চলমান

ু িদরাম দাস

চলমান ক্ষুদিরাম িাস
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দু’চার কথা
অন্য অনন্নকর মনিাই ক্ষুদদরাম দানের য ৌবনন্র প্রারনেরও প্রকৃদি িার রূপ-রে-গন্ধ দন্নে এক
মুগ্ধিা রচন্া কনরদিল িাাঁর চারপানে। ক্ষুদদরাম দাে যেই অন্ুভব প্রকাে কনরনিন্ িাাঁর কদবিাে। স্কুল
জীবনন্র যেনের দদক যথনকই কদবিা দলখনি শুরু কনরদিনলন্ দিদন্। যেই েৃজন্েীলিাে কদবর প্রকৃদিযপ্রম ও মান্ুেী ভানলাবাো এক কুনেলী রচন্া কনরনি। কখনন্া মনন্ েনেনি কদবিা িাাঁর দপ্রোর প্রদি
দন্নবদদি ভালবাো, কখনন্া মনন্ েনেনি প্রকৃদিই িার দপ্রোর স্থান্ অদিকার কনরনি, আবার কখনন্া
মনন্ েনেনি প্রকৃদি, যপ্রম, দবরে দমনলদমনে এক আত্মজীবন্ী রদচি েনেনি িার কদবিাে। প্রথম
য ৌবনন্ রদচি িাাঁর কদবিাে যকৌেলী বাকযগঠন্ দচত্রকনের বযবোর েূদচি কনরনি ভাবীকানলর এক
োদেিয প্রদিভানক। কদবিাে িাাঁর েনের দবনেে প্রনোনগর মনিয অঙ্ কুদরি দিল এক ভদবেযৎ
ভাোিত্বদবনদর েোবন্া দ দন্ পরবিীকানল বাাংলা ভাোর এক প্রদিষ্ঠানন্ পদরণি েনবন্। িাই ক্ষুদদরাম
দানের চলার পনথর এই িারাবাদেকিার ক্রমনক দবনেে ম াদা
য দদনে প্রকাে করা েল িাাঁর অপ্রকাদেি
কদবিাগুচ্ছ। কদবিাগুদল রদচি েনেদিল িাাঁর কনলনজর জীবনন্র দিিীে বে প
য ন্ত।
য
এই গ্রনে আমরা িাাঁর জীবনন্র দবদভন্ন অিযানের দকিু আত্মস্মৃদি , দকিু কদবিা, দকিু স্মৃদিকথা,
দুইটি রময রচন্া, দবদভন্ন প্রদিষ্ঠান্ কিৃক
য প্রদত্ত অদভন্ন্দন্ েূনত্র বক্তবয, ও োক্ষাৎকার োংকদলি কনর
এই মন্ীেীর চলমান্

াত্রাপনথর একটি দচত্র দন্মানন্র
য
যচষ্টা কনরদি মাত্র।

অিযাপক ক্ষুদদরাম দাে জন্মেিবাদেকী
য কদমটি
কলকািা োখা পনক্ষ
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েূচীপত্র
আত্মস্মৃদি

৬

খন্ স্কুনল পড়িাম, গ্রাম-পদরনবে ও েমাজ, স্কুনল দেক্ষার আনোজন্, যেনল আো যেই
দদন্গুদল,

অপ্রকাদেি কদবিাগুচ্ছ

২৫

মোষ্টমী (আদিন্ ১৩৩৯) ,মাদেকা (১৯যে শ্রাবণ,১৩৪০), যদবিা (১৮ই শ্রাবণ,১৩৪০) , যদখা
পাওো (১৭ই ভাদ্র ১৩৪০),অদচন্্ অপদরদচিা (১৮ই ভাদ্র,১৩৪০), আহ্বান্ (২রা ভাদ্র,১৩৪০)
,গৃেোরা, িরুণ (১১ই কাদত্তযক , ১৩৪০), অন্তর-নদবিা (১৫ই কাদত্তযক ১৩৪০), ,অভাগা যদবিা
(োল্গুন্, ১৩৪০ ),বেন্ত অদভভােণ (২৮যে োল্গুন্,১৩৪০),দবরে (৪ ঠা চচত্র,১৩৪০),বরোে
(চচত্র ১৩৪০) , লক্ষযেীন্ াত্রী (১৫ই চচত্র, ১৩৪০),যচন্ার অর্ঘয(য ১৯যে চচত্র, ১৩৪০),জীবন্
পদথক (১১ই চবোখ, ১৩৪১),পথোরা (১৭ই চবোখ,১৩৪১) ,দিন্ন-বীণা (১৯ যে
চবোখ,১৩৪১),প্রদিষ্ঠা(২৫যে চবোখ,১৩৪১),স্মৃদি-নরখা(২৫যে চবোখ,১৩৪১),োাঁনের িারা
(২৭
যে
চবোখ,১৩৪১),ন্বীন্-নচিন্া
(১লা
চজযষ্ঠ,১৩৪১),দুর্দ্দন্
য -অদিদথ
(৪ঠা
চজযষ্ঠ,১৩৪১),শুিু-স্বপ্ন (জ্জযষ্ঠ,১৩৪১),ন্ব-জীবন্ (জ্জযষ্ঠ ১৩৪১),আহ্বান্ (৬ই চজযষ্ঠ
১৩৪১),প্রজাপদি (জ্জযষ্ঠ ১৩৪১) ,িন্দ (১লা আোঢ়, ১৩৪১),বো-নবািন্
য
(আোঢ়,
১৩৪১),আগমন্ী (আোঢ়,১৩৪১),শ্রাবণ রার্দ্ত্র ( শ্রাবণ ১৩৪১), াবার যবলা (শ্রাবণ )শ্রাবণ-পূদণমা
য
(১০ই শ্রাবণ, ১৩৪১),দপ্রো (১২ই শ্রাবণ ১৩৪১),বো য (২৬যে শ্রাবণ,১৩৪১),বো য দদনন্ (২৬যে
শ্রাবণ, ১৩৪১),পুরানণা-পুদাঁ থ (২৮যে শ্রাবণ,১৩৪১),বো-প্রভাি
য
(৫ই ভাদ্র,১৩৪১),েুর োরা (১২ই
ভাদ্র,১৩৪১),লুপ্তা (৫ই আদিন্,১৩৪১),দন্ষ্ফল যবদন্া (১০ই আদিন্, ১৩৪১),দন্ে্ঠুর(২৩যে
আদিন্, ১৩৪১),অেম্মান্ (২৪যে আদিন্ ),নগাঁনো-নোঁনের গান্,স্মৃদি (৩০যে আদিন্ ) ,স্মৃদি
(আদিন্, োংক্রাদন্ত),েূ যমু
য খী (োল্গুন্,১৩৪১),োল্গুন্ী (োল্গুন্ ১৩৪১),বােদন্তকা
(জ্চত্র,১৩৪১),যপ্রনমর কূনল (জ্চত্র, ১৩৪১),রুদ্র (জ্চত্র ১৩৪১),গ্রানমর শ্মোন্ (জ্চত্র,
১৩৪১),চবোখ (জ্বখাখ,১৩৪২) ,জ্বোখী (জ্বোখ,১৩৪২),চবোখ (জ্বোখ,১৩৪২),চবোখঅদভভােণ (জ্বোখ ১৩৪২),যিাি-ন্দী (জ্বোখ,১৩৪২) ,কাল চবোখী (জ্বোখ,১৩৪২),কী দদব
(জ্বোখ ১৩৪২), দন্েীনথ(জ্বোখ,১৩৪২),িমালী ( আোঢ়,১৩৪২),িালিলী (আোঢ় ১৩৪২ ),
দবদযাোগর-স্মৃদি (১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২) পল্লী-দপ্রো, অন্ুনরাি, বাদল-োাঁে , কদব।

প্রকাদেি কদবিা

১১৪

বযান্্নেল ইে্টিোনন্ চাাঁদ , দিাার পপর েন্ধযা (েদন্বানরর দচটঠ, ২৭ বে ৭
য োংখযা,১৯৫৫)
ুগ্ম ন্ক্ষত্র (গণের্দ্ক্ত ১৯৮৭)।
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স্মৃদিকথা

১১৭

েুন্ীদিকুমারঃস্মৃদিকথা, স্মৃদিচারণাে রােবাোদুর খনগন্দ্রন্াথ দমত্র, স্মরনণ-মন্নন্ দবভূ দিভূ েণ,
যপ্রদেনের্দ্িনি বাঙলা অন্াে প্রবিয
য
নন্র ইদিবৃত্ত।

রময রচন্া

১৩২

পূজা-পাবনণর
য
একটি স্মৃদিদচত্র, দবোনরর পল্লীনি

দবদভন্ন প্রদিষ্ঠান্ কিৃক
য প্রদত্ত অদভন্ন্দন্ েূনত্র বক্তবয
বাাঁকুড়া যলাকোংস্কৃদি পদরেদ কিৃক
য প্রদত্ত অদভন্ন্দন্ েূনত্র বক্তবয ,
প্রদিধ্বদন্,
েশ্রদ্ধৎ প্রদিবচন্ম্।

েমাজ ভাবন্া

১৪৪

রবীন্দ্র-পুরস্কানরর

১৬০

জািীে োংগদি ও আমরা, পঞ্চাে বির পনর আজ।

োক্ষাৎকার

১৬৮

অিযাপক ক্ষুদদরাম দাে- েঙ্খ যর্ঘাে, বেু পরীক্ষক য াগযিার দবচানর অন াগয দকাংবা কানজ
োাঁদকবাজ-চদদন্ক ওভারলযান্ড , এখন্ আপদন্ কী বই পড়নিন্-েযামলী বেু , প্রননাত্তনরর
মািযনম যেই অন্তরঙ্গ মান্ুেটি-মান্ে মজুমদার, ক্ষুদদরাম দাে আদে যপদরনেও ‘অেীদি’ ন্ন্যকৌদেক পাল, িাাঁর েৃটষ্ট, িাাঁর মন্ন্-আবদুে োত্তার।

পনল্লখন াগয গ্রে
১৯৩
রবীন্দ্র প্রিীভার পদরচে (১৯৫৩) , বাঙলা কানবযর রূপ ও রীদি (১৯৫৮) , দচত্র গীিমেী রবীন্দ্র
বাণী (১৯৬৬) , চববব রে প্রকাে (১৯৭২) , েমাজ প্রগদি রবীন্দ্রন্াথ (১৯৭৩), কদবকঙ্কন্ চণ্ডী
(োাদন্া )(১৯৭৮) , রবীন্দ্র কেন্া দবাানন্র অদিকার (১৯৮৪), োাঁওিাদল বাাংলা েমেে
অদভিান্ (১৯৯৮),
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যখন স্কুলল পড়িাম
যে আজ যথনক োি-েত্তর বির আনগকার কথা। স্মৃদির যচনে দবস্মৃদির দদনকই পাল্লা ভারী
েনে পনঠনি। িাত্র দেোনব িখন্ ারা েঙ্গী দিল,

ারা দিল অগ্রজ, কালপ্রবানে এবাং জীবন্-

োংর্ঘানি িারা যক যকাথাে দিিনক পনড়নি, যক জানন্। অনন্নক এ-পানর যন্ইও। দেক্ষনকরাও
এনকর পর এক যলাকান্তর পাদড় দদনেনিন্। যেই মিয ইাংরাজী দবদযালেও বেুদদন্ েল রূপান্তদরি
েনেনি োইস্কুল ও োোর যেনকন্ডাদরনি। েনরও যগনি অন্যত্র। আমানদর যেই লম্বা বারান্দা ও
বেুকক্ষ েমদিি বড় বড় মাটির র্ঘর দুটি এবাং অন্যান্য র্ঘর দন্নে ঐখানন্ই চলনি গালেয োই।
আমার জন্মভূ দম ে’ল গ্রাম যবনলনিাড় = যবদলোনিাড় (বাাঁকুড়া )- পুরানন্া জদমদার-প্রোদেি
গ্রাম, ানি বেু জাদিবনণরয বেবাে আর ার টঠক মােখান্ দদনে বনে যগনি োলজঙ্গল যথনক
যবদরনে আো একটি বাদল-কাাঁকনরর প্রবাে-বোে
য যর্ঘালা যরাি, অন্য েমনে শুক্নন্া। এই
গ্রানমই ইস্কুল এবাং দন্ষ্ঠাবান্ দেক্ষকনদর দেক্ষাে আমার বালযজীবন্ যকনিনি।
মিয ইাংরাজী স্কুল

া েেনরর োইস্কুনলর দমদন্ োংস্করণ, আকানর রীদিনি পঠন্-পাঠনন্

ইাংরাজী যর্ঘাঁো। অবেয এর িে ক্লানের মনিয প্রাথদমনকর চারটি যশ্রণীও িখন্ যজাড়া যদওো
থাকি। ইাংরাজী, বাঙলা, অঙ্ক, ইদিোে, ভূ নগাল, োনির যলখার ক্লাে, কন্ভারনেেন্-এর
ক্লাে, র্দ্িল, িইাং দন্নে পঞ্চম-েষ্ঠ (িখন্কার দন্েনম দিিীে ও প্রথম ) যশ্রণীরই পড়ার জাাঁক
দিল েব চাইনি যবদে।
আমার োনি-খদড়, িালপািাে-নলখা, বণপদরচে
য
প্রথম ভাগ, দিিীে ভাগ, ন্ামিা, য াগদবনোগ, এমন্ দক শুভঙ্কনরর দু’-চারনি আ া-য েব বাবার কানি। বাবা অন্গলয মুখস্থ ন্া কদরনে
িাড়নিন্ ন্া, আর যকমন্ কনর জাদন্ ন্া, আমারও েবদকিু দ্রুি মুখস্থ েনে য ি। ধ্বদন্ দন্নে,
পচ্চারণ ভদঙ্গ দন্নে, যচানখ

া যদখদি িার মান্দেক িদব দন্নে দিিীে ভাগ ি বনিই,

অঙ্কগুনলাও অন্তরঙ্গ েনে পনঠদিল পাাঁচ বির ন্া য নিই। এর েনল েনেদিল, পনথ যবর েনলই
মজা করার জন্য বেীোন্রা র্দ্জনাে করনিন্- ‘পঞ্চান্ন বান্ান্ বল। আিান্ব্বই? ২৩ x ১৭
কি েে ? আজনকর দদনন্র দেক্ষণ-দেক্ষা ন্া বুনে মুখস্থ করার প্রবল েি্রু। স্মৃদি কুেদকন্ী,
এও একিা কারণ বনি। দকন্তু অন্ুরানগর বনে আপন্া যথনকই া মনন্ যগাঁনথ াে িানক খন্ডন্
কনর কার োিয। এই েূনত্রই ি মািযদমক পড়ার মনিয অথাৎ
য পনন্র বির বেনেই রবীন্দ্রন্াথ ও
েনিযন্দ্রন্ানথর বেু কদবিা, গীিা প্রাে েবিা, যমর্ঘদূনির বেু যলাক, পঞ্চিন্ত্র- দেনিাপনদনের
াবিীে যলাক এবাং ইাংরাজী কদবিা া পড়ান্ েি প্রাে েবই কণ্ঠস্থ েনে দগনেদিল, া পরবিী
জীবনন্ খুবই পপকার দদনেনি। বাাংলা পুন্ঃপুন্ অভযানের োোন য, ন্া বুনেও, দকিু কণ্ঠস্থ
রাখনিই েে, পপাে যন্ই।
গ্রানমর মিয ইাংরাজী স্কুলটির েনঙ্গ আমার প্রথম োেচন রয স্মৃদি েল ভদিয েওোর দদন্টির।
িখন্ আমার বেে ি বিনরর কািাকাদি। আবিা আবিা মনন্ পড়নি, আমার ঠাকুমা েনঙ্গ
দন্নে যগনিন্। িখন্কার পাাঁচ আন্া দানমর লাল েুলাম পাড় একটি ন্িু ন্ িুদি আমানক পদরনে
যদওো েনেনি, আর গানে লাগান্ েনেনি যন্ই-নবািাম দিন্ন-পনকি েিি বযবোনর দবমদলন্
একিা র্দ্জনন্র যকাি। ভদিযর পরীক্ষা যন্ওো েনব। ইস্কুল র্ঘনরর েমুনখর প্রো োাঁকা জােগািাে
েীনির যরানদ বদেনে যদওো েনেনি অনন্কনকই। অঙ্ক, বাঙলা কী কী দলখনি যদওো েনেদিল
7

দকিু মনন্ যন্ই। শুিু মনন্ পনড় মাটির যদাোনি েনরর কলম েুদবনে যমািা অক্ষনর দকিু
দলনখদিলাম, আর গ্রানমর পাঠোলার যেই দবখযাি ‘মোে’ দ দন্ ইস্কুনলও পড়ানিন্ দিদন্
মান্োঙ্ক র্দ্জাাে করনিন্।– যেই িদবিাও য ন্ আভানে মনন্ পড়নি। কী কী িনরদিনলন্
যকান্মনিই মনন্ করা ানচ্ছ ন্া। িনব একিা দবেে স্পষ্ট মনন্ আনি, িা েল আদম যেই যেলাইকরা লালনচ বাদল-কাগনজর খািািাে যপন্দেল দদনে একিা অেথ পািা আাঁকদি। আাঁকদি ি
আাঁকদিই, যকান্মনিই য ন্ টঠক েনচ্ছ ন্া, আর আদম যরানদ বনে র্ঘামদি।
াক ভদিয ি েনে যগলাম। আর চনির আেন্ যপনি ক্লাে ওোনন্ আরও জন্য দিদরনেনকর
েনঙ্গ যেনলি যপন্দেল িারাপাি বণপদরচে
য
দন্নে বেনিও লাগলাম। র্ঘনরর িদবিা মনন্ পড়নি।
যবে বড়েড়। একই র্ঘনর পানেই ক্লাে িু , িানদর খানিা খানিা যবঞ্চ। মিয ইাংরাজীর এই পাঠোলা
অাংেটি দকন্তু এনকবানর অপুর পাঠোলা দিল ন্া। মাটির বাদড় খনড়র যদাচালা েনল কী েনব,
যভিনরর দৃেয পাকা বাদড়র মিই। ভাল মাটির মেৃণ আবরনণর ওপর খদড় যদওো, রুজু রুজু
জান্ালা, োমনন্ বারান্দা, বাইনর দদক্ষনণ যবড়া যদওো অনন্কিা োাঁকা জােগা, া পনর একজন্
াঁ ু ক্লানের িাত্রনদর দমদলি প্রোনে যকোদর-করা েুনলর বাগান্ ও েবর্দ্জ বাগানন্র
দেক্ষক ও পচ
রূপ দন্নেদিল। পানের অন্ুরূপ বড় বাদড়িাে মুখযি পঞ্চম-েষ্ঠ যশ্রণীর ক্লাে যন্ওো েি।
িানদর দিল যবনঞ্চর েনঙ্গ োই-নবঞ্চ। যোলান্ ব্ল্যাক-নবােয। র্ঘনর র্ঘনর একিা কনর মন্ীেী-বাণী।
আর যেই েনঙ্গ একিা কনর িদব, দবদযাোগর দক দবনবকান্ন্দ, দক রবীন্দ্রন্ানথর। ঐ বাদড়িাে
যিাি যিাি দুখান্া কামরা দিল দেক্ষকনদর জন্য। োমনন্রিাে একিু দূর যথনকই যদখা য ি
একটি যলাব, ার স্বভাব-চদরত্র ক্লাে ওোন্-িুনি পড়ার েমে দকিুই বুর্দ্েদন্, যকৌিূেলী দৃটষ্টনি
িার দদনক িাদকনে থাকিাম মাত্র।
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গ্রাম-পদরলেশ ও সমাজ

গ্রানমর স্কুনলর চদরত্র েেনরর যথনক স্বিন্ত্র। যেখানন্ ভূ -প্রকৃদি ও েমানজর েনঙ্গ দবদযালনের
োকয অদবনচ্ছদয, য মন্ অদবনচ্ছদয দেক্ষকনদর েনঙ্গ িাত্রনদর ও িানদর বাপ-মানের। আবার
িাত্রনদর দন্নজনদর মনিযও। আমানদর গ্রামিা দিল যবে বড়, বেু পাড়া-েমদম্বি এবাং বেুজন্অিুযদেি। োি, বাজার, যপাস্টাদপে, যিাি যরনলর যস্টেন্, দদক্ষণ ও পর্দ্িম েীমাে িাোেীিল
আনমর োদরনি আবদ্ধ দূর-দূরান্তর-দবেপী চওড়া লাল রাাা। পত্তনর মাইলখানন্ক দূনর একিা
ন্দী, ক্ষীণ জলনরখা এাঁনক োদা বাদলর ে যাে গা এদলনে োরাদদন্মান্ পদােীন্ভানব রনেনি
পনড়। আর দূর দদক্ষণ-পর্দ্িম প্রান্ত দর্ঘনর কাাঁকর-মাটির প্রান্তর ও আনমর বাগান্ যপিনন্ যরনখ
েযামােমান্ অন্ধকানর ন্ীরবিার মন্ত্র জপ কনর চনলনি েুদীর্ঘ য োল অরণয, গ্রানম গানে গানে
লাগানন্া েব বাদড়। দালান্নকাঠা, খনড়র চালা, টিনন্র চালার এক মোের্দ্ম্মলন্ । মাটির
বাদড়গুনলা প্রােেই ওপর- যকাঠাওোলা, যদািলা। বেু পূব য যথনক জদমদার-অিুযদেি এই গ্রাম
বেু জাদি ও বৃদত্তর মান্ুনের বােভূ দম। অথন্ীদি
য
ও জীদবকার দদক যথনক একিা োমদগ্রক
ইপদন্ি, আেপানের দবেিা গ্রানমর যকন্দ্র। আদম যিনলনবলাে যদনখদি, বাদড় যথনক যবদরনে
ইস্কুলগামী মানের বড় রাাািাে এনে পড়নলই োদর োদর েূত্রির (িুিার ), যমাদক-কার (মেরা)
ও স্বণ-বদণক
য
েম্প্রদানের মান্ুনের যদাকান্ ও বাদড়। একদদনক কানঠর কাজ চনলনি বািাদল,
বােনল, যরাঁদা ও দাগ বোন্র িু রপুন্ দন্নে, অন্যদদনক চিদর েনচ্ছ মন্ডা, মযাচা, যিনলভাজা,
িান্ান্াড়ু , গুড়দপনঠ, ওলা প্রভৃ দি। েূত্রিরনদর বাদড়গুনলা যথনক যভনে আেনি দচাঁ নড়-নকািার
েে। যদখা ানচ্ছ যদওোনল আাঁকা পি-জািীে ন্ান্ান্্ দচত্রকলা। আবার যকনরাদেনন্র িূমাদেি
দীপ দন্নে যোন্া-রূনপার অলাংকার চিদরর েে পঠনি ঠুক-ঠাক। পনথর ওপর এযাদেে
েেন ানগ যোন্া যোিন্ করার কিু গন্ধ আেনি যভনে। জদমদার-িাদন্ত্রক গ্রাম। ভালও বনি,
মন্দও বনি। দেদক্ষি এবাং আিা-কলকািাবােী যলানকর োংখযাও কম ন্ে। যজািদারও দিল,
দকন্তু লাঙল োনি জদম দন্নজ চাে করার মান্ুনের োংখযা দিল খুবই কম। গ্রানমর পত্তর যর্ঘাঁনে
দিল বেু োখাদেি ও অবক্ষদেি জদমদারনগাষ্ঠীর দালান্ বাদড়। পুনব ও দদক্ষণ-মিয অঞ্চনল
ন্াদপি-পাড়া ও বামুন্-পাড়া, মনিয বযবোেী িাম্বুদলনকরা, িার দদক্ষনণ শুাঁ দড়-জািীে
পচ্চদেদক্ষি দেক্ষকনদর বাদড় আর চবববনদর পল্লী। আর প্রিযন্ত দর্ঘনর বাে করনিন্ বাপরী,
যোম, মুদচ ও যলাোনররা। আমার যবে মনন্ পনড় যিািনবলাে চববব-পল্লীনি

খন্ই যগদি,

শুন্নি যপনেদি যখাল ও কীিযনন্ েে। আজ একটি চবববও যে গ্রানম যন্ই। আর যকাথাে বা
যগল যেই েূত্রিনররা, অগ্রদান্ীরা আর বাদযকনররা। পুনরাদেি ব্রাহ্মণ এখন্ও আনিন্, পর্দ্ণ্ডি
ব্রাহ্মণ যন্ই। মানে মানে েভাস্থনল যেই োংস্কৃনি ভােণ আর যকান্দদন্ই যোন্া ানব ন্া।
িখন্কার েমাজ দিল অনন্কিা মিয ুনগর িারাবােী। িারই মনিয আিুদন্ক দেক্ষার
অন্ুপ্রনবনে একিা িন্দ্ব চনলদিল, আর িানি জেী ের্দ্চ্ছল দন্ঃেনন্দনে আিুদন্ক। জাদিনভদ
এবাং যেই েনঙ্গ অস্পৃেযিা প্রবল থাকনলও িারই মনিয দেদক্ষি েনে পঠদিল দন্ম্নবনণরয মান্ুে
এবাং দেদক্ষি েনল িানদর যকাণ-ঠাো কনর যকবল জািবৃদত্তর দােনত্ব আবদ্ধ রাখা আর চলদিল
ন্া। পচ্চবনণরয কারও কারও মনিয এর প্রবল প্রদির্দ্ক্রো যদখা ার্দ্চ্ছল ন্া এমন্ও ন্ে। ইস্কুলিাই
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পুদড়নে যদওো েনেদিল চারবার। িবু ভালমান্ুেও গ্রানম

নথষ্ট দিনলন্।

াাঁরা যলখাপড়া কনর

যিনলরা ভাল েনচ্ছ যদখনল কথাে বািযাে িানদর পৎোদেিই করনিন্।
বানরা মানে যিনরা পাবণয কথািা খুব েদিয ন্ে। প্রদি মানে যিনরা পাবণয কথািাই আনরা যবদে
য ৌর্দ্ক্তক, আর আমরা িার োক্ষী। দূগাপু
য নজা, কালীপুনজা, জগদ্ধাত্রী, েিযপীর, েদরোংকীিযন্ ,
দেনবর গাজযন্ , িমঠাক
য ু নরর গাজন্, মন্োর ভাোন্ এেব পুরুেনদর আনোর্দ্জি পৎেব িাড়া
ন্ারীমেনল একিা ন্া একিা বযাপার প্রাে যলনগই থাকি। মঙ্গলচন্ডী, েষ্ঠী, বযাঘ্ররাে, ইিু পুনজা,
িু েলা, ভাদু , এখযান্ পূনজা, যেোল-েকুদন্র েনন্তােদবিানন্র পৎেব, িান্য যরাপণ ও যিদনন্র
পৎেব, মাে যর্ঘাঁিুপুনজা প ন্ত।
য িার ওপর আনেপানে আরণয বৃক্ষিল দন্বােী চভরব, মাদান্া,
র্দ্জন্াদেন্ী, রর্দ্ঙ্কন্ীর পুনজাে দখচুদড়-মাাংে ভক্ষনণর আনোজন্ এেব ি দিলই। আর দিল েে এ
পাড়াে ন্ে ও পাড়াে াত্রা অথবা েঙ অথবা কীিযন্ , অথবা রামােণ গান্ অথবা ভাগবি দন্নে
কথকিা-নকান্ দকিুর একিা ন্া একিা আনোজন্। েন্ধযার আনগ যথনকই চি, চািাই প্রভৃ দি
দবিান্ এবাং জােগা দন্নে যিািনদর েগড়া শুরু েনে য ি। েনন্ধর পর যে-লাইি যোাঁ েে করনল
আমানদর বাদড়নি িনর রানখ যক ? এরই মনিয েকানল পাঠোলা, োরাদদন্ ইস্কুল, আর িার
োাঁনক গানি পনঠ আম-জাম পাড়া, ন্ে পুকুনরর জল যিালপাড় কনর বড়নদর বকুদন্ খাওো।
িাই বলদিলাম, েের যথনক গ্রানম মান্ুে েওোর বযাপারিাই আলাদা। েেনর পড়াশুন্া কনর
পরীক্ষার প্রদিন াদগিাে ভাল ন্ম্বর যপনে ভাল চাকুনর েওো াে, দকন্তু অন্াোনে মন্ুেযনত্বর
দবকাে েেবপর েে ন্া। আবার িখন্কার দদনন্ ইস্কুনল যকান্ যিনল দকরকম যলখাপড়া করনি,
যকপ বা বনখ ানচ্ছ িাই দন্নে ভালমান্ুনের য রকম আগ্রে দিল, যেইরকম দেক্ষাকনদর িীক্ষ্ণ
দৃটষ্ট দিল র্ঘনর অথবা বাইনর যিনলরা কী আচরণ করনি। দবনেে বযদিক্রম যদখনল বাইনর
দুরন্তপন্ার েমািান্ও স্কুনলই করা েি,

া আজনকর দদনন্ দচন্তাও করা

াে ন্া। আমরা এও

যদনখদি গৃেদববাদ অথবা জদমজমার ভাগ দন্নে দববানদ োদলেী করার জন্য দেক্ষকনদরই দু
একজন্ আমদন্ত্রি েনে য নিন্। েমানজর েনঙ্গ দেক্ষকনদর যে য াগান াগও এখন্ যিমন্ আর
যন্ই। দেক্ষনকরাও মান্ুনের শ্রদ্ধাপ্রীদি েম্মান্ন্ার অদিকার যকমন্ য ন্ োদরনে যেনলনিন্।
দেক্ষার বযাপানর াদন্ত্রক পদরদস্থদিিাই বিযমানন্ েজাগ।
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ক্লাে ওোনন্ ভদিয েনেদি, চি যপনি বনেওদি জন্া-দিদরে, যেনলি আর িারাপাি দন্নে,
এরকম আবিা একিা স্মৃদি মাত্র আনি, আর আনি একদদন্ একিা জলনরানি যভনে-েুনব
াওো যথনক পদ্ধার পাওোর র্ঘিন্া। গ্রানমর টঠক মােখান্ দদনে দদক্ষণ যথনক পত্তনর একিা
জলনরাি চনল যগনি। যেিা োরা বির থানক শুকনন্া, কাাঁকর আর লালনি বাদলর দবে্িৃি ে যা,
দকন্তু বোে
য েে জীবন্ত। ঢল আনে েঠাৎ েঠাৎ। যেদদন্ স্কুনল াওোর েমে যগদি শুকনন্া বাদলর
ওপর দদনে, আোর েমে লাল জনলর বান্ এনে যগনি। চওড়া দবে র্দ্ত্রে েুনির মি, যরানির
িান্ প্রবল। বেনে বড় পপনরর ক্লানের দু দিন্ জন্ িাত্র প্রাে এক বুক জনল িলনি িলনি পার
েনে যগল। আদম যেনলি বই মাথাে দন্নে য ই দু চার পা এদগনেদি অমদন্ জল েল এক গলা,
আর যরানির িানন্ েুনব াই আর দক। পানের যদাকান্গুনলা যথনক দু দিন্ জন্ িুনি এনে পদ্ধার
কনর বাদড় যপৌৌঁনি দদনল।
ক্লাে ওোনন্ বনে ক্লাে িুর পড়ান্ কানন্ আনে, েবই ি পানেই। দাদড়ওোলা বৃদ্ধ থােয পর্দ্ণ্ডি
মোে পড়ানচ্ছন্- এই, দোলু কানক বনল? দোলু ? দকনে দোলু েে? জনি িনর? বাাদবকপনক্ষ
দদ বা দোলু েে কিকিা আন্দানজ বুেিাম, জনি িরার বযাপারিা খুবই জটিল যলনগদিল। ঐ
েেিা য মন্ অপদরদচি, যিমদন্ অদ্ভুি। দিিীে বনে য পনঠ যবনঞ্চ বনে পা যদালাবার েুন াগ
যপলাম। আর মানে মানে পাকা-দাদড় থােয পর্দ্ণ্ডি মোনের িািার বাদড়ও যখলাম। দিদন্ যবিও
োনি দন্নিন্ ন্া, চুনলও িরনিন্ ন্া। েদােঙ্গী যেই পুরানন্া িািাটির েিযবোর করনিন্ মাথাে,
দপনঠ। ক্লাে িু-নি পনঠ যেই প্রথম জলিদব যদখলাম। ক্লানের দু জন্ েঙ্গীর যকান্ আত্মীে
কলকািাে কাজ করনিন্। দিদন্ই ওনদর জলিদব এনন্ দদনেদিনলন্। িদবিা পনটাদদনক বদেনে
জল লাগানিই কাগজিা পনঠ আনে আর িদবিা পািার ওপর যলনগ

াে। এ একিা খুবই

আকেনণর
য
বযাপার েল, আর, একিা পাওোর জন্য কী যলাভই ন্া েনেদিল। অবেয েঙ্গীরা
আমানক দদনেও দিল, একিা ন্ে, দুনিা।
ইস্কুল আরে েি েুনর াব আবৃদত্ত কনর – ‘প্রভুমীেমন্ীেমনেেগুণম্’ ; আর িুটি েি র্দ্িল
এবাং কড়া-গন্ডা ন্ামিা যর্ঘাোন্ দদনে। যেই দচরকানলর এবাং েবনদনের
য
একটি েরল পদ্ধদি।
পুন্ঃপুন্ অভযাে অথাৎ
য মুখস্থ বাদ দদনল বানলযর দেক্ষা দক েেবপর? বলা বােুলয, ওেব আমার
আনগই রপ্ত থাকি, লাইনন্ দাাঁদড়নে েুনর েুর যমলান্ মাত্র। যচাখ থাকি দচল পড়নি থাকা
আকাে-নিাাঁো যিাঁ িু ল গানির মাথাে আর মন্িা থাকি ের্দ্ঞ্চি কাঠনঠাকরা েনলর বীদচগুনলার
ওপর,

া দন্নে যখলার েমে েনে এল বনল। ইস্কুনলর প্রাথদমনক া পড়ান্ েনচ্ছ িারই আবার

পুন্রাবৃদত্ত র্ঘিি েকাল-নবলাকার পাঠোলাে। মাদেক চার আন্া যবিনন্র ঐ পাঠোলািাে বাবা
যজার কনর ভদিয কনর দদনেদিনলন্। টঠক পড়ার জন্য ন্ে, পুকুনরর জল আর রাাার গানির
েরু োল যথনক আমানক রক্ষা করার জন্য। একিু বড় েনিই কািাকাদির ঐ যখলার
জােগাগুনলা অবেয বদনল দগনেদিল। িখন্ স্থান্ দন্নেদিল েে পর্দ্িনমর োল-মেুোর জঙ্গল,
ন্ে পত্তনরর েীণিারা
য
বালুমেী ন্দীর পাড়।
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িখন্ ক্লানের অগ্রের যিনলনদর েবল প্রনমােন্ যদওোর রীদি দিল। মনন্ েনচ্ছ আদমও য ন্
একিা ক্লাে িপনক দগনেদিলাম। যে

াই যোক, প্রাথদমক যশ্রণীগুনলার যিমন্ যকান্ স্মৃদি

আমার যন্ই। থাকার কথাও ন্ে। কারণ, একিু স্বািীন্ মন্ দন্নে চলানেরার, একিু কনর
ভালমন্দ দবচারনবানির শুরু দে বির বেনের আনগ েে ন্া। ক্লাে যোর-এ পদড়। স্বনদেী
আনন্দালনন্র োওো প্রবল। একবির আনগ দচত্তরঞ্জন্ দাে যদেিযাগ কনরনিন্। েেনর গান্ধীজী
আেনিন্। ন্িু ন্ দকিু চলনি এমন্ একিা োওো য ন্ মজ্জাে প্রনবে করনি। পিাকা দন্নে
‘বনন্দমািরম্’ েে বড় রাাাে চনলনি ারা, দবনেে দকিু ন্া বুনেও িানদর েনঙ্গ যলাগান্ দদনি
দদনি চনলদি যকমন্ য ন্ একিা দেেরণেে। গান্ধীজী দমটিাং করনলন্, চনলও যগনলন্। যদখনি
াওোর অন্ুমদি যপলাম ন্া। িাাঁর িদবনি যদখা মূদিযিােে দবপুল জন্িার মনিযকার একিা মূদিয
দমদলনে রানত্র স্বপন্ যদখলাম শুিু। যে স্বপ্ন যদখািা আজও মনন্ আনি। ইদিমনিয েষ্ঠ যশ্রণীর
এক দাদার যন্িৃনত্ব স্কুল বেকি করা েল একদদন্। বেকি ন্ামিা যোন্া দিল, দকন্তু ঐ যবত্রিারী
িীক্ষ্ণদৃটষ্ট যেেমাস্টার মোে এবাং দেক্ষকনদর পনপক্ষা কনর ইস্কুনলর োমনন্ই যিাঁ িু লিলাে বনে
থাকা য নি পানর এ বযাপার কেন্া করাও কটঠন্ দিল। কী ভীেণ ভনের েনঙ্গ এবাং দুরুদুরু
হৃদস্পন্দন্ দন্নেই ন্া বেকনি য াগ দদনেদি। দকন্তু যদখলাম েযানররা পগ্রমূদিযও যদখানচ্ছন্ ন্া,
োেন্ও করনিন্ ন্া,

া িাাঁরা অন্াোনেই করনি পারনিন্। এরকম দকিু ন্া করানিই য ন্

আরও যবদে র্ঘাবনড় দগনেদিলাম যেদদন্। বেকনির দবেে দিল- ইস্কুনলর ন্ানমর েনঙ্গ য
োনেনবর ন্ানমর য াগ আনি িা পটঠনে দদনি েনব।
ক্লাে োইভ-দেকে অথাৎ
য দিিীে ও প্রথম যশ্রণীনি পনঠই ‘আমার ইস্কুল’ এই যবাি জন্মাল
এবাং স্কুল-র্ঘর, দেক্ষক, েুনলর বাগান্, যখলািূলা প্রভৃ দির েনঙ্গ একিা একাত্মিারও অভুযদে
েল। দেক্ষকনদর োেচন ,য একিা আন্ন্দও যবাি করনি লাগলাম অবেয যেেমাস্টার মোে
িাড়া, কারণ িাাঁর গেীর িীক্ষ্ণ মূদিয ও প্রোেদন্ক িৎপরিা িাাঁনক যবে খাদন্কিা দূনরই রাখি।
োে! িখন্ একিুও বুর্দ্েদন্ য কাটঠন্য এবাং পগ্রিা িাাঁর বাইনরর রূপ মাত্র, অন্তনর বইদিল প্রীদি
ও কলযানণর েুিানরাি। যেেমাস্টার মোে পঞ্চম ও েষ্ঠ যশ্রণীর ইাংরাজী পড়ানিন্। ইাংরাজী
যিক্েি বই এবাং েষ্ঠ যশ্রণীনি গ্রামার ট্রান্েনলেন্ও। পনরর দদন্ পড়া িরা এবাং ন্িু ন্ পাঠ
িরান্। বাকযটি টঠক ন্া বলনি পারনল িীক্ষ্ণ দস্থর দৃটষ্টনি প্রাণ পদড়নে দদনিন্ এবাং পর পর দুদিন্
দদন্ ওরকম যদখনল যবিিা আন্নি বলনিন্ দকন্তু ন্া যমনর ন্ীল োপন্ কদরনে রাখনিন্।
আমানক ওাঁ রই োনি দু বার ন্ীল োপন্ েনি েনেদিল। একবার থােয পারেন্ দেঙ্গু লানর এে
দদইদন্ বনল, আর একবার জযাদমদি পাদরদন্ বনল। োমন্তদরনকর দবপরীি যকাণস্পেী বােুগুনলা
পরস্পরনক েমান্ভানগ দবভক্ত কনর, দক এইরকম একিা। িখন্ ক্লাে দেকে অথাৎ
য প্রথম
যশ্রণীনি পদড়। একস্ট্রাগুনলা বাদড়নি যদনখই আদেদন্। িরা পড়ব প্রিযাোও কদরদন্। পারদি ন্া
যদনখ মূল পপপাদযিা িরনলন্। যেিা জান্িাম। দকন্তু ভনে আমিা আমিা করনি লাগলাম।
িখন্ কিমি কনর িাদকনে দাাঁনি দাাঁি যচনপ বলনলন্- বুক প্রনপার্দ্জেন্ও জানন্ন্ ন্া যদখদি।
এখন্ ি জাম যপনকনি। কাল যকান্ গানি দিদল? া, ক্লানের বাইনর ন্ীল োপন্ েনে থাক। আি
র্ঘণ্টা ন্ীল োপন্ েনে থাকনি েনেদিল স্কুনলর প্রাে েব যিনলর োমনন্।
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িুই

ইস্কুনল অন্যান্য প্রাইনজর েনঙ্গ যরগুলার এযানিন্েযান্ে-এর জন্যও পুরস্কার দিল। এ
পুরস্কারটি েেনজ কারা ভানগযই জুিি ন্া। যকান্ ন্া যকান্ বযাপানর এক আিিা কামাই
েকনলরই েি। চদবক্রনম আদম একবার যপনে দগনেদিলাম। েেি পনরর বিরও যপিাম, অন্তি
দেক্ষকরা এরকম একিা প্রিযাো যরনখদিনলন্। দকন্তু কী কারনণ –মনন্ যন্ই, ইচ্ছাপূবক
য আদম
একদদন্ স্কুনল

াইদন্। পনরর দদন্

ার্দ্চ্ছ। একথা ভাদবই দন্ য

যেেমাস্টার মোে িা মনন্

রাখনবন্। অথবা িা দন্নে যজরা করনবন্। দকন্তু এ বিরও য

দেক্ষকরা যরগুলার

এযানিন্েযান্নের পুরস্কার দদনি যপনর গব ও
য আন্ন্দ যবাি করনবন্, এি আর ঐ বেনে আমার
জান্ার বা ভাবার কথা ন্ে। ইস্কুনলর যগনি ঢুনক যদদখ মানঠ এনকবানর োমনন্ই যচোর দন্নে
বনে যেেেযার কী য ন্ যবাোর্দ্চ্ছনলন্ কাপনক। আদম মুখ দন্চু কনর পাে কাটিনে চনল ার্দ্চ্ছ।
যদখনি যপনেই কনঠার ভদঙ্গনি োকনলন্ –এই, এদদনক আে। োমনন্ দাাঁড়ানিই যেই যক্রাি
প্রকানের অভযাে- দাাঁনি দাাঁি চাপনলন্ ‘কাল আো েে ন্াই যকন্’? ভনে দমনথয কথা বললাম‘কাপড় যকনচদিল, শুকাে ন্াই’। েনঙ্গ েনঙ্গ মেলা কাপনড়র দদনক আঙুল যদদখনে ‘এই বুর্দ্ে
কাপড় কাচার লক্ষণ’? ভাবলাম দমনথযর পপর দমনথয চদড়নে বাাঁচব, ‘জল-কাচ করদিল েযার’।
েনঙ্গ েনঙ্গই ‘েু’ আদমও যিামানক কাদা-কাচ কনর দদর্দ্চ্ছ এখন্ই’। দকন্তু িারপর আর যকান্
োর্দ্াই যদন্দন্।
যবি োনি দন্নে যেেমাস্টার মোে যকান্দদন্ই ক্লানে ঢুকনিন্ ন্া। বস্তুি যকান্ দেক্ষকই
িা করনিন্ ন্া। দবনেে প্রনোজন্ িাড়া অথাৎ
য ইস্কুনল যকান্দদন্ই পড়াশুন্া কনর আনে ন্া
যদখনল অথবা গ্রানম যকপ দবনেে যকান্ যদৌরাত্ময কনরনি ন্া শুন্নল যবনত্রর বযবোনরর
প্রনোজন্ই েি ন্া। দকন্তু একবার র্ঘনিদিল। আমার পাাঁচ বিনরর মিয ইাংরাজীর অদভািাে
যেেমাস্টার মোেনক যেই একবার প্রচন্ড ক্রুদ্ধ েনি যদনখদিলাম। যেই পাইকারী
যবত্রপ্রোনরর মনিয আদমও একিা বযাপানর জদড়ি েনে পনড়দিলাম। র্ঘিন্ািা বদল। ইস্কুনলর
অে দূনরই একিা আমবাগান্ দিল। আম যপনকনি। গ্রানমর েদরোংকীিযন্ যেে েনল আর দুচার দদনন্র মনিযই ইস্কুল খুলনব। টঠক যেই েমনের বযাপার। আদম িখন্ ক্লাে যোনর পদড়। েষ্ঠ
যশ্রণীর বড় দাদানদর মনিয বেস্ক কনেকজন্ আমবাগানন্ কনেকবারই োন্া দদনেনিন্।
পদরণানম একদদন্ মালীর েনঙ্গ েগড়া, দাদানদর দঢল দন্নক্ষপ, দা-েনা মালীর যিনড় আো।
েলাং রানত্র মালীর িালপািার কুিীনর দাদানদর অদিোংন াগ। োংবাদ রাষ্ট্র েনি দবলম্ব েল ন্া।
য পর্দ্িমা বােু কনেক দমদন্নিই কুিীর ভস্মোৎ কনরদিল, েকাল ন্া েনি যে-ই োরা গ্রানম
জাদন্নে দদনল ইস্কুনলর যিনলরা আগুন্ লাদগনেনি। ইদিমনিয যকৌিূেলবনে একটি বযাপার আদম
কনর যেনলদিলাম। ন্াম-কীিযনন্ বড় যমলা বেি প্রদিদদন্ই। যে যমলাে আেি োর্দ্ন্ড যখলা,
অথাৎ
য জুো-নখলা। একিা রঙীন্ অনেল ক্লনথর চার যকানণ দচদড়িন্ েরিন্ ইস্কাবন্ এবাং
মুকুনির মি কী একিা িদব,

ানক জাোজ বলা েি। জুোড়ী গ্রানমর রাাার একিা যিমাথার

পানে যেইনি দন্নে বেি। লুনোর গুটির মি বড় গুটি চালা েি, চামড়ার ঢাকািা যদওো েি,
যখালা েি। যকপ দচদড়িনন্ যকপ ইস্কাবনন্ যকপ বা জাোনজ দান্ িরি- িাকা, দেদক, দু’আদন্।
ঢাকা যখালা েনল পর কী চে চে। যকপ বা েবল এমন্দক দিন্গুণ পেো র্দ্জনি য ি, যকপ বা
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যিমদন্ যেনরও য ি। বযাপারটি যদখাও য আমানদর পনক্ষ দন্দেদ্ধ িা আদম ঐ বেনে
জান্িাম। দকন্তু যকৌিূেল অপরানজে। যেদদন্ দুনিা িামার পেো েনঙ্গ দিল। দকিু দকনন্ খাওো
জন্য বাদড় যথনক যপনেদিলাম। যকপ ন্া যদখনি পাে এদদক ওদদক ভাল কনর যদনখ দন্নে, য ন্
মনন্ পড়নি, জাোনজ দুনিা পেো দান্ িরলাম। গুটি চালার পর- ঢাকা খুলনিই যদখা যগল
আদম র্দ্জনিদি। দু পেোর বদনল চারনি পেো। িখন্ কম্পািবক্ষ। দকন্তু খবরিা যচনপ রাখনি
ন্া যপনর যমলানি ক্লানের দুজন্ েঙ্গীনক বনল যেললাম। র্ঘিন্াটি থারীদি যেেমাস্টানরর কানন্
যগল।
স্কুল যখালার দিিীে দদন্। েমে যবলা োনড় দেিার মি। আগুন্ লাগান্ েষ্ঠ যশ্রণীর দাদানদর
লাইন্ িনর দাাঁড় কদরনে যদওো েনেনি। আমারও োক পনড়নি লাইনন্ দাাঁড়াবার। কাাঁপনি
কাাঁপনি এবাং লজ্জাে এিিুকু েনে যেনের দদনক দাাঁড়ালাম। পানের বাদড়িার কক্ষ যথনক
যবদরনে এনলন্ অস্বাভাদবক গেীর এবাং যেই েনঙ্গ অদিমূদিয যেেমাস্টার মোে। োনি য ি।
যেই োদণি েলদেি দলকদলনক লম্বা িাাঁদচনবি। বারান্দাে যে যবি চালানন্ার েুদবনি যন্ই। োকা
েল োমনন্র পনঠানন্। প্রথনম পানলর যগাদানক োকনলন্-এই যন্াকনলা, যন্নম আে। েনঙ্গ েনঙ্গ
–োি পাি। দু োি। দকন্তু যবি যকবল োনি পনড়ই ক্ষান্ত রইল ন্া, দপনঠ, পানে, পািাে েেনে।
আর করব ন্া োর, কখ্খনন্া করব ন্া, পদরত্রাদে চীৎকার, দকন্তু যোনন্ যক? ন্কুলচন্দ্র দববস্ত্র
েনে লুনিানি লাগল, দকন্তু িখনন্া যবি চলনি। িারপর এনক এনক েকনর, যকনিা, শুনকা,
মাখন্া প্রভৃ দি ি জনন্র িরাোেী েওোর পর আমার োক পড়ল। যেেেযানরর দু যচাখ িখন্
লাল এবাং মনন্ ের্দ্চ্ছল, যেই েনঙ্গ যচানখর পািাও য ন্ ভারী ভারী। ‘জুো যখনলদিদল? োর্দ্ন্ড ?
আর কখনন্া

াদব োর্দ্ন্ডর কানি? োি পাি’। দু োনি দিন্ র্ঘা যবনত্রই আদম যরোই যপনে

যগলাম।
বনল রাখা ভাল, এই স্কুল যথনকই প্রদি বির িাত্ররা বৃদত্ত যপি, এবাং িারা মযাটট্রক পরীক্ষানিও
েমান্ভানব দক্ষিা যদখাি এবাং জীবনন্ েুপ্রদিটষ্ঠিও েনেদিল। আরও পনল্লখন াগয, এই
দেক্ষনকর অবের গ্রেনণর পর িাাঁর জীবৎকানলই পুরািন্ িাত্ররা স্কুনল িাাঁর স্মৃদিেলক প্রদিষ্ঠা
কনরনি। যবি যেই কনব পনঠ যগনি, এেুনকেন্ দথওদরনি যগনি, আর যগনি যদনের গদিনক,
এখন্ চড়িা চাপড়িা মারারও পপাে যন্ই। মনন্ পনড় বইটি’যি প্রযাকটিে টিদচাং-এ াবার আনগ
অিযক্ষ অপূব চন্দ
য
মোে ক্লানে দকিু পরামে দদনলন্
য
এবাং পদরনেনে বলনলন্- েবনেনে একিা
দবেনে োবিান্ কনর দদ’ – Don’t beat the boys, আমার গ্রানম অবস্থা দিল দবপরীি।
অদভভাবনকরা দেক্ষাকনদর বলনিন্ ‘ ওনক োেনন্ রাখনবন্। বাদড়নি বই দন্নে বেনি চাে ন্া,
দল যবাঁনি দুষ্টাদম কনর। কাল োরারাি াত্রা শুনন্ েকানল বাদড় দেনরনি।’ আদম একবার বাবার
মার যখনে ঠাকুমানক যদােী োবযা কনর যখাাঁচা দদনে িাাঁর োনি লাদগনে দদই –এক র্ঘা। রক্ত-েরা
োি দন্নে ঠাকুমা পাড়ার কানির এক েযানরর বাদড় দগনে যদদখনে এনেদিনলন্। অবেয িখন্ও
গ্রাম আর েেনরর পদরদস্থদি দিল দভন্নির, আর ক্রমে েেুনর দেক্ষক-িাত্র অপদরচনের রীদি
এবাং অদভভাবকনদর অন্যা য অেদমকা গ্রানমও িার কুেল প্রেব করনি থাকনব এ আর দবদচত্র
কী ?
মিয ইাংরাজী স্কুনল যকান্ যকান্ ক্লানে কী কী বই পনড় এনেদিলাম টঠক মনন্ যন্ই। েষ্ঠ
যশ্রণীনিও ন্ে। ইাংরাজী বইনের দু-একিা পাঠযেূচী যকবল মনন্ আনি, য মন্ কযাোদবোঙ্কা,
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দকাংবা দদ মাাংদক অযান্ে দদ যক্লানকাোইল। দকন্তু মযাকদমলানন্র একিা রীোর া েোেক পাঠয
দিল, ানি দিল আলনেনের গে এবাং ও যমরী, কল দয কযািল যোম প্রভৃ দি কদবিা, িার কথা
মনন্ আনি। কারণ ওটি দন্নজর যথনকই পড়িাম, য মন্ পনড়দিলাম ইাংরাজী যিািনদর রদবন্
েুে আর দেন্দবাদ ন্াদবনকর গে। ক্লাে থ্রী প ন্ত,
য েেি বা যোরও েনব, পনড়দিলাম পযারী
েরকানরর োস্টয বুক , যর্ঘাড়াে পািা যেে কনর অন্তি বযানঙর পািা প ন্ত।
য এিাড়া চাইলেে্
ঈর্দ্জ গ্রামার এবাং একিা ওআেয বুক। পঞ্চম যশ্রণীনিই পাকাপাদক ট্রান্েনলেন্ করা আরে।
আর ক্লাে দেকে-এ কানলা পািার মলানির য ট্রান্েনলেন্ বইিা যেনরদিলাম, িার ‘েূ মুয খীর
দপত্রালে যকান্নগর’ প্রভৃ দি গদযাাংে বিযমান্ ন্াইন্-নিন্-এর আনগ িরান্ই েে দন্।
যেেমাস্টানরর কনঠার োেনন্ দিদন্ া া করনি দদনিন্ িানি দুবলিার
য
অবকাে থাকি ন্া।
বাঙলা বইনের যলেন্গুনলার স্বেই মনন্ আনি, দু একিা কদবিার যিাঁ ড়া িুকনরা য মন্ ‘দুঃখ
দবন্া েুখলাভ েে দক মেীনি’ দকাংবা াান্-পদরচ্ছদ আর িম-অলাংকার,
য
‘কনর মাত্র মান্ুনের
মেত্ত্ব দবাার’ অথবা, ‘অদে েুখমদে পনে, যক যিামানর দন্রদমল, বালাকয-দেন্দুর-নকাাঁিা ইিযাদদ।
ক্লাে থ্রীনি পনড়দিলাম- ‘েুটিোনি েনরাবনর কমল-দন্কর’। দকন্তু পড়ার বাইনর যথনক

া

া

যোন্ানন্া েনেদিল, বা োমনন্ পপস্থাদপি কনর যদওো েনেদিল যেগুদলর কথা যিমন্ ভুদলদন্।
য মন্, রবীন্দ্রন্ানথর ‘বঙ্গ েরৎ’ দক ‘ন্কল গড়’ অথবা ‘মারাঠা দেুয আদেনি যর আজ’ ইিযাদদ।
য পর্দ্ণ্ডিমোে বাঙলা পড়ানিন্ দিদন্ য মন্ েোনথ যএবাং বযাকরণ েমাে, প্রিযে প্রভৃ দিনি
আমানদর পাকা কনর যিনড় দদনেদিনলন্, যিমদন্ আবার ভাল কদবিা এবাং েুন্দর গনদযর দন্দেন্য
োমনন্ দচত্তাকেকভানব
য
পপস্থাদপি কনর পদড়নে যন্ওোনিও িাাঁর জুদড় দিল ন্া। এইভানব
বাঙলা পড়ার েল এই েনেদিল য

মযাটট্রক প ন্ত
য বাঙলা দন্নে যিমন্ দকিু ভাবনিই েেদন্।

ক্লাে োইনভ যেেপর্দ্ণ্ডি মোে অপূব ,য স্পষ্ট ও পৃথক পচ্চারনণর েনঙ্গ যোন্ানলন্- পনরি/
দকরীি/ কন্ক/ দকরনণ/ মিুর/ মদেমা েদরনি/ দেরনণ অথবা যেনকন্ড মাস্টার মোে িাাঁর েুদীর্ঘ য
চবঠকখান্ার বারান্দার একদদন্ যোন্ানলন্ –যদখ দিজ মন্দেজ র্দ্জদন্ো মুরদি। পদ্মপত্র
ুগ্মনন্ত্র পরেনে শ্রুদি ইিযাদদ। যেদদন্ ভাো ও যেৌন্দন রয িার আমার কানি খুনল যগল। অবেয
এর আনগ

দদও বিিলার রামােণিা পানের বাদড়নি মানে মানে দগনে আগানগাড়া পনড়

যেনলদিলাম, পড়নি পড়নি মানে মানে অশ্রুপািও কনরদিলাম, িবু ভাো শুন্নি য এি
মিুর লানগ িার অদভািা আমার েেদন্। এরই মনিয, িখন্ আমার ন্’ দে বির বেে মাত্র,
বাইনরর এক দবখযাি যিানলর পর্দ্ণ্ডনির োংস্কৃনি বক্িৃিা যোন্ার যেৌভাগয আমার একাদিকবার
েনেদিল। দকিুই বুর্দ্েদন্, িবু একিা অদ্ভুি আকেণ।
য এর মন্াার্দ্ত্ত্বক কারনণই যোক অথবা
শ্রুদিমিুর োংস্কৃি েনের ভাোর আকেনণই
য
যোক, বাদড়র গীিািা ভুল েে পচ্চকনণ্ঠ আবৃদত্ত
করিাম এবাং অন্যনক যোন্ানিও চাইলাম। বাঙলার েনঙ্গ অন্াোে পদরচনের আরও একিা
পপাদান্ জুনিদিল, যে েল িাত্রবৃদত্তনি বাবার পড়া ‘েীিার বন্বাে’ বইটি। এই লম্বানগানির বড়
বড় অক্ষনর িাপা বইটি আমানক অদভভূ ি কনর যেনলদিল বলনলই চনল। এিাড়া বাবার দিল
মদিরানের

াত্রার দিন্খাদন্ বই, আর দাশুরানের পাাঁচাদল। পাাঁচাদলর দভিনর কী আনি িা

যদদখদন্, িনব মদিরানের াত্রাদভন্নের যপৌরাদণক বইনের য েব রঙ্গরে দিল িা পনড় অদ্ভুি
গ্রাময ভাোে মজার রদেকিা েনচ্ছ মনন্ কনর মানের কানি দকিু পনড় যোন্াবার যচষ্টা করনিই
িমক যখনে দবমুখ েনেদিলাম। মনন্ রাখনি েনব, যকবল ইস্কুনলই দেক্ষা ন্ে, বাইনর া যদখদি
শুন্দি িানিই অন্াোনে দেক্ষা েনে

ানচ্ছ। াত্রা পাাঁচাদল কথকিা দেক্ষার প্রিান্ পপকরণ।
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ভাল-মন্দ দন্নে এখন্কার যরদেও, টি-দভ, েভা-েদমদি, োাংোন্ ঐ িারািা বেন্ করনি টঠকই।
দকন্তু এনি িাত্রনদর কিিা ভাল আর কী পদরমাণ মন্দ েনচ্ছ িার দেনেব প্রনোজন্ীে েনেনি।
আমার িরন্া, িখন্কার

াত্রা, পাাঁচাদল, রামােণ-গান্, মন্োর-ভাোনন্র পিদচত্র প্রভৃ দি ঐ

বাইনরর পড়ার েনঙ্গ দমনলদমনে একিা স্বিন্ত্র অথচ েোেক দেক্ষার জগৎ গনড় িু নলদিল
আমার মনন্, আর িারই পদরণাম র্ঘনিনি পরবিী জীবনন্।
বাঙলা পড়ান্র ন্মযাল
য যট্রদন্াং পাে যপ্রৌঢ় ও দবলদম্বি-শ্মশ্রু যেেপর্দ্ণ্ডি মোে বাঙলািা
এমন্ভানবই দেদখনেদিনলন্ য প্রিযে েমাে প্রভৃ দি দন্নে পনরর িাত্রজীবনন্ আর দবনেে দকিু
ভাবনিই েেদন্, এমন্ দক োংস্কৃনির দভদত্তভূ দমিাও দিদন্ চিদর কনর দদনেদিনলন্। এরই জন্য
বাঙলাে বান্ান্ ভূ ল কখন্ও েনেনি এমন্িা আজও মনন্ করনি পাদর ন্া। দদচ ইাংরাজী বান্ান্
আজও েমযক আেত্ত েল ন্া। অন্তঃোর ুক্ত অথচ ক্ষীণনদে ইস্কুনলর জন্য এাঁর মমিার পদরচে
যদখা দগনেনিল আগুন্ লাগানন্ার েমে। খনড়র চালা িখন্ দাপ দাপ কনর জ্বলনি, আর পদন্
‘যোন্ার লঙ্কা িারখার েনে যগল’ বলনি বলনি চানল পনঠ দু োি দদনে আগুন্ দপটিনে যন্বাবার
যচষ্টা করনিন্ অথবা চালা যথনক যিনন্ যিনন্ দন্নচ িুাঁড়নিন্।
ইদিোে পড়ানি দগনে দিদন্ প্রাে প্রনিযকটি যক্ষত্র গনের েনঙ্গ দমদেনে এমন্ েরে কনর
িু লনিন্ য যেগুদল ভুনল াওোর যকান্ পপাে দিল ন্া। এইভানব আনলকজান্ডানরর অদভ ান্
ও পুরু কাদেন্ী যথনক শুরু কনর যোমন্াথ মর্দ্ন্দর লুণ্ঠন্, যের োে, েুমােুনন্র কাদেন্ী,
আকবনরর গে, ন্ূরজাোন্, িাজমেল, এদদনক রণর্দ্জৎ দোংনের ‘েব লাল যো জােগা’, টিপু
েুলিান্-োেদার েব প্রচুর গে দমদেনে। িািাড়া ক্লানে িাাঁর যেই প্রথম মো ুনদ্ধর চেদন্ক
জীবনন্রও কাদেন্ী যোন্ানিন্। চেদন্কনদর যেই ভূ নির ভে, েরীর অেুস্থ বলনল োক্তারনদর
যকৌেল-প্রনোগ

ানি কপিিা িরা পনড় ইিযাদদ। ঐ েমে আমরা যিদবনলর চারদদনক দর্ঘনর

দাাঁড়ািাম এবাং ভে, দবস্মে, োেয প্রভৃ দি অন্ুভব করনি করনি প্রচুর আন্ন্দ পপনভাগ
করিাম। পড়াশুনন্াে অবনেলা করনি যদখনল ইদন্ও োর্দ্া দদনিন্, দকন্তু এাঁর দবনেে বযবস্থা
দিল, কান্ মলাও ন্ে, ন্ীল োপন্ও ন্ে, খুব যিাট্র একটি বাাঁনের কর্দ্ঞ্চ দন্নে জামা িু নল টঠক
যপিনন্ কনেকিা র্ঘা, জানি দাগ বনে াে।
একিা েুিবল িাড়া স্কুনল যখলািূলার যিমন্ যকান্ আনোজন্ দিল ন্া, আর েব েমে
েুিবল চলিও ন্া । য াদ্ধা েযার আমানদর বড় একিা দলনক দন্নে য নিন্ োনলর জঙ্গনলর
গানে। যেখানন্ কাাঁিা যোপ পদরষ্কার কনর আমরাই যখলার জােগা বাদন্নেদিলাম। এখানন্ দু
চারনি বড় বড় োপনকও আমরা দঢল যমনর র্ঘানেল কনরদিলাম। যখলা েি প্রিান্ি োেুেু এবাং
দচনক,

ানক আমরা বলিাম ‘িাো’। এিাড়া যমারনগ মি লড়াই করনি করনি িাক্কা যমনর

অথবা েনর দগনে যক কানক িরাোেী করনি পানর- এই েব। েনন্ধয েনল আমবাগানন্র মিয
দদনে যেরার পথ। গরনমর েমে আম যপনক ন্ানকর কানিই েু লনি, দকন্তু প্রােই আমরা িা
িুাঁিাম ন্া, েযানরর এ দবেনে কড়া দন্নেি দিল। পদরবনিয দিল ঐ বাগানন্ই াূ পীকৃি পাকা
আনমর চারদদনক যগাল েনে বনে ার া খুদে যপি ভনর খাওো এবাং এরকম দু’দিন্ দদন্।
বিনর একিা দদন্ একিু দূনরর একিা গ্রানম যমলা যদখনি াওো ও দখচুদড় খাওোর আমন্ত্রণ
থাকি দেক্ষকেে েমা স্কুনলর। আমবাগান্ ও োলবন্ পার েনে মাইল দিনন্ক দূনর, য ন্দী

16

আমানদর গ্রানমর কাি দদনে যগনি িারই পজানন্ মানর্ঘর যমলা। আমানদর গ্রানম িমঠাক
য ু নরর
গাজনন্ যবে বড় পৎেব েি, বাণ-নোাঁড়াও খুবই দেন্ীে
য
দিল, দকন্তু ঐ িরনন্র যমলা কখন্ও
বনেদন্। আনেপানেও আর যকাথাও ন্া। যেদদন্ েকাল োিিা োনড় োিিাে ইস্কুনল েব োর্দ্জর
েনি েি। যকান্ যকান্ েযার িারও আনগ চনল য নিন্। োদরবদ্ধভানব

াওো, োমনন্ ঐ

ইদিোনের ও যখলার েযার আর অদৃেয যপিনন্র প্রানন্ত আরও দু দিন্ জন্ েযার আেনিন্।
যবলা দেিা ন্াগাদ যপৌৌঁনিই জলেনত্র যিালাদভনজ, পযািাদল গুড় েে জল যখনে যমলা দেন্।
য
প্রথমবার য দদন্ আদে, অবাক েনেদিলাম এই যদনখ য পদরে্েুি দদবানলানকই চামর মর্দ্ন্দরা
দন্নে রামােন্, যখাল প্রভৃ দি দন্নে কীিযন্ ও পাাঁচাদল গান্ প্রভৃ দি েনচ্ছ। যেেপর্দ্ণ্ডি মোে মানে
মনিয দাদড়নি োি বুদলনে দন্নে েেনে একিা যঢকুর িু নল প্রেন্নিা যবাি করনিন্ এবাং য ন্
আরও ের্দ্ক্তেঞ্চে কনর পড়ানি লাগনিন্। ক্লাে োইভ দেকে-এ দিদন্ পড়ানিন্ গদণি আর
বাঙলা আর ভূ নগানলর অক্ষনরখা, দ্রাদর্ঘমা, আবিযন্ , য াজক, অন্তরীপ প্রভৃ দি। গদণিনক
আমরা বলিাম পািীগদণি। বইনের ওপরও যেই আখযাই যদখিাম। েেবি পািী অনথ োংখযা
য
স্থাপনন্র ক্রম বা দবন্যােদবনেে এই অথ য যথনকই রাদেপািনন্র অঙ্কনক পািী বলা েি। পনর
গদণি েে ওর েনঙ্গ

ুক্ত েনেনি।

াই যোক, একমাত্র অনঙ্কর র্ঘণ্টাে যেেপর্দ্ণ্ডি মোেনক

মানে মানজ বাাঁনের পুরনন্া যবিটি োনি যদখা য ি। যেিানক অবেয যবি ন্া বনল লাটঠ বলাই
যবদে েঙ্গি। জটিল অঙ্কগুনলা, য মন্, ক খ গ –এর মনিয এমন্ভানব ভাগ কদরো দাও অথবা
দেদমক েে পাে-নেল দন্িারণ,
য
আমানদর কানরা কানরা িরনি একিু দবলম্ব েি, েেি যিমন্
মনন্ান ানগরও অভাব র্ঘিি; যেনলনি অঙ্ক কেদি যদখািাম। দকন্তু আেনল একিা টিদক ও
দাাঁিেে কদাকার মুন্্েু এাঁনক দন্নচ দলনখদি ‘েরা’ এবাং পানের েেপাঠীনক যদখার্দ্চ্ছ।
মনন্ান ানগর অভানব যকপ অঙ্ক কেনি পারনি ন্া বুেনল- ‘যবদরনে আে যভনড়, আে যবদরনে’।
যবঞ্চ ও োইনবনঞ্চর যভির যথনক যবদরনে আো ানচ্ছ ন্া যদদখনে যবে খাদন্কিা েমে কাটিনে
যদওো েি। িানিও ন্া ক্ষমা করনল যদখানি েি খুব ভে যপনে যগদি। িা েনত্ত্বও প্রোর পড়ার
েনঙ্গ েনঙ্গ আর একিা অদভন্ে করনি েি। আেনল যেেপর্দ্ণ্ডি মোে কদাদপ গানে মারনিন্
ন্া, মারনিন্ দপিনন্র জামার েু নল িপাে িপাে কনর। আমরাও যদেিানক থােেব োমনন্র
দদনক বাাঁকািাম

ানি চদবাৎ একটি লাটঠও ন্া লানগ এবাং েু নলর ওপর এক র্ঘা পড়ার েনঙ্গ

েনঙ্গ- ওনর বাবানর, যগদি যগা, মনর যগলাম েযার। বলনি বলনি এবাং এর ওপর আর এক র্ঘা
পড়ামাত্রই োইনবনঞ্চর িলাে। িনবই িাাঁর যক্রাি োন্ত েি। ‘যভনড়, েনন্ধযা েনে যগনি িখন্ও
োন্ডাগুদল’ এই রকম দকিু বলনি বলনি োকনিন্- ‘এই অন্ঙ্গযা, িু ই অঙ্কিা কনে দদদব আে’।
ন্া জাদন্ কী কনর াবিীে অঙ্ক ঐ অঙ্গিারী অন্নঙ্গর আেত্ত েনে পনড়দিল।
এইবার স্কুল ও িাত্রনদর েবনচনে অন্তরঙ্গ দেক্ষক ও িাাঁর দেক্ষনণর দবেে িরা য নি পানর।
পদন্ দাদপ গ্রানমরই মান্ুে , স্কুনল য াগ দদনেদিনলন্ প্রাে চদল্লে বির বেনে। প্রথম মো ুনদ্ধর
েমে চেদন্ক দেোনব দিনলন্ বাগদাদ-পযানলস্টাইনন্। িারপর ভারিবনেইয এখানন্ যেখানন্।
যগৌরবণ ,য দীর্ঘ য েুগটঠি যদে, বীরত্ব ও যেৌন্দ য একত্র দমেনল া েে। পদন্ পড়ানিন্ ইদিোে,
ভূ নগাল, দন্নিন্ োনির যলখার ক্লাে, কখনন্া জযাদমদি। র্দ্িল করানিন্ এবাং বাগান্ ও
যখলািূনলাে মাদিনে যিনলনদর দন্নে কািানিন্ েন্ধযা প ন্ত।
য এমন্ দক েন্ধযার পরও িাাঁর গৃনের
পানের চবঠকখান্ার দবে্িৃি লম্বা বারান্দাে েযাদরনকনন্র চারদদনক আমানদর বোনিন্,
আমানদর িকযদবিকয শুনন্ আন্ন্দ যপনিন্, দরকার েনল পড়াশুনন্াে োো যও করনিন্।
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য দদন্ দা-নচারা পাদখ অথবা কাদানখাাঁচা দেকানরর জন্য মানঠ দবনল জঙ্গনল দন্নে য নিন্ যেদদন্
েন্ধযাে েীনস্টর আের জমি, ভূ িনপ্রনির গে েি, আমানদর চদরত্র দন্নে োদে িামাো-েে
কযাদরনকচার, আবৃদত্ত, মোভারনির স্থান্দবনেে, রজন্ীকান্ত যেনন্র অথবা দিনজন্দ্রলানলর
োদের কদবিা প্রভৃ দি চলি। এ অদভািা আমার দিল ন্া, কারণ দন্জ গ্রানম আমরা রানত্রই
ঐেব শুন্নি অভযা দিলাম। আরও ন্িু ন্ অদভািা েল িনলাোর যখলা যদনখ। লাটঠনখলা
যদখার অদভািা দিল, দকন্তু িনলাোর দন্নে

থারীদি লড়াই েনচ্ছ এ কেন্াও কদরদন্। যে

িনলাোনরর দু’দদনক িার, আর দুজনন্র োচালন্াে েেও পঠনি ন্ান্া িরনন্র। পড়ন্ত যরানদ
িনলাোর র্দ্েকদমক করনি, দূর যথনকও যদখা াে। যদখা যেে েনল িূদলিূেদরি যদনে যিমদন্
ভানবই স্কুনল ও গৃনে প্রিযাবিযন্। বলা বােুলয, এ িরনন্র োমদগ্রক যমলা এবাং োাংস্কৃদিক
আনোজনন্র যরওোজ এখন্ আর যন্ই। একমাত্র োদন্তদন্নকিনন্ই এ িরনন্র পুরনন্া যমলা
আজও খাদন্কিা রদক্ষি েনচ্ছ।

খন্ ক্লাে থ্রী যোনর পড়িাম, ইস্কুলিানক ন্ীরন্ধ্র োেনন্র

এলাকা বনলই মনন্ েি এবাং যবে ভনে ভনেই আেনি য নি েি। বযাপারিা এমন্ য প্রাইনজর
দরোোনল
য
য দদন্ োরনমাদন্োম দন্নে ইস্কুনল গান্ েনচ্ছ শুন্লাম এবাং যদখলাম চাদরদদনক
অনন্নকই জনড়া েনেনি, যেদদন্ দন্নজর যচাখ কান্নক দবিাে করনি পাদরদন্। ভে খাদন্কিা
ভাঙল ক্লাে দেকে বা প্রথম যশ্রণীনি পনঠ এবাং দবনেনে ঐ ইদিোে ও যখলার েযানরর োেচন ।য
িবু গান্। যে য বাদড়নিও অদি দন্দেদ্ধ বযাপার। মনন্ পনড়, দেকে-এ খন্ পদড়, কানরা কাি
যথনক দেজ মাস্টারে ভনেনের অিু ল প্রোনদর কনেকিা গানন্র একিা দবাাপনন্র বই
যপনেদিলাম এবাং বইনের দভির লুদকনে যরনখদিলাম। িার দুনিা গানন্র স্মৃদি আজও রনেনি
‘যক আবার বাজার বাাঁদে’ এবাং ‘যচনো ন্া আর যচনো ন্া েুন্েন্া’। যকান্্ দুন ানগ
য পানের বাদড়র
যবৌদদনক- ঐটি আদবষ্কার কনর এবাং আদম য অিযন্ত োংর্ঘাদিক বযাপার কনরদি, আমার বাবানক
জাদন্নে যদনব োোে এবাং যেটি যকনড়ও যন্ে। আদম জান্িাম ঐ খবর বাবার কানন্ যগনল
আমার অবিাদরি মৃিুয।
বক্তবয যেে েনে এল। োংনক্ষনপ বলা যগল পুন্ি পদবত্র দেক্ষক-স্মৃদি। আমার একিু
পদরণি বেনে মানে মানে গ্রানম যগদি। েযানররা বেুদদন্ অবের দন্নেনিন্। িখন্ যদনখদি
প্রিান্ দেক্ষকমোে েকাল-েন্ধযা মর্দ্ন্দরা োনি দন্নে র্ঘনরর মনিয ন্ামকীিযন্ করনিন্ আর
ইদিোে ও যখলার েযার যেই ঋজু পন্নি যদে দন্নে খড়ম পানে ও একটি গামিা গানে দদনে পথ
োাঁিনিন্ এবাং মানে মানে পচ্চারণ করনিন্ ‘জে রাম’। িযাগমনন্ত্র িাাঁর দীক্ষা োূণ যেনেনি।
কীিযন্ ও যপৌরাদণক াত্রার আেনর িানক যদনখদি বািনকযর
য
যেই ঋজু পন্নি যদে দন্নে বনে
আনিন্ যচাখবন্ধ কনর, য ন্ প্রাচীনন্র িপস্বী।
মিয ইাংনরজী স্কুনলর জীবন্ যেে েল। এরপর গ্রাম যথনক েেনর। আর এখন্ যথনক আরে
েল একদদনক দাদরনদ্রযর েনঙ্গ প্রচন্ড োংগ্রাম, অন্যদদনক োদেিয ও আদনেরয স্বপ্নজাল রচন্া।
যে অিযাে পনর কখনন্া েনব।
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ফেলল আসা ফসই দিনগুদল
আজ খুব ভানলাভানবই মনন্ েে আদম মুোদের। পথ োাঁিনি োাঁিনি েরাইখান্ার যবর্দ্ঞ্চপািা
াঁ ু -দন্চুর মনিয দমনে- াওো একিা
গানির দন্চিাে খন্ বদে, যপদরনে-আো পুরানন্া পথিা পচ
িাোিদবর মি মনন্ েে। আজও যেই আদম, িবু কি পৃথক্ আদম। ওই দীর্ঘ পথিা
য
য যপদরনে
এনেনি যে য ন্ অন্য এক দকনোর, আর এক িরুণ। স্মৃদি মাোদবন্ী, স্বে দকিু রানখ, অনন্ক
ভুদলনে যদে। যকন্ই বা রানখ আর যকন্ই বা যদে ভুদলনে যক িার ইেত্তা করনব।
বাাঁকুড়া েেনর প্রথম এলাম ইস্কুনল পড়নি, িার আনগ েের যদদখদন্। দকন্তু যেই োি-েত্তর
বির আনগকার বাাঁকুড়া-খাঁটির পপর যকনরাদেনন্র চারনকাণা খনড়র চালার েনঙ্গ দালান্-নকাঠার
দমিাদল, যেই িান্া-দরক্োর র্ঘামেরা কঙ্কাল। িখন্ োাঁখাদরপাড়ার রাাাে চলনি যভনে আেি
বাদলকাকনণ্ঠর ভাদুগান্- া া চকবাজানর’। এমন্ দক জঙ্গল যথনক দিিনক আো বনড়া জানির
একিা ভালুক যদখা যগল একদদন্ প্রিাপবাবুর বাগানন্। িখন্ আমানদর মর্দণাং স্কুল। ভালুক
দুনিা যলাকনক র্ঘানেল কনরনি, িারপর বল্লনবর যখাাঁচা ও লাটঠ যখনে যোনপর পানে িুক
াঁ নি।
পদরনেনে এনকবানর দস্থর কনর যদওো েল যভিাদরন্ারী োক্তানরর যজাড়া গুদলনি। ঐভানব
মারািা আমার দকন্তু ভানলা লাদগদন্। আর একদদন্। িখন্ কনলনজ পদড়। যবোরার গম বলনল
কনলজ কাাপনন্ডর গানে মযার্দ্জস্ট্রনির যোাঁপোড়ওোলা বাগান্িাে একিা যন্কনড় বাচ্চা
দদনেনি, যন্কনড়িানক যে দন্নজর যচানখ যদনখনি েন্ধযার পর কনলজ কাাপনন্ডর িানর পানে
র্ঘুরনি। আমরা দবিাে কদরদন্। দিন্ চার দদন্ পর, রার্দ্ত্র আন্দাজ ন্’িাে েনস্টনল খাওোর জন্য
ার্দ্চ্ছ , মাচান্িলা যথনক একিু এদগনে আেনিই এনকবানর োমনন্ই অরণযিন্ো, োক্ষাৎ
যলালরেন্া মািৃমূদিয।
জঙ্গল মেনলর েব যথনক কানির েের বাাঁকুড়া। আমার যদখার প্রাে একে’ বির আনগ
দব্রটিে প্রোেন্ এখানন্ স্থােীভানব র্ঘাাঁটি যগনড়নি। যকািয , কািাদর, যকাোিয ার, র্দ্জলাস্কুল এই েব।
যবে দকিুকাল পনর এনলন্ ওনেজদল েম্প্রদানের দমেন্ারীরা। স্কুল খুনলদিনলন্ প্রথম। পনর
কনলজ, কুষ্ঠাশ্রম, চাচয প্রভৃ দি। আমরা খন্ িাত্র িখন্ বাাঁকুড়া কনলনজর পূণ যগৌরনবর
য
েমে,
বাইনর খুব ন্ামোক। দবনেনে আই-এে-দে আর োংস্কৃি পড়ানন্ার জনন্য, ভানলা েনস্টল আর
দেদেদিনন্র জনন্য। স্কুনল পড়ার েমনেই কনলনজর বদেরঙ্গ েবিা দিল জান্ানোন্া। েকালেন্ধযা োাঁিার কাটি কনলজ িযানঙ্ক, োাঁটি িযানঙ্কর দিন্দদনকর েরলনরখাদেি গানির োদর যদওো
পথ িনর, মানঠ যখলা যদদখ, আর যদদখ বনোনজযষ্ঠ িাত্রনদর পচ্ছ্বদেি জীবন্িারা। য মন্
বাইনরর িন্ী েন্তান্নদর, যিমদন্ বাাঁকুড়ার দন্ম্নদবত্ত ও কৃেক েন্তান্নদরও ভদবেযৎ আোর ন্ীড়
এই কনলজ। এমন্ও যদখা যগনি য , িান্-কািা েনিই িানত্রর বাবা দূর গ্রাম যথনক গরুর-গাড়ী
যবাোই িান্ দন্নে এনে োর্দ্জর েনেনিন্, কনলনজর যবিন্ েনস্টনলর খরচা িান্ দবর্দ্ক্র ক’যর
পদরনোি করনবন্। স্কুল যথনক কনলজ যদদখ,-োমনন্ লালনচ িুনলার পাকা রাাা, িার ওপানরই
কনলনজর েীমান্া, িার যর্ঘাঁনে োনেবনদর অদিদপ্রে গানির োদর, েনস্টল, যখলার মাঠ,
িরুবীদথকা-নবটষ্টি আেি জনলাচ্ছ্বাে- আর ওদদনক োেন্ানমা, আর পন্মুক্ত প্রান্তনর গদথক
দখলানন্র ‘ই’ আকৃদির কনলজ-গৃে-দমেন্াদর োনেবনদর ে ত্নরদচি ওনেজদলোন্্
কনলজ।
্
যরান্াল্ে্ নে েনস্টনলর পূবদদনকর
য
ব্ল্কিা যেই চিরী েনচ্ছ।
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র্দ্জলা স্কুনল চার বির কািল। কনলনজর গযালাদরগুনলার দদনক যচনে যথনকদি

খন্ স্কুনল

পদড়। ওখানন্ বনে দক যকানন্া দদন্ পড়নি পাব? িবু কী ক’যর ন্া জাদন্ েনে যগল। কনলনজ
দবন্া যবিনন্ পড়া, এমন্ দক েনস্টনল দবন্া যবিনন্ খাওোিাও। মোপ্রাণ ব্রাপন্ োনেব।
িাত্রদরদী ইাংনরজ ও যদেীে দববুিমন্ডলী, েদা-েমুচ্ছ্বদেি েঙ্গীদল। ১৯৩৩। যে বির যথনকই
কনলনজ েেদেক্ষরও প্রবিযন্ ে’ল। আমার োদকযি বনোনজযষ্ট ভ্রািু ষ্পুত্র দচত্তরঞ্জন্ পড়ি
িৃিীেবনে যইাংনরজী অন্াে যদন্নে, আদমও আিয নেই স্থান্ যপলাম। অন্তরঙ্গ েঙ্গীদল দকন্তু গনড়
পঠল আিয ে োনেন্্ে্ দুই দমদলনে। এদদনক থাকারও একিা আি য রকনমর েুন্দর আাান্া
দমনল যগল- স্কুলোঙ্গাে স্বগীে কদবরাজ রামব্রহ্ম যেনন্র যভেজ পদযান্-বাটিকাে। ঢুকনিই
মালিীকুঞ্জ, চাদরদদনক জুাঁই গন্ধরাজ িগর কাঞ্চনন্র যমলা, োমনন্ িানরর জানল যর্ঘরা চালার্ঘনর
েদরণ, মেূর , আর যেই েনঙ্গ কদবরাজ- বাংেির দুই অগ্রজ ও যবৌদদনদর যেোদিে য েব দমনল
কনলজীে চারনি বির দাদরনদ্রর মনিযও একান্ত মিুমে দিল। আমরা দু’দিন্জন্ দদরদ্র িাত্র
এখানন্ আশ্রে যপনেদিলাম। দের্দ্জক্নের প্রিান্ অিযাপক রানজন্বাবু প্রােই দবকানল এখানন্
যবড়ানি আেনিন্। দকন্তু িাাঁনক আমানদর খুবই ভে করি প্রথম প্রথম। পারিপনক্ষ িাাঁর
মুনখামুদখ েিাম ন্া।
প্রথম যকান্্ দদন্ খািা বই দন্নে কনলনজ ঢুদক, যকান্্ র্ঘনর যকান্্ ক্লাে কদর, যে আজ আর
মনন্ যন্ই। অথচ যজলা স্কুনল একক পরীক্ষা যদওো আর প্রথম ক্লাে টঠক মনন্ আনি। যকাথাে
ইস্কুল, যকাথাে কনলজ। এ একিা দভন্নির বযাপার। দন্নজর মি েব যদনখ শুনন্ দন্নি েনব।
ক্লানে ন্া যগনল বলার যকপ যন্ই, অিযাপকরা আিা-আদি দচন্নলও কনলনজ দন্নজর যথনক
কাপনক দকিু বনলন্ ন্া। ক্লাে বা েমূনেই িাাঁর মুখয মনন্ান াগ। আর আি িাাঁ
য নদর পড়ানন্ানি
দন্ষ্ঠা। একদদনক কিযনবযর দাে, দকন্তু িার যচনে যবেী দাে আদে-প্ররণাে,
য
িাত্রনদর টঠক টঠক
গনড় িু লনি েনব, যন্ািু ন্ পপলদিিা িানদর িদরনে দদনি েনব য । যে আদে অবেয
য
এখন্ আর
যিমন্ যন্ই, ন্ান্া কারনণই যন্ই। বাজার কলকািার োজার োজার িানত্রর পণয-পৎপাদন্ দক
গ্রামাঞ্চনকও স্পে য কনরদন্? দেক্ষনণ ও পরীক্ষনণ আমরা দক প্রনোজন্ীে পদরবিযন্ আন্নি
যপনরদি? পড়ানন্ার েনঙ্গ আরও পাাঁচিা িান্দা দন্নে দক আজনকর অিযাপনকরা বযা ন্ন্?
ক’লকািাে প্রচদলি একিা মজার িড়া-চুদপ চুদপ যোন্াইযিাাঁওো যিালাই িান্দাবার্দ্জ।
দিন্ দন্নে অিযাপক োর্দ্জ।।
িখন্কার আমানদর একিা যেৌভাগয দিল, অিযাপনকরা পপাদি অজযনন্র জন্য বযাদিগ্রা
দিনলন্ ন্া, আর িানত্ররাও ইপদন্েনন্র মোপাত্র েবার জনন্য যবামাবার্দ্জ করি ন্া। বাাঁকুড়ারই
কথা বলদি। দেদেদিন্ রক্ষার জন্য অিযাপক বা িাত্রনদর পপর মৃদুভাোনিও যকানন্া যন্াটিে
জাদর করনি েেদন্ কখন্ও।
অিযক্ষ ব্রাপন্ োনেব অঙ্ক কোনিন্, দদচ অনঙ্কর প্রিান্ অিযাপক দিনলন্ শ্রীকান্তবাবু। িাাঁর
েনঙ্গ ব্রাপন্ োনেনবর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ইাংনরজী অন্াে যপড়ানিন্ স্পুন্ার োনেব এবাং িাাঁর আরও
দিন্জন্।

িদূর মনন্ পনড় স্পুন্ার োনেব ১৯৩৫ প ন্ত
য কনেক মাে দিনলন্। আমানদর

ইাংনরজী পড়ানিন্ দবভূ দিবাবু , দমঃ দব দাে ও যিাি কযাল্ে োনেব। যিাি কযাল্ে োনেব খুব
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ভানলা মান্ুে দিনলন্, আর িাত্রনদর বক্তবয শুন্নিও ভানলাবােনিন্। দবভূ দিবাবু আেনিন্ খুব
কানির যথনক। যিািখানিা মান্ুেটি, দন্িান্ত পদরচ্ছন্ন পদরপাটি। মুখ দন্চু কনর খুিখুি কনর যোঁ নি
আেনিন্ কনলনজ। ইণ্টারদমদেনেনি মৃদু কনণ্ঠ পড়ানি আরে করনলন্ য াদেদা যিারার্দ্জনরাজাপান্ী দেিব্রিীর গদয কাোন্ী। দিদন্ য ভানব ন্ারীেুলভ ভদঙ্গমাে য াদেদা যিারার্দ্জরা
পচ্চারণ করনিন্ িানি িাাঁর ন্কল করার স্বাভাদবক প্রবণিা আমানদর মনিয জাগি। দব-এ
ক্লানে েযার পড়ানিন্ মানচযণ্ট অব্ যভদন্ে্ , আর স্বদন্দমিয দবে্িৃি যন্ািও দদনে দদনিন্। যিাি
কযালে্ োনেব পদড়নেদিনলন্ বুক অব এনেজ্ আর গ’দেনন্র দেক্ে্ ের্ি বানোগ্রাদেজ।্ দমঃ
কযাল্ে Clause- েমদিি জটিল গদয এনকবানরই পিন্দ করনিন্ ন্া। িাত্রনদর দন্নজর যলখা
বুেনলই যবেী ন্ম্বর দদনিন্। দমঃ দব দাে কাবয পড়ানিই ভানলাবােনিন্, দব-এ-নি আমানদর
পদড়নেদিনলন্ যগানেন্ যট্রজাদর চিু থ।য ইদিোে পড়ানিন্ বল্ োনেব, এই দকিুদদন্ আনগ দ দন্
যদেিযাগ কনরনিন্। িাাঁর েেন াগী েনে এনলন্ িরুণ দমঃ যবইদল। ইদন্ প্রদিদদন্ দবকানল বল
যখলনিন্ িাত্রনদর েনঙ্গ। ব্রাপন্ োনেব যরোরী থাকনিন্, ক্বদচৎ যখলনিন্ও। আমরা শুন্িাম
যখলার েমে যবইদলনক বলনিন্, you take the ball, I take the man. আমরা যদনখদি,
েকালনবলাে ব্রাপন্ োনেব কাাপনন্ডর এদদক-ওদদক র্ঘুরনিন্, আগািা জন্মানল দন্নজর োনি
িু নল যেনলনিন্। আবার দুপুরনবলাে োনন্র েমে বাইনরর যলাক বাাঁিানন্া র্ঘানি ন্া যন্নম অন্যত্র
যন্নম পাড় ন্ষ্ট করনি যদখনল দপিনন্ িাড়া লাগানচ্ছন্, িমক ন্া শুন্নল দঢল িু নল যদখানচ্ছন্।
যেনের দদনক অিযক্ষ ব্রাপন্ দমপদন্দেপযাদলটির যচোরমযান্ দন্বাদচি
য
েনেনিন্। ঐ েমে িাাঁনক
আনরা যবদে োইনকনল র্ঘুরনি যদখা য ি। পরনন্ দচরাচদরি খাদক োে-পযাণ্ট ও োদা োিয ।
কানজ োাঁদক যদওোর দবেেগুদল দিদন্ স্বচনক্ষ যদখনিন্, ানি দদরনদ্রর িযাক্ে্ বৃর্দ্দ্ধ ন্া েে যে
দবেনে দবিকয করনিন্। আজ এই অবকানে িাাঁর স্বগিয প্রদিরূনপর প্রদি শ্রদ্ধা জান্াই।
িখন্ বাঙলাে অন্াে য যকাথাও যখালা েেদন্। ১৯৩৫-এ ‘কযাদেকযাল বাঙলা’ পড়ানন্া আরে
েে। বাঙলা পড়ানিন্ পূণবাবু
য , পনর িাাঁর েেন াগী এনলন্ অিযাপক রামেেী কমকার।
য
দিদন্
োংস্কৃিও পড়ানিন্। পূণবাবু
য চদলি বাঙলার খুব পক্ষপািী দিনলন্, আর েে দন্নে ভাোিনত্ত্বর
আনলাচন্া করনিও ভানলাবােনিন্। খুবই দুঃনখর েনঙ্গ স্মরণ করনি েনচ্ছ য দিদন্ যেেজীবনন্
পন্মাদ েনে পনড়দিনলন্, আর রামেেীবাবু কনেক বৎের আনগ অকস্মাৎ হৃদনরানগ পীদড়ি
েনে কলকািার েুিপানি যদেিযাগ কনরন্।
দবাানন্র অিযাপকনদর প্রিযক্ষ োংশ্রনব আমরা দিলাম ন্া, িবু যকদমদস্ট্রর প্রনমাদবাবু বঙ্
দন্নে কী েব পরীক্ষা করনিন্, অন্াথবাবু িাত্রনদর দকরকম র্ঘনরাো বযবোর করনিন্ আবার
িমকও দদনিন্, দের্দ্জক্নের রানজন্বাবু দকরকম পড়ানি পড়ানি অমনন্ান াগী িানত্রর দপনঠ
দকল বদেনে দদনিন্, ‘আমার িাত্র অবলাকান্ত’ বলনি দকরকম যেোদিে য প্রকাে করনিন্,
এেব কানন্ আেি। যেবির আিয ে্-এ যন্ািু ন্ দবেে ‘দেদভক্ে্’ যখালা ে’ল। পড়ানি আরে
করনলন্ বাাঁকুড়া েেনরর স্বানদদেক ও জন্দপ্রে মান্ুে শ্রনদ্ধে র্দ্জনিন্দ্রন্াথ বনন্দযাপািযাে। খুবই
দন্ষ্ঠাবান্ অিযাপক দিনলন্ দিদন্। যন্ািু ন্ োবনজক্ি্ । েদয স্কুল যথনক আো িাত্র। লম্বা র্ঘনর
এপাে যথনক ওপাে পােচাদর ক’যর পচ্ছ্বদেিভানব যবাোনিন্ – Social contract, A Govt. of
the people, by the people & for the people, Adult Suffrage প্রভৃ দি। গলাে যবটষ্টি োদা
মলমনলর িবিনব চাদর প্রাে ওড়ার মি আনন্দাদলি েি । ইাংনরর্দ্জনিই পড়ানিন্ আগানগাড়া,
আর বাজানরর বই ন্া প’যড় োনেবনদর যলখা মূল বই পড়নি দন্নদযে দদনিন্। এই প্রেনঙ্গ মনন্
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পড়নি, বাৎেদরক পরীক্ষাে পত্তর করনি M.K. Sen-এর দেদভক্ে্-এর বইনে যিালা দকিু
পদ্িদৃ ি লাদগনে দলনখদিলাম। েযার আগানগাড়া যপন্দেনলর দাগ দদনে খািািা যদনখনিন্, আর
পানে পানে মন্তবয কনরনিন্- Can you show me any page of Marshall’s book where you
find this remark ইিযাদদ।
এখান্কার কাল র্ঘিন্া-দুর্ঘিন্ার।
য
আমানদর েমনে কনলনজ যকানন্া ‘র্ঘিন্া’ েেদন্। যকবল
পনল্লখন াগয ১৯৩৪-এর যেই ভূ দমকািা। দদক্ষণ-পর্দ্িনমর লম্বা র্ঘরিাে Inductive Log
পড়ানচ্ছন্ দবিভারিীর খযািন্ামা ন্দলন্ীবাবু। েঠাৎ জান্ালাগুনলা খিখি ক’যর ন্নড় পঠল।
ক্রনম আরও যবদে। বযাপারিা িরনি যপনর আমরা িুনি যবদরনে োমনন্র মানঠ। মাটি এি
দুলদিল য দাাঁড়ানন্া াে ন্া। আবার বযাপারিা যেে েনিই ক্লানে ঢুকলাম পুন্রাে, দকন্তু কনলজ
িুটি েনে যগল।
পদরনেনে প্রাচীন্ ‘কুলপদি’র মি অিযাপক, দ দন্ কনলনজর ম াদা
য দবনেেভানব বাদড়নে
দদনেদিনলন্, িাত্র-দেক্ষক-জন্মণ্ডলী েকনলরই শ্রদ্ধাদভদেক্ত, োংস্কৃনির প্রবীণ অিযাপক
রামেরণ যর্ঘাে মোেনের কথা বদল। োংস্কৃনি অন্াে য দন্নেদিলাম, েুিরাাং কনলনজ আদম
মুখযভানব িাাঁরই িাত্র দিলাম। এ যেৌভাগয জীবনন্র যেেদদন্ প ন্ত
য স্মরণ রাখনি েনব। থােয
ইোনর োংস্কৃি অন্াে-এ
য ভদিয েলাম ি’জন্ আিজন্, দকন্তু বযাকরণ আর যবনদর দুনবািযিা
য
যদনখ এনক এনক েব যিনড় দদনি লাগল। দুই যলিার ও স্টার দচহ্ন পাওো ন্বীনন্র কথা মনন্
পনড়। পাদণদন্র কারনকর প্রথম েূত্র ‘প্রাদিপদদকাথদলঙ্গ
য
পদরমাণ’- ইিযাদদ ন্া বুনেও যকানন্া
প্রকানর রইল বনি, দকন্তু ‘করনণ দকম্ ? গঙ্গাোাং যর্ঘােঃ’-নি এনে যেই য পালাল, আর এল ন্া।
চিু থ বে
য প
য ন্ত
য টিনক রইলাম আদম, আর েদরপদ- বিযমানন্ দবিভারিীর ইনন্দালর্দ্জর অিযাপক
পদ যথনক দরিাোে্ । অিযাপক রামেরণ যর্ঘাে মোনের অিযাপন্া দবেনে স্মরণীে কথা ে’ল
দিদন্ যবদ যথনক আরে ক’যর বযাকরণ, অলাংকার, ন্ািক, কাবয- ি’িা পত্রই েমান্ দক্ষিার
েনঙ্গ পড়ানিন্, যলখানিন্, এমন্ দক বাড়ীনি দন্নে দগনে প্রনপত্র দদনে র্ঘদড় িনর যলখানিন্।
একািানর ঐেব দবদভন্ন দবেে িখন্ও যকানন্া একজন্ পড়ানি পারনিন্ ন্া যকাথাও, এখন্ যিা
ন্েই। ‘আদম কাবয পড়াই, বযাকরনণর ক্লানে য নি পারব ন্া’ অথবা, ‘আদম যবনদর ক্লাে দন্নে
থাদক, অলাংকার আমার োবনজক্ি্ ন্ে’ এই ে’ল এখন্কার েুর। রামেরণ বাবুর োনি বেু িাত্র
প্রথম যশ্রণী যপনেদিনলন্ এবাং একাদিক ঈোন্ স্কলারও েনেদিনলন্। োদাদেিা িূদি-পাঞ্জাদব,
কাাঁনি কখন্ও একটি পুরানন্া দেনের চাদর, আর দবনেে দ্রষ্টবয দিল িাাঁর যেই মান্ধািার
আমনলর একটি িািা,

ার পপর মানে মানে োদা লাংক্লথ বদেনে দন্নিন্। দীর্ঘনদে,
য
প্রোন্ত,

েত্তর বৎের বেনেও ঋজু। দবনকনল লাটঠ োনি দন্নে যবড়ানি য নিন্ অেলযাবাঈ যরাে ি’যর
লাইন্ যপদরনে, অথবা এদদনক চনল আেনিন্ এদগ্রকাল্চার অদেনের োমনন্ োাঁকা মানঠ,
য খানন্ য ানগেচন্দ্র দবদযাদন্দি মোেও যবড়ানিন্, ইাংনরজীরা দবভূ দিবাবু বা দুগাগদি
য
চট্টরাজ
মোেও দমলনিন্ কদাদচৎ, েবান্ধব আদমও মানে মনিয কানি দাাঁদড়নে পড়িাম। জীবনন্র যেে
দদনকও যদখা য ি, রামেরণ বাবু িাাঁর কৃিদবদয িাত্ররা যক যকাথাে কী করনি , িার দেোব
রাখনিন্।
পাঠকরা দন্িেই মনন্ করনিন্ আমরা খুব পদরশ্রমী িাত্র দিলাম, দকন্তু যে িারণা ভুল।
দরকাদর বই-ই দকন্নি পাদরদন্। েন্ধযা েকানলর এবাং দদনন্র যবলাকারও অনন্ক েমেই কািি
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বন্ধুবান্ধব আড্ডাবার্দ্জ আর কদবত্ব ক’যর। এজন্য রামেরণ বাবু মানে মানে ভৎযেন্াও করনিন্পরীক্ষাে এক দাাঁদড় ন্া ে’যল ক’লকািাে পড়নব কী ক’যর? যে ভৎযেন্াে য াগ দদনিন্ আমার
র্দ্জলা স্কুনলর দেক্ষক পান্নালাল যেন্গুপ্ত মোেে, দ দন্ বস্তুি আমার ভাবী মান্দেক যমক্-আপ
পূণাঙ্গভানব
য
গঠন্ ক’যর যিনড় দদনেদিনলন্। অবেয আমার বন্ধু েদরপদ খুব পদরশ্রমী দিল,
এমন্দক র্ঘদড় ি’যর পড়নি বেি। আই-এ পরীক্ষার আনগ যদখা যগল আমার লর্দ্জক, দেদভক্ে্
এবাং বাঙলাে যবে দকিু যলক্চার েিয , প্রাে ন্ন্-কদলর্দ্জনেি েই আর দক। বাঙলা পাঠয বইিাও
যেে প ন্ত
য ভানলা ক’যর পড়া েেদন্। টঠক মনন্ পনড়, পরীক্ষাে একিা বযাখযা এনেদিল- ‘য
আেনন্ একদদন্ েলােুি পপনবেন্ কদরনিন্-’ ইিযাদদ। দকিুনিই িরনি পারদি ন্া। অন্য
দবকেিাও িাই। অবনেনে মনন্ পড়ল বর্দ্ঙ্কনমর পপন্যানে য ন্ পনড়দি,…. মৃণাদলন্ীনি য ন্।
আন্দানজ টঠকই দলনখ যেললাম। Deductive লর্দ্জনকর ক্লানে এনকবানরই মন্ বেি ন্া।
Obverb, Convert প্রভৃ দি ভীেণ Jugglory ব’যল মনন্ ে’ি। দবনেেভানব ঐ ক্লােিাে মাথাে
কুবুর্দ্দ্ধ গজাি। মুনখর িদব আাঁকদি, দক িুিদক িড়া দলখদি, আর কন্ুনের গুাঁ নিা দদনে পানের
বন্ধুনক যদখার্দ্চ্ছ। এরকম দুনিা একিা চুিদক এই অবেনর মনন্ ক’যর দন্লামলর্দ্জনকর busy েযার মযার্দ্জক যদখান্।
োংকানর কথা কন্, িাংকাটি চান্।।
গুে মাদন্ বযাে্ েে চনল যগনল যলবানর।
কযাদপিযাল্ ! োে্নরজ্ ! –যেল েব এবানর।।
আমরা দন্র্দ্িে গযানের মি একক থাকনি চাইিাম ন্া, জলীে রীদির দলবদ্ধই থাকিাম। দকন্তু
েদিযই একিা বানজ দুষ্টাদম ক’যরদিলাম একবার। যেই কথা জাদন্নে পাপ ক্ষলন্ ক’যর যেে
কদর। ইাংনরজীর ুবা অিযাপক শ্রী ুি দবভাকর দাে আেনিন্ কনলনজর পর্দ্িম দদনকর
যকন্দুোদে াবার রাাা ি’যর। োইনকনল আেনিন্। পাি্লা েকেনক োদা চাদর পড়ি
বািানে। রঙ্ কানলা, দকন্তু েুদৃেয। প্রোিনন্ শুভ্রাদেি মুখ , য প্রোিন্ র্ঘানম ন্ষ্ট েনে য ি
পড়ানি পড়ানি। যকানন্া ইাংরাজীর অিযাপক বাঙলাে একটি বাকযও বলনিন্ ন্া, শ্রী ুি দব দাে
যিা কখনন্াই ন্া। একিা জােগাে িাাঁর একটি কৃর্দ্ত্রম বাঙলা পচ্চারনণর কথা আজও মনন্
আনি। আই-এ ক্লানে Solitary Reaper পড়নি পড়নি – Sickle you know, which in
Bengali is called কাে্নি- যেই খাাঁজ কািা-কািা খাাঁজ কািা-কািা? এর পর আমরাও ঐ
পচ্চারনণর দু’ একদদন্ ন্কল ক’যরদি। দকন্তু যে কথা ন্ে। থােয ইোনর পড়বার েমে একিা
practical joke করা দগনেদিল। দব দাে মোে দন্েম ক’যর দদনেদিনলন্ িাাঁর ক্লানে যঢাকার পর
যকপ ঢুকনল অবেযই ‘May I come in, Sir? ’ এই ব’যল ঢুকনি েনব। যবর েনি যগনলও ঐ রীদির
অন্ুমদি দন্নি েনব। গি দু’বির েবাই িাই ক’যর এনেদি, দকন্তু থােয ইোনর এনে দুষ্টা েরস্বিী
মাথাে ভর করনল। একদদন্ টঠক করা ে’ল–এই, ঐেব স্কটিে চানচযর (পদন্ ঐ কনলনজরই
প্রাক্তন্ িাত্র দিনলন্) এটিনকি্ এখানন্ চালানন্া চলনব ন্া ভাই। জন্া কুদড় িাত্র আমরা বাইনর
রইলাম। আিযাপক দাে ক্লানে ঢুনক যরর্দ্জষ্টাদর খুলনিই আমরা দু’ দনল ভাগ েনে দু’ পানের
দরজা দদনে May I come in, Sir, May I come in, Sir বনল ঢুকনি লাগলাম। পদন্ দু’ চার বার
yes, come in ব’যল বযাপারিা বুনে দন্নে যথনম যগনলন্। আমরা আর কী কদর? জবাব ন্া
যপনেও এনক এনক েুড়েুড় ক’যর ঢুকনি লাগলাম। পদন্ যবদে চনিন্ দন্ দকন্তু। যক জানন্ মনন্
মনন্ যেনেওদিনলন্ দক ন্া। শুিু মুনখ বলনলন্- If you make such a concerted more…..
ইিযাদদ। িার পনরই অন্গলয ইাংনরজীনি ভূ দমকা করনি লাগনলন্ যেদলর Skylark-এর।

23

24

( প্রকাাদশি াদেিাগু

)

(১৯৩৩-১৯৩৬)

25

অর্ঘযয ঢাদলো গাাঁদথ মালঞ্চ
যদবিা পূজা িনর।
েনব নব মম দদবা অবোন্
োঁনপ দদব িাাঁর কনর।
ক্ষুি যপ্রনমর রুদ্ধ দুোর
আন্নন্দ ানব খুদল।
আন্ন্দমে যে মোন্্ োনথ
আন্ন্দ যকালাকুদল।
রর্দ্ক্তম ঊোর আনলার পরে
স্বপনন্ লাদগনব যদনে।
আনলানকর গান্ গাদেব যেদদন্
আন্নন্দ িব যগনে।।

যেদদন্ আমানর দদনেনিা বাণীর দান্
দদনেনিা য োথী জীবন্- াত্রা-পনথ,
যে-বাণীর আদম কদরদন্ অেম্মান্,
যে গান্ রদচো চদল দবনির োনথ।
িৃদপ্ত-নমানের অজান্া দদবে পানন্
যমার গীদি চনল িুটিো আপন্ িনল,
দূর দদবানেনে প্রকৃদির দপ্রে গানন্
আপন্ার মন্ মুক্ত কদরব বনল’।
কানণনি আদেনব িব বন্দন্া-ধ্বদন্,
োরা যদে যমার দেেদর পটঠনব ক্ষনণ,
আহ্বান্ িব পরানণনি রণরদণ
পৎোে দদনব মম িৃোিু র প্রানণ।
যেদদন্ প্রথম প্রভাি-আনলানক যমার।
পরনে যিামার কাটিনব যমানের যর্ঘার।
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মোষ্টমী

আদিন্ ১৩৩৯

যকান্ যে অজান্া পুলনক
হৃদে আমার খুদলবানর চাে
যকান্্ যে দবমল আনলানক।।
দবমল পুলনক ভনর’ যগনি প্রাণ
ভদর’ অন্তর পৎেব গান্
পটঠনি আকুল কদরনি পরাণ
আর্দ্জনক পলনক পলনক।
ন্ব অন্ুভূদি ন্ূিনন্র প্রদি
িাদন্নি েলনক েলনক।।
পৎেব-বাাঁেী বানজনর।
জগৎ-জন্ন্ী মা এনেনি আজ
অদি অপরূপ োনজনর।।
যকাথা যিারা ওনর বালক বাদলকা
ভদরো আাঁচল গাাঁদথে মাদলকা
আদেোনি গৃনে জগৎ পাদলকা
জগৎ িাদরন্ী োনজনর।
িাই হৃনদ আর্দ্জ ন্ব অন্ুভূদি
ন্ূিন্ কদরো বানজনর।।
আর্দ্জনক চভরব েরনে।
বৎের-ভরা-ের্দ্ঞ্চি-বযথা
েনর’ াে কার পরনে।।
রুনদ্রর োক আদেোনি আজ
ন্ূিন্ কদরো পদরব যগা োজ
ন্ূিন্ কদরো বদরব যগা কাজ
আর্দ্জনক ন্ূিন্ বরনে।
আদেনব যমানদর েব েেলিামানের পুণয দরনে।।
িাই মা’র পদিনল যগা।
লক্ষ পরাণ োাঁদপোনি ব’র
পৎোনে দনল দনল যগা।।
আলিাে রাঙা মা’র পদ ে’যি
ক্ষদরনি য েুিা অদন্বার যরানি
িার লাদগ েনব দদদে দদদে ে’যি
আদেনিনি যকান্ বনল যগা।
লক্ষ পরাণ োঁদপোনি প্রাণ
মা’র মা’র পদিনল যগা।
আর্দ্জ এ আনমাদ দদনন্নর
যক যকাথাে আি ক্ষুি হৃদে
প্রানণ আন্ন্দ দবনন্নর।।
দববে পরাণ, ক্ষুি হৃদে
াি থাকার দদন্ পো ন্ে
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যর্ঘাদেনিনি আর্দ্জ র্দ্ত্রেূনলর জে
েব দবেলিা র্দ্জনন্নর।
দপণাক পাদণর র্দ্ত্রেূনলর োনক
হৃদে আর্দ্জনক িানন্নর।।
-০-

মাদেকা

১৯ যে শ্রাবণ,১৩৪০

অদে মাোদবদন্, অদে যমাদেন্ী বাদলকা, যকান্ েুনর,
লীলাদেি যকান্্ িনন্দ, যকান্্ গানন্ িব মাোপুনর
আমানর কনরনিা বন্দী! িব েুমিুর যকান্্ বাণী
মুগ্ধ কদরনিনি যমার অন্তর প্রনদে। যমানর িাদন্
লনে াে যকান্ যে েুদর
ূ কেনলানক। য থা যমানর
অন্ন্ত মৃণাল বােু আদলঙ্গনন্ চানে িাদন্বানর।
বনল শুিু য নি দদবন্া যর। দদবন্া দদবন্া য নি
যিামার যে দচর কাময যিামার যে েুদুগময পনথ।
য থা আনি অন্ন্ত দবরেয থা অদভেপ্ত বক্ষ অশ্রুনচানখ কাাঁনদ অেরে
ক্ষুিাে পীদড়ি িন্ু েব্বোরা
য
ভূ দমনি যলািাে
য থা আনি েড় েঞ্ঝা, দচরোথী দবপদ য থাে
আমার অন্তনর িানন্। যেথা যমানর ন্াদে দদনব য নি?
দচর বন্দী কদরো আমানর রাদখনব দক িব োনথ োনথ?
দকন্তু য ইদদন্ কানলর করাল বােু িাদন্নব আমানর
যেদদন্ যিা য নি দদনি েনব। পাদরনবন্া যে মাদেকা যমানর
চাদপো রাদখনি বনক্ষ দুটি েুনকামল বােু দদো।
যেদদন্ও দক যপ্রনমর েুিার পাত্র দু’োনি ভদরো
িদরনব অির’পনর? যিামার মিুর েনম্বািন্
যথনম ানব আি-পনথ । আনলািাো মানে যে বন্ধন্
আমানর াইনব যিনড়। আজ যমার এনেনি আহ্বান্,
আজ যমার কানন্ কানন্ পদেোনি যকান্ মোগান্,
আমার জীবন্ পনথ আজ ন্ব আনলানকর ন্ব যদখাশুন্া
গদড়ো িু নলনি কার অপূব্ব মূ
য রদি ন্াদে-জান্া।
জীবনন্র নিা েুখ , নিা বািা েব যিনড় দদনে
অন্নন্তর পনথ আজ পদাম চনলদি িাই যিামানর চাদেনে।
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িাই পূণ কদর
য
ওষ্ঠাির য ই েুরা কদরোদি পান্।–
যে মাদেকা িু দম পাইনবন্া যে িরল েুরার েন্ধান্।
-০-

যদবিা

১৮ই শ্রাবণ-১৩৪০

ন্া জাদন্ যে যকান্্ দদনন্ ভানবদিন্ু একথা আবার
ন্াদে জাদন্ ওনগা দপ্রে, যগাঁনথদিন্ু িব েুলোর
যকান্্ দদনন্! কনব যেই দচরািীি দবস্মৃি বরনে
ওনগা দপ্রে, ওনগা দপ্রেিম, যকান্দদন্ অেীম েরনে
োজানেদি বরনণর োলা। পূর্দ্জবানর চরণ যিামার,
যে মালা, যে বরনণর োলা আজ মনন্ পদড়ল আবার।
আজ যমার বযথািু র হৃদনের প্রদি যকানণ যকানণ
কী ভাো পটঠনি কাাঁদপ- কী েুনর েব্বাঙ্গমন্
য
িানন্
হৃদনের ভাো ঢাদক আপন্ার হৃদনে দুোনি
েব আত্মের্দ্ক্ত ল’যে আপন্ার বযথার োংর্ঘানি।
আজ এই বরোর যমর্ঘলা প্রনদানে যে অদিদথ।
যিামাে আমাে ওনগা পুন্রাে েনব যচাখা যচাদখযমনর্ঘর আকুল যবণী িরণীনর দর্ঘনরনি য মন্
যিমদন্ আমানর যদব দদনব ন্া দক যেই আদলঙ্গন্,
য মন্ িরার বুনক পনড়নি অজর বাদরিারা
যিমদন্ আমার দেনর অোংখয চুম্বনন্ যমানর কদরনব দক োরা?
বরোর ন্ব কাদন্তমানে যিামার যে অদমে মূরদি
যদখা দদনে পূণ কদরনব
য
দক আমার এ মঙ্গল আরদি?
আমার মঙ্গল বাদয যিামার দবজন্-গৃেিানর
যমনর্ঘর োনকর মনিা েুদলো পটঠনব িব র্ঘনর
আমার পূজার মন্ত্র যিামার হৃদে- ন্ত্র-পানর
কী যমােন্ মন্ত্রবনল যিামানর আদন্নব মম িানর
যেই দদন্ ওনগা দপ্রে জাদন্ মম োথক
য জীবন্
যেই দদন্ যে যমার যদবিা, আমার এ দবস্মৃদি-েেন্
লুিাইনব িব পদিনল।
িারপর য ইদদন্যিামার প্রলে-মূদত্তয প্রদি গৃনে জাদগনব ন্বীন্
ন্ব ন্ব মূদত্তয ল’যে- যিামার প্রবল েঞ্ঝার্ঘানি
য ইদদন্ েিবক্ষ দুরু দুরু প্রলনের অেদন্ দন্পানি
চাদরদদনক েি েি দীপ্ত র্দ্জহ্বা িাদন্নব েবানর
যিামার প্রদীপ্ত যিনজ য দদন্ কদরনব ভস্ম েবার “আমানর”
যেদদন্ যিামার মূদত্তয যদদখব লুকানে অন্তরানল
অেীম আন্ন্দ-োনেয োদেো বদলনব কুিূেনলএে যমার প্রানণর পূজারী, এে যমার ভক্ত বৎেল,
আমার হৃদে মানে ওনগা-ভক্ত পাইনব েকল।
িখন্ আমার প্রাণ পচ্ছ্বদেো পটঠনব ক্ষনণনক
িারপর েব যেে,- পূদরনব দন্দখল দবি আন্ন্দ-আনলানক।
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দবরনের বাদরদেক্ত অদভেপ্ত-িপ্তে যা’ পনর
য দদন্ দবরেী কাাঁনদ েুনব প্রাণ অশ্রু পারাবানর,
য ই দদন্ অিযাচারী দুব্বনলনর
য
দদলনব দু’পানে,
শ্রদমক য দদন্ েীন্বল িদন্নকর যলৌেদণ্ড িানর,
য দদন্ অিম্ম আদে
য
িনম্মনর
য গ্রাদেনব িীব্র যরানে
যেদদন্ আদেনব িু দম যেৌময মূদত্তয িদর যদনে যদনে
কদরনব িৃোনত্তয োন্ত দপপাোর োদন্তবাদরদানন্,
আন্নন্দ পূদরনব যদন্া িব আগমন্ীর কলযানণ।
িাই িব আো পথ যচনে বনে আদি আদম পথোরা
িাই িব আগমন্ী-গানন্ প্রদি বনে প্রাণ
য
যদে োড়া,
য দদন্ আদেনব িু দম যেইদদন্ আমার হৃদনে
ি-েব ভাো আনি ঢাদলব যিামার রাঙা পানে।
অেীনমর মোন্ন্দ মানে পাইব যগা ক্ষুদ্র এক স্থান্,
অন্ন্ত আন্ন্দ যেই লইব যগা কদরো েন্ধান্।
-০-

যদখা পাওো

১৭ই-ভাদ্র-১৩৪০

কাল গভীর রানি র্ঘনরর যকানণ
যচনেদি িব যদখািু দম দাওদন্ যদখা
যে অন্তরিম,
দন্েীনথ র্ঘনর িীব্রনবনগ
শ্রাবণ িারা আেল যন্নব
যেিার দন্নে একলা মনন্
বাজান্ু গান্ মম।
হৃদ যেিানর োন্্নল আর্ঘাি
দন্ঠুর দরদী েম।।
যে আর্ঘানির পরে যপনে
অন্তনর যমার ন্ীরব যমনে
জাগল পনঠ হৃদে ভনর’
যগনে যগল কী গান্!
গানন্র মানে যচনেদি িবু
পাইদন্ েন্ধান্।।
আজ যভানরর যবলা মালিী িনল
পরে যপনে দেদের জনল
যভামরা য থা পঠল যজনগ
র্ঘুমানন্া দেশু েম।
যেথা আগমন্ীর পিল েুনর
আকুল প্রাণ মম।।
পািাে যর্ঘরা কুঞ্জটিনি
যিামার আগমন্ীর গীনি
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কী গান্ যগনে পঠল অদল
মিুর িান্ েনন্।
বনন্র পািা মম্মদরো
য
োড়া দদল যে গানন্।।
মিুর ঊো মিুর ে’ল
যিামার মিু-পরনে।
পদােী িরা মূরদি পনড়
অজান্া যকান্্ েরনে।।
দন্নচাল োড়ী-পরে যপনে
পাদপো-বিূ আে্ল যিনে
লুটিনে যগল চরনণ িব
ন্বীন্-রূপ দরনে।
ন্বীন্ যমনখ যেদদন্ যভানর
পরাণ মানি েরনে।।
বাাঁনির বাাঁনক ন্দীর র্ঘানি
িানন্র যক্ষনি েবুজ মানঠ
েবুজ িরা রঙীন্ কনর’
আবীর যমনর্ঘ এনল যক!
িৃদেি োখী যিামার যদনখ
দুদলনি আজ পুলনক।।
বাজানল িু দম য বীণা খাদন্
যবদন্াভরা িন্দ আদন্
যোোগভরা িরার বুনক
যে গান্ পনঠ মম্মদর।
য
িাোর িনর পরাণ কাাঁনদ
কি দদবে-েব্বরী।।
য
কাল আাঁিার-র্ঘন্-িামেী রানি
যচনেদি িব যদখা।–
িু দম দুোনর এনে দগনেি
ওনগা দেদরনে।
আজ যভানরর যবলা প্রকৃদি েনন্
যখলনি যখলা আপন্ মনন্
েবার মানে যপনরদি ওনগা
েবানর আনিা জদড়নে।
এনেি িু দম আমার কানি
ােদন্ ওনগা দেদরনে।।
-০-
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অদচন্্ অপদরদচিা ১৮-ই ভাদ্র,১৩৪০
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা,যকান্্ বাণী দন্ো দেদরি হৃদনে
পিানে পল্লদেিা।
যকান্্ দুগময বন্পথ িব দবজন্ চরণস্থল।
যকান্ িরা পনর দন্নমনে আদনর দবিাইি অঞ্চল।
িব মঞ্জুল পরে পাইো
মুগ্ধ লুি েদা কার দেো
অঞ্চল কার িদরো কদরি
চুম্বন্-চঞ্চল।
যিামার বাণীর আহ্বান্ শুদন্
অন্তর মূরদিিা।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।

ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।
ন্া জাদন্ যে কনব এনেনি
হৃদে-োগর-েমুর্দ্স্মিা।
েূনন্য এ যমার মনন্ামর্দ্ন্দর যিামার দবজন্ পনথ।
ন্ূপুর ধ্বদন্নি েনেনি রদণি িব আগমন্-রনথ।
যমার হৃদনের অন্ুনি অন্ুনি
যিামার যদনের পরাগ যরণুনি
এক েনে েব দমনে যগনি আজ
দমনে যগনি এক োনথ।
ন্ূিন্ েুনরর পদ্গািা িু দম
রনচি ন্বীন্ গীিা।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।
দুগম-মরু-কান্ন্
য
বাদেো
এনেি আমার দমিা।
পাত্র ভদরো এনন্নি দক িু দম রক্ত েুিার যেে।
ওনষ্টর পনর িাদরনি যে েুিা েনে যগনি দন্ঃনেে।

য পনথ বাদেো এনেনি যেথাে
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যেপথ যিামার চরণ-নলখাে
রর্দ্ঞ্জি কদর এনেনি আর্দ্জনক
ন্র্দ্ন্দি নিা যদে।
যিামার েে েঙ্গীি
য
শুদন্
পরাণী য েরদেিা।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।
ওনগা-অদচন্্ অপদরদচিা।
িলিল িব লদলি গীদিনি
বন্ান্ী য মুখদরিা।
আো-পথ িব েরা েুলদনল কদরোি রর্দ্ঞ্জি।
ন্ব-আগমন্ী-িনন্দ েবার অন্তর েরদেি।
রঙীন্ পনত্র ন্বীন্ যোোনগ
েি দবেনগর কল কলরনব
এনেনি দক িু দম ন্বপল্লনব
কদরনি মঞ্জদরিা
মঙ্গল-িব-েনঙ্খ
মিুর যবাদিন্ী পচ্চাদরিা।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।
ওনগা অদচন্ অপদরদচিা।
আদেোি িু দম কদরনি ন্বীন্
ন্ব-জীবনন্র পািা।
কুঙ্কুমভরা পানত্র কাোর পূর্দ্জনি হৃদেিল।
এনন্ি িু দলো ভরা-দীদর্ঘ ে’যি পদ্মপত্র দল।
কান্ন্ েইনি পুষ্প কুড়ানে
দু’োি বাড়ানে দদনেনি িড়ানে
হৃদে পনথ এখনন্া জড়ানে
রনেনি যে চুযিদল।
দদনেনিা য দান্ যেদান্ এখনন্া
হৃদনে রনেনি গাাঁথা
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।
বেুদদন্ িনর খুনাঁ জদি যিামানর
দিনল দক লুক্কাদেিা।
পরনে এখন্ মূর্দ্চ্ছ যো পনড় োরা যদেমন্ মম।
দরনে যিামার পাগল কদরনি মুগ্ধ েদরণ েম।
আনো ন্াই িু দম োরদ প্রভানি
আাঁচল ভদরো যেোদল কুড়ানি
আনো ন্াই িু দম বােন্তী রানি
ওনগা অন্তরিম।
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আর্দ্জনক এনেনি ন্ব বাণী লনে
ন্বীন্ অপরার্দ্জিা।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।
হৃদে আমার খুর্দ্াঁ জনি য বাণী
জাদন্নি দদনবন্া দক িা?
িু দম শুিু যমানর রনেি জড়ানে যপলব েনা ভদর’।
মদদর যিামার অঙ্গগন্ধ দেনর োরা যদে দর্ঘদর।
অিনর যিামার অমৃি পরে
েি চুম্বনন্ কদরি দববে
যিামার অঙ্গ পরে আমানর
এনন্নি দবনভার কদর’।
োরানদেমন্ ন্র্দ্ন্দিা িু দম
ওনগা অন্তরর্দ্জিা।
ওনগা অদচন্্ অপদরদচিা।।
-০-

আহ্বান্

২রা ভাদ্র,১৯৪০।

দূর পল্লীগ্রাম প্রানন্ত দীপ েব প্রাে যগনি দন্নব,
ন্দীিীনর যবন্ুবন্ ে’যি াি রানি র্দ্েল্লী আত্তযরনব
কদরনিনি পূণ বন্স্থল।
য
েূনন্যর অন্ন্ত ন্ীরবিা
য ন্ যকান্ মোিযান্ী মোন াগী দবনির যদবিা
পনদ্ধয চাদে বদেোনি পন্মুখ ন্েনন্। িারকা-আনলাক-জ্বালা
অন্ন্ত আকাে ভদরোনি আনলানকর োলা।
দন্াি-দবজন্-কানলা চন্ে অন্ধকানর যকাথা ে’যি
েীিল-েমীর-স্পনে লদভো
য
যচিন্া বালুপনথ
ন্রমুণ্ড কানি আদেনিনি। ওিানর ন্দীর পানর
বন্ধ যখোর্ঘাি ে’যি দবদুযৎ-র্দ্েদলক োনন্ বদ্ধ অন্ধকানর।
অন্ধকার-কারা যভদদ’ যরািেীর ক্ষীন্-নিি-নরখায ন্ যকান্ পদাদেন্ী দবিানে অঞ্চল াে যদখা।
দুঃেে দুঃর্দ্িন্তাভানর পীদড়ি হৃদে যমার মাদন্
এনেদি দন্জ্জযনন্। কখন্ েনেনি রাি দকিুই ন্া জাদন্।
অকস্মাৎ পটঠনিই েম্মুনখনি যদদখন্ু চাদেো
আজান্ুলদম্বি যকে-পাে ন্ারী এক পথ আগুদলো;
িাোর র্দ্ত্রনন্ত্র ে’যি আনলাক দবদুযৎরর্দ্শ্ম েম
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পদড়ো আমার চনক্ষ িীক্ষ্ণবানণ োরা যদে মম
কদরো পীদড়ি–দমলানলা িা অন্নন্তর মানে।
দু’োনি ঢাদকন্ু আাঁদখ েেো িরানে। যর্ঘার োনজ
চভরবী প্রদিমা কালী দাাঁড়াইো েম্মুনখ আমার
বাম োনি ন্র মুণ্ড, ো’ন্ োনি িীক্ষ্ণ িরবার।
কদেল গেীর ন্ানদ- ওনর মূঢ় যোন্ িু ই আর্দ্জ ,
দবজে-অভে-েঙ্খ কার পটঠোনি আজ বার্দ্জ ,
কার আর্দ্জ গভীর দন্নর্ঘানে,
য
কাোর পিাকািনল
েি েি মুগ্ধ প্রাণ দের ভাদর যদে দনল দনল।
কাোর আহ্বানন্ আর্দ্জ েি েি প্রাণ দদনক দদনক
পচ্ছ্বদেো পটঠনিনি ; কার িীব্র আহ্বানন্ পলনক
েের িরুণ দের িূদলমাখা ভূ দমনি যলািাে
যিার মি ুবাদল োদেমুনখ দবেজ্জযন্ দদনিনি মাোে
ওই যোন্-দূনর –বেু দূনর
দন্ে্ঠুর বন্ধন্ য থা গ্রানে ন্নর রক্ত শুদেবানর,
চভরব করাল িার গ্রানে –িার রক্ত যকন্ মুখ দদো
পব রক্ত লক্ষিানর আদেনিনি যবনগ বাদেদরো।
ওই য থা অপমানন্ অিযাচানর জজ্জদরি দেো
বুর্দ্েনি পানরন্া িারা দাাঁড়াইনব যকান্ পনথ দগো!
একনবলা অন্নজুনি, যবদন্াে হৃদে জজ্জযর ,
অেেয বযথারভার দেনর ার একান্ত দুভর
য ,
ািন্ার কুোঙ্কুর দন্েি েুটিনি পদিনল,
দক্লষ্ট-ক্ষীণ-িন্ু লনে মৃিুযনর বদরনি পনল পনল,
অবাার অেে বদহ্ননি দগ্ধ ে’যে হৃদে াোর
প্রদিদদন্, প্রদিকানজ মৃিুযনর োদকনি বারাংবার,
গর্দ্ব্বিয বদলনি- “িারা শুিু ক্রীিদাে, র্ঘৃণয িার কানি,
িারা শুিু শ্রদমনকর দল,- এর যচনে দুঃখ দকিু আনি!
ওনর িু ই ওঠ আর্দ্জ য ই জন্ মাদগনি েোে,
অিযাচার ভারেি ন্াদমোনি াোর মাথাে,
আত্তযকনণ্ঠ েব্বদাই
য
াোরা মাদগনি োদন্তজল,
িদন্নকর কোর্ঘানি দদন্দদন্ ারা েীন্বল।
েিকনণ্ঠ াোরা বদলনি- “ওনগা মৃিুয আর পাদরন্া য
চাই আনলা, চাই মুর্দ্ক্ত , চাই োদন্ত, চাই প্রাণ মানে
আন্নন্দর োড়া। অন্নচাই, বস্ত্র চাই,” কাাঁনদ বানরামাে
“ন্েনন্ েুদন্দ্রা চাই, মুনখ দুনিা ভাি।”
িানদর পদ্ধার কদর আদম আমানর য কনে মৃিুযকাল,
িাোনদর আদম দদই যকাল, আদম িাোনদর যলাকপাল।
আদম মৃিুয, আদম ম, আদমরুদ্র- জ্বলন্ত অন্ল
পানথরয গাণ্ডীব আদম দেনবর র্দ্ত্রেূল মোবল,
চণ্ডীর োনির খাাঁড়া আদম, চামুণ্ডার ভোল কৃপাণ,
অিযাচারী রক্তবীজ যমার োনি েে খান্ খান্।
রানমর কুঠানর আদম দন্ঃক্ষর্দ্ত্রো কনরদি পৃদথবী
য ইখানন্ অিযাচারী যেখানন্নি দের যমার দাবী।
রক্তমাখা খনে যমনর কি প্রাণ েনেনি দন্ঃনেে,
যমার োনক কিবীর োদেমুনখ িযর্দ্জোনি যদে।
দবিনবর বদহ্নমুনখ কিপ্রাণ দদোনি ঢাদলো
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দবনদ্রানের আরক্ত দন্োন্ িাোনদর দেদরনি োদকো।
িাই আদম দেদর যদনে যদনে এ রক্ত পিাকা বনে বনে,
যমার পূজা িাই দদনক দদনক জারবাংে-ত্রা যমার ভনে।
ওনর মূঢ় এই িরণীর নিা ঐি যয েোর
োদকো দেদরনি যিানর। প্রনলাভনন্ বার বার
কদরনি দবমুগ্ধ যিানর মিুনলাভী ভ্রমনরর মনিা
কদরনিনি পথোরা যিানর মাোর িলন্া নিা।
অোংখয বন্ধনন্ যিানর বাাঁদিো রাদখনি চাে িারা
োে িারা জানন্ন্াক যিার লাদগ আনি রুদ্ধ কারা।
আনি োর্দ্া , ন্াই োদন্ত আনি দবিািার অদিবান্,
আনি মৃিুয, আনি েঞ্ঝা, আর আনি প্রলেিু োন্।
মানের েীিল যকাল, যপ্রেেীর দেগ্ধ বােুপাে
এ য ন্নে যিার িনর, যিার িনর শুিু কারা বাে।
যমার োনক িারা দনল দনল মৃিুযনর বদরনি চাে িাই,
যমার োনথ য নি েনব আদম িাই িানদর দেখাই।
েেো থাদমল কণ্ঠ। -অন্ন্ত েূনন্য দমলাইল যজযাদি;
লুকাইল অপার দিদমনর যজযাদিম্মেী
য ন্ারী মূদত্তযমিী
েভনে কদেন্ু- ানবা- ানবা, ানবা িব োনথ,
য থাে করাল মৃিুয টিদপনিনি গলা দুই োনি,
য থা অিযাচার ভে, য থা পৎপীদড়ি ন্রন্ারী,
য থাে েবার দেনর বনে দন্িয অদভোপ বাদরমৃিুয-পথ- াত্রী আদম ানবা িব োনথ। দকন্তু োে,
আর দকিু ন্াদে যগল যোন্া, - মূর্দ্চ্ছ যো পদড়ন্ু বালুকাে।
-০-

গৃেোরা
বন্যা য ন্দীটিনর
প্রবল িু োনন্ েুবানে লইো
চনলদিল বুক দচনর।
জীণক
য ু টির দিল ন্দীিীনর িা’ও লনে যগনি িাদন্’।
লিাপািা যর্ঘরা ক্ষুদ্র কুটিনর েি িরঙ্গ োদন্।
েুেু েুঙ্কানর েুদলো েুদলো
চূ ণ কদরো
য
দূনর যেলাইো
বৃদ্ধ দপিানর মািানর লইো
ভাদেল যে গৃেখাদন্।
প্রবল জনলাচ্ছ্বানে।
অিল গনভয গড়াইো পদড়
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োরাইল প্রাণ যেনে।।

*



*

িানদর বাদলকা যমনে।
কী জাদন্ কী যকানর যবাঁনচ দিল োে
বনির দেকড় যবনে।।
প্রবল ভাঙ্গন্ কদরল পূণ ক্ষ
য ু দ্র যে ন্দী িার।
বন্যার যেনে ন্ীরব বাদলকা চাদরদদনক বারবার
যদদখল চাদেো জীণ ক
য ু টির
ভাদঙ্গো লইো যগনি ন্দীিীর
যকবল িাোর অদূর স্মৃদির
েমাদি েনেনি োর।
বনির দেকড় যবনে
মাটিমাখা যদনে চনল গৃেপানন্
গৃেোরা ওই যমনে।
-০-

িরুণ

১১ই কাদত্তযক , ১৩৪০

আমরা জগনি িরুনণর দল
িরুনণর যদনে যমানদর বাে।
িরুণ প্রানণর পচ্ছল গানন্
আমরা কািাই বানরাটি মাে।
যমানদর যখোল প্রাণ যখালা গানন্
িাজা আন্নন্দ ভদরনি যদে।
েৃটষ্টর দচর আদদ ে’যি আজও
যমানদর জাদির েেদন্ যেে।
বুদ্ধ-খৃষ্ট-দন্মানের োনক
আমরা চনলদি েনিক দল।
যমাোম্মনদর যপ্রনমর বাণীনি
আমরা কনরদি এক েকল।
কৃবনপ্রনমর রনেনি মর্দ্জো
আমরা যবনড়দি বৃন্দাবনন্।
েকনলর মানে িদড়নেদি যপ্রম
েবানর এনন্দি আপন্ জনন্।
খৃষ্ট-নবৌদ্ধ-দেন্দু িম্ম য
েব আপন্ার িন্নিাড়া।
েবার মাোনর যমানদনর যদনখদি
যমানদর িম্ম েবার
য
বাড়া।
আমরা যকনিদি িনম্মরয বাাঁি
বামুন্-ক্ষত্র-শুদ্র মানে।
দবিজনন্র একক য জন্
িাাঁনর যদদখনেদি েবার কানজ।
যমথর দভন্ন-ইির-র্ঘৃন্য
বামুনন্নি যভদ-ন্াইক দকিু।
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আত্মার অবমান্ন্া করা যে
আত্মানর করা েবার ন্ীচু।
আমরা ন্বীন্,আমরা িরুণ,
যমারা যদনে আদন্ ন্ূিন্ বল।
দবজে-নোনমর প্রদীপ জ্বাদলনগা
অন্যানে জ্বাদল যদ্রাে অন্ল।
দবজে দোংনের েনঙ্গ দগনেদি
েমুদ্র পানর লঙ্কানদে।
যদবিারা শুদন্ কনরদিল জে
এখন্ যমানদর পপদন্নবে।
চাাঁদ প্রিানপর ন্বীন্ যেন্ান্ী
দবজনের যোাঁিা যমানদর ভানল।
অিযাচারীনর েমনন্র িানর
যমারা পাটঠনেদি লক্ষদনল।
গুরুর মনন্ত্র দীদক্ষি ে’যে
দেখনদর দনল আমরা দমদল।
যখালা অদে োনি যমাগনলর োনথ
লদড়ো িানদর দদনেদি যঠদল’।
েরােী যদনেনি পৎপীদড়নির
মম্মদবদনর
য
দীর্ঘিাে।
য
পটঠো য দদন্ পাপ পথ লীন্
লুইনের রাজয কদরল গ্রাে।
যেদদন্ েবার করুণ যবদন্া
দরনক্তর বুনক জাগানে বল।
িরুণ প্রানণনর দক্ষপ্ত কদরো
জ্বালাইল দবনদ্রাে অন্ল।
রাদেোনি যমারা জার-বাংনের
পনচ্ছদ কদর পূণ বনল।
য
িদন্ক শ্রদমনক এক কনর দদো
দবজনের মালা পনরদি গনল।
জন্ন্ীনর যমারা বড় ভালবাদে
জন্ন্ীর োনক আমরা িাই।
যদনে যদনে োদি মোমা’র পূজা
দমদলো েকল িরুণ ভাই।
মা’র েৃঙ্খল যমাচন্ কদরনি
যমারা আগু েই েবার আনগ।
মানের কনঠার িীব্র যবদন্া
েব আনগ বুনক যমানদর বানজ।
মানের মনন্ত্র দীদক্ষি ে’যে
যমারা যদনে যদনে েনিক প্রাণ।
িড়াই যদনেনি ন্ব-আন্ন্দ
মা’র মঙ্গল গাদেো গান্।
মা’র যবদন্াে যমারা আনগ কাাঁদদ
মানের েুনখনি আমরা োদে
মানের কথাে যমারা দনল দনল
গলাে গলাে েু লাই োাঁদে।
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দবিনবদন্া িনন্দ বাাঁদিনগা
যদনের যবদন্া িাোর েনন্।
পৎোে ঢাদল িরুনণর বুনক
পৎোে ঢাদল ন্বীন্ গানন্।
কামানরর োনথ োিু দড় যপিাই
কুমানরর োনথ োাঁদড়র মাটি।
যগাোলার োনথ মাখন্ যবদচনগা
মেরার যবাদচ র্দ্জদন্ে খাাঁটি।
ন্ব অজন্তা যমানদর দচনত্র
ন্বীন্ বনণ পজল
য
েে।
েি-িাজম’ল প্রোদ পপনর
আমানদর ন্াম যখাদদি রে।
েুনেনজর খাল আমরা কাটিো
েি পানেনর কদরনগা পার।
আমাজন্ বুনকিরণী-দভড়াই
যপৌৌঁদিো যদে আনমদরকার।
ন্ীলন্দী িীনর দন্নগ্রার যদনে
েভযিা যলে যন্ইনকা ার।
যেথাে আমরা দগো দনল দনল
ন্ূিন্ িম্ম কদর
য
প্রচার।
মোেমনরর জখমী বদে যগা
মুনখ িাোনদর দদই যগা জল।
অন্নেীনন্র অন্ন য াগাই
বলেীনন্ যমারা জাগাই বল।
যকাথা যিারা ওনর িরুণ পরাণ
আর্দ্জনক আদেো দমদলে্ যেথা।
অন্নেীনন্রা ন্া পাে অন্ন
যদদখো যিানদর জানগন্া বযথা।
আজ মা’র মুনখ যন্ইনকানর োদে
আজ মার বুনক ন্াইনর বল।
দিন্নবেন্-ক্ষীণার লাদগো
আনে ন্া যিানদর অশ্রুজল।
আজ যিারা আে দনল দনল ওনর
আেনর েনিক বযদথি প্রাণ।
অপমান্ আর্দ্জ–করনর যমাচন্
মা’র পানে প্রাণ যদ বদলদান্।
-০-

অন্তর-নদবিা

১৫ই কাদত্তযক , ১৩৪০।

একী ন্বরূনপ দদনল যদখা িু দম
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ওনে অন্তরিম!
যদনখন্ু-নিামানর োরদ-গগনন্
ন্বেদেনলখা েম।
আাঁিানরর মানে আনলাক দপোেী
যথনমদিন্ু আদম িব িানর আদে
অন্তর মানে আপদন্ দবকদে
এনেনি দন্দবড়িম।।
দন্দ্রা গভীনর দিলাম েুপ্ত
আপন্ গুপ্ত গৃনে।
িার যভনঙ িু দম প্রনবদেনল যেথা
দকরণ-মাখানন্া যদনে।
ন্ব দকরনণর পরে আমাে
দবনভাল কদরল অকূল মাোে
আন্নন্দ যমার প্রাণ-োোরাে
জীবন্ জাগা’ল যেনে।।
অ ুি-শুভ্র-বেন্ পদরো
এনেনিা েবার প্রানন্ত।
আদম য যিামার দিন্ু পিানি
যপনরদিনল িাো জান্্নি।
েনঙ্গ যিামার দিলাম কখন্
জাদন্ন্া এনন্নিা কনব জাগরণ
পরনে যিামার ন্ব দেেরণ,
ভুলাইনল দদক ভ্রানন্ত।।
আর্দ্জনক এনেনিা ন্বীন্ গানন্র
িনন্দ ন্বীন্-ভনঙ্গ।
চাদরদদনক যমার িড়ানেি আনলা
দবিুর-লদলি-রনঙ্গ।
যিামার যে স্বর অদি েুমিুর
েুদর
ূ যিামানর কদরনি অদূর
লক্ষজন্ানর কদরো দবিুর
পিল-রে-িরনঙ্গ।।
ন্বীন্ পরানণ জাগাইো যিানল
আন্ন্দ-দেনল্লাল।
এনন্নিা েবার পরানণ পরানণ
ন্বোল্গুন্ী যদাল।।
-0-

অভাগা যদবিা

োল্গুন্,১৩৪০।

(25th. Feb 1934.)
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আদম েব গােনকর ন্ীনচ।
িূদল-অর্দ্ঙ্কি জগনির বুনক
পরাণ আমার ন্ানচ।
িূলাে মদলন্ িপ্ত িাোে
দগ্ধ পনথর রুদ্র মাোে
ক্লান্ত পদথনক যিামাে আমাে
কদর যখলা দপনি দপনি।
ন্েনন্ যিামার দীপ্ত-আনলাক
মানে মানে পনথ যমানর।
যদে কদর টঠক প্রাদথিয দদক
রর্দ্ক্তম দদবা’পনর।।
যবািনন্র ন্ব-েঙ্খ য দদন্
বার্দ্জল মন্দ্রস্বনন্।
বনক্ষনি ভরা দবস্মৃিিারা
শুন্ানল মরম যকানণ।
ইর্দ্ন্দ্রেিানর যে মোন্্ গান্
েঙ্ কৃি ে’যে মািা’ল পরাণ
মদেো মোরনের িু োন্
আদন্নল োগর-পানন্।
িারপর ে’যি যিামার এ পনথ
িুটিো চনলদি একা।
মৃিুযর ওপানর অমর আাঁিানর
দদ পাই িার যদখা।।
কম্মক্লান্ত
য
য
াোর পনথ
চনলনি অোর যদনে।
যেই পথ িার রনচদি আমার
অবাি েচল যগনে।
য পনথ রুদ্র দদক্ষণ কনর
োদন্নি দণ্ড দন্রীনের পনর
য পনথ শ্রদমক িদন্নকর িনর
বুনকর রক্ত বনে।
ভি অদস্থ, শুষ্ক চম্ম য
দন্রাোর িানপ োে।
বনক্ষর আো মনম্মরয ভাো
দন্নমনে শুকানে াে।।
দুঃেে প্রান্-বদহ্ন জ্বাদলো
েি দুঃখািু র দেো।
দরনদর লাদগ বৎের জাদগ
কাাঁদদনি দুোনর দগো।
িানদদর যদনের দবগ্রে-মানে
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যমার ঠাকুনরর ক্রন্দন্ বানজ
স্বগিানরর
য
অমৃি পানি
পোরাই লে দপো।
এই ভাবন্াে অেনের যচানখ
দদন্িনর ন্াদে র্ঘুম।
অনথরিনর
য
প্রদি র্ঘনর র্ঘনর
পটঠনি বদহ্ন-িূম।।
মরদমো বুনক যে যবদন্া োে
গুমদর’ গুমদর’ মনর।
েি অিনম্ম দমথযা
য
কনম্ম য
দবনদ্রাে প্রাণ কনর।
কার লাদগ োে এ ক্ষুি প্রাণ
জ্বদলনি দন্েি দচিার েমান্
দন্ঃনেনে িাো কদর মোদান্
মো েমাদির িীনর।
লদভব মুর্দ্ক্ত , লদভব োদন্ত
যে াান্নল বদর’।
দবিভ্রািার স্বরূপ ত্রািার
পদাঙ্ক দেনর কদর।
িরুণ দবনি রদচো াত্রা
দুব্বার
য ন্দী যরানি।
আনলানকর িীনর অমৃনির িানর
আাঁিানরর পথ ে’যি।
দিাঁ দড় আচানরর জাদি-বন্ধন্
গর্দ্ব্বিয দের কদর লঙ্খন্
পটঠনব পনচ্চ গীদি-বন্দন্
ন্ন্দন্-পনথ- পনথ।
অভ্রেুাঁদড়ো পটঠনবক জাদগ
পিাকা চবরাগীর।
দদলি-দক্লন্ন-ইির-র্ঘৃণয
পটঠনব েিােীর।
ক্ষুি দেোর েম্মান্ দদনি
অমৃনির গান্ গাদে।
র্ঘৃদণনির িনর দেদর িানর িানর
মুর্দ্ক্তমন্ত্র বদে।
জীবন্ যবদীনি ওঙ্কার গান্
পটঠনবন্া আজ ভদরো পরাণ
েৃটষ্ট রাঙানে দৃটষ্টর দান্
পটঠনবন্া দক িা চাদে’?
েেো িু দলো অবন্ি মাথা
পনচ্চ চাদেনব িীর।
42

েীন্ অভাগার যদবিা েবার
কদরো পচ্চ দের।।
-০-

বেন্ত-অদভভােণ

২৮যে োল্গুন্, ১৩৪০।

আবার আদেনি চচদির োক,
আবার আদেোনি চচদি।
আবার আদেোনি চচদি।।
েুনল পল্লনব মুকুনল ভূ দেিা িরণী
যেনজনি আর্দ্জনক েুন্দরির বরণী,
চূ ি-মুকুল-গনন্ধ।
ন্বীন্ দবনি এনে বেন্ত
লুিানব ন্ব আন্নন্দ।
দদনক দদনক িাই যকাদকল গাদেনি মিুনর
পিলা পাদপো োদকনি পাদপো-বিূনর
দীদর্ঘ-কানলা-জল েমীরণভনর ন্াদচো
িানল িানল মৃদ-ু লেরী-লীলাে
যেন্া-পথ চনল রদচো।
যোন্ালী আনলার রনঙ্গ।
বন্ান্ী িাোর ন্বীন্িা লুনি
দবদচত্র-মাোভনঙ্গ।।
পলানের বনন্ েুলদল।
দন্মীদলি-আদখাঁ েুিানে কদরনি
রঙীনন্ োরাটি বন্িল।
মঞ্জরীর্ঘন্ দিলকার িনল বদেো
যোন্ কদব িব দবরদেন্ী োনক আদেো
িাোর ন্ূপুর-িনন্দ।
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লীলাদেি-ধ্বদন্ পনচ্চ পটঠো
দবিজন্ানর বনন্দ।
র্ঘন্ িালীবন্ িদেনি-পিলা বািানে।
বন্ান্ী িাোর পত্তর যদে মম্মদর
য পািা েিানে।
আকানে দকনের মনোৎেব।
োগুন্ী যোদলর যেে ক্ষনণ য ন্
রঙ যখলা িার লুপ্ত েব।।
যক আি আর্দ্জনক পূজারী, যক এনেি ওনগা ন্ত্রী,
বাজাও আর্দ্জনক পরাণ ভদরো ন্বীন্ েুর
রদন্ো পঠুক িন্ত্রী।
রাদগন্ীনি িব গাও বেন্ত-জেগান্,
িনন্দ পঠুক বন্দন্া-গীদি ধ্বদন্ো।
ভঙ্গীনি িব পুরানন্া দদবে যোক ম্লান্
ন্বীন্ পরানণ দেেরণ দাও আদন্ো।
আদন্ বন্ ে’যি েুনলর পরাগ
িড়াও দু’োি ভদরো।
িড়াও দু’োনি ন্ব-আন্ন্দ
জীবনন্ ন্ূিন্ কদরো।
দৃনেযর োনথ দমলানে।
দবনির মানে আপন্ানর দাও দবলানে।।
-০-

দবরে

৪ঠা চচত্র, ১৩৪০।

ন্াদে জাদন্ যকান্ এক অাাি দদবনে
যকান্্ বন্িাোিনল, যকান্্ দগদর দন্েযনরর পানে
যক্রৌঞ্চ-দবরনের কদব অলনক্ষয গাদেোদিল গীিযে েঙ্গীি
পনত্র পনত্র মুনখ মুনখ ে’যে পচ্চাদরি
েিদদনক বনন্ বনন্ পব্বনি
য কন্দনর ে’ল অবাদরি।
িাোর করুণধ্বদন্
দবরে-িাদবি দবনি জাগাইো স্বান্ত্বন্ার বাণী
আন্াইো ন্বপম্মাদন্া
কানবযর প্রাকানর বদ্ধ কদরল যে করুণ মূচ্ছ যন্া।
িার পর দদনক দদনক
যে কানবযর অমর মদেমা প্রচাদরি ে’ল দবিমুনখ।
দবরনেনর যকবা বনলন্াই।
জগনির প্রদিকাবয ইদিোনে িাই
আাঁকা আনি দবরনের মূত্তি
য দবখাদন্,
দবনির প্রনিযক প্রাণী
িাই দন্িয বদেোনি দবরনের িপ্ত অশ্রুজল,
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দবনচ্ছদ-মাখানন্া-আভা করুন্ যকামল।
েি েিােীর আনগ
য ই পুন্য িনপাবনন্ মোন্ আন্ন্দ ধ্বদন্ জানগ,
য ঋদে কুটঠনর, য ই বৃক্ষিাোিনল পদবত্র পদার
বার্দ্জো পটঠি োম হৃদনে েবারমোন্্ ওঙ্কার ধ্বদন্ যদবিার চরণ বর্দ্ন্দো
আকানে দমলানে য ি প্রভানির আনলানক ন্র্দ্ন্দো,
প্রদি িরুোখা েুনল েনল
যন্াোইি মাথা ঋদের চরণিনল
য খানন্ প্রভাি পাখী আম্রবন্িানে
আন্নন্দ প্রভািী য ি যগনে
যেখানন্ দক পনড়ন্াই দবনচ্ছনদর দুদন্বার
য িাো
আনে ন্াই পল্লাে-মদথো
একটি-করুণ বাণী?
অন্ন্ত পৃথ্বীর মানে এক যোাঁিা করুণ কাদেন্ী?
দন্ব্বাদেিা
য
েীিার দবরে
রানমর হৃদে দগ্ধ কনরদিল প্রদি অেরে ;
দন্ব্বাদেি
য
নক্ষর দবলানপ
প্রদি প্রাণ যকাঁ নদ দিল দচত্রকূি-অলকার পনথ;
যে দবলাপ ধ্বদন্ ে’যি এক যোাঁিা অশ্রু ে’যে চুযিআদন্ল জগি মানে দবরে মদথি যমর্ঘদূি।
েচীোরা ইনন্দ্রর ক্রন্দনন্
অশ্রুবন্যা বনেদিল েুরপুনর ন্ন্দনন্ ন্ন্দনন্;
অপ্সরার ন্ৃিযগীি
ন্ুপুনরর িানল িানল জাগাইি োন্ত্বন্া-েঙ্গীি
চকলানের য যদবিা ভমরু বাজানে দন্িয দেনর,
েি ইন্দ্র-আনি াাঁনর দর্ঘনর,
েিীর প্রোণ যেনে
পাগনলর যবনে
দিদন্ও িুটিোনিন্ পব্বনি-কন্ধনর,
য
দূর অলনক্ষযর পনথ গাঢ় আাঁিানরর বুক দচনর।
িাই দবরনের স্থান্ এি পচ্চানর।
মান্নবর স্মৃদির পপনর।
দমলনন্র কটঠন্ বাাঁিন্ ন্াদে যদে য নি,
েব্বদা
য িাদন্ো রানখ প্রানণর দপ্রনেনর আপন্ার োনথ।
পানি াে চনল’
এইভনে প্রাণ িার যদানল।
দকন্তু য নি দদনি েে।
আপন্ানর আপন্ার োনথ যরনখ িবু েেন্া দন্ভযে।
প্রনদানে িারার মানে
আপন্ার মুরদি যে যখাাঁনজ
45

োোনহ্নর অারাগ যেনে
িীনর িীনর য নি চাে আপন্ার যদনে।
দবস্মৃদি আাঁিার এনে
দূর পনথ ল’যে াে আপন্ দববর মানে গ্রানে।
যপনে য োরাে
িার মি েিভাগয আনি যক িরাে?
িার প্রদি োন্ত্বন্ার বাণীযরাদিনি ন্াদরনব অশ্রুজল জাদন্ িাো জাদন্।
িাোর যে অোন্ত ক্রন্ধন্।
বযদথনির প্রানণ প্রানণ আদন্ দদনব ন্ূিন্ বন্ধন্।
িার পুন্ঃ দমলনন্র বযাকুল প্রাথন্া,
য অমর আহ্বান্
রার্দ্জনব পদোচনল পন্মুক্ত-অক্ষে-দুযদিমান্।
দমলনন্র যেে অদভোর।
পদরপূণ যদে
য
িদর’ আবার আদেনব দন্িযকার।
াে চনল ানব এ বন্ধন্িবুও অমর াো িািি জগনি দচরন্তন্আাঁিানরর বক্ষদচনর
প্রভানির ন্বানলানক আবার আদেনব দেনর।

দবেনগর কলগান্মানে
যেকাদলর শুভ্রোনজ
যেদরব অদূনর িাে পদবত্র-েুন্দর যবনে ভাদেমূত্ত য েনে যদখা দদনব আদে।
দবরে ের্দ্ঞ্চি অশ্রু আদন্
লইনবক িাদন্
প্রানণর দপ্রনেনর দন্জবুনক
অেীম আন্ন্দভনর আত্মোরা েুনখ।
জীণ শ্রান্ত
য
দবনচ্ছদ দবরে
জীবনন্র া দিল দুঃেে
লুপ্ত ে’যে ানব েব পদবত্র পরনে।
েিয যেথা দন্িয েনব েরে-আেীনে।
-০-

বরোে

চচত্র ১৩৪০

েদখ বরো আদেনব নব…….।
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যে দদন্ দক িু দম যমানর োনথ লনে
থাদকনব েুন্ীল ন্নভ।।
আদম যদদখব ন্ীরদ রাদে
আকানের যকানল ভাদে
আদম দবজলীর োনথ িদর ন্বকাো
লুিাব যিামানি আদে।
পুলদকি-ন্ীপ-কান্নন্
যরণু –িড়াব যিামার আন্নন্
িূম্র-মাোে রনচদদব যকে
বাদর-আকুদলি ন্নভ।।
ন্দী-কলিান্-োনথ দমদেো
িব াত্রা াইব রদচো
েযামল যকামল অঞ্চনল িব
যেজ-দবিাইব আদেো।
যকিকী-নকের বুলানে
িু দম েেকানর দদনব এলানে
আদম গুরু-নদোোনক বািযা-জান্াব
অশ্রু েজল-ভনব।।
-০-

লক্ষযেীন্ াত্রী ১৫ই চচত্র ১৩৪০।
আজ যমানর ভাদববানর দাও অবের
অদে দপ্রনে, বনক্ষ িব ল’যে মম কর
িাদন্ওন্া-েনা িদর দন্দবড় বন্ধনন্
আজ-িব যেন্শুভ্র অঞ্চনলর যকানণ
মুিানোন্া আন্ন্দাশ্রুজল; িবোনথ
আজ ন্াদে গা’ব গান্। ন্ীরব েন্ধযানি
িব োনথ ন্াদে াব েুল্ল পপবনন্,
িগর- ূথীর মালা যগাঁনথ ে িনন্
ন্াদে দবরদচব যদাাঁনে প্রেুল্ল েেন্।
আজ শুিু িীনর বনে কদরব বেন্
দচন্তার আকুল জাল।
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দদনক দদনক যদদখ
দববে প্রকৃদি আজ শুিু থাদক থাদক
যেদলনিনি েুদীর্ঘ দন্ঃিাে।
য
ন্দীিীনর
দীর্ঘবিিানে
য
য থা-অন্ধকার দর্ঘনর
পাখীনদর কলগান্ আদেনিনি যথনম
রাখাল বালক য থা ন্দীমানে যন্নম
অঞ্জদল ভদরো পান্ কদরনিনি জল
িার পানর আরও দূনর পলানের দল
য থাে চাদেো আনি। শ্রান্ত গাভীগণ
দগোনি আলনে। দূনর র্ঘন্-োল-বন্
বন্েরেীর িীনর দবিানে অঞ্চল
বেনন্তর মত্তবােু কদরনি চঞ্চল
িাোর েুিন্ু খাদন্।
আজ এ প্রনদানেদদগন্ত দবে্িৃি মুক্ত প্রান্তনরনি বনে’
ভাদব মনন্ মনন্ দূর আকানের যকানল
য থাে দীনপর মনিা েন্ধযািারা জ্বনল
দন্ঃেঙ্গ িারার মনিা জীবনন্র পনথ
জে াত্রা রনচ চদল মরনণর োনথ,
মানে মানে দপোনচর দুরন্ত আর্ঘানি
ন্ূিন্ কদরো চদল েুদীর্ঘ য াত্রানি।
মানে মানে দমলনন্র ক্ষুদ্র োিখাদন্
বযনগ্র যমানর ল’যে াে গৃেমানে িাদন্।
আজ ক্ষনণ ক্ষনণ েদা ভে েে মনন্লক্ষযেী্ন্ যন্ৌকা যমার চদলনব যকমনন্।
-০-

যচন্ার অর্ঘযয ১৯যে চচত্র ১৩৪০।
দন্েীথ রানি র্ঘন্া’ল নব যিামার অদভোর।
যেদদন্ আদম আকাে পানন্ চাদেন্ু বানর বার।
আরদি যমার অেীম লানজ
লুকা’ল ভাঙা-হৃদে-মানে
েরম-রাঙা যচানখর পনর যর্ঘাম্িা দদল িাদন্।
হৃদে যমার পটঠল গাদে দচদন্ যগা িানর দচদন্।।
যজাৎো-িানর পনড়নি েনর োদা েুনলর রাদে।
িরণী িানর অরূপোনর িনরনি বুনক আদে ।
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আকাে ভরা িারার মালা
িনরনি-িব বরণ োলা
েঙ্খ িব বানজ যগা বানজ োওোর মৃদু স্বনন্ ।
েমীর িূপ গন্ধ চানল ন্বীন্-বনন্-বনন্।।
যেদদন্ আদে দাাঁড়ানল যমার গৃনের আটঙন্াে।
যিামার িাো পদড়ল যমার আাঁকা-পনথর গাে।
যগলাম িুনি দুোর খুদল
চরণ ল’ন্ু বনক্ষ িু দল
হৃদে োলা পজাড় কদর অর্ঘযয দদন্ু আদম।
আনবগ ভরা বনক্ষ িু নল দচদন্নল যমানর স্বামী।।
-০২১যে চচত্র ১৩৪০।
আমার বুনক যলনগনি য যঢপ
আমার প্রানণ দদনেি য োড়া।
যে কথা জগনির আর যকপ
জানন্ ন্া জানন্ ন্া যগা িারা।
আমার মুনখ দদনেি য োদে
হৃনদ যমার দদনেি য গান্।
িা য ন্ েবার মানে পদে
যবনি যন্ে আপন্াদর স্থান্।
জগনি োিবাজানরর মানে
দবদাে-দমলন্-োদে-খুদের যখলা।
আন্ন্দ িার আমার গানন্ বানজ
বানজ য ন্ েন্ধযা েকাল যবলা।
প্রভানির শুকিারাটির মনিা
মনন্র যকানণ আনি য এক ন্ারী।
এ োনির ক্ষুদ্র যলখা নিা
এাঁনক াে আিরচা পথ িাদর।
কনব যকান্ দগ্ধ দদনন্র যেনে
েুরানব েকল যখলা গান্।
যদখনবা ম্লান্ দেপদলর রানে
দেদের-নিাঁ চা আিমরা যেই িান্।
মরণ-বীণার য অকরুণ েুর
ন্ূিন্ িাাঁনদ বাাঁিনব যমানর যগা।
আবিা র্ঘুনম যদখনবা িা অদূর
দেোর িনল কাাঁদনব আমার যগা।
আমার বুনক লাগ্যব আবার যঢপ
আমার কূনল জাগ্যব কলিান্।
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প্রবাে োথী আে্যব দেনর যেও
খুনাঁ জ দদনব োদরনে াওো গান্।
-০-

জীবন্ পদথক

১১ ই চবিাখ ১৩৪১

েরনির প্রানি এনেদিনল যমার িানর,
িাো-পথ দিল চরণ-নরখাে আাঁকা,
যদে-নেৌরভ-েুরদভি পরপানর
েুনগাপনন্ দিল স্মৃদির গন্ধ ঢাকা।
ন্বদমলনন্র দবজে যকিন্ োনি
এনেদিনল নব যমার দন্নকিন্ পানন্,
বন্-মম্মরয –গুর্দ্ঞ্জি- মিুরনথ
শুনন্দিন্ু ধ্বদন্ দদখনণর বািােনন্।
কানণ কানণ কিকী কদেনল কথা যমার,
অে্েুি ধ্বদন্ – শুদন্ন্ু মরম যকানণ;
দন্ভৃ নি নিক যেদলোদি আাঁদখনলার,
দগোনি মুদিো দুঃেে বযথা েনন্।
দৃপ্ত দদনন্র রুদ্র দদোনি যদখা
জীবনন্র পনথ পনড়নি িাোর যলখা।
-০-

পথোরা

১৭ই চবোখ-১৩৪১

যদনখদিন্ু িানর দবজন্ গ্রানমর পনথ
প্রাচীনরর যকানল লজ্জাবিীর মনিা,
লদলি চরনণ েলজ্জ আাঁদখপানি,
কনপানল মদলন্ রুখু এনলাচুল নিা
দদবনের যলখা েেদন্ িখনন্া যেে,
েন্ধযা আনেদন্ মদলন্ িাোর যবনে
অারদবর যমােন্ মাোর যরে
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এাঁনকদিল রঙ অনভ্রর যকনে যকনে।
গ্রানম-পথ-পনর িৃণ-েযামদলমা োনথ
দমনে যগনি িার যদনের বরণ কানলা।
যগািূদলর মাো িূেরাঞ্চল োনি
লাজ অনিামুখ যলনগদিল যমার ভানলা।
জদড়ি বচনন্ শুিান্ু-“কী চাও িু দম”!
বাদলকা কদেল-“শুিু পথোরা আদম”
-০-

দিন্ন-বীণা

১৯ যে চবোখ,১৩৪১।

েূন্য ে’ল আজ যমার অন্তনরর বাণী
েুদীর্ঘ-দদবে
য
িনর হৃদনের রাণী
যিামানর যপনেদি যমার হৃদনের মানে
েব যখলা কদর যেে আজ যকান্ কানজ
যকাথাে চদলো যগনল। যকান্ দূর যদে
িবিনর বনেদিল, যকাথা িার যেে?
যিামাে আমাে যকান্্ দবস্মৃদির পানর
প্রথম মিুর ের্দ্ম্মলন্! যমার িনর
য শুভ্র বরণোলা োজানেি োনি
য ইদদন্ ে’যি িু দম হৃদনের োনথ
দেনরদিনল মম পপবনন্। শুভ্র োদে
প্রথম দমলনন্ িব প্রাণ যমার গ্রাদে
দদনন্ দদনন্ এনন্দিল বােু ুগ ভনর
যিামার আমানর যে েুন্দরী! িার পনর
দদন্ িব যেে ে’যে এল ক্রমাগি।
িাদড়ো চদলো যগনল কদর িন্দ্রােি।
িব োনথ ে’ল যমার প্রথম দমলন্
প্রথম দবনচ্ছদ ে’ল জাদন্ন্া কখন্
আি-পথ-মানে। দমলনন্র যেে মাো
েদরো লইল আদে দবরনের িাো।
অদে দপ্রনে, এইখানন্ যেে নিা যখলা!
য ৌবন্- দন্কুনঞ্জ মম প্রভানির যবলা
এইিব লুনকাচুদর যেে; দদ দপ্রনে,
আবার ন্ূপুর িনন্দ আমার হৃদনে
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যমাদেন্ীর যবনে এনো আনলা-িাো-োনথ,যিামানর দক পাদরব দচদন্নি? যমার োনি
োি দদনে দদ বনলা-ন্াদে াব আর
িাদড়ো যিামার যপ্রম আন্ন্দ অপার
যিামানর িদরনি পাদরব দক? যমার যগনে
আবার কলযান্ীরূনপ প্রাণরূনপ যদনে
েঞ্চাদরি কদরনি দক পাদরব যিামানর?
েনন্দে যদালাে প্রাণ। শুিু থরথনর
কাাঁনপ যদেমন্। যমার হৃদদ-দিন্ন-বীণা
অন্তনর রদন্ো পনঠ, বানজ –ন্া, ওনগা ন্া-।
যমৌন্ আকানের গানে দীর্ঘ দীর্ঘ
য
িাে
য
মেনর দমলানে াে মুদি েব আে।
আজও শুদন্নি পাই যিামার ক্রন্দনন্
যচৌদদক ভদরো পনঠ; যমার কানণ কানণ
িব দীর্ঘিাে
য
আদে চদকি কদরো
মুেনূ ত্তয অন্তরমন্ লইনি েদরো।
আজ শুিু িব িনর কদবিার পনর
দবরে অন্ল-দো অশ্রু পনড় েনর।
-০-

প্রদিষ্ঠা ২৫যে চবোখ ১৩৪১।
বন্ান্ীর মানে েুনিদিল এক েুল
ন্বিাোর্ঘন্-বন্-মদল্লকা-োনখ।
বািাে-িাোরই যদে যেৌরভাকুল,
মিূপ পদড়ি-নচৌদদনক লানখ লানখ।
িূদল-নবণু-আাঁকা জগনির পানন্ চাদে
বুনকনি িাোর কিই জাদগি স্মৃদি
ন্া জাদন্ যে কনব িরার এ বুক বাদে
দপ্রেিম িার দবলানব অর্ঘয-প্রীদি।
য
যেদদন্ আকানে পনঠদিল কলরব
বািাে বনেনি মত্তমািাল পারা,
কম্পাি ে’যে মদল্লকা োখা-েব
ভূ দমনি যে-েুল লুিা’ল আপন্-োরা।
দপ্রেিম বুনক লুিা’ল িূলার যবনে।
ন্ব-প্রদিষ্ঠা ে’ল বেুদদন্ যেনে।
-০52

স্মৃদি-নরখা

২৫যে চবোখ ১৩৪১

বেুদদন্ ে’ল গি িবু পনড় মনন্
যিামার েুন্দর মুখ , ন্েনন্র যকানণ
যিামার বযাকুল দৃটষ্ট; অিনরর পনর
যিামার যে শুভ্র োদে। আজ যমার িনর
দু’ন্েনন্ শুিু িু দম কাাঁদ অন্ুক্ষণ
মদলন্ অঞ্চনল ঢাদক মুখ। েব্বক্ষণ
য
আমার লাদগো িব অন্তর-প্রনদে
গুমদর পুদড়ো মনর। দূর-স্মৃদি-নরে
েিাোর বাণী-বদে-নমার প্রানণ প্রানণ
আমানর কাাঁদানে যমার দেক্ত-িনন্দ-গানন্
দচনত্তর যমােন্িানর োদন্নি আর্ঘাি
অকস্মাৎ দমলনন্র প্রথম প্রভাি
মূত্ত য েনে যদে যদখা। চমদকো পটঠ
য দদন্ প্রথম িব যেেকর দুটি
লনে কনরদিন্ু যখলা। অলে আনবনে
য দদন্ প্রথম িু দম যমাদেন্ীর যবনে
েুনকামল িন্ু িব এলানেি যমার
যরামার্দ্ঞ্চি যদে’পনর; েরনমর যর্ঘার
য দদন্ কাটিোদিল আিকথা-েনন্
শুিু আন্ন্দাশ্রুজল ন্েনন্ ন্েনন্
রনেনি িাদবো গণ্ড। বুনক রাদখমুখ
নব পপনভাগ কদর পদরপূণ েু
য খ
বরণ কনরনিা যমানর অন্তনরর মানে
যেই দদন্ যগনি চনল। কেন্ার োনজ
আজ শুিু যদখা দাও। স্মৃদি-নরখা-নরে
দবদাে-নগািূদল-দচহ্ন কদর যদে যেে।
দদক্ষনণর বািােনন্ লীলাদেি যদে
আনজা মনন্ পনড়; িব েকরুণ যেে
যিামার কদেি েনা যমার বক্ষ’পনর
দীর্ঘিাে
য
ব’যে আনন্ শুিু ানর ানর
গীদি-দবরনের মানে। কুন্তল-আকুল
িব মুখ যদদখ য ন্ পূণ-রুক্ষ-চ
য
ুল
েনম্মােন্ আাঁদখ ে’যি আজ পনড় েনর’
দবন্দু দবন্দু িপ্ত অশ্রূ অঞ্চনলর’পনর।
িাই আজ যমর্ঘগুরু বরো-প্রনদানে
কি কথা আনে মনন্। বন্ান্ীর যেনে
মৃিুয আাঁিানরর মনিা র্ঘন্ন্ীলিাো
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আমার পরাণ ভনর। দমলনন্র মাো
অেীম দবরে আদে’ কদর যদে ক্ষীণ
লুপ্ত ে’যে আনে ক্রনম িব স্মৃদি দদন্।
বরোর দদনন্ মনন্ যিামানরই পনড়
দবজলীর আভা আজ িব মূদিয গনড়
অন্ন্ত যমনর্ঘর মানে। বন্ান্ীর পানর
িব দীপ্ত োদে যোনি লক্ষ েি িানর।
স্বনপ্ন মনন্ েে দপ্রনে, িু দম শুিু যমানর
বােু পানে জড়াইো আনিা। যমােভনর
োরা যদেমন্ দদো কদর পপনভাগ;
পানি দূনর চনল াে এই শুভন াগ
িাই ভে েে মনন্। আনবনগর যমানে
য মদন্ িদরনি চাই অেীম পৎোনে
িুটিো পলাও যকান্্ দবজন্ গহ্বনর,
যকান্্ িরানেনে যকান্্ অেীনমর পানর
িু দম োরাইো াও। খুর্দ্াঁ জো ন্া পাই
অন্তর মম্মদর পনঠ শুিু ন্াই ন্াই।
ভাদব মনন্ মনন্ িু দম অন্তনরর মানে
আবার আদেনব ন্াদক েুল্লরান্ী োনজ
আবার হৃদে িন্ত্রী যমার প্রানণ প্রানণ
মম্মাদরো
য
পটঠনবক িব িনন্দ গানন্
আবার প্রনিযক কানজ িব করদুটি
অম্লান্ োেলযরূনপ রদেনবক েুটি
আমার অন্তর মানে যিামার যচিন্া
জাগাইনব যদেমনন্ ন্ব পন্মাদন্া।
যকবল বযাকুল মন্। অেীম মদথো
োন্ত্বন্ার বান্ী আনে েূনন্য বাদেদরো।
আকুল ন্েনন্ চাদে অেীনমর পানন্অন্তর কাাঁদপো পনঠ কী যমানের িানন্।
-০-

োাঁনের িারা

২৭ যে চবোখ ১৩৪১

োাঁনের িারা,
ওনগা োাঁনের িারা. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . নিামার পজল
আনলার পানন্
যচনে আদম
আপন্-োরা।।
যিামার যচানখ
দমটির চাওো
আমার যচানখ
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লানগ ভানলা।
একা পদথক
দাাঁদড়নে যকন্
চাদর দদনক
আকাে কানলা।
ন্ীনচ িরার
বুনক আদম
কাোর লাদগ
যভনব োরা।
োাঁনের িারা।।
বাদল দদনন্র
আাঁিার রানি
যকাথাে িু দম
বনে থাক।
যোনড় োওোর
যদালাে কখন্
যকান্ োেনর
লুদকনে থাক।
যিামার আদম
োড়া ন্া পাই
অন্ধকানরর
বদ্ধ কারাে।
োাঁনের িারা।।
যিামার োনথ
যগাপন্ দমলন্
যকান্ পাোনড়র
দবজন্ পানর।
লুপ্ত-নদে
যমনর্ঘর োাঁনক
যকান্ আকানের
িানর িানর।
যেথাে িু দম
দদবেরাদি
আমার িনর
জ্বালাও বাদি।
েনিক দুঃখীর
িনর য জন্
যরনখনি িার
আাঁচল পাদি।
যেই যে দীনপর
যমােন্ আনলাে
আকাে যবনে
াব যমারা।
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োাঁনের িারা।।
-০-

ন্বীন্-নচিন্া ১লা চজযষ্ঠ, ১৩৪১
যেদদন্ যেনকনিা যমানর গাদেনি েঙ্গীি,
যকান্ গান্ গা’ব আদম দিন্ন বীণা ল’যে
শুিু মনন্ পনড় মম দবরনের গীি,
প্রদিিন্দ চনল শুিু দবরোশ্রু ব’যে।
গি দূরদদনন্ ম্লান্ মাদলকার কথা,
যেোদলর দরক্ত োদে, দরক্ত পাদরজাি
যপ্রনমর মন্দার-দানম। মালিীর লিা
েব েূন্য; প্রানণ েূন্য িব িাোপাি।
আজ শুিু যপনি চাই যমার প্রানণ প্রানণ
ন্ব আন্নন্দর োড়া; ন্ব পন্মাদন্া
দেনর যপনি চাই আজ যমার ক্ষুদ্র গানন্;
আজ য ন্ প্রাণ ভনর যিামার যচিন্া।
োরা মন্প্রাণ য ন্ যিামার েঙ্গীনি
আন্নন্দ ন্াদচো পনঠ অপূব্ব-ভঙ্গীনি।
য
-০-

দুর্দ্দন্
য -অদিদথ ৪ঠা চজযষ্ঠ, ১৩৪১।
আর্দ্জ দুর্দ্দনয ন্ িব অদভোর।
জাগা’ল দচনত্ত ন্বীন্ ন্ৃনিয
পল্লাে ভরা জে কার।।
দুর্দ্দনয ন্ িব ন্বেুর।
প্রোনণ আদন্ল েুদদন্ প্রভাি
পুলদকি ে’ল মম পুর।
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িব পন্মাদ-গীদি-িনন্দ
িব ন্বীন্ জলদ-মনন্দ্র
দবপুল দবনি ন্বীন্ গনন্ধ
বদেো আদন্ল অদিদূর।।
িব চঞ্চলকানলা দৃটষ্ট।
পৎোে গানন্ যমার প্রানণ প্রানণ
জাগা’ল ন্বীন্ েৃটষ্ট।।
যিামার ো পরনে
জীবনন্র ি দুঃখ চদন্য
মুনি যগল ন্ব বরনে।।
েি স্মৃদিভরা কুটিনর
যিামার আেীে দেেনর
অদমে োদন্ত পদড়োনি েনর
আর্দ্জনক ন্বীন্ েরনে।।
েি বুকভরা আো কনর।
আর্দ্জ বাদেদরল এিদদন্ দিল
াোরা রুদিো গৃেিার।।
পদবত্র-িব-মনন্ত্র।
অন্ন্ত-বাণী বদেো আদন্ল
যমৌন্-হৃদে-িনন্ত্র।।
জলভরা িব-িলগান্
যবদন্াপ্লুি কনর প্রাণ
আকাে-বযাদপো েুগভীরিান্
েঙ্কার পটঠল নন্ত্র।।
আর্দ্জ রুনদ্রর ন্ব ন্ৃিয।
েিদদক ভদর পন্মাদ কদর
েনে জাগা’ল
য
দচত্ত।।
িব অঞ্চল যদালা লাদগো।
জীণ জীবন্
য
অেীনমর পানন্
চদলল বাাঁিন্ িুটিো।
মদেমা যিামার পুলনক
িুটিল দুযনলানক ভূ নলানক
যমনর্ঘর বরণ কৃব অলনক
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দেেরণ যগল িুটিো।।
িাই িনব আজ করনগা।
দবিবােীর দচর েুগভীর
ের্দ্ঞ্চি লাদন্ েরনগা।।
িব দবিনমােন্ রাজনবে।
দৃেয িাপানে পঠুক িরাে
েি-মাদলন্য যোক্ যেে।
দদনক দদনক িব রূনপ আজ
পরাও িরানর ন্বোজ
পনচ্ছদ কর েি ভেলাজ
পুন্য িন্য যোক যদে।।
-০-

শুিু-স্বপ্ন

চজযষ্ঠ, ১৩৪১।

দন্দানর্ঘর কৃব পক্ষ িমো রজন্ী,
শুদন্ন্ু আকাে পনথ কার পদধ্বদন্।
দূনর অদিদূনর য ন্ কার যদেিাো
েূন্য পনথ আনে যন্নম, দন্দখনলর মাো
েেো-কী-নমানে যমানর কদরল দবহ্বল,
আকানে যদদখন্ু য ন্ আনলাক পজ্জ্বল।
দন্দানর্ঘর মম্মদরি
য
পিল বািাে
দদক বযাদপ যেদলনিনি শুিু দীর্ঘিাে।
য
েেো-নদদখন্ু য ন্ বািানের ভনর
মা আমার এনেনিন্ গরীনবর র্ঘনর।
আনলানকর রনথ য ন্ যমার কানি এনে
আমানর আেীে যদন্ মৃদুমন্দ যেনে;
েেো ভাদঙ্গল স্বপ্ন।– কী িনল িদলনলমত্তবােু পত্তদরল দীর্ঘ কলনরানল।
য
-০-

ন্ব-জীবন্

চজযষ্ঠ ১৩৪১।

দদন্-নরখা েনব েে ন্াই যেে
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েূ য-নমানিদন্
য
পানর।
অারদবর- যমােন্ িদবর
অাচনলর িানর।
পাখীরা িখনন্া পনেদন্ কুলাে
কৃেক বালক চবকালী গাে
রাখাল িখনন্া আপন্ যখলাে
দিল বন্দীদর্ঘ িানর।
গ্রানমর বিূরা ভরার্ঘি োনি
আন্ মনন্ দিল পনথ।
দবকাল যবলাে লুনকাচুদর যখলা
েন্ধযারাণীর োনথ।।
এনেন্ েমে আকাে জুদড়ো
পটঠল কী কলরব।
র্ঘন্ েযামিাে বৃনক্ষর গাে
লুকা’ল পাখীরা েব।
পর্দ্িমাকানে লুকা’ল েভনে
দদন্নেে রদব আপন্ দন্লনে
েেো পটঠল ন্ভিল যিনে
প্রলে যমনর্ঘর রব।
েনিক েঙ্খ বার্দ্জল য ন্নর
দদক দদগন্ত বযাদপ
রুদ্র ন্ৃিয ভদরল দচত্ত
িরন্ী পটঠল কাাঁদপ।।
গ্রানমর পদথক য
াোর গৃনে
রুদ্ধ কদরল িার।
প্রলেিন্দ ন্বীন্ান্ন্দ
যর্ঘাদেল বারাংবার।
পিল বািানে বজ্র যদালাে
েি গৃে দূনর পপাদড় যেলাে
দদগন্ত ে’যি রক্ত িূলাে
ভদরল প্রদি আগার।
রুদ্র যেন্ার জ্বদলি দৃটষ্ট
গ্রাদেল য কি প্রাণ।
পশু পাখী কি ে’যে বািােি
কদরল জীবন্ দান্।
এনেন্ েমে গ্রানমর বৃদ্ধা
গুরুভার োনি দন্ো।
ক্লান্ত গমনন্ আপন্ার মনন্
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চনল গ্রাম পথ দদো।
েেো-আকানে যদদখ োোকার
অেনথর িনল ন্ামাইল ভনর
বরে-জীণ পাদ
য
মূনল িার
আশ্রে দন্ল দগো।
েেো িখন্ বদেল বািাে
অেীম যবনগর ভনর।
যে যবগ িদরনি ন্া পাদর ত্বদরনি
পদড়ল িরণী পনর।।
কী জাদন্ কী ক’যর বৃদ্ধার প্রাণ
যবাঁনচদিল যে আর্ঘানি।
জরানদনে ক্ষীণা আশ্রেেীন্া
বাদের েইল পনথ।
িরার কাাঁপন্ যজনগনি িখন্
দুরন্ত বােু পূনরনি গগন্
িূদল-পনথ য নি জীণ চরণ
য
চুযি ে’ল পথ ে’যি।
পনথর িূলার োপি লাদগো
ন্েন্ েনেনি অন্ধ।
পথ’পনর অদি মের গদি
চরনণর ে’ল বন্ধ।।
পর দদন্ প্রানি গ্রানমর কৃেক
যদনখদিল পনথ য নি।
িূলাে মদলন্ ক্লাদন্তনি ক্ষীন্
বৃদ্ধা পদড়ো পনথ।
দচর েুদন্দ্রা যদদখল ন্েনন্
অমদলন্ োদে োন্ত বোনন্
যদেনজযাদি েুিা ঊনদ্ধযর পানন্
ক্ষদরনিনি যদে ে’যি।
গ্রানমর যলানকরা িরািদর কদর
অদি দদল যে যদনে।
এখন্ িথার েযামর্ঘন্িাে
অেথ পনঠনি যেনে।।
-০-
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আহ্বান্

৬ই চজযষ্ঠ ১৩৪১

এে এে েযামরাে।
আেবান্ ধ্বদন্ দবনি বযাদপো
দৃনেয দমলানে াে।।
দন্োর দেদের পরনের লাদগ
েুপ্ত কুলানে পটঠনিনি জাদগ
প্রভাি োথীর দরেন্ মাদগ
দবেনগর প্রাণ োে।
যগাদপন্ীর দদিমেন্ আজও
ন্ূপুর মন্দ্র-িানল
িব আগমন্ী বাত্তযা জান্াে
ব্রজ-অন্তর-িনল।।
প্রভাি বীণার পন্মাদ েুনর
কী গান্ পটঠনি দূনর
িব দবরনের বাত্তযা বদেনি
অশ্রুগীদির েুনর।
মুন্ার জল িলিল গানন্
যিমদন্ বদেনি েুদনূ রর পানন্
আজ যকন্ িার েুনমােন্ িানন্
োরা প্রাণ ন্াদে ভনর।
িার িীনর বদে’ আজ যকন্ ন্াদে
শুদন্ যে বাাঁেীর রব।
অশ্রু যরখাে-িুনে যগনি আজ
পুরািন্ স্মৃদি েব।।
ওই যোন্ যেথা ব্রজপুর পনথ
িবলী োদকনি মানঠ।
আজ িু দম ন্াই যক লইো ানব
িাোনদর দপ্রে যগানঠ।
কাদলন্দীিনঠ কদম্বমূনল
যপ্রনমর লেরী আজ ন্াদে যখনল
যগাদপন্ীরা েযামদরেন্িনল
আজ ন্াদে আনে বানি।
কদম্বিনল চাদেো যদনখন্া
শুদন্ যে বাাঁেীর িান্।
মুন্া কাাঁপানে পটঠনিনি জনল
করুণ-দবোদ-গান্।।
কুনঞ্জ কুনঞ্জ পটঠনিনি কার
বুক-ভরা োোকার।
অশ্রুর িাে য ন্ রদে রদে
ভদরনি দদক দবদার।
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ব্রজনগাদপন্ীরা িব পথ পানন্
আজ ন্াদে চানে করুণ ন্েনন্
কুনঞ্জর মানে কী বযথার িানন্
অশ্রু েদরনি কার।
যকাদকল পাদপো িমানলর োনখ
পদাে ন্েনন্ চানে।
প্রদিবন্ য ন্ বািাে যদালাে
োন্ত্বন্া গান্ গানে।।
মিু াদমন্ীনি েু লন্ যদালাে
িমানলর োনখ আর।
ন্াদে যখনল েযাম রাদিকানর লনে
যগাদপন্ীরা েিবার।
যেদন্নলাচ্ছল যপ্রমেুরা লনে
েুপ্ত দন্েীনথ বন্পথ যবনে
ন্াদে আনে যকে িবগান্ যগনে
দবলা’যি অর্ঘযভার।
য
রাদিকার যপ্রমমন্দার দানম
ন্াদে পাদরজাি –গন্ধ।
কুনঞ্জর পনথ ব্রজ বাদলকার
অদভোর-আর্দ্জ-বন্ধ।।
েেো যদদখন স্বপ্ন মাোে
ন্বীন্ ন্বন্ী ল’যে
যেেেুিা োনি নোদা োদকনি
যগানষ্ঠর পথ যবনে।
আজ িু দম ন্াই, যক আদেনব িুনি
যগানষ্ঠর পূি িূদলনরণু লুনি
যক আর িদরনব েযাম করপুনি
পল্লাে-ভরা যচনে।
যে ন্বন্ী আজ যগাদপন্ীর গৃনে
শুকাইনি প্রদিদদন্।
অশ্রুনরখাে স্মৃদিিব মুনি
েনে আনে ক্রনম ক্ষীণ।।
জগি যিামার দরেন্ মানগ
এে, এে েযামরাে।
দবি বাদেো পঠুক েুটিো
যিামার যমােন্ কাে।
আর্দ্জনক এে যে ন্ব েযাম োনজ
দেখী পাখা গাাঁথা ন্ব দেবিানজ
দবিবীণার যবন্ু য ন্ বানজ
পিল দদখন্ বাে।
পরনে যিামার মম্মদর
য পনঠ
কুঞ্জ-কান্ন্-ভূ দম।
দুঃখ চদন্য যোক্ -নেে আজ
যিামার চরণ –চুদম।।
62

দবনির পানন্ চাদেো যদদখন
বার্দ্জনি দকনের েুর।
েনিক দীনন্র পরাণ কাাঁদদনি
অশ্রুনবদন্ািু র।
েনিক র্ঘৃদণি িব পানন্ চাদে
গুদন্নিনি-দদন্ বৎের বাদে
দীন্েীন্ েদা অশ্রুনি ন্াদে’
কৃপা চানে দোলুর।
দবিবােীর প্রোণ দদেনি
অন্তর ভরা যোনক।
দবিনমােন্ েযামনবে িব
যদদখনি চাে য যচানখ।।
দূনর ন্বর্ঘন্ যমনর্ঘ যদদখ িব
ভূ বন্ যভালান্ যবে।
কৃবদচকুনর ভদরোনি য ন্
োোকার-ভরা যদে।
চনক্রর আভা দবজলীর রূনপ
ভদরনিনি গৃে অদি চুনপ চুনপ
ন্ব িাোর্ঘন্-কুেুদমি-ন্ীনপ
পনড়নি-নজযাদির যরে।
িৃোিু র প্রানণ আবার করনগা
িব যপ্রমবাদর দান্।
অলনক্ষয িব দীদপ্ত ভরুক
র্ঘৃন্য বযদথি-প্রাণ।।
-০-

প্রজাপদি
কী ন্ব বরণ দদো গনড়দিল যিানর
প্রজাপদি! দবিািার কী যমােন্ িু দল
এাঁনকদিল অঙ্গ যিার! োরাদদন্ ভনর’
চঞ্চল পাখার ভনর েুনল েুনল বুদল
ক্লান্ত ন্াদে েে যদে। ন্ন্দনন্র পাদরজাি
মনত্তযযর মদল্লকা েব যিামার পরনে
এক ে’ল আজ। িব চল আাঁদখ পাি
পুনষ্পনর যমাদেি কনর দবপুল েরনে।
আন্ন্দ-নেৌন্দন যয ভরা িব যদে মন্
ন্াদেজানন্ বযথা। েদা যিামানর য যদদখ
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পৎেুল্ল হৃদে। িব চঞ্চল চুম্বন্
পুর্দ্ষ্পি োখাে-কাাঁনপ েদা থাদক থাদক।
িবরূপ-মানে পাই দেেীর যে িদব,
িব ন্ৃনিয যদদখ য ন্ ন্ন্দনন্র কদব।
-০কাল মিুরানি প্রথম দমলনন্ আমার েনন্
রনচি ন্ীরনব েুল্লেেন্ আপন্ মনন্।
মদল্লকা- ূথী দদনেি দেদথল করবী মানে,
অদন্ন্দয-রূনপ যেনজনিা আমার যপ্রেেী-োনজ।
আজ দুর্দ্দনয ন্ যকাথাে যিামার যমােন্ োজন্ীরনব এনেি যদবীর প্রদিমা পােদর লাজ
দন্ভযে বাণী েুনিনি যিামার অির’পনর,
বোনন্ শুভ্র-েিদল-োদে পনড়নি ে’যর।
স্বগপনথর
য
পাদরজাি-মৃদু গন্ধ ল’যে
কাদলনক এনেনি পরানণ আমার যমাদেন্ী যমনে।
আর্দ্জ বরাভে-মঙ্গল-আেীে-েনা কদর
পদবত্র যদনে এনেি ন্বীন্-স্বগ-ভদর;
য
পদবত্র-িব-নদে- যেৌরভ পরাণ িাে।
মনত্তযয েুনিনি েি যজযাদি িব রূপদবভাে।
-০-

িন্দ

১লা আোঢ়,১৩৪১

অন্াদদ অিীিকানল কার কনণ্ঠ েনি
লদভনল যচিন্া? যকান্ দগদরগুো পনথ
বাদের েইল িব পদাত্ত েঙ্গীি,
পন্মুক্ত-কান্ন্ বীদথ কদরো কম্পাি
িীনর িীনর েঞ্চাদরনল মম্মাদরি
য
গানন্
ন্বীন্-পল্লব-পনত্র। াি িনপাবনন্
যক্রৌঞ্চ দমথুনন্র যোনক প্রদি পশুপাখী
যকাঁ নদদিল অশ্রুিল-নচানখ। থাদক থাদক
পত্রপুি েনি অশ্রু িরণীর পনর
দবন্দু দবন্দু পনড়দিল ািনোক ভনর।
েুদীর্ঘ-দদবে
য
–েনি –দন্ঃেৃি-নে ধ্বদন্
প্রদি প্রানণ বদে আনন্ কাবযেুিাবান্ী।
এখনন্া শুদন্নি পাই বনন্ পপবনন্
যেিন্দ েঙ্কার যিানল েুগভীর স্বনন্।
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-০-

বো-নবািন্
য

আোঢ় ১৩৪১।

দূনর ন্বন্ীল ন্ভিনল
আজ যন্নম এল র্ঘন্ বরো।
দবিভুবন্ েরো।।
চঞ্চল- কানলা দচকুর-আবৃি-আকানে
পন্মাদদন্ীর আাঁচল কাাঁদপনি বািানে
ক্ষনণনক দীপ্ত আনলানক।
ক্ষণ প্রভা্র োেযদবভাে
দেেরাে েনব পুলনক।।
বাদরদের্দ্ঞ্চি যকিকী-কদম-কান্নন্।
গ্রামপনথ য নি পরাগ যলনগনি
পল্লী বিূর আন্নন্।
যেৌরভ িার োরা গ্রামপথ বাদেো
আকাে বািাে কনরনি আকুল কুনঞ্জ কুনঞ্জ যলদেো।
পিল বােুর পরনে।
িরু োনখ োনখ কাাঁপন্ লানগনি
আর্দ্জনক মত্ত েরনে।
যককা-কলরব-মুখদরি-বন্ভবনন্
বাদল আর্দ্জনক যন্নমনি গগনন্ পবনন্,
িরু লদিকার কানন্ শুিু ন্াদচো
মত্ত বািাে কাদমন্ীর বনন্ েুগন্ধ লনে াদচো।
আর্দ্জ েুগভীর স্বন্নন্।
িরণীনি য ন্ ন্বনরাল জানগ
েযামল-েজল-কান্নন্।।
ভরাদীদর্ঘ িানর োেুক-োেুকী-দুজনন্
কী জাদন্ যখোনল োরাদদন্ ানপ দবজনন্,
দেক্ত আাঁচল দেক্ত-জদড়ি-চরনণ
ািাোি আর্দ্জ বন্ধ েনেনি োন্ধয িূেরাবরনণ।
দূনর দূনর যদখ চাদেো,
যকাথাে মত্ত বাদয যবনজনি বোর
য িানল রদেো।
গীদিভরা-ন্বকুনঞ্জ আর্দ্জনক বাদল রাদগন্ী যবনজনি
বন্-পপবন্ েজল েমীনর েযাম-পৎেনব যেনজনি
আর্দ্জ জলভরা েরনে।
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দবিভুবন্ মািাইো যিানল
অমৃি-দেক্ত-বরনে।।
আর্দ্জ আর শুিু বদেো,
যকানরা ন্া এদদনন্ গে রচন্া অলীক িনন্দ গাাঁদথো,
আনন্া মৃদঙ্গ বাজাও ন্বীন্ গরনব
গুরুকম্পাি যদো োনথ গুরু আরানব,
আনন্া করিাল, মঙ্গলর্ঘি োজাও দুোনর দুোনর।
বো য যন্নমনি আর্দ্জনর।
যদোোক োনথ দ্রুি িানল পদ যেদলো
দবকচ-কুেুম-জদড়ি-চরনণ পল্লানে দের ন্াদচো,
দকর্দ্ঙ্কন্ী েুনর রদচো
বাাঁিে িন্দ পল্লানে দের ন্াদচো।
মুরজ-িনন্দ বো-নবািন্
য
যককা-মুখদরি ভবনন্
বাজুক আর্দ্জনক িামেী দন্েীনথ, বাজুক পিল পবনন্।
আর্দ্জ যমর্ঘগুরু াদমন্ী।
আকানে বািানে মিু-পৎেব
চমনক দীপ্ত দাদমন্ী।।
অলনক পরাও দেরীে কুেুম ন্ব ন্ীপমালা যমখলাে
কণ্ঠ দুলুক কাদমন্ী বকুল েুলোর,
েুল্ল-নকিকী-পরানগ যোভুক দেিকাে।
োনি মঙ্গল-চূ ি-পল্লব দুলানে
দবিভুবনন্ দুঃখ দাও যগা ভুলানে।
কাজল-আাঁদখর েজল-দৃটষ্ট-োদন্ো
প্রানণ দাও যমর্ঘমন্দ্র রাদগণী-আদন্ো।
আর্দ্জ র্ঘন্নর্ঘার রাদিো।
েেনন্নি িূপ-গন্ধ-আকুল
অঞ্চল দাও পাদিো।।
জলদের্দ্ঞ্চি বরনে।
োরাটি াদমন্ী কািাইো দাও পৎেনব মাদি েরনে।।
-০-

আগমন্ী

আোঢ় ১৩৪১
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বাদনল যক আজ এনল
কুঞ্জকুটিনর যমার।
শুদন্দন্ যিামার পানের ধ্বদন্
প্রানণ য ন্ দিল দকনের যর্ঘার।
বো য িখন্ যন্নমনি যর্ঘার স্বনন্
ন্নভর যকানল িদড়ি োন্াোদন্।
আদম য ন্ োাঁনে আপন্ মনন্
শুনন্দিন্ু দকনের কান্াকাদন্।
যকো কদম েুনিনি যমার বনন্
র্ঘনরর যদানর যেনকনি আজ যককা।
িখন্ এনল কুটির িানর যগা
অনঙ্গ যিামার দিল পরাগ মাখা।
কাজল আাঁকা দিল দু’ন্েনন্
মাথাে দিল আকুল যবণী বাাঁিা,
অঙ্গ ঢাকা েুনলর আবরনণ
ন্ূপুর পানে যবনজনি য ন্ আিা।
বেনন্ িব যদনখদি য ন্ েজল িাো দপ্রে।
ন্বীন্ িূপ গন্ধ ঢাকা দিল যিামার
িূম্র পত্তরীে।
কুটির পানন্ চাইনল নব িু দম
পুলক-মাখা দেগ্ধ শুভ্র চাওো
কুটির িানর োদন্ত িারা ব’যে
পূণ ে’ল
য
আমার নিা পাওো।
-০-

শ্রাবণ রার্দ্ত্র শ্রাবণ ১৩৪১।
অন্ন্ত শ্রাবণ-িারা ন্াদমোনি ভূ নম,
র্ঘন্দ্রুিিানল য ন্ িরাবক্ষ চুনম
আন্নন্দ দমলানি চাে। শুিু থাদক থাদক
গগনন্নি গুরুগুরু যদো পনঠ োদক,
পন্মত্ত কানন্ য ন্ ন্বীন্ পরানণ
এনন্ যদে েনম্মােন্ েুর। পপবনন্
েি বৃক্ষপত্রলিা বেনণ
য চঞ্চল
যে যদো কান্ োনথ যদালাে অঞ্চল
েযামদেক্ত িিভূ দম’ পনর; দূর ন্নভ
67

েযাম বন্ান্ীর পানর ন্বীন্ গরনব
পুঞ্জীভূ ি যমর্ঘ নিা বপ্র ক্রীড়ািনল
আকাে-িাইো যেনল প্রদিপনল পনল।
আজ িু ই যমর্ঘগুরু বরোর দদনন্
কন্ক-ন্ূপুর-িনন্দ লদলি-চরনণ
েনম্মােন্ বীণািন্ত্রী ল’যে শুভ্রকনর
আকুল অঞ্চল যমদল ন্িবনক্ষাপনর
যমার পানে এনে ব’যো কেন্া-েুন্দরী
দন্ঃেনে কািানে দাও মত্ত-দবভাবরী
পদরে্েুি-ভাবভরা ভাোেীন্ গীনি।
কনণনি
য কদন্কা
য পর; মুক্ত-কবরীনি
দবকচ-কুেুম-মালা আকুল আগ্রনে
জড়াইো দাও; শুভ্র-েুলদলি-নদনে
বরোভরনণ-োনজা; িূপ-িূম্র-মাো
আজ–শুিু দর্ঘনর থাক অদন্র্দ্ন্দি কাো।
রজন্ীনি যদাাঁনে বদে স্মদরব ন্ীরনব
দবরেী-দবরে-কথা;- কী জাদন্ যে কনব
যকান্ বরোর দদনন্ দবরদেন্ী-দপ্রো
বনেদিল বযাকুল পরানণ-আাঁদখ দদো
অশ্রুনরখা গণ্ড বাদে যন্নমদিল বুনকোরাটি রজন্ী অদি েকরুণ দুঃনখ
চাদেোনি দীর্ঘপথ
য পানন্। যদাাঁনে বদে
ন্বীন্- কেন্াকুল-িন্দ মানে পদে’
ভুজ্জযপনত্র দবরদচব ন্ব যমর্ঘদূি
অশ্রুিল যচানখ। ন্ব ন্বীন্ জীমূি
গুরু োক োনথ আজ আমানদর েনন্
আদন্নব যোনকর বাত্তযা-আজ দু’ন্েনন্
যদদখব অেীম দূনর দচত্রকূি-পনর
দপ্রোর দবরনে ক্ষ েীণ য ুক্তকনর
কখনন্া বা ঊদ্ধযমুনখ অঞ্জদল ভদরো
িাোর পূজার অর্ঘযয প্রণদি কদরো
যদে পপোর। দূনর অলকার পুরী
য থাে নক্ষর কান্তা দদবে-েব্বরী
য
জাদগো বদেো আনি-দদন্ গদণ গদণ
কািাইনি শুষ্ক মুনখ ক্ষ দবরদেণী
পন্মক্ত
ু কুন্তল-রাদে দেদথল বেন্
শুিু দূর দদবাপনর রাদখো ন্েন্
দুঃেে যবদন্াভনর অলে পদােী।
আজ যদাাঁনে ািরার্দ্ত্র কািাইব বদে
দবমুগ্ধ-রঙীন্-কেন্াে। দূনর যরবািীনর
য থাে পচ্ছলা ন্দী অদি িীনর িীনর
আন্নন্দ বদেো াে- য থা প্রদিদদন্
ক্রীড়ারি রমণীর কনলাচ্ছ্বাে লীন্
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দন্ম্মলয দন্োর যেনে –প্রোন্ত ঊোে
বৃক্ষপত্র মম্মদরি
য
েুদন্ম্মলয বাে,
শুিু পাদপোর কণ্ঠ িরঙ্গ- দেনল্লানল
দমলাইো াে, েুনখ দগদরিিিনল
কনপাি-কনপািী য থা অদি যেেভনর
বাাঁদিোনি ক্ষুদ্রন্ীড়-পচ্চবৃক্ষপনর-।
আর্দ্জনক আকুল-নন্নত্র-নদদখব বদেো
পাোন্ প্রাচীরিনল দবরদেন্ী দপ্রো
িীব্র দুঃখ অেরে িূদল ে যা পনর
ন্ীরনব কািাে দদন্, ভূ দমর পপনর
যকেবা অঞ্চল পাদি পদাে ন্েনন্
িারপনন্ চাদে আনি ; কুেুম চেনন্
যকেবা ন্ীরনব অর্ঘযয দু’োি ভদরো
মূদত্তয পদিনল যদে। াদমন্ী িদরো
খন্ আকুলরনব যন্নম আনে িারা
অলনক্ষয দবরে িনন্দ পাোনণর কারা
জাগাে দবনচ্ছদ েুর ,- দবরেীর দপ্রো
পন্মুক্ত গবাক্ষ পানি ন্ীরনব
য
বদেো
প্রোদ ভদরো যিানল েকরুণ গীনি
দবরে-দবমূঢ়-িীব্র-নোকালে-দচনি।
য মন্ েুদর
ূ প্রানন্ত ঊজ্জদেন্ী পানর
বো য ন্াদমোনি ন্নভ; অদভোদরকানর
দন্ঃেঙ্গ পন্মাদ-দচনত্ত ত্বদরি গমনন্
অঞ্চল-জদড়ি-বনক্ষ ন্ূপুর-দন্ক্বনন্
রাজপনথ াে যদখা। দবদুযৎ-আনলানক
দন্াি-িমেী-রানত্র-কম্পাি পুলনক
দেক্ত পনথ দচনন্ াে দপ্রে গৃে পানন্।
যকাথাও দবদদো প্রানন্ত েরেী-নোপানন্
দাাঁড়াইো মনন্ পনড় দবরদেন্ী কথাকিদূর দদবনের েুগভীর বযথা
পরান্ িাইো যেনল। য ন্ দূিরূনপ
গুরু যমর্ঘ র্ঘন্াইো অদিচুনপ চুনপ
দপ্রো িার প্রান্ত দগো েকরুণ েুনর
জান্াে দপ্রনের বাত্তযা। আজ অদিদূনর
দবরেী- দবরেী দপ্রো দন্দবড় বন্ধনন্
য ন্ যদাাঁনে কানি আনে-গাঢ় আদলঙ্গনন্
বনক্ষাপনর বক্ষ দদো পদরপূণ েু
য নখ
দবরনের কথা কনে মাোমুগ্ধ মুনখ;
শুিু দু’ন্েন্ ভদর েরোশ্রুন্ীর
কনপাল বাদেো আনে দপ্রেদবরেীর।
আর্দ্জনক দিদমর রার্দ্ত্র বেণ-েজল
য
যদাাঁোর ন্ীরব অশ্রু শুিু অদবরল
িাদবো বদেো াে; যদাাঁনে কানি থাদক
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থাদক আজ বাাঁনি ে িনন্ দমলনন্র রাখীশুভ মাঙ্গদলক; যদাাঁনে কনে কানণ কানণ
অে্েুি-অজরকথা অদি েনঙ্গাপনন্।
-০-

াবার যবলা

শ্রাবণ

যেদদন্ যিামার াবার েমে
বীণা আমার িরনল করুন্ িান্,
প্রনদাে-নবলা পদাে-রাদগন্ীনি
আকাে ভনর’ গাইল দবোদ-গান্।
েন্ধযারদি েেদন্ েনব যেে
াবার পনথ িূের র্ঘন্-নবে
যদপল-িার েেদন্ েনব বন্ধ।
িখন্ শুিু ন্ীরব পুরীমানে
োাঁনের বন্দন্া ধ্বদন্ বানজ
িখন্ দূনর পনঠনি ন্বিন্দ।
িখন্ গুরুেঙ্খ ধ্বদন্-নেনে
পূজার িার কনরদন্ যকে বন্ধ।।
িখন্ িু দম বল্নল-‘ ানবা আদম’
বল্নল- ানবা িূের িূদল পনথ,
যমােন্ য ন্ যিামার চূ ড়াখাদন্
রাখ্নল এনে কুেুমভরা রনথ।
যকেূর কাাঁকন্ রাখনল রনথর পনর
আভরণ া’ ন্ামানল িীনর িীনর
দেদথল বাে লইনল োংবদর,
িখন্ যমার েজল দু’ন্েনন্
অশ্রুনোাঁিা ভনরনি দুই যকানণ
বদন্ দদন্ু অঞ্চনল আবদর।
খন্ যেনক বল্নল ানবা আদম
দেদথল বাে লইনল োংবদর।
যবদন্ভরা আমার মুখ পানন্
াবার যবলা চাইনল দেগ্ধ যচানখ,
পরাণ শুিু পটঠল পচ্ছদে’
দবরেভরা মম্মদরি
য
যোনক।
দবেজ্জযনন্র বাদয করুণ েুনর
পটঠল যবনজ দূনরনি অদিদূনর
এদগনে যগনল রনথনর রাদখ দপনি।
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আদম িখন্ বাদের আটঙন্াে
অশ্রুজল মুদিনি দিন্ু োে
দপিনন্ িব োকা য েনব দমনি।
আদম যিামার যদখনি যদখনি
এদগনে যগনল রনথনর রাদখ দপনি।
-০-

শ্রাবণ-পূদণমা
য

১০ই শ্রাবণ ১৩৪১

যক আর্দ্জ এনল িানর শ্রাবনণর পূদন্মানি।
য
আকানে দন্ব্ল আনলা িব যদে যজযািন্ানি।।
পুলনক কান্ন্ বীদথ
গাইল মন্ত্রগীদি
মনত্তযয েুি্ যলা পারুল অমর চরণার্ঘানি।।
আনবনগ গগন্-নিাাঁো
বইল আকুল োওো
কদনম জাগ্ল পুলক িব মৃদু আাঁদখ পানি।।
কুনঞ্জ যককার ধ্বদন্
আন্্নল বাদল-বাণী
বরোর যোোগ-োথী
লুিা’ল বনক্ষ আদে
রদচল েুখেেন্ যেেেুনকামল োনি।।
আর্দ্জনক বাদল-িারা
েনর ন্া পাগল পারা
বনেন্া পিল ন্দী
দুকূনল আপন্-োরা,
আর্দ্জনক ম্লান্-নজযাৎোে
িরণীর অঞ্চল িাে
আকানে েুলপরীরা ন্ানচ প্রণেী োনথ।।
-০-

দপ্রো
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ওনগা দপ্রো, ওনগা দপ্রো।
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কিদদন্ ে’যি যচনপি বনক্ষ
অঞ্চলিল দদো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
যকান্্ োল্গুনন্ েুলেুগনন্ধ মম্মরগীদি
য
যেনে
দবজে গনব্ব এনেি
য
আলনে ন্বীন্া গৃদেন্ী যবনে
িখন্ যিামার অবগুণ্ঠনন্
কনিা মাো দিল লুকানন্া যক জানন্
যক জানন্ কী দিল যেে-চুদম্বি
পরে-দবনভাল-নকনে।
যক জাদন্ি কি অমৃি েদরনব
যিামার ন্েন্ দদো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
ন্ববেনন্ত েুনকামল োনি র্ঘন্ বকুনলর িনল
ন্ব গীি িু দম কদরনি রচন্া ন্ম্রনোোগিনল
আদম কদব িব দেেনর বদেো
পুষ্পাভরণ দদিাম োদেো
আন্ন্দ েুনখ িু দলনি যে-মুনখ
িদরনি পুষ্পদনল।
ভ্রমর যকবল পাগল েইি
িব রূপেুিা দপো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
োন্ত আন্নন্ পদড়ি যিামার অম্লান্ যজযাৎোরাদে,
দদনক দদগনন্ত েদরি যিামার েুন্দরির োদে
ন্বীন্-ন্ৃনিয েঙ্গীি িু দল’
পপবন্বীদথ পটঠি আকুদল
েেকার-োনখ োদকি যকাদকল
কুঞ্জকান্ন্বােী।
মদালে কনিা রার্দ্ত্র যকনিনি
িব আাঁদখ দন্রদখো।
ওনগা দপ্রো, ওনগা দপ্রো।।
ওনগা দপ্রো, ওনগা দপ্রো
মিুরানি কনিা বােরেেন্
দদোি য দবরদচো।
বোর
য দদনন্ েুল্ল আন্নন্ জড়ানে িূনপর মাো
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োরাগৃে যমার পূণ কনরনি
য
অম্লান্ িব কাো
দেরীে কুেুম েমীরণভনর
দুদলো পটঠি ন্বোখা পনর
গৃে অঙ্গন্ কদরি পূণ য
বাদল-েজল-িাো।
ন্ীপিরুোনখ পুলক বার্দ্জি
যোোনগ মঞ্জরীো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
কনিা রূনপ যদখা দদনেি আমাে বদলনি পাদরনন্ আর্দ্জ
দবদচত্র যবনে অনঙ্ক এনেি ন্ব আভরনণ োর্দ্জ’
অনোককুনঞ্জ দদক্ষনণ বানে
ন্ীপিরু মূনল পল্লবিানে
চদকনি যদনখদি ন্ূপুর যিামার
িলিল পনঠ বার্দ্জ।
মুগ্ধ ন্েনন্ চাদেোি য ন্
যমার পানন্ আন্দমো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো
কিদদন্ মম িৃদেি ন্েন্
িানর আনি পাঁেুদিো।
দন্ভৃ ি-দুোনর যেথা প্রনবনের ন্াদে যকানন্া অবনরাি
দন্দবড় কুনঞ্জ েবাকার োনথ নিা দাবী দাওো যোি
যেথাে যকবল িু দম আর আদম
আকুল কনরদি ন্ন্দন্-ভূ দম
আকানের োনথ দেন্ধু দমনেনি
ন্াদে যকানন্া বািানবাি।
যেথাে যকবল ন্ব দমলনন্র
যজযাৎোে ভরা কারা।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো
েকল দপপাো কদরোি যেে
অন্তর-িানর দগো।
পন্মাদ আো কনরনি পূণ পজ্জ্বল-িব-আাঁ
য
দখ
পরানণনি পূি-মন্দাদকন্ীর িারা বদেোনি থাদক’
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দন্দার্ঘ-দন্েীনথ বেনন্ত েীনি
আদন্োি কনিা দবদচত্র গীনি
বদেোি কনিা পূজার অর্ঘযয
আর কী রনেনি বাকী!
অন্তর শুিু কনরি আকুল
দন্ভৃ ি-দুোর দদো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
কিদূনর কনিা দদনন্ েনব িব ন্ব াত্রার যেে
অেীম বাদেো আদেনব আবার ভুবন্-নমােন্ যবে
আকুল কদরব বােু ুনগ িদর
চুম্বনন্ দদব োরা যদে ভদর
যবষ্টন্ কদর রদেব যিামার
শুিু অন্তরনদে।
দদক্ষণ বােু েুনলর গনন্ধ
আলে দদনব ভদরো।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।।
ওনগা দপ্রো ওনগা দপ্রো।
কনিা দদবনের মনম্মরয কথা
শুনন্ি মম্ম দদো।
য
দুঃখ েুনখর কনিা আস্বাদ েনেি আমার েনন্
মম্মবীণার
য
িন্ত্রী পীনড়নি জীবনন্র ভাঙা-গানন্
কখনন্া বা েি শুভ-পৎেনব
য নপি রজন্ী আন্ন্দ রনব
কখনন্া বা দুঃনখ আন্দমি মুনখ
যচনেি আমার পানন্।
আজও যমার পানে রনেি দাাঁড়ানে
অবন্িমুখী দেো।
ওনগা দপ্রো ওনগাদপ্রো।।
-0-

বো য

২৬যে শ্রাবণ,১৩৪১।
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ঐ যদখ আজ ভুবন্ দর্ঘনর বো য যন্নমনি।
ঐ যদখ যমর্ঘ কাজল যবন্ী িরাে এনন্নি।
আকাে ে’যি িরার পনর
আকুল িারা পড়নি েনর’
েীিল কণাে বািাে ভনর দেের জনমনি।
োরা আকাে ভনর কানলা যমনর্ঘর আনে বান্।
যকবল গুরু যমনর্ঘর োনক কাাঁনপ িরার প্রাণ।
বাদল দদনন্ যমনর্ঘর কাো
ভরল আঙন্ েজল িাো
পিল রনব বাজাে মাো যবেুনরা যকান্্ গান্।
আজনক গানির োনথ োনথ যদালাে লানগ যদাল।
েমেমাদন্র গভীর আওোজ বাজাে দকনের যবাল্।
বকুলিনল কুঞ্জপনথ
জনমনি জল িানন্র যক্ষনি
দাদুরী ওই দীদর্ঘর পনথ জাগাে র্ঘন্নরাল।
আজনক যদখ কূল িাদপনে এনলা যবনন্াজল।
গানির যকানল বানন্র ধ্বদন্ যবনজনি কলকল।
যজানলা িানন্র-নক্ষনির পনর
দীদর্ঘিী ওই পঠনি ভনর
মাঠ িাদপনে গ্রানমর কানি এনলা যবনন্াজল।
পিল োওোর রনব য আজ পরাণ যকাঁ নপনি।
কান্ন্ বীদথ োওোর যদানল প্রের য নপনি।
পাখীরা েব ন্ীনড়র যথনক
যকাথাে দভনজ মানঠর বাাঁনক
আাঁিার-মাখা কান্ন্-োাঁনক বাদল যিনপনি।
আবার বুর্দ্ে র্ঘন্াে ন্নভ আাঁিার যমনর্ঘর যলাক
আবার বুর্দ্ে আকাে ঢানক েজল কানলা যচাখ।
কদম োনখ দেের পনঠ
এখন্ বুর্দ্ে স্বপন্ িুনঠ
আমার এখন্ হৃদে লুনঠ জাগাে দপ্রোর যোক।
েুদর
ূ যক্ষনি কুটিরখাদন্ এনকলা াে যদখা।
ওখানন্ও ন্াই বুর্দ্ে যকপ, র্ঘনরর মালী একা।
গ্রানমর পনথ যিনলর দনল
দভড় কনরন্া আজ দবকানল
আজনক িারা র্ঘনরর যকানল দলনখ োনির যলখা।
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আজনক শুিু কদবরা েব আকাে পানন্ যচনে।
ভরনি খািা যগাপন্ যলখাে, েন্ধযা যগল ব’যে।
দলখনি যকাথাে যগাপন্ দপ্রো
এমন্ দদনন্ অিীর দেো
অশ্রু িারা ন্েন্ দদো পরান্ যেনল যিনে।
আকাে ভনর বোরান্ী
য
পাগলী যেনজনি।
অন্ধ-ন্ীরব-পল্লীিানর ন্ূপুর যবনজনি।
আজ আর শুিু কী কাজ আনি
র্ঘদন্নে এনো আমার কানি
গেবলা দমনির পানি-পুলক যলনগনি।
ঐ যদখ আজ ভুবন্ ভনর বাদল যজনগনি।।
-০-

বোর
য দদনন্ ২৬যে শ্রাবণ, ১৩৪১।
ওনগা থাক্ আজ থাক্।
আজ শুিু নিা আন্নন্ আন্নন্
দমলন্ বদেো াক্।
ওনগা আজ কাজ থাক্।।
আজ মিুমে েন্ধযানবলাে
েব কাজ যেনল এেনগা যেলাে
বোর
য দদনন্ গে যখলাে
েমে বদেো াক্।
যকানরান্াক কাজ থাক্।।
আজ শুিু দাও আেন্ দবিানে
োকাও পাড়ার োথীনর।
মাদন্ক-রিন্-িদন্কা বাদলকা
মদন্-নবলা-দেিু-বীদথনর।
েব কাজ যেনল যবানো একােনন্
কথা যকানো শুিু , শুভ্র বেনন্
কানি কানি অদি গাঢ় পরেনন্
আনন্া বোর
য গীিীনর।
পুদাঁ থ ও পত্র যেনল গৃেনকানণ
জ্বানলা েন্ধযার বাদিনর।
কাোনকও দদো োকাইো আনন্া
পাড়ার বাদলকা োথীনর।।
ঐ য র্ঘন্াে েন্ধযার িাো
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োরা গ্রাম খাদন্ দর্ঘদরো।
কখনন্া আকানে দবদুযৎ যখনল
েূনন্যর বুক দচদরো।
গ্রানমর কৃেক দেনরনি কখন্
র্ঘন্ আবিাো দর্ঘনরনি গগন্
এমদন্ দদনন্ দক পদাে স্বপন্
যদখা োনজ গৃনে দেদরো।
আজ েন্ধযাে গে পঠুক
রাজ কন্যার যদনে।
দন্ঃেু ম পুরী, র্ঘুমাে কন্যা
দুপাে-দেদথল-নকনে।।
যোন্া ও রূপার কাটঠ আনি িার
কুেুম-ে যা-দেেনর।
পাোণ-কনক্ষ এনকলা কন্যা
আন্ন্দ-র্ঘুনম দেেনর।
রাজার পুত্র শুিু িার লাদগ’
কািাে াদমন্ী-মর্দ্ন্দনর জাদগ
নিা রাজ েুখ যেলাে যিোদগ
দবজন্-কান্নন্ দবেনর।
বো য োনথ েনঙ্খর রনব
িরণী পঠুক ধ্বদন্ো।
গৃে খাদন্ কর কলে-মুখর
পপকথা বল গদণো।।
-০-

পুরানণা-পুদাঁ থ

২৮যে শ্রাবণ,১৩৪১

পুরানণা পুদাঁ থনর আদম কনিা ভালবাদেজাদন্ন্া কী মাো মাখা প্রদি পত্রপনর,
কনিা েুখ , কনিা দুঃখ, কনিা অশ্রু োদে,
কী যবদন্া আনি েুপ্ত িাোর দভিনর!
দবরেীর অশ্রুদেক্ত, যগাপন্ বযথাে
িরুণীর দেেদরি; স্থদলি বচনন্
স্থদবনরর-মুখদরি যিামার পািাে
কনিা গান্, কনিা যখলা আন্ন্দ-স্বপনন্।
কদবর অন্ন্ত স্বপ্ন অক্ষনর অক্ষনর
অন্তগূঢ়য মনন্াভাব বযাকুদলি গানন্
এখনন্া দর্ঘদরো আনি িব বক্ষভনর’
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যে অদন্ন্দয! শুদ্ধনদে, পুি ভর্দ্ক্ত দানন্।
গৃেনকানণ দিন্নপত্র কনিা দচহ্ন-আাঁকা!
যদবনলানক পূি িু দম মনত্তযয দাও যদখা।
-০-

বো-প্রভাি
য

৫ই ভাদ্র, ১৩৪১।

ঐ যদখ আজ আাঁিার কদরো
গভীর বো য এলনর।
োরা গ্রামখাদন্ ভদরোনি যমনর্ঘ
প্রভানি েন্ধযা ে’লনর।
আর্দ্জনক আকুল প্রভাি-পবনন্
দেের যলনগনি ভবনন্ ভবনন্
েযামল িরুর িাোঢাকা গ্রাম
েজীবিা আর্দ্জ যপলনর।
দদনক দদনক শুিু কল-মুখরিা
ভরনরনি িরণী েরনে।
েযামল বন্ান্ী পচ্ছল ে’ল
বো য েরে-পরনে।।
আকাে বযাদপো ন্াদমোনি যমর্ঘ
যদো োনক আর্দ্জ ের্ঘনন্।
গ্রানম পনথ-পনথ কল-নকালােল
ন্ীরব রনেনি ভবনন্।
োনি মানঠ আজ ন্াই যকে ন্াই
বন্ধ েনেনি ািাোি িাই
অিল দীদর্ঘর র্ঘানি গািগুদল
দুদলনি প্রভাি-পবনন্।
আজ দূরাকানে র্ঘদন্নেনি যমর্ঘ
কী ধ্বদন্ পনঠনি বার্দ্জনর।
রাখাল-কৃেক াই াই কনর
পটঠনি পানরন্া আর্দ্জনর।।
মর্দ্ন্দর-িনল েরেী-নোপানন্
যক য ন্ বদেো রনেনি।
িীনর থরথর করবী-চাাঁপার
োখা যকাঁ নপ োরা েনেনি।
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দূনর মাঠপনথ িাদপোনি জল
মত্তদাদুরী কনর যকালােল
আবিাো-ঢাকা ন্ীনপর কুা
যমনর্ঘর পরে যপনেনি।
আজ দূনর দূনর কীনরাল পনঠনি
কাজল-মদলন্-আকানে।
বািাে আর্দ্জনক পিলা েনেনি
িীরিরুদল-েকানে।।
দূনরিাোর্ঘন্ েেকার-োখা
িরণীনি যদখ যঠনকনি।
েরের িারা যদে বাদে িার
দূরপনথ য ন্ যবাঁনকনি।
মদদর গন্ধ গ্রাম-নকিকীর
আকুল কনরনি েজল েমীর
বািােন্-পনথ র্ঘন্নমর্ঘ গৃনে
কাজনলর যরখা এাঁনকনি।
িীরিরু’ পনর মালিীর লিা
স্বপনন্ প্রভাি য নপনি।
গুরু গজ্জযনন্ রদেো রদেো
যদেিার শুিু যকাঁ নপনি।।
যক্ষি পনর আজ িাদপোনি জল
কুনলর টঠকান্া ন্াদেনর।
গ্রানমর কৃেক বদেো গৃনেনি
াে ন্াই যকে বাদেনর।
চখাচখী শুিু কানি কানি থাদক’
ন্ীরনব য নপনি দন্মীদলি আাঁদখ
ন্দীজল আজ িাদপ বিিলা
এল গ্রাম পথ বাদেনর।
প্রভাি গগনন্ ন্াদমনেনি যমর্ঘ
েন্ধযা এনেনি িরানি।
েরের েনর বাদনলর িারা
িরন্ীর বুক ভরানি।।

-০-

েুরোরা

১২ই ভাদ্র, ১৩৪১
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য দদন্ প্রথম িানর যদনখদিন্ু োাঁনে
মৃদু অবগুণ্ঠনন্র িাোঢাকা যবনে,
আন্ি-অঞ্চল যমদল দূরানন্তর মানে
বনেদিল লজ্জান্ি-আাঁদখ এনলানকনে।
িপন্ োোহ্ন রাগ দদোনি দবলানে,
িখন্ ুগলকনর িদর বীণা খাদন্
কীগান্ গাদেনিদিল েুকনণ্ঠ দমলানে
িীর-মন্ত্রেুনর, িাো আদম ন্াদে জাদন্।
অকস্মাৎ ো ে’যি বীণা যগল খদে’
মদলন্ অঞ্চল িীনর লুিাল ভূ িনল,
ক্ষুি-েরনমনি বালা ভূ দম’পনর বদে
লিাইল বযথাভরা িরণীর যকানল।
এখনন্া বদেো োাঁনে ম্লান্ যেোদলকা।
বনে বনে
য
েু
য রোরা দবমূঢ়া বাদলকা।।
-০-

লুপ্তা

৫ই আদিন্,১৩৪১।

য কথা ভাদবোদিন্ু দদনন্ প্রদিদদনন্
যে আজ েকাল যোল। ওনগা যপ্রম দবনন্
য ভাো অন্তর েনি অন্তনর েঞ্চাদর
যেনলদিল আপন্ানর যগাপনন্ দবাাদরিার ক্ষুদ্র প্রনলাভন্, ক্ষুদ্র দীর্ঘিাে
য
অন্ন্ত আকুল দেখা কদরো প্রকাে
দমলানলা যগাপনন্। যক জাদন্ি কনব িার
দবপুল-আিাে-ভরা হৃদনের ভার
বেুদূর ে’যি িাই রদেো রদেো
অজান্া অনচন্া িনর প্রজার্ঘযয বদেো
দদনন্ দদনন্ ক্ষীন্ িন্ু দমলানব আদেো,িারপনর েনঙ্গাপনন্ াইনব পদেো
বদহ্ন-দেখা-মানে। িারপর একদদন্
প্রোন্ত জীবন্ মানে দবনচ্ছদ-দবেীন্
েুদপ্তর েুপচ্চ বািা রাদখনি বাাঁদিো
কদরল দবেল যচষ্টা। ন্েনন্ বাাঁদিো
যগল রূপ দৃটষ্ট িার হৃদনের মানেয খানন্ যপ্রনমর িাো অপরূপ োনজ
আপন্ মদেমা িীনর দদনেনি দবথাদর
যমৌন্-মন্ত্র-জানল। -দীপ্ত রূপ-নলখা িাদর
ন্ীরনব আন্ি-মুনখ ের্দ্ঙ্কি-অন্তনর
পনেদিল যে-দবজন্ অগময প্রান্তনর।
মৃদু পদনক্ষনপ য থা িীনর অদিিীনর
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আপন্ অর্দ্াত্ব-দচহ্ন মান্নের িীনর
যরনখদিনলা দলনখ। যেই দচহ্ন-আাঁকা িূদল
আজ যদদখ অন্তনরর মাে ে’যি িু দল
দকিুদক অম্লান্ যরখা েনেনি মদলন্;
যমার অবনেলা-স্পনে েনেনি
য
দবলীন্
দকিু মাত্র অঙ্ক িার? ন্েন্ পনন্মদল’
েন্তপনন্
য িার অঙ্গ আবরণ খুদল
চমদকো যদদখ- ওনর কনরদিে্ এদক,
যিার াো দকিু দিল দকিু ন্াই বাকী!
অন্ন্ত োদ যিার- বাদেনর যেদলো
দন্নজনর এনন্নিা যিনন্ দভখারী বদলো!
িাই দন্িয কিরূনপ ওনগা ব্রীড়ামেী,
রূদ্ধ অন্তনরর িানর দচর-লুপ্তা অদে’
যিামার যে দন্িযরূপ িাদড়ো যেখানন্
কী য যবনে আদেনিি দৃ নেয-গনন্ধ-গানন্
েি েি মূরদি দবকাদে’! িাই’ িব
দচরদীপ্ত রূনপনর িাদড়ো অদভন্বযবনে এে যন্নম। িাই েি েি দদনক
যিামার িাোে যেদর অবন্ি-মুনখ।
পাখীর লদলি গানন্, পল্লব-মম্মনর
য
যে-িাো কাাঁদপো পনঠ দন্গূঢ় েন্তনর;
িাই দূর অিীনির মূত্ত য স্মৃদি এনন্
যে িাো কাাঁদদো পনঠ দবনচ্ছদ-ক্রন্দন্।
-০-

দন্ষ্ফল যবদন্া

১০ই আদিন্, ১৩৪১

ন্াদে জাদন্ দূরগি কী দদবে যেনে
যজ্বনলদিন্ু দমলনন্র দীপ। বদত্তযকাে
যমার মনিা েিভাগয দীন্েীন্ যবনে
আগ্রনে িদরল িার অন্ন্ত দেখাে।
যক জাদন্ি এি জ্বালা মিু-আেরনণ,
যক জানন্ দাংেন্ দচহ্ন জীবন্ িদরো
দচরকাল রনব জাদগ র্ঘুনম জাগরনণ
রাদখনব েব্বদা
য যমানর চদকি কদরো!
জাদন্ িা েিক কাাঁিা মৃণাদলন্ী-নদনে ;
দকন্তু নব পদ্মগনন্ধ আনন্দাদলি বােু
িীনর িীনর বনে াে েুরদভি যেনে
দবমুগ্ধ পদথক যদে মন্-প্রাণ-আেু।–
দন্ষ্ফল ক্রন্দন্ শুিু যচৌদদনক দবকাদে’
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ক্ষনণ ক্ষনণ োদে’ পনঠ বযঙ্গভরা োদে।–
-০-

২৩যে আদিন্
গভীর িব আন্ন্দ গান্
িদড়নে দাও আজ।
ওনগা যদবিা যমার
পর ন্বীন্ োজ।
আজনক যিামার রুদ্ধ িানর
অদিদথ য আর্ঘাি কনর
বাদেনর এনো যোোগ ভনর
বরণ কনরা আজ।
যদবিানমার
িানড়া িানড়া লাজ।।
ত্বরা কনরই বাদের কনরা কী পপচার
যরনখি িার িনর।
র্ঘর-আনলা-িন্ আেনব যিামার
জীণিম
য র্ঘনর।
দরক্ত দদ কলেিনব
মনম্ম মনর
য
কী আর েনব
বনক্ষ িানর জদড়ো িনরা’
যরনখা েকল কাজ।
যিামার িানর অদিদথ এনলা আজ।।
-০-

দন্ে্ঠুর

২৩যে আদিন্, ১৩৪১।

একাকী বদেো শুিু কদবিার মালা
গাাঁদথনিদি আন্মনন্। দন্জ্জযন্ দন্রালা
মুক্ত-বািােন্-গৃনে। শুিু কদবিাে
দবরনের দীর্ঘিাে
য
পািাে পািাে
মম্মদরো
য
পনঠ। আজ কনিা দূর পানর
িাদড়ো এনেদি যমার প্রথম দপ্রোনর।
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বযাকুদলি মন্ িাই দপ্রোর পনদনে
অশ্রুভরা অর্ঘযয যদে কদবিার যবনে।
এমদন্ েমনে মৃদু-চঞ্চল-গুঞ্জনন্
ভ্রমর আদেো যমার ক্ষুদ্র-গৃেনকানণ
বযাকুল কদরল যমানর। যর দন্ে্ঠুর কানলা,
কদেলাম আদম –যিার লানগ দকিু ভানলা
দবমুখ কদরো যমানর মিুর স্বপনন্?
ভ্রমর কদেল আনরা গভীর গুঞ্জনন্।।
-০আেনর য আজ যদবিা যমার
েকল দুঃখ েনে’।
আেনর যে যমার িূের-পথ যবনে।
অমূলয িন্ যে য
আে্নব খন্ পঠনব িানর যবনজ
পানের ন্ূপুর ধ্বদন্।
যবালনি ন্াদর শুন্্নি পাব দকন্া
িাোর রন্রদন্।
আনেই দদ আমার িানর যন্নম
রুদ্ধ যদনখ েঠাৎ াে যথনম
র্ঘুনমর যর্ঘানর থাদকই দদ
অন্যদদনক যচনে।।
বনলান্া িনব কী গান্ গাব
বাাঁেীনি আজ কী বাজাব
কী িদরব েুর।
েকল গান্ আকুল-করা
আজ য এনে যদে ন্া িরা
আজ য িারা দূর।
আজ েকল েনে আেনর যে যমার প্রানণ
আদেে িুকু লনে।।
-০-

অেম্মান্

২৪যে আদিন্,

কদব শুিু ভানব বদে দলদখনব কদবিা
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প্রের িদরো। ক্রনম মদলন্ েদবিা
িীনর যগল অাাচনল বন্ান্ীর পানর,
ন্াদমল দন্ব্বাক
য েন্ধযা িরণীর িানর।
যেন্কানল বন্ান্ীর আবিাো ভদর
ন্ম্রমুনখ দাাঁড়াইল মদলন্া েুন্দরী
লানজ দন্মীদলি আাঁদখ-কদবর পিানি
লুটণ্ঠি অঞ্চল িদর’ দরক্ত দুই োনি।
আকাে িারকামে, িযান্মি কদব,
য ন্ েন্ধযা রজন্ীর পনি আাঁকা িদব
শুিু দুটি প্রাণী। েেো িু দলো কর
অদপলা
য রমণী িার মানকর পরআন্নন্দ কদেলা কদব –কী এনন্নিা দান্?
রমণী কদেল-িব কদরদন্ েম্মান্।
-০-

যগাঁনো-োাঁনের গান্
আকানে োাঁনের আনলা েুব্ল যর
কদব যিার গান্ শুদন্নে া।
ঐ পাোড় যকানল আাঁিার-মদলন্ গানি
পাখী ঢুকল যরকদব িু ই ন্েন্ িু নল চা।।
ঐ যদখ্ বনন্র িানর
কারা েব ন্ৃিয কনর
েন্ধযা-ঢাকা পনথ।
ঐনদখ আকাে ভনর
পঠল কারা
আনলাক-জ্বালা রনথ।।
পুকুনরর যেওলা-ঢালা র্ঘানি
িানন্ আকুল পূব দদনকদর মানঠ
দকনের রঙ্ িনরনিিারই যলানভ দনল দনল
োদা োাঁে িুি্ ল যর।
ঐ যদখ গানির যকািনর
যপাঁচানদর দন্দ িুনি াে
আকানে দনল দনল
যকমন্ কনর পনড় চনল
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োওোর যকানল পঠল যর।।
গানির েগাে বে্নলা িারা
িু নল কানলা পা।।
ঐ যদখ োাঁওিালীনদর গাাঁনে
পাোড় যকানল িমাল গানির িানে
বাাঁেীর িানল যন্নচ যন্নচ
বাজন্া
্ যবনজ পঠ্ ল যর।
কদব িু ই গান্ ভুনল া।।
-০-

স্মৃদি

৩০যে আদিন্

শুিু থাদক থাদক যেই কথা পনড় মনন্িু দম বনেদিনল কুেুদমি পপবনন্।
মালিীর লিা জড়ানে আপন্ যদনে
বনেদিনল য ন্ শুিু আন্ম্র-নেনে,
যকেপানে িব অপরার্দ্জিার েুল,
োরানদে য ন্ কনরদিল েমাকুল,
অঞ্চল িব ন্বীন্ িৃনণর পর
িড়াইোদিল আপন্ শুভ্রকর,
বর্দ্ঙ্কম গ্রীবা যেলানে আমার পানন্
যচনেদিনল িু দম অপলক দু’ন্োনন্।
প্রথম যিামার মুগ্ধ দৃটষ্ট যেদর’
হৃদে আমার যকাঁ নপদিল থরথদর।
যক জাদন্ি কনব পরনের বন্ধনন্
পাইব যিামানর য ৌবন্-পপবনন্।।
-০-

স্মৃদি

আদিন্, োংক্রাদন্ত।
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অদে দপ্রো, আবার যিামানর পনড় মনন্।
প্রভানির অরুদন্মা যেনে, োন্তদদনন্
ম্লান্মুখী ন্ীরব েন্ধযাে। প্রদিবৃনক্ষ
েযামিাে, কুেুদমি বনন্, অন্তরীনক্ষ
যিামার যে লীলাদেি মূরদি দেেনর।
ক্ষনণ ক্ষনণ মনন্ েে আমার অন্তনর
যিমদন্ যপ্রেেীরূনপ যেৌন্দন যয দবকাদে
যপ্রমভনর োদেনিনি েুন্দনরর োদে
দদবে িদরো। অদে জীবনন্র িারা।
যমার দচর-আকাম্পিিা, অন্তনরর কারা
কখন্ ভাটঙো যগি অন্তর বাদেনর
দকিুই ন্া জাদন্। দন্দদ্রি অিীি দর্ঘনর
শুিু যেই ভুনল াওো-দবরনের বান্ী
অন্তর মদথো আনে। অন্তনরর রান্ী,
যে য দন্জগৃে িাদড় কনব যকান্ ক্ষনন্
যকান্ অা দগদর পানর –স্মৃদিোরা বনন্
েুদীর্ঘ য াত্রার পথ রদচল েম্মুনখ
আমার অগময-পনর। েকরুণ দুনখ
অেীম দবরে যরখা আাঁদক বযবিান্
দচর-অাপনথ যেনে কদরল প্রোন্।
অদে দপ্রো , নব যকানন্া মিু- াদমন্ীনি
বন্-পপবন্ কার ন্ীরব বান্ীনি
অপরূপ রূপমে-শুিু দদনক দূনর
ক্লান্ত পাদপোর কণ্ঠ পন্মাদদি েুনর
পািাে পািাে কাাঁদপ পনঠ-ন্ীরবিা
নব প্রানণ বদে’ আনন্ দূরগি বযথাদবস্মৃদির রাণী ,- শুিু দন্মীদলি যেনে
বকুনলর গন্ধ বনে’ কামান্ যদনে
পন্মত্ত-মদদর বােু প্রদি পত্র’ পনর
জাগাে কান্-দূনর বাাঁেীর েুস্বনর
পরান্ মাদিো পনঠ- যক জানন্ যকাথাে
য ন্ েুরেুন্দরীর ন্ূপুনরর র্ঘাে
করুন্ রাদগন্ী বানজ; - য ন্ বেুদূনর
যকান্ দপ্রেদবরেীর অশ্রুগীদিেুনর
হৃদনের অন্তেীন্ অশ্রু পারাবার
পনিদলো পনঠ- য ন্ িখন্ আবার
মনন্ েে িু দম দপ্রো অদন্র্দ্ন্দি-নবনে
দবনির েুন্দরীরূনপ যমার পানে এনে
যিমদন্ দাাঁদড়নে আনিা। েেো চমদক’
আপন্ কেন্া ে’যি িু দল দুই আাঁদখ
আগ্রনে জড়ানে িদর। আকানে বািানে
কী আন্ন্দ পনঠ েুনি; লাবন্য দবকানে
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কী আগ্রেভনর! কী অদমে যপ্রমভনর
োরানদে কাাঁদপ পনঠ শুিু থনর থনর!
কদবিা-কেন্ামেী, এখন্ যিামার
োদরনেদি যে-পরে। শুিু বানর বার
আমার কেন্া-মানে মুরদি দবকাদে
িনন্দ এে যন্নম । শুিু ন্ান্া ভনঙ্গ োদে’
কদরি চঞ্চল। িবু য ন্ েে মনন্
আবার যিামানর পাব বােুর বন্ধনন্
পরজন্ম-পপবন্-পনথ। যেেভনর
আবার রাদখনব ো যমার ো পনরআবার িখন্ যদাাঁো মদদর চুম্বনন্
োরা প্রাণ পটঠনব পচ্ছ্বদে। শুভক্ষনন্
যদাাঁোর জীবন্-মানে যদাাঁোর আশ্রে
প্রানন্ প্রানন্ আদন্ দদনব দৃ ঢ় পদরচে।
-০-

পপে

২০যে যপৌে,১৩৪১।

আকাে-আভন্ বাদেো যন্নমনি েীনির োওোআকাে-িাওো।
িূ িূ কনর মাঠ- যমনঠা-প্রান্তর-গ্রানমর পানর,
পদথক োাঁদকনি দেেদরি-োখা অেথ-িানর,
বযথাে ন্ীরব বন্ান্তনরর অন্তরানল,
কী জাদন্ দকনের ভাো যভনে আনে মন্দ্রিানল,
িূের-আকাে-িূের পনথর েুদর
ূ যেনে
য থা আাঁকা বাাঁকা যিাি পথখাদন্ ন্দীনি যমনে
িারই বুনক বুনক দকনের লীলার কাাঁপন্ লানগদেের জানগ।
রাখাল দদোনি োাঁকা মানঠ যমদল গরুর পাল,
ন্দীর ওপানর মাটিনি যক চােী লাগাে োল,
কৃোন্-নিনলরা যরাদ-দপঠ কদর বদেো আনি।
বনির েু দরনি বাাঁিা যোলা েু নল প্রাচীন্-গানি,িারই পাে দদো র্ঘানি- াওো-পনথ অলে-মাো
দমনেনি যেথাে-ন থা যিি-ন্দী েীণ-কাো।
য
জদড়মা-জদড়ি পল্লীর বিূ র্ঘানির পানন্
ন্ীরনব চনলনি অলে-গমনন্ আপন্ মনন্েীণ-ন্দীর
য
র্ঘানির পানন্।
আকানে বািানে র্দ্েমানন্ার মাো পাগল-পারা
োদকো োদকো ন্ীলকনণ্ঠর কণ্ঠ োরা।
িাোর যে স্বর োড়া ন্াদেপাে মানঠর মানে,
দেেদরি-বানে বুনন্া-বিূ কাাঁনদ অেীম লানজ।
দীদর্ঘ-েরেীর কাজল-েীিল-অিল ন্ীনর
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লেরী জাগাে েীনির বািাে দেেরভনর।
র্ঘনর র্ঘনর শুিু আন্ন্দ-কথা বাজাে যভরীযপৌেলা-আর যপাে-পাব্বণ-ন্াইক
য
যদরী।
ভনরনি পপে দদকদদগন্ত ন্ূিন্-দানন্
আনজা- অন্াগিা বােদন্তকার দবজে-গানন্।
-০-

েূ যমু
য খী

োল্গুন্, ১৩৪১।

েূ যমুখী, িব যপ্রম গি বরনের কনিা দদবে িদরো
আপন্ানর যরনখদিল আপন্ার ন্বে্েুনি অন্তর ভদরো
দন্ভৃ নি যগাপনন্। িার গুপ্ত আনোজন্ভার িব বক্ষ’পনর
নব যকানন্া বেনন্তর আগমনন্ পল্লনবর অে্েুি মম্মনর
য
জান্ানলা আপন্ গব্ব-নেদদন্
য
যে দদবনের প্রীদি পপোর
িদরোি আকম্পাি দুই েনা ভদর হৃদনের পুষ্পভার
ন্ােনকর িনর। িাই প্রদিদদন্ িনর রনে দন্নজ েূ য-মু
য খী
দবলানেি িনপারিা পাব্বিীর
য
মনিা আপন্ানর। যে দুঃখী
আনজা কিদদন্ পনর দবরে-কাির িব দেো বল্লনভর
ন্াদে যপল যদখা, বৃথা ে’ল োিন্া-দমন্দি, বৃথা পল্লনবর
কম্পাি কাকুদি। শুিু িব দম্রেমান্ দেো রনেনি চাদেো।
েীণ পত্র
য
পুষ্পদল মানে দন্নমে ন্েনন্ দরক্ত পথ দদো।
আনজা যদদখ িপঃক্লান্ত দদন্ানন্তর অশ্রুভরা ম্লান্মুখ যচনে।
যিামার যবদন্া-ভরা িপ্তঅশ্রু িরাে পদড়নি রনে’ রনে’।।
-০-

োল্গুন্ী

োল্গুন্, ১৩৪১।

কনিাদদন্ পনর এনেি দুোনর
যে োল্গুন্ী।
আজ মনন্ েে মরনমর মানে
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দচদন্ যগা দচদন্।
আকাে যিামার রূনপর যখলাে
এাঁনকনি ন্ীদলমা েূন্য যবলাে
কী য ন্ োগর-িরন্ী যমলাে
এনন্নি বাণী।
য বাণী যিামার অন্তরিনল
েমুর্দ্িি।
আপন্ানর-নদওো যে বাণীর গান্
েনেনি গীি।।
আজ িরণীর যচানখর পলনক
দন্দবড় চাওো।
মন্ প্রাণ আর অঙ্গ ভদরো
আপন্া-পাওো।
পলাে-রঙীন্ দূর অিবীনি
দমলন্ যজনগনি দচনি আর দচনি
েমাবন্ যকাদকনলর গীনি
েনেনি িাওো।
বন্যবীদথর অলক চুনমনি
েযামলনবেী।
আদেোনি চল দদক্ষণ-বাে
আপন্-নদেী।।
যকাদকল-দপনকর কলকাকলীনি
আপন্-োরা।
ন্বীন্ বন্ান্ী যভনঙনি হৃদেরুদ্ধ কারা।
মঞ্জরীর্ঘন্ চূ ি-পল্লনব
যপনেনি দক আজ দন্জবল্লনভ,
বল্লবী কনিা মম্মররনব
য
পাগল-পারা।
পদােী েুনরর বাাঁেী য যবনজনি
োগুন্-প্রানি।
োরাবন্ য ন্ যেনকনি আমাে
দুখাদন্ োনি।।
এনো এনো এনো হৃদনে আমার
যে োল্গুন্ী।
জান্াও যিামার মরনম কী ভাো
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যে যমার গুণী।
পুলনক রঙীন্ র্ঘন্বন্িাে
লীলাচঞ্চল দদখন্ োওোে
হৃদনের ভাো বুোইো দাও,
দচরন্তন্ী,
রক্ত-অিনর ন্বীন্ োদের
েুিাও আনলা।
চরনণর র্ঘাে িরাে পুলক
জাগুক্ ভানলা।।
-০-

বােদন্তকা

চচত্র, ১৩৪১।

যিামার োনথ দমলন্ ে’ল দন্দবড়র্ঘন্িাে
কান্ন্-নর্ঘরা দবজন্ ন্দীিীনর।
য থাে প্রাণ-আকুল করা দদক্ষণ বন্বাে
পত্তরীে পদড়নিদিল িীনর।
িখন্ েনব োগুন্ োওো োরা আকাে ভনর’
পািার বুনক এনন্নি দেেরণ।
কাাঁপন্-লাগা রক্তরাঙা দকেলনের’ পনর
মদদর বাে কনরনি দবচরণ।
আটঙন্া যমার পনঠনি ভনর মািবী-চাাঁপা-বকুনল
কান্ন্ যিনে আনি রজন্ীগন্ধা।
আপন্-নভালা মদদর বােু দর্ঘদরো চূ ি-মুকুনল
এনেনি িানর পিল নব েন্ধযা।
যদদখন্ু য ন্ যিামানর য নি আনিক-পনথ থাদমো
অনোকবনন্ কুড়া’যি য নি েুল।
েেো এনে দদখন্বােু িরার পনর ন্াদমো
পড়া’ল িব আকুল এনলাচুল।
পরনন্ দিল অারদব-বরণ-রঙা আবরণ
যজযাৎোভরা দন্নচাল বাে গাে।
কপানল টিপ শুভ্রনদনে পলােেুল-আভরণ
কুজন্-র্ঘন্ ন্ূপুর দুটি পাে।
যকাদকল নব গাদেল োনখ পিলেুনর বাাঁদিো
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েেো াদম চাদেনল বন্পনথ।
চদকি-ভীি দৃটষ্ট িব ন্েনন্ যগল বাাঁদিো
েরনম যরানে দাাঁড়ানল পথ ে’যি।
িখন্ েনব পরানণ যমার যেনন্নি মিুেুলবাণ
মদন্ িার েখানর কদর েনঙ্গ।
দবরে বযথা কাির দেো পিল নিা মন্প্রাণ
ভদরোদিল করুণ গীদিভনঙ্গ।
ন্েন্ কানর োদকনি চাে েুদর
ূ পনথ চাদেো
অনঙ্গ চানে পাইনি েব পাওো।
আনিক-নোিা পুষ্পেম যজযাৎো িানর ন্াদেো
আোে থানক মদদর-মিু-োওো।
য মন্ চখা ঊোর রাগ আদেনি যভার গগনন্
দমলন্ আনে চখীনর দেনর োদক’।
পদ্মবিূ োদকনি দদন্-ন্ােনক ঊো-লগনন্
আোর ক্ষীণ আনবনে রনে থাদক।
আকাে োরা যেনকনি যমানর লদলি োিিাদন্ো
িরণীনোভা যেনন্নি আাঁদখবাণ।
বািােধ্বদন্ ন্ূপুর-েনন্ কাকলীেুর আদন্ো
হৃদে-মানে পটঠনি দপকগান্।
আনবনে যগল যিামার রূপ ন্েন্পনর আাঁদকো
পরাণমন্ েেো দদল োাঁদপ।
ক্ষযাপার মনিা যগাপন্ বযথা িন্ভনর ঢাদকো
দন্কনি যগন্ু পুলনক পটঠ কাাঁদপ।
শুিান্ু যকান্ স্বরগ ে’যি দীদপ্তভরা েুেমাে
এনেনিা িু দম হৃদে-গৃেিানর।
আাঁদখনি িব কী ভাো জানগ দন্দবড় র্ঘন্ ভুরুিাে
অঙ্গ-আভা যমাদেি কনর কানর।
আকানে আাঁকা যিামার রূপ যজযাৎোভরা আনলানক
মাদন্ক-জ্বালা অরূপ িব যদে।
ন্বীন্ বন্-পুষ্পনোভা যকাদকল-োকা ভূ নলানক
আমার র্ঘনর দবজন্ িব যগে।
িু দমই দক যে মূদত্তযমিী বােদন্তকা িরানি
মান্ব-মন্- গেন্- দবজদেন্ী।
এনেনিা আজ প্রানণর কূল যপ্রনমর বানণ ভরা’যি
মদদর বানে পিদল কন্কদন্’।
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েেো আদে দদক্ষণ বােু পড়া’ল িব যকেপাে
বকুলেুল েদরল োখা ে’যি।
পদােী দপক কম্প্রোনখ িাদড়ো য ন্ বৃথািাে
করুণ েুনর োদকল বন্পনথ।
আকাে ভদর পটঠল বাণী গভীর েুনর বার্দ্জো
মরনম য ন্ বুর্দ্েন্ু িার ভাো।
যগাপন্োনখ যপ্রনমরেুল মনন্রভুনল রার্দ্জো
প্রানণর পনর েুিা’ল ন্ব আো।।
-০-

যপ্রনমর কূনল

চচত্র,১৩৪১।

গানন্র োওোে োল যিনড় পাল দদলাম খুনল।
যপ্রনমদর োগর জনল।।
যেথাে শুিু অারদববরণ-আাঁকা রঙীন্ িদব
যেথাে শুিু দদখন্ োওোে
যদাদুল দুনল’।
দদলাম খুনল।।
গেন্ জনল পঠ্ নব য যঢপ
ভাো িার বুেনব ন্া যকপ
প্রানন্র কূনল আিনড় পনড়’
যেন্াে েুনল।
োগর জনল।।
বিূ য দদন্ আে্নব র্ঘনর
োজানবা িাে পুষ্পভানর
হৃদে যন্নচ পঠনব কূনল
েুনল’ েুনল’।
গানন্র োওোে দদলাম খুনল’।।
-০-

রুদ্র

চচত্র, ১৩৪১।

বেুিাে পনঠ আজ চঞ্চল ন্ৃিয।
যকান্্ ভাো মূরিাে-মূরিাে দচত্ত।
ন্ভিনল যকান্ যবাল্ পিনরাল যজনগনি।
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দদক্পাল োল যিনড় পন্মন্ যলনগনি।
প্রলে আন্নন্দনি দিন্্নলাক যকাঁ নপনি।
অপ্সর-দকন্নর মূচ্ছ যাে য নপনি।
যকাঁ নপনি মেীির, যকাঁ নপনি দন্েযর ,
যকাঁ নপনি ন্ন্ধন্, পাদরজাি-মন্দর।
যকাঁ নপনি আকােিল, যকাঁ নপনি বেুিাজল,
ভূ ির-আদলঙ্গনন্ যকাঁ নপনি অভ্রদল।
পব্বি-আনলাড়ন্,
য
দেন্ধুর কলনরাল।
েঞ্ঝা-স্বন্ন্-েনঙ্গ পদাম যকান্্ যবাল্।
বনজ্রর েুঙ্কার, দপন্ানকর গুরুোক,
দবন্ানের মদযল-আহ্বানন্ যভনঙ্গ াক্।
প্রলনের বদহ্ননি েৃটষ্টর দচহ্ন
মুনি াক র্দ্ত্রনলাকীর কলুে-মাদলন্য
মনত্তযযর গুঞ্জন্ মের-মন্দ,
দবলানের েুখেুর ভুঞ্জন্িন্দ,
যোক্ যেে্ ধ্বাংনের পন্মদ-ন্ৃনিযরুদ্র যজনগনি আজ দুজ্জে
য দচনত্ত।
িরণীনি দভড়্লনর একী েুর-দন্িাে।
রুদ্র-েনে এল
য
মুর্দ্ক্তর দদগবাে।।
-০-

গ্রানমর শ্মোন্

চচত্র, ১৩৪১।

পূব-দদক্ষনণ গ্রানমর শ্মোন্ মানঠর দবজন্ পনথ,
অেথ-দেমূনল যঢনকনি দু’পাে যদখা াে দূর ে’যি।
শুিু ন্গণয জলােে িার আনেপানে পাঁচু পাড়,
েবুজ র্ঘানের িাোে যঢনকনি জঙ্গল যোপোড়।
পাে বাদে িার যিাি জলনরাি দমনেনি ন্দীর গানে,
িারই চনর বাো যবনিাঁনি পাখীরা েবুজ গানির িানে।
ন্বমিুমানে পনঠনি যেথাে পাদপো-দপনকর রব,
দুপুর যবলাে জলাে যলনগনি বনকর মনোৎেব,
দন্দানর্ঘর দদনন্ খন্ জনলর যরািিী েনেনি ক্ষীন্
বালুচনর িার চখাচখী কি য নপি অলে দদন্।
বালক-বৃদ্ধ পদথক কিই মাঠপথ দদনে য নি
পদাে ন্েনন্ যচনেনি পোর দন্ে্েু ম জলা যক্ষনি।
দদন্মান্ভদর’ বুনন্া-কনপানির একিান্া েুর যভনে’
আকানে বািানে জাগাি কী মাো রাখানলর কানন্ এনে।
কি জীবনন্র েুনখর দচহ্ন মুনি যগনি এর বুনক,
যপ্রনমর যদবিা যেনের দুলাল দবরাম লনভনি েুনখ,
দুখী কৃোনণর ন্েনন্র মদন্ হৃদনের বাড়া িন্
পত্নী পুত্র যেথাে োদন্ত লনভনি দচরন্তন্।
পল্লী মনন্র েিবযথাভরা েিস্মৃদিভরা ঠাাঁই ,
জীবনন্র যোকদুখেরা এন - এর মনিা যকাথা ন্াই।
েন্ধযা যেদদন্ আনেদন্ িখন্ও গাাঁনের বৃদ্ধ যেথা
দুঃখনবদন্া েব ভুনল যগনি জুদড়নেনি নিা বযথা।
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গিবিনরর এমদন্ দদনন্ই োাঁনের আনলাক য নি
প্রানণর পুিদল যেে মাো িার োঁনপনি মৃিুয-োনি।
িরুণ িাোর যপ্রনমনর োঁনপনি বৃদ্ধ োঁনপনি আো
বালক দদনেনি যেে আশ্রে গােক দদনেনি ভাো।
আজ যেথা যকান্্ দন্ভৃ ি মাোে করুণ স্বপ্ন িুনি,
প্রান্তর পানর যচনে অন্তর বুক ভদর যকাঁ নদ পনঠ,
দূরপনথ লাল পলানের েুনল োরা মাঠ যগনি ভনর’,
মেুোর বনন্ যকাদকল যেনকনি পরাণ পদাে কনর’,
মানঠনি যজনগনি দন্ে্েু ম মাো কান্নন্ পািার দভড়,
অলে পাখীনি গানির িাোে যবাঁনিনি যেনের ন্ীড়,
শ্মোনন্র বুনক যবনজনি কথনন্া জলনরাি কলকল,
দন্েীনথ পনঠনি দবরে যবদন্া করুণা অশ্রুজল।
পল্লীর দেো মদথি কদরো পনঠনি গভীর ভাো।
দপ্রেস্মৃদিভরা পল্লীশ্মোন্, দুখী মান্ুনের আো।
-০-

চবোখ

চবোখ-১৩৪২।

আর্দ্জ যে চবোখ,
কনরা মুক্ত যিামার প্রকাে।
িন্দ্ব-েন্দ-বািাবন্ধেীন্
অমদলন্ যোক্ িব দদন্।
যরৌদ্রক্লান্ত িরণীর পনর,
িাোেীন্ পনথর পপনর,
দবদুযৎ-বযদথি কানলা-নমনর্ঘ,
েঞ্ঝার অেেন্ীে যবনগ
পড়াইো পদাম অঞ্চল
িরণীনর কনরা যে চঞ্চল।
মূত্তব
য দহ্ন িব িন্ু খাদন্
এনন্ দদক্ অদিমেী বাণী,
িরার েুদর
ূ প্রান্ত ে’যি
অবকাে-রুদ্ধ পনথ পনথ
েুিীব্র যিামার আাঁদিবান্
িরাে করুক মূদত্তযমান্দবনদ্রানের পন্মাদ আকার,প্রলনের যকাদণ্ড িঙ্কার-।
অন্যানের দমথযা লাদন্
িরণীর প্রান্ত ে’যি িাদন্’
আজ লনে াক পড়াইো
দূরানন্তর েূন্যপথ দদো।
দচরপূি েিয চবরাগীর
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গৃেিাড়া মুক্ত দববাগীর
রুদ্র মূদত্তয প্রদি র্ঘনর র্ঘনর
মূত্ত য কনর দদক্ আপন্ানর।
-০

চবোখী-

চবোখ-১৩৪২

কুটিনর বদেো কী দলখ কদবিা োন্ত-িনন্দ আর্দ্জ
পাওন্া শুদন্নি রুনদ্রর োক পটঠোনি িানর বার্দ্জ।
আকাে আর্দ্জনক েনেনি িূের বািাে মািাল পারা,
দদগন্ত বযাপী পটঠনি কী যরাল িরণী আপন্োরা,
র্দ্ত্রনলানকর মানে যবনজনি দবোণ এনেনি প্রানণর োকআজ শুিু ওই যপ্রমেঙ্গীি-িন্দ-দলখন্ থাক্।
যরনখ দাও িব বাকযমুখর রঙ্গদবিুর োদে,
দূনর যেনল দাও দমথযা আদর োাঁদকর যোোগরাদে।
বযথােীন্ েুখ , প্রাণেীন্ মাো েুখেীন্ স্মৃদি িযর্দ্জ,
বাদেনর আদেো যদখ রুনদ্রর আহ্বান্ পনঠনি বার্দ্জ।
এনেনি মনিযয ন্বজ্বরাগী মৃিুযপাগল বীর
দেোেন্ দমথযান্ােন্ ধ্বাংেিন্ুর িীর।
অদোংেনকর এনেনি আদেে দোংনরর বড় োজা
অিযাচানরর এনেনি োর্দ্া পৎপীদড়নির রাজা
ন্যানের কটঠন্ দবিান্ এনেনি অন্যাে দূরকারী
ভীরু অন্ানথর বন্ধু এনেনি দীনন্র দুঃখোরী।
রুদ্রনলানকর কদেি কাো মূরদি িদরো এনে
দবঘ্নদবপদ দেদপ য নিালাজভে ন্ানে।
জীবন্ ভদর’ যক কনরনি োিন্া মুর্দ্ক্ত মন্ত্রলাদগ,
দুঃনখর চানপ যক যকাঁ নদনি পনথ োরা দন্দে মান্ জাদগ’,
দবরে আগুনন্ কাোর হৃদে দচরদন্দেদদন্ দদে’
পােন্াই েুখ অমৃি দবন্দু েি ন্ত্রণা েদে’,
চদনন্যর মানে আপন্ প্রদিভা যগাপন্ কদরো যক বা
অন্তরিনল যরনখ দদনে যগনি াানন্র স্বণ-দবভা,
য
আশ্রেেীনন্ যক দদনেনি গৃে দীনন্র দদনেনি দান্,
পূজয য িাাঁনর দদনেনি পূজা য াান্ী িাাঁনর েম্মান্,
মুর্দ্ক্তর লাদগ কাোরা জগনি ুগ ুগান্ত িদর’
অক্ষেস্মৃদিেুিা যরনখ যগনি েবার পরান্ ভদর’
যক যপনেনি েব, পাে ন্াই যকে-িাোর দেোব লাদগ’
িরণী ভদরো পন্মদ প্রানণ রুদ্র পনঠনি জাদগ’।
যবািন্ িাোর যোক্ যদনে যদনে পরাণ পঠুক যন্নচ
িূের িূলাে ন্াদমো আেুক আজও ারা আনি যবাঁনচ।
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গৃনে গৃনে আজ েঙ্খ বাজাও চগদরক ধ্বজা যিাল,
আপন্ার বদল োক েবাকানর দুঃখজ্দন্য যভাল।
অন্যাে, আর, দমথযা-লাদন্র পর্দ্ঙ্কল যরাি ে’যি
আর্দ্জনক েবানর যিনন্ আনন্া িীনর মুর্দ্ক্তর আনলাপনথ।
আবার িরণী ন্বীন্ পানত্র প্রভাি অরুণরানগ
রাটঙো পঠুক নিা মান্নবর ন্েন্ মনন্র আনগ।
বৃনক্ষ জাগুক ন্বমম্মরয যকাদকনলর কলগান্
কাজল দীদর্ঘর বনক্ষ লাগুক রূপেীর বীণািান্
েি েঞ্ঝাে ভাদঙ্গো ভাদঙ্গো দীন্িা েপক চূ র
েুনখর িলন্া –দমথযাআরাম –অপমান্ যোক দূর।
-০-

চবোখ

চবোখ, ১৩৪২

চবোখ আজ এনেনি দুোনর এনেনি।
ভুবন্ ভদরো মৃিুযমািান্ মৃিুযনর ভানলানবনেনি।
চবোখ যদখ এনেনি।।
গৃনে গৃনে আজ কার অচযন্া
ন্ুিন্ পািাে মুদত্তযরচন্া
োনখ পল্লনব কীন মূচ্ছ যন্া
বািানের েুনর দমনেনি।
চবোখ বুর্দ্ে এনেনি।।
আকানে বািানে দকনের আগুন্
লাগ্ন্ যর আজ লাগ্ল।
িরার দেোে দকনের আর্ঘাি বাজল।
্
মত্তা িরণী রর্দ্ক্তমাকাে
বািাে ের্ঘনন্ যেনল যকন্ িাে
আকাে ভদরো চগদরক বাে যকান্্ পানের জাগ্ল।
আকানে বািানে প্রলেবদহ্ন লাগ্ল বুর্দ্েনর লাগ্ল।।
র্ঘনর র্ঘনর আজ েঙ্খ বাজাও োদন্তর র্ঘি আনন্া।
রুদ্র এনেনি যোনন্া।
পূজার েজ্জা ভরা চক থাদল
যদবিার িনর োজা চবকালী
পনথ পনথ দাও পূিবাদর ঢাদল
আদেনি যে দদ জানন্া।
রুদ্র এনেনি আহ্বান্ িার যোনন্া।।
ভূ বন্ভদরো চবোখ যদখ যজনগনি।
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িরণী আর্দ্জনক থরথর িাই যকাঁ নপনি।
এনেনি িরাে দেোেন্
দচর অন্যাে-দমথযা ন্ােন্
অিযাচারীর দৃপ্ত আেন্
েমনন্ িাদন্নি যলনগনি।
দুোনর োজাও মঙ্গলর্ঘি চবোখ যেন যজনগনি।।
-০-

চবোখ-অদভভােণ চবোখ, ১৩৪২।
যে চবোখ জে িব জে।
জরাজীণ বৎেনরর
য
কুনেদলকা যভদদ’ দীর্ঘিম
য
এনেনি িবাে যজযাদিম্মে।
য
আজ িাই বৃক্ষপনত্র দকনের আহ্বান্ ধ্বদন্ বানজ
কী য বযাকুলিাবন্ানন্তর জীণপ্রানন্ত
য
েুদীর্ঘ দদন্ান্ত
য
বদে’আনন্
দকনের বারিা।
পথশ্রান্ত যকাদকনলর কনণ্ঠ কনণ্ঠ কার আগমন্ী
মূত্তি
য নন্দ আর্দ্জ
আকানে বািানে কাাঁদপ দদকচনক্র পটঠনি দেেদর’
মন্দ্রস্বনর বার্দ্জ’।
পর্দ্িম আকাে দূনর িূলাে িূের ে’যে ওনঠ
কানর দদনব ঢাদক’,
বািাে েুিােরনব প্রলেপবন্ দন্ঃিদেো
পনঠ থাদক’ থাদক’।
পচ্ছ্বাদেি ন্দী জল িলিল িলিল বানজ
দন্গূঢ েুস্বনর,
দপঙ্গল আকােপনথ াত্রােি বলাকার দল
কার বাণী স্মনর।
যে চবোখ, এনো আজ চবরাগীর পত্তরীে বুনক
ভ্রূভদঙ্গমামে।
বজ্রিন্দদৃপ্তস্বনর পবন্পল্লানে যোক্ িব
ন্ব পদরচে।
পর্দ্িমগগন্নকানন্ কানলা যমনর্ঘ গভীর ভ্রূকুটি
িীক্ষ্ণ িীব্র োনন্া।
মুেনূ ত্তয আবদর দাও যমােঅন্ধ অন্তরন্েন্,97

ন্ব দীদপ্ত আনন্া।
ন্ূিন্ বৎের প্রানি জীণিম
য দদবনের যেে
স্মৃদি যোক্ ক্ষে।
দদনক দদনক পব্বনি
য কান্তানর পঠুক ধ্বদন্ো আজ
যিামার অভে।
পদাম যিামার িনন্দ বৃক্ষপনত্র জাদগো পঠুক
ন্বীন্ মম্মর,
য
েুন্ীল দেন্ধুর বুনক পত্তাল িরঙ্গকলগানন্
পচ্ছ্বাদেি স্বর।
ন্বীন্ কাজল যমনর্ঘ ভনর’ দাও অম্বনরর
েূন্য োন্ত দেো।
দবজে াত্রার গানন্ েঙ্কাদর পঠুক বীণা
রুদ্ধ পথ দদো।
যে ন্ূিন্, যিামার বাণীনি আন্নন্দর গান্ যোক্
দদগন্ত ধ্বদন্ি।
যে িরুণ, যিামার আহ্বানন্ যকাটি মূক প্রাণ যোক্
ভাোে স্বদন্ি।
দবিজেী, িব বীণারনব দবনি মোমান্নবর
দমলন্-মূচ্ছ যন্া,
মৃিুযঞ্জে, িব করার্ঘানি েুদপ্তনেে য ৌবনন্র
পদবত্র অচ্চযন্া।
যিামার চঞ্চল েনা কনরা আজ িরণীনর
পদাম ন্বীন্,জীণশ্রান্ত
য
প্রানণ প্রানণ েঙ্কাদর পঠুক ন্বরাগ
অমদলন্ যোক্ িব দদন্।।
-০-

যিাি-ন্দী

চবোখ, ১৩৪২।

েুন্ীল পদার আকাে য থাে দূর প্রান্তনর যমনেিারই পাে দদো বনে যগনি ন্দী েবুজ যক্ষনির যদনে।
পপলবযদথি যিাি-ন্দী িবু জনলর দবরাম ন্াদে,
কুলকুলরনব চনলনি ন্াদচো যোনপভরা মাঠ বাদে।
মিুস্মদৃ িমাখা যিািনবলা কি –কাটিনেদি ওরই িীনর,
বালযেুলভ যখলা যখদলোদি ন্াদমো েীিল ন্ীনর,
েীনির দদনন্নি যপৌেলা কি িীনরর বৃক্ষিানে,
কি লাোলাদে যখলা যখদলোদি ওপানর অন্যগাাঁনে।
দুপুনর কখন্ও কৃোন্ যিনলরা য
ার দনলনি দমদে’
মো পল্লানে মৎেয িদরি পাোপাদে যোবা দেদচ’
পৎেুক যচানখ কানি দাাঁড়াইো যদদখিাম যেই যখলা,
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দদক্ষন্বােু পড়াইি যকে,-নকনি য ি োরানবলা।
এপার েইনি রাখাল োাঁদকি, ওপানর িাোর ধ্বদন্
দূর মাঠপনথ দমলাইো য ি গানি গানি রন্রদন্’।
কাাঁঠাল িলাে রাখানলর যিনল গাদেি যবেুনরা রনব
গ্রামযগাথার আি-নভালা পদ- যরৌদ্র কনঠার নব।
যকাথাও গাাঁনের যিনলরা দমদলো যখদলি কিই যখলা,
গানির িলাে আরানম েু দলি োরাটি দন্দার্ঘ যবলা।
ওগাাঁনের যকপ যখজুনরর িানে যগাবর কদরি জড়,দুপুর যবলাে র্ঘনর দেনর য নি যরৌদ্র েইি বড়।
এখন্ ন্দীর দুপানেনি চড়া পনড় যগনি দবার,
গাঙ্গ্ দচল যেথা দেকানরর যলানভ যবাঁনিনি আপন্ র্ঘর,
এখানন্ ওখানন্ কানের বনন্র গুচ্ছ োওোে ন্নড়’
মৃদুমম্মরয ধ্বদন্ যভনে আনে িীনরর বালুনি পনড়’।
যকাথাও এ ন্দী মেরগদি যকাথাও ন্ৃিযেীলা,
মাঠপথ যিনড় দূনর চনল যগনি আাঁকাবাাঁকা এর লীলা।
বনির দবোল োখাটি যকাথাও িুাঁনে আনি এর বুক ,
াঁ ু দের োল্মলী গাি গভীর ভাোে মূক ,
যকাথা পচ
েযাওড়া-নখজুর-বাাঁনের বনন্নি যকাথাও দন্েু ম মাো
যজনগ আনি কানলা িাোর দভির- যঢনকনি িীনরর কাো।
িীনর েদরোর র্ঘন্পীি যক্ষি আনখর যক্ষনির কানি
কাাঁচানোন্াভরা আাঁচল যলািাে কাজল বনন্র পানি।
বািানে িাোর েুনলর আাঁচল রদেো রদেো কাাঁনপ,
েন্্েন্রনব আনখর েীে স্বপনন্
য
দদবে ানপ।
দূনর যদখা াে যপরবার পথ- জল যবেী ন্াই র্ঘানিদভন্নগ্রানমর পদথক কনষ্ট বাদলপথিুকু োাঁনি।
িারই পানে আম-কাাঁঠানলর বনন্ গাাঁনের র্ঘানির পনথ
পল্লীর বিূ জল আদন্নি আনে কলেী লইো োনথ,
যেেনপ্রমভরা অন্তর িার য ৌবন্িল িন্ু
িাোপনথ য নি োনির কাাঁকন্ যবনজ ওনঠ রুন্ুেুন্ু।
ন্দীর কূোে অলে বাদলকা কলে ভরানে লনে’
িীর পদনক্ষনপ গৃনে দেনর াে পথপানন্ যচনে যচনে।
চদরনি চদরনি গৃেিাড়া গরু মুখখাদন্ পাঁচু কদর’
করুন্ রনবনি আকাে কাাঁপাে িরন্ীর বুক ভদর’।
গ্রামপানর এই যিাি ন্দীখাদন্ এরইবুনক কিেি
লেরী লীলাে ন্াচন্ যলনগনি কাাঁপন্ মৃিুযেি।
দুই কূল ভদর’ ভরান ৌবন্া িলিল িল যবনগ
বদেো চনলনি িাবন্ যজনগনি িীনরর পরে যলনগ।
এখনন্া ইোর বক্ষভদরো পটঠনি গভীর েুরপদাে বািাে মম্মররনব
য
যকাঁ নপনি যবদন্ািু র।
ওইখানন্ য থা বনির োখারা কানলাজল িুাঁনে আনিন্ৃিয পিল পরীরা েবাই যন্নম আনে ওরই কানি,োরাদদন্ ভদর’ অলে র্দ্োঁর্দ্ের একিান্া েুর দর্ঘনর
ন্ূপুর িানদর যবনজ ওনঠ য ন্ িাোপথ আাঁকা িীনর।
েন্ধযা ঊোর রর্দ্ক্তমরাগ বনির োখার োাঁনক
যন্নম এনে লাজরক্তদচহ্ন বুকভদর এর আাঁনক।
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দন্েীনথ পোর কােনোনপ ভরা পপলিড়ানন্া িীনর
অপ্সরীনদর চরণ েনেনি বযথােি র্ঘুনর দেনর।
কাঠমদল্লকা-কৃবচূ ড়ার যিািোখা মাথা িু দল’
অনচন্া পদথনক দদোনি োাঁদপো মিুকুেুমাঞ্জদল।
জাদন্ন্াক কি বির িদরো বনে যগনি এই ন্দী
কূনলকূনল েযাম-মািুরী জাগানে কলকল দন্রবদি।
আনেপানে যিাি িাোঢাকা গ্রাম,-িানদর বারিা লনে’
েুখদুখ বযথা কদেো কদেো দদগন্তপানন্ যিনে।
আনজা দক আমানর পাদরনব দচদন্নি ওনগা যমার যিানিা ন্দীএখন্ যিামার িূের যবলাে যদখা দদই পুন্ দদ!আজ ন্াই যেই পুরানন্া দদনন্র চকনোর-চল িদব
যদদখনব এখন্ িীনরনি বদেো য ৌবন্ ভরা কদব।
আজ ন্াই িব বালুকা যবলাে দন্ে্ঠুর োাঁপাোাঁদপ,
জনলর পপর েুনিাপুটি যখলা- োরাদদন্মান্ াদপ’।
আজ ন্াই িব িাোঢাকািীনর আমার যখলার র্ঘর,
দদন্ চনলনগনি শুিু স্মৃদি িব ভনর আনি অন্তর।
আজ দন্দানর্ঘর দবজন্ প্রের আদম বনে’ িব িীনর
েুখদুখভরা কদবিাে মালা যগাঁনথ াই দেোপনর।
আন্মনন্ কভু কনপাল বাদেো দুনোাঁিা অশ্রুজল
যন্নম আনে বুনক,- পিনরাল কনর োরাটি হৃদেিল।
-০-

কাল চবোখী

চবোখ,১৩৪২

েঞ্ঝা গভীর মৃদঙ্গরনব কাাঁপানে আকােিল
ঐ এনলা আজ কালজ্বোখী অমৃি মন্ত্রবল।
এনলা পন্মাদ, দবিদবজেী দচন্মে রূপিদব,
প্রলেকানলর দবোণ বাজানি এনলা প্রলনের কদব।
অম্বনর িাই বদহ্ন পটঠনি ভূ িনরনি যকালােল,
অেনোচ্ছ্বানে েুদলো েুদলো যকাঁ নপনি দেন্ধুজল।
কালজ্বোখী এনলদবনি ন্বীন্মনন্ত্র গুরুর মন্ত্র দীক্ষা দদনল।
ন্দীিীনর যিানিা িাোঢাকা গ্রাম োদন্তর িদব আাঁকা,
কুঞ্জকান্ন্ যকাদকল দপনকর কাকলীনি মিুমাখা,
েূ যয অাাচনলর দেখনর দন্দার্ঘ যবলার যেনে,
এনেন্ েমনে যক িু দম আদেনল রুদ্র-পদথক যবনে।
আকাে পটঠল র্ঘন্ কানলা েনে’ বািাে পিলকাো
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োন্ত গৃনের আঙনন্ ন্াদমল িূের-রক্তিাো
যে রুদ্র-েন্নযােী,
ূ -য মানে প্রলে আদন্নল আাঁিানর আনলাক গ্রাদে।
মুেত্ত
পনথ কি পাখী ন্ীনড় দেনর য নি আিপনথ ে’ল োরা;
ন্বীন্ দীদপ্ত পটঠল েুটিো ভাদঙ্গো আাঁিার কারা।
পল্লীর বিূ ন্দীর্ঘাি পনথ কলে ভরানি য নি
র্ঘন্ গজ্জযনন্ পটঠল দেেদর’ দেদরল র্ঘনরর পনথ।
দীদর্ঘ কানলাজল পিল েইল চঞ্চল বন্বানে
িীর িরু নিা ে’ল পন্মূল দবেনগরন্ীড় লনে’।
ওনগা দবনদ্রােী বীর,
আর্ঘানি যিামার লুটঠি েল গনব্বান্নি
য
দের।
এনো আজ িু দম যে রুদ্র-কদব বাজাও যিামার বীন্।
েঙ্কানর িারা জাদগো পঠুক আনজা ারা যমােলীন্
যিামার দৃপ্ত ন্বীন্ মূরদি িরাে পঠুক জাদগ’
জীণ জীবন্
য
েনর াক দূনর ন্ূিন্ প্রানণর লাদগ’
জীণবৃয নন্ত পঠুক পত্র দকেলে রানগ রাঙা
ন্বীন্ পরাণ জাদগো পঠুক ভদরো দিন্ন-ভাঙ্গা।
যিামার অমৃি রানগ
জীণ জীবন্
য
রাটঙো পঠুক ন্েন্ মনন্র আনগ।।
-০-

কী দদব

চবোখ, ১৩৪২।

যভনব দিলাম কী কদবিা দলখনবা এরপনরিু দম খন্ আে্নল আমার িানর।
আেনল খন্ রাঙা চরণ বাড়ানে
আটঙন্ানি রইনল খাদন্ক দাাঁড়ানে
পত্তরীটি মদদর মলে বানেনি
পদড়নে দদনল বকুল চাাঁপা িাোনি
ক্ষনণ ক্ষনণ যিামার অঙ্গ েুরদভ
িুি্ নলা বনন্র দূরপ্রান্ত ভদরো,অনোক োনখ যকাদকল দপনক িা লদভ’
পঠ্ নলা যেনক পরান্ পদাে কদরো
িখন্ আদম দদখন্ বািােনন্নি
কীজাদন্ কী আনবগ ভরা মনন্নি
রইন্ু শুিু আকাে পানন্ চাদেো।
মলে এনে করনল পরে আমানর
জাদন্নে দদনল েনিক দদনন্র জান্ানর
মনত্তযয আাঁকা রূপাদেিার কী িদব101

পরে যপনে পঠনলা যমনি য কদবিারই গানন্র িন্দ ভুনল জড়ানে
োকন্ু িানর রুদ্ধ দুোর ন্ড়ানে।
যেদদন্ আমার দন্নজর গানন্র িন্দ দিলাম ভুনল’।
এবার বনলা কী দদব িার ন্বীন্ োনি িু নল?
-০-

দন্েীনথ

চবোখ, ১৩৪২।

িৃিীোর ক্ষীণ চন্দ্র কখন্
অাাচনল।
আনে পানে গানি পবন্ যমনিনি
কী যকালােনল।
ওনগা কলোদে-চঞ্চলবাক্,
চনলা ন্া খাদন্ক র্ঘুনর আো াক্মািু যয ভরা এনেন্ রানির
আাঁিার যকানল।
কানার মনিা যিাি চাাঁদ যমনর্ঘ
দগনেনি ঢাকা।
যচনে যদখ দূনর ন্দীিীর শুিু
আাঁিানর মাখা।।
যকাথা ানব আনগ টঠক কনর’ ন্াও
যকান্্ যে দদনক।
চাাঁনদর-দীদর্ঘ দক কাজলা ন্দীর
শুভ্র বুনক?
ন্া যগা ন্া যেথাে দগনে কাজ ন্াই,
দদ মনন্ কনরা চনলা িনব াই
েুল বল্লরী-ন থা েুল যোনি
দদদিদদনক।
িারই মানে িব যকামল মুনখর
দমদলনব িদব।
চনলা াই িাই আমরা দুজন্া
দেেীকদব।।
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চিাপি কনর’ যেনর ন্াও োজ
যে চর্দ্ন্দ্রনক!
আাঁিার রানির মািুরী যেদরব
দন্দন্দমনখ।
য
চাাঁপােুল-োড়ী দন্নে কাজ ন্াই,
যেদমজ একিা? থাক্ ন্াক িাই,
দেদুাঁনরর টিপ্ ন্াইবা যোদভল
চন্দ্রমুনখ?
আাঁিানরনি আর যক আদেনব যেথািু দম ও আদম।
যকনি ানব োদে-কথাে-কথাে
োরাটি ামী।।
িাই বদল ওনগা কী দন্ঠুর িু দম!
আনলািা দন্নল?
আাঁিানরর বুনক জ্বালামেী আনলা
জ্বদলনে দদনল?
যিামার দন্কনি শুিু এ দমন্দিপাদুকা-মুখর যকানরা ন্া এ রাদি,
ও িাই ন্ীরে েযানণ্ডল গুনলা
এনোনগ যেনল।
আজ শুিু চনলা েূন্যাভরণা
অপরার্দ্জিা।
যদখ’যে রজন্ী িারাে িারাে
দীপাদিিা।।
বেন্ত কনব োদকো োদকো
দগনেনি দেনর।
ভ্রমর কনরনি ন্ৃিয যগালাপবিূনর দর্ঘনর।
যে েকল কথা েব ন্াই মনন্,
শুিু মনন্ পনড় িব পপবনন্
কদবিা-মি দিন্ু য ৌবন্ন্দীর িীনর।
ভুনল যগি িু দম যে েব কাদেন্ী
যে যমার দপ্রো,
ওনগা চঞ্চল-োেযলীলাে
দবিুর দেো।।
আজ যদখ দূনর গানি গানি জানগ
কী আকুলিা!
রক্ত-ন্েন্-পরে যপনেনি
কাজল-লিা।
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দদক্ষণ বাে রদেো রদেো
মম্মরয ধ্বদন্ যদে িড়াইো
জীণ পরানন্
য
যজনগনি গভীরদবরে-বযথা।
‘ন্ূিন্ এনেনি’ ন্ূিন্ এনেনি’
কী রব কনর!
িারই কান্াকাদন্ চনল পল্লব
পত্র দর্ঘনর।।
বনলা ন্া আমানর, োেয দবিুরা,
এ যকান্্ লীলা।
িরণী ভদরো ন্ূিনন্র যকান্্
অরূপ যখলা।
িু দম আর আদম ন্বীন্ পূজারী
এমদন্ কদরো য ৌবন্ ভদর’
যখনলদি ; দকন্তু কী কদরব নব
েুরানব যবলা?
এখন্ য মন্ েরাপািা কাাঁনদ
দবদাে দদনি।
যিমদন্ দক বযথা-পচ্ছল-মাো
জাদগনব দচনি?
পর্দ্িমাকানে পজ্জ্বল িারা
আমার পানন্।
চাদেো কী েুর ভনর’ দদনি চাে
দবদাে গানন্!
আর ন্ে পটঠ, রাি যেে ে’ল
আপন্ার র্ঘনর দেনর াই চনলা
এ যখলার্ঘনরর গন্ধ রদেল
এ দুটি প্রানণ।
আর্দ্জনক যিামাে দমন্দি কদরন্ু
যে পৎপলা,
মনন্ যরনখা যগািা জগৎ ভদরো
এ যেন্ লীলা।।

-০-

িমালী

আোঢ়, ১৩৪২।

ন্াম দিল িার িমালী
িমাল িাোর গাাঁনে কর্যিা বাে।
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িানকই দর্ঘনর বনন্র েযামলিা
মাোর পুরী রচ্ যিা বানরামাে।
র্ঘানির যকানল দীদর্ঘর কানলাজল
িাোে ভরা বকুলবন্িল
ওরই বুনকর দন্দবড় কানলািাে।
আে্নিা খন্ র্ঘানির পথ যবনে ।
িমালিলী িমালী যেই যমনে।।
িমালিানে কুটির খাদন্ ওর
কৃবচূ ড়ার যবড়া দদনে ঢাকা।
যদানরর মুনখ কদচ অনোক গাি
েযামল োনির পরে দদনে রাখা।
মানঠর পনথ অনন্কখাদন্ দূনর
ওইখানন্র ওই কানলা যমনর্ঘর িানর
গ্রামটি ওনদর কদলমানি মাখা,
আেনিা োনি ওই যমনঠাপথ দদনে।
িমালিলী িমালী যেই যমনে।
মা আর যমনে থানক একটি র্ঘনর
িারই মানে ওনদর গৃেস্থালী
যিাি যমদন্,-নোন্া কুকুর আর
একটি গাভী-ন্ামটি িাোর কালী।
ঐ দূনর ঐ িালীবনন্র যদনে
কানলা যমনে দন্িয যেথাে আনে
বািাে য থা বাজাে করিাদল।
দুপুর যবলা াে যে দেনর র্ঘনর।
দপিন্পানন্ িাদকনে দেনর দেনর।।
শ্রাবন্ িারা আনে খন্ যন্নম
োরা আকাে কানলাে েে কানলা।
র্ঘনরর যকানণ মানের বুনকর কানি
থাক্যি ওর লানগই ন্ানকা ভানলা
িূের ন্নভ বানজর গুরু রনব
িমাল বন্ পঠনিা যকাঁ নপ নব
কুটির খাদন্ আনলাে েিআনলা।
বাইনর এনে আকাে পানে যচনে।
রই যিা িখন্ িমালী ওই যমনে।।
আদম থাদক েবুজ মানঠর যদনে
যে থানক ওই িমাল বনন্র িানর।
যমর্ঘ যন্নমনি কানলাে কানলা ে’যে
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দূনর য থাে আকাে পারাপানর।
মানঠর পনথ একিুখাদন্ যদখা
অনচন্া যচাখ–কী ভাো িাে যলখারইনলা আমার মনন্র যগাপন্ পানর।
কানলা যচানখ আজ য ন্ রে যচনে।
িমালিলী িমালী ওই যমনে।।
-০-

িালিলী

আোঢ়, ১৩৪২।

গ্রানমর পানর রাঙামাটির িানর
গানির যরখা েনেনি য থা যেেওই খানন্ ওই িালিলীনদর যদে।
কাাঁকর ভরা রাঙামাটির াূ প
পাোনড়র অন্ুরূপ
পপনর িার যিাট্ট র্ঘর কখাদন্
য মন্ িূের িু দল িাদন্
দেেী যকনন্া এাঁনকনি এর যদে
য ন্নকে
মনন্ত্র াি কনরনি এর োরা চিু ঃেীমা
ন্ীরবিার মূদত্তয ওরই আকাে-গানঙলীন্া।
দুপানে এর র্ঘন্ িানলর বন্
োওোর পদাে ন্ৃনিয কাাঁদপনি ের্ঘন্
মম্মদরি
য
েুনর।
দকিু দূনর
যদখা াে ক’টি বাড়ী চগদরনকনি মাখায ন্ অরুণ রদবর বরণ দদনে ঢাকা
যিাট্ট ক’টি রথ।
িার পানের পথযোজা োমনন্ যগনি চনল’ মানঠ
আাঁকা বাাঁকা ে’যে ; য নি েে ওরই পনথ োনি।
দদনন্র যবলা কাজ যবেী ন্াই গ্রানম
পুরুে ারা কািনি মাটি ন্ানম
পানের গাাঁনে
যমনেরা েব যিাি েু দড়বনে
িালিলানি কািাে োরা যবলা,
যকপবা কুড়াে িানলর পািা যকপবা কনর যখলা
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যিনলনদরনক লনে গানিরিনল।
হৃষ্ট পুষ্ট যিাি বালকদনল
পরস্পনর কনর কলরব।
েব
রাঙামাটির দঢল, কাাঁকর নত্ন কনর জড়।
িরুণীরা –বেনেনি বড়যচনে থানক পদাে যচানখ প্রান্তনরর পানর।
িানলর পািাে োওোর ধ্বদন্ জান্াে িানর
করুণ দীর্ঘিাে।
য
এমদন্ িানদর কানি বানরামাে।
েন্ধযা েনল পনর
র্ঘনরর াকাজ যেনর
যখনি শুনি েেন্া যবেী যদরী
এমদন্ কদর’
িানলর বনন্ রাঙামাটির মানঠ
িালিলীনদর োরা জীবন্ কানি।
-০-

দবদযাোগর-স্মৃদি ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২।
(বাাঁকুড়া ব্রাহ্মেমাজ মর্দ্ন্দনর, দবদযাোগর প্রোনণ স্মৃদিেভা পপলনক্ষ পটঠি )
মঙ্গল-আদিন্ েরৎ-শুভদদন্ বঙ্গ-অঙ্গন্-কুটির-িাে
যক এনল িরণীনি বীনরর বাণী দদনি পুণয-নপৌরুে-দবমল ভাে।
দবরদেঙ্গা গ্রাম লদভল িব ন্াম বীনরর পদনরণু পুণযনলাক!
দোে িরুবর পনিল অন্তর পূর্দ্জল বনঙ্গর নিক যলাক।
অে বেনেই বাণীর পূজারী যে লদভনল ভারিীর আদেে্ বর
প্রদিভা েম্মান্ দদল এ ন্ব ন্াম াান্-গরীোন্ যিামার পর।
দবদযাোগনরর মথন্ কদর যেে ‘োগর’ পপাদিনি ভূ দেি জন্,
বদরো িবু িু দম মাটিনর দন্নল চুদম বঙ্গ-ব্রাহ্মণ ন্ম্র-মন্।
িু চ্ছ অনথনর
য যদখদন্ বড় ক’যর যভনবি মান্ুনেই যদনখি দেি,দানন্নি যলাকগুরু দবোল োলিরু েরে অন্তর যিামার দভি।
আিয বুকমানে য বযথা পনঠ যবনজ যে বযথা বুনেদিনল যে দান্বীর,
বোবাদরেম
য
ঢাদলনল দন্রুপম যিামার দোরাদে, অভ্র-িীর!
দুঃখী বাঙলার ন্র ও ন্ারী আর বালক জানন্ ন্াই যকাথাে োে,
এনিক দোপ্রীদি লুকানন্া দিল অদি দগ্ধ-মরুপানর গেন্ িাে।
দীনন্র ঈিরী মািানর যদনখদিনল দবিমািৃকা যদনখি িাাঁে ,
দপিার েনন্তানে েব্বনদব
য
যিানে যদবাদদ যদনখদিনল দপিার কাে।
পচ্চরাজপদ অথোদ
য
িু চ্ছ েকদল য যিামার মি,
আত্মেম্মান্ দদ ন্া কনর দান্ দবচার ন্াদে থানক অেৎ-েৎ।
যপ্রম প্রীদি য থা ন্্ম্র িু দম যেথা অন্যাোচানরর যদ্রােী যে বীর,
েরল মন্ িব েইি যপ্রনম দ্রব ন্যানের দচর-নেবী পচ্চ-দের।
বঙ্গদবিবার দুঃখ যেে আর েীমা য ন্াই িু দম জাদন্নি িাই
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কদরনল দৃঢ়পণ, িানদর বন্ধন্ জাদন্নল যমাচনন্র যকে ি ন্াই।
পরািীন্ এ য যদে লাদন্র ন্াদে যেে, দেক্ষা িাড়া ন্াই মুর্দ্ক্তপথ,
ন্ারী ন্া দদ জানগ মুর্দ্ক্ত বর মানগ েকনল দমনল আনন্ দবজেরথ,
ন্ারীর দেক্ষার িাইি ন্ইনল ভার যদনের যেবাব্রি কদরনল োর;
ভদরো নিা প্রাণ যিামার জেগান্ ধ্বদন্ল বনঙ্গর েুদর
ূ পার।
আর্দ্জ এ স্মৃদিেভা জন্িা মনন্ানলাভা যিামানর বনন্দ যে পুণযনলাক,
দন্দখল জন্দচি কদরো মদেি যিামার যপ্ররণার পদে যোক্।
দমথযা-অন্যাে কদরনি পাদর জে কর আেীব্বাদ
য যে েুমোন্,
আত্মেম্মান্ জাদন্নি দাও প্রাণ জান্াও দবনদ্রাে মূদিযমান্।
অনন্ক দদন্নেনে দমনলদি যমারা এনে যিামার পদন্খ যিোন্পর
অমৃি মন্ত্র য বাজাও িন্ত্রীনি প্রণাম লে যমার দাও যে বর।

-০-

পল্লী-দপ্রো
কী যচানখ যদনখদি যিানর
পল্লীর োথী ওনর
মাোদবন্ী পরানন্র
যপ্রেেী।
আজ অন্তর মানে
মনন্ারম কী এ োনজ
ও মূরদি পনঠ েদা
পিদে’।
মনন্ পনড় যেই ক্ষণ
নব পলানের বন্
মাঠ বাদে চনল য নি
যে দপ্রো।
পরানন্র িাোখাদন্,
যেদদন্ আদম দক জাদন্
যিানর ভালনবনেদিন্ু
দক দদো।
চ’যল য নি বন্িল
কুড়দচর েুলদল
েনর’ য ি িব িন্ু
পরদে।
বযাকুল বনন্র পাখী
দূর োনখ থাদক’ থাদক’
যগনে য ি ন্বমিু
বরদে’।
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যজনন্দি যিামার আদম
েুন্দর গৃেভূ দম
েুন্দর িব বন্প্রান্তর-।
মনন্ ে’ি দুই জনন্
মুনখামুদখ দুটি প্রানণ
যচনে থাদক ভদর’ দুটি
অন্তর।
চনল’ য নি যগাচারনণ
কখন্ য আন্্মনন্
যদদখোদি িব পানন্
চাদেো।
িখন্ জাদন্োদি দক
এই দুনিা যপাড়া আাঁদখ
োথক,ও-আাঁ
য
দখেুিা
দপইো।
য ৌবন্ পিল িব
যদেখাদন্ অদভন্ব
আজ জাদন্ দমিানেনি
কী আো।
যপ্রমভরা দবনত্তর
িৃদেি এ দচনত্তর
গভীর আকুল করা
দপোো।
ও োদেনি কী য আনি
ও যচাখ কী বুর্দ্েোনি
কী ভাো এনন্নি মুখ
মুখরা।
মনন্ পনড় যেই দদন্
েকল-কূজন্-েীন্
শুিু দুটি কানন্ কানন্
কুেরা।
“শুন্ শুন্ ওনগা বিূ
যিামার প্রণেমিু
েিকাজ মানে আদম
ভুদল ন্াই।
যে য েদা মম কানি
দেদরোনি পানি পানি
বুর্দ্ে অন্তরিার
খুদল ন্াই।”
দচরদদন্ োথী মম
ওনগা অন্তরিম
মনন্ারমা পল্লীর
রূপেী।
যদেভরা যপ্রম দন্নে
যপ্রমভরা প্রাণ দদনে
এনেি পরাণ েম
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দবকদে’।
বেনন্ত আর্দ্জ মন্
পিনরাল পন্মন্
এনো িু দম েুন্দরী
পল্লীরদবজন্ কান্ন্ িােপরাণ ভদরো দাও
পরনে যিামার ভূ জবল্লীর।
দন্ে্ঠুরা এ মেীরদচর দপ্রেদবরেীরঅন্তর ভদর’ দদও
দদওনগা।
প্রানণর কথাটি যকনড়
যিামার ন্ীরব র্ঘনর
যপ্রনম মন্ ভনর দন্ও
দন্ওনগা।
হৃদনের নিা গান্
পচ্ছল-কলিান্
োথক
য কনরা কাজ
েরনে।
িন্ুভরা য ৌবন্,
দবকদেি কনরা মন্
প্রণেী-প্রণে-মিু
পরনে।।
-০-

অন্ুনরাি
াবার িনর য যগল চনল হৃদনে িার যবানলা যগা
আমার যদওো নিক বযথা অপরাি
কদরও ক্ষমা আপন্ গুনন্ েীন্িা েব ভুনলা যগা
চুদকো যগনি যিামার েনন্ নিা োি।
আবার দদ এপথ পানে কখনন্া আনো অজান্া
দচদন্নি পাদর চরণ ধ্বদন্ েেো,
জাদন্ যগা জাদন্ ভুদলনব নিা আনগর যদওো যবদন্া
মিুর েনব হৃদে ভরা যে আো।
িরণী শুিু দুনের ঠাাঁই-দন্রাো বযথা অপমান্
েুনখর যলে ন্াদেক যেথা ন্াদে যগা
দদবে দন্দে দবরেবযথা যপ্রনমর র্ঘৃণা প্রদিদান্
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িবুও বাাঁনচ আোর পথ চাদেনগা।
িু দম যিা শুিু জাদন্নে যগনিা যকমনন্ বযথা েো াে
ন্ীরব মুনখ করুন্ দুটি ন্েনন্
যে বযথা আজ দিগুণ েনে আমার বুনক বানজ োেএ কথা কানর জান্াব আজ যকমনন্।।
-০-

বাদল-োাঁে
এমন্ বাদল োাঁনে।
দমনি বানজ কানজ থাদকো দক আর
এে এে দপ্রে কানি।।
িানর িানর আজ বযাকুল বািাে
যকান্ দবরেীর বুকোিা িাে
দেদরনি োদকো োদকো।
বাঁিু বুর্দ্ে যকান্ দূর যদে পানর
দবরদেন্ী িাই অশ্রুর ভানর কাাঁদদনি-থাদকো থাদকো।
দবরেী ক্ষ কাাঁদদনি যকাথােরামদগদর–দগদর মানে।।
ূদথকার বনন্ আদেনি েজল
পরান্ মািানন্া গন্ধ।
কদম এখনন্া যোনিদন্ যকন্নগা
যককা কলরব বন্ধ।
শুিু মালিীর লিা কাাঁনপ থরথর
পাগল েনেনচ বন্মমরয
প্রথম বাদল বািাে পাইো
কাদমন্ী দেেনর লানজ।
ওনগা এমন্ েন্ধযা একা থাকা দকনগা
প্রান্েীন্ গৃেকানজ।।
-০111

িানলর বনন্ েু পেু দপনে বৃটষ্ট ন্ানম খন্ যগা।
যিামার যমােন্ মুখটি আমার মনন্ পনড় িখন্ যগা।।
পর্দ্িমাকাে ভনর আনে যমনর্ঘর কানলাে কানলাে যগা।
বাদলরান্ীর ক্ষদন্ক োদে র্ঘরটি ভনর আনলাে যগা।।
োওোে োওোে যঠাকাঠুদক যমনর্ঘ যমনর্ঘ মুনখামুদখ
এমন্ দদনন্ আমার প্রানন্ জাগাে দপ্রোর স্বপন্ যগা।।
পল্লীপনথ মাঠ িাদপনে খন্ আনে বানন্র যঢপ।
েবাই আপন্ র্ঘনরর যকানন্ র্ঘানির পনথ যন্ইক যকপ
কখনন্া বাাঁে বনন্র পানে র্দ্েমর্দ্েদমনে বৃটষ্ট আনে
এমন্ দদনন্ পিলা মন্ যিামার কথাে মগন্ যগা।।
-০জ্বানলা প্রদীপ, দদন্ েুরানলা, েন্ধযা দাও মা র্ঘনর।
বাদেনর আজ বাদল আমার মন্ য যকমন্ কনর।।
আজনক এমন্ বাদল দদনন্ যক র্ঘনরনি একা
মানের যকানল লক্ষী যিনল আাঁচল দদনে ঢাকা।
যিাট্র র্ঘনরর দুোনর ওই মা োরা যকান্্ যমনে
ভাইনের িনর দাাঁদড়নে আনি বৃটষ্ট আনে যিনে।
রাঙা মাটির পানন্ চাওো েজল দুটি যচাখ
আমার মনন্ আনন্ যকন্ মা োরানন্ার যোক।
দুনখর স্মৃদি আমার মনন্ দভড় কনর’ আজ আনে;
বড্ড ভানলা লাগনচ বনে থাকনি যিামার পানে।
বাাঁিার েনে এনলা কখন্ কৃেক যগল দেনর।
আকাে ভনর’ যমর্ঘ আনে মা, প্রদীপ জ্বানলা র্ঘনর।।
-০-

কদব
কদব শুিু যগনে াে গান্।
কদবর মরনম য ই-ভাব ওনঠ
যেভাব কনর যে দান্।
কদব শুিু যগনে াে গান্।।
কদবর দচত্ত মািুরী যোনি।
লীলার লেরী যভনে ওনঠ িার
দেো মানে অদন্বার।
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কদবর িনন্দ স্পন্দন্ আনন্
কদবর গানন্নি অদমে মাখা।
কানবযর েুিা হৃদনে কদবর
কানবযর গানন্ হৃদে ঢাকা।
কদবর দচত্ত যভামরা র্ঘুনর র্ঘুনর যেনর
কদবিাে িনর িনর?
কদবর দচত্ত-পুনষ্পর মিু
দপনে যে য অদন্বার।।
যকান্্ যে অজান্া েুপিু দেেী
কদবর হৃদে মানে।
আাঁদকোনি কার অদমে মুরদি
ন্ব অপরূপ োনজ।
যেই মূরদির পজ্জ্বল ভাো
কদব ক’যর াে দান্।
কদব শুিু যগনে াে গান্।।
-০-
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( কাাদশি াদেিা )
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দু’টি স্মৃদি
(েদন্বানরর দচটঠ, ২৭ বে ৭
য োংখযা,১৯৫৫)

(নকাচদবোনর এক েন্ধযাে যলখা )
বযান্্নেল ইে্টিোনন্ চাাঁদ
রাজপথ পানে মান্ুনের অদভোপআনলো আগুনন্ জঠনরর জ্বালা কাাঁনদ,
পৎিানে দন্ো মেীনি দমোনে াে,
পঙ্গু যলৌে দেেনর আিযন্ানদ।
িু দম ক্ষুিািু রা যোড়েী-রূপেী চাাঁদ।
িু দমও রুি অমা-ম্লাদন্মার রানি?
জীবনন্র ঋণ কখনন্া দক েনব যোি,
দন্ষ্ফল জ্বালা িাদপি বক্ষ-পানি।
িার যচনে এনো আজ দু’জন্াে মদর,
পদরিাপেীন্ যে পরমা দন্বৃদি।
য
কণ্টকক্ষি বেনন্ত দকনে ক্ষদি?
মনন্াগঙ্গা য বন্ধন্-েি-িারা।
দেবা-অদেবার পল্লানে দুদদযন্
জদপনি জরিী বন্ধযা বেুন্ধরা।
-০-

দিাার পপর েন্ধযা
এ কী িু দম যে-ই আমাদর যে দবরদেণী।
কি য খুনাঁ জদি, এিদদনন্ দদনল যদখা।
লদলি-োেয-োংগীি-রদঙ্গন্ীএখন্ দববো, যমৌন্-দবোদ-নরখা।
অদন্নমে আাঁদখ, দবকীণ যকেপাে,
য
রাঞ্চনল আন্মন্া পদাদেন্ী,
চদনবর যরাে স্মদর িবু আো-আনে
পপলখনন্ড চনলি দক দদন্ গদণ?
ভীরু িাো ন্ানম যেগুনন্র র্ঘন্ বনন্,
যন্বুর কুনজ যমৌমাদি যগল দেনর,
চদকি বলাকা েেো দেদরল ন্ীনড়,
যবণুবন্-দেনর যকাথাে দমলাল রদব।
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েদিয, দিে্িা, দবিাে কনরা িু দম,
যিামানক যদনখদি োরানন্া স্বপন্-িদব।
-০-

ুগ্ম ন্ক্ষত্র

১৯৮৭ োল

প্রনোজনন্ প্রদির্ঘানি রানষ্ট্রর পদেভানঙ্গ আর গনড় আর যকৌেনলর কুিজাল যবানন্।
মান্ুে দন্ঃেীম িার বাাঁি-ভাঙ্গা স্বভানব পদাম।
যদওো-নন্ওো, মি-দবদন্মে,
বস্তু ও ভানবর পণয চনল দবি জুনড়।
ঐদিনেয মান্ুে িন্য, ক্ষুদ্র- োমদেক কাদলমাে।
অদবভাজয যদনে কানল ুগল-িারকা,
ন্ভস্পেী পুরুনের পত্তর-দদক্ষণ পত্তরীেোম্রাজয-নোেনণ জীণ ,য ক্ষীণনজযাদি, েবদরক্ত;
য
িবু
একনত্র কনরনি েমুিান্, িুাঁনড় যেনল যোেনকর িুলা-আবরণ।
আচানর স্বভানব েম, একদচত্ত েমাজ- বন্ধনন্,
লক্ষয এক –বন্ধন্মুক্ত মান্ুনের দন্ঃনেে কলযাণ।
অদবশ্রান্ত পদনক্ষপ, প্রিযনে দুজে
য চীন্ ও ভারি, মোভারি মোচীন্।

-০-
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সুনীদিাুমারঃ স্মৃদিাথা

আচা য েুন্ীদিকুমানরর িাত্র োওোর যেৌভাগয অনন্করই েনেনি, দপ্রে িাত্র েওোর যগৌরব
য - ক’জনন্র িার মনিয আদম একজন্, এ অোংকার আমানক পদরস্ফীি কনর।
েযানর প্রোণ-োংবাদ পুত্রমুখাৎ রার্দ্ত্র দেিা ন্াগাদ আমার কানন্ আনে। িখন্ আদম
কৃবন্গনর। যোন্ার পর আদম যকান্ যোক অন্ুভব কদরদন্, িীব্র অন্ুিানপ দগ্ধ েলাম। এর
েনল দবদন্দ্র ও অেুস্থ েনে দিন্ চার দদন্ ে যাগি দিলাম। যেই গুরুদোর যজর আজও কাটিদন্।
আমার অন্ুিানপর কারণ, যোড়ে-েপ্তদে েিােীর কদবকঙ্কণ মুকুনন্দর ন্িু ন্ পাঠ ও
কালক্রম প্রভৃ দি দন্ণেয ক’যর গ্রে –োাদনন্ আদম দন্রি দিলাম। এ দবেনে দিদন্ খুবই পৎেুক
ও পৎোেদািা দিনলন্। বৎের যদনড়ক আনগ বইপাড়াে িাাঁর েনঙ্গ যদখা েওোে দিদন্ পুন্রাে
র্দ্জাােু েনলন্- কিদূর এনগানলন্ ? আদম বললাম , Text-িা প্রাে যরদে েনে যগনি, আদম
েীগদগর আপন্ার কানি ার্দ্চ্ছ। দকন্তু িারপর মনন্ করলাম খাদন্কিা িাপা েনে যগনলই াব,
এবাং েনি করনি আর াওোই েনে পঠল ন্া। এ দুঃখ আমার েঙ্গী েনে রনেনি।
েুন্ীদিকুমার মোত্মা বা ঋদে দিনলন্ ন্া। এ েব দবনেেণ কারও পপর প্র ুক্ত েনচ্ছ যদখনল
দিদন্ ক্রুদ্ধ েনিন্। এমন্ দক িাাঁনক আচা য েুন্ীদিকুমার বলনলও দিদন্ চনি য নিন্। প্রেন্ন
পদার মান্দবকিা এবাং দেগ্ধ বযঙ্গ ও যকৌিু কোনেয েদা েমুজ্জ্বল বযর্দ্ক্তত্বই িাাঁর োিারণ পদরচে
দিল। াান্দবদযাে পর্দ্িনমর চবাাদন্ক পদ্ধদি এবাং প্রনচযর

ুর্দ্ক্তবাদী দৃটষ্টভদঙ্গর েমিে

চাইনিন্ দিদন্। যবৌদ্ধ োংস্কৃদির প্রদি শ্রাদ্ধা এবাং অন্্- আ ভাো
য
ও জীবন্চ া য দবেনে আগ্রে
িাাঁর যেেদদন্ প ন্ত
য দিল। মিয জীবনন্ দিদন্ ভারিীনের েনঙ্গ চবনদদেক দেেকলাও অিযেন্
কনরদিনলন্, আর যেে জীবনন্ যোদভনেি জীবন্, প্রাচীন্ পারেী োদেিয ও েূেী িম য দবেনে
আগ্রোদম্বিও েনেদিনলন্।
েযার দিনলন্ চদলবু চদরনত্রর ও পদরবিযন্েীল প্রকৃদির মান্ুে। To be or not to be এই
দিিার মনিয য মন্ বাাব জীবনন্ আনন্দাদলি েনিন্, যিমদন্ াান্- গনবেণার যক্ষনত্রও
পরীক্ষা-দন্রীক্ষামূলক ভাোনলক্িক্ে –এর মনিয দদনে দগনে িনব যেে দেদ্ধান্ত করনিন্।
অনন্যর মিামিনক দিদন্ য মন্ চি্ ক’যর মান্য কনর বেনিন্ ন্া, যিমদন্ আবার, কিকিা
টঠক েনিও পানর এমন্ মনন্ েনল োেও দদনিন্। বযাকরণ দবেনে এমন্দক ভাোদবাান্ দবেনেও
খুচনরা ন্ান্ান্্ যক্ষনত্র পিাৎ দিদন্ মি বদনলনিন্ এর পদরচে রনেনি। িনব িাপার অক্ষনর
ন্িু ন্ দকিু যবর েনল িা ুর্দ্ক্তোংগি ন্ে এমন্ অন্ুভব করনলও দিদন্ প্রদিবাদ বা কলে করনিন্
ন্া। এদবেনে পন্নি রুদচ বা োলীন্িানবাি োং নমর আবরনণ িাাঁনক রক্ষা করি। এমন্ দক দিদন্
স্বচনক্ষ া যদনখনিন্ যে দবেনে অনন্য দমথযাভােণ করনি শুনন্ও দু’একবার মৃদু প্রদিবাদ কনর
পনর চুপ কনর য নিন্। আদম জাদন্, বাাংলাে ভাোদবাানন্র যকানন্া পুানক অন ৌর্দ্ক্তক ও
পৎকিভানব িাাঁর মিামি লঙ্ঘন্ করার পদরচনের দবেে শুনন্ও দিদন্ েনে যগনিন্। যকানন্া
দবেে দন্নে মানে মনিয দক্ষপ্ত দদও বা েনিন্ , অন্তনর যকানন্া যক্রাি যপােণ করনিন্ ন্া। দপ
কনর জ্বনল দগনে পরমুেুনিয স্বাভাদবক েনে পড়াই িাাঁর চদরত্রলক্ষণ দিল।
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ূ য
দেক্ষক-িাত্র োকয , চদল্লে বিনরর বেু োক্ষাৎকার , অনন্ক স্মৃদি। িারই য - কিা মুেি
আজ মনন্ পড়নি, দলদপবদ্ধ করার আন্ন্দ িাড়নি পারদি ন্া।
েযানরর েনঙ্গ আদম প্রথম পদরদচি েই ১৯৩৭ খ্ীঃএ। দিদন্ িখন্ দবিদবদযালনের
িু লন্ামূলক ভাোিনত্ত্বর প্রিান্ অিযাপক , ভারনি ও দবনি পদরদচি। যেই অন্ুোনর দিদন্ বাাংলা
ভাোিত্ত্ব যেখানি ‘দেে্থ্ ইোনর’ একটি ও ‘দেক্ে্থ্ ইোনর’ একটি ক্লাে দন্নিন্, য মন্ দন্নিন্
ইাংনরজী এবাং কখনন্া-েখনন্া োংস্কৃনিও। আদম যে-ই েনব এম-এ ক্লানে ভদিয েনি দগনেদি।
বাাঁকুড়া কনলজ যথনক এনেদি , োংস্কৃনির িাত্র, অথচ বাাংলািাও ভানলা জাদন্, দিিাে পনড়দি
োংস্কৃি যন্ব ন্া বাাংলা যন্ব। মোমনোপািযাে দবিুনেখর োস্ত্রীর কানি যগলাম, দিদন্ পপনদে
দদনলন্- মন্ঃপুিাং েমাচনরৎ। বাাংলার র্ঘনর দেনর এনে যদদখ েযার প্রনবেিানরর দদনক দপিন্
কনর বনে আনিন্। িূদি পাঞ্জাদব অিমদলন্
য
, গলার চাদর দপিনন্র দু’দদনক যেরানন্া, যচানখ
চেমা, যবে প্রো ললাি। প্রণাম করনি য নিই দন্নেি ক’যর র্দ্জাােু েনলন্। পদরচে দদনে
দিিার কথা বযক্ত করনিই দিদন্ বলনলন্ , আপদন্ োংস্কৃিই পড়ুন্, দকিু দেখনি পারনবন্। একিু
যথনম বলনলন্,- বাাংলাে যখনি পনড় যিমন্ যেখার কী আনি,

া আনি িা দু’ দিন্ মানের

যখারাক। আবার একিু যথনম বলনলন্, আমার োবনজক্ি্ আদম কাপনক দন্নি বদল ন্া, কারণ
ওনি চাকদর পাওো

াে ন্া। এই কথা শুনন্ই দকন্তু আমার দিিার মীমাাংো েনে যগল, টঠক

করলাম িাে’যল বাাংলাই যন্ব, কারণ , েকাল েন্ধযা টিপোদন্ ন্া করনল চলনব ন্া। োংস্কৃি
পড়নল অবেয কুদড় িাকার একিা বৃদত্ত যপিাম, দকন্তু িানি চলি ন্া। োাঁদক দদনে পাে করার
জন্য বাাংলাই দন্নি ে’ল। আর ঐ য েযার আমার মাথাে ঢুদকনে দদনলন্ য বাাংলাে খুব যখনি
পনড় যেখার এমন্ কী-ই বা আনি, িার েল ে’ল এই য এক যদড় বৎের বাাংলা বই িুাঁলামই
ন্া। য িুকু েমে যপলাম পড়নি লাগলাম ভাোদবাানন্র াবিীে বই। ও-দে-দব-এল প্রথম ভাগ
কণ্ঠস্থ েনে যগল, আর পনড় যেললাম দকিু ইাংরাজী , প্রাকৃি ও দের্দ্ন্দ।
প্রাণবন্ত স্বাস্থয এবাং দ্রুি যবনগর অদিকারী েুন্ীদিকুমার অন্য একটি ক্লাে যেে ক’যর
যরনজদস্ট্র চক্ োস্টার োনি দন্নে কারু েনঙ্গ িুকনরা কথার আলাপ বা োদে-মস্করা োঙ্গ ক’যর
যিিলা যথনক যদািলাে এনে দ্রুিপনদ ক্লানে ঢুকনিন্। ইাংনরজীনি পড়ানিন্ িাও দ্রুিগদি ,
িনব েুস্পষ্ট পচ্চারণ। বলনি বলনি পাাাদবর োন্ োি বাাঁ োনির আর্দ্ান্ পপনরর দদনক
যগািানন্া িাাঁর অভযাে দিল। মনন্ েে এ অভযাে পড়ানন্ার মনিয পারস্প বা
য দবমেস্মৃদি রক্ষাে
িাাঁনক োো য করি। ক্বদচৎ েুি্ পনরও আেনিন্। প্রারনে দিদন্ জান্নি চাইনিন্ আনগকার
দদন্ যকাথাে যেে কনরনিন্। আমার মনন্ পনড়, আদম দিলাম খুব দ্রুিগামী দলদখনে। আচান রয
কথন্ অদবকল কদপ করিাম এবাং ‘কিদূর বনলদি’ জান্নি চাইনল িৎক্ষণাৎ খািাটি এদগনে
দদিাম। পদন্ অ-দে-দব-এল েনঙ্গ দন্নে আেনিন্, পদােরণ যদওোর প্রনোজনন্ ক্বদচৎ পনট
দন্নিন্। বাাংলা োংস্কৃি দের্দ্ন্দর দবকৃি পচ্চারণ দন্নে বযঙ্গ েমুজ্জ্বল রদেকিা, যিাি এক িুকরা
মজার কাদেন্ী, অথবা, থাথ য যকান্ ি্রুটির েরে দবদগ্ধ েমানলাচন্া মানে মানে িাাঁর ক্লাে
জদমনে িু লি। বলনি যগনল বাাংলা পড়ার মনিয এই একটি ক্লােই অন্ন্যমন্া েনে যোন্ার ও
যবাোর দিল।
মূল বাাংলা ভাোদবাান্ পড়ানন্ার প্রস্তুদি দেোনব দিদন্ ইনন্দা-ইপনরাপীে ভাোনগাষ্ঠীর
োিারণ পদরচে, আ ভাোর
য
অন্ুপ্রনবে , দবাার, দবকাে, অন্া নদর
য
েনঙ্গ োকয প্রভৃ দি
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ইদিবৃত্তমূলক বযাপার দন্নে যবে দকিুদদন্ বযে করনিন্। আমার কানি এই অাংে খুবই
দচত্তাকেক
য দিল। িাাঁর দু’চারদদন্ ক্লাে যন্ওোর পর অন্ুনপ্রদরি েনে যকবল ও-দে-দব-এল-ই
ন্ে, আ -অন্া
য
যোনকযর , োিারণ ভাোদবাানন্র ও প্রাকৃি বযাকরনণর য -ন

বই োনির

কানি যপলাম,পনড় যেললাম। আমরা যন্োৎ বাাংলার িাত্র ব’যল ভাো-দবাান্ আেরনণ দিদন্
আমানদর দীন্ মনন্ করনিন্ এমন্ মনন্ েে ন্া। বরাং অন্য ক্লাে যথনক বাাংলাে িানত্রর োংখযা
অনপক্ষাকৃি যবদে (আমানদর েমনে োি, বিযমানন্ দুে’ আড়াইে’র মি ) দিল ব’যল পৎোে
েেকানরই পড়ানিন্। িারাবাদেক দবকানের পনথ আিুদন্ক কাল প ন্ত
য বাাংলার ন্াড়ীন্ক্ষত্র
দবচার করনি দগনে কখনন্া

কখনন্া িু লন্ামূলকভানব দের্দ্ন্দ ,মারাটঠর দকিু দকিু দৃষ্টান্তও

আমানদর িদরনে দদনিন্। বাাংলা ভাোিনত্ত্ব িাাঁর দবনেে প্রীদি পক্ষপাি দিল দন্নম্নাক্ত
দবেেগুদলর পপর- চবদদক যথনক প্রাচীন্ বাাংলা প ন্ত
য যদে-ইদিবৃত্তেে ভাোর দবকানের
েূত্রগুদল, ভাঙা-িৎেম ও দবনদদে েনের পপাদান্, অদপদন্দেদি, স্বরোংগদি, অদভশ্রুদি ও যেই
েনঙ্গ োিু ও চদলি স্টাইল, েনের আদদ মিয ও অন্তয স্বরগুদলর রূপান্তনরর ইদিবৃত্ত , অিীনির
র্দ্ক্রোরূপ এবাং কমভাববাচয
য
। এগুদলই িাাঁর কানি গুরুত্বপূণ য দবেে দিল। আজনকর
িাত্রিাত্রীনদর এই মূলযবান্্ দবেেগুদল ন্া দক যিমন্ গুরুত্ব দদনে পড়ানন্াই েে ন্া। বাাংলা
বইনেও এগুদল অেদবাার অবনেদলি। িার জােগাে মাদকযন্ মুলুক যথনক দকিু যন্ািু ন্ িাাঁচ
এনেনি। বাাংলাে দন্দবচানর
য
িানি পৎোদেি করা েনচ্ছ যদদখ। অবেয চদলি-দন্ভযর দববরণমূলক
ভাোদবাান্ এখন্ও টঠক চালু করা েেদন্, েেনিা এ দবেনে েমযক্াানন্র অভাব রনেনি
বনলই। এই েম্প্রদি-প্রবদিযি রীদি োনকয েদেবু আচান রয অদভমি দিল ন্া –গ্রেণ ন্া-বজযন্
ও অনপক্ষণ।
িাাঁর পড়ানন্ার স্মৃদির মনিয পুন্রাে আদে। েনব দকিুদদন্ পড়ানি আরে কনরনিন্, আ -য
অন্া য ইদিবৃত্ত আদান্-প্রদান্ প্রেঙ্গ েনে যগনি, প্রাকৃনির মূল কথাগুদল যবাোনচ্ছন্
(োম্প্রদিক িরনন্ দিদন্ যকবল েূত্র দন্নদযে ক’যর মুখস্থ করনি বলনিন্ ন্া, েবাঙ্গ-েু
য
ন্দর ক’যর
বুর্দ্েনে দদনিন্ ), ইদিমনিয িাাঁর বই প্রথম খণ্ড আমার ভানলাভানব পড়া েনে যগনি এবাং দকিু
প্রনও মনন্র মনিয যজনগনি। পড়ানচ্ছন্, একদদন্ আদম োেে ক’যর চারটি প্রন দলনপ দলনখ
িাাঁর দদনক এদগনে দদলাম। এর প্রথম দু’টি প্রন আজও আমার মনন্ আনি। একটি ে’ল- Is
Maharastri a later development of Sauraseni ? আর একটি- In course of your lectures
you have said that words like পূজা and েব are of Dravidian origin . How do you say so
when there is enough evidence of their use in old Sanskrit texts ? –আমার দদনক
িাদকনেই দলনপর পপর যচাখ বুদলনে বলনলন্- Here are a few questions from one of your
classmates. The first one is ….. ব’যলই েনঙ্গ েনঙ্গ- Yes, there is an opinion like that. The
fact is originally Sauraseni and Maharastri belonged to the same speech-group when
Magadhi or Ardha- Magadhi already separated. দিিীে প্রননর জবানব দিদন্ দ্রাদবড় েভযিা
ও জীবন্াচরনণর মনিয অন্ুপ্রদবষ্ট

েনলন্, আ য েভযিা, িম য প্রভৃ দির েনঙ্গ িু লন্া ক’যর

বযাপারটি দবেদভানব বুর্দ্েনে দদনলন্, র্ঘণ্টাও যেে েনে যগল।
দদও বাাংলা ভাোে কনেকটি দবেে দন্নে দিদন্ যিাি একটি ভাোিনত্ত্বর বই ক্রনম
দলনখদিনলন্ (পনর আরও দকিু দলনখনিন্ ), িবু বাাংলাে থা থভানব চবাাদন্ক বই যলখা য নি
পানর য , এ দবেনে দিদন্ ের্দ্ন্দোন্ই দিনলন্, কারণ, প্রথমিঃ আিুদন্ক ভাোদবাানন্ বযবহৃি
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বেু েনের েুশ্রাবয েেজ বাাংলা (বা িৎেম ) প্রদিেে িখন্ও েেদন্ ( দদও দিদন্ দন্নজ
দু’চারটি প্রস্তুি ক’যর দন্নেদিনলন্ ), দিিীেিঃ স্বর ও বযঞ্জন্নক পৃথক্ ভানব দবন্যাে করা াে
এমন্ যরামক দলদপনি ন্ান্ান্্ দচহ্ন বদেনে য মন্ েেগুদলর পচ্চারণ ও রূপান্তর প্রাে েটঠক
জানন্ানন্া াে, যিমন্টি বাাংলা েরনে েেবপর ন্ে ব’যল। োরা ভারনি যরামক দলদপ প্রচলন্
দবেনে যেই েমে দিদন্ মুখয প্রবক্তা দিনলন্। ঐ েমনেই দের্দ্ন্দর েবভারিীে
য
োিারণ ভাো
েওোর য ৌর্দ্ক্তকিা দন্নে আনলাচন্াে ও যলখাে দিদন্ দন্জ মি প্রকাে করদিনলন্, অবেয শুদ্ি্
দের্দ্ন্দ বা খড়ীনবালী দের্দ্ন্দর েপনক্ষ ন্ে, চলদি দের্দ্ন্দ বা বাজার-দের্দ্ন্দর েপনক্ষ। পরবিীকানল
পগ্র দের্দ্ন্দ-পেীনদর শুদ্ি্ দের্দ্ন্দ চাপানন্ার বযাপানর দিদন্ দবক্ষুি েনেদিনলন্। এই প্রেনঙ্গ দিদন্
দের্দ্ন্দ-পেীনদর দবকৃি োংস্কৃি পচ্চারণ দন্নে বযঙ্গও করনিন্- েিযাং বদ্ িমাংয চর্র্ । রামা-ো,
েদর-দে মন্ু-েু (রামঃেদরঃ মন্ুঃ ) যে াই যোক , আমরা পক্ত দুটি দবেনে িাাঁর অদভমনির
োরবত্তা আজও স্বীকার ক’যর থাদক।
যন্ািু ন্ যন্ািু ন্ দবেনে াান্ অজযনন্র ইচ্ছা িাাঁর খুবই প্রবল দিল। বিীপ বাদলিীপ ভ্রমনণর
মি ইপনরাপ ভ্রমনণও দিদন্ দবদভন্ন যদনের ভাো ও োংস্কৃদি দবেনে বেু িথা েমােরণ কনর
আন্নিন্। ইনন্দা-ইপনরাপীে যগাষ্ঠীর ভাোগুদল োনকয েমকালীন্ ইপনরাপীে পর্দ্ণ্ডনিরা
যন্ািু ন্ কথা কী বলনিন্ যে দবেনে িাাঁর যকৌিূেল েদাজাগ্রি থাকি। যদনখদি ইপনরাপীে
দবদভন্ন োখার ভাোনগাষ্ঠীর মনিয লাভগুনচ্ছর ভাোর পপর িাাঁর দবনেে অন্ুরাগ দিল। এর কারণ
ঐ ভাোর েনঙ্গ ইনন্দা-ইরান্ী আ ভাোর
য
অনন্কিা র্ঘদন্ষ্ঠ োকয। যোদভনেি ভাো ও োংস্কৃদির
পপর িার অন্ুরাগও কিকিা এই কারনণ। িা িাড়া স্বনদেীে ভাোর মনিয দন্োদ, দকরাি,
দ্রাদবড় যগাষ্ঠীর ভাো োনকয অন্ুেন্ধান্ী মনন্াভাব দিদন্ যেেদদন্ প ন্ত
য অক্ষু্ণ  যরনখদিনলন্।
এেব দবেনে িাাঁর দলদখি প্রবনন্ধও দকিু দকিু প্রমাণ পাওো ানব। যকবল যিমন্ দবে্িৃি প্রমাণ
পাওো

ানব ন্া িাাঁর জািীে অিযাপক েবার পর আরবী-োরেী ক্লাদেক োদেনিযর অিযেন্

দবেনে ও েূেী িনমরয প্রদি আগ্রে দবেনে। েূেী িনমরয েনঙ্গ চববব িনমরয য প্রবল োদৃ েয যদখা
াে এ দবেনে দিদন্ই আমানদর যচাখ খুনল যদন্।
েুন্ীদিকুমার োমার্দ্জক ভানব রক্ষণেীল দিনলন্, মান্দবকভানব দিনলন্ ন্া। এ দুনের মনিয
দিদন্ মানে মানে আনন্দাদলি েনেনিন্। চপিা েে ব্রাহ্মণয আচার পালন্ করনি িাাঁনক ক্বদচৎ
যদখাও য ি । এটি িাাঁর পপর োংোর-েমাজ পদরনবনের প্রভাব ব’যল মনন্ কদর। ন্িু বা দিদন্
মুক্ত স্বভানবর দিনলন্ এবাং আচরণমূলক যকানন্া িম য পালনন্র জন্য প্রস্তুি দিনলন্ ন্া। বুদ্ধ ,
শ্রীজ্চিন্য, শ্রীরামকৃব প্রভৃ দিনক দিদন্ মোপুরুে দেোনব শ্রদ্ধা করনিন্, য মন্ করনিন্
রবীন্দ্রন্াথনক, এবাং িাাঁনদর বাণীও িনর রাখার প্রোে করনিন্, দকন্তু িানদর োনকয যকানন্া
অনলৌদকক ভাবন্া দিদন্ একিুও যপােণ করনিন্ ন্া। এনকবানর যেেজীবনন্ দিদন্ িম য দবেনে
পৎেুক েনেদিনলন্ এবাং চবাাদন্ক বুর্দ্দ্ধ দদনে েিযনক িরার জন্য মানে মানে দচন্তা
কনরদিনলন্। এমন্ দক োদেিয বা দেক্ষা দবেেক েভা-েদমদিনি ও প্রেঙ্গান্তনর দগনে িনমরয
দবেে দন্জ দবনবচন্া বুর্দ্দ্ধ দদনে যবাোনি চাইনিন্। বির চানরক আনগকার কথা বলদি, িখন্ও
িাাঁর রামােণ প্রেঙ্গ দন্নে যকালােল প্রারদ্ধ েেদন্, কথা-প্রেনঙ্গ েযার বলনলন্,- আদম যিা মনন্
কদর, ultimate reality –যক যকানন্া মনিই জান্া

াে ন্া, আপন্ানদর কী মনন্ েে ? আদম

বললাম, বাংোন্ুক্রনম আদম চববব, িনব বযর্দ্ক্তগিভানব Sceptic ,অবেয বিযমানন্ দবিাে
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অদবিানের মােখানন্ েু লদি। বলনিই বলনলন্ , েু লনিন্ যিা েু লুন্ , ব’যলই মজার এক যমাল্লার
কাদেন্ী যোন্ানলন্।
বস্তুিঃ আচান রয মন্ ও বুর্দ্দ্ধ দিল পর্দ্িমা দবাান্ীর িানি গড়া, বুর্দ্দ্ধ দদনে দবচার দবনলেণ
িাড়া যকানন্া দকিুনক েিয বনল মান্নি দিদন্ প্রস্তুি দিনলন্ ন্া। অবেয পাাঁচজনন্র কথাে ক্বদচৎ
কখনন্া একিু িলনিন্ও ন্া, এমন্ মনন্ েে ন্া। াই যোক, রামােণ োনকয িাাঁর যেদদন্কার
অদভমি, া িমীে েম্প্রদানে খুব পষ্মার েৃটষ্ট কনরদিল, িারও মূনল এই য ৌর্দ্ক্তক চবাাদন্ক
দৃটষ্টনকাণ। দকন্তু আিন রয দবেে এই য , য দু’দিন্টি দবেে দন্নে িমিুয জীরা িাাঁনক আক্রমণ
কনরদিনলন্, িা-ইদিপূনব য যদেীে ও পর্দ্িমা গনবেনকরাই বনল যগনিন্। য মন্, রানমর
ঐদিোদেক বযর্দ্ক্তত্ব ও দেরথজািনকর কাদেন্ী , আর রামােনণর পপর ইদলেে্ কানবযর অথবা
ট্রে- ুদ্ধ কাদেন্ীর প্রভাব। েুন্ীদিকুমার বুনেদিনলন্ য পত্তর-মিয-দদক্ষণ ভারনি রামচদরি
দন্নে বাাব, অনলৌদকক ও দমদশ্রি বেু কাদেন্ী গনড় পনঠদিল। িার দকিু দকিু বদেযভারনিও ন্ীি
েনেনি। এই েব কাদেন্ী গ্রেণ বজযন্ কনর ও েুেমঞ্জে কনর মোকদব িাাঁর রামােণ প্রণেন্
কনরন্।
স্বভাবিই ইদলেনের প্রভাব রামােণকার দন্নেদিনলন্। কারণ, ইদলেনের র্ঘিন্া আিুদন্ক
ভাোিনত্ত্বর অন্ুেন্ধানন্ অন্তি ১২৫০ খ্ীঃ পূঃ –এর, আর িাে’যল যোমারও খ্ীঃ পূঃ ৭০০-এর
যবে দকিু পূনবকারই
য
গােক। আর গ্রীকনদর েনঙ্গ ভারিীে আ নদর
য
ন্ান্া দবেনে যদওোযন্ওোর োকয প্রাজ্গদিোদেক কাল যথনকই দিল। এই েিযটির যন্ািু ন্ ক’যর পপলদি িাাঁর
যেে জীবনন্র াান্মানগ য দবচরনণর ইদিবৃত্ত। িম য এক পনথ োাঁনি , ইদিবৃত্ত োাঁনি দভন্ন পনথ।
িাদমনকরা
য
দদ েমভানব ুর্দ্ক্তর অন্ুরাগী েনিন্ িাে’যল পৃদথবী বেু রক্তপাি যথনক রক্ষা যপি
এ দবেে যিা পূনবইয মন্ীেীরা বনলনিন্।
াই যোক, িাাঁর োনকয বযর্দ্ক্তগি অদভািার আর দুএকটি যকৌিু ককর কাদেন্ীর
অবিারণা ক’যর প্রেঙ্গ যেে কদর।
িাাঁনক অপ্রােদঙ্গক অবান্তর প্রন করনল দিদন্ দভিনর দভিনর চনি য নিন্ এবাং পনট
একিা প্রন কনর বেনিন্ ? য মন্ যদখা ে’যল যকপ দদ র্দ্জাাো করনিন্, যকমন্ আনিন্,
পদন্ েনঙ্গ েনঙ্গ র্দ্জাাো করনিন্, যকমন্ যদখনিন্ ? একিা েুাঁ পচ্চারণ করনিন্ এবাং মুনখর
ভানব য ন্ প্রন করনিন্ ‘িনব’? কুেল প্রনকিযা অবেয দদ বলনিন্ ‘ভানলাই যিা যদখদি েযার
এবাং যদনখ আন্ন্দও েনচ্ছ’ িােনল েেি বা িাাঁর অপ্রেন্নিার দকিুিা যমক-আপ করা ে’ি।
যকানন্া দেক্ষক –অিযাপক ভুল কথা বলনল বা ভুল আচরণ করনল েযার দবক্ষুি েনিন্ এবাং
বযঙ্গ-দিরঙ্কানরর িারা যোিন্ ক’যর দদনে িনব োন্ত েনিন্। দচরকালই দিদন্ প্রেন্ন স্বানস্থযর
অদিকারী দিনলন্ এবাং যখনিও খুব পারনিন্। িনব আমার এমন্ও মনন্ েনেনি য , িাাঁর েরীরস্বাস্থয যকানন্া বদ যলানক ‘খুনাঁ ড় ‘ ন্ষ্ট কনর দদনি পানর এমন্ একিা কুোংস্কার ও ভে েেি বা
িাাঁর দিল। যক জানন্ েেি বা এই কারনণই দিদন্ কাপনক পা-িুাঁনে প্রণাম করনি দদনিন্ ন্া।
িাত্র েনলও ন্া। অথচ িাাঁর পদরবারচনক্রর মিযবিী যেেভাজনন্রা িাাঁনক প্রণাম করনল দিদন্
িানক অবরুদ্ধ কনরনিন্ এমন্ও ন্ে। িা িাড়া এমন্ও জাদন্, িাাঁর বািনকয
য
যকানন্া িরুণ িাাঁর
অন্ুমদি যচনে দন্নে পা িুাঁনে িাাঁনক প্রণাম কনরওনি এবাং প্রণানমর পর ‘কই আেীবাদ
য করনলন্
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ন্া যিা’ বলাে ‘আচ্ছা, আচ্ছা শ্রদ্ধাবান্ যোন্’ একথা বনলনিন্। আমার মনন্ েনেনি , যকপ পা
িুাঁনল দিদন্ দন্নজনক অপরািী মনন্ করনিন্। আন্ি ন্মস্কানরই

খন্ শ্রদ্ধা-েম্মান্

নথষ্ট

জানন্ানন্া েে, িখন্ পা যিাাঁো অদিভর্দ্ক্ত যদখানন্া িাড়া আর কী েনি পানর , দবনেে এনদনে
খন্ এমন্ দৃষ্টান্ত রনেনি য পা জদড়নে িনর যকপ যকপ অন্যােভানব কা দের্দ্
য দ্ধ ক’যর থানক।
একদদনন্র র্ঘিন্া বদল। আমার যকানন্া প্রীদিভাজন্ বযর্দ্ক্তর যকানন্া একিা পপকানরর জন্য
িাাঁনক েনঙ্গ দন্নে যগদি। যিিলাে িাাঁর র্ঘনর ঢুনক েব যজনন্শুনন্ও যেই মুেনূ িয ভুনল দগনে
ন্ত্রচাদলনির মি েযারনক প্রণাম করনি োি বাড়ানিই পদন্ও োাঁ-োাঁ কনর দপদিনে যগনলন্। যেই
মুেনূ িয আমার োংদবৎ দেনর এনলও যজার ক’যর পা িুাঁনে প্রণাম ক’যর যেললাম এবাং িা করনিই
পদন্ যক্রাি প্রকাে কনর আমারও পা িুাঁনি এনলন্। েনর দগনে আদমও দেষ্টাচার লঙ্ঘন্ কনর চনি
পঠলাম। মুেনূ িযর মনিয একিা ন্ািকীে বযাপার র্ঘনি যগল। আদম দক্ষপ্ত েনে বললাম- আপন্ার
দদ প্রণাম ন্া যন্ওোর অদিকার থানক , আমারও প্রণাম করার অদিকার আনি। আপন্ার
যকানন্া bias থাকনি পানর, আমার থাকনি পানর ন্া ? আজ আপন্ানক বুর্দ্েনে দদনিই েনব
যকন্ আপদন্ পা িুাঁনে প্রণাম করনি যদন্ ন্া। এনি দিদন্ একিু য ন্ থিমি যখনে যগনলন্ এবাং
িারপর যবাোনি দগনে

া বলনলন্ িানি েুদৃঢ় যকানন্া

ুর্দ্ক্তর পদরচে েুিল ন্া। কারণিা

মান্দবক, ন্া পর্দ্িমা প্রভাব, অপরািী যবাি , ন্া-নকানন্া োংস্কার িা যির পাওো যগল ন্া।
পদরদচি যকপ যন্ািু ন্ কথা যোন্ানি এনল িা শুন্নিন্ টঠকই, দকন্তু বক্তানক একিু বার্দ্জনে
দন্নিন্। ক্বদচৎ একিু েনন্দেও বা করনিন্ য অেদবদযাে আড়ম্বর ন্া ক’যর াে। অপদরদচনির
কানি দেষ্ট েদেবিাই িাাঁর োিারণ চাদরত্রয দিল। একবার আদম মিয ুনগর একটি দবেনে যন্ািু ন্
ইদিবৃত্ত যদদখনে দু’একটি েনের যন্ািু ন্ বযাখযা দদনে একটি যলখা প্রকাে কদর। যেই যলখার
যকানন্া অাংে পনড় যোন্ানিই দিদন্ প্রন করনলন্, ‘ঐ েনের ঐ অথ আপদন্
য
যপনলন্ যকাথাে
? ‘ ‘যকন্ আরবী-পারেী অদভিানন্।‘ ‘ঐ অনথ যপ্রনোগ আর যকাথাও যপনেনিন্ ? ‘ন্া, পাইদন্,
দকন্তু ন্া-পাই , ঐ অথ য িাড়া এখানন্ যিা েঙ্গদি েে ন্া’। আচ্ছা , আদম পনর পনড় যদখব’।
একদদন্ কথা প্রেনঙ্গ পঠল ‘দন্কাে্ ’ েনের দবেে। পদন্ বলনলন্, ‘অনন্নক মনন্ কনর এর অথ য
দিিীেবানরর দববাে, দকন্তু িা ন্ে, য

যকানন্া দববাে, িনব a shorter form of marriage’.

ভাগযক্রনম আদম এিা জান্িাম। বললাম ‘কদবকঙ্কনণর এই অথইয পাই। ‘ ‘কদবকঙ্কনণ ? যকাথাে
?’ আদম পদ্িদৃ ি িু নল বললাম , ‘যকে দন্কা যকে কনর দবো। যমাল্লা পড়ােযা দন্কা দান্ পাে
দেকা দেকা , যদাো কনর কলমা পদড়ো’ । আেনল দিদন্ও এ লাইন্ জান্নিন্, ভুনল যগনিন্। এ
রকম জান্া র্দ্জদন্ে ভুনল যগনিন্ িার এমন্ আরও দৃষ্টান্ত দিল। একদদন্ আদম েূেুে্ যজানলখার
কাদেন্ী দন্নে িাাঁর কানি র্দ্জাােু েনে দগনেদি। যজানলখার স্বামী যপাদিোর ন্পুোংক দিল, এ
কাদেন্ী যকান্্ েরােী যলখক প্রথম শুদন্নেনিন্ ? বাাংলাে এর প্রথম কদব দক মেম্মদ েগীর ?
পদন্ যপাদিোনরর দবেে বণন্া
য করনলন্, য ন্ স্মৃদি যথনক পদ্ধার করনিন্। বনলই বলনলন্ ,
‘আপন্ার কী দরকার পনড়নি ?’ আদম বললাম , ‘বড়ু চণ্ডীদানের পূনবকার
য
যলখক েনল আদম
স্বচ্ছনন্দ বলনি পাদর য অদভমন্ুযর ন্পুাংেকনত্বর বণন্া
য োরেী োদেিয যথনক যন্ওো।‘
‘অদভমন্ুয , আইেন্ –ন্পুাংেক আপদন্ যকাথাে যপনলন্ ? ‘ ‘কৃবকীিযনন্ই রনেনি, িা িাড়া ওদে-দব-এল এ আপদন্ই যিা পদ্িদৃ ি দদনেনিন্- এখন্ ভূ নল যগনিন্- ‘ন্পুাংেক আইেনন্র রাণী।
‘
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যদনের োম্প্রদিক রাজন্ীদি দিদন্ বুেনিন্ও ন্া, িার িারও িারনিন্ ন্া। েেি অন্ুনরানি
ও অনথরয প্রনোজনন্ িাাঁনক এখানন্ কাপন্্দেনলর েভাপদির কাজ করনি েনেদিল। ন্িু বা, েঃ
েুেীল যদ’র কানি শুনন্দি েযার যচনেদিনলন্ রাষ্ট্রদূি েনি, দবনদনে ভারিীে োংস্কৃদির কথা
যোন্ানবন্ ব’যল। আিুদন্ক রাষ্ট্রদূনির গুণাগুণ দভন্ন প্রকৃদির , এ দিদন্ জান্নিন্ ন্া। েরকাদর
ন্ীদি ,

া োমদেক রাজন্ীদির বা দলস্বাথন্ীদির
য
বেবিী েনে থানক , িার পপর দিদন্ প্রেন্ন

েনি পানরন্ দন্। জািীে অিযাপনকর পনদ থাকাে িাাঁনক একাদিক বার দক্ষপ্ত েনি যদনখদি।
একবার িাাঁনক দদনে িাাঁর অন্দভনপ্রি যকানন্া দবেনে েম্মদি যদবার চাপ এনেদিল। বযাপারিা
টঠক কী িা জান্নি পাদরদন্, দারর্দ্জদলাং অঞ্চনলর ভাো দন্নে দকিু েনি পানর, েনখনদ রূঢ়
ভাোে দবনক্ষাভ প্রকাে করনলন্- এই যবিা জািীে অিযাপক , আে খাদন্কিা ন্দযমার জল যখনে
া। ঐ েমনে পত্তপ্ত েওোর অন্য একিা কারণও র্ঘনিদিল। েনরকৃব মুনখাপািযাে োদেিযরনত্নর
েম্বলেীন্ রুি বািনকয
য
েরকারনক দদনে একিা বৃদত্তর বযবস্থা দিদন্ যকানন্ামনিই ক’যর পঠনি
পারদিনলন্ ন্া। মন্ত্রীনদর িানর দগনেও দবেল ের্দ্চ্ছনলন্।
আনিযর পপকার করার জন্য িাাঁর আগ্রে েবদাই
য দিল। দকন্তু কানলর গদিনক এেনবর জন্য
িিা আত্মেমপণয প্রনোজন্ীে ে’ি িা দিদন্ স্বভাববেিঃ করনি পারনিন্ ন্া। েুন াগ যপনল
িখন্ যদখনিন্। এই দুগিয যদনে দদ কানরা যকানন্া পপকার েে এই যভনব দিদন্ িাত্রনদর দীর্ঘ য
োটিদেনকি দদনিন্। কাপনক দবমুখ করনিন্ ন্া। দকন্তু িাাঁর একটি দবেনে অপূণিা
য যবাি েে
অনন্নকই লক্ষয কনরন্। িা এই য

, িাাঁর দবেনে দিদন্ খুব ভানলা িাত্র পান্দন্ এবাং যেজন্য

ভোদবাানন্ যন্ািু ন্ির দদক পদ্র্ঘািন্ কনর িাাঁর েমকক্ষ েনি পানর, এমন্ িাত্র-োংগঠন্ দিদন্
কনর য নি পানরন্ দন্। বাাংলা ভাোিত্ত্ব িাাঁরই দেক্ষনণ আদম ভানলাভনব আেত্ত করনলও এবাং
োংস্কৃি ভানলা জান্নলও টঠক চবাাদন্ক প্রস্তুদি আমার দিল ন্া। এজন্য দিদন্ আমানকও
পৎোে যদন্দন্। অবেয এর অন্য কারণও দিল । যে আমার দাদরদ্রয এবাং চাকদরর
প্রনোজন্ীেিা। পাে করার পর োটিদেনকি দন্নি দগনে মাথা চুলনক বাাংলা-োাঁওিাদল দবেনে
গনবেণার ইচ্ছা প্রকাে করনিই পদন্ থাদমনে দদনলন্- ‘গনবেণা ঐভানব েে ন্া। যেে প ন্ত
য
যদদখনে দদনি েনব যকান্্ বইনের যকান্্ পৃষ্ঠা যথনক যকান্্ পৃষ্ঠা প ন্ত
য পড়নবন্। জ্বলন্ত পন্ানন্
োাঁদড় চদড়নে িণ্েুনলর েন্ধান্ যিা আনগ করুন্।‘ যে িণ্েুনলর েন্ধান্ অবেয পদন্ই ক’যর যদন্,
েরকারী কনলনজর জন্য অিযাপনকর ইন্্ িারদভপ দন্নি দগনে আমানকই প্রথম ন্দমনন্েন্
দদনে। যেই যথনক প্রাে অদন্চ্ছাে োদেিয-েমানলাচন্ার রানজয এনে পনড়দি, যেরার আর পথ
যন্ই, িবু ভাোদবাানন্র স্বপ্ন িখন্ যথনক দন্র্দ্িহ্ন েনলও িার যর্ঘারিা আজও কানিদন্।
এখন্ িাাঁর িদব স্বাভাদবকভানব যবদে কনরই মনন্ েে। মনন্ েে ঐ েদাচঞ্চল মান্ুেটি
জান্বার যেখবার যকানন্া দবেে দন্নে কথা বনল চনলনিন্, অথবা দবদগ্ধ পদরোে দবাার
কনরনিন্। আদমও বািচীি করদি অথবা মৃদুোনেয শুন্দি।

স্মৃদিচারণা

রা োহািুর খলেন্দ্রনাথ দমত্র

আমার এম.এ পড়ার েমে বাঙলার দবভাগীে প্রিান্ দিনলন্ “ রামিন্ু লাদেড়ী ” অিযাপক
রাে বাোদুর খনগন্দ্রন্াথ দমত্র। আদম খন্ রাাঁকুড়াে স্কুনল পদড় যেই েমে ভারনি দব্রটিে োেন্
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দবেনে েযানরর যলখা ইাংনরর্দ্জ বই আমানদর পাঠয দিল। কনলনজ খন্ পড়িাম িখন্ একদদন্
কানন্ এনেদিল য েযার স্কুল-পদরদেনকর
য
পনদ কাজ কনরন্। দব-এ পানের পর যেই ১৯৩৭-এ
অনন্ক যোচ-দবচানরর পর – োংস্কৃি পড়নল স্কলারদেপ্ অবেয যপিাম – যে যমানে িযাগ ক’যর
আবনেনে বাঙলানিই ভদিয েনে একদদন্ োেে ক’যর প্রণাম করলাম। পদরচে যপনিই বলনলন্,
যিামানদর গ্রানমর এম.ই. স্কুনলর গ্রযাণ্ট-ইন্্-এে্ আদমই ক’যর দদনেদিলাম। যেই ‘মনন্ােরা’ ন্া
দক েনন্দে ওখান্কার দবখযাি। আদম োংনোিন্ ক’যর বললাম ‘মযাচা’ েনন্দে। ‘িাই েনব, িনব
মনন্ােরার মিই যদখনি। স্বানদর েনঙ্গ গনন্ধর ওরকম দমশ্রণ আর যকানন্া েনন্দনেই যদদখ ন্াই’।
যদখনি েুপুরুে, মৃদুভােী, যচানখ দেনক রঙীন্ চেমা, মিকার পাঞ্জাদব, গানে জড়ানন্া পািলা
পত্তরীে, কানলাপাড় কাাঁদচ িুদি এবাং েকেক পাম্ শু দন্নে এক রময অদভজাি মূদিয। প্রথম
প্রথম আমার োংনকাচ এবাং ভে করি, পনর আর করি ন্া। এর কারণ, দিদন্ চাইনিন্, আমরা
িাাঁর কানি আদে, গেেে শুদন্, র্দ্জাাোবাদ কদর।
আমার িাত্র েওোর দু’চার মানের মনিযই ‘পদামৃি-মািুরী’ ন্ানম একটি পদোংকলন্ গ্রে িাাঁর
োাদন্াে প্রকাদেি েে। গুরু মদণবাবুনক র্দ্জাাো করলাম, এই পপলনক্ষ েযারনক কনেকটি
োংস্কৃি যলাক দলনখ দদ অদভন্ন্দন্ কদর, যকমন্ েে? পদন্ বলনলন্, িা কর ন্া কযান্্। পনরর
দদন্ দবদভন্ন িনন্দ পনন্নরা যোলিা যলাক েুলস্কযাপ কাগনজ দলনখ মদণবাবুনক প্রথম যদখালাম।
যে দদন্ চদবক্রনম েঃ আশুনিাে োস্ত্রী ঐখানন্ বনেদিনলন্। ‘এনর একিু যদখাইো লও’ – যিা
যদখালাম। পদন্ ২/৩ জােগাে অক্ষর পদরবিযনন্র পপনদে দদনলন্। টঠকঠাক ক’যর দন্নে
েযানরর োনি দদলাম। পদন্ এদপঠ ওদপঠ যচাখ বুদলনে পনকনি যরনখ দদনলন্- ‘পনর পনড় যদখব।
োংস্কৃি দেক্ষাে বাাঁকুড়ার ন্াম আনি। িনব িু দম বাঙলা দন্নে ভালই কনরি’।
পদন্ দের্দ্ন্ডনকনির েভয দিনলন্। ন্ান্ান্ পরামে য করনি অন্য দবভানগর অিযাপনকরা প্রােই
ওাঁ র র্ঘনর আেনিন্। যেই েূনত্র েযার েবপল্লী
য
রািাকৃবণ, েুনরন্দ্রন্াথ দােগুপ্ত প্রমুখ ওাঁ র ওখানন্ই
যদনখদি। েুন্ীদিবাবু যিা আমানদর ক্লানে অিযাপন্াই করনিন্। ঐ েমে েঃ েদেভূ েণ দােগুপ্ত
গনবেণাে কাজ করনিন্। যেই েনঙ্গ েযানরর ‘েুখ দুঃখ’ ও ‘পদামৃি মািুরী’ বই দবক্রনের দেোব
রাখনিন্ আর প্রুেও যদনখ দদনিন্। েযার পড়ানিন্ বাঙলা োদেনিযর ইদিোে। দবনেেভানব
চববব োদেিযই পড়ানিন্, আর িারও দবনেে, চণ্ডীদাে- দবদযাপদি। েঃ দবমান্দবোরী
মজুমদার যেই েমে ‘চচিন্যচদরনির পপাদান্’ দলনখ দপ. -এইচ্ . দে. যপনেনিন্। িাাঁর েনঙ্গ েযার
দবদযাপদির পদাবলী ও চণ্ডীদাে আনলাচন্া করনিন্। অবেয িাাঁর বাড়ীনি। েযানরর িরণা,

া

দবমান্বাবু আরও েুদৃঢ় কনরদিনলন্, িা ে’ল- কৃবকীিযন্ একিা গ্রাময য ৌন্লালোর বই, মামীর
েনঙ্গ গানের যজানর যপ্রম, এ যগাদবন্দ যগাাঁোর যগাদবন্দ। পদাবলীর চণ্ডীদােই থাথ য চণ্ডীদাে।
েুন্ীদি আবার দিন্জন্ চণ্ডীদানের ভক্ত ‘যক বা শুন্াইনল েযামন্াম’ িাাঁর মনি, যক ন্া
শুন্াইলকাহ্নন্াম। বল যদদখ, এ কখন্ও েেব ? – ইিযাদদ। আবার এদদনক গুরু মণীন্দ্র যমােন্
যিা দবপরীিমুখী। বেন্তবাবুর মিই িাাঁর মি, িনব দুই চণ্ডীদাে। দীন্ চণ্ডীদাে চচিন্য-পরবিী।
‘দীন্ চণ্ডীদানের পদাবলী’ দু’খণ্ড যেই েনব োদন্া কনরনিন্। েযানরর েনঙ্গ োরস্বি মন্
কোকদে চলনি। পরীক্ষার খািাে কী করব যভনব পাই ন্া। বুর্দ্দ্ধ ক’যর Dr. Jekyll ও Mr. Hyde
ব’যন্ যগলাম। োদেনিযর ইদিোনের প্রথম অাংে েযার প্রন কনরনিন্, েযার যদখনবন্ জান্া দিল।
এদদনক প্রন দিল চচিন্য পূব ও
য চচিনন্যাত্তর চববব িম।য েুন াগ বুনে কৃবকীিযন্নক যবে ক’যর
োংোর করা যগল। দিিীে পনত্র চ া-ক
য ৃ বকীিযন্। এবার বড়ুর জন্য রত্নদোংোেনন্ বাদন্নে
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যেললাম। যদনখদি, মনির পাথকয
য থাকনলও েযার মদণবাবুর বই িাপানন্ার বযবস্থা এবাং আদথক
য
পন্নদির েুন াগ-েুদবিা েব দবেনেই েোেিা কনরনিন্।
ক্লানে খাদন্কক্ষণ পড়াবার পর েযার একিা ন্া একিা পপলক্ষ দন্নে দন্জ অদভািার গে
যোন্ানি ভালবােনিন্। েরকাদর কানজর জীবনন্ োনেব েুনবার আচরণ দন্নে গে, ইস্কুনলর
োদলেী দন্নে গে, কীিযন্ দন্নে গে, মােখানন্নকর মি দবনলি র্ঘুনর এনে যোনিনল খাওো গে,
রবীন্দ্রন্ানথর েনঙ্গ কথাবািযার গে প্রভৃ দি। এখন্ও মনন্ পনড় েযানরর বাদলগঞ্জ যিনের মানবলয
পাথনরর যমনে ও দাওোর যেই র্ঘরখাদন্। বড় যিদবল, দবিদবদযালনের কাগজপত্র, কযানলন্ডার,
যকানন্া মাদেকপত্র ানি ওাঁ র আটিয ক্ল্ যবদরনেনি ; োমনন্ দু’খান্া পানে দু’খান্া যচোর, যকপ
ন্া যকপ বনে আনিন্। যকানন্াদদন্ যদখা ে’ি দবমান্বাবুর েনঙ্গ, যকানন্াদদন্ কাদলদাে রাে,
যকানন্াদদন্ দবদচত্রা োাদক পনপন্ গনঙ্গাপািযাে, যকানন্াদদন্ বা যখালেে ন্বিীপচন্দ্র
ব্রজবােী। যেদদন্ কীিযনন্র দরোেলয েিই। পদন্ও চাইনিন্ আমরা প্রােই াই, ব’যে কথাবািযা
বা গান্ শুদন্। মালাির বেুর শ্রীকৃবদবজে দন্নে এক আিিু কাজও কদরনে দন্নিন্ কখন্ও।
যকাথাও িাাঁর প্রবন্ধ যবনরানল পনড় যদখনি বলনিন্। দবদচত্রা, ভারিবে ,য অথবা দীপাবদলনি
(িখন্কার দেনন্মা ও াত্রাগানন্র পর্দ্ত্রকা) িাাঁর যলখা যবর ে’ি। যকাথাও দেক্ষা-েনম্মলন্ ভােণ
যদনবন্ অথবা গানন্র আেনর েভাপদিত্ব করনি েনব, আদম কানি থাকনল অদন্বা ভানব
য
েনঙ্গ
দন্নে দন্নিন্।
পাে যিা করলাম ভানলাভানবই । চাকদর আর পাই ন্া। দবিদবদযালনের গনবেক বৃদত্তও
যপলাম ন্া। পদন্ পপনদে দদনলন্ , িু দম দব-টি পনড় ন্াও, েরকাদর কাজ পানব। ইন্্ ে্নপকেনন্
েীঘ্র প্রনমােন্ যপনে ানব। িা-ই করলাম। দব-টি পরীক্ষা দদনে এনেই বললাম, েযার এবার কী
কদর। এখন্ যিা আর টিপেদন্ও ন্াই। পদন্ বলনলন্, আগামী েপ্তানে একবার এনো, আদম
যদদখ। টঠক যগলাম এবাং য নিই পদন্ রান্ী ভবান্ী স্কুনলর যেে্ মাস্টার বীনরন্বাবুর কানি একটি
দচটঠ দলনখ দদনলন্। চদল্লে িাকা মাইনন্র মাস্টাদর যপলাম। ন্াঃ ভুল করলাম। র্ঘিন্াটি ে’ল
আমার এম-এ পাে করার ও দব-টি পড়নি াওোর মানেকার। দব-টি-র পর পদন্ দচটঠ
দদনেদিনলন্ চাঁু চুড়ার স্কুল পদরদেনকর
য
কানি। ার েনল কালন্াে োমদেক ইস্কুল োব্ইন্্ে্নপক্িানরর কানজ যলনগ পড়লাম। যে এক অদভািা। আবার যেখান্ যথনক মাে
যদনড়নকর জন্য খান্াকুল অঞ্চনল বদদল েলাম, যেও আরও স্মরণীে অদভািা। যেখান্ যথনক
দেনর এনে কলকািানিই এখানন্ ওখানন্ োমদেকভানব অিযাপন্ার কাজ করনি লাগলাম।
েযানরর েনঙ্গ যিমন্ য াগ যন্ই। খুব মানে মনিয মাত্র। িবু মনন্ পনড়, যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজ
কানজ য াগ যদওোর ২/৪ মাে পর দবিদবদযালনেই ওাঁ র ওখানন্ যগদি। য নিই কড়া অন্্ন ানগর
েনঙ্গ বলনলন্- ‘িু দম এখানন্ আর আে ন্া যকন্? য খানন্ই কাজ কর এিাই যিা যিামার যকন্দ্র
েওো পদচি’। আদম খুব লম্পজ্জি েলাম।
েযার োনেদব যবেভূ ো ও েরকাদর চাকদরর খুব েমাদর করনিন্। খন্ পাঁচাত্তর িাকার োবইন্্ে্নপকিাদর করিাম িখন্ অনন্যর েনঙ্গ পদরচে কদরনে যদওোর েমে প্রথনম আমার
কৃিদবদযার কথা িু নল পরক্ষনণই বলনিন্ –েরকাদর চাকদর কনরন্। েরকাদর চাকদর। েরকাদর
েেিার পপর যজার দদনিন্। মনন্ পনড়, আমার আনগর বৎেনরর –দবন্েদা (ন ৌবনন্ই িাাঁর
অকালমৃিুয র্ঘনি) ইেলাদমো কনলনজ বাঙলা ‘টিপিানরর’ পদ যপনেনিন্। টিপিানরর যবিন্
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পাঁচাত্তর িাকা। েরকাদর কনলনজ িখন্ বাঙলার েম্মান্ন্া ঐ প ন্ত।
য যলক্চানররাও পপর মেনল
কদথি েনিন্ – ‘বাঙলা পর্দ্ণ্ডি’ ব’যল। অন্যান্য দবভানগর অিযাপনকরাও বাঙলার অিযাপকনক
কৃপাদৃটষ্টনি যদখনিন্। যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজ যিা দেদন্োর মাইনন্র অিযাপনকরা যলকচারারনদর
েনঙ্গ কথাও দবনেে বলনিন্ ন্া। এমন্ কানল, পাঁচাত্তর িাকার দবন্েদানক েযার পরামে দদনলন্য
িুদি-চাদর প’যর কখ্খনন্া ানব ন্া, েরকাদর কানজর দবদেি যবে ে’ল যকাি পযাণ্ট িাই। বলনি
দক, েযানরর একরকম পপনদনের োরবত্তা দবনবচন্া ক’যর আদমও পযাণ্ট যকাি পনর মানে মানে
দরোেযাল
য দদনি লাগলাম ঐ ইন্্ে্নপক্িাদর পনবই।
য আর েরকাদর কনলনজ অিযাপক দন্নোনগর
ইন্্িারদভপএ যদখলাম অন্য েবাই িুদি চাদর, আদমই যকাি পযাণ্ট িাই। ইাংনরর্দ্জনিই প্রন,
ইাংনরর্দ্জনিই জবাব। পচ্চপনদর েরকাদর আমলানদর েনঙ্গ যেদদন্ দবনেো দেোনব েুন্ীদিবাবু
এবাং েেীদুল্লাে্ দিনলন্।
োরস্বি যকানন্া দবেনে আমানদর পরামে দিদন্
য
োদনর গ্রেণ করনিন্। চণ্ডীদাে-দবদযাপদির
ভাো-েমেযামূলক যকানন্া পনদর বযাখযা আদম

দদ দভন্নভানব দদিাম, য মন্ ‘আরদ্র মদথো

যকবা োরদ্র বন্াইল যর’ অথবা ‘যকা অিু বীর িীর মোবল পাঙদর পিারব পার’ অথবা ‘চরণন্খর-মদণ-রঞ্জন্-িাাঁদ’ – ইিযাদদ, িানি দিদন্ একিু অখুেী েনিন্ ন্া। দব.এ. ক্লানের পাঠয চববব
পদাবলীর যন্ািু ন্ োংস্করণ যবর েনল পর আদম একটি দচটঠনি োংকলনন্র যবে কনেকটি ি্রুটি
েযানরর যগাচনর এনন্দিলাম। িখন্ শ্রীকুমারবাবু দবভাগীে প্রিান্, দবিপদিবাবু , েযামাপদবাবুও
োাদকনদর মনিয দিনলন্। ঐ দচটঠর পত্তনর দিদন্ আমানক দলনখদিনলন্- ঐেব এবাং আরও
ন্ান্া দবেে আদমও শ্রীকুমারবাবুনক জান্াই। ইোনি শ্রীকুমারবাবু কার্দ্জর দবচার কদরনলন্।
বদলনলন্, আপন্ার অদভমি ন্া েইনল োাদকমণ্ডলী েইনি আপদন্ ন্াম িু দলো লইনি
পানরন্। যিামার দচটঠ আদম দবিপদিবাবুর দন্কি পাঠাইো দদোদি। িাাঁর ঐ দচটঠ বেুদদন্ আমার
কানি দিল, এখন্ আর যদদখ ন্া।
েযানরর েনঙ্গ যেে যদখা ১৯৫৪-নি। পদন্ দীর্ঘকাল
য
অেুনখ ভুনগদিনলন্। অথচ কনেক বির
আনগও িাাঁর কী েুন্দর স্বাস্থয ও মুখশ্রী। আমার রবীন্দ্র প্রদিভার পদরচে বইিা যবর েনিই িাাঁনক
এক কদপ দদনে প্রণাম করাে জন্য যগলাম। একিলাে যেই মানবলয পাথনরর যমনের র্ঘরগুদল
িখন্ ভাড়া যদওো। পানের দরজা দদনে যদািলাে পনঠ েযানরর অবস্থা যদনখ খুবই কষ্ট যপলাম।
যচাখ অশ্রুদেক্ত েনে পঠল। বগনল ক্লাচ দন্নে কদাদচৎ পনঠ দাাঁড়ানি পানরন্ মাত্র। মুনখ
অদবশ্রান্ত লালা েনর বুক দভনজ ানচ্ছ। দকিুদদন্ পর আদম আবার িাাঁনক যদখনি াই। দেনর
আোর েমে পদন্ যজাড় োি ক’যর বলনলন্- আদম করনজানড় বলদি, যলখাপড়ার কাজ দকিু
কনরা। দকিু দাও যদেনক। পদন্ টঠকই খবর রাখনিন্ আদম িাে যখনল আড্ডা দদনেই যবদের
ভাগ েমে কািাই। িনব একথা মনন্ করনি পাদর, রবীন্দ্র-বইিা যবর েবার বিরখানন্ক আনগ
যথনক আদম দভন্ন পনথ এনেদিলাম বযর্দ্ক্তগি গুরুির একিা আর্ঘাি পাবার পর।
েযার মিুরভােী ও দপ্রেভােী দিনলন্। দকন্তু এনকবানর চিনিন্ ন্া এমন্ ন্ে। আদম একবার
দবিদবদযালনে িাাঁনক চিনি যদনখদিলাম। দকন্তু যে এক আি দমদন্নির জন্য, পরমুেনূ িযর দিদন্
আত্মোংবণ কনর দন্নলন্। োিযােত্ত যক্ষনত্র দিদন্ পনরাপকার করার জন্য যচটষ্টি থাকনিন্,
দবিেিঃ কমনক্ষনত্র
য
অন্ুগামীনদর যবলাে। দিদন্ যমািামুটি দীর্ঘজীবন্
য
লাভ কনরদিনলন্। দকন্তু
যেে কে বৎের য ভানব ে যাোেী দিনলন্ িা ভাবনল এখন্ও কষ্ট পাই।
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িাাঁর স্মৃদিরক্ষার প্রোে েনচ্ছ শুন্দি, বক্িৃিার আনোজন্ ক’যর। এই প্রেনঙ্গ আমার মনন্
েে, চববব িম ,য োদেিয ও কীিযন্ দবেনে আনলাচন্ার বযবস্থা েনলই েেি িাাঁর স্মৃদির প্রদি
প্রকৃি শ্রদ্ধা জান্ানন্া েনব।

স্মরলণ-মনলন দেভূ দিভূ ষণ
১৯৩২ খ্ীষ্টাে । িখন্ আদম বাাঁকুড়া যজলা স্কুনলর ক্লাে যিন্্ -এ পদড়। বাঙলার েযার মোনদব
রাে এম-এ যগাে-যমোদলস্ট মোেনের েনঙ্গ রাাাে যদখা। েযার বলনলন্ ‘বাঙলাে যন্ািু ন্
িরনন্র পপন্যাে ‘পনথর পাাঁচাদল’ পনড়ি ? ন্ােক-ন্াদেকােীন্ পপন্যাে- গ্রামজীবনন্র িদব
দন্নে। পনড় যদখনব।’ যেই দু’দিন্ বির েল বইিা যবদরনেনি। আদম জান্িাম ন্া। যেই েমে
প ন্ত
য পপন্যাে দেো্নব পড়া দিল পুনরা বর্দ্ঙ্কম আর েরৎচনন্দ্রর দকিু দকিু। আর রবীন্দ্রন্ানথর
কনেকিা যিাি গে। পেো দদনে যলখাপড়ার বাইনরর বই যকন্ার োিয দিল ন্া। স্কুনলর
লাইনব্রদরনি বইিার যখাাঁজ দন্লাম। শুন্লাম, বইিা আোমাত্রই যকান্্ এক েযার পড়নি দন্নে
যগনিন্। িখন্ বইিা আর পড়াই েেদন্। পড়লাম কনলনজ পড়ার েমে। পনড়ই যদদখ পনথর
পাাঁচাদলনি য অপুর জীবন্ আাঁকা েনেনি িা প্রাে অদবকল আমারই বালয-জ্কনোর জীবন্। আর
অপুর বাবা-মা ও িাাঁনদর দাদরনদ্রর োংোর আমারই বাবা-মানের জীবনন্র প্রদিরূপ; এমন্দক
ইর্দ্ন্দর ঠাকরুনণর দকিুিাও আমার ঠাকুমার েনঙ্গ যমনল। অবাক্ লাগল, আর যেই েনঙ্গ
ভাবনিও লাগলাম য

যলখক ওই গনের পপাদান্ যকাথা যথনক দকভানব যপনলন্ আর এি

প্রিযক্ষ বাাব আাঁকনলন্ই বা দকভানব। পনর কলকািাে

খন্ যলখনকর েনঙ্গ আলাপ েনে

যগনি, একদদন্ কথািা পাড়লাম- পনথর পাাঁচাদলনি যিা আমারই জীবনন্র প্রদিচ্ছদব এাঁনকনিন্,
এমন্িা দকভানব েেবপর েল। দবভূ দিভূ েণ জবাব দদনলন্- যদনখা েোন্ুভূদির ের্দ্ক্ত যলখনকর
একিা বড় োদ। আর, গ্রাম বাঙলাে এরকম োংোর ও এরকম বালক দকনোনরর দন্েগ-য
অন্ুভূদিপ্রবণ ও কেন্ােীল মনন্র অর্দ্াত্ব দুলভ
য ন্ে।
যকালকািাে এম-এ পড়নি আদে ১৯৩৭ খ্ীষ্টানে। ওই বিনররই যেোনেে একিা যিাি
োদেিয-েভাে দবভূ দিভূ েণনক প্রথম যদদখ। যিাি গে দন্নে আনলাচন্া দিল। দবভূ দিভূ েণই
বক্তা, দবভূ দিভূ েণই েভাপদি। মুখযভানব এম-এ-র ইাংনরর্দ্জ ও বাঙলা ক্লানের িানত্ররা যশ্রািা।
দবভূ দিভূ েণ ওই েমে যখলৎচন্দ্র ইন্্ে্টিটিপেনন্র দেক্ষক। ভােনণর মিয দদনে দবভূ দিভূ েণ
োথক
য যিািগনের লক্ষণগুদল বুর্দ্েনে দদনলন্। বলনলন্ য

যিািগে পপন্যানের মি চদরত্র–

প্রিান্ েে ন্া, েে র্ঘিন্া-প্রিান্, আর গনের যেনের দদনক র্ঘিন্াগি একিা পদরণামী আর্ঘানির
বণন্া
য যদওো থানক,

া পাঠনকর মনন্ গভীর যরখাপাি কনর ও িানক দচন্তাকুল কনর যিানল।

েভানেনে িাাঁর েনঙ্গ বযর্দ্ক্তগি পদরচনের প্রথম যেৌভাগয অজযন্ কনরদিলাম। দবভূ দিভূ েণ
োিারণজনন্র মিই যচাখ বুনজ আঙুল িরা দক িে্ করা প্রভৃ দির মিয দদনে চদব দন্িারনণ
য
দবিােী দিনলন্। যখলৎচন্দ্র ইন্্ে্টিটিপেনন্র অষ্টম যশ্রণীর একটি িাত্রনক িখন্ আদম প্রাইনভি
পড়ািাম। িার কানি মানে-মনিয দেক্ষক দবভূ দিভূ েনণর চদরনত্রর পদরচে যপিাম। যে একদদন্
128

বলনল, েযার ক্লানে আমানদর দলখনি দদনে যিদবনলর পপর একিা পেো িে্ কনর যদখনলন্
িাাঁর যকান্্ দদকিা পপনরর মুনখ পনড়নি আর িাই দন্নে অেক্ষণ কী য ন্ ভাবনি লাগনলন্।
আমার এম-এ পরীক্ষা যদওোর পর ১৯৩৯-এর মাোমার্দ্ে যকান্ও এক েমনে
দবভূ দিভূ েনণর েনঙ্গ আমার েঠাৎ যদখা- যপ্রদেনেন্্দে কনলনজর দবপরীি েুিপানথর
যকাণািাে। র্দ্জাাো করনলন্, এখন্ কী করি ? জবানব বললাম- দাদরনদ্রযর অদভোপ বেন্
ক’যর চনলদি। বলার েনঙ্গ েনঙ্গই দিদন্ ব’যল পঠনলন্- ন্া, ন্া। ওরকম কথা বলনব ন্া। দাদরদ্রযিা
অদভোপ যিা ন্েই, বরাং ঈিনরর আেীবাদ।
য দাদরনদ্রযর মিয দদনেই জীবনন্ মূলযবান্্ অদভািা
অজযন্ করা াে,

া িন্ী েন্তান্নদর পনক্ষ েেব ন্ে। প্রকৃি চদরত্র গঠন্, পুণাঙ্গ
য মান্ুে েওো

দাদরনদ্রযর মিয দদনেই েেব। আর দাদরদ্রযপীদড়ি ন্া ে’যল যলাকচদরত্র দবেনেও েটঠক াান্
লাভ করা েেব ন্ে। দবভূ দিভূ েনণর এই দেক্ষা ও মন্তনবযর

থাথিা
য পনর মনম য মনম য অন্ুভব

কনরদি।
এরপর আর ঔপন্যাদেনকর েনঙ্গ প্রিযক্ষ য াগান াগ েেদন্ বনলই মনন্ েনচ্ছ। িখন্ জীবন্ুনদ্ধ আদম এর্ঘাি ওর্ঘাি কনর চনলদি। িনব য াগান াগ এনকবানর বন্ধ েেদন্। িাাঁনক অন্তি চার
পাাঁচটি দচটঠ দলদখদিলাম এবাং িাাঁর জবাবও যপনেদিলাম। ঐ েমে দিদন্ র্ঘািদেলাে স্থােীভানব
থাকনিন্। ১৯৪৫ োনল আদম যপ্রদেনেন্্দে কনলনজ যলকচারার পনদ য াগ দদ’। মনন্ পড়নি
িার দকিু পনর যলখা একটি দচটঠনি আমার মনন্র কথা জাদন্নে দলনখদিলাম- দদ আমার দকিু
োিযও থাকি আপন্ার ‘আরণযক’ গ্রেটিনক আদম দব এ ক্লানের পাঠয িাদলকার অন্তভুক্ত
য
করিাম। আমার ইচ্ছািা চদবচনক্র েনল দগনেদিল। দকন্তু িখন্ ঔপন্যাদেক যলাকান্তনর। মনন্
েনচ্ছ ১৯৬০-৬২ োনলর কথা িখন্ আদম ‘দব-এ’র দেনলবাে কদমটির যমম্বার। ইদিমনিয
ঔপন্যাদেক-পত্নী (বিযমানন্ স্বগিা)
য রমানদবী আমানক একটি পনত্র অন্ুনরাি কনরন্ আরণযাক
পপন্যােনক পাঠয িাদলকাভূ ক্ত করনি। আদম এই যেৌভাগযিুকু অজযন্ করনি যপনরদিলাম।
এরপর কনেক বির আনগ দীন্বন্ধু কনলনজ দবভূ দিভূ েণ দন্নে স্মৃদিেভাে আনলাচন্া কনর ও
দবদযালে প্রাঙ্গনন্ দবভূ দিভূ েনণর আবক্ষ মমরমূ
য দিয পনন্মাচন্ কনরও আদম িন্য েনেদি। োংদক্ষপ্ত
েমনের েনলও দবভূ দিভূ েনণর েনঙ্গ আমার প্রিযক্ষ পদরচে ও পত্রালাপ আমার জীবনন্র দবনেে
মূলযবান্্ স্মৃদি।

ফকদসলেন্সিলি োঙলা প্রনাস সকেিসলনর ইদিেৃত্ত

যেিা খ্ীস্টানের ১৯৪৫ োল। আই ই এে অপূবক
য ু মার চন্দ িখন্ যপ্রদেনের্দ্ির অিযক্ষ। দিদন্
কথাবািযাে আচানর-আচরনণ পুনরা োনেবী েনলও দভিনর দভিনর বাঙলার ওপর অন্ুরাগ
যপােণ করনিন্। িার মুনল দিল িাাঁর রবীন্দ্রন্াথ ও োদন্তদন্নকিনন্র োেচ ।য যেদভে যেোর
যট্রদন্াং কনলজ যথনক যপ্রদেনের্দ্িনি য াগ দদনেই দিদন্ বাঙলাে অন্াে প্রবিয
য
ন্ দবেনে পদ্ন াগী
েন্। ওই েমে প ন্ত
য মাত্র একিা যপপানরর আবদেক বাঙলাই যপ্রদেনের্দ্িনি চলি এবাং যে
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বাঙলািুকু দিল োংস্কৃি দবভানগর অন্তভুক্ত
য । েোঙ্ক বাগচী দিনলন্ বাঙলার যলকচারার এবাং
যগৌরী োস্ত্রী প্রমুখ োংস্কৃনির যলকচারারনদর যকপ যকপ বাঙলাও পড়ানিন্।
এদদনক ওই ১৯৪৫-এর পাাঁচ ি’বির আনগ যথনকই কলকািার ন্াম করা েব কনলনজ বাঙলা
অন্াে য ও দিন্ যপপানরর ক্লাদেকযাল বাঙলা পড়ানন্া শুরু েনে দগনেদিল। মেস্বনলর বেু
কনলনজও অন্তি ক্লাদেকযাল বাঙলা পাঠক্রম গৃেীি েনেদিল । যপ্রদেনের্দ্িনি পর্দ্িমা
আদভজানিযর মুনখানের কারনণই বাঙলার অন্ুপ্রনবে বািাগ্রা েনেদিল।
অক্নোদন্োন্ ইাংনরর্দ্জর যলাক দমঃ অপূবক
য ু মার চন্দ যপ্রদেনের্দ্িনি এনেই বাঙলার
যলকচারার েোঙ্ক বাগচীনক েুগদল মেেীন্ কনলনজ বদদল করার পদ্ন াগ দন্নলন্ এবাং িাাঁর
স্থানন্ আদন্নে দন্নলন্ চট্রগ্রাম কনলজ যথনক যলকচারার জন্াদযন্ চক্রবিী মোেনক। চট্রগ্রাম
কনলনজ অিযক্ষিা করার েমনেই চন্দোনেব জন্াদযন্ চক্রবিীর দেক্ষণ কৃদিত্ব ও আদে য
অন্ুরানগর পদরচে যপনেদিনলন্। ১৯৪৪-এর যেনের দদনক অথবা ১৯৪৫-এর এনকবানর
প্রারনেই জন্াদযন্বাবু যপ্রদেনের্দ্িনি ওই োংস্কৃি দবভানগর অন্তভুক্ত
য েনেই য াগ যদন্ এবাং
অন্াে য যখালার াদন্ত্রক ও মান্দবক পপকরণ দন্নে দচন্তা করনি থানকন্ । ১৯৪৫-এর জুলাই
প্রথনম যপ্রদেনের্দ্িনি বাঙলার দিিীে যলকচারার রূনপ ওই োংস্কৃি দবভানগর অন্তভুক্ত
য েনেই
আদম য াগ দদই এবাং িখন্ও দবভাগ পৃথক ন্া েনলও অন্ানেরয পঠন্-পাঠন্ আরে কনর দদই।
কনলনজ ইন্টার ও দব-এর োিারণ দবেেগুনলার েনঙ্গ অন্াে য ুক্ত েনল য খানন্ অন্তি চারপাাঁচজন্ অিযাপনকর প্রনোজন্ যেখানন্ আমানদর দু’জন্নকই যকামর বাাঁিনি েল। মাইনকল
মিুেুদন্ োনকয জন্াদযন্বাবু িখন্ একজন্ অথদরটি। িািাড়া চববব পদাবলীনিও িাাঁর
অন্ুরাগ ও পার্দ্ণ্ডিয। েুিরাাং এ দুটি দবেে দিদন্ রাখনলন্ আর দন্নলন্ দীনন্েবাবুর িাত্র দেোনব
োদেনিযর ইদিোে আর রাখনলন্ যদবী যচৌিুরান্ী, কদবকঙ্কনন্র চণ্ডীকাবয, ন্বীন্ যেনন্র
চরবিক প্রভৃ দি। আদম আগ্রে েেকানর রাখলাম ভাোিত্ত্ব, কাবযিত্ত্ব, িন্দ ও অলাংকার, কারণ,
এ দবেেগুদলনিই আমার দবনেেভানব দীক্ষা দিল। এিাড়া পড়ানি েল রবীন্দ্রন্ানথর মান্েী,
িীন্ বাগচীর মোভারিী, দগদরেচনন্দ্রর দবল্বমঙ্গল প্রভৃ দি। প্রাে যদড় বৎের পনর বঙ্গদবভানগর
কারনণ রাজোেী কনলজ যথনক এনে য াগ দদনলন্ কালীপদ যেন্ মোে। িাাঁর অদিকানর রইল
বর্দ্ঙ্কম, যেমচন্দ্র, দকিু ন্ািক ও অন্য দু’ একিা পপন্যাে। দকন্তু বৎেনর বৎেনর ক্লানের োংখযা
বাড়াে আরও দেক্ষনকর প্রনোজন্ েনে দাাঁড়াল। ওই েমে দেক্ষক দন্নোনগর বযাপানর
যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজর একিা স্বািন্ত্রয স্বীকৃি দিল। অিযক্ষই েরােদর যলকচারার দন্নোগ করনি
পারনিন্। দে দপ আই অদেেনক যোনন্ জাদন্নে দদনে ন্ীদিমাদেক কনর যন্ওোর ক্ষমিা িাাঁর
দিল। আমারই পরামনে জন্াদয
য
ন্বাবু স্কটিে চাচয কনলনজ িুিনলন্ ওখান্কার োমদেক অিযাপক
েরপ্রোদ দমত্র আেনি চান্ দক ন্া জান্ার জন্য। াওোর েমে চাদরিা কাাঁনি যেনল েনকৌিু নক
বলনলন্-রূপকথার যেই োদিিা য মন্ রাজপুনত্রর যখাাঁনজ যবদরনেদিল আদমও যিমদন্ যবর
ের্দ্চ্ছ। এইভানব এনলন্ েরপ্রোদ দমত্র, যদবীপদ ভট্রাচা ,য ভূ নদব যচৌিুরী। দকন্তু ইদিমনিয
আমানদর পনক্ষ অন্দভনপ্রি একিা কাণ্ড র্ঘনি াে। োংস্কৃি দবভাগ যথনক বাঙলা দবভাগ স্বিন্ত্র
েওোর কারনণ দেদন্ের যস্কনল বাঙলার ‘প্রনেের’ দন্নোগ আবদেযক েনে পনড়। প্রনেের পনদ
দন্নোনগর দন্বাচন্িা
য
পাবদলক োদভযে কদমেনন্র আওিাে। আমরা যভনবদিলাম দ দন্ দবভাগিা
গনড় িু লনলন্ এবাং কা িয দবভাগীে প্রিান্ই, দিদন্ িাড়া আর অন্য যকই বা দন্বাদচি
য
েনবন্।
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দকন্তু র্ঘিল দবপরীি। দন্বাদচি
য
েনলন্ এবাং য াগ দদনলন্ োংস্কৃি প্রাকৃি ভাোর বুযৎপন্ন অথচ
বাঙলাে এম এ েঃ মন্নমােন্ যর্ঘাে। আমরা খুবই দুঃখ যপলাম। দকন্তু বাঙলা দবভাগ িখন্
পূণভানব
য
োংগটঠি েনেই যগনি। এখন্ যকবল
জন্াদযন্বাবুর যপ্ররণাে দেক্ষকনদর মনিয য

াদন্ত্রকভানব কাজ চালানন্া। োংগঠক

টিম ওোনকযর আদে য প্রদিটষ্ঠি েনেদিল,

যেইভানবই অবেয কাজ চলনি লাগল, িনব িারই মনিয অযান্নন্দর অাংেিুকু োদরনে যগল।
িনব আদেদন্ষ্ঠা,
য
যিজদস্বিা ও মান্দবকিা গুনণ েমুজ্জ্বল অিযাপক চক্রবিী আমানদর অগ্রজ
রূনপ যিমন্ই শ্রদ্ধা ও প্রীদির পাত্র েনে রইনলন্।
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পূজা-পােলণর
স
এাটি স্মৃদিদচত্র

িদূর স্মরণ েনচ্ছ োলিা ১৯৩২। পাাঁচ মাইল দূনর গ্রামান্তনর অোংখয িাগবদল েে
কালীপূজার দদন্। আর যেই েনঙ্গ ন্াদক যমােও বদল যদওো েে। দূর-দুরান্ত যথনক যলাক জনড়া
েে দবার। কথািা শুনন্ই আেদি। যেবার যদখার যকৌিূেল যবনড় পঠল। পনন্নরা বির বেনের
েিযা পপনভাগ করার দন্ে্ঠুর যকৌিূেল। অেস্বে ন্রন্ারী চলনি, দেশুর োি িনর চলনি যকপমানঠর আলপথ দদনে, িারপর পাকা েড়ক িনর। মােপনথ ন্দী। একদদনক োাঁিুজল, অন্যদদনক
দবে্িৃি বাদল। পানড় কানের যোপ, এখন্ আর েুল যন্ই। ন্দী পার েনে চড়াই। োন্ দদনক
দবরল দকিু ভরা িানন্র যখি, বাাঁদদনক িূের েক্ত মাটি, িারই এখানন্ ওখানন্ পলাে গানির এক
একিা দল, পৃথগন্ন আিুদন্ক রাজন্ীদিকনদর মনিা। আরও দূনর োলবনন্র দকন্ারা, আবার
িারই গানে যিাি গ্রাম চােীনদর, িাাঁদিনদর। কযাক্িানের যবড়ার মানে বাগ্দী বাপরীনদর মাথা
াঁ ু ভাঙা চালার্ঘর, োাঁনপর দরজা, ঢুকনি েে মাথা বুক এনকবানর দন্চু ক’যর। এবার
েমান্ পচ
পাকা েড়ক যিনড় োলবনন্র দভির দদনে মেুোর ন্ীচ দদনে পানে-োাঁিা পথ, র্ঘানে িখন্ও
দেদেনরর যভজা আভাে। কালীমর্দ্ন্দনরর ঢানকর েে পাওো ানচ্ছ এখান্ যথনকই। বন্পথ যিনড়
াঁ ু -ন্ীচু প্রান্তর, এক-আিিা মেুো আর িালগাি, এনকবানর যোজা মর্দ্ন্দরিা
আেনিই োমনন্ পচ
আর যলাকজন্ যচানখ পনড়।
গ্রানমর মর্দ্ন্দর এমন্ দকিু দেন্ীে
য
ন্ে। একিা চিু নষ্কাণ চুন্বাদল েনরপড়া ইাঁনির র্ঘর।
এনকবানর োাঁকা প্রো প্রনবেপথ। মােখানন্ কালীমূদিয, োন্ পা োমনন্র দদনক, দূর যথনকই
যদখা

াে। আর কানি এনল যদখা

াে র্দ্ত্রনকাণ মাথাে দবোল যচাখ কান্ প ন্ত
য প্রোদরি।

মর্দ্ন্দনরর বারান্দা যন্ই, যন্ই যকান্ চূ ড়া, য ন্ দদগন্ত যজাড়া প্রান্তনরর েনঙ্গ পাল্লা দদনি দদনি
মর্দ্ন্দরিা িার োাঁ দবে্িৃি কনর চনলনি।
কাদিযক মাে। দেিা বাজনিই যরানদর িাপ কটঠন্ েনচ্ছ, মর্দ্ন্দনরর োমনন্ োাঁকা জুনড় দভড়ও
জমনি যিমদন্। দে োি লম্বা-চওড়া চনির োদমোন্ার দন্নচ যমনেরাও জনড়া েনেনি। দকিু
িাগদেশু িাগবৃদ্ধ ইদিমনিযই বদল যদওো েনে যগনি, এখন্ য য মন্ দন্নে আেনি বদল েনে
ানচ্ছ। বদলর েমে যজাড়া ঢাক যবনজ পঠনি। পাাঁঠার িড়িা পা িুাঁড়নি দকিুক্ষণ। মাথাে গামিা
বাাঁিা মালনকাাঁচা মারা য

যলাকিা পাঠার ঠযাাং িনর িান্নি যে মুণ্ডিা দন্নে যদৌনড় চনল

ানচ্ছ

মর্দ্ন্দনরর দভিনর। দপিারা িানদর দেশুনদর এবার কাাঁি যথনক ন্াদমনে দদনচ্ছ। দকন্তু জন্িা য ন্
এখন্ িাগবদল যদখনি আর যিমন্ পৎেুক ন্ে। িারাও দবনেে ক’যর যদখনি এনেনি দকভানব
যমানের মি প্রকান্ড জন্তুিা যকনি যেনল েে। অনন্নকই বির বির যদনখ আেনি েেি, িবু
যকৌিূেল। এ দক শুিু মজা যদখার, ন্া, ুনদ্ধ েিযাে অন্ভযা, রক্ত যদখনল মূি যা াে এমন্
যলাকগুদলর মন্াার্দ্ত্ত্বক দেেরণ? যলাকজন্ এখন্ িদড়নে প’যড় পনথর দদনক িাদকনে আনি,
কখন্ যেই কৃবকার বৃেদাকার প্রাণীটিনক আন্া েে।
এবার যমাে মান্ি এনেনি এক দকোনণর বাড়ী যথনক। দকোনণর বপ আর এক যিনল এক
বির পর মারা যগনি, চািুনজ্জ মোেে বনল যগনিন্, কালীনক িু ষ্ট ন্া করনলই ন্ে। পুরুে
যমােনক এনদনে ‘কাড়া’ বনল। দকোনণর দুটি যমাে একটি কাড়া। কাড়াটি বড় যমানের দু’ আড়াই
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বিনরর বাচ্চা। এরই মনিয দেঙ যবে বড় েনে পনঠনি, কথাও যবানে। িারুনণযর চঞ্চলিা
যলনগনি চাপদন্নি, মাথার আনন্দালনন্, অথচ গােী যএনেনি পদদবক্ষনপ। মানঠ চরনি যিনড়
যদওোর একিু যদদর েনল মাথা যন্নড় এক দৃনষ্ট িাদকনে দমন্দি জান্াে। দকন্তু এি বড় েনে ওঠা
বাচ্চাটি দবনেে ভানব দকোনণর এগানরা বিনরর যমনেটিরই োদত্ত। যে-ই ওনক বাাঁনি যখানল,
আাঁচনল মুদড় খাওোর েমে একমুনঠা দদনে চনল াে। আর মানঠ চরানন্ার েমে ওর দপনঠ বনেই
কািাই। যমােিাও িার বাাঁিা েওোদরনক দপনঠ দন্নে মানঠর আল দেটঙনে স্বচ্ছনন্দ চনর যবড়াে।
এগানরািা বানজ। প্রিীক্ষাকাির জন্িা েেো পল্লােধ্বদন্ ক’যর ওনঠ ঐ য , আেনি,
আেনি! দূনর যদখা যগল োমনন্ দদড় যিনন্ আন্নি গৃেকিযা। দপিন্ যথনক জীবিানক মানে
মানে যঠলা ও িমক দদনচ্ছ আর একজন্। অিন্ি
য এবাং ন্ি কনেকটি যিনলনমনেও আেনি
দপিনন্ দপিনন্। দবস্ফাদরি দবহ্বল যচানখ োন্ত জীবিা আজ য ন্ কী বুনেনি। বুনেনি িখন্
যথনকই খন্ িানক েমেমি যখনি যদওো েেদন্, চরনি যিনড় যদওো েেদন্, েেি যভারনবলা
যথনকই িার েদঙ্গন্ী যেই যমনেিাই অস্বাভাদবক আদর অন্ুভব ক’যরই িার েনন্দে েনেনি।
পনথ ও আেনি চাইনি ন্া, এদদক ওদদক কী য ন্ শুাঁ নক যদখনি, মুনখর পপর র্ঘানমর দবন্দু খুবই
স্পষ্ট েনে পনিনি। দূর যথনক যলাকজন্ যদনখ আর ঢানকর েে শুনন্ রীদিমি ভে যপনেনি।
অবনেনে যঠলানঠদল কনর জন্িার পাে দদনে যকানন্ামনি ওনক মর্দ্ন্দনরর োমনন্ দন্নে আো
ে’ল। যিনল-বুনড়ার দল চাদরদদনক দর্ঘনর দাাঁদড়নেনি। কাড়ািানক পুকুনর চান্ করানি েনব,
িারপর পৎেগ য করা েনব মন্ত্র প’যড় দোঁদর
ূ মাদখনে, যবলপািা দদনে। দকন্তু জল যদখনলই যে
জীবিা েিান্ যন্নব পড়ি, িানক আজ জনল ন্ামানন্া

ানচ্ছ ন্া দকিুনিই। যঠলানঠদল ক’যর

পদরনেনে ন্ামানন্াও ে’ল , ওঠানন্াও ে’ল, মর্দ্ন্দনরর েম্মুনখ আন্াও ে’ল।
এখন্ জন্িা বিযভূ দম দর্ঘনর রনেনি, দভনড় মনিযকার দকিুই যদখা

াে ন্া। যকবল একবার

যচাখ পড়ল দুনিা বড় পাথর আর দু’পানে যমািা ভারী কাঠ দদনে এই দবনেে জীবটির জনন্য
দবনেে ূপকাষ্ঠ চিরী করা েনেনি। ক্রনম দেনঙ মুনখ যন্ািু ন্ দদড় যবনি ওনক দন্নে আো ে’ল।
এখন্ ও যকমন্ য ন্ প্রোন্ত দস্থর, শুিু যচানখ পন্মানদর মি দবহ্বল দৃটষ্ট। এরই মনিয েঠাৎ যদখা
যগল যেই দকোণ যমনেিা দূনর একানন্ত দাাঁদড়নে আনি একিা িালগানির িলাে, পানে একিা
পলঙ্গপ্রাে দেশুনক েনঙ্গ দন্নে। িার খানিা োড়ী কাাঁনির ওপর র্ঘুদরনে যকামনর বাাঁিা, দস্থর দৃটষ্টনি
িাদকনে আনি যে। ওদক িার েঙ্গীনক যেে যদখা যদখনি এনেনি?
ক্রনম এখন্ আর দকিুই যদখা ানচ্ছ ন্া। দভনড়র মনিয খুব চেজ্চ েনচ্ছ। বাাঁনিা, িানন্া, িোৎ
াও, র্ঘাড়িা আরও োমনন্ েদরনে দাও। িারপর জে মা, মা, েনে প্রান্তর দবদীণ ে’ল,
য
িারস্বনর
ঢাক যবনজ পঠল। কী ে’ল যদখা যগল ন্া, জন্িা য মন্ চেজ্চ ক’যর োমনন্ দর্ঘনর দিল, যিমদন্
দপিনন্ যঠনল এল। িখন্ যদখা যগল এবনড়া যখবনড়া ক’যর কািা মুণ্ড, র্দ্জভ যবাঁনক যবদরনে
এনেনি। দবরাি িড়িা কাাঁপনি, পা-গুনলা এদদনক ওদদনক আনন্দাদলি েনচ্ছ। আর ওদদনক দূনর
যেই যমনেিা িালগানি মাথা যরনখ পচ্চকনণ্ঠ কাাঁদনি। ও যবানে ন্া যমােিা িাাঁর স্বজাদি ন্ে,
দভন্ননদে দভন্নজাদি।
পনথ দেনর আেনি যদদখ গ্রাম োনকয পদরদচি চক্রবিী ঠাকুর েিু ো গানে গামিা কাাঁনি
লম্বা লম্বা পা যেনল এদগনে ানচ্ছন্। গদি দ্রুি কনর িাাঁর পাোপাদে দগনে র্দ্জনাে করলাম,
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“আচ্ছা ওরা যমাে যকন্ বদল যদে?” “আনর যমাে ে’ল যক্রানির প্রিীক। যে িু দম বুেনব ন্া।
যলখাপড়া দেনখ পাে িাে ক’যর বড় েনে িনব বুেনব”।
বুর্দ্েদন্ দকিুনিই, দকন্তু যেদদন্ অদন্বা ভানব
য
আর একিা িদব যভনে পঠল।

িম-নদবিার
য
গাজন্। ন্দীর বাদল যথনক পাথর েনে যদখা দদনেনিন্ ঠাকুর। বেুদদন্ অলনক্ষয
দিনলন্ গানির িলাে। বাপরী বাগদী যোম িাাঁর পুনজা করি। িাাঁনদর প্রানণর যদবিা, দন্নজনদর
যদবিা দিনলন্ দিদন্।
ক্রনম ন্ানেব যগামাা জদমদার ভদ্রনলানকর ন্জনর পড়নলন্ দিদন্। গানির িলা যথনক িাাঁনক
দন্নে আো ে’ল গ্রানমর মনিয ঐ যিাি জািনদর বর্দ্ঞ্চি কনর। মর্দ্ন্দর-মণ্ডপ চিরী েল, ঠাকুর
দোংোেনন্ বেনলন্ িাাঁর রাজনবনে। এখন্ বিনর একবার িার গাজন্ পৎেব েে োড়ম্বনর
দিন্দদন্ ি’যর। দিন্দদন্ ি’যর িাাঁর

ুদ্ধ াত্রা ও দবজে পৎেব। চেন্য, অিানরােী ঢাকনঢানলর

গজযনন্ ভক্তনদর ুদ্ধ াত্রা ও দেনর আোে িাাঁর পৎেব েমাপ্ত েে। মুল্লুনকর জদমদারকুল খুবই
আন্ন্দ পপনভাগ কনরন্, কারণ এ প্রকারান্তনর িাাঁনদরই রণোি ও দবজে োনির যখলা। ঐ
দিন্দদন্ গ্রানমর েজ্জন্ জনড়া েন্ মন্ডনপ, মর্দ্ন্দনর পুনজা যদন্, আর দন্ম্নবনণরয যথনক দনল
দনল যেবকরা বা চেন্যরা চদদেক যক্লে যদদখনে িনমরয গাজন্ পুনজা োথক
য কনর যিানল। িানদর
এখন্ আর ঠাকুনরর কানি পুনজা যদওোর অদিকার যন্ই, িারা য দভন্নজাি, এনকবানর কৃববণ য
আলাদা যশ্রণীর জীব।
গাজনন্র গজযন্ ও জে াত্রার একিা অঙ্গ ে’ল বাণ যোাঁড়া। বলা াে, গাজনন্র েবনচনে
যকৌিু নকর েবনচনে আকেনণর
য
বযাপার। দনল দনল কৃববনণরয কঙ্কালোর মান্ুে র্ঘার্ঘরা পনর,
েুনলর মালা গলাে যদে িারপর বাণ েুাঁনড় দীর্ঘ পথ
য
যন্নচ াে। যকপ র্দ্জনভর দভির দদনে, যকপ
দপনঠ, পানে যলাোর দেক এনোাঁড়-ওনোাঁড় ক’যর ঢুদকনে যদে। যেই লম্বা দেনকর একিা দদক
দক দুনিা দদক ি’যর থানক িানদরই যলাকজন্ আর মােখানন্ দাাঁদড়নে যে ন্াচ যদখানি যদখানি
চনল। আজ িানদর কি যগৌরব। আজ িারা যদবিার ভক্ত, আজ িানদর িাদরে করনবন্
বড়বাবু , যেজবাবু , যিািবাবু , ন্ানেব যগামাা আর েব ভদর যলাক আর মানেরা। বস্তুিই এাঁরা
িাদরে কনরন্ ক্রীিদােনদর। অন্তি দিন্দদনন্র জনন্য িানদর করনজাড় ন্িজান্ু পাদুকাপ্রোর
মাে ক’যর যদন্। োরারাি ি’যর চনল এই কৃববণ য মান্ুনের দন্ে্ঠুর আত্মদপড়নন্র পৎেব।
বারান্দার চালার্ঘনরর দন্নচ কািানর কািানর জনড়া েে অন্য মান্ুে এই মান্ুেনদর আত্মবদল
যদখনি। আজকাল ক’লকািা যথনক যদখনি আনেন্ িরুণ অিযাপক, োাংবাদদক। আনেন্
‘যলাকোংস্কৃদি’ করনি। যন্াি ক’যর দন্নে ান্, গনবেণা েে, েনিা ওঠা।
একদা যদে জুনড় এই যখলা চনলনি। োমন্তিনন্ত্রর িম যিম যযখলা। েক্ত কনর পাকানন্া েনণর
দদড়নি অন্য মান্ুেনদর যবাঁনি দন্নজর স্বাথরক্ষার
য
ভাদর মজার যখলা। আর যচানখর জনল যভজা
যেই েনণর দদড়িাই ক্রনম েক্ত েওোরই দন্রুনিগ যখলা।
প্রন করলাম- আচ্ছা, বির বির ঐ মান্ুেগুদলই এভানব আত্মদন্ ািন্
য
কনর যকন্ ?
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জবাব যপলাম-ওরা য অন্য মান্ুে। ওনদর আোর দভন্ন, ভাো দভন্ন, বণ যদভন্ন, পদরচ্ছদ দভন্ন।
দদড়নি বাাঁিা যমােিার কথা মনন্ পড়নি ন্া?
আবার প্রন ে’ল – দকন্তু যেই দদড়িা দক আজও যিাঁ নড়দন্।
দভির যথনকই জবাব যপলাম- এ দদড় যিাঁ ড়ার আনগই এর ন্বকনলবর েে। যচাখ খুনল যদনখা,
যকাথাে দদড়? জন্, গণ, োময, স্বািীন্িা, দুগ্ধ , মিু , েুিাস্বগ।য যচাখ বুনজ ভানলা ক’যর যদনখা।
পাক আনরা জটিল, বিযভূ দম এনকবানর কাংর্দ্ক্রনি বাাঁিানন্া।
অিএব- কথা আমার েুরাল ন্া, েুরাে ন্া। দবে ন্নিটি মুনড়াল ন্া, মুড়াে ন্া।

দেহালরর পল্লীলি
মান্দেক স্বাস্থয দেদরনে আন্ার জনন্য দকিুকাল দবোর অঞ্চনলর একটি গ্রানম
কাটিনেদিলাম। যে গ্রানম দদচ বাাংলা অথবা দের্দ্ন্দ খবনরর কাগজ পড়ার মি োক্ষর যলানকর
োংখযা আন্ুপাদিক ভানব খুব কম ন্ে, িবু যেখানন্ খবনরর কাগজ াে ন্া। এর যথনক েেনজই
অন্ুমান্ করনি পারনবন্ যেখানন্ আর াই থাক পদলটিক্নের দবকারজ্বর যন্ই। দূনরর েেনর
ারা াে িারা দুচারিা খবর শুনন্ আনে, আর োনির দদন্ েের যথনক ারা মনন্াোরী যদাকান্
দন্নে আনে, দক বানির েনঙ্গ দাাঁি এবাং িারনপাকা মারার দবাাপন্ প্রচার কনর টিনন্র যচাঙা
মুনখ দদনে, িারা দকিু দকিু মজাদার খবর িড়াে, ন্াদগেয আর যন্েরুর িদব পাোপাদে িাঙাে।
গ্রামীনণরা েওদা করনি এনে এর দকিু বা মাথাে গুাঁ নজ রানখ, কযানলণ্ডারেীন্ রটঙন্ িদবর মনিয
যেই িদবগুনলাই ভানলা কনর যদখনি থানক ানি চবজেন্তীমালার বক্র যপানজর েনঙ্গ আঙুনলর
মুদ্রা েুনি যবরুনচ্ছ, আর োি যথনক বাড়ী দেরনি গৃদেন্ী এবাং যেনল-বলনদর কথা ভাবনি
থানক। গাাঁনের দভির দরর্দ্জর যদাকানন্ অথবা োক্তারখান্ার দুচারজন্ চদবাৎ দমলনল কথা েোঁ দদনে পাকা কনর দদনবন্ কথা দদনেনিন্দব-দে-ও োনেব এবার টঠক গাাঁনের মানের রাাািা ইি
মুখযমন্ত্রী পানের গাাঁনে এনে দন্নজর োনি যগাবর িু নল দন্নে পরীক্ষা করনলন্- কৃদে দবভাগ
যথনক দকভানব দে দবর্ঘা জদম দর্ঘনর ন্ূিন্ভানব েেল েলানন্ার দৃষ্টান্ত যদখানন্া ে’ল, িারপর
দে ভানগর দেদক িান্ও ন্া েওোনি দকভানব

ন্ত্রপাদি চালান্ দদনে টিনন্র চালা দবর্দ্ক্র ক’যর

কৃদেদবভাগ পিাও েনলন্-এইেব। যভাি পরনবর দকিু আনগ অবেয বাজার একিু গরম েে,
পাণ্ডা যদখা াে দু-একজন্। দকন্তু পাটিয দন্নে ন্ে, ভাগলপুর দক পািন্াে কার ন্ানম গুলজার
যবেী, এখন্কার পাণ্ডানদর কানি বড়া আদমী বনল ার ন্াম যোনন্ িার ন্াম স্মরণ কনর যভাি
বানে কাগজ গুাঁ নজ যদে।
েের, েেরিলী, েেনরর কানির পল্লী, এনকবানর খাাঁটি পল্লী। োক যথনক যিিালা, দঢনম
যিিালা। িারা যথনক পদারা, ককনিল যথনক েরবৎ। এনদর পুরুনেরা যকপ লাঙ্গল দন্নে যবর
েে, যকপ বা যখালা গাড়ীনি টিন্ আর বাা যবাোে ক’যর োমনন্ একিা আিাবেেী যর্ঘাড়া
লাগাে, গানে যগর্দ্ঞ্জ কাাঁনি গামিা দদনে লাদেনে গাড়ীনি পনঠ প’যড় যর্ঘাড়ার যপনি পানের েগা
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দদনে লাদথ লাগাে আর েনঙ্গ েনঙ্গ দদড় বাাঁিা লাটঠিা িু নল িনর। িারপর গাড়ী চনল পাথর
াঁ ু -ন্ীচু মানঠর পপর, পাোনড়র গা যর্ঘাঁনে
কাাঁকনরর পপর দদনে, ন্ালা যজাড় দেটঙনে, ক্রমাগি পচ
েলনদ রনঙর রাাাে। বানরা-নচাদ মাইনলর মনিয যকাথাও ন্া যকাথাও একিা োি বনে
প্রদিদদন্ই। যেখানন্ যবনচ কলাই, যকনরাদেন্, ন্ূন্ , েুর্দ্জ , দবদড়, িান্ আর দন্নে আনে েেি
িািু , ভুট্রা, , গুড়, িামাকপািা। বাড়ীর বপরা োরাদদন্ রাাঁনি, মুদড় ভানজ, জল আনন্ যগারু
বাাঁনি, যগারুনক যখনি যদে, জ্বনর-নভাগা যমনেনক যকানল দন্নে লাল রনঙর দমক্চার খাওোে।
ন্ানক যন্ালক োনি পানে রূপার গেন্া দে বানরা বিনরর কদচ বপ পনঠান্ পদরষ্কার কনর, র্ঘুাঁনি
দদনি যেনখ, অবের েমনে র্ঘনরর দভিনর খাাঁটিোিাে শুনে কাপনড়র পানড়র েুনল দেজাইন্িা
োনি ক’যর যদনখ, রুমানলর েুনিাে যবান্া যলখািার পপর আঙুল বুনলাে অথবা আর দকিু ন্ো
পেো জমনল পর বানপর বাড়ীর গ্রানমর োি যথনক দকিু একিা যকন্ার কথা ভানব। বাড়ীর যিাি
যমনেরা মানঠ মুদড়-ভাি দন্নে াে, মেলার যদাকানন্ দাাঁদড়নে রাাার গাড়ী আর যলাক যদনখ
িারপর কাপনড়র খুনাঁ ি ন্ুন্ েলুদ েরনে যবাঁনি দন্নে র্ঘনরর দাওোে ন্াদমনে যরনখই যদৌড় যদেএবাড়ী ও-বাড়ী ক’যর কািাে। এরই মনিয যরামািও আনি, েেনরর মি রাাাে র্ঘানি যন্ই ব’যল
কা িঃ
য যন্ই মনন্ করা টঠক ন্ে। যে যরামাি প্রােেঃ বিূ এবাং দববাদেি ুবকনদর। চক্ষু-রাগ
অদিক্রম ক’যর যদনের েীমানিও য

ন্া যপৌৌঁনি এমন্ও ন্ে। যেই মুচদক যেনে েনর

াওো,

যেই যর্ঘামিার োাঁনক একদৃনষ্ট যচনে থাকা, যেই জল আন্নি দগনে বযাকুদলি দৃটষ্টনক্ষপ প্রভৃ দি
শুিুই কানবযর কথা ন্ে। স্বামীপদরিযক্তা েিভাদগন্ীর দু একিা োংখযা এদদনক পল্লীনি যচানখ
পড়নব, দক বাঙাদল, দক দবোরী। েন্তান্ েনচ্ছ ন্া, এই কারণ দোনন্া
য
েনে থানক েচরাচর।
যমাড়লনদর দবচার োলাে একিা দবচার েে, দকন্তু অদন্চ্ছুক স্বামী, এবাং িশুর িাশুড়ীর েনঙ্গ
যপনর ওঠা াে ন্া। দবিবানদর যচনে এনদর দােন্ই িীব্রির েে। পদস্খলন্ েনল যবেীদদন্ যগাপন্
থানক ন্া, এইখানন্ েের যথনক পল্লীর পাথকয।
য
পল্লীর পাঠোলা এখন্ প্রাথদমক দবদযালে েনেনি ‘য াজন্া’র েনল। পর্দ্ণ্ডি মোনের যেই
োাঁিুর দন্নচ কাাঁকর দদনে যরানদ ন্ীল োপন্ প্রভৃ দি োর্দ্া এখন্ আর যন্ই। যলখাপড়াও দেখনি
চবদক দুচারজন্। দকন্তু ক্লাে ওোন্ বড় যজার িু-ই োংখযার দদক যথনক ইস্কুনলর যগৌরব। চােীরা
বা যদাকান্ীরা যকন্ পড়ানব যিনলনদর ? েরকারী োংখযািনত্ত্ব পানেনণ্টজ
য
বাড়ানি ? ন্াম েই
করনি জান্া দরকার, িাকা পেোর য াগ দবনোনগর দেোব জান্নল ভালই। ন্া জান্নলও চনল
াে যেে প ন্ত।
য িরা াক, চার পাাঁচ যথনক িে দক দে দবর্ঘা িানন্র জদম, আর বাড়ীর োংলি
পাাঁচ ি’ কাঠা ভুট্রা এবাং দবনর্ঘ দুই কলাইনের জদম- যিাি খাি োংোনরর চনল াে একরকম।
যিনলরা োগর ে’যল এবাং দকিুনি পাঠোলা য নি ন্া চাইনল েের বাজানর চনল াে চানের
যদাকানন্ দক যোনিনল দক কারু বাড়ীনি কাজ করনি। যকপ বা বাপ-খুনড়ার েনঙ্গ যদাকানন্র
কানজ যলনগ পনড়।
িাকা পেো যবেী থাকনল এরা কনর কী ? মা বড়, যচৌদকর েমান্ কানঠর দেন্দুনক বােন্পত্র
য খানন্ লুদকনে রানখ যেইখানন্ রানখ, ন্া েে যদওোনলর মনিয যখাপ বাদন্নে, ন্েনিা যগািা
যগািা যন্াি ক’যর বাদলনের দভির রানখ। যকপ বা যকান্ও যদাকান্দারনক মূলিন্ দেোনব দকিু
িাকা দদনে যমািা েুদ যন্ে। গ্রানম দু দিন্ জন্ মোজন্ থানক। এরা চড়া েুনদ জদম বন্ধক দন্নে
িাকা িার যদে। এ বযবস্থা আজও ভারনির এমন্ দক এদেোর েবত্র,
য েমবাে েদমদি থাকনলও
এর প্রনোজন্ আজও লুপ্ত েেদন্। এর ন্ান্ান্ অেুদবিা থাকনলও েবনচনে েুদবিা এই য দবপনদর
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েমে মান্ুে িাকািা যপনে

াে। আর আমানদর যদনের েিকরা দন্রান্ব্বই জন্ই

খন্

অদযভক্ষয িন্ুগু যণ িখন্ এ বযবস্থাে দন্নন্দ ক’যর লাভ ন্াই।
আমানদর

াত্রা েুরু ে’ল। যট্রন্, বাে, পদব্রজ। েকানল যট্রনন্ চনড় েন্ধযাে

খন্ বানে

পঠলাম িখন্ বাঙ্ লার ভূ প্রকৃদি িাদড়নেদি ব’যল স্পষ্ট অন্ুভব করা যগল। পানের িলাে েক্ত
মাটি, কাাঁকর যমোনন্া। দূনর পাঁচু-দন্চু োঙ্গা, মানে মানে এক আিিা দন্ম অেথ দক পলাে
গাি, দূনর িাোর মি অস্পষ্ট পাোনড়র যশ্রণী। রাজমেল পবিমালার
য
যেোাংে। যস্টেনন্র
আনলাগুনলা একেনঙ্গ জ্বনল পঠল। আমরা োাঁপওোলা একিা চানের যদাকানন্ ুগ ুগ ের্দ্ঞ্চি
মেলাে কানলা একিা যবনঞ্চ বনে কচুরী, লাে্ েু এবাং বাঙ্ লা যদে যথনক আন্া কলা-েনন্দেেে
জলন াগ যেনর গজযন্ এবাং বাষ্প পদ্গীরণেীল বানে যচনপ পড়লাম। কিক্ষণ র্ঘুদমনে পনড়দি
াঁ ু
জাদন্ন্া, বানের িাক্কানিই যোক আর েনেই যোক র্ঘুম যভনঙ য নিই যদদখ একিা পচ
যদওোনলর গা দদনে বােিা চলনি, েঠাৎ বাাঁক র্ঘুরনি- একবার এদদক, একবার ওদদক।
অন্যদদনক িাদকনে যদদখ বন্ আর পাোড় োদা যজযাৎোে অপরূপ েনে পনঠনি। পাোড়
অঞ্চনলর দদনন্ এক রূপ, রানত্র আর এক। যজযাৎো রানত্র এরকম জােগা যদখনল আমার যিা
যপ্রিনলানকর কথা মনন্ েে। স্পষ্ট যদখনি পাই, লাটঠনি ভর দদনে এক বৃদ্ধ ানচ্ছ আ’ল পথ
াঁ ু -পাড় পুকুর এবাং
পার েনে েরণার দদনক। িারপর আর িানক যদখা াে ন্া। ঐ য খানন্ পচ
মেুো গানির গা যর্ঘাঁনে পথিা খাড়া েনে পনঠ পাোনড়র গানে লুদকনে যগনি, িারই পপর দল
দন্নে আনন্ানগান্া কনর অকানল পৃদথবী যিনড় যগনি এমন্ বিুর দল। ‘আমানক বাাঁচাও, ওনগা,
োক্তার ন্াদক বনলনি আদম বাাঁচব ন্া’- এইভানব মরার আনগ োলদারনদর য ন্িু ন্ যবৌ কাির
কনণ্ঠ দুদিন্ দদন্ চীৎকার কনরদিল য

দন্িেই ঐ দন্চু জােগার দানম ভরা যিাট্র পুকুরিার
পাথনরর পপর ব’যে এখন্ যকবলই মুনখ োবান্ লাগানচ্ছ আর িুনে যেলনি। এ অঞ্চনলর
এরকম রার্দ্ত্রর র্দ্োঁর্দ্োঁ-োকা এবাং ক্কদচৎ বন্য কুক্কুি-োকা আনলা অন্ধকানর ারা ন্া-নথনকও
আনি িারা য ন্ অবের যপনে আপন্ানদর পদরদচি জােগাে পদরদচি অভযানে দেনর আনে।
রার্দ্ত্র কি েনব যক জানন্। আরও অন্তিঃ মাইল কুদড় দগনে িনব এ-বানের

াত্রা যেে।

িারপর মানের এক যিাি েেনর বানেরই অদেনে যেে রািিা কাটিনে আবার েকানল আর
এক বানে াত্রা। বানের পর যগারুর গাদড় বা পানে োাঁিা পথ মাইল িনেক। িারপর যেই
বেুদদনন্র প্রাদথিয কনেকদদনন্র জন্য আিুদন্ক েভযিার েমাদি যেই গ্রাম। এখন্ রার্দ্ত্র যবাি েে
দেিা োনড় দেিা। োনির র্ঘদড়িা যদখনিও ইনচ্ছ েে ন্া। েেো য ন্ দূনরর জঙ্গল কানি দর্ঘনর
এল। এখন্ আর যজযাৎো ন্াই। দুপানে র্ঘন্ জঙ্গল। রাাাে দুদদনক বড় বড় মেুো দক আম গাি,
বানের আনলাে োমনন্িা পদরষ্কার। র্দ্োঁর্দ্োঁর োক োাঁ োাঁ োঁ । আর যকান্ও েে যন্ই।বােিা যমাড়
র্ঘুরনিই যদদখ োনি লাটঠ মাথাে পাগদড় খানিা কাপড় পরা, চাদর গানে দিন্িা যলাক চলনি।
বানের আনলা যদনখ জঙ্গনলর গানে রাাার িার যর্ঘাঁনে এক লাইনন্ োাঁিনি লাগল। গাড়ী খন্
িানদর অদিক্রম ক’যর াে িখন্ যদদখ িানদর মুখও কাপনড় বাাঁিা। ন্া, এনকবানর ঢাকা ন্ে,
ন্াক ও যচানখর জন্য একিু োাঁকও রনেনি। কাপনক বলনি ে’ল ন্া, একিু যভনবই বুনে দন্লাম,
বন্যজন্তুর অিদকযি আক্রমণ যথনক আত্মরক্ষা করার জন্য এই বযবস্থা। মাইল দিনন্ক দূনর
এরকম আরও দুজন্ যলাক। এরা েব ঐ েেনরর াত্রী। েন্ধযার পর যখনে দন্নে দবে র্দ্ত্রে মাইল
যোঁ নিই চনল াে।
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বাে থামল দবোনরর যেই েেরিাে। বাদক রার্দ্ত্রিা বনেই কািানন্া যগল। র্ঘুনমর অভানবর জন্য
ন্ে, মোর েে-স্পনে।য েকানল যখাাঁজ দন্নে জান্া যগল আিিাে বাে িাড়নব। োিিা যথনকই
যলাক জমনি আরে করল। আিিার আনগ েু দড়, যমাি বাা লাটঠ এবাং যলানক োি েরাবারও
জােগা ন্াই। আমরা দুজন্ িাইভানরর বাাঁ-পানে। দপিনন্ যমনেনদর অাংনে পাাঁচটি েীনি আিটি
ন্ারী ও পাাঁচটি দেশু। এরমনিয আমানদর েদঙ্গন্ী দুজন্ আনিন্ দেশুেে। আর দপিনন্
োিারনণর গাড়ীনি দুজন্। আিিা যবনজ যগল। কণ্ডাক্িার র্ঘুরাদেরা কনর, ইর্দ্ঞ্জনন্র োলািা
একবার যিানল আবার বন্ধ কনর, বালদি বালদি জল ঢানল। িাইবর োোনবর যদখা যন্ই। যকপ
দকিুই বনল ন্া। আদম বদল ‘আি যিা বাজ দগো যকযাাঁ যিাড়িা ন্েী’ পত্তর আনে ‘আদভ িুনিগা।’
গান্ ভাাঁনজ ‘পযার যো দুদন্ো’। েঠাৎ িাইবর োনেব এনেই গাড়ীনি পনঠ পড়নলন্। কণ্ডাক্ির
েযানণ্ডল োনি দন্নল। িারপর যভিনর যথনক দিদন্ এবাং বাইনর যথনক যে, দুজনন্র

ুনদ্ধ

অবনেনে বানের র্ঘুম ভাঙল। েেনরর গদল রাাািা োবিানন্ কাটিনে বাজানরর রাাাে এনে
একজােগাে বাে খড়ী েল। খড়ী যিা খড়ী একদম বন্ধ। োইবর যন্নম যগনলন্ কণ্ডাক্ির পনঠ
যগনলন্ িানদ। িারপর টিন্ বাা, িব বাে, বার্দ্ণ্ডল, কাঠ মো যকানলােনল গাড়ীর িানদ পঠনি
লাগল। োমনন্ গদীর বারান্দাে বনে োে-োিয গানে যবাঁনি কানলা যগাল দবরজাবাবু , িাাঁর োমনন্
বাে আর পানে খদরদার। ‘এ জম্ন্া ভাই এ ভগ্বিী,- আনর পল্লু , বর্দ্ণ্ডলনক পপর টিন্ লাদিা
েযাে …… পঠানলা ……. দগরা যদা।’ োনড় ন্িা যবনজ যগল। এিক্ষনণ গাদড়র আনেপানে আরও
াত্রী জুনি যগনি পনন্র কুদড় জন্। োমনন্র েীনি আমানদরই পানে একজন্ যজাঁ নক বেল,
পানের দন্নচ আর একজন্। েুিনবানেয এপানে অপানে দাাঁড়াল দুজন্। দুজন্ মােগানেয বেবার
জনন্য কাকুদি দমন্দি করনি লাগল, দকিুনিই যেখানন্ বেনি দদনল ন্া, দপিনন্র দদনকই
ঢুদকনে দদনল যঠনল ঠুনল। কারণ আর দকিুই ন্ে, ইর্দ্ঞ্জনন্র োলািা মানে মানে যখালার দরকার
েনব। মাথাে পপর কী পদরমাণ যবাো যচনপনি িখন্ও বুর্দ্েদন্, ভাদগযে্ যন্নম িানদর দদনক
িাকাই দন্, ন্ইনল যে াত্রা আর য নি োেে করিাম ন্া। েের প্রাে িাদড়নেনি এমন্ েমে
যদদখ আরও পাাঁচজন্ পযানেঞ্জার পদ্গ্রীব েনে দাাঁদড়নে আনি। িানদর য

কী কনর যভিনর

যঢাকানল েুস্থ মর্দ্ানক দকিুনিই িা যবােবার পপাে ন্াই। দপিনন্ আপদত্ত, চীৎকার, েগড়া –
কানরা োাঁিুর পপর যমাি চাদপনেনি, িার পপর আবার একজন্ বনেনি। পানের পপর পা দদনে
দাাঁদড়নে আনি পরস্পর। ারা দন্নচ বনে আনি িানদরই দুরবস্থা েবনচনে যবেী। এবার আমানক
মুখ খুলনি েল। িাইবর োব, এ কযা বাি, আি বজনন্নে বাে যিাড়নন্কী বাি থী, দের দে
বজিা েযাে। দিদরে আদমী যক জগেনম যেৌ আদমী চঢ়ানি যোঁ । েযাাঁে যকাই কান্ুন্ ন্েী?”
িাকমাথা খাকী োে-োিয োনেব আমানক বুর্দ্েনে দদনল, -বাে ষ্টযাণ্ডনে যিা টঠক িাইমনম যিাড়া
েযাে, যলদকন্ পাদেঞ্জার যিা েব যকাইনকা যলন্া েী েযাে। দুেরী গাড়ী যিা োমনকা িুনিগা
ইিযাদদ। টঠক আনি, চালাও বাবা। পীনচর রাাা যেে েনিই লাল মাটির রাাাে এনে পড়া যগল।
াঁ ু দন্চু জােগা। রাাার িানর বড় বড় আম, অেথ, বি গাি। বানের োঙ্গামা ভুনল
পাোড় আর পচ
িাদকনে যদখদি, এমন্ েমে র্ঘযাাঁচ ক’যর বাাঁ দদনক কাি এবাং কাি ন্া োমলানি োমলানিই
োন্দদনক যগল যগল। িারপর একবার োন্দদনক আবার বাাঁ দদনক এইভানব পযাোঞ্জরনদর
দপেনি দপেনি চলল। এর পপর মাথাে পবিেমান্
য
যবাোইনের জন্য গানির োল বাাঁচানি দগনে
য ভানব বাাঁকনি লাগল এবাং িার েনল আমানদর যচানখ মুনখ ভে, ত্রাে, েঙ্কা, কািরিা প্রভৃ দি
য

েব ভাব েুনি যবনরানি লাগল িার

যোনিাগ্রাে থাকনল আপন্ারা অবস্থািা বুেনি

পারনিন্। দে মাইলও াে ন্াই এমন্ েমে মানঠর মনিয গাড়ী থাদমনে পুকুর যথনক জল িু নল
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ইর্দ্ঞ্জনন্র মনিয ঢালা ে’ল। গরম জনলর দিনি যলনগ মুনখর দু এক জােগা পুনড় াবার মি ে’ল।
এেব খুব ন্রমযাল অবস্থা। এনি িাইবর দক পযদেঞ্জার কারও ভাববার দকিু যন্ই। দকন্তু এর
যথনকও স্বাভাদবক অবস্থা আরও য থাকনি পানর িা যির পাওো যগল একিু পনরই।
রাাািা একিা গ্রাম অদিক্রম ক’যর চলনি, বাে চলনি েব েমেই বাাঁদদনক কাি েনে এমন্
েমে স্বে দূনর একিা টিন্ আর খনড়র চালার বাড়ী যথনক এক যিনল োি যদখানি যদখানি
যিািার ভদঙ্গনি আেনি। দূর যথনক িানক যদনখই োনেব গাড়ী থামানলন্। কী বযাপার জমাদার
আেনিন্। গাড়ীনি

ানবন্। োমনন্র েীি যথনক এক ভদ্রনলাকনক দপিনন্ েিানন্া ে’ল। বন্ধ

গাড়ী অনন্ক কেরৎ ক’যর ষ্টাষ্টয যদওো ে’ল। জমাদারবাবু পান্ দচবানি দচবানি গনজন্দ্র গমনন্
াঁ ু পাড়ওোলা
এনলন্। মাইল চার পাাঁচ য নিই গাড়ী থামল, দিদন্ ন্ামনলন্। রাাার িানরই পচ
মেুো আর পলাে গানি যর্ঘরা পুকুর। দিদন্ গনজন্দ্র গমনন্ যেইদদনক অগ্রের েনলন্। গাড়ী আর
িানড় ন্া। দে দমদন্ি, পনন্র দমদন্ি কুদড় দমদন্ি

াে। িাইবর যন্নম গানির িলাে ব’যে।

কন্ণ্ডাক্ির যন্ই। অনিক
য যলাক গাড়ী যথনক যন্নমনি, দকন্তু কানরা মুনখ যকান্ও কথা ন্াই। কী
বযাপার ? র্দ্জাাে করনিই িাক-মাথা খাদক োনেব বলনলন্, জমাদারবাবু আ ানন্নে যিানড়
গা। বযা এবাং যকৌিূেল পরবে েনে পুকুনরর পানড় পনঠ যদদখ, জমাদারবাবু একিা টিনন্র
পপর বাা যপনি বনে আনিন্, পানে পুদলে দাাঁদড়নে আনি আর কানঠর যভলাে ক’যর যজনলরা
মাি িরনি। মাি িরা যেে ে’ল বালদিনি যবাোই করা ে’ল, জমাদারবাবু এনলন্, পুদলেজী
এনলন্, গাড়ী ন্ড়ল। বুো যগল, যকান্ও আোমীর পুকুর দারানগা বাবুর কানি মাি ানচ্ছ।
মেুোর বাগান্িা িাড়নিই যদদখ বাাঁদদনক দূনর যমনর্ঘর মি দবে্িৃি লম্বা একিা পাোড়।
আি য এই য , গাড়ীিা

দদ োন্দদনক বাাঁক যন্ে পাোড়িা যেই বাাঁদদনকই থানক, আর

দদ

বাাঁদদনক দেনর, এনকবানর োমনন্ দপিনন্ বাাঁনে েবদদনক পাোনড় দর্ঘনর িনর। বানরািা-আন্দাজ
বানরািাে গাড়ীিা ভাপ িাড়নি িাড়নি চানের যদাকান্ওোলা একিা গাাঁনের মনিয থামল।
কণ্ডাক্ির- ইোাঁ গাড়ী আির্ঘণ্টা খড়ী যোগী, ইর্দ্ঞ্জন্ বেি গরম যোগো, র্দ্জন্নক চা পীন্া েযাে
পীদলর্দ্জনে। যদাকান্ দুটিনি খাবানরর মনিয মুদড় যিনল-ভাজা, গুনড়র র্দ্জদলদপ আর দমঠাই।
দকর্দ্ঞ্চৎ পদরস্থ ক’যর দূনর একিা বি গানির দন্নচ দগনে দাাঁড়ানিই যদদখ কুদিয কলাইনের যক্ষনি
ভরা লাল মাটির মানঠর মনিয োাঁওিালনদর র্ঘর এখানন্ যেখানন্। টঠক কানিই য বাড়ীিা িার
বাইনর খাটিোর মেুো গানির িাোর এবাং কলাইনের যক্ষনির মনিয দখটিোে শুনে এক োাঁওিাল
ুবিী। বাাঁঙাদল গ্রাময

ুবিীর মিই পরনন্ োড়ী, মুনখ অদভমানন্র দচহ্ন স্পষ্ট। িার পানেই

মাটিনি বনে এক বেীেেী, িার মান্ ভাঙানন্ার যচষ্টা করনি এবাং খুব যবাোনচ্ছ। একিু দূনর
এদদনক দপিন্ দেনর োাঁওিাল ুবক দণ্ডােমান্। দাওোে বনে এক বৃদ্ধ এবাং আর এক বেীেেী।
ুবিী ন্ড়নি চড়নি, দকন্তু মুখ দেদরনেই আনি। যবে যবাো যগল স্বামীর যকান্ও বযাপানর ক্রুদ্ধ
েনে যে দপিৃগৃনে চনল এনেনি। আর িানক দেদরনে দন্নে াওোর জনন্য স্বামী এবাং োশুড়ীর
োিয োিন্া চনলনি। আমানদর েনঙ্গ এনদর িোৎিা মুেুনিযই স্পষ্ট েনে পঠল। োাঁওিাল েমানজ
ন্ারীর স্থান্ খুবই ম াদার।
য
েব দবেনে ন্ারীরই কিৃত্ব
য এমন্ বলনলও চনল। অথচ োাঁওিাল
যমনেনদর কাজও কম ন্ে। মানঠর কাজ যথনক রান্নাবান্না োংোর চালানন্া েবই। এই অবমান্ন্াক্ষুি অদভমাদন্ণী

ুবিীর িদব আজ আমার যচানখ স্পষ্টভানব। আর ওনদর

া কথাবািযা ,

িারমনিয যকান্ও পনক্ষই রূঢ়িা যবাো যগল ন্া। পনর ওনদনের একজন্ আমানক বনলদিনলন্
য

এই যকালজাদির যলানকরা রূঢ় কথা বলনি জানন্ ন্া, ওনদর ভাোে দখর্দ্া যখপড় যন্ই
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বলনলই চনল, আর দমথযা আচরণ ওরা জানন্ও ন্া। আদমও বযবোনর যদনখদি, যেনেরটি অিীব
েিয কথা, আর আমানদর োংস্পনে যয েব োাঁওিাল ন্ারী পুরুে আনে, আমানদর প্রদি িারা
গভীর েনন্দনে ও অদবিাে যপােণ কনর।
যেন্বদেণী
য জেিী পযানেঞ্জর মািা আমানদর দন্দবনঘ্ন
য পনথর িানর ন্াদমনে দদনলন্ যবলা
আড়াইিাে। আমরা যকপ গরুর গাড়ীনি যকপবা যোঁ নি যগলাম। মাইল িনেক াওো পর যগািুদল
লনি এনকবানর বন্ধুর বাড়ীর দাওোে। খনড়র চারচালা েুন্দর বাড়ী। পপনর যকাঠা। দন্নচ ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র খাাঁটি গবাক্ষ ুক্ত কনেকখাদন্ র্ঘর। মানে পঠান্, পঠানন্র মানে কুনো। পঠান্ বাইনরর
াঁ ু পাাঁচীর দদনে যর্ঘরা। এ অঞ্চনলর প্রাে বাড়ীই এরকম। দভিনরর র্ঘরগুদলনি আনলা
যথনক পচ
বািানের প্রনবে এনকবানরই দন্নেি। গ্রানমর বাদেন্দানরর অনিক
য বাঙাদল ন্ান্া জাদির, িার
মনিয িামদল এবাং মেরার োংখযাই যবেী। দকিু দবোরী, এক পদরবার মারওোদড়, ইদন্ গ্রানমর
বযবোর যকন্দ্র এবাং অথন্ীদির
য
দন্েন্ত্রক। অথচ এাঁর অনেৌজনন্য অদিকাাংে যলানকই ক্ষি।
বাদেনরর দদনক ৩/৪ র্ঘর মুেলমান্, একর্ঘর বাঙাদল মুেলমান্। োিারণভানব পরস্পনর প্রীদি ও
যেৌজনন্যর অভাব ন্াই। যলৌদকক দূরত্বিুকু রক্ষা ক’যর দেন্দু-মুেলমানন্র েম্প্রীদি
পরস্পর বাড়ীনি

নথষ্ট।

ািাোি অবাি, িনব ঐ যলাকাচার রক্ষা ক’যর। একিা পঞ্চানেি আনি,

দবনরাি, মাম্লা-নমাকদযমা য ন্া েে এমন্ ন্ে। িবু েব দন্নে একরকম আনি। পানের ৮/১০
খান্া গ্রানমর মনিয, এটিই বড়। এখানন্ েপ্তানে দুদদন্ োি বনে, একিা বড়, একিা যিাি।
িদরিরকাদর যিমন্ দকিু দমনল ন্া। দমটষ্ট কুমনড়া এবাং লাপ দকিু দমনল, ক্বদচৎ যবগুন্। লাল
আলু কখন্ও প্রচুর আনে। েরু িানন্র দচাঁ নড় যবে ভালই আনে। োনি িান্ চাল, িামাকপািা,
মদন্োদর র্দ্জদন্ে আনে।
দুদদন্ দবশ্রাম দন্নে যদখা যগল যবে ক্ষুিার পনদ্রক েনচ্ছ। ক্রনম বাঙলা যদনের েনঙ্গ পাথকয
য
যবাো যগল। েকানল দখনদ দবকানল দখনদ রানত্রও দখনদ- যপাড়া বাাংলাে যিা এমন্ যদখা াে ন্া।
বাঙলা যদনের মি মাি এখানন্ ন্া দমলনলও এবাং মানির চাদেদা যিমন্ ন্া থাকনলও দকিু পাওো
াে মানে মানে। বাড়ীনি ‘দামাদ’ দকিা অন্য কুিুম্ব এনল মানির প্রনোজন্ েে। একদদন্ দূনরর
গাাঁনে যবড়ানি াওো যগল একিা পাথনরর স্তুপওোলা পাোনড়র গা দদনে েরণা দেনঙনে। দবোরী
যগাোলানদর গ্রাম। যরানদ িপ্ত েনে একিা কাাঁঠাল গানির িাোে দাাঁদড়নেদি, যদদখ োমনন্র র্ঘনর
একটি বিূ িুনি যবদরনে এল র্ঘর যথনক, আর একিা বাড়ীনি ঢুকল। যেখান্ যথনক আর দুটি বপ
িার েনঙ্গ িার র্ঘনরর দদনক িুিল। িারপর দাওো যথনক পদাঁ ক যমনর র্ঘনরর দভির দক যদখনি
লাগল। একজন্ োনি একিা পাখা দন্নল। আর একজন্ একিা েরু লাটঠ। এক একবার র্ঘনরর
যদানরর কানি াে, মুখ বাড়াে, আবার দেনর আনে যঠলানঠদল ক’যর। আমার যিা যকৌিূেল
ে’ল। পনর একজন্ বেীেেী যমনে ওবাড়ী যথনক র্দ্জাাে করনিই একজন্ দুোি িদূর েেব
দবে্িৃি ক’যর যদখাে একিা দকিু মুনখ বনল ন্া। বেীেেী পুন্ি র্দ্জাােু ে’যল এ ওর মুখ যচনে
মৃদু মৃদু োেনি থানক। িারপর য ই একজন্ বনল “িাম্ ন্া” “িামন্া” অমদন্ দিঞ্জনন্র দখল দখল
ক’যর যে কী োদে। ‘িামন্া’ েনে য ইদঙ্গি আনি িাই ওনদর োদের কারণ। পাাঁকাটি আর পাখার
যবাাঁিা দদনে এরা বড় ‘যঢম্ন্া’ োপ মারনব।
যেদদন্ োি বার। দুপুর যথনকই আে পানের গ্রাম যথনক গাড়ী যবাোই িান্, চাল, গুড়,
িামাক, লাপ, কুমনড়া আেনি থানক, অনন্নক মাথাে ক’যরই দে মাইল দূর যথনক চাল, দক
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দচাঁ ড়া দক কুমড়া দন্নে আনে। পাোরীরা যন্নম আনে পাোড় অঞ্চল যথনক এিা ওিা যকন্বার
জনন্য। এনদর যবে বাে োাঁওিালনদর যথনক কিকিা পৃথক। এরা গলাে োনি রঙীন্ মালা পনর
কুাঁনচর বা পুদির। খানিা কাপড় পরার কােদাও দভন্ন। পুরুেরা অনন্নক শুিু োমনন্ আর দপিনন্
একিা আবরণ যকামনর েু দলনে যদে। আেনল যদখা

াে, দক োাঁওিাল দক পাোড়ী এরা েব

দপিনন্র অাংে আবৃি করনি য পদরমাণ ত্ন যন্ে োমনন্র দদক েম্বনন্ধ িিিা ন্ে। রাাাে
খন্ াে িখন্ োমনন্র দদনকর বস্ত্রাাংে পুন্ঃ পুন্ঃ ে’যর যগনলও এনদর যিমন্ েুাঁে থানক ন্া,
দকন্তু দপিনন্র দদক োনকয এরা েিি েিকয। পাোড়ীরা দল যবাঁনি যন্নম আনে। রাাার পপর
দদনে দলবদ্ধ েনে যোঁ নি াে- যকানন্া দদনক ভ্রুনক্ষপ ন্া ক’যর। োাঁওিালনদর যচনে এরা য ন্
েো,য অি কানলা ন্ে। অবেয যদনের গঠন্ এবাং ন্াক মুনখর দমদলি যেৌন্দন য োাঁওিাল
ুবিীরাই যবদে দচত্তাকেক।
য োাঁওিাল রমন্ীনদর আর একিা চবদেষ্টয ওনদর দাাঁনির েুন্দর গঠনন্
এবাং শুভ্রিাে। যদখলাম এরা অনন্ক োংস্কৃি েেও আত্বস্থ কনরনি। ‘দর্ঘ’ যক বনল গিাং,
দন্তেূলনক বনল োাঁিাশুাঁ ড়া। এনদর দেষ্টাচার েম্মি েে ে’ল ‘যম’ া প্রােেই এরা বযবোর ক’যর
থানক।
োনির এপানে মদন্োদর যদাকান্। িাটষ্টনকর বাাঁদেেে েব রকনমর র্দ্জদন্ে, কলকািার
গাড়ীওোলা যদাকানন্ য মন্ যদখা

াে। এরই মনিয একজন্ দবদড়র কযা্ভাে করনি। মাটির

পপর োদা চাদর যপনি িার পপর কনেকিা দবদড়র বড় পযানকি ন্াদমনেনি, একিা েুিনকে
যরনখনি আর র্ঘণ্টা বার্দ্জনে দচৎকার করনি “ পাবিী
য দবদড় েযাে, ভাগলপুর যমাকামকা অেলী
দচজ েযাে, পীনক যদদখনে”। যদখলাম এনকবানর পাড়া যগাঁনে যলাক ন্ে। যিনলিার একিু বাঙালী
ঢনঙর আনমজ আনি য ন্ যচোরাে। আমানক র্ঘুরনি দেরনি যদনখ ঠাওরানল আদম দবদড় খাবার
একজন্ মনক্কল। আমানক লক্ষয ক’যরই য ন্ যচাঁ চানি লাগল- আইনে বাবু যদদখনে বদঢ়ো চীজ
েযাে, পেনল পীর্দ্জনে, দপনি পাদকি কা দাম যদন্া। আদম ভাবলাম, এরেনঙ্গ খাদন্কিা মজাই
করা াক। দগনে বললাম, “ ইনে যকৌন্ যমাকামকী চীজ ভইরা? ভগলপুর কী ? অনর ইনে যিা
েমারী চীজ েযাে। এেী যিা েম পীনি রেনি েযাাঁে। ইনে পীনন্নে েী েমারা খাাঁেী ঔর বুখার িুিা।”
যলাকিা অবাক েনে আর মো আন্ন্দ পৎেুক েনে র্দ্জাােু েনে আমার দদনক িাকানি লাগল।
আদম বনল চললাম ‘অনর ভাইো েুনন্া। পমর বারে বরেনম েমানর দেরনম দরদ েুো। ওেে
আপনে আরাম যো গো। যলদকন্ খাাঁেী েুরু যো গো। পেী বখি চমাঁ পুর্দলো ইস্কুলনম পঢ়িা
থা। বািনকা থুকনি থুকনি জান্ দন্কল জািা রো। ভগলপুরনম েমানর বনড় দাদানক দামাদ
কাম করনি েযাাঁে। পন্্নক পাে গো। ওেোাঁ েগ্দরী েদকমী দবাই যিা বেি খা চুকা, দের
দকেীনে আরাম ন্েী েুো। যিা এক যরাজ ওেেীৌঁ দামাদনক পাে এক োিুজী দরেন্ দদনে।
পন্্নোাঁনন্ যবালা দক “ যবিা এক কাম কনরা। ভগলপুরনম এক অচ্ছী দবদড় বন্িী েযাে। পেনক
িুম পীনন্নে ইেে বীমার িুি জানেগা।” ওেেী োিুজীনন্ েমারা জান্ যলৌিা দদো। ওেেীৌঁ যরাজ
যদা পাদকি দবদড় দামাদজী খদরদ লানি যথ। করীব চানরাাঁ দদনন্াাঁ যম খাাঁেী কমদি েুো। েমুনচ
দরদ েি গো, ঔর দে দদন্নক অন্দর দবলকুল আরাম যো গো। পেী বখি যে আজ িক েম
অঢ়াই িীন্ পাদকি পাবিী
য দবদড় পীনি েযাাঁে ঔর যদানাাাঁনকা ভী পীলাো করিা েুাঁ। েনমনর যদা
বনচ্চ লড়নক ঔর এক লড়কী ভী ইেেী দবদড় পীনি েযাাঁে। পন্কী মািাজী ভী কমনে কম যদা
পাদকি পীিী েযাাঁে। যিা েমনকা ইন্নক বানরনমাঁ কযাো েমোওনগ।
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যলাকিা আন্নন্দ গদগদ েনে আমানক যেলাম জাদন্নে একটি দবদড় এখদন্ যখনি বলনল আর
পনকনি দু পযানকি গুাঁ নজ দদনল। যদখলাম মো দবপদ। বললাম- অব ন্েী পীন্া ভইো, েমানর
ইস্কুলনক গুরুজী েমানর োথ আনে েযাাঁে। অভী ইোঁো আনন্কী বাি েযাে। যিা েুনন্া ভইো িু ম
র্দ্জে্ িরেনে কযান্্ভাে করনি যো, পেনে কাম ন্েী চনল গা। েুর লগাও যপ্রমনে দমল লগানক
যবানলাপাবিী
য দবদড় পীনেগা।
যেৌ বরে জীনে গা।।
পাবিী
য দবদড় আচ্ছা েযাে।
দেগনরি কা ইনে বচ্চা েযাে।।
পীনক যদদখনে, বনচ্চাাঁনকা পীলাইনে, দরদ িুনি গা জী পনঠ গা।
যলাকিার েুর আদম বাড়ী যথনকও শুন্নি যপলাম আর বুনড়া েঙ্কর চাকরিানক চার আন্া দানমর
দু বার্দ্ণ্ডল দবদড় দান্ ক’যর িার পদরবনি
য যেদদন্ প্রচুর যেবান্ন্দ যভাগ করলাম।
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( দেদভ কদিাান ািৃ া
স কিত্ত
প্রদভনন্দন সূলত্র েক্তে )
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োাঁাুড়া ফলাাসংস্কৃদি পদরষি ািৃ া
স কিত্ত প্রদভনন্দন সূলত্র েক্তে

আমার বেে েত্তর পূণ য ে’ল। আমার ৎদকর্দ্ঞ্চৎ যলখাপড়া ও যেই েনঙ্গ জন্মভূ দমপক্ষপাি
দমদলনে আপন্ারা আমানক প্রীদিদেগ্ধ শ্রদ্ধার্ঘযয অপনণর
য
আনোজন্ কনরনিন্। আদম কী
পদরমাণ শ্রনদ্ধে িা বুর্দ্ে ন্া দকন্তু আপন্ানদর আন্তদরক প্রীদি আমার কানি অদি দুলভ
য প্রাপয।
যেই দুলনভর
য
েম্মুখীন্ েনে আমার দচত্ত এই মুেনূ িয পদরপ্লুি এবাং চচিন্য দবমূঢ়প্রাে।
আপন্ানদর পদার হৃদেবত্তাবেি আপন্ারা আমানক য ভানবই গ্রেণ করুন্ ন্া যকন্, আদম
দন্নজর োনকয

দদ যকানন্া দচন্তার অবকাে পাই ও দপিনন্ যেনল আো জীবনন্র দদনক

একবার দেনর িাকাই িাে’যল যদদখ, োমদগ্রক ভানব আমার পদরচে একিাই এবাং যেিা এই য
আদম োংগ্রামী, অদভ াত্রী। যেই াত্রাপনথর মুেনূ িয মুেনূ িয পরাজে-েোদবি েঙ্কিাবস্থা ইদান্ীাং
র্দ্াদমি েনে এনলও িার পালা এখন্ও েমাপ্ত েেদন্। আর মদীে মন্ানত্ত্ব োংগ্রানমর েনঙ্গ এমন্
একিা েখয র্ঘনি য আজ যে আমানক িযাগ করনি চাইনলও আদম িানক দবদাে দদনি পারদি
ন্া। েুিরাাং আজনকর এই অবেনর আমার দেজ্িেী ও েুহৃদ্বনগরয াাঁরা এখানন্ এনেনিন্ ও াাঁরা
আেনি পানরন্দন্, েকনলরই কানি আদম এই শুনভচ্ছা চাইদি য , পদরণানমর মুনখও যকানন্া
প্রাদপ্তর যমাে ন্ে, োংগ্রানমর যগৌরবই য ন্ আমার দেনরাভূ েণ েনে থানক।
বাাঁকুড়ার য

প্রদেদ্ধ পল্লীগ্রানম আমার জন্ম িা আমার পূবেূয রী দেেী

াদমন্ী রাে ও

চণ্ডীদাে-পদরচােক বেন্তরঞ্জনন্রও জন্মভূ দম। আর োমদগ্রকভানব এই বাাঁকুড়া আদদ চণ্ডীদাে,
য ানগেচন্দ্র রাে দবদযাদন্দি , রামান্ন্দ চনট্রাপািযাে এবাং রামদকঙ্কর যবজ প্রমুখ আরও বেু
োংস্কৃদিমান্্ পুরুনের িাত্রী। দকন্তু যকবল একারনণই য

বাাঁকুড়া আমার দপ্রে িা ন্ে। এর

োলঅরণয আদলদঙ্গি রুক্ষ্ম-িূের পচ্চাবচ ভূ দম অন্াদদ কাল যথনক দবমূঢ় ও ভাোেীন্, দন্িান্ত
েরল অথচ অক্লান্ত যমেন্িী মান্ুেগুদলনক িনর যরনখনি। িারা বর্দ্ঞ্চি েনেনি, পৎখযাি
েনেনি, বিনরর পর বির দুদভযনক্ষর আর্ঘাি েেয কনরনি, দকন্তু প্রদিবাদ কনরদন্, এমন্দক
েি্রুনকও বঞ্চন্া কনরদন্। অদৃষ্টেম্বল দচত্তবৃদত্ত দন্নে অন্ানলাদকি অরণযিাোে এরা পদযিমুটষ্ট
আদিজ্দদবক ও আদিনভৌদিক অথাৎ
য জাদিবণ য চবেনমযর দুঃনখর োি যথনক পদরত্রানণর জন্য
আরও যবেী পদরমানণ কাদেক কষ্ট বরণ করনি যচনেনি বার-ব্রি পালন্, চড়ক গাজন্ প্রভৃ দি
অন্ুষ্ঠানন্র মিয দদনে। অথচ দুঃখ দচরোথী েওো েনত্ত্বও এরা দবদচত্র দেনের কাজ কনরনি,
িড়াগান্ রচন্া কনরনি অজর। এই একদন্ষ্ঠ েদেব েরল মান্ুেগুদল আমার মন্ অদিকার ক’যর
থানক। এনদরই যগৌরবগাথা বাাঁকুড়ার কৃদেভূ দমনি ন্দীনি অরনণয য ন্ দলদখি েনে আনি এবাং
আদম িা পড়নি পাদর। প্রিযাো দিল স্বােত্ত – োেন্ যপনে াওোর পর এনদর গুরুিম দাদরদ্রযদুঃখ ও অদেক্ষার যবাো লর্ঘু েনে আেনব, যে প্রিযাোর পূরণ র্ঘনিদন্। আর এখন্ যিা ভারিরাষ্ট্র
দবনির িন্িাদন্ত্রক যদৌনড়র দপিনন্র োদরনি দাাঁদড়নে পড়ার জন্য পদ্ন াগ দন্নচ্ছ।
প্রেঙ্গক্রনম বাাঁকুড়াে কািানন্া আমার পুরানন্া কানলর োংদক্ষপ্ত কনেকটি ইদিবৃত্ত মূলক
কথা যোন্ানল েেি যবমান্ান্ েনব ন্া। েূ য প্রদদক্ষনণর অাাি দন্নদয ে দন্নে য দদন্ আদম
পৃদথবীনি যচাখ যমলালাম যে ে’ল প্রথম মো ুনদ্ধর েমেকার প্রদেদ্ধ আকাল-বির (১৯১৬) ।
বাঙলাে োমদেক আকাল, আর য

মািাদপিার যকানল আদম এলাম, িাাঁনদর আকাল
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েবক্ষনণর।
য
িবু আদম স্পষ্ট অন্ুভব করনি পাদর, আমার জনন্মর যেই অবেন্ন যগািুদলনি
িাত্রীগৃনে বাবার বযা পদনক্ষপ, আমাগিপ্রাণ ঠাকুমার কামান্ বক্ষ, আর প্রদিনবেীনদর
মুেুমুেয ু েঙ্খধ্বদন্নি খনড়র কুিীরখাদন্র আকর্দ্স্মক চাঞ্চলয। আদম েে আমার স্বকীে পদরবানরর
যলাকোংখযা িখন্ চারজন্ েনলও , একমাত্র োাঁদড়র পাথকয
য িাড়া অন্য েব দদনকই আমরা এক
েুদবে্িৃি এবাং যমািামুটি দেদক্ষি ও মান্য াাদিনগাষ্ঠীর অন্তভুক্ত
য দিলাম। যেই েুবে
ৃ ৎ পদরবানর
আিুদন্ক দেক্ষা েে প্রাচীন্ িারার যলাক-োংস্কৃদি দু’যেরই প্রভাব েমান্ কা কর
য দিল। এর মনিয
আবার আমার দপিৃনদনবর য মন্ দবনেে আের্দ্ক্ত দিল োিু-েন্নযােীনি , যিমদন্ কীিযন্পদাবলী, দাশুরানের পাাঁচালী এবাং মদিরানের গীিাদভন্নে। ঠাকুমার দিল দববুপুর োংস্পনে য
ন্ামজনপ আগ্রে আর কথাে কথাে িড়া-প্রবাদ যোন্ানন্ার অোমান্য চন্পুণয। আমার দন্রক্ষর
দুঃদখন্ী মা

দযদপ লক্ষ্মীপূজা, মন্োপূজা, গ্রামনদবিা িমঠাক
য ু নরর পাবণয পালন্, বিগানির

েষ্ঠী এমন্দক যেোল-েকুদন্র পদরনিােণ প ন্ত
য দন্ষ্ঠােেকানর পদ্ াপন্ করনিন্, আদম দন্িে
জাদন্, এেব দন্নে মঙ্গল প্রাথন্ার
য
যকন্দ্রদবন্দু দিলাম আদম। মা দেক্ষােীন্া েনলও োাংোদরক ও
োমার্দ্জক আচরনণ বাবার যচনেও যবেী দবনবক বুর্দ্দ্ধ রাখনিন্ আর অন্াত্মীনের জন্যও
মমত্বনবানি পাড়াে েকনলরই েমাদৃিা দিনলন্।
ি’োি বির বেনে যবনলনিানড়র মিয-ইাংনরজী দবদযালনে আদম ভদিয েই এবাং যেখানন্
েষ্ঠ যশ্রণী প ন্ত
য পদড়। “মন্ দদনে যলখাপড়া কদরনব,কদাচ পানঠ অবনেলা কদরনব ন্া”
দবদযাোগর মোেনের এই পপনদে আমার পাঠজীবনন্ যিমন্ কা কর
য েে ন্াই, কারণ, বানলয
যলখাপড়ার যচনে গানি ও জনল এবাং দলনবাঁনি ন্দীর িানর ও োলজঙ্গনল র্ঘুনর যবড়ানন্ানিই
আমার আগ্রে দিল যবেী। আবার িখন্কার যরওোজ অন্ুোনর গ্রানম এমন্ দদন্ য ি ন্া,
য দদন্ াত্রা বা রামােণ –গান্, কীিযন্ বা কথকিা চর্দ্ব্বে প্রের বা েিযপীনরর পাাঁচালী-পাঠ ন্া
েি। েনল েন্ধযা েনিই যেখানন্ আমানদরও আের পািা েনে য ি। যে েব দদন্ আজ আর
যিমন্ ন্াই। দকন্তু পড়াশুন্াে এনেন্ গাদেলদির অবকাে নথষ্ট র্ঘিনলও একিা লক্ষণীে বযাপার
এই দিল য

এনকবানর োাঁদক দদনল স্কুনলর েযারনদর যকপই আমানদর অবযােদি দদনিন্ ন্া।

আমার পনক্ষ আরও একিা দবেে স্বরণীে েনে আনি । যিনল বড় েনে চাকদর করনব, চাকদর
ক’যর িাকাপেো আন্নব , আর যেজন্যই যলখাপড়ার প্রনোজন্, এমন্ োর িত্ত্বকথা দাদরদ্রয
পীদড়ি েনলও বাবার মুনখ যকানন্াদদন্ শুদন্দন্ , আত্মীেবনগরয মুনখও ন্া। বরাং যলখাপড়া ন্া
দেখনল মান্ুে েদব ন্া এমন্ির কথাই িাাঁনদর কথা বলনি শুনন্দি। আজনকর দদনন্ কলকািার
রাাাে অেরে যদখনি পাই দিন্-চার বিনরর বাচ্চার দপনঠ বাা যবাঁনি মা-বাবা িানদর দেড়দেড়
ক’যর যিনন্ দন্নে চনলনিন্ েরস্বিীর যজলখান্াে। পনদেয আর দকিু ন্ে, ঐ বেে যথনক পাখীর
মি পদড়নে পদড়নে ভদবেযনি চাকদরর প্রদিন াদগিাে পত্তীণ করানবন্।
য
যেৌভাগযবেি আমানক
এই দন্ষ্টুরিা দেকার েনি েেদন্। মানে মানে পত্তম-মিযম অদৃনষ্ট জুনিদিল টঠকই ; দকন্তু িার
েনল আদম যিািাপাদখ েনে পদড়দন্। আমার র্ঘরিাড়া স্বভাবচদরত্র দৃনষ্ট ঠাকুমা দৃষ্টান্ত যদদখনে
আমানক যোন্ানিন্- িু ই ঐ পুন্ার মিন্ েদব, িু ই গরু চরাদব। বলা বােুলয ঠাকুমা িাাঁর
অাািোনর ভদবেযদ্বাণীই কনরদিনলন্।
বাাঁকুড়া েেনর র্দ্জলা স্কুনল পড়ার েমনেই বলনি যগনল আমার ভাবী জীবনন্র স্বপ্ন ও
আদে য গটঠি েনে াে। স্কুনলর দেক্ষাকবগ য িাাঁনদর প্রাে অাািোনর ঐ আদে য পদ্ নবািনন্র
জন্য দােী। যে েব দদন্ আজকাল কিদূর বজাে আনি িা আপন্ারাই বলনি পারনবন্। েম্প্রদি
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আবার যদনখদি যকন্দ্রীে েরকার

ুগ-পদরবিযনন্র িূো িনর দেক্ষকনদর ভূ দমকা প্রাে িু নল

যদওোর আনোজন্ করনিন্। এর েনল কখনন্াই ভানলা েনি পানর ন্া। আর এ দবেে যবাি কদর
প্রমাদণি য

যকবল পাখীপড়ার মনিা পড়ানন্ার িারা পরীক্ষাে ভানলা যরজাট যদদখনে

োমদেকভানব স্কুনলর যগৌরব জাদের করা য নি পানর, দকন্তু দেক্ষাথীনক ভাবীকানলর পন্নি
োমার্দ্জক মান্ুে ক’যর গনড় যিালা াে ন্া। কথা এই য , পড়াশুন্াে েৃঙ্খনল িাত্রনদর য মন্
বাাঁিনি েনব, যিমদন্ আবার িানদর মুর্দ্ক্তও দদনি েনব িানদর স্বািীন্ অন্ুভব ও দচন্তাে যক্ষনত্র।
বাাঁিা ও িাড়ার যকৌেনলর মিয দদনে দেক্ষাথীর স্বািীন্ বুর্দ্দ্ধ ও অন্ুভনবর ের্দ্ক্ত দ দন্ পদ্নবাদদি
করনি পানরন্ দিদন্ই

থাথ য দেক্ষক। ভাগযবনে যেরকম আদে য দেক্ষকনদর যেে ও োেনন্র

মিয দদনে আমার প্রেুপ্ত স্বািীন্ চদরনত্রর দবকাে র্ঘনিদিল। িাাঁরা পড়ার বইনের েনঙ্গ পড়নি
পৎোদেি করনিন্ বাইনরর বই –কী ইাংনরর্দ্জ কী বাঙলা। এইভানব স্কুদলাং –এর প ানেই
য
আন্নন্দর েনঙ্গ দেখনি যপনরদি। যে েব পুণযনলাক দেক্ষকবনগরয মনিয দবনেেভানব স্মরণ
করনি পাদর েিি – িাত্র েুহৃৎ স্বগিয পান্নালাল যেন্গুপ্ত দব-এে-দে দব-টি মনোদেনক,

াাঁর

োনি আমানদর োংস্কৃি কাবযবযাকরণ ও বাঙলা েমানলাচন্া দলখনন্ও দীক্ষা েে। িাাঁরই
অদভভাবকনত্ব আমানদর র্দ্জলাস্কুল-েনস্টল-জীবন্ কী আন্ন্দ ও পদরপূণিার
য
মিয দদনেই ন্া
যকনিনি। রার্দ্ত্র একিা-নদড়িা যবনজ যগনি, পড়দি কুমার-ভটট্র, মুখস্থ করদি গীিা ও রবীন্দ্রেনিযনন্দ্রর কদবিা। যকানন্াদদন্ দবনকনল দিদন্ আমানদর কনেকজন্নক দন্নে যোঁ নি চনলনিন্
কনলজ িযানঙ্কর পাে দদনে ‘যকনন্দাদে’ অন্ুরূপ েোন্ুভূদির েনঙ্গ যন্ািু ন্ পদ্ধদিনি বাঙলা
যেখানন্ার দৃষ্টান্ত যদদখনেদিনলন্ মোনদব রাে এম-এ, যগাল্ে্ যমনেদলে্ি। াওোর পথ ি’যর
আর আনলাচন্া করনিন্ যজম্ে্ জীন্্নের দদ দমটষ্টদরোে্ ইপদন্ভারে্ অথবা জুল ভানন্রয
কেন্াদৃটষ্টর েোবয েিযিা দন্নে। আমার মনন্ েে আজনকর দদনন্ পরীক্ষাে ভানলা েল করা
েনত্ত্বও িাত্রনদর ভাবীজীবনন্ োদেনিয দেনন্
য দবাানন্ যমৌদলক দচন্তা য দবরল েনে আেনি িার
কারণ স্কুনল িানদর গঠনন্র মূনলই যগালমাল রনে যগনি। মূখস্থ ক’যর ক’যর বা দলনখ দলনখ
যকিাবী দবদযার পারদেীিা আর যমৌদলক গনবেণার ের্দ্ক্ত দুই পরস্পর দবদভন্ন। পড়ার বাইনরর
ন্ান্ান্্ দবেে জান্ার য

যপ্ররণা স্কুল-জীবনন্ পাওো যগনি িারই িাক্কাে আদম আজও কি

যন্ািু ন্ দবেে দেখদি কি জান্নি চাইদি এবাং আনক্ষপ করদি কি অজান্া দন্নেই ন্া জীবন্িা
যেে েনি চনলনি। এই স্কুল –জীবনন্র অবেনরই পদরদচি োওোর েুন াগ র্ঘনিনি বন্ধুবর ‘োরু’র
(েুিাাংশু কুমার যর্ঘাে ) মিযস্থিাে স্বন্ামিন্য য ানগেচন্দ্র রাে দবদযাদন্দি মোেনের েনঙ্গ।
যকাাঁচািা যকামনর ন্া গুাঁ নজ পরনল দ দন্ িমক দদনিন্ আর পরীক্ষার টঠক আনগ এি কদবিা
যকন্ দলখদি িাই দন্নে োবিান্ কনর দদনিন্ পান্নালালবাবুর মুখ দদনে। এর কুদড় বির পর
আমার প্রথম যলখা বই ‘রবীন্দ্র প্রদিভার পদরচে’ িাাঁর োনি দদনে আোর পর খবর যপনেদিলাম
দিদন্ বনলদিনলন্ ‘খুব ভাল েনেনি’। দেেী রামদকঙ্কর যবজ-এর েনঙ্গ আমার োক্ষাৎ পদরচে
েেদন্,

দদও োদন্তদন্নকিনন্ একদদন্ িাাঁনক একটি োাঁওিাল রমণীর মনেল োমনন্ যরনখ

পাথর–দেনমণ্ট িুাঁনড় িুাঁনড় মূদিয চিোর করনি যদনখদিনলন্। রামান্ন্দবাবুর েনঙ্গ এম-এ পড়ার
েমে আমানদর একিা েভার েূনত্র অদিোংদক্ষপ্ত পদরচে র্ঘনিদিল। দেেী

াদমন্ী রাে ও

চণ্ডীদাে আদবষ্কিযা বেন্তরঞ্জন্ রাে দবনিৎ-বল্লনভর েনঙ্গ যবনলনিাড় েূনত্র এবাং কলকািানিও
র্ঘদন্ষ্ঠিা েনেদিল।
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কনলনজ পড়নি পারব যে আো দিল ন্া। বাবার োিযই দিল ন্া স্কুনলর পর েেনর যরনখ
কনলনজ পড়াবার । স্কুনল পড়ার েমে কনলনজর গযালাদরনি পপদবষ্ট িাত্রনদর যদনখ ভাবিাম
ঐখানন্ বনে পড়ার েুন াগ দক আমার েনব ? দকন্তু যকাথা যথনক কী েনে যগল। বাবার যচষ্টাে
আশ্রে যপলাম স্কুলোঙাে স্বগিয রামব্রহ্ম কদবরাজ মোেনের েদরণ-মেূর- আবাদেি পুষ্পেমাকীণ য চভেজয- পদযান্-বাটিকাে, আর কনলনজর েনস্টনল দবন্া পেোে আোর এবাং
কনলনজ দবন্া যবিনন্ পড়ার বযবস্থািাও েনে যগল। আই-এ’র পর োংস্কৃনি অন্াে য দন্নে দব-এ
পড়া যগল অদিেে েুন াগয অিযাপক প্রািঃস্মরণীে রামেরণ যর্ঘাে মোেনের অদভভাবকনত্ব।
যবদ-বযাকরণ যথনক আরে ক’যর োদেনিয অলাংকার প ন্ত
য ি’িা যপপানরর েবগুনলাই দিদন্
েমান্ দক্ষিার েনঙ্গ পড়ানিন্ আর দন্নজর বাদড়নি বদেনে োমনন্ র্ঘদড় দদনে এক এক
যপপানরর পত্তর যলখাে অভযা করানিন্। আমার মনন্ পনড় দু’চারিা ভুলভাল েনত্ত্বও
ইাংনরজীর যচনে োংস্কৃনিই আদম াবিীে পত্তর যলখার যচষ্টা করিাম। আমার েেপাঠী বন্ধু
েদরপদ চক্রবিী (পনর োদন্তদন্নকিনন্ অিযাপক ) দলখি ইাংনরর্দ্জনি। আজনকর দদনন্র েনঙ্গ
িখন্কার অিযাপন্ার িু লন্া ক’যর যদদখ- যকানন্া অিযাপক বনলন্ আদম োদেিয পড়াই , যবনদর
বযাকরনণর ক্লাে আদম দন্নি পারব ন্া। াইনোক, দব-এ’িা যমািামুটি ভানলা েনে াওোে এমএ পড়ার িাদগদ, অথচ যেই অেেনবর মনিয পদনক্ষনপর দুঃস্বপ্ন। বন্ধু োরুর েনঙ্গ ক’লকািাে
ন্ামলাম য দদন্, পনকনি ন্-আন্া পেো েম্বল। িবু এবানরও েনে যগল। োদকযি এক অগ্রজ
ক’লকািাে যমনে যথনক চাকদর করনিন্। িারই আশ্রনে ওঠা যগল। দকন্তু কী দবেে দন্নে ভদিয
েব িা-ই দাাঁড়াল েমেযা। কারণ োংস্কৃি দন্নি েনল পড়াশুন্াে যবে দকিুিা েমে দদনি েনব ,
অি টিপেদন্ করা চলনব ন্া, দদও োংস্কৃি পড়নল একিা স্কলারদেপ্ অবেয পাওো য ি। যভনব
–দচনন্ত যদখলাম দেক্ষকবর স্বগিয মোনদব রানের পদাঙ্কই অন্ুেরণ কদর, অথাৎ
য বাঙলানিই
ভদিয েই। িবু অিযাপকনদর পরামে য দন্নি লাগলাম। একদদন্ োেে ক’যর আচা য েুন্ীদি
কুমারনক বাঙলাে র্ঘনর পপদবষ্ট অবস্থাে র্দ্জাাো করনিই বলনলন্- ‘আপদন্ োংস্কৃিই পড়ুন্,
দকিু দেখনি পারনবন্। বাঙলাে যিমন্ জান্ার কী আনি ? ও যিা দু’দিন্ মাে পড়নলই েনে
াে। ‘ মোমনোপািযাে দবিুনেখর োস্ত্রীর কানি কথািা পাড়নিই পদন্ বলনলন্ – মন্ঃপূিাং
েমাচনরৎ। যদখলাম টিপেদন্ ক’যর প্রাণ বাাঁদচনে োংস্কৃনি অিযবোে চলনব ন্া। যেনে োাঁদকদেদ্ধান্তই োর করলাম। আমার দবনেে আগ্রে দিল ভাোদবাানন্, োদেনিয ন্ে। এবাং বলা
বােুলয, আচা য েুদন্দিকুমানরর দপ্রে িাত্র েনি যপনরদিলাম। পাে ক’যরই চাকদর পাওোর
গুরুির আবেযকিা দিল। অথচ ভাো দন্নে , য মন্ বাঙলা োাঁওিালী দন্নে গনবেণা করার
ইচ্ছাও দিল প্রবল। আচা বলনলন্
য
, কাজ খুজ
াঁ ন্
ু । পন্ানন্ োাঁদড় চদড়নে ানক িণ্েুনলর েন্ধান্
করনি েে িার পনক্ষ গনবেণা েেব েনব ন্া। দকন্তু কাজ যকাথাে ? কনেকিা কনলনজ আনবদন্
ক’যর যদখলাম , িারা দিিীে দবভানগ পাে-করা আত্মীে-স্বজন্নক পিন্দ করনল, আমানক ন্ে।
অবনেনে েদ্গুরু অিযাপক খনগন্দ্রন্াথ দমনত্রর আন্ুকূনলয োমদেকভানব স্কুল-োব্
ইন্ে্নপক্িনরর কাজ করলাম কালন্াে এবাং খান্াকুনল। পনর মাে যদনড়ক স্কটিে চাচয কনলনজ
ও িারপর আড়াই দিন্ বির পইনমন্্ে কনলনজ। ইদিমনিয েরকাদর কনলনজর জন্য গৃেীি
ইন্্িারদভপ, ার জন্য প্রাইনভি কনলনজর প্রদিটষ্ঠি বেু অিযাপক এমন্দক দবিদবদযালনের
যলক্চাররাও আনবদন্ কনরন্, িানি প্রথম ন্দমনন্েন্ যপনে দন্বাদচি
য
েলাম এবাং দকিু পনর
যপ্রদেনেন্্দে কনলনজ য াগ দদলাম ১৯৪৫ এর জুলাইনে।
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অিুন্া কনলজ োদভযে কদমেন্ েওোে কনলজগুদলনি স্বজন্-নপােণ প্রাে যলাপ যপনেনি,
দকন্তু স্কুলগুদলনি ন্ান্ান্্ যকৌেনল ভ্রষ্টাচার য

চলনি এমন্ কথা প্রােই কানন্ আনে।

যপ্রদেনেন্্দেনি অিযাপক জন্াদযন্ চক্রবিী েে যবে একটি ভানলা যগাষ্ঠীর মনিয

থারীদি

কিযবয পালন্ ক’যর োন্নন্দ দে বির কাটিনে দিলাম। এই েমনের মনিযই আমার প্রথম বই
‘রবীন্দ্র প্রদিভা পদরচে’ (১৯৫৩) া পনর , ১৯৬২-নি দেদলি্ দেদগ্রর য াগয ব’যল দবনবদচি েে,
িা যলখা েনে াে। বইিা ে যাোেী অবস্থাে যথনক পনড় দন্নে গুরু খনগন্দ্রন্াথ দমত্র মনোদে
আমানক বনলদিনলন্- আদম করনজানড় বলদি িু দম আড্ডা কদমনে যলখাে মন্ দাও। যদেনক
দকিু দদনে াও। বলা বােুলয দেক্ষকনদর এরকম যপ্ররণাই আমানক চাদলি কনরনি। পক্ত বইিা
যলখার আনগই আমার প্রথমা-পত্নী –দবনোগ র্ঘনি। দুঃেে েূন্যিা ও আিযার্দ্ত্মক অন্ুভূদি
কািনি েমে লাগল। িনব দিিীো এনে অদবলনম্ব োাংোদরক দুভায বন্া যথনক মুর্দ্ক্ত দদনে
পড়াশুন্াে মনিয মনন্াদন্নবনের েুন াগ কনর দদনলন্। স্বগিয িাাঁর কানি আমার কৃিািার েীমা
যন্ই।
এরপর যমৌদখক কথা যোন্ানন্ার আন্তদরক যপ্ররণার িাদগনদই আদম আরও দু’চারখান্া বই
দলনখদি। পাঠনকরা দন্িেই অন্ুভব কনরনিন্ য ওেনবর মনিয অনন্যর বলা কথার দপষ্টনপেণ
যন্ই। বস্তুি চদবি-চব
য
ণয বা দপষ্টনপেণ আমার স্বভানবর দবরুনদ্ধ। যেরকম দকিু অথবা
েরমানেদে দকিু দলখনি যগনল আমার কলমই েরনি চাে ন্া। িনব ইদান্ীাং পত্র-পর্দ্ত্রকাে
আগ্রে যেরকম দকিু দলখনি েনেনি চবদক। প্রেঙ্গক্রনম জান্াই, খুব েম্প্রদি যিমন্ পন্নি
োদেিয েৃটষ্টর প্রবণিাও য ন্ অবেন্ন েনে এনেনি। এর একিা কারণ এই েনি পানর য
জীবনন্র েনঙ্গ প্রিযক্ষ ও র্ঘদন্ষ্ঠ েেচ ,য

া েৃটষ্টনক মদেমা দদনি পানর, য মন্িা েরৎচন্দ্র ও

মুন্েী যপ্রমচন্দ্র-এর যলখাে, অথবা েুকানন্তর কদবিাে আপন্ারা অন্ুভব কনরন্, বিযমানন্ িার
অভাব র্ঘনিনি। যেিাও ের্দ্ক্তরই অভাব বলা াে, আর েেি এই কারনণই আন্তদরক েূন্যিানক
অোংমন্য পগ্রিাে অথবা োা য ৌন্- োকয-দবলানে আবৃি করার প্রোেও যদখা

ানচ্ছ।

গনবেণা ও েমানলাচন্ার একই গদি ? ঐ দপষ্টনপেণ। দ্রবযমূনলযর পধ্বগদি
য
েনঙ্গ চাদরত্রয ও
আন্তদরকিার বযাপক অনিাগদি েমদিি দকন্া িা েমাজদবাান্ীরা দন্িারণ
য
করুন্। িবু এরই
মনিয আন্তদরকিা ও দন্ষ্ঠার দকিু দৃষ্টান্ত অবেযই রনেনি। কলকািার বাইনরই রনেনি ।
যেগুদলনক আদম অকপি শ্রদ্ধা জান্াই।
আমার আত্মদন্নবদন্ েমাদপ্তর দদনক। দেক্ষক-জীবনন্র যেে অিযানে , কলকািা
দবিদবদযালনে রামিন্ু লাদেড়ী অিযাপক রূনপ য াগ যদওোর পর যথনক আজ প ন্ত
য আদম কী
দলনখদি বা কী কী োরস্বি ও োমার্দ্জক কাজ কনরদি িা েেি অনন্নকরই জান্া। শুিু এইিুকু
বলনি চাই য স্কুল- কনলজ জীবনন্ দেক্ষকনদর যপ্ররণাে আমার যবানির দভিিা েক্ত ন্া ে’যল
পনরর জীবনন্ যমৌদলক দকিু বলার অদিকার আেি দকন্া েনন্দে। দেক্ষকবনগরয প্রাণনখালা
আেীবাদ
য আমার পপর দিল এবাং িারই েূত্র ি’যর আজও এদগনে চনলদি। আর দাদরনদ্রযর জন্য
ভাোদবাান্ দন্নে য পড়াশুন্া বা গনবেণা আদম প্রথম জীবনন্ করনি পাদরদন্, আজ োোনহ্নর
দদনক এনে িা

থাোিয পূরণ করার যচষ্টাে আদি। দুঃেে দাদরদ্রয

া প্রথম জীবনন্ আমানক

খুবই বািাগ্রা কনরনি, িা আর যেইভানব যন্ই বনি, িবু িার দকিু যিা আনিই। আেনল ও
আমার জীবনন্র েঙ্গী, আর আমার চদরত্রও যবাি েে যেজন্য দকিু পদরমানণ দােী। প্রেঙ্গক্রনম
বদল, িাত্রবস্থাে ঔপন্যাদেক দবভূ দিভূ েণ বনন্দযাপািযানের েনঙ্গ পদরদচি েওোর পর একদদন্
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িাাঁনক বদল পনথ পাাঁচাদলর অপুর েনঙ্গ

দদচ আমার জীবনন্র র্ঘদন্ষ্ঠ োদৃেয অন্ুভব কদর ,

দাদরনদ্রর অদভোপই গুরুির দবঘ্ন েৃটষ্ট কনর ব’যল আমার মনন্ েনচ্ছ। এর জবানব দিদন্ বলনলন্
– দাদবদ্রযনক আপদন্ অদভোপ ব’যল মনন্ করনবন্ ন্া, এ ে’ল পৃদথবীিানক েবনিাভানব
য
জান্ার
পরম েুন াগ , এ েুন াগ অনন্নকরই জীবনন্ আনে ন্া। এর পপর আর কথা যন্ই।
দুঃখ য মন্ যপলাম, যিমদন্ অবযক্ত যথনক বযক্ত এই জীবন্িানক জান্লাম। মান্ুনের
চদরনত্রর েনঙ্গও পদরচে ে’ল। চক্রান্ত কি েীন্ যশ্রণীর েনি পানর িাও য মন্ যদখলাম; যিমদন্
বন্ধুিা ও প্রীদি কি পদার ও যেেেীল েে িাও বুেলাম। আজ যেনের পথিুকুনি চলনি দগনে
অন্ুভব করদি , েি্রুনবনে াাঁরা কানি এনেনিন্ িাাঁরাও আমার পরম দমত্রই , কারণ িাাঁরা
আমানক এদগনে দদনি োো যই কনরনিন্। আমার কারও পপর যকানন্া অদভন াগ যন্ই।
যপলাম িার জন্য িন্যবাদ,

া

া যপলাম ন্া অথবা োরালাম িার জন্যও। জীবনন্র অদৃ েয

রূপকানরর পনদনেয শুিু জান্াই- কারও কৃপাদভক্ষা কনর অথবা দপিনন্র দরজা দদনে যকান্
দকিু আেত্ত করার য েীন্িা যথনক আদম রক্ষা যপনে এনেদি িা যেে প ন্ত
য য ন্ অিুিই থানক।
দবদযা ও পার্দ্ণ্ডনিযর যচনে া বড় যেই আমার বযর্দ্ক্তগি ও োমার্দ্জক স্বািীন্ চদরত্র য ন্ যকানন্া
প্রনলাভনন্ই িার মূলয ন্া োরাে।
(বাাঁকুড়ার ঐ েভাে রাজযপাল চেেদ ন্ুরুল োোনন্র পপদস্থদি ও পত্তরীে েে অদভন্ন্দনন্র পর
পটঠি। ১১ জান্ুোরী ১৯৮৮)
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বাঙলাে একিা প্রবাদ-প্রবচন্ আনি, বুড়াবেনে চূ ড়াকরণ । যেিা ি’যর বলনি
পাদর, এ বির আমার প্রাপ্ত এই রবীন্দ্র-পুরস্কার একিা িৃদপ্ত দদচ এনন্নি, পল্লদেি আন্ন্দ
েেব কনরদন্। এর কারণ, রবীন্দ্র-দবনেো দেোনব আদম দবদগ্ধ জন্েমানজ বেু পূনবইয
প্রদিটষ্ঠি। আর, এ যথনকও বড় পুরস্কার, া আমার দন্জ ভূ নজাপার্দ্জি
য , যে ে’ল যকালকািা
দবিদবদযালে কিৃক
য বাঙ্ লাে েবপ্রথম
য
প্রদত্ত দে-দলি্ দেদগ্র, া আদম যেই ১৯৬২ োনলই
যপনেদি। এবাং িার পর যথনক রবীন্দ্রন্াথ োনকয ও বাঙ্ লা োদেনিযর অন্যান্য দবেে দন্নে
োি আিখান্া বই ক্রনম ক্রনম দলনখদি, য েব দমদলনে আজ যথনক দে-এগানরা বির আনগ
পর্দ্িমবঙ্গ েরকার আমানক দবদযাোগর পুরস্কারনরও ভূ দেি কনরনি। এখন্ও দলনখ চনলদি,
িনব িা আনগকার মি কাবয-োদেিয-আনিয র দবনলেণ দন্নে ন্ে, বাঙলা ভাোিানক িার মূল
ি’যর বাঙ্লার বাইনর, এমন্দক দবনদনেও প্রোনরর পপন াগী ক’যর এক যন্ািু ন্ রীদির অদভিান্
চিদর করা। িারই োাঁনক এই ‘চলমান্ রদব’। বইিা য

দলখলাম ও িাপালাম িার কারণ বদল।

যবে দকিুদদন্ আনগ যথনকই োম্প্রদিক যকান্ও যকান্ও কদব ও িদন্ুোরী মদীে িরুণ বন্ধুনদর
একিা যগাষ্ঠী পচ্চকনণ্ঠ বলনি আরে কনরনিন্ য

রবীন্দ্রন্াথ পুরানন্া েনে েনে যগনিন্,

আজনকর দদনন্ আমানদর কানজ লাগবার মি োদ িাাঁর কানবয প্রবনন্ধ যন্ই। এরকম
অদভন ানগর একিা পূবেূয ত্রও অবেয দিল। দিল যেই পদন্ে যো পাঁদচে-দিদরনোত্তর োনল। িবু
আজনকর এই যশ্রণী-োম্প্রদাদেক োওোিার একিা প্রিযাবিয র্দ্ক্রোরও প্রনোজন্ েনেনি। যেিা
এই মনম য য

রবীন্দ্রন্াথ কানবয-কদবিাে ও প্রবনন্ধ ভােনণ যদে ও যদনের মান্ুে োনকয য

প্রগদিমূলক, এমন্দক বলা য নি পানর য

প্রাে-জ্বিদবক পদরবিযন্ যচনেদিনলন্, আমরা

আজও িার েঙ্গী েনি পাদরদন্। যেগুদল এই –(১) দেন্দু েম্প্রদানের জািপানির দন্র্দ্িহ্ন করনি
েনব। (২) দেন্দু-মুেলমানন্র িমান্ধিা
য
যথনক আমরা এখন্ যমৌলবাদ ন্াম দদর্দ্চ্ছ িা মান্ুনের মন্
যথনক মুনি যেলনি েনব। (৩) গ্রামীণ অদেদক্ষি কৃেক ও যখনি-খাওো মান্ুনের দাদরদ্রয ও
অদেক্ষা দন্মূলকরনি
য
েনব- কদব দন্নজ পনদযাগ দন্নে দেলাইদাপদিেনর ও শ্রীদন্নকিনন্

ার

পথ যদদখনেনিন্। (৪) দবাান্-দেক্ষা ও চবাদন্ক কমিারার
য
েোেিাে মান্ুনের কুোংস্কার দূর
যকনি েনব ও অন্নবনস্ত্রর অভাব যমাচন্ করনি েনব।
বলা পদচি , বিযমান্ পর্দ্িমবঙ্গ েরকার এগুদলর যবে কনেকটির অন্ুবিযন্ দযদপ ক’যর
চনলনি। িবু ন্ান্া কারনণ দদল্লী দূনরই যথনক ানচ্ছ। আবার বলা য নি পানর ,নবে দকিু কদব,
ন্ািযকার, গেকার মান্ুনের ঐেব দবদভন্নমুখী পন্নেনন্র যপ্ররণা িাাঁনদর রচন্ার মিযস্থিাে দদনে
চনলনিন্ টঠকই , িবু প্রিযাদেি েব যক্ষনত্রই প্রদিধ্বদন্ জাগনি ন্া, বরাং দপিুিানন্র দদনকই
আহ্বান্ য ন্ প্রবলির েনচ্ছ। দবকৃি আিয দন্নে অথেীন্
য
কচকদচ, েযােন্ দবলােনন্র েনঙ্গ
বযর্দ্ক্তগি পদাম জীবন্ াপনন্র দদনক িরুণ েম্প্রদানের রুদচ দেদরনে যদওোর দদনক অপনচষ্টা
ক্রমাগি যবনড়ই চনলনি। স্বনদেী ুনগর িথা রবীন্দ্র-দবনবকান্ন্দ পচ্চাদরি আদনেরয বযাপানর
কথাগুদল মুনি যেলারই আনোজন্ চনলনি একাগ্রিার আচরনণ। এরই প্রদিবানদ প্রকৃি োদেিয
ও েুস্থ জীবনন্র দদনক আগ্রে েঞ্চার অিযন্ত প্রনোজন্ীে েনে পনঠনি। এই কারনণই
রবীন্দ্রন্াথনক প্রকৃি আনলানক পদ্ভাদেি ক’যর যদখানন্ার প্রনোজন্ আমরা অন্ুভব কনরদি।
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রবীন্দ্রন্াথ পুরানন্া এবাং যেকানল েনে যিা পনড়ন্ই ন্াই, বরাং এিাই েিয য দিদন্ োদেনিয য
স্বভাব-নেৌন্দন রয আগ্রেী দিনলন্ এবাং আমানদর জীবন্াচরনণ য পন্নি মান্দবকিার প্রিযােী
দিনলন্ িা আেত্ত করনি আমানদর আরও বেুদূর পথ অদিক্রম করনি েনব। থাথ দবাানন্র
য
দেক্ষাে আমানদর কুোংস্কার ও িমান্ধিা
য
দন্র্দ্িহ্ন েনে াক,

থাথ যেমাজ ইদিোে ও োদেনিয

রুি ও োংকীণ য েযােনন্র যমাে যথনক পদরত্রাণ ক’যর েুস্থ জীবন্ েেচর ক’যর িু লুক- এেব
আদে আমানদর
য
রবীন্দ্র-োদেিয যথনক আজ এবাং এর পনরও বেুদদন্ ি’যর োংগ্রে করনি েনব,
এই িাদগদ দন্নেই রবীন্দ্র-োনকয আমানদর পুন্ঃ পুন্ঃ গ্রে দন্মাণ
য ।
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বন্ধুগণ, আপন্ানদর প্রীদি ও শ্রদ্ধাে বদেিয অজর বাকযিারাে আমার মন্প্রাণ দাদপ
পচ্ছ্বদেি িার েম পদরমাণ প্রদিবচন্ দানন্ আদম অক্ষম। অন্ুভবী ও মেদােে আপন্ারা
দন্জগুনণ িা পূরণ কনর যন্নবন্ এ ভরো রাদখ। আজ আপন্ারা াাঁরা এখানন্ এনেনিন্ ও াাঁরা
আমার োনকয অদিকথন্পূণ য বেু বাকয বযে কনরনিন্ িাাঁরা প্রাে েকনলই আমার ুবনন্াত্তর
দেক্ষক ও যলখনকর মূদিযনিই আমানক লক্ষয কনরনিন্। এ পদরণানমর আনগকার োংগ্রামী
জীবনন্র য -আদম এবাং বালয-জ্কনোনরর েদাচঞ্চল ও বন্ধুদবলােী য -আদম িার েনঙ্গ িাাঁনদর
পদরচে যন্ই। যে পদরচে াাঁনদর দিল িাাঁরা আমার গুরুজন্, পদরজন্, স্কুল কনলজ
দবিদবদযালনের দেক্ষাকবগ য আর েমবেেী বন্ধুমেল, াাঁনদর মনিয অনন্নকই এখন্ ওপানর।
পদরজন্ ও বন্ধুনদর দু’একজন্ দবদক্ষপ্তভানব অবদেষ্ট রনেনিন্ এইমাত্র। আমানক াাঁরা যেে
কনরনিন্, োেন্ কনরনিন্, োনি ি’যর পথ যদদখনে দদনেনিন্, আমার পড়ানোন্া ও কদবিা
যলখার কৃদিনত্ব পল্লদেি েনে াাঁরা মাথাে োি দদনে আেীবাদ
য কনরনিন্, আজনকর এই প্রীদিেমানবনে িাাঁনদর কাপনকই আদম পার্দ্চ্ছ ন্া মনন্ ক’যর আদম এই মুেনূ িয একিা কািরিাও
অন্ুভব করদি। যে াই যোক, আমার পরবিী জীবনন্র দপ্রেজন্ াাঁরা এখানন্ এনেনিন্, াাঁরা
এখন্কার প্রদিষ্ঠালি আমার োেনলয আন্র্দ্ন্দি, দকন্তু আমার পূবজীবনন্র
য
দবদচত্র ও দবস্মেকর
দবকানের প্রাথদমক অিযােগুদলর েনঙ্গ-নেই বালয-চাপলয অদিক্রনমর পর চকনোনরর দবমুগ্ধিা
ও স্বপ্নানবে, িারুনণযর েমেকার মেৎ জীবন্াদনেরয প্রদি অন্ুরাগ, প্রথম য ৌবনন্র যেই
দৃঢ়োংকেেে োংগ্রামী জীবন্ বরণ করার প্রদি পৎোে প্রভৃ দির েনঙ্গ – াাঁনদর পদরচে র্ঘনিদন্,
আজ স্মৃদি-দবস্মৃদির দুোনর িাক্কা দদনে িাাঁনদর কানি যেই পুরানন্া জীবন্-কথা োংদক্ষপ্ত
েূত্রাকানর জান্ানন্ার িাদগদ এই মুেনূ িয অন্ুভব করদি। আমার গ’যড় ওঠার যেই পুরানন্া দভদত্তর
েনঙ্গ এখন্কার োম্প্রদিনকর এই খর্দ্ন্ডি আমানক দমদলনে যমািামুটি একিা পূণাঙ্গ
য ক্ষুদদরাম
দােনক আপন্ারা িরনি পারনবন্ এমন্ির প্রিযাো করা াে।
জনন্মদিলাম দদরদ্র পদরবানর,

ানি যমািাভাি যমািা কাপনড়র অভাব ন্া থাকনলও

প্রনোজনন্র যক্ষনত্র অদিদরক্ত খরচা দন্বাে
য েেবপর দিল ন্া। বাবার োিয দিল ন্া গ্রানমর মিযইাংনরর্দ্জ দবদযালনের পড়া যেে েনল পর আমানক েেনরর যোনিল যবাদেযাংএ যরনখ োইস্কুনল
পড়ানবন্। িবু কী কনর য ন্ িা েেব েনে যগল। দিদন্ োমান্য একিু পদ্ন াগ দন্নিই বাাঁকুড়াে
অনন্যর বাদড়নি আশ্রে, স্কুল কনলনজ দবন্া মাইনন্র পড়ার েুন াগ, েবই য ন্ অন্াোনে র্ঘনি
যগল। দকন্তু

া র্ঘিল ন্া িা ে’ল দেক্ষাথীর দদন্রাি দন্দবষ্ট দচনত্ত যলখাপড়া করার আগ্রে। য

কারনণ আদম যমিাবী িাত্র েনেও পরীক্ষার প্রদিন াদগিার পচ্চ স্থান্ দখল ক’যর দন্নি পাদরদন্।
আমার পানের বাদড়নিই দিল আমার যথনক দু’ক্লাে পপনর পড়া আমার এক াাদিভ্রািার
েন্তান্ য আগানগাড়া স্কলারদেপ যপনে ইাংনরর্দ্জনি অন্ােেে
য যবদরনে যগল, দকন্তু িার আদে য
ও পপনদে আমার যক্ষনত্র দবেল ে’ল। স্কুল কনলনজ যিক্েি্ বইনের যপাকা ন্া েনে ভানলা
েনেনি দক খারাপ েনেনি একথা দদ যকপ আমানক র্দ্জাাো কনরন্ যিা বলব, অনন্যর পনক্ষ
কী েে বলনি পাদর ন্া, দকন্তু আমার যক্ষনত্র ভানলাই েনেনি। েকনলর িাি এক রকনমর েনি
পানর ন্া। মনন্ পনড়, বানলয চকনোনর পড়ার বইনে োমান্য মন্ঃোংন াগ কনরই িুনিদি বাইনরর
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প্রকৃদি ও দদরদ্র ন্গণয মান্ুনের োেচন ,য ন্ািক পাাঁচাদলর আেনর, আর, আগ্রে েেকানর
পনড়দি োনি পাওো

াবিীে বাইনরর বই, গে, পপন্যাে, ভ্রমণ কাদেন্ী, এযাে্ নভঞ্চার–দক

ইাংনরর্দ্জ , দক বাঙলা, এমন্দক বাঙলা রামােণ ও োংস্কৃি গীিািাও। এর মিয দদনে আদম া েঞ্চে
কনরদি, খুটাঁ িনে পরীক্ষার পড়া রপ্ত কনর িা যপলাম ন্া। দদচ দব-দে-এে্ দক আই-দে-এে্ একিা
দকিু েনে বস্তুজীবনন্ গুদিনে দন্নি পারিাম। পড়ানোন্াে প্রবল আগ্রে ন্া থাকার অন্য একিা
কারণ যবািেে এই,

া একবার পড়নলই বা যে দবেনে দেক্ষকনদর কথা শুন্নলই আেত্ত েনে

য ি িা দিিীেবার রপ্ত করার আগ্রে যোি ন্া। মন্ানত্ত্ব ানক Extrovert অথাৎ
য বদেমুখয বনল
বালযজ্কনোনর আদম দিলাম দবনেেভানব যেই প্রকৃদির।

ার েনল দভন্ন গ্রানমর যলাকজন্ বা

দন্েগ য প্রকৃদির েনঙ্গ েেনজই আমার গভীর পদরচে এমন্দক আত্মীেিাও েনে য ি। দকন্তু
যিকে্ি্ বই পড়াে অবনেলার জন্য একবার আমানক বাাব দবপনদও পড়নি েনেদিল।
িখন্কার ইন্্িার বাঙলা দেনলক্েনন্ বর্দ্ঙ্কনমর মৃণাদলন্ী পপন্যাে যথনক একিা অাংে িু নল
যদওো দিল। যেিা যোল যেন্ রাজনত্বর পিন্ প্রেনঙ্গ প্রথনমর দদনকর যগৌরব বণন্া।
য এই প্রবন্ধিা
আদম পদড়ই দন্। পরীক্ষার েমে যদদখ প্রনন আমার অাাি একিা দুনিা অাংে বযাখযার জন্য
যদওো েনেনি ার মনিয রনেনি- য আেনন্ একদা েলােুি পপনবেন্ কদরনিন্ ইিযাদদ। প্রথনম
র্ঘাবনড় দগনেদিলাম। দকন্তু োমান্য পনরই মনন্ যোল মৃণাদলন্ী পপন্যানে য ন্ এিা পনড়দি।
েুিরাাং আর আমার যলখন্ীনক থামাে যক? পরীক্ষাে ন্ম্বর যপনেদিলাম েিকরা ৮১। দকন্তু
য াগাভযানের মি পাঠযভযাে পনর একেমনে করনিই েনেদিল। যে ে’ল অন্াে য েে দব-এ
পরীক্ষার আনগকার দিন্মাে। োন্ খাওো প ন্ত
য ভুনল পড়নি ও মুখস্থ করনি বািয েনেদিলাম।
িা ে’যলও অন্ানে য য

ভানলা েল েনেদিল িার কারণ াানন্র জন্য েেনিা বা যিমন্ ন্ে,

য মন্িা ইাংনরর্দ্জ বজযন্ ক’যর োংস্কৃনিই াবিীে পত্তর যদওোর জন্য। ঐ েমে োংস্কৃিিা য ন্
বাঙলা যথনকও আদম ভানলা দলখনি পারিাম।
এম-এ পড়ার প্রারনে ভাবনি েনেদিল যকান্্ দবেে দন্নে পড়ব। োংস্কৃনির িাত্র োংস্কৃি যন্ব
এইিাই যিা স্বাভাদবক। একিা স্কলারদেপও যপনেদিলাম। আচা য েুন্ীদিকুমার বনলদিনলন্
‘আপদন্ োংস্কৃি পড়ুন্। োংস্কৃনি দকিু দেখনি পারনবন্। বাঙলাে যিমন্ কী আনি? া আনি িা
দু’দিন্মানেই েনে

াে’। আদম যভনব যদখলাম-ন্াঃ বরাং বাঙলাই পড়ব, কারণ, আমানক

টিপেদন্ কনর যকালকািাে থাকনি েনব। অথচ পরীক্ষাে ভানলা েলও করনি েনব। ঐ েমনেও
েবজন্মান্য
য
দবদগ্ধ বযর্দ্ক্ত দেোনব বাঙলা যথনক োংস্কৃনিরই েমাদর যবদে। এখন্ েওো দবপরীনি
বইনি। োংস্কৃি যিনড় বাঙলা দন্নে এম-এ পড়ার একিা পজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার োমনন্ই দিল।
দিদন্ েনলন্ িখন্কার োদেদিযক ও গুণী মোনদব রাে। বাাঁকুড়া র্দ্জলা স্কুনল দকিুদদন্ আমানদর
পদড়নেদিনলন্ যন্ািু ন্ দৃটষ্টভদঙ্গ দন্নে। দিদন্ও বাাঁকুড়া কনলনজর একই গুরু রামেরণ যর্ঘানের
দেেয। দিদন্ও এম-এ-নি বাঙলাে প্রথম েনেদিনলন্। অিএব প্রাইনভি টিপেদন্ চাদলনে োাঁদক
দদনে ভানলা েল করনি পারব এই বােন্াে বাঙলানিই ভদিয েলাম। ভদিয েওোর িাকািাও দিল
ন্া। যেনক্রিাদর মোেে চেনলন্বাবু বলনলন্ ইপদন্েনন্র চারনি িাকা ন্া দদনল চনল কী কনর?
দকন্তু দবনন্ মাইনন্ে যেে প ন্ত
য ভদিয েনি পারলাম। িালিলাে এক াাদিভ্রািার যমনে আশ্রে
যপলাম িাাঁরই বদান্যিাে। িদদন্ ন্া টিপেদন্ যপনেদিলাম পানে যোঁ নিই পড়নি আেিাম ও
য িাম। দেক্ে্থ্ ইোনর ওঠার পর (১৯৩৮) আশ্রে যপলাম যপাস্ট গ্রযাজুনেি যমনে- কনলজ
স্ট্রীনির পপর আড়পুদল যলনন্র োংন াগস্থনলর ঐ যিিলা রাদড়িাে, আমার পপর দবনেে
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যেেপ্রবণ অিযাপক মণীন্দ্রনমােন্ বেুর িত্ত্বাবিানন্। েকানল টিপেদন্, দবকানল েন্ধযাে
টিপেদন্, আর েনস্টনল বন্ধুবান্ধব দমনল আড্ডা, ন্ান্ান্্ দবেনে িকযদবিকয। পড়ার েমে দবনেে
দৃটষ্ট আকেণয করনি যপনরদিলাম েুন্ীদিকুমানরর ও দবভাগীে প্রিান্ রােবাোদুর খনগন্দ্রন্াথ
দমত্র ও মণীন্দ্রনমােন্ বেুর। আমার প্রিান্ আকেণয দিল ভাোিনত্ত্ব, িারপর চববব োদেনিয,
আর ৎোমান্য রবীন্দ্র কদবিাে। দবনকল চারনিই েমে পড়া যেে কনর েনস্টনল এনে দকিু মুনখ
দদনেই োইনকল দন্নে িুিনি ে’ি েযামবাজানর এক বযাদরস্টানরর বাড়ী। িাাঁর ক্লাে যেভ্ ন্্-এ
পড়া একটি যিনলনক পড়ানি। দিদন্ েমনের বযদিক্রম একিুও েেয করনি পারনিন্ ন্া। মনন্
পনড়, এম-এ পরীক্ষার প্রথম পত্রিা চুদকনেই োইনকল দন্নে িুনিদি। আরও মনন্ পনড় পরীক্ষার
দু’ দিন্ মাে পনর

খন্ েলােল টঠক েনচ্ছ, গুজনব জান্দি যকান্ও যপপানর োস্টয েনেদি

যকানন্ািানি েইদন্, িখন্কার েমেিা চরম অথাভানবর।
য
আর যিমন্ িুপেদন্ যন্ই, েনস্টলও
যিনড় দদনি েনেনি। আত্মীনের বাড়ীনি যথনক যকান্ওক্রনম কািার্দ্চ্ছ মাত্র। একিা দৃষ্টান্ত দদ’।
পরীক্ষার েল জান্ার জন্য যরাজই বাঙ্ লা দবভানগ আদে। েেপাঠীনদর যকপ যকপ আনে।
একদদন্ মণীবাবুর মুনখ শুন্লাম- আনর, এইবার যক একজন্ োস্টয ক্লানের পপনর একে ন্ম্বর
পােযা োস্ট েইোনি শুন্্িাদি। মনন্ েনচ্ছ, ঐ দদন্ই একিা পেোও যন্ই য দবকানল মুদড় খাই।
পুরানন্া বাাঁকুড়ার েেপাঠী বন্ধু আশু দমশ্র মুদড় দকন্নল ও দুজনন্ কনলজ যস্কােযানরর দদক্ষণপর্দ্িম যকান্ািাে র্ঘানের পপর বনে মোন্নন্দ দচনবানি লাগলাম।

োস্টয যিা েওো যগল, দকন্তু কাজকম য? দু’-দিন্নি কনলনজ ইন্্িারদভপ দদলাম। িারা
যেনকন্ড ক্লাে যলাকনক দন্নল, আমানক দন্নল ন্া। িরািদর, যর্ঘারার্ঘুদর এবাং স্বজন্-নপােনণর
এমদন্ই মদেমা। শ্রনদ্ধে খনগন্বাবু বলনলন্ িু দম দব-টি পড়। রান্ী ভবান্ী স্কুনল দিন্ চার মানের
জন্য একিা মাস্টাদরও দিদন্ কনর দদনলন্। যেদভে্ যেোর যথনক দব-টি পানের পর িাাঁরই দচটঠনি
োমদেক স্কুল-োব ইন্্ে্নপক্িাদরর কাজ দমনল যগল-এক বৎেনরর জন্য কালন্াে ও পনর
দু’দিন্ মানের জন্য খান্াকুনল। এর পর যকালকািাে দেনর এনে মাে যদনড়নকর জন্য স্কটিে
চানচয , অিযাপক েুিীর দােগুপ্ত মোনের িুটি যন্ওোর অবকানে, িারপর কনেক মাে েন্ধযার
দেটি কমানে ,য ও দু’দিন্ বৎের পইনমন্্ে্ কনলনজ- দন্িান্ত বান্ধব পদরনবনে িকয-দবিকয চে-জ্চ
করার মনিযই প্রাণ দদনে পড়ানন্ার আগ্রনে। বস্তুিঃ পইনমন্্ ে কনলনজ (িখন্ কণওোদলে
য
স্ট্রীনি)েঃ িীনরন্দ্রলাল যদ’র অিযক্ষিার েমে য আদে য দন্নে ও বন্ধু োেচন রয আন্ন্দ দন্নে
দু’দিন্ বৎের কাটিনেদিলাম িার িু লন্া পনর আর যকাথাও পাইদন্। এরই মনিয েরকাদর
কনলনজর জন্য ইন্্িারদভপ দদনে প্রথম েনেও যবে দকিুকাল অনপক্ষমাণ যথনক িনব
যপ্রদেনেন্্দেনি যলক্চারানরর কাজ। িার পনরকার আমার অিযাপক ও যলখক জীবনন্র েনঙ্গ
আজনকর িাত্রেম্প্রদাে ও বন্ধুবনগরয অনন্নকই েুপদরদচি। যে দবেনে আদম আর কথা বাড়াব
ন্া। যকবল িার আনগকার োংগ্রামী পনবরয ও অন্য দু’ চারনি যশ্রািাবয কথা শুদন্নে কিযবয
েমাপ্ত করদি।
এম-এ পরীক্ষা দদনেদি। িখন্ও েল যবর েেদন্। েূন্য পনকনি েূন্য মনন্ দবিদবদযালনে ও
কনলজ স্ট্রীনি যর্ঘারা যেরা করদি। েেো একদদন্ ঔপন্যাদেক দবভূ দি বনন্দযাপািযানের েনঙ্গ
যদখা যপ্রদেনেন্্দে কনলনজর যগনির দবপরীি েুিপানথর যকাণাে। এর আনগ িাত্রাবস্থানিই
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যিািগে দন্নে আনলাচন্াে একিা েভানেনে িাাঁর েনঙ্গ পদরচে েে। িখন্ পদন্ যখলৎচন্দ্র
ইন্্ে্টিটিপেনন্ দেক্ষাকিা করনিন্। আরণযক পপন্যানে বদণিয এনস্টনি মযানন্জাদর কনর
দেনর আোর পর। যদখা েনিই র্দ্জাাে করনলন্, কী করনিন্, যকান্ও কাজ যপনলন্? জবাব
দদলাম- দাদরনদ্রযর অদভোপ যিমন্ই বেন্ করদি। যোন্ার েনঙ্গই পদন্ প্রদিবাদ করনলন্- ন্াঃ
দাদরদ্রযনক অদভোপ মনন্ করনবন্ ন্া। এরই ভূ দমকাে েমাজ ও মান্ুেনক েটঠকভানব দচন্নিন্
ও দচন্নবন্। এ যেৌভাগয েকনলর েে ন্া, ইিযাদদ। মনন্ েে িখন্ও আরণযক পপন্যাে যবর
েেদন্। আদম খুব ভানলা কনর পনড়দিলাম ‘পনথর পাাঁচালী’ োি আি বৎের আনগই। মনন্
বেুদদন্কার একিা প্রন চাপা দিল, র্দ্জাাো কনর যেললাম। আচ্ছা আপন্ার পনথর পাাঁচাদলনি
অপুর জীবনন্র য িদব এাঁনকনিন্, যে যিা যদদখ আমারই বালয চেেনবর িদব। যেই মা-বাবার
দাদরনদ্রযর োংোর, যেই ঠাকুরমা, যেই খনড়র চালা র্ঘর, যকবল দিল ন্া দুগার
য মি যকান্ও দদদদ।
এ বাাব িদব আপদন্ যপনলন্ কী ক’যর? একিুমাত্র যথনমই দবভূ দিবাবু বলনলন্ –কী জানন্ন্,
বাঙলার গ্রাম জীবনন্ এরকম পদরবার ও বালক বাদলকা অনন্ক আনি। যলখনকর কাজ েনচ্ছ
িাাঁর বাাব অদভািার েনঙ্গ েোন্ুভূদি দমদশ্রি করা। য

যলখক বাাব অদভািার েনঙ্গ

েোন্ুভূদি যমোনি পানরন্ িাাঁর রচন্াই পাঠকনক আদবষ্ট রাখনব। ‘আরণযক’ যলখা েবার পর
িাাঁর েনঙ্গ দু’ একবার দচটঠর আদান্ প্রদান্ও েনেদিল। িখন্ আদম যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজ। মনন্
পনড় একিা দচটঠনি আদম জাদন্নেদিলাম- আমার োনি দদ যকান্ও ক্ষমিা থাকি আপন্ার
আরণযকনক আদম ‘দব-এ’র পাঠযিাদলকাে রাখিাম। পনর অবেয দব-এ-র ক্লাদেকযাল বাঙলার
পাঠযেূচীনি বইটি অন্ুপ্রদবষ্ট করানি েক্ষম েনেদিলাম। িখন্ ঔপান্যাদেক িাাঁর দপ্রে
মিযযভূ দমর দপ্রেির গ্রাম ও দন্েনগরয ওপানর। বাাঁকুড়া কনলনজ আই-এ পড়ার েমে একদদন্
োদন্তদন্নকিন্ াই োদন্তদন্নকিন্ িথা রবীন্দ্রন্াথনক যদখব বনল। রবীন্দ্রন্াথনক যদখনি যপলাম
ন্া, শুন্লাম দিদন্ শ্রীদন্নকিনন্। যেিা মনন্ েনচ্ছ ১৯৩৪ খ্ীঃ। িখন্কার িাত্রী ইর্দ্ন্দরা গান্ধীনক
যদখলাম- একজন্ যদদখনে দদনি। দকন্তু পনর রবীন্দ্রন্াথনক বাানব পাওোর একিা েুন াগ
োদরনেদিলাম, যেই কথা বদল। এম-এ পড়ার েমে আমরা কনেকজন্ িাত্র দমনল একিা
োদেিয-েদমদি চিদর কনরদিলাম। রবীন্দ্রন্ানথর কানি ন্ামকরণ চাইনিই পদন্ দলনখ পাঠানলন্
‘বাণী-েঙ্ঘ’ ন্াম। বাণীেনঙ্ঘর যবে কনেকিা দমটিাং আমরা কনরদিলাম। মনন্ আনি একিা
দমটিাং-এ রামান্ন্দ চনট্রাপািযাে আমানদর বনলদিনলন্- যকবল মিূেূদন্-বর্দ্ঙ্কমনকই ইাংনরর্দ্জবাঙলা দুনেনিই দেদ্ধো বনল মন্তবয করনল অি-েিয
য
বলা েে, কারণ, রবীন্দ্রন্াথও যিা
রনেনিন্। াই যোক, দস্থর ে’ল আমরা একদদন্ োদন্তদন্নকিন্ দগনে রবীন্দ্রন্ানথর েনঙ্গ প্রিযক্ষ
পদরচে কনর আদে। রবীন্দ্রন্াথ পনত্রাত্তনর িাদরখ জান্ানিই আমরা াওো টঠক ক’যর যেললাম।
দুভায নগযর দবেে বন্ধুরা এ যেৌভাগয অজযন্ করনল, দকন্তু একিা িু চ্ছ কারনণ আমার াওো
আিনক যগল। িবু চদবক্রনম একদদন্ যে েুন াগ পাওো যগল। যেদদন্ েযামবাজানরর শ্রী
দেনন্মা-গৃনে ‘েযামা’ ন্ৃিযন্ানিযর অদভন্ে যদখানন্া েনব, রবীন্দ্রন্াথ স্বোং পপদস্থি থাকনবন্।
োদন্তদন্নকিন্ যথনক যকালকািাে পড়নি আো এক েেপাঠী িাত্রবন্ধুর োেচন য দগনে
রবীন্দ্রন্ানথর যদখা যপলাম। দেকনদর
য
দুই যশ্রণীর মােখানন্র োাঁকা পনথর পপর যবনির আরাম
যচোনর কদব বনে আনিন্- আপাদমাক েজ্জাে আবৃি , যকবল যিিেমশ্রুমর্দ্ণ্ডি মুখটি যদখা
ানচ্ছ। দু’জনন্ প্রণাম করার পর েেপাঠী আমার পদরচে দদনল ক্লানের েব যথনক ভানলা িাত্র
ব’যল। কদব আমার দদনক িাকানলন্ মাত্র, দকিু বলনলন্ ন্া। েেপাঠীনক র্দ্জাাো করনলন্- কী
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যর, যকালকািাে পড়নি এনে েীণ য েনে পনড়দিে যকন্? পনর আমার মনন্ েনেনি িবু যিা
যচানখ্নদখার যেৌভাগয যোল।
এম-এ পরীক্ষার েল যবর েবার পরই মদ্গুরু েুন্ীদিকুমারনক প্রণাম করনি এলাম। পদন্
কারও পানে োি দদনে প্রণাম দন্নিন্ ন্া। এই দন্নে বেু পনর একদদন্ িাাঁর েনঙ্গ কলে কদর।
াক্ যে কথা। ওাঁ নক বললাম ‘আদম োাঁওিালী-বাঙলা ভাোোদৃেয দন্নে গনবেণা করনি চাই’।
দিদন্ জবাব দদনলন্ ‘পন্ানন্ োাঁদড় চদড়নে ানক িণ্েুনলর েন্ধানন্ িুিনি েে িার িারা গনবেণা
েনব ন্া, আপদন্ কানজর েন্ধান্ যদখুন্’। েযার খনগন্দ্রন্াথ দমত্র মনোদনের পপনদনে আদম দবটি পড়নি যগলাম, স্কুল-ইিনপক্িানরর পনদর দদনক লক্ষয যরনখ। দকন্তু বলনি কী যগাড়ার দদনক
দব-টির অ-োদেদিযক যি্ কদন্কযাল পদরদস্থদি আমার িানি েে দন্। যকবল টিপেদন্ ও
আড্ডাবার্দ্জ করিাম। পনর এই যট্রদন্াং এর মূলয বুনেদি য , এ ন্া ে’যল ভানলা দেক্ষক েওো
াে ন্া। রে্ , ন্ান্্ , যরমণ্ট, েযার্দ্ন্ডনোেয েব পনড় যেনলদি। দকন্তু িখন্ বেু দবলম্ব েনে যগনি।
াই যোক, েেপাঠীনদর েনঙ্গ াই আদে, ক্লাে কদর, বাদক েমে কািাই চে-জ্চ আর িকয-দবিকয
ক’যর। ন্বিীনপর বন্ধু যগৌরীপ্রোদ যিা েেপাঠীনদর েকনলর চাদরত্রয দন্নে দিন্-চা’র পৃষ্ঠার িড়া
দলনখ যেলনল। চমৎকার যে েব িড়া। িানি পদরনেনে আমার েম্বনন্ধ মন্তবয করনল “োস্টয
ক্লাে োস্টয এম-এ খুদদরাম দব-টি পনড়, দদিনি দমনেনি য ন্ কদযম” ইিযাদদ। মুেুমুেয ু োদেিামাো চে-েল্লার মনিয একিা যেদমন্ার ক্লানে যগৌরী ওিা পড়নল। দকন্তু আদম যিা িাড়ার পাত্র
ন্ই। েনঙ্গ েনঙ্গ আদম যিদবনলর কানি দগনে দচৎকার ক’যর জবাব দদলাম- এিা দ দন্ দলখনিন্,
দিদন্ যদন্ োইনরন্, িনকযনি অদিবড় েন্ডা। পনরর যবলাে শুিু ি’কড়া ন্’কড়া যে, দন্নজর
যবলাে যোল গন্ডা।। েনঙ্গ েনঙ্গ আরও োদের যোোরা।
দব টি পানের পর োব-ইন্্ে্নপকিাদরর োমদেক পনদ ঢুকলাম। ১৯৪১-৪২ োল। আমার
জীবনন্র যে এক অদ্ভুি অদভািা া আজও ভুলনি পাদরদন্। প্রাথদমক দেক্ষকনদর প্রাপয
েরকাদর Aid দিল –গুরুনট্রদন্াং পাে দেক্ষকনদর পনক্ষ আি িাকা, দবন্া পানে ি’ িাকা। যেই
ি’িাকা আি িাকা

ানি ন্া কািা

াে িার জন্য দেক্ষক মোেনদর যে কী কাকুদি দমন্দি।

কাল্ন্াে একিা যমনে কািাই, মানে মানে স্কুল যদখনি গ্রাম র্ঘুদর, যকান্ও োংগদিপন্ন বযর্দ্ক্তর
আদিথয দন্, কদাদচৎ দবন্া আোনরও দদন্ কানি। প্রােই দু’ দিন্জন্ দেক্ষক মোে আমার েনঙ্গ
োাঁিনি থানকন্। বোে
য মনন্তির থান্ার গ্রামপনথ এক োাঁিু কাদা। দকন্তু েুনখর কথা খ’যড় ন্দী
দদনে যন্ৌকাে দগনে ন্াদন্ র্ঘানি ন্ামনিই যদখিাম আমার জন্য যরদে আনি কুলুনির মান্নান্
োনেনবর োদা যর্ঘাড়ািা, ন্ে জদমদারবাবুর োদিিা। ঐ েমে যর্ঘাড়াে চড়ািা ভানলা ভানলই
অভযা েনে

াে। িনব একদদক দবপানকও পনড়দিলাম। একিা স্কুল পদরদেন্য করার জন্য

জদমদারবাবু িাাঁর একিা বড়েড় লাল যর্ঘাড়া দদনলন্। যর্ঘাড়ািা যদখনল যন্ািু ন্ েওোদর দপনঠ
চনড়নি। কদম চাল, দকিুনিই গযালনপ িুিনব ন্া। বািয েনে বড় রাাা যিনড় দদনে মানঠর
আ’লপথ িরলাম। খাদন্কিা এনগানিই যদদখ োমনন্ একিা ন্ালা। যর্ঘাড়ািা দকিুনিই ন্ালা
দেনঙানব ন্া। পানের যখাাঁচা, চাবুক িু নল ভে যদখানন্া, দুচা’র র্ঘা কদেনে যদওো দকিুনিই ন্ে।
আমার দদনক র্ঘাড় যবাঁদকনে আপদত্ত জান্ানি লাগল। পদরনেনে যন্নম এলাম। যন্নম এনে গানে
োি বুদলনে আদর করনি লাগলাম। র্ঘানড় মৃদু চাপড় লাগানি লাগলাম। িারপর আবার পনঠ
লাগাম িরনিই ন্ালািা লাে দদনে দেটঙনে যগল। ইস্কুল যদনখ যেরার পনথ মোন্নন্দ গযালনপ
িুটিনে দন্নে এল। বোর
য েমে খান্াকুল োনকযনল োব-ইন্ে্নপক্িাদর করনি যে আর একদদনন্র
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যন্ািু ন্ির অদভািা েনেনি। পথর্ঘাি জনল ঢাকা, যন্ৌকাে চনলদি, েনঙ্গ পাি-দবভানগর এক
কমী। াওোর েমে েব জলমে থাকনলও বন্যার যরাি দিল ন্া। যকবল টিপটিপ বৃটষ্ট পড়দিল।
যেরার েমে েন্ধযা েনে যগল। অমাবেযার রার্দ্ত্র। একিা োংকীণ দেটঙ
য
যন্ৌকা, এক বালক িার
চালক। কখন্ও দাাঁড় যিনন্ কখন্ও লদগ যঠনল আো। খাদন্কিা আেনিই রার্দ্ত্র র্ঘদন্নে এল। মাঠ
খাল েব জনল একাকার এবাং যেই েনঙ্গ কমদি বন্যার িান্। যকান্্ জলপথিা যোজা বা টঠক িা
যবাোই ার্দ্চ্ছল ন্া। িার পপর মানে মানে কানের যোপ ার মােখানন্ যরািিা খুবই িীব্র।
এখন্ মােরার্দ্ত্র । যিনলিার র্ঘুম যপনেনি, র্দ্েনমানচ্ছ। েনল দন্রুপাে জুি দবভানগর কমী বন্ধু
দন্নজই লদগ োনি দন্নল। রোর খানলর িীব্র যরািিা দদ বা োমলানন্া যগল, দেটঙিা যথনম
যগল একিা জলমে মানঠর পপর। আোর েমে মানঠর মােখানন্ একিা কুাঁনড় র্ঘর দচদহ্নি কনর
রাখা েনেদিল। দকন্তু েেো এনে পড়া বন্যার জনলর মানে িার পাত্তাই পাওো যগল ন্া। এইভানব
োরারাি িাবনন্র গ্রানে পনড় যভানরর দদনক যকান্ক্রনম দেনর আো যগল। এেব অদভািার
পপনর ঐ োব-ইন্্ে্নপক্িাদরর মনিয য

অদবস্মরণীে আন্নন্দর অদভািা র্ঘনিদি িা যোল

গঙ্গার েনঙ্গ আত্মীেিা বন্ধনন্, কালন্া েেনর থাকাে েমে। স্বচ্ছ ন্ীল জলরাদের দবাীণ গঙ্গা।
য
োনন্র েমে প্রদিদদন্ োাঁিার কািিাম, আর কানজর অবেনরর দদন্ মানে মানে োাঁিার যকনি
পাদড় দদিাম ওপানর। যঢপ আনন্দাদলি েনি েনি মােগঙ্গাে প’যড় যে এক অদ্ভুি দেেরনণর
অন্ুভব। যে েব দদন্ পনর আর দেনর যপলাম ন্া। োাঁিানরর েুখ অন্ুভব করার জন্য একিা
যিাি পুকুর েে কৃবন্গনরর বাগান্-বাড়ীনি মানে মানে কািাই। একিা আরণয পদরনবেও
রচন্া কনর দন্নেদি, িনব দদন্ যিা েুদরনে আেনি।
বক্তবয দীর্ঘাদেি
য
েনে যগল। িবু আমার জীবনন্ দমনল

াওো অন্য দু’টি েঞ্চনের কথা

া

আপন্ানদর অনন্নকরই জান্া যন্ই, িা জাদন্নে প্রেঙ্গ যেে করদি। এর একটি ে’ল
যোদমওপযাদথনি আমার আের্দ্ক্ত , অন্যটি েদলি যজযাদিনে অন্ুরাগ। এ দু ’টি অবেয র্ঘনিনি
আমার যপ্রদেনেন্্দেনি কমজীবন্
য
শুরু করার পর। বালযকাল যথনকই আদম এযাদমদবওদেে্
অথাৎ
য আমাোর যরাগী। এক েমে দুনভযাগিা খুবই প্রবল েওোে বাাঁকুড়ার এক যোদমও
দচদকৎেনকর েরণাপন্ন েই। িাাঁর যকান্ও দেদগ্র দেনিামা দিল ন্া, ইাংনরজ েরকানরর কুদৃটষ্টনি
পনড় অন্তরীণ অবস্থাে যবে কনেক বৎের এখানন্ ওখানন্ কািানিন্, স্বিীন্িার পর প্রযাকটিে
আরে কনরন্। িাাঁর কানি েব দববরণ বলনিই দিদন্ একিা এক আপন্্ নের দেদেনি জলেে
ওেুি দদনলন্, বলনলন্ কাল যভানর পনঠই যখনে যেলনি। যেই েনঙ্গ বনল দদনলন্- যদখনবন্,
একিা বাচ্চা যিনল য মন্ গুাঁ নিা মানর, যিমদন্ যপনির মনিয এদদনক ওদদনক যক য ন্ গুাঁ নিা
মারনি আর আপন্ানক পােখান্াে িুিনি েনচ্ছ। এমন্িা চলনব পনরনরা দদন্ ি’যর, যোল দদনন্র
দদন্ ন্মযাল
য অবস্থা পানরন্। র্দ্জাাো করলাম- ওেুনির কী ন্াম, বলনলন্? পদন্ বলনলন্ –
দব্রমনস্টান্। ন্ামিা অপদরদচি মনন্ েওোে র্দ্জাাো করলাম এ ন্ামিা যকাথাে আনি। বলনলন্
ক্লানকযর যমটিদরোে। পনর বুনেদি দব্রনস্টান্িা োলোনরর পুরানন্া ন্াম। যেই াই যোক পদন্ া
া বলনলন্ আন্ুপূদবক
য িা-ই র্ঘনি

াওোর পর আদম দবর্দ্স্মি েনে যোদমওপযাদথর পাাঁচ ি’িা

যমটিদরো যমদেকা পনড় যেদল এবাং ওেুি দদনিও আরে কদর। এক এযানলাপযাদথ োক্তানরর
েন্তান্নক এযানলাপযাদথর যেনে আদম একবানরর ওেুনি োদরনে িু লনি পদন্ োেপািাল যেরৎ
যরাগীনদর আমার কানি পাঠানি থানকন্। দকন্তু এ বযাপানর আদম যবদেদদন্ এনগানি পারলাম
ন্া, োদেিয দবেেক যলখার চানপ। আমার েদলি যজযাদিে অিযেন্িাও েঠানির বযাপার। িখন্
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যপ্রদেনেন্্দেনি পড়াই। রূপরানমর িমমঙ্গল
য
একিা লাইন্ আনি- িপনন্ িরদণ অদভোর।
ওিার মানন্ বুেনি ন্া যপনর, া যোক একিা অথ কদরয
দকন্তু পনর যজযাদিনের বই খুনল যদখনি
েে য ‘িরদণ’র অথ য ে’ল েূ ।য এই েূনত্র যজযাদিনেরও চার পাাঁচিা বই পনড় যেদল। এইভানব
র্ঘিন্াচনক্রই- আমানক েদলি যজযাদিেও আেত্ত করনি েনেনি। দকন্তু ঐ প ন্তই
য । এেব দন্নে
যলখানলদখনি আদম েমে দদনি পাদরদন্।
আমার বক্তবয যেে করদি। দু’ একজন্ িরুণ বন্ধু আমানক প্রন কনরনিন্, আমার বই গুনলা
আদম যকান্্ যকান্্ অন্ুনপ্ররণা যথনক দলনখদি। িার জবানব জান্াই- বাইনরর যকানন্া
অন্ুনপ্ররণাে চাদলি েনে, অথাৎ
য কারু েরমানেনে আদম গুরুত্বপূণ য দবেনে দকিু দলদখদন্।
যলখার যমৌল যপ্ররণা আমার অন্তর যথনকই এনেনি। বাঙলা োদেনিয, ভাোিনত্ত্ব বা
েমানলাচন্াে য েব অভাব বা অপূণিা
য আমার ন্জনর পনড়নি, িার পূরনণর িাদগদ অন্ুভব
ক’যরই যেই েব দবেনে োি দদনেদি। অনন্যর পর্দ্চ্ছষ্ট দন্নে কারবার কদরদন্ এবাং যকান্্ দবেনে
যক কী বনলনিন্ িার অন্ুেরণ ক’যর দকিু দলখনি চাই দন্। দন্জ প্রনোজনন্ কানরা মনির েমথন্য
েেনিা বা কনরদি, দকন্তু অনন্কনকই েমথন্য করনি পাদরদন্। চনলদি স্বািীন্ভানব, স্বকীে
পপলদি অন্ুোনর। দদ যদােি্রুটি দকিু র্ঘনি থানক আপন্ারা দন্জগুনণ িা ক্ষমা করনবন্।
কনেকজন্ িরুণ অিযাপক-বন্ধু আমানক প্রন কনরনিন্-আদম মুখযভানব কদবকেনলাক ও
কাবয দন্মানণর
য
প্রদেক
য েনে রেেীন্ ভাোিত্ত্বমূলক অদভিান্ রচন্াে প্রবৃত্ত েনেদি দকভানবএর জবানব এই প্রেনঙ্গই িাাঁনদর জান্াই য

ভাোদবাানন্ আমার আকেণয িাত্রবস্থা যথনকই।

কাবযোনস্ত্র বরাংচ একিু পনর। িাত্রবস্থা যথনকই আদম োংস্কৃি প্রাকৃনি পারদেী, যেই েনঙ্গ
বাঙলা ভাোদবাানন্ও। দকন্তু িখন্ এ দন্নে গনবেণার েুন াগ যমনলদন্। েনল গভীরভানব
োদেনিয অন্ুপ্রদবষ্ট েনে বই দলনখ

াই বাঙলার যশ্রষ্ঠ োদেদিযক রবীন্দ্রন্াথনক দন্নে আরে

কনর। কাবয কলা দন্নে আমার াবিীে যন্ািু ন্ বক্তবয যেে করার পর ভাোদবাানন্ অন্ুরাগ,
া েুপ্ত েনে দিল, িা জাগ্রি েে। বাঙলা ভাোিত্ত্ব েে অথ য দন্ণনের
য
অদভিান্টি বািয েনে
ইাংনরর্দ্জনিই দলখনি েনেনি, দবনেনে অবাঙালীনদর বাঙলার েনঙ্গ পদরচনের পনদনেয।
িারপর আদম দেষ্ট চদলি বাঙলাে িথা পর্দ্িমবঙ্গবােী েওোে পর্দ্িমবনঙ্গর যলাকমুনখ এমন্
প্রচুর চদলি েনের বযবোর শুদন্, য গুদল োংস্কৃিমূনল যিনন্ যন্ওো াে ন্া, অথাৎ
য য গুদল
যকাল-মুন্ডা যগানত্রর বা োাঁওিালী। অথচ এ দন্নে বাঙলা ভাোদবাানন্ যিমন্ যকান্ও আনলাচন্া
ন্জনর পনড়দন্। েনল এই যন্ািু ন্ বযাপানরর েনঙ্গ যদেবােীর পদরচে করানন্ার পনদনেয
োাঁওিালী বাঙ্ লার আদান্-প্রদান্ োকয দবেনে একটি যিাি অদভিানন্র মি দকিু দলখনিই
েনেনি। বই দু’টি এখন্ও মুদ্রনণর অনপক্ষাে। এই েনঙ্গ মনন্ কনর যন্নবন্ য রবীন্দ্র দবেেক
দাদেত্ব কাাঁনি দন্নে আমানক মোকাে –দবাান্ বা astrophysics- এর রানজযও দবচরণ করনি
েনেনি। আর দেক্ষার প্রনোজনন্ দলখনি েনেনি বযাকরনণর বইও।
েম্প্রদি ক্রমাগি েরীর অেুস্থ েনি থাকাে জন্মেূনত্র প্রাপ্ত ের্দ্ক্তোমনথযর
য খবিা
য অন্ুভব
করদি য ন্। জাদন্ ন্া এ অবস্থা অদিক্রম করনি পারব দক ন্া। েমাগি েকলনক ন্মস্কার েে
আন্তদরক শুনভচ্ছা ও িন্যবাদ জান্াই।
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জািী

সংহদি ও শপথ

১৯৮৪-ই যন্ািু ন্ বির দপিনন্ েঙ্কা এবাং োমনন্ োংকনের প্রদিশ্রুদি দন্নে দাাঁড়াল
িরুণনদর িথা ভারনির যোদেি েবোরানদর
য
োমনন্। একদদনক পণয ও দবপণনন্র াূ পীকৃি
আনোজন্ েে রাষ্টেখ বদণক্-নগাষ্ঠীর মোেমানরাে –পান্নভাজন্, প্রনমাদোলা, বািান্ুকুল
ান্বােন্ অভ্রাংদলম্ব দবলােগৃে ও দীপাবলী- েমুজ্জল প্রচারমণ্ডল- আর িারই পানে শ্রমজীণ য
দন্বন্ন ন্রকঙ্কল-োংখযার যকাটি যকাটি, দবমূঢ় ভাোেীন্ ‘ভারনির চলমান্ শ্মোন্’। ন্ববনেরয
টঠক পোমূেুনিই যোন্া যগল –ঐ বদন্ক্-পক্ষরই এক রাষ্ট্র-প্রদিদন্দির মুনখ অেিনকয যবদরনে
পড়া অদি েিয একটি কথা –ভারিবনে এখন্
য
দল বলনি দুনিাই আনি। একিা আমানদর আর
একিা ঐ অন্য মান্ুনের। োাঁ, েবোরানদর। স্পষ্ট দুই পক্ষ। ভারনির যেনমানক্রদেনি এর েিয
আর চাপা যন্ই। দকন্তু েঙ্কা যকন্ আর োংকেই বা দকনের? েঙ্কা এইজন্য য যোদেনির আরও
প্রবলির োংগ্রাম োমনন্ আর িা দীর্ঘস্থােী
য
ও রক্তক্ষেী, কারণ, প্রদিপক্ষ দুনগ য বুযনে অনস্ত্র
েুেম্পজ্জি। আর োংকে এইজন্য য এ লড়াইনক েীেদবন্দু
য নি দন্নে য নিই েনব এবাং র্দ্জিনিই
েনব।
িরুণ বন্ধুরা অিীিদদনন্র যকান্ এক ুবনকর কাি যথনক যিামরা দকিু োরগভয কথা
শুন্নি যচনেি। েেি, অদচরকানলই দমনল ানব এমন্ যকানন্া আিােবাকয েেি বা যিামানদর
অশ্রান্ত পদ াত্রাে েূন্যিাজেী যকানন্া পৎোনে প্রদিশ্রুদি, ার যকানন্ািাই এখদন্ আেনি ন্া,
যলখার প্রারনের এই মুেুনিয দাাঁদড়নে, দবক্ষি েিােী যেনের দবমূঢ়িা োমনন্ যরনখ। যিামানদর
মি এককানল আমারও দদন্ আরে েনেনি েূন্যিা ও স্বনপ্নর িনন্দ্ব। এককভানব োংগ্রাম করনি
েনেনি আমলা-দন্ভযর োম্রার্দ্জযক োেন্ ন্ত্র ও ন্ি স্বাথপর
য
োমন্তিাদন্ত্রক েমানজর েনঙ্গ।
আজও বেু ক্ষি দচহ্ন রনেনি রক্তাক্ত মজ্জাে। যিামানদরই মি আোদেি স্বপ্ন দিল অনন্ক।
মনন্ েনেদিল োমযবাদী চবিদবক ভাবাদনেরয মনিয দদনেই স্বািীন্িা আেনব, এক আর্ঘানিই
মান্বিার দুই েি্রুর দন্পাি র্ঘিনব, পুরানন্া োমন্ত-েমাজ ও আিুদন্ক পপদন্নবেী যোেণ।
চিু র োম্রাজযবাদী যে েুন াগ দদনল ন্া। ে’যর পড়ল টঠক িানদরই োনি অদিকার িু নল দদনে,
ারা ভাবী ন্ীদির দদক যথনক িানক গুরুির আর্ঘাি োন্নব ন্া। ক্ষমিার োান্তর মাত্র। ভারিীে
ক্ষুিািয মান্ুে অদেক্ষাে ও কুেকী িনমরয ও োনস্ত্রর দদড়নি বাাঁিা পশুবৎ মান্ুে দন্র্দ্িন্ত ঔদােীন্য
েে যমনন্ দন্নি বািয েনেনি দভন্ন যগানত্রর েনলও দেদক্ষি স্বনদেী ভাইনদর রাষ্ট্রাদিকার। িানদর
আস্থা অন্াস্থার, প্রেঙ্গও য ন্ দিল অবান্তর। িারা এ বযাপার বুেনিও অক্ষম দিল য ভাববানস্প
পদরস্ফীি ও প্রচাদরি যদে মািৃকা এক র্দ্জদন্ে আর কা নক্ষনত্র
য
বাাবভানব মান্ুনের পন্নেনন্
িার কনঠার রূপােণ আর এক র্দ্জদন্ে। ক্রমে যদখা যগল, যশ্রণীগি েুদবিানভানগর আেুদরক
মনন্াভাব ন্যা য ও বাাব মান্দবকিানক প্রদিেি কনরনি। ক্ষমিার োান্তনর য
রাষ্ট্রন্ীদির জন্ম ে’ল িার মনিয এমন্ েব োাঁক রাখা ে’ল

গণিন্ত্র ও

ানি দবত্ত ক্ষমিাোলীরা স্বাচ্ছনন্দ

স্বাথনক
য যেে েীমা প ন্ত
য বাদড়নে িু লনি পানর। দেনে বাদণনজয ভারিনক অগ্রবিী েনি েনব এই
ন্ীদির আশ্রনে পুর্দ্াঁ জর মাদলকরা বল্লােীন্ অবাি অদিকার দিদন্নে দন্নি থাকল। আর কাশ্মীর
যথনক কন্যাকুমারী প ন্ত
য দেক্ষক অিযাপনকরা পচ্চকনণ্ঠ িাত্রনদর পড়ানি থাকনলন্দরপাবদলক! যেনমানক্রদে!- দন্ াদিি
য
মান্ুনের পদ্ভানরর দদলল! আেল বযাপারিা েেি বা
161

বুনেও িাাঁরা বুেনি এবাং জান্ানি চাইনলন্ ন্া য

আক্ষদরক ভানব গৃেীি েমাজিনন্ত্রর ন্ীদি

িাড়া গণিন্ত্র োথক
য েনি পানরই ন্া। পদরনেনে া েবার ে’ল। যেই দবেবৃক্ষ আজ মেীরূে েনে
পনঠ িার আশ্রেভূ দমনকই গ্রাে করনি। এমন্ বলা ভূ ল েনব ন্া য আজনকর বৃেৎ োংখযার রাষ্ট্র
যন্িারা বাদণর্দ্জযক স্বানথরয প্রিান্নদর োনির ক্রীড়ন্ক মাত্র। পুরানন্া োম্রাজযবানদর স্বনদেী
োংস্করণ। রবীন্দ্রন্ানথর ভাো দন্নে বলা

াে য বাদণর্দ্জযক স্বানথরয েনঙ্গ রানষ্ট্রর গাাঁিিড়া বাাঁিা

েনে যগনি। এই দমলন্িানকই পাকা ক’যর রাখার জন্য বির বির মোিুমিাম েেকানর েনরক
েভা-েদমদির আনোজন্, যরদেও যিদলদভেন্ –োংবাদপনত্র যদেবযাপী অপপ্রচার। বাইনর
গণিনন্ত্রর মাকযা দদনে বযর্দ্ক্তক ও যশ্রণীগি মাদলককান্ার পাোপাদে েরকাদর পণয ও দবত্ত
পৎপাদনন্র যলাক-নদখানন্া রাজকীে ন্ািক। দমশ্র অথন্ীদির
য
পঞ্চমুনখ গুণগান্। াাঁনদর যচাখ
একিু যখালা আনি িাাঁরাই যদনখনিন্ য এই পদরদস্থদিনি েরকাদর পদ্ন াগ যবেরকাদরর
রােুগ্রানে পড়নি বািয। এই কারনণই ন্া-জ্বালানিই কেলাে আগুন্, যট্রনন্র ভাড়াবৃর্দ্দ্ধ প্রভৃ দি।
দবস্মে জানগ

খন্ যিামানদর যদওোল-দলখন্ যদদখ-দ্রবযমূলযবৃর্দ্দ্ধ রদেি কনরা। যক করনব

রদেি? প্রোেন্? িার যকানন্া ক্ষমিাই যন্ই। আর বাড়দি পৎপাদন্ কনর ন্বীন্ িন্িন্ত্র িার
মৃিুয যেনক আন্নব ন্া দক? রক্তকরবী ন্ািনকর খদন্মাদলক দন্নজর মৃিুযর জন্য অথাৎ
য িন্িন্ত্র
দবনলানপর জন্য অদস্থর েনে পনঠনি। এ িত্ত্ব কানবযই যোভা পাে, বাানবর েনঙ্গ যমলানি যগনল
চাই প্রচণ্ড আর্ঘাি। দ্রবযমূলযবৃর্দ্দ্ধর প্রননর একিা বুনজযাো জবাব পাওো াে, োরা দবনিই যিা
মূলযবৃর্দ্দ্ধ। দকন্তু িার পনরকার য প্রনিা শুন্নি মাদলকান্ার অিযন্ত দবেদৃে লাগনব, যেিা এই
য , দবনির যকান্্ বনড়া রানষ্ট্র েিকরা োিভাগ যলাক অিাোনর
য
অন্াোনর বস্ত্রেীন্ অবস্থাে
রনেনি? ভারনির অথন্ীদি
য
দবদেষ্ট ভারিীে েমানজর অন্ুকুনল গড়া েল ন্া যকন্? এর
জবাবিাও যরদেই আনি, যোেনকর াবিীে অদভন্ে য যেে কথািাে দগনে যঠনক িাে’ল –
আমরা া-খুেী-িাই করার অদিকার যপনেদি, আমরা োংখযাগদরনষ্ঠর যভাি যপনেদি।
যিামরা অনন্নকই েেনিা স্কুল-কনলনজর িাত্র। একিা োিারণ দবেে যদনখা ন্া, য
ভারিবনে য অদেদক্ষনির োর েিকরা েত্তর, যে-ভারিবনে য দেক্ষাখানি ন্গণয বযনের
মনিযনকারও যমািা আাংেিা ানচ্ছ পচ্চদেক্ষার আনোজনন্। আবার যে যক্ষনত্রও রানজর রানজর
দবিদবদযালনের মনিয যভদ করা েনচ্ছ নথষ্ট। দেক্ষকনদর অন্াোে প্রনমােন্, এমন্ দক আনমাদ
প্রনমানদর জন্যও িাকা আনে দকন্তু িাত্রনদর জন্য স্বেমূনলয পুাক, দেক্ষামূলক িুর্ প্রভৃ দি
বযবস্থা যকাথাে? মুটষ্টনমনের িন্িনন্ত্র এেব েবার ন্ে, প্রাথদমক দেক্ষা অনপক্ষা করুক েিােী
ি’যর। এদদনক েব দমদলনে মিয ও পর্দ্িমা রাজযগুদল েমৃদিনি েুনল যোঁ নপ পঠনি, আর প্রান্তীে
রাজযগুদল মাথাে করার্ঘাি করনি অথবা দন্নজনদর মনিয কলনে প্রবৃত্ত েনচ্ছ। এরই োাঁনক
চনলনি আর এক দৃেয-অবনেদলি রাজযগুনলার যকৌেলী দকিু বুনজযাো ও পাদিয-বুনজযাো যগাষ্ঠীর
ঐ োেক স্বানথরয েনঙ্গ যকৌেলী আিাাঁি ও দকিু গুদিনে যন্ওোর চক্র। অভাগা পর্দ্িমবঙ্গ,
অন্যােমূলক স্বাথ-য োংকীণিার
য
দচর-প্রদিবাদী পর্দ্িমবনঙ্গ আজ বদণক্ রানষ্ট্রর দবে ন্জনর।
যবকাদর ও অথ য োংকনির অন্ধকুনপ আবদ্ধ দন্ম্ন-মিযদবত্ত ও দদরদ্র

ুবনকর দল, যিামরা েে

বদণক স্বানথরয েনঙ্গ আিযাি বাদন্নে- বুনজযাো-পদনলােী েনে র্ঘৃণযভানব প্রাণিা বাাঁচাও, ন্ে
েপদরবার অবক্ষদেি েনে

াও। আজনকর ভারনির দুদন্ো ক্ষীিকাে বদণকনদর, দবেীণ য

মান্ুনের ন্ে, এমন্ দক দেদক্ষি গুণীজনন্রও ন্ে। আনগ যথনকই মন্ীেী-দবদ্ধান্্নদর
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অনন্কনকই এবাং যেই েনঙ্গ োাংস্কৃদিক প্রদিষ্ঠান্গুনলানকও িারা ন্ান্া যকৌেনল কুদক্ষগি কনর
যেনলনি।
প্রচানর বলা েনচ্ছ “রামকৃব দবনবকান্নন্দর বাঙ্ লা অরদবনন্দর বাঙ্ লা, যিামার প্রদিবানদর
র্দ্জহ্বা ন্ীরব কনরা, আমানদর ক্ষমিাে থাকানিই ভারনির কলযাণ, আমানদর প্রোেনন্ই
যিামানদর প্রকৃি েমাজিন্ত্র।” োেনর ক্ষমিা োনি থাকািাই এ দুদন্োর েবনচনে বড় র্দ্জদন্ে।
িখন্

া-খুেী বাকয য মন্ ক’যর যোক পচ্চারণ করার পাকা দদলল োনি আনে। আর

অপপ্রচানর ভাাঁওিাে দেদক্ষিনদর েকলনক যভালানন্া ন্া যগনলও দবপুলোংখযাক অদেদক্ষি
অিদেদক্ষিনদর
য
েেনজই দবভ্রান্ত করা াে। এরই জন্য মান্ুেনক অদেদক্ষি রাখার রাজজ্ন্দিক
প্রনোজন্ স্বীকার করনিই েে। রাষ্ট্র ক্ষমিা েে পণয পৎপাদনন্র অদিকার দন্নেই আদদম ুগ
যথনক যগাষ্ঠীবন্ধন্ এবাং কখন্ও আস্ফালনন্ কখন্ও যকৌেনল জন্েমাজনক যঠদকনে রাখা।
ভারিবনে য প্রাে দিন্ োজার বির ি’যর ক্ষর্দ্ত্রে ব্রাহ্মণয দমদলি যোেনকরা মুটষ্টনমে েনলও
মান্দবকিানক দাদবনে যরনখনি োেনলযর েনঙ্গ, োক্ষাৎ ভগবানন্র কলনমর যবদ যথনক এনকর
পর এক িম ও
য োস্ত্র বাদন্নে। ইনোনরাপ কনরদিল অস্ত্রবনল, দকন্তু যবদেদদন্ িা রাখনি পানরদন্।
িানদর মান্ুে বাাঁিা দেকল এনদনের মি এি মজবুি ইস্পানির দিল ন্া। িবু একথাও বলনি
েনব য , মিয ুনগও, দুদভযনক্ষর গ্রানে ন্া পড়নল একমুনঠা অনন্নর জন্য মান্ুনের এি কটঠন্ শ্রম
ও এি অদন্িেিা দিল ন্া। িা িাড়া িনত্ত্ব দেনন্
য মান্ুে-োনমযর দবেনে পচ্চাদরি থাকাে
গুরুির অন্যাে অিম য দবেনে একিা বািাও দিল। আজনকর দদনন্ বাইনর য মন্ নন্ত্রর প্রোর
দভিনরও যিমদন্ মান্ুে যপোই করার কুিন্ীদি। যোেনণর ক্ষমিা পাওোর জন্য ারা মুেুমুেয ু
যকৌেল বান্ানিই বযা িানদর মুনখ িমন্ীদি
য
ও মান্দবকিার বুদল য কুৎদেি দমথযারই অঙ্গ িা
গি পাঁের্দ্ত্রে বৎের িনর কানরা দক জান্নি বাদক আনি? অিএব া স্বাভাদবক িাই-ই েনচ্ছ।
িন্িনন্ত্র েুাঁ টিবাাঁিা ও যোেনণ পদরপক্ক বুনজযাোনদর ও িেয পদানলেী েুদবিাবাদীনদর োনকয
মাকযে এনঙ্গল্ে্ যলদন্ন্

া- া বনলনিন্ আজনকর ভারনি িা অক্ষনর অক্ষনর যদখা

ানচ্ছ।

রাজযগুদলর অদিকার এমন্ভানব েীদমি করা েনেনি য ওরা ন্া দদনল পপােেীন্ েনে পনড়।
িার পপর যকানন্া রাজযনক আওিার বাইনর যদখনল আর কথাই ন্াই, োনি ন্া যমনর ভানি
মারার চক্রান্ত দস্থর আনি। িানিও ন্া পারনল গঠন্িাদন্ত্রক যবদবাকয অন্ুোনর োনিও মারা ানব
চবদক। ন্কোল আনন্দালনন্র েমে প্রচার যদখা দগনেদিল- দোংরিা িযাগ কর। দকন্তু িা যঠকানি
দগনে দোংরিা দকিুমাত্র যদানের ে’ল ন্া। ইদান্ীাং কথা চলনি োম্প্রদাদেকিা থামাও, জািীে
োংেদি রক্ষা কর দবদিন্নিা বন্ধ কর। জািীে োংেদির েবকালীন্
য
প্রনোজন্ীে যক অস্বীকার
কনর? অদবর্দ্চ্ছন্ন োংেদির ভারিই যিা আমানদর স্বনপ্নর স্বনদে। দকন্তু োংেদি ন্ষ্ট েনি চনলনি
অথবা অন্যকথাে, মুটষ্টনমনের োেক- োংেদি দবপন্ন েনি চনলনি কার ও দকনের জন্য?
যেনমানক্রদের এবাং যকবল যেনমানক্রদের ন্ে, যেনমানক্রদের দভির দদনে চক্যচক করা ভাবী
েমাজিনন্ত্রর ( ! ) যদনে এেব অন্াচার েনব এমন্ কথা যিা দিল ন্া। আেনল য কারবানরর া
েেল। য -কারনণ েনচ্ছ িা দূর করনি যগনল বদণক্ -রানষ্ট্রর মূল ি’যরই িান্ দদনি েে।
েেজভানব ঐ িীব্র অেনন্তাে দূর করা মূল প্রোেনকর আেনত্তর বাইনর। েযামনক রক্ষা করার
জন্যই ারা দল যবাঁনিনি কুলনক িানদর দবেজযন্ দদনিই েনব। পপাে যন্ই।
িনমরয যদাোই ন্ীদির যদাোই যদওো েনচ্ছ দবনবকান্ন্দ অরদবন্দ রবীন্দ্রন্ানথর দবিবী েত্তানক
যগাপনন্ যরনখ পরদা দদনে যঢনক। যিামরা বাচালিা যকানরা ন্া, যচাখ বুনজ িযান্ করা অভযাে
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কনরা। আর যভানির েমে েপদরবার আমানদরই যভািিা দদও। যিামানদর অলনক্ষয আমানদর
যোেনণর দুগিা
য আরও মজবুি েনি থাকুক। যেনিা ে’ল , দকন্তু মান্ুনের পপাে কী ? দন্ম্নদবত্ত
আমানদরও পপাে? ওরা য েব িনত্ত্বর কথা প্রচার কনর িানি পপনরর দদক যথনক পন্নেন্ দন্নচ
ন্ামনি ন্ামনি যিা বাদক েব োবাড় েনে

ানব। এখন্ই েিনি আরে কনরনি

মৃিুযর যজাোর ভািাে েিােীর মনিযই মান্ুে মুনি

নথষ্ট। জন্ম-

ানব, ভারি আনলা কনর দবরাজ করনব

যকবল বুনজযাো আর িানদর পদনলােীর দল। িা ে’যল পথ ? দেোব ক’যর যদখনল বলা

াে,

িরুণনদর দদক যথনক পপাে দুনিা- একিা েেস্ত্র দবিনবর, অন্যিা পালানমণ্টাদর
য
যেনমানক্রদের
েনঙ্গ িাল দমদলনে যভাি বা জন্মি অদিকানরর। দুনিারই জন্য প্রনোজন্ োংগঠন্। দকন্তু
প্রথমিার এখন্ আর যিমন্ যখালা যন্ই। িার পপর প্রদিপক্ষ োংখযালর্ঘু েনেও আত্মরক্ষাে
েুেম্পজ্জি, আর োিারণ পনক্ষ দবিবী ঐকয েেনজ আন্াও

ানব ন্া,

াাঁরা আদে য য াগানবন্

িাাঁরাই এখন্ দনল মনি দবদভন্ন আর এিাই প্রদিপনক্ষর দদক যথনক েবনচনে কাময বযাপার। িবু
বিযমান্ পদরদস্থদিনি দবিব য আেনি পানরই ন্া, এমন্ও ন্ে, কারণ , এই যদবিাটি অনন্ক
েমে োক দদনে ভানলা কনর যেনজ গুনজ আনেন্ ন্া, েেো েুড়মুড় কনর এনে পনড়ন্। িখন্,
রবীন্দ্রন্ানথর ভাোে “আমানদর প্রদিদদনন্র একরঙা িু চ্ছিার মনিয েঠাৎ ভোংকর িাোর
জ্বলজ্জিাকলাপ লইো যদখা যদে। ….িখন্ কি েুখদমলনন্র জাল লণ্ডভণ্ড , কি হৃদনের
েম্বন্ধ িারখার েইো াে। …. াো েইোনি, াো আনি িাোনকই দচরস্থােী রূনপ রক্ষা কদরবার
জন্য োংোনরর একিা দবেে যচষ্টা, রদেোনি ; ইদন্ যেিানক িারখার কদরো দদো,

াো ন্াই

িাোরই জন্য পথ কদরো দদনিনিন্। ইোর োনি বাাঁদে ন্াই ; োমঞ্জনেযর েুর ইোর ন্নে
….(‘পাগল’ প্রবন্ধ)। পৃদথবী দদনক িাকাও- ভাবী মো ুদ্ধ যকপই যঠকানি পারনব ন্া। যে
মো ুনদ্ধও ঐ দুই পক্ষ- এক যগাষ্ঠীনি ন্ো োম্রাজযবাদী িন্িাদন্ত্রক, অন্য যগাষ্ঠীনি
েমাজিন্ত্রবাদীরা। ভারনিও দভিনরর আগুন্ িূমাদেি অবস্থাে রনেনি। েুিরাাং অকস্মাৎ
“দবদিদবদেি া লণ্ডভণ্ড েইো াে” “ের্দ্ক্তর ন্ব ন্ব লীলা ও েৃটষ্টর ন্ব ন্ব মূদিয প্রকাে” য
যপনি পানর ন্া এমন্ও ন্ে। িবু টঠক এখন্ই “আদদম দোংর মান্দবকিার আদম দদ যকপ-” এই
ন্মস্কারন াগয কদববাকয অনন্ত্র দন্রুদ্ধ ক’যর যরনখ পথ চনলা। িবু প্রস্তুি থাকনি েনবই।
োংগঠন্, োংগঠন্ই বিযমানন্ েবনচনে জরুদর। অদভ াত্রী িরুণদল, যিামানদর ের্দ্ম্মদলি
পদনক্ষনপ দন্নিিন্ জড় গ্রামগুদল যজনগ পঠুক, যিামানদর কমনক্ষত্র
য
প্রোদরি যোক পর্দ্িম
বাঙলা িাদড়নে , দবোনর , ওদড়োে, োল অরনণযর অন্ধকানর মুমুেু আদদবােীনদর
য
পাড়াে এবাং
আরও আরও দূনর। আমানদর বেস্কনদর আো- চন্রানেযর দ্ধন্দ্ব যিামানদর জন্য ন্ে। যিামানদর
োমনন্ রনেনি যগািা জীবন্িাই, আর যিামানদর আগামী দদনন্র ভাই-নবানন্রা যকানন্ামনি
“যবনচ মনর” যথনক যেই দুদবেে
য জীবনন্র ভার যিা আগামী দদনন্র যেই যিামানদর মুখ-নচনেথাকা দেশুনদর পপর যেনল যদওো ানব ন্া। পদরনেনে যিামানদর দপ্রে কদবর যেই েপনথর
কথা শুদন্নে দদ- যেই “েি্রুর আর্ঘাি আর বুভৃক্ষাে পদীপ্ত েপথ” আর দবিবী মোকদবর যেই
অনমাে েঞ্জীবন্ী- বান্ী া পুরানন্া েনলও আজও জীবন্তপনথ পনথ অনপদক্ষনি কালজ্বোখীর আেীবাদ,
শ্রাবণরার্দ্ত্রর বজ্রন্াদ।
পনথ পনথ কণ্টনকর অভযথন্া,
য
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পনথ পনথ গুপ্তেপ গৃ
য ঢ়েণা ।
দন্ন্দা দদনব জেেঙ্খন্াদ,
এই যিার রুনদ্রর প্রোদ।
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পঞ্চাে বির পনর আজ
খর্দ্ণ্ডি ভারনির অদভোপ েে যদনের স্বােত্ত-োেনন্র ভার যপনে বেু পদরক্ষা-দন্রীক্ষা
এবাং োেলয- অোেনলযর পর ইদান্ীাং া দাাঁদড়নেনি িাই দন্নে ন্ান্া মুদন্র ন্ান্ান্ মি। যে েব
দূনর যরনখ প্রিযক্ষ রাজন্ীদির িথা প্রোেনন্র বাইনর আমরা ারা কািাই িানদর দৃটষ্টনি যদখনি
পাই-নদনের পপনরর িলািাে অথাৎ
য দেে োংলি ও রাজজ্ন্দিক কিযা িথা প্রোেকনদর
মেনলর যবে দকিু বাড়-বাড়ান্ত র্ঘনিনি, আর িানদর োংলি পদস্থ পচ্চ মিযদবত্ত েম্প্রদানেরও
বাদড় গাদড় বযাঙ্ক বযালাি প্রভৃ দি ভালই েনেনি, যদনের মাোদর বযবোেী ও দেক্ষীি
চাকদরজীবীরা এাঁনদরই গাত্র োংলি েনে যমািামুটি স্বচ্ছল ভানবই দদন্ কািানচ্ছন্। এাঁনদর
দন্ম্নানর রনেনিন্ দন্ম্ন-মিযদবত্ত িথা দন্ম্নদবত্তরা, অদি োিারণ চাকদরজীবী ও োমান্য
বযবোেীরা আর দেদক্ষি ভনদ্রর দল-পণযমূলয বৃর্দ্দ্ধ , পদরবেন্ বযে বৃর্দ্দ্ধ প্রভৃ দির েনঙ্গ োংগ্রাম
কনর াাঁরা যকান্ও মনি ভদ্রিা বজাে যরনখ দদন্ চাদলনে ানচ্ছন্। এেব দন্নে যদনের েিকরা
পঞ্চােজন্ েনবন্ যমািামুটি গণন্াে। এর দন্নচর পঞ্চাে জনন্র মনিয রনেনিন্ কােনক্লনে দদন্
চালানন্ার মি েীন্দবত্ত োিারণ মান্ুে এবাং োমার্দ্জক অোনমযর দেকার ওই দন্ম্নবণ য িথা
আদদবােী েম্প্রদাে, দদন্ আদন্ দদন্ খাই অবস্থাে অথবা প্রাে অেন্ বেন্েীন্ অগদণি পশুকৃি
ন্রন্ারী ও িানদর ক্রমবিমান্
য
কঙ্কালোর েন্তানন্র দল। পঞ্চাে বৎেনরর স্বািীন্ ভারনির এই
পদরদস্থদি। পচ্চ যশ্রণীর জন্য দেক্ষার আেিন্ যবনড়নি, োিারণ মান্ুেও পপনরর যশ্রণীর দপিু
দপিু োাঁিনিন্, দকন্তু দাদরদ্রয েীমার দন্নচর মান্ুনের জন্য দেক্ষার আনোজন্ ও পদরকেন্া যিমন্
দকিু ন্াই।
দকন্তু যকন্ এমন্ েল? দবিবী বন্ধুরা আনগই বনলদিনলন্ য চবিদবক োংগ্রানমর মিয দদনে
স্বািীন্িা অর্দ্জি
য ন্া েনল িা প্রকৃি জন্গনণর স্বািীন্িা েনব ন্া। পদারনচিা যন্েরু দকন্তু
যভনবদিনলন্ স্বািীন্িা করােত্ত েনল পর িীনর িীনর িানক েবোরানদর
য
কলযাণমুখী কনর গনড়
যিালা েনব। গণিাদন্ত্রক রীদির একিা োংদবিান্ও চিদর করা েল, দকন্তু দুঃনখর দবেে িার মনিয
এমন্ িরনন্র বেু োাঁক যথনক যগল, ানি দেদক্ষি ও পচ্চ যশ্রণীর েুন াগ-েন্ধান্ী মান্ুে স্বচ্ছনন্দ
দন্জ স্বানথরয অন্ুকূনলই িা বযবোর করনি পারনব। কা িয েনেনিও িাই। যন্েরু

িদদন্

প্রিান্মন্ত্রী দিনলন্, িাাঁর চদরত্র ও কথাবািযাে োিারণ মান্ুে দকিু আোর আনলা যদনখদিল,
যভনবদিল িীনর েনলও েমানজ পদরবিযন্ আেনিই। দকন্তু ক্রনম া র্ঘিল িা প্রদিশ্রুদি প্রগদির
দবপরীিমুখী গদি। দলবাজ ও যভািবাজ রাজন্ীদিক কিযানদর গদদর যলাভ, েুিরাাং স্বজন্ ও
বান্ধব দেেপদি ও মাদলকেে আত্মনপােনণর জর্ঘন্য েীন্িাে িাাঁনদর যপনে বেল। আর েনঙ্গ
েনঙ্গ পচ্চ ানরর প্রোেনকরাও িাাঁনদর অন্ুবিী েনে পড়ল। য রক্ষক যেই ভক্ষক েল, েনল
োিারণ মান্ুনের িানদর স্বে পপাজযনন্র েনঙ্গ ক্রমাগি পণমুয লয বৃর্দ্দ্ধ ও করভানর অিযাচার
দবব্রি েনি েল, আর িারও দন্চু ানরর যেই দচর অবনেদলি মান্ুে প্রাে অন্াোনর অন্াচ্ছাদনন্
যথনক দন্নজনদর ভাগযনকই অদভোপ দদনি লাগল। আবার স্বাথপর
য যদেনন্িানদর অন্ুগি পচ্চ
ানরর কমীনদর ক্রমবিমান্
য
পচ্চ যবিনন্ িু ষ্ট করা েনি লাগল, আর দন্ম্ন আনের কমীরা যবিন্
বৃর্দ্দ্ধ ও মোর্ঘ য ভািা বৃর্দ্দ্ধর জন্য আনন্দালন্ কনর

ৎোমান্য দকিু আদাে কনর পদরিু ষ্ট েনি

লাগনলন্। িবু পন্নেন্কামী োিারণ মান্ুনের যেৌভাগযক্রনমই বলনি েনব, যবে দকিু যন্িা ও
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প্রোেনকর যকৌেলেে জািীে অথ লু
য ঠ ও স্বজন্নপােনণর কাদলমাদলপ্ত িদব েম্প্রদি পদ্র্ঘাটিি
েনে পনড়নি, আর এই জািীে যভািবাজ যন্িারা আত্মরক্ষার জন্য য েব যকৌেল কনর
চনলনিন্ িাও জন্োিারনণর কানি িরা পড়নি। আমানদর যেৌভাগযক্রনম পর্দ্িমবাাংলার
অনন্কিা জন্মুখী েরকানরর যন্িৃবগ য ওইরকম েীন্িার পনধ্ব য আনিন্ বনলই মনন্ েে, আর
িাাঁনদর মনিয মান্ুে দেোনব আদে য চদরনত্রর যবে দকিু রাষ্ট্রনন্িাও রনেনিন্ াাঁরা থাথ য ভানব
জন্কলযাণ চান্, দেক্ষার প্রোরও চান্, দকন্তু েনল কী েনব, ভারিীে োংদবিান্ ও যকন্দ্রীে
পদরকেন্ানক েঙ্গী কনরই যিা িাাঁনদর চলনি েনচ্ছ। এই পদরদস্থদি েনত্ত্বও অনন্নকরই মনন্
েনেনি য পাটির দকিু পধ্ব যথনক
য
কী ক্ষুদ্র ও মাোদর দেনের প্রোনর কী চাকদরনি, কী দেক্ষাে
িাাঁনদর আরও বাাবমুখী েওোর প্রনোজন্ দিল। বেস্ক োক্ষরিা একটি পত্তম পদনক্ষপ
দন্ঃেনন্দনে, দকন্তু দাদরদ্রযগ্রা মান্ুে য খানন্ যপনির দানে দেশুনদর যদাকানন্ অথবা গৃনে
ভৃ নিযর কাজ করানি বািয েনচ্ছ, যেখানন্ পপাে? আর জািপানির র্ঘৃণয দবনভদনক িাাঁরাই
যকৌেলপূবক
য িু নল দদনে ভারনি দৃষ্টান্ত স্থাপন্ করনি পারনিন্। এিা েি িাাঁনদর চবিদবক
কানজর একিা বড় দদক এবাং যেিা যবািেে অেেব দিল ন্া।
প্রাথদমক দেক্ষা যথনকও দন্ াদিি
য
েম্প্রদানের দেশুরা য

বর্দ্ঞ্চি যথনক

ানচ্ছ যেখানন্

িানদর বাপ-মানকই দােী করনল চনল ন্া, কারণ, িানদর গ্রাোচ্ছাদনন্রই দন্িান্ত অভাব।
এনক্ষনত্র পপাে েনচ্ছ োমদগ্রক অথজ্ন্দিক
য
পদরকেন্াে চবিদবক পদরবিযন্।
দেেপদি, পৎপাদক ও বযবোেীনদর পপর েরকারী কনরানলর অভানব িাাঁরা খুদেমি
পৎপাদন্ কমানচ্ছন্ বাড়ানচ্ছন্ ও মুলযবৃর্দ্দ্ধ র্ঘিানচ্ছন্। িাাঁনদর লাভ ও যলানভর অন্ত যন্ই।
যকন্দ্রীে মন্ত্রীর দল যকপ যকপ এাঁনদর েনঙ্গ রো আনপাে করনিন্, যভানির প্রনোজনন্ এাঁনদর
কাি যথনক অথ য োো য দন্নচ্ছন্, আবার, ওনদর ন্ান্া পপানে েোেিা কনর আত্মীে
স্বজন্নদরও ওনদর দলভূ ক্ত কনর িু লনিন্। যদনের কিযারা য খানন্ অদিকাাংে যক্ষনত্রই স্বাথ য
দন্নে ভাদবি যেখানন্ োিারণ মান্ুনের কপানল করার্ঘাি করা িাড়া গিযন্তর কী? ভারনি
গণিাদন্ত্রকিার েূত্র িনর য জর্ঘন্য দলবার্দ্জ গনড় পনঠনি িা গণিনন্ত্রর পপরই আর্ঘাি যেনন্
চনলনি, িনল যকৌেনল যভানি জেী েনে অদেদক্ষি ও লাদিি মান্ুনের দদক যথনক থারীদিনি
দৃটষ্ট দেদরনে দন্নচ্ছন্। েব দমদলনে স্বািীন্িা পাওোর পঞ্চাে বিনরও জন্গনণর প্রকৃি স্বািীন্িা
আনেদন্। য স্বািীন্িা চবিদবক রীদিনি অর্দ্জি
য েেদন্, যে স্বািীন্িা েুদবিাবাদীরাই য যভাগ
দখল করনি থাকনবন্ এমন্ িারণার প্রকৃষ্ট বাাব রূপই যদখা ানচ্ছ, দকন্তু ন্িু ন্ েিােীনিও
দক এই গড্ডাদলকা প্রবাে চলনি থাকনব? দাদরদ্রয েীমার দন্নচ পৎপীদড়ি মান্ুে এবাং যেইেনঙ্গ
চদরত্রবান্ ভালমান্ুে ক্রমে যদনের মাটি যথনক পৎখাি েনে ানবন্ ?
(প্রদিদদন্, অদিদথ কলম ২৭ অনটাবর ১৯৯৭)
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( সাক্ষাকাার )
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ফকদসলেন্সি াললজ (১৭৫ েকসর )
প্রধ্ াপা ক্ষুদিরাম িাস
সাক্ষাকাার - শঙ্খ ফ াষ (কাক্তন ছাত্র ১৯৪৭-৫১)
প্রনঃ

অনন্কদদনন্র অিযাপক-জীবনন্ আপন্ানক যিা অনন্ক কনলনজ পড়ানি েনেনি,

পড়ানি েনেনি দবিদবদযালনেও । েব দমদলনে , দেক্ষা পদরনবনের কথা ভাবনল এখন্ দক
আপন্ার মনন্ েে য এনদর মনিয যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজর দবনেে যকানন্া স্বািন্ত্রয দিল ?
পত্তরঃ দন্িেই দিল। প্রথমি, এখানন্ যমিাবী িথা অদভজাি বাংনের িাত্রিাত্রীরাই পড়ার
েুন াগ যপি, য িারা আজও যবে দকিু পদরমানণ বেমান্। িনব িারই মনিয দবনেে কথা এই
য , বিযমানন্ অন্ানে য পরীক্ষার মিযস্থিাে িাত্রিাত্রী ভদিয েওোর কারনণ অন্দভজাি দদরদ্র
পদরবানররও যবে দকিু দেক্ষাথী কনলনজ স্থান্ পাে। এরই েনঙ্গ দমদলনে যদখনি েনব য
আনগকার দদনন্র আই-এ, দব-এ, আই-এে্-দে, দব-এে-দে দবভাগ এখন্ আর যন্ই। দকিুকাল
াবৎ যপ্রদেনের্দ্ি কনলজ পুনরাপুদর অন্াে য কনলজ। িখন্ স্বািনন্ত্রযর দভন্ন দদকও পদরে্েুি
দিল। যেিা অিযাপক ও দেক্ষাথীনদর আচার-আচরনণ। এখন্ আমরা গণিাদন্ত্রকিার যগৌরব
করদি, দেদেদিনন্র দদকিাে দকিু কমদি েনলও পনপক্ষা করদি। িখন্ িা দিল ন্া। অিযাপনকরা
কদমটি করনিন্, িাত্ররা এমন্দক িাত্রীরাও দোঁদড়র িানপ বনে েমে কািানচ্ছ- এমন্িা
কেন্ািীি দিল। আমানদর আোর আনগকার প ানে
য যিা বনিই, আমরা আোর দু’চার বৎের
পনরও এমন্ দুন ানগর
য
েম্মুখীন্ েনি েেদন্। িৃিীেি, যপ্রদেনের্দ্ির দেক্ষনকরা অন্যান্য
কনলনজর দেক্ষকনদর চাইনি দন্নজনদর দকিু স্বিন্ত্রই যবাি করনিন্, িনব িা পন্নাদেকিার
প ানে
য
পড়ি এিদূর মনন্ েে ন্া। েরকাদর চাকদর, রাজকীে কনলজ। িাাঁনদর এরকম
অদভমানন্র যপােকিা প্রাইনভি কনলনজর অিযাপনকরাও করনিন্। যমানির পপর কী দেক্ষক,
কী িাত্র, দেদেদিনন্র েনঙ্গ োরস্বি যচিন্া কনলজটিনক ‘পাে-করানন্ার মািযনম’র পপনরই
স্থান্ দদি। দবদভন্ন কারনণ, আদথক
য কারণও ার মনিয পনড়, প্রাইনভি কনলনজ যকানন্া যকানন্া
যক্ষনত্র ন্াম-করা অিযাপক থাকনলও এিদূর োরস্বি যবাি দিল ন্া। কী দবাান্, কী কলাদবদযা,
যপ্রদেনের্দ্ি আজও যেই ট্রযাদেেন্ িু লন্ামূলকভানব কিকিা পন্নি আকানরই বেন্ কনর
চনলনি বলনি েনব। অবক্ষে যন্নমনি েবত্রই,
য
দকন্তু িবু যপ্রদেনের্দ্ির একিা চাদরত্রয আজও
যথনক যগনি মনন্ কদর। আর, েীদমি দকিু িাত্র-িাত্রী োনলাোর পাঞ্জাদব পরনলও দক দেগানরি
েুাঁকনলও িানি োমদগ্রক ক্ষদি েনচ্ছ এমন্ মনন্ করা াে ন্া। যেই ইোং যবঙ্গনলর অন্তঃোর
এখন্ আর যন্ই। বেে-অন্ুোনর পরা একিা যখালে দদ ন্জনর পনড় কীই বা আনে াে ?
প্রনঃ িাত্রবেনে (১৯৪৭-৫১) আমরা যদখিাম প্রনিক দবভানগর মাস্টারমোইনদর জন্য স্বিন্ত্র
র্ঘর ন্া থাকনলও স্বিন্ত্র যিদবল বা স্বিন্ত্র যকাণ বরাদ করা দিল। দকন্তু দবদভন্ন দবভানগর
মাস্টারমোইনদর মনিয দচন্তাভাবন্া বা োদেঠাট্রা দবদন্মনের যকানন্া েেজ পথ দক দিল িখন্ ?
যে-পনথ দক বাড়দি একিা মন্ীোচচযার আবোওো চিরী েনি পারি ?
পত্তরঃ যন্ািু ন্ িরনন্র প্রন এবাং যকৌিু ককরও বনি। যপ্রদেনের্দ্িনি প্রাে প্রনিযক অিযাপনকরই
স্বিন্ত্র একিা কনর েম্পজ্জি যিদবল থাকাে Professors’ Common Room বলনি া যবাোে টঠক
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িা দিল ন্া। িনব যগািা দনেক লাপন্র্দ্জাং যচোর ুক্ত দবশ্রামকক্ষ দিল। মদিযখানন্
পত্রপর্দ্ত্রকাবােী একিা যগাল যিদবল দিল। এ আজও আনি এবাং এটিনক প্রকারান্তনর
কমন্রুমও মনন্ করা য নি পানর। আমানদর েমনে ঐ র্ঘনরর লাপন্র্দ্জাং যচোনর মানে মানে
অবের েমনে আশ্রে দন্নিন্ জন্াদযন্বাবু , দেনন্র
য
যগাপীন্াথবাবু , ইাংনরজীর যোমন্াথ চমত্র
মোে, অনঙ্কর অিযাপক প্রমুখ যকপ যকপ। এরই মনিয গেগুজব , োদে-িামাো অবেযই
চলি, দকন্তু আগানগাড়া যিমন্ দকিু ন্ে। জন্াদয ন্বাবু , যোমন্াথবাবু গেরদেকিা করনিন্,
িাাঁনদর আনগকার দদনন্র কানরা কানরা চাদরত্রয দন্নে রঙ্গরদেকিাও বাদ য ি ন্া। দকন্তু অনন্নক
আবার যন্োৎ প্রনোজনন্ ন্া পড়নল লাপন্র্দ্জাং আশ্রে করনিন্ও ন্া। েুনোভন্ েরকার
মোেনক যদখা য ি দবশ্রামকনক্ষর পত্তর-দদক্ষণ িনর যকবল পােচাদর করনি। লম্বা মান্ুেটি বড়
বড় পা যেনল যকবল পােচাদর করনিন্, িাাঁর এই িদবটিই যবাি েে েকনলর মনন্ আজও যগাঁনথ
আনি। ইাংনরজীর িারাপদবাবু েদালাপী েনলও দন্নজর যিদবল যিনড় দবনেে যকাথাও ন্ড়নিন্
ন্া, আর পড়ানন্ার অাংেগুদল পুন্ঃপুন্ ভানলা কনর যদনখ দন্নি িাড়নিন্ ন্া। কমন্রুনম বনে
অিযাপকনদর আড্ডাবার্দ্জ , অনন্যর োনকয আনলাচন্াে যো-নো োদে , এমন্িা
যপ্রদেনের্দ্িনি যদখা ােদন্। এর একিা কারণ যবাি েে এই য

, অিযাপনকরা িাাঁনদর বযর্দ্ক্তত্ব

দন্নে চানের যিদবল প ন্তও
য
োলীন্িালুক্ত দূরত্বই কামন্া করনিন্, িািাড়া কানজও বযা
থাকনিন্। আর ঐ লাপন্র্দ্জাং –এর র্ঘরিা অবেয বদেরাগি বযর্দ্ক্তনদর েনঙ্গ কনথাপকথনন্র
জােগাও দিল, কারণ যে েুদবিা একটি যিদবল একিা যচনের ুক্ত দন্জ দন্জ বোর জােগাে
দমলিও ন্া। লাপন্র্দ্জাং –এ মানে-মনিয মন্ীোচচযার আবোওোও যদখা য ি ন্া, এমন্ ন্ে।
যদখিাম, েুনবাি যেন্গুপ্ত মোে দেনন্র
য
যগাপীন্াথবাবুর কাি যথনক আন্ন্দবিনন্
য বযবহৃি
চন্োদেক অথজরিী,
য
অথ-ক
য ু ক্কুিী প্রভৃ দি পপমা প্রনোগগুদল বুনে দন্নচ্ছন্। ইনোনরানপর
ইদিোে দবেনে ন্বমন্ীোর অদিকারী েুনোভন্বাবুর কানি আদমও ক্বদচৎ োরস্বি প্রন িু লিাম।
একদদন্ িাাঁনক দবপনদ যেললাম এই প্রন কনর- অযানেম্দব্ল্নি বামপেীরাও য ভারি দবভানগর
েপনক্ষ যভাি দদনলন্, এিা যকমন্ েল ? যকাথাও বেনিন্ ন্া দিদন্ , পা-চানলানন্ার মনিযই িাাঁর
ভাবন্া-দচন্তার ে্েুরণ েি। মনন্ আনি , একিা স্ট্রাইনকর দদন্ েুনোভন্বাবু লযান্্ ে্োপন্ িনর
যোঁ নিই কনলনজ এনেদিনলন্। যপ্রদেনের্দ্ির আবোওো এনকবানর গেীর ও পারস্পদরক কািা –
কািা , িাড়া- িাড়া মনন্ েনেদিল যগাড়ার দদনক। আরও একিা কথা, ‘অিযাপক’ ানর পন্নীি
দকিু বযর্দ্ক্ত ন্বাগি যলক্চারারনদর একিু কৃপার যচানখই যদখনিন্ য ন্। েব দমদলনে
যপ্রদেনের্দ্িনি দেক্ষকনদর মনিয দন্কি-বন্ধুিার পদরনবে যকানন্াকানলই গনড় ওনঠদন্। ‘কানজর
জােগাে যকবল কাজ, যকবল কানজরই কথা’ – এরকম একিা োনেদব দেদেদিনন্র ট্রযাদেেন্ই
যবাি েে যপ্রদেনের্দ্ির অিযাপককুনলর মনিয বাঙালী যেৌোদযয জন্মনন্ানি বািা দদনেনি।
প্রনঃ

১৯৫০-৫১ োনল অন্াে য পড়বার েমনে আমানদর মনন্ েি য

দবভানগর

মাস্টারমোইনদর েনঙ্গ য -নকানন্া েমনে য যকানন্া পাঠেমেযা বা এমন্দক বযর্দ্ক্তগি েমেযা
দন্নে কথা বলনি পাদর। েম্ভ্রনমর যবানির েনঙ্গ একিা আত্মীেিার যবািও চিদর েনিা খাদন্কিা।
যেিা দক ঐ দু’-দিন্ বিনরর যকানন্া বযদিক্রনমর ইদিোে, ন্াদক এিাই দিল কনলনজর স্বাভাদবক
িরন্ ?
পত্তরঃ ন্া । এরকম অিযাপক-িাত্র মমস্পেী
য
গভীর েম্বন্ধ-বন্ধন্ একিা বযদিক্রম। এিা বাাংলা
দবভানগরই চবদেষ্ট দিল। এই ‘অন্ুরাগ’ বন্ধনন্র যোিা দিনলন্ জন্াদযন্ বাবু , কালীপদবাবু
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(কাদলপদ যেন্ ), যদবীবাবু (নদবীপদ ভট্রাচা য ) ও আদম। জন্াদযন্বাবু চট্রগ্রাম কনলনজ থাকার
েমে যেখান্কার মুেদলম িাত্রনদর নত্ন ও শ্রদ্ধাদমদশ্রি অন্ুরানগ দকভানব দের্দ্ঞ্চি েনেদিনলন্
িার কাদেন্ী যোন্ানিন্। জন্াদযন্বাবু যিা একদদন্ পড়ানন্ার প্রারনেই িাত্রীনক র্দ্জাাো কনর
বেনলন্- “মা েুরদভ, যিামার োি দুখাদন্ েূন্য যকন্ মা ? “ যদবীবাবু িাত্রিাত্রীনদর োাংোদরক
খবরাখবরও রাখনিন্। অন্যান্য দবভানগর অিযাপক-িাত্রনদর মনিয এ মনন্াভানবর দবাার আদম
যদদখদন্ বলনলই চনল। দকন্তু িার মানন্ এই ন্ে য ক্লানের বাইনর, বারান্দাে বা অিযাপক-কনক্ষ
িাত্রিাত্রীনদর প্রননর েম্মুখীন্ েনি কুণ্ঠানবাি করনিন্।
প্রনঃ িাত্র-রাজন্ীদি বা বযাপকানথ যযদেীে রাজন্ীদির অন্ুপ্রনবে কনলজপ্রাঙ্গনণ কিিা লক্ষয
কনরনি িখন্ ? যেই রাজন্ীদি দক দেক্ষা পদরনবনের পনক্ষ েোেক দিল , ন্া দক যকান্রকম
বািাই েৃটষ্ট করি ?
পত্তরঃ েযাাঁ, লক্ষয কনরদি চবদক ! স্বািীন্িা পাওোর দু’ বির আনগ আদম যপ্রদেনের্দ্িনি ঢুদক।
িখন্ও স্বানদদেক আনন্দালনন্র যরে যমলােদন্। িািাড়া মানে-মনিয ন্ান্ান্ বযাপানর িাত্রনদর
প্রদিবাদী আনন্দালন্ এবাং স্ট্রাইক পালন্ করনি েিই। িনব িা বযাপক দকিু দিল ন্া এবাং
কনলজীে োরস্বি বযাপারনক আেিও করি ন্া। আমরাও েূন্য কক্ষ যদনখ এনে যিদবনলর
চারদদনক বনে গে জুড়িাম। পনরর দদন্ই আবার থারীদি ক্লাে চলি। ন্কোল আনন্দালনন্র
েমে ( েন্ৎবাবু অিযক্ষয ) আদম যমৌলান্া আজানদ কাজ করদি। যেখানন্ও এর বযাদপ্ত দিল।
িনব প্রবল দিল ন্া। আজ এখন্ বলনি বািা যন্ই, আমরা যকপ যকপ আনন্দালনন্র েমথকও
য
দিলাম। আনন্দালন্কারী িাত্রনদর েনঙ্গ আমানদর প্রীদির োকয অক্ষু্ণ ই দিল।
প্রনঃ িাত্রিাত্রীনদর ন্ান্ারকম দুষ্টুদমর মুনখামুদখ েনিই েে ন্ান্ােমনে । যেই বযাপানর দক একনলনজর যিনলনমনেরা যকানন্া বযদিক্রম দিল ?
পত্তরঃ ন্াঃ, বযদিক্রম দিল ন্া। একত্র থাকা অবস্থাে দুষ্টাদমর দদনক কানরা কানরা মন্ াওো যিা
খুবই স্বাভাদবক বযাপার। িাত্রাবস্থাে ক্লানে িা আমরাও যিা কনরদি। িনব এিা টঠক য প্রবীণ
অিযাপকনদর ক্লানে এিা িারা কখনন্াই করি ন্া। করি ন্বাগি অিযাপকনদর যক্ষনত্র। আর
অদিকাাংেই অন্ানেরয িাত্র েওোে পাে ক্লানে িানদর মনন্ান াগ যদওোে প্রনোজন্ই দিল ন্া।
আমানকও প্রথম প্রথম যোথ য ইোর ক্লানের িাত্রনদর চে-জ্চ দুষ্টদমর েম্মুখীন্ েনি েনেদিল।
এনক পাে বাাংলা, িানি যোথ য ইোনরর অন্াে য যিনলর দল, আর যন্ািু ন্ যন্ািু ন্ আমার
পড়ানন্ানিও একিু দিিাোংনকাচ দন্িেই দিল- িারা িার েদ্বযবোর করনল দন্জ িাত্রবস্থার
কথা স্মরণ কনর িানদর আন্তদরকভানব যদাে দদইদন্ কখন্ও। দকন্তু যে ঐ একিা বনে।য থাে্ য
ইোনর িা েেদন্। এবাং পনরও কখনন্া ন্া।
প্রনঃ আপদন্

খন্ যপ্রদেনের্দ্িনি পদড়নেনিন্, িখন্কার দদনন্র দেক্ষনণর মান্ অথবা

দেক্ষাথীনদর মান্ য -রকম দিল, পরবিী কানল িার যকানন্া পন্নদি বা যকানন্া চাদরর্দ্ত্রক
পদরবিযন্ র্ঘনিনি বনল দক মনন্ কনরন্ ?
পত্তরঃ েযাাঁ, একিু পদরবিযন্ েনেনি চব দক । মান্ একিু যন্নম যগনি। দবনেেি বাঙলানি । কারণ
, কৃিী িাত্ররা যকপ এখন্ বাঙলা পড়নি আনে ন্া। কী দেদগ্র কনলনজ, কী দবিদবদযালনে। িার
171

পপর কানলর গদিনি অিযাপনকরাও দক আর িনিািা এবাং যিমদন্ আনিন্ ? আরও একিা
আপদ েল িাত্রিাত্রীনদর মনিয বযাপকভানব দলীে রাজন্ীদির অন্ুপ্রনবে।

দদচ দিিা

েেকানরই একথা বলনি েনচ্ছ, িবু এিা দদবানলানকর মিই েিয। িনব অন্যান্য দেদগ্র কনলনজর
িু লন্াে যপ্রদেনের্দ্িনি রাজন্ীদির োওোর পদরমান্ কম- এই া। আমার মনন্ েে, স্বািীন্িা
যপনে

াওোর পর যদেনক যন্ািু ন্ কনর গনড় যিালার অিযানে োরস্বি যক্ষনত্র কড়া

দন্েমদন্ষ্ঠার প্রচলন্ র্ঘিানি পারনল, দেক্ষকনদরও পুনরাপুদর ন্ীদিদন্ষ্ঠ কনর িু লনি পারনল
পপকার পাওো ানব।
প্রনঃ আপন্ার দচন্তাভাবন্ানক পেনক দদনি যপনরনিন্ বা িার েোেক েনেনিন্, এমন্ যকানন্া
েেকমী অিযাপক বা দেক্ষাথী িানত্রর কথা দক কখনন্া আপন্ার মনন্ পনড় ? দন্নজর দবভানগ
বা দন্নজর দবভানগর বাইনর ?
পত্তরঃ আমার বনোনজযষ্ঠ েেকমী জন্াদযন্ চক্রবিী মোেনের আদনেরয প্রভাব দকিু পদরমানণ
আমার পপর বনিযনি। ক্রনম িাাঁর েনঙ্গ আমার অগ্রজ-অন্ুজ োকয স্থাদপি েনেদিল। আর
অদভািা েেকানর যদখলাম, পপ ুক্ত িাত্ররা দেক্ষকনদর পৎকনেরয েোেক েনে থানক।
আমার যেৌভাগযক্রনম োংকরীপ্রোদ বেু , েঙ্খ যর্ঘাে, দেদের দাে, মান্ে মজুমদার প্রমুখ
ভানলা িাত্রনদর যপনেদিনলম। িানদর জান্বার যকৌিু েনলর েনঙ্গ আমানকও চিদর েনে দন্নি
েনেনি। আমার িারণা দিল, বলনি যগনল একিা েীন্ অোংকার দিল য

বাঙলাে আদম প্রাে

েবজান্তা। এর েনল ক্লানে পড়ানন্ার আনগ আদম দবনেে চিদর েনে য িাম ন্া। একটি িাত্র
আমার যে অোংকার একদদন্ চূ ণ য করনল। ইণ্টারদমদেনেি ক্লানে প্রমথ যচৌিুরীর একিা প্রবন্ধ
পড়ার্দ্চ্ছ- িানি ‘কাক’ আর ‘কলদবনঙ্কর ‘ দবপরীি িু লন্া দিল। কলদবনঙ্কর মানন্ আদম জান্িাম
ন্া। পড়ানি পড়ানি িনরই দন্লাম য ওিা মেূর েনব। একটি িাত্র যে ভূ ল যভনঙ দদনল- িাত্রটির
ন্াম দন্িযদপ্রে যর্ঘাে, েঙ্খ যর্ঘানের অন্ুজ। আজও যে কথা আমার মনন্ আনি। িা-ই
জান্ালাম।
প্রনঃ েম্প্রদি প্রাে দে বির িনর এই কনলনজরই একিলার একটি র্ঘনর আপদন্ অদভিান্
োংকলনন্র কাজ দন্নে বযা আনিন্। কনলনজর েনঙ্গ অন্য যকানন্া য াগ ন্া থাকনলও, এই
দন্রন্তর দন্কি –োদন্ননিযর অদভািা যথনক আপন্ার দক মনন্ েে য যে–আমল যথনক এ –
আমনলর বাইনরর পদরনবনে লক্ষণীে যকানন্া বদল র্ঘনিনি ?
পত্তরঃ আনগও বনলদি, এখন্ও জান্ার্দ্চ্ছ , পদরনবনের যবে একিুখাদন্ বদল র্ঘনিনি চবদক।
আমানদর পড়ানন্ার েমনেই আনগকার দেদেদিন্ ক্ষীেমাণ। এখন্ মাত্রা আরও যবদে। েীদমি
েনলও োনলাোর –পাঞ্জাদব বা পযাণ্ট-োওোই পরা যকপ যকপ দেগানরি িান্নি, দনল দনল
কযাদণ্টনন্ ানচ্ছ আর আেনি- এেব দৃেয আনগ দিল ন্া। িার পপর যদখনি েনব য িাত্রিাত্রীর
োংখযাও এখন্ প্রচুর যবনড়নি। িনব চে-েল্লািা এবাং যবেবানের ভদঙ্গমািা একিলানিই েীদমি।
যদািালা-নিিালাে এিা যদখা াে ন্া। দবাানন্র ক্লানে যিা এনকবানরই ন্া। েুিরাাং এরকম াখুেী –িাই বযাপানর দেক্ষাে আভযন্তরীণ বযাপার দূদেি েনচ্ছ এমন্ মনন্ েে ন্া। স্পে লাগনলও
য
িা এখন্ও বদেরঙ্গই রনেনি এবাং িার পদরমাণ েীদমি। আর বযর্দ্ক্তগিভানব আদম িাত্রিাত্রীনদর
স্বািীন্ যমলানমোর দবনরািীও ন্ই। িনব েীমা লদঙ্ঘি ন্া েনলই েল, আর এেব বদেরনঙ্গ যরনখ
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যলখাপড়ার দদনক একিা যচাখ অিন্দ্র রাখনলই েল। িা যবাি কদর িানদর আনি। োদেে্ িূমপান্
কনর যলাোর দোঁদড়িাে বনে র্দ্েনমানচ্ছ, এমন্ স্বিন্ত্র দৃেয দে বিনর দুনিা-একিা মাত্র যচানখ
পনড়নি।
প্রনঃ যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজর ঐদিনেযর কথা যভনব আপন্ার দক মনন্ েে য

এখান্কার

অিযাপক দন্নোনগ বা িাত্রিাত্রী দন্বাচনন্
য
যকানন্া স্বিন্ত্র মান্ থাকা পদচি ?
পত্তরঃ য

যকানন্া দেক্ষাপ্রদিষ্ঠানন্রই িাত্রিাত্রী দন্বাচনন্
য
একিা মান্ রাখা প্রনোজন্। দুঃেে

যবকারীর চানপ যেিা েেব েনচ্ছ ন্া টঠক, িবু ঐিাই ন্ীদি। পচ্চদেক্ষা পাওোর অদিকার প্রাচীন্
ভারনি অদিমাত্রাে োংকুদচি দিল, যে ন্া-েে খারাপ। দবনদনে ন্ান্া কারনণ পচ্চদেক্ষাে
অনন্নক আপন্া যথনকই য নি চাে ন্া। িার আনগই বযবোদেক দেক্ষাে বা বযবো যক্ষনত্র ঢুনক
পনড়। যপাড়া স্বনদনেই বিযমানন্ এর বযদিক্রম। যপাস্টগ্রযাজুনেনির দদনক িাদকনে যদখুন্। ওর
অনিনকর
য
পপর িাত্রিাত্রীই য াগয দেক্ষাথী ন্ে। োমার্দ্জক অথন্ীদিক
য
অবস্থাই এজন্য দােী।
েনল দেক্ষার স্টযাণ্ডেয অবন্ি েনচ্ছ এবাং আরও েনব এবাং কী দেক্ষানক্ষনত্র কী প্রোেনন্ য াগয
বযর্দ্ক্তর োংখযা েীদমি েনে এনেনি। কনলজগুদলর বাজার-পদরনবে এবাং পরীক্ষা পানের
পনদযাগ আনোজন্ যদনখ আমানদর এমন্ও মনন্ েনেনি য বযাাংনকর মি এগুদলও ইণ্ডাদস্ট্রর
িাদলকাে ন্াম ওঠা পদচি। এও যিা পণয পৎপাদনন্র মি বযাপানরই দাাঁদড়নেনি। যপ্রদেনের্দ্ির
পনক্ষ অবেয একিা রক্ষাকবচ আনি, যেকথা বলাই বােুলয।
প্রনঃ প্রােই যোন্া

াে, যপ্রদেনের্দ্ি কনলজনক একিা স্বোংোেনন্র ভূ দমকাে দন্নে আো

োংগি । আপন্ার অদভািা যথনক দক মনন্ েে য

যে রকম করনল আমানদর চলদি

দেক্ষাবযবস্থার মনিয যথনকও এখানন্ এক িরনন্র পন্নিির দেক্ষণ েেব েনব ?
পত্তরঃ েযাাঁ। যপ্রদেনের্দ্ির

া পদরদস্থদি বা োংস্কৃি কনলনজর া, িানি এগুদলনক স্বািীন্ ও
দবিদবদযালনের েনগাত্র দেক্ষাপ্রদিষ্টান্ দেোনব দবনবচন্া করা খুবই োংগি মনন্ করা াে।
যেরকম অদিকার যপনল এগুদল ক্রনম দন্জ ম াদা
য রক্ষার পূণাঙ্গ
য অদিকারী েনব এমন্ও আো
করা াে। অদিকার ন্া যপনল ও ন্া দদনল পূবানহ্ন
য িা প্রমাদণি েে কী কনর ? আমার যিা মনন্
েে, িাত্রিাত্রীনদর দেক্ষাগি মান্ দন্িারনণর
য
বাাব অদিকার যিা স্কুল-কনলজগুদলর থাকা
পদচি। দু’এক বির একিা দবেৃঙ্খলার মনিয যকনি ক্রমে িা থা থ রূপ যন্নব, এমন্িাই মনন্
করা

াে। আর পরীক্ষার য

অবস্থা চলনি, যেিা যিা আদনেরয কািাকাদিও

াে ন্া। স্কুল-

কনলনজর দেক্ষনকরা িাত্রিাত্রীনদর বিনরর পর বির পদড়নে িানদর য াগযিা োনকয য
িারণা যপােণ কনরন্ িা-ই যিা েটঠক। অবেয বিযমান্ পদরদস্থদিনি েীদমি যকন্দ্রীে পরীক্ষার
বযবস্থা যরনখ পনর িা পটঠনে যন্ওো চলনি পানর।
াই যোক, যপ্রদেনের্দ্ির যক্ষনত্র এখন্ও প্রদেক্ষণ ও পরীক্ষনণ য

আদে য

প্রদিপাদলি েে িানি এনক স্বািীন্ েত্তার ভূ দেি করার পনক্ষ নথষ্ট ুর্দ্ক্ত রনেনি। এবাং িা ি
দ্রুি েে , যদনের পনক্ষ িিই মঙ্গল।
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েহু পরীক্ষা ফযাে িার দেচালর প্রলযাে দাংো াালজ োাঁদাোজ

আমানদর দেক্ষানক্ষনত্র ন্ান্ান্ েমেযা। এক এক ানর েমেযা এক এক রকম। আমরা
দেক্ষার দবাানরর কথা বনল থাদক এবাং কানজও যে দবেনে অগ্রের েওোর ন্ীদি গ্রেণ কনর
থাদক টঠক কথা। দকন্তু দেক্ষা দবাানরর েনঙ্গ স্কুল ও কনলনজর োংখযা য পদরমাণ থাকা পদচি
িা যন্ই। কনেক বৎের েল পঃ বঃ েরকার গ্রামাঞ্চনলও কনলজ স্থাপনন্র বযবস্থা করাে দকিু
েুরাো অবেয েনেনি, িনব েেনর, দবনেে কনর কলকািা-নকর্দ্ন্দ্রক অঞ্চনল িাত্রিাত্রীর ভদিয ও
যলখাপড়ার েুন ানগর েমেযা বরাং যবনড়ই চনলনি। স্কুনলর পনক্ষ এই–েমেযা খুবই গুরুির।
কারণ , স্কুনলর দেক্ষাদান্ পদ্ধদিনি ক্লানে োি জনন্র যবদে িাত্র থাকনল টঠকমনিা পাঠদানন্
অেুদবিা েে। েুিরাাং স্কুনলর োংখযা আরও যবে দকিু বাড়ানিই েে।
দেক্ষার প্রিান্িম অঙ্গ দেক্ষক। স্কুল-কনলনজ দেক্ষনকর দুই যশ্রণী- য াগয এবাং
অন াগয, অন্যকথাে ইচ্ছুক এবাং অদন্চ্ছুক। দেক্ষক দন্বাচনন্র
য
েমে িার চাদরর্দ্ত্রক পৎকনেরয
যকান্ও পরীক্ষাই ইন্টারদভপ-এর েমে করা েে ন্া। িার ওপর স্কুনলর প্রোেন্-কিৃপ
য নক্ষর
দন্রনপক্ষভানব ভানলা দেক্ষক দন্নোনগর প্রবণিাও এখন্ আর যিমন্ যদখা

াে ন্া। চাকদর

যপনল যক কি িাকা দদনি পারনব এখন্ ন্াদক িার দভদত্তনিই প্রাে েবত্র
য দেক্ষক দন্নোগ চনলনি।
জািীে চদরনত্রর এর যথনক অিঃপিন্ আর কী কেন্া করা

াে। দেক্ষক দন্নোগ দবেনে

পক্ষপাদিত্ব এবাং ওইরকম দুদন্দিয যরাি করার জন্য কনলজ োদভযে কদমেনন্র মনিা স্কুল
োদভযে কদমেনন্র দচন্তাও করা েনেনি। দকন্তু কী স্কুনল কী কনলনজ দেক্ষক দদ আদে চদরনত্রর
য
ন্া েন্, দেদগ্র বা পরীক্ষাে পানের মান্ িাাঁনদর দদ ভালও থানক িাাঁনদর িারা কাজ েনব দক ?
কানজর দদন্ বাড়ানি েনব, অে যে রাখা ানব ন্া- এেব বদেরঙ্গ দন্েনম অন্তরঙ্গ কাজ আদাে
করা ানব দক?
এর েনঙ্গ আর একিা প্রবল েমেযার েৃটষ্ট কনরনি বিযমান্ পরীক্ষা বযবস্থা। িাত্র
িাত্রীনদর পনক্ষ বযাপারিা েমযক ন্া েনলও অনন্কিাই লিাদর যখলার প ানে
য দাাঁদড়নেনি। ক’জন্
পরীক্ষক য াগয অথবা দবচার দন্পুণ থানকন্? ক’জন্ পরীক্ষক

নথাদচি েমে দদনে ও শ্রম

দন্নোগ কনর টঠকমনিা খািা যদখনি পানরন্? লক্ষ লক্ষ িাত্রিাত্রীর য াগযিা দবচানর এ েমেযা
এড়ানন্ার পপাে থানক ন্া। েব টঠক েনচ্ছ, টঠক েনচ্ছ’ এরকম বলার বা মনন্ করার যকান্ও
য ৌর্দ্ক্তকিা যন্ই। বেু পরীক্ষক দবচানর কী রকম অন াগয অথবা কানজ োাঁদকবাজ িা আমার
ভানলাভানবই জান্া আনি। এখন্ ন্াদক অদেনেও যগালমাল ঢুনকনি। একটি যমনের মাকযদেনি
যদখা যগল আনগর বির য য দবেনে টঠক ি ন্ম্বর যপনে যেল কনরদিল, পনরর বির টঠক
যেই যেই দবেনে এবাং যেই পদরমাণ ন্ম্বর যপনেই যেল কনরনি।
পরীক্ষাবযবস্থার এই দবেৃঙ্খলা যরানি য

েমীচীন্ বযবস্থা করা

াে, িা েল

িাত্রিাত্রীনদর যক ভানলা, যক মন্দ, যক মাোদর এ-দবেনে োূণ য অদভা স্কুলগুদলর ওপর
েবাাংনে
য
ন্া েনলও অনন্কাাংনে দন্ভযর করা। আমানদর েমনে ইন্টার-দেেটট্রট যট্রস্ট পরীক্ষা
েনিা। যদখা য ি যেখানন্ িাত্রিাত্রীর মান্ য মন্, যকন্দ্রীে পরীক্ষানিও প্রাে িাই-ই েনিা।
যজলাদভদত্তক যিস্ট পরীক্ষাে যিা যকান্ও দুন্ীদির খবরই পাওো

ােদন্। েুিরাাং বিযমানন্র
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চাদরর্দ্ত্রক অবস্থা য মন্ই যোক, যেে পরীক্ষা ও পরীক্ষাে মনন্র জন্য অন্তি অনিক
য অাংনেও
স্কুলগুদলর ওপর দন্ভযর করা পদচি। যগালন াগ দদ আপািি দকিু েনেই থানক, ক্রমে িা দূর
েনব এমন্ আো করা িাড়া গিযন্তর দক ? যবােয বা কাপর্দ্িল দিন্ চারনি দবেে মাত্র োনি
রাখনি পানর, অথাৎ
য যেগুদলর পুন্ঃ পরীক্ষা কনর স্কুনলর েলােনলর েনঙ্গ দমদলনে যদখনি
পানর, এিাই েমীচীন্ বযবস্থা।
(জ্দদন্ক ওভারলযান্ড ২৭ যে যেনেম্বর ১৯৯২)
(পর্দ্িমবনঙ্গর দেক্ষার োল যদনখ অনন্নক পদিি। দেক্ষাদবদরাও দবচদলি। রাজয েরকারও
দেক্ষা কদমেন্ গঠন্ কনরনি চালু বযবস্থার পদরবিযন্ র্ঘিানি। কদমেন্ িানদর দরনপাি যপেও
কনরনি। এ-বযাপানর এই রানজযর যবে কনেকজন্ প্রবীণ দেক্ষাদবদ, দেক্ষক ও দেক্ষক
োংগঠনন্র যন্িা িাাঁনদর মিামি জাদন্নেনিন্। এই প ানে
য মিামি দদনেনিন্ দবিদবদযালনের
বাাংলা দবভানগর প্রাক্তন্ প্রিান্ ও রামিন্ু লাদেড়ী অিযাপক েঃ ক্ষুদদরাম দাে।)
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এখন আপদন াী েই পড়লছন
সাক্ষাকাারঃ শ ামলী েসু
যেমনন্তর দন্াি দুপুনর ইদিোনের গন্ধমাখা যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজর কদরের যপদরনে দবোল
একটি র্ঘনর পা রাখনিই যচানখ পড়ল যেনক্রিাদরনেি যিদবনল বাে্িার পাঞ্জাদব পরনন্
কাাঁচাপাকা যকনের অদিকারী এক প্রাা বযর্দ্ক্তনত্বর মান্ুে মাথা দন্চু কনর োমনন্ যখালা বইনের
পািাে মনন্াদন্নবেরি। চাদরদদনক বই আর খািার বার্দ্ন্ডল। েযাাঁ, পদন্ ক্ষুদদরাম দাে মোেে।
াাঁর দবাার গনবেণামূলক কানজ আমরা ঋণী েনে রনেদি। বই

াাঁর আজীবনন্র েঙ্গী িাাঁর

কানিই দগনেদিলাম বইপাড়ার অভযাে দন্নে দকিু আলাপচারী করনি। যিদবনলর একদদনক
প্রাা ক্ষুদদরামবাবু। এ-পানর আদম বেনে ন্বীন্া। িবু য ন্ আমরা খুব কািাকাদি আনলাচন্ার
দবেে- ভাবন্াে। োলকাভানবই ওন্ানক র্দ্জনাে করলামঃ ‘েম্প্রদি আপদন্ কী বই পনড়নিন্?’
পদন্ েপ্রদিভভানব বলনি শুরু করনলন্ঃ ‘ েম্প্রদি আদম ভাোিত্ত্ব দবেনে মনন্ান াগী। আদম
একিা চবাাদন্ক রীদির অদভিান্ করদি া যকবল বাঙাদলনদর জন্যই ন্ে দবনদদেনদর জনন্যও
দবনেে প্রনোজন্ েনব। ভাোে িত্ত্ব ভানলাভানব জান্নি দগনে আমার ন্িু ন্ আদবষ্কার েল য
বাাংলা েনের মূল েল যকালমুন্ডা েে। যকালমুন্ডা এবাং দ্রাদবড় েে োংস্কৃি ভাোনিও যবে দকিু
আনি। এখন্ িীনর িীনর যেগুদল আদবষ্কৃি েনচ্ছ। এই িরনন্র কানজ দলপ্ত যথনক আমানক ন্ান্ান্
িরনন্র অদভিান্ ও ভাোদবাানন্র বইনে মনন্ান াগ দদনি েনচ্ছ।’
গনবেণার কানজ প্রনোজন্ীে বই িাড়া আপদন্ দক অন্য বই পনড়ন্? পত্তনর পদন্ যকৌিু কপ্রবণ
স্বনর বনলন্ঃ ‘গনবেণার কানজ দলপ্ত বনল দক োদেিয-দবেেক দকিু পড়দি ন্া জান্দি ন্া?’
কানজর প্রনোজন্ িাড়া কী িরনন্র বই যবেী পাঠ করনি পিন্দ কনরন্? ‘আদম ইাংনরর্দ্জ বই
পড়নি যবদে পিন্দ কদর যে োদেনিযই যোক আর েমানলাচন্াই যোক! বাাংলা বই আমাে যে
পদরমাণ িৃদপ্ত যদে ন্া।’ িােনল দক মনন্ করব আপদন্ েম্প্রদি যকান্ও বাাংলা বই োনি যন্ন্দন্?
ক্ষুদদরামবাবু ভ্রু ুগল পপনর িু নল বনলন্ঃ ‘ িা বলনবন্ ন্া। েম্প্রদি রদব ভট্রাচান রয যলখা
‘র্দ্েন্ুনকর যপনি মুক্ত’ ও ‘মান্ধািার মুখ’ বই দুটি পনড়দি- আদযন্ত পনড়দি। বই দুটি েদিই আমার
োম্প্রদিক পড়া বইনের মনিয মনন্ িনর আনি আজও।’ আপদন্ যিা বলনিন্ বাাংলা বই
আপন্ানক যিমন্ িৃদপ্ত যদে ন্া, িবু বই দুটি যকন্ আপন্ানক িান্ল? ‘ িান্ল এই কারনণ য
বই দুটিনিই খুনাঁ জ যপনেদি ইদিোনের গন্ধ। েমাজ- ইদিোনের চমৎকার দবেে দমনলনি দুটি
বইনেই।’ ‘অথাৎ
য আপদন্ ইদিোেমূলক বই যবদে পিন্দ কনরন্?’ ‘েযাাঁ টঠক এই কারনণই য েব
বাাংলা পপন্যাে গনে বা েমানলাচন্ামূলক গ্রনে খাাঁটি ইদিোে আনি, পল্লীজীবনন্র পদরচে
আনি, আনি েমাজ দবনলেণ যেগুদল পদড়। আদম বলদি বনি, বাাংলা ভাোর বই আমার যিমন্
িৃদপ্ত যদে ন্া। দকন্তু য েব বাাংলা পপন্যাে, কাবয-কদবিা ক্লাদেক েনে পনড়নি য মন্ বর্দ্ঙ্কমেরৎ- রবীন্দ্রন্াথ- দবভূ দিভূ েণ রচন্ােোর। আদম বারবার পনড় থাদক।’ ‘ ইদান্ীাং য েব
পত্রপর্দ্ত্রকা প্রকাদেি েে িানি দক আপন্ার মন্ ভনর?’ ‘ আেনল আদম চাই জীবনন্
আগানগাড়া বই পনড় কািানি। িানিই আমার আন্ন্দ। িাই পত্রপর্দ্ত্রকাও যদদখ। দকন্তু
আজকালকার পত্রপর্দ্ত্রকার যমজাজ েল োম্প্রদিনকর দদনক। োম্প্রদিক র্ঘিন্াবলী দন্নেই
িারা ন্াড়াচাড়া কনর, অদরর্দ্জন্াদলটিনক যিমন্ভানব িু নল িনর ন্া। িাই োম্প্রদিকিানক দর্ঘনর
য েব যলখা েনচ্ছ যে গুদলনক যিমন্ পচ্চ যশ্রণীর েৃটষ্ট বনল আমার মনন্ েে ন্া।’ ‘ দূরদেন্,
য
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যবিার ইিযাদদ মািযম দক আপন্ার পড়ার েমেনক দকিুিা যিনন্ দন্নি যপনরনি?’ ক্ষুদদরামবাবু
দকর্দ্ঞ্চৎ দবরর্দ্ক্ত প্রকাে কনরই বনলন্ঃ ‘যরদেও, দূরদেনন্র
য
কথা দদ বলনলই েে িােনল বদল
ওনদর পৎপাদদি বস্তু আমানক ক্কদচৎ আকৃষ্ট কনর। িনব আনগর দদনন্র য েব ন্ািক যলখা
েনেনি, দবখযাি ন্িন্িীরা া পদরনবেন্ কনরনিন্ দদ িা শুন্নি বা যদখনি পাই িা আদম িাদড়
ন্া। অকপনি বলনি পাদর দূরদেনন্র
য
অন্ুষ্ঠানন্র দুই-িৃিীোাংে বানজ ও িৃিীে যশ্রণীর,
কদাদচৎ দিিীে যশ্রঈর। এই কারনণই বাদড়নিই টিদভ থাকনলও যদদখ ন্া। িনব েযাাঁ, দূরদেনন্
য
খন্ দবনদদে িদব থানক, অজান্া-অনচন্া পাোড় পবনির,
য
জীবজন্তুর বাাব দচত্র যদখাে িখন্
যিনলনমনেরা োকনল আদম পড়া যেনল যরনখ িা যদদখ এবাং ভানলা লানগ। িনব প্রিযাদেি
োদেিযগুণ বা বাাবমে বা েমাজবাাবিা াই বলুন্ ন্া যকন্ িা যরদেও দকিুিা যদে এ কথা
মান্নি েনব। আর গান্ কার ন্া ভানলা লানগ? িা যরদেও, টিদভ ানিই যোক ন্া যকন্ যিমন্
েনল কখন্ও-েখন্ও একিু কান্ যপনি শুদন্ চব দক।’ গান্ যথনক আবার চনল এলাম বইনে।
র্দ্জনাে করলামঃ ‘আপদন্ দক দন্েদমি বই যকনন্ন্?’ পদন্ পাঞ্জাদবর োি যগািানি যগািানি
খুদের আনমজ বনল ওনঠন্, দকদন্ চব দক। দন্জস্ব লাইনব্রদরও আনি আমার কৃবন্গনরর বাদড়নি।
‘কি বই আনি ?’ ‘িা প্রাে ১৫-২০ োজানরর মনিা। এ েবই দন্নজর যকন্া এবাং য েব বই
আমাে পরীক্ষা করনি যদে িাও আনি। দকন্তু আমার কাি যথনক পড়নি দন্নে দগনে বেু যলাক
আর বই যেরি যদেদন্। এভানব আমার অনন্ক বই জনল যগনি। িা ন্া েনল আমার বইনের
োংগ্রে আরও যবদে েি।
আমার যিনলনবলাে পড়া ইাংনরর্দ্জ ও বাাংলা বইগুদল ত্ন কনর রাখনি যচনেদিলাম। দকন্তু যেে
প ন্ত
য িা পাদরদন্। অ ত্ন ও অবনেলাে যেগুদল ন্ষ্ট েনে যগনি।’ ‘ আপন্ার লাইনব্রদরনি কী
িরনন্র বইনের োংগ্রে রনেনি?’ ‘কৃবন্গনরর বাদড়র লাইনব্রদরনি রনেনি দবদভন্ন িরনন্র
এন্োইনক্লাদপদেোর যেি, যেক্মদপের, যেলীর োদেিয ও িানদর েমানলাচন্ামূলক পুাক,
আনি ইেলাম ইদিোনের ন্ান্ান্ বই, আনি রে োদেিযভান্ডার, আনি আিুদন্ক দবনস্ফারনণর
পপর

বই।

আনি

স্টযান্ডােয

দলিানরচার

প্রকাদেি

অিুন্া

অপ্রকাদেি

দচলনিন্

এন্োইনক্লাদপদেোর পুনরা যেি। ওই প্রকােনকর য যকান্ও এন্োইনক্লাদপদেো ন্িু ন্ যররনলই
আদম দকনন্ দন্িাম।’
বই

াাঁর প্রাণ িাাঁর অিীনি যকমন্ বইনে রুদচ দিল িা জান্নি ভীেণই আগ্রে জানগ। পদন্
বনলন্ঃ যিািনবলাে দুদন্বার
য
আকেণয দিল আরাদবোন্ ন্াইিে, রদবন্েুে এবাং দবদভন্ন যদনের
যেেরী যিলনে। েনঙ্গ েনঙ্গ েরৎচনন্দ্রর দবন্দুর যিনল, রানমর েুমদিও দিল পড়ার মনিয দপ্রে।
ক্ষুদদরাম দাে মুচদক যেনে বনলন্ঃ ‘অে বেনে দন্দেদ্ধ বই চদরত্রেীন্ও পনড় যেনলদিলাম।’ বই
দন্নে বলনি বলনি অদ্ভুি আনবনে চনল যগনলন্ জন্মস্থান্ বাাঁকুড়ার কথাে। বনল চনলন্ঃ ‘
আমরা োনলর জঙ্গনল দুপুরনবলা যখলা করিাম। পল্লীগ্রাম আমার অন্তনর গাাঁথা। িাই ইাংনরর্দ্জ
অদভ ানন্র বইনের েনঙ্গ দীনন্ন্দ্রকুমার রানের পল্লীদচত্রও পনড়দি িাদড়নে িাদড়নে।’ পদন্
বনলন্ঃ ‘ আদম স্কুল ও কনলনজ পড়ার েমে পাঠযপুাক

িিা পনড়দি, িার যবদে পনড়দি

বাইনরর বই। িানি দিল ইাংনরর্দ্জ , বাাংলা ও োংস্কৃি। িখন্ ‘গীিা’ ও ‘যমর্ঘদূি’ কণ্ঠস্থ দিল।’
ক্ষুদদরামবাবু চকনোনরর স্মৃদি যরামেন্ কনর বনলন্ঃ ‘আদম ৯/১০ বির বেনে যঢাঁ দকর পপর
বনে দু’পানে পা েু দলনে ন্া বুনেই গীিা পনড় য িাম। এইভানবই পড়ার েূচন্া বলা চনল।’
‘েম্প্রদি রুদচর যকান্ পদরবিযন্ র্ঘনিনি?’ ‘েযাাঁ, আনগ যরামাদণ্টক বইনে আগ্রে দিল। পপন্যাে,
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কদবিার দদনক খুবই যোাঁক দিল। স্কুল-কনলনজ পড়ার েমে দন্নজও দবার কদবিা রচন্া
কনরদি। এখন্ ওদদক যথনক পড়ার গদিিা বাাঁক দন্নে চনল এনেনি োরগভয রচন্া পড়ার দদনক।
অযান্টিদকপটি অথাৎ
য প্রাচীন্ িত্ত্বেমৃদ্ধ রচন্ার দদনক যবদে আগ্রে জনন্মনি।’ ‘ এই পদরবিযন্
কিদদন্ র্ঘনিনি?’ ‘িা বির পনন্নরা েনব। আদম প্রাচীন্ ইদিোে দন্নে প্রচুর দলনখদি ও বক্িৃিা
কনরদি। িাই পড়াও ওই দদনক ানচ্ছ।’
আপদন্ যিা এখন্ গুরুত্বপূণ য দবেে দন্নে খুবই বযা, টঠক এই মুেনূ িয আপন্ার যিনলনবলার
পড়া যকান্ বইটি োনি যপনল আপদন্ লুনে দন্নে পড়নবন্?’ ক্ষুদদরামবাবু দেশুেুলভ ভদঙ্গনি
দকিুক্ষণ দচন্তা কনর যিদবল চাপনড় বনল পঠনলন্ঃ ‘আদেকার ভ্রমণকাদেন্ীগুদল ও কযানেন্
কুনকর মোোগর অদভ ান্ বণন্াকারী
য
বইটি। এেব বইনের যলখনকর ন্াম এখন্ মনন্ যন্ই।
যেেব বইনের িদবগুদলও দিল ভীেণ আকেণীে।
য
আজও আমার দচত্তনলাক অদিকার কনর
আনি যেইেব অজান্া অপদরদচি যদনের দববরণ।’
এই দন্নে কােদন্ক জগৎ যথনক এক েটিকাে দেনর এলাম বাাব প্রনন। বললামঃ ‘আপদন্
দক মনন্ কনরন্ এই মাদগগন্ডার দদনন্ বাাংলা বইনের প্রকােকরা পাঠকবগনক
য বই যকন্ার আহ্বান্
জান্ানি পানরন্?’ ‘ অবেযই আনবদন্ করনি পানরন্। কারণ বই পড়া ও যকন্া যিা স্বাভাদবক
বযাপার, িনব এর জনন্য দরকার দেদক্ষি মান্ুে ও িানদর োনি পেো। এই দুনিাই আমানদর
যদনে কম। িাই দবর্দ্ক্র বাড়ানি যগনল বারবার আনবদনন্র যিা িাৎপ আনিই।’
য
‘ বিযমান্ প্রজনন্মর যদখা ানচ্ছ বইনের প্রদি প্রচন্ড অন্ীো। বরঞ্চ িারা টিদভ, দভদেও কযানেি
ইিযাদদনি যবদে আগ্রেী। িারা কদমক্ে বা ওই িরনন্র োল্কা বইনেই যবদে মজা পানচ্ছ। এই
মান্দেক চদন্য বৃর্দ্দ্ধ যরানির রাাা কী আনি বনল আপন্ার মনন্ েে?’ ‘এই দন্নে েবানর,
য
এমন্
দক প্রোেদন্ক ানরও দচন্তা করা পদচি। োরাক্ষণ একিা বাচ্চা দদ টিদভর োমনন্ বনে থানক
িা েনল যদনের দেশুনদর চদরত্র গঠন্ েনব কীভানব? বাবা মানের পদচি বািযিামূলকভানব
দেশুবেে যথনকই বাচ্চানদর বইনের প্রদি মনন্ান াগী কনর যিালা। বাদড়র পদরনবে রচন্ানিও
িাাঁনদর ত্নবান্ েনি েনব। বই ন্া পড়নল মান্দেকিার গর্দ্ণ্ড বড় েনি পানর ন্া, েনি পানর ন্া
দচন্তার প্রোর।’ আনক্ষপ দন্নে কথাগুদল বলনি বলনি েঠাৎ য ন্ ওাঁ র দন্জস্ব জগনি দেনর এনে
বনল পঠনলন্ঃ ‘ জান্ব-পড়ব-দেখব- এই আমার অন্ন্ত ইচ্ছা। িনব েমে আর যন্ই। জীবন্
েনে আেনি োংদক্ষপ্ত।’
দবদােক্ষনণ র্ঘনরর ভারী পদযা যঠনল যবদরনে আেনি আেনি কানন্ অন্ুরদণি েনি লাগল
দেন্মাখা
য
পর্দ্ক্ত- ‘েমে আর ন্াই।’ মনন্ পনড় যগল গীিার বাণীঃ ‘অপূব য কম য পদযনমর মানে
অপূব দবরাম।’
য
ক্ষুদদরামবাবু িাাঁর গনবেণার কানজই য ন্ খুনাঁ জ যপনেনিন্ অপূব দবরাম।
য
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কলনাত্তলরর মাধ্ লম ফসই প্রন্তরঙ্গ মানুষটি
সাক্ষাকাার- মানস মজুমিার

প্রনঃ আপন্ার ‘চববব রে প্রকাে’ গ্রে রচন্ার কারণ কী ?
পত্তরঃ চচিন্য–চদরিগ্রেগুদলর েুদবচার কনর শ্রীজ্চিন্য-জীবনন্র য েমা দবনেে দদক এবাং
শ্রীজ্চিন্য প্রবদিযি আনন্দালনন্র য

ঐদিোদেক োমার্দ্জক যপ্রক্ষাপি ইিযাদদ পূনবরয যলখা

গ্রেগুদলনি যিমন্ প্রমাদণকভানব আনলাদচি েে দন্, যেগুদলনক আদম গুরুত্ব দদনেদি। য মন্
বলা াে য , শ্রীজ্চিনন্যর যপ্রমিনম েূ
য েী-প্রভাব যকপ যদখান্ দন্, অথচ এটি একটি ঐদিোদেক
েিয বযাপার। আমার গ্রনে এদবেনে আনলাচন্া রনেনি। িািাড়া পূব য প্রচদলি অন ৌর্দ্ক্তক
যকান্ও যকান্ও অদভমনির খণ্ডন্ও করনি েনেনি। শ্রীজ্চিনন্যর দিিীে দববাে প্রবল আপদত্ত,
দ্রুি েন্নযাে গ্রেনণর কারণ প্রভৃ দিও যবাোনি েনেনি। চববব পদগুদলর রেপ াে
য দবভাগ দদও
মিয ুনগর পদ-োংকলন্ গ্রেেমূনে করা েনেদিল, িবুও একানল ঐ েমা রেপ াে
য দন্নে যকপ
খুটাঁ িনে যদনখন্ দন্। আদম যদদখনেদি। শ্রীজ্চিনন্যর জন্মভূ দম দন্ণেয , যলৌদকক রেোনস্ত্র েনঙ্গ
চবববীে রেোনস্ত্র পাথকয
য , রবীন্দ্র-ভাবুকিার েনঙ্গ চববব ভাবুকিার পাথকযও
য
আনলাচন্া
করনি েনেনি। বলা াে, এেব কারনণই আমানক ঐ গ্রেটি দলখনি েনেনি।
প্রনঃ আচ্ছা, আপদন্ দক অন্তনর অন্তনর চববব ভক্ত ?
পত্তরঃ বাংোন্ুক্রদমকভানব েেনিা েিয। এর একিা েূক্ষ্ম বা েুপ্ত েূত্র আনি বনি দকন্তু বাইনরর
জীবনন্ আদম কট্রর

ুর্দ্ক্তবাদী। অবেয কাবযানলাচন্াে খাদন্কিা রোন্ুভূদির প্রনোজন্ েে

টঠকই , দকন্তু িা বযাখযা কনর বুর্দ্েনে যদওোর জন্য ুর্দ্ক্তমত্তার প্রনোজন্ । যে ুর্দ্ক্তমত্তা াাঁরা
আমার বই পনড়ন্, িাাঁরা অবেযই যদখনি পানবন্। িদূর পারা াে, আনবগনক োং ি কনর
প্রমাণ প্রনোগ েেকানর চন্োদেক পনথ বক্তবয প্রদিপন্ন করাই আমার চদরত্রগি লক্ষণ।
প্রেঙ্গক্রনম পনল্লখ করা অেমীচীন্ েনব ন্া য আমার দপিা-দপিামে কিযামা প্রভৃ দি অন্তরবাইনর চববব দিনলন্। এই প্রেনঙ্গ আর একিা কথা জান্াই য , চবববিনম য এবাং দদরদ্র চববব
মান্ুনে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ব আজও রনেনি।
শ্রীজ্চিনন্যর অদভমনির পপর শ্রদ্ধা যরনখ মান্ুনের যলৌদকক জীবনন্ আদম অনেিু ক
ভর্দ্ক্তনকই যশ্রষ্ট প্রাদপ্ত ব’যল মনন্ কদর। যভনব যদখুন্ শ্রীজ্চিন্য প্রবদিযি িমপনথর
য
পর আজ
প ন্ত
য আর যকানন্া যন্ািু ন্ িমপনথর
য
পদ্ভব েে দন্।
প্রনঃ আপন্ার মনি আমানদর যদনে মান্ুনের চাদরত্রয িথা েমার্দ্জক পদরবিযনন্র রীদি যকান্্
িত্ত্বদৃটষ্ট অন্ুোনর েনি পানর ?
পত্তরঃ দবচার কনর যদখা ানচ্ছ য দােদন্ক
য
এবাং ঐদিোদেক বা োমার্দ্জক ি রকনমর িত্ত্ব
আজ প ন্ত
য প্রচাদরি েনেনি িার যকানন্াটিই োূণ যন্ে। অথাৎ
য যেে কথা ন্ে। বলনি যগনল
দােদন্ক
য
Summum Bonum ানক বলা েে, আমরা িার পনথর েন্ধান্ কনরই চনলদি । আর
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এই েনঙ্গ এক এক পনক্ষর মিবাদী- যকপ যকপ ( েকনল ন্ে ) িার অন্ুেৃি পথিানকই চূ ড়ান্ত
বনল মনন্ করনি।

দদ িরা

াে , মূল লক্ষয যোল েমা মান্ুনেরই বাাব পূণিার
য
েনঙ্গ

মন্ুেযনত্বর পূণাঙ্গ
য দবকাে , িােনল য
পূণিার
য
েদদে

পনথর েন্ধান্ এখনন্া আমানদর যমনল দন্। বাানবর

দদচ োমযবাদী দেনন্
য দমনল, চূ ড়ান্ত প্রাদপ্তর েন্ধান্ দমনল ন্া।

ুর্দ্ক্ত দবচার বা

াানন্র পথ ি’যর িা দমলনি পানর দকন্া েনন্দে। িা ন্া েনল একিা মি ানচ্ছ আবার একিা
মি আেনি, এভানবই বা আমরা চলনবা যকন্ ?
বস্তুদবি োনকয , াানন্র য পূণিা
য আমানদর কানি প্রোংদেি, িার বাইনর অনন্ক দকিু
যথনক ানচ্ছ। যেিা যোল , যমৌল েিয দবেনে দচরকানলর অপ্রাদপ্ত। পূনবকার
য
দােদন্ক
য
মি ি’যর
বলা াে য আমরা পূণিা
য কখনন্াই যপনি পারনবা ন্া, কারণ, আমানদর যদে মন্ বুর্দ্দ্ধ যচিন্া
েবই েীদমি, মাোর িারা আবৃি। অথচ এখানন্ ভর্দ্ক্তবাদীরা বারাংবার বলনিন্ য

ুর্দ্ক্তদবচানরর

পনথ ন্া দগনে, যকান্্িা েিয, যকান্্িা অেিয এেব দবচানর ন্া দগনে িু দম েৃটষ্টিার অদৃেয যমৌল
কারণিার কানি োূণভানব
য
আত্মেমপণয কনরা। বাাব জগনি া দকিুনিই যপনি পাদর ন্া,
ভাবজগনি িা োূণভানব
য
যপনি পারব। িনকযর যেে যন্ই। দকন্তু দদ দন্দবড় অন্তরনক প্রন
করা াে য বস্তুর বাইনর বা পপনর দক ভাবমূলক যকানন্া েত্তাই যন্ই ? িােনল যবািেে পত্তর
পাওো ানব, জাদন্ ন্া, িনব আনি বনলই য ন্ মনন্ েে। যকবল ইর্দ্ন্দ্রেগুদলর মিযস্থিাে য িুকু
পার্দ্চ্ছ , িারও পপনর য ন্ দকিু রনেনি। িানক িরনি পারদি ন্া, দকন্তু অস্বীকারও করনি পারদি
ন্া। এই চিনির মনিযই আমরা োবুেুবু যখনে যখনে এনগার্দ্চ্ছ। যেখানন্ যেে কথা এই য - ‘য
থা মাম্ প্রপদযনন্ত।’ ভর্দ্ক্তমাগ বাদ
য
দদনল এর যেে দবচার এখনন্া েে দন্। এনক্ষনত্র য ন্ অভ্রান্ত
যেে দবচার ব’যল যকানন্া বযাপারই থাকনি পানর ন্া।
প্রেঙ্গক্রনম আমার বযর্দ্ক্তগি একিা অন্ুভনবর কথা জান্াই। আমার প্রথমা পত্নীর
মৃিুযর পর দুনিা বির আদম য ন্ একিা দভন্ন রানজয দিলাম। এখন্কার েবদকিু প্রাে ভুনলই
দগনেদিলাম। এমন্ দক ক্লানে পড়ানন্ানিও আমার যগালমাল েনে য নিা। রবীন্দ্রন্াথ বা
পদাবলীর লাইন্ও ভুনল য িাম। দবচরণ করিাম দভন্ন জগনি। িারপর য ভানবই যোক, যেিা
যকনি যগল এবাং এই যকনি াওোর পর আদম যদখলাম য আমার কানি োদেদিযক বা দােদন্ক
য
যকান্ িত্ত্বই য ন্ অনবািয ন্ে, িা িই কটঠন্ যোক ন্া যকন্। অথাৎ
য দেন্য ও োদেনিযর দন্গূঢ়
িত্ত্বেমূে আমার কানি এমদন্নিই স্পষ্ট েনে যগল। েেজ বুর্দ্দ্ধনি আদম েবদকিুই বুেনি
পারলাম।
িাই দদ েে, িােনল যকবল বস্তুদবিই েিয, চবাাদন্ক মোকােিাই েিয, িার বাইনর
এনকবানর যেে মূল েিয ব’যল দকিু যন্ই, অন্ুভনবও িরা াে ন্া এমন্ কথািা বদল কী কনর ?
প্রনঃ িােনল অনলৌদকক যকানন্া অন্ুভূদি আপন্ার জীবনন্ র্ঘনিদিল কী ?
পত্তরঃ বলনি যগনল বালযকানল অথাৎ
য দে-বানরা বিনরর মনিা েমনে আদম বাইনর দদও চঞ্চল
প্রকৃদির অথাৎ
য গানি-ওঠা জনল োাঁিার-কািা যিনল দিলাম, িবুও দভিনর একিা দভন্ন বযাপারও
দিল। কীিযন্ বা ভর্দ্ক্তমূলক াত্রাগান্ শুন্নি শুন্নি অিযানত্ম দবচরণই য ন্ আমার চদরনত্রর
একিা অাংে েনেদিল। পনর যেিা ক্রনম যকনি

াে, এবাং জীবন্-োংগ্রামনক পূণভানব
য
বরণ

করনি য ন্ আদম বািয েই।
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অনলৌদকক অন্ুভনবর কথা অথাৎ
য িমীে বযাপার যবাোনি আদম এনকবানরই েক্ষম ন্ই। দকন্তু
আমার দু-চারটি অন্ুভব আদম েকনলর কানি দন্নবদন্ করনি পাদর। পত্নীমৃিুযর পরবিী
অন্ুভনবর দবেে যিা আনগই বনলদি। অন্য দু’চারনি ে’ল আমার স্বপ্নদেনন্র
য
কথা, েনলা আমার
স্বনপ্নর কথা, স্বপ্ন যদখার অে পনরই বাানব ার েিযিার প্রমাণ পাই।
য মন্, আমার চকনোনর যদখা খুবই পদরষ্কার একিা িদব-নেই গীি-নগাদবনন্দর জেনদনবর
যকাঁ দুদল আশ্রনমর। গািপালাে যর্ঘরা একিা যিাট্র কুটির ও এক োিু েদকর। আদম য ন্ বযাকুল
েনে িার কানি জান্ার্দ্চ্ছ- আমার জীবনন্ দক দকিু েনব ন্া? দিদন্ বলনলন্ েনব, িনব অনন্ক
কনষ্টর পর।
১৯৫৬ খ্ীষ্টানে খন্ আদম কৃবন্গর েরকারী কনলনজ অিযাপন্া কদর িখন্ যকানন্া এক
রানত্র স্বপ্ন যদখলাম, আকাে দদনে একিা ভূ খন্ড চনল

ানচ্ছ, িার যথনক চাঁ ু ইনে চাঁ ু ইনে জল
পড়নি, আর িানি েু নল রনেনি জলজ লিাপািা োপ ইিযাদদ। রানত্র স্বপ্ন যদখলাম আর
পরদদন্ েকাল যথনকই শুরু যোল িু মুল বৃটষ্ট। িান্া চার চারনি দদন্ চলনলা যেই বৃটষ্ট। চারদদনক
যদখা দদনলা অভাবন্ীে বন্যা। মানে মানে যকানন্া যকানন্া পাঁচু ভূ -খন্ড শুিু মাথা িু নল দাাঁদড়নে
রইনলা।
১৯৬১ খ্ীষ্টাে। স্বপ্ন যদখলাম আকানে দবচরণ করদি। োি পা িদড়নে োাঁিার যকনি েুন্ীল
মোকানে এবাং ঐ ভানবই যন্নম আো। এ এক অদ্ভুি অন্ুভূদি। স্বপ্ন যদখার কনেকদদনন্র
মনিযই খবর এনলা ইপদর গাগাদরন্ মোকানে দবচরণ কনরনিন্।
আর একটি স্বনপ্নর কথা বদল। স্বপ্ন যদখলাম, একটি যরলওনে যস্টেন্-এনরানিনন্র যমদেন্গান্
যথনক গুদল চনলনি, যলাকজন্ িুনি পালানচ্ছ। দদন্ কনেনকর মনিযই ঢাকাে র্ঘিনলা যেই
মমাদন্তক
য
র্ঘিন্া। একুনে যেব্রুোদর মািৃভাোর ম াদা
য রক্ষার জন্য োলাম বরকি প্রমুখনক
গুদলদবদ্ধ েনে প্রাণ দদনি যোল। ১৯৫২ খ্ীষ্টানের কথা। জাগ্রি বাাব যচিন্ার যক্ষনত্র আদম
অবেয োংেেী মান্ুে।
প্রনঃ রামনমােন্ , দবদযাোগর, রবীন্দ্রন্াথ, দবনবকান্ন্দ প্রমুখ মন্ীেীনদর মনিয যক আপন্ার
েবনচনে যবদে দপ্রে এবাং যকন্ ?
পত্তরঃ এাঁনদর মনিয দবদযাোগর দন্ঃেনন্দনে আমার কানি েবনচনে যবেী দপ্রে। কারণ , একদদনক
েরল দবদযাবত্তা অন্যদদনক প্রগাঢ় মান্দবকিা- এই দুইনের অপূব য েমিে িাাঁর চদরনত্র যদখা
দগনেদিল।
পদন্ে েিনকর ন্ব
রামনমােনন্র দৃষ্টান্তগুদল

ুর্দ্ক্তদবচানরর পদ্ভব এবাং িমীে কুোংস্কানরর দবনলাপ দবেনে
দদচ স্মরণীে , দকন্তু ন্া পার্দ্ণ্ডনিয, ন্া মান্দবকিাে যকানন্াদদক

যথনকই দিদন্ দবদযাোগনরর েমকক্ষ দিনলন্ ন্া।
রবীন্দ্রন্াথ মেৎ গীদিকদব দেোনব এবাং আিুদন্ক ভারি ও বাাংলার যন্ািু ন্ কদব দেোনব খুবই
বরণীে েনন্দে যন্ই। এমন্দক মান্ুনের দুঃখনমাচনন্ও দিদন্ কমপ্রণালীর
য
মিয দদনে িখন্কার
দদনন্ খুবই বাাব মনন্াভাবাপন্ন দিনলন্। দকন্তু িা েনত্ত্বও কদবত্ব ও মন্ুেযনত্বর একাত্ম বাাব
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ের্দ্ম্মলন্ িাাঁর মনিয যদখা

াে দন্ বনল দিদন্ আি য প্রদিভার মান্ুে েনলও দবদযাোগরীে

গুণবত্তার অদিকারী েনেদিনলন্ এমন্ বলা াে ন্া।
স্বামী দবনবকান্ন্দও মুখযি িম ও
য দেনন্র
য
জগনির মান্ুে দিনলন্ এবাং যেই েূনত্রই োমযদেী
মান্দবকিার অিীন্ দিনলন্, এমন্িা মনন্ েওোই স্বাভাদবক। দন্ঃস্ব দন্রক্ষর মান্ুেগুদলর েনঙ্গ
বাাব মমিাপূণ যয াগান াগ িাাঁরও দিল ন্া, রামনমােনন্র যিা ন্েই, রবীন্দ্রন্ানথ দকিু পদরমানণ
দিল এইমাত্র। েুিরাাং দবদযাবত্তার েনঙ্গ অকপি েরলিা ও গ্রামীণ দুঃখী মান্ুনের প্রদি দরদ
এেব দমদলনে দবদযাোগরনকই আদম আিুদন্ক বাাংলার িথা ভারনির যশ্রষ্ঠ পুরুে বনল মনন্
কদর। অবেয ঐেব দবচানর দবনবকান্ন্দ ও রবীন্দ্রন্াথ দবদযাোগনরর খুব কািাকাদিই ানবন্।

প্রনঃ কমজীবনন্
য
আপন্ার যকান্ও দিক্ত অদভািা র্ঘনিনি দক ?
পত্তরঃ েযাাঁ র্ঘনিনি। যবে দকিু র্ঘনিনি। প্রথমি যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজ কাজ করার েমে আমানক
অদিক্রম ক’যর আমার এক জুদন্োনরর যপ্রানমােন্ লাভ। দিিীেি একই েনঙ্গ দন্বাদচি
য
েনলও
এক জুদন্োনরর আমার কনেকমাে আনগ পনদান্নদি। িৃিীেি দবিদবদযালনে রামিন্ু লাদেড়ী
অিযাপক পনদ বারাংবার দন্বাদচি
য
েনলও দিন্ চার বৎের ি’যর আমার দন্বাচন্
য
চাপা দদনে রাখা
এবাং আমার দবপনক্ষ যকানন্া যকানন্া অিযাপনকর আনন্দালন্। অবেয পদরনেনে দবিদবদযালে
কিৃপ
য ক্ষ আমানক দন্ ুক্ত করনি বািয েে। এেব বযাপারগুদলর দপিনন্ জািীে চদরনত্র’র েীন্
স্বথপরিা
য
- িরািদর, যর্ঘারার্ঘুদর, দন্ন্দা প্রচার প্রভৃ দি দিল, এবাং বলা বােুলয ওেব বযাপানর আদম
দন্িান্ত অপারগ দিলাম। যকান্ও যকান্ও অিযাপক দখড়দকর দরজা দদনে অন্ুপ্রনবে বাইনর
এরকম দেদক্ষি অথচ অন্তনর এি েীন্ েনি পানরন্, এ আদম আনগ জান্িাম ন্া। চদনব আমার
যে অদভািা েনে যগল।
প্রনঃ শুনন্দি েদলি যজযাদিনের দবেনে আপন্ার গভীর আস্থা আনি এবাং আপদন্ দন্নজ
যজযাদিে চচযা কনরও থানকন্। আপন্ার ুর্দ্ক্তপ্রবণ মান্দেকিার মনিয এর োংগদি যকাথাে?
পত্তরঃ খুব মজার প্রন। যভনব যদখারও বনি। ুর্দ্ক্তদবচানরর দন্িারনণর
য
েনঙ্গ েদলি যজযাদিনের
োংগদি যন্ই এরকম িারণা ভ্রান্ত। েদলি যজযাদিনের দন্িারণ
য বারাংবার দেন্য ও পরীক্ষণ যথনক
inductive logic-এর দন্েমান্ুোনর ও চবাাদন্ক েিযিাে যপৌৌঁিানন্ার মনিাই অভ্রান্ত েনিয
দাাঁদড়নেনি। যজযাদিেীনদর বারাংবার প নবক্ষনণর
য
পর দন্র্দ্িি দেদ্ধানন্ত আোর একিা দৃষ্টান্ত দদ।
বলা েনচ্ছ য , মঙ্গল খন্ এক রাদে যথনক অন্য রাদেনি ানব, িখন্ বৃটষ্টর েোবন্া থাকনব,
েদন্ খন্ এক রাদে যথনক অন্য রাদেনি ানব িখন্ দন্র্দ্িি বৃটষ্ট েনব, আর বৃেস্পদি পৃদথবীনক
বাদরপূণ য ক’যর িারপর অন্য রাদেনি েঞ্চার করনব। আমার বেে

খন্ আঠানরা যেই েমে

োংস্কৃনির ক্লানে বযাকরণ যবাোনি দগনে অিযাপক ঐ যলাকিা শুদন্নেদিনলন্। বযাকরনণর িত্ত্ব
াই যোক, ঐ যলাকিা এমদন্নিই আমার মনন্ গাাঁথা েনে দগনেদিল। িারপর যথনক আদম
প্রদিবৎের এবাং আজ প ন্ত
য ঐ যলানক পচ্চদরি েনিযর প্রিযক্ষ প্রমাণ পাই। আপন্ারা পরীক্ষা
ক’যর যদখনবন্, আগামী দেনেম্বনরর যগাড়াে বৃেস্পদি পনরর রাদেনি

ানচ্ছন্। িার আনগ

অথাৎ
য ন্নভম্বনর যেোনেদে অেমনেও বৃটষ্ট েে দকন্া। এইভানব মান্ুনের জন্মরাদে ও জন্মলি
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ি’যর যজযাদিেীরা বারাংবার পরীক্ষা ক’যর িনব েলােল দন্িারণ
য
কনরন্, আর জন্মেমে টঠক
থাকনল বা যকাষ্ঠী টঠক থাকনল িা দন্ভুল
য ভানব র্ঘনিও াে। িনব খাাঁটি যজযাদিদবদয ও যমদক
যজযাদিদবদয দুইই োংোনর আনি। এিা যিা চবাাদন্ক েিয য আমরা মোকাে-চনক্রর অন্তভূ ি
য
েনে পৃদথবী ও েূন রয েনঙ্গ এদগনেই চনলদি। চনলদি এক রাদে যথনক অন্য রাদেনি, মূল
জন্মক্ষনণর মোকােচক্রগি অবস্থান্িা অপদরবদিযি যরনখই। বেুদেী যজযাদিেীরা বেুদদন্ ি’যর
বারাংবার বাাব পদরদস্থদির গাদণদিক অভ্রান্তিার েনঙ্গ দমদলনে িনব বযর্দ্ক্তজীবনন্র েলােল
দন্ণেয কনর যগনিন্। Experiment

ক’যর ক’যর অভ্রান্ত েনিয পপন্ীি েনেনিন্। মোকাে-

োকয , দবনেেভানব েূ নকর্দ্
য ন্দ্রক স্বপদরবারভুক্ত গ্রেগুদলর অবস্থান্ যকন্ ও দকভানব
মান্ুেজীবনন্ যরখাপাি কনর িার চবাাদন্ক এক্ে্নপদরনমন্্ি্ েে বযাখযা দদনি পারনিন্ ন্া,
অথচ

া অদন্বা য িার আভাে পূবানহ্নই
য
দদনচ্ছন্। দবনলেণ ক’যর চবাাদন্ক পরীক্ষাগানরর

অন্তভুক্ত
য ক’যর প্রমাণ দদনি পারনিন্ ন্া এিা টঠক, দকন্তু ভূ নোদেনন্র
য
মািযনম জান্ানচ্ছন্। এিা
অন্য আর একিা অিযেনন্র দদক দন্ঃেনন্দনে।
আমার ভদবিবয দন্নে যবে দকিু মূল কথা পূবানহ্নই
য
যজযাদিদেনকরা বযক্ত কনরনিন্। প্রথমা
পত্নী স্বপকানলর মনিযই আমানক যিনড় ানবন্, দিিীেনকও আমার অনন্ক আনগই চনল য নি
েনব- এ ভদবেযিাণী অনন্নকই কনরদিনলন্। আরও দুনিা একিা পনল্লখ কদর। িখন্ কৃবন্গর
কনলনজ অিযাপন্া কদর। একিা বাোে থাদক। একদদন্ েকানল এক অপদরদচি ও বেস্ক ুবক
যগানির বযর্দ্ক্ত আমার েনঙ্গ যদখা করনি এনলন্। কানলামনিা গানের রঙ, পরনন্ মেলা খানিা
িুদি, গানে মদলন্ একিা পড়াদন্। কী বযাপার? “আদম োি যদখনি ও গণন্া করনি পাদর।
ব্রহ্মনদনে দু’চার বৎের দিলাম, িারপর দদক্ষণভারনি িাদমলন্াড়ুনি, িারপর বাঙ্ লানদে েনে
এখানন্ আেদি ও আশ্রে খুজ
াঁ দি।” টঠক আনি। োি বাদড়নে দদলাম, যিা পদন্ আনগকার
জীবনন্র কনেকিা দবেে ব’যল দদনিই আদম বললাম- আদম একিা বই দলনখ পরীক্ষার জন্য
দদনেদি, েেল েনল একিা বড় দেদগ্র পাব, এিা েনি পানর দকন্া বা কখন্ েনব বলনি পানরন্?
প্রন করনিই পদন্ আমানক দু’একিা েুনলর ন্াম, োংখযা প্রভৃ দি া মনন্ আনে একিা বলনি
বলনলন্। যোন্ার পর একিু চুপ ক’যর যথনক বলনলন্, অমুক িাদরনখর মনিয শুভ োংবাদিা
পানবন্। যদদখ, এনকবানর েটঠক। এই দন্ভুল
য গণন্ার জন্য আদম ওাঁ নক একিা োটিয দেনকি দলনখ
দদ’। িা বাাঁদিনে দন্নে যকানিয র গািিলাে ব’যে পদন্ যবে দকিু যরাজগার ক’যর দন্নজর দূরবস্থা
কাটিনে পনঠ কৃবন্গনর স্থােীভানব বাে করনি থানকন্। পদন্ই একদদন্ ব’যল দদনেদিনলন্,
আপদন্ বেুদদন্ বাাঁচনবন্, এমন্ দক একের কানিও য নি পানরন্, দকন্তু যেে জীবনন্ আপন্ানক
িােকষ্ট যরানগ ভুগনি েনব। বস্তুিঃ ইদান্ীাং কনেক বৎের িার দুনভযাগ চনলনি। ১৯৭৭-এর
পূনজার িুটির েমেিার কথা বলদি। কন্যারা ওাঁ নক বাড়ীনি যেনক পাটঠনেদিল দববাোদদ জান্ার
জন্য। দেনর

াওোর েমে পদন্ আমার পড়ার র্ঘনর এনে দাাঁদড়নে বলনি লাগনলন্- আপন্ার

গৃদেণীর (দিিীে পত্নী ) োি যদখলাম। ওাঁ র েমে েনে এনেনি। এখন্ আপদন্

িদদন্ রাখনি

পানরন্। এই ব’যলই দ্রুি চনল যগনলন্। বলনি কী, পনরর ১৯৭৮ জান্ুোরীনিই গৃদেণী আমার
পুকুনর পা দপিনল প’যড় েুনব মারা যগনলন্। ‘আপন্ার এই পুষ্কদরণীনি একটি প্রাণী মারা ানব’এই কথা আর এক গ্রাময যজযাদিেী আমার বারান্দাে দাাঁদড়নে কনেক বৎের আনগই বনলদিনলন্,
আদম যেকথা গ্রােযই কদরদন্।
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এইভানব আরও অনন্ক কথা আনগই যজনন্দি। যে েব আর বলার অবকাে যন্ই। শুিু এই
কথািা পচ্চকনণ্ঠ বলনি পাদর য েদলি যজযাদিে বযর্দ্ক্তজীবন্ োনকয অভ্রান্ত ভদবেযদ্বাণী
করনি পানর অবেয দদ – জন্মেমে ও রাদেচক্র েটঠক থানক এবাং গণক পপ ুক্ত েন্। এিাড়া
োি যদনখ বা অন্য ন্ান্া পদ্ধদিনিও বলা য নি পানর পরীক্ষা ক’যর যদনখদি। োওড়ার এক
যজযাদিেীনক পরীক্ষা করনি দগনেদিলাম। দবর্দ্স্মি েনেদিলাম। দিদন্ যবে দকিুক্ষণ ি’যর আমার
োিিা যদনখ এনকর পর এক গ্রে ও রাদে টঠক কনর রাদেচক্রিা দন্িারণ
য করনলন্। যদদখ, আমার
যকাষ্ঠীর েনঙ্গ েুবেু দমনল যগল। এইভানব থাথ াান্ী
য
বযর্দ্ক্ত দবচানরর িারা দন্দদয ষ্ট পদ্ধদির েনঙ্গ
দমদলনে েটঠক কথা বলনি যপনরন্। দকন্তু যিমন্ যলাক ক্রমেঃ দুলভ
য েনে পড়নি। িা েনত্ত্বও
েদলি যজযাদিনে আস্থানক কুোংস্কার মনন্ করা দন্বুর্দ্দ্ধ
য িার পদরচে েনব। এটি মান্বেভযিার
দবনেে একটি অবদান্। িনব এই প্রেনঙ্গ এও জান্াই য ঠাকুরপুনজা, িাদবজ, গঙ্গাোন্ এেব
আদম মাদন্ ন্া। িম মাদন্,
য
দকন্তু যে অন্য পনথর।
প্রনঃ আপন্ার পার্দ্ণ্ডনিযর জন্য আপন্ানক শ্রদ্ধা কদর, মান্ুে দেোনবও আপদন্ শ্রনদ্ধে।
পার্দ্ণ্ডিয ও মন্ুেযনত্বর মনিয যকান্্টি আপন্ার মনি অদিকির গুরুত্বপূণ ও
য কাময ?
পত্তরঃ েক্ত প্রন। িবু জান্াই য পার্দ্ণ্ডনিযর যচনে মন্ুেযত্বই অদিকির যগৌরনবর ও কামযির।
পার্দ্ণ্ডিয দুলভ
য , দকন্তু মন্ুেযত্ব েুদুলভ।
য পার্দ্ণ্ডিয অর্দ্জি
য েনি পানর, দকন্তু মন্ুেযত্ব অথাৎ
য যেে,
প্রীদি, দো, আদে-ভাবন্া,
য
মান্ুনে মান্ুনে েমদৃটষ্ট এেব স্বভানবর েনঙ্গ গাাঁথা, জন্মেূনত্র পাওো
গুণ। একমাত্র দবদযাোগর –চদরনত্রই পার্দ্ণ্ডনিযর েনঙ্গ মন্ুেযনত্বর একত্র অবস্থান্ যদদখ। িবু
মনন্ েে, মন্ুেযনত্বর দদনকই ওজন্ –ভারিা িাাঁর যবদে েনব।

প্রনঃ আপদন্ বামপেী আনন্দালনন্র একজন্ েমথক।
য আপন্ার মনি এ আনন্দালন্ দকভানব
পদরচাদলি েনল আরও যবদে েেল ও োথক
য েনি পারি ?
পত্তরঃ আমার মনন্ েে বামপেী আনন্দালনন্র প্রারে প ানে
য
পূণাঙ্গ
য দবিনবর অঙ্গীকার
থাকনলও অথাৎ
য িার্দ্ত্ত্বকভানব স্বীকৃি েনলও কা নক্ষনত্র
য
িা অবনেদলি যথনক যগনি। এনদনে
জাদিবণ য ও িন্েঞ্চনের দবনলাপ েে পথিা পূণ য দবিবাত্মক েওো পদচি দিল। দকন্তু োংদবিান্
যমনন্ দন্নে যকনন্দ্রর েনঙ্গ য াগোজনের দভদত্তনিই এর জন্ম যোল ও এদগনে চলা চলনি থাকল।
যকন্দ্রীে েরকার রাজযগুদল োনকয মুনখ যেোনরল, কানজ ইপদন্িাদর পদলদে দন্নে চলল এবাং
আজও িাই চলনি। এই অবস্থাে যচাঁ চানমদচ করনলই যকন্দ্র দক িা শুন্নব ? েুিরাাং চলনি
দেেপদি-দন্েদন্ত্রি ও যকন্দ্রীে মন্ত্রীনদর স্বাথেুয দবিাবাদ ুক্ত ও েুনকৌেনল গণনভাি আদাে করা
একজািীে িল যেনমাক্রযাদে, এখান্কার বামিন্ত্র প ন্ত
য ার োংলি েনেই চনলনি, চনলনি বািয
েনে, দবিব ন্া করনি যপনর। এরই মনিয- জািপাি কুোংস্কার চনল

াক, দেন্দু –মুেলমান্

পাথকয
য র্ঘুচাও ইিযাদদর পচ্চকণ্ঠ। দকন্তু কা নক্ষত্র
য
িা পালন্ করনব ক’জন্ ? এর জন্য কড়া
োংদবিান্ চাই। োংদবিানন্র দন্েনমই এই দবনভদ চালানন্া ানব ন্া, ন্িু বা োর্দ্া যপনি েনব। দকন্তু
া চলল ও চলনি িানি এর দবপরীি র্ঘিারই েুন াগ যথনক যগনি। একারনণই দেন্দু পদরেদ,
একারনণই দেবনেন্া। গণনভাি অজযনন্র যকৌেল ও েুন াগ েুদবিার পথ য খানন্ যখালা যেখানন্
এেব যঠকানব যক ? আমানদর োংদবিান্িা যেনমানক্রদের মুনখাে পনর চনলনি, এমন্ভানব করা
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েনেনি

ানি িদর মাি , ন্া িুাঁই পাদন্। দদলিবণ য , ওদবদে এেব এক–একিা দরপুকম য মাত্র,

কাগনজর পৃষ্ঠাে এবাং যমৌদখনক িার েীমা। আমানদর বাঙলাে বাম-গদরষ্ঠিা আনি এিা
শুভলক্ষণ মাত্র, িার যবেী দকিু ন্ে, কারণ যকনন্দ্রর েনঙ্গ য াগোজে কনর িানক চলনিই
েনব। এরই মনিয যবে দকিুদদন্ গি েওোর েনল ক্রনম য েব দেদক্ষি বযর্দ্ক্ত অথাৎ
য অিযাপক,
চাকুনর জািীে মান্ুে এর োংলি েনেনিন্ িাাঁরা আেনল েুদবিাবাদী ভুদমকা দন্নেনিন্, এবাং
যেই েনঙ্গ যর্ঘাদেি ‘বাম’যদর যকপ যকপ দন্নজনদর অবস্থা গুদিনে দন্নেনিন্ ও দন্নচ্ছন্।
এমন্ির র্ঘুনণ িরার মূল বযাপারিাই যোল ভারনির স্বািীন্িা যপনে

াওোর েনঙ্গ েনঙ্গ

যমািামুটি যেনমানক্রদে প্রদেক
য একিা োংদবিান্ খাড়া ক’যর যকনন্দ্রর অিীনন্ চলা। আমার মনন্
পনড় অদবভক্ত বাঙ্ লা দবভক্ত েনব দকন্া এই দন্নে বাঙলার বযবস্থাপক েভাে একিা
োাংদবিাদন্ক মিামনির প্রনোজন্ীেিা দিল। িখন্ আদম যপ্রদেনের্দ্ি কনলনজ পড়াই। য দদন্
যদেভাগ দবেনে মিামি দস্থর েনব, যেদদন্কার অপরানের খবর- েকনলই মি দদনেনি। দে দপ
আই যগাষ্ঠীও দদনেনি, দবন্া দিিাে। দবর্দ্স্মি েলাম। পািবিী
য
পদচারণা দপ্রে অিযাপক েুনোভন্
েরকার মোেনক র্দ্জাাো করলাম- এিা দকরকম যোল ? দিদন্ও একিু থমনক দগনে –িাইনিা
! বনলই পুন্রাে পদচারণা করনি লাগনলন্। আেনল যকানন্ামনি স্বািীন্িা যপনে াওোর মনিয
া স্বাভাদবক েনি পানর িাই যদনে র্ঘনিনি। আর িারই অিীন্ বাঙলানকও িা স্বীকার কনর দন্নি
েনেনি। এই কারনণই বাঙলাে পনর বামপেীনদর অদিকার োবযা েনলও দবিনবর পনথ াওো
েেব েেদন্। যেই কাঠানমা িনরই চলনি েনচ্ছ। বাঙলা যদেিা বড় যজার একিা Welfare State
দেোনব চলনি। আর এরই োাঁনক বেু েুদবিাবাদী এর যদেমনিয বা ‘স্বকানে’ স্থান্ কনর দন্নে বাম
আনন্দালন্নক েুদবনে দদনচ্ছন্।
প্রনঃ বিযমানন্ আমানদর যদনের বুর্দ্দ্ধজীবীরা েটঠক পনথ চনলনিন্ ব’যল আপদন্ মনন্ কনরন্
দক ?
পত্তরঃ কখনন্াই ন্া। িাাঁনদর অদিকাাংেই বুনজযাো েুদবিাবানদর পনথ চনলনিন্। যকপ যকপ
বামপেী মুনখােও প’যর দন্নেনিন্। একারনণ বামপেী আনন্দালন্ও দবপনদর েম্মুখীন্ েনে
পনড়নি। দকিু কনলজীে অিযাপনকর োংরনব এনে এ দবেনে আমার দিক্ত অদভািা েনেনি।
আদম গণিাদন্ত্রক যলখক দেেীেনঙ্ঘর েভাপদি। যমািামুটি এখান্কার আমার বান্ধনবরা
অনন্নকই েরল ও যদনের দুনভযাগী মান্ুনের িথা যলখক দেেীনদর কলযাণ চান্, দকন্তু চাইনল কী
েনব, িাাঁনদর যেে েীমা প্রদিবাদ ও প্রচার, এবাং ঐ প ন্তই
য । বন্ধুরা োক্ষারিার িযান্ করনলন্।
ভানলা কথা। দকন্তু যপনি ভাি ন্া জুিনল োক্ষরিা টিকনব ? ন্া, দেক্ষা দন্নি আেনব ? যদনখদি,
গ্রানমর দদরদ্র ন্র-ন্ারী েরল ও দবিােপ্রবণ। আর েেনর বুর্দ্দ্ধজীবীরা িার পনটা। এনদর
অদিকাাংেই ন্নমা ন্নমা কনর কাজ যেনর িান্দার পথ যদনখন্। স্কুনলর দেক্ষনকরা টঠকমনিা
পড়ানচ্ছন্ ন্া, এিা প্রাে েবজন্দবদদি
য
েিয। প্রদি েকানল আদম একিা বাড়ীর োমনন্ র্দ্ত্রেচদল্লেিা োইনকল যদনখ পানের যলাকনক প্রন কদর। দিদন্ বলনলন্, ওখানন্ অমুক স্কুনলর
মাস্টারমোে থানকন্ ও যকাদচাং ক্লাে কনরন্। গাড়ীর বাাঁদে ি’যর অিযাপনকরা আনেন্ ও র্ঘণ্টা
যেনর চনল

ান্। যকা-অদেযনন্েন্ কদমটি ে’ল। ভানলা কথা। আদম িার দু’একিা দমটিাং–এ

দিলামও মনন্ পনড়। দকন্তু এখন্ যদদখ দদনন্র পর দদন্ োইল প’যড় থানক, কানজর দচটঠ োদরনে
াে, আবার শুদন্ অমুক অমুক েে র্দ্েনমানি থানকন্, ন্ে গেগুজব ক’যরই েমেিা কাটিনে
যদন্। যপ্রানমােনন্র যকে, যপন্েনন্র োইল বিনরর পর বির প’যড় থানক। এাঁরাও অবেয
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বুর্দ্দ্ধজীবী , িনব পৃথক যশ্রণীর এই

া। পুন্রাে বদল োনির অদেদক্ষি চােীবােীরা, দবনক্রিা

ন্ারীপুরুে, বাড়ীর কানজর যলাক অদেদক্ষি েনল েনব কী, চদরনত্র িান্দাবাজ ও কূিনকৌেলী ন্ে।
অবেয াাঁনদর দবরুনদ্ধ অদভন াগ আন্দি িাাঁরা েকনলই য একই মানপর এমন্ ন্ে, দকিু ভানলা
অথাৎ
য কিযবযপরােণ দন্িেই আনিন্ এবাং ার েনল যদেিা এখন্ও যকান্ওক্রনম চলনি, দকন্তু
অদিকাাংেই য

কাজ করনি চান্ ন্া,

া যোক ক’যর কাজ একিা যপনি চান্ এবাং দদন্গি

পাপক্ষে ক’যর চনলন্ এও যিা টঠক। এম এ পাে কনরই দপ-এইচ দে-র জন্য যিািািুটি। দথদেে
া েনচ্ছ িানি যন্ািু ন্ দকিুই থানক ন্া, যমৌদলকিার দন্িান্ত অভাব। পুরানন্ারই চদবিচবণ
য
চলনি, স্কুল কনলনজ চাকদর পাওোর জন্য। াক্নগ। বেু অদপ্রে কথা বনল যেলদি। আর ন্ে।
মনন্ েে যদেিা েটঠক দবিনবর পনথ গ’যড় পঠনল এমন্িা যোি ন্া, দকন্তু যে আনক্ষপ থাক।
আেল কথা বুর্দ্দ্ধজীবীনদর চদরনত্র দন্ষ্ঠা যন্ই, আদেনবাি
য
যন্ই। আর রাজন্ীদি ও দলবার্দ্জর
জানলর মনিয প’যড় ভানলা াাঁরা িাাঁরাও আদে রক্ষা
য
করনি অক্ষম েনচ্ছন্। এই অদভািা বেন্
কনরই দক আমানক চনল য নি েনব ? আোর আনলা দকিু দক যদখব ন্া ? আমার দুই র্ঘদন্ষ্ঠ
বন্ধু-েনন্তাে বেু (দবিভারিী ) ও েুনবাি যচৌিুরী ( মুরলীির গালে্য ও াদবপুর ) – ানদর েনঙ্গ
আমার দন্ভৃ ি অন্তরঙ্গিা ও মান্দেক ঐকমিয দিল, িারা কনেক দদন্ ও কনেক মাে আনগই
দবদাে দন্নল। মান্দেক দুঃখ আর কার েনঙ্গই বা আলাপ ক’যর দকিুিা লার্ঘব করনি পাদর ?
একাকীই বেন্ করনি েনব। এর পপর োরীদরক রুিিাও মানে মানে কাবু করনি যদদখ।
প্রনঃ বাঙলা েনের বান্ানন্র পদরবিযন্ দন্নে বিযমান্ া চলনি যে দবেনে আপন্ার মি কী ?
পত্তরঃ এ দবেনে আমার মিামি “বান্ান্ বান্ানন্ার বন্দনর” ন্ামক পুর্দ্াকাে জাদন্নেদি। িবু
এখানন্ও দু’একিা কথা বদল। বিযমানন্ যকপ যকপ এবাং যকান্ও যকান্ও পর্দ্ত্রকা য ভানব ন্ো
বান্ান্ চালু করনি চাইনি িার মূনল যকান্ও ন্ীদি যন্ই। ন্া িার্দ্ত্ত্বক , ন্া বযবোদরক। পাোপাদে
োংস্কৃি েনে ‘ঈ’ রাখা েনব, বাঙলা েনে েনব ন্া (ন মন্ স্ত্রীদলনঙ্গর েনে ) , এই দন্নে অন্থক
য
দবভ্রানির েৃটষ্ট করা েনচ্ছ। বাঙলা অ-কানরর পচ্চারনণ যকাথাও যকাথাও অ-িা ‘ও’ বা ও –এর
মনিা পচ্চাদরি েে। দকন্তু িাই ব’যল আিা-ও পচ্চারনণর ‘দিল’, ‘যগল’-নক পূণ যও করার যকান্্
ুর্দ্ক্ত থাকনি পানর ? ‘চীন্’ বান্ান্িানক িার দচরপ্রদের্দ্দ্ধ অবনেলা ক’যর ‘দচন্’ – ার অথ ‘যচন্া’ও
য
েনি পানর-এমন্িা ক’যর কী পন্নদি র্ঘিানন্া েনচ্ছ ? লক্ষ এবাং লক্ষয , বাড়ী ও বাদড়র মনিয
বান্ানন্র িোৎ রাখনলই যিা অথনবানির
য
দদক দদনে েমীচীন্ েে। একাকার ক’যর লাভ েনচ্ছ,
ন্া ক্ষদি েনচ্ছ ? একিা ন্ীদি মাথাে যরনখ বলা য নি পানর য ই- ঈ কানরর যবলাে স্ত্রীদলনঙ্গ ও
দবনেেণনবািক েনে ‘ঈ’ থাকুক , ভাব- দবনেনেয ‘ই’ থাকুক , য মন্ –কাাঁদুদন্, বকুদন্ প্রভৃ দি।
এরকম ন্ীদির মিয দদনে চলনল কী দেক্ষাথী কী োিারণজন্ কারও বুেনি অেুদবিা েে ন্া।
আমার মনন্ েনেনি, বান্ান্ োংস্কারনকরা ুর্দ্ক্তদবচানর ন্া দগনে পৎকি দকিু একিা যদদখনে ন্াম
দকন্নি চান্, আর োংবাদপার্দ্ত্রনকরা দন্নজনদর খুব আিুদন্ক ব’যল জাদের করনি চান্,

ার

জন্য বান্ানন্ যগালমানলর েৃটষ্ট েনচ্ছ। িনব একথা টঠক য দু’একিা যক্ষনত্র োমান্য বদল করা
ে’যল লাভ বই ক্ষদি েনব ন্া। এমন্ দক োংস্কৃি বান্ানন্র দুরুেিাও স্থান্দবনেনে কাটিনে দন্নি
পারনল ভানলাই েে। এেব কথা আদম ‘বান্ান্ বান্ানন্ার বন্দনর’ পুর্দ্াকািাে জাদন্নেদি।
প্রনঃ জীবনন্র বাদক দদন্গুনলা আপদন্ কীভানব কািানি চান্ ?
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পত্তরঃ কী েনি কী েনব িা যভনব বলনি পারদি ন্া। আমার এখন্কার অন্ুভব এই য , আদম
য জন্য জীবনন্ এনেদিলাম , িার অনন্কিাই আদম েমাপ্ত করনি যপনরদি। যলখানলদখর দদক
যথনক বদল , দবাান্েম্মি বযাকরণিা দলখনি পারনল েুখী েনবা এমন্ একিা মনন্াভাব আমার
মনিয রনেনি। িা িাড়া আমানদর যমৌদখক চদলি েেগুনলার যকাষ্ঠী-টঠকুর্দ্জ যদদখনে দদনি
পারনলও েুখী েিাম। দকন্তু এখন্ ক্রমাগি অেুখ চলনি। ভাবদি , দরকার যন্ই আর যলখাপড়াে
। কৃবন্গর আমার গৃনের চারপানে য অরণয পদরনবে েৃটষ্ট কনরদি িাদর মনিয গাি েুল আর
পাদখ যদখনি যদখনি যেে দদন্গুনলা কািাই।
অন্তনরর দদক যথনকই জান্ার্দ্চ্ছ এবার আদম েব দকিু যথনক িুটি চাই

ক্ষুদিরাম িাস আদশ ফপদরল ও ‘প্রশীদি’ নন
সাক্ষাকাারঃ ফাৌদশা পাল

জীবনন্র আদেিা বির যপদরনেও দিদন্ অেীদি ন্ন্। গিবিরই আ দলঙ্গু দেদস্টক দেকে্ন্ারী
অব যবঙ্গদল ওোেযনের কাজ যেে কনর এখন্ চলনি ন্িু ন্ভানব চদলি বাাংলা অদভিান্ যলখার
কাজ। যেখানন্ার কাজ আজও যেে েেদন্। িাই িাাঁর বেেও েেদন্। িাাঁর ন্াম ক্ষুদদরাম দাে।
অিযাপক ক্ষুদদরাম দাে , োংস্কৃি ভাোে পার্দ্ণ্ডিয দদ িাাঁর দন্জস্বিা েে, িােনল ভাললাগার
দবেে ইাংনরর্দ্জ োদেিয। আর েব দমদলনে ভালবাো েেিা একমাত্র বাাংলার জন্যই দন্নবদদি।
িাাঁর অোংখয িাত্র এগুদল জানন্ন্। িবু যোদমওপযাথ দচদকৎো দন্নে িাাঁর দবার পড়ানোন্ার
খবর অনন্নকই রানখন্ ন্া। মাকযেবাদ িাাঁর জীবনন্র আদে ,য অন্যদদনক চচযার দবেে চববব
োদেিয। কখন্ও িন্ধ েৃটষ্ট কনরদন্ আপন্ার মনিয? িাাঁর স্পষ্ট পত্তর ‘জীবনন্ েবদকিুনক দন্নজর
যবাি, বুর্দ্দ্ধ দদনে দবচার কনর গ্রেণ করনল িন্ধ বানি ন্া’।
িবু দিিা জানগ। আজনকর পর্দ্িমবনঙ্গ মাকযেবাদীনদর যদনখ দিদন্ েিাে। িাাঁরই িাত্র
অদন্ল, দবমান্নদর োনি মাকযেবানদর েেল রূপােণ র্ঘিনি ন্া যদনখ অস্বর্দ্া যবাি কনরন্।
বাাংলানদনে মাকযেবানদর য ৌবনন্

াাঁনদর য ৌবন্দেদ্ধ েনেনি িানদরই একজন্ ক্ষুদদরাম দাে

মনন্ কনরন্, মাকযেবাদনক বাাংলানদনের মনিা কনর ভাবা েল ন্া বনলই আজনকর এই অবস্থা।
‘এরজন্য দন্ষ্ফলা যন্িারাই দােী’। েরকানরর েম্মদণি পদাদিকারীর মুনখ এই বক্তবয যলখার
অন্ুমদি পাওো ানব দকন্া এই দন্নে প্রদিনবদনকর র্দ্জাােু দৃটষ্টর পত্তনর আেী বিনরর ুবক
বনল পঠনলন্ ‘আমার ন্ানমই কথাগুদল দলনখ দন্নি পার’। দবস্মনের যর্ঘার কািনিই েমেযা
যপদরনে ভারিবনে য মাকযেবানদর েেল রূপােনণর েমািান্ জান্নি চাই। েেনিা বা এনদনে
দিদন্ কদমপদন্স্টনদর আদে য দেক্ষক েনি পারনিন্, িবু যজযাদিে োস্ত্র দবিেী মান্ুেটির মূল
েুর বাাঁিা দিল একজন্ আদে য বাাংলা ভাোর দেক্ষনকর জীবন্েঙ্গীনি। যেখানন্ও েমেযা।
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বাাঁকুড়ার যবদলোনিাড় গ্রানম জন্মানল য

য াগয বযর্দ্ক্তরও কলকািা দবিদবদযালনে অিযাপন্া

েেনজ যজানি ন্া িার পজ্জ্বল পদােরণ ক্ষুদদরাম দাে। এই বেনে এনে িবু েেনজ মনন্র
দভিনরর যক্ষাভ বাইনর প্রকাে করনি চান্ ন্া। িাাঁর িাত্ররা দবখযাি কদব, োদেদিযক, অিযাপক,
েমানলাচনকরাই িাাঁর গব।য িাাঁর যগৌরব বৃর্দ্দ্ধ কনরনি পর্দ্িমবঙ্গ েরকানরর দবদযাোগর, রবীন্দ্র
পুরস্কার। িবু দবখযাি যচাদটি বইনের প্রকানের পরও িাাঁর যলখার দখনদ যমনিদন্।
েমানলাচন্ামূলক গ্রে যপদরনে পর্দ্ণ্ডি মান্ুেটির আজনকর চূ ড়ান্ত পদরণদি ভাোিত্ত্বদবদ
দেোনব। অনন্ক বাাংলা েনের েৃটষ্ট য োংস্কৃি যথনক ন্া েনে োাঁওিাদল ভাো যথনক েনেনি- এই
োেেী পর্দ্ক্তটির েমথনন্
য ক্ষুদদরাম দানের বযাখযা েেনজই দবিৎমেনল আদৃি। যেই েনঙ্গ িাাঁনক
যদখানি েনেনি অনন্ক দবখযাি ভাোিত্ত্বদবনদর

ুর্দ্ক্তই ভুল দিল। চড়াই-পিরাই যপদরনে
েম্প্রদি বাাংলা আকানদদম িাাঁর োাঁওিাদল বাাংলা অদভিান্ িাপার কানজ োি দদনেনি।
ভাো-োংস্কানর মন্ চাইনল িবু োি লাগানি পানরন্। দেক্ষা বযবস্থাে োংস্কানর চাইনলও েুন াগ
যদওো েে ন্া িাাঁনক। ‘দেক্ষনকর দন্বাচনন্ই
য
য খানন্ গলদ, যেখানন্ িানত্রর মান্ও যন্নম
দগনেনি’। ক্লাে দেনের ইাংনরর্দ্জ বই দন্নে যক্ষাভ। দন্রেনন্র দন্ষ্ফলিাে িাই এেব কথা
প্রকানেও অেোেিা িরা পনড় দেক্ষনকর, ন্া চেদন্নকর।
ন্া , দিদন্ দবাান্ী। দিদন্ই প্রথম

ুর্দ্ক্তবাদী দৃটষ্টনি রবীন্দ্রভাবন্ানক দবচার কনরদিনলন্।

অদভিান্ চিদরনিও দবাান্। প্রচারদবমুখ দবাান্ী িাই জীবনন্র বাদক কিা দদন্ দন্ভৃ নি
কৃবন্গনর বাগান্নর্ঘরা বাদড়নি পরীক্ষা দন্রীক্ষার কাজ চালানি চান্। একিা দবোল লাইনব্রদরনি
চিদর কনরনিন্ ওখানন্। োরাজীবন্ িনর পনড়নি েনল, োরাজীবন্ িনরই পড়নি েে।
‘পড়ানোন্ার মনিযই বাদক কিা দদন্ কাটিনে যদব’। ুর্দ্ক্তবাদী মনন্ ভদবেযনির আত্মদবিাে? ‘ন্া
ন্া আমার জীবনন্র েব র্ঘিন্াই যপ্রদেনটে’। ক্ষুদদরাম দাে যজযাদিেোনস্ত্রও পর্দ্ণ্ডি।
(বঙ্গনলাক ,৮ মাচয ১৯৯৭)
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িাাঁর েৃটষ্ট, িাাঁর মন্ন্

প্রনঃ – রবীন্দ্র- প্রদিভা েবত্রগামী
য
েনলও িাাঁর বেুমুখী েৃটষ্টর যকান্্ যকান্্ দদনক আপদন্ িাাঁর
প্রদিভার অন্তনভযদী ‘োিি’ পদরচে পান্ ? যকন্ ?
পত্তরঃ- প্রথমি কাবযকদবিা গান্। দিিীেি যিানিা গে। কদবিাে ও গানন্ দেে-কৃদিনত্বর মিয
দদনে দিদন্ মান্ুনের দন্ভৃ ি অন্তনরর দচরস্থােী দূরাকািার রূপ দদনেনিন্। িা েনলা (১) অিরা
অজান্া দন্রুনদে যেৌন্দ -েত্তানক
য
আেত্ত করার অদভলাে, (২) দবনরাি দবিব োংগ্রানমর মিয
দদনে ন্ূিন্ যথনক ন্ূিন্ির জীবনন্র জন্য আগ্রে।

এই দু’টি বােন্ারই দভন্ন দভন্ন োদেদিযক
মূদিযনি প্রকাে যদখা াে আনগকার দদনন্র রামােণ, মোভারি ও যেক্ে্পীের, েুনগা, গনেনি
প্রভৃ দি রচন্াে, এমন্দক আমানদর চববব পদাবলীনিও। মিযয জীবনন্র েবদকিু প্রাদপ্তর মনিযও
প্রবল অিৃদপ্তনবাি এবাং কদেি পূণিার
য
পনথ অদভ াত্রা-এরই দােদন্ক
য
দদক পপস্থাদপি েনেনি
পর্দ্িনমর যেনগলীে িনত্ত্ব এবাং প্রাচয পপদন্েদ িথা যগৌড়ীে চববব অদচন্তযনভদানভনদর িনত্ত্ব।
এই দুই দবেনে রবীন্দ্ররদচি েদবনেে পনল্লখয রচন্া েনলা – যমর্ঘদূি , দন্রুনদে াত্রা, পবেী,
য
স্বপ্ন (দূনর বেুদূনর ) এবাং এবার দেরাও যমানর, েিভানগযর গান্, বেনেে
য
, যে যমার দচত্ত,
অপমান্, বলাকার েঙ্খ, েনড়র যখো, ন্ববে ,য মেুোর যবািন্, পথ যবাঁনি দদল এবাং ন্বীন্ বেন্ত,
রক্তকরবী, িানের যদে প্রমুখ গীদিন্ািয, দবখযাি ন্িরাজলীলার ‘ন্ৃনিযর িানল িানল’ ও
ভাঙনন্র গান্েমূে । অপরপনক্ষ যিািগনে দবদেষ্ট র্ঘিন্া-দচদহ্নি গ্রামজীবনন্র ন্রন্ারীর
দচরকানলর মান্েদচত্র। এর িার্দ্ত্ত্বক মূলেূত্র ে’ল কদবর দন্ঃনেে পৃদথবীপ্রীদি, জীবন্প্রীদি,
েুিরাাং ভারিীে চবরাগযবানদর দবনরাদিিা। আর দাািয বন্ধনন্র দবপরীনি পরকীো রদির
পৎকে য দবেেক দন্ঃনেে েনিযও িাাঁর পত্তর কদবিা ও গান্গুদল প্রদিটষ্ঠি।
প্রনঃ – রবীন্দ্র-েৃটষ্টর যকান্ দদকিা আপন্ার মনি েব যচনে দুবলয ? যকন্ ?
পত্তরঃ- দুবলয েৃটষ্ট দেোনব দন্ঃেনন্দনে িাাঁর পপন্যােগুদল দচদহ্নি, আর যেই েনঙ্গ- িার্দ্ন্দ্বক
বাাবিা েমৃদ্ধ রাজা ও রান্ী, ভাবকৃদি ও দেেকৃদির েমিনে পৎোদরি ‘িানের যদে’ ও বেুির
েোবন্ামে েমৃদ্ধ ‘রক্তকরবী’ বাদ দদনে- অন্যান্য দকিু ন্ািযকৃদি। পপন্যােগুদলর পদরণামদচত্র
অস্বাভাদবক েনেনি, প্রারে ও মিযকার িার্দ্ন্দ্বক পদরদস্থদি অিনল দবের্দ্জি
য েনে ‘বোরনে
লর্ঘুর্দ্ক্রো’র পদরণি েনেনি। অবেয ন্ৃিযন্ািযগুদলর দেেকৃদির দবেে এ প্রেঙ্গ িরদি ন্া।
প্রনঃ- রবীন্দ্র-নচিন্াে যকানন্া স্বদবনরাি আপন্ার যচানখ পনড় দক? যকাথাে ? কীভানব ? এই
স্বদবনরানির কারণ কী ?
পত্তরঃ- রবীন্দ্র যচিন্াে স্বদবনরাি ? িাাঁর কাবযান্ুভব দবচানর যিমন্ দকিু যন্ই। োমান্য দকিু িরা
যগনলও ‘কদবিা ে’যলা যখোলী যমজানজর েৃটষ্ট’ এই েূনত্র এবাং যেই কালগি পদরবিযনন্র কথা
মনন্ যরনখ িার েমািান্ পাওো

াে। য মন্ বলা

াে

ুনদ্ধাত্তর বলাকার কদবিাবলীর েনঙ্গ

আনগকার দদনন্র দন্েগ-প্রণে-স্বপ্নানবে
য
দচদহ্নি কদবিাবলীর আাংদেক চবপরীিয। আাংদেক এই
কারনণ য পুরনন্া জীবন্িারানক বজযন্ ও চবিদবক োংগ্রানমর যপ্ররণার কদবিা আনগও যবে
দকিু যলখা েনেনি, বলাকা যথনক মেুো প ন্ত
য প ােটির
য
রচন্াে আনগকার যথনক আরও
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েিযান্ুভূদির স্পনে য েেকানর এই প ন্ত
য । মেুোর োংগ্রামী দবিবী বেন্ত আনগকার দদনন্র
প্রণেস্বপ্নেঙ্গী বেন্ত যথনক েিকরা আদে অাংনেই পৃথক, েুিরাাং স্বদবনরািী- যকপ এমন্ মন্তবয
করনল িার প্রদিবানদ আমরা

াব ন্া। শুিু এই কথাই বলব য

কালপ্রবানে আমরা দক যেই

পুরনন্া মান্ুে আর আদি ? ইাংনরজী োদেিয ও ন্ব দবলািী দচন্তািারাে েনঙ্গ য স্বপ্নমে জীবন্
রচন্া কনরদিলাম এককানল, দবে েিকীে খাাঁটি পরািীন্িা যবানির বাানব যে স্বপ্ন দক চুরমার
েনে ােদন্ ? িবু একথা টঠক য ‘স্বগ য েইনি দবদাে’ কদবিার প্রণেস্বপ্ন-িদব এবাং মেুোর
“পঞ্চেনরর যবদন্া মািুরী দদনে বােররার্দ্ত্র রদচব ন্া যমারা দপ্রনে” এবাং “ াব ন্া বােরকনক্ষ বিূ
যবনে বাজানে দকর্দ্ঙ্কন্ী” এ দুই অিযন্ত পৃথক স্বভানবর। িনব যেে দবচার যোনলা মোকাল ও
কদবর যমজানজর স্বদবনরাি ন্া িরাই ে’ল প্রাাবযর্দ্ক্তর কাজ। েনল, ‘ভগবান্ িু দম ুনগ ুনগ দূি
‘- এর মনিা দবনদ্রােী কদবিাও স্বাভাদবকই েনেনি।
দকন্তু থাথ য স্বদবনরাি অন্যত্র রনেনি, যে িাাঁর দচন্তাে ও মন্নন্। প্রথমি য োমুদেক
দবিব ও ভাঙনন্র জেধ্বদন্নক দিদন্ িাাঁর কাবয কদবিাে মুখদরি কনরনিন্ িার েমথন্য িাাঁর
প্রবন্ধাবলীনি পাওো

াে ন্া। ক্কদচৎ দু’একিা জােগাে েেো পচ্চাদরি োমদেক েোন্ুভূদি

িাড়া দিদন্ িখন্কার গুপ্ত স্বনদদেকিার দবনরাদিিাই কনরনিন্। র্ঘনর-বাইনর পপন্যানে এবাং
দবনেেভানব চারঅিযানে দবিবী স্বনদদেকিানক গলা টিনপ মারার আনোজন্ কনরনিন্। দিিীেি
মন্নন্র দদনক দৃটষ্ট যরনখ বলা

াে যমািামুটি ১৯০১ যথনক ১৯১০ খ্ীঃ মনিয প্রাচীন্ ভারিীে

েমাজনবানির জেগান্ করনি দগনে বণাশ্রনমর
য
অন্ুকীিযনন্ কদব যোচ্চার েনেনিন্,

দদচ এই

রক্ষণেীলিা যথনক দকিু পনরই দিদন্ মুর্দ্ক্ত যপনেনিন্। েনল- ভারনি োিারণ মান্ুনের স্থােী
দুনভযানগর কারণ ে’যলা অদভেপ্ত ব্রাহ্মণয-েুদবিাবাদী এই দেন্দু িমিা
য – এমন্ির েিয পপলদি
জাগনি িাাঁর খুব দবলম্ব েেদন্। পনর দিদন্ টঠকই দেদ্ধান্ত কনরনিন্ য পর্দ্িম যদেীে শ্রদমক
দন্ ািনন্র
য
যচনে ভারিীে োিারণ মান্ুনের দন্ ািনন্র
য
বযবস্থািা ে’যলা েিগুনণ পাকানপাক্ত।
োজার োজার বৎের ি’যর এরই োেনন্ োিারণ মান্ুেনক এমন্ই দবমূঢ় , এমন্ই অন্ধ দােনত্ব
শ্রদ্ধােীল ক’যর যিালা েনেনি য এখানন্ মান্ুনের মুর্দ্ক্ত অি েেনজ েেবপর ন্ে। এর জন্য
দেন্দু িমিানকই
য
চুরমার ক’যর ভাঙার প্রনোজন্। দেন্দু মুেলমান্ োম্প্রদাদেকিার েব যথনক
প্রবল দবনরািী রবীন্দ্রন্ানথর ঐ আি-দে বৎেনরর রক্ষণেীল জািীেিাবানদ আস্থা োমদেক
েনলও দবস্মেকর চবদক ।
িৃিীেি, রবীন্দ্রন্াথ যোদভনেি পদরদেনন্র
য
পর দবস্মনে দবমূঢ় েনে রাদেোর ন্ূিন্
দেক্ষাপদ্ধদি ও দবাান্দভদত্তক েমাজ পন্নেন্ প্রোনে অদভভূ ি েনলও যোদভনেি রাটষ্টক
কাঠানমানি বযর্দ্ক্তগি মাদলকান্া ও িন্েঞ্চে যরানির বযবস্থানক ভানলা যচানখ যদনখন্দন্। এর
বদনল দিদন্ োমার্দ্জক কণ্নট্রাল এবাং েমবাে প্রথাে েপক্ষিা কনরনিন্। এিা যভনব যদনখন্দন্
য পুর্দ্াঁ জ ও মাদলকান্ানক দন্মূলয করনি যগনল যকবল োমার্দ্জক োস্ত্রন্ীদিনি যকান্ কাজই েনব
ন্া। এই দন্নে িকয-দবিযনকর মনিয দগনে এবাং পরাা েনেও দিদন্ কিকিা গান্ধীজীর মনিরই
েপক্ষিা ক’যর বনেদিনলন্। এিাড়া দেে োদেনিযর আদে য দন্নেও োমান্য স্বদবনরািী বক্তবযও
দীর্ঘকানলর
য
মনিয প্রকাদেক যকান্ যকান্ও যলখাে এনে পনড়নি। আজনকর েীমীি পদরদস্থদিনি
যে দবেনে আনলাচন্া করা ানচ্ছ ন্া।
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প্রনঃ- রবীন্দ্র যচিন্াে ন্ান্া প্রভাব ও যপ্ররণা থাকনি পানর ? যকান্ প্রভাব বা যপ্ররণা আপন্ার
মনি েবাদিক
য
আপন্ার অদভমনির েপনক্ষ ুর্দ্ক্ত দদন্।
পত্তরঃ- যকানন্া দবেনে ঐদিেয েূত্র আগি প্রভাবনক আমরা যকপই অস্বীকার করনি পাদর ন্া
এবাং রবীন্দ্রন্াথও পানরন্দন্। এই দদক যথনক রবীন্দ্র কানবয বা কেন্াে কাদলদানের প্রভাব,
পদাবলীর প্রভাব, ইাংনরজী যরামযান্টিক কদবনদর (প্রাথদমক ও দভনক্তারীে দুই’ই ) প্রভাব,
এমন্দক বর্দ্ঙ্কমচন্দ্র- পপস্থাদপি দন্েগ য ও ন্ারীগি পরকীে আকেনণর
য
যরানমযান্টিক প্রভাবও
দবনবচয। িাাঁর কাবয রচন্াে প্রথম অিযানে ইাংনরজী যরামযান্্ টিক কদবনদর প্রভাব ও যেইেনঙ্গ
বর্দ্ঙ্কনমর কপালকুন্ডলা, মৃণাদলন্ী, চন্দ্রনেখর প্রভৃ দি পপন্যানে বদণিয দন্েগ-প্রীদি
য
ও যরামান্্ে
দন্মানণর
য
কাদবযক প্রভানবর দবেে স্মরণ করনি েনব। ঐ কানলই চববব পদাবলীর
আনক্ষপান্ুরাগ ও যপ্রমজ্বদচনত্তর দচরদবরনের যদযািন্ার দবেেও দচন্তা করনি েনব। একই েনঙ্গ
যমর্ঘদূনির িারা পদ্নবাদিি দবরেভাবন্ানকও দমদলনে দন্নি েনব। পনরর অিযানে কাদলদানের
কুমারেেব, মালদবকাদিদমত্র, দবক্রনমাবেী
য এবাং বাণভনট্রর কাদম্বরী স্বরণীে। যদখনি েনব কদব
এেব যথনক স্থানন্ স্থানন্ অন্ুনপ্ররণা ও ইনমজ দন্মানণ
য েোেিা যপনলও িাাঁর যমৌদলক প্রদিভা
অক্ষু্ণ  যথনকনি। মোভারি ও অন্যান্য প্রাচীন্ আখযানন্র েোেিার কাদেন্ী ও ন্ািযকাবয দন্মাণ
য
করনলও পপাদানন্র দদক িাড়া েৃটষ্টকান য যেগুদলর যকানন্া প্রভাবই যন্ন্দন্। আিুদন্কিা
প্রাচীনন্র িারা েমাচ্ছন্ন েনে পনড়দন্। যকবল এইিুকু অন্ুভব করনি েে য কাদলদাোদদর যেই
োজার যদড় োজার বির আনগকার রচন্া এখন্কার কদবনক কিদূর আদবষ্ট কনরদিল।
গদযিনন্দর যক্ষনত্র অবেয িৎকালীন্ ইাংনরজী কাবয যথনক যপ্ররণা ও প্রভাব দুইই যপনেদিনলন্,
দকন্তু ইাংনরজী িন্দ আর বাঙলা িন্দ যিা আর এক র্দ্জদন্ে ন্ে। িাই ও-দুই এক েনে পনড়দন্।
অবেয রবীনন্দ্রর কদবিাে ও গানন্ বাপল ভাবন্া ও েুনরর প্রিযক্ষ প্রভাব েনেনি।
প্রনঃ- রবীনন্দ্রাত্তর যকান্্ েৃটষ্টেীল বযর্দ্ক্তনত্বর িারা রবীন্দ্রন্াথ েবনচনে যবেী অন্ুপ্রাদণি েনেনিন্
বনল আপন্ার িারণা ? দবেেটি বুর্দ্েনে দদন্,
পত্তরঃ- রবীন্দ্র েমকালীন্ িথা রবীনন্দ্রাত্তর যকানন্া কদব গেকানরর যলখাও রবীন্দ্র-েৃটষ্টনক
প্রভাদবি কনরদন্। ইনোনরানপর ইনেিে্ , এদলেি, এজরা পাপন্ড আমানদর কদবর মনন্ান াগ
লাভ করনলও প্রভানবর স্বাক্ষর রানখদন্। আর িলাে অথবা ভার্দ্জদয ন্ো পলে্ , কী এইচ্ র্দ্জ
ওনেলে্ িাাঁর ভানলা লাগনলও, প্রভাদবি করার প্রেঙ্গ ওনঠ ন্া। স্বনদেীে েনিযন্ দত্ত দক িীন্
যেন্গুপ্ত প্রমুখ োনকযও একই কথা। যকবল বলা

াে য

কদবর চবাাদন্ক কেন্াে

পনিািনন্র মূনল জগদীেচনন্দ্রর আদবষ্কানরর প্রভাব অোমান্যভানব কাজ কনরনি, য মন্
কনরনি স্থানন্ স্থানন্ আইন্স্টাইনন্র প্রভাবও। এমন্ বলা য নি পানর য অপরাহ্ন-জীবনন্ কদবর
োিারণ মান্ুনের অদভমুনখ দবনেে ভানব চাদলি েওোর যক্ষনত্র য মন্ িাাঁর যোদভনেি-পদরচে
যিমদন্ যরাাঁমা যরাাঁলার অন্ুনপ্ররণা কা কর
য
েনেনি। বাঙলা কানবযর প্রাণভূ দমনি ন্জরুনলর
েেো আদবভাব
য
িাাঁনক িাাঁনক দবর্দ্স্মি কনরদিল েেনিা বা

া ‘বেন্ত’ গীদিন্ানিযর ন্বীন্ পনথ

পৎোদেিও করনি পানর, দকন্তু েৃটষ্টকান এেনবর
য
প্রভানবর কথা ওনঠ ন্া। বরাং এাঁরাই রবীন্দ্রপ্রভাবনক মূল দরকথ্ ক’যর িারপর থাোিয দন্জপনথ আবদিযি েনেনিন্। এ মন্তবয েুিীন্ দত্ত,
বুদ্ধনদব বেু প্রমুনখর পনক্ষও েমভানব েিয। আর পপন্যানে েরৎচন্দ্র বরাং রবীন্দ্র-পোর
োংস্কারক। িাাঁর গৃেদাে রবীনন্দ্রর যঘ্র-বাইনর পপন্যানেরই েমানলাদচি োংস্করণ। পপন্যানের
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দদক যথনক বরাং দবভূ দিভূ েণ বনন্দযাপািযােনক রবীন্দ্র- অন্ুভূদির দেেযরূনপ োদেিযজীবন্
আরে করনি যদখা

াে। েুিরাাং রবীন্দ্র-পরবিী যকপ যকপ কী কানবয, কী গে স্বকীে

চবদেনষ্টযর স্বাক্ষর রাখনলও রবীন্দ্রকৃদির পপর িাাঁনদর প্রভানবর প্রনই ওনঠ ন্া। িািাড়া একমাত্র
দবাানন্র দবেে বাদ দদনল ইনোনরানপর োম্প্রদিক পপন্যাে দন্মানণ
য য েব ন্ো মন্াার্দ্ত্ত্বক
রীদি গনড় পনঠদিল, রবীন্দ্রন্াথ যে েব দবেনে যিমন্ অদভাও দিনলন্ ন্া।
োক্ষাৎকারঃ আবদুে োত্তার
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( পনল্লখন াগয গ্রে )
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রেীন্দ্র-কদিভার পদরচ ঃ
বইটি যলখার এনকবানর প্রারনে ১৯৪৯ খ্ীঃ চবোনখ গ্রীষ্মাবকানে, স্বগ্রানম যবদলোনিানড়।
িখন্ আদম যপ্রদেনেন্্দে কনলনজ কাজ কদর। মাত্র কনেক পৃষ্ঠা যলখার পর প’যড় থানক।
ইদিমনিয ঐ বৎের ন্নভম্বর-নেনে েেিদমণীর
য
মৃিুয েে। পরবিী প্রাে দু’বৎের োূণ য দভন্ন
মান্দেক রানজয আমার েঞ্চারণ র্ঘনি। যলৌদকক োংদবৎ দেনর এনল পর মাে-পাাঁনচর মনিয
অন্াোনে েব বইিা যলখা েনে

াে। েনন্দে যন্ই পক্ত আর্ঘাি এবাং িার েনল অিযানত্ম

পদরভ্রমণ আমার কানবযাপলদিনকও আোিীিভানব বাদড়নে যিানল।
আদম এিুকু বলনি পাদর, স্বািীন্ ও মুক্ত মন্ দন্নে যমৌদলকভানব আদম দলখনি যচষ্টা কনরদি।
রবীব্দ্র-েমানলাচক পূবেূয রীনদর অনন্নকরই যলখা আদম পদড়দন্, াও বা পনড়দি িার যকানন্া
োংস্কার আমানক আক্রমণ করনি পানর দন্। আমার বেু–অদভািার পর আজ আদম িাত্রিাত্রীনদর দবনেেভানব অন্ুনরাি জান্াই িাাঁরা য ন্ প্রথনম মুক্তদচনত্ত স্বকীেভানব রবীন্দ্রকাবযকদবিা পনড় যন্ন্। এনি িাাঁরা দন্র্দ্িিভানব পপলদি করনি পারনবন্ য রবীন্দ্র কাবয কে
দবশুদ্ধ কদবত্ব ও বাাব মান্ুে-প্রেঙ্গই আনি, যকাথাও োমান্য িত্ত্ব-োংস্পে য থাকনলও িা
কাবযোংগদিেীন্ ন্ে।
মনন্ েনচ্ছ, এটি আমার োনির এই যেে োংস্কার । েুিরাাং এই প্রেনঙ্গ বইটির প্রথম মুদ্রনণর
(১৯৫৩) পূবাবস্থাে
য

াাঁনদর েনঙ্গ য াগ দিল িাাঁনদর কথা স্মরণ ক’যর দন্ইঃ (১) দবগিা প্রথমা

পত্নী-প্রদিভা, (২) কদব েঙ্খ যর্ঘাে, দ দন্ িখন্ িাত্রাবস্থা অদিক্রম কনরনিন্ ও আমার কথা ও
যলখা যথনক মুদ্রণ- পপন াগী কদপ চিদর করনি োো য কনরনিন্, (৩) ‘পুদথর্ঘনর’ অন্যিম
স্বত্বাদিকারী বন্ধুবর অিযাপক েুনবাি যচৌিুরী, (৪) রােবাোদুর েুকুমার চনট্রাপািযাে, দ দন্
কাদলদানের েনঙ্গ রবীনন্দ্রর র্ঘদন্ষ্ঠিা দবেনে আমানক বেু আনগ যথনকই পদ্নবাদিি কনরদিনলন্।
োঙলা াালে র রূপ ও রীদি (১৯৫৮)

বইটি কাবয-কলা-দবদি দন্নে, েোথ-বাকযাদদর
য
দবন্যানের পপর দন্ভযরেীল যেৌন্দ পরীক্ষণ
য
দন্নে। ঐ
েূনত্র প্রারনে কাবযকদবিা কানক বলা পদচি, কাবয-কদবিার পনদেয কী, কলাকৃদির অন্তদন্দেি
য
যেৌন্দ য
দকভানব গ’যড় পঠনি এেব দবেনে দকিু ভূ দমকা করনি েনেনি। মিয অাংনে পক্ত যেৌন্দন রয েোেক
অলাংকার দবনলেণ এবাং মিান্তর দন্রেন্ ক’যর িনন্দর মূল বযাপারটি বুর্দ্েনে যদওো েনেনি। পদরনেনে
চ াগীদি,
য
পদাবলী, মঙ্গলকাবয যথনক আরে ক’যর আিুদন্ক কাল প ন্ত
য প্রোদরি দবনেে দবনেে
কাবযিারা ও রূপরীদির পদরবিযন্ ও প্রোিন্ প্রোেী কদবনদর কৃদিত্ব প ানলাচন্া
য
করা েনেনি।
কাবয যেৌন্দ -পদরক্ষনণ
য

দদচ বনক্রার্দ্ক্ত-মিনকই আদম বরণ কনরদি, িবু এ আনলাচন্া টঠক ঐ

অদভমনিরই েম্প্রোরণ-কে করা েে দন্।
েম্প্রদি খুব বনড়া আকানরর বই যলখার দদনক একিা প্রবণিা যদখা দদনেনি। আদম ও-পনথর পদথক
ন্ই। কদব ভারিচন্দ্র িাাঁর একটি প্রবচন্বানকয আমানক রক্ষা কনরনিন্। এ িাড়া যকান্ও স্থানন্ োংস্কৃি
েমানলাচন্ারীদির পনল্লখ ও িেয েমানলাচন্া করনি েনেনি কারনণ ঐ েব জােগা দুরূে ব’যল কানরা
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কানরা প্রিীি েনেনি। বযাপার এই য , আমরা দদচ মুেুমুেু য োংস্কৃি েমানলাচকনদর দুচারিা বুদল র্দ্জহ্বানগ্র
যরনগ চদল, যেগুদলর দভদত্ত এবাং িাৎপ যবাোর
য
দদনক যকানন্া আগ্রেই রাদখ ন্া, কারণ, আেনল োংস্কৃি
গ্রীনকর যচনেও কটঠন্! অথচ িাত্রেম্প্রদােনক অদভভূ ি রাখনি ঋদেবাকয বড়ই পপকারী!
অলাংকার ও িনন্দর েনঙ্গ কাবযনেৌন্দন রয অদভন্ন োকয। এটি যদখানি দগনে এমন্ েব পদােরণ োংগ্রে
করনি েনেনি য গুদল একই েনঙ্গ রমণীে ও থা থ। অবেয দকিু অন্ুবাদ এবাং স্বকীে গ্রেন্াও করনি
েনেনি। অলাংকার-দন্ণেয দবেনে মিান্তর দন্রেন্ও একিা পনদেয েনেনি চবদক।

দচত্রেীিম ী রেীন্দ্রোণীঃ
বইটি প্রথম প্রকাদেি েে ইাংরার্দ্জ ১৯৬৬ োনল। যলখা েে কৃবন্গর ও যকালকািাে।
দবশুদ্ধ ন্ান্দদন্ক দৃটষ্টনকাণ যথনক কদবকৃদির আনলাচন্া দবনেে যদখা ানচ্ছ ন্া ব’যল এ কানজ
োি দদনি েে। প্রকাদেি বই দন্ঃনেে েনলও ন্ান্া কারনণ এিকাল অমুদদ্রি অবস্থাে পনড়দিল,
পদরমাজযনন্রও েমে পাওো াে দন্। েম্প্রদি অগ্রজ-প্রদিম প্রমথন্াথ দবেী মোেে এ দবেনে
আমার দৃটষ্ট আকেণয করনল পুন্র্মুদ্রনণর জন্য পৎোে যবাি কদর।
বইটি োিারণ কাবযাথ য আনলাচন্ার ন্ে। যে কাজ ‘রবীন্দ্র-প্রদিভার পদরচনে’ই যন্ািু ন্ ও
যমৌদলক দৃটষ্ট দন্নে করা েনেনি। িা িাড়া কদবর েমাজদৃটষ্ট দন্নে, দবাান্-দন্ভযরিা দন্নে যলখা
আমার অন্যান্য বইও রনেনি। এটি দবশুদ্ধ আিয অথাৎ
য কদবিাগুনলার দেেনেৌন্দ য দন্নে।
োিারণ পাঠনকর কানি একিু েক্ত মনন্ েনি পানর, িনব কদবিাদন্মাণ
য দকনে ভানলা েে এ
দবচারবুর্দ্দ্ধ াাঁর োমান্যও আনি িাাঁর কানি খুবই মুলযবান্্ মনন্ েনব।
বইনের দাম বাড়নল আমার ভানলা লানগ ন্া। যবদে দানম বই যকন্ার োমথযয আমারও যন্ই।
দকন্তু মুদ্রণ ও প্রকােনন্র অন্যান্য অঙ্ক বাদ দদনলও যলখারও িাপার কাগজ দন্নে য

–দুগদি

চলনি িানি দাম ন্া বাড়নল েেি প্রকােকনদরও গিযন্তর যন্ই। গি আঠানরা-কুদড় বির ি’যর
মূলযমানন্র ঊধ্বেনন্র
য
েনঙ্গ চদরত্রমানন্র দবপরীি অন্ুপাি দবনবকী মান্ুনের দৃটষ্ট এদড়নে াবার
মি ন্ে। অথচ মনন্াবুর্দ্দ্ধনি োংলি-েওো যন্ািু ন্ কথা এই অবস্থােও যলখকরা যোন্ানি চান্,
প্রকােকও িা দন্নে চবেদেক োংগদি ও খযাদির প্রিযাো রানখন্। দকন্তু োম্প্রদিনকর িন্দ্বিা
যলখক-প্রকােক-পাঠনকর র্দ্ত্রভুজ িাদড়নে এদগনে যগনি চিু থ একটি
য
পনক্ষর অদভমুখ- যদনের
যমৌল পপকরণ ও পৎপাদন্ ানদর করােত্ত এবাং যেইেনঙ্গ া-খুেী করার অদিকারও ানদর
অবাি। এরকম যক্ষনত্র দেষ্টা েরস্বিীর অনিামুনখ পথ োাঁিা িাড়া পপাে যন্ই।
ক্রমাগি মূলযবৃর্দ্দ্ধর েনল জীবন্ বা জীদবকা দন্নে চলা োিারণ মিযদবনত্তর পনক্ষ অোিয
েনে পনঠনি। যদখা ানচ্ছ- মূনলযর ঊধ্বগদি
য
ও চাদরর্দ্ত্রক মানন্র অবন্দি এ দুই দবপরীি োনর
অনঙ্ক বাাঁিা েিয। দকন্তু বযাপারিা যিা চন্েদগক
য ন্ে, মান্ুনেরই েৃটষ্ট। পপর যথনক চুইনে আো
দন্চুিলা প ন্ত,
য দেক্ষণ-দেক্ষা যথনক জীদবকাগ্রেণ প ন্ত,
য বাইনর ন্ীদি-প্রচার অথচ দভিনর
দুন্ীদি এই যদখনি যদখনি যেনের দদন্গুদল কািানি েনব মনন্ ক’যর চন্রানেয দবমূঢ় েনে
পনড়দি।
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বেষ্ণে রস কাাশ (১৯৭২)
আদম বুর্দ্দ্ধজীবী, বড় যজার োদেিয-েমীক্ষক। চবববিমাদদর
য
যক্ষত্র একিু দভন্ন
িরনন্র। িবু য একানজ োি দদনেদি যে দু’চারটি দবেনে দকিু বলার প্রনোজন্ অন্ুভব ক’যর।
েহৃদে পাঠক পড়নলই িা িরনি পারনবন্। এনি যকানন্া ‘গনবেণা’ যন্ই। পুরািন্ কথানকই
যন্ািু ন্ ক’যর গুদিনে দবন্যাে করাে ৎদকর্দ্ঞ্চৎ প্র ত্নমাত্র আমার। অদীদক্ষি েনেও দীদক্ষনির
বাকয পচ্চারণ কনরদি। চবববনদর কানি অন্ুনরাি িাাঁরা য ন্ আমানক ক্ষমার যচানখ যদনখন্।
চববব-রেিনত্ত্বর খুটাঁ িন্াটি

দবেে োিযমি পদ েমােরণ ক’যর দৃষ্টান্ত দদনেই পপস্থাদপি

কনরদি। িবু অোূণিা
য যথনক যগনি। দকিু পদ দবনলেণ ক’যর বুর্দ্েনে দদনল েেি ভানলা ে’ি।
এিাড়া আমার অাান্জদন্ি যমৌদলক ি্রুটিও দকিু থাকা খুবই েেব। পাঠকনদর যচানখ য েব অোংগদি িরা পড়নব িা জাদন্নে দদনল দবনেে পপকৃি েব।
এ পুানকর ‘প্রকাে’ অাংে, অথাৎ
য দলখনন্-োদেনিয চববব অদভবযর্দ্ক্তর অিযাে দন্নে ২ে
খণ্ড েনব, এই মনন্ আনি। জাদন্ ন্া িা কান য পদরণি করনি পারব দক ন্া। এ পুাক

াাঁনক

পৎেগ য করলাম িার শ্রীজ্চিন্যোংস্কৃদি ও শ্রীরািা দবেেক গ্রেও একই েনঙ্গ কদলকািা
দবিদবদযালে যথনক প্রকাদেি েনচ্ছ যদনখ

ারপর ন্াই আন্ন্দনবাি করদি। পূবেূয রীনদর

পুন্ঃপুন্ঃ ন্মস্কার জান্াই।
যবে দকিু েমে পনর েনলও গ্রনের দিিীে োংস্করণ প্রকাদেি েনচ্ছ যদনখ আন্র্দ্ন্দি যবাি
করদি। বইটি য মন্ দবিদবদযালনের িাত্র-দেক্ষকনদর যিমদন্ চববব ভক্তনদর মনন্ান াগ
আকেণয করার জন্য যলখা। প্রথম মুদ্রনণ ভাবা দগনেদিল এর পর ইদিোে-অন্ুগ বিযমান্
দৃটষ্টনকাণ অন্ুোনর েিীক চচিন্যচদরিামৃি গ্রে প্রকাে ক’যর ও যেইেনঙ্গ যগৌড়ীে চববব
গ্রেকার ও পদকিযা মোজন্নদর পদরচে েদন্ননবে ক’যর দিিীে খনণ্ড “চববব-রে-প্রকানে”র
প্রকাে অিযাে োূণ য করা

ানব। দকন্তু দভন্ন কা াদিপানি
য
িা দবদঘ্নি ে’ল, এজন্য দবলম্ব ন্া

ক’যর ও মোপ্রভুর জনন্মর পঞ্চেিবে য েমাদপ্ত পপলনক্ষয এটিনকই আপািি েমগ্র ি’যর
পুন্ঃপ্রকােন্ার োংকে কান পদরণি
য
করা যগল।

সমাজ কেদি রেীন্দ্রনাথঃ (১৯৭৩)
রবীন্দ্রন্ানথর কাবযন্ািযিত্ত্ব দন্নে প্রভুি পদরমাণ যলখা আমানদর কলম যথনক যবর েনে
াূ পীকৃি েনেনি, দকন্তু িাাঁর দচন্তা-ভাবন্া দন্নে যলখার োংখযা অন্ুপানি খুবই কম। দবনেনে িাাঁর
রচন্ার েমাজ-ভাবন্ার দদকটি ন্ান্া কারনণ প্রাে পনপদক্ষিই দিল, েম্প্রদি এ দবেনে কানরা
কানরা মনন্ান াগ আকৃষ্ট েনচ্ছ। দকন্তু যে-অভাব পূরণ করার পৎোে দন্নে এ বইটি দলদখি ন্ে।
োম্প্রদিক িাত্র এবাং িরুনণর দল রবীন্দ্র-রচন্া পড়নি য ন্ অন্াগ্রেী েনে পনড়নি, এমন্ দক,
িানদর মনন্ রবীন্দ্র-অন্াস্থার ভাবও যকানন্া যকানন্া যক্ষনত্র িীব্র েনে পনঠনি। দদও এজন্য
টঠক িরুণনদর অপরািী করা াে ন্া। আমরাই ভােনণ-কথনন্-দলখনন্ রবীন্দ্রন্াথনক এমন্ভানব
পপস্থাদপি কনরদি ানি কদবনক িারা েন্ািন্ী প্রাচীন্ িানির যলখক ও প্রদির্দ্ক্রোেীল মান্ুে
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ব’যল েেনজই দচনন্ যরনখনি। মনন্ কনরনি রবীন্দ্রন্াথ শুিু ভুমা-অেীনমর িত্ত্ব কনরনিন্, যেই
দৃটষ্টনকাণ যথনক যকবল কুনেদলকারই েৃটষ্ট কনরনিন্, চলমান্ বাাব জীবনন্র প্রকৃদি দন্নে দকিু
বনলন্দন্। রবীন্দ্রন্াথ িানদর কানি মোন্্ , দকন্তু অচল; যেল্নের েনবানচ্চ
য
যরনখ ন্মস্কার ক’যর
দবদাে যদওোর য াগয। অথচ িারুণয এবাং প্রগদিনক রবীন্দ্রন্ানথর মি এনদনের আর যকান্্
মোজন্ই বা এি প্রবলভানব অদভন্ন্দন্ জাদন্নেনিন্? মনন্াগি এবাংদবি আনক্ষপই আমানদর
এই পুর্দ্াকা গ্রেনন্ প্রবদিযি কনরনি। আর এই পুানকর একিু অদভন্বিা যবাি েে এইখানন্
য , মন্ীেী দেোনব রবীন্দ্রন্ানথর মন্ন্-দচন্তা এবাং কদব-দেনেনব িাাঁর কেন্াবস্তু দৃেযিঃ পৃথক্
বযাপার েনলও অনন্কনক্ষনত্রই য

যমৌলভানব এক এটিও যদখানন্ার প্রোে, প্রগদি-গুরু

মোকদবনক েব দমদলনে দবচার করা।
আজনকর েমাজ-পদরবিযনন্র পিভূ দমকাে বইটি িরুণনদর ন্ূিন্ ক’যর রবীন্দ্র-ভাবন্াে
পদ্বুদ্ধ করনল িনবই শ্রম োথক
য মনন্ করব।

কদবকঙ্কণ চণ্ডী( ১৯৭৮)
যকালকািা দবিদবদযালনে রামিন্ু লাদেড়ী অিযাপক পনদ থাকাকালীন্ আমার দন্েমমাদেক
অন্যিম কিযবয দিল মিয ুনগর োদেিয দবেনে গনবেণা। িার একটি অাংে এই গ্রনে, একটি
‘চববব-রে-প্রকাে’ গ্রনে, আর িৃিীেটি ‘মিয ুনগর োদেনিয রাজা-প্রজা-োকয’ প্রবনন্ধর
আকানর দবদভন্ন পত্র পর্দ্ত্রকাে প্রকাদেি েনেদিল। অন্য দবেনে মনন্ান াগ অবেযোবী েওোে
‘রাজা-প্রজা’র গ্রোকানর পদরনবেন্ এখন্ও েেবপর েেদন্।
মুকুন্দ কদবকঙ্কণ দবেেক গনবোে েটঠকভানব ঐদিোদেক িথয দন্ণনের
য
েনঙ্গ স্থাদন্ক
প নবক্ষণ
য
আর যবে দকিু প্রাচীন্ পুদথরয দলখনন্রও প ানলাচন্া
য
করনি েনেনি। কদব মুকুনন্দর
প্রকৃি রচন্া,

া পালাগােক ও পুদাঁ থনলখকনদর োনি েমাচ্ছন্ন েনে দবকৃি ও অনপক্ষাকৃি

আিুদন্ক পাঠ ুক্ত েনে পনড়দিল, এই প্রথম খনন্ড িার অন্তি আদে-ন্ব্বই েিাাংে আদম পদ্ধার
করনি যপনরদি ব’যল মনন্ কদর। দিিীে খন্ড অথাৎ
য িন্পদি-খুল্লন্া-শ্রীমনন্তর পপাখযানন্ োি
যদব মনন্ ক’যর এখন্ও যপনর পটঠদন্।

দিন্ বৎেনর অক্লান্ত পদরশ্রম এবাং পনিনগর পর এই গনবেণা-মূলক বইটি প্রকাদেি ে’ল।
গনবোে ও প্রকােনন্ দবনেেভানব পৎোে দদনে আমানক কৃিািাপানে আবদ্ধ কনরনিন্
দবিদবদযালনের যপ্রা-দভ-দে শ্রী ুি অরুণ রাে মোেে। আমার িাত্র-িাত্রী, গনবেণােোেক
শ্রীমান্্ মুো কাদলম ও েঃ অদেিকুমার বনন্দযাপািযাে প্রমুখ দবভাগীে অিযাপকনদর ের্দ্ক্রে
েেন াদগিা এ প্রেনঙ্গ স্মরণ কদর।
কদবর পলােন্-পথ ও আশ্রেস্থানন্র প্রিযক্ষ পদরচে লানভর জন্য াত্রাে াাঁরা আমাে েঙ্গী
েনেদিনলন্ িাাঁনদর ন্াম এ-প্রেনঙ্গ পনল্লখয- যমদদন্ীপুনরর ইদিবৃত্ত রচদেিা অিযাপক প্রণব রাে,
শ্রী ুি কান্াই দীর্ঘাঙ্গী,
য
শ্রী ুি রািারমণ দোংে, শ্রী ুি কামন্া েরকার (প্রিান্ দেক্ষক ), শ্রীমান্্
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অনোক দমশ্র (িাত্র) ও যোনিাগ্রাোর মনোদে। এাঁনদর োন্ন্দ েেন াদগিা ও কষ্ট েদেবুিা
আমার স্মরনণ থাকনব।

রেীন্দ্র-াল্পনা

দেজ্ঞালনর প্রদধ্াারঃ (১৯৮৪)

রবীন্দ্র-োদেিয পড়নি, পড়ানি এবাং দলনখ আনলাচন্া করনি প্রখর কাবযবুর্দ্দ্ধ িাড়া অন্য
য

ক’টি দবেনের প্রাথদমক াান্ অজযন্ ক’যর দন্নি েে িা ে’ল রাগ-রাদগণীেে োংগীি,

স্বানদদেক েমাজ-ইদিোে েে দকর্দ্ঞ্চৎ দবি-ইদিোে এবাং আিুদন্ক দবাান্। ন্নভাদবাান্পদরদচদি িাড়া কদবর যেোনিরয বেু কদবিার আিা-পদরচে যপনেই িৃপ্ত থাকনি েে। েদবন্নে
স্বীকার করদি, আমার পনক্ষও আনগ আনগ িা-ই র্ঘনিনি। ক্লানে িাত্রনদর পড়ানি দগনে মনন্
অন্ুভব কনরদি বািা। দবেেটি অদিগি করদি

খন্, িখন্ মনন্ েনেনি য

আনগ ঐ

ন্নভাদবাান্িাই োদেনিযর িাত্রনদর আেত্ত কদরনে যন্ওো পদচি, েীদমি েমনে া েেবপর
ন্ে। অিএব আর একিা বই দলখনিই েে। িাও য ভানব করা যগল িা দ্রুিগদিনি এবাং
োংনক্ষনপ চবদক। আনগ যলখা কনেকটি প্রবন্ধ ও ইিাি প্রদত্ত বক্িৃিা গুদিনে-গাদিো দন্নে।
দদ যকানন্া দবাান্-নবত্তা কাবযনবাি ও রবীন্দ্র-জ্বদেষ্টয অজযন্ ক’যর দলখনিন্ িােনল আরও
েুদবচার করনিন্ এমন্ মনন্ কদর।

োাঁওিাদল বাাংলা েমেে অদভিান্
এই গ্রনে যকবল যেইেব োাঁওিালী েে গৃেীি েনেনি য গুদলর েনঙ্গ বাঙলার ঐকয
আনি। যেগুদলর, েে োাঁওিালী (অথাৎ
য যকালমুণ্ডা ) ভাো যথনক বাঙলাে গৃেীি েনেনি, ন্ে,
বাঙলা, এমন্দক পূবী দেন্দী, যভাজপুদরো, চমদথলী যথনকও োাঁওিালীনি দকিু দকিু গৃেীি
েনেনি। দলখনন্ ও মুদ্রনণ োংনক্ষপ করার প্রনোজনন্ বাঙলা িাড়া ঐেব ভাোনক যকবল দেন্দী
(দে ) আখযানিই অদভদেি করনি েনেনি।
াাঁনদর আমরা োাঁওিাল ব’যল অদভদেি করদি িাাঁনদর দন্নজনদর মনিয প্রচদলি আখযা
ে’ল যখরওোর বা যখরওোল । যখনরাোল েনচ্ছ প্রাজ্গদিোদেক কাল যথনক েমগ্র পত্তর ভারনির
বাদেন্দা যকাল-মুণ্ডা বা দন্োদনদর বৃেত্তম োখানগাষ্ঠী াাঁরা পূব ভারনি
য
দবনেেভানব প্রবল দিনলন্
আ -য ভােীনদর এনদনে অন্ুপ্রনবনের বেু আনগ যথনকই। ঐ েমনে দাদক্ষণানিযর পূবাঞ্চল
য
ও
দদক্ষণাঞ্চল জুনড় এাঁনদরই বেুদূরবিী অন্য আর এক োখানগাষ্ঠীর মান্ুে দবদযমান্ দিনলন্।
আ ভােীনদর
য
আোর আনগ দ্রাদবড়ভােী ন্ানম দভন্ন আর এক ন্ৃনগাষ্ঠীর মান্ুে মুখযভানব পাঞ্জাব,
দেন্ধু , যবলুদচাান্ বযাপ্ত কনর দবদযমান্ দিনলন্। এাঁনদর েনঙ্গ দেদরো যমনোপিাদমো েে এদেো
মাইন্নরর প্রাচীন্ মান্ুনের জীদবকা ও দেেপ্রণালীর োদৃেযও পাওো যগনি। েোবয এই য
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আ ভােীনদর
য
পাঞ্জানব অন্ুপ্রনবনের আনগকার যেই প্রাজ্গদিোদেক অিযানে এইেব দবদভন্ন
অন্া -নগানত্রর
য
মান্ুেগুদলর মনিয পারস্পদরক দমলদমে ও আদান্প্রদান্ েম্বনন্ধর অভাব দিল
ন্া, কারণ, ভাোর মনিয আদান্-প্রদানন্র দচহ্ন বিযমান্ । এাঁনদর জীবন্ াত্রাে দবনঘ্নর েূত্রপাি
েনেদিল োূণ য দভন্নভােী ও দভন্নির জীবন্াদেবােী
য
যিিকার ও মুখযভানব পশুপালক
আ ভােীনদর
য
পপদন্নবে স্থাপনন্র পর যথনক। িু লন্াে োংখযাে েনলও রথেে অস্ত্রেনস্ত্র ও
োংেদিনি বলবান্্ আ ভােীরা
য
ক্রনম দ্রাদবড় ভােীনদর পাঞ্জাব ও দেন্ধু অঞ্চল যথনক দদক্ষনণ
দবিাদড়ি কনর যদে ও িারা দদক্ষণবােী অন্া নদর
য
েনঙ্গ একত্র বেবাে করনি থানক। যকালমুণ্ডা যগানত্রর অন্া নদরও
য
দবিাদড়ি ও বেীভূ ি কনর আ ভােীরা
য
েিােীর পর েিােী িনর
দেন্ধু পপিযকা িাদড়নে িখন্কার েরস্বিী ও দৃেদ্বিী অদিক্রম ক’যর গানঙ্গে েমিনল
আত্মদবাার করনি থানক। বেীভূ ি অন্া নদর
য
যস্বচ্ছাে অথবা িনর যবাঁনি দন্নে এনে কৃদেকম য,
গৃেদন্মাণ,
য যগাপালন্ প্রভৃ দি কানজ দন্নোগ কনর। এই েূনত্র য মন্ আ য অন্্-আ য রনক্তর
দবদমশ্রণ র্ঘনি যিমদন্ ভাোর আদান্-প্রদান্ও প্রারি েে। আ নদর
য
দন্জ প্রনোজনন্ই এনদনের
বস্তু, খাদয, গািপালা, জীবজন্তু প্রভৃ দির ন্াম এমন্দক অন্া যোংস্কৃদি দবেেক ন্ান্ান্্ আখযাও
গ্রেণ করনি েে। এেব খ্ীঃ পূঃ আড়াই োজার বির আনগ যথনক ক্রনম ক্রনম োংর্ঘটিি র্ঘিন্া।
অন্্-আ নদর
য
েনঙ্গ দবদমশ্রনণ ের্দ্ঙ্কি েনে কদবিা-মন্ত্র-বাদী ব্রাহ্মণয েম্প্রদাে োংেদিমূলক
আত্মরক্ষার প্রনোজনন্ াকনম প্রবিয
য
ন্ কনর। দদচ কালবনে শুর্দ্দ্ধরক্ষা অেেব েনে পনড়।
এইভানব খ্ীঃ পূঃ োজার েিনক আ ভােীরা
য
অথাৎ
য দবদমদশ্রি আ রা
য মুন্া েরস্বিী অদিক্রম
কনর আন্দাজ বারাণেী প ন্ত
য এদগনে াে। ঐ েমে যথনক িানদর ভাোিা যমৌল আ নগানত্রর
য
েনলও িার চবদদক অিযাে চনল দগনে যলাকপ্রচদলি যলৌদকক অথাৎ
য যলৌদকক োংস্কৃনির একিা
েেজ যমোনমদের অিযাে চলনি থানক। ঐ েমেিাে অথাৎ
য খ্ীঃ পূঃ োজার যদড় োজার েিনক
অঙ্গ-বঙ্গ ও িার দদক্ষনণর েীমা প ন্ত
য অঞ্চনল যকাল-মুণ্ডা ও িানদর দভন্ন যগানত্রর অন্্ আ নদর
য
প্রবল প্রভানবর কাল। ঋগ্নবনদ োংগৃেীি কদবিাগুদলর * ( * যবদ রদচি েে
বন্দন্ামূলক কদবিারূনপ, দকন্তু াবাদী ব্রাহ্মনণরা এগুদলনক ‘মন্ত্র ‘ আখযাে অদভদেি কনরন্
ও অনপৌরুনের ব’যল প্রচার করনি থানকন্।) যেনের দদনকর এক অিযানে স্বজাদি প্রীদিবৎেল
এক কদবনক জান্ানি েনেনি য

ঐ পূব য ও দদক্ষণ অঞ্চনল দিন্ যশ্রণীর প্রজা অথাৎ
য মান্ুে

‘অিযাে’ ুক্ত অথাৎ
য বযাপক ও প্রবল দিল, পনর খ্ীঃ পূঃ োজার েিােীনি এর বযাখযাে যবাোনন্া
েনেনি য ঐ অিযােপ্রাপ্ত জাদিগুদল ে’ল অঙ্গ-বঙ্গ-মগিবােী ও যচর-পানণ্ডযরা। খ্ীঃ পূঃ পঞ্চম
েণ্ঠ েিােীনি চজন্ ও যবৌদ্ধিনমরয আদবভযানবর পর িমদীক্ষার
য
েূনত্র িখন্ই বেু দবদমদশ্রি ঐ
আ নদর
য
পূবাঞ্চনল
য
অন্ুপ্রনবে প্রারি েে। ক্রনম ভূ দমনলাভীরাও অদভ ান্ করনি থানক এবাং
যমৌ প্রভানবর
য
েূনত্র বযাপকভানব দবোর-বাঙলাে অন্ুপ্রদবষ্ট েে, আর অনোনকর েমে ওদড়োকদলনঙ্গও।
বযাপক দবদমশ্রনণর মিয দদনে োংস্কৃি-প্রাকৃনি য মন্ বেু অন্্- আ েনের
য
প্রনবে
র্ঘনি, যিমদন্ দন্োদ ও যকাল আখযাে োদেনিয পদল্লদখি অন্ান রাও
য
বেু আ েে
য
গ্রেণ করনি
থানকন্। বলা

াে, পূনবকার
য
দকিু দবদমদশ্রি আ নদর
য
েনঙ্গ অন্্-আ নদর
য
আরও বযাপক

দবদমশ্রণ চলনি থানক। এইরূনপ জটিলভানব দমনে

াওো আ -অন্া
য
য যথনক পূবাঞ্চলীেনদর
য

িথা বাঙালীনদর ক্রম-পদ্ভব র্ঘনি। যদখনি যগনল দবশুদ্ধ আ রক্ত
য

খন্ এ অঞ্চনল যকাথাও

এক যোাঁিা যন্ই বলনলই চনল এমন্ির ন্ামেম্বল আ নদর
য
েনঙ্গ যকালমুণ্ডানদর দমশ্রনণই
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আমানদর পদ্ভব। আমানদর যেকানলর পূবপু
য রুেনদর ব্রাহ্মণয ও চজন্নবৌদ্ধ আচার ও িমীে
জীবন্রীদি গ্রেণ কনরই বাাঁচনি েে। িবু অন্া য ট্রযাদেোনন্র যবে দকিু পপাদান্ িার মনিয
বজাে যথনক

াে। আমরা

ারা আত্মদবক্রনের িারা দমনে দগনেদিনলন্ িারাই যদনের প্রিান্

বযর্দ্ক্ত েনে পদড়।আর য েব দন্োদ ঐভানব আত্মদান্ করনি পানরদন্ িারা রাঢ়নদে ও দবোরওদড়োর আরণয পাবিয
য অঞ্চল েনর

াে ও যকান্ক্রনম জীদবকা-দন্বাে
য করনি থানক।পনর

আবার জীদবকার িাদগনদ ওনদর অনন্কনকই আমানদর অিীনন্ কাজকম দন্নি
য
বািয েনি েে।
িারা ে’ল এখন্কার েীন্বণ ও
য অন্তযজ েম্প্রদানের পূবপূ
য রুনেরা। এরা মূল আদদবােী েম্প্রদাে
যথনক দবিাদড়ি ও দবচুযি েনে যকান্ওক্রনম দেন্দুনদর েবদন্ম্ন
য
যগাষ্ঠীনি স্থান্ পাে। এখন্কার
ে্ ম বা যোম্ , বাপদর বা বাইদর, োদড়, চুোড়, বাগ্দী, কাোর, কুড়দম প্রভৃ দি আদদবােী েম্প্রদাে
যথনক ক্রনম ক্রনম দবচুযি েনে আো অন্ুন্নি যশ্রণী, আিুদন্ক আখযাে িেদেলী। এই যগল
ইদিবৃত্ত ও ভাো-দবদমশ্রনণর োংদক্ষপ্ত মূল কথা। োণ্টানরর প্রদত্ত ইদিবৃনত্ত যদখা াে যদড়ে’দু’ে বির আনগও োদড়, েম্ , বাপদর প্রভৃ দি অন্তযজ ও োাঁওিানলরাই রানঢ়র গ্রামগুদলর মূখয
অদিবােী।
যকাল-মুণ্ডা যগাষ্ঠীর যখনরাোলনদর োাঁওিাল ন্ামকরণ েেবিঃ দবদমদশ্রি আ ভােী
য
অথাৎ
য আমানদরই । ভাোিার্দ্ত্ত্বক পর্দ্ণ্ডিনদর অন্ুমান্ ‘োম্নিপাল’ এই োংস্কৃি েে যথনকই
প্রাকৃনির মিয দদনে ‘োাঁওিাল’ েে এনেনি। ইদিোে েম্মি েিয এই য এই দন্োদবনগরয মান্ুে
দিরিন্ু দন্নে োমন্ত রাজা বা ভূ মযদিকারীনদর রাজা রক্ষা করি,

ুদ্ধ করি। মিয ুনগর

মঙ্গলকানবযও যকাল বা দন্োদনদর য াদ্ধারূপ বদণিয েনেনি (কদবকঙ্কণ দ্রঃ ) । দবোরীনদর
যমৌদখক ভাোে এনদর লড়্কা যকাল বলা ে’ি। ক্রনম এনদর যগানত্রর েকনলই ঐ আখযাে বদণিয
েনি থানক। ব্রাহ্মণয যবৌদ্ধ চজন্ িারাে অন্ুপ্রদবষ্ট আমানদর অথাৎ
য দেন্দুনদর বাদ দদনে (বলা
বােুলয য আদদকানলর চজন্ যবৌদ্ধনদর পপর ক্রনম ব্রহ্মণয দেন্দুনদর প্রভাব যবনড় াে ) ারা
বাঙলা দবোর ওদড়োর অরনণয পবনি
য আশ্রে দন্নেদিল যেই যখনরাোলনদর িখন্কার োংখযা
কি েনি পানর িা বলা াে ন্া। িনব বিযমানন্র যলাকগণন্া অন্ুোনর পূবাঞ্চল
য
অথাৎ
য দবোর,
বাঙলা, ওদড়ো, র্দ্ত্রপুরা এবাং আোনমর খােী পাবিয
য অঞ্চল দমনল এনদর োংখযা চদল্লে লনক্ষযর
মি েনব। এনদর যকন্দ্রীে অঞ্চল ে’ল োাঁওিাল পরগণা, দোংভূ ম মান্ভূ ম ও মেূরভঞ্জ । মালদে
েে পর্দ্িম বাঙলা যিা বনিই, এমন্দক পত্তর বাঙলার যজলাগুদলনিও এরা জীদবকার েন্ধানন্
িদড়নে পনড়নি। আ নগানত্রর
য
দমশ্র দেন্দুনদর ভাো যথনক এরা য মন্ বেু েে দন্নেনি
(আন্ুমাদন্ক পাাঁচ োি োজার ) যিমদন্ কালক্রনম আ নগানত্র
য
দান্ও কনরনি নথষ্ট। পপভাো
েে বাঙলাে ওনদর কাি যথনক ঋনণর পদরমাণ দে বানরা োজার দন্িেই । যিমদন্ ওনদর ভাোে
পূবী প্রাকৃনির ও বাঙলা দেন্দীর েোবলী (আরবী োরেী ইাংনরর্দ্জ যপািু গ
য ীজ েে) গ্রেনণর
পদরমাণ আন্দাজ োি আি োজার েনবই । অিুন্া োাঁওিালনদর মনিয আমানদর মি দেক্ষার
পদ্ধদি প্রচদলি েওোে িথা য াগান াগ যবনড় ওঠাে, অথাৎ
য বাঙলা, দেন্দী, দবোরী প্রভৃ দি
ভাোর যিাাঁওো ও ঐেব ভাোর োদেদিযক কীদিযগুদলর প্রভাব পড়াে িানদর ভাোর মনিয
আ নগানত্রর
য
ভাোর অন্ুপ্রনবে যবনড়ই চনলনি। োম্প্রদিক োাঁওিানলরা িানদর স্বকীে িড়া গান্
রচন্াে িারা প্রাে ভূ নলই যগনি এবাং পদরবনিয আিুদন্ক গীদিকদবিা, ন্ািক, গে (‘কাথা’) প্রভৃ দি
রচন্া কনর চনলনি। বিযমানন্র আমরা ওনদর ভাো ও জীবন্িারা যথনক দকিু োংগ্রে করদি ন্া
এবাং যেই েনঙ্গ ইনোনরাপীে জীবন্িারাে ভক্ত েনে পনড়দি, দকন্তু প্রাচীন্ ও মিয ুনগর দদনক
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দেনর িাকানল যদখনি েে আমানদর দপিামে, প্রদপিামেীরা োাঁওিাল োংস্পনেরয স্মৃদি িনর
য মন্ দকিু যলৌদকক যদবিা ও কৃদেোংলি পাল-পাবণয , যিমদন্ যে েনবর িড়া ও ব্রিকথা
আেনত্ত যরনখদিনলন্। পর্দ্িম্বনঙ্গর গ্রামজীবনন্ অন্তি ন্ারীনদর মনিয আজও যেগুদল জীবন্ত
রনেনি। * (* আমানদর বালযকানলর অদভািাে বলনি পাদর, আিুদন্ক দেক্ষার আনলা আোর
পরও গ্রামীণ পদরবারগুদলনি কৃদেকাজ ও েেল ওঠা দন্নে , দেশুজন্ম দন্নে, একাদিক েষ্ঠী
পূজা দন্নে, এখযান্ দেকানরর েনঙ্গ যপৌে পাবণয , যেোল েকুদন্র ব্রি বযাঘ্র যদবিার পূজা এবাং
চড়ক গাজন্ ও বৃক্ষিলোেী ন্ান্ান্্ পপনদবিার পবান্ু
য ষ্ঠান্ ও ব্রিপালন্ চলি।) এখন্ও
প্রচদলি েু মুর গানন্র দবেে (রািাকৃব বাদ দদনে ) ও রীদি পদ্ধদি ওনদরই কাি যথনক পাওো।
আমানদর িাোর্ঘাি ুক্ত িন্দঃপদ্ধদি দন্ঃেনন্দনে ওনদর , আর বাপল গানন্র েুর ও ন্ৃিযরীদি
েু মুনরর েনঙ্গ োাঁওিাল োংস্কৃদি যথনকই েেি বা গৃেীি। আমানদর েমাজ েস্পকয , দববানে
দোঁদুর দান্ ও অন্য বেু আচার অন্ুষ্ঠান্ পালন্, পাদরবাদরক োকয ও দেষ্টচানরর মূনল
োাঁওিালনদর রীদি-পদ্ধদির অন্ুেরণ আজও যদখা

াে। ভারনির দচরাচদরি গ্রাম-প্রিান্ ও

পঞ্চানেদি প্রোেন্ বযবস্থাও যকাল-মুণ্ডানদর স্মাজ-দবন্যানের প্রদিরূপ। এেনবর েনঙ্গ দমদলনে
যদখনি েনব অজর চন্েদগক
য বস্তু, য মন্ গাি-গািড়া, লিাপািা বন্যপ্রাণী ও মাি প্রভৃ দির
ন্াম, কৃদেকাজ ও গৃে দন্মানণরয প্রণালী, ন্দীপারাপার

াত্রীবেন্ , যরানগর ওেুি , োড়েুাঁক,

মন্ত্রিন্ত্র প্রভৃ দি।
োাঁওিালী েোবলী োংগ্রনের পর য মন্ ঐেব োাংস্কৃদিক ঋনণর পদরমাণ িরা ানচ্ছ,
যিমদন্ পাওো ানচ্ছ ভাোিার্দ্ত্ত্বকনদর অবযাখযাি বা আন্দানজ বযাখযাি বেু েনের যকাষ্ঠীটঠকুর্দ্জ। পর্দ্িম বাঙলার গ্রামজীবনন্র েনঙ্গ াাঁনদর পদরচে আনি িাাঁরা োাঁওিালী যথনক ঋণ
যন্ওো আরও বেু েনের পদরচে পানবন্। দকন্তু যকবল েেই ন্ে, বাকযদন্মানণ
য , প্রিযোদদনি
ও দবদভন্ন কারনকর েোেক েনের বযবোনরর বাঙলা দেন্দীর যবে দকিু ঋণ রনেনি ওনদর কানি।
বাঙলা িা (একিা, দু’িা ) যি (পাাঁশুনি, িামানি, েগড়ানি ), দম (পাকাদম, যজঠাদম ), মন্
(নকমন্, যজমন্), দেন্দী ও বাঙ ো, করণ ও অদিকরনণ আ নগানত্রর
য
‘এ’ িাড়া ‘যি’ এর বযবোর
ওদড়ো েপ্তমীর ‘যর’ দবভর্দ্ক্ত (পুরীনর, রথনর ) , বাঙলার োনথ , লনগ, লাদগো, খন্ (করনবা’খন্
) , যথনক প্রভৃ দি েোেক েনের বযবোর, র্দ্ক্রোপদ দন্নদয ে করনি ‘আ’ য াগ (কর্- করা, চল্চলা ) এেব ওনদরই দৃষ্টান্ত যথনক আমানদর যন্ওো। িা িাড়া যদখনি যগনল আমানদর
বাগ্ভদঙ্গমািাই যিা অন্া নগানত্রর
য
। কিযা , কম ,য র্দ্ক্রো, দবনেেণাদদ এবাং োূরক েে ও
বাকযাাংে বানকযর যকাথাে যকাথাে বেনব িার যমািামুটি একিা দন্েম, া োংস্কৃি-প্রাকৃনি দিল
ন্া যে দবেনে ওনদরই োংস্পনে য আমরা চাদলি েনেদি আমানদর ভাোর প্রাচীন্ আমল যথনক।
েনের ও েেগুনচ্ছর বাঙলা পচ্চারনণ আদদনি িাের্ঘাি, িাোর্ঘাি প্রিান্ িড়ার েে,
প্রনবানকযর যেোাংনে িাোর্ঘাি রীদি োাঁওিাল অথাৎ
য যকালমুণ্ডা োংেনগরই
য পদরচেবােী। অন্য
পনক্ষ যদখা

াে, োাঁওিানলরাও কমবযপনদনে
য
আমানদর েঙ্গী েনে য মন্ দকিু দকিু বস্তু ও

বযাপার যিমদন্ যবে দকিু ভাব োকযও োংস্কৃি-প্রাকৃনির কাল যথনক আজ প ন্ত
য অজযন্ ক’যর
চনলনিন্। োাঁওিালী েেভাণ্ডানর আরবী োরেী েেও যবে দকিু পাওো ানচ্ছ, যপািু গ
য ীজ বা
ইাংনরর্দ্জও দু’দেিা। আরবী-োরেী েেগুদল েেবিঃ িারা দেন্দী বাঙলার মিযস্থিানিই
দন্নেনি, িবু মনন্ েে, কমেূয নত্র িানদর েনঙ্গ িু দকয – পাঠান্নদরও য াগান াগ দিল, কারণ,
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যদখা াে , আরবী-োরেী েনের মূল পচ্চারণ আমরা অনন্ক যক্ষনত্রই বদনল যেনলদি, দকন্তু
ওনদর ভাোে িা বেুলাাংনে অদবকৃিই রনেনি।
োংস্কৃি প্রাকৃি যথনক আিুদন্ক কাল প ন্ত
য বাঙলা ভাোর দবকানের মূল
েূত্রগুদল অভ্রান্তভানব দন্ণেয কনর মদ্গুরু েুন্ীদিকুমার জাদির কৃিাািভাজন্ েনে রনেনিন্
। দকন্তু যকবল েূত্র দন্ণেই
য ন্ে, পপাদান্ োংগ্রেও িাাঁর আি য অিযবোনের োক্ষয দদনচ্ছ।
প্রেঙ্গক্রনম িাাঁর আনলাচন্ার ন্ান্ান্্ যক্ষনত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন্ বেু েেই িাাঁনক েঞ্চেন্ করনি
েনেনি, আ ভাোে
য
অথবা আরবী োরেীনি য গুদলর েদদে দিদন্ পান্ দন্। এরকম েেগুদলনক
েোবয অন্া য বনল দিদন্ দচদহ্নি কনরনিন্। িাাঁর গনবেণা ও গ্রেরচন্ার কানল োাঁওিালী ভাো
দন্নে যিমন্ চচযা েেদন্ এবাং পনল্লখয োাঁওিালী অদভিান্ও প্রণীি েেদন্। অবেয পরবিী জীবনন্
দিদন্ এদবেনে জান্ানোন্ার পর দলখনন্ ও ভােনণ বাঙলার পপর োাঁওিালীর প্রভানবর দবেে
স্বীকার কনরনিন্। প্রকাদেিবয মদীে অদভিানন্ আদম অপূণ অদভলাে
য
দকিুিা পূণ য করার প্রোে
কনরদি মাত্র ।

A linguistic

Dictionary of current Bengali Words (for both

Bengalis and non-Bengalis)
In the words of Dr. Das the preface of unpublished Dictionary :
This dictionary was planned in 1981, just after my retirement from Calcutta
University Service, but actually undertaken in 1982 and completed in 1994.
Originally it was though that the dictionary would not only be linguistic in
character but would also provide synonymous words and expressions of
important modern Indian languages ,at least the languages of the eastern
zone of the country , including Hindi. But as ill luck would have it, funds
for the execution of such an ambitious plan were not available and I had
to remain content with only the linguistic aspect of the work. Still such a
novel project in Bengali language needed some financial assistance which
was, however, readily available at the behest of the then Education
Minister of West Bengal, the late Shambhu Charan Ghosh.

His able

secretaries, Sri G.S. Banerji and Sri Ranajit Chaudhuri connected the project
with the activity of the West Bengal State Book Board and provided
accommodation for its office in the Presidency College where I had been a
teacher in my early days.
My work of compilation started with the assistance of two workers whose
number was raised in course of time. Sri Phani Bhusan Mukherji, retired
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Professor of English, Presidency college and a friend of mine kindly looked
over the English equivalents of the Bengali words and phrases. In early
1992, however, the State Book Board authorities expressed their inability
to provide any more assistance for the project. By then, however, the
major portion of the work was almost completed and the final revision for
the press copy remained to be done.
I would like to add a few words for the users of this book of reference,
perhaps a novel venture in the field of Bengali language. The body of the
dictionary contains firstly the basic Bengali words in Bengali script. It is
followed by a transliteration of the words in Roman script with necessary
diacritical marks. After this the most important part of the work begins
with the third bracket ‘(‘ sign. In the first place within it is to be found the
pronunciation of the particular word in simple phonetic symbols. In the
second part within the bracketed space are given the source and
etymology of the word including its derivation and the part of speech in
which it is currently used; these are, however, given in Roman Script only.
Here the consultants will find much to their surprise that the vocabulary
of our language contains a much larger number of non-Aryan words,
suffixes and help-words than was previously thought of. This category of
words is mostly of Kol-Munda origin, here described as Santhali, the
present and major descendant of the family. In a rough count the present
day written Bengali or even Standard Colloquial Bengali contains about
eighty percent of words of Sanskrit origin, of which more or less twentyfive percent are from pure Sanskrit (Tatsama) about fifty percent are
words derived from Sanskrit undergoing changes through centuries of use
(Tadbhava) and the remaining five or six percent are present day loanwords from Sanskrit modified through our habit of pronouncing them
(Semi-tatsama). Of the rest twenty per cent about fifteen are from native
non-Aryan source, mostly Kol-Munda noted as Santhali here together with
a few words of Dravidian or Tibeto-Burman origin. As for the remaining
five, they are foreign i.e. extra-Indian elements naturalised in our tongue,
comprising Persian, Arabic or rather, Arabic through Persian, Portuguese,
English etc. and then just a few loan-words from the neighbouring Indian
languages, mainly Hindi. It is to be noted that the dialects spoken by the
common village people show much less use of proper Sanskrit words and
more use of the Tadbhava and the Non-Aryan.
After the linguistic features described with brackets comes the English
counterpart of the basic Bengali word and its synonyms in Bengali. The
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treatment of the basic word is followed by its use in phrases or idioms or
idioms or idiomatic expressions and in special senses, if any. A Casual
observer will not, however, fail to notice that in the matter of choice of
words for this lexicon. I preferred to lay more stress on common words of
everyday use in the standard colloquial speech and avoided as far as
practicable the pedantic words of Sanskrit which have by now fallen from
use, but have been enlisted by our conventional lexicographers.
In fine, I invite suggestions from the learned readers and consultants of
this dictionary ; whose opinions will be carefully considered during
preparation of the second edition of the book.
Dated: Calcutta, the 6th. April, 1994
(Khudiram Das)

(Above note are the words of Professor kudiram Das as per the preface of unpublished
Dictionary. When the project was going on in full swing a powerful lobby at that time
tried to include their name in the project. This was not accepted by Professor Das as a
result even after fininishing all the works this unique and exemplary work remains
unpublished even after 2 decades.)
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