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<p>

আজিৰ আলৈোচ্য জিষয়ত মই দন্তস্ফূ ট কজৰিলৈ জিজিচ্োলৰোোঁ, মোজৈক চ্োহোলি
ক’ি। মহোপুৰুষৰ জি কীজতি তোৰ সিোততোলক মহত্ত্বপূৰ্ি জদশ হ’ৈ
এইলটোলেই তি, গুৰুিলি সোধোৰৰ্ মোিুহৰ কোৰলৰ্ আৰু সোধোৰৰ্ মোিুহ ক
লৈলয়ই তগোলটই আলদোৈিলটো গজ়ি তু জৈজিৈ। জি সকৈক ভকত কজৰজিৈ
তসই সকলৈো সোধোৰৰ্ মোিুহ। িোৰোয়ৰ্ ঠোকুৰ আতোই তগোটোই আজি ভকত
কৰো আগৰ শোক্ত তগোজেদ আজিৈ ৰিোৰ গৰমজৈ অৰ্িোৎ আজিৰ পুজৈচ্কজিষ্টিৈৰ পিিযোয়ৰ তৈোক। আতোৰ-ৈগৰ কোজৈৰোম আজিৈ িোেৰীয়ো।
িয়জন্তৰ মধোলয় িৈ-কৰ ততোৈো জিষয় খোইজিৈ। তপোৰ িলৈোৰোম আলত
পূিিলত এঘৰত পোোঁচ্টকো ৰূপৰ িোলি িন্ধো আজিৈ। ততওোঁৰ িন্ধুেো ৰ্কো
ধি জদ ততওোঁক তমোকৈোই আজি ধমিৰ জভতৰুেো কজৰ তৈোেো লহজিৈ।
িীেন্মুক্ত িুজৈ িীেি কোৈলত সন্মোিলপোেো শ্ৰীৰোম আতো আজিৈ জসমৈুেো
তিোৈো ঠোইত দুজিয়ো অৰ্িোৎ টকো লৈ ধোি তদোেো দোেজি। গোলৰোৰ পৰো
অহো তগোজেদ আলত আজিৈ হোলৈেো। গুৰুিিৰ আিসকৈ জশষযও এলক
মোিদণ্ডতৰ তৈোক আজিৈ। মোধেলদেৰ জশষযসকৈৰ মোিলতো সোধোৰৰ্
পজৰশ্ৰম কজৰ ভোতমুঠি উজৈওেো তৈোলকই সৰহ। ততলিলৈোকৰ লসলতই
মহোপুৰলু ষ ধমিৰ প্ৰকোশ ঘটোই তোৰ তপোহৰ তোহোজিৰ অসমৰ সকলৈোলত
িটিয়োইজিৈ, তসইসকৈৰ মোিত তপ্ৰমভজক্তৰ িোৰ্ী, গীলতলৰ মোলতলৰ মুখৰ
কজৰ জিতৰৰ্ কজৰজিৈ। আটোইতলক সোৰ্িকতোপূৰ্ি কৰ্ো হ’ৈ তি গুৰুিলি
সোধোৰৰ্ মোিুহক সলবোজধলহ ধমিৰ িোৰ্ী জিস্তোৰ কজৰ লৰ্ লগলি। শঙ্কৰলদলে
িিসোধোৰৰ্ক উলেজশ প্ৰচ্োৰ কৰো এই ধমি, তপ্ৰমৰ ধমি, ভজক্ত ধমি।
িিিোজত আৰু ইচ্ৈোম ধমীলৈোক সমজিলত অসমৰ প্ৰিোসোধোৰৰ্ক
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মহোপুৰলু ষ তকলিলক সোেটি ধজৰজিৈ, তোৰ ইজিত চ্জৰতজিৈোলক জদলয়।
এই অসম িো আলহোম, গোলৰো, তভোট, কোিোৰী, িেি িো মুিৈমোিসকৈ
জহদুধমিৰ িোজহৰৰ তৈোক আজিৈ। ততওোঁলৈোকক ধমি জদ, ততওোঁলৈোকক
হজৰৰ িোম জদ মহোপুৰলু ষ ততওলৈোকৰ িীেি উদোত্তীকৃ ত কজৰলৈ। এইলটোও
মি কজৰিৈগীয়ো কৰ্ো তি মহোপুৰলু ষ তপ্ৰমধমিৰ িোৰ্ীলৰ সোেটি তৈোেো
এইসকৈ ধমিৰ এলকিোলৰ উচ্চস্তৰলৈ উঠিজিৈ। উদোহৰৰ্স্বৰূলপ, গুৰুিলি
চ্োদসোোঁইক আত্মোৰ পজৰচ্লয়লৰ আত্মীয় কজৰ লৈজিৈ। চ্োদসোোঁই আলতলয়
সমোিত তদউৰী উঠি প্ৰসোদ জিতৰৰ্ কজৰজিৈ িুজৈ কজৰ্ত আলি।
অেলশয এই জিষলয় িোিো মত আলি। আিলটো কৰ্ো হ’ৈ, ভকতসকৈৰ
পৰম পজেত্ৰ িস্তু মোৈো িপ। আজিও চ্োদসোোঁই তসই কজিমোৈো িকুজৰ
মোৈোগুটিৰ এটি লহ আমোৰ পৰম তত্বৰ মোিত তসোমোই আলি। অৰ্িোৎ
মহোপুৰষ
ু ৰ অিয পৰমভক্ত সকৈৰ সমমিিোদোলৰ িেি চ্োদসোোঁইক গ্ৰহৰ্
কজৰ তৈোেো লহজিৈ। মোধেলদলেও িয়হজৰ তিোৈো এিি িেিক ধমি
জদজিৈ। ততওোঁলকো আিভকতসকৈৰ জি সম্মোি তসই সকলৈোজখজি জদয়ো
লহজিৈ।
তসইকোৈত মহোপুৰষ
ু ক অলিলক জিলৰোধ কজৰজিৈ। জিলৰোধীদৈৰ কৰ্োত
ৈোজগ মহোৰোি িৰিোৰোয়লৰ্ গুৰুিিক প্ৰোলৰ্ মোজৰ “চ্োলৈলৰ দোমো চ্োম,
হোলৈলৰ ৰোম শঙ্কৰ” িুজৈ প্ৰজতজ্ঞো কজৰজিৈ। জকন্তু তসই প্ৰজতজ্ঞোৰ ঠোইত
মহোৰোলি মহোপুৰষ
ু ক প্ৰৰ্ম ৈগ তপোেোলত আদলৰলৰ গ্ৰহৰ্ কজৰলৈ আৰু
এসময়ত, আলপোিোলৈোলক িোলি, ততওোঁ মহোপুৰষ
ু ৰ জশষয হ’িৰ কোৰলৰ্ও
আকোঙ্ক্ষো কজৰজিৈ। অেলশয মহোপুৰুলষ ততওোঁক জশষয িকজৰলৈ িুজৈ
চ্জৰতজিৈোলক কয়। তসই জিলৰোধ তি লহজিৈ, তোৰ ফৈত ভকতসকৈলৰো
িোিো জিিিযোতি লহজিৈ। ইয়োৰ জপচ্ৰ অসমৰ ধমিৰ িুৰঞ্জীলৈও আজম িজদ
চ্োওোঁ, ততজতয়োও আজম তদলখোোঁ তি তসই ধমিৰ িুৰঞ্জী িৰ সুগম িহয়।
আমোৰ এই অসম তদশত, এই কোমৰূপত িুৰঞ্জীলয় ঢু জক তিোলপোেো
কোৈৰপৰো আজিলৈলক িহুত ৰিো হ’ৈ িৃপজত হ’ৈ, স্বগিলদে হ’ৈ,
মহোৰোিোজধৰোি হ’ৈ। িহুত উত্থোি-পতি হ’ৈ, অসমৰ মোটিৰ ওপলৰজদ
িহুত ক্ৰোজন্তকোৰী িতোহ ধুমহু ো লি গ’ৈ।
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আজি আমোৰ এইখি অসমৰ জচ্িোজক ক’ৰিোত জদি ৈোজগলৈ জকলহলৰ
জচ্িোজক জদম? এইখি অসমক তকোি ৰিোৰ ৰোিত্বকোৈৰ চ্ীৈ তমোহলৰলৰ
জচ্িোজক জদম, ৰোিপ্ৰোসোদৰ ভগ্নোেলশলষলৰ তি, ৰোি আজৈৰ ধূজৈমোকজতলৰ জচ্িোজক জদম? মোমলৰ ধৰো ঢোৈ-তলৰোেোলৈলৰ জচ্িোজক জদম, তি
ক’ৰিোত িোদুঘৰৰ চ্ু কত পজৰ ৰ্কো, পজচ্ উেোঁজৈ ৰ্কো তকোলিোিো ৰিোই
তকজতয়োিো জপন্ধো ৰোিলপোিোলকলৰ? জচ্িোজক জদিলৈ আমোৰ ৈোজচ্তজচ্ৈোৰোয়ৰ কীজতি আলি, জকন্তু ততওোঁলৈোকতলকও ডোঙৰ তসিোপজত িীৰ
পৃজৰ্েীত আলি। স্বোধীি অসমলদশৰ ৰিো ৰুদ্ৰজসিংহ আজিৈ। জকন্তু
ততওোঁতলকও ডোঙৰ জদজিিয়ী ৰিো অিয তদশত, অিয প্ৰোন্তত আলি।
জচ্িোজক জদিলৈ আমোৰ কোজিৰঙোৰ গোঁড় আলি, জকন্তু আজিকোলতো গোঁড়
আলি।
পৃজৰ্েীৰ ক’ৰিোত অসমৰ অতীত আৰু িতি মোিৰ জচ্িোজক জদিলৈ আমোৰ
আজি জক সবৈ আলি? জকিো আলিলি? এলকোলেই
িোইলি? কোৰ
জচ্িোজকলৰ আজম আমোৰ জচ্িোজক জদম? কোৰ তু জৈকোলৰ অসমৰ
মোিজচ্ত্ৰক আোঁজকম? কোৰ ভোষোলৰ অসমৰ প্ৰোৰ্ৰ কৰ্ো ক’ম?
খৃষ্টীয় জিিংশ শজতকো আজহ ইয়োৰ তশষ দশকৰ দুেোৰডজৈত লৰলিজহ। এটো
দীঘৈ হুমুজিয়োলহলৰ এই চ্জৈত সিংঘোতপূৰ্ি, লিজচ্ত্ৰযময় শজতকোলটোলে
তমৈোজি মোজগিলৈ ওৈোইলি। এইলটো শজতকোৰ সোক্ষী ৰ্োজকৈ জিশ্বলিোৰো
দুখি ভয়িংকৰ মহোসমৰ, িোৰ ফৈত ধ্বিংস হ’ৈ হোিোৰ হোিোৰ গোোঁও,
িগৰ, মহোসোগৰ; ধ্বিংস হ’ৈ হোিোৰ হোিোৰ গোওোঁ, িগৰ, মহোমগৰ;
ধ্বিংস হ’ৈ তকইিো তকোটিও সোমজৰক, অসোমজৰক মোিুহৰ মূৈযিোি
িীিি। এই জিিংশ শজতকোৰ সোক্ষী ৰ্োজকৈ মোিুহৰ জ্ঞোি-িুজি, সৃজষ্টঅপসৃজষ্টৰ িোিো অভূ তপূিি জিজচ্ত্ৰ উদ্ভোেি, আজেষ্কোৰ। সোক্ষী ৰ্োজকৈ
প্ৰকৃ জতৰ িুকুত তসোমোই ৰ্কো অৰ্ু-পৰমোৰ্ুৰ শজক্তক মোিুহৰ অধীি কৰোৰ
চ্মকপ্ৰদ মহত্ত্ব আৰু তোৰপৰোই মোিুহৰ অপসৃজষ্টৰ িোৰি সন্তোি
অৰ্ুলিোমোৰ মোৰৰ্োস্ত্ৰ উদ্ভোেিৰ অপকীজতি , িোৰ সহোয়ত ৈক্ষ ৈক্ষ মোিে
িীেিক মুহূতিলত িোোঁই ভস্ম কজৰ জিজিহ্ন কজৰ জদয়োলটো ৈ’ৰোলধোমোজৈত
পজৰৰ্ত হ’ৈ।
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জিিংশ শজতকোৰ জিদোয় ক্ষৰ্ৰ এই গভীৰ, জিষণ্ণ দীঘিশ্বোস সমোগত
একজিিংশ শজতকোৰ কোৰ্ত িপৰোলক ৰ্কো িোই। জিদোয়ী ঊিজিিংশ
শজতকোই সমোগত একজিিংশ শজতকোলৈ উপহোৰ জহচ্োলপ আগি়িোইলি
পৃজৰ্েোৰ এশ তকোটি খোিলৈ আহোৰ তিোলহোেো, জিৰন্ন, উপিোসী ক্ষু ধোতু ৰ
মোিুহ। তোলতোলক অজধক সিংখযক গো ঢোজকিলৈ কোলপোৰ তিোলহোেো িস্ত্ৰহীি,
উৈিংগ মোিুহ আৰু তোলতোলক অজধক সিংখযক ঔষধ পৰ্য জচ্জকৎসোৰ
অভোেত মজৰিলৈ িোট চ্োই ৰ্কো িযোজধগ্ৰস্ত, ভগ্নস্বোস্থ্য, ৰুগ্ন মৰৰ্মুখী
মোিুহ। মহোমোৰী এজপলডজমক, খণ্ড-িুি, সিংঘষি, দুঘিটিো আৰু আকজস্মক
অপমৃতুযৰ জচ্কোৰ হিৰ কোৰলৰ্ সোিিিিীি মজৰশোৈী, কিৰস্থ্োি আৰু
জচ্লমটোৰীৰ পৰ্ত ভজৰ জদিলৈ মৃতুয-জমজচ্ৈত তশোভোিোত্ৰো কজৰ আগুেোই
তিোেো ৈক্ষ ৈক্ষ অসহোয় মোিুলহো একজিিংশ শজতকোলৈ কুজৰ শজতকোৰ
উপহোৰ। এহোলত অভোেিীৰ উন্নজত আৰু প্ৰগজত, আিহোলত মোিুহৰ
িীেিৰ জস্থ্জতৰ অজস্থ্ৰতো, ইয়োৰ মোলিজদলয় আজিৰ পৃজৰ্েী আগিোজ়িলি
একজিিংশ শজতকোৰ িুকলৈ, আশো আৰু আশিংকো িুকত লৈ।
িতি মোি সময়ত সমগ্ৰ পৃজৰ্েীলত ৰোিিীজতলয় ধমিতলক অজধক গুৰুত্ব আৰু
প্ৰোধোিয ৈোভ কজৰলি। প্ৰজতিি িোগজৰকৰ িীেিৰ প্ৰোয় সকলৈো জদশৰ
ওপৰলত ৰোিিীজতলয় প্ৰতযক্ষ িো পলৰোক্ষভোলে প্ৰভোে তপৈোইলি। এলি
ৰোিিীজতলয় প্ৰজতিি িোগজৰকৰ কতি িয আৰু দোজয়ত্বৰ কৰ্ো সোঁজকয়োই
জদয়োৰ প্ৰয়োস কজৰলি।
জকন্তু ৰোিিীজতলয়ই মতোন্তৰক মিোন্তৰলৈ, অলিকযক জিলৰোধ-জিিোদলৈ
আৰু সিংঘষিলৈও পজৰিজতি ত কজৰলি। তকোলিো িযজক্তৰ, তগোষ্ঠীৰ, তশ্ৰৰ্ীৰ,
সম্প্ৰদোয়ৰ িো স্বোৰ্িজিলশষৰ প্ৰোধোিয প্ৰজতপজত্ত জিস্তোৰ কজৰিৰ কোৰলৰ্
ৰোিলিজতক শজক্ত আয়ত্ব কজৰিলৈ িুোঁি কৰোলটো লহ পজৰলি ৰোিিীজতৰ
তদখলদখ উলেশয। এখি ৰোষ্ট্ৰত িযজক্তৰ অেস্থ্োি শোসক-শজক্তৰ তখয়োৈখুজচ্ৰ ওপৰত জিভি ৰশীৈ লহ পজৰলি। আিজক িযজক্তৰ পজৰচ্য় মোিুহ
জহচ্োলপ জিৰ্ীত তহোেোৰ ঠোইত তসই িযজক্তৰ ৰোিলিজতক িো দৈীয়
আিুগতযৰ জিজচ্িো কৰ্োৰ ওপৰত জিভি ৰশীৈ লহ পজৰলি। ফৈত ধমিই
সকলৈো মোিুহলক ওচ্ৰ চ্পোই অিোৰ জি প্ৰয়োস কলৰ, আজিৰ ৰোিিীজতলয়
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তোৰ ঠোইত মোিুহ আৰু মোিুহৰ মোিত জিলভদ-জিলৰোধৰ প্ৰোচ্ীৰ গজ়ি
ততোৈোতলহ সোফৈয ৈোভ কজৰলি। অৰ্চ্ মোিুহৰ কোৰলৰ্ই ৰোিিীজত িুজৈ
তকোলিো ৰোিিীজতলকই চ্ীৎকোৰ িকৰোলক িোৰ্োলক।
জি সোমোজিক িযোয় ৰোষ্ট্ৰীয় একতোৰ জভজত্ত হি পোলৰ, জি তশ্ৰৰ্ীসিংগ্ৰোম
প্ৰগজতৰ তসোপোি হি পোলৰ, জি গৰ্তন্ত্ৰ প্ৰজতিি িযজক্তৰ মিিোদো আৰু
অজধকোৰৰ দজৈৈ হি পোলৰ, জি ৰোিলিজতক িযেস্থ্ো তশোষৰ্ৰ অন্ত
তপলৈোেোৰ অস্ত্ৰ হি পোলৰ, জি আইি অতযোচ্োৰীৰ অতযোচ্োৰৰপৰো দুিিৈক
ৰক্ষো কৰোৰ তমগ্নোকোটিো হি পোলৰ, িতি মোিৰ ৰোিিীজতলয় এলিলিোৰ
ভূ জমকো পোৈি কজৰলি িুজৈ কি পোজৰ িোলিো?
প্ৰোয় তগোলটই পৃজৰ্েীলত তদখো িোয় সিিসোধোৰৰ্ৰ জশক্ষোহীিতো িো অজ্ঞতোৰ
সুলিোগ লৈ ধমিৰ আিুষ্ঠোজিকতোৰ উধিৰ জকিু মোি কৰ্ো তত্ত্বজ্ঞ পুলৰোজহত
তশ্ৰৰ্ীলটোলে সিিসোধোৰৰ্ৰপৰো আোঁতৰোই আিু তীয়ো কজৰ ৰোজখিলৈ জিচ্োলৰ।
ইয়োৰ ফৈত এলক ধমিৰ অিুগোমী তৈোকৰ মোিলত তশ্ৰৰ্ীজিভোগ হয়, এদৈ
সিিজ্ঞ লহ সৰহ সিংখযকক অজ্ঞ কজৰ ৰখোৰ ষড়িন্ত্ৰত জৈপ্ত হয়। জপিলৈ
ধমিতত্ত্বৰ তৰ্োকজৰ্ত সিিজ্ঞ তশ্ৰৰ্ীলটোলে এলি জিলশষ জ্ঞোিক িন্মগত িো
িিংশগত িুজৈ প্ৰজতপন্ন কৰোৰ তকৌশৈ উদ্ভোেি কৰোত ধলৰ। আৰু
ধমিতত্ত্বৰ গূ়ি ৰহসযৰ িোজহৰত জৰ্য় কজৰ ৰখো তশ্ৰৰ্ীলটোক এলক ধমিৰ
অিুগোমী হলৈও প্ৰোপয মিিোদো আৰু সোমোজিক আৰু ধমীয় অজধকোৰৰ পৰো
িজিত কজৰ ৰখোৰ িযিস্থ্ো কলৰ আৰু তোৰ কোৰলৰ্ ধমিৰ িোজহযক ৰীজত
অিুষ্ঠোিলিোৰলক ধমি িুজৈ প্ৰতযয় তিোেোিলৈ িত্ন কলৰ।
এটো সোমোজিক গোোঁৰ্জি িতু িলক শজক্তশোৈীভোলে গজ়ি তু জৈিৰ কোৰলৰ্ তোৰ
উপলিোগী এটো অিুশোসি িো জডজচ্জিি আৰু সকলৈোলে গ্ৰহৰ্ পোৈি কজৰি
পৰো জকিু আিুষ্ঠোজিকতোৰ প্ৰলয়োিি আলি। জকন্তু আিুষ্ঠোজিকতো তকেৈ
আকৃ জত-প্ৰকৃ জতৰ জিলশষত্ব ৰক্ষোৰ কোৰলৰ্লহ। আিুষ্ঠোজিকতোই মূৈ িো
সোৰিস্তু িহয়, মূৈ িস্তুৰ আধোৰলহ। পোোঁচ্শ িিৰৰ আগৰ অসমৰ
সমোিখিত িতু িলক প্ৰজতষ্ঠো কজৰিলৈ তৈোেো লিষ্ণে সমোিখিৰ
গোোঁৰ্জিলটোৰ লিজশষ্টয প্ৰজতপন্ন কজৰিৰ কোৰলৰ্ জকিু মোি সহলি পোৈি
কজৰি পৰো উদোৰ আিুষ্ঠোজিকতোৰ কোিিকোজৰতো আৰু প্ৰলয়োিিীয়
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অস্বীকোৰ কজৰি তিোেোজৰ। জকন্তু মোিুহলটোৰ কোৰৰ্লৰ্লহ তচ্োৈোলটো,
তচ্োৈোলটোৰ কোৰলৰ্ মোিুহলটো িহয়; সোধোৰৰ্লত পৃজৰ্েীৰ প্ৰোয় সকলৈো ধমিত
িোজহযক ৰীজত-িীজত আৰু অিুষ্ঠোিলিোলৰই সিিস্ব লহ পৰো তদখো িোয়।
ইয়োৰ ফৈত ধমিৰ প্ৰোৰ্িস্তুৰ শ্বোসৰুি তহোেোৰ অেস্থ্ো হয়।
সোধক শঙ্কৰলদেৰ চ্কুত এক িতু ি অিোজেষ্কৃত জদগন্তৰ িয়োময়ো িজি
হয়লতো ভোোঁজহ উঠিজিৈ- এখি শুি, সত্ত্ব, িযোপ্ত লিষ্ণে সমোি, এখি
জিস্বোৰ্ি ভক্তৰ সমোি, এখি সোময আৰু মোিেতোৰ জভজত্তত প্ৰজতজষ্ঠত
সুদৰ সমোি। ভক্তৰ সোমগীলতলৰ উত্তপ্ত এখি তশোষৰ্মুক্ত সমৃি সমোি।
জিৰক্ষৰ, অজশজক্ষত দজৰদ্ৰ হলৈও গীত, িৃতয, িোদয, িোট, অজভিয়
কৈোৰ অজধকোৰী এখি মোিজসকভোলি সমৃি আৰু ঐশ্বিিযশোৈী সমোি,
িীেিৰ িতু ি মূৈয আৰু তোৎপিিয উপৈজি কজৰিলৈ উদযত আৰু প্ৰস্তুত
এখি িতু ি মোিুহৰ সমোি। কিোৰী-চ্ু টীয়ো, মৰোৰ্, আলহোম, জমজৰ,
তকোঁ ওট, কজৈতো, ব্ৰোহ্মৰ্, লদেজ্ঞ, মুিৈমোি, তিৌি, পিিতীয়ো, লভয়োময়ী,
লকেতি , চ্ণ্ডোৈ সকলৈোলক সোমজৰ লৈ এখি িতু ি জিৰোট সমোি। এই
সকলৈো িোজত, উপিোজতৰ আশো-আকোঙ্ক্ষো, শ্ৰম, সোধিো, স্বপ্ন তচ্তিোৰ
সমিয়ৰ মোলিজদ গজ়ি উঠো, ভগেোিক জচ্জি তপোেো, িীেিৰ অৰ্ি িুজি
তপোেো এখি হজৰভকতৰ সমোি। এই পুৰ্যভূ জম ভোৰতিষিৰ িুকুত প্ৰোচ্ীি
উপৈজি আৰু অক্ষয় মূৈধলিলৰ সিংসোৰৰ হোট তিহোিলৈ সোিু এদৈ িতু ি
মোিুহৰ সমোি। এক িতু ি মোিেলপ্ৰমৰ পজেত্ৰ িদীৰ শীতৈ পোিীত
অিগোহি কজৰ জিমিৈ জিকো লহ পৰো এখি জিি জিি িৃজত্তত আস্থ্োলৰ
ৈোজগ ৰ্োজক সমোিৰ কৈযোৰ্ আৰু অগ্ৰগজত অিযোহত ৰোজখিলৈ সঙ্কল্পিি
সমোি।
এই তক্ষত্ৰত পূে ভোৰতত মহোপুৰুষ শঙ্কৰলদে আজিৈ এক অভ্ৰোন্ত
িোটকটীয়ো। ৰিোঘৰৰ িো জিি ধমি অিুগোমী একলশ্ৰৰ্ী তৈোকৰ
অজপ্ৰয়ভোিি তহোেোলটোত অজধক ক্ষজতৰ আশিংকো আজিৈ। জকন্তু ইয়োৰ
িোলি আতিংজকত িো জচ্জন্তত তহোেোতলক সমসোমজয়ক কোৈৰ অসমীয়ো
সমোিখিলৈ িতু ি মূৈযলিোলধলৰ সুস্থ্ আৰু অভ্ৰোন্ত জদগদশিি কজৰ এক
িতু ি সমোি মোিসৰ িন্ম জদিলৈ সোহলসলৰ আগিোজ়ি তিোেোলটো আজিৈ
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এক লিিজেক পদলক্ষপ আৰু তোৰ কোৰলৰ্ প্ৰলয়োিি তহোেো সকলৈো ধৰৰ্ৰ
তযোগ কজৰিলৈ জিিক আৰু ততজতয়োৰ লিষ্ণে সমোিখিক দৃ়িভোলে প্ৰস্তুত
কজৰি পৰোলটোলেই আজিৈ শঙ্কৰলদেৰ গভীৰ আদশিজিষ্ঠোৰ স্পষ্ট জিদশিি।
পুৰজৰ্ ধযোি-ধোৰৰ্ো আৰু পুৰজৰ্ মূৈযলিোধৰ আধোৰত গ়ি তৈোেো
সমোিখিৰ গোোঁৰ্জি িতু িলক ৰচ্িো কজৰিৰ কোৰলৰ্ পজৰিতি িমুখী িতু ি
সমোিখিৰ িতু ি জিিযোসৰ তক্ষত্ৰত িতু ি মূৈযোয়ি জকদলৰ প্ৰলিোিয হ’ি
পোলৰ তোৰ সূত্ৰ সন্ধোি কৰোই আজিৈ শঙ্কৰলদেৰ সিংগ্ৰোম আৰু শ্ৰমলচ্ষ্টোৰ
মূৈ িস্তু। তোলৰই ফৈস্বৰূলপ িোস্তেত ৰূপ লৈ উঠিজিৈ এক অজভিে
সোমোজিক জিিে, উলন্মষ লহজিৈ এক িতু ি সভযতো আৰু সিংস্কৃজতৰ, িন্ম
লহজিৈ সোজহতযৰ এক শজক্তশোৈী িতু ি ধোৰোৰ, ৰূপ লৈ উঠিজিৈ িতু ি
সিংগীত, িতু ি কৈো ভোস্কিি আৰু িতু ি িীেিোদশিৰ। িীেিৰ সুদীঘি
পজৰক্ৰমোত শঙ্কলদে িলৈলক লগজিৈ তোলতই গ়ি লৈ উঠিৈ এখি িতু ি
সমোি, এখি লিষ্ণেৰ সমোি, এখি মোিুহৰ সমোি। জৈজখি পজ়িি
িিিো, আখৰ জ্ঞোলিো িৰ্কো খোটি-তখোেো মোিুহৰ চ্কুৰ আগত স্পষ্ট লহ
উঠিৈ তিদ, তিদোন্ত, গীতো, ভোগেত, পুৰোৰ্ কোিযৰ মোিত তহিোৰ িিৰ
দুলিিোধয দুৈিভ লহ তসোমোই ৰ্কো আখযোি, উপোখযোি, দশিি, ইজতহোস,
জ্ঞোি-জিজ্ঞোিৰ কৰ্ো।
শঙ্কৰলদেৰ প্ৰজতভো িন্মগত। জকন্তু তসই প্ৰজতভোৰ জিকোশ ঘটোিৰ কোৰলৰ্
ততজতয়োৰ অসম তদশত, ততজতয়োৰ সমোিখিত এটো অিুকূৈ পজৰলিশ
আজিৈ িোলিো? ততওোঁৰ তমধোশজক্তও িন্মগত। জকন্তু তসই সুপ্ত তমধোৰ
তিউজত জিয়পোই তু জৈিৰ কোৰলৰ্ মলহন্দ্ৰ কদৈীৰ তটোৈখলিই িোলিো
উপিুক্ত তক্ষত্ৰ আজিৈ? কদৈীৰ তটোলৈ তি আশপোশৰ সমোিখলি ততওোঁক
জ্ঞোিকৰ্ষৰ্ৰ প়িোশোজৈ লহ িীেি আৰু িগতৰ অৰ্ি জিচ্ৰোৰ পৰ্লৈ
অিোজিলত টোজি জিজিৈ? জ্ঞোি কোহোজিও অিোয়োসসোধয িহয়, সহিসোধয
িহয়। জ্ঞোিক পূৰ্ি ৰূপত আয়ত্ব কজৰিৰ কোৰলৰ্ ৈোলগ ক্লোজন্তহীি শ্ৰম।
কৃ ষলক পৰ্োৰত কৰো শ্ৰলম শসযৰ ভোঁ ৰোৈ ভৰোয়। জ্ঞোিোলিষীৰ শ্ৰমৰ
ফৈোফৈ তসোৰ্োৈী গুটিধোি িহয়, এই শ্ৰলম অজ্ঞোিতোৰ িন্ধ ঘৰৰ দুেোৰ
মুকজৈ কজৰ জদলয়, তপোহৰ তসোমোই আলহ জভতৰলৈ, তদখুেোই জদলয়, জচ্িোই
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জদলয় িীেি-পৰ্ৰ খৈোিমো, ওখৰোলমোখজৰলিোৰ। জ্ঞোিোলিষীলয় সোহস পোয়
আন্ধোৰৰ আেৰৰ্ ফোজৈ তপোহৰৰ অিোজেষ্কৃত তদশৰ পজৰ্ক হিৰ কোৰলৰ্।
মোিুহৰ তসই সিিকোৈৰ প্ৰোৰ্িিো- তমলসো মো তিযোজতগিময়,
মৃতুযমিো
অমৃতিং গময়- তসই তিযোজতৰ তদশৰ, অমৃতৰ তদশৰ প্ৰলেশপৰ্ৰ
জসিংহোদ্বোৰ তখোৈোৰ সোঁচ্োৰকোঠি জ্ঞোি, জ্ঞোিৰ আলৈোক; জি জ্ঞোলি জচ্িোই
জদলশ জিিয়ৰ পৰ্, ভজক্তৰ পৰ্, আলত্মোৎসগিৰ পৰ্। পুজৰ্ৰ পোতত এই
আপুৰগ
ু ীয়ো ৰত্ন তসোমোই িোৰ্োলক, ৰ্োলক তকেৈ প্ৰচ্ছন্ন ইিংজগত। এই
ইিংজগতক অিুসৰৰ্ কজৰ তমধোিীিলি, প্ৰজতভোশোৈীিলি হীৰো-মুকুতোৰ
ৰত্মভোণ্ডোৰত হোত জদলয়, অিৰ্িৰ ধূজৈ-িোজৈ তৈলৈ সজৰ পলৰ, প্ৰকট লহ
উজ্বজৈ উলঠ অৰ্ি- জি সতয ৰূপত, জিতয ৰূপত, শোশ্বত ৰূপত অজিিশ্বৰ
ৰূপত ধৰো জদ মতি যৰ মোিুহক মহোিীেিৰ মহোপজৰ্ক কজৰ ততোলৈ।
িহুত পুৰজৰ্ আন্ধোলৰ ঢোজক ৰখো এখি সমোিক িতু ি তপোহৰৰ মোিলৈ
লৈ তিোেোৰ সিংকল্পক কোিিত ৰূপ জদয়োলটো সহিসোধয আৰু জিজিিলৰোধ কৰ্ো
িোজিৈ। ভোৰতীয় ভোষোলিোৰৰ শব্দলকোষত এলি জকিু মোি শব্দ আজিৈ
(জিলিোৰ আজিও আলি) িীচ্, শঠ, কপট, জহিংসুক, জিঘোিংসু,
পৰশ্ৰীকোতৰ, জমৰ্যোিোদী, অকৃ তজ্ঞ, কৃ তঘ্ন, চ্কুচ্ৰহো, অিীৰ্পোতকী
ইতযোজদ। এলিলিোৰ শব্দৰ িতি মোলি এলি জিলশষৰ্ তপোেোৰ উপলিোগী
জকিু মোি মোিুহ তসইখি সমোিত ৰ্কোৰ প্ৰমোৰ্ জদলয়। এলিলিোৰ শব্দ
শূিযৰপৰো আজহ শব্দলকোষত ঠোই কজৰ তৈোেোজহ িোই। শঙ্কৰলদেৰ িুগৰ
অসমলতো জিিয় ইয়োলৰ জকিু মোি শব্দ ইয়োলৰ জকিু মোি মোিুহৰ সম্পলকি
প্ৰলয়োগ কৰো লহজিৈ। আলগ হয়লতো সমোিত এলি চ্জৰত্ৰৰ মোিুহৰ সিংখযো
সৰহ িোজিৈ। আজিকোজৈ এলি জিলশষৰ্ৰ অজধকোৰীৰ সিংখযোই সমোিত
তিজি। শঙ্কৰলদে এলিলিোৰ শজক্তৰ সমুখীি লহজিৈ। িতু িত্বৰ জিৰুলি
খড়গহস্ত এজখজি জিলৰোধী শজক্তৰ ৈগত জিিৰ স্বোৰ্িত িহয়, সমোিৰ,
ভজেষযতৰ অসমীয়ো তৰ্ো ভোৰতীয় সমোিৰ্িৰ স্বোৰ্িত দৃ়িতোলৰ িুজোঁ িিৰ
কোৰলৰ্ ততওোঁ সষ্টম লহজিৈ। সোমোজিক ৰূপোন্তৰৰ জি স্বপ্নই ততওোঁক উদ্বুি
আৰু অিুপ্ৰোজৰ্ত কজৰজিৈ, তসই স্বপ্ন ততওোঁ সমোি-িীেিৰ মোিলৈ
জিস্তোজৰত কজৰিৰ কোৰলৰ্ সিংগ্ৰোম কজৰ লগজিৈ। মোধেলদে আজদ তসই
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আদশিৰ উত্তৰ পুৰষ
ু সকৈ আজিৈ তসই সিংগ্ৰোলমৰ িুি
োঁ োৰু, তসই আলৈোকলৰ
মশোৈিোহক। শঙ্কৰলদলে আৰম্ভ কৰো তসই জিিেী অজভিোি আজিও চ্জৈ
আলি। জিিৰ স্বয়ম্ভূ প্ৰজতভোৰ জফজৰঙজতক এক অজিিিোৰ্ তিযোজত জশখোলৈ
ৰূপোন্তজৰত কজৰ তোলৰ আিৰ িীেিৰ পলৰ্ো উজ্জ্বৈ কজৰ তু জৈি পৰোৰ
সকলৈো কীজতি শঙ্কৰলদেৰ। ততওোঁৰ এই িীেিলিোৰো সিংগ্ৰোম আৰু িীেিৰ
সকলৈো শ্ৰম তচ্ষ্টো অধযোেসোয় জদ ৈক্ষযত উপিীত তহোেোৰ দৃ়ি পদলক্ষপৰ
কৰ্ো মিত তপৈোলৈ শ্ৰিো-ভজক্তত শঙ্কৰলদেৰ ওচ্ৰত আপুজি মূৰ তদোোঁ
খোয়।
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