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ে ম্পা ি িী য় 

িত কর্র অসমা  কনয়সম ঋরু্বিে হয়। বছর থশষ হসয় নরু্ন বছর আসে। জাকির হুসেন কিকি িসেজর 

বাকষণি অনুষ্ঠাসনর কিন থ াকষর্ হসেই প্রসর্যিকট কবভাগীয় পকিিা–িপ্তর নসি–চসি বসে। বাাংো 

কবভাসগর পকিিা ‘বর্ণমাো’র েবণাধু্কনি োংস্করর্কটও আ্মপপ্রিাসশর জনয ছটফট িরসর্ শুরু িসর। 

 এ-থযন এি অন্তহীন শতঙ্খো। কবভাসগর র্রুর্, অপকরর্র্, অকভবযকি প্রিাসশ িুকির্ এিগুচ্ছ ছাি আর 

র্াসির পাসশ থেসি ক্রমাগর্ র্াসির বরাভয় কিসয় উৎোকহর্ িরা ও এিটা পযণাসয় থডডোইন থপকরসয় যাওয়ার 

জনয প্রায় র্ািনা কিসয় থেো আিাসয় বযস্ত গুকটিয় কশক্ষি! ফেকট কিন্তু ম্ হয় না, েীকমর্ োধ্য ও েীমাহীন 

উৎোসহর কমসশসে ছািসির প্রকর্ভার স্বাক্ষর কিিই ফুসট ওসি পকিিার পতষ্ঠায়। অকভভাবি ও পে প্রিশণসির 

ভূকমিায় আমরা কশক্ষিরা শুধু্ থেইেব িাাঁচা রচনাগুকেসি যোোধ্য  ষা–মাজা িসর কিই মাি। 

 ভয়টা অনয জায়গায়। ভয়টা িূষসর্। পকরসবশগর্ প্রািত কর্ি িূষর্ থর্া আসছই---- ধু্সো, থধ্াাঁওয়া, 

োংেযাহীন গাকির কনষ্কাশন নাকে–বাকহর্ ক্ষকর্িারি গযাে, কনষ্করুর্ ভাসব বতক্ষসচ্ছিসনর িুফে কহসেসব অস্বাভাকবি 

উষ্ণায়র্---- এ েব থর্া আসছই, কছসোও। োধ্যমর্ েসচর্নর্া তর্কর ও প্রকর্িাসরর উপায় থোাঁজার থচষ্টাও চেসছ 

র্ার পাশাপাকশই। কিন্তু থয ভয়, থয িূষর্ আজসির কিসন র্ার থচসয়ও মারা্মপি আিার কনসয়সছ র্া হসো 

োমাকজি িূষর্, মানকবির্ার িূষর্। পতকেবীবযাপী েন্ত্রােবাি, কনষু্ঠর োম্প্রিাকয়ির্া, ধ্মণীয় হানাহাকন, নারী ও কশশু 

ধ্ষণর্---- এ েব এমন এিটা চূিান্ত, চরম, র্ীব্রর্ম, র্ীক্ষ্মর্ম, কবিত র্ কবস্তাসর চসে কগসয়সছ থয োংবািপি েুসে বা 

িূরিশণসনর পিণায় থচাে থরসে আমরা কবকির্ হসর্ও ভুসে যাকচ্ছ। 

 র্াই ভয় হয়। থয র্াজা–র্রুর্–কনষ্কেুষ মনগুকেসি আমরা কশক্ষিরা প্রোেের্ কডকিোভ িকরসয় 

অসেণাপাজণসনর পে েুগম িরার র্াকেসমর পাশাপাকশ োকহর্য রচনা, েঙ্গীর্, নতর্য, কচিাঙ্কন ইর্যাকির মর্ েুিুমার 

বতকত্তরও যোোধ্য চচণার িীক্ষা কিসয় আরও েূক্ষ্ম, আরও পকরশীকের্, পকরমাকজণর্ িসর থর্াোর অকবরাম থচষ্টা িসর 

চেকছ,---- িসেসজর েীমানার বাইসর থিান্ ভকবষযৎ-পতকেবী অসপক্ষা িসর আসছ র্াসির জনয? েকর্যই কি থে– 

বেুন্ধরা বােসযাগয োিসব? েভয, কশকক্ষর্, ভদ্র, েুনাগকরি, েুমানকবি হসয় বাাঁচার যসেষ্ট েুসযাগ থোো োিসব 

থর্া র্াসির োমসন? প্রসোভন আর মসনাকবিার পেভ্রষ্ট িসর থিসব না থর্া র্াসির? 

 ভয় হয়। েুব ভয় হয়। বুি িুরু িুরু িরসর্ োসি।...  

আমরা শুধু্ বযিুে প্রােণনা আর অপরাসজয় আশাবাি কনসয় িুকনণবার থচষ্টাই িসর থযসর্ পাকর মাি। এই 

হার না মানবার অটে থজিটুিুই আমাসির েম্বে।। 

 

প্র 
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ভুসে ভরা কিন 

েুপ্রর্ীি কবশ্বাে 

বাাংো োোকনি (র্ত র্ীয় বষণ) 
 

িসের জীবসন এমন কিছু  টনা  সট োসি 

যার জনয থেই কিনগুসো কচরজীবন র্াসির 

মসন জায়গা িসর থনয়। আমার জীবসনও 

এমনই এিকট কিন িতকর্সর্ রসয় থগসছ। থেকিন 

শীসর্র েিাসে চাির গাসয়  ুকমসয় আকছ। পাশ 

কফরসর্ই িিাম িসর পিোম থমসেসর্। েসঙ্গ েসঙ্গ 

 ুম থগে থভসে। কি িরব িসেজ থযসর্ হসব। 

অকনচ্ছা েসেও ব্রাশ িরসর্ থগোম। অনযকিসি মা-

থি জে গরম িরসর্ বসে কিোম। গরম জে তর্কর 

হসর্ই মা ডাি কিসয় বেসেন, ‘জেটা কনসয় কগসয় 

স্নান ির’। আকম যোরীকর্ গরম জে কনসয় থগোম 

এবাং িাণ্ডা জসে থমশাোম, যাসর্ আকম শীর্িাসেও 

আরাম িসর স্নান িরসর্ পাকর। িাণ্ডা-গরম থমশাসনা 

জে আকম মাোয় ঢােসর্ই, িাণ্ডায় পুসরা শরীর 

থিাঁসপ উিে। িেন থয গরম জসের েসঙ্গ িাণ্ডা 

জসের পকরমার্টা থবশী িসর কমকশসয় কিসয়কছ র্া 

বুেসর্ই পাকরকন। এবার আর িী িরা যায়? থশসষ 

িাণ্ডা জসেই স্নান িরসর্ হে। এই  টনার জনয 

অনয িাউসি থর্া আর থিাষ কিসর্ পারব না! র্াই 

কনসজর িপাসেই আকম থিাষটা চাকপসয় কনোম। যাই 

থহাি, শীসর্র মসধ্য িাণ্ডা জসে স্নান িসর িাাঁপসর্-

িাাঁপসর্ বােরুম থেসি থবকরসয় এোম। িসেজ 

যাওয়ার জনয তর্কর হকচ্ছোম, কিন্তু কি আশ্চযণ! েসঙ্গ 

েসঙ্গ জামা েুাঁসজ থপোম না। এিকিসি শীসর্র 

েমসয় িাণ্ডা জসে স্নান র্ার উপর আবার জামা 

েুাঁসজ পাকচ্ছ না। ফসে িাণ্ডার মসধ্য োকে গাসয় 

িাাঁকিসয় রইোম। মা-থি হুঙ্কার কিসয় ডািোম। 

কিন্তু মাসয়র থিাসনা োিা থনই। থবাধ্ হয় মা ছাসি 

কগসয়কছসেন। মাো থগে আরও গরম হসয়। কিি 

িসর থোাঁজার পর যাইসহাি জামাটা থপোম। জামা 

থপসয় র্ািার্াকি গাসয় কিোম। িসেসজর জনয থিকর 

হসয় থগসছ, র্াই োবার না থেসয়ই র্ািার্াকি 

থবকরসয় পিোম। থিৌিসর্-থিৌিসর্ বােস্টসপ 

থপৌঁছসর্ই থিকে কর্নসট বাে আেসছ। েুব 

র্ািার্াকি হাসর্র িাসছ বাে পাওয়ায় আকম মসন 

মসন ভাবোম আজসির কিনটা থবাধ্হয় ভাসোই 

িাটসব। িারর্, অনয কিসনর রু্েনায় আজ 

বােস্টযাসে থবশীক্ষর্ অসপক্ষা িরসর্ হয়কন আর 

িরিাকর বােকট র্ািার্াকি থপসয় কগসয়কছ। এিকট 
বাসে থিেোম ‘থস্টকডয়াম’ থেো আসছ। ‘কশবাজী 

থস্টকডয়াসম’র িাছািাকছ আমাসির িসেজকট। 

বােকটর মসধ্য থস্টকডয়াম থেো থিসে আকম কশবাজী 

থস্টকডয়াম ভাবোম। আর েুব র্ািার্াকি বাসে 

উিোম আর এিকট কেট িেে িসর বেোম। গান 

থশানার জনয বযাগ থেসি থহডসফান বার িসর যেন 

পযাসের পসিসট থিকে, থমাবাইে থনই। র্ািাহুসিার 

মসধ্য  সরই থফসে এসেকছ থমাবাইেটা। চুপচাপ 

থহড-থফানটা বযাসগ থরসে এিকট বই থবর িসর 

পিসর্ শুরু িরোম। রাস্তায় জযাসমর জনয বােকট 

েুব আসস্ত আসস্ত চেকছে। আমার মসন হকচ্ছে 

ে 
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আজসির ক্লােটা থবাধ্ হয় আজ আর িরসর্ পারব 

না। এমন েময় বাসের জানো কিসয় বাইসরর কিসি 

থিেোম। র্ািাসর্ই বুেসর্ পারোম রাস্তাটা 

অসচনা। পাসশর এি ভদ্রসোিসি কজজ্ঞাো িরোম, 

‘থিান বাে এটা’? থোিকট বেসেন, ‘থনহ্ রু 

থস্টকডয়াম’। েসঙ্গ েসঙ্গ আমার মাোয় হার্। 

প্রেসমই থভসবকছোম আজ থবাধ্হয় িসেসজ 

থপৌঁছসর্ থিকর হসব, এেন আকম কনকশ্চর্ হসয় 

থগোম, ‘িসেসজ আজ থপৌঁছসনা যাসবই না’। িারর্, 

বােটা েুব  ুসর যায়। আকম ভাবোম িসেজ 

থপৌঁছসর্ হসে, থমসরা ধ্রসর্ হসব। বােটা পাসশর 

এি থমসরা থস্টশসনর েুব িাসছর রাস্তা কিসয়ই 

যাওয়ার িো কছে। র্াই ভাবোম থমসরার 

িাছািাকছ এিকট জায়গায় বাে থেসি আকম থনসম 

পিব। কিন্তু িী আশ্চযণ বযপার! এিটু িূসর থযসর্ 

না থযসর্ই বােটা োরাপ হসয় থগে। োকনিক্ষর্ 

অসপক্ষা িরার পর, আকম থমসরা থস্টশসনর জনয 

হাাঁটোম। থমসরা থস্টশসনর িাছািাকছ থপৌঁছসর্ই 

থিেকছ থপছন থেসি আর এিটা বাে আেসছ। 

োকনিক্ষসর্র জনয ভাবোম অসপক্ষা িরসেই থবাধ্ 

হয় ভাে থহাসর্া। কিন্তু আর কিছু িরার কছসো না। 

কনসজর ভাগযসিই থিাষ কিোম। থিান রিসম থেই 

কিন আকম িসেসজ থপৌঁছোম। িসেসজ কগসয় 

বনু্ধসির িাসছ শুনোম আজ ক্লাে হসবনা। আকম 

থরসগ বনু্ধসির বেোম, ‘থর্ারা আসগ থফান িরসর্ 

পারকে না’? বনু্ধরা আমার থফাসনর িো কজজ্ঞাো 

িরে। অেণাৎ, আকম বুসে থগোম বনু্ধরা আমাসি 

থফান িসরকছে। আজ আকম থফান আনসর্ ভুসে 

কগসয়কছোম থর্া, র্াই কবষয়কট থচসপ থগোম। 

যাইসহাি ভাবোম িসেসজর wifi চাোব, ফসে 

র্াও আর হে না। েিাে থেসি কিছু োওয়া হয়কন, 

র্াই ভাবোম কিছু োওয়া যাি আসগ। বনু্ধরা কমসে 

কিি িরোম িসেসজর বাইসরর থিান থিািাসন 

কগসয় োঞ্চ িরব। ‘মাকণ্ড হাউসের’ এি োওয়ার 

থিািাসন বনু্ধরা কমসে থমাসমা অডণার কিোম। 

োওয়ার পর থেই ভয়ানি কবেটা বনু্ধরা কমসে 

আমার  াসি চাকপসয় কিে। কিছু না বসেই আকম 

চুপচাপ িসর কবেটা কমকটসয় কিোম। ‘মাকণ্ড হাউসে’র 

পাশাপাকশ এিকট চাচণ। আজ িসেসজ ক্লাে হসব না, 

র্াই ভাবোম বনু্ধরা কমসে চাচণ থেসি  ুসর আকে। 

চাসচণর িাসছ কগসয় থিকে থগট বন্ধ। পাসশই 

িাসরায়ানসি কজজ্ঞাো িরসর্ই বেে, ‘চাচণ শুধু্ 

রকববার থোো োসি’। আমাসির অসনিটাই েময় 

নষ্ট হসয় থগে। েময় নষ্ট হওয়ার জনয বনু্ধরা 

আমাসিই থিাষাসরাপ িরে। বনু্ধসির অকভসযাসগর 

প্রকর্বাি না িসরই কবষয়কট হজম িসর কনোম। 

পুসরা কিনটাই মাকটসর্ থগে। হাসর্র িাসছ থিান 

রিসম এিটা বাে থপসয় আকম বাকির জনয উসি 

পিোম। থেই বােকটও মাে-রাস্তায় োরাপ হে, 

পসর কিিও হে। বােকটসর্ প্রচণ্ড কভি কছে। থিান 

রিম বাকি থপৌঁসছ ভাবোম, িার মুে থিসে 

উসিকছোম আজ? র্ারপর আমার মসন পিে, - 

কবছানা থেসি পিার পর মুে ধু্সর্ কগসয় আকম 

আয়নায় কনসজর মুেই থিসেকছোম! 
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বনু্ধ 

শাজাহান বািশা 
বাাংো োোকনি (র্ত র্ীয় বষণ) 

 
নু্ধ শব্দকট থছাট কিন্তু জীবসন অসনি েময় 

এই বনু্ধরা অসনি িাসজ আসে। থয থিাসনা 
েময় িরিার পিসেই এই বনু্ধরাই োসে 

োসি। আমার সু্কে জীবসন প্রায় িশজন বনু্ধ কছে। 

আমরা প্রকর্কিন এি েসঙ্গ সু্কে থযর্াম, এবাং 

সু্কসের মসধ্যও এি েসঙ্গ োিার থচষ্টা িরর্াম। 

আমাসির বনু্ধিসের মসধ্য এি বনু্ধর নাম, রাজ 

িুমার। রাজিুমার-থি আমরা েবাই ‘রাজ’ বসে 

ডাির্াম। রাজিুমাসরর নামকট েব েময় আমাসির 

চচণার মসধ্য োির্। শুধু্ আমাসির মসধ্য রাজ নামকট 

জনকপ্রয় কছে র্া নয়, কশক্ষিসির মাসেও রাজিুমার 

নামকট চচণার মসধ্য োির্। কশক্ষি মহসে নামকট 

এই জনয চচণার মসধ্য োির্ না থয, থে পিাশুনায় 

ভাে কছে। বরাং রাজিুমার চচণায় োির্ িুষু্টকমর 

জনয। চাোকির িো এই থয, িুষু্টকম আমরা িরর্াম 

আর ফাাঁসি পির্ আমাসির বনু্ধ রাজ। 

 রাসজর এিকট  টনা বকে। আমরা এিকিন 

েবাই ক্লাে িরকছোম। থেইকিন আমাসির িাসরার 

মন কছে না পিায়। ক্লাসে বসেই আমরা কনসজসির 

মসধ্য গল্প িরসর্ শুরু িসর কিসয়কছোম। ক্লাে রুসম 
থেই কিন রাজ আমাসির এিকট থবঞ্চ কপছসন 

বসেকছে। র্ার থবঞ্চটা কছে জানোর িাসছ। 

জানোর কিসি মুে িসর থে কিছু ভাবকছসো। আর 

র্ার মুসের থচায়ােটা কছে থোো। রাজ প্রায়ই এই 
অবস্থায় জানোর কিসি মুে িসর ক্লাে রুসম বসে 

োির্। আমরা জানর্াম না রাজিুমাসরর এই 

অভযােটা স্বাভাকবি? নাকি র্ার শারীকরি থিান 

‘Manufacturing Defect’! থেইকিন রাজসি প্রায় 

বাি কিসয়ই আমরা কনসজসির মসধ্যই ক্লাে রুসম গল্প 

িরকছোম। ক্রমশ, আসস্ত-আসস্ত গসল্পর মািাও েীমা 

থেসি েীমাহীন অবস্থায় থপৌঁছে। আমরা প্রায় 

ভুসেই কগসয়কছোম থয আমরা সু্কসের ক্লাে রুসম 

বসে আকছ। আমাসির গসল্পর আওয়াজ এি েময় 

কশক্ষসির িতকষ্ট আিষণর্ িরে। মাস্টারমহাশয় এি 

েময় কচৎিার িরসেন এবাং রাগ িসর বেসেন, 

‘পিার মােোসন এর্ িো বেসছ থি’? 

 মাস্টারমহাশসয়র কজজ্ঞাোর প্ররু্যত্তসর 

স্বাভাকবিভাসবই আমরা েিসেই রাসজর কিসি 

আেুে রু্সে থিোসর্ শুরু িরোম। আকম এবাং 

আমার বনু্ধরা এিটা িো েুবই কবশ্বাে িরর্াম, 

‘Majority always wins’। Majority always 

wins–এর প্রকর্ আমাসির থয কবশ্বাে র্ার প্রিত র্ 

ফেকট থেই কিন ক্লাে রুসমই আমরা থিেসর্ 

থপোম। মাস্টারমহাশয় রাজসি িাাঁি িকরসয় বিুকন 

কিসেন। রাজিুমার কিছুই বেসর্ পারে না। রাজ 

শুধু্ ‘আ’-‘উ’... িসর মুে ফুকেসয় িাাঁকিসয় রইে। 

এসর্ রাজ েুব মন োরাপ িরে। কনশ্চয়ই কবষয়কট 

রাসজর ভাে োসগকন।  টনাকটর জনয রাজ আমাসির 

েসঙ্গ প্রায় িু-কিন িো বসিানা। আমরা জানর্াম 

রাজ আমাসির উপর থবশীক্ষর্ রাগ িসর োিসর্ 

ব 
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পারসব না। িারর্, আমরা ছািা ওর আর অনয 

থিান বনু্ধ কছে না। আর, স্বাভাকবি ভাসবই রাজ 

আমাসির বনু্ধ; র্াছািা ও আমাসির েসঙ্গ িো না 

বেসেও আমরা থর্া ওর োসে িো বেসর্ই পাকর। 

রাগ-অকভমাসনর পাো কনসয় এই ভাসবই রাসজর 

েসঙ্গ আমাসির িু-কিন িাসট। র্ত র্ীয় কিন আমরা 

প্রকর্ কিসনর মসর্াই সু্কসে যাই। থেই কিন থিকে 

রাজ ক্লাে রুসমর এি থিাসন এিা বসে আসছ। 
আমরা েবাই ওর িাসছ যাই এবাং পাসশ বকে। ও 

র্েসনা চুপ িসর বসে কছে। আমাসির থিসে প্রেসম 

র্ািাসো এবাং মুে ফুকেসয় িাাঁসিা-িাাঁসিা থচাসে 

আমাসির কিসি র্াকিসয় োিসো। 

 প্রেসম আকমই িো বেোম। বেোম, ‘িী 

থর? িী বযাপার? বযাসের মসর্া মুে ফুকেসয় বসে 

আকছস্  থিন’? এিো শুসন রাজ আরও থরসগ থগে। 

এবার রাজ এসেবাসর থযন থর্সে-থবগুসন জ্বসে 

উিে। প্রেমবার রাজ আমাসির বযবহাসর প্রকর্কক্রয়া 

থিোে। রাজ বেে, ‘থর্ারা বনু্ধ থনাস্  থর্ারা শত্রু, 

থর্ারা েব েময় আমাসি অপমান িরসর্ োকিে, 

থর্ারা এই, থর্ারা ওই...’ ইর্যাকি ইর্যাকি। আমরা 

কিছুই বেোম না। আমরা জানর্াম থিাষ 

আমাসিরই। যাইসহাি রাজ আসস্ত-আসস্ত শান্ত হে। 

এর কিছু কিসনর মসধ্য রাজ আমাসির েসঙ্গ 

স্বাভাকবি ভাসবই িো বেসর্ োগে। 

 আমাসির বনু্ধিসের িো আসরা বেসর্ 

থগসে, রাসজর েম্পসিণই বেসর্ হয়। সু্কসের কটকফন 

টাইসম অনযানয ছািরা থযোসন কনসজসির োঞ্চ 

োওযায় বযস্ত োির্, আমরা থেোসন সু্কসের মাসি 

থেেসর্ থযর্াম। োঞ্চ টাইসম আমাসির থেোটা কছে 

এিটু অনয রিম। হিাৎ িসর থয থিান এিকট 

বনু্ধসি ধ্সর মারবার বুকদ্ধটাই কছে আমাসির থেোর 

অাংশ। থেই কিন কিি িসরকছোম কিসশার নাসম 

এিকট ক্লােসমট-থি ধ্সর মারব। এই বুকদ্ধকটসর্ 

আমার বনু্ধরাও আমার েঙ্গ কিে। প্রেঙ্গর্ বসে 

রাকে, এই বযপাসর ‘কভকিম’ থছসেকট কিছুই জানসব 

না। র্াই স্বাভাকবি ভাসব কিসশার এই েম্পসিণও 

কিছুই জানর্ না। আমরা চুপচাপ কিসশাসরর িাসছ 

থগোম। আমাসির মসধ্য এিজন বনু্ধ কিসশার-থি 

কনসজর িোর মসধ্য বযস্ত িসর রাোর থচষ্টা িরসর্ 

োগে। বুকদ্ধটা কছে এই রিম---- িো বোর মধ্য 

কিসয় বনু্ধ িসের থিউ এিজন কভকিম থছসেকটসি 

বযস্ত িসর রােসব। অনযকিসি বাকি বনু্ধরা থপছন 

থেসি থেই থছসেকটসি মারসব এবাং পাকেসয় যাসব। 

কিন্তু েবার আসগ কিি িসর কনসর্ হসব মার 

োওয়ার পািকট থেই কিন থি। মারব বসে থেই 

কিন কিি িসর কনসয়কছোম কিসশারসি। আমরা 

থিেোম কিসশার র্েসনা িো বোর মসধ্য বযস্ত। 
েুসয়াগ থপসয় আমরা েবাই কমসে কিসশারসি কপছন 

থেসি মারোম এবাং পাকেসয় থগোম। আমরা 

এটাসর্ই মজা থপর্াম। কিসশারসি মারার পর রাজ 
যুকি িরে, রাহুেসি মারসব। রাহুে আমাসির আর 

এি বনু্ধ। রাসজর িোয় আমরা েবাই েেকর্ 

কিোম এবাং রাহুেসি েুাঁজসর্ থবকিসয় পিোম।  

 েময়কট কছে সু্কসের কটকফসনর ক্লাে। 

রাহুেসি মারব বসে েুাঁসজ থবিাকচ্ছ। রাজ যেনই 

এিটু একগসয় যায় িে থেসি, র্েনই আমরা 

কনসজসির মসধ্য এিকট চক্রান্ত িরোম। আকম 

েবাইসি বেোম আমরা থিউ রাহুেসি মারব না। 

শুধু্ রাজ এিা মারসব রাহুেসি। আর আমরা মজা 

থিেব। রাজ কিন্তু এই বযপাসর কিছুই জানর্ না। 
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যাইসহাি, অসনি থোাঁজার পর রাহুেসি পাওয়া 

যায়। রাজসি উসেশয িসর আকমই বেোম, ‘রাহুে 

ওইোসন। প্রেসম রু্ই মার। আমার থর্ার থপছসন 

আেকছ। আমাসির চক্রান্তটা কছে, আজ থিবে রাজ 

মারসব বাকি েবাই থিেসব। রাজ যায় রাহুেসি 

মারসর্। আমরাও োসে-োসে যাই। রাজসি আকম 

ইশারা িরোম। আর র্েনই রাজ মারসর্ শুরু 

িরে। আমরা থিবে রাহুেসি মারার ভান 

িরোম। রাজ রাহুেসি মারসর্ এসর্াটাই থমসর্ 

উসি কছে থয আমরা পাশ থেসি িেন থেোন 

থেসি পাকেসয় কগসয়কছ থে বুেসর্ই পাসর কন। 

অসনক্ষন পর রাজ যেন বুেসর্ থপসরসছ থেোসন 

থে এিা এবাং রাহুেসি থে এিাই মারসছ, র্েন 

অসনিটা মার থেসয় রাহুে প্রায় থেসপ উসিসছ। 

কবষয়টার গুরুত্ব বুেসর্ থপসর রাজ রাহুেসি বেে, 

‘ভাই হার্টা ভুে িসর থেসগ থগসছ, কিছু মসন 

িকরে না’।প্ররু্যত্তসর রাহুে রাজসি ‘িুম-িাম’ মাসর 

র্ারপর বসে, ‘ভাই আমারও হার্টা ভুসে থেসগ 

থগসছ, পারসে রু্ই কিছু মসন িরসর্ পাকরে’।  

 এই হে আমার সু্কে জীবসনর অসনি 

 টনার মসধ্য থছাট িুকট  টনা। আশা িকর আপনারা 

মজা থপসেন। 
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আকম কি অনাে? 

থেৌরভ িত্ত  
স্নার্ি থশ্রর্ী (প্রেম বষণ) 

  
েবাো, উৎোহ, আন্... এি মুহূসর্ণই 

এই অনুভব ও অনুভূকর্গুকে থযন 

আমার জীবন থেসি চসে থগে। আকম 

মুহূসর্ণর জনয বুেসর্ও পারোম না থয, আমার 

জীবসন এটা িী হে? র্েন আকম থিবে মাি 

বাসরা-থর্সরা বছসরর এিকট থছসে, বােি বেসেও 

চসে। আমার বয়ে িম হসর্ পাসর, কিন্তু থেই 

কিসনর  টনাকট আজও আমার মসন পসি। বাসরা-

থর্সরা বছর বয়ে হসেও আকম এই পতকেবী, এই 

েমাজ এর মানুষজনসি এিটু আধ্টু জানসর্ 

কশসেকছোম, বুেসর্ কশসেকছোম। এই মুহূর্ণকট 

আমার জীবসন কছে থেই েময় যেন মা, বাবা, 

বনু্ধসির থস্নহ-ভােবাো ছাকিসয় আকম হসস্টসে 

থপৌঁসছকছোম।  রবাকি, কপ্রয় মানুষজসনসির িাছ 
থেসি অসনি িূসর। এই িূসর যাওয়াটা  বাকির 

থেসি, মা-বাবার থেসি, আমার জীবসন প্রেম 

কবসচ্ছি ও থবিনা। এই কবসচ্ছি আমার জীবসন 

অসনি বসিা এিটা িুঃসের কবষয় হসয় িাাঁিাসো। 
আমার মা আমাসি যেন হসস্টসে রােসর্ 

এসেকছসেন, র্েন বয়সে থছাট হসেও আকম বুেসর্ 

থপসরকছোম কবসচ্ছসির কবরহ থবিনা। আকম বুেসর্ 

থপসরকছোম মাসয়র মসনর অবস্থা ও বযািুের্ার 

কিিগুকে। বুেসর্ থপসরকছোম এিটা েন্তান মা’র 
িাছ থেসি িূসর চসে যাওয়ার মমণাকন্তি আসবসগর 

 টনাগুকে। আমর বারবার থযন মসন হসর্ োগে, 

এই েমাজ এিকট মা’র থিাে থেসি র্ার েন্তানসি 

থিসি কনসচ্ছ।  

 এই  টনাকট বোর েময় আজও আকম 

ইসমাশনাে হসয় পকি। থেকিন আমার মা আমাসি 

যেন হসস্টে থছসি চসে যাকচ্ছসেন, এই েময় 

পতকেবী আমার জনয শূনয মসন হকচ্ছে। আির- 

ভােবাো, থস্নহ... এি মুহূসর্ণ েব থযন আমার িাছ 

থেসি িূসর চসে থগে।  এি মুহূসর্ণই আকম এিা 

হসয় থগোম। এই েময়কট আকম এিকট গভীর-

জ্বাোয় জ্বেকছোম। আকম পতকেবীর েমস্ত অনাে 

থছসেসির িো ভাবসর্ োগোম। আমার বারবার 

মসন হসর্ োগে আকম আজ এিা। আমার 

অ্মপীয়স্বজন বেসর্ আজ আমার থিউ থনই। 

পতকেবীর বুসি অনােসির মসধ্য আজ আকম কনসজসি 

েুাঁসজ পাকছোম। 

 অল্প েমসয়র মসধ্যই আকম আিাশ পার্াে 

থযন এি িসর কিকচ্ছোম। আমার মসনর মসধ্য 

ভাবনার অন্ত কছে না। ভাবনার মধ্যকিসয় হাজার 

প্রসের উত্তর থোাঁজা থযন ফুসরাকচ্ছে না। মানকেি 

ভাসব আকম ভীষর্ িুবণে হসয় পিকছোম। কিন্তু 

আশ্চযণজনি ভাসব আকম কনসজসি এিটু োমকেসয় 

ভাবোম, ...এই পতকেবীসর্ এমন অসনসি আসছ যারা 

এোসন এিা। থেই রু্েনায় আমার বহু আ্মপীয় এই 

পতকেবীসর্ আসছ, আর র্ারা থবাঁসচ আসছ। আমার মা 

ভা 
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আমাসি থয হসস্টসে থরসে কগসয়কছসেন থেোসন 

এিকট থছসের েসঙ্গ আমার থিো হে। থছসেকট 

আমার মসর্াই হসস্টসে এসেসছ। থছসেকট এসেসছ 

আমার থেসি অসনি আসগ। থে বয়সে আমার 

থেসিও অসনি থছাট। র্ার েসঙ্গ িো বসে আকম 

অসনি োন্ত্বনা থবাধ্ িরোম। আকম এোসন এিা 

হসেও আমার পকরজসনরা এই পতকেবীসর্ই আসছ। 

কিন্তু এই থছসেকটর থিউ আর এই পতকেবীসর্ থনই। 

র্ার মা বাবা থিউ থনই, েবাই মারা থগসছ। এই 

শুসন আকম এিটু চমসি থগোম। আকম ভাবোম, 

এই থছসেকটর িুঃসের রু্েনায় আমার িুঃে অসনি 

থছাট, থিান রু্েনাই চসে না। এই  টনাকট হসস্টসে 

োিার জনয আমাসি শকি কিে। এই থছসেকট 

হসস্টসে োিার জনয আমাসি থপ্ররর্া থযাগাে। 

আমার হসস্টসের নাম কছে ‘রামিত ষ্ণ কমশন’, 

নয়ডা।            

        আমার মা আমাসি যেন হসস্টসে থরসে 

থগসেন, র্েন আকম ক্লাে থেসভসনর ছাি কছোম। 

েমসয়র োসে োসে আকম হসস্টসের পকরসবশকটসি 

থমসন ও মাকনসয় থনওয়ার থচষ্টা িরোম। হসস্টসের 

পকরেসর আমার েবার েসঙ্গ পকরচয় হে। জীবসনর 
অসনি অকভজ্ঞর্া এই হসস্টে থেসিই আকম অজণন 

িসরকছ। থযমন, থরাজ েিাসে  ুম থেসি ওিা, 

িািুর পূজা িরা, বসিাসির েোন িরা, থছাটসির 

ভােবাো ইর্যাকি ইর্যাকি। 

 থশসষ আকম এটাই বেব থয, অনযসি 

কনসজর মসর্া িসর ভাবসেই আমরা কনসজসির মসধ্য 

মসনর কমে েুাঁসজ পাব। কিছু কিসনর মসধ্য আকম 

আবার বাকি কফসর এোম। হসস্টসে আোর পর 

আকম থযমন বাকির থোিজনসির কবরসহ িুঃে 

থপর্াম, হসস্টে ছািার েময় আমার মসনর অবস্থা 

কিি থর্মকন হসয় কছে। কশক্ষি মহাশয়, হসস্টসের 

বনু্ধ-বান্ধবসির জনয িুঃে থপর্াম। জীবসনর এই 

পবণকট আজও আমার মসন পসি।  
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আমার থচাসে নাটসির থনপেয-কশল্পীরা 

েুপ্রর্ীি কবশ্বাে 
বাাংো োোকনি (র্ত র্ীয় বষণ) 

 
কম নাটযজগসর্র আকঙ্গনায় বাবার হার্ 

ধ্সরই এসে পসিকছ। িেনই মসন 

হয়কন থিন এ আকঙ্গনায় এোম। 

জ্ঞানর্ বাবাসি থিসেকছ কচিিো কনসয়ই মশগুে 

থেসিসছন। কচিকশল্পীর যাবর্ীয় থিৌশে বাবার 

মজ্জাগর্ ও কশক্ষাগর্। আমার বাবা িেিার্া গভঃ 

আটণ িসেসজর স্নার্ি। বাবার কনজস্ব আটণ সু্কে 

কছে। ‘কচির্ সু্কে অফ আটণ’। কছে বেকছ এই 

িারসর্---- এেন আর থনই! আমার জন্ম-থবসিওিা- 

সু্কেজীবন থিসটসছ পকশ্চমবসঙ্গর কশল্পাঞ্চে িুগণাপুসর। 

থেোসন থিসেকছ বাবা কচিকশল্প বযকর্সরসি নাটি 

কনসয় থবশ েময় কিসর্ন। িুগণাপুসরর কবকভন্ন 

নাটযিসের থষ্টজ-ক্রাফ্ট বা মঞ্চেজ্জা িরসর্ন। িু-

এিটা নাটসি বাবাসি অকভনয়ও িরসর্ থিকে। 

ধ্ীসর-ধ্ীসর থিেোম র্াাঁর বনু্ধসির কনসয় ‘োডণ আই’ 

নাটযিে েুসে বেসেন। এিেময় োডণ আই 

িুগণাপুসর এিকট প্রেম োকরর নাটযিে কহসেসব 

পকরর্র্ হয়। এই োডণ আই নাটযিসের অাংশ 

কহসেসব িী ভাসব যুি হসয় থগোম র্া আজও আকম 

জানসর্ পাকর কন। হযাাঁ নাটযিমণী কহসেসবই। 
অকভনসয়র থেসি থনপসেযর িাজিমণ আমাসি থবশী 

িসর আিষণর্ িরর্। বাবার েসঙ্গ মঞ্চেজ্জায় 

েহসযাকগর্া িরর্াম। িেসনা আবার আবহ েঙ্গীর্ 

রচনায় েহসযাকগর্া িরর্াম। এভাসবই িেন থয 

েকক্রয় থনপেয নাটযিমণী হসয় উিোম র্া বুেসর্ই 

পারোম না। র্সব আকম বযকিগর্ ভাসব বেসর্ 

পাকর, থনপেয কশল্পীরা অেণাৎ থনপসেযর নাটযিমণীরা 

র্াসির থেরা িক্ষর্া থিেসর্ না পারসে থিান 

নাটিই মঞ্চ েফে হসব না। হসর্ পাসর না। 

 নাটযিসের মূে িাণ্ডারী অবশযই পকরচােি। 

অেণাৎ, থনপেয নাটযিমণী। কিছু কিছু পকরচােি 

পকরচােনার পাশাপাকশ অকভনয়ও িসর োসিন। 

থেসক্ষসি অকভনয় ও পকরচােনার মানিণ্ড এি োসি 

বসে মসন িকর না। িারর্, পকরচােি ভাে 

অকভসনর্া হসর্ পাসরন কিন্তু েহিারী অকভসনর্াসির 

মানিণ্ড কনসজর থেসি ঊসবণ থর্াোসর্ বা থশোসর্ 

পাসরন না। আকম কবশ্বাে িকর থয থিউ-ই এিটা 

িাসজ ১০০ শর্াাংশ পকরশ্রম কিসর্ েক্ষম। এি 

েসঙ্গ িুই বা র্ার অকধ্ি িাজসি ১০০ শর্াাংশ 

িসর থিউই কিসর্ পাসরন না। পারা যায় না। িারর্ 
পকরচােিসির মাোয় নাটসির আবহ, েঙ্গীর্, 

োইট, রূপেজ্জা, মঞ্চেজ্জা, কচন্তাভাবনায় োসি। 

পকরচােিই এিমাি েমস্ত কচন্তাভাবনাসি এিই 

েুসর্ায় গাাঁেসর্ পাসরন। িসের িমণী থিান 

িাজকটসি েফে িরসবন র্া পকরচােিই অনুভব 

িসরন এবাং র্া েফেও িসরন।  

 ২০১১ োসে বাবা হিাৎ িমণ েূসি কিকিসর্ 

চসে আসেন। িু বছর পর আমরাও চসে আকে। 

এোসন কিকিসর্ এসে আকম িসেসজ ভকর্ণ হোম। 

আ 
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বাবার হার্ ধ্সর কিকিসর্ আকম ‘আমরা িজন’ 

নাটযিসের নবীন েিেয হসয় থগোম। বাবার 

থেৌজসনযই বেুন,  আর আমার ভােবাোই বেুন,---- 

আকমও ‘আমরা িজন’-এর এি েকক্রয় নাটযিমণী 

বসেই গবণ অনুভব িকর। বাবার েসঙ্গ অসনি 

নাটযিসের েসঙ্গ িাজ িসরকছ। িাজ িরসর্ 

িরসর্ই কশসেকছ, নাটিসি িী ভাসব েবণাঙ্গ েু্র 

িরা থযসর্ পাসর। মঞ্চেজ্জা, রূপেজ্জা, আবহ আর 

আনুষকঙ্গি থনপেয-িমণিাণ্ড কিসয়। নাটসির 

প্রসয়াজসন পকরচােসির কনসিণসশ থছাসটা থছাসটা 

চকরসি অকভনয়ও িসরকছ এবাং পকরচােসির ভরোর 

পাি হসর্ থপসরকছ। আমার জীবসন আমার বাবা 

ছািাও ‘আমার িজন’-এর পকরচােি রকবশঙ্কর ির 

আমার রকবিািু উসিেসযাগয অকভভাবি, বনু্ধ ও 

নাটয জগসর্র পে প্রিশণি। বাবার োসে োসে রকব 

িািুর অনুসপ্ররর্া না থপসে হয়সর্া নাটসির 

থনপেয-কশল্পী গুরুত্ব বুের্াম না। আকম অবশয 

থনপেয কশল্পী িোটায় কবশ্বাে িকর না। কবশ্বাে িকর 

থনপেয-নাটযিমণী িোটা। কশল্প-েোকট প্রসর্যি 

মানুসষরই িম থবশী আসছ, থিউ থিউ র্া প্রিাশ 

িরসর্ পাসর আর থিউ থিউ িরসর্ পাসর না। 

নাটযিসে েিসে নাটযিমণী হসর্ পাসর না। 
অকভসনর্া বা অকভসনিীরা থবশীরভাগই মসন িসরন-

আকম যা িরকছ িসের পসক্ষ থেটাই যসেষ্ট। অেণাৎ, 

অকভনয় ছািা র্ারা িসের প্রসয়াজসন থিান 

িাজসিই গুরুত্ব থিন না। এমনকি অসনিসিই 

থিসেকছ কযকন কনসজ জেকট পযণন্ত কনসয় থেসর্ পাসরন 

না। এরা িেনই নাটযিমণী হসর্ পাসর না। িক্ষ 

নাটযিমণীসি িসের প্রসয়াজসন েমস্ত িাসজই 

েহসযাকগর্ার হার্ বাকিসয় কিসর্ হসব। 

 আমার বাবা কচিকশসল্পর পাশাপাকশ নাটি 

কনসয় অসনি পিাশুনা, নাটয িমণশাো িসরসছন। 

বাবা মূের্ মঞ্চেজ্জায় োবেীে। এেন বাবার থপশা 

এবাং থনশা মঞ্চেজ্জা। এসক্ষসি বসে রাকে আমার 

বাবা কিন্তু এিজন িক্ষ রূপেজ্জা কশল্পী। যাই থহাি 

থয িো বেকছোম, বাবা েবেময় বসেন,----  

‘নাটসির জনয মঞ্চেজ্জা প্রসয়াজন কিন্তু র্া িেনই 

থযন নাটিসি অকর্ক্রম না িসর’।  

 অসনি নাটি থিসেকছ থযোসন নাটসির 

প্রসয়াজন মর্ মঞ্চেজ্জা হয়কন। থিমন থযন 

োপছািা থেসগকছে, মসন হসয়কছে এর থেসি 

মঞ্চেজ্জা না িরসেই ভাে হর্। আবার এও 

থিসেকছ, থযোসন প্রসয়াজসনর অকর্করি মঞ্চেজ্জা 

হসয়সছ। বার বার মসন হসয়সছ মঞ্চেজ্জার জনযই 

নাটিটা হসচ্ছ। 

 িক্ষ এবাং থযাগয পকরচােি িেসনাই 

নাটসি িাকহনী-অকভনয়-উপস্থাপনা বযকর্সরসি 

মঞ্চেজ্জা-আবহ-আসো ও রূপেজ্জাসি অকর্রকির্ 

িসর িশণসির িাসছ  প্রিশণন িসরন না। থনপসেযর 

এই েমস্ত কশল্পসি থয পকরচােি যোযে ভাসব 

বযবহার িরসর্ পারসছন---- কর্কনই িশণিােসন কনজস্ব 

ভাবমূকর্ণসি প্রকর্কষ্ঠর্ িরসর্ থপসরসছন। 

 আজিাে থিো যায়, মঞ্চেজ্জার মসধ্য 

কেম্বকেি মঞ্চেজ্জার প্রসবশ  সটসছ। অসনি থক্ষসি 

র্া িশণসন ম্ োসগ না। কিন্তু অনযি থিো যায় 

নাটসির বিসবযর েসঙ্গ উপযুণপকর ‘কেম্বকেি মঞ্চ 

ভাবনা’ োপ োয় না------ র্েন ভীষর্ োরাপ োসগ। 

 পকরচােি যেন কস্থর িসরন কর্কন িী 

নাটি িরসবন, র্েন থেসিই কর্কন উি নাটসির 
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মঞ্চ ভাবনা মসন মসন এাঁসি থফসেন। িারর্, 

পকরচােি যকি মঞ্চ ভাবনা মসন মসন িল্পনা িরসর্ 

না পাসরন র্া হসে িেনই র্া েফে মঞ্চনাটি 

হসর্ পাসর না। পকরচােসির কচন্তাভাবনাসি 

মঞ্চেজ্জা-কশল্পী র্েনই যোযে ভাসব ফুকটসয় রু্েসর্ 

পাসরন, যেন পকরচােি এবাং মঞ্চেজ্জা-কশল্পীর 

থমেবন্ধন োেণি হয়। থিবে মঞ্চেজ্জা নয়, আবহ- 

কশল্পী, রূপেজ্জা-কশল্পী, আসোি-কশল্পী এবাং 

থনপসেযর অনযান কশল্পীসির েসঙ্গও পকরচােসির 

থমেবন্ধন েকিি হসর্ হসব। র্াহসেই নাটি 

েবণাঙ্গেু্র হসব। থনপেয-কশল্পীর থয থিান এিটা 

কিি থবোমাে হসয় থগসে নাটিকটর র্াে থিসট 

থযসর্ বাধ্য। িক্ষ এবাং িুশেী পকরচােি েবণিাই 

িক্ষ এবাং িুশেী থনপেয কশল্পী কনসয় িাজ িরসর্ 

ভােবাসেন। আকম থিসেকছ আমাসির পকরচােি রকব 

িািু থিান িাসজই িসম্প্রামাইজ িসরন না। থয 

নাটি চান র্ার আবহ, আসো, রূপেজ্জা, মঞ্চেজ্জা 

যাই থহাি না থিন, রকব িািু প্রসর্যসির িাছ 

থেসিই থেরাটা থনবার থচষ্টা িসরন। এই 

ের্র্াসর্ই আজ কিকির বাাংো নাটযজগসর্র 

কিাংবিকন্ত নাটয-বযকিত্ব রকব িািু। 

 অসনি থক্ষসি পকরচােি অসেণর অভাসব 

েকিিভাসব কনসজর িাজ োধ্ন িরসর্ পাসরন না। 

নাটি িরসর্ থগসে এেন প্রচুর অসেণর প্রসয়াজন। 

নাটি প্রিশণসনর জনয হে ভািা। বর্ণমাসন কিকিসর্ 

র্া বযায়বহুে। র্ারপসর নাটি প্রস্তুকর্র জনয 

করহােণাসের বযবস্থাও এি কবরাট েরসচর কবষয়। 

েরিারী অনুিান বা ভাে sponsors না থপসে 

থিান নাটযিেই থেরা নাটয প্রিশণন িরসর্ পাসরনা। 

থেোসন িক্ষ পকরচােসির িরার কিছুই োসি না। 

পকরচােিসি অসনি িসম্প্রামাইজ িসর চেসর্ হয়। 

অসনিসক্ষসি থনপসেযর ওই িমণিক্ষ মানুষকটর 

অবিান থনপসেযই চাপা পসি যায়, কযকন অক্লান্ত 

পকরশ্রম িসর নাটযিে পকরচােনার জনয অসেণর 

োংস্থান িসর যান। আকম কনসজ অনুভব িকর-

আমাসির িসের োধ্ারর্ েম্পািি েুেময় িািু, 

জয়িীপ িািু, িবীর িািু, শঙ্কর িািু িী ভাসব 

থচসয়-কচসন্ত অসেণর থযাগিান কিসয় যান। আকম 

কনকশ্চর্ কিকির প্রসর্যি িসেই এেন অসনি মানুষ 

আসছন কযকন বা যারা থনপসেয থেসি নাটয কশল্পকটসি 

বাাঁকচসয় রাোর জনয এভাসব অসেণর থযাগান কিসয় 

চসেসছন। েিসের কমকের্ প্রয়াসে থযমন ভাে 

নাটি মঞ্চস্থ হয়, থর্মনই অসেণর থযাগানিারও 

থেসক্ষসি েমান ভাগীিার হসর্ বাধ্য। 
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থেজুর গাছ 

েুকির্া হােিার 
োোকনি বাাংো (কির্ীয় বষণ) 

 
 

থটায়ার এিকট থছাট িাসমর  টনা। 

িামকটর নাম শাাঁোয়। শাাঁোয় িামকট 

এসেবাসর অজ পািাগাাঁ। থযোসন 

এেসনা কবিুযসর্র র্ার পযণন্ত কগসয় থপৌঁছয়কন। এই 

িামকটসর্ মানুষজসনর বেবাে েুব িম। বর্ণমাসন 

আমাসির আসোচয  টনাকট এই িামকটসি থিন্দ্র 

িসরই উসি এসেসছ। এই িাসমর এিকট পকরবাসরর 

গল্প। আেসে জয়া-কবজয়ার গল্প বেসেও ভুে হয় 

না। রাোে, জয়া-কবজয়ার ভাইসয়র নাম। যারা এই 

িাসমই োির্। এ ছািা এই িাসমই জয়া-কবজয়ার 

বাবা মা ও িািুমার িোও আমরা শুনসর্ পাই। 
জয়া এই পকরবাসরর বি থমসয়, স্বভাসব ভীরু্। 

অনযকিসি থছাট থবান কবজয়া োহেী। রাোে র্াসির 

বাকির থপছসনর মাসির থেজুর গাছ থেসি থেজুর 

চুকর িসর কনসয় আের্ এবাং র্ার কিকিসির থিকেসয়- 

থিকেসয় থেজুর থের্। কিকিরা থেজুর চাইসে রাোে 

েরােকর মানা িসর কির্। জয়া ও কবজয়া িুজসন 

এিকট পকরিল্পনা িরে। জয়া-কবজয়া েুব 

ভােভাসবই জানর্ রাোে র্াসির থেজুর থিসব না। 
জয়া কবজয়া িুজসন পকরিল্পনা িরে র্ারা কনসজরাই 

রাোসের েুকিসয় রাো থেজুর র্াসি না বসেই কনসয় 

থনসব। পসরর কিন রাোে আবার থেজুর চুকর িসর 

আসন এবাং উসিাসন থপাঁসপ গাসছর কনসচ মাকট েুাঁসি 

িোপার্া কিসয় থেজুরগুসো রাসে পািাসনার জনয।  

কবজয়া এই েব িাাঁকিসয় থিসে জানো থেসি। 

কবজয়া থভসব রাসে রাকির অন্ধিাসর থে থেজুরগুসো 

চুকর িসর থনসব। রাকিসবো োওয়া-িাওয়ার পর 

েবাই যেন  ুকমসয় পসি, র্েন কবজয়া েুকিসয় রাো 

থেজুরগুসো কনসর্ যাওয়ার জনয ওসি। এসর্ জয়া 

কবজয়াসি মানা িসর এবাং বসে, ‘ ...বরঞ্চ আমরা 

কনসজ কগসয় বাবাসি বেব থেজুর আনার জনয, এই 

অন্ধিাসর কগসয় োভ থনই’। জয়াসি োহে কিসয় 
কবজয়া বসে, ‘...কিকি চে না। কিছু হসব না। আকম 

আকছ থর্া’। অসনি অনুসরাধ্ িরার পর, জয়া রাকজ 

হয়। র্েন িুই থবান কমসে এিকট হযাকরসিন কনসয় 

থপাঁসপ গাসছর িাসছ আসে। কবজয়া হাসর্ হযাকরসিন 

কনসয় িাাঁকিসয় োসি আর জয়া মাকট েুাঁসি থেজুর 

বার িসর। কবজয়া হাসর্ হযাকরসিন কনসয় শুধু্ 

িাাঁকিসয় োসি না, থে েমাসন িো বসে চসে। 

অনযকিসি জয়া মাকট েুাঁসি থেজুর বার িরায় বযস্ত 

োসি। কিছুক্ষর্ পর জয়া মাকট েুাঁসি থেজুর বার 

িরা বন্ধ িসর মাসির কিসি থয পেকট চসে যাসছ 

থেই কিসি এি িতকষ্টসর্ র্াকিসয়ই োসি। র্া থিসে 

কবজয়া কজজ্ঞাো িসর, ‘জয়া রু্ই ওই কিসি অমন 

ভাসব িী থিেকছে’? উত্তসর জয়া বসে ‘আকম 

িাউসি থিেোম, োিা জামা পসর িাাঁিসর্ িাাঁিসর্ 

ওই মাসির কিসি েুব দ্রুর্ চসে যাসচ্ছ’। ‘রু্ই ভুে 

বিকছে’---  কবজয়া বেে, ‘এই অন্ধিাসর থি বাইসর 

িা 
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থবসরাসব’। র্েনই এিকট থমসয়র িান্নার শব্দ থশানা 

থগে। জয়া কবজয়া িুজসনই চমসি যায়। কবজয়া 

আবার বসে, ‘জয়া চে না ওোসন থিসে আকে থি 

িাাঁিসছ এই েময়’। থেই উসেসশ জয়া কবজয়া 

মাসির কিসি হাাঁটা শুরু িসর। র্ারা থিেসর্ পায় 

মাসির থেই থেজুর গাসছর কনসচ এিকট থমসয় বসে 

আসছ আর থে িাাঁিসছ। র্ারা থেই থমসয়কটর এিটু 

িাসছ থযসর্ই হিৎ থে হােসর্ শুরু িসর। থমসয়কটর 

এই হাকে-িান্নার মসধ্য জয়া-কবজয়া ভসয় িার্র 

হসয় ওসি। র্ারা একিি ওকিি না র্াকিসয় এি 

থিৌসি বাকি পাোয়। পসরর কিন িুপুর থবোয় জয়া 

কবজয়া স্নান িসর মাসির রাস্তা কিসয় আবার বাকি 

কফসর। জয়া কবজয়া আবার থেই থমসয়কটসি থিেসর্ 

পায়। থমসয়কট জয়া কবজয়ার েুব িাছািাকছ এসে 

থপৌঁছয়, র্েনই িাসমর এিকট থোি এসে যায়। 

 টনাকটর গুরুত্ব বুেসর্ থপসর থোিকট জয়া- 

কবজয়াসি থেোন থেসি চসে যাওয়ার িো বসে। 

শুধু্ র্াই নয়, জয়া-কবজয়াসি বাকি পযণন্ত থোিকট 

েঙ্গ থিয়। বাকি কফসর জয়া-কবজয়া পুসরা  টনাকট 

র্াসির িািুমাসি েুসে বসে। িািুমা  টনাকট েুব 

েহসজই বুসে থফসে। িািুমা প্রেসম োি-ফুাঁি থিয়, 

পসর র্াসির িািুর  সর কনসয় যায়। িািুমার িাছ 

থেসি জয়া-কবজয়া থেই থমসয়কটর েম্পসিণ জানসর্ 

পাসর। থে থমসয়কট এই িাসমরই থমসয়। থে  েুব 

শান্ত, ভাে, েক্ষ্মী থমসয় কছে। র্ার কিকির েসঙ্গ কছে 

মধু্র েম্পিণ। থে র্ার কিকিসি েুব ভােবাের্। 

র্ারা যেন েুব থছাট কছে, র্াসির বাবা-মা মারা 

যায়। েমসয়র োসে-োসে র্ারা বি হয়। এবাং 

এিকট মার্াসের েসঙ্গ র্ার কিকির কবসয় হয়। 
অসেণর িারসর্ই থমসয়কটর কিকি মার্ােকটর েসঙ্গ 

কবসয় িসরকছে। থমসয়কটর জামাইবাবু মি থেসয় 

থমসয়কটসি ও র্ার কিকিসি মারসধ্ার িরর্। 

এিকিন থমসয়কটর কিকি এই জ্বাোযন্ত্রর্া েহয না 

িরসর্ থপসর আ্মপহর্যা িসর। এর কিছু কিন পর 

র্ার জামাইবাবু থমসয়কটসি বাকি থেসি র্াকিসয় 

থিয়। র্েন থেসি থমসয়কট ওই থেজুর গাসছর 

কনসচই োির্। কিছু কিন পর এি ভারী অেুসে 

থমসয়কট মারা যায়। থমসয়কটর মতরু্যর পর থিান শ্রাদ্ধ-

িাজ থেোসন আজ পযণন্ত হয় কন। র্াই মতরু্য পরও 

থমসয়কট শাকন্ত পাসচ্ছ না। িািুমার িাসছ এই েব 

িো শুসন জয়া কবজয়া ভীষর্ িুঃে পায়। র্ারা 

থমসয়কটর শাকন্তর জনয মসন মসন িামনা িসর। আর 

বসে পূজা কিসয় র্ারা থমসয়কটর শ্রাদ্ধ িাজ িরসব। 

পসররকিন পূজা হয় এবাং থমসয়কটসি তবকিি মসন্ত্রর 

িারা মুকি থিওয়া হয়।  
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জীবসনর প্রেম থপ্রম 

েরফরাজ আেম 
োোকনি বাাংো (কির্ীয় বষণ) 

 
কম জীবসন িাউসি থয িেসনাই 

ভােবাকেকন র্া নয়। আকম এিজনসি 

েুব ভােবাের্াম। আমার থেই 

ভােবাো জন্ম থনয় আকম যেন েুব থছাট কছোম। 

র্েন আকম ক্লাে নাইসন পকি। এই েময় স্বভাসব 

আকম েুব িুষু্টও কছোম। িুষু্টকমর েমস্ত উপায় আমার 

জানা কছে। সু্কে-জুসি নাম কছে আমার এই গুসর্র 

জনযই। ক্লাে ফাাঁকি থিওয়া, সু্কে থেসি পাকেসয় 

যাওয়া কছে আমার েুব পছস্র এিটা কবষয়। র্সব 

থমসয়সির কবষসয় কছোম আকম এিিম ভদ্র। 

এিকিন আমার বনু্ধরা আমাসি বেে থপ্রম ির। 

র্ারপর র্ারা এিটা থমসয়ও পছ্ িসর। থিেোম 

থমসয়কট থিেসর্ েকর্য েুব েু্র, হাইসটও থবশ 

েম্বা। থমসয়কটসি আকম আসগ অসনি বার থিসেকছ। 

কিন্তু থমসয়কটর েম্পসিণ এই ভাবনা থিাসনাও কিনই 

ভাকবকন। থেই কিন আকম মসন মসন থবশ আন্ 

অনুভব িরোম। আর থেই ভাবনা কনসয়ই আকম 

বাকি কফসরকছ। থিেোম োরাকিন আকম শুধু্ থেই 

থমসয়কটর বযাপাসরই ভাবকছ। র্েন থেসি আেসে 

আকম ভাবসর্ শুরু িরোম ভােবাো িাসি বসে? 

কবষয়কট আেসে িী? থেই কিন োরারার্ আকম 

 ুসমাসর্ পাকর কন। পসরর কিন আকম োধ্ারর্ ভাসবই 

সু্কসে থগোম। সু্কসে কগসয় র্াসি আর এি বার 

থিেোম। এই বার থমসয়কটসি থপোম নরু্ন িসর। 

শুধু্ এই সু্কসে নয়, েমি পতকেবীর মসধ্য থে থযন 

থিেসর্ েব থেসি েু্র। েকর্য-েকর্যই আকম 

থমসয়কটর থপ্রসম পসি থগোম। ক্লাসের মসধ্য আকম 

েবেময় র্ার কিসিই র্াকিসয় োির্াম। র্াসি 

থিেসে আমার বুসি অনযরিম এিটা অনুভূকর্র 

েতকষ্ট হর্। আমার েুব ইচ্ছা থহাসর্া থমসয়কটর েসঙ্গ 

এিটু িো বেসর্ বা গল্প িরসর্। কিন্তু মুসোমুকে 

হসেই র্ার থচাসের কিসি আকম র্ািাসর্ পারর্াম 

না। আকম মাো কনচু িসর কনর্াম। আমার মসন 

আসছ থেই কিন থেসি আকম এিকিনও সু্কে িামাই 

িকরকন আর। র্েন আমার মসন হর্ রকববাসরর কিন 

ক্লাে হসেও আকম রাকজ হর্াম। িুষু্টকম এসিবাসর 

থছসি কিসয়কছোম। কিন্তু ভাসোবাোর িোকট 

েরােকর বেসর্ পারোম না থেই থমসয়কটসি। অবশয 

আমার িুবণের্া েম্পসিণ থমসয়কটর জানসর্ বাকি 

কছে না। বযাপারটা বেোম ওর এি বান্ধবীর 

িাসছ। আমাসির িাসমই র্ার বাকি। ও শুসন প্রেসম 

হােে আর বেে, ‘আকেয়া েব জাসন’। থেই কিন 

আকম েুব েজ্জা থপসয়কছোম। আকম িুঃকের্। 

থমসয়কটর নাম এেসনা থর্া বোই হয় কন। থমসয়কটর 

নাম আকেয়া। বসে কিই, থযসহরু্ আমার িাসছ 

র্েসনা থমাবাইে কছে না, থেসহরু্ িোবার্ণার 

আিান-প্রিান িসর কির্ আকেয়ার বান্ধবীই। এই 

ভাসব কিছুকিন থিসট থগে। এিকিন থিেোম থে 

সু্কসে আেসর্ থিরী িসরসছ। ভাবোম আকেয়া সু্কসে 

আেসর্ িেসনাইসর্া থিরী িসর না। আকেয়ার 

আ 



জাকির হুসেন কিকি িসেজ  
 

বাকিটা কছে সু্কসের েুব িাসছই। ফসে চসে থগোম 

ওর বাকির েুব িাছািাকছ এি জায়গায়। থযোসন 

হিাৎ িসর এি বনু্ধর েসঙ্গ আমার থিো হসয় থগে। 

আকেয়ার বাকিটা কজজ্ঞাো িরোম র্াসিই। থয 

বাকিটার পাসশ িাাঁকিসয় বনু্ধকটর েসঙ্গ িো বেকছোম 

থেটাই কছে আকেয়ার  র। আকেয়া র্েন আমাসির 

থিেকছে র্াসির বাকির জানো কিসয়। আকম েুব ভয় 

থপসয় থগোম। আমার অবস্থা থিসে আকেয়া থহসে 

থফসেকছে থেই কিন। সু্কসে র্েসনা আমাসির 

বযাপারটা আমার বনু্ধসির মসধ্যই েীমাবদ্ধ কছে। 

আমার জীবসন এটা কছে প্রেম থপ্রম। র্াই ভীষর্ 

আসবগপ্রবর্ হসয় পিকছোম। প্রেসম বনু্ধসির মসধ্য 

কবষকট ছকিসয় থগে, পসর েযার-রাও থজসন থগেন। 
এিকিন আকেয়া আমার বাকিও এসেকছে। আমার 

থবান র্াসি ‘ভাবীজান’ বসে েসম্বাধ্ন িসরকছে। 

 আকম আকেয়াসি েুব ভােবাের্াম। 

আকেয়াসি এেসনা েুব ভােবাকে। এর মসধ্য এিটা 

িো বো হয় কন। আকেয়ার োমসন িাাঁকিসয় আকম 

িেসনাই থচাসে থচাে থরসে বেসর্ পাকর কন থয, 

‘আকেয়া আকম থর্ামাসি আমার জীবসনর থচসয়ও 

অসনি থবশী ভােবাকে। আমার জীবসনর এিমাি 

স্বপ্ন থর্ামাসি কনসয়  র বাাঁধ্া’। র্বুও থিাোও 

আমার জানা কছে আকেয়াও েমান ভাসব আমাসি 

ভাসোবাসে। আকেয়া আমাসি থবাসে, আমার 

ভাসোবাোসি অনুভব িসর। িল্পনার মসধ্যই আমার 

প্রকর্টা কিন স্বসপ্নর মসর্া েু্র িাটকছে। কিন্তু 

ভােবাোর পাি েবাই হসয় উিসর্ পাসর না। এই 

ের্যটা প্রমাকর্র্ িরার জনয ‘জীবনসিবর্া’ আমার 

এসর্াকিসনর োজাসনা স্বপ্নসি এি রাসি থভসে 

কিে। জীবনসিবর্া আমাসি িসর কিে েুব এিা।  

 এি শকনবার সু্কে থেসি থফরার েময় 
আকেয়ার জনয আকম েুব িুঃে থপোম। ভাবোম 
থিান ভাসব যকি এিবার আকেয়ার েসঙ্গ আমার 
থিো হয়, ভাসোই হসর্া! থোমবার আকম সু্কসে কগসয় 
আকেয়ার বান্ধবীর েসঙ্গ থিো িরোম। র্ার েসঙ্গ 
িো বসে আকম জানসর্ পারোম,---- আকেয়ার 
কবসয়র িোবার্ণা কিি হসয় থগসছ। আকম শুসন অকস্থর 
হসয় উিোম। িী িরব ভাবসর্ পারোম না। পসর 
যেন জানসর্ পারোম ের্যই আকেয়ার কবসয়র িো 
চেসছ, র্েন অসনি থচষ্টা িসরও আকম র্ার েসঙ্গ 
এিবার থিো িরসর্ পারোম না। এই মুহূর্ণকট 
আমসি ভীষর্ িষ্ট কিসয়কছে। িুঃসে িসষ্ট আকম 
কনসজসি বাকির থভর্র বন্ধ িসর কনসয়কছোম। 
আমার র্েন মসন হকচ্ছে এই পতকেবীর েসঙ্গ 
থিাসনাও েম্পিণ থযন থনই, এই জগৎ োংোসর 
থিবে আকম এিা। আমাসি থিউ পছ্ িসর না 
না। আকম িাউসিই পছ্ িকর না। েবাই আমার 
শত্রু। এই জগৎ কমসেয, মানুষ কমসেয। এর জনয 
অবশয আকেয়ার থিাসনাই থিাষ কছে না। শুসনকছ 
এিকিন ওর ফুকফসি থিেসর্ এসে আকেয়াসি 
পছ্ িসর থফসে বরপক্ষ। বরপসক্ষর েসঙ্গ 

আকেয়ার বাবাও রাজী হসয় যায়। আকম আসরা 
শুসনকছ, আকেয়া েুব থিাঁসিকছে ওই কিন। থিউই 
থেই েবর রাসে কন। অল্প েমসয়র জনয থযন, হুহু 
িসর থবিনার  ন টা আমার মাো থেসি পা পযণন্ত 
বসয় চসে থগে। আকম থযন জি পিাসেণর মসর্া 

কনশু্চপ রসয় থগোম। শুসনকছোম, থছসেটা স্বভাসব 
ভাসো এবাং ভাসো এিটা চািরীও িসর। র্াই 
হয়সর্া আকেয়ার বাবা ওর জনয েুসযাগটা হার্ছািা 
িসরকন। র্ার পসরও আমার িতঢ় কবশ্বাে আকেয়া 
এেসনা আমাসি ভাসোবাসে। আকেয়া আমাসি 
িেসনা ভুেসর্ পাসর না।  

 কবসয়র কর্নকিন পর আকেয়া হিৎ সু্কসে 
এসে আমাসি এসিবাসর অবাি িসর থিয়। সু্কসের 
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এিটা ক্লাে রুসম অল্প ক্ষসর্র জনয হসেও আকম ও 
আকেয়া এি েসঙ্গ কিছুটা েময় িাকটসয় কছোম। 
মুহূর্ণটা কছে আমার জীবসনর থেরা েময়। মসন 
হকচ্ছে হারাসনা পতকেবীটা আকম আবার কফসর 
থপসয়কছ। েমস্ত পতকেবীটাই এেন আমার। কবশ্বাে 
কছে আমার ভােবাো এিকিন না এিকিন কফসর 
আেসবই। কিন্তু থিন জাকন না েব থযন গণ্ডসগাে 
হসয় থগে। আকম ভ্রাকন্তসর্ পিোম। আকেয়া বেে, 
‘আকম বাকি থেসি পাকেসয় এসেকছ। রু্কম আমাসি 
কবসয় িরসব’? এ িী হসচ্ছ? ভগবান আমার েসঙ্গ এ 
িী ছে িরসছন? কিছু না বুসেই আকেয়ার প্রস্তাব 
আকম অস্বীিার িরোম, বেোম ‘না’। আকম র্েনও 
বুেসর্ পাকর কন, এটা কি আমারই িিস্বর কছে। 
যাসি এসর্া ভােবাকে র্াসি এভাসব কফকরসয় 
কিোম! ‘না’ বেসর্ই, আকেয়ার িাসছ আমার  মাো 
নর্ হসয় থগে। থেইকিন আকেয়ার িাসছ মাো উাঁচু 
িরার মসর্া োহে আমার কছে না। ‘না’ শুসন 
আকেয়ার মুসের অবস্থা থিমন হসয়কছে র্া থিেসর্ 
পাই কন। আকম কিন্তু অনুভব িরসর্ পাকর। জাকন না 
থেকিন আমাসি থে ভুে বুসে কছে কি না। র্সব 
র্াসি থেকিন ‘না’ বোর িারর্, আকেয়ার কবসয় 
নয়। কিন্তু আমাসির বয়ে প্রধ্ান িারর্ কছে। র্েন 
আমরা েসব মাি নাইসন পিকছ। এই অবস্থায় আকম 
িী ভাসব আকেয়ার প্রস্তাব স্বীিার িসর থনব। 
অসনি কচন্তা ভাবনা িসর, কনসজসি থহনস্থা িসর 
‘না’ িসর কিোম। থেই কিন আকম কনসজসি কনসজ 

রু্চ্ছ বসে মসন িরোম। েমাজ, আমার পকরবার, 
আমার বনু্ধরা অসনযর িাসছ আমাসি িাপুরুষ 
কইসেসবই কচকনসয় থিসব। কিন্তু আকম জাকন থেই কিন 
আকম কিিই কছোম।  

 র্ারপর থিান এি িারসর্ আকেয়ার কবসয় 
থভসে যায়। থে আবার আসগর মসর্াই সু্কসে ভকর্ণ 
হয় এবাং কনয়কমর্ সু্কসে আসে। েুব োধ্ারর্ ভাসবই 
আমাসির কিনগুকে থিসট যাকচ্ছে। প্রচে ইচ্ছা োিা 
েসেও আকম আসগর মসর্া আকেয়ার েসঙ্গ িো 
বেসর্ পারর্াম না। আকম শুধু্ র্ার কিসিই র্াকিসয় 
োির্াম। থয মুসের কিসি র্ািাসে এিকিন আমার 
হৃিয় ভসর থযর্। আজিাে আমর হৃিয়টা থভসঙ্গ 
চুরমার হসয় যায়। রাসগ অকভমাসন আমার থচাে 
িুসটা শুধু্ োে রসে পকরর্র্ হয়। আমার েসঙ্গ 
আকেয়ার েম্পিণ এি অদু্ভর্ পযণাসয় থপৌঁসছ যায়। 
কবষয়টা এোসনই থেসম োসি কন। বরঞ্চ আমাসির 
েম্পিণটা আরও এিটু োরাসপর কিসিই একগসয় 
যায়। 

 হিাৎ এিকিন আকেয়া সু্কে থছসি চসে 
যায়। আকেয়া আমসির সু্কে থছসি পাসশর অনয 
এিকট সু্কসে ভকর্ণ হয়। মসন হয় এিই ক্লাসে 
আমাসি থিসে আকেয়া অস্বকস্ত থবাধ্ িরসর্া। র্াই 
মসন হয় আকেয়া আমাসির সু্কে থছসি চসে যায়। 
র্ার পর থেসি আকম আর িারুর েসঙ্গ আোপ 
িরসর্ োহে পাইকন। কি থছসে, কি থমসয়---- েবার 
েসঙ্গই বনু্ধত্ব িরসর্ আকম ভয় থপর্াম। আকম এিা 
োিসর্ পছ্ িরর্াম। এিা  ুরর্াম, এিা 
োির্াম। এই ভাসবই কিন িাটকছে। এিকিন 
মাধ্যকমি পাশ িসর সু্কে থেসি থবকরসয় যাই। মনটা 
কিন্তু আজও আকেয়ার জনয কচৎিার িসর---- 
‘আমাসি ভুে বুসে, ভুসে থযও না আকেয়া। আকম 
এেসনা থর্ামাসি আসগর মর্ই ভােবাকে, আকম 
থর্ামাসি আজও মন থেসি ভােবাকে। আকেয়া রু্কম 
ভাসো থেসিা’।  
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শীর্ে স্পশণ 

শ্রদ্ধা কমশ্র 
োোকনি বাাংো (কির্ীয় বষণ) 

 
 

থিসে বনু্ধসির োসে আডা া কিসর্ কিসর্ 

থিেোম আিাসশর অবস্থা গুরুর্র। র্া 

থিসে আের থভসঙ্গ এসি এসি যেন েব 

বাকি থযসর্ োগোম, র্েন আকম রাজুর হার্ ধ্সর 

োকমসয় বেোম, ‘মাছ উিসে রাসি ধ্রসর্ যাব, চসে 

আকেে’। থেও এিবার মাো থনসি ‘হযাাঁ’ বসে 

বাকির কিসি চেে। আকমও র্ার থেসি মসনর মর্ 

উত্তর থপসয় বাকি ঢুিোম। র্ারপরই বতকষ্ট আরম্ভ 

হসয় থগে েুব থজার। বতকষ্ট োমে প্রায় মধ্য রাকির 

িাছািাকছ। বতকষ্ট োমার পরই আকম বাইসর কগসয় 

থিেোম রাজু এসেসছ কি না। থিেোম থে হাসর্ 

এিটা েন্ঠন কনসয় িাাঁকিসয় আসছ। র্াসি এিটু 

অসপক্ষা িরসর্ ইশারা িসর গামছা পসর এিটা 

কছপ ও এিটা হাাঁকি কনসয় থবকরসয় পিোম। 

থিেোম, আকম যা-যা কনসয় এসেকছ প্রায় েব কিছুই 

র্ার িাসছও কছে। অেণাৎ, এিটা েন্ঠন, এিটা কছপ 

ও এিটা হাাঁকি। র্ারও পরসন এিকট গামছা। 

র্ারপর আমরা হাাঁটসর্-হাাঁটসর্ এসে থপৌঁছোম 

বিুের্োর পুিুরটার িাসছ। আমারা িুজসনর 

থিউই প্রর্যাশা িকরকন মাছ পুিুর থেসি উিসব। 

র্াই োসে এিকট িসর কছপ িুজসনই এসনকছোম। 

থেইোসন কগসয় আমরা থিেোম আমসির আ্াজ 

কিিই কছে। জে পুিুসরসর িানায় িানায় এসে 

থগসেও পার থেসি জে উপসচ পিসছ না। আমরা 

এটা থিসে েুকশই হোম। মাছ পুিুর থেসি উসি না 

এসেও পুিুসরর মসধ্য জসের উপকর র্োয় মাছ 

কনশ্চয়ই উসি আেসব। র্াই থেই েুকশসর্ই আমরা 

মাছ ধ্রসর্ বসে পিোম। র্ারপর কছপ কিসয়ই 

আমরা এসির পর এি বি-বি মাছ ধ্রসর্ শুরু 

িরোম, ‘মসন িরোম এর আসগও থর্া এই পুিুসর 

মাছ ধ্সরকছ। কিন্তু এই োংেযায় এবাং এই োইসজর 

মাছ িেসনা থর্া আমরা পাইকন’। র্ারপর কিছুক্ষর্ 
পর থচসয় থিকে, ডুসমর মসর্া থছাট আিার িী থযন 

পুিুসরর ওই পাসর জ্বেসছ। থেটা কিসের থচাে র্া 

অনুমান িরসর্ না িরসর্ই থিকে আগুন িুসটা 

এসিবাসর আমার পাসশই হাকজর হসয় থগসছ। হিাৎ 

এি কবিুযসর্র চমসি থিকে ওকট এিকট িাসো 

কবিাে। আমারসির মাছ চুকর িরার জনয ছুাঁি ছুাঁি 

িরসছ। র্াসি এসেবাসরই প্রেসম থিেসর্ না 

পাওয়ার িারর্, থবাধ্ হয় আমাসির েিনটার থর্ে 

থশষ হসয় যাওয়ার ফে; র্েন আসোটা এসিবাসর 

কটম কটম িরকছে। র্াই কিছুই থিো যাকছে না। 

র্াছািা বতকষ্ট পসরও থমস র  ন টা। আর থযই 

িারসর্ চন্দ্র–র্ারা িারুরই আসো পাওয়ার েুসযাগ 

কছে না। র্াই চাকর কিি কছে এসিবাসর  ুট ুসট 

অন্ধিার। এই রিম এি অবস্থার মাসে ওই িাসো 

কবিােকটর হাঙ্গামা। আবার কবিােকটসি মাছ 

কিকচ্ছোম না বসে মাসে মসধ্যই এমন কবিট এিটা 

কব 
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শব্দ বার িরকছে, থয িাসন এসে থপৌঁছসনা মািই 

গা’টা থযন ছম্  ছম্  িসর উিে। কিছুক্ষর্ পর রাজু 

আমাসি বেে, ‘উসি পি, এবার চে বাকি যাই’। 
হাাঁফ থছসি থছসি এই ভাসব িো বেসর্ রাজুসি 

এর আসগ আকম িেনই শুকনকন। অদু্ভর্ হসেও আকম 

এিিম চমসি যাইকন। আকম ভােভাসবই বুেসর্ 

পাকছোম আমার েসঙ্গ কিছু এিটা অোধ্ারর্  টনা 

 টসছ। কিন্তু থেটা প্রিাশ না িসরই র্ার েসঙ্গই 

হাাঁটসর্ োগোম। ইকর্মসধ্য আমাসির েিসনর থর্ে 

এসিবাসরই থশষ হসয় থগে। আর র্ার েসঙ্গই 

আসো কনসভ চাকরকিি অন্ধিাসর পকরর্র্ হে। পে 

চোিােীন আমার মসন হসর্ োগে, আমরা থযন 

এিই জায়গায় বারবার হাাঁটকছ। অন্ধিাসরর জনয 

আমরা থয পে ভুে িরকছ র্াও না। আবার মসন 

হসর্ োগে, থযই পসে পে চসে বি হসয় ওিা থেই 

রাস্তা ভুে িরব? প্রেই ওসি না। র্া ছািা মাসে 

মসধ্য কবিুযৎ চমিাসনার ফসে পুসরা জায়গাটা েুব 

পকরষ্কারই থিেসর্ পাকচ্ছোম আকম। কবিুযৎ 

চমিাসনার আসোসর্ই আকম থয চাকরকিি থিেসর্ 

পাকচ্ছোম, র্ার থেসিই আকম অ্াজ পাকচ্ছোম 

জায়গায়টা এিই এবাং আমরা  থেইোসনই বারবার 

থহাঁসট থবিাকচ্ছোম। না থহাি পাাঁচ-ছয় বার আমার 

থেোসনই থহাঁসট থবিাকচ্ছোম। র্ারপর হিাৎ, কপছন 

থেসি থি আমাসি ডািে। গো শুসন মসন হে, 

থিান এি যুবর্ী থমসয়র িিস্বর। িিস্বর থবশ 

নম্র-ভদ্র। র্াকিসয় থিেোম, ের্যই এি যুবর্ী 

থপছসন িাাঁকিসয় আসছ। অন্ধিাসরর মসধ্য থিবে 

িিস্বর শুসনই আকম আ্াজ োগাোম। থে 

কজজ্ঞাো িরে, ফারুে-থির বাকি। ফারুেসির বাকি 
কচনর্াম আকম। আকম থমসয়কটসি ফারুেসির বাকি 

থিকেসয় কিোম। ফারুে আমার েহপাকি আব্বাসের 

িািা। র্াই আকম ফারুেসি িািা বসেই েসম্বাধ্ন 

িকর। ফারুে িািার বাকি থিকেসয় কিসয় থমসয়টার 

প্রায় কপছু কপছু আকমও আমার বাকি ঢুিোম। বাকি 

ঢুসি কবছানায় শুসয় পিোম। শুসয় শুসয় ভাবসর্ 

োগোম থমসয়কট থি কছে? র্ার পাসশ যেন িাাঁকিসয় 

কছোম থিমন থযন এিটা শীর্ের্ার অনুভব 

িরকছোম। থেই িাণ্ডা অনুভবটা আমার শরীর-মন 

েব থযন শীর্ের্ায় ভকরসয় রু্েকছে। আর 

ভাবকছোম েম্পসিণ এই থমসয়কট আব্বাসের িািা 

ফারুসির থি হসর্ পাসর? আর এই রাসিই বা 

থিাো থেসি আেকছসো এই থমসয়কট? আসরা অসনি 

িো মাোয়  ুসর  ুসর আেকছসো। ইকর্মসধ্য এই 
েব িো ভাবসর্ ভাবসর্ িেন থয  ুকমসয় 

পসিকছোম র্া বুেসর্ই পকরকন।    

 পরকিন েিাে থেসি আমার েুব জ্বর 

এসো। িু’কিন পযণন্ত আমার জ্বর নামসো না। রাজু 

ভয় থপসয় থেই কিন রাকির েব  টনা মা’থি বসে 

কিে। রাজু বেে, ‘আমরা থেকিন মাছ ধ্রসর্ কগসয় 

কছোম, আর এিটা কবিাে আমাসির কপছসন 

থেসগকছে’। মা থর্া র্ারপর িািুসরর ঔষধ্ আরও 

ইর্যাকি কিসেন। এর পর এি েপ্তাসহর মসধ্য আকম 

কিি হসয় থগোম। এর পর কনয়কমর্ ভাসবই আমার 

সু্কে থযসর্ শুরু িরোম। ক্লাসে আব্বােসি থিসেই, 

থেই কিন থয থমসয়কট ওই রাকিসর্ র্াসির বাকিসর্ 

এসেকছে র্াসি িোটা কজজ্ঞাো িরোম। িোটা 

শুসন থে মুসের এমন ভকঙ্গ িরে থযন মসন হে 

কজজ্ঞাো িসর আকম েুব ভুে িসরকছ। কিন্তু পসর থে 

কনসজই আমাসি ক্লাসের থিাসর্ থিসে কনসয় কগসয় 

থেই থমসয়কটর েম্পসিণ আশ্চযণজনি কিছু িো 
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বেে। থে বেে, প্রায় এি বছর আসগ র্ার িািা 

এিটা কহ্ু থমসয়সি কবসয় িসরকছে। কিন্তু বাকিসর্ 

র্াসি থিউ থমসন থনয়কন। আর িু’জনসিই বাকি 

থেসি থবর িসর থিয়। র্ারপর র্ারা থিাোও  র 

ভািা কনসয় োসি। কিছু মাে পসর র্ার িািা ওর 

স্ত্রীসি বসে মুেেমান হসয় থযসর্। কিন্তু থে থমসন 

কনসর্ পাসর না। আর এ কবষসয় র্াসির বাকিসর্ 

প্রায় প্রকর্কিনই েগিা হর্। থশসষ এিকিন থমসয়টা 

এেব থেসি কবরি হসয় আ্মপহর্যা িসর। র্ারপর 

র্ার িািা আবার বাকিসর্ আশ্রয় পায়। কিন্তু থেই 

থমসয়টার আ্মপাটা র্াসির বাকিসর্ এিটু স্থান প্রাপ্ত 

িরার জনয আজও র্িপায়। আর র্াই মাসে মসধ্য 

েুব রাসি এসে থে িরজা থিাসি। িরজা েুেসেই 

থিউ থিাোও োসি না। শুধু্ এিটা িাণ্ডা হাওয়া 

থিাো থেসি গাসয় োসগ। আব্বাে বসেকছে, 

থমসয়কট আ্মপহর্যা িসরকছে বসেই র্ার আ্মপাটা 

এেসনা শাকন্ত পায়কন। যাইসহাি থেই রাকিসর্ 

থমসয়কটর েসঙ্গ থমোর পর মসন হসয়কছে, র্ার মসধ্য 

শুধু্ শাকন্তরই বাে আসছ অশাকন্ত এিটুও থনই।
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বনু্ধত্ব 

শযামেু্র রায় 
বাাংো োোকনি, (কির্ীয় বষণ)   

 
কম আমার এিজন কপ্রয় বনু্ধর িো 

বেব। বনু্ধ থিমন হয় র্ার ধ্ারর্া বা 

পকরচয় আকম আমার এই বনু্ধর থেসি 

থপসয়কছ। আমার কপ্রয় বনু্ধকটর নাম রাজু। বযঙ্গ িসর 

আকম এবাং আমার অনযানয বনু্ধরা রাজুসি েুকট বসে 

ডাকি। এই নাসমসর্ রাজুর থিাসনা আপকত্ত কছে না। 

বরঞ্চ, এই নামকট রাজু েুব পছ্ই িরর্। 

আমাসির বেবাে এিই িাসম। থছাটসবো থেসি 

এিই িাসম আমাসির জন্ম এবাং বি হসয় ওিা। 

েুে, িুঃে হাকে, িান্নার মসধ্যও আমাসির বনু্ধত্ব। 

এসি অপসরর োসে আমরা জীবসনর েমস্ত  টনা 

থশয়ার িকর এবাং েুে, িুঃসের েময় এসি অপসরর 

েসঙ্গই োিার থচষ্টা িকর। আমরা এি েসঙ্গ সু্কসে 

থযর্াম। এিই েসঙ্গ সু্কে থেসি বাকি কফরর্াম। ‘থি 

ছুট’- এই বসে আমাসির মসধ্য competition 

চের্। সু্কে থেসি ‘থি ছুট’ এই বসে বাকির জনয 

রওয়ানা কির্াম, আর থিের্াম থি প্রেসম বাকি 

এসে থপৌঁছর্। থয প্রেসম এসে থপৌঁছর্ র্াসি 

কবজয়ী কহসেসব থ াষর্া িরা হর্। আর থেই কিনকট 

র্ার িোই থশষ িো হর্। কবজয়ী যা কনসিণশ থিসব 

র্া অপর পক্ষ থমসন কনসর্ বাধ্য হর্। এই ভাসবই 
আমাসির েুব আনস্ কিন িাটর্। রাজুর েম্পসিণ 

এিটা মজার িো বকে। 

রাজু আর আকম যেন Higher Secondary পরীক্ষা 

থিব, র্েন িুজসন এিই প্রাইসভট কটউশসন 

পির্াম। কজসয়ািাকফ কটচার প্রকর্কিন কিছু না কিছু 

 সরর জনয িাজ কিসর্ন। আর পসরর কিন থেই 

পিাটা না থিসে কেেসর্ কিসর্ন। পরীক্ষার েময় 

এমনই এিটা  কিন কটউশাকনসর্ রাজু বেে, জাকনে 

আজ রাকিসর্ আকম  ুমাইকন। োরা রাকি আকম 

পিাশুনা িসরকছ। আকম বেোম রাকিসর্ কি 

পিাশুনা িরকছকে? রাজু বেে, পিা মুেস্থ 

িরকছোম। কটউশাকনসর্ থেই কিন এি কবিয়ির 

 টনা  টে। েযার যেন মুেস্থ পিা কেেসর্ কিসেন, 

র্েন রাজু মাি িু’োইন কেসে বসে আসছ। রাজু 

আমাসি বেে, শযাম কিছুই মসন আেসছ না েব 

ভুসে থগকছ। আকম বেোম রু্ই োরা রাকি পিাশুসনা 

িসরকছকে থর্া, কেেসর্ পারকছে না থিন? োরারাকি 

ধ্সর পিোম েব গুকেসয় থফসেকছ। েব থশসষ রাজু 

েযারসি বেে,---- েযার বেুন থর্া, িী িরসে 

পিাশুনা মসন রােসর্ পারব ভুেসবা না? েযার 

বেসেন, থর্ামার বুকে পিা মসন রাোর ঔষধ্ থেসর্ 

হসব। মসন হয়, থর্ামার োইরসয়সডর িকি থভাাঁর্া 

হসয় থগসছ। আরও মসন হয় রু্কম থপাকেওর ঔষধ্ 

কিি িসর োওকন। এই কবষয়টা কনসয় েুব হাকে 

হে। রাজু র্ীব্র থরসগ থগে। কিন্তু েযার থযসহরু্ 

বেসছন র্াই কিছু বেসর্ পারে না রাজু। রাজু 

মসনর বযো মসনই থচসপ রােে। আমরা েুব মজা 

থপর্াম। 

আ 
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          রাজুর েম্পসিণ এিটা িুঃসের 

িো বকে। থেকট রাজু ও আমার কন ণার্ মতরু্যর কিন 

কছে। Geography র পাশাপাকশ Philosophy 

থর্ও আমরা প্রাইসভট কটউশন কনসয়কছোম। 

প্রকর্কিন েন্ধযাসবো আমরা গঙ্গা পার িসর প্রাইসভট 

কটউশাকনসর্ থযর্াম। এিকিন রাকি ৯টার েময় 

পিা থশষ িসর বাকি কফরকছোম। থেই কিন েিাে 

থেসিই বতকষ্ট হকচ্ছে। বতকষ্ট কনম্নচাসপ পকরর্র্ হয়। 
৯টার েময় গঙ্গা  াসট আমরা িু’জসন এসে থপৌঁছই। 

র্েন  াসট থিান থোিজন কছে না। শুধু্ মাকে 

এিা গঙ্গা  াসট বসে কছে। িমপসক্ষ ৩০কমকনট 

 াসট বসে োিার পর কিছু থোি এসে থপৌঁছয়। 

প্রায় ২০-২৫ জন যািী আসে থনৌিা  াসট। যাবর্ীয় 

যািী থনৌিায় উসি বোর েসঙ্গ েসঙ্গই মাকে পাে 

রু্সে কিসয় থনৌিা থছসি কিে। র্েন, অল্প হাওয়া 

বইকছে। আর অল্প অল্প বতকষ্টও হকচ্ছে। মাে গঙ্গায় 

থপৌঁসছ থনৌিা থিান িারসর্ আটসি থগে। থেই 
েময় প্রবে থবসগ থনৌিায় হাওয়া থেসগসছ। প্রবে 

থরাসর্র মসধ্য থনৌিার িাাঁি, পাে, কিছুই িাজ 

িরকছে না। থযই  াসট আমাসির থপৌঁছাসনার িো 

কছে, থেোসন না কগসয় থনৌিা প্রায় ১৫-২০ 

কিসোকমটার িূসর চসে কগসয়কছ। আমরা বুেসর্ই 

পারকছোম, থনৌিার উপর মাকের থিান কনয়ন্ত্রর্ কছে 

না। এই ভাসবই অকনশ্চয়র্ার েসঙ্গ আমরা েিসে 

অসনি েময় থনৌিায় বসেই িাটাোম। এমন েময় 

িেন আবার মাে গঙ্গায় থনৌিা এসে থপৌঁসছসছ 

আমরা থিউ জানসর্ই পাকর কন। প্রবে থবসগ গঙ্গার 

মাসে থনৌিা িুেসর্ োসি। থনৌিার যািীসির 

অসনিই ভসয় কচৎিার িসর ওসি,- ‘আিা কি বাাঁচা 

কর’। কিছু মানুষ ‘হকর’র নাম কনসর্ শুরু িসর থিয়। 

অনযরা েব বসে ওসি, ‘রাম রাম বাাঁচাও, রাম রাম 

বাাঁচাও’। আর িু’জন বসে উিে, ‘ভগবান, ভগবান 

বাাঁচাও, বাাঁচাও। রু্কম রক্ষা ির ভগবান’। রাজ বসে 

ওসি, ‘আকমসর্া বাসপর এিটা থছসে ভগবান, রু্কম 

শযামেু্রসি কনসয় নাও আমাসি বাাঁকচসয় িাও 

ভগবান। ভগবান-বাাঁচাও, বাাঁচাও রু্কম রক্ষা ির’। 

আকম বেোম, ‘ভগবান যা িসরন ভাসোর জনযই 

িসরন। মরার হসে মরসবা বাাঁচার হসে বাাঁচব েবই 

উপরওয়াোর হাসর্’। আকম মসন মসন বকে, ‘ভগবান 

রু্কম েবাইসি বাাঁকচসয় নাও’। এই ভাসবই থিান 

রিম ভাসব  ণ্টা িুসয়ি থিসট যায়। আর থযমন-

থর্মন ভাসব আমাসির থনৌিা গঙ্গার ওই পাসর কগসয় 

থপৌঁছায়। েিসে হারাসনা প্রার্ কফসর পায়। রাজ 

আর আমার জীবসন এই  টনাকট কচরজীবসনর র্সর 

গাাঁো হসয় রসয় যায়। 

 রাজুর েম্পসিণ েব থেসি বি িো রাজুর 

জীবসন পকরবর্ণন। আকম কিকি চসে আকে। এোসন 

এিকট িসেসজ Admission কনসয়কছ। রাজুর েসঙ্গ 

এেন থফাসন িো হয়। Migration Certificate-

এর জনয আমাসি এিবার িাসম থযসর্ হয়। এর 

মাসে িাম থছসি রাজুও িািার িাসছ িেিার্ায় 

এসেসছ। িাসম আোর িো থিান ভাসব আকম 

রাজুসি জাকনসয়কছোম। আমার অেুকবসধ্ থিসে রাজু 

আমাসি আশা কিসয় আশ্বস্ত িসরকছে। বসেকছে, 

‘থিান কচন্তার িারর্ থনই রু্ই চসে আয় আকম 

আকছ’। অল্প েমসয়র মসধ্য আসনি িষ্ট িসর আকম 

আমার Migration Certificate থজাগাি িসরকছ। 

বসে কিই রাজু কিন্তু আসে কন। থিান রিসম থফান 

নম্বর থজাগাি িসর আকম রাজুসি থফান িকর। র্বুও 

থিান ভাসবই রাজুর েসঙ্গ আমার িো হয় কন। 
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Migration Certificate পাওয়ার চার কিন পর 

আকম কিকি রওনা কিই। যেন কিকির জনয 

িেিার্ার থস্টশসন বসে আকছ, র্েন রাজু আমাসি 

থফান িসর। রাজু থফান িসর কজজ্ঞাো িসর, ‘রু্ই 

থিাোয় আকছে’? আকম প্রচে থরসগ বকে ‘স্বসগণ’। 

আকম মসন মসন ভাকব এই আমার বনু্ধ। আমার 

কবপসির েময় থয িুসর চসে যায় র্াসি ভাসো বনু্ধ 

বো চসে না। এই আমার কপ্রয় বনু্ধ। থেই কিন 

থেসি রাজুর েসঙ্গ আসগর মসর্া আর আমার িো 

হসর্া না। থিো হসে শুধু্ ‘থিমন আকছে? থিাোয় 

যাকচ্ছে?’ এই টুিুই মাি রাজুর েসঙ্গ আমার িো 

হর্। এই কবষয়কটসি কনসয় আমার পািয থগাকব্ 

িাসের পসির িু’োইন মসন পসি- 

 ‘অভাব িুঃে শুনসে পসর/ পাসছ কিছু চাইসব 

ভসর/ স্বভাব থিাসষ েসঙ্গ পসর/ থচাসরর মসর্া থিয় 

চম্পট’। 

     থগাকব্ িাসের িকবর্ার মধ্য কিসয় আকম 

আমাসির বনু্ধত্বটাসি থিেসর্ পাই। বনু্ধত্ব শব্দকট 

আমার িাসছ থিবে শব্দ নয়, বনু্ধত্ব আমার িাসছ 

আমার পকরবার। বনু্ধত্ব আমার িাসছ আমার ভাই-

বনু্ধ-েমাজ। এই বনু্ধত্বকটই আমাসির কশকেসয় থিয় 

আমাসির জীবসন থিানকট কিি আরা থিানকট ভুে। 

আর থেই ভাসব আমরা জীবসনর পে যািায় 

কনসজসির কিশা কনসিণশ কিি িসর কনসর্ পাকর।                      
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আমার কচন্তাধ্ারা 

অনাকমিা থ াষ 
বাাংো োোকনি (র্ত র্ীয় বষণ) 

 
মসয়র োসে থভসে চসে আমাসির এই 

জীবন। অর্ীর্ চসে যায়, বর্ণমান োসি, 

ভকবষযৎ আসে। আর র্ার েসঙ্গ কিন, েময়, 

মাে বছরও চসে যায়। িার জীবসন িসব িী  টসব 

এই কনসয় আমাসির অসপক্ষা। োকনি চাওয়া-পাওয়া, 

কচন্তা ভাবনা কনসয়ই আমাসির জীবন অকর্বাকহর্ 

হসয় োসি। থযোসন প্রসর্যিটা মানুসষর কিছু না 

কিছু জীবসন কচন্তা-ভাবনা োসি। আমার এই 

থেোকট মানুসষর জীবসনর থেই ‘কচন্তা-ভাবনা’-থি 

থিন্দ্র িসরই থেো। কচন্তা িী? ভাবনা িী? থিাো 

থেসি আসে? থি মানুসষর জীবসন এই কচন্তা-

ভাবনা’র েতকষ্ট িসরসছ? এই েব কবষয়সি কনসয়ই 

আজ আমার এই থেো। 

 মসন মসন অসনি কিছু কেেব বসে ভাকব। 

কিন্তু কেেসর্ পাকর না। গল্প, িাকহনী, আ্মপিো, 

ভ্রমর্ িাকহনী, িকবর্া – মসন হয় কেেব। কিন্তু 

কেেসর্ পাকর না। িকবর্ায় ছ্ থমোসর্ পাকর না। 

গসিয বািয গিন িরসর্ পাকর না। িাকহনী থেোর 

েময় কিি শব্দ েুাঁসজ পাই না। মানুষ মাসিই র্ার 

এিটা কচন্তা-ভাবনা আসছ। মানুষ বুকদ্ধ কিসয় এই 

কচন্তা িসর। এটা অনয কবষয় মানুষ র্ার কচন্তা, 

পিাশুনার রু্েনায় অকভজ্ঞর্ার িরুনই থবশী িসর 

অজণন িসর োসি। আকম গল্প-িাকহনী বেসর্ পছ্ 

িকর, িেসনা িকবর্াও কেেসর্ থচষ্টা িকর। আর 

থেই জনয, গল্পিার অেবা িকব কহসেসব আমার 

প্রধ্ান পকরচয় হসর্ পাসর না। আমার জানা আসছ, 

স্বগণ-মর্ণ-পার্াে এই কর্নকট কনসয় আমাসির এই 

পতকেবীর েতকষ্ট। স্বগণসোসি থিবর্া, মর্ণসোসি মানুষ 
আর পার্ােসোসি পার্াে-বােী মানুসষরা বাে 

িসরন। ভাবসর্ অবাি োসগ, আমরা কেেসর্ কগসয় 

শসব্দর অভাব অনুভব িকর, বািয-গিন িরসর্ পাকর 

না। অেচ, এই গম্ভীর কবষয়গুকে িী ভাসব উিীয়মান 
হয় আমাসির থচর্নায়? আশ্চযণ না? এই জানা 

কবষয়গুকেসি আমরা িী বেব? আমাসির পিাশুনার 

ফেে? না কি কচরপকরকচর্ গল্প-িাকহনী? যা কিনা 

অকভজ্ঞর্ার এিকট ধ্ারার মধ্য কিসয় আমাসির িাসছ 

এসে থপৌঁসছসছ? 

    অকভজ্ঞর্ার এিকট ধ্ারার মধ্য কিসয় 

আমাসির জানা এোসনই থশষ না। থযটুিু থজসনকছ 

র্া গুকছসয় বোর থচষ্টা িকর। থিবর্াসির মসধ্য 

ব্রহ্মা, কবষু্ণ, মসহশ্বর---- এই কর্নকট ভগবাসনর িো 

আমরা িম থবশী েবাই শুসন োকি। আরও অসনি 

ভগবান আসছ র্সব এই কর্নকট ভগবানই প্রধ্ান। 

আমরা োধ্ারর্-ভাসব জাকন, আমাসির এই জগসর্র 

থবশীর ভাগই অাংশ ব্রহ্মার হাসর্ গিা। আর থেই 

জনয পতকেবীসর্ কর্কন জগর্-কপর্া নাসম কবেযার্। 

এই ভাসব েিে থিবর্া কনসজর শকির োহাসযয 

েযাকর্ অজণন িসরসছন। এই শকি আর কিছু না 

র্সব োধ্ারর্ জ্ঞাসন আমরা ভগবাসনর অকভজ্ঞর্াও 

বেসর্ পাকর। 

ে 
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 কিি আসছ, েবই কিি আসছ। কিন্তু 

ব্রহ্মাসি েতকষ্ট িরে থি? থিাোয় থপসেন কর্কন 

এসর্া জ্ঞান-অকভজ্ঞর্া-বুকদ্ধ? আমরা জাকন জ্ঞাসনর 

থিবী েরস্বর্ী। র্সব কি বেব ব্রহ্মার আসগও 

েরস্বর্ীর জন্ম এই জগর্ োংোসর? র্া না হসে 

এসর্া জ্ঞান-অকভজ্ঞর্া-বুকদ্ধ ব্রহ্মা থপে থিাো থেসি? 

মানব েম্প্রিাসয়র প্রেম কিিিার ইকর্হাে েম্পসিণ 

আমরা িম থবশী েবই জাকন। েক্ষ েক্ষ বছর 
আসগ মানব েম্প্রিাসয়র প্রেম কিিিার ইকর্হাে 

রূসপ আকিম যুসগর মানুষসির িো আমরা জাকন। 

আমরা জাকন আকিম যুসগর মানুসষরা িী ভাসব 

জীবনযাপন িরর্। থেই জীবনযাপসনর পটভূকমিায় 

িসর্াটা বুকদ্ধর থজার আর িসর্াটা কচন্তা ভাবনা 

িাজ িসরসছ র্া বেসর্ পারকছ না, র্সব ধ্ীসর ধ্ীসর 

পকরবর্ণসনর মধ্য কিসয়ই মানব েম্প্রিায় আধু্কনি 

েভযর্ায় থপৌঁসছসছ। আমরা এটা থয বেসর্ পারকছ 

আেসে এটাই আমাসির কচন্তা–ভাবনা। র্াহসে 

আমরা িী বেব, থেই আকিম িাসের মানুষজসনরাই 

ভগবান েম্প্রিাসয়র েতকষ্টিারী? আকিমযুসগ থিানও 

ভগবান কছে না বসেই আমরা জাকন। থিবে, 

বনজঙ্গে-আিাশ-বার্াে-মাকট-পাহাি-নিী-নাো 

ইর্যাকি কবষয়গুকেই কছে। আমাসির আসরা জানসর্ 

ইচ্ছা িসর এই েব কজকনেগুসোর নাম থি কিসো? 

মানুষ না থিবর্া? আকিম যুসগর মানুষ ক্রমশঃ েব 

কিছু যেন আধু্কনি যুসগর আওর্ায় কনসয় এসো, 

র্েন আমরা মানুষসি পূজা-পাি না িসর 

থিবর্াসির পূজা িরকছ। থিবর্ারা মানুসষরই রূপ। 

র্ারাও এিকিন আকিমযুসগরই থিউ কছে। 

আকিমযুসগর মানুষ োজেজ্জা, থপাশাি বা 

গয়নাগাাঁকট থিাো থেসি থপে? িাকরগর কহসেসব 

আমরা কবশ্বিমণার নাম জাকন। থেই কিি থেসি না 

হয় আমরা বেোম, গয়নাগাাঁকট না হয় কবশ্বিমণা েতকষ্ট 

িসরসছন। র্সব আমাসির জানসর্ ইসচ্ছ হয়, 

োজেজ্জা, থপাশাি ইর্যাকি কবষয়গুকের েতকষ্ট থি 

িসরসছন? থিবর্াসির মসধ্য থযমন, ব্রহ্মা, কবষু্ণ, 

কশব, অকি, পবন, েূযণ, চন্দ্র, িােী, েক্ষ্মী, েরস্বর্ী, 

রাম, েক্ষ্মর্ প্রমুসের নাম পাই, থর্মনই মানুষসিরও 

নাম আসছ। মানুসষরা বুকদ্ধর থজাসর কনসজসির নাম 

কিি িসর কনসয়সছ থযমন, বাল্মীকি, রু্েেী িাে, 

মাইসিে, থর্নকজাংসনারসগ, রবীন্দ্রনাে, থনর্াজী 

প্রমুে। আজসির কিসন আমরা এই মানুষগুকের 

েোন িকর, র্সব পূজা িরকছ ভগবানসির। 

থিবর্ারা থযমন আকিম মানুসষর থিান রূপ, থর্মনই 

আধু্কনি যুসগর এই েব মানুসষরাও আকিমযুসগর 

থিান মানুসষরই রূপ। আধু্কনি যুসগর মানুসষরা 

থিানও শুভিাজ িরার পূসবণ আমরা থিবর্াসির 

আরাধ্না িকর। ভগবাসনর পাশাপাকশ মানব 

েম্প্রিায় এিই যুসগ আকবভণাব। র্সব আধু্কনি যুসগ 

এসে এই পূজা থিবে ভগবাসনরই ভাসগয র্পণর্ 

হয়। মানুষসির থিন এই েুসযাগ থেসি কবর্াকির্ 

হয়?  মানব েম্প্রিাসয়র থিন পূজা িরা হয় না? 

এিই যুসগর এই িুই েম্প্রিায় ভগবান থযোসন 

পূজার অকধ্িারী হসয়সছ, থেোসন মানুষ কনসজসির 

মসধ্য অনবরর্ েিাই িরসছ, র্াসির মসধ্য জাকর্-

থভি, ধ্মণ-অধ্সমণর মসধ্য েিাই িসর চেসছ। প্রে 

ওসি মানুষসির মসধ্য এই জাকর্সভি, ধ্মণ অধ্মণ 

থিাো থেসি এে? আকম কিন্তু ধ্মণ মাকন, পূজা পাি 

িকর, থিবর্াসির অবসহো িকর না। থযগুসো আকম 

কেেোম থেইগুসো কিন্তু আমার কচন্তা ধ্ারা। আমার 

এই েব কচন্তা ভাবনাগুকেসি আজ আকম কেকের্ রূপ 

কিোম। আকম এেসনা পযণন্ত থয েব প্রে রু্সেকছ, 

থেইগুসোর উত্তর থোাঁজার থচষ্টা িকর। জাকন, এই 
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েব জানার জনয আমাসি অসনি বই, পাণু্ডকেকপ 

পিসর্ হসব। জাকননা িসব, আকম এই প্রেগুকের 

উত্তর পাব। র্সব েিসের িাসছ অনুসরাধ্ আমার 

এই কচন্তাধ্ারা কনসয় থিউ থযন অবসহো না িসর। 

িকবর্া, গল্প, িাকহনী কেেসর্ পারর্াম কিন্তু কেেোম 

না। আমার কচন্তা ভাবনাসি এই থেোসর্ কেেোম। 

আকম না হয়, আমার কবশ্বাে থিউ না থিউ আমার 

প্রেগুকের উত্তর থিান না থিান কিন েুাঁসজ পাসবই। 

র্সর্া কিন---- 

                                                          

‘থহ থর্কিশ থিাকট থিবর্া, থর্ামাসির 
চরসর্ শর্সিাকট-শর্সিাকট 

েহর-েহর-েহর 
প্রর্াম’ 
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যেন অন্ধিার 

প্রজ্ঞকপ্ত থ াষ 
(মসনাকবজ্ঞান, প্রািন ছাি ) 

 
 

আকম থর্ামার আোর আওয়াজ থপোম 

থয  সর আকম কছোম, রু্কম র্ার িরজা ভােসে। 

থিান আসো কছে না থেোসন 

রু্কম অন্ধিাসর রাস্তা েুাঁসজ আমার িাসছ এসে 

বেসে। 

আমরা এসি অসনযর হার্ ধ্রোম ওই  সর। 

রু্কম চাইসে আসো জ্বাোসর্ 

আকম থর্ামায় জ্বাোসর্ কিোম না। 

আকম আসোসি ভয় পাই থয, 

রু্কম র্া  আর বুেসর্ থপসে না। 

 

 

 

 

 

 

 

অন্ধিাসর কিছুসর্ই এসি অনযসি কিি িসর 

থিেসর্ পারকছোম না। 

র্াও থেই অন্ধিাসর আমরা কিছু থিেোম। 

আমারা থিেোম কনসজসির পকরবর্ণন, 

আমরা থিেোম এসি অনযসি হারাসর্ 

আমরা থিেোম এসি অনযসি কফসর থপসর্। 

অন্ধিার িী? আসোই বা িী? 

র্া থবাোর জনয আসো জ্বাোসনা 

িরিার আসছ কি? 
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ছাি জীবন 

আকবিা থবগম 

স্নার্ি থশ্রর্ী (প্রেম বষণ) 
 

ছাি জীবন েুসের জীবন পিাশুনার মাসে 

কিন যায় চসে জেসরাসর্র মর্ন 

েময়সি না ির রু্কম েিায় পর্ন। 

েময়সি োিসর্ ির র্ার বযবহার 

েময় চসে থগসে কফসর আেসব না আর 

ছাি জীবন েুসের জীবন, েিাই ির র্াাঁর িরর্ 

জাকগয়া মাকগয়া র্াাঁসর ির আহ্বান 

ছাি জীবন হে েমাসজর বাকর্ 

িরসহ যর্ন র্সব পাইসব থজযাকর্ 

এই েুসের জীবন আকেসব না আর 

িরর্ িসর চে র্সব পাইসব োর 

কবিযাহীন বুকদ্ধহীন থযমন তর্ে ছািা বাকর্ 

হাজার থচষ্টা িরসেও পাইসব না থজযাকর্ 

গুর্বান হয় যকি গুহার মাসে 

র্বুও র্ার গুর্ রসব থোি েমাসজ। 

 

                                                                                                

 

 

 

আবুজার 

থমাহঃ থমাজাসেে হি 
বাাংো োোকনি (কির্ীয় বষণ) 

 

আবুজার থয থমসয় পটার পদ্ধকর্ না জাসন 

থমাজাসেে থয থপ্রয়েীর জনয োরা জীবন িাাঁসি। 

আবুজার থয েবেময় নাকফোর পাসন চায়, 

নাকফো থেটা বুেসর্ পাসর র্ার  সরসর্ আর না            

যায়। 

আবুজার থযই নাকফোসি কনসজর িো বেব বেব 

ভাকবে, 

কপছন থেসি নাকফোসি থি থযন ডাকিে। 

আবুজার থয নাকফোর প্রকর্ িরে অকভমান 

কপছন কফসর র্াকিসয় থিসে আিারুজ্জামান। 
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বাহন িো 

অনুরাধ্া বেু  
বাাংো োোকনি (কির্ীয় বষণ) 

 
ষণ্ডরাজা ন্ীমশাই কশসবর কর্কন বাহন 

মহাসিবসি বকেসয় কপসি থ াসরন কিভুবন। 

কোংহ মশাই মাসয়র পাসয় থিমাি ভারী র্ার 

অেুর বসধ্ ভাসবন থর্নার ভূকমিা অপার। 

গসর্শিািার থছাসটা ইাঁিুর টুিুর টািুর চায় 

োডুা  থমািি থপসেই থে থয গবগকবসয় োয়। 

মা েক্ষ্মীর বাহন পযাাঁচা জ্ঞানী এবাং গুর্ী 

কিসনর থবো  ুকমসয় িাটান, রাসর্ জাসগন কর্কন। 

রে-কবরঙ্গী থপেম রু্সে নাসচ থয ময়ূর, 

থজসনা থে থয আর থিউ নয় বাহন িাকর্ণসিয়র। 

থশ্বর্-শুভ্র রাজহাংে শুভ্রা পির্সে 

িুধ্টা েুাঁসট কিি থেসয় থনয় জে কমকশসয় কিসে। 

োর্কট থ ািার রসে থচসপ েূযণ উিয় হয়। 

রূসপ-রসে-গসন্ধ র্াই পতকেবী বর্ণময়। 

মর্ণযবােী পূসজন র্াাঁসির িুধ্ আর িো কনসয়, 

মা মনো মসর্ণয আসেন িােনাকগনী কনসয়। 

হস্তী পতসষ্ঠ কবশ্বিমণা িসরন আসরাহর্ 

হার্ীর কপসিই থচসপ র্ার মসর্ণয আগমন। 

থধ্াপার বাকির গাধ্া থজসনা বাহন শীর্ো মার 

থবািাসোিা নম্র েম্র থনইসিা অহাংিার 

যমরাজসি চাকপসয় কপসি িুেকি চসে থমাষ 

কশাং িুকট র্ার কবশাে বি, কনঃশ্বাে থফাাঁেসফাাঁে। 

মা ষষ্ঠীর বাহন কবিাে চাোি চরু্র অকর্ 

পূজা পান মাসয়র োসে এসে নব অকর্কে। 

নারায়সর্র মসর্াই ধ্ীরজ, গরুি বাহন র্াাঁর 

পক্ষীিুসে র্াইসর্া থর্নার পকরচয় রাজার। 

আমরা থযমন রাসম বাসে  ুকর থহো-থহাো।                                                        

থিব-থিবীরা বাহন চসি থ াসরন যো-র্ো।
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েকহষু্ণর্া 

অনুশ্রী থ াষ 
অধ্যাপি, বাাংো কবভাগ 

 

এ ভুবসন যসব জসন্মকছ 

থে যাবর্ অসনি েসয়কছ... 

জির যন্ত্রর্া...শীসর্র িাণ্ডা হার্...গরসম থর্সর্ ওিা ছার্ 

বষণায় কটসনর উপর শব্দ মূছণর্া। 

আন্ বা অসনি িুঃে... 

তশশসব থছাট োিার বযো 

তিসশাসর হারাসনা থপ্রসমর িো 

থযৌবসন অসনি বঞ্চনা সূ্থে বা েূক্ষ্ম। 

েসহযর িতকর্ অমকেন... 

কশক্ষাসক্ষসি রাজনীকর্র িাবা 

েীমাসন্ত িাাঁটার্ার ভাো থোেুপ োবা 

েম্প্রকর্ েম্প্রীকর্ হারাসনার কিন। 

িমণসক্ষসির প্রবঞ্চনা অপমান... 

কবষাি োসিযর অর্যাচার 

েমাসজর স্তসর স্তসর বযকভচার 

এ েহয ক্ষমর্ার োসগ না প্রমার্ 

এসর্া েসয়ও র্বু গাসয় আমার 

র্িমা এাঁসটকছ অেকহষু্ণর্ার। 

হায় কবষু্ণ! আকম আজও অেকহষু্ণ! 

      

 

রাজনীকর্কবি 

োকন বাো থিববমণা 
স্নার্ি থশ্রর্ী (প্রেম বষণ) 

 

আমার থেো পসি থিউ েজ্জা থপসয়া না ভাই 

থিমন িসর হসব রাজনীকর্কবি র্ারই উপায়। 

িোয় িোয় বেসর্ হসব কন ণার্ কমেযা 

র্সবই রু্কম হসয় উিসব রাজনীকর্কবি- 

র্সবই রু্কম হসয় উিসব িী ণজীকব থনর্া 

উসটাটা কিি িরসর্ হসব, বেসব থেটা মুসে 

রাজনীকর্কবি হসয় র্সবই বাাঁচসব রু্কম েুসে। 

গকরবসির থশাষর্ িসর ভরসর্ হসব থপট 

ধ্নীসির িাসছ িরসর্ হসব মাোোকন থহাঁট। 

ভাসো িাসজর থিাহাই কিসয় রু্েসর্ হসব চাাঁিা 

এ ভাসবসর্ই ভােমানুষসির থিেসর্ হসব ধ্াাঁধ্া 

পয়ো-কিসয় পুষসর্ হসব থবশ কিছু োকিয়াে 

প্রকর্বািী থিউ হসে, েুবসি থিসব র্ার গো 

উপায় কি বসেকছোম আজ এোসনই জাসগ 

েুসযাগ হসে পসর আকম বেব কিছু আসগ। 
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জীবন মাসন বনু্ধ 

কপউ েূিধ্র 
স্নার্ি থশ্রর্ী (প্রেম বষণ) 

 
বনু্ধসি কনসয় োরাটা েময় 

হাকে, মজা আর িাটা, 

বনু্ধসি কনসয়ই িকফ শসপ 

ভােই হে আডা া। 

বনু্ধসি কনসয় সু্কসে থযসর্ 

কড. কট. কে. বাে ধ্রা, 

বনু্ধসি কনসয়ই োইসব্ররীসর্  

গসল্পর বই পিা।                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বনু্ধ মাসন থফেবুসিসর্ 

োরা রার্ চযাকটাং িরা, 

বনু্ধ মাসন ছুকটর কিসন 

কনউ কিকি থ ারা। 

বনু্ধ মাসন িুঃসের েময় 

িাসছ বসে োিা, 

বনু্ধ মাসন এসি অপরসি 

মসনর িো বো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বনু্ধর েসঙ্গ রকববাসরসর্ 

কেসনমা থিেসর্ যাওয়া, 

বনু্ধর েসঙ্গ থর যসু্টর যাসণ্ট 

কপজা, বাগণার োওয়া 

বনু্ধই জীবসনর মাসন  

েব েময় পাসশ োিুি, 

বনু্ধর েসঙ্গ োরা জীবন 

এমনই ভাসব িাটুি।
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রমযরচনা 

“েুর ভুসে থযই  ুসর থবিাই” 

ড. অকির্ী বস্যাপাধ্যায়  
অধ্যাপি, বাাংো কবভাগ 

 
 

কি বকে, “আমার েিে িুসের প্রিীপ 

থজ্বসে, কিবে থগসে, িরব কনসবিন”---- 

এই রবীন্দ্র েঙ্গীর্কট িী অকন্যেু্র, 

থযমন র্ার বার্ী, থর্মনই র্ার ভাবটুিু!---- র্াহসে 

আকম কনকশ্চন্ত জাকন আকশ–নব্বই শর্াাংশ থশ্রার্াই 

প্রেসম এিটু ভযাবাচযািা থেসয় যাসবন। র্াাঁসির 

কবহ্বের্া অহহরু্িী নয়, িারর্ র্াাঁরা িক্ষসর্া 

গানকটসি এ ভাসব থশাসননই কন! র্াাঁরা শুসনসছন---- 

“আমার েিে িুসের প্রিীপ/ থজ্বসে কিবে/ থগসে 

িরব/ কনসবিন”। েুসরর েঙ্গকর্ এই গাসনর 

বার্ীসি এ ভাসবই অেণহীন র্াৎপসযণর ছাাঁসচ থঢসে 

বকেসয় কিসয়সছ র্াাঁসির থচর্নায়। 

     শুধু্ এই গানকট এিো নয়, ধ্রা যাক্ “ থমার 

বীর্া ওসি থিান্ েুসর বাকজ” কিাংবা, “মন থমার 

থমস র েঙ্গী” গাসনর “উসি চসে কিি কিগসন্তর 

পাসন” পাংকিকটও। েেসে এই ভাসব থগসয় োসিন---

---- “থমার বী/না ওসি/ থিান্ েুসর/ বাকজ” অেবা, 

“উসি চসে কিি কি/গসন্তর পাসন”। বাসিযর অেণ থয 

এর ফসে ভীষর্ ভাসব মার থেসয় যাসচ্ছ থেই 

অনেণকট–থি থিউ থর্মন গুরুত্ব থিন না। এরিম 

আরও অজর িতষ্টান্ত থিওয়া যায় শুধু্মাি 

রবীন্দ্রেঙ্গীসর্র ভাণ্ডার থেসিই। “েিে িেুষর্া/ 

মে হর” বা “নয়ন থছসি থগসে চসে” গাসনর 

“থর্ামায় আকম হারাই যকি/ রু্কম হারাও/ না 

হারাও/ না থয”র িো মসন পিসছ এক্ষকন। 
িোগুকে থয আেসে “েিে িেুষ/র্ামে হর” 

অেবা “রু্কম হারাও না/ হারাও না/ থয” র্া িাসন 

শুসন বুসে থনওয়া থবশ িুষ্কর। 

রবীন্দ্রনাসের কবকভন্ন কচকিপি, কিনকেকপ, িাসছর 

জসনসির েসঙ্গ আোপ – আসোচনা ইর্যাকির মধ্যসম 

আমরা ের্র্ই থজসনকছ থয র্াাঁর গাসন বার্ীর গুরুত্ব 

অপকরেীম। বার্ী (Lyric)-ই প্রেসম রকচর্ হর্, 

র্ারপসর িকব গুনগুন িসর কনসজর মসন েুরকট 

ভাাঁজসর্ন। েুর থমাটামুকট পছ্েই হসেই র্ৎক্ষর্াৎ 

ডাি পির্ েুিিী থিাসনা পকরকচর্জসনর এবাং 

আজসির কিসনর থটপ–থরিডণার বা কডকজটাে 

থরিকডণাং কেসস্টসমর কবিল্প কহোসব র্াাঁসি গাসনর 

েুরকট রু্কেসয় থিওয়া হর্। িারর্, নানা িাসজর 

ভীসি িকব যকি েুর ভুসে যান র্াহসে এিকট গান 

কচরর্সর হাকরসয় যাওয়ার েম্ভাবনা েুবই প্রবে কছে---

---- বহু গান এভাসব হাকরসয় থগসছও হাসর্র িাসছ 

িসি েুর রু্সে রাোর মসর্া িাউসি না থপসয় 

অেবা এিই পাংকিসর্ পসর অনয েুর বোসনাও 

হসয়সছ অগর্যা। 

য 
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 এর্ িাণ্ড িসর েুর োংসযাজন হসেও 

আমরা যারা রবীন্দ্রেঙ্গীসর্র কনয়কমর্ এবাং 

মসনাসযাগী থশ্রার্া র্াাঁরা েবাই এ-কবষসয় থমাটামুকট 

এিমর্ হসর্ পারব থয, এ-গাসন েুসরর তবকচিয 

িম। েুরগুকে কনকিণষ্ট িসয়িকট ছাাঁসচ ঢাো----- র্া থে 

থিাসনা ধ্রুপিীরাগাশ্রয়ী েুর থহাি বা বাউে– 

ভাকটয়াকের স্বাভাকবি েুর, িীর্ণনাসঙ্গর েুর থহাি 

কিাংবা অনয প্রসিসশর থোিেঙ্গীর্ ভাঙ্গা েুর, 

পাশ্চাসর্যর কপয়াসনা-িডণ কভকওি কপস্– কমউকজি 

থহাি বা িুম্ কর– িাজরীর ছ্কভকত্তি েুেশ্রাবয েুর। 

ছাাঁসচর বাইসর এসিবাসর বযকর্ক্রমী েুর–োংসযাকজর্ 

গান, এসিবাসর থনই বোর ধ্তষ্টর্া থিোব না, র্সব 

যসেষ্ট কবরে র্া বোই যায়। 

 এরই পাসশ অেচ গাসনর বার্ীর বযাকপ্ত, 

গভীরর্া, তবকচিয ও প্রোর এিবার থভসব থিেুন। 

থিাসনা রু্েনাই পাওয়া যাসব না। থিান্  অনুভূকর্, 

থিান্  ভাবাসবগ, থিান্  উদ যাপন এমন আসছ যার 

েসঙ্গ হুবহু মানানেই এিকট রবীন্দ্রেঙ্গীসর্র কেকরি 

েুাঁসজ না পাওয়া যাসব?------ েব আসছ, েমস্ত। এি 

িাসে আমাসির বনু্ধসির এিটা কপ্রয় অবের 

কবসনািনই কছে রবীন্দ্রেঙ্গীসর্ েমসবর্ ভাব-  

কবকনময় িরা------- গাসন প্রে, গাসনই উত্তর, গাসনর 

মাধ্যসম র্েযিান, গাসনই অকভসযাগ-মান–অকভমান– 

েুনেুকট, গাসনই রাগ, অনুরাগ থর্া বসটই! কবশ্বাে 

িরুন, এমন িক্ষসনা হয়কন থয, পকরকস্থকর্র উপযুি 

এিকটও রবীন্দ্রেঙ্গীর্ িাসরা ভাণ্ডার থেসিই 

থবসরাসচ্ছ না। আজসির কিসনও, এর্োকন বয়সে 

থপৌঁসছ থিকে, র্োিকের্ ‘জীবনমুেী’ গান বা 

ছায়াছকবর আধু্কনির্ম কেকরি িাসন আো মািই 

কিি এিোকন রবীন্দ্রেঙ্গীসর্র পাংকি মসন পসি 

যাসচ্ছ যাসর্ িোগুকে বহুপূসবণই অকভবযি হসয় 

কগসয়সছ। উিাহরর্ থিব? থবশ, কিকচ্ছ এিটা।  

 অনুপম রাসয়র িোয় ‘অসটািাফ’ 

(পকরচােি েতকজর্ মুসোপাধ্যাসয়র প্রেম প্রয়াে) 

চেকিসির “আমাসি আমার মর্ োিসর্ িাও” 

গানকটসি থর্া এিোকন মাইেসস্টান বোই যায় 

বাাংো ে ুেঙ্গীসর্র যা আপামর বাোকের 

মসনাজগসর্ এিটা থক্রজ, এিটা েি রু্সে কিসর্ 

থপসরকছে কিছুকিন আসগ। আকম কিন্তু র্েনও 

গুনগুন িসরকছ রু্েনায় অসনি কনভত র্ হসয়ও 

অকভবযকিসর্ প্রায় আইসডকেিযাে রবীন্দ্রেঙ্গীর্কট – 

“আমায় োিসর্ থি, আমায় োিসর্ থি না, 

আপনমসন”। ির্ যুগ আসগ থেো, অেচ িী োিতশয 

কনসজসি উইিড্র িসর থনওয়ার োংিসল্প, অটের্ায়। 

 আর এই িারসর্ই, েুরিার রবীন্দ্রনাসের 

উপসর মাসে মাসে বি অকভমান হয়। েুসরর চাে, 

েুসরর ছাাঁসচ রবীন্দ্রেঙ্গীর্গুকে এর্ েীমাবদ্ধ থিন থয 

িোর অকভবযকি ওইভাসব মার থেসয় যায় বারবার। 

ধ্রা যাক্  “জাকন থর্ামার অজানা নাকহ থগা, িী 

আসছ আমার মসন/ আকম থগাপন িকরসর্ চাকহ থগা, 

ধ্রা পসি িুনয়সন” গানোকনসি। িী অেম্ভব 

থরামাকেি এিোকন বার্ী-----  বযািুের্ায়, আকর্ণসর্, 

েমপণসর্, িুিায়, োজুির্ায়----- এি র্রফা অসফাট 

থপ্রসমর পরম এি হৃিয়ান্তরাসের কচি থযন কশল্পীর 

রু্কেসর্ আাঁিা হসয়সছ এ গাসনর পাংকিসর্– 

পাংকিসর্। অেচ জজণ (থিবব্রর্) কবশ্বাসের 

জেিগম্ভীর েুেকের্ িসি এর োঙ্গীকর্ি রূপকট 

শুনুন এিবার-----------‘চাকহ থগা’, ‘গাকহ থগা’, ‘কিন 

বাকহ থগা’ ইর্যাকি প্রসর্যি েুসরর থফরর্ায় “আ – 
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আ – কহ থগা” িসর থয েুর কবস্তার র্া গানকটসি 

এসিবাসর যাসি বসে মাকট িসর কিসয়সছ।  

 এিই িো আমার মসন হয় যেনই 

“িুেুসম িুেুসম চরর্কচহ্ন কিসয় যাও” গানকট শুকন। 

এ গাসনও “থশসষ যা – আ – আ – আ – ও মুসছ” 

কিাংবা “ওসহ চ – ন্  - চ – ে – ও – ও –ও” 

ইর্যাকি বসে বারাংবার থয িাসোয়াকর্ েুর – কবস্তার, 

র্া আমার, থছাট মুসে বি িো হসয় যাবার ভয় 

োিসেও বকে, থশ্রার্া কহসেসব থ ারর্র অপছস্র। 

 যাাঁরা পকণ্ডর্বগণ, যাাঁরা গসবষি, েমাসোচি 

কহসেসব বাাংো কিাংবা ভারর্ীয় আমাগণেঙ্গীর্ 

কবষয়কটসি অনুেন্ধান, কবসেষর্ িসর থিোর িাসজ 

কেকরয়ােকে ব্রর্ী-------- র্াাঁরা, আমার থিমন মসন হয়, 

েুরিার কহসেসব কবচার িসর েকেে থচৌধু্রী, 

শচীনসিব বমণর্, রাহুে থিব বমণসর্র হয়সর্া বা 

অসনি োকন একগসয় রােসর্ পাসরন। 

রবীন্দ্রেঙ্গীর্সি কনঃশ্বাে – প্রশ্বাসের মসর্াই কনসজর 

অকস্তসত্বর পসক্ষ অপকরহাযণ মসন িসরন আমার মসর্া 

থযেব থশ্রার্া, র্াাঁসির পসক্ষ বযাপারটা েুব েুেির 

নয় কনশ্চয়ই। অনস্বীিাযণ থয, বার্ীর উৎিষণ, 

গভীরর্া, বযাকপ্ত–কবস্তাসরর পাসশ েুসরর মুকষ্টসময় 

িসয়িকট ছাাঁচ এবাং িেসনা–িেসনা থেই ছাাঁসচর 

িািাসমায় বার্ীসি উপযুি ভাসব বকেসয় থিওয়ার 

িত ৎিুশের্ার অভাব অবশযই রবীন্দ্রেঙ্গীসর্র 

কেকরয়াে থশ্রার্ার থচর্নাসি পীকির্ িসর। 

 আর র্াই, েুরিার রবীন্দ্রনাসের উপসর 

মাসে মাসে বি অকভমান হয়!  
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কিকির বাাংো িকবর্ার জগসর্ ’৮০-র িশি 

     রূপ িুমার আকি 
 অধ্যাপি, বাাংো কবভাগ 

 

০-র িশসি কিকির বাাংো িকবর্ার জগসর্ 

যাাঁরা কেেসর্ শুরু িসরকছসেন, র্াাঁসির মসধ্য 

কশকশর িুমার িাশ, থজযাকর্করন্দ্র তমি ও কহমাদ্রী 

িসত্তর নাম উসিে িরসর্ই হয়। ’৮০-র িশসি 

কশকশর িুমার িাসশর থযেব িকবর্ার োংিেনগুকে 

পাই থেগুকে হে ‘হয়সর্া িসরাজা আসছ অনযকিসি’ 

(১৯৮৬) ও ‘অবেুপ্ত চরু্েণ চরর্’ (১৯৮৬)। 
অনযকিসি থজযাকর্করন্দ্র তমসির অবিান ‘থশ্রষ্ঠ িকবর্া’ 

(১৯৮৫) রচনায়। আর কহমাদ্রী িত্ত কেসেসছন----

‘েকন্নিসট যাব িসব’ (১৯৮০), ‘ভাসো থনই পতকেবী’ 

(১৯৮৩)। এই িশসিই কিরর্শঙ্কর তমসির ‘কচিে 
হকরর্ী’ (১৯৮৩) ও নক্র্া রাসয়র ‘আমার মসধ্য 

োসি’ (১৩৯৫) িকবর্া োংিেসনর নাম পাওয়া 

যায়। ’৮০-র িশসির িকব ও িকবর্াোংিেসনর 

েসঙ্গ পকরকচর্ হওয়ার জনয এেন আমরা কিছু 

িকবর্া আসোচনা িসর থিসে থনব এই েময় থেোর 

কবষয়-বস্তু ও কিকির বাাংো িকবর্ায় পািয িী কছে?  

“কনসজর েতকষ্টর মসধ্য কনসজ ঢািা োসিা 
স্বচ্ছ্ কনপুর্ িারুিাজ 
স্বচ্ছ র্বু থগাপনীয়, কনরাপি র্বুও কবষাি 
জকটে জাসের অন্তরাে 
অন্তরাে, র্বুও েহজ 
 কনসজর েতকষ্টর মসধ্য কনসজ ঢািা োিা 
 অেচ আমার িাসছ আ্মপ ার্ী জাে 
 েহসজর আবরর্ েবসচসয় বসিা জকটের্া”।   

নানা থিসশর, নানা িাসের, নানা অকভজ্ঞর্ার িকবর্া 

িকব কশকশর িুমার িাশসি নািা কিসয়সছ। থযোসনই 
মানুসষর গভীর অনুভব, থযোসনই িকবর্ায় োসি 

অকভজ্ঞর্ার ের্র্া। আর এই অনুভব অনুভূকর্ িকব 

কশকশর িাশসি িেসনা আনক্র্ বা িেসনা 

আসবগীয় িসর রু্সেসছ। িত কিমর্া িকবর অপছস্র 
কবষয়। অপরূপ বকনর শব্দ বযবহার িসর িকব 

আশ্চযণ ভাসব েু্র-থরামযাকেি িকবর্া রচনা 

িসরসছন। অনযকিসি কহমাদ্রী িসওর িকবর্ায় িকবর 

স্বর এিান্ত বযকিগর্ উিারসর্ তর্রী। ফমণ কনসয় 
পরীক্ষা িরসর্ িকবর এিটুও বুি িাাঁসপ কন। 
কহমাদ্রী িত্ত গল্পিার, নাটযিার। কিন্তু কহমাদ্রী িত্ত 

মূের্ িকব। মানুসষর কভর্সর এিকিসি থযমন 

‘হায়না’ও আসছ অনযকিসি থর্মকন ‘ময়না’ও আসছ, 

এই হে কহমাদ্রী িসত্তর রচনার অসেষর্। ‘থক্রাধ্’, 

‘োপ’, ‘িত কষ্ট’, ‘থধ্াাঁয়ার িাকি’, 'হারাসনার েুে-িুঃে’, 

'আইে পাইে’ িকবর্ায় িকব আকবষ্কার িসরসছন। 
কহমাদ্রী িসত্তর িকবর্ায় উপর্যিা নয়, শুধু্ মাি 

মানুষ, মানুসষর িোই েরােকর---- 

“থবো থগে চসে ...থবো থগে চসে... 
থি থগে বসে ?থি থগে বসে? 

  পাকে ও নিীহীন গল্প শুসন শুসন 
  থিসট থগসছ আমাসির অসনি েময় 
  িূরাগর্ শসেযর ঘ্রার্---- 
       িেন কগসয়সছ কফসর হাওয়ায় হাওয়ায়”? 

৮ 
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আবার ’৮০-র িশসিই থজযাকর্করন্দ্র তমসির অবিান 

‘থশ্রষ্ঠ িকবর্া’ (১৯৮৫)-রূসপ পািসির োমসন 

উপকস্থর্। থজযাকর্করন্দ্র তমি িকব, কর্কন গীকর্িার। 
ফের্ র্াাঁর িকবর্ায়, কবষসয়র পাশাপাকশ েুসরর 

গীকর্িা আসছ। েুব েহসজই র্াাঁর িকবর্ায় 

রবীন্দ্রপ্রভাব থিেসর্ পাওয়া যায়---- 

“থযোসন প্রাসর্র মতগ অরর্য মার্ায় 

উজ্জীবন েকেকের্ কশিসির গভীর গহসন---- 
আনস্র িেনাি পাই অকস্তসত্বর কবকচি কবোসে 
েুসর-বসর্ণ থরো-রা এ অপূবণ েীো থে”।  

কিরর্শঙ্কর তমি প্রাবকন্ধি, গল্পিাসরর পাশাপাকশ 

িকব। কিরর্ শঙ্কর তমসির থপশাগর্ জীবসনর 

োমাকজি স্থানান্তর ও থপশাগর্ জীবসনর অকভজ্ঞর্া 

র্াাঁর িকবর্ার কবষয় কহসেসব েক্ষর্ীয়। বস্তুবাি ও 

িাল্পকনির্া থযন এসি অপসরর জনয িাাঁকিসয় আসছ 

কিরর্ শঙ্কর তমসির িকবর্ায়। কিরর্ শঙ্কর তমসির 
িকবর্া পাি িরসে থিেসর্ পাই, িকবর ভাষায়----

‘আকম িকবর্া কেকেনা, িকবর্া আসে’। কিরর্ শঙ্কর 
তমসির িকবর্া পাি িরসে যা আমরা েুব েহসজই 

বুেসর্ পাকর---- 

“বােভকর্ণ চসে যায় অোংেয শসব্দরা 

থোসে, েুেসর্ োসি 

কবপজ্জনিভাসব হযাসেে-েবণস্ব, র্বু 

েমস্ত শহর জনপি 

অনগণে েুাঁসজ েুাঁসজ থর্মন থমসে না শব্দ 

যাসর্ এসে ভর িসর বুসির প্রকর্মা”। 

এই েমসয়ই নক্র্া রায়-এর িকবর্া োংিেন 

‘আমার মসধ্য থেসিা’ িসি থিকে---- 

    “েুিূর থেসি থভসে আো এিটা গন্ধ 

কভসক্ষর এিটা থস্নসহর পরশ 

কভসক্ষর েুকে কনসয় থ ারা কভোকরর ‘মা’ ডাি 

বি থচনা োসগ”। 
িকব নক্র্া রায় এিকিসি থযমন নারী, অনযকিসি 

কর্কন বাাংো থছসি কিকির বাকে্া। োমাকজি প্রোয় 

র্াাঁসি থযমন ‘মা’র থেসি িূসর থযসর্ হসয়সছ, আবার 

নানান িারসর্ আেসর্ হসয়সছ কিকিসর্। উভয় 

থক্ষসিই িকব আজ থযন মার্ত হারা। কবরহ, থবিনা, 
ভােবাো, থপ্রম ইর্যাকি নক্র্া রাসয়র িকবর্া 

োংিেসনর মুেয কবষয়। ’৮০-র িশসির থেবাব্রর্ 

থচৌধু্রীর িকবর্া-োংিেসনর আসরিকট অনযর্ম িি 

হে ‘প্রগকর্শীে মহােিি’। িিকট নানান 

তবকচিযময়। োংিেনকটর গিন, রীকর্-নীকর্, িকবর্ার 

কবষয় কনবণাচন ইর্যাকি ইর্যাকি থেই তবকচিযময়র্ার 

অাংশ। আসোচয বইকট থমাট োর্কট িকবর্ায় 

কবভি। ‘অনুর্ম পুরুষ’, ‘অনুশােনপূবণ’, 

‘অনুশােনপবণ’, ‘প্রগকর্শীে মহােিি’, ‘েম্বা 

িকবর্া’, ‘থবাঁসট িকবর্া’ এবাং ‘ইর্স্তর্’। প্রকর্কট 
িকবর্ায় আবার থছাসটা-বসিা থবশ কিছু িকবর্ার 

অন্তভুণকি। থযমন ‘অনুর্ম পুরুষ’ িকবর্ায় থয ৬কট 
িকবর্া আসছ থেগুকে----‘ঐকর্হাকেি’, ‘গাো’, 

‘িারচুকপ’, ‘যুদ্ধ বযবো’, ‘েুরােুর’, ‘রােহকরসস্ত্রাহ’। 
বইকট এইভাসব পযণায়ভি। িকবর্ার কবষয় কহসেসব 
িকব িেসনা কনসয় এসেসছন ইকর্হাে, িেসনা 

রাজনীকর্, েমাজ, িেসনা পুরাসনা িতকর্। 

 

 



জাকির হুসেন কিকি িসেজ  
 

প্রভার্িুমার মুসোপাধ্যাসয়র থছাট গল্পঃ কবষয় স্বরূপ এিকট েেিা 

কর্েি েরিার 
                           অধ্যাপি, বাাংো কবভাগ 
 

বীন্দ্র েমিােীন গল্পিার প্রভার্িুমার 

মুসোপাধ্যাসয়র আকবভণাব বাাংো োকহর্য 

জগসর্ এি অভূর্পূবণ িতষ্টান্ত এসন 

কিসয়সছ। প্রভার্িুমার মুসোপাধ্যায়সি গল্পিার 

কহসেসব কবচার িরা যায়, র্াহসে এিো 

কনঃেস্সহ বেসর্ পারা যায় থয, এি পাসি 

রবীন্দ্রনাে এবাং অপর পাসি শরৎচন্দ্র, এরই 

মাসেই র্ারা-েোর মর্ প্রভার্িুমার কবরাজমান। 

প্রভার্িুমার আইন, কশক্ষা ও বযবোর েূসি নানা 

স্থাসন  ুসর থবকিসয়সছন এবাং তবকচিযময় অকভজ্ঞর্া 

েঞ্চয় িসরসছন। আর থেই অকভজ্ঞর্ার ফেে র্াাঁর 

িোোকহসর্য ফসেসছ। থেই জনয প্রভার্িুমার 

কবাংশ শর্াব্দীর িরর্ীয় োকহকর্যি হসয় আসছন 

র্াাঁর থমৌকেির্ার িারসর্। র্াাঁন থেো গল্প িিগুকে 

হে------ ‘থষািশী’(১৯০৬), ‘থিশী ও কবসিশী’ 

(১৯০৯), ‘গল্পািকে’(১৯১৩), ‘কবোকেনী’(১৯১৬), 

‘গল্পবীকে’(১৯১৬), ‘হর্াশ থপ্রকমি ও অনযানয 

গল্প’(১৯২৪),  ‘পিপুষ্প’(১৯২৭), ‘গহনার বাক্স ও 

অনযানয গল্প’(১৯২৮), ‘যুবসির থপ্রম’(১৯২৮), 

‘নূর্ন বউ’(১৯২৯), ‘জামার্া বাবাজী’(১৯৩১)। 
 প্রভার্িুমাসরর থছাটগল্পগুকে কবচার িরসর্ 

থগসে থিো যায়, র্াাঁর গসল্পর িাকহনী োংিীর্ণ 

থভৌগকেি েীমাসি িসরসছ অকর্ক্রম, রবীন্দ্রনাসের 

গভীর অনুরাগী হওয়া েসেও র্াাঁর থছাটগসল্প 

রসয়সছ কনজস্ব িতকষ্টভকঙ্গর প্রিাশ। অকর্ েহজভাসব 

বাস্তব জীবসনর ছাপ রসয় থগসছ র্াাঁর গসল্প এবাং 

থেইেসঙ্গ মানুসষর তিনক্ন জীবনাচরসর্র স্খেন 

অিত কিম মমসত্বর েসঙ্গ ফুকটসয় রু্সেসছন েরে 

ভাসব। অসনসি র্াাঁসি ফরােী থেেি মপাোাঁর েসঙ্গ 

এি আেসন বকেসয়সছন। কিন্তু মপাোাঁর গসল্প 

চমৎিার ভাসব ফুসট উসিসছ বযসঙ্গর জ্বাো, র্া 

প্রভার্িুমাসরর গসল্প থনই। নারায়র্ গাসঙ্গাপাধ্যায় 

র্াই বসেসছন মপাোাঁর েসঙ্গ প্রভার্িুমাসরর 

পােণিয রসয়সছ অসনি------ মপাোাঁ েমাজ, ধ্মণ ও 

নীকর্সি কনমণম ভাসব ভােসর্ থচসয়সছন। 

প্রভার্িুমার যসে র্াসির পক্ষপুসট োেন 

িসরসছন.. মপাোাঁর থিৌরু্ি বযসঙ্গর ছুকরর ফো 

েমাজসি িীর্ণ–কবিীর্ণ িসরসছ, প্রভার্িুমাসরর 

থিৌরু্ি োমাকজি স্বীিত কর্র অক্ষয় বসটর প্রাচীন 

ছায়ায় েহজ েরে প্রসমাি রসে উচ্ছকের্ হসয়সছ। 

 প্রভার্িুমাসরর মানকেির্া কছে উিার 

প্রিত কর্র। থেই উিার মানকেির্ার থেসি জন্ম থনয় 
ক্ষমা-েু্র িতকষ্ট। আর এই ধ্ারা ধ্রা পসিসছ র্াাঁর 

গসল্পর িাকহনীর পকরমণ্ডসে। থেই েসঙ্গই অকর্ 

েহসজ পািসির িতকষ্টর োমসন উজ্জ্বে ভাসব থভসে 

ওসি র্াাঁর গসল্পর রেময় কিি। গসল্পর চকরিগুকের 

মসধ্য থশ্রর্ীগর্ থিাসনা থমেবন্ধন গসি ওসিকন। 

অেণাৎ, চকরিগুকে িেনও ধ্নী থশ্রর্ীর, আবার 

িেনও গরীব প্রিত কর্র।  

ঊনকবাংশ শর্সির থশষ ভাসগ ও কবাংশ 

শর্সির প্রেম ভাসগ নানাকবধ্ োমাকজি োংিট ও 

র 
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িসের কিিটা প্রবে ভাসব োিা কিসয় ওসি। আর 

থেই কিিটাই র্াাঁর গসল্প ছকিসয়-কছকটসয় োসি। 

ধ্মণীয় থগাাঁিাকম, স্বসিশী আস্ােন, েসবণাপকর 

িুোংস্কার র্াাঁর গসল্প উপকস্থর্। েুিুমার থেন র্াই 

বসেসছন------ েমোমকয়ি োমাকজি ও রাষ্ট্রীয় 

আস্ােনও প্রভার্িুমাসরর গসল্প থঢউ রু্কেয়াসছ। 

কবধ্বা কববাহ, অেবর্ণ কববাহ, স্বসিশী আস্ােন, 

থবামা, ডািাকর্, নন থিা-অপাসরশান্  েবই র্াাঁর 

গসল্পর রে ও রেি থযাগাইয়াসছ। 

 প্রভার্িুমাসরর গসল্পর কবষয় প্রধ্ানর্ কনমণে 

হােযরে। র্সব কর্কন হাকের কবিুযৎিীকপ্তর ফাাঁসি 

ফাাঁসি বযসঙ্গর িষা ার্ থহসন যান অবেীোয়। 

থযমন, ‘বেবান জামার্া’ গসল্প থিকে------ কবসয়র 

েময় জামার্া নকেনী কছে নমনীয় ও িুবণে। র্াই 

শযাকেিারা প্রচণ্ড ভাসব িাটা ও বযঙ্গ িসর র্াসি 

কনসয়। থেই েমসয়ই থে প্রকর্জ্ঞা িসর------ এিকিন 

েুগকির্ থচহারা কনসয় শ্বশুরােসয় থপৌঁছাসব। েুগকির্ 
থচহারা কনসয় নকেনী যেন শ্বশুর বাকি আসে, র্েন 

থিউই র্াসি কচসন উিসর্ পাসর না এবাং 

চািরবািরসির িাছ থেসিও থে থপে কর্ি 

বযবহার। থেই েসঙ্গ উসিসছ হাকের থরাে। থিননা, 

র্াসি জামাই বসে কচনসর্ ও স্বীিার িরসর্ েবার 

অসনিটা েময় থেসগ থগসছ। 

 প্রভার্িুমাসরর গসল্প ধ্মণীয় থগাাঁিাকমর কচি 
পািসির োমসন জীবন্ত ভাসব উপকস্থর্। থেটাই 

থিেসর্ পাই ‘থিবী’ গসল্প। এোসন অসেৌকিি 
কবশ্বাে ির্ বি রাসজকড েতকষ্ট িরসর্ পাসর, র্া 
কর্কন থিকেসয়সছন। থিন্দ্রীয় চকরিকটর প্রকর্ মুহূর্ণ 
থিাোচে-বতসত্ত থিাোকয়র্। আর থেই স্থাসনই 
রাসজকডর জন্ম। প্রােকমিভাসব থিকবসত্ব কবশ্বােী 
কছসেন না িয়াময়ী কনসজই, থিকবসত্ব অকবশ্বােী 
কছসেন স্বামী উমাপ্রোিও। ক্রমশ িয়া কনসজসি 
এর্টাই জীবন্ত থিবী বসে প্রকর্কষ্ঠর্ িসর থয  এি 
েময় র্ার স্বামীসিও র্াসি স্পশণ িরসর্ কনসষধ্ 
িসরসছ। কিন্তু র্ার অর্যন্ত থস্নসহর থোিা যেন 
র্ার চরর্ামতর্ বারবার োওয়া েসেও মারা থগে, 
র্েন র্ার থিকবসত্বর অহকমিা এি ধ্াোয় থভসে 
থগে। থেই কবরাট কবপযণসয়র মুসে িাাঁকিসয় িয়াময়ী 
মতরু্যসিই থবসছ কনসয়সছ। কনসজর পরসনর শািীসি 
িকির মসর্া পাকিসয় আ্মপহর্যা িসরসছ থে।  

 প্রভার্িুমাসরর গসল্প ক্ষমােু্সরর হার্ 
ধ্সর হাকজর হসয়সছ হাকে ও অশ্রু। ‘িাশীবাকেনী’, 
‘আিকরনী’, ‘মার্ত হীন’ র্ারই ফে। ‘িাশীবাকেনী’-
থর্ েক্ষয িকর, মার্ত হৃিসয় থয েন্তান-বাৎেেয এি 
অেণ্ড জায়গা কনসয় োসি, র্া এই গসল্প থিোসনা 
হসয়সছ। থযৌবসনর জ্বাোয় অকস্থর পিস্খকের্া কবধ্বা 
েমস্ত জীবনসভার অনুর্াসপর রূ্ষানসে িগ্ধ 
হসয়সছ। 

 প্রভার্িুমার র্াাঁর গসল্প েমিােীন জীবন 
যািার নানান কিি েু্র ভাসব ফুকটসয় রু্সেসছন, 
মনস্তাকেি িতকষ্টভকঙ্গ কিসয় নয়, উিার মানকেির্া 
কিসয়। আর এোসনই র্াাঁর গসল্পর োেণির্া। 
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আ্ামাসন বাাংো চচণা 

শকমণষ্ঠা থেন 
                            অধ্যাপি, বাাংো কবভাগ 
 

৯৭৩ েসন বাবার চািকর-েূসি িীপপুসির থয 

সু্কেকটসর্ কগসয় ভকর্ণ হসয়কছোম, থেকট র্েন 

মাি িশ বছসরর কশক্ষাজীবসন পা কিসয়সছ; 

রাজধ্ানী থপাটণসেয়াসরর ডীন ষ্ট্রীট থেসি শািীপুসরর 

কিসি থযসর্ বাাঁ–কিসি পির্। পাহাি–থিসট বোসনা 

এ-সু্কেকটর নাম কছে গভঃ রবীন্দ্র বাাংো কবিযােয়। 

োিুসেয িুকি জন কশক্ষি এবাং শ –থিসিি বাোকে 

ছািছািী কনসয় থপাটণসেয়াসরর এই এিমাি ‘বাাংো 

সু্কে’ কট কছে ওোনিার আসরা অসনি েরিারী 

কবিযােসয়র মসর্াই কে. কব. এে. ই.–কিকির 

অধ্ীনস্থ। র্োবধ্ায়ি কহসেসব থপাটণসেয়াসরর কশক্ষা 

কনসিণশােয় (এডুসিশন কডসরিসরট) কছে। 

আসশপাসশর িামাঞ্চসে উির্র কবিযােয় কছে না 

বেসেই হয়। কবজ্ঞান কবভাগ র্েন েিয েুসেসছ; 

িোকবভাগ চেসছ পাশাপাকশ। উভয় শাোসর্ই কে. 

কব. এে. ই. পািযাক্রম অনুযায়ী বাাংো ভাষা কির্ীয় 

ভাষা কহসেসব পিাসনা হর্। ’৭৩–’৮২ পযণন্ত অনযানয 

কবষসয়র পাসশ বাাংো থয যসেষ্ট যেেহিাসর পিাসনা 

হর্, র্ার বহু প্রমার্ বারবার পাওয়া থগসছ। এই 
েমসয়র মসধ্য অসনি ছািছািীই ওই সু্কে থেসি 

থবকরসয় মূে ভূেসণ্ড, এসে বাাংোসি োোকনি কবষয় 

কহসেসব থবসছ কনসয়কছসেন। িেিার্া, যািবপুর, 

কিকি–এেব কবশ্বকবিযােসয়র বাাংোচচণার েসঙ্গ এাঁসির 

থযাগ থে– েমসয় কছে। ১৯৮০–থর্ মাধ্যকমি 

পরীক্ষার পসর যেন প্লাে–টু–র বাাংো ক্লাসে ঢুসিকছ, 

র্েন পঞ্চাশ জসনর বোর বযবস্থা–েম্পন্ন ক্লাে সর 

আসরা অন্তর্ ১২-১৪ জন িাাঁকিসয় োির্। আেসে 

বাাংো–পিুয়াসির োংেযাকধ্িয অেচ অনযানয িীসপর 

উির্র কবিযােয়গুকেসর্ বাাংোসি কবষয় কহসেসব 

থনওয়ার েুসযাগ কছে না র্েন, পসর অবশয নীে 

এবাং হযাভেসিও উির্র কবিযােয়------ কবসশষ-বাাংো 

মাধ্যসমর কবিযােয়----- থোো হয়। থে–যুসগ বাোকে 

ছািসির আস্ােসনর মাধ্যসমই এ– টনা েম্ভব 

হসয়কছে জাকন, ১৯৮২–থর্ যেন টুসয়েসভর পরীক্ষা 

হয়, র্েনই অবশয থিসেকছ োসয়ন্স থিাসেণ বাাংো– 

পিুয়ার োংেযা থনহাৎ িম। ইকর্মসধ্য িীপপুসির 

প্রেম–গসি–থর্াো–এই সু্কসের বাাংো মাধ্যসমর 

পাশাপাকশ ইাংসরকজ মাধ্যম থোো হসয়সছ। থেোসন 

বাাংো–জানা বাধ্যর্া মূেি বা বাাংোসি কবষয় 

কহসেসব িহর্ িরাসি আর বাধ্যর্ামূেি রাো হসচ্ছ 

না। ইসেভসন উসি ছািছািীরা অসনসিই এমনকি 

‘বাাংো–সু্কে’-ও থছসি কিসচ্ছ। অর্যন্ত ভাে কশক্ষি 

রসয়সছন অেচ ছািরা সু্কে ছািসছ। বাোকে 

পকরমণ্ডে, োংস্কত কর্চচণার থরার্ রুদ্ধ হয়কন কিন্তু 

অকভভাবিসির প্রসয়াজন ও পছ্ বিোসচ্ছ, এ– 

 টনা র্েনই থচাসে পসিকছে। 

 জওহরোে থনহরু রাজিীয় মহাকবিযােয় 

কছে িীপপুসির এিমাি িসেজ। বাোো– অধু্যকষর্ 

থে-িসেসজ বাাংো এিকট পােসিাসেণর কবষয় 

কহসেসব থেিাসে পিাসনা হর্। অবশয উিকশক্ষার 

১ 
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কবসশষ েুকবধ্া না–োিায়, কবসশষর্; ‘আইেযাে 

থিাটা’ উপেব্ধ হওয়াসর্ অকধ্িাাংশ ছািছািীই 

পিাশুসনা িরসর্ মুেযভূকমসর্ চসে আেসর্ন। কবকভন্ন 

থমকডিযাে িসেসজ, করকজওনযাে ইকিকনয়াকরাং 

িসেসজ, ভুবসনশ্বর করকজওনযাে িসেজ অব 

এডুসিশসন আ্ামাসনর অসনি বাোকে ছািছািীরা 

পিাশুসনা িরসর্ন র্েন। 

 অেুকবধ্া অনয জায়গাসর্ও কছে। েুিূর 

পািাব ইউকনভাকেণকটর পকরচােনায় োিার িারসর্ 

অকনয়কমর্ পরীক্ষা, পরীক্ষার ফেস াষর্ায় 

বযবস্থাপনার অভাব, ছািছািীসির েুসযাগ কিসর্ না–

পারা, েময়মসর্া কডকি কিসর্ না পারা------ এমকন 

আসরা অসনি। িসেসজ পােসিাসেণ বাাংো পিাসনার 

জনয কশক্ষসির পি কছে এিকটমাি। 

আজ এেব েমেযা অসনিটাই িম। ছািরা যকিও 

আজও বসিা োংেযিই চসে আসে মুেযভূকমসর্– 

ডািারী, ইকিকনয়াকরাং, এম. কব. এ., ফযাশন 

থটিনসোকজ, মযাে িম পিাশুসনার জনয; কিম্বা 

উিকশক্ষার অনযানয শাোসি েক্ষয িসর িীপ ছাসি, 

অসনি ছািছািীই কিন্তু স্নার্িস্তর পযণন্ত পিাশুসনা 

আ্ামাসন থেসিই িসর। ছািোংেযার বতকদ্ধ 

থপাটণসেয়াসরর জওহরোে থনহরু িসেসজর পাসশ 

মায়াব্সরও এিকট িসেসজর প্রকর্ষ্ঠাসি েম্ভবপর 

িসরসছ। জওহরোে থনহরু–থর্ োোকনি ও 

ফাউসণ্ডশন----- উভয় থিাসেণ শর্াকধ্ি ছাসির 

উপকস্থকর্ বািকর্ – ছািোংেযাসি কচকহ্নর্ িসর; 

ওকিসি মায়াব্র িসেসজ থিবে ফাউসণ্ডশন 

(পােসিােণ) শাো োিসেও থেোসনও ছািোংেযা 

িম নয়। যুগ বিসেসছ; স্বভাবর্ই োংেযার েসঙ্গ 

বিসেসছ বাাংো পিনপািসনর রীকর্–থরওয়াজ। 

প্রাইমারী, কমড ে এবাং হায়ার থেসিোরী------ এই 

কিকবধ্ সু্কসের অসনিগুসোসর্ই কবকভন্ন স্তসর ছািরা 

বাাংোসি কবষয় কহসেসব িহর্ িরসর্ পাসর এটা 

আশার িো। অসনি সু্কসের কশক্ষামাধ্যম-ই এেন 

বাাংো, সু্কসের পর এই বহুোংেযি ছািছািীর 

অসনসিই থয িসেজ-কশক্ষায় কশকক্ষর্ হসচ্ছ ঐ 

িীপপুসিই, র্া-ও প্রমাকর্র্। কিন্তু থয পকণ্ডসচরী 

কবশ্বকবিযােসয়র অধ্ীনস্থ এই িুই িসেজ, কবকভন্ন 

েমসয় র্ার পরীক্ষাবযবস্থার েসঙ্গ যুি থেসি থিসেকছ 

থে–েব বাাংো পিুয়াসির ভাষা এবাং োকহসর্যর 

পিনপািন, থেোর মান েুবই িুবণে। িু- চারকট 

বযকর্ক্রম থনই র্া নয়; র্সব ‘বযকর্ক্রম’-ই বেব 

র্াসির। 

 থিন এমনটা হয়? আজ থেসি কর্করশ 

বছর আসগ থর্া এমনটা কছে না। মূে ভূেণ্ড থেসি 

িূরত্বটা থর্া থেকিনও এর্টাই কছে; বরাং আজসির 

থটক্ সনা–েযাকভ প্রজন্ম থেকিন কছে না। এিটা 

োধ্ারর্ পািযবই হাসর্ পাওয়ার জসনযও এমন 

িািেি থপািাসর্ হর্------ থি, িসব, থিান্  জাহাসজ 

‘থমইনেযাণ্ড’ যাসব, র্সব থর্া বই! আেু–থপাঁয়াসজর 

আমিানীই যেন কিন পসনসরা অন্তর হয়, বই– থর্া  

আসরা িূসরর িো! িূসরর আিাঙ্ক্ষা! কিন্তু েরিারী 

–িমণচারীসির কির্ীয় প্রজসন্মর েসঙ্গ, আর যাই 

থহাি, ভাষা–োকহসর্যর িূরত্বটা র্েনও থর্মন বি 

হসয় ওসিকন। হযাাঁ, বসে থনওয়া ভাে, থেযুসগর 

বাোকেরা কছসেন প্রধ্ানর্ িু–রিম---- এি, যাাঁরা 

থিশ ভাসগর থিাপ থেসয় ‘পুনবণােন’ োভ 

িসরকছসেন আ্ামান িীপপুসি------ প্রধ্ানর্ নীে, 

হযাভেি, অঞ্চসে; এাঁরা চেকর্ ভাষায় ‘থেটোর’। 

িামবাাংোর মাকটর গন্ধমাো, মসন–প্রাসর্ পুসরািস্তুর 
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বাোকে কছসেন থে–িে এবাং র্েনিার থে– 

প্রজন্মও। িুই, থয–েব বাোকে েরিারী চািুকর কনসয় 

িীপপুসি থযসর্ন; এাঁসির অসনসিই িীপপুিসি 

ভােসবসে থেসি থযসর্ন অবেরিহর্ পযণন্ত; এাঁরা, 

অসনসিই যকিও ‘বিকে’–র থিৌেসর্ ভারর্বসষণর 

নানা জায়গায় থেসিই থযসর্ন, এাঁসির মসধ্য বাাংো 

ভাষা ও োকহসর্যর চচণা যসেষ্ট পকরমাসর্ই কছে। 

েরিারী–চািুসর বাোকেরা প্রেম প্রজসন্ম 

(থিশভাসগর পর থেসি ’৫০–’৬০-’৭০-এর িশসি) 

আ্ামাসন বাোকে োংস্কত কর্র ধ্ারি ও বাহি। 

িুগণাপূজা ছািাও নানান উৎেসব অনুষ্ঠাসন বাোকেরা 

েমসবর্ হসর্ন থপাটণসেয়াসরর এিমাি ‘বাোকে’ 

ক্লাব–অরু্ে িতকর্ েকমকর্সর্। নাটি মঞ্চায়ন িরা 

(রবীন্দ্রনাে থেসি বািে েরিার), েঙ্গীর্, 

নতর্যানুষ্ঠান পকরসবশন িরা ছািাও কবকভন্ন বাোকে 

বাকিসর্  ুসর  ুসর তবিি হর্ বাাংো োকহর্য 

েকমকর্র। আবতকও, গল্পপাি, োকহর্যাসোচনা------ 

েবকিছু থবশ েুষ্ঠভাসবই চের্ কনকিণষ্ট েময়ান্তসর। 

কির্ীয়–র্তর্ীয় প্রজসন্ম প্রবাকহর্ হর্ থেই আসবগ 

এবাং প্রবর্র্া। সু্কসের মাস্টারমশাই এবাং মােীমা-রা 

(এই নাসমই বাোকে কশকক্ষিাসির ডািা হর্ র্েন) 

অকর্ যেেহিাসর র্াাঁসির অকজণর্ এবাং চকচণর্ জ্ঞাসন 

ঋদ্ধ িরসর্ন ছািছািীসির। ছািছািীরাও যর্টা 

েম্ভব িহর্ িরসর্ন থে অকভজ্ঞ মাস্টারমশাইসির 

িান। হার্–পািাসনার েুসযাগ োির্ ইসু্কসের 

থিওয়াে–পকিিা এবাং োকহর্যেভাগুসোসর্। 

পিাসনা, পরীক্ষার োর্া, থহামওয়ািণ, এমনিী 

ক্লাসের শ্রুকর্কেকপ বা অনযানয েব িাসজই োির্ 

র্াাঁসির পকরচযণার ছাপ। নানামুেী পকরচযণা। এেন–
এ-েব থনই। িাকয়ত্ব কনসয়ই বো চসে থনই।  

পাঁকচশ–কর্করশ বছসরর মসধ্য থয-কবপুে পকরবর্ণন 

েম্ভব হসয়সছ, র্ার মসধ্য আ্ামাসনর বাোকে–

চকরসির পকরবর্ণন অিগর্য। আ্ামাসনর োধ্ারর্ 

বাোকের পকশ্চমবঙ্গ–থিকন্দ্রি বাোকের োকহর্য চচণার 

েসঙ্গ আ্ামান িীপবােীর বাাংো োকহর্যচচণার রু্েনা 

টানার প্রসচষ্টা েক্ষয িসরকছ, অবশয আজও এ রু্েনা 

অসশাভন। মাি িুকট বা কর্নকট বাাংো বই-এর 

থিািাসন ‘িত কওবাে’ বা ‘থিারি’ আশা িরা যায় না, 

বরাং আশানুরূপ িতকষ্টসগাচর হসয় থশাভা বধ্ণন িসর 

‘আন্বাজার’, ‘থিজ’, ‘োন্া’----- র্া-ও থর্মন 

থবকশ োংেযি নয়; থর্মকন িারসর্-অিারসর্ ‘বাোকে 

ক্লাব’-এ োংস্কত কর্ চচণা বা োকহর্যবােসরর োংেযাও 

ক্রমশ ক্ষীয়মান। কশক্ষি কনসয়াসগর থক্ষসি ‘থোিাে’ 

োকটণকফসিট অবশযমানয। থযসহরু্ অকধ্িাাংশ ভাে 

ছািছািী মুেযভূকমর উিকশক্ষা েম্পন্ন িসর িীপপুসি 

আর থফসরনকন, যাাঁরাও বা রসয়সছন, কশক্ষির্ার 

থচসয় বযাঙ্ক, এয়ারোইন্স কিম্বা অনযানয েরিারী 

এবাং থবেরিাকর উিপিস্থ হওয়াই মনস্থ িসরসছন; 

হসয়সছন। কশক্ষাসক্ষিগুকে ধু্াঁিসছ, কবসশষর্, বাাংো 

কবিযােয়গুকে। কবকভন্ন স্তসর। িমসবকশ থয এিশ’কট 

সু্কসে ছািসির বাাংোসি কবষয় কহসেসব থনওয়ার 

অকধ্িার রসয়সছ, জানা থগে, কশক্ষি কনসয়াসগ 

িাপণর্য থেোসন েরিারী র্রসফ। েুসযাগয কশক্ষি 

থনই।  

- থি পিান র্াহসে? 

- অনযানয কবষয় যারা পিান – বাোকেই। 

- আর ছািরা? 

- থমাটামুকট যাসির বাবারা থিািান িসরন, 

অসটা চাোন বা থেসট োন (কিনমজুরী) 

থবশ কিছুকিন ধ্সর বাোকের এিাাংসশর 
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ভাগযাসেষর্ থপাটণসেয়াসর। থছাট থিািান, 

থহাসটে, বা অসটা চাোসনাসি থপশা 

কহসেসব কনসয়সছন র্ারা। 

- বইপি এেসনা কি থেই রিম - জাহাসজর 

বা থমইনেযাে–কফরার্ মানুসষরা মুোসপক্ষী? 

-   থপাটণসেয়াসর কর্নকট বই-এর থিািান 

আসছ কিন্তু বই এসন কিসর্ িুই মাে–কর্ন 

মাে--- িেসনা থপৌঁছায়ই না থশষ পযণন্ত। 

জহরোে থনহরু িসেসজ থর্া র্বু এিজন 

কপ. এইচ. কড. মাস্টারমশাই আসছন। 

মায়াব্র িসেসজ এেনও থরগুোর 

থিাসনা থপাস্টই থনই। অেচ ছাি প্রচুর। 

এি–এি ক্লাসে আকশ থেসি নব্বই জন 

ছাি। থবাো থগে, কেসেবাসে বাাংো 

োকহসর্যর নানা কিি  ুসর আোর েুসযাগ 

োিসেও িাযণর্ এই ভ্রমর্ কমেযা--- ভ্রমর্। 

ভানণািুোর সু্কে-ই থহাি, কিম্বা কমড ে 

সু্কে–িসেজ পযণন্ত থশষাবকধ্ থয কশক্ষােণীরা 

এসে থপৌঁছয়, র্াসির প্রেম কভকত্তপ্রস্তরকটই 

কিিমসর্া বসেকন, কিিমসর্া গাাঁো হয়কন। 

িু’কট িসেসজই বাাংো পিাসনা হয়, থমইন থিােণ 

(অনােণ) পিার েুসযাগ রসয়সছ জহরোে থনহরু 

িসেসজ; এছািা িু’কট িসেসজই পিাসনা হয় 

ফাউসণ্ডশন থিােণ। কবকভন্ন শাো থেসি আো বহু 

ছািছািী কির্ীয় শাোয় বাাংো পসি। অনাসেণও প্রকর্ 

ক্লাসে পঞ্চাশ থেসি ষাটজন ছািছািী োসিই। 

পকণ্ডসচরী কবশ্বকবিযােসয়র কনয়মাধ্ীন থেসমস্টার 

পদ্ধকর্ এোসনও চেসছ। প্রকর্ থেকমস্টাসর র্াই 

বহুোংেযি পরীক্ষােণী োসি। ভাষার্ে থেসি ছ্, 

অেঙ্কার, োকহসর্যর ইকর্হাে (ইাংসরজী ও োংস্কত র্ 

বাাংো োকহসর্যরও) িী ণ কর্নকট পি (প্রকর্ পি 

১০০ নম্বসরর), ভারর্ীয় োংস্কত কর্র িু’কট পি, 

আধু্কনি িকবর্ার িুকট পি, রবীন্দ্রনাে, থছাটগল্প, 

নাটি-------  িী থনই থেোসন? অেচ কবপুে োংেযি 

ছািছািীর অকধ্িাাংশই ছুাঁসর্ পারসছনা থেই কবশাে 

ভাণ্ডার-েিতশ কেসেবাসের থিার্া-োমকচও। প্রােকমি 

স্তর থেসিই বাাংো পিার অনািহ, পািয বইসয়র 

িুেণভর্া, অকভভাবিসির উৎোহহীন জীবনযাপন 

ছািসির মান কনধ্ণারর্ িরসছ। েবসচসয় বসিা 

েমেযাকট কশক্ষি োংক্রান্ত। ভাসো কশক্ষি, 

কনসবকির্প্রার্ কশক্ষি ভাসো ছাি তর্কর িরসর্ 

পারসছন না------ িারর্, কশক্ষি কনযুকি হসচ্ছ 

‘থোিযাে’ োকটণকফসিসটর কভকত্তসর্। র্াছািা, 

থমইনেযাসণ্ডর ি’জন কশক্ষিই বা চাইসবন েুনাকম-

েন্ত্রস্ত আ্ামান িীপপুসি কগসয় েমস্ত েুসযাগ-

েুকবধ্ার বাইসর ‘সু্কে কশক্ষি’ রূসপ জীবন িাটাসর্? 

অকভজ্ঞর্া থেসিই বেকছ এিো।  

 বাাংো ভাষাোকহর্য পিনপাসির অনয আর 

এিকট কিি আসছ িীপপুসির------ োকহর্যচচণা। 

িু’চারজন বষণীয়ান, কবিগ্ধ িকব–োকহকর্যি বাাংো 

োকহর্যচচণা িসরন আ্ামাসন। গল্প, উপনযাে, 

িকবর্া, নাটি আসোচনা ও থেোকেকে------ এেব 

িসরন িসয়িকট োকহর্যসগাষ্ঠী এেনও; িসয়িকট 

পকিিা প্রিাকশর্ও হসয় োসি কনয়কমর্ বা 

অকনয়কমর্। আকশর িশসির থগািাসর্ থিসেকছ 

োকহর্যবােরগুসো কনয়কমর্ই হর্। শ্রীযুি রবীন 

রায়সচৌধু্রী, প্রয়ার্ শ্রী অমসে্ু থেনগুপ্ত, প্রয়ার্ শ্রী 

েুপ্রকর্ম থোম, শ্রীযুি আশীষ রায়, প্রয়ার্ শ্রী 

প্রীসর্ন রায়, প্রয়ার্ শ্রী অবনী কেন্ হা, শ্রীমর্ী ইশা 

িত্ত------- এাঁরা েুব যসের েসঙ্গই এেব েভাগুকে 



জাকির হুসেন কিকি িসেজ  
 

পকরচােনা িরসর্ন। ‘িীপবার্ী’ প্রিাকশর্ হর্ প্রায় 

কনকিণষ্ট েমসয়ই। পরবর্ণীসর্ আসরা অসনি পকিিার 

পাসশ শ্রীযুি অনাকি রিন কবশ্বাসের েম্পাকির্ 

‘বাক্ প্রকর্মা’র িো কবসশষভাসবই উসিে িরসর্ 

হয়। এেন ‘িীপবার্ী’ েুপ্ত প্রায়। গকর্ রুদ্ধ হসয়সছ 

আসরা কিছু ক্ষীর্জীবী পকিিার। র্বু অসনি 

পকিিাই কভন্ন কভন্ন মান কনসয় এেনও প্রিাকশর্ 

হসয় চেসছ------ কনয়কমর্ কিাংবা অকনয়কমর্ রূসপ। 
‘িীপবাের’ (ড. থজযাকর্মণয় রায়সচৌধু্রী েম্পাকির্), 

োরস্বর্ (ঐ), িীপবাাংো (অসশািিুমার পাসণ্ড 

প্রিাকশর্)–ইর্যাকি। ‘কেকপ’ তিকনি োংবািপি। 

‘িকব েপ্তি’ এর িকবরা কছসেন শ্রী র্পন িুমার 

আিি, শ্রী ধ্রুব মাহাসর্া, শ্রীমর্ী েরমা পাে এাঁরা। 

এেনও িকবর্া প্রিাশ পায়------ অসনি িকবর 

িকবর্াই উসিেনীয় ভাসব ভাসো।  ফাল্গুকন গাঙু্গকে, 

েরর্া হােিার, রিন বাো, োমেুেীন গাসয়ন, 

স্বপনিুমার নাগ, োমেুজ জামাি–এাঁরা অসনসিই। 

এাঁসির অসনসিই গল্পও থেসেন। র্সব এাঁরা থিউই 

থে–অসেণ আধু্কনি প্রজসন্মর িকব–গল্পিার ন’ন। 

অল্পকিছু বযকর্ক্রমী পিসক্ষপ ছািা আ্ামাসনর 

োকহর্যচচণা েম্পসিণ আজসি থর্মন থিাসনা 

উজ্জ্বের্র িো থশানা যায় না। অেচ, কছে থর্া। 
থগাটা আকশর িশিটা জুসি উজ্জ্বের্ার নানান মািা 

থিেসর্ পাওয়া থগসছ প্রবসন্ধ, িকবর্ায়, গসল্প------ এি 

–আধ্টা উপনযাসেও। শ্রীযুি রবীন রায়সচৌধু্রী, 

শ্রীযুি অমসে্ু থেনগুপ্ত, শ্রী র্পন িুমার আিি, 

শ্রীমর্ী েরমা পাে, শ্রী ধ্রুব মাহাসর্া------ এেন থেই 

উিযম। থেই পকরচযণার ছাপ হয়সর্া এিটু এিটু 

িসর মুসছ যাসচ্ছ। হয়সর্া বা আসছও থিাোও 

থিাোও। আমার েসঙ্গও থর্া আজসির আ্ামাসনর 

থযাগাসযাগ থর্মন আর থনই। আর অর্ীর্চাকরর্ার 

এিটা প্রবর্র্াও হয়সর্া োসিই এ-বয়সে। 

 র্সব সু্কে–িসেসজর পাি োংস্কত কর্র েসঙ্গ 

থযাগাসযাগটা এেনও থিাসনা থিাসনা জায়গায় রসয় 

থগসছ আর থেোসন আশার েকের্ বার্ী থশানা 

যাসচ্ছনা। থিাষ ির্ত ণপসক্ষর, থিাষ অকভভাবসির, 

থিাষ ছাি–কশক্ষি উভয়র্ঃ, থিাষ প্রবহমান ‘চটি’–

োংস্কত কর্র,  ইসেক্ রকনি উপিরসর্র অপবযবহাসরর–

প্রবর্র্ার, বই–পিা–কবমুে এি উদ্ভট 

জীবনযাপসনর। আর এিা িীপপুিই থিন, এেব 

থিাসষ কি আমরা েিসেই িম-থবকশ ইন্ধন 

থজাগাইকন? কিকিসর্ বসে আজ আকম এোনিার 

সু্কে–িসেজ েম্পসিণ, প্রােকমি থেসি স্নার্িস্তর 

পযণন্ত বাাংো পিনপািন েম্পসিণ কি এর বাইসর েুব 

থবকশ আশার িো থশানাসর্ পারব? প্রােকমি স্তর 

থেসিই থয গডা কেিা প্রবাসহ গা ভাষায় বাাংো 

পিনপািন, র্ারই ছাপধ্রা, োংস্কত কর্–হারা অদু্ভর্ 

এি প্রজন্মসি োেন িরকছ আমরা------- বাাংোর 

বাইসর োিা বহু শহসর। র্সব বাাংো-পিুয়াসির 

েম্পসিণ এই হর্াশা যর্টা অনুভব িরকছ, অনযানয 

শাোর (কবজ্ঞান, প্রযুকিকবিযা, ডািারী, ইাংরাকজ 

োকহর্য, পিিাকরর্া, ফযাশন, কডজাইকনাং) ছািছািী 

েম্পসিণ-র্র্টা নয়। আ্ামাসনর অকধ্িাাংশ 

ছািছািী িসিার পকরশ্রমী, প্রায়ই েুব উসিেসযাগয 

থরজাট কনসয় আজও মূেভূেসণ্ড বযাঙ্গাসোর, থচন্নাই, 

কিকি, হায়িরাবাসি উিকশক্ষা োভ িরসছ। থিবে 

আ্মপকবিতর্ বাোকে ভাষা– োকহর্য–কশক্ষার র্াকগি 

অনুভব িরসছন না। থেোসনও, এোসনও। 
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বঙ্গীয় োকহর্য – েকমকর্র বাকষণি িাযণকববরর্ী  ২০১৬ 

   

কির হুসেন কিকি িসেসজর বাাংো কবভাগ পকরচাকের্ বঙ্গীয় োকহর্য েকমকর্র িু’কট েুকনকিণষ্ট বাকষণি িত র্য 

োসি যা প্রকর্ বছসরর মসর্াই এ-বাসরও েুষ্ঠভাসব েম্পাকির্ হসয়সছ। 

              প্রেমকট অবশযই েুিী ণ িাে ধ্সর প্রচকের্ কবভাগীয় বিত র্ানুষ্ঠান যা, েুব িুভণাগয জনি ভাসবই, 

গর্ ২০১৩ োে থেসি ‘ড. থগাপা থি িারি বিত র্া’ কশসরানাসম পুনভূণকষর্ হসয়সছ। এ বার কছে এই িারি 

বিত র্ার চরু্েণ বছর (২০১৬), বিা ড. শুভা িাশগুপ্ত কযকন বর্ণমাসন কিকি কবশ্বকবিযােসয় ‘আধু্কনি ভারর্ীয় ভাষা 

ও োকহর্য পিন’ কবভাসগ অধ্যাপনা িসরন। গর্ ২৯ থফব্রুয়াকর ২০১৬ র্াকরসে জাকির হুসেন কিকি িসেসজর 

থেকমনার িসক্ষ এই বিত র্ার আসয়াজন িরা হসয়কছে। শুভাকির বিত র্ার কবষয়কটও কছে েুবই কচত্তািষণি- 

“নারীর আেযাসন ‘অনয’ নারী”। ‘আধু্কনি ভারর্ীয় ভাষা ও োকহর্য পিন’ কবভাসগর অবের-প্রাপ্ত অধ্যাপি ড. 

জয়ন্তী চসটাপাধ্যায় বিত র্া-েভাকট পকরচােনা িসরন এবাং কবসশষ অকর্কে কছসেন জাকির হুসেন কিকি িসেসজর 

বর্ণমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. আর প্রভাির রাও। আমাসির অকর্কপ্রয় প্রয়ার্ থগাপাকির নামাকঙ্কর্ িারি বিত র্া 

আসয়াজন িরার িুভণাসগযর িো আকম আসগই উসিে িসরকছ, কিন্তু যেন প্রসর্যি বছর এই বিত র্া–েভায় 

থগাপাকির স্বামী শ্রী কবমে িুমার থি, থগাপাকির িনযা থোমা, থগাপাকির েসহাির থিবব্রর্িা ও র্াাঁর স্ত্রী জয়শ্রীকি 

আমাসির আহ্বাসন আন্তকরি ভাসব োিা থিন, র্েন র্াাঁসির উপকস্থকর্র মসধ্য কিসয়ই থযন থগাপাকিসি আমরা 

আরও এিবার ছুাঁসর্ পাকর, থেটা পরম থেৌভাগয। কবমেিার হার্ থেসি যেন আমাসির বাাংো কবভাসগর িার্ি 

স্তসরর ছািরা ‘ড. থগাপা থি িতকর্ পুরস্কার’ িহর্ িসর এসি এসি, র্েন আমাসির বুি গসবণ ভসর ওসি থর্া 

বসটই, থেই েসঙ্গ মসন হয়, বাাঁধ্াসনা থেসমর ছকবসর্ পুষ্পমাসেয েকজ্জর্ থগাপাকির মুেোকন থযন গভীর পকরর্ত কপ্তর 

হাকে হােসছ। এ-বছসরর পুরস্কার প্রাপি ছািসির নামগুকে উসিে িরকছ- কির্ীয় বসষণর অনুরাধ্া বেু (োোকনি 

বাাংোয় উির্ম নম্বসরর জনয ১৫০০/ টািা), মহেি েরফরাজ আেম (োোকনি বাাংোয় কির্ীয় উির্ম 

নম্বসরর জনয ১০০০/ টািা), শযামেু্র রায় (োোকনি বাাংোয় র্ত র্ীয় উির্ম নম্বসরর জনয ৫০০/ টািা)। 

র্ত র্ীয় বষণ থেসি এবাসর কনবণাকচর্ হসয়সছ েুপ্রর্ীি কবশ্বাে (োোকনি বাাংোয় উির্ম নম্বসরর জনয ১৫০০/ 

টািা), থিৌকশি রায় (িুকট পুরস্কার, োোকনি বাাংোয় কির্ীয় উির্ম নম্বসরর জনয ১০০০/ টািা এবাং 

থেোধু্োয় িত কর্সত্বর জনয ১০০০/ টািা) এবাং অনাকমিা থ াষ (োোকনি বাাংোয় র্ত র্ীয় উির্ম নম্বসরর জনয 

৫০০/ টািা)। এছািা কির্ীয় বসষণর েুকির্া হােিার ১০০০/ টািা পুরস্কার োভ িসরসছ েঙ্গীর্/ নতর্য/ 

অকভনয়/ কচিাঙ্কন/ কবর্িণ ইর্যাকি পািযাকর্করি িমণিুশের্ার কবভাগকটসর্ িত কর্ত্ব প্রিশণসনর জনয। বিত র্া েভার 

অকর্কে র্াকেিাকটও িম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিকি কবশ্বকবিযােসয়র অধ্ীনস্থ িসেজগুকের বাাংো কবভাসগ যর্জন 

বর্ণমাসন অধ্যাপনা িসরন র্াাঁরা প্রায় প্রসর্যসি থর্া বসটই, প্রািন অবেরপ্রাপ্ত বকরষ্ঠ অধ্যাপিরাও অসনসিই 

অসনিরিম অেুকবধ্া–বাধ্া–কবঘ্নসি উসপক্ষা িসর, অসনসি জরুকর িাজ েকরসয় থরসেও ওইকিন উপকস্থর্ হসয় 

জা 
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েভাকটসি েফে িসরসছন এবাং উসিযািা কহসেসব আমাসির মসনাবে বতকদ্ধ িসরসছন। কবকভন্ন িসেসজর বাাংো 
কবভাগীয় ছাি এবাং কবশ্বকবিযােসয়র কবভাগীয় গসবষিসিরও প্রায় েিসেই আোয় থেকমনারিক্ষকট ওইকিন গমগম 

িরকছে। অধ্যাপি ড. আর প্রভাির রাও র্াাঁর চমৎিার োংকক্ষপ্ত ভাষসর্ এিো উসিেও িসরন। বিত র্া–থশসষ 

প্রসোওর পবণ এবাং পকরেমাকপ্তসর্ জয়ন্তীকির েুকচকন্তর্ মূেযায়সন থশ্রার্ত বসগণর েিসেই েমতদ্ধ হসয়কছসেন 

কনঃেস্সহ। েকমকর্র পক্ষ থেসি েিেসি আকম ধ্নযবাি ও িত র্জ্ঞর্া জানাই। মাোকধ্ি িাে ধ্সর এই িারি 

বিত র্াকটসি উৎিষণিাসনর জনয আমরা যর্ পকরশ্রম িসরকছ র্ার েমূ্পর্ণ র্ত কপ্তিায়ি প্রকর্িান কনসয়ই আমরা 

ওইকিন  সর কফসরকছ বো যায়।  

                      বঙ্গীয় োকহর্য–েকমকর্র কির্ীয় িত র্যকট হসো, কবভাগীয় বাকষণি পকিিা 

‘বর্ণমাো’থি উপযুি েজ্জা–েম্পসি ভূকষর্ িসর প্রিাশ  টাসনা। এই িাজকটসর্ও আমরা েফে ভাসব উত্তীর্ণ 

হসয়কছ। কবভাসগর ছািরা েীকমর্ োধ্য ও েীমাহীন উৎোহ কনসয় র্াসির প্রকর্ভার স্বাক্ষর থরসেসছ এবাসরর 

পকিিার পতষ্ঠাসর্ও। কশক্ষি কহসেসব আমরা র্াসির প্রকর্ভাসি োমানয  সষ–থমসজ কিসয়সছ মাি------ এছািা বাকি 

িত কর্ত্ব র্াসিরই। র্সব বর্ণমাসন কবভাসগর অনযর্ম অকর্কে – অধ্যাপি ড. রূপ িুমার আকির নাম আকম এোসন 

কবসশষ ভাসব উসিে িরসর্ চাই এই জসনয থয, প্রকর্কট িাাঁচা রচনাসি যোসযাগয োংসশাধ্ন থেসি শুরু িসর 

েযাপ–টপ িকম্পউটাসর র্াসি উপযুি ভাসব োজাসনা এবাং কেকড তর্কর িসর প্রিাশসির হাসর্ রু্সে থিওয়া 

পযণন্ত প্রকর্কট স্তসর র্াাঁর অেম্ভব পকরশ্রম–িাসনর ও েময় বযসয়র ঋর্–স্বীিার আমার ির্ণবয। রূপ িুমার এই 

িসেসজর বাাংো কবভাসগর আমাসিরই প্রািন ছাি, র্াই র্াাঁর এই পকরশ্রসম আমাসির রীকর্মর্ অকধ্িার আসছ 

বসে মসন িকর। র্াাঁসি ধ্নযবাি থিওয়া বাহুেয মাি হসব।  

 েিেসি শুভ িামনা জাকনসয় থশষ িরকছ। 

 

                                                                       ড. অকির্ী বস্যাপাধ্যায় 
                                                                        কবভাগীয় প্রধ্ান, বাাংো কবভাগ 
                                                                        জাকির হুসেন কিকি িসেজ 

          

 

 

 

 

 

  



 

 

বাাংলার মাটি, বাাংলার জল, বাাংলার বায়ু, বাাংলার ফল----- 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হহ ভগবান।। 

বাাংলার ঘর, বাাংলার হাি, বাাংলার বন, বাাংলার মাঠ-----  

পূণ্ণ হউক, পূণ্ণ হউক, পূণ্ণ হউক হহ ভগবান।। 

বাঙাটলর পণ্, বাঙাটলর আশা, বাঙাটলর কাজ, বাঙাটলর ভাষা---- 

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হহ ভগবান।। 

বাঙাটলর প্রাণ্, বাঙাটলর মন, বাঙাটলর ঘরর যত্ ভাই হবান----- 

এক হউক, এক হউক, এক হউক হহ ভগবান।।  

                                            রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
  

          

 






