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“যা দেবী সব্বভূতেষু শক্তিরূতেন সংক্থিো
নমস্তসসযৈ নমস্তসসযৈ নমস্তসসযৈ নমঃ নমঃ।...”

শরৎ এতেই দবতে ওতে শারে উৎসতবর বােনা। দমতে ওতে দ�াটা 
ভারেবষ্ব শক্তির আরাধনায় যার দেন্দ্র ক্বনু্তে রতয়তেন ক্যক্ন ক্েক্নই স্বয়ং 
মা েু�্বা; মহাো�ক্েে আক্ে শক্তির আধার। ক্েক্ন স্বয়ংসমূ্র্বা। ে�ৎ 
সংসাতর দোতটা বত�া ক্নক্ব্বতশতষ সবাইতে অশুভ শক্তির  হাে দেতে রক্া 
েরার অঙ্ীোতর ক্েক্ন অক্বচে।

এ ধরাধাতম ক্েক্ন আক্বভূ্বে হতয়ক্েতেন ক্বতশষ প্রতয়ােতন। 
মহাক্বশ্বতে েরাক্রমশােী অশুভ শক্তি মক্হষাসুতরর েবে দেতে রক্া েতর 
শাক্তি ক্িক্রতয় আনতে; অসেযৈ অশুভ শক্তিতে েরাক্েে েতর সেযৈতে 
প্রক্েষ্া েরতে।  

শারতোৎসব বস্তুেেতক্ োই েু�্বাতে ক্িতরই উৎসব বা েুত�্বাৎসব। 
মক্হষাসুতরর সতঙ্ ে�াইতয় মা েু�্বার সািতেযৈর উেযােন।

েুত�্বাৎসতবর েতনযৈ অবশযৈ দ�া�ায় শরেোেতে দবতে দনওয়া হয় 
ক্ন; দবতে দনওয়া  হতয়ক্েে বসতিোেতে। দেন না, শাস্ত্ৰমতে শরেোেই 
দহাে দেবতোতে ক্বশ্াতমর সময়  বা িুতমাতনার সময়। ভ�বান ক্বষু্, যাঁর 
উেতর রতয়তে সারা ক্বশ্ব সংসাতরর োেতনর োক্য়ত্ব ক্েক্ন ক্নতেই এ সময় 
োতেন ক্বক্নক্রিে।

দরেো যুত� শ্রীরামচন্দ্র রাবতরর সতঙ্ ে�াইতয়র সময় মা েু�্বার 
আশীব্বাে োতভর েতনযৈ এ ক্নয়ম ভঙ্ েতরক্েতেন; সীো উদ্াতরর েতনযৈ মা 
েু�্বার অোেতবাধন েতরক্েতেন  শরেোতে। োতে মা েু�্বা দমাতটও অপ্রসন্ন 
হন ক্ন। সংতবেনশীে মাতয়র মন, সতিাতনর েনযৈ োক্য়ত্ব োেতন ক্েক্ন দয 
সব্বোই সো�। ক্বশ্াতমর সমতয়ও োই ভততির ডাতে সা�া ক্েতয়ক্েতেন 
েরুরাময়ী মা।  মা েু�্বার আশীব্বাতে ধনযৈ হতয়ক্েতেন শ্রীরামচন্দ্র। যোে্ব 
অতে্ব ক্েক্ন সোই প্রসন্নময়ী। ক্েক্ন েু�্বক্েনাক্শনী।

ভারেবতষ্ব শারেীয় উৎসব ক্হসাতব মাতয়র েুতোর আতয়ােন হয় 
সব রাতেযৈ, রামচতন্দ্রর ক্নয়ম ভাঙ্া ক্নয়ম দমতন। সা�ম্বতর আতয়ােন েতর 
মাতয়র অোেতবাধতনর। েতব থিান আর েক্রতবতশর ক্ভন্নোয় োে্বেযৈ 

দচাতে েত� েুতোর েদ্ক্েতে ও প্রক্েমা ক্বনযৈাতস। দযমন 
গুেরাতে মাতয়র আরাধনা েরা হয় ক্সংহবাক্হনী 

অম্বাবাই রূতে। েক্ক্র ভারতে 
মাতয়র আরাধনা 

েরা হয় 

আয়ূধ েুতোর ক্ভের ক্েতয়। আর আমাতের বাংোয় ক্েক্ন েূক্েে হন োঁর 
দেতেতমতয়তের সতঙ্ ক্সংহ বাক্হনী মক্হষাসুরমক্ে্বনী েশভুো মা েু�্বা রূতে। 

“োত�া, েুক্ম োত�া,
োত�া েু�্বা, োত�া েশ প্রহরর ধাক্ররী,
অভয়া শক্তি বে প্রোক্য়নী, 
েুক্ম োত�া। 

প্ররক্ম বরো অেরা অেুো 
বহু বে ধাক্ররী ক্রেুেে বাক্রনী োত�া মা। 
শররময়ী চক্ডিো শঙ্করী োত�া ,োত�া মা,
োত�া অসুর ক্বনাক্শনী েুক্ম োত�া। “

বাঙােীর শক্তি আরাধনা অবশযৈ এোতনই দেতম োতে না। বাঙােীর 
সাবেীে প্রােন্বায় ও ভক্তির আতবত� মা েু�্বার মনতে না�া দেয়। বাঙােীর 
অনুভূক্েতে ক্েক্ন দেবাতোে দেতে হাক্ের হন মানুতষর ধরা দোঁয়ার 
সীমানায়। বাঙােী মতনর েুয়ার দেতে ঢুতে েত�ন অবেীোয় হৃেয় মাতে। 
ঐশ্বয্বশাক্েনী সব্বেন েূেযৈা মা েু�্বা হতয় ওতেন োতের মানুষ, বাঙােী িতরর 
আেতরর দমতয় ‘উমা’। োই বাঙােী হৃেয় দ�তয় ওতে শারে প্রাতে -

“যাও যাও ক্�ক্র আনতে দ�ৌরী 
উমা আমার নাক্ে দেঁতেতে।.. “

ভক্তি আর ভাতোবাসায় ক্সতি আ�মনী ও ক্বেয়া �াতন অনুররন 
োত� আোতশ আর বাোতস। েতন্ ও েোয় মা েু�্বার সাতে চতে সরাসক্র 
ভাব ক্বক্নময়, চতে সংসাতরর সুে েুঃতের �ল্প েুতোর ক্েনগুতোতে। েুতো 
মণ্ডতে আর মক্ন্তর মানুতষর ঢে নাতম। মা েু�্বাতে ক্িতর সবার ক্মেতন 
বাঙােীর েুত�্বাৎসব েক্রেূর্ব হয় আেন মক্হমায়।

আমাতের দটাক্েওতেও আমরা এে ক্েতনর েু�্বা েুতোয় দমতে 
ওক্ে। আমরাও সমতবে হই  বাংোর সংস্কৃ ক্ের ধারাবাক্হেো দমতন দেবীর 
আরাধনায়।

“ওঁ চণ্ডীতে! চে চে চােয় চােয় েুত�্ব !
েূো আেয়াং প্রক্বশ। ---”

আমরাও ভক্তি আর শ্দ্ার ননতবেযৈ সাক্েতয় অঞ্জক্ে ক্েই। প্রােন্বা 
োনাই। প্ররাম োনাই েু�্বক্েনাক্শনী দনেহময়ী মাতে, আমাতের দটাক্েওর 

শারতোৎসতবর ক্ভের ক্েতয়।

“ওঁ সব্বমঙ্েমঙ্তেযৈ, ক্শতব, সব্বাে্বসাক্ধতে। 
শরতরযৈ, রেযৈম্বতে দ�ৌরী, নারায়রী নতমাহস্তু দে॥--”
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মক্নেুর ভারেবতষ্বর উত্তরেূতব্ব ব্রহ্মতেতশর সীমাততি অবক্থিে 
দোট্ট এেক্ট রােযৈ। মক্নেুর োর প্রােকৃ ক্েে দসৌন্য্ব ও সমকৃদ্ 
সংস্কৃ ক্ের েনযৈ ক্বেযৈাে। মক্নেুর বেতে অক্ধোংশ দোতের 
নয়নমুগ্ধের মক্নেুরী নকৃেযৈ সম্বতধে ধাররা আতে, োরর প্রেম 

ক্েতে ভারেবতষ্বর চারক্ট প্রধান নকৃেযৈসশেীর মতধযৈ মক্নেুরী ক্েে অনযৈেম। 
ক্েন্তু নকৃেযৈ ো�াও মক্নেুতরর োঁতের োে, দসোই, বাঁতশর োে, োরুক্শল্প, 
সঙ্ীে, বােযৈযন্ত্র, মাশ্বাে আট্ব, এসেে ক্শল্প ও সংস্কৃ ক্েও অসাধারর। 
এোতন নাচতে দেন্দ্র ে’দর মক্নেুর সম্তে্ব আমার ক্েেু অক্ভজ্ঞো, 
অনুভূক্ের ক্েেু েো বোর দচষ্া েরক্ে।

আক্ম দযতহেু শাক্তিক্নতেেতন মানুষ হতয়ক্ে, দোটতবো দেতেই সু্তে 
নকৃেযৈক্শক্া শুরু হতয়তে। দযতহেু নাচতে ভােবাসোম আর সারা বের নানা 
অনুষ্াতন ডাে দেোম, োই সু্তের বাইতরও নাচ দশোর সুতযা� হতয়ক্েে। 
সু্তে োেযৈক্বষতয়র মতধযৈ ক্নয়ক্মে নাচ, �ানতে রাো, এটা শাক্তিক্নতেেতনর 
নবক্শষ্যৈ। োরর গুরুতেব রবীন্দ্রনাে োেুর দেোে�ার োশাোক্শ নকৃেযৈ-
সঙ্ীে, ক্চরেেো, ক্শল্পেোতে সমান গুরুত্ব ক্েতয়ক্েতেন। শাক্তিক্নতেেতন 
ক্বেযৈাশ্ম প্রক্েষ্ার সূচনা দেতে দেতেতমতয়তের েনযৈ এেক্ট েূর্বাঙ্ ক্শক্া 
বযৈবথিার স্বপ্ন দেতেক্েতেন। দসই স্বপ্নতে বাস্তবাক্য়ে েরার েনযৈ বযৈবহাক্রে 
দেোে�া ও ক্শক্ার সাতে সাতে সাংস্কৃ ক্েে চচ্বা ও োর অনুশীেনতে 
আবক্শযৈে বতে মতন েতরক্েতেন। ১৯১৯ সাতে গুরুতেব যেন আসাতমর 
ক্সতেতট (বে্বমান বাংোতেশ) যান, েেন োঁতে অক্েক্েরূতে বরর েরার 
েনযৈ গ্াতমর দমতয়রা মক্নেুরী নকৃেযৈ েক্রতবশন েতর। দসই সময় দেো 
মক্নেুরী নকৃেযৈ গুরুতেতবর মতন �ভীর দরোোে েতর, এবং ক্েক্ন অনুভব 
েতরন দয মক্নেুরী নকৃেযৈেো আয়ত্ত েরতে হতে ক্নয়ক্মে ও ধারাবাক্হে নকৃেযৈ 
অনুশীেন প্রতয়ােন। গুরুতেব যেন দযটা ভাে দেত�তে েেনই দসটা গ্হর 
েরার দচষ্া েতরতেন। োই শাক্তিক্নতেেতনর দেতেতমতয়তের নকৃেযৈক্শক্া 
োতনর েনযৈ োঁর িক্নষ্ বধুে ক্রেেুরার মহারাতের সহায়োয় মক্নেুরী নকৃতেযৈর 
গুরুতে আমন্ত্রর োনান। প্রেতম শরীরচচ্বা নাতম দেতেতের মাধযৈতম ক্শক্া 
শুরু হতেও ক্রমশঃ দমতয়রাও অংশগ্হর েতর। এইভাতব শাক্তিক্নতেেতন 
প্রেম মক্নেুরী ধ্রুেেী নকৃেযৈক্শক্ার সূচনা হতয়ক্েে। আমার মতন হয়, ১৯১৬ 
সাতে গুরুতেব প্রেম োোতন এতস োোক্ন নকৃতেযৈ দয আত্মক্নতবেতনর ভাব 
দেতেক্েতেন, োরই অনুরূে আতব�ময়ো দযন ক্েক্ন ভারেীয় মক্নেুরী 
নকৃতেযৈ েুঁতে দেতয়ক্েতেন।

এবাতর মক্নেুরী নাচ ক্নতয় আমার ক্েেু অক্ভজ্ঞোর েো ক্েেক্ে। 
োোতন ক্বশ্বক্বেযৈােতয়র ে�াশুনা দশষ ে’দর আক্ম যেন আবার 
শাক্তিক্নতেেতন ক্িতর যাই, আমার মতন নাচ দশোর আগ্হ োত�। েেন 
২ বেতরর সাক্ট্বক্িতেট দোতস্ব মক্নেুরী নাচ দশোর সুতযা� হয়। মক্নেুর 
দেতে আ�ে নকৃেযৈগুরু মক্নেুরী নকৃতেযৈর প্রােক্মে দটেে দেতে শুরু ে’দর 
মাো, হাে, আঙুে, েক্জি, োঁধ, ো েয্বতি শরীতরর অঙ্প্রেযৈতঙ্র ক্বক্ভন্ন 
exercise ক্নেুঁেভাতব ক্শক্েতয়ক্েতেন। ক্েেু ক্েেু দোটতবোয় দশো ক্েক্নস 
হতেও, এবাতর আমার অনুভূক্ে এেেম অনযৈরেম ক্েে। েু’বেতরর 
মতধযৈ আক্ম মক্নেুরী নাতচর ভতি হতয় দ�োম। আমার মতন েেন আরও 
দশোর, মক্নেুরী নকৃেযৈ-ে�তের আরও �ভীতর প্রতবশ েরার প্রবে ইচ্া 
দহাে। মক্নেুতর সহতে দযতে োরতে আক্ম হয়তো দসাো মক্নেুতরই চতে 
দযোম, ক্েন্তু েেন ক্বতেশী োসতোট্বধারীতের মক্নেুতরর মে সীমাতিবে্বী 
রােযৈগুক্েতে প্রতবশ েরা ক্নতষধ ক্েে। ICCR ও আমাতে বাধা ক্েতো। আক্ম 
শাক্তিক্নতেেতনই ধারাবাক্হেভাতব ক্শেতে ো�োম।

ইক্েমতধযৈ বাবা ক্বশ্বভারেীর োোক্ন ক্বভা� দেতে অবসর দনওয়ার 
ক্েে েতর মক্নেুর ক্বশ্বক্বেযৈােয় দেতে আমন্ত্রর োন োোক্ন ভাষা ে�াবার 
েনযৈ। প্রেতম বাবা এো ক্�তয়ক্েতেন। মা’ও েতয়েবার সঙ্ ক্েতয়তেন। 
আবার মক্নেুরী নাচ ক্শেতে শুরু েরায় আক্মও না ক্�তয় োেতে োরোম 
না। আমার েতক্ এই সুতযা�টা ঈশ্বর-েত্ত আশীব্বাতের মে ক্েে। প্রতেযৈে 
বেরই নানান ো�েেরে েমা ক্েতয় দেন্দ্রীয় সরোতরর োে দেতে মক্নেুর 
রাতেযৈ প্রতবতশর অনুমক্ে োওয়াটা অক্নক্চিে ও সময় সাতেক্ বযৈাোর ক্েে। 
ক্েন্তু বাবা মক্নেুতর ে�াতে দযতে আনন্ দেতেন আর আক্মও আমার েতক্ 
েীে্বথিান মক্নেুতর যাওয়ার েনযৈ সব সময় মানক্সেভাতব প্রস্তুে ক্েোম। 

সোতে বাবার ক্াতশ সাহাযযৈ েরোম, আর েুেুতর োওয়া-োওয়ার েতর 
দযোম আমার নাতচর ক্াতশ। 

মক্নেুতর আমরা ক্বশ্বক্বেযৈােতয়র দ�ষ্হাউতস োেোম। মক্নেুর 
ক্বশ্বক্বেযৈােয় রােধানী ইম্ফে দেতে প্রায় ৮ ক্েতোক্মটার েূতর োক্চিেুর 
নাতম এে ঐক্েহাক্সে থিাতন অবক্থিে। দসোতন এে সময় রােপ্রাসাে 
ক্েে। োই এেনও ক্বশ্বক্বেযৈােয় প্রাঙ্তন ক্েেু ভগ্াবতশষ দেো যায়। োর 
চারক্েতে ধানতক্ে। 

মক্নেুতরর ননসক্�্বে দসৌন্য্ব দেতে স্বাধীন ভারতের প্রেম প্রধানমন্ত্রী 
েক্ণ্ডে েওহরোে দনতহরু বতেক্েতেন, মক্নেুর দহাে ভারেবতষ্বর 
সুইোরেযৈাডি। বাবা ক্নতের অনুভূক্ে দেতে বতেক্েতেন দয মক্নেুর দহাে 
ক্বিেীয় োোন। দোেেতনর দচহারা দেতে শুরু ে’দর োতের আচার 
আচরর, বযৈবহার, োহাত� দিরা েক্রতবশ েেবায়ু, চাতের স্বাে, শােসক্জি 
(রান্নার েদ্ক্েটা আোো), এসতবরই োোতনর সাতে ক্মে ক্েে। োই 
বাবাতে েুতরাতনা োোতনর েো মতন েক্রতয় ক্েে। 

নাচ ক্শেতে ক্�তয় আমাতে যা আেষ্বর েতরক্েে দসটা দহাে সব্বপ্রেতম 
গুরুতে প্ররাম েরার েদ্ক্ে। হাঁটু দ�ঁত� বতস, েু হাে সামতন েক্�তয় ক্েতয় 
মাো নে ে’দর প্ররাম েরাটা এেেম োোতনর মে। োোতনও দোনও 
ঐক্েহযৈবাহী ক্শল্পেো ক্শেতে দ�তে ক্শক্েতে প্ররাম বা শ্দ্া োক্নতয় শুরু 
েরা হয়। োো�া মক্নেুতর গুরুতেতবর সামতন গুরুতে সম্ান োক্নতয় 
বসারও ক্নয়ম আতে। মক্নেুতরর দোেেতনর েীবতনর সতঙ্ নকৃেযৈ�ীে ও 
বােযৈযন্ত্র েক্�ে। সারা বেতরর ধম্বীয় ও সামাক্েে উৎসবগুক্েতে দযমন 
ক্ববাহ অনুষ্াতন, শ্াদ্ানুষ্াতন �ান-বােনা (সংেীে্বন) ও নাচ�ান হতয় োতে।

মক্নেুরী নকৃতেযৈর দয দসৌন্য্ব ো দহাে েীোক্য়ে দেহভক্ঙ্, দোমে 
েেতক্ে, চাো মুতের অক্ভবযৈক্তি। সামাক্েে ও ধম্বীয় উৎসবতে দেন্দ্র ে’দর 
দসোতন এে সাংস্কৃ ক্েে েক্রমণ্ডে �ত� উতেতে, যা মক্নেুতরর এোতি ক্নেস্ব 
নবক্শষ্যৈ। দসোতন ক্শল্পী ও েশ্বে ভক্তিরতস আপু্ে হতয় ধম্বীয় বা আক্ত্মে 
ভাবাতব� উেেক্ধি েতরন। মক্নেুতর ক্�তয় ক্বশুদ্ মক্নেুরী নাচ দেতে আমার 
এই নকৃেযৈসশেীর প্রক্ে ক্বতশষ অনুভূক্ে দহাে যা ভাষায় প্রোশ েরা েক্েন। 
আমার মতন হতয়তে দয এই নাচ ক্েে মতচির উেতযা�ী নয়, মক্ন্র প্রাঙ্তর 
দেবতেবীর প্রক্ে সমূ্র্ব আত্মক্নতবেতনর নাচ।

মক্নেুতর নাচ ক্শেতে ক্�তয় এেটাই সমসযৈা হতয়ক্েে, দসটা দহাে 
ভাষার সমসযৈা। েরুর বা মােবয়সী দোতেরা ক্হন্ী বা ইংতরেী দবাতেন, 
ক্েন্তু বয়স্ দপ্রৌঢ়রা মক্নেুরী ভাষা ো�া বতেন না। মক্নেুতরর ক্নেস্ব ক্েক্ে 
োেতেও োরা বাংো ক্েক্েও বযৈবহার েতরন, ক্েন্তু েতোেেেতনর ভাষা 
এতেবাতরই আোো। ক্নতেতের ভাষাতে োরা বতেন ‘নমতেইতোন’।

মক্নেুতরর মানুষ সম্বতধে েু এে েো না বতে োরক্ে না। মক্নেুতরর 
মক্হোরা েুব েক্রশ্মী হন। োোতনর মতোই োরা োতের দোে রাতেন 
না,  িতরর সমস্ত োে ক্নতেরাই েতরন। ক্বশ্বক্বেযৈােতয়র দরক্েস্টার ক্নতের 
ধানতক্তে ক্নতেই োঙে চষতেন দেতে আমরা েুবই অবাে হতয় ক্�তয়ক্েোম। 
অক্িতস যাওয়ার আত� ক্েেুক্র মাতের োে েতর যাওয়াটা ক্েে োঁর 
অতভযৈস। আবার এে সময় মক্নেুর দেতে এেক্ট দমতয় শাক্তিক্নতেেতন 
এতসক্েে োোক্ন ভাষা ে�ার উতদেতশযৈ। প্রেম েতয়েটা ক্েন দস আমাতের 
বা�ীতে উতেক্েে। দরাে সোতে িুম দেতে উতে প্রেতমই দস ির, বারান্া, 
উতোন সব োঁট ক্েে। দসই দেতে বাবা, মা মুগ্ধ হতয় বতেক্েতেন, এ এেেম 
েুতরাতনা োোনীতের গুর। 

মক্নেুর দেতে দবশ েতয়েবারই নাতচর েে োোতন অনুষ্ান 
েরতে এতসতেন। োতের অনুষ্াতনর মাধযৈতম দো অবশযৈই, আচার বযৈবহাতর 
এবং েক্রষ্ার েক্রচ্ন্নো ক্বষতয়ও োরা োোক্নতের োে দেতে প্রশংসা 
েুক্�তয়তেন। এই নম্র স্বভাব দযন োতের নাতচর মতধযৈও িুতট উতেতে।

আমার মক্নেুতর যাওয়া হয়ক্ন েতয়ে বের। এেন আমরা ক্বতেশীরা 
সীক্মে সমতয়র েতনযৈ হতে দেন্দ্রীয় সরোতরর অনুমক্ে ো�াই দযতে োক্র, 
ক্েন্তু আবার যাওয়ার সুতযা� েতব দয আসতব োক্ননা।

মক্নেুতরর নাতচর গুরু, গুরুেন এবং ক্প্রয় বধুেতের প্রক্ে আতিক্রে 
শ্দ্া ও ভােবাসা োক্নতয় আক্ম এই দেো দশষ েরক্ে। 



আমার োেই হতচ্ িুতর দব�াতনার েবর দেওয়া। এেটাই 
দেতশর েবর ক্নতয় িুতর দব�াই নানাতেতশ। সবাইতে 
বেতে হয়, আমার দেশ ভারতে দযও ক্েন্তু। এেটা সময় 
ক্েে দেতশর মানুষতে েবর ক্েোম দোোয় দব�াতে 

যাওয়া যায়, আর োর িাঁতে ক্নতেও িুতর দব�াোম ক্নতের দেতশর দোট 
ব� োয়�ায়। 

িুতর দব�াতনার োেটা মানুষ অতনে োে আত� শুরু েতরতে, দসই 
প্রাচীতনর োক্েোয় োক্েোভুতি। েুতরাতনা ক্েক্নতসর দোঁে রাো, েুতরাতনা 
স্কৃক্ের চচ্বা – সবই মানুতষর স্বভাবোে োে। আমার সবতচতয় ভাতো 
োত� দিতে আসা ক্েতনর েক্রক্চে েতনর দোঁে দেতে। দবশ আরাম – এে 
েেতে েে েো, স্কৃক্ে দভতস ওতে। িুতর দব�াতে দব�াতে দয েেরেম 
িটনা িতট োর এেটা আোো িে্ব েরতবা। আমার দসৌভা�যৈ এই দেশাতে 
(েয্বটন) দেতে দেেক্ে, দেবে িটনাই িতটতে, েুি্বটনা িতটক্ন। 

বাঙ্ােীতের েুব িুতর দব�াতনার শে। আক্ম েেন েেোোয়, সেযৈ 
ক্াস ির দেতে দবক্রতয় অক্িস িতর ঢুতেক্ে।  আমারই সাতে আমার 
দেতে দোট এেটা দেতে চােরীতে এতসতে, োরেেীবতনর অক্ভজ্ঞো ক্নতয়। 
সব দেতে শুতন োতে বতেক্েোম – এ’দো মহাক্বেে, এেক্র অক্িতস 
োেতে হতব, এর মতধযৈ দো আমরা েুেুতরর দশা’দে ক্সতনমা দেতে ক্নতে 
োক্র। েেোোর অক্িসটা দচৌরঙ্ী ো�ার মাতে, োঁেেমতের অতি দনই, 
ক্নেযৈনেুন োণ্ড িটতো। যা দহাে অক্িস িাঁক্ে ক্েতয় এেক্েতনর েতনযৈও 
ক্সতনমা দেোর দরেড্বটা আর েতর উেতে োক্রক্ন। োরর েেোো ও 
বাঙ্ােীরা েেনও আমাতের এো োেতে দেয়ক্ন।  েেোোর বষ্বা বা 
ক্নম্নচাতের েুিাতনও দেউ না দেউ িুরতে িুরতে এতসতেন –দোোয় 
দব�াতে যাওয়া যায় দোঁে ক্নতে। এইভাতব হাক্স োট্টা, মো, উটতো 
োতমো, দোট োতটা আেে–ক্বেে ক্নতয় সবার আ�াতে স্কৃক্ের সম্ে 
নেরী হতে ো�তো। আমার দিারার েক্রক্ধও বা�তে ো�তো। 

অক্বশ্বাসযৈ হতেও সক্েযৈ, েীবতন প্রেমবার আতমক্রোতে ঢুতেক্েোম 
োতয় দহঁতট। নায়গ্া দেেক্ে ওন্াক্রওতে (োনাডা) োঁক্�তয়। যেন ভাবক্ে 
ওোরটায় যাই, ক্েে েেুক্ন আমার দমতয়র োবার েো মতন ে�তো।  দস 
েেন েুবই দোট, োর েো শুনতেই হতো, না হতে ক্বেে। হোৎ োক্েতয় 
দেক্ে দমতয়, বাবা েে না দেতে আোতশর ক্েতে োক্েতয় আতে। আমাতের 
এেটা োক্রবাক্রে ক্নয়ম আতে। দসটা হ’দো িুরতে যেন দবক্রতয়তো, 
ক্েতনর দবো বাতস বা দরেতন, �াক্�তে িুমাতে োরতবনা। েুতচাে েুতে 
েুক্েতে োক্েতয় দেেতে হতব। অবশযৈ দপ্তন িুমাই, দমতয় না িুক্মতয় ক্সতনমা 
দেতে। যা হ’ে ওোর দেতে নায়গ্া দেোর েনযৈ েুক্েশতে ক্েতজ্ঞস েরোম 
এেন বাস দোোয় োতবা বেুন দো?  দেতন ক্নতেন োসতোট্ব আতে ক্েনা।  
োরের বেতেন এইটুেু দো রাস্তা। ক্ব্রেটা ক্েতয় দহঁতট চতে যান। এইভাতব 
দহঁতটই ঢুতে ে�োম আতমক্রোয়। 

বুোতরতটে দ�ক্ে এেটা দরেড দশাতে দযা� ক্েতে। অক্িতসর বাইতর 
ইউতরাতে আমার প্রেম োে। ক্�তয় দেক্ে আতয়ােেরা �ণ্ডত�াে োক্েতয়তে 
এবং িতে মহা অসুক্বধার সকৃক্ষ্ হতয়তে। ইক্েমতধযৈ দোেসমা�মও শুরু 
হতয় দ�তে। এক্েতে আক্ম দো মুে ভার েতর বতস আক্ে। ইক্ণ্ডয়ার নাম 
দেতে অতনতেই দেৌত� দেৌত� আসতে। এে ভরিমক্হো অক্ে উৎসাতহ 
ক্েেু বোর দচষ্া েরতেন, অেচ আমার মাোয় ক্েেু ঢুেতেনা। ক্েেুক্র 
েতর বুেোম – ‘নহনযৈতে’র নায়ে ক্মচ্বা ইউক্ক্তডর েো বেতেন। 
নমতরেয়ী দেবীর দেো বই। ভরিমক্হোর োে দেতে োনোম দরামাক্নয়াতে 
নমতরেয়ীতেবীর েক্রক্চক্ে ও েনক্প্রয়োর েো। দেতশ ক্িতর ক্মচ্বা ইউক্ক্ডও 
ক্েতেক্েতেন েেোোর স্কৃক্ে, অক্ভজ্ঞো। দয দেো েেোোতে, বাঙ্ােীতে 
ক্নতয় দ�তে দরামাক্নয়াতে। ভরিমক্হো োনাতেন ক্মচ্বা ইউক্ক্ড েতর ক্শোত�া 
ক্বশ্বক্বেযৈােতয় চতে যান। উক্ন দসক্েন ওোতন আমার মুতের দিাোটা 
েমাতে দেতরক্েতেন। 

েক্ক্র আতমক্রোতে ভারেীয় রােেূে শ্রী ক্বশ্বনােন েূটনীক্েে 
ক্হসাতব েুব ক্বেযৈাে ক্েতেন। ওনারই অনুতরাতধ আতে্বক্ন্না, উরুগুতয়, 
েযৈারাগুতয়তে ভারেীয় েয্বটতনর দবশ ক্েেু অনুষ্ান েরা হয়। আমরা 
েেন ক্নউইয়তে্ব োেোম। আমার স্বামীর সাতে আতে্বক্ন্নার ভারেীয় 
েূোবাতসর েুব িক্নষ্ দযা�াতযা� ক্েে। অক্িতসর োে ক্নতয় আমরা েুেতন 
রওনা ক্েোম আতে্বক্ন্নার উতদেতশযৈ। দমতয়র দো দোয়াবাতরা, বাক্�তে 
ক্েক্ন এোই সতব্বসব্বা। বুতয়নস আইক্রতসর েূোবাস দেতে এেটা ক্বরাট 

েে রওনা ক্েে উরুগুতয়র উতদেতশযৈ। নানারেম সাংস্কৃ ক্েে অনুষ্াতনর 
আতয়ােন। রাতে আমার োতশ বতস এে ভরিতোে োতচ্ন। ভারেীয় 
রান্নার বযৈবথিা ক্েে। আক্ম ভরিতোেতে ক্চতেন, মাে দেতে বেোম। শুতন 
ভরিতোে োনাতেন উক্ন শুদ্ োেতে চান, োরর দোতনা প্রারীর অংশ 
(ক্চতেন, মাে ইেযৈাক্ে) ক্নতের শরীতর ক্নতয় প্রার েযৈা� েরতে চান না এবং 
প্রারীর োেযৈাংশ শরীতর ক্নতয় েবরথি হতে চান না। আশােীে এই উক্তি 
শুতন আক্ম ভরিতোেতে ভারে ভ্রমতরর েো বেোম। দসোতনও ওনার 
বাধা, োরর স্ত্ৰী ওনাতে ভারতে দযতে ক্েতে চান না। ভারতে দ�তে যক্ে 
আর না দিতরন। এই রেম ক্নম্বে েত্ত্ব, �ভীর অনুভূক্ের সামতন সযতনে 
চাো ক্েোম আমার িচতে হাক্সতে।

 িুতর দব�াতনাতে আমার ক্াক্তি দনই, োরর এটা আমার োে 
ও ভাে োত�। োই বতে আেতসক্মতে অযনে েরতে োক্র না। আেতসক্ম 
আমার অক্ে ক্প্রয়। এ’দহন দোেতে �রতমর মতধযৈ উরুগুতয়, েযৈারাগুতয়তে 
োক্ে িুটবে দটেক্ডয়াম দেক্েতয়তে। দেোধুতো আক্ম দমাতটই ভােবাক্স 
না। এেবার ডাতিাতরর অক্িতস ‘িম্ব’এ ক্েতেক্েোম ‘দেবে হাঁটা’ই আমার 
এেমারে বযৈায়াম। যাতহাে, বুতয়নস আইক্রতস ক্িতর এোম। নানারেম 
েোবাে্বার মাতে থিানীয় এে ভরিমক্হোতে ক্ভত্াক্রয়া ওোতম্ার বযৈাোতর 
ক্েতজ্ঞস েরোম। েক্যৈ েরোম েেযৈ ক্েেোে বেতেন ওতের দেতশর মক্হো 
েক্ব ওোতম্ার 
বযৈাোতর। অক্ে 
অসুথি রবীন্দ্রনােতে 
ক্ভত্াক্রয়া ক্নতের 
োক্য়তত্ব দরতে, দসবা 
শুশ্রূষা েতর সুথি েতর 
দোতেন। এরের েক্ব 
ক্বশ্াতমর েনযৈ ওোতন 
ক্েেুক্েন ক্েতেন। 
রবীন্দ্রনাে ‘ক্বেয়া’ 
নাম ক্েতয়ক্েতেন 
েক্ব ওোতম্াতে। 
ক্থির দহাে ক্ভত্াক্রয়া 
ওোতম্ার বাক্� 
দেেতে যাতবা, সাতে 
যাতবন েুক্সো। দয 
ে’ক্েন ওোতন ক্েোম, 
েুক্সোর সাতে েুব 
বধুেত্ব হতয় দ�ক্েতো। 
েুক্সোর দচষ্াতেই 
আমরা রওনা হোম। 
শহর দেতে িন্া 
েুতয়তের রাস্তা। 
ক্নঃসতন্তহ অক্ে সুন্র েকৃশযৈ। িাঁো রাস্তা, �াক্� দ্রুে এক্�তয় চতেতে, আর 
আক্ম আপ্রার দচষ্া েরক্ে স্কৃক্ের োোয় সক্েে ভাতব সব ক্েেুতে ভতর 
রােতে। ির বাক্� �ােোো দেেতে দেেতে �তিবযৈথিতে দেঁতে দ�োম। 
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অতনেটা েক্ম সহ ব� ব� �ােোোয় ভরা এেটা দোেো বাক্�। ে�েক্� 
দেওয়া োতের োনাো। দেতে মতন দহাে েেোোর দোতনা বাক্�তে চতে 
এতসক্ে। বাক্�র বাইতর দেতেই অবাে ক্বস্তয় োক্েতয় আক্ে। বা�াতনর 
�ােোো দেতে মতন দহাে দোটোট বটাক্নোে �াতড্বন। �াে মাতন ব� 
ব� বকৃক্। বাক্�টা এেন ক্মউক্েয়াম। ক্ভেতর ঢুতেই দেেোম ইক্ন্রা 
�াধেীর েক্ব, এে ভারেীয় মক্হোও েক্বতে আতেন। অনযৈানযৈ ক্েক্নতসর 
(বই ইেযৈাক্ে) মতধযৈ েক্ডিে দনতহরু এবং রবীন্দ্রনাতের েক্বও রাো ক্েে। 
দোেোর দোো বারান্া দেতে দেেোম সামতনর এেটা বাক্�তে েক্ব 
(রবীন্দ্রনাে) োেতেন। েুক্সোও সাগ্তহ সব িুতর িুতর দেেতো। সাপ্াক্হে 
েুক্ট োোতে অনযৈ দোতনা েশ্বে ক্েে না। আক্ম অতনে েূর দেতে এতসক্ে 
শুতন,  দেোর সুতযা� ক্েতয়ক্েতেন েেকৃ ্বেক্। ক্েেুক্র রবীন্দ্রনােতে ক্নতয় 
আতোচনা দহাে, ওোতম্ার েীবন সম্তে্বও ক্েেু েবর োওয়া দ�ে। 
ক্মউক্েয়াম েেকৃ ্বেক্ স্যৈাক্নশ ভাষায় দেো রবীন্দ্রনাতের ক্বষতয় এেটা বই 
উেহার ক্েতয়ক্েতেন। দিরার েতে েুতরা রাস্তাটা দষাে আনা োতভর ক্হসাব 
েরতে েরতে চতে এোম।

ক্েক্লি দেতে আক্ম দটাক্েওতে বেেী হতয় আক্স। ক্েক্লিতেও আমরা 
প্রায় অতনে বের আক্ে। োই “দোোয় বাক্�” এই প্রতনের উত্তর দেওয়ার 
সময় আক্ম সবসময় দহাঁচট োই। দসোতন বতসই োনতে োরোম ক্চো 
োয়রা নাতম এেেন ভরিমক্হো আমাতের দটাক্েও অক্িতস োে েতরন, 
শাক্তিক্নতেেতন ে�াতশানা েরার েরুন বাংো বতেন। োোতনর সাতে 
বাংো, শাক্তিক্নতেেতনর দবশ েুরতনা দযা�াতযা�। আমার েনযৈ ভাতোই 
হে, েুরতনাতে দোঁোর দনশাটা োক্েতয় ক্নতে োরতবা। প্রেম োেটা 
োয়রা সানতে ক্েতয় শুরু হে। শাক্তিক্নতেেতনর েেনতে আমরা েুেতনই 
ক্চক্ন োর এেটা ক্হতসব েরা দ�ে। সু্ে ে�ুয়া দসৎসু ক্েে োেভবতনর 
োরেী। ভারী ক্মক্ষ্ দমতয়, েুব সুন্র নাচও েরতো। ওর বাবা মাক্েতনা 
সানও (সাইক্ে মাক্েতনা) োোনী ভাষা ে�াতেন। আমার বধুেরা মাক্েতনা 
সাতনর োতে োোনী ে�তো। সাইতেে চাক্েতয় আশ্তমর মতধযৈ ক্াশ ক্নতে 
আসতেন শাতি, ক্নরীহ মানুষক্ট। এোতন এতস োনোম উক্ন হোৎ মারা 
দ�তেন দবাধ�য়াতে। দসৎসু ক্েেুক্েন আত� েয্বতি ক্হতরাক্শমাতে োেতো, 
এেন োতে দটাক্েওতে। মাক্েতনা সাতনর মতো মানুষতের ক্নরেস প্রতচষ্া 
েুই দেতশর মানুষতে অতনে োোোক্ে ক্নতয় এতসতে। আমাতের দটাক্েও 
অক্িতস এেটা বইতে দেতেক্ে সস্ত্ৰীে মাক্েতনা সান েক্ডিে দনতহরুর সাতে 
দেো েরতেন।

দটাক্েও’র ভারেীয় েূোবাতস ইউো ওেুো সান রবীন্দ্র সঙ্ীে এবং 
বাংো ভাষা দশোন। ক্ে সুন্র বাংো বতেন। েুঃে এেটাই, এে অল্প 
সমতয় এরা ক্ে সুন্র বাংো ক্শতেতে, আক্মই োোনীটা রপ্ েরতে োক্রক্ন। 
�েবের এেক্েন হোৎ ‘দসনতসই’ ‘দসনতসই’ েরতে েরতে োয়রা সান 
আমার িতর ঢুতে ে�তো। ক্ে দহাে ক্েতজ্ঞস েরতে বেতো ‘আেনার 
ক্টচার ইয়ামাক্শো সান এতসতেন’। ওঁর োতে ক্েেুক্েন োোনী েত�ক্েোম। 
োরেী েীবতন ভাষার ক্াস (েযৈাঙু্তয়ে ক্াস) মােেতে ো�ায় আক্ম মহা 
েৎের ক্েোম। আমার বধুেতেরও উৎসাহ ক্েতয় ক্াস ো�াোম। োরর ক্েে 
ে�াতশানার মূে ক্বষয়তে রক্া েরা। এোতন এেটা েো বো েরোর, 
আমাতের সময় অক্ে অল্প েয়সায় উচ্চ মাতনর ক্বতেশী ভাষা ক্শক্ার বযৈবথিা 
ক্েে। আেোে ভাষা ক্শেতে ভারতের ক্বক্ভন্ন োয়�ায় অতনে েয়সা েরচ 
েরতে হয়। যাইতহাে, প্রায় ক্েক্রশ বের ের ইয়ামাক্শো সাতনর (দোইক্চ 
ইয়ামাক্শো) সাতে দেো দহাে। ওনার োরেোরেীতের মতধযৈ আক্মই দবাধহয় 
এেেন যার সাতে োঁর ক্নতের দেতশ দেো দহাে। দচহারার এমন েক্রবে্বন 
দেউ ক্চক্নতয় না ক্েতে ক্চনতেও োরোম না।

েুন মাতসর (২০১৬) প্রেম সপ্াতহ নারা দেতে ক্িতর নানারেম 
োতমো ক্নতয় অক্িতস বতস আক্ে। সামতন বতস োয়রা সান। হোৎ 
আধ-দভোতনা েরো ক্েতয় উঁক্ে মারতে মারতে এে েম্বা ভরিতোে 
িতরর মতধযৈ ঢুতে ে�তেন। ওনাতে দেতেই োয়রা সান বতে উেতো, 
‘শাক্তিক্নতেেতন েত�তে, বাঁক্শ বাোতো। ক্েে দযন এনারই অতেক্ায় ক্েে 
োয়রা সান। যক্েও আক্ম অেযৈতি বযৈস্ত এবং োতমোর মতধযৈ ক্েোম, েবুও 
বসতে বেোম। দয প্রনে ক্নতয় এতসক্েতেন োর উত্তরও ক্েোম। এেেন 
ক্শল্পীতে সাতে ক্নতয় শাক্তিক্নতেেতনর অনুষ্াতন দযা� ক্েতে যাতচ্ন। োরর 
রবীন্দ্রনাতের প্রেমবার োোন ভ্রমতর আসার শেবষ্ব োেন হতচ্। োরের 
েুতরাতনা েো শুরু হতেই োনা দ�ে উক্ন ক্িতোেক্িতে (েশ্বন শাস্ত্ৰ) এম, 
এ ে�তেন ওোতন। উক্ন প্রায়শই সূয্বাতস্তর ের েূব্বেলিী দ�টে হাউতের 
(শাক্তিক্নতেেতন) দোেোর বারান্ায় োঁক্�তয় বাঁক্শ বাোতেন। েম্বা চও�ায় 
যেটা োয়�া ক্নতয় োঁ�াতেন, েেটাই ব� বাঁক্শ প্রার েুতে বাোতেন। 
দযমন সুর, দেমন ধ্বক্ন, দেমক্ন োর দরশ। আশোতশ সব নীরব, উক্ন 

এো সরব। অক্ে মতনারম অক্ভজ্ঞো। আক্ম বেোম, ‘আেনার বাঁক্শ আক্ম 
শুতনক্ে’। োরর ওই রাস্তা ক্েতয় সাইতেে চাক্েতয় আক্ম হতটেতে ক্িরোম। 
অতনেক্র েোবাে্বা দহাে। প্রায় বক্রেশ / দেক্রেশ বের ের। ক্হতরা টাইে 
দচহারার মানুষ, হোৎ আমার সামতন এতেন প্রায় বুত�া। আক্ম দো না 
োেতে দেতর বতেই দিেোম, ‘আেক্ন দো এেেম অনযৈরেম দেেতে 
ক্েতেন’। দহতস স্বীোর েরতেন। মতন েত� দ�ে, বাঁক্শ শুনতে শুনতে আক্ম 
সাইতেে চাোক্চ্, শাতি িাঁো েক্রতবশ, সতধেযৈ এক্�তয় আসতে। 

ভরিতোে েেন অক্িস ো�তবন োর প্রেীক্া েরতে ো�োম। 
আমাতের দটাক্েও অক্িতস আমরা ক্েনেন মক্হো োে েক্র, আর দেউ 
দনই। ভরিতোে উতে যাওয়ার সাতে সাতেই শুরু দহাে োর অক্নন্যৈোক্তি 
রূতের বর্বনা। বতেই ক্েোম এ’রেম সুন্র দেেতে োোনী আক্ম েুব 
েমই দেতেক্ে অেবা দেক্েক্ন। োয়রা সান স্বেঃসূ্ে্ব সমে্বন োক্নতয় 
চেতো। যেন দেতেক্েোম েেন আক্ম হাইসু্তে েক্� অেবা সেযৈ েতেতে 
ঢুতেক্ে। সুেরাং দোনও েুঁেই েেন ধে্বতবযৈর মতধযৈ আতসক্ন। দসৌন্তয্বর 
এরেম অবেুক্প্ --- এই চচ্বাতেই সমাক্প্ িটাোম দসই অম্ান স্কৃক্ের।

 দব�াতনা, েেচো, সময়  --- সবগুতোর �ক্ে এেই --- োতম 
না েেতনা। আতস্ত আতস্ত হতেও আক্ম নত� চত� দব�াক্চ্। যেন োইতে-দে 
(োইওয়ান) যাই, মতন হয় েেগুতো রাস্তা েক্ক্র েেোোর মেন। ক্বতশষ 
েতর ফ্যৈাটগুতো। েক্ক্র োইওয়াতন যেন েো�াে, দমাচা, সমস্ত দচনা 
েক্রক্চে িুতের �াে দেক্ে, আনতন্ অক্থির হতয় েক্�। সবই দো আমার 
দেতশ আতে। েো�াতে দমাচা অবশযৈ আক্ম ওক্েনাওয়াতেও দেতেক্ে।

 এ দেোর েস�া নেক্র হতচ্ ক্সওতে (েক্ক্র দোক্রয়া) বতস। 
োই মতন দহাে দোক্রয়ার েবরও দেো েরোর। ক্মনা োং নাতম এে 
ভরিমক্হোর দোঁে েরোম। েুব ভাে নাচ েরতেন। ক্চরোঙ্োতে সুরূো 
হতয়ক্েতেন। এেনও েবর োওয়া যায়ক্ন। বের েুতয়ে আত� বুসাতন এে 
দোক্রয়ান ভরিতোে হোৎ আমাতে বেতেন অতযাধযৈার এে রােেুমারী 
আমাতের দেতশর রানী হতয়ক্েতেন। সাে-োক্রতের দয �ল্প দেশ েরতেন, 
োর ক্বষয় ও সময় প্রাচীন ইক্েহাতসর অতি�্বে। অতযাধযৈার রােেুমারীর 
সময়োে দহাে ৫৭ – ১৮৮ খ্ীষ্াব্দ। প্রাচীন ইক্েহাতসর অতনে সাে োক্রে 
আনুমাক্নে হয়, ক্বতশষ েতর সমোেীন সাক্হেযৈ বা প্রনেোক্ত্ত্বে ক্েক্েতে 
উতলিে না োেতে। অতযাধযৈার রােেুমারীর দোক্রয়ার রানী হওয়ার �ল্প 
আমার োনার বাইতর ক্েে। েতব এই �ল্প দোক্রয়ানরা অেযৈতি �ভীরভাতব 
ক্বশ্বাস েতর। রােেুমারী শ্রীরনে প্রায় ১০০ বেতরর দবশী সময় দোক্রয়াতে 
ক্েতেন। ক্েন্তু অতনে দচষ্া েতরও অতযাধযৈার রােবংতশর নাম োনতে 
োক্রক্ন। রােেুমারী অতযাধযৈায় োোোেীন স্বপ্ন দেেতেন োর ক্বতয় 
দোক্রয়াতে হতব। রােেুমারীর বাবাও স্বতপ্ন দেবীর এেই রেম আতেশ 
োন। অেঃের শ্রীরনে দোেেস্র ক্নতয় সমুরিেতে দোক্রয়ার বুসাতনর োতে 
উেক্থিে হন। �ল্পটা এইটুেু দশানার ের আক্ম ক্েতজ্ঞস েরোম, ‘দোক্রয়ার 
রাো দেন ক্বতয় েতরক্েতেন’? শুনোম রাোও নাক্ে এেই রেম স্বপ্ন 
দেেতেন। রােবংতশর নাম ‘�ায়া’ (বাংো উচ্চারতর) এবং োয়�ার নামও 
‘�ায়া’। বুসাতনর োতে এই োয়�া।

 রােেুমারী শ্রীরনে ক্বতয় েতরন রাো ক্েম সুতরা’দে। রাো ক্েম 
সুতরা’র সময়োে ৪২ – ১৯৯ খ্ীষ্াব্দ, ক্নঃসতন্তহ আনুমাক্নে সময়। ক্বতয়র 
ের রােেুমারী শ্রীরতনের নাম হয় হুন দহায়াং ওে। এই রােেক্রবার 
আধযৈাক্ত্মে ক্বষতয় বা োতে েুবই সতচষ্ ক্েে। এতের ৭ক্ট সতিান (দেতে) 
েতর সন্নযৈাস গ্হর েতর। এই রােেক্রবাতরর বংশধররা অতনে দ�াতরের 
(দোক্রয়ান) সকৃক্ষ্ েতরন। এঁতের উত্তরসূরী হতেন প্রধানমন্ত্রী ক্েম েংক্িে। 
ইক্ন েুবার প্রধানমন্ত্রী হতয়ক্েতেন (১৯৭১ – ৭৫ এবং ১৯৮২ -২০০০)। 
রাষ্ট্রেক্ে ক্েম দেও েং এই রােেক্রবাতরর বংশধর।

ভারে – দোক্রয়া’র এই েুই রােেক্রবাতরর োক্হনী ধারাবাক্হেভাতব 
দোক্রয়ান সমাতে স্বীেকৃ ক্ে দেতয়তে। অতযাধযৈাতেও ইতন্া-দোক্রয়ান োে্ব 
আতে। দসোতন দোক্রয়ান স্ারে থিে ২৭দশ দিব্রুয়ারী ২০১১ দে নেক্র 
হয়। এই ক্বষতয় ভারেীয় েূটনীক্েে শ্রী এন োে্বসারেী বইও ক্েতেতেন। 
আমার েক্রক্চে এে ভরিতোে (ক্মঃ ক্ে) অতযাধযৈায় এবং উত্তর প্রতেতশর 
দবৌদ্ ধতম্বর সাংস্কৃ ক্েে থিাতন দব�াতে যান। অতযাধযৈার েুতরাতনা বাক্�র েক্ব 
েুতে আতনন এবং আমাতে দেোন। ওোনোর থিানীয় ক্চহ্ন হতচ্ বাক্�র 
সের েরোর ওেতর েু’ক্েে দেতে মাতের েক্ব আঁো। দসই ক্চহ্ন বুসাতনর 
োতে �ায়া’দেও আতে। এে েুতরাতনা ক্েতনর �ল্প সক্বশ্বাতস প্রেতমের ের 
প্রেমে দোক্রয়াতে স্বীেকৃ ক্ে দেতয়তে।

আতরা এরেম অতনে �ল্প োনা যাতব যক্ে আক্ম িুরতে োক্ে। দেতশ 
ক্িতর ক্বতেতশর বধুেতের সতঙ্ যেন দেো সাক্াে হয় েুব ভাে োত�। িুতর 
দব�াতনা’র এই �ল্পগুতো স্কৃক্ের োোয় োো হতয় আতে।  
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বাঙ্ােী েকৃক্েবীর দয দোন প্রাততিই োেুে ‘দোেোো’ শব্দক্ট 
দশানা মারে ওতের োন ো�া হতে বাধযৈ। েেোোর ইক্েহাস 
ক্নতয় ে�তে দ�তে আমাতের োতে দোব চারনে, সুোনুক্ট, 
দ�াক্বন্েুর, োেীিাট ইেযৈাক্ে শব্দ অক্ে েক্রক্চে। ক্েন্তু 

বা�বাোরতে বাে ক্েতয় েেোোর দোন ইক্েহাস রচনা এেরেম 
অসম্ভব। বা�বাোর শতব্দর উৎস দেউ বতে দোন এে সাতহতবর বা�াতনর 
নাম দেতে, আবার দেউ বা বতে ঐ োয়�ায় হু�েী নেীর বাঁে দেতে 
বা�বাোতরর নামেরর। এেো অবশযৈই মানতে হতব দয বিােশ শেতের 
আত� বাংোর ক্বক্ভন্ন অচিতের মে বা�বাোতরর ইক্েহাসও অতনেটাই 
অনুমান ক্ভক্ত্তে। েতব দষা�শ শেতের ক্বিেীয়াধ্ব দেতে বা�বাোতরর 
ইক্েহাতসর ক্বিেীয় েব্ব ধরা যায়।

আেবর বােশার আমতে সপ্গ্াম ক্েে এেটা ক্বশাে বযৈবসাক্য়ে 
দেন্দ্র। োক্েোস বসাে আর মুেুন্রাম দশে সুতো আর োেত�র েরযৈরিবযৈ 
এই বন্র দেতে ভারেবষ্ব ো�াও েকৃক্েবীর ক্বক্ভন্ন প্রাততি োোে। ক্বক্নমতয় 
সপ্গ্াতম আসে মশো আর অনযৈানযৈ েরযৈ যা থিেেতে ভারতের অনযৈানযৈ 
োয়�ায় দযে। 

আনুমাক্নে ১৫২০-৩০ সাে না�াে সরস্বেী নেী মতে যাবার ের 
নেী েতে বযৈবসা েরতে দ�তে �ঙ্ার আরও েক্ক্তর আসা ো�া দোন 
উোয় ক্েে না। চারনে প্রেতম োক্শম বাোর োরের ক্রমান্বতয় বাোসর, 
উেুতবক্�য়া, ক্হেক্েতে বসক্ে থিােন েরতে বযৈে্ব হতে দশতষ সুোনুক্ট 
গ্াতম দনাঙর েরতে এেরেম বাধযৈ হন। এই সময় ক্েলিীর বােশা ওনাতে 
হু�েীতে েুক্ে থিােন েরতে বেতেও উক্ন ক্েন্তু বরান�তরর েক্ক্রপ্রাততি 
সুোনুক্ট ো�তে রােী হন ক্ন। উক্ন দেেতেন দব�বেী ভা�ীরেী নেী সংেগ্ 
োয়�া হওয়ায় দমা�ে আর মারাক্েতের আক্রমতরর দমাোক্বো েরা দযমন 
সহে হতব আর নেীেতে ব�ব� োহাতের দনাঙর েরারও সুক্বতধ এই 
োয়�ায়। ইটে ইক্ডিয়া দোম্াক্ন েেনও েয্বতি েক্মর মাক্েোনা না দেতেও 
েক্মোরী স্বতত্ব প্রোোেন েতর োেনা আোতয়র অনুমক্ে দেতে সক্ম 
হতয়ক্েে। চারনে েক্েে েক্ম আর েঙ্ে সাি েতর দয দোন দোেতে 
বসক্ে থিােন েরার অনুমক্ে ক্েতে, বরান�র আর হু�েীর অনযৈানযৈ অচিে 
দেতে প্রচুর মানুষ এোতন বসক্ে থিােন েরতে আতস। ১৬৯০ সাে না�াে 
চারনে েক্মর মাক্েোনা োওয়ার ের আতেশবতে ইতচ্মে েক্মর েেে 
বধে েতর ক্েতয়ক্েতেন। ক্েন্তু দেয়াে েুশী মে িরবাক্� নেক্র আর েুেুর 
োটার  িতে আর দোন েয়ঃপ্ররােী না োোয় ১৭০৫-০৭ সাে না�াে 
বহু মানুতষর সতঙ্ প্রায় চারশ সাতহতবরও েতেরা মহামারীতে মকৃেুযৈ হয়। 
এর ের োক্টেস অি ক্েস আর েরেতরশান থিাক্েে হতেও শহতরর স্বাথিযৈ 
উদ্ার েরা সম্ভব হয়ক্ন। রবাট্ব ক্াইভ েেন বা�ীর ওের টযৈাক্স বসাতে 
বাধযৈ হন। 

দেেতে দেেতে সুোনুক্ট আর দ�াক্বন্েুর োতের ক্নেস্ব সত্তা 
হাক্রতয় েেন দযন বা�বাোতরর সতঙ্ ক্মতশ দ�ে। আর বে্বমান েেোোর 
উত্তর ভাত�র বা�বাোর অচিতেই নবোেে েেোোর নাক্� োটা হে। 
ইংতরে ো�া িরাসী, ওেন্াে এবং অনযৈানযৈ ইউতরােীয়রাও এর চার ধাতর 
বযৈবসার েনযৈ বসক্ে থিােন েতরক্েে। দস ক্হতসতব দোেোো েেন দেতেই 
বহুোক্েে শহতরর ময্বাো দেতয়ক্েে। 

বযৈবসাক্য়ে দেন্দ্র ক্হতসতব এর ের বরান�তরর উত্ততরাত্তর বকৃক্দ্ হতে 
ো�ে আর বা�বাোর ক্রমশ দনক্টভতের বাসথিান হতয় উেে। ১৭৪২ সাে 
না�াে মারাোতের দরােবার েনযৈ বা�বাোতরর েূব ক্েতে এেটা োে 
োটার েক্রেল্পনা হয়, যার নাম ক্েে মারাো ডীচ। দশষ েয্বতি অবশযৈ এই 
োে েুতরাটা োটার প্রতয়ােন হয়ক্ন। 

উনক্বংশ শোব্দীর মাোমাক্ে, যেক্েন েয্বতি দোম্াক্নর রােত্ব 
োতয়ম ক্েে আর অেরক্েতে দমা�ে সাম্রাতেযৈর ক্েন িক্নতয় এতসতে, 
েেক্েতন েেোোও বা�বাোর োক্�তয় ক্নতেতে আত� বহতর শযৈামবাোর 
হতয় ক্শয়ােো েয্বতি বাক্�তয় ক্নতয়তে। এই সময় দোেোো �ঙ্ার ো� ধতর 
েক্ক্তর ক্েক্েরেুর েয্বতি আর আক্ে �ঙ্ার ো� ধতর োেীিাট, ভবানীেুর, 
আক্েেুর ইেযৈাক্ে অচিতে ক্বস্তার োভ েরে। ক্বক্ভন্ন অচিতের মানুষ যারা 
এোতন বসক্ে েরে োরা ১৮৫৭ সাতে ক্সোই ক্বতরিাতহর দশতষ রানীর 
আতেশনামায় দোম্াক্নর আমে দেতে মুক্তি দেতয় রানীর নাতম েয়ধ্বক্ন 
ক্েতয়ক্েে। সাতহবরাও দনক্টভতের বসবাতসর েতনযৈ বা�বাোর অচিে দরতে 
ক্েতয় ক্নতেতের বসবাতসর োয়�া ক্হতসতব শহতরর েক্ক্র ক্েেটা আোো 
ভাতব দরতে ক্েে। ইংতরে শাসে এই নেুন উেক্নতবতশর রােধানীও এই 

শহতরই রােে। শুরু হে বা�বাোতরর হাে ধতর েেোোর েয়যারো আর 
শুরু হে এে নেুন োক্ের উত্ান। 

েেোোর আক্েবাসী দয োরা দস বযৈাোতর ঐক্েহাক্সেতের ক্বক্ভন্ন 
মে আতে। েতব আোে েকৃক্ষ্তে নের েরতে দেো যাতব দয এই অচিতের 
ক্বক্ভন্ন দেোর মানুতষর সতঙ্ েূব ক্েতের ঢাো চট্টগ্াম দেতে শুরু েতর 
েক্চিতমর মানভুম, উত্ততরর বতরন্দ্র ভূক্ম দেতে েক্ক্তনর রাঢ় অচিতের 
মানুতষরা বযৈবসা দেতে শুরু েতর ক্শক্া, স্বাথিযৈ ও ক্বক্ভন্ন োরতর এোতন 
বসক্ে থিােন েতরক্েে। ের আোতয়র সুক্বতধর েনযৈ ভারতের অনযৈানযৈ 
োয়�ার মে এোতনও েক্মোরী প্রো চােু হয় আর দসই সুতযাত� অতনে 
েক্মোতররা সৎ এবং অসৎ উোতয় প্রচুর অে্ব উোে্বন েতরক্েতেন। নেক্র 
হে ব�ব� প্রাসাতোেম অট্টাক্েো আর োর সতঙ্ অদু্ে এে সংস্কৃ ক্ে যা 
বাবু োেচার নাতম ক্বেযৈাে। হুেম েযৈাঁচার নক্সা এই সময়োর সামাক্েে, 
অে্বসনক্েে অবথিার সুন্র প্রক্েতবেন। 

বা�বাোর অচিতেই এই আবহাওয়ার মাতে সাক্হেযৈ, ক্শল্প, সঙ্ীে, 
চারুেো, নাটযৈচচ্বা ইেযৈাক্ের সব্বাঙ্ীর ক্বোশ িতট। মানুতষর মতধযৈ ক্শক্া 
এবং স্বাথিযৈ সতচেনোর উতমেষও এই সমতয় হয় বতে ধতর দনওয়া যায়। 
ক্বক্ভন্ন অচিতের মানুষ এোতন বসক্ে েরে যারা ক্বক্ভন্ন ধরতরর ভাষা, 
দোশাে, সামাক্েে আচরর-ক্বক্ধতে অভযৈস্ত ক্েে। বা�বাোর হতয় উেে 
এে ক্বরাট োতরের মে যাতে নানা ভাষা নানা মে নানা েক্রধান ক্মতে 
ক্মতশ এেটা নেুন সমাতের েমে ক্েে। বা�বাোতর েমে হে নেুন এে 
বাংো ভাষা যা েূতবর চাট�াঁইয়া বাংোও নয় আবার েক্চিতমর মানভুতমর 
ভাষাও নয়। েমে দহাে চক্েে ভাষার, েেোোর বাংো ভাষা যার উের 
ক্নভ্বর েতর রইে বাংো ভাষা ও সাক্হতেযৈর ভক্বষযৈৎ। এরেম সমতয় বক্ঙ্কম 
আর মাইতেে যেন সংস্কৃ ে দিঁষা সাধু বাংোয় ক্েতে নেুন সাক্হেযৈ সকৃক্ষ্তে 
মগ্, েেন দো�াসাঁতোর োেুর বাক্� আর ক্শমতে ো�ার োয়থি েক্রবাতর 
রক্ব োেুর আর ক্বতে নতরতনর েমে বাংো েো ভারতের ইক্েহাতস 
ক্নঃসতন্তহ এেটা উতলিেতযা�যৈ িটনা। 

বা�বাোর দেতে োট আর চুতনর ব�ব� বযৈবসা ক্রমশ উত্ততর 
বরান�তরর ক্েতে আর েূতব দবতেিাটা অচিতে সতর দযতে োেতে 
বা�বাোর হতয় উেে বাঙ্ােী মধযৈক্বতত্তর বাসথিান। ভাষা, সাক্হেযৈ, সংস্কৃ ক্ে, 
ধম্ব, নাটে, ক্শল্প, রােনীক্ে ইেযৈাক্ের দেন্দ্রথিে ক্হতসতব েেোোর 
প্রারতেন্দ্র বা�বাোর হতয় উেে সারা ভারতের সংস্কৃ ক্ে চচ্বার রােধানী। 

নটগুরু ক্�রীশ দিাষ, োক্নবাবু, নটসূয্ব অহীন দচৌধুরী, অমকৃেোে 
দবাস, ধম্বোস শূর, অতধ্বনু্ দশের মুস্তাক্ি দসসময় েেোোর ক্বক্ভন্ন 
রঙ্মতচি োক্েতয় দব�াতচ্ন। েেোোর মতচি েেন দশক্সক্েয়ার অক্ভনীে 
হতচ্। এে েোয়  দোেোো েেন েডিন অতেরাতে দটক্া ক্েতচ্। 

দস সময় বা�বাোতরর দনক্টভতের মতধযৈ আচার-সব্বস্ব ক্হনু্ ধতম্বর 
প্রক্ে এেরেম অনীহা দেো ক্েতে বহু মানুষ ক্নরাোর ঈশ্বর েূোরী 
ক্খ্টোন আর ব্রাহ্ম ধতম্বর প্রক্ে আেকৃ ষ্ হতয় ধম্বাতিক্রে হক্চ্ে। সাতহবরাও 
দসই সময় সু্ে-ক্�ে্বা ইেযৈাক্ে প্রক্েষ্া েতরক্েে যাতে প্রচুর ক্শক্ক্ে বাঙ্ােী 
আেকৃ ষ্ হয়। দসই সমতয় বরান�তরর োতে েক্ক্তরশ্বর মক্ন্তর এে ক্নরক্র 
বামুন রামেকৃ ষ্ েরমহংস, বঙ্সমােতে ক্হনু্ ধতম্বর এে নেুন ক্েশা 
দেোতেন। থিানীয় মানুষও ব্রাহ্মরযৈ আচারসব্বস্ব ক্হনু্ ধতম্বর বাইতর এে 
নেুন ে�তের সধোন দেতয় আত্ম�ক্রমা ক্িতর দেে। আর দসই সতঙ্ শুরু 
হে এে নেুন োেীয়ো দবাতধর উতমেষ। 

বা�বাোতরর ধনী সম্প্রোতয়র নেক্র ক্বশাোোর প্রাসাতোেম 
অট্টাক্েোগুতোর ইক্েহাস েয্বাতোচনা েরতেও দস সময়োর বা�বাোতরর 
অতনে ইক্েহাস োনা যায়। এই সব অট্টাক্েোর ক্শল্পেো েকৃক্েবীর 
নানা প্রাতি দেতে আনা হতয়ক্েে। দস েনযৈ েেোোতে এে সময় বো 
হে প্রাসাে ন�রী। দশাভাবাোতরর দেতবতের, োেুতরিাটার দিাতষতের, 
বা দো�াসাঁতোর োেুরতের বা�ীর েো আমরা োক্ন। ১৮৭৮ সাতে 
বা�বাোতরর দবাস েক্রবাতরর প্রাসাে ক্নম্বার হতয়ক্েে বাঙ্ােীতের মতধযৈ 
প্রেম ইক্ঞ্জক্নয়াক্রং োশ েরা নীেমক্র ক্মতরের েত্বাবধাতন। ১৮৯৭ সাতের 
২০দশ দিব্রুয়াক্র ক্শোত�া দিরে স্বামীক্েতে এই বা�ীর এেেোয় সম্বধ্বনা 
দেওয়া হতয়ক্েে। 

ধনী সম্প্রোয় ো�াও সাধারর মানুষ, দযমন িক্রেেুতরর োনুর�াঁও 
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বা�বাোর

গ্াতমর ক্বেযৈাে ভট্টাচায্ব বংতশর েু�্বাচরর স্কৃক্েেীে্ব ক্নতের গ্াম েদ্ার 
�তভ্ব ক্বেীন হতে ক্েন ভাইতে সতঙ্ ক্নতয় উনক্বংশ শোব্দীর দশষভাত� 
বে্বমান ১২/১ বা�বাোর স্টীতটর বাক্�ক্ট নেক্র েতরক্েতেন। ক্বক্রমেুতরর 
দসনহাক্টর বক্ধ্বষু্ েক্রবাতরর বঙ্ দসন োতটর বযৈবসায় প্রচুর অে্ব উোে্বন 
েতর ৭২/১ বা�বাোর স্টীতটর ক্েনেো বাক্�ক্ট ক্নম্বার েতরক্েতেন দযোতন 
বা�বাোতরর ক্বেযৈাে আড্া বসে। েরবে্বী োতে যু�াতির দ�াষ্ী এই 
বা�ীতেই োতের অক্িস থিানাতির েতরন। এর ের উতলিে েরতে হয় 
৮নং ক্বশ্বতোষ দেতনর বা�ীটার েো। ১৯১৫ সাতের ১৭ই মাচ্ব োঁটােুেুর 
বাইতেন দেতে রাস্তার এই নেুন নামেরর হয়। েকৃক্েবীর ইক্েহাতস দোন 
বইতয়র নাতম রাস্তার নামেরর এর আত� হতয়তে বতে দশানা যায় না। 
নত�ন্দ্র নাে বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) এই বাক্�তে বতস েীি্ব সাোশ বের 
অক্াতি েক্রশ্ম েতর প্রেম দোন ভারেীয় ভাষা বাংোয় ক্বশ্বতোষ রচনা 
েতরক্েতেন। আতরে ক্বেযৈাে বাঙ্ােী েীতনশ চন্দ্র দসন (১৮৬৬-১৯৩৯) 
নত�ন বাবুর োত�ায়া সাে নম্বর বাক্�তে বাস েরতেন। ওনার আক্ে 
বাক্� ঢাোর সুয়ােুর গ্াতম। েক্ব সমর দসন ক্বশ্বতোষ দেতনর ইক্েহাস 
ক্েেতে ক্�তয় ওনার ক্েো অরুর দসন এবং ক্েোমহ েীতনশ চতন্দ্রর েো 
ক্েতেতেন। ওনার োোমশায় ক্েতেন ে�েীশনাে রায় যাতে বক্ঙ্কম বাবু 
ক্বষবকৃক্ উেনযৈাসক্ট উৎস�্ব েতরক্েতেন। রাো রােবলিভ স্টীট যার নাতম, 
ক্েক্ন ক্েতেন মহারাে েুে্বভরাতমর েুরে। উক্ন মীরোিতরর প্রধান সক্চব 
ক্হতসতব োে েরার সময় মীরোির ওনাতে হেযৈার চক্রাতি েতরন আর ো 
োনতে দেতর উক্ন বা�বাোতর ইংতরেতের আশ্তয় চতে আতসন (১৭৫৮)। 
এর অেূতরই আনন্ চযৈাটারেী দেতন েুক্ট োশাোক্শ দোেো বাক্�তে 
োেতেন রাঙামাক্টর দেতশর েুই ক্েেোে োরাশঙ্কর বতন্যৈাোধযৈায় আর 
যাক্মনী রায়। এেক্টর রঙ হেুে আতরেক্ট োে। ১৮/১১ রােবলিভ স্টীতটর 
বাক্�ক্টতে বাস েরতেন উেয়শঙ্কতরর েতের সঙ্ীে েক্রচােে এবং উচ্চাঙ্ 
সঙ্ীেোর দ�ােুে চন্দ্র না�। ১৫/৪ বাক্�ক্ট সাক্ী হতয় আতে ক্বতরিাহী েক্ব 
নেরুতের েুঃেময় অশ্রুসেে সমতয়র। বা�বাোতরর রাস্তার নামেরর 
দেতেও দসসময়োর ইক্েহাস োক্নেটা আন্াে েরা যায়। 

বা�বাোর আতরা অতনে োরতর ক্বেযৈাে। বাংো ভাষায় প্রোক্শে 
েুক্ট ক্বেযৈাে সংবােেরে অমকৃেবাোর/যু�াতির এবং আনন্বাোতরর েমেথিান 
হে এই বা�বাোতর। অমকৃেবাোর প্রক্েষ্া েতরন ক্শক্শরোক্তি দিাষ। 
যু�াতির এবং আনন্বাোতরর প্রক্েষ্াো যোক্রতম েুষার োক্তি দিাষ আর 
সুতরশ চন্দ্র মেুমোর সংবাে প্রোশনা ো�াও সাক্হেযৈ সকৃক্ষ্তে উতলিেতযা�যৈ 
ভূক্মো োেন েতরক্েতেন। বা�বাোতরর ক্েন দ�াোে, ক্ীতরােত�াোে, 
যােুত�াোে আর ধনত�াোেতে এে সময় বো হে বা�বাোতরর ক্রি 
মাতস্ক্টয়াস্ব। ক্বপ্বী ক্ীতরাে দ�াোেতে ক্নতয়ই শরেচতন্দ্রর েতের োবীর 
অমর চক্ররে সবযৈসাচী। দরঙু্তন অস্ত্ৰ সংগ্হ েরার সময় শরে বাবুর সতঙ্ 
ওনার েক্রচয়। ধনত�াোে ক্েেতেন “দিস অি সাইতেন্স” যার মুেযৈ চক্ররে 
হতেন শ্রীরামেকৃ ষ্ েরমহংস। বইক্ট েত� রমযৈা রো ক্বস্তয় হেবাে হতয় 
ওনাতে ক্চক্ে ক্েতেক্েতেন এবং েরবে্বী সমতয় শ্রীরামেকৃ ষ্ েরমহংতসর 
েীবনী রচনা েতরন। যােু দ�াোে ক্েতেন ডাতিার ক্েন্তু ক্বপ্বীতের 
প্রেযৈক্ সাহাযযৈ েরায় সাতহবতের েু’নেতর েত�ন। দ�াক্বন্ রাম ক্মরে, 
রামক্নক্ধ গুপ্ (ক্নধু বাবু), দভাো ময়রা, নশেোনন্ মুতোোধযৈায়, ক্বধায়ে 

ভট্টাচায্ব, দ�ৌক্রনাে শাস্ত্ৰী, 
ভক্তিতবোতি প্রভুোে 
(অভয় চরর দে), 
দমাক্হে েুমার নমরে 
ইেযৈাক্ে েতয়েেতনর 
নাম উতলিেতযা�যৈ। 
বা�বাোতরর উের েক্বো 
ক্েতেতেন ঈশ্বর েত্ত, 
দভাো ময়রা, শরেচন্দ্র 
েক্ণ্ডে (োোোেুর), 
দহমচন্দ্র বতন্যৈাোধযৈায়, 
েীনবধুে ক্মরে, অক্ময় 
চক্রবে্বী, েীবনানন্ োস, 
সুক্নম্বে বসু, রূেচাঁে 
োস মহাোরে (েক্ী), 
আনন্ বা�ক্চ এবং আরও 
অতনতে। 

ব া � ব া ে া ত র র 
রসত�ালিার আত� 
আতরেক্ট বযৈাোতর না 
বেতে অক্বচার েরা হতব। 
বা�বাোতরর দনশার 
ে�তে এমন এেটা 
নবক্শষ্যৈ ক্েে যা অনযৈ 

দোোও দেো যায় ক্ন। দনশার রেমতিতর দনশার আড্ার অবথিানও 
োেটাে। এই ে�াক্ট োর প্রমার দেতব। 

বা�বাোতর �াঁোর আড্া গুক্ের দোনন�তর
বটেোয় মতের আড্া, চণু্ডর বউবাোতর।
 
এর সতঙ্ আতরেক্ট ে�ার উতলিে না েরতেই নয়,

এে ক্েক্েতম দযমন দেমন, েুই ক্েক্েতম প্রো,
ক্েন ক্েক্েতম উক্ের নােীর, চার ক্েক্েতম রাো। 
দনশাভাতঙ্র সকৃক্ষ্েে্বা ক্শবচন্দ্র োেুর নেক্র েতরক্েতেন েক্ীর েে। 

এরা মতের দনশা েক্রেযৈােযৈ মতন েরতেন। �াঁো ইেযৈাক্ে দসবন েতর 
োক্ের মে বযৈবহার েরতেন। এেবার এে বতে যাওয়া দেতেতে োর 
বাবা উদ্ার েরতে এতে দেতেন দেতেক্ট দনশা েতর োঁত�র মে ক্ে এেটা 
োয়�ায় বতস। োোোক্ে আসতেই দেতেক্ট বাতের হাতে োেতোেরার মে 
েুেতর দেয়। এই েেক্ট দনশা ভাতঙর মতধযৈ প্রচুর �ান আর েক্বো সকৃক্ষ্ 
েতরক্েে যা আেও সাক্হতেযৈর োরেতের �তবষরার ক্বষয়। এর দশষ বযৈাটনক্ট 
এতস েত� এে উক্�য়া ব্রাহ্মর রূেচাঁে োস মহাোতরের হাতে। ইক্ন রূেচাঁে 
েক্ী ক্হতসতব আেও বাংো সাক্হতেযৈর ইক্েহাতস বে্বমান। 

এই সমতয়র সমাচার েে্বতরর েতয়েক্ট েবতরর নমুনা দেতে 
েোনীতিন বা�বাোতরর েক্ররি দশ্রীর অবথিার োক্নেটা েক্রচয় োওয়া 
যায়। 

“২০দশ অত্াবর ১৮৩৭ সাতে প্রোক্শে শ্রীযুতি বাবু আশুতোষ দেব 
অক্ে সমাতরাতহ মােকৃ  শ্াদ্ সম্ন্ন েক্রয়াতেন ......... েুই ক্েনক্েতনর েে 
হইতেও অতনে ক্ভকু্ে আক্সয়াক্েে। স্ত্ৰী-েুরুষ-বােে সাধারর নূযৈনাক্ধে 
২ েক্ দোে সমা�ম হইয়াক্েে”। েতরর বের ১৮৩৮ সাতের ৩১দশ মাচ্ব 
োক্রতের সমাচাতর ..”শ্রীযুতি বাবু বিারো নাে োেুতরর মাোর দোোতির 
হয়। এইক্তর শুনা দ�ে, বাবু অক্েসমকৃক্দ্েূব্বে মােকৃ শ্াদ্ সম্ন্ন েক্রয়াতেন। 
�ে শুক্রবাতর বহু সংেযৈে োঙ্ােীক্ে�তে দভােন েরাইয়াতেন। োহাতে 
প্রতেযৈে ব্রাহ্মরতে আট আনা এবং অনযৈানযৈ শূরি ও দমাসেমান ইেযৈাক্ে 
োঙ্ােীতের চার আনা েক্রয়া ক্েয়াতেন। এই সেে দোে বযৈবসাতয় 
োঙ্ােী নতহ। ক্েন্তু অক্ে েক্ররি, মেুরী েক্রয়া ক্েনোে েতর। যেযৈাক্ে 
দোক্েতশর বিারা শহতরর সীমাতে দোন প্রক্েবধেে না হইে েতব দবাধেক্র 
েতক্র অক্ধে ক্ভকু্ে উেক্থিে হইে”। েেোোয় বক্স্ত �ত� ওোর ক্েেতন 
েোনীতিন বা�বাোতরর বাবুতের দয গুরুত্বেূর্ব অবোন ক্েে ো আমরা 
প্রায় ভুেতে বসতেও ইক্েহাস ো দভাতেক্ন। বাবু োেচাতরর উক্চ্ষ্ িতের 
অনযৈেম িেক্ট  হে েেোোয় অ�ক্রে ক্ভোক্র সমাতবশ ও োতের থিায়ী 
বসবাস। 

বা�বাোতরর আতরেক্ট অবোন হে দেোধুতোয় বাঙ্ােীতের 
অংশগ্হর। ো�ায় ো�ায় ক্েমনাক্সয়াম আর বযৈায়ামা�ার ো�াও ধনী 
মানুষতের অট্টাক্েোর বা�াতন িুটবে দেো এেসময় েুবই েনক্প্রয় হতয় 

দো�াসাঁতো োেুর বা�ী
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বা�বাোর

ওতে। ‘দেো’ শতব্দর সতঙ্ ‘ধুতো’  শব্দক্ট ক্ে এই ভাতব েক্�তয় দ�ে? 
প্রেযৈাে োট বযৈবসায়ী ক্প্রয়নাে ক্মরে, রাধাোতি দেতবতের উত্তরসুক্রতের 
দেতে ১ নং িক্�য়ােুেুর স্টীতটর সম্ক্ত্ত ক্েতন ক্নতয় সাতহবতের অনুেরতর 
ক্বশাে এে প্রাসাে নেক্র েতরন আর োর নামেরর েতরন ‘দমাহনবা�ান 
ক্ভো’। ক্েেতনর বা�াতন দেতেরা িুটবে দেো শুরু েতর যা েরবে্বী  োতে 
১৮৮৯ সাতে এেটা ক্াতবর রূে োয় আর ক্াতবর নামেরর হয় বাক্�ক্টর 
নাতম। ক্প্রয় ক্মরে ক্েতেন ক্াতবর প্রক্েষ্াো ও প্রধান েকৃষ্তোষে। আতরে 
েকৃষ্তোষে ক্েতেন বযৈাক্রটোর এইচ ক্ড দবাস (হক্রোস দবাস)। বযৈবসাতয় 
দোেসাতনর েরুন ক্প্রয়নাে মারে দে� েক্ টাোয় এই প্রাসাতোেম 
বাক্�ক্ট ভুতেন্দ্রনাে ও ক্নমাই দবাসতে ক্বক্ক্র েতরন। এনারাই েরবে্বী 
সমতয় দমাহনবা�ান ক্াবতে এক্�তয় ক্নতয় যান। এ প্রসতঙ্ আতরেেতনর 
নাম উতলিে েরতেই হয়। ভুতেন্দ্রতমাহন দসনগুপ্ ক্যক্ন োেী দসন নাতম 
দবক্শ েক্রক্চে ক্েতেন। েূব বাংোর ঢাো দেতে বা�বাোতরর রামোতি 
দবাস স্টীতটর এেটা বাক্�তে বাসা দবঁতধ ক্েতেন। দযৌবতন ইটেতবঙ্ে ও 
ই ক্ব দরতে দেেতেন। েীবতনর দশষ প্রাততি এতস ঢাোর উয়া�ী েেতে 
েেোোয় প্রক্েক্ষ্ে েতরন। বা�বাোতরর আতরেেন বাক্সন্া অেয় দবাস 
চক্লিশ-েচিাশ েশতের নামেরা িুটবোর ও ক্ক্রতেট দেতোয়া�। ১৯৫৭ 
সাতে আোশবারীর িুটবতের বাংো ধারাক্ববররী ওনার এবং েুতপেন 
সরোতরর হাে ধতর শুরু হয়।      

বা�বাোর নামক্টর সতঙ্ ওেতপ্রাে ভাতব েক্�তয় আতে আতরেক্ট 
ক্েক্নতষর নাম “রসত�ালিা”। আর এর সতঙ্ েক্�তয় আতে ১৬৪ নং আোর 
ক্চেেুর দরাতডর বাসভবতনর মাক্েে নবীনচন্দ্র োতসর নাম। এঁর ক্েোমহ 
মধুসূেন োস অষ্ােশ শোব্দীর দশতষ বধ্বমাতনর আক্েবা�ী দেত� সুোনুক্টতে 
ক্চক্নর বযৈবসা শুরু েতরন। এই সময় োন্সাক্র নাতম এে রেতমর োে 
ক্চক্ন হে যাতে েক্রশুদ্ েতর সুস্বােু সাো ক্চক্নর োনা নেক্র েরা হে ক্চক্নর 
েতে। চেক্ে েোয় এই োে ক্চক্নতে বো হে োক্শর ক্চক্ন। নবীতনর 
ক্েোমহ এই ক্চক্ন রপ্াক্ন েরতেন। ওনার বাসভবন আর ক্চক্নর গুোম 
ক্েে োক্শ ক্মক্ত্তর িাতট। নবীতনর েমে হয় ওনার ক্েোর অোে মকৃেুযৈর 

ক্েন মাস েতর ১৮৪৬ সাতে। েেক্েতন বযৈবসাতয় মন্া হওয়ায় বাক্� ও 
গুোম ক্বক্ক্র েতর ক্চেেুর দরাতডর বাক্�তে চতে আতসন আর শুরু েতরন 
নানা রেম ক্মক্ষ্র দোোন দোট্ট এেক্ট েত�র চাতের িতর দযোতন আে 
এে ক্বশাে অট্টাক্েো দশাভা োয়। ক্চক্নর বযৈবসা দেত� ক্মক্ষ্র দোোন 
েরায় আত্মীয়স্বেতনরা ওনাতে দোঁটা ক্েতয় নবীন ময়রা বো শুরু েতরন। 
আত্মীয়তের দোঁটার েবাতব েতর উক্ন শাস্ত্ৰ ইেযৈাক্ে দিঁতট প্রমার েতরন দয 
এেোতে ক্মষ্ান্ন প্রস্তুেোরীরা সমাতে উচ্চথিান অক্ধোর েরে। েতর উক্ন 
এই মতম্ব এেক্ট েুক্স্তোও প্রোশ েতরন। উক্ন ক্নতে ক্ববাহ েতরন ময়রা 
েক্রবাতরর েনযৈাতে ক্যক্ন ক্েতেন প্রেযৈাে েক্বয়াে দভাো ময়রার েক্নষ্ েুরে 
মাধবচতন্দ্রর েনযৈা ক্ীতরােমক্র। নবীনচন্দ্র ১৮৬৮ সাতে রসত�ালিা প্রেম 
বাোতর আতনন। অবশযৈ এেেে ঐক্েহাক্সে বতেন উক্�ষযৈার েুরী দেোয় 
নাক্ে রসত�ালিা আত�ই নেক্র হে ে�ন্নাে দেতবর দভা�/প্রসাে ক্হতসতব। 
দসোতের এেক্ট প্রচক্েে ে�া ক্েে 

বা�বাোতরর নবীন োস 
রসত�ালিার েেম্বাস।।
নবীন চতন্দ্রর এেমারে েুরে েকৃ ষ্ চন্দ্র োস (১৮৭০-১৯৩৫) প্রেম 

েীবতন বাক্�তে বতস দহাক্মওেযৈাক্ে চচ্বা েরতেও ক্েেকৃ ক্বতয়াত�র েতর 
েক্নষ্ েুরে সারোচরন দে ক্নতয় দো�াসাঁতোর ক্চেেুতর েকৃ ষ্ চন্দ্র োস 
েনতিেশানারস শুরু েতরন। েতর ধম্বেোয় দে ক্স োস েনতিেশানারস 
প্রক্েষ্া েতরন যা আে েয্বতি ডােতহৌক্স ো�ার অক্িতসর বাবুতের এেনও 
ক্টক্িন োইতয় চতেতে। ময়রার বযৈবসা ো�াও নবীন চতন্দ্রর সঙ্ীে চচ্বা ক্নতয় 
দস সময় অতনে েো দশানা দযে। ক্েয়াতনা আর দচতো বাোনর েক্োর 
েনযৈ সাতহবতের অতনে েনসাট্ব ওনাতে ক্বক্ভন্ন আসতর ক্নতয় দযে। উক্ন 
অবশযৈ েেনই এক্টতে দেশা ক্হতসতব দনন ক্ন। 

উনক্বংশ শোব্দীর দ�া�ায় বা�বাোতরর যারো শুরু হতয়ক্েে 
েেোোর েমেেতগ্। বা�বাোতর েতমেক্েতেন েকৃক্েবী ক্বেযৈাে বহু মানুষ 
যারা বাঙ্ােীতে আেও �ক্ব্বে েতর। ক্ে েতর োক্ননা আধুক্নে েেোোর 
মানুতষরা বা�বাোরতে িক্টতের োয়�া বতে ক্চক্হ্নে েতর। নীরে ক্স 
ক্েতেতেন উনক্বংশ শোব্দীর দ�া�ায় েরেতরশাতনর োইতের েে আসে 
না আর োেেুতয়া ক্েে এেমারে েতের উৎস। বা�ীর দমতয়রা ভারী বােক্ে 
েুেতে োরে না বতে েে দোোর েনযৈ িক্ট বযৈবহার েরে। েক্�র বাঁধন 
আে�া হওয়ার েরুন মাতেমাতেই েুতয়াতে িক্ট ডুতব দযে আর প্রক্ে 
রক্ববার সোতে িক্ট েুক্ে বতে এেেে দোে োক্েতসাটা ক্নতয় হাঁে ো�ে। 
এোনোর অতেক্ােকৃ ে েুরতনা বাক্সন্ারা যেন েূব বাংোর মানুষতের 
বাঙাে বতে দহয় েরা শুরু েরে োর উত্ততর বাঙােরা এতের িক্ট সতম্বাধন 
েরতে ো�ে। ক্েন্তু ইক্েহাস বতে দয এোতন সারা বাংোর মানুষই িাঁক্ট 
দ�ঁত� ক্েে দসই চারনতের আমে দেতে। বা�বাোতরর ইক্েহাস আর 
ঐক্েহযৈ এতের সবাইতে বাে ক্েতয় ক্ে েতর হয় োক্ন না। 

েতেে স্টীতটর িুটোে ক্েতয় উত্তর ক্েতে হাঁটতে দ�তে রাস্তার 
েু’ধাতর এেনও অতনে প্রাসাতোেম অট্টাক্েো নেতর ে�তব যা বা�বাোর 
আর েেোোর ইক্েহাতসর সাক্ী হতয় োঁক্�তয় আতে। আর শযৈামবাোতরর 
োঁচমাোর দমাত�র বাঁ ক্েতে চতে দ�তে বা�বাোর স্টীট। সতধেযৈর মুতে 
রাস্তার েু’ধাতর দোটতোট দেতেভাোর আর ক্মক্ষ্র দোোন ক্িতর নানান 
রেতমর আড্া আর গুেোক্ন নেতর আতস। �াতয় �াতয় ো�াতনা োতের 
শযৈাওো ধরা োঁক্চতের েুপ্রাততির বাক্সন্াতের মতধযৈ এেনও ক্ে ভাতবর 
আোন প্রোন হয়? 

প্রয়াে অক্ভতনরেী দেয়া চক্রবে্বী বা�বাোর সম্বতধে েুব সুন্র এেটা 
েো বতেক্েতেন। “আক্ম যক্েও বা�বাোতরর বাক্সন্া নই ক্েন্তু নাটতের 
েনযৈ আমাতে এই অচিতে ক্েতনর অতনেটা সময়ই োটাতে হে। �তরশ 
দযমন মাতয়র চারোতশ িুতর ক্বশ্বব্রহ্মাণ্ড দেতন ক্েে দসই রেম বা�বাোতরর 
চারোশ িুরতেই দোেোো শহরটা োনা হতয় যায়। ”  
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সঞ্জয় েকৃ ষ্ার প্রেম ক্ববাহবাক্ষ্বেীতে ক্�তয় ক্ভত�র মতধযৈ দয 
দমতয়টাতে দেতে ক্েৎ চন্দ্রাহে দহাে োর নাম মানােী। সঞ্জয় 
ও োর স্ত্ৰী েকৃ ষ্া ক্েৎএর অতিরঙ্ বধুে। োই ক্বনা সংতোতচই 
েকৃ ষ্ার োতে ক্�তয় দমতয়টার নাম োনার ইচ্া প্রোশ েরতেই 

েকৃ ষ্া দচাে মটতে বেে, ‘োহতে আমার বধুে মানােীর ক্েতে নের েত�তে’। 
ক্েৎ এবার অতনেটা অক্ভতযাত�র সুতর বতে, ‘এেক্েন আমার োে দেতে 
েুক্েতয় দরতেক্েতে দেন’? 

‘ওতর বাবা, ক্ে সাঙ্াক্েে দোে েুক্ম। এযৈাই শুনতো’? েকৃ ষ্া দচঁক্চতয় 
সঞ্জতয়র েকৃক্ষ্ আেষ্বর েতর। সঞ্জয় োতে আসতেই বতে, ‘শুনতো ক্েৎএর 
েো ? ও অক্ভতযা� েরতে, মানােীতে আমরা ওর োে দেতে দেন 
এেক্েন েুক্েতয় দরতেক্ে’। 

‘োররটা বতোক্ন দয দোমার বধুে দপ্রতম হাবুডুবু না দেতেও, 
অযৈাডভান্সড োক্ন্বং দোস্ব েরতে’, সঞ্জয় বতে। ক্েৎ এেটুও েতম না ক্�তয় 
োনতে চায়, ‘দে দসই ভা�যৈবান দোে, োনতে োক্র ক্ে’? সঞ্জয় উত্তর 
দেওয়ার আত�ই উত্তর দেয় েকৃ ষ্া। ‘হযৈাঁ, ক্নচিয়ই োনতে োর। ভা�যৈবান 
দসই বযৈক্তির নাম ডঃ শেদ্রু সানযৈাে’। েকৃ ষ্ার োে দেতে উত্তরটা দেতয় 
ক্েৎ ক্বধান ক্েে, ‘োহতে দোমার বধুের োইি দহে। োরর োনই দো 
ডাতিারতের িযৈাক্মক্ে োইি বতে ক্েেু োতেনা। দে বেতে োতর ক্বতয়র 
েতয়ে ক্েন েতরই আইনেীক্বর সাহাযযৈ ক্নতে হতে োতর ক্ববাহ ক্বতচ্তের 
েনযৈ’। 

‘বাোই ষাট, আমার বধুের দসই অবথিা হতব দেন ? হযৈাঁ, শেদ্রু 
ক্নঃসতন্তহ েুব বযৈস্ত ডাতিার। হসক্েটাে ও ক্নতের দচম্বার ক্নতয় সারা সপ্াহ 
প্রচণ্ড বযৈস্ত োতে। ক্েন্তু ক্মতেযৈ বেব না, োর মতধযৈও মাতস এেবার মানােীর 
সাতে দড দস্ডি েরার দচষ্া েতর। এই দো দসক্েন মানােীর েমেক্েতন 
ওতে দমাোতম্বাতে ক্ডনার োওয়াতো’। 

েকৃ ষ্া োমতেই ক্েৎ দোঁট উতটে বতে, ‘দপ্রতমর সূচনাতে এসব 
দেোতনাটাই রীক্ে, ক্েন্তু ক্বতয়র েতর ক্বতশষ েতর এেেন ডাতিাতরর সতঙ্ 
�াঁটে�া বাঁধতে শবরীর প্রেীক্া ো�া দমতয়তের আর ক্েেুই দোতটনা’। 
ওর েোর প্রক্েবাে েতর েকৃ ষ্া বতে, ‘েোতে যাই োেুে, আমার বধুের 
সমস্ত মন প্রার েুত� এেন শুধু শেদ্রু শেদ্রু। দসোতন অনযৈ োতরার োঁই 
হতব না’। োক্চ্তেযৈর সুতর ক্েৎ বতে, ‘দেোই যাে দশষ হাক্সটা দে হাতস’। 

এই ক্নতয় ওতের মতধযৈ দবশ ক্েেুক্র োট্টা ইয়াক্ে্ব চতে। এে িাঁতে 
েেন দয মানােী েকৃ ষ্ার োতশ এতস োঁক্�তয়তে, ক্েৎ দেয়াে েতরক্ন। 
দেয়াে হতেই দস স্বাভাক্বে ভাতব এেটু েজ্া দেতয় দ�ে। ক্ে োক্ন 
ওতের েোবাে্বা মানােী শুনতে দেে ক্েনা। দেতে ওর সম্তে্ব ক্ে ধাররা 
দহাে। ক্েন্তু েকৃ ষ্া বরাবরই কু্রতেড। ক্েৎতে অপ্রস্তুে অবথিায় দিোর 
েনযৈ মানােীতে বতে, ‘মানােী, োক্নস দো আমাতের এই ক্েৎ দবাস দোর 
বাতয়াডাটা চাইক্েে। আমরা অবশযৈ সতঙ্ সতঙ্ বতে ক্েতয়ক্ে এ স্বাতের 
ভা� হতবনা। আমাতের বধুে আ�াত�া�া দমক্ডোে দেয়াতর আতে এবং 
ভক্বষযৈতেও োেতব’। েকৃ ষ্ার বোর ঢতঙ মানােীর মুতে হাক্স েক্�তয় েত�। 
হাসতে হাসতেই বতে, ‘বতেক্েস ভােই েতরক্েস। েতব দরেডিক্শে েরতে 
দোষটা দোোয়। ক্ে বতেন আেক্ন’? বতে ক্েৎএর ক্েতে প্রনেটা েুঁত� দেয় 
মানােী। অনযৈ দয দোতনা দেতে হতে এেটু অপ্রস্তুে হতয় দযে, মুে ক্েতয় 
বাক্েযৈ দবতরাতো না। ক্েন্তু ক্েৎ বরাবরই এেস্টা স্াট্ব। ক্বনু্মারে িাবত� না 
ক্�তয় বতে, ‘আই অযৈাম ওভারতহাতয়েমড। নাউ উই আর দরেডিস্ ’। ক্নতের 
দমাবাইে নাম্বারটা মানােীতে দেয়, ‘োইডিক্ে দসভ েতর রােতবন। মাতে 
মাতে আেনার োে দেতে দিান আশা েরতবা, অযৈাডি উই উইে দস্ডি 
অযৈা দোয়াক্েক্ট টাইম’। েকৃ ষ্া দ�াে দ�াে দচাে েতর ওতের েুেতনর ক্েতে 
োক্েতয় োতে। মানােী দচাতের ভাষা ক্েতয় বুক্েতয় দেয় দয ক্েৎতে োর 
প্রেম েশ্বতনই ভাে দেত�তে। 

অনুষ্ান দশষ হওয়ার ের মানােীতে সতঙ্ ক্নতয় ক্েৎ দবক্রতয় এতস 
ক্নতের �াক্�র েরো েুতে অনুতরাধ েতর উেতে। মানােীর বাক্�র েীি্ব 
েেটা ওরা �তল্প মশগুে হতয় রইে। দমতয়টা দয শুধু দেেতে সুন্র োই 
নয়, ওর বুক্দ্েীপ্ েোবাে্বাও ক্েৎএর মন স্শ্ব েতর। এে সহে ও 
সাবেীে দয না ক্মশতে দবাোই দযে না। মানােীতে ওর বাক্�তে দেঁতে 
ক্েতয় ক্িতর আসার সময় মতন দহাে এেক্র দস স্বতপ্নর ে�তে ক্বচরর 
েরক্েে। 

দসক্েন অতনে রাে হয় ক্েৎএর বাক্� ক্িরতে। ক্বোনায় শুতয় িুম 

আসক্েে না। না আসারই েো। বারান্ায় এতস োঁ�ায়। বসততির িুরিুতর 
হাওয়া মুতে এতস োেটা মাতর। এেটা ক্স�াতরট ধক্রতয় আেতের সুেস্কৃক্ে 
দরামন্থন েরতে ো�ে। এেক্েন ধতর দয নারীর েক্ব দস মতনর েযৈানভাতস 
এঁতেতে, মানােী বুক্ে দসই নারী। দস দযন োর েতনযৈই েকৃক্েবীতে েতমেতে। 
ক্েন্তু অেকৃতষ্র ক্ে ক্নষু্র েক্রহাস, যাও বা মতনর মেন নারীর সধোন ক্মেে, 
োও দস নারী বাঁধা েত� আতে এে বযৈস্ত ডাতিাতরর হৃেতয়। ক্েৎএর ভাত�যৈর 
সতঙ্ এই ক্নষু্র দেো দেন ? এই দো এবার অক্িতস োর ক্সক্নয়র ক্ভক্ে 
হওয়ার েো ক্েে, ক্েন্তু দশষ েয্বতি রদ্  হতয় দ�ে বতসর োমতেয়ােীর 
েনযৈ। ক্েৎএর মতে বতসর টোবন্ব অযৈাক্টটুডই এর েনযৈ মূেে োয়ী। ওর 
সহেম্বী এবং বেতে দ�তে অতিরঙ্ বধুে অক্নব্বার ওতে েরামশ্ব দেয় আতরা 
দবক্শ ক্ডতপ্ামযৈাক্টে হতে, অক্িতস োে েরতে দ�তে দযটা অেযৈতি েরুরী। 
ক্েন্তু ক্েৎ ভীষর এেতরাো। োতরার অনযৈায় আচরর দস সহযৈ েরতে 
োতরনা। মানােীর েোটা ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা অনযৈ ক্েতে দমা� ক্নতচ্ 
দেতে িতর ক্িতর এতস ক্বোনায় �া এক্েতয় দেয় এবং িুম আসার আ� 
েয্বতি মানােীর েো ভাবতে োতে। মতন মতন অতেো অতচনা ডঃ শেদ্রুতে 
প্রচডি ঈষ্বা েরতে আরম্ভ েতর। মানােীর মেন এেেন সুন্রী ও স্াট্ব 
দমতয় যক্ে ওর েীবনসক্ঙ্নী দহাে োহতে ক্নক্চিেভাতব ওর েীবতনর েন্ই 
োতটে দযে। এসব ভাবতে ভাবতে দচাতে িুম দনতম আতস।  

দসইক্েন মানােীর সতঙ্ সাক্াে হওয়ার ের দেতেই ক্েৎ োর 
মনতে অনুশাসন েরতে োরতে না। অক্িতসর োেেম্ব সব েডি হবার 
দযা�া�। অক্নব্বাতরর দচাতে ওর বধুের অস্বাভাক্বেো ধরা েত� যায়। ক্েৎতে 
এ ক্বষতয় প্রনে েরতে প্রেম প্রেম এক্�তয় দ�তেও, েী�ােীক্� েরতে সব 
েবুে েতর। অক্নব্বার যুক্তি ক্েতয় ওতে দবাোতনার দচষ্া েতর যা োওয়ার 
নয় দসই মায়াবী হক্রতরর ক্েেতন ধাওয়া েরার অে্ব েী ? ক্েন্তু ক্েৎএর 
অবুে মন ক্েেুতেই মানতে চায় না। োর েকৃঢ় ক্বশ্বাস মানােী ও দস দমইড 
ির ইচ আোর। মােোতন শেদ্রু দযন এেেন ইনু্টডার। মানােীর মন েয় 
েরার শক্তি োর আতে। েতে্বর োক্েতর োর মতধযৈ যক্ে দোনও োমক্ে 
োতেও, দসটা েূরর েরতে দস ক্েেো হতবনা। শেদ্রু প্রক্েক্ষ্ে ডাতিার 
হতে োতর, ক্েন্তু দসই বা েম ক্েতস ? মাক্টেনযৈাশনাে েম্াক্নতে ভাে 
দোতটে আতে। বয়স েম হওয়ার সুবাতে চােরীতে উন্নক্ে েরবার সুতযা�ও 
রতয়তে। োো�া হাতবভাতব মতন হতয়তে মানােীরও োতে অেেন্ হয়ক্ন। 

দসক্েন অক্িতস ক্েৎএর এে�াো োে ক্েে। মতন এেরাশ ক্বরক্তি 
ক্নতয় োেগুতো েমক্প্ট েরার দচষ্া েরক্েে। এমন সময় দমাবাইেটা 
দবতে ওতে।  োতন ক্েতয় ‘হযৈাতো’ বেতেই দভতস এে নারীেন্ঠ, ‘আক্ম 
মানােী বেক্ে। অক্িস টাইতম দিান েতর আেনাতে ক্বরতি েরোম না 
দো’? ‘নট অযৈাট অে’, ক্েৎ েবাব দেয়। ‘আেক্ন ক্ে আে সােটার সময় 
�ক্�য়াহাতটর আনন্তমোর সামতন আসতে োরতবন’? োনতে চায় মানােী। 
মানােী োর সতঙ্ দেো েরতে চাইতে, এর দেতে আনতন্র আর ক্ে হতে 
োতর। সারা শরীতর ক্শহরর দেতে দ�ে। ক্েন্তু অতনে েতষ্ মতন উচ্ছাস 
দচতে বতে, ‘দোনও ক্বতশষ বযৈাোর’? ‘দটক্েতিাতনই বেব ? সাক্াতে বেতে 
হয় না’? োনতে চায় মানােী। ক্েৎ েজ্া দেতয় বতে, ‘হযৈাঁ হযৈাঁ, ো হতব না 
দেন? ক্চতিা েরতবন না, আক্ম যোসমতয় দেঁতে যাব’। মানােীর সতঙ্ েো 
দশষ েতর ক্েৎ অনুভব েতর দস আর ক্নতের মতধযৈ দনই। প্রেম চােরী 
োওয়ার ক্েন দযমন মতন আনতন্র দঢউ দেতে ক্�তয়ক্েে, দেমক্ন আনন্ দস 
আে আবার অনুভব েরে মানােীর সতঙ্ দেো হওয়ার সম্ভাবনায়।

অনযৈ ক্েতনর েুেনায় দসক্েন এেটু আত� দবক্রতয় �াক্� চাক্েতয় দস 
�ক্�য়াহাতট এতস দেঁোয়। আনন্তমোর সামতন ক্�তয় দেতে মানােী ওর 
আত�ই দেঁতে দ�তে। েরতর োমী োোন শা�ী, মযৈাক্চং ব্াউে, এেটা 
দসানার েতেট। চুে েুতেই এতসতে। মানােীর ক্েে দেতে দচাে দিরাতনা 
সম্ভব হক্চ্ে না। োই দেতে মানােী এেটু েজ্া দেতয় দহতস বতে, ‘ক্ে 
দহাে, শুধু দেেতবন, না দোনও দরটুেরাতন্ ক্�তয় বসতবন’। 

‘আই অযৈাম সক্র। চেুন দোোও বক্স’। ক্েৎ মানােীতে ক্নতয় দসাো 
চতে আতস ক্ক্রটোে চেক্টেে দরটুেরাতন্। ‘বেুন হোৎ েেব দেন’? 

মানােী মকৃেু দহতস বতে, ‘বাব্া, ের সইতে না দেেক্ে। বেক্ে সব 
েো। আত� এেটু �ো দভোতে ক্েন’। ক্েৎ েজ্া দেতয় সতঙ্ সতঙ্ 
বয়টাতে দডতে েুতটা সুইট োইম দসাডার অড্বার ক্েে। ক্েেুক্তরর মতধযৈ 
দসটা এতস যায়। মানােী োতে েু চুমুে ক্েতয় ক্েৎএর ক্েতে োক্েতয় বতে, 
‘এেটা বযৈাোতর আেনার সাহাযযৈ চাই’। 
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অনুচ্চাক্রে

‘সাহাযযৈ ? আমার ? বেুন ক্ে সাহাযযৈ েরতে োক্র’? ক্েৎ অবাে 
হতয় োনতে চায়। মানােী ক্ে বেতব দবাধহয় আত� দেতে ক্েে েতর 
এতসক্েে। োই বেতে সময় ক্নে না। ‘আেনাতে এেবার আমার সতঙ্ 
দিাট্ব উইক্েয়াতম দযতে হতব’। 

‘দিাট্ব উইক্েয়াতম দেন’? ক্েৎ অবাে হতয় োনতে চায়। মানােী 
মুেটা নাক্মতয় বতে, ‘আেনাতে বোর সুতযা� হয় ক্ন। আমার োো ইক্ডিয়ান 
আক্ম্বতে ক্েে। বের েুই আত� সীমাতি এোোয় েঙ্ীতের গুক্েতে প্রার 
হারায়। মা’র দেনশন চােু হতয়তে, ক্েন্তু ক্হতসতব ক্েেু �রক্মে হওয়ায় 
দেনশতনর টাো বা�াতনার েনযৈ আমরা ঊধ্বেন েেকৃ ্বেতক্র োতে আতবেন 
োক্নতয়ক্েোম। ওরা আমাতের আতবেতন সা�া ক্েতয়তে। ওতের অক্িস 
দেতে দডতে োক্েতয়তে। আেক্ন সতঙ্ োেতে এেটু ভরসা োই। োই 
বেক্েোম যক্ে আেক্ন আমার সতঙ্ যান, েুব উেেকৃ ে হব’। 

ক্েৎ মনক্থির েরতে দবক্শ সময় ক্নেনা। ‘বেুন েতব দযতে চান? 
বাই ক্ে বাই, আেনার োোর নাম ক্ে’? ‘দসৌমযৈ দসন’, মানােী উত্তর দেয়।

েোমতো শুক্রবার ক্েৎ মানােীতে সতঙ্ ক্নতয় দিাট্ব উইক্েয়াতম 
দ�ে। অক্িসার েুবই ভরি ও মাক্ে্বে। চমৎোর েোবাে্বা। বেতেন, 
“আমরা আেনার আতবেনেরেক্ট দেতেক্ে। হযৈাঁ সক্েযৈ, আমাতের ক্হতসতব 
ক্েেু ভুে দবক্রতয়তে। অযৈাোউন্স্  ক্ডোট্বতমন্তে ক্নতদে্বশ ক্েতয়ক্ে। েুব 
ো�াোক্� ক্রভাইেড দেনশন আেনার মার নাতম োোতনার বযৈবথিা 
েরা হতচ্। োইডিক্ে ক্বয়ার উইে আস্ , উই আর ক্রয়াক্ে সযৈক্র ির েযৈা 
ইনেনক্ভক্নতয়ন্স”। েোবাে্বা দশষ হওয়ার ের ওরা উতে আসক্েে। হোৎ 
অক্িসার ভরিতোে ক্েৎ এর ক্েতে োক্েতয় মানােীতে ক্িসক্িস েতর ক্ে 
এেটা বেতেন, ক্েৎ ক্েে শুনতে োয় না। োরের আবার স্বাভাক্বে �োয়  
বেতেন,  ‘এক্নওতয় দরটে অযৈাক্সওরড োেটা হতয় যাতব’।

দিাট্ব উইক্েয়াম দেতে দবক্রতয় এতস ওরা েুেন �াক্�তে উতে বতস। 
সারাটা েে ওতের েুেতনর মতধযৈ দেমন দোনও েো হয়না। মানােী 
এেবার শুধু বতে, ‘আেক্ন োোতে আমার োেটা েুব সহতে হতয় দ�ে। 
দমক্ন েযৈাংেস্ ’। ক্েৎ উত্ততর শুধু ‘দনা দমনশন’ বতে চুে ে’দর োতে। 
মানােীতে বাক্�তে দেঁতে ক্েতয় ক্িতর আতস। মানােীর েনযৈ োেটা েরতে 
দেতর ওর ভাতোই দেত�তে, ক্েন্তু ক্ে এেটা অোনা অনুভূক্ের চাতে এেটু 
ক্াতি দবাধ েতর। ননরাতশযৈর ক্বনু্মারে সম্ভাবনা দস অঙু্কতরই ক্বনষ্ েতর, 
এবারও োর বযৈক্েক্রম হে না। েতরর ক্েন সোে দেতেই আবার সব 
চেতে োতে রুক্টনমাক্িে। োরই মতধযৈ প্রক্েক্েনই ইতচ্ হয় মানােীর 
সাতে এেটু েো বোর, ক্েন্তু োতের চাতে ক্নতে দেতে আর দিান েরা 
হতয় ওতে না।  

সপ্াহোতনে দযতে না দযতেই মানােীর দিান এতো ক্েৎএর োতে। 
এবার ওতের বাক্�তে যাওয়ার ক্নমন্ত্রর। ‘আেনার দোনও আেক্ত্ত শুনতবা 
না। আেনার সতঙ্ মার আোে েক্রতয় দেব। সামতনর রক্ববার সতধেযৈতবোয় 
আমাতের বাক্�তে আসুন, আসতেই হতব ক্েন্তু। েো ক্েন আসতবন’। 
মানােীর অনুতরাতধ ক্েৎ এেবাতেযৈ রােী হতয় যায়।  মতন মতন ভাতব 
মানােীর বা�ী িুতর আসার ের েোটা হাল্া েতর ক্নতের বাবাতে োক্নতয় 
রােতব।  দোটতবো দেতে বাবা ওতে েূর্ব স্বাধীনো ক্েতয় ব� েতরতেন, 
োই বাবার সাতে ও অতনে েোই বেতে োতর।   

েতরর রক্ববার সতধেযৈর আত�ই ক্েৎ দেঁতে দ�ে মানােীতের 
সটেতেতের বাক্�। সুন্র, ক্েমোম বা�ী।  আসবাবেরে এবং োর ক্বনযৈাতসও 
দবশ উন্নে রুক্চর েক্রচয় স্ষ্ ভাতব িুতট উতেতে। হোৎ মতন হে বাবা-
মাও এোতন এতে েুক্শ হতবন।   অল্প েোবাে্বার ের ডাে ে�তো োওয়া 
োওয়ার।  এোক্হ আতয়ােন। মানােীর মা সামতন বতস দেতে োওয়ার 
েোরক্ে েতরন। �ল্পগুেব েরতে েরতে ক্েৎ েক্যৈ েতর মানােীর মা 
দেতে দেতেই শা�ীর আঁচে ক্েতয় দচাে মুেতেন। মানােীও দসটা েক্যৈ 
েতর মাতে মকৃেু ধমে ক্েতয় বেে, ‘ক্ে হতচ্ মা ? উক্ন আমাতের বাক্�তে 
প্রেম এতেন। দোোয় �ল্প েরতব ো না োক্ে দচাতের েে দিেে’। মা 
েজ্া দেতয় দচাে মুতে বেতেন, ‘দেন োক্ননা ওতে দেতে দোোর েো 
মতন েত� যাতচ্। দেতেক্েস মানা, ওর দচহারার সতঙ্ দোোর দচহারার েে 
ক্মে’? মানােী দোনও উত্তর দেয়না। ভরিমক্হো ক্েৎতে বেতেন, ‘সময় 
সুতযা� দেতে আবার এতসা বাবা, আমাতের েুব ভাে ো�তব’। ক্েৎ িা�টা 
দনত� ওতের বাক্� দেতে দবক্রতয় আতস, ক্েন্তু মুহূতে্বর েনযৈ আনমনা হতয় 
যায়। দসক্েতনর দসই অোনা অনুভূক্েটাতে দযন দেো দ�ে মতনর োনাোর 
বাইতর আবার উঁক্ে মারতে। ধীর োতয় �াক্�র ক্েতে এত�াতে োতে, সতঙ্ 
মানােী। অধেোতর মানােীর মুেটা ভাতো েতর দেেতে োতচ্ না, েবু মতন 
হে ও ক্েেু এেটা বেতে চায়। ক্েেু এেটা দশানার প্রেীক্া ক্েৎ এরই 
বা ক্ে েম?

মানােীর ক্েতে োক্েতয় ক্েৎ প্রনে েতর ‘ক্েেু বেতব?’ ক্নতের 
অোততিই ‘আেক্ন’ দেতে দেঁতে দ�তে ‘েুক্মতে’। এেটু বাধবাধ �োয় 
উত্তর আতস,

‘দযক্েন েকৃ ষ্াতের বাক্�তে আেনাতে প্রেম দেতেক্ে, দসক্েন আক্ম 
চমতে উতেক্েোম। আেনার দচহারার সাতে আমার োোর দচহারার অদু্ে 
সােকৃশযৈ রতয়তে। আমার োোর েোতো আেক্ন সব শুতনতেন। ভাই-দবাতন 
েুব ভাব ক্েে আমাতের। দোটতবোয় বাবাতে হাক্রতয়ক্ে, দসই অভাব সব্বোই 
োো দমটাতনার দচষ্া েরতেন। োতনন োো আমাতে বেতেন, বাবা দনই 
দো ক্ে হতয়তে, দোর সম্প্রোন আক্মই েরতবা’। বেতে বেতে �ো ধতর 
আতস মানােীর।  ক্েৎ-এর দচাতে মুতে িুতট ওতে সমতবেনার অক্ভবযৈক্তি। 

েতয়ে মুহূতে্বর ক্নস্তধিোর ের আবার শুরু েতর মানােী, ‘শেদ্রুর 
সাতে আমার ক্বতয়র ক্েন ক্থির হতয় ক্�তয়তে। আমার েুব ইচ্া, আেক্ন 
যক্ে আমার সম্প্রোনটা েতরন। আমার মতন হতব োোই দযন শুভ োেটা 
েরতে।  মার ইচ্াও োই। প্রেম ক্েন দেতেই আক্ম আেনার মতধযৈ আমার 
োোতে েুঁতে দেতয়ক্েোম।  ক্েন্তু আেনাতে দস েোটা ক্ে েতর বেতবা 
বুতে উেতে োক্র ক্ন’।

েোটা শুতন মুহূতে্বর েনযৈ ক্েৎএর দচাতের সামতনটা সমূ্র্ব অধেোর 
হতয় যায়। েুঃে, দক্াভ, হোশা ও অক্ভমাতনর এে ক্মক্শ্ে েরঙ্ বতয় যায় 
মতন। ক্েৎএর মুে দেতে দোতনা েো দবতরায় না। 

অল্প সমতয়র মতধযৈ ক্নতেতে সামতে দনয় ক্েৎ। আত�র অনুভূক্েগুতো 
বেতে ক্�তয় েে্ববযৈতবাধ উঁক্ে মাতর মতন। ক্েৎ মানােীর হােটা শতি েতর 
দচতে ধতর।  োক্নেক্র মুে ক্নচু েতর োরের মুে েুতে োোয় মানােীর 
দচাতে। দচাতের ভাষায় বুক্েতয় দেয়, োেটা দস েরতব। োে না দ�ােন 
ক্চরক্েতনর েনযৈ োর অনুচ্চাক্রে ভাতোবাসা। অধেোতরও দস েক্যৈ েতর, 
মানােীর দচাে ক্েতয় েু দিাঁটা েে �ক্�তয় ে�তো, আ�াে েরার দচষ্া 
েরতো না মানােী।। 
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দোটতবোয় েক্ব আঁেতে দবশ ো�তো। আতরা দবক্শ ভাতো 
ো�তো োতে রঙ ো�াতে। রঙ-দেক্ন্সে আর েযৈাতটেে 
ক্েতয় শুরু েরতেও েতর েে-রঙই হতয় উতেক্েে দবক্শ 
ক্প্রয়। আর ক্েে রঙতবরতঙর মাতব্বে-দেোর। োঁক্চ ক্েতয় 

দেতট �ঁতের আো ক্েতয় ড্রক্য়ং-োোয় সাঁটতেই ো হতয় দযে িুে, েো, 
োো, হক্রর, েরত�াস এবং আরও েে ক্ে! এই ভাতো ো�ার শুরুটা ক্েে 
েতব বা দোোয়, ো োক্ন না। েতব এই প্রসতঙ্ যা মতন েত� ো দহাে 
দোেোোয় দ�ােোতে্বর ‘ক্শশু েেযৈার’ ক্েডিার�াতট্বতন ে�াোেীন ক্েেু 
ক্বক্ক্প্-ক্বক্চ্ন্ন িটনা।

েুবই ‘ক্বচু্’ ক্েোম নাস্বাক্র, দে.ক্ে.ক্ব. বা দে.ক্ে.ক্স.-দে 
ে�াোেীন। অতেক্ােকৃ ে েমবয়সী ক্মো-আক্ন্, ক্শপ্রা-আক্ন্, শীো-আক্ন্ 
বা ক্হমাক্ন-আক্ন্রা ক্হমক্সম দেতেন আমায় সামোতে। োই প্রায়ই ডাে 
ে�ে মক্ন-আক্ন্র, যাতে নাক্ে সেতেই ভয় োয়! আক্ম দেেোম এ আর 
এমন ক্ে? শুধু ক্েেু োো চুে, দেমন দযন দরা�া মতো আর বুক্� মতো; 
এেটু ক্েটক্েতট, এই যা (োঁর নাক্েসুতরর েযৈানেযৈাতন �োর আওয়ােটা 
আেও আমার োতন বাতে)! সুেরাং ক্েক্নও েুতোোৎ! মা যেন সু্ে-
দিরে আমাতে আর োোতে ক্নতে আসতেন েেন প্রায়ই আমার নাতম 
দোন না দোন নাক্েশ দেত�ই োেে ক্টচারতের োে দেতে; মাতে অতনে 
সময়ই দচাতের েে দিেতে দেতেক্ে এই ক্নতয়, সু্ে দিরে বাক্ে�ঞ্জ 
�াতড্বতন্সর রাস্তা ধতর হাঁটতে হাঁটতে। মা বেতেন, “দেন, োোর মে হতে 
োর না? েই, ওর েনযৈ দো আমায় দোনও েো শুনতে হয় না”। ক্েন্তু 
দে োর েো দশাতন? আমার ‘রাম-রােত্ব’ চেতেই োেতো। এেক্েন 
দোন এেেন ক্টচার বেতেন দয “ক্াসরুতম এতে ক্ঢট েরা যাতব না, ওতে 
ক্নতচ অক্িতস োোও”। ঐটাই ক্েে দশষ সম্বে – এে-েোয় দহড-ক্মতস্টস 
অঞ্জক্ে-আক্ন্র “অক্িস”!

োই দহাে। দে দযন আমায় ক্েন-েোর ক্াসরুম দেতে ক্হ�ক্হ� 
েতর টানতে টানতে ক্নতয় এতেন এে-েোর ‘অক্িতস’। দেক্ে দসোতন প্রায় 
আমারই সমান উঁচু প্রোণ্ড এে দটক্বতের উতটোক্েতে বতস আতেন ক্েক্ন - 
দসই অঞ্জক্ে-আক্ন্। োতশই েতয়েটা ক্বশাে ক্বশাে দচয়ার, আর দেওয়াে 
বরাবর সাক্র সাক্র ক্বশাে ক্বশাে োঁতচর আেমাক্রতে এইয়া দমাটো 
দমাটো সব বই - েক্রতবশটা দেমন দযন েমেতম! এই দোঁে�া-চুে 
ভরিমক্হোতে আক্ম আত�ও েু-এেবার দেতেক্ে; হাো-োটা ব্াউে, ক্টে-
ক্সঁেুর বা চুক্�-বাোর বাোই দনই। শুতনক্ে ইক্ন নাক্ে শুধুই ইংক্রক্েতে েো 
বতেন আর শুধু ব�তের ক্াতসই ে�ান; মাতন োোতের দে.ক্ে.ক্স.-দে। 
সাতের ক্টচারক্ট দবশ োক্নেক্র ধতর অঞ্জক্ে-আক্ন্র োতে আমার ‘সুেযৈাক্ে’ 
েতর আমার ক্রতোট্ব-োড্বগুতো ওনার ঐ প্রোণ্ড দটক্বেটার ওের েমা 
দরতে চতে দ�তেন। যাবার েতে আমার ক্েতে এেবার ক্িতর োোতেন; 
ভাবোনা এমন দয – দেে এবার দেমন মো!

অঞ্জক্ে-আক্ন্তে দেতে দেমন ক্েেুই মতন দহাে না, ক্েন্তু 
‘অক্িসটাতেও’ আমার ক্েে েেন্ দহাে না, োতশ এমন দেউই দনই যার 
সাতে দেো (েুনসুক্ট) েরা দযতে োতর। উক্ন ওনার ডান হাতের েে্বনী 
উঁক্চতয় “come” বতে আমায় ওনার োতে ডােতেন, আর োরের োতের 
ক্বশাে দচয়ারটা দেক্েতয় বেতেন “sit”। ক্াতসর সব ক্টচারই দো ইংক্রক্েতে 
েো বতেন, ক্েন্তু অঞ্জক্েআক্ন্র ‘বাঁেোই �োর ঐ ভাক্রক্ক্ ইংক্রক্েটা’ শুতন 
দেমন দযন এেটু ভয় েরতো। বসা দো নয়, ক্নতের দোট্ট ক্েেনটা দোন 
রেতম দেক্েতয় ঐ ক্বশাে দচয়ারটার �হ্বতর আত্মসমে্বর েরোম।

চারক্েে ক্নস্তধি, শুধু ‘অক্িতসর’ ক্সক্েং িযৈানটার আওয়াে দশানা 
যাতচ্ ‘ক্টে-ক্টে-ক্টে-ক্টে’ েতর; আর ক্েন-েো দেতে মকৃেু ভাতব দভতস 
আসতে শীো-আক্ন্ আর ক্মো-আক্ন্তের �োর আওয়াে – “চে দোোে 
চাোই, ভুতে মাতনর বাোই, দেত� অেস দমোে, হতব শরীর োোই” বা 
“আমরা সবাই রাো আমাতের এই রাোর রােতত্ব, নইতে দমাতের রাোর 
সতন ক্মেতবা েী স্বতত্ব, আমরা সবাই রাো”। অঞ্জক্ে-আক্ন্ দবশ োক্নেক্র 
ধতর আমার ক্রতোট্ব-োড্বগুতো উতটে-োতটে দেেতেন। োরের বেতেন 
“েই, সবতো ক্েেই আতে দেেক্ে, দোমার দো সবই দ�াল্ড-োড্ব”! যে 
েূর মতন েত�, ক্াতস সবতচতয় দবক্শ ‘েতয়ন্স’ দেতে েতবই োওয়া দযে 
ঐ ‘দ�াল্ড-োড্ব’; োরের ‘ক্সেভার’, ‘দব্রাঞ্জ’ আর এতেবাতরই দোন ে�া 
না োরতে েুটতো ‘দগ্’-োড্ব। আক্ম দয সব ক্াতসই দ�াল্ড-োড্ব োই ো 
আমার দবশ ভােমতোই োনা ক্েে, োই মতন মতন বেোম – োহতে 
আমাতে এই ‘অক্িতস’ শুধু শুধু আটতে দরতেতেন দেন? উক্ন ক্েতজ্ঞস 

েরতেন “েুক্ম অতনযৈর মাতব্বে-দেোর, েযৈাতটেে-োোর এইসব নাও দেন? 
এইসব দোমার চাই?” আক্ম বেোম “হযৈাঁ”। োরের উক্ন ক্েতজ্ঞস েরতেন 
“েুক্ম েক্ব আঁেতে েুব ভাতোবাতসা, োই না”? আক্ম চুে েতরই োেোম; 
ভাবোম ধুর োই, েক্ব আঁেতে ভােবাক্স ক্ে না ো োোরমাো আক্ম ক্ে 
দোতর োনতবা? ইচ্া হয়, োই আঁক্ে – বযৈাস। োরের উক্ন বেতেন “েুক্ম 
‘েে-েক্ব’ ক্ে ো োন”? আক্ম েেতনা চুে, উক্ন দয ক্েে ক্ে বেতেন দসটাই 
বুেতে োরোম না। উক্ন বেতেন দয “হযৈাঁ, েে ক্েতয়ও েক্ব আঁো যায়, 
ো েুক্ম োন?” আক্ম ভাবোম দয এ আবার দেমন েো - দেক্ন্সে দনই, 
রবার দনই; শুধুই েে? ক্েন্তু ক্েেু বেতে সাহস দহাে না োই চুে েতরই 
বতস োেোম। োরের উক্ন বেতেন “োঁ�াও, দোমাতে ক্েেু মোর ক্েক্নস 
দেোই”। বতে উক্ন োতশর এেটা োঁতচর আেমাক্র দেতে ক্ে সব বার 
েরতেন। োরের ো দেক্েতয় বেতেন “এগুতোতে বতে ‘ব্রাশ’, ‘দেইন্-
ব্রাশ’”! আক্ম মতন মতন ‘টুে-ব্রাতশর’ সাতে এই ব্রাশগুতোর এেটা েুেনা 
টানার দচষ্া েরক্েোম, ক্েন্তু এ ক্েতয় োঁে ব্রাশ েরা যাতব দবাতে দো মতন 
দহাে না! অঞ্জক্ে-আক্ন্ বতে চেতেন “এই ‘ব্রাশ’ েতে ডুক্বতয়ই রঙ েরা 
যায়”। আমার ক্েে ক্বশ্বাস হক্চ্ে না, েতের আবার রঙ হয় নাক্ে? উক্ন 
দবাধহয় আমার মুে দেতে ো ধরতে োরতেন, বেতেন “দোমাতে আরও 
এেটা মোর ক্েক্নস দেোই”। বতে ঐ আেমাক্র দেতেই বার েরতেন 
এেটা বাক্স, আর দেোতেন োর দভেতরর নানান রঙ। দবাোতেন দয ক্ে 
েতর দসই রঙ েতে ক্মক্শতয় ‘েে-েক্ব’ বানাতনা যায়। বেতেন দয “আক্ম 
এগুতো েডিন দেতে ক্েতন এতনক্ে, েডিন দোোয় ো েুক্ম োন”? আক্ম 
বেোম “হযৈাঁ, ক্চক্ন দো”! উক্ন বেতেন “োই, ক্ে েতর”? আক্ম বেোম 
“বা দর, আমার দসানাোেু দয েডিতনই োতে”। উক্ন বেতেন ‘োতে’ না, 
বে ‘োতেন’; গুরুেনতের সম্তে্ব ঐ ভাতবই েো বেতে হয়”। আক্ম 
বেোম “আমার দসানাোেু দয ‘দ�ারুেন’ ো আেক্ন োনতেন ক্ে েতর”? 
উক্ন বেতেন “গুরুেন”, “দোমার োেু দোমার দেতে বতয়তস ব� ক্েনা, 
োই”। োরের বেতেন “আে যেন দোমার মা দোমাতের ক্নতে আসতবন, 
েেন োঁতে এেবার আমার সাতে দেো েরতে দবাতো, দেমন”? োরেরই 
উক্ন ওনার দটক্বতে রাো দবেটা ক্েক্রং-ক্েক্রং েতর বাোতেন, যাতে দেউ 
এতস আমাতে আবার ক্েন-েোর ক্াতস দিরে ক্নতয় যান।

দসক্েন, বা োর েু-এেক্েতনর মতধযৈই দোন এে সধেযৈাতবোয় মা 
আমাতে �ক্�য়াহাতটর এে দষ্শনারী দোোতন ক্নতয় ক্�তয় এেটা ‘েে-
রতঙ’র বাক্স, আর আরও ক্েেু আঁোর সরঞ্জাম ক্েতন ক্েতয়ক্েতেন। বাক্� 
দিরার েতে ‘আতেয়া’ ক্সতনমা-হতের দেেন-দ�তটর �ক্েতে বেতেন, 
“এগুতো োমী ক্েক্নস, যনে েতর রােতব”। দসই চার বের বতয়তসই রঙ-
দেক্ন্সে আর েযৈাতটেে দেতে আমার উত্তরর দহাে ‘েে-রতঙ’। এরই সাতে 
আতরা এেটা ক্েক্নসও বুেতে ক্শেোম - দয আক্ম আঁেতে আর োতে রঙ 
ো�াতে ভাতোবাক্স।

‘ক্শশুেেযৈার’ দশষ েতর ‘বােী�ঞ্জ �ভন্বতমন্ হাইসু্ে’। আঁো আর 
রঙ েরা চেতেই োেতো। এরই মতধযৈ আমার ক্াস-ওয়াতনর দশতষর 
ক্েতে এমন এেটা ‘শক্েং’ িটনা িতট দ�ে যার দেরটা আক্ম আে এই 
মাে-চক্লিতশও ক্েেোে োক্টতয় উেতে োক্রক্ন, হয়তো দোনক্েনই োরব 
না! োনোম দয বাবা ক্শক্েগুক্� দেতে এতসতেন মা, আর আমাতের ক্েন 
ভাইতে ক্নতয় দযতে। এর আত� েয্বতি োনোম দয বাবা দযোতন দযোতন 
দোতটেড োেতেন দসোতন নাক্ে মাতে ক্েে ক্নতয় যাওয়া যায় না। োই 
আমরা দোেোোতেই োেোম আমাতের বাক্ে�তঞ্জর বাক্�তে; োেুমা 
(‘ক্েক্ে’), ক্েক্স (‘ক্েক্সভাই’) আর েুই োোর (‘নানা’, ‘োোই’) সতঙ্। 
বাবা দশষেয্বতি আমাতের ক্নতয় এেসাতে োেতে োরতবন দেতন মতন 
আনন্ আর ধরক্েে না। ক্েন্তু এেই ক্েতন সতধেযৈতবোর মতধযৈই সবক্েেু 
দেমন দযন োতটে দ�ে যেন দেেোম দয বাবা অতোতর োঁেতে োো মা 
আর ভাইতে ক্নতয় টযৈাক্ক্সতে উেতেন দটেশতন যাওয়ার উতদেতশযৈ; োো আর 
আমাতে দিতে দরতেই! যেন বুেোম দয দোন োন্নাোক্টই আমাতের সাতে 
ক্নতয় যাওয়ার েনযৈ বা ওতের ধতর রােবার েনযৈ যতেষ্ নয় েেন আঁেত� 
ধতরক্েোম ঐ রঙ-েুক্েতেই। েেন্ মে দোন েক্ব এঁতে, োতে ইতচ্ মে 
রঙ ো�াতে োরতে মতনর েুঃেটা দযন ক্েেুটা হতেও েমতো।

েেন হাি-েযৈান্ ে�া দোট্ট ‘ধনরাে’, ‘দসত�্বই’ বা রেে ে�া দোট্ট 
‘োক্েয়ানা’দের েক্ব আঁেতেই দবশ ভাব েতম দযতো আমার ওতের সতঙ্; 
ওতের সাতেই েেন ক্েক্বযৈ দেো েরতে োরোম আক্ম --- ক্শক্েগুক্�-
োক্ে্বক্েং বা  রাক্শয়ার দোনও মাতে। দভারতবোয় ওরাই আমার িুম ভাঙ্াতে 
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আসতো, আক্ম ক্েক্বযৈ রাক্শয়ান-ভাষায় েো বেতে োরোম; দোেনায় দোে 
োওয়া আর িুরিুতর হাওয়ায় ও�া ঐ দসানাক্ে চুতের ‘োক্েয়ানা’দে আমার 
েক্�তয় ধতর আের েরতে ইতচ্ েরতো, আর ক্েে েেনই নীে রেে ে�া 
‘োক্েয়ানা’ ক্মক্েতয় দযে আোতশর নীতে! িুম ভাঙার ের দভাতরর ক্বোনায় 
সু্তের গ্ীতমের-েুক্টতেও আমার োণ্ডা ো�তো --- েেন েয়ো নবশাতে 
বরি ে�তো!

ক্েন্তু আঁোর বাইতর সময়টা দেমন দযন অসহনীয় হতয় উতেক্েে 
আমার োতে, দোতনা ক্েেুই আর দেমন ভাে ো�তো না। েেন ক্েক্ে, 
ক্েক্সভাই মাতে মাতে োো আর আমাতে ক্েতয় বাবার ক্শক্েগুক্�র ‘দসবে 
দরাতডর’ ক্েোনায় ক্চক্ে দেোতেন; ক্েেতে বেতেন দয “আমরা এোতন 
দরােই রসত�ালিা োক্চ্”। এই ডাহা ক্মতেযৈ েোটার উতদেশযৈ দয শুধুমারে 
বাবাতে োনান দয আমরা দোেোোয় ভাতো আক্ে, ো আক্ম বুেতে 
োরোম; ক্েন্তু দোেোোয় আক্ম দয এতেবাতরই ভাতো দনই ো বাবা-মাতে 
োনাতনার দোতনা উোয় আমার োনা ক্েে না। আমার সাে বের বতয়তসর 
দোতনা চাক্হোই বাক্�তে েূরর হে না; দেতটর ক্েতে ক্মটতেও মতনর ক্েতের 
ক্েেুই ক্মটতো না। োই ো�ায়, সু্তে েক্সযৈেনা েতর দব�াোম। িেস্বরূে 
প্রায়ই সু্তের দোতনা না দোতনা ক্টচার আমার ডাতয়ক্রতে ‘দনাট’ ক্েতে ো 
বাক্�র ‘�াতে্বতনর’ োে দেতে সই েক্রতয় আনতে বেতেন - আেনার 
দেতে আে অমুতের মাতব্বে-দেোর দেতটতে, আেনার দেতে আে েমুতের 
দসতন্ড-রবারটা ক্নতয় ক্নতের েতেতট ভতরতে বা আেনার দেতে োর 
ওয়াটার-বটতের সব েেই োর মাোয় দঢতেতে! ক্েন্তু বাক্�র দেউই এইসব 
দনাতটর েো োনতেও োরতেন না। ক্টচারতের দনাটগুতো বাক্�তে দেোতে 
সাহস দেোম না; অক্িস-দিরে ‘নানা’র মার, বা ‘োোই’দয়র দেওয়া 
‘েক্েন শাক্স্তর’ ভতয়। আর ‘ক্েক্ে’,‘ক্েক্সভাই’দয়র এই বযৈাোতর দেমন ক্েেু 
েরার ক্েে বতে আমার মতন হে না। োই চেতেই োেতো আমার 
েক্সযৈেনা --- োতরা ক্টক্িন-বক্স দেতে ক্টক্িন োওয়া, োতরা দেক্ন্সে-
বক্স দেতে দেক্ন্সে হাে�াতনা, োতরা �ঁতের আোর েুতরাটাই হাে সািাই 
েরা, এইসব। োই প্রেম প্রেম দযোম আমাতের বাক্�র রান্নার দোে 
‘েনু’-ক্ের োতে। ও দেোে�া োনে না, োই ক্হক্েক্বক্ে ক্েেু এেটা 
সই েতর ক্েে আমার ক্টচারতের দনাতটর ক্নতচ! োতেই ক্েক্বযৈ োে চতে 
দযে আমার। ক্বেে দহাে এেটা িটনার ের, যেন বাবা বা মাতয়র সইটা 
দয ক্নতেতেই ‘োে’ েরতে হতব ো ক্েে েরতে বাধযৈ হোম; োরর শুধু 
সইতয় দয আর োে চেতব না, ো মােুম দহাে। সু্তে দোতনা এেেতনর 
দেক্ন্সে-বক্স দেতে দেক্ন্সে-রবার বা েুতরা দেক্ন্সে-বক্সটাই ক্নতের বযৈাত� 
েুতরক্েোম! ধরা ে�ার ের ক্াতসর ক্টচার ক্মনক্ে-ক্ে আমার ডাতয়ক্রতে 
‘দনাট’ ক্েতে মাতে দডতে োোতেন। ক্েন্তু মা দো ক্শক্েগুক্�তে! ‘েনু-ক্ে’দে 
ক্েতয় দো আর োে চেতব না! এেন ক্ে েক্র? োই ক্নতেই ক্মনক্ে-ক্ের 
দনাতটর ক্নতচ এেটা উত্তর ক্েতে, মাতয়র নাতম সই েরোম। েতরর ক্েন 
ো ক্মনক্ে-ক্েতে দেোতে উক্ন ওনার চশমার েুরু দেতন্সর দভের ক্েতয় 
দবশ োক্নেক্র আমায় েরে েরতেন। চশমার ক্ভেতর ক্মনক্ে-ক্ের ঐ 
অতেক্ােকৃ ে ব� ব� দচােেুতটাতে আক্ম আেও দচাে বুেতেই দেেতে 
োই! আক্ম দয ধরা েত� দ�ক্ে ো েেনই বুেতে দেতরক্েোম, োই ঐ 
দচােেুতটার ক্েতে আর েুব দবক্শক্র োক্েতয় োেতে োরক্ন। ক্মনক্ে-ক্ে 
আমায় আমার দডতস্ দিরে দযতে বেতেন, ক্েন্তু আমার ডাতয়ক্রটা দিরে 
ক্েতেন না। দসইক্েনই ক্েেু েতর অনযৈ দোনও ক্াস চোোেীন েেধর-ো 
(যার োে ক্েে ক্াতস ক্াতস ‘দনাক্টস’ োো ক্নতয় ক্টচারতের োতে যাওয়া) 
এতস আমাতে দডতে ক্নতয় দ�তেন ‘ক্টচাস্ব-রুতম’। দসোতন ক্�তয় দেক্ে দয 
রীক্েমে এেটা ‘ক্মক্টং’ চেতে, আমাতে ক্নতয়ই দবাধহয়। োরর দসোতন 
ক্মনক্ে-ক্ে আমার দসই ডাতয়ক্র হাতে বতস, আর োঁতে ক্িতর মকৃেুো-ক্ে, 
উমা-ক্ে, ইক্ন্রা-ক্ে, বাসক্তি-ক্ে, োয়া-ক্ে, মুনমুন-ক্ে; এঁরা। ওনারা সবাই 
দবশ োক্ের েতর আমাতে বসাতেন, দোোয় োক্ে, বাক্�তে দে দে আতেন, 
বাক্�তে দিান আতে ক্ে না, বাক্� দেতে সু্তে ক্ে ভাতব যাোয়াে েক্র, 
ইেযৈাক্ে সব দেতন ক্নতেন। দসোতনও ধরা েত� দ�তো আমার ক্মতেযৈ – মা 
দো ক্শক্েগুক্�তে; অেচ ডাতয়ক্রতে ‘মাতয়র সই’! দেেোম দয ক্মনক্ে-ক্ে 
ওনার েুরু দেতন্সর চশমাটা েুতে সামতনর দটক্বতে দরতেতেন, আর ওনার 
দচােেুতটা ক্ভতে! ক্েেু েতর আমার ডাতয়ক্রটা দিরে দেোম, আর মুনমুন-
ক্ে বেতেন “দোমার যক্ে ক্েেু োত� দো আমায় বেতব, ক্ে বেতব দো? 
You can just come to me, okay”? ডাতয়ক্রটা দশষতমশ দিরে দেতয় 
‘ক্বেেটা’ দেতট দ�তে বুতে, মহা আনতন্ োরের আমার ক্াতস ক্িরোম। 
দিরার েতে মতন দহাে দয চশমা ো�া ক্মনক্ে-ক্ের দচােেুতটা দো দবশ 
দোতটাই, োহতে চশমা ে�তে ো অতো ব� দেোয় দেন?

এইসব েজ্ার মাতেও এেটু আরাম েুঁতে দেোম ঐ রঙ আর 
েুক্ের স্তশ্ব। সু্তের মক্ন্বং-দসেসতনর ক্েেীে-বাবুর (োস), ব্যৈােতবাতড্বর 
ওের সাো চতে আঁো ‘এেক্ট গ্াতমর েকৃতশযৈর ক্চরে’ আমার প্রেম প্রেম 
ভাতো ো�তেও েতর ো এেতিতয় ো�তো। দসই এেতিতয়ক্ম দেতে রক্া 
দেোম মুনমুন-ক্ের (দসন) আঁোর ক্াতস। ক্টচাস্ব-রুতমর ‘ঐ ক্মক্টতঙর’ 
সুবাতে ক্াতসর বাইতরও ওনার সতঙ্ দো আোে ক্েেই, আর ওনার ভাবভক্ঙ্ 

বা েো বোর ঢংও আমায় দেমন দযন আেষ্বর েরতো! যক্েও উক্ন দয 
সুক্চরো দসতনর দমতয় বা ‘সুক্চরো দসন’ দয ক্ে ‘বস্তু’ ো োনা বা দবাোর 
দোনও ক্মোই েেন আমার ক্েে না! শুধু দেেোম দয সু্ে দিরে 
দেতেতের ক্নতে আসা সমতবে মাতয়তের দেউ দেউ আমাতের আঁোর 
ক্টচারতে দেোর েনযৈ এেটু উৎসুে।

মুনমুন-ক্ের ড্রক্য়ং ক্াতসরও দেমন দযন এেটা আোো আেষ্বর 
ক্েে! োনোর োতশ োঁক্�তয় উক্ন এেবার বতেক্েতেন “এই ধর আমার েক্ব 
আঁেতে হতব; ক্েন্তু ঐ দয ‘ওয়াতে’ আমার ‘সযৈাতডা’ েত�তে, দসটাও ক্েন্তু 
আক্ম, োই ওতেও ক্েন্তু আঁেতে হতব”! োয়ারও দয েক্ব আঁো সম্ভব ো 
এর আত� আমার োনা ক্েে না, শুতন আক্ম এতেবাতর ‘হাঁ’ হতয় দ�ক্েোম! 
এেবার মুনমুনক্ে আমাতের ক্াতস ক্েেু এেটা আঁেতে বতেক্েতেন, আর 
উক্ন িুতর িুতর দেেক্েতেন দয আমরা দে দেমন আঁেক্ে। হোৎ দেক্ে দয 
উক্ন আমার দডতস্র োতশ এতস চুেক্ট েতর োঁক্�তয় ে�তেন। বেতেন 
“বাঃ, দবশ ‘ড্র’ েতরা দো েুক্ম! েুক্ম বুক্ে ড্রক্য়ং ‘োইে’ েতরা?” েেক্েতন 
আক্ম দবশ ভাতো মতোই দেতন দিতেক্ে দয আক্ম আঁেতে েেন্ েক্র 
– োই মাো নাক্�তয় বেোম হযৈাঁ। োরের উক্ন বেতেন “দোমার এই 
ড্রক্য়ংটা েুক্ম আমায় দেতব”? আক্ম উত্তর দেওয়ার আত�ই বেতেন “না, 
এটা ‘দবটার’ েুক্ম দোমার বাক্� ক্নতয় যাও, ক্েন্তু আমার েনযৈ ক্েেু এেটা 
‘দস্সাে’ ড্র েতর এতনা, শুধু আমার েনযৈ, ক্ে োরতব দো”? দসক্েন 
েুেুতরই বাক্� ক্িতর আক্ম ওনার েনযৈ এেটা “দস্সাে” েক্ব এঁতেক্েোম; 
আনন্বাোতরর প্রেম োোর দভেতরর ক্েতের ক্নতচর দোনায় ধারাবাক্হে 
ভাতব দবরতনা ‘অররযৈতেব’ োটু্বন দেতে অররযৈতেতবর দবৌ ‘ডায়ানা’র েক্ব; 
‘েক্ে’ দোতর, ক্েন্তু এেটু ব� দোতর। েতরর ক্েন ক্াতস ওটা মুনমুন-ক্েতে 
ক্েতেই উক্ন েুব েুক্শ হতেন, আমাতে েক্�তয় ধতর আের েতর বেতেন 
“বাঃ, এতে দো এেেম আমার মতো দেেতে, just like me”! বেতে 
উক্ন আমাতে ক্েতয়ক্েতেন এেটা প্াক্টেতের দ�াোে িুে, যা আমার োতে 
আেও আতে! এর বের েতয়ে বাতে ‘ঐ’ মুনমুন-ক্েতেই বকৃক্ষ্তে ক্ভতে-
োেত� অযো মাক্টতে ��া�ক্� দেতে দেতেক্ে ক্ট.ক্ভ বা ক্সতনমা-হতের 
েে্বায়, দেতে এতেবাতরই ভাতো োত�ক্ন; �াতয় োে� ে�াতনা, দোনও 
রেম প্রসাধনহীন আমার ‘দসই’ আঁোর ক্টচার মুনমুন-ক্ে আেও আমার 
মতনর ‘দরেতম’ বন্ী – আর দঢর দবশী আেষ্বরীয়!

ক্রতম ‘ধনরাে’-‘দসত�্বই’-‘োক্েয়ানা’রা হাক্রতয় দ�তো, আর সু্তের 
মক্ন্বং-দসেশন োর েতর আক্ম দ�োম দড-দসেশতন। দেমন দযন এেটা 
‘ব� ব�’ হাবভাব, হাঁটা-চোর ধররটাই দযন বেতে দ�তো সবার! ক্েন্তু 
‘দোট’দবোর অভযৈাস আঁো আর রঙ েরাটা ো�তে োরোম না েেনও, 
বরং ো আরও দবত�ই দ�তো। এরই মাতে মা ‘চতে দ�তেন’ আমার 
ক্াস-ক্সতক্সর গ্ীতমের-েুক্টতেই। ঐ ক্নঃসঙ্োর মতধযৈও ‘সঙ্’ দেতয়ক্েোম 
রঙ-েুক্ের। মাতে-সাতেই রঙগুতোতে আর দেমন রক্ঙন মতন হতো না, 
শুধু ‘োে’ আোতশর সূতয্বােয় বা সূয্বাস্ত দেেতেই ভাতো ো�তো, মতন 
হতো দয মা ক্ে োহতে দ�তেন ঐ ক্েতেই দোোও? সূতয্বােয় বা সূয্বাতস্তর 
েক্ব আঁেতেও ভাতো ো�তো েেন। েতয়েবার এক্েে-ওক্েে ‘বতস 
আঁতো’ প্রক্েতযাক্�োয় ো এঁতেওক্েোম, দধাতে দটঁতেক্ন দোতনাটাতেই। 
েতব এই প্রসতঙ্ যা মতন আতে ো দহাে আমার োোর এেবার আমাতে 
দনোেী ইনতডার দটেক্ডয়াতম দোতনা এে ‘বতস আঁতো’ প্রক্েতযাক্�োয় 
ক্নতয় যাওয়ার েো, আক্ম যেন ক্াস দসতভন বা এইতট েক্� েেন – দয 
োোই ক্েনা দোটতবোয় ে��া-মারামাক্র হতেই েে দঢতে ক্েতয়, বা অনযৈ 
দোতনাও ভাতব আমার আঁো নষ্ েতর ক্েে!

এইরেমই দোনও এে সময় (ক্াস দসতভন বা এইতট হতব) আক্ম 
এেবার এে সূয্বাতস্তর েকৃশযৈ দেইন্ েতরক্েোম, এেটা ক্গ্ক্টং-োতড্বর 
ওের। ক্ে েতর বা দসই েো দেঁতেক্েে আমাতের ো�ার আমার দেতে 
দবশ েতয়ে বেতরর ব� ‘ক্মেু’-ক্ের োতন (‘দয’ ক্মেু-ক্ের �ান শুনতে আক্ম 
আেও ক্টক্েট োটতে রােী আক্ে)! আঁোটা দেোতে ক্মেু-ক্ে ক্েেুতেই 
ক্বশ্বাসই েরতে োরতো না দয ওটা আমার বিারা দেইন্ েরা সম্ভব, 
বেে “ধযৈাৎ, এটা দো দোনও ‘োো’ হাতের আঁো”! শুতন প্রেতম োরাে 
ো�তেও েতর মতন হতয়ক্েতো োহতে ক্ে আমার আঁোর-হােটা দবশ 
‘োো’?

এরই মাতে োতশর বাক্�র ‘বু�ন’-ক্ের ক্বতয় ক্েে হতয় দ�তো, 
দোনও অঙ্ক আটতে দ�তেই ‘দয’ বু�ন-ক্ের োতে েুতট দযতে ইতচ্ েরতো! 
বু�ন-ক্ের বাক্�র োতের োেনা-েোয় আেেনা ক্েতে, আর ক্বতয়র ক্েঁক্�তে 
রক্ঙন-ো�ে সাঁটতে আমার ডাে েত�ক্েে বু�ন-ক্ের োো ‘অমে’-োর 
োে দেতে। সাতে অমে-ো সতমে ওঁতের আত্মীয়তের মতধযৈ দেতে আরও 
দবশ েতয়েেন দেতে-দোেরাও ক্েে। এেসময় অমে-ো বেে “দেে, 
দেে, দ�ৌেমতো মাক্ট দেতে হােই দোতে না, ক্ে রেম ‘এে টাতন’ আঁেতে 
সব”। শুতন ভাতো দেত�ক্েে এই োরতর দয অমে-ো ক্নতেও ভাতো আঁতে 
বা আঁেে (অমে-োর আঁো শরৎচন্দ্র চতট্টাোধযৈাতয়র এেটা েক্ব এেনও 
আমার দচাতে দেত� আতে!)। এসব ো�াও ো�া বা সু্তের মযৈা�াক্েতনর 
োো েক্বতে ভরাতে মাতেসাতেই ডাে ে�তো আমার।
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সু্তের ক্াস এইতট আমাতের অতঙ্কর আর ‘োইি-সাতয়তন্সর’ 
ক্াস ক্নতেন সুতরশ-বাবু (োে)। এেবার ‘োইি-সাতয়তন্সর’ ক্াতস ক্েক্ন 
আমাতের বযৈাতঙর ‘ক্রতপ্রাডােক্টভ-সাইতেে’ সম্তে্ব ক্েেু এেটা ক্েেতে 
বতেক্েতেন। আক্ম আর ক্ে ক্েেতবা? ে�াতশানাই দো েরোম না, েেন দো 
সু্তে যাওয়ার মুেযৈ উতদেশযৈই ক্েে দেবেমারে বধুেতের সাতে ‘েক্মতয়’ আড্া 
মারা। শুধু মতন ে�তো দয েে দেতে ডাঙায় উতে বযৈাঙাক্চ হতয় যায় বযৈাঙ! 
চুেচাে বতসও োো যায় না। োই এেটা েক্ব এঁতে সুতরশ-বাবুর োতে 
োো েমা ক্েোম – এে বযৈাতঙর িাত� বতস আর এে বযৈাঙ! ক্নতের ‘ক্বেযৈা 
োক্হর’ েরতে েক্বটাতে আবার ‘দেতবক্েংও’ েতর ক্েতয়ক্েোম --- ক্নতচরটা 
েুরুষ, ওেতররটা স্ত্ৰী (ভুে বশে)। েতরর ক্েন সুতরশ-বাবু এেরেম েুঁত�ই 
আমার ‘বঙ্ক্েক্ে’ োোটা আমায় দিরে ক্েতয় বেতেন দয “এটা ‘ড্রক্য়ং’ 
ক্াস না; েুই এমনই এেটা বান্র-েুো দয েুই দো দসইডাও ক্েেোে 
েরস নাই – ‘দেতবক্েংটা’ও দো ক্েে হয় নাই”! ক্নতের ‘দেতবক্েং’এর 
ভুে বুেতে দেতর, সুতরশ বাবুর সামতন হাক্স চােতে ক্�তয় দেট আমার 
এতেবাতর দিতট যাক্চ্তো!

এেবার েো হক্চ্তো ক্াতসর এে সহোেীর (নশবাে গুপ্) সতঙ্, 
দয ক্েনা দেে-মাতে্বতটর ক্েতে ‘ক্চরোংশু’দে আঁো ক্শেতো। দোঁেেবর 
ক্নতয় বাবাতে ক্চরোংশুতে আমার আঁো দশোর ইচ্াটার েো োনাোম, 
ভক্ে্বও দহাোম দসোতন। ক্েন্তু মাস োতনতের দবক্শ ক্টঁেতে োরোম না, 
োরর বাক্�র েু-এেেতনর েেন্ দহাে না বযৈাোরটা। আমার োেু (নানা) 
‘ক্বধান’ ক্েতেন দয “�ান-আঁো, এসব দো দমতয়রা দশতে – ক্বতয়র বাোতর 
োম ‘দোোর’ েনযৈ, এসব ক্শতে আমার ক্ে হতব”? োো�া বাক্�তে দো 
অনযৈানযৈরাও আতে, আক্মই বা এেো এই সুতযা�টা োব দেন? হে েো! 
োই ক্নতের ইতচ্টাতেও ‘েুতেই’ রােতে দহাে, শুধু এেটু অনযৈভাতব। 
এরের ক্বক্ভন্ন বযৈস্তোয় আঁো বা রঙ েরার অভযৈাসটাই হাক্রতয় দ�ে 
আমার। এর বেরোতনে বাতে নানা বা বাক্�র অনযৈ োউতে না োক্নতয়ই 
ভক্ে্ব হতয়ক্েোম �াতনর সু্তে, ভবাক্নেুতরর ‘�ীেক্বোতন’; ‘ইক্ন্রা’ ক্সতনমা-
হতের ক্েেন ক্েতে। দসোতন �ান ক্শেোম দসোনোরই প্রাতিন শ্তদ্য় 
অনুে দিাষাতের োরে, আর এে প্রাতিন ‘মালিার’-োর োতে। আমার এই 
‘অযৈাডতভচিাতর’ সাহাযযৈ দেতয়ক্েোম আমার সহোেী-বধুে সুমতি (চক্রবে্বী) 
আর ওর মাসীর (‘দমাটামাসী’) োে দেতে, সুমতিও �ান ক্শেে ঐ 
�ীেক্বোতনই।

এরের যা ক্টঁতে োেে ো দহাে েুতোর আত� ক্েেুক্েন বাতে 
বাতেই েুমারটুক্েতে ক্�তয় িণ্ার ের িণ্া োটাতনা। এোই দযোম, আর 
দেেোম দয বাঁশ, োে, ে�, মাক্ট ধীতর ধীতর দেমন সব েীবতি হতয় উেতে! 
েতর দসইসব োেুরই আবার ক্বক্ভন্ন েযৈাতডিতে দেতে দেমন দযন এে 
আেব অনুভূক্ে হতো, মতন হতো দয এঁতের সব্াইতেই আক্ম শুধু ক্চক্নই 
না – োক্নও! দোটতবোয় আঁো দোনও দোনও গ্াম, বাক্�, োে, হক্রর 
বা মানুষতের সাতেও আমার এইরেমই দোতনা এে সম্ে্ব থিােন হতয় 
দযতো, ক্েে দযমনটা হতয়ক্েতো ঐ ক্শক্েগুক্�-োক্ে্বক্েতঙর দোট্ট ‘ধনরাে’ বা 
রাক্শয়ার দসই দোট্ট ‘দসত�্বই’-‘োক্েয়ানাতের’ সতঙ্!

অযৈাতমক্রোয় আসার ের গ্যৈােুতয়ট-সু্তে োোোেীন আমার সে 
হতয়ক্েতো ‘ক্রসাতচ্বর’ িাঁতে এেটু অনযৈ ক্েেু েরার, ক্েনরাে আমার 
NMR-েযৈাবতরটক্রর এেতিতয়ক্ম দেতে দরহাই দেতেই! এে-ইক্ঞ্জতনর 
আর েুই আসতনর দপ্ন ও�াতনা দশোটাই (ফ্াইং দেসন) ক্েে প্রেম আর 
প্রধান ইচ্া। ক্রসাচ্ব েরার দেৌেতে ‘দটেট এমপ্ক্য়’ হবার সুবাতে, আমার 

‘দটেট ইউক্নভাক্স্বক্টর’ ফ্াইং ক্াতস অক্ে ন�রযৈ ক্টউশন-ক্িতয় দসই মে 
দরক্েতস্টশানও েতরক্েোম; ক্েন্তু এেেতনর ক্বতশষ বাধাতে দশষ েয্বতি 
ো আর হতয় উেে না । অ�েযৈা বােোম দেইক্ন্ং-ক্াস। দসোতনই আমার 
প্রেম দেে-রতঙ ‘হাতেেক্�’, মাে-েুক্�র ‘বুত�া’ বতয়তস। দসই ক্াতসর 
ইন্সরোেটার (ক্টম ওরউই�) এেবার আমায় ক্েতজ্ঞস েতরক্েতেন দয “have 
you ever considered taking art a bit more seriously”? েবাতব 
আক্ম োঁতে োক্নতয়ক্েোম দয না, ‘আট্ব’টা শুধু ‘েরতে’ই ভাতোবাক্স, ো 
ক্নতয় ‘আট্ব-সু্তে’ ক্�তয় ে�াতশানা েরতে নয়; ক্েে দযমন রান্নাটা। ওটা শুধু 
‘েরতে’ই ভাতোবাক্স, ো ক্নতয় ‘োক্েনযৈাক্র-সু্তে’ ক্�তয় ে�াতশানা েরতে 
নয়। েতব হযৈাঁ, ‘�ান’টা দোতনা সু্তে ক্শেতে োরতে মন্ হতো না!। এই 
‘অতয়ে-দেইক্ন্ং’ বযৈাোরটা আমার োতে ক্েে ‘যুৎসই’ দহাে না, দোটতবোর 
‘দসই েে-রতঙর’ মোটাই দেোম না এতে। োর ওের ক্েে ‘দগ্তড’র 
োতমো – ‘মো’ দো নয়, আঁোর ক্াতস দে ক্ে দগ্ড দেে দসটাও প্রাধানযৈ 
দেে। আমার োতে আঁোটা ক্েে ‘োতস্বানাে’, ক্নতের ভাতো ো�াটাই 
ক্েে এে এবং এেমারে ক্বতবচযৈ, দে ক্ে ভাবতো োর দোয়াক্া না েতরই! 
অতনে সময়ই আঁোর দেতেও ব� হতয় উেে ‘আঁোর সময়’ আক্ম দয 
‘ে�তে’ বাস েক্র – ‘দসই ে�েটা’। অযৈাতমক্রোন ইউক্নভাক্স্বক্টর দোতনা 
‘দরক্েটোড্ব ক্াতস’ ো দবাধহয় হবার নয়। সাতে ক্েে ‘টাইম-েন্সতরেইন্’ 
- এেটা ক্নক্ে্বষ্ আঁো ক্নক্ে্বষ্ সমতয়র মতধযৈ দশষ েরার বাধযৈবাধেো।  
দোটতবোর েুেুর �ক্�তয় সতধেযৈ োর দোতর দেওয়া ‘দসই’ আঁেতে োরার 
দোতনা মোই ক্েে না এতে, োই ক্নতের নধতয্বর অভাবটাও নেতর এতো। 
েক্ব রঙ েরতে ক্�তয় দেেোম দয আমার সময়টাই দেমন দযন ‘দবরঙ’ হতয় 
যাতচ্! ক্হতে ক্বেরীে হতচ্ দেতে এেই ক্বরতি ো�তো দয সময় োেতে 
োেতে ড্রেই েতর ক্েোম ক্াসটা, যাতে আমার রেযৈান্সক্ক্রতটে এই ক্াতসর 
‘দসই’ ‘দগ্ড’টার আর দোনও উতলিেই না োতে!

‘মো’টা আবার োক্নে দিরে দেতয়ক্েোম দবশ বের েতয়ে বাতে, 
আমার বাচ্চাতের সাতে; ঐ েে-রঙ আর েুক্ের হাে ধতরই। ওতের সাতেই 
আবার ক্নতের দোটতবোয় দিরে দযোম েেতনা েেতনা। ো�তের ওের 
আমার দেক্ন্সতের দোতনা দোট্ট আঁচত�, বা েে-রতঙর েুক্ের দোতনা অেস 
টাতনও ওরা অবাে হতয় দযে; দচাে ব� ব� েতর এমন ভাতব োোে 
দয আমার ক্নতের দোটতবোর েো মতন েত� দযে – ‘ঐ’ মুনমুন-ক্ের 
আঁোর ক্াতস ‘োয়ার’ েক্ব আঁেতে ক্�তয় আমার দযমন েশা হতয়ক্েতো! 
ওরা দে আমার দোন আঁোটা ক্নতের োতে রােতব োই ক্নতয় ো�াোক্� 
োক্�তয় ক্েতো; যার মতধযৈ োেতো না ‘ক্মেু’ক্ের অক্বশ্বাতসর অবজ্ঞা, োোর 
েে-ঢাোর অবতহো বা সুতরশবাবুর োো দোঁ�ার োক্চ্েযৈ; বেতে আমার 
মতন েত� দযে ‘অমেো’র উৎসাহ, ‘মুনমুন’ক্ের আের বা মাতয়র ‘দসই 
যনে’ - যা ক্েতয় মা ক্েতন ক্েতয়ক্েতেন আমার প্রেম েে-রতঙর বাক্স আর 
বতেক্েতেন ো ‘যনে’ েতর রােতে। দেক্রতয় আসা েে বের, সাক্ী হওয়া 
েে িটনা ক্মতেক্মতশ দেমন দযন সব এোোর হতয় দযে – অতনেটা 
ঐ েতে রঙ দমশাতনার মেই, সক্ম্বে ক্িতর দেোম ওতেরই োতরা প্রতনে 
– “how did I do Baba?” োেসা-দচাতে ওতের আঁো ভাতো েতর না 
দেতেই বেোম “awesome, marvelous!” প্রশংসা শুতন ওরা আনতন্ 
হােোক্ে ক্েতয় োক্িতয় উেে! োরের ওরাও ব� হতয় দ�তো, আর ক্বক্ভন্ন 
বযৈস্তোয় হাক্রতয় দ�তো ওতের েক্ব আঁো বা রঙ েরার অভযৈাসটাও; সাতে 
আমারও, আবারও।  
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কু্দ্ োর সতঙ্ মাতন কু্ক্েরাম চােোোতরর সতঙ্ রমো দবৌক্ের 
প্রায়ই েুনসুক্ট হয়। েে্ব ক্বেে্ব দেত�ই োতে। েতব মোতির েেনই 
মনাতিতর দেঁেয় না। দমাটামুক্ট ক্েক্রশ চক্লিশ ক্মক্নতটর মতধযৈই মধুতরর 
সমােতয়ৎ হতয় যায়।

আসতে দবৌক্ের বা�ী উত্তর দোেোোর আক্হ�ীতটাো স্টীতট। 
নশশব, নেতশার বা দযৌবন সবই উত্তর দোেোোর নটোেক্েয়ায় আচ্ন্ন। 
কু্দ্ োর বা�ী েক্ক্র দোেোোর বেুেবা�ান দরাতড। নটোেক্েয়ার 
বযৈাোতর কু্দ্ োও বযৈক্েক্রমী নন। 

দসক্েন এেটা েতে্বর েনযৈ এেটা েীি্ব িতরায়া ক্বেে্ব সভার 
আতয়ােন েরা হতয়ক্েে। ক্বষয় – “উত্তর দোেোোর বতনক্েয়ানা 
অস্তক্মে”। উেক্থিে দশ্ােকৃ বকৃন্ দেশী, প্রবাসী বাঙ্ােী েক্রেন। সচিােতনর 
োক্য়তত্ব ক্েতেন ক্বেযৈাে সচিােে দ�ৌরব �াঙু্েী এবং ক্বচারে ক্েতেন 
প্রেযৈাে সাক্হক্েযৈে অমতরশ মেুমোর। 

সচিােে দ�ৌরব �াঙু্েী োনাতেন, �রোক্ন্ত্রে েদ্ক্েতে সভা 
েক্রচােনা েরার েনযৈ উেক্থিে দশ্াোবধুেতেরও ইনভেভ্  েরাতনা উক্চে। 
উৎসাক্হে এবং ইচু্ে দশ্াোবধুে হাে েুতে েকৃক্ষ্ আেষ্বর েরতে বোর 
সুতযা� োতবন। প্রেতমই সচিােে --- “ির েযৈা দমাশন্ ”এ কু্দ্ োতে বেতে 
বেতেন। 

‘ির েযৈা দমাশন্ ’এ কু্দ্ ো মাতন উত্তর দোেোোর ক্বেতক্ বা 
েক্ক্র দোেোোর েতক্ বেতেন--- েব চান্বে হু�েী নেীর েূব্ব োত� 
দনতমক্েতেন এবং ক্েনক্ট গ্াম বা দমৌো ক্েতনক্েতেন। দসই দেতে উত্তর 
দোেোোর বা�বা�তি। ক্েন্তু েুঃতের ক্বষয় শুধু আক্মরী চাতে চতে আর 
োয়রা উক্�তয় উত্তর দোেোোর বাবুরা ক্েন োক্টতয় ক্েতেন। মারুক্ে 
�া�ীর জ্ঞাক্ে ভাইতয়রা ক্িটন �া�ীতে হক্টতয় ক্েতয়তে ক্েেই, ক্েন্তু দোোয় 
দ�ে েক্ব ক্বশ্বাতসর চুতনাট েরা ধুক্ে, হাতে দবেিুতের মাো এবং দভার 
রাতরে স্খক্েে চরতর বা�ী দিরার েকৃশযৈ? “এেক্েন রাতরে” ক্সতনমাতে েক্ব 
ক্বশ্বাস ক্েতেন সমগ্ উত্তর দোেোোর দোতেতের প্রক্েভূ। ভাে ক্ে োরাে 
দসটা অনযৈ েো, ক্েন্তু এই বাবু োেচার ক্নতয়ই দো ওনারা েম্ভ েরতেন। 
ভাবতে অবাে োত� নতরন্দ্রনাে এই োেচাতরর আগুতন েুত� যানক্ন। 
নতরন্দ্রনাে ক্বতবোনন্ হতয় ক্শোত�া শহতরর ধম্বসভায় বতিকৃ ো ক্েতয় 
ক্বতশ্বর েকৃক্ষ্ আেষ্বর েতরক্েতেন।

সচিােে --- ক্েক্নই প্রেম বযৈক্তি ক্যক্ন দেক্ডে অযৈাডি দেন্েমযৈান 
না বতে ব্রাোস্ব অযৈাডি ক্সসটারস্  বতেক্েতেন। আমাতের প্রেম প্রধানমন্ত্রী 
েওহরোে দনতহরু’ও বেতেন ‘ভাইতয়া অউর বতহতনা’। যাক্ , কু্ক্েরাম 
বাবু আেক্ন বেুন। 

কু্দ্ ো --- ভাক্�যৈস ক্চত্তরঞ্জন এক্ভক্নউ’র ওের এেটা বাোর আতে 
যার নাম োেুবাবুর বাোর এবং এোতন নচরে সংক্রাক্তির ক্েতন চ�ে 
দমো হওয়ার েনযৈ দোতে এেনও োেুবাবুর নাম মতন দরতেতে। আর 

োটুবাবুর নাম দো মুতেই দ�তে। উত্তর দোেোোর দ�াটােতয়ে রাস্তা 
বযৈেীে অনযৈানযৈ রাস্তার দচহারা েোশী যুতদ্র সময় যা ক্েে এেনও ক্েে 
দসরেমই আতে। েড্ব ক্াইভও দোতনা ইন্াতরটে দননক্ন। বেরাম দে ক্স্টট 
বা দবক্নয়াতটাো দেতনর বাক্সন্াতের সূয্ব বা চাঁতের আতো দেমন দেেতে 
হয়, োর েুব এেটা ধাররা আতে ক্ে ? দব�ম আতিার ক্ে দসই েতনযৈই 
সমগ্ উত্তর দোেোোর বাক্সন্াতের হতয় মতনর েুঃতের �ান দ�তয়তেন, 
“দোেনা েতরতে আক্�, আতসনা আমার বা�ী”। 

দোেনাতে দোষ ক্েতয় োভ দনই, দস দবচারা আসতব ক্ে েতর ? 
বা�ীর েু োতশ চার িুট ো� দেওয়ার আইন দো েেন চােুই হয়ক্ন। 
েুতরাতনা ক্েক্নস এেটু অেে-বেে েতর নেুন ক্েেু েরার মানক্সেোই 
দনই। োোে দরতের োে ক্েন্তু েক্ক্তরই শুরু হয়।

সচিােে এেটা দোট্ট চা ক্বরক্ে দিাষরা েরতেন। ক্বরক্ের েতর 
“অযৈাত�ইনটে েযৈা দমাশন”এ মাতন উত্তর দোেোোর েতক্ এবং েক্ক্র 
দোেোোর ক্বেতক্ রমো দবৌক্েতে বেতে বো দহাে।

রমো দবৌক্ে --- েব চান্বে এোতন দনাঙ্র না েতর আর এেটু 
এক্�তয় েক্ক্র ক্েতে দনাঙ্র দিেতেই দো োরতেন। োেীিাতটর মক্ন্র 
আর ক্েেু ডাোে ো�া আর ক্ে ক্েে দসোতন ? চুতনাট েরা ধুক্ে েরতে 
দ�তে বুতের োটার েরোর। দসটা ক্ে ওনাতের আতে ? ওনাতের আতে 
হয় সাতহবী দোষাে আর নয়তো �াধেীক্ের দোষাে। আমাতের মক্হোতের 
দোষাতের েনযৈ যেটা োে� েরোর েেটা োে� ক্েতয় দোষাে বা 
ব্াউে বানাতনা হয়। েক্ক্র দোেোোর মক্হোতের ব্াউে বানাতনার সময় 
েক্ে্বতের েুব সেে্ব োেতে হয়, োরর োে� োটার সময় ওতের আঙু্ে 
নাক্ে প্রায়ই দেতট যায়। অবশযৈ মক্হোতের িাত� দেতট ক্েতে আতো হাওয়া 
ো�াতনা স্বাতথিযৈর েতক্ ভাে হতে দসটা আোো েো। 

সচিােে --- এেেন দশ্াো ক্েেু বোর েনযৈ হাে েুতেতেন। হযৈাঁ, 
বেুন ! 

দশ্াো -- আক্ম অরক্বন্ দিাষাে, েতেে স্টীট দেতে বেক্ে। 
সব্বেনীন েু�্বােুতো এোন দেতেই শুরু হয়। বা�বাোর, ক্সমো বযৈায়াম 
সক্মক্ে, েতেে টেীতটর েূ�্বােুতো ঐক্েহযৈমক্ণ্ডে দসটা সবাই োতনন। অেচ 
েক্ক্তর ক্�তয় দেেুন, ক্েেুক্মতরর বাঁতশর দেলিা, রােথিাতনর ক্েেওয়ারা 
দটম্ে, আঁতের ক্েবত�র েযৈাতণ্ডে --অদু্ে বযৈাোর ! এ ক্ে মাতয়র েুতো, 
নাক্ে আধুক্নে ক্শল্প প্রেশ্বতনর এে েুৎক্সে প্রক্েতযাক্�ো? 

রমো দবৌক্ে --- এোতন ক্বেযৈার েীেথিাতন আতে েুরতনা এবং নামী 
ক্বেযৈােয়। ওোতন আতে ক্েেু হাে িযৈাসতনর সু্ে। এেটার নাম আবার 
“েক্ক্র ক্বনু্”, যার োরেোরেীর সংেযৈাই ১০ হাোতরর দবশী। সক্েে নাম 
হওয়া উক্চে, “েক্ক্র ক্বনু্ প্রাইতভট ক্েক্মতটড”। সুেুমার রাতয়র টযৈাশ�রু 
বানাতনার উন্নে মাতনর যন্ত্র বযৈাতঙর োোর মতো ক্রমশ �ক্েতয় যাতচ্। 
েক্ক্র দোেোোয় বাঙ্ােী েুঁেতে দ�তে শক্তিশােী েূরবীন েরোর। 



www.batj.org 45Durga Puja 2016

কু্দ্ ো ও দবৌক্ের েীি্ব ক্বেে্ব

ভাক্�যৈস ক্বভতি বতঙ্র েদ্াোত�র ক্েেু েূব্ববঙ্ীয় এোতন এতস েক্ক্র 
দোেোোয় বাঙ্ােীতের সংেযৈা বাক্�তয় ক্েতয়তেন। যক্েও ওনাতের উচ্চারতর 
‘র’ আর ‘�’এর দোতনা েিাৎ েুঁতে োওয়া যায় না। ওনারা ‘স’দে ‘ে’ 
এবং ‘ে’দে’ ‘স’ বতেন। 

সচিােে -- হযৈাঁ, আেক্ন ক্েেু বেতবন ? 
দশ্াো – হযৈাঁ, আক্ম বািাযেীন দেতে ডঃ েীেে োক্হ�ী বেক্ে। োে 

ক্বতেতে আমার দচম্বাতর এে মক্হো রু�ী বেতেন, ‘ডাতিার বাবু, আমার 
ব্াড েু�ার ক্েেুতেই েমতে না”। 

সচিােে – োর মাতন বাতস দেক্ডস ক্েট না োেতে উক্ন বাতস ওতেন 
না। (হাক্সতে ির দিতট দ�ে) 

সচিােে দ�ৌরব �াঙু্েী আবার রমো দবৌক্েতে েরবে্বী অংশ বোর 
েনযৈ অনুতরাধ েরতেন। 

রমো দবৌক্ে – দোেোোর বতনক্েয়ানা এবং বাঙ্ােীয়ানা দো উত্তর 
দোেোোই ধতর দরতেতে। রাতেন মক্লিে দনই দো ক্ে হতয়তে, োঁর 
সংগ্হশাো দো আতে। েই দসোতন দো দোতনা দপ্রাতমাটারতে ক্েতয় 
বহুেে বা�ী বানাতনা হয়ক্ন। আমরা আমাতের ‘বাে-ক্েোতমা’র ক্ভতটতে 
োউতে ঢুেতে ক্েইক্ন। দশাভাবাোতরর রােবা�ীতে েু�্বােুতোয় এেনও 
নীেেন্ঠ োেীর প্রতয়ােন হয়। েক্ক্তরর শ্তদ্য় বাক্সন্ারা ক্নচিয়ই নীেেন্ঠ 
োেী দেতে োেতবন, েতব দসটা েক্বর বইতে। আশু মুেুতজ্ এবং সুভাষ 
দবাতসর বা�ী ক্রসাচ্ব ইনক্টেক্টউ-এ েক্ররে হতয়তে, োই েুতরাতনা স্কৃক্ে 
এেনও বে্বমান। দেশবধুে ক্চত্তরঞ্জন োতশর বা�ী দো হাসোোে এবং 
বহুেে বা�ীতে আত্মসমে্বন েতরতে। ‘হাোর টাোর ো�বাক্ে’ উত্তর 
দোেোোর বতনক্ে বা�ীতে এেনও োওয়া যাতব, ক্েন্তু ওনাতের বা�ীতে, 
সযৈক্র ফ্যৈাতট ো�বাক্ে টাঙ্াতবন ক্ে েতর ? যা নীচু ক্সক্েং, যেন েেন 
েুি্বটনা িটতে োতর। 

সচিােে – োর মাতন উত্তর দোেোোর বাবুরা বেতে চাইতেন 
“দমোেটাই দো আসে রাো, আক্ম রাো নই”। উেক্থিে সেতের সতঙ্ 
সচিােেও হাসতেন এবং কু্দ্ োতে ির েযৈা দমাশতনর েরবে্বী অংশ বেতে 
অনুতরাধ েরতেন। 

কু্দ্ ো – আমাতের উচ্চারতর দোষ আতে, ক্েে েো, দসটা ক্েন্তু 
েদ্াোত�র দোতেতের েনযৈ। ক্েন্তু ওনারা দো বাইতর দেতে োউতে ঢুেতে 
দেনক্ন। োহতে ‘নুক্চ’ ‘দনবু’ ‘নঙ্কা’দে ‘ে’ দেন ঢুেতেই োরতে না ? 
‘দ�েুম’ ‘দেেুম’ আর বাতির হােুম ক্ে েুব োোোক্ে ? এেনও দেন ‘শ’ 
আর ‘স’দে দোতনা েিাৎ দনই? 

সচিােে – sam বাোতরর sosi বাবু sosa দেতয়তেন, ক্েন্তু 
sasorire sarge দ�তেন ক্েনা দপ্রস ক্মক্ডয়া এেতনা োনাতচ্ না। অবশযৈ 
েূব্ববঙ্ীয় ভাষায় ক্বেযৈাে সাক্হক্েযৈে েরশুরামও ক্েতেতেন ‘হয়, হয়, zanti 
োর না। ক্েে আতে, কু্ক্েরাম বাবু, আেক্ন বেুন।

কু্দ্ ো – রক্রশীে েোটা শুনতে েুব ভাে। েুতরা োে�টাই দেত� 
যায় ব্াউে বানাতে, োই না ? দহেুয়াতে ক্ে শুধু বুত�ারাই বতস ? হীতরর 
আংক্টটা দেওয়া হতয়ক্েে বতেই দো বাঈক্ের নােোক্ব জ্বে জ্বে েরতে, 
দসটা সবাই োতন, ক্েন্তু দযটা োতননা ো হতচ্ েরবে্বী বংশধরতের বাোর 
েরার েয়সা আতে দো ? ভূেনােও দনই দয উত্তর দেতব। 

সচিােে রমো দবৌক্েতে আত্মেক্ সমে্বতন অে্বাৎ উত্তর দোেোোর 
েতক্ দশষ বতিবযৈ বোর েনযৈ আহ্বান েরতেন।

রমো দবৌক্ে – ওনারা ক্ে �ঙ্ানেী দেতেতেন ? দেতেতেন দো টাক্ের 
নাো, দোয়ার ভাটাতেও ক্নক্ব্বোর। যাইতহাে, ওই �ঙ্া নেীতে েে দোতে 
েে ক্েেু দিতে, োতে ক্ে নেীর েক্বরেো নষ্ হতয়তে ? মা�্বাতরট দনাতবে 
অে্বাৎ ক্সসটার ক্নতবক্েো ক্েন্তু এোতনই োেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ে এোনোর 
বাঈক্ে নাতচর হুতলিা� দেতে রা� েতর দমক্েনীেুর চতে ক্�তয়ক্েতেন ? মহক্ষ্ব 
দেতবন্দ্রনাতের েক্নষ্ েুরে যেন ক্নতের বা�ীতে দটেে দবঁতধ েক্রবাতরর 
েুরুষ মক্হোতের ক্নতয় ‘বাল্ীক্ে প্রক্েভা’ অনুষ্ান েতরক্েতেন, েই েেন 
দো দ�ে দ�ে রব ওতেক্ন?

সাধেযৈ মেক্েতশর ক্বেে্ব সভা দবশ েতম উতেতে। ক্েন্তু সভা দশষ 
েরতেই হতব। সচিােে দ�ৌরব �াঙু্েী সাক্হক্েযৈে অমতরশ মেুমোরতে 
অনুতরাধ েরতেন ক্বেতে্বর েয়-েরােয় দিাষরা েরার েনযৈ।

ক্বচারে সাক্হক্েযৈে অমতরশ মেুমোর -- োতের ক্ববে্বতন সবই 
েক্রবে্বন হয়। এই েক্রবে্বন দমতন ক্নতে না োরতে বাস্তবক্বমুে হতয় 
ে�তে হয়। ক্চত্তরঞ্জন এক্ভক্নউ’র েূব্বেন নাম ক্েে দসন্টাে এক্ভক্নউ, এটা 
সেতেই োতনন, ক্েন্তু ে�ন্নাে িাট দরাড দয ক্বতবোনন্ দরাড হতয়তে, 
দসটা ক্ে োতরার মতন আতে ? �ত�র মাতে দমমসাতহবরা হাওয়া দেতে 
দযতেন। দসই �ত�র মাতের অঙ্তচ্ে ে’দর ক্ব�ো োরামণ্ডে, রবীন্দ্রসেন, 
নন্ন হয়ক্ন ? োর েনযৈ ক্ে দোতনা আতন্ােন, েে অবতরাধ হতয়তে ? হগ্  
মাতে্বতটর দেৌেুস ক্ে ক্নউ মাতে্বট ধতর রােতে দেতরতে ? থিানীয় উদ্ে 
হোরতের অেযৈাচাতর েূব্বেন হগ্  মাতে্বতটর েরুর েকৃশযৈ দেতে আোশ দেতে 
হগ্  সাতহব েু দিাঁটা দচাতের েে দিেতেও দিেতে োতরন। সাতহবতের 
ক্প্রয় রাস্তা োে্ব স্টীট’এ এেন উেক্ে দেশী সাতহবতের দেো যায় যাতের 
ক্হপ্  েতেতট আ�াো ক্ক্রক্টের বই আর মুতে েযৈােসন – মযৈাতডানা’র �ান। 
ননশতভাতের ের ক্িটন �া�ীতে চত� সাতহব, দমমরা হাওয়া দেতে দযতেন। 
আর এেন দেো যায় রঙীন েতের উষ্ দনশায় বাোনুেূে �া�ীতে চত� 
রাস্তা দেতে সুন্রীতের দোর েতর েুতে দনওয়ার োেুরুতষাক্চে োে। 
েক্ক্র দোেোোর মতনাহর েুেুর দরাতড ক্ে এেটাও েুেুর দেেতে োওয়া 
যাতব ? ঋক্ষ অরক্বতন্র মম্বর মূক্ে্ব বসাতনা দহাে ক্ভত্াক্রয়ার সামতন, 
অে্বাৎ রাতের অধেোতর দযোতন নানা রেম সমােক্বরুদ্ ক্ক্রয়ােোে হয়। 
উক্ন ক্ে োতের োহারা দেতবন, নাক্ে উৎসাক্হে েরতবন ? নেরুে মচি 
ক্েন্তু বানাতনা হতয়তে ঢােুক্রয়া দেতের েক্মতেই।

সব ক্েেু ক্েে েতর েরতে দ�তে আবার দশষ দেতেই শুরু েরতে 
হয়, অে্বাৎ েড্ব ক্াইভ, ওয়াতরন দহক্টেংস, উইন্সটন চাক্চ্বে, মাউন্ 
বযৈটনতের ক্িক্রতয় আনতে হতব। েক্ক্র দোেোো মাতন রসার মাে 
ক্ডক্ঙ্তয় োেীমক্ন্তর দযতে হে। দসোতন আবার রিু ডাোেতের ক্িক্রতয় 
আনতে হতব। সাতহবতের ক্প্রয় শহর Calcutta, দোেোো হতয় দ�ে োর 
েনযৈ এেটা বাংো বন্ ধ হতয়তে ক্ে? োইট হাউস ক্সতনমা হতে ক্ে আর 
দোনওক্েন ‘দটন েমযৈাডিতমন্স্ ’ হতব? দমতরো ক্সতনমার দপ্রক্া�কৃতহর সােিুট 
েম্বা দ�টক্েোতরর দোতনা ক্রতপ্সতমন্ হতয়তে ক্ে ? উজ্জ্বো, ভারেী 
বা েূর্ব হে’এর েো না বোই ভাে। এসব দমতন ক্নতেই হতব। সমগ্ 
দোেোোবাসীর োতে আতোচযৈ ক্বষয়ক্ট অেযৈতি স্শ্বোের। বতনক্েয়ানার 
রূে োতটেতে, ক্েন্তু অস্তক্মে হয়ক্ন। এই শহতরর রূোতির উত্তর-েক্ক্র 
ক্নতয়ই।

সচিােে বেতেন, ‘ক্বেে্ব সভা দশষ হইয়াও দশষ হইতো না’। 
োরর দেোক্লিশ বের আত� আক্হ�ীতটাো স্টীট দেতে রমো ক্বগ্হতে 
এতন বেুেবা�ান দরাতডর বা�ীতে এই কু্ক্েরাম চােোোরই প্রক্েষ্া 
েতরক্েতেন। মহান েরােতয়র এটাই মক্হমা।  
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দোট গ্াম দোয়াতনা। গ্াতমর এেক্েে ক্িতর আতে োহাত�র 
সাক্র। দোট দোট োহা�, েুব উঁচু নয়। েতব ক্বেে 
আেতের হাে দেতে নানাভাতব গ্ামটাতে রক্া েতর 
চতেতে দসই আবহমান োে দেতে। এই োহাত�র 

েতনযৈই শীতের ক্হতমে হাওয়া েেটা েীব্রভাতব দেঁেতে োতরনা গ্াতম। 
আবার টাইিুতনর দেৌরাত্মযৈও অতনেটাই ম্ান। ে�-েে হয় ক্েেই, েতব 
োর েনযৈ ধ্বস নামা বা �ােোো বা�ীির দভতঙ্ েত� প্রারহাক্নর িটনা 
আে েয্বতি দনই।

ওই োহাত�র সাক্রর দোতনা এেটা দেতে দনতম এতসতে দোট নেী 
ক্মতসাক্�। দোট, ক্েন্তু েরত্াো। গ্াতমর ক্ভের ক্েতয় চচিো ক্েতশারীর 
মেন নাচতে নাচতে েুতট চতেতে দস। োর চোর েতে মাতে মাতে দোন 
এে সময় ভূক্মেতম্র সতঙ্ দনতম আসা ব� ব� োেতরর চাঁই। োতে বাধা 
দেতয় দস দযন আরও উচ্ছক্সে হতয় ওতে। োর আনতন্র দসই েেধ্বক্ন 
সারা গ্ামতে েঁুতয় েঁুতয় যায়। নেনক্ন্ন েীবতনর সুে-েুঃতের সােী এই নেী 
গ্াতমর প্রারতেন্দ্র, ভােবাসার ধন।

োহা� আর এই নেীর দেৌেতে দোয়াতনা গ্াম েক্বর মেন সুন্র। 
সবুতে সবুে চাক্রক্েে। আতে ঋেুতে ঋেুতে প্রেকৃ ক্ের রং বেতের দশাভা। 
শীতের ধূসরোও োতে েুঁতে োতরনা। দসইসতঙ্ আতে নানা রতঙর িুতের 
বাহার, ো দস যনে েতর ো�াতনাই দহাে বা বনেই দহাে। ঋেুর েক্রবে্বন 
মতন প্রাতর অনুভব েরা যায় এোতন। েনসংেযৈা েম বতে সেতেই 
সেতের েক্রক্চে। প্রতয়ােতন োই আেনেতনর মেন সাহাতযযৈর হাে 
বাক্�তয় দেওয়ার দোতের অভাব দনই। সারা গ্ামটাই দযন এেটা েক্রবার।

এই গ্াতমই োতেন োক্মতো দোক্রত�াতয়। ৯০এর প্রেম ধাতে ো 
দরতেতেন, ক্েন্তু চেতন বেতন এেটুেু বয়তসর োে েত�ক্ন। শুধু োই 
নয়, দচাতে চশমা বা বাঁধাতনা োঁেও দনই োর। চোতিরার েনযৈ োক্েরও 
েরোর েত�না। ক্নতের দক্তের োেটাও ক্নতেই েতরন। শুধু ধানচাতষর 
োেটা আর োতরন না। দসটা চতে গ্াতমর সেতের সাহাতযযৈ। মতন মতন 
ব� েুন্ঠা দবাধ েতরন। সেতেই বযৈস্ত ক্নতের ক্নতের োে ক্নতয়, োরই 
মতধযৈ সময় ক্েে েতর োো েতর ওঁর োেটা েতর দেয়। উক্ন োতনন 
সেতে ওঁতে ভােবাতস, শ্দ্া েতর। োই ক্নতে দেতেই ভােতবতস সেতে 
ওর োেটা েতর ---েবুও। 

ওঁর েুই দেতেরই ক্েেুক্েতনর মতধযৈ গ্াতম ক্িতর এতস সব ক্েেুর ভার 
দনওয়ার েো। দসই ভরসাতেই ক্েন োটতে োঁর। এমক্নতেও োরা োো 
েতর যাোয়াে েতর। দমতয়ও সংসাতরর সব োে সামতে মাতস এেবার 
েতর চতে আতস ক্েন েতয়তের েতনযৈ। োই সারাটা মাসই দেউ না দেউ 
োতে ওঁর োতে। দোন োরতর দয সময়টাতে দেতেরা বা দমতয় আসতে 
োতরনা সেতের বযৈবথিায় গ্াতমর দেউ না দেউ রাতে ওঁর সাতে োতে। ওঁর 
হাোর আেক্ত্ত দধাতে দটঁতেনা সেতের ভােবাসার োতে।

ে’ক্েন ধতর শরীরটা ভাে দনই। ক্বোনায় শুতয় বধে োঁতচর োনাোর 
ক্েতে োক্েতয় �ভীর ক্চতিায় ডুতব ক্েতেন োক্মতো। বাইতর েেন টাইিুতনর 
োণ্ডব। অতোর ধারায় ক্বরামহীন বকৃক্ষ্ ে�তে, োমার দোন েক্র দনই। 
ক্েন্তু দসক্েতে দোন দেয়াে দনই োঁর। এসব ক্েনগুক্েতে মনটা হাতের 
বাইতর চতে যায়। ডুতব দযতে চায় েুরতনা সব দভাো-না দভাো স্কৃক্েতে। 
আর  দসসতব ক্নতের অোততিই ক্বতভার হতয় েত�ন। ভাে-মন্ েে শে 
স্কৃক্ে ! োরই মতধযৈ হোৎ বযৈোর োয়�ায় দহাঁচট োয় মন।

মতন েত� যায় স্বামী ক্হতরাক্শর েো। দোোয় দয হাক্রতয় দ�ে 
মানুষটা, হাোর ক্চতিা েতরও েুে োন না। দেেতে দেেতে েে বের দয 
োর হতয় দ�ে। েে বের দহাে --- ১০ বের নাক্ে ১৫ বের ? ক্হসাব 
দমতে না। এে সোতে শহতর োে আতে বতে দসই দয দবতরাতো আর 
ক্িরতো না। েে দোঁে েতরতেন। সামানযৈ সম্ভাবনায় েুতট ক্�তয়তেন েে 
োয়�ায়, ক্েতি সবই ক্বিতে। ক্হতরাক্শর দোন েবর দনই। দবঁতচ আতে ক্েনা 
দে োতন ! দসই দেতে আেও চতেতে েীি্ব প্রেীক্া। এই ক্বেতের সময় 
গ্াতমর সেতে দয ভাতব োতশ এতস োঁক্�তয়তে ো দভাোর নয়। অতনতেই 
সতন্হ েতর উত্তর দোক্রয়ার এতেন্রা হয়তো ক্হতরাক্শতে দোর েতর 
ধতর ক্নতয় ক্�তয়তে। অসম্ভব নয়, ো হতেই োতর। এ ধরতরর িটনা দো 
িতটতেই। অতনেতেই দোর েতর ধতর ক্নতয় ক্�তয়তে। ক্েেু দোে ক্িতর 
এতসতে, আবার অতনতেরই দোনও দোঁে দনই। োরা দয উত্তর দোক্রয়াতে 
আতে, দস গুেব চারক্েতে। যারা ক্িতর আসতে দেতরতে, োতের োতে ক্েেু 

েবর োওয়া দ�তে। ক্হতরাক্শ ক্ে দসোতন বন্ী ? ওঁর মেন দনেহময়, েরেী, 
োক্য়ত্বশীে মানুষ োউতে ক্েেু না বতে ক্নঃশতব্দ দোোও চতে যাতবন ভাবা 
যায় না। মতন মতন গুমতর ওতেন োক্মতো। অতনে বের দো হতয় দ�ে, 
আর ক্ে দেো হতব ? এেটা েীি্বশ্বাস দিতে দচাতের েে দমাতেন। 

এেটা স্কৃক্ের টাতন আরও অতনে স্কৃক্ে ক্ভ� েতর আতস মতন। 
মন আবার ডুব দেয় স্কৃক্ের অেতে। হাে�াতে হাে�াতে দেঁতে যায় এই 
গ্াতম আসার সময়টাতে। দস ক্ে আেতের েো ! মতন েরতে োতরন না 
েে বের আত�। ৫০ – ৬০ বের হয়তো হতব। েেন োোতনর অতনে 
অচিতেই গ্াতম দোোভাব। েরুররা সব শহতরর আেষ্বতর গ্ামো�া। 
চাষবাস েরার মেন েক্রশ্তমর োে েরতে োতের মন চায়না। িতে 
দবশীর ভা� গ্াতমই শুধু দপ্রৌঢ় আর বয়স্রা রতয় ক্�তয়তেন। সরোতরর 
টনে নত�। এভাতব চেতে চাষাবাে সব বধে হতয় অেূর ভক্বষযৈতে সব 
গ্ামই বকৃদ্াশ্ম হতয় উেতব। এর ক্বক্হে না েরতেই নয়। আর ো যে 
ো�াোক্� হয় েে ভাে। েেন নানা অচিতে শুরু হয় দোে আেষ্বর েরার 
েনযৈ নানান েক্রেল্পনা। েরুররা দো বতটই, দসই সতঙ্ ক্বতশষ ে’দর েক্যৈ 
দহাে ক্শশুসতিান আতে এমন সব েক্রবার। গ্াতম এতস বসবাস েরার েনযৈ 
নানা সুতযা� সুক্বধার প্রক্েশ্রুক্ে। দসই সময় দোয়াতনা গ্াতমর েক্রেল্পনা ও 
প্রক্েশ্রুক্ে ওতের েকৃক্ষ্ আেষ্বর েতর। অেূর ভক্বষযৈতে দটাক্েও ো�ার েো 
েেন োতের মতন। দটাক্েও ো�তে হতে এমন োয়�াতে যাওয়াই ভাে 
বতে মতন হতয়ক্েে। নানা োরতর দটাক্েও ো�ার ক্চতিা ওরা েরক্েতেন। 
ক্বতশষ েতর দেতেতের েনযৈ। ক্বতয়র ের দবশ েতয়ে বের চােক্রর েনযৈ 
ওরা ওক্েনাওয়াতে ক্েতেন। োক্মতো ওক্েনাওয়ারই দমতয়। স্বামী ক্হতরাক্শ 
ক্েতেন উত্তর োোতনর দহাক্াইতোর। ওতের ক্েভাতব দেো হতয়ক্েে আর 
ক্বতয় হয়, দস আতরে োক্হনী। দটাক্েওতে যেন আতসন েেক্েতন ওতের 
েমে েুই দেতের বয়স ৬ বের। প্রাইমারী সু্তে যাওয়ার বয়স। দটাক্েও’র 
সু্তে ভক্ে্ব দহাে োরা। ক্েন্তু ক্েেুক্েতনর মতধযৈই আর সু্তে দযতে চায়না। 
োরর সু্তের দেতেরা ক্বতেশী বতে ওতের দেেতন োত�। ওতের েোয় 
আর উচ্চারতর ক্বতেশী টান। ভাষাও েুতরােুক্র দটাক্েওর মে না। মুক্স্তে 
ে�তেন োক্মতোরা। সু্তের সতঙ্ েো বতে সমসযৈার ক্েেুটা সুরাহা দহাে, 
ক্েন্তু েুতরােুক্র নয়। মতন েত� ওরা যেন দেতেতের সমসযৈা ক্নতয় ক্েশাহারা 
অবথিায়, েেন প্রায় সতঙ্ সতঙ্ আরও এেটা �ভীর সমসযৈার মুতোমুক্ে হতে 
হয়। আর দসই োরতরই দোয়াতনা গ্াতম আসাটা হোৎই হতয় যায়।

দচাতের সামতন দভতস ওতে বধুে িুক্মতোর হাক্সভরা সুন্র মুে। 
িুক্মতো ক্েতেন োক্মতোর প্রাতরর বধুে। শুধু বধুে নয়, দোট দবাতনর 
মেন। েুেতন প্রায় সমান বয়সী। োক্মতো এেটু ব�। িুক্মতোর স্বামী 
আক্েরা ক্েোক্েমা ক্েতেন োক্মতোর স্বামী ক্হতরাক্শর দোটতবোর বধুে। 
বেতে দ�তে বংশ েরম্রায় বধুেত্ব। ওতের বাবা োোরাও বধুে ক্েতেন। 
এেই গ্াতম েমে েুেতনর। েতর শহতর এতস এেই সু্তে, এেই ক্াতশ। 
েতেে, ইউক্নভাক্স্বক্টতেও োই। েতর োতের োক্েতর দবশ ক্েেুক্েতনর 
েতনযৈ েুেতন েু োয়�ায়। োরের দটাক্েওতে বেেী হতয় এতস আবার 
েুনক্ম্বেন। েেক্েতন আক্েরা ক্বতয় েতরতেন। োর েুই দেতে োক্মতোতের 
দেতেতের বয়সী। আর এেক্ট দমতয়। দস অতনে দোট --- বের েতয়তের 
হতব। দেেতে দেেতে েুই েক্রবাতর �ভীর বধুেত্ব। দটাক্েও’র েমবধে েরা 
ক্েনগুক্েতে এই বধুেত্বতে এেটা মুক্তির স্বাে ক্েে  োক্মতোর োতে। 
আক্েরার স্ত্ৰী িুক্মতো ক্েে হাক্সেুক্শ প্রারবতি এে দমতয়। োক্মতোর 
সতঙ্ ভাব হতে সময় দনয়ক্ন। এেসতঙ্ প্রচুর দিারািুক্র েতরতেন। েে 
োয়�ায় ক্�তয়তেন। দেনাোটাও েতরতেন। �রতমর েুক্টতে এেবার সেতে 
ক্মতে োক্মতোর বাতের বা�ী ওক্েনাওয়াতে ক্�তয়তেন। আবার িুক্মতোর 
বাতের বা�ী মাৎসুক্শমাতে সেতে ক্মতে িুতর এতসতেন। েুক্ট ে�তেই েুই 
েক্রবার এেসতঙ্ দবক্রতয় ে�তেন �া�ী ক্নতয় শহর দেতে েূতর দোোও। 
েেনও োহাত�, েেনও সমুতরির ধাতর, আবার েেনও বা গ্ামাচিতে। 
েুই েক্রবাতরর েে্বারই দব�াবার দনশা ক্েে। ক্ে আনতন্ই না ক্েনগুক্ে 
দেতটতে ! েেনও ক্বতেতশ যাবার চে ক্েে না। ক্বতেশী মুরিার বযৈাোতর 
ে�ােক্� ক্েে। ওরা োই চাইতেন দেতেতমতয়রা ক্নতের দেশটাতে আত� 
ভাে েতর দেেুে। েুতরা দেশটাতেই প্রায় চতষ দিতেক্েতেন ওরা। দবশ 
োটক্েে ক্েনগুক্ে। ক্েোক্েমাতের দেতেতের সু্তেও এেই সমসযৈা ক্েে। 
োরা ক্বতেশী না হতেও েোয় আচিক্েে টান। োই ক্েোক্েমারাও রােী 
হতয় যান এেসতঙ্ দোয়াতনা গ্াতম দযতে। নানান বযৈবথিা েরতে ক্েেুটা 
সময় ো�তব। োই ক্েে হয় বের-দশতষ দোয়াতনাতে যাতবন। নেুন বের 
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ক্েতয়ই শুরু হতব নেুন েীবন। ভক্বষযৈতের নানা েল্পনা-েল্পনা েতর যাবার 
ক্েতনর আশায় উমুেে হতয় ক্েন োটক্েে। ক্েন্তু সব েক্রেল্পনাতে বানচাে 
েতর এতো দসই ক্বভীক্ষোয় ভরা ক্েনটা। দসই ক্েনটার েো ভাবতে 
আেও োক্মতোর দচাতে েে আতস। বযৈোয় মন ভতর যায়।

সময়টা ক্েে শরেোে। এেটা ক্বতয়তে দযা� ক্েতে ক্েোক্েমারা 
�া�ীতে ক্মতো ক্�তয়ক্েতেন। োয়�াটা দটাক্েও দেতে �া�ীতে েতয়ে 
িন্ার েে। দিরার েতে এেটা রোতের সতঙ্ ধাক্া োত� োতের �া�ীর। 
দোট্ট দমতয় সােুরা ো�া ক্েোক্েমা েক্রবাতরর আর দেউ বাঁতচক্ন। অজ্ঞান 
অবথিায় োতে োওয়া যায় োর মাতয়র বুতের োতে। দমতয়তে বাঁচাতে 
িুক্মতো সম্ভবে োতে েক্�তয় ধতর শরীর ক্েতয় আ�াে েরার দচষ্া েতর। 
োতেই সােুরা দবঁতচ যায়। েতব ভাে রেম আিাে দেত�ক্েে োর। 
হাসোোতে ভক্ে্ব েরা হয়। এবার সমসযৈা হয় হাসোোে দেতে ো�া 
দেতে োতে োর োতে রাো হতব? দে দেোতশানা েরতব? দে োক্য়ত্ব 
দনতব? দেউই রােী নয়। আত্মীয়স্বেতনরা যেন োয় এ�াতে বযৈস্ত, েেন 
কু্ধি োক্মতো আর ক্হতরাক্শ এক্�তয় আতসন োর োক্য়ত্ব ক্নতে। সােুরা 
প্রায় েমে দেতেই োতের দেেতে। োই োক্মতোতে আঁেত� ধতর প্রেম 
দেতেই। আত্মীয়স্বেনতের বযৈবহাতর কু্ধি হতেও দমতয় দেতয় মতন মতন 
েুশী হতেন োক্মতো। দসই দেতে সােুরা দমতয়র মেনই মানুষ হতয়তে 
োক্মতো, ক্হতরাক্শর োতে। দেতেরাও োতে দোট দবাতনর মেন দেতে। 
নানা আব্দার সহযৈ েতর।

সােুরাতে োতে দনবার ের েরই ওঁরা দটাক্েও ো�ার ক্সদ্াতি দনন। 
ক্েোক্েমারা োোতে েুই েক্রবার এেসতঙ্ সব ক্েেু েতর ক্েন োক্টতয়তে। 
দোয়াতনা গ্াতম এেসতঙ্ যাওয়ার েক্রেল্পনাও দো ক্েে। ক্ে হতয় দ�ে 
মােোন দেতে। ওঁতের অভাতব দয ক্বরাট এে শূনযৈোর সকৃক্ষ্ দহাে দসটা 
োক্মতো ক্েেুতেই দমতন ক্নতে োরক্েতেন না। োই বের-দশতষর েতনযৈ 
অতেক্া না েতর যে ো�াোক্� সম্ভব চতে এতসক্েতেন দোয়াতনাতে। 
গ্াতম সু্ে দনই, োই ক্েে হয় গ্াতমর োতে ব� শহর আওোর সু্তে োরা 
যাতব। গ্াম দেতে ১০/১৫ ক্েতোক্মটার েূতর দস শহর। �া�ীতে যাওয়ার 
বযৈবথিা েতর দেওয়ার প্রক্েশ্রুক্ে দেন গ্াম প্রধান। আর ক্েেন ক্িতর োোন 
ক্ন ওঁরা। ওঁতের সতঙ্ সতঙ্ই আরও েতয়েটা েক্রবার গ্াতম আতসন। িতে 
অল্প বয়সী েক্রবাতরর সংেযৈা ক্েেু বা�তো। দসইসতঙ্ দযা� দহাে নানা 

বয়সী বাচ্চারা। অতনে ক্েন েতর গ্াতম দোট দোট দেতেতমতয়তের হাক্স-
হুতলিা�। নেুনতের সতনেতহ োতে দটতন দনন প্রবীররা। এর ের সেতের 
আের ভােবাসায় নেুন োয়�ায় মাক্নতয় ক্নতে সময় দনয় ক্ন। গ্াতমর দেতে 
প্রক্েশ্রুক্ে মেন চাতষর েক্ম দেতয় ো নেক্র েরতে ক্েেুটা সময় দ�তে। 
হাতে ধতর সেতে সব ক্েেু ক্শক্েতয়তেন, উেতেশ ক্েতয়তেন। এসময়টাতে 
সেতের োে দেতে দয সাহাযযৈ দেতয়তেন ো দভাোর না। ভুেতবন না 
স্বামী ক্হতরাক্শ ক্নতোঁে হওয়ার েতর সেতের সহতযাক্�ো। ওঁতে এে েণ্ড 
এো োত�ক্ন দেউ। দেতেতের সতঙ্ সতঙ্ গ্াতমর সেতে েুতটােুক্ট েতরতেন 
ক্হতরাক্শতে েুঁেতে। এসব েো ভাবতে ভাবতে নেুন েতর বযৈোয় মনটা 
ভতর ওতে। আেন মতন োঁেতে োতেন। েেক্র এভাতব দেতটতে োতনন 
না। দটক্েতিাতনর শতব্দ সচক্েে হতয় দচাতের েে মুতে ো েুেতেই ওোশ 
দেতে দভতস আতস দমতয়র উক্বিগ্ েন্ঠস্বর ---

মা, এই ে�েতে ক্ে েরতো ? দেমন আে ? সব ক্েে আতে দো ? 
েুক্ম ক্ে এো ? গ্াতমর দেউ ক্ে এতসতে োেতে ? 

এে ক্নঃশ্বাতস প্রনে েতর যায় সােুরা। দমতয়তে আশ্বাস দেন োক্মতো 
---

ভাে আক্ে, ক্চতিা েক্রস না। আক্ম এো নই। আে রাতে োেতব 
বতে দোতমাতোরা সেতে এতসতে। 

ক্নতের অসুথিোর েবরটা আর দেন না। যা ো�ে দমতয় ! শুনতে 
হয়তো এই ে�েে মাোয় েতর এতস হাক্ের হতব। োরের ক্েেুক্র 
েো বতে ওঁতে বার বার সাবধাতন োেতে বতে দস দিান রােতো। দিান 
দেত� মকৃেু হাতসন োক্মতো। এই দসই সােুরা --- আক্েরা আর িুক্মতোর 
দমতয়। ওঁতের মকৃেুযৈর েতর দোট্ট দয ক্শশুতে দোতে েুতে ক্নতয়ক্েতেন। স্বামী, 
দেতে, দমতয়, শ্বশুর শ্বাশুরীতে ক্নতয় দস রীক্েমেন সংসারী এেন। এই 
দমতয় ক্বতয়র প্রস্তাব দেতয়ও োক্মতোতে এো দরতে দযতে হতব বতে ক্বতয় 
েরতে রােী হয়ক্ন প্রেতম। অতনে বুক্েতয় োতে রােী েরান োক্মতো। 
দমতয়টা ব� ভাে হতয়তে। মাতয়র মেনই হাক্সেুশী প্রারচাচিতেযৈ ভরা। মন 
োঁর প্রসন্নোয় ভতর ওতে। এেক্র দয বযৈোয় মনটা ভতরক্েে ো দেতট যায় 
ক্নতমতষ। এমন সুন্র দমতয়র েতনযৈ মতন মতন বধুে িুক্মতোতে েকৃ েজ্ঞো 
োনান োক্মতো।।

রাস্তার এে দোতর
উেতে ে�া েঞ্জাে
োর সমস্ত বীভৎসো ক্নতয় োঁক্�তয়।
নাতে হাে দরতে  
োর োশ ক্েতয় চতে যায় েক্রষ্ার দোতেরা।

দোতনা ময়ো দনই োতের শরীতর বা মতন।।

������ �-� ��র���ভট্�ে�রণ ্য

স্বচ্ছ�ভ���



48 www.batj.orgAnjali

��ন���ন��

������ �-�েম��ে ��্

আমার োতে রধেন দসই আতবশ. দসই ক্নষ্া, দসই ক্শল্প 
দচেনা যা আমায় েূর্বো দেয়। োই এবাতরা সাক্েতয় 
ক্েোম ক্েেু দোশােী ও িতরায়া োবার যা এেক্েতে 
দযমন ঐক্েহযৈ, আক্ভোতেযৈ দশ্ষ্ অনযৈক্েতে স্বাতের এে 

উজ্জ্বে েক্রভাষা হতয় ক্বরাক্েে। এর মতধযৈ ক্েেু েে েু�্বা েূোর দভা� 
ক্হসাতবও সমােকৃে। েতব সমতয়র সাতে সাতে এই অনবেযৈ েেগুক্ে েুপ্ 
প্রায়। োই বাঙােীয়ানার দসই ১৬আনা দ�ৌরব আবার দিরাতে আমার কু্রি 
প্রয়াস।

দবায়াে মাতের ভাঙা
(আ� মাে ক্েতয়ও রান্নাক্ট েরা যায়)

উেেরর- দবায়াে মাে-
৫০০ গ্াম (টুেতরা েরা মাে), 
সরতষর দেে-েক্রমার মাক্িে, 
দমক্ে-শুেতনােঙ্কা (দিা�ন 
ক্হসাতব বযৈবহৃে), আো-৫০গ্াম, 
দ�াটা োঁচােঙ্কা-৪ক্ট,হেুে-২চা 
চামচ,োতের গুঁত�া-১ চা চামচ, 
স্বােমেন-েবর, আেু-২ক্ট,দবগুন-
১ক্ট, ক্েতঙ-৩ক্ট, উতচ্-১ক্ট, 
েটে-৩ক্ট, োতো সরতষ-১০গ্াম, 
ময়োগুঁত�া-সামানযৈ, দোতে গুতে 

দেওয়ার েনযৈ।
প্ররােী- প্রেতম েরোক্র গুক্ে েুক্চ েুক্চ েতর দেতট রাো হে। 

এরের দবায়াতের টুেতরাগুক্েতে নুন-হেুে মাক্েতয় রাো হে। োতোসরতষ 
ক্শতে এেবাটায় দেষা হে(ক্শে না োেতে ক্মক্ক্সতে গুত�া েরা), আো 
দবতট দনওয়া হে। এবার ওতভতন ে�া বক্সতয় োতে েক্রমার মাক্িে 
সরতষর দেে দেওয়া হে। দেে �রম হতে দমক্ে-শুেতনােঙ্কা দিা�ন 
দেওয়া হে। এবার এেহাতে সরতষগুঁত�া ও অনযৈ হাতে মাে ক্নতয় প্রস্তুে 
োেতে হতব। দিা�ন ক্চ�ক্ব� শব্দ েতর উেতে এেহাতের সরতষ 
ে�াইতে ক্েতয়ই অনযৈ হাতের মাে ো�তে োেতে হতব। ভাতো েতর 
দনত�তচত� সবক্েগুক্ে োতে দেত� দেওয়া হে। নুন দেওয়া হে। সব 
উেেরর এেক্রেে েতর দনত�তচত� সামানযৈ েে দেওয়া হে। হেুে, োতের 
গুঁত�া, োঁচােঙ্কা দেওয়া হে। িুতট উেতে আোবাটা ময়োর সাতে েতে 
গুতে দোতে দঢতে দেওয়া হে। ভাতো েতর দনত�তচত� মাতো মাতো েতর 
নামাতনা হে। েু�্বা েূোর নবমী ক্েক্েতে এই েে দভাত� দেওয়ার চে ক্েে। 

 
েইমাতের দমৌক্রবাটা

উেেরর- বত�া মাতের েইমাে -৪ক্ট, েক্রমার মাক্িে সরতষর দেে, 
োতো ক্েতর-শুেতনােঙ্কা 
(দিা�ন ক্হসাতব বযৈবহৃে), 
ক্শতে ক্মক্হ েতর বাটা 
দমৌক্র - ৫০ গ্াম, হেুে- 
২দটক্বে চামচ,েঙ্কা-১/২ চা 
চামচ, দ�াটা োঁচােঙ্কা-৪ক্ট, 
দ�াক্বন্তভা� চাে বাটা-
আন্ােমতো (মাতে মাোতনা 
ও দোতে গুতে দেওয়ার 
েনযৈ), েবর-স্বােমেন।

প্ররােী- প্রেতম 
েইমােগুক্েতে হেুে-নুন, োঁচাতেে এবং অল্প এেটু দ�াক্বন্তভা� চােবাটা 
মাক্েতয় রােতে হতব। এরের ওতভতন ে�া বক্সতয় োতে সরতষর দেে 
ক্েতে হতব। দেে �রম হতে োতে োতোক্েতর –শুেতনােঙ্কা দিা�ন ক্েতয় 
েইমাে দেত� ক্েতে হতব। এক্েে ওক্েে েতর সাবধাতন ভােতে হতব। মতন 
রােতে হতব যাতে দবক্শ ভাো না হয়। এবার ে�াইতে সামানযৈ েে দঢতে 

হেুে-নুন-েঙ্কা ক্েতে হতব। োরের োঁচােঙ্কাগুতো ক্েতে হতব। না�াচা�া  
েরার িতে েে এেটু শুক্েতয় এতে দমৌক্রবাটার সতঙ্ দ�াক্বন্তভা� 
চােবাটা ক্মক্শতয় ে�াইতে দঢতে ক্েতে হতব। ক্েেুক্র ের  দোে িুতট 
উেতে দবশ িন িন েতর নাক্মতয় ক্নতে হতব।     

এক্ট বাংোতেতশর োবনা দেোর েুরােন েে। এেন েুপ্ প্রায়। 
েইতয়র সাতে ক্শেতনা�ায় দেষা দমৌক্র …এে অনাক্ে অেকৃ ক্রেম রসায়ন যা 
োেযৈরক্সতের রসনা েকৃ ক্প্র অমকৃে। 

আনারক্সয়া-

উেেরর- আনারস-১ক্ট, ক্চক্ন-১ মাোক্র মাতের োে, ক্েসক্মস-
১০গ্াম, ক্ভক্ন�ার-২ চামচ, 
ক্মল্োউডার-৪চা চামচ, নুন-১ 
ক্চমতট, োেুবাোম দ�াটােেে

প্ররােী- প্রেতম আনারতসর 
দোসা োক্�তয় ক্ভক্ন�ার ক্েতয় ক্সদ্ 
েরুন।  ক্সদ্ হতে আনারতসর েে 
েক্রতয় ১/২ োে ক্চক্ন োতে মাক্েতয় 
১০ ক্মক্নট দরতে ক্েন। ক্মল্োউডার 
েতে গুতে ক্নন। ওতভতন ে�াই 
বক্সতয় োতে আনারস ক্েতয় এেটু 
দনত� দচত� ক্মল্োউডার ক্েন। বাক্ে 
১/২ োে ক্চক্ন, নুন, ক্েসক্মস ক্েন। 

সামানযৈ েে ক্েতয় ভাতো েতর না�তে োেুন। দবশ িন হতয় এতে নাক্মতয় ক্নন। 
োেু েক্�তয় েক্রতবশন েরুন।  

মায়ােু মাধুয্বযৈ

উেেরর -আ েু - ২৫০গ্ া ম , দ ে া য় াক্ ী র - ১ ০০গ্ া ম , ে া ন া -
১৫০গ্াম,ক্চক্ন-২৫০গ্াম,দেস্তা-২৫গ্াম,েুধ-

১ক্েতো,দোয়াক্ীতরর গুঁত�া-১/২ মাোক্র 
োে,দ�াোেেে-১চা চামচ

প্ররােী- আেু প্রেতম ক্সদ্ েতর 
দোসা োক্�তয় দোয়াক্ীর, োনা, ক্চক্ন 
সহতযাত�  দমতে আধিন্া রােতে হতব। 
আধিন্া ের েযৈাতন অল্প েুতধ আেুর 
ক্মশ্র ক্েতয় ভাতো েতর দনত�তচত� 

ক্নতে হতব। ওই ক্মশ্র হাওয়ায় োডিা 
েরার েনযৈ দরতে ক্েতে হতব। এবার 

েুধ জ্বাে ক্েতে ক্েতে যেটা েক্রমার োর 
অতধ্বে েতর দিেতে হতব। ওই ক্মশ্রতে এবার 

দ�াে দ�াে আেকৃ ক্ে েতর �ত� ক্নতে হতব। োর 
উের ঐ িন েুতধর ক্ক্রম দঢতে ক্েতে হতব। এবার 

দোয়াক্ীর েক্�তয় ও দেস্তা ক্েতেই প্রস্তুে িতরায়া দডসাট্ব।  

ক্েেু েো- রােশাহী দেোর সম্ভাতি েক্রবার গুক্েতে এই েে 
প্রচক্েে ক্েে। ক্বেয়া েশমীর অক্েক্ে আেযৈায়তন এই েে  ক্েে দসরা। দসই 
েুরাতনা োঁতচই নেুনতত্বর আভা ক্মক্শতয় আমার ক্নতবেন এই ১০০%িতরায়া 
দডসাট্ব।  



এমনই চেুে আতরা ক্েেুক্েন
আতোয় ঢাো োে ধম্বযুতদ্র প্রস্তুক্ে
েমতে োো দবোয় শানাতনা দহাে 
েনযৈাভ্রূর োোশ েরার হাক্েয়ার
আতরা ক্েেুক্েন চেুে মুতিক্চতিার শব্দেে
�রেতন্ত্রর শ্বাসতরাতধর অতেক্ায়।

এেনই সক্েে সময় নয়
েুহাে এেনই মুক্ষ্বদ্ হয়ক্ন
এেতনা চাইবার েো দভাতেক্ন মানুষ
বকৃহত্তর মানুষ, দোো, ভ�বান
আতরা ক্েেুক্েন এমনই োেতব
েীব্র োক্ররি আর অনাহার ধীতর ধীতর
ওতের েুব্বে আর শাতি েরতব
বীরতভা�যৈা বসুধেরা।

েকৃক্েবীর সব ক্েেু েুত� যাতব না
আোেে এমন দোনও আভাস দমতেক্ন
শুধু ইক্েউক্ে জ্বতে উেতে আতো
মাংস দো�ার �তধে �ক্েতে ভারী হতচ্ বাোস
ক্েতশারীর ক্েন্ন শরীর েুষ্ েরতে
বতো হাতরম, োে েচিাতয়ে, োমেুক্ন
ক্বেুে েনসংেযৈার ক্নক্রতে দবশী ক্েেু নয়
এেতনা োরাে ক্েেুই হয়ক্ন প্রায়
সব মানুষই এেতনা
মাররাস্ত্ৰ হতয় ওতেক্ন।

বায়না ধরে, মন োরাতের দমি,
েযৈাতেডিাতরর োতোর মতো
দবরক্সে এে োোর সাোয়
ো� োটে, মুেতচারা আতব�।

েুে ধরতে, মতনর দোতর ---
দোন্  অবোশ রুক্টন দ�াতন?
দোন্  দরাববার, বাোর দিরে
ক্হসাব েতর ভুে?
রুমাে বা�ায় �ীেক্বোন, 
দভোয় নেরুে।

ক্হক্েক্বক্ের োবযৈ শুতন,
েেতচৌক্ে ক্বেে গুতন
দযই েুক্েতয় হাতস ---
েয়ঢাে ক্নতয় আবার রক্ব
ক্াতি মহাোতশ ---

আবো নয়, োেসা ভাতো,
শারে প্রাতে রাে দোহাতো,
আমার বাধায় দোমার আতো
ধরে দসই োন ---

“ক্বষাতে হতয় ক্ম্রয়মান,
বধে না েক্রও �ান ---
সিে েক্র দোতো প্রার
টুক্টয়া দমাহোরা” --- 

আবারও দোমার শব্দোতে, 
আমার আক্ম হারা।।        

Durga Puja 2016www.batj.org 49

������ ��ঙ্ক�����

�����র�ছ� র��

������ �-�দরা��� ��গু

�বা���



Anjali50 www.batj.org

������ �-��র����েন্দ

�� র���ূরণ

দমতির চাের �াতয় ক্েতয়
আোতশর োনাো েুতে 
দোমার আতোয় ভক্রতয় ক্েতে ক্বশ্ব,
    েুক্ম সূয্ব।

দসই আতোতে েুটতে সবাই 
ক্নতের ক্নতের োতে 
উতদেশযৈ সিে হতব
এটাই মতন দরতে
 েুক্ম সূয্ব। 

নীে সা�তরর �াতয় 
েুষার শকৃতঙ্র েতর 
উেতো দহতস প্রভাতে 
 েুক্ম সূয্ব।

ক্েতনর দশতষ েুক্েতয় দ�তে 
সধেযৈা োরার মাতে 
ক্নেগ্ধ চাঁতের মাতে
দসই আতোয় ভক্রতয় ক্েতে ক্বশ্ব
    েুক্ম সূয্ব।

দমতির চাের �াতয় ক্েতয় 
আোতশর ওই োনাো েুতে
আবার েুক্ম হাসতব 
 েুক্ম সূয্ব।।

এই েকৃক্েবী োতচ্ দয োে, সূতয্বর চার ধাতর 
নববষ্ব আসতব ক্েেই বের বের ধতর, 
প্রনে োত�, নববষ্ব, হতোটা েতব োর? 
সব্বংসহা েকৃক্েবীটার, না ক্ে শুধুই দোমার আমার!

েত্বেো ভুতে বরং, দেক্ে এবার ক্িতর 
নববতষ্বর মাতনটা ক্ে, এে বের ধতর, 
নববষ্ব মাতন োক্ন ব�তেরতে প্ররাম 
আগ্হটা েয়সা োওয়ায়, দেেক্ে েক্রমার।

বের বের বা�তে দেক্ে যা ক্েে শুধুই েশ, 
আে ো দ�তে োঁচ শেতে, েবু মন মাতন না বশ  
হাোর হাোর টাোর দচতয়, ঐ োঁচ শেটা োমী 
গুক্েতয় দসটা সক্রতয় রাক্ে, দোশ দমোতে আক্ম।

নববষ্ব মাতন দহাে সাঁতে হােোোতে যাওয়া 
োতেণ্ডার আর ক্মক্ষ্ েযৈাতেট, ভুক্র ভুক্র োওয়া 
নববষ্ব মাতন বুক্ে দোতের দোোেুক্ে  
এেক্ট ক্েতন েুরতনা সব, রা� অক্ভমান ভুক্ে।

নববষ্ব মাতনই ক্েেু নেুন প্রক্েশ্রুক্ে, 
ক্স�াতরটটা ো�তে আমার দনইতো দোনও ক্ক্ে, 
নববষ্ব মাতনই প্রচুর ভাতো েো ভাবা 
বের নাক্ে যাতবই এমন, দবাো, না ক্ে হাবা!

আমার োতে নববষ্ব, এেক্ট মাইে িেে 
এেক্ট বের োটে আতরা, রােোম ক্ে েেে? 
দেমন েতর আ�ামী ক্েতন আতরা শ্রীবকৃক্দ্ েক্র 
ক্বেে বাধা সরতে োেুে, দয েে আক্ম ধক্র।

নববষ্ব দো�ায় দয বে, দশোয় ভােবাসা 
সব েুঃে োক্েতয় ক্�তয়, মতন ো�ায় আশা, 
সব োক্েমা োে না েূতর, এেক্ট ক্েতনর েতর 
দহাে না শুরু যারো আবার নেুন ক্েতনর দভাতর।।
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ওত�া আরক্শ, 
বেতো দেক্ে আমায় দেতে, 

ক্েেু ভুে েত� ক্ে ধরা, 
দোমার ওই স্বচ্ দচাতে?

যা েতরক্ে 
ো সবই ক্ে ক্েে, 

েক্রক্ন ক্ে দবক্নয়ম 
েেনও না দমতন ক্েে?

েী েী ভুে 
েতরক্ে আক্ম সারা েীবন, 

যা এেন শুধরাতে চায় 
আমার এ অশাতি মন?

না যক্ে বে 
দোনটা দয আমার ক্েে ভুে,

েতব দয ক্েতে হতব 
সারা েীবন ভুতের মাশুে।

যক্ে েুক্ম না বতো 
েতব ভুতের দবাো দবত�ই যাতব, 

এে ভুতের েতর 
োতে দমার দেইবা রতব?

ভুতের দবাো আক্ম 
আর দো বা�াতে নারাে

সক্েে েতের ক্েশা 
দমাতর দেোও েুক্ম আে। 

ভুে েতরও আক্ম 
আর দযন না ভুে েক্র

আে অেীে ভুতের জ্বাোয় 
গুমতর গুমতর মক্র। 

সেতে দযন দোমাতে 
এেবার ক্নতেতর দচতয় দেতে

শুধতর ক্নতের ভুে 
সক্েে ক্েশায় চেতে দশতে।

ক্েতনর দশতষ এেবার 
ক্নতেতর আরক্শতে দমতে

শুধতর ভুে, সক্েে েতে 
এক্�তয় যাতব দহতস দেতে।।

মানক্বেো -- আেতে দোমার েুক্ট
দেতো – আমার ে�ে দেমন শাক্তিময়
োক্ন সন্ত্রাতস মরতে েক্ দোক্ট
ো এমনটা দো সব সময়ই হয়।

মানক্বেো – আেতে িুমাও েুক্ম 
বড্ দবক্শ েরে জ্বাোেন
েকৃেীয় ক্বশ্ব আমার েমেভূক্ম
দস েো আে ভুেতে চায় দয মন।

মানক্বেো – আে দোমার দনই দো োম
বযৈবসায় েুক্ম হতয় দ�ে দহতর ভূে
আমার দয চাই অতনে নাম ইনাম
দোমার েো োত� ব� অদু্ে। 

মানক্বেো – দোোয় েমে দোমার?
শুতনক্ে দোতনা েকৃক্েবী নাতমর গ্তহ
ক্েন্তু দসোতন মানুষ দনই দয আর
েবুও েুক্ম িুরতো ক্েতসর দমাতহ?

আেতে েুক্ম দেতো না ে�ে েুত�
সভযৈোর দেমন অগ্�ক্ে
দোমাতে সবাই েুত�তে আস্তােুঁত� 
োমযৈ নয় দো দোমার উেক্থিক্ে। 

ক্েেু ভূেণ্ড রততি হতয়তে োে 
ক্েেু ভূেতণ্ড চেতে ক্চর আোে
েবুও এসব মনতে দেয় না না�া
মানক্বেো – মকৃে আে দনই সা�া।। 


