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মমুননীন বৰকটকনী

 ববনয় মমজ্ঞাহন শইকনীয়জ্ঞা

(১)

মমুননীন্দ্রনজ্ঞাথ বৰকটকনী বজ্ঞা চমমুকক মমুননীন বৰকটকনীৰ বপিতত ৰ নজ্ঞাম দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনী আৰমু মজ্ঞাতত ৰ

নজ্ঞাম কমবলিননী মদৱনী। দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনী আবছিলি এরৰজ্ঞাকনী প্রবসদ্ধ বশকজ্ঞাববদ আৰমু বশকজ্ঞাৰ প্রসজ্ঞাৰক।

মতওওঁ অসমৰ প্রথমজন ভজ্ঞাৰতনীয় তথজ্ঞা অসমনীয়জ্ঞা ববদন্যজ্ঞালিয় পিবৰদশরক। ইয়জ্ঞাৰ আরতত এই পিদত

মকৱলি বব্রিটিছি ববষয়জ্ঞাইতহ দজ্ঞাবয়ত্ব পিজ্ঞালিন কবৰবছিলি। মমুননীন বৰকটকনীৰ মজ্ঞাতত  কমবলিননী মদৱনী আবছিলি

আনন্দৰজ্ঞাম মঢেকনীয়জ্ঞালি ফমুকনৰ নজ্ঞাবতননী আৰমু পিদজ্ঞাৱতনী মদৱনীফমুকনননীৰ কনন্যজ্ঞা। উতল্লেখতযজ্ঞারন্য ময

ঊনবববিংশ শবতকজ্ঞাতত ‘সমুধমরজ্ঞাৰ উপিজ্ঞাখন্যজ্ঞান’ ৰচনজ্ঞা কবৰ পিদজ্ঞাৱতনী মদৱনীফমুকনননীতয় অসমনীয়জ্ঞা সজ্ঞাবহতন্যত

বনজৰ নজ্ঞাম যজ্ঞাউবতযমুরনীয়জ্ঞা কবৰ থথ থরতছি। 

মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট নরৰৰ কজ্ঞাষৰনীয়জ্ঞা বজ্ঞাবলিরজ্ঞাওঁৱত বৰকটকনী পিবৰয়জ্ঞালিৰ পিমুৰবণি বজ্ঞাসসজ্ঞান। দমুররজ্ঞাধৰ

বৰকটকনীতয় মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ বজ্ঞাসসজ্ঞান বজ্ঞাবলিরজ্ঞাওঁৱৰপিৰজ্ঞা মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট নরৰৰ তৰজ্ঞাজজ্ঞান অঞ্চলিকলি সলিবন কতৰ।

এই তৰজ্ঞাজনতত ১৯১৫ চনৰ কজ্ঞাবত ববহুৰ বদনজ্ঞা দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনী আৰমু কমবলিননী মদৱনীৰ কবনষ

সনজ্ঞান মমুননীন্দ্রনজ্ঞাথ বৰকটকনীৰ জন্ম হয়। মমুননীন্দ্রৰ ওপিৰৰ ককজ্ঞাতয়ক-বজ্ঞাইতদতৱক মকইরৰজ্ঞাকনী থহতছি

ক্রতম সততন্যন্দ্রনজ্ঞাথ,  মপ্রমলিতজ্ঞা আৰমু প্রনীবতলিতজ্ঞা। বপিতত -মজ্ঞাতত  উভয় পিকৰ পিবৰয়জ্ঞালিৰ থশবকক তথজ্ঞা

সজ্ঞাবিংসত বতক পিৰম্পৰজ্ঞাৰ উবচত হকদজ্ঞাৰ বহচজ্ঞাতব মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ আটজ্ঞাইতকইটজ্ঞা সনজ্ঞাতনই সমজ্ঞাজত জজ্ঞাকত-

বজবলিকজ্ঞা বহচজ্ঞাতব পিবৰরবণিত হয়। উতল্লেখতযজ্ঞারন্য ময মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ ডজ্ঞাঙৰ পিমুত্র সততন্যন্দ্রনজ্ঞাথ বৰকটকনীতয়

১৯৩২ চনত কবলিকতজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰপিৰজ্ঞা ইবিংৰজ্ঞাজনী ববষয়ত প্রথম মশ্রেণিনীৰ তত তনীয় সজ্ঞান অবধকজ্ঞাৰ

কবৰ সজ্ঞাততকজ্ঞাত্তৰ বডবগ্রি লিজ্ঞাভ কবৰবছিলি। তজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিৰ বছিৰত মতওওঁ ভজ্ঞাৰতনীয় অসজ্ঞামবৰক মসৱজ্ঞাৰ

পিৰনীকজ্ঞাত উত্তনীণির থহ ভজ্ঞাৰত চৰকজ্ঞাৰৰ উচ্চপিদস ববষয়জ্ঞা বহচজ্ঞাতব কজ্ঞাযরন্যবনবরজ্ঞাহ কবৰবকলি লিয়। চজ্ঞাকবৰ

জনীৱনৰ পিজ্ঞাছিৰ ফজ্ঞাতলি আৰমু অৱসৰৰ পিজ্ঞাছিত সততন্যন্দ্রনজ্ঞাথ বৰকটকনীতয় কুবৰখনতৰজ্ঞা অবধক উচ্চস্তৰৰ

অসমনীয়জ্ঞা আৰমু ইবিংৰজ্ঞাজনী ভজ্ঞাষজ্ঞাৰ গ্রিন্থ ৰচনজ্ঞা কবৰ সমুখন্যজ্ঞাবত অজরন কবৰ থথ থরতছি। 

মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট মপ্রবক্টিবছিবিং সমু লিত মমুননীন বৰকটকনীৰ প্রজ্ঞাথবমক বশকজ্ঞা আৰম্ভ হয়। বকন্তু তজ্ঞাত মতওওঁ

মববছিবদন বশকজ্ঞাগ্রিহণি কবৰবকলি নজ্ঞাপিজ্ঞাতলি। মদউতজ্ঞাক দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনীতয় চজ্ঞাকবৰৰপিৰজ্ঞা অৱসৰ থলি এটজ্ঞা

ববতশষ কজ্ঞামত বনজতক জবড়িত কৰজ্ঞাৰ কথজ্ঞা বচনজ্ঞা কতৰ।  মসয়জ্ঞা থহতছি,  প্রকজ্ঞাশক,  সম্পজ্ঞাদকৰৰূতপি
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অসমনীয়জ্ঞা ভজ্ঞাষজ্ঞা-সজ্ঞাবহতন্যৰ মসৱজ্ঞা কৰজ্ঞা। এই কজ্ঞাম কবৰবকলি মতওওঁ সতহজ্ঞাদৰ ভজ্ঞাতত  রবিংরজ্ঞাধৰ

বৰকটকনীৰপিৰজ্ঞা অনমুতপ্রৰণিজ্ঞা লিজ্ঞাভ কবৰবছিলি বমুবলি অনমুমজ্ঞান কবৰব পিজ্ঞাবৰ। কজ্ঞাৰণি, রবিংরজ্ঞাধৰ বৰকটকনীতয়

১৮৯৮ চনতত বৰকটকনী মকজ্ঞাম্পজ্ঞাননী আৰম্ভ কবৰ পিমুবথ বন্যৱসজ্ঞায়ৰ লিরতত পিজ্ঞাছিকলি গুণিমজ্ঞালিজ্ঞা,

কজ্ঞাণিতখজ্ঞাৱজ্ঞা,  ভনীমচবৰত,  কনীতরনতঘজ্ঞাষজ্ঞা,  দশম,  বৰরনীত,  ৰতজ্ঞাৱলিনী,  আবদ পিমুবথ সম্পজ্ঞাদনজ্ঞা কতৰজ্ঞাৱজ্ঞাই

প্রকজ্ঞাশ কবৰবছিলি। দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনীতয়ও অসমনীয়জ্ঞা প্রজ্ঞাচনীন সজ্ঞাবহতন্য,  ববতশষকক ৰজ্ঞাম সৰস্বতনীৰ

মহজ্ঞাভজ্ঞাৰত প্রকজ্ঞাশ কবৰ উবলিয়জ্ঞাবকলি মনস কতৰ। মততন বতহৎ কমর সম্পজ্ঞাদনৰ বজ্ঞাতব মতবতয়জ্ঞা

কবলিকতজ্ঞাই আবছিলি উত্তম সজ্ঞান। মসই সময়তত মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ ডজ্ঞাঙৰ পিমুত্র সততন্যন্দ্রনজ্ঞাতথ কবলিকতজ্ঞাৰ

মপ্রবছিতডবন্সি কতলিজত পিঢ়জ্ঞাৰ বজ্ঞাতবও সজ্ঞাজমু থহবছিলি। এই সকতলিজ্ঞা কথজ্ঞা বচনজ্ঞা কবৰ দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনীতয়

সপিবৰয়জ্ঞাতলি কবলিকতজ্ঞাকলি যজ্ঞাত্রজ্ঞা কতৰ। মতওওঁতলিজ্ঞাতক তজ্ঞাত ঘৰ ভজ্ঞাড়িজ্ঞা কবৰ থজ্ঞাবকবকলি লিয় আৰমু কবনষ

পিমুত্র মমুননীন্দ্রক ‘এতথবনয়জ্ঞাম’ নজ্ঞামৰ এখন সমু লিত নজ্ঞামভবতর কবৰ বদতয়। সমু লিখনৰ বশকজ্ঞাৰ মজ্ঞাধন্যম

ইবিংৰজ্ঞাজনী হ’মলিও তজ্ঞাত বঙজ্ঞালিনী ভজ্ঞাষজ্ঞা বজ্ঞাধন্যতজ্ঞামৰূলিক আবছিলি। এতনদতৰই কম বয়সতত ইবিংৰজ্ঞাজনীৰ লিরতত

বঙজ্ঞালিনী সজ্ঞাবহতন্যৰ থসতত মতওওঁৰ পিবৰচয় ঘতট। সজ্ঞাবহতন্যজ্ঞাচজ্ঞাযরন্য যতজশ্বৰ শমরজ্ঞাতদৱ এম এ মশ্রেণিনীৰ ছিজ্ঞাত্র

থহ থজ্ঞাতকজ্ঞাওঁতত বৰকটকনী পিবৰয়জ্ঞালিৰ ভজ্ঞাৰজ্ঞাঘৰতত থজ্ঞাবকবকলি থলিবছিলি। মতওওঁ মমুননীন বৰকটকনীক ভজ্ঞাইটি

বমুবলি সতমজ্ঞাধন কবৰবছিলি। সজ্ঞাহতন্যজ্ঞাচজ্ঞাযরন্যরৰজ্ঞাকনীৰ ‘ভজ্ঞাইটিৰ ববষতয়’ নজ্ঞামৰ মলিখজ্ঞাত মমুননীন বৰকটকনীৰ

মসই সময়ৰ বকছিমু কথজ্ঞা উতল্লেখ আতছি। মতওওঁ বলিবখতছি, “কবলিকতজ্ঞাত বনশজ্ঞাৰ বভতৰতত খবৰ কজ্ঞারজ

ববলিজ্ঞায়। ভজ্ঞাইটিতয় ব্রিহ্মমমুহৰূতরতত উঠি খবৰ কজ্ঞারজ পিবঢ় আমজ্ঞাক চজ্ঞাহ খজ্ঞাওওঁতত মরজ্ঞাতটই খবৰ মমুতখতৰ

থক বদতয়। তজ্ঞাৰ বজ্ঞাবহতৰও কবলিকতজ্ঞাত ঠজ্ঞাতয় ঠজ্ঞাতয় থকজ্ঞা লিজ্ঞাইতব্রিৰনীববলিজ্ঞাককলি থর ববববধ বকতজ্ঞাপি পিবঢ়

আনন্দ পিজ্ঞাইবছিলি আৰমু মসই পিঢ়জ্ঞাৰ কথজ্ঞা আনতকজ্ঞা থকবছিলি।” সমু লিনীয়জ্ঞা ছিজ্ঞাত্র মমুননীন বৰকটকনীৰ বজ্ঞাতবৰ

করজ খৰবচ মজ্ঞাবৰ পিঢ়জ্ঞা আৰমু ববববধ গ্রিন্থপিজ্ঞাঠৰ এই অভন্যজ্ঞাস মরজ্ঞাতটই জনীৱনৰ বজ্ঞাতব থৰ থরবছিলি আৰমু

ইতয় ভবৱষন্যতত মতওওঁক এরৰজ্ঞাকনী অননন্য প্রজজ্ঞাবধকজ্ঞাৰনী কবৰ রবঢ় মতজ্ঞালিজ্ঞাত সহজ্ঞায় কবৰবছিলি বমুবলি

সহতজ অনমুমজ্ঞান কবৰব পিজ্ঞাবৰ।

দমুররজ্ঞাধৰ বৰকটকনীতদতৱ মকইবজ্ঞাখতনজ্ঞা গ্রিন্থ প্রকজ্ঞাশ কৰজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত এবদন কবলিকতজ্ঞাৰপিৰজ্ঞা অসমকলি

ঘৰূবৰ আতহ। অসমকলি ঘৰূবৰ অহজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত ১৯৩০ চনত মমুননীন বৰকটকনী মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট রৱণিরতমণ্ট হজ্ঞাই

সমু লিৰ নৱমমজ্ঞান মশ্রেণিনীত ভবতর হয়। পিজ্ঞাছিকলি বববশষ্ট কথজ্ঞা-সজ্ঞাবহবতন্যক বহচজ্ঞাতব পিবৰবচত কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞা

মতবতয়জ্ঞা মসই মশ্রেণিনীতৰ ছিজ্ঞাত্র আবছিলি।  প্রথম অৱসজ্ঞাত নতমুন পিবৰতৱশত খজ্ঞাপি খজ্ঞাবকলি মমুননীন

বৰকটকনীৰ বকছিমু সময়ৰ প্রতয়জ্ঞাজন থহবছিলি। মততন সময়তত কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞা আৰমু মমুননীন বৰকটকনীৰ
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মজ্ঞাজত বনমু ত্ব রঢ় থলি উতঠ। মকততবজ্ঞাৰ ববষয়ত মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ মজ্ঞাজত থকজ্ঞা মতৰ বমলিৰ বজ্ঞাতবই মসই

বনমু ত্ব মববছি রজ্ঞাঢ় থহ উঠিবছিলি বমুবলি ভৰূভ ঞজ্ঞাতদৱৰ মলিখবনৰপিৰজ্ঞা জজ্ঞাবনব পিৰজ্ঞা যজ্ঞায়। ভৰূঞজ্ঞাতদৱৰ ‘Some

Memories of My Friend, Munin’  প্রৱনত মসই সময়ৰ মমুননীন বৰকটকনী আৰমু মতওওঁতলিজ্ঞাক

দমুতয়জ্ঞাতৰ মজ্ঞাজৰ বনমু ত্বৰ এক সমুন্দৰ বণিরনজ্ঞা আতছি।  (“… Fresh from Calcutta background,

Munin found himself amongst strangers and so was shy of the company of the

other boys in the class. It so happened that we sat side by side, on the same

bench in the class. I took the initiative to converse with him; in a few days it

was clear that we had many common interests; … As I became more and more

familiar with his habits, whims and hobbies, I discovered that he had developed a

habit  of  reading  good  books,  newspapers,  magazines  etc.  regularly.  While  at

Calcutta he must have got plenty of scope to nourish his habit. He surprised me

by the sweep of his knowledge of the famous books by great Bengali writers.”)

দশমমজ্ঞান মশ্রেণিনীত পিবঢ় থজ্ঞাতকজ্ঞাওঁতত কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞা আৰমু মমুননীন বৰকটকনী দমুতয়জ্ঞা লির থহ দমুখন

হজ্ঞাততবলিখজ্ঞা আতলিজ্ঞাচননী প্রকজ্ঞাশ কবৰ উবলিয়জ্ঞায়।  কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞাৰ সম্পজ্ঞাদনজ্ঞাত ‘কুমমুবদননী’  প্রকজ্ঞাশ থহ

ওতলিজ্ঞাৱজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত মমুননীন বৰকটকনীৰ সম্পজ্ঞাদনজ্ঞাত প্রকজ্ঞাশ হয় ‘আৰবত’ নজ্ঞামৰ আন এখন হজ্ঞাততবলিখজ্ঞা

আতলিজ্ঞাচননী। এতনদতৰ মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ ছিয়-সজ্ঞাতখনমজ্ঞান আতলিজ্ঞাচননী প্রকজ্ঞাশ মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত এবজ্ঞাৰ

‘আৰবত’ৰ সম্পজ্ঞাদকনীয়ত মমুননীন বৰকটকনীতয় বব্রিটিছি চৰকজ্ঞাৰক সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা কবৰ এটজ্ঞা মলিখজ্ঞা প্রকজ্ঞাশ

কৰজ্ঞাত মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ আটজ্ঞাইতকইখন আতলিজ্ঞাচননী সমু লি কততরপিকই বজ্ঞাতজয়জ্ঞাপ্ত কবৰ নষ্ট কতৰ ;  লিরতত

ভবৱষন্যতত মততন কজ্ঞাম নকবৰবকলি মতওওঁতলিজ্ঞাকক কঢ়জ্ঞা সকনীয়বনও বদয়জ্ঞা হয়। সজ্ঞাবহতন্যৰ মকত্রখনত ভবৰ

বদ আৰম্ভবণিতত বজ্ঞাধজ্ঞাৰ সমমুখনীন হ’মলিও ভবৱষন্যতত ববকবশত থহ উঠজ্ঞা বনষজ্ঞাৱজ্ঞান মলিখক দমুজনৰ

অবিংকুৰণি ইয়জ্ঞাতত থহবছিলি বমুবলি বননিঃসতন্দতহ ক’ব পিৰজ্ঞা যজ্ঞায়।

১৯৩২ চনত মমুননীন বৰকটকনীতয় হজ্ঞাইসমু লি বশকজ্ঞান পিৰনীকজ্ঞাত সমুখন্যজ্ঞাবততৰ উত্তনীণির থহ মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট

কতলিজৰ কলিজ্ঞা শজ্ঞাখজ্ঞাৰ ইণ্টজ্ঞাৰবমবডতয়ট মশ্রেণিনীত নজ্ঞামভবতর কতৰ। মসই সময়ত মতওওঁৰ ককজ্ঞাতয়ক

সততন্যন্দ্র নজ্ঞাথ বৰকটকনী চজ্ঞাকবৰসৰূতত্র বজ্ঞাবহৰত আবছিলি আৰমু বজ্ঞাতয়ক দমুরৰজ্ঞাকনীতৰজ্ঞা ববয়জ্ঞা থহ মযজ্ঞাৱজ্ঞাত

ঘৰত মজ্ঞাকৰ থসতত মতওওঁতহ আবছিলি। ঘৰত প্রজ্ঞায় অকলিশতৰ থজ্ঞাবকবলিরনীয়জ্ঞা মহজ্ঞাৱজ্ঞা অৱসজ্ঞাত মতওওঁৰ

সবিংরনী আবছিলি বববভন্ন ববষয়ৰ বকতজ্ঞাপি। সজ্ঞাবহতন্যজ্ঞাচজ্ঞাযরন্য যতজশ্বৰ শমরজ্ঞাতদৱৰ পিৰূতবর উতল্লেখ কৰজ্ঞা প্রৱনত

আতছি, “মমুননীন মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট জরন্নজ্ঞাথ বৰমুৱজ্ঞা মহজ্ঞাববদন্যজ্ঞালিয়ত আই এ কজ্ঞাছিত মমজ্ঞাৰ ছিজ্ঞাত্র আবছিলি। মসই

3



সময়ত মই বযবখবন ছিজ্ঞাত্র তজ্ঞাত পিজ্ঞাইবছিতলিজ্ঞা, মততন বজজজ্ঞাসমু আৰমু আগ্রিহনী সৰলি ছিজ্ঞাত্র আন ক’মতজ্ঞা

মপিজ্ঞাৱজ্ঞা নজ্ঞাই আৰমু বতরমজ্ঞান কজ্ঞালিত মততন ছিজ্ঞাত্রৰ সবিংখন্যজ্ঞা শতকৰজ্ঞা দহতককতয়জ্ঞা কম। মমুননীন মততন

তৎপিৰ ছিজ্ঞাত্রৰ প্রবতবনবধ। ...  মমুননীতন মযজ্ঞাৰহজ্ঞাটত থকজ্ঞা মকইবছিৰ সজ্ঞাননীয় ববষ্ণমু ৰজ্ঞাম হলি

লিজ্ঞাইতব্রিৰনীৰপিৰজ্ঞা পিজ্ঞাব পিৰজ্ঞা গ্রিন্থ মতনজ্ঞাতযজ্ঞাতরতৰ অধন্যয়ন কবৰবছিলি। এই সম্পতকর মমজ্ঞাতৰজ্ঞা পিৰজ্ঞামশর

থলিবছিলি। মসই সময়ত মযজ্ঞাৰহজ্ঞাট কতলিজৰ লিজ্ঞাইতব্রিৰনী মটজ্ঞাতকজ্ঞানজ্ঞা আবছিলি বমুবলি ক’ব পিজ্ঞাবৰ। বৰকটকনীতয়

মমজ্ঞাৰ সৰমু সবিংগ্রিহৰপিৰজ্ঞা ৰবনীন্দ্র ৰচনজ্ঞাৱলিনী, গ্রিনীক মট্রেতজডনী, টলিষ্টয়ৰ গ্রিন্থ, ইবতচনৰ নজ্ঞাটক, মমবথউ

আনরল্ডৰ ৰচনজ্ঞা, ইবিংৰজ্ঞাজনী আৰমু বঙজ্ঞালিনী সজ্ঞাবহবতন্যকৰ দমুই চজ্ঞাবৰখন ববখন্যজ্ঞাত গ্রিন্থ আই এ মশ্রেণিনীত পিবঢ়

থজ্ঞাতকজ্ঞাওঁততই অবত মতনজ্ঞাতযজ্ঞাতরতৰ অধন্যয়ন কবৰবছিলি।” 

১৯৩০ চনৰপিৰজ্ঞা মমুননীন বৰকটকনীতয় ‘আৱজ্ঞাহন’, ‘জয়ননী’,  আবদ আতলিজ্ঞাচননীত রল্প বলিখজ্ঞা

আৰম্ভ কতৰ। ১৯৩৪ চনৰ বভতৰত মতওওঁৰ রল্পৰ সবিংখন্যজ্ঞা বজ্ঞাৰটজ্ঞা হয়কর। মসই রল্পতকইটজ্ঞাই খমুব কম

সময়তত পিজ্ঞাঠক আতলিজ্ঞাচকৰ দতবষ্ট আকষরণি কতৰ আৰমু তজ্ঞাৰ মজ্ঞাজত ভবৱষন্যতৰ এজন উচ্চস্তৰৰ সফলি

রল্পকজ্ঞাৰৰ উপিবসবতৰ কথজ্ঞা আটজ্ঞাতয় অনমুভৱ কবৰতলিও ভবৱষন্যতত বৰকটকনীৰ রল্প কজ্ঞাকত-

আতলিজ্ঞাচননীত প্রকজ্ঞাশ নহ’লি।

১৯৩৪  চনত মমুননীন বৰকটকনীতয় কবলিকতজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ অধনীনৰ ইণ্টজ্ঞাৰবমবডতয়ট

পিৰনীকজ্ঞাত উত্তনীণির হয় আৰমু বব এ মশ্রেণিনীত নজ্ঞামভবতর কবৰবৰ কজ্ঞাৰতণি মতওওঁ কটন কতলিজকলি যজ্ঞায়।

এই যজ্ঞাত্রজ্ঞাত মমুননীন বৰকটকনীৰ সবিংরনী আবছিলি মতওওঁৰ বপ্রয় বনমু  কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞা। মসই সময়ৰ কথজ্ঞা

মনকলি আবন ভৰূঞজ্ঞাতদতৱ বলিবখতছি ময আজবৰ সময়ত মযবতয়জ্ঞা মমুননীন বৰকটকনীৰ বনমু সকলি

আতমজ্ঞাদজনক বকবজ্ঞা কজ্ঞামত বন্যস্ত আবছিলি,  বৰকটকনীতয় কজ্ঞাজরন হলিত বহু মদবৰকলি একজ্ঞান মতন

গ্রিন্থপিজ্ঞাঠত বনমগ্ন থহ আবছিলি।  (“We  turned  our  youthful  energies  to  enjoyable

occupations  in  our  free  time.  Literature,  music  and  patriotism  were  Munin’s

favourites, but his first love was the acquisition of knowledge. So when we would

be out in streets seeking fun and frolics, Munin would often retire into the privacy

of the Curzon Hall Library, and read for hours, late into the night.”) 

এতনদতৰই কটন কতলিজত দমুটজ্ঞা বছিৰ পিজ্ঞাৰ থহ র’লি। বনজতক এজন অবত মমধজ্ঞাৱনী ছিজ্ঞাত্র

বহচজ্ঞাতব পিবৰচয় বদয়জ্ঞা মমুননীন বৰকটকনীতয় ১৯৩৬ চনত বব এ ফজ্ঞাইতনলি পিৰনীকজ্ঞাত অৱতনীণির মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ

সময় আবহলি। প্রথতম ইবতহজ্ঞাস ববষয়ত সন্মজ্ঞান থলি পিবঢ় পিজ্ঞাছিত মতওওঁ মসয়জ্ঞা অথরননীবত আৰমু ইবিংৰজ্ঞাজনী

ববষয়কলি সলিবন কবৰবছিলি। বকন্তু পিৰনীকজ্ঞাকলি মকইমজ্ঞাহমজ্ঞান থকজ্ঞা অৱসজ্ঞাত হঠজ্ঞাতত মতওওঁ ঠিক কতৰ ময
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মসই বছিৰ মতওওঁ পিৰনীকজ্ঞাত নবতহ। পিৰনীকজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব প্রস্তুবত আশজ্ঞা কৰজ্ঞা ধৰতণি মনজ্ঞাতহজ্ঞাৱজ্ঞা বজ্ঞাতবই এই

বসদ্ধজ্ঞান মলিজ্ঞাৱজ্ঞা বমুবলি মতওওঁ বনমু  কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞাক জনজ্ঞায়। ভৰূঞজ্ঞাই মতওওঁক এই বসদ্ধজ্ঞান মলিজ্ঞাৱজ্ঞাৰ আরতত

পিমুনৰ ভজ্ঞাবব চজ্ঞাবকলি অনমুতৰজ্ঞাধ কতৰ যবদও বৰকটকনীতয় বনজৰ বসদ্ধজ্ঞান সলিজ্ঞাবকলি মজ্ঞাবন নহয়। মশষত

মসই এতক কজ্ঞাৰণিতত কত ষ্ণ ভৰূঞজ্ঞাইও পিৰনীকজ্ঞাত নবহজ্ঞাৰ বসদ্ধজ্ঞান লিয় আৰমু দমুতয়জ্ঞা মযজ্ঞাৰহজ্ঞাটকলি উভবত

যজ্ঞায়। দমুবছিৰৰ পিজ্ঞাছিত বৰকটকনী আৰমু ভৰূঞজ্ঞা দমুতয়জ্ঞা বনমু  লির থহ বব এ ফজ্ঞাইতনলি পিৰনীকজ্ঞাত অৱতনীণির

মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ বসদ্ধজ্ঞান লিয়। এইবজ্ঞাৰ মতওওঁতলিজ্ঞাতক মকজ্ঞাতনজ্ঞা ববষয়ত সন্মজ্ঞান মনজ্ঞাতলিজ্ঞাৱজ্ঞাকক পিজ্ঞাছি ক’ছিরৰ

ববষয়তকইটজ্ঞাতত পিৰনীকজ্ঞা বদবকলি প্রস্তুবত চলিজ্ঞায় আৰমু মততনদতৰই পিৰনীকজ্ঞাত বতহ। ১৯৩৮ চনৰ

কবলিকতজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ বব এ পিৰনীকজ্ঞাৰ ফলি মযবতয়জ্ঞা মঘজ্ঞাষণিজ্ঞা কৰজ্ঞা হ’লি,  মদখজ্ঞা র’লি

ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ বভতৰত বডবষ্টবিংশ্বন থলি পিজ্ঞাছি কৰজ্ঞা ছিজ্ঞাত্রসকলিৰ বভতৰত মমুননীন বৰকটকনীতয় প্রথম

সজ্ঞান লিজ্ঞাভ কবৰতছি। ইয়জ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মতওওঁ কবলিকতজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ ‘প্রভজ্ঞাত কুমজ্ঞাৰ স্বণিরপিদক’ লিজ্ঞাভ

কবৰ ববৰলি সমুখন্যজ্ঞাবত অজরন কতৰ। দমুবছিৰ কতলিজৰপিৰজ্ঞা আওঁতবৰ থজ্ঞাবক খৰতখদজ্ঞাকক দমুমজ্ঞাহমজ্ঞানৰ

প্রস্তুবততৰ পিৰনীকজ্ঞা বদ কবলিকতজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ বডবষ্টবিংশ্বনত প্রথম মহজ্ঞাৱজ্ঞা বন্যবক্তিরৰজ্ঞাকনীৰ মমধজ্ঞাৰ

পিবৰসৰ বনশ্চয় অনমুমজ্ঞান কবৰব পিৰজ্ঞা যজ্ঞায়।

বব এ পিৰনীকজ্ঞাত বহজ্ঞাৰ আতর বপিতছি মমুননীন বৰকটকনীতয় মযজ্ঞাৰহজ্ঞাটৰ বমছিন হজ্ঞাইসমু লি, চৰকজ্ঞাৰনী

হজ্ঞাইসমু লি আৰমু নরজ্ঞাতলিণ্ডৰ এখন সমু লিততজ্ঞা বশককতজ্ঞা কবৰবছিলি। এই সময়ৰ মতওওঁৰ ছিজ্ঞাত্রৰ বভতৰত

আবছিলি,  বনীতৰন্দ্রকুমজ্ঞাৰ ভটজ্ঞাচজ্ঞাযরন্য,  অমৰূলিন্য বৰমুৱজ্ঞা,  অবজতকুমজ্ঞাৰ শমরজ্ঞা,  পিদমুম বৰমুৱজ্ঞা,  ৰজ্ঞাতজন্দ্রনজ্ঞাথ

হজ্ঞাজবৰকজ্ঞাৰ দতৰ পিজ্ঞাছিৰ কজ্ঞালিত বববভন্ন মকত্রত সমুখন্যবত অজরন কৰজ্ঞা মকইরৰজ্ঞাকনীমজ্ঞান স্বনজ্ঞামধনন্য

মলিজ্ঞাক। মযজ্ঞাৰহজ্ঞাটত বশককতজ্ঞা কবৰ থকজ্ঞাৰ সময়ত বজ্ঞাগনীবৰ ননীলিমবণি ফমুকন সম্পজ্ঞাবদত আৰমু

বশৱপ্রসজ্ঞাদ বৰমুৱজ্ঞা প্রকজ্ঞাবশত ‘থদবনক বজ্ঞাতবৰ’ৰ সহকজ্ঞাৰনী সম্পজ্ঞাদক বহচজ্ঞাতবও মতওওঁ কজ্ঞাম কবৰবছিলি বমুবলি

জনজ্ঞা যজ্ঞায়।  ১৯৩৯ চনৰ আরষ্ট মজ্ঞাহৰপিৰজ্ঞা আছিজ্ঞাম বট্রেববউন কজ্ঞাকতখন গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটীৰপিৰজ্ঞা প্রকজ্ঞাশ

হ’বকলি আৰম্ভ কতৰ।  ইয়জ্ঞাৰ আরতত বডব্রুরড়িৰপিৰজ্ঞা কজ্ঞাকতখন প্রকজ্ঞাশ পিজ্ঞাইবছিলি। বডব্রুরড়ি আৰমু

গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটীৰপিৰজ্ঞা কজ্ঞাকতখন প্রকজ্ঞাশৰ এই সবনকণিত মমুননীন বৰকটকনীতয় লিকনীনজ্ঞাথ ফমুকনতদৱৰ লিরত

সহকজ্ঞাৰনী সম্পজ্ঞাদক বহচজ্ঞাতব কজ্ঞাম কৰজ্ঞাৰ সমুতযজ্ঞার লিজ্ঞাভ কবৰবছিলি। বকন্তু এই কজ্ঞামত মতওওঁ মববছিবদন

নজ্ঞাথজ্ঞাবকলি। ১৯৩৯ চনতৰ মশষৰ ফজ্ঞাতলি মজ্ঞাধৱ মবজবৰমুৱজ্ঞা সম্পজ্ঞাবদত ‘বজ্ঞাওঁহনী’ আতলিজ্ঞাচননীৰ যমুটীয়জ্ঞা

সম্পজ্ঞাদক বহচজ্ঞাতব কজ্ঞাম কবৰবকলি মতওওঁ কবলিকতজ্ঞাকলি যজ্ঞায়। মসই যজ্ঞাত্রজ্ঞাত মতওওঁৰ আৰমু এটজ্ঞা উতদ্দেশন্য

আবছিলি। মসয়জ্ঞা থহতছি কবলিকতজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ এম এ মশ্রেণিনীত ভবতর থহ বশকজ্ঞাগ্রিহণি কৰজ্ঞা। বকন্তু এটজ্ঞা
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সবিংখন্যজ্ঞা প্রকজ্ঞাশৰ পিজ্ঞাছিতত মবজবৰমুৱজ্ঞাতদৱৰ থসতত বকবজ্ঞা কথজ্ঞাত মতৰ অবমলি মহজ্ঞাৱজ্ঞাত বজ্ঞাওঁহনীৰপিৰজ্ঞা মতওওঁ

ববদজ্ঞায় লি’মলি। ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ত এম এ মশ্রেণিনীৰ বনয়মনীয়জ্ঞা পিজ্ঞাঠগ্রিহতণিজ্ঞা মতওওঁৰ নহ’লিকর। মসই সময়ত

মতওওঁৰ বভনতদতৱক নবনীন চন্দ্র শমরজ্ঞাই ঢেজ্ঞাকজ্ঞাত চজ্ঞাকবৰ কবৰবছিলি। এইবজ্ঞাৰ মতওওঁ ঢেজ্ঞাকজ্ঞা ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ত

পিঢ়জ্ঞাৰ কথজ্ঞা বচনজ্ঞা কতৰ আৰমু মসই উতদ্দেতশন্য ঢেজ্ঞাকজ্ঞাকলি থর বজ্ঞাতয়ক-বভনতদতৱকৰ ঘৰতত থজ্ঞাবকবকলি লিয়।

ববয়জ্ঞাবল্লেছিৰ আতন্দজ্ঞালিনৰ সময়ত মতওওঁ ঢেজ্ঞাকজ্ঞাতত আবছিলি।

বদ্বিতনীয় মহজ্ঞাযমুদ্ধৰ ভৰপিকৰ সময়ত সজ্ঞামবৰক বজ্ঞাবহননীৰ প্রচজ্ঞাৰ ববভজ্ঞারত মতওওঁ কজ্ঞাম কবৰবকলি

লিয়। সজ্ঞামবৰক বজ্ঞাবহননীৰ প্রচজ্ঞাৰ ববভজ্ঞারৰ মতবতয়জ্ঞা মৰূলি কজ্ঞাম আবছিলি জজ্ঞাপিজ্ঞাননী থসনন্যৰ ববৰমুতদ্ধ জনমত

রঠন কৰজ্ঞা।  অসম সনীমজ্ঞানত জজ্ঞাপিজ্ঞাননী থসনন্যৰ পিৰজ্ঞাজয় আৰমু জজ্ঞাপিজ্ঞানৰ আত-সমপিরণিৰ পিজ্ঞাছিত মসই

কজ্ঞামৰ প্রতয়জ্ঞাজননীয়তজ্ঞা মনজ্ঞাতহজ্ঞাৱজ্ঞা থহ যজ্ঞায় আৰমু মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ কজ্ঞামতৰজ্ঞা অন পিতৰ।  অৱতশন্য বশ্বলিবিংবসত

ভজ্ঞাৰত চৰকজ্ঞাৰৰ প্রচজ্ঞাৰ ববভজ্ঞারত মতওওঁৰ পিমুনৰ মকৰলি হয়। পিজ্ঞাছিকলি মতওওঁ অসম চৰকজ্ঞাৰৰ সমবজ্ঞায়

আৰমু গ্রিজ্ঞাতমজ্ঞান্নয়ন ববভজ্ঞারত প্রচজ্ঞাৰ ববষয়জ্ঞা বহচজ্ঞাতব কজ্ঞাম কবৰবকলি লিয় আৰমু ভজ্ঞাৰত স্বজ্ঞাধনীন মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ

আতর আতর মসই কজ্ঞাম ইস্তফজ্ঞা বদ মতওওঁ গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটীকলি উভতত। অলিপি বদন ‘আছিজ্ঞাম বট্রেববউন’ আৰমু

‘থদবনক অসমনীয়জ্ঞা’ কজ্ঞাকতৰ থসতত জবড়িত থহ থজ্ঞাবক পিজ্ঞাছিত মতওওঁ আকজ্ঞাশবজ্ঞাণিনী গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটী মকন্দ্রত

মযজ্ঞার বদতয়। এইতবজ্ঞাৰ কম বদননীয়জ্ঞা কজ্ঞামৰ অনত ১৯৪৮ চনত মতওওঁ অসম চৰকজ্ঞাৰৰ প্রচজ্ঞাৰ

ববভজ্ঞারৰ ববষয়জ্ঞা বহচজ্ঞাতব বশ্বলিঙৰ কজ্ঞাযরন্যজ্ঞালিয়ত মযজ্ঞার বদতয় আৰমু তজ্ঞাত মতওওঁ ১৯৫৬ চনকলিতক বববভন্ন

পিদবনীত কজ্ঞাযরন্যবনবরজ্ঞাহ কতৰ।  উতল্লেখতযজ্ঞারন্য ময ১৯৫৬ চনত মমুননীন বৰকটকনীতয় কজ্ঞাম কবৰ থকজ্ঞা

কজ্ঞাযরন্যজ্ঞালিয়তটজ্ঞাতত মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনীতয় প্রচজ্ঞাৰ ববষয়জ্ঞা বহচজ্ঞাতব চজ্ঞাকবৰত মযজ্ঞার বদতয়।  পিজ্ঞাছিকলি মমুননীন

বৰকটকনী মযবতয়জ্ঞা ভজ্ঞাৰত চৰকজ্ঞাৰৰ মপ্রছি ইনফতমরশ্বন বমুন্যৰ’ৰ ববষয়জ্ঞা বহচজ্ঞাতব কমরৰত থহ আবছিলি,

মসই সময়তত ১৯৫৯ চনত মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনীৰ থসতত মতওওঁৰ ববৱজ্ঞাহ সম্পন্ন হয়। ডনিঃ নতরন শইকনীয়জ্ঞাই

মতওওঁতলিজ্ঞাকৰ ববৱজ্ঞাহসম্পতকর বলিবখতছি, “এতকটজ্ঞা ববভজ্ঞারত কজ্ঞাম কৰজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব স্বজ্ঞাভজ্ঞাবৱকতত চকুৰ বচনজ্ঞাবক

হ’মলিও মনৰ বচনজ্ঞাবক মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ মকজ্ঞাতনজ্ঞা মপিজ্ঞান বজ্ঞাট ওতলিজ্ঞাৱজ্ঞা নজ্ঞাবছিলি। তজ্ঞাতত ধনীৰ,  রহনীন-রম্ভনীৰ

মজ্ঞানমুহজনৰ লিরত মতওওঁৰ সহকমর্মীসকতলিজ্ঞা অনৰবিংর থহ উঠজ্ঞাৰ প্রশ্নই নজ্ঞাবছিলি। একমজ্ঞাত্র বন্যবতক্রম

আবছিলি প্রতমজ্ঞাদ শমরজ্ঞাডজ্ঞাঙৰনীয়জ্ঞা।  প্রতমজ্ঞাদ শমরজ্ঞামরজ্ঞা নজ্ঞামৰ বন্যবক্তিরৰজ্ঞাকনী নথকজ্ঞা হ ’মলি আবম মমুননীন

বৰকটকনীক সজ্ঞাবিংসজ্ঞাবৰক জনীৱনৰ মজ্ঞাজত পিজ্ঞাতলিজ্ঞাতহওঁততনতন নজ্ঞাই ক’ব পিৰজ্ঞা নজ্ঞাযজ্ঞায়।” মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনীতয়

মসজ্ঞাওঁৱৰণি কবৰ থকতছি,  “পিজ্ঞাবব্লিবচটি ববভজ্ঞারৰ ডজ্ঞাইতৰক্টিৰ ঈশ্বৰপ্রসজ্ঞাদ মচচৌধমুৰনীৰপিৰজ্ঞা তলিৰ সকতলিজ্ঞা

ববষয়জ্ঞা-কমর্মীৰ লিরত কম-তববছি পিবৰমজ্ঞাতণি বচনজ্ঞাবক আবছিলি। বকন্তু পিজ্ঞাবব্লিবচটি ববভজ্ঞারৰ আছিজ্ঞাম টজ্ঞাইপি
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ঘৰতটজ্ঞাৰ মমুৰৰ মকজ্ঞাঠজ্ঞাত বহজ্ঞা মমুননীন বৰকটকনী মবজ্ঞালিজ্ঞা মজ্ঞানমুহজনৰ নজ্ঞাম শুবনবছিতলিজ্ঞা যবদও মদখজ্ঞা

নজ্ঞাবছিতলিজ্ঞা। এবদন এজন ববষয়জ্ঞাই মমজ্ঞাক মততখতৰ লিরত বচনজ্ঞাবক কৰজ্ঞাই বদতলি। ঘৰৰ কথজ্ঞা দমুই এটজ্ঞা

সমুবধ মততখতত ক’মলি, “নজ্ঞাজজ্ঞাতনজ্ঞা মতজ্ঞামজ্ঞাৰ বনবচনজ্ঞা মছিজ্ঞাৱজ্ঞালিনীতয় এই অবফচৰ কজ্ঞাম বকমজ্ঞান ভজ্ঞালি পিজ্ঞাবজ্ঞা।

তথজ্ঞাবপি কজ্ঞাম মযবতয়জ্ঞা কবৰবই লিজ্ঞাবরব, বকবজ্ঞা বমুবজ নজ্ঞাপিজ্ঞাতলি বজ্ঞা অসমুববধজ্ঞা হ’মলি আবহবজ্ঞা, মই বমুজজ্ঞাই

বদম।”” মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনীৰ এই কথজ্ঞাবখবনতয় নতরন শইকনীয়জ্ঞাতদতৱ বলিখজ্ঞা কথজ্ঞাবখবনৰ সতন্যতজ্ঞাতক বনশ্চয়

প্রতনীয়মজ্ঞান কতৰ। বস বয হওক, মমুননীন বৰকটকনীতয় ‘বমত্র’ বমুবলি সতমজ্ঞাধন কৰজ্ঞা প্রতমজ্ঞাদ শমরজ্ঞাৰ একজ্ঞান

প্রতচষ্টজ্ঞাতত ১৯৫৯ চনত মমুননীন বৰকটকনীৰ থসতত মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনীৰ ববৱজ্ঞাহ সম্পন্ন হয় আৰমু মৰণিমুকজ্ঞা

মদৱনী থহ পিতৰ মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনী বৰকটকনী। অসমৰ ৰজ্ঞাজকনবতক তথজ্ঞা সজ্ঞামজ্ঞাবজক মকত্রখনৰ অবত

পিবৰবচত মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনী বৰকটকনীক দমুনজ্ঞাই পিবৰচয় কৰজ্ঞাই বদয়জ্ঞাৰ প্রতয়জ্ঞাজন বনশ্চয় নজ্ঞাই।  মমুননীন

বৰকটকনী আৰমু মৰণিমুকজ্ঞা মদৱনী বৰকটকনীৰ একমজ্ঞাত্র সনজ্ঞান মনীনজ্ঞাকনীৰ জন্ম হয় ১৯৬৫ চনত।    

১৯৫৬ চনৰপিৰজ্ঞা ১৯৬৫ চনকলি মমুননীন বৰকটকনীতয় ভজ্ঞাৰত চৰকজ্ঞাৰৰ মপ্রছি ইনফতমরশ্বন

বমুন্যৰ’ আৰমু পিজ্ঞাছিত আকজ্ঞাশবজ্ঞাণিনীৰ বজ্ঞাতরজ্ঞা সম্পজ্ঞাদক বহচজ্ঞাতব কজ্ঞাম কবৰ ১৯৭০ চনত চজ্ঞাকবৰৰপিৰজ্ঞা

অৱসৰ গ্রিহণি কতৰ।  অৱতশন্য চৰকজ্ঞাৰনী চজ্ঞাকবৰৰপিৰজ্ঞা অৱসৰৰ পিজ্ঞাছিততজ্ঞা ১৯৭২-৭৩ চনত গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটী

ববশ্বববদন্যজ্ঞালিয়ৰ সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞা ববভজ্ঞারত মমুননীন বৰকটকনীতয় অধন্যজ্ঞাপিনজ্ঞা কবৰবছিলি।

(২)

চজ্ঞাকবৰৰপিৰজ্ঞা অবন্যজ্ঞাহবত লিজ্ঞাভৰ পিজ্ঞাছিত মমুননীন বৰকটকনীতয় মতওওঁৰ আটজ্ঞাইতকক বপ্রয় ‘পিঢ়জ্ঞাৰ

কজ্ঞাম’মত বনজক সম্পৰূণিরৰৰূতপি বনমবজ্জিত কতৰ।  মতওওঁৰ প্রবততবশনী বনীতৰন্দ্রকুমজ্ঞাৰ লিহকতৰ বলিবখতছি,

“ঘৰৰপিৰজ্ঞা ওলিজ্ঞাতয়ই বজ্ঞাওঁওফজ্ঞালিকলি এক ববতশষ মকজ্ঞাতণিতৰ চজ্ঞাই পিঠজ্ঞাতলিই ববৰজ্ঞাট মলিজ্ঞাৰ মরটখনৰ বসপিজ্ঞাতৰ,

মরটখনৰ মপিজ্ঞাতন মপিজ্ঞাতন মদখজ্ঞা সৰমু অথচ আতটজ্ঞামতটজ্ঞাকজ্ঞাৰনী মকজ্ঞাঠজ্ঞাতটজ্ঞাৰ সমমুখৰ মলিজ্ঞাৰ বগ্রিতলিতৰ আৱৰজ্ঞা

সৰমু বজ্ঞাৰজ্ঞান্দজ্ঞাখনৰ একমজ্ঞাত্র চকনীখনত মজ্ঞানমুহজতন আতপিজ্ঞানমতন কজ্ঞাকত পিবঢ় থকজ্ঞা চকুত পিতৰ।  ...

সমমুখৰ ঘৰূৰণিনীয়জ্ঞা মটবমুলিখনত এজজ্ঞাপি ইবিংৰজ্ঞাজনী-অসমনীয়জ্ঞা সজ্ঞাননীয় আৰমু সবরভজ্ঞাৰতনীয় বজ্ঞাতবৰকজ্ঞাকত।

রহনীন-রম্ভনীৰ মজ্ঞানমুহজনক মততন অৱসজ্ঞাত মদবখতলি,  এই সকতলিজ্ঞাতবজ্ঞাৰ বমবলি ফমুটি উঠজ্ঞা মজ্ঞানমুহজনৰ

প্রখৰ বন্যবক্তিত্বৰ উত্তজ্ঞাপিত ওচৰকলি যজ্ঞাবকলিতক বহু সময় বচনজ্ঞা কবৰব লিরজ্ঞা হয়।” লিহকৰতদতৱ পিমুনৰ

বলিবখতছি,  “ঠজ্ঞাণ্ডজ্ঞাই হওক বজ্ঞা রৰতমই হওক,  ৰ’মদই থজ্ঞাকক বজ্ঞা বৰষমুতণিই থজ্ঞাকক,  প্রবতবদতনই

মজ্ঞানমুহজতন আতববলি এটজ্ঞা বনবদরষ্ট সময়ত ঘৰৰপিৰজ্ঞা বজ্ঞাবহৰকলি ওলিজ্ঞাই ফমুটপিজ্ঞাতথতৰ রহনীন-রম্ভনীৰ মখজ্ঞাতজতৰ
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আরবজ্ঞাতঢ় দনীঘলিনীপিমুখমুৰনীৰ ফজ্ঞালিকলি;  দনীঘলিনীপিমুখমুৰনীৰ পিজ্ঞাৰ পিজ্ঞাই মজ্ঞানমুহজন অলিপি থমবক থৰ বন্যস্ত

ৰজ্ঞাজপিথৰ ইফজ্ঞাতলি-বসফজ্ঞাতলি চজ্ঞাই পিথতটজ্ঞা পিজ্ঞাৰ থহ বজলিজ্ঞা পিমুবথভওঁৰজ্ঞালিত মসজ্ঞামজ্ঞাই মপিজ্ঞাতন মপিজ্ঞাতন অধন্যয়ন

ককত প্রতৱশ কবৰ অধন্যয়ন ককত থকজ্ঞা আটজ্ঞাইতবজ্ঞাৰ বজ্ঞাতবৰকজ্ঞাকত মরজ্ঞাটজ্ঞাই থলি এঠজ্ঞাইত ববহ এখন

মবতলির জরতত মসজ্ঞামজ্ঞাই পিতৰ। ... মজ্ঞানমুহজন মযবতয়জ্ঞা সবনয়জ্ঞা চজ্ঞাতৰ সজ্ঞাত বজজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিততজ্ঞা মকজ্ঞাতনজ্ঞা

গ্রিন্থৰ মকজ্ঞাতনজ্ঞা প্রবনৰ মজ্ঞাজত ডমুব থর থজ্ঞাতক, মতবতয়জ্ঞা অধন্যয়ন ককৰ পিবৰচজ্ঞালিনজ্ঞাৰ দজ্ঞাবয়ত্বত থকজ্ঞা

কমরচজ্ঞাৰনীজতন ভতয় ভতয় মজ্ঞানমুহজনৰ ওচৰ চজ্ঞাবপি কওওঁ নকওওঁকক থক উতঠ, “ছিজ্ঞাৰ, চজ্ঞাতৰ সজ্ঞাত বজ্ঞাবজ

র’লি, আমজ্ঞাৰ বন কৰজ্ঞাৰ সময় হ’লি।”   

জনীৱনৰ আরতছিজ্ঞাৱজ্ঞাত পিঢ়জ্ঞাৰ মজ্ঞাতজ মজ্ঞাতজ মতওওঁ বযতকইটজ্ঞা রল্প, কববতজ্ঞা আৰমু প্রবন বলিবখবছিলি

মসইতকইটজ্ঞাও মতবতয়জ্ঞাকলি আতলিজ্ঞাচননী অথবজ্ঞা কজ্ঞাকতৰ পিজ্ঞাততত সনীমজ্ঞাবদ্ধ আবছিলি। মতওওঁৰ মকজ্ঞাতনজ্ঞা

বকতজ্ঞাপি মতবতয়জ্ঞাকলি প্রকজ্ঞাশ মপিজ্ঞাৱজ্ঞা নজ্ঞাবছিলি। ১৯৬৯ চনত চজ্ঞাৰমু মহনতদৱৰ মনৰজ্ঞাতনতপিৰজ্ঞা অনমুতৰজ্ঞাধত

মতবতয়জ্ঞাৰ ‘অসম বজ্ঞাতবৰ’ ককতত মতওওঁ মকইটজ্ঞামজ্ঞান প্রবন বলিতখ। পিজ্ঞাছিত মসই প্রবন মকইটজ্ঞা

এতকলির কবৰ ১৯৮১ চনত বকতজ্ঞাপিৰ আকজ্ঞাতৰ প্রকজ্ঞাশ কৰজ্ঞা হয়। ‘ববসতত বন্যবতক্রম’ নজ্ঞামৰ মসই

বকতজ্ঞাপিখতনই আবছিলি মমুননীন বৰকটকনীৰ জনীৱনকজ্ঞালিত প্রকজ্ঞাবশত একমজ্ঞাত্র বকতজ্ঞাপি। বকতজ্ঞাপিখন বনতজই

আবছিলি একপ্রকজ্ঞাৰ বন্যবতক্রমনী থববশষ্টন্যৰ আৰমু মসই থববশষ্টন্যৰ প্রবত উবচত সন্মজ্ঞান জনজ্ঞাই ‘ববসতত

বন্যবতক্রম’ক ১৯৮৪ চনত প্রদজ্ঞান কৰজ্ঞা হয় সন্মজ্ঞাননীয় অসম প্রকজ্ঞাশন পিবৰষদ বওঁটজ্ঞা। ডনিঃ মতহশ্বৰ

মনওরতদতৱ বকতজ্ঞাপিখন সম্পতকর থকতছি ময ‘সৰমু হ’মলিও এইখন মসজ্ঞাণিৰ সমতমুলিন্য’। (“Bismrita

Byatikram  or  Forgotten  Exceptions is  the tiny  publication  which  brought  Munin

Barkotoki public recognition and a years’ annual Prakashan Parishad Award. Though

tiny, the book is worth its weight in gold.”) 

‘ববসতত বন্যবতক্রম’ৰ ববষতয় বববশষ্ট সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক অধন্যজ্ঞাপিক উতপিন শমরজ্ঞাতদতৱ বলিবখতছি, “মমুননীন

বৰকটকনীতয় চমুটিরল্প, প্রবন, জনীৱননীমৰূলিক আতলিখন্য, সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা, সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞা – বযহতত হজ্ঞাত বদতছি,

তজ্ঞাততই অববসৰণিনীয় বৰঙবণি আরবঢ়জ্ঞাইতছি। তথজ্ঞাবপি হয়ততজ্ঞা আবজ আমজ্ঞাৰ জজ্ঞাতনীয় জনীৱনৰ এই

সবনকণিত মতওওঁৰ ‘ববসতত বন্যবতক্রম’খতনই মতওওঁৰ ‘মমগ্নজ্ঞাম অপিজ্ঞাছি’ বমুবলি স্বনীকত ত থহতছি। গ্রিন্থখনত

সবন্নবৱষ্ট অবমকজ্ঞাবরৰনী ৰজ্ঞায়তচচৌধমুৰনী, জজ্ঞাননজ্ঞাথ বৰজ্ঞা, মতহন্দ্রনজ্ঞাথ মডকজ্ঞাফমুকন, মজ্ঞাধৱ চন্দ্র মবজবৰমুৱজ্ঞা,

হবলিৰজ্ঞাম মডকজ্ঞা,  হতৰন্দ্র নজ্ঞাথ কবলিতজ্ঞা,  ববষ্ণমু প্রসজ্ঞাদ ৰজ্ঞাভজ্ঞা,  ফণিনী শমরজ্ঞা,  গুণিজ্ঞাবভৰজ্ঞাম বৰমুৱজ্ঞা,  অমৰূলিন্য

বৰমুৱজ্ঞা,  লিকনীনজ্ঞাথ ফমুকন,  মহম বৰমুৱজ্ঞা,  ননীলিমবণি ফমুকন আৰমু কত ষ্ণকজ্ঞান সবন্দকক,  আবদ

মকইরৰজ্ঞাকনীমজ্ঞান ‘অধমুনজ্ঞা ববসতত, প্রয়জ্ঞাত আৰমু জনীৱন্মতত’ থচধন্যজন অসমনীয়জ্ঞাৰ চবৰত্র আৰমু কমরৰজ্ঞাবজৰ
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ওপিৰত মপিজ্ঞাহৰ মপিতলিজ্ঞাৱজ্ঞা থহবছিলি। ...আধমুবনক পিযরন্যজ্ঞায়ৰ জনীৱননীমৰূলিক প্রবন ৰচনজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মৰূননীন

বৰকটকনীৰ অহরতজ্ঞা সতন্দহৰ অতনীত। মতওওঁৰ ববষয়-বস্তুতকইটজ্ঞাৰ ওপিৰত অসজ্ঞামজ্ঞানন্য দখলি আবছিলি।

Zeitgeist বজ্ঞা টজ্ঞাইমবস্পিবৰটৰ অনমুভতৱজ্ঞা মতওওঁৰ অতমুলিননীয়।”

বন্যবতক্রমনী মলিখক মমুননীন বৰকটকনীৰ ববষতয় ডনিঃ হনীতৰন মরজ্ঞাওঁহজ্ঞাইতদতৱ বলিবখতছি, “আৱজ্ঞাহন

যমুরতত বৰকটকনীতদৱ আবছিলি এটজ্ঞা পিবৰবচত নজ্ঞাম। তজ্ঞাহজ্ঞাবনৰ বনস্তৰবিংর অসমনীয়জ্ঞা সমজ্ঞাজত আধমুবনক

মনন আৰমু দতবষ্টভবিংরনী এটজ্ঞা প্রৱতরন কবৰবকলি মততখতত মততখতৰ ৰচনজ্ঞাৰ মযজ্ঞাতরবদ কম মচষ্টজ্ঞা কৰজ্ঞা

নজ্ঞাবছিলি। মততখতত ‘কনতফশন্যনছি’ আবদ ৰচনজ্ঞাৰ জবৰয়তত জড়িনীভৰূত আচজ্ঞাৰ-সবিংসজ্ঞাৰৰ ববৰমুতদ্ধ মমুক্তি

বন্যবক্তিমনৰ আৰমু আতপ্রতন্যয়ৰ ববতদজ্ঞাহ মঘজ্ঞাষণিজ্ঞা কবৰবছিলি। আধমুবনক মন এটজ্ঞা ময মকৱলি আধমুবনক

সজ্ঞাজ-তপিজ্ঞাছিজ্ঞাক বজ্ঞা বজ্ঞাবহন্যক লিকণিৰ ওপিৰত বনভরৰ নকতৰ, বকছিমু কষ্ট কবৰতহ ময মততন মন এটজ্ঞা

আয়ত্ত কবৰব পিজ্ঞাবৰ,  বশবকত অসমনীয়জ্ঞা সমজ্ঞাজক মততখতত মসই কথজ্ঞা সদজ্ঞায় মসজ্ঞাওঁৱৰজ্ঞাই আবছিলি।

বশবকত আৰমু অনমুভৰূবতশনীলি অসমনীয়জ্ঞাচজ্ঞামৰ মজ্ঞাজত এইতবজ্ঞাৰ ৰচনজ্ঞাই আতলিজ্ঞাড়িন আবনবছিলি। অসমৰ

সজ্ঞানমুধমর্মী সজ্ঞামজ্ঞাবজক পিবৰতৱশত মততখতৰ মন সদজ্ঞায় অশজ্ঞান থহ আবছিলি। মসইবজ্ঞাতবই প্রথজ্ঞারত

কথজ্ঞাতবজ্ঞাৰৰ বন্যবতক্রমত মততখতত আগ্রিহ প্রকজ্ঞাশ কবৰবছিলি।” 

সজ্ঞাবহতন্যৰ ৰসজ পিজ্ঞাঠক আৰমু বন্যবতক্রমনী মলিখক মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ লিরতত সজ্ঞাবহতন্য সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক বহচজ্ঞাতবও

অসমনীয়জ্ঞা সজ্ঞাবহতন্যত মমুননীন বৰকটকনী আবছিলি অননন্য।  এরৰজ্ঞাকনী ‘সহৃদয়-হৃদয়’ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক মমুননীন

বৰকটকনীৰ ববষতয় ডনিঃ নতরন শইকনীয়জ্ঞাতদতৱ থকতছি, “... মন কবৰবলিরনীয়জ্ঞা কথজ্ঞা এতয় ময অসমনীয়জ্ঞা

সজ্ঞাবহতন্য ববচজ্ঞাৰৰ মকত্রত মতওওঁৰ মনৰ চকুৰ আরত আমজ্ঞাৰ সজ্ঞাবহতন্যৰ ঐবতহজ্ঞাবসক ববকজ্ঞাশ আৰমু

অগ্রিরবতৰ ছিববখন পিটভৰূবমস্বৰৰূতপি সদজ্ঞায় স্পিষ্ট থহ আবছিলি। মতওওঁৰ সজ্ঞাবহতন্য-সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞাৰ এটজ্ঞা

গুৰমুত্বপিৰূণির থববশষ্টন্য হ’লি সজ্ঞাবহতন্য সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক বহচজ্ঞাতব ভজ্ঞাৰতনীয় আলিবিংকজ্ঞাবৰকসকতলি মকজ্ঞাৱজ্ঞাৰ দতৰ মতওওঁ

আবছিলি মলিখকৰ ‘সহৃদয়-হৃদয়’ সবিংতবদনী। এজন সতবষ্টশনীলি মলিখকৰ মজ্ঞাজত বযদতৰ স্রষ্টজ্ঞা আৰমু

সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক দমুটজ্ঞা বন্যবক্তিত্ত্ব বক্রয়জ্ঞাশনীলি থহ থজ্ঞাতক, এজন মলিখকৰ ‘সহৃদয়-হৃদয়’ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচকৰ মজ্ঞাজততজ্ঞা

মততনভজ্ঞাতৱ মলিখক আৰমু সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচকৰ দমুতয়জ্ঞাটজ্ঞা বন্যবক্তিত্ত্বৰ উকমহতনীয়জ্ঞা দতবষ্টভবিংরনী এটজ্ঞা রঢ় থলি উতঠ।

অথরজ্ঞাৎ এজন মলিখকৰ লিরত একজ্ঞাত থহ বযদতৰ ববষয়তটজ্ঞা দজ্ঞাবঙ ধতৰ মততনদতৰ এজন ৰসজ

পিঢ়মুকৱতয় মপিজ্ঞাৱজ্ঞা গুণি আৰমু মদজ্ঞাষ দমুতয়জ্ঞাটজ্ঞা সমদতবষ্টতৰ মতওওঁ দজ্ঞাবঙ ধতৰ। সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক বৰকটকনীৰ মজ্ঞাজত

এতন সহৃদয়-হৃদয় পিঢ়মুকৱ আৰমু এজন ৰসজ ববচজ্ঞাৰক দমুতয়জ্ঞাজনতক আবম পিজ্ঞাওওঁ।” এই প্রসবিংরতত এটজ্ঞা

কথজ্ঞা উতল্লেখ কবৰ মথজ্ঞাৱজ্ঞা উবচত হ’ব ময বববভন্ন কজ্ঞাকত-আতলিজ্ঞাচননীত প্রকজ্ঞাবশত রল্প,  কববতজ্ঞা,

উপিনন্যজ্ঞাস, প্রবন, আবদ ৰচনজ্ঞাৰজ্ঞাবজ পিবঢ় ভজ্ঞালি লিজ্ঞাবরতলি মসই ৰচনজ্ঞাৰ মলিখকজন অখন্যজ্ঞাত বজ্ঞা ববখন্যজ্ঞাত
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বযতয় নহওক, মমুননীন বৰকটকনীতয় ‘মপিজ্ঞাষ্টকজ্ঞাডর’ত মলিখকজনকলি বনজৰ প্রশবিংসজ্ঞা মপ্রৰণি কতৰ। ববতশষকক

কম বয়সনীয়জ্ঞা তথজ্ঞা নতমুন মলিখকক মপ্রৰণিজ্ঞা মযজ্ঞারজ্ঞাই ‘মপিজ্ঞাষ্টকজ্ঞাডর’ত বচঠি বলিখজ্ঞা কজ্ঞামতটজ্ঞা একপ্রকজ্ঞাৰ

বনজৰ দজ্ঞাবয়ত্ব বহচজ্ঞাতবই মতওওঁ কতৰ,  আৰমু মলিখকজনৰ বয সজ্ঞামজ্ঞানন্য পিবৰচয় মতওওঁ জজ্ঞাতন তজ্ঞাতকই

ঠিকনজ্ঞা বহচজ্ঞাতব বন্যৱহজ্ঞাৰ কতৰ।  বহু মকত্রত মলিখকজন আৰমু মতওওঁ থকজ্ঞা ঠজ্ঞাইখনৰ নজ্ঞামতক বলিবখ

মপ্রৰণি কৰজ্ঞা মততন বহু বচঠি হয়ততজ্ঞা ঠিকনজ্ঞা যতথষ্ট মনজ্ঞাতহজ্ঞাৱজ্ঞা বজ্ঞাতব বনবদরষ্ট মলিখকজনৰ হজ্ঞাতত

নপিতৰকর;  বকন্তু তথজ্ঞাবপিও মসই কজ্ঞাম কবৰ মতওওঁ একপ্রকজ্ঞাৰ আনন্দ অনমুভৱ কতৰ।  এই ববষতয়

অসমৰ এরৰজ্ঞাকনী প্রবসদ্ধ রল্পকজ্ঞাৰ, ঔপিনন্যজ্ঞাবসক শনীলিভদই বলিবখতছি মকতনকক মতওওঁৰ ঠিকনজ্ঞা ভজ্ঞালিদতৰ

নজনজ্ঞাককতয় মমুননীন বৰকটকনীতয় মতওওঁকলি প্রশবিংসজ্ঞা ভৰজ্ঞা পিত্র বলিবখ উৎসজ্ঞাবহত কবৰবছিলি। (“ ...

Before I started writing, I had been outside the periphery of the Assamese literary

circle. I was hardly familiar with any of the Assamese writers who dominated the

field. As such, it was one of the happiest days of my life when I suddenly

received a letter from Munin barkotoki. He must have really put in a lot of effort

to write to me as he did not even know my address. It was a pleasant surprise

for me to learn that he was familiar with most of my writings. I do not think that

I should reproduce what he wrote about my writings – he was rather too generous

in his praise of them. ... Sri Barkotoki wrote to me without even knowing me

personally. This gesture shows his greatness.”)  প্রবসদ্ধ নজ্ঞাটন্যকজ্ঞাৰ,  ঔপিনন্যজ্ঞাবসক অৰমুণি

শমরজ্ঞাৰ নজ্ঞাটক মৰবডঅ’ মযজ্ঞাতর শুবন ঠিক এতকদতৰ মপিজ্ঞাষ্টকজ্ঞাডর মযজ্ঞাতর মমুননীন বৰকটকনীতয় মতওকলি

অবভনন্দন আৰমু শুতভচজ্ঞা জতনজ্ঞাৱজ্ঞাৰ কথজ্ঞা শমরজ্ঞাতদতৱও উতল্লেখ কবৰতছি।       

সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক বহচজ্ঞাতব মমুননীন বৰকটকনীৰ বয পিবৰচয় আৰমু অৱদজ্ঞান মসই সম্পতকর অসমৰ অনন্য

এরৰজ্ঞাকনী প্রবথতযশজ্ঞা সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক ৰজ্ঞাবধকজ্ঞাতমজ্ঞাহন ভজ্ঞারৱতনীতদতৱ থকতছি,  “...  সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞা মতওওঁৰ

বন্যবক্তিত্ত্বৰ সজ্ঞামজ্ঞানন্য প্রকজ্ঞাশ মজ্ঞাত্র। ...  (মমুননীন বৰকটকনীতয়)  বনজৰ অবভজতজ্ঞা জজ্ঞান-প্রজজ্ঞাতৰ

অসমনীয়জ্ঞা জজ্ঞাতনীয়তজ্ঞাবজ্ঞাদৰ প্রসজ্ঞাৰ আৰমু অসমবজ্ঞাসনীৰ স্বজ্ঞাথরৰ অনমুকূতলি জনমত রঠনৰ মকত্রত অনন্যতম

কজ্ঞাণ্ডজ্ঞাৰনী মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ মযরজ্ঞাদজ্ঞা লিজ্ঞাভ কবৰবকলি সমথর থহবছিলি। এইতটজ্ঞা মতওওঁৰ সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ এক থববশষ্টন্য

আবছিলি আৰমু এইতছিজ্ঞাৱজ্ঞাৰ সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ ইবতহজ্ঞাস তথজ্ঞা অসমৰ জনমতৰ রবতপিথ বণিরনজ্ঞা কবৰব

লিজ্ঞাবরতলিই মমুননীন বৰকটকনীক বজ্ঞাদ বদব মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰ,  মকজ্ঞাতনও মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰব মকবতয়জ্ঞাও। এজন বন্যবক্তিৰ

জনীৱনত এইতটজ্ঞা কম ডজ্ঞাঙৰ মরচৌৰৱৰ ববষয় নহয়। জজ্ঞাতনীয় জনীৱনৰ লিরত একজ্ঞাতনীয়তজ্ঞা যজ্ঞাতৰ তজ্ঞাতৰ
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ভজ্ঞারন্যত নঘতট। ধন-তদচৌলিতৰ ওপিৰত ইয়জ্ঞাৰ সজ্ঞান।”  ভজ্ঞারৱতনীতদতৱ মশষত থকতছি,  “সমুকনীয়জ্ঞা

মজ্ঞানসতজ্ঞাৰ অবধকজ্ঞাৰনী,  বচবৰ-তচতহৰজ্ঞাতৰ মবতলির ধৰণিৰ বন্যবক্তিত্ত্বসম্পন্ন মমুননীন বৰকটকনী অসমনীয়জ্ঞাৰ

এতছিজ্ঞাৱজ্ঞা সজ্ঞাধনজ্ঞা-যমুরৰ প্রবতবনবধ বমুবলি সহতজ ক’ব পিজ্ঞাবৰ,  যজ্ঞাৰ মতজ্ঞামতৰ মৰূলিন্য সকতলিজ্ঞা অসমনীয়জ্ঞা

ববদ্বিজ্ঞানজতনই স্বনীকজ্ঞাৰ কবৰ থরতছি, লিজ্ঞাবরতলি মসয়জ্ঞা পিমুবথ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা বজ্ঞা অনন্য বলিখবন, বযতয়ই নহওক,

সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ মববলিকজ্ঞাও বৰকটকনী ববকবশত মনমুষন্যত্বৰ ববৰলি মশ্রেণিনীৰ অসজ্ঞামজ্ঞানন্য সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক –

Journalist, Extra Ordinary.”

সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা আৰমু সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞা এই দমুই বভন্ন মকত্রতত বনজৰ অননন্য প্রবতভজ্ঞাৰ চজ্ঞাপি ৰজ্ঞাবখ থথ

মযজ্ঞাৱজ্ঞা মমুননীন বৰকটকনীৰ অনন্য এটজ্ঞা সজ্ঞাধজ্ঞাৰণিতত চবচরত মনজ্ঞাতহজ্ঞাৱজ্ঞা পিবৰচয় দজ্ঞাবঙ ধবৰতছি অসমৰ

এরৰজ্ঞাকনী প্রবতভজ্ঞাধৰ সজ্ঞাবহতন্য আতলিজ্ঞাচক ৰবঞ্জিৎ কুমজ্ঞাৰ মদৱতরজ্ঞাস্বজ্ঞামনীতদতৱ। মতওওঁৰ মতত মমুননীন

বৰকটকনীতয় ‘সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞামৰূলিক সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞা’ক অনমুশনীলিনৰ বজ্ঞাতব বজ্ঞাবচ থলিবছিলি। মদৱতরজ্ঞাস্বজ্ঞামনীতদতৱ

বলিবখতছি, “মততখতৰ বতবত্ত আৰমু প্রবতবত্ত দমুতয়জ্ঞাটজ্ঞাই মযন মততখতক ইয়জ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মজ্ঞানবসকভজ্ঞাতৱ প্রস্তুত

কবৰ তমুবলিবছিলি। অনজ্ঞাতজ্ঞাওঁৰ মজ্ঞাধন্যম, থদবনক বজ্ঞাতবৰকজ্ঞাকত, অদ্ধর সজ্ঞাপ্তজ্ঞাবহক, সজ্ঞাপ্তজ্ঞাবহক আৰমু সজ্ঞামবয়ক

পিবত্রকজ্ঞাৰ জবৰয়তত মততখতত আরবতঢ়জ্ঞাৱজ্ঞা কবথকজ্ঞা,  পিযরন্যজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা,  প্রবন-বনবন,  মটজ্ঞাকজ্ঞা,  আবদত

অসমনীয়জ্ঞা সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞামৰূলিক সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ বকছিমু উৎকত ষ্ট উদজ্ঞাহৰণি মপিজ্ঞাৱজ্ঞা যজ্ঞায়।”

মদৱতরজ্ঞাস্বজ্ঞামনীতদতৱ আৰমু বলিবখতছি,  “মশষ ঊনবববিংশ শবতকজ্ঞাৰ ইবিংৰজ্ঞাজনী ইতম্প্রেশন্যবনবষ্টক

সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা,  জনবপ্রয় সজ্ঞাবহবতন্যক বক্তিত তজ্ঞাৰ আবহরৰ ‘ৰস-ৰচনজ্ঞা’  (belle-lettres),  তথজ্ঞা বকছিমু

পিবৰমজ্ঞাতণি কজ্ঞালিরজ্ঞাইলিনীয় বনীৰবন্দনজ্ঞাৰ মপ্রৰণিজ্ঞাসম্ভৰূত মকততবজ্ঞাৰ ৰচনজ্ঞাৰ জবৰয়তত বৰকটকনীতদতৱ অসমনীয়জ্ঞা

পিজ্ঞাঠকৰ সমমুখত সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞামৰূলিক সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ এটজ্ঞা ববতশষ আদশর দজ্ঞাবঙ ধবৰবছিলি।”  এই

সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞামৰূলিক সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ ‘প্রবতবনবধত্বমৰূলিক ৰচনজ্ঞা’  বহচজ্ঞাতপি বৰকটকনীতদৱৰ ‘ববসতত

বন্যবতক্রম’ৰপিৰজ্ঞা মদৱতরজ্ঞাস্বজ্ঞামনীতদতৱ এটজ্ঞা উদ্ধত বত বদতছি,  আৰমু তজ্ঞাতকই ইয়জ্ঞাত উতল্লেখ কৰজ্ঞা হ’লি।

“জনীৱন আতগ্নয়বরবৰ। ৰৰূপিকল্পতটজ্ঞা শুনজ্ঞাত আপিচমু, এতনবক উদ্ভট মযতনজ্ঞা লিজ্ঞাবরব পিজ্ঞাতৰ। বকন্তু অসমৰ

আন এরৰজ্ঞাকনী সমতরজ্ঞাত্রনীয়, বত্রকজ্ঞালিদশর্মী, ঋবষসদতশ দজ্ঞাশরবনক, পিৰূবরসৰূৰনী কমলিজ্ঞাকজ্ঞান ভটজ্ঞাচজ্ঞাযরন্যৰ অবগ্নবজ

ঐবতহন্যৰ উত্তৰসজ্ঞাধক অবমকজ্ঞাবরবৰ ৰজ্ঞায়তচচৌধমুৰনীক অনন্য মকজ্ঞাতনজ্ঞা ৰৰূপিত কল্পনজ্ঞা কবৰবকলি সত নজ্ঞাযজ্ঞায়,

অনন্য মকজ্ঞাতনজ্ঞা বণিরনজ্ঞা এই অবগ্নসমু বলিবিংর-সম বন্যবক্তিত্বৰ আৰমু প্রবতভজ্ঞাৰ প্রকত ত পিবৰচজ্ঞায়ক মযন মনলিজ্ঞাতর।

অবমকজ্ঞাবরবৰতয় যজ্ঞাবজ্জিনীৱন ববতদজ্ঞাহৰ অরবন বৰবষবছিলি – breathed fire, উশজ্ঞাহ-বনশজ্ঞাহত ববপ্লৱৰ

জমুইৰ আঙবন বসওঁবচবছিলি, যবদও মতওওঁ fire eater আবছিলি বমুবলি ক’মলি অনন্যজ্ঞায় কৰজ্ঞা হ’ব। মতওওঁৰ
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সজ্ঞান আবছিলি ইবিংৰজ্ঞাজনী ‘প্রতফট’ৰ শজ্ঞাৰনীত। কজ্ঞালিরজ্ঞাইলিৰ বজ্ঞা বজ্ঞাইতবলিৰ ‘প্রতফট’ৰ অবসৰতজ্ঞা,  তনীব্রিতজ্ঞা,

দতঢ়প্রতন্যয়ৰ উন্মজ্ঞাদনজ্ঞাই অবমকজ্ঞাবরবৰক প্রদজ্ঞান কবৰবছিলি এটজ্ঞা অসজ্ঞাধজ্ঞাৰণি বন্যবক্তিত্ত্ব।”

অতন্যন মমধজ্ঞাসম্পন্ন ৰসজ পিজ্ঞাঠক, সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচক, সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক, সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞামৰূলিক সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাৰ

অনমুশনীলিন কতৰজ্ঞাওঁতজ্ঞা আৰমু বন্যবতক্রমনী সজ্ঞাবহবতন্যক মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ লিরতত এই কথজ্ঞাও জনজ্ঞা যজ্ঞায় ময মমুননীন

বৰকটকনীতয় মডকজ্ঞা বয়সত হজ্ঞাৰমবনয়জ্ঞাম বজজ্ঞাই রজ্ঞান রজ্ঞাইবছিলি,  ববতশষকক ৰবনীন্দ্র–সবিংরনীত,  আৰমু

নজ্ঞাচ-রজ্ঞান, বথতয়টজ্ঞাৰৰ অনমুষজ্ঞানসমৰূহ মতওওঁ আগ্রিতহতৰ উপিতভজ্ঞার কবৰবছিলি। অৱতশন্য নজ্ঞাটক-বথতয়টজ্ঞাৰ-

চলিবচ্চত্রৰ প্রবত মতওওঁৰ আগ্রিহ পিজ্ঞাছিৰ কজ্ঞালিততজ্ঞা অকমু ণ্ণ আবছিলি আৰমু বজলিজ্ঞা পিমুবথভওঁৰজ্ঞালি অথবজ্ঞা ৰবনীন্দ্র

ভৱনত আতয়জ্ঞাজন কৰজ্ঞা মসই অনমুষজ্ঞানসমৰূহৰ মতওওঁ আবছিলি এজন বনয়মনীয়জ্ঞা দশরক তথজ্ঞা আতলিজ্ঞাচক।

মমুননীন বৰকটকনীতয় বনতজ থকতছি, “মকৱলি সজ্ঞাবহতন্য সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা নহয়, সজ্ঞাবহতন্যতকজ্ঞা সজ্ঞামবৰ বহলিভজ্ঞাতৱ

সকতলিজ্ঞা প্রকজ্ঞাৰ কলিজ্ঞাৰ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞাত প্রবতত্ত মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ ইচজ্ঞাৰ গুবৰতত হলি কলিজ্ঞাৰ প্রবত থকজ্ঞা স্বজ্ঞাভজ্ঞাবৱক

ধজ্ঞাউবত। ৰবিংরমঞ্চ, বচত্রকলিজ্ঞা, চলিবচ্চত্রও মমজ্ঞাৰ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞাৰ অনভমুরক্তি থহতছি। ববশুদ্ধ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা থহতছি

মন নজ্ঞাই মসইকথজ্ঞা মই ববচজ্ঞাৰ কবৰ মচজ্ঞাৱজ্ঞা নজ্ঞাই। মকজ্ঞাতনজ্ঞা এখন বকতজ্ঞাপি পিবঢ়, বচত্র চজ্ঞাই, অবভনয়

উপিতভজ্ঞার কবৰ মই মসই বশল্প, বশল্পকজ্ঞাৰৰ দতবষ্টভবিংরনীসম্পতকর বক ধজ্ঞাৰণিজ্ঞা কতৰজ্ঞাওঁ, তজ্ঞাতকই বন্যক্তি কবৰব

মখজ্ঞাতজজ্ঞাওঁ। রবততক অধন্যজ্ঞাপিনজ্ঞা বজ্ঞা বশককতজ্ঞা নহয়, অধন্যয়তনতহ মমজ্ঞাক সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা কজ্ঞাযরন্যত প্রবতত্ত কৰজ্ঞাই

আবহতছি।”

ওপিৰত মকজ্ঞাৱজ্ঞাৰ দতৰ মমুননীন বৰকটকনীতয় অকলি সজ্ঞাবহতন্য,  সবিংসত বত,  কলিজ্ঞাৰ ৰসজ্ঞাস্বজ্ঞাদন

কবৰতয় সন্তুষ্ট নজ্ঞাবছিলি,  প্রকত ততত মতওওঁৰ জজ্ঞানস্পিতহজ্ঞাৰ মকজ্ঞাতনজ্ঞা বনন বজ্ঞা সনীমজ্ঞাতৰখজ্ঞা নজ্ঞাবছিলি। মতওওঁ

ববজজ্ঞানৰ ছিজ্ঞাত্র নজ্ঞাবছিলি যবদও ববজজ্ঞানৰ মশহতনীয়জ্ঞা ববকজ্ঞাশৰ খবতৰজ্ঞা মতওওঁ সমজ্ঞান আগ্রিতহতৰই ৰজ্ঞাবখবছিলি,

আৰমু ববজজ্ঞানৰ নতমুন নতমুন আবৱষজ্ঞাৰৰ খবতৰ মতওওঁক আনবন্দত কবৰবছিলি। পিদজ্ঞাথরববজজ্ঞানৰ এখন

আতলিজ্ঞাচনজ্ঞা সভজ্ঞাত মতওওঁক লির মপিজ্ঞাৱজ্ঞাৰ প্রসবিংর উতল্লেখ কবৰ ডনিঃ বশৱনজ্ঞাথ বমরনতদতৱ বলিবখতছি,

“বৰকটকনীতদতৱ বজলিজ্ঞা পিমুবথভওঁৰজ্ঞালিকলি বনয়বমতভজ্ঞাতৱ অহজ্ঞা-তযজ্ঞাৱজ্ঞা কৰজ্ঞা কজ্ঞালিতছিজ্ঞাৱজ্ঞাৰপিৰজ্ঞাই মততখতক

আতলিতঙ আতলিতঙ জজ্ঞাবনবছিতলিজ্ঞা। বববভন্ন আতলিজ্ঞাচনজ্ঞাচক্র আবদততজ্ঞা মততখতক মদখজ্ঞাৰ মসচৌভজ্ঞারন্য মমজ্ঞাৰ

থহবছিলি। এবজ্ঞাৰ মততখতক মদখজ্ঞা পিজ্ঞাইবছিতলিজ্ঞা পিদজ্ঞাথরববজজ্ঞান সম্পকর্মীয় এখন আতলিজ্ঞাচনজ্ঞা সভজ্ঞাত।

মতবতয়জ্ঞাই বমুবজবছিতলিজ্ঞা,  মজ্ঞানমুহরৰজ্ঞাকনী সবনৎসমু,  সম্প্রেসজ্ঞাৰনী মনৰ অবধকজ্ঞাৰনী।  ‘He decided not to

live, but to learn’ – ব্রিজ্ঞাউবনঙৰ দতৰ ঠিক এতনকক ক’ব মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰতলিও ভজ্ঞাটী বয়সততজ্ঞা মনন-

বতকৰ মমচৌচজ্ঞাক হজ্ঞাওঁকুটিয়জ্ঞাই ফমুৰজ্ঞাত মততখতৰ উৎসজ্ঞাহ মদবখ বনতজও উৎসজ্ঞাবহত থহবছিতলিজ্ঞা।”
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মমুননীন বৰকটকনীৰ ৰজ্ঞাজকনবতক দতবষ্টভবিংরনীৰ কথজ্ঞা উতল্লেখ কবৰ মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনীতয় বলিবখতছি

ময জনসজ্ঞাধজ্ঞাৰণিৰ জনীৱন-ধজ্ঞাৰণিৰ মজ্ঞান উন্নত কৰজ্ঞাৰ আবহলিজ্ঞা বহচজ্ঞাতবতহ মতওওঁ ৰজ্ঞাজননীবতৰ

প্রতয়জ্ঞাজননীয়তজ্ঞা অনমুভৱ কবৰবছিলি। মতওওঁৰ বজ্ঞাতব রজ্ঞাননীজনী আবছিলি ৰজ্ঞাজকনবতক মকত্রখনৰ প্রকত ত

নজ্ঞায়ক। পিজ্ঞাবথরৱ ববষয়-সম্পবত্তৰ প্রবত থকজ্ঞা ববৰজ্ঞার আৰমু ভজ্ঞাটী বয়সত মতওওঁৰ সবরজ্ঞাতক

উদজ্ঞাসনীনতজ্ঞাক লিকন্য কবৰ মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনীতয় অনমুমজ্ঞান কবৰতছি ময মডকজ্ঞা বয়সত মজ্ঞারর্মীয় দশরতনও

বনশ্চয় মতওওঁক প্রভজ্ঞাবৱত কবৰবছিলি। (Politics for him was necessary only so far as it

had the power to improve the lives of the people, specially of those who needed

help. It was not surprising, therefore, that Gandhiji was his only real hero in the

political arena. He was a true Gandhian in his own thoughts and beliefs. In his

youth however, the Marxist philosophy must have appealed to him. For in the later

life, there were traces of that influence to be found in his austerity and detachment

from worldly possessions and in the code of strict discipline that he adhered to all

his life.”  

মমুননীন বৰকটকনীৰ ৰজ্ঞাজকনবতক বচনজ্ঞাধজ্ঞাৰজ্ঞা সম্পতকর বকছিমু আভজ্ঞাস ডনিঃ হনীতৰন মরজ্ঞাহজ্ঞাওঁইতদৱৰ

মলিখজ্ঞাৰপিৰজ্ঞাও লিজ্ঞাভ কৰজ্ঞা যজ্ঞায়। মরজ্ঞাহজ্ঞাওঁইতদতৱ বলিবখতছি, “মততখতৰ লিরত মমজ্ঞাৰ বন্যবক্তিরত সজ্ঞাবন্নধন্য

ঘটিবছিলি ৰজ্ঞাজকনবতক কজ্ঞাৰণিত। মততখত ৰজ্ঞাজকনবতক মতবজ্ঞাদত উগ্রিতজ্ঞাৰ সমথরক নজ্ঞাবছিলি। রণিতজ্ঞাবন্ত্রিক

মৰূলিন্যতবজ্ঞাধত আসজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মততখতত সজ্ঞামন্যবজ্ঞাদৰ প্রবতও ববতশষ সদ্ভজ্ঞাৱ মপিজ্ঞাষণি কৰজ্ঞা নজ্ঞাবছিলি। বকন্তু

মমজ্ঞাৰ চৰূচমুরৰনীয়জ্ঞা সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক জনীৱনত রণিতজ্ঞাবত্রক মৰূলিন্যতবজ্ঞাধ ৰকজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মই কৰজ্ঞা যৎসজ্ঞামজ্ঞানন্য প্রতচষ্টজ্ঞাই

মততখতৰ আশনীবরজ্ঞাদ আৰমু উদরবন পিজ্ঞাইবছিলি।  ববতশষকক ১৯৭৪ চন মজ্ঞানৰপিৰজ্ঞা ১৯৭৯ চন মজ্ঞানকলি

থস্বৰতন্ত্রিৰ ববৰমুতদ্ধ মই কৰজ্ঞা মলিখজ্ঞা-তমলিজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মততখতৰ ওচৰ চজ্ঞাবপি থরবছিতলিজ্ঞা। ...  মততখতত

রণিতন্ত্রিৰ লিরতত এক উদজ্ঞাৰ ববলিষ মজ্ঞানৱতজ্ঞাবজ্ঞাদ অনমুসৰণি কবৰবছিলি।”

বববশষ্ট বশকজ্ঞাববদ তথজ্ঞা সমজ্ঞাজবজ্ঞাদনী ৰজ্ঞাজননীবতববদ অবজতকুমজ্ঞাৰ শমরজ্ঞাতদতৱ মমুননীন বৰকটকনীক

‘মহজ্ঞানজ্ঞারবৰক’  আখন্যজ্ঞা বদ থকতছি,  “মমুননীন বৰকটকনীতয় কববতজ্ঞা বলিবখতলি,  সজ্ঞাবহতন্যচচরজ্ঞা কবৰতলি,

সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক হ’লি, সজ্ঞাবহতন্যৰ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা কবৰতলি আৰমু বচনজ্ঞাশনীলি প্রবন বলিবখতলি। এই সকতলিজ্ঞা মকত্রতত

মতওওঁ অসমৰ জজ্ঞাতনীয় জনীৱনকলি অবৰহণিজ্ঞা মযজ্ঞারজ্ঞাই র’লি। বকন্তু এই সকতলিজ্ঞাতৰ উপিবৰও মতওওঁ আবছিলি

জজ্ঞানসজ্ঞাধক। মহজ্ঞানমুভৱ নজ্ঞারবৰক। কবব, সজ্ঞাবহবতন্যক, সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞাতকক মতওওঁৰ আচলি পিবৰচয় আবছিলি

এজন মজ্ঞাহজ্ঞানজ্ঞারবৰক ৰৰূতপিতহ। মতওওঁৰ আদশর আবছিলি জজ্ঞাতনীয়তজ্ঞাবজ্ঞাদনী আদশর। মতওওঁৰ বচনজ্ঞাধজ্ঞাৰজ্ঞাত
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অসমনীয়জ্ঞা জজ্ঞাবতয়তজ্ঞাবজ্ঞাদ ভজ্ঞাৰতনীয় জজ্ঞাবতয়তজ্ঞাবজ্ঞাদৰ ববৰমুদ্ধ নহয়, পিবৰপিৰূৰকতহ। উতল্লেখতযজ্ঞারন্য ময মতওওঁৰ

বচনজ্ঞাধজ্ঞাৰজ্ঞাত মকজ্ঞাতনজ্ঞা প্রকজ্ঞাৰৰ সবিংকনীণিরতজ্ঞা নজ্ঞাবছিলি। বকন্তু সবরভজ্ঞাৰতনীয়ৰ নজ্ঞামত মকজ্ঞাতনজ্ঞাবজ্ঞাই যবদ

অসমনীয়জ্ঞা জজ্ঞাতনীয়তজ্ঞাৰ ববৰমুদ্ধজ্ঞাচৰণি কতৰ, মতওওঁ সহন্য কবৰব মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰবছিলি।” এই প্রসবিংরতত উতল্লেখতযজ্ঞারন্য

ময মমুননীন বৰকটকনীৰ পিঢ়জ্ঞা-তকজ্ঞাঠজ্ঞাৰ মবৰত রজ্ঞাননীজনীৰ উপিবৰ শ্রীঅৰববন্দ,  ৰজ্ঞামকত ষ্ণ পিৰমহবিংস,

ববতবকজ্ঞানন্দ আৰমু ৰবনীন্দ্রনজ্ঞাথ ঠজ্ঞাকুৰৰ ফতটজ্ঞাতকইখন আবছিলি। আৰমু এখন ফতটজ্ঞা হয়ততজ্ঞা মমুননীন

বৰকটকনীতয় তজ্ঞাত ৰজ্ঞাবখবকলি পিজ্ঞাতলি ভজ্ঞালি পিজ্ঞাতলিতহওঁততন,  যজ্ঞাৰ প্রবত মতওওঁৰ আবছিলি রভনীৰ শ্রেদ্ধজ্ঞা;

মসইরৰজ্ঞাকনী থহতছি মজ্ঞাদজ্ঞাৰ মটতৰছিজ্ঞা। এই কথজ্ঞা মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনীৰ মলিখজ্ঞাৰপিৰজ্ঞা জজ্ঞাবনব পিৰজ্ঞা যজ্ঞায়।

(৩)

মতন-প্রজ্ঞাতণি সম্পৰূণিরৰৰূপিত উদজ্ঞাৰ সজ্ঞাবিংসত বতক ঐবতহন্যৰ অবধকজ্ঞাৰনী মজ্ঞানবসকভজ্ঞাতৱ অতনীৱ সবক্রয়

এই বন্যবক্তিরৰজ্ঞাকনী বকন্তু থবষবয়ক মকত্রত আবছিলি সম্পৰূণির বনস্পিতহ। মবচৌবদ্ধক মকত্রখনৰ বজ্ঞাবহৰৰ মমুননীন

বৰকটকনীৰ সজ্ঞাবিংসজ্ঞাবৰক জনীৱন আবছিলি মততনই সজ্ঞাধজ্ঞাৰণি। মতওওঁৰ সমুতযজ্ঞারন্যজ্ঞা জনীয়ৰনী মনীনজ্ঞাকনী

বৰকটকনীৰ ‘From One Solitude to Another’  নজ্ঞামৰ প্রবনৰপিৰজ্ঞা এই ববষতয় বকছিমু আভজ্ঞাস

মপিজ্ঞাৱজ্ঞা যজ্ঞায়। মমুননীন বৰকটকনীৰ জনীবৱত অৱসজ্ঞাত মতওওঁৰ বকতজ্ঞাপিবখবন বজ্ঞাদ বদতলি বজ্ঞাকনী সজ্ঞাজ-

তপিজ্ঞাছিজ্ঞাক আৰমু অনন্যজ্ঞানন্য প্রতয়জ্ঞাজননীয় বস্তুবখবন একতরজ্ঞাট কবৰতলি, মসইবখবন এটজ্ঞা দজ্ঞাবঙ থলি ফমুবৰব পিৰজ্ঞা

বজ্ঞাকছিত অনজ্ঞায়জ্ঞাতস ভৰজ্ঞাব পিৰজ্ঞা হ’ব। এই বস্তুবখবনৰ বভতৰত আতকচৌ আটজ্ঞাইতকক দজ্ঞামনী বস্তু

মকইপিদ হ’ব,  মকজ্ঞাতনজ্ঞাবজ্ঞাই উপিহজ্ঞাৰ বহচজ্ঞাতব বদয়জ্ঞা দজ্ঞাবঢ় খমুতৰজ্ঞাৱজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত ঘহজ্ঞা ববতদশনী মলিজ্ঞাশ্বনৰ

দমুটজ্ঞামজ্ঞান বটলি আৰমু মকইটমুকুৰজ্ঞামজ্ঞান মততন ববধৰ চজ্ঞাতবজ্ঞান, যজ্ঞাক মতওওঁ মকজ্ঞাতনজ্ঞা বদন বন্যৱহজ্ঞাৰ কৰজ্ঞাৰ

কথজ্ঞা নজ্ঞাভজ্ঞাববতলি। টকজ্ঞা-পিইচজ্ঞা আৰমু ববষয়-সম্পবত্ত সম্পকর্মীয় কথজ্ঞাতবজ্ঞাৰ মতওওঁ বচনননীয় কথজ্ঞা বমুবলি

মকজ্ঞাতনজ্ঞাবদতনই অনমুভৱ নকবৰতলি। বজ্ঞাবহন্যক জরতখনৰপিৰজ্ঞা বহু আওঁতৰত,  বনজৰ বচনজ্ঞা-ভজ্ঞাবনজ্ঞাৰ

জরতখনত একজ্ঞান মতন ববচৰণি কবৰ ফমুৰজ্ঞা এইরৰজ্ঞাকনী বন্যবক্তিতয় মকতনদতৰ জনীৱন-বনবরজ্ঞাহ কবৰব

পিজ্ঞাবৰতলি, মসই প্রশ্নৰ উত্তৰ এটজ্ঞাই হ’ব। মসয়জ্ঞা থহতছি মমুননীন বৰকটকনী আৰমু মতওওঁৰ পিতনী মৰণিমুকজ্ঞা

মদৱনী বৰকটকনীৰ পিৰস্পিৰৰ প্রবত থকজ্ঞা উছিবররত সজ্ঞাহচযরন্য। স্বজ্ঞামনী-সনী দমুতয়জ্ঞা প্রজ্ঞায় দমুই ববপিৰনীত মমৰমুত

অৱসজ্ঞান কৰজ্ঞা বন্যবক্তিত্বৰ রৰজ্ঞাকনী হ’মলিও দমুতয়জ্ঞা দমুতয়জ্ঞাতৰ সম্পৰূবতর থহ সবিংসজ্ঞাৰখন বনয়জ্ঞাবৰকক চলিজ্ঞাই থলি

মযজ্ঞাৱজ্ঞাৰ লিরতত জনীৱন-কজ্ঞালিতত দমুতয়জ্ঞা বনজ বনজ মকত্রত বনজজ্ঞা পিবৰচতয়তৰ বজবলিবক উঠিবকলি সমথর

থহবছিলি। মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনীতয় উপিবৰ উক্তি প্রবনত বলিবখতছি, “If Baba managed to survive,

despite his absolute inability to cope with the dull practical details of living, the

14



credit goes entirely to my mother. For she not only took upon herself the day-to-

day management of the household, but even of Baba’s affairs as well. My parents

are very unlike each other – my mother is the practical, efficient doer, my father

the totally impractical and absent-minded dreamer. I have often wondered how two

people of such contrasting natures could have spent a lifetime together. Perhaps, it

was only because they were so different that they complemented each other so

beutifully, and made such an unbeatable combination.”

বনজৰ মজ্ঞানবসক জরতখনত ববচৰণি কবৰ থকজ্ঞা মমুননীন বৰকটকনী মজ্ঞানমুহজন সকতলিজ্ঞা সময়তত

অতন্যন রহনীন-রম্ভনীৰ থহ থজ্ঞাবকব মযন লিজ্ঞাবরতলিও মসয়জ্ঞা বকন্তু সওঁচজ্ঞা নহয়। মতওওঁৰ ভজ্ঞাবরননীতয়ক ডনিঃ

শনীলিজ্ঞা বৰঠজ্ঞাকুতৰ বলিবখতছি, “... সৰমু মজ্ঞামজ্ঞা আবছিলি মযন হজ্ঞাওঁবহৰ এটজ্ঞা বতহৎ সওঁফমুৰজ্ঞা। ঢেজ্ঞাকবনখন মমুকবলি

কবৰ বদতলি হজ্ঞাওঁবহতবজ্ঞাৰ মযবন-ততবন ববয়বপি পিতৰ। মকজ্ঞাতনও ইয়জ্ঞাৰপিৰজ্ঞা হজ্ঞাত সজ্ঞাবৰব মনজ্ঞাৱজ্ঞাতৰ আৰমু হজ্ঞাওঁবহ

হজ্ঞাওঁবহ বজ্ঞারবৰ পিতৰ। সজ্ঞাধজ্ঞাৰণি কথজ্ঞা এটজ্ঞাতক থলি মতওওঁ বনতজও সৰূ বতর কতৰ আৰমু আনতকজ্ঞা আনন্দ বদব

পিৰজ্ঞা এটজ্ঞা অবত আচবৰত শবক্তি আবছিলি মতওওঁৰ।” মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনীতয় বলিবখতছি, “He also had a

very good sense of humour and capacity to laugh about small and simple things.

His sense of fun was as simple and innocent as a chiid’s. And what is more, his

jokes were, more often than not, directed at himself.”

মমুননীন বৰকটকনীৰ থবষবয়ক মকত্রত থকজ্ঞা বনস্পিতহ অৱসজ্ঞাতটজ্ঞা আনবক বনজৰ ৰচনজ্ঞা বজ্ঞা

বকতজ্ঞাপি প্রকজ্ঞাশৰ মকত্রকলিতকজ্ঞা প্রসজ্ঞাবৰত থহবছিলি। মতওওঁৰ জনীৱনকজ্ঞালিত প্রকজ্ঞাবশত একমজ্ঞাত্র গ্রিন্থ ‘ববসতত

বন্যবতক্রম’ ১৯৮৪ চনৰ প্রকজ্ঞাশন পিবৰষদ পিমুৰসজ্ঞাৰৰ বজ্ঞাতব বনবরজ্ঞাবচত মহজ্ঞাৱজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত ‘প্রকজ্ঞাশ’

আতলিজ্ঞাচননীৰ মতবতয়জ্ঞাৰ সম্পজ্ঞাদক চন্দ্রপ্রসজ্ঞাদ শইকনীয়জ্ঞাতদৱৰ থসতত মহজ্ঞাৱজ্ঞা এটজ্ঞা সজ্ঞাকজ্ঞাৎকজ্ঞাৰত ‘তনীক

মজ্ঞানবসকতজ্ঞা আৰমু প্রচমুৰ সম্ভজ্ঞাৱনজ্ঞা থকজ্ঞা সতত্ত্বও সজ্ঞাবহতন্যৰচনজ্ঞাত আশজ্ঞাশুধনীয়জ্ঞাকক বনজক ব্রিতনী নকবৰতলি

বকয়’ বমুবলি শইকনীয়জ্ঞাতদতৱ মসজ্ঞাধজ্ঞা এটজ্ঞা প্রশ্নৰ উত্তৰত মমুননীন বৰকটকনীতয় থকবছিলি, “ ...  সমতয়

সমতয় আতলিজ্ঞাচননী-বজ্ঞাতবৰকজ্ঞাকতত প্রকজ্ঞাশ মপিজ্ঞাৱজ্ঞা মলিখজ্ঞাতবজ্ঞাৰতক সজ্ঞামবৰ-সমুতবৰ খতন খতন গ্রিন্থজ্ঞাকজ্ঞাৰত

প্রকজ্ঞাশ কৰজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মততনকক বন্যজ্ঞাকুলিতজ্ঞাও নজ্ঞাই,  অতন্যবধক আগ্রিতহজ্ঞা নজ্ঞাই।  ...  বকতজ্ঞাপিৰ আকজ্ঞাতৰ

প্রকজ্ঞাকজ্ঞাশ কবৰব মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰতলিও ৰচনজ্ঞাকজ্ঞাযরন্যৰপিৰজ্ঞা মই মততনকক এতকবজ্ঞাতৰ আওঁতবৰ থকজ্ঞা নজ্ঞাই । মছিরজ্ঞা-

তচজ্ঞাতৰজ্ঞাকজ্ঞাকক বহুত মলিখজ্ঞাই বলিবখতছিজ্ঞা যবদও তজ্ঞাত ধজ্ঞাৰজ্ঞাবজ্ঞাবহকতজ্ঞা ৰকজ্ঞা মপিজ্ঞাৱজ্ঞা নজ্ঞাই। তদমুপিবৰ মমজ্ঞাৰ
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ভজ্ঞাতলিবখবন পিজ্ঞাণ্ডমু বলিবপি মবয়জ্ঞা আখৰৰ বজ্ঞাতব,  প্রবতবলিবপি কৰজ্ঞাৰ সমুচলি নথকজ্ঞাত আৰমু বনরবন-

পিইতজ্ঞাতচজ্ঞাওঁৰজ্ঞাৰ উপিদবত মলিজ্ঞাপি পিজ্ঞাইতছি। ... ইবিংৰজ্ঞাজনীত বযতটজ্ঞা of the making of books – বকতজ্ঞাপি

কৰজ্ঞা কজ্ঞাযরন্যৰ প্রবত মমজ্ঞাৰ আগ্রিহ নজ্ঞাই যবদও কবমউবনতকশন্যন বজ্ঞা সবিংতযজ্ঞার সজ্ঞাপিনৰ বজ্ঞাতব গ্রিন্থ ৰচনজ্ঞাৰ

অতন্যজ্ঞাৱশন্যকতজ্ঞা মকবতয়জ্ঞাও উলিজ্ঞাই কবৰব মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰ।”

 ওপিৰত উতল্লেখ কৰজ্ঞা ‘মবয়জ্ঞা আখৰ’ আৰমু ‘বনরবন-পিইতজ্ঞাতচজ্ঞাওঁৰজ্ঞাৰ উপিদৱ’ মতওওঁৰ গ্রিন্থ

প্রকজ্ঞাশৰ এতকজ্ঞা এতকজ্ঞাটজ্ঞা অনৰজ্ঞায় বমুবলি মকজ্ঞাৱজ্ঞা কথজ্ঞাবখবন আকবৰক অথরতত সওঁচজ্ঞা আবছিলি। ‘ববসতত-

বন্যবতক্রম’ বকতজ্ঞাপি আকজ্ঞাতৰ প্রকজ্ঞাশ মপিজ্ঞাৱজ্ঞাৰ মনপিথন্যৰ মজ্ঞানমুহজন ময চজ্ঞাৰমু মহনতদৱ আবছিলি মসই কথজ্ঞা

আরতত উতল্লেখ কৰজ্ঞা থহতছি। মহনতদতৱ থকতছি,  “...মততখতত মলিখজ্ঞা প্রবততটজ্ঞা প্রবন মন’টজ্ঞাইপি

কম্পবজটতৰ বমুবজব পিৰজ্ঞাকক শুদ্ধকক কম্প’জ কবৰব পিৰজ্ঞাকক মই বনজৰ আখতৰতৰ বলিবখ বদবলিরনীয়জ্ঞা

থহবছিলি – মরজ্ঞাট মরজ্ঞাট আখতৰতৰ। বৰকটকনীৰ আখৰ মবয়জ্ঞা নজ্ঞাবছিলি, বকন্তু লিতজ্ঞা-আখৰ, দমুটজ্ঞা শজ্ঞাৰনীৰ

মজ্ঞাজত সমুববধজ্ঞাজনকভজ্ঞাতৱ থজ্ঞাবকবলিরনীয়জ্ঞা বন্যৱধজ্ঞান নথকজ্ঞা বজ্ঞাতব,  মততখতৰ আখৰতবজ্ঞাৰ সৰমু মহজ্ঞাৱজ্ঞা

বজ্ঞাতব, প্রবততটজ্ঞা প্রবনৰ নকলি বনজ হজ্ঞাতত বলিবখ বদবছিতলিজ্ঞা। মমজ্ঞাৰ বনজৰ সময় বকছিমু খৰচ থহবছিলি

ঠিতকই, বকন্তু কম্পবজটতৰ শুদ্ধকক কম্প’জ কবৰব পিজ্ঞাবৰব আৰমু মজ্ঞাতজ মজ্ঞাতজ শব্দ বজ্ঞা বজ্ঞাকন্যজ্ঞাবিংশ এবৰ

যজ্ঞাব বমুবলি থকজ্ঞা ভয় মমজ্ঞাৰ মনজ্ঞাতহজ্ঞাৱজ্ঞা থহবছিলি।” মসই মলিখজ্ঞাৰপিৰজ্ঞাই জনজ্ঞা যজ্ঞায় ময এবজ্ঞাৰ ৰচনজ্ঞা

এখনৰ দমুটজ্ঞা শব্দই মহনতদৱক ববপিজ্ঞাঙত মপিলিজ্ঞাতলি,  মকজ্ঞাতনজ্ঞাপিতধন্য বসহতৰ পিজ্ঞাতঠজ্ঞাদ্ধজ্ঞাৰ কবৰব মনজ্ঞাৱজ্ঞাবৰ

মতওওঁ মলিখক মমুননীন বৰকটকনীৰ কজ্ঞাষত উপিবসত হ’লি। দমুতয়জ্ঞাজতন বহুত মচষ্টজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিততজ্ঞা মসই

পিজ্ঞাতঠজ্ঞাদ্ধজ্ঞাৰ সম্ভৱ মনজ্ঞাতহজ্ঞাৱজ্ঞা মদবখ অৱতশষত বৰকটকনীতয় ক’মলি, “মহন, মতয়জ্ঞা ধবৰব পিৰজ্ঞা পিৰজ্ঞা নজ্ঞাই

মদতখজ্ঞান। আপিমুবনতয়ই বকবজ্ঞা এটজ্ঞা কবৰ বদব আৰমু।” চজ্ঞাৰমু মহনতদতৱ বলিবখতছি, “কবৰ বদতলিজ্ঞা –

প্রজ্ঞাসবিংবরকতজ্ঞা আৰমু সতবষ্টৰ ধজ্ঞাৰজ্ঞাত যবত নপিৰজ্ঞাকক।” চজ্ঞাৰমু মহনৰ দতৰ এতন উছিবররত বন্যবক্তি সতকজ্ঞাই

পিজ্ঞাবকলি টজ্ঞান। রবততক বৰকটকনীৰ গ্রিন্থ-প্রকজ্ঞাশ ববষয়ক মসই কথজ্ঞাৰ সতন্যতজ্ঞা উপিলিবব্ধি কবৰব পিজ্ঞাবৰ।

আৰমু, ‘বদ্বিতনীয় কজ্ঞাৰণিতটজ্ঞা,  অথরজ্ঞাৎ ‘বনরবন-পিইতজ্ঞাতচজ্ঞাওঁৰজ্ঞাৰ উপিদৱ’ৰ ঘটনজ্ঞা এটজ্ঞাও ঘটিবছিলি,  বযতটজ্ঞাৰ

বজ্ঞাতব মমুননীন বৰকটকনীতয় এক সজ্ঞাবিংঘজ্ঞাবতক মজ্ঞানবসক আঘজ্ঞাত পিজ্ঞাইবছিলি। আশনীৰ দশকত মমুননীন

বৰকটকনী পিবৰয়জ্ঞালিসহ বদল্লেনীত আবছিলি। মসই সময়ত অবন্যৱহৃত থহ থকজ্ঞা মতওওঁৰ গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটীৰ পিঢ়জ্ঞা-

তকজ্ঞাঠজ্ঞাৰ বহুমৰূলিনীয়জ্ঞা বকতজ্ঞাপি, সযততন সজ্ঞাওঁবচ ৰখজ্ঞা কজ্ঞাকত-আতলিজ্ঞাচননীৰ অবিংশববতশষ, পিজ্ঞাণ্ডমু বলিবপি, বচঠি,

আবদ বনরবন,  পিইতজ্ঞাতচজ্ঞাওঁৰজ্ঞা আৰমু উওঁই-পিৰমুৱজ্ঞাৰ উপিদৱত সম্পৰূণিরৰৰূতপি নষ্ট থহ থরবছিলি। বপ্রয়

সম্পদৰজ্ঞাবজৰ মসই অকল্পননীয় ধবিংসৰ দতশন্য মদবখ মমুননীন বৰকটকনীতয় এতন মজ্ঞানবসক আঘজ্ঞাত পিজ্ঞাতলি

ময তজ্ঞাৰপিৰজ্ঞা মতওওঁ সম্পৰূণিরকক মকবতয়জ্ঞাও উদ্ধজ্ঞাৰ নজ্ঞাপিজ্ঞাতলি। মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনীতয় বলিবখতছি, “To find
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most of his life’s work, and meticulously and painstackingly acquired collection of

books, reduced to formless brown powder devastated Baba completely. He had

absolutely nothing to show for his past and it was too late to begin all over

again. From then on, his physical problems were nothing more than his way of

mourning over that colossal loss.” 

গুৱজ্ঞাহজ্ঞাটীকলি ঘৰূবৰ অহজ্ঞাৰ পিজ্ঞাছিত মমুননীন বৰকটকনীতয় পিমুনৰ বকছিমু উদন্যম ঘৰূৰজ্ঞাই পিজ্ঞাতলি যবদও

লিজ্ঞাতহ লিজ্ঞাতহ মতওওঁৰ স্বজ্ঞাসন্য পিবৰ আবহলি। তথজ্ঞাবপিও বববভন্ন শজ্ঞাৰনীবৰক অসমুববধজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব বজলিজ্ঞা

পিমুবথভওঁৰজ্ঞালি বজ্ঞা সভজ্ঞা-সবমবতকলি মযজ্ঞাৱজ্ঞাতটজ্ঞা দৰূৰতৰ কথজ্ঞা, ঘৰতত থজ্ঞাবক বজ্ঞাতবৰ-কজ্ঞাকত বজ্ঞা বকতজ্ঞাপি পিঢ়জ্ঞা,

মৰবডঅ’ শুনজ্ঞা,  আবদ মতওওঁৰ নৰূন্যনতম বপ্রয় কজ্ঞামবখবনও ভজ্ঞালিদতৰ কবৰব মনজ্ঞাৱৰজ্ঞা হ’লি।  মততন

অৱসজ্ঞাত মজ্ঞানবসকভজ্ঞাতৱ মতওওঁ চজ্ঞাবৰওফজ্ঞালিৰ জরতখনৰপিৰজ্ঞা বববচন্ন থহ পিবৰলি। মশষৰ ফজ্ঞাতলি মকৱলি

মজ্ঞাত্র এটজ্ঞা খবৰৰ বজ্ঞাতব মতও আশজ্ঞাতৰ বজ্ঞাট চজ্ঞাই আবছিলি; মসয়জ্ঞা আবছিলি মতওৰ সমুতযজ্ঞারন্যজ্ঞা জনীয়ৰনী

মনীনজ্ঞাকনীতয় অরতফজ্ঞাডরত কবৰ থকজ্ঞা রতৱষণিজ্ঞাৰ সফলি সমজ্ঞাবপ্তৰ খবৰ। ১৯৯২  চনত মনীনজ্ঞাকনী

বৰকটকনীতয় সমুখন্যজ্ঞাবততৰ রতৱষণিজ্ঞা সমজ্ঞাপ্ত বক অসমকলি ঘৰূবৰ আবহলি। আৰমু, অধনীৰ আগ্রিতহতৰ বজ্ঞাট চজ্ঞাই

থকজ্ঞা খবৰতটজ্ঞা লিজ্ঞাভ কৰজ্ঞাৰ এবছিৰ পিজ্ঞাছিত ১৯৯৩ চনৰ নতৱমৰ মজ্ঞাহৰ ৬ তজ্ঞাবৰতখ মমুননীন

বৰকটকনীৰ মততমুন্য হ’লি।              

পিৰূতবর উতল্লেখ কৰজ্ঞা চন্দ্রপ্রসজ্ঞাদ শইকনীয়জ্ঞাৰ থসতত মহজ্ঞাৱজ্ঞা সজ্ঞাকজ্ঞাৎকজ্ঞাৰতত বনজৰ জনীৱন-দশরন

সম্পতকর মমুননীন বৰকটকনীতয় থকতছি, “... মজ্ঞানমুহৰ অকম বজ্ঞাস্তৱতজ্ঞাক মই অস্বনীকজ্ঞাৰ নকতৰজ্ঞাওঁ,  বকন্তু

মমজ্ঞাৰ বজ্ঞাতব মজ্ঞানমুহৰ আটজ্ঞাইতকক ডজ্ঞাঙৰ কথজ্ঞা হ’লি – মজ্ঞানমুতহ বনজক অবতক্রম কবৰ যজ্ঞাব পিজ্ঞাতৰ –

‘Man can transcend himself’। ইবতহজ্ঞাসত অতনক মহজ্ঞাজতন মসইদতৰ উত্তৰণি সজ্ঞাধন কবৰতছি। 

বযখন জরতত বজ্ঞাস কৰজ্ঞা-নকৰজ্ঞাতটজ্ঞা আমজ্ঞাৰ ইচজ্ঞাধনীন নহয় (অৱতশন্য আতহতন্যজ্ঞাৰ কথজ্ঞা এবৰ)

মসইখন পিতবথৱনীক আমজ্ঞাৰ বজ্ঞাতসজ্ঞাপিতযজ্ঞারনী কবৰ রবঢ় তমুবলিব পিৰজ্ঞাতটজ্ঞাতত আমজ্ঞাৰ মনমুষন্যত্বৰ সজ্ঞাথরকতজ্ঞা।

বনতজও মশ্রেয়ৰ কজ্ঞাৰতণি সজ্ঞাধনজ্ঞা কবৰম,  আনতকজ্ঞা বনজৰ পিটনৰ আৰমু সজ্ঞাবহতন্যৰ মজ্ঞাধন্যতমতৰ মহত্বৰ

জনীৱনৰ কজ্ঞাৰতণি উদ্বিমুদ্ধ কবৰম – মমজ্ঞাটজ্ঞামমুটিকক এতয় মমজ্ঞাৰ জনীৱন-দশরন।” এই জনীৱন-দশরনত

ববশ্বজ্ঞাসনী মমুননীন বৰকটকনীতয় ‘অকলি মপ্রয়ই নহয়, মশ্রেয়তহ আমজ্ঞাৰ লিকন্য’ বমুবলি বসৰ কবৰ জনীৱনতটজ্ঞা

মযতনদতৰ উদযজ্ঞাপিন কবৰতলি,  মতওওঁৰ জনীৱন-কত বতৰ মজ্ঞাজত বজবলিবক থকজ্ঞা মশ্রেয়বখবনতয় অসমৰ

মবচৌবদ্ধক ইবতহজ্ঞাসত মতওওঁক ময সদজ্ঞায় প্রজ্ঞাসবিংবরক কবৰ ৰজ্ঞাবখব, তজ্ঞাত মকজ্ঞাতনজ্ঞা সতন্দহ নজ্ঞাই। ***
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মটজ্ঞাকজ্ঞা : (১)  মমুননীন বৰকটকনীৰ মততমুন্যৰ পিজ্ঞাছিত ডনিঃ হনীতৰন মরজ্ঞাহজ্ঞাওঁইতদৱৰ সম্পজ্ঞাদনজ্ঞাত

‘মমুননীন বৰকটকনী ৰচনজ্ঞাৱলিনী’ অসম প্রকজ্ঞাশন পিবৰষতদ প্রকজ্ঞাশ কবৰ উবলিয়জ্ঞাইতছি। ইয়জ্ঞাৰ উপিবৰ মমুননীন

বৰকটকনীৰ জনীৱন আৰমু কত বতসম্পকর্মীয় আতলিজ্ঞাচনজ্ঞা সমবলিত মকইবজ্ঞাখতনজ্ঞা গ্রিন্থ প্রকজ্ঞাশ পিজ্ঞাইতছি। মততন

মকইখনমজ্ঞান গ্রিন্থৰ নজ্ঞাম তলিত উতল্লেখ কৰজ্ঞা হ’লি।

১) বববভন্নজনৰ দতবষ্টত মমুননীন বৰকটকনী – সম্পজ্ঞাদক : উতপিন্দ্র বৰকটকনী

২) প্রসবিংর মমুননীন বৰকটকনী – সম্পজ্ঞাদক : উতপিন্দ্র বৰকটকনী

৩) মমুননীন বৰকটকনী প্রসবিংরনিঃ সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞা – নবলিননীধৰ ভটজ্ঞাচজ্ঞাযরন্য

৪) প্রজজ্ঞাবধকজ্ঞাৰনী মমুননীন বৰকটকনী – নতরন শইকনীয়জ্ঞা

মটজ্ঞাকজ্ঞা : (২) প্রবতভজ্ঞাসম্পন্ন ন-বলিখকৰ প্রবত মমুননীন বৰকটকনীৰ বয মপ্রৰণিজ্ঞাদজ্ঞায়ক উদজ্ঞাৰ

মতনজ্ঞাভজ্ঞাৱ আবছিলি তজ্ঞাতৰ প্রবতফলিন ঘটিতছি মমুননীন বৰকটকনীৰ মততমুন্যৰ পিজ্ঞাছিত রঠন কৰজ্ঞা মমুননীন

বৰকটকনী সজ্ঞাৰক নন্যজ্ঞাসৰ কমরৰজ্ঞাবজত। ১৯৯৫ চনৰপিৰজ্ঞা প্রবত বছিতৰ চবল্লেছি বছিৰৰ অনৰূধরৰ

প্রবতশ্রুবতসম্পন্ন প্রবতভজ্ঞাবজ্ঞান মলিখক-তলিবখকজ্ঞাক উদরবন মযজ্ঞাতরজ্ঞাৱজ্ঞাৰ উতদ্দেতশন্য এই নন্যজ্ঞাতস মমুননীন

বৰকটকনী সজ্ঞাবহতন্য বওঁটজ্ঞা আরবঢ়জ্ঞাই আবহতছি। এবতয়জ্ঞাকলি দমুকুবৰ ছিজন প্রবতভজ্ঞাশজ্ঞালিনী মলিখকক এই

বওঁটজ্ঞাতৰ সন্মজ্ঞাবনত কৰজ্ঞা থহতছি। 

মটজ্ঞাকজ্ঞা :  (৩)  মমুননীন বৰকটকনী আৰমু মমুননীন বৰকটকনী নন্যজ্ঞাসৰ ববষতয় জজ্ঞাবনবকলি

muninbarkotoki.org নজ্ঞামৰ এটজ্ঞা মৱবছিজ্ঞাইট আতছি। লিরতত ‘ইউটিউব’ত মমুননীন বৰকটকনীৰ ববষতয়

ডনিঃ হনীতৰন মরজ্ঞাহজ্ঞাওঁই,  ননীলিমবণি ফমুকন,  উতপিন বৰকটকনী,  মনীনজ্ঞাকনী বৰকটকনী,  আবদ বহুতকইরৰজ্ঞাকনী

স্বনজ্ঞামধনন্য বন্যবক্তিৰ বন্যবক্তিরত অনমুভৱৰ বভবডঅ’ আতছি।

মটজ্ঞাকজ্ঞা : (৪)  মমুননীন বৰকটকনীৰ জনীৱন-বভবত্তক এখন তথন্যবচত্র ‘অপ্রকজ্ঞাশৰ মবদনজ্ঞা -

মমুননীন বৰকটকনীৰ পিতবথৱনী’ চলিবচ্চত্র-বনমরজ্ঞাতজ্ঞা প্রবনীন হজ্ঞাজবৰকজ্ঞাৰ বনতদরশনজ্ঞাত বনমরজ্ঞাণি কৰজ্ঞা থহতছি।

মমুননীন বৰকটকনী নন্যজ্ঞাতস প্রতযজ্ঞাজনজ্ঞা কৰজ্ঞা তথন্যবচত্রখন ইউটিউবত ‘বলিবভবিং ইন দন্যজ্ঞা মজ্ঞাইণ্ড – দন্যজ্ঞা ৱল্ডর

অব মমুননীন বৰকটকনী’ নজ্ঞামত উপিলিব্ধি হয়।

মটজ্ঞাকজ্ঞা : (৫) মমুননীন বৰকটকনীৰ ডজ্ঞাতয়ৰনীবখবনক মৰূলি উপিজনীবন্যৰৰূতপি থলি বশবশৰ বসমুমতজ্ঞাৰনীতয়

এখন ইবিংৰজ্ঞাজনী গ্রিজ্ঞাবফক উপিনন্যজ্ঞাস ‘দন্যজ্ঞা বৰতয়লি বমষ্টজ্ঞাৰ বৰকটকনী’  ৰচনজ্ঞা কবৰতছি। ‘বস্পিবকবিং

টজ্ঞাইরজ্ঞাৰ’ৰদ্বিজ্ঞাৰজ্ঞা প্রকজ্ঞাবশত উপিনন্যজ্ঞাসখনৰ ববষতয় ‘দন্যজ্ঞা বহন্দমু’ কজ্ঞাকতত বলিবখতছি, “Remember the

gripping refrain from the opening pages of Ayn Rand’s Atlas Shrugged? Much like
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John Galt, Munin Barkotoki is this elusive but encompassing figure, a name imbued

with mystique through constant repetition. It wouldn’t have been easy to make a

literary figure’s life story seem heady. But using sheer artistic flair, photographer

and digital artist Shisir Basumatari tries to turn what might have been a routine

biography into something of a psychological thriller in The Real Mr Barkotoki.”

(Mihir Balantrapu)।

***

ৰচনজ্ঞাখন প্রস্তুত কতৰজ্ঞাওঁতত ওপিৰত উতল্লেখ কৰজ্ঞা উৎসসমৰূহৰ সহজ্ঞায় মলিজ্ঞাৱজ্ঞা থহতছি। ইয়জ্ঞাৰ

বভতৰত ববতশষভজ্ঞাতৱ উতল্লেখতযজ্ঞারন্য গ্রিন্থ তথজ্ঞা ৰচনজ্ঞাসমৰূহ থহতছি - 

ক) বববভন্নজনৰ দতবষ্টত মমুননীন বৰকটকনী – সম্পজ্ঞাদকনিঃ উতপিন্দ্র বৰকটকনী

১) ভজ্ঞাইটিৰ ববষতয় – সজ্ঞাবহতন্যজ্ঞাচজ্ঞাযরন্য যতজশ্বৰ শমরজ্ঞা

২) সৰহভজ্ঞার ননীৰৱতজ্ঞা অলিপি সৰৱতজ্ঞা – ডনিঃ বনীতৰন্দ্রকুমজ্ঞাৰ ভটজ্ঞাচজ্ঞাযরন্য

৩) মমুননীন বৰকটকনীতদৱকলি শ্রেদ্ধজ্ঞাঞ্জিবলি – ডনিঃ হনীতৰন মরজ্ঞাহজ্ঞাওঁই

৪) এরৰজ্ঞাকনী সতবষ্টশনীলি বমুবদ্ধজনীৱনীৰ মসজ্ঞাওঁৱৰণিত – ডনিঃ নতরন শইকনীয়জ্ঞা

৫) মমুননীন বৰকটকনীক মই বযদতৰ জজ্ঞাতনজ্ঞা – ঈশ্বৰপ্রসজ্ঞাদ মচচৌধমুৰনী

৬) মমুননীন বৰকটকনী মজ্ঞানমুহজন – বহৰন্ময়নী মদৱনী

৭) ননীৰৱ সজ্ঞাবহতন্য-সজ্ঞাধক মমুননীন বৰকটকনী – বনীতৰন্দ্রকুমজ্ঞাৰ লিহকৰ

৮) সৰমু মজ্ঞামজ্ঞা মমুননীন বৰমুটকনী – ডনিঃ শনীলিজ্ঞা বৰঠজ্ঞাকুৰ

৯) মহজ্ঞানজ্ঞারবৰক মমুননীন বৰকটকনী – অবজতকুমজ্ঞাৰ শমরজ্ঞা

১০) মমুননীন বৰকটকনী : সমজ্ঞাতলিজ্ঞাচনজ্ঞামৰূলিক সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদকতজ্ঞা – ৰবঞ্জিৎ কুমজ্ঞাৰ মদৱতরজ্ঞাস্বজ্ঞামনী

১১) মমুননীন বৰকটকনীৰ ‘ববসতত বন্যবতক্রম’ – উতপিন্দ্র নজ্ঞাথ শমরজ্ঞা

১২) বৰকটকনী : এক অননন্য প্রবতভজ্ঞা – চজ্ঞাৰমু মহন

১৩) মমুননীন বৰকটকনী : অসজ্ঞামজ্ঞানন্য সজ্ঞাবিংবজ্ঞাবদক – ৰজ্ঞাবধকজ্ঞাতমজ্ঞাহন ভজ্ঞারৱতনী

১৪) বন্যবতক্রমনী বন্যবক্তি মমুননীন বৰকটকনী – ডনিঃ বশৱনজ্ঞাথ বমরন

১৫) A Tribute to Munin borkaotoki : Maheswar Neog 
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১৬) In Memory of a cultured Man : Sheelabhadra

১৭) Some Memories of my friend, Munin : Krishna Bhuyan

১৮) From One Solitude To Another : Meenaxi Barkotoki  

খ) প্রজজ্ঞাবধকজ্ঞাৰনী মমুননীন বৰকটকনী – নতরন শইকনীয়জ্ঞা   

***

মলিখকৰ ম’বজ্ঞাইলি - ৯৪৩৫০১৭২৩৩
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