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আধুনিক যুগৰ অসমৰ ভাওিা পৰম্পৰা 

 

জিতুল চন্দ্ৰ বৰা 

সংক্ষিপ্তসাৰ ঃ  

 সময়ৰ সসতে পক্ষৰৱেতনৰ বাতেতৰ আগবাক্ষি য াৱাতো সকত া ক াতৰ প্ৰধান উতেশ্য৷ ক্ষবশ্বৰ সতব তাত্তম ক া 

ক্ষিচাতপ ক্ষবতবক্ষচে অসমৰ ভাওনা ক্ষশ্ল্পইতয়া পক্ষৰৱেতনৰ সসতে ো  ক্ষম াই আধুক্ষনকোক আতকাোঁৱাক্ষ  স তে৷ অসমীয়া 

ভাওনা প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰ পৰা ক্ষকেু দৰূ আোঁেক্ষৰ আক্ষি বেতমানৰ ৰূপে ক্ষিক্ষে স তেক্ষি৷ অৱতশ্য যসতয় ি’য ও ভাওনা 

ক্ষশ্ল্পৰ মাদকো আজিও যশ্ষ সি য াৱা নাই৷  

 কা ৰ গক্ষেে অংকীয়া ভাওনাৰ সবক্ষশ্ষ্ট্যযয স ক্ষন ি’বল  ধক্ষৰত ৷ সত্ৰসমূিে অংকীয়া নাে ৰচনাৰ ঐক্ষেিাক্ষসক 

পৰম্পৰা যিৰাই  াবল  ধক্ষৰত ৷ সত্ৰৰ যকাতনা যকাতনা সত্ৰাক্ষধকাতৰ যেওোঁত াকৰ অক্ষভতষক অনুষ্ঠানৰ উতেশ্যে ২ ৰখন 

নাে ক্ষ  ৰচনা কক্ষৰক্ষে , যসইতবাতৰ পূব তৰ গক্ষৰমা যিৰুওৱাবল  ধতৰ৷ ক্ষকয়তনা এতন ৰচকৰ ব্ৰিাৱ ী ভাষাতোৰ প্ৰক্ষে 

যেতনধৰণৰ শ্ৰদ্ধাভাৱ যনাতিাৱা ি’ ৷ সমতয় কৰা দাবী অনুসক্ষৰ সময়ৰ দশ্ তকৰ মতনাৰঞ্জনৰ উতেশ্যেতি নাে ৰচনা 

কৰা ি’ ৷ যসই সময়ৰ সত্ৰাক্ষধকাতৰ আনক্ষক য ৌজিয়া ভাওনাৰ দতৰ নাে ৰচনা কৰাও যদখা গ’ ৷ য ৌজিয়া নােতবাৰৰ 

ভাষা আক্ষে  অসমীয়া, বাং া, ক্ষিন্দী আৰু মাতি মাতি দুই  এো ইংৰািী শ্ব্দ৷ নােযকাৰসক ৰ ব্ৰিাৱ ী ভাষাজ্ঞানৰ 

অভাৱ, যসই সময়ৰ বাং া ভাষাৰ প্ৰাদুতভাবক পক্ষৰিাৰ কৰাৰ উতেশ্যে এক নেুন যশ্ৰণীৰ নােৰ িন্ম ি’ ৷ এই নবয 

নােৰ নাম ি’  মােৃভাষা ভাওনা৷ এই মােৃভাষাৰ ভাওনা অসমীয়া নােয পৰম্পৰাে আধুক্ষনকোৰ সূচনা কক্ষৰত ৷ 

মােৃভাষাৰ ভাওনা ি’  অংকীয়া ভাওনাৰ পৰা সৃষ্টষ্ট্য যিাৱা এক আধুক্ষনক পক্ষৰতৱশ্য ক া৷  

 

সূচক শ্ব্দ ঃ  প্ৰাচীন অসমৰ ভাওনা পৰম্পৰা, ভাওনাে আধুক্ষনক ক া-যকৌশ্ ৰ প্ৰতয়াগ, মােৃভাষা¸ৰ ভাওনা স্বকীয় 

ৰূপ৷  

 

ৰ.ঙ্ম অৱেৰক্ষণকা ঃ  

সময়ৰ সসতে পক্ষৰৱেতনৰ বাতেতৰ আগবাক্ষি য াৱাতো সকত া ক াতৰ প্ৰধান উতেশ্য৷ ক্ষবশ্বৰ সতব তাত্তম ক া ক্ষিচাতপ 

ক্ষবতবক্ষচে অসমৰ ভাওনা ক্ষশ্ল্পইতয়া পক্ষৰৱেতনৰ সসতে ো  ক্ষম াই আধুক্ষনকোক আতকাোঁৱাক্ষ  স তে৷ অসমীয়া ভাওনা 

প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰ পৰা ক্ষকেু দৰূ আোঁেক্ষৰ আক্ষি বেতমানৰ ৰূপে ক্ষিক্ষে স তেক্ষি৷ অৱতশ্য যসতয় ি’য ও ভাওনা ক্ষশ্ল্পৰ 

মাদকো আজিও যশ্ষ সি য াৱা নাই৷  

কা ৰ গক্ষেে অংকীয়া ভাওনাৰ সবক্ষশ্ষ্ট্যযয স ক্ষন ি’বল  ধক্ষৰত ৷ সত্ৰসমূিে অংকীয়া নাে ৰচনাৰ ঐক্ষেিাক্ষসক পৰম্পৰা 

যিৰাই  াবল  ধক্ষৰত ৷ সত্ৰৰ যকাতনা যকাতনা সত্ৰাক্ষধকাতৰ যেওোঁত াকৰ অক্ষভতষক অনুষ্ঠানৰ উতেশ্যে ২ ৰখন নাে ক্ষ  

ৰচনা কক্ষৰক্ষে , যসইতবাতৰ পূব তৰ গক্ষৰমা যিৰুওৱাবল  ধতৰ৷ ক্ষকয়তনা এতন ৰচকৰ ব্ৰিাৱ ী ভাষাতোৰ প্ৰক্ষে যেতনধৰণৰ 

শ্ৰদ্ধাভাৱ যনাতিাৱা ি’ ৷ সমতয় কৰা দাবী অনুসক্ষৰ দশ্ তকৰ মতনাৰঞ্জনৰ উতেশ্যেতি নাে ৰচনা কৰা ি’ ৷ যসই সময়ে 

সত্ৰাক্ষধকাতৰ আনক্ষক য ৌজিয়া ভাওনাৰ দতৰ নাে ৰচনা কৰাও যদখা গ’ ৷ য ৌজিয়া নােতবাৰৰ ভাষা আক্ষে  অসমীয়া, 

বাং া, ক্ষিন্দী আৰু মাতি মাতি দুই  এো ইংৰািী শ্ব্দ৷ নােযকাৰসক ৰ ব্ৰিাৱ ী ভাষা জ্ঞানৰ অভাৱ, যসই সময়ৰ 
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বাং া ভাষাৰ প্ৰাদুতভাবক পক্ষৰিাৰ কৰাৰ উতেশ্যে এক নেুন যশ্ৰণীৰ নােৰ িন্ম ি’ ৷ এই নবয নােৰ নাম ি’  

মােৃভাষাৰ ভাওনা৷ এই মােৃভাষাৰ ভাওনাই অসমীয়া নােয পৰম্পৰাে আধুক্ষনকোৰ সূচনা কক্ষৰত ৷ মােৃভাষাৰ ভাওনা 

ি’  অংকীয়া ভাওনাৰ পৰা সৃষ্টষ্ট্য যিাৱা এক আধুক্ষনক পক্ষৰতৱশ্য ক া৷  

২.ঙ্ম অধযয়নৰ গুৰুত্ব ঃ  

‘আধুক্ষনক অসমীয়া ভাওনা পৰম্পৰা’– শ্ীষ তক প্ৰস্তাক্ষৱে গতৱষণাৰ গুৰুত্ব সমূি এতনধৰণৰ– 

শু সাংসৃ্কক্ষেক পক্ষৰৱেতনশ্ী  ৰূপৰ সমযক পক্ষৰচয়  াভ কক্ষৰবল  এতন অধযয়নৰ গুৰুত্ব আতে৷  

শু প্ৰাচীন অসমীয়া সংসৃ্কক্ষেৰ স্বৰূপ িাক্ষনবল ও এতন অধযয়নৰ প্ৰতয়ািন আতে৷  

শু  সাম্প্ৰক্ষেক সময়তোৱাে িনক্ষপ্ৰয় অনুষ্ঠান ক্ষিচাতপ ভাওনাৰ সমযক আত াচনা এই অধযয়নৰ গুৰুত্বৰ  

     ক্ষভেৰে ধৰা সিতে... 

 

৩.ঙ্ম অধযয়নৰ উতেশ্য ঃ  

প্ৰস্তাক্ষৱে গতৱষণাৰ উতেশ্যসমূি সিতে– 

শু সাম্প্ৰক্ষেক স্তৰে ভাওনাৰ অৱক্ষিক্ষে ক্ষক যসই সম্পতকত অধযয়ন কৰা আমাৰ এই গতৱষণাৰ মূ  উতেশ্য৷  

শু প্ৰাচীন পৰম্পৰা আৰু ঐক্ষেিযৰ ধাৰক আৰু বািক ক্ষিচাতপ ভাওনাৰ ক্ষবষতয় সমযক ধাৰণা  াভ কৰা৷  

শু ভাওনাে ক্ষবশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ ক্ষকদতৰ পক্ষৰতে যসই ক্ষবষতয়ও ধাৰণা স্পষ্ট্য কক্ষৰবল  আমাৰ এই অধযয়নৰ   

   আন এক উতেশ্য৷   

 

চ্ছ্ৰ.ঙ্ম অধযয়নৰ পক্ষৰসৰ ঃ  

আমাৰ এই গতৱষণাৰ যিত্ৰ ক্ষিচাতপ অসমৰ যকইখনমান জি া– ক্ষশ্ৱসাগৰ, য াৰিাে, যগা াঘাে, ক্ষিব্ৰুগড়,  ক্ষিমপুৰ 

আক্ষদ অঞ্চ  বাক্ষে য াৱা ি’ব৷ এইতিত্ৰসমূি ক্ষনব তাচনৰ ক্ষভক্ষত্ত এতয় য  এই অঞ্চ সমূিে মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ প্ৰচ ন 

যবক্ষে৷  

 

প্ত.ঙ্ম েথ্য আিৰণৰ উৎস ঃ  

ক] মুখয েথ্য ঃ  

প্ৰস্তাক্ষৱে গতৱষণা কম তে গতৱষণাৰ প্ৰধান উৎস ক্ষিচাতপ যিত্ৰক্ষভক্ষত্তক অধযয়নৰ সিায় য াৱা ি’ব৷ যিত্ৰক্ষভক্ষত্তক 

অধযয়নৰ অংশ্ ক্ষিচাতপ মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ সসতে িক্ষড়ে ক্ষবক্ষভন্ন বযজিৰ সািাৎকাৰ গ্ৰিণ কৰা সিতে৷  

খ] যগৌণ েথ্য ঃ  

যগৌণ েথ্য ক্ষিচাতব প্ৰস্তাক্ষৱে ক্ষবষয়ৰ সসতে সম্পকত ুি প্ৰকাক্ষশ্ে অপ্ৰকাক্ষশ্ে গতৱষণা গ্ৰন্থ, প্ৰবন্ধ, মােৃভাষাৰ ভাওনা 

প্ৰক্ষেত াক্ষগো উপ িে প্ৰকাক্ষশ্ে ক্ষবক্ষভন্ন স্মৃক্ষেগ্ৰন্থৰ পৰা  াভ কৰা উৎস সম্পকীয় আত াচনাক অন্তভুতি কৰা সিতে৷  

৬.ঙ্ম অধযয়নৰ পদ্ধক্ষে ঃ  

আমাৰ এই গতৱষণা আগবিাই ক্ষনওোঁতে ক্ষবতশ্ষলক ক্ষবতশ্¡ষণাত্মক আৰু েু নামূ ক পদ্ধক্ষে গ্ৰিণ কৰা সিতে৷  

 

জ্জ.ঙ্ম ক্ষবষয়ৰ পক্ষৰচয় ঃ  
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জ্জ.০১ আধুক্ষনক  ুগৰ অসমৰ ভাওনা পৰম্পৰা ঃ   

সময়ৰ সসতে িােধক্ষৰ পক্ষৰৱেতনৰ ধম ত গ্ৰিণ কৰাতো সকত া প্ৰকাৰৰ ক াতৰ প্ৰধান উতেশ্য৷ ক্ষবশ্বৰ সতব তাত্তম ক া 

ক্ষিচাতপ ক্ষবতবক্ষচে অসমৰ ভাওনা ক্ষশ্ল্প৷ সময়ৰ পক্ষৰৱেতনৰ সসতে ো  ক্ষম াই ভাওনা ক্ষশ্ল্পইও আধুক্ষনকোক আতকাোঁৱাক্ষ  

স তে৷ এই কথ্া স্মৰণত াগয য  শ্ংকৰতদৱ কৃে অসমীয়া ভাওনা ক্ষশ্ল্পৰ মাদকো আজিৰ ক্ষদনতো যশ্ষ সি য াৱা নাই৷  

কা ৰ গক্ষেে অংকীয়া ভাওনাৰ সবক্ষশ্ষ্ট্যযয স ক্ষন ি’বল  ধক্ষৰত ৷ সত্ৰসমূিে অংকীয়া নাে ৰচনাৰ ঐক্ষেিাক্ষসক পৰম্পৰা 

যিৰাই  াবল  ধক্ষৰত ৷ সত্ৰৰ যকাতনা যকাতনা সত্ৰাক্ষধকাতৰ যেওোঁত াকৰ অক্ষভতষক অনুষ্ঠানৰ উতেশ্যে ২ ৰখন নাে ক্ষ  

ৰচনা কক্ষৰক্ষে , যসইতবাতৰ পূব তৰ গক্ষৰমা যিৰুওৱাবত  ধতৰ৷ ক্ষকয়তনা এতন ৰচকৰ ব্ৰিাৱ ী ভাষাতোৰ প্ৰক্ষে যেতনধৰণৰ 

শ্ৰদ্ধাভাৱ যনাতিাৱা ি’ ৷ সমতয় কৰা দাবী অনুসক্ষৰ যসই সময়ৰ দশ্ তকৰ মতনাৰঞ্জনৰ উতেশ্যেতি নাে ৰচনা কৰা ি’ ৷ 

যসই সময়ৰ সত্ৰাক্ষধকাতৰও আনক্ষক য ৌজিয়া ভাওনাৰ দতৰ নাে ৰচনা কৰাও যদখা গ’ ৷ য ৌজিয়া নােতবাৰৰ ভাষা 

আক্ষে  অসমীয়া, বাং া, ক্ষিন্দী আৰু মাতি মাতি দুই এো ইংৰািী শ্ব্দ৷ নােযকাৰসক ৰ ব্ৰিাৱ ী ভাষাজ্ঞানৰ 

অভাৱ, যসইসময়ৰ বাং া ভাষাৰ প্ৰাদুতভাবক পক্ষৰিাৰ কৰাৰ উতেশ্যে এক নেুন যশ্ৰণীৰ নােৰ িন্ম ি’ ৷ এই নৱয 

নােৰ নাম ি’  মােৃভাষাৰ ভাওনা৷ এই মােৃভাষাৰ ভাওনাই অসমীয়া নােয পৰম্পৰাে আধুক্ষনকোৰ সূচনা কক্ষৰত ৷ 

মােৃভাষাৰ ভাওনা ি’  অংকীয়া ভাওনাৰ পৰা সৃষ্টষ্ট্য যিাৱা এক আধুক্ষনক পক্ষৰতৱশ্য ক া৷  

আধুক্ষনক  ুগৰ আৰম্ভ যিাৱা মােৃভাষাৰ ভাওনাই ইয়াৰ সকত াতবাৰ ক্ষদশ্তে আধুক্ষনকোক স্পশ্ ত কক্ষৰবল  ধক্ষৰত ৷ 

ভাওনাৰ উপিাপন ৰীক্ষে েথ্া ক া-যকৌশ্ , ধমীয়-পৰম্পৰা ৰিা, স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰৰ প্ৰাধানয, যপাোক-পক্ষৰচ্ছদ, আ-

অ ংকাৰ সকত াতে আধুক্ষনকোৰ োপ পক্ষৰ ৷ পূব তৰ অংকীয়া ভাওনাসমূিে থ্কা নােকীয় ক া যকৌশ্ ৰ বহুক্ষখক্ষনে 

পক্ষৰৱেতন সংঘষ্টেে ি’ ৷ ব্ৰিাৱ ী ভাষা সমু তঞ্চ নাইক্ষকয়া সি পক্ষৰ ৷ োৰ ঠাই অক্ষধকাৰ কক্ষৰ  ’য  অসমীয়া 

মােৃভাষাই৷ পূব তৰ অংকীয়া নােৰ ভজি ধম তৰ ক্ষ  পৰম্পৰা ক্ষস বেতমানৰ ভাওনা পৰম্পৰাে পাবল  নাই৷ অংকীয়া 

নােসমূিে স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰসমূিৰ ৰূপায়ণ ঘোইক্ষে  য  যকৱ  পুৰুষ চক্ষৰত্ৰইতি৷ ক্ষকন্তু আধুক্ষনক অসমীয়া ভাওনা পৰম্পৰাে 

স্ত্ৰীসকত ও স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰে অক্ষভনয় কৰা যদক্ষখবল  যপাৱা  ায়৷ আনিাতেক্ষদ ৰূপসজ্জা আক্ষদতো বহু  পক্ষৰৱেততন যদখা 

ক্ষদত ৷ ৰূপসজ্জা ি’  ভাওনাৰ এষ্টে গুৰুত্বপূণ ত উপাদান৷ ৰূপসজ্জাে চক্ষৰত্ৰৰ অক্ষভবযজি, যসৌন্দ ত আৰু যদিৰ বণ তক 

প্ৰক্ষে  ন ঘোয়৷ প্ৰাচীন কা ে ৰূপসজ্জাৰ বাতব যিঙু -িাইো , নী , খক্ষৰমাষ্টে, চন্দন আক্ষদ প্ৰাকৃক্ষেকভাতৱ যপাৱা 

দ্ৰৱযক বযৱিাৰ কৰা সিক্ষে ৷ এইতবাৰৰ উপক্ষৰও ক্ষমঠাতে , যবান্দা যকোঁ চুৰ ৰস,  াওতখা াৰ এঙাৰ, মক্ষণো ৰ গুষ্টে আক্ষদ 

২১ ক্ষবধ উপাদান বযৱিাৰ কৰা সিক্ষে ৷ ক্ষকন্তু আধুক্ষনক ৰূপসজ্জাে এইতবাৰ উপকৰণ পাবল  যনাতিাৱা ি’ ৷ ইয়াৰ 

পক্ষৰৱতেত আধুক্ষনক নানা েৰিৰ ৰং-ক্ষবৰতঙ ইয়াৰ ঠাই অক্ষধকাৰ কক্ষৰ  ’য ৷  

যপাোক পক্ষৰচ্ছদৰ বযৱিাৰতো নেুনত্ত্বই যদখা ক্ষদত ৷ আধুক্ষনক  ুগৰ ভাওনাে অংকীয়া নােৰ সময়ৰ যপাোক পক্ষৰচ্ছদ 

বযৱিাৰ পাবল  নাই৷ আধুক্ষনক যপাোকসমূিে আমদাক্ষনকৃে ক্ষচ{¨, সংতশ্াক্ষধে আোঁিৰ পৰা ক্ষনক্ষম তে কাতপাৰ, চুমকী আক্ষদ 

প্ৰতয়াগ কৰা িয়৷  

আধুক্ষনক ভাওনা পৰম্পৰাে ভাওনাসমূি ৰূপায়ণৰ যিত্ৰে যপািৰৰ উৎস ক্ষিচাতপ ক্ষবি ুী বাক্ষেৰ বযৱিাৰতি যদক্ষখবল  

যপাৱা  ায়৷ অংকীয়া ভাওনাৰ অক্ষভনয় পৰম্পৰাে বযৱিেূ যচৌেৰা, মিো, ি াচাক্ষক, বাদু ী চাক্ষকৰ বযৱিাৰ পাবল  

যনাতিাৱা ি’ ৷ অৱতশ্য প্ৰক্ষেত াক্ষগোৰ ভাওনাতবাৰে পৰম্পৰাক ৰিা কৰা যদক্ষখবল  যপাৱা  ায়৷ েদুপক্ষৰ অ ংকাৰ 

আক্ষদৰ বযৱিাৰতো আধুক্ষনকোৰ পৰশ্ পক্ষৰব ধক্ষৰত ৷  

ভাওনাে আধুক্ষনক পৰম্পৰাৰ সূচনা যিাৱাৰ  তগ  তগ ইয়াৰ ক্ষকেুমান যনক্ষেবাচক ক্ষদতশ্া চকুে নপৰা নিয়৷ 

অপ্ৰক্ষেতৰাধয সমতয় ভাওনাক আধুক্ষনকীকৰণ কক্ষৰ েুক্ষ ত ও মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ দতৰ এই আধুক্ষনক ৰূপে  াতি  াতি 

অৱিয় নাক্ষম আক্ষিবল  ধক্ষৰতে৷ মােৃভাষাৰ ভাওনাে যগাৱা গায়ন-বায়ন আৰু সূত্ৰধাৰীৰ আৰু  ুদ্ধৰ নৃেযৰ বাক্ষিতৰ 

অনযক্ষব াক চক্ষৰত্ৰে নৃেযৰ ক্ষচনতমাকাম পাবল  নাই৷ প্ৰাচীন ভাওনাৰ গাম্ভী ত  াতি  াতি যিৰাই  াবল  ধক্ষৰতে৷ 

অনযিাতেক্ষদ ধম ত ভাৱৰ প্ৰাধানয কক্ষম অিাে যকাতনা যকাতনা যিত্ৰে আধুক্ষনক ভাওনা মতনাৰঞ্জনৰ আক্ষি া সিতি 

পক্ষৰ ৷ ক্ষস ক্ষ  নিওক– সংসৃ্কক্ষেৰ সবক্ষশ্ষ্ট্যযযই সিতে পক্ষৰৱেতনশ্ী ো৷ সময় অক্ষেক্ৰম যিাৱাৰ  তগ  তগ সাংসৃ্কক্ষেক এতন 

কা ততৰা পক্ষৰৱেতন ঘোতো স্বাভাক্ষৱক৷ যসইবুক্ষ  আধুক্ষনকোই ঐক্ষেিযক ক্ষবসিতন ক্ষদয়া নুবুিায়৷ ঐক্ষেিযক সন্মান িনাই 

োৰ যভোঁ ষ্টেতে নেুনৰ সৃষ্টষ্ট্য যিাৱাতোতি সংসৃ্কক্ষেৰ বাতব এক শুভ  িণ৷ সময়ৰ প্ৰক্ষে আি৩ঃান িনাই সাংসৃ্কক্ষেক 

পৰম্পৰাক িনসাধাৰণৰ মািল  উক্ষ য়াই অনা িয়৷ ক্ষবজ্ঞানসন্মে এতন নবয ক্ষচন্তাধাৰাৰ প্ৰকাশ্ ঘতোৱাই িােীয় 

ঐক্ষেিযৰ প্ৰাণ প্ৰক্ষেষ্ঠাোসকত ৷ ক্ষবৱেতন অথ্বা পক্ষৰৱেতন পকৃ্ষথ্ৱীৰ আিন্ম ক্ষনয়ম৷ সময় স ক্ষন সি সগ থ্কাৰ সময়তে 

সাংসৃ্কক্ষেক পক্ষৰৱেতনৰ গক্ষেধাৰাও স ক্ষন সি সগ থ্াতক৷  গতে স ক্ষন িয়ক্ষশ্ল্প সশ্ ীও৷ এতন পক্ষৰতপ্ৰক্ষিেে সংসৃ্কক্ষেৰ 
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যৰি-ৰূপৰ পক্ষৰৱেতন অৱশ্যম্ভাবী সি পক্ষৰতে৷ সংসৃ্কক্ষেৰ এতন পূব তৰ সমাি আজি পাবল  নাই৷ পূব তৰ যসই ৰাম ও নাই; 

আত াধযাও নাই৷  

পক্ষৰৱেতনৰ যসা োঁেে মানুিৰ ক্ষচন্তা-ভাৱনা, ৰুক্ষচতবাধৰ পক্ষৰৱেতন ঘতে৷ অংকীয়া ভাওনাই পূব তৰ ৰূপ স ক্ষন কক্ষৰত ৷ 

সাম্প্ৰক্ষেক কা ে অংকীয়া নােসমূিৰ ক্ষবপৰীতে অক্ষধকাংশ্ই মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ নাে৷ ভাওনাৰ ক্ষবৱেতন সকত া 

ক্ষদশ্তে ি’ ৷ ভাওনাে বযৱিেূ সাি-যপাোক, আক্ষি া-পাক্ষে, ৰং-বৰণ, দৃশ্যপে, মঞ্চ, ভজিমূ কো আক্ষদ সকত া 

ক্ষদশ্তে আমু  পক্ষৰৱেতন সাধন ঘষ্টে ৷   স্বৰূতপ সূচনা ি’  আধুক্ষনক  ুগৰ এক নেুন নােয পৰম্পৰা নেুন পৰম্পৰাৰ 

উপক্ষিক্ষেে ভাওনাৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰা সশ্ ীৰ পক্ষৰৱেতন ঘষ্টে ৷ আধুক্ষনক  ুগে সূচনা যিাৱা আধুক্ষনক নােয পৰম্পৰাৰ 

যকানক্ষব াক ক্ষদশ্ে আৰু যকতনকুৱা পক্ষৰৱেতন ঘষ্টে  যসয়া ক্ষবচা তৰ ক্ষবষয়৷ আধুক্ষনক অসমীয়া ভাওনা পৰম্পৰাে 

যকতনক্ষব াক ক্ষদশ্ে পক্ষৰৱেতন ঘষ্টে , যসই সম্পতকত ে ে আত াচনা দাষ্টঙ ধৰা ি’ – 

 

ৰ] গুৰুমুখী পৰম্পৰাৰ অৱসান ঃ  

মােৃভাষাৰ ভাওনা পূব তৰ ভাওনা সশ্ ীৰ পৰা বহুদৰূ আোঁেক্ষৰ আক্ষি ৷ অংকীয়া পৰম্পৰা মােৃভাষাৰ ভাওনাে যেতনদতৰ 

সংৰক্ষিে নি’ ৷ আগৰ ক্ষদনৰ ভাওনাে সূত্ৰধাৰী অথ্বা কৃষ্ণ-ক্ষবষু্ণৰ ভাও যগাসা োঁই, মিন্তৰ ঘৰৰ  ’ৰািোঁতে য াৱাৰ ক্ষনয়ম৷ 

অৱতশ্য অসমৰ সত্ৰসমূিে এতন পৰম্পৰা ৰক্ষিে৷ ভাওনাে যদৱো-দানৱ আক্ষদ সকত া চক্ষৰত্ৰই প্ৰতৱশ্ যশ্ষ কৰাৰ 

পােে ভাওনাি ীে উপক্ষিে থ্কা সত্ৰাক্ষধকাৰ বা আন যকাতনা যগাসা োঁই প্ৰভুক যসৱা কৰাৰ ক্ষনয়ম আক্ষে ৷ গায়ন-বায়নৰ 

য াকসকত  সত্ৰৰ ক্ষনম তাক্ষ  য াৱা বযজি ি’ব  াক্ষগক্ষে ৷  

ক্ষকন্তু কা ক্ৰমে সত্ৰৰ এতন পৰম্পৰা ৰক্ষিে সি নাথ্াক্ষক ৷ আধুক্ষনক কা ৰ যকাতনা যকাতনা য াক উপ ুি গুণতে 

দাক্ষয়ত্ব  ’বল  সিম ি’ ৷ প্ৰকৃেতে এতনক্ষব াক বযাক্ষধ বযৱিা থ্কাৰ   স্বৰূতপ গুৰুিনাৰ নীক্ষে, আদশ্ তৰ পৰা ই 

বহুক্ষখক্ষন দৰূ অক্ষেক্ৰমী গ’ ৷  

২] ভাওনাৰ সাি-যপাোক ঃ  

ক] পাগুক্ষৰৰ বযৱিাৰ  

ভাওনাৰ সাি-যপাোকৰ এক অক্ষবতচ্ছদয অংগ ি’  পাগুৰীৰ বযৱিাৰ৷ ভাওনাে এই পাগুৰীৰ বযৱিাৰ মূ ে  দুো 

যশ্ৰণীৰ চক্ষৰত্ৰৰ মািে যদক্ষখবল  যপাৱা  ায়৷ ভাওনাে গায়ন-বায়নসকত  পাগুক্ষৰ বযৱিাৰ কতৰ৷ অনযিাতেক্ষদ সূত্ৰধাৰ 

চক্ষৰত্ৰই পাগুক্ষৰৰ বযৱিাৰ কৰা যদখা  ায়৷ ভাওনাৰ গায়ন-বায়নৰ পাগুক্ষৰ দৰাচ তে সত্ৰীয়া পদ্ধক্ষেৰ৷ ই শুদ্ধ বগা৷ 

সাধাৰণতে কপািী যচত ঙ চাদৰ খতনতৰ এতনধৰণৰ পাগুক্ষৰ ক্ষনম তাণ কক্ষৰ য াৱা িয়৷ গায়ন-বায়তন পাগুক্ষৰৰ ওপৰে 

বকু   ু ৰ মা া  য়৷ আনিাতেক্ষদ সূত্ৰধাতৰ পক্ষৰধান কৰা পাগুক্ষৰ দুই ধৰণৰ গৰুড় চৰাইৰ যঠা োঁেৰ আকৃক্ষেৰ৷ ই 

পাে াত  ে ল  ও মা৷ এতনধৰতণ য াৱা পাগুক্ষৰে পষ্টে, মক্ষণ, চুমক্ষক, বাক্ষ চন্দা আক্ষদ  গাই য াৱা িয়৷ পাগুক্ষৰতো 

মূৰে ভা দতৰ আোঁে  ’বল  এখন পাে  বগা কাতপাৰ বযৱিাৰ কৰা িয়৷ এতন পাগুক্ষৰ িায়ীভাতৱও বাক্ষন্ধ য াৱা িয়৷ 

অনয প্ৰকাৰৰ পাগুক্ষৰ গায়ন-বায়নৰ সূত্ৰধাৰৰ সতে এতকই৷ মাত্ৰ পাথ্ তকয এতয় য – সময়ে োক মাক্ষৰ য াৱা িয় বা 

ক্ষপেে খুক্ষ  য াৱা িয়৷  

আধুক্ষনক কা ৰ ভাওনা পৰম্পৰাে যদক্ষখবল  যপাৱা  ায় ভাৱৰীয়াৰ যপাোকত াৰে চুমক্ষক  গাই য াৱা িয়৷ মখম  

কাতপাৰে  ু  বাক্ষে, চক্ষৰমা, গুণা, আক্ষদ  গায়৷ ক্ষকক্ষৰেীতবাৰ সাধাৰণতে পাক্ষি  গা আৰু পাক্ষি ন গা দুই যশ্ৰণীৰ িয়৷ 

কুোঁ ক্ষি া আৰু সা োঁক্ষচপাে বা আন উপাতয়তৰ সিা ক্ষকক্ষৰেীৰ ওপৰে গুণা, পষ্টে আৰু ৰাংপো  তগাৱা িয়৷ যকক্ষেয়াবা োে 

সৰু সৰু মক্ষণ, চুমক্ষক আক্ষদও গুষ্টঠ োক িাকিমকীয়া কক্ষৰ য াৱা িয়৷  

স্ত্ৰী ভাৱৰীয়াই সাধাৰণতে ঘূৰী নাইবা  িঙা ক্ষপতন্ধ৷ গাে পাগুৰীৰ দতৰ ৰীিা, চাদৰৰ বি  কাতপাৰে পষ্টে ক্ষদ চাদৰৰ 

ক্ষনক্ষচনালক োক যমক্ষৰয়াই য াৱা িয়৷ মূৰে ক্ষচক্ষৰপষ্টে মক্ষণ  গায়৷ স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা য াকসকত   গাই য াৱা চুক্ষ  

বযৱিাৰ কতৰ৷ যেতনদতৰ পুৰুষসকত  বযৱিাৰৰ কৰা চুক্ষ -দাক্ষি, যগা োঁ  এইতবাৰ যদশ্ৰ বাক্ষিৰৰ পৰা আমদাক্ষনকৃে 

দ্ৰৱযইতি িান অক্ষধকাৰ কক্ষৰ  ’য ৷ সূত্ৰধাৰ চক্ষৰত্ৰৰ বাতদও আন স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰই ভক্ষৰে নূপুৰ ক্ষপতন্ধ৷  

আগে এতন নূপুৰ সে োঁþঃাৰ কক্ষৰ য াৱা সিক্ষে  কাতঠতৰ৷ োৰ মূৰৰ ভাগতোে থ্কা  ুোইক্ষদ ৰক্ষে  গাই ৰক্ষেিা  ভক্ষৰৰ 

বুিা আঙুক্ষ ে ভৰাই য ৱা সিক্ষে ৷ বেতমাতন এই নূপুৰৰ পক্ষৰৱতেত স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰ, অসুৰ, সদেয-দানৱ আক্ষদ চক্ষৰত্ৰই বিাৰে 
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যপাৱা ধােুৰৰ নূপুৰতি বযৱিাৰ কক্ষৰবল   ’য ৷ ভাওনাে বযৱিাৰ যিাৱা জত্ৰশূ্ , চক্ৰ, অস্ত্ৰ-শ্স্ত্ৰতবাতৰা আধুক্ষনক ধােুতৰ 

ক্ষনক্ষম তে সামগ্ৰীতি৷  

পুৰুষ চক্ষৰত্ৰই বযৱিাৰ কৰা কাণৰ  ুক্ষ , ক্ষিষ্টঙে ক্ষপন্ধা মক্ষণ আক্ষদতবাৰ আধুক্ষনক প্লাষ্টষ্ট্যক িােীয় সামগ্ৰীতৰ ক্ষনক্ষম তে৷ 

যেতনদতৰ স্ত্ৰী ভাৱৰীয়াই পক্ষৰধান কৰা যগতিৰা, ক্ষচপে, য া ক্ষবক্ষৰ, যিানক্ষবক্ষৰ, যকােমক্ষণ, ক্ষবক্ষবধ মক্ষণ, দুগদুক্ষগ আধুক্ষনক 

বিাৰে সু ভ প্লাষ্টষ্ট্যক আৰু আন সামগ্ৰীতৰই ক্ষনক্ষম তে৷  

গ] আক্ষি া-পাক্ষে ৰঙ ঃ  

পুৰুষ অথ্বা স্ত্ৰী চক্ষৰত্ৰই যদিৰ অংগ সিাবল  বযৱিাৰ কৰা সামগ্ৰীতৰা পক্ষৰৱেতন ঘষ্টে ৷ কৃজত্ৰমভাতৱ প্ৰস্তুে কক্ষৰ য াৱা 

ৰঙৰতি এক্ষেয়া বযৱিাৰ ি’বল  ধক্ষৰত ৷ আ ট্ৰা, ক্ষ পষ্টষ্ট্যক, যমতিন্দাৰ আক্ষদ ক্ষবক্ষবধ বস্তু-সামগ্ৰী যসামাই পক্ষৰ ৷ যেতনদতৰ 

ৰঙৰ  গে বযৱিাৰৰ উপত াগী স্পস্পক্ষৰে, জিংক, অক্সাইি, ক্ষিচাক্ষৰণ, যমক্স য ক্টৰ আক্ষদ সামগ্ৰী বযৱিাৰ ি’ ৷  

ঘ] আত াকসজ্জা ঃ  

পুৰক্ষণ কা ে ভাওনাৰ পক্ষৰতৱশ্ন অথ্বা প্ৰদশ্ তনৰ বাতব প্ৰাকৃক্ষেকভাতৱ যপািৰৰ বযৱিা কক্ষৰ য াৱা সিক্ষে ৷ যপািৰৰ 

বাতব বযৱিাৰ কৰা প্ৰাচীন সামগ্ৰীসমূি আক্ষে  এতনধৰণৰ– 

আোঁক্ষৰয়া ঃ  

কাক্ষম এেোে  োকাক্ষন মৰাপাে আক্ষদতৰ যবণীৰ দতৰ গুষ্টঠ োক সক্ষৰ োঁþি বা এক্ষৰ যে ে িবুুক্ষৰয়াই আোঁক্ষৰয়া প্ৰস্তুে কক্ষৰ 

য াৱা সিক্ষে ৷ অক্ষে সাম্প্ৰক্ষেক সময়তোৱাে ইয়াক যকৰাক্ষচন যে ে বযৱিাৰ কৰা িয়৷  

যচৌেৰা ঃ  

এক্ষবধ িাঙৰ আকৃক্ষেৰ চাক্ষক৷ েৰাৰ দতৰ ইয়াৰ যপািৰ চাক্ষৰও াত  ক্ষবয়ক্ষপ পতৰ বাতব ইয়াক যচৌেৰা যবা া সিতে৷  

যভাো চাক্ষক ঃ  

যভাো চাক্ষক মাতন িাঙৰ চাক্ষক৷ ধােুৰ পাত্ৰ এোে যে  ক্ষদ চাক্ষৰও াত  যকইবািাত া শ্ক্ষ ো জ্বত াৱা িয়৷ এতনধৰণৰ 

চাক্ষক যকক্ষেয়াবা ক গেৰ মুিা এোৰ ওপৰে ৰখা িয়৷  

ি া চাক্ষক ঃ  

ি া এখনৰ চাক্ষৰও াত  শ্ক্ষ োিা  বাক্ষিৰল  উক্ষ য়াই যকইবাোও চাক্ষক এতক তগ জ্ব াই ি া চাক্ষক সতিাৱা সিক্ষে ৷  

মিো বা মো ঃ  

মিো বা মো ি’  এক্ষবধ উজ্জ্ব  যপািৰ ক্ষদয়া চাক্ষক৷  

ক্ষকন্তু আধুক্ষনক ভাওনাে এতন পৰম্পৰাৰ অৱসান ঘষ্টে ৷ ইয়াৰ পক্ষৰৱতেত ক্ষদন য ন যপািৰ কক্ষৰ ৰখা আত াক সজ্জাৰ 

বযৱিাৰ ি’বল  ধক্ষৰত ৷  

বাদয  ন্ত্ৰ ঃ  

যখা -ো , মৃদংগ, িবা এতনধৰণৰ বাদয পৰম্পৰাগেভাতৱ আধুক্ষনক ভাওনাতো বযৱিাৰ সি আক্ষিতে৷ ক্ষকন্তু যসতয় 

ি’য ও বাদয ন্ত্ৰৰ যিত্ৰতো ভাওনাে আধুক্ষনকোৰ পৰশ্ পক্ষৰ ৷ আধুক্ষনক বাদয ন্ত্ৰ ক্ষিচাতপ ক্ষক-ব’িত বযৱিাৰ ভাওনাে 

যদক্ষখবল  যপাৱা গ’ ৷  

দৰূভাষ অনুভাষ  ন্ত্ৰৰ বযৱিাৰ ঃ  

আধুক্ষনক ভাওনা পৰম্পৰাৰে দৰূভাষ আৰু অনুভাষ  ন্ত্ৰৰ বযৱিাৰ কক্ষৰতি ভাওনা এখন মঞ্চি কৰা িয়৷ যদািাৰে থ্কা 

ক্ষশ্ল্পী ক া-যকৌশ্ ীতয় দৰূভাষ  ন্ত্ৰ কক্ষৰক্ষে ৷ আনিাতেক্ষদ ভাও-ভাৱৰীয়াসকত  োই-ক্ষপন বযৱিাৰ কক্ষৰক্ষে ৷  

ক্ৰমক্ষবৱক্ষেতে সময়ৰ  তগ  তগ ভাওনাতো এতনদতৰ পক্ষৰৱেতন আক্ষিবল  ধক্ষৰ ৷ পুৰক্ষণক েযাগ কক্ষৰ সমান্তৰা ভাতৱ 

মােৃভাষাৰ ভাওনাই বেতমানতকা আতকাোঁৱাক্ষ   ’য ৷   স্বৰূতপ মােৃভাষাৰ ভাওনাই িনক্ষপ্ৰয়োতি অিতন কক্ষৰত ৷  
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জ্জ্ব.ঙ্ম মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ বেতমানৰ ক্ষিক্ষে ঃ  

প্ৰক্ষেত াক্ষগো ক্ষকম্বা সমাতৰািৰ আতয়ািন যিাৱাৰ  তগ মােৃভাষাৰ নাে-ভাওনাৰ যিত্ৰতো বাক্ষিযক আৰু আভযন্তৰীণ 

উভয় যিত্ৰতে পক্ষৰৱেততন যদখা ক্ষদত ৷  

বাক্ষিযক পক্ষৰৱেতন ঃ  

ক] যপোদাক্ষৰত্ব ক্ষকম্বা বকৃ্ষত্তমূ কো ঃ  

অক্ষে সাম্প্ৰক্ষেক কা ৰ ভাওনাে ভজিধম তৰ দৃষ্টষ্ট্যভংগী আৰু ঐক্ষিক ক্ষকম্বা পাৰজত্ৰক ক যাণ উতেশ্যৰ পক্ষৰৱতেত 

প্ৰক্ষেত াক্ষগোে অথ্ তলনক্ষেক ক্ষদশ্তোৰ ওপৰে অেযক্ষধক গুৰুত্ব আতৰাক্ষপে ি’বল  ধক্ষৰতে৷   শ্ৰুক্ষেে মােৃভাষাৰ নাে 

ভাওনাল  ক্ৰতম ক্ৰতম যপোদাক্ষৰত্বৰ অনুপ্ৰতৱশ্ ঘষ্টেতে গায়ন-বায়ন, ভাোঁৱৰীয়া, যপািৰ ক্ষনয়ন্ত্ৰক, শ্ব্দ ন্ত্ৰী আক্ষদতো৷ 

ক্ষবক্ষভন্নতিত্ৰে ভাত ক্ষখক্ষন ধনৰ প্ৰতয়ািন সি পক্ষৰতে৷ নাৰী চক্ষৰত্ৰে অক্ষভনয় কৰা পুৰুষ ক্ষশ্ল্পীসক , যদািাৰ আৰু দুই 

এো গুৰুত্বপূণ ত চক্ষৰত্ৰৰ যিত্ৰে েকা-পইচাৰ কথ্াতো যবক্ষেলক প্ৰকে ি’বল  ধক্ষৰতে৷ অৱতশ্য ৰূপসজ্জাকাৰসকত  

পূব ততৰ পৰা সামানয মানক্ষন স  বা যকক্ষেয়াবা যনাত াৱালকতয়া যসই কম ত সম্পাদন কক্ষৰক্ষে ৷ প্ৰদশ্ ততন যবক্ষে গুৰুত্ব  াভ 

কৰাৰ  তগ  তগ ভজিতয় ক্ৰতম ক্ৰতম যম াক্ষন মাক্ষগব গীয়া সিতে৷ নােতম া, আখৰা কৰা, মািতে এক্ষদন 

ভাৱৰীয়াসকত  ক্ষমক্ষ  শ্ৰাই এভাগ আগবতিাৱা, বৰ আখৰা কৰা, অক্ষধবাস অনুষ্টষ্ঠে কৰা, ভাওনাৰ ক্ষদনা উপবাতস থ্কা, 

ভাওনাৰ ক্ষপেে যকাতনা এক্ষদন নাে সামৰা পাক্ষে শ্ৰাই এভাগ আগবতিাৱা আক্ষদ আোইতবাৰ জক্ৰয়া কম তই প্ৰেযিভাতৱ 

বা পতৰািভাতৱ ভজি ক্ষকম্বা ঐকাক্ষন্তকোৰ  গে িক্ষড়ে আক্ষে ৷ যপোদাক্ষৰত্বৰ অনুপ্ৰতৱশ্ৰ  তগ  তগ স্বাভাক্ষৱকভাতৱই 

এইধৰণৰ কা তসমূি অদৰকাৰী য ন যবাধ ি’বল  ধক্ষৰতে৷ গক্ষেতক ভজিম ূকো দৰূীভূে সি বকৃ্ষত্তমূ কোই অক্ষধক 

গুৰুত্ব  াভ কক্ষৰতে৷  

 

 

খ] ভজিমূ কোৰ ক্ষবদায় সমাগে ঃ  

সাম্প্ৰক্ষেক কা ে ক্ষবতনাদনৰ ক্ষবক্ষভন্ন উপাদানৰ িয়িয়কাৰ চক্ষ  থ্কাৰ সময়তো, মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ 

প্ৰক্ষেত াক্ষগোসমূিে দশ্ তক ৰাইিৰ অভূেপূব ত সমাতৱশ্ পক্ষৰ ক্ষিে যিাৱাতো মন কক্ষৰব গীয়া৷ ক্ষকন্তু, ভাওনা 

প্ৰক্ষেত াক্ষগোসমূিৰ বযাপক প্ৰসাতৰ মােৃভাষাৰ ভাওনাল  ক্ষকেু সমসযাও মাক্ষে আক্ষনতে৷ প্ৰক্ষেত াক্ষগোে য াগদান কৰা 

মাতনই পুৰসৃ্কে ি’বল   ত্ন কৰা৷ পুৰস্কাৰ পাবল  ি’য , এতকাো বি  অঞ্চ ৰ বা যকক্ষেয়াবা োতোলকও দলূৰৰ 

বােকবনীয়া, ক্ষশ্ক্ষিে, অক্ষভনয় কুশ্ ী, ক্ষবতশ্ষজ্ঞ িােীয় ক্ষশ্ল্পীসক কতি গুৰুত্ব ক্ষদব  াক্ষগব৷ আনিাতে আখৰা আৰম্ভ 

কৰাৰ পৰা প্ৰক্ষেত াক্ষগোে য াগদান কৰাল তক যকইবা িািাতৰা েকাৰ প্ৰতয়ািন ি’ব–  াৰ বাতব ক্ষকেু পক্ষৰমাতণ ি’য ও 

আ যৱন্তসকত তি ইয়াে িক্ষড়ে যিাৱাৰ সুক্ষবধা  াভ কক্ষৰব¸ এতনলকতয় যগাতেই অনুষ্ঠানতো গা োঁওবাসী সাধাৰণ ৰাইিৰ 

ওচৰৰ পৰা আোঁেক্ষৰ সগ থ্াক্ষকব৷ মন কক্ষৰব গীয়া য , ক্ষবগে ক্ষেক্ষন চাক্ষৰ শ্ক্ষেকা ধক্ষৰ এই অনষু্ঠানতো মিাপতয়াভতৰ চক্ষ  

থ্কাৰ মূ  কাৰণ আক্ষে  সকত াস্তৰৰ িনসাধাৰণৰ বযাপক অংশ্ গ্ৰিণ৷ প্ৰেযি বা পতৰািভাতৱ সামূক্ষিক 

অংশ্গ্ৰিণৰ সুক্ষবধা আক্ষে  বাতবতি ভাওনাৰ আকষ তণ আৰু িনক্ষপ্ৰয়ো যমা ান নপৰালক চক্ষ  আক্ষে ৷ ভাওনাৰ 

কম তশ্া া বা প্ৰক্ষশ্িণ যকন্দ্ৰ যখা া, প্ৰক্ষেত াক্ষগোৰ ক্ষবচাৰকক প্ৰক্ষশ্িণ ক্ষদয়া,  াখ েকীয়া পুৰস্কাৰ যঘাষণা, ক্ষকেুসংখযক 

স্বয়ম্ভ² “ভাওনা ক্ষবতশ্ষজ্ঞ” ওত াৱা, ক্ষনয়মাৱ ী-সংক্ষবধান আক্ষদ সেয়াৰ কৰা আক্ষদতবাতৰ এই ভজিধম তৰ অনুষ্ঠান ভাগক 

ক্ষবকৃে কক্ষৰবল  ধক্ষৰতে৷  

পূব ততে এতকাখন গা োঁৱৰ সকত া য াক একজত্ৰে সি ভাওনা এখন অনুষ্টষ্ঠে কক্ষৰক্ষে ৷ প্ৰকৃেতে সামূক্ষিক অংশ্গ্ৰিণৰ 

প্ৰজক্ৰয়াৰ পৰা স্বাভাক্ষৱকতেই প্ৰক্ষেত াক্ষগো বা সমাতৰািৰ ভাওনাৰ িন্ম িয়৷ ভাওনাখন ৰাইতি অক্ষে আন্তক্ষৰকোতৰও 

গ্ৰিণ কক্ষৰক্ষে ৷ মন কক্ষৰব গীয়া কথ্াতো ি’ , আবা -বদৃ্ধ-বক্ষনোৰ বুকুৰ উতমতৰ িীপা  যনাতিাৱা যকাতনা সাংসৃ্কক্ষেক 

অনুষ্ঠাতনই ক্ষকন্তু যবক্ষে ক্ষদন ষ্টেক্ষক থ্কাৰ উদািৰণ পাবল  নাই৷  

মােৃভাষাৰ ভাওনাই িনক্ষপ্ৰয়ো  াভ কৰা  তগ  তগ ইয়াৰ যকইোমান পথৃ্ক ধৰণৰ পক্ষৰতবশ্তনা পক্ষৰ ক্ষিে সিতে৷ 

ৰাক্ষে অনুষ্টষ্ঠে কৰা ভাওনাৰ পক্ষৰৱতেত ক্ষদনে পো ভাওনা, ক্ষশ্শুসক ৰ দ্বাৰা অক্ষভনীে ভাওনা, মক্ষি াসক ৰ দ্বাৰা 

অক্ষভনীে ভাওনা, শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস ী াৰ ঘাই মুিেূ তসমূিৰ অক্ষভনতয়তৰ, ‘কংসা য়’ৰ প্ৰক্ষেত াক্ষগো ইেযাক্ষদ৷ যকাতনা 
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ক্ষবতশ্ষ উপ িযে য াৰিাে, কাকিান, মাি ুী আক্ষদ উিক্ষন অসমৰ যকইবাখতনা মিাক্ষবদযা য়ে োত্ৰ-োত্ৰী, 

অধযাপক-অধযাক্ষপকা, কম তচাৰী আক্ষদ সমতবে সি ভাওনা অনুষ্টষ্ঠে কৰাতোও এইক্ষখক্ষনতে উতেখ কক্ষৰব পাক্ষৰ৷ এই 

প্ৰসংগে য াৰিােৰ িগন্নাথ্ বৰুৱা মিাক্ষবদযা তয় প্ৰক্ষেষ্ঠা ক্ষদৱসৰ ক্ষদনা ১০ অতক্টাবৰ, ২০১০ খ্ী ৰ পৰা প্ৰক্ষে দুবেৰৰ 

মূতৰ মূতৰ এক্ষেয়াল তক গগ তমকু্ষনৰ অক্ষভশ্াপ, অক্ষভমনুয বধ, সীোিৰণ বা ী বধ আৰু ভীষ্ম পব ত আক্ষদ মােৃভাষাৰ নাে 

অক্ষভনয় কৰাতো উতেখত াগয৷ এইতবাৰ উদািৰতণ সব তস্তৰৰ িনসাধাৰণৰ মািে মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ িনক্ষপ্ৰয়োতক 

প্ৰমাণ কতৰ৷  

প্ৰক্ষেত াক্ষগো আৰু সমাতৰািৰ আতয়ািন ঃ  

মােৃভাষাৰ ভাওনা ঘাইলক গা োঁৱৰ নামঘতৰ নামঘতৰ চক্ষ  আক্ষিক্ষে ৷ শ্ংকৰতদৱৰ িতন্মাৎসৱ আক্ষদে যকাতনা ৰািহুৱা 

িানে ৰভা-পৰ া ক্ষদ অনযানয কা তসূচীৰ  গতে ৰাক্ষেল  ভাওনা পো সিক্ষে ৷ যেক্ষেয়াৰ িতন্মাৎসৱৰ প্ৰক্ষেক্ষদতনই 

ৰাক্ষেল  এতকাখনলক ভাওনা সিক্ষে ৷ ক্ষবগে শ্ক্ষেকাৰ যশ্ষৰ দশ্কৰ পৰা ভাওনাৰ প্ৰক্ষেত াক্ষগোৰ আৰম্ভ ি’ ৷ ‘সপ্তক্ষশ্খা’ 

নামৰ অনুষ্ঠানতোতৱ প্ৰথ্মতে য াৰিােে প্ৰক্ষেত াক্ষগোৰ আতয়ািন কক্ষৰক্ষে ৷ যগা াঘােৰ যম ামৰা আৰু সৰুপথ্াৰৰ 

চুকীয়া পথ্াৰ অঞ্চ তো যেক্ষেয়াই মাতিক যিাৰালক প্ৰক্ষেত াক্ষগো যিাৱাৰ কথ্া িনা  ায়৷ সম্প্ৰক্ষে ক্ষবতশ্ষলক উিক্ষন 

অসমৰ ক্ষবক্ষভন্ন ঠাইে প্ৰক্ষেবেতৰ মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ প্ৰক্ষেত াক্ষগো অনুষ্টষ্ঠে সি আক্ষিতে৷ দৰাচ তে এতন 

প্ৰক্ষেত াক্ষগোসমূি এক উৎসৱল  পক্ষৰণে সিতেলগ৷  

 

সামৰক্ষণ ঃ   

 কা ক্ৰমে শ্ংকৰতদতৱ প্ৰৱেতন কৰা অংকীয়া ভাওনাৰ ৰূপৰ  গতে ৰূপায়ণ পদ্ধক্ষেতৰা পক্ষৰৱেতন ঘষ্টে সৃষ্টষ্ট্য 

যিাৱা মােৃভাষা নােৰ প্ৰচ নৰ যিত্ৰে বহু পক্ষৰমাতণ সমসামক্ষয়ক সমািৰ দাবী আৰু যকাতনা যকাতনা যিত্ৰে সত্ৰৰ 

সত্ৰাক্ষধকাৰসক ৰ অক্ষভতষকৰ সময়ে প্ৰতয়ািন যিাৱা নাে অক্ষভনয়ৰ কথ্া ক্ষবতশ্ষভাতৱ উতেখনীয়৷ িনসাধাৰণৰ 

মুখৰ ভাষাৰ সসতে ক্ষনক্ষম া কৃজত্ৰম ব্ৰিাৱ ী ভাষাৰ বযৱিাতৰ আক্ষন ক্ষদয়া দৰূত্ব, ব্ৰিাৱ ী ভাষাৰ প তাপ্ত জ্ঞান নথ্কা 

সত্ৰাক্ষধকাতৰও মােৃভাষাৰ ভাওনাৰ নাে ৰচনা কক্ষৰ োৰ অক্ষভনয় কৰাৰ  তগ  তগ অংকীয়া নােৰ সমাদৰ কক্ষম 

আক্ষিবল  ধক্ষৰত ৷ ক্ষকন্তু এই অংকীয়া ভাওনাই সুদীঘ ত সময় িকু্ষৰ অসমীয়া িনমানসক প্ৰভাক্ষৱে কক্ষৰ ৰাক্ষখবল  সিম 

সিক্ষে ৷ স্বৰূপাথ্ তে  শ্ংকৰতদৱৰ যসাণতসৰীয়া সৃষ্টষ্ট্য অংকীয়া নাে এো সময়ল  ভাওনাল  প তবক্ষসে ি’  আৰু  গতে 

 ুগধম তৰ স ক্ষনৰ পক্ষৰতপ্ৰক্ষিেে অংকীয়া সশ্ ীৰ ক্ষকেু পক্ষৰৱেতন ঘষ্টে বেতমাতন ক্ষবপু  িনক্ষপ্ৰয় অনুষ্ঠান মােৃভাষাৰ 

ভাওনাৰ অক্ষভতষক ঘষ্টে ৷ গক্ষেতক ক’ব  াক্ষগব– অংকীয়া নাতে ঐক্ষেিাক্ষসক পৰম্পৰা আৰু পক্ষৰৱেতনৰ এক দীঘ ীয়া 

পথ্ অক্ষেক্ৰম কক্ষৰ আক্ষি শ্ংকৰতদৱৰ ভজিবাদৰ আদশ্ তই িনসমািে প্ৰক্ষেষ্ঠা  াভ কক্ষৰতেক্ষি৷ সময়ৰ কুষ্টে  আহ্বানে 

এক্ষদন মােৃভাষাৰ ভাওনাতয়া োৰ চক্ষৰত্ৰৰ ৰূপ স ক্ষন কক্ষৰব আৰু উদয় ি’ব সাংসৃ্কক্ষেক এক নেুন সূৰু ৰ৷  

গ্ৰন্থপঞ্জী ঃ  

শ্ম তা, সতেযন্দ্ৰ নাথ্ ঃ  অসমীয়া নােয সাক্ষিেয, যসৌমাৰ প্ৰকাশ্, গুৱািােী, প্ৰথ্ম সংস্কৰণ, ১৯৬২ 

 যগাস্বামী, যদৱ যকশ্ৱানন্দ ঃ  সত্ৰ-সংসৃ্কক্ষেৰ ৰূপতৰখা, বন ো, গুৱািােী, প্ৰথ্ম সংস্কৰণ, ১৯৭৩ 

 যগাস্বামী, যদৱ যকশ্ৱানন্দ ঃ  অংকমা া, বন ো, গুৱািােী, প্ৰথ্ম সংস্কৰণ, ১৯৭৯ 
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