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বেগ্ীয় থজ্পাতিম্য় িপায়
প্য়পাণ ২৭থশ জুেপাই, ২০১৯

প্য়পাি থজ্পাতিম্য় িপায় (আমপানদি সকনেি তপ্য় থজ্পাতিম্য়দপা) একতট িপািিীয় থবসিকপািী প্তিষ্পানেি জপাপপাতে শপাখপাি 
প্ধপাে তেব্পাহী কম্কি্পা তহসপানব প্েনম থকপানব এবং িপািপনি থটপাতকওনি স্রেীক দীঘ্কপাে বসবপাস কনিে। ্রেী সীিপা িপানয়ি 
(আমপানদি সীিপাতদ) অসুস্িপাি জে্ ২০০২ সপাে েপাগপাদ িপািনি তেনি যপাে। থপশপায় ইতঞ্জতেয়পাি থজ্পাতিম্য়দপা তছনেে একজে 
সংসৃ্তিমেস্ মপােুি এবং েপােপািকম তবিে গুনণি অতধকপািী। Bird watching এবং ছতব আঁকপা তছে িপাঁি অে্িম শখ। 
এছপাড়পা তেখনিে অসপাধপািণ কতবিপা ও গল্প। িপািনি তেনি তগনয় ব্স্ত হনয় পনড়ে ্রেী সীিপাতদি তশল্পকম্নক বৃহত্ি থষিনরি 
পতিতিি কতিনয় থদওয়পাি কপানজ।  ২০০৭ সপানে সীিপাতদি মৃিু্ি পি শুরু হয় িপাঁি তেঃসঙ্ জীবে। িবুও তিতে কি্নব্ 
তবিি েপানকেতে।  জপাপপানে এনস সীিপাতদি ছতবি প্দশ্েী কনি তগনয়নছে। তেনজি তিতগতি আনট্ি প্দশ্েীও কনি তগনয়নছে 
জপাপপানে।

বপানিপা বছনিি তেঃসঙ্ জীবে কপাতটনয় এই বছি জুেপাই মপানসি ২৭ িপাতিনখ থজ্পাতিম্য়দপা িনে থগনেে অমৃিধপানম িপাঁি 
তপ্য়িমপা ্রেী সীিপাতদি কপানছ।

শ্রদ্াঞ্জজে
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মি্যাজিেরয়দাকে  ো েকে 

       � েঞ্জন গু

তেনজি তক িপানেপা েপানগ সব সময় আতম থসটপা খুব িপানেপা কনি 
গুতছনয় িপাবনি পপাতি িপা েয়। তকন্তু অনেক সময় অে্ কপাউনক থদনখ আমপাি 
িপানেপা েপাগপাি তদকগুনেপা তক, িপাি থযে তকছু হতদশ খঁুনজ পপাই। কপািণ 
িপাঁনদি জীবনে থসইসব তদকগুতেি সপাে্ক এবং পূণ্ প্কপাশ থদখনি পপাই। 
থজ্পাতিম্য়দপা (প্য়পাি থজ্পাতিম্য় িপায়) আমপাি কপানছ তছনেে থিমতে এক 
শ্রনদ্ধয় ব্তক্তত্ব। প্েম আেপানপি সময় থেনকই িপাঁি প্তি জনন্মনছ বেপািপাতবক 
শ্রদ্ধপা ও সম্ভ্রম। থয থকপাে তবিনয় িপাঁি গিীি আগ্রহ, অেুিূতিপ্বণ যুতক্তবপাদী 
মে, এবং সহজপাি তশল্পীি দৃতটিিঙ্ীসহ বহুমপাতরিক প্তিিপা আমপানক তবতস্ি 
কনিনছ। যখেই ওেপাি সপাতন্ননধ্ এনসতছ, িখেই থদনখতছ উৎকি্িপা কপানক 
বনে িপাি তবিে দৃটিপান্ত। গপাম্ভীনয্ি অন্তিপানে তছে িপাঁি অগ্রজসুেি এক 
থনেহ, মপায়পা মমিপায় িিপা মে যপাি আেুকূনে্ আতম ধে্। 

ওেপাি সপানে আেপানপি প্েমতদনক আমপানদি কপানছ তকছুটপা থবতশ 
প্পাধপাে্ থপনয়তছনেে সীিপাতদ, (থজ্পাতিম্য়দপাি প্য়পাি ্রেী) যপাি তবতিন্ন 
গুণপাবেীি কেপা আমিপা আনগ থেনকই অবগি তছেপাম। সীিপাতদ, কেকপািপা 
থেনক প্কপাতশি বপাংেপা পতরিকপায় জপাপপাে সম্নক্ থেখপানেতখ কিনিে, খুব 
িপানেপা ছতব আকনিে, এইসব কেপা ওঁনদি সপানে পতিিনয়ি আনগ থেনকই 
জপােপা তছে আমপানদি। যপা জপােপা তছে েপা িপা থহপাে সীিপাতদি সপােনে্ি তপছনে 
থজ্পাতিম্য়দপাি তক অসপাধপািণ অবদপাে। সীিপাতদি প্তিতট সৃতটি থজ্পাতিম্য়দপাি 
পূণ্ সহনযপাতগিপায় থপনয়নছ এক েিুে মপারিপা। তবতিন্ন সমনয় সীিপাতদি আঁকপা 
ছতবি িপানবি থয ব্পাখ্পা থজ্পাতিম্য়দপাি কপাছ থেনক শুনেতছ িপানি এই প্ি্য় 
দৃঢ় হনয়নছ থয থজ্পাতিম্য়দপাও সমমপানেি তশল্পী তছনেে। 

অি্ন্ত ঘনিপায়পা পতিনবনশ থজ্পাতিম্য়দপাি কপানছ গল্প শুনেতছ 
পৃতেবীি দূি প্পান্ত থেনক উনড় আসপা যপাযপাবি পপাখীনদি থদখপাি অতিজ্িপা। 
মনে পনড় যপায় তক অসপাধপািণ বণ্েপা তদনয়তছনেে অঞ্জতেনি পপাঠপানেপা 
Cheering Up তশনিপােপানমি এক ছতবনি। আেপাদপা কনি বুতঝনয়তছনেে 
ছতবতটি ব্পাখ্পা...... Here the theme is that the Flying Birds 
are Migratory Ducks  water birds that fly for nesting and 
breeding  from  ice cold Siberia to  warmer Lakes at 
southern hemisphere where weather is warm, plenty of 
food is available and ambience is suitable for raising their 
chicks. The Flowers down below are cheering them up on 
their long distance flight across land and sea.

মনে পনড় ২০১৫ সপানেি অঞ্জতেনি এমেই আনিপা একতট ছতব 
তদনয়তছনেে Tagore and Cormorant এই তশনিপােপানম। আেপাদপা কনি 
ছতবতটি ব্পাখ্পা তদনয়তছনেে This painting depicts Tagore’s love 
for the tranquility of nature.  Cormorant at a little distance 
is  seen worshipping Tagore leaving aside its avian 
instinct  for preying fish in such a calm and quiet morning 
when the sun is about to rise. All around the landscape 
there is a distinct mood of serenity and peace. 

যিবপাি এই ব্পাখ্পাতট পনড় ছতবতটি তদনক িপাতকনয়তছ িিবপািই 
মনেি মনধ্ এক অতেব্িেীয় অেুিূতিি সৃতটি হনয়নছ। 

তেয়তমি িপানব গল্প, কতবিপা এবং ছতব তদনয় অঞ্জতেনক সমৃদ্ধ 
কনিনছে। থছপাটনদি এবং বড়নদি 
জে্ অতি উন্নি মপানেি গল্পও 
তেনখনছে অঞ্জতেনি। এসব ছপাড়পাও 
তেনখনছে অেবদ্ কতবিপা। ২০০৭ 
সপানে সীিপাতদি মৃিু্ি পি যখে 
তেঃসঙ্ জীবে যপাপে কিনছে 
িখে প্পাণপাতধকপা তপ্য় ্রেীি উনদেনশ্ 
তেনখনছে...

ঘুম থিনঙ্ তগনয়

সকপানেি জপােপােপায় থিপামপানক অনেক দূনি থিনখ

সঙ্ীহীে সমনয়ি তটনয় 

উনড় থগনছ। এই সব থদনখ 

ক্পান্ত েপানগ। এখতে থবপাধহয় 

দুবেপানবিপাি ওই জনেি তবস্তপানি

িপাি থশি হয়,

িপােপা ঝপাপতটনয় বুনেপা হপাঁস ওনড়,

ঘে েীে সবুনজি ছপাপপানেপা পপাহপানড়

শপাে আি মহুয়পাি বে

জনেি আয়েপায় তস্ি হনয় েপানক।।

তেঃসঙ্ জীবনেি প্েম ধপাক্পা কপাতটনয় ওঠপাি পি িনিহৃদনয় আবপাি 
উনঠ দপাঁড়পাে থজ্পাতিম্য়দপা িপাঁি অসমপাপ্ত কপাজ থশি কিপাি িপাতগনদ। হপানি 
থেে কতঠে প্কল্প। তদলিী থেনক সীিপাতদি আঁকপা তবতিন্ন ছতব তেনয় এনস 
থটপাতকওি িপািিীয় দূিপাবপানস ছতবি প্দশ্েীি ব্বস্পা কনিে, থয অেুষ্পানে 
উনন্মপািে কিপা হয় সীিপাতদি থেখপা “জপাপপাে থদনশ আমপাি ঘনি” পুতস্তকপাতট। 
অমপােুতিক পতিশ্রম কনিে একতট অতি উন্নিমপানেি অেুষ্পাে আনয়পাজনে। 
সীিপাতদি প্কল্পতট সেে িপানব থশি কিপাি পি তেনজ শুরু কনিে তিতগতি 
আট্, যপা তবতিন্ন কপাগজ থকনট বপােপানেপা হয়। পিবি্ী প্কল্প তেনজি সৃতটি 
তিতগতি আনট্ি প্দশ্েী। িপাও সম্ন্ন থহপাে অি্ন্ত সপােনে্ি সপানে। সব 
কপাজ যখে ধীনি ধীনি সমূ্ণ্ থহপানেপা, িখে থবনজ উনঠনছ ছুতটি ঘন্পা। দীঘ্ 
বপানিপা বছি তেঃসঙ্ জীবে যপাপনেি পি আবপাি তপ্য়িমপা ্রেীি সপানে তমতেি 
হনি পপাতড় তদনেে অমৃিনেপানক। পিবি্ী প্জনন্মি জে্ থিনখ থগনেে এক 
সপাে্ক ও পতিপূণ্ জীবনেি দৃটিপান্ত। 

আমপাি পড়পাি থটতবনেি পপানশ সযননে িপাখপা িনয়নছ থজ্পাতিম্য়দপাি 
থদওয়পা একতট মূে্বপাে উপহপাি। ওেপাি তেনজি হপানি আঁকপা একতট ছতব। 
গপানছি িপানে বনস েপাকপা একটপা তেঃসঙ্ পপাখী। অপেক দৃতটিনি িপাতকনয় 
েপাকনে মনে হয় িপােপা ঝপাপতটনয় পপাখীটপা থকপােপায় িনে থগে তেঃসঙ্িপাি 
থবড়পাজপাে থেনক মুতক্তি পনে তবসৃ্তি তদগনন্তি তদনক। উনঠ তগনয় থদনখ আতস 
ছপানদ িপাখপা েপাে্ গপাছটপানক। প্িণ্ড ঝড় বৃতটি সনত্বও থযে আিও সনিজ 
হনয় উনঠনছ গপাছটপা। থজ্পাতিম্য়দপা ও সীিপাতদি থদওয়পা গপাছটপা িপাঁনদি বহু 

সৃ্তি তবজতড়ি আি এক মূে্বপাে 
উপহপাি।

 
থজ্পাতিম্য়দপানক জপােপাই আমপাি 

সশ্রদ্ধ প্ণপাম। িপাঁি আত্পাি তিিশপাতন্ত 
কপামেপা কতি।।  
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       � ম��িিা েজলে

�েুক্ শাজী পাো�াে

দুপুি েপাগদ খবিটপা থপেপাম। থজ্পাতিম্য়দপা িনে থগনেে। বয়স 
এতগনয় থগনে এই ধিনেি খবি আসনব, এ কেপা মে থমনে থেয়। িবু মনে 
হে এি িপাড়পািপাতড়, এি পি পি থকে হপাতিনয় যপানচ্ে অনেনক। কিবীতদ, 
মঞু্জতেকপাতদ, এবপাি থজ্পাতিম্য়দপাও িপাঁনদি সনঙ্ যুক্ত হনেে।

থজ্পাতিম্য়দপাি সনঙ্ পতিিয় থটপাতকও শহনি। প্পায় সপানড় েয় বছি 
তছেপাম থটপাতকওনি। িপাি অনেকটপা সময় থজ্পাতিম্য়দপাি সপাহিয্ আমিপা 
থপনয়তছ এই শহনি।

অনেক গুণসম্ন্ন, িপাশিপািী, গুরুগম্ভীি মপােুি। অিএব 
থজ্পাতিম্য়দপানক সম্ভ্রম কনি িেিপাম। বেনি তদ্ধপা থেই থয থবশ িয় থপিপাম। 
একতট ঘটেপা মনে পনড় যপানচ্ যপা আমপাি এই ধপািণপা অনেকটপাই বদনে 
তদনয়তছে। িখে ওিপা কু’থি েপাতক। থজ্পািম্য়দপাও একই অঞ্চনে েপাকনিে। 
দূগ্পা পূজপাি অেুষ্পানেি জে্ গপানেি তসতি’ি কনয়কতট কতপ কনি তদনি 
বনেতছনেে। যেপাসমনয় তসতি থপঁনছ তদনি থগতছ। অবপাক হনয় থগেপাম িপাঁি 
আিীনেয়িপা থদনখ। দু তিে িকম িপান্নপা কনি থিনখনছে আমপাি জে্। আমপাি 
থমনয়ি িখে তিে-িপাি বছি বনয়স। িপাি জে্ আইসতক্ম, িনকপানেট 
থটতবনে মজুি। কি সহজিপানব গল্প কিনেে। পতিবপানিি সকনে থকমে 
আনছে, কপাজ থকমে িেনছ, িপািিবনি্ি িপাজেীতি ইি্পাতদ কি গল্প। খুব 
সুন্ি সময় কপাটনেপা। তেনজই আচিয্ হেপাম। অবপাক হনয় িপাবেপাম এিটপা 
সময় আতম থজ্পাতিম্য়দপাি সনঙ্ কেপা বেনি থপনিতছ? িপাঁি থনেহময় িতিরি 
সম্নক্ এক অে্ উপেতধি তেনয় বপাড়ী তেিেপাম।

পয়েপা ববশপানখি পি িীিপাতদ শ্পামেদপাি ইনয়পানকপাহপামপাি বপাড়ীনি 
িতববপাি দুপুনি তেম্রেণ। থস সময় আমিপা থটপাতকওনি েপাকিপাম। িপািিীয় 
বপাঙ্পােীি সংখ্পা িখে অল্প। থয থকপানেপা তেম্রেণ বপা অেুষ্পানে িপাই সকনে 
একসনঙ্ উপতস্ি েপাকিপাম। থসবপাি িীিপাতদ তেম্রেনণি তবনশি আকি্ণ 
থিনখতছনেে বড় বড় তিংতড় মপাছ। অসংখ্ তিংতড় ও দপারুণ িপান্নপা। অেক্ 
ও িেপাগি (এখে টনিপানন্পা-কপােপািপা বপাসী) প্তিনযপাতগিপা কনি তিংতড় 
থখনয়তছে। একদনম অগুেতি তিংতড় থখনয় দু’জনেই শপািীতিক িপানব 
তবপয্স্ত। শ্পামেদপাি থসপােপায় দুজনেই শুনয় পনড়নছ। খুব হপাতস আি বহ বহ 
িেনছ এই তেনয়। থগৌিমদপা, পুেকদপা অনেক মজপাি িুটতক থশপােপানচ্ে ও 
সবপাই উপনিপাগ কিতছ। থজ্পাতিম্য়দপানক থদনখতছ খপাওয়পা দপাওয়পাি ব্পাপপানি 

তক িীিণ সংযম আি তকিকম তেয়ম থমনে িেনিে। তকন্তু এই সুন্ি 
পতিনবশ থজ্পাতিম্য়দপাও উপনিপাগ কনিতছনেে। থসতদে িপাঁি একতট েিুে 
রূপ আতবষ্পাি কনিতছেপাম। অনেক থদতি পয্ন্ত তছনেে যিষিণ েপা িপািপা সুস্ 
থবপাধ কিনছ। থজ্পাতিম্য়দপাি অেুনিপানধ রুমপাতদি কনঠে অিপাবেীয় আবৃতত্ 
তদনয় তদে থশি হনয়তছে। 

িপািিবনি্ি সূরি ধনি থজ্পাতিম্য়দপাি সনঙ্ সংনযপাগ বহু বছি তছে। 
আমপাি পতিবপািবগ্ মূেি তদলিী ও িপাঁিী প্বপাসী। থজ্পাতিম্য়দপা থটপাতকওি 
পনি তদলিীনি বসবপাস কিনিে। িপাঁিী যপািপায়পাি কিনিে আত্ীয় পতিজনেি 
কপানছ। িপাই িপািিবনি্ থগনে একপাতধকবপাি থজ্পাতিম্য়দপাি সনঙ্ থযপাগপানযপাগ 
হনয়নছ। িপাে েপাগনিপা িপাঁি অবসি জীবনেি রুতটে থদনখ। প্পািঃভ্মণ 
থেনক শুরু কনি অঙ্কে তশনল্পি মধ্ তদনয় তেনজনক শপান্ত ও ব্স্ত িপাখনিে। 
থজ্পাতিম্য়দপাি সনঙ্ থশি সপাষিপাি গিবছি ২০১৮ সপানেি েনিম্বি মপানস, িপাঁি 
তদলিীি বপাড়ীনি। শপািীতিক দুব্েিপা থিপানখ পনড়তছে। িবুও যনেটি উৎসপাহ 
তেনয় গল্প কনিতছনেে। থটপাতকওি অনেক সৃ্তি থিপামন্থে কনিতছনেে। থকপানব 
শহিও তছে আনেপািেপায় বহুবপাি। অনেকটপা সময় কপাতটনয় সুন্ি অেুিূতি 
তেনয় বপাড়ী এনসতছেপাম।

যখে থকপানেপা তপ্য়জে বপা পতিতিিজনেি মৃিু্ি খবি আনস, িপা 
থবদেপা থদয়। মনে হয় থযে হঠপাৎ অনেক তকছু হপাতিনয় থগে। থজ্পাতিম্য়দপাি 
কেপা তেখনি তগনয় এক েিুে উপেতধি হে। মৃিু্নি থিপানখি সমুনখ থসই 
মপােুিনক আি থদখনি পপাওয়পা যপায় েপা। তকন্তু থসই তপ্য়জনেি সপাতন্নধ্, 
িপাতিতরিক ববতশটি্ ও তবনশি তবনশি মুহূনি্ি সৃ্তি থিপা হপাতিনয় যপায় েপা। 
িপা েপা হনে এিতদে পনি এি কেপা, এি ঘটেপা তক কনি একসনঙ্ মনেি 
মনধ্ তিড় কিনেপা। সিপাসতি থদখনি েপা পপাওয়পাি দুঃখ েপাকনবই। িনব 
িপাি সনঙ্ও েপানক থসই সব মধুি সৃ্তি ও অতিজ্িপা যপা তেনজি জনে্ এক 
অমূে্ উপহপাি। থযমে িপানদি উপতস্তি একতদে আেন্ তদনয়তছে, আজ 
িপানদি অেুপতস্তি থিমতে অেুপ্পাতণি কিনছ আমপানদি আগপামী সুন্িিি 
তদনেি আশপায়।

থবপাধহয় থসইজনে্ই আজও হপািপাইতে আমপানদি তপ্য় বনু্ধ বপাবেী ও 
থিপােপাদপানক, শ্রনদ্ধয় কিবীতদ, মঞু্জতেকপাতদ ও থজ্পাতিম্য়দপানক।
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Jyotirmoy da 

- Rita Kar

Anjali

As far as I can remember, it was towards the end of 1989 
or early 1990, we got a phone call from Jyotirmoy da, “Ami 
Jyotirmoy Ray bolchi”.  He introduced himself as B.E College 
alumni, representing M.N.Dastur here in Japan.  He said he had 
received our contact details from an acquaintance  in Kolkata 
and said to Syamal I am your “Dada” in the right of being 
your senior at college. Jyotirmoy da and Sita di had already 
been living in Japan, already for quite a few years in Kansai 
and had just moved to Tokyo. He invited our family along with 
Manas and Sushmita Sen’s to their home in Gyotoku.We spent 
a very pleasant afternoon with him and Sita di and both of 
them came to see us off at the station. And that is how began 
a memorable relationship with Jyotirmoyda and Sita di. They 
moved to Magome after a couple of years and opened up their 
house for addas with lunch or dinner, rehearsals or meetings, 
they being the perfect hosts. 

 Witty and with a great sense of humor, never failing 
to voice his opinions clearly, Jyotirmoyda spoke softly and 
laughed a hearty low volume laugh. Never was he dressed 
casually, always well groomed and a cap on his head. He was 
very regimented about his diet and chose to be very meticulous 
about following his daily routine. Punctuality and Jyotirmoy da 
went hand in hand. 

Jyotirmoy da was very knowledgeable and his interests 
were manifold. Apart from his professional work he was a very 

good artist, had great appreciation of Western Classical music 
a food connoisseur and knew a lot about beverages. Another 
hobby that he truly enjoyed was, bird watching. He started 
learning Yoga at a later age from Hanari San and ardently 
practised it. After Sita di’s demise, he became interested in 
the Japanese art of Chigiri-e and perfected it to the point that 
he held solo exhibitions in Kobe and New Delhi. Jyotirmoy da 
silently sketched and surprised us with his sketches, here’s one 

that he did of me at our house during a rehearsal.

Jyotirmoy da and Sita di had met while they were both 
studying art. We all knew Sita di as an artist and her paintings 

adorned the walls of their 
house. Jyotirmoy da’s 
artworks, which were 
quite remarkable, were 
also there but hung in 
silent corners. Probably 
his love for Sita di and 
his admiration of her 
work never made him 
take the center stage. 
Although Sita di had held 
a couple of art exhibitions 
in Tokyo, after Sita di 
passed away Jyotirmoy 
da left no stone unturned 
to release Sita di’s book 
in Tokyo and hold an 
exhibition of Sita di’s 
paintings posthumously. 
Incidentally, this was 
the first event at the 
Indian Embassy’s newly 
constructed Vivekananda 
Culture Center in Tokyo. 
Putting in a few lines from 
a long message that we 
hold very dear to us, that 
he sent to us after the 

exhibition  - 

“Back to pavillion on Nov 30 morning. My mind is filled 
with memories of the days in Tokyo. One of the most pleasant 
one is the day I spent with you and Rita. Events of Oct 30 
brought us together many times reminding me of the invaluable 
contributions you two made in making the event a successful 
one. I appreciate your liaison with the Embassy and securing so 
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much help from them. Organizing the opening songs for the program and making all the arrangements for inauguration of Sita’s 
paintings, done by Rita, was excellent. Of course not to mention about your whole hearted encouragement for taking up the 
project and initiative to make it a success.  Looking back to the execution of the  events, I really have a great feeling of satisfaction.”  

Poolak Banerji and his wife Papiya, from Singapore writes, “We met Jyortirmoy-da when we moved to Japan in 1997. 
Few common things among us – both were from BE College and both worked for Dasturco (he was still in Dasturco Japan). 
He was dada to everyone though he was a fatherly figure. What a wonderful couple he and Sita-di were – full of life and energy. 
Although much senior to me in BE College scale he never made us feel that way, his subtle humour and sincerity made him a 
default guardian to many people, surely to my family.”

Raja Ghosh, from USA says “From outside he (Jyotirmoy da) looked very serious and intimidating but once you got closer 
to him you would realize he was very affectionate.” 

Sanjib and Meeta Chanda also have a similar story to share about receiving their share of love and affection from Jyotirmoy 
da and Sita di. As they recall, “Jyotirmoyda used to call me Sensei as I 
introduced digital camera to him. We went together to shops in Akihabara 
to buy a digital camera. Then I went to their house where I explained and 
demonstrated Jyotirmoy da how to take pictures of Sita di’s art and to 
save on a computer, Sita di cooked delicious meal for me.

 Jyotirmoy da always reminded that Meeta very much resembled 
his mother. He stressed “Sotti Bolchi! Biswas hocche na? Album dekhate 
pari” (Really! You don’t believe? I can show you the album). Jyotirmoy da 
and Sita di will always remain in our hearts.”

Anirvan Mukherjee portrays Jyotirmoy da in almost the same lines 
- “In my limited interactions with Jyotirmoy da - I found him to be a very 
meticulous person who was deeply caring as well.  Despite our age 
difference - he had the ability to connect & make me feel at ease.” 

Jyotirmoy da, you had touched many hearts with your love and 
affection, we are fortunate to have known you and Sita di.  



বেগ্ীয়পা মঞু্জতেকপা হপােপাতি (দপাশগুপ্ত)
প্য়পাণ ১৭ই থেব্রুয়পাতি ২০১৯

প্য়পাি মঞু্জতেকপা হপােপাতিি (আমপানদি সকনেি তপ্য় মঞু্জতেকপাতদ) বশশব থকনটনছ িপািনিি তবতিন্ন শহনি এবং অতবিক্ত 
িপািনিি কিপািী ও তসন্ধ হপায়দ্রপাবপাদ শহনি যপা এখে পপাতকস্তপানেি অন্তগ্ি। বেপাধীেিপাি পি িনে আনসে প্েনম তদলিী 
এবং িপাি পি কেকপািপায়। ১৯৬৪ সপানে হপােপাতি সপানেি (আেন্দপা) সপানে তববপানহি পি জপাপপানে বসবপাস শুরু। একতদনক 
থযমে বেপামী ও সন্তপােনদি তেনয় সমূ্ণ্ জপাপপাতে িীতিেীতিনি তেষ্পাি সপানে সংসপাি কনিনছে, থিমতে আবপাি মেপ্পাণ তদনয় 
আজীবে বপাঙেপা িপািপা ও সপাতহি্ িি্পানিও যুক্ত থেনকনছে। দুই সংসৃ্তিি মনধ্ এই অবপাধ তবিিণ এক তবিে দৃটিপান্ত। 
বেপামীি থযপাগপাসে প্তশষিণ থকনন্দ্রও সপাধ্মি সপাহপায্ কনিনছে। কপানজি েপাঁনক থেখপানেতখ কিপা তছে িপাঁি একতট তপ্য় শখ।  
অঞ্জতেি জন্মেনি থেনক তবতিন্ন তবিনয়ি ওপি িপাঁি থেখপা পপাঠকনদি আেন্ তদনয়নছ।
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শ্রদ্াঞ্জজে
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モンジュリカ追悼文

- 羽成 すなお

こんにちは。

ぼくは羽成モンジュリカの息子、すなおと言います。

まず始めに、2月に葬儀に来ていただいた皆様、そして4月に母のために偲ぶ会を開いていただいたBATJの皆様に、心より感謝
申し上げます。

皆さまから、母との思い出をたくさん聞かせていただきました。ぼくの知らないようなことがたくさんあり、また、多くの人に愛されてい
たことを知り、とても嬉しく思いました。

母はコルカタで父と結婚し、1964年の東京オリンピックの年に日本に来ました。当時はインド人が珍しかったようで、街でサインを
求められたこともあったようです(笑)。

若い頃はTVに出たり、インド料理を教える教室を開いたり、
日本に学校でインド文化を伝える講座をしたり、アクティブに
行動し、様々なことにトライして、楽しく過ごしていたようです。 

一 方 で ３ 人 の 子 供 を 育 て 、 父 の 仕 事 を 支 え
続 け ま し た 。 父 と 母 の 人 生 の 結 晶 と も い え る ヨ
ー ガ 教 室 を 、 今 は 僕 ら 夫 婦 が 継 承 し て い ま す 。 

母は80歳で他界しました。3年半前に父を亡くしてから寂
しかったと思います。あと10年は生きると思っていましたが、
いきなり体調を崩し、そのまま亡くなってしまいました。日本
ではヒンドゥ式の葬儀が出来ず、仏教式に葬儀を行うしかあ
りませんでした。葬儀に来たインド人の皆様は戸惑われたか
もしれません。でも母は生まれて死ぬまでヒンドゥ教だったの
で、ヒンドゥ式に何か供養をした方が良いと思っていました。 

生前、

「もし私が死んだらキレイなところに流して欲しい」と
母は言っていました。だからせめてガンガーの上流に
遺灰を流しに行こ う考えました。父の遺灰も一緒に。 

そういうわけで

8月8日〜16日までインドへ行きました。

目的の地はバドリナート。

そこでヒンドゥ式にセレモニーをすることにしました。

リシケシから車で計14時間(途中1泊)。いまの雨の季節はとて
も危険な道のりで、土砂崩れがあれば道がふさがり、最悪、たど
り着けないリスクもありました(10日前は土砂災害による死亡事故
もあり)。

そんななか、僕らが通る道はことごとく晴れ渡り、無事に到着し
ました。違う時間では同じ道で豪雨や土砂崩れも起きていたよう
で、ホントに幸運としか言いようがありませんでした。

そうしてバドリナートでセレモニーをしました。

儀式をしてくれたバラモンに、亡くなった人のことを思い出して祈るようにと何度も何度も言われました。その祈りのなかで、父母の
良い記憶がたくさん思い出され、感謝と敬意の気持ちにあふれました。

僕はこの8年間、父と母の病老死に深く関わりました。その期間はとても悲しく辛い思い出ばかりで、その思い出ばかりが父母の記
憶として、僕のなかに印象つけられていました。

しかし、その儀式の祈りのおかげで、父母のたくさんの良い思い出が強く思い出され、辛く悲しい記憶が流れて行きました。そして
晴れやかな気持ちで、アラクナンダー川に父母の遺灰を流すことが出来ました。

無事に、儀式を終え、目的を達成できて本当に良かったです。母に関わった皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうご
ざいました。
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モンジュリカ追悼文

Hello.

I am Sunao, son of Manjulika Hanari.

I would like to express my heartfelt thanks to everyone 
who came to the funeral in February and to BATJ for 
arranging a memorial meeting for my mother in April, 2019. 

I heard about many memories of my mother from 
everyone. I was very happy to know that my mother was loved 
by so many people.

My mother married my father in Kolkata and came to 
Japan in 1964, the year of the Tokyo Olympics. At that time, 
Indians in Japan were rare, and she was often approached by 
curious people to collect her signature (laughs).

When she was young, she appeared on TV, started a 
class to teach Indian cuisine, gave a lecture on Indian culture 
at a school in Japan, and was actively engaged in many such 
activities. On the other hand, she raised three children and 
continued to support my father’s work. Now I have inherited 
the yoga school that was the fruit of my parents’ life-long effort

My mother passed away at the age of 80. I think she was 
very lonely after she lost her husband three and a half years 
ago. I was hoping that she would live for another 10 years, but 
suddenly she fell sick and passed away. In Japan, Hindu style 
funeral was not possible, and there was no choice but to do 
the funeral in Buddhist style. Indians who came to her funeral 
may have been confused. 

But my mother was a Hindu ever since she was born, so 
I thought it would be better to do something in the Hindu style. 

Before she died, she said, “When I die, I would like 
my ashes to be scattered in a beautiful place.” So, I thought 
that at least I should scatter my mother’s ashes into the 
Ganges. That is why I went to India from August 8-16, 2019. 
I decided to perform my mother’s last rites at Badrinath. 

The journey took 14 hours by car from Rishikesh  (I 
stayed overnight at a place on the way). The rainy season 
made the roads very dangerous, and if there were a landslide, 
the road would have been closed, and there was a risk 
that the destination could not be reached (there was a fatal 
accident due to a landslide just 10 days ago). Even under such 
circumstances, the road we all went through was clear and we 
arrived safely. There were apparently heavy rains and landslides 
on the same road at different times previously, so I was lucky. 

I performed the last rites at Badrinath. The Monk, 
who helped me perform the ritual, told me over and over 
again to remember and pray for the person who died. 
In that prayer, I recalled many a good memories of my 
parents and remembered them with gratitude and respect. 

I have been deeply involved in the passing away of 
my father and mother during the past eight years. During 
that period, there were many sad and painful moments that 
remained engraved in my mind as memories of my parents. 

However, thanks to the ceremonial prayers, many good 
memories of my parents were fondly and intensely remembered, 
flushing away the painful and sad ones. With a refreshing feeling, 
I was able to scatter my parents’ ashes into the Alaknanda River. 

It was really nice to complete the ritual and achieve the 
purpose. I am grateful to everyone who had been involved with 
my mother. Thank you very much.   



একটু সংনকপাি হনেও থেপােটপা কিিপাম। 
হ্পানেপা মঞু্জতেকপাতদ,
“থক কেপা বেনছপা? ও রুমপা? থকমে আনছপা? আতম ক’তদে ধনিই 

িপাবতছ থিপামপাি থেপাে এনেপা বনে। এমতেনি থিপা আি মঞু্জতেকপাতদ’থক মনে 
পনড় েপা”।

জুে জুেপাই মপানসি থকপানেপা এক তদে এিকম একতট থটতেনেপাে 
সংেপাপ তছে আমপাি আি মঞু্জতেকপাতদি মনধ্ প্তি বছনিি তেয়তমি ব্পাপপাি। 
আতম থটতেনেপাে কিিপাম “অঞ্জতে” পতরিকপাি জে্ থেখপা তদনি অেুনিপাধ 
জপাতেনয়, তকছুটপা বেপাে্পনিি মিই কপািণ অে্ সমনয় মঞু্জতেকপাতদি কুশে 
জপােনি থিনয় থেপাে আমপাি খুব কমই কিপা থহপাি। িপাই তিতে সঙ্ি 
কপািনণই অেুনযপাগ কিনিে। প্তিবপািই আতম ষিমপা থিনয়তছ, িপািপি তকছু 
থেখপাি জে্ অেুনিপাধ জপাতেনয়তছ।

তিতে কখনেপা তেিপাশ কনিেতে ।  প্তি বছিই অঞ্জতেি পপাঠকিপা িপাঁি 
কপাছ থেনক উপহপাি থপনয়নছ সপাবেীে িপািপায় সুতেতখি গল্প প্বন্ধ িম্িিেপা 
ইি্পাতদ। মঞু্জতেকপাতদি থেখপানি সৃ্তিিপািণপাি প্পাধপাে্ েষি্েীয়। িপািী 
সুখপপাঠ্ থসসব থেখপা। কখনেপা তেনজি থছপাটনবেপাি কেপা তেনখনছে, কখনেপা 
তবনয়ি পি জপাপপানেি শুরু হওয়পা প্বপাস জীবে তেনয়, আবপাি কখনেপা তবখ্পাি 
থকপানেপা ব্তক্তনক কপাছ থেনক থদনখ অেুপ্পাতণি হওয়পাি কেপা, ইি্পাতদ।  থেখপাি 
গুনণ থসসব িিেপা মনে দপাগ থকনট যপায়। বশশনব থদশিপানগি সময় ব্তক্তগি 
অতিজ্িপা তেনয় “তবসৃ্তিি অিনে” েপামক একতট প্বন্ধ মঞু্জতেকপাতদ থেনখে 
২০১৫ সপানেি অঞ্জতেনি। একতট সুখী পতিবপানিি ওপি তকিপানব আকতস্ক 
অশপাতন্ত ও অতেচিয়িপাি কপানেপা ছপায়পা থেনম এনেপা, থসই ছতবতট িপাঁি থেখপায় 
জীবন্ত হনয় েুনট উনঠনছ। যিবপাি পনড়তছ এই থেখপাতটনক আমপাি একতট 
ঐতিহপাতসক দতেনেি মি মনে হনয়নছ। থেখপাি মুতন্সয়পােপা ছপাড়পা পপাঠক-মনে 
এমে গিীি থিখপাপপাি কিপা কতঠে।

অঞ্জতেি জন্মেনি থেনক শুরু ক’থি দীঘ্ দু দশনকি ওপি প্পায় 
প্নি্ক সংখ্পানিই তেনখনছে মঞু্জতেকপাতদ। থশি থেখপা ২০১৮ সপানে পুিনেপা 
বনু্ধ কিবী মুখপাজ্ীি (আমপানদি কিবীতদ) সৃ্তিনি শ্রদ্ধপা তেনবদে কনি। 
মঞু্জতেকপাতদ তেনজও িখে খুব অসুস্। িবু প্য়পাি বনু্ধনক থশিতবদপায় 
জপাতেনয়নছে িপাঁনক তেনয় বহু বছনিি সৃ্তি তেতপবদ্ধ কনি। এ কপানজ 
মঞু্জতেকপাতদনক সপাহপায্ কনিে িপাঁি থনেহধে্পা শুিপা থকপাকুনবপা িক্বি্ী।

অঞ্জতেনক থকন্দ্র ক’থি মঞু্জতেকপাতদি সপানে আমপাি থয থযপাগপানযপাগ 
িপানি আতম অেপায়পানসই বুঝনি থপনিতছেপাম তিতে তেখনি িপােবপাসনিে, 
তবনশি কনি বপাংেপায়, কপািণ তিতে বপাংেপা িপািপাটপানক িীিণ িপােবপাসনিে, 
থযমে িপােবপাসনিে বপাংেপা সংসৃ্তি। দীঘ্তদনেি প্বপাস জীবে, সনব্পাপতি 
জপাপপাতে বপাতড়ি বধূ তহনসনব সমূ্ণ্ তিন্ন পতিনবনশি মনধ্ কপাতটনয়ও এই 
িপােবপাসপা িপাঁি অটুট থেনকনছ থশি তদে অতব্। একই সপানে তিতে জপাপপাতে 
িীতিেীতি ও সংসৃ্তিি প্তিও পূণ্ শ্রদ্ধপাশীে তছনেে । দুতট তিন্ন ধপািপাি 
সংসৃ্তিনক আত্স্ কনি সমপােিপানব িপােনবনস িি্পা ক’থি যপাওয়পাি এক 
অেুপম দৃটিপান্ত মঞু্জতেকপাতদ স্পাপে ক’থি তগনয়নছে। 

মঞু্জতেকপাতদি থেখপাি মনধ্ িপাঁনক আবপাি খঁুনজ পপাওয়পাি আকপাঙ্পায় 
একতদে আমপাি সংগ্রনহ েপাকপা অঞ্জতেি েিুে ও পুিনেপা সংখ্পাগুনেপা 
উনল্টপপানল্ট থদখতছেপাম। ১৯৯৭ সপাে, অঞ্জতে িখে সনব হঁতট হপাঁতট পপা 
পপা ক’থি িেনি শুরু কনিনছ, মঞু্জতেকপাতদ থসবপাি তেনখতছনেে “বপািপান্পা 
তবেপাস” েপানমি এক দীঘ্ প্বন্ধ। বপািপান্পা বপা ছপাদ তকিপানব িপাঁনক আকৃটি 
কিনিপা, িপা তেনয় এক  মনেপাগ্রপাহী িিেপা। থেখপায় থয থকপানেপা তজতেস তিতে 
বণ্েপা কিনি পপািনিে খুব িপাে, িপা থস প্কৃতিই থহপাক বপা মনেি অেুিূতি। 
প্কৃতিনক িমৎকপাি তেিীষিণ কিনি পপািনিে । যপা বেনি িপাে িপা বুতঝনয় 
থদওয়পাি জে্ উপযুক্ত শব্ িয়নেি দপারুণ ষিমিপা তছে, তছে িপািপাি ওপি 

পূণ্ দখে যপা েপা েপাকনে প্পাকৃতিক দৃশ্পাবেী বপা মনেি প্তিতক্য়পাি অমে 
সুন্ি বণ্েপা থদওয়পা সম্ভব েয়। েষি্ কনিতছ িিেপাি তশনিপােপানমি ব্পপানিও 
তিতে িপাবেপা তিন্তপা কিনিে অনেক, এবং মেমিে েপা হওয়পা পয্ন্ত আনপপাস 
কিনিে েপা । থবশ কনয়কবপাি এমেও হনয়নছ থেখপা টপাইপ কিপাি জে্ 
পপাতঠনয় থদওয়পাি পনিও বপাি বপাি থটতেনেপাে ক’থি তশনিপােপাম বদনেনছে । 
অঞ্জতেি এখেকপাি তেয়তমি পপাঠকনদি অনেনকিই হয়নিপা ১৯৯৭ সপানেি 
সংখ্পাতট পড়পাি সুনযপাগ হয়তে। িপাই ‘বপািপান্পা তবেপাস’ থেনক কনয়ক েপাইে 
থবনছ তেনয় এখপানে িুনে ধিতছ, 

“থছপাটনবেপা থেনক আতম একটু শপান্ত প্কৃতিি। গপাে বই আি 
থেখপাপড়পা, এই তেনয় তছে আমপাি তেজবে থছপা্ জগি। িপানক গনড় িুেনি 
েপােপািপানব সপাহপায্ কনিনছ বপািপান্পা আি ছপাদ।  

জপাপপানে আমপানদি বপাড়ীি বপািপান্পাটপাি একটপা সুতবনধ থয এটপা 
পুনিপাপুতি কংকৃনটি বিতি আি একটু তিিনিি তদনক কপাি কিপা বনে 
থসখপানে দপাঁড়পানে িপাস্তপাি থেপানকি থিপানখ পড়নি হয় েপা। তেতিতবতেনি কপারুি 
দৃতটি আকি্ণ  েপা কনি তেজবে সময়টুকু উপনিপাগ কিপা যপায়। থসখপানে 
দপাঁতড়নয় সকপাে হনি থদখপাটপা একটপা অতিজ্িপা। খুব থিপািনবেপা যখে সপািপা 
পপাড়পা তেস্তধি, ঘুনম অনিিে, আকপানশি এক থকপানে পপাণু্ডি হপাতস মুনখ িপাঁদ 
শুকিপািপানক সনঙ্ তেনয় তবদপায় থেবপাি অনপষিপায় কপাে গুেনছ, িখে থসই 
শপান্ত সমপাতহি িপানবি মনধ্ বপািপান্পায় এনস দপাঁড়পানে পৃতেবীটনক বড় সুন্ি 
েপানগ, িপানেপা েপানগ।  জগনিি সব সুখ, দুঃখ, ব্েপা থবদেপা িুনে মেটপা িুনব 
যপায় অে্ এক আেনন্।  থদখনি থদখনি একসময় সকপাে হয়। সূতয্ ঠপাকুি 
থবতিনয় আনসে িপাতিতদক আনেপা কনি”। 

২০০৮ সপানে মঞু্জতেকপাতদ তেনখতছনেে “আগুনেি পিশমতণ”। এতট 
একতট গল্প, যপাি শুরুটপা কনিতছনেে মনে িপাখপাি মি এক বণ্েপা তদনয় ---- 

“বৃতটি! বৃতটি! বৃতটি! আজ ক’তদে ধনি অনঝপাি ধপািপায় ঝনি িনেনছ 
ঝমঝতমনয়। বেনি থগনে তবিপামহীে। থযে পণ কনিনছ সপািপা তববে সংসপাি 
িপাতসনয় তদনয় িনবই েপামনব। কি জে আিও জনম আনছ ঐ থমনঘি বুনক! 
এ তক শুধুই বৃতটি, েপাতক কপারুি সব হপািপানেপাি হপাহপাকপাি ব্েপায়, অতিমপানে 
ঝনি পড়নছ অতবিে জেধপািপায়? তেনজি ঘনি ইতজনিয়পানি আধনশপাওয়পা হনয় 
িুপ কনি বপাইনিি তদনক িপাতকনয় মনে মনে এই কেপাই িপাবতছনেে েপাবণ্, 
বনয়স িপাঁি ৯৫ থপতিনয়নছ সনব”।

২০০৯ সপানে অঞ্জতেনি মঞু্জতেকপাতদি থেখপাটপা তছে তিতঠি আকপানি। 
েপাম “প্বপানসি তিতঠ”। থেখপাতটি উপসংহপাি পপাঠকনক জীবে সম্নক্ েিুে 
িপানব িপাবনি উৎসপাতহি কনি। 

“জীবেটপানক অনেক থদখেপাম, বুঝেপাম, তিেেপাম এি মনধ্। িপাে-
মন্ সবিকম অতিজ্িপায় িিপুি িপা। িপাব্পানকি মিপােুসপানি যতদ এ 
জীবেটপাই শুধু সি্ হয়, িনব আজ তক তহসপাব তেকপানশি সময় এনসনছ --- 
তক থপনয়তছ আি তক থপেপাম েপা, িপা খতিনয় থদখপাি? তকন্তু মে থিপা িপানি 
িপাজী েয় এনকবপানিই।

অিীিিপািণ কিপাি আেনন্ি সনঙ্ মনেি থকপানেপা একটপা থকপােপায় 
ব্েপাও েপানগ এই থিনব থয থকপােপায় িনে থগে থসসব তদেগুতে? আি 
একবপাি তক পপাওয়পা যপায় েপা হপানিি মুনঠপায় থসই আেন্ঘে মুহূি্গুতেনক? 
আমপানদি থগনছ থযতদে, এনকবপানিই তক থগনছ, তকছুই তক থেই বপাতক? ---
-- িপানিি সব িপািপাই আনছ তদনেি আনেপাি গিীনি”।        

জুে জুেপাইনয় মঞু্জতেকপাতদনক থেপাে কনি অঞ্জতেনি থেখপাি জে্ 
অেুনিপাধ জপােপানেপা আমপাি বহুবছনিি অনি্স। থসই অনি্সবশিঃ এবপািও 
মনে হনয়নছ মঞু্জতেকপাতদনক একটপা থেপাে কিনি হনব।  সনঙ্ সনঙ্ই ধপাক্পা 
তদনয়নছ রূঢ বপাস্তব – েপা থসই সুনযপাগ থিপা আি থেই,  হপাতিনয় থগনছ 
তিিকপানেি মি।।  
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মেেন আছ েঞু্জজেোজদদ 

তক্ংতক্ং  তক্ংতক্ং
হ্পানেপা...
মঞু্জতেকপা হপােপাতি কেপা বেনছে? 
হ্পাঁ বেতছ, আপতে?
আতম শুিপা, টনয়পাটপানি েপাতক।
এইনিপা শুরু। শুধুই শুরু েয়। একটপা তবিপাট উপকপাি কিনেে 

একদম প্েনমই। আি এমে উপকপাি তবনদশ তবঁিুইনয়, শুধু তবনদশ 
থকে তেনজি থদনশও থকপাে অনিেপা মপােুনিি জে্ থকউ কনি তকেপা যনেটি 
সনন্নহি তবিয়। 

আতম জপাপপানে এনে জপাপপােী মনি আমপানদি তবনয় হয়, ওয়পাি্ 
অতেনস থিতজত্রিও হয়। িপাি পনিি বছি থদনশ তগনয় জপাপপাে থেিপাি পনে 
থকপােকপািপা এয়পািনপপাট্ ইতমনগ্রশনে আমপানক অনেক তকছু তজজ্পাসপাবপাদ কিপা 
হয়। অে্পাৎ আমপানক িপািিীয় দূিপাবপানস তগনয় আনিকবপাি থিতজত্রি কিনি 
হনব। শুধু জপাপপানেি থিতজন্রিশনে িেনবেপা ইি্পাতদ ইি্পাতদ।

জপাপপাে তেনি থিতজন্রিশনেি জে্ খবিপাখবি কনি জপােনি পপাতি 
থিতজন্রিশনেি তদে ধপায্ হনে আমপানদি টনয়পাটপা থেনক থটপাতকও থযনি হনব। 
সপাষিী তহনসনব আমপাি আি জুনেি পষি থেনক ২জেনক উপতস্ি েপাকনি 
হনব। জুনেি তদনকি সপাষিী থজপাগপাড় হয় সপানে সপানেই। মুশকীে থহপাে 
আমপাি তদনকি সপাষিীি।

জুনেি সনঙ্ বপাতড়ি কপানছ এক থদপাকপানে থকেপাকপাটপা কিনি থগতছ। 
বেিপাবিই আমপাি পিনে সপানেপায়পাি কপাতমজ, কপপানে তটপ। হঠপাৎ একতট থমনয় 
থদৌনড় আনস ‘িুতম বপাঙপােী?’ ওি সনঙ্ ওি মপা বপাবপাও আনছে। কেপাবপাি্পা 
িনে তকছুষিে থদপাকপানে দপাঁতড়নয়ই। বপাবপা টনয়পাটপানি এক ইউতেিপাতস্তটি 
প্নেসি। কপাছপাকপাতছ েপানকে। বপাঙপােী।

কনয়কতদনেি মনধ্ই মঞু্জতেকপাতদি খবি জপােনি পপাতি ওেপানদি 
কপানছই। আি িপািপি...

থিতজন্রিশনেি তদে তঠক থহপাে। আমিপা থটপাতকনয়পা থগেপাম। 
কুদপােতশিপা থস্টশনে প্েম থদখপা থহপাে। আমপানদি িপািিীয় থিতজত্রিনি 
তেতদ্্ধপায় সপাষিী তহনসনব সই কিনেে মঞু্জতেকপাতদ। আজ এিতদে পনিও থসই 
প্েম আেপানপি তদেটপাি কেপা স্টি মনে আনছ।

যি তদে যপায় আমপানদি থেপােপােপাপও বপানড়। 
পূনজপানি থশপা কিনি তগনয় আনগি িপানি মঞু্জতেকপাতদি বপাতড়নি 

থেনক থদনখতছ পিম যননে তমতটি বিিী কিনি, পূনজপাি েুে িপাগিপাগ কনি 
গুতছনয় িপাখনি। ‘থদশ’ পতরিকপা থিগুেপাি িপাখনিে। তেনজি পড়পা হনয় থগনে 
আমপানদি অনেনকিই সুনযপাগ থহপাি থসই পতরিকপাগুনেপা পড়পাি। খুব বই 
পড়নিে। বপাংেপািপািপানি অসম্ভব দখে তছে। অনেকসময় আমপাি তবতিন্ন 
থেখপায় বপােপানে সনন্হ েপাকনে মঞু্জতেকপাতদি কপানছ জপােনি থিনয়তছ, শুধনি 
তদনয়নছে। তশল্পনপ্তমক একটপা মে থদনখতছ ওঁি মনধ্। অনেক সময় 
তবতিন্ন গপাে তেনয়, গপাতয়কপাি গপায়কী তেনয় আনেপািেপা কনি থকনটনছ থেপানে। 
তবতিন্ন জপায়গপায় আমপাি অেুষ্পাে থদখনি ছুনট থগনছে। শুধু থটপাতকনয়পানিই 
েয় সপাইিপামপা, তশজুওকপানিও এনসনছে। অেুষ্পানেি আনগ গ্রীেরুনম এনস 
আশীব্পাদ কনি থগনছে। 

টনয়পাটপানি আমপানদি বপাতড়নি এনেই জুে জতমনয় গল্প কিনিপা। 
িপািপাি থকপাে বপাধপা তছেেপা। তবনয়ি সপাষিী থদওয়পা তেনয় হপাসপাহপাতস থহপাি খুব। 
জুে থহনস বেি “আপতে থকপাে সপাহনস থয সই তদনি িপাজী হনয়তছনেে, 
আতম মপােুিটপা থকমে েপা থজনেই।” থয ক’তদে এখপানে েপাকনিে গল্প হপাতস 
ঠপা্পা আেনন্ থকনট থযি তদেগুনেপা।

আজ তেখনি বনস কি কেপা থয মনে আসনছ। খুব ধুমধপানমি 
মধ্ তদনয় আেন্দপাি(মঞু্জতেকপাতদি বেপামী) ৮০বছনিি জন্মতদে পপােে 
হনয়তছে। আেন্দপা- মঞু্জতেকপাতদি ‘থটপাতকনয়পা থযপাগ থসন্পাি’এি ছপারিছপারিীিপা 
তবিপাট আনয়পাজে কনিতছনেে। থসতদে আতমও েৃি্ পতিনবশে কনিতছেপাম 
জন্মতদনেি উপহপাি তহনসনব।

থটপাতকনয়পাি বপাতড় তশফ্ ট থহপাে। েিুে বপাতড় তিবপানি। বপািবপাি যপাবপাি 
জে্ বনেে। এনিপা বপাতড় েয়, হতেনি-তিনসপাট্। গপাছ, েুে ইি্পাতদি প্তি 
মঞু্জতেকপাতদি অসম্ভব িপােবপাসপাি কেপা অনেনকই জপানেে। মনেি মি কনি 
সপাতজনয়তছনেে রুে থটিপাস। আেন্দপা িখে থি-সপাতি্নস যপাে সকপানে। িপাি 

আনগ থব্রকেপাস্ট থটতবনে গপাছ থদখনি থদখনি কি গল্প আড্পা।
বপাদ্ধ্ক্জতেি কপািনে টুকটপাক অসুস্িপা িেতছে প্পায়ই। আেন্দপা 

িনে থগনেে েপা-থেিপাি থদনশ। মঞু্জতেকপাতদ িীিে একপা হনয় থগনেে। 
শিীনিি িপাইনিও মনেি থজপািটপা একদম কনম আসতছে। আবপাি বপাতড় 
তশফ্ ট কনি থটপাতকনয়পানি। মপানঝমপানঝই অসুস্িপা। কনয়কবছনিি মনধ্ 
তেনজি ইনচ্নিই বৃদ্ধপাশ্রনম। টনয়পাটপা আি থটপাতকনয়পাি দূিত্ব এিটপাই থবতশ, 
ইনচ্ েপাকনেও সবসময় থযনি পপাতিতে। থিপামপাি কপানছ যপানবপা বেনেই এি 
খুতশ থহপানিে। প্ল্পাে কিনিে, িপাহনে আতম এখপানে বনে িপাখনবপা আমিপা 
একসপানে তিেপাি কিনবপা। কখেও খপাবপাি তকনে তেনয় ঘনি বনস খপাওয়পা, 
িপাও থহপাি। 

পূনজপাি ম্পাগপাতজনেি থেখপা তেখতছ আি বপািবপাি গিবছনিি কেপা 
মনে পিনছ। মঞু্জতেকপাতদি কেপাটপা এিপানব এি িপাড়পািপাতড় সতি্ হনয় যপানব 
মনেও আনসতে িখে। BATJি পূনজপাি ম্পাগপাতজনে (অঞ্জতে) প্তিবছি 
মঞু্জতেকপাতদি থেখপা পনড় এনসতছ। গিবছি হপানিি এবং থিপানখি সমস্পাি 
জে্ অল্পবেল্প সপাহপায্ কনি তদতচ্েপাম থেখপানি। বেতছনেে সপামনেি বছি 
আতম যখে েপাকবেপা, িখে আমপানক তেনয়ও থেখপা হনব। কী থয বনেপা িুতম, 
বনে িুপ কতিনয়তছেপাম।

২০১৯থয়ি জপােুয়পািীনি মুম্বপাই পুনেনি আমপাি গ্রুপ তেনয় অেুষ্পাে 
কিনি যপাবপাি কেপাবপাি্পা িেতছে অনেকতদে ধনিই। এবপাি একটু থবতশতদনেি 
জে্ যপাওয়পা। িপাই িপাি আনগ একবপাি মঞু্জতেকপাতদি সনঙ্ থদখপা কনি আসনবপা 
থিনব জপােপােপাম। খুব খুতশ হনেে। বেেপাম দুপুনি আমিপা একসপানে খপানবপা, 
তক থখনি িপাও বে, আতম তকনে তেনয় যপানবপা। বেনেে আমপানক তকন্তু খপাইনয় 
তদনি হনব, বপাচ্পানদি মি বেনেে ম্পাক্ থিপােপাল্ডস’এি তেনেনটপা তেশ। 
আতম বেেপাম যতদ েপা পপাই িপাহনে আনিকটপা অপশে দপাও। িপাহনে টুেপা 
ওতেতগতি। থবশ িপাই হনব। থস্টশনে থেনম থখপাঁজ কনি বপাগ্পাি থপেপামেপা। 
অগি্পা ওতেতগতি, সু্প ইি্পাতদ তেনয় মঞু্জতেকপাতদি কপানছ। মেটপা বড্ খপািপাপ 
হনয়তছে থসতদে। এতক অবস্পা? হপাি-পপা-মপােপা তকছুই েড়পানেপাি থকপাে ষিমিপা 
থেই থসতদে। একিপানব বনস আনছে। িপািমনধ্ই একগপাে হপাতস আমপানক 
থদনখ। আনস্ত আনস্ত টুেপা ওতেতগতি আি সু্প খপাইনয় তদেপাম। আমপাি ক্পানসি 
িপাড়পা, আতম তেনি এেপাম। আসপাি আনগ প্েপাম কনি বেেপাম অেুষ্পাে 
কিনি যপাতচ্ িপািনি, আশীব্পাদ কি যপানি সেে হনয় তেিনি পপাতি। তেনি 
আবপাি আসনবপা থিপামপাি কপানছ। সপাবধপানে থেনকপা।

...তছতড়নেপা বীণপাি িপাি, তছে আশপা গপানবপা গপাে, গপাওয়পানিপা থহপােেপা 
আি...

িপািপি.....িপািনি বনসই জপাপপানেি এক বনু্ধি থেপাে...মঞু্জতেকপাতদ 
আি থেই। গেপাটপা আট্ থক আসতছে...বড় তপ্য় একজে অতিিপাবকনক 
হপািপােপাম।  

িুতম থযখপানেই আনছপা, শপাতন্তনি থেনকপা। আমপাি সশ্রদ্ধ প্েপাম 
মঞু্জতেকপাতদ।  
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এটপা একটপা গপানছি গল্প। েপা তঠক গপানছি েয়, বিং বেপা িপাে গপানছি 
মনধ্ থবঁনি েপাকপা একজে মপােুনিি গল্প। 

আতম যখে িপাঁি সপাতন্ননধ্ আতস িখে আমপাি বয়স ২৪ আি উতে 
প্পায় ৬০এি ঘনি। বনয়পানজ্ষ্পা মপােুি হনেও থটপাতকওি বপাঙপােী পতিবপানিি 
তেয়ম অেুযপায়ী িপাঁি েপানমি সপানে ‘তদতদ’ শব্ থযপাগ কনি ‘মঞু্জতেকপাতদ’ বনে 
থেপানক আমপানক তিতেনয় থদয়। তবনয়ি পনি বেপামীি কপানজি সূনরি আমপাি 
থটপাতকওনি আসপা। িপািিীয়িপা থযখপানে যপায় থসখপানে পূজপা-পপাব্ণ, আড্পাি 
জপায়গপা বপা বনু্ধবপান্ধব খুঁনজ েপা তেনে িপানক আি যপাই থহপাক িপািিীয় বেপা 
যপায় েপা। িপাই খুব অল্প সমনয়ি মনধ্ই থখপাঁজ থপনয় তগনয়তছেপাম থবঙ্েী 
অ্পানসপাতসনয়শে অে থটপাতকও জপাপপাে বপা তব,এ,তট,থজ’ি। থসখপানেই আেপাপ 
মঞু্জতেকপাতদি সনঙ্। আেপাপ হনয়তছে আিও অনেনকি সপানে। একসপানে 
এি েিুে মপােুনিি সপানে আেপাপ হনে তক সবপাইনক মনে িপাখপা সম্ভব? 
আতম িখে সবপাি মনধ্ েিুে মুখ। িপাই অে্পাে্িপা আমপানক মনে িপাখনেও, 
আমপাি পনষি সবপাইনক মনে িপাখপা থবশ কতঠে তছে।

আতম থয সময় থটপাতকওনি আতস িখে পতচিমপা থদশগুতেি িুেেপায় 
িপািিীনয়ি সংখ্পা জপাপপানে থবশ কম তছে। িপািপাি সমস্পা িপাি অে্িম 
একতট প্ধপাে কপািণ। িপাই যপািপা আসি িপানদি অতধকপাংশ কম্সূনরি মপারি 
কনয়ক বছি কপাটপাি এই থদনশ। বহু বছনিি বপাতসন্পা হপানি গুনে কনয়কতট 
পতিবপাি। িপাই আেপাপ কিপাি সময় মঞু্জতেকপাতদ যখে বেনেে, “আতম থিপা 
৩৭ বছি হে থটপাতকওনি আতছ”, িখেই মনেি হপাি্ তিনস্ ঐ কেপাটপা থেপাট 
হনয় তগনয়তছে, আি মনে জন্ম তেনয়তছে ওেপাি সম্নক্ জপােপাি আগ্রহ। 
িপানটি দশনক এক জপাপপােীনক (আমপানদি শ্রনদ্ধয় আেন্দপা) তবনয় কনি 
মঞু্জতেকপাতদি থটপাতকও শহনি আগমে। শুনেই আগ্রহ আিও থবনড় থগে। 
আমপাি মপা থজতঠমপাি আমনেি মপােুি। থসকপানে অতধকপাংশ িপািিীয় থমনয় 
বপাবপা মপানয়ি তঠক কনি থদওয়পা পপারিনক তবনয় কিি আি তেনজি শহি বপা 
কপাছপাকপাতছ থকপােও শহনি তগনয় সংসপাি কিি। থসই যুনগি মতহেপা হনয় 
এমে একজে তবনদশী যপাি মপািৃিপািপা পয্ন্ত ইংিপাজী েয় িপাঁনক তবনয় কনি 
দূি থদনশ এনস সংসপাি কিনছে! িখে আমপাি মনেপািপাব তছে ইংনিজ 
হনেও বুতঝ সংসপাি কিপা সহজ। এমে এক মতহেপা তযতে যুনগি থেনক থবশ 
কনয়ক ধপাপ এতগনয় িনেনছে িপাঁি কপাতহেী বেপািপাতবক িপানবই মনে থগঁনে 
থগে। 

প্েম বছি মঞু্জতেকপাতদি সপানে থদখপা হয় দুবপাি। সিবেিী পূজপা আি 
দুগ্পাপূজপাি বহু দপাতয়ত্ব েপাকি িপাঁি ওপি। হনবই থিপা, বনয়পানজ্ষ্পা মপােুি, 
িপাি ওপি পতিশ্রমী। িপাছপাড়পা মঞু্জতেকপাতদি দপাতয়ত্ব তেনিও আপতত্ তছে েপা। 
দুগ্পাপূজপানি থপনয়তছেপাম িপাঁি হপানি বিতি ছপােপাি তমতটি আি েপািনকনেি 
সনন্শ। থসইসব তদে তছে আেপাদপা। জপাপপানে বপাড়ীনি থকউ এি িপাে 
তমতটি বপােপানি পপানি থসই ধপািণপা আমপাি তছে েপা িখেও। এনকবপানি 
কেকপািপাি তমতটিি থদপাকপানেি তমতটিি মি বেপাদ। থকপােপা থেনক তশনখনছে, 
তকিপানব বপাতেনয়নছে এি কেপা আেপাপ হওয়পাি পিপিই তজনজ্স কিপা 
সমীতিে েয় বনে থিপানখমুনখ তকছু তবস্য় ছপাড়পা আি তকছুই থদখপাইতে। তকন্তু 
অনে্ি মনেি কেপা উতে পড়নি পপািনিে। িপাই বেনেে, “তিন্তপা থকপানিপা েপা, 
তকছুতদে বপানদ িুতমও পপািনব”। তক অদু্ভি মপািৃসুেি ব্বহপাি! আি িপাও 
তক েপা বেল্প পতিতিিপা থমনয়ি সনঙ্। জপাতে পপািনবপা েপা ওিকম তমতটি বপােপানি, 
িবু এক অদু্ভি িপাে েপাগপায় িনি থগে মে।

এক বছি বপানদ থগেপাম কেকপািপায় পতিবপাি পতিজনেি সপানে থদখপা 
কিনি। সবপাই জপােনি িপাইনছ েিুে থদশ, আমপাি েিুে সংসপাি আি েিুে 
গনড় ওঠপা বনু্ধ ও পতিতিিনদি সম্নক্। আত্ীয়বেজনেি মনধ্ মঞু্জতেকপাতদি 
গল্প কতিতে এমে থেপাক কমই তছে। সবপাইনক মঞু্জতেকপাতদি সপাহতসকিপাি 
গল্প কনিতছ। হ্পাঁ আমপাি কপানছ, ঐ যুনগ যখে ইন্পািনেট থিপা দূনিি কেপা 
থটতেনেপানেি থযপাগপানযপাগটপাও সহজসপাধ্ তছে েপা, িখে অল্প পতিতিি এক 
যুবনকি সপানে তববপাহ বন্ধনে আবদ্ধ হনয়  তেনজি থদশ থছনড় িপািপা েপা জপােপা 
অনিেপা এক থদনশ পপাতড় থদওয়পাটপা িিম সপাহতসকিপা বনেই মনে হনয়তছে।

তদে কপাটনি েপাগে আি থটপাতকওনি থিেপাপতিতিি বনু্ধ বপান্ধনবি সংখ্পা 
বপাড়নি েপাকে। পূজপা পপাব্ণ ছপাড়পাও অে্ জপায়গপায় থদখপা হওয়পা, থেপানে কেপা, 
এসব থগে থবনড়। একতট থটতেকম কম্পাতেনি কপানজি সুবপানদ মঞু্জতেকপাতদি 
সপানে মপানঝ মপানঝই অনেক কেপা হি। ঐ কম্পাতেি ইন্পািে্পাশেপাে কতেং 
কপাি্ ব্বহপাি কনি উতে থদনশ সকনেি সপানে থযপাগপানযপাগ িপাখনিে। কেপায় 
কেপায় েষি্ কিিপাম থদনশি প্তি, থদনশ থেনে আসপা আত্ীয় পতিজনেি 

প্তি এিকপাে পনিও তক অদু্ভি টপাে। সম্ক্ গিীি হনি েপাকে। 
গল্পগুজনবি মনধ্ তদনয় জপােনি পপািিপাম অনেক কেপা। িপাঁি মুনখই শুনেতছ 
পতিবপানিি বয়স্ মপােুি যপানদি শ্রবণশতক্ত তছে কম িপাঁনদি জে্ তেখনিে 
তিতঠ আি তবজয়পাি পি প্নি্নকি জে্ শুিতবজয়পাি তিতঠ। অবপাক হিপাম 
আি িপাবিপাম তক কনি পপানিে সব তকছু একসপানে সপামেপানি। এ প্সনঙ্ 
বনে িপাতখ মঞু্জতেকপাতদ শুধুই থয গৃহবধু তছনেে িপা েয়, বেপামী আেন্দপাি 
থযপাগব্পায়পাম থকনন্দ্রি কপানজও তিতে সিপাসতি যুক্ত তছনেে।

এিই মনধ্ আমপাি সংসপাি বপাড়নি েপাকে। সন্তপানেি জনন্মি আনগ 
থেনক এবং িপািপি যখে িপািপা বড় হনচ্ থসই সময় প্তি পদনষিনপ 
মঞু্জতেকপাতদি কপাছ থেনক থপনয়তছ অনেক উপনদশ। সন্তপােনক বড় কিপাি 
অতিজ্িপাই শুধু েয়, তিন্  থদনশ সমু্খীে হওয়পা বহু প্তিকূেিপানক তকিপানব 
জয় কিনি হয়, থসসব ব্পাপপানি তছে িপাঁি অনেক অতিজ্িপা। িপাই বহু 
সমস্পাি সমপাধপাে থপনয়তছ িপাঁি কপানছ। তদতদ বনে িপাকনেও মঞু্জতেকপাতদ 
তছনেে আমপাি মপানয়ি মি। তেনজি মপানয়ি সপানে িপাঁি েপােপািকম িুেেপা মনে 
এনসই থযি। তবনদনশ েপাকপাি সুবপানদ আি থযপাগব্পায়পানমি সপানে যুক্ত েপাকপাি 
জে্ শপািীতিক সুস্িপা মনে হয় আমপানদি থদনশি ঐ বয়নসি মতহেপানদি 
থেনক থবশী তছে। অেবপা মনেপাবনেি জনে্ও হনি পপানি, মঞু্জতেকপাতদনক 
অনেক থবশী শক্ত মপােুি বনে মনে হি আমপাি।

ওেপাি থনেহ িপােবপাসপাি দৃটিপান্ত তহনসনব প্তিবছি দুগ্পাপূজপাি সময়কপাি 
অতিজ্িপাি কেপা উনলিখ েপা কিনে এই থেখপা অসমূ্ণ্ থেনক যপানব। সম্ক্ 
গিীি হনয় ওঠপাি জে্ তক েপা জপাতেেপা, আমিপা কনয়কটপা পতিবপাি প্তি 
দুগ্পাপূজপানি মঞু্জতেকপাতদি কপাছ থেনক তেয়তমি তকছু উপহপাি থপিপাম। িপানি 
েপাকি হনিক িকনমি টুতকটপাতক তেি্প্নয়পাজেীয় তজতেস। আবপাি কখেও 
িপািি থেনক আেপা থপপাশপাক আিপাক। আি পূজপাি তদনে তেনজ হপানি গড়পা 
সনন্শ, তমতটি থিপা উপতি পপাওেপা। তিেনদশী বেপামী ও পুরিকে্পানদি দুগ্পাপূজপা 
সম্নক্ থিমে উৎসপাহ েপা েপাকপায় সপাধপািণি প্তিবছি একপাই থযপাগদপাে 
কিনিে এবং আমপানদিই পতিবপানিি সদস্ হনয় থযনিে। মন্নপ তেনয় 
যপাওয়পা, িপানরি বপাড়ীনি থপঁনছ থদওয়পা, এসব তছে ওেপাি থনেহধে্পা থমনয়নদি 
কপাজ। িীিণ উপনিপাগ কিনিে বপাংেপা গপাে, েপাটক ও েপানিি অেুষ্পাে। এিই 
মপানঝ মঞু্জতেকপাতদ এবং কনয়কতট িবীন্দ্রনপ্মী পতিবপানিি উৎসপানহ শুরু হয় 
ঘনিপায়পা িবীন্দ্র জয়ন্তী। পূজপাপপাব্ণ ও িপািিীয় আিপাি অেুষ্পাে সম্নক্ িপাঁি 
আগ্রহ তছে অসীম। আবপাি অে্তদনক জপাপপােী বেপামী ও বেশুিবপাড়ীি কপাছ 
থেনক থশখপা জপাপপােী সংসৃ্তি ও িীতিেীতি থমনে িেনিে সমূ্ণ্ শ্রদ্ধপাি 
সপানে। মঞু্জতেকপাতদি জপাপপাতে বেশুিবপাড়ীি অনেক গল্প িপাঁি মুখ থেনকই 
শুনেতছ। শ্রদ্ধপা আি িপােবপাসপাি সপানে থশপােপানিে িপানদি কেপা। িপািপা েপা 
জপােপা এক তবনদতশেী কে্পানক কি সুন্িিপানব আপে কনি তেনয়তছনেে 
িপািপা। অবপাক েপাগি গল্পগুনেপা শুনে। থযে এনকবপানি তসনেমপাি গল্প। আতম 
বেিপাম তেনজি একটপা জীবেী তেনখ থেেেপা থকে? শুনে শুধু হপাসনিে।

মঞু্জতেকপাতদি তিবপাি বপাড়ীনি আমিপা তগনয়তছেপাম। বপাড়ীি সবনেনক 
আকি্ণীয় জপায়গপা তছে ছপানদি বপাগপাে। তেনজ হপানি বিিী বপাগপাে, তেয়তমি 
যননেি থছপাঁয়পা তছে িপানি। বয়স বপাড়পাি সপানে সপানে শিীনিি েপােপা সমস্পা 
শুরু হয় আেন্দপাি। বপাধ্ হনয় থসই বপাড়ী তবতক্ কনি মঞু্জতেকপাতদি থমনয়ি 
বপাড়ীি কপানছ থটপাতকওনি বপাড়ী তকনে িপাঁনদি িনে থযনি হয়। িখে থদখপা 
তদে এক সমস্পা। আনগি িুেেপায় থছপাট বপাড়ীনি আনগি বপাগপানেি অি গপাছ 
িপাখপাি জপায়গপাি অিপাব। আমপাি মি সপাধপািণ মপােুনিি কপানছ এটপা থকপােও 
সমস্পাই েয়। তকন্ত যপাঁি কেপা তেখতছ তিতে থিপা সপাধপািনণি দনে পড়নিে 
েপা। গপাছপপােপানক সন্তপানেি মি েপােে পপােে কিনিে। িপাই থকপাে গপাছ 
কপানক তদনে যননেি অিপাব হনব েপা, থসই তেনয় ওেপাি তিন্তপা আি তসদ্ধপান্ত 
থেওয়পাি পদ্ধতি থদনখ অবপাক হনয় থগেপাম। আিপায্্ জগদীশ িন্দ্র থবপানসি 
কেপা আমিপা সবপাই পনড়তছ, িনব মঞু্জতেকপাতদি মি গপাছনপ্মী মপােুিনক আতম 
িপাষুিি থদনখতছ।

থটপাতকওি বপাড়ীনি যপাওয়পাি পি ওেপানদি েপােপা সমস্পা শুরু হয়। 
আেন্দপাি শিীি তদনে তদনে খপািপাপ হনি েপানক। মেমিপা হনয় পনড়ে 
মঞু্জতেকপাতদ। তেনজি সন্তপােনদি কপানছ থযমে মপােুি দুঃনখি কেপা িপাগ কনি 
থেয় তঠক থসইিপানবই তেয়তমি থটতেনেপানে তেনজি েপােপা সুতবধপা অসুতবধপাি 
কেপা বেনিে। ওতদনক আমপাি কেকপািপাি বপাড়ীনি আমপাি বপাবপা মপানয়িও 
শুরু হনয়তছে বপাধ্ক্জেীি সমস্পা। আতম আি আমপাি তদতদ িখে দুজনেই 
েপাতক তবনদনশ। তেনজি মপা বপাবপাি সমস্পাি সপানে মঞু্জতেকপাতদি অনেক তমে 
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থপিপাম। দুই বপাড়ীনিই থেপাে কনি সপান্ত্বেপা তদিপাম।
এখেও মনে পনড় আেন্দপাি মৃিু্ি সমনয়ি কেপা। মঞু্জতেকপাতদি 

মি শক্ত মপােুনিি অসহপায় হিপাশ অবস্পা থদনখ তক বেব থিনব পপাই েপা। 
একপাকীত্ব তক তজতেস িপা বুঝনি পপাতি ওেপাি অবস্পা থদনখ। সুদূি তবনদনশ 
আপেজেনক হপাতিনয় মপােতসক অবস্পা তক হয় থসটপা খুব কপাছ থেনক থদনখতছ 
এই সময়। কখেও মনে হনয়নছ উতে থদনশ তেনি থগনে থিপা পপানিে। 
ওেপানক বেনে উতে উত্ি তদনিে, “এটপাই থিপা আমপাি থদশ”। আতম থিপা 
িুনেই তগনয়তছেপাম থমনয়নদি বেপামীি ঘিনকই তেনজি ঘি বনে থশখপানেপা হয় 
আমপানদি থদনশ।

এতদনক আমপাি কেকপািপাি বপাড়ীনিও ঘতেনয় আনস দুনয্পাগ। বপাবপা 
িনে থগনেে হঠপাৎ কনি। থকপােও থিপাগ থেই তকছু থেই। এ থয তক হনয় 
থগে! মপানয়ি েপােপাে শপািীতিক সমস্পা। বপাবপাই মপানক থদখপানশপােপা কিনিে। 
হঠপাৎ দুনয্পানগ আমিপা থিনঙ পড়েপাম, তকন্তু মপা তেনজি শপািীিক অবস্পা আি 
আমপানদি তবনদশ বপানসি কেপা তিন্তপা কনি তেনজি িতবি্ৎ তঠকপােপা তেনজ 
তস্ি কিনেে --- বৃদ্ধপাশ্রম। কপানিপাি তেনিধ শুেনেে েপা। মপােতসক েপােপা 
দুতচিন্তপা তেনয় বপাবপাি থশিকপাজ সম্ন্ন কনি তেিেপাম থটপাতকওনি।

আমপাি প্বপাস জীবনে কখনেপা থকপােও তবনদতশেীি কপানছ একটপা কেপা 
শুনেতছেপাম। মপােুি যতদ কপানিপাি কপাছ থেনক িপাে তকছু পপায়, িপানকই থয 
থসটপা থেিি তদনি হনব, িপা েয়। পতিবনি্ অে্ কপানিপাি জে্ িপাে তকছু 
কিনে থসটপা থেিৎ যপায় ঐ মপােুিটপাি কপানছ অে্ কপানিপাি মপাধ্নম। কেপাটপা 
তববেপাস কিনি শুরু কনিতছেপাম। আতম খুব সপাধপািণ বেপাে্পি প্কৃতিি মপােুি। 
িপাই তেনজি মপানয়ি জে্ তকছু কিনি েপা পপািপাি অেুিপানপ মঞু্জতেকপাতদি 
দিকপানি িপাঁনক সপাহপায্ কিনি শুরু কনি তদেপাম। এই তববেপানস থয ওটপা 
থেিি যপানব আমপাি মপানয়ি কপানছ অে্ কপানিপাি মপাধ্নম।

একপাকীত্ব আি বপাধ্ক্ ক্মশ দুব্ে কনি তদনি েপাকে মঞু্জতেকপাতদনক। 
শক্ত বেপািপাতবক মপােুি থেনক খুব দ্রুি শপািীতিক ষিমিপাহীেিপাি তশকপাি হনি 
শুরু কিনেে। িনব মে ও মপােপা তছে িীিণ সনিজ। ক্নম সপাংসৃ্তিক 
অেুষ্পােগুতেনি আসপা বন্ধ কনি তদনি বপাধ্ হনেে। িনব ইন্পািনেট ও 
থটতেনযপাগপানযপানগি মপাধ্নম তেনজনক সবসময় সজপাগ ও ওয়পাতকবহপাে 
িপাখনিে। সমনয়ি সপানে িপাে তমতেনয় িেপাি অদম্ ইচ্পা থদনখতছ মপােুিটপাি 
মনধ্। এই সমনয় থকপােও দিকপানি ওেপাি বপাড়ী থগনে যতদ তেনজ খপাবপাি 
বপাতেনয় েপাও তদনি পপািনিে, বপাইনি থেনক অি্পাি কনি আেপানিে, অতিতে 
থসবপায় ত্রুতট িপাখনিে েপা।

এই সমনয় মঞু্জতেকপাতদি বেপানস্্ি অবেতি হতচ্ে খুব দ্রুি। হপাি 
আি পপানয়ি থজপাি এি কনম থগে থয একপা িপাঁনক বপাড়ীনি িপাখপা তবপদজেক 
হনয় পড়ে। ওেপাি পুরিকে্পানদি তসদ্ধপান্ত অেুযপায়ী এক বৃদ্ধপাশ্রনম ওেপানক 
পপাঠপাে হনব বনে জপােনি পপািেপাম। তেনজি অবস্পা তবনবিেপা কনি উতেও 
এই তসদ্ধপানন্ত মি থদে। তকন্তু সমস্পায় পড়নেে ওেপাি সন্তপােসম গপাছগুতেনক 
তেনয়। উতে থযিপানব এগুতেি থদখপানশপােপা কনিে থসই দপাতয়ত্ব কপানক থদনবে? 
আবপাি ঘনি এনদি থেনে থযনিও মে িপাইতছে েপা। জপাপপানেি মি থদশ 
থযখপানে সবপাি বপাড়ীনিই সীতমি জপায়গপা থসখপানে থকপােও একজনেি বপাড়ীনি 
সব গপাছ পপাঠপানেপাও সম্ভব েয়। থস সমনয় ওেপানক থেপাে কিনে ঐ শপািীতিক 
অবস্পানিও গপানছনদি তেনয় ওেপাি তিন্তপা থদনখ আি অবপাক হইতে, বিং 
উতে থয সপাধপািনণি বপাইনি এক অসপাধপািণ আত্পা থসই তববেপাসটপা আিও 
দৃঢ় হনয়তছে।

ঘনিি সব আসবপাবপরি থেনে, থিেপা অনিেপা মপায়পা পতিি্পাগ 
কনি ২০১৭ সপানেি থশি তদনে তিতে িনে থগনেে িপাঁি েিুে তঠকপােপায় 
--- বৃদ্ধপাশ্রনম। থকপােও মপােতসক দুতচিন্তপা তকন্তু িপাঁনক িপাঁি কি্ব্ থেনক 
সিপানি পপানিতে। খুব কম সমনয় তিতে িপাঁি গপানছনদি এবং সংগ্রনহি 
বপাংেপা বইগুনেপানক তেজ হপানি এমে এমে জপায়গপায় পপাঠপানেপাি ব্বস্পা কনি 
তগনয়তছনেে থযখপানে িপানদি যনে আি সম্পানেি থকপােও ত্রুতট েপাকনব েপা। 
ওেপাি িনে যপাওয়পাি আনগি তদে ঘটেপািনক্ আতম থপঁনছতছেপাম ওেপাি 
থটপাতকওি বপাড়ীনি। থশনিি “জবপা” গপাছটপা থপনয়তছেপাম আতম আি িপাঁি 
সপানে আেুসতঙ্ক তকছু তজতেস।

সতি্ কেপা বেনি তক, গপাছ বপা প্পাণীনদি িপােবপাতসেপা িপা েয়, 
তকন্তু িপানদি যনে সম্নক্ সতঠক জ্পাে বপা অনেক আগ্রহ আমপাি তছে েপা। 
মঞু্জতেকপাতদি কেপা তিন্তপা কনি আতম গপাছতটনক তেনয় এনসতছেপাম আি িপানি 
তেয়তমি জেও তদনয়তছ। তকন্তু থকে জপাতেেপা গপাছটপানি েুে আি আসনিপা 
েপা। িপাই যখে মঞু্জতেকপাতদি সপানে থেপানে কেপা হি, কখেও বেিঃসূ্ি্ িপানব 
গপাছটপাি সম্বনন্ধ িপাঁনক বেনি পপািিপাম েপা। 

এনদনশি অনেক েিুে তজতেস ও অজপােপা িীতিেীতিি সপানে আমপাি 
পতিিয় হনয়তছে মঞু্জতেকপাতদি হপাি ধনি। এনদনশি বৃদ্ধপাশ্রনমি সপানেও 
পতিিয় হে আবপাি ওেপািই হপাি ধনি। আমপাি মপানয়ি আশ্রনমি সপানে 
িুেেপা এনস থযি মনে। অতি আধুতেক য্রেপপাতি ও তজতেসপনরিি সুব্বস্পা 
আনছ এখপােকপাি আশ্রনম। তকন্তু একজে তবনদশীি কপানছ তেনজি ঘি মনে 
কিপাি মি পতিনবশ কিটপা তছে বেনি পপািব েপা। মঞু্জতেকপাতদনক থদনখতছ 

আপ্পাণ থিটিপা কিনি েিুে পতিনবনশ মপাতেনয় থেওয়পাি। থয মতহেপা জীবনেি 
শুরুনিই তবনদশনক তেনজি থদশ বপাতেনয় থেওয়পাি সপাহস ও শতক্ত থদখপানি 
থপনিনছে, িপাঁি কপানছ এই পতিনবনশ মপাতেনয় থেওয়পাটপা তেচিয়ই তবনশি 
কনটিি হনব েপা। তকন্তু আশ্রনম িপাঁি তদে যি কপাটনি েপাকে আমপাি মনে 
হনি েপাগে পতিনবশ, আিপাি ব্বহপাি, খপাবপাি দপাবপাি ও িপাে িেনেি এি 
পপাে্নক্ি মনধ্ জীবনেি থশি তদেগুতে, তবনশি কনি মপােুি যখে িীিণ 
িপানব একপা হনয় পনড়, িখে কপাটপানেপা থবশ কটিকি।

মঞু্জতেকপাতদি আশ্রনমি খপাবপাি তছে সমূ্ণ্ জপাপপােী পদ্ধতিনি বপােপানেপা 
বেপাস্্কি খপাবপাি। িবু থসই খপাবপাি থিপাজ থখনি থকপােও িপািিীনয়িই হয়নিপা 
িপাে েপাগনব েপা। অনেক তদে মনে হনয়নছ ওেপাি জে্ তকছু বপাঙপােী খপাবপাি 
বপাতেনয় তেনয় থগনে িপাে হয়। তকন্তু খপাবপানিি অতেয়নম যতদ শিীি খপািপাপ 
হয়, থসকেপা তিন্তপা কনি আতম তপতছনয় এনসতছ। ২০১৮ সপানেি তিনসম্বি 
মপানস হঠপাৎ একতদে আশ্রনম তগনয় হপাতজি হেপাম ওেপাি সপানে থদখপা কিনি। 
থযনহিু তিিকপােই গপাছ ও েুনেি প্তি মঞু্জতেকপাতদি িপােবপাসপা থবশী, িপাই 
তকছু েুে তেনয় তগনয়তছেপাম। েপােপা কেপাবপাি্পা ও গল্প িেনি েপানক। এই 
সমনয় থকউ থদখপা কিনি থগনে মঞু্জতেকপাতদ  খুব উনত্তজি হনয় অনেক 
কেপা বেনিে। েপােপা কেপাি মনধ্ থদনশি খপাবপাি খপাওয়পাি ইচ্পা প্কপাশ হনয় 
পড়ে। আতম কেপা তদেপাম খুব তশগ্ তগতি আনগ থেনক জপাতেনয় খপাবপাি বিিী 
কনি তেনয় যপাব আশ্রনম। আশ্রনমি তেয়ম অেুযপায়ী বপাইনি থেনক খপাবপাি 
আেনে আনগিপানগ জপােপানি হয়। ওেপাি হপানিি থজপাি খুব কনম যপাওয়পাি 
দরুে তেনি আসপাি আনগ ওেপাি ঘনি েপাকপা তকছু খপাবপাি আতম তেনজ হপানি 
ওেপানক খপাইনয় তদনয় আতস। এটপাই তছে ওেপাি কপানছ আমপাি থশি প্পাতপ্ত। 
মনে হে থটপাতকওনি বনসও থযে তেনজি মপানয়ি জে্ তকছু কিেপাম।

পপাতিতে কেপা তদনয় কেপা িপাখনি। বদেতন্ে কপাজকনম্ি ব্স্তিপায় 
থকপােপা তদনয় তদে থকনট যপায়। থিপাজই িপাবিপাম আি দু এক সপ্তপাহ কপাটনেই 
একটু সময় হনব আি আতম িপান্নপা কনি ওেপাি জে্ তেনয় যপাব। তকন্তু 
ওেপাি হপানি সময় তছে আমপাি থেনকও কম। একতদে খবি এনেপা ওেপাি 
শিীি খুবই খপািপাপ। হপাসপপািপানে িতি্ কিপা হে। থসখপাে থেনক মঞু্জতেকপাতদ 
আি তেিনেে েপা। মপােুনিি একটপা তিিপতিতিি বেিপাব হে তেনজি থদপাি 
আি কপানিপাি ওপি িপাতপনয় তদনয় তেনজ শপাতন্ত পপাওয়পা। তকন্তু মঞু্জতেকপাতদি 
থশিতবদপানয়ি খবিটপা পপাওয়পাি পি আতম এমে কপাউনক পপাইতে যপাি ওপি 
থদপাি িপাতপনয় তদনয় িপাবনি পপািনবপা ওি থদপানি আমপাি মঞু্জতেকপাতদনক 
খপাওয়পানেপা হে েপা। মঞু্জতেকপাতদি সপামপাে্ থশি ইচ্পাটুকুও পূিণ কিনি 
পপািেপাম েপা।

থবঙ্েী অ্পানসপাতসনয়শে থেনক জপােপানেপা হে মঞু্জতেকপাতদি থশিকপানজি 
তদে ও সময়। ঐ সমনয় উপতস্ি হনয় আমিপা ওেপানক থশি থদখপা থদখনি 
পপািব। তদেটপা তছে শতেবপাি। সকপানে থিপাখ থখপােপাি পি ঘনিি বপাইনি 
থবতিনয় থদতখ টক্ টনক একটপা েপাে জবপা েুনট িনয়নছ ঐ জবপা গপাছতটনি। 
থযনহিু গপাছতটনি েুে ধিি েপা িপাই কখে থয কুঁতড় এনসনছ িপা েষি্ও 
কতিতে। তকন্তু আজই থকে? আি তকছুতদে আনগ েুটনে থিপা মঞু্জতেকপাতদনক 
জপােপানি পপািিপাম। তকন্তু প্কৃতি থিপা আমপাি ইচ্পা অেুসপানি িেনব েপা। কি 
তকছুই থযে অপূণ্ িনয় থগে। 

জপাপপানেি অি্পাধুতেক ব্বস্পায় মঞু্জতেকপাতদি থদহতটনক খুব সনিজ 
কনি িপাখপা হনয়তছে। মনে হতচ্ে থযে শপাতন্তনি ঘুমপানচ্ে। সতি্ই যতদ 
িপাই হি। আমপাি েপা বেপা কেপাওগুনেপা যতদ বেনি আি থশি ইনচ্গুনেপা 
যতদ পূণ্ কিনি পপািিপাম। তবদপায়নবেপায় সবপাি থিপানখ জে। আত্ীয়বেজে, 
বনু্ধ বপান্ধব, পতিতিি থদশী তবনদশীনি িনি তছে ঐ প্পাঙ্ে। আি আতম মনে 
মনে তিৎকপাি কনি ষিমপা িপাইতছেপাম। মে থেনক থকউ থযে বেনেপা জবপা 
গপাছটপাি যনে তেনি। 

এখে আতম তেয়তমি জবপা গপাছটপাি যনে তেই। গপাছতটনি এখে 
তেয়তমি েুে ধনি। থছনেি ইচ্পা আতম থযে ঐ েুে িুনে ঠপাকুিনক েপা তদই। 
িপাই গপানছি েুেগুনেপা থেপানট, আবপাি প্কৃতিি তেয়নম ঝনিও যপায়।।           
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এই থিপা গি তিনসম্বনিি কেপা। গি বপানিি পুনজপাি অঞ্জতেি এক 
কতপ তেনয় তগনয়তছেপাম মঞু্জতেকপাতদি সপানে থদখপা কিনি। পপানশ বনস 
অঞ্জতেি পপািপা ওেটপানি ওেটপানি কেপা হতচ্নেপা কিবীতদনক তেনয় থেখপা ও 
ছতবি সম্বনন্ধ। হঠপাৎই মঞু্জতেকপাতদ বেনেে, “থদতখস পনিি বপাি আমপানক 
তেনয় থেখপা থবি হনব”।  শুনে বুকটপা ছ্পাঁৎ কনি উনঠতছনেপা। িপাতবতে থয 
কেপাটপা এমে কনি সতি্ হনয় যপানব। ওেপাি সপানে প্পায় ১৮ বছি আনগ 
পতিিনয়ি শুরু। থসই থেনক অনেক সৃ্তি, আেন্ঘে মুহূি্, কি কেপা 
তিড় কনি আসনছ মনে। আতম জপাপপানে ২০০১ এি জপােুয়পাতিনি আতস। 
মঞু্জতেকপাতদি সপানে তবএতটনজি একতট অেুষ্পানে প্েম থদখপা হয়। থসখপানেই 
জপােনি পপাতি থয উতে জপাপপােী (আেন্দপা ) তবনয় কনি ৩০ বছনিিও থবতশ 
সময় ধনি এখপানে আনছে। শুনে থবশ অবপাক হনয় িপাবতছেপাম এ থিপা থকপানেপা 
দুঃসপাহতসক অতিযপাে থেনক কম েয়। িপািপি আনিপা থদখপা, থেপানে কেপা, 
বপাতড়নি যপািপায়পাি। ধীনি ধীনি সম্ক্ গিীি হনয় উঠনেপা। িপাঁি উিপায়পাসুি 
বপাতড়ি সুন্ি থটিপানস বনস হপােপাতব থদখপা, আবপাি ওই বপাতড়নিই আমপাি 
সপানধি অেুষ্পাে। সবই তিিতদে মনে িপাখপাি মনিপা ঘটেপা।  যখে উিপায়পাসু 
থেনক আদপাতিি বপাতড়নি থগনেে িখে আমপানদি বপাতড়নি তকছু সপ্তপাহ 
তছনেে। থসই তদেগুনেপা খুব মজপাি তছে। তিয়পাস িখে থবশ থছপাট, তকন্তু 
িপানি দুজনেি গল্পগুজনব থকপােও খপামতি তছে েপা। থিপাজ সনন্ধ্নবেপানি 
তিয়পানসি উনদ্পানগ তট পপাতট্, অবশ্ই তিয়পানসি পছনন্ি মুতগ িপা, কুতকস 
আি রুিিস েপাকনিপা থযটপা মঞু্জতেকপাতদ িীিণ এেজয় কিনিে। আি আমিপা 
তিয়পাস আি মঞু্জতেকপাতদি এই তদদপা েপািেী সম্ক্টপা এেজয় কিিপাম।

কপািনণ অকপািনণ উপহপাি তদনি খুব িপানেপাবপাসনিে। থটপাতকওনি 
থবশ কনয়কজে তছে িপাঁি থনেনহি উপহপানিি প্পাপক আি আতম তছেপাম 
িপানদি একজে। িপাঁি উপহপািগুনেপা আমপাি কপানছ গুরুজনেি আশীব্পাদ 
বেরূপ।  

জীবনেি থশি কনয়ক বছি, যখে বপাতড় আি হপাসপপািপানেি মপানঝ 
বপাঁধপা তছনেপা সময়টপা, িখে অনেক থবতশ  কপানছি মপােুি হনয় ওঠপাি থসৌিপাগ্ 
হনয়তছে। আেন্দপাি অসুস্িপা আি িপািপি িনে যপাওয়পা .. এই সব কতঠে 
সমনয় তবতিন্ন প্নয়পাজনে পপানশ েপাকপাি সুনযপাগ থপনয়তছেপাম। থশনিি দু-তিে 
বছি তেয়তমি মঞু্জতেকপাতদি সপানে থদখপা কিপাটপা আমপানদি একিকম রুতটে 
তছে। কখেও তকছু পছনন্ি খপাবপাি িপান্নপা কনি বপা প্নয়পাজেীয় সপামপাে্ 
টুতকটপাতক তজতেস তেনয় থগনে তক িীিণ খুতশ হনিে, থসই আেনন্ ঝেমে 
মুখটপা এখেও থিপানখ থিনস ওনঠ। বপাংেপায় তেনি্জপাে আড্পা তদনয় খুব 
আেন্ থপনিে আি িপাই কপানিপাি আসপাি অনপষিপায় উনু্মখ হনয় েপাকনিে।

আমপাি মপানয়ি সপানে মঞু্জতেকপাতদি একটপা সুন্ি হৃদ্িপাি সম্ক্ 
তছে, তঠক দুই থবপানেি মনিপা। মপা যখেই থটপাতকওনি আসনিে মঞু্জতেকপাতদি 
সপানে অবশ্ই থদখপা কিনিে। থটপাতকওনি মপা েপাকপাকপােীে থেপানে দীঘ্ সময় 

কেপা বেপা, এমেতক কেকপািপা থেনকও থেপানে থখপাঁজ খবি িেনিপা দুজনেি। 
িপাই আমপাি এই থেখপাি থশনি িইনেপা মঞু্জতেকপাতদ সম্নক্ আমপাি মপানয়ি 
তকছু কেপা ……   

মপানয়ি (প্ীতিকণপা সিকপাি) কেপা …….
      

 
জপাতে েপা থকপােপা থেনক শুরু কিনবপা ও থকপােপায় থশি কিনবপা। এই 

মপায়পাময় সংসপানি আবদ্ধ, থশপাক দুঃনখ মুহ্মপাে হনয়ও থবঁনি েপাকনি হয়। 
ইহনেপাক পিনেপানকি এই যপািপায়পাি েপাকনবই, এটপাই তিিন্তে সি্। এই 
সি্ অতিক্ম কিপা যপায় েপা।

মঞু্জতেকপাতদি সপানে আমপাি পতিিয় থটপাতকওনি ২০০৭ সপানে থমনয় 
জপামপাইনয়ি (বিিপাতে এবং তববেেপাে) বপাতড়নি থবড়পানি এনস। প্েম থদখপানিই 
মনে হনয়তছনেপা একজে থনেহশীেপা মমিপাময়ী তদতদ। ক্নম আমপানদি সখ্িপা 
বপাড়নি েপানক। তবতিন্ন অেুষ্পানে, কখনেপা আমপাি থমনয়ি বপাতড়নি থদখপাসপাষিপাি 
বপাড়নি েপাকনেপা। আমপাি ওেপাি সপানে কেপা বেনি, সময় কপাটপানি িীিণ 
িপানেপা েপাগনিপা কপািণ থকপােপাও থকপােপাও আমপানদি দুজনেি িপাবেপা তিন্তপানি 
খুব তমে তছে। এটপাই থবপাধ হয় পিস্িনক িপানেপা েপাগপাি মূে কপািণ তছে। 
তেয়নমি গতিনি আমপানক একতদে িপািনি তেিনি হে। িপািপি শুরু হে 
থেপানেি মপাধ্নম কনেপাপকেে। একজে জপাপপােী তবনয় কনি এখপানে আসপাি 
অতিজ্িপা, িপাঁি দীঘ্ সংসপাি জীবনেি ওঠপাপড়পাি গল্প, জপাপপােী িীতিেীতি 
এসব তেনয় আমপানদি মনধ্ অনেক আনেপািেপা িেি। আতম ওেপাি থেনক 
অনেক থদশ তবনদনশি গল্পও শুনেতছ। উতে একবপাি আমপাি কপানছ ইচ্পা 
প্কপাশ কনি তছনেে থয িপািনি থগনে আমপাি হপানি কিপা কুমনড়পা েুনেি 
বড়পা আি পুঁইশপানকি িচ্তড় খপানবে, তকন্তু থস ইনচ্ আি পূণ্ হনেপা েপা। 

মঞু্জতেকপাতদি বেপামীি অসুস্িপা ও িনে যপাওয়পাি খবি থপেপাম। 
একবপাি জপাপপাে আসপাি সময় থপ্লনে মঞু্জতেকপাতদ ও আেন্বপাবুি সপানে 
থদখপা হনয়তছনেপা। থসই প্েম আেন্বপাবুি সপানে আমপাি আেপাপ। বেপামীি 
অবি্মপানে ওেপাি মপােতসক ও শপািীতিক অবেতি আমপানক িীিণ িপানব 
েপাড়পা তদনয়তছে। িপািপি ২০১৮ি তিনসম্বনি থদখপা, ওেপানক থদনখ মেটপা 
খুব খপািপাপ হনয় থগতছে। এিটপা শপািীতিক অবেতি আতম িপাবনি পপাতিতে। 
অনেক অসুতবধপা সন্বেও প্পায় ঘণ্পা খপানেক কেপা হনয়তছে। বপাতড় তেনি 
আসপাি সময় সজে েয়নে আমপাি মপােপানি হপাি বুতেনয় বনেতছনেে, “প্ীতি, 
থিপামপাি আমপাি হয়নিপা এই থশি থদখপা”। কেপাটপা এি িপাড়পািপাতড় সতি্ হনয় 
যপানব িপাতবতে। মঞু্জতেকপাতদি সপানে আমপানদি থয গিীি হৃদ্িপা িপা ওেপাি 
িনে যপাবপাি পনিও থশি হওয়পাি েয়। িপাঁি সৃ্তি, কেপা, হপাতস, গল্প তিিতদে 
আমপানদি সপানে েপাকনব।                                                   
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মঞু্জতেকপাতদ, থিপামপাি মনে আনছ গিবছি তঠক এই সময় যখে 
তবএতটনজ থেনক অঞ্জতেনি থেখপা পপাঠপানেপাি ইনমে থপেপাম, জপােেপাম থয 
আতম কিবীতদি স্িনণ তেখব, থসই সময় প্পায় থিপাজই থিপামপাি সপানে কেপা 
থহপাি। িুতমও তেখনি িপাও, তকন্তু থিপামপাি হপাি অিে, িপাই শুিপা থেপানে শুনে 
তেনখ তেনচ্ থিপামপাি মনেি কেপা। প্পায় প্তিতদেই িুতম বেনি “এবছি 
কিবীি জে্ থেনখপা, আগপামী বছি আমপাি জে্ তেখনব”। এি থবশী কনি 
এই কেপাটপা বপাি বপাি বনেনছপা কীিপানব? এখে িপাতব িুতম এিটপা তেতচিিিপানব 
তক জপােনি থয এবছি িুতম আেন্দপাি কপানছ িনে যপানব? এিটপা দৃঢ় 
তববেপানসি সপানে বনেনছপা, িপাহনে তক থিপামপাি অন্তিপাত্পা থিপামপানক থেপাতটস 
তদতচ্ে থয “আি েপাইনি থবেপা”।

মঞু্জতেকপাতদ জপানেপা, আমপাি থমপাবপাইে থেপানেি থহপায়পাটস্  অ্পাপ’এ 
থিপামপাি েপামটপা আতম থিনখই তদনয়তছ, মুতছতে। কপািনণ অকপািনণ যখে থিপানখ 
পনড় িখে মনে হয় িুতম আনছপা, শুধু থেপােকেটপা পপাই েপা বপা থমনসজটপা 
আনস েপা। থশিবপানিি মি থমনসজ তছে আমপাি --- ৩১/০১/২০১৯ “আতম 
আজ িপািি যপাতচ্, ১৫ই থেব্রুয়পাতি তেিনবপা”। আি থিপামপাি উত্ি যেপািীতি, 
“িপাে কনি ঘুনি এনসপা”। িুতম প্তিতদে হয় একটপা েুনেি গপাছ বপা গুনচ্ি 
ছতব, েপা হনে গপাে তবনশি কনি িবীন্দ্রসঙ্ীি, অেবপা থকপানেপা মহপামপােনবি 
উতক্ত পপাঠপানি। যতদ এি উত্ি েপা থপনি, থমনসঞ্জপানি তেখনি এবং যতদ 
িপানিও আমপাি জবপাব েপা েপাকনিপা িপাহনে তঠক থেপাে আসনিপা “আজ তক 
থিপামপাি শিীি তঠক থেই”? কিবপাি থয প্শ্ন কনিনছপা “তববেনক আবপাি 
জপাপপানে পপাঠপানব েপা? ওনদি তক ট্পান্সেপাি থেই? থিপামপানদি আবপাি কনব 
থদখনবপা”? ইি্পাতদ ইি্পাতদ। আমিপা জপাপপাে থেনক িনে আসপাি সময় িুতম 
এও বনেতছনে থয, “এইবপাি বুঝনি পপািনবপা থমনয় বেশুিবপাড়ী িনে থগনে 

থকমে েপানগ”। শুধু আমপানক েয়, মুেনকও (শ্রীমিী শর্্িী থসেগুপ্ত, 
িপাইতঝ)। মুনেি সপানে পতিিয় থিপা থিপামপািই জে্। আমপাি হপানি ওি জে্ 
উপহপাি, তিতঠ ও অে্পাে্ তজতেস পপাঠপানে। আমপানক ওি থেপাে েম্বি ও 
তঠকপােপা তদনয় বনেতছনে, “মুে িপািী প্পাণবন্ত থমনয় আি খুব থপ্িণপা তদনি 
জপানে। ওি সপানে তমশনে িুতম আেন্ পপানব”। থিপামপাি কেপাটপা সমূ্ণ্ 
সতি্। গি দু বছনি ওি সপানে তিে িপাি বপাি থদখপা হনয়নছ আি থেপানে কেপা 
হয় প্পায়ই। খুবই িপাে েপানগ িপাবনি থয এি থযপাগসূরি িুতম।

থিপাজই থিপা থিপামপাি সপানে মনে মনে কেপা বতে বপা তিতঠ তেতখ। তক 
জপাতে থসসব তিতঠ থিপামপাি কপানছ থপঁনছপায় তক েপা। িনব এটুকু জপাতে থয িুতম 
থযখপানেই েপানকপা আমপানদি জে্ শুিকপামেপাই কিনছপা ও কিনব। এিবপাি 
ইনচ্ কনি কেপা বতে বপা গেপাটপা শুতে, তকন্তু আটনক যপাই। থিপামপাি এখেকপাি 
বপাসপা থকপােখপানে িপা থিপা জপােপা থেই। েপাহনে তেচিয়ই থেপাে কনি তেিপাম। 
থশনিি তদকটপায় িুতম থযিকম শপািীতিক অবস্পায় তছনে থসটপা আতম বেিনষি 
থদতখতে, তকন্তু শুনেতছ। আতম জপাতে ঐ অবস্পায় থবঁনি েপাকপানক জীবে বনে 
েপা। থিপামপাি তেচিয়ই খুব কটি থহপাি, িপাই িুতম শিীি ি্পাগ কনি মুতক্তি 
পনে পপাতড় তদনে আেন্দপাি সপানে থদখপা কিনব বনে। আমিপা থিপামপানক 
যিই খঁুনজ থবড়পাই িুতম এখে থসসব মপায়পাবন্ধনেি ঊনদ্ধ্। িপাই মনে মনে 
থিপামপানক তিতঠ থেখপা বপা থিপামপাি কেপা িপাবপা ওইটুকুই আমপানদি পনষি সম্ভব। 
আচ্পা মঞু্জতেকপাতদ, িুতম তক ওখপানেও িপািি ও জপাপপানেি তমেে ঘতটনয়নছপা? 
খুব জপােনি ইনচ্ কনি। আজ এখপানেই িপাতখ। আবপাি তিতঠ থদব থকমে? 
প্ণপাম তেও ও িপাে থেনকপা ----

                                  
                      িপাবেিী        
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