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<text><body> 

<p> ‘নানা বাধা-বববিবনৰ মাজেজৰ তেওঁ তববৰষ্টাৰী পব়ি অঁোজে। প়িাৰ 
সমাবিৰ বপছে তেওঁ ভাৰে পাজে। বিছুবিন ইয়াজে ওিােবে িৰাৰ 
বপছে ববজেষ এটা পবৰবিবেে পবৰ িবিণ আবিিাৰ ভাৰেীয় বযৱসায়ী 
এেনৰ মিিদমাে ওিােবে িবৰবলে ববুে তেওঁ আবিিা পাজেলৈ। 
আবিিাৰ মাটিে ভবৰ বিজয় তেওঁ আচবৰে হৈ পবৰে- োে ভাৰেীয় 
আৰ ু িানীয় মানুৈজবাৰৰ ওপৰে অৰ্দাৎ ি’োৰ ওপৰে বৈা মানৈুৰ 
অেযাচাৰ তিবি। তেওঁ মমদাৈে ৈ’ে। তৰেৰ ওপৰ তেণী ি’ো মানুৈৰ 
বাজব ঠাই নাই; তিাডা-ৈাডীে ি’ো মানৈু উঠাজটাজৱ অপৰাধ। আনবি 
চৰিাৰী আবেজৰও ি’ো মানুৈ ৈ’তে েৈৰ। পাগুবৰ মাবৰ ত াৱা 
ভাৰেীয় মানজুৈ বৈা চাৈাবৰ সম্মুিে পাগুবৰ িুবে ে’ব োজৈ।-
এজনববোি কু-িাণ্ডৰ সম্মুিে বিন্তু আমাৰ তেিা তববৰষ্টাজৰ তসও 
নামাবনজে। প্ৰবেটি বনজষধ িা দযজিও তেওঁ িবৰ ৈ’ে। ফেে পাজে বি? 
চৰ, ভুকু আৰু নানা অনযায় অেযাচাৰ; োঠিৰ তিাব; বেেগুটি, তচৌিা- 
পানীৰ বটে আৰু তিাো িণীৰ িবে! সিজোজি তেওঁ োৈাই েুবেজে। 
ভাৰেীয়জবাৰ ত ন োে ববেয়া কুকুৰজৈ! সিজোজৰ তেৈে চোজে 
সেযাগ্ৰৈ আজেেন। সেযাগ্ৰৈ আজিৌ বুবেছজন? সেয পৰ্ে ৰ্াবি অবৈিংস 
উপাজয়জৰ িৰা আজোেনজি সেযাগ্ৰৈ তবাজে। তিইবাবাজৰা তেওঁ 
আজোেন চোজে। িৃেিা দযও ৈ’ে। বৈা চৰিাৰ এবিন ি’োৰ িাবী 
মাবন েবলে বাধয হৈ পবৰে। 

</p> 

<p> “অৱিাৈীন পবৰয়ােজটাৰ ে’ৰা তৈাপীনাজৰ্ িৰৰ  াৱেীয় িামজো সৈায় 
িবৰব োবৈবছে। এজনবি ধানবনা িামজো তেওঁ োবৈ ভাবৈ বিবছে।- 
এইিজৰ বৰিলেৰ েীৱনৰ প্ৰৰ্ম তোিৰ িাে বৰ অভাব-অনাটনৰ 

</p> 



মােে িটাবেৈীয়া হৈবছে। তিাজনামজেজৈ বাজপজি ভাজেমান ে’ৰা-
তছাৱােীৰ তপাৈাপাে বিব পাবৰবলে। ৈ’তেও তেওঁৰ মন আবছে স্বাৱেম্বী 
ভাবৰ। ফেিায়ি তিবে-বাবেৰ প্ৰবে তেওঁ ইমাজনই আিৃষ্ট আবছে ত  
মিুযমন্ত্ৰী হৈ ৰ্িা িােজো সুজ াৈ ববুে বাৰীৰ চুজি তিাজণ োি-পাচবেৰ 
তিবে িবৰবছে আৰু বনেৰ ে’ৰা-তছাৱােীজিা তেজন িামৰ প্ৰবে উৎসাৈ 
বিবছে।” 

<p> “বৰিলেৰ েীৱনি সৰু-িােজৰপৰা বুদ্ধজিজৱ বৰলি অনুপ্ৰাবণে িবৰবছে 
ত ন োজৈ। অনযানয মৈাপুৰষু সিেৰ সম্পজিদ ও তেওঁ ৈভীৰ ভাজব 
অধযয়ন িবৰবছে আৰ ু তিেৰ বেশুৈঁেি তেওঁজোিৰ আিজেদজৰ ৈব়িবলে 
ববুে তসইজবাৰ সৰে েীৱনী গ্ৰন্থে বেবপবদ্ধও িবৰবছে।” 

</p> 

<p> “১৯২০ চনে োো োেপে ৰায়ৰ সভাপবেত্বে িবেিোে বৈা ৰাষ্ট্ৰীয় 
িিংজগ্ৰছৰ সভাে তেওঁ তপান প্ৰৰ্ম ত াৈিান িজৰ আৰ ুোৰ দ্বাৰা তেওঁ 
এজনলি প্ৰভাৱাবিে ৈয় ত  অসমৰ এিমাত্ৰ বৈৃৎ ৰােলনবেি অনষু্ঠান 
অসম এজছাবচজয়ছনি িমদবীৰজৰ েৈ-োবৈ িিংজগ্ৰছৰ েৈে েৈ েজৈাৱাৰ 
তচষ্টা িবৰ িৃেিা দযো োভ িজৰ।” 

</p> 

<p> “আইো, অসমজো এই আজোেন নলৈবছে োজনা? কুেে তিাঁৱৰ, 
িনিেোৰ িৰ্া তিজিান েই নিবেজয়ই।” 

</p> 

<p> “কুেে িনিজৈ তন তবাপাই! বিমান ৈাোজৰ ববোজৰ তিেৰ তেিা- 
ৈাভৰুৰ েীৱ তসইবিনা গুেীৰ আৈে উফবৰ পবৰে। বিমান তবাৰ 
িূণীয়া ৈ’ে আৰু বিমান েনমলে অিমদণয হৈ ৰ’ে- বিমানৰ ফাঁচী 
ৈ’ে- তিাজন বৈচাব ৰাবিজছ তসাণ!” 

</p> 

<p> “অসমজৰ িৰ্া িেপ শুনজচাঁন। বৰিলে, তমবধ আবি ফাজটিলে ৈ’ে। 
নাবম পবৰে মৈাত্মাৰ মৈামন্ত্ৰ উচ্চাবৰ ৈাোৰ ৈাোৰ েনো। ফাজটিে 
ঠাইৰ নাটবন ৈ’ে। তৈাৈাবেে ৈৰ ুৰিাবি এই সিেি তেেজে ৰাবিজে। 
েৰ্াবপও আজোেজন োম নািাটিজে। বটৃিছ-ৰােৰ বায়ু চবৰে। ববেয়াৰ 
িজৰ  াজি  ’তে পাই ববনা তিাজষ বা তিাষ-গুণ ববচাৰ নিৰালি 
গুবেয়াই মাবৰবলে ধবৰজে।  জধ মজধ ৰাইেৰ ওপৰে পাইিাৰী েবৰমনা 
েৈাজে। পাইিাৰী েবৰমনা বনবিয়াৰ আবচোে তৈাৱােপাৰাৰ বনধন 

</p> 



ৰােবিংেীি তিজনলি িুবচ িুবচ মাবৰজে- তিবৈ ঐ! তসইজবাৰ িৰ্া শুবনজে 
তসাণ, বৈয়া ফাটি  াব তিাজে। বোেীৰ মিন বমদণ আৰু ৰাউো 
তিাঁচি ত জনলি ৰাে-আবেে বেৰবণ হে ৰ্িা অৱিাে গুবেয়াই 
মাবৰজে- োৰ বণদনা বি বিম তসাণ! তেিীয়ােবুেৰ ৈাটলে অৈা ৈাোৰ 
ৈাোৰ ৈঞাৰ ওপৰে িৰা অিৰ্নীয় অেযাচাৰ, মানৰ উপদ্ৰৱেলিজনা 
তিানগুজণ িম আবছে! ৈভদ ৱেী বেজৰাোজিা গুবেয়াই মাবৰ পশুইঁজে 
প্ৰভুভবি তিিুৱাইবছে।” 

<p> “আজিৌ এবিনৰ িৰ্া। বৰৈমপুৰ িিংজগ্ৰছ অবফছে এটা তভােৰ 
আজয়ােন চবেজছ। উজেেয- তসই তভাে সভাজে ববৈ ভবৱষযে 
সিংগ্ৰামিনৰ আঁচবন এিন হেয়াৰ িৰা ৈ’ব। ৈাোৰ ৈাোৰ তেিা, 
ব়ুিা, ৈাভৰু িিংজগ্ৰছ ভৱন ববুে  াবলে ধবৰজছ। সিজোজৰ মুিে এটা 
িজঠাৰো, মনে এটা প্ৰফুল্লো- ত  ইবাৰ আমাৰ তিেৰপৰা বৈা-
বঙােৈঁেি বসপাৰ িবৰম। প্ৰভুভি তৈাোমৈঁেৰ চকু বৰ্ৰ ৈ’ে। 
আজেি-তেি চাই পুবেচ-বমবেটাৰীৰ মটজৰও বপছ ে’তে। োেীয় সঙ্গীে 
ৈাই ৰ্িাসিেি ৈীে বন্ধ িবৰবলে আজিে বিজে। বিছুমান তছাৱােীজয় 
ৈােে পোিা হে ৈীে ৈাই আবছে। বমবেটাৰী-পুবেচৈঁে তসই োেীয়- 
পোিা িাব়ি েবলে উিযে হৈ আৰু টনা-আজোৰা েৈায়। এজন িৰ্া 
ব়ুিী তভাজৈশ্বৰীজয় ৈজে সবৈব তনাৱাবৰজে। ৈাভৰু পদ্মাৰ ৈােৰপৰা বন 
পোিািন বনে ৈােে ে’তে। ব়ুিীৰ ৈােৰপৰা পোিা িাব়ি বনব 
তিাোৰ েজৈ েজৈ ব়ুিীজয় চাৈাবৰ মৰূে তোধাজে মাধ’মাৰ। েজৈ েজৈ 
বনমদম পশুৈঁেৰ বেিুৰ গুেীে ব়ুিী বাৈবৰ পবৰে। ব়ুিীজয় োেীয় 
পোিা বুকুে বাবন্ধ হে িােলে ববিায় মাবৈজে। বৰৈমপুৰৰ আৰু এটা 
িটনা। েিী সূে আবিি ত বেয়া সভযোৰ বনচান উৰুৱা বটৃিছৰ 
বেিুৰ গুেীজয় িােলে ববিায় বিজে- তেবেয়া েিীজয় তেপে ৰ্িা িটুা 
পইছাজি তিেৰ স্বাধীনো  ুেঁৰ বাজব িান বি ৈ’ে। বি মৈান! এইিজৰ 
অিে নৈাৱজঁে ত  বি ববজদ্ৰাৈ নচবেে! িামপুৰৰ িটনাববোি আবেও 
অোনা হৈজয় আজছ। বস এবেয়াও প্ৰিাে তপাৱা নাই।” 

</p> 

<p> “গুইোে ুআজিৌ তিান আইো?” </p> 



<p> “তেতৱা ঁঅসমী আইজৰ এৈৰািী বীৰাঙ্গনা নৈা-েীয়ৰী তসাণ।” </p> 

<p> “গুইোে ুনৈা পাৈাৰৰ এিন বভেৰৱুা ৈাৱৰঁ তেবেয়ািং নৈা হফিৰ 
তছাৱােী। ১৯৩২ চনে ত বেয়া মৈাত্মা ৈান্ধীৰ অসৈজ াৈ আজোেনৰ 
ধ্ববন তিেৰ ইমৰূ-বসমৰূ ছাবন হৈবছে- মৈামানৱৰ তসই মৈাবাণী তেওঁৰ 
িাণজো পবৰবছে। মনজে ভাবববছে- নৈা পবদেৰ পৰা বটৃিছৈঁেি তিবি 
পঠিয়াব োবৈব। তেওঁ আবছে পুজৰাবৈে বিংেৰ তছাৱােী। ৈবেজি 
ভৈৱানৰ পূোে োৈি ববুেজয় ৈয়জো ভাজেমান বৈা চাৈাবি ববে 
বিয়াই পৰাধীনোৰ  ুৱবঁেিন িান্ধৰপৰা তপোই বিবলে মানৈুি হি 
ফুবৰবছে। তেওঁৰ বুেবনে তিেভাই সিে োগ্ৰে হৈ উঠিে।” 

</p> 

<p> “১৯৩৫ চনে ৈেযাৰ ষড ন্ত্ৰে বেি বুবে তেওঁি ইিংৰাে চৰিাজৰ বেী 
িবৰ আজন। মবণপুৰৰ আিােজে ববচাৰ িবৰ তেওঁি আেীৱন ফাজটি 
বিজয়। তেওঁি বেী িবৰ বনবৰ সময়ে ত বেয়া ৈাোৰ ববোৰ েনোই 
তোৰ িবৰ তেওঁি উদ্ধাৰ িবৰবলে হৈবছে- তেবেয়া তেওঁ হিবছে- 
‘তোমাজোি ত াৱালৈ- মই আজিৌ িূবৰ আবৈম। মই িূবৰ আবৈ মৈাত্মা 
ৈান্ধী আৰ ুতনৈৰেুীৰ েৈে এইববোি িৰ্া ৈ’ম।’ আৰু এবাৰ তেওঁ 
হিবছে- ‘আমাৰ আজোেন নৈা পাৈাৰৰপৰা বৃটিছি তিিা। োৰ 
বপছে মই হৈ মৈাত্মাি েৈ ধবৰম। বিন্তু েনা নাবছে তেওঁৰ েীৱন- 
ত ৌৱন িাৰাৈাৰৰ বভেৰজে বেেবেেলি তেৈ হৈ  াব ববুে। 

</p> 

<p> “ইমান তচজঙৰাজটা ৈ’বে এইজবাৰ িৰ্াজনা আবেলে নাোনজন তসাণ? শুন 
বাৰ।ু ১৯৪৬ চনৰ িৰ্া। ভাৰেৰ চাবৰওফাজে আজিৌ আজোেনৰ নেুন 
সূবঁে হব অবৈে। এই আজোেন সমৈূে তপ্ৰৰণা ত াৈাজে পােিাইৰ 
বসপাৰৰ পৰা অসমৰ িবৈমাে স্বাধীন ভাৰেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোিা তোো 
তনোেী সুভাষচন্দ্ৰৰ আিেদই। ইবপজন তবাম্বাইে তনৌ-হসনযজবাজৰ ববজদ্ৰাৈ 
আৰম্ভ িবৰ বিজে। পুবেচ ববজদ্ৰাৈ আৰম্ভ ৈ’ে। এজনজে আোি বৈে 
তফৌেৰ ছাৈনাৱাে িান, চাইৈে, ধীেন আবিি ত বেয়া  ুদ্ধাপৰাধী 
সাবে ফাঁচী বিবৰ হুকুম ৈ’ে- তেবেয়াই তিেৰ ইমৰূৰ পৰা বসমূৰলে 
প্ৰবেবাি বাধাই ৰেন েনাই ৈ’ে। িবেিাো, তবাম্বাই আবিে েজুম 
েজুম তেিাৈঁেৰ তেে হব ৈ’ে। চাবৰওফাজে তিৱে ববজদ্ৰাৈ, তিৱে 

</p> 



অোবি। বটৃিছ-ৰােৰ বেুি তবয়জনজট ৈাৰ মাবনজে। ৪০ তিাটি 
ভাৰেীয়িজনা বেিু তবয়জনজটজৰ আৰ ুবিমান ে বছৰ তসও মনাব? 
উপায়ৈীন হৈ বৃটিছ চৰিাজৰ এটা মন্ত্ৰীিে ভাৰেলে েণ্ডনৰ পৰা পঠিয়াই 
বিজে- ভাৰেৰ েৈে আজপাচ-মীমািংসা এটা িবৰ বিছু পবৰমাজণ 
পােসৰা ববধৰ স্বাধীনো বিবৰ বাজব। বিন্তু বৃটিছ চৰিাজৰ এইবাৰ 
ভাৰেীয় েনোি িে বি ভুৰুিাব তনাৱাবৰজে। তেওঁজোিৰ চােুৰীজয় 
িাম বনবিজে। তেৈে কূটনীবেৰ চূডাি বৃটিছ চৰিাজৰ ভাৰেীয় 
েনসাধাৰণৰ মােে  াজে বিছুমান অলনিযৰ বীে বসবঁচ হৰ্  াব পাজৰ 
োজৰ বযৱিা িবৰবলে পাবঙজে। 

<p> “অসমৰ প্ৰাণৰ িৰ্া আৰু বৰিলেৰ িৰ্াই আন এেন তনোৰ মন 
আিষদণ িবৰজে। তেওঁ োাঃ ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাি। তেওঁ বৰিলেৰ মিুৰপৰা 
আজিযাপাি তৈাজটই িৰ্াজবাৰ ববুে হে ভাৰেীয় তনোজবাজৰ ত  বি ভুে 
িবৰ আজছ- োি হৃিঙ্গম িবৰবলে বৰিলেৰ পৰাই সিম ৈ’ে। োাঃ 
ৰাজেন্দ্ৰপ্ৰসাজি এই িৰ্ালে তনৈৰ ুআৰু আন আন তনোৰ িবৃষ্ট আিষদণ 
িজৰ।  বিও তেষ প দযি েৱাৈৰোে তনৈৰু আবিজয় অসমৰ হৈ 
তনমাবেজে েৰ্াবপ তেওঁজোজি বনেৰ ভুে অনভুৱ িবৰব পাবৰজে। এজেণী 
তনোৰ প্ৰাণে ববজবচনা েবি বিছু আবৈে। িিুৰ বিনে কুকুজৰও বাট 
এবৰ বনবিয়াৰ িজৰ অিেেৰীয়া অসমীয়াৰ তসইবিনা তিাজনা েৈ 
তনাোে! ভাৰেৰ বসমজূৰ মাজৰ্ান এৈৰািীজয় মাজে মাজে বচঞৰী 
আবছে- তেওঁ সীমাি ৈান্ধী ৈফুৰ িান।” 

</p> 

<p> “আইো, ৈফুৰ িানি সীমাি ৈান্ধী বিয় তবাজে? এজনজয় ৈান্ধী তনাজবাজে 
বিয়? তেওঁ মৈাত্মা ৈান্ধীৰ বি ৈয় বাৰু?” 

</p> 

<p> “ওজৈা, এজিা নৈয়। মৈাত্মা ৈান্ধী আৰ ু সীমাি ৈান্ধী িেুন তবজেৈ 
মানৈু। এেন বৈেু, আনেন মছুেমান।” 

</p> 

<p> “তেজনৈজে ৈান্ধী বিয় তবাজে আইো?” </p> 

<p> “বাৰু িওঁ ৰ’-তেওঁৰ েীৱনজটাৰ ববষয় তোি অেপ আভাস বিম, মজন 
মজন শুবন  াবব।” 

</p> 

<p> “অিে তসজয় োজনা? মন্ত্ৰী-মণ্ডেীৰ আৈে বঙ্গৰ বিৰণেঙ্কৰ ৰাজয় মন্ত্ৰী- </p> 



বমছনৰ প্ৰস্তাৱজটাে সন্মবেজো বিজেই, োজৰাপবৰ অসমৰপৰা বছজেট 
বেোিন ফাবে বনবলে হিজয় তনবৰজে- িাছাৰ আৰু তৈাৱােপাৰাজিা 
বঙ্গৰ েৈে চাবমে িবৰবলে তিাৱা ৈ’ে। এটা চাজম োজোলি তববছ 
নৈাওঁ আৰু বৰজপটাহেও ৈাে তমবেজে। ৈবেজি তসই সময়ে বঙ্গৰ 
বৈে-ুমছুেমান, িিংজগ্ৰছ-েীৈ ভাবষি আৰ ুসাম্প্ৰিাবয়ি উন্মািনাে এি 
হৈ ৈ’ে। অসমৰ বকুুজে ৰ্াবি বছজেটৰ এমঠুিমান তনো-েমীিাজৰ 
বৰিলেৰ ববৰজুদ্ধ েৰ্া অসমৰ ববৰজুদ্ধ এটা আজোেন ৈব়ি েুবেবৰ তচষ্টা 
িবৰজে। ইয়াজে অসমৰ আন অিংেজৰা িাই-পাে-ফো িে এটাই 
সৈজ াৈ িবৰজে। তেওঁজোজি তেৈৰ ফাজে অসমি ‘তবনামী পাবিস্তান’ে 
সুমৱুাবলে  ত্ন িবৰজে। তনাৱাবৰজেও ওপজৰাি বেো বিিনজি বঙ্গৰ 
েৈে চাবমে িবৰবলে আৰু োজিা তনাৱাবৰজে তসই বেোবিিন আৰ ু
অসমৰ পাবদেয অঞ্চেি হে এিন ন প্ৰজিে ৈ়িাৰ বাজব মন তমবেজে। 
সমবষ্ট ববজদ্ৰাৈৰ আৈজে বিৰণেঙ্কৰৰ এই ষড ন্ত্ৰৰ ববৰুজদ্ধ অসম োবৈ 
উঠিে।” 

<p> “মঠুজে অসজম চাবৰওফােৰপৰা তিৱে ৈোোৰ বাণী পাজয়া ৈোে 
নৈ’ে। তেৈৰ ফাজে ৺েৰেচন্দ্ৰ বসু আবি িইু এেন িৰূিেী তনোজয়া 
মন্ত্ৰী-মণ্ডেীৰ প্ৰস্তাৱৰ ববজৰাবধো িবৰবলে ধবৰজে। - সবদজেষে তেৌৈ-
মানৱ চিদ াৰ তপজটেৰ অকুবিে সমৰ্দন বৰিলেজয় োভ িবৰজে।” 

</p> 

<p> “১৯৪৭ চনৰ ১৫ আৈষ্টে ভাৰজে স্বাধীনো োভ িজৰ। স্বাধীন 
ভাৰেে অসমৰ প্ৰৰ্ম মিুয-মন্ত্ৰী ৰূজপ বৰিলেজয় নেুন অসম ৈ়িাৰ 
পৰ্ে আৈবাজ়ি। বৰিলেৰ অিজৰ সিায় েনোবে ভাইসিেি বকুুৰ 
মােে ববচাবৰবছে। ইিংৰাজে ববজভিৰ ভাব বসবঁচ হৰ্ ত াৱা পাৈাৰী 
ভাইসিেি তিজনলি আমাৰ হভয়ামৰ ভাই সিেৰ মােলে আবন সমান 
তিাজেজৰ তৈাজটই অসজম আৈবাব়িব পাতৰ োৰ তচষ্টা িবৰবলে ধজৰ। 
ঠক্কৰ বাপা আবিৰ  ত্নে তেওঁ তসই িামে আৈবাব়ি  াবলে সুববধা 
পায়।” 

</p> 

<p> “তেওঁৰ পৰামেদ মজে েনোেীয় তোিৰ আচাৰ-ববচাৰ আবি ৰিা েৰ্া 
বনো পদ্ধবেজৰ োসন আৰু ববচাৰ আবি চোবলে সুববধা বিয়াৰ উজেেয 

</p> 



ভাৰে চৰিাজৰ পাবে বিয়া েনোবে িবমটীৰ তেওঁ তচয়াৰজমন বনবদাবচে 
ৈয়। আবেৰ ব  বেো পবৰষি বস বৰিলেৰ  ত্নৰ ফে মাজৰ্ান।  বিও 
আবে এই বেো পবৰষিজবাৰ বপছৰ োসিসিেৰ অববজবচি বযৱিাৰ 
ফেে অসমৰ বাজব অবভোপ স্বৰপূ হৈ পবৰে- েৰ্াবপ বৰিলেৰ এই 
প্ৰজচষ্টা আবছে এি ঐবেৈাবসি প্ৰজচষ্টা।” 

<p> “মৈাত্মা ৈান্ধীজয় ি’তে- ‘এই ববষজয় ভাবববৰ তমাৰ এজিা নাই। মই 
সিজো িৰ্া িাটািং ভাজৱ বৰ্ৰ িবৰ হৰ্জছাঁ। বৰিলেি মই হিজছাঁ- 
িিংজগ্ৰজছ তপানপটীয়া বাট তিিুৱাব তনাৱাবৰজে অসজম সমবষ্ট বা োিা 
ি’তো ত াৈ বিয়া অনবুচে। ইয়াৰ ববৰজুদ্ধ অসজম ৈণ-পবৰষি বেদ ন 
িবৰব োবৈব।..... এই সময়ে অসম মজন মজন ৰ্াবিজে সিজো নাে 
ৈব। অসমৰ ইচ্ছাৰ ববৰুজদ্ধ তিাজনও অসমি এজিা িৰাব তনাৱাজৰ। 
স্বেিৰীয়া তৈাট বৈচাজব অসজম অিজে ৈ’তেও বৰ্য় বিব োবৈব। আবেও 
অসম ভাজেবিবন স্বেিৰীয়া। আজপানাজোিৰ তসই অনুপাজে সৈ-বপে 
আজছ তন নাই ি’ব তনৱাজৰাঁ- আজপানাজোজিজৈ োজন।  বি িিংজগ্ৰজছ 
এইববোি  গ্ৰৈণ িজৰ- তেজনৈ’তে আজপানাজোজি ি’ব- ‘োঙৰীয়াসিে, 
অসম আঁেবৰ আবৈজোঁ।’ আমাৰ মােে ৰ্িা িাসসুেভ মজনাববৃিৰ 
বাজবই ভবা ৈয় ত  এজন িবৰজে বিবা অনযায় িৰা ৈ’ব। তেজনলি 
ভবা অনবুচে। অনযায় িাজৰজয়ই সবৈব তনাৱাবৰ।”  

</p> 

<p> “ভাৰেৰ স্বাধীনোৰ এইজটাজৱ িাই িৰ্া। মই আোিজৰাঁ অসজম এইভাজৱ 
ভাৰেি বাট তিিুৱাব। আজপানাজোি ভাৰেৰ স্বাধীনোৰ বাটে তৈঙাৰ 
ববুে ব সিজে িয়- মই ি’ব তনাৱাতৰাঁ অসম আঁেবৰ আবৈজে ভাৰেৰ 
স্বাধীনোে বি বববধ-পৰ্াবে বিয়া ৈয়? তমাৰ মজনজৰ ই ভাৰেৰ 
স্বাধীনোৰ পৰ্-প্ৰিেদি তৈ ৈ’ব। মই ি’ব োবৈজছাঁ- তমাৰ চাবৰওফাজে 
তিৱে এন্ধাৰ, এন্ধাৰ।” 

</p> 

<p> “বৰিলেৰ সমস্ত িমদৰ ওপৰে ৈান্ধীেীৰ প্ৰভাব এইিজৰ স্পষ্টভাজব 
পবৰবছে। তসই বাজবই বৰিলেজয় ত বেয়া ৈান্ধীেীৰ মেুৃযৰ বােবৰ পায়, 
তোিে ববহ্বে হৈ িৰ্া ি’ব তনাৱাৰা হৈ পজৰ।-“ই এটা োঙৰ িবে। 
বিি তমাৰ িাৰজণ ই বপেৃ ববজয়াৈেলিও তববছ তোিাবৈ। মই বযবিৈে 

</p> 



ভাজব অনভুৱ িবৰজছাঁ ত  ২৮ বছৰ আজৈজয় তেওঁৰ উপজিে বাণীৰপৰা 
অনজুপ্ৰৰণা তনাজপাৱা ৈ’তে মই আবে ত জন অৱিাে আজছাঁ তেজন 
নৈজোঁজৈঁজেন। অসমৰ পজি ই োঙৰ িবে। অসম ত বেয়াই ববপি 
আপািে পবৰজছ- তেবেয়াই ৈান্ধীেীজয় অসমৰ পজি বৰ্য় বি আবৈজছ। 
েৈজে তেওঁি তেষ্ঠ তোি বৈচাজব মানয িবৰজছ- বিন্তু তমাৰ িাৰজণ 
তেওঁ োজোলি তেষ্ঠ, োজোলি মৈৎ। আবে আৰ ুিৰ্া তিাৱাৰ সময় 
নৈয়- আবে তেওঁৰ আিেদ অনুসবৰ তিেৰ মৈান ববিােৰ অজৰ্দ িাম 
িবৰ  াব োজৈ। আবম মানৈুি মানুৈ বৈচাজব ভাে পাবলে বেিা নাই 
বাতবই এজন এটা অবণদনীয় িটনা ৈ’বলে পাজে। সিংিটৰ সময়ে বাপু 
আমাৰ সাৰবৰ্ আৰ ু উপজিেি আবছে। তেওঁৰ মেুৃযে অসম আবে 
আটাইেলি িিুীয়া ৈ’ে।” 

<p> “আইো, বৰিলেেনৰ মৃেুযৰ বয়স তৈাৱা নাবছে োজনা?” </p> 

<p> “বিজনা িৱ অ’ েই? বসবিনা মাজৰ্ান ষাঠি বছৰ হৈবছে। ৈ’ে বি ৈ’ে 
ষাঠি বছৰ- ৈাজয় তৈাজট মানৈুেন তিবিজে আমাৰ পবদেীয়া ‘ৈাম’ 
এজিােনলে মনে পজৰ। বি ত  তনাজিািা পুৰষুজটা! বচিােীে মুিিনৰ 
মােে ৈাঁবৈজটা তিজনজ  োবৈবছে- ত ন মৰভূুবমৰ মােৰ পাবৰোে 
এপাৈজৈ। তিাজনাবা এেজন তিাৱাৰ িজৰ তবাজে অসমৰ বচন-স্বৰূজপ আবম 
বেবনটা বস্তু আনৰ সম্মুিে িাবঙ ধবৰব পাজৰাঁ- বৰোবপ, বৰ-েৰাই 
আৰ ুবৰিলে। আচেজে বৰিলে তন বৰিলে! সভাৰ মঞ্চে উঠি ত বেয়া 
গুৰৈুম্ভীৰ মাজেজৰ িৰ্া আৰম্ভ িবৰব- এজন োজৈ ত ন ধুনীয়া ববেেুীৰ 
মােৰ িজঠাৰ ৈােবনজৈ।” 

</p> 

<p> “ৈােৰ িামৰ প্ৰবে তেওঁৰ িৃণা নাবছে। তেওঁৰ িৰৰ তচৌবিজে োি- 
পাচবেৰ বাবৈছা পাবেবছে আৰু বপছৰ িমদ-বযস্ত েীৱনৰ মােজো 
িণমান সময় উবেয়াই ৈ’তেও তিািাে ৈােে হেবছে।” 

</p> 

<p> “তিাৱা-তোৱা বস্তুৰ বভেৰজো বিছুমান বস্তু তেওঁৰ বৰ বপ্ৰয় আবছে। 
ৰৈৰ িাইে, আেু ভো, উহুৱা আেু, িাঠ আেু, তেওঁৰ অবে বপ্ৰয়। 
পিা িঠােৰ তৈান্ধজি বিন্তু সবৈব তনাৱাবৰবছে। ঔজটঙা তেওঁৰ অবপ্ৰয় 
আবছে। ভাজটৌ আৰু পাৰচৰাই তপাৈাজটা তেওঁৰ োঙৰ চি আবছে। এটা 

</p> 



ভাজটৌৰ িাৰজণ তেওঁ তিইবা সাজো ভাে-পানী এবৰব পাবৰবছে। 
এজনিজৰ তেওঁৰ িৰুৱা সৰু সৰ ুবহুজবাৰ িৰ্াই আমাৰ মনলে আজৈ।” 

<p> “বৰিলেৰ েীৱনে আৰ ুএৈৰািী সাধাৰণ নাৰীৰ অসাধাৰণ প্ৰভাব মন 
িবৰব েৈীয়া। এই ৈৰািী নাৰী আবছে পুৰীবাই। পুৰীবাইি এিপ্ৰিাৰ 
ত ৌেুিে তপাৱা বুবে ি’ব পাবৰ। িইনাৰ েৈজে পুৰীবাই আবৈবছে 
বেবৈৰী বৈচাজপ। তসই সময়ে পুৰীবাই এৈৰািী তেেৰঙা ৈাভৰু আবছে। 
তেওঁৰ ববয়াও হৈবছে। বিন্তু বৰিলেৰ িৰৰ মৰজম তেওঁি এজনলি মবুৈ 
তপোজে ত  তেওঁ আৰ ুবনেৰ পবেৈৃৈলে উভবে নৈ’ে আৰ ুোবৈ- াবচ 
তবজেৈ তছাৱােীৰ েৈে পবেৰ ববয়া পাবে বিয়াজে। তেৈলে ‘মােবুাপা’ 
তৈাপীনাৰ্ৰ তসৱাে পুৰীবাজয় এজনলি বনেি বনমগ্ন িবৰজে ত   
‘মােবুাপা’ৰ সুি আৰ ুআনেই ত ন তেওঁৰ োৱনৰ এিমাত্ৰ ব্ৰে হৈ 
পবৰবছে। এই ৈৰািী নাৰীৰ প্ৰবেও বৰিলেৰ মনে অৈাধ তমৌন েদ্ধা 
আবছে।” 

</p> 

<p> “বৰিলেৰ ৈাে ৈান্ধীেীৰ প্ৰভাৱ পূণদমাত্ৰাই পবৰবছে। তেওঁৰ মজে- 
‘তমটৰ আৰু মন্ত্ৰী এেনৰ মােে তিাজনা প্ৰজভি নাই; মন্ত্ৰী এেনৰ তিেৰ 
প্ৰবে ব  িাবয়ত্ব আজছ োৰ েুেনাে তমটৰ এেজন পােন িবৰব েৈা 
িাবয়ত্বৰ গুৰতু্ব তিাজনা ৰিজম িম নৈয়।’ 

</p> 

<p> “েীৱনৰ তেষ বয়সে বৰিলেজয় সঙ্কটময় ৰােনীবেববোি েযাৈ 
িবৰবলে সিায় ববচাবৰবছে। বাজৰ তবজৰ তেজিজে ভাৰেৰ উপ-প্ৰধানমন্ত্ৰী 
চিদ াৰ তপজটেি েনাইবছে- তেওঁৰ ঠাইে আনি বন ুি িবৰবলে; বিন্তু 
চিদ াৰ তপজটজে বৰিলেি বাি বি তিাজনা বিজনই অসমৰ িৰ্া ভাববব 
তনাৱাবৰবছে। বৰিলেজয় সিায় হিবছে ত  তেজিেৰ তেষ বয়সবিবন 
েনোবেসিেৰ মােে িটাব তিাজে। বিন্তু িাে বনয়বেজয় োজনা 
মানৈুৰ ইচ্ছা পূৰণ ৈ’বলে বিজয়? 

</p> 

<p> ‘তিজে বৰিলেি তিাজনা বিজনই পাৈবৰব তনাৱাজৰ। বৰিলেৰ িল্পনা 
আবছে- স্বাধীন ভাৰেে এিন মজনাৰম অসম ৈ়িা; আৰু তসই মজনাৰম 
অসম ৈব়িবৰ বাজব তেওঁ তেওঁৰ তৈাজটই িমদেবিজি প্ৰজয়াৈ 
িবৰবছে। ’৪২ চনৰ বপছে তেেৰপৰা ওোজয় তবািা-পানীজয় ৈাঁতৱ-ভঁূজয় 

</p> 



ফুবৰ গুৱাৈাটী ববশ্বববিযােয়ৰ বাজব পুঁবে সিংগ্ৰৈে ব  পাৰিবেদো 
তিিুৱাজে ভাববজে আচবৰে ৈব োজৈ। তেওঁ িিুি িিু নুববুে, িষ্টি 
িষ্ট ত ন নাভাবব ববশ্বববিযােয়ৰ িাৰজণ আোেীেভাজৱ পুঁবে সিংগ্ৰৈ 
িবৰজে। ফেে গুৱাৈাটী ববশ্বববিযােয়ৰ তভটি িাপন ৈ’ে। তসইবাজব 
তেওঁি গুৱাৈাটী ববশ্বববিযােয়ৰ বপো ববুে ি’ব পাবৰ। 

<p> “বৰিলেৰ েীৱনৰ প্ৰবেজটা িণ বনবিদষ্ট িা দযক্ৰম অনুসবৰ পবৰচাবেে 
হৈবছে। োৰ মােজে অৈা তিাজনা প্ৰিাৰৰ বাধাই তিাজনা বিজন োি 
বাধাগ্ৰস্ত িবৰব পৰা নাবছে। তেে েীৱনজো তেওঁ োৰ উপ ুি এি 
িা দযসুচীজৰ বিনজবাৰ অবেবাবৈে িবৰবছে। বনজচই পুৱাজে ধমদগ্ৰন্থ পাঠ, 
োৰ বপছে সূো িটা, বিোপ প়িা, বিোপ বেিা, ৰােলনবেি ববষয় 
আজোচনা িৰা আৰ ুতিেজধমাবে তেওঁৰ বিনজটাৰ িমদসূচী আবছে। 

</p> 

<p> আবেৰ আমাৰ তিেৰ েৰ্ািবৰ্ে িণদধাৰ সিেৰ অিৰূিবেদোপূণদ তিে 
োসনৰ বযৱিা আৰু োৰ ফেে তিে েবুৰ তৈাৱা অনযায়, অেযাচাৰ 
আৰু অোবিজবাৰ তিবি বৰিলেৰ িৰ্া মনে পবৰজছ-। তেজিজে এঠাইে 
বেবিজছ- “আমাৰ তিেৰ বহুে তনোই বববভন্ন তিেৰ আিেদৰ ওপৰে 
প্ৰবেবষ্ঠে বববভন্ন োসন পদ্ধবেৰ ববষজয় অজ্ঞ। ই ববোজিজনা 
ৈণপবৰষিে ববৈ বিিতৰ আমাৰ ভাৈয বনণদয় িবৰব? আবম ইমান 
িিুীয়া!” বৰিলেজয় অনভুৱ িবৰবছে ত  অসমৰ এই তনোসিজে বিোপ 
নপজ়ি  াৰ ফেে তেওঁজোিৰ জ্ঞান ববুদ্ধ সিজো সীবমে হৈ ৰয়। 
বৰিলেৰ ভাজয়িৰপৰা োবনব পৰা  ায় তিজনলি তেওঁ বনয়বমেভাজব 
বিোপ বন পব়িবছে।- তিৱে প়িাই নৈয়, তসইজবাৰি তিেৰ উঠি 
অৈাসিেৰ বাজব বনজে গ্ৰন্থ আিাজৰ অৱিান বি হৈবছে। োৰ ফেজেই 
আবম তেজিেৰ িেমপৰা ওজোৱা ‘প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ’, ‘বদু্ধজিৱ’, ‘মৈম্মি 
ৰচুে’, ‘ ীশুখ্ৰীষ্ট’, অনাসবি ত াৈ’ (অনবুাি) আৰু ‘েৰণুৰাম ফুিন 
আৰ ু তেজিেৰ সম্বজন্ধ ব  োজনা’ আবি বিোপ আৰু অসিংিয প্ৰৱন্ধ- 
পাবে পাওঁ। 

</p> 

<p> “তমাৈন ৈামৰ িৰ্া নেনা তোি েিীমপুৰে নাই। অজনি তপা-নাবে। 
ববৰাট পবৰয়াে। এবিনািন তসই তমাৈন ৈাজম তপা-পাবে, েগুৱা- 

</p> 



বেিজচৌ হে আবৈ ১৯২১ চনৰ অসৈজ াৈ আজোেনৰ সময়ে হিবছে, 
‘মই েিীমপুৰৰ ৰো’। বফবৰবঙ চাৈাতব আসন এবৰ বি বিছুবিনলে 
ৈ’হেও  াব েৈা হৈবছে। বিন্তু আবে তমাৈন ৈামৰ পবৰয়াে ি’ে? 
তেওঁজোিৰ বচনাবি বিবলে তিান ি’ে আজছ? আটাজয় তসাৱণবেবৰৰ 
বকুুে োৈ ৈ’ে। 

<p> “তবাপাই! েনাববোিৰ বভেৰে ইবিবন। আৰু ত  পবদে িেৰৰ মােে 
ি’ে বিমান োৈ ৈ’ে িবৰ তিাজন ৰাজি অ’? তসাৱণবেৰীৰ পূবপাজৰ 
ৈাঁজৱ ভবৰ আবছে- আবে োে এেজনা মানৈু নাই- তিৱে পানীজৈ 
পানী। বসপাৰৰপৰা তিাজনাবা বমবেৰাজম বৰবঙয়াই- ‘মই বমবেৰাম ঔ- 
তনবৈ!’ বিন্তু ৈায় তিাজন িাি বনব; তিাজন বা শুবনব! স্বয়িং অসমৰ 
ৰােযপাে মাে-আবেজে মটৰসৈ বৰু ৈ’ে। মন্ত্ৰী অবময়কুমাৰ িাস বেবন 
মাইে সাঁেুবৰ আবৈ ৰিা পবৰে। েৈৰ ছজয়ােজন োজেই বচৰবিনৰ 
িাৰজণ তমোবন মাবৈজে। সমােজসৱী েীৱন ফুিন সাৈা যৰ িামে হৈ 
আৰ ুআবৈ নাপাজে। তিেৰ বােবৰ আৰ ুবিমান ি’ম তবাপাই!” 

</p> 

<p> বৰিলে িিাজয়জি তেওঁজোিৰ অিৰ েয় িবৰবছে, তেওঁজোিৰ অিৰে 
তসামাই হৈবছে। আমাৰ পৰা বটৃিজছ কূট-তিৌেজেজৰ আঁেৰাই ৰিা 
আমাজৰই জ্ঞাবে-ভাই পাৈাৰীসিেি তেওঁ বনেৰ মােলে আবনবলে 
ববচাবৰবছে। তসই বাজবই ১৯৪৬ চনে মন্ত্ৰী-বমছনৰ আৈজো হিবছে ত  
পবদেীয়া ভাইসিে এজি তেে-মঙ্গজৈজৰ ৈ়িা। তেওঁজোিি বিদমানে 
ৰিাৰ িজৰ ফাবে নৰাবি অসমৰ েৈজেই এি োসনৰ েেলে আবনব 
োবৈব। সম্ভোঃ পবদেীয়া ভাইসিেৰ প্ৰাণৰ িৰ্া বেুা বৰিলেৰ বাবৈজৰ 
বদ্বেীয়েন তোি আৰ ু তনাোব। তসই বাজবজৈ তেওঁৰ মৃেুযে চিদ াৰ 
তপজটজে ি’তে- ‘বৰিলেি বাি বি অসমৰ িৰ্া ভাবববই  তনাৱাবৰ। 
আবে িবুছৰৰপৰা তেজিজে তেজিেৰ িান্ধৰ ভাৰ োৰীবৰি অসুিোৰ 
িাৰজণ নমাই ৰ্ব িুবেবছে বিবি তমাৰ অনজুৰাধেজৈ বাজৰ বাজৰ তেওঁ 
তসই ভাৰ ৈাঁবৈ মুজি বৈন িবৰ আবৈবছে। বৰিলেৰ সমিি তোি 
ওজোৱাজো আৰু মই ভাবববই তনাৱাজৰাঁ।’ 

</p> 

<p> “উগ্ৰ ৰিচাপ তবমাৰৰ িাৰজণ ত বেয়াই পবৰয়ােৰ তিাজনাবাই তেওঁি </p> 



িাম িমাবলে উপজিে বিবছে- তেজন সময়ে বৰিলেজিৱৰ এটাই উিৰ 
আবছে- ‘মই িাম িবৰবলেজৈ েীয়াই আজছাঁ। িাম নৈজে মই েীয়াজয় 
নাৰ্াবিম।’ তেজিজে মবন্ত্ৰত্বৰ বাব এবৰ েনোবেৰ তসৱাজে বািীবিবন 
েীৱন িটাব িুবেবছে। বিন্তু সচঁালি তপজটজে বৰিলেি বাি বি অসমৰ 
োসনৰ বািেৰী োে আন িাজিা বিয়াৰ িল্পনাই িবৰব তনাৱাবৰবছে। 

<p> িিংজগ্ৰছৰ প্ৰস্তাৱৰ তেষৰ িফাে স্পষ্টভাজৱ উজল্লি আবছে ত  তিাজনা 
ৰােযজি েনসাধাৰণৰ ইচ্ছাৰ ববৰজুদ্ধ সিংববধান গ্ৰৈণ িবৰবলে বাধয 
িজৰাৱা নৈয়। “মই আজপানাি তসই ববষজয়ই ি’ব িুবেবছজোঁ”- 
বৰিলেজয় আজিৌ আৰম্ভ িবৰজে,  “প্ৰস্তাৱজটাে তসইজটাজৱই আমাৰ বাজব 
আোৰ ৰ্বে, োৰ ওপৰজে বনভদ ৰ িবৰ অসমবাসীজয় আো-বনৰাোৰ 
তিাজমাোে িাে িটাইজছ।” 

</p> 

<p> “তেজি আপনাৰ িভুদ াৱনা বিয়?”- মই সুবধজোঁ। </p> 

<p> “তমাৰ িভুদ াৱনা বিয়? ” বৰিলে বববিেভাজব ি’তে-“আপুবন বেুা নাই। 
প্ৰস্তাৱজটাৰ ত াজৈ গ্ৰুবপঙি সমৰ্দন েজনাৱা হৈজছ আৰু এবাৰ  বি আবম 
ববভি ৈওঁ- মূৰিে আবম মুছবেম েীৈৰ িয়াৰ ওপৰে িাে 
িটাবেৈীয়া ৈ’ব।” 

</p> 

<p> “তেজন অৱিাে প্ৰস্তাৱৰ তেষ িফাৰ বিবা সাৰ্দিো আজছ োজনা?” মই 
সুবধজোঁ। বৰিলেজয় মৰূ িবুপয়াই উিৰ বিজে- “তসইজটাজৱই আটাইেলি 
তবজমোবেৰ িৰ্া।” প্ৰিাৰাজি তেওঁ প্ৰস্তাৱৰ ববজৰাবধোজি িবৰজে। 

</p> 

<p> “ব জয়ই বি নৈওি, আজপানাজোিিজো িাৰ বনণদয় িৰাৰ সুববধা বিয়া 
হৈজছ। মই পৰামেদ বিজোঁ।” 

</p> 

<p> “ৈয়জো হৈজছ, বিন্তু মই ৈাই-বাই ফুৰাৰ বাবৈৰ আৰু বি ৈ’ব।” তেওঁ 
ৈোো বযঞ্জি সুজৰজৰ ি’তে 

</p> 

<p> ৈবেজি মই পুনৰ তোৰ বি সুবধজোঁ- “আজপানাৰ ত বেয়া সিংববধানৰ 
হসজে ৰাবৈ নাজৈ, বিয় প্ৰবেবাি িবৰব তনাৱাবৰব!” 

</p> 

<p> “তসইজটাজৱই অসুববধা” বৰিলেজয় আৰম্ভ িবৰজে- “িাৰণ বনবদাচন হৈ 
ত াৱাৰ পাছেজৈ তসউ িাম িবৰব পৰা  াব।” 

</p> 
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