
অসমীয়া �মণ সািহত� : চম ুআেলাচনা

মানহু �ভাৱেত �মণ িবলাসী। সকেলা মানহুেৰ �মণৰ দবু�াৰ আকাং�া থােক। অৱেশ� সকেলা মানহুৰ �মণৰ উে�শ�
িভ�। �কােনােৱ নয়নৰ তৃি�ৰ বােব, �কােনােৱ িশ�া বা �ান লাভৰ বােব, �কােনােৱ আ�াৰ পিৰ�ি� আৰ ুপূণ�
অজ� নৰ বােব, �কােনােৱ আিৱ�াৰৰ আ�হত, �কােনােৱ �া��জিনত কাৰণত আৰ ু�কােনােৱ �কৱল �মণৰ �হঁপাহত
�মণ কেৰ। �মণৰ জিৰয়েত লাভ কৰা অিভ�তাৰ �াদ িনজৰ মাজেত আব� নাৰািখ আনেকা তাৰ ভাগ িদয়াৰ
�চ�াৰ ফল�িতত সৃি� �হেছ �মণ সািহত�।
�লখেক �মণৰ বা�ৱ অিভ�তাক িনজ� ৰচনাৈশলীেৰ, ভাষাৰ মাধুয�েৰ সািহত� �ণ �েয়াগ কিৰ �যিতয়াই িলিখত
ৰপূ িদেয় তােক �মণ সািহত�ৰ অ�ভু� � কিৰব পািৰ। গিতেক �মণ সািহত� �হেছ �দশ-িবেদশ �মণৰ িবিভ�
অিভ�তাৰ ফচল। বা�ৱ তথ� সম�ৃ �হাৱাৰ কাৰেণই এই ��ণীৰ সািহত�ই সকেলা ভাষােত জনি�য়তা লাভ কিৰবৈল
স�ম �হেছ। অসমীয়া �মণ সািহত�ও এই ���ত ব�িত�ম নহয়। �মণ সািহত�সমেূহ অসমীয়া গদ� সািহত�ৰ ভঁৰাল
চহকী কিৰেছ। �সেয়েহ গদ� সািহত�ৰ ���খনত �মণ সািহত�ৰ যেথ� �ৰ�ু ল�� কৰা যায়।

�মণ সািহত�ৰ �বিশ�� :
আন আন সািহত�ৰ দেৰ �মণ সািহত�ৰ ���েটা �কইটামান �বিশ�� পিৰলি�ত হয়:

১) �মণ সািহত� ব�ি�িন� সািহত�। এই সািহত� স�ূণ�ৰেূপ �লখকৰ বা�ৱ অিভ�তাৰ িভি�ত ৰিচত। ইয়াত �লখেক
�মণ কৰা ঠাইৰ বণ�নাৰ লগেত িনজৰ িচ�া, অিভব�ি� আৰ ুদিৃ�ভংগীৰ �কাশ ঘটায়।

২) �মণ সািহত� হ’বৈল হ’�ল �লখকজনৰ সূ� পয�েব�ণ শি�, কািব�ক সংেবদনশীল মন আৰ ুভাষাৰ �কাশ
সাৱলীল �হাৱা �েয়াজন।

৩) �কােনা এখন ঠাইৰ �াকৃিতক, সাং�ৃিতক, সামািজক আিদ িদশৰ বণ�নাই �মণ সািহত�ৰ সৃি� নকেৰ। �মণ
সািহত� হ’বৈল �লখােটাৰ সািহিত�ক মলূ� থািকব লািগব।

িবষয়ব� অনসুিৰ অসমীয়া �মণ সািহত�ক দটুা ভাগত ভাগ কিৰব পািৰ--- অ�েদ�শীয় �মণ সািহত� আৰু বিহেদ�শীয়
�মণ সািহত�।

● অ�েদ�শীয় �মণ সািহত�
�দশৰ সীমাৰ িভতৰেত �মণ কিৰ লাভ কৰা অিভ�তাৰ িভি�ত ৰিচত সািহত�ক অ�েদ�শীয় �মণ সািহত� বিুলব
পািৰ –
ক) তীথ��মণ স�ক�য় �মণ সািহত�
খ) অৱসৰ িবেনাদনৰ উে�েশ� কৰা �মণৰ আধাৰত ৰিচত �মণ সািহত�
গ) উ�ৰ-পূব�া�ল স�ক�য় �মণ সািহত�
ঘ) �শি�ক উে�েশ�েৰ কৰা �মণৰ আধাৰত ৰিচত �মণ সািহত�

● বিহেদ�শীয় �মণ সািহত�
িবেদশৈল �মণ কিৰ লাভ কৰা অিভ�তাৰ আধাৰত ৰিচত সািহত�ক বিহেদ�শীয় �মণ সািহত� বিুলব পািৰ-
ক) �শি�ক উে�েশ�েৰ কৰা �মণৰ আধাৰত ৰিচত �মণ সািহত�
খ) অৱসৰ িবেনাদনৰ উে�েশ� কৰা �মণৰ আধাৰত ৰিচত �মণ সািহত�

অসমীয়া �মণ সািহত�ৰ ইিতহাস
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অসমীয়া �মণ সািহত�ৰ ঐিতহ� খুব �বিছ �াচীন নহয়। �থম অৱ�াত �মণ সািহত�ই সািহত�ৰ আন িবভাগৰ
সমােনই িবকাশ লাভ নকিৰেলও বত� মান সময়ত �মণ সািহত�ই উে�খেযাগ� �ান দখল কিৰেছ।
�াচীন যুগৰ অসমীয়া �মণ সািহত�ৰ �থম িনদশ�নৰেূপ ‘ব�ৃাবন চিৰ�’ৰ কথা উে�খ কিৰব পািৰ। আেহাম �গ�েদউ
জয়�জ িসংহৰ (১৬৪৫-৬৩ খৃঃ) ৰাজ� কালত ৰাম িম�ই ৰচনা কৰা ‘ব�ৃাবন চিৰ�’ অসমীয়া সািহত�ৰ এক
অমলূ� স�দ। এই �মণ ব�ৃা�ত ৰাম িম�ই ব�ৃাবন �মণ কিৰ আিহ �সই অ�নৰ ভূেগাল, ইিতহাস আৰ ু�লাক-কথা
সং�হ কিৰ মেনাৰম পদত ৰচনা কিৰেছ।
�গ�েদউ ৰ�ু িসংহই ি�পুৰাৰ ৰজা ৰ�মািণক�ৰ ৰাজ সভাৈল প�ওৱা ৰ� ক�লী আৰ ুঅজু� ন দাস �বৰাগী নামৰ
কটকী দজুেন ৰচনা কৰা ি�পুৰা বৰু�ী (১৭২৪)খনেকা �মণ সািহত�ৰ ময�দা িদব পািৰ। আেহাম যুগীয়া বা�ৱ ধাৰাৰ
গদ�ত ৰিচত এই পুিথত �লখক�েয় ি�পুৰাৈল �যাৱা বাট-পথ, ি�পুৰা ৰজাৰ নগৰ, ৰাজদৰবাৰ, �লাক-সং�ৃিত,
ধম�িব�াস, মি�ৰ-দগু�ৰ �াপত� আিদৰ তথ�সম�ৃ িবতং বণ�না িদেছ।
অ�াদশ শিতকাত সংকিলত �ৰচুিৰত-কথাৰ মাজেতা শংকৰেদৱ আৰ ু�তওঁৰ িশষ�-�িশষ�ৰ ভাৰতবষ�ৰ িবিভ�
তীথ�-�মণৰ অিভ�তা বিণ�ত �হেছ। �সেয় চিৰত পুিথৰ মাজেতা �মণ সািহত�ৰ ব�িখিন উপাদান লকুাই আেছ।

আধুিনক অসমীয়া �মণ সািহত�

আধুিনক অসমীয়া �মণ সািহত�ৰ অং�ৰণ ঘ�িছল ‘অৰেুনাদই’ আেলাচনীৰ পাতত। ১৮৪৯ চনৰ আগ� সংখ�া
‘অৰেুনাদই’ত �কািশত ‘আেমিৰকাৈল �জাআ এজন নগাওঁ �ুলৰ চাতৰৰ পৰা’ িশেৰানামৰ �লখােটােতই অসমীয়া �মণ
কািহনীৰ বীজ িনিহত আিছল বিুলব পািৰ। িনেচই চু� �লখােটা আিছল এখন িচ�। লিুচ এন �হইেডন নামৰ ছা�জেন
১৮৪৯ চনৰ �ম’ মাহত িচ�খন িলিখিছল। ১৮৫২ চনৰ �ফ�ৱাৰী মাহৰ ‘অৰেুনাদই’ত ‘িতিনজন ভাইৰ িমস�েনিৰ
জা�া’ শীষ�ক িনিধিলবাই ফাৰেৱলৰ ৰচনাখনেকা �মণ ব�ৃা�ৰ শাৰীত ধিৰব পািৰ।
আধুিনক অসমীয়া �মণ কািহনীৰ বাটক�য়াৰেূপ �ণািভৰাম বৰৱুােদৱক অিভিহত কৰা হয়। ‘�জানাকী’ৰ ি�তীয়
বছৰৰ অ�ম সংখ�াৈলেক �কািশত �তওঁৰ ‘�সৗমাৰ �মণ ব�ৃা�’ নামৰ �ব�লািনেয় �কৃত অসমীয়া �মণ িবষয়ক
ৰচনাৰ �থম িনদশ�ন। ডােয়িৰৰ আিহ� ত িলখা এই �মণ ব�ৃা�ত �সৗমাৰপীেঠ সামিৰ �লাৱা ঊনিবংশ শিতকাৰ
অসমৰ যাতায়ত, �যাগােযাগ আিদৰ উপিৰ এই ঠাইেবাৰৰ �সেত জিড়ত বৰু�ী আৰ ুপুৰাণৰ ঘটনােবােৰা ইয়াত বিণ�ত
�হেছ। এই �মণ ব�ৃা� �হেছ অ�েদ�শীয় �মণ সািহত�ৰ উদাহৰণ।
ি�তীয় িব�যু�ৰ আগেত ‘আৱাহন’ত খ� খ�ৈক িবকাশ চ� �গাঁহাইৰ ‘িবলাত �মণ’ শীষ�ক এক আকষ�ণীয় �মণ
ব�ৃা� �কাশ �হিছল। �সইদেৰ মাধৱ �বজবৰৱুাই ভাৰতবষ�ৰ িবিভ� �ানৰ �মণৰ বণ�না আৱাহনত িলিখিছল।
ল�ীনাথ �বজবৰৱুা স�ািদত ‘বাঁহী’ৰ �থম বছৰৰ ি�তীয় সংখ�াত �কািশত �ানদািভৰাম বৰৱুাৰ ‘িবলাতৰ িচ�’
অসমীয়া �মণ সািহত�ৰ ি�তীয়েটা িনদশ�ন। ��াকােৰ এই �মণ কািহনী ১৯৩৯ চনত �কাশ পায়। ১৮৩৯ চনত
িলখা আন�চ� আগৰৱালাৰ ‘��যা�ীৰ ডােয়িৰ’ �হেছ বিহেদ�শীয় �মণ কািহনী। �সই িদশৰ পৰা এই �মণ ব�ৃা�ৰ
অসমীয়া সািহত�ত �ৰ�ুপূণ� �ান আেছ। লগেত ল�ীনাথ ফুকনৰ ‘উ�ৰ-পি�ম’ আিদ �া�-�াধীনতা কালৰ
উপােদয় �মণ কািহনীৰ �যােগিদ অসমীয়া �মণ সািহত� �মিবকাশৰ পথত আগবােঢ়।
�াধীনতাৰ পৰৱত� কালেছাৱাত অসমীয়া �মণ সািহত� িবেশষ চহকী �হ উেঠ। এই  কালেছাৱাত অসমৰ
জীৱনধাৰাৈল পিৰৱত� ন আিহল। �দশ-�দশা�ৰত �মণ কৰা সহজ আৰ ুসুিবধা �হাৱাত ৰাজৈনিতক, সাং�ৃিতক,
�শি�ক আৰ ুবািণিজ�ক উে�শ� আগত ৰািখ ব�েতা মানেুহ িবেদশ �মণ কৰাৰ সুিবধা লাভ কিৰেল। ফল�ৰেূপ
অসমীয়া ভাষাত �মণ ব�ৃা� �মাগতভােৱ বিৃ� পােল। �াধীনতাৰ পৰৱত� কালৰ অসমীয়া �মণ কািহনীসমহূক দটুা
ভাগত ভাগ কিৰব পািৰ – ক) ভাৰত �মণ স�ক�য় খ) িবেদশ �মণ স�ক�য়।

ক) ভাৰত �মণ স�ক�য়ঃ

ভাৰত স�ক�য় �মণ কািহনীেৰা দটুা ভাগ- তীথ� �মণ আৰ ুসাধাৰণ �মণ। তীথ� �মণ স�ক�য় ��ৰ িভতৰত
সু�তা বৰৱুাৰ ‘িহমতীথ� ব�ীনাথ’(১৯৬২), �দেৱ�ৰ �গা�ামীৰ ‘�মণ পথত’(১৯৬৮), �নাথ �দৱেগা�ামীৰ ‘ভাৰত
তীথ� কািহনী’(১৯৭১), �হমলতা দ�ৰ ‘অলকান�াৰ পৰা সাগৰ তীৰৈল’(১৯৭৮), লাৱণ� �দৱীৰ ‘ভাৰত তীথ�ৰ বােট
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বােট’(১৯৮০), িনৰপুমা কটকীৰ ‘�দৱভূিম ব�ীনাথৰ পৰা �দৱী কন�া�মাৰী’, সেৰাজবালা দ�ৰ ‘শাি�ৰ স�ান’
ইত�ািদ।
সাধাৰণ �মণ কািহনীৰ িভতৰত হিৰনাৰায়ণ দ�বৰৱুাৰ ‘ভাৰত �মণ’, ধম� দ� শম�াৰ ‘দি�ণাৱতী’, ম�ুািফজৰু
ৰহমানৰ ‘তুষাৰ মৰৰু �া�ত’, �হম� �মাৰ শম�াৰ ‘কােবৰীৰ পােৰ পােৰ’, আটাওৰ ৰহমানৰ ‘ভাৰত �িমেলা’, খেগ�
নাথ দাসৰ ‘ভাৰত দশ�ন’, ৰমা বৰঠা�ৰৰ ‘ভাৰত দশ�ন’, �ৰািহনী �মাৰ কাকিতৰ ‘িহম কন�া’, �দেৱ�নাথ বৰাৰ
‘ৰাজতৰি�নী কা�ীৰ’, ‘�দৱভূিম ভাৰত’ আিদ। অন ুবৰৱুাৰ ‘িদ�ীৰ ডুখৰীয়া ছিব’ত িদ�ীৰ �বিচ�ময় জীৱনৰ ছিব
অংিকত �হেছ।
িদপীকা ভ�াচায��ৰ �কইবাখেনা �মণ ব�ৃা� �কাশ �হেছ। �সইেবাৰ হ’ল ‘িগিৰতীথ� �কদাৰব�ী’, ‘��েমলাৰ মধুৰ
�ৃিতত’, ‘ি��েট�ৰী �ব�ু �দৱী’, ‘�ৃিতৰ পাপিৰ �মিল’, ‘মি�ৰ নগৰী ভুৱেন�ৰ’, ‘�মাহময় �মায়ূনৰ �া�েৰ �া�েৰ’,
‘অপৰপূা িক�ৰ’ আিদ। উ�ৰাখ�ৰ িহমালয় �মণ স�ক�য় �� অিনল �মাৰ ভূঞাৰ ‘ৰপূতীথ� �মায়ুন িহমালয়’ আৰু
‘িহমালয়ৰ �াে� �াে�’। ভাৰতবষ�ৰ �িতেবশী �নপাল �মণ স�ক�য় মেনাৰম �মণ কািহনী �হেছ িদপীকা ভ�াচায��ৰ
‘�মাহময় �নপাল’, যতীন �গা�ামীৰ ‘বা�তী �দিখেছাঁ’, িশৱান� শম�াৰ ‘ৰপূহী �নপাল আৰ ুমিু� ���’ ইত�ািদ।
পব�তােৰাহণৰ কািহনীেৰ ৰিচত �ণয় বৰদৈলৰ ‘িহমালয়ৰ িশখেৰ ক�েৰ’ ��খন অসমীয়া �মণ সািহত�ত এক
উে�খেযাগ� সংেযাজন। িহমালয়ৰ দগু�ম অ�ল �মণ কিৰ �গােটাৱা অিভ�তােৰ ৰচনা কৰা �সুম উজীৰৰ ‘দগু�ম
িগিৰতীথ� মিু�নাথ’ ��খেনা উে�খেযাগ�।
অ�েদ�শীয় �মণ কািহনীৰ িভতৰত অসমীয়া ভাষাত উ�ৰ পূব�া�ল �মণ স�ক�য় ��ৰ িভতৰত লে��ৰ শম�াৰ
‘িমিচিম পাহাৰৰ ৰণিশঙা’, লীলা গৈগৰ ‘সীমা�ৰ মা� আৰু মানহু’, �হমলতা বৰাৰ ‘�সউজীয়া পাহাৰৰ মােজ মােজ’,
চ� বৰদৈলৰ ‘িলেমিকঙৰ পৰা ইটানগৰৈল’ আিদ ঘাইৈক অৰণুাচল �েদশৰ জনজীৱন, �শি�ক আৰ ুসাং�ৃিতক িদশৰ
আভাস থকা �মণ কািহনী।

খ) িবেদশ �মণ স�ক�য়ঃ

�াধীনতাৰ পৰৱত� কালেছাৱাত পয�টন উেদ�াগৰ �চাৰ আৰ ু�সােৰ িবেদশ �মণ অিধক সুচল কিৰ তুিলেল।
আেমিৰকাৰ �সেত ভাৰতৰ ৰাজনীিত, অথ�নীিত, িশ�া, সং�ৃিত আিদৰ ���ত িবেশষ আদান-�দান ঘ�ল। ফলত
আেমিৰকা �মণ িবষয়ক ��ও অসমীয়া ভাষাত ৰচনা হ’বৈল ধিৰেল। এই সময়েচাৱাৰ আটাইতৈক শি�শালী আৰু
আেলাড়ন সৃি�কাৰী �লখকজন হ’ল �হম বৰৱুা। �হম বৰৱুাৰ ‘সাগৰ �দিখছা’(১৯৫৪) আেমিৰকা �মণ িবষয়ক �থম
অসমীয়া ��।

আেমিৰকা �মণ স�ক�য়
১৯৫৩ চনৰ ৬ িডেচ�ৰত আেমিৰকা �মণৰ বােব যা�া কৰা �হম বৰৱুাই িতিন�িৰ �সাতৰ িদন ধিৰ িনউয়ক� ,
ৱািছংটন, ব�ুন, িচকােগা, ছান�াি�ে�া, দাৰহা�, লছ-এে�ল� আিদ মহানগৰ �মণ কিৰ ‘সাগৰ �দিখছা’ ৰচনা
কিৰিছল। িবেদশ �মণৰ অিভ�তােৰ ৰচনা কৰা �তওঁৰ আন আন িবখ�াত ��েকইখন হ’ল- ‘ৰঙা কৰৱীৰ
ফুল’(১৯৬৯), ‘ইজৰাইল’(১৯৬৫) আৰ ু‘�মকং �ন �দিখেলা’(১৯৬৭)। তদপুিৰ �তওঁৰ ‘সানিমহিল’ ��খনত ��েদশ
আৰ ুইিজ� �মণৰ অিভ�তাৰ �ব�ও সি�িব� �হেছ।
িবংশ শিতকাৰ ৬০ৰ দশকৰ আেমিৰকাৰ িশ�া, সং�ৃিত, গাহ� ��, ৰীিত-নীিত আিদৰ িবষেয় িব�ৃত িবৱৰণ থকা
এখন উে�খেযাগ� �মণ ব�ৃা� হ’ল- িবিৰি� �মাৰ বৰৱুাৰ ‘�েফচাৰ বৰৱুাৰ িচ�’(১৯৬৮)। �লাক-সং�ৃিতৰ
িভিজ�ং �েফচাৰ িহচােপ আেমিৰকা যু�ৰা�ৰ ইি�য়ানা িব�িবদ�ালয়ত আঠমাহ কাল অধ�াপনা কৰাৰ িবৰল
অিভ�তােৰ ৰচনা কৰা এই ��খন এখন উপােদয় �মণ ব�ৃা�। �ফু� দ� �গা�ামীেয়ও ১৯৬৬ চনত আেমিৰকাৰ
ইি�য়ানা িব�িবদ�ালয়ৰ �লাক-সং�ৃিত িবভাগত িভিজ�ং �েফচাৰ িহচােপ কায�ভাৰ �ল িনউয়ক� , ৱািছংটন �মেুখ�
আেমিৰকাৰ ব� ঠাই �মণ কিৰিছল। মখু�তঃ আেমিৰকা �মণক �ক� কিৰ ‘পৃিথৱীৰ �চৗপােশ এপাক’(১৯৬৮) নামৰ
�মণ কািহনী এখন �তওঁ িলিখ উিলয়ায়। চ��সাদ শইকীয়াৰ ‘আেমিৰকাৰ িচ�’(১৯৭৪) ও এখন মেনাৰম �মণ
কািহনী। নেগন শইকীয়াৰ ‘আেমিৰকাত দহ িদন’(১৯৯৩) আধুিনক অসমীয়া �মণ সািহত�ৰ এক উে�খেযাগ�
সংেযাজন। িবংশ শিতকাৰ আেমিৰকাৰ ৰাজৈনিতক, সামািজক, পািৰবািৰক আৰ ু�যুি�গত �গিতৰ িদশৰ �� ছিব
আঁিকবৈল স�ম �হেছ ‘মহাসম�ুৰ িসপােৰ’(১৯৯৭) নামৰ ��ত ৰথী�নাথ �গা�ামীেয়। জীৱনৰ ব�িদন িবেদশ
�মণত কেটাৱা ভূেপন হাজিৰকাৰ একমা� �মণ ��খন হ’ল ‘িদিহেঙ-িদপােঙ’(১৯৮৩)। ল�ীন�ন বৰাৰ আেমিৰকা
�মণ িবষয়ক ‘সীমাৰ পিৰিধ �ভিদ’(১৯৯৭) পি�মীয়া সমাজখনৰ লগত ভাৰতীয় সমাজৰ তুলনামলূক আেলাচনা
থকা এখন সুখপাঠ� �মণ ��।
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কৰৱী �ডকা হাজিৰকাৰ ‘নীলা সাগৰ আৰ ু�সাণালী �দশ’(২০০০) �’িৰডা িব�িবদ�ালয়ৈল এখন �ছিমনাৰত অংশ�হণ
কিৰবৈল �যাৱা �লিখকাৰ �’িৰডা, অণ�াে�া, ল�ন আৰ ুিছংগাপুৰ �মণৰ িবিচ� অিভ�তাৰি�ত কািব�ক
অনভূুিতল� ৰচনা।

ইংেল� �মণ স�ক�য়
ইংেল� �মণৰ অিভ�তা বিণ�ত ব�েকইখন অসমীয়া �মণ �� আেছ। �ফু� দ� �গা�ামীৰ ‘�সাণ ৰপূৰ নহয় ই
�দশ’(১৯৫৮), ‘িবলাতত থকা সাতমহীয়া অিভ�তাৰ িবৱৰণ’। �পিৰছৰ চীেয়ন নদীৰ পাৰৰ মানহুৰ ছিব উ�ািসত
�হেছ উমা বৰৱুাৰ ‘ইউেৰাপৰ বাটত’, অন ুবৰৱুাৰ ‘সাগৰ �দিখেলা’, �ীৰদা �মাৰী বৰৱুাৰ ‘�ৃিতমখুৰ ইউেৰাপ’,
বাস�ী �গা�ামীৰ ‘অন� এক িদগ�’, �চয়দ আ�ুল মািলকৰ ‘িচনািক �ীপৰ তটেৰখা’, ল�ীন�ন বৰাৰ ‘পি�মৰ পম
�খিদ’ আৰ ু‘�জাৰা লগা জােম�নীত’ আিদ উে�খেযাগ�।
অসমীয়া �মণ সািহত� িবেশষভােৱ সম�ৃ কিৰেছ �গৗতম �সাদ বৰৱুাই। ‘�দেশ �দেশ নানা ৰং : িশ�ীৰ �দশত’, ‘সাত
সাগৰৰ সংগম’, ‘নতুন িব�ৰ ঘটনা’ আিদ �তওঁৰ �কািশত �মণ কািহনীত সংেবদনশীল বিু�দী� মনৰ �কাশ
ঘ�েছ।

চীন আৰ ুৰািছয়া �মণ স�ক�য়
চীন �মণ স�ক�য় ৰচনাৰ িভতৰত িদলীপ শম�াৰ ‘চীন �মণ’ত �লখেক ৬০ৰ দশকৰ কিমউিন� চীনৰ িবষেয় িকছু
তথ� দািঙ ধিৰেছ। �হমাংগ িব�াসৰ চীন �মণ স�ক�য় দখুন �� ‘চীন চাই আিহেলা’, ‘আেকৗ চীন চাই আিহেলা’ত
চীনৰ ৰাজৈনিতক জীৱনধাৰাৰ লগেত সাং�ৃিতক জীৱনধাৰােৰা আভাস পাব পািৰ।
�াধীনতাৰ পাছত ভাৰতবষ�ৰ লগত ৰািছয়াৰ স�ক�  ৰাজনীিত, অথ�নীিত, সািহত�-সং�ৃিত আিদ িবিভ� ���ত
�ািপত হয়। ৰািছয়া �মণ স�ক�য় ��ৰ িভতৰত �চয়দ আ�ুল মািলেক ১৯৬৫ চনত সম� �ছািভেয়ট ৰা� �মণ
কিৰ ৰচনা কৰা ‘মাজত মােথান িহমালয়’ উে�খেযাগ� �মণ ��। সুেৰ� �মাহন দাসৰ ‘টল�য়ৰ �দশত’ ৬০ৰ দশকত
ৰচনা �হাৱা এখন উে�খেযাগ� �মণ ব�ৃা�।

সা�িতক অসমীয়া �মণ সািহত�
সা�িতক সময়েছাৱাত �দশ-িবেদশ �মণ স�ক�য় যেথ� �মণ কািহনী ৰিচত �হেছ। ম�ুল �মাৰ শম�াৰ
‘�দশ-�দশা�ৰৰ কািহনী’, ‘অিভ�তা �দশ-িবেদশৰ’, টংেক�ৰ �বৰাগীৰ ‘আেমিৰকা যু�ৰা�ত এভুমিুক’, অদীপ
�মাৰ ফুকনৰ ‘িমিচিচিপ পাৰৰ টু�ৰা খবৰ’, �হমলতা দ�ৰ ‘আটলাি�কৰ ইপাৰ-িসপাৰ’, িবকাশ বৰৱুাৰ ‘লা�
�েপজ ছা�ামিণকা’, হীেৰণ �গাঁহাইৰ ‘আখ�ানৰ আঁৰৰ আেমিৰকা’, �গািব� �সাদ শম�াৰ ‘�ডফ’িডল ফুল �দিখছা’
আিদ আেমিৰকাৰ �মণ অিভ�তা িনিহত থকা �ৰ�ুপূণ� �মণ সািহত�ৰ িনদশ�ন।
িকৰণ তামলুীৰ ‘�টমছৰ দেুয়া পাৰ’, �ৰািহনী �মাৰ বৰৱুাৰ ‘�মঘালীৰ আঁেৰ আঁেৰ �টমছৰ পােৰ পােৰ’, অৱনী �মাৰ
ভাগৱতীৰ ‘�দশ �ন আৰ ুমানহু’, শা�ন ুন�ন শম�াৰ ‘ল�নত সংবাদ বটুেলােত’ আিদ উে�খেযাগ� �মণ ব�ৃা�। সুনীল
�মাৰ শইকীয়াৰ ‘অপৰপূা ইউেৰাপ’, জয়�ী চুতীয়াৰ ‘িবেথােভনৰ ঘৰত এৰািত’, অন� হাজিৰকাৰ ‘সেপানৰ ইউেৰাপ
িদঠকৰ �মণ’, ৰীণা বৰাৰ ‘মৰভূুিমত দিুনশা’ ইত�ািদ �মণ কািহনীেবাৰ ব� িদশৰ পৰা মলূ�বান।

সািহত� জািত তথা সমাজৰ দােপান�ৰপূ। �মণ সািহত�ও ইয়াৰ ব�িত�ম নহয়। �মণ সািহত�ত িবিভ� ঠাইৰ
বণ�নাৰ লগেত মানৱ জািতৰ জীৱন তথা সমাজ-সং�ৃিতৰ �িত�িব �িতফিলত হয়। �সেয় গদ� সািহত�ৰ ���খনত
�মণ সািহত�ৰ যেথ� �ৰ�ু আেছ।
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