এওটি ঘরাতন প্রওানা

ফবস্বত্ব ংযটিত। এআ প্রওানায ম্পূর্ব ফা ংটফশল অন্তচবার ফা ন্য কওাশনা ভাধযশভ প্রওা ওযায অশকয করঔশওয নুভটতয প্রশাচন শফ। এ
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অভায কওটপত
স্মৃটতয য অভায কশফয কল্প। টওন্তু এআ কল্পগুশরা অভায ভাথা শনওটদন ধশযআ খুযটঙর। ঘরাতন  শেয ওরযাশর্
কগুশরা ফরায সুশমাক কশটঙ। এআ টটযচিা প্রা দ ভা ধশয ঘরাতশন ধাযাফাটওবাশফ প্রওাটত , মটদ ওাট গুশরা কফ
ঙন্পঙাড়া, টিও স্মৃটত কমভনিা ।
টটযচিা টনশ অটভ রৄরুশত কফ টিধাটন্বত টঙরাভ। অটভ টফঔযাত কওঈ না, অভায কফ টনশ ওাশযা অগ্র থাওায ওথা না।
ক্রভাকত স্মৃটতঘাযর্ ভানুশলয টফযটি ঈৎাদশনয ওাযর্ শত াশয। শনও আতস্তত কফাধ টনশ অটভ প্রথভ ফবিা ঘরাতশন প্রওা
ওটয ২০১০ াশরয কপব্রুাটয ভাশ। টওন্তু কদঔা ককর ািওকুর ন্তুষ্ট নন অভায এআ স্বকত ংরাশয ভশতা স্মৃটতবালশর্।
টটযচিা ঘরশত ঘরশত অভায টফযাি এওিা ঈরটি শশঙ। কশফয অনন্দশভরাশত ফাযআ কওভন এওিা ঐওয অশঙ,
কওাশনাটওঙু না টভরশর শনও টওঙুআ অফায টভশর মা। অভাশদয ফযস্ত টদশনয ভাশছ কফ কমন এও টঘরশত কযাদ্দুয, শনও দূয
কথশও অভাশদযশও ক ায াটন্ত অয অশ্র টকশ ঘশর। কআ টফঘাশয কপশর অা নযভ অয কওাভর কশফয টি ওভ ন।
এআ ওাযশর্আ স্মৃটতয য রৄধু অভায এওায ন, এিা অভাশদয ফায য। অভযা রিাি এশত অা- মাা ওটয, এয স্বাদ অয
কন্ন ফুশও টনশ খুশয কফড়াআ। ক্রশভআ অটভ ফুছশত াযরাভ, অভাশদয কশফয কল্পগুশরায ংীদায অভযা ফাআ।
করঔও ায আশচ্ছ, কমাকযতা ফা ফানা অভায ওটস্মনওাশর টঙর না। এআ টটযচশও শনশওআ ফআ টশশফ কফয ওযশত
ফশরশঙন। ফআ ভাশনআ কওনাশফঘায টশফ। স্মৃটতয যশও টনশ এআ ফাটর্শচয অটভ কমশত ঘাআ না। এিা টিযাযআ থাকুও। কআ
টফঘাশয আ- ফুওআ শফবাত্তভ ন্থা। এআ আ- ফুশওয ঈশদযািা অটভ নআ, অনাশদয স্মৃটতয শযয প্রটত বাশরাফাাআ অভাশও
নুপ্রাটর্ত ওশযশঙ এআ প্রওানা।

ফানান টনশ ভস্যা ফভআ টঙর। টটযচ ঘরাওারীন ভশ ঘরাতশনয ব্লকায টতথীশ ায  তৃটলা অভাশও ফানান
ংশাধনীশত প্রঘুয াাময ওশযশঙ। আ- ফুও কতটযয ভশ ফবাত্মও াাময কশটঙ াটযায, তৃটলা, টতথীশ ায, অয যাটপয ওাঙ
কথশও। স্মৃটতয শয এঁশদয ফদাশনয চন্য অভায শল ওৃতজ্ঞতা চানাটচ্ছ।
স্মৃটতয শযয প্রচ্ছশদয চন্য ওৃতজ্ঞতা চানাটচ্ছ শ্রশে কভাাম্মদ ভুস্তাটপচুয যভানশও। তযন্ত ল্প ভশ ঈটন এআ ঘভৎওায
প্রচ্ছদটি ওশয টদশশঙন। ঘর তানচীয াাশফয কতারা এওটি ঙটফ কদশঔ িাৎ ওশযআ ফারওশফরা টপশয এশটঙর অভায ওাশঙ।
কআ ঙটফটি এআ ফআশত ফযফায ওযা শশঙ। অভাশও ঈচাশন টনশ মাায চন্য শনও ধন্যফাদ তানচীযশও।
স্মৃটতয শযয ািওকুরশও ংঔয ধন্যফাদ এআ অশ্চমব মাত্রা অভায াশথ থাওায চন্য। এআ টটযচ কল শ ককশর
কফশও ফাদ টদশ টরঔশত াযফ না। ঘরাতন অয শেয টিভশও ধন্যফাদ। শেয কলাকান - বালা কাও ঈন্ধুি - অভায চন্য
প্রশমাচয শশঙ। এওটদন ফায চন্যআ শফ সুটনটশ্চত।
ফাআশও অফাশযা রৄশবচ্ছা।
তানীভ কাশন
টিন, কিক্সা
কভ ০৯, ২০১১
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“

ভনুষ্যচন্ধ ফড় মাতনায ভা!
াটঔ টওংফা কাশঙশদয ভাশচ স্মৃটতদণ্ড কনআ,
টওন্তু ভানুল?
বুফন েটভা কশল কপয এশ খয ফাঁশধ স্মৃটতশ্বযী নদীাশড়আ!

ভা ভীশলু; সুভন সুান্থ

”
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চশন্ধআ কদটঔ িুি স্বশদবূটভ
াটঔয ানায শে ঘটওত
ওারশফরায ভশতা অভায কফ
প্রতযাফতবশনয টদশও কপযাশফ না ভুঔ
ওটস্মনওাশর।
(দিাওায কনাি এফং কফ; াভসুয যাভান)

অভাশও মটদ িাআভ কভটন টদত কওঈ, তাশর অটভ টিও টিও ঘশর কমতাভ কশফ, কমঔাশন এঔশনা এওচন অআটক্রভারা
দাঁটড়শ অশঙ। টওন্তু কআ ওার
অভায অশঙ! মটদ খুশভ- চাকযশর্ অভায ফ েভর্ কফ- টবভুশঔ। এআ টটযচিা অভায
কফ টনশ। অভায স্মৃটতওাটটন শড় ওায ওী রাব শফ, ফরশত াযটঙ না। তশফ কফ এফং কওশাযশও ধযশত াযায ভাশছ এও
ধযশনয ফযটিকত সুঔ অশঙ। মতআ দূশয মাআ কঙশরশফরা কথশও, ততআ কমন ভন ঙুঁশত ঘা তাশও। স্মৃটতীড়া অনন্দ অশঙ কফ। মটদ
কআ অনশন্দয টওঙুিা অনাশদয টদশত াটয, তশফআ অটভ ঔুট।
স্বাধীনতায অশক অভায চন্ধ। সুতযাং অভায চীফশনয প্রথভ টওঙু ং অটভ টনশ্চআ াটওস্তাটন (এঔন ফটর াক্কু) টঙরাভ। এওিু
ফড় ায য এিা টনশ অভায টওঙুিা কিাব টঙর, অশযওিু শয চন্ধাশরআ কতা অটভ ফাংরাশদট শ চন্ধাশত াযতাভ!
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অভায চীফশনয প্রথভ ওশও ফঙয কওশিশঙ ধানভটড য এ ুশওন কডিাশযয (ফতবভাশন “নাশভ” নাশভ টযটঘত) ওশরাটনশত।
চাকািা টফার, কঙশন টফট অয, াভশন কব: রযাফশযিটয স্কুর এফং ঢাওা ওশরচ। শযয টিও ভাছঔাশন শর চাকািাশত এওিা
ভপস্বর ভপস্বর কন্ন টঙর। অভযা “কডিায” ফরতাভ চাকািাশও। এঔশনা ুশযাশনা করাওচন ভাশছ ভাশছ কডিায ফশর কপশর, মটদ
নাভ ফদশর ককশঙ ফর ফঙয অশকআ।
১৯৭১- এ চাকািা টঙর াটওস্তান অটভবয সুযটিত এরাওা। শনশও ারাশর অভাশদয কআ ঈা টঙর না, তাআ ফরুে
চীফনমান ঘরত অভাশদয টযফাশযয। মুশেয কলটদশও রৄরু  বাযতী ফাটনীয এায কযআ , ন্যতভ রিযফস্তু টঙর টফট অয,
মায ফস্থান অভাশদয ফাায টিও কঙশন। সুতযাং কমশওাশনা ভুূশতব রিযেষ্ট কফাভায অখাশতয ব। অম্মাশও শয টচশজ্ঞ
ওশযটঙরাভ ওতঔাটন বশ টঙশরন তাঁযা। ঈত্তয টঙর, প্রথশভ ব থাওশর তা শয কওশি মা, যাশত ভুটিফাটনীয াভরা অয
বাযতী কফাভায অাচ কফ ভধুযআ নাটও রাকত।
অভায টতন ফঙয ফশ অভায টযফায কডিায কঙশড় কতচকাঁশ অভাশদয টনশচশদয ফাা এশ শি। এয প্রা অয টতন
ফঙয শয অটভ কব: রযাফশযিটয স্কুশর বটতব আ এফং কঔান কথশও ঢাওা ওশরচ, সুতযাং কডিায কঙশড় ককশর আ এরাওা অভায
অয ফাশযা ফঙয মাতাাত টঙর। অভায কফ এফং কওশাশযয শনওঔাটন চুশড়আ অশঙ কতচকাঁ অয ঢাওা ওশরচ এরাওায স্মৃটত।
স্মৃটতয য ন ওাশঘয কবতয টদশ তাওাশর ফটওঙুআ ভশনাযভ রাশক। অভায ওথা না, ফুেশদফ ফসু টরশঔটঙশরন ুযা ল্টন
টনশ। সুতযাং কফ, কওশায এফং কমৌফশনয ঢাওা কম ফটর্বর রাকশফ, তা অয অশ্চমব ওী! টওন্তু এিা তয কম ঢাওা যিা তঔশনা
এযওভ শঘনা শ মা টন। অচশওয ঢাওাশও কদঔশর ভশন  যিা ধুঁওশঙ, টওন্তু ত্তয এফং অটয দশওয ঢাওা ভশন 
অশরআ টতশরাত্তভা টঙর, অচশওয এআ অধশাড়া যিায তুরনা।
অভায কশফয প্রথভ স্মৃটত শরা অভায ভা। অম্মা কমন ওাশও ফরটঙশরন অভায ম্বশন্ন, “য ফ কতা টতন ুযশরা।” ভ
টশফ ওশয কদঔশর ারিা শফ ১৯৭৩- এয কলটদও। কদশয ফস্থা তঔন কফকটতও, রৃটববি রৄরু  , যাচননটতওবাশফ
অাভী রীক যওায কফ টফমবস্ত। অভায ফশ্য তঔন কওাশনাটওঙুআ কফাছায ওথা ন। টওন্তু কাটড় থাটভশ যিীফাটনীয তল্লা ,
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কতচকাঁ কিন (অভাশদয ফাটড় কথশও ভাত্র ১০০ কচ দূশয) কথশও াটয াটয রৃটববি- অক্রান্ত ভানুশলয টভটঙর (বাত ফড় রৃরবব তঔন,
তাযা এওিু বাশতয কপন কশরআ ঔুট), এফ এঔশনা এওিু এওিু ভশন শড় মা। ওামবওয কওাশনা টফশযাধী দর না থাওা চাদ
তঔন আ বূটভওা, ভুটচফ অভশরয কলটদশও ফুশশিয কওাশনা এওচন চুটনয টিও (টনটঔর?) কফাভা ফানাশত টকশ ভাযা শড়ন,
এিা ছাা ভশন অশঙ।
ঙাড়াঙাড়াবাশফ ঘরটিশত্রয ভশতা
আ
খিনা ভশন অশঙ, ফাায ফায াফবাফ কথশও কফাছা মাটচ্ছর কম াংখাটতও
টওঙু শশঙ। অটভ স্কুশর বটতবয ওশও ভা অশক টচাঈয যভান চাদ- ভটথবত টাী চনতায টফপ্লশফ িভতা এশশঙন, এফং
ওশদ ওশযশঙন ততটফপ্লফী ওশনবর তাশযশও। এগুশরা ফআ ড়া আটতা, টওন্তু ভাশছ ভাশছ স্মৃটতশত “sneak preview”- এয
ভশতা টওঙু টওঙু ঙটফ কদটঔ।
তশফ এিা কফ ভশন অশঙ, টচা অায য কদশয অআন- ৃঙ্খরা টযটস্থটতয কফ ঈন্পটত , অাভী রীকশও কভাওাটফরা
ওযশত টচা অস্তাকুঁড় কথশও ঈটিশ প্রটতটিত ওযশরন টঘটিত যাচাওাযশদয। যফতবীশত ংটফধাশনয ভুরভাটন ওটযশ কম কভৌরফাশদয
ঈত্থান শরা, তা কথশও অচ টনস্তায কভশর টন অভাশদয। ফঙ্গফন্নু মটদ ওটিন াশত মুোযাধীশদয টফঘায ওযশতন এফং টনচ দশরয
রুশিযা ঘািুওাযশদয টনন্ত্রর্ ওযশতন, তশফ কফাধ  ন্যযওভ শতা অচশওয ফাংরাশদ, ত বাযশতয াশথ াল্লা টদতাভ অভযা
। ১৯৭১- এয য অভযা াভশন াঁটি টন কফট, অভাশদয ণ্টন কফাধ  কফট শশঙ শ্চাশত।
১৯৭৭- এয শটাফশয চাান এাযরাআশন্ফয এওিা টফভান টঙনতাআ ওশয চাাটন কয অটভব। টফভানিা ুযাতন এাযশাশিবয
াশ রারটদটখয ভাি ফশর এওিা চাকা যাঔা টঙর। অভাশদয ফাা কথশও াঁিা দূযশত্ব চাকািা। অভযা দরফশর টকশ কদশঔ
এরাভ দূয কথশও, পাভবশকশিয বাযটিচ কথশও কপ্লনিায করচ কদঔা কমত। অভযা ফাআ ঈশত্তটচত। টফটিটব টঙনতাআশয খিনা
“রাআব” ওাবায ওযটঙর, ম্ভফত কিাআ টফটিটবয প্রথভ রাআব ওাবাশযচ। টিশনয কওানা করঔা “রাআব”। অভাশদয বাড়াটিা
ভটতঈয ঘাঘা কফাছাশরন “রাআব” ভাশন টফভাশনয ফ মাত্রী চীটফত অশঙন। টচাশও শনওগুশরা কুয কভাওাটফরা ওযশত , এআ
ভশ এওিা কুয  মায টওঙুিা ভশন  টিটবশত কদঔা ককশঙ। শয কচশনটঙ টচাঈয যভান টনদববাশফ ভানুল কভশযশঙন কআ
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খিনায শয, এফং অয শনও শনও কটনও, যফতবী ভশ টফটবন্প কুযশত। টনটতয টনফামব টযর্টত কফাধ  তাআ করঔা টঙর
তায টনশচয ররাশি। কশফয প্রথভ স্মৃটতয ফাংরাশদশও টঘন্তা ওশয কদঔশর টফিুি ম
ভশন ।
তশফ অটভ কভাশি টঘটন্তত টঙরাভ না ঈদ্ভি ঈশিয টশি ঘশড় ফা স্বশদ টনশ। স্কুর ওাভাআ টঙর টনটভত। ফাফা- ভা ওাশচ ককশর
অটভ খুশয কফড়াতাভ অন ভশন। অভাশদয ফাািা ভপস্বর শযয ফাায ভশতা, কতচকাঁ ুশযা য  টন তঔশনা। অভাশদয
ফাা শনওগুশরা নাটযশওর কাঙ, অভ, টরঘু, কাযা, চাম্বুযা, চাভরুর (মাশও অব্বা ফরশতন ভণ্ডাপর), াশয ফাায ওাভযাগা
কাশঙয প্রা ুশযািাআ অভাশদয ফাা শড়শঙ, মাশত প্রটতটদন টিাাটঔ অয নানা যশগয প্রচাটত অশ। অভায রৃুযগুশরা ওািত
তাশদয াশথ। ফাায ঔুফ ওাশঙ টফার এও চাভ কাঙ, কমঔাশন বূত না কথশও মা না! ফাায াশআ কিওটনওযার ওশরশচয (শয নাভ
 টফজ্ঞান ওশরচ) ুকুয অয এওিু দূশয টি নশদয ওফযস্থান। ন্নযায য কা এওিু ঙভঙভ ওযত। অটভ কন্তফযীনবাশফ কঁশি
কফড়াতাভ াযাটদন াড়াভ।
অটভ ভশন  অচ খুশয কফড়াটচ্ছ কন্তফযীন... পয কল ওশয ভন টপযশত ঘা কআ স্বপ্নশখযা ফুচ শয, মটদ অচশওয
ঢাওা কথশও অভ, চাভ, টরঘু, নাটযশওর, টিা, প্রচাটত, ুকুয, বূতশপ্রত ফাআ টফতাটড়ত শশঙ। অটভ টও টনফবাটত
শদয
ভশতাআ?
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আশচ্ছ  ওান কশত থাটও
ওস্মাৎ রৃুশয টঘশরয াশও অভায কফ টপশয অশ
কেি, ঘওঔটড় অয ফাদাটভ যশগয
ফযাক াশত। কটরশত অফঙা ওণ্ঠস্বয। অয টওঙু
টপ্র স্মৃটত অশরাড়নওাযী ে কানায অা
আশচ্ছ  ওান কশত থাটও।
(আশচ্ছ  এওিু দাঁড়াআ; াভসুয যাভান)

ছওছশও এওিা

টদন, জ্বারা ধযাশনা ন ফযং কফ ান্ত  সুীর ককাশঙয কযাদ ঈশিশঙ। ঈত্তাীন কযৌশরাজ্জ্বর এআ টদশন
অওািা কফ খন নীর, ঔুঁচশর টওঙু াদা কভখ াা মাশফ। এআ যওভ টদন অটন ফাস্তশফ কফট না কশর স্মৃটতয শযয
টদনগুশরা যাশভাআ এআ ধযশনয । অটভ ভাশছভাশছ এঔশনা কদঔশত াআ এআ যওভ এওিা টদশন অভাশদয ফাায ঙাশদ দাঁটড়শ
অটভ অয টতটথ ভুগ্ধ কঘাশঔ কযরকাটড় কদঔটঙ। অয এওিু দূশয তাওাশরআ কতচকাঁ টল্প এরাওায টফলণ্ণ টঘভটনগুশরা কদঔা মাশফ, কমঔান
কথশও াদা ফা ওাশরা কধাঁা কফয  টদনযাত। অভযা রৃচশনআ এওভত কম এআ কধাঁাগুশরাআ অওাশ টকশ কভখ শ মা, তাআ
কভখগুশরা াদা অয ওাশরা।
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অভায ঔুফআ ঙশন্দয ফান এআ কযরকাটড়। মটদ ম্ভফ শতা, তশফ অভায ফ ঘরাশপযা শতা কযরকাটড়শতআ। ভানুল ঔুফ ফড়শরাও
শ ককশর রৄশনটঙ কপ্লন কওশন, অভায মটদ শনও িাওা  কওাশনাটদন, তশফ অটভ টওন্তু কপ্লন টওনফ না, ফযং অভায এওিা কেন
কওনায আশচ্ছ অশঙ। অভায ফাফায কযরকাটড় ঔুফ ঙশন্দয টচটন টঙর এফং এআ এওটি ওাযশর্আ টনশচয ফাা টতটন এভন চাকা
ফাটনশশঙন কমন খয কথশও কযরকাটড় কদঔা মা। এঔশনা কবীয যাশত খুভ কবশগ দূশয কযরকাটড়য ে রৄনশর কঙশরশফরায কআ
কযরকাটড়য ওথা ভশন শড়... অশধা খুভ অশধা চাকযশর্ ভশন  দূয কথশও ন, কমন তীত কথশওআ অশঙ ক ে। িাশন্ফ
ভধুূদশনয কাভটওশনশয ফযাাযিা অচওার বাশরাআ ফুটছ।
টতটথশও টঘনশরন না কতা? যা অভাশদয ফাা বাড়া থাওত। অভাশদয ফাািা তঔশনা ুশযা কদাতরা  টন, ফরা মা কৌশন
কদাতরা। অভাশদয এওতরা থাশও টতটথযা। অটভ অয টতটথ প্রা ভফট। শদয শনওগুশরা বাআশফান; টরটথ, মূটথ, াথী।
অভযা কওঈ তঔন স্কুশর মাআ না। টতটথয াশথ অটভ কঔটর, মটদ যা দশর বা কদশঔ অভায কফট াত্তা কভশর না। াঁটড়াটতর
কঔরাশত অটভ প্রাআ ঘাওযফাওশযয বূটভওা াআ। ঔুটভশনআ কিা কভশন কনআ। কমিা াা মা কিাশতআ অটভ ঔুট। যফতবী চীফশন
কদশঔটঙ, ঘাা ওভ থাওশরআ চীফশন মা াা মা, তাআ টনশ ঔুট া মা।
মাশাও টতটথ অভায চীফশনয প্রথভ ফন্নু। কভশফন্নু টদশআ চীফন রৄরু, ওচনায থাশও এআ বাকয? অভায াশথ শনও বাফ টঙর
তায। সুতযাং যা মঔন অভাশদয ফাা কঙশড় কদায ওথা ফরর, অটভ কফ ভুলশড় ড়রাভ। টতয টতয এওটদন টতটথযা অভাশদয
ফাা কঙশড় ওাশঙআ অশযওিা ফাা ঘশর মা। টতটথযা ঘশর মাায যয অটভ ওটিন জ্বশয টড়। এঔন অভায ধাযর্া এিা
শটঙর কাশযন যাংচাআটি কথশও। অভায ফ তঔন াঁঘিাঘ শফ ত। ওাশঙআ থাওত যা, অভায টফযজ্বশযয ওথা রৄশন
টযফাশয অভাশও কদঔশত অশ, টনভন্ত্রর্ কদ শদয ফাা কফড়াশত মাায। অটভ সুস্থ ায ওশওটদন য শদয ফাা
কফড়াশত টকশ কদটঔ টতটথ নতুন ফন্নু টনশ ভগুর, অভাশও াত্তা টদশরা না! কফ রৃঃঔ টনশ অটভ ফাা টপটয, অভায কযও ফ
ব ুশও
কিাআ প্রথভ কভশশদয ওাঙ কথশও াা ফড়ড় অখাত। কআ কল, অয টতটথয াশথ কদঔা  টন ওঔশনা, মটদ যা ওাশঙআ
থাওত এফং অভায ফাফায াশথ য ফাফায শনওটদন কমাকাশমাক টঙর।
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অভায এওিা চন্ধত্রুটি টঙর কমিা টিও ওযশত অভায চশন্ধয যয রৃআিা াশযন । ঙ ফঙয ফশ অফায তৃতী
াশযন , কমগুশরায ধাক্কা অভায কঙশরশফরািা এওিু ন্যযওভ শশঙ। অটভ এওিু কযাকাশাকা টঙরাভ, াঁিশত াযতাভ না
টিওভশতা। অব্বা অভাশও প্রঘুয াশয ফযাাভ ওযাশতন, অটভ ফওাশর তায সুপর কশটঙ শনও। তশফ কযাকািওা এফং টওঙুিা
প্রটতফন্নওতায ওাযশর্ স্কুশর ফা ফাা ান এওিু ওভআ টঙর। অভায ভা- ফাফা রৃচশনআ ঘাওটয ওযশতন, অটভ থাওতাভ অভায
ভশতা। স্কুশর ককশর কওঈ টওঙু ফশর না, না ককশর সুটফধা কনআ। স্কুর ওাভাআশয শবয অভায চীফশন মা টন, স্কুশরয য
ওশরচ, তাযয ফুশি, ফটওঙু ওাভাআশয কযও ব অশঙ অভায। ভাশছ ভাশছ ভন ঘা টপ কপশর াটরশ কমশত।
প্রা এওআ ভ াত ভুদ্দযু
নদী াশযয কদ অশভটযওাশত এওআ ভস্যা টনশ অশযওিা কভশ চন্ধ কন। টভযা হ্যাভ
নাশভয কআ কঙািঔাশিা কভশিা কআ ভস্যা টতক্রভ ওশয টফশ্বচ ওশয কপশরশঙ পুিফর কঔশর, অয ভভশতা টফজ্ঞানম্মত
টঘটওৎা অয ফযাাশভয কচাশয তৃতী টফশশ্বয অটভ ম্পূর্ব এওিা স্বাবাটফও চীফন কশটঙ। খিনাক্রশভ টভযা হ্যাভ অয অটভ
অচশও এওআ শয থাটও। কআ কঙািশফরা অয রৃশওচশনয ওথা রৄশনটঙ মাযা কঙাি ফািায াশযন ওযাশত শফ ফশর ফািায
টঘটওৎা ওযান টন, অয এবাশফ কভািাভুটি প্রটতফন্নওতাূর্ব চীফন ঈায টদশরন ন্তানশও!
অভায াঁিাঘরা সুটফধা থাওশর অটভ ঘঞ্চর টঙরাভ। এওটদন অটভ ফাা কথশও াটযশ মাআ। ঔুফ কফট দূশয মাআ টন। তঔন
ফাায কদাতরায ওাচ ঘরশঙ, অটভ টভটিশদয বাযা কফশ ঙাশদ ঈশি ককরাভ এও ঙুটিয ওাশর। নাভায অয া কনআ, কটদন কফাধ
 ওাচ ফন্নআ টঙর। শনওির্ শয অভাশও ঙাদ কথশও ঈোয ওযা  বীতন্ত্রস্ত ফস্থা। অটভ কওন কঘঁঘাআ টন, কিা এঔশনা
এওিা টফস্ম।
াভান্য প্রটতফন্নওতা টনশ স্কুশর বটতব শর কফ ভস্যা ড়শত  ফািাশদয। কআ তুরনা অভায ভস্যা ওভআ শশঙ।
স্কুশর স্যাশযযা এওিু প্রশ্র টদশতন, তুরনাভূরওবাশফ ন্য ফািাযা “া ব িাআভ” টদত না অভায াঁিাঘরায ভস্যা টনশ। অভায
ফাফায টপশয টন যটদ বাআ অভাশও স্কুশর অনাশনা ওযশতন, ঈটন নচয যাঔশতন অভায টদশও। যটদ বাআশয াশথ
টযওা ওশয স্কুশর মাা অভায চীফশনয ফশঘশ অনন্দভ েভর্ওাটটন। কতচঁকা কথশও রযাফশযিটয স্কুর শনওিা থ, টযওা
প্রা ২৫/ ৩০ টভটনি রাকত। এশওওটদন এশওও থ টদশ টযওা কমত। কওাশনাটদন পাভবশকি শ গ্রীন কযা টদশ থফা কওাশনাটদন
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াটতযুর শ এটরপযাডি কযা টদশ থফা কওাশনা কওাশনা টদন কফাওা টযওাারা াফাক শ খুশয কমত। তীশযয কটতশত টযওা
ঙুিশঙ অয যটদ বাআ অভাশও ি ওশয াত টদশ ধশয কযশঔশঙন... টফস্ম টনশ অটভ কদঔটঙ কশফয ঢাওা। প্রার্টিশত ূর্ব
ভাাভ এও সুপ্রাঘীন টওন্তু মুফও য, শনও ফড় ফড় ওৃষ্ণঘূড়া কাঙ যাস্তায অআরযাশড , ভানুশলয কওারার ঘাযটদশও, তায ভাশছ
ভাশছ টযওায িুংিাং খটণ্ট, ছরভর ওযশঙ ঘাযটদও... ওী আন্চাশর ঢাওা য অচ অভায স্মৃটতশত যশ ককর ভটরন, কশফয
কপশর অা শে অয কশন্ন। কআ কথশও কযরকাটড়য ভশতা টযওা অভায দারুর্ টপ্র এওিা ফান। ঢাওা কওাশনাটদন কপযা শর
অটভ এওিা প্রাআশবি টযওা টওনফ।
াটতযুশরয যাস্তা ঔুফ রু এওিা ওারবািব টঙর, মায তরা এওিা ঔার (কেশনয টফওল্প কফাধ ), টযওাারা টযওা কথশও
কনশভ ঔুফ অশস্ত অশস্ত চাকা ায ওযত... অটভ অতশে ওাি শ যটদ বাআশও ধশয অটঙ, এঔশনা স্ধষ্ট ভশন অশঙ। বশ ওাতয
কআ কশফয অভাশও চটড়শ যটদ বাআ অশস্ত অশস্ত ফরশঙন... “বশয টওঙু কনআ বাআা”... অচ এতগুশরা ফঙয য এওা এওা
থ ঘরশত ভশন  এঔশনা এওিা যটদ বাআ থাওশর কফ শতা, ব কশর অভায াতিা ধশয ফরত... “বশয টওঙু কনআ বাআা”...
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স্মৃটতয য - ৩:

ঈদ্ভি ঈশিয টশি ঘশরশঙ স্বশদ
ঈদ্ভি ঈশিয টশি ঘশরশঙ স্বশদ টফযানা; ভুটিমুে,
া, ফৃথা মা, ফৃথা মা, ফৃথা মা।
(ঈদ্ভি ঈশিয টশি ঘশরশঙ স্বশদ; াভসুয যাভান)

ফাংরাশদ অয অটভ প্রা ভফট। অভাশদয চন্ধ ওাঙাওাটঙ ভশ, অভযা কফশড় ঈশিটঙ প্রা এওআশঙ্গ। অটভ কমফায
স্কুশর বটতব আ, তায ওশওটদন অশকআ ফাংরাশদশও বটতব ওযা  কনাফাটনীয ািারা। অটভ ওশরশচ বটতব শত শত
ফাংরাশদশ াভটযও াশনয দ ফঙয ূটতব শ ককশঙ, অয অটভ মঔন ওশরচ কটযশ টফশ্বটফদযারশয কঔারা চীফশন া যাঔরাভ,
ফাংরাশদ তঔন াভটযও বূত কা কথশও কছশড় কর্তশন্ত্রয টদশও া ফাটড়শশঙ। ভাশছ ভাশছ ভশন  অটভ অভায কঘাঔ টদশ কমন
ফাংরাশদশয স্বপ্নআ কদটঔ।
কম স্বপ্ন টনশ অভযা রৃচনআ চীফন রৄরু ওশযটঙরাভ, কআ স্বপ্নবশঙ্গয আটতা রৄরু শত চশন্ধয শয অয কফটটদন রাশক টন। অভায
এআ করঔািা অভায ফাংরাশদশও টনশ, ফারও এফং টওশাশযয কঘাশঔ কদঔা স্বপ্নবশঙ্গয কল্প, ভুটিমুশেয ভূর সুয কথশও শয অায
কল্প। অটভ কওাশনা আটতা ফরশত ঘাআটঙ না, না কওাশনা কশফলর্া প্রফন্ন, এিা রৄধু অভায টনশচয টবভাশনয কল্প। এআ কশল্প নতুন
কওাশনা চানা তথয কনআ।
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১৯৭৬ াশরয চানুাটয ভাশ অটভ স্কুশর বটতব আ। কবশফ কদঔশফন ভিা, ভাত্র ওশও ভা অশকআ ফঙ্গফন্নু টনত শশঙন তাঁয
টনশচয ফাা, টনশচয কদশয কনাফাটনীয এওাংশয াশত। কনাফাটনীয অশযও ং কম ঔুফ ফাধা টদশটঙর তা ন, ভশন 
ফাআ ভশন ওশযটঙর টযফাশয ফঙ্গফন্নুশও কভশয কপরা কফাধ  তাঁয প্রাযআ টঙর। ল্প ওশওটদন শযআ টচাঈয যভান িভতা
এশশঙন টাী চনতায টফপ্লশফ, কদশ ৃঙ্খরা টপশয এশশঙ, ফর প্রতযাটত াটন্ত কমন াা ককশঙ।
ভুটচফ মঔন টনত ন, তঔশনা কচশর অিওা শড় টঙর শনও মুোযাধী। এত ভানুলশও তযা ওশয এওচনশও ছুরশত 
টন পাঁটয দটড়শত। কচশর ঢুশও এশদয শনশওআ প্রাশর্ কফঁশঘশঙ, নআশর ত ভুটিফাটনীয াশতআ চীফন কল শতা শদয। ভুটচশফয
াধাযর্ িভা টঙর রৄধু “াটত যাচাওাযশদয” চন্য, টওন্তু ফড় যাচাওাযগুশরাশও কওন টতটন কচশরয কবতয ারটঙশরন, কিা অভায
কফাধকভয  টন। মুোযাধীশদয টফঘায না ায প্রথভ কদালিা অটভ ফঙ্গফন্নুশওআ কদশফা। টচাঈয যভান িভতা এশ এশদযশও
রৄধু কঙশড়আ টদশরন না, ফযং ধীশযসুশস্থ কফ প্রটতটিত ওযশরন তাশদয। টচায প্রধানভন্ত্রী ন া অটচচ, টমটন এওচন
স্বাধীনতাটফশযাধী টঙশরন, ককারাভ অমভ কদশ কপশয এওআ ভশ। এত টওঙু শে ভানুল টওন্তু কবাশর টন ভুটিমুেশও। তঔশনা মবন্ত
ভুটিমুে কআ দূশযয কওাশনা খিনা ন, ভানুশলয ভশন তায স্মৃটত কফ বাশরাবাশফআ কচশক টঙর।
অভাশদয ক্লা াশনয ঁটত্রচন ক্লাশভশিয ভশধয রৃচন অশঙ মাশদয ফাফা ভাযা ককশঙন মুশে। অভযা ফাআ তাশদয ভী
টনশ কদঔতাভ, টিওযা কস্দ ওযশতন কফ, ভাশছ ভাশছ এগুশরা টনশ ওথা ফরশতন। ভশন অশঙ ওশও ফঙয শয ক্লা পাআশব ঈশি
নচরুর আরাভ স্যায কফ কচায ওশয শদয টি িুশ ডিট ওশয কদন। যা ফস্থান্প খশযয ন্তান, যা মথাাধয অটত্ত চানার,
যওাটয স্কুশর কফতনআ ফা ওত। টওন্তু স্যায নাশঙাড়ফান্দা, কশল ঈটন ফরশরন, “ফাফা, কতাশদয চন্য টওঙু ওযশত াযশর অভায
টনশচযআ বাশরা রাকশফ, অভায চন্য শর কতাযা এিা কন।”
অভযা স্কুশরয ভাশি ফশ রৄশনটঙ অভায ীদ টযফাশযয ফন্নুশদয ফাফাশদয ফীযশত্বয কল্প। এঁশদয এওচন টঙশরন টফভান ফাটনীয
তরুর্ টপায, তাঁশও গুটর ওশয তযা ওশয তাঁযআ এও ওভবী। তাঁয িী, স্বাভীশও াযান ঔুফ ল্প ফশ, রৃটি কঙাি ফািা টনশ প্রা
কূর াথাশয শড়ন টতটন। ফাংরাশদ টফভাশন এওিা ঘাওটয ওযশতন ঔারাম্মা, তাঁয কভশিাশও শ্বরৄযফাটড়শত কযশঔ টদশটঙর, মশিয
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ধশনয ভশতা টতটন কঙশরিাশও ভানুল ওযটঙশরন। ধযা মাও এআ কঙশরটিয নাভ ফাশযও, অভায কশফয ািী। অভযা ফা অভায
ফাটও ািীযা অচ বুটর টন শদয কআ ওষ্টিা।
টচা টনশচ এওচন ভুটিশমাো টঙশরন, কটয ওভাড ায টঙশরন, ফীযঈত্তভ টঙশরন, এতগুশরা টফশলর্ থাওায শয কওন টতটন
কদশও াটওস্তাশনয টদশও এটকশ টনশ ককশরন? অভায ওাশঙ ভশন শশঙ ওাযর্িা ত ুশযািাআ যাচননটতও। টতটন অাভী
রীশকয টফযীশত এওিা প্লযািপভব কড়শত কঘশটঙশরন। চাদ এওিা দাঁড়াশনা প্লযািপভব টঙর, টওন্তু ভুটরভপ্রধান কদশ চাশদয
ভাচতাটন্ত্রও বাফধাযা “াফটরও ঔাশফ না”, তাআ আরাভশওআ ুঁটচ ওযশরন টতটন, মটদ তাঁয িভতা অশযাশর্য টশঙ চাশদয
বূটভওা নস্বীওামব। অদব- িাদব টনশ বাফশর ভশন  যাচনীটত  না।
টচায অভশর ঔফশযয ওাকচ ড়শর ১৯৭১ ম্বশন্ন কওাশনাটওঙু চানািা ঔুফ চটির ফযাায ফশর ভশন শফ। স্বাধীনতা টদফ ফা
টফচ টদফশ টত্রওাগুশরা কক্রাড়ত্র কফয ওযত টিওআ, টওন্তু কগুশরাশত ওঔশনা াটওস্তাটন কনাফাটনী ফা যাচাওাযশদয ঈশল্লঔ
থাওত না। তায ফদশর “ানাদায ফাটনী” অয “তাশদয কদায” ফরা শতা। শনওিা বাসুশযয নাশভয ভশতা, ঈহ্য যাঔা শতা অর
আটতা। কআ ভ টত্রওা অয ফআত্র ঙাড়া আটতা চানায ন্য ঈা ঔুফ ওভআ টঙর। স্বাধীনতায ঈয ঔুফ কফট ফআ করঔা
 টন তঔন, সুতযাং ঔুফ অগ্রী কওঈ ঙাড়া ওাশযা শি টতযওাশযয আটতা কফয ওযা কফ চটির টঙর।
টচাঈয যভান শনওগুশরা াভটযও বুযত্থান কভাওাটফরা ওশযন, কমগুশরা টতটন তযন্ত টনিুয াশত দভন ওশযন। কানা মা
টতটন কনাফাটনীয বাশরা কওাশনা টপাযশও কনতৃশত্ব যাশঔন টন, াশঙ তাযা কুয ওশয ফশ! রম্পি কচনাশযর এযাদশও
কনাফাটনীয প্রধান ওযা কফাধ  তাঁয কআ নীটতযআ প্রটতপরন, মটদ এিাআ তাঁয চীফশনয ফশঘশ ফড় বুর ফশর ভশন  অভায।
টনটতয টনফামব টযর্টত এওটদন টচায বাশকয এশরা। িী- ুত্রশও কপশর টনশচয চীফন ফাটচ কযশঔ স্বাধীনতা মুে ওযা এআ
ভযনাও মুশেয দ ফঙশযয ভশধয স্বাধীনতাটফশযাধীশদয ুনফবাটত ওশয টফদা টনশরন যঙ্গভঞ্চ কথশও। কনতাযা অশন অয টফদা
কনন, “কওৌরকত ওাযশর্” স্বাধীনতাটফশযাধীশদয ফযফায ওশযন, টনশচযা প্রার্ াযাশর যাচাওাযগুশরা ওারশরাশত টিশও মা
কতরাশাওায ভশতাআ।
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এযয এযাশদয অকভন, এওআ াটওস্তানশতালর্ নীটত ঘরশত থাওর। অন্তচবাটতও টযভণ্ডরিা টঘন্তা ওযশত শফ, কাটবশত
আঈটননশও অশভটযওায াাশময অপকাটনস্তাশন নাস্তানাফুদ ওশযশঙ ভুচা টদনযা। কভৌরফাদীশদয চচওায অয অশভটযওায টি
ঘাড়াটনশত াযা রৃটনা চুশড়আ শদয ঈত্থান। আরাভ কফ বাশরা “ভাশওবশিফর কপ্রা াট”, সুতযাং রম্পি অদবীন কচনাশযর
এযাদ কম ফাংরাশদশয যাষ্ট্রধভব আরাভ ওযশফন, কিা অয অশ্চমব ওী? এও যটও ফড় বাআ ফশরটঙশরন কম ওশওটদন শয
টনঈিশনয ূশত্রয ভুরভাটন শ মাশফ, ড়শত শফ “টফটভল্লাহ্ ফশর কওাশনা ফস্তুয ঈয ফর প্রশাক ওযশর, আনাল্লাহ্ তায
বযশফশকয টযফতবন শফ।” যাষ্ট্রী ভদদ কশর কম কওঈ অ
যা া, অভায ভশন  ফাংরাশদশ কভৌরফাশদয ঈত্থান টচায অভশর
রৄরু শর, এযাশদয অভশর কফ বাশরা এওিা ফস্থাশন অশ এিা। শ্যাভ ঘাঘা কফ ঔুট এশদয ঈয। যাচাী টফশ্বটফদযারশ
ঙাত্র চফাআ শর ঈনায ওী মা অশ? টটফশযয যকওািা ওামবক্রশভয রৄরু এআ অটয দশওআ। মটদ এআ কভৌরফাশদয “টযিানব
ভাশঘবড াআ” অশভটযওায ওাশঙ কপযায য অচ যাআ রা নম্বয ত্রু শশঙ অশভটযওায। অাশয, মটদ অচশওয এআ ফাস্তফতা
থাওত কটদন!
১৯৮৩ ফা ৮৪ াশর ফাংরাশদ টফভাশনয াআরিযা এওফায ধভবখশি মা। কফায টোন্ত  াটওস্তান আডিাযন্যানার
এাযরাআন্ফ কথশও ওশওচন াআরি এশন টফভান ঘারাশনা শফ। এ টফলশ টত্রওা এওিা ঔফয কদশঔ ঘভশও ঈশিটঙরাভ। এশদয
ভশধয এওচন াটওস্তাটন াআরি অশক টফভানফাটনীশত টঙশরন, তযা ওশযটঙশরন এওচন ফাংরাশদট টপায, অয কওঈ ন অভায
ফন্নু ফাশযশওয ফাফাশও! কশল ওী শটঙর চাটন না, টওন্তু ীভ কক্রাধ কথশও অভায কটদন ভশন শটঙর কম রৄধু আটতাটফওৃটত ন,
অত্মম্মান মবন্ত এআ চাটত টফটরশ টদশচ্ছ।
এআযওভ এওিা টযশফশ ন ভাশয মুে বুরশত কফট টদন রাকায ওথা ন। ভুটিমুশেয যফতবী প্রথভ প্রচশন্ধয অভযা বুরশত
রৄরু ওযরাভ ১৯৭১- কও। কঔরায ভাশি াটওস্তান দরশও টনশ রজ্জাচনও ভাতাভাটত রৄরু  অটয দশওয ভাছাভাটছ কথশও।
কফায এওিা অন্তচবাটতও টও িুনাব শভশডিয অশাচন শটঙর। ১৯৮৮কত এওিা টক্রশওি িুনবাশভশডি ফযাওবাশফ কদশয তরুর্
ভাশচয াটওস্তান কপ্রভ কঘাশঔ শড়। ভচায ফযাায শরা অটয দশওয রৄরুশত ঘট্টগ্রাশভ াটওস্তান দর চনতায প্রাশযয টওায
শটঙর (কিা ত কদশয চন্য কওাশনা বাশরা খিনা না), তায ওশও ফঙশযয ভশধযআ াটওস্তান দরশও ূচা ওযায ভশতা এওিা কফ
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ফড় তরুর্শকািী কতটয শ ককর, মাযা শনশওআ অভাযআ ফট। স্কুশর কঔরায ভাশি ককার ওশয ফশ ভুটিমুশেয কল্প ওযা প্রচন্ধ
অনভশন াটওস্তাশনয তাওা টনশ রাপ কদ কঔরায ভাশি, অভাশদয ভাভটও কভশযা আভযান ঔানশও টঘটি করশঔ... কঔরাশত
নাটও যাচনীটত থাওশত কনআ। কওানিা যাচনীটত, কওানিা অত্মম্মান, ফআ অভযা বুশর ককটঙ অটয দশওয কশল এশআ।
এযশযয কল্প টযওাটযং ক টশভশরয ভশতাআ। কনতাযা আটতা বুটরশ মা টটঔশশঙন তাআ অভযা টশঔটঙ। আটতাটফস্মৃত
অত্মম্মানীন চাটতয বাশকয মা কচািা ঈটঘত, তাআ চুশিশঙ। রৃআ দপা িভতা এশ কঔ াটনা কম ভুটিমুশেয আটতা
ুনঃপ্রটতিা ওযশত কঘশশঙন কিা অভায ভশন  টন, ফযং টতটন কচায ওশয ফঙ্গফন্নুশও প্রটতিা ওযশত কঘশশঙন। ভুটিমুশেয
আটতািা টিওভশতা ঈটিশ অনশর কম ভুটচফ এভটনশতআ প্রটতটিত শ মান, কিা তাঁশও কফাছাশফ কও? অচশও ব্লকগুশরা শড় ফুটছ
কম, নতুন প্রচশন্ধয শনশওআ কদশয ফশঘশ ম্মাশনয আটতািা চানশত এফং চানাশত ঘা, কআশঙ্গ নতুন ফাংাটও প্রচন্ধ টওন্তু
কঘাশঔ শড়। ফাংরাশদশয ভফট এআ অভায অয অশকয কক্রাধ কনআ। ককুযরায, কর্তাটন্ত্রও, কভধা ভনশন ঈন্পত এওিা কদশয
প্রতযাা কনআ অয, অশঙ রৄধু স্বপ্নবশঙ্গয কফদনা। আটতা বুশর ককশর বটফযলৎ ভশন  নড়ফশড় শ মা। অটয দশও কদশ
কওাযফা য ভ ঈি অভদা কদশঔ াভসুয যাভান টরশঔটঙশরন তাঁয ভয ওটফতা “ঈদ্ভি ঈশিয টশি ঘশরশঙ স্বশদ”। ভশন 
অচ অভযা কআ ঈশিয টশি ঘশড়আ ঈরশিাশথ মাটচ্ছ।
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স্মৃটতয য - ৪:

২৯ নম্বয ফাটড়
চীফ ওাশর কঘাঔ কভটর, প্রটতটদশনয ৃটথফী
অভাশও চানা টবফাদন। িািওা কযাদ,
াটঔশদয ড়াটড়, কাশঙয াতায রৃরুটন, কফরপুশরয কন্ন
ক শও অশন অভায ফারওশফরাশও।
(এওটি রৃুশযয ঈওথা; াভসুয যাভান)

স্মৃটতয য টওন্তু থাওায চন্য দারুর্! ঔাশন না- কযভ,

না- িাণ্ডা, করাওচশনয ফযফায ভধুয, টযওাবাড়া কফ ওভ। ওশর
াটন াা মা টিওভশতাআ, ধুরাফাটরয প্রশওা কতভন কনআ, ভায ঈরফ নী, সুঔ- টফসুশঔয ফারাআ কনআ, ওাচওভব ওযশর
ঘশর, না ওযশর সুটফধা কনআ। করা শট ং রৄধু ূটর্বভা যাশতআ , াশথ এওিু ঈতর াা থাশও। টফনা টিশওি, টফনা াশাশিব
কঔাশন কঢাওা মা, মতটদন ঔুট থাকুন কঔাশন, কওঈ টওঙু ফরশফ না। অটভ প্রাআ মাআ কঔাশন, অভায বূটভওা রৄধু কঘাঔ কভশর
কদঔা। অব্বাআ ফটওঙু াভরান, অটভ কতা ফারও ভাত্র। ওাশর ঈশি ঈটন অভাশও অআনিাআন অয শতযন কফাশয কল্প কানান।
অভাশও ভটচশদ কনায ওথা ঈনায ভশনআ কনআ। কওাশনা কওাশনা টদন কবাশয কযট শত বাশ অেুর অরীশভয ঈথারাথার সুয।
অচভ ঔান মুেশপযত মুফও, কান তাঁয কক্রাধ অয টবভান। যফীন্নাথ থাশওন টবনাআর কযওশ ব , অয বাআায দযাচ করায
ওটফতা। ফৃটষ্টয যাশত ভাশছ ভাশছ ন্পযাী ঈগুপ্ত ভথুযাুযী কঙশড় টবচশত টবচশত কতচকাঁশ ঘশর অশন। এআ শয না টপশয
ঈা অশঙ?
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২৯ নম্বয ফাটড়িা অচ টিশও অশঙ। স্মৃটত  ফাস্তশফ, রৃশিাশতআ। ভ বাা তযাঘায ওভ ওশয টন, তাযয ক ঁতাটল্ল
ফঙয টিশও ককর। এওিু ঢুঁ কভশয কদঔা মাও স্মৃটতভ ফাফবশন। এওচন মুফওশও কদঔশঙন, এওিু যাকী যাকী? অভায ফড় বাআ ঈটন।
ঢাওা ওশরশচয যাকী তরুর্, রম্বা রম্বা ঘুর, স্বপ্নারু কঘাঔ, যশন কফরফিভ। ফুছশরন, ঘুর ওািায ওথা ফশর ফশর অব্বা যান। ফশর
কফট রাব কনআ, ঢাওা ওশরশচয ধযশিয (অরাঈটদ্দন অর অচাদ?) রম্বা রম্বা ঘুর। ড়ারৄনা কফট ভন কনআ, ভন শড় অশঙ
অড্ডা, নানান ফআত্র অয ভাসুদ যানা। খশয টকাশযশিয কধাঁায কন্ন। ওশওটদন শয াভটযও অআন চাটয শর নাটশতয কদাওান
কথশও দ্রুত ঘুর ওাটিশ টতটন ফাধয কঙশর শ ককশরন। না শ ঈা অশঙ? অটভব কম যাস্তা কথশও রম্বা ঘুশরয কঙশরশদয ধশয ঘুর কওশি
টদশচ্ছ! ঢাওা ওশরশচয ভন রৃদবান্ত টপ্রটন্ফার স্যায, ঈটন ঘুরিুর কওশি টপিপাি। াভটযও অআন না এশর অভযা ওীবাশফ এত
ট টটপ্লন টঔতাভ?
কদাতরা ককশর অভাশদয খশযয ড়ায কিটফশর অভায কভচ বাআশও কদঔশফন। সুদবন এফং টপিপাি, ড়ারৄনাশত দারুর্ কভধাফী।
কবতশয কবতশয ত এওচন টফজ্ঞানী ফা ওশয তাঁয ভশধয। অভাশদয ফাা শনওটদন কওাশনা টতটযি খটড় টঙর না। অব্বা অয
অম্মা টপশ ঘশর ককশর স্কুশরয ভ শশঙ টও না কফাছায চন্য ঈটন টঘশরশওািায ঘাশরয পুশিা টদশ অা ূশমবয কযঔা টদশ এওিা
খটড় ফাটনশটঙশরন। টঁটড়খশযয কদাশর ভ করঔা টঙর, ূশমবয কযঔা “১০: ০০” করঔাশও স্ধব ওযশরআ ফুছতাভ দিা কফশচ
ককশঙ। ফর ফর ফঙয শয টফশদ কথশও খশয টপশয কআ টঁটড়খশযয এও টঘরশত কযাদ কদশঔ িাৎ কমন টনশভশলআ ধশয কপটর কফশও।
আ কম কিা যীশযয এওচন ভাছফট করাওশও কদঔশঙন, ফাায ফাআশযয ফুচ চাকািা, ফাকাশনয ওাচ ওযশঙন অয
গুনগুন ওশয কাআশঙন “অটভ ফনপুর ককা”, ঈটনআ অভায ফাফা। এআ এওিা কানআ ঈটন চাশনন। অটভ ঈনায ৪৬তভ চন্ধটদশন চন্ধ
কনা কল ন্তান। অভাশদয ংাশয ঈনায বূটভওা ফযাও টওন্তু নীযফ। শনওিা াশযটিং টশিশভয ভশতা ফবত্রআ ঈনায টনঃে
ঈটস্থটত। অভাশদয ফাযআ সুঔ এফং স্বাচ্ছন্দয টনটশ্চত ওশযন, এআ ংাশযয ঈটন স্বযাষ্ট্র অয ূতব অয শনওগুশরা ভন্ত্রর্ারশয
দাটশত্ব অশঙন। ঈনায যীয ফবদাআ সুিাভ, ঔুফ ওভআ সুস্থ শশঙন টতটন। কমৌফশন কঔরাধুরা অয প্রঘুয ওাটও শ্রশভয সুপর অচ
কবাক ওশয ঘশরশঙন। অভাশদয অযাভ- অশ টনটশ্চত ওশয যাশত খুভাশত মান অয ফায অশক ঈশি নানান ওাচ রৄরু ওশয কদন।
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ফাায াভশন ভন সুন্দয ফাকানিা ঈনায কতটয, এঙাড়া নানান পশরয কাঙ রাটকশ ঈটন ফাািাশও যীটতভশতা নন্দনওানন ফাটনশ
কপশরশঙন।
অভায অম্মাশও টঘশনশঙন? কম্ভীয ভটরা, অশভটযওায চচবিাঈন টফশ্বটফদযার কথশও ভািাব ওশয থাওায কঘষ্টা ওশযন টন
কশদশ। অয অটভ তাঁয কুুত্র এশদয ভাটি ওাভশড় শড় অটঙ। অম্মা দারুর্ ফ কল্প ফরশত াশযন, ওাশচয কশল ভুশঔ ভুশঔ
অভাশদয াধাযর্ কল্প কানান। অটভ শনও ফঙয তাঁয কল্প রৄশনটঙ, ১০/১২ ফঙয ফশ ঈটন অভাশও কভািাভুটি ভুগ্ধ ওশয
যাঔশতন। অটভ তাঁয কল্প রৄশন টফশ্বা ওশযটঙরাভ কম ঈটন অশর যীশদয কদ কথশও এশশঙন, িাৎ এওটদন কঔাশন ঘশর কমশত
াশযন। অভাশদয টযফাশযয ফাশচি অম্মায াশত, ফরশতআ শফ কআ ফাশচশি ঘ ফশর ে কনআ। কঘায, কিটফর, টফঙানা ফআ
নড়ফশড়। ওশওটদন শয কতা ভশযআ মাফ, ওী শফ দাটভ টচটন টওশন? এআ নশ্বযতায টঘন্তা কওাশনা টওঙুআ কওনা শ শি টন। ফাায
শনও দবাআ অম্মায ুশযাশনা াটড় টদশ ফানাশনা, কওাথা কওাশনা ফাররয কনআ। টফশয (১৯৫২) শয কওনা রৃশিা কঘায এঔশনা
অশঙ ফাা। শনও ফঙয শয স্যািাায ভযাকাটচন টনশন এওিা টনঈচ কদশঔ ট্টাট াশত াশত ভাশয ওথা ভশন শড়
ককর।
অম্মা অভাশদয ান কফট ওশযন না, ভাশছাশছ ফওা কদন, অয ফঙশয রৄধু এওটদন ধশয অচ্ছা ওশয কধারাআ কদন। ভস্যা
শরা ফঙশয কওানটদন কধারাআিা কদা শফ, কিা অশক কথশও ফরা থাশও না। শনও রৃষ্টুটভ ওশয অচ ায কশ ককশর াভান্য
ওাযশর্ টতনভা শয ধযা ঔাায ঘান্ফ অশঙ। ভাশযয টনশ্চতায বশ াযা ফঙযআ অভযা টশধ শ থাওতাভ।
অভাশও ঔুঁশচ াশচ্ছন না? ঙাশদ অটঙ ভশন । টঁটড় টদশ কাচা কদাতরায ঙাশদ ঈশি মান। ঘাযটদশও তাটওশ কদশঔ টনশত
াশযন ত্তয দশওয কতচকাঁ, ুশযা যাস্তা াঁঘিা ভাত্র ফাটড়, ূফবটদশও এওিু দূশযআ কেশনয রাআন, অশযওিু দূশয তাওাশর কদঔশফন
ুশযাশনা টওঙু ওরওাযঔানা, টদনিা মটদ কবচা কবচা থাশও তাশর নাটফশস্কা ওাযঔানায টফস্কুশিয কন্ন াশফন, িািওা এফং ভনওাড়া।
টশ্চশভ টফজ্ঞান ওশরশচয ভাি, টিষ্টানশদয ঘাঘব অয ওফযস্থান, টরক্র ওশরচ। এওিু দূশযয কতচকাঁ টফভানফন্দশযয কপ্লনগুশরা ভশন
 টরক্র ওশরশচয ঈয টদশআ মাা- অা ওশয। ঙাশদয টশ্চভ টদশও এওিা াটনয িযাে কদঔশফন, অটভ ম্ভফত িযাশেয
টনশঘআ অটঙ, ভারৃয টফঙাশনা অশঙ ভশন । এআঔাশন ফশআ ঘশর অভায টফশ্বেভর্, টফযাভ কথশও ভাসুদ যানা শনও টওঙুআ শড়টঙ
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এআঔাশন। কশফ টপযফ থঘ ঙাশদ মাফ না, তা টও ? মটদ ছভছভ ফৃটষ্ট , তশফ দটিশর্ তাওাশত বুরশফন না, টফজ্ঞান ওশরশচয
ুকুশয ফযাগশদয ওনািব ঘরশঙ, অশযওিু দূশয তাওাশরআ কদঔশফন ুকুযাশড়য যাস্তািা কমন টভশ ককশঙ ফলবা। এআ ছুভ ফৃটষ্টশত
অটন টবচশঙন থঘ িাণ্ডা রাকায ব কনআ, িনটর ফযথা ওযশফ না, ওী অশ্চমব স্মৃটতয য!
টকাশযি কথশও বাশরাফাা, অড্ডা কথশও টফশচ্ছদ, টফশদ মাত্রা কথশও টফশ, কাশ রুদ কথশও চন্ধটদন, অয মা মা অশঙ
চীফশনয নুলঙ্গ, ফআ চাশন এআ ২৯ নম্বয। ঈচফুশওয ভশতা দাঁটড়শ থাওশর অশর ক ফচান্তা এও টভঈটচাভ। ভশয টনিুয
াত শড়শঙ ব্বায ঈয। ফাটড়িা ভটরন শ ককশঙ। ঘাআশর বাআা অয ঘুর ফড় ওযশত াযশফন না। টতটন ফা ওশযন অশযও
দূযশদশ, টনশওাটিনশও টনফবাশন টদশশঙন ফর ফঙয শরা। কম মুফওশও কদঔশরন অচ, তাঁয ন্তান কআ ফশ কৌঁশঙ ককশঙ প্রা।
কভচ বাআ ফযস্ত, ক্লা অয নানান প্রশচট অয কটভনাশয, কফ ভশন  টতদূয ভুশরয াশড়, ধাশয ওাশঙ কওাথা কনআ। অম্মা
ওওবি কযাক অয নানা ফযাটধশও যাবূত ওশয ক্লান্ত। অব্বা কমন টনশচআ আটতা এও, ভাশছ ভাশছ ঈটন তীত অয ফতবভান বুশর
মান। অেুর অরীভশও কওঈ ভশন যাশঔ টন, ন্পযাী ঈগুপ্ত এটদশও অয অশন না কতভন, অচভ ঔান ফুশড়া শ ককশঙন অয
অভাশও কযশঔ ককশঙন ভাছ ফশয ওাঙাওাটঙ কওাশনা টনচবন চাকা। তফু টওন্তু ফারওশফরা টপযশত াটয এও রভা, কমশওাশনা
ওাশর ঘাশয ওাশ, টনঃশঙ্গ ফা ংশকব...
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স্মৃটতয য - ৫:

আকুর
অটভ মটদ আ পুর, আ ছুঁটি- ফুরফুর াঁ
কভৌভাটঙ আ এওযা,
তশফ অটভ ঈশড় মাআ, ফাটড় কঙশড় দূশয মাআ,
কঙশড় মাআ ধাযাাত, রৃুশযয বূশকাশরয ক্লা।
( ম

;

)

অভাশদয আকুশর মাশফন? অচ্ছা অচ্ছা ফশর টদটচ্ছ ওীবাশফ কমশত শফ। পাভবশকি কথশও ঢাওা ওশরশচ মাায কিশম্পা ধযশফন,
এিাশও অভযা কটরওপ্টায ফটর। ঈিশরআ ফুছশফন নাভওযর্ ওতঔাটন াথবও। বিবি শে ওাশনয কাওা অয ছাঁ কুটনশত ফাশতয
ফযথায শনওঔাটন ঈভ শত াশয। মাায থিা টওন্তু দারুর্, এওদভ “টটনও”। কটরওপ্টায অনাশও গ্রীন কযা ধশয কাচা
ওাঁিারফাকান ায ওশয ঈটড়শ টনশ মাশফ গ্রীন ওনবাশযয াভশন টদশ, াশ ধানভটড াত নম্বয কযাশ য টদটখয ভশতা ফড় ুকুয
এওিা। এওিা চভচভাি কযস্তযাঁ ড়শফ শথ, নাভ বুশর ককটঙ, আশচ্ছ টঙর ফড় শ ওাফাফ ঔাশফা আ কদাওাশনয, টওন্তু অটভ ফড় শতআ
িায ঞ্চত্বপ্রাটপ্ত খশিশঙ। াশন্ফরযাফ ায শ মঔন অটন ঢাওা ওশরশচয াভশন কনশভশঙন, ভাত্র দ টভটনি ায শশঙ! টফশ্বা
শচ্ছ না? না াযআ কতা ওথা, এঔন টফএভ টব্লঈ াঁটওশ অটন এআ থ দ টভটনশি ায শত াযশফন না। স্মৃটতয শয ভশন
 প্রটতটদনআ যতার ঘশর!
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ঢাওা ওশরশচয াভশন কনশভ ভযর্ঘাঁশদয টভটষ্টয কদাওাশন এওিু ঔাশফন নাটও? আকুর রৄরু শত ফাটও অশঙ অয টওঙু ভ।
টিও াশড় দিা ভারুভ বাআ খণ্টা কিাশফন। ভারুভ বাআ শচ্ছন অভাশদয স্থাী খণ্টাফাদও, ফ ভশন  এও- কিও শফ!
াটওস্তাটন কনাযা ফন্দুও টদশ টটিশ াভশনয দাঁতগুশরা কবশগ টদশশঙ, টওন্তু তা াটিা ওী ভটরন! অভায নাভ ফরশর কঘাঔ
ঙরঙর ওশয ুশযাশনা কল্প ফরা রৄরু ওযশফ, কাশ াত ফুটরশ অদয ওযশত াশয। স্মৃটতয শয দা, ভাা অয বাশরাফাা ফ
এঔশনা িুি অশঙ, ঔাশন অভযা ওাঈশওআ বুটর টন থফা কওঈ ওাঈশও কঙশড় মাআ টন।
কদটয শ মাশচ্ছ না? অভায তাড়া কনআ মটদ। মাশাও আকুশর ঢুওশত শফ টওন্তু ভূর দযচা টদশ ন, ফযং কঙশনয দযচা
টদশ। কওন? অভযা তাআ ওটয কম! অটন ওযশফন ওী, ঢাওা ওশরশচয াশয টিঘাব কেটনং ওশরশচয ককি টদশ ঢুওশফন। ঢুশওআ
ভশন শফ আন্ুযী! ওী সুন্দয এওিা ফাকান! রৃআটদশও ঈঁঘু ঈঁঘু কাঙ অয ভাছঔান টদশ রু যাস্তা ঘশর ককশঙ ফড় এওিা ভাশিয া
টদশ। এআিা কাটড়ারা করাশওয চন্য না ফযং অভচনতায াশ ঘরায যাস্তা। অটন যাস্তা ধশয টশ্চভ টদশও াঁিশত থাকুন। অটভ
দ ফঙয কঁশিটঙ এআ শথ, এঔশনা ভাশছ ভাশছ এও- অধিু মাআ আটদশও। শথয কল ভাথা টওন্তু ওশওচন টবঅআটয কদঔা
াশফন। এঁযা শচ্ছন মথাক্রশভ ঘিটি ভাভু, অভড়া ভাভু, অঘায ভাভু অয অআটক্রভ ভাভু। এঁশদয নাভআ ফশর কদ ঈনাশদয ওী
কা। অভায নাভ ফরশর ফাটওশত কঔশত াযশফন ফ চাকা, রৄধু অআটক্রভ ভাভু কওাশনা ফাটওয ফযফা ওশযন না। অভড়া ভাভু
টনশচ রৃুশয অভড়া ঔান, কআ ট- টবিাটভশনয কচাশযআ ত দ ফঙয অশক অভায কঘশ কচাান টঙশরন। ঘিটি ভাভু ভাটিয
ভানুল, িও টদশত কওাশনা ওাবর্য কনআ তাঁয। অঘায ভাভু প্রা ভযাটচটান, ওটফযাটচ লুশধয ভশতা এওিা ুটযা টভওশ্চায ওশয কদশফ,
এওদভ কমন ভৃত।
মাও, ঈনাশদয
ট ায শতআ কদঔশফন তাযওাঁিায কদাশর এও টঘরশত এওিা পাঁও, এওিু ঢার, নাভশতআ ফয
অভাশদয আকুর। ঔান ভুাম্মদ াশরও স্যাশযয ফানাশনা অয অভাশদয ধ্বং ওযা। রৄশনশঙন ঙড়ািা, অভাশদয স্কুরিা রুদ,
ঙাত্রগুশরা ফরদ, কফটঞ্চগুশরা রু, ভািাযগুশরা করু? আকুরিা অশরআ রুদ, অয অভযা ল্প ওশওিা ফরদ অটঙ এআিুকুআ মা
তয, ফাটও ফআ ঈফবয ভটস্তশেয ওল্পনা!
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অটন কতা বাআ স্কুশর ঢুশও ড়শরন, অনায যশন ওী অশঙ? অভাশদয কে টওন্তু াদা ািব অয নীর যাডি। টচন্ফ না
যশরআ বাশরা, স্যাশযযা ঔুফ বাশরা কঘাশঔ কদশঔন না এআ ফস্তু। ঈনাযা ুশযাশনা অভশরয করাও, টচন্ফ যশর বাফশফন অটন াি
টনশচ্ছন। অচ্ছা ফরুন কতা, কওাশনা ভাশন ? টচশন্ফয ভশতা স্তা অয অযাশভয ওাড় অশঙ অয? মাশাও াঁিশত থাকুন াভশন
অশযওিু। অভাশদয ভািিা ওত ফড় কদশঔশঙন? তশফ এওিু াফধাশন মাশফন, রৃধবলব স্যায অশঙন ওশওচন। িাআকায স্যায, ারদায
স্যায, রুরর অটভন স্যায অয ভটতঈল্লা স্যায। মায িাআশির িাআকায, তাঁয াভশন না ড়াআ বাশরা। ারদায স্যায এভটনশত বাশরা
ভানুল টওন্তু কযশক ককশরআ রুরভূটতব। ভটতঈল্লা স্যায অনাশও কত ফাটলবও যীিা শেয নম্বয টচশজ্ঞ ওযশত াশযন, ওভ নম্বয
কশর টফশদয ভূ  ফনা। রুরর অটভন স্যায এওিু
, ারাভ টদশ শয অািাআ ফযং বাশরা। ব াআশ টদশটঙ?
ব কনআ বাআ, অভযা কতা কযাচ অটঙ অয মাটচ্ছ, প্রটতটদন টও অয ভায ঔাআ?
আ কম ফারওগুশরাশও কদঔশঙন, যাআ টচ্ছ অভযা। যশন াদা িব অয নীর যাডি, দূয কথশও ফ এওযওভ রাকশঙ। এভনটও
ওাশঙ অশর এওআ যওভ রাকশত াশয। অভায কতা এঔশনা এওআ রাশক। আঔাশন ফড়শরাশওয কঙশর কমভন অশঙ, কতভটন
অভাশদয দাশযাান কভাঔশর বাআশয কঙশর আটর অশঙ। ফাআশও এওআ াঁটড়শত টে ওশযন স্যাশযযা। ধনী- কটযফ কওাশনা
কবদাশবদ কনআ তাঁশদয ওাশঙ, ফাআশও কভশয তিা ওশয কদন, ভশন  এআচশন্যআ কতা অভযা এত ভাচতন্ত্রী। এওআ াঁটড়শত টে না
শর অয ওভশয
? বাআ, টনঘু শ ফারওগুশরায াপ যাশডিয টনশঘয টদশও তাওাশফন না টওন্তু। কাশভবডি টল্প ফশর টওঙু কনআ
স্মৃটতয শয, গ্রাশভয কটযফ কভশযা ভানুশলয ফাাশতআ ওাচ ওশয ভশয, কাশভবডিশ ন। তাআ অভাশদয চাভাগুশরা দটচবফাটড়শত
ফানাশনা, রৃআিা রাপ টদশরআ িা, এওদভ চাকাভশতা যাডি কঙঁড়া। অভযা রটজ্জত নআ মটদ, তফু ক্লা কিশনয রৃষ্টু কঙশরগুশরা কওন
চাটন াাাট ওশয।
এওিু খুশয কদঔা কমশত াশয ঘাযটদও। এওিু দূশযআ ভাশি কভাঔশর বাআ চাতী তাওা ঈটিশশঙন, স্কুর রৄরুয শযআ অভযা
এঔাশন এশ চাতী
ত কাআফ। অভাশদয মাশদয করা টদশ াঁশয ভশতা পযাঁপযাঁশ ে কফয , তাযা রৄধু কিাঁি কভরাফ। বুর
সুশয কচাশয কাআশর অভাশদয কচাশফদ অরী স্যায কদাভ ওশয ভাথা ঘাটি ফটশ কদশফন টওন্তু! ঈটন টনশচ এ ওাচিা ওযায ভ
চাতী ংকীত কাআশত থাশওন। যাশম্বটর কল শরআ ক্লা রৄরু । কঙািশদয ঘায টটয অয ফড়শদয অি টটয । ভশন 
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এিাআ ফশঘশ টফদচনও ভ। ে, ফাংরা, আংশযটচ থফা টফজ্ঞান ফ বুশরযআ এওিাআ াটস্ত, কিা শরা ভায। স্কুশরয টপ
রুশভ নানান াআশচয কফত অশঙ, ওঔশনা ওঔশনা স্যাশযযা কিশ ককশর চফা কাশঙয ার কবশগআ াভরা ঘারান, কওঈ কওঈ অফায
ভাথায ঙ আটঞ্চ ঈয কথশও এভন কাট্টা ভাশযন কম কঘাশঔ ন্নওায কদঔশত । টিায কম কওাশনা যাচওী থ কনআ, তা কফ ফুশছটঙ
অভযা।
স্কুশরয টফটিংিা শনও ফড়, শনওগুশরা ওটযশ ায। ফঔাশনআ অভযা ঙটড়শ টঙটিশ অটঙ। অভাশদয অটন ক্লা টিয াভশন
চফায ফাকাশন াশফন, অফায স্কুশরয কঙশনয টদশও টিটপন খশযয ওাশঙ াশফন। স্কুশরয াভশনয টদশও ক স্যাশযয রুশভয
অশাশ খুযখুয ওযা ফারওগুশরা অভযা, কদাতরা ককশর অভযা অটঙ, অফায স্কুশরয কদার িশও কমআ কঙশরগুশরা
ারাশচ্ছ, তাযা টওন্তু অভযাআ। ছভছভ ফৃটষ্ট শর ওটযশ াযগুশরাশত াটন প্রা ঈটি ঈটি ফস্থা অয অভাশদয ভানন্দ তাশত। কওন
চাটন স্মৃটতয শয প্রাআ ছুভ ফৃটষ্ট  অচওার। অচশও ভ প্রা কল, অভায ফন্নুশদয াশথ অনায টকটকযআ টযঘ ওটযশ
কদশফা, এযা শনশও ফারওশফরা কপযায চন্য অভাযআ ভশতা ফযাকুর।
[এআ ফব অয এয অশকয ফব প্রা এওআ ভশ টরশঔটঙ, টওন্তু এআ ফব টরঔশত টকশ ভন টফফ শশঙ শনওফায। স্কুশরয শনও স্যায অয
কনআ, এওচন ািী কঙশড় ককশঙন অভাশদয। স্মৃটতয য ঙাড়া অয কওাথা তাঁশদয াা মা না। এওটদন অভযা ফাআ কতা রৄধু স্মৃটতয
শযযআ ফাটন্দা শফা। শনও স্যায দাটযশরযয াশথ কল ফশ এশ মুে ওশযশঙন, অভাশদয শনওশওআ প্রটতটিত ওশযশঙন টওন্তু প্রটতদাশন
টওঙুআ ান টন। অভযা স্বাথবশযয ভশতা বুশর ককটঙ কম এওিা াপশরযয কঙশন ফর ভানুশলয নীযফ শ্রভ থাশও, অভাশদয াপরযগুশরা অভাশদয
ুশযা এওায ন। কতভটন অভাশদয ফযথবতাগুশরায ফ দা ত অভাশদয না। াপশরযয প্রফর অনশন্দ থফা ফযথবতায ফাঁধবাগা রৃঃশঔ অভযা কম
রৃশিাআ বুশর মাআ।]
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স্মৃটতয য - ৬:

টতটন ফৃে শরন
এওটি কঙশর খুশয কফড়া ওটফয ভশতা কুঔযাত ফ াড়া াড়া।
অয কঙশরযা ফাআ কম মায স্বাথব টনশ শয দাঁড়াফাফা এওরা টযদাঁড়া দাঁটড়শ থাশওন, ওী কম বাশফন,
প্রাআ টতটন যাটত্র চাশকন, ফশ থাশওন কঘায টনশ।
(ঘাশভরী াশত টনম্নভাশনয ভানুল; অফুর াান)

“অব্বু ঈআিা

, াশড় ঙিা কফশচ ককশঙ।”

“রভভভ...”
“অব্বু ক্লা টভ ওআযা কপরফা।”
“রভভভ...”
“ঈআিা
...”
কাঁআগুঁআ ওযশত ওযশত অটভ ফাথরুশভ মাআ। কফটশনয াশআ যাঔা কযভ াটনয কওতটর। ওাশর িাণ্ডা াটন রাকশর অভায
অফায াঁটঘ । ফাথরুভ- িাথরুভ কশয ঔাায কিটফশর ককশরআ নাস্তা কযট । বাফশঙন অটভ স্কুশর মাটচ্ছ? ঈরঁ শরা না, অটভ
যীটতভশতা দাভড়া কঙশর, টফশ্বটফদযারশ টড়। ওাশর মুে ওশয অভাশও ঈিাশচ্ছন অভায ফাফা। অভাশও কিশরিুশর নানান কওৌশর
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তটড়ৎশওৌরী ফানাশনািা শনওিা তাঁযআ ফদান। ধীয অগ্র টনশ অভাশও প্রশওৌরী ফানাশচ্ছন, মটদ তাশত অভায টফন্দুভাত্র
তাড়া কনআ। ক্লাশ টকশ ককি অিওাশনা কদঔশর ওযাশপশত ফশ নযও গুরচায ওটয! মত ফযগ্রতা রৄধু অব্বায।
অটভ তাঁয ফবশল ন্তান। ততটদশন ঈটন টযিাায ওশযশঙন, নানান ওাশচ ফযস্ত যাশঔন টনশচশও। এয ভশধয অভাশও কিরাশিটর
ন্যতভ। ওাশর ফাচায ওশযন টনিায াশথ, দযাদটয (ঈটন ফশরন ভুরাভুটর) ঙাড়া টচটন কওনা ভাশনআ কতা িওা। ফাা টপশয টদশন
ন্তত এওফায াদা কঙাি অরভাটযিা কঔারা । কফ ওড়া টটওঈটযটি কিায। কবতশয ওী অশঙ? িাওা- া ন, রৃটনায তাফৎ
ওাশচয টচটন। অভাশদয াশয ফাটড়য অা অভাশদয ফাা টনশ এওিা যঘনা টরশঔটঙর, কিা বাঁচ ওযা অশঙ মতশন। অশঙ
টওঙু াশটয কমঔাশন ফাফা ধশয কযশঔশঙন অভাশদয কফ অয শনও - দযওাটয কল্প। এওিা ািায কান াশফন, অটভআ
অশভটযওা কথশও টনশ টকশটঙরাভ, এআ বাফ িায াব ভাওবা ি টদশ ঈটন কাশঙ াটন টদশশঙন, তা ভশন  কফট টদন ন।
এআ স্মৃটতয শযয ওশওিা ফব ত ঔুঁশচ াশফন কঔাশন, পশশি টপ্রডি ওযা া ব ওট। ওশওিা ুশযাশনা িাওায পাঁশও পাঁশও
অয টওঙু টত ুশযাশনা টচটন ঔুঁশচ াশফন, কমঔান কথশও রৄধু স্মৃটতয কন্নআ কবশ অশ। অচ্ছা স্মৃটতয কন্ন টও ন্যাথাটরশনয
ভশতা?
অব্বায ঈশদগুশরা অরভাটযয টচটনগুশরায ভশতাআ ওাশচয। ভাথা ধযা, জ্বয, টদব, ওাট, দাদ, কািাআটি, ফশটব
ওম্পারটব ট টচচ মাআ কাও না কওন, ঈনায ঈশদিা ওী, রৄনশফন? “প্রঘুয াটন ঔাআফা।” টনশচ আ টচটন টফস্তয “ঔাশচ্ছন”,
ন্যশও “কঔশত” নুপ্রাটর্ত ওশয ঘশরশঙন। অয চটির কওাশনা কযাক কমভন ট শপ্রন থফা টত্তথটরয প্রদাশ অক্রান্ত শর অয
এওিা রৃশিা এক্সো ঈশদ াশফন, “এওিু কযি অয রাআি এক্সাযাআশচয দযওায।” সুঔ টনশ ঈনায াভশন ককশর অটন
এআফ কপ্রটক্রন াশফন টনটশ্চত। তশফ ভস্যা ওী চাশনন, আদানীং অভায এওআ ফস্থা! অভায ওাশঙ অশর অটভ এওআ
ঈশদ টদশত াটয। বাটকয অটভ ািায নআ! চীফন টনশ ঈনায ঈশদ কফ াদাভািা, “ওাশযািা ঔাআফা না”, কফ বাশরা
এওিা ঈশদ টনঃশন্দশ। টতায ওাঙ কথশও াা এআ ল্প ওশওিা ঈশদ ওাঁশধ টনশ কফ ঘাটরশ মাটচ্ছ, শধবও চীফন
কশল টনশচ অয ককািারৃশও কমাক ওশযটঙ এয াশথ। কদঔা শর ফ এওাশথ টদশ কদশফা, কভািাভুটি াঁঘ টভটনশিয ফযাাযআ কতা।
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ফায খশয অব্বা কমআ কঘাযিা ফশ অশঙন, িায ফ অব্বায কঘশ ফঙয টত্রশও ওভ শফ। অভায ঈটঘত ইশদয টদন
ওাশর কঘাযিাশও ারাভ ওযা। অব্বা এআ ওাশর ঈশি ঔুঁটিশ ঔুঁটিশ টত্রওা ড়শঙন কঔাশন ফশ, অয ভাশছ ভাশছ স্বকশতাটি
ওযশঙন... “কঘাশযযা”... এিা ওাশদয ফরা, ফুছশরন কতা? কঘাযশদযশও ফরা, কমআ কঘাযগুশরা ঘুটয ওযশঙ অভাশদয তীত কথশও রৄরু
ওশয বটফষ্যৎ মবন্ত ফটওঙু। অব্বায চাভায কফাতাভগুশরায টদশও অনায নচয শড়শঙ কফাধ ? ফাদ কদন বাআ, নন্তওার ধশয
ঈটন ঈ ট া ট রাকাশচ্ছন গুশরা, ভশন  এযওভআ ঘরশফ।
ক টডিিশদয ওাশঙ কমশত অভায ফযাও ব, কআ কফ কথশও রৄরু ওশয অচ টে। ফুছশরন, ধাটড় ায শয অব্বা াশথ টনশ
ককশঙন ক টডিিশদয ওাশঙ, তীক্ষ্ণ নচয কযশঔশঙন ফযািাশদয ঈয। অচশও এআ অভাশও এওা কশ যা আশচ্ছভশতা ফাশযািা ফাটচশ
টদশচ্ছ অভায দাঁশতয, অয টওঙু শরআ রম্বা রম্বা টফর... কঘাশযযা!
অব্বায ঔিা ওী রৄনশফন? ভযাটচও! ঈটন অশরআ এওচন ভযাটচটান। চুশর অআশঘয ভশতা না শর ওভ ন। অটন দটড়
ওািা অয তাশয ভযাটচও কদঔশত াশফন অভাশদয কআ ফাবফশন। ঔাটর ঔাতা িাৎ অঁটওফুঁটওভ শ মাশফ ঈনায চারৃয রাটিশত।
তশফ অনায ফ মটদ দশয অশাশ , তশফ ঈশবাক ওযশফন ফশঘশ কফট। তশফ ঈনায অর চারৃ ভশন  ফাকানওশভব,
কমশওাশনা টতত চটভ ঈটন ওী ভাাভন্ত্রফশর ফুচ ওশয কদন, এআ টফদযা অভায এঔশনা চানা। অটভ কাঙ রাকাশরআ কমন ঁত কশত
থাশও াচায ভস্যা, টনশচশও ভশন  ফৃিন্তাযও!
এঔন এঔাশন ওাশর টফওি স্বশয াও কদ এওিা যারাভব খটড়, নাশঙাড়ফান্দা শর এওদভ কস্দ কনআ তায করা। ওাশর
ফাথরুভ কথশও কফয শ টনশচআ ফাটনশ কনআ ঘা অয টওঙু ঔাদয। তাযয কদশয টিটব টনঈচ কদঔশত কদঔশত ভশন  অভায
টঙাট ফঙশযয মুফও ফাফা ত কদঔশঙন এওআ ঘনীরতায ঔফয, ঈনায কআ টফযটি অচ অটভ ধাযর্ ওটয। কভািা কিশভয
ঘভা, াধাযর্ এওিা চাভা অয রুটঙ্গ যশন, ফশ অশঙন প্রানকটতাটও কঘাশয। অটভ দূশয কনআ, এআ কতা এওদভ প্রা াশআ।
কবৌশকাটরও দূযত্ব কবদ ওশয কআ ফনস্ধটতয ঙাাযা কমন কৌঁশঙ মা এআ শয। নীযফ  টনচবন এআ ওাশর বাশরাআ কওশি মা
ভিা। স্মৃটতয য টওন্তু ভন্দ ন, ওী ফশরন?
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স্মৃটতয য - ৭:

াটফটফা রাআশিটয
ফুশওয ভশধয ফাান্পিা কভকটন ওাশিয অরভাটয।
অভায মা টওঙু টপ্র টচটন, ফ কআঔাশন।
কমফ কভখ কবীয যাশতয টদশও কমশত কমশত ছশয শড়শঙ ফশন, তাশদয কাও,
কমফ ফনাটঔয ঈল্লা ঈড়শত টকশ ঙাযঔায শশঙ কুিাশয কুিাশয... তাশদয ওান্পা,
কমফ াটঔ বুর ওশয ফশন্তয কান ককশশঙ ফলবায টফশওশর, তাশদয ফবনা...
ফ ঐ অরভাটযয টবতশয।
(ফুশওয ভশধয ফাান্পিা অরভাটয; ূশর্বন্দু ত্রী)

ফআশয কদাওানশও কওন রাআশিটয ফশর এআ প্রশেয চফাফ অচ াআ টন। এযওভ না াা শনও প্রশেয “এক্স- পাআর” কতটয
অশঙ ভশনয কবতয। ঈত্তয াশফা, এআ অা যাটঔ না। অচশওয কল্প পাভবশকশিয এওটি “রাআশিটয”- কও টনশ। অভাশদয কতচকাঁয
ফাা কথশও দ টভটনশিয াঁিা দূযশত্ব পাভবশকি। ফড় ফযস্ত এআ চাকা। ফাগুশরা যাস্তা অিশও করাও ঈিাশচ্ছ অয নাভাশচ্ছ। াশয
পুিাশথ টফশক্রতাযা াচাশযা শর্যয যা াটচশ াঁও াও টদশচ্ছ, টে ট ভ কথশও যওাশর মাফায ঘাটফওাটি ফআ টফটক্র শচ্ছ
কদদাযশ। টযওা, শিাটযক্সা, কিশম্পা কওঈ কওাশনা টনভ ভানায কবতশয কনআ, ুটর স্যায ঔুট থাওশরআ শরা। ফাশযা অনা া
কথশও অধঔাা টফটড়, ফআ গ্রর্শমাকয ুটরশয ওাশঙ। ঈনাশদযশও ফববুও না ফশর অগুনশও কওন ফববুও ফরা  কআ প্রশেয
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সুযাা  টন। এওিু দূশযআ “অনন্দ” টশনভা র, এওিু বাশরা ওশয তাওাশর কঔাশন যাজ্জাও অয ওফযীয স্বর্বমুক কদঔা মাশফ
সুটনটশ্চত। াশয বাযটিচিাশত শনও ভানুল ঈশদ্দশ্যীনবাশফ কখাযাশপযা ওযশঙ, অভাশও ত াশফন শদয টবশড়। এওিা
কঙাি াওব অশঙ, এআ রৃুযশফরাশত কঔাশন টছভাশচ্ছ টওঙু কভশ মাশদয টপ ঔুরশফ ন্নযা শরআ। অয অশঙ ফাুদল
ূ র্,
টফওিদবন ফ টবটঔটয অয ফবশযাশকয লধ টফশক্রতাযা। অভায চীফশন কদঔা প্রথভ “ভুিফাচায” শচ্ছ এআ পাভবশকি।
াটফটফা রাআশিটয টঙর পাভবশকশিয কভাশড়আ। অটভ এঔন এিাশও ত এওিা টনঈচিযাড আ ফরফ। কদাওাশন কঢাওায ঈা কনআ
কওাশনা, কক্রতাযা ফ ফাআশয দাঁটড়শ। কক্রতায কঘশ ািওআ কফট, কওঈ াি ওযশঙন কদটনও টত্রওা, ওাশযা ভশনাশমাক াপ্তাটশও,
কওঈ টকরশঙন প্রকটত ফা কফা প্রওানায ফআ, কওঈ ধভবী ফআ শড় াশপচ শচ্ছন, অয কওঈফা কছারাছুটর ওযশঙন যভ গুশপ্তয
ফআগুশরা এওিু াায চন্য। পাভবশকি এরাওায ফরভুঔী ঘটযত্রিা শনওঔাটনআ ধাযর্ ওশয এআ াটফটফা রাআশিটয। অটভ একাশযা
ফঙশযয ফারও কদঔশত এশটঙ অনন্দশভরা টত্রওািা এশশঙ টও না। অনন্দফাচায াফটরাশবয এআ টওশায টত্রওািা াটিও কফয
 ওরওাতা কথশও, ঢাওা অশত প্রা রৃআ প্তা করশক মা। িাওা অয রুটয টফটনভ াযশও ফুশড়া অগুর কদটঔশ রৃআ িাওা
দাশভয এআ টত্রওায দাভ ফাংরাশদশ যাঔা  ঙ িাওা। তা আ, াতা ঈরিাশরআ কম অশঙ অনশন্দয ম্ভায, ফরশত শফ ঙ িাওা
ওভআ দাভ। ভরাশিয কবতয অশঙন ওাওাফাফু, ন্তু, কওআন টিন, ওযাশপ্টন হ্যা ও, কফা াকরা, ম্বয কন, ঈআং কথশও ককার,
েওল্পদ্রুভ, কযাবাশবয য, কাফরু, ক্লা কিশনয পািব ফ, াযাশনা ওাওাতুা, ফসু ফাটড় অয কশফয বুশর মাা ফ কল্প অয
ঙটফ।
“অচশও অশ নাআ বাআা, ওারশও অশত াশয, ওী এওিা ধভবখি ঘরতাশ”, টফশক্রতায শস্দ চফাফ।
অফায কঔাশন মাআ যটদন। টত্রওািা াশত কশর সুি ওশয ঢুশও মাআ াশয কযস্তযাঁ “কাশির াআনু াশরাান”- এ। ঔাশনয
রাটচ্ছ অভায ঔুফআ ঙশন্দয, দআ অয ফযশপয বাশরাফাায এআ টযটভটতশফাধ অয কওঈআ কদঔাশত াশয টন। রাটচ্ছ াফাড় ওযশত
ওযশত দ্রুত াতা ঈরিাআ, ফাা ককশরআ অনন্দশভরাশত বাক ফাশফ শনশওআ। রৄশনটঙ অনন্দ নাটও বাক ওযশর কফশড় মা, তফু
কওন অভায এআ স্বাথবযতা!
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অটভ ফড় শত থাটও, াটফটফাশত ককশর অটভ অনভশন নাড়াঘাড়া ওটয গুপ্তফাফুয ফআগুশরা। কদাওাটন কদশঔ না কদঔায বান
ওশয। কক্রতা শচ্ছ রষ্মী, তাশও নীটতওথা ফশর াশ কিরায কওাশনা ভাশন ? তাঙাড়া অশকয ফুশড়া কদাওাটনয াশথ এও কঙাওযা
ফশ এঔন। টশফ ওশয কদঔশর অভায কঘশ ল্পআ ফড় ক। কক্রতাশদয ঘটযশত্র কওাশনা টযফতবন কনআ, অটভ না ঔুঁচশর কওঈ না
কওঈ টওনশঙ অনন্দশভরা। কঙাওযা কদাওাটনআ ফ াভরা। কযাংটগ্রশন ওািা শড়শঙ ফুশড়ায এওিা া, কশিয টিশধ তা ওশভ না,
তাআ ত টযিাাযশভশডি মাা অয শ শি টন। টফলণ্ণ ফুশড়ািা াযাটদন টছভা, এওিু টঔিটঔশি শ ককশঙ তায কভচাচ, এওিু
ওশয কওঈ টওঙু দীখবির্ ধশয ড়শরআ ক কতশত ঈশি।
পাভবশকি অভায কশফয টপ্র বযাশওন স্ধি, ওাযশর্ ওাযশর্ প্রাআ কমতাভ কঔাশন। এওটদন ওাশর াঁিশত টকশ কদটঔ
টফার চভাশত। যাচঈশওয নফধ স্থানা ঈশচ্ছদ ঘরশঙ। এআ প্রথভফাশযয ভশতা চানরাভ াটফটফা রাআশিটয অয কাশির াআনু
াশরাান রৃশিাআ নফধ। এওিু দূশয নতুন কতটয া এওিা অধুটনও ফাকবাশযয কদাওান, কিা নাটও নফধ। াচায াচায ঈৎসুও
চনতায াভশন বাগা শরা ফগুশরা স্থানা। কঘাশঔয াভশনআ ধ্বং শরা াটফটফা রাআশিটয। ফুশড়ায াঈভাঈ ওান্পাশত ওাশযা ভন
করর না, দ্রুত ওামবওয শরা াটফটফা রাআশিটযয ভৃতুযদণ্ড। এযাশদয অভর তঔন, ঈনায ওথাআ অআন, ঈটন ঘাআশঙন পাভবশকি
অয সুন্দয কাও। তাঙাড়া াধাযর্ ভানুশলয াাওাযগুশরা কফটদূয কমশত াশয না।
এয ওশওটদন শয কদঔরাভ কঙাওযা কদাওাটনশও। অশকয কদাওাশনয ওাশঙআ এফায পুিাশথ াটি টফটঙশ কফঘশঙ কদটনও টত্রওা
অয ভযাকাটচন। এফাশযয কদাওাশনয নফধতা টনশ কওাশনা ং কনআ। ফুশড়াশও কদঔরাভ না অয ধাশযওাশঙ। কঙাওযা চানার ফুশড়া
সুস্থ। আ থ টদশ অা মাা টঙর, প্রাআ ওথা শতা কঙাওযায াশথ। এওটদন রৄনরাভ ফুশড়া ভাযা ককশঙ। অভায ফআশয অগ্র
তঔন নানাভুঔী, াটফটফা অয ূযর্ ওযশত াশয না কআ ঘাটদা, তা ভাশছ ভাশছ ওথা  কদাওাটনয াশথ। টফশদশ অায অশক
টফদা টনশটঙ কআ কদাওাটনয ওাঙ কথশও।
ওশও ফঙয অশক কদঔরাভ ওরওাতা কথশও ফআত্র অনায াটবব ঘারু শশঙ। অটভ এও ফঙশযয চন্য গ্রাও শ ককরাভ
অনন্দশভরা টত্রওায। অভায ফ তঔন ঙটত্র, অভায ওন্যাযা রৃআশয টনশঘ। টিও কও শফ এআ টত্রওায ািও কিা অটভ টনশচআ
ফুছরাভ না। ওরওাতা কথশও যাটচফ ঘক্রফতবী প্রথভ ংঔযািা াটিশ অভাশও আ- কভআর ওশয টদশরন, চানাশরন াত কথশও দটদশনয
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ভশধযআ কশ মাফ অটভ। এআ এও ওথা অটভ ক্লাশ পাআশব টপশয ককরাভ, প্রটতটদন টঘটিয ফাক্স াতড়াআ কআ ফারওশফরায অগ্র
টনশ। ভাশছ ভাশছ টপশয অশ াটফটফা রাআশিটয, টঙভঙাভ এআ াড়ায কনঃে কিশরিুশর পাভবশকি এশ দাঁড়া তায ওরযফভ
অন কৌন্দমব টনশ। কআ প্রথভ াি, কওারারভুঔয নকযী, ুটরশয রৃনবীটত, যাজ্জাও, ওফযী, পুিাশথয টফশক্রতা, টবটঔটয অয রৃঃঔী
রৃঃঔী কঘাযায “নষ্ট” কভশযা অশত রাকর দর কফঁশধ। তাযয টতয এওটদন াওটন নানান টফশরয াশথ কযশঔ ককশরন ভরািফটন্দ
অনন্দ। ড়ন্ত টফশওরশফরায কল অশরা টঘটিয ফাশক্সয ঘাটফ ঔুশর অটভ কমন অটফোয ওশয কনআ এও িুওশযা স্মৃটতয য। ওী
অশ্চমব এআ য, ভ কমন ঔাশন টস্থয শ অশঙ ওী এও ভাাভন্ত্রফশর! এআচন্যআ টও ওাচ কপশর এঔাশন অা  এত খন খন?
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স্মৃটতয য - ৮:

চাটতস্ময
এআফ ন্নযা, যাটত্র, রখুশভয ড়ন্ত টফশওর...
এআফ ভানুল  করাওাত ভ
ভশন  ফআ টফকত চশন্ধয স্মৃটতকওাশনা এও রৃশফবাধয ওাযশর্ টপশয টপশয অশ।
(টনব কপযায; তাশযও যটভ)

অটভ কদ ঙাটড় ১৯৯৬ াশরয অকি ভাশ। টদনিা ভশন অশঙ, অকি ভাশয াঁঘ তাটযঔ। গুশভাি এওিা কযভ টঙর কআ
ওাশর। অওািা শনও কভখরা টঙর, কআ যশগয াশথ টভর কযশঔ অভায ভনিা টঙর কফ বাযী। ফলবা অভায টপ্র ঊতু , টওন্তু
কআ ওাশরয প্রফর ফলবর্িা অয কদঔা  টন, ভযাওশ ানাি করাশয টফভানিা ফৃটষ্টয অশকআ অভাশও এওিাশন টনশ ককশঙ শনও
দূশয। টঙর রৃশিা সুযিশও, তাশত কফাছাআ ফঙ্গফাচাশযয কফঢ ওাড়শঘাড়, টওঙু ড়ায ফআ, চীফনানন্দ অয াভসুয যাভাশনয
ওটফতা। অভায মা টওঙু াটথবফ ম্পটত্ত ফ এঁশি ককশঙ ত্তয াঈশড য রৃশিা ফাশক্স। সুযিশওশ অঁশি টন রৄধু দীখবশ্বা, ফযং ফুও কথশও
কিা কফটযশ এশশঙ িশর্ িশর্। অশভটযওা নাটও ভানুলশও টকশর কপশর, অফায টপযশত াযফ কতা এআ শয? কওঈ টও শিা
থাওশফ?
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টফভানফন্দশয ফন্নুযা ফাআ টঙর, ভা অয ফাফা টঙশরন। এয অশক এওফায ওরওাতা টকশটঙ এওা, টওন্তু িাশও কতা টিও টফশদ
ফশর ভশন  না। এফায টতয টতয টফশদ মাটচ্ছ, এওদভ কাঁওকাঁও ওশয আংশযটচ ফরা টফশদ! ফন্নুযা নানান ারওা যটওতা
ওযশঙ... “টকা অভায নাভ টচকাআ...” “ওী শফ টচকাআশর?” “কদঔটফ কওঈ টঘশন না... া া া।” “কদাস্ত অভশকাশয এওিু...
টত্রওা... ািাআ।” “ািাভুশন।” “অয কান ভন ঔাযা ওটয না... ড়ারযাঔা কল ওআযযা ঘআরযা অআ, তাআশরআ কঔরা কল...
মা এআফায ঔারাম্মায ওাশঙ মা...” সুশফাধ ফারশওয ভশতা অটভ ভাশয ওাশঙ মাআ। ঈটন অশ্বস্ত ওশযন নানানবাশফ। “এআশতা ল্প
ওিা টদন ভাত্র। ঔাা- দাা ওযশফ টনটভত অয যীশযয মত্ন টনশফ।” অব্বায ঈশদ প্রা ওাঙাওাটঙআ। অটভ জ্বশযয
কখাযরাকা কযাকীয ভশতা ভাথা নাটড়। অম্মা অয অব্বা রৃচশনআ কফ ঈৎপুল্ল অভায “ঈি টিাশথব টফশদকভশন”। এওভ অভায
াও শড়, অটভ আটভশগ্রন কটযশ দূয কথশও কদটঔ অভায স্বচনশদয। ুটরশও খুল টদশ ফন্নুযা ঢুশওশঙ কওঈ কওঈ। অম্মা অয
অব্বা কঘাঔ ভুঙশঙন নীযশফ, এআ শ্রুিা এতির্ কমন অভায বশ কওাথা রুওাশনা টঙর, অটভ শয কমশতআ তাযা দশব ভাি দঔর
ওশযশঙ। অটভ াটযশ মাআ দ্রুত াশ... ওতওার অশক... ভশন  এআশতা কটদন।
অভায কন্তফয টঙর টশ্চভ কিক্সাশয কঙাি এওিা য। নাভ রাশফাও। যিা টঙভঙাভ, টফশ্বটফদযারিা ঔুফ সুন্দয। রাশফাশও কযভ
কমভন শড়, কতভটন ীশতয ভ তুলাযাত । অটভ এশটঙ অকি ভাশ, কযভিাআ প্রধান। টফশ্বটফদযার এরাওায অা
ঙাড়া কিক্সাশয যাস্তা কওঈআ াঁিাাঁটি ওশয না, রৄধু রর ওশয টফার দবন ফ কাটড় ঙুশি মা। অভাশদয ফাাগুশরা ভশন 
শযয ফশঘশ স্তা, যীটতভশতা বাকযত না শর এঔাশন কওঈ থাওশফ না। ক্লা রৄরু শত ফাটও অশঙ টওঙুিা ভ। অটভ টদশনয
কফরা ওাচ ঔুঁচটঙ অয যাশত “ম্পূর্ব ফাংরাশদশ টঘত্রাটত” স্বপ্ন কদঔটঙ। এয ভশধয এওিা স্বপ্ন টঙর এাযশািব কথশও সুযিশও
কপশর ফাা ঘশর এশটঙ ফন্নুশদয াশথ ক ক ওযশত ওযশত... কচশক ঈশি কদটঔ কঙাি যাািবশভশডিয চানারা টদশ অয কঙাি
এওিা অওা কদঔা মাশচ্ছ, কাঢ় নীর যশগয কআ কবাশযয শঘনা অওাশ এওশপাঁিা কভখ কনআ, থঘ ঢাওায অওা টনশ্চআ এঔন
টনওল ওাশরা, টযওা ওশয পুরায কযাশ খুযশত দারুর্ রাকত! সুভন ঘশট্টাাধযা ঢাওা অশঙন প্রথভফাশযয ভশতা, অভায ফন্নুযা
ফাআ কদঔশত মাশফ “কতাভাশও ঘাআ”, অয অটভ ারা কবীয যাশত অড াযগ্রযা ঙাত্রশদয কাভাশওবয ঔাতায াশিাোয ওযটঙ।
অশভটযওানশদয াশতয করঔা এত ঔাযা!
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াভশনআ টফশ ওযশঙ এও ফন্নু। এআ টনশ নানান টযওল্পনা রৄনশত াআ। ফাআ ঘাওটযফাওটয কচাকাড় ওশযশঙ, অড্ডাগুশরাশত
চরশমাক  প্রঘুয। ফনানী ফাচাশযয নফধ ভদয ফযফাীশদয ওাঙ কথশও “ভার” কওনা  টনটভত। এযাশভয ফাশয টওংফা ওাশযা
ফাা িাৎ ফা ভাআশপশরয ঔফয কশর টঘনটঘন ওশয শি ফুশওয াঁচয। ফাআ টও অভায ওথা বুশরআ ককর? ফআ কতা ঘরশঙ
টনভভাটপও, অব্বা- অম্মা কফ অশঙন ভশন , রৄধু ফাািা টনঃে ত, অভায খশয ফন্নুশদয ক রশল্লাড় কনআ, খযশদায ভশন 
শনও টযোয থাশও। অটভআ রৄধু এআ কাড়ায কদশ কভািা কভািা াশফশদয াশথ নফযত নুফাদ ঘাটরশ মাটচ্ছ, এশত ওী রাব
এআ ভাৃটথফীয? টঔটস্ত ঈকশয কদআ ওার- টফশওর। কপাশনয ঔযঘ টভটনশি রৃআ রাশযয ওাঙাওাটঙ, ওথা ফরশত াটয না। কদশ
এওিা বাগা ভশ ভ টঙর, কমিা টদশ আ- কভআর কঘও ওশয এও ফন্নু। ক- আ ফটওঙু চানা। ভানুল ুত্রশাও বুশর মা এওটদন অয
এিা কতা এওিা য ভাত্র! অটভ অশস্ত অশস্ত বযস্ত শত রাকরাভ এআ কদশ। স্বপ্নগুশরা ধীশয ধীশয ারিাশত রাকর, এগুশরা এফায
“ম্পূর্ব টফশদশ টঘত্রাটত”। টফশ্বটফদযারশয কঔরায ঔফয যাঔশত রাকরাভ, কদঔরাভ এশদয ঔাফাযগুশরা ভন্দ ন কতভন, ানীগুশরা
এওদভ কফধ, গুরু- টষ্য ফাআ ান ওযশঙন কদদাযশ। াআনটপশিয ওশভট গুশরা দারুর্ চনটপ্র, অটভ অিায ভশতা করশক থাটও
চচব ওিাঞ্জায াশথ, অভাশদয টফশ্বটফদযারশয কাভওাটভং ফা ওযাযর প রাআিশয ভশতা নুিানগুশরা টভ কদআ না। টরঈশ য
ঙটফ অশক কথশওআ কদঔতাভ, এও রাশয এওিু ুশযাশনা ঙটফ কদঔায টথশিাশযয কঔাঁচ করাভ এওিা, কঔাশন াটচযা কদআ টনটভত।
এওিা অধা বাগা কাটড় টওনরাভ, কিা টনশ খুশয কফড়াআ এটদও টদও। ফন্নু- ফান্নফ চুশি ককর কফ টওঙু, অড্ডাগুশরা ভন্দ রাকর
না। টদন কওশি কমশত রাকর, শনও দূশয শড় থাওা এওিা শযয ওথা ভশন  অটভ বুশরআ ককরাভ।
অভায ফ ফাড়শত রাকর। নানান ধান্না অটভ, ওঔশনা নতুন ঘাওটযয ধান্না, ওঔশনা ধান্না বযাশওশন মাফায। ফভশআ নতুন
কওাশনা টযওল্পনা। অভায কা কথশও ঢাওা শযয কন্ন ঈশফ ককশঙ ভশন । কদশ কপান ওযা শনও স্তা শ ককশঙ, টওন্তু দাটভ শ
ককশঙ অভায ভ। টফশ ওশযটঙ, ংাশয নতুন টতটথ অশঙ, ফাটড়য দাভ শড় ককশঙ, কওনায ভশন  এিাআ অর ভ। রৃআ
সুযিশও াশত টনশ শঘনা শয অা মুফও কওাথা কমন ঘশর ককশঙ। অভায াটথবফ টচটনগুশরা অয রৃআ ফাশক্স ধযশফ না,
ুঁটচফাশদয ভচািা অটভ কচশন ককটঙ কফাধ । াঁঘআ
কআ অোআ টতয শশঙ। টকশরআ ভশন  কপশরশঙ এআ কদ
অভাশও, মটদ অটভ কিযআ াআ টন ওঔন করধঃওযর্ ওশযশঙন অভাশও শ্যাভ ঘাঘা!
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কফ ওশওফঙয অশক কদঔরাভ ফাংরাশদশয ঘযাশনর এনটিটবয গ্রাও ায টফজ্ঞান। এনটিটব বাশরা না ঔাযা কিা চাটন
না, রৄধু এয ভাটরশওয নাভ (রৃনবাভ?) ভাশছ ভাশছ টত্রওাশত কদটঔ। টনশ টনরাভ এনটিটব। টিটব কদঔায শবয কদশ থাওশত কফট
টঙর না। আনিশরশনয টদন রৃুশয ফাা রাঞ্চ ওযশত অরাভ। কদঔরাভ টফটিটবয ঔফয শচ্ছ। এতফঙয শয ঔফশযয কওাশনা
ঈন্পটত কনআ, প্রটতশফরাআ টও কদঔশত শফ এআ টচটন? নাহ্... কদঔরাভ নানান ঈাশদ টচটন কদঔা মা। ওঔশনা ঢাওা চরাফেতা,
ওঔশনা কযভ, ওঔশনা িাণ্ডা, ওঔশনা যাস্তা অিশও টভটঙর, ওঔশনা শরা কফাশঔয কভরায ংফাদ। ওাশর ন্যযা িায অশকআ অটভ
কদটঔ ংফাদগুশরা। শনও ঈন্পত শশঙ ংফাদ শনও নুিাশনয ভান। ঢাওায যাস্তাগুশরা কদঔশরআ শনও স্মৃটত কবশ শি,
াটযশ মাা কআ মুফও ভশন  টপশয অশ িটর্শওয চন্য শর। রাী, াশন্ফ রযাফ, ধানভটড , রারভাটিা, কভাাম্মদুয,
শ্যাভরী, আটন্দযা কযা , রৄক্রাফাদ, ওরাফাকান, এটরপযাডি কযা , পাভবশকি, টভযুয, ভকফাচায, গ্রীন কযা , টনঈভাশওবি, যাচাযফাক,
ফনানী, গুরান, ঈত্তযা, ভাটরফাক, াফাক, টিএট, টফচনকয কতাভাশদয ওথা ভশন শড় মা টিওিাও, কত চশন্ধয স্মৃটতয ভশতা।
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স্মৃটতয য - ৯:

ওটফ
ফযস্ত ভাশচয কথশও ওটফতায টনফবান শ ককশঙ ওশফ।
পর  সুঔী ভানুশলযা অচওার ওটফতায ধায ধাশয না,
সুপ্রাঘীন সুতীি অটতবশত বযা ভাাফী টশল্পয টদও কথশও
ম্পূর্ব টপটযশ টি কফ অশঙ সুবয প্রচাটত।
(শরৌটওও প্রটতশাধ; ওৃষ্ণা ফসু)

টতটন তল্লাফাশকআ থাওশতন তঔন। অভায আ াড়া টনটভত অনাশকানা। ঈি ভাধযটভও া ওশয টফশ্বটফদযারশ বটতব শ
ফশ অটঙ, ক্লা রৄরুয নাভ কনআ, ুশযা কফওায। াযাটদন অড্ডা ঘশর, সুনীশরয বালা ফন্নুপ্রীটত প্রা ভওাভীশদয ভশতাআ। কটরয
ভাথা টকাশযি টওনশত ককশর ভাশছ ভাশছ কদঔা  তাঁয াশথ, ওঔশনা ওঔশনা টতটন টযটঘত াট কদন, ভশন  াড়ায এওচন
ফঔাশি মুফওআ বাশফন অভাশও। অয অটভ তাঁশও ফরশত াটয টন কম অটভ তাঁশও কমিুকু টঘটন, ভশন  তায কঘশ শনও কফট টতটন
অভাশও কঘশনন। তাঁয কঘশ বাশরা ওশয অভায ওথাগুশরা কওঈ কওাশনাটদন ফশর টন, অভায রৃঃঔ, কক্রাধ অয বাশরাফাা অয কওঈ
তাঁয ভশতা ওশয স্ধব ওশয টন, অভায স্মৃটতয যশও অয কওঈ এবাশফ বাশরাফাশ টন। যওাটয টভশথয কপ্রশনাি অয কস্বযাঘাশযয
ফুশিয টনশঘ কফশড় িা কমৌফন মায, ভশন  তায চন্যআ টতটন টরশঔশঙন...
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প্রধান ড়শও অয প্রটতটি কটরয কভাশড় কভাশড়
ওাঁিাভাযা চুশতা কখাশয। এযআ ভশধয তচ্ছাড়া ভন
কতাভায ংশওত া, দশয াশয কতাশড়
অভযা রৃচন কবশ ঘটর রূঢ় শথ স্বপ্ন কফশ।
(ুটর প্রতযি ওশয)

ওটফ াযাচীফন ওাটিশশঙন এআ শয এফং কআ চীফশনয প্রা ুশযািাআ টদশশঙন ওটফতায কঙশন। ুশযাশনা ঢাওা শযয টরকটর
ঈঁটও টদশশঙ ওটফতা, মত্রতত্র ানা টদশশঙ কশফয রুদ যশগয টফশওর। কনাংযা অয ভরা ভুশঙ কপশর এআ য কমন টফরৄে শশঙ
তাঁয ওটফতা। চশদফুশযয টদশও ককশর কঘৌযাস্তায কভাশড় অটভ কদটঔ কািাশয ঙাা ককারঘক্কয, ছারভুটড় টফশক্রতা, অয তায
ঈশয দাঁটড়শ অশঙ এও াথুশয ভুটিশমাো, যাআশপর াশত টফঘর, অয ঈটন কদঔশঙন...
ওঔশনা ওঔশনা ভশন  কতাভায াথুশয ফুও
খন খন স্ধটন্দত টনশ্বাশ। ক জ্ঞাত ফীয, কাশনা,
কতাভায ংগ্রাভী স্মৃটত ভাশঙয ওাঁিায ভশতা করশক
অশঙ অভাশদয টফশফশওয ীর্ব করা টনত।
(চশদফুশযয ভুটিশমাো)

টফশফও ভশন  অভাশদয এওিু ীর্বআ ফশি, কস্বযাঘায টওশন টনশটঙর ফুটেচীফী কথশও ঙাত্রশনতা, ওটফ কথশও টিটব ঈস্থাও।
কআ এওআ ফাটর্চয অচ ঘরশঙ ফাশধ, ওাঈশও টওনশঙ রৃআ কেবাশযয চাতীতাফাদ, কওঈ টনশচশও কফঘশঙ কভৌরফাশদয ওাশঙ,
আটতা টওনশঙ কপান কওাম্পাটন, কওঈফা নতচানু ঔটতশফয াভশন। টিওযা নানান যশগ টনশচশদয াটচশ ঈটস্থত এআ
ভুিফাচাশয। ওটফ ওীবাশফ এতটওঙু কদশঔ কপশরন?
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রৄশনটঙ কস্বযাঘাশযয প্রটতফাশদ যওাটয ঘাওটয কঙশড় টদশটঙশরন ঈটন। ওটফতা ঙাড়া ন্য টওঙুশত কফট ভন কদন টন, পশর টনদারুর্
থবওশষ্ট ড়শত শশঙ শনওফায, তফু র্য  টন তাঁয প্রটতবা। তাআ মঔন নূয কাশন গুটর কঔশ রুটিশ শড় টচশযা শশডি,
অভায ীভ কক্রাধ অয াতা কমন তাঁযআ ওরশভয টনশফ...
শযয িরদায ছাঁও ছাঁও ফন্দুশওয ীা
নূয কাশশনয ফুও ন ফাংরাশদশয রদ
পুশিা ওশয কদ; ফাংরাশদ
ফনশাড়া টযর্ীয ভশতা অতবনাদ ওশয, তায
ফুও কথশও টফযর যি ছযশত থাশও, ছযশত থাশও।
(ফুও তায ফাংরাশদশয রদ)

কফঁশঘ থাওশর কওভন রাকত অচ তাঁয িভতায ভীওযশর্ কস্বযাঘাযশও ভনশদয ওাঙাওাটঙ কদশঔ?
তাঁয ওটফতা কদটঘন্তা এশশঙ ফরফায। ঈদ্ভি কম ঈশিয টশি ায শ অভযা মাত্রা রৄরু ওশযটঙরাভ ঈরশিা শথ, কআ মাত্রা
ভশন  রৄধুআ কফকফান শশঙ। অটভ টফলাশদ  টফফটভলা ঈকশয টদশটঙ টঔটস্ত, অয টতটন কঘশশঙন কদশরাী শত...
ক- াও াযায টদকায, ক টফশ্বারও,
অটন অভাশও রভা
এওচন তুশঔাড় যাচাওায ওশয টদন। তাশরআ অটভ
িীশনয নাশভ টদশনয য টদন কতরা ভাথা
কতর ঢারশত াযফ টফযর,
কটযশফয কটযফী ওাশভ যাঔফ টঘযটদন অয
ভুটিশমাোশদয কাশয ঘাভড়া টদশ
ুক ুটক ফাটনশ কনশঘ কফড়াফ টদটিটদও অয ফায নাশওয তরা
এওটনি খুর্শাওায ভশতা টনব

স্মৃটতয য

৩৫

কুশয কুশয ঔাফ যাশষ্ট্রয ওািাশভা, ফ- ওািাশভা।
(এওটি কভানাচাশতয ঔড়া)

তাআ কতা ভশন  াদাভািা অয টনটফবশযাধী চীফনমান ওশয টওায শটঙশরন কভৌরফাদী াভরায, কফঁশঘ ককশঙন বাকয অয
ত ভানুশলয বাশরাফাায কচাশয। টযর্ত ফশআ তাঁয ভৃতুয । টিটবশত কদশঔটঙ তাঁয কল শ্রো াচায ভানুশলয ঢর, শনশওআ
ত শড়ন টন তাঁয ওটফতা তফু নাকটযও শযয ঔুফ ওাশঙয ভানুল টতটন। অটভ তায শনও অশকআ কঙশড় এশটঙ স্মৃটতয য, ওটফ
 ওটফতা রৃআ কথশওআ দূশয। প্রাতযটও চীফশনয ঘাশ অটভ প্রা বুশরআ টকশটঙরাভ কপশর অা চীফশনয ওথা। টতটন কত ায
যটদন “যফা” টত্রওায ভীযদায ওাঙ কথশও তাঁয এওিা ফআ কচাকাড় ওটয, যফাশ কঙাি এওিা করঔা টরশঔটঙরাভ তাঁশও
টনশ। অফায ফর ফঙয য তাঁয ওটফতা টপশয এশরা অভায ওাশঙ ুশযাশনা কপ্রীয ভশতা। অয কত চশন্ধয স্মৃটতয ভশতা টপশয এশরা
কফ, কওশায এফং প্রথভ কমৌফশনয কল্পগুশরা। ওািশঔাট্টা এআ ফাস্তশফয াশআ অযট নকশযয ভশতা স্মৃটতয শযয কঔাঁ চ কশ
ককরাভ।
এযয ঢাওা কথশও এশনটঙ তাঁয কশ্রি ওটফতায ংওরন, অনন্দ  কফদনা অঁওশড় যাটঔ ফআিাশও, ওঔশনা কঘাশঔয চশর ফআশয
াতা টবশচ ককশর ন্তবশর্ ভুশঙ কযশঔ কদআ করশপ। ভাশছ ভাশছ ফযস্ত টদশনয ওাশচয পাঁশও ফািুয ভশতা এও ফুছ ফারও এশ
অভাশও ফড় জ্বারাতন ওশয। ওাচ কপশর কআ ফারশওয শঙ্গ ঢুশও মাআ স্মৃটতয শয, টভশথয শ মা মা মা টওঙু াটথবফ অশঙ এআ
ংাশয। িটর্শওয চন্য বুশর মাআ অভায ভ সুটভষ্ট টিায ভশতাআ বাক ওশয ঔাশচ্ছ ফাআ। ওটফ, অনায াশথআ কমন ঘশর
অভায এআ অশ্চমব েভর্।
ফািু তুটভ, ফািু তুআ ঘশর মা ঘশর মা কঔাশন
কঙঘটল্ল ভারৎিুরীয কঔারা ঙাশদ। অটভ ফযস্ত, ফড় ফযস্ত,
এঔন কতাভায শঙ্গ, কতায শঙ্গ ফাওযারা ওযায ভশতান
এওিু ভ কনআ। কওন তুআ টভশঙটভটঙ এঔাশন দাঁটড়শ
ওষ্ট াটফ ফর?
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..................
টঘনটত তুআ মাশও ক অভায
ভধয কথশও ঈশি
টফলভ সুদূয ধু- ধু ন্তযাশর ঘ’কর ককশঙ। তুআ মা, ঘ’কর মা।
(রৃঃভশয ভুশঔাভুটঔ)
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স্মৃটতয য - ১০:

অশ্চমব েভর্
ভশন ভশন ফরদূয ঘশর ককটঙ - কমঔান কথশও টপযশত শর অয এওফায চন্ধাশত ,
চশন্ধআ াঁিশত ...
াঁিশত- াঁিশত াঁিশত- াঁিশত এওভ কমঔান কথশও রৄরু ওশযটঙরাভ কঔাশন কৌঁঙুশত াটয!
থ কতা এওিা নতফু, ফগুশরাআ খুশয টপশয খুশয টপশয রৄরু অয কশলয ওাশঙ ফাঁধা...
(ভশন ভশন ফরদূয ঘশর ককটঙ; টি ঘশট্টাাধযা)

ফআ ড়ায শবযিা অভায কফ ল্প ফশআ কতটয শ টকশটঙর। ফাংরাশদশ কিটরটবশনয তঔন এওিাআ ঘযাশনর, তায
াশথ মুে ওশয টফশনাদন ভাধযভ টাশফ ফআশয টিশও থাওা কফ বাশরাআ ম্ভফ টঙর। ফন্নুশদয শনশওআ প্রঘুয ফআ ড়ত, অভাশদয
ফাাশত শনও ধযশনয ফআ  টত্রওা অত। অটভ অনন্দশভরা ড়তাভ টনটভত। ফাংরাশদশ কঙািশদয টত্রওা ফরশত টঙর
“টওশায ফাংরা” অয “ধানাটরশওয কদশ”। ভুাম্মদ চাপয আওফাশরয “দীু নাম্বায িু” ভশন  টওশায ফাংরাশতআ কফটযশটঙর।
টওশায াটশতযয চন্য টশ্চভফশঙ্গয ঈযআ কফট টনববযীর টঙরাভ। সুনীর, ীশলবন্দু প্রা ফ নাভচাদা করঔওআ টনটভত টরশঔ
ঘশরশঙন টওশায াটতয। কপরুদা তযটচৎ যাশয ন্যান্য ফআ কফয শচ্ছ যাশভা। নাযার্ কশঙ্গাাধযাশয কিটনদা শনও
ুশযাশনা শর কিায অশফদন পুযা টন, টতয ফরশত ওী, কিটনদায কল্প ড়শত অভায এঔশনা দারুর্ রাশক।
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অভাশদয ফাা কদফ াটতয কুটিশযয ূচা ংঔযায স্তূ টঙর, ফশঘশ ুশযাশনা ংঔযািায নাভ টঙর যাগাযাটঔ, কমিা কফয
শটঙর ঘটল্লশয দশও, অয ফশঘশ নতুনিায নাভ টঙর আন্নীর, ম্ভফত ত্তশযয দশওয ভাছাভাটছ ভশ কফয া। কদফ
াটতয কুটিয ভশন  অনন্দ াফটরাশবয অশকয অভশরয, শদয ূচা ংঔযাগুশরা ছওছশও পশশি ঙাা শতা, া ব
ওবাশযয ভরাি অয দারুর্ ফাঁধাআ টঙর ফআগুশরায। কদফ াটতয কুটিশযয টস্তত্ব ভশন  কনআ অয অচশও।
অম্মায ওাশঙ রৄশনটঙরাভ কম টত্র  ঘটল্লশয দশও টরৄ টওশাযশদয চন্য শনওগুশরা টত্রওাআ কফয শতা। যংভার, কভৌঘাও,
টরৄাথী, টরৄ কাত। অটভ কগুশরা কঘাশঔ কদটঔ টন। অনন্দ াফটরাব “কযা শন্দ” কফয ওযাশত কগুশরা টওঙু ড়া
শশঙ, মটদ শন্দ ভশন  লাশিয দশওয টত্রওা। রৃঃঔচনও শরা ক তুরনা অভায কশফ শনও ওভ টত্রওা টঙর ফািাশদয
চন্য। এঔনওায ফস্থা ত অয ওরুর্। তশফ কআ ভ কওাশনা রৃঃঔ টঙর না, ফাা কথশও াঁিাথ দূশয ঔারায ফাায ফযটিকত
রাআশিটযশত শনশযা াচাশযয কফট ফআ টঙর। অভায ফ
ু কদায ভশতা প্রঘুয যদ টঙর কঔাশন। ফআ শড় শড় অভায ভনিা কফ
ওল্পনাপ্রফর্ শ টকশটঙর, কদনটন্দন চীফশনয ফাআশযয এওিা চকৎ টঙর, এওদভ অভায টনচস্ব।
ফআশয াাাট কঙশরশফরা শবয টঙর ঈশদ্দশ্যীন াঁিায। এশওওটদন াঁিা টদতাভ এশওওটদশও, কওাশনা কন্তশফয ন।
ঢাওা যিা তঔন এশরাশভশরা াঁিায চন্য ভন্দ টঙর না। টফশওশর কফটযশ ন্নযায এওিু অশক ফাা কৌঁঙাশত াযশরআ কওাশনা
ছাশভরা কনআ। অটভ কঁশি কতঁচকা কিশন কমতাভ, প্লযািপভব কটযশ কযররাআন ধশয াঁিশত থাওতাভ। ভাশছ ভাশছ কযররাআশনয নুটড়
াথশয কঙাি এওিা রাটথ টদশ কদঔতাভ ওতদূয টনশত াটয। তঔন ঢাওা পাআব িায কাশির কমভন কতটয শচ্ছ, কতভটন ফাড়শঙ
টঙন্পভূর ভানুশলয টবড়। কযররাআশনয াশ কশড় ঈিশঙ ফটস্ত, ঢাওা অশস্ত অশস্ত কভকাটটি শত ঘাআশঙ। অভায কওাশনা ভ্রূশি কনআ,
ভাথায ভাশছ দয ড়া েভর্ওাটটন, ঘাযাশয চশভ িা রৃঃঔওষ্ট অয অফচবনা অভাশও স্ধব ওশয না। অটভ বাফটঙ অনন্দশভরাশত
ড়া ভান শযাফশয েভর্ওাটটন, এআ ঈত্তয টদশওআ কতা কিা। এআ থ ধশয াঁিশত াঁিশত এআ শযয কওারারগুশরা কটযশ,
চশদফুয, িাঙ্গাআর, ভভনটং, চাভারুয ায শ আটড া অয িান ায শর টতব্বশত কৌঁঙাশনা কমশত াশয। অটভ াঁিটঙ অয
ভাথায কবতয ঙটফ অঁওটঙ দূশযয
কদশ াাশড়য ভাশছ রৄশ অশঙ এও টফার হ্রদ। বূশকাশরয ম্ভাফযতাশও যাটচত ওশয
অভায ওল্পনায কআ শযাফশযয াশআ অশঙ যাশকা ায ভশতা ভটন্দয, অয তায কঙশনআ টঘযটযৎ কাশঙয াটয, ককরুা যা
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ন্পযাী অয নাভ না চানা ফ পুশরয ভাশযা। কআ হ্রশদয চশর টও যাচাঁ াঁতায ওাশি? ভশন  না, িাণ্ডা কতা ফ চশভ ফযপ
শ থাওায ওথা।
াঁিশত াঁিশত নাঔারাড়ায কযরক্রটংশ কৌঁশঙ ভশন , এআফায কপযা ঈটঘত। কাভাশওবয ওাচ শনওিাআ ফাটও। প্রা
প্রটতটদনআ স্কুশর এয চন্য নানান কনস্তা শত । অটভ তঔশনা ঢাওা শযয ফাআশযআ কফট মাআ টন, ভধযটফত্ত টযফাশয েভর্িা প্রা
টফরাটতাআ। টওন্তু কপযায শথ ত ন্য কওাশনা কদশ েভর্ শ মা। এবাশফ কঁশি কঁশি অটভ অল্পশয অশাশ টকশটঙ,
টভশযয টযাটভ কদশঔটঙ, কিভ নদী কদশঔটঙ, অশভটযওায যটও ফবত মবন্ত কদশঔটঙ। কতচকাঁ কথশও যভনা াওব, ংদ বফন,
নাটফশস্কা অয নাঔারাড়ায ীভাফেতা কম ুশযা ৃটথফী কখাযা মা, কিা কআ সুদূয কশফআ চানা শ ককশঙ।
টিও ওযা টঙর ফড় শআ খুযশত কফয শফা, মতিা াযফ খুশয কদঔফ এআ ৃটথফী। চীফশনয রশিযয ওাঙাওাটঙ না শর অটভ
মঔনআ কশযটঙ তঔনআ কভািাভুটি ঘশল কফটড়শটঙ। টওন্তু কওাশনা েভর্আ কশফয কআ েভর্শও টতক্রভ ওযশত াশয টন। ওল্পনায যশথ
ঘশড় কম মাত্রা, তাশও কচি কপ্লন, কযডি- এ- ওায, কেন ফা ফা ওীবাশফ ায ভানা? এআ কম প্রটতটদন ওাশর কান রৄনশত রৄনশত টপশ
অায ভ ঢুঁ কভশয অট নাশিারা ফা রাী, কিা অভায ভশনয কআ যশওশিয ভশতা দ্রুতকটতয কাটড়িা না থাওশর ওীবাশফ
াযতাভ? কশফ ড়া ফআগুশরাশও ধন্যফাদ, এআ কাটড়য ওাটযকয ভশন  যাআ। এআ যশথ ঘশড় অচ অয রৃটনা ঘশল কফড়াআ না,
ফযং িুও ওশয ঢুশও মাআ শনও দূশয শড় থাওা এও টবভানী শয। ঔাশন ভাশয াশত ন্তান ঔুন  না, টযফাশয কওঈ
অত্মনন ওশয না, যাস্তা টটিশ ভানুল ভাযা  না, ভরভ াটিব ওাশযা চীফন কওশড় কন না, ঔাশন এঔশনা বাশরাফাা াটযশ মা
টন, কাশঙয াশর াটঔযা টিওআ াওা াটও ওশয, কবাশযয কুাা কিশর কযাশদয অশরা কৌঁশঙ মা ফায ফাা ফাা। কপটযারায
াঁও াও, কযরকাটড়য ে, টযওায িুংিাং, িযারাকাটড়য ওযাঁঘওযাঁঘ কমভন রৄনশত াআ, টিও কতভটন কদঔশত াআ রশদ যশগয রম্বা
টফশওশর কঔরায ভাশি ফারওশদয ফর কিাশনা।
এঔন অভায মাত্রাগুশরা কমন কশফয টদশওআ, কফরা টওংফা শফরা ওী অশ্চমব এআ েভর্!
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টযীভা
অটভ অফায টপশয এরাভ,
টস্দগ্ধ ওাও, অরাঘাযী তারঘড়াআ
অভাশও অচ গ্রন ওশযা।
ফরটদশনয টনফবাশনয ওাতয টঘহ্ণ অভায ফব শঙ্গ
ফরটদশনয দৃশ্য কদঔায ঈৎা তাআ
এও কচাড়া কঘাঔ টনশ এরাভ টনশচয শঙ্গ...
(প্রতযাফতবশনয ভ; অফুর াান)

ফ ভানুশলযআ ভশন  এওিা টযীভা থাশও। অভাশদয ওর কদনটন্দন অয াটথবফ চকশতয দূযত্বগুশরা ভাায চন্য অশঙ
নানান টযভা, অশঙ নানান দ্রুতকাভী অয েথ ফ ফান। চাকটতও ফটওঙুআ অভযা ওটয এও টযীভায কবতশয কথশও। রৄধু
স্মৃটতয শযআ এফ টওঙুয ফারাআ কনআ, কঔাশন স্থান- ওার- াত্র ফটওঙুআ থবীন, াটথবফ ফআ ভূরযীন। এওিা টভটভ ঘওশরশিয
চন্য অশি কায ভাশওবশি কওাটি িাওা াযাশনায কফদনায কঘশ কফট শত াশয। অভযা মতআ ফড় শত থাটও, ফাস্তফ চকৎিা
ততআ ানা টদশত থাশও অয তায থাফা দূশয শয কমশত থাশও এও স্মৃটতভ য। টওন্তু তা স্থাশন- স্থাশন নাশঙাড়ফান্দা কফ ানা
কদ অয টপশয টপশয অশ কআ য। ঘরুন অচ খুশয কদটঔ অভায কআ নকযী, এওিা টটি িুযয টনশর অচ ভন্দ  না, স্মৃটতয
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শয ওঔশনাআ মানচি  না, অচ টদনিা ভন্দ ন, এআ কভখ এআ ফৃটষ্ট, এআ কযাদ, এআ কযভ, এআ িাণ্ডা, এআ শযয ভানুলচন
অশঙ বাশরাআ।
অভাশদয কতচকাঁশও প্রা গ্রাভআ ফরা ঘশর। কিন কযাশ ফাটড় ভাত্র াঁঘিা। ভানুল ভটতটছশর ককশর ফশর িাঈশন মাটচ্ছ। অয
ফরশফ না- আ ফা কওন? এিা ুশযাদস্তুয এওিা কিন, াদা টশভশডিয কদাশর জ্বরজ্বশর ওাশরা িশয করঔা অশঙ কিশনয নাভ।
টিটিশও ভযাশনচ ওশয শনও রৃষ্টু করাওআ টফনা টিশওশি িুও ওশয কনশভ মা, শযয কিনআ শচ্ছ ওভরাুয, িাআ ঢাওায অর
কিন, ঔাশন পাঁটও ভাযা এওিু ওটিনআ ভশন । এওিা ফআশয কদাওান অশঙ, কঔাশন াা মা প্রকটতয ফআ অয যাান
ভযাকাটচন স্ধুিটনও। অয অশঙ এওিা ঘাশয কদাওান, তাশত টিভটিশভ এওিা ফাটত জ্বশর টদনযাত, টঁশড়ভাঔা রৄওশনা টওঙু
ফািাযফন অয স্তা টফস্কুি, এআিুকুআ ম্বর। এঙাড়া টবটঔটয, বাভান টততা, কনারু, দারার, তাশয অড্ডা, কঔারা নদবভা,
টফশ্বশযা অযাভফাক কযস্তযাঁ... ফ টভটরশ চাকািা টওন্তু ভন্দ ন এওদভ, এতটওঙু এওাশথ অয কওাথা াশফন?
কিশনয ারআ ফশর কদ কম এঔাশন ভারদায করাশওযা দধূটর কদন না, মটদ কফরা- শফরা কতচকাঁ টবড় করশকআ থাশও।
অভাশদয তা কশফবয কল কনআ, ফড় ুশযাশনা এআ ঈয, অভযা ওটদন অশকআ চভারা যার্ীয টকচবায ৩০০ ফঙয ূটতব টনশ
প্তাফযাী ঈৎফ ওশযটঙ। প্রঔযাত ধযাও ভুনতাটয ভাভুন তাঁয “স্মৃটত- টফস্মৃটতয য” ফআশত কতচকাঁ টনশ ফশরশঙন...
১৭৮৯ াশরয কওাম্পাটনয এও নটথশত চানা মা, কতচকাঁ আংশযচ কুটি ওাড় কধাায (ভটরন) চন্য ফড় এওটি ুকুয ঔনন
ওশযটঙর। টভনায কযবাশযড যটফনন ১৮৩৯ াশর টরশঔটঙশরন, ঢাওা শত ঙ’ভাআর দূশয কতচকাঁ এওটি গ্রাভ। ঢাওা কথশও কতচকাঁ
কমশত শর খন চঙ্গশরয ভশধয টদশ করুশত ... কআ চঙ্গর করুফায ভ তওব থাওা ফাঞ্ছনী ওাযর্ ফাশখয ঈৎাত অশঙ।
কতচকাঁয কীচবা “চভারা যার্ীয কীচবা” টশশফ টযটঘত। এটি প্রটতিা ওশযটঙশরন তুবকীচযা। তাঁযাআ আঈশযাীশদয ভশধয প্রথভ
মাঁযা প্রঘায ওশযটঙশরন টিষ্টান ধভব। কভাাম্মদ াভসুর ও টফটবন্প তথয মবাশরাঘনা  স্থাটতযও কফটষ্টয কদশঔ এয প্রটতিা ভ
টনর্ব ওশযশঙন মা মুটিমুি। টতটন এয প্রটতিাওার ঈশল্লঔ ওশযশঙন ১৬৭৭ ার ফশর, মঔন াশস্তা ঔান  তুবকীচশদয ভশধয মুে
 াটন্তঘুটি শটঙর।
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এওিা টযওা ধশয শয খুযশফন নাটও এওিু? দাঁড়ান, যটদ বাআশও ফটর। ঈটন এঔন স্থাীবাশফ স্মৃটতয শযআ থাশওন,
অভাশও মাঁযা বাশরাফাশতন তাঁশদয ভশধয ঈটন এওদভ াভশনয টদশওয াটযশতআ অশঙন। ওাচ ওশযন অভায অব্বায টপশ...
কযাকা, কারবাগা, যশন এওিা াদা ািব অয রুটঙ্গ। অটভ াত ফঙশযয ফারও, াশথ যটদ বাআ থাওশর বাশরাআ শফ।
টযওা কিনিা ঙাটড়শ পাভবশকশি মাায শথ অভাশদয ািায াশশফয কদঔা াশফন, : ভযঘাঁদ যা, এভটফটফএ,
এপটটএ (ধযনযত)। এআ ঞ্চা ফঙয ফশ ঈটন এপটটএ ধযন ওশযআ ঘশরশঙন, া ওযা অয শ শি টন
ওটস্মনওাশর। তাশত ওী? নায যাটডিফাশাটিও কঔশর কতা কযাক াশয, তাআ না? তাঙাড়া এভটফটফএ থাওশরআ ািায, অয
ফাটওগুশরা ফ পাঈ ট টগ্র।
টযওা পাভবশকি ায শ গুটরয কফশক ঙুশি ঘশরশঙ এাযশািব কযা ধশয। পাভবশকশি অয থাভরাভ না। অনাশদয কতা টনশ
টকশটঙ পাভবশকশি, ভশন অশঙ? এঔন যটদ বাআশয াত ধশয ফশ থাওাআ কশ্র। অটন মটদ কটদশনয কঙাওযা ন, তাশর এওিু
ফাওআ শফন। এিা টবঅআট কযা , টযওা এঔন অয ঘশর না। টওন্তু স্মৃটতয শয ভশন শ টবঅআটযা টযওা ঘড়শতন, তাআ
ঔাশন টযওা ঘরশত কওাশনা ফাধা কনআ।
যাস্তায ভাছঔাশনয অআরযাশড ওৃষ্ণঘূড়া কাশঙয াটয কদশঔ ফাও শচ্ছন? ঘুটঘুট এওিু বটফষ্যিার্ী ওটয... এআ শয এও নতুন
াও এশশঙন, ঈটন অয টওঙুটদন শযআ এআ কাঙগুশরাশও ভৃতুযদণ্ড টদশফন। তশফ চীফননাশয অো যা বীত ন, টনঃে
টঘশত্তয কঘশ অয টওঙু ফড় ম্পদ কনআ, কিা কআ টফপ্লফীয ভশতা এআ কাঙগুশরা ভশন  চাশন।
এওিু াভশন ককশরআ কদঔশফন চরাবূটভ, রৃধাশযআ। এগুশরা ভশন  ঢাওায ফচবয াটন কফয ওশয কদ, এওিু দূশয কফগুনফাটড়
ঔার, কিা অয ফড় চরাধায। অভায বটফষ্যিার্ী শরা, এঔাশন চরাবূটভ বযাি ওশয অভযা কাশির, টং ভর, টপ অয কযস্তযাঁ
ফানাফ টনওি বটফষ্যশতআ, অভযা কম অত্মখাতী ফাগাটর, অভাশদয বটফষ্যৎ কদঔশত কফট দূযদৃটষ্ট রাশক না। মটদ ম্ভফ শতা, অভযা
ভাূন্য ভাটি টদশ বযাি ওশয “ফসুন্নযা- ২” ফানাতাভ।
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ওাফাফ অয শযািায কন্ন নাশও অশঙ না? িা অশঙ দারুর ওাফাফ কথশও। ফাংরাভিয অয ওশও ওদভ দূশয, এআ চাকা
ওাফাশফয সুশয অয ঙশন্দ বশয থাশও টদনযাত। শদয টঘশওন টিক্কা অয শযািা কঔশর যচশন্ধ ভশন থাওশফ এয ওথা। “যাতা”
নাশভ কম এও ফস্তু অশঙ কিা কতা শদয ওাঙ কথশওআ অভায কঔা। অটয দশও শদয কদাওান ঈশি মাায য কথশও যা
অচ রৄধুআ স্মৃটতয শযযআ ফাটন্দা।
ফাংরাভিয- যীফাক ায ায ভ টওঙু কদাওানাি কদঔশফন। টফশ্বাটতয কওন্ ঔুঁশচ রাব কনআ, িা এঔশনা অভাশদয
ভশয ফশঘশ অশরাটওত ভানুশলয স্বশপ্নআ অশঙ। ঈটন ত এঔন আটন্দযা কযাশ য ফাটড়য বাড়া টনশ দযদাভ ওযশঙন, স্বশপ্নয মাত্রা
রৄরু শরা ফশর। এওিু এগুশরআ টওঙু দাটভ যওাটয ওশরাটন অয তাযশযআ অভাশদয শফধন নীরভটর্ কাশির আডিায ওটডিশনডিার।
কযািন রে িা কওনায ওথা ত ভাত্র বাফা রৄরু ওশযশঙ। কযস্তযাঁ ওাভ ফায াকুযা এওদভ াশআ, দীখবটদন ধশয সুঔাদয অয
ানী কফশঘ কফশঘ যা এআ টতশরাত্তভা শযয এও প্রতীও শ টকশশঙ। ওাশঙয যভনা াওব ভাচটফশযাধীশদয দঔশর মা টন,
িা কফ াটযফাটযও চাকা, ভাশছ ভাশছ প্তাাশন্ত অভাশদয কফ েভর্  কঔাশন।
াফাশকয কভাশড় এশশঙন? কভাশড়য াাতারিাশও করাশও টটচ াাতার ফশর, িায নাভ কম এওওাশর ফঙ্গফন্নু কভট শওর
ওশরচ শফ কআ ধাযর্া যাস্তায কওাশনা করাশওযআ কনআ। ফঙয রৃশও অশক ফঙ্গফন্নুয টনথয কদ শড় টঙর তাঁয স্মৃটতভ কদাতরা ফাটড়য
টঁটড়খশয, ওাশঙআ রৄশ টঙশরন তাঁয টত টপ্রচনযা, রৄশ টঙর অভায কথশও এওিু ফড় বাতব এও ফারও। এআ টনিুয খিনা মাযা
খটিশশঙ তাযা তঔশনা টনশচশদয টফপ্লশফয নাও বাফশঙ, বাফশঙ চায টনশওারাশও কতা টযফাশয তযা ওযা শটঙর, রু
টফপ্লশফয নাওযা টও ঔরনাও শশঙ? অভায য কআ গ্লাটন ফন ওশয ঘশরশঙ তঔশনা। শয কওাথা ফঙ্গফন্নুয নাভ- টনানা
াা মাশফ না। াফাশকয ওাশঙআ এওিা টফরশফাশ ব খশল খশল িাশনা শশঙ কঔ ভুটচফশও। বাশরাভশতা রি ওযশর কঘনা মা
তাঁশও। ভুটচফশও এআ শয কশত শর দৃটষ্ট ন, ন্তদৃবটষ্ট থাওশত শফ, টতটন টনফবাটত এঔান কথশও, ুশযাশনা ভরা িাওা ঙাড়া অয
কওাথা কনআ টতটন। কনআ তাঁয স্মৃটত টফচটড়ত কযশওাব, তাঁয ফাবফশন অশঙ ওফশযয টনচবনতা, যাশষ্ট্রয প্রযী কঔাশন াাযা কদ
ষ্টপ্রয। ওশও ফঙশযয ুশযাশনা টশনভায কওািব টশন কদঔশত াশফন চচাশশফয কঙনিা খলিাশনা, ঔাশন ভুটচশফয ঙটফ টঙর
কম! ভানুলশও টও এত শচ ভুশঙ কপরা মা?
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টযওা ঘরশঙ এটরপযাডি কযা টদশ, ওাঁিাফন কটযশ। ভশনাাটয টচটনশয কদাওানিা ওী ফস্তু কিা অভায ভাথা ঢুওত না, টওন্তু
এটরপযাডি কযাশ য কদাওানগুশরা ভশন শতা অশরআ ভশনাাটয টচটনশয কদাওান। টফশয কুশরা, াশয চুশতা, টফশদট যাডি, কফল্ট,
রাআিায, ওী কনআ? কও ফরশফ এআ যাস্তা এওভশ াটতয মাতাাত টঙর! অফায তুশর ধযটঙ “স্মৃটত- টফস্মৃটতয য” ফআশয াতা।
ঢাওা এও ভ াটতয অটধওয টঙর ঔুফ। যওাটয টরঔানা ঢাওা থাওা এয এওটি ওাযর্ শত াশয। নদীশত াটত ককার
ওযাশনায চন্য টনটদবষ্ট কওাশনা চাকা টঙর না। ১৮৬৪ াশর, কৌযবা স্থাশনয অশক, করপশিন্যাডি কবনবয ঢাওা এশর, ঢাওা
ওটভটিয দস্যযা চাটনশটঙশরন, াটতযা শয ৃটষ্ট ওযশঙ “টটযা নুযআশশন্ফয”। এ টযশপ্রটিশত ঔুফ ম্ভফ টফস্তীর্ব যভনা এরাওা
টনটদবষ্ট ওশয কদা শটঙর াটত ঘযাফায চন্য। টরঔানা কথশও যভনা াটত কনায চন্য কম থটি ফযফরত শতা ওারক্রশভ তাআ টযটঘটত রাব ওশযটঙর এটরপযাডি কযা নাশভ।

এশ ককটঙ াশন্ফ রযাফ, অভায টিতী ফাবফন। অভায চন্ধ এয কথশও দূশয ন, দূশয ন স্কুশরয ভাি, দূশয ন ওশরশচয
ঘত্বয, দূশয ন ফড় ায কল্পগুশরা। এঔাশন অটভ এওদভ প্রটতব, চশরয ভশধয ভাশঙয করঔাশচাঔায ভশতাআ াফরীর অটভ।
যটদ বাআশয াতিা কঙশড় টদশর অটভ াটযশ মাফ না। অয াযাশরআ ফা ওী, াভশনআ কদঔশত াটচ্ছ াশন্ফ রযাফশযিটয ুটর
ফক্স। িুও ওশয ঢুশও শড় ফাা কপান টদশ কদশফা।
টযওা টও ধানভটড মাশচ্ছ? অভযা কতা ফটর টন টওঙু। স্মৃটতয শযয টযওাারাযা অফায ন্তমবাভী। যা চাশন কওাথা কমশত
। ায শ ককটঙ ধানভটড ভাি, এআ রৃুশয কঔাশন কঔরা ঘরশঙ। অি নম্বয কযা টদশ ঢুশও টিচিা করুশতআ ধানভটড করও,
রৃাশ ফুচ খাশয কাটরঘা। আতস্তত কখাযাখুটয ওযশঙ টওঙু স্বাস্থযশপ্রভী ভানুল। ওী অশ্চমব , অচ টযওাারা অভাশও খুটযশ এশনশঙ
অভায কশফয টযীভা, অভায ীভাফে চকৎিাশও। এআ করাও টও টট যওাশযয কওঈ  নাটও?
এওিু ফাতা কনআ। করশওয াটনশত প্রঘুয া অশঙ। অটভ অভায নানায াশথ কফড়াশত কমতাভ করশওয ধাশয। া কদশঔ
অঁওশড় ধযতাভ তাঁয াত। ঈটন ব টদশতন, এগুশরা নাটও কঢাঁড়া া, কওাশনা ঈিফাঘয কনআ শদয। ওথািা টিওআ, অচ করও
কথশও ঈৎঔাত শশঙ যা ভূশর। যটরক্স ঔাা ফািায ভশতা স্বাস্থযফান া ঔুশঁ চ াা ফড় রৃেয। ল্প ওশও ফঙয অশক
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করশওয াশড় এওিা অধভযা া কদশঔ অভায যীটতভশতা রৃঃঔ শটঙর কআ কশফয বীটতপ্রদ প্রার্ীশদয চন্য। কফঘাযাযা টনটফবল
টঙর কদশঔআ টও টনফবং শরা?
টপযশফন ফাা নাটও কথশও মাশফন করশওয াশড়? অনায আশচ্ছ। তশফ কশফয ে, কন্ন অয ঙটফ ফুশও কভশঔ টনশ টপশয
অশতআ শফ এআ কাড়া কাড়া কন্নারা ফাস্তশফ, টপযশরআ টখশয ধযশফ নানান ধান্না অয মাফতী টভশথয ফ ওাচ। টওন্তু এযয
ফুশওয ভাশছ কমআ টঘনটঘশন ফযথািা রাকশঙ, কিা টওন্তু ফযথা ন, এও িুওশযা অনন্দ। আঔানিাশতআ অশঙ অনায স্মৃটতয য।
ীশতয াতাছযা টদন থফা ফশন্তয ছরভশর ওার, থফা ছভছশভ ফলবা ফআ াশফন দ টভটনশিয পশয, কফড়াশনায এভন চাকা
টও অয কওাথা অশঙ? ওী অশ্চমব স্মৃটতয য!
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স্মৃটতয য - ১২:

রৃআ ৃটথফী
কঔরাখয াতা অশঙ এআ এঔাশন,
স্বশপ্নয টছটওটভটও অঁওা কমঔাশন।
এঔাশন যাশতয ঙাা খুশভয নকয,
কঘাশঔয াতা খুভ ছশয ছযছয।
এআঔাশন কঔরাখয াতা অভাশদয,
অওাশয নীর যং ঙাঈটনশত এয।
যীশদয ানা টদশ কতটয কদার,
প্রচাটত যং ভাঔা চানারায চার।
তাযা টছটওটভটও থ খুশভয কদশয,
এআঔাশন কঔরাখয াতা অভাশদয।

(রূওথা; অান াফীফ)

ধুদ ১িা ৩/ ভুযটখ ১িা ১৫/ অিা ১ কয...
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অম্মা কঘাঔ কুঁঘশও অশরায করঔা ফাচাশযয টশফ ড়শত থাশওন। উধ্ববকাভী ঔযশঘয কঘশ ফানান বুশরয প্রাফরযআ ত তাঁশও
টফঘটরত ওশয কফট। কমশওাশনা বুর ফানান ংশাধন ওযািা তাঁয প্রা স্ববাশফয ন্তকবত শ ককশঙ। টতটন টঙশরন টফস্মওয প্রটতবা।
আংশযটচ, ফাংরা, কটর্ত, বূশকার, াটতয ফ টফলশআ তাঁয াটণ্ডতয টঙর কাধ। এওাটধও টফশদট ট টগ্র কুটিকত ওশযশঙন নাা
দিতা, তফু তাঁশও টদশনয কশল ফাচাশযয টশফ কভরাশত টভটভ কঔশত , ংাশযয থবনীটত টঘন্তা টদনাটতাত ওযশত 
টনব। এআ াটথবফ ংাশযয ঘাশ টঘন াটঔয ভশতাআ ঈিাাগুশরা কওাথা কমন াটযশ ককশঙ তাঁয।
অটভ ওাশর খুভ খুভ কঘাশঔ কদটঔ টতটন টপশ মাফায চন্য প্রস্তুত। রৃুশয টপ কথশও টপশয টপ্র কওাশনা ফআ াশত এওিু
টফশ্রাভ, যাশত অভাশদয ড়ারৄনায তদাযটও অয ংাশযয মাফতী
। দাটভ কওাশনাটওঙু টওনশত ককশরআ টটঙশ
এশশঙন, কফটটদন অয ফাঁঘফ না, া নষ্ট ওশয ওী শফ? নশ্বযতায এআ টঘন্তা টঘন্তা টওঙুআ অয টিও কওনা শ শি টন, কদঔশত
কদঔশত ুশযাশনা অফাফশত্র ফাা শ টকশশঙ টভঈটচাভ। কফড়াশনা থফা বযাশওন? টপশয িুযয ঙাড়া ওঔশনা কদটঔ টন তাঁশও
শযয কঘৌটদ্দ ায শত। এবাশফআ থবভন্ত্রীত্ব ওযশত ওযশত কওশি ককশঙ প্রা ুশযািা চীফন।
অভায ফাফায ফর্বনা কদায িভতা টওঙুিা ীভাফেতা টঙর, মটদ ঈনায াধুবালা টরটঔত কদয টঙর টত প্রাঞ্জর। কপাশন
অভাশদয ফাায অায টনশদবনা টদশত ককশর অব্বা প্রাআ ফরশতন...
“টজ্ব টজ্ব... অভাশদয ফাািা কতচকাঁ কিশনয এওদভ ঈশযআ... াড়বাগায কদাওাশনয কঙশনআ...”
অব্বায এআ “ট শযওন” রৄশন অম্মায টফযটি কফ ঘযশভ ঈিত। কিশনয ঈশয ওীবাশফ ভানুশলয ফাা ? াড়বাগায
কদাওান টও যাটযশয অআশপর িাায কম ফাআ টঘশন কপরশফ? কমশতু অব্বা ঔুফ গুটঙশ কওাশনাটওঙু ফযাঔযা ওযশত াযশতন না,
তাআ অভাশদয ফাায যযাষ্ট্র  কর্শমাকাশমাক দপতয অভায ভাশয দঔশর। টওন্তু অভযা কওঈ সুশঔ ড়শর এআফ ভন্ত্রীত্ব ফাদ
টদশ স্বাস্থযভন্ত্রীয শদ িাৎ ভাশয অটফববাফ, টঘশওন সুয, কারাশয ঘাশরয নযভ বাত, ল্প ভরা কদা কছার... মটদ অভায
কঔশত আশচ্ছ ওযত না তঔন... টওন্তু াশি নাটও অশঙ টপ অ কওাি যাড িাবব অ টপবায... অটভ বাফতাভ অভায কতা জ্বয, তাশর
কতা না কঔশ থাওায ওথা, টওন্তু কওন চাটন অভায সুঔিা ফ ভআ “কওািআ” শতা, তাআ কচায ওশযআ কঔশত শতা। তাঙাড়া
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চীফার্ুয াশথ মুে ওযশত ককশর যীশয ফর রাকশফ না? এঔন টনশচয ফুটেশতআ সুস্থ যীশয ঔাফায করধঃওযর্ ওটয টওন্তু জ্বশযয
কখাশয কমন কআ ভৃতআ ঔুঁশচ কফড়াআ।
অম্মায এওভাত্র টফরাটতা টঙর ফআ ড়া। রৃুশয ফা যাশত ফআ না ড়শর খুভআ অশত ঘাআত না। প্রাআ অম্মা অভাশদয কল্প
নুফাদ ওশয কানাশতন, খুভ খুভ রৃুশয ারবও কাভশয কল্প রৄনশত রৄনশত কঘাশঔয াভশন কদঔশত কতাভ কফওায টিশিয
কফিওঔানা অয যিশর্আ অভাশদয ফাযান্দায কযাদ্দুয অয ুকুশযয ধাশযয নাটযশওর কাশঙয াটযয টদশও তাটওশ অভায ভশন শতা
আংরযাশড য কঘশ কঢয বাশরা অভাশদয এআ কতচকাঁ, ওী সুন্দয এফং াটন্তভ, এওিা চীফন নাাশআ ওাটিশ কদা মা অভাশদয
এআ ২৯ নম্বয ফাবফশন। ফর ফর ফঙয শয কফওায টিশি দাঁটড়শ কওন কমন কআ রৃুযশফরায কল্পআ টপশয এশটঙর, ারবও কাভ
নন, ভাশয ভুশঔ কানা াধাযর্ কল্পগুশরাআ কিশরিুশর টযশ টদশরা মাফতী াধাযর্ ওথাভারা। রৄধু নুফাদ ন, অম্মা টনশচ
প্রঘুয কল্প কতটয ওযশতন, কওাশনা কওাশনা কশল্প টতটন টনশচআ নাটওা, এশশঙন যীশদয কদ কথশও, ওাচ কল শর ঘশর মাশফন
অফাশযা কআ ভুরশু ও, তাঁয াশয টনশঘয ককারাট যগ ওারশঘ শ মাশচ্ছ অভাশদয এআ আিাথশযয ভরা রৃটনাশত এশ। এআ
প্রাভার্য দটরর কদশঔ কশফ ভন টফলাদগ্রস্ত শটঙর, শধবও চীফন কল ওশয কআ টফলাদ অচ ানা কভশর, কফশড়আ ঘশরশঙ কম কআ
ভাটরন্য অভাশদয এআ রৃষ্ট ৃটথফীশত এশ!
কশফ অভায টঙর ফযাও বূশতয ব। যাশত ফাা জ্বরত নুজ্জ্বর রুদ যশগয ঘটল্ল াাশযয ফাটত, তাশত ভশন  অশরায
কঘশ ন্নওাযিাআ কচাযদায শতা কফট। চানারা টদশ ফাআশয তাওাশর কদঔা কমত এওিু দূশযয টকচবায াশথ রাশকাা ওফযস্থাশনয
টিভটিশভ ফাটত। শনও ুশযাশনা কআ ওফযগুশরা, বূত ায চন্য শনও ভ কশশঙন ঈনাযা। এিা অটভ টনটশ্চত টঙরাভ কম
কতনাযা খুশয কফড়াশচ্ছন াড়াভ... যাশত ফাথরুশভয ফন্ন ওর টদশ কম টিটি ওশয াটন শড়, তাশত ঈনাশদয াত অশঙ টনশ্চআ।
যাশত অটভ বাতব করা অম্মাশও টচশজ্ঞ ওযশর ঈটন ব টদশতন আগুশরা নাটও কঙািঔাশিা বূত ... বর স্ববাফ... ওাশযা কওাশনা
িটত ওশয না।
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বূত ফশর টওঙু কনআ, এিা কওন ফশরন টন, এআ প্রশেয ঈত্তয কনআ। তশফ আফ টনযী বূতগুশরা অশরআ কওাশনা িটত ওযত না,
রৄধু কফশও এওিু ফর্বাঢয ওযায টফশনাদনভূরও দাটত্ব টঙর শদয। অভযা েযাি- িযাি কতটয ওশয তাটড়শ টদশটঙ শদযশও,
অচশওয এআ শয ভানুল ধাযর্ ওযাআ ওটিন, বূত কতা দূশযয ওথা!
অটভ আ ৃটথফী কঙশড় এশটঙ শনওটদন। কমআ ৃটথফীশত এঔন অভায ফা, কিা ওল্পনা কথশও দূশয, যীশদয কথশও দূশয,
রৃুযশফরা কানা কল্প কথশও দূশয, জ্বশযয কখাশয বাত ঔাফায টনচ্ছা কথশও দূশয, বাশরা বাশরা ফ বূতশদয কথশও দূশয, ন্নযায ভুশঔ
কতচকাঁয ফাায ঙাশদ ফশ কযশরয ে অয াটঔশদয খশয কপযা কথশও দূশয, ওাভযাগা কাশঙ ফা টিশ াটঔ কথশও দূশয, অভায
কালা কুকুয “কচা”য কথশও দূশয। কমআ চকশত অভায কফশড় িা, কমআ চকৎিা অভায এওান্তআ টনশচয টঙর, কআ কফ কথশও ফর ফর
দূশযয এও ৃটথফীশত অভায ফা।
এঔাশন ওল্পনা কনআ ফযং অশঙ কখাযতয ফাস্তফ, যীশদয অনাশকানা কনআ, কনআ কল্প কানায রৃুয, অশঙ কফাওাফাশক্সয কফাওা
কফাওা কল্পওথা। টফশনাটদত ওযায ভশতা বূত কনআ ফযং অশঙ টফওি ফ যয টপল্ম, কনআ কল যাশতয কযরকাটড়য ে, কনআ ফুচ
যশগয কাশঙ অয ফুচ াটঔ, ফযং অশঙ দাঁড়ফটন্দ ানায ওষ্টভ ছািাটন। অয কনআ অভায কআ টফস্মওয চকশতয ূত্রধয,
অভায ভা। ওওবি কযাক নানান ফযাটধ তাঁশও চচবটযত ওশযশঙ, অয টফভলব  ফযটথত ওশযশঙ অভাশও।
অচ অভযা রৃআ ৃটথফীয ফাটন্দা, কবৌশকাটরও দূযশত্বয ফাআশয এআ রৃআ চকশতয দূযত্ব কমন প্রা নটতক্রভয। এঔান কথশও কআ
চকশত কপযািা ম্ভফ। কআ দূযত্ব টতক্রভ ওযশত াশয রৄধুআ স্মৃটতয য, টফনা টিশওশি, টফনা ঔযশঘ, টফনা ফাধা কআ চকশত
প্রশফ ওযা মা, এআিুকু অশঙ ফশরআ অভায কআ ৃটথফীিা এঔশনা াটযশ মা টন। স্মৃটতয য অশঙ ফশরআ ফতবভান ৃটথফীিাশও
এঔশনা ভাাভ রাশক।
কফঁশঘ থাকুও অভায এও কপাঁিা স্মৃটতয য!
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স্মৃটতয য - ১৩:

কআফ কযাদ্দুয
অভযা কওঈ ভািায শত কঘশটঙরাভ, কওঈ ািায, কওঈ ঈটওর।
ভরওাটন্ত ক ফ টওঙু শত ঘাটন।
ক কযাদ্দুয শত কঘশটঙর!
িান্তফলবশর্ ওাও াওা টফশওশরয কআ রাচুও কযাদ্দুয,
চাভ অয চাভপশরয াতা
মা নাটও ল্প এওিু াটয ভতন করশক থাশও।

(ভরওাটন্ত; নীশযন্নাথ ঘক্রফতবী)

“এআ নুভান িুট

, কতাযা রৃআিা কফশঞ্চয ঈয দাঁড়া” অতাায কাশন স্যায অশদ ওযশরন অভাশও অয াুশও।
অভযা ক্লা কপাশযয ফারও, কঙশনয কফশঞ্চ ফশ ওথা ফরটঙরাভ। ধযা ড়শর াটস্ত কশত , তাআ টফয ভুশঔ অভযা কফশঞ্চয ঈশয
দাঁটড়শ মাআ। কফশঞ্চয ঈয দাঁটড়শ কমন এও নতুন চকশতয ন্নান টভরর। এওছাঁও টফস্ম টনশ কদঔরাভ দূশয ঢাওা ওশরশচয ভাশিয
কঙশন এওিা রুাটর যশগয ুকুয।
“াু কদঔ কদঔ... এওিা ুকুয...”
“কওন, তুআ চানটত না? িায ভাছঔাশন এওিা কওর অশঙ, াঁতশয কনশভ কফটদূয ককশর...”
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“এআ িুট রৃআিা... কতাযা অফায ফওয ফওয...” স্যাশযয কচবশন অভায অয চানা  না। কওশরয যস্য যস্যআ কথশও
মা। অভাশদয ক্লা ান কথশও টি টঙর রযাফশযিটয স্কুশরয এওতরা, কদাতরা এআ প্রথভফায ক্লা ওযটঙ অভযা। ায টফস্ম
টনশ কমন এও চানা ৃটথফী কদঔটঙ। কদাতরায ক্লাশয চানারা টদশ স্কুশরয ভাশি কভশখয ঙাা কদশঔ ভুগ্ধ আ, কতভটন ফাও আ
গ্রীশেয ফা কযাচায ঙুটিয শয স্কুশরয ভািবটতব াদা ওাপুর কদশঔ।
স্যায ঘশর কমশতআ চুনাশদ ঈশি দাঁড়া, ক্লাশয াভশন এশ কখালর্া কদ কম ক এওিা ঘুিটও ফরশফ।
“এআ কান... এওিা করাও াকশত ফশঙ... া া া... করাওিা শচ্ছ অতাায কাশন স্যায...”
এআ ঘুিটও রৄশন অভাশদয াশত াশত কশি প্রা টঔর ধশয মা। অভাশদয কআ ভশ ল্প ফ কথশও ঔাযা ওথায ঘঘবা
শতা, এশত নাটও ভশনয ঘা ওশভ মা! অভযা মুশেয শযয প্রচন্ধ, ওাশযা খশযআ কতভন প্রাঘুমব কনআ, রৃটববি অয াভটযও ান
কদশঔ দ্রুত ফড় টচ্ছ, ভাশয কশল ফায ফাফাযআ শওি প্রা পাঁওা, কশফআ কযশনয কদাওাশন রাআন টদশত শতা শনওশওআ।
অভাশদয টপ্র স্বশদ তঔন ঈদ্ভি ঈশিয টশি ঘশড় এও অচফ কদশ মাশচ্ছ। কঔরায ভাশি কদৌড় কদা অয অচগুটফ ফ কল্প,
এিাআ ফশঘশ ফড় টফশনাদন কআ ভ। তশফ এআ টফশনাদনশও টতক্রভ ওযায ভশতা ন্যটওঙু অচ কতটয  টন। ড়াশরঔাশত
টধওাংশয ফস্থাআ কাঘনী, ড়া টচশজ্ঞ ওযশর শনশওয ভুশঔআ টনশববচার টফস্মশয কদঔা টভরত। নীশযন্নাথ ঘক্রফতবীয
“ভরওাটন্ত” ওটফতায এআ ওিা রাআন ড়শরআ অভায কশফয ফন্নুশদয ওথা ভশন শড় মা।
ভরওাটন্ত অভায ফন্নু,
আস্কুশর অভযা এওশঙ্গ ড়তাভ।
কযাচ কদটয ওশয ক্লাশ অত, ড়া াযশতা না,
েরূ টচশজ্ঞ ওযশর
এভন ফাও শ চানরায টদশও তাটওশ থাওশতা কম
কদশঔ বাযী ওষ্ট শতা অভাশদয।
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তশফ ভরওাটন্তশদয টবশড় বাফ জ্ঞানী কঙশরযা অশঙ টওঙু , মাশদয চন্য এআ স্কুরিায শনও সুনাভ টঙর এওভ।
ড়া ধযশর অভাশদয এশওওচশনয এশওও যওভ টবফযটি কদঔা কমত, কমিা ফড় শ অভাশদয অড্ডা টফশনাদশনয ফযাায
টঙর। টভশও ড়া ধযশর,  স্যাযশও প্রেিা অশযওিু টফদ ওশয ফরায চন্য নুশযাধ ওযত। স্যায ফুটছশ ফরশর  চানাত কম য
ঈত্তয চানা কনআ, এিা ওযশর নাটও ভাযিা টওঙুির্ কিটওশ যাঔা মা। অটচচশও ড়া ধযশর টফনা ঈ টনশত  াঈভাঈ ওশয
ওাঁদত। াু এওফায স্যাযশও ড়া ধযায শয ফশরটঙর, কমআ াটস্ত অটন কদশফন অভাশও (ফযাগ শ ওান ধযা), কিা স্যায অটভ
ফাা প্রযাওটি ওশয এশটঙ। তনু িাি পািব শ কমত, ড়ায ঈত্তয টদত টনটিবধা। টওন্তু এওিু ফড় ায শয  অয
অটভ এওআশঙ্গ ওান ধশয ঈিফ ওশযটঙ, অশনাারুর ওটযভ স্যাশযয কৌচশন্য, ঙ্গশদাশল করাা নাটও বাশ।
অভায ফন্নুশদয ভশধয অযাদ টঙর ফশঘশ ঈশল্লঔশমাকয। াধাযর্ যশফাধ অয ুশযাশনা ঢাওায েীর কাটরকারাচ টদশ ক
চটভশ যাঔত ঘাযা। কারাকাটরয াাাট টকাশযি ঔাা টত ল্প ফশআ ক দিতা রাব ওশয। অনাযা টনশ্চআ য
ঈন্পটতয ওাববিা কদঔশঙন? এআ টতনটি টফলশ অভায ঈৎাশয কঙশন য ফদান যশ ককশঙ। ভানুশলয টফশদ গ্রশ্চাৎ টফশফঘনা
না ওশয ছাঁটশ ড়া ওৃতদায এআ ভানুলিাশও টনশ ভশন  এও ভাওাফয করঔা মাশফ।
অযাশদয শযআ অশ করাদীয নাভ। কারাকাশর শও যানায- অ ফরা মা। এঙাড়া েীর ঙড়া- কান, স্যাযশদয নওর ওশয
কদঔাশনা, এআ ভস্ত টফলশ ক টঙর টেস্ত। টপ াড়াশত এআ টঙভঙাভ, কভািাশািা ভাছফট বরশরাওশও কদশঔ থাওশত াশযন
অনাযা, কৌচশন্যয অড়াশর কশফয টফচ্ছু কঙশরিা ঘাা শড় ককশঙ কওাথা কমন।
স্কুশরয াভশন এওিা ছওভশও টযওা কদঔশত াশফন। িায কঙশন ফড় ফড় রার যশপ করঔা অশঙ “প্রাআশবি”। ঢাওায
কাাটয খাি কথশও অভাশদয ফন্নু অটচচ িা কঘশ কযাচ স্কুশর অশ। িায কাশয ছারযগুশরা প্রা নতুশনয ভশতা, টশিয টনশঘ
এওিা ফাাটয কযট  টপি ওযা অশঙ, াভশন লাআট ং গ্লা ঈআশড া। অটভ অশভটযওাশত এশ “পু
করাশ ” কাটড় কদঔায য
ফুছশত কশযটঙ কম অটচশচয টযওািা “পু
করাশ ” টঙর। তশফ টযওাারা টত ফজ্জাত টঙর, অটচচ ঙাড়া অয কওঈআ
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ঘড়শত াযত না কআ টযওাশত। অভায এঔশনা ককান ফানা, আ যওভ এওিা টযওা কওনা। টনশচ ঘারাশর কভদ টওঙু ওভশত
াশয।
অভাশদয প্রথভ রৃশিা কশ্রর্ীশত টঙর ভাত্র ঘাযিা টটয । স্কুশর টিটপন টদত, কআ শযািা অয বাটচয স্বাদ অটভ অচ বুরশত
াটয টন। এওিু ফড় ায য অভযা টিটপন টটযশ দর কফঁ শধ ফাআশয কঔশত কমতাভ। স্কুশরয ঈরশিা াশআ টঙর “টঘিাকাং কযস্তযাঁ”
অয “ঢাওা স্দযাক্স”। টঘিাকাং কাশিশর ককশর অভযা কঔতাভ টওভা শযািা, টতযওাশযয টওভায কতটয, যীটতভশতা কভািাশািা াআচ
টঙর শদয। এয াশথ টদত াভান্য ারাদ। টত দ্রুত কল ওযশত শতা, কুশনয ভশতা ফন্নুফান্নফ অভায, ওাশযা অশক কল শর
ক াভরা ওযশফআ। ওারক্রশভ অটভ টনশচ এও কুশন টযর্ত শটঙ, এঔন অভায ঔাা অশক কল শরআ কিা শন্যয চন্য
বশয ফযাায শ দাঁড়া।
এওিু ফড় শ অভযা টিটপশনয ভ অয দূশয মাা রৄরু ওটয। াশন্ফ রযাশফয কভাশড় টঙর ভারঞ্চ স্দযাক্স, শদয ওটরচা
টঙ্গাড়া অয ভুঘা ভৃশতয ভশতা রা
রৄরু ওযর অভাশদয ওাশঙ। অয ভাশছাশছ ধানভটড াঁঘ নম্বয কযাশ য ভানকযী ফ
খশয কওান অআটক্রভ কঔশত কমতাভ অভযা। কওান অআটক্রভ ঢাওাশত নতুন এশশঙ তঔন, অভায ভশন শতা এআ অআটক্রশভয
অটফেতবাশও কনাশফর প্রাআচ কদা ঈটঘত।
দূযদূযাশন্ত মাফায ওাযশর্ টিটপন িাআভ ায ায য স্কুশর ঢুওতাভ অভযা। রৃআ এওচন ওশয ওশয রুটওশ ক্লাশ ঢুওশত শতা,
এিাআ টঙর টফযাি যা শবঞ্চায। তশফ ফযাাযিা ক স্যাশযয নচশয অা ঈটন এওটদন ফাআশও াশতনাশত ধশযন এফং াটস্তয
ফযফস্থা ওশযন। তশফ ততটদশন াটস্তশত অয ওাচ শতা না।
অভযা প্রা ফাআ ফআ ড়তাভ, কিটরটবশনয ঘযাশনর টঙর ভাত্র এওিা, কিাআ কদঔা শতা। ফায ভানটওতাআ টঙর ওাঙাওাটঙ
য। ফাযআ টপ্র ফআগুশরা কফয শশঙ কফা প্রওানী কথশও, নাআচাশযয ফাঁশও, ভরুয থফা ওাশবটথান ওযাশর টনশ
অশরাঘনা ওশয ক্লাশয কবতয  ফাআশযিা কওশি কমত। এওফায ওশও ফন্নু টভশর দর কফঁশধ টকশটঙরাভ কগুনফাটকঘায কফা
প্রওানীশত। স্মৃটতয শয ওাচীদায কঘশ ঈজ্জ্বর ঈটস্থটত ঔুফ ওভ ভানুশলযআ অশঙ।

স্মৃটতয য

৫৪

ক্লা কিশন িায য কথশও অভাশদয ওনাশিব মাতাাত রৄরু । ঢাওা তঔন ফযাড ংকীত তরুর্শদয ভশধয দারুর্ চনটপ্র।
অভাশদয প্রচন্ধ কআ ঈত্তাশয ফাআশয ন। অভাশদয ফন্নু টিু তঔন দয ভাস্তাটনশত াত াওাশচ্ছ, য চীফশনয রিয টস্থয
ওশযশঙ... “ক যাক ট রায” শত ঘা ক। ওনাশিব ভাযাভাটয ওযািা য “চফ ক টক্রন”- এয ন্তকবত ভশন ওশয ক।
“কযাঞ্জাআভযা” না শর টিও “কুর”  না ফযাাযস্যাায। রৃঃশঔয টফল প্রা প্রটতটি ওনািব টিুয এওদপা প্রায চশভয ভশধয টদশ
কল শতা। ফড় শ টিু এওআ বুর শথ াঁিশত থাশও এফং অচ কথশও ফঙয দশও অশক অশভটযওায এও কচশরয কশর টনঃঙ্গ
ভৃতযু ফযর্ ওশয ক। টফারশদী প্রার্প্রাঘুশমব বযুয াটঔুট এআ কঙশরিায চীফনিা কল  রৄধুআ বুর শথ কঁশি কঁশি।
অভাশদয অশযওিা টফরৄে টফশনাদন টঙর পুিফর কঔরা। স্কুশরয ভাি কথশও ঢাওা কিট াশভ ফবত্রআ তঔন পুিফশরয চচওায।
অফানী অয কভাাশভ াশনয কঔরাশত কযারাটয ঈশঘ শড় টবশড়। রৃচশনআ ভান ভান। অভাশদয টপ্র অফানীশত তঔন
ারাঈদ্দীন, ঘুন্পু, অরাভশদয স্বর্বমুক ঘরশঙ। বাযশতয ককারযিও তনু বট্টাঘামবশও ট - ফশক্সয ফাআশয কথশও কনা অঘভওা শি
যাবূত ওশযশঙন অরাভ। ঈটন ম্প্রটত টনশচয এআ অঘভওা ককার কদায শবযিাশও পযাটফাশনায াশথ তুরনা ওযাশত শনও
াাাট শত কদশঔটঙ, টওন্তু অভায ভশন ঈনায কআ ককার বাটঙর ফশর ওথািাশও অয ফড়াআশয ভশতা রাশক টন। অফানী আযাও
কথশও টফশ্বওা তাযওা কঔশরাাড়শদয এশন কশয ককশঙ কভাাশভ াশনয ওাশঙ, রৃফায এটকশ টচতশত াশয টন। ক্লা রৄরুয অশক
এআ টনশ রৃআ দশরয ভথবওশদয ভশধয ফঘা । কঔরা কম- আ টচতুও না কওন, কওাশনা চানা ওাযশর্ ফঘায শয অভাশদয ফন্নু
অটফদশও অচ্ছা ওশয কধারাআ কদা শতা, গুরকশল্পয ওাটযকয অটফশদয খটড়শত নাটও টক্সশচন কঢাওাশনা অশঙ, ক ভায কঔশ শ্বা
কন কঔান কথশও। অভযা স্কুর কথশও ফাটড়শত কপযায ভ যাস্তা কভাশড় কভাশড় ড়া অফানীয নীর অয কভাাশভ াশনয াদাওাশরা তাওাগুশরা গুনতাভ, মাযিা কফট তাযাআ নাটও কচশত... ওরযফভ টদনগুশরা স্বশপ্নয ভশতা কওশি মা কফ অয কওশাশযয
ফাযান্দা।
কআ ফারওশদয কওারারগুশরা কমন স্বশপ্নয ায কথশও কবশ অশ কওাশনা কওাশনা ওাশর, শদয ফায কঘাশঔ কদঔশত াআ
টফস্ম, ৃটথফীয ািারা এআ ভিাআ কমন অশ্চমব ায ভ। এযশয ৃটথফীশও কদঔায কআ কঘাঔিা কওাথা কমন াটযশ মা।
এআ ফারওযা অচ ফাআ এঔন ধূয বরশরাও, ভাশচ প্রটতটিত ভানুল, নানান াভাটচওতায টনশঘ ঘাা শড় ককশঙ কফ। তফু
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ত নানান ওাশচয পাঁশও চীফশনয ধুশরাভরাগুশরা কছশড় কপশর এযা খুশয অশ শনও দূশযয কআ শয, ফায রশিয...
দীখবশ্বা ফুশও টনশ দূয কথশও কদশঔ ফারওশফরায কওারার। এ ফড় কভানী দৃশ্য!
[ঈৎকব: ওার প্রাত ফন্নু ভাভুরৃর ও টিুয ূর্য স্মৃটতশত]
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স্মৃটতয য - ১৪:

ফারওশফরা
অটভ কওাশনা অকন্তুও নআ
অভাশনয তাযা ািী, ািী এআ চারুর চাভরুর, ািী ুশফয ুকুয...
এআ ঔয কযৌর, চরচ ফাতা, কভখ ক্লান্ত টফশওশরয াটঔযা অভাশও কঘশন।
রৃ’াশ ধাশনয কিশত রু থ, াভশন ধূ ধূ নদীয টওনায অভায টস্তশত্ব কাঁথা।
অটভ এআ ঈধা নদীয ভুগ্ধ এও শফাধ ফারও।
(অটভ কওাশনা অকন্তুও নআ; অান াফীফ)

টদনিা এঔশনা রৄরু ওটয টন। অভায ফাায ওাশচয কিটফশর ওাশরয কযাদ্দুয এশ শড়শঙ, চানারা ঔুরশতআ এওছাঁও িাণ্ডা
ফাতা ভুশঔ এশ শড়, ফাআশযয ভাশি স্বাস্থযশপ্রভীশদয কঙািাঙুটি, াটঔশদয াওা াটও, পুশরয কৌযব। ফবত্রআ টদন রৄরুয প্রস্তুটত। যা
ফাআ টভশর ক শও অশন অভায ফারওশফরা, কআ উনটত্র নম্বয ফাটড়শত অটভ কৌঁশঙ মাআ এও টনশভশল।
স্মৃটতয শযয টদনগুশরা ছওছশও , ভটরনতা কছশড় যা ফবদাআ তযতাচা। ঔাশন অব্বা যীটতভশতা মুফও ুরুল, ওাশর
গুনগুন ওশয কান ওশযন, নাস্তায কিটফশর িুওিাও অরা ওশযন অয চাশন্তআ চীফনদবন ঢুটওশ কদন ভাথায ভশধয। যান্পাখয কথশও
কযটভ কধাঁা ঈড়শঙ, টভটষ্ট কন্নিা পুশরয ন, টভটষ্ট কুভড়া টনশ কতটয টিয। অয ঙযাঁৎঙযাঁৎ েিাশত ব াায টওঙু কনআ, িা
শযািা বাচায ে। দূশয কওাথা াকয কন কাআশঙন “তুটভ এায- ায ওশযা কও ককা শকা কঔায কনশ...”, এআ ওাশরয
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ঘরটিশত্র ফযাওগ্রাঈড ংকীশতয ভশতা ঙটড়শ শড় তাঁয ূফব ওশণ্ঠয ফযাকুরতা। এআ অশ্চমব কবাযশফরািা কমন টফস্মৃটতয অড়ার কথশও
ঈটিশ অশন এওভুশিা স্মৃটতয য। কআ শয অয কপযা  না, রৄধু তায াটথবফ কৌন্দশমবয চরঙটফ কদটঔ।
ফাযান্দা ফশ অশঙ কফাওা কঘাযায াঁ- ওযা এওিা ওাও, কমিাশও অভায ফড় বাআ াশওন “িুট ওাও”। ঈটন ঈশি
শড়শঙন। এওিু শযআ ফাথরুভ কথশও কফরুশফন, রম্বা ঘুর অঁঘশড়। অব্বায াশথ এওদপা ছকড়া শ কমশত াশয নানান টফলটিল
টনশ। ঈিস্বশয ওথা ফরািা অভাশদয ফায চন্ধকত ত্রুটি। অভাশদয ঐওভশতযয টবটত্তশত ওযা অশরাঘনা ছকড়া ফশর ভশন শত
াশয। টিটবশত ওাশরয ঔফয শচ্ছ, যাষ্ট্রটতয কতওাশরয টদনটরট কদঔটঙ, ঈটন এঔন ত এওিু শযআ কযট শ অচশওয
রৄযটিং কফয শফন। অচ্ছা নাশদয টও বাশরা রাশক এআ ফাক্স দঔর ওশয ফশ থাওশত?
ওাও াওা কবাশয ঈশি অভায কভচ বাআ ড়শত ফশশঙন। টপিপাি, রুটিন কভশন চীফনমান ওশযন কআ কফ কথশওআ। তাঁয
ঈয স্কুশরয স্যাশযযা ঔুফআ প্রন্প, ত ভাধযটভশও িযাড ওযশফন। ঈটন এশ ফশশঙন নাস্তায কিটফশর। এশ ককশঙ অচশওয
ঔফশযয ওাকচ। কঔাশন অশঙ টভশথয কপ্রশনাি অয ছুটয ছুটয যাষ্ট্রী টভশথযবালর্। অভযা ফাআ া ঔযঘ ওশয টভশথয ওথা
টড়, রৄটন এফং কদটঔ। অম্মা এশ ককশঙন নাস্তায কিটফশর, ফাচাশযয পদব কযট , অভাশদয ঔাআশআ অশরা ঙুিশফ ওাযান ফাচাশয।
অভাশদয অশরাঘনায টফল  যাচনীটত থফা যাতশর কমশত থাওা এআ কদ থফা কতচকাঁ কিন কযাশ য ধঃতন। কদওার- ভাচ ফবত্রআ এও ঘনীর টঘত্র, মা ত অচ যশ ককশঙ টযফতবনী। এয কথশও অভাশদয ভুটি ওীবাশফ শফ?
ভাচতন্ত্র? কর্তন্ত্র? নাটও ন্য টওঙু? টওঙু টওঙু প্রশেয ঈত্তয কওাশনাটদন অয চানা  না।
অটভ অটঙ কআ অশরাঘনা, ত কশ্রাতায কফশ। ত স্কুর ওাভাআশয নতুন চুাত ঔুচ
ঁ টঙ, ফকশরয টনশঘ যসুন টদশর
কওাশনা ওাচ  না, কিা কম- আ ফরুও না কওন। কযট অশঙ “ঘাযভূটতবয টবমান”, ফাআ ঘশর ককশর অটভ কিটনদায াশথ ুাশবয
চঙ্গশর মাফ। মাফায চাকায বাফ কনআ, ূমবশদশফয ফটন্দশদয এওিু শযআ বাচা শফ, টিনটিশনয এআফায ঔফয অশঙ! কনতাচী সুবাল
কফা টও ারাশত াযশফন ককাশন্দা অয ুটরশয কঘাঔ এটড়শ? েীরতায দাশ টনটলে ফআ “যাত ব’কয ফৃটষ্ট” শড় কনফ এওিুঔাটন,
টনটলে টচটনশয ভচাআ অরাদা। অফানী কওনআ ফা আিএশড য ভশতা দশরয াশথ ে ওশয শডি াযা?
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ফাা থাওশর টদনগুশরা শনও শন- - ও রম্বা ভশন । কশল্পয ফআ, াড়া কফড়াশনা, অভায কালা কুকুয “কচা”য াশথ কঔরা
ওযায শয শনও ভ যশ মা। অচ্ছা, স্কুশর ককশর এত তাড়াতাটড় ভ কওশি মা কওন? ুশযা স্কুর চীফনিাআ ভশন  র
ওশয কওশি ককর, এও রভা।
স্কুশর ককশর ভন্দ  না অচ, ড়ারৄনা টশও ঈশিশঙ শনওটদন। ড়ারৄনািা ঔাশন ভুঔয ন, ঔাশন অশঙ এওযা
অনশন্দয বাণ্ডায। তশফ ভশনয এও
ড়া টনশ ব অশঙ। ভাধযটভও যীিায শয ঔফশযয ওাকশচ এআযওভ শনও টফজ্ঞটপ্ত
অত...
ফাফা সুভন, তুটভ কমঔাশনআ থাশওা টপশয এশা। কতাভায টঘন্তা কতাভায ভা মযাাী। কতাভাশও ফাা কওঈ টওঙু ফরশফ না। ভাধযটভও
যীিায য সুভন কঙশরিা ঢাওায ককাীফাশকয ফাা কথশও াটযশ ককশঙ, কওাশনা রদ ফযটি তায ন্নান কশর... সুভন ফাংরা ওথা
ফশর।

অটভ অতে টনশ এআগুশরা টড়, ত বটফষ্যশত কওাশনা এওটদন অভায চন্য এযওভ টফজ্ঞটপ্ত অশফ টত্রওাশত। কআ বশআ
টও এওটদন ড়শত ফশ ককরাভ?
অচ এআ ওারিা কওন কমন টফস্মৃটতয তর কথশও ক শও অশন অভায পুিফর কঔরায ভাি, ওারশফরায তাড়ারড়া, রৃুযশফরায
ক্লাটন্ত, টফশওশরয ট্টশকারগুশরা। অয ফাআশও কঙশন কপশর াভশন ঘশর অশ ফারও এও - ারাঈদ্দীশনয ভশতা পুিফরায শত
াশয ক, শত াশয কফভাটনও, শত াশয অআটক্রভারা, শত াশয ওটফ, তায স্ধশঞ্জয স্যাশড র যা াশ ধুশরা ভাঔা, কঘাঔ
তায ঘওঘও ওযশঙ অটফোশযয কনা, ঘুরগুশরা এশরাশভশরা... টফার এও ৃটথফী াওশঙ তাশও... অয অভায ফাড়শত থাওা
ভধযপ্রশদ, ওশভ মাা ঘুর, টযট ং গ্লা, টনটভত লুধ কফন - অভাশও টও  অয দশর কনশফ?
টত দূয কথশও অটভ ঘাতশওয ভশতা ফযাকুর তাটওশ যআ ফারওশফরায াশন
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বাটগশর াি দশর দশর ফাআ মাশফ খশয ঘশর
অটভ তঔন ভশন বাটফ, অটভ মাআ কধশ।
কদটঔ ন্নযাশফরা ায- াশন তযর্ী মা কফশ
কদশঔ ভন অভায কওভন ওশয, শি কম কান ককশ
শকা কঔায কনশ।
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স্মৃটতয য - ১৫:

রৃুযশফরায কল্প
তঔন টও অটভ চানতাভ
রৃুয এভন ফাঙ্ম শত াশয, শত াশয কওাশনা াটঔয দীখব াও?
হ্রশদয ঙরঙরাটন? এভন শম্মানভ?
ুটরশয ফাঁট, ভাআর ভাআরফযাট ফুশিয ে,
ফম্বাশযয ভৃতুযফলবী কচবন, ফাটতর ানতশন্ত্রয াাওায
অয াঁঘারা টযওল্পনায অতবনাদ ঙাটশ
এওিা রৃুয ঘাআশওাবটস্কয সুয শত াশয...
(এওটি রৃুশযয ঈওথা; াভসুয যাভান)

অম্মা অভাশও খুভ াড়াশত টকশ টনশচআ খুটভশ শড়শঙন, এআ খিনা কফট টফযর ন। রৃুশয এওিা ফআ াশত টনশ রৄশ
ড়শতন, াশথ অটভ। ফআিা শত াশয “কওটয াশশফয ভুটন্ফ” থফা “নুফতবন”, মা- আ কাও না কওন, রৃুযশফরা ঙাায িশয
কঘাঔ কফারাশনা ঘাআ। কআ ভ অভায রৃুশয খুভাশত হ্য রাকত, মটদ এঔন পাঁও কশরআ অটভ টনরাশদফীয ফন্দনা ওটয।
অম্মা খুটভশ ককশরআ অটভ টঁটড় কফশ টনশঘ কনশভ অট। অভাশদয ফাায কঙশন এও টঘরশত এওিা ভাি অশঙ। ফড় ফররূী
এআ ভাি,
এিা পুিফর কঔরায কিট াভ, ওঔশনা ফযা টভডিশনয কওািব, ওঔশনা অভায কশফয চাাচ, ওঔশনা কঘায- ুটর
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কঔরা... ওঔশনা অড্ডাস্থান... এওআ শঙ্গ এয এত রূ। ভাশিয াশআ তায িানা অশঙ। কআ তাশয কযাশদয ঈষ্ণতায অওাঙ্ক্ষা
ছুরশঙ টফঙানায ঘাদয, িব- যাডি, াটড়... তাশদয যীয কথশও অশঙ কচি াফাশনয শতচ ঘ্রার্, মা টভশ অশঙ এআ রৃুযশফরায
ঔাঁ ঔাঁ ফাতাশ।
শদয এওিু কঙশনআ অভাশদয কদার, কআ কদাশরয াশয ুশযা যশস্যয ঔাভর। টফার এওিা চাকায ভাশছ কঙাট্ট
এওটি
ফাটড়, তায ঘাযািা কওভন চংরা অয এযআ ভশধয ভাথাঘাড়া টদশ দাঁটড়শ অশঙ এও সুটফার চাভ কাঙ।
ড়টশদয কআ ফাটড় কদঔশরআ কওভন কা ঙভঙভ ওশয। এওিা শতচ ফুচ ওাভযাগা কাঙ দাঁটড়শ াঁটঘশরয টিও াশয, মায
কফটযবাক াঔা- প্রাঔাআ কশর অশঙ অভাশদয ফাায ীভানায এাশয। টফনা মশত্নআ ক কদদায পর টফরা, ভাটিশত শড় থাশও
তায ন্তানযা টত ফশরাশত। এআ কাঙিাশত থাশও শনওগুশরা টিাাটঔ, শদয অায  ফাস্থান রৃশিাআ টদশচ্ছ এআ কাঙিা।
অভাশদয কআ এও টঘরশত চটভশত রৃআ এওিা খাপুর পুশি অশঙ। এআ ফাা পুর ঔুফ রৃরবব ন, অভায ফাফায রাকাশনা পুর
 পশরয কাশঙ ঘাযটদও কাটবত। কআ করাশব করাশব প্রটতটদন অশ কফ ওশওিা যটগন প্রচাটত। অটভ তাশদয টঙু কনআ, শদয
ঘওভশও ানারৃশিা অরশতা ওশয ধশযআ মটদ অফায কঙশড় কদআ, তশফ াশতয অগুশর শদয ানায নওা করশক থাশও। ওী দ্ভুত এআ
প্রার্ীগুশরা!
প্রচাটতয টঙু কঙশড় অটভ যঙ্গন পুশরয কাঙ কথশও এওিা পুর টঙঁশড় টনশ তায কঙশন ভুঔ রাটকশ কিশন কনআ এও কপাঁিা টভটষ্ট
তযর, এিাআ ভশন  পুশরয ভধু। ভাশছ ভাশছ কুড়াআ ন্নযাভারতী পুশরয ওাশরা যশগয ফীচ। অফায কওাশনা কওাশনা টদন প্রচাটত
অয পুর কওঈআ অভাশও িাশন না... অটভ ককি ঔুশর কিন কযাশ দাঁড়াআ।
ফাায াভশনআ “অশ্চমব াড়বাগায কতর”, কমশওাশনা বাগা াড় কচাড়া কদায অশ্চমব লধ, অটফেতবা কটওভ াটফফুয যভান।
কটওভ াশফ াড়বাগা কযাকীয াশত কতর ভাটঔশ টদশ ফড় এওিা াড় নাটড়শ ভন্ত্র ড়শত থাশওন, কযাকীয প্রফর অতনবাশদ ঘাযটদও
কবশ মা। কযাকী কদঔায াাাট ঈটন কওাও- কট, ঘানাঘুয, ঘওশরি অয ভাশছাশছ ট ভ কফশঘন। নায টঘটওৎা কদঔা এফং
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অড্ডায করাশব প্রঘুয করাওভাকভ শতা কদাওাশনয াভশন। অড্ডাফাচযা টধওাংআ কতচকাঁ কিশন কুটরয ওাচ ওশযন। টিও
ঈরশিাটদশওআ কম কিশনয ভাশরয ফুটওং টপ অয ককা াঈন।
রৃুযশফরা অভাশদয ফাািা মতআ টনস্তি, কিন কযা ততিাআ যকযভ। 
ফরশত ওী, কিন কযা ফবদাআ ফযস্ত থাশও
ভানুশলয
। এআ এরাওা কবীয যাশত ঘা “কঔশত” ভন ঘাআশর কিা ঔুফআ ম্ভফ। ফুটওং টপশয া টদশ এওিা রু থ
ককশঙ এওদভ কযররাআন মবন্ত। কযরকাটড়য অা- মাা কদঔশত ঘাআশর ভাত্র ১০০ কচ াঁিশত শফ। অভায ফাফায কশফ কযরকাটড়
ফড় ঙশন্দয টঙর, ঈটন ঘাআশতন কমন ফাা কথশওআ কেন কদঔা মা। ঈনায কআ ফানা ূর্ব শশঙ, অটভ শনও রৃুযআ কযরকাটড়য
মাতাাত কদশঔ ওাটিশটঙ।
কযরকাটড় কদঔায য এওআ শথ কম ফাটড় টপযশত শফ, কযওভ
ওথা কনআ। প্লযািপভব টদশ কঁশি কিশনয ভূর বফশন
কঢাওা মা নাাশ। অভায কতআ ফঙশযয কতচকাঁ চীফশন
টদন কওঈ টিশওি কদঔশত ঘা টন। কযশরয ফযফা কম কওন
করাওান  কিা অভায ঔুফআ কফাধকভয। রার আশিয কতটয কিশনয বফনিা টত প্রাঘীন ভশন শতা অভায ওাশঙ। শনও ফঙয
শয অশভটযওা বাযতী এওিা
বাযশতয এওিা কঙাি শযয কিশনয
ঙটফ কদশঔ ঘভশও ঈশিটঙরাভ। শনও
কআ চানা কিশনয ঙটফটি কমন অভায কশফয কআ কিন খয! ফৃটিযা ভশন  এওআ ট চাআশন শনও কিন কতটয
ওশযশঙ। কিশনয কবতশয যাঔা মন্ত্রাটতগুশরা কিশনয ফশয ওাঙাওাটঙ, ফবত্রআ এওিা টভঈটচাভ টভঈটচাভ কন্ন।
কিশন দবনী কতভন টওঙুআ কনআ। রৃ’টতনিা কদাওান, োভযভান টফশক্রতা মাশদয টধওাংআ কঢার কওাম্পাটনয দাশদয ভরভ
টফটক্র ওযশঙ। এআ কযাক অভাশদয কদশ ঔুফআ চনটপ্র। কিশনয ঈরশিাটদশও অযাভফাক
তঔন স্বর্বমক
ু মাশচ্ছ, এআ দীনীন
কিশনয াশ কথশও যা চটভশ ফযফা ওযশঙ। শদয ফযফা এঔশনা কফ চভচভাি ফশরআ ভশন শশঙ অভায। অভায চীফশন
কদঔা ন্যতভ ফড় কঔারা কেনিা এআ ঞ্চশরআ, কিায াটনয
ওরওর ধ্বটন কনআ, কওমন কমন ওাশরা থওথশও ওাদা ওাদা
কঘাযা তায।
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, নাটশতয কদাওান অয মা টওঙু চভচভাি অশঙ, কগুশরা কটযশ এওিা যাস্তা ঘশর ককশঙ পাভবশকশিয টদশও। মতআ
ঢুওশফন কআ শথ, ততআ রু  টনচবন শ ড়শফ কিা। এআ যাস্তায াশ অশঙ টত প্রাঘীন এওিা টকচবা এফং তায াশথ াল্লা
কদায ম
এও ওফযস্থান। টদশনয কফরা বূতশদয খুভাশনায ভ, তাআ অটভ ফরীরা কঁশি কমতাভ তায া টদশ।
ওফযস্থাশনয কা কখঁশল কফঔাপ্পা দাঁড়াশনা টওঙু ার কাঙ, কিশনয কভকশভ টযশফ কথশও াত টভটনি াঁিশরআ কওভন কনঃশেয ওটফতা
কানা মা। এআ টকচবাশতআ ভাদায কিশযা তাঁয টনভবরা কাভ প ঘযাটযটিয াঔা কঔাশরন টওঙুটদন য। এয াশআ কভশশদয টফঔযাত
স্কুর অয ওশরচ টরক্র এফং এওিু ওভ ঔযাটতম্পন্প স্কুর ফিভটর কাভ। এআফ চাকা টভশ অশঙ কঙশরশফরা কঙশরশফরা কন্ন।
টকচবা টফশওশরয
ফাচশঙ ঢং ঢং... না ... ফাা কপযা ঈটঘত, অম্মা টনশ্চআ ঈশি ঘাশয যঞ্জাভ ওযশঙন।
রৃুযশফরায কল্পগুশরা ঔুফ শচআ টতক্রভ ওশয স্থান  ওাশরয ীভানা। এযা রি ওশয ৩০ ফঙয াটড় টদশ ঘশর অশ অভায
ওাশচয ভাশছ, ন্যযওভ এও রৃুশয, ন্য এও শয। টওঙুশতআ ফাধা ভাশন না তাযা, এভনআ নাশঙাড়ফান্দা। কম যশও ওতওার
অশক টফদা টদশটঙ এও কভখরা ওাশর, ক এতটদন শয কওন টপশয টপশয অশ এআ ফযস্ত রৃুযশফরা?
অচশওয রৃটনায ভানুল এও কদশ চশন্ধ ন্য কদশ ফরীরা ঘশর মাশচ্ছ, ফদশর কপরশঙ তায নাকটযও টযঘ। টওন্তু ভানুশলয
নাকটযওশত্বয ভানটফও ফযাাযিা অভায ভশন  কশফয াশথ ম্পটওবত। ফরদূয কদশ কথশও ভানুল কঘাঔ ফন্ন ওযশরআ কম যিা
কদঔশত া, কআ য কথশও তায ভুটি কনআ। কআ টশশফ অটভ ঢাওা য ফা অশযওিু টনটদবষ্ট ওশয ফরশর কতচকাঁয নাকটযও।
কদশ থাওায ভ ঢাওায ফাআশয কফড়াশত ককশরআ এও
টস্থযতা অক্রান্ত তাভ, ওশফ টপযফ, ওশফ টপযফ... ফ ভ এিাআ
ভশন শতা। এআ প্রফাশ কিা অচ অয কনআ, তফু কওাথা কমন যশ ককশঙ এওযা ূন্যতা। কআ ূন্যতা ঢাওা নাভশর অয ূযর্
 না, ফায ন। কআ য াটযশ ককশঙ অভায কশফয াশথ াশথ, প্রতযাফতবশনয টদশও যা কপযাশফ না ভুঔ ওটস্মনওাশর।
তফু তাশও কঙাঁা মা, তায কন্ন কনা মা, তায ওাশঙ মাা মা... রৄধু এআ স্মৃটতয শযআ।
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ফড় ায কল্প
অভায স্মৃটতযা ফড় ঈচ্ছৃঙ্খর, দভওা াা কমন
রুশওাঘুটয, বাগাবাটগ, ঈরিারশি ভাঔুট...
রৃঃশঔয রৃুশয কা, কাআশত াশয, অনন্দ- কবযফী।
অওাঙ্খায ানাগুটর টভশ ককশঙ অওাশয শে  অফীশয
অগুশনয টদনগুটর টভশ ককশঙ দযচাত খাশয ফুশচ
টপ্রতভ ভুঔগুটর টভশ ককশঙ ভুশরয টবতশযয নীশর |
স্মৃটত ফড় ঈচ্ছৃঙ্খর, রৃ’াচায ফঙশয ফ ভশন যাশঔ...”
(স্মৃটত ফড় ঈচ্ছৃঙ্খর; ূশর্বন্দু ত্রী)

অভায স্মৃটতয যিা ফড়আ সুন্দয। কঔাশনয টফশওরগুশরা রম্বা অয নযভ, কভারাশভ কযাশদয অশরাশত স্দান ওশয যাস্তায াশয
ফড় ফড় ওৃষ্ণঘূড়া কাঙ, তাশত ফশ থাশও রুদ যশগয কুিুভ াটঔ। ে অশঙ শযও যওশভয, কাটড়য নব কথশও ছারভুটড়ারায
াঁও াও, অশঙ সুশযয ভশতা টযওায িুংিাং অাচ। দূয কথশও ওান াতশর ভশন শফ কমন ংকীত রৄনটঙ। কআ শয কভশন্তয
ওারগুশরা খুভ খুভ কুাাভাঔা, ফন্ত াটচয  ংশকাশন, গ্রীশেয ঔযতা কমভন অশঙ কতভটন অশঙ শ্রাফশর্য প্রফর ধাযাশত
ওাওশবচা ায সুফযফস্থা। টওন্তু স্মৃটতভ এআ শয অশঙ এও টফযাি চঞ্জার... ভাশছ ভাশছ কবশ অশ কআ অফচবনায স্মৃটত।
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খিনািা খশিটঙর ১৯৮২ াশরয ২৪ক ভাঘব। অভায কভচ বাআ তঔন ভাধযটভও যীিা টদশচ্ছন। কটদন টঙর কল যীিা,
কওটভটি। কভ টিটবশত ওাশর নুিান শতা ওশও খ । অভযা নাদান ফািাওািা, ওাশরয ওািুবনগুশরা কদঔশত াতওাশরআ
ঈশি টড়। কটদন ওাশর ওািুবন- িািুবন কদঔা  টন, ফাাসুে ফাআ কদঔরাভ অভাশদয কনাটত াশফশও। এআ কনাটতশও অশক
টঘনতাভ না। টচাঈয যভান টনত ায শয প্রথভ টিটবশত কদটঔ, এযয কদশঔটঙ ঈটন াপ্তাটও টফটঘত্রাশত ািাৎওায টদশশঙন
ওশওভা অশক, ফশরশঙন কনাফাটনীয ঈটঘত ন যাষ্ট্রী িভতাশত াত কদা। কদশয যাষ্ট্রটত তঔন অেু াত্তায, ঈটন টচায
বাআ- কপ্রটশ ডি টঙশরন। টচাঈয যভান ঘট্টগ্রাশভ টনত ায শয ঈটন প্রথশভ বাযপ্রাপ্ত কপ্রটশ ডি এফং তাযশয টনফবাঘন ওশয
কপ্রটশ ডি শদ অীন ন।
াত্তায াশফ ঔুফ ওটিন করাও টঙশরন না। “অভাশদয প্রার্টপ্র কপ্রটশ ডি রৃেৃটতওাযীশদয াশত টনত শশঙন”, এআ রাআনিা
ফরশত টকশ ঈটন কাঁঘি কঔশটঙশরন ফাযংফায। অয কআ “রৃেৃটতওাযীযা” কওভন কমন, িভতা দঔশরয চন্য কুয ওযশত  িভতায
কওশন্, কিা না ওশয কুয ওশয ফর ঘট্টগ্রাশভ! নাটও ঢাওাশত কওঈ টঙর কম কাশঙ ঈটিশ ভআ টযশ টনশশঙ? শনও প্রশেয ঈত্তয অয
চানা শফ না। াত্তায াশফ টযটস্থটত কফট বাশরা কভাওাটফরা ওযশত াযটঙশরন না। টফএনটশত িন্দ্ব অয ওর ঘযশভ। ভন্ত্রীয ফাা
কথশও ন্ত্রাী ঔুটন ধযা শড়শঙ। তাযশয কদশয ভানুল িভতায ফদর ঘা টন। যি ওভ ছশয টন স্বাধীনতায শযয দ ফঙশয।
টিটবশত কনাটত াশফ রম্বা এওিা টপটযটস্ত টদশরন... কদ যাতশর মাশচ্ছ, এআ ভশ কদপ্রটভও কনাফাটনী ওীবাশফ ঘু
ওশয থাওশফ, তাআ টতটন ফাধয শআ যাষ্ট্রটতয নুশযাশধ িভতা টনশচ্ছন। াভটযও অআন কদশ অশক এশশঙ, টওন্তু এআ প্রথভ অটভ
টনশচয কঘাশঔ কদঔরাভ এয যন্নন প্রর্ারী।
াভটযও অআশন কনাটত শচ্ছন যাচা, তাশও ভানুল াওশফ টএভএরএ - টঘপ ভাবার র’ যা টভটনশিিয। ওাশরয অআন
টফশওরশফরা ারশি কপশরন, তাআ ফদশরাশও ফশর “ওযাশন্ফর ভাআ রাি যানাঈন্ফশভডি”। এয াাাট দযওায টওঙু কফাভটযও ভুঔ,
টফশফও  কভরুদণ্ডীন টওঙু টফঘাযটত অশঙন এশদয কুওবশভ টর ভাযশত। কআ যওভ এও ফংফদশও ধশয ফানাশনা শরা কপ্রটশ ডি।
যাশতয টদশও ওাযটপঈ টদশর টযটস্থটত
থাশও, তশফ এআ যাশত ওাযটপঈ ভশন  অশক কথশওআ টঙর। প্রওাশ্য যাচনীটত টনটলে
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ওযা শরা অয হ্যাঁ, ফ টফশ্বসুন্দযীযা কমভন টফশ্বাটন্তয চন্য ওাচ ওশযন, কতভটন ওর াভটযও াওযাআ রৃনবীটতয টফরুশে কচাশদ
মান। তাআ শনও যাচননটতও কনতা কগ্রপতায শরন।
াভটযও অআন ফড় ওটিন এিা ফুছরাভ। এয টফরুশে ওথা ফরশরআ কচর, অওাশয আটঙ্গশত ফরশর এওআ টফদ। অওাশয আটঙ্গশত
ওীবাশফ াভটযও অআশনয টফরুশে ওথা ফরা মা, কিা অচ ভাথা কঢাশও টন। যটদ বাআ এওআ ফিফয টদশরন... বাআা
“াভটয ” অআন ঘরতাশঙ। াফধাশন থাআশওা। ওথািা বুর ন। অভাশদয ঔযাত অযাভফাক কযস্ত কথশওআ রৃআচনশও ধশয টনশ
টকশশঙ কনাফাটনী, যা নাটও অটভবয ভাশরাঘনা ওযটঙর।
অভায কঘনা প্রটতিা করাওআ টফিুি, রৄধু ভুঔ ফন্ন। স্কুশরয স্যাশযযা ঔুট, মটদ কিা ভুশঔ কতভন প্রওা ওযশঙন না। রৄধু
ঔাশয স্যায ঔুট। ঈটন স্বাধীনতায অশক ঈরৃব ড়াশতন, এঔন ধভব অয অযটফ ড়ান। ঈনায ভশত ফাগাটরয ঘটযত্র ফুশছটঙর এওভাত্র
অআুফ ঔান, কফশতয ফাটড় ঙাড়া এআ চাটত টিও শফ না। কআ কফশতয ফাটড় এঔন ফাগাটরয শ্চাৎশদশ মত্রতত্র ড়ািা এওদভ মথাথবআ
ভশন শশঙ ঈনায ওাশঙ। অভায ফড় বাআ ফাভন্থী ঙাত্র যাচনীটত ওযশতন, ফাফা- ভা যওাটয ঘাওটয। বাআা ল্প ওটদশনয চন্য
কা- ঢাওা টদশরন। কদশয প্রটতিা করাওশও কিটশ এআ করাও বাশফ কদ ান ওযশফ? টওন্তু কদঔা ককর কদ ান ওযশত
ককশর চনটপ্র শত  না, ওারক্রশভ কনাটতয বাশরা নাভ শরা কস্বযাঘায, অটভ ফড় শত রাকরাভ তায টভশথয ওথা রৄনশত
রৄনশত।
ফািাশদয ফড় ািা কফ দ্রুতআ । কদঔা ককশরা এআ টত ঙশন্দয এফং টত - চনটপ্র কস্বযাঘাশযয ওাশঙ যদভ টফটক্র
শচ্ছ খাগু কনতা, টিটব ঈস্থাও, ওটফ, তুশঔাড় ঙাত্রশনতা। অভাশদয রৃনবীটতয ককান কযাকিা কস্বযাঘাশযয চানা ন, ঈটন বাত
ঙড়াশচ্ছন অয ওাশওয বাফ শচ্ছ না। বাত ঙড়াশত ঙড়াশত ুশযা কদিাআ ওাওভ না শ মা অফায। টিটবয ংফাশদ কস্বযাঘাশযয
টদনটরট কদটঔ। এওটদন টত্রওা ঔুশর কদঔরাভ কস্বযাঘাশযয ওটফতা। যাষ্ট্রধভব আরাভ কখাটলত শরা, কআ শঙ্গ যটফফায াপ্তাটও ঙুটি
ফাটতর শ রৄক্রফায ঙুটিয টদন কখাটলত শরা। এআ ফািাশযয াশত কদ, ধভব, যাচনীটত ফআ ধটলবত শরা।
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অভাশদয স্কুশরয টদনগুশরা কফ তথযফরর টঙর। এওটদন রৄনরাভ কস্বযাঘায ারা নাটও “অিকুআড়যা” থবাৎ অঁিকুশড়, ভাশন
টনঃন্তান। এযাশথ যাচনীটতয ংশ্রফ
কিা চাটন না টওন্তু এআ ফদনাভ যিায ল্প শযআ কস্বযাঘাশযয িী এও ন্তাশনয চন্ধ
টদশরন। এও প্তা অশক ঈনাশও টিটবশত কদঔা ককশঙ, অন্পপ্রফা ফশর ভশন  টন। তশফ টএভএরএ াশফ ঘাআশর এওভাশ
ফািা দা ম্ভফ। াভটযও অআন এভনআ ওটিন টচটন।
স্কুশর শনও ভচায কচাও রৄটন, কগুশরায প্রটতিাআ ঘূড়ান্ত যওশভয েীর। কস্বযাঘায নাটও অফায রম্পি, প্রাআ নানান গুচফ
কানা মা তাশও চটড়শ। ক ভশ গুচফ গুরুত্বূর্ব ংফাদ ভাধযভ টঙর। ঈিশত ফশত স্কুশরয ফন্নুযা কাটর কদ তাশও, কফটয বাক
কাটরআ “ঘ” টদশ রৄরু... অভায টনশচয কদা প্রথভ “ঘ”- ফকবী কাটরিা কস্বযাঘাযশওআ কদা। ফারও, মুফও, নফীন এফং প্রফীর্,
ফাআ তাশও কাটর টদশআ মাশচ্ছ, থঘ ঈটন িভতা টফঘর। টভশথয ওথা যাষ্ট্রীবাশফ ঈটন প্রটতিা ওশযশঙন ল্প ভশআ। এওফায
টিটবশত কদঔরাভ ঈটন যাশতয স্বশপ্ন অটদষ্ট শ যটদন রৃুযশফরা ভকফাচাশযয এও ভটচশদ চুম্মায নাভাচ অদা ওযশঙন।
ভটচশদয ওাশঙআ ফন্নুয ফাটড়, ক চানার প্রা এও প্তা ধশযআ ককাশন্দা অয ুটর টভশর আ চাকায টনযাত্তা টনশ ওাচ ওযশঙ,
ফরা মা না ককাশন্দাযা ত স্বশপ্নয ঔফয অশকআ কশ মা!
অটভ অআুফটফশযাধী অশন্দারন কদটঔ টন। টওন্তু এআ টভশথয ওথায কভরুদণ্ডীন কদশ ফড় শত টকশ কিয করাভ ঙাত্রশদয টি।
কস্বযাঘাশযয টফরুশে কঘাঔ তুশর ওথা ফরশত াশয রৄধু ঙাত্রযাআ এফং প্রথভ অশন্দারশনয ূঘনা শরা তাশদয াত টদশআ। ভটচদ ঔাশনয
টিানীটতয টফরুোঘাযর্ টদশ কস্বযাঘাযটফশযাধী অশন্দারশনয ূত্রাত  ১৯৮২ াশরআ। এযআ ধাযাফাটওতা ১৯৮৩ াশরয
কপব্রুাটয ভাশয ১৪ তাটযশঔ ীদ ন চনার, চাপয অয দীারী াা অয ওশওচন। টিাবফশনয াভশন খশি মাা
কআ নাযওী খিনা প্রতযি ওশযশঙন শনশওআ, অভায ভা তঔন আ বফশনআ ওভবযত টঙশরন।
এ ভস্ত খিনায টফফযর্ টত্রওাশত কফট অত না, কন্ফযট টঙর প্রফর। যওায কথশও কপ্রশনাি কদা শতা, গুকর ওশয
১৪আ কপব্রুাটযয খিনায যটদশনয আশত্তপাও টযশািবিা ুশযা তুশর টদরাভ।
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কতওার (কাভফায) ন্নযা ফাংরাশদ যওায এও কপ্রশনাশি ঢাওা াটন্ত- ৃঙ্খরা বশঙ্গয রশিয টযঘাটরত ক্রভফধবভান 
টযওটল্পত ঙাত্র ককারশমাক ফশন্নয ঈশদ্দশশ্য ওটত ফযফস্থা গ্রশর্য ওথা কখালর্া ওটযাশঙন। কপ্রশনাশি ফরা , এআ ঙাত্র
ককারশমাক াটন্তটপ্র চনকশর্য স্বাবাটফও চীফনমাত্রা টফরূ প্রটতটক্রা ৃটষ্ট ওটযশতটঙর। ঢাওা ঙাত্রশদয এওটদশনয ঈস্কাটনভূরও
ককারশমাশকয কপ্রটিশত যওায টনশম্নাি ফযফস্থাফরী কখালর্া ওটযাশঙন:
(১) ঢাওা টফশ্বটফদযার টনটদবষ্টওাশরয চন্য ফন্ন কখালর্া ওযা আাশঙ। এআ অশদ টফরশম্ব ওামবওয আশফ। অচ (ভঙ্গরফায)
ওার নিায ভশধয ঙাত্রশদয ওর অফাটও র তযাক ওটযশত আশফ।
(২) বা, কাবামাত্রা, ভাশফ  ধভবখি টনটলে কখালর্া ংক্রান্ত টফটধভূ ওশিাযবাশফ প্রশাক আশফ।
(৩) ঢাওা টফশ্বটফদযার এরাওা ন্নযা ৬িা আশত কবায ৫িা মবন্ত এফং কভশোটরিন ঢাওায ফটষ্ট এরাওা যাটত্র ১০িা আশত
কবায াঁঘিা মবন্ত ান্নয অআন ফরফৎ থাটওশফ।
কখালর্া ফাংরাশদ টঘফারশয াশ্ববফতবী এরাওা ককারশমাশক মবফটত খিনাফরীয ঈশল্লঔ ওযা । ১৪টি যাচননটতও দশরয ঙাত্র
ংকিনভূশয কভাঘবা তথাওটথত ঙাত্র ংগ্রাভ টযলদ কখালর্া ওটাটঙর কম, তাাযা যওাযী নীটতয প্রটতফাশদ টঘফার ফশযাধ
ওটযশফ।
ওার ১১িা তাায ঢাওা টফশ্বটফদযার প্রাঙ্গশর্ ভশফত  এফং ফিাযা াভটযও অআন বঙ্গ ওটযা ঙাত্রশদযশও অআন টনশচয
াশত তুটরা রায অহ্বান চানাআা ঈশত্তচনাূর্ব ফিৃতা কদ। ঙাত্রশনতা নাভধাযী এআ ওর কাদায ঈস্কাটনদাতাশদয ঈস্কাটনশত
ঙাত্রযা এওটি কাবামাত্রা ফাটয ওশয, মা টওনা াভটযও অআশন টনটলে। যওাশযয টফরুশে ধ্বটন টদশত টদশত তাাযা এওশমাশক
টঘফারশয টদশও গ্রয আশত থাশও এফং ুটর ুযাতন াআশওাশিবয ওাচবন র ংশমাকস্থশর তাাটদকশও থাভাআা কদ।
তঃয ঈচ্ছৃঙ্খর ফযটিযা ওতবফযযত ুটরশয প্রটত ফযাওবাশফ আি টনশি ওটযশত রৄরু ওশয এফং ুটর ও বন বাঙ্গায কঘষ্টা ওশয।
ংঔযাকত ওাযশর্ কওার্িাা আা রৄধুভাত্র রাটি  কফশতয ঢার টজ্জত ুটর টফদগ্রস্ত  এফং চনতাশও ঙত্রবঙ্গ ওটযফায চন্য
কাাআশয াাশময াটন টনশি ওশয। ঈা ফযথব আশর ুটর ওাঁদাশন কযা টনশি ওটযা ঙত্রবঙ্গ ওটযা কদ।
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এআ টনঈচ শড়  কদশঔ কম ফড় শশঙ, টভট া ম্বশন্ন তায ঈি ধাযর্া থাওশফ না। অটভ  অভায ভাভটও শনশওয
ভশনআ টভট ায ফযাাশয টঘযস্থাী টফশ্বা চশন্ধ ককশঙ।
কস্বযাঘাশযয ানওাশরআ অটভ স্কুর কথশও ওশরশচ বটতব আ। অভাশদয স্কুশরয প্রা ফ ঙাত্রআ যাস্তায াশযয ঢাওা ওশরশচ
ড়ায স্বপ্ন কদশঔ, অটভ তায ফযটতক্রভ নআ। অভাশদয স্কুশরয টফযাি এওিা দর ঢাওা ওশরশচ কঢাশও। ঢাওা ওশরচ যাচননটতওবাশফ
ঔুফআ শঘতন এওিা চাকা। ঙাত্ররীশকয এও কনতা অভাশদয স্কুরূশত্র ফড় বাআ। ঈটন অভাশদয প্রা ফাআশও ঢুটওশ টদশরন
ঙাত্ররীশক। প্রথভ রৃআ ভা ওাশর এওিা- রৃআিা টভটঙর, এআিুকুশতআ অভায যাচননটতও চীফশনয রৄরু  কল। অভায বূটভওা টঙর
দবশওয, অয ভন টদশ টত্রওায ঔফয ড়া।
ক ভ অাভী রীক  টফএনট রৃশিা দরআ কস্বযাঘাযটফশযাধী অশন্দারন ওশয মাশচ্ছ। রৃচশন এওশঙ্গ কিরা টদশর কস্বযাঘাযশও
দয দযচা কদঔাশনা মাশফ, এআ টফশ্বািা প্রফর টঙর। অটভ তঔশনা এফং এঔশনা টফশ্বা ওটয কিা। ১৯৮৬ াশরয প্রশনয টনফবাঘশন
অাভী রীক নাভ টরটঔশ কস্বযাঘাযশও অয দীখবাটত ওযর, এয যয অভাশদয ওশরশচ ঙাত্ররীক অয ঙাত্রদর প্রা ভুশঔাভুটঔ
ফস্থাশন ঘশর অশ। রৃটদন অশক ঙাত্ররীশকয টভটঙর কথশও অশন্দারশনয রংওায কানা কমত, অয এঔন কঔাশন টনফবাঘনভু
ওথাফাতবা। টদশও ঙাত্রদর ফরশঙ, টনফবাঘশন মাা চাতী কফইভা । শদয কনত্রী কস্বযাঘায প্রশে অশা ীন। রীশকয ঙাত্রশনতাযা
ফরশঙন... অাভী রীক আাটায অভশর টনফবাঘন ওশযশঙ, সুতযাং... চাটন না এআ ফুটে কও টদশটঙর চনশনত্রীশও, টওন্তু এআ বুশরয
ভারৄর টদশত শশঙ অাভী রীকশও এফং ুশযা চাটতশও।
কস্বযাঘাযটফশযাধী ফশঘশ ফড় অশন্দারনিা শটঙর ১৯৮৭ াশর। রৃআ ফড় দশরয মুকৎ অশন্দারশনয এও মবাশ ীদ ন নূয
কাশন। রুৎপয যভান টযিন বাআশয এআ করঔািা শড় কফ ওথা ভশন ড়টঙর। কফায কস্বযাঘায তশনয এওদভ ওাশঙ টকশ
অভযা কল াট াশত াটয টন।
কআ াট াশত অয টতন ফঙয করশকশঙ। অটভ এযআ ভশধয ওশরচ কঙশড় টফশ্বটফদযারশ বটতব শটঙ। ততটদশন টফশ্বা
অয দৃঢ় শশঙ, অশন্দারন ওযশরআ কস্বযাঘায শি মাশফ এআ টফশ্বা কওভন কমন িশর ককশঙ। ১৯৯০ াশরয শটাফয ভাশ
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টঘফার কখযা ওভবূটঘয ভাধযশভ অশন্দারন রৄরু শরা। টওন্তু এফায কিা কফকফান শতআ থাওর, নশবম্বয নাকাদ অভযা অফাশযা
অায অশরা কদঔশত করাভ।
অটভ তঔন ফুশশিয প্রথভ ফশলবয ভাছাভাটছ। টপশয কদঔশর ভশন  এআ ভিা অভায চীফশনয কশ্রি ভ। অটভ টক্র
যাচনীটত কথশও ফরদূশয টওন্তু শঘতন নআ। কস্বযাঘায এফায বাড়া ওশযশঙ টব অয নীরুয ভশতা ফৃৎ ভাশয ঙাত্রশনতা। ফবদরী
ঙাত্র ঐওয অয াধাযর্ ঙাত্রশদয ভুশঔ তাযা ওযাম্পা কথশও টঙু িশত ফাধয শশঙ। প্রটতটদন টফশ্বটফদযারশ টকশ কমন অটভ
আটতাআ কদঔতাভ কআ ভশ।
এয ভশধযআ এশ ককর ২৭ নশবম্বয। কটদন ওাশর এওিা যীিা টঙর। অটভ অয অভায ফড় বাআ ওাশর পাভবশকি কথশও
ফুশশিয শফধন নীরভ ফািা ধযরাভ। টফশ্বটফদযার ওযাম্পাশ কঢাওায শনওগুশরা থআ ফন্ন। ফা কফ খুযশথআ ওযাম্পাশ
ঢুওর। ওার অিিায যীিািা শরা। এযযআ ক্লা ফচবন। ওার ১০িা নাকাদ অভাশদয ওযাম্পা কথশও ফবদরী ঙাত্র ঐশওযয
টভটঙরিা কফটযশ ককর। এয যযআ গুটরয ে রৄরু শরা। ঘাযধায প্রওটম্পত ওযায ভশতা ে। গুচফ রৄনরাভ অভাশদয ফুশশিয
টভটঙরিা অক্রান্ত শশঙ! কস্বযাঘাশযয ি তঔন টব অয নীরুয গুড াফাটনী। চানা ককর যাচু নাশভ এও ফুশি ঙাত্র গুটরটফে
শশঙ। যাচু বাআশও অটভ ভুশঔ টঘনতাভ।
এওিু শযআ ককািা য কুরুশিশত্র টযর্ত শরা। ফুশি কথশও প্রা ুশযািা থআ কঁশি অয কদৌশড় ফাা টপযশত শরা। অয
এওিু শযআ রৄরু শরা টনটদবষ্টওাশরয চন্য ওাযটপঈ। এয কবতযআ টফটচ্ছন্প গুটরয ে, অটভ ১৯৭১ কদটঔ টন টওন্তু ১৯৯০- কত
কদঔরাভ ভানুশলয কআ এওআ ঐওয। টফশওশর এও ািায ফড় কফান চানাশরন টব- রু রেশয গুটরশত : টভরন নাশভ এওচন
ািাশযয ীদ ায ওথা। : টভরনশও অভযা কওঈ টঘনতাভ না, টওন্তু ভুূশতবআ কমন ঈটন াধাযর্ কথশও াধাযর্শত্ব ঈন্পীত
শরন। এআ টভশথয ফরায ওাুরুল কদ কমন শিা ওযটঙর এও াী ুরুশলয, কম টনশচশও টফটরশ ফায চন্য অগুন টনশ
অশফ। এযশযয খিনা ফাযআ চানা।
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কস্বযাঘায তশনয য ঢাওা টফশ্বটফদযারশ এও প্তা
টফচ- ঈৎফ ঘশর। অভযা প্রটতটদন ওাশর কমতাভ কআ নুিাশন,
াযাটদন থাওতাভ, ওনািব কদশঔ, কনঘ ওশয অয যগ কভশঔ ন্নযা টপযতাভ। কফাওায ভশতা কবশফটঙরাভ কম কদশয মাফতী ভস্যায
ভাধান এফায শ মাশফ, কমআ ফাংরাশদ অভযা ফাআ স্বশপ্ন কদটঔ কআ ফাংরাশদ এফায ধযা কদশফ।
স্মৃটতয য অভায কশফয কল্প। কশফয কল কওাথা এিা ফরা ভুটওর টওন্তু অটভ চাটন কম কফিা স্বপ্ন কদঔায ভ অয
কআ স্বশপ্নয যাচিা ফড়শফরায কল্প। কশফয তুরনা তাআ ফড়শফরায কল্পগুশরা ফড়আ ধূয। অটভ এযয স্বপ্ন এফং স্বপ্নবশঙ্গয
কফদনা টনশআ ফড় শ ককরাভ। কআ কল্পগুশরা ন্য এওভশ ওযফ।
অভাশও কমফ টচটন স্ধব ওশযশঙ ফযাওবাশফ, অভায টযফায, অভায টতাভাতা, কশফ ফন্নুযা, অভায ফআড়া, টত টপ্র
ওটফ, আকুর, খুভ খুভ কতচকাঁ... ফাআশও টনশআ অটভ ফব টরশঔটঙ এওটি ওশয। অয টওঙু টফলশ টরঔশত াযশর বাশরা শতা,
টওন্তু টওঙু কল্প প্রওাটত থাওাআ ত বাশরা।
চীফন টনশ মটদ অভায টবভত চানশত ঘাা , তশফ অটভ ফরফ চীফন তযন্ত টফস্মওয এও মাত্রা, মতআ এয কবতয টদশ
মাটচ্ছ কআ টফস্ম কমন রৄধু যগ ারিাশচ্ছ এফং অয নতুন রূশ অশঙ অভায ওাশঙ। তফু এআ ভাছফশশয ওাশঙ এশ কমন
ফারওশফরায টফস্ম যশ ককশঙ ভটরন থফা ত এঔশনা অটভ কফশও টতক্রভ ওযশত াটয টন। এতটদশন মটদ না াটয, তশফ
ফাটও চীফশন কম এয কথশও ভুটি কনআ, কিা সুটনটশ্চত। তশফ কফ কওশাশযয স্মৃটত অশঙ ফশরআ চীফনমান ফাস্তফতায ওলাখাত
কথশও এওিু সুযিা া।
স্মৃটতয য রি ওশয টরঔশত ফশর এআ কল্পগুশরা অভায ভাথায কবতশয টঙর শনওটদন। ঘরাতন অয শেয ওরযাশর্
কআ কল্পগুশরা অনাশদয কানাশত কশ টনশচশও বাকযফান ভশন ওযটঙ। ফায ওাশর এআ কৌবাকয কচাশি না। এআ টটযচ শড়
কওঈ কওঈ স্মৃটতবাযাক্রান্ত শ টনশচয কফ টনশ টরশঔশঙন, এিা অভায যভ াা। এওচন ভানুশলয াশথ অশযওচন ভানুশলয
ফশঘশ কফট টভর ভশন  থাশও কশফআ, এযয থগুশরা ফ নানান টদশও কমশত থাশও। তাআ ত কফআ অভাশদয টম্মটরত
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ঐশওযয স্থান। ওাঈশও কফ- টবভুশঔ মাত্রা ওযশত কদঔশর অভযা ত অনভশন রদ ঔুঁশড় তুশর অটন এও িুওশযা স্মৃটতয য।
অভযা কফ কঙশড় ককশর কফ অভাশদয ঙাশড় না!
কফঁশঘ থাকুও - অভাশদয ফায স্মৃটতয য।
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