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সম্প্রীতি ও সংকটে জনজাতি ও বাঙাতি:প্রসঙ্গ তিপুরার বাংিা কতবিা
ড. রূপশ্রী দেবনাথ
সহকাতর অধ্যাপক, বাংিা তবভাগ দগৌহাতে তবশ্বতবেযািয়, আসাম, ভারি
Abstract:
There is no lack of panoromic beauty though Tripura may be small in size and surrounded
by forest and hillocks in the North-East region of India. Different Tribes and Bengalees
have been living side by side since the time of the Kings.Cultural communication have taken
place due to long time living together. Gradually, cultural exchange has been noticed and
that amalgamation still discernible in the state.
After the independence in 1947,the Bengalees of East Pakistan started entering into Tripura
like flow of water. Once, calm and silent Tripura became much Violent.With the entrance of
the Bengalees, a huge commotion takes place in the lives of the so called Jhum dependent
Tribes. The population of the State gets divided into two groups, one is the Bengalees and
the other is the Tribals. As a result, a strong relationship grew up between the Tribes of the
forest and the Bengalees of the Plains.With the exchange of Heart and Soul, there has been
an endeavor to create a Society with Communal harmony. In spite of that, in the succeeding
years especially, in the 1980's the kinship between the Tribes and the Bengalees got
breached which once turned into chaotic condition. In the relevant research paper, the
various side's of the different of Tribes and Bengalees will be observed carefully.
Keywords: Tripura, Poetry, Tribles, Bengalees, Love, Conflict.

উত্তরপূর্ব ভারতের অরণ্য-পাহাড় বর্ষ্টিে ষ্টিপুরা রাজ্য আয়েতে ক্ষুদ্র হতেও োর বর্ষ্টিতিযর অন্ত বেই। ষ্টিপুরা
রাতজ্যর ভারেভুষ্টির পূতর্ব অর্বাৎ রাজ্ আমতে ষ্টিপুরার জ্েজ্ীর্তের গষ্টে-প্রকৃষ্টে ষ্টিে শান্ত ষ্টিগ্ধ। সাধারণ্
মােুতের জ্ীর্েযািা ষ্টিে মন্থর গষ্টেহীে। আধুষ্টেকোর বিাোঁয়া েখতো এ রাতজ্য িষ্টড়তয় পতড়ষ্টে। েখে রাস্তা
ষ্টিে বমারাতমর, গযাতসর র্াষ্টে জ্বেতো আর যাের্াহে র্েতে ষ্টিে ব াড়ার গাষ্টড়। জ্াো যায় র্ুতো হাষ্টে
োমতো শহতর। র্ৃহত্তর ভারের্তেবর র্ুতক তে যাওয়া স্বাধীেো সংগ্রাম, সাম্প্রদাষ্টয়ক দাঙ্গা, মন্বন্তর, ষ্টর্ষ্টেষ্টে
দ্রর্য বপাড়াতো, কাতোর্াজ্াষ্টর এর্ং প্রর্ম ও ষ্টিেীয় ষ্টর্শ্বযুদ্ধ ইেযাষ্টদর বেমে বকাতো প্রভার্ পতড়ষ্টে রাজ্
আমতের ষ্টিপুরায়।
রাজ্ আমে বর্তকই ষ্টিপুরা রাতজ্য র্হুদতে ষ্টর্ভি জ্েজ্াষ্টে ও র্াঙাষ্টে পাশাপাষ্টশ র্সর্াস কতর আসতি।
ষ্টর্ষ্টভন্ন জ্েতগাষ্ঠী োো সমতয় োো পতর্ এ রাতজ্য প্রতর্শ কতরতি। এর মতধয বকউ বর্তক বগতি, বকউ র্া
বগতি ষ্টিতর। দী ব সময় পাশাপাষ্টশ অর্স্থাতের িতে জ্াষ্টে-জ্েজ্াষ্টের মােুতের মতধয সাংস্কৃষ্টেক ভার্Volume- IX, Issue-I
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ষ্টর্ষ্টেময় তেতি। ধীতর ধীতর তেতি সংস্কৃষ্টের ষ্টমশ্রণ্। বসই ষ্টমশ্র সংস্কৃষ্টের ধারা আজ্ও এ রাতজ্য র্হমাে।
আসতে সমগ্র পৃষ্টর্র্ীর মােুেই আজ্ ষ্টমশ্রজ্াষ্টে। আমাতদর সভযো-সংস্কৃষ্টেতেও অের্দয ষ্টমশ্রণ্ রতয়তি। আর
ভারের্তেব মাের্জ্াষ্টের ষ্টমশ্রণ্ িেতি প্রাগগষ্টেহাষ্টসক কাে বর্তক, িতে এতদতশর বমৌষ্টেক সাংস্কৃষ্টেক
ধারাষ্টেই হতো ষ্টমশ্র প্রকৃষ্টের।
১৮৭১ সাতে মহারাজ্া র্ীরিন্দ্র মাষ্টণ্তকযর আমতে এ ডর্েু ষ্টর্ পাওয়ার ষ্টিপুরার প্রর্ম পষ্টেষ্টেকযাে
এতজ্ন্ট ষ্টেযুি হে। োোঁর উতদযাতগ ১৮৭২ সাতে ষ্টিপুরায় প্রর্ম বোকগণ্োর কাজ্ হতয়ষ্টিে।১ যষ্টদও বসই
গণ্োর কাজ্ প্রশাসকতদর মে:পুে হয়ষ্টে। িতে ষ্টিেীয়র্ার বোকগণ্ো হয়। ১৮৭৪-৭৫ সাতের র্াষ্টেক
ব
প্রষ্টেতর্দতে বদখা যায় ষ্টিপুরার বমাে বোকসংখযা ষ্টিে েখে ৭৪ হাজ্ার ২৪২ জ্ে। এর মতধয জ্েজ্াষ্টে ৫৭
শোংশ আর র্াঙাষ্টে, মষ্টণ্পুষ্টর ও অেযােয ষ্টমতে ৪৩ শোংশ। জ্েজ্াষ্টে মােুতের সংখযা ৪২, ৩৪৫ জ্ে, আর
অেযােযরা ৩১,৮৯৭ জ্ে। মাি হাজ্ার দতশতকর র্যর্ধাে। বদখা যাতে, বদশভাতগর আতগ সুদূর রাজ্ আমে
বর্তকই ষ্টিপুরা রাতজ্য র্াঙাষ্টে র্সর্াস কতর আসতি।
ষ্টিপুরার রাজ্ারা র্াংো ভাো ও সাষ্টহতেযর পৃষ্ঠতপােক ষ্টিতেে। ষ্টেতজ্র মােৃভাোর পষ্টরর্তেব র্াংো
ভাোতক ষ্টদতয়ষ্টিতেে রাজ্ভাোর মযবাদা। পঞ্চদশ শেতকর ষ্টর্তদযাৎসাহী রাজ্া ধমবমাষ্টণ্কয সংস্কৃে ও র্াংো
ভাোর পৃষ্ঠতপােকো কতরে। োোঁরই শাসেকাতে র্াংো ভাোয় রাজ্মাো গ্রন্থ প্রণ্য়তের কাজ্ আরম্ভ
হতয়ষ্টিে। রাজ্া প্রর্ম রত্নমাষ্টণ্কয (১৪৬৪-৮৮) োোঁর আমতে িার হাজ্ার র্াঙাষ্টে পষ্টরর্ারতক ষ্টিপুরায়
র্সষ্টের র্তদার্স্ত কতর ষ্টদতয়ষ্টিতেে, ষ্টেযুি কতরষ্টিতেে শাসে-র্যর্স্থার ষ্টর্ষ্টভন্ন পতদ। র্ংশ পরম্পরায়
ষ্টিপুরার রাজ্ারা র্াঙাষ্টে-ষ্টহদু সংস্কৃষ্টের পৃষ্ঠতপােকো কতরতিে। িতে রাজ্ আমে বর্তকই এই রাতজ্যর
সংস্কৃষ্টের ধারা ষ্টমশ্র প্রকৃষ্টের।
(দুই)
ঐষ্টেহাষ্টসক কারতণ্ ১৯৪৭ সাতে ভারের্তেবর স্বাধীেো োতভর পর ষ্টিপুরা রাতজ্য পূর্বর্াংোর র্াঙাষ্টে
জ্েতরাতের মতো প্রতর্শ করতে র্াতক। সমেে ষ্টিপুরার (র্েবমাতে র্াংোতদশ রাতের অন্তগবে) ষ্টিন্নমূে
মােুতেরা িতে আতসে পার্বেয ষ্টিপুরায়, েৎকােীে রাজ্ার আশ্রতয়। এোঁতদর ষ্টেতয়ই ষ্টিপুরা বযাগ বদয়
ভারতে। সমেে আর পার্বেয ষ্টিপুরার ষ্টমেতে একসমতয়র শান্ত ষ্টিপুরা অষ্টস্থর িঞ্চে হতয় উতে। ভারতের
স্বাধীেো ও বদশভাগ, ১৯৪৯ সাতের ১৫ অতটার্র রাজ্েন্ত্র বভতঙ অঙ্গরাজ্য ষ্টহসাতর্ ষ্টিপুরা রাতজ্যর
ভারেভুষ্টি ইেযাষ্টদ েো ষ্টিপুরার রাজ্েীষ্টে, অর্বেীষ্টে, সংস্কৃষ্টে সর্ষ্টকিুতক ষ্টর্রাে পষ্টর র্েবতের মুতখ দাোঁড়
করায়। রাজ্েতন্ত্রর অর্সাে এর্ং গণ্েতন্ত্রর উত্থাে, ষ্টর্পুে উিাস্তুতরাে ও জ্েষ্টর্েযাতসর িষ্টরি র্দতে যাওয়ায়
ষ্টিপুরার জ্েজ্ীর্ে ষ্টস্থর র্াতকষ্টে। দাঙ্গা ও বদশভাতগর িতে ষ্টিপুরায় অেযষ্টধক র্াস্তুহারা র্াঙাষ্টের প্রতর্তশ
রাতজ্যর শান্ত, জ্ুমিাে ষ্টেভবর জ্েজ্াষ্টে-জ্ীর্তে প্রর্ে অষ্টস্থরো ও আতোড়তের সৃষ্টি হয়। ষ্টিপুরার জ্েসমষ্টি
ভাগ হতয় যায় উপজ্াষ্টে ও র্াঙাষ্টে এই দুই অষ্টভধায়। উিাস্তু জ্েগণ্ েেুে ষ্টেকাোর বখাোঁতজ্ ষ্টিপুরার
মাষ্টেতেই বশকড় ষ্টর্স্তার করতে র্াতক। সমতয়র সতঙ্গ জ্েজ্াষ্টে মােুেতদর সতঙ্গ গতড় উতে র্হুমাষ্টিক
সম্পকব। েৎকােীে ষ্টিপুরা রাতজ্য র্হুে জ্েসমাগম সতঙ্গ এতেষ্টিে োো সমসযা। হৃদতয়র ষ্টর্ষ্টেমতয়
সমাজ্র্ন্ধে রিোর আন্তষ্টরক প্রয়াসও বসখাতে গুরুত্ব বপতয়তি, অর্যাহে বর্তকতি সম্প্রীষ্টের সাধো। পরর্েবী
দশকগুষ্টের োো সমতয় জ্েজ্াষ্টে ও র্াঙাষ্টের মতধয সম্প্রীষ্টে গতড় ওোর পাশাপাষ্টশ সংকে ও
োোতপাতড়তের সৃষ্টি হতয়তি। সৃজ্েশীে কষ্টর্-সাষ্টহষ্টেযতকর রিোয় যার স্বরূপ পষ্টরেষ্টক্ষে হয়।
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(ষ্টেে)
গে শোব্দীর পঞ্চাতশর দশতক প্রকৃে আধুষ্টেক কষ্টর্োর সূিপাে তেষ্টিে পার্বেয ষ্টিপুরায়। ভারতের
সতঙ্গ বযাগদাতের পরর্েবী সমতয় রষ্টিে এ রাতজ্যর কষ্টর্োয় রতয়তি কষ্টর্তদর অন্তদৃষ্টব ি ও অেুভতর্র বপাড়া
গন্ধ। এ রাতজ্যর জ্েজ্াষ্টে মােুতের মতধয র্াংো ভাো ও সাষ্টহতেযর িিবা স্বােতন্ত্রযর দাষ্টর্দার। পাশাপাষ্টশ
র্াঙাষ্টে কষ্টর্রাও যত্ন ও দরদ ষ্টদতয় কষ্টর্োয় েুতে আতেে জ্েজ্াষ্টে সমাতজ্র জ্ীর্ে-সংস্কৃষ্টে, সমসযা ও
সংকতের োো ষ্টদক। ষ্টিপুরার র্াংো কষ্টর্ো ষ্টমশ্র-সংস্কৃষ্টের ভূষ্টমসঞ্জাে। রাতজ্যর সাইষ্টিশ েক্ষ অষ্টধর্াসীর
ষ্টেে-িেুর্বাংশই ষ্টিন্নমূে র্াঙাষ্টে। কষ্টর্ো িিবার প্রর্ম পতর্ব অসাধারণ্ ষ্টকিু বেখা ো হতেও বসই পতর্বর গুরুত্ব
বহোতিোর েয়। অষ্টজ্ের্ন্ধু বদর্র্মবণ্, ষ্টর্ধুভূেণ্ ভট্টািাযব, মষ্টণ্ময় বদর্র্মবণ্, েুরুে হুদা, সমািার িক্রর্েবী,
কমেপ্রভা বদর্ী প্রমুখরা ষ্টিতেে পঞ্চাতশর দশতকর পষ্টর্কৃৎ কষ্টর্। এোঁতদর কষ্টর্োয় রর্ীন্দ্রোর্, জ্ীর্োেদ,
র্ুদ্ধতদর্ র্সু, ষ্টর্ষ্ণু বদ-র প্রভার্ েক্ষ করা যায়। বস সমতয়র প্রধাে কষ্টর্ ষ্টিতেে রতণ্ন্দ্রোর্ বদর্, ষ্টযষ্টে
র্ুদ্ধতদর্ র্সুর ‘কষ্টর্ো’ পষ্টিকায়ও ষ্টেতখতিে। যষ্টদও ঐ পতর্বর কষ্টর্োয় ষ্টিপুরার সামাষ্টজ্ক, রাজ্গেষ্টেক
পষ্টরর্েবতের বেমে বকাতো িাপ ধরা পতড়ষ্টে। পঞ্চাতশর দশতকর কষ্টর্তদর কষ্টর্োয় উিাস্তু জ্ীর্তের সংকে,
বর্োঁতি র্াকার জ্েয োোঁতদর প্রাণ্পণ্ বিিা, ষ্টিপুরার জ্েজ্ীর্তে োর প্রভার্ বেমেভাতর্ ওতে আতসষ্টে। েেুে
ভূ-খণ্ডতক আপে কতর ষ্টেতে উিাস্তু র্াঙাষ্টের সময় বেতগতি। োই কষ্টর্তদর বেখায় দী বষ্টদ ে উতপষ্টক্ষে
বর্তকতি রাতজ্যর জ্েজ্াষ্টে জ্ীর্ে, োতদর কৃষ্টি-সংস্কৃষ্টে এর্ং এ রাতজ্যর সতঙ্গ একাত্মো।
বদশভাতগর িতে পূর্বর্ঙ্গ বর্তক আসা র্াঙাষ্টেরা সতঙ্গ এতেষ্টিে সাষ্টহেয-সংস্কৃষ্টের সম্ভার। োতের দশতক
এতস ষ্টিপুরার র্াংো কষ্টর্ো ষ্টেজ্স্ব ভূষ্টম বেষ্টর করতে সক্ষম হতয়ষ্টিে। ষ্টিপুরার র্াংো কার্যিিবায় গে
শোব্দীর োতের দশক োই অেযেম উতেখতযাগয দশক। একসতঙ্গ বর্শষ্টকিু ভাতো ষ্টেেে মযাগাষ্টজ্ে
আত্মপ্রকাশ কতর এর্ং বসখাতে ষ্টেখতে র্াতকে র্যষ্টেক্রমী ও সাহসী কষ্টর্রা। োতের দশতকর কতয়কজ্ে
শষ্টিমাে কষ্টর্ হতেে সষ্টেেকৃষ্ণ বদর্র্মবণ্, কেযাণ্ব্রে িক্রর্েবী, অষ্টেে সরকার, অপরাষ্টজ্ো রায়, করর্ী
বদর্র্মবণ্, ষ্টমষ্টহর বদর্, স্বপে বসেগুপ্ত, মাষ্টেক ধর প্রমুখ। আজ্ োোঁতদর অতেতকই র্াংো কাতর্যর
প্রষ্টেষ্টেষ্টধস্থােীয় কষ্টর্ ষ্টহতসতর্ স্বীকৃে ও সম্মাষ্টেে।
অপরাষ্টজ্ো রায় মূেে িড়াকার হতেও কষ্টর্োিিবাতেও ষ্টেতজ্তক ষ্টেষ্টর্ি কতরষ্টিতেে। একজ্ে দায়র্দ্ধ
ষ্টশল্পী ষ্টহতসতর্ অন্নহীে, র্স্ত্রহীে জ্েজ্াষ্টে মােুতের দুুঃখ-কিতক ষ্টেষ্টে কষ্টর্োয় িযর্বহীে ভাোয় েুতে
ধতরতিে। ‘িুোংষ্টের র্াোয় েুতে কতর্ বদতর্া ভাে’ কষ্টর্োয় পাহাষ্টড় োরী িুোংষ্টের দুুঃখ–দাষ্টরদ্রযপূণ্ব
জ্ীর্তের প্রষ্টে কষ্টর্র দরদ প্রকাষ্টশে। আষ্টদর্াসীতদর দুুঃখ-কি, জ্ীর্েসংগ্রাম, অভার্-অেেে ইেযাষ্টদ ষ্টর্েয়
দক্ষ ষ্টশল্পীর মতো েুতে ধতরতিে কষ্টর্োয়।
এ র্িতর খরা শুধু
র্ুতো আেু মাষ্টে খুোঁতড় েুতে দুষ্টে হাে
িঙতপ্রঙ-এর কান্না শুতে িমতক উষ্টে কাোঁষ্টদ সারারাে।২
অরণ্য-পাহাতড় ব রা ষ্টিপুরার প্রেযন্ত অঞ্চতে র্সর্াসকারী জ্েজ্াষ্টের বদেষ্টদে জ্ীর্ে আন্তষ্টরকোর সতঙ্গ
স্থাে বপতয়তি োোঁর কষ্টর্োয়। ষ্টিপুরার জ্েজ্ীর্ে, প্রাকৃষ্টেক সুেমার র্ণ্বো োোঁর কষ্টর্োতক স্বেন্ত্র মািা দাে
কতরতি।
র্াোঁতশ গড়া বসাোেী েং র,
োর জ্ািরী ব রা র্ারাদায়
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পাহাড়ী বমতয়র ষ্টেতোে িসবা গো ষ্ট তর
বপোঁতপর কাতো র্ীষ্টি ষ্টদতয়
ষ্টেতজ্র হাতে গাোঁর্া মাো।
.
.
.
শহতর বধাোঁয়াধুতো েদবমা বপষ্টরতয়
আমরা বপতয় বগোম
গামিা ষ্টদতয় িড়ার জ্তে মািধরা
কুকীিড়ার ষ্টশমূেগাতি বর্াকা বর্াকা িুে
মগডাতে ময়োর র্াসা।৩
কষ্টর্ অষ্টেে সরকার ষ্টিপুরার একজ্ে প্রষ্টর্েযশা কষ্টর্ ও িড়াকার। মার্ক্বীয় বিেোয় ষ্টর্শ্বাসী এই কষ্টর্
ষ্টিপুরার রাজ্েীষ্টের (ষ্টস ষ্টপ আই) সতঙ্গ আমৃেুয যুি ষ্টিতেে। ষ্টেম্নর্তগবর মােুে োোঁর স্বজ্ে, সহির। ষ্টিপুরার
েদী-অরণ্য, পাহাড়-প্রান্তর ও মােুে োোঁর জ্ীর্ে ও কষ্টর্োর প্রধাে অর্েম্বে। একজ্ে সৃষ্টিশীে সাষ্টহষ্টেযক
হওয়ার পাশাপাষ্টশ রাজ্গেষ্টেক র্যষ্টিত্ব হর্ার সুর্াতদ ষ্টেষ্টে পাহাড়-প্রান্ততরর মােুতের কািাকাষ্টি যার্ার
সুতযাগ বপতয়ষ্টিতেে। ষ্টেষ্টে প্রেযক্ষ কতরতিে োতদর প্রষ্টেষ্টদেকার জ্ীর্তের দুুঃখকি, বর্োঁতি র্াকার েড়াই।
এই কষ্টর্ র্যষ্টিগে অষ্টভজ্ঞোয় যা প্রেযক্ষ কতরতিে োরই র্াস্তর্ষ্টিি েুতে এতেতিে কষ্টর্োয়। প্রান্তর্াসী
আষ্টদর্াসী োরীর বর্দোয় কষ্টর্র অন্ততরও তেতি রিক্ষরণ্। োই বো ষ্টেষ্টে ষ্টেখতে পাতরে—
পূণ্বশ্রী ষ্টিপুরা শ্রীমেীর মতো োরী ষ্টিতেে বসষ্টদে
আর কাে বস-ই হাে বপতেষ্টিে
করুণ্ প্রার্বোয়, র্ার্ু ভাে খামু
মন্ত্রী রাঙ বদ
কাপড় সষ্টরতয় বদষ্টখতয়ষ্টিে খাষ্টে বপে
ভাতে মতর আতি কেষ্টদে, আহা।৪
পাহাষ্টড়-র্াঙাষ্টে বমিী র্ন্ধতের দী ব ঐষ্টেহয রতয়তি ষ্টিপুরায়। র্াঙাষ্টে কষ্টর্রা যত্ন ও দরদ ষ্টদতয়
আষ্টদর্াসী জ্ীর্েতক সাষ্টহতেয রূপদাে কতরতিে। পাশাপাষ্টশ অর্স্থাতের িতে সম্প্রীষ্টে-বসৌহাতদবযর সম্পতকব
মাতে মাতে িােে বদখা ষ্টদতে সংতর্দেশীে কষ্টর্রা বেখেীর িারা বসই িােে ভরাতের বিিা কতরতিে।
ষ্টকন্তু ো সতেও পঞ্চাশ-োতের দশক বপষ্টরতয় সত্ততরর দশতক র্াঙাষ্টে ও জ্েজ্াষ্টের সম্পতকব োোতপাতড়ে,
ষ্টেিো, অষ্টর্শ্বাস বর্তড় যায়। রাজ্গেষ্টেক কূেকিােীতে যা কদযব বিহারা বেয়। ধীতর ধীতর ‘ভূষ্টমপুি’ োমক
একষ্টে ষ্টর্েষ্টকবে ষ্টর্েতয়রও উদ্ভার্ে হয়, যা র্াঙাষ্টে ও জ্েজ্াষ্টে মােুতের মধযকার সম্পতকবর সুতো ষ্টদতয়ষ্টিে
বকতে। োরপরই র্দতে বযতে র্াতক ষ্টিপুরার ইষ্টেহাস। জ্েজ্াষ্টে বগাষ্ঠীগুতোর স্বার্বরক্ষার জ্েয র্াঙাষ্টে
ষ্টর্োড়তের মাধযতম র্াঙাষ্টে মুি ‘স্বাধীে ষ্টিপুরা’ গড়ার স্বপ্ন বদখতে শুরু কতর। আষ্টদর্াসী সমাতজ্র
একাংতশর যুর্ক যুি হতে র্াতক ষ্টর্েন্নোর্াদী সং েতে। ষ্টর্তভদ-ষ্টর্তেতদর বদওয়াে উোঁিু হতে র্াতক। জ্ন্ম
বেয় পারস্পষ্টরক ষ্টহংসা, ঈেবা, বিে ও অষ্টর্শ্বাস, যার পরর্েবী ইষ্টেহাস রিাি ইষ্টেহাস।
একদে ষ্টর্ষ্টেন্নোর্াদী ষ্টর্পর্গামী মােুে জ্াষ্টে-জ্েজ্াষ্টের দী বষ্টদতের প্রষ্টে-বমিী ধ্বংস কতর
হেযােীোয় অর্েীণ্ব হয়। পরর্েবী দুই দশতকরও বর্ষ্টশ সময় ধতর িতে বসই ভয়াে সময়। ষ্টিপুরার
কষ্টর্তদর কষ্টর্োয় অষ্টিে হতয়তি বসই ভয়াে পষ্টরষ্টস্থষ্টের িষ্টর্। কষ্টর্ অষ্টেে সরকাতরর ‘কােুবতজ্র বখাে’
কষ্টর্োয় গ্রাম ষ্টিপুরার এক ষ্টর্োদান্তক ষ্টিি েক্ষ করা যায়।
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সহির যুর্তকরা বখাো ষ্টপতে র্তয় ষ্টেে
র্ুতো শূকতরর অধবদগ্ধ োশ
িড়ার ওপাতড় গতঞ্জর সাপ্তাষ্টহক হাে র্তস।
এখে এখাতে পতড় আতি কােুবতজ্র বখাে
র্াোতস র্ারুতদর গন্ধ, গাতির আড়াতে
হাওয়ায় ষ্টশস বদয় হেতের উন্মত্ত ষ্টিগার
এখাতে ওখাতে রতির দাগ শুকায়।৫
কষ্টর্ অষ্টেে সরকার কষ্টর্োতক শুধু ষ্টশল্প-মাধযম ষ্টহতসতর্ বদতখেষ্টে। কষ্টর্োতক ষ্টেষ্টে একাধাতর মােুতের
জ্বাো-যন্ত্রণ্া ও প্রষ্টের্াতদর ভাো কতর েুেতে বিতয়তিে। সত্তর আষ্টশর দশতকর ষ্টিপুরার মাষ্টে যখে উগ্রপন্থী
সমসযায় জ্জ্বষ্টরে, বস সময় োোঁর সৃষ্টিশীে কেম বর্তকই উচ্চাষ্টরে হতয়ষ্টিে শাষ্টন্ত ও সম্প্রীষ্টের র্াণ্ী।
ষ্টিপুরার অেযেম জ্েষ্টপ্রয় কষ্টর্ কেযাণ্ব্রে িক্রর্েবী। েৎকােীে সন্ত্রাসক্লান্ত ষ্টিপুরা োোঁতক ষ্টর্েণ্ণ কতর
েুতেষ্টিে। অষ্টেশ্চয়োয় ভরা এক ষ্টর্পন্ন ষ্টিপুরার িষ্টর্ ধরা পতড় োোঁর কষ্টর্োয়। দী বষ্টদতের সম্প্রীষ্টের
সাধোর পরও জ্াষ্টে-জ্েজ্াষ্টের সম্পকব একসময় ষ্টেিোয় ভতর ওতে। এতক অতেযর শত্রুতে পষ্টরণ্ে হয়।
সমেে ও পাহাতড়র জ্ীর্ে ভীে-সন্ত্রস্ত হতয় ওতে। র্াষ্টড় র বিতড় উিাস্তু ষ্টশষ্টর্তর আশ্রয় ষ্টেতে র্াতক মােুে।
আগুতে পুড়তে র্াতক গ্রাতমর পর গ্রাম। ‘জ্ন্মষ্টদে’ কষ্টর্োয় কষ্টর্ এোঁতকতিে বস িষ্টর্—
েদীর বরষ্টেং-এ এতস বর্তম র্াতক
জ্ঙ্গতের অন্ধকাতর র্তস র্াতক ষ্টর্পন্ন মােুে
বকউ র্ন্ধুক হাতে ষ্টেতয়, কাতরা কতে ষ্টশশু,
ভীে, শব্দহীে।৬
সৃষ্টিশীে কষ্টর্-সাষ্টহষ্টেযক সন্ত্রাসর্াদতক কখতোই সমর্বে কতরে ো। এতক্ষতি ষ্টিপুরার কষ্টর্রাও
র্যষ্টেক্রমী েে। ষ্টিপুরাতে দী ব সময় ধতর (প্রায় আড়াই দশক) সন্ত্রাসর্াদ ভয়ংকরভাতর্ সষ্টক্রয় ষ্টিে। এই
সন্ত্রাসর্াদতক কষ্টর্ কেযাণ্ব্রে িক্রর্েবী উপতর উপতর ষ্টর্িার কতরেষ্টে। সমসযার গভীতর অষ্টভজ্ঞ দৃষ্টি বিতে
োর উৎস বখাোঁজ্ার বিিা কতরতিে। অষ্টস্থর ষ্টর্পন্ন মােুে ও সমতয়র ষ্টিি এোঁতকতিে ‘বর্রী’ কষ্টর্োয়।
সর্ুজ্ োইগার এতস হাো বদয়
সশস্ত্র জ্ঙ্গতে ভরা রাে
কর্তন্ধ বসাোর হার গুোঁতজ্ ষ্টদতয়
আষ্টদর্াসী র্াষ্টেকারা
কাোঁর্া বমতে উিাস্তু ষ্টশষ্টর্তর।৭
‘ষ্টসন্ধুকুমাতর যার্ার আতগ’ কষ্টর্োয়ও অষ্টিে হতয়তি উত্তাে ষ্টিপুরার িষ্টর্। ষ্টেতজ্তক র্াোঁিাতে অসহায় ষ্টর্পন্ন
মােুে রাতের পর রাে জ্ঙ্গতে আত্মতগাপে কতর বর্তকতি।
ষ্টসন্ধুকুমাতর যার্ার আতগ
মােরাতে আর্ার পুড়তি গ্রাম, পাড়াশুদ্ধ বোক
বক বকার্ায় জ্ঙ্গতে পাষ্টেতয়তি; কাোঁদতর্ ভতয়
র্জ্রমুষ্টেতে বিতের মুখ বিতপ আতি মা,
...
োও ষ্টক র্াোঁিা যায়? আশ্রয় ষ্টশষ্টর্তর ঢুতক
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ষ্টেষ্টর্বিাতর গুষ্টে িুোঁতড় পাষ্টেতয় যাতে, তরর বিতেরা
এখে ােক হতয়তি...।৮
এিাড়াও কষ্টর্ োোঁর ‘মষ্টণ্রুং ষ্টরয়াং’, ‘স্বতদশ’, ইেযাষ্টদ কষ্টর্োয় অেযন্ত যত্ন ও দরতদর সতঙ্গ েুতে
ধতরতিে আষ্টদর্াসী জ্ীর্তের োো অেুেঙ্গ।
জ্েষ্টপ্রয় কষ্টর্ বসষ্টেম মুস্তািার কষ্টর্োয় েৎকােীে ষ্টিপুরার অষ্টস্থর পষ্টরষ্টস্থষ্টের িষ্টর্ অষ্টিে হতয়তি। কষ্টর্
আষ্টশর দশতকর প্রেযক্ষ ষ্টিি েুতে এতেতিে। ষ্টিপুরার জ্াষ্টেদাঙ্গা, উগ্রপন্থী সমসযা, পাশাপাষ্টশ অর্স্থাে
কতরও জ্েজ্াষ্টে ও র্াঙাষ্টের মতধযকার অষ্টর্শ্বাস ও ষ্টহংসার রূপষ্টে োোঁর কষ্টর্োয় ওতে এতসতি। ‘মােুতের
পাতয়র কাতি’ কষ্টর্োয় আতি ১৯৮০ সাতের ভয়ংকর সমতয়র িষ্টর্—
অষ্টর্শ্বাতসর আগুে ক্রমশ িষ্টড়তয় পড়ে এষ্টদতকও
আমরা বডতক েুেোম বয যার ভাইতক, র্েোম
বজ্তগ র্াতকা।
বোতক বোকারণ্য হতয় বগে সমস্ত ইস্কুের্াষ্টড়
ময়দাে াড় গুোঁতজ্ ঢুতক বগে োোঁর্ুর বভের...। ৯
অষ্টর্শ্বাস ও অষ্টেশ্চয়োর মুতখ কীভাতর্ আষ্টদর্াসী র্াঙাষ্টের পারস্পষ্টরক প্রীষ্টে-ভ্রােৃতত্বর অপমৃেুয তেতি,
আতোিয কষ্টর্োষ্টে বসই সাক্ষয র্হে কতর। ‘োশ’ শব্দষ্টে র্ারর্ার র্যর্হাতরর মধয ষ্টদতয় েৎকােীে
পষ্টরষ্টস্থষ্টেতে মৃেুযর অষ্টের্াযবোতক স্পি করতে বিতয়তিে কষ্টর্।
অযাম্বুতেন্স বেষ্টেতিাে আর
িায়ার ষ্টব্রগতড েতর্ এ-সংসার ভতর বগে বকে?
আষ্টম জ্াষ্টে উত্তর,
এখে সকতেই জ্াতে, ের্ু ষ্টর্স্মতয় োষ্টকতয় বদতখ
োতশর পর োশ োতশর পর োশ োতশর পর োশ
উতড় আসতি োশ
বভতস আসতি োশ
গষ্টড়তয় বেতম আসতি মােুতের পাতয়র কাতি
মােুতের ভাই
োর োশ।১০
ষ্টিপুরার অরণ্য-পাহাড়-সমেতে র্সর্াসকারী মােুতের জ্ীর্েষ্টিি গুরুতত্বর সতঙ্গ স্থাে বপতয়তি োোঁর
কষ্টর্োয়। পাহাষ্টড় মােুতের কর্া, োতদর অরণ্যষ্টেভবর জ্ীর্ে-কাষ্টহষ্টে, দুুঃখ-দাষ্টরদ্রয, ষ্টর্র্াহ, বপ্রম, ক্ষুধা,
আষ্টর্বক োোতপাতড়ে, রাজ্গেষ্টেক আস্থা ইেযাষ্টদ ষ্টেষ্টে ষ্টেপুণ্োর সতঙ্গ এোঁতকতিে। শহুতর র্ার্ুতদর বোভোেসার কারতণ্ পাহাষ্টড় িুতের মতো কুমারী বমতয়তদর অপমৃেুয হতয়তি। কষ্টর্র সতিেে বেখেী
ষ্টর্েয়ষ্টেতক কষ্টর্োয় েুতে আতে অর্েীোয়। অরণ্যষ্টেভবর আষ্টদর্াসী জ্ীর্তের সংকে-সমসযাতক রূপ ষ্টদতে
ষ্টগতয় দাঙ্গাষ্টর্ধ্বস্ত সন্ত্রাস কর্ষ্টেে ষ্টিপুরার র্াস্তর্ ষ্টিি এোঁতকতিে কষ্টর্।
(িার)
ষ্টিপুরার র্াঙাষ্টেতদর অষ্টস্তত্ব সংকতের কর্া আতি কষ্টর্ েকুে রাতয়র কষ্টর্োয়। জ্ন্মসূতি ভারেীয় হওয়া
সতেও পতদ পতদ ষ্টিপুরার র্াঙাষ্টেতক র্ষ্টহরাগে ষ্টহতসতর্ প্রতের মুতখামুষ্টখ হতে হয়। িতে ষ্টেজ্ রাতজ্য
পরর্াসী হওয়ার মতধয বয অর্যি যন্ত্রণ্া রতয়তি ‘জ্ন্মসূিকর্া’ কষ্টর্োয় কষ্টর্ েকুে রায় ো েুতে ধতরতিে।
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যষ্টদও এ শুধু ষ্টিপুরার র্াঙাষ্টের সমসযা েয়, উত্তর পূর্বাঞ্চতের র্াঙাষ্টেরা এরূপ অষ্টস্ততত্বর সংকে ষ্টেতয়ই বর্োঁতি
আতি।
ষ্টিপুরার র্াংো কষ্টর্োিিবার জ্গতে রােুে বদর্র্মবণ্ একষ্টে জ্েষ্টপ্রয় োম। োোঁর কষ্টর্োয় আমরা
আষ্টদর্াসী ও র্াঙাষ্টের মতধয সম্প্রীষ্টে স্থাপতের বিিা েক্ষ কষ্টর। কষ্টর্ ‘শাখােোতঙর অর্াক র্ােক’ কষ্টর্োয়
আষ্টদর্াসী-র্াঙাষ্টের ষ্টমশ্র-ঐষ্টেহযতক বদখাতে বিতয়তিে। বযখাতে আষ্টদর্াসী যুর্ক পাহাতড়র িূড়ায় র্তস োর
র্যাতঞ্জাতে (র্াদযযন্ত্র) ভাষ্টেয়াষ্টে সুর বোতে। আমরা জ্াষ্টে, েদীমােৃক গ্রামর্াংোর ভাষ্টে অঞ্চতে ভাষ্টেয়াষ্টে
সুতরর উৎপষ্টত্ত। পার্বেয ষ্টিপুরার মেু-বগামেীর মে বিাে, মধযম গষ্টের পাহাষ্টড় েদীতে ভাষ্টেয়াষ্টে সুতরর জ্ন্ম
হয়ষ্টে। উিাস্তু র্াঙাষ্টেরা ষ্টিপুরায় বস সুর সতঙ্গ এতেষ্টিতেে, যা সমতয়র সতঙ্গ ষ্টমতশ বগতি এ রাতজ্যর সুতরর
জ্গতে। দী বসময় ধতর এতক অতেযর প্রষ্টেতর্শী ষ্টহতসতর্ র্সর্াতসর িতে সংস্কৃষ্টের বয ষ্টমশ্রণ্ তেতি
ষ্টিপুরায়, আতোিয কষ্টর্োষ্টে বস ঐষ্টেহযতকই স্পি কতর। কষ্টর্ রােুে বদর্র্মবণ্ ষ্টিপুরার বসই ষ্টমশ্র-ঐষ্টেতহযর
স্বরূপ ধরতে বিতয়তিে কষ্টর্োয়।
‘শাখােোঙ’-এর িূড়ায় র্তস অর্াক র্ােক
র্াজ্ায় র্যাতঞ্জা োর ষ্টভেতর ভাষ্টেয়া সুর
ভরা েদী দূতর বকার্াও বেৌকা বদাোয়
বস ষ্টিেতি বগামেী ও মেুর বদাো
োর কষ্টেজ্ায় সুতরর এর্ং মাষ্টের আগুে
জ্বতে পুতড় এই দুপুতর ওই পাহাতড়।১১
আষ্টশর দশতকর কষ্টর্োয় ষ্টিপুরার গ্রাম-পাহাড়-অরণ্য প্রাধােয বপতয়তি। আর্হমােকাে ধতর িতে আসা
ষ্টিপুরার ষ্টমশ্র সংস্কৃষ্টে ও সম্প্রীষ্টের েদেকােতে আষ্টশর দশতক ভয়ার্হ ষ্টর্তভতদর বদয়াে বেষ্টর হতয়ষ্টিে।
আষ্টশর দশতকর কষ্টর্ সাষ্টহষ্টেযতকরা বসই ষ্টর্পন্নোর মুতখামুষ্টখ হতয়ষ্টিতেে। এই দশতকর উতেখতযাগয কষ্টর্
শঙ্খশুভ্র বদর্র্মবতণ্র কষ্টর্ো ষ্টিপুরার জ্ে মাষ্টে ও রাতজ্যর মাের্ বর্ষ্টিতিযর প্রকাতশ উজ্জ্বে। োোঁর কষ্টর্োয়
উতে আতস ষ্টিপুরার প্রািীে বোককর্া, বদর্তদর্ী ও পাহাষ্টড় জ্ীর্তের োো অেুেঙ্গ।
আষ্টশর দশতকর কষ্টর্ মষ্টণ্কা র্ড়ুয়া। বস দশতক গ্রাম-পাহাতড়, শহর-অরতণ্য মােুতের ষ্টর্শ্বাস বভতঙ
বগতি। অষ্টস্থর সমতয়র পুঞ্জীভূে বসই আশিার কর্া, সংশয়-সতদতহ ভরা আষ্টদর্াসী-র্াঙাষ্টে সম্পতকবর স্বরূপ
িুতে উতেতি োোঁর ‘বহ সম্পকব’ কষ্টর্োয়। কষ্টর্ ষ্টেতখতিে—
পাহাতড় যাই। সম্পতকবর কর্া র্ষ্টে।
ওরা ষ্টিেতে পাতর ো।
.
.
.
েং তর উষ্টে। হাোঁিাতে র্াষ্টক। োতের কর্া র্ষ্টে।
ওরা আড়তিাতখ িায়।
র্তের পতর্ হাোঁষ্টে। বশশর্ ও োরুতণ্যর কর্া র্ষ্টে।
ওরা সতদহপ্রর্ণ্।১২
আষ্টশর দশতকর ষ্টিপুরায় পাহাষ্টড়-র্াঙাষ্টের সম্পকব ষ্টিে অষ্টর্শ্বাস ও ষ্টেিোয় ভরা। হেযা, েড়যন্ত্র,
অপহরণ্, মুষ্টিপণ্ ও র্ন্ধুতকর মুতখ রিাি ষ্টিপুরা েখে ষ্টভন্ন বিহারা ষ্টেতয়ষ্টিে। কষ্টর্ ষ্টর্শ্বষ্টজ্ে বদর্ োোঁর
কষ্টর্োয় েুতে ধতরতিে ভয়ােব-অরণ্য-পাহাড়-সমেতের কর্া। পাহাতড়র ভয়ার্হ পষ্টরণ্ষ্টে, অষ্টস্ততত্বর
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োোতপাতড়ে ও সংকেক্লান্ত পাহাষ্টড় জ্ীর্েতক জ্াোর্ার আগ্রহ আষ্টশর দশতক বর্ষ্টশ বদখা যায়। ষ্টিপুরার
আষ্টদর্াসী-র্াঙাষ্টে সম্পতকবর সংকে ও স্বরূপ র্ারর্ার ষ্টিিাষ্টয়ে হতয়তি কষ্টর্ ষ্টর্শ্বষ্টজ্তের কষ্টর্োয়।
েব্বইতয়র দশতকর কষ্টর্ আকর্র আহতমতদর কষ্টর্োয় ষ্টিপুরার আঞ্চষ্টেক রূপ প্রষ্টেভাে হয়।
পাশাপাষ্টশ অর্স্থাতের িতে আষ্টদর্াসী র্াঙাষ্টের ভাো-সাষ্টহেয-সংস্কৃষ্টে, খাদযাভযাস, বপাশাক-পষ্টরেদ,
ধমবভার্ো সর্ষ্টকিু ষ্টমতেষ্টমতশ বগতি। কষ্টর্ আকর্তরর কষ্টর্োয় রতয়তি বসই ষ্টমশ্রতণ্র স্বাদ। োোঁর কষ্টর্োয়
‘শব্দ’ র্যর্হাতরর স্বােন্ত্রয পােতকর দৃষ্টি আকেবণ্ কতর। কষ্টর্ ষ্টর্ো ষ্টিধায় র্াংো কষ্টর্োয় র্যর্হার কতরে
আষ্টদর্াসী শব্দ। বযমে— বগাদক, খারপাষ্টে, জ্ুম, করুে, মুড়া।। ষ্টিপুরার ষ্টমশ্রসংস্কৃষ্টে ের্া আঞ্চষ্টেক
বিহারাতক েুতে ধতর োোঁর কষ্টর্ো।
(পাোঁি)
ষ্টিপুরা রাতজ্য জ্েজ্াষ্টে ও র্াঙাষ্টের সম্প্রীষ্টের ইষ্টেহাস বর্শ প্রািীে। ো সতেও বদশভাগ পরর্েবী সমতয়
োো কারতণ্ বস সম্প্রীষ্টে েি হতয়তি। উিাস্তুর আগমতে আষ্টদর্াসীতদর মতধয জ্ষ্টম হারাতোর আশিা র্ৃষ্টদ্ধ
বপতে র্াতক। িতে জ্েজ্াষ্টে সমাতজ্র একাংশ উগ্র-জ্ােীয়োতর্াতধর ষ্টশকার হয়। োিাড়া জ্ীর্ে-জ্ীষ্টর্কার
োো বক্ষতি র্াঙাষ্টের সতঙ্গ প্রষ্টেতযাষ্টগোয় ষ্টপষ্টিতয় পড়তে র্াতক জ্েজ্াষ্টে সমাজ্। ষ্টকিু স্বার্বাতন্বেী
রাজ্গেষ্টেক দতের িক্রাতন্ত েখে পদদষ্টেে হতয়তি আষ্টদর্াসীতদর অষ্টধকার। িতে োতদর মতধয অশাষ্টন্ত অষ্টস্থরো র্াোঁধতে র্াতক এর্ং একসময় ভয়ংকর র্াস্ততর্র রূপ ধারণ্ বেয়। ষ্টিপুরার সংতর্দেশীে কষ্টর্রা
োোঁতদর কষ্টর্োয় েুতে ধতরতিে বসসর্ ইষ্টেহাস। োোঁতদর রিোয় উিাস্তু র্াঙাষ্টে জ্ীর্তের অষ্টেশ্চয়োর
পাশাপাষ্টশ আষ্টদর্াসী সমাতজ্র সংকতের কর্াও এতসতি। আর প্রাধােয বপতয়তি সম্প্রীষ্টে গড়র্ার প্রয়াস।
র্েবমাে েরুণ্ কষ্টর্, যাোঁতদর জ্ন্ম ও বর্তড় উো ষ্টিপুরায়, োোঁতদর বেখাতেষ্টখর মূে অর্েম্বে ষ্টি পুরার জ্ে,
মাষ্টে, আর্হাওয়া ও মােুে। ষ্টিপুরায় র্াংোর পাশাপাষ্টশ ককর্রক, িাকমা, মগ, মষ্টণ্পুরী ভাোয়ও কার্যিিবা
হতে। সতর্বাপষ্টর, সম্প্রীষ্টে ধতর রাখার যার্েীয় প্রতিিা সতেও ষ্টকিু মােুতের ‘স্বাধীে ষ্টিপুরা’ গড়র্ার স্বপ্ন
মাতে মাতে মার্ািাড়া ষ্টদতয় ওতে। স্বেন্ত্র ‘ষ্টেপ্রা েযাড’-এর দার্ীতে অষ্টস্থর-ষ্টর্শৃঙ্খে রূপ বেয় আপাে শান্ত
পার্বেয ষ্টিপুরা।
সূিষ্টেতদবশ:
১) জ্য়ন্ত ষ্টিপুরা, সন্ত্রাসক্লান্ত ষ্টিপুরা, বদষ্টেক সংর্াদ পার্ষ্টেশাসব, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ ২০০১, পৃ-৩৫
২) ষ্টমেেকাষ্টন্ত দত্ত (সম্পাদক), উত্তর পূর্বাঞ্চতের মষ্টহো কষ্টর্তদর র্াংো কষ্টর্ো, বরাে প্রকাশো, ষ্টিপুরা,
প্রর্ম প্রকাশ ২০১৩, পৃ-৭৮
৩) েতদর্, পৃ-৮২
৪) অষ্টেে সরকার, ব্রােযজ্তের কষ্টর্ো, জ্ঞাে ষ্টর্ষ্টিিা, আগরেো, িেুর্ব সংস্করণ্ ১৯৯৮, পৃ-৪৫
৫) েতদর্, পৃ-১৭
৬) মৃণ্ােকাষ্টন্ত বদর্োর্ (সম্পাদক), অশ্রুে (পষ্টিকা) কেযাণ্ব্রে িক্রর্েবী সংখযা, েৃেীয় র্েব, প্রর্ম সংখযা,
বিব্রুয়াষ্টর ২০১৬, পৃ-২৩
৭) েতদর্, পৃ-২৯
৮) েতদর্, পৃ-৩০
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৯) কাকষ্টে গতঙ্গাপাধযায় (সম্পাদক), আর্ৃষ্টত্তর কষ্টর্ো, ষ্টিপুরা পর্ব, ভাো, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ-২০১৩,
পৃ-১২৭
১০) েতদর্, পৃ- ১২৭
১১) রােুে বদর্র্মবণ্, শাখােোতঙর অর্াক র্ােক, বপৌণ্মী প্রকাশে, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ ১৯৯৮,পৃ-১৪
১২) ষ্টমেেকাষ্টন্ত দত্ত (সম্পাদক), উত্তর পূর্াব ঞ্চতের মষ্টহো কষ্টর্তদর র্াংো কষ্টর্ো, বরাে প্রকাশো, ষ্টিপুরা,
প্রর্ম প্রকাশ ২০১৩, পৃ-১১৭
সহায়ক গ্রন্থ:
১) অষ্টভষ্টজ্ৎ িক্রর্েবী, ষ্টিপুরার র্াংো কষ্টর্ো, েীহাষ্টরকা, আগরেো, ষ্টিপুরা, প্রর্ম প্রকাশ ২০১৭
২) অষ্টেে সরকার, ব্রােযজ্তের কষ্টর্ো, জ্ঞাে ষ্টর্ষ্টিিা, আগরেো, িেুর্ব সংস্করণ্ ১৯৯৮
৩) কাকষ্টে গতঙ্গাপাধযায় (সম্পাদক), আর্ৃষ্টত্তর কষ্টর্ো, ষ্টিপুরা পর্ব, ভাো, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ-২০১৩
৪) কেযাণ্ব্রে িক্রর্েবী (সম্পাদক), ভাোসাষ্টহেয (পষ্টিকা), আন্তজ্বাষ্টেক কষ্টর্ো উৎসর্ ষ্টর্তশে সংখযা,
আগরেো ২০১২
৫) জ্য়ন্ত ষ্টিপুরা, সন্ত্রাসক্লান্ত ষ্টিপুরা, বদষ্টেক সংর্াদ পার্ষ্টেশাসব, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ ২০০১
৫) ষ্টেমবে দাশ, রমাপ্রসাদ দত্ত (সম্পাদক), শোব্দীর ষ্টিপুরা, অক্ষর পার্েতকশেস, আগরেো, ষ্টিপুরা,
পষ্টরমাষ্টজ্বে, পষ্টরর্ষ্টেবে সংস্করণ্ ২০১৬
৬) ষ্টমেেকাষ্টন্ত দত্ত (সম্পাদক), উত্তর পূর্বাঞ্চতের মষ্টহো কষ্টর্তদর র্াংো কষ্টর্ো, বরাে প্রকাশো, ষ্টিপুরা,
প্রর্ম প্রকাশ ২০১৩
৭) মুকে
ু কুমার ব াে, ষ্টিপুরার সাষ্টহেযিিবার বসকাে একাে, ষ্টিপুরা দপবণ্, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ ২০১১
৮) মৃণ্ােকাষ্টন্ত বদর্োর্ (সম্পাদক), অশ্রুে (পষ্টিকা), েৃেীয় র্েব, ২য় সংখযা, জ্ুে ২০১৬
৯) ঐ, কেযাণ্ব্রে িক্রর্েবী সংখযা, েৃেীয় র্েব, প্রর্ম সংখযা, বিব্রুয়াষ্টর ২০১৬
১০) মৃণ্ােকাষ্টন্ত বদর্োর্ (সম্পাদক), ষ্টিপুরার সাষ্টহেয অেীে বর্তক সাম্প্রষ্টেক, ষ্টড সী র্ুক এতজ্ন্সী,
কেকাো, প্রর্ম প্রকাশ ২০১৪
১১) রােুে বদর্র্মবণ্, শাখােোতঙর অর্াক র্ােক, বপৌণ্মী প্রকাশে, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ ১৯৯৮
১২) ষ্টশষ্টশর কুমার ষ্টসংহ, ষ্টিপুরার র্াংো সাষ্টহতেযর সম্পূণ্ব ইষ্টেহাস, পঞ্চদশ শেক বর্তক ষ্টর্ংশ শেক,
অক্ষর পার্ষ্টেতকশােস, আগরেো, ষ্টিপুরা, প্রর্ম প্রকাশ ২০১৮
১৩) স্বপে বসেগুপ্ত (সম্পাদক), উত্তর-পূর্াব ঞ্চতের র্াংো কষ্টর্ো, বপৌণ্মী প্রকাশে, আগরেো, প্রর্ম প্রকাশ
১৯৯৯
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