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Interview details
Interview with Mahajabin
Interviewed by Himu
মাহজাবিনঃ

আচ্ছা। সরাসবর স্মৃবি তিা ওইভাবি তনই গল্প শুবন যিটুকু বভজুলাইজ
করা। আমার তেবে তযটা আমার দাদা-দাবদ নানা-নাবন সিাই, এখন
তযটা িলবল তয ওইবদককার, তিা আমার িািাবক যবদ বজবেস কবর
আবম তয িখন বক ওইবদবক বিবলা? উবন এইটাবি কনবিউজড হবে
তযবিন। িখন তিা আর এইবদক আর ওইবদক বকিু বিল না। মাবন
এইবদক আর ওইবদক িলবল কনবিউসন তিবর হবে যাে। িখন তিা
আর এবদক আর ওবদক বকিু বিবলা না। উনারা বিল ভারিিবষে বিল।
িখন বডিাইন করবি হে তয তকান বদবক বিল, তকান এলাকাে বিল?
নবদো তয বিল নবদো তিা ওইবদবক, এইবদবক নবদো আবি ওইবদবকও
নবদো আবি। নবদোর তকান অঞ্চবল বিল? তিা এইভাবিই হল বগবে
িুঝবি হে।
যাইবহাক আবম আমার দাদা-দাবদবক ওইভাবি পাইবন, নানা-নাবনবকও
ওভাবি পাইবন। নানাবক আবম তদবখবন দাবদবকও আবম তদবখবন। আর
দাদাবক তদবখবি… আমার িেস যখন ৪ িির িখন আমার দাদা মারা
যান। তস অবথে স্মৃবি খুিই কম আর বক; একদম আিিা আিিা আিিা
মবন আবি আমার দাদার কথা। আর নাবনবক তদবখবি আবম যখন ক্লাস
৫-এ পবি িখন আমার নাবন মারা যান। তিা নাবনর স্মৃবিটাই আমার
কাবি তিবি আবি আর বক।
দাদার তেবে তযটা তসটা হবচ্ছ গল্প তিানা; আব্বার কাবি গল্প তিানা তয,
দাদা বিবলন বিকারপুবরর আর দাদা চবল আসবিন। দাদা পুবলবি বিল
তিা ১৯২৬ সাল তথবক দাদা চাকবরবি জবেন কবরবিবলন আর বক।
উনার শুরু তথবকই তপাবটিং বিবলা এবদবক মাবন, উনার প্রথম তপাবটিং
বিল কুবিো। িারপর তমবহরপুর, পািনা, এভাবি আর বক ওই
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অঞ্চলটাবি। নবদোবিই বিল তমাটামুবট তপাবটিং। তিা উবন চবল আসার
পবর তযটা হে তয, তমবহরপুবর প্রথবম শুরু কবর িারপবর তমবহরপুর
তথবক বিকারপুবর যািাোি করবি হি িাবক তযবহিু িাবি বিল, তিা
তসই অবথে িাবিবি যািাোবির পথটা খুি একটা ভাবলা বিবলা না।
কারণ ওইবদকটাই এবকিাবরই িখন গ্রাম বিল, যািাোবির িযিস্থা
ভাবলাবিবলা না, গািী-ত ািা বিবলা না। তিা তযটা হবেবি তয দাদা
যািাোবির পবথ বিরবির জনয কুবিোর তভিামারাবি একটা িি জােগা
বকবন ওখাবন িাবি কবর, তযখাবন আমাবদর িিেমান িাবি আর বক।
ওখাবন হবচ্ছ ওটা ওর বিরবিস্থল বিল তযটা হবচ্ছ আমরা এখন
আমাবদর িাবি বহবসবি িবল। এটার পবর ’৪৪-এর বদবক যখন একটা
দাঙ্গার মি হে িখন আমার দাদার িাবি

র সি পুবিবে তদে।

িারপবরও উবন তিা এখাবনই বিল, উনার তিা আিার ওইভাবি যাওো
কবম তগল এটার পর তথবক। িারপবর তদিভাবগর পবর, তদিভাগ হিার
আবগর তথবকই উবন বডসাইড কবর বনবেবিন তয এখাবনই তসবটল হবি
হবি কারণ িার িাবি র সিই হবে তগবি। আর আমার দাবদর
আত্মীেস্বজন সিাই কুবিোর আলমডাঙ্গাে তসবটল হে এটাও সি
আবগর। ’৪৭-এর আবগর কথা আর বক। ’৪৭-এ সিাই চবল এবসবি
এরকম আমার দাদা-দাবদ নানা-নাবনর তেবে তকউই না। আর আব্বার
কাবি তযটা গল্প শুবনবি তসটা হবচ্ছ, এটার পবর ’৭২ সাবল আব্বাবক
সাবথ বনবে দাদা বিকারপুবর যাে। ওইটা বিল লাট যাওো আর বক।
বগবে িখন িার সি স্কুল, িাবি র তযখাবন বিল ওগুবলা তদখা শুরু
কবর। তিা স্কুলটা বিল, িখন পযেন্ত স্কুলটা বিবলা, স্কুল চালু বিবলা আর
বক। আব্বা িখন, আব্বাবক িখন পবরচে কবরবে তদে দাদা তয, “তদখ
এটা আমার ক্লাসরুম, আবম এখাবন পিিাম। আবর এই জােগাটা তিা
এখবনা তিা এমনই আবি, তদওোবল একটা দাগ বিবলা এই দাগটা
এখবনা আবি। এখাবন আমাবদর নাম তলখা বিবলা তসটা এখবনা আবি।”
ওগুবলা িলবি িলবি তস খুি ইবমািনাল হবে যাে আর বক। ওই
বজবনসগুলা আব্বা এখবনা গল্প কবর আমাবদরবক। িারপবর একটা
জােগাে, িাবি তযখাবন বিবলা ওখাবন অবনক িি িসবলর মাঠ। তিা
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আব্বা বজবেস কবর তয এখাবন এি ভাবলা িসল হে বকভাবি? িবল
হবি না তকন? এখাবন হবচ্ছ তগ্রবভোডে বিবলা। বিবটিবদর তরবসর ত ািা
তযগুবলা বিবলা ওগুবলাবক এবন এখাবন তমবর পুুঁবি তিলা হি যার
কারবণ ওই জােগাটা অবনক উিের, এইখাবন ভাবলা িসল হে।
এইগুবলা িলবি থাবক আব্বা।
আমার দাদার নাম হবচ্ছ িজবল রাবব্ব খান। তিা আমরা সিাই এখাবন
দাদাবক রবি নাবম তকউ বচবন না। ওখাবন যাওোর পবর একজন
দাদাবক হঠাৎ কবর তডবক উবঠ তয, “এই রবি! িুবম রবি না? তকমন
আবিা?” তিা িািা িবল তয, “িািা, তিামাবক রবি নাবম ডাবক?” বিবন
িবলন তয, “হযাুঁ এখাবন সিাই আমাবক রবি নাবমই ডাবক।” তিা এই
গল্পগুবলা

শুবনবি

আবম

এই

বভজুযোলাইবজিনগুলা

িা

তমবমাবরগুলা আমার এরকমই আব্বার কাি তথবক তিানা। আর... যবদ
নাবনর তেবে িবল, নাবনরগুলা আবম বনবজ তদবখবি আর বক। নাবনর
লাইিটাইল, নাবন বকভাবি কাজ কবর, বকভাবি চুল আচুঁিাে, বকভাবি
িাবি পবর, সিই আমার তথবক মবন হবেবি তয এবদককার তথবক একটু
আলাদা। বিবিষ কবর আবম এখন িুঝবি পাবর তযটা তয আমাবদর
কালচারটা না, ওইবদককার যারা আমরা; এখন কুবিো িা ওই অঞ্চল
আর বক। নবদো তযটা বিবলা। ঐ অঞ্চবলর সাবথ এই অঞ্চবলর... ঢাকা...
এই অঞ্চলটার অবনক পাথেকয; কালচারাল পাথেকয। তযটা আবম এখন
িুবঝ খািার-দািার তথবক শুরু কবর সিবকিু । কাপি তচাপি মাবন
কালচারাল তয বডিাবরন্সটা ওইটার সাবথ না অবনক তিবি বমবল হবচ্ছ...
মাবন... ভারবির িযাপারগুবলা আর বক। কালচারাল তয প্রযাবিসগুবলা...
ওগুবলা। নাবনর মবযয ওইটা আবম তদখিাম তয নাবন রান্নার, রান্নাগুবলা
সিই ওখানকার; এখন িুবঝ আবম ওটা। নাবনর রান্না আমার অবনক
পিবের বিবলা। নাবনর গল্প করা, কথা িলা িারপর হবচ্ছ...

র

তগািাবনা সিবকিু র মবযযই আবম এখন িুবঝ তয একটু অনযরকম। তযটা
আবম পিে করিাম আর বক। আমার বর এখবনা নাবনর একটা আেনা
আবি তযটা বকনা কলকািা তথবক নানা নাবনর জনয এবন বদবেবিল।
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আমার নাবনর কাবি এরকমভাবি কখবনা শুবনবন তয তদিভাগ িা এরকম
বকিু মাবন উবন কখবনা এগুলা বনবে িদারই বিবলা না যিদূ র আমার
মবন পবর। কারণ আবম তিা িখন অবনক তিাট... তিা উবন... উনার
লাইি উবন লীড করি িািংলাবদি বক ভারি বক পাবকস্তান এটা বনবে
উনার তকান মাথািযথা বিল না। বকন্তু কালচারাল প্রযাবিবসর মবযয আবম
তযটা তদখিাম উনার মবযয ওই প্রযাবিসগুলা ওই জীিন-আচরনগুলা তিষ
পযেন্ত বিবলা; তযটা আমার মাবের মবযয ও অবনকটা আবি আর বক;
খািার-দািার এর িযাপারগুলা। একটু রূপান্তবরর মাযযবম হেি আমার
মবযযও চবল এবসবি। তযমন খািার িযাপারগুবলা তযমন তমবহবদর সাবথ
যখন কথা িলবি যাই, খািার-দািার বনবে ইবে করবি যাই িখন িুবঝ
তয আবম ওইবদককার বকিু যারন করবি আর বক। তযবহিু আমার নাবনর
কালচারগুবলা আমার অবনক পিবের বিবলা। তিা এইভাবি... আমার
নানা-নাবনও এবসবি ঐ ভাবি। বিবে হবেবি িাবদর ঐখাবন। নানার
তপাবটিং বিল এইবদবক। তিা উনাবদর তেবে এমন হবেবি তয
তদিভাবগর অবনক আবগই উনারা এখাবন চবল এবসবিন। যাওোর
তকাবনা আর সু বযাগ বিল না। এইভাবি পরিবিেবি নাবনরভাই- তিান
যারা বিবলা আবস্ত আবস্ত

সিাই চবল এবসবি মাবন... তমবহরপুবর

তসবটল হবেবি তকউ কুবিোে... ঐবদবক আর বক কুবিো তমবহরপুর,
জেডাঙ্গা সিাই আবস্ত আবস্ত চবল এবসবি। নাবন.. নানা... আমার নানানাবন আবগ এবসবি আসার পবর তয িাবিবি বিল ওটা একটা...
িাবিটাবি বিবলা মাবন বক িাবিটা এখবনা আবি। ওটা একটা বহেুবদর
িাবি বিল। স্ট্রাকচার, পুজার

র, সিবকিু ঐরকম এখবনা আবি আর

বক িাবিটা। তকউ থাবক না বকন্তু িাবিটা আবি। তিা ঐ িাবিটা বকবন
বনবেবিল আর বক। নানা বিবনমবের মাযযবম আর বক। ঐবদক তথবক
এভাবি আসবলা িারপবর। আমার না স্মৃবি আসবল এইগুলাই মাবন।
গল্প শুবন শুবন আমার কাবি আসবল তিবি প্রবমবনন্ট স্মৃবিবি আর বক
তসটা হবচ্ছ ’৭১। কারণ হল বক আমার িািা হবচ্ছ বিডম িাইটার যার
কারবণ... আমার জন্ম হবচ্ছ ’৮৬-এ তিা... তিা স্বাযীনিার পবনর িির
পর আর বক। ঐ সমেটাে খুি তসবলবিট... এখবনা পযেন্ত আর বক...
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মাবন তসবলবিিনটা খুি তিবি হে। আমাবদর স্বাযীনিা, বিজে বদিস,
একুবি তিব্রুোবর এগুলার তসবলবিিনটা অনযরকম হে। আর তযবহিু
িািা বিডম িাইটার িার ইবমািন িার গল্প ঐগুলা ব বরই... মাবন তস
হেি িার িািার কাি তথবক শুনবি তয তদি ভাগ, ভারি, পাবকস্তান
এগুবলার কথা। বকন্তু আবম তিবি শুবনবি হবচ্ছ ’৭১-এর গল্প, যু বের
সমে বক হল, যু েবি িািা বক করল, যু বের সমে বকভাবি যু ে করল,
তকান তসিবর বিবলা; যু বের গবল্পর তিা তিষ নাই মাবন। ’৭১-এর...
মাবন আপনারা সিাই পবরবচি আর বক ’৭১-এর গবল্পর তিা তকান তিষ
নাই। তযবহিু আমার িািা সরাসবর যু ে কবরবি তিা িার কাি তথবক
আবম

এসি

শুনিাম এিিং

আমার

কাবি

খুিই

এডবভঞ্চারাস

লাগবিা।এিিং আবম শুনিাম অবনক শুনিাম বজবেস কবর কবর
শুনিাম। তিা শুরুর বদবক তযটা হবেবি তয স্কুল কবলজ পযেন্ত আমার
কাবি তদবির শুরু মাবনই হবচ্ছ ’৭১। ’৭১-এর আবগ তয তকান বহবস্ট্র
ঐভাবি আমার বিলবঙ্গিংস থাকবি পাবর ঐটার মবযয এই যারণাটা আমার
বিল না। বিল না িলবি বক সবচিনভাবি বিল না। পবর আবস্ত আবস্ত
যখন

পিাবলখা

শুরু

করলাম,

যখন

িুঝবি

বিখলাম,

তযমন

এইবদিভাবগর গল্প-টল্প এগুলা আবম তিবি শুবনবি বকন্তু পরিবিেবি যখন
ইউবনভাবসেবটবি পিবি। যখন িুঝবি বিখবি তয কবমউবনবটটা বক
আসবল তদি, জাবি এগুলা বক িখন আবস্ত আবস্ত আবম গল্পগুলা শুনা
শুরু কবর এিিং বরবলট করা শুরু কবর। িার আবগ পযেন্ত আবম
তিাটবিলা তথবক তিবি শুবন এবসবি হবচ্ছ ’৭১-এর গল্প তয, যু ে, যু বের
সমে বক হল? িািাবক যবর বনবে তগল, দাদাবক যবর বনবে তগল তযটা
আমরা একদমই শুবন আর বক।

বহমুঃ

একাত্তর সাবলর আবগর ইবিহাসগুবলা সম্পবকে কনিাসবল খুি একটা
বিলিং করবিন না হেি িা বকন্তু ’৪৭-এও বকন্ত আপনার বকিু গল্প জানা
আবি। আপনার পবরিাবরও বকিু স্মৃবি তসখাবন আবি। আপবন এই
বজবনসটাবক বকভাবি বরবলট কবরন? তস সমেটাবি হেি আপনার
Page 5 of 19

My Parents’ World - Inherited Memories
িযাবমবল তসভাবি স্ট্রাগল কবরবন তযভাবি হেি সচরাচর আমরা
গল্পগুবলা শুবন থাবক, তসভাবি হেি স্ট্রাগল কবরবন বকন্তু আপনারা
িযাপারগুবলা তদবখ এবসবিন, তসখাবন অিস্থা আপবন শুবন এবসবিন
িারপর আপবন ১৯৭১ সাবলর গল্পগুবলা খুি কাি তথবক শুবনবিন
আপনার িািার কাি তথবক। আপবন বজবনসগুবলাবক বকভাবি বরবলট
কবরন? রাজননবিকভাবি বকিংিা সািংস্কৃবিক ভাবি আপবন বজবনসগুবলাবক
বকভাবি বরবলট কবরন আপনার জীিবনর সাবথ...

মাহজাবিনঃ

আমার জীিবনর সাবথ বরবলট করা িলবি আসবল না আবম...
মাবন...আমার তিাঝািুবঝ না বিবভন্ন সমবে পবরিবিেি হবেবি। যখন
আবম স্কুল-কবলবজ পবি আবম িললাম িখন আবম ’৭১-এর গল্প শুনবি।
’৭১-তক বকভাবি তলাবরিাই করা হবচ্ছ মাবন এখবনা করা হবচ্ছ ঐ
বজবনসগুলা আমাবক খুি প্রভাবিি কবরবি। খুিই নযািনাবলট বচন্তা
তযটাবক িলবি পাবরন আর বক। আমার তদিাত্মবিায আমার জািীেিা
তিায এই বজবনসগুলা আমার িািার তথবক তিবর হবেবি িখন তয,
স্বাভাবিকভাবিই। উবন একদম স্বিস্ত্র মুবিযু ো বিবলন। তসবেবে িার
ইবমািনগুবলা এখবনা। িার ইবমািনগুবলা অনযরকম। তস পাবকস্তানবক
প্রচন্ড

ৃ ণা কবর। িািংলাবদবির জনয িার ইবমািনগুবলা অনযরকম।

তকান করাপিন িা এগুলার বিরুবে যখন তস কথা িবল িখন িুবঝ তয
খুি ইবমািনাল হবে পবি “এই জনয স্বাযীন করবসলাম? এইজনয এি
কি করবসলাম?” কারণ তস অবনক আবগ তথবকই পবলবটবের সাবথ
যু ি বিল আর বক। এ কারবণই িার যু বে যাওো আর বক, তমইনবল।
বকন্তু িার পবর যখন... আবম পিাশুনা শুরু করলাম িা তচিনা তিবর হল
তয আসবল এটা তিা একটা কাল এক একটা সমে। সমবের িযাপার
এটা। এিিং এটা আসবল তদিভাগ িডোর এই বজবনসগুলা আসবল খুিই,
বক িলি একটা সীমানা তটবন বদলাম আর তদিভাগ হবে তগল আর
দুইটা জাবি হবে তগবলা, বিষেটা আসবল ঐভাবি আর আবম তদবখনা িা
পাবসেভ কবরনা কারণ আমার অবনক বকিু ই আবি তযগুবলা কখবনা তচঞ্জ
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হবি না। তযটা ওবদর সাবথই মাবন বমবল আর বক। ওবদককার সাবথ
বমবল। আমার িািার তেবে িাই মাবের তেবেও িাই, নাবনর তেবে
খুিই তিবি। এই বজবনসগুলা বিল, কালচার, কথা িলা তযমন আমার
আবম যখন কথা িবল ঢাকাবি বিবিষ কবর, কথা িলা তদখবলই
অবনকিারই আবম শুবনবি “ বট না?” বট কথাটার সাবথ তিা আপনারা
অিিযই পবরবচি “ বট না? ঐবদক তথবক এবসবিা?” আচ্ছা িারপবর
হবচ্ছ খািাবর তিািন তদওো; ঐটা নাবক বহেুরা খািাবর তিািন তদে
আর বক

সিবজবি আর বক। পাুঁচবিািন ঐটা আমাবদর সিবজ

আমাবদর খািাবর প্রচুর তদওো হে। তিা আমাবদর ঐ প্রযাবিসটাও আবি
আর বক এখবনা। তিা এরা িবল এটা তিা বহেুবদর খািার িখন আবম
খুি অিাক হিাম। এখবনা হই তয বহেুবদর খািার মাবন বক? “ওহ,
বট না?

বটবদর খািার এটা।

বটরা এভাবি খাে।” তিা এই

বজবনসগুলা শুবন। তযমন ইউবনভাবসেবটবি আবম আমার না এসি বনবে না
কখনও কমবেে বিবলা না। এটা বনবে তিা অবনক ইবেও আবি মাবন
হাোরাবকে প্রযাবিসও আবি আপনারা জাবনন তয কারা এবদককার
অবরবজনাল কারা

বট।

বট একটা গাবলও। আমার ইউবনভাবসেবটবি

আবম যখন ভবিে হলাম িখন আমাবক আমার এক রুমবমট... প্রথবম
একদম... রুমবমট িলবিবলা তয “তিামরা তিা

বট!” ও না খুি

িাবচ্ছবলযর সাবথ িবলবিল আমাবক তদবখ তয “ বট”। ভািলাম বট তয
তকান গাবল। বট তয তকান িাবচ্ছবলযর িযাপার িা আবম তয ইনবিবরওর
হবে তগলাম এই যারণাটা আমার বিবলা না। িখন আবম বচন্তা করলাম
তয আসবল তয এই মাবন... কালচারাল মাবন এই বচন্তাটা বকভাবি তিবর
হল আর বক। তিা পবর আমার িািার সাবথ আমার কথা হল তয... িলল
তয “হযাুঁ! ওরা আমাবদর এভাবিই তদবখ।” আব্বার ইবেটা হবচ্ছ তয
আবম এবদি স্বাযীন করলাম... হযাুঁ... আবম এবদি স্বাযীন করলাম যু ে
করলাম এবদবির জনয কি বকিু করলাম িারপরও আবম এটা মবন
কবরনা তয আবম অনযবদককার িা ঐবদককার িা এখাবন আমার তকান
বিলবঙ্গিংস নাই... অিিযই আবি! অিিযই আবি মাবন বক এটা বনবে
তকান িবকে তযবিই আমরা রাবজ না আর বক। এগুবলা হবচ্ছ বচন্তা
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একদমই মানু বষর বচন্তার বিষে আর তযটা তসটা হবচ্ছ তয আমার িডোর
বনবে তয বচন্তা এখন তযটা িললাম তয এটা পবলবটকযাল একটা ইসু য।
হযাুঁ, পবলবটকযাবল আমাবদরবক ভাগ কবর তদওো হবেবি বভসা বনবে
আমাবক তযবি হবি। হযাুঁ! এিািা যার কারবণ তয দূ রত্বটা তিবি
তগবি। আমার কাবি ঢাকা এখন কাবি কলকািা তথবক বকন্তু আসবল
বকন্তু আমার ওখান তথবক বকন্তু কলকািা িা মুবিেদািাদ অবনক কাবি।
মাবন কলকািা, মুবিেদািাদ তযবি আমার িাবি তথবক লাবগ হবচ্ছ

ণ্টা

দুই যবদও ইবমবগ্রিন এর ঝাবমলা না থাবক। আর ঢাকাে আসবি লাবগ
৬

ন্টা। তিা বকন্তু... এখন বকন্তু আমার ঢাকা কাবি। এখন আমার

ঐবদবক তযবি হবল বভসা তহন-তিন এসি বকিু করবি হে। তসটার
কারবণ দূ রত্বটা তিবি তগবি আবস্ত আবস্ত কালচারও তচঞ্জ হবে যাবচ্ছ
পবলবটকযাল কারবণ িা দুবটা তদি তযবহিু। বকন্তু এ িািা তয মাবন আবম
তয িলি তয খুি আলাদা িা বরবলবজোস কারবণ তহাক আর কালচারাল
প্রযাবিস, কালচারাল প্রযাবিবস তিা একদমই না, বরবলবজোস কারবণ তহাক
িা পবলবটকযাল কারবণ তসটা আমার মবন হে না আর বক পাথেকয খুি
তিবি আবি আমার সাবথ ঐবদককার।

বহমুঃ

আপুর সাবথ কথা িবল যা িুঝলাম তয আপু সীমানা িা িডোর এসি
বনবে খুি ভাবিন। তযটা আপনার বচন্তারমবযয হেি একটা অিংি রাবখ।
িাহবল আবম বক আবরকটু কথা িলবি পাবর বকনা তয আপবন িডোর
সম্পবকে আসবল বক িুবঝন মাবন... আপনার যারণাটা বক িডোর
সম্পবকে। এটা দুবটা তদবির মাঝখাবন একটা তদওোল, এই তদওোলটা
তকন? এটার... এটার বরবলভযান্স বনবে আপু যবদ আবরকটু বডবটইলবস
যবদ আমাবদর বকিু জানাবি চান...

মাহজাবিনঃ

বরবলবভন্স তিা এটা তিা খুিই পবলবটকযাল ইসু য আর বক। রাজননবিক
কারবণ দুটা তদবির মবযয িডোর তটবন তদওো, এখাবন ইবকানবমও
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জবিি আবি তযমন ঐবদন আমার আব্বা িলবিল তয মাবন টাটা
িারপবর আমিালা গ্রুপ আর এবদককার আদমজী এবদর মযযকার
একটা পবলবটকযাল কারণ পবলবটে তিা অিিযই মাবন ইবকানবমক
বরজন দ্বারা ড্রাইভড হে আর বক। এটাবিা আমরা সিাই জাবন তযমন
আমাবদর তদবির রাজনীবি ও বনযোরণ... বনযোবরি হে আমাবদর
বিজবনস কারা করবি... বিজবনসমযান কবপোবরট দ্বারা তিা ঐসমেও
তযটা হবেবিবলা তয আদমজী গ্রুপ, ইসপাহানী গ্রুপ ওরা তিা বিবলা
এবদককার। তিা ওবদর সাবথ টাটা আম্বালা ওবদর একটা কবম্পবটিন িা
ইবে বিবলা। তযটাও একটা কারণ বিবলা তয আমাবদর বিভাজবনর আর
বক, ভাগ হওোর। তিা আপবন... মাবন... আমার বচন্তা তযটা তসটা হবচ্ছ
আবমবিা আসবল হবচ্ছ সি তিানা সিবকিু ই হে তিানা না হে পিা;
পবলবটকযাল কারবণ দুবটা তদিবক ভাগ কবর তদওো হবেবি এিিং
বরবলবজোবনর বভবত্তবি আর বক ভাগ কবর তদওো হবেবি। এটা
অবনকটা িরীবরর অিংি তকবট ভাগ করার মি আমার কাবি মবন হে
তযটা। তয বমলুক না বমলুক আর বক ভাগ কবর বদলাম। দাগ তটবন
বদলাম। বকন্তু বিন্ন-বভন্ন হবে দুবদবক দুঅিংি চবল তগবলা এটাবি কাবরার
তকান যাে আসবি না। পবলবটকযাল কারণ িা এটা খুিই টপ ডাউন
একটা এবপ্রাচ বহবসবি আবম তদবখ তয উপর তথবক িবল বদবচ্ছ বনবচ
কার বক হবচ্ছ না হবচ্ছ এটাবি বকিু যাে আসবি না। তযমন অবনবক
আমার িযাবমবল তিা চবল এসবিবলা অবনক আবগ যার কারবণ আপবন
বনবজও িলবলন তয সািারার হেি কম হবেবি। বকন্তু অবনবক... আমার
আবিপাবি অবনক তদবখবি তয... ভোিহ কি আর বক মাবন তযবি
পারবি না, দুই... দুইজন দুইবদবক তযমন আমার দুলাভাই এর তেবে
এখন তযটা হবেবি, আমার তিাবনর হাসিযান্ড ওর দুই, বিন ভাইবিান
িািংলাবদবি, চবল এবসবি, এখবনা আর িাবক সিাই ঐবদবক। ওবদর
িাবিবি যাওো তয বক স্ট্রাগল এটা না তদখবল তিাঝা যাবি না। বভসা
তদে না, বভসা পাে না, বভসা তপবি কি কি, িািা অসু স্থ তযবি পারবি
না আর বক কারণ

বভসা তপবি লাগবি অবনকবদন। ইবন্ডোন বভসা

পাওো তিা খুিই কবঠন, এখন। এই বজবনসগুলা আমার কাবি খুিই
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মবন হে তয এটা তকন? এটা না করবলও তিা হি। বক কারবণ এটা
কবরবি আবম জাবন না আর বক। বকন্তু... এটা... বিলবঙ্গিংসটা আসবল...
মাবন আমার সত্ত্বাটা তিা ঐটার সাবথ যু ি হবে আবি এখবনা আর বক।
বহমুঃ

আচ্ছা... আবরকটা বিষে তযটা আপনার কথার মবযয আমরা শুনলাম তয
তদিভাবগর বিষেটা। হযাুঁ আপবন তযটা িলবিন আপবন প্রিযেভাবি হেি
তদবখনবন বকন্তু আবিপাবি আপবন তদবখবিন তয কিটা বকরকম... আিার
আপবন এটাও িবলবিন তয ঐসমে একটা দাঙ্গা হবেবিল তিা তদখা যাে
যবমের কারবণ বকন্তু কনবিি বিবলা এিিং বকিু পাবরপাববেক বিষে বিল।
তযটাবক হেি বভবত্ত কবর তদিভাগটা করা হবেবিবলা। তয িডোরটা টানার
বিষেটা তিা এইটাবক আপবন বকভাবি তদখবিন? তয বকিু প্রবেম বকন্তু
বিবলা এিিং ঐটাবক তরবলবভন্ট কবর তদিভাগটা করা হল। এটাবক
আপবন বকভাবি তদখবিন? মাবন তদিভাগটাবক। তয কারবণই তহাক হেি
কারণ ওইগুবলাই বিবলা। তদিভাগ সম্পবকে... আপবন বকভাবি তদবখন?

মাহজাবিনঃ

তদিভাগ সম্পবকে তদবখ... আবম আসবল তযভাবি তদখবিা ঐ সমবের
বসচুবেিনটাবিা আবম জাবন না। আবম িুঝবিাও না এভাবি। আমার
ইবমািন হেি কাজ কবর তয... হযাুঁ আমার ভাবলা লাগা আবি, আমার
হেি িা... কালচারাল তয প্রযাবিসগুবলা অনযরকম হি। তদি যবদ ভাগ
না হি আবম হেি অনযরকমভাবি িি হিাম। বকন্তু আিার এখাবন
ইবমািন কাজ কবর তয... হযাুঁ একসাবথ থাকবলই হেি ভাবলা হি।
বকন্তু আমার িািা... আমার মা ওবদর কাবি শুবন তয না এটা বঠক
আবি। কারণ তয বসচুযবেিনটা হি ওইটা আসবল ভাবলা বকিু হি না।
কারণ আমরা যখন পাবকস্তাবনর সাবথ বিলাম, পাবকস্তাবনর সাবথ ঐটা
মযানবডটাবর হবে বগবে বিল তয ভাগ হওো। আমরা যবদ না আলাদা
হিাম িাহবল আমাবদর ওোরট বসচুযবেিন হি। তদিভাগটাও নাবক
িখন একটা প্রবোজবন পবরণি হবেবিবলা। মাবন প্রবোজন বিবলা আর
বক। নাহবল আমাবদর তয স্বাযীনিা আমরা তযভাবি চলবি এখন মাবন
িািংলাবদবি, িা তযভাবি আমাবদর লাইিটাইল তযরকম, আমাবদর
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ইবকানবমক কবন্ডিন তযরকম ওইটা নাবক আসবল এরকম থাকি না।
কারণ আমার িািার কাবি শুবন িা মাবের কাবি শুবন তয আমাবদর তয
অিস্থা আর বক তসটা তসাবিযও ইবকানবমক সিবদবক তযটা হবচ্ছ তসটা
পবিমিঙ্গ তথবক অবনক তিবি এবগবে তগবি আমরা। যবদ আমরা
একসাবথ থাকিাম িাহবল হেি িা আমাবদরবক পবিমিবঙ্গর মি
বপবিবে থাকবি হি, িাবদর যারণা এটা তয পবিমিঙ্গ অবনক বপবিবে
আবি, তগাটা ভারবির িুলনাে পবিমিঙ্গ অবনক বপবিবে আবি। িাই
আমরা যবদ একসাবথ থাকিাম িাহবল আমবদর হেি একই রকম
বপবিবে থাকবি হি। কারণ ওটা বহেু রাষ্ট্র তিা আমাবদরও িারা
এভাবি মুসবলম বহবসবিই বিট করি, আমাবদরবক সি বকিু র তিবষ
রাখি। যার কারবণ তদিভাগটা হবে ভাবলাই হবেবি আর বক িাবদর
মবি।

এইভাবিই

তদবখ।

বকন্তু

িাবদর

কথা

হেি

িা

বঠক

কারণ ঐসমেটা তিা আবম বিলাম না। আবম তিা িৎকালীন পবরবস্থবি
জাবন না। বক কারবণ হবেবি, বক বসচুযবেিনটা আসবল বক বিবলা...
কিটা বিবটকযাল বিল! আবম এখন তযভাবি বিচার কবর ওটা খুিই
ইবমািনাল। নাহ একসাবথ থাকবল হেি িা ভাবলাবিবলা। খারাপ
বদকগুলা আবম তিা এখন জাবন না। অবনক তিাট তিাট িযাপার থাকবি
পাবর তযগুলা বকনা িাবদর কাবি মবন হবেবি তয না ওটা বঠক বডবসিন
বিবলা তদিভাবগর। এখন আমার... আমার মবন হে তয, আসবল িডোর...
এইটা মবন হে না খুি একটা জরুবর। তযবহিু একই যরবণর মানু ষ
দুজােগাে ভাগ হবে িসিাস করবি। এটা যবদ বি থাকি, যবদ দুটা
তদি হি বকন্তু যবদ এরকম মাবন বি যািাোবির িযিস্থা থাকি,
এেবচঞ্জগুলা খুি স্মু থবল হি। িাহবল আমার কাবি মবন হি তয এটা
আবরা তিটার হি। আমাবদর জনয ওবদর জনয।
বহমুঃ

এিেণ তিা অবনক িডোর বনবে কথা িললাম তদি ভাগ বনবে কথা
িললাম, কথার িাুঁবক িাুঁবক বকন্তু আমরা এপার িািংলা ওপার িািংলার
বকিু কালচারাল বিষে জানবি তপবরবি। বকিু খাদযাভযাস বকিু বকিু
কালচারাল িা বকিু তসাবিযও কালচারাল িযাপারগুবলা জানবি তপবরবি।
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এিার আমরা একটু তেবসবিকভাবি এই বিষেগুবলা বনবে কথা িলবি
চাইি। তযমন তদখবি পাবচ্ছ তয আপু একটা বটপ পবরবিন। এই বটপ
পরাটা িা আপবন তযটা িলবলন তয আপনার িাচনভবঙ্গ আপনার কথা
িলার টাইল এসি বকিু তদবখ আপনাবক অবনবক ওপার িািংলার একটা
বনবদেি সম্প্রদাে বহবসবি আপনাবক িবল থাবক। এই বজবনসটা
তেবসবিকযাবল বকভাবি আপনার জীিবন তিবরবে আবস। আবম শুযু
খািাবরর কথা িলবি না অিিযই খািাবরর িযাপারটা থাকবি, তসটা িািা
একটু যবদ সূ ক্ষ্মভাবি আমাবদর একটু িলবিন... তয বকভাবি তিবরবে
আবস বজবনসটা।
মাহজাবিনঃ

আমাবদর প্রযাবিবস তযটা তসটা হবচ্ছ তয অবনক বকিু ই আবি তযটা ওবদর
সাবথ বমবল। বমবল িলবি বক একই কালচাবরই তিা বিলিং করিাম
আমরা িা কবর এখবনা তিা তযটার কারবণ হেবক আমরা তিা এবদবক
কবম তগবি এই প্রযাবিবসর মানু ষগুবলা। কারণ ভাগ কবর এবদবক আমরা
কম আর বক। তযটার কারবণ হবচ্ছ তয আমাবদর অবনক প্রযাবিস আবি
তযগুবলা মুসবলম কালচাবরর সাবথ বমবল না। এবদবক তিা অবনক তিবি
আর বক প্রবমনযান্ট আর বক মুসবলম প্রযাবিসগুলা। আমাবদর িাচ্চা হিার
পবর অন্নপ্রািন করা হে, এখন অিিয কবম যাবচ্ছ আবস্ত আবস্ত। তযগুলা
নাবক হারাম তযভাবি িলা তয আমাবদর মুসবলম যবমে নাই এগুলা, এগুলা
বহেুবদর প্রযাবিস। কালচারাল প্রযাবিস তিা আসবল যমে িুবঝ হে না।
বিবেবিও অবনক বকিু আবি গাবে হলুদ-টলুদ এগুবলা মুসবলম যবমের
জনয কবর এমন তিা না বকন্তু। এটা হবচ্ছ িাঙাবল প্রযাবিস তযটা।
অন্নপ্রািনও অবনকটা এরকম, আমরা অবনবকই আবি তয কবর। তযমন
আমার ভাবি হিার পবর আমার িািা িলবলন তয ওর তিা অন্নপ্রািন
করবি হবি। ওর খািাবরর জনয িাবট থালা এগুলা যা যা বকনা লাবগ
আর বক। বরচুোলটা পালবনর জনয ওগুলা তকনা, বকনবি হবি। এটাবি
অবনবক আমার িন্ধুিান্ধি যারা অবনবক খুি অিাক হবেবি... এটা তকন
করবি হবি? এটা বক? এটা তিা বহেুবদর কালচার। তিা আবমও খুি
অিাক হলাম তয বহেুবদর কালচার... মুসবলম... কালচার তিা কালচার!
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কালচার তিা যমে িুবঝ হে না। কালচার তিা মানু ষ তকাথাে থাকবি
তকান কবন্টেবট িি হবচ্ছ তসইটা িুবঝ। যমে বদবে তিা কালচার হে
না। কারণ এখন তদখবিন তয বিবেবি অবনবক হবচ্ছ বহজাি পবর
িাইডাল সাজ বনবচ্ছ এটা আমার কাবি খুি আজি লাবগ তয... িাঙাবল
বিবেবি এরকম একটা সাজ! আবস্ত আবস্ত বকন্তু খুিই তচঞ্জ হবে যাবি
এই বজবনসগুবলা। অবনবকই তদখবিন তয বিবের িউ বহজাি পরা,
বহজাবির মবযযই তস িাইডাল সাজ বনবচ্ছ। এটা একটা নিুন একটা
নিুন সাজ আর বক। এটা ঐ তয মুসবলম কালচাবরর সাবথ কনবিি
কবর একটা নিুন বকিু তিবর হবচ্ছ। আমাবদর মবযয বকন্তু এটা নাই।
আমাবদর বিবেবি হবচ্ছ িউ বটপ পরবি। পরবিই হবি এটা আর বক।
বটপ পরাটা... বটপ িািা আিার িউ বকভাবি? গাবে হলুবদ এখাবন তদবখ
তয হলুদ-টলুদ না তমবখও গাবে হলুদ হবে যাে। তয িবি-টবি িুলল...
সামবন হলুদ থাকবলা। আমাবদর গাবে হলুদ অিিযই মাখবি হবি
িউবক। হলুদ না তমবখ... হলুদ একদম সারা গাবে তমবখ িারপর বিবে
করবি হবি আর বক। এই বজবনসগুবলা আবি। িারপবর বিবের
বরচুোলগুবলা অবনকটা আলাদা হবলও... আিার এখন তযটা হবচ্ছ তয
িান্সিমে হবে যাবচ্ছ। তযমন বিবেবি এখন অবনক বকিু িাদ পবি
যাবচ্ছ। িলবি তয এটা বহেুবদর কালচার এটা করা যাবি না। ডালাবি
প্রদীপ তদওো যাবি না; প্রদীপ বদবল নাবক বহেুবদর কালচার যারণ করা
হবি। এখন তযটা হবচ্ছ তয মুসবলম কবমউবনবটবি িসিাস করার কারবণ
এখনবিা এবদক... আমাবদর তিা এবদবক মুসবলম অযুযবষি এলাকা তিা
নিুন নিুন হাবদবসর ইবেগুলা আসবি। এিিং আবস্ত আবস্ত একটা একটা
এগুলা িন্ধ হবে যাবচ্ছ। আমার িািা মাবক... এই বজবনসটা আমাবক
অবনক তিবি প্রভাবিি কবর, এটার জনয আবম আবরা তিবি অপিে
কবর তদিভাগ তহন তিন এই বজবনসগুবলা... বচন্তাগুবলা আর বক এপার
িািংলা ওপার িািংলা। আমার আব্বাবক তদবখ তয ইদাবনিং একটু... “এই
প্রদীপ বদলা তকন? এর সামবন? এটা তিা বহেু কালচার... এটা তিা
আমাবদর...” আবম িবল “আমরা তিা বদবে আসবি এটা,” “না! না! এটা
এখন তদওো যাবি না, এটা তিা বহেুবদর কালচার”। বহেুবদর কালচার
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তিা না এটা তিা আমাবদর কালচার, এটা তিা িাঙাবল কালচার আমাবদর
কালচার এটা। তয িউ এর... এর সামবন প্রদীপ বদবিা আমরা। িারপর
নাবমর তেবেও। তিাটবিলাে তদখিাম তয আমাবদর ডাকনাম থাকবিই
হবি একটা। ইবভন আব্বা তদখিাম তয িলি তয এি কবঠন কবঠন
আরবি নাম রাখার বক দরকার? একটা ডাকনাম... একটা িািংলা নাম
রাবখা। তিবলবমবের িািংলা নাম রাবখাবন? িািংলা নাম রাবখা। তযমন
আমার ভাবলা নাম আবি বকন্তু ওটা আবম অবনক পবি মাবন স্কুলও না,
স্কুবলও ডাকনাম বদবে চলিাম শুযু তলখার সমে ভাবলা নাম বলখবি
হি; এই মহাজাবিন তয নাম। িাবিবি সিাই ডাকনাম বদবে ডাবক মাবন
ভাবলা নামটা শুযুমাে অবিবসোল কাবজর জনয। এখন তযটা হবচ্ছ তয
আর এই ডাকনাম নাই এখন তদখবিন তয িাচ্চার তয নাম রাখা হে ঐ
একটা, আরবি একটা নাম। আমার ভািা ভাবিবদরও িাই। িািংলা
তকাবনা ডাকনাম নাই। আমার ডাকনাম তযমন বদবঠ! বদবঠ আমার িািার
রাখা নাম আর বক। িািাই তিবি আগ্রহী বিবলা তয িািংলা নাম রাখবি
হবি। এখন িািংলা নাম রাখা মাবন হবচ্ছ বহেু। বহেু হবে যাওো আর
বক। িািংলা নাম রাখার দরকার বক, একটা নামই হবি, একটা নাম।
িাচ্ছাবদর তদখবিন এখন নাম রাখা হে একটা আমার ভািীর নাম রাখা
হবেবি একটা। আমার ভাবির নাম রাখা হবেবি আবদিা আরা, এগুলা
সি আরবি নাম, ওবদর তকাবনা িািংলা ডাকনাম তনই। এই কালচারগুবলা
আবস্ত আবস্ত তচঞ্জ হবে যাবচ্ছ তযটা আমার আসবল পিে না আর বক।
এিিং সিাই প্রভাবিি হবচ্ছ তয এই বরবলবজেন, বরবলবজোস প্রযাবিস,
এবদককার প্রযাবিস। আসবল এটা এবদককার প্রযাবিসও বকনা আবম
জাবন না। এটা নিুন নিুন ইবে তিবর হবচ্ছ মুসলমান হবে তযবি হবি।
মুসলমানবদর বটপ পরা বনবষয। তহ তহ... অন্নপ্রািন করা বনবষয। প্রদীপ
জ্বালাবনা বনবষয। এগুলা িবল িবল মাবন আবস্ত আবস্ত বলবমবটড কবর
তিলবি আর বক।
বহমুঃ

আচ্ছা! আপু তযটা িলবলন তয কালচারাল তয তচঞ্জটা হবচ্ছ... হযাুঁ!
বহেুোবন কালচার িলবি বকিু মুসলমান কালচার িলবি িা আবরা বকিু
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পবরিিেন আসবি বচন্তাযারার মবযয মিিাদ এর মবযয... তিা আবরা
আপনার মবযয বকিু ... গল্প। আপনার জানা আবি তযগুবলা আপবন
শুবনবিন। আপনার পুিপ
ে ু রুষবদর কাি তথবক িা আপনার পুিি
ে িেী তয
তজনাবরিন িাবদর কাি তথবক, আপবন বক মবন কবরন বক না তয এই
বিষেগুবলা আপনার পরিিেী তয প্রজন্ম আসবিন িাবদর মবযয এটা িবে
যাওো দরকার বকনা িাবদর জানা দরকার বকনা? আর তয পবরিিেনটা
আপবন বনবজ মবন করবলন তয আপবন এটা হেি পিে করবিন নাহ
িা তমবন বনবি পারবিন নাহ আপবন বক চাইবিন বকনা িারা এই বজবনস
গুবলা যারন করুক?
মাহজাবিনঃ

হযাুঁ তসটাই তিা অিিযই চাবিা। কারণ আবমবিা পিে কবর, আমার
প্রাবোবরবট ওটা আর বক তয আবম এটা করি। বকন্তু এখন তযটা হে বক
তয এগুলা যখন প্রযাবিস কবর... তয এখন ঢাকা িহবর তদখবিন তয বটপ
পরা িা িারপবর অন্নপ্রািন করা, প্রদীপ জ্বালাবনা এগুলা বকন্তু আিার
প্রবগ্রবসভবনবসর একটা বসম্বল বহবসবি দাুঁবিবে তগবি। এটা তয
একজবনর কালচারাল প্রযাবিস হবি পাবর... তস... এগুবলা তকান বকিু তয
আমার বনিযবদবনর কালচারাল প্রযাবিস এটা আমার, নিুন কবর আবরাপ
করা তকান বকিু নাহ এটা িুঝাবনাটাই কবঠন হবে তগবি। এখন বটপ...
বটপ পরা মাবনই তস নারী হবচ্ছ প্রবগ্রবসভ বচন্তার তস হবচ্ছ এবথট এ
যরবনর বচন্তাও একরকম আবি আমাবদর এই ঢাকা িহবরর মযযবিবত্তর
মবযয। বকন্তু আমার কাবি মবন হে তয এটাবিা আমার অবনকবদবনর
পুরবনা প্রযাবিস এটাবক তিা আর নিুন কবর বডিাইন করার বকিু তনই
তয এটা করবল আবম এটা হি ওটা করবল আবম ওটা হি। এটা করবল
আবম আবস্তক হবে যাবচ্ছ ওটা করবল আবম নাবস্তক হবে যাবচ্ছ এই
বজবনসগুলা তিা নিুন কবর আর িলার বকিু নাই। এটাবিা আবম কবর
আসবি অবনকবদন আবগ তথবক। হযাুঁ আবম অিিযই চাইবিা তয আমার
পরিবিে প্রজন্ম জানু ক এই প্রযাবিসগুবলা থাকুক কারণ এগুলাবিা আমার
অবরবজনাল প্রযাবিস। আমার নিুন কবর মাথাে কাপি তদওো বহজাি...
িসু ন্ধরা বসবটবি একটা তিারই আবি তদখবিন... আবম জাবন না
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ইরবরবলবভন্ট কথা হবচ্ছবকনা বহজাবির আর বক। বহজাি এখন
আমাবদর কালচাবরর মবযয চবল আসবি আবস্ত আবস্ত তয আমাবদর ঢাকা
িহবরর মযাবেমাম তমবেই তদখবিন... অবনক তমবেই! মযাবেমাম না
অবনক তমবেই বহজাি পরবি সাবলাোর-কাবমবজর সাবথ তিা আবস্ত
আবস আমরা যবর বনবচ্ছ এটা আমাবদর কালচার। তিা আমার
কালচারবিা আসবল এটা না। আবমবিা বমে কবর তিলবি আর বক।
আমার কালচারবিা আসবল... বটপ পরা, তিািন বদবে রান্না করা, িাবি
পরা িার পবর প্রদীপ জ্বালাবনা এগুবলা আমার কালচার! অিিযই আবম
চাইবিা তয এটা সামবন যাক আমার পরিবিে প্রজবন্ম... িািংলা নাম রাখা
িাচ্চার, এগুবলাবিা চাইবিা আবম।
বহমুঃ

আপু তযটা িলবলন তয তদিটা ভাগ হবে যাওোর কারবণ বকন্তু মানু ষ
ভাগ হবে যােবন। তিা আপবন আসবল বক মবন কবরন তয, আসবল
আপনার িাবি তকাথাে? আপনার আবদ িাবি তকাথাে?

মাহজাবিনঃ

আমার আবদ িাবি হবচ্ছ কুবিো। তযটাবক নবদো িলা হি আর বক।
এখবনা হেি নবদোই। তিা এটাই আর তদিভাগ...। নবদোবিই আমার
িাবি কুবিোবিই আমার আবদিাবি। আবম িি হবেবি এখাবন আমার
িাবি এখাবন আবম এটা িলি না তয ঐবদবক আমার িাবি... িা আমার
দাদা তযবহিু ওখাবন িি হবেবি ওটা না! আবম তযখাবন িি হবেবি
এটাই আমার িাবি। বকন্তু আমার কালচারগুবলা আবম যবদ... একই
কালচার হবে থাবক অিিযই আবম তসটাবি বিলিং কবর আর বক। যবদ
িবলন তয... ঐবদককার কালচাবর আপবন বিলিং কবরন হযাুঁ আবম
ঐবদককার কালচাবর বিলিং কবর। আবমবিা এটা িলবি... এই
কালচাবরর মবযয িি হবেবি। এটাবি আমার তকান বদ্বযা নাই িলবি।
আবম একটা িই পবিবিলাম, আবম যখন অনাবসে পবি। িখন হবচ্ছ এটা
বিল তিবনবডি এন্ডারসবনর “ইমাবজন কবমউবনবট”। িইটাবি আমাবক
অবনক ভাবিবেবিল আর বক। এটা হেি িা আমার কবন্টেবটর সাবথ
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বমবলবি এ কারবণ। ওখাবন িলা হবেবিল তয... আমরা আসবল
জািীেিািাদ িবল আর তযটাই িবল আর বক। এগুলা আসবল আমরা
ইমাবজন কবরবন। আবমবিা জাবন না ঠাকুরগাুঁও-এর মানু ষটার সাবথ
আমার আসবল তকান হৃদযিার সম্পকে তিা নাই। আবম শুযু বচন্তা কবরবয
একটা িডোর আবি ও আমার সীমানার মবযয পিবি যার কারবণ আবম
আরও একই জািীেিা তিাবযর অিংিীদার। বকন্তু আমার জািীেিা তিায
তিা ঐ ঠাকুরগাুঁও-এর মানু বষর সাবথ নাও থাকবি পাবর। আমার তিা
থাকবি পাবর মুবিেদািাবদর মানু বষর সাবথ। িাই না? তিা আবম ইমাবজন
কবরবন তযবহিু আমার িডোরটা ওর বদক বদবে টানা িাই আবম আরও
একই তদবির মানু ষ, একই বচন্তার, একই তিায, একই অনু ভুবি। বকন্তু
বিষেটাবিা আসবল এটা আমাবক তজার কবর িডোর তটবন করাবনা
হবচ্ছ। আমার বিলবঙ্গস তিা ঐ কলকািার মানু ষটার সাবথ, মুবিেদািাবদর
মানু বষর সাবথ তিবি। তিা এই িডোর তটবন তিা আসবল আমার
বিইবলিংস িা অনু ভুবিবক আলাদা করা যাবি না আর বক। িা বডিাইন
করা যাবি না।
বহমুঃ

তিা... আপু আপনার কাবি বক আবরা বকিু গল্প আবি বক না
আমাবদরবক... তযটা আমাবদরবক তসই ’৪৭-এর তদিভাগ তথবক শুরু
কবর িিেমান পযেন্ত আমাবদর িািংলা সম্পবকে আমাবদর বকিু স্বচ্ছ যারণা
বদবি পাবর। বকিংিা আপনার জীিনবিায সম্পবকে আমাবদরবক বকিু
জানাবি পাবর। আবরা যবদ আপবন বকিু

আমাবদর জানাবি চান

আমাবদর সাবথ তিোর করবিন।
মাহজাবিনঃ

আবরা জানবনার মি আসবল আমার না... আমার তিা আসবল
পযাা্টবিোবটক তসাসাইবটবি িসিাস কবর, দাদার িাবিবি আবম িি
হবেবি। হেি নানার িাবিবি িি হবল আমার তিাযগুলা আবরা তিবি
িি হি আর বক এ বিষবে। কারণ দাদার িাবিবি তয িাবিবি িি
হবেবি ঐ িাবিটা একদম নিুন কবর তিবর করা িাবি। এইখানকার
স্ট্রাকচাবর িাবি এটাবি পুরবনা বকিু নাই বকন্তু আমার নানার িাবির
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িাবি তযটা ওটা হবচ্ছ একদমই পুরবনা িাবি আর বক। ঐ সমবের
একদম তভবঙ্গ পিবি... চুন সু রবকর িাবি তযগুবলা পুরবনা স্ট্রাকচার ঐ...
ঐ িাবি আর বক। তিা ঐ িাবিবি আমরা িু বটবি তযিাম! িু বটবি
তযিাম, িাদটা বিল বিিাল িি, বসুঁবিগুলা বিল িিিি পুরবনা একদম
পুরবনা িাবি। িখন শুনিাম এই রটার মবযয একটা মূ বিে বিবলা। তযটা
বকনা পুজা করা হি। এিিং িার মাবন এটা পুজার রবিল। তদওোবল
তিাট-তিাট তিাট-তিাট জানালার মি বিল তখালা না মাবন আমরা
কযাবিবনট করার জনয তযমন কবরনা তয তিাটবিাট... ওগুলাবি প্রদীপ
রাখা হি। ঐ বজবনসগুলা তদখিাম আমরা তয এখাবন না আমরা প্রদীপ
রাখিাম। তিা আবম িলিাম তয আমরা তকন প্রদীপ রাবখনা আর বক।
আমরাও তিা রাখবি পাবর। তিা না... িখন আবম তিাটনাবনর িাবিবি
তযিাম যখন

ু রবি। তিা িখন আবম বচন্তা করিাম তয এ িাবিটা

তকমন বিবলা, মাবঝ একটা িুলবসগািও বিবলা তযটাবি পুজা করার
জনয। তিা িাবিটা তকমন বিবলা... ওখাবন ওরা যারা থাকবিা, এখাবন
যারা চবল তগবি আর বক বিবনমে কবর িারা বকভাবি থাকি? িারা যবদ
এখবনা থাকবিা তিা তকমন হি? িা আমরা ওবদর মি কবর থাবক না
তকবনা? এযরবনর নানা প্রশ্ন বিল আর বক। তিা আবম আমার নানার
িাবির... আমার মামারা তিষ ২০১০ সাল পযেন্ত ঐ িাবিবি বিবলা।
িারপবর ঐ িাবিটা আবস্ত আবস্ত তভবঙ্গ যাবচ্ছ, পুরবনা হবে যাবচ্ছ। িা
এখবনা িাবির তদওোবল বিবভন্ন রকবমর আসিািপে

বি এসি

টাঙ্গাবনা আবি। কেবদন আগ পযেন্ত বিবলা। তযগুবলা বকনা বজবেস
করবল আমার মামা িবল তয, এটা হবচ্ছ আব্বা আনবিবলা হবচ্ছ
কলকািা তথবক এই

বিটা। এই আেনাটা আনবিল হবচ্ছ মুবিেদািাদ

তথবক, এই তমবডলটা আব্বা তপবেবিবলা হবচ্ছ ইবে তথবক... কৃষ্ণনগবর
একটা কবম্পবটসবন আব্বা এই তমবডলটা বনবেবিল। িখন আবম বচন্তা
কবর তয যা বকিু িলবি সিই আমার িডোবরর ঐবদককার বজবনস আর
বক। এইখানকার বকিু িলবি না... মাবন মানু ষগুবল তদিভাবগর কারবণ
আমার আর ওইবদক কার িলার বকিু নাই। আমার কাবি যবদ গল্প তকউ
শুবন িাহবল সিই শুনবি এই কুবিো, তমবহরপুর, ঢাকার গল্প। বকন্তু
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ঐবদককার তকান গল্প িা ঐবদবক আবম বগবেবি ঐবদককার িলার মি
বকিু এটা আমার আর নাই। কারণ...

আবমবিা আর ঐবদবক নাই।

ঐবদককার মানু ষগুবলা এখাবন চবল এসবি, ঐবদককার বসম্বলগুলাও বকিু
বনবে এসবি। তস িািা আর িলার বকিু নাই... আমার িলার বকিু নাই
আর বক তয, বকন্তু আবম ঐ বজবনসগুবলা বচন্তা কবর ওখানকার মানু ষ
তকমন বিল? ওখাবন বক করি? হেি িা একটা িযান্টাবসও কাজ করবি
পাবর তযমন আমার মামা যখন িলবি িা আমার িািা যখন িলবি িা
আমার নাবনও যখন িলবি িখন অভাবি অি তলাবরিাই কবর িলি
না। তয হযাুঁ ওরকম তিা বিল হযাুঁ... আমাবদর িাবিটা এমন বিল। বকন্তু
আবম বচন্তা কবর... আহা! বক সু ের বিল িাবিটা িার মাবন... িাবির
িাদটা বিিাল িিবিল। তরবলিংগুলা এমন বিল।

রগুলা এমন বিল।

িাদ্গুলা অবনক উুঁচু উুঁচু বিল। হযাুঁ আমার বচন্তা তয, আহা ঐবদক...
ওখানকার সিবকিু ই মবন হে এমন এি সু ের। ওখানকার খািার
এমন। আমিাসা এমন, কথািলা এমন, একটা িযান্টাবস কাজ কবর তয
হেি ভাবলাবিল বকন্তু িারা যখন গল্প িবল বকন্তু নরমযাবল িলবি তয
“হযাুঁ... আমার িাবি বিল এটা। হযাুঁ... এটাবিা আবম ওখান তথবক
এবনবি। এটা তকাথা তথবক তকনা? এটা কৃষ্ণনগর তথবক তকনা। এটা
তকাথা তথবক? এটা কলকািা তথবক আমার কাবি মবন হে তয তেিাল
বকিু তয কলকািা তথবক আনবি। কৃষ্ণনগর তথবক। বকন্তু ওবদর কাবি...
ওবদর গল্প যখন িলবি িখন এটা বকিু ই না আর বক। ঢাকা তথবক
একটা বজবনস বনবে তগলাম কুবিোবি িা কুবিো তথবক বজবনস বনবে
আসলাম ঢাকাবি বিষেটা এরকম। বকন্তু এই বজবনসগুলা আসবল ভািাে
আমাবক তয হেি এই বচন্তাগুলা িযান্টাবসগুলা কাজ কবর আমার ভাগ
হবে তগবি এজবনয। একসাবথ থাকবল হেি িা থাকবিা না, িখন
আমার কাবি এজ ইউজুোল মবন হি। তদনবেন িযাপার।
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