আৱাহন যুগ আৰু ৰামধেনু যুগৰ গল্পৰাজিৰ এটি তু লনামূলক আধলাচনা আগবধ াৱা।

• সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজেৰুৱাৰ িাত্ত্ “বজানাকী” আললাচনীৰ পাত্ত্ জন্ম লাভ কৰা অসমীযা চু টিগল্পই সম্পূৰ্ণৰূলপ
হেকাশ আৰু পহৰপুহি লাভ কলৰ পৰেত্ী আৱািন, ৰামলেনু আহি আললাচনীৰ দ্বাৰা। বজানাকী যুগত্ সৃহি বিাৱা অসমীযা
চু টিগল্পৰ হদ্বত্ীয স্তৰৰ আৰম্ভহৰ্ িয ১৯২৯ চনত্ িীননাথ শমণাৰ সম্পািনাত্ প্ৰকাহশত্ “আৱািন” আললাচনীৰ জহৰযলত্। বসই
যুগৰ েহুলকইজন উলেখলযাগয গল্পকাৰ নলগন্দ্র নাৰাযৰ্ বচৌেুৰী, লক্ষ্মীেৰ শমণা, িহলৰাম বেকা, মিীচন্দ্র েৰা আহিলয যলথি
সংখযাক গল্প ৰচনা কহৰ অসমীযা চু টিগল্পৰ ভৰালটি চিকী কলৰ। “আৱািন” আললাচনীৰ পৰৱত্ী সমযত্ ১৯৫০ চনত্
প্ৰকাহশত্ “ৰামলেনু” আললাচনীৰ জহৰযত্ও অসমীযা চু টিগল্পলল েযাপক পহৰেত্ণ ন আলি। এই যুগৰ চচযি আব্দুল মাহলক,
ভলেন্দ্র নাথ শইকীযা, লক্ষ্মীনন্দন েৰা, বসৌৰভ কুমাৰ চহলিা, বিালমন েৰলগািাহি ইত্যাহি গল্পকাৰৰ গল্পৰ জহৰযলত্ অসমীযা
পাঠলক নত্ু ন োৰাৰ গল্পৰ বসাৱাি লাভ কলৰ। এই িুলযাটা যুগলৰ অসমীযা চু টিগল্পই হেলশষ সমািৰ লাভ কহৰেলল সক্ষম চিহিল
যহিও িুলযাটা যুগলৰ চু টিগল্প ৰাহজৰ মাজত্ েহুলত্া সািৃশয আৰু চেসািৃশযও পহৰলহক্ষত্ িয। ত্লত্ বত্লন সািৃশয- চেসািৃশয
সমূিৰ হেষলয আললাচনা কৰা ি’ল• সাদৃশ্য:
১. আৱািন আৰু ৰামলেনু িুলযাটা যুগলৰ গল্পকাৰ সকলৰ গল্পৰ মালজলৰ সমাজ সলচত্নত্া আৰু সামাহজক
িাযেদ্ধত্াৰ িৃশয অহত্ সুন্দৰ ভালৱ ফু টিলয উঠা পহৰলহক্ষত্ িয। িুলযাটা যুগলৰ গল্পকাৰ সকলল বত্ওঁললাকৰ গল্পৰ
মালজলৰ বসইসমযৰ সমাজখনক পুৰহৰ্কলীযা কু-সংস্কাৰ, অন্ধহেশ্বাস আহিৰ কেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কহৰেলল অপ্ৰাৰ্ বচিা
চলাইহিল।
২. িুলযাটা যুগলৰ গল্পকাৰ সকলল নাৰীৰ সামাহজক অৱহিহত্ৰ প্ৰহত্ হেলশষ গুৰুত্ব হিহিল। প্ৰাচীন কালৰ পৰা চহল অিা
সামাহজক ৰীহত্ নীহত্ আৰু েযান-োৰৰ্াই নাৰীক আৱদ্ধ কহৰ ৰখালটা িুলযাটা যুলগলৰ নত্ু ন মানহসকত্াই হেচৰা নাহিল, আৰু
এই হিশসমূি িুলযাটা যুলগলৰ গল্পকাৰ সকলল গল্পৰ মালজলৰ সুন্দৰ ভালৱ উপিাপন কহৰলি।
৩. আৱািন আৰু ৰামলেনু িুলযাটা যুলগলৰ গল্পকাৰ সকলকলৰ গল্পত্ মানৱীয বচত্না পহৰহিহত্ বিাৱা পহৰলহক্ষত্ িয।
িুলযাটা যুলগলৰ গল্পকাৰ সকলকলৰ গল্পত্ সমাজৰ িহৰদ্ৰ বেৰ্ীৰ প্ৰহত্ অনুকম্পা আৰু হেত্তোন বলাকৰ পশু সুলভ মানহসকত্ায
প্ৰহত্ ত্ীব্র ঘৃৰ্াৰ ভাৱ ফু টিলয উঠা বিহখেলল বপাৱা চগহিল।
৪. িুলযাটা যুগলৰ গল্পকাৰ সকল আহিল প্ৰগহত্শীল। যুলগ যুলগ সমাজৰ প্ৰগহত্ত্ কুসংস্কাৰ, অন্ধহেশ্বাস আহিলয প্ৰহত্েন্ধনৰ
সৃহি কহৰ আহিলি। এই কুসংস্কাৰ বোৰ হনমূণল কহৰ এখন প্ৰগহত্শীল সমাজ গঢাৰ মানহসকত্া িুলযাটা যুগলৰ গল্পকাৰ সকলৰ
গল্পত্ প্ৰহত্ফহলত্ বিাৱা পহৰলহক্ষত্ িয।
৫. িুলযাটা যুগলৰ গল্পকাৰ সকলল িাসযৰসাত্মক গল্প ৰচনা কহৰ সমাজৰ হেহভন্ন হিশ সমূি আঙু হলযাই হিহিল।আৱািন যুগত্
মিীচন্দ্র েৰা, িহলৰাম বেকা, লক্ষ্মীনাথ ফু কন ইত্যাহি আৰু ৰামলেনু যুগত্ বসৌৰভ কুমাৰ চহলিা, মহিম েৰা, শীলভদ্ৰ আহি
গল্পকালৰ অহত্ সােলীল ভালৱ িাসয- েযঙ্গৰ জহৰযলত্ সমাজৰ হেহভন্ন হিশ উলন্মাচন কহৰহিল।

•ববসাদৃশ্য:
১. হদ্বত্ীয হেশ্বযুদ্ধৰ প্ৰভালৱ সমগ্র হেশ্বৰ লগলত্ অসমলকা প্ৰভাহৱত্ কহৰহিল। এই সমযলিাৱাত্ সামাহজক,
ৰাজলনহত্ক, অথণলনহত্ক েযৱিাৰ লগলত্ মানৱীয প্ৰমূলযযলোেলৰা েযাপক পহৰেত্ণ ন ঘটিহিল। যুলদ্ধাত্তৰ যুগত্
প্ৰকাহশত্ ৰামলেনু আললাচনীৰ গল্পৰাহজও এই হিশ সমূিৰ দ্বাৰা হেলশষ ভালৱ প্ৰভাহৱত্ চিহিল। আৱািন যুগৰ গল্পত্
বিখা বপাৱা বৰামাহিক ভাৱোৰাৰ আলৱশ ৰামলেনু যুগত্ এলকোলৰ বলাপ পালল। ত্াৰ ঠাইত্ সম্পূৰ্ণ োস্তেোিী ভাৱ
োৰালৰ গল্প ৰচনা ি'েলল েহৰলল। ৰামলেনু যুগৰ গল্পকাৰ সকলল সমাজৰ প্ৰহত্লটা হিলশই হনমমণ ভালৱ গল্পৰাহজৰ
মালজলৰ প্ৰহত্ফহলত্ কহৰলল।
২. সাহিত্যত্ সমাজলচত্না আৰু িাযেদ্ধত্া সকললা যুগলত্ েত্ণ মান। পাথণকয মালথান ইমালনই যুগ পহৰেত্ণ নৰ ললগ
ললগ বলখকৰ সমাজ বচত্না আৰু িাযেদ্ধত্াৰ লক্ষৰ্সমূি আৰু িৃহিভংগী সলহন িয। আৱািন যুগৰ ৰাজলনহত্ক,
অথণলনহত্ক আৰু বেৌহদ্ধক অৱিা অনুসহৰ বলখক সকলৰ বযলন সমাজ বচত্না আৰু িাযেদ্ধত্া ফু টি উঠিহিল, ৰামলেনু
যুগত্ বসযা এলকিলৰ নাথাহকল। আৱািন যুগৰ বলখক সকলল হযলোৰ সামাহজক সমসযাক বত্ওঁললাকৰ গল্পত্ স্িান
হিহিল, পৰৱত্ী ৰামলেনু যুগত্ বলখক সকলল বসই বোৰক ঘটনালক প্ৰালয আওকাৰ্ কহৰেলল েহৰলল।
৩. আৱািন যুগত্ নাৰী মুহিৰ হেহভন্ন হিশত্ বলখক সকলল প্ৰোনলক গুৰুত্ব আলৰাপ কহৰহিল। োলয হেোি,
হেেো হেোি আৰু পহত্ত্া সকলৰ জীৱন গাথাকলল আৱািন যুগত্ যলথি সংখযাক গল্প ৰচনা চিহিল। হকন্তু ৰামলেনু
যুগত্ গল্পকাৰ সকলল এইলোৰ সমসযাক গল্পত্ স্িান হিযা নাহিলল। এই সমযলচাৱাত্ এলন হকিু মান অস্বাভাহেক নাৰী
সম্পহকণ য সমসযাই বিখা হিহিলল, হয সমূিৰ োলে হেেো হেোি, োলয হেোি আহি হেষয সমূি বগৌৰ্ চি পহৰহিল।
৪. বজানাকী আৰু আৱািন যুগৰ চু টিগল্পত্ প্ৰকাশ বপাৱা মানৱত্াোি আহিল বৰামাহিক ভাোিশণৰ
উিাৰলনহত্ক মানৱত্াোি। হকন্তু হদ্বত্ীয হেশ্বযুদ্ধৰ পািত্ অসম ত্থা ভাৰত্ীয মানুিৰ জীেনোৰা সলহন বিাৱাৰ
ফলত্ যুলদ্ধাত্তৰ যুগৰ গল্পৰাহজলত্া উিাৰলনহত্ক মানৱত্াোিৰ ঠাইত্ মনঃসমীক্ষাত্মক মানৱত্াোি আৰু োস্তৱোিী
মানৱত্াোিলি ফু টি উঠিল। ফ্ৰলযেীয মনঃত্ত্ব, অহস্তত্বোি, অৱহিহত্োি আহি ভাৱ-োৰালযও ৰামলেনু যুগৰ
গল্পৰাহজক যলথি প্ৰভাহৱত্ কহৰহিল।
৫. আৱািন যুগৰ চু টিগল্পত্ বিখা বপাৱা িাসয েযঙ্গৰ গহত্ ৰামলেনু যুগত্ েহুহখহন সলহন িয। আৱািন যুগত্
অসমৰ সমাজখনৰ ন ন হশক্ষালৰ হশহক্ষত্ বিাৱা হশহক্ষত্ বেৰ্ীলটালয আেুহনকত্াৰ নামত্ কৰা ভন্ডামী, উচ্চ বেৰ্ীৰ
আলমলা হেষযাৰ িুনীহত্ আহিক চললি গল্পকাৰ সকলল গল্প ৰচনা কহৰহিল। ইযাৰ হেপৰীলত্ ৰামলেনু যুগত্
ৰাজলনহত্ক বনত্া, পাহল বনত্া, মন্ত্রী, হেোযক ইত্যাহিক সমাললাচনা কহৰলি গল্পকাৰ সকলল িাসয েযঙ্গাত্মক গল্প ৰচনা
কহৰহিল।
এইিলৰ হেলেষৰ্ কহৰ চালল আৱািন আৰু ৰামলেনু যুগৰ চু টিগল্প সমূিৰ মাজত্ হেহভন্ন সািৃশয- চেসািৃশয
পহৰলহক্ষত্ িয।

