয়েম িবধৱা মানুহজনীক গােটই জীৱনেটা িভতিৰ িভতিৰ
জীয়াতু ভাগাব পােৰ, মানুহজনীক সুেখেৰ এটা হাঁিহ মৰাৰ পৰা বি ত কিৰব পােৰ, িযেবাৰ িনয়মৰ পৰা
সমাজৰ এেকা লাভ নহয়, সইেবাৰ িনয়ম অকণমান সলাব নাৱািৰেন, সমাজৰ িত নােহাৱাৈক? সং াৰত
আঘাত নােহাৱাৈক? কােনাবাইেতা আৰ কিৰব লািগব আইতা৷ তাৰ কথা বা িমনিতবাৰ কথা ভাবেচান
আিজৰ এই দৃশ ত!’(পৃ া-২৯) িবধৱা নাৰীৰ িত পুৰিণকালেৰ পৰা আিজৈলেক অসমীয়া মানুহৰ
দৃি ভংগীৰ কােনাধৰণৰ উ ৰণ ঘটা পিৰলি ত হাৱা নাই৷ গ েটাৰ সামৰিণত গ কােৰ আশাবাদী দৃি ভংগী
এটা কাশ কিৰ সমাজৰ েত কেটা ৰৈল ইয়াক সািৰত কিৰ গ ৰ ৰামেধনুৰ ৰঙৰ দেৰ িবধৱা
মানুহগৰাকীৰ জীৱনৈলও িকি ৎ ৰঙৰ পাহৰ িবয়পাই পেলাৱাৰ ইংিগত িদেছ৷
‘পৃিথৱী’ গ েটাত মানুহৰ এক মানিসক পিৰম লক সু ৰভােৱ দািঙ ধিৰেছ৷ মানুহৰ িনজ এখন
পৃিথৱী থােক৷ এই পৃিথৱীখনক ক কিৰ মানুহৰ িচ া-ভাবনাৰ পিৰিধেয় সীমােৰখা আঁেক৷ বাসুেদৱ শমা
নামৰ মা ৰজেন িনজৰ জাতৰ লগত িনিমলা লিলতা নামৰ এজনী ছাৱালীক িবয়া কৰাই আিনিছল৷ িক
কেঠাৰ সামািজক িনয়মত চািমল হ থকা বাসুেদৱ শমাৰ িপতৃ দয়ান শমাই এই কথােত খগহ হ গৰিজ
উ িছল- ‘বংশৰ নামত কলংক সনাজনক মই কােনািদন মাৰ চািৰসীমাত আ য় িদব নাৱািৰম, িস মাৰ
স ােনই নহওক িকয়৷ মাক এটা স ানতৈক এখন সমাজ লােগ৷’ আৰু এই সমাজখনৰ বােবই লিলতাই
গােটই ৰািত বাসুেদৱ শমাৰ ঘৰৰ বাৰা াত কটাই লােজ-অপমােন িনজৰ ঘৰৈল ঘুিৰ গিছল৷ বাসুেদৱ শমাই
সমাজৰ িবৰুে
গ লিলতাক পুনৰ িনজৰ কিৰ সমাজৰ পৰা আঁতিৰ থকাৰ সংক লিছল৷ িক
আ স ানত আঘাত লগা লিলতাই পুন বাসুেদৱ শমাৰ কাষৈল উভিত নািহল৷ সই লিলতাই আ য় ল’ লৈগ
নদীৰ বু ত৷ সমাজৰ বােবই িপতৃ আৰু লিলতাৰ পৰা আঁতিৰ আিহবলগীয়া হাৱা মা েৰ অৱেশষত সকেলােৰ
পৰা আঁতিৰ আিহ িনসংগ হ জীয়াই থকাৰ অিধকাৰ হৰুৱাইিছল৷ িস া অনুসিৰ নৰ বু ত জাঁপ িদ
মিৰবৈল ওলাই যাৱা মা েৰ বৰষুণত বাঁহৰ পৰা বাটত সিৰ পিৰ িচ-িচয়াঁই থকা চৰাই পাৱািলেটাৰ মাহত
নমৰাৈক ৰ গিছল৷ গ কােৰ মানুহক জীয়াই থািকবৈলও য িকছু মান উপল ৰ েয়াজন সই কথােক
‘পৃিথৱী’ গ েটাৰ মােজেৰ িতপ কিৰেছ৷
‘কইনা’ গ েটাত কািশত ব নাই পঢ়ুৈৱৰ অ ৰ
শ কিৰবৈল স ম হ’ব৷ সাণাপাহী নামৰ
এগৰাকী নাৰীেয় জীৱনৰ পাকচ ত পিৰ িববাহপাশত আব
নােহাৱাৈকেয় থািক গিছল৷ অথচ সমাজৰ
িনয়ম অনুসিৰ তওঁ িববাহপাশত আব
নােহাৱা বােবই দহােটা অ িচ হ পিৰিছল৷ সেয়েহ জীৱনৰ শষ
বয়সত ভােয়ক যােগন আৰু পিৰয়ালৰ মানুেহ কথা পািত এেজাপা কলগছৰ সেত সাণাপাহীৰ িবয়াৰ
িনয়মিখিন কিৰ গাত মাহ-হালিধ, তল- টঙা সািন িদিছল৷ নহ’ ল সাণাপাহীৰ মৃতু হ’ ল সই দহােটা িচ
নহ’ব, পাছৈল দহা-কাজ কিৰবৈল সমাজৰ বােবই ভােয়ক যােগন িবপদত পিৰব৷ এয়াই তথাকিথত এখন
সমাজৰ িনয়ম আৰু তেনধৰণৰ অকথ িনয়েম মানুহৰ জীৱনেটাক িদয়া ক ৰ ছিব এখন এই গ েটাত
গ কােৰ দিৰ ৰািখেছ৷
গ কাৰ দৱাংগ প ৱ শইকীয়াই মানুহৰ জীৱনৰ, সমাজৰ সৰু সৰু খু -না েবাৰ গ ৰ মাজৈল
কিঢ়য়াই আিনেছ৷ মানুহৰ জীৱন িকছু মান সৰু সৰু কথােৰই সমি ৷ সাধাৰণ দৃি েৰ চাবৈল গ’ ল মানুহৰ
জীৱনৰ কােনা ব েৱই ায়ী নহয়৷ অথচ এই জীৱনেটাৈল মানুহৰ িকমান য হঁ পাহ! জীৱনৰ িত মানুহৰ
িকমান য ভালেপাৱা! কােনাবাই জীৱনেটা সুখৰ মাজেতা, দুখৰ মাজেতা উদযাপন কিৰবৈল িশিকেছ৷
কােনাবাই আেকৗ -অিজত নীিত-িনয়মক খামুিচ ধিৰ জীৱনৰ আন উপেভাগৰ পৰা বি ত হেছ৷
ভ ািমেৰ িনজক সজাই-পৰাই জীৱনেটাৰ সু ৰতািখিনক িনেজ িনেজই ন হ’বৈল এিৰ িদেছ৷ সংগত উে খ
কিৰব পািৰ ‘ধুনীয়া মানুহজনী’ গ েটা৷ অ ৰখন ধুনীয়া নহ’ ল য বািহ কতােৰ িনজক কিতয়াও ধুনীয়া

কিৰ ৰািখব নাৱািৰ, সই কথা গ কােৰ গ েটাত উপ াপন কিৰেছ৷ আেকৗ অন এটা গ ত
গতানুগিতকতাৰ পৰা আঁতিৰ আিহ, একেঘয়ামী জীৱনৰ পৰা মুি িবচািৰ িনজৰ জীৱনেটাক উদযাপন
কিৰবৈল ‘িনৰুে শ’ গ েটাৰ চিৰ ৰাজীৱ ক’ৰবাৈল িচ গেছ৷ মুঠেত এই গ সংকলনখনৰ গ সমূহৰ
িবষয়ব
তেনই সাধাৰণ৷ িক গ কােৰ সৰল কাশভংগীৰ যােগিদ পঢ়ুৈৱৰ মেনাজগতত িকছু মান
িতি য়াৰ সৃি কিৰেছ৷ ভাল গান এটা িনেল ব সময়ৈল তাৰ সুৰেটােৱ মনেটাক খুি য়াই থকাৰ দেৰ
এই সংকলনৰ গ েবােৰও পঢ়ুৈৱক মনৰ মাজত জাকাৰিণ তু িলবৈল স ম হ’ব৷ এই সংকলনখনৰ গ েবাৰত
সমাজৰ অন ায়, অনীিতৰ মাজত মানুহৰ জীৱন য ণাকাতৰ হ পৰা দিখ গ কাৰৰ হাঁহাকাৰ কিৰ উঠা
সুেকামল মনেটা ত
কৰা যায়৷ সইেবাৰৰ িত গ কােৰ িনজ ব ব দািঙ ধিৰ গ ৰ জিৰয়েতই
সমাধানৰ পথা দখুৱাই যাগা ক সমাজ এখন ক না কৰােটা মন কিৰবলগীয়া িবেশষ ৷

দৱদূত, চয়তান আৰু িব ান
লখক য় – পু এম. ভাগৱ, চ না চ ৱত
অনুবাদ – দীেনশচ গা ামী
আেলাচক – িৰ ম
ু িণ হাজিৰকা
বা ৱত, সমাজৈল পিৰৱতন আিনব পৰা, মানিসকতা িব ানমুখী কিৰব পৰা ব েতা
ৰচনা
হাৱা দখা যায়৷ িক পযােলাচনা বা স ক মূল ায়নৰ অভাৱত সই
সমূেহ হণ কিৰব পৰা
ভূ িমকাসমূহ উহ হ থােক৷ ফল ৰূেপ সমাজ পিৰৱতন কিৰব পৰা এজন মহাপুৰুষ হ’ব পৰাৈক যাগ তা
থকা অথবা এজন মহাপুৰুষ সৃি কিৰব পৰা সামথ থকা
সমূহ সদায় ভাল আমৰ পুিল হ বকৰািনত
গজাৰ িনিচনা হয়৷ তেন ৱা
ৰ উদাহৰণ ব ত আেছ যিদও সা িতক পিৰেৱশ-পিৰি িতত ৰ সহকােৰ
আেলাচনা কিৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজৈল সািৰত কিৰবলগীয়া
৷
ভাৰতৰ সংিবধানৰ িবৰাি ছসংখ ক সংেশাধনত অ ভূ
ভাৰতীয় নাগিৰকৰ এক কতব হ’ল‘ ব ািনক মানিসকতা, মানৱতা,
সাধা আৰু সং াৰৰ
ৃহা ধাৰণ কৰােটা িতজন নাগিৰকেৰ কতব
হাৱা উিচত৷’ ব ািনক আৰু যুি গতভােৱ আগবািঢ় যাৱা পৃিথৱীৰ দশসমূহৰ িভতৰত অন তম ভাৰত
হ’ল ব ািনক মানিসকতাৰ িত আনুগত নাগিৰকসকলৰ কতব বুিল সংিবধানেত অ ভু
কৰা একমা
দশ৷ ‘এে লছ ডিভল এ ছােয় ’ পুিথত সি িৱ
ৱ সমূহত সংিবধানত অ ভু
নাগিৰকৰ কতব ৰ
িবপৰীত ছিবখেন িকদেৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ
িণৰ লাকৰ পৰা িশি ত, উ িশি ত আনিক িব ানীসকলেকা
আ
কিৰ ৰািখেছ, উদাহৰণসহ দখুৱাইেছ৷ সমাজত চিল থকা ব েতা িব াসৰ ভ
য ব ািনক নহয়,
তাক যুি সহ িবে ষণ কিৰ দখুৱাই ব ািনক মানিসকতা িকবা ব ািনক মানিসকতা সাৰৰ বােব িক
কিৰব লােগ ইত ািদ িবিভ ধৰণৰ ৱ
খনত অ ভু
কিৰেছ৷ মুঠেত ভাৰতৰ দেৰ এখন দশৰ
সামািজক, অথৈনিতক, ৰাজৈনিতক আৰু যুি গত গিতৰ
ত অ ৰায় ৰূপ হ পৰা িব াস বা
অ িব াসসমূহৰ দূৰীকৰণৰ
ত ব ািনক মানিসকতাই ল’ব পৰা ভূ িমকা আৰু ৰু এই ৱ পুিথখনত
আেলািচত কৰা হেছ৷
আধুিনক শ ৰ অথ নজনাৈক আধুিনক হ পৰা সমাজ এখনৰ কাৰেণ এেনধৰণৰ
ৰ েয়াজন
আেছ৷ কাৰণ ই াৰেনট ব ৱহাৰ কিৰব জনা - ীকৃ ত আধুিনক আৰু িশি ত লাকসকেল িশ াক কৱল
চা িফেকট, মাক ীটত আব কিৰ ৰখাৰ বািহেৰ এচাম িশি ত িনৰ ৰ লাকৰ সৃি হ গ আেছ৷ অ
িশ াৰ দেৰই এই িশি ত িনৰ ৰ লাকসকেলা সমাজৰ বােব অিত ভয়ংকৰ৷ তােতাতৈক ডাঙৰ কথা
এইসকলৰ িভতৰত িচিকৎসক, িব ান িশ কৰ পৰা আৰ কিৰ তাৰকা আৰু িব ানীসকেলা আেছ৷

খনত এেনধৰণৰ ব েতা উদাহৰণ িদয়া হেছ৷
খনৰ মেত সমাজৰ অ িব াসহীন ৰত থকা
লাকসকল হ’ল সইসকল, িযসকল মুকিল আকালৰ তলত ডই যাৱা গৰম, কা
যাৱা ঠা া আৰু
দবািপটা বৰষুণৰ মাজত ফু টপাথত বাস কেৰ৷ একমা তওঁেলাককেহ কােনাধৰণৰ অ িব ােস চু ব নাৱােৰ৷

জৱাহৰলাল নহৰুেৱ ‘দ িডছক’ভাৰী অব ইি য়া’ত উে খ কিৰেছ য ‘ ব ািনক মানিসকতাই মানুহ
কান বােট যাৱা উিচত সইেটাৰেহ মাগ-িনেদশ কেৰ৷ ই হ’ল এক কাৰৰ মানুহৰ মু মানিসকতা৷ আিজ
আিম এক ব ািনক যুগত আেছাঁ বুিল কাৱা হয়, িক তাৰ পিৰচয় জনসাধৰণ বা তওঁেলাকৰ নতৃ বৃ ৰ
গাত দিখবৈল পাৱা নাযায়৷’ কৃ তাথত নহৰুৰ এই মতত জাৰ িদ আিম ক’ব পােৰাঁ য সমাজ বা দশ
এেকাখনৰ শাসকবগৰ মাজতেহ ব ািনক মানিসকতাৰ অতীৱ েয়াজন৷ ইয়াৰ পিৰৱেত সাধাৰণ িনৰ ৰ
জনসাধাৰণৰ মাজত ব ািনক মানিসকতাৰ অভাৱ বুিল সইেটা ৰত ব ািনক মানিসকতাৰ চাৰ- সাৰৰ
ৱণতা অিধক দিখবৈল পাৱা যায়৷ আমাৰ দশৰ সা িতক শাসকবগৰ মাজেতা ব ািনক মানিসকতাৰ
অভাৱ বাৰুৈকেয় ধৰা পিৰেছ৷ বানপানী-খহনীয়া ৰাধৰ বােব পূজা-য স
কিৰ কা
কা টকা
শৰাধ কৰা মেহাৎসৱেবােৰ এটা ব ািনক মানিসকতাৰ অিধকাৰী জািত বুিল আমাক ক’বেন?
এইেবাৰ আচলেত আমাৰ শাসক- নতৃ বগ, বুি জীৱী, তাৰকা, িব ানী সকেলােৰ উৰুিলপুঙা বা
দািয় হীন ভাৱৰ এেকা এেকাটা উ ম নিজৰ৷ যুি , িব ান আৰু যুি ৰ মাধ েমেৰ সমাধান কিৰবলগীয়া
িবষয় এেকাটা যিতয়া ভাগ বা িবিধৰ হাতৈল এিৰ িদয়া হয়, তিতয়া দশৰ জনগণ আেৱগসব হ
শাসকীয় ভ ািমৰ গৰলেকা অমৃত বুিল হণ কেৰ৷ আমাৰ সামি ক গিতত বাধা িদয়া এই এলা ু েবাৰত
লািগ থািকবৈল আমাৰ ওপৰৰ সুিবধাজনক ি িতত থকাসকলৰ পৰা চাপ আেহ; যােত বিশজ লীয়া, শাসকীয়
ণীেটাৰ াথ আৰু লালসা পূৰণ হয়৷
সমাজত এলা ু সদৃশ -সং াৰ আৰু অ িব াসসমূহৰ াদূভাৱ কেনৈক আঁতৰাব পািৰ, তেন িকছু
দৃি েকােণেৰ উে িখত
খন ৰিচত কৰা হেছ৷ এেন
সমূেহ জনসাধাৰণক নতু নিচ াৰ বাট মুকিল কিৰ
িদব৷ এেন
ই আমাৰ যুি বাদী মনেটাৰ উ ান ঘটাই বা ৱমুখী হ’বৈল িশকাব৷

দিনক অ দূতঃ
(০৩/০৯/২০১৮)
ভাতী সূযৰ দশ
লখক – সে াষ মাৰ কমকাৰ
আেলাচক – দয়ান পাঠক
ঊনিবংশ শিতকাৰ এগৰাকী নামধন অসমীয়া জাতীয়তাবাদী বুি জীৱী আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ
জীৱনাধািৰত এইখন উপন াসৰ এক সুকীয়া মযাদা িনি তভােৱ অনুভৱ কিৰব পৰা যায়৷ ঔপিনেবিশক যুগৰ
আৰ িণৰ লেগ লেগ অসেম িনজৰ সুকীয়া অি
হৰুৱাইেছ৷ হৰুৱাইেছ অসমীয়া কথা৷ লগেত অসমীয়াৰ
ািভমান৷ ১৮২৬ত ইয়া াবু সি ৰ গইনা ল অসম ইংৰাজীৰ শাসনৰ অ ভু
হ’ল৷ ইংৰাজসকেল অসমত
বাংলা ভাষা িত া কিৰেল৷ এেতেক, তদানী ন কালৰ অসমৰ নাজল-নাথল অৱ া৷ এেন অৱ াৰ পৰা
িন ৃ িত লাভ কৰােটা বৰ সহজসাধ কাম নািছল৷ তেন সংকট কালেতই আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ দেৰ
উদাৰমনা, িবদ ানুৰাগী, জাতীয় চতনােৰ ািভমানী, তাৰুণ ৰ উ াদনােৰ
ি ত ব ি এগৰাকী জাতীয়

জীৱনত আগ আসন দখল কিৰব পৰােটা অসম ইিতহাসেৰই এক গৗৰেৱা ল অধ ায়৷ এই অধ ায়েটাৰ
ওপৰেতই এই উপন াসখন িনিমত৷
জীৱনীমূলক উপন াসৰ ধাৰােটাৰ াণ িত া কেৰাতাজন হ’ল চয়দ আ ুল মািলক৷ ‘ধন নৰ তনু
ভাল’ উপন াসখনৰ মােজেৰ জীৱনীমূলক উপন াসৰ ধাৰােটােৱ এক বিল ৰূপ লাভ কেৰ৷ এই উপন াসখন
শংকৰেদৱৰ জীৱনৰ আধাৰত ৰিচত৷ এই
ত আিম এটা কথা
কৰা উিচত হ’ব য জীৱনী ৰচনা
আৰু জীৱনীমূলক উপন াস এেকটা মু ােৰই ইিপ -িসিপ ৷ অৱেশ তাৰ মাজেতা পাথক কট৷ জীৱনী
কােনা ব ি ৰ জীৱনােল উপন াস নহ’বও পােৰ৷ িক জীৱনীমূলক উপন াসত জীৱনী থকােটা অিনবায৷
জীৱনক ঔপন ািসেক কেনদেৰ চায় সইেটা িপেছ তওৰ িনজৰ দৃি ভংগীৰ কথা৷ িক জীৱনক উলাই কিৰ
অথবা জীৱনী পিৰ মাক িব
কিৰ এখন মহৎ জীৱনীমূলক উপন াস নহ’ব৷ িক জীৱন পিৰ মাক
িনজৰ সািহিত ক েয়াজনত িকছু সালসলিন কিৰ লাৱাত িন য় বাধা নাথােক৷ জীৱনীমূলক উপন াসৰ
লখকগৰাকীেয় িনজৰ সপে যুি দশাব পােৰ িনজৰ সািহত কমৰ েয়াজনত৷
জীৱনীমূলক উপন াসৰ ধাৰােটা িনঃসে েহ আবাচীন৷ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ায়গৰাকী মহৎ
ব ি ৰ জীৱনৰ আধাৰত উপন াস ৰচনাৰ এটা বিল পৰ ৰা িনিমট হাৱােটা সুখৰ কথা৷ মািলক চাহােব
আৰ কৰা ধাৰাবািহকতা মন কিৰবলগীয়া৷ শংকৰেদৱৰ জীৱনাধািৰত উপন াস এখন ল ীন ন বৰাই
িলিখেছ৷ মাধৱেদৱৰ জীৱনাধািৰত উপন াস এখেনা তওঁ িলিখেছ৷ তাৰ পাছেতা অেনক জীৱনীমূলক উপন াসৰ
ৰচনা ঘ েছ৷
আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ জীৱনাধািৰত উপন াসৰ পূেব ণািভৰাম বৰুৱাই ‘আন ৰাম ঢিকয়াল
ফু কনৰ জীৱন চিৰত’(১৮৮০) নােমেৰ এখন তথ িন জীৱনী
ৰচনা কিৰিছল৷ এেন আেলাচনা আৰু
ঐিতহািসক তথ সমলৰ িবচাৰ-িবে ষণৰ আধাৰত ঢিকয়াল ফু কন আমাৰ বােব বাদ পুৰুষ বা িলেজ ত
পিৰণত৷ তেন এগৰাকী বাদ পুৰুষৰ জীৱনেকি ক উপন াস এখন ৰচনা কিৰব পৰােটােৱ এক মহৎ কাম৷
তেন কামৰ বােব কমকাৰ আমাৰ শংসাৰ পা ৷ ঢিকয়াল ফু কনৰ জীৱনীকাল আিছল কম সময়ৰ৷
সইিখিন সময়েতই তওঁ ভাষা ীিত আৰু অসমীয়া জািতৰ ীিতৰ এক জীৱ িনদশন দখুৱাই যাব পািৰেছ৷
সংে পেত ক’বৈল হ’ ল, ঢিকয়াল ফু কনৰ জীৱন চিৰতৰ স’ ত অসমীয়া ভাষাৰ এক এৰাব নাৱাৰা
স ক৷ আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কন নােহাৱােহঁ েতন অসমত সদ চিলত বাংলা ভাষাৰ ঠাইত পুনৰ অসমীয়া
ভাষাৰ াপনৰ ি য়াত অেনক িবল হ’লেহঁ েতন৷ িয িক নহওক, লখেক ঢিকয়াল ফু কনৰ জীৱনৰ সৰুবৰ ায় িতেটা কথােকই উপন াসত ঠাই িদবৈল য কিৰেছ৷
ঢিকয়াল ফু কেন িনয়িময়াৈক ডােয়ৰী িলিখিছল৷ সই ডােয়ৰীখনৰ অি
স ক িচ া কিৰবলগীয়া৷
ণািভৰাম বৰুৱাই আন ৰামৰ ‘জীৱন-চিৰত’ িলিখবৈল লওেত উ ডােয়ৰীখনৰ পৰা িন য় তথ সমল
সং হ কিৰিছল বুিল ভািবব পািৰ৷ িক
লখেক ণািভৰামৰ জীৱন চিৰতখনেকই আন ৰামৰ িবষেয়
তথ ব ল
িহচােপ হণ কৰা বুিল ীকােৰাি িদেছ- ‘ সেয়েহ ণািভৰাম বৰুৱাৰ এই
খনেক মূল
আকাৰ বা আধাৰ িহচােপ ল এই উপন াসখন ৰচনা কৰাৰ য়াস কিৰেছা৷’ আমাৰ বােধেৰ তওঁ উিচত
কােমই কিৰেছ৷ ণািভৰাম বৰুৱাই আন ৰামৰ িবষেয় িলখা তথ িন কথািখিন ষাল অনাই িনভৰেযাগ ৷
আন আন জীৱনী বা িতেবদন ষাল অনাই সত আৰু িনভৰেযাগ হ’ব বুিল আশা কিৰব নাৱািৰ৷
অৱেশ , ণািভৰাম বৰুৱাৰ
খনেতা আেবগৰ পেয়াভৰ নস াৎ কিৰব নাৱািৰ৷ কাৰণ তওঁ আন ৰামৰ
পিৰয়ালেৰই এগৰাকী উ ৰািধকাৰী৷
আন ৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ জীৱেনা বিণল ব ৰঙী৷ জাতীয়ভাবাপ ৷ এইগৰাকী ব ি ৰ জীৱনৰ
সৰু-বৰ ায় িতেটা কথাই উপন াসখনত লখেক আিনবৈল কৰা য়াস ল ণীয়৷ মুঠ ২২ টা অধ ায়ত
িনিমত উপন াসখন আৰ কৰা হেছ আন ৰামৰ িপতৃ হিলৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ চাকিৰ জীৱনৰ মাজভাগৰ

পৰা৷ হিলৰাম ঢিকয়াল ফু কন ঔপিনেবিশক ইংৰাজ চৰকাৰৰ এিছছেট
কিৰিছল৷ সই কথািখিনও উপন াসখনত অিত জীৱ ভােৱ িচি ত৷

মিজে ট িহচােপ কাযিনবাহ

উপন াসখনত তদানী ন কালৰ অেনক ঐিতহািসক কথাও সু ৰৈক বিণত৷ ১৮২৬ত অসম ৰাজ ৰ
শাসনভাৰ ঐিতহািসক ইয়া াবু সি ৰ গইনাৈল ইংৰাজ কা ানী ই ইি য়া কা ানীৰ কতৃ ভু
হয়৷
হিলৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ মনেমজাজেতা অসম ীিত, অসমীয়া
তওঁৰ পু আন ৰামৰ মাজেতা পিৰ ু ট৷

ীিত, ত প িচ া- চতনাৰ একা তা

হিলৰাম ঢিকয়াল ফু কনৰ জ কািহনীৰ লগেত তওঁৰ পূবসুৰীৰ কথাও উপন াসখনত িববৃত৷ এেন
িববৃিতত অসমৰ ইিতহাস জাঁকািৰ যাৱা মানৰ অসম আ মণৰ কথাও বিণত৷ এেন ঐিতহািসক কথােবাৰ
ঔপন ািসেক আেহাম ৰজা গৗৰীনাথ িসংহৰ (ৰাজ কাল ১৭৮০-১৭৯৫) ৰাজ কালৰ পৰাই আৰ কিৰেছ৷
হিলৰাম আৰু তওঁৰ াতৃ য ৰামৰ সাহিসকতাৰ কথা এক কাৰ সবজনিবিদত আিছল৷ আেহাম গেদউ
চ কা িসংহই হিলৰামক ফু কন পািতিছল৷ দুেয়াজেনই ইংৰাজী ফৰফৰীয়াৈক ক’ব আৰু িলিখব পািৰিছল৷
সইবােবই হিলৰামক ইংৰাজ চৰকােৰও নামিন খ ৰ কােল ৰী িচৰ াদাৰ িহচােপ িনযুি িদিছল আৰু
কামৰূপৰ ভূ িম ব ৱ ৰ দািয় অিপিছল৷ পাছৈল ৱাহা ত তওঁ এিছছেট
মিজে ট িহচােপ িনযুি লাভ
কিৰেল৷ ৱাহা েতই আন ৰামৰ জ হয়৷ তওঁৰ
নাম আিছল হমক ৷ হিলৰােম আন আন
ৰ
লগেত বাংলা ভাষােতই ‘আসাম বুৰ ী’
খন িলিখিছল৷
এইদেৰ আন ৰামৰ জ ৰ আগৰেছাৱা উপন াসখনত সি িৱ কৰা হেছ৷ এক ন ৰ অধ ায়ৰ পৰা
আৰ কিৰ আঠ ন ৰ অধ ায়ৰ িভতৰত আন ৰামৰ শশৱৰ জীৱ ছিব এখন অিত সজীৱভােৱ দািঙ ধৰা
হেছ৷ ন ন ৰ অধ ায়ত আন ৰামৰ চাকিৰ জীৱনৰ আৰ িণ৷ দহ ন ৰ অধ ায়ত আন ৰামৰ ৰচনা
স াৰৰ িবষেয় এক সু ৰ িবৱৰণ৷ ‘ইংেল ৰ িবৱৰণ’ লখােটােৱই আন ৰামৰ থম লখা৷ ‘অৰুেণাদই’ত
কাশ কিৰেছ স াদক নাথান াউেন৷
ী ধম চাৰৰ কথাও উপন াসখনত সু ৰৈক িববৃত৷ সই সময়ৰ অেনক অসমীয়া লােক ী ধম
হণ কিৰেছ৷ উদাহৰণ ৰূেপ, িনিধৰাম দ , পাছৈল িনিধৰাম ফাৰেৱল৷ তওঁ ী ধম হণ কিৰ আেমিৰকান
বি
িমছনেৰা এগৰাকী সদস ৰ দািয় পালন কিৰিছল৷ আন ৰামৰ ওপৰেতা িবিভ ভােৱ ী ধমৰ ভাব
পিৰিছল যিদও তওঁ িনজৰ ধমৰ িতেহ আমৰণ অনুৰাগী হ থািকল৷
আন ৰামৰ দিহক গঠন স েকও ঔপন ািসেক ব িখিন িলিখেছ৷ আন ৰােম অসমীয়া ছা -ছা ীৰ
েয়াজনৰ িত ল ৰািখ ‘অসমীয়া ল’ৰাৰ িম ’ বুিল িকতাপ এখন ণয়ন কিৰিছল৷ এেকদেৰ আইনআদালতৰ িবষেয়ও এখন হাতপুিথ৷ এইদেৰ আৰু অেনক
ৰ ণয়ন আৰু কাশ কিৰিছল৷
আন ৰামৰ িপ ন-উৰণৰ কথািখিনও
ব ৷ ১৭৫ ন ৰ পৃ াত এইদেৰ িলখা হেছ- ‘আন ৰামৰ
িপ নত আংগা চালা আৰু পাটৰ চু িৰয়া৷ মূৰত অসমীয়া পা িৰ৷’
সকেলাতৈক ৰু পূণ কথা, অসমত বাংলা ভাষা ু ল-কাছাৰীত ব ৱহাৰ হাৱােটা আন ৰাম হিছল
ব িথত৷ তওঁ অসমীয়া ভাষাৰ কীয়তা আৰু সমৃ ি িতৰ সপে এখন িতেবদন
ত কিৰিছল আৰু
চৰকাৰৰ ওচৰত সই িতেবদন এখন তথ সমৃ দ ােবজৰ দেৰ আগবঢ়াইিছল৷
উপন াসৰ অি ম অধ ায়ত আন ৰামৰ অসুখ আৰু মৃতু ৰ কথািখিন জীৱ ভােৱ বিণত৷ মৃতু ৰ
সময়ত তওঁৰ বয়স মা ২৯ বছৰ ন মাহ ২৯ িদন৷ ণািভৰাম বৰুৱাই আন ৰামৰ পু পাঁচ বছৰীয়া
ৰািধকাৰামক কালাত ল আন ৰামৰ িচতাত অি সংেযাগ কিৰিছল৷ এেনেবাৰ কথাও উপন াসখনত
জীৱ ভােৱ বিণত কৰা হেছ৷
উপন াসখনৰ আন এটা উে খনীয় িদশ আেছ৷ তদানী ন সময়ৰ অেনক ব ি ৰ জীৱনৰ কথাও
উপন াসত বিণত৷ িনিধৰাম ফাৰেবল, মিণৰাম দৱান, নাথান াউন, ডিভড ট আিদ ব ি ৰ কথাও

ঐিতহািসক দৃি েৰই উপ ািপত৷ উপন াসখন পিঢ়েল ভাব হ’ব আিম উপন াস পঢ়া নাই৷ উপন াসৰ ৰূপত
উপ ািপত অসমৰ সই সময়ৰ ইিতহাসখনেহ যন পিঢ়েছা৷ এই িদশেটােৱ উপন াসখনক িবেশষ মা া দান
কিৰেছ৷ সইিখিন নােহাৱােহঁ েতন উপন াসখনৰ ৰু িকছু লাঘব হ’লেহঁ েতন৷

(১০/০৯/২০১৮)
নািত আৰু হাতী
লখক – ভে ৰ ৰাজেখাৱা
আেলাচক – অজয় মাৰ বৰা
অসমীয়া সািহত ৰ বিছ ভাগ গ ই কািহনী ধান৷ ৰামেধনু যুগৰ গ কাৰ ভে ৰ ৰাজেখাৱা
একমা ব িত ম, যাৰ সকেলা গ ই চু গ ৷ এই গ সংকলনখন ২০১৩ ত কাশ হিছল যিদও
অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ দ ােবজৰূেপ ই সদায় ীকৃ ত হ থািকব৷ শ লী, িকটচ, বাইৰণ, ৰবী নাথ,
দৱকা বৰুৱা, নীেৰাদ চৗধুৰী, হম বৰুৱাৰ লখাৰ াসংিগকতা নাইিকয়া হ গেছ জােনা? িচৰ নতু ন হ
আেছ৷ সইদেৰ ভে ৰ ৰাজেখাৱাৰ গ ত এেকাটা সময়ৰ সামািজক, বৗি ক, ভাষা আিদ ায়ী হ ৰ
গেছ৷ সেয় এইেবাৰ সবকালৰ বােব াসংিগক৷ লখকৰ িতিনটা িবেশষ বিশ আেছ- ভাষা, সমাজ আৰু
মেনাৈব ািনক দৃি ভংগী৷ তওঁৰ গ েবাৰ কািহনী সব নহয়, মুহূত সব ৷ এেকাটা িবেশষ মুহূত কাশ
কিৰবৈল যাওঁেত তওঁ ভাষা, সমাজ আৰু মেনািব ানৰ সহায় লয়৷ এেকাটা পিৰেৱশ আৰু মুহূতৰ কথা
কওঁেত ক’বাটাও চ েৰ পিৰি িত অধ য়ন কৰা যন লােগ৷ তওঁ মুহূতেটা কাশ কিৰবৈল গ মুহূতেটা
কাশ কেৰ, িক পাঠকৰ িচ া কিৰবৈল এিৰ িদেয়৷ কােনা গ ৰ শষ নাই৷ ঔৎসুক বঢ়াই মুহূতেটা
কাশ কেৰ৷ তেন ধৰণৰ গ অিত িবৰল৷
লখেক িযেটা ভাষা ব ৱহাৰ কেৰ, সইেটা হেছ মধ অসমৰ কিথত ভাষা৷ তওঁৰ ভাষাৰ মাধুয
আৰু সৗ য আপুৰুগীয়া৷ সং ৃ ত গ ী বা ইংিলচ গ ী নহয়; স ূণ কািহনী বা পিৰেৱশৰ লগত খাপ
খাৱা৷ তওঁৰ শ েবাৰ- ঠহ-ঠহাই যায়, আচ াই কৰা, িতলেক তাল, ল’ছালী, িপেতক, পাইেমৰী, ইচ ল,
খু েখাৱা, চাভাকৰা, পাটচলা ইচ ল, দুেছনীমান, িছেলমা, িল া, পুঙী ঔ িকল, থালামূিৰ, ৰাইজৰ হজ
ইত ািদ৷ বাক েবাৰ- ল’ৰা- ছাৱালীেবােৰ আন েত কলঙৰ জহা আেহােত িকহবাত বাধা পাই নাৰ মাছেবােৰ
ফু লজািৰৰ দেৰ চািৰওফােল িছ িক যাৱািদ দও িদ দওিদ জঁ িপয়াই ফু িৰেছ৷ পলাই অহা ছাৱালী এজনীৰ
স ান জ াৰ পাছৰ কথা- নািত-নািতনী নােহাৱাৈলেক মাক-বােপকেবােৰ ভম ধিৰ থােক, যই নািতনািতনী হয়, িসেবাৰ পাহিৰ যায়৷ ককা-আইতা শ েকইটাই সম
াভ বানপানীৰ সাঁেত মেটকা উটু ৱাই
িনয়ািদ ল যায়৷
ম কেনৈক হয়- পথাৰ উপিচ পৰা থম বৰষুণৰ পানীিখিনত কেনৈক ক’ৰ পৰা ৰঙা
কণীলগা পু মাছেবাৰ আেহ কােনও নজনাৰ দেৰ, কেনৈক ভাল পাৱা হ’ল তাঁহােতও নাজািনেল৷ ‘জী নািত
জপনা কা , পা নািত ধেৰ আ ’৷ িপ খন ডবা চাৱা িদব, বাঘৰ আগেতল খাৱা, ভ িলৰ িপ ত
নাম গিজবেন? ইত ািদ৷
অসমীয়া সািহত ত ামীণ সমাজ অংকন কেৰােত ক নাৰ আ য় লয়, িক
লখেক িনজৰ জ ান
খু ক য়া গাঁওখনৰ মােজেৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ সকেলা দাষ- ণ, খু -না ৰাইজক
ৈক
দখুৱাইেছ৷ িবয়া নাম, ভাওনা, অসমীয়া সং ৃ িতৰ খাল-তালৰ লয়, নৃত , িবয়া, খলা-ধূলা সকেলা আৰবৰ নাওৱাৈক অিত ইংিগতপুণ ভাষাত সিব ােৰ বণনা কিৰেছ৷ কলং, িবল, খাল, হালেবাৱা, মাছমৰা,
তাঁতেবাৱা, ৰ া-বঢ়া সকেলা অিত সু ৰৈক কািহনীৰ লগত খাপ খাৱাৈক কাশ কিৰেছ৷ মেনাৈব ািনক
িবে ষণ- আটাইতৈক উে খেযাগ কথােটা হ’ল য তওঁ েত কেটা গ েত মেনাৈব ািনক িবে ষণ কিৰেছ৷

গাৰ পৰা ওেলাৱা তজ িযদেৰ এেক, বগা-ক’লা, ধনী-দুখীয়া, ানী-অ ানী সকেলােৰ মেনািব ান এেক৷
সেয় তওঁৰ গ ইমান জনি য়৷ চিৰ েবাৰ সকেলােৰ িচনািক যন লােগ৷
এই সংকলনখনত কাশ হাৱা গ েবাৰ আকাশবাণী ৱাহা
ক ৰ সািহত চ’ৰা, নগাঁও
আকাশবাণী ক ৰ আিজৰ সািহত , নীলাচল, অসম বাণী, দিনক অসম, জনমভূ িম, ৰূপকাৰ আিদৰ িব
পূজা সংখ াত কাশ হাৱা আৰু চাৰ হাৱা৷

বা

এই সংকলনখন মুঠেত ২১ টা গ সংকলন কৰা হেছ৷ কইটামানৰ নাম এেন ধৰণৰ- ‘নািত আৰু
হাতী’, ‘ টাপ’, ‘িশকিল’, ‘িবপদ’, ‘িনয়ম’, ‘সৰু মানুহ’, ‘ব ত ৰািত হ’ল’, ‘আইনা’, ‘অি গড়’, ‘এেবেস’,
‘জািনেলা’, ‘তােহা দশহ নহ’ আিদ৷ তওঁৰ গ েবাৰ কৃ তাথেতই চু ৷ ‘নািত আৰু হাতী’ গ েটাৰ নািয়কা
মাধবী৷ ওচৰৰ গাঁৱৰ পৰা
ম কিৰ পলাই আিহিছল৷ দুজনী ছাৱালীৰ পাছত এটা ল’ৰা হওঁেতই ামীৰ
হঠােত মৃতু হয়৷ পুেতেক িবয়া পািতেল৷ বাৱাৰীেয়কেৰা একািদ েম িতিনটা স ানৰ জ ৈহ মৃতু হ’ল৷
শষৰ স ানেটা পুৰিণ িনয়ম অনুযায়ী অজািতত বচাৰ কাৰেণই ন িক কাৰেণ, াভািৱকভােৱই জীয়াই
থািকল৷ পুেতক- বাৱাৰীেয়কৰ দূঘটনাত মৃতু হ’ল৷ মা থািকল নািত বাখৰ৷ অেনক ক কিৰ আইতাক
মাধবীেয় বাখৰক মানুহ কিৰেল৷ ডাঙৰ হ’ল, পঢ়া- নাত ভাল হ’ল৷ ডাঙৰ চাকিৰ পােল৷ আিজ বাখৰৰ
িবয়া৷
কািহনীেটাৰ আৰ আৰু শষ সময় সীিমত৷ গ েটাৰ শ আৰু ভাষাৰ যাদু এেন ৱা য এডাল
িশকিলৰ দেৰ৷ তাৰ পৰা এটা শ বা এটা বাক আঁতৰাই িদেল অথহীন হ’ব৷ ডাঙৰ কথােটা হ’ল িনজৰ
জীৱনতৈকেয়া মৰমৰ, আটাইতৈক ডাঙৰ স দ নািতৰ িবয়াত আইতাক িকমান সুখী হ’ব পােৰ বুজা যায়৷
িক
হয়, তওঁেলাকৰ ঘৰৰ বাকীেবাৰৰ দেৰ বাখৰেৰা মৃতু সানকােল হ’ব নিক? িসহঁ তৰ বংশ ৰ া
হ’বেন? কম বয়সেত য মৃতু হয়, পৰ ৰা বুিলেয় কয়, সইেটা অ িব াস ন পৰ ৰা অনুযায়ী মৃতু
হ’ব বুিল ভািব থকাৰ কাৰেণ মানিসক
হ অকালেত মৃতু হয়৷ কথােটা ভািববলগীয়া৷ সেয় মই
কেছা- তওঁৰ গ েবাৰত ভাষা, সমাজ আৰু মেনািব ান সংপৃ
হ আেছ৷ ব ন এখন ৰ াৰ পাছত
শাক-পাচিল, মছলা, িস কৰাৰ প িত আিদৰ বেলগ বেলগ জুিত ল’ব নাৱািৰ, মা সংিম ণৰ পৰা
সমূহীয়া সাৱাদেটােহ আচল৷ তওঁৰ গ েবােৰা তেন ৱাই, সাৱাদ িজভাত লািগ থােক, িক তাক ভাগ
ভাগৈক িবে ষণ কৰা স ৱ নহয়৷
তওঁৰ িনজৰ গাওঁখনৰ বািহেৰও কা ীৰৰ পটভূ িমত ৰচনা কিৰেছ ‘বৰফ যিতয়া গিলিছল’,
উিৰষ াৰ সূয মি ৰৰ পটভু িমত ‘ ঢৗ খল ঢৗ খিল’, ঊনিবংশ শিতকাৰ াধীনতাি য় বীৰ পুৰুষ শ ু ধন
ফংল’ছাৰ মােজেৰ িডমাছা সকলৰ ভাষা-সং ৃ িত৷ বুৰ ীমূলক কািহনীৰ িভি ত ‘অমৃত ভা’(কা ীৰৰ ৰজাৰ
লগত তাহািন িবয়া হাৱা মহাৰণী), আেহাম ৰাজ ৰ িবখ াত নাৰী চিৰ ক ল থম গদ ৰচনা – ‘এিদন
ি য়’ প াই কাি িছল’(গড়মা ঁ ৱৰী), িস ু ৰা হাজিৰকা, বাংলােদশৰ যু ৰ পটভু িমত ‘ কৰ’ আিদ৷

মাক বাদ িদ
লখক – পিব
মাৰ কিলতা
আেলাচক – হম
মাৰ চৗধুৰী
দু িৰ দুটা কিবতা সি িৱ এই কিবতাপুিথখনৰ কিবতাসমূেহ যথাথেত পাৱা- নােপাৱাৰ বদনা ত
অিভব ি ৰ িচ পট অংিকত কিৰেছ৷ আ ীয় অনুভূিতেৰ মানৱীয় চিৰ -কম িক হাৱােতা েয়াজন,

সই চতনাৰ আৱহ ৰ-সি ক লখেক কািব ক ব নােৰ সমৃ কিৰ তু িলেছ৷ কিবতা পুিথখনত ‘িফিৰঙিত’,
‘মুি পথৰ যা ী’, ‘অৱ য়’, ‘ তেজ ধাৱা িতৰাশী’, ‘উৰুকা’, ‘িবছািৰেছা িক’, ‘ মাক বাদ িদ’ আিদ
কিবতাত
নীিত-আদশৰ ছাপ, আে ালেন িক িদেল, িক পােল সমােজ আৰু ৰাজপথত মানৱতাৰ গান গাই
ভ ািমেৰ চিৰতাথ পূৰ কৰা িচ ক
কাশ পাইেছ৷
কিবেয় কেছ‘ মাৰ মাজত মাক িবচািৰেলা
মাৰ হাত ভিৰ কিলজা মাৰ নহয়
চ কাণ মগজু মাৰ নহয়
আচলেত মই মানুহজেনই মাৰ নহয়৷’
ন িশহঁ িৰত শ চয়েনেৰ অথৱহ ভাবানুভূিতক কািব ক ৰসা াদন িদয়াত কিবতা পঠনি য় হ
উ েছ৷ অৱেশ ক’ৰবাত ক’ৰবাত শ ি কৰণৰ থল থািক গ’ল যিদও সৃি শীল সািহত ত কিবেয়
বাধশি ৰ সংযম ৰ া কিৰবৈল স ম হেছ৷

(২৪/০৯/২০১৮)
িথেয়টাৰৰ দােপাণ
স াদনা – মেনাৰ ন কিলতা
আেলাচক – ফণীধৰ পাঠক
কাশক – ৰূপালীম বৰুৱা
মূল – ১০০.০০ টকা
অসমত ৰাজৈনিতক
খনত আেলাকপাত কিৰবৈল সমেয় সমেয় আেলাচনী কাশ কিৰ অহা হেছ
যিদও অকল াম মাণ িথেয়টাৰক সামিৰ আেলাচনী কাশ কৰা কাশকৰ সংখ া তেনই নগণ বুিলব পািৰ৷
ইয়াৰ কাৰণ হয়েতা এেন হ’ব পােৰ য পঢ়ুৈৱৰ সংখ া অসমত তু লনামূলকভােৱ ব ত কম৷ তােত অকল
এটা িবষয়ৰ ওপৰত আেলাচনী কাশ কিৰ থািকেল আেলাচনীখন চিল থািকবৈলেক পঢ়ুৈৱ নালাব৷ সই কথা
ভািবেয় হয়েতা কােনা কাশেক আেলাচনী কাশ কিৰ ব ৱসায় কৰাৰ কথা নাভােবা৷
অৱেশ আিজৰ অসমত সই িচ া নাই৷ অসমত এিতয়া াম মাণ িথেয়টাৰৰ দশক অগণন৷ এই
দশকিখিনক যিদ সু িচ ােৰ আ ৱাই িনব পািৰ তেনহ’ ল াম মাণ িথেয়টাৰৰ ভিৱষ ৎ উ ল বুিল
িনঃসে েহ ক’ব পািৰ৷
আেলাচনীখনৰ লখক- লিখকাসকেলা
পৰা আৰ কিৰ িবিশ িশ ী, সািহিত ক ৰ
সমােলাচক অতু ল মজুমদাৰ, নাট কাৰ িজেতন
অচু ত মাৰ পােটাৱাৰী আিদৰ অিভ তাপু

নামধন ৷ ‘ দিনক অ দূত’ৰ মুখ স াদক কনকেসন ডকাৰ
ওজা, খ াত নৃত -িশ ী নৃত াচায যতীন গা ামী, নাট
শমা, ‘অসমীয়া িতিদন’ কাকতৰ মূখ সহকাৰী স াদক
পুৰঠ লখাই িথেয়টাৰৰ দােপাণখন মাহনীয় কিৰ তু িলেছ৷

এজাক বৰষুণৰ অেপ াত
লিখকা – গীতা দ
আেলাচক – জয়কা শমা
গীতা দ
ণীত কিবতাপুিথখন তওঁৰ থম য়াস হ’ লও কিবতােবাৰ কঁ েচলুৱা নহয়, পণত আৰু
পিৰপ ৷ তী ন দৃি ভংগী, অনুভৱৰ খৰতা আৰু সমুিচত অিভব না সবে পিৰ ু ট৷ ায়েবাৰ কিবতাই
স ক িদশত উদয় হ গিৰমা আৰু গিতেৰ ধাৱমান ভাব-ভাষা পযু
ানত বুৰ গেছ, য’ত নসিগক
সৗ যৰ সাণালী ৰহণ চিৰেছ দু েণ৷ কিবতা পুিথখনৰ অিভমতত সািহত চায ড৹ বস
মাৰ ভ াচাযই
িলিখেছ, ‘কিবতাৰ গিৰমা পিৰ ু ট হয় িবষয়ব আৰু আংিগকৰ সম য়ৰ জিৰয়েত৷ গীতা দ ৰ সৰহসংখ ক
কিবতােতই িবষয়ব ৰ স’ ত আংিগক সু ৰ সমেবশত লীন হ গেছ৷ ইয়াৰ ফলত তওঁৰ কিবতাৰ
সৰহসংখ েকই সাথকতা লাভ কিৰেছ৷’
এই কিবতা পুিথখনত ‘উভিত যাব খাজা’, ‘বা ৱ’, ‘কথা িদিছলা’, ‘িকয়’, ‘সুিঁ ত’, ‘ৰািতৰ বু ত
কঁ েপ’, ‘গাভৰু ন’, ‘সংেগাপেন’, ‘নীলক ী মই’, ‘নাৰী’, ‘ িত িত’ ইত ািদ িতিন িৰ িতিনটা কিবতা
সি িৱ হেছ িযেবাৰত অনুভূিতৰ তী তা, জীৱন িজ াসা আৰু আশাবােদ াধান লাভ কৰা দখা যায়৷
কােনা কিবতাত কিব দ ই পাৱা- নােপাৱাৰ এখন ছিব দািঙ ধিৰেছ যিদও িব য়কৰ অনুভৱ
আৰু আশাব ক অিভব ি ৰ আ যকৰ িচ ক অংিকত কৰাত তওঁ সফল হেছ৷
তােৰই চােনকী‘িকয় নুবুেজ
শীণ আঙু িল খামুিচ ৰ থকা
মৃত িচগােৰটৰ
সিৰ পিৰব নােখাজা ছাইৰ
আশা৷’
ম- ণয়ৰ াে
াে উিৰ উিৰ ঘুিৰ ফু ৰা কিব মেন
উপলি কিৰ ব
কিৰেছ‘ ৰ আিছল তওঁ
হয় তেৱঁই ৰ আিছল
এপািহ
গালাপ ল
মাৰ দয়ৰ দুৱাৰডিলত
িনিবকাৰ, নীৰৱ, উদাস চাৱিন
বুিজব নাৱাৰা ভাৱনা,
অন অেপ া
খুিল িদেলা দয়ৰ সকেলা দুৱাৰ’

িমকৰ

দয়ৰ ভাষা আৰু মনৰ আকাং া

কিব দ ই কােনা
েত বা ৱৰ পৰা পলায়ন কিৰব খাজা নাই৷ ক না আৰু ৰু বা ৱৰ সু ৰ
সংিম ণ ঘেটাৱাত কিব সফল হেছ৷ কিবেয় েয়াজন হ’ ল এই ধূিল-ধূসৰ পৃিথৱীৰ সম দুখ-দুদশা িনজৰ
মাজেত সামিৰ ল’ব খুিজেছ নীলক ী হ৷
‘তু িম ক’লা দুখেবাৰ
বাকী িদয়া িপয়লা ভৰাই
নীলক ী দয়ত
আৱ কিৰ ৰােখা মই’

মহান মানৱীয় দশনৰ অনুৰণন ঘটা দখা গেছ ব েকইটা কিবতাত৷ আশাবাদী আদশই
কিবতােবাৰক আকাশী গংগাত অৱগাহন কৰাইেছ৷

দিনক অসমঃ
(১০/০৯/২০১৮)
ক/ মহা াচীৰৰ দশত
খ/ অিভ তা আৰু িশ
লখক – ডাঃ ৰণিজৎ বৰুৱা
(১৪/০৯/২০১৮)
পখীৰ কাকিলত িড - ছেখাৱা
লখক – ৰ ন মাৰ দাস
আেলাচক – ডাঃ দীপক মাৰ শমা (৯৮৬৪০৬৪৯৭৪)
মােজ-মােজ চৰাই চাবৈল যাৱােটা ব মানুহৰ চখ৷ এেনদেৰ কৃ িতৰ মাজৈল গ চৰাই চাৱাৰ
মজাই সুকীয়া৷ কৃ িতৰ মাজত মু মেন থকা চৰাইেবাৰৰ না িনক সৗ যই মানুহৰ মন ভৰাই তােল৷
আকাশ িধয়াই উিৰ যাৱা এজাক চৰােয় সকেলােৰ মন- াণ আেলািড়ত কিৰ তােল৷ সঁচা কথা এই য এেন
চৰাই আিম ব েত নােম-ধােম িচিন নাপাওঁ৷
চৰাইে মীৰ বােব এইখন উপেযাগী
৷ িড - ছেখাৱাত দখা পাৱা ায় সকেলা চৰাইৰ বণনা এই
খনত আেছ৷ প ী িবেশষ সকলৰ বােবও এইখন এখন ৰু পূণ সংগ
৷
যুগ-যুগ ধিৰ িড - ছেখাৱা ৰা ীয় উদ ােন সকেলা কৃ িতে মীক আকষণ কিৰ আিহেছ৷ পুিথখনত
লখেক থেম িড - ছেখাৱাৰ এ তথ সমৃ িবৱৰণ িদেছ৷ তওঁ িড - ছেখাৱাৈল নািম অহা সংকটৰ
কথাও কেছ৷ প ী িনৰী ণৰ বণনা িদয়াৰ আেগেয় তওঁ প ী িনৰী ণৰ িনয়মসমূহৰ িবষেয় তৃ তীয়
অধ ায়ত বণনা কিৰেছ৷ নলখাগিৰ ভােটৗ, মাছেৰাকা, উৰণীয়া হাঁহ, লাজুকী, ঢপিলকা, বািলমাহী, ঈগল
চৰাই, কাণচু , ফঁ চা, দওহাঁহ, ৰঙচু ৱা ৰূপহী, বাৰী সু ৰী, ধেনশ প ী, ডাক ’ টড াচ আৰু
পিলকানক ল িলখা িলখিনেকইটাত অকল তথ সমৃ ই নহয়, িনজৰ প ী িনৰী ণৰ সৰস বণনাও কৰা
হেছ
খনত৷
অৱেশ এই লখােকইটাৰ মাজেত ‘পযটন উেদ াগ আৰু িড - ছেখাৱা’, ‘িবন
কৃ িতত িবপ প ী’
আৰু ‘বাড ু ’ নামৰ িতিনটা অন ধৰণৰ ৱ ও আেছ৷ এই ৱ েকইটা এেকলেগ থূপাই িকতাপখনৰ
আেগ-িপেছ ক’ৰবাত সি িৱ কিৰেল প ী িনৰী ণৰ বণনাৰ বােব পাৱা াদৰ ধাৰাবািহকতাত ব াঘাত
নজি েলেহেতঁ ন যন বাধ হয়৷
িকতাপখনৰ লখাসমূহৰ সেত সংগিত থকা িকছু মান চৰাইৰ ৰঙীণ ফেটাৰ সংেযােগ পুিথখনক
আকষণীয় কিৰ তু িলেছ৷
িকতাপখনৰ পিৰিশ ত কতেবাৰ তথ ৰ যাগান ধৰা হেছ৷ চৰাইৰ িবষয়ত থকা িবিভ
ৱবছাইট,
প ী সংৰ ণৰ বােব উৎসিগত সংগঠনৰ তািলকা, িড - ছেখাৱাত পাৱা চৰাইসমূহৰ এখন িব ৃ ত তািলকা,
াসংিগক
আৰু ৱ ৰ তািলকা ইয়াৰ মাজত আেছ৷ ইয়াৰ িভতৰত আটাইতৈক আকষণীয় তািলকাখন
হেছ িড - ছেখাৱাত পাৱাৰ চৰাইেবাৰৰ ইংৰাজী নামৰ সেত িদয়া অসমীয়া নামৰ তািলকাখন৷ ব েতা
চৰাইৰ ইংৰাজী নামৰ িবপৰীেত লখেক অসমীয়া নাম িনেজ উ াৱন কিৰ ইয়াত সংেযাজন কিৰেছ৷

অসমীয়া ভাষাত প ীৰ ওপৰত িবতংৈক লখা এেনধৰণৰ পুিথ-পািজ বৰ কম৷ পুিথখেন এই িদশত
এটা ডাঙৰ অভাৱ পূৰণ কিৰেছ৷

াক শংকৰ যুগৰ সািহিত ক আৰু সািহত
স াদনা – ধীেৰন শমা
আেলাচক – িব েজ ািত চাংকাকিত
কাশক – গৃহব ু কাশন
‘ াক শংকৰ যুগৰ সািহত ৰািজ বােলাঁেত ১৩০০ খৃ া ৰ পৰা ১৪৯০ খৃ া ৰ মধ ৱত কালেছাৱাত
সৃি হাৱা সািহত ৰািজক বুজা যায়৷ াক শংকৰ যুগ বুিল িনিদ হাৱা কালেছাৱাৰ ব ৱ কিবসকলৰ
িভতৰত হম সৰ তী, হিৰবৰ িব , কিবৰ সৰ তী, ৰু ক লী আৰু মাধৱ ক লী ধান’ (পৃ া ১৩১,
াক শংকৰ যুগৰ সািহিতক আৰু সািহত )৷ ড৹ বি বৰুৱাই ৰচনা কৰা ৱ ‘ াক শংকৰ যুগৰ
সািহত ত অসমৰ সমাজ জীৱনৰ চিৰ ’ত এই কথািখিন লিখকাই
ভােৱ ঘাষণা কিৰেছ৷ ধীেৰন শমাই
স াদনা কৰা এই
খনত ড৹ বৰুৱাৰ এই ব মূলীয়া ৱ েটা সি িৱ কৰা হেছ৷ উে খ য এই
পুিথখেন ‘ াক শংকৰ যুগৰ সািহিত ক আৰু সািহত ’ স কত িবশদভােৱ আেলাকপাত কিৰবৈল স ম হেছ৷
পুিথখনত স াদক ধীেৰন শমাই িলখা ‘ভু িমকা’ত সম িবষয়ব স ভত িব ৃ ত ব াখ া িদয়া হেছ৷ তওঁৰ
‘ভূ িমকা’ টাত াক শংকৰী যুগৰ সািহত আৰু সািহিত ক স কত িবশদ আভাস িদয়া হেছ আৰু ই
িনি তভােৱ পাঠকক উপকৃ ত কিৰেছ৷
এই পুিথখনত ধীেৰন শমাৰ ভু িমকাৰ লগেত ড৹ দীি ফু কন পাটিগিৰ, ড৹ মু ল চ ৱত , ড৹
নবীন চ শমা, ড৹ ফু
মাৰ নাথ, ড৹ নিমতা ডকা, ড৹ ণিত তালুকদাৰ (মুিদয়াৰ), ড৹
বাণীকা শমা, ড৹ উেপ িজৎ শমা আৰু ড৹ বি বৰুৱাৰ মুঠ ৯টা মূল ৱান ৱ সি িৱ কৰা হেছ৷
সামি কভােৱ াক শংকৰী যুগৰ পাঁচগৰাকী কিব-সািহিত ক হম সৰ তী, হিৰবৰ িব , কিবৰ
সৰ তী, ৰু ক িল আৰু মাধৱ ক িলৰ সািহত কৃ তীৰ িবষেয় আেলাকপাত কিৰ িলখা ৱ েবাৰত সই
সময়ৰ ৰাজৈনিতক বুৰ ী, সমাজ ব ৱ ােকা এই াচীন কিব-সািহিত কসকেল িনজৰ লখাত কেনদেৰ উে খ
কিৰিছল, তাৰ বণনা আেছ৷ ড৹ নিমতা ডকাই তওঁৰ ‘ াক শংকৰী যুগৰ কিব কিবৰ সৰ তী’ নামৰ
ৱ েটাত িলিখেছ য াক শংকৰী যুগৰ কিবসকেল কাব ৰচনা কেৰাঁেত সই সময়ৰ ৰজাসকলৰ
পৃ পেষাকতা লাভ কিৰিছল৷ এই ৰজাসকলৰ বােবই আিম লাভ কিৰবৈল স ম হেছাঁ পাঁচগৰাকী িস কিব,
িযসকলৰ কাব সৃি েয় চহকী কিৰ তু িলেছ অসমীয়া সািহত ৰ াক শংকৰী যুগেটা (পৃ াঃ ৫২-৫৩)৷ ড৹
ফু
মাৰ নােথ তওঁৰ ‘হিৰবৰ িব ৰ কাব িতভাঃ এ িবে ষণ’ত িলিখেছ য এই যুগৰ কিবসকেল
মূলতঃ সই সময়ৰ পুৰিণ কামৰূপৰ িবিভ ঠাইত ৰাজ কৰা জনজাতীয় মূলৰ ৰজাসকলৰ পৃ েপাষকতা
লাভ কিৰ সািহত চচা কিৰিছল৷ এই ৰজাসকল উদাৰ আৰু সািহত -সং ৃ িতৰ অনুৰাগী ব ি আিছল (পৃ াঃ
৩৬)৷ আনহােত, ৰু ক লী স কত ৰচনা কৰা ৱ এটাত ড৹ ণিত তালুকদাৰ (মুিদয়াৰ)-এ
ভােৱ িলিখেছ য াক শংকৰী যুগৰ সািহিত কসকলৰ সািহত স েক আেলাচনা কেৰাঁেত তওঁেলােক
পৃ েপাষকতা লাভ কৰা ৰজাসকলৰ িবষেয় নক’ ল অকৃ ত তাৰ দােষ চু ব৷ চতু দশ শিতকাত আযিভ
গা ীৰ দুটা ৰাজবংশৰ পৃ েপাষকতাত কমতাপুৰৰ ৰাজবংশ আৰু বৰাহী (কছাৰী) ৰাজবংশই এই
সািহিত কসকলৰ পৃ েপাষকতা কিৰিছল (পৃ াঃ ৬০)৷
ড৹ বি বৰুৱাই িলিখেছ য তদানী ন অসমৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন যা াৰ িবিভ িদশ এই
কিবসকলৰ ৰচনাত উ া ত হেছ৷ উদ ান, অৰণ , বন-বনানী সংগত এই দশত উৎপ
হাৱা িবিভ
বৃ -লিতকাৰ নাম উে খ কৰা হেছ (পৃ াঃ ১৩৫)৷

সই যুগৰ সািহত আৰু সািহিত ক স
াচীন অসম স েক জািনবৈল িবচৰা লােক
লাভৱান হ’ব৷

কত এই পুিথখন এক মূল ৱান পুিথ বুিল ক’ব লািগব৷
ান আহৰণৰ বােব এই পুিথখন ভালদেৰ পিঢ়েল যেথ

অনন ব ি িতলকান গা ামী
স াদনা – এম ৰেয়ল
আেলাচক – িবনয় ৰ ন শমা
এেজাপা সুগি ফু ল গছৰ ফু লৰপৰা িযদেৰ গােটই বনিনখন সুগি কিৰ তােল, তেনদেৰ এেকা
সু-স ােন সম বংশৰ মুখ উ ল কিৰ তােল৷ তেন এগৰাকী ব ি দৰং িজলাৰ হাজিৰকাপাৰা দৱান
স ৰ িতলকান
গা ামী৷ ১৯৩৪ চনত তওঁৰ জ ৷ শত-সহ
দয়াৰ ী আশা বু ত বাি জীৱনৰ সৰুবৰ সংঘাত অিত ম কিৰ িনজক িত া কৰাত সফল হাৱা এইগৰাকী ব ি ৰ জীৱনযা া ৰণীয়৷
িবিশ সমাজেসৱী, ধম াণ িতলকান
গা ামীৰ যাৱা ২৯ আগ ত ৮৫ সংখ ক জ িদন উপলে
এখন কাশৰ
িত িচিলিছল যিদও হঠােত যাৱা ৭ আগ ত তওঁৰ মৃতু হয়৷ তওঁৰ িত
া
জনাই পিৰয়াল আৰু ভাকাং ীৰ চ াত যাৱা ১৭ আগ ত এই
খন কাশ কৰা হেছ৷
খনত তওঁৰ
জীৱন যা াৰ বিণল অধ ায় সামিৰ ব সংখ ক ণমু ই ৃিতচাৰণ কিৰেছ৷ তওঁ আিছল ধীৰ-ি ৰ, ধযশীল
আৰু ৰু-গ ীৰ ভাৱৰ ব ি ৷ মঙলৈদ সনাতন ধমসভা তথা ৰােসাৎসৱৰ অন তম চািলকা শি তথা
মঙলৈদ নগৰ সমবায় বংকৰ অন তম িত াতা৷ দউতাক কাশীন
গা ামীেয় িতলকান
গা ামীক
দৱান স
াথিমক িবদ ালয়ত নাম লগাই িদেয়৷ তাৰ িপছেত তওঁ মঙলৈদ বামুণপাৰাৰ মামােয়কৰ
ঘৰত থািক পিঢ়বৈল লয়৷ ১৯৫৩ চনত দুটা িবষয়ত লটাৰসহ মি ক পৰী া পাছ কিৰ মঙলৈদ
মহািবদ ালয়ৰ পৰা ১৯৫৫ চনত আই এ পৰী াত উ ীণ হয়৷ ১৯৫৭ চনত ি লঙৰ ছই এ নী
কেলজৰপৰা াতক স ান অজন কেৰ৷ চাকিৰ জীৱন ি লঙত অসম ৰািজ ক িবদু ৎ পিৰষদত আৰ কেৰ৷
িপছৈল সমবায় িবভাগত চাকিৰ কিৰ পেদা িত ল উপ-প ীয়কৰ পদৰপৰা ১৯৯৩ চনত অৱসৰ হণ কেৰ৷
১৯৬২ চনত মঙলৈদ বামুণপাৰাৰ সু িশি ত জীয়াৰী মেনাৰমা গা ামীৰ সেত ববািহক জীৱন আৰ কেৰ৷
ছগৰাকী জীয়ৰীক উ িশ ােৰ িশি ত কিৰ ডা ৰ, ইি নীয়াৰ, অধ াপক আিদৰ দেৰ ৰু পূণ পদবীত
িনেয়ািজত কিৰ সফল িপতৃ ৰ গৗৰৱ অজন কিৰেল৷
খনত তওঁৰ জীৱনােল
িলিখ কৃ তাথ হাৱাসকল েম পি ত বৰ, সািহিত ক প নাৰ
মিতেদৱ শা ী, কৃ িত িশ ক ৰমান
গা ামী, অকণ চ
গা ামী, সমাজকম তেপ ৰ শমা, েণ শমা,
তৰুণ চ শমা, সাংবািদক িবনয় ৰ ন শমা, য়াত গা ামীৰ কিন ভাতৃ িদবাকৰ গা ামী, সহধিমণী
মেনাৰমা গা ামী, জাঁৱাই েম ড৹ নেগন শমা, পংকজ গা ামী, তৰুণ মাৰ কটকী, ডাঃ সু ত ভূ ষণ
শমা, িব িজৎ শমা, নিলনী মাৰ শমা, ম ু গা ামী, নীলু বৰঠা ৰ গা ামী, ভানু গা ামী, গায় ী
গা ামী, ড৹ ৰি তা গা ামী, িপ মিণ গা ামী, ড ৰুধৰ গা ামী, অতু ল চ
গা ামী, িহৰ য়ী গা ামী,
তনু শমা (িৰিম), বশালী ( ি ) আৰু ডাঃ মিণদীপা গা ামীেয়৷

(২১/০৯/২০১৮)
দাঁতৰ কথা দাঁতৰ িদহা
লিখকা – ডাঃ ৰুবী কটকী
আেলাচক – অং ৰ বৰুৱা
কাশক – স ীৱন কাশন, নােৰংগী,

ৱাহা

দ িচিকৎসাৰ আ িলক মহািবদ ালয়, ৱাহা ৰ অধ ািপকা ডাঃ ৰুবী কটকী এগৰাকী সু-িচিকৎসক
িহচােপই নহয়, এগৰাকী লিখকা িহচােপও িতি ত৷ িবিভ সময়ত দিনক অসম, খবৰ, আমাৰ অসম,
এিদনৰ সংবাদ, সিনক বাতিৰ, দিনক জনমভূ িম, িনয়মীয়া বাতা, সািদন, অসমবাণী, িজ এন আৰ িচ
া আিদ বাতিৰ কাকত আৰু আেলাচনীত িবিভ িবষয়ত ভােলমান ৰু পূণ িলখিন কাশ হ আিহেছ৷
তওঁৰ ‘আমাৰ দুপািৰ দাঁত’, ‘দাঁত আৰু সৗ য’, ‘জীৱনৰ
প ট’ আৰু ‘পািখ লগা মন’ ( হােমন
বৰেগাহািঞৰ লগত যু য়ােভেৱ) আিদ
সমূেহ ইিতমেধ পাঠকৰ সমাদৰ লাভ কিৰবৈল স ম হেছ৷
তওঁৰ শহতীয়া
খন এগৰাকী সু-িচিকৎসক আৰু সু-সািহিত কৰ িতভাৰ সম য়৷
খনত দাঁত
আৰু মুখৰ িবিভ সমস াৰ লগেত এই সমস াসমূহ মানুহ এজনৰ ব ি ত সুদৰ
ূ সাৰী ভাৱ, দাঁতৰ িবিভ
িচিকৎসা প িতসমূহ আৰু ঘৰুৱা যতনৰ িবষেয় সু ৰৈক জনাইেছ৷ কৃ তাথত দাঁত আৰু মুখৰ িবিভ
সমস াৰ বােব এই
খেন হাতপুিথ এখনৰ ব িদনীয়া অভাৱ পূৰণ কিৰেছ বুিল ক’ব পািৰ৷ অিনসি ৎসু
পাঠক সমােজ দাঁত আৰু মুখৰ িবিভ সমস া আৰু এইেবাৰ সমাধানৰ লগেত িবিভ িচিকৎসা প িতৰ
িবষেয়ও খৰিচ মািৰ জািনব পািৰব৷ দাঁত আৰু মুখৰ লগত জিড়ত িবিভ বদ অভ াসসমূহ আৰু এইেবাৰৰ
পা ি য়াসমূেহা লিখকাই সু ৰৈক িলিখেছ৷ লিখকাই িতজন া সেচতন ব ি ৰ হাতত
খন উচগা
কিৰেছ৷ এক কথাত ক’বৈল গ’ ল লিখকাই দাঁত আৰু মুখৰ লগত জিড়ত িবিভ িবষয়সমূহ হাতী মািৰ
ভু ৰুকাত ভেৰাৱাৰ দেৰ এই
খনত উপ াপন কিৰবৈল স ম হেছ৷ উে খ য ৰাজগড় িনৱাসী ডাঃ
কটকীেয় ‘আমাৰ দুপািৰ দাঁত’ আৰু ‘ সৗ য’ নামৰ দ িচিকৎসা স ক য়
দুখনৰ বােব ২০০৯ আৰু
২০১৪ চনত অসম লিখকা স াৰ িবেশষ বঁটা লাভ কিৰেছ৷

িব েু ত িস ু
স াদনা – পুলেকশ ৰায় বৰুৱা
আেলাচক – অন বমণ
কাশক – চ
কাশন
নলবাৰী িজলাৰ অ গত বৰন অ লৰ িশ া, সং ৃ িত আৰু আথ-সামািজক জীৱনৰ সেত জিড়ত
অৱসৰ া কৃ িত িশ ক ভগৱান চ
ডকাক
া জেনাৱাৰ অন তম য়াস হ’ল অিভন ন
‘িব েু ত
িস ু ’৷
খন সমৃ কিৰেছ- অসম সািহত সভাৰ া ন সভাপিত তথা ‘ দিনক অ দূত’ কাকতৰ মূখ
স াদক কনকেসন ডকা, িবিশ সািহিত ক তথা সমােলাচক শশী শমা, ড৹ বস
মাৰ ভ াচায, িৰজু
হাজিৰকা, যাদৱেসন ডকা, ড৹ েলাক নাথ শাৈল, ড৹ লীলা ডকা, ড৹ েমাদ হাৈল, ডাঃ িদলীপ মাৰ
ভ াচায, দেব নাথ শমা, কনক চ শমা, অসম চৰকাৰৰ া ন কৃ িষম ী নীলমিণেসন ডকা মুেখ
িবিশ সকল৷ এই
খন লখকসকেল কৃ িত িশ ক ভগৱান চ
ডকাৰ সেত থকা মধুৰ সাি ধ , কমজীৱন,
সািহত ৰািজ, সামািজক অৱদান আিদৰ িবষেয় আেলাচনা আগবেঢ়াৱাৰ লগেত েভ া আৰু গভীৰ
া
িনেবদন কিৰেছ৷ তদুপিৰ কৃ িত িশ ক ভগৱান চ
ডকাৰ ৮২ সংখ ক জ িদন উপলে
কাশ পাৱা এই
খনত ভগৱান চ
ডকাই িনেজও িলিখেছ- ‘কত কথা, কত গাথা’, ‘এিৰ অহা িদনেবাৰ জুিকয়াই চাব

িবচািৰেছাঁ মাৰ জীৱন পিৰ মাক..’ শীষক িশেৰানামেৰ জীৱনৰ ব কথা৷ তওঁৰ এই লখিনেটাৰ এঠাইত
‘ মাৰ চাকিৰ জীৱন’ত িলিখেছ- ১৯৫৯ চনৰ িডেচ ৰেত মই তদথ ম ৰ
ছাৱালী এম ই ু লৰ
ু ী া বৰন
সহঃ িশ ক িহচােপ যাগদান কিৰিছেলাঁ৷ উ
ু লেত ১৯৬৫ চনত ধান িশ কৰ দািয় ল দহ বছৰ কাল
কটােলাঁ৷ ১৯৭৫ চনৰ ১০ জানুৱাৰী তািৰেখ বৰন
ছাৱালী হাই ু লৰ ধান িশ কৰ দািয় ল পঁিচশ
বছৰ কাল ধান িশ কৰ দািয় বহন কিৰ ২০০০ চনৰ মাচত অৱসৰ হণ কেৰাঁ৷’ হয়, জীৱনব ািপ
িশ কতাৰ মহান ৰুদািয়
হণ কিৰ তওঁ ব জন িবিশ ব ি ৰপৰা স ান,
া, ভি লাভ কিৰবৈল
স ম হয়৷ তদুপিৰ ১৯৯৯ চনৰ ৫ ছে ৰত িশ ক িদৱসৰ িদনা অসম চৰকাৰৰ িশ া িবভাগৰ াৰা
আগবেঢ়াৱা ৰািজ ক কৃ িত িশ কৰ বঁটা লাভ কেৰ৷ আনহােত, সািহত াচায ড৹ বস ভ াচাযই ‘আজীৱন
িশ া তী, কৃ িত িশ ক আৰু সমাজকম ঃ মই জনা মানুহজন’ত িলিখেছ- ‘ ডকাই িশ াৰ
খনৈল িযদেৰ
িবিশ অিৰহণা যাগাইেছ, সইদেৰ সািহত ৰ
খনৈলও তওঁৰ অৱদান সামান নহয়৷ ডকাই ১৯৬৫ চনত
‘ ভয়ামৰ সাণ িবচািৰ’ শীষক নাটক এখন ৰচনােৰ সািহত ৰ
খনত েৱশ কেৰ আৰু পৰৱত সময়ত
িশ া, ধম আিদ িবষয়ক বুজনসংখ ক ৱ ৰ বািহেৰও চু গ আৰু জীৱনী ৰচনাৰ লগেত ভােলমান
সাধুকথাও সং হ কেৰ৷ তদুপিৰ সাণাৰাম উ তৰ মাধ িমক িবদ ালয়ৰ একালৰ কৃ িত ধান িশ ক য়াত
সুেৰ নাথ শমাৰ লগত যু য়াভােৱ ‘Graded English Grammar & Composition for class V’ আৰু
‘Graded English Grammar & Composition for class VI & VII’ শীষক দুখন ইংৰাজী ভাষাৰ ব াকৰণ
ৰচনা কেৰ৷’ এইদেৰ সমাজ সংগঠক, ব েতা অনু ান- িত ানৰ িৰ ধেৰাতাও আিছল সমাজিহৈতষী ভগৱান
চ
ডকা৷ অধ ািপকা তথা সু লিখকা ড৹ লীনা ডকাই ‘সমাজ গঢ়াৰ মহান পূজাৰীজন’ত িলিখেছ‘িশ া, িশ ানু ানৰ উপিৰ িবিভ সামািজক আৰু ধম য় কাম-কাজেতা ভগৱান ডকা ওতঃে াতঃভােৱ
জিড়ত হ আেছ৷ িনজৰ ঠাইখনৰ বাট-পথৰ উ য়নেক ধিৰ মি ৰ িনমাণ, মি ৰৰ উ য়ন, গাঁৱৰ উ য়ন
আিদ উ য়নমূলক কাম-কাজত ভগৱান ডকাই িনজেক একাকাৰ কিৰ খা েছ..৷’ এেকদেৰ িলিখেছ‘িশ সকলৰ উ য়নৰ বােবও ভগৱান ডকাই সতেত িচ া কিৰিছল৷ ফলত গিঢ় উ িছল পদুমকিল মইনাপািৰজাত; পািৰজাত সংঘ আিদ অনু ান৷’ এইজনা সমাজি য় ব ি িপতৃ আৰু মাতৃ ৰ আদশত ডাঙৰ-দীঘল
হ িকদেৰ িনজৰ ঘৰখন, সমাজখনৰ কথা িচ া কিৰিছল, সই িবষয়ত কৃ িত িশ িয় ীৰ ৰা ীয় বঁটা া
নীহািৰকা গা ামীেয় - ‘উ অিভন ন’ত িলিখেছ- ‘আিম সকেলােৱ তওঁক িচিন পাওঁ, তওঁৰ জীৱনৰ
আদশপূণ কমৰািজৰ মাধ েমেৰ৷ ডকাৰ িপতৃ এগৰাকী আদশৱান কৃ ষক আিছল৷ মাতৃ িনৰ ৰ আিছল যিদও
অিত মৰমীয়াল আৰু িশ াৰ িত ধাউিত থকা মিহলা আিছল৷ দুেয়াগৰাকীৰ কমৰািজৰ মােজেৰই ভগৱান
ডকাৰ জীৱন গঢ় ল উ িছল৷ কাৰণ ‘িপতৃ যাৰ পুণ ৱান, পু তাৰ ধনৱান; মাতৃ যাৰ মহীয়ান, পু
তাৰ ণৱান’- ডকা তােৰই কৃ ত উদাহৰণ৷’ এইদেৰ িবিশ লখক, সুধীজন, আ ীয়- জন আৰু
পিৰয়ালবগই কৃ িত িশ ক ভগৱান ডকা িবষয়ত নানা সু-কথা িলিখ অিভন ন
সংকলনখন পূণ
কিৰেছ৷ তদুপিৰ কিবতা িশতানেতা ডকাক পুলেকশ ৰায় বৰুৱাই ‘বৰসুখী মানুহেহ আপুিন’ বুিল বণাইেছ৷
সংকলনত িশ ক ডকাৰ ‘ফেটা এলবাম’ সি িৱ কিৰেছ৷

অ গামী সূৰুযৰ হাঁিহ
লিখকা – গৗৰী শইকীয়া
আেলাচক – ৰে ৰ বৰা
কাশক - িনজ মানকটা খনীয়াগাঁও শাখা সািহত সভা, িড গড়
লিখকাগৰাকীেয় ইিতমেধ ‘অবাক পৃিথৱীৰ হাঁিহ’, ‘ছাঁ- পাহৰৰ এখন ছিব’, ‘নীড়হাৰা পখীৰ
কাকিল’, ‘ মৗন িহয়াৰ বদনা’, ‘ মেঘ ঢকা জান’, ‘অব
বদনা’ শীষক কইবাখেনা চু গ সংকলন

পাঠকৰ হাতত তু িল িদয়াৰ অ ত এইবাৰ তু িল িদেছ এই
খন৷
খনত ান পাইেছ এ িৰ বাচকবনীয়া
মননশীল গ ই৷ ‘নীলক ী’, ‘ জতু কা পাতৰ দেৰ’, ‘আিভজাত ’, ‘ক চু ত উ াৰ সমািধ’, ‘বু ৰ িভতৰত
এ ৰা জুই’, ‘সে হৰ চাকৈনয়া’, ‘পিৰচয়’, আৱজনা’, ‘ গা ’, ‘িবিচ মানুহৰ মন’, ‘ব লৰ ছাঁ িবচািৰ’,
‘ তা াৰ কৰুণ গাঁথা’, ‘পলাশৰ ৰং’, ‘এেবলাৰ
ম’, ‘জীৱন-মৃতু ঃ এক িমঠা কিবতা’, ‘ ভাক’, ‘অবুজ
সা নাৰ আৱতত ৰজত’, ‘অ গামী সূৰুযৰ হাঁিহ’, ‘অিভশ া তজীমলা’, ‘ৰজনী বৰুৱাৰ শষ িস া ’ান া এই আটাইিখিন চু গ ৰ িবষয়ব ৰ িভ তা তথা সামি ক আেবদেন পাঠকক গ
আমিন
নলগাৈক পিঢ় যাবৈল বাৰুৈকেয় উচটাইেছ৷ হ’ লও, িবেশষভােৱ কইটামান গ ৰ কািহনীৰ িনমাণৈশলী,
িচ ক ৰ চমৎকািৰ , মননশীল চিৰ অংকনৰ চাতু ৰতাই পাঠকৰ বােব গ সমূহ সুখপাঠ কিৰ তু িলেছ৷
উে খ য ‘এটা সবাংগ সু ৰ গ পঢ়া মােন এটা সুিম ফল ভ ণ কৰা’৷ কথাষাৰ আমাৰ নহয়, ড৹
মেহ বৰাৰ৷ িস িয িক নহওক, ‘নীলক ী’ গ ৰ ক ীয় চিৰ হিৰি য়া বাইেদেৱ এখন ৰ ণশীল
সমাজৰ িতভূ ৰূপ ামীৰ পিৰয়ালেটাৰ পৰা পেদ পেদ লাি ত হ শষত ামীগৃহ ত াগ কিৰ
িবদ ালয়খনেক আেপান ঘৰ বুিল মািন ল ইয়াৰ ছা -ছা ীসকলক এেন ৱা িশ ােৰ দীি ত কিৰব িবচািৰেছ
যােত ভিৱষ েত আৰু এগৰাকী হিৰি য়া বাইেদেৱ বু ত অসংখ বদনা বাি নীলক ী জীৱন যাপন কিৰব
নালােগ৷ গ ত ‘আিজৰপৰা চি শ-প াশ বছৰ আগৈলেক যৗৱন াি ৰ আন ত গছেজাপাই ন- ঁ িহপাতৰ
পাহৰ মিলিছল৷ …বতাহৰ ছেৱ ছেৱ পাতেবােৰ নািচিছল৷ িক আিজ গছেজাপা বুঢ়া হেছ৷ ডালেবাৰ
পিচেছ৷ সামান বতাহেত পচা ডালেবাৰ ভািগ গছেজাপা লঠঙা হ পিৰেছ’- শীষক তীকধম িচ ক ই ইয়াৰ
অংগস াক অনন ৰূপ িদেছ৷ তেনৈক ‘আৱজনা’ গ ত ‘হীৰালাল’ নামৰ িৰ াচালকজনৰ চিৰ ৰ
বণনৈশলীক িনেজ িনজৰ পথ ল’বৈল গ কােৰ এিৰ িদ আন মেনেৰ ইয়াক উপেভাগ কিৰেছ দূৈৰৰপৰা এেন
লােগ৷ ‘অ গামী সূৰুযৰ হাঁিহ’ শীষক গ ত গ কােৰ বৰ কৗশলী কলেমেৰ বতমানৰ ভাগবাদী সমাজ
ব ৱ ােটাৰ অ ঃসাৰ শূন তািখিন আেপাচহীনভােৱ উদঙাই িদেছ য’ত একমা পু
ন আৰু ামী ত য়ৰ
িত থকা সংসাৰৰ মায়া ব েনও অসহায়তা ব
কিৰেছ৷ ভাগবাদী িব ায়নৰ হােতাৰাত ব ী হ
ন
এিদন কানাডাৈল িচ গেছ উ িশ া হণৰ বােব৷ মু াই হন চহৰত িবপুল বভৱৰ গৰাকী হও এিদন
সংসাৰৰ মায়াৰ ব নমু
হ ামী ত য় িচ গেছ িসপুৰীৈল৷
নহীন াত িহকতাৰ পাৱা- নােপাৱাৰ
ি ধা তাত গ েটাৰ ক ীয় চিৰ িবনুেৱ অ াি ৰ পিৰপূণতা িবচািৰ পাইেছ চৰাইৰ কল-কাকিল, দূৈৰৰ
সউজীয়া পাহাৰ, অ িমত সুৰুযৰ হঙু লীয়া আভাৰ মাজত৷ ক জীৱনান ই ক’বৰ দেৰ- ‘আমােক দুদ
শাি িদেয়িছল নােতােৰৰ বনলতা সন’৷
খনৰ অন ান গ , যেন- ‘ ভাক’, ‘অবুজ সা নাৰ আৱতত
ৰজত’, ‘ তা াৰ কৰুণ গাঁথা’ আিদ পিঢ় পাঠেক স কভােৱই ৰসা াদন কৰাৰপৰা িবমুখ হ’ব নালােগ৷

আমাৰ অসমঃ
(১৬/০৯/২০১৮)
সাঁৱৰণীৰ ৰঙীন পাত
লিখকা – শাি গৈগ
চলি ৰ ছিবসমূহৰ দেৰই তওঁৰ
খনত সমসামিয়ক সমাজৰ িত িব, ঘটনা আিদ িতফিলত
হেছ৷ মাতৃ ৰ ৰাজপিৰয়ালৰ এগৰাকী কন া িহচােপ এইগৰাকী লিখকাই িনজৰ ব ি গত কথােবাৰ অকপেট
ীকাৰ কৰাৰ লগেত িনজেক সত িন মানুহ িহচােপ পিৰচয় িদেছ৷ িনজেক মহান বুিল িত া কিৰবৈল চ া
কৰাৰ িবপৰীেত এইগৰাকী লিখকাই কম কথােৰ িনজৰ সং ামৰ বণনা কিৰবৈলেহ চ া কিৰেছ৷
লিখকা বতমান ভাৰতৰ সেবা ন ায়ালয়ৰ মুখ ন ায়াধীশ ৰ ন গৈগৰ মাতৃ ৷

শিদয়া সতফুলৰ দশৰ কথা
লিখকা – িহৰণ শইকীয়া
আেলাচক – গৗতম শমা
কাশক – মহীৰূহ কাশন
ইিতহাস িস শিদয়াৰ সকেলােবাৰ িদশ সামিৰ লিখকাই এই
খনৰ যােগিদ শিদয়াৰ িবষেয় ব
অজান কথা পাঠকসকলক জনাবৈল য়াস কৰা পিৰলি ত হেছ৷
খনৰ পাতিনেত লিখকাই
খনৰ
ৰচনাৰ বােব িবেশষৈক
অধ য়ন, বুৰ ী পুিথসমূহৰ সহায়ৰ লগেত চিলত বাদ, বচন, িকংবদি মূলক
উপাখ ান, ধম য় িব াস, ৰীিত-পৰ ৰা আিদৰ সহায় লাৱা বুিল উে খ কিৰেছ৷
খনক সবমুঠ ২৩ টা
অধ ায়ত িবভ কৰা হেছ৷ উে খেযাগ য, অসমৰ ইিতহাসত শিদয়া ঠাইখনৰ এক সুকীয়া পিৰচয় আেছ৷
াচীন িবদভ ৰাজ তথা ভী ক নগৰীৰ কািহনীৰ সময়ৰ পৰা বমানৈলেক শিদয়াৰ ইিতহাস তথা িবেশষ ই
বিহঃিব ৰ বু ত খলকিন তু িল আিহেছ৷ সঁচাই, শিদয়া মােনই সািধনী, শিদয়া মােনই সতফু ল৷ িয দুটা শ
উ াৰণ কৰাৰ লেগ লেগ আমাৰ সকেলােবাৰ চ ৰ আগেত এই িবেশষ ঠাইখনৰ ছিব ভািহ আেহ৷ যাৰ
ৃিতেয় আমাক সদায় শিদয়াৈল হাত বাউল িদ মািত আেছ৷
‘শিদয়া সতফু লৰ দশৰ কথা’ শীষক
খনৰ আগকথা িলেখাঁেত িবিশ লখক, সমােলাচক তথা
িড গড় িব িবদ ালয়ৰ ইংৰাজী িবভাগৰ া ন অধ াপক ড৹ আন বৰমুৈদৰ ভাষােৰই আিমও ক’ব
খুিজেছা- ‘িকতাপখন পিঢ় ধাৰণা হেছ লিখকাই শিদয়াক ভাল পায়৷ মানুেহ ধীশি খটু ৱাই তথ আৰু সত
উ াৰ কিৰব পােৰ আৰু সহানুভূিত আৰু
মৰ সহায়েতা সত উদঘাটন কিৰব পােৰ৷
মৰ সহায়েতা সত
উদঘাটন কিৰব পােৰ৷ লিখকাই শিদয়া সংগত দুেয়াটা শি েক কামত খটু ৱাইেছ৷’

মুছািফৰ
লিখকা – অ না বৰঠা ৰ
আেলাচক – তজহাৰুল হক
কাশক – ক ৰী কাশন
মূল – ১০০.০০ টকা
পা ৰটা চু গ ৰ সংকলন ‘মুছািফৰ’৷ লিখকাগৰাকীেয় আমাৰ ঘৰেবাৰত, সমাজত বা ব ু -বা ৱ
মহলত িযেবাৰ সচৰাচৰ ঘটনা ঘ থােক তােকই সহেজ উপলি কিৰব পৰাৈক পাঠক সমাজৈল এই
‘মুছািফৰ’ নামৰ
খেনেৰ আগবঢ়াই িদেছ৷ চু গ সমূহৰ িভতৰত ‘মৰীিচকা’, ‘এটা সু-সী া ’, ‘মুছািফৰ’,
‘এখন িচ ৰ অ ৰালত’ আিদ কইটামান গ সঁচাৈকেয় মম শ ৷ গ েবাৰত পাঠক যন িনেজ িনেজই
সােঙাৰ খাই পেৰ এেন লােগ৷ গ েবাৰৰ দঘ এেন ৱা য থাওকেত পিঢ় শষ কিৰ মানিসক তৃ ি লিভব
পািৰ৷ ‘সাি ধ ’ আৰু ‘আ িৰকতা বাধ -বাধকতাৰ’ গ দু েয় আিজৰ িদনৰ এক বা ৱ কৰুণ দৃশ পট দািঙ
ধিৰেছ৷ বতমান িকতাপখন যাৰহাটৰ শংকৰ পুিথঘৰত উপল ৷

সুেচতনা
স াদনা – চিনচ া মহ
আেলাচক – ড৹ কিণকা দ বৰুৱা
এখন বৃহৎ আকাৰৰ সবাংগ সু ৰ আেলাচনী৷ ৩২০ পৃ াৰ এখন মিহলাৰ আেলাচনী৷ অসমৰ চু েককােণ থকা মিহলাসকলক সামিৰ এেন এক আেলাচনী কাশ কৰােটা সহজ নহয়৷ িযসকল মিহলাৰ লখা ল
এই আেলাচনীখন কাশ কৰা হেছ, হয়েতা িতগৰাকী মিহলা ভাল ৱ কাৰ, ঔপন ািসক বা কিব নহ’বও
পােৰ, িক
িতগৰাকী মিহলােৰ অ ৰৰ ভাব কাশ কৰাৰ এক য়াস আেলাচনীখনত ফু
উ েছ৷ মিহলা
সািহত সৃি ৰ য়ােসেৰ িত দুবছৰৰ মূেৰ মূেৰ এই আেলাচনীখন কাশ কৰা হয়৷ লিখকা সং াৰ ি বািষক অিধেবশনৰ লগত সংগিত ৰােখ এই আেলাচনীখন কাশ কিৰ আিহেছ৷ সুেচতনাৰ এয়া ষ দশ
কাশ৷ সািহত
মী মিহলাসকলক উ ু কৰাই এই আেলাচনীখনৰ উে শ ৷ নামী-অনামী ায় ডৰশেৰা
অিধক মিহলাৰ কিবতা, উপন াস, মণ কািহনী, কৗতু ক আিদ ইয়াত সি িৱ কৰা হেছ৷ চািৰ বৰৰ
মাজত বাস কৰা মিহলাৰ অসুিবধা ব ত৷ এই বৃহৎসংখ ক নাৰীেয় ব ি গত সমস াক আওকাণ কিৰ িনজ
ভাব কাশৰ বােব ‘সুেচতনা’ৰ পাত ৱিন কিৰেছ৷ আেলাচনীখনৰ য়াস ইয়াৰ মাজেত সৃি হওক ব েতা
সু-সািহত ক, কিব, ঔপন ািসক৷ ১৯৭৬ চনেত জ লাভ কৰা লিখকা সং াই এিতয়াৈলেক জ িদেছ ব েতা
িতি ত লিখকাৰ৷ আ কাশৰ পথ নােপাৱা িতভাময়ী মিহলা লিখকাসকলক উৎসাহ যােগাৱােটা এই
আেলাচনী কাশৰ মহৎ উে শ ৷ এই আেলাচনী কাশৰ জিৰয়েত এেকা এেকাগৰাকী আ কাশ কৰা মিহলা
ীিত গা ামী, িচ তা ৰায়েচৗধুৰী, িনৰুপমা বৰেগাহািঞ, িনমল ভা বৰদৈলৰ দেৰ সু িতি ত সািহিত ক
সৃি ৰ আশা কৰা হেছ৷ পুৰুষ ধান সমাজ ব ৱ াৰ িবৰুে মাত মািতবৈল কলমেক অ িহচােপ ব ৱহাৰ
কিৰ নাৰী সৱলীকৰণৰ েচ ােৰ কাশ কিৰ আিহেছ এই আেলাচনীখন৷ িতেটা লখােত মিহলাসকলৰ আেছ
আ কাশ৷ চিনচ া মহ ৰ স াদনাত কািশত এই
খন সকেলােৰ সমাদৃত বুিল আশা কৰা হেছ৷
ৱ ৰ িশতানত সবমুঠ ৬২টা ৱ আেছ৷ ড৹ গীতা উপাধ ায়, ড৹ অ িল শমা, ড৹ নিমতা ডকা, ড৹
হিৰি য়া বাৰুিকয়াল বৰেগাহািঞ, মৃদল
ু া শমা আিদ িতি ত লিখকাৰ বািহেৰও বাকীসকল লিখকাৰ
কাশভংগীও অিত সু ৰ৷

আেকৗ এটা নামঘৰ হ’ব
লখক – ধেন ৰ দাস
আেলাচক – উৎপল দাস
কাশক – পু
সাদ দাস
মূল – ৫০.০০ টকা
ৰুজনাই মানৱ সমাজৈল আগবঢ়াই থ যাৱা এক অমূল অৱদান হেছ নামঘৰ৷ অসমৰ গাঁেৱ-ভূ েঞ
চহেৰ-নগেৰ অৱি িত নামঘৰৰ৷ এেন এটা নামঘৰক ল গ কাৰ ধেন ৰ দােস িলিখ উিলয়াইেছ তওঁৰ
নৱতম
‘আেকৗ এটা নামঘৰ হ’ব’৷ ৪০ পৃ াৰ
খনত গ কাৰ দােস ৰুজনাই িদ থ যাৱা ৰীিতনীিতৰ লগেত ‘নামঘৰ’ক ল অসমৰ সমাজ জীৱনত িয তৎপৰতা দখা যায়, সয়া বণনা কিৰেছ৷
খনত
মুঠ পাঁচটা খ ত ধেন ৰ দােস ‘আেকৗ এটা নামঘৰ হ’ব’ উপ াপন কিৰেছ৷

শ ৰ মূছনাত জীৱনৰ ছ
লিখকা – িড ী দাস
আেলাচক – নুৰুল হক আহেমদ
কাশক – িত িত কাশন
অসমৰ যুৱ পজ ৰ িড ী দাস এগৰাকী িতভাৱান কিব৷ তওঁ বতমান কটন িব িবদ ালয়ত
অসমীয়া িবভাগত ােতাক ৰৰ পাঠদান কিৰ আেছ৷ তওঁ অধ য়নৰ মােজেৰ কাব চচা কিৰ আিহেছ৷ কিব
িড ী দাসৰ কিবতাত আেছ সৰু সৰু মানুহৰ জীৱনৰ ত াশা, ভাকৰ আতনাদত িচঞিৰ থকা এজাক িশ ,
কৃ িত
েমেৰ উ ু
হাৱা মানৱ জািত, শৰৎ, ফা ন, ব’হাগ, আিহনত দখা িদয়া কৃ িতৰ অনািবল
সৗ য আৰু
মৰ জয়গান৷ মনৰ তঃ ূ ত আেৱগক শ ৰ মােজেৰ সাৱলীলভােৱ কাশ কিৰবৈল কিব
স ম হেছ৷ তওঁৰ কিবতাৰ জিৰয়েত এক সুকীয়া সাৱাদ পাঠকক িদবৈল চ া কিৰেছ৷
িড ী দাসৰ মুঠ ি শটা কিবতাৰ এক
কাব সংকলন৷

সংকলন ‘শ ৰ মূছনাত জীৱনৰ ছ ’ ি তীয়

কািশত

অনুভৱত আহত সময়
লখক – অপূব মাৰ ডকা
আেলাচক – ধূজ
সাদ বশ
কাশক – ক ৰী কাশন
মূল – ১০০.০০ টকা
অৰুণাচল েদশৰ নীপেকাত কমৰত লখক অপূব মাৰ ডকাৰ ি তীয় গ সংকলন এই
খন
দহটা িভ ৰুিচৰ গ েৰ সজাই তালা হেছ৷
খনত লখেক
ম, তাৰণা, দুখ, দন আৰু িবকৃ ত
মানিসকতাৰ এচাম পুৰুেষ নাৰীক কৱল ভাগৰ সাম ীৰূেপ িবেবচনা কৰা সামািজক অৱ য়ৰ জীৱ ছিব
গ ৰ িবিভ চিৰ ৰ মােজেৰ সাৱলীল ৰূপত কাশ কিৰেছ৷
থম গ ‘আখল ডাঁৰ’৷ আখল ডাঁৰৰ অথ জগৰ নকৰাৈক ভৰিণ৷ কিবতাৰ জীৱনেটাও কােকা
অন ায় নকৰাৈকেয় অন ায়-অিবচাৰ সিহব লগা হেছ৷ গাঁৱৰ পােহাৱাল ডকা অপূবক জীৱন সংগী কৰাৰ
হঁ পাহৰ িবপৰীেত দিৰ ই কাঙা কৰা দউতাক ণীেন ঐ যশালী পিৰয়ালৰ এজন বাওনা অ কৃ িত আদহীয়া
ব ি ৰ সেত ছলনা কিৰ িবয়াৰ ব ৱ কিৰিছল ধনৰ িবিনময়ত৷ মাতৃ ক হৰুওৱাৰ বদনা, ঘৰখনৰ
দীনতা, দুজনী গাভৰু ভনীেয়ক আৰু ভােয়কৰ ভিৱষ তৰ কথা িচ া কিৰ কিবতাই জীৱন- যৗৱনৰ দুখ
নীৰেৱ সহ কিৰিছল৷ ‘অপাংেতয়’ গ ত ভৰ যৗৱনত বধব ক সাব
লাৱা এ স ানৰ মাতৃ মালিৱকাৰ
সুগিঢ়, িনেপাটল দহেটাৰ ওপৰত সকেলােৰ লালুপ দৃি ৷ তাই িবধৱা গাসাঁইৰ ছাৱালী যিদও তাইক উ াৰ
কিৰবৈল আিহিছল গাঁৱৰ সাহসী যুৱক মেন ৰ কছাৰী৷ সেয় সুিবধাবাদী মুখীয়াল ব ি সকেল ৰাইজেমল
পািতিছল৷ মলত মালিৱকাই িবে াহ কিৰ কিছল- ‘ভূঁ ইতলীত, মহাজনৰ ঢঁ কীশালত, হাট-বজাৰত দাকানী,
চেঙলীয়া ল’ৰাৰ লালুপ দৃি ৷ এজনী অৱলা িবধৱাক সমােজ ৰ ণােব ণ িদব নাৱােৰ৷ তেন মলত
ৰাইেজ শাি িবধান কৰাৰ অিধকাৰ কােৰা নাই৷’ নািয়কাৰ িবে াহী মেনাভাব আৰু সাঁতৰ িবপৰীেত খাজ
িদয়া মেন ৰ কছাৰীৰ সেত নতু ন জীৱনৰ আৰ িণেয় গ েটাৰ মযাদা বৃি কিৰেছ৷ ‘ াি ৰ সমািধ’ত
কামল মাংসেলাভী সনা আৰ ীৰ অত াচাৰত দিৰ কৃ ষক মেন েৰ প ী আৰু গাভৰু জীেয়কক হৰুওৱাৰ
মম শ কািহনীেয় ৰ েকই ভ কৰ ছিব উদঙাই দখুৱাইেছ৷ পিত-প ীৰ মাজত মেনামািলন আৰু পৰকীয়া

মৰ ছিব অংকন কৰা হেছ ‘ ণ পখীৰ ৰূপালী ডউকা’ গ ত৷ গ ৰ িবষয়ব ৰ সেত
সৰলতাই গ েকইটাক মেনা াহী কিৰ তু িলেছ৷

কাশভংগীৰ

অনন া
স াদনা – তৃ ি দাস
আেলাচক – মু ল শমা
অনুভা বৰুৱা৷ এগৰাকী সু ৰ মনৰ নাৰী৷ থম দৃি েত
া, ভি ওপজা,
হময়ী, সুৰুিচস
,
াৱতী, সহেজই সকেলােৰ মন আকষণ কিৰব পৰা, মৃদভ
ু াষী, পেৰাপকাৰী, আদশৱান িশ িয় ী িহচােপ
ছা সকলৰ ি য় বাইেদউ৷ ছা -ছা ীসকলক পুিথগত িশ া িদয়াৰ লগেত সািহত সৃি ৰ বােব িবিভ ধৰেণ
অনুে ৰণা িদয়াৰ লগেত আিথকভােৱ দুবলজনক িবিভ ধৰেণ সহয় কেৰ৷ িতিনচু কীয়া অ লৰ মিহলাসকল
সামািজকভােৱ উ িতৰ লগগেত সািহত -সং ৃ িতৰ
ত আগবািঢ় যাৱাৰ বােব মিহলা সিমিত, সেদৗ অসম
লিখকা সমােৰাহ সিমিত গঠন কিৰ িনেজ দািয় বহন কিৰ ব জনৰ সাহস আৰু
ৰণাৰ উৎস হ সকেলা
সময়েত সকেলা কামত আগৰণুৱা৷ িতিনচু কীয়া শাখা সািহত সভা, িব ু েজ ািত সং ৃ িত সমাজ, ইেলাৰা
িব ান ম আিদ সামািজক অনু ানৰ সেত ত ভােৱ জিড়ত হ সমাজৰ বােব িকবা কৰাৰ হঁ পাহ৷ মানুহ
তথা সমাজক ভালেপাৱা অনুভা বৰুৱাই মৃতু ৰ িপছেতা য মানৱ সমাজৰ উপকাৰ সাধন কিৰব পািৰ সই
আদশ দািঙ ধিৰ মৃতু ৰ আগেত িনজৰ দহা িড গড় মিডেকল কেলজৈল দান কিৰ থ যায়৷ ২৯ ম’ত
িনজা বসগৃহৰ কাষেত অনুি ত হাৱা ৰঙালী িব সি লনৰ মুকিল সভাৰ ম ত ব ব দান কিৰ থকা
সময়েত হঠােত ম ত ঢিল পিৰ মৃতু ক আেকাৱািল লয় অনুভা বৰুৱাই৷ সঁচাৈকেয় মানুহ ভালেপাৱা
মানুহগৰাকীেয় মানুহৰ মাজেতই িবলীন হ গ’ল৷ তেখতৰ িবেয়াগত সেদৗ অসম লিখকা সমােৰাহ সিমিত,
িতিনচু কীয়া িজলা সিমিতেয় ২৬ আগ ত অনুভা বৰুৱাৰ সাঁৱৰণত ‘অনন া’ নামৰ
খন কাশ কেৰ৷
খনত শি ক, সািহত , সং ৃ িত তথা সামািজক জীৱনৈল অনুভা বৰুৱাই আগবেঢ়াৱা অিৰহণাৰ লগেত
তেখতৰ সৃি শীল সািহত কমৰািজৰ িবিভ িদশ অৱেলাকন কিৰ ব েকইজন সািহিত ক তথা ণমু ব ি েয়
তেখতৰ িত
া জনাই
খনত িলিখেছ৷ ামী পূণান বৰুৱাই অনুভা বৰুৱাৰ সু ৰ ব ি ৰ িবষেয়
খনত িলিখেছ৷ হেৰ নাঠ বৰঠা েৰ য়াত অনুভা বৰুৱাই ৰচনা কৰা কিবতা, গ , গীত, অনুবাদ গ ,
ব ংগ ৰচনাসমূহৰ িবষেয় আেলাকপাত কিৰ
খনত িলিখেছ৷ ড৹ আন বৰমুৈদেয় িলিখেছ- ‘অনুভা
বৰুৱাৰ কিবতাসমূহত কৃ িত- ীিত অথবা উদযাপন আৰু সূ
সামািজক চতনাৰ লগেত িবিভ পিৰেৱশপিৰি িতত মনৰ শি শালী অনুভূিতক কিবতাৰ ৰূপ িদয়ােটােৱই কিবতাসমূহৰ মূল কথা৷’ ড৹ অৰুণা গৈগ
বৰুৱাই িলিখেছ- ‘গভীৰ মননশীল পিৰিমত শ চয়ন, দয় শ অনুভৱ, পণত ইেমজ বা িচ কলা,
কৃ িত, সমাজ সেচতনতা, ব ি গত জীৱনত পাৱা- নােপাৱাৰ িকছু অনুভৱ,
মৰ সহজ-সৰল িচ ৰ
িবন াস, জীৱনক ভাল পাৱাৰ সহজ ীকােৰাি ও কিবতাসমূহত কাশ হয়৷’ ড৹ জুনু মহ ই িলিখেছ‘সমাজত সংগ ত িবিভ অনাকাংি ত পিৰঘটনাই লিখকাক ব িথত কিৰেছ আৰু সইিবলাকৰ িত পঢ়ুৈৱৰ
দৃি আকষণ কৰাৰ লগেত সমস ািবলাকৰ সমাধানৰ পথেৰা ইংিগত িদেয় গ সমূহত৷’ ড৹ জ ািত সাদ
চিলহাই িলিখেছ- ‘উ ািসত সময়’ গ সংকলনখনৰ িবষয়ব নাৰীৰ আেৱগ, অনুভূিত ল িনিমত৷ অমূল
খাটিনয়ােৰ অনুভা বৰুৱাৰ ব ংগ সংকলন ‘বৰুৱা-বৰুৱানীৰ িততা-িমঠা’ৰ এক সু ৰ আেলাচনা কিৰেছ
খনত৷
খনত কইবাজেনা ণমু ই
া িল জনাই িলখা কিবতাসমূহ বৰ সু ৰ হেছ৷ সেদৗ অসম
লিখকা সমােৰাহ সিমিতৰ িতিনচু কীয়া িজলা সিমিতৰ য়াস সঁচাৈক মহান আৰু শংসনীয়৷

ক াৰ, িকছু জীৱন, িকছু িব ান আৰু িয ত া ান
লিখকা – ডাঃ গায় ী গৈগ
আেলাচক –
লতা মিধ (৯৯৫৪৭৫১৮৫৬)
কাশক –
মূল –
লিখকা এগৰাকী িচিকৎসক, সুেলিখকা তথা অসম িচিকৎসা মহািবদ ালয়ৰ ৰাগিবদ া িবভাগৰ
সহকাৰী অধ াপক, ভাৰতীয় িচিকৎসা িব ান িত ানৰ ক াৰ ক ৰ িব ানী৷
খন পিঢ় ক াৰ
ৰাগীসকেল লাভ কিৰব পািৰব ৰাগৰ লগত যুজ
ঁ কৰাৰ অদম মেনাবল, সাহস তথা জীয়াই থকাৰ
অনুে ৰণা, িনেৰাগীসকলক িদব এই
ই ক াৰ ৰাগৰ পৰা আগতীয়াৈক সাৱধান হাৱাৰ উপায়, াৰি ক
অৱ ােত ৰাগ িচনা কৰণৰ াৰা িচিকৎসা কৰাই ৰাগমু
হাৱাৰ উপায় তথা সকেলা লাকেক এই
ই
িদব ক াৰ ৰাগ স ে সজাগ-সেচতন হাৱাৰ অপিৰসীম ান৷
ঊৈনশটা অধ ায় স িলত
খনৰ থম অধ ায়েত ডাঃ গৈগেয় কেছ য ক াৰ ৰাগ সব াসী
িযেয় সলিন কিৰ িদেছ হাজাৰ হাজাৰ লাকৰ জীৱনৰ গিতপথ৷ সেয়েহ তওঁ ক াৰ স ে মানুহক
,
সম ক, মৗিলক, ব ািনক ধাৰণা িদবৈল ক াৰৰ িনেমাহ সত আৰু ইয়াৰ ৰহস ময় অ কাৰৰ মাজেত
যােত মানুেহ িবচািৰ পায় পাহৰৰ এগিছ বি তথা িচিকৎসা িব ানৰ সাফল আৰু ব থতাৰ িবে ষণ- এই
কথা দৎংগম কিৰেয় তওঁ সাধাৰণ মানুেহ বুিজ পাৱা
ৰ অভাৱ অনুভৱ কিৰেয় এই মূল ৱান
খন
িলিখ উিলয়াইেছ৷ লখাৰ লগত সংগিত ৰািখ িতেটা অধ ায়েত এটা বা তােতািধক মহান লাকৰ ৰু পূণ
বাণীৰ উ ৃ িত আৰু তওঁৰ সং শৈল অহা ক াৰ ৰাগীৰ য ণাময় অথচ সাহসৰ কািহনীৰ বণনাই
খনক
এক নতু ন মা া দান কিৰেছ৷ ক াৰ আধুিনক যুগৰ বমাৰ নহয়৷
ি তীয় অধ ায়ত তওঁ বণনা কিৰেছ ক াৰ ৰাগৰ াচীন ইিতহাস আৰু াচীন কালেত য মানুহ
ক াৰৰ াৰা আ া হিছল এই কথা অতীত আয়ুেবদ শা ই িনি ত কৰা বুিল কেছ৷ ব উদাহৰেণেৰ
ক াৰ য াচীন যুগৰ বমাৰ তােকা দািঙ ধিৰেছ৷ ১৬০০ৰ পৰা ১৮০০ শিতকাৰ নৱজাগৰণৰ সময়ৰ
িব ানীৰ পৰা আৰ কিৰ ঊৈনশ শিতকাত িকদেৰ আৰ হ’ল কৃ ত ক াৰ ৰাগ িব ানৰ যুগ,
ৰাগিবদ াৰ িপতৃ পুৰুষ ৰুডলফ ভাৰেছােৱ িকদেৰ িত া কিৰেল আধুিনক ক াৰৰ আধাৰ, তদুপিৰ জেন ক
িবেশষ ভলেগি নৰ উ ৃ িতেৰ বণনা দািঙ ধিৰেছ য ক াৰ িজনত উ ৱ হাৱা বমাৰ৷
ক াৰৰ বািহ ক ৰূপ টমুনা বা উমাৰ, ব ািনক পিৰভাষাত যাক কাৱা হয় িনঅ’ াজম বা
নতু ন টমুনা৷ টমুনা দুই ধৰণৰ- হািনকাৰক আৰু অহািনকাৰক৷ ইয়ােৰ হািনকাৰক উমাৰেক ক াৰ বুিল
ঁ িৰত হ’ব পৰা এক অদমনীয় চিৰ লাভ কেৰ আৰু
কাৱা হয়৷ টমুনা বা উমােৰ ইয়াৰ চৗপােশ িসচ
ক াৰৰূেপ মানৱ দহত াসৰ সৃি কেৰ৷ যাৰ সৃি ৰ আধাৰ শৰীৰ সূ তম একক কাষীয় পযায়ৰ
পিৰঘটনা বুিল তওঁ উে খ কিৰেছ৷ বািহ ক আৰু আভ ৰীণ কাৰকেবােৰ কাষৰ ওপৰত আঘাত কিৰ থকাৰ
ফলত িকদেৰ িজনৰ িবচু িত ঘ , িবচু ত িজনৰ সেত িমিল কাষৰ িবভাজন আৰু বধনৰ ফলত নতু ন
জ
কাষৰ জ
হ িনয় ণ হৰুৱাই এখন ক াৰ স াজ গিঢ় তােল, িযেটা হেছ উমাৰৰ ৰূপ৷
ক াৰ উৎপি ৰ এই পিৰঘটনাৰ িবষেয় অিত া ল বণনা ি তীয় অধ ায়ত িদয়াৰ উপিৰ ক াৰ উৎপি ৰ
িবিভ কাৰকৰ কথাও এই অধ ায়ত বণনা কিৰেছ ডাঃ গৈগেয়৷
সুজাতা নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ ৩৬ বছৰ বয়সত ধৰা পৰা ন ক াৰৰ আঁত ধিৰেয় ডাঃ গৈগেয়
সুজাতাক িদয়া মূল ৱান তথা অিত দৰকাৰী উপেদশৰ মােজেৰই সকেলােৰ বােব আগবঢ়াই িদেছ য ক াৰ
ৰাগৰ ল ণসমূহ শৰীৰত দখা িদয়াৰ আেগেয় কৰা ‘বাছিন বা ি িনং’ পৰী াৰ াৰা ৰাগেটা হেছ বুিল
ধৰা পলাব পািৰ৷ কাৰণ এেন পৰী াৰ াৰা াথিমক ৰেত ৰাগ ধৰা পলাব পািৰেল ৰাগীেয় সু তা

লাভ কৰাৰ উপিৰ ৰাগ শৰীৰৰ অন ান অংশৈল িবয়িপব নাৱােৰ৷ আনহােত, এটা অিত
‘িৰ
ফ ৰ’ৰ িবষেয়ও িবতংভােৱ চতু থ অধ ায়েটাত বণনা কৰা হেছ৷
‘যু ৰ পৃিথৱীত এভু মুিক’ প
মহাসমৰত মানুহ অৱতীণ হ আিহেছ
যু চিলেয় আেছ আগৰ দেৰই, মা
ভয়ংকৰ ‘ কম’ থৰাপী’ৰ পৰা আৰ
অধ ায়ত িবতংভােৱ বণনা কিৰেছ

ৰু পূণ িদশ

ম অধ ায়ৰ িশেৰানাম এয়া৷ সঁচাৈকেয় ক াৰ যন এক মহাসমৰ, িয
যুগ যুগ ধিৰ৷ িপেছ পৰাজয় ীকাৰ কৰা নাই আিজও৷ এই পুৰিণ
সলিন হেছ যু ৰ অ -শ ৷ ক াৰৰ িচিকংসাত ব ৱ ত অিত
কিৰ ‘টােগেটড থৰাপী’ ল িযেয় াভািৱক কাষক
ংস নকেৰ, এই
িচিকৎসাসমূহৰ িবষেয়৷

মানুহৰ জীৱনৈল হঠােত অহা আেৱগৰ ধুমহু াই িনিমষেত সকেলা থানবান কিৰ িদব পােৰ৷ তাৰ
মাজেত ‘আশা’ নামৰ স দেটাক খামুিচ ধিৰ জীৱনেটাক চলাই িনব খােজ৷ কাৰণ আশাই জীৱন, িযেয়
জীৱনৈল অহা হাজাৰ ধুমুহাক অিত িম জীৱন যুজ
ঁ ত জয়ী হ’বৈল অদম মানিসক শি , সাহস-সামথ দান
কিৰব পােৰ৷ তােৰই বণনােৰ ষ অধ ায়ৰ িশেৰানাম ‘অক ােত এিদন.. নাই সইেটা হ’ব নাৱােৰ৷’ থম
অৱ ােত যিদ ক াৰৰ দেৰ মৃতু দূেত ৰাগৰ আগজাননী িদেলেহঁ েতন, মানৱ জািত ক াৰৰ ভয়ত
মান
হাৱাৰ কােনা
ই নাথািকেলেহঁ েতন৷ সাধাৰণ ৰাগৰ দেৰই তিতয়া মানুহ িচিকৎসকৰ কাষ পােলেহঁ েতন
আৰু সানকােলই ৰাগ ধৰা পলাই িচিকৎসেক ৰাগীক সু কিৰ তু িলব পািৰেলেহঁ েতন৷ িপেছ ক াৰৰ
ত দখা যায় য আধাতৈক বিছ মানুেহ ৰাগ বািঢ় যাৱাৰ পাছতৈহ মাৰা ক িবষ অনুভৱ কেৰ, িযেয়
ৰাগীক সাংঘািতক ধৰেণ আতু ৰ কিৰ তােল৷ িযেটা িবষয় িচিকৎসকসকলৰ বােবও সমস াৰূেপ িথয় িদেছ য
িকয় থম ৰত িবষৰ উপি িত নৈহ পাছতেহ িবষৰ য ণাত ৰাগী ছটফটাব লগা হয়৷ তােৰই বণনােৰ এই
অধ ায়ত ডাঃ গৈগেয় পাঠকৈল আগবঢ়াইেছ য িবষ মানুহৰ াচীনতম সংগী অথচ মৃতু দূত ক াৰৰ
ত
ইয়াৰ িবপৰীত ছিব িকয়? ‘এিকউট িলউেকিময়াঃ িয আ াৰৰ ৰজা’ িশেৰানােমেৰ এই অধ ায়ত তৰ বছৰ
বয়সীয়া িৰছা নামৰ ছাৱালীজনীেয় িকদেৰ এিকউট িল ’ াি ক িলউেকিনয়াত আ া হ কৰুণ মৃতু ক
সাৱ ল’ব লগা হিছল, িযিবধ তজৰ ক াৰত বিছৈক আ া হয় িশ সকল৷ ৰাগ িচনা
হাৱাৰ
আেগেয় িৰছাৰ দহত িকধৰণৰ ল ণ দখা িদিছল, িচিকৎসালয়ত তাইৰ ৰাগ িকধৰণৰ পৰী াৰ াৰা
িচনা কৰণ কৰা হিছল, িচিকৎসা িদয়া হিছল আিদ সম িলউেকিময়া ৰাগেটাৰ িবষেয় সকেলােৱ বুিজব
পৰাৈক া ল ভাষােৰ বণনা কিৰেছ৷ িচিকৎসা িব ানত এিকউট িলউেকিময়াক আিজও ‘আ াৰৰ ৰজা’ বুিল
জনা যায় িযিবধ ক াৰত আ া হ িৰছাই গপথৰ যা ী হিছল, য’ত ডাঃ গৈগেয় কেছ ‘িৰছাৰ
জীৱনতৈক মৃতু আিছল হাজাৰ েণ স ানজনক৷’
ধঁপাত বৰিবহ৷ হাঁওফাঁওৰ ক াৰৰ ৮৭ শতাংশই ধঁপাত সৱনৰ ফলত উ ৱ হাৱা, িযিবধ
ক াৰত িব ৰ সবািধক লাক আ া আৰু সবািধক মৃতু ৰ কাৰণ ধঁপাতজিনত ক াৰ৷ মুখৰ িভতৰত,
ফিৰংছ, লিৰংছ, খাদ নলী, অ াশয়, জৰায়ু াৰ, বৃ , মূ াশয় ইত ািদ অংগত হাৱা ক াৰ ধঁপাত
সৱনৰ ফল৷ ধঁপাত সৱেন িকদেৰ মানুহৰ উ অংগসমূহত ক াৰৰ সৃি কিৰ মৃতু মুখৈল যায়, ইয়াৰ
পুংখানুপুংখ বণনা িচিকৎসকসকলৰ গেৱষণাই কৰা মাণসহ পাঠেক সহেজ বুিজব পৰাৈক দািঙ ধিৰেছ নৱম
অধ ায়ত৷
‘এট’ছাৰ পৰা ইেলাৰাৈলঃ নাৰীৰ িয হাজাৰ বছৰীয়া যু ’ িশেৰানােমেৰ দশম অধ ায়ত বণনা কৰা
হেছ ‘ইেলাৰা িব ান ম ’ৰ আঁৰৰ নাৰী ইেলাৰাই িকদেৰ ন ক াৰত আ া হ াণ িদিছল, য’ত ডাঃ
গৈগেয় কেছ ন ক াৰৰ পৰা মিহলাসকল ৰ া পাৱাৰ সুৰ া কবচ মাতৃ আৰু স ানক দু পান
কেৰাৱা৷ কইবাটাও উদাহৰণৰ াৰা ন ক াৰ স ে সাৱলীল বণনােৰ এই ৰাগ হাৱাৰ কাৰণ আৰু
কাৰকৰ িবষেয় বণনা কিৰেছ৷ হলীউডৰ মাহময়ী অিভেন ী এে িলনা জলীেয় ন ক াৰত আ া হাৱাৰ
আগেতই িক
তওঁৰ ন যুগল শৰীৰৰ পৰা িবি
কিৰিছল, তাৰ সিবেশষ বণনাও দািঙ ধিৰেছ৷ িজনৰ
উৎপিৰৱতন আৰু বংশানু িমকভােৱ এগৰাকী মিহলা ন ক াৰত আ া হ’ব পােৰ৷ কইবাটাও উদাহৰণৰ
মােজেৰ িদয়া ন ক াৰৰ বণনা পিঢ়েল মিহলাসকল অত ই উপকৃ ত হ’ব পািৰব৷

মা ২৯ বছৰীয়া সুশা নামৰ অিববািহত যুৱকজনৰ পটত হাৱা ক াৰ ৰাগৰ কািহনীেৰ ডাঃ
গৈগেয় পাক লীৰ ক াৰৰ কাৰণ, ল ণ, কাৰক ইত ািদ স ে সহজেত বুিজব পৰাৈক বণনা কিৰেছ৷
িকছু িদনৰ পৰা সুশা ৰ খাবৈল মন নােযাৱা, খােল বিম বিম ভাব হাৱা দিখ এ ’ ’পী বায়পচী পৰী া
কেৰাৱাত অি ম ৰত ধৰা পিৰিছল ৰাগ৷ ২৫ বছৰীয়া আন এজন যুৱকৰ িকছু িদন হজম নােহাৱা আৰু
পাছত বিম কিৰ অৱশ হাৱাত বিৰয়াম এ েৰ পৰী াত পটত উমাৰ হাৱােটা ধৰা পিৰিছল৷ িপেছ
িচিকৎসাই অয়ুস িদব নাৱািৰেল৷ ৰাগীৰ জীৱন দান কিৰব পৰা িচিকৎসেকও য ক াৰৰ পৰা পিৰ াণ
পাব নাৱােৰ, িতিনগৰাকী শল িচিকৎসকৰ উদাহৰণ িদ িনজৰ জীৱন ৰ া কিৰবৈলও য তওঁেলােক যুজ
ঁ
কিৰব লগা হিছল, সই কথা উে খ কিৰেছ ‘জীৱেন িয গিত ল’ ল’ িলেৰানােমেৰ একাদশ অধ ায়ত৷
দুগৰাকী িড াশয়ৰ ক াৰত আ া মিহলাৰ সাহসৰ কািহনীৰ বণনােৰ ডাঃ গৈগেয় অিত সৰল
ভাষােৰ সকেলা মিহলাই বুিজব পৰাৈক ‘ যিতয়া িচিকৎসক পিৰিজত হ’ব িবচােৰ’ িশেৰানােমেৰ াদশ
অধ ায়ত বণনা কিৰেছ িড াশয় বা অ’ ভিৰয়ান ক াৰৰ িবষেয়৷ এইিবধ ৰাগৰ ল ণ, কাৰণ িকদেৰ ধৰা
পলাব পািৰ, ইয়াৰ িচিকৎসা ইত ািদ কথাৰ বণনােৰ লখা অধ ায়েটা পিঢ় মিহলাসকল িবেশষভােৱ উপকৃ ত
হ’ব পািৰব; ব তেৰ জীৱন ৰ া পিৰব, মিহলাসকল সজাগ-সেচতন হ’ব পািৰব িড েকাষৰ ক াৰ স ে ৷
িল ’মা হ’ল ক াৰৰ এটা ভাগৰ নাম৷ এইিবধ ক াৰ শৰীৰৰ িযেকােনা অংগ, ছাল, হাড়,
পাচনত , থায়ৰয়ড, ন, মগজু, হাঁওফাঁওত হ’ব পােৰ৷ িল ’মাৰ দুটা মূল ভাগ হ’ল হগিকনছ আৰ
ননহগিকনছ৷ এই ৰাগ কান বয়সত হ’ব পােৰ, িচিকৎসা িক ধৰেণ কৰা হয় ইত ািদ িবষয় সামিৰ ‘িয
কথােবাৰ কাহািনও কাৱা নহ’লেহঁ েতন’ িশেৰানােমেৰ ননহগিকনছ িল ’মাৰ িবষেয় বণনা কিৰেছ ডাঃ গৈগেয়
এই েয়াদশ অধ ায়ত৷

আেমিৰকাৰ আমৰঙা ৰং
লখক – ড৹ পীতা ৰ দৱ গা ামী
আেলাচক – ৰুবী কাকিত ৰয়
কাশক – বণমালা কাশন, যাৰহাট
আউিনআ স ৰ স ািধকাৰ ড৹ পীতা ৰ দৱ গা ামীৰ এই
খন তওঁৰ ি তীয়বাৰ আেমিৰকা
মণৰ পিৰৱিধত সং ৰণ৷ ১২২ পৃ াৰ পকাব া
খনত ড৹ গা ামীেয় আেমিৰকা মণকালত হাৱা সম
উপলি আৰু অিভ তাৰ িবষেয় সহজ ভাষােৰ বণনা কিৰেছ৷ লগেত আমাৰ সমাজ জীৱনৰ সেত থকা
আেমিৰকাৰ সাদৃশ - বসাদৃশ সমূহৰ তু লনামূলক অধ য়েন ঠাই পাইেছ
খনত৷
আেমিৰকা যা াৰ
িত, আেমিৰকা যা ােক ধিৰ আেমিৰকাত শংকৰেদৱৰ িতিথ, আেমিৰকাত
নামঘৰ িত া তথা আেমিৰকা মহাপুৰুষ শংকৰেদৱৰ িতিথত লখেক িদয়া ভাষণসমূহ ১৮টা অধ ায়ত
সি িৱ কৰা হেছ এই
খনত৷ তদুপিৰ
খনত সি িৱ হেছ িলখেক ল নৰ পৰা িদ ীৈল আিহ থােকাঁেত
িবমানৰ িখিৰকীেৰ আকাশ মাগৰ পৰা ধৰাৈল চাই হাৱা অনুভূিতক ল ৰচনা কৰা ‘ কামল কপাহৰ কনা’
শীষক এটা কিবতা৷ আেমিৰকা মণ কালত হাৱা অিভ তাৰ লখাসমূহৰ উপিৰ
খনত লখেক দশখনত
কেটাৱা কইবাটাও মুহূতৰ আলকিচ সি িৱ কিৰেছ৷

তামাৰ িনি ত উপি িতত
লখক – দীপ মাৰ বমন
আেলাচক – নুৰুল হক আহেমদ
কাশক – ইউিনয়ন বুক পাি েক ন
মূল – ৮০.০০ টকা
জ
সাংবািদক দীপ মাৰ বমনৰ এই কিবতা সংকলনখনত কািশত কিবতাসমূহত সামািজক
বষম , পাৱা- নােপাৱাৰ বদনা আৰু কিবৰ সং াৰকামী মনৰ পিৰচয়
া ল ৰূপত
ু ত হেছ৷
তওঁৰ কিবতাত াম জীৱনৰ িবৰল ছিব দখা গেছ৷ সা িতক সময়ৰ ি ধাময় জলবায়ু, গালকীয় জগতৰ
ভাগবাদী ব ৱ া, য়দীয় দৃি ভংগী, দহজ বাসনা, ধন ঘটাৰ বল িতেযািগতা, মানৱীয় স াৰ মাজত
সংঘাত,
ণী িবভাজন আিদ কিবতাসমূহত দিখবৈল পাৱা গেছ৷ াধীনতাৰ নামত িলখা কিবতাত
াধীনতাৰ নামত আিম িক পােলাঁ, িক হৰুৱােলা তােক কিবতাৰ মােজেৰ কাশ কিৰেছ৷ আিহন মাহৰ সুবাস
উপেভাগ কিৰব পািৰেছ বুিল সু ৰ কািব কতােৰ কাশ কিৰেছ৷ আইেদউ সি ৈকেয় ‘জয়মতী’ কথাছিবত
বিল অিভনেয়েৰ চােনিক ৰিচ সঁচাথত হ পিৰল এগৰাকী ‘জয়মতী’, তাক সু ৰভােৱ কাশ কিৰেছ৷ কিব
বমনৰ কিবতাত মানৱ
মৰ সঁচা চােনিক দািঙ ধিৰেছ৷ আনহােত, কইবাটাও কিবতাত াকৃ িতক
সৗ যেৰা কাশ ঘ েছ৷ নাট কাৰ ভেবন বৰুৱাই য নাট জগতৰ সাণালী ইিতহাসত কলা-সং ৃ িতৰ
ভিৱষ ৎ সৗধ গিঢ় থ গ’ল, তাক সু ৰভােৱ দািঙ ধিৰেছ৷ দীপ মাৰ বমনৰ মুঠ ৩৩ টা কিবতাৰ
সংকলনখন থম কািশত- ি তীয় সং ৰণ ৷

নাট ত আৰু আেলাচনা
স াদনা – িচ ৰ ন নাথ
আেলাচক – িবিদশা বুঢ়ােগাহািঞ
কাশক - পূবায়ন কাশন
শংকৰেদৱ আৰু মাধৱেদৱৰ িদনেৰ পৰা অসমত নাট আে ালনৰ এ
ভ িনমাণ হিছল৷
তিতয়ােৰ পৰা িবিভ িবৱতনৰ মােজেৰ আিহ বতমান সময়ত অসমীয়া নাটেক জনি য় ৰূপ লাভ কিৰেছ৷
অসমীয়া নাটকৰ তাি ক আৰু ােয়ািগক- এই দুেয়াটা িদশ সামিৰ ৱাহা িব িবদ ালয়ৰ অসমীয়া িবভাগৰ
গেৱষক ছা িচ ৰ ন নােথ ৫০৮ পৃ াৰ এই
খন স াদনা কিৰ উিলয়াইেছ৷
এই
খন দুটা খ ত িবভ ৷ ইয়াৰ থম খ ত অসমীয়া নাটকৰ তাি ক আেলাচনা আৰু ি তীয়
খ ত িনবািচত িকছু মান নাটকৰ আেলাচনা সি িৱ হেছ৷ থম খ ত নাট ত িবষয়ক মুঠ ১৫ টা ৱ
আেছ৷ ইয়ােৰ থমেটা ৱ ত লাকনাট সংগৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা হেছ৷ িবিভ ৰূপা ৰৰ মােজিদ
অসমীয়া নাটকৰ মিবকাশ হেছ৷
খনৰ ি তীয় খ ত মুঠ ৩৩ টা ৱ সি িৱ হেছ৷ অসমীয়া
নাটকৰ জনক হ’ল শংকৰেদৱ৷ ি তীয় খ ৰ থমেটা ৱ ত িব ৰ থম ম নাট িহচােপ শংকৰেদৱৰ
‘িচ যা া’ৰ িবষেয় আেলাচনা কৰা হেছ৷

দ ােবজ
স াদনা – দৱ ত শমা
আেলাচক – ড৹ ভূেপন শইকীয়া
কাশক – অমৃত বৰেগাঁহাই, পংকজ বৰুৱা
মূল – ১০০.০০ টকা
অকালেত ইহসংসাৰৰ পৰা িবদায় লাৱা অসমৰ এগৰাকী যশ ী নাট কাৰ তথা নাট পিৰচালক দীপক
মহ সাঁৱৰণী নাট সমােৰাহৰ লগত সংগিত ৰািখ তজপুৰৰ সাং ৃ িতক
খনৰ য়াস- একাংশ বেৰণ
ব ি ৰ জীৱন-কৃ িতৰ আধািৰত এইখন
৷
খনৰ আৰ িণেত কাশকৰ একাষাৰত ‘মিণ ট কলাে ’ৰ
স াদক য় অমৃত বৰেগাঁহাই আৰু পংকজ বৰুৱাই িলিখেছ- ‘ গৗৰেৱা ল তজপুৰৰ সাং ৃ িতক ইিতহাসত
ভু মুিক নামািৰেল আৰু বেৰণ ব ি সকলৰ অৱদান একাষৰীয়াৈক ৰািখেল তজপুৰৰ নাটকৰ ম সমূহ শূন ৷
তজপুৰত ঊনিবংশ শিতকাৰ ি তীয়া ৰ পৰা জাতীয় ভাষা-সািহত আৰু কলা-কৃ ি ৰ অনু ানসমূহ
গঢ় ল উ িছল৷ সইিখিন সময়ৰ কইবাগৰাকীও পুেৰাধা ব ি ৰ সামূিহক েচ াৰ বােবই স ৱ হিছল৷
এইসকলৰ িভতৰত লে াধৰ বৰা, হিৰিবলাস আগৰৱালা, ভৱানীচৰণ ভ াচায, ৰাধানাথ ফু কন, প নাথ
গাহািঞবৰুৱা, হমচ
গা ামী, জয়েদৱ শমা, বথাৰাম শমা, কমলাকা ভ াচায, কািলনাথ হাজিৰকা,
বংশীধৰ বৰুৱা, ঘনকা চিলহা আিদ অন তম৷
িব ৃিতৰ গভত হৰাই যাব খাজা অেনক নাট কাৰ, নাট পিৰচালক, অিভেনতা-অিভেন ী, নাট কম
তথা কলা- শলীসকলৰ চমু পিৰচয় এই
খনত িলিপব কৰা হেছ৷ ইয়াৰ উপিৰ
খনত িৰ শিতকাৰ
থমা ত তজপুৰত অিভনীত িকছু নাটকৰ লগেত সহঃ অিভনয়ৰ ইিতহাস বিনত হেছ৷ নটসূয ফণী শমাই
আগভাগ ল ৱাহা ৰ মিহলা অিভেন ী বৰুণা মুখাজ , ইভা আচাও, িগিৰজা হাজিৰকা আৰু বীণা দাসক
আিন ১৯৫৪ চনত কামৰূপীয়া সনাতন ধম ম লীৰ ম ত তেখতৰ পিৰচালনাত িবধায়ক ভ াচাযৰ বাংলা
ভাষাৰ অনুবাদ নাটক ‘মা ৰ ঘৰ’ৰ অিভনয়েৰ তজপুৰত থম সহঃঅিভনয়ৰ পাতিন মেল৷ িক ইয়াৰ
িতিন বছৰৰ িপছতেহ ব বাধা-িবপি অিত ম কিৰ বাণ িথেয়টাৰৰ ম ত সহঃ অিভনেয়েৰ ‘িচৰাজে ৗলা’
নাটক ম
কৰা হয়৷ বাণ িথেয়টাৰৰ যােগিদ অসমৰ নাট আে ালনৈল সহঃ অিভনেয়েৰ অৱদান
আগবেঢ়াৱা আন কইগৰাকীমান সুদ অিভেন ী আিছল য়াত হীৰা পটংগীয়া(শইকীয়া), অনুপমা ভ াচায,
অিময়া চ ৱত , চাৰু দৱী, দীপালী দ হাজিৰকা, গৗৰী িতমা প াৱতী, িকৰণময়ী বৰা আিদ৷
খন িনঃসে েহ তজপুৰৰ নাট কমৰ এক দিলল৷

ৰু ল কমল শািভত
লিখকা – দীি দৱী শমা
আেলাচক – যুগলেলাচন দাস
কাশক – ব আন , নগাঁও
লিখকা ৰহা মহািবদ ালয়ৰ অৱসৰ া
া ন অধ া৷ িনেজ অধ য়ন কৰা বা িশ কতা-অধ াপনা
কৰা িযেকােনা িশ ানু ানৰ িত থােক এক সুকীয়া আকষণ আৰু
া৷ জীৱনৰ কাঁেহ কাঁেহ সােঙাৰ খাই
পেৰ ইয়াৰ ৃিতকাতৰ সজীৱ পৰশেবাৰ৷ কমজীৱনৰ অৱসৰৰ িপছত অথবা জীৱনৰ িবয়িলেবলাত
ৃিতকাতৰ পৰশেবাৰ উে িলত হ উেঠ৷ সুখ-দুখৰ খ িচ েবাৰ ৃিতপটত উ ািসত হ পেৰ৷ আেৱগ ৱণ

মনক অি ৰ কিৰ তােল৷ অস ািদত ৰূপত এখন ৃিতিচ ভািহ উেঠ মানসপটত৷ িবিভ চিৰ ৰ
সমােৱেশেৰ জীৱ কিৰ তােল ৃিত িচ খন৷ তাৰ মাজেতই িতফিলত হ উেঠ জীৱনেটা৷ ৃিতেবাৰ যন
এখন িবশাল দােপাণ, য’ত িনজৰ জীৱন, সাধনা,
া, কমৰািজক িনখুঁত ৰূপত ফঁ িহয়াই চাৱাৰ সুিবধা
পাৱা যায়৷ এই উপন াসখনত লিখকাৰ কমজীৱনৰ িতেটা ঘটনা, আেৱগক তঃ ূ তভােৱ ধিৰ ৰািখেছ৷
মানসী বৰুৱা নােমেৰ মুখ চিৰ ত অৱতীণ হ লিখকাই আচলেত উপন াসখনক ৰূপ িদেছ
আ জীৱনী ৰূপত৷ এখন মহািবদ ালয়ত িনজৰ িশ া সৱাৰ সুদীঘ জীৱনৰ মূল ায়নৰ মােজেৰ তওঁ সই
সময়ৰ িশ া, সামািজক, অথৈনিতক, ৰাজৈনিতক, ঘটনােবাৰ তু িল ধিৰেছ যুি সহকােৰ৷ লগেত অ লেটাৰ
ভৗগিলক, ঐিতহািসক তাৎপযৰ চু ৰ সমল দািঙ ধিৰেছ৷ উপন াসখনৰ অন তম বিশ হ’ল গীত আৰু
কিবতাৰ চু ৰ েয়াগ৷ কাব আৰু গদ ৰ এক সংিমি ত ৰূপ এই
খন৷ কাব আৰু গদ ৰ লগেত
লাকগীত, লাকগাঁথাৰ সমাহােৰ উপন াসখনৰ ভাৰসাম ত িবজুিত ঘেটাৱা নাই, বৰ এক নতু ন মা া পাৱা
গেছ৷ কিবতাৰ িত য লিখকাৰ অিধক দুবলতা আেছ, গদ ৰািজৰ মােজ মােজ ব ৱহাৰ কৰা কিবতাৰ
পংি েবােৰই সই কথাৰ কাশ কিৰেছ৷ গীত-কিবতাৰ াচু যতাৰ মােজেৰ িনজৰ ৃিতচাৰণক এক কািব ক
ৰূপ িদয়াৰ য়াস চলাইেছ লিখকাই৷ অসমৰ দুই-এগৰাকী কিবৰ কিবতাৰ পংি , গীতৰ কিল ব ৱহাৰ কিৰ
িনজৰ ৃিতচাৰণক আৰু ভাবগধুৰ কিৰ তু িলেছ৷ এই আ জীৱনীমূলক উপন াসখনত িনজৰ কমজীৱনত
স খ
ু ীন হাৱা িবিভ অিভ তা, লগ পাৱা ব ি , ছা -ছাতী তথা কাষৰীয়া অ লেবাৰৰ নসিগক
দৃশ ৰািজৰ সাৱলীল বণনা পাৱা গেছ৷ ইয়াত কােনা নাটকীয়তা, চ আেৱগ আৰু সংঘাতক ঠাই িদয়া
নাই৷ মূল চিৰ মানসী বৰুৱাই উপন াসখনৰ মূল চািলকা শি ৷ আনিক তাওঁৰ ব ি গত জীৱেনা ইয়াত
গৗণ হ পিৰেছ৷ কেলজৰ সতীথ অধ াপক, ছা -ছা ীৰ পৰা লাভ কৰা সাি ধ ই মানসীক কৱল কেলজখনৰ
িচ াৰ মাজেতই অৱগাহন কিৰ ৰািখেছ৷ কমজীৱনৰ ব নতু ন সতীথ আেহ আৰু িচ যায়, িক মানসী
িনজৰ পছ ৰ কেলজখনেতই থািক গ’ল৷ ইয়াৰ পৰাই কেলজখনৰ িত তওঁৰ আে াৎসগ ভাবেবাৰ
হ
পিৰেছ৷ চাকিৰ কৰা থম িদনেটাৰ পৰা অৱসৰৰ মুহূতৈল মানসী সা ী হ ৰয় কেলজখনৰ ৰূপালী জয় ী
আৰু সাণালী জয় ীেৰা৷ এই সুদীঘ সময়ৰ অবাি ত গটনা-পিৰঘটনা, পিৰৱতনেবাৰৰ সা ী হ ৰাৱা
মানসীৰ িতেটা মুহূতৰ কথাই ডােয়ৰীত িলিপব কিৰ ৰািখ গিছল৷ যাৰ আধাৰত লিখকাই সৃি কিৰেছ
এই উপন াসখন৷ কলং-কিপলীপৰীয়া ছা -ছা ীসকলৰ আিথকভােৱ অন সৰ ঘৰখন, খিত পথাৰত, কাম
কিৰ কেলজৈল অহা কঁ চা মা ৰ গা লািগ থকা বয়ঃসি ৰ ল’ৰা- ছাৱালীিখিনৰ িত মানসীৰ কৰুণাভৰা
দৃি আৰু মমতাময়ী ব ৱহাৰ যন উপন াসখনৰ আন এক অলংকাৰ৷ মানসীেয় চাকিৰ কিৰ থকা সময়েত
অসম আে ালনৰ ভাৱ পিৰিছল কেলজখনেতা৷ সই সংকটৰ সময়ত যুৱ শি অি ৰ হ পিৰিছল৷ তাৰ
ভাৱ স কত িকছু বণনাৰ েয়াজন আিছল অৱেশ লিখকাই িবষয়েটা এেকবােৰ এৰাই চলা নাই৷ িক
সই সময়ৰ ছিবখন আৰু অলপ
ৰূপত তু িল ধৰা হ’ ল ভাল হ’লেহঁ েতন৷

ৗপদী
লিখকা – ৰ া দৱী
আেলাচক – জ াৎ া দৱী ভাগৱতী
কাশক – সৰ তী কিমউিনেক ন
ঘন নীলা িচঞাহী ৰঙৰ পটভূ িমত
লা ৰঙৰ সৰল মুখৰ এগৰাকী নাৰীৰ মুখাবয়ব, কাষত এখন
শীণ হাতৰ ছিবৰ বটু পােতেৰ লিখকাৰ কিব মনৰ অনুভেৱেৰ গীত আৰু কিবতাৰ এখন সংকলন৷ ১৭ টা

কিবতা আৰু ৫০ টা গীেতেৰ সেজাৱা হেছ এই িকতাপখন৷ থম দুটা কিবতাত মহাভাৰতৰ দুটা নাৰী চিৰ
ল কিবৰ মনৰ ভাৱ কাশৰ চ া৷ ‘তু িম এক নাৰী’ কিবতােটাত চিৰ বণনা কিৰেছ ‘যুেগ যুেগ তামাৰ
কৃ ত পিৰচয় তু িম এক নাৰী...’৷ সইদেৰ ‘গা াৰীঃ মিল চাৱা দুচ
তামাৰ’ কিবতােটাত ‘আৰুেনা
িকমান সহা..’ কিবতা ফাঁিকেৰ কিবৰ নাৰীমনৰ
াভ কাশ কিৰেছ, নাৰীবাদী মনৰ কাশ ঘ েছ৷
ৰূপেকাঁৱৰ জ ািত সাদ আৰু কলা ৰু িব ু ৰাভাক ল িলখা কিবতা দুটাত ‘মা ৰ মানুহৰ
মত
িতলিতলৈক জীৱন শষ কৰা ৰূপ পূজাৰী..’৷ বতমান সময়-পিৰি িতত
ােভেৰ িলখা‘িব ু ৰাভা, ভািঙ-িছিঙ হ’ল চু ৰমাৰ
সেপানৰ বৰ অসম তামাৰ
এিতয়া জঁ কােটােহ বাকী আেছ তাৰ...’
কিবতাই মন চু ইেছ৷
বাকীিখিন কিবতা ৰচনাত কিবৰ অনুভূিত বণ মনত শশৱ, ফু ল, সেপান, ব’হাগ, আশাৰ ছিব
কাশ হেছ৷ চু চু ৫০ টা গীত মেনাৰম লখােৰ মন চু ব পৰা৷
‘িজলিমলীয়া মাৰ সেপান পখী
িচকিচকীয়া তাৰ দুখনী পাখী..’
আটাইিখিন গীতৰ অথ কাশ কৰা কথাৰ গীত, সুৰকাৰৰ ক ত হয়েতা িনবৈল িতমধুৰ হ
পিৰব৷
‘নাহাঁিহবা মাক তু িম
সৰাফু ল বুিল
মােৰােতা বু ত আেছ
িমঠা সুৰিভ…’

িতিদনঃ
(০৯/০৯/২০১৮)
গদ সুখসংগ
লখক – ড৹ সত িজৎ ভূঞা
আেলাচক – ইছমাইল হােছইন
কাশক – ন া ি
এ পাি েকচন
এই ৱ সংকলন খনত িতিনটা শ
সামাই আেছ- গদ , সুখ আৰু সংগ৷ মননশীল গদ কাৰ ড৹
সত িজৎ ভূ ঞাৰ পূেব কািশত ৱ ৰ এই সংকলনখনত সি িৱ হেছ মুঠ ৫০ টা লখা৷ ৱ সমূহৰ মূল
িবষয়সমূহ হ’ল জীৱনত পাৱা সুেযাগ, িমতভাষ, আমিন, অতীত সনুস ান, অৱসৰ, াধীন জীৱন-যাপন,
শ , কালাহল, অৰণ , সময়, সাি ধ , মৃতু - চতনা, হাঁিহ আৰু আন , জীৱনৰ ব ু , ত াগ, অধ য়ন
আিদ৷
সত িজৎ ভূ ঞাৰ গদ ৰ বিশ এেয় য তওঁ িবষয় এটাৰ উপ াপন কিৰবৈল যাওঁেত অৱতাৰণাৰ
িপচেতই তাৰ সেত জিড়ত িকছু মান িশকনীয় কািহনীৰ বণনােৰ এটা শ শৃংখল সৃি কিৰ লয়, িযেয় অি ম
ভাগৈল িচ াৰ চ েব ৰ ৰূপ ল পঢ়ুৈৱক ব ী কিৰ থয়৷ সইবােবই ভূ ঞাৰ িতেটা লখাই পঢ়ুৈৱৰ বােব
উপেভাগ হ উঠাৰ উপিৰ িচ াশি ৰ সমল যাগান ধিৰবৈলেয়া স ম হয়৷ উদাহৰণ ৰূেপ ‘সময়ৰ উদযাপন’

শীষক লখােটাত লখেক অৱসৰৰ িপচৰ সময়িখিনৰ স ৱহাৰৰ কথা ক’বৈল গ ইেল ’িনক ব ৱ াৰ সেত
ব ি এগৰাকীৰ িচ া আৰু মননৰ সাম স ৰ
ত দখা িদয়া বাধাসমূহ অিত ম কিৰ তাক হজমী
শি ৈল ৰূপা ৰ কৰাৰ বােব মনক স কভােৱ পিৰচািলত কৰা স ভত ৰু
দান কিৰেছ৷ আনহােত ‘মধুৰ
বাক’ শীষক লখাৰ মােজেৰ ব ি এগৰাকীৰ ব ৱহাৰ আৰু বাকশি ৰ ওপৰত তওঁৰ সফলতা িকদেৰ িনভৰ
কেৰ সই স ভত এক মননশীল আেলাচনাৰ অ ত কেছ- ‘পৃিথৱীখনক বােসাপেযাগী কিৰ ৰািখবৈল মানুেহ
সামূিহকভােৱ িকছু ত াগ কিৰবৈল সাজু থািকব লািগব৷ কৱল াথপৰ হ কাম কিৰ থািকেল এই পৃিথৱী
মানুহৰ পৃিথৱী হ থকাৰ আশা ীণ৷ সহেযািগতা, সমমিমতা অিবহেন মানুেহই িনজৰ িবপদ মািত আিনব৷
এেকা কিৰব নাৱািৰেলও মানুেহ অ তঃ মুখৰ মাতষােৰেৰ, মধুৰ ব ৱহােৰেৰ মানুহৰ মনত আশাৰ স াৰ
কিৰব পােৰ৷’ এই সংকলনখনৰ ায়েবাৰ লখাৰ সামৰিণত আেছ লখকৰ সিমধানসূচক বচন৷ এইে ত
‘ব ু ৰ বচন’, ‘ অৰণ ান’, ‘সাি ধ ’ আিদ এেকা এেকাটা আদশ লখা৷ িবেশষৈক জীৱনৰ অিভ তা
স য় আৰু গিত লাভৰ
ত এই ৱ সংকলনখেন নতু ন জ ক যেথ সহায় কৰাৰ স াৱনা আেছ৷
অসমীয়া গদ -সািহত ৰ
ত হােমন বৰেগাহািঞ, ফণী
মাৰ দৱেচৗধুৰী, দৱ ত দাস, দৱকা
সি ৈক আিদ লখেক বৰ এটা ‘িছিৰয়াছেনছ’ নেদখুৱাৈকেয় অধ য়ন, অিভ তা আৰু অৱেলাকনৰ মােজেৰ
িবষয়ব এটাক পঢ়ুৈৱৰ মাজত িয আকষণীয় গদ ৈশলী আৰু উদাহৰেণেৰ উপ াপন কেৰ, তেন এটা সুকীয়া
গদ ৈশলীৰ স ানত সত িজৎ ভূ ঞা দৗিৰ থকা যন ভাৱ হয়৷ িবিভ িবষয়ৰ ওপৰত গভীৰ অধ য়ন
থািকেলেহ থকা, কািহনী, উদাহৰণ, উপমা আিদৰ মােজেৰ গদ এটাক মন াি ক দৃি েৰ পঢ়ুৈৱৰ স খ
ু ত তু িল
ধিৰব পািৰ৷ এই িদশত সত িজত ভূ ঞা সফল হেছ বুিল ক’ব পািৰ৷ কাৰণ ‘ি তীয় সুেযাগৰ আন ’,
‘সাহচযঃ মানুহৰ দুখ মুি ৰ পথ’ আিদ লখা পিঢ়েল লখকগৰাকীৰ গদ ৈশলীৰ আকষণীয় িদশ আৰু
িবষয়ব ৰ িভতৰৈল েৱশ কৰা স ভত বাক- কৗশলৰ উমান পাব পািৰ৷ পুিথখনৰ আটাইেকইটা লখাই য
ণগত আৰু ব গত িদশত সফল হেছ, সই দাবী কিৰব নাৱািৰেলও এই কথা ক’ব পািৰ য এগৰাকী দ
গদ িশ ী িহচােপ সত িজৎ ভূ ঞাই তওঁৰ অৱি িত সংকলনখনৰ মােজেৰ ধিৰ ৰািখবৈল স ম হেছ৷

অমৃতপু
লখক – ড৹ িশৱনাথ বমন
আেলাচক – জুনু বৰা
কাশক –
িস
কাৰ ড৹ িশৱনাথ বমনৰ
মিবকাশৰ কািহনী চমু আৰু সহজৈক দািঙ
যিদও ই বেয়ােজ সকলেকা উপকৃ ত কিৰব৷
ব েবাৰ
ৰ সমাধান পাব আৰু মানুহৰ
ধাৰণা লাভ কিৰব৷

শহতীয়াৈক কাশ পাৱা সিচ
‘অমৃতপু ’ত মানুহৰ
ধিৰেছ৷
খন মূলতঃ চমনীয়াসকলক উে িশ িলখা হেছ
এই
খন অধ য়নৰ মােজেৰ িবিভ জনৰ মনত সামাই থকা
মিবকাশৰ যাি ক ধাৰণাৰ িবপৰীেত এক স ক িব ানস ত

সবমুঠ পাঁচটা অধ ায়ত ভাগ কৰা
খনৰ থম অধ ায়ত মানুহৰ জ িবষয়ক াচীন ধাৰণা আৰু
মিবকাশৰ ত , ি তীয় অধ ায়ত পৃিথৱীৰ উৎপি , ভূ -তাি ক কাল িবভাগ, জীৱনৰ মিবকাশ স েক
সংি
ব াখ া আগবঢ়াইেছ৷ তেনদেৰ তৃ তীয় অধ ায়ত বা ৰ আৰু নজহীন বা ৰ, িভন িভন জািতৰ
অধমানৱৰ কািহনীেৰ বা ৰৰ পৰা অধমানৱৈল উ ৰণ কেনদেৰ ঘ ল তাক ব াখ া কিৰেছ৷ চতু থ অধ ায়ত
উপ-মানৱৰ কথা আৰু প ম অধ ায়ত ‘ ানী মানৱ’ কেনৈক সৃি হ’ল তাক উদাহৰণসহ বণনা কিৰেছ৷

ওঠৰ শিতকাৰ ইউেৰাপত সংঘ ত িশ িব ৱৰ িপচত ইংেল ত ান-িব ানৰ গভীৰ চচা হয় আৰু
িব ৰ িবিভ
দশৰ লগত যাগসূ ঘেট৷ িব ানী চালছ ডাৰউইেন পৰী া-িনৰী াৰ মােজেৰ মাণ কিৰেল
য পূবৰ বা ৰ জাতীয় এটা জািতৰ মিবকাশৰ এটা ৰত মানৱৰ সৃি হেছ৷
ডাৰউইন ত ৰ ি তীয় বিশ হেছ- জািতসমূহৰ অি ৰ সং াম- জািতসমূেহ িনজৰ অি
ৰ াৰ বােব অহৰহ সং াম কিৰবলগীয়া হয়৷ সং ামত জয়ী হাৱািখিন বািচ থােক, বাকীেবাৰ িবলু হয়৷
১৮৫৯ চনত ডাৰউইেন তওঁৰ ত বণনা কিৰ ‘On The Origin of Species’ নামৰ এখন
ৰচনা
কেৰ৷ এই
খেন সই সময়ৰ সমাজখনত তু মুল িবতকৰ সৃি কেৰ, িকয়েনা ডাৰউইনৰ ত বাইেবল বিণত
ত ৰ িবেৰাধী আিছল৷ ডাৰউইনৰ িবৰুে আঁেকাৰগজীয়া, ধমা
লাকসকল গৰিজ উেঠ, সই সময়ত
ডাৰউইনক ল ব ংগিচ ও কাশ পাইিছল৷ িক
এইচ হা িল, লড লােয়ল, যােছফ কাৰ আিদ
িব ানীসকলৰ চ াত এই ত ই িব ানত যথাযথ ান পায়৷ ডাৰউইেন দখুৱাই যায় য মানুহৰ িনকটতম
জীৱ হ’ল িচ া ী৷ মানুহ আৰু িচ া ীৰ মাজত িড এন এৰ পাথক অিত কম৷ ‘অধ-মানৱেবাৰ
িচ া ীও নহয়, মানুেহা নহয়৷ এইেবাৰৰ মুখেবাৰ িচ া ীৰ মুখৰ িনিচনা, শৰীৰ নামাল৷ এইেবাৰ গছ
আৰু মা দুেয়া ঠাইেত িবচৰণ কিৰব পােৰ৷ ইহঁ তৰ ভাষা নাই, িকছু মান
িনৰ সহােয়েৰ ইহঁ েত
ভােৱ
ভাব িবিনময় কেৰ৷ গছত বাস কৰা হতু ইহঁ তৰ হাত আৰু আঙু িলেবাৰ দীঘল৷
চতু থ অধ ায়ত বিণত উপ-মানৱৰ ইিতকথা িশতানত কাৱা হেছ- ‘উপ-মানৱ আিছল দখাত ায়
আিজৰ মানুহৰ দেৰই৷ গছত বাস কৰা অভ াস েম িসহঁ েত এিৰ িদেয় আৰু মানুহৰ দেৰই মৰুদ
পান
কিৰ খাজ কািঢ়বৈল লয়৷’
‘উপ-মানৱিবলােক ঘৰ-বাৰী সািজবৈল িশকা নািছল৷ িসহঁ েত হাত বা ডাঙৰ গছৰ আ য়ত বাস
কিৰিছল৷ আৰ িণেত ফল-মূেলই আিছল িসহঁ তৰ ধান খাদ ৷ িপচৈল িসহঁ েত যা েৰ ডাঙৰ জ িচকাৰ কিৰ
তাৰ মঙহ খাবৈল িশেক৷ আিদেত উপ-মানৱিবলােক ন হেয় জীৱন ধাৰণ কিৰিছল৷ পৰৱত কালত জ ৰ
ছাল আিদেৰ িসহঁ েত লােহ লােহ ল া িনবাৰণ কিৰবৈল লয়৷’
এই
খেন পাঠক সমাজৰ মাজত মানুহৰ মিবকাশৰ িব ানস ত ধাৰণা িনি তবােৱ দান
কিৰব৷ িবেশষৈক আিজ যিতয়া য়ং ক ীয় ম ীেয় ডাৰউইনৰ ত ভু ল বুিল ক মানুহৰ মাজত িব াি
িবয়পাইেছ আৰু এটাৰ িপচত আনেটা ব ািনক ত ক নাকচ কৰাৰ ধৃ তা দশন কিৰেছ আৰু যিতয়া
একাংশ লােক সমাজত অ িব াস, -সং াৰ জািপ িদবৈল উ -পিৰ লািগেছ, ক সই সময়ত ডাৰউইনৰ
মিবকাশৰ ত ৰ দেৰ িতি ত ব ািনক ত সমূহ জনি য় ৰূপত চাৰ কৰা অত জৰুৰী হ পিৰেছ৷
এই িদশত িশৱনাথ বমনৰ
‘অমৃতপু ’ৰ ৰু অপিৰসীম৷ মােথাঁ িসমােনই নহয়, কৃ তেত ই অসমীয়া
জন-িব ান সািহত ৈল এক অনবদ অৱদান৷

ৰেমশ তালুকদাৰৰ িনবািচত বাটৰ নাট
লখক – ৰেমশ তালুকদাৰ
আেলাচক – কমল মাৰ ভাগৱতী
কাশক –
অসমত বাটৰ নাট দশন কৰাৰ সৰহ িদন হাৱা নাই৷ ১৯৭১ চনৰ সাতৰ জানুৱাৰী, অথাৎ িশ ী
িদৱসৰ িদনা ৱাহা ৰ দীঘলীপুখুৰীপাৰত ‘ককাইেদউ’ নামৰ নাটকখেনেৰ অসমত পান থমবাৰৰ বােব বাটৰ
নাট দশন কৰা হয়৷ অসমত বাটৰ নাট দশনৰ
ত িতিনগৰাকী িশ ীেয় বাটক য়া ভূ িমকা পালন
কিৰিছল৷ এই িতিনগৰাকী িশ ী হ’ল- িবিশ নাট কাৰ অৰুণ শমা, িবিশ িশ ী-সািহিত ক ৰ ওজা আৰু

খ াত অিভেনতা হম ভ াচায৷ ৱাহা ৰ মািলগাঁৱৰ ‘গ ৰ নাট েগা ী’ য় অসমত পান থমবাৰৰ বােব
িবিশ নাট কাৰ অৰুণ শমাৰ ‘ককাইেদউ’ নামৰ বাটৰ নাটখন দশন কেৰ৷ নাটখনৰ পিৰচালনা তথা
পিৰক না আিছল িবিশ িশ ী-সািহিত ক ৰ ওজাৰ৷ পূণাংগ নাটক বা একাংিককা নাটক যেনৈক
ৰ
ৰূপত কাশ কৰা হয়, তেনৈক বাটৰ নাট
ৰূেপ কাশ কৰা হাৱা নাই৷ এই
খেনই থম ছপা
সংকলন৷ নাট কম -অিভেনতা ৰেমশ তালুকদােৰ ইিতমেধ কইবাখনমান পূণাংগ আৰু একাংিককা নাটক ৰচনা
কিৰেছ৷ এইগৰাকী নাট কাৰৰ নাটক অেপছাদৰী নাট েগা ীেয় ৱাহা েক মুখ কিৰ অসমৰ িবিভ
া ত
উপ াপন কৰাৰ কথাও নাট াণ ৰাইজৰ অৱগত৷ িবগত কইবছৰমানৰ পৰা তওঁ ৰচনা কিৰেছ কইখনমান
বাটৰ নাট৷ অৱসৰ া আৰ ী িবষয়া ৰেমশ তালুকদােৰ ৰচনা কৰা বাটৰ নাটসমূহ ৱাহ মহানগৰীেক
মুখ কিৰ ৰাজ খনৰ িবিভ অ লত দিশতও হেছ৷ এই নাট সংকলন ত িবিশ নাট কাৰ অৰুণ শমাৰ
‘ককাইেদউ’ থমখন বাটৰ নােটা সি িৱ কৰা হেছ৷ লগেত ৰ ওজাৰ ‘ মৰঙৰ পাপ’ আৰু ড৹ জগদীশ
পাটিগিৰৰ িবষা পৃিথৱী’ নামৰ বাটৰ নাট দুখেনা
খিনত সি িৱ কৰা হেছ৷
খিনত সি িৱ
সাতখন বাটৰ নাটৰ
া হ’ল ৰেমশ তালুকদাৰ৷ এইগৰাকী নাট কােৰ ৰচনা কৰা বাটৰ নাটসমূহ হ’ল‘সতীথ’, ‘গছৰ ছিবত ছাব মািৰ বা ৰক ভাট িদয়ক’, ‘সভ তাৰ আঁেৰ আঁেৰ’, ‘ া িল’, ‘পিৰৱতন’,
‘আমাৰ অিধকাৰ’, ‘সজাগতা’ আিদ৷ বাটৰ নাট দশন কিৰবৈল হ’ ল কােনাধৰণৰ সুসি ত ৰংগম ৰ
েয়াজন নহয়৷ য’ তই মানুহৰ সমােবশ ঘেট, তােতই বাটৰ নাট দশন কৰা হয়৷ ব য়ব ল েযাজনা তথা
আেলাকৰ চমকৰ মাজত পূণাংগ বা একাংিককা নাটক িনশাৰ এ াৰত দশন কৰা হয়৷ আনহােত, বাটৰ
নাট দশন কৰা হয় িদনৰ ভাগত, পদপথৰ কাষত, মুকিল আকাশৰ তলত৷ বাটৰ নাটৰ মূল উে শ হেছ
মানুহক জগাই তালা৷ দশ তথা সমাজত অি ৰ ৰাজৈনিতক পিৰি িত বা অশাি ৰ সৃি হ’ ল জনসাধাৰণক
ঐক ব কিৰ শাি -স ীিত বজাই ৰখােটােৱই বাটৰ নাটৰ মূল উে শ ৷ নাট কাৰ ৰেমশ তালুকদােৰ
সমািজক দায়ব তাৰ িবষয়ক ৰু িদেয়ই বাটৰ নাটসমূহ ৰচনা কিৰেছ৷ িতখন নাটকেতই আেছ মানুহক
জগাই তালাৰ আেবদন৷ নাটসমূহ আিজ দশন কিৰেলও মানুহৰ মনত দশে ম, সমাজৰ িত কৰণীয়,
মানৱতােবাধ জািগ উ ব৷ আনহােত এচাম ৰাজৈনিতক নতােকা তওঁ বাটৰ নাটেকেৰ সঁকীয়াই িদেছ৷
িনবাচনৰ সময়ত ৰাজৈনিতক নতসকেল জনসাধাৰণক নানাধৰণৰ িত িত িদেয় আৰু মতা পােল সকেলা
পাহিৰ যায়৷ জনসাধাৰণক এেনদেৰ শাষণ চলাই আিহেছ এচাম ৰাজৈনিতক নতাই৷ অসমত থমবাৰৰ বােব
আকাৰত কাশ কিৰ নাট কাৰ ৰেমশ তালুকদােৰ বাটৰ নাটৰ চাৰ- সাৰতাৰ
ত ৰ পূণ পদে প
হণ কৰা বুিল ক’ব লািগব৷
খিনৰ আগকথাত বাটৰ নাটৰ সৃি স েক এ তথ সমৃ
ৱ িলিখেছ
িবিশ িশ ী ৰ ওজাই৷ নতু ন জ ই অসমৰ িবিভ
া ত বাটৰ নাট দশন কিৰবৈল হ’ ল ৰেমশ
তালুকদাৰৰ এই নাট সংকলেন িবেশষভােৱ সহায় কিৰব বুিল ক’ব পািৰ৷

(১৬/০৯/২০১৮)
এগৰাকী ধিষতাৰ আতনাদ
লিখকা – িলিপকা বৰুৱা
আেলাচক – ৰাতু ল ডকা
কাশক – িনিবড় শইকীয়া
মূল – ১০০.০০ টকা
সাধাৰণেত সামািজক উপন াস বুিলেল সমাজত দিনক সংঘ ত ঘটনা ৱাহৰ পৰা িনবাচন কৰা
শকাতৰ কািহনী এটাৰ গাত ভঁ জা িদ ঔপন ািসেক ক শি ৰ বলত নানা ৰহেণেৰ িতিব এটা দািঙ ধৰা
এই উপন াসখন সামািজক উপন াসৰ শাৰীত পেৰ৷ উপন াসখনৰ িবষয়ব উে গজনক , অিত
শকাতৰ৷

সমেয়াপেযাগী এক কািহনী৷ লিখকাই সামািজক ব ািধ ৰূপ ধষণক ক কিৰ আগবঢ়াইেছ কািহনীভাগ৷ ই
এখন নাৰীেক ীক উপন াসৰূেপও দাবী কিৰব পােৰ৷ কাৰণ উপন াসখনত িচি ত হাৱা কউটা মূল চিৰ ই
সমাজৰ িবিভ
ণীৰ নাৰীক িতিনিধ কিৰেছ৷ নাৰীেক ীক উপন াস িহচােপ পৗৰািণক কালৰ পৰা
একিবংশ শিতকাৰ ি তীয় দশকৈল নাৰীৰ ব না, নাৰী িনযাতনৰ এক তু লনাময় আেলাচনাই এই
খনক
স ীৱনী দান কৰা বুিল ক’ব পািৰ৷ মূল চিৰ অনুি তাৰ জিৰয়েত লিখকাৰ দশন, গিতশীল িচ াচতনা, সৃজনীশীলতােৰ অংকন কিৰেছ িশহৰণকাৰী, সঁচা ঘটনাৰ ক িচ ৷ মােজ মােজ কৃ িতৰ বু ত মু
িবচৰণ, কিতয়াবা অ ক ৰ বােকাচাত উ ক াকাশত মণ কিৰেছ যিদও সামািজক দায়ব তাক পাহৰা
নাই৷ সেয় ছগ বুিজ ৰাজ কঁ পাই যাৱা িশ , িকেশাৰী, যুৱতী, মিহলা, আবাল বৃ া, িবকাৰ
মিহলাক
যৗন িনযাতেনেৰ হত া কৰা দয়িবদাৰক গটনা ৱাহক নীলাি হঁ তৰ সেত চচা কৰাৰ কৗশেল উপন াসখনক
পঠনীয় কৰাৰ লগেত সংেবদনশীল উপন াসৰ শাৰীৈল
ীত কিৰেছ৷ উপন াসখনত ত
কৰা সৰু-বৰ
কতেবাৰ আেসাঁৱাহ আঁতৰাই যিদ ক’বলগীয়া হয় তিতয়া িনি তভােৱ ঔপন ািসকাই এখন সামািজক িচ পট
দািঙ ধৰাত িবফল হাৱা নাই বুিল ক’ব লািগব৷ তাৎপযপূণভােৱ অসমক দশৰ িভতৰেত নাৰীজিনত
অপৰাধ সংগ ত হাৱাৰ
ত ি তীয় ানত থকা বুিল চিচত হ থকা সময়েত এেন অপৰাধৰ আধাৰত
িবচিৰত উপন াসখেন সামািজক মূল েবাধ গিঢ় তালাত একাদশীত বৃহ িতৰ ভূ িমকা পালন কিৰব বুিল
আশা কিৰব পািৰ৷

অংক কৰাৰ আন
লখক – ড৹ মুনী
মাৰ মজুমদাৰ
কাশক – এফ আৰ ই কাশন
মূল – ৬০.০০ টকা
গািণিতক সৃি ৰ সবােতাৈক ঊ ৰ উৎস হ’ল কৃ িতৰ গভীৰতম অধ য়ন৷ ই কৱল এক সুিনি ত
ল ই িনিদেয়, বৰং অ েয়াজনীয় আৰু উকা
েৰা সমাধান িদেয়৷ গিণত অকল াকৃ িতক িব ানৰ আিহলা
হেয় থািকব নাৱােৰ৷ গিণত িব ানৰ আিহলা হাৱাৰ উপিৰ ইয়াৰ এটা িনজ বিশ আেছ৷
গিণত সকলৰ িচ াৰ াধীনতা থােক৷ তওঁেলােক িকছু মান মেন গঢ়া জ ল সমস াৰ সমাধান িবচািৰ আন
অনুভৱ কেৰ আৰু তাৰ আঁিত- িৰ মািৰেহ শাি পায়৷ তওঁেলাকৰ িকছু মান ভাব-িচ া অবা ৱ হ’ লও
বা ৱৈল ঘূিৰ যাৱাৰ পথ শ ৰােখ৷ এেয় হ’ল গিণত৷ এই িকতাপখনত সি িৱ কৰা ৱ লািনৰ পৰা
এইেটােৱ বুজাবৈল চ া কৰা হেছ, যােত পঢ়ুৈৱ সমােজ গিণতৰ আচল ত বুিজ পায় আৰু গিণতক যােত
ভাল পাবৈল িশিকব পােৰ৷ িকতাপখনৰ আৰু এটা বিশ হ’ল ছা -ছা ী, িশ ক-অিভভাৱক সকেলােক
সামিৰ গিণতৰ িত সজাগতা আিনবৈল কৰা লখকৰ য়াস৷

মদাৰ ফুলৰ দেৰ
লিখকা – অ িলকা চ ৱত
আেলাচক – ণীন চৗধুৰী
ইিতমেধ দুখন গ পুিথৰ উপিৰ িতিনখন উপন াস আৰু অেনক গ , কিবতা, িবিভ বাতিৰ কাকতআেলাচনী আিদত কাশ কিৰ পাঠক সমাজৰ দৃি আকষণ কিৰবৈল সমথ হাৱা অ িলকা চ ৱত ৰ

সদ কািশত এই উপন াসখন াক াধীনতা যুগৰ ‘ া ণ বাল িবধৱা’ৰ কািহনীৰ দেৰ অগতানুগিতক৷
ৰু পূণ িবষয়ব ক ল ৰিচত উপন াসখনৰ উে খেযাগ িদশেটা হ’ল- লিখকা িনেজ া ণ জীয়ৰী হও
তওঁ া ণৰ িবধৱাৰ জীৱনৰ দুখ-দুদশাৰ িদশেটা িতফিলত কিৰ ‘দশমী’ৰ দেৰ া ণ িবধৱা এগৰাকীৰ
জীৱনৰ
-সংঘাত আৰু িবষময় জীৱনৰ কািহনী উপ াপন কৰাৰ লগেত সই সময়ৰ এখন িয় ু তথা
ৰ ণশীল সমাজৰ বা ৱ ছিব িতফিলত কিৰেছ৷ সই সময়ৰ -সং ােৰেৰ ভৰা নীিত-িনয়ম ত ভােৱ
িতবাদ নকৰাৈক দশমীৰ চিৰ েটাৰ মােজেৰ লিখকাই পেৰা ভােৱ এক ব িৱক িচ াৰ কাশ ঘটাইেছ৷
ঔপন ািসকাৰ এয়া এক সাহসী পদে প৷ যেথ পিৰ ম, অধ য়ন, অধ ৱ সায়, পযেব ণ আৰু ত া ানৰ
লগেত কাশভংগীৰ নপুণ েৰ পাঠকক সই সময়ৰ সই পিৰেৱশৈল ল গ তাত ম কিৰ িদব পৰাৰ
দ তাও লিখকাই সফলতােৰ দািঙ ধিৰব পািৰেছ৷ এইিপনৰ পৰা চােল উপন াসখন সই সময়ৰ এক
সামািজক দিলল বুিল ক’ব পািৰ৷ আৰ িণেত উপ াপনৰ সাৱলীলতাত িকছু যিত পৰা যন অনুভৱ হয়
যিদও লিখকাই অিত সু ৰভােৱ তাক অিত িম চিৰ তথা িবষয়ব সমূহৰ সু ািতসু
িবে ষণ কিৰ
খু -নািতেবাৰৰ বণনা িদয়াত কৃ তাকায হেছ৷ উপন াসখনত লিখকাৰ পযেব ণ শি ৰ উমান পাৱা যায়৷

(২৩/০৯/২০১৮)
মাৰ জীৱন- সাঁৱৰণ
লখক – ল ীনাথ বজবৰুৱা
আেলাচক – মিফদা জামান

ল

সব গামী নহ’ লও বজবৰুৱাৰ সািহত ৰ গিতপথ িবিচ ৷ অসমীয়া সািহত ৰ
ীনাথ বজবৰুৱাই িবচৰণ কিৰ গেছ অৱলীলা েম৷

ত

িতেটা িদশেত

ড৹ ছমুেৱল জনছেন গা ি থৰ িবষেয় কিছল বােল গা ি থৰ হাতৰ পৰশ নপৰা শাখা
সািহত ত নািছল আৰু নািছল তওঁৰ পৰশত সৰস নােহাৱা ব ও৷ বজবৰুৱাৰ িবষেয় তেনৈক ক’ ল
আপাততঃ অতু ি
যন লািগব পােৰ, িক অসমীয়া ভাষা-সািহত ৰ িযেটা সময়ত বজবৰুৱাৰ অভু ান,
সই সময়ত আৰু তওঁৰ ব ি গত জীৱনৰ িবিভ সীমাব তাৰ মাজত তওঁ স
কিৰ থ যাৱা
কাযিখিনৰ তু লনাত আন কােনাবাই এিতয়াৈলেক তাৰ অিধক কৰাৰ িনদশন হ’ ল নাই৷
বাংলা চু গ ৰ
খনত ৰবী নাথ ঠা ৰৰ িয ান বজবৰুৱাই তেন ান অিধকাৰ কিৰেল
অসমীয়া চু গ ৰ
ত৷ ‘গীতা িল’ য় ৰবী নাথক িব খ ািতৰ গৰাকী কিৰেলও ৰবী ৰচনাৰ
বােল ‘গীতা িল’ত নাই, আন ক’ৰবাতেহ৷ তেনদেৰ িবৰল িতভাধৰ সািহিত ক বজবৰুৱােৰা ৰচনাৰ
তওঁৰ ৰচনাৱলী ‘আ জীৱনী’খনৰ বািহেৰ আন িদশত নাই৷ বজবৰুৱাৰ
তওঁৰ িনজৰ
জীৱনীখনতেহ- ‘ মাৰ জীৱন সাঁৱৰণ’৷
বজবৰুৱাৰ আ জীৱনীখন অপূব জীৱনী
৷ এই
খিনত তেখতৰ েদশে ম, গভীৰ জীৱন-দশন
আৰু ৰসাল কৃ পাবৰী ম ব আিদৰ সু কাশ ঘ েছ৷ এই আ জীৱনীখন অসমীয়া সািহত ৰ অন তম
ৰচনা৷ এেনেবাৰ সািহত কৃ িতৰ বােবই বজবৰুৱা সািহত ৰথী৷ বজবৰুৱাই িনেজ কিছল- ‘আমাৰ যথাসাধ
শি , েদশ আৰু -জািতৰ উ িতৰ কাৰেণ উচগা কিৰ ইহজনম সফল কিৰ আমাৰ জীৱন ধন কেৰাঁহক৷
এই মাতৃ ভাষাৰ উ িতেয়ই আমাৰ দশৰ সৱা, আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ আন ৰ িবজয় পতাকা, আমাৰ লু
গৗৰৱক পুনৰু াপন, আমাৰ জীৱন-কতব ৰ িশৰৰ মু ট...৷’ ড৹ বাণীকা কাকিতেয় কিছল- ‘এই সুগভীৰ েদশানুৰাগ, েদশ ীিত বজবৰুৱাৰ সািহত ত েত কেটা শ ৰ িভতেৰিদ কাশ পাইেছ৷ তওঁৰ সকেলা
ৰচনাৱলী এই েদশানুৰাগৰ বােলেৰ বােলাৱা৷’

পি ত সুনীিত মাৰ চে াপাধ ােয় বজবৰুৱাৰ এই
খনক ভাৰতীয় সািহত ৰ মেনাৰম
েবাৰৰ
মাজেৰ এখন বুিল ক গেছ৷ সইফালৰ পৰা চাবৈল গ’ ল সািহত সৃি ৰ বিলকা বজবৰুৱা যন লই
হা েহ৷ ইংৰাজী সািহত ৰ িবিভ িদশত হাে িনজৰ উ ল া ৰ ৰািখ থ গ’ লও তওঁৰ আ জীৱনীখনেহ
হেনা তওঁৰ সবে
ৰচনা৷
এই
খন কৱল বজবৰুৱােৰই
খনৰ লখীয়া ি তীয়
এখন পাবৈল নাই৷

নহয়, আধুিনক অসমীয়া সািহত ৰ ইিতহাসেত এই

বজবৰুৱাই িবখ াত লখক জন ু ৱাট িমলৰ আ জীৱনী পিঢ়িছল বুিল তওঁৰ আ জীৱনীখনত
উে খ আেছ৷ তথািপ বজবৰুৱাৰ জীৱনী িমলৰ জীৱনীৰ সমপযায়ৰ বুিল নকওঁ বা িমলৰ আিহত িলিখেছ
বুিলও ক’ব নাৱািৰ৷ কাৰণ তওঁেলাক দুেয়াজনৰ
ত িকছু মান পাথক পিৰলি ত হয়৷ বজবৰুৱাৰ িপতৃ
দীননােথ ল ীনাথক বদ িবদ াত পাগত কিৰব িবচািৰিছল৷ িক ল ীনােথ পিঢ়িছল ওকালিত, িযেটা
দীননােথ বয়া পাইিছল৷ আনহােত, জন ু ৱাট িমলৰ িপতৃ জমছ িমেল পুেতকক ন ায়শা পিঢ়বৈল বাধ
কিৰিছল৷ জন ু ৱাট িমেল অৱেশ িপতৃ ৰ অনুশাসন মািনিছল আৰু িপচৈল সকেলা কথা যুি েৰ িবচাৰ কিৰ
চাইিছল৷
ফকীৰ মাহনৰ ‘আ জীৱনী চিৰত’ ওিড়য়া ভাষাৰ থম আ জীৱনী৷ ফকীৰ মাহন সনাপিত
ওিড়য়া সািহত ৰ শষৰজন হাস ৰিসক৷ বজবৰুৱাৰ পূেব অসমীয়া ভাষােতা আ জীৱনীৰ পূণাংগ আিহ নািছল
হমচ বৰুৱাৰ ‘আ জীৱনী চিৰত’ শীষক লখা এটাৰ বািহেৰ৷
সই সময়ৰ ভাৰতীয় সািহত ৰ আ জীৱনীকাৰৰ িভতৰত বজবৰুৱাই আটাইতৈক কম বয়সীয়া
আিছল৷ তওঁেলােক েম বংগৰ ৰাজনাৰায়ণ বসু ’আ চিৰত’(৮৪ বয়সত), শীৱনাথ শা ী ‘আ চিৰত’(৭২
বছৰ বয়সত), ফকীৰ মাহন সনাপিত ‘আ জীৱন চিৰত’(৭০ বছৰ বয়সত), ৰিব ঠা ৰ ‘জীৱন
ৃিত’(৫০ বছৰ বয়সত), ল ীনাথ বজবৰুৱা ‘ মাৰ জীৱন সাঁৱৰণ’(৫৯ বছৰ বয়সত)৷ ৰিব ঠা ৰৰ
িপচেত বজবৰুৱা কম বয়সীয়া লখক৷
বজবৰুৱাই তওঁৰ আ জীৱনীত কাৱামেত তওঁ তিতয়া এেছমি কেলজৰ তৃ তীয় বািষকৰ ছা ৷
বজবৰুৱাৰ বাইৰন-কীটছ- শ লীৰ কিবতাই কামলাই, হালবাই, ময়াই থাৱা মনেটা বােল ‘ৰবী ৰ
কিবতােতই এেন কিৰেল য তাত লাহী ধানৰ ক য়াৰেতা কথাই নাই, িবহমনা, কাটেকাৰা, পৰুৱাৰ
িবহলঙিন আৰু চাৰাতেক আিদ কিৰ িযহেৰ
পিৰল িসেয়ই ভৰ ভৰ কিৰ মাক চা মাক চা উঠাৰ
অৱ াত আিছল৷ িক ৰিব ঠা ৰৰ ৰচনা পিঢ়েলও তওঁৰ জীৱনীত ৰিব ঠা ৰৰ জীৱনীৰ ভাৱ পৰা
নািছল৷ আনহােত বজবৰুৱাই তওঁৰ পিৰয়ালৰ, অসমৰ সই সময়ৰ পিৰি িত, সামািজক ৰীিত-নীিত-আিহৰ
কথা িলিখিছল৷ ৰিব ঠা ৰৰ আ জীৱনীৰ মসৃণতাৰ িবপৰীেত বজবৰুৱাৰ আ জীৱনী তওঁ কাৱামেতই
িকমান য টা৷ আ জীৱনী ছাৱা ছাৱাৈক িলিখ থকাৰ কালেত এখন িচ ত ( মাহন চ মহ ৈল িলখা)
বজবৰুৱাই কেছ- ‘তাৰ িপচত ‘বাঁহী’ৰ তাগাদা, তাৈলেক মাৰ টা ‘জীৱন সাঁৱৰণ’ এটা লিখ আিজ
প য়ােলা৷’
বু েদৱ বসুেৱ এঠাইত (সািহত চচা) কেছ য ৰবী নাথৰ জীৱন অিতশয় গতানুগিতক৷ তওঁৰ
জীৱন বােল মধুসূদনৰ িনিচনা নাটকীয় নহয়, শ লীৰ িনিচনা বাণিব বা কীটছৰ িনিচনা ৰূপ নহয়৷
গ েটৰ জীৱনত কাশ পাৱা অৈনিতকতা বা টল য়ৰ
জজিৰত জীৱনৰ উ ালতাও বােল ৰবী নাথৰ
বিলকা অনুপি ত৷ ইয়াৰ িবপৰীেত বজবৰুৱাৰ জীৱন িক িবিচ ৷ ‘ মাৰ জীৱন সাঁৱৰণ’ স ভত ড৹
মেহ ৰ নওগেদেৱ কেছ- ‘ বজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ‘ মাৰ জীৱন সাঁৱৰণ’, ‘িয ক’ম সঁচা ক’ম’ বুিল হলফ
লাৱা জবানবি ৰ দেৰ লুক-ঢাক নােহাৱা সত কথাই নহয়, তাত আ িৰকতা ছে ছে িবিৰিঙ উ েছ৷
এই আ িৰকতাই
ৗ ৰ শাকক বা ীিকৰ
াকত পিৰণত কিৰেছ, বজবৰুৱাৰ ৃিতিচ ক ৰসায়ন কিৰ
সৎ সািহত ৰ মযাদা িদেছ৷’

বজবৰুৱাই িনজৰ িবষেয় কাৱা কথােবাৰৰ সত তা স ভত এটা উদাহৰণ িদওঁ৷ িব এল পৰী াত
অনু ীণ হাৱাৰ কাৰণেটা বজবৰুৱাই কেছ৷ কিলকতা িব িবদ ালয়ৰ িছি েকটৰ িবৰুে অকলশৰীয়া চহীেৰ
মাকদমা িথয় কৰাইিছল৷ বিৰ াৰ এ চৗধাৰীেয় কিছল- ‘ দখিছ একলা আমােদৰ ল ীনােথেৰই চহী’৷
মাকদমাৰ ফল স ক য় বাতিৰ এটা ১৮৯৪ চনৰ ২২ ম’ তািৰখৰ ‘দা
টেম ’ কাকতত কাশ
পাইিছল৷

অিচনা
লখক – অমূল বৰুৱা
আেলাচক – শৰৎ চ নওগ
সই পাহিৰব নাৱাৰা, বা ৱৰ িবকৃ ত িবপদ িব ৃ ত, অ কাৰৰ বােটিদ বাট বুিল মানুহ আৰু মা ৰ
স’ ত একা
াপন কিৰব িবচৰা লুইতপৰীয়া তৰুণ গিতশীল কিব অমূল বৰুৱাৰ জ
হিছল ১৯২২ চনৰ
৩০ জুনত যাৰহাটত আৰু মা এ িৰ চািৰ বছৰৰ মূৰত সই অ কাৰৰ জ ল বাটেটােতই এিদন ১৯৪৬
চনৰ ১৮ আগ ত কলকাতা চহৰত মৃতু হয় এক অভাৱনীয় সা দািয়ক সংঘষত৷ অমূল বৰুৱা কৱল
আধুিনক অসমীয়া কিবতা লখা কিবেয়ই নািছল, িব যু ৰ সময়ৰ অসমীয়া সািহত ৰ মৃত ায় সি
ণত,
এখন সমাজবাদী সমাজ িত া কৰাৰ, বষমূহীন,
ণীহীন, এখন মু সমাজ গঢ়াৰ সংক েৰ, অলসতা,
ৰামাি কতা, কলািবলাসী গ িলকা বাহৰ িবপৰীেত, গিতশীল আদশেৰ হাতত কলম তু িল লাৱা এজন
বা ৱবাদী কিব আিছল অমূল বৰুৱা৷ তওঁৰ সাথক সৃি ৰ অন তম কিবতা ‘ বশ া’ত ফু
উ েছ সমাজ
সেচতনেত৷ এফােল বশ াৰ বু ভঙা মুিনয়াহ, অথৈনিতক বষম ই আিন িদয়া পথচু ত গাভৰুৰ
িকংকতব িবমূঢ়তা আৰু আনফােল সমাজত ভ তাৰ িবতচ িপি িনজেক ‘বৰমানুহ’ বােলাৱা তথাকিথত
সভ এচাম মানুহ, এই কথাই কাশ পাইেছ ‘ বশ া’ত এেনদেৰ- ‘িসহঁ তক লােগ আন / কৱল কামনাতৃ ি ৰ
কালাহলপূণ মাতলািমৰ/ এখন বাঁৱতী সুিঁ ত/ আৰু তাই যিনবা িসহঁ তৰ/ টাপিনৰ পৰা উঠা অলস িচ াৰ/
একাপ গৰম চাহ/ টকাৰ এৱাঁ সূতােৰ টনা এটা িন াণ কাঠৰ পুতলা নাচ/ তাইৰ নাই জীৱন, তাইৰ নাই
ভাগৰ/ তাইৰ নাই কােনা
শ/ তাইৰ জীৱনৰ সহজ গিতেটাৰ/ ৰু
হ যাৱা াভািৱক সাৰতাৰ িত
িসহঁ ত অ ৷’
‘কয়লা’ই আিছল অমূল বৰুৱাৰ থম আধুিনক কিবতা৷ তওঁৰ িনজৰ কিবতাৰ পিৰৱতনৰ িবষেয়
তওঁৰ ব ু প ধৰ বৰুৱাৈল এিদন িলিখিছল- ‘ মাৰ কিবতাৰ ধাৰােটা এেকবােৰ বদিল কিৰ িদেছা৷ Realism
ৰ সং শত আিহ িনজ মানুহেটাক ব তিখিন সামািজক দৃি ভংগীেৰ চাবৈল ধিৰেছা৷’ ‘কয়লা’ত সই কথাই
িত িনত হেছ- ‘কয়লা/ মাৰ ভ অিভ াৰ ক’লা ক’লা দাগ/ অ ৰৰ ৰঙা শািণতৰ পিৰিচত যন/
মিৰ যাৱা িনি য় যাতনা/ িসহঁ ত মাৰ বৰ আেপান/ িসহঁ েত মাৰ বােব গিঢ় তােল/ এটা সভ তাৰ
সুকীয়া সং াৰ৷’
অমূল বৰুৱাৰ সময়ৰ পিৰেৱশেটা আিছল এক চ ভঙা-গঢ়াৰ সময়৷ ৰা , সমাজ আৰু
অথৈনিতক িভি ত ততৰ পিৰৱতন হিছল৷ পদাথ িব ান, জীৱ িব ান, মেনািব ান আিদেৰা পিৰবতন
ঘ ল৷ মানুহৰ জীৱন দশন আৰু মূল েবাধৰ স েক পুৰণা িব াসৰ ঠাই অিধকাৰ কিৰেল- জীৱন স ক য়
নতু ন িচ াই সাং ৃ িতক পিৰবতনৰ চ
জাৱাৰত৷ কাব জগতেতা তাৰ কাশ ঘ ল৷ নতু ন আংিগক আৰু
ন ন িবষয়ব েৱ লখাত ভু মুিক মািৰেল তিতয়াই অমূল বৰুৱাই ‘ ৰ’, ‘আ াৰৰ হাহাকাৰ’, ‘ বশ া’
আিদ কিবতাৰ আংিগক আৰু িবষয়ব েৱ সই পিৰবিতত নতু ন বা ৱবাদক আদৰিণ জনােল৷ তওঁৰ
ভাষাত- ‘মানৱ সভ তাৰ সং ৃ িতৰ মা ৰূপা ৰ গিঢ়েছ, সং ৃ িত লাপ পাৱা নাই আৰু Revolution

through culture টােৱই পৃিথৱীৰ িবজয়ী িব ৱ, এই পিৰবতনৰ আৱশ ক জগতত আদশৰ নামত অতিদেন
চিল অহা ভু ৱাৰ শষ কিৰবৰ বােব৷’
অমূল বৰুৱাৰ আন এটা উে খেযাগ কিবতা হ’ল ‘আ াৰৰ হাঁহাকাৰ’৷ ইয়াত কািশত হেছ‘..আকাশৰ মেহাৎসৱ/ ৰািশ ৰািশ তৰাবৃ / ৰািশ ৰািশ ন ৰ আেলাক উৎস/ সজায় দীপালী যন
সবব া মহািদগ ত/ কে কে উিক মািৰ মািৰ/ মই যাওঁ পৃিথৱীৰ মা ৰ মানুহ/ মা েয়িদ খাজ কািঢ়/
বা ৱৰ িবকৃ ত িবপেদ ঢকা মাৰ িতকৃ িত/ সই আ াৰ বাটেটাত অকেল অকেল/ দৃি হীন, াি হীনমহাসমৰৰ দাৱানেল পাৰা/ পৃিথৱীৰ শানত ভয়লগা ি িৰটৰ দেৰ/ শাি ৰ কঁ পিন উেঠ/ অ ৰৰ আঁেহ
আঁেহ/ িবে াহৰ অগিন েল চ ৰ িশখাত/ িবদ িব
ূ পত মাৰ/ নতু ন সৃি ৰ িত াৰ অটল িব াস
থািপ/ ভাবৰ বু ত/ মুহূতৰ িভতৰেত িড় কিৰ/ ল ল শতা ীৰ So called সভ তাৰ িবলাস বভৱ৷’
এেনৈকেয় ‘ ৰ’ কিবতাত িলিখেল- ‘এইখন পৃিথৱীৰ ট চ া / এইদল খাবৈল নােপাৱা
ৰ/
িসহঁ ত িন বংশজাত/ িক আৰু এটা দল আেছ/ সইদল
েৰ খাবৈল পায়/ িসহঁ ত উ বংশজাত/
সইদল খাবৈল পাৱাৰ সভ তাত গিঢ় উ েছ/ এটা দলৰ খাবৈল নােপাৱা ববৰতা. দুেয়া দলৰ খাবৈল
নােপাৱা ববৰতা/ দুেয়া দলৰ নাম
ৰ৷’
কিবৰ এই দৃি ত, এই িচ াত ৰামাি কতা নাই, আেছ মােথাঁ বা ৱৰ িন ু ৰ সত ‘ ু ধা’৷
ু ধাৰ তাড়নাই সকেলা পাহৰাই িদেয়- ‘ ু ধাৰ ডাড়নাত িসহঁ েত পাহিৰ যায়/ ‘অিহংসা পৰম ধম’/
িসহঁ তৰ অশৃংখল, কালাহলপূণ িহংসা
সমাজত/ ু ধা িনবাৰণৰ কৱল কেঠাৰ সং াম৷’
ৰামাি ক ক নািবলাসী কাব ােলাকৰ আঁৰত লুকাই থকা তৰল, আ েকি ক অলসতা, বা বমুখী
িচ াে াতক ‘জয় ী’ৰ বু ত আ কাশ কৰা ভবান দ , ধীেৰন দ , হম বৰুৱা মুেখ এচাম কিবেয়
নাকচ কিৰ িদেল৷ তাৰ মাজত সামাই পিৰল কিব অমূল বৰুৱাও৷ তিতয়াই অমলূ বৰুৱাই িলিখেল- ‘ গৰ
কােনাবা ন ন বনত আমাৰ বােব নাই/ মৃতু য়ী অমৃতৰ ভা াৰ/ আিম মানুহ/ জাগিতক প ভূ ত জাত
আমাৰ/ দীি মান শৰীৰক লােগ/ নতু ন মুকিল নীলা আকাশত হাৱা অৰুেণাদয়ৰ/ আ া ভায়’ লট ৰি /
পুি সাধক অ ৰ/ তৃ ি দায়ক ভৰা থাল/ তাৰ বােব আিম/ উবৰা মা ৰ পূজাৰী/ আিম যুগ পিৰি িতৰ
তীক/ ব আৰু আদশৰ/
া ক গিত/ সং াম িল িব ৱী৷’
সমাজৰ িনমম ন বা ৱক যিতয়া সৗ যৰ িমছা সেপােন ঢািক ৰািখব খােজ, তিতয়াই কােনা
এক িবেশষ মুহূতত কিবেয় ক উেঠ- ‘আৰু মই?/ বা ৱৰ ৰহস ৰ আ িব ৃিতত পিৰ/ থােকা চাই/
িসহঁ তৰ ক’লা লেতৰা জীৱনেবাৰ/ িসহঁ তৰ আ াৰৰ হাহাকাৰ/ আৰু জানাকৰ পিৰহাস৷’
কিব সেপান িবেভাৰ নহয়, উদাসী৷ কাৰণ, কিবৰ বু ত আেছ অদম আশা, দৃ্ি ত আেছ ‘সু ৰঙা
সূৰুযৰ ছিব’৷ তােক সমল কিৰ ল গিঢ়বৰ মন সাম ৰ মি ৰ- ‘আমাৰ আেছ মানুহৰ ওপৰত িব াস/
আমাৰ আেছ ভিৱষ তৰ ৰঙা সূযৰ িপেন চ ৷/ বতমান িনৰাল িনৰাশি ৰ/ িবকৃ ত জ াল ল জীয়াৰ
বু ত/ আমাৰ দুৰু
মান অ ৰেতা আেছ শেতক ভৰসা৷/ গলা, দুগ , অ া কৰ িহংসুক
পািৰপাি কতাৰ ওপৰত িনভৰ/ এই ভং -পং নৰেকি ত দহৰ দুেভাগ/ আিম/ অ ৰৰ গিতশীল শি ৰ/
পৰম তৃ ি ত/ িদেন িদেন গংগা ান কিৰ, লিভেছা মুি / আিম গিঢ়েছা িনজৰ ৰূপ/ সমাজৰ িব মানৱৰ
সুগভীৰ দৃঢ় সভ তা/ আমাৰ সং ৃ িতৰ নৱ সাম মি ৰ৷’
আধুিনক জীৱনৰ নতু ন মূল েবাধৰ ভাগমন আৰু ৰামাি কতাৰ িবদায় যা া, ইয়াৰ মাজেতই
অমূল বৰুৱাৰ কিবতাৰ সৃি ৷ এিলয়টৰ কিবতােৰ অনু ািণত হাৱা এইজন কিবৰ িচ ােতা উ ািসত হিছল
‘The waste land’ কিবতাৰ
িন৷ উ কিবতাৰ িচ ক ত উ সি
ণৰ দৃশ অংিকত কৰাৰ দেৰ কিব
জীৱনান দােসও ‘ মেঠা চাঁদ মােঠৰ গ ’ আৰু ‘ পঁচা’ মােঠৰ গ ’ নামৰ কিবতাত ব ৱহাৰ কিৰিছল, পাৰ
হ’ব ধৰা ৰামাি ক ভাবনাৰ ছিব ‘ হম ’ িচ ক ব ৱহাৰৰ যােগিদ৷ এেক আিল- দােমাজাত িলিখেল অমূল
বৰুৱােয়া-

‘ হম ৰ সেমকা সি য়া/ পি মৰ আকাশৰ া ৰত লা/ শহৰ পাহেৰ চু েম/ কালাহলৰ ধৰণীৰ
মৗন অলংকাৰ/ শীতৰ পৰশ পাওঁ পাওঁ/ পাত সৰা গছেবাৰ/ পৃিথৱীৰ ওপৰত িথয় হ/ হা-হেতাি ৰ সুেৰ
আতনাদ কিৰ/ কািশেছ অ ৰৰ গভীৰ হতাশা৷/ িসহঁ তৰ শত
জীৱনৰ কৰুণ
েজিড/ দুিদনৰ িপচেত
যন মৃতু ৰ কৰাল ােস ধিৰব আবিৰ৷’
‘অিচনা’ অমূল বৰুৱাৰ শহতীয়া কিবতাৰ পা ু িলিপ আিছল, িক
তওঁৰ মৃতু ৰ লেগ লেগ
‘অিচনা’ও ক’ৰবাত হৰাই গ’ল৷ কলকাতাত পিঢ় থকা অৱ াত তওঁৰ কইবাখেনা গীিত না কা কলকাতা
অনাতাঁৰ ক েযােগ চাৰ হিছল৷ তাৰ িভতৰত হ’ল- ‘ ায়িচ ’, মা ৰ মাহ’, ‘বস ৰ অিভেলখ’৷
অমূল বৰুৱাৰ িচ া- চতনাক আন এ সামান কথাৰ পৰাই উপলি কিৰব পািৰ৷ িয সময়ত
ৰামাি িছিজমৰ সাঁত বিলিছল, িয সময়ত ‘তাজমহল’ৰ বু ত কৱল
মৰ আেৱগেক দিখিছল বিছবােগই,
তেন সময়েত তাজমহল স ভত তওঁৰ মেনাভাব আিছল এেন- তাজমহল ছাহজাহানৰ
মৰ অমৰ কীিত
নহয়, হয় মােথান ছাহজাহানৰ অসীম গব৷ তওঁৰ মেত ‘মই কওঁ তাজমহল এটা সেপান, এটা কিবতা৷ িক
তাত মই ছাহজাহানৰ
মৰ গভীৰতা নেদেখা৷ দেখা তাৰ লু ায় িশ ীেটাৰ অ ৰৰ গভীৰ মুিনয়াহ৷
বুৰ ীেয় তাৰ মাণ িদেয়৷ ছাহজাহানৰ অিভলাষেটােকই মই শলােগা৷’ সই সময়ত সাঁতৰ িবপৰীেত ভািবব
পৰা ‘তাজমহলৰ
তািখিনৰ বু ত লীন হ থকা অসংখ জীৱনৰ ব থতােবাৰ’ৰ কথা ক না কিৰব পৰা
এজন কিব হাৱাৰ বােবই কিব অমূল বৰুৱা হ পিৰিছল কৃ তেতই এজন বা ৱবাদী কিব৷ অমূল বৰুৱাৰ
অকাল িবেয়াগ দৰাচলেতই এক অভাৱনীয় িত৷

The ASSAM TRIBUNE :
AT- 4.11.2018
THE EXODUS IS NOT OVER
Writer - Nandita Haskar
Publisher - Speaking Tiger
Price - Rs 350.00
Reviewer - Zoukim Tungnumg

The book is a harrowing tale of four migrant workers from Ukhrul, Manipur. Atim wants to
beuild a house for her family. Yaokhalek wants to be a musician. Livingstone wants to open a restaurant
and Mayori just wants a society where she is accepted. Each of them have different aspirations but
some how they get entangled in the cruel web of the service industry.
The writer has been actively involved with the Northeasterners in her career as a lawyer and has
an insight into their world which goes beyond just writing a book. She writes qabout the Tangkhul
Nagas in particular because of her personal connection with her subjects. In chosing 2 male and 2
female characters, the author shows us the disparity in the experiences of eAch gender On the one
hand , women get a sense of independence by earning moneyand being free to do what they please,
something which would not be possible back home due to a persistent history of patriarchy.On the
other hand, men feel that their masculinity gets ruptured as they are unable to play the social role of
provider and protector.

The language barrier was a challenging factor for the author. She mentions that there is no word
for migrant worker in Tangkhul. Her communication was made difficult. The Tangkhul language is also
limited like the word ’shim’ means both a small house as well as a big building .The women were unable
to express themselves while talking about harassment at work because they have no word in their
vocabulary. Instead, they just referred to it as ‘ getting pressure ‘. This gives a glimpse of the type of
society there.
The author makes a stark between the green hills and clean air of Ukhrul and the sky high
buildins and pollution of Delhi. She presents us with the realities of the service industry. The pay s low,
no breaks in between 12 hr shifts and no transport for late night shifts, sexual harassment and racial
discrimination. Althogh there are pl;aces which are better off, they are rare. As a result, workers keep
jumping from one job to another but more often than not , it is one and the same.
One cannot help mentioning that the chapters of the book are named after Naga poems or
songs. This is the author’s tribute to the indomitable spirit of the state and its people.. It is these little
things that the state like Manipur, rich in cultural diversity finds its unity. The author calls the four
characters ‘ survivors’ and their stories are a testimony to the strength of humanity in the face of
diversity.

MONSOON FEELINGS A HISTORY OF EMOTIONS IN THE RAIN
Wrierseditors - Imke Rajamoni, Margrit Pernau and Katherine Schfield
Publisher - Niyogi Books
Price - Rs 1800.00
Reviewer - Swapanil Barua.
Rains mean so much to everybody. For the parched earth of the scorching summer, the coming
of the first rains is a love affair revived, of a long lost lover coming back to soothe the body and the
mind. For the farmer, it is the end of all worries for the year, for he can now begin the annial ritual of
sowing and reaping , to feed himself and his near and dear ones.
In India the rains mean so much more as it is the land of the monsoons, a word that triggers so
many expressions . So much has been written about the rains in India that it forms an unending chain of
creative expressions …it lingers on. The past is not lost to the present . All these expressions have been
eternalized by many a poet and painter , the study of which make an interesting read and in this book it
is evident. The first two writers are researchers in Max Plank Institute and Katherine is a a lecturr in
Kings College, London.
The collection covers 12 articles by various authors ranging from emotion attached to rains in
India from the Sanskrit classics to the rain dance of Bollywood The first article begins with the
proverbial Meghadootam by Kalidas and discusses the depiction of monsoon rains in ancient art.

Historically Indian have related monsoons with pining lovers and reunions, amorous couples, the scent
of wet earth, fragrance of blooming flowers, ripe mango groves, birds and animals at play and the song
of the koel. All of these drive the Indians to danceand sing in the form of charities and kajries as well as
their regional variations. The monsoon breeds a culture of its own in India. It has been discussed in
dtails, to open up the tremendous influence of the season in the Indian mind. Detailed discussions on
monsoons in Indo- Persian poery, Krishna in the rainsin 18th century writing, the imagery of clouds,
cuckoos and lovers in Hindi Urdu writing.
Monsoon music in Hindustani classical music is a revealing discussion. So many ragas have been
dedicated to the season that it makes the season of revelry, fun and frolic. The feelings have been
carried out to the Bollywood music as well.

AT- 11.09.2018
IF A RIVER AND OTHER STORIES
Writer - Kula Saikia
Ratna Books, Delhi
Rs 299.00
Reviewer - Subhajit Bhadra

It seldom happens in the context of regional Indian literature that a book of fiction is translated
so well that it gives te flavor of the original.
It is a collection of translation works of the writer. The translators are- Rupanjali Baruah,
Parbina Rashid, Rhinusmita Kakaty Lahkar, Stuti Goswami , Meenaxi Borkotoky and Neeta Sharma.
The xccollection exhibits the mastery of the writer in producing one single vivid effect, a
complex narrative structure, portrayal of the life of the mind, urban theme, psychological exploration of
characters, a tendency to highlight buried human emoptions, depiction of sensitivity and compassion
and a quest to explore the philosophical dimensions of human existence.
A few children are observed by sophisticated urban narrators as they are to create a river in
the context of a desert by taking recouse to sand and the climax of the story is reached when the dsign
of the river crumbles down in the wake of a sand storm. The urban narrator is both delighted and
disappointed to see the subsequent success of the players of the game of the river. The story reveals the
eternal desire of the humqan beings to attain the unattainable and to run after mirages but it is
prevented from being a satire as it focuses on the efforts of children.
The Bridge is a poignant tale of love and loss, fulfillment and sadness, wait and anticipation, the
gap of generations. But it strikes the inner cords of the human heart as saikia succeeds in making the
story free from pretention or artificiality.

The Station is a deft and realistic account of the monotony of daily existence, a tendency to
escape from the mundane bitter world, the absurdities of a boring life, a pull towards duty and lethargy
to fu7lfil the obligations of a small service life, the rise of love in the mind of the protagonist and the
ultimate4 futility of the so called love.
The other stories also reveal the typical Saikia art and he weaves the fabric of the stories
beautifully. The stories have universal appeal and evoke a unique charm as they are grounded in the
particular socio cultural context.

PAANCHAR PITHIT XUINYA
Writer - Harekrishna Deka
Papyrus
Rs 650.00
Reviewer- Bibekananda Choudhury

It is a collection of 50 short stories hand picked by the author himself. The most unusual aspect
of the book is a 40 page prologue by noted critique Manoj Borpujari with detailed analysis on the works
of t5he author. If you read it before you read the stories, then it will help you delve deep into the
content.If you read it after you have read the stories, then it would provide a renewed tour of the land
traversed. And, I must say that his piece has set a new standard for all those people treading in the field.
Borpujari has used a hoard of literary terminologies that can evoke the envy of any person involved in
literary pursuit.
Arranged in three segments, may be to represent three different levels of thought process, it
contains a motley combination- scicence fiction, crime thriller, detective etc. Every storey here carries its
own weight, merit and specific uniqueness.. The content, the structure is never repeated- definitely
making you ponder over the characters and the situations take you to a different mental level.. As for
example, as a topic of debate, he raises the importance and significance of zero zero does not take any
responsibility to sit before but placed before another number, it bcomes indispensable and also enjoys
the power of the number preceding it. Similarly he depicts the hanger-onsv who do not have any specific
existence or importance all by themselves, but as they cling on to people in power, they start wielding
powerv , sometimes even surpassing the original characters.
The book is dedicated to Nilamani Phukan as the author fondl;y remembers his journeywith
stories way back in 1975, in Sangya, under Phukan’s editorship, while the author was about to hang up
his boots. It is quite unusual for any editor to dedicate two editorials against a single story- Bandiyar,
which speaks of the impact of the content and layout of thestory on late Chandra Prasad Saikia, as well
as on his contemporaries. It speaks of the bond emerging between an aged captive and his young
captor as they move continuously, evading the security dragnet.

AT-25.9.2018
KAZIRANGAAR KAAHINEE
Pulin Kalita
Jagaran Sahitya Prakashan, Panbazar
Rs 99.00

Kaziranga is much more to it than only being called a Rhino land. Its other varied and fascinating
aspects have found its place in this book.. The writer has interspersed the narrative with his personal
experiences in the wildlife and forests including a few close encounters.
The book begins with a history of Kaziranga and its conservation status since the days of the
British. It is a National Park, a Tiger Reserve, An Elephant reserve and a world heritage site – all rolled
into one.. Its varied landscape comprising of grass land, wet land and wood land have infused and
proliferated its wildlife. The writer asserts that many a problem remain. The annual floods cause
immeasurable disturbance and temporary displacement of its wildlife. But to the writer the biggest thrat
that is coming to this unique land is the growing business and industrial activities in the near by areas,
besides a spurt in tourism activity almost at the heart of the national park. The government has to act to
prevent worsening of the situation. The writer feels that the local communities living in the fringe have
not been included in the conservation process as important stakeholders. The language of the book is
simple, the style is lucid and some good photographs add to the appeal of the book.

KRISHNADHARA
Leenaa Sarma
Power Shift
Rs 299.00

The co-mingling of fact and fiction is Leenaa Sarma’s forte and this book takes it forward. It is
based in the Andaman islands where freedom fighters, condemned criminals and revolutionaries have
taken centre stage. The writer has carefully liberated Assamese fiction from preovincialism like Mamani
Roisom Goswami.
The book is different in the sense that it is not merely a record of life in a particular place but
also a life lived through the passage of time. Many historical characters appear and disappear in the
writer’s imaginative hue. It is not merely a point of view of the cellular jail but also through love ,
boredom and death. The sense of claustrophobia is sought to be compensated by the emotional warmth
of the captives. We also come across a hardened criminal who kills without a second thought.. Both pre
independent and post independent India is captured but the focus is the microcosm. The clash of two
civilizations- Indian and the British is also drawn as a narrative focus. Different people of different

backgrounds play a larger game of life. The writer uses a non conventional narrative but meticulously
travels through time to achieve authenticity.

JANA ARANYA
Sankar
Translated into Assamese by Chandraprabha Bhattacharyya
Bedakantha Prakashan
A retired school teacher , the translator is in her eighties. This is probably the most celebrated
work by the famous writer( the real name is Mani Sankar Banerjee) The book is about an unemployed
educated youth who runs from pillar to post in search of a job but enters the cut throat world of
business as a middle man and stamps out his own ideals. Sankar himself released the book at Jorhat.

