
"সসাহহিতত্য অকসাডডেমমী ববটসা হবতকৰ  আৰু দদেশৰ সসাম্প্ৰহতক পহৰহস্থিহত সন্দৰৰত এহট বক্তবত্য "

প্ৰহত সমসাদেক,

এই দলেখসাহট মমলেত:  অসমৰ এচসাম লেব প্ৰহতহষ্ঠিত সসাহহিহতত্যডক দশহিতমীয়সাকক সসাহহিতত্য অকসাডডেমমী ববটসা ওৰটসাই হদে
কৰসা প্ৰহতবসাদেৰ হবষডয় দকসাৱসা কথসাডবসাৰ,  দদেশৰ সসাম্প্ৰহতক পহৰহস্থিহত সন্দৰৰত দতওব ডলেসাকৰ হস্থিহত বসা হস্থিহতৰ
অৰসাৱ ইতত্যসাহদে হবষয়ত আমসাৰ প্ৰহতহক্ৰিয়সা। আডপসানসাৰ কসাকতডক ধহৰ হবহৰন কসাকতৰ জহৰয়ডত আহম
দতওব ডলেসাকৰ প্ৰহতহক্ৰিয়সা জসাহনব পসাহৰডছসাব। নডগেন শইকমীয়সাই ১১ অডকসাবৰৰ দদেহনক জনমৰম হমৰ পসাতত "দেসাহদ-

কসাণ আৰু অকসাডডেহম ববটসা"  শমীষৰক দলেখসাত মমখত্যত:  হতহনজন সসাহহিহতত্যকৰ কথসা উডল্লেখ কহৰ (সম্ভৱত:  দসই
মমহুতৰত দতওব ডলেসাক মমখত্যত: বসাতহৰত থকসাৰ বসাডব) বতৰমসানৰ প্ৰহতবসাদেৰ হবষডয় দেদ-আষসাৰ মসান দকডছ, আৰু দদেশৰ
পহৰহস্থিহত সন্দৰৰ ডতসা ক'বকলে যত কহৰডছ। সম্ভৱত:  দতডখতৰ দলেখসাডটসাডৱই দশহিতমীয়সাকক সসাহহিহতত্যকৰ প্ৰহতবসাদে
সসংক্ৰিসান্তত অসমমীয়সাত হবসস ত দলেখসা আৰু পৰৱতৰ মী সময়ত আন একসাসংশ সসাহহিহতত্যডক দকসাৱসা কথসা দকতডবসাডৰসা
দতওব ৰ বক্তবত্যত দপসাৱসা যসায়। গেহতডক আহম দতওব ৰ দলেখসাডটসাত ইয়সাত হবডশষ গুৰুত হদেম। দেমৰৰ সাগেত্যবশত: শইকমীয়সাই
দলেখক-সসাহহিহতত্যকসকলেৰ প্ৰহতবসাদেৰ তসাৎপযৰ,  দপ্ৰকসাপট  উপলেহব কহৰবকলে যত কৰসা নসাই;  দদেশৰ সসাম্প্ৰহতক
পহৰহস্থিহত সমডকৰ ও দতওব  দকসাডনসা গেৰমীৰ অন্তদেসৰহষ প্ৰকসাশ কহৰব পৰসা নসাই। 
প্ৰথম কথসা আহম লেকত্য কহৰডছসাব দয, শইকমীয়সাই সসাহহিহতত্যকসকলেৰ প্ৰহতবসাদেৰ পটৰম হম একধৰডণ যডথষ সসংকমীণৰ কহৰ
দলেডছ। এডন প্ৰতমীয়মসান হিয় দযন সসাহহিহতত্যকসকলেৰ প্ৰহতবসাদেৰ কসাৰণ দেসাদমী কসাণ মসাডথসাব। দেসাদমী হনহশ্চিতৰসাডৱ
একধৰণৰ অনদঘটক;  আৰু নয়নতসাৰসা দচহিগেসাডলে অকসাডডেমমী ওৰটসাই হদেয়সাৰ হপছত আন বহু দলেখডক এক
প্ৰহতবসাদেৰ ৰসাষসা পসাডলে। হকন্তদ  তসাডৰসা এমসাহিমসান আডগেডয় হহিন্দমী ৰসাষসাৰ সসাহহিতত্যক উদেয় প্ৰকসাডশ ববটসা ওৰটসাই হদেহছলে
কণৰসাটকৰ দলেখক-বদহদ্ধিজমীৱমী কসালেবদগেৰমীৰ হিতত্যসাৰ প্ৰহতবসাদেত তথসা এই দকত্ৰত অকসাডডেমমীডয় সবলে প্ৰহতবসাদে নকৰসা
বসাডব। এডকসময়ৰ ওচডৰ-পসাজডৰ কণৰসাটক সসাহহিতত্য পহৰষদেৰ ববটসা ওৰটসাই হদেহছলে ছয়জন দলেখডক এই ঘটনসা
সসংক্ৰিসান্তত। অথৰসাৎ ইহতমডধত্যই এক প্ৰহতবসাদেৰ বসাতসাৱৰডণ জন পসাইহছলে। মহিসাৰসাষ্ট্ৰত দেদজন যদহক্তবসাদেমীৰ
হহিন্দদতবসাদেমীৰ হিসাতত হনহিত দহিসাৱসা ঘটনসাইও সডচতন দববৌহদ্ধিক মহিলেক উহদ্বিগ কহৰ তদ হলেহছলে। এইডবসাৰ কথসা-বসাতৰ সা
শইকমীয়সাই মন নকহৰডলেও নয়নতসাৰসা দচহিগেসালেৰ প্ৰকসাহশত হচহঠিখডনই স্পষৰসাডৱ ৰসাডলেহখহন কথসা দকডছ। আহম
মসাডথসাব সসামৰহণৰ বসাকত্যডকইটসাই ইয়সাত তদ হলে হদেডলেসাব:
“In memory of the Indians who have been murdered, in support of all Indians who uphold the right to
dissent, and of all dissenters who now live in fear and uncertainty, I am returning my Sahitya Akademi
Award”

ববটসা ওৰটসাই হদেয়সা প্ৰসায়হখহন দলেখডক হবহৰন ধৰডণ দকসাৱসা কথসাহখহনৰ মমলে বক্তবত্য- দেসাদমী হিতত্যসাই হিওব ক, দলেখক-
সসাহহিহতত্যকৰ  হিতত্যসা  বসা  দতওব ডলেসাকক  ৰসাবদহক  হদেয়সা,  হবডশষকক  দগেসা-ৰসাজনমীহতৰ  দ্বিসাৰসা  মসানদহিৰ  খসাদেত্যসাৰত্যসাসডকসা
হনয়ন্ত্ৰণ কহৰবৰ দফেহচষ দচষসা আহদেৰ দ্বিসাৰসাই হিওব ক এক সসংখত্যসাগেহৰষ্ঠিডকহন্দ্ৰিক ৰসাজকনহতক শহক্তডয় ৰসাৰত বদহলে
আহম কল্পনসা কৰসা  বহুতবসাদেমী,  গেণতসাহন্ত্ৰক,  ধমৰ-হনডৰপক ৰসাষ্ট্ৰখনৰ মমলে কসাঠিসাডমসাত আঘসাত কহৰডছ।  নডগেন
শইকমীয়সাৰ দলেখসাডটসাত এই প্ৰসসংগেডবসাৰ হবশষ নসাই। কসালেবদগেৰমী,  দেসাডৰসালেকসাৰ প্ৰসসংগে,  দলেখক-সসাহহিহতত্যক,  হশল্পৰ
সসাধমীনতসাৰ ওপৰত  organised আক্ৰিমণৰ প্ৰসসংগে দতওব  উডল্লেডখই কৰসা নসাই। ফেলেত আহম পমডবৰ দকসাৱসাৰ দেডৰ



পহৰহস্থিহতৰ ৰয়সাৱহিতসা আৰু জহটলেতসা দতওব  উপলেহব কৰসা নসাই। হঠিক এডকদেডৰ দেদই-এজডন আডগেডয় হবহৰন
সময়ত বতৰমসান ববটসা ওৰটসাই হদেয়সাসকডলে প্ৰহতবসাদে নকৰসাৰ প্ৰসসংগে টসাহন আহন এহতয়সাৰ হস্থিহতক প্ৰশ্ন কহৰডছ--
হকন্তদ  দতওব ডলেসাকৰ হনজৰ হস্থিহত হক দসইহবষডয় দকসাডনসা  স্পষ অৱস্থিসান আহম দদেখসা নসাই। ফেলেত অসমৰ এই
হবদেগ্ধসকলেৰ কথসাডবসাৰ লে'ৰসা-দধমসাহলেডহি দহি পহৰডছ। 

হদ্বিতমীয়ডত, শইকমীয়সাই প্ৰহতবসাদেৰ ধৰণৰ প্ৰসসংগেত অকসাডডেমমীৰ চৰকসাৰৰ পৰসা সসাতত্যন্ত্ৰৰ কথসা উডল্লেখ কহৰডছ। আন

দকইজনমসান  সসাহহিতত্যডকও  এই  হদেশত  কথসা  দকতডবসাৰ  দকডছ।  দতওব ডলেসাকৰ  কথসাডটসা  এডনকদ ৱসাধৰণৰ  দয--

অকসাডডেমমী দহিডছ চৰকসাৰৰ পৰসা পসথক অনদষ্ঠিসান, ই সতন্ত্ৰ, গেহতডক সসাহহিতত্য একসাডডেমমীৰ ববটসা ওৰটসাই হদে প্ৰহতবসাদে

কৰসা যদহক্তযদক্ত নহিয়। দতওব ডলেসাকৰ কথসাহখহন ওপৰুৱসাধৰডণ সবচসা হি'দলেও অকসাডডেমমী একধৰডণ ৰসাষ্ট্ৰ আৰু ইয়সাৰ

কসাঠিসাডমসাত থকসা দকতডবসাৰ প্ৰগেহতশমীলে ধত্যসান-ধসাৰণসাৰ বসাহিক; দতডনস্থিলেত দযহতয়সা এই মমলেত্যডবসাধডবসাৰ আক্ৰিমণৰ

মদখত পডৰ আৰু শসাসকপকই স্পষৰসাডৱ দসইডবসাৰক উদ্গহন হদেডয়,  দতহতয়সা সতন্ত্ৰ অনদষ্ঠিসান এটসাই প্ৰহতবসাদে

কৰসা,স্পষ  হস্থিহত গ্ৰহিণ কৰসা জৰুৰমী নহিয় দনহক? এই প্ৰশ্নডটসাডৱই জসাডনসা দলেখকসকডলে প্ৰহতবসাদেৰ জহৰয়ডত

উপস্থিসাপন কৰসা নসাই? দেৰসাচলেডতই এডকসাটসা 'সতন্ত্ৰ' অনদষ্ঠিসানৰ পৰসা এডন প্ৰহতবসাদে আহহিব পৰসা বসা এডন অনদষ্ঠিসাডন

তদ হলে ধৰসা আদেশৰ শসাসকৰ মতৰ লেগেত হনহমলেসা হি'ব পৰসা দহিতদ ডক বতৰমসানৰ সসংখত্যসাগেহৰষ্ঠিতসাবসাদেমী চৰকসাডৰ হবহৰন

অনদষ্ঠিসানত হনজৰ মসানদহি বডহিসাৱসাৰ ৰসাজনমীহত এটসা চলেসাই আডছ আৰু য'ত হবডৰসাধৰ সমদখমীন দহিডছ তসাডত দেমন-

নমীহতৰ সহিসায় দলেডছ। দখসাদে গুৱসাহিসাটমীডত পদডণৰ  FTTI ত চহলে থকসা ঘটনসাক দলে সৰসা অনদহষ্ঠিত দহি দগেডছ। বতৰমসাডন

চৰকসাৰৰ নমীহতডয়ই দহিডছ হিয় নমীৰডৱ থকসা বসা আমসাৰ মডত চলেসা;  বসা দেমনৰ মদখসা-মদহখ দহিসাৱসা। এডন মমহুতৰত

 calculated silence দয়  অনদষ্ঠিসান  এটসাক  হৰতৰৰ  পৰসাই  দেমবৰলে  কহৰ  দপলেসাব  পসাডৰ;  আৰু এডন  দমবৌনতসা

এক্ধৰণৰ সনহতডয়ই। 

 শইকমীয়সাৰ আডকবৌ এহট প্ৰশ্ন হি'লে: 'এডন প্ৰহতবসাদেৰ যহদে দকসাডনসাবসাই বত্যসাখত্যসা দকন্দ্ৰিৰ হবডজহপ চৰকসাৰৰ হবৰুডদ্ধি কৰসা

ৰসাজকনহতক প্ৰহতবসাদে সৰূডপ দেসাহঙি ধডৰ তসাৰ গ্ৰহিণডযসাগেত্য উত্তৰ হক হি'ব?  এইডটসা এটসা আচহৰতধৰণৰ প্ৰশ্ন।

লেকমীনন্দন বৰসাই আডকবৌ দপসাডন দপসাডনই দকডছ 'মই ৰসাজনমীহতৰ দগেসান্ধ পসাইডছসাব'। ৰসাজকনহতক কসাৰণত ববটসা ঘমৰসাই

হদেয়সাৰ  হবডৰসাহধতসা  কহৰডছ  হিডৰকস ষ্ণ  দডেকসাইও।  আহম  এটসা  কথসা  অন্তত:  আশসা  কহৰম  দয  বত্যসাপক  পহৰসৰৰ

ৰসাজনমীহতৰ অথৰত হনশ্চিয় এই সসাহহিহতত্যকসকডলে সসাহহিতত্য আৰু ৰসাজনমীহতৰ মসাজৰ সমকৰ ক দতলে আৰু পসানমীৰ

দেডৰ নসাৰসাডব। আৰু দসডয় আহম আশসা কডৰসাব দয ববটসা ওৰটসাই হদেডয় সসাহহিহতত্যকসকডলে দয ৰম ডলে-শুদ্ধিই এই বত্যসাপক

ৰসাজকনহতক  প্ৰশ্নডটসাৰ  সন্দৰৰত  হনজৰ  বক্তবত্য  ৰসাহখডছ,  দসই  কথসা  ববটসা  ঘদৰসাই  হদেয়সাডটসা  ফেলেপ্ৰসম  নহিয়  বদহলে

ৰবসাসকডলেও বদহজবকলে যত কৰক। এই কথসাডটসা যহদে মনত ৰসাডখ, দতডনহি'দলে হিয়ডতসা নডগেন শইকমীয়সাৰ প্ৰশ্নডটসাৰ

দেডৰ অবসান্তৰ প্ৰশ্ন কহৰবলেগেমীয়সা নহি'ব।  দলেখক সকডলে হযডবসাৰ হবষয়ত প্ৰশ্ন উতসাপন কহৰডছ,  তসাৰ অসংশৰূডপ



বতৰমসানৰ চৰকসাৰ,  চৰকসাৰ চডলেসাৱসা দেলেৰ আদেশৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উতসাপন দহিসাৱসা সসাৰসাহৱক। হবডশষকক বতৰমসানৰ

দকন্দ্ৰিমীয় চৰকসাৰ, হবডজহপ দেলেৰ আৰু দতওব ডলেসাকৰ সসাসংডগেসা-পসাসংগেসকলেৰ কসাযৰ-কলেসাপৰ বসাডব (আনহক হযডবসাৰ

ৰসাজত্যত দতওব ডলেসাকৰ চৰকসাৰ নসাই তসাডতসা),  দসই প্ৰশ্ন উতসাপন হি'বই। হবডজহপ দেলেৰ হবহৰন কমৰমী আৰু ৰসাম

দসনসা,  সনসাতন সসংস্থিসা আহদে হহিন্দদতবসাদেমী সসংগেঠিনৰ কথসা-বসাতৰ সাত হকবসা এটসা তফেসাৎ আডছ দন? আনহক দযসাৱসা

দলেসাকসৰসা হনবৰসাচনৰ সময়ত দগেসা-মসাতসাৰ নসামত উগ্ৰ ৰসাষণ আমসাৰ এহতয়সাৰ প্ৰধসানমন্ত্ৰমীডয় হদে ফেদ হৰহছলে।   

দদেশৰ সসাম্প্ৰহতক অৱস্থিসাৰ হবষডয় ক'বকলে দগে শইকমীয়সাই  মমলেত:  হযডটসা  কথসা  ক'দলে,  দসইহখহন  যডথষ দখহলে-

দমহলেডৰ ৰৰসা আৰু দসইহবষডয় যডথষ ক'বলেগেমীয়সা আডছ। অৱডশত্য, আহম আমসাৰ কথসাহখহন সসাম্প্ৰহতডক চমদৱসাই

ৰসাহখম। দতওব  মমলে সমসত্যসাডটসা ধমৰসান্ধতসাত হবচসাহৰ পসাইডছ।  শইকমীয়সাই অৱডশত্য ৰসাজনমীহতৰ প্ৰসসংগেত মসাত্ৰ ধমৰ আৰু

ৰসাজনমীহতৰ  সসংহমশ্ৰডণ  ইহতহিসাসত  সমসত্যসাৰ  সসহষ  কহৰ  আহহিডছ  আৰু  সদহবধসাবসাদেমী  ৰসাজনমীহত-জসাতমীয়

সসাধসাৰণমীকৰণ  অলেপমসানডহি  হদেডলে।  দপসানডতই  দক  লেওব ,  ধমৰসান্ধতসাৰ  প্ৰহতবসাদে  দহিসাৱসা  বসান্চনমীয়  আৰু  ধমৰৰ

আৰত্যন্তৰমীণ আলেসাপ-আডলেসাচনসাডবসাডৰসা অহত দেৰকসাৰমী। হকন্তদ  সৰলেমীকৰডণ আমসাক বসাট দদেখদৱসাব দনসাৱসাডৰ। 

অসমডতই  যহদে চসাওব ,  দকসাডনসা হস্থিৰ এক দগেসাটসাধৰণৰ ধমৰমীয় পহৰচয় আমসাৰ সমদখকলে দপসাডনই নসাডহি;  তদেদপহৰ

জনগেণ  আহথৰকধৰডণ  বহুধসাহবহৰক্ত;  ধমৰ  হযডহিতদ  আডছ  ধমৰমীয়  হবহৰন  পৰমৰসাও  আডছ  আৰু  দসইডবসাৰৰ

প্ৰসাচমীনতককলে  সম্প্ৰদেয়ডবসাৰৰ  হনজৰ  হনজৰ  মমীথকডবসাডৰসা  আডছ;  অথচ  দদেনহন্দন  এইডবসাৰৰ  উদ যসাপনৰ

সমসান্তৰসালেৰসাডৱ ৰসাইজ কস ষক মদহক্ত সসংগ্ৰসাম হিওব ক বসা আন হবহৰন সৰু-সদৰসা  হনজৰ অহসতৰ দসডত জহড়িত

আডন্দসালেনডতসা জহড়িত দহি পডৰ। হকন্তদ  এই কথসাও মন কহৰব লেসাহগেব দয, সসংবসাদে মসাধত্যম, চহচডয়লে হমহডেয়সা আহদেৰ

দ্বিসাৰসা  আথৰ-ৰসাজকনহতক  বত্যৱস্থিসাডটসাডৱ  এক  আহধপতত্যকসামমী  হহিন্দদতধৰণৰ  পহৰচডয়ডৰ  অসমমীয়সা  পহৰচয়ক

বসাহন্ধবকলে দকইবছৰমসান ধহৰ অহিৰহি প্ৰডচষসা চলেসাই আডছ, শসংকৰডদেৱ হবদেত্যসা হনডকতনৰ দেডৰ হবদেত্যসালেয়ত অহিৰহি

হহিন্দদতৰ দগেবৌৰৱডৰ দগেবৌৰৱসাহন্বিত হি'বকলে হশশুসকলেক প্ৰডৰসাহচত কহৰ অহিসা দহিডছ--  যসাৰ দশহিতমীয়সা পযৰসায়ত গেৰু

ৰসাজনমীহতও জহড়িত দহি পহৰডছ।  দকসাডনসা  পমবৰ  হনধৰসাহৰত ধমৰসান্ধৰ দৰহডেডমদে দগেসাট এটসা  হবচৰসাৰ পহৰৱডতৰ  এই

 monolithic পহৰচয় হনমৰসাণৰ প্ৰহক্ৰিয়সাডটসাৰ ৰসাজনমীহতকলে গুৰুত হদেয়সা ৰসালে;  হিয়ডতসা ধমৰসান্ধতসাক গুহৰ বদহলে

ৰবসাৰ  পহৰৱডতৰ  এক হবডশষ  আথৰ-ৰসাজকনহতক বত্যৱস্থিসাৰ  আহধপতত্যৰ  লেকণ হহিচসাডপডহি  ধমৰসান্ধতসাৰ  দগেসাটডটসা

অধত্যয়ণ  কহৰব  পসাহৰ  দনহক  ৰসাহব  চসাব  পসাহৰ।  এই  সসামসাহজক-ঐহতহিসাহসক  অধত্যয়ণ  অহবহিডন  হবনসা  প্ৰডশ্ন

ধমৰসান্ধতসাককলে  ইনহন-হবনহন  তদ হলেবকলে  গে'দলে  বদহদ্ধিজমীৱমীসকডলেও  আচলেডত   enlightenment ৰ  কসাহহিনমী

এটসাৰ(য'ত  দতওব  হনজৰ  অহসত  আহৱসসাৰ  কডৰ)--  প্ৰহতমদডখ  ধমৰসান্ধ,  মসানহসক  অন্ধতসাৰ  ৰদ ক্তডৰসাগেমী

জনসসাধসাৰণৰ ধসাৰণসা  পমন:হনমৰসাণ কহৰ থসাহকব আৰু জনসসাধসাৰণৰ মসাজত থকসা প্ৰহতবসাদেমী, প্ৰগেহতশমীলে সম্ভসাৱনসা

দকতডবসাৰক নসাকচ কহৰ থসাহক শসাসকৰ সহিসায় কহৰব। 



এই কসামডবসাৰক ৰসাজনমীহতকৰ দৰসাটৰ অসংক বদহলে ৰসাহবডলেও হিয়ডতসা পহৰহস্থিত ৰসালেকক উপলেহব কহৰব দনসাৱসাহৰম।

উদেসাহিৰণসৰূডপ,হকছদ  খসা-খবৰ  কহৰডলে  গেম  দপসাৱসা  যসাব  দয  বতৰ মসান  লেকসাহধক  মদছহলেম  কদ ডৰহশ্বি  সম্প্ৰদেসায়ৰ

পদৰুষসানদক্ৰিডম চহলে অহিসা বসহত্ত এটসা ধসংস কহৰ মহিসাৰসাষ্ট্ৰত দগেসা-মসাসংস হনহষদ্ধিকৰণ, দগেসা-মসাতসা ৰকসাৰ হুলেস্থিদডলেডৰ,

হহিসংসসাত্মক  কসাযৰ-কলেসাপৰ  হবৰমীহষকসাডৰ  সসংকদ হচত  কহৰ  অহিসা  সসংকদ হচত  বজসাৰখডন  হকদেৰ  ৰপসাহন-দকহন্দ্ৰিক

বজসাৰখনৰ বসহদ্ধিত সহিসায় কহৰব পসাডৰ- হয বত্যৱসসায়ত যডথষ-সসংখত্যক উচ্চবণৰমীয় হহিন্দদ দলেসাডকসা মসাহলেক। অথৰসাৎ,

মমলে  কসাৰণত  ধমৰৰ  প্ৰশ্নডটসা  নসাডয়ই,  অৰু  সদহবধসাবসাদেমী  ৰসাজকনহতক  দনতসাতককও মন  কহৰবলেগেমীয়সা  কথসা  হি'লে

দগসাডবলেসাইজদে অথৰনমীহত আৰু তসাৰ মসাজত ৰসাৰতৰ হবডশষ বণৰ দকতডবসাৰৰ পৰমৰসাগেত আহধপতত্য বজসাই ৰখসাৰ

বত্যৱস্থিসা  এটসা  হনমৰসাণৰ  কসাহহিনমী  এটসাডহি  অহবৰসাম  চহলে আডছ।  সসাধৰণডতই,  দসডয়,  হবডজহপৰ আৰু সসাসংডগেসা-

পসাসংগেসকলেৰ হহিন্দদতবসাদেমী এডজণসাক  'হবকসাশ'ৰ সসাথৰত আওকসাণ কৰসাসকডলে লেকত্য কৰসা দেৰকসাৰ দয হহিন্দদতবসাদেমী

নসাটকখনৰ আবৰত দকন্দ্ৰিমীয় চৰকসাডৰ ক্ৰিমশ: কসংডগ্ৰছমী আডমসালেৰ জনহবডৰসাধমী কসামডবসাডৰসা আগুৱসাই হনডছ- দসয়সা

শ্ৰহমক আইডনই হিওব ক,  পহৰডৱশ-সসংক্ৰিসান্তমীয় হনয়ডমই হিওব ক।  'হবকসাশ'  মডন্ত্ৰডৰ নবত্য-উদেসাৰবসাদেক আগুৱসাই হনয়সা,

আনফেসাডলে হবহৰন ধৰডণ হহিন্দদতৰ কসাযৰসমচমী ৰূপসায়ডণডৰ উচ্চবণৰমীয় আহধপতত্য দসই বত্যৱস্থিসাত বজসাই ৰখসা-  এই

দেদডয়সাটসা এটসা আনডটসাৰ পহৰপমৰকডহি। দলেখক-সসাহহিহতত্যকৰ প্ৰহতবসাদেও একধৰডণ এই দেদডয়সাটসা হদেশৰ দসডত জহড়িত

দহিসাৱসাৰ পহৰৱডতৰ  এটসা হদেশৰ দসডত জহড়িত দহি পহৰডছ। 

এইহখহনডত আহম ৰসাডবসাব দয দলেখক-সসাহহিহতত্যকৰ ববটসা ওৰটসাই হদে কৰসা কসাযৰৰ প্ৰহতবসাদেৰ দকতডবসাৰ  সমীমসাৱদ্ধিতসা

ধৰণকলে মন কহৰব লেসাহগেব। অৱডশত্য ই এক অথৰত এক সমমহিমীয়সা বত্যথৰতসাও। উদেসাহিৰণসৰূডপ, দতওব ডলেসাডক হয idea

  of India দেসাহঙি ধহৰডছ, দসই ধসাৰণসাক হবহৰন সময়ত দেহলেত-বহুজন অৱস্থিসানৰ পৰসা হিওব ক বসা অসম, কসাশমীৰ,

মহণপদৰ আহদে অন্চলেৰ অৱস্থিসানৰ পৰসা হিওব ক সমসাডলেসাচনসা কহৰ অহিসা দহিডছ; শ্ৰহমক দশ্ৰণমীৰ অৱস্থিসানৰ পৰসাও তসাৰ

সমসাডলেসাচনসা সম্ভৱ। এডন অৱস্থিসাত, প্ৰশ্ন উতসাপন দহিসাৱসা সসাৰসাহৱক দয যহদেডহি ই শসাসনসাহধষ্ঠিৰ হবৰুডদ্ধি এক সমমহিমীয়সা

প্ৰহতবসাদেকলে ৰূপসান্তহৰত হি'বকলে হিয়,  দতডনহি'দলে ৰসাৰতৰ ধসাৰণসাক হবশ্বিসাস নকৰসা বসা তসাৰ পৰসা দেমৰত বজসাই ৰখসা

দগেসাট/বগেৰই এইডকত্ৰত দকডনদেডৰ অসংশ লে'ব পসাডৰ। প্ৰশ্নডটসা আৰু সহঠিকৰসাডৱ ৰসাহখবকলে গে'দলে সম্ভৱ এয়সাডহি দয

দলেখক-সসাহহিহতত্যকসকডলে হনজডক এই দগেসাট/বগেৰডবসাৰৰ প্ৰহতবসাদেৰ দসডত চসাহমলে কহৰবডন? অসমৰ সসংক্ৰিসান্তত

সসামমহহিক বত্যথৰতসাৰ এটসা ৰূপ এডন দয আমসাৰ একসসংখত্যক সসাহহিহতত্যডক এডন প্ৰশ্নৰ হবষডয় ৰবসাতকক ববটসা গ্ৰহিণৰ

হবডৰসাহধতসাৰ টদলেদঙিসা যদহক্ত হনমৰসাণত পটদতসা দদেখদৱসাই আডছ। আন এটসা কথসা দহিডছ বতৰমসান হবতকৰ ৰ এক দকন্দ্ৰিমীয়

হবষয় দহি পহৰডছ প্ৰকসাশৰ সসাধমীনতসা;  অৱডশত্যই ই এটসা গুৰুতপমণৰ প্ৰসসংগে। হকন্তদ  মত প্ৰকসাশৰ সসাধমীনতসাক দকন্দ্ৰি

কহৰডয়ই মমলে-সদহতৰ সসংবসাদে-মসাধত্যমডবসাডৰ দযহতয়সা সসাহহিহতত্যকসকলেৰ প্ৰহতবসাদেৰ প্ৰশসংসসা কডৰ আৰু এডকসময়ডত

ববটসা হকয় ঘমৰসাই হদেব নসালেসাডগে দযহতয়সা দলেখসাডৰ আমসাক ববটসাৰ হবতকৰ ডত বত্যস ৰসাডখ আৰু শসাসডকও হনজৰ পকত

মত প্ৰকসাশৰ শ্বিহিমীদে আহৱসসাৰ কডৰ, দতহতয়সা সম্ভৱত: আহম নজৰ হদেয়সা ৰসালে আমসাক দকসানডটসা প্ৰসসংগেৰ পৰসা



আবতৰসাই  ৰখসা  দহিডছ।  এইহখহনডতই  সম্ভৱ  আহম  আথৰ-ৰসাজকনহতক  প্ৰসসংগে,  চৰকসাৰৰ  নবত্য-উদেসাৰকনহতক

বত্যৱস্থিসাকলে দেসহষ হদেয়সা দেৰকসাৰ আৰু ববটসা ঘমৰসাই হদেয়সাককলে অনসাহিক হবতকৰ  এটসাৰ পহৰৱডতৰ  বতৰমসান ৰসাৰতৰ চদডক-

দকসাডণ ছসাত্ৰ, শ্ৰহমক, কস ষক আহদেডয় নবত্য-উদেসাৰতসাবসাদেমী চৰকসাৰমী নমীহতৰ দপ্ৰকসাপটত চলেসাই ৰখসা প্ৰহতবসাদেকলে দেসহষ

হনডকপ কৰসা প্ৰডয়সাজন।  

ইহতমডধত্য অসমৰ দেদজন সসাহহিহতত্যডক বটসা ওৰটসাই হদে সবৰৰসাৰতমীয় প্ৰহতবসাদেত চসাহমলে দহিডছ; হকন্তদ  অসমৰ দববৌহদ্ধিক

জগেতৰ দফেসাডপসালেসা ৰূপ এডন দয হযদেডৰ এচসাডম সসাহহিহতত্যডক ববটসা ঘমৰসাই হদেয়সা-হনহদেয়সাডক মমলে ইছদত্য কহৰ হবতকৰ ত

হলেপ দহি মমলে প্ৰসসংগেডবসাৰৰ পৰসা আবতহৰ আডছ, হঠিক দসইদেডৰ দহিসাডমন বৰডগেসাহিসাহঞিডয় ববটসা ঘমৰসাই হদেও শসাসক

পকক দকবৌশলেগেত সমথৰন হদেডছ। অসমৰ দববৌহদ্ধিক সমসাজৰ এই টসাহলে-বসাহজডবসাৰৰ হবপৰমীডত হকন্তদ  সময়ৰ দেসাবমী

দহিডছ প্ৰহতবসাদে কৰসা তথসা প্ৰহতবসাদেৰ পনসা সমডকৰ  আডলেসাচনসা কৰসা তথসা প্ৰহতবসাদেৰ কসাৰণ হক তসাক বদহজবকলে যত

কৰসা ; আহম আশসা কহৰম গেণতসাহন্ত্ৰক মতসাদেশৰত হবশ্বিসাসমীসকডলে এই ঐহতহিসাহসক দেসাহয়তৰ বসাডব ঐকত্যৱদ্ধি হি'ব। 
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                                                                                   নয়নডজত্যসাহত,  ময়দৰ দচহতয়সা, মডহিশ দডেকসা,

                                                                                   হবদেদত্যত সসাগেৰ বৰুৱসা, দদেৱব্ৰত দেসাস, 

                                                                                    ৰহশডৰখসা বৰসা, কমলে কদ মসাৰ তসাবতমী,

                                                                                     হবপসাশসা বৰসা, প্ৰফেদ ল্লে নসাথ, ননমী 

                                                                                     


