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প্রকাশকঃ সসায়াপি বুকস এর িক্ষে  স াঃ স ারক্ষশদ স াক্ষসন  ারুফ 

কপিরাইটঃ সসায়াপি বুকস 

পবক্ষশষ কতৃজ্ঞতাঃ রাপিব আ ক্ষ দ 

সম্পাদনাঃ স াঃ স ারক্ষশদ স াক্ষসন  ারুফ 

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণঃ সসপল  পবশ্বাস 

প্রকাশঃ ১ এপপ্রল ২০১৯ ঢাকা 

সসায়াপি বুকস সফইসবুক গ্রুক্ষির সম্মাপনত সদসযক্ষদর একপট সপম্মপলত প্রক্ষেষ্টা। 

https://www.facebook.com/groups/swapybooks/ 

www.swapybooks.com 
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ভপূ কা 

 

পকছুপদন আক্ষে ১৬  ােচ সপিবুক এর িন্মপদন পছল, স ম্বাক্ষদর পভতর বযািক উৎসা  উদ্দীিনা পবরাি কক্ষরক্ষছ , িক্ষ লা 

এপপ্রল ২০১৯ সপিবুক গ্রুি এর  যাোপিন সান্ধ্যআড্ডা এর ২য় সংখ্যা আিনাক্ষদর  াক্ষত তুক্ষল পদক্ষত সিক্ষর আ রা সবাই 

আনপিত । সপিবুক এর সকল বই িড ুয া স ম্বারক্ষদর আ রা আন্তপরক ধনযবাদ পদপচ্ছ । সপিবুক এ আ রা সেক্ষয়পছ সলখ্ক 

ও িাঠকক্ষদর একপট সুির প লনক্ষ লার িপরক্ষবশ বিায় থাককু । িড ক্ষত সবাইক্ষক উৎসা  সদয়া যতটা কপঠন কাক্ষরা 

িড়ার অভযাস ততপর করা আক্ষরা কপঠন এবং কাক্ষরা পভতর সলখ্ার সৃ্প া ততপর করা একদ  অসম্ভব যপদ না সকউ পনক্ষি 

সথক্ষক ইচ্ছা না কক্ষর। নতুনরা যাক্ষত পলখ্ক্ষত উৎসাপ ত  য় তাই আ রা স ম্বাররা সেষ্টা কপর তাক্ষদর সলখ্া গুপলক্ষক িক্ষিপটভ 

ভাক্ষব পনক্ষত । সান্ধ্যআড্ডা এ পন একপট আক্ষয়ািন যাক্ষত আ রা পলখ্ক্ষত উৎসাপ ত  ব, সলখ্া গুপল পরপভউ  ক্ষব, বাছাই 

 ক্ষব, ভাল সলখ্া গুপল তুপল আিনাক্ষদর  াক্ষত তুক্ষল পদক্ষত সেষ্টা করপছ, যাক্ষদর সলখ্া  যাোপিন িায়ো করক্ষত িারক্ষব না 

তারা  ন খ্ারাি করক্ষবন না, স ৌপলক সলখ্া সলখ্ার সেষ্টা করক্ষবন যা  ানুক্ষষর  ক্ষন দাে কাক্ষট । আ াক্ষদর এবাক্ষর সংখ্যা 

সান্ধ্যআড্ডা ২ এ রক্ষয়ক্ষছ বসন্ত পনক্ষয় কপবতা কপবতা , সাপ তয আক্ষলােনা , প্রবন্ধ্/অনুক্ষপ্ররনা  ূলক রেনা, স্মৃপতকথা সবাই 

সেষ্টা কক্ষরক্ষছন , দারুন পলক্ষখ্ক্ষছন আ রা িাঠকক্ষদর কথা পেন্তা কক্ষর সসরা সলখ্া গুপল বাোই করার সেষ্টা কক্ষরপছ । অক্ষনক্ষক 

এবাক্ষর সংখ্যায় সলখ্া পদক্ষত সেক্ষয়ও িাক্ষরন পন পকংবা ২৭সশ  ােচ এর িক্ষর সদয়ার সেষ্টা কক্ষরক্ষছন আ রা পনক্ষত িাপরপন 

আশা করব  ন খ্ারাি না কক্ষর সা ক্ষনর িনয সেষ্টা করক্ষবন । আ রা একটা সুির একপট  যাোপিন প সাক্ষব দাড়া করাক্ষত 

িারক্ষল এর সথক্ষক দারুন পকছু আউটিুট সবর করক্ষত িারব সসটার ফক্ষল যারা পলখ্ক্ষব তাক্ষদরও পকছু সুপবধা  ক্ষত িাক্ষর ।  

সবাইক্ষক অক্ষনক অক্ষনক শুক্ষভচ্ছা ও সান্ধ্যআড্ডা ২ সাফলয কা না করপছ ।  

 

সকল এডপ ন ও  ডাক্ষরটর এর িক্ষে ।  

স াঃ স ারক্ষশদ স াক্ষসন  ারুফ  

ফাউন্ডার, Swapybooks.com 
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সেূীিত্র 

 

 

  কপবতা ---------------------------------------------------------  ৫-৯ 

সাপ তয আক্ষলােনা -----------------------------------------------  ১০-১৪ 

প্রবন্ধ্-----------------------------------------------------------  ১৫-১৯ 

স্মৃপতকথা-------------------------------------------------------  ২০-২৯ 
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কপবতা 

 

বসক্ষন্তর স্পশচ  

উক্ষম্ম  াপববা আয় ন  

 
স  বসন্ত তুপ  এক্ষসক্ষছা 

প্রকপৃতর অনবদয োদক্ষর  

স  বসন্ত তুপ  ধরা পদক্ষয়ক্ষছা প্রকপৃতর ঋত ুরাি  ক্ষয়  

প্রকপৃতর  াক্ষে তুপ ই সেষ্ঠ তুপ  অননয,  

সদ  ছুুঁক্ষয়ক্ষছা আ ার রাপিক্ষয় পেক্ষয়ক্ষছা  ন।  

 

স  বসন্ত, 

তুপ  অপ য় সুধা 

তুপ  অিরূিা, 

তুপ  অতুলনীয়।  

সতা ার পিগ্ধতায় আপ   ুগ্ধ।  

সতা ার স্পক্ষশচ প্রকপৃতক্ষত এক্ষসক্ষছ তবপেত্রযতা। 

সতা ার আে ক্ষন সসক্ষিক্ষছ নতুন কপুড়ক্ষত, ফুপটক্ষয়ক্ষছ কত 

ফুল। 

 

সতা ার উিপিপতর সসৌরক্ষভ  ুখ্পরত োরপদক। 

সকাপকক্ষলর কহুু কহুু সুক্ষরলা কক্ষে,  

সভারক্ষবলা িাপখ্র কলকাকপলক্ষত, 

বক্ষয় যাওয়া প ক্ষ ল  াওয়া,  

আর িুক্ষের সুবাক্ষস ভাপসক্ষয় যাও স্বপ্ন পবলাক্ষস। 

স  ঋতুরাি বসন্ত 

তুপ  সয পনিগুক্ষন অননয । 

অযাপেত  ন  

স ানা র  ান 

 
একটা দীর্চ পনরু্চ  রাত  

সাথী ঐ আকাক্ষশর এক ফাুঁপল োুঁদ 

েরের েড ক্ষছ োবণ ধারা  

সভক্ষস আসক্ষছ কদক্ষ র সুবাস  

 ুক্ত না এই আপ  স ক্ষত আপছ  

কক্ষষ্টর উল্লাক্ষস । 

 

সকক্ষট যাক্ষচ্ছ প্র র, সধক্ষয় আসক্ষছ সভার  

শুরু  ক্ষব আবার এক নতুন নাটকীয তা  

সযখ্াক্ষন পন পিত আপ  । 

 

পদন  াস যাক্ষচ্ছ বছরও 

শুধু ফুড ায় না আ ার সর্ার অ াপনশা  

অস্ত পেক্ষয় সূযচ, েন্দ্র উপদত  য   

এক একটা পদন, এক্ষককটা রূক্ষি 

অপভক্ষনত্রী সযন আপ   

 

এ পবশাল িৃপথবীক্ষত আপ  সযক্ষনা এক  

খু্ুঁক্ষদ বালু কণা,  

িদধূপল  ক্ষয  তাই আি  

উড ক্ষত সকাথাও সনই  ানা । 

 

পবিু পবিু কষ্ট গুক্ষলা আি  

ছুুঁক্ষত োয় ঐ নীল আকাশ, 

অযাপেত  ক্ষনর এ বুপে আক্ষরক  

নতুন কক্ষষ্টর অপভলাষ । 
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"রপিন বসক্ষন্তর িুনঃিচীবন" 

নুসাইবা নািাত 
 

সসই সয এক বসন্ত তার বাসপন্ত রং  ারাক্ষলা 

এরির   াকাল েক্ষল সেক্ষলা,আর কাক্ষলা িদচা উঠাক্ষনা  য়পন। 

কক্ষতা সক সয রং ছুড়ক্ষলা,ফুক্ষলর  ালা পনক্ষয় দাড়াক্ষলা! 

কাক্ষলা সী াক্ষরখ্া সব শুক্ষষ পনক্ষয়ক্ষছ,কাউক্ষক ছাক্ষড়পন। 

কাক্ষলাক্ষক সঢক্ষক সদয় এ ন রং সয প্রকপৃতর িন্মায়পন!। 

 

রপিন বসক্ষন্তর স্মৃপত আকক্ষড় 

অন্ধ্কার প্রক্ষকাক্ষষ্ঠ আক্ষরা কক্ষতা বসন্ত েক্ষল সেক্ষলা! 

এখ্াক্ষন স য় পির,পদন রাতও সক ন এক্ষলাক্ষ ক্ষলা। 

এরির সযক্ষনা বহুকাল ির সকউ নম্রস্বক্ষর শুধাক্ষলা- 

বাপ ক্ষর রাত সনক্ষ ক্ষছ ভীষন,সনক্ষ ক্ষছ পবশুদ্ধ প্রাকৃপতক অন্ধ্কার। 

অিপরপেত'র প্রসাপরত বাহু-এবার একটু রু্ ,একট ু

প্রশাপন্ত দরকার 

সতা ার বসক্ষন্তর রি পফপরক্ষয় পদক্ষব আো ী নতুন সভার- 

ভরসা সিাোয় তার সনশা ধরাক্ষনা দৃঢ় কক্ষের অপিকার। 

 

প্রসাপরত সস'বাহুর ছায়ায় দীর্চকাল ির দুক্ষোখ্ িুক্ষড় 

শাপন্তর পনদ্রা না ক্ষলা 

পনিচীব বসক্ষন্তর সব কাক্ষলা দুঃস্বপ্ন সিীবতায় ভপরক্ষয় 

সর্ার লাো রাত সিা াক্ষলা, 
সযক্ষনা আক্ষরা এক   াকাল স য় পনক্ষয় পিগ্ধ নতুন সভার এক্ষলা। 

সর্ার লাো এক িপবত্র সক্ষতি রপিন সভার! 

বাপ ক্ষর স্বচ্ছ আক্ষলাকসপিত পবশাল পদেন্ত পবস্তৃত 

কাক্ষলা িদচা সপরক্ষয়ক্ষছ সকউ,উনু্মক্ত আ ার র্ক্ষরর সদার।... 

 

একাকী দু'িা এগুক্ষতই পশ পরত শরীক্ষর িাক্ষে আনক্ষির সফায়ারা! 

বাতাক্ষস নতুন কপুড়র সুবাস, 

োক্ষছ োক্ষছ ফুলগুক্ষলা সযন স াপল উৎসক্ষব  াক্ষতায়ারা। 

বাতাস নবিক্ষন্মর শুক্ষভচ্ছা িানায় শীতল িরশ বুপলক্ষয়, 

সশানায় িাপখ্র কলতান আর েুপড়র পরপনপেপন শব্দ, 

 ন্ত্র ুগ্ধ আ ার কপম্পত  াতখ্াপন  ঠাৎ তার  কু্ষঠার আেক্ষয়, 

কাক্ষনর কাক্ষছ  ৃদু সকৌতকুিূণচ দুষ্টু কেস্বর-এবার সক ন িব্দ?? 

 
 

 

 

সভিা সক্ষতি র্াক্ষস উৎফলু্ল দু-সিাড়া এক্ষলাক্ষ ক্ষলা খ্াপল িা  

িাশািাপশ স ক্ষট যায় আপদেন্ত পনঃস্বক্ষেচ, 

তবশাখ্ী বাতাক্ষস ওক্ষড় তার এক্ষলাক্ষ ক্ষলা েলু 
ধীক্ষর ধীক্ষর ভূক্ষল সযক্ষত িারপছ আপ    াকাল আক্ষেকার করা ভূল 
আিক্ষকর  ক্ষ ন্দ্রেণ শুধু নব সদবদূত সাক্ষথ বসন্ত বরক্ষণ আকুল।... 

 
তার  াত ধক্ষর আ ার বসক্ষন্তর রি পফক্ষরক্ষছ,সিক্ষয়ক্ষছ নবিীবন! 

রি স ক্ষখ্ক্ষছ,ফুল ছুক্ষড়ক্ষছ, ালা সেুঁক্ষথক্ষছ, সেক্ষয়ক্ষছ োন 
শাপড়-িাঞ্জাপব সাপিক্ষয় আবাক্ষরা এক্ষসক্ষছ স্বক্ষপ্নর বাসপন্ত ভূবন... 

আ ার বসন্তও আি আত্মিীবনী পলক্ষখ্, 

তার একাপকত্ব সথক্ষক উন্মাদনায় সফরার ছপব আুঁক্ষক, 

প্রকপৃত ও  ানব বিনা োয় িাতার ির িাতা, 
উত্তাল ছক্ষি সনক্ষে আ ার বসন্তও আি রক্ষে িুনঃিচক্ষন্মর কপবতা।। 

 

 

 

বসক্ষন্তর সবদনা  

 াকসুদা আইপরন 
 

আি আ ার  ন ভাক্ষলা সনই 

 নটার নাপক সকউ সনই 

সকউ সনই  াত ধরার 

সকউ সনই েল্প করার। 

 

আি নাপক বসন্ত 

বাসন্তী শাপড় িক্ষর  

 াুঁটক্ষবা কার  াত ধক্ষর? 

সয পছল আিন 

তার লাপে কাুঁক্ষদ  ন। 

সস সেক্ষছ েক্ষল দূক্ষর 

আ ায় একা কক্ষর 

পবরক্ষ র বীণ বাক্ষি আ ার নীক্ষর। 

 

আি নাপক বসন্ত 

 ক্ষন আশা িাক্ষে, 

 য়ক্ষতা আ ার একাকীক্ষত্বর  ক্ষব অন্ত। 
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বাসন্তী! 

 া  ুদুল  াসান 
 

পিগ্ধ  য় সকাক্ষল আ া নতুন সূযচ  াক্ষস, 

বাহুক্ষডাক্ষর প্রানক্ষভাক্ষর সোক্ষখ্রও উচ্ছ্বাক্ষস 

শারপত আর আরপত প ক্ষল এক রক্ষি বণচীল, 

িত্র েড়া নতুন িক্ষত্র তাই রক্ষির পেলপ ল! 

পশপশর পবিু সস রি স ক্ষখ্ দূবচাদক্ষল কক্ষর  াখ্া াপখ্, 

তেপরক পন াপরকা তা া ত ত্রীক্ষক আুঁকাআুঁপক! 

সন্ধ্যা লেক্ষন রাক্ষতর তারারা  ালকা শীক্ষত  াক্ষস 

িূপণচ া আর িলাশ কপুড় রাত সিক্ষে ভাক্ষলাবাক্ষস! 

েড়া িাতার উক্ষড়া কথা নীল খ্াক্ষ র পেপঠ! 

সসাক্ষি পেক্ষয়   ালক্ষয় বক্ষনা ক ুাপরক্ষক পলপখ্, 

সাদা ফুক্ষল নীলাদূক্ষল  লক্ষদ িাতার পটি 

সপরষা লাক্ষি অ াপনশা সযথা স ৌ াপছক্ষদর প পরক! 

প্রিাপ্রপত সয রি লুক্ষট  পতেূক্ষর গুনগুক্ষন! 

সোলাপি আর িুই োক্ষ পল রুক্ষি জ্বক্ষল বহুগুক্ষন! 

লাক্ষি স ক্ষস শযা া স ক্ষয় সাক্ষি সখ্ািা খু্ক্ষল! 

দূরন্ত পকক্ষশার উপক পদক্ষয় আতা োক্ষছ দুক্ষল! 

আপি নব পকক্ষশাপর নবরক্ষি যুবতীর সছায়া িায়! 

সযক্ষনা রুিকথার রািক ুার তার সপ্রক্ষ   ত্ত রয়! 

আুঁক্ষ র  ুকুক্ষল পক নদীর দুকুক্ষল  াক্ষস সস  নখ্কু্ষল, 

নয়ত র ণী পক রাধারও সবক্ষশ আপরক্ষত্ত উদ্দাক্ষ া েুক্ষল! 

তাইক্ষতা আপি বণচক্ষোরারা রক্ষি প্রাক্ষনাবন্ত! 

এক্ষসক্ষছ পফক্ষর সয তকলাক্ষশ বসন্ত! 

নতুন পদক্ষনর োক্ষন সুর সদালায় প্রাক্ষন, 

সকাপকক্ষলর সুক্ষর, কষৃ্ণেূড়ার কাক্ষন কাক্ষন! 

ফাগুপন রং লাগুক আপি িীণচশীণচ  ক্ষন!  

তব ফুল ফুটুক রক্ষি রক্ষি বক্ষন বক্ষন! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বসন্ত 

স া: শপ দুল ইসলা  
 

বসন্ত ছুক্ষয় যায়পন আি সলাকালক্ষয়  

শুধু শুক্ষনপছ আি নাপক বসন্ত। 

আ ার কষৃ্ণ েূড ায় ফুল ফুক্ষটপন 

দূষক্ষন দূষক্ষন সস আি িরিপরত' 

কাক্ষকর ডাক্ষক আি  ুখ্ক্ষধা িনিদ 

সকাপকক্ষলর কক্ষে শুক্ষনপছ অবক্ষরাধ 

 ানুক্ষষর অতযাোক্ষর  ার  ানা 

সদক্ষখ্পছ আি এক অবসনয প্রকপৃত 

পফপরক্ষয় দাও আ ার রািকনযা 

পফপরক্ষয় দাও আ ার রািিুত্র 

আপ  দুক্ষোখ্ ভক্ষর আবার সদখ্ক্ষত- 

োই আ ার পিয় বসন্ত! 

 

শুভ্র বসন্ত 

 পিচনা পশবলী  
 

কষৃ্ণেূড়ার ডাক্ষল ডাক্ষল, রক্ষির বা ার সদপখ্ 

লাল টুক টুক ফুক্ষলর সুভাস, অক্ষি আ ার  াপখ্।  

শুকক্ষনা িাতার ধ্বপন সযন, কাক্ষন কাক্ষন বাক্ষি  

নতুন িাতার আে ক্ষন, প্রকপৃতটা সাক্ষি।  

 

প পষ্ট িাপখ্র কলরক্ষব,  ুখ্র োপরপদক 

 ন  াতাক্ষনা সুক্ষরর তাক্ষল, ওঠক্ষছ আক্ষলার পেপলক।  

 াওয়ার সাক্ষথ িড়ক্ষছ  ক্ষন, িুরক্ষনা পকছু স্মৃপত 

আক্ষবেগুক্ষলা পদক্ষচ্ছ তাড়া, োইক্ষছ খু্পশর েীপত৷  

 

আ ার  ক্ষনর পসক্ত আশা, গুনক্ষছ পদনকাল 

আশার প্রদীি জ্বালপছ আপ , সন্ধ্যা আর সকাল। 

দূর িা াক্ষড়র োক্ষয় আপ , খু্িুঁপছ সুক্ষখ্র- প্রান্ত  

আুঁকপছ আপ  রংতুপলক্ষত শুভ্র বসন্ত।। 
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বসন্ত  

িাপকয়া আক্তার প    
 

বসক্ষন্তর  াওয়া সলক্ষেক্ষছ  

এ উদাস  ক্ষন  

কক্ষরক্ষছ উতলা প্রাণ 

বসক্ষন্তর আে ক্ষন। 

োক্ষছ োক্ষছ ফুক্ষটক্ষছ ফুল, 

নানারক্ষি সসক্ষিক্ষছ ধরা 

হৃদক্ষয় সলক্ষেক্ষছ সদালা,  

পকক্ষশারীর  ক্ষন েঞ্চলতার সখ্লা।  

এক্ষসক্ষছ বসন্ত  

িলাশ োক্ষছ সকাপকল বক্ষস 

পদক্ষয়ক্ষছ তার আে নী বাতচা  

তরুণ তরুণী সািাক্ষত, 

বযাস্ত বরণ ডালা 

ঋতুর রানী এক্ষসক্ষছ েক্ষল 

শীক্ষতর বুপড় িালা। 

বসন্ত  াক্ষনই, নতুন িল্লব 

োরিাক্ষশ বৃক্ষে নতুন িাতা েিাক্ষনার দৃশয 

বসন্ত  াক্ষন সকাল সাক্ষেুঁ  

সকাপকক্ষলর কহুুকহুু ডাক, 

বসন্ত িাক্ষন নতুন ফুক্ষলর 

 নকাড়া প পষ্ট েন্ধ্। 

বসক্ষন্ত উঠক্ষব স ক্ষত নানারক্ষির সখ্লাক্ষত 

কক্ষিাতী সািক্ষব বাসন্তী শাপড়ক্ষত,  

কক্ষিাত স ক্ষস স ক্ষস ,  

ফুক্ষলর  ালা পদক্ষব গুক্ষি কক্ষিাতীর এক্ষলাক্ষকক্ষশ। বসক্ষন্ত 

উঠক্ষব স ক্ষত 

নতুন কক্ষর িীবনক্ষক রািাক্ষত। 

অতীক্ষতর পবষাদ সবদনা যাক্ষব ভুক্ষল 

বসক্ষন্তর  াওয়া সয বইক্ষছ  ক্ষন 

সস  াওয়াই দুলক্ষছ  ন 

 ল সয বসক্ষন্তর অে ন। 

 

 

 

 

 

 

একটা বসন্তপদন 

                 

 

 ািার বসন্ত েক্ষল সেক্ষছ 

একা কাপটক্ষয়পছ কত ফাগুন, 

কত ফুল সফাক্ষট েক্ষরক্ষছ অক্ষবলায় 

বুক্ষক পনক্ষয় বযাথার আগুন।  

 

ফাগুন এক্ষস বক্ষল সেক্ষছ কাক্ষন 

পনরব সকন তুপ ? 

তুপ  সনই বক্ষল অস ায় সোক্ষখ্ 

পকছু বপল পন সতা আপ । 

 

তুপ  সনই বক্ষল সকাপকল ধক্ষর পন 

 াতাল করা সুর, 

ফাগুন এক্ষস শুধু সদয় বযথা 

তুপ  আক্ষছা বক্ষল দূর। 

 

এই বসন্তও যাক্ষচ্ছ েক্ষল 

 ক্ষলা না সতা ার আসা, 

আর কক্ষতা বসক্ষন্ত কাুঁদক্ষব 

অনাদক্ষর ভালবাসা। 

 

সতা ার কাক্ষছ োই শুধু আপ  

একটা বসন্তপদন, 

কক্ষতা সয বসন্ত কক্ষরক্ষছ িার 

এ িীবন তুপ  ীন। 
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আক্ষসপন বসন্ত 

কাপনি ফাপত া লুনা 
 

এখ্াক্ষন আকাক্ষশ ফাগুক্ষনর সকাক্ষনা বারতা সনই, 

আক্ষছ পকছু স র্, পকছু েক্ষড়া  াওয়া। 

 

এখ্াক্ষন সকাপকক্ষলরা ডাক্ষকপন, 

এখ্াক্ষন ফুক্ষল ফুক্ষল রংধনু নাক্ষ পন! 

পকছু পবষাদ  াখ্া বৃপষ্ট েক্ষরপছক্ষলা 

এখ্াক্ষন, এই  াপটর বুক্ষক। 

 

সস িল  াপঠ প ক্ষশ েক্ষড়পছল এক রুে  াঠ, 

সসই  াক্ষঠ সকাক্ষনা কষৃ্ণেূড়া পছলনা, 

পছল না সকাক্ষনা  াতাল করা স ীরণ, 

পছল না সকাক্ষনা সোিন অপভষাক্ষরর আক্ষয়ািন।  

 

পছল শুধু তপ্ত সরাদ! পছল তৃষ্ণা! 

এখ্াক্ষন কখ্ক্ষনা ফাগুন আক্ষসপন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বসক্ষন্ত আপ  

 ুপন া  ান্নান তশলী  
 

কানক্ষন আি ফুক্ষটক্ষছ ফুল 

িাতায় িাতায় সলক্ষেক্ষছ ঢং, 

প্রিািপতরা সবড়াক্ষচ্ছ উক্ষড় 

প্রকপৃতক্ষত শুধু ছড়াক্ষচ্ছ রি। 

 

 লক্ষদ রক্ষির িাপখ্রা আি 

সখ্লক্ষছ আিন  ক্ষন, 

পক িাপন এক খু্পশর আক্ষ ি 

সলক্ষেক্ষছ সবার প্রাক্ষণ। 

 

 লুদ শাপড়, িাঞ্জাপবক্ষত 

সলাকালয়ও আি অনয সাক্ষি, 

আপ  শুধু পনদ্রায় পছলা  

এত্ত এক্ষতা সলাক্ষকর  াক্ষে।  

 

 ঠাৎ আ ার রু্  সভক্ষি যায় 

কপব ন সফর উক্ষঠ সিক্ষে, 

পশ ুল, িলাক্ষশর রপিন সছাুঁয়ায় 

 ক্ষন ভীষন সদালা লাক্ষে।  

 

োপরপদক্ষক রি সদক্ষখ্ 

বুেলা  আপ  অবক্ষশক্ষষ। 
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সাপ তয আক্ষলােনা 

নুসরাত িা ান প ত ু 

 

 

সাপ তয আক্ষলােনায় আপ  বলক্ষত োপচ্ছ পবভূপতভূষণ বক্ষিািাধযাক্ষয়র িক্ষথর িাোুঁপল উিনযাক্ষসর দূেচা সম্পক্ষকচ।  

    

দুেচা অক্ষনক সাদা-পসক্ষদ একপট সছাট স ক্ষয়।  তার একপট সছাট ভাই রক্ষয়ক্ষছ। না  তার অিু। দূেচা অক্ষনক েঞ্চল প্রকপৃতর 

স ক্ষয়। সস সারাপদন এখ্ান সথক্ষক ঐখ্াক্ষন রু্ক্ষর সবড়ায়। আ  কপুড়ক্ষয় সছাট ভাইক্ষক পনক্ষয়  াক্ষয়র আড়াক্ষল সযক্ষয় খ্ায়। কারণ 

 া সদখ্ক্ষল বকক্ষব।  

 

কারণ দূেচা সয সারােণ ই বাপড়র বাইক্ষর বাইক্ষর রু্ক্ষর সবড়ায়।  

 

 া সবচিয়া োন স ক্ষয় র্ক্ষর থাককু। পকন্তু সক শুক্ষন কার কথা, স ক্ষয় সতা পঠকই ফাুঁক-সফাকর সিক্ষলই বাইক্ষর টই-টই 

করক্ষত েক্ষল যায়।  

 

খ্াবাক্ষরর সখ্াুঁি সনই, শরীক্ষরর যক্ষের সখ্াুঁি সনই। আক্ষছ শুধু সোিোক্ষড় সর্ারারু্পর। কারণ তাক্ষদর বাপড়র কাছাকাপছ আর 

সত ন বাপড় সনই। তাই সোিোড় ই সবপশ বাপড়র আক্ষশিাক্ষশ।  

 

দূেচা আর অিুর ভাই-সবাক্ষনর েঞ্চলতা সবার তশশক্ষবর েক্ষল্পর কথা  ক্ষন কপরক্ষয় সদয়।  াক্ষয়র - বাবার আদর, ভালবাসা 

সাক্ষথ পকছু প পষ্ট বকা। সারািীবন এ এসব স্মৃপত সভালা যায় না। পবভূপতভূষণ এর এই উিনযাসপট িড়ক্ষল স্মৃপতর অতক্ষল 

তাই  াপরক্ষয় যাওয়া যায়।  

 

 ক্ষন  য় সযন পনক্ষির েল্প। সযন সদখ্পছ আ রা সব েক্ষল্পর দৃশয আ াক্ষদর সোক্ষখ্র সা ক্ষন।  

 

 ক্ষন  য় সযন  সব পকছু আ রা হৃদয় পদক্ষয়   অনূভূব করক্ষত িাপর।  

 

ভাই -সবাক্ষনর খু্নশুপট,  াক্ষয়র বকা সথক্ষক বাোুঁক্ষনার সকৌশল সব প পলক্ষয় অসাধারন একপট উিনযাস।  যা একবার িড়ক্ষল 

ভূলা অক্ষনক কষ্টকর।  

 

েক্ষল্প দূেচার  ৃতুয এর লাইন িক্ষড় কখ্ন সয সোখ্ সবক্ষয় িাপন েপড়ক্ষয় িরক্ষব তা  য়ক্ষতা আ ার িানা সনই। তক্ষব অক্ষনক 

কষ্ট সয িাক্ষবন সসটা বলক্ষত িাপর। এখ্াক্ষনক েক্ষল্পর সাথচকতা। িাঠকরা িক্ষড় সযখ্াক্ষন  তৃপপ্ত অনুভব কক্ষর,  ক্ষন  য় যপদ 

পনক্ষি েক্ষল্পর সশষটা িপরবতচন করক্ষত িারতা । 
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সতা ার রক্ষির  পরক্ততায় রািাল আ ার  ন  

ভাক্ষলাবাসায় শূনয  আপ  ,িূণচ আ ার ভুবন ।। 

 

অ না , একটা  েপরক্ষত্রর না  ,এপট  “স াপ ত কা াল” এর একটা  উিনযাস । এই   েপরত্র পট পনক্ষয় আক্ষলােনা করার 

প্রথ  কারন  ল  এপট  আ ার ভাল সলক্ষেক্ষছ ।আর পিপতয় কারন  ল আ াক্ষদর সা াক্ষির পকছু বাস্তবতা ফুক্ষট উক্ষঠক্ষছ এর 

 াধযক্ষ । 

 

আ না টেবক্ষে তরুণ একটা  স ক্ষয় ।সক্ষব ১৯ ।এইবার এইে এস পস িাশ করক্ষলা । খু্ব ভাল সরিাল্ট পনক্ষয় ।বাবা  ার 

আদক্ষরর স ক্ষয় ।এপর   াক্ষে োর পদক সথক্ষক পবক্ষয়র িনয প্রস্তাব আসা শুরু  ল ।বাবা – া ও স ক্ষয় পবক্ষয় সদয়ার িনয সু 

িাত্র খু্ুঁিক্ষছন ,ভাক্ষলা িাত্র  সিক্ষল তারা ও স ক্ষয় সক পবক্ষয় পদক্ষয় পদক্ষবন ।কারন *স াক্ষির একটা কথা তাক্ষদর  াথায় 

আক্ষছ ,”১৯ এর ির স ক্ষয়ক্ষদর পবক্ষয় পদক্ষত োক্ষ লা” ।ভাল বা সুক্ষযােয িাত্র িাওয়া ভার ।অবক্ষশক্ষষ প ক্ষল ও সেল । এক 

প্রপতক্ষবপশর ভাই এর সছক্ষল ,সদখ্ক্ষত ও সুির ভাল োকপুর করা সছক্ষল ।  “িাক্ষভল”এই উিনযাক্ষসর প্রধান িুরুষ েপরত্র 

।এবং আ নার বর । দুই িপরবাক্ষরর সম্মপতক্ষত পবক্ষয়  ল ।   

 

আ না এবং িাক্ষভল খু্ব ভালভাক্ষব কাটাক্ষচ্ছ তাক্ষদর পববাপ ত িীবন ।আি পবক্ষয়র ৩  াস ।আ নার পবক্ষয়র ির একবার ও 

পিপরয়ড  য় পন ।তার  াক্ষন সস “ া”  ক্ষত  যাক্ষচ্ছ ।এই সুক্ষখ্ সস  আত্ম ারা । পনপিত  ক্ষয়  িাক্ষভল সক বলার আক্ষে 

শাশুপড়  া সক বলল র্ক্ষর নতুন অপতপথ আসক্ষছ  আম্ম ! শাশুপড় পকছু না বুক্ষিই খু্পশক্ষত বলল আ ার পকন্তু দাদু ভাই োই 

।আ না   ুপি   াসল ।  পকন্তু পকছুেক্ষণই িালক্ষট  সেল সস পেত্র ।প্রশ্ন করক্ষলা শাশুপড় ,সতা ার সতা এ বাপড় এক্ষস পিপরয়ড 

 য়পন,আপ   সতা সত ন পকছু সদপখ্পন ! তক্ষব  পক কক্ষর   তা সম্ভব ? প্রক্ষশ্ন প্রক্ষশ্ন িিচপরত আ না । ু ূক্ষতচই আকাশ সভক্ষি  

িড়ক্ষলা  াথায় । অ না পকছু না বুক্ষে শাশুপড় সক শুধু বলল বাসর রাক্ষত পক সকান স ক্ষয় কপিভ করক্ষত িাক্ষর না? 

 

এই  ল আ াক্ষদর স াক্ষির  ূল  সপ্রোিট ।এ ন  ািার র্টনা র্টক্ষছ স াক্ষি । অক্ষনক স ক্ষয় পকছু সবাোর আক্ষেই বাসর 

রাক্ষতই কপিভ করক্ষছ ।এবং দায় িুরাটা স ক্ষয়টাক্ষকই পদক্ষচ্ছ অসুি স াি এবং পবকতৃ  ানুষ। আ নার সবলায় ও তাই   

র্ক্ষটক্ষছ।  এইটা একটা সা াপিক বযাপধ এবং পকছু  ানুষ এই বযাপধ সত ের  ভাক্ষব আক্রান্ত ।এই একটা সুির সুখ্বর 

আ নার িীবন টা সক পছন্নপভন্ন কক্ষর পদক্ষলা ।এবং সাক্ষথ শুরু  ন  ানপসক এবং সা াপিক পনযচাতন। েলক্ষত থাকক্ষলা 

আত্মসম্মান রোক্ষথচ ভ্রুন  তযার োি ।আ না সব  ুখ্বুক্ষে স য কক্ষর বাবার বাপড় সযক্ষত বাধয  ল ।কারন সস তার অনােত 

সন্তান সক  তযা করক্ষত োয় না । বাবার বাপড়ক্ষত পকছুই বলল না আ না । পকন্তু আ না বাপড় সফরার আক্ষেই শাশুপড় তার 

 া সক খু্ব বাক্ষি ভাষায় বলল , সিক্ষট বাচ্চা পনক্ষয় স ক্ষয় পবক্ষয় পদক্ষত একট ুও বাধল না আিনার ? আ নার  া প্রশ্ন পবদ্ধ 

 ল ।আর বুেক্ষত িারল স ক্ষয় কক্ষতাটা সুক্ষখ্ পছল ওই বাপড় ।পফক্ষর আসক্ষলা আ না ।ধক্ষ  যায়পন ।বাবার সাক্ষথ কথা বক্ষল 

শুরু করক্ষলা  িড়াশুক্ষনা  পনক্ষয় । িাক্ষভল নাক্ষ  স্বা ী ও সকানপদন িানক্ষত োয়পন সক ন আক্ষছ তার সপ্রেনযান্ট বউ। সসও 

তার  াক্ষয়র  ক্ষতা সবটা  স ক্ষন পনক্ষলা ।কারন পবক্ষয়র আক্ষে তার এ পন একটা শারীপরক  সম্পকচ পছল অন্ন এক স ক্ষয়র 

সাক্ষথ ।তাই সস ধক্ষরই পনক্ষয়ক্ষছ আ না ও এই ধরক্ষনর ।তক্ষব আ নার এপেক্ষয় যাওয়া স য করক্ষত না  সিক্ষর সস আর বাক্ষি 

কথা রটাক্ষত  থাকক্ষলা  এ ন পক আ নার ভাপসচপট সত ও তাক্ষক খ্ারাি বানাক্ষত উক্ষঠিক্ষড় লােক্ষলা।  এই খ্ারাি স ক্ষয় 

একিন বন্ধ্ুই আ নাক্ষক সব স য় সা স পদক্ষয় সেল ।এবং তার স য়তায় সব পকছু সক উক্ষিো কক্ষর আ না েলল   
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পনক্ষির  ক্ষতা ।কারন তার সব পকছু এখ্ন তার অনােত সববী সক পনক্ষয় ।এক ফুটফুক্ষট স ক্ষয় সন্তাক্ষনর িন্ম পদক্ষলা আ না। 

আর সসপদনই িাক্ষভল তালাক এর কােি িাঠাল িাক্ষভল ।আর সানক্ষি তাক্ষত সই কক্ষর পদক্ষলা আ না ।কারন সস িাক্ষভল 

সক স াক্ষির কীট ভাবল । 

#এখ্াক্ষন স ক্ষয়রা  পবক্ষয়র িক্ষরই েভচবতী  ওয়াটা একটা  প্রধান পবষয় ,এবং এই র্টনার সির ধক্ষরই সব স সযা সৃপষ্ট 

 য়। তাই অল্প বয়ক্ষস পবক্ষয় ,আন্ধ্ স াি রীপত ,পনযচাতক্ষনর পবপভন্ন ধরন এই সব বাধা সক উক্ষিো কক্ষর  এবং একটা দৃঢ় 

 ক্ষনাবল পনক্ষয় স াক্ষির সকল পনিা সক  াপরক্ষয় পদক্ষয় একটা স ক্ষয়র সবুঁক্ষে থাকাটা এবং অনযাক্ষয়র কাক্ষছ  াথা নত না 

কক্ষর পনক্ষি সক  েক্ষড় সতালার কাপ পন টাই ফুক্ষট উক্ষঠক্ষছ আ না েপরত্রর  াধযক্ষ  । এবং বতচ াক্ষন অক্ষনক আ না। এখ্ক্ষনা  

সংগ্রা  কক্ষর যাক্ষচ্ছ ।ভপবষযক্ষত সযন আর সকান আ না এ ন র্টনার  ুক্ষখ্া ুপখ্  ক্ষত না  য় । তার িনযই আ ার এই েপরত্র 

আক্ষলােনা।  

 

 

 

 

রাক্ষবয়া আক্তার 
 

সতত স  নদ তুপ  িড় স ার  ক্ষন 

সতত সতা ার কথা ভাপব এ পবরক্ষল।  

 

ছক্ষির যাদুকর  াইক্ষকল  ধুসুদন দক্ষত্তর এই কপবতাপট আ াক্ষক অক্ষনক  ুগ্ধ কক্ষরক্ষছ। িন্ম ভুপ র প্রপত েভীর ভাক্ষলাবাসার 

প্রকাশ র্ক্ষটক্ষছ এই কপবতায়। এই কপবতাপট  াত্রাবত্ত ছক্ষি রপেত। ১৬ লাইন পবপশস্ট অস্টক ও সঠক দুপট অংশ 

রক্ষয়ক্ষছ।অসাধারন এই কপবতাপট  াৎকারপ্রপত েভীর অনুভুপত লেয করা যায়। িীবন নদীর সরাক্ষত ভাপসক্ষয় সযক্ষত ইক্ষচ্ছ 

কক্ষর সদশ এবং সদক্ষশর  ানুক্ষষর িনয পকছু সরক্ষখ্ সযক্ষত। কপব সাপ পতযকরা পলখ্পনর  াধযক্ষ   ক্ষরও অ র  ক্ষয় থাক্ষকন। 

িীবক্ষনর লেয আপ  এটাক্ষকই সবুঁক্ষে পনক্ষত োই। সাফক্ষলযর  পনক্ষকাঠায় সিৌুঁছাক্ষনার িনয সবাত্বক সেস্টা রইক্ষলা। রান্না কক্ষর 

খ্াবার সা ক্ষন এক্ষল সয ন খ্াবার খ্াওয়া খু্ব স ি পকন্তু রান্না করা খু্ব স ি নয় । সাফক্ষলযর দাক্ষর সিৌুঁছাক্ষনার িনয 

িপরে  এবং অনুশীলন দুটই সপ্রাক্ষয়ািন। আ ার সেস্টার ত্রুপট থাকক্ষবনা।  াইক্ষকল  ধুসুদন দত্ত যপদ ২ পদন ৩ রাপত্রর 

 ক্ষধয স র্নাদ বধ   াকাবযপট রেনা করক্ষত িাক্ষরন তক্ষব আপ ও িারক্ষবা পনক্ষিক্ষক আত্মপনভরশীল করক্ষত। 
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নাি নু না ার  
 

 

 

িীবনানি দাশ ও ‘রূিসী বাংলা' : আব  ান বাংলার পেরন্তন স্বরূি   

 

"বাংলার  ুখ্ আপ  সদপখ্য়াপছ,  তাই আপ  িৃপথবীর রূি 

খু্ুঁপিক্ষত যাই না আর " 

 

বাংলার শ্বাশত পেরন্তন রূক্ষির আবক্ষ   ুগ্ধ কপব িীবনানি দাশ স গ্র পবক্ষশ্বর  াক্ষে বাংলা  াক্ষকই আিন কক্ষর সেক্ষয়ক্ষছন। 

বাংলার অিূবচ পনসেচ-প্রকপৃত,  িল-বায়ু, কাদা- াপট, ধানক্ষেত,  িুে সশাপভত বৃেরাপি সব পকছুই সযন কপবর কল্পনায় 

বাস্তব, দৃশয ান।  তাই সতা কপব এই রূক্ষির িােল  ক্ষয় িৃপথবীর রূি খু্ুঁপিক্ষতও অিারে। সসই  পনসক্ষেচর রূিকার  ুগ্ধতার 

সূত্র ধক্ষর পতপন িযথচ ীনভাক্ষব এই বাংলায় থাকবার প্রতযয় বযক্ত কক্ষরক্ষছন: 

 

"সতা রা সযখ্াক্ষন সাধ ে’সল যাও- আপ  এই বাংলার িাক্ষর র’সয় যাব; 

সদপখ্ব কাুঁঠালিাতা েপরক্ষতক্ষছ সভাক্ষরর বাতাক্ষস; 

সদপখ্ব খ্ক্ষয়রী ডানা শাপলক্ষকর সন্ধ্যায় প    ‘সয় আক্ষস।" 

 

কপব বাংলার আবক্ষ  পনক্ষিক্ষক অক্ষষ্টিৃক্ষষ্ঠ সবক্ষধ সফক্ষলপছক্ষলন আর তাই পতপন পলক্ষখ্ক্ষছন যখ্ন  ৃতুযর রু্ক্ষ  অক্ষেতন শুক্ষয় 

থাকক্ষবন তখ্ন সযন থাক্ষকন কাুঁঠাল োক্ষছর তক্ষল বা ধক্ষলশ্বরী পেলাইক্ষয়র িাক্ষশ। তার শ্মশান পেতা জ্বালাক্ষনা  য় সযন 

বাংলার র্াক্ষস। তার  ুক্ষখ্ সযন বাংলার আ ,  িা , কাুঁঠাল োক্ষছর ছায়া িক্ষড় আর ভাক্ষলাক্ষবক্ষস কাক্ষছ থাক্ষক সযন অশত্থ 

িাতা, বুঁইপে সশয়ালকাুঁটা। পতপন শুনক্ষত োন গুবক্ষর সিাকার গু রাপন ডাক আর পনক্ষত োন বাসক্ষকর েন্ধ্। নদ-নদী, িাখ্-

িাখ্াপলর কলকাকলীক্ষত  ন ুগ্ধ কপব প্রকপৃতর  সকাক্ষল শুক্ষয়ই পতপন বাংলাক্ষক  কাক্ষছ সিক্ষত োন।  আর তাই সতা বক্ষলন, 

 

"যখ্ন  লুদ সবাুঁটা সশফাপলর সকান এক নর  শরক্ষত 

েপরক্ষব র্াক্ষসর 'িক্ষর, - শাপলখ্ খ্ঞ্জনা আি কতদূর ওক্ষড় - 

কতখ্াপন সরাদ - স র্ - সটর িাব শুক্ষয় শুক্ষয়  রক্ষণর সর্াক্ষর। " 

 

কপব বারবার পফক্ষর আসক্ষত োন এই বাংলার বুক্ষক, নীড় খু্ুঁক্ষি সিক্ষত োন নর  র্াক্ষসর বুক্ষক,  সদখ্ক্ষত োন বাুঁকা োুঁক্ষদর 

 াপস, শূনয  াঠ আর িড়াক্ষত োন করবীর কপে ডাল; েুক্ষ া সখ্ক্ষত োয়  াছরািাপটর িায়। আর তাই পতপন আসক্ষত োন নীল 

বাংলার র্াস আর ধাক্ষনর পভতর।  

 

"আবার আপসব পফক্ষর ধানপসুঁপড়পটর তীক্ষর-এই বাংলায় 

 য়ক্ষতা  ানুষ নয় -  য়ক্ষতা বা শনখ্পেল শাপলক্ষকর সবক্ষশ ; 

 য়ক্ষতা সভাক্ষরর কাক  ক্ষয় এই কাপতচক্ষকর নবাক্ষন্নর সদক্ষশ  

কয়ুাশার বুক সভক্ষস একপদন আপসব এ কাুঁঠাল- ছায়ায় ; " 
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বাংলাক্ষদক্ষশর অকৃপত্র  অন্তরংে কপব তার িীবনানুভূপত পদক্ষয় অসংখ্য কপবতা রেনা কক্ষরক্ষছন আর প্রপতপট কপবতা সযন 

বাংলার এক একটা পেত্র। সব কপবতায় বাংলার প্রকপৃতর পনখু্ুঁত বণচনায় বপণচত কক্ষরক্ষছন। তাই িীবনানি দাক্ষশর ' রূিসী 

বাংলা ' বাংলা সাপ ক্ষতযর অ ূলয সম্পদ।   

 

িীবনানি পত্রকালদশচী কপব। পতপন  ক্ষন  ক্ষন তার পপ্রয় ভূপ ক্ষক অখ্ণ্ড ভারতবষচ সথক্ষক আলাদা কক্ষর পনক্ষয় ‘রূিসী বাংলা’ 

না করণ কক্ষরক্ষছন এবং রূিসী বাংলা কাবযগ্রন্থ উৎসেচ কক্ষরক্ষছন আব  ান বাংলা ও বািাপলক্ষক। রূিসী বাংলা গ্রন্থাকাক্ষর 

প্রথ  প্রকাপশত  য় ১৯৫৭ সাক্ষলর আেস্ট  াক্ষস পসেক্ষনট সপ্রস সথক্ষক  ুপদ্রত  ক্ষয়পছল। এক্ষত সবচক্ষ াট ৬১ পট সক্ষনট িান 

সিক্ষয়পছল। কাবযেন্থপট প্রকাশকাক্ষল কপবভ্রাতা অক্ষশাকনি দাশ পলক্ষখ্ক্ষছন, ‘িুঁপেশ বছর আক্ষে খু্ব িাশািাপশ স ক্ষয়র  ক্ষধয 

একপট পবক্ষশষ ভাবাক্ষবক্ষে আক্রান্ত  ক্ষয় কপবতাগুপল রপেত  ক্ষয়পছল।' 

 

িীবনানি দাশ এ কাবযগ্রক্ষন্থর প্রচ্ছদনা  পনবচােন কক্ষরপছক্ষলন   বাংলার ত্রস্ত নীপল া   ; প্রকাশকাক্ষল 'রূিসী বাংলা' পির করা 

 য । 

গ্রা বাংলার ঐপত য য  পনসেচ ও রূিকথা-িুরাক্ষণর িেৎ িীবনানক্ষির কাক্ষবয  ক্ষয  উক্ষঠক্ষছ পেত্ররূি য , তাক্ষত পতপন 

‘রূিসী বাংলার কপব’ অপভধায  খ্যাত  ক্ষয ক্ষছন। বুদ্ধক্ষদব বসু তাুঁক্ষক 'পনিচনত  কপব' বক্ষল আখ্যাপয ত কক্ষরক্ষছন। আবদুল 

 ান্নান তসয দ তাুঁক্ষক 'শুদ্ধত  কপব' বক্ষলক্ষছন। স াক্ষলােকক্ষদর অক্ষনক্ষক তাুঁক্ষক রবীন্দ্রনাথ ও নিরুল-িরবতচী বাংলা 

সাপ ক্ষতযর প্রধান কপব বক্ষল  ক্ষন কক্ষরন।  

 

কপবর কপবতাগুক্ষলা আোক্ষোড়া বপণচল তবুও তার কপবতার সুর পবষন্ন, সবক্ষেক্ষয় উিল সয রং তাও ধূসর, অথে তা’ সক্ষেও 

িীবননাি দাক্ষশর কপবতায় আ রা বযপক্তেত প্রক্ষণাদনার উৎস খু্ুঁক্ষি িাই। তক্ষব প্রকপৃতর িাশািাপশ িীবনানক্ষির পশল্প 

িেক্ষত  ূতচ  ক্ষয়ক্ষছ, পবিন্ন  ানবতার ছপব এবং আধুপনক নের িীবক্ষনর অবেয়,  তাশা, পনঃসিতা ও সংশয়, সরাক্ষধ কপব 

সলখ্নীক্ষত ধারণ কক্ষরক্ষছন, স ি সরল ভাষায় পন চ  সপতয সক তুক্ষল ধক্ষরক্ষছন। পকন্তু  রূিসী বাংলার এই কপবর বযপক্ত 

িীবক্ষনর সবপশরভাে স য়ই পনরক্ষব পনভৃক্ষত সকক্ষটক্ষছ। অন্তরাক্ষল,  আবডাক্ষল অসা ায়ত্ব ও অবক্ষ লাই সযন তার পের সাথী 

পছল।আর তার সশষযাত্রা িথ তার কল্পনায় আকাুঁ  পেক্ষত্রর  ক্ষতাই পছল 

 

" - সসই ভাক্ষলা - রু্  আক্ষস - বাংলার তৃণ 

আ ার বুক্ষকর পনক্ষে সোখ্ বুক্ষি - বাংলার আক্ষ র িাতাক্ষত 

কােুঁক্ষিাকা রু্ াক্ষয়ক্ষছ - আপ ও রু্ াক্ষয় রক্ষবা তা াক্ষদর সাক্ষথ, "  

 

শাশ্বত বাংলার এই কপব ১৮৯৯ পিস্টাক্ষব্দর ১৮ সফব্রুয াপর পিপটশ ভারক্ষতর সবিল সপ্রপসক্ষডপির বতচ াক্ষন বাংলাক্ষদশ 

অন্তেচত বপরশাল শ ক্ষর িন্মগ্র ণ কক্ষরন আর  ১৯৫৪ সাক্ষলর ২২ অক্ষটাবর কলকাতায় এক ট্রা  দুর্চটনায় গুরুতর আ ত 

 ক্ষয়  অকাক্ষল  ৃতুযবরণ কক্ষরন। তার  ৃতুয সত আ রা  াপরক্ষয়পছ পছক্ষলন পবংশ শতাব্দীর বাংলা সাপ ক্ষতযর অনযত  উিল 

নেত্র যার অবদান পনঃসক্ষিক্ষ  অনস্বীকাযচ।   
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প্রবন্ধ্ 

 

পনক্ষির িীবন সথক্ষক  তাশা ক াক্ষনার ৭পট স ি উিায় 

ফাক্ষত া পসকদার সানপিদা 

 

 

আ রা  ানুষ। এই িৃপথবীর সকল সৃপষ্টর  ক্ষধয  ানুক্ষষরই আক্ষছ  ানপবক যত গুণাবলী। রাে, সোভ, ভাক্ষলাবাসা,  ান-

অপভ ান সবই একিন  ানুক্ষষর  ক্ষধয প্রকাশ িায়, পভন্ন পভন্ন িপরপিপতক্ষত। এইসব অনুভুপতর  ক্ষধয সনক্ষেপটভ অনুভুপত 

সযগুক্ষলা সয নঃ রাে, দুঃখ্, সটনশন,  তাশা যপদ বার বার আসক্ষত থাক্ষক তক্ষব সসটা খু্বই পেন্তার পবষয়। িীবক্ষন েলক্ষত 

সেক্ষল আ াক্ষদর  ক্ষন কখ্নও কখ্নও সটনশন বা  তাশা আসক্ষতই িাক্ষর, সসটাই স্বাভাপবক। তক্ষব সসই  তাশা যপদ 

আত্মীক্ষয়র  ত আিনার সাক্ষথ বসবাস শুরু কক্ষর,  

তক্ষবই সর্ার পবিপত্ত।  

 তাশা য় িীবন বক্ষয় সবড়াক্ষনার যন্ত্রণা এক াত্র  তাশাগ্রস্ত বযপক্তই িাক্ষনন। িীবক্ষনর আশা  াপরক্ষয় সকান  ানুষই আর 

সুি- স্বাভাপবক িীবন যািন করক্ষত িাক্ষরন না। একটা  ূলযবান িীবন নস্ট না কক্ষর আসুন পকছু উিায় সিক্ষন পনই পনক্ষির 

িীবন সথক্ষক  তাশা কাটাক্ষনার।  

 

১.  তাশার কারন খু্ুঁক্ষি সবর করুন 

প্রথক্ষ ই আিনাক্ষক খু্ুঁক্ষি সবর করক্ষত  ক্ষব আিপন সকন  তাশ!! পক সনই আিনার িীবক্ষন, সকন সনই? এরিক্ষরর ধাক্ষি 

আসক্ষব আিনার িীবক্ষনর  তাশাগুক্ষলা পক সযৌপক্তক পকনা সসটা সভক্ষব সদখ্ার।  

আ রা অক্ষনক স য় আ াক্ষদর সাক্ষধযর বাইক্ষর অক্ষনক পকছু আশা কক্ষর থাপক, ফক্ষল না সিক্ষয়  তাশ  ক্ষয় যাই। 

আ াক্ষদরক্ষক সবস য় পনক্ষিক্ষদর সাক্ষধযর  ক্ষধয সব পকছু পেন্তা করক্ষত  ক্ষব।  

 

২. পনক্ষির ভুলক্ষক স ক্ষন পনন 

সবপশরভাে স য়  ানুষ পনক্ষির ভুলক্ষক পনক্ষি স ক্ষন পনক্ষত িাক্ষরন না। সকন ভুল করলা , সকন ওই কািটা করলা  বা 

করলা  না তা ক্ষল  য়ত এ ন  ত না, এ ন ভাবনা ভাবক্ষত ভাবক্ষত  তাশা পর্ক্ষর ধক্ষর আ াক্ষদর।  

 ানুষ  াত্রই ভুল করক্ষব, সসটাক্ষক স ক্ষন পনন। সকন ভুল করলা  এই পনক্ষয়  তাশ  ওয়ার সেক্ষয়, সকন ভুল  ল তার কারন 

সবর কক্ষর তা শুধরাক্ষনা উপেত।  

 

 

৩. পনয়প ত শরীরেেচা করুন 

আ াক্ষদর  ন ভাক্ষলা থাকা অক্ষনকটাই আ াক্ষদর শরীর পঠকঠাক থাকার উির পনভচর কক্ষর। শরীর সুি থাকক্ষল,  ক্ষনর উির 

োি আসক্ষল তা সা লাক্ষনা যায়। ভগ্ন স্বািয  ক্ষল অল্পক্ষতই সভক্ষি িক্ষড়  ানুষ।  

একারক্ষনই, পনয়প তভাক্ষব শরীরেেচা োপলক্ষয় সযক্ষত  ক্ষব। কারও িক্ষে যপদ খু্ব শরীরেেচা করা সম্ভব না  য় বা স য় ক  

থাক্ষক তার িনয সকালক্ষবলা বা সন্ধ্যায় ১৫-২০ প পনট অন্তত  াুঁটা উপেত।   
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৪. িপরপ ত িপর াক্ষন সুষ  খ্াবার খ্ান 

শরীরেেচার িাশািাপশ আ াক্ষদর সুষ  খ্াবার গ্র ন করক্ষত  ক্ষব। সবশী কক্ষর শাক-সবপি, ফল, দুধ, পদ  খ্াওয়া উপেত।  

 

৫. সা াপিক  ন 

িীবক্ষনর  তাশা ক াক্ষনার িনয আিনার সা াপিক  ওয়া খু্ব িরুরী। ভাক্ষলা পকছু বন্ধ্ুর সাক্ষথ স শা, তাক্ষদর িীবনক্ষক 

সদখ্া দরকার। পবিক্ষদ আিনার িাক্ষশ িাক্ষবন এ ন পকছু  ানুষ থাকা রস্টার এক আশীবচাদ।  

  

৬. িীবক্ষনর একটা সুপনপদচষ্ট লেয পনধচারণ করুন 

িীবন সথক্ষক আিপন পঠক কী োন, তা আক্ষে পনধচারণ কক্ষর সফলুন। সসই অনুযায়ী কাি কক্ষর যান। আর একটা কথা  ক্ষন 

রাখু্ন সয, সব স য় আ াক্ষদর িপরকল্পনা াপফকই সব র্টক্ষব না। তারিনযও পনক্ষিক্ষক প্রস্তুত রাখু্ন।    

 

৭. পনক্ষিক্ষক  ে া করক্ষত পশখু্ন    

সবক্ষশক্ষষ, একটা কথাই বলক্ষত োই পনক্ষির ভুক্ষলর িনয পনক্ষিক্ষক ে া করক্ষত পশখু্ন। পনক্ষির সভতক্ষর সকান অনুক্ষশােনা না 

সরক্ষখ্, পনক্ষিক্ষক সা ক্ষন এপেক্ষয় পনক্ষয় যান। 

 

বযথচতা বা  তাশা আ াক্ষদর পনতযপদক্ষনর সিী যাক্ষত না  ক্ষত িাক্ষর সসপদক্ষক সখ্য়াল রাখু্ন। পনক্ষিক্ষক ভাক্ষলাবাসুন। 

আিনাক্ষক যারা ভালবাক্ষসন তাক্ষদর পনক্ষয় একটা সুি ও সুির িীবনযািন করুন। 

 

সবার প্রপত শুভকা না!!!     

 

 

সবটার  াফ 

তা ান্না তাসপন  
 

 

পবক্ষশ্বর যা পকছু   ান সৃপষ্ট পের কলযাণকর 

অক্ষধচক তার কপরয়াক্ষছ নারী, অক্ষধচক তার নর।-----কািী নিরুল ইসলা  

 

এটা পক শুধু কাক্ষবযর তাপেক্ষদ আর কপব ভক্তক্ষদর হৃদয় িড়ুাক্ষত  পতপন পলক্ষখ্ক্ষছন নাপক সপতযই পবক্ষদ্রা ী কপব েতানুেপতক 

সিৌরুষ য়  ানপসকতার ঊক্ষধ্বচ সভক্ষবক্ষছন। নারী িাপতর যথাথচতাক্ষক কাপল আর কলক্ষ র আুঁেক্ষড় খ্পেত কক্ষরক্ষছন।  

 

তাুঁর উন্নত  ানপসকতায় আ ার পবিু াত্র সক্ষি  সনই। একট ুভাবনা িাগ্রত করার িনয দুক্ষটা লাইন ছুক্ষড় পদক্ষয়পছ এই 

আর পক। 

 

 ূল প্রসক্ষি আপস এবার।স্বা ী-স্ত্রী সসই সৃপষ্ট িেক্ষতর সূেনা লগ্ন সথক্ষক সবাধ য় শব্দ দুক্ষটা এক্ষক অিক্ষরর িাক্ষশ বক্ষস আক্ষছ।  
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শব্দ দুক্ষটাক্ষক আর আলাদা করা সেল না। একপট আর একপট ছাড়া সক ন িাপন আক্ষধা আক্ষধা। এিনযই  য়ক্ষতা ইংক্ষরপিক্ষত  

বক্ষল সবটার  াফ। প পিক্ষত অধচাপিনী। শব্দ প্রক্ষণতা যতটা যে কক্ষর স্বা ীর িাক্ষশ স্ত্রীক্ষক বপসক্ষয়ক্ষছ, যতটা সম্মান পদক্ষয়  

 

স্বা ীর অক্ষধচক অক্ষির সাপ ল কক্ষর পদক্ষয়ক্ষছ স্ত্রীক্ষক ততটাই যে স কাক্ষর স্বা ীও স্ত্রীক্ষক পনক্ষির অক্ষধচক কক্ষর পনক্ষয়ক্ষছ। 

পবক্ষয়র ির স্ত্রীক্ষক র্ক্ষর পনক্ষয় আসা  াত্রই এই অধচ অপধকার  স্তান্তর করা  য়। কখ্নও স্বা ী পনি  ুক্ষখ্  লফনা া িাপ র 

কক্ষর সদয় কখ্নও বা শাশুপড়  া অথবা িপরবাক্ষরর অনযানয বক্ষয়াক্ষিযষ্ঠরা স্ত্রী সক অক্ষধচক  ওয়ার অপধকারটা িানান পদক্ষয় 

যায়।  যাুঁ অপধকারই বক্ষট। স্বা ীর খ্াওয়া,িড়া, সুখ্ শাপন্ত,  অসুখ্ পবসুখ্ সব পকছুর সখ্য়াল রাখ্ার এক াত্র অপধকাপরনী 

এখ্ন স্ত্রী না ক অক্ষধচক বস্তুপট। অক্ষধচকই তার অপস্তত্ব।   যাুঁ অক্ষধচক।  সস সতা নারী, স ক্ষয়  ানুষ, স্ত্রী সলাক কখ্ন ও বা 

স ক্ষয় সছক্ষল। িূণচািী  ওয়ার সযােযতা তার সকাথায়?এখ্াক্ষন বক্ষল রাখ্া বাঞ্ছনীয় সয অধচািী পবষয়পট এক াপত্রক।  শুধু 

স্ত্রীক্ষকই  ক্ষয় উঠক্ষত  য় স্বা ীর অক্ষধচক টা। তার িীবক্ষনর অক্ষধচক দায় সযন স্ত্রীক্ষক সিক্ষয়  ুক্ত। আক্ষে পনি  াত পদক্ষয় িল 

েপড়ক্ষয় খ্াওয়া লােক্ষতা। এখ্ন োপ বা  াত্র িল  াপির, িক্ষলর সাক্ষথ ো টা আরও কত পক। সযন স র্ না োইক্ষতই বৃপষ্ট। 

আক্ষে  াক্ষয়র কক্ষষ্টর কথা সভক্ষবই স াক আর বাইক্ষর থাকার সুবাক্ষদই স াক কািড় খ্ানা পনক্ষি ধুক্ষতন। এখ্ন সতা বাবু 

অধচািী পনক্ষয় এক্ষসক্ষছন। শুধু শুধু পনক্ষির অি েয় করার পক দরকার। স্ত্রী সিক্ষয় স্বা ী   াশয় এখ্ন আক্ষধা দায় পকংবা 

সবাো  ুক্ত েরেক্ষর,  ফুরফুক্ষর, ওিন ীন  াল্কা এক তুক্ষলা। আর অনযপদক্ষক স্ত্রী এত্ত এত্ত অপধকার সিক্ষয়   া ধ্বনী। এখ্ন 

সস (১+১/২) িুক্ষরা সদড়। অথচাৎ (পনি+ স্বা ীর অক্ষধচক) িপর াণ কাি ক চ, পেন্তা ভাবনা, ভার ব ন তার প্রািয।  

 

এইসব েতানুেপতক নারীবাদী েপরক্ষত্রর কথাগুক্ষলা পক অস য লােক্ষছ? পবশ্বাস করুন স াক্ষটই নারীবাদী বা নারীপবক্ষিষী তক্ষকচ 

সযক্ষত আপ  োই পন, োই না, আর কখ্নও োইব না ইনশাআল্লা । আপ  শুধ ুযুপক্তবাদী একপট  ানুষ প ক্ষসক্ষব একপট যুপক্তর 

পদক্ষক আক্ষলা সফলক্ষত োই। আ রা সকক্ষল একপট পবষক্ষয় এক ত  ক্ষত িারব পনিয় সয   ান সৃপষ্টকতচা নারীক্ষক সৃপষ্ট 

কক্ষরক্ষছন িুরুক্ষষর োইক্ষত পকছুটা সকা ল ভাক্ষব। দুবচল শব্দটা বযব ার করলা  না। কারণ নারীক্ষক এই সয একট ুসকা লতা 

এবং ন নীয়তা সদয়া  ক্ষয়ক্ষছ তা আর যাই স াক দুবচলতা নয়।প্রকপৃতেত কারক্ষণই তাক্ষক এ নটা কক্ষর িাঠাক্ষনা  ক্ষয়ক্ষছ। 

এক্ষত তার সকান সদাষ পকংবা দুবচলতা সকানটাই সনই। িুরুষ তুপ ক্ষতা পসং । তাই সতা বক্ষনর রািা সুলভ সতা ার স্বভাব। 

সতি সনই সতা। পেতা নও তুপ । নইক্ষল ওই সয সকা ল,  ন নীয় সদ  তার উির পনক্ষির অক্ষধচক সবাো, দাপয়ত্ব,  ভার 

পদক্ষত িার সক ন কক্ষর তুপ ? রািা সয ন সসনািপত ছাড়া যুদ্ধ করক্ষত িাক্ষর না, সসনািপতর সসৌযচবীক্ষযচ রািার 

প্রভাবশালীতা।তুপ ও পঠক সত নই। সসনািপত পনভচর। সৃপষ্ট কতচা সতা সতা াক্ষক বলশালী কক্ষরক্ষছ আর তাক্ষক কক্ষরক্ষছ 

সকা ল, ৃদু । তা ক্ষল শক্ত সব পকছু তার র্াক্ষড় োপিক্ষয় তপু  পদন সশক্ষষ বাপড় পফক্ষর ক্লান্ত। তখ্ন নাপক সতা ার সসবায় 

 াপির থাকাই তার ধ চ। তুপ  কত্ত খ্াটপন কক্ষর বাপড় পফক্ষরছ। অপফক্ষসর সেয়ারটায় সারাপদন বক্ষস  াথা খ্ািাক্ষনা সতা আর 

স িসাধয নয়, তার উির বড় বাবুর হু পক ধা পক সতা আক্ষছই। পেপন্ন সতা ার সারাপদন সসবাটা করক্ষত িারল কই? সস 

সতা সারাপদন র্ক্ষরই িক্ষড়পছক্ষলা। বালপত ভক্ষর কািড় সধায়া, দশ বাক্ষরা িদ রান্না করা,  শরীর এপলক্ষয় র্র স াছা এই 

যৎসা ানয কাি কক্ষর সতা ার িনয পকই বা করক্ষলা। তাইক্ষতা সন্ধ্যার ির সথক্ষক অধচািীর কাছ সথক্ষক িুক্ষরাটা উসুল  ওয়া 

োই। অধচািী র্ক্ষর থাককু আর বাইক্ষর কাি করুক সস সতা অধচািী।  োকপর সযন তার িনয  রার উির খ্াড়ার র্া। আর 

অধচািীর োকপর স্বা ীর প্রক্ষতযক  াক্ষসর সবানাস।  

 

আচ্ছা এই পেপন্নগুক্ষলার পক ছুপট সনই, তাক্ষদর রুপটক্ষন পবরপত আক্ষছ পক? তাক্ষদর পসক লীভ পদক্ষয়ক্ষছন কখ্নও? তাক্ষদর ো 

ক্লান্ত  য়না? অপফস সথক্ষক আসার ির ো এপেক্ষয় পদক্ষলন একপদন ও? তাক্ষদর র্াড় সথক্ষক বযােটা নাপ ক্ষয় িাপনর গ্লাসটা 

ধরাক্ষলন না সকানও পদনও? আিনার পবকাক্ষলর নাশতা বানাক্ষত পেক্ষয় সর্ক্ষ  সনক্ষয় একাকার যখ্ন, িক্ষকট সথক্ষক রু ালটা  

সবর কক্ষর  ুছক্ষলন আর কই।  
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কতই সতা পনক্ষলন, পদক্ষয়ক্ষছন কখ্নও? এ সবাো পক তার একার? আিনার িনয শুধু আিনার িনয পনক্ষির সািাক্ষনা, 

গুছাক্ষনা পেরক্ষেনা সব সছক্ষড় এক্ষসপছক্ষলা সতা।আর আিপন তার যে পনক্ষলন না, তার িনয অধচািী  ক্ষত িারক্ষলন না, তার 

কাক্ষি ভাে বসাক্ষত িারক্ষলন না। এই সতা আিপন িুরুষ।  

 

 

আপ  বলপছ না নারী িুরুষ স ান।কখ্নই তারা স ান নয়। িুরুষ সৃপষ্টেত ভাক্ষবই নারীর সেক্ষয় সবপশ শপক্তধর, সবপশ 

ে তাবান। তা ক্ষল অপধক কাপয়ক ে  সকন স্ত্রী সক পদক্ষয় করাক্ষবন? সকন আিনার সেক্ষয় বয়ক্ষস সছাট স ক্ষয়টাক্ষক আিনার 

আক্ষেই বাধচক্ষকয উিনীত করক্ষবন? সকন অকাক্ষলই  াুঁটুর বযথা, সকা র বযথা, কযালপসয়া  স্বল্পতায় তার োঞ্চক্ষলযর ইপত 

র্টাক্ষবন? 

যতটা িাক্ষরন সংসাক্ষরর ভারী কাক্ষির ভারটা তার সথক্ষক পছপনক্ষয় পনক্ষয় তার অক্ষধচক সবাো ক াক্ষল খু্ব পক  ি  য়? 

 

 

ক চিীবী নারীর সুখ্-দুঃখ্  

(সড সকয়ার সসন্টার স াক ক চিীবী নারীর ভরসা) 

 পনকা  ুক্তা 
 

নারী আি অথচনীপতর োকা সর্ারাক্ষত সে । অতীক্ষতও নারী তার স াি সংসাক্ষরর কলযাক্ষণ  াল ধক্ষরক্ষছ।প্রপতপট  ানুষ 

প্রপতপট সংসার প্রপতষ্ঠার  ূক্ষল একিন নারীর অবদান সবোইক্ষত সবপশ। 

আিক্ষকও নারী সবচ য়।র্ক্ষরর বযাপপ্ত  ছাপড়ক্ষয় বাপ ক্ষর ছপড়ক্ষয় পদক্ষয়ক্ষছ আিন আপিক্ষক পনক্ষিক্ষক।িুরুক্ষষর সাক্ষথ তাল 

প পলক্ষয় অথচননপতক ক চকাক্ষন্ড  অংশগ্র ণ করক্ষছ।প্রশাসন  ক্ষত িাইলট সব স্ াক্ষন নারী তার সযােযতার প্র াণ রাখ্ক্ষছ।সসই 

সাক্ষথ সরকার ও নারীক্ষদরক্ষক োকপর পদক্ষত সবশী আগ্র ী। যার প্র াণ সপেবালয়  সথক্ষক  াঠ িযচায় িযচন্ত।নারী ক চিীবীর 

সংখ্যা বাড়ক্ষছ।কারন নারীরা িুরুক্ষষর তুলনায় কাক্ষির প্রপত সবপশ  ক্ষনাক্ষযােী, পনষ্ঠাবান ও দূনচীপতগ্রি নন। 

 

সরকাক্ষরর সবতন কাঠাক্ষ াও অনযানয সু সযাে-সুপবধা,পনক্ষয়  সরকাপর  োকরুীিীবীরা তুষ্ট। ক চিীবী  নারীক্ষদর িনয ছয় াস 

 াতৃত্বকালীন ছুপট সরকাক্ষরর একটা অননয প্রয়াস। পকন্তু ছয় াস িক্ষরই সসই  া িক্ষড় যান তার পপ্রয় সন্তানক্ষক পনক্ষয় অকূল 

িাথাক্ষর।ছুপট সশক্ষষ ক চস্ ক্ষল সযােদান কক্ষরই সন্তাক্ষনর ভাবনায় কাক্ষি  ক্ষনাক্ষযােী   ক্ষত িাক্ষরন না।তাছাড়া দুই বছর 

িযচন্ত সন্তাক্ষনর  াক্ষয়র দুধ িাক্ষনর অপধকার রক্ষয়ক্ষছ।কারন  াক্ষয়র দুক্ষধর পবকল্প সন্তাক্ষনর িনয পকছুই  ক্ষত িাক্ষর না। 

আিক্ষকর পশশু আো ী পদক্ষনর ভপবষৎ, আো ীর নােপরক।আ রা িাপন,  াক্ষয়র দুধ সন্তাক্ষনর  পস্তষ্ক ও শরীর েঠক্ষন 

পবক্ষশষ ভূপ কা রাক্ষখ্।তাই স ধাদীপ্ত,বুপদ্ধদীপ্ত পশশু আো ী নােপরকক্ষদর  পনক্ষয় ভাবক্ষত  ক্ষব।শুধু োকরুীিীবী  া- পশশু 

নয়,ে িীবী   া- পশশুর কথাও ভাবক্ষত  ক্ষব। অথচননপতক প্রবৃপদ্ধ,   াথাপিছু আয় বৃপদ্ধ,িপরবাক্ষরর আপথচক স্বচ্ছলতা বৃপদ্ধ, 

 ধয  আক্ষয়র সদশ েড়ক্ষত পেক্ষয়  া তার সন্তান সথক্ষক দূক্ষর সক্ষর যাক্ষচ্ছ না সতা,পশশু তার প্রািয অপধকার  ক্ষত বপঞ্চত  ক্ষচ্ছ 

পক,আ রা স ধাশূনয িাপত েড়পছ না সতা। 

 

সরকারও ভাবক্ষছ আি ক চিীবী   া ও পশশুক্ষক পনক্ষয়।এসব পশশুক্ষদর  িনয সরকাপরভাক্ষব  পশশু সদন ও সড সকয়ার  

সসন্টার োলু করার সর্াষণা  পদক্ষয়ক্ষছ। এখ্ন কাি দ্রুত বাস্তবায়ক্ষনর প্রতযাশা। 

 

 

 



      mvÜ¨ AvÇv 

  ‡mvqvwc eyK&m 

P
ag

e1
9

 

 

উিক্ষিলা িযচাক্ষয় এসব সড সকয়ার সসন্টার  ক্ষব ক চিীপব  াক্ষয়ক্ষদর ভরসা।তাছাড়া পকছু কক্ষিচাক্ষরট প্রপতষ্ঠান এপেক্ষয় 

আসক্ষল বাপকরা এসব বযািক্ষর উদাসীন।কক্ষিচাক্ষরট  প্রপতষ্ঠান,সবসরকারী প্রপতষ্ঠান, বযাংক-বী া,  াসিাতাল,িুল- কক্ষলি 

পবশ্বপবদযালয় সবচত্র  ক চিীবী   াক্ষয়ক্ষদর িনয ভাবক্ষত  ক্ষব।সড সকয়ার সসন্টার অথবা পশশু সদন পনি  উক্ষদযাক্ষে প্রপতষ্ঠা  

করক্ষত  ক্ষব।এছাড়া কারখ্ানা, োক্ষ চন্টক্ষস ে িীপব  াক্ষয়ক্ষদর িনয পশশুবান্ধ্ব িপরক্ষবশ তথা সড সকয়ার সসন্টার েক্ষড় 

তুলক্ষত  ক্ষব। 

 

এসব  াক্ষয়রা সারাপদক্ষন পবরপতর ফাক্ষক যপদ অন্ততঃ এক সথক্ষক দুইবার  তাক্ষদর সন্তানক্ষদর সদখ্ক্ষত িাক্ষরন তা ক্ষল সবক্ষড় 

যাক্ষব ক চসৃ্প া,কাক্ষি  ক্ষনাক্ষযােীতা।এসব সড সকয়াক্ষর সসন্টাক্ষর ছয়  াস  ক্ষত দু বছর রয়স িযচন্ত পশশুরা পদক্ষন দুই  ক্ষত 

একবার  াক্ষয়র দুধ িান করক্ষত িারক্ষব।এছাড়া স বয়সী অক্ষনক পশশু একক্ষত্র থাকক্ষল  পশশুক্ষদর  ানপসক ও শারীপরক 

পবকাশ এবং  পপ্র িুপলং  ক্ষব সপঠক স ক্ষয়। 

 

সন্তানক্ষক পনক্ষয় ক চিীবী   াক্ষয়ক্ষদর  তযাে- পতপতোর সশষ সনই। সস সন্তান  াক্ষয়র সাক্ষথ সব ানান  াক্ষয়র ক চস্ ক্ষল। 

সকাথাও সকাথাও সরকাপর পবপধর কথা বলা  য়। এসব পবপধ যারা প্রণয়ন ও প্রক্ষয়াে করক্ষছন তারা ও সকান না সকান  াক্ষয়র 

িঠর  ক্ষত িন্ম পনক্ষয়ক্ষছন,তাক্ষদর  াক্ষয়র ির    তায় বড়  ক্ষয়ক্ষছন।ক চিীপব  প লাক্ষক সোক্ষখ্ আিুল পদক্ষয় বলা  য়, 

সতা ার সন্তান সতা ার ক চিক্ষলর সেৌ পদ্দর  ক্ষধয আসক্ষত িারক্ষব না।তারা পক িাক্ষনন না সন্তানক্ষক একিন আয়া অথবা 

একা বাসায় সরক্ষখ্ সেক্ষল কতটা পনরািদ? তার পনরািত্তার দাপয়ত্ব পক এই স াি এই সদশ এই িাপত পনক্ষত িাক্ষর? সয 

স াক্ষি একপট দুই বছক্ষরর কনযা পশশু পনরািদ নয়। নাপক তারা সিক্ষনও না িানার ভান কক্ষরন।তাক্ষদর পনক্ষির সন্তাক্ষনর 

সবলায় পক এ নপট কক্ষরন? 

 

অক্ষনক ক চিীবী  া অপভক্ষযাে কক্ষরন তার প্রপতষ্ঠান প্রধান পকংবা উধচতন কতৃচিে এ পবষয়পট িছি কক্ষরন না।সপতযই 

আ রা একট ু ানপবক  একট ু  ত্বক্ষবাধ,  ানপসকতার িপরবতচন সদখ্াক্ষল পক  য়? 

 

ক চিীবী   াক্ষয়রা প্রপতপদন সন্তানক্ষক ক চস্ ক্ষল পনক্ষয় যান না।সযপদন কারও কাক্ষছ সকান পনরািদ বযপক্ত পকংবা স্ াক্ষন সরক্ষখ্ 

সযক্ষত িাক্ষরনা না সসপদনই পনক্ষয় যান।এসব বযািাক্ষর  স্ব স্ব প্রপতষ্ঠান প্রধানরা  ানপবক দাপয়ত্বশীল   ক্ষল,পশশুবান্ধ্ব 

িপরক্ষবশ েক্ষড় তুলক্ষল ক চিীবী - ে িীবী   াক্ষয়র কাক্ষির প্রপত  ক্ষনাক্ষযাে,কক্ষ চাদয  ও ক চোঞ্চলয বাড়ক্ষব। প্রপতপট 

ক চিল ই এক একটা সড সকয়ার সসন্টার  ক্ষয় উঠক্ষব,ফুটক্ষব  া ও পশশুর  ুক্ষখ্ অনাপবল   াপস।  ক চিীবী নারীর সংখ্যা ও 

অথচননপতক ক চকাক্ষন্ড নারীর অংশগ্র ণ বাড়ক্ষব । পশশুরা  আ াক্ষদর আো ীর িৃপথবী। প্রপতপট পশশুর অপধকার পনপিত  

স াক এই প্রতযাশা। 
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স্মপৃতকথা 
 

সসপল  পবশ্বাস 
 

সছাটক্ষবলায় আ াক্ষদর গ্রাক্ষ  অক্ষনক ধরক্ষণর সখ্লা পছল। পকন্তু আ াক্ষদর িাড়ায় পকছু সখ্লা পনপষদ্ধ পছল িুক্ষরািুপর। তার 

 ক্ষধয কাুঁক্ষের  াক্ষবচল সখ্লা (সলাকাল না  গুপট সখ্লা), পটক (লাপঠ পদক্ষয় এক ধরক্ষণর সখ্লা), তাস (কাডচ), িুয়ার িযচাক্ষয় 

িক্ষড় এ ন সযক্ষকান সখ্লা অনযত । িাক্ষশর িাড়ায় এই সখ্লাগুক্ষলা েলক্ষতা অবাক্ষধ, সসখ্াক্ষন আ ার স িাঠী পছক্ষলা, পকন্তু 

ওক্ষদর সাক্ষথ সদখ্া করক্ষত িযচন্ত করক্ষত িারতা  না। ভক্ষয়ই সযতা  না। আপ  ভীতু  ানুষ।  

 

আ ার োোক্ষতা ভাই  াক্ষে  াক্ষে ওক্ষদর এলাকাক্ষত সযত, সখ্লাও করক্ষতা। ও সখ্ক্ষল এক্ষস বলক্ষতা। বাপড়ক্ষত এক্ষস  ার 

সখ্ত। আবার সযত। সা স আক্ষছ বলক্ষতই  ক্ষব।  

 

 াক্ষবচল সখ্লা আ ার খু্ব িছি। অনবধ সখ্লা তাই সোিক্ষন সখ্লক্ষত  ক্ষতা। বযািারটা  ক্ষলা, আ াক্ষদর সত াথায় সখ্লা 

 ক্ষতা, সসখ্াক্ষন আ াক্ষদরক্ষক দশচক  ক্ষয় থাকক্ষত  ক্ষতা। পকন্তু যখ্ন আবু্ব বাপড়ক্ষত থাকক্ষতন না, তখ্ন সব তবধ কক্ষর পনতা । 

সা সী  ক্ষয় প্রকাশয পদবাক্ষলাক্ষক রাস্তাক্ষতই সখ্লতা । ওিাড়ার সছক্ষলরা  াক্ষবচল পনক্ষয় এপদক্ষকই সর্ারারু্পর করক্ষতা, এিাড়ার 

সছক্ষলরা সংক্ষকত পদক্ষতই প ক্ষলপ ক্ষশ একাকার।  াক্ষবচক্ষলর যতরক  ফ চ আক্ষছ তা সবই সখ্লা  ক্ষতা। তক্ষব সোখ্ থাকক্ষত 

 ক্ষতা অক্ষনক গুক্ষলা, রাস্তার দূক্ষর দৃপষ্ট রাখ্াক্ষত  ত। বাপড়র সকউ সদক্ষখ্ সফলবার আক্ষেই িোর িার  ক্ষত  ক্ষব।  

 

একপদন, সশষ পবক্ষকল। বকলু তলার স াক্ষড়ই সখ্লা েলক্ষছ। িপিক্ষ র আকাশ রক্তবণচ। সখ্লার  াক্ষেই সোখ্ েক্ষল সেক্ষলা 

 াছ ধরার বান্ধ্াক্ষলর রাস্তায়। আবু্ব  াঠ সথক্ষক আসক্ষছ, তার অবয়ব বুক্ষে সবক্ষফক্ষল সদৌড়। বাপড়র আশিাক্ষশই  াুঁটা াুঁপট 

করপছ। িযাক্ষন্টর সিছক্ষন  াত ভাক্ষলাভাক্ষব  ুক্ষছ ধুক্ষলা িপরষ্কার কক্ষর পনক্ষয়পছ। যখ্ন ভাবপছ- আবু্ব সেক্ষলন এক  াক্ষঠ, 

আসক্ষলন এই  াক্ষঠর রাস্তা পদক্ষয়, এ ন আনক ন প্রশ্ন পকভাক্ষব আসক্ষলা! ভাবনায় সছদ সফলক্ষলা আবু্বর ডাক।  ুখ্টাক্ষক 

যথাসম্ভব পনরািরাধী ভাব কক্ষর সা ক্ষন সেলা ।  

বলক্ষলন- ‘গুপট সখ্লপছপল কযান?’  

-‘কই আবু্ব, আপ  গুপট সখ্পলক্ষন সতা! ওরা সখ্লক্ষতক্ষছ, আপ  সদখ্পছলা ।’ 

-‘ডান  াত দযাখ্া’ 

আত্মপবশ্বাক্ষসর সাক্ষথ  াত সবর কক্ষর ধরলা , কারণ আপ  িাপন আ ার  াত এরই  াক্ষে িপরষ্কার কক্ষর সরক্ষখ্পছ।  

আবু্ব  াত সদক্ষখ্ বলক্ষলন- ‘প ক্ষথয কথা বলপল কযান? সতার সতা প ক্ষথয বলা পনক্ষষধ। যা  াত- ুখ্ ধুক্ষয় িড়ক্ষত বস।’ 

 

িক্ষর আবু্বর কাছ সথক্ষক সিক্ষনপছলা  পকভাক্ষব পতপন সনাক্ত কক্ষরপছক্ষলন সয, আপ  আসক্ষলই গুপট সখ্ক্ষলপছলা ।  াক্ষবচক্ষলর 

সয ফক্ষ চর সখ্লা তখ্ন আপ  সখ্লপছলা , তাক্ষত আ ার ডান  াক্ষতর তালুর পনক্ষের বা  সকান  াপট লােক্ষত লােক্ষত শক্ত 

 ক্ষয় যাবার কথা, যা এক াত্র সাবান পদক্ষয় ভাক্ষলাভাক্ষব িপরষ্কার করক্ষলই দূর  য়। সুতরাং ঐপদন আ ার  াত িযাক্ষন্টর 

সিছক্ষন র্ষা সক্ষেও সখ্লার পেহ্ন  াক্ষত রক্ষয় পেক্ষয়পছক্ষলা।  
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***আবু্বর অনযত  উিক্ষদশ- ‘কখ্নও প ক্ষথয কথা বলপব সন। সযারক্ষদর সা ক্ষন যপদ সকানপদন প ক্ষথয কথা বলার  

িপরপিপতক্ষত িপড়স, তা পল  াথা পনেু কক্ষর েুি কইক্ষর দাড়াক্ষয় থাকপব, প ক্ষথয বলার দরকার সনই।’ 

 

এই িীবক্ষন আবু্বর এই উিক্ষদর বহুবার উক্ষিো কক্ষরপছ, এক্ষত আবু্বর পকপঞ্চত লস  য়পন, আ ার অক্ষনক লস  ক্ষয়ক্ষছ।  

 

নব  সেপণক্ষত িড়ার স য় আ ার র্ক্ষর পটপভ এক্ষসক্ষছ। দীর্চ স য় ধক্ষর পটপভ সদখ্ার বযািাক্ষর আপ  বযািক তধক্ষযচর 

অপধকারী পছলা । পকন্তু িড়াক্ষলখ্ার পবষক্ষয় আবু্ব পিক্ষরা টলাক্ষরি। তাুঁর সকান কথায়, সকান বযব াক্ষর সক কষ্ট সিক্ষলা, এটা 

তাুঁর সদখ্া বা ভাবনার পবষয় পছক্ষলানা। একটা উদা রণ পদই- অক্ষনক আত্মীয় এক্ষসক্ষছ। তারা সবাই আ ার কাক্ষছ খু্ব পপ্রয়।  

বাপড়ক্ষত তখ্ন নতুন পডপভপড সেয়ার এক্ষসক্ষছ। সতা ফুফাক্ষতা ভাই ও দুলাভাই প ক্ষল কতগুক্ষলা  ুপভর পসপড এক্ষনক্ষছ, সবাই 

প ক্ষল সসগুক্ষলা সদখ্পছ। আপ  খু্বই আনপিত। িড়ক্ষত  ক্ষচ্ছ না। আম্মু রান্নার্র সা লাক্ষত পেক্ষয় আর আ ার পদক্ষক 

নিরদাপর করক্ষত িারক্ষছন না। এশার না াক্ষির ির বািার সথক্ষক আবু্ব বািার সথক্ষক পফক্ষর সদখ্ক্ষলন আ রা সবাই 

পসক্ষন া  ক্ষল আপছ। আ ার পবশ্বাস পছল আবু্ব তাুঁর ভাক্ষগ্ন, ভাপগ্ন, ভাপগ্ন িা াক্ষয়র সা ক্ষন আি আর পকছু বলক্ষবন না। পকন্তু 

আ াক্ষক আশা ত কক্ষর সাংর্াপতক এক ধ ক পদক্ষয় স্ব ক্ষস্ত ( ুক্ত ক্ষস্ত!) সব বন্ধ্ কক্ষর পদক্ষলন। আ ার সর্ার কাটার ির 

সদপখ্ র্ক্ষর আপ  একা। ভাই, সবান, দুলাভাইক্ষয়রা আবু্বক্ষক এ পনক্ষতই ভয় িায়, এখ্ন ধ ক সখ্ক্ষয় পনরািদ িাক্ষন আেয় 

গ্র ন কক্ষরক্ষছন।  

 

সযক্ষ তু পটপভ আ ার র্ক্ষর, আর রাত ১১ টা িযচন্ত পবপটপভ’র কাযচক্র  োলু থাক্ষক। খ্বর, পবজ্ঞািন আপ  পকছুই প স 

কপরনা। স সযা  ক্ষলা পকছুেণ ির ির আবু্ব-আম্ম ুর্ক্ষর ট ল সদন। অক্ষনকবার ধরা সখ্ক্ষয়পছ,  াক্ষন তারা দরিায় সটাকা 

সদবার ির পটপভ বন্ধ্ করক্ষলও িাওয়াক্ষরর লাল বাপত বন্ধ্  ক্ষত স য় লাক্ষে, এটা সদক্ষখ্ই তারা আ াক্ষক  াক্ষতনাক্ষত ধক্ষর। 

উিায় সবর করলা । পটপভর িাওয়ার পদক্ষল সয লাল বাপত জ্বক্ষল সসখ্াক্ষন সছাট কক্ষর একপট কাক্ষলা সটইি লাপেক্ষয় পদলা । 

এখ্ন আর বাপত জ্বক্ষল থাকক্ষলও বুেক্ষবনা। শুধু পরক্ষ াক্ষটর বাটন োিক্ষলই সখ্ল খ্ত ।  

 

আবু্ব-আম্মুক্ষক অক্ষনক ফাুঁপক পদক্ষয়পছ। আপ  স ধাবী পছলা  তাই স ধা খ্াপটক্ষয়পছ পনক্ষির ইচ্ছা েপরতাথচ করক্ষত। আবু্ব-

আম্মরু একটওু লস  য়পন। আ ার অিূরণীয় েপত  ক্ষয়ক্ষছ।  

 

আ ার এস এস পস িরীোর ফল ভয়াব  খ্ারাি  ক্ষলা। সরিাল্ট পনক্ষয় সন্ধ্যা িযচন্ত অন্ধ্কার নাসচাপরক্ষত কাপটক্ষয়,  ােরাত 

িযচন্ত িাটবক্ষন কাপটক্ষয়পছলা । কথা পছক্ষলা আ ার স ধা আ াক্ষক সম্মাক্ষনর সাক্ষথ কযাক্ষ রার সা ক্ষন পনক্ষয় যাক্ষব কপৃত 

পশোথচী প ক্ষসক্ষব, পকন্তু স ধার বাক্ষি বযব ার আ াক্ষক িাটবক্ষন পনক্ষয় পেক্ষয়পছক্ষলা। 
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সশখ্ আল আ ীন  
 

আসসালা ু আলাইকু , আশা কপর সকক্ষলই ভাল আক্ষছন। আল া দুপলল্লা  আল্লা র অক্ষশষ র  ক্ষত আপ ও ভাল আপছ।  

 

এখ্ন আপ  আিনাক্ষদর সা ক্ষন এ ন একপট পবষয় তুক্ষল ধরার সেষ্টা করক্ষবা সযপট আ ার নয়  ািাক্ষরা দুবচল ছাত্র/ছাত্রীক্ষদর 

 তাশা সথক্ষক আশার  ুখ্ সদপখ্ক্ষয়ক্ষছ। শুধুই ছাত্র/ছাত্রী নয় সযক্ষকান সিশািীপব  ানুক্ষষর িনয এই পবষয়পট অতযান্ত িরুরী। 

িাপন আপ  এটা পলখ্ার সযােয নই, পকন্তু সেষ্টা করপছ তুক্ষল ধরার। ১% তুক্ষল ধরক্ষত িারক্ষল এটাই আ ার সফলতা। 

 

আপ  খু্ব ভাল ছাত্র পছলা  না আ ার ছাত্র িীবক্ষন, পকন্তু কখ্ক্ষনাই সফল কপর নাই সকান ক্লাক্ষস। েপণত ভাল বুেতা  পকন্তু  

 

 

ইংক্ষরিীক্ষত যতটা খ্ারাি পছলা  তার সেক্ষয় সবশী  তাশ ও ভীত পছলা । কখ্ক্ষনা ভাপব নাই ইংক্ষরিীও একপট ভাষা, এপট 

প্রপতপনয়ত সপ্রপটস এর  াধযক্ষ  আ রা অিচন করক্ষত িাপর। িুল কক্ষলক্ষি থাকাকালীন শুধ ু  িরীোয় িাশ করার িনয 

সযাক্ষরর কাক্ষছ প্রাইক্ষভট িড়তা  িরীোর ২-১  াস আক্ষে আর ১০-১৫ পদন  নক্ষযােী  ক্ষয় িড়তা । তারির সকান ক্ষত 

িরীোয় িাশ করার ধািা। কখ্ক্ষনা ভাপব নাই ইংক্ষরিীক্ষত কথা বলক্ষবা। ইংক্ষরিীক্ষত কথা বলাটা একটা স্বপ্ন পছক্ষলা। এটা 

বাস্তক্ষব রুি সদয়ার িনয কখ্ক্ষনাই িপরে  কপর নাই। 

 তাশার পভতর পদক্ষয়ই িীবন েলপছক্ষলা। আপ  ইরাক্ষক আপস পসপসপটপভ অিাক্ষরটর প ক্ষসক্ষব। আ ার কাক্ষির প্রক্ষয়ািক্ষন 

সকাপরয়ান বসক্ষদর সাক্ষথ ইংক্ষরিীক্ষত কথা বলক্ষত  ক্ষতা। পকন্তু আপ  িারতা  না। তাই আ ার সকান কথা থাকক্ষল আ ার 

কপলেরা বক্ষল পদক্ষতা। এই পবষয়টা আ ার স াক্ষটই ভাল লােক্ষতা না। পকনাতু যারা ট্রিক্ষলট করক্ষতা আ ার কপলে, লেয 

করলা  ওক্ষদ ইংক্ষরিীর ভূলগুক্ষলাও আপ  ধরক্ষত িাপর। তক্ষব আ ার কথা বলায় স সযা সকানটা? খু্ক্ষি সিলা  সয, আপ  

কথাগুক্ষলা বুপে পকন্তু পক কক্ষর বলক্ষবা সসই সা স িাপচ্ছলা  না। সবস য় ভাবতা  গ্রা ার িাপন না। শক্ষব্দর সপঠক 

অথচগুক্ষলা িাপন না। পক কক্ষর কথা বলক্ষবা, অথে যারা বক্ষসর সাক্ষথ কথা বক্ষল তাক্ষদর ভূলগুক্ষলাও আপ  ধরক্ষত িাপর। 

আ ার কপলে সসা াে ভাই আ াক্ষক সােচ ইংপলশ গ্রুক্ষি এড কক্ষরন। আপ  প্রপতপদন ৩০ পট কক্ষর কক্ষ ন্ট করক্ষত থাপক, 

এভাক্ষব ধীক্ষর ধীক্ষর ইংক্ষরিীর ভয় দূর  ক্ষয় যায়। এখ্ন ইংক্ষরিীর বযািাক্ষর সকান ভয় সনই। তক্ষব আপ  এখ্ক্ষনা অক্ষনক 

দুবচল। আপ  সেষ্টা কক্ষর যাপচ্ছ, প্রপতপদন সপ্রপটস কক্ষর যাপচ্ছ। 

আ ারা সবাই শুধু িরীোয় িাশ করার িনয িপড়, একপট বারও ভাপব না এর ভপবষযৎ পক?  

 

একিন ডাক্তার যপদ শুধুই িরীোয় িাশ করার িনয িক্ষড়ন, তক্ষব রুেীর অবিা পক  ক্ষয় দাড়াক্ষব? একিন ইপঞ্জপনয়ার 

যপদ সাপটচপফক্ষকট এর িনয িক্ষড়ন তক্ষব,  ানুক্ষষর বসবাস েুপকক্ষত িপরনত  ক্ষব। অতএব আ াক্ষদর উপেত দেতা অিচক্ষনর 

িনয িড়াশুনা করা।  

 

কখ্ক্ষনা সকান বইক্ষয় পলখ্া সনই পরক্সাওয়ালার সাক্ষথ রুে বযব ার করা, আ রা তাই কপর। বইক্ষয় পলখ্া আক্ষছ, অন্ন ীনক্ষক 

অন্নদান বস্ত্র ীনক্ষক বস্ত্রদান করক্ষল সৃপষ্টকতচা খু্পশ  ন। পকন্তু আ রা এসব বযািার সথক্ষক  ুখ্ পফপরক্ষয় সনই। রাস্তায় ফুল  

 

পবপক্র কক্ষর সংসাক্ষরর িনয ৫০-১০০ টাকা পনক্ষয় সযক্ষত োয় িথপশশু। অথে তাক্ষদর থাকার কথা পছক্ষলা িুক্ষলর  াক্ষঠ 

সখ্লার যায়োয়। আ রা  ানুষ, আ াক্ষদর শরীক্ষরর প্রপতপট অি প্রতি এক্ষক অক্ষনযর সাক্ষথ িপড়ত। শরীক্ষরর সকাথাও যপদ 

বযাথা িাই তা সাড়া শরীক্ষর অনুভব কপর। তখ্নই অনুভব করক্ষত িাপর না যখ্ন আ াক্ষদর িযারালাইপসস  য়। আ রা  
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 ানুষ িাতী, িুক্ষরা  ানুষ িাতী যপদ শরীর  য় তক্ষব িৃথীপবর সকান যায়োয় একিন  ানুষ বযাথা সিক্ষল আ াক্ষদর অনুভব 

করা উপেত। যপদ বযাথা অনুভব না কপর বুেক্ষত  ক্ষব আ াক্ষদর  নুষযক্ষত্ব িযারালাইপসস  ক্ষয়ক্ষছ। পনক্ষির সাধয আনুযায়ী 

আ রা আ াক্ষদর শরীক্ষরর যে সনই পেপকৎসা কপর। পকন্তু কখ্ক্ষনাও পক সকান  ানুক্ষষর বযাথায় কাতর  ক্ষয় তার প্রপতকাক্ষরর 

সেষ্টা কক্ষরপছ। সকাথায় আ াক্ষদর  নুষযত্ব। পশোর আসল উক্ষদ্দশয পক োকপর অিচন নাপক  নুষত্ব অিচন? 

 

সােচ ইংপলক্ষশ িক্ষয়ন কক্ষর ইংক্ষরিীর িাশািাপশ বাংলা সযটা আ াক্ষদর পনক্ষির ভাষা, সসই ভাষায় পলখ্ক্ষত পশক্ষখ্পছ। দ্রুত 

িড়ক্ষত িাপর, পলখ্ক্ষত িাপর। সবই সম্ভব  ক্ষয়ক্ষছ সােচ ইপলক্ষশর অবদাক্ষন এবং পডপিটাল পিল ফর বাংলাক্ষদশ এর 

অবদাক্ষন। সযার সবস য় আ াক্ষদর িনয নতুন নতুন সকৌশল আপবষ্কার করক্ষছন যাক্ষত আ রা দে  ক্ষত িাপর। সযার শুধুই 

আ ার লাইফটাই িপরবতচন কক্ষরন নাই,  ািারও  ানুক্ষষর েল্পি ততরী কক্ষরক্ষছন। পতপন শুধুই আ াক্ষদর স ন্টর নন পতপন 

পরক্ষয়ল প ক্ষরা স কার। 

রািীব আ ক্ষ দ সযাক্ষরর অক্ষনক সিাস্টগুক্ষলা থাক্ষক এইরক , পতপন সপতযই  একিন   ান  ানব। আপ  েীর কতৃজ্ঞ 

থাকক্ষবা সযাক্ষরর কাক্ষছ। 

 

 

 

 

রাক্ষবয়া আক্তার 
 

িীবনটা শুরু কক্ষরপছলা  খু্ব সুিরভাক্ষব তার াক্ষন পবক্ষয়র িক্ষররিীবক্ষনর কথা বলপছ।  ঠাৎ কালনবশাপখ্ েক্ষরর কবক্ষল 

িরলা । সন্তান িক্ষন্মর পতনপদন ির ডাক্তার সর্াষনা পদল অিাক্ষরশন  াস্ট। শুরু  ক্ষলা িীবন যুদ্ধ । পকন্তু আপ   ার  ানা 

স ক্ষয় না। িপরবাক্ষরর সবার সা াক্ষযয অসুি সন্তান পনক্ষয় িথ েলক্ষত লােলা   ঠাৎ সছক্ষলর বয়স যখ্ন দুবছর তখ্ন ের  

ছাইক্ষয়র  ক্ষধয িা িুক্ষরক্ষেক্ষলা। ডাক্তার বলল পডি বাণ। তারিরও এপেক্ষয় পেক্ষয়পছ ভয় িাইপন। এত পকছু পলখ্পছ সকন? 

সছক্ষল বত াক্ষন ক্লাস নাইক্ষন িক্ষড়। প্রেন্ড সিক্ষট বযথা পনক্ষয়ও িরীো পদত ।  াক্ষে  াক্ষে সযার আ াক্ষক বলক্ষতা এটা পক সৎ 

সছক্ষল? এত কস্ট িাক্ষচ্ছ তাও িরীো পদক্ষব? আ ার  াক্ষয়র  ুক্ষখ্র একটা কথা আপ  পবশ্বাস কপর,  

“  র ু বক্ষল সখ্ত করলা  না     বাুঁেক্ষল খ্া ু পক? 

 যাুঁ আ ার এই সসই সছক্ষল যপদ পতনটা অিাক্ষরশন এবং শারীপরক পবপভন্ন স সযা পনক্ষয় অস্ট  সেণীক্ষত A + িায় তক্ষব 

আ রা যারা সুি তারা সকন িপরেক্ষ র  াধযক্ষ  আত্মপনভরশীল  ক্ষত িারক্ষবা না? আসক্ষল আপ  একিন বাস্তববাদী  া। 

িীবন েলারিথ কন্টকা য় । সরল সুির িীবন িাওয়ার একটাই িথ আত্মপনভরশীল  ওয়া।আত্মপনভরশীল িীবন 

অক্ষনক আনি য়। 
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নাপছ া আক্তার 
 

আি এই  ু ূক্ষতচ পনক্ষির পিপস এর সা ক্ষন বক্ষস যখ্ন এই সলখ্াটা পলখ্ক্ষত বসলা , তখ্ন বারবার  ক্ষন  ক্ষচ্ছ –সক ন 

 ক্ষতা যপদ এ ন না  ক্ষতা?? সপতয অবাক  ওয়ার  ক্ষতা। তখ্ন সক ন পছলা  আপ ?? আিক্ষক সয ন আপছ সত ন সতা 

পছলা  না। সকাক্ষল নাস্তা সখ্ক্ষয় ছুটতা  পটউশপন সত। আিক্ষকর পদক্ষন পটউশপন  ক্ষলা এক আতংক্ষকর না । পেক্ষয় বক্ষস 

থাকতা । স ক্ষয়টা সোখ্ দলক্ষত দলক্ষত স ক্ষল দুক্ষল আসক্ষতা।প্রথ  কথা পছক্ষলা, “ যা , আিপন এত তাড়াতাপড় আক্ষসন 

সকন?” পকছু বলতা  না। ওক্ষক িড়াক্ষত বসার সাক্ষথ সাক্ষথ শুরু  ক্ষতা ওর আম্মার বকবকাপন। “সারাপদন সকাক্ষনা িড়াক্ষলখ্া 

সনই। টাকা গুক্ষলা সব িক্ষল সেক্ষলা! “ প্রপতপদক্ষনর সরওয়াক্ষির  তই এই কথা গুক্ষলা আ াক্ষক শুনক্ষত  ক্ষতা।  

 

এরির বাসায় সফরা। এই আসা-যাওয়ার িথটা আ ার কাক্ষছ িুলপসরাক্ষতর সসই সসতুর  ক্ষতা লােক্ষতা। রাস্তার সকল 

িুরুষ- প লা এক দৃপষ্টক্ষত তাপকক্ষয় থাকক্ষতা। তাক্ষদর সসই দৃপষ্টক্ষত আ ার িনয করুণা ছাড়া আপ  আর পকছুই সদখ্তা  না। 

না, আপ  সদখ্ার  ক্ষতা সুির পছলা  না। কাক্ষলা,স াটা ও সবুঁক্ষট আ ার পদক্ষক তবুও সেক্ষয় থাকক্ষতা। আর এই সেক্ষয় 

থাকাক্ষকই আপ  সবপশ ভয় করতা । ানুক্ষষর  ুক্ষখ্র কথার োইক্ষত সোক্ষখ্র দৃপষ্টই সবক্ষে ভয়ংকর।  

 

এই িথ সিপরক্ষয় আপ  বাসায় আসতা  সকাল ১০ টায়। পবক্ষকল ৪ টা িযচন্ত একটানা বাসায় বপি িীবন।  াক্ষয়র পবষাদ 

 াখ্া  ুখ্। বাবার দুপিন্তায় – তাশা গ্রস্ত  ন। পবক্ষয়র বয়স সিপরক্ষয় যাক্ষচ্ছ স ক্ষয়র। বাবা- া পকভাক্ষব  াপস ুক্ষখ্ থাক্ষকন? 

তবুও আপ  তাক্ষদর ভরসা পদই ,” এবার সতা আ ার োকপর  ক্ষবই।“ পকন্তু এইে এস পস িাশ করা স ক্ষয়র োকপর 

িাওয়া কী এক্ষতাই স ি। আ ার বাবা- া আ াক্ষক কখ্ক্ষনা বক্ষলন পন সয, আপ  তাক্ষদর সবাো  ক্ষয় আপছ। শুধু তাক্ষদর 

একটাই কথা, আ ার ভপবষযৎ কী  ক্ষব? আপ  বলতা , পেন্তা সনই। আল্লা  সবার পরপিক পনধচাপরত কক্ষর সরক্ষখ্ক্ষছন। আপ  

আল্লা র কাক্ষছ বলতা ,”স  আল্লা , আ ার পিতা াতার আক্ষে আ ার  ৃতুয তুপ  কপরয়।“ আ ার  ৃতুয  য়ক্ষতা তাক্ষদর 

কক্ষয়কপদন কক্ষষ্ট রাখ্ক্ষব।পকন্তু তাক্ষদর  ৃতুয  ক্ষল আপ  এক সসক্ষকণ্ড বাুঁেক্ষত িারক্ষবা না। এক্ষতা  তাশায় িক্ষড় থাকা সক্ষেও 

আ ার কখ্ক্ষনা আত্ম তযা করার কথা  াথায় আক্ষস পন। সবস য় বই িড়তা । সাতকা ন বইটা িড়ার ির পনক্ষির পভতক্ষর 

সক ন একটা শপক্ত সবাধ করলা । কপম্পউটার সসন্টাক্ষর পেক্ষয় ভপতচ  লা । সসখ্াক্ষন র্ণ্টার ির র্ণ্টা অনুশীলন কক্ষর  

 

সেলা । সবার আক্ষে আ ার কাি সশখ্া  ক্ষলা। আপ  সসখ্াক্ষন কক্ষয়কিনক্ষক সশখ্াক্ষত আরম্ভ করলা । ইক্ষচ্ছ পছক্ষলা পনক্ষির 

গ্রাক্ষ  পেক্ষয় পনক্ষিই একটা সট্রপনং সসন্টার খু্লক্ষবা। এলাকার সরকাপর প্রাই াপরক্ষত সেস্ট পটোর প ক্ষসক্ষব সযাে পদলা .৯-৪টা 

ক্লাশ।  াস সশক্ষষ সযার আ ার  াক্ষত  াত্র ১৫০০ টাকা তুক্ষল পদক্ষলন। সসপদন সয আ ার পকরক  অি ান সবাধ  ক্ষলা তা 

আক্ষিা কাউক্ষক বুপেক্ষয় বলা সম্ভব নয়। পকন্তু আপ  সযারক্ষক পকছুই বপলপন। আসক্ষল সসপদন  য়ক্ষতা বলার  ক্ষতা আ ার 

সকাক্ষনা ভাষা পছক্ষলা না। সব পটোরক্ষদর  ুক্ষখ্র পদক্ষক তাপকক্ষয় স ক্ষস সসপদক্ষনর িনয পবদায় িাপনক্ষয় বাসায় এক্ষস পকছুেণ 

পনক্ষি পনক্ষি কাুঁদলা । বারবার  ক্ষন  ল, সকক্ষনা সয  ধযপবত্ত  লা ? সসপদক্ষনর ির পদক্ষনই আ ার োকপরর খ্বর আসক্ষলা। 

আ ার বাবা- া, ভাই-সবান সকক্ষলই পক িপর াণ খু্পশ  ক্ষয়ক্ষছ তা পলখ্ক্ষত সেক্ষল কক্ষয়ক  ািার িৃষ্ঠা লােক্ষব।  

 

আিনার সুক্ষখ্র স য় পকন্তু সবপশ সবপশ খু্পশর খ্বর আসক্ষব। দুঃক্ষখ্র স য় খ্ারাি খ্বরটা আসক্ষতও কেুা সবাধ করক্ষব।  

আ ার যখ্ন োকপর পছল না,আপ  যখ্ন সবকার পছলা  তখ্ন সকউ আ ার িাক্ষশ আক্ষস পন। আ ার পবক্ষয়র বয়স সিপরক্ষয় 

যাক্ষচ্ছ, সকউ তার খ্বর সনয পন। এখ্ন আ ার োকপর  ক্ষয়ক্ষছ , এখ্ন েতুপদচক সথক্ষক সুস ক্ষয়র সকাপকলক্ষদর আনাক্ষোনা  
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বাড়ক্ষছ। আ ার বাবা- া এসব কাক- সকাপকলক্ষদর পদক্ষক পফক্ষরও তাকান না। তাক্ষদর কথা, স ক্ষয় আ াক্ষদর স্বাবলম্বী। সস  

 

 

যা করক্ষব তার পনক্ষির  ক্ষত করক্ষব। এক্ষতা পদন স ক্ষয় আ াক্ষদর যুদ্ধ কক্ষরক্ষছ ,তখ্ন সতা সকউ স ক্ষয়র িাক্ষশ আক্ষস পন। 

এখ্ন োকপর  ওয়ার িক্ষর সকক্ষনা এক্ষতা বাড়াবাপড়? আপ  আ ার বাবা- াক্ষয়র এই কথায় সম্মপত প্রদান কক্ষরপছ। আপ   

 

 

আ ার বাবা  াক্ষয়র সাক্ষথ থাকক্ষত োই আিীবন। 

 

 

আপ  িাপন, আ ার সদক্ষশর অক্ষনক স ক্ষয়ই এসব কারক্ষণ খু্ব  তাশাগ্রস্ত  ক্ষয় িক্ষড়। আপ  তাক্ষদর বলক্ষবা,  তাশ  ওয়ার 

দরকার সনই। আল্লা র উির ভরসা রাখ্ক্ষত  ক্ষব। তখ্ন সফসবুক পছক্ষলা পকন্তু সােচ ইংপলশ বা পডএসপব গ্রুক্ষির  ক্ষতা 

সকাক্ষনা গ্রুি পছক্ষলা না। যপদ থাকক্ষতা তখ্ন আপ   য়ক্ষতা আক্ষরা আিক্ষডট  ক্ষত িারতা । 

 

আপ  িাপন না, আ ার সলখ্াটা সকান কযাটােপরক্ষত িক্ষড়ক্ষছ? তক্ষব আ ার দু;স ক্ষয়র স্মৃপত প ক্ষসক্ষব এই স্মৃপত আপ  

আিীবন স্মরক্ষণ রাখ্ক্ষবা। এখ্ক্ষনা এই দুঃস ক্ষয়র স্মৃপত গুক্ষলা আ াক্ষক শপক্ত সযাোয়। যখ্ন অকারক্ষণ  ন খ্ারাি  য়, 

তখ্ন আপ  সসই স য় গুক্ষলাক্ষক স্মরণ কপর।  

 

 

 

 পিচনা পশবলী 

 

প্রপতপট  ানুক্ষষর িীবক্ষন পকছু র্টনা অতীত  ক্ষয় যায় কখ্ক্ষনা সুক্ষখ্র, কখ্ক্ষনা দুঃক্ষখ্র। পকন্তু তা আ াক্ষদর স্মৃপতক্ষত সেুঁক্ষথ 

থাক্ষক আিীবন। তাই  ক্ষলা আ াক্ষদর অতীত র্ক্ষট যাওয়া িীবন্ত স্মৃপত।  

 

আ ার িীবক্ষনর সবক্ষেক্ষয় ভাক্ষলা স য় সকক্ষটক্ষছ আ ার নানার বাড়ীক্ষত। আ ার নানার বাড়ী েট্টগ্রা  পবশ্বপবদযালয় 

এলাকায়।তাই এই পবশ্বপবদযালক্ষয়র সাক্ষথ আপ  সছাটক্ষবলা সথক্ষকই িপরপেত। 

 

আ ার আম্মু  ূলত সারাবছক্ষর নানার বাসায় সযত না আ াক্ষদর িড়াক্ষলখ্ার িনয। আ াক্ষদর বাপষচক িপরো সশষ  ক্ষল 

আ রা সবাই লম্বা স ক্ষয়র িনয সযতা । ১০ সথক্ষক ১৫ পদন থাকা  ত। আ ার খ্ালা পনরাও আসত। আ ার নানারা 

পতনভাই একটা িপরবাক্ষর থাকত। এটা পছল পবশাল িপরবার।ক্ষতর িন  া া আর আম্মুরা িাুঁে িন।আ ার নানা পছক্ষলা 

আম্ম ুউনার এক স ক্ষয়।পকন্তু খ্ালা পণরা আ াক্ষদর পনক্ষির  ক্ষতাই ভালবাসক্ষতা।যাই স াক সসখ্াক্ষন সেক্ষল আ াক্ষদর 

কাপিনক্ষদর পনক্ষয় খু্ব  িা করতা । 

 

সকাল শুরু  ক্ষলই নানু এটা সসটা বানাত আ াক্ষদর িনয। যখ্ন সযটা সখ্ক্ষত োইতা  সসটাই বাপনক্ষয  সফলত। নাস্তা সশক্ষষ 

সসই সয সখ্লক্ষত সযতা  অক্ষনক ডাকাডাপকর ির দুিুক্ষর সখ্ক্ষত আসতা ।  

 

 



      mvÜ¨ AvÇv 

  ‡mvqvwc eyK&m 

P
ag

e2
6

 

 

আ ার সছাট নানুর সাক্ষথ স য়টা সবপশ কাটত।উনার দুই বাচ্চা পছক্ষলা  া া,খ্ালা  ক্ষলও আ াক্ষদর বয়ক্ষসর িাথচকয খু্ব 

ক  পছক্ষলা। নানু আ াক্ষদর কািড় পদক্ষয় িুতুল বাপনক্ষয় পদত,কাক্ষলা কািড় পদক্ষয় েুল যা সুক্ষতা পদক্ষয় লাপেক্ষয় পদত। আর 

কল  পদক্ষয় সোখ্ নাক এক্ষক পদত।িুতুলগুক্ষলা সিক্ষয় আ রা সসই খু্পশ  তা  

 

 

আ ার নানার একপট  ুপদর সদাকান পছক্ষলা।ক্ষযখ্াক্ষন আোর,েক্ষকাক্ষলট, পেিস সব আ াক্ষদর িনয পি।ক্ষদাকানটা বাসা সথক্ষক 

দুপ পনক্ষটর িথ। তাই আ রা পেক্ষয় সখ্তা ক্ষতা সখ্তা  উনাক্ষক খু্ব জ্বালাতা । 

 

দুিুক্ষর খ্াওয়ার ির আম্মুরা উঠাক্ষন েল্প করত।আ রা রান্না বাপট,এক্কাক্ষদাক্কা, বউপে এসব সখ্লায় স ক্ষত থাকতা । ভাই 

েক্ষল সযত  াক্ষঠ,  া াক্ষদর সাক্ষথ। রাস্তার ধাক্ষর তারা বাুঁশ পদক্ষয় তবঠকখ্ানা বাপনক্ষয় রাখ্ত আ রা স ক্ষয়রা সসখ্াক্ষন বক্ষস 

বক্ষস তাক্ষদর সখ্লা সদখ্তা । 

 

 াক্ষে  াক্ষে আম্মুরা যখ্ন আড্ডায়  শগুল থাকত আ রা সবাই প ক্ষল েক্ষল সযতা , পবশ্বপবদযালক্ষয় খু্ব কাক্ষছই একটা  াঠ 

সফপরক্ষয় যাওয়া সযত,পকন্তু কযাম্পাস সেইট সথক্ষক অক্ষনক দূক্ষর তাই আবার পফক্ষর আসক্ষত  ক্ষতা। 

 

সন্ধ্যা  ক্ষল শুরু  ক্ষতা পবক্ষনাদন িবচ। আ াক্ষদর বাসায় সন্ধ্যা  ক্ষলও র্ক্ষরর পভতর আসক্ষত  ক্ষতা একলা বাপড়, বাইক্ষর সকউ 

থাকত না।পকন্তু নানার বাসার দৃশয সম্পূণচ উক্ষল্টা পছক্ষলা।এখ্াক্ষন রাত পদন স ান। পদক্ষনর  ক্ষতা ত নে সলক্ষে থাকত। 

সসখ্াক্ষন প্রায় দশ সথক্ষক িক্ষনরটা র্র পছক্ষলা সবার তাই এ ন একটা সকালা লিূনচ িপরক্ষবশ পছক্ষলা। 

 

আ ার সছাট  া া পছক্ষলা আ াক্ষদর িপরোলক, কারন উপন সবার বড়।উঠাক্ষন দাপড়ক্ষয় উপন উিিািনা করত,আ রা সকউ 

োন,সকউ নাে,সকউ কপবতা বলতা । এসক্ষবর িনয সছাট সছাট িুরিার থাকত। ূলত সব উপন করত।তখ্ন উপন  াই 

িুক্ষলর ছাত্র পছক্ষলা।আ াক্ষদর  ক্ষধয সক সকান সরাক্ষল িারফরক্ষ ি করক্ষব তা েেড়া সলক্ষে সযত বক্ষল উপন কােক্ষি পলক্ষখ্ 

পদত আর সয সযটা উঠাই সসটা তাক্ষক অবশযই করক্ষত  ত। 

 

এরির েলত িুল সখ্লা।ক্ষযখ্াক্ষন উপন  াস্টার আ রা তার ছাত্র-ছাত্রী। খ্ালা পনর সডি সথক্ষক একটা একটা বই 

পনতা । া াক্ষক প থযা প থযা িড়া পদতা । 

 

এখ্ন সদখ্া যায়, কাক্ষরা পবক্ষয়ক্ষত সেক্ষল আ রা সসাপবি টাইক্ষির পেফট সদই,পকন্তু আট-নয় বছর আক্ষে  া াক্ষদর পবক্ষয়ক্ষত 

খ্ালা পণর আর  া াক্ষদর বই পেফট করত।এভাক্ষব এক্ষক অিরক্ষক পদত বক্ষল তাক্ষদর সংগ্রক্ষ  অক্ষনক বই সদখ্তা ।আ ার 

স ক্ষিা নানা োকপর করত শ ক্ষর।উপন  াক্ষে  াক্ষে বই পনক্ষয় আসত।প্রপতপদন সকাক্ষল একটা সলাক িপত্রকা পদক্ষয় সযত। 

িপত্রকার সাক্ষথ সপ্তাক্ষ  একটা সছাট  যাোপিন সদয়া  ক্ষতা যার না  পছক্ষলা "পবচু্ছ" আ রা সবাই পছলা  পবচু্ছ িােল। 

িপত্রকাটা িালা কক্ষর সবাই িড়তা । খু্ব খ্ারাি লােত যখ্ন আ রা পনক্ষিরা িড়ার িনয অক্ষিো করতা  সসখ্াক্ষন 

িাক্ষশর বাসার একিন এক্ষস বক্ষস থাকত িপত্রকা পনক্ষত,স ক্ষয়টা অবশযই আ াক্ষদর সখ্লার সাপথ পছক্ষলা।  

 

সারাপদন কাক্ষদর োক্ষছ পক আক্ষছ তা সশষ করতা ।আ ,িা ,সিয়ারা,িা রুল, সততুল,কাো সখ্িরু আ াক্ষদর সারাপদক্ষনর 

খ্াবার সযটা সয পসিক্ষন থাকত সসটা সংগ্র  করতা । সততুল োক্ষছর আর সখ্িুর োক্ষছর পনক্ষে আ রা অক্ষিো করতা   
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কখ্ন একটা িড়ক্ষব।িোুঁ সখ্িুরক্ষক আ রা বলতা  িাকা সখ্িুর। কত সখ্ক্ষয়পছ এসব অখ্াদযগুক্ষলা। 

 

আ াক্ষদর বাসা গ্রাক্ষ   ক্ষলও আ াক্ষদর িুকুর পছক্ষলা না পকন্তু নানার বাপড়ক্ষত অক্ষনক বড় একটা িুকুর পছক্ষলা িুরা বাপড়র 

সবাই সসখ্াক্ষন সোসল করত। সাতাুঁর প্রপতক্ষযাপেতা  ক্ষতা আ রা যারা সাুঁতার িানতা  না আ রা সক আক্ষে,সক িক্ষর তা  

 

 

পনধচারণ করতা । এখ্ক্ষনা  াপস িাই  ক্ষন িড়ক্ষল নাক বন্ধ্ কক্ষর ডুব পদতা  সবপশ  ক্ষল দুইটা তাও েুল পভিত না কখ্ক্ষনা। 

 

দুিুক্ষর আক্ষরা একপট  িার বযািার  ক্ষতা সততুল,বরই পদক্ষয় বতচা বানাতা । সকউ সিুঁয়াি, সকউ  পরে,সকউ লবণ পনক্ষয় 

আসত অবশযই সবার আড়াক্ষল কারন সদখ্ক্ষল তাক্ষদর পনস্তার সনই। আ রা স   ান বক্ষল আ াক্ষদর পকছু পদক্ষত  ক্ষতা না। 

িুকুর িাক্ষড় সোক্ষির আড়াক্ষল সখ্ক্ষয় তারির বাসায় আসতা  যাক্ষত সকউ সক্ষি  না কক্ষর। 

 

এভাক্ষবই  িার পদনগুক্ষলা সকক্ষটক্ষছ। বাসায় সযপদন েক্ষল আসতা  সসপদন সসইপদন  রা কান্না শুরু কক্ষর পদতা । শুধু আপ  

না আম্মু নানা,নানু,সবাই। বাসায় আসার ির রাক্ষত রু্ক্ষ ও নানার বাপড়র এইসব সক্ষপ্ন সদখ্তা । যা আি শুধুই স্মৃপত।  

 

নানা,নানু সবাই িৃপথবী তযাে কক্ষরক্ষছ।  া ারা সবাই আলাদা, আ াক্ষদর কাক্ষরা সত ন স য় সনই যাওয়ার। আ াক্ষদর 

তশশব পছক্ষলা সসানালী পদক্ষন ভরা।পকন্তু আিকালকার বাচ্চারা িুক্ষরা স য় কাটাই পটপভ আর স াবাইক্ষল।তারা তশশক্ষবর 

আসল স্বাদ িাই না।যা আ রা সিক্ষয়পছ।  

 

"আ ার িীবক্ষনর সেষ্ঠ পদন। যা স্মৃপতক্ষত থাকক্ষব পেরকাল অ পলন " 

 

 

 

 া া দুা সরাপি 
 

 

পঠক এ পন  াল্কা শীক্ষতর সকান এক রাক্ষত আপ  িানক্ষত িাপর খু্ব স ক্ষি " া" আপ   ক্ষত িারক্ষবা না।   

 াসিাতাল সথক্ষক সবর  ক্ষয় বাদক্ষলর  াত ধপর। ভীষণ স ালাক্ষয়  একটা  াত। কত ভয়ংকর একটা সতয কত অবলীলায় 

লুপকক্ষয় সফললা । সকবল ভাবপছ পক কপর বপল তাক্ষক আপ ? 

 

সস রাক্ষত বাক্ষস কক্ষর যখ্ন বাসায় পফরপছ, পবশাল থালার  ত এক োুঁদও সযন আ াক্ষক সংে পদপচ্ছল। এত সুির রাত, 

অথে আ ার বুক্ষকর সভতর পবশাল  া াকার বািনা বািাক্ষচ্ছ। আর আপ  বাদলক্ষক আড়াল কক্ষর সোক্ষখ্র িাপন  ুছপছ... 

 

এরির বছক্ষরর ির বছর েড়ায়। 

পদক্ষনর ির পদন ডাক্তাক্ষরর কাক্ষছ যাওয়া, এই সটস্ট, সসই সটস্ট, স পডপসন, ওপট, অক্ষিো, উৎকোয় আপ  ক্লান্ত। এই 

িীবক্ষন আর বুপে ' া' ডাক সশানা  ক্ষলা না। আত্মীয়, বন্ধ্ু, িপরপেত   ল সথক্ষক সস্বচ্ছায় পনবচাপসত। আ ার আকাশ িুক্ষড় 

শুধুই পবষন্নতা। কতই আর ভাল থাকার অপভনয় করা যায়! 
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আচ্ছা ইদানীং পক শ ক্ষর িথপশশু সবক্ষড় সেক্ষছ? নাপক শুধু আপ ই িথ েলক্ষত সকবল পশশুক্ষদর সদপখ্। 

সকউ বাবা- াক্ষয়র সাক্ষথ রু্রক্ষত সবর  য়, সকউবা পভো কক্ষর। সব পশশুক্ষদরই আ ার আদর করক্ষত ইচ্ছা কক্ষর।  ন োয় 

েুপর কক্ষর পনক্ষয় আপস আ ার কাক্ষছ। পক এক সর্াক্ষরর  াক্ষে আ ার পদন কাক্ষট! 

 

ওিন ক াক্ষত  াক্ষে  াক্ষে সলক্ষক  াুঁটক্ষত যাই। শীক্ষতর এক সভাক্ষর সলক্ষকর ধাক্ষর এক  া তার আুঁেল িপড়ক্ষয় পশশু পনক্ষয়  

 

শুক্ষয় আক্ষছ। রু্ক্ষ র সর্াক্ষর আুঁেল সক্ষর পেক্ষয় পশশুটার  ুক্ষখ্র একিাশ সদখ্া যায়। পক  ায়া য়  ুখ্!  

আ ার সলাভী সোখ্ োরিাক্ষশ তাকায়। প্রাতঃভ্র ণকারী ছাড়া সলক্ষক সত ন সকউ সনই। বাচ্চাটাক্ষক সকাক্ষল পনক্ষয় একছুক্ষট 

বাসায় েক্ষল আসক্ষত িাপর। এই  প লা সকাথায় খু্ুঁক্ষি িাক্ষব আ াক্ষক? সসক্ষতা রু্ক্ষ  পবক্ষভার! 

সাদা  ন-কাক্ষলা  ক্ষনর িি শুরু  য়। কাক্ষলা  ন বক্ষল, 'বাচ্চাটাক্ষক এই  প লা পক পদক্ষত িাক্ষর? আদরটুকু ছাড়া। 

আপ  তাক্ষক সুির একটা ভপবষযত পদক্ষত িাপর। এই  প লা সতা োইক্ষলই আক্ষরকটা সন্তাক্ষনর  া  ক্ষত িারক্ষব।  

পক সুবণচ সুক্ষযাে! শুধু একটু সা স করক্ষলই  য়।' 

সলাভী  াত পশশুপটক্ষক ছুুঁক্ষত যায়...  

 

সাদা  ন নক্ষড় উক্ষঠ আ াক্ষক শাপসক্ষয় বক্ষল, 'এ  য় না।' পিছু  ক্ষট আপস। পনক্ষির কাক্ষছ সযন পনক্ষিই স ক্ষর যাই। 

 

কত িায়োয় আপ  একপট পশশু খু্ুঁক্ষিপছ। রাস্তায়, এপত খ্ানায়, অনাথ আেক্ষ , না  িপরেয় ীন পশশুক্ষদর সসন্টাক্ষর.... 

সকউ সদয়পন। সবাই পফপরক্ষয় পদক্ষয়ক্ষছ। সব পশশুই অক্ষনক  ূলযবান। তাক্ষদর সিক্ষত এত সবপশ িপটলতা। সসই িপটলতার 

রাস্তা শত খু্ুঁক্ষিও আপ  সিলা  না। 

 

কপফ সখ্ক্ষত সখ্ক্ষত আি যখ্ন এসব পলখ্পছ, িাক্ষশ লাল কম্বল  ুক্ষড় আ ার কনযা রু্প ক্ষয় আক্ষছ।  াক্ষে  াক্ষে একটখু্াপন 

সোখ্ খু্ক্ষল সদক্ষখ্ আপ  আপছ পকনা। সোক্ষখ্ সোখ্ িরক্ষল পস্মত  াপস পদক্ষয় আবার রু্প ক্ষয় িক্ষড়। ক্লাপন্তকর সসইসব পদনগুক্ষলা 

সযন িরাবাস্তব। আ ার িীবক্ষন এসব সকানপদন র্ক্ষটপন, এ সযন অনয কাক্ষরা িীবক্ষন ঢুুঁ স ক্ষর সদখ্পছ... 

 

কতটা প্র র আপ  গুক্ষনপছ.. 

গুেল, ইউপটউব, পট্রটক্ষ ন্ট েযান, স পডপসন পরপভউ, পবপভন্ন  ানুক্ষষর অপভজ্ঞতার ব্লে, সিক্ষনপছ নানান সদক্ষশর  ানুষ সযন 

এই এক িায়োয় একই অনুভূপত পনক্ষয় সবুঁক্ষে আক্ষছ। পভপডওক্ষত সদক্ষখ্পছ আ ার সন্তান 

১ পদক্ষন- 

২ পদক্ষন- 

৩ পদক্ষন- 

পদক্ষনর ির পদক্ষন ভ্রুক্ষনর আকার সক ন কক্ষর বদক্ষল যাক্ষচ্ছ - 

পদনরাত প ক্ষল প ক্ষশ একাকার!  

আপ  শুধ ুিানক্ষত োই, আক্ষরা সবপশ কক্ষর িানক্ষত োই এ স ক্ষয় আ ার পক করক্ষত  ক্ষব, পক করক্ষত িারক্ষবা না। প্রপতপট 

স পডপসন, ইনক্ষিকশক্ষনর ভাল- ি আপ  িাপন, সকাথায় সক ন কক্ষর পেপকৎসা করা  য় িাপন... 
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সকক্ষট যায় পদন... 

সথক্ষ  সেক্ষছ স য়.... 

বনচ ীন, েন্ধ্ ীন, অনুভূপত ীন িীবন্ত লাক্ষশর সদ  আপ  বক্ষয় সবড়াই.... 

 

১৩ই সসক্ষেম্বর, ২০১৭। 

অক্ষনক উৎকোর প্র র সিপরক্ষয় যাবার ির  াল্কা নীল রক্ষির সতায়াক্ষল সিুঁপেক্ষয় একটা িুতুল আ াক্ষক সদখ্াক্ষনা  য়।  

আপ  সদখ্লা , নীল সতায়াক্ষলটা  ু ূক্ষতচই স র্  ক্ষয় সেল। এ সযন আ ারই কান্না আি ি াট সবুঁক্ষধ আ ার রািকনযাক্ষক 

িপড়ক্ষয় ধক্ষর আক্ষছ।  অবাক  ক্ষয় লেয কপর, আ াক্ষদর প্রথ  সদখ্ার  ু ূতচটাক্ষত আ ার সকান অনুভূপত  ক্ষচ্ছ না। না  

 

আনক্ষির, না কক্ষষ্টর। বাকী রাতটুকু আপ  না রু্প ক্ষয় তাক্ষক িা ারা সদই। আ ার সকবল পেন্তা  য়, তার পনঃশ্বাস পঠক ত 

িরক্ষছ সতা!   

এই আ ার সন্তান।  

আ ার প ঠাই! 

 

রু্ক্ষ র  াক্ষে তার সঠাুঁট  াল্কা সবুঁক্ষক যায়।  য়ত স্বপ্ন সদক্ষখ্  াসক্ষছ..  

এত  ায়া!  

তার সবাকা সবাকা  াপসক্ষত এত সুখ্! 

আপ  সভক্ষস যাপচ্ছ, ডুক্ষব যাপচ্ছ.. 

আপ  এখ্ন সব্বাইক্ষক ভালবাপস... 

আপ  সবুঁক্ষে থাকার স্বপ্ন খু্ুঁক্ষি সিক্ষয়পছ! 
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