হমচ

ব ৱা

অসমৰ সািহিত ক তথা সমাজ সং াৰক

এই

ব েটা সািহিত ক, হমেকাষ অিভধানত

েণতাজনৰ

িবষেয়। অসমৰ াধীনতা সং ামীজনৰ িবষেয় চাবৰ বােব
হমচ

হমচ

ব ৱা (ত াগবীৰ) চাওক।

ব ৱা (ইংৰাজী: Hemchandra

Barua) (১৮৩৫-১৮৯৬) অসমীয়া ভাষা-সািহত ৰ
এজন একিন

সৱক৷[1] অসমীয়া ভাষাৰ ওজা

নােমেৰ সে ািধত হমচ
অিভধানৰ

ব ৱা, হমেকাষ

েণতা৷ তওঁ ৰ মৃত ৰ িপছত ১৯০০

চনত হমেকাষ

কািশত হয়৷[2]

হমচ

জ

ব ৱা

১৮৩৫ চনৰ িডেচ ৰ মাহ
যাৰহাট

মৃত
ৰা

১৮৯৬ চন
য়তা

ভাৰতীয়

জ
১৮৩৫ চনৰ ১০ িডেচ ৰত (১৭৫৭ শকৰ ২৪
আেঘান) অসমৰ যাৰহাট িজলাৰ ৰজা-বাহৰ
গাঁ ৱত জ
মু

হিছল৷ তওঁ ৰ িপতৃ ৰ নাম আিছল

াৰাম ব ৱা আ

মাতৃ ৰ নাম আিছল

পহী

দৱী৷ মু াৰাম ব ৱাৰ িতিনজন পু আ
এজনী পু ী স ান আিছল৷ হমচ

ব ৱা

মু াৰাম ব ৱাৰ জ স ান আিছল৷[3]

িশ াৰ
হমচ

তথা

াকেযৗৱন

ব ৱাৰ িবদ াৰ

হিছল ৯ বছৰ বয়সত৷

দউতােক তওঁ ক বণমালা িনিশেকাৱাৈকেয় শ ৰ
আখৰ জাটিন িশকাইিছল আ

তাৰ লেগ লেগ

ব াকৰেণা প ৱাইিছল৷ ব াকৰণৰ সি ৈলেক

িশকাৰ পাছেতই তেখেত সই িশ াৰ অ পেৰ,
কাৰণ সইসময়েত তওঁ েলাকৰ গাঁ ওখনত জহনী
ৰােগ মহামাৰী

প ধাৰণ কৰাত িপতােক গাঁ ৱৰ

ৰাগীসকলৰ িচিকত্ সাত িদেন ৰািতেয় ব
থািক শষত িনেজই সই ৰাগত আ া

হ
হ

ইহলীলা স ৰণ কেৰ৷[4] ফলত তওঁ িশৱসাগৰ ল
গ খুৰাক ল

ীৰাম ব ৱাৰ ঘৰত থািকবলগীয়া

হয়৷ িকছিদন পাছত ল

ীৰাম ব ৱাই তওঁ ক

িশৱসাগৰ কাছাৰীত সুমুৱাই িদেয়। তিতয়া তওঁ
বতন পাইিছল মােহ চািৰ টকা[3]৷ য'ত তও
কে ইন ডীৰ সং

শৈল আেহ,িয সই সময়ৰ

িশৱসাগৰৰ ডপুট কিমচনাৰ আিছল । কে ইন
ডীেয় আ

ী ান িমছনাৰীসকলৰ সহায়ত

তওঁ ক ইংৰাজী ভাষা আ
।

সং িতৰ

ান িদিছল

নানান

িতকূল পিৰি িতক

তেখেত সং ত, িহ ী আ

ত া ান জনাই
ইংৰাজী ভাষাৰ

আহৰণ কিৰিছল৷

িববাহ
১৮৫২ চনত তেখেত িবয়া কৰাইিছল৷ এবছৰৰ
পাছেত এজনী কণ া স ান জ

লাভ কেৰ৷

জীেয়কৰ নাম প াৱতী ৰািখিছল৷ িবয়াৰ মা
দুবছৰ পাছেতই তেখতৰ প ীেয় অকাল মৃত
সাৱিট লয়৷[3]

কম জীৱন

ান

1. গালাঘাটৰ ৰাজহ িবভাগৰ পচকাৰ পদত
৬ মাহৰ বােব যাগদান৷
2. িশৱসাগৰ ইংৰাজী

লত িকছিদন িশ া

দান৷
3. পুনৰ ৰাজহ িবভাগৰ চাকিৰত যাগদান।
(১৮৬২ চনৈলেক)
4.

ৱাহাট ত ন ািয়ক আদালতৰ ভাষা
অনুবাদক (কাকতী) িহচােপ যাগদান৷

5. অধী ক (চপািৰে েড ) পদৈল পেদা িত
লাভ৷
6. কাম পৰ উপায়ু

কাযালয়ত এবছৰ

অনুবাদক পদত যাগদান৷
7. ন ািয়ক আয়ু
যাগদান৷

চাহাবৰ কাযালয়ত পুণৰ

8. িকছকাল 'আছাম িনউজ' কাকতৰ
স

াদক৷

এইেবাৰৰ উপিৰও তেখেত অসমত িমেশ েনৰী
সকলৰ াৰা

কািশত অ েণাদই সংবাদ প ৰ

লগেতা জিড়ত হ আিছল৷ ১৮৯৬ চনত তেখতৰ
মৃত হয়৷

কািশত পুিথ
অসমীয়া ব াকৰণ, ১৮৫৯ চনত
অসমীয়া ল’ৰাৰ ব াকৰণ
তলনামূলক ব াকৰণ
অসমীয়া ল'ৰাৰ আিদপাঠ

কাশ পায়৷[3]

পাঠ-মালা, এই পাঠ পুিথখন ১৮৮২ চনত ৰচনা
কিৰিছল৷[3]
া

ৰ া বা গা ভােল ৰািখবৰ উপায়,

কানীয়াৰ কী ন
বািহেৰ ৰংচং িভতেৰ কাৱাভাতৰী
আছািমজ মেৰজ িছে ম[2]
অসমীয়া হমেকাষ, এই অিভধানখন ১৯০০
চনত

কাশ পায়৷[3]

তথ সং হ
1. http://onlinesivasagar.com/literature/h

emchandra-barua.html অনলাইন
িশৱসাগৰ ৱবছাইটত উে িখত তথ
2. নবীন চ

লহকৰ (২০১২). অসমীয়া ভাষাৰ

ওজা হমচ

ব ৱা. অকিণৰ সািহত সভা.

পৃ া. ৩.
3. গগণ চ

অিধকাৰী (১০ িডেচ ৰ, ২০১১

(শিণবাৰ)). ভাষাৰ ওজা হমচ

ব ৱা.

পৃ া. ৪.
4. http://www.iitg.ernet.in/rcilts/phaseI/h

em_b.html RCILTS, IIT, Guwahati ত
হমচ

ব ৱাৰ িবষেয় থকা তথ

বািহ ক সংেযাগ
কানীয়াৰ কী ন, িৱিকউৎসত থকা

…

।
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