বীেৰ কুমাৰ ভ াচায – এক ৰাম ন

আিজ খ াত ঔপন ািসক, লখক তথা সাংবািদক য়াত ড. বীেৰ কুমাৰ ভ াচায ৰ
জ িদৱস। ১৯২৪ চনত জ হণ কৰা য়াত ভ াচায ৰ ১৯৯৭ চনৰ ৬ আগ ত মহা য়াণ হয়।
অসমীয়া মানুহৰ বােব তেখতৰ কােনা পিৰিচিতৰ েয়াজন নাই – অসমীয়া সািহত তথা
সাংবািদকতাৈল তেখতৰ অৱদান সবজনিবিদত। তেখতৰ সািহত কম মূল ায়ন কৰােৰা
যাগ তা মাৰ নাই। মই মা তেখতৰ অৱদান আ কৃিত ৰ িবষেয় থুলমুলৈক িলখাৰ লগেত
তেখতক মই ব ি গতভােব িকদেৰ জািনিছেলা সই িবষেয় িকছু আেলাকপাত কিৰবৈল য়াস
কিৰম।
২৭ খন উপন াস, ৫ খন গ সংকলন, ৬ খন ৱ সংকলন, কইবাখেনা মণ
কািহনী, নাটক আ কিবতােৰ তেখেত অসমীয়া সািহত ৈল অনবদ অৱদান আগবঢ়াই হ
গেছ। কৱল লখক িহচােবই নহয় স াদক িহচােবও তেখতৰ অৱদান আিছল অপিৰসীম।
১৯৪৫ চনেতই তেখেত বাঁহীৰ সহকাৰী স াদকৰ দািয় হণ কেৰ। ১৯৫২ চনত ৰামেধনুৰ
স াদকৰ দািয় ভাৰ হণ কিৰ অসমীয়া সািহত ৰ এটা নতুন যুগৰ সৃি কেৰ। ১৯৬৩ চনৰ
পৰা তেখেত নৱযুগৰ স াদনা কেৰ। আ ভােলমান খবৰ কাগজ, আেলাচনীৰ স াদক,
সহকাৰী স াদক িহচােব সৱা আগবেঢ়াৱাৰ িপছত ১৯৮৭ চনৰ পৰা ১৯৯০ চনৈলেক কাশৰ
মুখ স াদক িহচােব কায িনবাহ কেৰ।
তেখেত ’ ৯৫ চনৰ পৰা ’ ৯৬ চনৈলেক কু ে
িব িবদ ালয়ৰ ড. ৰামমেনাহৰ
লািহয়া আসনৰ অধ াপক িহচােব কায িনবাহ কৰাৰ পূে ’ ৭৫ চনৰ পৰা ’ ৮৩ চনৈলেক
ৱাহাটী িব িবদ ালয়েতা তেখেত সাংবািদকতা িবভাগত অধ াপনা কিৰিছল।
সািহত একােডিমৰ সভাপিত িহচােব কায িনবাহ কৰা কালেছাৱা হয়েতা তেখতৰ
কমজীৱনৰ সবােতাৈক উে খনীয় অধ ায় আিছল। সই আসন সুেশািভত কিৰবৈল স ম হাৱা
ড. বীেৰ কুমাৰ ভ াচায ই থম আ একমা অসমীয়া। অিত দ তােৰ ’ ৮৮ চনৰ পৰা ’ ৯২
চনৈলেক সভাপিত িহচােব কায িনবাহ কৰাৰ আগেত তেখত একােডিমৰ উপসভাপিত আিছল
’ ৮৩ ৰ পৰা ’ ৮৮ লেক। সভাপিত িহচােব তেখেত লাৱা বিল পদে পৰ বােবই সািহত
একােডিম এিতয়াও এক ায় শািসত অনু ান হ আেছ।
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িবিভ সময়ত িবিভ সং ানত কায িনবাহ কিৰিছল যিদও তেখত ধানৈক এজন
াধীনিচিতয়া সাংবািদক আ লখক আিছল।
জীৱনকালত তেখেত িবিভ বটা আ স ান লাভ কিৰিছল। ’ ৬১ চনত ‘ ইয়া ইংগম’
নামৰ উপন াসখনৰ বােব সািহত একােডিমৰ বটা লাভ কিৰিছল। ’ ৭৯ চনত তেখেত ‘ মৃতু য়’
নামৰ উপন াসখনৰ বােব ভাৰতীয় সািহত ৰ
তম পুৰ াৰ ানপীঠ বটা লাভ কিৰিছল।
কাৱা মােথা বা ল য অসমীয়া সািহত ই থমবাৰৰ বােব সই ীকৃিত লাভ কিৰিছল। ত পিৰ
তেখেত িবিভ বটা লাভ কিৰিছল যিদও Dr. B.C. Roy National Award for Arts আ
National Harmony Award িবেশষভােব উে খেযাগ ।
’ ৮৩

চনত বঙাইগাঁৱত হাৱা অসম সািহত সভাৰ সানালী জয় ী অিধেবশনৰ তেখত
সভাপিত আিছল।
Writer’s Guild of India ৰ সভ িহচােব তেখেত ৰািচয়া, পােল আিদ দশ মণ

কৰাৰ অিভ তা লাভ কিৰিছল। চীনেক ধিৰ তেখেত আ ব েতা দশ মণ কিৰিছল। ’ ৮৭
চনত ৰািচয়াত হাৱা UNESCO ৰ ক ফােৰ ৈল আমি ত হ যাগদান কিৰিছল।
তেখত আিছল স ণূ েপ িনজৰ ভিৰৰ ওপৰত িনেজ িঠয় হাৱা মানুহ – ইংৰাজীত
যাক Self-made man বালা হয়। উজিন অসমৰ এখন ইমান স আ িভত ৱা ঠাইৰ পৰা
আিহ িনজৰ জাৰেত ইমান উ িশখৰত আেৰাহণ কিৰব পৰােটা িন েয়ই অিত
পূণ কথা।
তেখত য কৱল িনেজেহ জীৱন যা াত সফলতােৰ আগবািঢ় গিছল তেন নহয় –
আটাইেকউজন ককাই-ভাইক আগবািঢ় যাবৈল উৎসাহ উি পনাৰ লগেত হঁচাও িদিছল।
তেখতৰ হচােত ককােয়ক গীয় নিলনীধৰ ভ াচায ৱাহাটীৈল উিঠ আিহিছল।
তেখতৰ িশ াজীৱনৰ িবষেয় পূৰাৈক িলখাৰ সলিন টা কথাই উে খ কেৰা। তেখেত
’ ৭৭ চনত ৱাহাটী িব িবদ ালয়ৰ পৰা িপ.এইচ.িড িড ী লাভ কেৰ। ’ ৮২ চনত জ লপুৰ
িব িবদ ালয়ৰ পৰা িডিলট িড ী লাভ কেৰ।
এিতয়া আেহা তেখতৰ লগত মাৰ ব ি গত স স েক। তেখত মাৰ খুডা়
আিছল। আমাৰ স েটা আিছল এেন ধৰণৰ – তেখতৰ ককাক ( দউতাকৰ দউতাক) আমাৰ
আজুককা ( দউতাৰ দউতাকৰ দউতাক) ৰ ভােয়ক আিছল। সই িহচােব আমাৰ স কেটা
িনেচই ওচৰৰ নহয়। িক আহ-যাহ আ যাগােযাগৰ বােবই আমাৰ িবেশষৈক মাৰ তেখতৰ
লগত ঘিন স কই গঢ় ল উিঠিছল। মই কােনাবা এখন ‘ মহীশূৰৰ িচিঠ’ ত িলিখিছেলা য
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মাক এইখন সমােজ অিত সহেজ আ আ েহেৰ হণ কৰাৰ এটা ধান কাৰণ আিছল মাৰ
বীেৰন খুড়া আ ধীেৰন দাদা (ধীেৰ নাথ বজব ৱা) ৰ লগত থকা স ক। আমাৰ িবয়াৰ
িপছেত এিদন িকবা কথাত মই এওঁক বীেৰন খুডা় ৰ কথা কিছেলা। এও খুডা় ক লগ পাবৈল ই া
কাশ কিৰিছল আ মেয়া ল গ িচনাকী কৰাই িদিছেলা। থম দশনেত এওঁৰ খুড়াৰ িত
াৰ ভাৱ হিছল। তাৰ িপছত অসমৈল যাওেত ায় েত কবােৰই তেখতসকলৰ খাৰঘুিলৰ
ঘৰৈল গিছেলা।
খুড়া ’ ৮৩ চনত পৰা ’ ৯৪ চনৰ িভতৰত কইবাবােৰা মাইচুৰৈল আিহিছল আ আমাৰ
ঘৰেতই থািকিছল। আনিক ’ ৯৪ চনত কণাটক চৰকােৰ যিতয়া দেসৰা উপলে স ান
জনাইিছল তিতয়া অিত ভাল হােটলত থকাৰ ব ৱ া চৰকােৰ কিৰিছল যিদও খুড়ােয় ‘ মাৰ
িনজৰ ভিতজী থােকােত হােটলত িকয় থািকম’ বুিল আমাৰ ঘৰেত আিছল। কিতয়াবা
বংগালু ত িমিটং থােকােত এিদন বা িদনৰ বােব ইয়াৈল আিহ আমাৰ ঘৰত থািক গিছল।
এবাৰ খুডা় কােনা আগজানিন িনিদয়াৈক আিহ ওলাইিছলিহ। সইেটা বাধ কেৰা ’ ৯১ বা ’ ৯২
চনৰ কথা। তেখত সািহত একােডিমৰ কামত বংগালুৰৈল আিহিছল আ এিদন ন িদনৰ
িপছত িদ ীৈল ঘুিৰ যাৱাৰ কথা আিছল। তােত খ াত কা াড়া ঔপন ািসক সৰ তী স ান
িবেজতা এছ.এল. ভাইৰা াই পাই খুড়াক জাৰ কিৰ ইয়াৈল ল আিহিছল। ৰািত ায় দহমান
বজাত আমাৰ ঘৰৰ স ুখত গাড়ী এখন ৰাৱা দিখ আচিৰত হ চাই ভাইৰা াক নািম অহা দিখ
িচ া কিৰিছেলা িক কাৰণত আিহব পােৰ বুিল। িপেছ িপেছ আিহ থকা খুডা় ক দিখ আচিৰত
হিছেলা। ভাইৰা াই ‘ এেখতৰ ভাক লািগব পায় – বেগেত িকবা এটা খাবৈল িদয়া’ বুিল মাক
ক িনজৰ ঘৰৈল িছ গিছল। মই িকছু িবেমাৰত পিৰিছেলা কাৰণ ইিতমেধ আমাৰ খাৱােবাৱা
হ গিছল। ‘ এই ৰািতখন ৰ া বঢ়া কিৰব নালােগ – িয আেছ তােকই িদয়া’ বুিল খুড়ােয় কথােটা
সহজ কিৰ িদেল। মাৰ এিতয়াও
মনত আেছ য আমাৰ খাৱাৰ লগৰ খন কান িট
বাকী আিছল। মই তােৰ সেত আ িকবা অলপ যাগাৰ কিৰ খাবৈল িদেলা। এেকা ৰাগ জ াল
নথকা খুড়ােয় এওঁৰ লগত কথা বতৰা পািত তােকই পৰম তৃি েৰ খাইিছল।
ইয়াত দেসৰা মহা ধুমধােমেৰ উ যাপন কৰা হয়। নৱৰাি ৰ থম িদনাৰ পৰাই িবিভ
ধৰণৰ কায সূচী দশমীৰ িদনাৈলেক চিল থােক। এিদন কিব, সািহিত ক সকলৰ বােবও এক
িবেশষ অনু ান হয়। ’ ৯৪ চনৰ দেসৰাত ভাৰতৰ কইবাজেনা ানপীঠ বটা িবজয়ী সািহিত কক
স ান জেনাৱা হিছল – তাৰ িভতৰত খুড়াও আিছল। তেখেত আমাৰ ঘৰত থািকম বুিল কাৱাৰ
বােব বংগালু ৰ পৰা অনাৰ দািয় েটাও কিমটীেয় এওঁেক িদেল (অৱেশ তওঁেলােক খৰছ
িদিছেল)। নৱমীৰ িদনা হাৱা সই সভাখনত খুড়ােয় এটা বৰ সু ৰ ভাষণ িদিছেল। তাত খুড়ােয়
কণাটক আ অসমৰ মাজত থকা কইটামান পূৰণা যাগসূ ৰ কথা উে খ কিৰিছল। তােত
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তেখেত িনেজ ৰচনা কৰা কিবতা এটাও পাঠ কিৰিছল। মুখ ম ী ভীৰা া মিলেয়ও িনেজ ৰচনা
কৰা কিবতা এটা আবৃি কিৰিছেল। দশমীৰ িদনা ৰাজ াসাদৰ া নত হাৱা দেসৰাৰ মূল
কায সূচী আিমও খুড়াৰ বােবই িভ িভ আই িপৰ শাৰীত বিহ চাবৈল পাইিছেলা। সইিদনা ৰািত
মুখ ম ী মিলেয় আেয়াজন কৰা নশ ভাজনৈল আমােকা িনম ণ কিৰিছেল। ভাজনৰ আগেত
হােটলৰ লাউ ত ব ত ধৰণৰ কথা-বতৰা হিছল। মিল িনেজও এজন খ াত সািহিত ক।
তােতই তেখেত মাক িনজৰ কিবতােটা অসমীয়াৈল অনুবাদ কিৰবৈল িদিছেল। মই অনুবাদ
কৰাৰ িপছত খুড়ােয় কাশ কিৰবৈল ল গিছল। কাশ হ’ লেন নাই গম নাপােলা।
ান, যশষ াতৈকেয়া খুড়াৰ অমািয়ক ভােৱ মাক তেখতৰ িত অিধক আকিষত
কিৰিছল। সং ৃতত এষাৰ কথা আেছ ‘ িবদ া িবনয়ং দদািত’ অথাৎ িবদ াৰ পৰা িবনয় লাভ হয়।
অহংকাৰ, দ আিদ য িনেচই ুল আেৱগ সই কথা উপলি কিৰবৈল িয িবদ া, ান আ
াৰ েয়াজন তাক খুড়ােয় পূৰামা াই আয় কিৰিছল বােব খুডা় ৰ মানিসকতাত অহংকাৰৰ
কােনা ান নািছল। খুড়াই সকেলােক সম ান কৰাৰ মাণ মই ব তবাৰ পাইেছা। মই যিতয়া
এজন পু ষৰ মানুহ িহচােব মূল ায়ন কিৰবৈল চ া কেৰা তিতয়া থমেতই জািনবৈল িবচৰা
িবষয়েটা হেছ পিৰয়ালৰ সভ সকলৰ িত মানুহজনৰ আচৰণ। ব েতা পু ষৰ সমাজত এক
িনকা, আদশ ভাৱমূিত থােক িক িনজৰ ঘৰত প ী আ স ানক মানবীয় ময দা িদবৈল
অপাৰগ হয় – ল’ ৰা আ ছাৱালীৰ মাজেতা ভদভাৱ ৰােখ। সমাজত তেন মানুহৰ অভাৱ নাই।
মাৰ ত অিভ তা নাই যিদও খুডী় আ জুৰী ( তেখতৰ ছাৱালী) হঁতৰ লগত হাৱা কথা
বতৰাৰ পৰা গম পাইেছা য খুড়ােয় ঘৰৰ সকেলােক সমদৃি েৰ চাইিছল। সকেলা কথা বতৰা
ঘৰৰ মানুহৰ লগত আেলাচনা কিৰিছল। ি তীয়েত, ল’ ৰা আ ছাৱালীক সম ান কিৰিছল।
খুড়ীৰ মেত gender equality অথাৎ নাৰী পু ষৰ সম-অিধকাৰত খুড়ােয় স ূণ িব াস
কিৰিছল। এবাৰ আমাৰ ঘৰত এওঁৰ লগত কথা পািত থােকােত খুড়ােয় কাৱা িনিছেলা য
সািহত একােডিমৰ সভাপিত িহচােব তেখেত িবিভ ঠাই দখাৰ সুেযাগ পাইেছ। পিৰয়ালৰ
লাকেকা িবেশষৈক প ীেকা ল যাবৈল ই া হয় িক িসমান খৰছ কিৰবৈল তেখতৰ সামথ
নাই। তেখেত ইংৰাজীত কাৱা এটা বাক মাৰ এিতয়াও মনত আেছ "It creates inequality
and I feel guilty" । এই বাক েটাৰ পৰাই তেখতৰ সহমিমতা আ িবেবকেবাধৰ পিৰচয়
পাৱা যায়।
অৱেশ এই কথা সঁচা য তেন এজন সৃজনীশীল ব ি একাণপিটয়াৈক সৃি ৰ কামত
লািগ থািকবলগীয়া হাৱাত স -বৰ সকেলােবাৰ ঘ ৱা কথাত মেনােযাগ িদব পৰােটা অস ব।
তাৰ বােব পিৰয়ালৰ কােনাবাই ত াগ কিৰব পিৰবই লািগব। থুনুখুড়ী ( ীযুতা িবনীতা ভ াচায )
য় সই ত াগ কিৰিছল আ সই ত াগৰ অিৱহেন খুড়ােয় অসমীয়া ভাষাসািহত ৈল িসমানিখিন
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অৱদান আগবঢ়াব নাৱািৰেলেহেতন। মাৰ এই কথা ভািব ভাল লােগ য খুড়ীৰ সই ত াগ আ
সহেযািগতাৰ মূল খুড়ােয় উপলি কিৰব পািৰিছল – বুিজ পাৱাৰ জাখােৰ খুড়াৰ সহমিমতা
আিছল। এইেটাও সঁচা য খুড়ােয় পিৰয়ালেটাক সকেলা সময়েত আিথক া
ত ৰািখব পৰা
নািছল। তেখতৰ টকা পইছাৰ বােব মাহ নািছল বােব অেথাপাজনত
িদয়া নািছল। িক
তাৰ বােব কােৰা আে প নাই আ পিৰয়ালৰ সকেলােৰ বােব তেখত িচৰনমস । মাৰ মেতেৰ
এজন ব ি ৰ বােব এইেটাও এটা কম সাফল নহয়।
তেখতৰ সহমিমতাৰ এটা সাধাৰণ উদাহৰণ িদও। ব তিদনৰ আগেত এবাৰ খুড়া িকবা
কামত আিহ আমাৰ ঘৰত এৰািত ন ৰািত আিছলিহ। খুড়া অহা দিখ এও ভােলেকইজন ানীয়
লাকৰ ৰািত ভাত খাবৈল মািতিছেল। মানুহ বিছ হাৱাৰ বােব মজত খাবৈল ঠাই নােহাৱাত
টত ল গ ইং মত বিহ খাৱাৰ ব ৱ া কৰা হিছল। মই সকেলােক চাই িচিত বািঢ় িদিছেলা
যিদও মাজেত মাৰ ল’ ৰােটা (িস তিতয়া িনেচই স আিছল) এ িদগদাৰী কৰাত িভতৰৈল িছ
যাবলগীয়া হিছল। িপছত আিহ দেখা য ইিতমেধ সকেলােৰ খাৱােবাৱা হিছল। সকেলােবাৰ
যাৱাৰ িপছত ব েবাৰ সামৰা সাতৰা কেৰােত গম পােলা য কােনাবা এজেন মাছৰ টঙা
খাৱা নািছল কাৰণ এখন টত খাৱাৰ িচন নািছল। কইবাটাও কথাৰ পৰা অনুমান কিৰেলা য
সইখন খুড়াৰ ট আিছল। মই নথকা সময়ত এও চকু িদব লািগিছল িক িনিদেল। মই
সােধােত খুড়ােয় ‘ নাই খাৱা’ বুিল নকেল িক । িপছিদনা মই ৰাি খুৱােলা যিদও কথােটা মনত
পিৰেল এিতয়াও বয়া লােগ। এিতয়াও ভােবা খুড়া িকমান মহান আিছল – ইমান আ েহেৰ ৰ া
বঢ়া কৰাৰ িপছত তেখেত খাবৈল নাপােল বুিল গম পােল য মাৰ বয়া লািগব সইকাৰেণই
তেনৈক ক’ ল।
সৗম ভাৱ, মানিসক ি ৰতা আ ন ায় পৰায়ণতা আিছল খুড়াৰ চিৰি ক বিশ ।
আমােৰই ভাগ য তেন এজন ণী, ানী, সৃজনীশীল ব ি ক আিম ায় অকালেত
হ ৱাবলগীয়া হ’ ল। কিতয়াবা মনেত ভাৱ হয় তেখতৰ ৃিত ৰ ােথ আিম এেকা কৰা নাই।
িবেশষৈক যাৱাবছৰ তেখতসকলৰ ঘৰেটা দখাৰ িপছৰ পৰা এেকটা ই মনৈল বােৰ বােৰ
আিহ আেছ – অসমৈল ৰা ীয় খ ািত আ স ান কিঢ়য়াই অনা এইজন মহান সািহিত কৰ ৃিত
ৰ ােথ অসম চৰকাৰ বা অসম সািহত সভাৰ কৰণীয় এেকােৱই নাইেন ? কণাটক চৰকােৰ ায়
িতিন কািট টকা খৰছ কিৰ আৰ ক নাৰায়ণৰ ঘৰেটা সং হালয়ৈল পা িৰত কিৰেছ। অসম
চৰকােৰও তেন িকবা এটা পদে প ল’ ব নাৱােৰেন ?
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