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<text><body> 

<p> একে মােৰ সেকলাক াৰ ল’ৰা ছ াৱালী একে ধৰণৰ  া প্ৰেৃতিৰ নহয়। 
আৱয়ত ে ৰপূ, মানতসে চতৰত্ৰ, আচাৰ- যৱহাৰ আতিি  হুকিা প্ৰোৰৰ 
ত তিন্নিা ছিখা যায়। িথাতপ সেকলা, একে মািৃৰ সন্তান। প্ৰকিযেক া 
সন্তানকৰ ছ কলগ নাম থাকে; তেন্তু উপাতধ একে াই। ৰািা, ে াৰী, 
তিৱা, তমত িং, োত ি, অসমীয়া আতি মািৃৰ ত তিন্ন সন্তানৰ ত তিন্ন 
নাম। তেন্তু সেকলাকৰ উপাতধ অসমীয়া। এওঁকলাে থাকেও একে ঠাইকি। 

</p> 

<p> ছমাৰ ছোলাি ছমাৰ এই সন্তানসেলৰ উপতৰও আন  হুকিা ধৰণৰ 
মানুকহ  াস েকৰ। ছিওঁকলােৰ  হুকিই ছমাৰ িগু্ধ পান েতৰ ছমাৰ 
ইয়াকিই ডাঙৰ-িীঘল হহক । তেন্তু ছিওঁকলাে ছমাৰ সন্তান নহয়। তেয়কনা 
ছিওঁকলাকে ছমাে মািৃ  তুল স্বীোৰ েতৰ ছলাৱা নাই। মািৃৰ নাম 
সুতধকল ছোকনাকৱ েয় ৰাজস্থান, ছোকনাকৱ েয়  িংগ, ছোকনাকৱ েয় 
পঞ্জাৱ, আতি। এইিকৰ ছিওঁকলােৰ প্ৰকিযেকৰ তনজৰ তনজৰ একোজনীকে 
মািৃ আক । মই ধাই-মািৃ ছযনকহ। িিপুতৰ ছিওঁকলােৰ িাই-িনীক াৰ 
তনজৰ তনজৰ ৰাজযি আক । ছমাৰ ইয়াি তনগাজীকে থাতে কল ল’ছলও 
তনজৰ মািৃ আৰু িাই-িনীৰ লগি সম্বন্ধ এৰা নাই। গতিকে একন 
অৱস্থাি ছিওঁকলােে ছমাৰ তনজৰ সন্তান নহয়  তুল ে’ছল তনশ্চয় 
ছোকনাকৱ ছমাে ছিাষাকৰাপ েতৰ  ছনাৱাতৰ । অৱকযয মই এইক া 
অস্বীোৰ নেকৰা ছয ছিওঁকলােৰ তিিৰৰ তে ুমাকন ছমাে মািৃ  তুল 
মাতন হলক । ছিওঁকলােৰ সিংখযা  ৰ ছ ত  নহয়। মই ছসইসেলে ছমাৰ 
সন্তান  তুল গ্ৰহণ েতৰক া আৰ ুছমাৰ অসমীয়া উপাতধক া  যৱহাৰ েৰাৰ 

</p> 



অতধোৰ তিক া। আনতে, ত কিয ছনপালৰ পৰা অহা  হুকিা ছনপালী 
ছলাে ছিকনকে ছমাৰ সন্তান হহ অসমীয়া হহ পতৰক । ছিওঁকলাকো ছমাৰ 
 ৰ মৰমৰ। 

<p> ত শ্বাতমত্ৰৰ তপিামহৰ নাম অমিুি ৰাজ। ৰামায়ণৰ আতিোণ্ডি ছপাৱা যায় 
ছয এই অমিুি ৰাকজই হ’ল প্ৰাগকজযাতিষ ৰাজযৰ প্ৰতিষ্ঠািা। ত শ্বাতমত্ৰই 
ছেৌতযে  া ছোযী নিীৰ পাৰি  তহ িপসযা েতৰত ল। যতি ছিওঁ 
তনজৰ তপিামহৰ ৰাজযৰ তিিৰি িপসযা েতৰত ল  তুল ধতৰ ছলাৱা হয়, 
ছিকন্ত ত হাৰৰ পূতণিয়া তজলাৰ ছোযী নিীকলকে ছমাৰ ত স্তাৰ আত ল। 
মহািাৰি পত়িকল জনা যায় ছয প্ৰাচীন োলি ছমাৰ সীমা পতশ্চকম 
েৰছিাৱা নিী আৰু িতিকণ  কগাপসাগৰকল ত সৃ্তি আত ল। 

</p> 

<p> এোলি ছমাৰ ইয়াি মহীৰিংগ নামৰ এজন তেৰাি ৰজাই ৰাজত্ব 
েতৰত ল। ছিওঁৰ তপচি ক্ৰকম হিোসুৰ, সম্বৰাসুৰ আৰ ুৰত্মাসুৰ ৰজা 
হয়। ৰত্নাসুৰৰ তপচি ঘ োসুৰ ৰাজপা ি  কহ। ঘ োসুৰে নৰে  া 
নৰোসুকৰ পৰাস্ত েতৰ প্ৰাগকজযাতিষপুৰি ৰাজধানী পাকি। এওঁৰ ৰাজযৰ 
সীমা আত ল পতশ্চকম েৰকিাৱা আৰ ুপূক  তিক  ৰঙ। োতলোপুৰাণ মকি 
নৰে  ৰাহ পুত্ৰ। ছিওঁ ত কিহৰ (এতিয়াৰ উত্তৰ ত হাৰ) ৰজা জনেৰ 
পাতলি পুত্ৰ। এই নৰেকৰই পুত্ৰ িগিত্ত, তযজন ৰজাই কুৰুকিত্ৰ সমৰি 
ছেৌৰৱৰ পি হল যুতজত ল। সম্ভৱিঃ আগকি এ াৰ ছিওঁ অজুি নৰ হািি 
পৰাস্ত হহত ল  াক ই ছেৌৰৱৰ লগ হলত ল। অনয োৰকণা থাতে  পাকৰ। 
িগিত্তে পূ িসাগৰ াসী, হযলাযয়ৰাজ, প িিপতি আতি নাকমকৰ তচনাতে 
তিয়া হহক । 

</p> 

<p> এই প্ৰসিংগি মই অসমীয়া িাষাৰ ত ষকয়ও চমকুে ে’  ছখাকজা। 
অসমীয়া এ া ইকদা-আযিয িাষা। ইয়াৰ গুতৰ সিংসৃ্কি িাষাি ত চাতৰ 
ছপাৱা যায়।  িি মানৰ অসমীয়া িাষাই োমৰপূী-প্ৰােৃি, অপভ্ৰিংয আতি 

</p> 



ত তিন্ন স্তৰৰ মাকজকৰ আতহ আতজৰ ৰূপ পাকল। এই িাষাৰ  তৃি আৰ ু
ত োযৰ ছিত্ৰি অনযানয িাষা, ছযকন অতিে, দ্ৰাত ড়, তিব্বি- মী 
আতিকয় ত কযষিাকৱ অতৰহণা ছযাগাইক । আৰ ী, পাতচি , ইিংৰাজী আতি 
িাষাৰ যব্দকৰও এই িাষাই পতৰপুতি লাি েতৰক । সমকয় সমকয় িাষা 
গঠনকৰা পতৰ িি ন হহক । 

<p>  িি মানৰ অসমীয়া িাষা গঠনৰ আৰম্ভতণ িযম-এোিয যতিোি  তুল 
ছোৱা হয়। ইয়াৰ তপচৰ িইু যতিোি যতিোি অসমীয়া িাষা পূণিািংগ 
ৰপূ ছপাৱাৰ পথি আগ াক়ি। িযম যতিোৰ আগকলকে সিংসৃ্কি িাষা 
ৰাজ-িাষা স্বৰূপ আত ল। জনসাধাৰণৰ িাষা আত ল প্ৰােৃি। জনজািীয় 
ছলােসেকল তনজৰ তনজৰ িাষা হেত ল। 

</p> 

<p> খৃিপূ ি ছেই যতিোমান আগকৰ পৰা আযিয িাষা-িাষী ছলাে ছমাৰ 
ইয়াকল আতহ কল আৰম্ভ েতৰকল। ছিওঁকলােৰ সিংখযা প্ৰথকম ছিকনই েম 
আত ল যতিও ছিওঁকলােৰ িাষা আৰ ুসিংসৃ্কতিকয় থলুৱা মানহুৰ ওপৰি 
মনেতৰ লগীয়া ধৰকণ প্ৰিাৱ ছপলাকল। হ তিে সিংসৃ্কতিৰ প্ৰসাৰৰ লকগ 
লকগ আযিয সমূ্ভি িাষা ছমাৰ ইয়াি প্ৰধান িাষা হহ পতৰল। আগকি হে 
অহাৰ িকৰ এই আযিয িাষা স্থানীয় িাষাৰ দ্বাৰা ত কযষিাকৱ 
প্ৰিাৱান্ত ি হ’ল। ফলস্বৰূকপ ছমাৰ ইয়াি এে নিুন প্ৰোৰৰ আযিয 
িাষাই পািতন ছমতলকল। একয়ই অসমীয়া িাষাৰ আৰম্ভতণ। অসমীয়া িাষা 
ৰাজ-িাষা স্বৰূপ, লগকি জনসাধাৰণৰ িাষা হ’ কল ধৰাৰ লকগ লকগ 
অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰতক্ৰয়াও আৰম্ভ হ’ল  তুল ে  পাতৰ। 

</p> 

<p> মানহুৰ হজতৱে অৱকযষ ছপাৱা নাই সচঁা, তেন্তু প্ৰাে-ঐতিহাতসে যুগৰ 
সািংসৃ্কতিে তনিযিন  হুকিা আক । ছসইক াৰ মানকুহ গ়ি তিয়া নানাত ধ 
প্ৰস্তৰ সজঁতুল। ছমাৰ গাকি লাতগ থো উত্তৰ-পূ  িাৰিৰ অনয ৰাজয 
ছেইখনমানৰ পৰাও নানান ধৰণৰ প্ৰস্তৰ সজঁতুল ছপাৱা হগক । 

</p> 

<p> ছমাৰ এজনী িনী ছমঘালয়ৰ গাকৰাপাহাৰৰ গিি ৰ পৰা সিংগৃহীি প্ৰস্তৰ </p> 



সজঁতুলক াৰৰ তে ুমানে প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ তিতন া িাগি সজা  পাতৰ। 
প্ৰথম, আতি প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ োল। হস্তকুঠাৰ, ছিিে, ঘাপতন আৰ ুতযলগুটিৰ 
সজঁতুল এই িাগি পকৰ। মধয প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ তনিযিন হ’ল চতল-সজঁতুল 
উকিযাগ আৰ ুছযষ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ প্ৰতিতনতধত্ব েতৰক  ফলে-সজঁতুল 
উকিযাকগ। 

<p> প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ তপ ি আৰম্ভ হ’ল মধযপ্ৰস্তৰ যুগ। এই যুগৰ তনিযিন িুদ্ৰ 
তযলা-সজঁতুলও ছপাৱা হগক । এই সিংসৃ্কতিে ছহাৱাত নতহয়ান সিংসৃ্কতিও 
ছ ালা হয়। ইয়াৰ তপ ৰ যুগক া নৱ-প্ৰস্তৰ যুগ। এই যুগৰ নানান 
ধৰণৰ সিংজতুল ত তিন্ন ঠাইৰ পৰা সিংগ্ৰহ েৰা হহক । ছসইক াৰৰ 
তিিৰি ছ ল্ট, স্কন্ধ ছ ল্ট, চিুককাণী কুঠাৰ, চাঁচ আতগৰ নাম ল’  
পাতৰ। িিপুতৰ এে ত কযষ প্ৰোৰৰ মৃৎপাত্ৰ ছপাৱা হগক । 

</p> 

<p> একনক াৰ ত তিন্ন সঁজতুলকয় প্ৰমাণ েকৰ ছয ছসইক াৰ সিংসৃ্কতিৰ সময়ৰ 
মানহু ছমাৰ ইয়াকিা আত ল। ছোন মানহু, ছোন প্ৰোৰৰ মানহু 
ছসইক াৰ মই নাজাকনা। 

</p> 

<p> তে ুমান আ য়ত ে লিণৰ ওপৰি তিতত্ত েতৰ িাৰিীয়ৰ মাজি 
ছনতগ্ৰক াৰ উপতস্থতিৰ েথা ছোৱা হহক । একনক াৰ লিণৰ তিিৰি চুতলৰ 
আেৃতিৰ ওপৰি স ািকে ছ তচ প্ৰাধানয তিয়া হহক । ছনতগ্ৰক াে আতিম 
অতধ াসী ছ ালা সেকল উিাহৰণ স্বৰকূপ ৰাজ মহল পাহাৰৰ মাকল, 
ছেৰালাৰ োিাৰ আৰ ুনগাপাহাৰৰ আিংগামী নগাসেলকল আঙুতলয়াই 
হেক  ছয এইসেল ছলােৰ মাজি ছনতগ্ৰক া ধৰণৰ ছেয  া চুতল 
ছিতখ কল ছপাৱা যায়। সেকলা মানহুৰ মাজকিই নহয়; তে ুমান মানুহৰ 
মাজি। ছেইজনমান মানহুৰ মাজি ছিকন ধৰণৰ চুতল ছিতখকলই িাি 
ছনতগ্ৰক া প্ৰজািীয় উপািান থো  তুল ছোৱাক া যুতিসিংগি ছন? 
ছ াধেকৰা নহয়। তেয়কনা সাম্প্ৰতিে োলি ত তিন্ন ঠাইি একন ধৰণৰ 
ছনতগ্ৰক া চুতলৰ  যাখযা উৎপতৰ িি নৰ জতৰয়কি তি  পাতৰ। নৰকৱৰ এ া 

</p> 



পতৰয়ালি উলকেযী ছলােৰ জন্ম হ’ল। লাকহ লাকহ ছসই পতৰয়ালি 
উলকেযী ছলােৰ সিংখযা  াত়ি আতহল। োৰণ উলকেযী এ া প্ৰিাৱী 
চতৰত্ৰ। ত চাৰ েতৰ ছচাৱা হ’ল ছয উলকেযী লিণযুি আন ছোকনা 
প্ৰজাতিৰ ছলােৰ লগি নৰকৱৰ ছসই পতৰয়ালক াৰ োকৰা াৰ ছযৌনতমলন 
সম্ভাৱনা আক  ছনতে? ছিকন ছোকনা সম্ভাৱনা ছিখা নগ’ল। গতিকে ছসই 
উলকেযী চতৰত্ৰ অনয ছোকনা প্ৰজাতিৰ অৱিান হ’  ছনাৱাকৰ। 
উৎপতৰ িি ন ছযাকগ ছসই উলকেযৰ  যাখযা তিয়া হ’ল। 

<p> ছনতগ্ৰক াে িাৰিৰ এ া প্ৰাচীনিম প্ৰজাতি  তুল মাতন ছলাৱাৰ ত পকি 
সৰোৰ প্ৰমকুখয ছেই াগৰােী নিৃাতত্বকে যুতিসহ িাতঙ ধৰা মিামিৰ 
ত ষকয় আগকিই হে অহা হহক । মকয়া ছিওঁকলােৰ লগি এেমি। োৰণ 
ছনতগ্ৰক া ছমাৰ ইয়াকল অহাৰ েথা মই ছোকনাৰেকমই মনি ছপলা  পৰা 
নাই আৰু ছমাৰ সন্তানসেলৰ মাজি ছিকন ছোকনা ছনতগ্ৰক া লিণ ছিখা 
নাই। আৰ ুএ া েথা আক । ছনতগ্ৰক াৰ আৱয়ত ে চতৰত্ৰৰ  ণিনা আগকি 
তি আতহক া। গুহ, তমল , আতিকয় অেল চুতলৰ েথাকহ েয়। অনযক াৰ 
চতৰত্ৰ সম্বকন্ধ তনমাি তেয়? নগাৰ মৰূ িুদ্ৰােৃতিৰ আৰু প্ৰযস্তমস্তেী 
ছনতে? নগাৰ মাজি অনযক াৰ চতৰত্ৰ ছিখা যায় ছনতে? োিাৰৰ 
ছিত্ৰকিা একন প্ৰশ্ন েতৰ  পাতৰ। ছিওঁকলাকে এই ত ষকয় একোকে ে’  
ছনাকখাকজ। ১৯৫৮ চনি এজন ফৰাচী নিৃাতত্বকে হেক  ছয ছিওঁকলাকে 
অধযয়ন েৰা ছোকনা নগাকলােৰ মাজকিই ছোকনা ধৰণৰ ছনতগ্ৰক ৌ 
উপািান ছিখা নাযায়। গতিকে ছনতগ্ৰক াসেলে ইয়াকিই এতৰকলা। 

</p> 

<p> যতিও মই  হুি েথাই পাহতৰক া, িথাতপ ছমাৰ তৰতণতে তৰতণতে মনি 
পকৰ ছমাৰ ছোলাকল প্ৰথম অহা মানহুক াৰ। ছযন ছিখাি  একনকুৱা 
আত ল : ছিওঁকলাে চুটি চাপৰ, গড় উচ্চিা প্ৰায় ১৫৭ ছচতিতম াৰ মান 
হ’ । যৰীৰৰ অিংগ প্ৰিযগক াৰ ছযন  ৰ পতৰপুি নহয়। অথিাৎ েৃযিনু 
 তুল ে’  পাতৰ। গাৰ  ৰণ গা়ি তপিংগলৰ পৰা প্ৰায় ে’লা। চুতলৰ ৰিং 

</p> 



ে’লা। চুতলৰ আেৃতি িৰিংগাতয়ি  া  ক্ৰ। মুখমণ্ডল খ ি আৰু ছঠে। 
মখুখন মধযমীয়া ধৰকণ সমখুকল আগ ়িা। ওঁঠ ডাঠ  তুলকয়ই ে’  পাতৰ। 
থিুতৰ িীণ। নাে  ৰ  হল অথিাৎ প্ৰযস্তনাতসেী। নােৰ গুতৰ  ৰ ি। 
েপাল তপচকল এঢলীয়া। চকুৰ ওপৰ অিংযৰ হাড় চকুি পৰা ধৰকণ ছ চ 
ছমা া। ছিওঁকলাে িীঘিমস্তেী অথিাৎ মৰূ িীঘলীয়া। 

<p> আতি প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ একে াকৰ ছযহিাগি আৰু মধয প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগি 
তনয়ানিাৰকথল নামৰ এেপ্ৰোৰ ছলাে পৃতথ ীি  াস েতৰত ল।  ’লাচ 
আৰ ুফন লচুানৰ মকি এই তনয়ানিাৰকথল মানৱ অকিলীয় প্ৰজাতিৰ 
পূ িপুৰষু। আনহাকি, েীথৰ মকি অকিলীয় মানৱৰ আতি প্ৰোৰ এ াকহ। 
তনয়ানিাৰকথলৰ উত্তৰপুৰুষ নহয়। হাউকৱলক  অকিলীয়াৰ নকৃিহমাপিাতত্বে 
চতৰত্ৰক াৰ অধযয়ন েতৰ এই তসিান্তি উপনীি হহক  ছয জীতৱি 
প্ৰজাতিক াৰৰ তিিৰি অকিলীয় প্ৰাচীনিম আৰু ই এ া মুখয মানৱ 
প্ৰজাতি। ছগই ক  আকেৌ জািাৰ তপকথেযানথ্ৰপা ৰ মাজি অকিলীয়ৰ 
পূ িপুৰষুে ত চাতৰ পাইক । 

</p> 

<p> আনহাকি ছযষ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ এ া িাগ অতৰেকনতেয়ান োলৰ োলৰ 
তগ্ৰমলতড ছ ালা এত ধ জীৱাশ্ম মানৱৰ মাজিকহ ছপাণ প্ৰথম তনকগ্ৰা লিণ 
ছিখা যায়। ইয়াৰপৰা তনয়ানিাৰকথলৰ আত িি া  তগ্ৰমলতডিকে  হুি 
আগকিই হহত ল  তুল তনঃসকদকহ ে’  পৰা যায়। গতিকে অকিলীয়, 
তনকগ্ৰা  া ছনতগ্ৰক ািকে পুৰতণ প্ৰজাতি। 

</p> 

<p> আন এ া িতৃিকোণৰ পৰাও এই ত ষকয় ত চাৰ েতৰ ছচাৱা হহক । 
তনকগ্ৰাৰ এ া প্ৰধান ত তযিয উলকেয। তফ াৰৰ গকৱষণাৰপৰা জনা যায় 
ছয উৎপতৰ িি নৰ ফলি িৰিংগাতয়ি ছেযৰপৰা উলকেযৰ উৎপতত্ত হহক । 
গতিকে িৰিংগাতয়ি ছেযযুি ছলােৰ আত িি াৱ উলক্যী ছলােিকে 
আগকি ছহাৱা  তুল িাত  ৰ থল আক । ইয়াৰ ওপৰি তিতত্ত েতৰও 
অকিলীয়ে তনকগ্ৰািকে আগি স্থান তি  পাতৰ। 

</p> 



<p> অকিলীয়সেকল হাকিকৰ মাটিৰ পাত্ৰ গত়িত ল। চােৰ  যৱহাৰ 
নাজাতনত ল। ছিওঁকলাকে েকৰ তে, সৰ ুপাতচ  া খৰাহীৰ তনতচনা এ া 
েতৰ িাৰ তিিৰ িাগি ডাঠকে মাটিৰ প্ৰকলপ তিকয়। িাৰ তপচি 
ছসইক া জইুি ছপাকৰ। জকুয় খৰাহীক া পুতৰ ছপলায়। ছিতিয়া মাটিৰ পাত্ৰ 
এ া ছপাৱা যায়। িাতিণািযি  াস েৰা ইৰলুা নামৰ অকিলীয় 
জনজাতি এ াই  ুকমৰািং নামৰ তচোৰৰ সজঁতুল এত ধ  যৱহাৰ েকৰ। 
অকিলীয়াৰ আতি াসীৰ মাজকিা এই ত ধৰ প্ৰচলন আক । ইয়াৰ দ্বাৰা 
চৰাই তচতৰেতি, সৰ ুজীৱজন্তু আতি মাতৰ  পাতৰ। সম্ভৱিঃ এইপাি অস্ত্ৰ 
অকিলীয়াৰ দ্বাৰা  হুলিাকৱ  যৱহৃি হহত ল। ছিওঁকলাকে ধন-ুোড় 
 যৱহাৰ নেতৰত ল। 

</p> 

<p> অকিলীয়ৰ ধমীয় ত শ্বাস, আচাৰ- যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি আতিকয় জীৱ াি 
আৰ ুপূ িপুৰষুৰ পূজাে ছেন্দ্ৰ েতৰ গ়ি হলত ল। আসুতৰে তচতেৎসছে 
ছিওঁকলােৰ মাজি এে ত কযষ স্থান অতধোৰ েতৰত ল। জীৱ, গ ,  া 
আনকোকনা প্ৰােৃতিে  স্তুৰপৰা ছগাত্ৰৰ উত্পতত্ত ছহাৱা  তুল ছিওঁকলাকে 
ত শ্বাস েতৰত ল। িীিা-সিংস্কাৰ ছিওঁকলােৰ সামাতজে-সািংসৃ্কতিে জীৱনৰ 
এ া প্ৰধান অিংগ। অকিলীয়াৰ আতি াসীসেকল িীিা-সিংস্কাৰৰ সময়ি 
িাঁিক াৰ ঘঁতহ ঘঁতহ সৰ ুআৰু ছজাঙা েতৰ হলত ল। ছেৰালাি  াসেৰা 
অকিতলয়া প্ৰজাতিৰ োিাৰ জনজাতিৰ মাজি এতিয়াও একন প্ৰথা প্ৰচতলি 
আক । ছমাৰ ইয়াকল অহা অকিলীয়ক াকৰও একন েতৰত ল যতি মই 
নাজাকনা। 

</p> 

<p> খা ীয়াসেলৰ েথা ওলাল ছযতিয়া ছিওঁকলােৰ ত ষকয় িষুাৰমান ে’ছল 
তনশ্চয় অপ্ৰাসিংতগে নহ । খা ীয়াসেকল অতিে িাষা েয় আৰু ছসই 

িাষাৰ সম্বকন্ধ অকিলীয়ৰ লগি, তেন্তু খা ীয়াৰ মাজি স্পি মিংকগালীয় 
প্ৰজািীয় লিণ ত িযমান। স্বািাতৱেকিই মনকল আকহ মিংকগালীয় 

</p> 



খা ীয়াসেকল এই অতিে িাষা ে’ি, ছেকনকে আৰু ছেতিয়া তযতেকল। 
ছচ াজীকয় ইয়াৰ  যাখযা তি কল ছচিা েতৰক । এই মিংকগালীয়সেল উত্তৰ 
পূ  ছোকণকৰ ছিওঁকলােৰ  িি মান  াসস্থানকল আকহ। ছিওঁকলাে অহাৰ 

আগকি ছসই অঞ্চলি অকিলীয় ছলাকে  স াস েতৰত ল। ছসইক াৰ 
মানহুৰ িাষা আত ল অকিা-এ ীয় পতৰয়ালৰ। খা ীয়াসেল ইয়াকল আতহ 
ছসই িাষা গ্ৰহণ েতৰকল। হয়কিা একনকুৱাও হ’  পাকৰ ছয ইয়াকল অহাৰ 

পথি ব্ৰহ্মকিযৰ উত্তৰািংযি থোৰ সময়ি িাকিই অকিা এ ীয় িাষা 
তযতেকল আৰ ুছসই িাষাে হল  িি মানৰ স্থানি প্ৰকৱয েতৰকল। এতিয়া 
খা ীয়াসেল তিব্বি- মী িাষািাষী ছলােৰ দ্বাৰা পতৰক তিি হহ আক  

যতিও ছিওঁকলাকে ছসই অতিে িাষাকেই সিংৰিণ েতৰ আক । একন স্থলি 
তিব্বি  মী িাষী ছলাে ইয়াকল অহাৰ আগকিই খা ীয়া সেল আতহ  
লাতগ । ছিওঁকলাকে ছিওঁকলােৰ আগকি অহা সেকলাক াৰ অকিলীয়কে 
সাঙুতৰ ল’  পৰা নাত ল। ছসই াছ  তিব্বি- মীিাষী ছলােৰ মাজি 

অকিলীয় প্ৰজািীয় উপািান চকুি পকৰ। 
<p> একনকুৱাও হ’  পাকৰ ছনতে? খা ীয়াসেল প্ৰেৃিকি অকিলীয়। তপচি 

অহা মিংকগালীয়ৰ লগি ছিওঁকলাে সমূ্পণিৰকূপ তমহতল হহ গ’ল। এই নিুন 
জনকগা ক াকৱ অতিে িাষা সিংৰিণ েতৰকল। তেন্তু আৱয়ত ে হ তযিযি 
মিংকগালীয় লিণসমহূ প্ৰে  হহ ছিওঁকলােে মিংকগালীয় জনকগা  এ াি 
পতৰণি েতৰকল। 

</p> 

<p> আগকিই হে আতহক া ছয হজতৱে চতৰত্ৰ হ তচত্ৰ সৃতিোৰী চাতৰ া মখুয 
হজতৱে োৰেে প্ৰব্ৰজন, এোেীেৰণ আতি প্ৰতক্ৰয়াই ইন্ধন ছযাগায়। 
প্ৰব্ৰজনৰ ফলি মানুহৰ পতৰক যৰ পতৰ িি ন হয়। এই পতৰক য প্ৰােৃতিে 
হ’  পাকৰ  া মানৱ-সৃিও হ’  পাকৰ। ত তিন্ন পতৰকৱযি তন িাচকন 
ত তিন্ন ধৰকণ তক্ৰয়া েকৰ। প্ৰব্ৰজকন নানা প্ৰোৰ ছলােে একে ঠাইকল 

</p> 



আতন একেলকগ থোৰ সুকযাগ তিকয়। ফলি নানান োৰণি 
জনকগা সমহূৰ মাজি হ  াতহে সম্বন্ধ স্থাতপি হহ ইক াকৱ তসক াৰ পৰা 
হজতৱে চতৰত্ৰ আহৰণ েৰাি পূ িৰ হ তযিযৰ সালসলতন ঘক । আকেৌ, 
প্ৰব্ৰজকন ছেতিয়া া মখূয ছগা ক াৰপৰা এ া িাগে অনয ঠাইকল হল হগ 
ছসই িাগে মলূ িাগৰপৰা পৃথে েতৰ ছপলায় আৰ ুইয়াৰ ফলি নানা 
িৰহৰ প্ৰতক্ৰয়াকযাকগ ছ কলগ ছ কলগ হ তযিপূণি িটুী ছগা ৰ সৃতি হয়। 

<p> িূমধযসাগৰীয় আৰু ইকদা-দ্ৰাত ড়ৰ েথা ওকলাৱাি এই সদিি ি এ া 
েথা ছমাৰ মনি পতৰক । েথাক া হেত ল েীথ নামৰ নৃিাতত্বে 
এগৰােীকয়। ছিওঁৰ েথাি সমথিন জনাইত ল সৰোকৰ। েথাক া 
একনকুৱা। ছোৱা হয় ছয ইকদা-দ্ৰাত ড়ৰ আতি  াসস্থান িূমধযসাগৰৰ 
পূ িাঞ্চল আৰু িাৰপৰা ছিওঁকলাকে প্ৰব্ৰজন েতৰ উত্তৰ পতশ্চম তিকযকৰ 
িাৰি ষিি প্ৰকৱয েকৰ। েীকথ আন এ া সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি িাৰিীয় 
নিৃাতত্বেসেলৰ িতৃি আেষিণ েতৰক । সিাকয় সেকলাকৱ  াতহৰৰ পৰা 
ত তিন্ন ত ধ ছলাে সমকয় সমকয় িাৰি ষিকল অহাৰ েথা েয়। েীথৰ 
প্ৰশ্ন হ’ল িাৰিকিা ছোকনা প্ৰজািীয় প্ৰোৰৰ উৎপতত্তৰ সম্ভৱনাৰ ত ষকয় 
িাত   ছনাৱাতৰ জাকনা। 

</p> 

<p> ছহডকন এত য়াৰ অতধ াসীে ি ুা প্ৰধান িাগি িাগ েতৰক । এ াৰ নাম 
ছশ্বিচমী এ ীয় আৰ ুআনক াৰ নাম পীিচমী এ ীয়। মস্তোেৃতিৰ 
ওপৰি তিতত্ত েতৰ পীিচমী এ ীয়ৰ তিতন া িাগ েতৰক , ছযকন, 
মধযমন্তেী, প্ৰযস্ত-মধয মস্তেী আৰ ুপ্ৰযস্তমস্তেী। প্ৰকিযেক াকৱই আকেৌ 
তে ুমান উপিাগি ত িি। মধযমস্তেীৰ এ া উপিাগৰ নাম তিক  
প্ৰ’ছ ামৰফা । ছহডকন ছমাৰ মিংকগালীয় সন্তান, ছযকন, ে াৰী, তমত িং, 
োত ি, ৰািা, তিৱা আতিে এই িাগি ছপলাইক । ছিওঁৰ মকি এই 
প্ৰোৰক াৰ ত স্তাৰ প্ৰধানকে আমাৰ সািিনীৰ (অসম, ছমঘালয়, 
নাগাকলণ্ড, তমকজাৰাম, তত্ৰপুৰা, অৰণুাচল আৰু মতণপুৰ) মাজি আৰু 

</p> 



িতিণ চীনকিযি সীমাৱি। এই ছগা ৰ মানহুৰ ছশ্বিচমী এ ীয় ছলােৰ 
লগি সািযৃয ত কযষিাকৱ মন েতৰ লগীয়া। অথিাৎ স্থান ত কযকষ 
ছিওঁকলাে অনয ছলােৰ লগি  হু পতৰমাকণ তমতিি হহ পতৰক । ছসকয়কহ 
মই সাধাৰণিাছৱ তিয়া মিংকগালীয়ৰ  ণিনা স্থান আৰু জনকগা  ছিকি 
ছিওঁকলােৰ লগি তনতমতল ও পাকৰ। 

<p> ছমাৰ মিংকগালীয় সন্তানসেলৰ মাজি হজতৱে চতৰত্ৰ, সিংসৃ্কতি, আতি 
ছিত্ৰি তে ুমান পাথিেয আক । িথাতপও ছিওঁকলাকে ছোৱা িাষাক াৰ 
এেকগা  েতৰ িাষাগিিাকৱ ছিওঁকলােে এ া পতৰয়ালৰ অন্তগিি েতৰ  
পাতৰ। ছসই িাতষে পতৰয়ালক াৰ নাম তিব্বি- মী। (ফাতেয়াল, 
খাময়ািং, িুৰুিং আতি  াইিাষী মিংকগালীয় সেলে এইকগা ি সাকঙাৰা 
নাই।) 

</p> 

<p> প্ৰাকগতিহাতসে আৰ ুপ্ৰাচীন োলৰপৰা উিাতৰি নানান নৰেিংোলৰ 
অৱকযষক াকৰ অিীজকৰ পৰা িাৰিীয় ছলােৰ মাজি থো ত তিন্ন 
প্ৰজািীয় উপািানৰ সািী  হন েকৰ। উিাহৰণ স্বৰকূপ মকহকঞ্জািাকৰা আৰু 
হৰপ্পাৰ পৰা সিংগৃহীি নৰেিংোলৰ অৱকযষক াৰ ত চাৰ েতৰ চাকল ছিখা 
যায় ছয িাি ছসইসময়ি চাতৰ া প্ৰধান প্ৰজািীয় প্ৰোৰ আত ল। এে 
প্ৰোৰ ছলাে তনঃসকদকহ অকিলীয়। আতি িূমধযসাগৰীয়  া িূমধযসাগৰীয় 
প্ৰোৰ থোৰ েথাও সেকলাকৱ মাতন হলক । এ া প্ৰোৰে আতি নতিিেৰ 
লগেি িুলনা েতৰ  পাতৰ। চিুথি প্ৰোৰক া আলপাইল আকমিনীয়  তুল 
ছোৱা হহক । এই ছযষৰ প্ৰোৰক া প্ৰযস্তমস্তেী। আনহাকি,  ােীক াৰ 
িীঘিমস্তেী। গতিকে তসনু্ধ উপিযো গ়িাৰ  াক  অেল িূমধযসাগৰীয়কে 
সেকলাতখতন েৃতিত্ব তিয়া হয় যতিও িাি থো অনয প্ৰজাতিৰ ছলােৰ 
েথাও লগকি তচন্তা েতৰ  লাতগ । 

</p> 

<p> নিৃত্বৰ প্ৰাচীনপন্থীৰ িতৃিকোণৰপৰা একনিকৰ ছোৱা হয়। তপকচ সাম্প্ৰতিে 
োলি অনয এে িিৃিিংগীৰ পৰাও ছসই নৰেিংোলক াৰ ত কেষণ েতৰ 

</p> 



চাই ছোৱা হহক  ছয ছসইক াৰে ছিকনধৰকণ প্ৰজাতিগি িাকৱ ছিণীত িাগ 
েৰাক া আধুতনে ত জ্ঞানসম্মনি নহয়। তেয়কনা জনসমতি এ াৰ মাজি 
ছিকনধৰণৰ হ তচত্ৰ  া হ সািযৃয থোক া একো অস্বািাতৱে নহয়। িাৰ 
 যাখযা তি কল প্ৰজাতিে  াতন অনাৰ ছোকনা প্ৰকয়াজন নাই। আধুতনে 
ত জ্ঞাকন স্বীোৰ েতৰ ছলাৱা হ তচত্ৰ সৃতি  া অনতু ৱিি নৰ োৰেক াৰৰ 
সহায়ি একন ধৰণৰ  যাখয তি  পৰা যায়। 

<p> মই ছেই া াকৰা হেক া ছয েকেচীয় প্ৰজাতিৰ ছলাে পতশ্চম তিযৰ পৰা 
আতহ ছমাৰ ইয়াি প্ৰকৱয েকৰ। েীনৰ েথা মাতন কল গ’ছল অনয এ া 
সম্ভাৱনাৰ েথাও িাত   লাতগ । ছিওঁৰ মকি উত্তৰপূ  তিযৰ পৰাও 
েকেচীয় ছলাে ছমাৰ ইয়াকল আতহত ল। এোলি এিল েকেচীয় ছলাে 
পতশ্চমৰ পৰা মিংকগালীয়া আৰু চীন ছিযৰ মাকজকৰ জাপানি উপতস্থি 
হহত ল। তপচি মিংকগালীয়সেলৰ অিুযত্থানৰ ফলি ছসইক াৰ মানহু 
তনঃকযষ হহ গ’ল। অলপ অৱকযষ হৰ গ’ল তে ুমান জনসমতিৰ মাজি। 
ছিকন এ া জনসমতিৰ নাম আইনু। জাপানি মিংকগালীয়ৰ দ্বাৰা 
পতৰক তিি হহ ছিওঁকলাকে এতিয়াও েকেচীয় হজতৱে হ তযিয সিংৰিণ 
েতৰ আক । মিংকগালীয়ৰ ছহঁচাি েকেচীয়ৰ সৰু িল এ াই িতিণ 
অতিমকুখ যাত্ৰা েতৰ উত্তৰ পূ  ছোকণকৰ ছমাৰ ইয়াি প্ৰকৱয েৰাৰ 
সম্ভাৱনাৰ োথা েীকন হেক । এই পকথকৰ তপচি আলপাইন ছলাকো 
ইয়াকল আতহ  পাকৰ। 

</p> 

<p> এইখতথতনকি ছমাৰ এত ধ সন্তান েতলিাৰ ত ষকয় চমকুে অলপ হে  
থওঁ। েতলোৰ উৎপতত্তৰ গুতৰ সম্বকন্ধ নানা মতুনৰ নানা মি। েতলিাৰ 
ত ষকয় সাধাৰণকি একনধৰকণ ছোৱা হয়। ছিওঁকলােৰ পূ িপুৰষু পতশ্চম 
তিযৰপৰা িাৰি ষিি প্ৰকৱয েতৰ প্ৰথকম উত্তৰ পতশ্চমাঞ্চলি তথিাতপ 
লয়। িাৰপৰা এ া সময়ি ইয়াকল আকহ। আনদ চন্দ্ৰ আগৰৱালা, 
ৰজনীোন্ত  ৰিকল আৰ ুলক্ষ্মীনাথ ছ জ ৰৱুাৰ মকি ছিওঁকলাে িতত্ৰয় 

</p> 



 িংযজাি। িতত্ৰয়  ুতলকলই আযিয সিংসৃ্কতি, হ তিে যুগ আতিৰ ছগান্ধ 
ছপাৱা যায়। আনহাকি োতলৰাম ছমতধৰ মকি ছিওঁকলাে প্ৰাক-হ তিে 
যুগৰ আযিয। 

<p> ইকদা-আযিযৰ আগমকন িাৰি ষিি এ া নিুন যুগৰ সূচনা েকৰ। 
সামাতজে, সািংসৃ্কতিে আৰ ুপ্ৰজািীয় ইতিহাসৰ অিূিপূ ি পতৰ িি ন হয়। 
ছিওঁকলাে িাৰিকল অহাৰ আগকিই েৃতষ েমিি প ু আত ল,  
ধািুত িযাি পাৰিযী আত ল আৰু আন আন ত িযাও ছিওঁকলােৰ 
আয়ত্বাধীন আত ল। ছিওঁকলােৰ  হুকিা পশুপালে আত ল। এইিকৰ স্বেীয় 
আৰ ুলগকি আৱয়ত ে লিকণকৰ ইকদা-আযিয এ া স্বিন্ত্ৰ প্ৰজািীয় ছগা । 
ছিওঁকলাে ছিওঁকলােৰ আগৰ একে োেচীয় প্ৰজাতিৰ অকিলীয় আৰ ু
িূমধযসাগৰীয়ৰ পৰা পৃথে। মিংকগালীয় প্ৰজাতিৰ ছলােৰ লগি পাথিেয 
 হুি। 

</p> 

<p> ইকদা-আযিযৰ আৱয়ত ে চতৰত্ৰৰ  ণিনা অতি সাধাৰণিাকৱ একনকে তি  
পাতৰ : ছিওঁকলাে ি়ৃি গঠন আৰু স ল যৰীৰৰ ওখ মানুহ। আগৰ 
মানহুক াৰিকে  হুি ওখ। ছিওঁকলাে িীঘিমস্তেী আৰু িীঘিনাতসেী। 
ছিওঁকলােৰ মৰূ আগৰ মানহুৰ মূৰিকে িীঘিিৰ। ছিওঁকলােৰ গাৰ  ৰণ 
পািল আৰু ছনত্ৰ  ণিও পািল । ছিওঁকলােৰ চুতল খু  ে’লা নহয়। 
এইতখতনকি মনি ছপকলাৱা িাল ছয আগকি উকেখ েতৰ অহা আলপাইন 
প্ৰযস্তমস্তেী। 

</p> 

<p> তসনু্ধ আৰু গিংগা উপিযোি ইকদা-আযিযৰ প্ৰাধানয ছিখা যায়। গিংগা 
উপিযোি ছিওঁকলাে ছলথাতৰ তনতচগাকে পতশ্চম ত হাৰকল ত স্তাতৰি। 
িাৰপৰা পূ হল পূ ি ত হাৰ,  িংগ আৰু ছমাৰ ইয়াি ছিওঁকলােৰ ত স্তাৰ 
ত তিপ্ত। এইক াৰ অঞ্চলি ত কযষকে উচ্চ ছিণীৰ মানহুৰ মাজি ইকদা-
আযিয লিণ ছ তচকে চকুি পকৰ। 

</p> 

<p> িাৰি ষিৰ ছিত্ৰি তযক া সিয, ছমাৰ ইয়াকিা িাকেই সিয  তুল মাতন </p> 



ল’  লাতগ । মই িাৰিৰ এ া িুদ্ৰ সিংস্কৰণ। িাৰিি তয সিংতমিণ 
ঘটিল, ছমাৰ ইয়াকিা ঘটিল। ৰূপকোঁৱৰ ছজযাতিপ্ৰসাি আগৰৱলাই 
‘অসমীয়া ছডোৰ উতি’ি অসম আৰু অসমীয়া সম্বকন্ধ একন িা কেই 
প্ৰোয েতৰক । ছমাৰ েথা মই তনকজ েত িাৰ িাষাকৰ প্ৰোয েতৰ কল 
অপৰাগ। িথাতপ োত যে সুৰি ে’ কল প্ৰয়াস েৰাি  াধা ে’ি? 

<p> ছমাৰ প্ৰায় ছচৌতিকয প িিমালা। ছমাৰ  ুকুৰ মাকজকৰ হ  হগক  ত যাল 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নি; সৃতি েতৰ িকুূলি ত স্তীণি সাৰৱুা উপিযো। প্ৰাচীন োলকি 
আতহত ল ছমাৰ ইয়াকল অকিলীয় ছলাে; এতৰ হগক  ছিওঁকলােৰ উপতস্থতিৰ 
তনিযিন। আতহক  পতশ্চমৰ পৰা িূমধযসাগৰীয়, আলপাইন-আকমিনীয়, 
ইকদা-আযিয, ইৰাকণা-চীথীয়-সেকলা প্ৰতিতনতধ েকেচীয় প্ৰজাতিৰ। উত্তৰ 
আৰ ুপূ ৰ পৰা সমকয় সমকয় িকল িকল প্ৰকৱয েতৰক  তিব্বি- মী 
িাষী, েতৰ প্ৰতিতনতধত্ব মিংকগালীয়ৰ। তপ কল উত্তৰ-পূ  তিযৰ পৰা 
আতহক   াইিাষী আকহাম; আতহক   াই ফাকে, খাময়ািং, িুৰিুং প্ৰিৃতি 
জনকগা  যানৰ  িংযধৰ। সেকলা তমতলি হহক  ছমাৰ ছোলাি। গঠন 
েতৰক  এে সিংতমতিি জাতি, যাৰ নাম অসমীয়া। 

</p> 

<p> সেকলাকৱ অেৃপণিাকৱ আগ ়িাইক , তনজস্ব সািংসৃ্কতিে  ৰঙতণ, সৃতিেতৰ 
এে অিুলনীয় সিংসৃ্কতি, তয ত কযষ হ তযিযকৰ সুগত়িি, সুকযাতিি। 

</p> 

<p>  াত়িক  ছগৌৰ  ছমাৰ মািৃত্বৰ, সন্তানৰ সুস্থ পতৰপুতিি। শ্ৰী তৃি হহক  
ছমাৰ, ছমাৰ সন্তানৰ, ছমাৰ সিংসৃ্কতিৰ। 

</p> 

<p> গাকৰাসেলৰ আতিপুৰষু তিব্বিৰ পৰা অহা। িজুন িলপতিৰ অধীনি 
ছিওঁকলােৰ িল এ াই িাৰ পৰা িতিণকল আগ াত়ি ছগাৱালপাৰা তজলাৰ 
উত্তৰািংযি থো ৰঙামাটিি উপতস্থি হয়। িাৰপৰা ছিওঁকলাে ধু ৰুীি 
উপনীি হয়। ছসই সময়ৰ িাৰ স্থানীয়  ৰজাই ছিওঁকলােৰ প্ৰতি প্ৰথকম 
 নু্ধত্বপূণি  যৱহাৰ েতৰত ল যতিও িাি স্থায়ীিাকৱ থোক া ৰজাই ত চৰা 
নাত ল। ছসই াক  ছিওঁকলাে মানাহ নিীৰ পাৰহল যায়। তপ ি 

</p> 



ছযাগীকঘাপাি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিী পাৰ হহ িতিণ পাৰি উপতস্থি হয়। িাৰপৰা 
ছিওঁকলাে  কো অঞ্চলকল আকহ আৰু তপ ি অনয ঠাইি ত য়তপ পকৰ। 
এইসেল ছলাকেই তপ ি গাকৰা নাকম পতৰতচি হয়। 

<p> গাকৰাসেলৰ মাজি এতিয়াও সিংৰতিি হহ থো তে ুমান সািংসৃ্কতিে 
উপািাকন ছিওঁকলাে তিব্বিৰ পৰা অহাৰ ইিংতগি তিকয়। তিব্বিি য়াে 
নামৰ জন্তু এ া আক । এইত ধ জন্তু গাকৰাপাহাৰি নাই। িথাতপ 
ছিওঁকলােৰ পুৰতণ োতহনীি এই জন্তুক াকৱ এে ত কযষ স্থান অতধোৰ 
েতৰ আক । তিব্বিি  যৱহৃি ছহাৱা গিং নামৰ  ািয যন্ত্ৰ এতিয়াও 
ছোকনা ছোকনা গাকৰাৰ ঘৰি ছিতখ কল ছপাৱা যায়। 

</p> 

<p> ইয়াৰ তে ুমান মিংকগালীয় জনকগা ৰ েণামােতৰ প্ৰধানকে শুোন। 
উিাহৰণ তহচাছ  আকহাম, তমত িং, ে াৰী আতিৰ নাম ল’  পাতৰ। 
আকহামৰ মাজি যিেৰা ৮৫ িাগ, তমত িংৰ মাজিে প্ৰায় ৮৪ িাগ, 
ে াৰীৰ মাজি প্ৰায় ৬১ িাগ মানহুৰ েণামােতৰ শুোন। আনহাকি 
 ামুণ, োয়স্থ, েতলিা আতিৰ প্ৰায় ৭০ িাগ ছলােৰ েণামােতৰ 
ছসকমো। এহাকি ছযকনকে েণামােতৰে হল েকেচীয় আৰ ুমিংকগালীয়ে 
িিুাগি িগা  পাতৰ, ছিকনকে জনকগা ৰ মাজি ইয়াৰ ত তিন্ন ধৰণৰ 
উপতস্থতিকয় িইু প্ৰজাতিৰ মানহুৰ মাজি সিংতমিণকৰা আিাষ তিকয়। 
ত কযষকে ৰাজ িংযী  া ছোচ ইয়াৰ সািীস্বৰপূ। 

</p> 

<p> এই সদিি ি  ৰাজ িংযীৰ ত ষকয় অতি সাধাৰণিাকৱ হ’ছলও ত চাৰ েতৰ 
নাচাকল আকলাচলা আধৰৱুা হহ ৰ’ । ছোচ আৰু ৰাজ িংযী, এই যব্দ 
ি ুা  হুকিা সময়ি একে অথিি  যৱহাৰ েৰা হয়। স্থান, োল, 
পাত্ৰকিকি ছেতিয়া া ছ কলগ অথিকিা  যৱহৃি ছনাকহাৱা নহয়। তযনহওে, 
ছোচ আৰু ৰাজ িংযী একেত ধ জনসমতি হয় ছন নহয়, ছসই ত ষকয় 
মিাকনেয থাতেকলও এই যব্দ ি ুা তনত িচাকৰ একে া জনকগা কে  জুা কল 
সাধাৰণিাকৱ  যৱহাৰ  যৱহাৰ েতৰ অহা হহক । মই ছমাৰ এই 

</p> 



সন্তানসেলে ছোচৰাজ িংযী  তুল মাকিা যতিও ছেতিয়া া অেল ছোচ 
 া অেল ৰাজ িংযী  তুলও েওঁ। 

<p> ছোচৰাজ িংযীৰ ত ষকয় নানা মতুনৰ নানা মি। ছডল্টকন উত্তৰ  িংগৰ 
ছোচসেলৰ আৱয়ত ে চতৰত্ৰকল লি্য ৰাতখ ছিওঁছলাে দ্ৰাত ড় (ইকদা- 
দ্ৰাত ড়) ছগা ৰ  তুল হেক  আৰু লগকি িূঞা সেলৰ এ া যাখা হ’  
পৰাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিও ইিংতগি তিক । 

</p> 

<p> ছযাৱা প্ৰায় িইু িযে ধতৰ ছমাৰ চকুি ছ াপতন নাই। এ া িঃুতচন্তাই 
ছমাে জৰুলুা েতৰক । িাত  তচতন্ত একো পাৰ ছনাকপাৱা হহক া। ছমাৰ 
যিংো হহক , ছ াধেকৰা মই যীকেই ছনাকহাৱা ছহ যাম। ছমাৰ ছোকনা 
অতস্তত্িই নাথাতে । মই নাথাতেকল ছমাৰ সন্তানক াৰৰ তে হ’ ? ছোকন 
তসহঁিে চা ? ছমাৰ অত হকন তসহঁিৰ পতৰচকয়ই  া তে? ছলােৰ আিয়ি 
তনজৰ হ তযিয  জাই ৰাতখ তেমান তিনকনা  তিি  থাতে  পাতৰ ? 

</p> 

<p> মিুৃযৰ েথা িাত কল হিাযাই ছমাে আগুতৰ ধকৰ। এই িঘুি নাৰ পৰা 
পতৰত্ৰাণ ছপাৱাৰ ছোকনা উপায় ছনকিকখা। ছেতিয়া া িাক া ছমাৰ 
সন্তানক াৰ ইমান অলায়ে ছন ছয তনজৰ মািৃৰ ৰিণাক িণ েতৰ  
ছনাৱাতৰ । মইকনা একন সন্তানকহ জন্ম  তিকলা ছন? তসহঁিে িুতল িাতল 
ডাঙৰ িীঘল েকৰাকি তে া িুল েতৰকলা ছনতে? ছমাৰ তযিািান 
পিতিি ে’ৰ াি আকসাৱাহ থাতে গ’ল ছনতে? নানান প্ৰশ্নই জমুতুৰ তি 
ধতৰক । একোকৰ ছোকনা সিতু্তৰ ছপাৱা নাই। 

</p> 

<p> ছেতিয়া া ছোকনা সন্তাকন হািি পুষ্পাযিয হল ছমাৰ ছ িীৰ ওচৰ চাতপকল 
মনক া আনদি উোতসি হহ পকৰ। িাক া একয় ছমাৰ উপযুি সন্তান। 
একৱইঁ ছমাে ৰিা েতৰ । মািৃত্বৰ গ িি  ুকু ওফতদ উকঠ। 

</p> 

<p> এই অনুপ্ৰকৱযোৰী মানহুক াৰ ছিতিয়াৰ পূ ি িংগৰ (তপচি পূ  পাতেস্তান 
আৰ ুএতিয়াৰ  ািংলাকিয) পৰা আতহত ল। এই  যতিোৰ আৰম্ভতণৰপৰাই 
আতহ কল আৰম্ভ েতৰত ল। ছমাৰ  ুকুি থো যষয যযামলা উ িৰ িূতমকয় 

</p> 



তসহঁিে আেষিণ েতৰত ল। সামানয পতৰিম েতৰকয়ই তসহঁকি ছমাৰ 
 কুুৰপৰা ছসাণ   ুতল  পাতৰত ল। প্ৰথকম ছগাৱালপাৰা তজলাৰ চৰ আৰ ু
সিংৰতিি  নাঞ্চলি  সতি পাতিকল। িাৰতপচি লাকহ লাকহ সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপিযোকি তসহঁি ত য়তপ পতৰল। 

<p> মই আগকিই হে আতহক া, এওঁকলােৰ  হুিকেই মই তনজৰ সন্তান  তুল 
গ্ৰহণ েতৰক া। ছোকনা ছোকনাকৱ এওঁকলােে ন-অসমীয়া নাম তি  
ছখাকজ। তেন্তু ছমাে মািৃ  তুল গ্ৰহণ েতৰকল ছমাৰ  াক  ছোকনাকৱই 
নিুন  া পুৰতণ নহয়। ছমাৰ সেকলা সন্তানকেই মই অসমীয়া  তুল 
মাতিম। 

</p> 

<p> ১৯৪৭ চন। িাৰি ষি তদ্বখতণ্ডি হ’ল। লগকি িাৰকি স্বাধীনিা লাি 
েতৰকল। লকগ লকগ পূ  পাতেস্তানৰপৰা িগনীয়াৰ ছসাঁি ছমাৰ ছোলাকল 
 ’ কল ধতৰকল। ছসই িগনীয়াক াৰ তহদু। ম ুলমানৰ ছিয পাতেস্তানি 
থাতে কল সাহ নেতৰ  া তনত চাতৰ তসহঁি িকল িকল ছমাৰ ইয়াকল ছখাজ 
লকল। প্ৰথকম ঠাকয় ঠাকয়  অস্থায়ী তযত ৰ পাতি তসহঁিে ৰখা হ’ল। 
তপচি স্থায়ীিাকৱ থাতে কল  যৱস্থা েতৰ তিয়া হ’ল। ছমাৰ ছিািা 
অসমীয়া সন্তান সেকল তসহঁকি তয ত চাকৰ অেৃপণিাকৱ িহুাকি িাকেই 
তি কল আৰম্ভ েতৰ  তনজৰ মহানিুৱিাৰ পতৰচয় তিকল, তনজকল তে 
থাতেল ছসইক া ত চাৰ েৰাৰ েথা নািাত কল। নহ’ছল ছয ছমাৰ 
সন্তানসেলে িাৰিৰ অনয প্ৰান্তৰ মানকুহ সিংেীণিমনা  তুল ে’ । ছহাজা 
অসমীয়াই  তুজ নাপাকল তনজৰ িতৰি তনকজই কুঠাৰ মাতৰক । 

</p> 

<p> ছ াৰ সন্তান একেলকগ থাতে সুকখ সকন্তাকষ  াস েতৰ  পাতৰ । এৰা-
ধৰাৰ মাকজকৰ সুখ িখুৰ সমকিাগী হ’  পাতৰকলকহ সেকলাকৱ সমতৃি লাি 
েতৰ । ছমাৰ সেকলা সন্তান জনা জুা। এইক াৰ েথা ছিওঁকলাকে িাত  
নাচায় তেয়  াৰু? ইজন তসজনৰপৰা ছ কলগ ছ কলগ হহ গ’ছল 

</p> 



প্ৰকিযেজকনই ি ুিল হহ পতৰ । 
<p> একন অৱস্থাি ছোন মািৃকয়  াৰু যাতন্তকৰ থাতে  পাকৰ? মকয়া পৰা নাই। 

িগ ানৰ ওচৰি খাটিক া, ছমাৰ সন্তানসেলে তনজে  তুজ কল, তনজৰ 
আপি-ত পি সম্বকন্ধ সজাগ হহ আত্মৰিা েৰাৰ তযিা তিয়ে। নহকল 
মকয়া নাথাতেম, তসহঁকিা তনঃতচহ্ন হহ যা । প্ৰিু! এই ত পিৰপৰা ছমাে 
উিাৰ েৰা! 

</p> 

<p> এেমাত্ৰ িগ ানৰ ওপৰকি সেকলাতখতন এতৰ তি হাি সাৱটি  তহ থাতেকল 
নহ’ । পৰামুখাকপিী হহ নাথাতে আত্ম কলকৰ  লীয়ান  হহ তনজৰ 
িত ষযি তনকজই সুৰতিি েতৰ  লাতগ । ছসকয় ছমাৰ মৰমৰ 
সন্তানসেলৰ প্ৰতি ছমাৰ আহ্বান- ছিামাকলাে জাগ্ৰি ছহাৱা, সিেি  
ছহাৱা। তনজৰ অিীি ঐতিহযৰ প্ৰতি িিাযীল ছহাৱা। সেকলা প্ৰোৰৰ 
সিংেীণিিাৰ পৰা তনজে মিু েতৰ ন ন িাৱতচন্তাকৰ উদ্বিু হহ প্ৰগতিৰ 
পথি আগুৱাই ছযাৱা।  িি মানৰ িয়া হ সিংে ৰপৰা তনজকে  কচাৱা 
আৰ ুছমাকো জীয়াই থাতে কল তিয়া। 

</p> 
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