মমমৰ দদ ষ ষত এখন মসউজ আৰ পদদ ষ ণমম ক অসম
আৰমণণ :
"ধৰণণৰ বছম বছমষখষন
মচনননহনৰ বমকমত সমমমই
জণৱনৰ জয়মমলম ধমষৰ
মহহ পমনহনৰ ষদয়মষহ ষপনমই"
-যতণন নমথ দমৱৰম ।
পমকদ ষতক মসসনযৰৰৰ অনমপম সলণ অসমৰ মসউজ ভদ -পকদ ষতনয় অসমক অনৰ এক মমতম পদমন কষৰনছ।
মসমনণমৱমলণ সদৰযৰ ষকৰণ ডমব মযমৱম নদণখন, আকমশত উষৰ থকম পষৰভমণ চৰমইনবমৰ,অৰণৰৰ
এষশঙণয়ম গড়, দহতমল হমতণ, নমহৰফম টম কণ বমঘৰ শমৰণনবমৰ, মবমকমপমনণনৰ ভৰম মসউজণয়ম পথমৰনবমৰ
অসমৰ মসউজ আৰ সমনৰতমৰ অনৰ এক পতণক।পদদষণৰ ষবপৰণনত মসউজণয়ম অৰণৰ আৰ ইয়মৰ
পমসসষগকতমই এখন মসউজ আৰ পদদষণমমক অসমৰ ইসষগত বহন কষৰনছ।
"ষজলষমল মতনজমদগ ননভমনজৰমষত
তমৰকম মমলমই
মমমললনক নমমই ষদয়ম ৰষশসদতম
মকহ চমই মকহ চমই,
মহমনণল মডমখৰৰ দমনয়ম মদনৰ গমহষথ,
সপসমৰণ ষবৰহ-দষলচম তমনত পমষত,
অপদবৰ মদমলমখন তম ষলম সজমই,
ৰ-ৰহণয়ম ৰমমনধনম-মবমল ৰহনমই"।
-অষমকমষগৰণ ৰময়নচসধমৰণ।
অসমৰ ইষতবদত : অসমমন ভদ ষমনৰ ভমৰতৰ পময় উতৰ পদৱ মকমণত অৱষসত পমহমৰ-ভভয়মম,
নদণ-উপনদণনৰ গষঠত অসম এখন পকদ ষতৰ অতম ল ভবভৱৰ ঐশযৰৰশমলণ ৰমজৰ।য'ত চম তণয়ম, মকমহচ,
কছমৰণ, জয়নণয়ম, আনহমম আৰ ইসৰমজৰ শমসনৰ অনততশহণদৰ মকহ চমনতজৰ ষবষনময়ত সমধণনতম লমভ
কনৰ আৰ ষবষভন জমষত, জননগমষণৰ ষনজ-ষনজ কদ ষষ-সসসদ ষত অথৰমৎ ভমষম, ৰণষত-নণষত, উৎসৱ,
খমদৰ-ভমস, সমজনপমছমক, পৰমমৰমগত মখল-মধমমষল আৰ ষদয়ম-মলমৱম বম এৰম-ধৰমৰ মমধৰমৰ দমৰম
অসমণয়ম সসসদ ষতৰ লগত অনৰ সসসদ ষতৰ সসষমশণ ঘষট অসমৰ ঐকৰ আৰ সসহষত ৰকম কনৰ। কষবৰ
ভমষমত,

"মনয়ই খমষছয়ম,মই জয়নণয়ম
ডফলম আবৰ অহকম
মনয়ই ষচসনফস/ভভয়মমৰ ষমষৰ
মসমৱণষশৰণয়ম মডকম
ষবজয়ণ আনহমম কছমৰণ-মকমহচৰ
মমছৰ কম মমৰ মই/ৰমজবসশণয় মই
কপমলত জনল শত মগসৰৱৰ আভম।
মই লমলমস-ষচষটয়ম/লমচমই ষমষছৰ-গমনৰম।
ষমষছষম-খমমষত/নগম আসগমমণ বণৰ
পবৰনত-পমহমনৰ/জষলনছ উচ-ষশৰ"।
অসমৰ পমকদ ষতক অৱদমন : অসম কদ ষষজমত,বনজমত,জলজমত আৰ খষনজমত সমদত চহকণ
ৰমজৰ।ধমন,মমহ,গম,সষৰয়হ আৰ চমহ আষদনবমৰ ভহনছ কদ ষষজমত সমদ,নমনম পকমৰৰ
গছ-গছষন,গড়,হমতণ,বমঘ,বমনৰ,চৰমই আষদ বনজমত সমদ,মমছ-কমছ,ষশহ জলজমত আৰ খমৰৱম
মতল,কয়লম,পমকদ ষতক মগছ এইসমদহ ভহনছ খষনজমত সমদৰ অনগৰত। নদ-নদণ,পমহমৰ-পবৰত,উপকদ ল
আৰ ষবশমল অৰণৰ,মসউজণয়ম পথমনৰ অসমক মসউজ আভম আৰ পদমষণমমক বমতমবৰণ এষট পদমন
কষৰনছ।
"অতণত জনৰ ক'ত অনলখ সদষতৰ
গনছ-পমনত আনছ মৰখম
অফম ট-ভমষমৰ ক'ত কৰণ কমষহনণ
পকদ ষত-ৰপত আনছ মলখম"।
- নষলনণবমলম মদৱণ।
মমমৰ দদষষত এখন মসউজ আৰ পদদষণমমক অসম :
"পদবনৰ ৰ'দনত ষচকষমক কষৰনছ
লমইতৰ পমৰনৰ বমষল
আকমশত উষৰনছ মতনন ষচনকষমকমই
বগলণ জমকনৰ লমলণ।"
-লকণনমথ মবজবৰৱম।

"ৰঙম নদণ আৰ নণলমপমহমৰৰ ঠমই' ষহচমনপ পষৰষচত অসম ষবৰল উষদদ আৰ ষবৰল পমণণৰ পমচম যৰ
আৰ ভবষচতনৰ ভৰপদৰ। এইনকতত অসমৰ মভসনগমষলক অৱষসষত, মমসচম মণ বতমহ, নমষতশণনতমষ
জলবময়ম আৰ ভদ -পকদ ষতৰ পভমৱ ষবদৰমমন। অসমৰ অৰণৰনবমৰৰ পজমষতৰ ষভনমমখণতম, পকদ ষতগত
সমদদশৰ আৰ ষবসদদশৰৰ ওপৰত ষভষত কষৰ চমষৰভমগত ভমগ কৰম ভহনছ মযনন, ষচৰনসউজ
অৰণৰ,পণৰপমতণ অৰণৰ,জলমহ অৰণৰ আৰ তদণভদ ষম। সমমষতক তথৰ অনমযময়ণ অসমত ৪২৭৩ ষবধ
পজমষতৰ উষদদ মপমৱম যময়। ইয়মনৰ ষভতৰত ষনম, অনশমক, মচগন, চনন, অজমন
ৰ , ষশষলখম, আকন,
অশগনম, শতমদল, ছতপমষ আষদ পধমন। ষযনয় অসমক মসউজ কষৰ মতমলমৰ লগনত গছ-গছষননয়
অসমক এষট সমনৰ,পদদষণমমক কষৰ ৰখমত সহময় কষৰনছ।
আনহমনত অসমত পময় ৮০০ ষবধ পজমষতৰ চৰমই আনছ। ষয সমদনহ অৰণৰ,ঘমহহষন,
ভনপমৰত,আৰৰভদষম, পমহমৰণয়ম আবমসসল, মমকষল আবমসভদ ষমত থকম মদষখবলল মপমৱম যময়। এইসমদহৰ
ষভতৰত শৰমষল হমহহ, মশন,বমষলমমহণ, মদও হমহহ,শগণ, চমতক, ধননশ,চম টণয়ম শমষলকম, দষহকতৰম আষদ।
ষভন উষদত,চৰমই আৰ জণৱ-জনম নৱ অসমৰ মসসনযৰৰ বনঢ়মৱমৰ লগনত ভজৱ ভবষচতৰতমৰ সদষষ
কষৰনছ।ষযনয় খমদৰ শদসখল(food chains),খমদৰ জমল(food web)ত সহময় কষৰনছ আনষক
শগন,কমউৰণ,ষশয়মল,কম কম ৰ আষদনয় মৰমশ,মগলম-পচম বসম আষদ ভকণ কষৰ অসমক পদদষণমমক কষৰ
মতমলমত সহময় কষৰনছ।
আনহমনত আপমৰগণয়ম জণৱ-জনম বম চৰমই-ষচষৰকষটৰ মসসনযৰৰ আৰ ষসহহ তৰ মসউজ
আবমসভদ ষমনয় অসমলল অহম পযৰটকৰ দদষষ আকষৰণ কষৰবলল সকম ভহনছ।
ষকনম বনমঞল ধসস,উনদৰমগ,যমন-বমহনৰ পৰম ওনলমৱম মধমহৱম,ৰমসময়ষনক ৰবৰ পনয়মগ,মমইক'মফমন
আৰ গমড়ণৰ হৰণৰ অপবৰৱহমৰ আষদ মমনৱসদষ কমৰকৰ ফলত মহমৱম মগমলকণয় উতমপন বদষদ,খৰমস
বতৰ,কদ ষতম বমনপমনণ,গৰমখহনণয়ম, আষদ ষবষভন পমকদ ষতক সমসৰমৰ সদষষ ভহ পষৰনৱশৰ ওপৰত ষবৰপ
পভমৱ মপলমইনছ গষতনক বদক মৰমপন আৰ সসৰকণ,মসসৰ শষকক ষবকল ষহচমনপ বৰৱহমৰ কৰম,ভজষৱক
সমৰ পনয়মগ,বহনকম উনয়ণত গৰত পদমন, কলকমৰখমনমত ষচমষন বৰৱহমৰ,যমন-বমহনত দত
'চমৰষভষচস'ৰ বৰৱসম কৰম,পমষষকৰ সলষন কমনপমৰৰ মবগৰ পনয়মগ,ডমষষবনৰ সষঠক বৰৱহমৰ,পষৰনৱশ
সনচতনতমৰ অনমষমন পমলনৰ দমৰম অসমৰ ৰমইজক সনচতন কষৰ অসমক পদদষণৰ পৰম মমক মসউজ শৰমলম কষৰ গষঢ় তম ষলব পমষৰ। ইয়মৰ বমনব লমষগব ষনজস ইচম আৰ সমমজৰ পষত
দময়ৱদতম।এইনকতত ষবষভন চৰকমৰণ আৰ মবচৰকমৰণ খণই পদদষণ ষনয়নণ,অৰণৰ আৰ ষবৰল
বনৰপমণণ সসৰকণৰ বমনব কমযৰ হমতত ভলনছ।অসম চৰকমনৰ মসউজ আৰ সচ অসম গষঢ়বলল মলমৱম
পদনকপ সমদনহম ষবনশষ ভমনৱ গৰতপদণৰ ষযনয় সমমমষজক,সমসসদ ষতক আৰ অথৰলনষতক ষদশত বৰঙণণ
আগবঢ়মইনছ।

সমমৰণণ :
"এনন বহ যমতমৰ মশষ মমমৰ মদশ।
যমৰ বমকমত উনম মমমক ষদনছ
ভমলনপমৱমৰ আনন,মযসৱনৰ পমচম যৰৰ ।জণৱনৰ নতম ন অথৰ।

এই মদশৰ পষতনটম পমৱমই মমমলল লমকমই আনন ঐশযৰৰৰ ষবপমল সমমৰ।
পষতনটম সষনয়মই ভব আনন ষসগ ফম লৰ সমবমস।
পষতনটম ঋতম নৱ মমমক ষদ যময় জণৱনৰ আশৰণবমদ"।
-হণনৰণ ভটমচমযৰ।
পকদ ষতৰ মমধমযৰৰ তমৰ অকয়ভদ ষম, মসমণমলণ অতণত গৰকম, মহমন মষনষণৰ আদশৰৰ
সলণ,আতবষলদমন,তৰমগ আৰ মহমনতমনৰ ভৰম মসউজণ আৰ ষচকম ণণ অসমৰ বমনৰৰহনণয়ম
কদ ষষ-সসসদ ষত আৰ পৰমৰমইনয় অসমক অনৰতম সমনৰতম পদমন কষৰনছ।যমৰ মসউজতমই উনৰমৱমইনছ
শমষন-সমণষত আৰ পগষতৰ পতমকম।
মশষত, "সমননৰ আষজ ফম লৰ মন অনহমৰমষত মমনত
মসইনহ আষজ ইমমন ফম ল পভমনত পভমনত"।

মপৰক....
ষশলণকম মধমকলৰ
সমতক পঞম ষমনমষসক
(বমৰঞণ ষবভমগ)
দৰস মহমষবদৰমলয়।
মতজপমৰ।
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