
1 
 

 প্রিয় বনু্ধ, আমাদের ভাদ াবাসা ত ামারই সাদে 
- রপ্রিব (জামা ী) 

 
গ্রীদের পরন্ত প্রবদি , গাদের পা াগুদ া প্রিের প্রিশু্চপ  ঘাদসর পা া গুদ াও এিেম প্রির -  পাপ্রির 

তোট্ট োিার ম  এি অজািা ভদয় জরসর তেি। চাপ্ররপ্রেদি েমেদম ভাব। জািা া প্রেদয় ক্লান্ত উোস তচাদি 
িযাম্পাদসর তিা া চত্তদর  াপ্রিদয় আপ্রে। তচাি চদ  োয় মাঠ তপপ্ররদয় বহু েূর। পরন্ত প্রবদিদ র ফ্যািাদে 
তরাদে আর ভযাপসা   গরদম পপ্ররশ্রান্ত পপ্রেি হদয় উদঠদে আদরা ক্লান্ত আদরা প্রবষন্ন। আিাদে মাদে মাদে 
তমদঘর মৃেু  গজজ ি, েূদরর আিাদে প্রবেুযৎ এর হা িা ে িাপ্রি।  তচাদিমুদি  তমদঘর িাদ া োয়া -  এি 
অজািা আ ঙ্ক হৃেয় গপ্রহদি তেি! অপ্রফ্দস এপ্রসর িারদে েরীদর  অসহয ভযাপসা গরম অিুভূ  িা হদ ও 
মদির প্রভ দর তিি জাপ্রি অিারদেই অিুভব িরপ্রে এি  অজািা অপ্রির া। 

সাধারে ঃ  সিাদ  ক্লাস ও প্ররসাসজ ষু্টদেন্ট োিায় জরুরী অপ্রফ্প্রসয়া  ইদমই  গুদ াই (েপ্রে োদি) 
শুধু তেিা হয়। আমার এিটি তফ্সবুি এিাউন্টও  আদে। বয়দস  অদিি সহপাঠীদের তফ্সবুি এিাউন্ট 
গুদ ার তচদয় হয়দ া অদিি িবীে – অদিিটা তফ্সবুদির জদের সূচিা  গ্ন তেদিই  ার পে চ া। প্রিন্ত 
এিেম অিমজা,  প্রিঃস্বও বদট। প্রহসাদবর িা া এিেম ফ্াাঁিা – তিউ  আমার এিাউদন্ট ঢু মারদ ই তেিদ  
পারদব - তিাড়া িাগজ! ঘুপ্রমদয় ঘুপ্রমদয়ই  ার প্রেি তিদট োয়! পপ্ররপ্রচপ্র র সংিযাও  ার অপ্র  িগিয।  
এদেি কাঁ দড়ঘদরর তোট জািা া প্রেদয় এি বৃদের শুদয় শুদয়  তেিা - অেূদর গ্রাময সরু রাস্তায় চ া  
েৎসামািয পপ্রেি অেবা   শুদয়  শুদয় তোিা  াদের অস্পষ্ট িন্ঠস্বর। তসই তোট জািা াটাও আবার 
তভজাদিা োদি িায় সারাটা তব া! পপ্ররপ্রচ  িাদরা িন্ঠস্বর শুিদ  তপদ  আ দসয বৃোর ম   শুধু জািা া 
তিাদ  উাঁপ্রি তমদর তেদি।  অবেয মাদে মদধয মদির প্রভ র এি আিন্দ প্রেহরে বদয় োয় েিি তোদি, 
পপ্ররপ্রচ  তিাি বনু্ধর িন্ঠস্বর! জািা া িুদ  উাঁপ্রি তমদর তেদি।  প্রিন্তু িো ব ার ইচ্ছা োিদ ও জড় ার 
অজহুাদ  প্রিশু্চপই তেদি োয়!  আসদ  আপ্রম সরাসপ্রর তফ্সবুি  গইি িদরপ্রে হাদ  তগািা িদয়ি প্রেি মাত্র! 
 দব আমার ইদমইদ র সাদে তফ্সবুদির তিাটিপ্রফ্দিোি এযা াটজ  তেয়া আদে।  াই আমার পপ্ররপ্রচ রা, আমার 
বনু্ধরা (োদের সাদে তফ্সবুদি প্র ংি িরা আদে –  সংিযাটা েপ্রেও  িগিয) তিাি ি ুি তষ্টটাস প্রেদ ই  া 
ইদমইদ র মাধযদম আমাদি জাপ্রিদয় তেয়। েুঃিজিি তে, িুব অল্প সংিযি আমার প্রবশ্বপ্রবেযা দয়র সহপাঠীদের  
সাদে আপ্রম তফ্সবুদি সংেুক্ত। আসদ  জ্ঞাি অদেষার সমীরদে উদড়  আর জীপ্রবিা সন্ধাদির পা  ত া া 
তিৌিায় তভদস  আমরা েপ্রড়দয় তগপ্রে সারা তেদে, সারা প্রবদশ্ব।  ফ্দ  হাপ্ররদয় তফ্দ প্রে এদি অপদরর ঠিিািা। 
আিমদিই   জািা া তেদি মুি প্রফ্প্ররদয় আপ্রি,   েৃপ্রষ্ট রাপ্রি  যাপটদপ।  তেপ্রি প্রিয় বনু্ধ িজরুদ র তফ্সবুি 
তেদি তিাটিপ্রফ্দিোি। িজরু দি োত্র জীবদি তেদিই তেদিপ্রে – তস এিজি বপ্র ষ্ঠ, এিপ্রিষ্ঠ, প্রিঃস্বােজ, 
মািবীয়  সমাজদসবী ও তেেদিপ্রমি।  ার  তফ্সবুদির ত িাগুদ াদ ও ত মিটিই ফু্দট উদঠ। প্রবশ্বপ্রবেযা দয়র 
প্রিয় সহপাঠীদের মদধয সম্ভব ঃ  ার সাদেই আমার  সবজাপ্রধি তফ্াদি িো হয়, তেিা হয়। িু িা তেদি 
ঢািায় তগদ  িায়ই  ার সাদে প্রমপ্র   হই মরুর মাদে মরু-উেযাদির ম  ঢািার হা ীরপ্রেদ  অেবা  ার 
বযাপ্রক্তগ  অপ্রফ্স িদে। িিদিাবা চদ  োই  ার বাসায়। তটপ্রবদ  পপ্ররদবপ্রে  ভাবীর হাদ  বািাদিা সুপ্রমষ্ট-
সুদপয়  ঠান্ডা েরব , ববপ্রচদত্র ভরা তহামদমইে প্রমষ্টান্ন ও সেয ভাজা গরম গরম মচমদচ প্রপয়াজু।  ড্রইংরুদম 
বদস গদল্পর সাদে  তসই ত াভিীয় িাবার, এ তেি তসািায় তসাহাগা! আবার িিদিাবা তস তেিা িদর আমার 
সাদে, গ্রীেদরাদে  ভাইদয়র অপ্রফ্দস। তসিাদিও  এি মজাোর আড্ডা হয়,  সাদে োদি িসরু, মনু্ট.....।  

তফ্সবুি তপইজটি িু দ ই  ভয়ংিরী এি  বজ্র প্রিিাে তেি  আঘা  হাদি  বুদির মাদে। হৃেদয়  
তেদয় োয় তেি  প্রবষন্ন ার ধূসর তমঘ।  রপ্রিি  আবরদে ঢািা   িড়বদড়  প্রফ্টদিস প্রবহীি এি বাস 
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ভীষে েব্দ িদর এি োি প্রবষাক্ত িা  তধাাঁয়া  তচাদি মুদি তেি েপ্রড়দয় প্রেদয় তগ ! প্রিঃশ্বাস  বন্ধ  
হওয়ার উপক্রম! বুদির প্রভ দর এি চাপা  অবযক্ত িষ্ট প্রের প্রের িদর সারা তেদহ  েপ্রড়দয় তগ ।  ওর 
তফ্সবুদি এিটি প্রিিেট   আপদ াে িরা! িযাপেিটি  পড়ার আদগই তচাদি পদড় োয় রুগ্ন-েীেজ  এিটি 
অবয়ব!  তচাদি-মুদি ক্লাপ্রন্ত, হ াো আর প্রবষন্ন ার ঘি িাদ া োয়া! মুদি অেদে তবদড় উঠা তিাাঁচা  তিাাঁচা 
োপ্রড়! অসুি ার মরু েদড় ধূপ্র  মপ্র ি, জীেজেীেজ ধূসর িায়া। সহস্র প্রবসৃ্মপ্র র ধূসর  তধাাঁয়ার মাদেও  
 াদি প্রচিদ  আমার এিটুও িষ্ট হয়প্রি। তস তে পপ্ররপ্রচ , ঘপ্রিষ্ঠ এি সহপাঠী! রাজোহী প্রবশ্বপ্রবেযা দয়   
এিসাদে তিদটদে  ার সাদে বপ্রেজ    েয়/সা টি বের। সবার অ দেযই েুরাদরাগয এি িঠিি বযাপ্রধ 
(অযাপ্লাপ্রিি এযাপ্রিপ্রময়া)  ার তিাম  তেদহ বাসা তবদধদে েক্ত িদর। তে বযাপ্রধর প্রচপ্রিৎসার তেত্র 
অপ্র সীপ্রম । "তবাি মযাদরা ট্রান্সপ্লান্ট" অেজাৎ অপ্রি মজ্জা িপ্র িাপিই এর এিমাত্র িায়ী প্রচপ্রিৎসা  ো   
িুবই  বযয়বহু ! 

আমার তচাদির সামদি  যাপটপ িাপ্রি োাঁপসা হদ   াগদ া। আমার অজাদন্তই সৃ্মপ্র র তট্রি িাপ্রি  
আমাদি প্রিদয় োয়  অপ্র সুন্দর, পপ্ররপাঠী িদর তগাোদিা মপ্র হাদরর তসই অপ্র  পপ্ররপ্রচ  সবুজ চত্তদর। তচাদির 
সামদি তভদস তবড়ায় েীদ র সিাদ  প্রেদ র বুদি তভদস তবড়াদিা সহস্র অপ্র প্রে পািীর মদ া বাং া মাদয়র 
স্বপ্ন জড়াদিা, ি যাোয় ভরা  রুে প্রবেযােীদের  পেচারোয় মূিপ্রর  বাব া আর  প্রস প্রস ার সবুজ চত্তর। 
আেবা েীদ র সিাদ  কয়াোর চাের অেূদর তফ্দ , সেয তরৌদ্রস্না  বাং া মাদয়র প্রেপ্রের প্রসক্ত  মুক্তা 
জড়াদিা সবুজ আাঁচ  মৃেুমন্দ বা াদস তো  িাওয়ার মদ াই অপূবজ মদিারম েৃেয তভদস উদঠ মপ্র হাদরর সবুজ 
আাঁচদ  ঢািা পযাপ্ররস তরাদে িপ্র প্রেি প্রবদি  তব ায়। িয়ি সমুদি েীপ্রিমাি হদয় উদঠ  িফু্ল্ল প্রচদত্ত ে দবাঁদধ 
অেবা তজাড়ায় তজাড়ায় তহদ  েুদ  চ া  রুে- রুেী, মুদি হাপ্রসমািা িািা িোর ফু্ েুপ্রর! অেবা েরদ র 
প্রবদিদ র তসািা ী তরাদে আিাদে ক্রীড়ায়  মত্ত োি োি প্রবহদের মদ া তরাদিয়া হদ র বিজা ী ফু্দ   
চত্তদর  ারুেযভরা মািব-মািবীর  গল্প, আিন্দ-উল্লাস! েে সাপুদড়র বীোর সুদর তেমি প্রবদমাপ্রহ  িাপ্রগিী, 
মাদ ায়ারা  হদয়  ফ্ো তমদ  ধদর   প্রবমুগ্ধ সপজরােী  ত মপ্রি  সুচ ুর  ভ্রমদরর গুেজদি, হয়দ া মাদেমদধয 
উচ্ছ্বপ্রস , অপ্র  উল্লাপ্রস   হদয় পুষ্প-পল্লব উদমাপ্রচ  িদর  তফ্দ  প্রিেু  মন্ত্রমুগ্ধ পুষ্পিপ্র ! িিদিাবা  প্রিেু 
িপ্র  ইচ্ছায় অেবা অপ্রিচ্ছায় েু-এিটি পাপপ্রড় তমদ  ধদর, েড়ায় মপ্রেরাময়  ীব্র গন্ধ! আদ া তেদি তেমি 
োাঁপ্রপদয় পদড় েুদ্র প ংগে , ভাদবিা আদগ প্রপদে, জাদি িা তস  ার পপ্ররিপ্র  তিাোয়!ত মপ্রি িদর েুদট 
আদস প্রিেু অপপ্ররোমেেী তমৌমাপ্রে - মধুর তিোয়, প্রিন্তু তস হয়দ া জাদি িা তে,  অিাদি অিাদ  
িসু্ফটি  ফু্দ   মধু োদি িা  োদি েরাব প্রমপ্রশ্র  প্রবষ!এভাদবই প্রিেু ফু্  অিাদ ই েদর পদড়, প্রিেু প্রবহে 
হয় পে হারা।প্রিেু ফু্  িসু্ফটি  হদয় েুগজন্ধ  েড়ায় বাং ার বুদি, প্রিেু প্রবহে বাজপািী হদয় প্রহংস্র োবা 
মাদর বাং া মাদয়র েযাম -তিাম  অংদগ!    

তচাদির সামদি তভদস উদঠ পপ্ররপ্রচ , অপ্র পপ্ররপ্রচ  সহপাঠীদের উচ্ছ্বাস ভরা  আিাদগািা...!  ঐদ া 
গদল্প মত্ত  িজরু ,  তমদয় িাজ , িসরু,  ুিা, সাধি, ই া, েু া ী, তেদ  িাজ , আ পিা,  প্রমল্টি, 
তোট বাচু্চ, বড় বাচু্চ,, এিাম, তগাপা , প্রসরাজ, তফ্ারিাি,  আ ম (ভাই),িপ্র  ,  মাদ ি (চাাঁপাই), 
মামুি, ......। ওপ্রেদি  পড়ায় মত্ত মাদ ি (প্রেিাজপুর), প্রহট ার, তজপ্ররি, জহর , হাসাি,  সপ্র ম, হাপ্র ম, 
প্রমনু্ট(েদোর), প্রমনু্ট(বগুড়া),  তরজাউ , ইয়াকব, ি যাে, প্রবপ্লব, বাচু্চ(িরপ্রসংেী),হারুি, বীদরি, - -। 
ঐদ া েযাদিা েযাদিা   গাদির আসর বপ্রসদয়দে প্র টি সাদে প্রঘদর আদে আপ্রমিু , আপ্র ি, জদুয় , ----।  
সৃ্মপ্র র আিাদে তমঘমা ার মদ া তভদস তবড়ায় - ক্লাদের ফ্াাঁদি  ক্লােরুদম তোট তোট  েদ  গ্রুপ িাপ্রে, 
িপ্ররদোদর োাঁপ্রড়দয় হা িা আড্ডা আেবা েূর তেদি প্রিরদব প্রবপ্র দয় তেওয়া  ভাদ াবাসা! এিিিার মদ া 
প্রিভৃদ  তজাড়ায় তজাড়ায় গদল্পর(!) তচদয়  িি ে  তবদধ আড্ডাই তবপ্রে হদ া। আর স্বভাব ই তসটা প্রে  
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অদিিটাই পপ্ররচ্ছন্ন, িাদোচ্ছ   ও উৎসবমুির।  ফ্দ  সহপাঠীদের   মদধয গদড় উদঠপ্রে  স্বচ্ছ, িােবন্ত এি 
আপ্রিি  বন্ধি।    

অদিদির ভীদড়র  মাদেও সৃ্মপ্র র আিাদে উজ্জ্ব  হদয় উদঠ   সাোপ্রসধা, প্রসমসাম, সো হাসয  এি 
 রুে। িাাঁদধ  ার েু াদিা িাব ীওয়া া বযাগ!  পাদয়  পা  া চপ্প  আর গাদয়  তঢা া ফু্ হা া োটজ । 
োটজ , পযান্ট-এ ইি িদর পরদ   াদি তেপ্রিপ্রি িিদিা। সহপাঠী বনু্ধগে ত ামাদের তচাদিও হয়দ া এদ ােদে 
সুষ্পষ্ট হদয় তচাদি জ্ব জ্ব  িদর তভদস উদঠদে  তসই সার য মািা মুিিাপ্রি, তসই অপ্র দচিা সহপাঠী - বনু্ধ 
আেরাফ্! এিদিা তেি িাদি তভদস তবড়ায়   ভাওয়াইয়া সুদর  ার  সম্ভাষে “চাচা, িযামুি আেু বাদহ!” 
আেরাফ্, তিাি োত্র রাজিীপ্র র সাদে জপ্রড়  প্রে  বদ  মদি হয় িা আমার। পপ্রশ্চমপাড়ায়, ভ্রমর গুঞ্জদি 
মুিপ্রর  পুস্পিািদি িিাদেয অেবা চুপ্রপচুপ্রপ ঢু মারদ  তেপ্রিপ্রি  িিদিা  াদি। অবেয তসৌরভ েড়াদিা তসই 
পুস্পদম ায় আপ্রম প্রিদজও েৃপ্রষ্ট তফ্দ প্রে হাদ  তগািা িদয়ি প্রেি মাত্র!  ে  সহস্র ভ্রমদরর সরব গুঞ্জদির 
মাদে আমার প্রিরব আগমদি তিাি পুস্প-পল্লব উদমাপ্রচ  হদব িা তসটাই স্বভাপ্রবি। আর এমিটি ি যাো 
িরাও িল্পপ্রব াস!   াোড়া পুস্প-পল্লব উদমাপ্রচ  িরার সুরও ত া আমার জািা প্রে  িা; অবেয এিিও 
তিই! বীোদ  তসই সুর ত া ার তচষ্টাও িপ্ররপ্রি িিদিা। হয়দ া সপ্র যিাদরর ত মি ইচ্ছাও জাদগপ্রি িিদিা। 
 দব সুপ্রি  বাবুর 'তিও িো রাদিপ্রি' এর - "প্রভদিপ্ররদি মাদে মাদে োিা  হদ  ইচ্ছা িদরিা বুপ্রে" - 
এর মদ া আমারও প্রি ইচ্ছা িদরিা মাদে মাদধয......!   াই বনু্ধদের সাদে, প্রবদেষ িদর আমার এি 
ভাগদি বনু্ধ মাহফু্দজর সাদে  ারুদেযর উদ্দীপিায়, তিৌ ুহ  আর পু প্রি  হওয়ার ি যাোয় েু-চার বার ঐ 
িািদির পাে প্রেদয় তহদটপ্রে প্রিশ্চয়ই। ফু্দ র মধু িা তপদ ও  রুদপর সুধায় প্রবদমাপ্রহ  হদয়প্রে অব ী ায়! 
হয়দ া আেরাদফ্র জীবদিও ঘদট োিদব এমিটাই। অেবা েমুিার িােবদি এদ াচুদ  েুদট তবড়াদিা চঞ্চ া 
তিাি হপ্ররেী  জপ্রড়দয়  প্রেদ া  ার হৃেয় জদুড়,   ফ্দ   অিয বদি েৃপ্রষ্ট তফ্ ার অবিােই প্রে  িা  ার! 
 দব 'তেদষর িপ্রব া'-এর  অপ্রম  রাদয়র মদ া েুঘাদটই  জ  িাবার ম  ব তে প্রে িা  ার এটা ব দ  
পাপ্রর প্রিপ্রবজধাে।  মু  ঃ তস প্রে  িযািটিপ্রেয়াি মুস মাি। আপ্রেজি স্বাব ম্বদির জিয েু-এিটা টিউেপ্রি 
িরাদ া তস। রুটিিমাপ্রফ্ি  ত িা পড়া, ধমজ-িমজ আর িামাজ-িা ামই প্রে   ার বেিপ্রন্দি িমজধারা।   দব 
তস প্রিন্তু এিেমই প্রিরস প্রে  িা। ক্লাদসর ফ্াাঁদি মাদে-মদধযই তোগ প্রে  আমাদের  হা িা  আড্ডায়।  
পাহাপ্রড় ঢদ  উঠপ্র  তোবা চঞ্চ া েরোর বাধ-ভাংগা তস্রাদ  তভদস তবড়াদিা িড়কদটার ম  েু-চারটা অশ্লী  
েব্দ অেবা বষদন্তর মৃেু উষ্ণ সমীরদে প্রমদে োিা ধূপ্র বাপ্র র ম   ুিাদিা ত া ুপ চাহপ্রি প্রে িা  ার মাদে। 
আর সহপাঠী বান্ধবীদের সাদে আড্ডাদ া েূদরর িো িিদিা িো বদ প্রে  প্রিিা আমার সদন্দহ আদে। আর 
আমার মদ া, আেরাদফ্র মদ া, রং হীি প ংদগর মৃেু সঞ্চাপ্র   পািার  রংদগ, সহস্র সরব প্রবহংদগর 
ি  াদি মুিপ্রর  েু জভ অপ্রিজ দের  পুষ্প-পল্লদব তিাি আদ াড়ি  জাগাদব িা প্রিশ্চয়। আর এমিটি আো 
েুমুদরর ফু্  পাবার মদ াই স্বপ্ন সুি! আমাদের গপ্রে   িািদি সুবাপ্রস , সুভাপ্রস   প্রবিপ্রে   অষ্ট-অপ্রিজ ে 
- িাজ , আ পিা, েু া ী, মঞু্জরী তজপ্ররি,   ুিা, ই া ও জহর  েপ্রড়দয় প্রেদয়প্রে  পপ্ররচ্ছন্ন তসৌরভ 
আিমদি। ো মিদি তিোয় মা া  িদরপ্রি, মিদি িদর ত াদ প্রেদ া সজীব সদ জ। বাস্তদব  ওরা অি ু  
হদ ও, আমাদের িাদে ভরপুরই মদি হদ া। প্রি আশ্চেজ! ওদের  িাম গুদ া আমার প্রিন্তু আজও মদি 
আদে!! োদহাি পদর অবেয আরও েুই-প্র িটি কসুম-িািি  সুবাস েপ্রড়দয় প্রেদ া আমাদের গপ্রে  িািদি। 
পরব ীদ  আগ  তসই স ীেজদের মদধযও অদিদির িামও মদি আদে - তরব ী, েপ্র , িাজমা, আজাে, 
আরমাি,  স্বাধীি,......।  দব  তসই বান্ধবীদের সাদে আড্ডায় এিচ্ছত্র আপ্রধপ য বজায় তরদিপ্রে  মামুি, 
তেদ  িাজ , সাধি, িসরু, এিাম, িজরু , তফ্ারিাি,  চাাঁপাই মাদ ি, বাচু্চ(েদোর), ....!   

পাঁপ্রচে বের ধদর বদয় চ া তসই চঞ্চ া েেজাগুদ া  ইোম ী, সুরমা, িরদ ায়া,... িেীর    মদ াই 
আজ োন্ত-প্রির। এিি িেীর বদে উেদ  পড়া তসই জ   রংগ তিই বদট,  দব  ার বদে বদয় চ া হা িা 
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তঢউ তি াদিা   প্রেপ্রিপ্রমপ্রি  জ রাপ্রে এিিও হৃেয়দি িফু্  িদর, মিদি িদর ত াদ  সদ জ-সজীব। 
োদহাি, সহপাঠিিীদ া বদটই অদিি সহপাঠীও এিি আেরাফ্দি  প্রচিদ  পারদবিা আর এটাই স্বাভাপ্রবি। 
আমার অবিাও তবচারা আেরাদফ্র ম ই! এপ্রেদি,  আেরাদফ্র সাদে    আমার তেষ তেিা েয়/সা  বের 
আদগ গপ্রে  প্রবভাদগর সুবেজজয়ন্তী অিুষ্ঠাদি। প্রবদিদ  সহপাঠীদের প্রিদয়   বদসপ্রেদ া এি চমৎিার আড্ডা! 
িমজবযস্ত ায় অেবা ইচ্ছার অভাদব  অদিদি তসপ্রেি  িা আসদ ও তস প্রিন্তু ঠিিই এদসপ্রেদ া মপ্র হাদরর সবুজ 
চত্তদর বনু্ধদের টাদি, ভাদ াবাসার টাদি।  

আেরাফ্ গ্রাদমর এিটি  তবসরিারী িদ দজ অধযাপিা িদর। িায় পাঁপ্রচে  বের ধদর প্রেেি া 
িরদ ও  প্রবপ্রধর তবড়া জাদ  আটদি োদি চািপ্ররর পেবীটি – িভাষি! বড় তজার   এি ধাপ এপ্রগদয় 
তেদ  পাদর  - সহিারী অধযাপি!  প্রজজ্ঞাসা িদর জািা তগ , ভাবী  াদের তোট সংসারটি স্বেদে আগদ  
তরদিদে। বুোই োয়  প্র িটি সন্তাি আর গৃহ  েীদি প্রিদয় সুদিই আদে বনু্ধ আেরাফ্। বড় তেদ টি  িি 
হয়দ া প্রসক্স-এ পড়দ া। বড় তমদয়টি হয়দ া  িি িাইমাপ্ররদ  আর তোট্টটি তিাদ ।  ার আচার-আচরে,  
তপাোি-আোি তসই আদগর মদ াই। প্রসমসাম তেহ, তপদট তিই তিাি বাড়প্র  তমদের স্তর।  িিও  তে তস  
আদগর ম ই িুবই  সাোপ্রসধা অিাড়ম্বর জীবি োপি িরপ্রে    া তেদিই বুো প্রগদয়প্রে । আসদ , সব 
প্রিেু আদগর মদ াই প্রে  শুধু অবয়দব ফু্দট উদঠপ্রে  বয়দসর হা িা  েী    তোয়া!   

সৃ্মপ্র র তট্রিিাপ্রি পাহাপ্রড় েেজার  মদ া, চ প্রে  এাঁদিদবদি    আিমদি।  হঠাৎ   িাদে তিাোও 
তিা াহ । হয়দ া প্রবদিদ র  যাব তেদষ শ্রান্ত-ক্লান্ত হদয় প্রেোেীরা প্রফ্রদে িীদড়। অেবা েুটদে  ে  তবদধ 
তিা া মাদঠ  - োরুে আড্ডা হদব তভদব।  তচাদি তভদস তবড়াদিা তসই রপ্রেি েপ্রব গুদ া    হাপ্ররদয় তগ  
তেি এি প্রিপ্রমদষই। প্রফ্দর এ াম আবার বাস্তব ার  জটি  মদঞ্চ। তচাদির সামদি আবার স্পষ্ট হদয় উঠদ া 
 যাপটদপর তসই পেজ া।  মাোটা প্রেমপ্রেম িরদে। সৃ্মপ্র র োয়াগুদ া তচাি তেদি   হাপ্ররদয় প্রগদয় তচাি তভদস 
উঠদ া এি প্রিষু্ঠর বাস্তব া!  যাপটদপ তেদি তভদস এদ া  তেি  এি তোট্ট তমদয়র প্রিরব িান্না! িাে তোয়া 
গভীর ও িরুে  আকপ্র ৷ তচাদির সামদি তমদ  ধরদ া তি তেি অশ্রু মািা  এি  তিা া প্রচঠি! ত িার 
পাদেই  ার প্রিয় অসুি বাবার  িংিা সার এি  প্রিরপ্রচত্র! 

 ার প্রিয় বাবার প্রচপ্রিৎসার প্রবপু  অেজ (িায় ৭০,০০,০০০/-)  াদের মদ া প্রিম্ন মধযপ্রবত্ত 
পপ্ররবাদরর জিয মু  ঃ অসম্ভব।  প্রিন্তু তসই িঠিি অসুদির িরা  োবা  ার বাবাদি মৃ ুযর প্রেদি তঠদ  
প্রেদচ্ছ।  তোট্ট মা গভজ ধাপ্ররেী মাদয়র মদ াই বযাক  হদয়   উদঠ। প্রিভাদব তোগাড় িরদব এদ াগুদ া টািা! 
েপ্রেও প্রবদশ্বদ া বদটই বাং াদেদেও হয়দ া অদিি ধিকদবর আদে, োরা সত্তর  ে টািা প্রিপ্রমদষই উপ্রড়দয় 
প্রেদচ্ছ িযাপ্রসদিার রপ্রেি  চািায়। িিদিাবা  পাাঁচ ারা  তহাদটদ র প্রব াসবহু  সুযদট অববধ প্রবিৃ  সামপ্রয়ি 
সুদির   সন্ধাদি    িদয়ি প্রেদি অেবা মাত্র িদয়ি ঘন্টায় প্রবপ্র দয় প্রেদচ্ছ  ে  ে টািা প্রিপ্রবজধায়। েুবন্ত 
িােীর িাদে তভদস োিা িড়কদটার  মদ াই তোট্ট মাদয়র মাোয় তো া তিদয় তগদ া  এি েীে প্রবেযুৎ 
ে ি    - তফ্সবুি!, সামাপ্রজি তোগাদোদগর এি অিিয ভাচুজ য়া  মাধযম।   তমদয়টির তচাদিমুদি ফু্দট 
উদঠ   আো-প্রিরাোর েীে হা িা আদ ার  আভা। েপ্রেও হৃেদয়র গভীদর  ুিাদিা  আদে চরম উৎিন্ঠা 
আর িদন্ঠ ভরা িান্না জড়াদিা  বযক  া।   ার িপ্রচ হাদ , ত িিীর মাধযদম িিিই তসই অিুভূপ্র   
ফু্টিদয়  ু দ  পারদব িা, পারা সম্ভবও িয়। প্রিন্তু তোট্ট তমদয়র আকপ্র র পাদেই োাঁপ্রড়দয় আদে রুগিৃষ্ট 
বাবার প্রির েপ্রব।  মুিমণ্ড  িাপ্রি েপ্রেও  হ াো আর প্রবষন্ন ায় ভরা,  দব তচাদি তিাদে  ুিাদিা আদে 
তবাঁদচ োিার অবযক্ত প্রমিপ্র  ভরা আিাংিা।  াই তমদয়র হৃেদয় হ াো জড়াদিা বযক  া আর আো-
প্রিরাোয়  ভরা  িরুে আকপ্র  প্রিেুটা হদ ও অিুভব িরা োয়  ত িার পাদে আড়ষ্ট হদয় োিা    ার 
বাবার িপ্র েপ্রবটিদ । 
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এই পৃপ্রেবীর বুদি প্রিেু মািুষ রূপী অমািুষ োিদ ও আদে অদিি অদিি সপ্র যিাদরর  হৃেয়বাি 
মািব-মািবী । আদে প্রিঃদস্বর িাদে ভাদ াবাসা েপ্রড়দয় তেবার মদ া মহাি বযপ্রক্তগে এই ধরা দ ই । পৃপ্রেবী 
 াই এিদিা তবাঁদচ আদে আর ধিয  াদেরই জিয। ঐ   তোট তমদয়র আকপ্র  জড়াদিা প্রিরব িান্না েপ্রে 
 ারা শুিদ   পায়, অসুি বাবার তবাঁদচ োিার প্রমিপ্র  ভরা তসই চাহপ্রি  াদের েৃপ্রষ্টসীমায় েপ্রে এদস োয়, 
 দব  মম া জড়দিা সাহাদেযর হা   ারা বাপ্রড়দয় প্রেদব প্রিশ্চয়। আমরাও প্রি পাপ্রর িা সাহাদেযর হা  অল্প 
এিটু বাপ্রড়দয় প্রেদ ? তচষ্টা প্রি িরদ  পাপ্ররিা  ার সুি াদি প্রফ্প্ররদয় আিদ ? পাপ্ররিা প্রি এিটু অন্তর 
তেদি িােজিা িরদ , েয়াময় িভুর সমীদপ?    মৃ ুযর মুদিামুপ্রি অসুি বাবা আর প্রপ ৃদস্নদহ আপ্লু     
তমদয়টির অবযক্ত িান্না ইোদর ইোদর তভদস  তপৌাঁদে োি তসই মহাপুরুষদের  িাদে, োদের পেস্পদেজ  ধিয 
এ পৃপ্রেবী, ধিয এ মািব সমাজ। সাহাদেযর হা  এপ্রগদয় আসুি,  ফু্দট উঠুি  প্রমপ্রষ্ট তমদয়র প্রমপ্রষ্ট হাপ্রস, 
োপ্রন্তদ  তস  ঘুপ্রমদয় োকি প্রপ ৃদক্রাদড় আর প্রচত্ত তহাি েংিাহীি।  
     িজরু ই ঐ তোট্ট তমদয়র তফ্সবুদির  টিাদিা আদবেিিাপ্রি তেয়ার িদর েপ্রড়দয় প্রেদ া সহপাঠীদের 
িাদে, শুভািাঙ্ক্ষীদের  িাদে। তসই সাদে অিুদরাধ েপ্রড়দয় প্রে   মুদঠাদফ্াদি। অপ্র  দ্রু  গঠি  হদ া িপ্রমটি, 
সাব িপ্রমটি স ীেজদের প্রিদয়। এিাদি অগ্রজ ও প্রির স ভূপ্রমিা রািদে, আমাদের গপ্রে  তেদি িজরু , 
িসরু, সাধি, তফ্ারিাি, ....।  আর অিয প্রবভাগ তেদি প্রিয়াজ, প্ররপি, আেরাফ্, িাগরী, .....। িদরািা 
েুদেজাদগর মাদেও মযাদসঞ্জাদর এবং জদুম ভাচুজ য়া   প্রমটিং হয় িপ্র  সিাদহ, রাদত্রর িমজক্লান্তদি েূদর তফ্দ  প্রেদয়। 
সুদোগ তপদ ই িমজবযস্ত ার মাদেও িপ্র প্রেি তফ্ািা াপ হয়   অেজ সংগ্রহ ও প্রচপ্রিৎসার আপদেট জািদ   ও 
জািাদ ।   এিই সাদে  ন্ন ন্ন িদর তিাাঁদজ তবর িরা হদচ্ছ হাপ্ররদয় োওয়া সহপাঠীদের ঠিিািা।  প্রিপ্রবড় 
তোগাদোগ ও বনু্ধদের  সুেৃঢ় বন্ধদির ি যাোয় গঠি  হদয়দে মযাদসঞ্জার গ্রুপ।   তসই সাদে জাপ্রিদয় তেওয়া 
হদচ্ছ আেরাদফ্র বযাপাদর আমাদের উদেযাগ প্রফ্দর  পাওয়া   সহপাঠীদের িাদে।  ারাও স্ব ঃসূ্ফ জ ভাদব 
বাপ্রড়দয় প্রেদচ্ছ সাহাদেযর হা । 
   এই তে পাঁপ্রচে বের েূদর প্রপেদি তফ্দ  আসা এি সহপাঠীর িপ্র  স ীেজদের ভাদ াবাসা,   া েেজার 
স্বচ্ছ জদ র মদ াই প্রিমজ , প্রিষ্ক ুষ।  এিাদি  ত ৌপ্রিি ার তিই তিাি প্রবেুযৎ চমি। এিাদি আদে ফ্ল্গুধারার 
মদ া  বদয় চ া ভাদ াবাসায় প্রসক্ত সমীরে।  আদে বিপ্র ি ার োয়বে া,  আদে    শ্বাে  সুমহাি   
মািপ্রবি ার বন্ধি। িােজিা িপ্রর, এই মািপ্রবি োয়বে ার সমীরে বদয়   োি বাং ার িপ্র টি ঘদর,  মহা 
প্রবদশ্বর িপ্র টি তিাোয় তিাোয়। মািপ্রবি মূ যদবাধ, েপ্রেো বা াদস প্রমদে োিা জ  িো হদয় অেবা বষজার 
প্রেপ্ররপ্রেপ্রর বৃপ্রষ্ট হদয় েুাঁ দয় োি িপ্র টি মািব হৃেদয়।      

পাঁপ্রচেটি বের তপপ্ররদয় তগদে,  বু অপ্র দ র গুহায় হাপ্ররদয় োওয়া  প্রিেু েৃেয এিদিা তেেীপযমাি, 
মদি হয় তেি হা  বাড়াদ ই তোাঁয়া োদব  াদি  প্রিপ্রমদষই। প্রিেু সৃ্মপ্র   অস্পষ্ট হৃেয়পদট। ঘি কয়াোয় ঢািা 
 ন্ঠি হাদ  রাদ র আাঁধাদর গ্রাদমর তমদঠাপে প্রেদয় অেূদর তহদট চ া   পপ্রেদির মদ া ।   আর    প্রিেু     
েপ্রব আাঁধাদর ঢািা, চ ন্ত পদে েপ্রেি তেিা আগন্তদির মদ া, ে  তিাাঁদজও, তফ্র আর পাওয়া োয়িা  াদি।    
আসদ  এই ২৫ বেদর সৃ্মপ্র র আিাদে উদড় তগদে রাপ্রে রাপ্রে সৃ্মপ্র র প্রবহংগ। এই উদড় োওয়া   সহস্র   
সৃ্মপ্র র োদির মাদেও প্রিেু সহপাঠীর অবয়ব  ও িাম উভয়ই আমার হৃেয় আিাদে উজ্জ্ব  িেদত্রর মদ া 
ভাস্বর। আেরাফ্  াদের মদধয অিয ম। হয়দ া  ার সার য ও ধমীয় অিুেী িই আমার হৃেদয় তরিাপা  
িদর োিদব। তসই  সুবেজেয়ন্তীর সময় তস আমাদি বদ প্রে  "বনু্ধ, আমার তবটাদি ত ামার ওিাদি 
ইপ্রঞ্জপ্রিয়ারীং-এ পড়াদ  চাই।  ুপ্রম প্রিন্তু সাহােয িরদব।"   

প্রবিা তমদঘ বজ্রপাদ র মদ াই  ার সুন্দর সাজাদিা সংসাদর   হঠাৎ তিদম এদ া এি িা ববোিী 
েড়! মাত্র বের েুই আদগ তিাি এি  েুঃি জড়াদিা অ েদে তভারদব ায়,  সড়ি েুঘজটিার প্রিমজম আঘাদ  
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রক্তাক্ত হদয় পদড়  ার  বড় তেদ !  াজা রদক্ত প্রভদজ োয় ধপ্ররত্রী মার আাঁচ !  ঢদ  পদর তস মৃ ুযর 
তিাদ  অপ্র  দ্রু ,  ে সহস্র প্রিদ্রা তচদপ বদস েুদচাদি অপ্রিচ্ছা! প্রিবজাি ধপ্ররত্রী মা,   সবুজ ঘাদস আাঁিা 
মাটির  আাঁচদ  তঢদি বুদির গভীদর আগদ  তিয় তসই  প্রিের তেহিাপ্রি!    েুঃি ভরাক্রান্ত হৃেদয় প্রিদয় 
োয়  াদি প্রচর দর িা তফ্রার তেদে! তসই তেদ টি  িি  উচ্চ মাধযপ্রমদি পড়দ া।   অেচ আমরা 
অদিদিই জাি াম িা,  ার সাজাদিা সংসাদর আসা ঐ মমজাপ্রন্তি েুঘজটিা। শুধু  তোগাদোগ িা োিার জদিযই 
আমরা জািাদ  পাপ্ররপ্রি আমাদের সহমমী া, পাপ্ররপ্রি প্রেদ  তিাি সান্ত্বিা  াদি ও  ার তোিসন্তি 
পপ্ররবারদি। সুবেজেয়ন্তীর সময় ব া  ার তসই িোগুদ া  এিদিা তেি আমার িাদি িরুে সুদর ঘুদর প্রফ্দর 
তবদজ উদঠ েিি  িি!  

আেরাফ্, তসই  রুে  র াজা প্রিয় সন্তাি হারাদিার তোি সইদ  পারপ্রে িা প্রিেুদ ই। বুদির 
প্রভ দর অবযক্ত িষ্টগুদ া োই চাপা আগুদির মদ া    াদি  কদর কদর    িাপ্রচ্ছ  অহপ্রিজপ্রে। মাদে মদধযই 
মািপ্রসি ভারসাময হাপ্ররদয় তফ্ দ া তস।  িি তেদিই সোহাসয মুিিাপ্রি তবেিায় মপ্র ি সবজেে। সো াপী 
ত ািটি এরপর তেদি এদিবাদর প্রিরব হদয় তগ । ঐ জপ্রমদয় রািা িষ্টগুদ াই   মদি হয়  ার তেদহ বাসা 
বাদধ সবার অদ েয, প্রভন্নরূদপ। রূপ তিয় এি মরে বযপ্রধদ  – িাম  ার “অযাপ্লাপ্রিি এযাপ্রিপ্রময়া”।  এি 
পাের চাপা িষ্ট প্রিদয় ঘটিা গুদ া ব প্রেদ া মুদঠাদফ্াদি  ভাবী,  আেরাদফ্র স্ত্রী! প্র প্রি  িান্নাদি িষ্ট িদর  
তচদপ রািদ ও  তচদপ রািদ  পাদরপ্রি চাপা েীঘজ শ্বাস -  ার   অ দেযই তবর হদয় এ  এি েীঘজ শ্বাস। 
সহস্র বুি ফ্াটা িান্না তেি তবর হদয় তগ  তসই তেদড় তেয়া প্রিঃশ্বাদস! 

ো হাপ্ররদয়দগদে  াদ া আর প্রফ্প্ররদয় পাবার িয়। মদি রািদ  হদব বধেজই িষ্ট  াঘদবর মদহৌষধ।  
তসই সাদে প্রবিয় ও এিাগ্র প্রচদত্ত, অন্তদরর অন্তঃি  তেদি িায়মদিাবাদিয  িামিা িরদ   হদব মহা 
পরাক্রমো ী,  সারা প্রবদশ্বর এিমাত্র অপ্রধপপ্র , সদবজাত্তম িপ্র পা ি, অসীম  েয়াময়, মহাি িভু, আল্লাহ 
সুবহািা া'আ ার িরুো আর সন্তুপ্রষ্ট। সমস্ত িসংসা এিমাত্র মহাি আল্লাহ া'য়া ারই জিয।  াই   বধদেজর 
েষ্ঠী আর িভুর (েয়ার) আদ াই এপ্রগদয় তেদ  হদব সামদির প্রেদি - সামদি আসুি ে ই  প্রবপে, বাধা-
প্রবপপ্রত্ত। আর হৃেদয় জ্বা াদ   হদব (িভুর) ভয় আর আোর অপ্রিবজাে িেীপ। পাপ্রড় প্রেদ  হদব বনু্ধর পে। 
জীবি েুদে - হ াো, প্রিরাো আর বধেজহীি া - এরাই সবাই হদ া  প্রিরব ঘা ি। ো োই চাপা আগুদির 
মদ া  কদর কদর িায় এিটি জীবিদি, এিটি সংসারদি; ধ্বংস িদর তেয় এিটি জাপ্র দি। অিযপ্রেদি প্রহংসা-
িপ্র প্রহংসা হদ া  জ ন্ত আগুিসম, ো িিাদেযই জ্বাপ্র দয় পুপ্ররদয়  োরিার িদর প্রিজ অন্তর। আর অহংিার 
তসদ া হদ া এি প্রবষাক্ত িীট, ো অহপ্রিজপ্রে েংেি িদর প্রিদজদিও  অিযদিও। মু  ঃ  হ াো, প্রিরাো, 
বধেজহীি া, প্রহংসা, অহংিার,.....এরা িদ যদিই এি এিটি েূেজমিীয় ভাইরাস ব দ  পাদরা ভাচুজ য়া  ভাইরাস!      

ভাচুজ য়া ই তহাি আর এিচুয়যা ই তহাি, সমস্ত প্রবপদে-আপদে মহা  পরাক্রমো ী, রাজাপ্রধরাজ,  
িরুিাময় িভুর সমীদপই প্রিদবেি। আর  ার েয়াদ ই  মুপ্রক্ত প্রিপ্রশ্চ । মহাি আল্লাহ া'য়া াই সুি ার  
এিচ্ছত্র মাপ্র ি। প্র প্রি েয়া িরদ  তে তিাি বা া-মপ্রসব  তেদি  মুপ্রক্ত অবধাপ্রর । আর  প্র প্রিদ া 
আমাদের ি যাোর তচদয়ও ে  সহস্র গুদির অপ্রধি িরুিাময়, েয়াময়, রহমাদির রাহীম। 

গপ্রেদ র সংিযারাপ্রে আর গাপ্রেপ্র ি প্রচহ্ন প্রেদয় মহা প্রবদশ্বর প্রবজ্ঞািদি অপ্র  সুন্দর ও তচৌিস ভাদব 
িিাে িরদ  পারদ ও মদির অিুভূপ্র গুদ া িিাদে তস এদিবাদরই বযেজ। এ জগদ  তস সপ্র য আিাপ্রড়, 
অবজাচীি। এিইভাদব রমেীর তচাদি ও মুদি তে ভাষা ফু্দট উদঠ, প্রবেগ্ধ িপ্রবর বেজমা ায় গাো ে  তচৌিস  
েদব্দর সমাহাদরও পপ্ররপূেজ রূদপ  প্রবিপ্রে  হদবিা  া। আর হৃেদয়র গহীদি  ুিাদিা তে অিুভূপ্র   া শুধু 
সমবযপ্রে  হৃেয়ই বুেদ  পাদর। েব্দ আর ধ্বপ্রে তসিাদি বযেজ প্রিপ্রশ্চ ।  
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তসই তোট্ট তমদয়র হৃেয় গহীদি  ুিাদিা িষ্ট আর মাটির িেীদপর প্রিভ প্রিভ প্রেিায় আদ া 
অন্ধিাদরর প্রিষু্ঠর তি ার মদ া  ার আো-প্রিরাোর   িরুে অিুভূপ্র  তিব   ার বাবা-মাই  প্রিেুটা 
বুেদ  পারদব।  এই সুেূদর বদস আমার পদে  া অিুভব িরা এদিবাদরই অসম্ভব, অবাস্তবও বদট। িপ্রব বা 
ত িি  হদ  িা হয় এিটা িো প্রে ।    াই  আমার মদ া সংিযা প্রিদয় োর িাড়াচাড়া,   ার পদে ওই 
তোট্ট তমদয়র মদির গহীদি তে  প্রপ ৃ অিুরাগ, হৃেয় তিাদে েপ্রড়দয় োিা  অসহয িদষ্টর  অবযক্ত  অিুভূপ্র , 
আো প্রিরাোর  সংেয় ভরা মুিাবয়দব িসু্ফটি  অবযক্ত ভাষা, িীরব িান্না মািা  তচাদির   তিাদে তে 
প্রমিপ্র   ার ভাষা ে  সহস্র বার তচষ্টা িরদ ও আপ্রম ফু্টিদয়  ু দ  পারদবা িা ত িিীর বারা  তিাি 
প্রেি। িিদিা সম্ভব িয় আমার পদে। প্রিন্তু  ার এই েুঃসহ িদষ্টর তবাো আমারও চাই এিটু    তেয়ার 
িরদ । চাই বনু্ধর হা  ধদর এিটু পাদে বদস োিদ । বনু্ধর এই  েুঃসমদয় আমাদের হৃেয়ও বযোয় 
তবেিাপ্রবধূর। হৃেদয় জড়াদিা  অেৃেয িষ্টগুদ া প্রেপ্রেরপ্রবনু্দ হদয় েদর পড়দ  চায় ঘাদসর েগায়। বুদির মাদে 
জমাদিা সহস্র ভাদ াবাসা  প্রবিপ্রে  হদ  চায় েব্দমা ায়। ইদচ্ছ িদর বেজমা ায় গাাঁপ্রে হাজারও মা া, পপ্রড়দয় 
তেই বনু্ধর গ ায় ভাদ াদবদস।  াইদ া আমার এ তোট িয়াস। মদির আদবগ তসদ া সাবজজিীি। আর  া 
ধ্বপ্রি হদয় তবপ্ররদয় আসদ  ত া চাইদবই। চায় িিাপ্রে  হদ   বপ্রেজ  েব্দমা ায়। তহাি িা  া ে ই অস্পষ্ট 
অেবা এদ াদমদ া! 
 

                                                                                                           
কদয়ট, িু িা, জ ুাই ২০২০ ইং  

 


